
தமிழ�ாடு அரசு

சமூக அறிவியல்

தமிழ�ாடு அரசு வி்லயில்லாப் பாைநூல் ேழஙகும் திட்ைத்தின்கீழ தேளியிைப்பட்ைது

பள்ளிக கல்வித்து்்ற

ஒன்பதாம் ேகுப்பு

தீணைா்மை மைனித வ�யமைற்ற தசயலும் தபருஙகுற்றமும் ஆகும்
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(புதிய பாைத்திட்ைத்தின் கீழ 
தேளியிைப்பட்ை நூல்)

பாைநூல் உருோககமும் 
ததாகுப்பும்

தமிழ�ாடு பாைநூல் மைறறும் கல்வியியல் 
ப ள் க ழக மை

நூல் அச்சாககம்

விறப்னககு அன்று

மைாநிலக கல்வியியல் ஆராயச்சி மைறறும் 
பயிறசி நிறுேனம்
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பாைப் தபாருளைககம்
ேரலாறு

புவியியல்

iii

அலகு த்லப்பு பகக 
எண மைாதம்

1
மனிதப் பரிணாம வ்ளரசசியும் சமூகமும்: வர்லாற்றுககு 
முந்னதய கா்லம் 1 ஜூன்

2 பணனடய நாகரிகஙகள் 17 ஜூன்ல

3 ்தாடகககா்லத் தமிழச சமூகமும் பணபாடும் 36 ஜூன்ல

4 அறிவு ம்லரசசியும், சமூக-அரசியல மாற்றஙகளும் 56 ஆகஸ்ட்

5 ்சவவியல உ்லகம் 70 ஆகஸ்ட்

6 இனடககா்லம் 82 அகதடாபர

7 இனடககா்ல இந்தியாவில அரசும் சமூகமும் 93 அகதடாபர

8 நவீன யுகத்தின் ்தாடககம் 107 நவம்பர

9 புரட்சிகளின் கா்லம் 121 நவம்பர & டிசம்பர

10 ்தாழிற்புரட்சி 140 ஜனவரி

11 ஆசிய ஆப்பிரிகக நாடுகளில கா்லனியாதிககம் 153 ஜனவரி & பிப்ரவரி

அலகு த்லப்பு பகக 
எண மைாதம்

1 நி்லகதகா்ளம் – I  புவி அகச்சயலபாடுகள் 170 ஜூன்

2 நி்லகதகா்ளம் – II   புவி புறச்சயலபாடுகள் 180 ஜூன்

3 வளிமணட்லம் 193 ஜூன்ல

4 நீரகதகா்ளம் 206 ஆகஸ்ட்

5 உயிரகதகா்ளம் 217 ஆகஸ்ட்

6 மனிதனும் சுற்றுச சூைலும் 226 அகதடாபர

7 நி்லவனரபடத் திறன்கள் 236 நவம்பர

8 தபரிடர தம்லாணனம - தபரிடனர எதிர்காள்ளுதல 246 ஜனவரி
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iv

குடி்மையியல்

தபாருளியல் 

அலகு த்லப்பு பகக 
எண மைாதம்

1 அரசாஙக அனமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி 254 ஜூன்

2 ததரதல, அரசியல கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள் 262 ஜூன்ல

3 மனித உரினமகள் 269 ஆகஸ்ட் & ்சப்டம்பர

4 அரசாஙகஙகளின் வனககள் 282 அகதடாபர

5 உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் 288 நவம்பர

6 சான்ல பாதுகாப்பு 296 ஜனவரி

அலகு த்லப்பு பகக 
எண மைாதம்

1
தமம்பாட்னட அறிதவாம்: ்தான்லதநாககு, அ்ளவீடு 
மற்றும் நின்லத் தன்னம 302 ஜூன்

2 இந்தியா மற்றும் தமிழநாட்டில தவன்லவாய்ப்பு 310 ஜூன்ல

3 பணம் மற்றும் கடன் 317 அகதடாபர

4 தமிைகத்தில தவ்ளாணனம 325 நவம்பர

5 இடம்்பயரதல 331 ஜனவரி

மின் நூல மதிப்பீடு இனணய வ்ளஙகள்

பாைநூலில் உள்ள வி்ரவுக குறியீட்்ைப்  (QR Code) பயன்படுத்துவோம்! எப்படி?
•  உஙகள் திறன் தபசியில கூகுள் playstore ்காணடு DIKSHA ்சயலினய பதிவிறககம் ்சய்து நிறுவிக்காள்க. 
•  ் சயலினய திறந்தவுடன், ஸ்தகன் ்சய்யும் ்பாத்தானன அழுத்தி பாடநூலில உள்்ள வினரவு குறியீடுகன்ள ஸ்தகன் 

்சய்யவும். 
•  தினரயில ததான்றும் தகமரானவ பாடநூலின் QR Code அருகில ்காணடு ்சல்லவும். 
•  ஸ்தகன் ்சய்வதன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இனணககப்பட்டுள்்ள மின் பாட பகுதிகன்ள பயன்படுத்த்லாம். 

குறிப்பு:  இனணயச்சயலபாடுகள் மற்றும் இனணய வ்ளஙகளுககான QR code கன்ள Scan ்சய்ய DIKSHA அல்லாத ஏததனும் ஓர  
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.   
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விளககப்பைம்
கடினமான கருத்துகன்ள எளிதாககும் தநாககத்துடன் ்சய்திகன்ளப்  படஙகள் வாயி்லாக வி்ளககுகிறது. 

ததாகுப்பு்ர
முககியமான கருத்துகள் மாணவரகளின் மனதில பதியும் வணணம் ஒன்று அல்லது இரணடு வரிகளில 

நினனவுறுத்துகிறது.

க்லச் தசாறகள்
முககியச ்சாற்கன்ளயும் ்தாழிநுட்பச ்சால்லாடலகன்ளயும் பாடத்தின் முடிவில வி்ளககுகிறது.

அறிமுகம்
பாடத்தில தபசப்படும் துனறசாரந்த ்சய்தி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

உஙகளுககுத் ததரியுமைா?
மாணவரகளின் ஆரவத்னதத் தூணடும் வனகயில பாடத்துடன் ்தாடரபுனடய கூடுதல 

தகவலகன்ள ்பட்டிச ்சய்தியாக வைஙகுகிறது.

தசயல்பாடுகள்
மாணவரகள் தனியாக அல்லது குழுவாகச சி்ல ்சயலபாடுகளில ஈடுபட்டு கற்க உதவுகிறது.

பயிறசி
மாணவரகள் தாஙகத்ள பயிலவதற்கும் மதிப்பீடு ்சய்வதற்கும் உதவுகிறது.

கற்றலின் குறிகவகாள்
பாடத்தின் தநாகக எலன்ல குறிககப்படுகிறது.

வி்ரவுக குறியீடு
மாணவரகளின் கூடுதல புரிதலுககாக அனிதமஷன் காட்சிகன்ள வைஙகுகிறது.

இ்ணயச் தசயல்பாடு
கற்றல ்சயலபாடுகளுககாக மின்னணு ஊடகச சான்றுகன்ள பயன்படுத்தி புரிதன்ல 

தமம்படுத்துகிறது.

v

விரிோன தகேல்களுககு
மாணவரகள்  பாடநூன்லத் தாணடியும் பயிலவதற்குத் ்தாடரபுனடய 

நூலகளின் பட்டியன்லயும் இனணய த்ளச சான்றுகன்ளயும் அளிககிறது.
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ேரலாறு
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1

கற்றல யநபாக்கங்கள்

� புவியின் சதபாடக்ககபால வரலபாற்ளற அறிதல
� மனித இைத்தின் ்ரிணபாம வைர்ச்சிளய அறிதல
� இரும்புக் கபாலம் வளரயிலபாை தமிைகத்தின் சதபால்ைங்கபால வரலபாற்ளற அறிதல

       அறிமுகம்
 நபாம் தகவல சதபாழிலநுட்் கபாலத்தில 
வபாழ்கியறபாம். அளலய்சிகைபால இன்று உலகம் 
உண்ளமயியலயய நமது விரல நுனியில 
இருக்கிறது. இன்று நம்மிடம் இருக்கும் 
அளைத்து அறிவுத் திரட்சியும் திடீசரன்று 
யதபான்றிவிடவிலளல. இந்த நவீை வபாழ்விற்கபாை 
அடித்தைம் சதபால்ைங்கபாலத்தில இடப்ட்டு, நமது 
முன்யைபார்களின் அறிவபாற்றலபால சதபாடர்ந்து 
யமம்்டுத்தப்ட்டதபாகும்.
 சதபால்ைங்கபால மக்கள் மபானுடப 
்ளடப்பாற்றலின் முன்யைபாடிகள். அவர்கள் 
உருவபாக்கிய செயச்பாருட்கள், சமபாழிகள் 
ஆகியவற்றின் வழியபாக அவர்கள் மிகவும் 
அறிவபார்ந்தவர்கைபாக இருந்திருக்கிறபார்கள் 
என்்ளத அறிய முடிகிறது.

 புவியின் ந�ாற்ைமும் 

நிலவியல் காலகட்டஙகளும்
1.1

 ம னி த ர் க ளி ன் 
வரலபாற்ளறப புவியின் 
வரலபாற்றிலிருந்து பிரிக்க 
முடியபாது. புவியின் 
யமலடுக்குகளில வரலபாற்றுக் 
கபாலகட்டங்கள் குறித்த 
நிலவியல, சதபாலலியல, 
உயிரியல ்திவுகள் ச்பாதிந்துகிடக்கின்றை. 
புவி மற்றும் ்லயவறு உயிரிைங்களின் 
வரலபாற்ளற அறிவதற்கு இச்ெபான்றுகள் மிக 
முக்கியமபாைளவயபாகும். இவ்வடுக்குகளில மனித 
மூதபாளதயர்களின் எலும்புகளின் புளத்டிவங்கள் 
(fossil bones) புளதந்துள்ைை.

 சதபாலமபானுடவியல அறிஞர்களும் 
(Palaeoanthropologists), சதபாலலியல அறிஞர்களும் 
(Archaeologists) புவியின் மண் மற்றும் ்பாளற 
அடுக்குகளை அகழ்ந்து, மனித மூதபாளதயர்கள் 
குறித்த ெபான்றுகளைச் யெகரிக்கின்றபார்கள். 
மனிதர்களின் ்ரிணபாமம், சதபால்ைங்கபாலம் 
ஆகியவற்றின் ்லயவறு கபால கட்டங்களை அறிய 
இந்தப புளத்டிவங்கள் மற்றும் மண்ணடுக்குகளின் 
கபாலம் அறிவியலபூர்வமபாக கணிக்கப்டுகிறது. 
யெகரிக்கப்டும் இச்ெபான்றுகளின் வழியபாக 
மனித வரலபாற்றின் ்ரிணபாம வைர்ச்சி நிளலகள் 
மற்றும் அவற்றின் கபாலகட்டம் ஆகியவற்ளறப 
புரிந்துசகபாள்ை முயலகின்றைர்.
 சதபாலலியல (Archaeology): 
சதபாலச்பாருள்களை ஆரபாயந்து, விைக்கமளிப்தன் 
வழியபாக மனிதர்களின் கடந்த கபாலம் குறித்து 
ஆரபாயும் இயல ஆகும்.
 சதபாலமபானுடவியல (Palaeoanthropology): 
மனிதர்களின் மூதபாளதயர்களின் உடலளமபபு 
மற்றும் அவர்கைது ்ரிணபாம வைர்ச்சி குறித்து 
புளதப ்டிமங்கள் வழி ஆயந்து அறிந்து சகபாள்ளும் 
இயல ஆகும்.
 புவி சுமபார் 4.54 பிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன் உருவபாைதபாகக் கருதப்டுகிறது. 
கபாலபய்பாக்கில, உயிர்கள் யதபான்றுவதற்கபாை 
நிளல ்டிப்டியபாக உருவபாைது. தபாவர மற்றும் 
விலங்குகளின் யதபாற்றத்ளதத் சதபாடர்ந்து 
மனித உயிர்கள் யதபான்றுவதற்கபாை அடித்தைம் 
இடப்ட்டது. புவியின் நீண்ட சநடிய வரலபாற்ளற 
நிலவியல ஆயவபாைர்கள் சநடுங்கபாலம் (Era), கபாலம் 
(Period), ஊழி (Epoch) என்று பிரிக்கிறபார்கள் .
ஒரு பிலலியன் = 100 யகபாடி 
1 மிலலியன் = 10 லட்ெம்

மனி�ப் பரிணாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: 
வரலாற்றுககு முந்ற�ய காலம்

1

அலகு
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21. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

ஆஸ்யரபாயலபாபித்திசின்கள் என்ற குரங்கிைத்தில 
இருந்துதபான் நவீை மனித இைம் 
யதபான்றியது. இன்று அழிந்துய்பாயவிட்ட இந்த 
ஆஸ்யரபாயலபாபித்திசின்கள் இைம் மனிதனுக்கு மிக 
சநருங்கிய உறவுளடய இைமபாகும். 

 உலகின்  ந�ாற்ைம்  மற்றும்  கடந்� 
காலம் குறித்� மனி�ர்களின் ஆயவு

1.2

ஊகக காலம்
 இபபுவியில, உலகம் 
மற்றும் ய்ரண்டம் குறித்து 
புரிந்துசகபாள்ைவும், அளதக் 
குறித்த அறிளவச் யெகரித்து 
விைக்கவும் முயற்சி செயயும் 
ஒயர உயிரிைம் மபானுட இைம் 
மட்டும் தபான். ் ரிணபாம வைர்ச்சிப 
ய்பாக்கில மனிதர்கள் உணர்தல நிளலளயயும் 
அறிவபாற்றளலயும் சகபாண்டவர்கைபாக 
மபாறிைபார்கள். அவர்கள் இயற்ளக, தம்ளமச் 
சுற்றியுள்ை உயிரிைங்கள் மற்றும் உலகம் 
குறித்துச் சிந்திக்கவும், யகள்வி எழுப்வும் 
சதபாடங்கிைர். முதலில அவர்கள் இயற்ளகளயக் 
கடவுைபாகக் கருதிைபார்கள். சூரியன், ெந்திரன் 
முதலபாை ்ல இயற்ளக ஆற்றலகள் குறித்துத் 
தமது சுய புரிதலகளை உருவபாக்கி வழி்ட்டைர். 
அவற்றில சில அறிவியலபூர்வமபாைளவ அலல. 
அவர்களுளடய ்ண்ளடய எழுத்துகளிலும், ெமய 
இலக்கியங்களிலும் உலகின் யதபாற்றம் குறித்த 
அறிவியல அறிவின் ய்பாதபாளம சவளிப்டுகிறது.
கி.மு. (BC)/ச்பா.ஆ.மு. (BCE) -  ச்பாது ஆண்டுக்கு முன் 

(Before Common Era)

கி. பி. (AD)/ச்பா.ஆ. (CE) -  ச்பாது ஆண்டு (Common Era)
மி. ஆ. மு. (MYA) -  மிலலியன் (10இலட்ெம்)

ஆண்டுகளுக்கு முன்
நிலவியல்,  உயிரியல்  மற்றும்  ச�ால்லியல்  குறித்� 
அறிவியல் அடித்�ைம்
 வரலபாறு எழுதுவது ்ண்ளடய 
கியரக்கர்கள் கபாலத்தில சதபாடங்கியது என்று 
செபாலலலபாம். கியரக்கத்தின் ச்யரபாயடபாடஸ் 
(கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 484–425) வரலபாற்றின் தந்ளத 
என்று கருதப்டுகிறபார். ஏசைனில, அவர் எழுதிய 
வரலபாறு மனிதத்தன்ளமயுடனும், ்குத்தறிவுடனும் 
கபாணப்டுகிறது. மனிதர்களின் யதபாற்றம் குறித்த 
அறிவியல பூர்வமபாை ஆயவுகள் கீழ் தரப்ட்டுள்ை 
கபாரணிகைபால ெபாத்தியமபாகிை.
� ஐயரபாப்பாவின் மறுமலர்ச்சி இயக்கத்திற்குப 

பிறகு ஏற்்ட்ட சதபாலச்பாருள் யெகரிபபின் 
மீதபாை ஆர்வம் மற்றும் அருங்கபாட்சியகங்கள் 
திறக்கப்ட்டளம

� ்பாளற அடுக்கியல, நிலவியல ெபார்ந்த 
கருத்துகள் ஆகியவற்றின் வைர்ச்சி

� உயிரியல ்ரிணபாமம் குறித்த டபார்வினின் 
சகபாள்ளக

� மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் 
புளத்டிவங்கள், ்ண்ளடய நபாகரிகங்களின் 
கற்கருவிகள், செயச்பாருள்கள் ஆகியை 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டளம.

� சதபாடக்ககபால எழுத்துகளை வபாசிக்கத் 
சதபாடங்கியளம.

மண்ணடுக்கியல – Stratigraphy - இயற்ளக மற்றும் 
்ண்்பாட்டு நடவடிக்ளககைபால உருவபாை ்பாளற 

புவியியல யுகம்
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3 1. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

மற்றும் மண் அடுக்குகளின் யதபாற்றம், தன்ளம, 
உறவுமுளறகள் குறித்து ஆரபாயும் இயல. 
உலகின் மிகத் சதபான்ளமயபாை அருங்கபாட்சியகம்– 
என்னிகபாலடி-நன்ைபா அருங்கபாட்சியகம் 
சமெ்யடபாமியபாவில கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 530இல 
அளமக்கப்ட்டது. இைவரசி என்னிகபாலடி, நவீை 
்பாபியலபானிய அரெரபாை நய்பானிடசின் மகள் ஆவபார். 
ச்பா.ஆ. 1471இல இத்தபாலியில அளமக்கப்ட்ட 
யகபியடபாளலன் அருங்கபாட்சியகம்தபான் இன்றும் 
இயங்கிக் சகபாண்டிருக்கும் மிகப ்ைளமயபாை 
அருங்கபாட்சியகமபாக இருக்கக்கூடும் எைக் 
கருதப்டுகின்றது. இங்கிலபாந்தின் ஆக்ஸ்ய்பார்ட் 
்லகளலக்கைகத்தில உள்ை ஆஷ்யமபாலியன் 
அருங்கபாட்சியகயம உலகின் மிகப ்ைளமயபாை 
்லகளலக்கைக அருங்கபாட்சியகம். இது ச்பா.ஆ. 
1677ல உருவபாக்கப்ட்டதபாகும்.
 மனிதர்களின் யதபாற்றத்ளத அறிவியல 
பூர்வமபாகப புரிந்துசகபாள்ை ச்ர்்ர்ட் ஸ்ச்ன்ெரின் 
(ச்பா.ஆ.1820–1903) உயிரியல ்ரிணபாமக் 
சகபாள்ளகயும், ெபார்லஸ் டபார்வினின் (ச்பா.ஆ.1809 
– 1882) இயற்ளகத் யதர்வு மற்றும் தகவளமபபு 
(தகுதியுள்ைது தபபிப பிளைக்கும்) என்ற 
கருத்துகளும் ்ங்கபாற்றுகின்றை. ெபார்லஸ் டபார்வின் 
“உயிரிைங்களின் யதபாற்றம் குறித்து” (On the Origin 
of Species) என்ற நூளல 1859லும், "மனிதனின் 
யதபாற்றம்" (The Descent of Man) என்ற நூளல 
1871லும் சவளியிட்டபார்.
இயற்ளகத் யதர்வு – தங்கைது சூழ்நிளலக்கு சிறந்த 
முளறயில தகவளமத்துக் சகபாள்ளும் உயிரிைங்கள் 
பிளைத்து, அதிகமபாக இைப ச்ருக்கம் செயது 
்லகிப ச்ருகும் செயலமுளற இயற்ளகத் யதர்வு 
எைப்டும்.
தகுதியுள்ைது தபபிப பிளைக்கும் - என்்து 
அடுத்தடுத்த தளலமுளறகளில தைது ெந்ததிளய 
அதிக எண்ணிக்ளகயில விட்டுச் செலலும் ஓர் 
இைம் பிளைத்து நீண்டு வபாழ்வளதக் குறிக்கிறது.
புளத ்டிவங்கள் (Fossils) - கடந்த கபாலத்தில 
வபாழ்ந்த விலங்குகள், தபாவரங்களின் எச்ெங்கள், 
தடங்கள், அளடயபாைங்கள் அப்டியய 
்பாதுகபாக்கப்ட்டிருப்து புளத்டிவங்கள் (fossils) 
எைப்டும். கனிமமபாக்கல (Mineralization) 
கபாரணமபாக விலங்கின் எலும்புகள் அப்டியய 
்பாதுகபாக்கப்ட்டுவிடும். புளத்டிவுகள் குறித்த 
ஆயவு புளத்டிவ ஆயவியல (Palaeontology) 
என்று அளைக்கப்டுகிறது.
கற்கபாலம் – கருவிகள் செயவதற்கு கற்கள் 
ச்ரும்்பான்ளமயபாகப ்யன்்டுத்தப்ட்ட கபாலம்.
சவண்கலக் கபாலம் – சவண்கல உயலபாகவியல 

(தபாதுவிலிருந்து உயலபாகத்ளதப பிரித்சதடுத்தல) 
வைர்ச்சி ச்ற்று சவண்கலக் கருவிகள், ச்பாருள்கள் 
செயயப்ட்ட கபாலம்.
இரும்புக் கபாலம் – கருவிகள் செயய இரும்பு உருக்கிப 
பிரித்சதடுக்கப்ட்ட கபாலம்.
 ்த்சதபான்்தபாம் நூற்றபாண்டிலிருந்து 
அறிவியல உத்திகளைப ்யன்்டுத்தியும், 
முளறயபாை ஆயவுகளை யமற்சகபாண்டும் 
அறிஞர்கள் சதபால்ைங்கபால மனித குலத்தின் 
யதபாற்றம், ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள் ஆகியை 
குறித்து ஆயவுகள் செயதைர். இதன்மூலம் இன்று 
உருவபாக்கப்ட்டுள்ை அறிவுக்கருத்துகள் உருவபாக 
மபாச்ரும் ்ங்களித்துள்ைபார்கள். இன்று மனிதனின் 
்ரிணபாமம் (்டிநிளல வைர்ச்சி) குறித்த யகபாட்்பாடு 
ச்பாதுவபாக ஏற்றுக் சகபாள்ைப்ட்டிருக்கிறது.

ச�ால்பழஙகாலம்: 
ஆஸட்நராநலாபித்திகஸிலிருந்து 
ந�ாநமா எரகடஸ வழியாக 
ந�ாநமா நெப்பியனின் வைர்ச்சி 

1.3

நபாம் யபார்? நமது இைத்திற்கு என்ை ச்யர்?
நபாம் “ய்பாயமபா யெபபியன்ஸ்” என்ற இைத்ளதச் 
யெர்ந்தவர்கைபாயவபாம். 
மனி�ர்களின் பரிணாமமும் இடப் சபயர்வும்
 மனிதர்களுடன் சிம்்ன்சி, சகபாரிலலபா, 
உரபாங்உட்டபான் ஆகிய உயிரிைங்களை கியரட் ஏபஸ் 
(GreatApes) எை அளைக்கப்டும் ச்ருங்குரங்குகள் 
வளக என்று குறிபபிடுகிறபார்கள். இவற்றில, சிம்்ன்சி 
மர்ணு ரீதியபாக மனிதர்களுக்கு மிக சநருக்கமபாைது.

சிம்்ன்சி இைத்தின் மர்ணுளவ 
(டி.என்.ஏ) எடுத்து ஆயவு செயததில 
அதன் ் ண்புகள் மனித இைத்துடன் 
98% ஒத்து உள்ைதபாம்!

 மனிதர்களின் மூதபாளதயர்கள் 
ய்பாமினின் என்றளைக்கப்டுகின்றைர், 
இவர்கள் முதலில ஆபபிரிக்கபாவில 
யதபான்றியவர்கள் ஆவர். பின்ைர் ்ரிணபாம 
வைர்ச்சி அளடந்து உலகின் பிற ்குதிகளுக்கும் 
்ரவிைபார்கள் என்ற கருத்து அறிஞர்கைபால 
ஏற்கப்ட்டுள்ைது. இந்த ய்பாயமபானின்கள் இைம் 
சுமபார் 7 முதல 5 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன் யதபான்றியது. இந்தக் குழுவின் மிகத் 
சதபாடக்க இைமபாை ஆஸ்ட்யரபாலபாபித்திகஸின் 
எலும்புக்கூட்டுச் ெபான்றுகள் ஆபபிரிக்கபாவில 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ைை.
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41. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

 ஆபபிரிக்கபாவில சுமபார் 2 . 6 மிலலியன் 
ஆண்டுகளுக்கு முன் வபாழ்ந்த ய்பாயமபா 
ச்பிலிஸ் என்ற இைம்தபான் முதன்முதலில 
கருவிகள் செயத மனித மூதபாளதயர் இைமபாகும். 
சுமபார் 2 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ய்பாயமபா 
எரக்டஸ் எர்கபாஸ்டர் என்ற இைம் உருவபாைது. 
இந்த இைம் ளகக்யகபாடரிகளைச் செயதது. சுமபார் 
2 மற்றும் 1 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு இளடயில 
இந்த இைம் ஆபபிரிக்கபா, ஆசியபாவின் ்லயவறு 
்குதிகளுக்கும் ்ரவியது.
 உடற்கூறு ரீதியபாக ய்பாயமபா யெபபியன்ஸ் 
என்றளைக்கப்டும் நவீை மனிதர்கள் (அறிவுக் 
கூர்ளமயுளடய மனிதன்) ஆபபிரிக்கபாவில சுமபார் 
3,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் யதபான்றிைர். இந்த 
நவீை மனிதர்கள் சுமபார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன் உலகின் ்லயவறு ்குதிகளுக்கும் சதபாடர் 
இடபச்யர்வபால ்ரவியதபாக நம்்ப்டுகிறது.

சிம்்ன்சி மற்றும் பிக்மி சிம்்ன்சி 
(ய்பாயைபாய்பா) வளக இைங்கள் 
நமக்கு சநருக்கமபாை, தற்ய்பாதும் 
உயிர்வபாழும் உயிரிைங்கைபாகும்.

ச�ால்பழஙகாலப் பணபாடுகள்
 மனித மூதபாளதயரின் புளத்டிவ 
எலும்புகள் ய்பாயமபா எபிலிஸ், ய்பாயமபா 
எரக்டஸ், நியபாண்டர்தபாசலன்சிஸ் என்று ் லயவறு 
இைங்கைபாகப பிரிக்கப்டும் அயத ெமயத்தில, 
கற்கருவிகளின் ்ண்்பாடுகள் அடிப்ளடயில 
சதபாடக்க கபால கற்கருவிகள் யெர்க்ளக, 
ஓலயடபாவபான் சதபாழிலநுட்்ம், கீழ் (Lower), இளட 
(Middle), யமல (Upper) ்ைங்கற்கபால (Palaeolithic) 
்ண்்பாடுகள் என்றும் இளடக்கற்கபாலப (Mesolithic) 
்ண்்பாடுகள் என்றும் வளகப்டுத்தப்டுகின்றை.
மனி�  மூ�ாற�யரின்  ச�ாடகககாலக 
கற்கருவிகள் நெர்கறக
 மனித மூதபாளதயர்கைபால உருவபாக்கப்ட்ட 
சதபாடக்ககபாலக் கற்கருவிகள் சகன்யபாவின் 
யலபாமிக்குவி என்ற இடத்தில கிளடத்துள்ைை. 
இளவ 3 . 3 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முற்்ட்டளவ. ஓலயடபாவபான் கருவிகள் 
ஆபபிரிக்கபாவின் ஓலடுவபாய ்ள்ைத்தபாக்கில 
கிளடத்துள்ைை. இளவ 2 முதல 2 . 6 மிலலியன் 
ஆண்டுகள் ்ைளமயபாைளவ.
  மனித மூதபாளதயர்கள் (ஆஸ்ட்யரபாயலபா 
பித்திசின்கள்) சுத்தியல கற்களை ்யன்்டுத்திைர், 
யமலும் “பியைக்ஸ்” (flakes) எைப்டும் கற்செதிலகளை 
உருவபாக்கிக் கருவிகைபாகப ்யன்்டுத்திைபார்கள். 

 ஆபபிரிக்கபாவின் கியரட் ரிஃபட் (ச்ரும் 
பிைவுப) ்ள்ைத்தபாக்கில ்ல இடங்களில 
சதபால்ைங்கபாலம் குறித்த ெபான்றுகள் 
கிளடத்துள்ைை.
 கியரட் ரிஃபட் ்ள்ைத்தபாக்கு சிரியபாவின் 
வட்குதியிலிருந்து கிைக்கு ஆபபிரிக்கபாவில 
மத்திய சமபாெபாம்பிக் வளர சுமபார் 6,400 கிமீ தூரம் 
்ரவியுள்ை ்ள்ைத்தபாக்கு ய்பான்ற நிலப்ரப்பாகும். 
வபான் சவளியிலிருந்து ்பார்க்கும்ய்பாதும் இப 
புவியியல அளமப்பாைது புலப்டுகிறது. யமலும் ்ல 
வரலபாற்றுக்கு முற்்ட்ட இடங்கள் ஆபபிரிக்கபாவின் 
கிைக்குப ்குதியில கபாணப்டுகின்றை
 உடற்கூறு அடிப்ளடயில மனித 
மூதபாளதயர்கள் ்லயவறு இைங்கைபாகப 
பிரிக்கப்டுகிறபார்கள்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

ஆபபிரிக்கபாவில உள்ை மனித 
மூதபாளதயரின் ெபான்றுகள் கிளடத்த 

சதபாலலியல இடங்கள்

லூசி என்று  
ச்யரிடப்ட்ட 

ஆஸ்ட்யரபாயலபா 
பித்திகஸின்  

உடல எலும்புகள்

ய்பாமினிட்: நவீை மற்றும் அழிந்து ய்பாை 
அளைத்து ச்ருங்குரங்கு இைங்களும் (கியரட் 
ஏபஸ்) ய்பாமினிட் என்று அளைக்கப்டுகின்றை. 
இது மனிதர்களையும் உள்ைடக்கிய வளகயபாகும்.

ய்பாமினின் எைப்டும் விலங்கியல 
்ைங்குடி இைம் மனித மூதபாளதயர்களின் 
உறவிைர்களையும் அதன் சதபாடர்புளடய நவீை 
மனிதர்களையும் (ய்பாயமபா யெபபியன்ஸ்) 
குறிக்கும். இதில நியபாண்டர்தபால இைம், 
ய்பாயமபா எரக்டஸ், ய்பாயமபா ச்பிலிஸ், 
ஆஸ்ட்யரபாயலபாபித்திசின்கள் ஆகியை அடங்கும். 
இப்ைங்குடி இைத்தில மனித இைம் மட்டுயம 
இன்றைவும் வபாழ்கின்றது. இந்த இைம் நிமிர்ந்து 
இரண்டு கபாலகைபால நடப்தபாகும். இந்த 
இைத்திற்கு ச்ரிய மூளை உண்டு. இளவ 
கருவிகளைப ்யன்்டுத்தும். இவற்றில சில 
ஆஸ்ட்ரயலபாபித்திளென்கள் தகவல ்ரிமபாறும் 
திறன்ச்ற்றளவ. சகபாரிலலபா எைப்டும் மனிதக் 
குரங்குகள் இப்ைங்குடியில அடங்கபாது.
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5 1. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

 மனித மூதபாளதயர்களிடம் 
இன்று நபாம் ச்ற்றுள்ைது ய்பான்ற உயர் 
சமபாழியபாற்றல இருந்திருக்கபாது. ஒருயவளை 
அவர்கள் சில ஒலிகளையயபா செபாற்களையயபா 
்யன்்டுத்தியிருக்கலபாம். ச்ரிதும் அவர்கள் ளெளக 
சமபாழிளயயய ் யன்்டுத்தியிருக்கக்கூடும். கருவிகள் 
செயவதற்கபாை கற்களைத் யதர்ந்சதடுக்கவும், சுத்தியல 
கற்களைக் சகபாண்டு ்பாளறகளை உளடத்துச் 
செதுக்கவும், கருவிகளை வடிவளமக்கவும் கூடிய 
அைவிற்கு அவர்கள் அறிவுக் கூர்ளம உள்ைவர்கைபாக 
இருந்தைர். யவட்ளடயபாடியும், யவட்ளடயபாடும் 
விலங்குகள் தின்று விட்டுப ய்பாட்ட விலங்குகளின் 
இளறச்சிளயயும் உண்டைர். கிைங்குகள், விளதகள், 
்ைங்கள் ய்பான்ற தபாவர உணவுகளைச் யெகரித்து 
உண்டைர். 
 இந்தியபாவில அச்சூலியன் கருவிகள் 
சென்ளைக்கு அருகிலும், கர்நபாடகபாவின் இெபாம்பூர், 
மத்தியப பிரயதெத்தின் பிம்ய்த்கபா ய்பான்ற ்ல 
இடங்களிலும் கிளடத்துள்ைை.
மூலக் கற்கள் (raw material) - என்்ளவ 
கற்கருவிகள் செயயப்யன்்டும் கற்கள் ஆகும்.
கருக்கல (core) - என்்து ஒரு கலலின் முதன்ளமப 
்பாைம் ஆகும். கற்சுத்தியலபால செதிலகள் உளடத்து 
எடுக்கப்டுகின்றை.
செதில – ச்ரிய கற்்பாைத்திலிருந்து அலலது 
கருங்கலலில இருந்து உளடத்து எடுக்கப்ட்ட ஒரு 
சிறு கற்துண்டு.
இறடப் பழஙகற்காலப் பணபாடு
 தற்கபாலத்திற்கு சுமபார் 3,98,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆபபிரிக்கபாவின் கற்கருவித் 
சதபாழிலநுட்்த்தில யமலும் மபாற்றங்கள் நிகழ்ந்தை. 
இந்தக் கபாலகட்டத்தில ய்பாயமபா எரக்டஸ் இைம் 
வபாழ்ந்து வந்தது. உடற்கூறியல ரீதியபாக நவீை 
மனிதர்கள் சுமபார் 3 லட்ெம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் 
யதபான்றியதபாகக் கூறப்டுகிறது.
கல (‘Lith’) சதபாழிலநுட்்ம் (Technology): கற்கருவிகள் 
உருவபாக்கத்தில ஈடு்டுத்தப்டும் முளறளமகளும் 
நுட்்ங்களும் கற்கருவி (Lithic) சதபாழிலநுட்்ம் 
எைப்டுகிறது. 
 இக்கபாலத்தில ளகக்யகபாடரிகள் யமலும் 
அைகுற வடிவளமக்கப்ட்டை. ்ல சிறு கருவிகளும் 
உருவபாக்கப்ட்டை. கருக்கலளல நன்கு 
தயபார் செயது, பின்ைர் அதிலிருந்து செதிலகள் 
எடுக்கப்ட்டு கருவிகள் உருவபாக்கப்ட்டை. 
கூர்முளைக் கருவிகளும், சுரண்டும் கருவிகளும் 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. சிறு அறுக்கும் தகடுகளும் (blades) 
கத்திகளும் தயபாரிக்கப்ட்டை. சலவலபாயசியன் 

இக்கருவிகள் உணளவ சவட்டவும், துண்டு 
ய்பாடவும், ்க்குவப்டுத்தவும் ்யன்்டுத்தப்ட்டை.
கீழப் பழஙகற்காலப் பணபாடு
 ய்பாயமபா ச்பிலிஸ், ய்பாயமபா எரக்டஸ் 
ஆகிய மனித மூதபாளதயர்களின் ்ண்்பாடு கீழ்ப 
்ைங்கபாலப ்ண்்பாடு என்று குறிக்கப்டுகிறது. 
இவர்கள் ச்ரிய கற்களைச் செதிலகைபாகச் சீவி 
ளகக்யகபாடரி உள்ளிட்ட ்ல வளகக் கருவிகளை 
வடிவளமத்தபார்கள். இந்தக் கருவிகள் ஆபபிரிக்கபா, 
ஆசியபா, ஐயரபாப்பா ஆகிய கண்டங்களில 
கண்சடடுக்கப்ட்டுள்ைது. இளவ சுமபார் 1.8 
மிலலியன் ஆண்டுகள் ்ைளமயபாைளவ என்று 
கணக்கிடப்ட்டுள்ைை. இவர்கள் தமது வபாழ்க்ளகத் 
யதளவகளுக்கபாக, ளகக்யகபாடரி, சவட்டுக்கருவி 
உள்ளிட்ட ்லயவறு கருவிகளைச் செயதபார்கள். 
இந்தக் கருவிகள் (biface) இருமுகக் கருவிகள் 
என்று அளைக்கப்டுகின்றை. அளவ ெம்ங்கு 
உருவ அளமபள்ப (symmetry) ச்ற்றுள்ைை. 
யமலும், இளவ நமது மனித மூதபாளதயரின் 
அறிவுணர் ஆற்றளல சவளிப்டுத்துகின்றை. 
இந்தப ்ண்்பாடு கீழ்ப ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாடு 
என்றளைக்கப்டுகிறது. ளகக்யகபாடரிக் 
கருவிகள் அச்சூலியன் கருவிகள் என்று 
அளைக்கப்டுகின்றை. இந்தக் கருவிகள் கி.மு. 
250,000 – 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வளர 
சதபாடர்ந்து ்யன்்பாட்டில இருந்தை.
அச்சூலியன் (Acheulian) - இவ்வளகக் 
ளகக்யகபாடரிகள் முதன்முதலில பிரபான்சில 
உள்ை செயின்ட் அச்சூல என்ற இடத்தில 
கண்சடடுக்கப்ட்டை. எையவ இளவ அச்சூலியன் 
கருவிகள் என்று அளைக்கப்டுகின்றை.
இருமுகக் கருவி (bi-faces) – இரு புறமும் 
செதுக்கப்ட்டதபால இக்கருவிகளுக்கு இபச்யர் 
இடப்ட்டது. 
உயிர்வபாழ்வதற்கபாை நிளலயபாை யதளவகள் 
சதபால்ைங்கபால மக்கைது நிளலயபாை யதளவகளில 
உணவும் நீரும்தபான் முதன்ளமயபாைதபாக 
இருந்தை.

சகன்யபாவில கிளடத்த 2.3 
மிலலியன் வருடங்களுக்கு 

முந்ளதய கற்கருவிகள்

ஓலடுவபாய என்ற 
இடத்தில கிளடத்த 

சவட்டுக் (Chopper) கருவி
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(சலவலவபா பிசரஞசு சமபாழி உச்ெரிபபு) கற்கருவி 
செயயும் மரபு இக்கபால கட்டத்ளதச் யெர்ந்ததுதபான். 
இக்கபாலகட்ட கற்கருவிகள் ஐயரபாப்பாவிலும் 
மத்திய மற்றும் யமற்கு ஆசியப ்குதிகளிலும் 
கபாணப்டுகின்றை.
சலவலபாயசியன் (சலவலவபா) கருவிகள் – 
கருக்கலளல நன்கு தயபார் செயது உருவபாக்கப்ட்ட 
கருவிகள். இளவ முதலில கண்சடடுக்கப்ட்ட 
பிரபான்சில உள்ை சலவலவபா (சலவலபாயஸ்) என்ற 
இடத்தின் ச்யளர ஒட்டி இபச்யர் ச்ற்றை.
 இளடப ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாடு 
தற்கபாலத்திற்கு முன், 3,85,000 முதல 1,98,000 
ஆண்டுகளுக்கு இளடயில ஐயரபாப்பாவிலும் 
ஆசியபாவின் யமற்குப ்குதியிலும் உருவபாைது. 
இக்கருவிகள் 28,000 வளர ்யன்்டுத்தப்ட்டை.
 இக்கபாலகட்டத்தின் மக்கள் இைம் 
நியபாண்டர்தபால என்று அளைக்கப்டுகிறது. 
இவர்கள் இறந்தவர்களை முளறயபாகப புளதத்தைர்.
நமல் பழஙகற்காலப் பணபாடு
 இளடப ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாட்ளடத் 
சதபாடர்ந்து வந்த ்ண்்பாடு, யமல ்ைங்கற்கபாலப 
்ண்்பாடு என்று அளைக்கப்டுகிறது. கற்கருவித் 
சதபாழிலநுட்்த்தில ஏற்்ட்ட புதிய நுட்்ங்கள் இந்தப 
்ண்்பாட்டின் சிறப்பாை கூறுகளில ஒன்றபாகும். 
கற்கைபாலபாை நீண்ட அறுக்கும் தகடுகளும், பியூரின் 
எைப்டும் உளிகளும் உருவபாக்கப்ட்டை. இவர்கள் 
சிலிகபா அதிகமுள்ை ்லயவறு கல வளககளைக் 
கருவிகள் செயயப ்யன்்டுத்திைபார்கள். ்லயவறு 
ஓவியங்களும் களலப ச்பாருட்களும் இக்கபாலத்தில 
உருவபாக்கப்ட்டை. இவர்கள் தயபாரித்த ்லயவறு 
செயச்பாருள்கள் இவர்கைது அறிவுெபார் திறனில 
ஏற்்ட்ட முன்யைற்றத்ளதயும், சமபாழிகள் 
உருவபாைளதயும் கபாட்டுகின்றை. இந்தக் கபால 
கட்டத்தில நுண்கற்கருவிகள் எைப்டும் குறுங் 
கற்கருவிகளும் (Microliths) ்யன்்பாட்டிற்கு வந்தை.
பியூரின் – கூரிய சவட்டுமுளை உள்ை கலலபாலபாை 
உளி 

 மனிதப ் ரிணபாம வைர்ச்சியின் விளைவபாகத் 
யதபான்றிய முதல நவீை மனிதர்கள் சுமபார் 3,00,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர், முதன்முதலில ெப-
ெ்பாரபா ்குதி என்றளைக்கப்டும் ஆபபிரிக்கபாவின் 
ெ்பாரபாவிற்குத் சதற்குப ்குதியில யதபான்றிைர். 
இந்த இைம் சுமபார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் 
ஆசியபாவின் ்லயவறு ்குதிகளுக்குப ்ரவியது. 
ஒருயவளை அங்கு ஏற்சகையவ வசித்தவர்களை 
இவர்கள் விரட்டியிருக்கலபாம். இக்கபாலகட்டத்தில 
ஐயரபாப்பாவில குயரபா-மக்ைபான்கள் 
என்றளைக்கப்டும் மனிதர்கள் வபாழ்ந்தபார்கள்.
 கருவிகளையும் களலப ச்பாருட்களையும் 
செயயக் சகபாம்புகளும் தந்தங்களும் 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. எலும்்பாலபாை ஊசிகள், 
தூண்டில முட்கள், குத்தீட்டிகள், ஈட்டிகள் ஆகியளவ 
்ளடப்பாக்கத்துடன் ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 
இவர்கள் ஆளடகளை அணிந்தைர். ெளமத்த 
உணளவ உண்டைர். இறந்தவர்கள், மபார்பின் மீது 
ளககளை ளவத்த நிளலயில புளதக்கப்ட்டபார்கள். 
்தக்கங்களும், யவளலப்பாடு மிகுந்த கருவிகளும் 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. இக்கபால களிமண் சிற்்ங்கள், 
ஓவியங்கள், செதுக்குயவளலகள் ெபான்றுகைபாக 
நமக்குக் கிளடத்துள்ைை. வீைஸ் என்றளைக்கப்டும் 
கலலிலும் எலும்பிலும் செதுக்கப்ட்ட ச்ண் சதயவச் 
சிற்்ங்கள் ஐயரபாப்பாவிலும், ஆசியபாவின் சில 
்குதிகளிலும் உருவபாக்கப்ட்டை.

லண்டன் 
அருங்கபாட்சியகத்தில 
உள்ை ளகக்யகபாடரி .

பிலின்ட் கலலபால 
ஆை இருமுகக் 
கருவி, செயின்ட் 
அச்சூல, பிரபான்சு

ஓயமபா கிபிஷ் 
கூர்முளைக் கருவி

ஒரு சவட்டுக் 
கருவி (Cleaver)

சுரண்டும் 
கருவிகளும் பிற 

இளட்ைங்கற்கபாலக் 
கருவிகளும்

லபாஸ்கபா ்பாளற ஓவியங்கள், யமற்கு பிரபான்ஸ், 
17000 வருடங்கள் ்ைளமயபாைளவ

IX_Std_History_TM_Unit _1.indd   6 2/10/2020   9:42:35 AM



7 1. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

புதிய கற்கபாலத்துக்கபாை சதபாடக்க கபாலச் ெபான்றுகள் 
கபாணப்டுகின்றை. சுமபார் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
10,000லிருந்து கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 5,000ற்குள் 
இப்குதிகளில யவைபாண்ளம நடவடிக்ளககள் 
சதபாடங்கிவிட்டை.

யகபாதுளம, ்பார்லி, ்ட்டபாணி 
ஆகியளவ 10000 
ஆண்டுகளுக்கும் முன்ய் 
்யிரிடத் சதபாடங்கப்ட்டுவிட்டை. 
கபாய-கனி மற்றும் சகபாட்ளட 

தரும் மரங்கள் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 4000 
ஆண்டுகளியலயய விளைச்ெலுக்கபாகப 
்யிரிடப்ட்டுள்ைை. அத்தி, ஆலிவ், ய்ரீச்ளெ, 
மபாதுளை, திரபாட்ளெ அவற்றில அடங்கும்.

பிளற நிலப்குதி
 எகிபது, இஸ்யரல-்பாலஸ்தீைம், ஈரபாக் 
ஆகியளவ அடங்கிய ்குதி பிளற நிலவின் 
வடிவத்தில உள்ைது. இது ‘பிளற நிலப்குதி’ (Fertile 
Crescent Region) எைப்டுகிறது.

 கற்கருவிகள் செயவதற்கு வைவைப்பாக்கும், 
சமருகூட்டும் புதிய நுட்்ங்கள் ் யன்்டுத்தப்ட்டதபால 
இது புதியகற்கபாலம் என்று அளைக்கப்டுகிறது. 
புதிய கற்கபால மக்கள், ்ைங்கற்கபாலச் 
செதுக்கப்ட்ட கற்கருவிளையும் ்யன்்டுத்திைர். 
இளடக்கற்கபாலம் வளரயிலும் மக்கள் தபாம் 
நிளலத்திருப்தற்கபாக யவட்ளடயபாடுவளதயும் 
உணவு யெகரிப்ளதயும்தபான் நம்பியிருந்தபார்கள். 
யவட்ளடயிலும் உணவு யெகரிபபிலும் மிகவும் 
குளறந்த அைவு உணவுதபான் கிளடத்தது. இதன் 
விளைவபாக, ஒரு குறிபபிட்ட ்குதிக்குள் மிகச் சிறிய 
எண்ணிக்ளகயிலபாை மக்கள்தபான் வபாை முடிந்தது. 

 பிறகு ் யிர் விளைவித்தலும். விலங்குகளைப 
்ைக்கப்டுத்துதலும் அறிமுகமபாைது. இது ஏரபாைமபாை 
அைவில தபானிய மற்றும் விலங்கு உணளவ உற்்த்தி 
செயவதற்கு இட்டுச் சென்றது. ஆறுகள் ்டிய ளவத்த 
வைமபாை வண்டல மண் யவைபாண்ளம அதிகரிக்க 
உதவியது. இது, சிறந்த இயற்ளகத் தகவளமப்பாக 
இருந்ததபால, மக்கள் நதிக்களரகளில வபாழ்வளத 
விரும்பிைர். இபபுதிய செயல்பாடுகள் உணவு 
உ்ரிக்கு இட்டுச் சென்றது. இந்த உணவு உ்ரிதபான் 
்ண்ளடய நபாகரிகங்களின் உருவபாக்கத்துக்கு 
ஒரு முக்கியமபாை கூறு ஆகும். இக்கபாலத்தில 
நிரந்தரமபாை வீடுகள் கட்டப்ட்டை. ச்ரிய ஊர்கள் 
உருவபாகிை. எையவ, இளவ புதிய கற்கபாலப புரட்சி 
என்றளைக்கப்டுகிறது.

்னிக் கபாலம் – தற்கபாலத்திற்கு 8,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகின் ்ல ்பாகங்கள் 
்னியபாலும் ்னிப்பாைங்கைபாலும் மூடப்ட்டிருந்த 
கபாலம் ்னிக்கபாலம் ஆகும்.
இறடககற்காலப் பணபாடு
 ்ைங்கற்கபாலத்திற்கும் புதிய 
கற்கபாலத்திற்கும் இளடப்ட்ட கபாலப ்ண்்பாடு 
இளடக் கற்கபாலம் என்று அறியப்டுகிறது. மக்கள் 
ச்ரும்்பாலும் ளமக்யரபாலித்திக் என்று செபாலலப்டும் 
சிறு நுண் கற்கருவிகளைப ்யன்்டுத்திைர். 
்னிக்கபாலத்திற்குப பிறகு புவி சவப்மளடந்தளதத் 
சதபாடர்ந்து, யவட்ளடயபாடுயவபாரபாகவும் உணவு 
யெகரிபய்பாரபாகவும் இருந்த மக்கள் ்லயவறு 
சூைலியல ் குதிகளுக்கும் (கடற்களர, மளலப ் குதி, 
ஆற்றுப்டுளக, வறண்ட நிலம்) ்ரவ ஆரம்பித்தைர்.

பிம்ய்த்கபாவில கபாணப்டும் ்பாளற ஓவியங்கள்
 இளடக்கற்கபால மக்கள் நுண்கற்கருவித் 
சதபாழிலநுட்்த்ளதப ்யன்்டுத்திைர். இவர்கள் 
சுமபார் 5 செமீ அைவிற்கும் குளறவபாை அைவுள்ை சிறு 
சிறு செயச்பாருள்களை உருவபாக்கிைர். இவர்கள் 
கூர்முளைகள், சுரண்டும் கருவி, அம்பு முளைகள் 
ஆகியவற்ளறச் செயதைர். இவர்கள் பிளற 
வடிவ (Lunate), முக்யகபாணம் ெரிவகம் (Trapeze) 
ய்பான்ற கணிதவடிவியல அடிப்ளடயிலபாை 
கருவிகளையும் செயதைர். இந்தக் கருவிகள் 
மரத்தபாலும் எலும்்பாலுமபாை பிடிகள் அளமத்துப 
்யன்்டுத்தப்ட்டை.
ளமக்யரபாலித்: நுண்கற்கருவிகள் மிகச் சிறிய 
கற்களில உருவபாக்கப்ட்ட செயச்பாருட்கள் ஆகும். 
புதிய  கற்காலப்  பணபாடும்  நவைாணறமயின் 
ச�ாடககமும் 
 ய வ ை பா ண் ள ம , 
விலங்குகளைப ்ைக்குதல 
ஆகியளவ புதிய கற்கபாலத்தில 
அறிமுகப்டுத்தப்ட்டை. இது 
வரலபாற்றில ஒரு முக்கியமபாை 
கட்டமபாகும். வைமபாை பிளற 
நிலப்குதி என்று அளைக்கப்டும் எகிபது மற்றும் 
சமஸை்யடபாமியபா, சிந்துசவளி, கங்ளக ெமசவளி, 
சீைபாவின் செழுளமயபாை ் குதிகள் ஆகியைவற்றில 
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81. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

 ச�ால்பழஙகாலத் �மிழகம்1.4

பிற் பழஙகற்காலப் பணபாடு
  ய்பாமினின் எை அளைக்கப்டும் 
மனித மூதபாளத இைத்தபால உருவபாக்கப்ட்ட 
கற்கபாலக் கருவிகளியலயய கபாலத்தபால முந்ளதய 
்குதிளயச் யெர்ந்த கற்கருவிகள் தமிழ்நபாட்டிலதபான் 
உருவபாக்கப்ட்டை.இப்ைங்கற்கபாலக் கருவிகள் 
சென்ளைளயச் சுற்றியுள்ை ்குதிகளில குறிப்பாக 
அதிரம்்பாக்கம், குடியம் உள்ளிட்ட இடங்களில 
கிளடத்துள்ைை. அதிரம்்பாக்கத்தில நடந்த 
சதபாலலியல அகைபாயவுகளும், அங்கு கிளடத்த 
செயச்பாருட்களைக் கபாஸ்மிக் கதிர் மூலம் கபாலத்ளதக் 
கணிக்கும் ஆயவுக்கு உட்்டுத்தப்ட்டதும் அங்கு 
சுமபார் 1.5 - 2 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ய் 
மனிதர்கள் வபாழ்ந்திருப்ளதக் கபாட்டுகின்றை. 
சகபாெஸ்தளலயபாறு உலகில மனித மூதபாளதயர்கள் 
வசித்த மிக முக்கியமபாை இடங்களில ஒன்றபாகும். 
இங்கு வபாழ்ந்த மனித மூதபாளதயர்கள் ய்பாயமபா 
எரக்டஸ் என்ற வளகளயச் யெர்ந்தவர்கள். 
சதபாலலியல அகைபாயவு
 மண்ணில புளதந்துள்ை கற்கருவிகள், 
்பாளைகள், விலங்குகளின் எலும்புகள், மகரந்தங்கள் 
ஆகியவற்ளற அகழ்ந்சதடுத்து மனிதர்களின் கடந்த 
கபால வபாழ்க்ளகமுளறளயப புரிந்துசகபாள்வது 
‘ச�ால்லியல் அகழாயவு’ ஆகும்.
கபாஸ்மிக்-கதிர் ்பாயச்சி கணித்தல – மபாதிரிகளின் 
கபாலத்ளதக் கணிக்க கபாஸ்யமபாசஜனிக் கதிர்களை 
சவளிப்டுத்தி அறியும் முளற.
 ச்பா.ஆ. 1863இல ெர். இரபா்ர்ட் புரூஸ் 
ஃபூட் என்ற இங்கிலபாந்து நிலவியலபாைர் 
சென்ளைக்கு அருகில உள்ை ்லலபாவரத்தில 
்ைங்கற்கபாலக் கருவிகளை முதன்முளறயபாகக் 
கண்டுபிடித்தபார். இந்தியபாவில இப்டிப்ட்ட 
கருவிகள் முதன்முதலபாகக் கண்டுபிடிக்கப்ட்டது 
இங்குதபான். எையவ, இங்கு கண்சடடுக்கப்ட்ட 
ளகக்யகபாடரிகள் சென்றன கற்கருவித் ச�ாழிலகம் 

என்று அளைக்கப்டுகின்றை. அவர் கண்சடடுத்த 
கருவிகள் சென்ளை அருங்கபாட்சியகத்தில உள்ைை.
 ்ைங்கற்கபால மக்கள் கபாட்டுவிலங்குகளை 
யவட்ளடயபாடிைர். இயற்ளகயபாகக் கிளடத்த 
்ைங்கள், கிைங்குகள், விளதகள், இளலகளைச் 
யெகரித்தைர். அவர்களுக்கு இரும்பு, மட்்பாண்டம் 
செயவது ்ற்றித் சதரியபாது. அளவசயலலபாம் 
வரலபாற்றில மிகவும் பிற்கபாலத்திலதபான் 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டை.
 கீழ்ப ்ைங்கற்கபாலத்தில ளகக்யகபாடரிகளும் 
பிைக்கும் கருவிகளும்தபான் முக்கியமபாை  

கருவி வளககள். இந்தக் கருவிகளை மரத்தபாலும் 
எலும்்பாலுமபாை ளகபபிடியில செருகி சவட்டுவதற்கு, 
குத்துவதற்கு, யதபாண்டுவதற்குப ் யன்்டுத்திைபார்கள். 
அவர்கள் சுத்தியல கற்களையும், யகபாைக் கற்களையும் 
கூடப ்யன்்டுத்திைபார்கள். அதற்கபாகக் குவபார்ளெட் 
வளக கூைபாங்கற்களைத் யதர்ந்சதடுத்தபார்கள். இந்தக் 
கருவிகள் மணல திட்டுகளிலும் ஆற்றங்களரகளிலும் 
கபாணப்டுகின்றை. அளவ ்லலபாவரம், குடியம் 
குளக, அதிரம்்பாக்கம், வடமதுளர, எருளம 
சவட்டிப்பாளையம், ்ரிக்குைம் ஆகிய இடங்களில 
கிளடத்துள்ைை.
 கீழ்ப ்ைங்கற்கபாலக் கருவிகள் வட 
ஆற்கபாடு, தர்மபுரி ்குதிகளிலும் கிளடத்துள்ைை. 
இப்குதி மக்கள் செயச்பாருட்களுக்கு ்ெபாலட் எனும் 
எரிமளலப ்பாளறகளைப ்யன்்டுத்தியுள்ைைர். 
தமிழ்நபாட்டின் சதன்்குதியிலும் இலங்ளகயிலும் 
இந்தக் கீழ் ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாட்டிற்கபாை 
ெபான்றுகள் கிளடக்கவிலளல.
்ெபாலட் ்பாளறகள்: இளவ எரிமளலப்பாளறகள் 
அலலது தீப்பாளறகள் ஆகும். பூமிக்கடியில இருந்து 
சவளிப்டும் உருகிய எரிமளலக் குைம்பிலிருந்து 
யதபான்றியளவ எரிமளலப்பாளறகள் ஆகும்.
 அதிரம்்பாக்கத்தின் கீழ்ப்ைங்கற்கபாலப 
்ண்்பாடு சுமபார் 2 - 1.5 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முந்ளதயது என்று கணக்கிடப்ட்டுள்ைது. இந்தக் 
கபாலகட்டம் இந்தியபாவின் மற்ற ்குதிகளில 60,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வளர நீடித்தது.
இறடப் பழஙகற்காலப் பணபாடு – �மிழ�ாடு
 இளடப ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாடு 
3,85,000-1,72,000 கபாலகட்டத்தில உருவபாைது. 
இக்கபாலகட்டத்தில கருவிகளின் வளககளில 
மபாறுதலகள் ஏற்்ட்டை. அைவில சிறிய 
செயச்பாருட்கள் ்யன்்டுத்தப்ட்டை. கருக்கற்கள், 
கற்செதிலகள், சுரண்டும் கருவி, கத்தி, துளைப்பான், 
சலவலபாயசியன் செதிலகள், ளகக்யகபாடரி, பிைக்கும் 
கருவி ஆகியை இக்கபாலகட்டத்தின் கருவிகள் 
ஆகும். முந்ளதய கட்டத்யதபாடு ஒபபிடும்ய்பாது, 
இளவ அைவில சிறியளவயபாக உள்ைை. 
 இளடப ் ைங்கற்கபால ் ண்்பாட்டின் ெபான்றுகள் 
தமிழ்நபாட்டின் சில ்குதிகளில கபாணப்டுகின்றை. 
தமிழ்நபாட்டின் சதன்்குதியில யத.புதுப்ட்டி, 
சீவரக்யகபாட்ளட ஆகிய இடங்களில மத்திய 
்ைங்கற்கபாலக் கருவிகள் யெகரிக்கப்ட்டுள்ைை. அயத 
ய்பால தஞெபாவூர், அரியலூர் அருகிலும் இத்தளகய 
கருவிகள் கிளடத்துள்ைை. 
இறடககற்காலப் பணபாடு - �மிழ�ாடு
 உலகின் ்ல ்பாகங்களிலும், இந்தியபாவின் 
சில ்குதிகளிலும், இளடப ்ைங்கற்கபாலப 
்ண்்பாட்ளடத் சதபாடர்ந்து, யமல ்ைங்கற்கபாலப 
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்ண்்பாடு உருவபாைது. தமிழ் நபாட்டில யமல 
்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாட்டுக்கபாை ெபான்றுகள் 
கிளடக்கவிலளல. ஆைபால தமிழ்நபாட்டின் ்ல 
்குதிகளிலும் வசித்த மக்கள் நுண்கற்கருவிகளைப 
்யன்்டுத்தியிருக்கிறபார்கள். 

தமிைகத்தில கிளடத்த நுண் கற்செதிலகள்

 இப்ண்்பாட்டுக் கபாலகட்டம் 
்ைங்கற்கபாலத்திற்கும் புதிய கற்கபாலத்திற்கும் 
இளடயில உருவபாைதபால இது இளடக்கற்கபாலம் 
என்று அளைக்கப்டுகிறது. இளடக்கற்கபாலத்தின் 
யவட்ளடயபாடி – உணவு யெகரிபய்பார் ்ற்றிய 
ெபான்றுகள் சென்ளை, வட ஆற்கபாடு, தர்மபுரி, யெலம், 
யகபாயம்புத்தூர், அரியலூர், புதுக்யகபாட்ளட, மதுளர, 
சிவகங்ளக, திருசநலயவலி, கன்னியபாகுமரி 
ஆகிய இடங்களில கிளடத்துள்ைை. தூத்துக்குடி 
அருயக உள்ை ‘யதரி’ ்குதிகளில இளடக்கற்கபால 
கற்கருவிகள் ்ல கிளடத்துள்ைை. இப்குதியில 
உள்ை சிவபபு மணல குன்றுகள் உள்ை ்குதி ‘யதரி’ 
என்று அளைக்கப்டும்.
 இக்கபால மக்கள் செர்ட் (Chert), 
குவபார்ட்ஸைபாலபாை (Quartz, ்ளிங்கு) சிறிய 
செதிலகளையும் கருவிகளையும் ்யன்்டுத்திைர். 
இக்கபாலத்தின் கருவி வளககள் சுரண்டும் கருவிகள், 
பிளற வடிவம், முக்யகபாண வடிவம் என்று ்ல 
வடிவங்களில இருந்தை. மக்கள் உயிர் வபாை 
விலங்குகளை யவட்ளடயபாடிைபார்கள். ்ைங்கள், 
சகபாட்ளடகள் மற்றும் கிைங்குகளைச் யெகரித்தபார்கள்.
சுரண்டும் கருவிகள்: சுரண்டும் கருவிகள் ஒரு 
யமற்்ரபள்ச் சுரண்டுவதற்குப ்யன்்டுகின்றை. 
இளவ இன்று ெளமயலளறயில கபாயகறிகளின் 
யதபாளல அகற்றுவதற்குப ்யன்்டுத்தப்டும் 
கருவிகளைப ய்பான்றளவ.
முக்யகபாணக் கருவிகள்: முக்யகபாண வடிவில 
அளமந்திருக்கும் கருவிகள்.

பிளற வடிவக் கருவிகள்: பிளற வடிவில 
அளமந்திருக்கும் கருவிகள்.
புதிய கற்காலப் பணபாடு - �மிழ �ாடு
 விலங்குகளைப ்ைக்கப்டுத்தி, 
யவைபாண்ளம செயத ்ண்்பாடு புதியகற்கபாலப 
்ண்்பாடு என்று அளைக்கப்டுகிறது. புதிய 
கற்கபால ்ண்்பாட்டின் மக்கள் செலட் (Celt) என்று 
அளைக்கப்ட்ட சமருயகற்றப்ட்ட கற்யகபாடரிகளைப 
்யன்்டுத்திைர். கபாலநளட யமயத்தல அவர்கைது 
முக்கியமபாை சதபாழிலபாக இருந்தது. இவர்கள் 
சிறு கிரபாமங்களில வசித்தபார்கள். வீடுகள் கூளர 
யவயப்ட்டிருந்தை. தட்டிகளின் மீது களிமண் பூசி 
உருவபாக்கப்டும் முளறயில சுவர்கள் கட்டப்ட்டை. 
புதியகற்கபால ஊர்களுக்கபாை ெபான்று யவலூர் 
மபாவட்டத்தின் ள்யம்்ள்ளியிலும் தர்மபுரி ் குதியில 
உள்ை சில இடங்களிலும் கிளடத்துள்ைை.

புதியகற்கபால மனிதர்கள்தபான் 
முதலில மட்்பாண்டங்களைச் 
செயதிருக்க யவண்டும். 
மட்்பாண்டங்களை அவர்கள் 
ளகயபாயலபா அலலது 

சமதுவபாகச் சுற்றும் ெக்கரத்ளதக் சகபாண்யடபா 
வளைந்தபார்கள். மட்்பாண்டங்களைச் சுடுவதற்கு 
முன்ைபால அவற்ளறக் கூைபாங்கற்கள் சகபாண்டு 
சமருயகற்றிைபார்கள். இதளைத் யதயத்து 
சமருகிடுதல (burnishing) என்்ர்.

 தமிைகத்தின் யவலூர் மபாவட்டத்தில 
ள்யம்்ள்ளி என்ற ஊர் உள்ைது. இங்கு இந்திய 
அரசின் சதபாலலியல துளற, அகைபாயவு செயதுள்ைது. 
தமிைகத்தில முதன்முதலில மட்்பாண்டங்களும் 
யவைபாண்ளம செயததற்கபாை ெபான்றும் 
கிளடத்துள்ைை. இங்கு யகழ்வரகு, சகபாள்ளு, 
்ச்ளெ்யறு ஆகிய தபானியங்கள் கிளடத்துள்ைை. 
இரும்புக காலம் - சபருஙகற்காலம்
 புதியகற்கபாலத்ளதத் சதபாடர்ந்து வந்த 
்ண்்பாட்டுக் கபாலம் இரும்புக் கபாலம் என்று 
அளைக்கப்டுகிறது. அதன் ச்யர் குறிபபிடுவளதப 
ய்பால, இக்கபாலகட்ட மக்கள் இரும்புத் 
சதபாழிலநுட்்த்ளதப ்யன்்டுத்திைர். இது 
ெங்ககபாலத்திற்கு முந்ளதய கபாலம் ஆகும். இரும்புக் 
கபாலம் நலல ்ண்்பாட்டு வைர்ச்சி உருவபாை 
கபாலகட்டம். இக்கபாலத்திலதபான் ெங்ககபாலத்திற்கபாை 
அடித்தைம் அளமக்கப்ட்டது. இரும்புக் கபாலத்தில 
தமிழ்நபாட்டின் ்ல ்குதிகளிலும் மக்கள் 
குடியயறிவிட்டபார்கள். மக்களிளடயய ்ரிமபாற்ற 
உறவுகள் வைர்ந்தை.
 மக்களுக்கு உயலபாகவியல மற்றும் 
மட்்பாண்டத் சதபாழில குறித்துத் சதரிந்திருந்தது. 
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பணறடய �மிழகத்தின் பணபாடுகள் பற்றிய காலவரிறெ
்ண்்பாடு கபாலம் ்ண்்பாட்டுக் கூறு
்ைங்கற்கபாலம் 20,00,000 ஆண்டுகள் 

முன்பு முதல கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 8,000 வளர

ளகக்யகபாடரி, சவட்டுக்கருவி.
யவட்ளடயபாடுதல- உணவுயெகரித்தல

இளடக்கற்கபாலம் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 8,000 
முதல கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
1,300 வளர

1. நுண்கற்கருவிகள்
2. தபாவர உணவுகளைச் யெகரித்தல
3. விலங்குகளையும், ்றளவகளையும் யவட்ளடயபாடுதல
4. உயலபாகம் ்ற்றி இவர்களுக்குத் சதரியபாது. 

புதியகற்கபாலம் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 2,000 
முதல கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
1,000 வளர

சமருயகற்றப்ட்ட கற்யகபாடரிகள்
நுண்கற்கருவிகள்
விலங்குகளைப ்ைக்குதல
்யிரிடுதல
குழுக்களின் ச்ருக்கம்
யவட்ளடயபாடுயவபார்- உணவு யெகரிபய்பார், யமயச்ெல 
ெமூகத்திைர் எை இருவிதமபாை குழுக்களும் ஒயர 
ெமயத்தில வபாழ்ந்தை

இரும்புக் கபாலம் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 1,300 
முதல கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
300 வளர

ச்ருங்கற்கபால ஈமச்ெடங்கு முளற
உணவு யெகரிபய்பாரும் யமயச்ெல ெமூகத்திைரும் ஒயர 
ெமயத்தில வபாழ்தல
குழுத் தளலவர் உருவபாதல
இரும்பின் ்யன்்பாடு அறிதல
கருபபு சிவபபு மட்்பாண்டங்கள், கருபபு மட்்பாண்டங்கள் 
உருவபாக்குதல
ளகவிளைத் திறன்களில சிறபபு நிபுணர்கள் 
உருவபாகுதல – குயவர்கள், சகபாலலர்கள்

்ண்ளடய 
வரலபாற்று மற்றும் 
ெங்ககபாலம்

கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 300 
முதல ச்பா.ஆ. 300 வளர

இரும்புக் கபால மரபுகயைபாடு யெர, யெபாை, ்பாண்டிய 
மன்ைர்களின் வைர்ச்சி, வீரர்களை வழி்டுதல, 
இலக்கிய மரபு, கடலவழி வணிகம்

சலமூரியாவும் �மிழர்களும்
 சில ஆயவபாைர்கள், மூழ்கிய சலமூரியபா கண்டத்தில தமிைர்கள் யதபான்றியதபாகக் கருதுகின்றைர். 
சலமூரியபா கண்டம் குறித்த இந்தக் கருத்து 19ஆம் நூற்றபாண்டில முன்ளவக்கப்ட்டது. புவித்தட்டு நகர்வியல 
யகபாட்்பாட்டில (plate tectonics) ஏற்்ட்டுள்ை முன்யைற்றங்களின் கபாரணமபாக இபய்பாது இந்தக் கருத்து 
குறித்துப ்லயவறு ்பார்ளவகளை அறிஞர்கள் முன்ளவக்கின்றைர்.
 தமிழ் இலக்கியக் குறிபபுகள் கடல சகபாண்டளதப ்ற்றிக் கூறுகின்றை. இளவ கன்னியபாகுமரிளயச் 
சுற்றியுள்ை சில ்குதிகள் கடலுக்கடியில மூழ்கடிக்கப்ட்டதபாகச் செபாலகின்றை. கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 5000க்கு 
முன் இலங்ளகயின் சில ்குதிகளும் தமிழ்நபாடும் நிலத்தபால இளணக்கப்ட்டிருந்தை. எையவ கடல மட்ட 
உயர்வின் கபாரணமபாகக் கன்னியபாகுமரிக்கருயக சில நிலப்குதிகளும், இலங்ளக இந்திய இளணபபும் 
கடலுக்கடியில சென்றிருக்கலபாம். இப்குதியில கூடுதல ஆழ்கடல ஆயவுகள் யதளவப்டுகின்றை.
 தமிைகம் உள்ளிட்ட சதன்னிந்தியப ்குதிகளில இளடக் கற்கபாலம் முதல புதிய கற்கபாலம் வளர 
மனித இைம் குறிபபிட்ட எண்ணிக்ளகயில சதபாடர்ந்து வபாழ்ந்திருப்தற்கபாை ெபான்றுகளை அகழ்வபாயவுகள் 
சவளிப்டுத்துகின்றை.
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அவர்கள் இரும்பு, சவண்கலப ச்பாருட்களையும், தங்க 
அணிகலன்களையும் ் யன்்டுத்திைபார்கள். அவர்கள் 
ெங்கபாலபாை அணிகலன்களையும். செம்மணிக்கல 
(கபார்னீலியன்) மற்றும் ்ளிங்கபாலபாை (குவபார்ட்ஸ்) 
மணிகளையும் ்யன்்டுத்திைபார்கள். தூத்துக்குடி 
மபாவட்டத்தின் ஆதிச்ெநலலூர், மதுரபாந்தகத்திற்கு 
அருகிலுள்ை ெபாணூர், புதுக்யகபாட்ளடக்கு அருகில 
உள்ை சித்தன்ைவபாெல எைப ்ல இடங்களில 
இரும்புக் கபாலத்திற்கபாை ெபான்றுகள் கிளடத்துள்ைை. 
தமிைகம் முழுவதும் ச்ருங்கற்கபால ஈமச்சின்ைங்கள் 
கபாணப்டுகின்றை.
சபருஙகற்கால ஈமச்சின்ன வறககள்
 மக்கள் இறந்தவர்களைப புளதப்தற்கு 
ச்ரிய கற்களைப ்யன்்டுத்தியதபால, இரும்புக் 
கபாலம், ச்ருங்கற்கபாலம் என்றும் அளைக்கப்டுகிறது. 
இறந்தவர்களின் உடயலபாடு ஈமபச்பாருட்கைபாக, 
இரும்புப ச்பாருட்கள், கபார்னீலியன் மணிகள், 
சவண்கலப ச்பாருட்கள் ஆகியளவயும் 
புளதக்கப்ட்டை. ஈமச்சின்ைங்கள் சிலவற்றில 
மனித எலும்புகள் கிளடக்கவிலளல. மற்ற பிற 
ஈமபச்பாருட்கயை கிளடத்துள்ைை. இவற்ளற ஈம 
நிளைவுச் சின்ைங்கள் என்று குறிபபிடலபாம்.
ஈமபச்பாருட்கள் என்்ளவ இறந்தவரின் 
எலும்புகயைபாடு ஈமச்சின்ைத்தில புளதக்கப்டும் 
ச்பாருட்கள், மரணத்திற்குப பிறகபாை இறந்தவரின் 
வபாழ்விற்கு அளவ உதவக்கூடும் என்று மக்கள் 
நம்பியிருக்கலபாம். எகிபது பிரமிடுகளிலும் 
இதுய்பான்ற ஈமபச்பாருட்கள் உண்டு.
 ்ண்ளடய வரலபாற்றுக் கபாலம் அலலது ெங்க 
கபாலத்தில இதுய்பான்று புளதப்து நிகழ்ந்துள்ைது. 
ெங்க இலக்கியங்கள் புளதப்து குறித்த மக்களின் 

்லயவறு வைக்கங்களைக் கூறுகின்றை. 
ச்ருங்கற்கபால ஈமச்சின்ைங்கள் யடபாலசமன் 
எைப்டும் கற்திட்ளட, சிஸ்ட் எைப்டும் கலலளறகள், 
சமன்ஹிர் எைப்டும் நிளைவுச்சின்ை குத்துக் கல, 
தபாழி, ் பாளறளயக் குளடந்து உருவபாக்கிய குளககள், 
ெபார்க்யகபாய்கஸ் எைப்டும் ஈமத்சதபாட்டிகள் என்று 
வளகப்டுத்தப்டுகின்றை.
 சகபாடக்கல அலலது குளடக்கல (குளட 
வளக), சதபாபபிக்கல, ்த்திக்கல ஆகிய வளககள் 
யகரைபாவில கபாணப்டுகின்றை. யமளஜ ய்பான்ற 
கலலபால உருவபாக்கப்ட்ட யடபாலசமன்கள் ஈமச் 
ெடங்கின் நிளைவுச்சின்ைமபாக நிறுவப்ட்டை. 
சிஸ்ட் என்்து மண்ணில புளதக்கப்டும் கலலளற 
ய்பான்றது. இளவ நபான்கு புறமும் நபான்கு 
கற்்பாைங்களை நிறுத்தி, யமயல ஒரு கற்்பாைத்ளத 
ளவத்து மூடி உருவபாக்கப்டும். அர்ன் என்்ளவ 
மட்்பாண்ட ெபாடிகள். இளவ இறந்தவர்களைப 
புளதக்கப ்யன்்டுத்தப்ட்டளவ. ெபார்க்யகபாய்கஸ் 
என்்ளவ சுட்ட களிமண்ணபாலபாை ெவபச்ட்டி 
ய்பான்றளவ. இவற்றிற்கு சில ெமயங்களில ்ல 
கபாலகளை ளவத்துத் தயபாரிப்பார்கள். சமன்ஹிர் 
என்்ளவ புளதத்ததன் நிளைவுச் சின்ைம் ய்பால 
நிறுவப்டும் தூண் ய்பான்ற நடுகற்கள்.
 கலலளற (Cist), கற்திட்ளடகளில “நபார்ட் 
ந�ால்” (Porthole) எைப்டும் இடு துளை ஒன்று 
ஒருபுறம் இடப்ட்டிருக்கும். இது அவற்றின் 
நுளைவபாயில ய்பாலப ்யன்்ட்டை. இளவ ஆன்மபா 
வந்து செலவதற்கபாக ளவக்கப்ட்டளவ என்ற 
கருத்தும் உள்ைது.
 நடுகற்கள் (சமன்ஹிர்கள்) இரும்புக் 
கபாலத்தில வீரர்களுக்கபாகக் கட்டப்ட்டிருக்கலபாம். 
நடுகல மரபு இரும்புக் கபாலத்தியலபா அலலது அதற்கு 
முன்ய்பா சதபாடங்கியிருக்கக் கூடும். 
நவைாணறமயும் கால்�றட வைர்ப்பும்
 இரும்புக் கபால மக்கள் யவைபாண்ளமயும் 
யமற்சகபாண்டபார்கள். ஆடு, மபாடுகளையும் 
வைர்த்தபார்கள். சில குழுக்கள் யவட்ளடயபாடிக் 
சகபாண்டும், உணவு யெகரித்துக் சகபாண்டும் 
இருந்தை. திளையும் சநலலும் ்யிரிடப்ட்டை. 
இந்தக் கபாலகட்டத்திலதபான் ்பாெை நிருவபாகம் 
யமம்்ட்டது. ஏசைனில ்ல ச்ருங்கற்கபால 
இடங்கள் நதிகள், குைங்களுக்கு அருயக இருந்தை. 
ஆற்றுப்டுளககளில (சடலடபா ்குதிகளில), 
்பாெை சதபாழிலநுட்்ம் வைர்ந்தது. ச்ருங்கற்கபால 
இடங்கைபாை தூத்துக்குடி மபாவட்டத்தில 
அளமந்துள்ை ஆதிச்ெநலலூரிலும், ் ைனிக்கு அருயக 
உள்ை ச்பாருந்தலிலும் ஈமச்சின்ைங்களுக்குள் 
சநலளல ளவத்துப புளதத்ததற்கபாை ெபான்றுகள் 
கிளடத்துள்ைை. 

இரபா்ர்ட் புரூஸ் பூட் 
கண்டுபிடித்த கற்கருவிகள்

குடியம் குளக 
(சென்ளை அருகில )

ெர் இரபா்ர்ட் புரூஸ் 
பூட், இந்தியபாவில 

முதல ் ைங்கற்கபாலக் 
கருவிளய 

்லலபாவரத்தில 
கண்டுபிடித்தபார்.
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மட்பாணடஙகள்
 சதபாலலியல ஆயவு நடந்த இடங்களில 
கிளடக்கும் முக்கியமபாை ெபான்று மட்்பாண்டங்கைபாகும். 
இரும்புக்கபால, ெங்ககபால மக்கள் கருபபு மற்றும் 
சிவபபு நிறங்களை மட்்பாண்டங்களுக்குப 
்யன்்டுத்திைபார்கள். மட்்பாண்டங்கள் ெளமயல, 
ச்பாருள்களைச் யெமிப்தற்கு, ெபாபபிடுவதற்கு 
எைப ்யன்்டுத்தப்ட்டை. கருபபு மற்றும் சிவபபு 
மட்்பாண்டங்கள் உள்யை கருப்பாகவும், சவளியய 
சிவப்பாகவும் கபாணப்டும். சவளிபபுறம் ்ை்ைப்பாக 
இருக்கும். 
இரும்புத் ச�ாழில்நுட்பமும் உநலாகக கருவிகளும்
 ச்ருங்கற்கபாலக் கலலளறகளில ஈமப 
ச்பாருட்கைபாக ஏரபாைமபாை இரும்புப ச்பாருட்கள் 
ளவக்கப்ட்டுள்ைை. வபாள், குறுவபாள் ய்பான்ற 
கருவிகள். யகபாடரிகள், உளிகள், விைக்குகள், 
முக்கபாலிகள் ஆகியளவ கிளடத்துள்ைை.

இரும்புககாலச் ெமூகமும் அரசியலும்
 இரும்புக்கபாலத்தில யவைபாண்ளமச் 
ெமுதபாயங்கள், ஆடு மபாடு வைர்பய்பார், யவட்ளடயபாடி 
உணவு யெகரிபய்பார் ஆகியயபாரும் இருந்தைர். 
இக்கபாலகட்டத்தில ளகவிளைக் களலஞர்கள், 
மட்்பாண்டம் செய்வர்கள், உயலபாக யவளல 
செய்வர்கள் (கம்மியர்) சதபாழிலமுளறயபாைர்கைபாக 
இருந்தபார்கள். ெமூகத்தில ்ல குழுக்கள் இருந்தை. 
கலலளறகளின் அைவுகளும், ஈமபச்பாருட்களின் 
யவறு்பாடுகளும், இக்கபாலத்தில ஏரபாைமபாை ெமூகக் 
குழுக்கள் இருந்தளதயும், அவர்களுக்குள் யவறு்ட்ட 
்ைக்கங்கள் இருந்தளதயும் கபாட்டுகின்றை. இவற்றில 
சில, ஒரு தளலவருக்குக் கீைபாை ெமூகங்கைபாகத் 
தம்ளம அளமத்துக்சகபாண்டை. கபாலநளடகளைக் 
கவர்வது, ய்பார்களுக்கும் அத்துமீறலகளுக்கும் 
வழிவகுத்தது. இக்கபாலத்திலதபான் எலளலகள் 
விரிவபாக்கம் சதபாடங்கியது.

சநடுங்கல / 
குத்துக்கல (Menhir) 

மூடி உள்ை தபாழி, 
ஆதிச்ெநலலூர்

கலவட்டமும் 
சநடுங்கலலும்,
சகபாடுமணல

ஈமத் சதபாட்டி கற்திட்ளட (Dolmen) கற்்லளககள் சகபாண்டு 
உருவபாக்கப்ட்ட கலலளற 

(Cist), சகபாடுமணல 

சகபாடக்கல / குளடக்கல, 
யகரைபா

சதபாபபிக்கல, யகரைபா ்த்திக்கல, யகரைபா
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 இபச்பாருட்களில சிலவற்றிற்கு எலும்பு 
அலலது மரம் அலலது சகபாம்்பாலபாை ளகபபிடி 
ச்பாருத்தப்ட்டிருக்கிறது. இரும்புக் கருவிகள் 
யவைபாண்ளமக்கும், யவட்ளடயபாடுதலுக்கும், 
உணவு யெகரிப்தற்கும், ய்பார்களுக்கும் 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. சவண்கலக் 
கிண்ணங்கள், விலங்கு, ்றளவ உருவங்கைபால 
அணியவளலப்பாடு செயயப்ட்ட கலங்கள், 
சவண்கலத்திலபாை முகம்்பார்க்கும் கண்ணபாடி, 
மணிகள் ஆகியளவயும் கிளடத்துள்ைை.

 பயிற்சிகள் 

I.   ெரியான விறடறயத் ந�ர்வு 
செயக

1.  மனிதர்களுடன் மர்ணுவியல யநபாக்கில 
மிகவும் சநருக்கமபாக இருப்து
அ) சகபாரிலலபா ஆ) சிம்்ன்ஸி
இ) உரபாங் உட்டபான் ஈ) ச்ருங்குரங்கு

2.  யவைபாண்ளம மற்றும் விலங்குகளைப 
்ைக்கப்டுத்துதல சதபாடங்கிய கபாலகட்டம்
அ) ்ளைய கற்கபாலம் ஆ) இளடக்கற்கபாலம் 
இ) புதிய கற்கபாலம் ஈ) ச்ருங்கற்கபாலம்

3.  ் ரிணபாம வைர்ச்சி வரிளெயில நவீை மனிதனின் 
யநரடி முன்யைபார்  ஆவர்.
அ) ய்பாயமபா ய்பிலிஸ்
ஆ) ய்பாயமபா எரக்டஸ்
இ) ய்பாயமபா யெபியன்ஸ்
ஈ) நியபாண்டர்தபால மனிதன் 

கருபபு-சிவபபு ்பாளை ஓடுகள், ஆதிச்ெநலலூர் 

அ) இரும்பு வபாளும் கத்தியும், ஆதிச்ெநலலூர்
ஆ) ஆயரபாவில (புதுச்யெரி) ்குதியில ஈமச் 

சின்ைங்களில கிளடத்த சவண்கலக் கிண்ணம்

அ ஆ

மீள்பார்றவ
� மனிதர்களின் வரலபாறு புவியின் 

வரலபாற்யறபாடு சநருக்கமபாகப 
பிளணந்துள்ைது. புவி சுமபார் 4.54 பிலலியன் 
ஆண்டுகளுக்கு முன் யதபான்றியது.

� மனித மூதபாளதயர்கைபாை ய்பாமினின்கள் 
சுமபார் 5-7 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 
யதபான்றிைபார்கள்.

� மனிதர்களின் யதபாற்றம் குறித்து 
மக்கள் சதயவீகமபாை விைக்கங்களைத் 
சதபாடக்க கபாலத்தில தந்தைர். ஆைபால 
விஞஞபாைரீதியபாக மனிதர்கள் 
ச்ருங்குரங்குகளிலிருந்து (GreatApes)
்ரிணமித்தபார்கள் என்ற சகபாள்ளகளய 
முன்ளவக்கிறது.

� மனிதர்கள் விலங்குகளைப ்ைக்கப்டுத்தி, 
்யிர் செயய ஆரம்பித்தபார்கள்.  
இந்த யவைபாண்ளமப புரட்சி ்ல 
மபாற்றங்களுக்கு இட்டுச் சென்றது. மனிதர்கள் 
நிரந்தரமபாை வீடுகளில, ஊர்களில 
வசித்தபார்கள். ்பாளைகள் செயதபார்கள். 
உ்ரியின் உற்்த்தி மூலம் ்லயவறு 
களலகளை வைர்த்துக் சகபாண்டபார்கள்.

� தமிழ்நபாட்டில முதன்முதலில மனிதர்கள் 
சுமபார் 2-1.5 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன் வபாழ்ந்திருந்ததற்கபாை ெபான்றுகள் 
கிளடத்துள்ைை.

� இளடப ்ைங்கற்கபாலப ்ண்்பாடு 
தமிழ்நபாட்டின் சில ்குதிகளில 
கபாணப்டுகின்றது.

� இளடகற்கபால மக்கள் தமிழ்நபாட்டின் எலலபாப 
்குதிகளிலும் வபாழ்ந்திருக்கிறபார்கள்.

� புதிய கற்கபால ெபான்றுகள் தமிைகத்தின் வட 
யமற்கு ்குதியில கிளடக்கின்றை.

� இரும்புக்கபாலத்தில மக்கள் ்லயவறு 
நிலப்குதிகளில யமலும் ்ரவிைபார்கள். 
இவர்கள் பின்ைபால வந்த ெங்ககபாலத்திற்கு 
அடித்தைமிட்டபார்கள்.

� யவைபாண்ளமயில இரும்புக் கருவிகள் 
்யன்்டுத்தப ்ட்டை.
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4.  எகிபது, இஸ்யரல-்பாலஸ்தீைம் மற்றும் 
ஈரபாக் ஆகியளவ அடங்கிய ்குதி  
எைப்டுகிறது.
அ) கியரட் ரிஃபட் ்ள்ைத்தபாக்கு
ஆ) பிளறநிலப ்குதி
இ) யஸைபாயலபா ஆறு
ஈ) நியபாண்டர் ்ள்ைத்தபாக்கு

5.  ெர் இரபா்ர்ட் புரூஸ் ஃபூட் என்ற இங்கிலபாந்து 
நிலவியலபாைர் சென்ளைக்கு அருகில உள்ை 
்லலபாவரத்தில  கருவிகளை 
முதன்முளறயபாக கண்டுபிடித்தபார்.
அ) நுண்கற்கபாலம்
ஆ) ்ைங்கற்கபாலம்
இ) இளடக் கற்கபாலம்
ஈ) புதிய கற்கபாலம்

6.  i)  எழுத்து யதபான்றுவதற்கு முந்ளதய கபாலம் 
வரலபாற்றுக்கு முந்ளதயதபாகும்.

ii)  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபால மக்கள் 
சமபாழிளய வைர்த்சதடுத்தபார்கள்; அைகபாை 
ஓவியங்களையும் களலபச்பாருட்களையும் 
உருவபாக்கிைபார்கள்.

iii)  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலச் 
ெமூகங்கள் ்டிப்றிவு ச்ற்றிருந்ததபாகக் 
கருதப்டுகின்றை.

iv)  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலகட்டம் 
்ைங்கபாலம் என்று அளைக்கப்டுகிறது.

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

7.  i)  செலட் எைப்ட்ட சமருயகற்றப்ட்ட 
கற்யகபாடரிகளைப புதிய கற்கபால மக்கள் 
்யன்்டுத்திைபார்கள்.

ii)  புதிய கற்கபாலக் கிரபாமம் குறித்த ெபான்று 
சென்ளை மபாவட்டத்தில உள்ை 
ள்யம்்ள்ளியில கபாணப்டுகிறது.

iii)  புதிய கற்கபாலத்ளதத் சதபாடர்ந்து வந்த 
்ண்்பாட்டுக்கபாலம் ்ைங்கற் கபாலம் 
எைப்டுகிறது.

iv)  விலங்குகளை வைர்த்தல, ்யிர் 
செயதல ஆகியளவ நடந்த கபாலகட்டம் 
இளடக்கற்கபாலம் எைப்டுகிறது.

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

8.  கூற்று: தமிைகத்தின் ஆறுகள், குைங்கள் 
அருயக இளடக் கற்கபால வபாழ்விடங்கள் ்ல 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ைை.

  காரணம்: நீர்ப்பாெை யமலபாண்ளம இளடக் 
கற்கபாலத்தில வைர்ச்சியளடந்து இருந்தது
அ)  கூற்றும் கபாரணமும் ெரி; கூற்ளறக் கபாரணம் 

ெரியபாக விைக்குகிறது.
ஆ)  கூற்றும் கபாரணமும் ெரி; ஆைபால கூற்ளறக் 

கபாரணம் ெரியபாக விைக்கவிலளல.
இ) கூற்று ெரி; கபாரணம் தவறு.
ஈ) கூற்றும் கபாரணமும் தவறபாைளவ.

II.  நகாடிட்ட இடஙகறை நிரப்புக
1.  ளக யகபாடரிகளும் சவட்டுக் கருவிகளும் 

 ்ண்்பாட்ளடச் யெர்ந்த முக்கியமபாை 
கருவி வளககைபாகும்.

2.  கற்கருவிகளை உருவபாக்குவதற்குத் 
யதளவயபாை வழிமுளறகளும் 
நுட்்மும்  சதபாழிலநுட்்ம் எை 
அளைக்கப்டுகின்றை.

3.  ் ைங்கற்கபாலத்திற்கும் புதிய கற்கபாலத்திற்கும் 
இளடப்ட்ட கபாலம்  எைப்டும்.

III. ெரியான கூற்றைத் ந�ர்வு செயக
1.  அ)  மனிதர்களின் யதபாற்றத்ளத அறிவியல 

யநபாக்கில புரிந்து சகபாள்ை ’தகுதியுள்ைது 
தபபிப பிளைக்கும்’ என்ற கருத்து உதவுகிறது.

  ஆ)  'உயிர்களின் யதபாற்றம் குறித்து' என்ற 
நூளல ச்ர்்ர்ட் ஸ்ச்ன்ெர் ்திபபித்தபார்.

  இ)  உயிரியல ்ரிணபாம வைர்ச்சி குறித்த 
டபார்வின் யகபாட்்பாடு இயற்ளகத்யதர்வு என்ற 
வழிமுளறயுடன் சதபாடர்பு உளடயது.

  ஈ)  கல சதபாழிலநுட்்ம் குறித்து ஆரபாயவது 
நிலவியல ஆகும்.

2.  அ)  குரங்கிைங்களில உரபாங் உட்டபான் மனித 
மரபுக்கு மிக சநருக்கமபாை குரங்கிைமபாகும்.

  ஆ)  மனிதர்களின் முன்யைபார்களை 
ய்பாமினின் என்கியறபாம், அவர்களின் 
யதபாற்றம் குறித்த ெபான்றுகள் ஆபபிரிக்கபாவில 
கபாணப்டுகின்றை.

  இ)  செதிளல கருவிகள் செயய ்யன்்டுத்த 
முடியபாது.

  ஈ)  சிறு செதிலகள் தயபாரிக்கப ்யன்்டும் 
மூலக்கல அச்சூலியன் எைப்டும். 
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IV. சபாருத்துக

1. ்ைங்கபால
மபானுடவியல

- யதரி

2. யகபாடரிக்கருவிகள் - வீைஸ்
3. கலலிலும் எலும்பிலும்

கபாணப்ட்ட
உருவங்கள்

- அச்சூலியன்

4. செம்மணல யமடுகள் - நுண்கற்கபாலம்
5. சிறு அைவிலபாை

கலலபால ஆை
செயச்பாருள்கள்

- மனித இை
முன்யைபார்கள்
குறித்த ஆயவு

V. சுருககமான விறட �ருக
1.  ஊகக் கபாலம் மனிதர்களைத் தன்னுணர்வும்

அறிவும் உள்ைவர்கைபாக எப்டி மபாற்றியது?

2.  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலத் தமிைக மக்களின்
வபாழ்வில கபாலநளட வைர்த்தல ஏற்்டுத்திய
தபாக்கம் ்ற்றி குறிபபு தருக.

3.  ச்ருங்கற்கபாலத்தில இறந்யதபாளரப புளதக்கும்
வைக்கத்தின் வளககளைக் கூறு.

4.  கருவி செயவதில கீழ்ப ்ளைய கற்கபால
மக்களிடமிருந்த சதபாழிலநுட்்த்ளதத் திறைபாயவு
செயக.

VI. விரிவான விறடயளிககவும்
1.  விவெபாயம், ்பாளை செயதல, உயலபாகக்

கருவிகள் செயதல ஆகிய துளறகளில நிகழ்ந்த
வைர்ச்சி ச்ருங்கற்கபாலத்தில ஏற்்ட்ட மிக
முக்கியமபாை மபாற்றமபாகும் – உறுதிப்டுத்தவும்.

2.  மனிதர்களின் வரலபாறு பூமியின் வரலபாற்றுடன்
சநருங்கிய சதபாடர்பு உளடயது. – சதளிவு
்டுத்துக.

வரலாற்றுடன் வலம் வருக
மாணவர் செயல்பாடுகள் 
1.  உலக வளர்டத்தில வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபால நபாகரிகம் நிலவிய ்குதிகளைக் குறிக்கவும்.
2.  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம் தமிழ்நபாட்டில நிலவிய இடங்கள் என்ற தளலபபில ஒரு கண்கபாட்சிளய

அளமக்கவும்.
ஆசிரியரின் வழிகாட்டு�லுடன் செயய நவணடியறவ
1.  கீழ்க்கண்ட தளலபபுகளில ்ட விைக்கக்கபாட்சிளய (Power Point) உருவபாக்குக.
2.  மனித இைத்தின் யதபாற்றம்
3.  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலக் கருவிகள்
4.  ் ைங்கபாலத்தில உலகின் ்லயவறு ்குதிகளில வளரயப்ட்ட ஓவியங்கள்

 யமற்யகபாள் நூலகள்
1. Noboru Karashima. A Concise History of

South India: Issues and Interpretations. Oxford

University Press.

2. K. Rajan. Iron Age-Early Historic Transition

In South India: An Appraisal. Padmashri

Amalananda Ghosh Memorial Lecture, New

Delhi: Institute of Archaeology.

3. Ralph, Burns and others. World Civilizations

(Vol. 1).
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161. மனிதப ்ரிணபாம வைர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலம்

இளணயச் செயல்பாடு
அருங்கபாட்சியகத்தில உள்ை வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலப 

ச்பாருட்களைப ்ற்றி ஆரபாயயவபாம்.

அருங்கபாட்சியகம் 
செலயவபாம் வபா!

படிகள்:
்டி 1: சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீட்ளடப ்யன்்டுத்தி ’Google art and culture’ 

என்ற செயலிளயப ்திவிறக்கம் செயக.
்டி 2:  திளரயின் இடப்க்கம் சதரியும் மூன்று ்ட்ளடகளைச் செபாடுக்குக.
்டி 3: ’Collections’ ஐத் யதர்வு செயதபால உலகின் புகழ்ச்ற்ற அருங்கபாட்சியகங்களின் ்ட்டியல 

திளரயில யதபான்றும். அதில ‘British museum’என்்ளதத் யதர்வு செயது ‘மஞெள் வண்ண 
மனிதன் ‘ குறியீட்ளடத் யதர்வு செயது அருங்கபாட்சியகத்ளதச் சுற்றி வருக. 

்ட கபாரசளளதசள யதரளவ ெசயச கபாலக் யககபாட்ளடக் ககபாண்க.
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 நகர ெமுதபாயங்கள் யமம்்ட்ட வபாழ்வியல 
முளறகளை பின்்ற்றி ் ண்ளடய யவட்ளடயபாடுதல 
– உணவு யெகரித்தல குழுக்கள் மற்றும் புதிய 
கற்கபால யவைபாண்ளமச் ெமுதபாயங்களை விட 
ஒழுங்களமவு சகபாண்டதபாக அளமந்திருந்தை. 
நகரச் ெமூகங்கள் ெமூக அடுக்குகளையும், நன்கு 
திட்டமிடப்ட்ட நகரங்களையும் சகபாண்டிருந்தை. 
அளவ ளகவிளைத் சதபாழிலகளையும், வணிகம் 
மற்றும் ்ண்டமபாற்று முளறகளையும், அறிவியல 
சதபாழில நுட்்த் தகவளமளவயும், மற்றும் அளமபபு 
ரீதியபாை அரசியல அளமபள்யும் (சதபாடக்கநிளல 
அரசு) சகபாண்டிருந்தை. இதைபால, ்ண்ளடய ெமூக 
அளமபபுகளில இருந்து இவர்களைப பிரித்துக்கபாட்ட 
‘நபாகரிகம்’ என்ற செபாலலபாடல ் யன்்டுத்தப்டுகிறது. 
இதைபால, இவர்கள் இதற்கு முந்ளதய கபாலச் 
ெமூகங்களை விட உயர்வபாைவர்கள் என்று கருதி 
விடக்கூடபாது. ஏசைனில ஒவ்சவபாரு ்ண்்பாடும் 
நபாகரிகமும் தைக்கபாை தனித்த வபாழ்வியல 
கூறுகளைக் சகபாண்டுள்ைை.

பண்ைய �ாகரிகஙகள்2.1

 நபாகரிகம் என்்து ஒரு முன்யைறிய, 
முளறப்டுத்தப்ட்ட வபாழ்க்ளக முளற என்று 
கருதப்டுகிறது. ஒரு குறிபபிட்ட சுற்றுச்சூைலுக்கும் 
்ண்்பாட்டுக்கும் ஏற்் உருவபாை தகவளமபபு 
என்று கருதத்தக்க வபாழ்க்ளக முளறளய 
யநபாக்கி அது இட்டுச் செலகிறது. அதிகமபாை 

பண்ைய �ாகரிகஙகள்

கற்றல யநபாக்கங்கள்

� ்ண்ளடய ெமூக அளமபபுகள், அரசு உருவபாக்கம் ஆகியை குறித்துக் கற்றல
� நபாகரிகங்களின் வைர்ச்சி குறித்துப புரிந்துசகபாள்ளுதல
� ்ண்ளடய எகிபது நபாகரிகம் குறித்துக் கற்றல
� சமெ்யடபாமிய நபாகரிகங்களின் முக்கியப ்ண்புகளைக் கற்றல
� சீை நபாகரிகம் குறித்து அறிதல
� சிந்துசவளி நபாகரிகம் குறித்த அறிளவப ச்றுதல

அறிமுகம் எண்ணிக்ளகயில மனிதர்கள் அருகருயக 
வபாழ்வது அவசியமபாகிற ய்பாது, அவர்கள் 
திட்டமிடல, முளறப்டுத்துதல, தனித்தன்ளம 
ய்ணுதல ஆகியவற்ளறக் சகபாண்டு வந்தைர். 
பின்பு, குடியிருபபுகளைத் திட்டமிட்டு உருவபாக்க 
யவண்டியிருந்தது. ஒர் அரசியல அளமபபு 
உருவபாைது, ெமூகம் ஒழுங்கு்டுத்தப்ட்டது, 
உணவு மற்றும் ளகவிளைப ச்பாருட்களின் 
உற்்த்தி முளறப்டுத்தப்ட்டது. நபாகரிகங்கள் 
வடிவம் ச்றத் சதபாடங்கியதும் மிகப ச்ரிய 
கட்டடங்களை எழுபபிைர். எழுத்துக் களலளய 
உருவபாக்கிைர். அறிவியலும், சதபாழிலநுட்்மும் 
ெமூக யமம்்பாட்டிற்குப ்ங்கபாற்றிை.
 எகிபதிய, சமெ்யடபாமிய, 
சிந்துசவளி, சீை நபாகரிகங்கள் ்ண்ளடய 
நபாகரிகங்களில முக்கியமபாைளவயபாகும். 
இந்த நபாகரிகங்கள் தளைத்த அயத 
கபாலகட்டத்தில, உலகின் மற்ற ்குதிகளில 
வபாழ்ந்யதபார் யவட்ளடயபாடுயவபாரபாகவும், 
உணவு யெகரிபய்பாரபாக, யமயச்ெலகபாரர்கைபாக 
வபாழ்ந்தபார்கள். யவட்ளடயபாடுயவபார் – உணவு 
யெகரிபய்பாரும், யமயச்ெல ெமூகத்திைரும் 
இந்த நபாகரிகங்கயைபாடு ஊடபாட்டங்கள் மூலம் 
உறவு ய்ணத் சதபாடங்கிைர். அவர்கைது 
வரலபாறும் அயத அைவில முக்கியமபாைதுதபான். 
இந்த நபாகரிகங்களின் ெம கபாலத்தில 
சதன்னிந்தியபாவில புதிய கற்கபால யவைபாண்ளம 
யமயச்ெல ெமுதபாயங்களும், நுண்கற்கருவிகள் 
்யன்்டுத்தும் யவட்ளடயபாடுயவபார்- உணவு 
யெகரிபய்பார் ெமுதபாயங்களும் வபாழ்ந்தைர்.

2

அலகு
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182. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

உலகின் ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிப்திய �ாகரிகம்2.2

 ்ைளமயபாை நபாகரிகங்களில ஒன்றபாை 
எகிபதிய நபாகரிகம் ்ண்ளடய கபாலத்தியலயய 
தைது கட்டடக்களல, யவைபாண்ளம, களல, 
அறிவியல, ளகவிளைத் சதபாழில ஆகியவற்றின் 
வைர்ச்சியுடன் சிறப்பாைதபாகத் திகழ்ந்தது.

புவியியல்
 ஆபபிரிக்கக் கண்டத்தின் வடகிைக்கு 
மூளலயில எகிபது உள்ைது. கிைக்யக செங்கடலபாலும் 
வடக்யக மத்தியதளரக்கடலபாலும் சூைப்ட்டுள்ைது. 
எகிபது ளநல நதியபால செழிப்ளடகிறது. 
விக்யடபாரியபா ஏரியில உற்்த்தியபாகி எகிபதில ்பாயும் 
ளநல நதி மத்தியதளரக் கடலில கலக்கிறது.
 எகிபதிய நபாகரிகம் ளநல நதியின் செழிபள் 
நம்பி இருந்தது. அதைபால, கியரக்க வரலபாற்றபாைர் 
ச்யரபாயடபாடஸ் எகிபளத “ளநல நதியின் 
நன்சகபாளட” என்று குறிபபிட்டபார். இந்நதி 
ஆண்டுயதபாறும் புதிய வண்டல மண்ளணக் 
சகபாண்டு வந்து ்டிவித்ததபால மத்திய ளநல 
ெமசவளி செழிப்பாக இருந்தது. இந்த வண்டல 
மண் யவைபாண்ளமளயச் செழிக்க ளவத்து 
உ்ரி உற்்த்திக்கு உதவியது. எகிபதிய நபாகரிக 
வைர்ச்சிக்கு வித்திட்டது. ளநல நதியின் இரு 
்க்கங்களிலும் ்பாளலவைங்களையும் கபாணலபாம்.
ள்க்யஸைபாஸ் – எகிபதின் 15வது வம்ெத்ளதச் 
யெர்ந்த ஆட்சியபாைர்கள். இவர்கள் யமற்கு 
ஆசியபாவிலிருந்து வந்திருக்கலபாம்.
்பாரசீகர்கள் – ்ண்ளடய ஈரபானின் ்குதியபாை 
்பாரசீகத்திலிருந்து வந்தவர்கள்
கியரக்கம் – ஐயரபாப்பாவிலுள்ை இன்ளறய கிரீஸ் 
நபாட்டில உள்ை மக்களையும் சமபாழிளயயும் 
குறிபபிடுகிறது.
யரபாமபானியர்கள் – ்ண்ளடய யரபாமபானியப 
ய்ரரளெச் யெர்ந்தவர்கள். இபய்ரரசின் தளலநகரம் 
இத்தபாலியில உள்ை யரபாம்.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிபதிய நபாகரிக நகரங்கள்
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பாவராககள், சமூகம் மைறறும் நிர்ோகம்
 எகிபதிய அரெர் ்பாயரபா (Pharoah) என்ற 
செபாலலபால அளைக்கப்ட்டபார். ்பாயரபா சதயவீக ெக்தி 
ச்பாருந்தியவரபாகக் கருதப்ட்டபார். ்பாயரபாவின் 
ஆட்சியின் கீழ் விசியர்கள் (Vizier), ஆளுநர்கள், 
உள்ளுர் யமயர், வரி வசூலிபய்பார் எை 
அதிகபாரிகளின் ் டிநிளலகள் இருந்தை. இந்த அளமபபு 
முழுவளதயும் கலசவட்டுயவபார், கலதச்ெர்கள், 
மட்்பாண்டம் செயயவபார், தச்ெர்கள். செம்புக் கருவி 
செயயவபார், தங்க யவளல செயயவபார், விவெபாயிகள், 
சதபாழிலபாைர்கள் உள்ளிட்ட ளகவிளைக் 
களலஞர்களின் உளைபபு தபாங்கிப பிடித்தது. நிலம் 
அரெருக்குச் செபாந்தமபாைது. அது அதிகபாரிகளுக்குப 
பிரித்துத் தரப்ட்டிருந்தது. ச்பாதுவபாக அடிளம 
முளற இலளல என்றபாலும், சிளறபிடிக்கப்ட்யடபார் 
அடிளமகைபாகப ்யன்்டுத்தப்ட்டபார்கள்.
விசியர் (Vizier): ்பாயரபாவின் கீழ் மபாகபாணங்களை 
ஆளும் நிர்வபாகி
 எகிபதியர்கள் மரணத்திற்குப பிறகு வபாழ்வு 
இருப்தபாக நம்பிைபார்கள். எையவ அவர்கள் 
இறந்தவர்களின் உடலகளைப ்தப்டுத்தி 
ளவத்தபார்கள். இவ்வபாறு உடளலப ்தப்டுத்தி 
ளவக்கும் முளறக்கு மம்மியபாக்கம் (mummification) 
என்று ச்யர். ்பாயரபாக்களின் உடளலப ்பாதுக்கபாக்க 
பிரமிடுகளையும் ெமபாதிகளையும் கட்டிைபார்கள்.
 ்லயவறு விளலயுயர்ந்த ்லி 
ச்பாருட்களுடன் உள்ை புகழ் ச்ற்ற எகிபதிய 
்பாயரபாவபாை டூடன்கபாமனின் (கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
1332 முதல 1322 வளர ஆட்சி புரிந்தவர்) ெமபாதி மம்மி 
எகிபதில லக்ஸைருக்கு அருயக உள்ை அரெர்களின் 
்ள்ைத்தபாக்கில உள்ைது. அவரது மம்மியின் முகமூடி 
தங்கத்தபால செயயப்ட்டு, ்லயவறு விளலயுயர்ந்த 
கற்கைபால அலங்கரிக்கப்ட்டுள்ைது. அது எகிபதிய 
நபாகரிகத்தின் முக்கியமபாை செயச்பாருைபாகும்.

டூடன்கபாமனின் 
்தப்டுத்தப்ட்ட உடல (மம்மி)

டூடன்கபாமனின்  
தங்க முகமூடி

எகிப்திய மைம்மிகள்
்தப்டுத்தப்ட்ட இறந்த 
உடல மம்மி எைப்டும். 
இறந்தவர்களின் உடலகளை 
யெபாடியம் கபார்்யைட், யெபாடியம் 
ள்கபார்்யைட் ஆகியவற்றின் 
கலளவயபாை நபாட்ரன் உபபு 
என்ற ஒரு வளக உபள் ளவத்துப ்பாதுகபாக்கும் 
வைக்கம் எகிபதியரிளடயய இருந்தது. நபாற்்து 
நபாட்களுக்குப பிறகு, உபபு உடலின் ஈரப்தம் 
அளைத்ளதயும் உறிஞசிய பிறகு, உடளல 
மரத்தூைபால நிரபபி, லிைன் துண்டுகைபால சுற்றி, 
துணியபால மூடி ளவத்துவிடுவபார்கள். உடளல 
ெபார்க்யகபாய்கஸ் எைப்டும் கலலபாலபாை 
ெவபச்ட்டியில ்பாதுகபாப்பார்கள்.

வேளாண்மை மைறறும் ேணிகம்
 எகிபதியர்கள் யகபாதுளம, ்பார்லி, சிறு 
தபானியங்கள், கபாயகறிகள், ்ைங்கள், கபாகித 
நபாணல (்பாபபிரஸ்), ்ருத்தி ஆகியவற்ளறப  
்யிர் செயதபார்கள். கபாதித நபாணல கயிற்றுப 
்பாய, செருபபு செயயவும், பின்ைர் கபாகிதம் 
செயயவும் ்யன்்டுத்தப்ட்டது. அவர்கள் மபாடுகள், 
செம்மறி மற்றும் சவள்ைபாடுகள், ்ன்றிகள் 
ஆகியவற்ளறப ்ைக்கப்டுத்தி வைர்த்தபார்கள். 
கபாட்டு விலங்குகளை யவட்ளடயபாடிைபார்கள்.  

அறுவளட செயவளத விைக்கும் ஓவியம்

உழும் விவெபாயினுளடய ஓவியம்  
கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 1200
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நபாயகள், பூளைகள், குரங்குகள் ய்பான்ற செலலப 
பிரபாணிகளை வைர்த்தபார்கள். எகிபதியர்களுக்கு 
சல்ைபான், கிரீஸ், ஃச்பானீசியபா, ்பாலஸ்தீைம், சிரியபா 
ஆகியவற்யறபாடு வணிக உறவு இருந்தது. தங்கம், 
சவள்ளி, தந்தம் ஆகியளவ இறக்குமதி செயயப்ட்டை. 
லபாபிஸ் லபாசுலீ எைப்டும் நீல வளகக் கலளல 
ஆபகனிஸ்தபானிலிருந்து ச்ற்றபார்கள்.
க்லயும், கட்ைைக க்லயும்
 எகிபதியர் கட்டடக் களலயிலும் ்லயவறு 
களல வண்ணங்களிலும் சிறபபுற்றிருந்தைர். 
அவர்கைது எழுத்துமுளறகூடச் சித்திர வடிவில 
இருந்து வந்ததுதபான். இங்கு கபாணப்டும் எண்ணற்ற 
சிற்்ங்கள், ஓவியங்கள், ் ளடபபுகள், எகிபதியர்களின் 
களலயபாற்றலுக்கு ெபான்று ்கர்கின்றை.
 ்பாயரபாக்களின் ெமபாதிகைபாகக் கட்டப்ட்ட 
பிரம்மபாண்டமபாை நிளைவுச் சின்ைங்கள் பிரமிடுகள் 
ஆகும். சகயயரபாவிற்கு அருகில உள்ை பிரமிடுகள் 
கிஸைபா பிரமிடுகள் என்றளைக்கப்டுகின்றை. 
ஸ்பிங்க்ஸின் பிரம்மபாண்டமபாை சிளல சிங்க 
உடலும் மனித முகமும் சகபாண்ட சுண்ணபாம்புக்கல 
்டிமம். ்பாயரபா கபாஃபசர ஆட்சிக் கபாலத்தில (கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 2575-2465) எழுப்ப்ட்ட இப்ளடபபு 
எழு்த்துமூன்று மீட்டர் நீைமும், இரு்து மீட்டர் 
உயரமும் சகபாண்டது. உலகின் உயரமபாை 
சிற்்ங்களில ஒன்றபாக ஸ்பிங்க்ஸ் கருதப்டுகிறது.

கிஸைபாவின் ச்ரிய பிரமிடு

 ஸ்பிங்க்ஸ் மற்றும் கிஸைபா பிரமிடு (எகிபது)

சமையம்
எகிபதியர்கள் ்ல சதயவக் சகபாள்ளகளயக் 
களடபிடித்தைர். அயமபான், யர, யெத், யதபாத், ய்பாரஸ், 
அனுபிஸ் ஆகிய ்ல கடவுள்கள் எகிபதில இருந்தை. 
அவற்றில சூரியக் கடவுைபாை யர முதன்ளமயபாை 
கடவுைபாக இருந்தது. பின்ைர் இக்கடவுள் அயமபான் 
என்று அளைக்கப்ட்டது.

அயமபான் யெத் யதபாத் ய்பாரயசின்ஸ்
 சிற்்ம்

பண்ைய எகிப்திய கைவுள்கள்

அனுபிஸ்

தத்துேம், அறிவியல், இலககியம்
 எகிபதிய நபாகரிகம் அறிவியல, இலக்கியம், 
தத்துவம், வபாைவியல. கணிதம், அைவீடு 
முளறகளில சிறந்து விைங்கியது. சூரிய கடிகபாரம், நீர் 
கடிகபாரம், கண்ணபாடி ஆகியளவ எகிபதியர்கைபால 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டளவ. அவர்கள் சூரியளை 
அடிப்ளடயபாக ளவத்து ஒரு நபாட்கபாட்டிளய 
உருவபாக்கிைபார்கள். அதில 30 நபாட்கள் சகபாண்ட 
12 மபாதங்கள் இருந்தை. ஆண்டின் இறுதியில 
ஐந்து நபாட்களைச் யெர்த்துக்சகபாள்ை யவண்டும். 
இந்த முளற கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 4200யலயய 
உருவபாக்கப்ட்டு விட்டது. இலக்கியப ்ளடபபுகளில 
கணிதம், வபாைவியல, மருத்துவம், மபாந்திரீகம், மதம் 
குறித்து எழுதப்ட்டளவயும் உண்டு. எகிபதியர்கள் 
ஓவியம் தீட்டல, சிற்்ம், மட்்பாண்டம் செயதல, இளெ, 
சநெவு ஆகியவற்றிலும் சிறந்து விைங்கிைபார்கள்.
எழுத்து மு்்ற
 எகிபதியர்கள் தமது எழுத்து முளறக்கபாகப 
புகழ்ச்ற்றவர்கள். இவர்கைது எழுத்து 
ள்யரபாகிளிபிக் (சித்திர எழுத்து முளற) 
என்று அளைக்கப்டுகிறது. இந்த எழுத்து வளக 
நிளைவுச்சின்ைங்களில உள்ை முத்திளர 
மற்றும் இதர ச்பாருட்களில ்யன்்டுத்தப்ட்டது. 
ச்பாதுவபாை தகவல சதபாடர்புக்கு ச்ரிடிக் எழுத்து 
்யன்்டுத்தப்ட்டது. இது பிக்யடபாகிரபாம் எைப்டும் 
சித்திர எழுத்து வடிவமபாகும். இது சுமபார் கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 3000இல உருவபாக்கப்ட்டது. இந்த 
எழுத்ளதப ் யன்்டுத்தி ஏரபாைமபாை புத்தகங்களும் 
பிரதிகளும் எழுதப்ட்டை. இபய்பாது லண்டனில 
பிரிட்டிஷ் அருங்கபாட்சியகத்தில கபாட்சிக்கு 
ளவக்கப்ட்டிருக்கிறது.

IX_Std_History_TM_Unit _2.indd   20 2/10/2020   9:44:48 AM



21 2. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

ள்யரபாகிளிபிக் எழுத்து முளற

எகிப்திய �ாகரிகத்தின் தன்்மைகளும் பஙகளிப்பும்
� எகிபதியர்கள் சூரியளை அடிப்ளடயபாகக் 

சகபாண்ட நபாட்கபாட்டிளய உருவபாக்கிைபார்கள்
� பிரமிடுகளும், அவற்றின் வடிவளமபபும் 

அவர்கைது நிலஅைளவ மற்றும் கணிதத் 
திறன்களை சவளிப்டுத்துகின்றை.

� ள்யரபாகிளிபிக்ஸ் எழுத்து முளற, 
அவர்களின் குறியீடுகளைப ்யன்்டுத்தும் 
திறளைக் கபாட்டுகின்றை.

� மம்மிகளும், இறந்த உடலகளைப 
்பாதுகபாப்தும் மற்சறபாரு முக்கியமபாை 
்ங்களிப்பாகும்.

� அறிவியல, சதபாழிலநுட்்ங்களில புது 
முயற்சிகள் யமற்சகபாள்ைப்ட்டை.

ய்ப்ர் என்ற செபால “்பாபபிரஸ்’ 
(Papyrus) என்ற தபாவரத்தின் 
ச்யரிலிருந்து வந்தது. 
எகிபதியர்கள் கபாகித நபாணல 
(்பாபபிரஸ்) என்ற தபாவர 

தண்டிலிருந்து தபாள்களைத் தயபாரித்தைர். 
இத்தபாவரம் ளநல ்ள்ைத்தபாக்கில அதிகமபாக 
வைர்ந்தது.

தமைசபவைாமிய �ாகரிகம்2.3

 சமெ்யடபாமியபா என்்து யமற்கு ஆசியபாவின் 
ஈரபாக், குளவத் ்குதிகளைக் குறிக்கிறது. கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) மூன்றபாவது ஆயிரமபாண்டின் 
துவக்கத்தில இப்குதியின் ் ல நகரங்களைச் சுற்றிப 
்ல அரசுகள் உருவபாகிை. இப்குதியில சுயமரிய, 
அயகடிய, ்பாபியலபானிய, அஸிரிய நபாகரிகங்கள் 
தளைத்யதபாங்கிை.

புவியியல்
 கியரக்க சமபாழியில ”சமயஸைபா” 
என்றபால ‘நடுவில‘ என்றும், ”ச்பாயடபாமஸ்” 
என்றபால ஆறு என்றும் ச்பாருள். இங்கு ்பாயும் 
யூபரடிஸ், ளடக்ரிஸ் என்ற நதிகள் ்பாரசீக 
வளைகுடபாவில இளணகின்றை. இந்த இரண்டு 
ஆறுகளுக்கிளடயில இருப்தபால சமெ்யடபாமியபா 
எைப்டுகின்றது. சமெ்யடபாமியபாவின் வட்குதி 
அஸிரியபா என்று அளைக்கப்ட்டது. சதன்்குதி 
்பாபியலபானியபா ஆகும். 
சுவமைரியர்கள்
 சமெ்யடபாமியபாவின் ்ைளமயபாை நபாகரிகம் 
சுயமரியர்களுளடயதபாகும். சுயமரியர்கள் சிந்துசவளி 
மற்றும் எகிபதிய நபாகரிகங்களின் ெமகபாலத்தவர்கள். 
இவர்கள் அளைவரும் ஒருவயரபாசடபாருவர் வணிகத் 
சதபாடர்பு சகபாண்டிருந்தைர். கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 5000 – 
4000 கபாலகட்டங்களில சுயமரியர்கள் கீழ் ளடக்ரிஸ் 
்ள்ைத்தபாக்கில குடியயறிைபார்கள். அவர்கள் மத்திய 
ஆசியபாவிலிருந்து வந்ததபாகக் கருதப்டுகிறது. 
அவர்கள் ்ல நகரங்களை உருவபாக்கிைபார்கள். 
நிபபூர் என்்து ஒரு முக்கியமபாை நகரம். அவர்கள் 
கியூனி்பார்ம் என்ற முக்யகபாணவடிவ எழுத்து 
முளறளய உருவபாக்கிைபார்கள்.
 சுயமரிய நபாகரிகத்தின் சதபாடக்க 
கபாலகட்டத்தில அரெர்கயை தளலளம மத குருக்கைபாக 
இருந்தபார்கள். இவர்கைது அரசியல ஆதிக்கம் கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 2450 வபாக்கில முடிவிற்கு வந்தது.
அககாடியர்கள்
 கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 2450 முதல 2250 வளர 
குறுகிய கபாலத்திற்கு அக்கபாடியர்கள் சுயமரியபாவில 
ஆதிக்கம் செலுத்திைபார்கள். ெபார்கபான் என்்வர் 
ஒரு புகழ்ச்ற்ற அக்கபாடிய அரெர். ெபார்கபானும் 
அவரது வபாரிசுகளும் 100 ஆண்டுகளுக்கு யமல 
(கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 2334 முதல 2218 வளர) 
ஆட்சிபுரிந்தபார்கள். அக்கபாடியர்களின் கியூனி்பார்ம் 
ஆவணங்கள் சிந்துசவளி நபாகரிகத்ளதக் 
குறிபபிடுகின்றை. ெபார்கபானின் கியூனி்பார்ம் 
ஆவணங்கள் (கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 2334 – 2279) 
சமலு்பா, மபாகன், திலமுன் ஆகிய இடங்களிலிருந்து 
வந்த கப்லகள் அக்கபாடிய துளறமுகங்களில 
நின்றதபாகக் கூறுகின்றை. சமலு்பா சிந்துசவளி 
எை அளடயபாைப ்டுத்தப்டுகின்றது.

அக்கபாட் நகரம் தபான் 
பின்ைர் ்பாபியலபான் என்று 
அளைக்கப்ட்டது. இது யமற்கு 
ஆசியபாவின் வணிக, ்ண்்பாட்டு 
ளமயமபாக திகழ்ந்தது.
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222. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

பாபிவலானியர்கள்
 அயமபாளரட்ஸ் என்றளைக்கப்ட்ட யூத 
மக்கள் அயரபியப ்பாளலவைங்களிலிருந்து 
சமெ்யடபாமியபாவிற்குக் குடிச்யர்ந்தபார்கள். 
்பாபியலபாளைத் தமது தளலநகரமபாகக் 
சகபாண்டபார்கள். அவர்கள் ்பாபியலபானியர்கள் என்று 
அளைக்கப்டுகிறபார்கள். 
 ்பாபியலபானிய அரெர் ்முரபாபி தமது 
ஆதிக்கத்ளத சமெ்யடபாமியபாவின் யமற்குப ் குதிக்கு 
விரிவபாக்கிைபார். இளதத் சதபாடர்ந்து ெக்தி வபாயந்த 
அரசுகைபாை உர் (கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.)2112 முதல 2004 
வளர), ் பாபியலபான் (கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.)1792 முதல 1712 
வளர) உருவபாகிை. கிலகபாசமஷ் என்ற உலகின் 
முதல கபாவியத்தின் கதபாநபாயகன் ஒரு சுயமரிய 
அரெரபாக இருந்திருக்கலபாம் எைக் கருதப்டுகின்றது. 
்பாபியலபானின் ஆறபாவது அரெரபாை ்முரபாபி (கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 1792 – 1750) மபாச்ரும் ெட்டங்களை 
இயற்றியதற்கபாகப புகழ் ச்ற்றவர். 
அஸிரியர்கள்
 கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
1000 கபாலகட்டத்தில 
ச ம ெ ் ய ட பா மி ய பா வி ல 
அஸிரிய அரசு அரசியல 
ரீதியபாகச் செலவபாக்கபாக 

லமபாஸைுவின் கற்சிற்்ம்

இருந்தது. அஸிரியபாவின் தளலளமக் கடவுைபாை 
அஸைுர் அஸிரிய அரெர்கைபால வணங்கப்ட்டது. 
அஸிரிய அரசு ய்ரரெரபால கட்டுப்டுத்தப்ட்டது. 
அங்கு மபாகபாண ஆளுநர்கள் இருந்தபார்கள். 
அஸிரியபாவின் தளலநகரம் அஸைுர் ஆகும். அஸிரியப 
ய்ரரசின் புகழ்ச்ற்ற அரெர் அஸைுர்்னி்பால (கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 668-627) என்்வர். அவர் கியூனி்பார்ம் 
ஆவணங்கள் சகபாண்ட புகழ் ச்ற்ற நூலகத்ளத 
உருவபாக்கிைபார். அஸிரியர்கள் லமபாஸைு என்ற 
கபாக்கும் சதயவத்ளத வழி்ட்டைர்.

சமெ்யடபாமியபாவும் அதன் நகரங்களும்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

்ைங்கபால நிலப்குதிகைபாை சமகன், திலமுன், சமலு்பா
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சமூகம், அரசு மைறறும் நிர்ோகம்
 சுயமரிய நபாகரிகத்தில ்ல நகர அரசுகள் 
இருந்தை. அவர்கைது நகரம் யவைபாண்ளம 
நிலங்கைபால சூைப்ட்டிருந்தது. மதிலசுவர்கைபால 
சூைப்ட்ட சுயமரிய நகரங்களில மத்தியில 
சிகுரபாட் எைப்டும் யகபாவில இருக்கும். யகபாவில 
மதகுருமபார்களின் கட்டுப்பாட்டில இருந்தது. 
மதகுருமபார்கள், எழுத்தர்கள், பிரபுக்கள் ஆகியயபார் 
அரெபாங்கத்தின் அங்கங்கைபாக இருந்தைர். ெமூகப 
்டிநிளலயின் உச்சியில ஆட்சிசெயயவபாரும், 
மதகுருமபார்களும் இருந்தைர். அரெயர தளலளம 
மதகுருமபாரபாகவும் இருந்தபார். எழுத்தர்கள், 
வணிகர்கள், ளகவிளைக் களலஞர்கள் அடுத்த 
நிளலயில இருந்தைர். எழுத்தர்கள் வரி வசூல 
கணக்குகளை நிர்வகித்தைர். 
 மதகுருமபார்கள் வரி வசூல செயதைர். 
வரியபாக வசூலிக்கப்ட்டவற்ளறச் யெமித்து 
ளவக்கும் கிடங்கபாகக் யகபாவிலகள் ்யன்்ட்டை. 
அரசு நிர்வபாகத்தின் அங்கமபாக ெள்கள் 
இருந்தை. ெபாகு்டி செயயத் தகுந்த நிலங்கள் 
அளைத்தும் அரெருக்கும் உயர் வகுபபிைருக்கும் 
செபாந்தமபாைளவயபாக இருந்தை. ஆரம்்கபாலத்தில 
யகபாவிலகளுக்கு அடிளமகைபாக இருந்த விவெபாயிகள் 
பின்ைர் விடுதளல ச்ற்றைர். மக்கள் அளைவரும் 
நகரத்தில வசிக்க அனுமதிக்கப்டவிலளல.

உர் நகரத்தில உள்ை சிகுரபாட்  

அஸிரியப் வபரரசு உலகின் 
முதல் இராணுே அரசு எனக 
கருதப்படுகின்்றது. அேர்கள் 
ஒரு ேலி்மையான இராணுே 
சகதியாக உருோேதறகான 

காரணம், இரும்புத் ததாழில் நுட்பத்்த �ன்கு 
பயன்படுத்திய்மைதான்.

உணவும் வேளாண்மையும்
 சமெ்யடபாமியர்களின் முக்கியத் சதபாழில 
யவைபாண்ளமயபாகும். அவர்கள் யவைபாண்ளமக்குத் 
துளணபுரிய நீர்ப்பாெைமுளறகளை 
யமம்்டுத்தியிருந்தைர். யகபாதுளம, ்பார்லி,  
சவங்கபாயம். நூலயகபால, திரபாட்ளெ, ஆபபிள், 

ய்ரிச்ளெ ஆகியவற்ளறப ்யிரிட்டைர். மபாடுகள், 
செம்மறியபாடுகள், சவள்ைபாடுகள் ஆகியவற்ளற 
வைர்த்தைர். மீன் அவர்கைது முக்கிய உணவபாக 
இருந்தது.
ேணிகமும் பரிமைாற்றமும்
 வணிகம் சமெ்யடபாமிய ெமூகத்தின் 
முக்கியமபாை ச்பாருைபாதபார நடவடிக்ளகயபாக 
இருந்தது. மட்்பாண்டம் செயயவபார், ளகவிளைக் 
களலஞர்கள் ஆகியயபாரது உற்்த்திகளின் 
்ரிமபாற்றத்திற்கு வணிகர்கள் உதவிைபார்கள். 
அவர்கள் யமற்கில சிரியபா, ஆசியபா ளமைர், 
கிைக்கில ஈரபான், சிந்துசவளி ஆகிய இடங்கயைபாடு 
வணிகம் செயதைர். அவர்கள் கப்லகளைப 
்யன்்டுத்திைர். அவர்கைது யகபாவிலகள் 
வங்கிகைபாகச் செயல்ட்டு கடன் வைங்கிை. 
வட்டியுடன் அலலது வட்டியிலலபாமல கடன் 
வைங்கப்ட்டதும், திருபபி செலுத்தப்ட்டதும் 
சமெ்யடபாமிய ஆவணங்கள் மூலம் 
சதரியவருகிறது. கடனுக்கு வட்டி வபாங்குவது 
குறித்த உலகின் முதல எழுத்துபூர்வமபாை 
ஆதபாரமபாக இது இருக்கக் கூடும்.
�கரஙகளும், �கர அ்மைப்பும்
 நகரங்களின் வீடுகள் களிமண் 
அலலது சுட்ட செங்கற்கைபாலபாை சுவர்களுடன், 
கதவுகளையும் சகபாண்டிருந்தை. சிலர் நகருக்கு 
சவளியய நபாணல குடிளெகளில வசித்தபார்கள். 
நகரின் ளமயத்தில யமளட மீது சிகுரபாட் 
எைப்டும் யகபாயிலகள் கட்டப்ட்டை. அளவ 
செங்குத்தபாை பிரமிடுகள் ய்பால கபாட்சியளித்தை. 
உச்சிக்குச் செலவதற்குப ்டிக்கட்டுகளுடன் 
அளவ அளமந்திருந்தை.யகபாவிளலச் சுற்றி 
ெடங்குகளுக்கபாை தபாழ்வபாரங்கள், புனித 
இடங்கள், ஆண் மற்றும் ச்ண் மதகுருமபார்களின் 
கலலளறகள், ெடங்குகளுக்கபாை விருந்து 
அரங்குகள், சதபாழிற் கூடங்கள், கைஞசியங்கள், 
கிடங்குகள், நிர்வபாகக் கட்டிடங்கள் அடங்கிய 
வைபாகங்கள் இருந்தை.
சமையம்
 சுயமரிய மதம் ்ல கடவுள் யகபாட்்பாடு 
சகபாண்டது. அவர்கள் ்லவிதமபாை ஆண், ச்ண் 
கடவுள்களை வணங்கிைர். சுயமரியர்கள் என்லில 
என்ற கபாற்று மற்றும் ஆகபாயத்திற்கபாை கடவுளை 
வணங்கிைர். இக்கடவுளின் யகபாவில நிபபூரில 
இருந்தது. நின்லின் என்்து தபானியத்திற்கபாை 
ச்ண்சதயவம். ்பாபியலபானியர்கள் மர்டுக் என்ற 
கடவுளை வழி்ட்டபார்கள். அஸிரியர்களின் தளலளமக் 
கடவுள் அஸைுர் ஆகும். இஸ்டபார் என்ற ச்ண்சதயவம் 
அன்பு மற்றும் வைளமக்கபாை சதயவம் ஆகும்.  
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கடல மற்றும் குைப்த்திற்கபாை கடவுள் டியபாமட் 
ஆகும். ெந்திரக் கடவுள் சின் ஆகும். பூமியில 
சதயவங்களின் பிரதிநிதிகைபாக அரெர்கள் 
கருதப்ட்டபார்கள். சமெ்யடபாமியர்கள் புளைவுகைபாலும் 
கட்டுக்களதகைபாலும் ஏரபாைமபாை புரபாணங்களை 
உருவபாக்கிைபார்கள். இவற்றில ஒன்றபாை 
கிலகபாசமஷ் இன்றைவும் புகழ்ச்ற்று விைங்குவளத 
கியூனி்பார்ம் எழுத்து வடிவங்கள் மூலம் அறியலபாம். 
ள்பிளில செபாலலப்டும் யநபாவபாவின் ய்ளை, இந்து 
புரபாணங்களில உலகம் யதபான்றியது ்ற்றி வரும் 
சவள்ைம் குறித்த களதகளைப ய்பாலயவ இதிலும் 
சவள்ைம் ்ற்றிய களத உள்ைது.
ெமுராபியின் சட்ைத் ததாகுப்பு 
 ்லயவறு குற்றங்களுக்கபாை 
ெட்டங்களைக் கூறும் ஒரு முக்கியமபாை ெட்ட 
ஆவணம் ்முரபாபியின் ெட்டத் சதபாகுபபு ஆகும். 
குடும்் உரிளமகள், வணிகம், அடிளம முளற, 
வரிகள், கூலி ய்பான்ற ்லயவறு குறிபபிட்ட 
வைக்குகள் குறித்து இதில 282 பிரிவுகள் 
உள்ைை. ்முரபாபி இந்த ெட்டத் சதபாகுபள்ச் 
சூரியக் கடவுைபாை ெமபாஷிடமிருந்து ச்றுவது 
ய்பால கலலில வடிக்கப்ட்ட சிற்்ம் உள்ைது. இது 
்ளைய ெட்டங்களின் சதபாகுப்பாகும். இது ்ழிக்குப 
்ழி வபாங்கும் சகபாள்ளகளய அடிப்ளடயபாகக் 
சகபாண்டது. ”கண்ணுக்குக் கண்”, ”்லலுக்குப ்ல” 
என்ற சகபாள்ளகயின் அடிப்ளடயில அளமந்தது.

கியூனி்பார்ம் எழுத்தபாலபாை ஆவணம்
கியூனிபார்ம் – சுவமைரிய எழுத்து மு்்ற
 சுயமரிய எழுத்து முளற கியூனி்பார்ம் 
என்று அளைக்கப்டுகிறது. எழுத்துகள் ஆபபு 
வடிவில இருப்தபால, அதற்கு இபச்யர் 
இடப்ட்டது. கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 3000 
கபாலகட்டத்தில உருவபாை இம்முளற, உலகின் 
்ைளமயபாை எழுத்து முளறகளில ஒன்றபாகும். 
வணிகப ்ரிமபாற்றங்களுக்கும், கடிதங்கள், 
களதகள் எழுதுவதற்கும் இந்த எழுத்து 
முளறளயச் சுயமரியர்கள் ்யன்்டுத்திைபார்கள். 
இந்த எழுத்துகள் எழுதப்ட்ட சுட்ட களிமண் 

்லளககள் சுயமரிய நபாகரிகம் ்ற்றி ஏரபாைமபாை 
தகவலகளைத் தருகின்றை.

எழுத்து மைறறும் எழுத்துமு்்ற உருோககம்
எழுத்து உருவபாக்கப்ட்டது மனிதகுல வரலபாற்றில 
ஒரு முக்கியமபாை ளமல கலலபாகும். கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 
4000 ஆண்டின் பிற்்குதியில. சுயமரியபாவில 
எழுத்துமுளற உருவபாைது. ள்யரபாகிளிபிக் 
எைப்டும் சித்திர எழுத்துமுளற என்ற எகிபதிய 
எழுத்து முளற கி.பி (ச்பா.ஆ.மு) மூன்றபாம் 
ஆயிரமபாண்டின் துவக்கத்தில உருவபாைது. 
இயத கபாலகட்டத்தில ்ரப்பா மக்களும் ஒரு வித 
எழுத்து முளறளய பின்்ற்றிைபார்கள். எனினும் 
சிந்துசவளி எழுத்துகள் இன்ைமும் வபாசித்துப 
புரிந்துசகபாள்ைப ்டவிலளல. சீைநபாகரிகமும் 
ஆரம்் கபாலத்திலிருந்யத தைக்சகன்று ஒரு 
எழுத்துமுளறளய உருவபாக்கியது.

கியூனி்பார்ம் எழுத்துமுளற வைர்ச்சி

சதபாடக்க கபால

க்ல
 சமெ்யடபாமியக் களலயில கல மற்றும் 
களிமண்ணில செயத சிற்்ங்களும் அடங்கும். சில 
ஓவியங்களும், வண்ணம் தீட்டப்ட்ட சிற்்ங்களும் 
இன்றும் கபாணப்டுகின்றை. ஆடுகள், கிடபாக்கள், 
கபாளைகள், சிங்கங்கள் ய்பான்ற விலங்குகளைச் 
சிற்்மபாக வடித்துள்ைபார்கள். மனிதத் தளல 
சகபாண்ட சிங்கம், கபாளை ய்பான்ற புரபாண 
வடிவங்களும் செதுக்கப்ட்டுள்ைை. அஸிரிய, 
்பாபியலபானியப ய்ரரசுகளின் கபாலங்களில மிக 
பிரம்மபாண்டமபாை சிளலகள் உருவபாக்கப்ட்டை.
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ஆடுகள் கணக்கு உள்ை ஒரு களிமண் ்லளக 
சடலயலபா, சதற்கு ஈரபாக்

அறிவியல்
 சமெ்யடபாமியர்கள் கணிதம், வபாைவியல, 
மருத்துவம் ஆகியவற்றில சிறந்து விைங்கிைபார்கள். 
ச்ருக்கல, வகுத்தல, மும்மடிச் ெமன்்பாடு ஆகிய 
கருத்துகளையும் அவர்கள் உருவபாக்கிைபார்கள். 
அவர்கள் 60ஐ அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்ட ஒரு 
எண் முளறளயக் கண்டுபிடித்தபார்கள். அதன் 
மூலமபாகத்தபான் நமக்கு 60 நிமிடங்கள் சகபாண்ட 
ஒரு மணி யநரம், 24 மணியநரம் சகபாண்ட 
ஒரு நபாள், 360 ்பாளககள் சகபாண்ட வட்டம் 
ஆகியளவ கிளடத்தை. சுயமரிய நபாட்கபாட்டியில 
ஒரு வபாரத்திற்கு ஏழு நபாட்கள். அவர்கைது எண் 
முளறயில இலக்கங்களுக்கு இட மதிபபு உண்டு. 
அவர்கள் நீர்க் கடிகபாரத்ளதயும், ெந்திரளை 
அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்ட நபாட்கபாட்டிளயயும் 
உருவபாக்கிைபார்கள். அவர்கள் ்ரப்ைவு, 
திடபச்பாருட்கள் ஆகியவற்ளற அைவிடுவதற்கபாை 
முளறகளைக் கண்டுபிடித்தபார்கள். யமம்்ட்ட எளட 
மற்றும் அைளவ முளறகளை ்யன்டுத்திைபார்கள்.
 ெந்திரளை அடிப்ளடயபாக ளவத்து 
12 மபாதங்கள் சகபாண்ட நபாட்கபாட்டி முளறளய 
உருவபாக்கிைபார்கள். அவர்கைது கருத்துகள் கியரக்க 
வபாைவியல மீது தபாக்கம் செலுத்திை. அவர்கள் 
மருத்துவ முளறளயயும் உருவபாக்கிைபார்கள். கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு.) 11ம் நூற்றபாண்டில யநபாய அறிதலுக்கபாை 
ஒரு ளகயயட்ளடயும் உருவபாக்கிைபார்கள். 
இது யநபாயகளுக்கபாை அறிகுறிகளையும், 
அவற்றிற்கபாை மருந்துகளையும் ்ட்டியலிடுகிறது. 
இது மூலிளககள், தபாதுக்கள் ்ற்றிய அவர்கைது 
அறிவியல அறிளவ எடுத்துக் கபாட்டுவதபாக உள்ைது.
தமைசபவைாமிய �ாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� சுயமரியர்கள்தபான் குயவர்களின் ெக்கரத்ளத 

முதலில கண்டுபிடித்தபார்கள்.
� 360 நபாட்கள் சகபாண்ட நபாட்கபாட்டிளயத் 

தயபாரித்தபார்கள். ஒரு வட்டத்ளத 360 
்பாளககைபாகப பிரித்தபார்கள்.

� கியூனி்பார்ம் எழுத்துமுளற அவர்கைது 
்ங்களிபபுதபான்.

� ்முரபாபியின் ெட்டத் சதபாகுபபு 
சமெ்யடபாமியர்களின் மற்சறபாரு ெபாதளை.

சீன �ாகரிகம்2.4

 மஞெள் ஆறு எைப்டும் ய்பாவபாங்-
ய்பா ஆறும் யபாங்ட்சி ஆறும் சீைபாவின் இரு 
ச்ரும் ஆறுகைபாகும். அடிக்கடி தன் ய்பாக்ளக 
மபாற்றிக் சகபாள்வதபாலும் சவள்ைப ச்ருக்ளக 
ஏற்்டுத்துவதபாலும், மஞெள் ஆறு சீைபாவின் துயரம் 
எைப்டுகிறது. 
 சீைபாவில சதபால ்ைங்கபாலத்து பீகிங் 
மனிதன் (இன்்்றககு சுமைார் 7,00,000 
ஆணடுகள் முன்னர் முதல் 2,00,000 ஆணடுகள் 
ே்ர), யுவபான்மபாயவபா மனிதன் வபாழ்ந்தது குறித்த 
ெபான்றுகள் உள்ைை. கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 4500 
முதல 3750 வளர புதிய கற்கபாலச் ெமூகங்கள் 
சீைபாவில வபாழ்ந்துள்ைை. மஞெைபாறு ெமசவளியின் 
ச்ைபான் மபாகபாணத்திலும், யபாங்ட்சி ஆற்றுச் 
ெமசவளியிலும் புதிய கற்கபால கிரபாமங்கள் 
இருந்ததற்கபாை ெபான்றுகள் கிளடத்துள்ைை. 
சீைபாவில ்ல நகர அரசுகள் இருந்தை. கபாலப 
ய்பாக்கில இந்த அரசுகள் ய்ரரசின் ்குதிகைபாக 
மபாறிை. 

அரசியல் அ்மைப்புகளும், வபரரசர்களும்
 ஷி ் ுவபாங் டி (குவின் 
ஷி ்ுவபாங் – முதல ய்ரரெர் 
என்று ச்பாருள்) என்்வர் 
குவின் (சின்) வம்ெத்ளதத் 
யதபாற்றுவித்தபார். இந்தப 
ய்ரரெருக்கு ”சுவர்க்கத்தின் 
புதலவர்” என்ற ்ட்டம் 
இருந்தது. இவர்தபான் சீைபாவின் முதல ய்ரரெரபாகக் 
கருதப்டுகிறபார். இந்தக் கபாலம் (கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 
221 – 206) சீைபாவின் ய்ரரசுக் கபாலம் என்று 
வைங்கப்டுகிறது. அவர் கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 221இல 
அருகில உள்ை ் குதிகளையும் மற்ற சிற்றரசுகளை 
சவன்று கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு.) 212 வளர ய்ரரெரபாக 
ஆட்சி செயதபார். அவர் நிலபபிரபுக்களை சவன்று 
வலிளமயபாை ய்ரரளெ உருவபாக்கிைபார். 
சீைபாளவ ஒயர அரெபாக மபாற்றியவர் என்ற 
ச்ருளம அவருக்கு உண்டு. ஷி ்ுவபாங் டி 
்ல அரசுகளின் யகபாட்ளடகளையும் தகர்த்தபார், 
சவளியில இருந்து ஊடுருவும் நபாயடபாடிகளைத் 
தடுக்க சீைப ச்ருஞசுவளரக் கட்டிைபார். ய்ரரளெ 
இளணக்கச் ெபாளலகளை அளமத்தபார். 
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262. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

ொன் வபரரசு கி.பி (தபா.ஆ) 206 – 220.
 இந்தக் கபாலகட்டத்தியலயய இந்தப 
ய்ரரசு குறித்து எழுத்துப பூர்வமபாை சீை 
வரலபாறு எழுதப்ட்டுள்ைது. ்பான் ய்ரரெர்களில 

சிறந்தவரபாை ்ு டி (்பான் வூ, மகபா ்பான் 
வூ கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 141–87) ய்ரரளெ 
விரிவு்டுத்தி, ்பாெைக் குைங்கள் உள்ளிட்ட ்ல 
ச்பாதுவெதிகளைச் செயதபார். கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 
138இல அவர் யமளலநபாடுகளுக்கு தைது தூதரபாக 
ஜபாங் குசயளை அனுபபிைபார். அதன் மூலம் கி.மு.  
(ச்பா.ஆ.மு) 130இல ்ட்டுப ்பாளதளயத் (Silk Road) 
திறக்க வழிவகுத்தபார்.
 ்ட்டுப ்பாளதயிைபாலும், அதைபால 
உண்டபாை வணிகத் சதபாடர்புகைபாலும் ஜபாங் 
ய்ரரெர் [கி.பி (ச்பா.ஆ) 75–88] கபாலத்தில சீைபா 
ஏரபாைமபாை நன்ளமகளை அளடந்தது. ச்பா.ஆ. 
166இல யரபாமபானியப ய்ரரெர் மபார்க்கஸ் அயரலியஸ் 
கபாலத்தில சீைப ்ட்டு யரபாமபானியர்களிளடயய 
மிகவும் புகழ் ச்ற்றிருந்தது. சீைப்ட்டு ஒரு ்குதி 
தமிைக துளறமுகங்கள் வழியபாகவும் யரபாமபாபுரி 
சென்றிருக்கக் கூடும்.
தத்துேமும், இலககியமும்
 லபாயவபா ட் சு, கன்பூசியஸ், சமன்சியஸ். 
யமபா டி (யமபாட் ஜு), தபாயவபா சின் (கி.பி (ச்பா.ஆ) 
365-427) ய்பான்ற தத்துவ ஞபானிகளும், சீைக் 
கவிஞர்களும் சீை நபாகரிகத்திற்கு ஏரபாைமபாகப 
்ங்களித்துள்ைபார்கள். இரபாணுவ உத்தியபாைரபாை 
ென் ட்சூ ‘ய்பார்க் களல’ என்ற நூளல எழுதிைபார். 
தி ஸ்பிரிங் அண்ட் ஆட்யடபாம் அைலஸ் 
(வெந்தகபால, இளலயுதிர்கபால ஆண்டுக் குறிபபுகள்) 

கன்பூசியஸ்

வளர்டம் - சீை நபாகரிகம்

சுடுமைண தபாம்்மை இராணுேம்
சீைபாவில ்ல நூற்றுக்கணக்கபாை இரபாணுவ 
வீரர்களின் சுடுமண் ச்பாம்ளம சிற்்ங்கள் 
கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ைை. இளவ முதல 
சீைப ய்ரரெரபாை குவின் ஷி ்ுவபாங்கின் 
இரபாணுவத்ளத பிரதி்லிப்தபாகக் கருதப்டுகிறது. 
இளவ கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 210-209 கபாலகட்டத்தில 
அரெருடன் அவருளடய கலலளறயில 
புளதக்கப்ட்டதபாகத் சதரிகின்றது. இளவ ெபான்கி 
மபாகபாணத்தில சியபான் என்ற ஊரிலிருந்து 35கி.மீ. 
வடகிைக்யக உள்ை லிெபான் மளலயடிவபாரத்தின் 
வடக்கில உள்ை அரெரின் கலலளறயில உள்ைை.

சுடுமைண தபாம்்மை இராணுேம்
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என்ற நூல அதிகபாரபபூர்வ சீை அரசு நூலபாக 
அங்கீகரிக்கப்ட்டது. மஞெள் ய்ரரெரின் யகைன்ஸ் 
ஆஃப சமடிசின் (மருத்துவக் குறிபபுத் சதபாகுபபுகள்) 
என்ற நூல சீைபாவின் ்ைளமயபாை மருத்துவ 
நூலபாகக் கருதப்டுகிறது. அது ்பான் வம்ெ 
கபாலத்தில முளறப்டுத்தப்ட்டது.
 லபாயவபா ட் சு (கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 604 – 521) செௌ 
அரசின் தளலளம ஆவணக் கபாப்பாைரபாக இருந்தபார். 
இவர்தபான் தபாயவபாயிெத்ளதத் யதபாற்றுவித்தவர். 
ஆளெதபான் அத்தளை துன்்ங்களுக்கும் 
மூலகபாரணம் என்று இவர் வபாதிட்டபார். 

 கன்பூசியஸ் (கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 551–497) 
ஒரு புகழ்ச்ற்ற சீை தத்துவஞபானி. அவர் ஒரு 
அரசியல சீர்திருத்தவபாதி. 
அவரது ச்யருக்கு 
“தளலவர் (குங்)” என்று 
ச்பாருள். அவர் ஒருவரது 
தனிப்ட்ட வபாழ்க்ளகளய 
சீ ர் தி ரு த் து வ ள த 
வ லி யு று த் தி ை பா ர் . 
”ஒருவரது தனிப்ட்ட 
வ பா ழ் க் ள க 
சீர்திருத்தப்ட்டபால, அவரது குடும்் வபாழ்க்ளக 
முளறப்டுத்தப்டும். குடும்்ம் முளறப்டுத்தப்ட்டு 
விட்டபால யதெ வபாழ்வு முளறப்டுத்தப்ட்டுவிடும்,” 
என்று குறிபபிடுகிறபார்.
 சமன்சியஸ் (கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 372–289) 
மற்சறபாரு புகழ்ச்ற்ற சீை தத்துவஞபானியபாவபார். 
அவர் சீைபா முழுவதும் ்யணம் செயது 
ஆட்சியபாைர்களுக்கு அறிவுளர கூறிைபார்.

சீன எழுத்துமு்்ற
 மிகப ்ண்ளடய 
கபாலத்தியலயய சீைர்கள் 
ஒரு எழுத்து முளறளய 
உருவபாக்கிவிட்டைர். ஆரம்்த்தில 
அது சித்திர எழுத்து முளறயபாக 
இருந்தது. பின்ைர் அது குறியீட்டு 
முளறயபாக மபாற்றப்ட்டது.

சீன �ாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� எழுத்து முளறளய யமம்்டுத்தியது
� கபாகிதம் கண்டுபிடித்தது
� ்ட்டுப ்பாளதளயத் திறந்தது
� சவடிமருந்ளதக் கண்டுபிடித்தது

எலும்புகளின் மீது 
கபாணப்டும் சீை 

எழுத்துமுளற

சிந்துதேளி �ாகரிகம்2.5

 ்ரப்பா நபாகரிகம் 
என்றும் அளைக்கப்டும் 
சிந்துசவளி நபாகரிகம் 
இந்தியபாவிலும், ் பாகிஸ்தபானிலும் 
சுமபார் 1.3 மிலலியன் ெதுர 
கியலபாமீட்டர்கள் ்ரவியிருந்தது. 
யமற்யக ்பாகிஸ்தபான் – ஈரபான் 
எலளலயில உள்ை சுட்கபாசஜன்-யடபார், வடக்யக 
யெபார்டுளக (ஆபகனிஸ்தபான்) கிைக்யக ஆலம்கீர்பூர் 
(உத்திரபபிரயதெம் – இந்தியபா), சதற்யக ளடமபா்பாத் 
(ம்பாரபாஷ்ட்ரபா – இந்தியபா) ஆகிய இடங்களை 
எலளலகைபாகக் சகபாண்டது இந்நபாகரிகம். 
இப்ரபபில ்ரப்பா நபாகரிகத்துக்கபாை ்ல 
ெபான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ைை. இந்நபாகரிகம், 
்ரவியுள்ை முக்கிய ்குதிகள் குஜரபாத், ்பாகிஸ்தபான், 
இரபாஜஸ்தபான் மற்றும் ்ரியைபா.
திட்ைமிைப்பட்ை �கரஙகள்

ச்ருங்குைம்
 ்ரப்பா (்ஞெபாப, ்பாகிஸ்தபான்), 
சமபா்ஞெதபாயரபா (சிந்து, ்பாகிஸ்தபான்), யதபாலபாவிரபா 
(குஜரபாத், இந்தியபா), கலி்ங்கன் (ரபாஜஸ்தபான், 
இந்தியபா), யலபாதபால (குஜரபாத், இந்தியபா), ்பாைவபாலி 
(ரபாஜஸ்தபான், இந்தியபா) ரபாகிகரி (்ரியபாைபா, 
இந்தியபா) சுர்சகபாடடபா (குஜரபாத், இந்தியபா) ஆகியளவ 
சிந்துசவளி நபாகரிகத்தின் முக்கியமபாை நகரங்கள்.

 ்ரப்பா நகரங்களில யகபாட்ளட சுவர்கள், 
நன்கு திட்டமிடப்ட்ட சதருக்கள், ெந்துகள், கழிவுநீர்க் 
கபாலவபாயகள் ஆகியளவ கபாணப்டுகின்றை. 
்ரப்பா மக்கள் சுட்ட, சுடபாத செங்கற்களையும்,   
கற்களையும் கட்டுமபாைங்களுக்குப 
்யன்்டுத்திைபார்கள். உள்ைபாட்சி அளமபபு ஒன்று 
நகரங்களின் திட்டமிடளல கட்டுப்டுத்தியிருக்கக் 
கூடும். சில வீடுகளில மபாடிகள் இருந்தை. 
சமபா்ஞெதபாயரபாவில உள்ை மபாச்ரும் குளியல 
குைம் ஒரு முக்கியமபாை கட்டுமபாைமபாகும். 

சிறந்தவரபாை ்ு டி (்பான் வூ, மகபா ்பான் 
வூ கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 141–87) ய்ரரளெ 
விரிவு்டுத்தி, ்பாெைக் குைங்கள் உள்ளிட்ட ்ல 
ச்பாதுவெதிகளைச் செயதபார். கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 
138இல அவர் யமளலநபாடுகளுக்கு தைது தூதரபாக 
ஜபாங் குசயளை அனுபபிைபார். அதன் மூலம் கி.மு.  
(ச்பா.ஆ.மு) 130இல ்ட்டுப ்பாளதளயத் (Silk Road) 
திறக்க வழிவகுத்தபார்.
 ்ட்டுப ்பாளதயிைபாலும், அதைபால 
உண்டபாை வணிகத் சதபாடர்புகைபாலும் ஜபாங் 
ய்ரரெர் [கி.பி (ச்பா.ஆ) 75–88] கபாலத்தில சீைபா 
ஏரபாைமபாை நன்ளமகளை அளடந்தது. ச்பா.ஆ. 
166இல யரபாமபானியப ய்ரரெர் மபார்க்கஸ் அயரலியஸ் 
கபாலத்தில சீைப ்ட்டு யரபாமபானியர்களிளடயய 
மிகவும் புகழ் ச்ற்றிருந்தது. சீைப்ட்டு ஒரு ்குதி 
தமிைக துளறமுகங்கள் வழியபாகவும் யரபாமபாபுரி 
சென்றிருக்கக் கூடும்.
தத்துேமும், இலககியமும்
 லபாயவபா ட் சு, கன்பூசியஸ், சமன்சியஸ். 
யமபா டி (யமபாட் ஜு), தபாயவபா சின் (கி.பி (ச்பா.ஆ) 
365-427) ய்பான்ற தத்துவ ஞபானிகளும், சீைக் 
கவிஞர்களும் சீை நபாகரிகத்திற்கு ஏரபாைமபாகப 
்ங்களித்துள்ைபார்கள். இரபாணுவ உத்தியபாைரபாை 
ென் ட்சூ ‘ய்பார்க் களல’ என்ற நூளல எழுதிைபார். 
தி ஸ்பிரிங் அண்ட் ஆட்யடபாம் அைலஸ் 
(வெந்தகபால, இளலயுதிர்கபால ஆண்டுக் குறிபபுகள்)

கன்பூசியஸ்
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இக்குைத்தின் அருயக நன்கு தைமிடப்ட்ட ்ல 
அளறகளும் உள்ைை. யதபாண்டிசயடுக்கப்ட்ட 
சில கட்டுமபாைங்கள் கைஞசியங்கள் ய்பால 
கபாணப்டுகின்றை. ்ரப்ர்களின் அரசு 
அளமபபு ்ற்றி நமக்கு வி்ரங்கள் சதரியவிலளல. 
ஆைபால, ்ண்ளடய அரசு ய்பான்ற ஒரு 
அரசியளலளமபபு ஒன்று இருந்திருக்க யவண்டும். 
சமபா்ஞெதபாயரபாவிலிருந்து கிளடத்துள்ை ஒரு 
சிளல ”பூெபாரி அரென்” என்று அளடயபாைம் 
கபாட்டப்டுகிறது. ஆைபால அது ெரியபாைதபா என்று 
உறுதிப்டுத்த முடியவிலளல.

்ரப்பா தபான் முதலில 
கண்டுபிடிக்கப்ட்ட இடம் 
என்்தபால, சிந்துசவளி நபாகரிகம் 
்ரப்பா நபாகரிகம் என்றும் 
அளைக்கப்டுகிறது. இந்த 

நபாகரிகம் சிந்து நதிக்கு அப்பாலும் ் ரவியுள்ைதபால 
சிந்து ெமசவளி நபாகரிகம் என்று முன்ைர் 
அளைக்கப்ட்டதற்கு மபாறபாக ்ரப்பா நபாகரிகம் 
என்று அளைக்கப்டுகிறது.

வேளாண்மையும் கால்�்ை ேளர்ப்பும்
 ்ரப்பா மக்கள் யவைபாண்ளமயில 
ஈடு்ட்டைர். அவர்கள் யகபாதுளம, ்பார்லி மற்றும் 
்லவிதமபாை திளை வளககளைப ்யிரிட்டபார்கள். 
இரட்ளடச் ெபாகு்டி முளறளயயும் அவர்கள் 
களடபபிடித்தபார்கள். ஆடு மபாடு வைர்த்தலும் 
அவர்களுக்குத் சதரிந்திருந்தது. மபாடுகள், 
செம்மறியபாடுகள், சவள்ைபாடுகளையும் அவர்கள் 
வைர்த்தபார்கள். யபாளை உள்ளிட்ட ் ல விலங்குகள் 
்ற்றி அறிந்திருந்தபார்கள். ஆைபால குதிளரகளைப 
்யன்்டுத்தவிலளல. ்ரப்பாவின் மபாடுகள் 
சஜபு என்றளைக்கப்டும். இது ஒரு ச்ரிய வளக 
மபாட்டின் இைம். சிந்துசவளி முத்திளரகளில 
இவ்வளகயபாை ச்ரிய கபாளை உருவம் 
்ரவலபாகக் கபாணப்டுகிறது.
மைட்பாணைக க்ல
 ்ரப்பா மக்கள் ஓவியங்கள் தீட்டப்ட்ட 
மட்்பாண்டங்களைப ்யன்்டுத்திைபார்கள். 
மட்்பாண்டங்கள் ஆைமபாை சிவபபு வண்ணம் 

வண்ணம் தீட்டிய 
மட்்பாண்டங்கள், ்ரப்பா

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

வளர்டம் – சிந்துசவளி நபாகரிக நகரங்கள்
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பூெப்ட்டு கருபபு நிற ஓவியங்கள் தீட்டப்ட்டளவ. 
பீடம் ளவத்த தட்டு, தபானியம் ய்பான்றவற்ளறச் 
யெமித்து ளவப்தற்கபாை ஜபாடிகள், துளையிடப்ட்ட 
ஜபாடிகள், யகபாபள்கள், 
‘S’ வடிவ ஜபாடிகள், 
தட்டுகள், சிறுதட்டுகள், 
கி ண் ண ங் க ள் , 
்பாளைகள் என்று 
் ல வி த ம பா ை 
மட்்பாண்டங்களைச் 
செயதபார்கள். அவர்கள் 
ம ட் ் பா ண் ட ங் க ளி ல 
சித்திரங்களைத் தீட்டிைபார்கள். அரெமர இளல, மீன் 
செதில, ஒன்ளறசயபான்று சவட்டும் வட்டங்கள், 
குறுக்கும் சநடுக்குமபாை யகபாடுகள், கிளடக் 
யகபாட்டுப ்ட்ளடகள், கணித வடிவியல (ஜியயபாமதி) 
வடிவங்கள், செடி, சகபாடிகள் எைப ்லயவறு 
ஓவியங்களைக் கருபபு நிறத்தில தீட்டிைபார்கள்.
உவலாகக கருவிகளும் ஆயுதஙகளும்
 ்ரப்பா ்ண்்பாட்டு மக்கள் செர்ட் 
என்ற சிலிகபா கல வளகயில செயத பியைடுகள், 
கத்திகள், செம்புப ச்பாருட்கள், எலும்்பாலும் 
தந்தத்தபாலும் செயயப்ட்ட கருவிகள் ஆகியவற்ளறப 
்யன்்டுத்திைபார்கள். இரும்பின் ்யளை அவர்கள் 
அறியவிலளல. கூர்ளமயபாை கருவிகள், உளிகள், 
ஊசிகள், மீன் தூண்டில முட்கள், கத்திகள், நிறுளவத் 
தட்டுகள், முகம் ்பார்க்கும் கண்ணபாடி, அஞெைம் 
தீட்டும் குச்சி ஆகியளவ செம்்பால செயயப்ட்டை. 
செம்பில செயத அம்புகள், ஈட்டிகள், உளி, யகபாடரி 
ஆகிய கருவிகளைப ்யன்்டுத்திைபார்கள். 
சமபா்ஞெதபாயரபாவில கிளடத்துள்ை நடைமபாடும் 
ச்ண்ணின் சிளல, அவர்களுக்கு சமழுகு அச்சில 
உயலபாகத்ளத உருக்கி ஊற்றி சிளல வபார்க்கும் 
‘லபாஸ்ட் யவக்ஸ்’ சதபாழில நுட்்ம் இைந்த சமழுகு 
செயலமுளற (lost - wax process) சதரிந்திருந்தது 
என்்ளதக் கபாட்டுகிறது. 

யரபாஹ்ரி செர்ட் பியைடுகள்- ஷிகர்பூர், குஜரபாத்

 யரபாஹ்ரி யெர்ட் என்்ளவ 
்பாக்கிஸ்தபானிலுள்ை யரபாஹ்ரி என்ற ் குதியிலிருந்து 
ச்றப்ட்ட செர்ட் மூலபச்பாருள்களைக் குறிக்கிறது. 
இளவ ்ரப்பா மக்கைபால கூர் ஆயுதங்களை 
(Blades) உருவபாக்க ்யன்்டுத்தப்ட்டை. ்ரப்பா 
மக்கள் கல மற்றும் சவண்கலத்திைபாலபாை 
ஆயுதங்களைப ்யன்்டுத்திைர்.
ஆ்ை, அணிகலன்கள்
 ்ரப்பா ்ண்்பாட்டு மக்கள் ்ருத்தி 
மற்றும் ்ட்டு ்ற்றி அறிந்திருந்தபார்கள். 
உயலபாகத்தபாலும் கலலபாலுமபாை அணிகலன்களைப 
்யன்்டுத்திைபார்கள். அவர்கள் செம்மணிக்கல 
(கபார்னிலியன்), செம்பு மற்றும் தங்கத்தபாலபாை 
அணிகலன்களைச் செயதபார்கள். கல 
அணிகலன்களையும் ெங்கு வளையலகளையும் 
செயதபார்கள். சிலவற்றில அணி யவளலப்பாடுகளும் 
செயயப்ட்டிருந்தை. இவற்ளற அவர்கள் 
சமெ்யடபாமியபாவிற்கு ஏற்றுமதி செயதபார்கள். 

சிந்து நபாகரிக அணிகலன்கள்

ேணிகமும் பரிமைாற்றமும்
 ்ரப்பா மக்களுக்கு சமெ்யடபாமியர்களுடன் 
சநருங்கிய வணிகத் சதபாடர்பு இருந்தது. யமற்கபாசிய 
்குதிகைபாை ஓமன், ் ஹ்ளரன், ஈரபாக், ஈரபான் ய்பான்ற 
்குதிகளில ்ரப்பா முத்திளரகள் கிளடத்துள்ைை. 
கியூனி்பார்ம் ஆவணங்கள் சமெ்யடபாமியபாவிற்கும், 
்ரப்ர்களுக்கும் இளடயய இருந்த வணிகத் 
சதபாடர்ள் சவளி்டுத்துகின்றை. கியூனி்பார்ம் 
எழுத்துகளில கபாணப்டும் சமலு்பா என்ற குறிபபு 
சிந்து ்குதிளயக் குறிப்தபாகும்.
எ்ைகளும் அளவுகளும்
 ்ரப்பா மக்கள் முளறயபாை எளடகளையும் 
அைவுகளையும் ்யன்்டுத்திைபார்கள். வணிகப 
்ரிமபாற்றங்களில ஈடு்ட்ட கபாரணத்தபால 
அவர்களுக்கு முளறப்டுத்தப்ட்ட அைவுகள் 
யதளவயபாக இருந்தது. ் ரப்பா நபாகரிகப ் குதிகளில 
கைெதுரமபாை செர்ட் எளடகள் கிளடத்துள்ைை. 
தரபாசுகளுக்கபாை செம்புத் தட்டுகள் கிளடத்துள்ைை. 
எளடகள் அவர்களுக்கு ஈரடிமபாை எண் முளற 

வேளாண்மையும் கால்�்ை ேளர்ப்பும்
 ்ரப்பா மக்கள் யவைபாண்ளமயில 
ஈடு்ட்டைர். அவர்கள் யகபாதுளம, ்பார்லி மற்றும் 
்லவிதமபாை திளை வளககளைப ்யிரிட்டபார்கள். 
இரட்ளடச் ெபாகு்டி முளறளயயும் அவர்கள் 
களடபபிடித்தபார்கள். ஆடு மபாடு வைர்த்தலும் 
அவர்களுக்குத் சதரிந்திருந்தது. மபாடுகள், 
செம்மறியபாடுகள், சவள்ைபாடுகளையும் அவர்கள் 
வைர்த்தபார்கள். யபாளை உள்ளிட்ட ் ல விலங்குகள் 
்ற்றி அறிந்திருந்தபார்கள். ஆைபால குதிளரகளைப 
்யன்்டுத்தவிலளல. ்ரப்பாவின் மபாடுகள் 
சஜபு என்றளைக்கப்டும். இது ஒரு ச்ரிய வளக 
மபாட்டின் இைம். சிந்துசவளி முத்திளரகளில 
இவ்வளகயபாை ச்ரிய கபாளை உருவம் 
்ரவலபாகக் கபாணப்டுகிறது.
மைட்பாணைக க்ல
 ்ரப்பா மக்கள் ஓவியங்கள் தீட்டப்ட்ட 
மட்்பாண்டங்களைப ்யன்்டுத்திைபார்கள். 
மட்்பாண்டங்கள் ஆைமபாை சிவபபு வண்ணம் 

வண்ணம் தீட்டிய 
மட்்பாண்டங்கள், ்ரப்பா
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(ள்ைரி) ்ற்றி சதரிந்திருந்தளதக் கபாட்டுகின்றை. 
எளடகளின் விகிதம் 1: 2 : 4 : 8 : 16 : 32 என்று 
இரண்டிரண்டு மடங்கபாக அதிகரித்தை.

்ரப்பா நபாகரிக எளடக்கற்கள்

செபபுத் தரபாசு, சமபா்ஞெதபாயரபா

முத்தி்ரகள், எழுத்துருககள்
 ்ரப்பா ்ண்்பாட்டுப 
்குதிகளில நுளரக்கல, செம்பு, 
சுடுமண் தந்தம் ஆகியவற்றபால 
செயயப்ட்ட முத்திளரகள் 
கிளடத்துள்ைை. இளவ வணிக 
ந ட வ டி க் ள க க ளு க் க பா க ப 
் ய ன் ் டு த் த ப ் ட் டி ரு க் க ல பா ம் . 
்ரப்பா எழுத்துகள் இதுவளர வபாசிக்கப்டவிலளல. 
்ரப்பா ்குதிகளிலிருந்து சுமபார் 5000 சிறு 
எழுத்துத் சதபாகுதிகள் கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ைை. 
சில அறிஞர்கள் இளவ திரபாவிட சமபாழியிை என்று 
உறுதியபாகக் கருதுகிறபார்கள். சிந்துசவளி நபாகரிகயம 
இந்தியப ்ண்்பாட்டு உருவபாக்கத்துக்கபாை அடித்தைம் 
எைலபாம்.

சுடுமண் ச்பாம்ளமகள்

எழுத்துக்களுடன் 
கூடிய முத்திளர

க்லகள், தபாழுதுவபாககுகள்

மதகுரு (அ) அரென், சமபாகஞெதபாயரபா
 ்ரப்பா ்குதிகளில கிளடத்துள்ை 
சுடுமண்ணபாலபாை சிறுசிளலகள், மட்்பாண்டங்களில 
உள்ை ஓவியங்கள், சவண்கலச் சிளலகள் 
ஆகியளவ ்ரப்பா மக்களின் களலத் திறளமளயக் 
கபாட்டுகின்றை. மபாக்கலலில செயயப்ட்ட 'மதகுரு 
அலலது அரென்', செம்பில வபார்க்கப்ட்ட நடைமபாடும் 
ச்ண் சிளல (இரண்டும் சமபா்ஞெதபாயரபாவில 
கிளடத்தளவ), ்ரப்பா, சமபா்ஞெதபாயரபா, 
யதபாலபாவிரபாவில கிளடத்த கற்சிளலகள் ஆகியளவ 
இப்குதியின் முக்கியமபாை களலப ்ளடபபுகள். 
ச்பாம்ளம வண்டிகள், கிலுகிலுபள்கள், ்ம்்ரங்கள், 
யகபாலிக்குண்டுகள், ்லயவறு விளையபாட்டிற்கபாை 
சுடுமண் சிலலுகள் ஆகியளவ ்ரப்பா மக்களின் 
ச்பாழுதுய்பாக்கு விளடயபாட்டுகளைக் கபாட்டுகின்றை.

சமபாகஞெதபாயரபா நடைப ச்ண் சிற்்ம்
சமையம்
 சிந்துசவளி மக்கள் இயற்ளகளய 
வணங்கிைபார்கள். அரெமரத்ளத வழி்ட்டபார்கள். 
சில சுட்ட களிமண் சிளலகள் ச்ண் சதயவத்ளதக் 
குறிப்து ய்பான்று உள்ைை. கபாலி்ங்கனில 
சநருபபுக் குண்டங்கள் அளடயபாைம் 
கபாணப்ட்டுள்ைை. இறந்தவர்களைப புளதப்து 
வைக்கத்திலிருந்தது. இறந்தவர்களை எரிக்கும் 
வைக்கம் இருந்ததற்கபாை ெபான்றுகள் அரிதபாகக் 
கிளடத்துள்ைை.
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சிந்துதேளி எழுத்துகள் - ஆயவு
 ¾ ்ரப்பா மக்கள் எழுதும் களலளய அறிந்திருந்தைர்.
 ¾  இந்த எழுத்துகள் இலச்சிளைகள், சுடுமண் முத்திளரகள், மட்்பாண்டங்கள் ஆகியவற்றில 

கபாணப்டுகின்றை.
 ¾  ச்பாறிபபுகள் மிகவும் குறுகியளவ. சதபாடர்கள் ெரபாெரியபாக ஐந்துக்கும் குளறவபாை குறியீடுகளையய 

சகபாண்டுள்ைை. 
 ¾ யரபாெட்டபா கலலில கபாணப்ட்டது ய்பால மும்சமபாழிகள் ்யன்்டுத்தப்டவிலளல.
 ¾ எழுத்துகள் வலப ்க்கத்திலிருந்து இடப ்க்கமபாக எழுதப்ட்டுள்ைை.
 ¾  கணினி மூலம் ்குப்பாயவு செயத இரஷ்ய அறிஞர் யூரி யநபாயரபாயெபாவ் சிந்துசவளி எழுத்துகள் 

திரபாவிட சமபாழிக் குடும்்ம் ய்பான்ற வபார்த்ளத வரிளெளயப ச்ற்றுள்ைை என்கிறபார்.
 ¾  சிந்துசவளி நபாகரிகம் குறித்து விரிவபாை ஆயவு செயதுள்ை அறிஞரபாை ஐரபாவதம் மகபாயதவன் 

“்ரப்பா சமபாழியின் மூல யவர்கள் சதன்னிந்திய திரபாவிட சமபாழிகளை ஒத்திருப்ளத நபாம் 
கபாணலபாம்” என்கிறபார்.

 ¾  மயிலபாடுதுளறயில கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ை கற்யகபாடரியில உள்ை குறியீடுகள் சிந்துசவளியில 
கண்சடடுக்கப்ட்டளவயில உள்ை குறியீடுகளை ஒத்திருக்கின்றை என்று கூறுகிறபார் ஐரபாவதம் 
மகபாயதவன்.

 ¾  யம 2007ஆம் ஆண்டு தமிழ்நபாடு சதபாலலியல துளறயபால பூம்புகபாருக்கு அருகில யமலச்ரும்்ள்ைம் 
என்னும் இடத்தில கண்சடடுக்கப்ட்ட ்பாளைகளில உள்ை அம்பு ய்பான்ற குறியீடுகள் 
சமபாகஞெதபாயரபாவில கண்சடடுக்கப்ட்ட இலச்சிளைகளைப ய்பான்று உள்ைை.

ெரப்பா மைககளும், பணபாடும் 

 ்ரப்பா மக்களின் எழுத்துகளுக்கபாை 
ச்பாருள் கண்டுபிடிக்கப்டவிலளல என்்தபால, 
்ரப்பா நபாகரிகம் ்ற்றி முழுளமயபாக அறிய 
முடியபாமல உள்ைது. அவர்கள் திரபாவிட 
சமபாழிளயப ய்சிைபார்கள் என்று அறிஞர்களில 
ஒரு ெபாரபார் கூறுகிறபார்கள். சதபாலலியல ஆயவுகள் 
நபாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்குப பிறகு அவர்கள் 
கிைக்கு யநபாக்கியும், சதற்கு யநபாக்கியும் இடம் 
ச்யர்ந்தளதக் கபாட்டுகின்றை. ்ரப்பா மக்களில 
சிலர் இந்தியபாவின் ்லயவறு இடங்களுக்கும் 
குடிச்யர்ந்திருக்க வபாயபபுகள் உண்டு. அவர்கைது 
எழுத்துகளுக்குப ச்பாருள் கண்டுபிடிக்கப்ட்டபால 
மட்டுயம ்ல யகள்விகளுக்கு உறுதியபாை ்தில 
கிளடக்கும்.
 சிந்துசவளி நபாகரிகத்தில ஒன்றுக்கும் 
அதிகமபாை குழுக்கள் இருந்தை. சிந்துசவளியில 
விவெபாயிகள், கபாலநளட வைர்பய்பார், 
யவட்ளடயபாடுயவபார் – உணவு யெகரிபய்பார் 

உள்ளிட்ட ் லயவறு குழுக்கள் வபாழ்ந்திருக்கிறபார்கள். 
சிந்துசவளி கீழ்க்கண்டவபாறு பிரிக்கப்டுகிறது: 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 3300 முதல கி.பி (ச்பா.ஆ.மு) 
2600 வளரயபாை கபாலகட்டம் சதபாடக்க ்ரப்பா 
எை அளைக்கப்டுகிறது. கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 2600-
1900 வளரயபாை கபாலகட்டம் முதிர்ந்த ்ரப்பா 
நபாகரிகம் எைப்டுகிறது. பிந்ளதய ்ரப்பா கி.மு. 
(ச்பா.ஆ.மு) 1700 வளர நீடித்திருக்கலபாம். 
சிந்துதேளி �ாகரிகத்தின் வீழச்சி
 சுமபார் கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு) 1900லிருந்து 
சிந்துசவளி நபாகரிகம் வீழ்ச்சி ச்றத் துவங்கியது. 
்ருவநிளல மபாற்றம், சமெ்யடபாமியபாவுடைபாை 
வணிகத்தில வீழ்ச்சி, நதியின் வறட்சி அலலது 
சவள்ைபச்ருக்கு, அந்நியர் ்ளடசயடுபபு 
ஆகியளவ இந்த நபாகரிகம் வீழ்ச்சி ச்றவும், 
மக்கள் சதற்கு மற்றும் கிைக்கு திளெ யநபாக்கி 
இடம் ச்யரவும் சில முக்கியமபாை கபாரணங்கைபாக 
அளமந்தை எைக் கருதப்டுகிறது. சிந்துசவளி 
நபாகரிகம் முற்றிலுமபாக அழிந்துவிடவிலளல. அது 
கிரபாமப ்ண்்பாடபாக இந்தியபாவில சதபாடர்ந்தது.
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I.  சரியான வி்ை்யத் வதர்வு 
தசயக

1.  செபாற்களைப ் டங்கள் மூலம் 
உணர்த்தும் குறியீட்டு முளறளய  

என்கியறபாம்.
 அ) அைசகழுத்து
 ஆ) சித்திர எழுத்து
 இ) கருத்து எழுத்து
 ஈ) மண்ணடுக்கபாயவு

2.  எகிபதியர்கள் இறந்த உடலகளைப ்தப்டுத்தி 
்பாதுகபாத்த முளற .

 அ) ெர்யகபா்கஸ்
 ஆ) ள்க்யெபாஸ்
 இ) மம்மியபாக்கம்
 ஈ) ்ல கடவுைர்களை வணங்குதல
3.  சுயமரியரின் எழுத்துமுளற ஆகும்.
 அ) பிக்யடபாகிரபாபி  ஆ) ள்யரபாகிளிபிக் 
 இ) யெபாயைபாகிரபாம் ஈ) க்யூனி்பார்ம்

 பயிறசிகள் 

குறியீடு அளடயபாைம் ஒலிபபு
முளற

ச்பாருள் குறியீடு அளடயபாைம் ஒலிபபு
முளற

ச்பாருள்

1. ெரி்பாதியபாக 
்குக்கப்டும் 
மீன் 

மீன் மீன் 
விண்மீன்

1. 
மீன் ்சுமீன் ்ச்ளெ 

விண்மீன் 
புதன் கிரகம்

2.
 

யமற்கூளர + 
மீன் 

மும்மீன் மூன்று 
விண்மீன் 
மிருகசீரிெம்

2. 
3+மீன் யமயளம 

மீன்
கருபபு 
விண்மீன் 
ெனி கிரகம்

3. 
இளடப்ட்ட 
+ ்குதி மீன்

அறுமீன் ஆறு 
விண்மீன்கள் 
கபார்த்திளக

3. 
6+மீன் சவள்ளி 

மீன் 

சவண்ளம 
விண்மீன் 
சவள்ளி 
கிரகம்

4. 
புள்ளி/ துளி 
மீன் 

எழுமீன் ஏழு 
விண்மீன்கள் 
ெபத ரிஷி 
மண்டலம்

4. 
7+மீன் ச்பாட்டு 

மீன் 

சிகபபு மீன் 
சகண்ளட 
சிகபபு 
விண்மீன் 
யரபாகினி

வரலபாற்று அறிஞர் ்ர்ய்பாலபாவின் கருத்துப்டி, சிந்துசவளி எழுத்துக்களின் குறியீடுகள் திரபாவிட ஒற்ளறக் 
குறிபபு யவர்களுடன் ஒத்துபய்பாகின்றை.

மீள்பார்்ே
� புதிய கற்கபாலத்திற்குபபின், சவண்கலக் கபாலத்தில நபாகரிகங்கள் யதபான்றிை.
� திட்டமிட்ட நகரங்களில குடியயறிய மக்கள், வணிகம், ்ரிமபாற்றம் ஆகியவற்றில ஈடு்டத் 

சதபாடங்கிைர். அறிவியல, சதபாழிநுட்்ம் வைர்ந்தது.
� நபாகரிகம் என்்து ஒபபுயநபாக்கில யமம்்ட்ட ெமூக அளமபபு ஆகும்.
� எகிபது நபாகரிகம் கட்டடக் களலக்குப புகழ்ச்ற்ற பிரமிடுகள் அவர்கைது முக்கியப ்ங்களிபபு ஆகும்.
� நபாட்கபாட்டி உருவபாக்கம், வபானியல அறிவியல வைர்ச்சி ஆகிய துளறகளில சமெ்யடபாமியபா நபாகரிகம் 

்ங்களிபபு செயதுள்ைது.
� தத்துவம், கண்டுபிடிபபுகளில சீை நபாகரிகம் ்ங்கபாற்றியுள்ைது. 
� சிந்துசவளி நபாகரிகம் புதிய சதபாழிலநுட்்க் கண்டுபிடிபபுகளைப ்யன்்டுத்திப ்ல வளகயபாை நுகர் 

்ண்டங்களைத் தயபாரித்தைர். அது யமற்கபாசியபாவுடன் ் ண்்பாட்டுத் சதபாடர்புகளைக் சகபாண்டிருந்தது.
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33 2. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

4.  ் ரப்பா மக்கள்  ்ற்றி 
அறிந்திருக்கவிலளல.

 அ) தங்கம் மற்றும் யபாளை
 ஆ) குதிளர மற்றும் இரும்பு 
 இ) ஆடு மற்றும் சவள்ளி
 ஈ) எருது மற்றும் பிைபாட்டிைம்
5.  சிந்துசவளி மக்கள் ‘இைந்த சமழுகு செயலமுளற’ 

முளறளய அறிந்திருந்தபார்கள் என்்ளதத் 
சதரிவிக்கும் சவண்கலச்சிளல  

ஆகும்.
 அ) ஜபாடி
 ஆ) மதகுரு அலலது அரென்
 இ) ்றளவ
 ஈ) நடைமபாடும் ச்ண்
6.  i)  சமெ்யடபாமியபாவின் மிகப ்ைளமயபாை 

நபாகரிகம் அக்கபாடியர்களுளடய நபாகரிகம் 
ஆகும்.

 ii)  சீைர்கள் ள்யரபாகிளிபிக் முளறளய 
வைர்த்சதடுத்தபார்கள். 

 iii)  யூபரடிஸ், ளடகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்ைபார் 
வளைகுடபாவில கலக்கின்றை.

 iv)  ் பாபியலபானிய அரெரபாை ்முரபாபி ச்ரும் 
ெட்ட வலலுைர் ஆவபார்.

 அ) (i) ெரி ஆ) (i) மற்றும் (ii) ெரி
 இ) (iii) ெரி ஈ)  (iv) ெரி. 
7.  i)  யபாங்ட்சி ஆறு சீைபாவின் துயரம் என்று 

அளைக்கப்டுகிறது.
 ii) வு-டி சீைபச்ருஞசுவளரக் கட்டிைபார்.
 iii)  சீைர்கள் சவடிமருந்ளதக் கண்டுபிடித்தைர்.
 iv)  தபாயவபாயிெத்ளத நிறுவியவர் சமன்சியஸ் 

என்று சீை மரபு கூறுகிறது.
 அ) (i) ெரி ஆ) (ii) ெரி
 இ) (iii) ெரி ஈ)  (iii) மற்றும் (iv) ெரி.
8.  பின்வருவைவற்றுள் சமெ்யடபாமியபாளவச் 

யெர்ந்த நபான்கு நபாகரிகங்களின் ெரியபாை 
கபாலவரிளெ எது?

 அ)  சுயமரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்கபாடியர்கள் 
– ்பாபியலபானியர்கள்

 ஆ)  ் பாபியலபானியர்கள் – சுயமரியர்கள் – 
அஸிரியர்கள் – அக்கபாடியர்கள்

 இ)  சுயமரியர்கள் – அக்கபாடியர்கள் – 
்பாபியலபானியர்கள்– அஸிரியர்கள்

 ஈ)  ் பாபியலபானியர்கள் – அஸிரியர்கள் – 
அக்கபாடியர்கள் – சுயமரியர்கள்

9.  கூறறு: சமெ்யடபாமிய நபாகரிகத்தின் 
அஸிரியர்கள் சிந்துசவளி நபாகரிகத்தின் 
ெமகபாலத்தவர் ஆவர்.

  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியபாைரின் ஆவணம் 
ஒன்று சமலு்பாவிலிருந்து வந்த கப்லகள் 
்ற்றி கூறுகின்றது.

 அ)  கூற்றும் கபாரணமும் ெரி; கூற்ளறக் கபாரணம் 
ெரியபாக விைக்குகிறது.

 ஆ)  கூற்றும் கபாரணமும் ெரி; ஆைபால கூற்ளறக் 
கபாரணம் ெரியபாக விைக்கவிலளல.

 இ)  கூற்று ெரி; கபாரணம் தவறு.
 ஈ) கூற்றும் கபாரணமும் தவறபாைளவ. 

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக

1.   என்்து மனிதத் தளலயும் சிங்க 
உடலும் சகபாண்ட, கலலபால ஆை மிகப ச்ரிய 
உருவம் ஆகும்.

2.  எகிபதியர்கள் சதபாடக்க கபாலத்தில ் யன்்டுத்திய 
உருவ எழுத்துகள் ெபார்ந்த முளற  

ஆகும். 
3.   என்்து ்லயவறு குற்றங்களுக்கபாை 

ெட்டங்களை விைக்கிக்கூறும் ்ண்ளடய 
்பாபியலபானியபாவின் ஒரு முக்கியமபாை ஆவணம் 
ஆகும்.

4.  செௌ அரசின் தளலளம ஆவணக்கபாப்பாைர் 
 ஆவபார்.

5.  ் ரப்பா நபாகரிகம் நிலவிய இடங்களில 
கண்சடடுக்கப்ட்ட ்பாளைகளின் 
மீதுள்ை  உருவங்களும் 
ஓவியங்களும் அவர்களின் களலத்திறளை 
உணர்த்துகின்றை.

III. சரியான கூற்்றத் வதர்ந்ததடுககவும்

1.  அ)  ் ரப்பாவில உள்ை ச்ருங்குைம் அருகில 
சில அளறகள் நன்கு கட்டப்ட்டிருந்தது.

 ஆ)  க்யூனி்பார்ம் குறிபபுகள் கிலகபாசமஷ் 
கபாவியத்துடன் சதபாடர்புளடயளவ. 

 இ)  சுடுமண்ணபால செயயப்ட்ட உருவங்களும், 
செம்பில செயயப்ட்ட நடைமபாடும் ச்ண் 
உருவமும் எகிபதியர்களின் களலத்திறளை 
உணர்த்துகின்றை.

 ஈ)  சமெ்யடபாமியர்கள் சூரிய நபாள்கபாட்டி 
முளறளய வகுத்தபார்கள்.
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யமற்யகபாள் நூலகள்
1. Chris Scarre. The Human Past: World

Prehistory and the Development of Human
Societies. Thames and Hudson.

2. G.L. Possehl. Indus Age-The Beginnings.
Oxford and IBH Publications.

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

2.  அ) அயமபான் ஓர் எகிபதிய கடவுள்.
ஆ)  அரண்கைபால சூழ்ந்த ்ரப்பா நகரத்தில

யகபாயிலகள் இருந்தை.
இ)  ச்ரிய ஸ்பிங்ஸ் என்்து ்ைங்கபால

சமெ்யடபாமியபாவில உள்ை பிரமிடு வடிவ 
நிளைவுச்சின்ைமபாகும்.

ஈ)  ் பாளை வளைவதற்கபாை ெக்கரத்ளதக் 
கண்டுபிடித்த ச்ருளம எகிபதியர்களைச் 
ெபாரும். 

IV. தபாருத்துக

1. ்பாயரபா - ஒருவளகப புல
2. ்பாபபிரஸ் -  பூமியின் மிகப

்ைளமயபாை
எழுத்துக் கபாவியம்

3. ச்ரும் ெட்ட வலலுைர் – சமபாகஞெதபாயரபா
4. கிலகபாசமஷ் – ்முரபாபி
5. ச்ருங்குைம் – எகிபதிய அரெர்

V. சுருககமைான வி்ை தருக

1.  எகிபதியர்கள் களல கட்டடக்களலயில திறன்
ச்ற்றவர்கள் - விைக்குக.

2.  சிகுரட்களின் முக்கியமபாை ்ண்புகளைக் கூறுக.
3.  ் முரபாபியின் ெட்டம் முக்கியமபாை ெட்ட

ஆவணமபாகும் – விவரி.

VI. விரிோன வி்ையளிககவும்

1.  ் யரபாகிளிபிக்ஸ், க்யூனி்பார்ம் – இவற்ளற 
அவற்றின் முக்கியமபாை கூறுகளுடன் விைக்கு.

2.  தத்துவம், இலக்கியம் ஆகிய துளறகளில
சீைத்தின் தபாக்கம் எந்தைவிலபாைது என்்ளதக்
கூறு.

3.  சிந்துசவளி நபாகரீகத்தின் மளறந்த
ச்பாக்கிெங்களைப ்ற்றி எழுதுக.

வரலபாற்றுடன் வலம் வருக
மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  சவண்கலக் கபால நபாகரிகம் நிலவிய

இடங்களை உலக வளர்டத்தில குறிக்கவும்.
2.  பிரமிடுகள் மற்றும் எகிபதியர்களின்

எழுத்துமுளற குறித்து ஒரு விைக்கப்டம்
தயபாரிக்கவும்.

3.  சிந்துசவளி நபாகரிகத்ளதச் யெர்ந்த
முத்திளரகள், ்பாளைகள் உள்ை ்டங்களைச்
யெகரிக்கவும்.

ஆசிரியரின் ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  ் ைங்கபால நபாகரிகங்களை ஒபபிட்டு ஒரு

துண்டுபபிரசுரம் தயபாரிக்கவும்.
2.  சிந்து நபாகரிகம் குறித்து துண்டுப ்டங்களைச்

யெகரித்து, ஒரு ்டத்சதபாகுபபு தயபார் செய.
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35 2. ்ண்ளடய நபாகரிகங்கள்

இளணயச் செயல்பாடு
்ண்ளடய கபாலக் கட்டிடக் களலளயக் கபாண்ய்பாம்.

படிகள்:
்டி 1: சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீட்ளடப ்யன்்டுத்தி ’airpano’ எனும் 

இளணயப்க்கத்திற்குச் செலலவும்.
்டி 2: திளரயில யதபான்றும் ‘Full screen’ என்்ளதச் செபாடுக்கி கட்டிடக்களலயின் முழு 

வடிவத்ளதப ்பார்க்கவும். 
்டி 3: ‘Open Google Map’என்்ளதத் சதரிவு செயதவுடன் உலகவளர்டத்தில சிகபபு நிறப 

்குதித் யதபான்றும். அளத நகர்த்தி கட்டிடத்ளதச் சுற்றி 360° யகபாணத்தில ்பார்க்கவும். 
்டி 4: கட்டிடத்தின் யமல உள்ை விைபாக்குறிகளைச் செபாடுக்கிைபால அப்குதிக்கபாை விைக்கம் 

சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும். 

கபாற்றில மிதந்து ்பார்பய்பாமபா!
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36

ததாைகககாலத் தமிழச் சமூகமும் 
பணபாடும்

3

அலகு

அறிமுகம்

 கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) மூன்றபாம் நூற்றபாண்டுக்கு 
முன்பிருந்யத தமிழ்ப ்ண்்பாடு யதபான்றிவிட்டது. 
தமிைகத்து வணிகர்களும் கடயலபாடிகளும் 
கடல கடந்த நபாடுகளுடன் வணிகத் 
சதபாடர்புகளையும் ்ண்்பாட்டுத் சதபாடர்புகளையும் 
சகபாண்டிருந்தைர். சவளிநபாட்டு வணிகர்கள் 
கடலவழியய தமிைகத்திற்கு வந்துய்பாயிைர். 
சவளிநபாட்டிைருடன் ஏற்்ட்ட ்ண்்பாட்டுத் 
சதபாடர்புகளும், வணிக நடவடிக்ளககளும், 
தமிைகத்தின் உள்நபாட்டு உற்்த்தி வைர்ச்சியும் 
வபாழ்க்ளகமுளறகளும் இளணந்து 
தமிழ்நபாட்டில முதல நகரமயமபாதல உருவபாைது. 
தளலநகரங்களும் துளறமுகப்ட்டிணங்களும் 
யதபான்றிை. நபாணயங்களும் ்ணமும் 
புைக்கத்திற்கு வந்தை. ‘தமிழ் பிரபாமி’ என்ற 
வரிவடிவத்தில தமிழ் சமபாழி முதன்முதலில 
எழுதப்ட்டது. ஆவணங்கள் உருவபாக்கப்ட்டை. 
செம்சமபாழித் தமிழ்ச் செயயுள்கள் இயற்றப்ட்டை.

 ததாைகககாலத் தமிழச் சமூகம் குறித்து 
அறிந்து தகாள்ேதறகான சான்றுகள்

3.1

 

 சதபான்ளமக்கபால தமிைர்களின் வரலபாற்ளற 
அறிவியலபூர்வமபாக மீட்டுருவபாக்கம் செயவதற்குப 

்ல வளகயபாை ெபான்றுகள் உதவுகின்றை. 
அளவயபாவை: 

1. செவ்வியல தமிழ் இலக்கியங்கள்
2. கலசவட்டுகள்
3. சதபாலலியல அகைபாயவுச் ெபான்றுகள் மற்றும் 

்ண்்பாட்டுப ச்பாருள்கள்
4. தமிழ் அலலபாத மற்றும் அயலநபாட்டிைரின் 

இலக்கியக் குறிபபுகள் 
தசவ்வியல் தமிழ இலககியஙகள் சதபாலகபாபபியம் , 
்திசைண் யமலகணக்கு நூலகள், ்திசைண் 
கீழ்க்கணக்கு நூலகள், ஐம்ச்ருங்கபாபபியங்கள் 
ஆகியளவ ெங்க கபாலத்தில யதபான்றிய செவ்வியல 
தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆகும். இளவ ெங்க கபால 
மக்களின் வபாழ்க்ளக முளறளய நன்கு அறிய 
உதவுகின்றை.

ததால்காப்பியம் 
 சதபாலகபாபபியர் இயற்றிய சதபாலகபாபபியம் 
தமிழின் ்ைளமயபாை இலக்கண நூலபாகும். 
இந்நூலின் முதலிரண்டு ்குதிகள் தமிழ் சமபாழியின் 
இலக்கணத்ளத வளரயறுக்கின்றை. மூன்றபாவது 
்குதி மக்களின் ெமூக வபாழ்க்ளகக்கபாை 
இலக்கணத்ளத வளரயறுக்கிறது.
 ்த்துப்பாட்டும் எட்டுத்சதபாளகயும் ் திசைண் 
யமலகணக்கு நூலகள் என்று அளைக்கப்டுகின்றை. 
தமிழில யதபான்றிய இலக்கியங்களில கபாலத்தபால 

கற்றல யநபாக்கங்கள்

� சதபாடக்க கபாலத் தமிழ்ச் ெமூகம் குறித்து அறிந்துசகபாள்வதற்கபாை 
தமிழ் இலக்கியம், சதபாலலியல, கலசவட்டு, தமிழ் அலலபாத பிறசமபாழி 
ஆவணங்கள் ஆகிய ெபான்றுகளின் சிறபபுகளை அறிதல

� திளண ெபார்ந்த ெமூக வபாழ்க்ளக முளறகள் குறித்துத் 
சதரிந்துசகபாள்ளுதல

� ெங்க கபால இலக்கியம், அரசியல, ெமூகம், ச்பாருைபாதபாரம், 
நகரமயமபாக்கம் ஆகியவற்ளற அறிதல
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37 3. சதபாடக்ககபாலத் தமிழ்ச் ெமூகமும் ்ண்்பாடும்

முற்்ட்ட இலக்கியங்கள். இளவ ்திசைண் 
கீழ்க்கணக்கு நூலகள் கபாலத்தபால பிந்ளதயளவ.

எட்டுத்சதபாளக நூலகைபாவை:
(1) நற்றிளண  (2) குறுந்சதபாளக
(3) ்ரி்பாடல  (4) ்திற்றுப்த்து
(5) ஐங்குறுநூறு (6) கலித்சதபாளக
(7) அகநபானூறு   (8) புறநபானூறு

்த்துப்பாட்டு நூலகைபாவை:
(1) திருமுருகபாற்றுப்ளட
(2) ச்பாருநரபாற்றுப்ளட
(3) ச்ரும்்பாணபாற்றுப்ளட
(4) சிறு்பாணபாற்றுப்ளட
(5) முலளலப ்பாட்டு 
(6) சநடுநலவபாளட 
(7) மதுளரக் கபாஞசி
(8) குறிஞசிப ்பாட்டு 
(9) ்ட்டிைப்பாளல 
(10) மளல்டுகடபாம்

்திசைண் கீழ்க்கணக்கு:
 வபாழ்வியல அறசநறிகளை எடுத்து 
இயம்புகின்ற ்திசைட்டு நூலகள் ்திசைண் 
கீழ்க்கணக்கு எைத் சதபாகுக்கப்ட்டுள்ைை. 
அவற்றுள் முதன்ளமயபாைது திருவள்ளுவர் 
இயற்றிய திருக்குறள். 1330 குறட்்பாக்களைக் 
சகபாண்ட திருக்குறள் அறம், ச்பாருள், இன்்ம் என்று 
மூன்று ்பாலகைபாகப ்குக்கப்ட்டுள்ைது.

ஐம்ச்ருங்கபாபபியங்கள்: 
 கபாபபியங்கள் என்்ளவ கவிளத 
நயமுளடய செயயுள்வடிவிலபாை நீண்ட இலக்கியப 
்ளடபபுகைபாகும். அளவ: 
(1) சிலப்திகபாரம்
(2) மணியமகளல 
(3) சீவகசிந்தபாமணி
(4) வளையபா்தி 
(5) குண்டலயகசி 
கல்தேட்டுச் சான்றுகள்
 கலசவட்டுகளைக் குறித்து ்டிப்து 
‘கலசவட்டியல’ ஆகும். கலசவட்டுகள் 
ய்பாலயவ செபய்டுகள், நபாணயங்கள், 
யமபாதிரங்கள் ய்பான்றவற்றிலும் தகவலகள் 
ச்பாறிக்கப்ட்டிருப்ளதத் சதரிந்துசகபாள்ைலபாம். 

சமபாழியின் வரிவடிவம் யதபான்றிய கபாலயம 
வரலபாற்றின் சதபாடக்க கபாலம் எைலபாம். 
தமிழ பிராமி கல்தேட்டுகள்
 தமிழ்நபாட்டில முப்துக்கும் யமற்்ட்ட 
இடங்களில தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டுகள் 
கற்்பாளறகளிலும் குளகவபாழிடங்களிலும் 
கபாணப்டுகின்றை. ெமணத் துறவிகள் 
இக்குளககளைப ச்ரும்்பாலும் தமது 
வபாழிடங்கைபாகக் சகபாண்டிருந்தைர். இயற்ளகயபாக 
அளமந்த மளலக்குளககளின் விளிம்பில, 
மளைநீர் வழிந்து சவளியயறுவதற்கபாகச் சிறிய 
்குதிளய சவட்டி சகபாடுங்ளக அலலது வபாரி 
ய்பான்று செதுக்கியிருந்தைர். அதற்குக் கீயைதபான் 
ச்ரும்்பாலபாை கலசவட்டுகள் கபாணப்டுகின்றை. 
குளககளின் உட்புறத்தில வழுவழுப்பாை 
்டுக்ளககளைப ்பாளறகளியலயய செதுக்கி 
உருவபாக்கியிருந்தைர். உலகியல வபாழ்ளவத் 
துறந்து, குளககளில வபாழ்ந்த துறவிகளுக்கு 
அரெர்களும் வணிகர்களும் இயற்ளகயபாக 
அளமந்த குளககளை வபாழிடங்கைபாக மபாற்றி 
உதவிைர். தமிழ்நபாட்டில மபாங்குைம், முத்துப்ட்டி, 
புகலூர், அரச்ெலூர், சகபாங்கர்புளியங்குைம், 
ஜம்ள், மதுளர உள்ளிட்ட ்ல இடங்களில உள்ை 
குளகவபாழிடங்களில தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டுகளை 
இன்றும் கபாணலபாம். ச்ரும்்பாலபாை 
குளகவபாழிடங்கள் ்ண்ளடக்கபால வணிக 
வழிகளில அளமந்துள்ைை.
குறிப்பு: ்ண்ளடய கலசவட்டுகள் சிலவற்றில 
மக்கள் (உள்ளுர்க்கபாரர்கள், சுற்றுலபாப ்யணிகள்) 
தங்களுளடய ச்யர்களை எழுதியயபா அலலது 
செதுக்கியயபா அவற்ளற ்பாழ்்டுத்தியுள்ைளத 
நீங்கள் ்பார்த்து இருக்கலபாம். அவ்வபாறு ்பாரம்்ரியப 
ச்பாதுச் செபாத்துக்களை அலலது மற்றவர்களின் 
செபாத்துக்களை நபாெம் செயவது 'நபாெயவளலகள்' 
எை அளைக்கபடுகிறது.

தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டு கபாணப்டும் 
குளகவபாழிடத்தில மளைநீர் வடிவதற்கபாக 

செதுக்கிய ்ள்ைம் 
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அரச்ெலூர் தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டின் தபாள் ்டி

்பாளறப்டுக்ளக , சகபா. புளியங்குைம்

அரச்ெலூரில உள்ை தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டு

�டுகறகள்
 ய ் பா ர் க் க ை த் தி லு ம் 
ஆநிளர கவரும் 
ெண்ளடகளிலும் வீரமரணம் 
அ ள ட ந் த வ ர் க ளி ன் 
நிளைவபாக நடுகற்கள் நடப்ட்டை. முலளல 
நில வபாழ்க்ளகயில மக்களின் சிறப்பாை 
செலவ வைமபாகக் கபாலநளடகள் (ஆநிளரகள்) 
இருந்தை. அருகருயக வபாழ்ந்த இைக்குழுவிைர் 
மற்ற குழுவிைரின் கபாலநளடகளைக் 
கவர்ந்து தமதபாக்கிக் சகபாள்வதற்கபாகச் 
ெண்ளடயிட்டுள்ைைர். முலளலநில மக்களின் 
தளலவன் எதிரிகளை எதிர்த்துப ய்பாரிட்டுக் 
கபாலநளடகளைக் கவர்ந்து வருவதுண்டு. இளத 
எதிர்த்து ய்பாரிடு்வரும் உண்டு. அபய்பாது 
இறந்து்டும் வீரர்களைத் தியபாகிகைபாகப ய்பாற்றி 
அவர்களின் நிளைவபாக நடுகற்களை நிறுவிைர். 

ய்பார்க்கைக் கபாட்சிகளையும், நடுகற்களைக் 
குறித்தும், அவற்ளற வழி்ட்ட முளறகளைக் 
குறித்தும் ெங்க இலக்கியங்களில விரிவபாகக் 
குறிபபிடப்ட்டுள்ைது. நடுகற்கள் நடப்டுவதற்கபாை 
வழிமுளறகள் குறித்து சதபாலகபாபபியம் விரிவபாக 
எடுத்துளரக்கிறது.
 யதனி மபாவட்டத்தின் புலிமபான்யகபாம்ள், 
தபாதப்ட்டி ஆகிய இடங்களிலும், புதுக்யகபாட்ளட 
மபாவட்டத்தின் ச்பாற்்ளைக்யகபாட்ளட என்ற 
இடத்திலும் தமிழ் பிரபாமி எழுத்துகள் ச்பாறிக்கப்ட்ட 
ெங்க கபால நடுகற்கள் கபாணப்டுகின்றை. 
ெங்ககபாலத்ளதச் ெபார்ந்த நடுகற்களில உருவம் 
அலலது சிளலகள் கபாணப்டவிலளல.
 ெங்க கபாலத்திற்குப பிறகும், ்லலவர் 
கபாலத்திலும் நடப்ட்ட நடுகற்கள் முலளல 
நிலப்குதிகளில ச்ரிதும் கபாணப்டுகின்றை. 
குறிப்பாக, திருவண்ணபாமளல மபாவட்டத்தில செங்கம் 
என்ற ஊரிளைச் சுற்றியுள்ை ்குதிகளில ்ரவலபாக 
இத்தளகய நடுகற்களைக் கபாணலபாம். யபாருளடய 
நிளைவபாக அந்த நடுகற்கள் நடப்ட்டையவபா, 
அந்த வீரர்களின் ச்யர்கள் ச்பாறிக்கப்ட்டு வீரர் 
உருவங்களும் செதுக்கப்ட்டுள்ைை. 

புலிமைான் வகாம்்ப �டுகறகள் 

யதனி மபாவட்டத்தின் ளவளக ஆற்றுப 
்ள்ைத்தபாக்கில உள்ை ஊர் புலிமபான்யகபாம்ள் 
(புள்ளிமபான் யகபாம்ள்) ஆகும். 2006ஆம் 
ஆண்டில இந்த ஊரிலிருந்து தமிழ் பிரபாமி 
கலசவட்டுகளுடன் கூடிய அரிய நடுகற்கள் 
கண்சடடுக்கப்ட்டை. புலிமபான்யகபாம்ள்யில 
கண்சடடுக்கப்ட்ட கலசவட்டுகளில ஒன்றில 
கீழ்க்கண்ட செயதி கபாணப்டுகிறது.
“கூடலஊர் ஆயகபாள் ச்டு தீயன் அந்தவன் கல” 
 இதன் ச்பாருள்: “கூடலூரில ஆநிளர 
கவர்ந்தய்பாது நடந்த பூெலில சகபாலலப்ட்ட 
தீயன் அந்தவனின் கல”

புலிமபான் யகபாம்ள் நடுகல
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சுடுமைண கால எழுத்துப் தபாறிப்புகள்:
 வரலபாற்றின் சதபாடக்க கபாலத்ளதச் 
யெர்ந்த சுடுமண் கலன்களில மக்களின் 
ச்யர்கள் தமிழ் பிரபாமி எழுத்துக்கைபால 
ச்பாறிக்கப்ட்டுள்ைை. அரிக்கயமடு, அைகன்குைம், 
சகபாடுமணல, கீைடி உள்ளிட்ட தமிழ்நபாட்டின் ்ல 
இடங்களிலும் இத்தளகய சுடுமண் ச்பாறிபபுகள் 
கபாணப்டுகின்றை. யமலும், எகிபது நபாட்டின் 
ச்யரனியக (Berenike), குயெர் அல கபாதிம் (Quseir al 
Qadhim) ஆகிய இடங்களிலும், ஓமன் நபாட்டின் யகபார் 
யரபாரி (Khor Rori) என்ற இடத்திலும் தமிழ் பிரபாமி 
எழுத்துக்களில மக்களின் ச்யர் ச்பாறித்த சுடுமண் 
கலங்களின் துண்டுகள் கண்சடடுக்கப்ட்டுள்ைை. 

அைகன்குைத்தில கிளடத்த சுடுமண் கலத்தில 
கபாணப்டும் கப்ல உருவம்

இதன் மூலம், ்ண்ளடத் தமிைர்கள் யமற்கு 
ஆசியபாவிலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ை யரபாமபானியப 
ய்ரரசுப ்குதிகளுக்கும் சென்று வணிகத்தில 
ஈடு்ட்டிருந்தது குறித்து அறியமுடிகிறது. ஒரு 
ச்பாருள் தமக்கு உரிளமயபாைது என்்ளதக் 
குறிப்தற்கபாகயவ அதன்மீது மக்கள் தம் ச்யர்களைப 
ச்பாறித்து ளவத்தைர். சுடுமண் கலன்களில 
கபாணப்டும் ச்ரும்்பாலபாை ச்யர்கள் தமிழிலும், 
சில ச்யர்கள் பிரபாகிருத சமபாழியிலும் உள்ைை. 
கப்லகளில அலலது வண்டிகளில ச்பாருள்களை 
எடுத்துச் செலலும்ய்பாது இவற்ளற அளடயபாைம் 
கபாண்்தற்கும் தங்கைது ச்யர்களை எழுதிைர்.
பிரபாகிருதம் சமௌரியர் கபாலத்தில வடஇந்தியபாவில 
ச்பாதுமக்கைபால ய்ெப்ட்ட சமபாழி.

ததால்லியல் அகழாயவுக களஙகள்
சதபாலலியல அகைபாயவுப (excavation) ்ணி என்்து 
்ண்ளடக்கபால ெமூகத்தின் வபாழ்க்ளக முளறகளை 
அறிந்துசகபாள்ளும் யநபாக்கில முளறப்டி ஓர் 
இடத்ளத அகழ்ந்து, ெபான்றுகைபாகக் கிளடத்த 
ச்பாருள்களை முளறயபாகத் திரட்டி ஆரபாயவதபாகும்.

 வ ர ல பா ற் றி ன் 
சதபாடக்க கபாலத்ளதச் 
யெர்ந்த இடங்களில 
ய ம ற் ச க பா ள் ை ப ் ட் ட 
அ க ை பா ய வு க ளி ன் 
வழியபாகச் ெங்க கபால 
மக்களின் வபாழ்க்ளக 
முளற குறித்த ெபான்றுகள் 
கி ள ட த் து ள் ை ை . 
த மி ழ் ந பா ட் டி ல 
அ ரி க் க ய ம டு , 
அைகன்குைம், கீைடி, சகபாடுமணல, உளறயூர், 
கரூர், கபாஞசிபுரம், கபாவிரிபபூம்்ட்டிணம், சகபாற்ளக, 
வெவெமுத்திரம் ஆகிய இடங்களிலும், யகரைத்தின் 
்ட்டணம் என்ற இடத்திலும் யமற்சகபாள்ைப்ட்ட 
அகைபாயவுகளிலிருந்து ெங்க கபால மக்களின் 
வபாழ்க்ளக முளறக்கபாை ்லவளகயபாை 
சதபாலலியல ெபான்றுகள் கிட்டியுள்ைை. 
 புதுச்யெரிக்கு அருகில உள்ை 
அரிக்கயமடு என்ற இடம் இந்தியத் சதபாலலியல 
ஆயவுத்துளறயிைர் அகைபாயவு செயத ெங்க கபாலத் 
துளறமுகப்ட்டிணம் ஆகும். பிரிட்டளைச் யெர்ந்த 
ெர் இரபா்ர்ட் எரிக் மபாட்டிமர் வீலர், பிரபான்ளெச் 
யெர்ந்த யஜ.எம். கெபால, நம் நபாட்டின் ஏ. யகபாஷ், 
கிருஷ்ண யதவபா ஆகிய சதபாலலியல அறிஞர்கள் 
இங்யக அகைபாயவுப ்ணிகளை யமற்சகபாண்டைர். 
ெரக்குக் கிடங்கு, சதபாட்டிகள், உளறகிணறுகள், 
சதரு ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கிய திட்டமிட்டு 
உருவபாக்கப்ட்ட நகரம் அங்யக இருந்தளமளய 
அவர்கள் கண்டறிந்து சவளிப்டுத்திைர். 

இந்தியத் சதபாலலியல துளற (Archaeological 
Survey of India-ASI) ்ைங்கபால மக்கள் வபாழ்ந்த 
இடங்களையும் கட்டுமபாைங்களையும் நிளைவுச் 
சின்ைங்களையும் நிருவபாகம் செயயும் அளமபபு 
இந்தியத் சதபாலலியல துளற ஆகும். இது மத்திய 
அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்குகிறது. 
தமிைக அரசின் கீழ் தமிழ்நபாடு சதபாலலியல 
துளற இயங்குகிறது. இந்தியபாவில உள்ை 
சதபாலலியல ச்பாருட்களைப ்பாதுகபாப்தற்கு 
இந்தியப புளதயல ெட்டம் (1878), ்ைங்கபாலப 
ச்பாருட்கள் மற்றும் களலக் கருவூலங்கள் ெட்டம் 
(1972), ்ைளமயவபாயந்த நிளைவுச்சின்ைங்கள், 
சதபாலலியல ஆயவுக் கைங்கள் மற்றும் 
எஞசியப ச்பாருட்கள் ெட்டம் (1958) ஆகியளவ 
வகுக்கப்ட்டுள்ைை.

அரிக்கயமட்டில 
கண்டறியப்ட்ட 
உளறகிணறு
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பணபாட்டுப் தபாருள்கள்
 செங்கற் கட்டுமபாைங்கள், மணிகள், 
ெங்கு வளையலகள், அணி புளடபபு மணிகள் 
(cameo), செதுக்கு யவளலப்பாடுகள் சகபாண்ட 
ச்பாருள்கள் (intaglio) ய்பான்றவற்ளறத் 
சதபாலலியலபாைர்கள், அகைபாயவு யமற்சகபாண்ட 
இடங்களில கண்டறிந்தைர். தமிழ் பிரபாமி எழுத்துகள் 
சகபாண்ட சுடுமண் ்பாண்ட ஓடுகளும், ்ல வளக 
நபாணயங்களும் அங்யக கிளடத்துள்ைை. இத் 
சதபாலச்பாருள்கள், அக்கபாலத்தில வபாழ்ந்த மக்களின் 
வபாழ்க்ளக முளறகள், களலகள், ளகவிளைத் 
திறன், சதபாழிலகங்கள் ஆகியளவ குறித்து 
அறிந்துசகபாள்ை உதவுகின்றை.
அணி புளடபபுமணிகள் (Cameo) 
என்்ளவ, விளலயுயர்ந்த 
நவமணிகளின் யமற்புறத்தில 
யவளலப்பாடு மிக்க உருவங்கள் 
செதுக்கப்ட்டளவயபாகும். 
செதுக்கு யவளலப்பாடுளடய 
ச்பாருள்களில (Intaglio) 
உருவங்கள் உட்குழிவபாகச் செதுக்கப்ட்டிருக்கும்.

�ாணயஙகள் 
 முதன்முதலபாக, ெங்க கபாலத்திலதபான் 
செலபாவணிக்குரிய ச்பாருைபாக நபாணயங்கள் 
புைக்கத்திற்கு வந்தை. யெர, யெபாை, ்பாண்டிய 
அரெர்களின் நபாணயங்கள், முத்திளர ச்பாறிக்கப்ட்ட 
நபாணயங்கள், யரபாமபானிய நபாணயங்கள் ஆகியளவ 
ெங்க கபாலம் குறித்து அறிந்துசகபாள்ை உதவும் 
மற்சறபாரு வளகயபாை ெபான்றபாகும். சகபாடுமணல, 
ய்பாடிநபாயக்கனூர் ஆகிய ஊர்களில முத்திளர 
ச்பாறித்த நபாணயங்கள் கிளடத்துள்ைை.

புதுக்யகபாட்ளடயில கிளடத்த 
யரபாமபானிய நபாணயங்கள்

யரபாமபானிய நபாணயங்கள் சதன்னிந்தியபாவில 
யகபாயம்புத்தூர் மண்டலத்தில செறிந்து 
கபாணப்டுகின்றை. அைகன்குைம், கரூர், மதுளர 
ஆகிய இடங்களிலும் அளவ கிளடத்துள்ைை. 
சில ெமயம் மதிபபுயர் செலவமபாகவும் (Treasure) 
நபாணயங்கள் ்பாதுகபாக்கப்ட்டை.

முத்திளர ச்பாறிக்கப்ட்ட நபாணயங்கள்

 கட்டி வடிவிலபாை (ingots) தங்கம், சவள்ளி 
ய்பான்ற மதிபபுமிக்க உயலபாகங்கள் புலலியன் 
(bullion) என்று அளைக்கப்டுகிறது.
 சதபாடக்க கபாலத்தில இந்தியபாவில முத்திளர 
ச்பாறித்த நபாணயங்கயை ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 
ச்ரும்்பாலும் சவள்ளியில செயயப்ட்ட அவற்றில 
எண்ணற்ற குறியீடுகள் முத்திளரகைபாகப 
ச்பாறிக்கப்ட்டிருக்கின்றை.

தமிழ அல்லாத பி்ற தமைாழிச் சான்றுகளும் 
தேளி�ாட்டினரின் குறிப்புகளும்
 தமிழ் அலலபாத பிற சமபாழிச் ெபான்றுகளும் 
சதபாடக்க கபாலத் தமிழ்ச் ெமூகம் குறித்த அரிய 
தகவலகளைத் தருகின்றை. ்ண்ளடத் தமிழ்ச் 
ெமூகம் உலசகங்கிலும் விரிந்த சதபாடர்புகளைக் 
சகபாண்டிருந்தளதத் தமிழ் அலலபாத ெபான்றுகள் 
மிகவும் சதளிவபாக சவளிப்டுத்துகின்றை.

அர்த்த சாஸதிரம்
 சமௌரியர் கபாலத்தில வபாழ்ந்த சகௌடிலயர் 
என்ற ெபாணக்கியர் இயற்றிய அர்த்த ெபாஸ்திரம் என்ற 
நூல ச்பாருைபாதபாரம் குறித்தும் ஆட்சிமுளறளம 
குறித்தும் எடுத்துளரக்கிறது. ‘்பாண்டிய கபாவபாடகபா’ 
என்ற அந்நூலின் குறிபபு ் பாண்டிய நபாட்டில கிளடத்த 
முத்துக்கள், கடற்ச்பாருள்களைக் குறிப்தபாக 
இருக்கலபாம். 
மைகாேம்சம்
 இலங்ளகயின் புத்த ெமய வரலபாற்ளறக் 
கூறும் மகபாவம்ெம் என்ற நூல ்பாலி சமபாழியில 
எழுதப்ட்டது. சதன்னிந்தியபாவிலும் தமிழ்நபாட்டிலும் 
இருந்த வணிகர்கள் குறித்தும் குதிளர வணிகர்கள் 
குறித்தும் இந்நூல குறிபபிடுகிறது. 
முக்கியமபாை வரலபாற்று நிகழ்வுகளைக் 
கபாலவரிளெயில விவரிக்கும் குறிபபு வரலபாற்றுக் 
குறிபபு (chronicle) எைப்டும்.

செதுக்குயவளலப்பாடுகள்
 சகபாண்ட அணிகலன் 

்ட்டணம், யகரைபா
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எரித்திரியன் கைலின் தபரிப்ளஸ (Periplus of 
Erythrean Sea)
 எரித்திரியன் கடலின் ச்ரிபைஸ் என்்து 
்ண்ளடய கியரக்க நூலபாகும். இந்நூலின் ஆசிரியர் 
யபாசரன்று சதரியவிலளல. ச்ரிபைஸ் என்றபால 
கடல வழிகபாட்டி என்று ச்பாருள். மபாலுமிகள் 
இவ்வழிகபாட்டிகளைக் கடற்்யணத்திற்குப 
்யன்்டுத்திைர். செங்கடளலச் சுற்றியுள்ை 
கடற்்ரபய் எரித்திரியன் கடல ஆகும். முசிறி, 
சதபாண்டி, குமரி, சகபாற்ளக ஆகிய ெங்ககபாலத் 
துளறமுகப்ட்டிணங்கள் குறித்தும் யெர, ்பாண்டிய 
அரெர்கள் குறித்தும் இந்த நூலில குறிபபுகள் 
உள்ைை.
பிளினியின் ‘இயற்க ேரலாறு’

 யரபாமபானியரபாை மூத்த பிளினி என்்வர் 
‘இயற்ளக வரலபாறு’ என்ற நூளல எழுதிைபார். 
லத்தீன் சமபாழியில எழுதப்ட்ட இந்நூல, 
யரபாமபானியப ய்ரரசின் இயற்ளக வைங்கள் குறித்து 
விவரிக்கிறது. இந்தியபாவுடன் நளடச்ற்ற மிைகு 
வணிகம் குறித்துக் குறிபபிடும் பிளினி, வடகிைக்கு 
ஆபபிரிக்கபாவில அருகில உள்ை ஓெலிஸ் (Ocealis) 
துளறமுகத்திலிருந்து ்ருவக் கபாற்று (சதன்யமற்குப 
்ருவக்கபாற்று) ெரியபாக வீசிைபால நபாற்்து நபாள்களில 
இந்தியபாளவ அளடந்துவிடலபாம் என்று கூறியுள்ைபார். 
யகரைக் கடற்களரயில இருந்த ்க்கபாயர (Bacare) 
துளறமுகத்ளதத் தமது கட்டுப்பாட்டில ளவத்திருந்த 
மதுளரளய ஆண்ட ் பாண்டிய மன்ைர்கள் குறித்தும் 
அவர் குறிபபிட்டுள்ைபார். ்க்கபாயர துளறமுகத்தின் 
தற்கபாலப ச்யர் என்ைசவன்று சதரியவிலளல. 
இந்தியபாவுடன் நளடச்ற்ற மிைகு வணிகத்திைபால 
யரபாமபானிய நபாட்டுச் செலவம் களரந்தது குறித்துப 
பிளினி ஆதங்கப்டுகிறபார். இதன் மூலம் மிைகுக்கு 
இருந்த மதிபள்யும், ச்ருமைவிற்கு மிைகு 
தமிைகத்தில இருந்து ஏற்றுமதியபாைளதயும் 
அறியமுடிகிறது.
தாலமியின் புவியியல்

 இரண்டபாம் நூற்றபாண்டில நிலவிய 
யரபாமபானியப ய்ரரசின் புவியியல அளமபபு 
விவரங்கள், நிலப்டம் ஆகியவற்ளறக் சகபாண்ட 
ஆவணயம தபாலமியின் புவியியல என்ற நூலபாகும். 
இதில கபாவிரிபபூம்்ட்டிணம் (Khaberis Emporium), 
சகபாற்ளக (Korkoi), கன்னியபாகுமரி (Komaria), 
முசிறி (Muziris) ஆகிய துளறமுகப்ட்டிணங்கள் 
குறிபபிடப்ட்டுள்ைை.

பியூட்டிஙவகரியன் அட்ைே்ண (Peutingerian Table)

பியூட்டிங்யகரியன் நிலப்டம்

 பியூட்டிங்யகரியன் அட்டவளண என்்து 
யரபாமபானியப ய்ரரசின் ெபாளலகள் குறித்த 
விைக்கமபாை நிலப்டம் ஆகும். இதில ்ண்ளடய 
தமிைகமும் முசிறி துளறமுகமும் யமலும் ்ல 
இடங்களும் குறிக்கப்ட்டுள்ைை.
குறிப்பு: இங்கு இலங்ளகத் தீவு Taprobane 
எைவும், முசிறி துளறமுகம் முசிறிஸ் எைவும் 
குறிக்கப்ட்டுள்ைது,
வியன்னா பாப்பிரஸ
 வியன்ைபா பாப்பிரஸ என்்து இரண்டபாம் 
நூற்றபாண்ளடச் யெர்ந்த கியரக்க ஆவணமபாகும். 
இதில முசிறியில நளடச்ற்ற வணிகம் 
சதபாடர்்பாை குறிபபு உள்ைது. தற்ய்பாது இந்த 
ஆவணம் ஆஸ்திரியபா நபாட்டின் தளலநகரபாை 
வியன்ைபாவில, ஆஸ்திரிய யதசிய நூலகத்துடன் 
இளணக்கப்ட்டுள்ை ் பாபபிரஸ் அருங்கபாட்சியகத்தில 
உள்ைது. இது வணிகர்களுக்கு இளடயயயபாை 
எழுத்துபபூர்வமபாை ஓர் உடன்்டிக்ளக ஆகும். 
ச்ர்மபாய்பாயலபான் (Hermapollon) என்ற 
ச்யருளடய கப்ல, யரபாமபானிய நபாட்டிற்கு 
ஏற்றுமதியபாை மிைகு, தந்தம் ய்பான்ற 
ெரக்குகள் குறித்த ்ட்டியல இந்த ஆவணத்தில 
கபாணப்டுகின்றை.
்பாபபிரஸ் என்்து ்ண்ளடய எகிபதில ்பாபபிரஸ் 
என்ற நபாணலிலிருந்து தயபாரிக்கப்ட்ட தபாள் 
ஆகும். அக்கபாலத்தில எழுதுவதற்கு இளதத்தபான் 
்யன்்டுத்திைர். 

 சஙக காலம்3.2

 ெங்க கபாலம் அலலது வரலபாற்றுத் சதபாடக்க 
கபாலம் சதன்னிந்திய வரலபாற்றின் சிறபபுமிக்க 
கபாலமபாகும். இலக்கியங்கள், தமிழ் பிரபாமி 
கலசவட்டுகள் உள்ளிட்ட எழுத்துபபூர்வமபாை 
ெபான்றுகள் கிளடத்துள்ைதபால ெங்க கபாலம், 
வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலத்தில இருந்து 
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மபாறு்ட்டுச் சிறபபுடன் விைங்குகிறது. ெங்க 
இலக்கியத் சதபாகுபபு, அக்கபால மக்களின் 
வபாழ்க்ளகமுளற குறித்தும் ெமூக அளமபபு குறித்தும் 
அறிய உதவுகின்றது. 
காலமு்்ற்மை
 ெங்க கபாலத்ளத கபாலவளரயளற 
செயவதில அறிஞர்களுக்கு இளடயய கருத்து 
யவறு்பாடுகள் உள்ைை. ெங்க கபால இலக்கியம் 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.). மூன்றபாம் நூற்றபாண்டிற்கும், 
ச்பா.ஆ. மூன்றபாம் நூற்றபாண்டிற்கும் இளடப்ட்ட 
கபாலத்ளதச் யெர்ந்தளவயபாகப ச்ருவபாரியபாை 
அறிஞர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்ளடயில 
தீர்மபானிக்கப்ட்டுள்ைது. அவசாகரு்ைய 
கல்தேட்டுகளில் கபாணப்டும் யெர, யெபாை, ்பாண்டிய 
மன்ைர்கள் குறித்த தகவலகளும், தமிழ் பிரபாமி 
கலசவட்டுகளும், கியரக்க, யரபாமபானிய குறிபபுகளும் 
இக்கபாலவரம்ள் உறுதிப்டுத்துகின்றை. ெங்கச் 
செயயுள்கள் வரலபாற்றின் சதபாடக்க கபாலத்தில 
இயற்றப்ட்டளவ எைவும், பின்ையர அளவ 
சதபாளக நூலகைபாகத் சதபாகுப்ட்டை எைவும் 
கருதப்டுகிறது.
அயெபாகரின் கலசவட்டுகளில ்யன்்டுத்திய பிரபாமி 

வரிவடிவத்திற்கு அயெபாகன் பிரபாமி என்று ச்யர்.

தி்ண
 தமிழின் சதபான்ளமயபாை இலக்கண 
நூலபாை சதபாலகபாபபியத்தில திளண என்ற கருத்து 
விவரிக்கப்ட்டுள்ைது. திளண என்்து குறிபபிட்ட 
இயற்ளக நிலவளமபள்யும், அதன் வபாழ்வியல 
முளறகளையும் குறிப்தபாகும். ெங்கச் செயயுள்கள் 
திளண அடிப்ளடயியலயய சதபாகுக்கப்ட்டுள்ைை. 
மனித வபாழ்க்ளகளயயும், இயற்ளகயயபாடு 
மனிதர்கள் சகபாண்டிருந்த சநருக்கமபாை 
உறளவயும் அளவ ்டம் பிடித்துக் கபாட்டுகின்றை.
 ெங்க கபாலச் செயயுள்களை ச்பாருண்ளம 
அடிப்ளடயில ச்பாதுவபாக அகத்திளணப ்பாடலகள் 
என்றும் புறத்திளணப ்பாடலகள் என்றும் இரு 
ச்ரும் பிரிவுகைபாகப பிரிக்கலபாம். அகத்திளண 
என்்து கபாதல வபாழ்ளவயும் குடும்் வபாழ்ளவயும் 
குறிக்கும். புறத்திளண என்்து வபாழ்வின் பிற 
அம்ெங்களையும் குறிப்பாக, ய்பார், வீரம் முதலிய 
ச்பாருள்களைப ய்சுகிறது.

ஐந்திளண: ஐந்து திளணகள் அலலது ஐந்து வளக 
நிலப்குதிகள்
 ஐந்திளண என்்து தமிழ்நபாட்டின் ஐந்து 
வளகயபாை நிலப்குதிகளைக் குறிக்கும். இந்த 
ஐந்து வளக நிலங்களும் தனித்த ்ண்புகள் 
சகபாண்டளவ. ஒவ்சவபாரு திளணக்கும் தனியய 

கடவுள், சதபாழில, மக்கள், ்ண்்பாடு ய்பான்றளவ 
உண்டு. இந்த வளகப்பாடு ஐவளக நிலங்களில 
வபாழ்ந்த மக்களின் உண்ளமயபாை வபாழ்க்ளகச் 
சூைளலப பிரதி்லிப்ளத அறிஞர்கள் ்லர் 
விைக்கியுள்ைைர்.

ஐே்க நிலஙகள் குறிஞசி, முல்்ல, மைருதம், 
த�யதல், பா்ல ஆகும்.
�  மளலயும் மளலச் ெபார்ந்த ் குதிகளும் குறிஞசி
�  கபாடும் கபாடு ெபார்ந்த ்குதிகளும் முல்்ல 

� வயலும் வயலசவளி ெபார்ந்த ்குதிகளும் 
மைருதம்

�  கடலும் கடல ெபார்ந்த ்குதிகளும் த�யதல்
� வறண்ட நிலப்குதி பா்ல

 சஙக கால அரசியல்: பண்ைய 
தமிழக அரசியல் நி்ல

3.3

 ெங்க கபாலத்திற்கபாை அடித்தைம் இரும்புக் 
கபாலத்தில யவர் சகபாண்டது. இரும்புக் கபாலத்தில 
மக்கள் குழுக்கைபாக வபாழ்ந்து வந்தைர். தளலவர்கள் 
அந்நிலப்குதிகளைத் தமது ஆளுளகக்குக்கீழ் 
சகபாண்டு வந்தைர். இவ்வபாறு உருவபாை 
தளலவர்களில இருந்யத வரலபாற்றின் சதபாடக்கக் 
கபாலத்தில யவந்தர்கள் யதபான்றிைபார்கள். யவளிர்கள் 
என்ய்பார் ெங்க கபாலத்தின் குறுநிலமன்ைர்கள் ஆவர்.
 சமௌரியப ய்ரரெர் அயெபாகர் 
கலிங்கத்ளதயும் (ஒடிெபா ) ஆந்திரம், கர்நபாடகத்தின் 
சில ்குதிகளையும் ்ளடசயடுத்து சவன்றபார்.
மூவேந்தர்
 ெங்க கபால ஆட்சியபாைர்களில யெர, யெபாை, 
்பாண்டியர் என்ற மூயவந்தர்கயை முன்னிளலயில 
இருந்தைர். அக்கபாலத்ளதய ச்ரு நகரங்களும் 
துளறமுகப்ட்டிணங்களும் மூயவந்தரின் 
ஆளுளகக்குக் கீயையய இருந்தை.

வசரர்
 அயெபாகரின் கலசவட்டுகளில 
யகரைபுத்திரர்கள் என்று குறிக்கப்ட்டுள்ை யெரர் 
தற்கபாலத்துக் யகரைத்ளதயும், தமிழ்நபாட்டின் 
யமற்குப ்குதிளயயும் ஆட்சிபுரிந்தைர். 
அவர்கைது தளலநகரபாக வஞசியும், 
துளறமுகப்ட்டிணங்கைபாக முசிறியும் சதபாண்டியும் 
இருந்தை. தமிழ்நபாட்டில தற்ய்பாதுள்ை கரூர் 
தபான் வஞசி என்று சிலரும், யகரைத்தில உள்ை 
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திருவஞளெக்கைம்தபான் வஞசி என்று யவறு 
சிலரும் கூறுகின்றைர். ெங்க இலக்கியமபாை 
்திற்றுப்த்து யெர அரெர்கள் குறித்தும் 
அவர்களுளடய நபாட்டின் எலளலகளைக் குறித்தும் 
ய்சுகிறது. யெரர்கள் ்ைம்பூ மபாளல அணிந்தைர். 
கரூளர அடுத்த புகளூரில கண்சடடுக்கப்ட்ட 
கலசவட்டுகள் யெர மன்ைர்களின் மூன்று 
தளலமுளறகளைக் குறிபபிடுகிறது. மன்ைர்கள் 
சவளியிட்ட நபாணயங்கள் கரூரில கிளடத்துள்ைை.

ஒருபுறத்தில யபாளையும் 
மறுபுறத்தில அங்குெமும், விலலும் 
அம்பும் ச்பாறித்த யெரர் நபாணயம்

 சிலப்திகபாரத்தின் ்பாட்டுளடத் 
தளலவியபாை கண்ணகிக்குக் யகபாயில எழுபபிய 
யெரன் செங்குட்டுவன் குறித்து சிலப்திகபாரம் 
விரிவபாகக் கூறுகிறது. சிலப்திகபாரத்ளத இயற்றிய 
இைங்யகபாவடிகள் யெரன் செங்குட்டுவனின் 
தம்பி என்்து மரபு. விலலும் அம்பும் யெரர்களின் 
இலச்சிளையபாகும்.
வசாழர்
 க பா வி ரி 

வ டி நி ல ப ் கு தி ள ய யு ம் 
த மி ழ் ந பா ட் டி ன் 

வட்குதிகளையும் ஆண்ட 
யெபாைர்களுக்கு உளறயூர் 
தளலநகரபாக இருந்தது. 
கபாவிரி ஆறு வங்கக் கடலில 
கலக்கும் பூம்புகபார் என்ற கபாவிரிபபூம்்ட்டிணம் 
அவர்களுளடய துளறமுகப்ட்டிணமபாக 
விைங்கியது. கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணைபார் 
என்ற ெங்க கபாலப புலவர் கபாவிரிபபூம்்ட்டிணம் 

ெங்ககபாலத்து இடங்கள்
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குறித்துப ்ட்டிைப்பாளல என்ற சநடிய ்பாடளல 
இயற்றியுள்ைபார். கபாவிரிபபூம்்ட்டிணத்தில நடந்த 
வணிகத்ளதச் சிலப்திகபாரம் குறிபபிடுகிறது.
யெபாை மன்ைர்களில தளலசிறந்தவரபாகப 
ய்பாற்றப்டும் கரிகபால யெபாைன், கபாவிரி ஆற்றின் 
நீர்பச்ருக்கத்ளத திறம்்டப ்யன்்டுத்திப 
்பாெை வெதிகளைப ச்ருக்கிப ச்ரும் 
நிலப்ரபபில விவெபாயம் தளைக்க வளகசெயத 
ச்ருளமக்குரியவர் ஆவபார். பிற்கபாலச் யெபாைர்களின் 
ஆட்சியில (10 முதல 13 ஆம் நூற்றபாண்டு வளர) 
உச்ெத்ளத எட்டிய ்பாெைநீர் யமலபாண்ளமக்குக் 
கரிகபாலயெபாைன் ஆட்சியிலதபான் வித்திடப்ட்டது. 
்பாண்டியளரயும் யெரளரயும் ஏளைய குறுநில 
மன்ைர்களையும் எதிர்த்துக் கரிகபாலன் 
ய்பாரிட்டபார். யெபாைர்களின் இலச்சிளை புலி. 
அவர்கள் ெதுரவடிவிலபாை செபபு நபாணயங்களை 
சவளியிட்டைர். அவற்றின் முகபபில புலியின் 
உருவமும் மறுபுறத்தில யபாளை மற்றும் புனிதச் 
சின்ைங்களும் கபாணப்டுகின்றை.
பாணடியர்

மீன் சின்ைம் ச்பாறிக்கப்ட்ட ெங்க கபால 
்பாண்டியர் நபாணயங்கள்

 ்பாண்டியர்கள் குறித்தும் அயெபாகரது 
கலசவட்டுகளில குறிபபுகள் உள்ைை. மதுளரளயத் 
தளலநகரபாகக் சகபாண்டு சதன்தமிைகத்ளத 
அவர்கள் ஆண்டைர். தமிழ்ச் ெங்கங்களை நிறுவி 
ஆதரவு அளித்தவர்கள் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் 

்பாண்டிய அரெர்களைப ய்பாற்றுகின்றை. 
மபாங்குைத்தில கண்டறியப்ட்ட தமிழ் பிரபாமி 
கலசவட்டுகள் ்பாண்டியன் சநடுஞசெழியளைக் 
குறிபபிடுகின்றது. சநடியயபான், முடத்திருமபாறன், 
்லயபாகெபாளல முதுகுடுமிப ச்ருவழுதி 
ஆகியயபார் குறிபபிடத்தக்க ்பாண்டிய மன்ைர்கள். 
்பாண்டியர்களின் இலச்சிளை மீன் ஆகும்.
வேளிர்/ குடித்த்ல்மை
 தமிைகத்ளத ஆட்சிபுரிந்த மூயவந்தர்களைத் 
தவிரப ்ல குறுநில மன்ைர்களும் சிறிய 
்குதிகளில குடித்தளலளம ஏற்றிருந்தைர். குறுநில 
மன்ைர்கள் யவளிர் என்றும் அளைக்கப்ட்டைர். 
யவளிரில களடயயழு வள்ைலகைபாை ்பாரி, கபாரி, 
ஓரி, நள்ளி, ய்கன், ஆய, அதியமபான் ஆகியயபார் 
குறிபபிடத்தக்கவர்கள். இவர்களின் வள்ைல 
தன்ளமளயச் ெங்க இலக்கியம் விரிவபாகப 
ய்சுகின்றது. புலவர்கயைபாடு சநருக்கமபாை சதபாடர்பு 
சகபாண்டிருந்த யவளிர்களின் சகபாளடத்திறம் 
இலக்கியங்களில ய்பாற்றப்டுகின்றது. யவளிரில 
சிலர் மூயவந்தர்கயைபாடு துளணநின்று 
அவர்களுக்கபாகப ய்பார் புரிந்தைர். யவறுசில 
யவளிர்கள் மூயவந்தளர எதிர்த்தும் 
ய்பாரிட்டுள்ைைர்.

 சஙககாலச் சமூகம்3.4

 

 இரும்புக் கபாலத்ளதச் யெர்ந்த ்ல 
ெமுதபாயங்கள் ் ைங்குடிச் ெமுதபாயங்கைபாக இருந்தை. 
சில, ஒரு குடித்தளலளமயின் கீழ் ஒன்று்ட்டு 
வபாழ்ந்திருந்தை. ெங்க கபாலச் ெமூகம், ்ைங்குடி 
குலத்தளலளமச் ெமுதபாயத்திலிருந்து ஒரு 
ச்ரும்்ரபள் ஆட்சி செயயும் மன்ைர் 
ஆட்சிமுளறக்கு மபாறிக்சகபாண்டிருந்தது.

சமூகப்பிரிவுகள்
 ெங்க கபாலத் தமிழ்ச் ெமூகத்தில ெமூகப 
பிரிவுகள் யவரூன்றத் சதபாடங்கிை. ்பாணர், 
்ரதவர், எயிைர், உைவர், கபாைவர், யவட்டுவர், 
மறவர் ய்பான்ற குழுக்கள் குலம் அடிப்ளடயிலபாை 
ெமுதபாயங்கைபாக (clan based communities) 
இருந்தைர். அரெர்களும் குலத்தளலவர்களும் 
உயர்பிரிவிைரபாகக் கருதப்ட்டைர். அந்தணர்கள் 
என்று அறியப்ட்ட பூெபாரிகளும் இருந்தைர். 
ளகவிளைத் சதபாழில புரிந்த ்பாளை செயயவபார், 
உயலபாகயவளல செயயவபார் ய்பான்ற பிரிவிைர் 
ெமூகத்தில இருந்தைர். வடஇந்தியபாவில கபாணப்ட்ட 
ெபாதி அளமபபு தமிைகத்தில யவரூன்றவிலளல. 

முகபபில புலி உருவம், மறுபுறத்தில 
யபாளை மற்றும் புனிதச் சின்ைங்களும் 

ச்பாறிக்கப்ட்ட ெங்க கபாலச் யெபாைர் 
நபாணயங்கள்
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மபாறபாக ஐவளக நிலச் சூைல மற்றும் செயசதபாழில 
அடிப்ளடயில ெமூகக் குழுக்கைபாக் கபாணப்ட்டைர்.  
 யவைபாண் வைர்ச்சியும், கபாலநளட வைர்பபும் 
இயற்ளக வைங்களையும் வைவிலங்குகளையும் 
ஓரைவுக்குப ் பாதித்திருக்க யவண்டும். யவட்ளடயபாடி 
வபாழ்ந்து வந்த சில பிரிவிைர் வைப்குதியில 
வபாைக் கட்டபாயப்டுத்தப்ட்டிருக்கலபாம் 
அலலது கபாலபய்பாக்கில உடல உளைபபுத் 
சதபாழிலபாைர்கைபாக மபாறியிருக்கலபாம். நன்செய 
யவைபாண் ்குதிகளில யவைபாண் வைர்ச்சிக்கபாகச் 
சில குறிபபிட்ட ெமூகபபிரிவிைர் ச்ருமைவுக்கு 
உடல உளைபள்த் தந்தைர்.
தபணகள்
 ெங்க இலக்கியங்களில தபாய, 
தளலவி, செவிலித்தபாய, யதபாழி என்று ்ற்்ல 
இடங்களில மகளிர் குறித்த செயதிகள் ்லவபாறு 
கூறப்டுகின்றை. ்பாணர் குலப ச்ண்கள், 
நபாட்டிய மகளிர், ச்ண்்பாற் புலவர்கள், அரெ மகளிர் 
ஆகியயபார் குறித்தும் ஐவளக நிலப்குதிகளைச் 
ெபார்ந்த ச்ண்கள் குறித்தும் ெங்க இலக்கியங்கள் 
குறிபபிடுகின்றை. சவண்ணி என்ற ஊளரச் 
ெபார்ந்த சவண்ணிக்குயத்தியபார் ச்ண்்பாற் 
புலவரபாகக் கண்டறியப்டுகிறபார். மகளிர் 
திளணபபுைம் கபாத்தல குறித்தும், உமணர் குல 
மகளிர் உபபு விற்றது குறித்தும் ெங்கச் செயயுள்கள் 
குறிபபிடுகின்றை. இதன் மூலம் ச்ண்கள் 
முதலநிளல உற்்த்தியில ஈடு்ட்டளத அறியலபாம். 
ச்ண்கள் தங்கள் கணவயரபாடு உயிர்துறக்க 
முன்வந்தளத அக்கபால இலக்கியங்களில சில 
இடங்களில கபாணலபாம்.

 தபாருளாதாரம்3.5

 திளணக் யகபாட்்பாடு விைக்குவது ய்பாலயவ 
ெங்க கபாலப ச்பாருைபாதபாரம் ்ல வளகப்ட்டதபாக 
இருந்தது. யவைபாண்ளம, கபாலநளடவைர்பபு, 
வணிகம், ்ணப்ரிமபாற்றம், யவட்ளடயபாடுதல, மீன் 
பிடித்தல என்று மக்கள் வபாழ்ந்த நிலங்களுக்கு 
ஏற்றவபாறு சதபாழிலகளும், அளவ ெபார்ந்து 
ச்பாருைபாதபாரமும் இருந்தை.
வேளாண்மை உறபத்தி
 ெங்க கபால மக்களின் உயிர்வபாழ்க்ளகத் 
யதளவகளை நிளறவு செயவதில 
யவைபாண்ளமயய முதலிடத்தில இருந்தது. சநல, 
கரும்பு, சிறுதபானியங்கள் ்யிரிடப்ட்டை. நன்செய 
நிலத்திலும் புன்செய நிலத்திலும் ்யிர்த்சதபாழில 
நளடச்ற்றது. ஆற்றுவடிநீர்ப ்குதிகளிலும் குைம், 
ஏரி ய்பான்ற நீர்நிளலகைபால ்பாெைவெதி ச்ற்ற 

்குதிகளிலும் சநல ்யிரிடப்ட்டை. தபானியங்கள் 
புன்செய நிலத்தில ்யிரிடப்ட்டை. செந்சநல, 
சவண்சநல, ஐவைசநல எைப ்லவளகயபாை 
சநலகள் குறித்து இலக்கியங்கள் குறிபபிடுகின்றை. 
ஆதிச்ெநலலூரிலும், ச்பாருந்தல என்ற இடத்திலும் 
யமற்சகபாண்ட அகைபாயவுகளில தபாழிகளுடன் 
சநலலும் கிளடத்துள்ைது. வைப்குதிகளில, 
இடம்விட்டு இடம் மபாறி ெபாகு்டி செயயும் முளற 
புைம் எைப்ட்டது. 
கபாலநளட வைர்பபு: ் சு, எருளம, கபாளை உள்ளிட்ட 
மபாடுகள், சவள்ைபாடு, செம்மறி ஆடுகளை வைர்த்தல 
மூலம் மக்கள் தங்கள் வபாழ்வபாதபாரத்ளதப 
ச்ருக்கிைர்.
சஙக கால ்கவி்ன மைறறும் ததாழிற கூைஙகள்
 ளகவிளைத் தயபாரிபபுகளும், 
மிக நுண்ணிய யவளலப்பாடுளடய 
சதபாலச்பாருள்களும் நகரவபாழ்வின் முக்கியமபாை 
அளடயபாைங்கைபாகும். ெங்க கபாலத்தில ்லயவறு 
ச்பாருள்களைத் தயபாரிக்கும் நிபுணத்துவம் ச்ற்ற 
சதபாழிலபாைர்கள் இருந்தைர். ச்பாருள் உற்்த்தி 
செயயும் அளமபபுகள் சதபாழிற் கூடங்கள் ஆகும்
மைட்கலன்கள் தசயதல்
 மட்கலன்களைச் செயவது ்ரவலபாக 
எலலபா இடங்களிலும் கபாணப்ட்டது. மக்களின் 
அன்றபாட வபாழ்வுக்குப ்லவிதமபாை மட்கலன்கள் 

்லயவறு மட்கலன்கள், ச்பாருந்தல

்ை்ைப்பாை வண்ணபபூச்சுளடய, அளலய்பால 
தீட்டப்ட்ட மட்கலன்
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’கலம் செயயகபா' எை அளைக்கப்ட்டவர்கைபால 
உற்்த்தி செயயப்ட்டை. கரியநிறத்தளவ, 
செந்நிற வண்ணம் பூசிய சவள்ளைக் யகபாடுகள் 
வளரயப்ட்டளவ (Russet-coated), கருபபு-சிவபபு 
நிறத்தளவ என்று ்லவிதமபாை மட்கலங்கள் 
தயபாரிக்கப்ட்டை.
இரும்பு உருககுத் ததாழில்
 இரும்ள்க் சகபாண்டு கருவிகள் செயவதும் 
முக்கியமபாை சதபாழிலபாக இருந்திருக்கிறது. 
்லயவறு இடங்களில இரும்ள் உருக்கும் 
உளலகளும் இருந்தை. அகைபாயவு யமற்சகபாண்ட 
்ல இடங்களில சகபாலலுளலகள், உருக்கு 
உளலகள் ஆகியை இருந்த தடயங்கள் 
கண்டறியப்ட்டுள்ைை. சகபாடுமணலிலும், 
குட்டூரிலும் இரும்பு உருக்கு உளலகள் அகைபாயவில 
சவளிப்ட்டுள்ைை. இரும்பில கருவிகள் செயயதபார் 
குறித்து ெங்க இலக்கியத்தில குறிபபுகள் உள்ைை. 
உழுகருவிகளும், வபாள், ஈட்டி, கத்தி ய்பான்ற 
்ளடக்கருவிகளும் தயபாரிக்கப்ட்டை.

புதுச்யெரியில கிளடத்த இரும்பு வபாள்கள்

கல்லில் தசயத அணிகலன்கள்
 ெங்க கபாலத்து மக்கள் ்லவிதமபாை 
அணிகலன்களை அணிந்து தங்களை அைகு்டுத்திக் 
சகபாண்டைர். எளிய மக்கள் பூக்களையும் 
இளல தளைகளையும் சூடிக்சகபாண்டதுடன், 
சுட்ட களிமண், உயலபாகம் ஆகியவற்றிலும் 
அணிகலன்கள் செயது அணிந்தைர். செலவந்தர்கள் 
செம்பு, தங்கம், சவள்ளி ய்பான்ற உயலபாகங்களில 
செயத நளககளில நவமணிகளையும் ்தித்து 
அைகு்டுத்தி அணிந்தைர்.

தஙக ஆபரணஙகள்
 தங்கத்தபாலபாை அணிகலன்களைச் 
ெங்க கபால மகளிர் ்ரவலபாக அணிந்தைர். 
யரபாமபானியர்களின் நபாணயங்களைக் சகபாண்டும் 
நளககள் செயயப்ட்டை. யகரைத்தின் ்ட்டணத்தில 
ச்பான்ளை உருக்கும் உளலகள் இருந்ததற்கபாை 
ெபான்றுகள் கிளடத்துள்ைை. ச்ருங்கற்கபாலத்ளதச் 

யெர்ந்த அகைபாயவுக் கைங்கைபாை சுத்துக்யகணி, 
ஆதிச்ெநலலூர், சகபாடுமணல ஆகிய இடங்களிலும், 
அரிக்கயமடு, கீைடி, ்ட்டணம் ஆகிய ்ைங்கபால 
நகரங்களிலும் தங்க அணிகலன்கள் கிளடத்துள்ைை.
கணணாடி மைணிகள்
 கண்ணபாடி மணிகளைச் செயயும் முளறளய 
அக்கபால மக்கள் அறிந்திருந்தைர். சிலிக்கபா மற்றும் 
பிற ச்பாருள்களை உளலயிலிட்டு உருக்கி நீண்ட 
சிறிய குைலகைபாக்கிப பின்ைர் அவற்ளறச் சிறுசிறு 
மணிகைபாக நறுக்கிைர். கண்ணபாடி மணிகள் 
்லயவறு வண்ணங்களிலும் வடிவங்களிலும் 
தயபாரிக்கப்ட்டை. அரிக்கயமட்டிலும், கடலுருக்கு 
அருகில குடிக்கபாடு என்ற ஊரிலும் கண்ணபாடி 
மணி செயயும் சதபாழிலகங்கள் இருந்துள்ைை. 
விளல உயர்ந்த நவமணிக் கற்களை வபாங்க 
இயலபாதவர்கள் கண்ணபாடி மணிகளை 
அணிந்திருக்கலபாம் எைத் சதரிகிறது. 

ெங்க கபாலத்ளதச் யெர்ந்த 
செம்மணிகள்

ச்பாறிபபு 
யவளலப்பாடுளடய

ெங்ககபாலச் 
செம்மணிகள்

தங்கத்தபாலபாை அணிகலன், ்ட்டணம்

தங்கக் யகபாடபாரி 
வடிவ நளக

தங்கத்தபாலபாை சதபாங்கல 
அணி, ச்பாருந்தல

முத்துககுளித்தலும் சஙகு ே்ளயல்களும்
 கீைடி அகைபாயவின்ய்பாது ஒரு முத்து 
கிளடத்துள்ைளம குறிபபிடத்தக்கது. ெங்குகளை 
அரிந்து வளையல செயயும் சதபாழிலும் 
ெங்க கபாலத்தில சிறபபுற்றிருந்தது. ்பாம்்ன் 
கடல்குதிகளில ெங்குகளைச் யெகரித்தைர். 
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ளகவிளைக் களலஞர்கள் அவற்ளற அைகுற 
அறுத்து எழிலபாை வளையலகளைச் செயதைர். 
முழுளமயபாை ெங்குகளும், உளடந்த 
வளையலகளும் ்ல சதபாலலியல இடங்களில 
கிளடத்துள்ைை. ச்ண்கள் ெங்கு வளையலகள் 
அணிந்திருந்தது குறித்துச் ெங்க இலக்கியங்களில 
குறிபபுகள் கபாணப்டுகின்றை. 

சநலமணிகளைப ்தித்து அளடயபாைமிட்ட 
சுடுமண்ணில செயயப்ட்ட அச்சு, கீைடி

துணி த�சவு
 துணி சநெவு இன்சைபாரு முக்கியத் 
சதபாழிலபாகும். நூல நூற்கும் கதிர்களும் துண்டுத் 
துணிகளும் சகபாடுமணலில கிளடத்திருக்கின்றை. 
கலிங்கம் மற்றும் பிற வளகத் துணிவளககள் 
குறித்து இலக்கியங்களில குறிபபுகள் உள்ைை. 
ச்ரிபைஸ் என்ற நூலில தமிைகத்தில துணிகள் 
சநயயப்ட்டது குறித்த தகவல உள்ைது. 
நூல நூற்கும் கதிர் (Spindle whorl) ்ருத்தியிலிருந்து 
நூளல எடுப்தற்கு நூல நூற்கும் கதிர் 
்யன்்டுகிறது. 
பணைமைாற்றம், ேணிகம், ேணிகர்கள், ேணிகப் 
தபருேழிகள்
 சநல முதலபாை தபானியங்கள், 
கபாலநளடவைர்பபு, ளகவிளைப ச்பாருள் தயபாரிபபு 
ய்பான்றளவ குறித்து அறிந்யதபாம். ஆைபால 
மக்கள் வபாழ்ந்த எலலபா இடங்களிலும் எலலபாப 
ச்பாருள்களையும் தயபாரிக்க இயலபாது. ஓரிடத்தில 
கிளடக்கின்ற மூலபச்பாருள்களும், வைமும், 
சதபாழில நுட்்க் களலஞர்களும் மற்ற இடங்களில 
கிளடப்திலளல. எடுத்துக்கபாட்டபாக, மளலப 
்குதிகளில கடல மீனும் உபபும் கிளடக்கபாது. 
கடற்களரயின் மணற்்குதிகளில சநல முதலபாை 
தபானியங்களைப ்யிரிட முடியபாது. ஓரிடத்தில 
கிளடக்கும் ச்பாருள்களை மற்ற இடங்களில 
உள்ைவர்கள் தம்மிடம் உள்ை ச்பாருள்களைக் 
சகபாடுத்து மபாற்றிக்சகபாள்வபார்கள். இதற்குப 
்ண்டமபாற்று என்று ச்யர்.

ேணிகர்கள்
 தமிழ் பிரபாமி கலசவட்டுகளில வணிகன், 
நிகமபா ஆகிய செபாற்கள் ஆைப்டுகின்றை. 
ச்பான் வணிகர்கள், துணி வணிகர்கள், உபபு 
வணிகர்கள் என்று குறிபபிட்ட ்ண்டத்ளத மட்டும் 
வியபா்பாரம் செயத வணிகர்களும் இருந்தைர். உபபு 
வணிகர்கள் உமணர்கள் எைப்ட்டைர். அவர்கள் 
தம் குடும்்த்யதபாடு மபாட்டு வண்டியில சென்று 
வணிகம் செயதைர்.

புதுச்யெரியின் 
ஆயரபாவிலலில 

கிளடத்த சவண்கலக் 
கிண்ணம்

(ச்ருங்கற்கபாலம்)

சகபாடுமணலில கிளடத்த 
செம்மணிக்கற்கள் ்தித்த 
சவண்கலத்தபாலபாை புலி.

ச்பாருந்தல அகைபாயவில 
கிளடக்கபச்ற்ற கண்ணபாடி 

மணிகள்

்ட்டணத்தில கிளடத்த 
நூற்புக் கதிர். 

 சகபாடுமணலில 
கிளடத்த துணியும் 
நூற்புக் கதிர்களும்

உளடந்த ெங்கு வளையலகள்
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வபாககுேரத்து மு்்றகள்
 மபாட்டுவண்டிகளும் விலங்குகளும் ெரக்குப 
ய்பாக்குவரத்திற்குப ் யன்்ட்டை. தமிழ்நபாட்டின் ் லயவறு 
நகரங்களும் வணிக வழிகைபால இளணக்கப்ட்டை. 
கடற்்யணம் யமற்சகபாள்ை உதவிய கலம், ்ஃறி, 
ஓடம், யதபாணி, சதப்ம், நபாவபாய ய்பான்றளவ 
கடற்ய்பாக்குவரத்துக்குப ்யன்்டுத்தப்ட்டது 
குறித்து இலக்கியங்களில குறிபபிடப்ட்டுள்ைை. 
பணைமைாற்றமும் �ாணயஙகளும்
 ்ண்டமபாற்றுமுளற மூலமபாகயவ 
மக்களிளடயய ச்ருமைவில ்ரிமபாற்றம் 
நளடச்ற்றது. அரிசிளயக் சகபாடுத்து மீளைப 
ச்ற்றைர். உபபு விளலமதிபபுளடயதபாகக் 
கருதப்ட்டது. எையவ ஒரு குறிபபிட்ட அைவு உபபுக்கு 
அயத அைவு அரிசி ்ரிமபாறிக்சகபாள்ைப்ட்டது. ெங்க 
கபால யெர, யெபாை, ்பாண்டிய மற்றும் மளலயமபான் 
ஆகிய அரெர்களின் நபாணயங்கள் ச்ருமைவு 
கிளடத்திருப்ளதக் சகபாண்டு, அளவ ்ரவலபாகப 
புைக்கத்தில இருந்தை என்று அறியமுடிகிறது. 
தமிழகமும் தேளி�ாட்டுத் ததாைர்புகளும்
 கிைக்கிலும் யமற்கிலும் ்ல 
சவளிநபாடுகளுடன் தமிைர்கள் வணிகத் சதபாடர்பு 
ளவத்திருந்தைர். யரபாமபானியக் கப்லகள் 
்ருவக்கபாற்று வீசும் ெமயத்தில யமளலக்கடலபாை 

அரபிக்கடளலக் கடந்து தமிைகக் கடற்களரகளுக்கு 
வந்தை. மிைகு ய்பான்ற நறுமணப ச்பாருள்களும், 
யபாளைத் தந்தம், நவமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய 
ச்பாருள்களும் தமிழ்நபாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆயிை. 
தங்கம், சவள்ளி, செம்பு உள்ளிட்ட உயலபாகங்களும் 
இறக்குமதி செயயப்ட்டை.
 கியரக்க, யரபாமபானிய, யமற்கு ஆசிய 
மக்கள் உள்ளிட்ட யமற்கத்தியர்கள் யவைர் என்று 
அளைக்கப்டுகின்றைர். யவைர் என்னும் செபால 
கியரக்கப ் குதியபாை ‘அயயபானியபா’விலிருந்து வந்தது.

தமிழ�ாட்டிலிருந்து தசஙகைல் க்ரககு
 செங்கடல கடற்களரயில உள்ை ச்ர்னியக 
துளறமுகத்தில ஏைளர கியலபா மிைகு இருந்த 
இந்தியப ்பாளையும், யதக்கு மரப்லளகத் 
துண்டுகளும், தமிழ் பிரபாமி எழுத்துகள் ச்பாறித்த 
(தமிைக) ்பாளை ஓடு ஒன்றும் கண்சடடுக்கப்ட்டை. 
 செங்கடல கடற்களரயில ச்ர்னியக 
துளறமுகத்திற்கு வட்குதியில உள்ை இன்சைபாரு 
துளறமுகம் குயெர் அல கபாதிம் என்்தபாகும். இந்த 
இடத்தில தமிழ் பிரபாமி எழுத்துகள் சகபாண்ட மூன்று 
சுடுமண் ்பாண்டத் துண்டுகள் கண்டறியப்ட்டை. 
அவற்றில ்ளை ஓறி, கண்ணன் (கணன்), ெபாத்தன் 
(ெபாதன்) எை எழுதப்ட்டுள்ைது. 

தமிழ்நபாட்டிலிருந்து யரபாம் நகருக்கபாை கடலவழி வணிகப்பாளத

�ன்கு ேடிே்மைககப்பட்ை யேனர்களின் கப்பல் தஙகம், பி்ற உவலாகக காசுகளுைன் முசிறித் து்்றமுகத்திறகு ேந்து 
மிள்க ஏறறிச் தசன்்றதாக அக�ானூறறின் 149ஆம் தசயயுள் கூறுகி்றது. 

குவசர அல்காதிம் 

தபர்னிவக
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எகிபதின் ச்ர்னியகயில கண்சடடுக்கப்ட்ட மிைகு 
ளவக்கப்ட்டிருந்த  தமிைகத்தின் ்பாளைகள்

 ‘ச்ரும் ்த்தன் கல’ என்ற ச்யரில 
தபாயலபாந்து நபாட்டில உள்ை குவபான் லுக் ்பாட் 
என்ற இடத்தில அரிய கல ஒன்று கிளடத்துள்ைது. 
இக்கல, ச்ரும்்த்தன் என்்வரபால ்யன்்டுத்தப 
்ட்டிருக்கலபாம். யமலும் அவர் ஒரு ச்பாற்சகபாலலரபாக 
இருக்க யவண்டும். அந்தக் கல, தங்கத்தின் தரத்ளத 
அறிய உதவும் உளரகல ஆகும்.

ெபாத்தன் எைப ச்பாறித்த சுடுமண் துண்டுகள்

ச்ரும்்த்தன்கல, குவபான் லுக்்பாட், தபாயலபாந்து

 �கரஙகள் மைறறும் து்்றமுகஙகளின் 
வதாற்றம்

3.6

 ெங்க கபாலத்திலதபான் தமிழ்நபாட்டில 
நகரங்கள் முதன்முளறயபாக உருபச்ற்றை. 
ெபாளலகளும் குடியிருபபுப ்குதிகளும் சகபாண்ட 
திட்டமிட்ட நகரங்களில செங்கற்கைபால ஆை 
கட்டடங்கள் கட்டப்ட்டை. வீடுகளுக்குக் கூளரயபாக 
ஓடுகள் யவயப்ட்டை. உளறகிணறுகளும், 
யெமிபபுக் கிடங்குகளும் இருந்தை. சில நகரங்கள் 
துளறமுகப்ட்டிணங்கைபாகவும், ளகவிளைத் 
சதபாழில ளமயங்கைபாகவும் இருந்தை. 

கிைக்குக் கடற்களரயில அளமந்த அரிக்கயமடு, 
கபாவிரிபபூம்்ட்டிணம், அைகன்குைம், சகபாற்ளக 
ஆகிய நகரங்களும், யகரைத்தின் ்ட்டணம் என்ற 
நகரும் துளறமுகங்கைபாகவும் விைங்கியளவ. 
கபாஞசிபுரம், உளறயூர், கரூர், மதுளர, சகபாடுமணல 
ஆகிய நகரங்கள் உள்நபாட்டு வணிக ளமயங்கைபாகத் 
திகழ்ந்தை. இம்ளமயங்களில ்ல வளகப்ட்ட 
ச்பாருள்களும் ் ண்டங்களும் உற்்த்தி செயயப்ட்டுப 
்லயவறு ்குதிகளுக்கும் ஏற்றுமதி செயயப்ட்டை.
 எண்ணிக்ளகயில குளறவபாக இருந்தபாலும் 
இந்த நகரங்கள் அைவில ச்ரியளவ. நகரங்களைத் 
தவிர எண்ணற்ற சிற்றூர்களிலும் மக்கள் 
வபாழ்ந்திருந்தைர். சவண்கலப ச்பாருள்கள், மணிகள், 
ெங்கு வளையலகள், கண்ணபாடி மணிகள், தமிழ் 
பிரபாமி எழுத்துகளில மக்களின் ச்யர் ச்பாறித்த 
மட்கலங்கள் ய்பான்றளவ இந்த இடங்களில 
கிளடத்துள்ைை.

�கர்்மையம் என்பது என்ன?
திட்டமிட்ட வடிவளமபபும், செங்கல 
கட்டுமபாைங்களும் சகபாண்ட மக்கள் வசிபபிடயம 
நகரம் ஆகும். யவைபாண்ளம, கபாலநளடவைர்பபு 
அலலபாத ஏளைய சதபாழிலகளில ஈடு்டுகின்ற 
மக்கள் அவ்விடங்களில ச்ருமைவில 
வபாழ்வபார்கள். நகரங்களில ்ற்்ல உற்்த்திப 
்ணிகள் நளடச்றும்.

�ம்பிக்ககளும் ேழிபாட்டுமு்்றயும்3.7

 ெங்க கபாலச் ெமுகம் மற்றும் ச்பாருைபாதபார 
அளமபபில ் ன்ளமத்துவம் கபாணப்டுவது ய்பாலயவ 
மக்களின் வழி்பாட்டு முளறகளிலும் ்ன்ளமத்துவம் 
கபாணப்டுகிறது. ஆவி வழி்பாடு, மூதபாளதயபார் 
வழி்பாடு, வீரர்கள் வழி்பாடு, சிறுசதயவ வழி்பாடு 
ய்பான்றளவ ெங்க கபாலத்தில இருந்தை.
 ஐந்திளணகளுக்கும் உரிய வழி்பாட்டு 
கடவுள்களைத் சதபாலகபாபபியம் சுட்டுகிறது.குறிஞசிக்கு 
முருகன், முலளலக்குத் திருமபால, மருதத்திற்கு 
இந்திரன், சநயதலுக்கு வருணன், ்பாளலக்குக் 
சகபாற்றளவ என்று சதபாலகபாபபியர் கூறுகிறபார்.
 எனினும் மக்கள் வீரமரணம் எயதிய 
வீரர்களையும், தமது குல மூதபாளதயர்களையும் 
அதிக அைவில வழி்ட்டைர். இயற்ளகக்கு மீறிய 
ஆற்றல சகபாண்ட அணங்கு குறித்துச் ெங்க 
இலக்கியம் குறிபபிடுகிறது.
 குளககளில கபாணப்டும் தமிழ் 
பிரபாமி கலசவட்டுகள் மூலம் ெமண ெமயம் 
வைக்கில இருந்தளம சதரிகிறது. யவள்விகள் 
யமற்சகபாள்ைப்ட்டதற்கபாை ெபான்றுகள் உள்ைை. 
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சில இடங்களில புத்த ெமயமும் இருந்தது. 
சவவ்யவறு குழுக்கள் யவறுயவறபாை வழி்பாட்டு 
முளறகளைக் சகபாண்டிருந்தைர்.

நுணக்லகள்3.8

 ெங்க கபாலத்தில ்லவளகயபாை 
களலகளும் செழித்திருந்தை. ெமய ெடங்குகளின் 
ய்பாது நிகழ்த்தப்டும் ஆட்டங்களில ஒரு வளகக்கு 
சவறியபாட்டம் என்று ச்யர். செயயுள் இயற்றல, 
இளெக்கருவிகளை இளெத்தல, நடைமபாடுதல 
ஆகியவற்ளறப ்லரும் அறிந்திருந்தைர். ெங்க 
கபாலத்து உணவு முளறகள் குறித்து இலக்கியங்களில 
கூறப்ட்டுள்ைது. மகளிர் தம் கண்களுக்கு 
ளமதீட்டுவதற்குச் செம்பிைபால ஆை சமலலிய 
குச்சிகளைப ் யன்்டுத்தியுள்ைைர். இக்குச்சிகள் ் ல 
அகைபாயவில கண்சடடுக்கப்ட்டுள்ைை. இதைபால 
தங்கள் யதபாற்றப ச்பாலிவிலும் அவர்கள் அக்களற 
சகபாண்டிருந்தைர் எைத் சதரிகிறது.

பகொடுைணல்
சகபாடுமணல, தமிழ்நபாட்டில ஈயரபாடுக்கு அருகில உள்ைது. ெங்க இலக்கியமபாை ்திற்றுப்த்தில 
குறிபபிடப்டும் சகபாடுமணம்தபான் இவ்வூர் எைக் கருதப்டுகிறது. ச்ருங்கற்கபால முதுமக்கள் தபாழிகளும் 
இரும்பு, மணிக்கற்கள், ெங்கு யவளலப்பாடுகள் குறித்த ெபான்றுகளும் இங்யக கிளடத்துள்ைை. தமிழ் பிரபாமி 
எழுத்துகள் சகபாண்ட 300க்கும் யமற்்ட்ட மட்கலப ச்பாறிபபுகள் இந்த ஊரில கிளடத்துள்ைை.

சகபாடுமணல அகைபாயவில யதபாண்டி 
எடுக்கப்ட்ட ச்ருங்கற்கபாலக் கலலளற

குதிளரச் யெணத்தில 
்யன்்டும் இரும்பு 

வளையங்கள், சகபாடுமணல

ெங்கு வளையலகளின் 
உளடந்த ்குதிகள், ெங்கு, 

சகபாடுமணல

செம்மணிக்கலலபால 
செயயப்ட்ட மணிகள், 

சகபாடுமணல
மனித 

எலும்புக்கூடு, 
சகபாடுமணலதமிழ் பிரபாமி எழுத்துகள் சகபாண்ட குடுளவ

கண் இளமமுடிளய 
அைகு்டுத்தப ்யன்்ட்ட கம்பி

கண்ணுக்கு ளமதீட்டும் சமலலிய செம்பு குச்சி
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ைதுமரக்கு அருேக உள்ள கீழடி
 மதுளரயிலிருந்து இரபாயமஸ்வரம் செலலும் சநடுஞெபாளலயில சிளலமபான் என்ற 
ஊருக்கு அருகில கீைடி உள்ைது. இங்யக ்ள்ளிச் ெந்ளதத்திடல என்று அளைக்கப்டும் 
்ரந்த சதன்ைந்யதபாபபில இந்தியத் சதபாலலியல ஆயவுத்துளறயிைர் மற்றும் தமிழ்நபாடு 
சதபாலலியல ஆயவுத்துளறயிைர் யமற்சகபாண்ட அகைபாயவுகளின் மூலம் ெங்க கபாலத்து நகரம் 
புளதயுண்டிருப்து கண்டறியப்ட்டுள்ைது. செங்கற் கட்டுமபாைங்கள், கழிவுநீர் வழிகள், தமிழ் 
பிரபாமி எழுத்துகள் சகபாண்ட மட்கல ஓடுகள், செம்மணிக்கற்கைபாலபாை அணிகள், முத்து, இரும்பு 
ச்பாருள்கள், விளையபாட்டுபச்பாருள்கள், கண்ணுக்கு ளம தீட்டும் செபபுக் கம்பி ய்பான்றளவ 
கண்டறியப்ட்டுள்ைை. இன்னும் அகைபாயவுகளை யமற்சகபாண்டபால, ளகத்சதபாழில முளறகள் 
மற்றும் ்ண்்பாட்டு நடவடிக்ளககள் குறித்தும் ்ல தகவலகள் சவளிவரும்.

செங்கல கட்டுமபாைங்கள், கீைடி

கீைடியில கிளடத்த 
்லவிதமபாை ச்பாருள்களும் 

அணிகலன்களும்

்டிகத்திலபாை 
கபாதணிகள், கீைடி

உருக்கு உளல, கீைடி

செங்கல கட்டுமபாைங்கள், கீைடி செங்கல சதபாட்டி, கீைடி
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யமற்கபாசியப ்பாளை ஓடுகள் 

ஒயர மரத்தபாலபாை ்டகின் ்குதி, ்ட்டணம் தங்க அணிகலன்கள், ்ட்டணம்

செதுக்கு மணிகள் செயவதற்கபாை 
செம்மணிக்கற்கள்

்ச்ளெ கலந்த நீலவண்ண ஆடிபபூச்சு 
உள்ை யமற்கபாசியப ்பாளை ஓடுகள்

�ட்டணம், ேகரளொ

யகரைத்தின் எர்ணபாகுைம் மபாவட்டத்தில 
உள்ை வடக்குப ்ரவூர் என்ற ஊளர 
ஒட்டிய வடக்யககரபா என்ற சிற்றூரின் 
அருயக ்ட்டணம் அளமந்துள்ைது. யமளல 
நபாடுகயைபாடும் கீளை நபாடுகயைபாடும் 
வணிகத் சதபாடர்பு சகபாண்டிருந்த ் ைங்கபாலத் 
துளறமுகம்தபான் ்ட்டணம்.

தமிழ பிராமி எழுத்து ேடிேம் 

ெங்க கபாலத்தில தமிழில எழுத தமிழ் பிரபாமி என்ற வரிவடிவம் ்யன்்டுத்தப்ட்டது.
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காலகவகாடு
ஏறத்தபாை கி.மு.  (கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) 1300 - கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.)  
300 வளர 

இரும்புக்கபாலம்/ச்ருங்கற்கபாலம்

ஏறத்தபாை கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) 300 - ச்பா.ஆ. 300 வளர. 
இதற்கு முன்ைரும் சதபாடங்கியிருக்கலபாம் 

்ண்ளடய வரலபாற்றுக் கபாலம்/ெங்க கபாலம்

ஏறத்தபாை கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) 300 - ச்பா.ஆ. 300 வளர. ெங்க இலக்கியங்கள்

ஏறத்தபாை கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) 400 - கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு.) 300 வளர தமிழ்-பிரபாமி எழுத்து முளறயின் அறிமுகம் 

ச்பா.ஆ. முதல நூற்றபாண்டு எரித்திரியன் கடலின் ச்ரிபைஸ் 
ச்பா.ஆ. முதல நூற்றபாண்டு பிளினியின் இயற்ளக வரலபாறு
ச்பா.ஆ. இரண்டபாம் நூற்றபாண்டு தபாலமியின் புவியியல
ச்பா.ஆ. இரண்டபாம் நூற்றபாண்டு வியன்ைபா ்பாபபிரஸ்
ஏறத்தபாை ச்பா.ஆ. 300 - ச்பா.ஆ. 500 வளர ெங்கம் மருவிய கபாலம்

மீள்பார்்ே

� யவைபாண்ளம உற்்த்தி, திளணகளுக்கிளடயய மக்கள் சகபாண்ட ெமூக உறவு, கடலகடந்த வணிகம் 
ய்பான்றைவற்றபால நகரவபாழ்க்ளக மலர்ந்தது. ்ண்்பாடு செழித்தது. இலக்கியங்கள் யதபான்றிை.

� தமிழ்ச் ெங்கம் வழியபாக இலக்கியங்கள் பிற்கபாலத்தில சதபாகுக்கப்ட்டை.
� சதபாலகபாபபியம் விவரித்துள்ை திளணமுளற தமிைகத்திற்யக உரிய வபாழ்வுமுளறயபாகும்.
� ்ைங்குடி மக்கள் வபாழ்வுமுளறயிலிருந்து மன்ைர் ஆட்சிக்கு ெமூகம் மபாறத் சதபாடங்கியது ெங்க 

கபாலத்திலதபான்.
� இந்தியப ச்ருங்கடற் ்குதிகளில கடலவழி வணிகம் வைர்ந்தது.
� செங்கற் கட்டுமபாைங்களைக் சகபாண்ட ச்ரிய நகரங்கள் தமிழ்நபாட்டில யதபான்றிை
� ெமூக அளமபபு ்லவபாறபாக யவறு்ட்டிருந்தது.

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. ெங்க கபாலத்தில ்யன்்டுத்தப்ட்ட 
எழுத்துமுளற யபாது? 
அ) ஆங்கிலம் ஆ) யதவநபாகரி
இ) தமிழ்-பிரபாமி ஈ) கிரந்தம்

2. தமிழ்நபாட்டிலிருந்து இலங்ளகக்குச் சென்ற 
வியபா்பாரிகளையும் குதிளர வணிகர்களையும் 
்ற்றிக் குறிபபிடுகின்ற, இலங்ளகயின் ்பாலி 
சமபாழி வரலபாற்று நூல எது?
அ) தீ்வம்ெம் ஆ) அர்த்தெபாஸ்திரம்
இ) மகபாவம்ெம் ஈ) இண்டிகபா

3. கபாடபாக இருந்த இடங்களை யவைபாண் 
நிலங்கைபாக மபாற்றுதல, நீர்ப்பாெை வெதிகளை 
யமம்்டுத்துதல ஆகிய ச்ருளமகளுக்கு உரிய 
யெபாை அரென் யபார்? 
அ) கரிகபாலன்
ஆ) முதலபாம் இரபாஜரபாஜன்
இ) குயலபாத்துங்கன்
ஈ) முதலபாம் இரபாயஜந்திரன்

4. யெரர்களை ்ற்றிக் குறிபபிடும் கலசவட்டு எது? 
அ) புகளூர் ஆ) கிர்நபார்
இ) புலிமபான்யகபாம்ள் ஈ) மதுளர

5. (i)  ச்பாருள் ்ரிமபாற்றத்துக்கபாை ஊடகமபாக 
நபாணயங்கள் இளடக்கற்கபாலத்தில 
அறிமுகப்டுத்தப்ட்டை.

(ii)  சமௌரியர் கபாலத்தில வட இந்தியபாவில 
இருந்த ெபாதபாரண மக்கள் பிரபாகிருத சமபாழி 
ய்சிைபார்கள்.
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(iii)  யரபாமபானிய ஆவணமபாை வியன்ைபா 
்பாபபிரஸ், முசிறி உடைபாை வணிகத்ளதக் 
குறிபபிடுகிறது.

(iv)  தமிழ் இலக்கண நூலபாை ்த்துப்பாட்டில 
திளணக் குறித்த கருத்து இடம்ச்ற்றுள்ைது.

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

6. (i)  ் திற்றுப்த்து ்பாண்டிய அரெர்களையும் 
அவர்களின் ஆட்சிப ்குதிகளையும் குறித்துச் 
செபாலகிறது.

(ii)  கபாவிரிபபூம்்ட்டிைத்தில நடந்த வணிக 
நடவடிக்ளககளை அகநபானூறு 
விவரிக்கிறது.

(iii)  யெபாைர்களின் சின்ைம் புலி ஆகும்; அவர்கள் 
புலி உருவம் ச்பாறித்த, ெதுர வடிவிலபாை 
செம்பு நபாணயங்களை சவளியிட்டபார்கள்.

(iv)  சநயதல என்்து மணற்்பாங்கபாை 
்பாளலவைப ்குதி ஆகும்.

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

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1. கற்கள், செபய்டுகள், நபாணயங்கள், 

யமபாதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது ்திவு 
செயயப்ட்ட ஆவணங்கள்  

ஆகும்.
2. கடந்தகபாலச் ெமூகங்கள் குறித்து அறிந்து 

சகபாள்வதற்கபாை ெபான்றுகைபாக உள்ை சில 
ச்பாருட்களை மீட்சடடுப்தற்கு ஓரிடத்ளத 
முளறப்டி யதபாண்டுதல  

ஆகும்.
3. சமௌரியர் கபாலத்தில ஆட்சிக்களல மற்றும் 

ச்பாருைபாதபாரம் குறித்து சகௌடிலயர் எழுதிய 
நூல  ஆகும்.

4.  என்்து பிரிவு அலலது 
வளக என்ற ச்பாருளில செயயுள்களில 
்யன்்டுத்தப்ட்ட கருபச்பாருள்; யமலும், இது 
ஒரு வபாழ்விடத்ளத அதன் தனித்தன்ளம 
வபாயந்த இயற்ளகக்கூறுகளுடன் 
குறிப்தபாகவும் உள்ைது.

5. கியரக்கர்கள், யரபாமபானியர்கள், யமற்கு 
ஆசியர்கள் ஆகியயபாளர உள்ைடக்கிய 
யமற்கத்தியர்களை  என்னும் 
செபால குறிக்கிறது.

III. சரியான கூற்்றத் வதர்ந்ததடுககவும்
1. அ)  இரும்ள் உருக்கியதற்கபாை ெபான்றுகள் 

சகபாடுமணல, குட்டூர் ஆகிய இடங்களில 
கபாணப்டுகின்றை.

ஆ)  எரித்ரியன் கடலின் ச்ரிபளூஸ் இந்தியபா 
உடைபாை மிைகு வணிகம் குறித்துக் 
கூறுகிறது.

இ)  இந்தியபாவில சதபாடக்க கபாலத்தில 
்யன்்டுத்தப்ட்ட நபாணயங்களில 
உருவங்கள் ச்பாறிக்கப்ட்டிருந்தை; 
நபாணயங்கள் ச்ரும்்பாலும் தங்கத்தபால 
செயயப்ட்டிருந்தை.

ஈ)  ெங்க கபாலம் சவண்கலக் கபாலத்தில 
யவரூன்றத் சதபாடங்கியது.

2. அ)  யெரர்கள் கபாவிரிப்குதிளய ஆட்சி செயதைர். 
அவர்களின் தளலநகர் உளறயூர் ஆகும்.

ஆ)  மபாங்குைம் தமிழ்-பிரபாமி கலசவட்டுக் 
குறிபபுகள் அரென் கரிகபாலளைக் 
குறிபபிடுகின்றை.

இ)  தமிழ்-பிரபாமி கலசவட்டுக் குறிபபுகளில 
கபாணப்டும் வணிகன், நிகமபா ஆகிய 
செபாற்கள் வணிகர்களில சவவ்யவறு 
வளகயிைளரக் குறிபபிடுவதபாகும்.

ஈ)  உபபு விற்றவர்கள் வணிகர்கள் 
என்று அளைக்கப்ட்டைர்; அவர்கள் 
வணிகத்துக்கபாக மபாட்டு வண்டியில தங்கள் 
குடும்்த்திைருடன் ்யணம் செயதபார்கள். 

IV) தபாருத்துக.
1 கலசவட்டியல - முக்கியமபாை வரலபாற்று 

நிகழ்வுகளின் சதபாகுபபு
2 கபாலவரிளெக் 

குறிபபுகள் - ெங்க கபாலத் துளறமுகம்

3 யமயச்ெல 
வபாழ்க்ளக

- விளலயுயர்ந்த கலலில 
செயயப்ட்ட ஆ்ரணம்

4 புளடபபு 
மணிகள் 
(cameo) 

- கலசவட்டுக் குறிபபுகளை 
ஆரபாயவது

5 அரிக்கயமடு - கபாலநளடகளை வைர்த்துப 
பிளைக்கும் நபாயடபாடி மக்கள்

V. சுருககமைான வி்ை தருக
1. சதபாலலியல ஆயவுக்கைங்கள் கடந்த கபால 

வரலபாற்றுச் ெபான்றுகளை அளிக்கின்றை – 
உன் கருத்துகளை முன்ளவக்கவும்.

2. ெங்க கபாலம் குறித்து அறிந்து சகபாள்ை 
நபாணயங்கள் எந்தைவுக்கு ஒரு முக்கியமபாை 
ெபான்றபாக உள்ைை?

3. ெங்க கபாலத்தில விவெபாயம் ஒரு முக்கியமபாை 
வபாழ்வபாதபாரமபாக இருந்தது. இதற்கபாை 
கபாரணங்களைக் கூறு.

4. அயல நபாடுகளுடைபாை சதபாடர்பு ்ைங்கபாலத் 
தமிைகத்துக்குப ச்ருளம யெர்த்தது – இதற்கபாை 
ெபான்றுகளுடன் இக்கூற்ளற நிறுவுக.
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55 3. சதபாடக்ககபாலத் தமிழ்ச் ெமூகமும் ்ண்்பாடும்

VI. விரிோன வி்ையளிககவும்
1. தமிைகத்தின் அரசியல ெக்திகள் எந்தைவுக்குச்

ெங்க கபால ஆட்சி அளமபபின் மீது தபாக்கம்
செலுத்திை?

2. ெங்க கபாலத்தில சதபாழிலகளும் ளகவிளைக்
களலகளும் எவ்வபாறு ச்பாருைபாதபாரத்ளத
யமம்்டுத்திை?

வரலபாற்றுடன் வலம் வருக
மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  ெங்க கபாலத் தமிைகம் மற்றும் அன்ளறய

தமிழ் அரசுகளின் ஆட்சிக்கு உட்்ட்டிருந்த
்குதிகளையும் சதன்னிந்திய வளர்டத்தில
குறிக்கவும்.

2.  அருங்கபாட்சியகத்துக்குச் சென்று,
்ைங்கபாலத் தமிைர்கள் குறித்த கலசவட்டுச்
செயதிகள், அவர்கள் ்யன்்டுத்திய
நபாணயங்கள், கருவிகளைப ்ற்றிய
செயதிகளை யெகரிக்க.

3.  வரலபாற்றின் சதபாடக்க கபாலத்தில மக்கள்
வபாழ்ந்த அரிக்கயமடு, கபாவிரிபபூம்்ட்டிைம், கீைடி
ய்பான்ற இடங்களுக்குச் சென்று ் பார்ளவயிடுக.

4.  வரலபாற்றுக்கு முந்ளதய கபாலத்ளதச்
யெர்ந்த ஆயவுக்கைங்களிலிருந்து நமக்குக்
கிளடத்திருக்கும் ச்பாருட்கள் மற்றும் தமிழ்-
பிரபாமி எழுத்து முளற குறித்து ஓர் ஆயளவ
யமற்சகபாள்க.

ஆசிரியரின் ேழிகாட்ைலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  ஆதி மனிதத் யதபாற்றம் ்ற்றிய ஒரு

்ட விைக்கக் கபாட்சிளய (powerpoint)
உருவபாக்குக.

 யமற்யகபாள் நூலகள்
1. கபா. இரபாென், பதகால்லியல் ரநகாககில்

�ங்்்காலம் , உலகத் தமிைபாரபாயச்சி
நிறுவைம்.

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

3. Rajan Gurukkal. Social formation in
South India. Oxford University Press

இளணயச் செயல்பாடு
அரிக்கேமட்ைடக் காண்ேபாம்

படிகள்:
படி 1. ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் 

பயன்படுத்தி ‘BHUVAN’ எனும் இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்லவும் .
 படி 2. ‘BHUVAN 2D’ என்பைதச் ெசாடுக்கவும்.
படி 3.  ேதடு ெபட்டியில் ‘ARIKKAMEDU’ எனத் தட்டச்சு ெசய்த பின்பு ‘ENTER KEY’ஐ அழுத்தவும்.
 படி 4.  திைரயின் வலப் பக்கத்தில் ெதரியும் ‘SATELLITE’ என்பைதத் ெதரிவு ெசய்து 

ெசயற்ைகக் ேகாள் பார்ைவயில் இடங்கைளக் காண்க. திைரயின் 
இடப்பக்கத்தில் 
காணப்படும் ‘+’ அல்லது ‘-’ குறியீடுகைளப் பயன்படுத்தி இடங்கைளப் 
ெபரிதுபடுத்தியும் சுருக்கியும் பார்க்கவும்.

கண்டுபிடிபய்பாம் வபாருங்கள்…!
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அறிவு மைலர்ச்சியும், 
சமூக-அரசியல் மைாற்றஙகளும்

4

அலகு

கற்றல யநபாக்கங்கள்

� கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றபாண்டிலிருந்து கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 2ம் நூற்றபாண்டு 
வளர ஏற்்ட்ட ெமுதபாய மபாற்றம் ்ற்றி அறிதல

� இந்தியபாவின் புத்தம், ெமணம், ஆசிவகம், ்பாரசீகத்தின் சஜபாரபாஸ்ட்ரியம், 
சீைபாவின் கன்பூசியனிெம், தபாயவபாயிெம் ஆகிய புதிய தத்துவங்களின் ெபாரத்ளதப புரிந்து சகபாள்ளுதல

� அரசுகள் உருவபாக்கத்திற்கு இட்டுச் சென்ற சூைலகள் குறித்துக் கற்றல. குறிப்பாக மகதப ய்ரரசு 
குறித்து அறிதல

� சமௌரியர் கபாலத்திற்கு முன்பும், சமௌரியர் ஆட்சியிலும் நிகழ்ந்த ெமூக - அரசியல மபாற்றங்களை 
எடுத்துளரத்தல

       அறிமுகம்
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). ஆறபாம் நூற்றபாண்டில 

வணிகமும் நகரமயமபாக்கமும் மீட்டுருவபாக்கம் 
ச்ற்று, வட இந்தியபாவில ஒரு புதிய நபாகரிகம் வைர்ச்சி 
ச்றக் கபாரணமபாயிை. முக்கியமபாை ெமூக அரசியல 
மபாற்றங்கள் நிகழ்ந்த இக்கபால கட்டத்திலதபான் 
புத்தரும் மகபாவீரரும் யதபான்றிைர். அவர்களின் 
மளறவுக்குப பிந்ளதய நூற்றபாண்டில, புத்த, 
ெமணக் யகபாட்்பாடுகள் இந்தியபாவில முக்கியமபாை 
ெமயங்கைபாகப ்ரவிை. புதிய நம்பிக்ளககளையும் 
தத்துவங்களையும் தபாங்கி, அவற்ளறப பின்்ற்றும் 
ச்ரும் எண்ணிக்ளகயிலபாை ஆதரவபாைர்களுடன் 
எழுச்சிமிக்க ெமயக் யகபாட்்பாடுகைபாக இளவ ் ரவிை. 
இயத கபாலகட்டத்தில புத்த, ெமண ெமயங்களைப 
ய்பாலயவ ்பாரசீகத்தில சஜபாரபாஸ்ட்டிரியனிெமும் 
சீைபாவில கன்பூசியனிெமும் தபாயவபாயிெமும் 
யதபான்றிை.

 4.1   கி.மு.  (தபா.ஆ.மு). ஆ்றாம் 
நூற்றாணடில் மைதம்

புதிய இரும்புக் கபாலத்தில உருவபாை புதிய 
நபாகரிகங்களுக்சகைச் சில குறிபபிட்ட ச்பாதுக் 
கூறுகள் கபாணப்டுகின்றை. புதிய ளகத்சதபாழிலகள், 
சதபாளலதூர வர்த்தகத்தின் வைர்ச்சி, 
சிறுநகரங்களும் நகரங்களும் உருவபாகுதல, 
உலகைபாவிய மதங்களின் யதபாற்றம், நன்ைடத்ளத 

விதிகள் உருவபாகுதல ஆகியை இவற்றின் ச்பாதுக் 
குணங்கைபாகும்.எையவ, ச்பாருைபாதபார, ்ண்்பாட்டு, 
அறிவுெபார் யநபாக்கில தனிச்சிறப்பாை வைர்ச்சி ச்ற்ற 
கபாலகட்டமபாக கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றபாண்டு 
திகழ்ந்தது. இக்கபாலத்திலதபான் ஏரபாைமபாை 
அறிஞர்கள், சிந்தளையபாைர்கள், புதிய மதங்களைத் 
யதபாற்றுவித்து அக்கபாலகட்டத்ளத வரலபாற்றுச் 
சிறபபுமிக்கதபாய ஆக்கிைபார்கள். சீைபாவின் 
கன்பூசியஸ், ஈரபானின் சஜரபாஸ்டர், இந்தியபாவின் 
மகபாவீரர், புத்தர் ஆகியயபார் இக்கபாலகட்டத்தில புகழ் 
ச்ற்றைர்.

 4.2  கன்பூசியனிசமும், தாவோயிசமும்
கி.மு.(ச்பா.ஆ.மு) 6ஆம் நூற்றபாண்டில 

சீைபாவில கன்பூசியஸ், லபாயவபாட்யெ ஆகிய 
மபாச்ரும் சிந்தளையபாைர்கள் இருவர் யதபான்றிைர். 
இவர்கள் தனிமனிதர்களுக்கும் ெமூகத்திற்குமபாை 
ெமூக நடத்ளதகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் 
உருவபாக்கிைபார்கள். ஆைபால, இவர்கைது 
மரணத்திற்குப பிறகு, இவர்கள் நிளைவபாகக் 
யகபாவிலகள் கட்டப்ட்டு, இவர்கள் ய்பாதித்த 
தத்துவங்கள் மதங்கைபாக மபாற்றப்ட்டை. இளவ 
முளறயய கன்பூசியனிெம், தபாயவபாயிெம் என்று 
அளைக்கப்ட்டை. இவர்களுளடய நூலகள் 
சீைபாவில மிகவும் மதிக்கப்ட்டை. கன்பூசியனிெம் 
சீைபாவின் ஆளும் வர்க்கத்தின் மீது மட்டுமலலபாது 
ெபாதபாரண மக்கள் மீதும் செலவபாக்கு செலுத்தியது.
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57 4. அறிவு மலர்ச்சியும், ெமூக-அரசியல மபாற்றங்களும்

தாவோயிசம்
கன்பூசிய கபாலக்கட்டத்திற்கு முந்ளதய 

தத்துவஞபானிகளில தளலசிறந்தவர் லபாயவபாட்யெ. 
இவர் கன்பூசியளஸை விட 53 வயது மூத்தவர். 
லபாயவபாட் யெ கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 604இல பிறந்தபார். 
அந்தக் கபாலகட்டத்து அரசியலவபாதிகளின் 
முளறயகடுகள், ஊைலகள் ஆகியவற்றபால மைம் 
சவறுத்த அவர் நபாட்ளட விட்டு சவளியயறி, 
ஒரு உளறவிடத்தில அளமதியபாக வபாழ்ந்தபார். 
ஐயபாயிரம் செபாற்கள் சகபாண்ட ஒரு நூளல இரண்டு 
்பாகங்கைபாக எழுதிைபார். பின்ைர் அவர் அந்த 
இடத்திலிருந்து அகன்று சென்றபார். அவர் எங்யக 
இறந்தபார் எைத் சதரியவிலளல. அவரது நூலபாை 
தபாயவபா யட ஞிங் என்்து வபாழ்க்ளகக்கபாை 
வழிகபாட்டியபாகும்.

லாவோட்வசவின் வபாத்னகள் (தாவோயிசம்)
� உலகில மனிதர்களின் மகிழ்ச்சியின்ளமக்குக் 

கபாரணம் மனிதர்களின் சுயநலம்தபான். சுயநலம் 
என்்து நிளறவு செயய இயலபாத அைவற்ற 
ஆளெகளை மனிதர்களுக்கு ஏற்்டுத்துகிறது.

� இயற்ளகயில அளைத்துயம இயற்ளக 
வழியியலயய இயங்குகின்றை. மனித 
நடத்ளதக்கபாை விதி இயற்ளகயயபாடு 
ச்பாருந்தியிருக்க யவண்டும்.

� மனிதர்கள் யபாயரபா ஒருவர் ஒழுங்கு்டுத்திய 
ஒரு வபாழ்க்ளகளய வபாழ்கிறபார்கள். அறிளவப 
ச்ற்ற மனிதர்கள் தமது கைங்கமிலலபாத 
தன்ளமளய இைந்ததுதபான் இதற்குக் கபாரணம். 
தமது திரட்டப்ட்ட அறிவிளைக் சகபாண்டு 
அவர்கள் ஒரு நகர நபாகரிகத்ளத ஏற்்டுத்தி, 
தம்ளமத்தபாயம மகிழ்ச்சியற்றவர்கைபாக 
ஆக்கிக் சகபாள்கிறபார்கள்.

கன்பூசியஸ (கி.மு.  (தபா.ஆ.மு). 551 - 478 )
கன்பூசியஸ் கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 551இல சீைபாவின் 

ெபான்டுங் மபாகபாணத்தில பிறந்தபார். அவர் வரலபாறு, 
கவிளத, தத்துவம், இளெ ஆகியவற்ளறப ்யின்றபார். 
அவர் ஐந்து முக்கியமபாை ்ளடபபுகளை எழுதிைபார்.
1.  ஆவண நூல - இது மனித ெமூகத்ளத 

சநறிப்டுத்தும் அறவியல யகபாட்்பாடுகளைக் 
கூறுகிறது. 

2.  இளெப்பாடல நூல - ஒழுக்க சநறிமுளறகளைப 
்பாடல வடிவில கூறுகிறது. 

3.  மபாற்றம் குறித்த நூல - சமயபச்பாருளியல ்ற்றிப 
ய்சுகிறது.

4.  இையவனிலும் இளலயுதிர் கபாலமும் - அரசியல 
ஒழுக்க சநறி ்ற்றிக் கூறுகிறது. 

5.  வரலபாற்று நூல - சீைபாவின் ்ண்ளடய மதங்கள் 
்ற்றிய நிகழ்வுகளையும் புரபாணக்களதகளையும் 
கூறுகிறது. 

கன்பூசியனிசத்தின் ஐந்து 
முககியக தகாள்்ககள்
1. மனிதத்தன்ளம 
2. யநர்ளம 
3. நன்ைடத்ளத 
4. சமயயறிவு 
5. நம்்கத்தன்ளம

ச ம ய ய றி வு 
கு டு ம் ் த் தி லி ரு ந் து த பா ன் 
வைரும் என்றபார் கன்பூசியஸ். 
ஓர் ஒழுக்கமபாை குடும்்த்தின் 
கட்டுப்பாடுமிக்க தனிந்ர்தபான் ெமூகத்தின் அடித்தைம் 
என்கிறபார். அவளரப ச்பாறுத்தவளர யமன்ளமயபாை 
மனிதர் என்்வர் சவறும் அறிவபாளியபாகயவபா, 
அறிஞரபாகயவபா மட்டும் இலலபாமல, முன்மபாதிரியபாை 
நடத்ளத சகபாண்டவரபாகவும் இருக்கயவண்டும். 
கன்பூசியசின் யமன்ளமயபாை மனிதர் 
புத்திெபாலித்தைம், துணிச்ெல, நலசலண்ணம் 
ஆகிய மூன்று ்ண்புகளைக் சகபாண்டவரபாவபார். 
குைந்ளதகள் ச்ற்யறபாருக்குக் கீழ்ப்டிய யவண்டும், 
மளைவி கணவனுக்குக் கீழ்ப்டிய யவண்டும் 
என்று கன்பூசியஸ் வலியுறுத்திைபாலும், ”உத்தரவு 
தவசறன்றபால, ஒரு மகன் தைது தந்ளதளய 
எதிர்க்க யவண்டும், ஓர் அளமச்ெர் அரெளர எதிர்க்க 
யவண்டும்” என்றும் சதளிவபாக முன்சமபாழிகிறபார். 
அரசு குறித்து அவரிடம் யகட்ட ய்பாது, ”ஒரு அரசிற்கு 
மூன்று விெயங்கள் அவசியமபாைளவ; நபாட்டில 
ய்பாதுமபாை உணவு, ய்பாதுமபாை இரபாணுவத் 
தைவபாடங்கள், மக்களுக்குத் தம் ஆட்சியபாைர் மீது 
நம்பிக்ளக ஆகியை இருக்க யவண்டும்” என்றபார்.

கன்பூசியஸ

லாவோட்வச
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 4.3  தஜாராஸட்ரியனிசம்
நபாம் அறிந்த மிகப ்ைளமயபாை உலக 

மதங்களில சஜபாரபாஸ்ட்ரியனிெமும் ஒன்று. கி.மு.  
(ச்பா.ஆ.மு). ஆறபாம் நூற்றபாண்டில செழித்யதபாங்கி, 
மத்தியக் கிைக்கில ஆதிக்கம் செலுத்திய மூன்று 
மபாச்ரும் ்பாரசீகப ய்ரரசுகளுக்கு அரெ மதமபாக 
அது இருந்தது. சஜபாரபாஸ்ட்ரியனிெத்ளதத் 
யதபாற்றுவித்தவர் ்பாரசீகத்ளதச் யெர்ந்த 
சஜபாரபாஸ்டர். அவர் தம் மக்கள் மிகப ் ைங்கபாலத்துக் 
கடவுைர்களை வணங்குவது கண்டு 
யவதளையுற்று அவர் அதற்சகதிரபாகக் கிைர்ச்சி 
செயதபார். ஒளிக் கடவுைபாை அ்ுர மஸ்தபா தபான் 
உலகின் ஒயர கடவுள் என்று பிரகடைம் செயதபார்.

சஜபாரபாஸ்ட்ரியர்களின் புனித நூல 
சஜன்ட் அசவஸ்தபா என்்தபாகும். இது ்லயவறு 
கபாலகட்டங்களின் புனித இலக்கியங்கைபாை 
பிரபார்த்தளைப ்பாடலகள், யவண்டுதலகள், 
ெட்டங்கள், புரபாணங்கள், புனிதக் களதகளின் 
சதபாகுப்பாகும். சஜபாரபாஸ்ட்ரிய தத்துவங்களும் 
ெடங்குகளும் யவதங்களில செபாலலப்டும் 

தத்துவங்கள், ெடங்குகளை ஒத்துக் 
கபாணப்டுகின்றை.

வபாத்னகள்
ஒரு மதம் அலலது ஓர் அரசு அலலது ஒரு 

ெமூகத்தின் முதன்ளமயபாை யநபாக்கம் ஒழுக்கத்ளத 
வைர்த்சதடுப்துதபான் என்று சஜபாரபாஸ்டர் 
ய்பாதித்தபார். எண்ணம், செபால, செயல எை 
அளைத்திலும் புனிதமபாக இருப்துதபான் மிக உயரிய 
மதக் யகபாட்்பாடபாகும். அ்ுர மஸ்தபாவிடம் 1. ஒளி, 
2. நலல மைம், 3. நன்ளம, 4. அரெபாட்சி, 5. ்க்தி, 
6. ஆயரபாக்கியம், 7. இறவபாத் தன்ளம ஆகிய 
தன்ளமகள் உள்ைை என்றபார். அ்ுர மஸ்தபா 
அளைத்தும் அறிந்தவர். ெகல ெக்திகளும் 
சகபாண்டவர். எங்கும் நிளறந்திருப்வர். 
சஜபாரபாஸ்ட்ரிய மதத்தில ்லி, உருவ வழி்பாடு 
ஆகியளவ இலளல. கடவுளின் வடிவமபாகத் 
தீளய வணங்குவதுதபான் உயர்ந்த வழி்பாட்டு 
முளறயபாகக் கருதப்ட்டது. தபாைம் செயவதற்கும் 
ஏளைகளுக்குச் யெளவ செயவதற்கும் அதிக 
முக்கியத்துவம் தரப்ட்டது.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

கி.மு.  (தபா.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றாணடின் அறிவியககத்வதாடு ததாைர்பு்ைய இைஙகள்
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 4.4   இந்தியாவில் இரும்புத் ததாழில்நுட்பம் 
ஏறபடுத்திய தாககம்

 கங்ளகச் ெமசவளி மக்கள் தங்கைது 
உணவுத்யதளவளய விட அதிகமபாை 
அைவில ்யிர்களை உற்்த்தி செயய அறிந்து 
சகபாண்டைர். எையவ மற்சறபாரு ்குதி மக்கள் 
யவறு சில ளகத்சதபாழிலகளை யமற்சகபாள்ை 
வபாயபபு அளமந்தது. விவெபாயிகளைப ய்பாலயவ 
இந்த ளகவிளைக் களலஞர்களும் தமக்கு 
மூலபச்பாருட்களைச் யெகரித்துத் தரவும், தமது 
உற்்த்திளய விநியயபாகிக்கவும் சிலளர நம்பி 
இருக்க யநர்ந்தது. ஆரம்்க்கட்ட நகரமயமபாக்கல 
இரண்டு விதங்களில நிகழ்ந்தது. ஒன்று, சில 
கிரபாமங்கள் இரும்புத் சதபாழில, மட்்பாண்டங்கள் 
செயதல, மரயவளலகள் சதபாழில, சநெவு 
ய்பான்றவற்றில ஈடு்ட்டதன் மூலமபாக நிகழ்ந்தது. 
இன்சைபான்று, கிரபாமங்களின் தனித்திறளம 
சகபாண்ட ளகவிளைஞர் குழுக்கள் மூலப 
ச்பாருட்கள் கிளடக்கும் இடத்திற்கு அருகில 
இருந்தவபாறு, ெந்ளதகளை இளணத்ததன் 
மூலம் நிகழ்ந்தது. இப்டி மக்கள் ஒயர இடத்தில 
குவிந்தது கிரபாமங்கள் நகரங்கைபாகவும் ்ரிமபாற்ற 
ளமயங்கைபாகவும் வைர்ச்சிச்ற உதவியது. 
ளவெபாலி, சிரபாவஸ்தி, இரபாஜகிரு்ம், சகௌெபாம்பி, 
கபாசி ஆகியளவ கங்ளகச் ெமசவளியின் சில 
முக்கியமபாை வர்த்தக ளமயங்கைபாகும்.

 4.5   மைதம் - ரிக வேதகாலத்திறகு 
பிந்்தய வேதகாலம்

ரிக் யவதத்ளதத் 
சதபாடர்ந்து யஜுர், ெபாம, 
அதர்வண யவதங்கள் 
எழுதப்ட்டை. பிரபாமணங்கள் 
எை அளைக்கப்டும் 
ெடங்குகளின் சதபாகுபபுகள், 
இளெப ்பாடல வரிகள், 
கபாடுகளில இரகசியமபாகக் கற்று அறியயவண்டிய 
அறிவு, சில ரிக்யவதப ்பாடலகளின் விைக்கங்கள் 
அடங்கிய ஆரண்யகங்களும் உ்நிடதங்களும் 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 1000 - 600 கபாலகட்டத்தில 
கங்ளகச் ெமசவளியில சதபாகுக்கப்ட்டை. 

 4.6  சமைணமும், தபௌத்தமும்

கங்ளகச் ெமசவளி விவெபாயத்திற்குக் 
கபாளைகளைப ்யன்்டுத்துவது அவசியமபாக 
இருந்தது. எையவ, யவத ெடங்குகள், யபாகங்களுக்கபாக 
ஏரபாைமபாை கபாலநளடகள் ் லியிட்டது மக்களிளடயய 

யகபா்த்ளத ஏற்்டுத்தியது. ெமணரும் புத்தரும் 
மதச் ெடங்குகளுக்கபாக விலங்குகள் ்லியிடுவளத 
எதிர்த்தைர். அவர்கைது துறவும், இரந்துண்ணுதலும், 
செபாத்துகளைத் துறந்து வபாழும் முளறயும் அபபுதிய 
ய்பாதகர்களை மக்களுக்கு ஏற்புளடயவர்கைபாக 
ஆக்கிை. யவதச் ெடங்குகளின் ஆடம்்ரம், 
விலங்குகளைப ்லியிடுதல, செபாத்துகள் மீதபாை 
ஆளெ ய்பான்ற செயளககள் மக்களை சவறுபபுறச் 
செயதை. இதுயவ கபாலபய்பாக்கில அவர்களை 
ெமணம் மற்றும் புத்த மதங்களை யநபாக்கி இட்டுச் 
சென்றது.

மகபாவீரரும் புத்தரும் தூய வபாழ்க்ளக 
வபாழ்ந்தபார்கள். எளிளமக்கும் தன்ைல மறுபபிற்கும் 
எடுத்துக்கபாட்டபாகத் திகழ்ந்தபார்கள். அவர்கள் 
புகழ்ச்ற்ற மகத அரெர்கைபாை பிம்பிெபாரர், அஜபாதெத்ரு 
ஆகியயபாரின் ெமகபாலத்தில வபாழ்ந்தவர்கள். 
சகௌெபாம்பி, குஷிநகரம், ்ைபாரஸ், ளவெபாலி, 
இரபாஜகிரு்ம் ய்பான்ற வடபுறத்து நகரங்கள் 
வணிக யநபாக்கில வைர்ச்சி அளடந்த ய்பாக்கு 
ளவசியர்களின் முக்கியத்துவத்ளத அதிகரித்தது. 
ளவசியர்கள் தமது ெமூக நிளலளய யமலும் 
உயர்த்திக் சகபாள்ளும் ஆவலில ெமணம் மற்றும் 
ச்ௌத்தம் யநபாக்கித் திரும்பிைபார்கள்.
சமைணம்
மைகாவீரர்: பி்றப்பும் ோழவும்

வர்த்தமபாை மகபாவீரர் 
ளவெபாலிக்கு அருயக 
உள்ை குந்தகிரபாமத்தில 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 599இல 
பிறந்தபார். அவருளடய 
தபாய திரிெளல, லிச்ெபாவி 
இைத்ளதச் யெர்ந்த 
இைவரசியபாவபார். அவர் 
தைது இைளமக்கபாலத்ளத 
ஓர் இைவரெரபாகக் 
கழித்தபார். யயெபாதபா என்ற இைவரசிளய 
மணந்தபார். அவர்களுக்கு ஒரு ச்ண் குைந்ளத 
பிறந்தது. மகபாவீரர் தைது முப்தபாவது வயதில 
வீட்ளட விட்டு சவளியயறி துறவியபாைபார். சுமபார் 
்ன்னிரண்டபாண்டு கபாலம் அவர் கடுளமயபாை 
தவம் செயது ் ல இடங்களுக்கு அளலந்து திரிந்தபார். 
துறவற வபாழ்வின் ்தின்மூன்றபாவது ஆண்டில 
அவர் உயரிய ஞபாைத்ளத (ளகவலயம்) அளடந்தபார். 
அபய்பாது முதல அவர் ஜீைர் (உலளக சவன்றவர்) 
என்றும் மகபாவீரர் என்றும் அளைக்கப்ட்டபார். 
ெமணர்கள், அவர் தீர்த்தங்கரர்களின் நீண்ட 
்ரம்்ளரயில வந்தவர் என்றும் அவர்தபான் 
இரு்த்துநபான்கபாவது மற்றும் களடசி தீர்த்தங்கரர் 
என்றும் கருதிைபார்கள். ரிெ்ர் என்்வர்தபான் முதல 

மைகாவீரர்
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தீர்த்தங்கரர். ்பார்சுவநபாதர் என்்வர் மகபாவீரருக்கு 
முந்ளதய இரு்த்துமூன்றபாவது தீர்த்தங்கரர். 
மகபாவீரர் மகதம், வியதகம், அங்கம் ஆகிய 
நபாடுகளில விரிவபாகப ்யணம் செயது உ்யதெம் 
செயதபார். மகத மன்ைர்கைபாை பிம்பிெபாரரும், 
அஜபாதெத்ருவும் அவருளடய ய்பாதளைகைபால 
ஈர்க்கப்ட்டபார்கள். ஆயிரக்கணக்கபாை மக்கள் 
அவளரப பின்்ற்றத் சதபாடங்கிைர். 30 ஆண்டுகள் 
ய்பாதளை செயத பிறகு, கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 527இல 
தமது 72வது வயதில ரபாஜகிருகத்திற்கு அருகில 
உள்ை ்வபுரியில மகபாவீரர் கபாலமபாைபார்.
மைகாவீரரின் வபாத்னகள்

மும்மணிகள் (திரிரத்ைபா) என்று அளைக்க்டும் 
ெமண மதத்தின் முக்கியமபாை மூன்று சகபாள்ளககள்:
1. நன்ைம்பிக்ளக - மகபாவீரரின் ய்பாதளைகளில, 

ஞபாைத்தில நம்பிக்ளக ளவத்தல.
2. நலலறிவு - கடவுள் இலளல, என்ற யகபாட்்பாட்ளட 

ஏற்றுக்சகபாள்வது, ்ளடத்தவன் - இன்றியய 
உலகம் இயங்கி வருகிறது. அளைத்துப 
ச்பாருள்களுக்கும் ஆன்மபா உண்டு என்ற 
கருத்துகளை ஏற்்து.

3. நன்ைடத்ளத - இது மகபாவீரரின் ஐம்ச்ரும் 
சூளுளரகளைக் களடபிடிப்ளதக் குறிப்து. 
அளவயபாவை - 1. எந்த உயிரிைத்ளதயும் 
துன்புறுத்தலபாகபாது 2.யநர்ளமயுடன் இருப்து 
3. கருளண 4. உண்ளமயுடன் இருப்து 
5. பிறருளடய உளடளமகளுக்கு 
ஆளெப்டபாமல வபாழ்வது 

சமைண மைதம் பரவுதல்
தமது புதிய சகபாள்ளகளயப ்ரபபுவதற்கபாக 

மகபாவீரர் மடபாலயங்களை நிறுவிைபார். வெதிகளை 
ஒதுக்கிளவத்து, மிகக் கடுளமயபாை எளிய 
வபாழ்க்ளக முளறளயக் சகபாண்டிருந்த ெமணத் 
துறவிகளை நியமித்தபார். வட இந்தியபாவில 
இந்தப புதிய மதத்திற்குத் தைநந்தர், ெந்திரகுபத 
சமௌரியர், கபாரயவலன் ய்பான்ற அரெர்களின் 
ஆதரவு கிளடத்தது. கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 4ஆம் 
நூற்றபாண்டில கர்நபாடகத்திலும் யமற்கு 
இந்தியபாவிலும் இந்த மதத்திற்கு குறிபபிடத்தக்க 
ஆதரவு இருந்தது. ெமணம் அளைவரிடத்திலும் 
ஒரு ச்பாது உணர்ளவ உருவபாக்கியது. 
வர்ணபாசிரம முளறளய எதிர்த்தது. இளதப 
பின்்ற்றத் சதபாடங்கிய மக்கள் அதிகச் செலவு 
பிடிக்கும்  ஆடம்்ரச் ெடங்குகளையும் ்லிகளையும் 
ளகவிட்டைர். உயிருள்ை, உயிரற்ற எை 
அளைத்துப ச்பாருள்களுக்கும்  ஆன்மபாவும் 
உணர்வும் உண்டு; அவற்றபால வலிளய உணர 
முடியும் என்றும் மகபாவீரர் ய்பாதித்தபார்.

கர்நபாடகபாவில உள்ை 
சிரவண - ச்லசகபாலபாவில 
உள்ை ்பாகு்லியின் சிளலதபான் 
( இ வ ர் 
யகபாமதீஸ்வரர் 

என்றும் அளைக்கப்டுகிறபார்) 
இந்தியபாவில செதுக்கப்ட்ட மிக 
உயரமபாை (57 அடி) ெமணச் 
சிளல இதுயவ ஆகும்.

சமைணத்தில் பிளவு
கபாலபய்பாக்கில ெமணம் திகம்்ரர் 

(திளெளயயய ஆளடயபாக உடுத்தியவர்கள்), 
சுயவதபாம்்ரர் (சவண்ணிற உளட உடுத்தியவர்கள்) 
எை இரு பிரிவுகைபாகப பிரிந்தது.

சமைணக காஞசி:
  கி.பி.(ச்பா.ஆ) ஏைபாம் 

நூற்றபாண்டில தமிைகத்தில 
இருந்த முக்கியமபாை 

ெமயங்களில ெமணமும் ஒன்று. ்லலவ 
மன்ைரபாை மயகந்திர வர்மன் ெமண ெமயத்ளதச் 
ெபார்ந்தவர். அப்ர் என்று அளைக்கப்ட்ட 
திருநபாவுக்கரெரின் தபாக்கத்தபால அவர் 
ளெவ ெமயத்துக்கு மபாறிைபார். தற்ய்பாளதய 
கபாஞசி நகரத்துக்கு அருகில ெமணக் 
கபாஞசி அளமந்திருக்கிறது. அங்யக ெமணக் 
யகபாயிலகளை நீங்கள் கபாணலபாம். அவற்றுள் 
முக்கியமபாைது திருப்ருத்திக்குன்றம் ெமணக் 
யகபாயிலபாகும். இக்யகபாயிலின் கூளரயில 
மகபாவீரரின் வபாழ்க்ளகக் களத ஓவியமபாக 
வளரயப்ட்டுள்ைது.

சமைணத்தின் வீழச்சி
 அரெ ஆதரவு இன்ளம, அதன் கடுளம, 

பிரிவு மைப்பான்ளம, புத்த மதத்தின் வரவு எலலபாம் 
யெர்ந்து இந்தியபாவில ெமணம் வீழ்ச்சியளடயக் 
கபாரணமபாயிை.
தபௌத்தம்
தகௌதமை புத்தர் - பி்றப்பும் 
ோழவும்

சகௌதம புத்தர் 
இன்ளறய யந்பாைத்தில 
உள்ை கபிலவஸ்துவில 
பிறந்தபார். அவருளடய 
தந்ளத ெபாக்கியர்கள் 
எனும் ஒரு ெத்திரிய சகௌதம புத்தர்
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இைக்குழுவின் தளலவரபாக இருந்த சுத்யதபாதைபார் 
ஆவபார். சகௌதம புத்தரின் இயற்ச்யர் சித்தபார்த்தர். 
அவர் ெபாக்கிய இைத்தவர் என்்தபால ெபாக்கிய முனி 
என்றும் அளைக்கப்ட்டபார். அவர் கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 
567இல கபிலவஸ்து (தற்ய்பாது யந்பாைம்)விற்கு 
அருகில உள்ை லும்பினி வைத்தில பிறந்தபார். 
அவருளடய தபாயபார் மபாயபாயதவி (ம்பாமபாயபா) 
அவர் பிறந்த சில நபாட்களியலயய மரணமளடந்தபார். 
எையவ அவர் தம்முளடய சிற்றன்ளையபால 
வைர்க்கப்ட்டபார். உலக விவகபாரங்களை யநபாக்கி 
அவரது கவைம் செலலபாதிருக்க, சித்தபார்த்தரின் 
தந்ளத அவருக்குப ்திைபாறபாவது வயதில 
யயெபாதரபா என்ற இைவரசிளய மணமுடித்து 
ளவத்தபார். சித்தபார்த்தர் யயெபாதரபாவுடன் சிறிது 
கபாலம் மகிழ்ச்சியபாை இலலற வபாழ்வு வபாழ்ந்தபார். 
அவர்களுக்கு ரபாகுலன் என்ற மகன் பிறந்தபான்.

ஒருநபாள் மபாளல, சித்தபார்த்தர் நகர்வலம் 
வந்தய்பாது, உறவிைர்கைபால ளகவிடப்ட்ட 
ஒரு முதியவர், வலியபால கதறிக்சகபாண்டிருந்த 
ஒரு யநபாயபாளி, இறந்த உடளலச் சுற்றி அழுது 
சகபாண்டிருந்த உறவிைர்கள் ஆகியயபாளரப 
்பார்த்தபார். இந்தக் கபாட்சிகைபால சித்தபார்த்தர் 
மையவதளை அளடந்தபார். உலளகத் துறந்த 
துறவி ஒருவர் எந்த விதமபாை துயரமும் இன்றி 
இருப்ளதயும் ்பார்த்தபார். இந்த ‘நபான்கு ச்ரும் 
கபாட்சிகள்’ அவளர உலளகத் துறக்கவும், 
துன்்ங்களுக்கபாை கபாரணத்ளதத் யதடவும் 
தூண்டிை. கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 537இல தைது 
முப்தபாவது வயதில அவர் தைது மளைவி, 
மகளைத் துறந்து, அரண்மளைளய விட்டு 
சவளியயறி, உண்ளமளயத் யதடி கபாட்டிற்குச் 
சென்றபார். அங்குமிங்கும் திரிந்தளலந்து 
சமயயறிளவ நபாடிைபார். இக்கபாலத்தில ஒரு நபாள் 
ஓர் அரெ மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தபார். சதபாடர்ந்து 
்ல நபாட்கள் அமர்ந்திருந்த அவருக்கு சமயயறிவு 
கிட்டியது. அவர் சமயயறிவு அளடந்த அந்த இடம் 
இன்ளறய பீ்பாரில உள்ை புத்த கயபா ஆகும். இது 
‘ம்பாய்பாதி யகபாவில‘ என்று அளைக்கப்டுகிறது.

தைக்கு சமயயறிவு ஏற்்ட்டதும், தமது 
அறிளவ மக்களுக்கு அளிக்க புத்தர் முடிவுசெயதபார். 
புத்த கயபாவிலிருந்து வபாரணபாசி சென்ற அவர், 
ெபாரநபாத்தில தைது முதல ய்பாதளைளயச் செயதபார். 
மகதம், யகபாெல நபாடுகளில ய்பாதளை செயதபார். 
அவருளடய செபாந்த குடும்்த்திைர் உட்்ட ்லர் 
அவருளடய சீடர்கைபாகிைர். 45 ஆண்டுகள் 
ய்பாதளை செயத பிறகு, கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 487இல 
தமது 80வது வயதில குஷிநகரத்தில (உத்தரப 
பிரயதெத்தின் யகபாரக்பூர் அருயக) ்ரிநிர்வபாணம் 
அளடந்தபார்.

தபௌத்தத்தின் வபாத்னகள்
(i)  நபான்குச்ரும் உண்ளமகள்: 1. உலகம் 

துன்்மும் துயரமும் நிளறந்தது 2. ஆளெயும் 
ஏக்கமும்தபான் இந்தத் துன்்த்திற்குக் கபாரணம். 
3 ஆளெளய, ஏக்கத்ளத அடக்குவதன் மூலம் 
இந்த துன்்ம் அலலது வலிளயப ய்பாக்கலபாம். 
4. இளத ஒழுக்கமபாை வபாழ்க்ளக வபாழ்வதன் 
மூலம் அலலது புத்தர் கூறிய உத்தமமபாை 
எண்வழிப ்பாளத மூலம் அளடய முடியும்.

(ii)  நிர்வபாணம் அளடதல: புத்தரின் 
ய்பாதளையின்்டி, ஒரு மனிதன் உயர்ந்த 
ஆைந்தம் அலலது நிர்வபாணத்ளத அளடய 
யவண்டுசமனில, அதளை ஒழுக்கமபாை 
வபாழ்க்ளகயின் மூலமும், புத்தரின் எண்வழிப 
்பாளதளயக் களடபபிடிப்தன் மூலமும் எட்ட 
முடியும்.

(iii)  உன்ைதமபாை எண்வழிப ்பாளத: தூய 
மைநிளலளய அளடவதற்கபாக புத்தர் 
கீழ்க்கண்டவற்ளறப ய்பாதித்தபார். 
1. நன்ைம்பிக்ளக 2. நலல ஆர்வம்  
3. நற்ய்ச்சு 4. நற்செயல 5. நலவபாழ்க்ளக 
முளற 6. நன்முயற்சி 7. நற்சிந்தளை 8. 
நலல தியபாைம். இந்த எண்வழிப ்பாளதளயக் 
களடபபிடிபய்பார் தூய மைநிளலளய 
அளடவபார்கள் என்றபார் புத்தர்.

தபௌத்தம் பரவுதல்
தம்முளடய ய்பாதளைகளை இந்தியபாவின் 

்லயவறு ்குதிகளுக்கும் ்ரபபுவதற்கபாக 
புத்தர் ச்ௌத்த ெங்கத்ளத நிறுவிைபார். 
ச்ௌத்தத்ளதப ்ரப் பிட்சுக்களும் (ஆண் 
துறவிகள்), பிட்சுணிகளும் (ச்ண் துறவிகள்) 
நியமிக்கப்ட்டபார்கள். இவர்கள் எளிளமயபாை 
துறவு வபாழ்க்ளக வபாழ்ந்தபார்கள். ச்ௌத்தம் 
மத்திய ஆசியபா, இலங்ளக, திச்த், சதன்கிைக்கு 
ஆசியபா, கிைக்கத்திய நபாடுகைபாை சீைபா, 
மங்யகபாலியபா, சகபாரியபா, ஜப்பான், வியட்நபாம் 
ஆகிய நபாடுகளுக்கும் ்ரவியது.
தபௌத்தத்தில் பிளவு

கனிஷ்கரின் ஆட்சிக் கபாலத்தில, ச்ௌத்தத் 
துறவி நபாகபார்ஜுைபா என்்வர் ச்ௌத்தத்தில 
ஒரு சீர்திருத்தத்ளதக் சகபாண்டு வந்தபார். 
ச்ௌத்தம், ஹீையபாைம், ம்பாயபாைம் என்று இரு 
பிரிவுகைபாகப பிரிந்தது.
ஹீையபாைம் (சிறிய ்பாளத) - இது புத்தர் 
ய்பாதித்த அெல வடிவம். இந்த வடிவத்ளதப 
பின்்ற்றியவர்கள் புத்தளரத் தமது குருவபாக 
ஏற்றபார்கள். அவளரக் கடவுைபாக வழி்டவிலளல. 
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624. அறிவு மலர்ச்சியும், ெமூக-அரசியல மபாற்றங்களும்

இவர்கள் உருவ வழி்பாட்ளட மறுத்தபார்கள். 
மக்கள் சமபாழியபாை ்பாலி சமபாழிளயயய 
சதபாடர்ந்து ்யன்்டுத்திைபார்கள்.
1. ம்பாயபாைம் (ச்ரிய ்பாளத) - புத்தர் 
கடவுைபாக வழி்டப்ட்டபார். ய்பாதிெத்துவர் 
அவருளடய முந்ளதய அவதபாரமபாகக் 
கருதப்ட்டபார். ம்பாயபாைத்ளதப பின்்ற்றுயவபார் 
புத்தர், ய்பாதிெத்துவரின் சிளலகளை நிறுவி 
அவர்கைது புகழ் ்பாடும் மந்திரங்களைச் செபாலலி 
வழி்ட்டைர். பின்ைர் இவர்கள் தம்முளடய மத 
நூலகளை ெமஸ்கிருதத்தில எழுதிைபார்கள். இந்த 
வளக ச்ௌத்தத்ளத கனிஷ்கர் ஆதரித்தபார்.
தபௌத்தத்தின் வீழச்சி
கீழ்க்கண்ட கபாரணங்கைபால இந்தியபாவில ச்ௌத்த 
மதம் வீழ்ச்சி ச்ற்றது.
1.  புத்தம் மக்களின் சமபாழியில (்பாலி) பிரச்ெபாரம் 

செயயப்ட்டதைபால நன்கு ச்யர் ச்ற்றிருந்தது. 
பிற்கபாலத்திய நூலகள் ெமஸ்கிருதத்தில 
எழுதப்ட்டதபால, ெபாமபானிய மக்களுக்கு 
அவற்ளறப புரிந்துசகபாள்வது கடிைமபாக 
இருந்தது.

2.  ச்ௌத்தம் ஹீையபாைம், ம்பாயபாைம் என்று 
பிைவுண்டதும் மற்சறபாரு முக்கியமபாை 
கபாரணம். ம்பாயபாைத்தில உருவ வழி்பாடு 
இருந்ததபால, ச்ௌத்தத்திற்கும், இந்து 
மதத்திற்கும் யவறு்பாடு இலலபாமல ய்பாைது.

3.  குபதர்களின் கபாலத்தில ச்ௌத்தம் அரெ 
ஆதரளவ இைந்தது. 

4.  யமலும் ்ூணர்கள், துருக்கியர்களின் 
்ளடசயடுபபுகள் புத்தத்ளதக் கிட்டத்தட்ட 
அழித்துவிட்டை.

 4.7  பி்ற அ்ேதீக பிரிவுகள்
ஆசிேகம்

ச்ௌத்தமும், ெமணமும் யதபான்றிய கபாலத்தில 
ஆசிவகம் என்சறபாரு பிரிவும் யதபான்றியது. அளதத் 
யதபாற்றுவித்தவர் மக்கலி யகபாெலர் (மஸ்கரிபுத்திர 
யகபாெலர்) என்்வர். இவர் மகபாவீரரின் 
நண்்ர். சிறிது கபாலத்திற்கு இருவரும் யெர்ந்து 
இருந்திருக்கிறபார்கள். பின்ைர் யகபாெலர் பிரிந்து 
ஆசிவகப பிரிளவத் யதபாற்றுவித்தபார். நபாத்திகப 
பிரிவபாை ஆசிவகம் மனிதர்களின் நிளலளய 
அவர்களுளடய ்ளைய விளைகள்தபான் 
தீர்மபானிக்கின்றை என்று கூறும் விளைப்யன் 
(கர்மம்) என்ற யகபாட்்பாட்ளட நிரபாகரித்தது. 
யகபாெலர் தர்மயமபா, ்க்தியயபா எந்தவிதத்திலும் 
மனிதர்களின் இறுதி நிளலளயத் தீர்மபானிக்கபாது 
என்று வபாதிட்டபார்.

ஆசிவகர்கள் சதன்னிந்தியபாவில சிறு 
எண்ணிக்ளகயில இருந்தபார்கள். யெபாைர்கள் 
கபாலத்தில அவர்கள் மீது ஒரு சிறபபு வரி 
விதிக்கப்ட்டது. புத்தர்களின் இலக்கியமபாை 
மணியமகளல, ெமணர்களின் இலக்கிய நூலபாை 

புத்தரின் சநருக்கமபாை 
சீடரபாக இருந்தவர் 
ஆைந்தன். அவர் ஒருமுளற 
புத்தரிடம், ‘ச்ண்கள் 
துறவியபாக முடியுமபா?’ எைக் 

யகட்டபார். அதற்குப புத்தர், ‘ச்ண்கள் உலக 
இன்்ங்களையும் ஆடம்்ரங்களையும் 
துறந்தபால, அவர்களும் ஆண்களைப ய்பால 
துறவியபாக முடியும்; சமயயறிளவயும் அளடய 
முடியும்’ என்றபார்.
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நீலயகசி, ளெவ நூலபாை சிவஞபாைசித்தியபார் 
ஆகிய தமிழ் நூலகளில ஆசிவகத் தத்துவத்ளதப 
்ற்றிய செயதிகள் ஓரைவுக்கு உள்ைை.
கண-சஙகஙகள்

மகபாவீரர், புத்தர் ஆகியயபார் கபாலத்தில 
முடியபாட்சிகள், கண-ெங்கங்கள் எைப்டும் 
குலக்குழு ஆட்சி என்று இரு யவறு்ட்ட அரசு 
வடிவங்கள் இருந்தை. யவத ெடங்குகளைச் 
செயய மறுத்தல, வர்ணபாசிரம முளறளய 
எதிர்த்தல ஆகியளவ மூலம் கண-ெங்கங்கள் 
முடியபாட்சிகளுக்கு ஓர் அரசியல மபாற்ளறத் 
தந்தை. ெபாக்கியர்கள், யகபாலியர்கள், மலலர்கள் 
ய்பால கண-ெங்கங்கள் ஒயர ஓர் குலத்தபால 
ஆைளவயபாகவும் இருந்தை. அயத யநரத்தில 
விரிஜஜிகள், விருஷ்ணிகள் (இது ளவெபாலியில 
இருந்த ஒரு கூட்டளமபபு) ய்பான்று ்ல 
குலங்களின் கூட்டளமப்பாகவும் இருந்தை. கண-
ெங்கங்களில ெத்திரிய ரபாஜகுலம் என்ற ஆளும் 
குடும்்ங்கள், அடிளமகளும் சதபாழிலபாைர்களும் 
அடங்கிய தபாஸை கர்மகபாரர்கள் எை இருவளகயபாை 
ெமூகப ்டிநிளலகள்தபான் இருந்தை. 

 4.8  அரசுகள் உருோககம்
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றபாண்டில 

அரெபாட்சிகள், குழு ஆட்சிகள், குடித்தளலளம 
ஆட்சிகள் ஆகியவற்றின் உருவபாக்கமும், 
நகரங்களின் உருவபாக்கமும் நிகழ்ந்தை. 
ச்ரியைவிலபாை குடித்தளலளம ஆட்சி 
அளமபபுகளிலிருந்து அரெபாட்சிகள் யதபான்றிை. 
ரிக் யவதகபால ்ரதர், ்பாசு, தரிசு, துர்வசு ய்பான்ற 
்ைங்குடி மளறந்து குரு, ்பாஞெபாலர் ய்பான்ற 
புதிய ்ைங்குடிகள் முன்ைணிக்கு வந்தை. புத்த 
இலக்கியங்கள் ்திைபாறு ம்பாஜை்தங்களைப 
்ட்டியலிடுகின்றை. ஜை்தங்களில சமபாழி மற்றும் 
்ண்்பாட்டில ஒரு ச்பாதுத்தன்ளம இருக்கும். ஆைபால 
ம்பாஜை்தங்களில ்லயவறு ெமூக, ்ண்்பாட்டுக் 
குழுக்கள் வபாழ்ந்தை. அரெபாட்சிகள் உருவபாைதும், 
்லயவறு நபாடுகளிளடயய யமலபாதிக்கத்திற்கபாை 
ய்பாரபாட்டங்கள் அடிக்கடி நடந்தை. எதிரிகளின் 
மீது ய்ரரெருக்கு உள்ை அதிகபாரத்ளதக் கபாட்ட 
ரபாஜசூயம், அஸ்வயமதம் ய்பான்ற யவள்விகள் 
நடத்தப்ட்டை. ரிக்யவத ்ட்டமபாை ‘ரபாஜன்’ 
என்்தற்கு ் திலபாக ெபாம்ரபாட், ஏக்ரபாட், விரபாட், ய்பாஜன் 
ய்பான்ற ்ட்டங்களை மன்ைர்கள் ்யன்்டுத்திைர்.

முடியாட்சி அதிகாரத்தின் ேளர்ச்சி
அரெருக்கு முழுளமயபாை அதிகபாரம் 

இருந்தது. ரிக் யவத கபாலத்தின் ெள் இபய்பாது 
இலளல. ய்பார், அளமதி, நிதி சகபாள்ளககளுக்கு 

ெமிதியின் உதவிளய அரெர் நபாடிைபார். 
ெள்கள் இருந்தபாலும் கூட, அரெரின் அதிகபாரம் 
அதிகரித்துக் சகபாண்யட சென்றது. ெத்தப 
பிரபாமணம் ‘அரெர் தவறிளைக்கபாதவர், அளைத்து 
விதமபாை தண்டளைகளிலிருந்தும் விலக்குப 
ச்ற்றவர்’ என்கிறது. அரெ அதிகபாரத்தின் 
வைர்ச்சி விரிவு்டுத்தப்ட்ட நிர்வபாக அளமபபில 
பிரதி்லித்தது. இபய்பாது அரெருக்கு ஆட்சியில 
துளணபுரிய வரிவசூல அதிகபாரி (்கதுகர்), 
யதயரபாட்டி (சூதபா), சூதபாட்டக் கண்கபாணிப்பாைர் 
(அக்ஷர்பா), அரண்மளை கபாரியஸ்தர் (ெத்திரி), 
யவட்ளடத் துளணவர் (யகபாரிகர்த்தைபா), 
அரெளவயிைர் (்லயகபாலபா), தச்ெர் (தக்ஷன்), யதர் 
செய்வர் (ரதகபார) என்று ்லர் இருந்தபார்கள். 
யமலும் யகபாவில, இரபாணுவம் சதபாடர்்பாை 
அதிகபாரிகைபாை புயரபாகிதர் (யெபளலன்), தை்தி 
(யெைபானி), கிரபாம அதிகபாரி (கிரபாமணி) ய்பான்யறபார் 
இருந்தைர். யவதகபாலத்தின் பிற்்குதியில 
கிரபாமத்தளலவரபாகவும் இரபாணுவ அதிகபாரியபாகவும் 
இருந்த கிரபாமணிதபான் கிரபாமத்தில அரெ அதிகபாரம் 
செலுத்தப்டுவதற்கபாை இளணப்பாக இருந்தபார். 
அரெயர நீதி வைங்கிைபார். ெமயங்களில நீதி 
வைங்கும் ச்பாறுபள் அரெளவ அதிகபாரிகைபாை 
அத்யக்கபாக்களிடம் அளித்தபார். கிரபாமங்களில 
கிரபாம்யவபாதின் என்ற கிரபாம நீதி்தியும், ெ்பா என்ற 
கிரபாம நீதிமன்றமும் நீதி வைங்கிை. குற்றங்களுக்குத் 
தண்டளை கடுளமயபாக இருந்தது.
மைகதத்தின் உருோககம்

முடியபாட்சிகளில களடபபிடிக்கப்ட்ட 
அரசியல கண-ெங்கங்களின் முளறயிலிருந்து 
மபாறு்ட்டிருந்தது. அரெபாட்சிகள் ஒரு 
ளமயப்டுத்தப்ட்ட அரசுடன் இயங்கிை. அரசியல 
அதிகபாரம் ஆளும் குடும்்த்திடம் குவிந்திருந்தது. 
இது மரபுரிளமயபாக வந்ததபால, வம்ெங்கைபாக மபாறிை. 
்ரீக்ஷத் (அளமச்ெர்கள்), ெ்பா (ஆயலபாெளைக் குழு) 
ய்பான்ற ஆயலபாெளை அளமபபுகள் இருந்தை. ெ்பா 
வரிவசூல செயது, தளலநகரில இருந்த கருவூலத்தில 
செலுத்தியது. அங்கிருந்து அது இரபாணுவச் செலவு, 
அரசு அதிகபாரிகளுக்கபாை ஊதியம் ய்பான்ற ச்பாதுப 
்ணிகளுக்கு மறு விநியயபாகம் செயயப்ட்டது.

அக்கபாலத்து இலக்கியங்களில குறிபபிடப்டும் 
அரசுகளில கபாசி, யகபாெலம், மகதம் ஆகியளவ 

வட இந்தியபா, வடக்யக கபாபூல ் ள்ைத்தபாக்கிலிருந்து 
சதற்யக யகபாதபாவரி வளர ்ரவியிருந்தது. இங்கு 
கபாசி, யகபாெலம், அங்கம், மகதம், வஜஜி, மலலபா, 
யெதி, வட்ெபா, குரு, ் பாஞெபாலம், மத்ெயம், சூரயெைம், 
ஆெபாகம், அவந்தி, கபாந்தபாரம், கபாம்ய்பாஜம் என்று 
்திைபாறு ம்பாஜை்தங்கள் யதபான்றிை.
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ெக்திவபாயந்தளவயபாக உருவபாகிை. இந்த 
அரெபாட்சிகயைபாடு ய்பாட்டியிட்ட ஒயர குடியரசு 
ளவெபாலிளயத் தளலநகரமபாகக் சகபாண்ட 
விருஜஜி. இரபாணுவ ரீதியபாகவும் ச்பாருைபாதபார 
ரீதியபாகவும் மிகவும் ெபாதகமபாை இடமபாை 
கங்ளகச் ெமசவளிளயக் ளகப்ற்றுவதற்கு நடந்த 
ய்பாரபாட்டத்தில மகதம் சவற்றி ச்ற்றது. அதன் முதல 
முக்கியமபாை அரெர் பிம்பிெபாரர். அவர் ளவெபாலியின் 
செலவபாக்கு மிக்க லிச்ெபாவி குலத்துடனும் யகபாெல 
அரெ குடும்்த்துடனும் திருமண உறவுகள் ளவத்து, 
அங்கத்ளதக் ளகப்ற்றிைபார் (இபய்பாளதய யமற்கு 
வங்கம்). இந்த நடவடிக்ளக அவர் கங்ளகச் 
ெமசவளிளய அளடய உதவியது.

ஈரபானில அசிரியப ய்ரரசும் 
இந்தியபாவில மகதப ய்ரரசும் 
உருவபாக இரும்புக் கலபள் 
ெபார்ந்த விவெபாயம் வழிவகுத்தது.

ஒரு விரிவபாை நிர்வபாக முளறளய 
ஏற்்டுத்துவதில பிம்பிெபாரர் சவற்றிச்ற்றபார். 
அவரது நிர்வபாக முளறயில கிரபாமம்தபான் அடிப்ளட 
அலகு. கிரபாமங்களைத் தவிர வயலகள், யமயச்ெல 
நிலங்கள், தரிசுநிலங்கள், கபாடுகள் (ஆரண்யம், 
யகந்ரம், வைம்) ஆகியளவயும் இருந்தை. ஒவ்சவபாரு 
கிரபாமமும் கிரபாமணி என்ற கிரபாமத்தளலவரின் 
அதிகபாரத்தின் கீழ் இருந்தது. வரிவசூல செயது, 
கருவூலத்தில செலுத்துவது இவரது ச்பாறுபபு. 
ெபாகு்டி செயயப்டும் நிலங்களை அைந்து, 
விளைச்ெலின் மதிபள் அைவிட்டு, கிரபாமணிக்கு 
உதவி செயய அதிகபாரிகள் இருந்தபார்கள். நிலவரி 
(்லி) தபான் அரசின் முக்கியமபாை வருவபாய ஆதபாரம். 
விளைச்ெலில அரசிற்கபாை ்ங்கு (்பாகம்) ெபாகு்டி 
செயயப்ட்ட நிலத்தின் ்ரபபிற்கு ஏற்ற அைவில 
நிர்ணயம் செயயப்ட்டது. ஆறில ஒரு ்ங்கு 
உரிளமயபாைவர் என்று ச்பாருள் ்டும் ெட்்பாகின் 
என்ற செபால அரெளரக் குறிக்கிறது. எையவ அங்கு 
ஒரு விவெபாயப ச்பாருைபாதபாரம் இயங்கிவந்தது.

பிம்பிெபாரரின் புதலவரபாை அஜபாதெத்ரு 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 493இல தைது தந்ளதளயக் 
சகபான்றுவிட்டு அரியளண ஏறியதபாகச் 
செபாலலப்டுகிறது. இரபாணுவ சவற்றிகளின் 
மூலம் ஆட்சிளய விரிவு்டுத்தும் தைது 
தந்ளதயின் சகபாள்ளகளய இவரும் சதபாடர்ந்தபார். 
மகதத்தின் தளலநகரபாை இரபாஜகிரு்ம் ஐந்து 
மளலகைபால சூைப்ட்டிருந்ததபால, சவளியிலிருந்து 
வரும் அ்பாயங்களிலிருந்து தகுந்த ்பாதுகபாபபு 
அளித்தது. அஜபாதெத்ரு இந்த ரபாஜகிரு்க் 
யகபாட்ளடளய வலுப்டுத்திய அயத யவளையில 

கங்ளகக்களரயில ்பாடலிகிரபாமத்தில மற்சறபாரு 
யகபாட்ளடளயக் கட்டிைபார். இது உள்ளூர் 
உற்்த்திகளுக்கபாை ்ரிமபாற்ற ளமயமபாக 
விைங்கியது. பின்ைர் சமௌரியத் தளலநகர் 
்பாடலிபுத்திரமபாக இது மபாறியது. அஜபாதெத்ரு 
கி.மு. (ச்பா.ஆ.மு). 461இல இறந்தபார். இவருக்குப 
பிறகு ஐந்து அரெர்கள் ஆட்சிசெயதபார்கள். 
எலயலபாருயம தந்ளதளயக் சகபான்று ஆட்சிக்கு 
வரும் அஜபாதெத்ருவின் உதபாரணத்ளதப 
பின்்ற்றிைபார்கள். இப்டித் சதபாடர்ந்து தந்ளதளயக் 
சகபாலவதபால மைம்சவறுத்த மகத மக்கள் களடசி 
அரெரின் ரபாஜபபிரதிநிதியபாை சிசுநபாகளர அரெரபாக 
நியமித்தபார்கள். கிட்டத்தட்ட அளர நூற்றபாண்டு 
கபாலம் ஆட்சி செயத பிறகு சிசுநபாக வம்ெம் மகபா்த்ம 
நந்தரிடம் ஆட்சிளய இைந்தது. இவர்தபான் நந்த 
வம்ெத்ளதத் யதபாற்றுவித்தவர். நந்த வம்ெம்தபான் 
வட இந்தியபாவின் முதல ெத்திரியரலலபாத 
வம்ெமபாகும்.

 4.9  தமைௌரியப் வபரரசு - அரசும் சமூகமும்

தமைௌரிய அரசர்கள்
ெபாணக்கியர் அலலது சகௌடிலயர் என்று 

அறியப்ட்ட விஷ்ணுகுபதருக்கு நந்த அரெயரபாடு 
வியரபாதம் ஏற்்ட்டதும், அவர் நந்த அரெளர 
ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவதபாகச் ெ்தயமற்றபார்.
மபாசியடபானிய அசலக்ெபாண்டரின் வீரதீரத்திைபால 
கவரப்ட்டதபாக நம்்ப்டும் ெந்திரகுபதர் 
தமக்கபாை ஒரு அரளெ அளமக்கும் யநபாக்கில 
்ளடகளைத் திரட்டி நலவபாயபபுகளுக்கபாகக் 
கபாத்திருந்தபார். அசலக்ஸைபாண்டர் 
மரணமளடந்தளதக் யகள்விப்ட்ட ெந்திரகுபதர் 
மக்களைத் தூண்டிவிட்டு, மக்கள் உதவியயபாடு 
அசலக்ஸைபாண்டர் தட்ெசீலத்தில விட்டுச் சென்றிருந்த 
்ளடளய விரட்டிைபார். 
பிறகு அவர், தமது 
கூ ட் ட பா ளி க ளு ட ன் , 
் பா ட லி பு த் தி ர த் தி ற் கு 
அணிவகுத்து வந்து, 
கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). 321 
இல நந்த அரெளரத் 
ய த பா ற் க டி த் த பா ர் . 
இவ்வபாறபாக சமௌரிய 
வம்ெம் உருவபாைது.

ெ ந் தி ர கு ப த ரி ன் 
ஆட்சியின் ய்பாது, 
ஆசியபா ளமைரிலிருந்து இந்தியபா வளரக்கும் 
தன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ளவத்திருந்த 
அசலக்ஸைபாண்டரின் தை்தி செலயூகஸ் நியகடர் 
சிந்து நதிளயத் தபாண்டி இந்தியபாவிற்கு 

ெந்திரகுபத சமௌரியர்
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்ளடசயடுத்து வந்தய்பாது ெந்திரகுபதரிடம் 
யதபாற்றுபய்பாைபார். செலயூகஸின் தூதரபாை 
சமகஸ்தனிஸ் இந்தியபாவியலயய தங்கிவிட்டதபாகச் 
செபாலலப்டுகிறது. அவரது இண்டிகபா என்ற நூல 
சமௌரியர் கபாலத்து அரசியளலயும் ெமூகத்ளதயும் 
அறிந்துசகபாள்ை உதவுகிறது.

கங்ளகச் ெமசவளியில தைது ஆதிக்கத்ளத 
நிளலநிறுத்திய பிறகு, அசலக்ஸைபாண்டரின் 
மளறவபால ஏற்்ட்ட சவற்றிடத்ளதப ்யன்்டுத்திக் 
சகபாள்ளும் யநபாக்கத்யதபாடு ெந்திரகுபதர், தைது 
கவைத்ளத வடயமற்குப ்க்கம் திருபபிைபார். 
இன்ளறய ஆபகனிஸ்தபான், ்லுசிஸ்தபான், 
மபாக்ரபான் ஆகிய ்குதிகளை உள்ைடக்கிய 
வடயமற்கு எந்த எதிர்பபுமின்றிச் ெரணளடந்தது. 
அதன்பிறகு ெந்திரகுபதர் மத்திய இந்தியபாவிற்கு 
நகர்ந்தபார். தைது வபாழ்வின் இறுதிக்கபாலத்தில, 
தீவிர ெமணரபாக மபாறிவிட்ட அவர், தைது மகன் 
பிந்துெபாரருக்கபாகப ்தவி விலகிைபார் என்று ெமண 
இலக்கியங்கள் கூறுகின்றை.

பிந்துெபாரர் தைது ஆட்சியில சமௌரிய அரளெ 
கர்நபாடகம் வளர விரிவு்டுத்திைபார். அவரது 
மளறவின்ய்பாது இந்தியபாவின் ச்ரும்்குதி 
சமௌரிய ஆட்சியின் 
கீழ் இருந்தது. கி.மு.  
(ச்பா.ஆ.மு). 268இல 
பிந்துெபாரருக்குப பின் 
அயெபாகர் அரெரபாைபார். 
சதற்கில எஞசியுள்ை 
்குதிகளையும் தைது 
ய்ரரசில இளணக்கும் 
ஆளெயபால தைது 
ஆட்சியின் எட்டபாவது 
ஆண்டில அவர் 
கலிங்கத்தின் மீது 
்ளடசயடுத்தபார். கலிங்க மக்கள் வீரத்யதபாடு ய்பார் 
புரிந்தைர். ஆைபால ச்ரும் உயிர்ப்லிகளுக்குப 
பிறகு அவர்கள் யதபாற்கடிக்கப்ட்டைர். இந்தப 
ய்பாரும் ்டுசகபாளலகளும் அயெபாகளரப ச்ரிதும் 
்பாதித்தை. அவர் ய்பாரிடுவளத விட்டுவிட முடிவு 
செயதபார். புத்தத் துறவி உ்குபதளரச் ெந்தித்த 
பின்ைர், அயெபாகர் தீவிர புத்தப ்ற்றபாைரபாக மபாறி, 
தைது புத்த தம்மத்ளதப ்ரப் ஆரம்பித்தபார். 
தன்ளையய சவற்றி சகபாள்வதும், மனிதர்களின் 
மைளத தம்மத்தபால (தம்மம் – ்பாலி; தர்மம் 
- ெமஸ்கிருதம்) சவற்றி சகபாள்வதும்தபான் 
உண்ளமயபாை சவற்றி என்று அவர் அறிவித்தபார். 
அளவ ்பாளறகளில ச்பாறிக்கப்ட்டை. 

சமபாத்தம் உள்ை 33 கலசவட்டுகளில 14 
முக்கியமபாை ்பாளறக் கலசவட்டுகள், 7 தூண் 
பிரகடைங்கள், 2 கலிங்கக் கலசவட்டுகள். இளவ 
ய்பாக, சிறு ்பாளறக் கலசவட்டுகளும், தூண் 
பிரகடைங்களும் உண்டு. சமௌரியப ய்ரரசு 
்ற்றி, குறிப்பாக அயெபாகரின் தம்ம ஆட்சிளயப 
்ற்றி அறிய இளவ மிகவும் நம்்கமபாை 
ஆதபாரங்கைபாகத் திகழ்கின்றை.

தைது கலிங்கக் கலசவட்டு ஒன்றில அவர் ய்பார் 
மற்றும் சவற்றிக்கபாக நடந்த ்டுசகபாளலகளைப 
்பார்த்துத் தபாம் அளடந்த மை யவதளைளய அயெபாகர் 
்திவு செயதுள்ைபார். மற்சறபாரு கலசவட்டில, தபாம் 
இனியமல கலிங்கப 
ய்பாரில நடந்த 
் டு ச க பா ள ல க ளி ல 
நூற்றில ஒரு ் ங்ளகக் 
கூட, ஏன் ஆயிரத்தில 
ஒரு ்ங்ளகக்கூட 
ச்பாறுத்துக்சகபாள்ைப 
ய்பாவதிலளல என்று 
குறிபபிட்டுள்ைபார்.

உ யி ர் க ள ை க் 
கபாக்கும் அயெபாகரின் 
ச ் ரு வி ரு ப ் ம் 
வி ல ங் கு க ள ை க் 
கபாக்கும் ச்பாருட்டும் விரிவளடந்தது. 
விலங்குகளைப ்லியிடுவது தளட செயயப்ட்டது. 
விலங்குகளுக்கபாை மருத்துவமளைகள் 
திறக்கப்ட்டை. அயெபாகர் தைது மகன் 
மயகந்திரளையும், மகள் ெங்கமித்திளரளயயும் 
தம்மம் குறித்த தைது செயதிளயப ்ரபபுவதற்கபாக 
இலங்ளகக்கு அனுபபிைபார். அயெபாகர் 38 
ஆண்டுகள் ஆட்சி செயத பின் உயிர் துறந்தபார்.

நபான்கு சிங்கங்களைக் சகபாண்ட நமது 
யதசியச் சின்ைம் ெபாரநபாத்தில உள்ை அயெபாகர் 
தூளண பிரதி்லிக்கும் விதமபாகயவ யதர்வு 
செயயப்ட்டுள்ைது.

தமைௌரிய ஆட்சி நிர்ோகம்
சதபாடக்க ஆண்டுகளில 

சமௌரிய அரசு எடுத்த சில 
நடவடிக்ளககள் ெமூக 
முன்யைற்றத்திற்குப ச்ரிதும் 
உதவிை. ஒரு ச்ரிய 
நிளலயபாை ரபாணுவத்ளத 
அளமக்கவும், ்ரந்த நிர்வபாக 
அளமபள் உருவபாக்கவும் வரிகளை உயர்த்தியது. 

சமௌரியப ய்ரரெர் 
அயெபாகர்

அயெபாகர் கற்றூண், 
அலகபா்பாத்

IX_Std_History_TM_Unit _4.indd   65 2/10/2020   9:59:28 AM



664. அறிவு மலர்ச்சியும், ெமூக-அரசியல மபாற்றங்களும்

சமௌரியர்கள் செயலதிறம்மிக்க அரெபாட்சி 
முளறளய உருவபாக்கிைர். நிர்வபாகத்தின் 
தளலவர் அரெர். அவருக்கு அளமச்ெர் குழு 
உதவிபுரிந்தது. மகபாமபாத்யரயர்கள் என்ற 
அதிகபாரிகள் அளமச்ெர்களுக்குச் செயலபாைர்கைபாகப 
்ணியபாற்றிைபார்கள். வருவபாயக்கும் 
செலவிைங்களுக்கும் ச்பாறுப்பாை அதிகபாரி 
ெம்ர்த்தபா என்றளைக்கப்ட்டபார். ய்ரரசு நபான்கு 
மபாநிலங்கைபாகப பிரிக்கப்ட்டிருந்தது. அவற்ளற 
ஆளுநர்கள் ஆட்சி செயதபார்கள். ச்ரும்்பாலும் 
இைவரெர்கயை ஆளுநரபாக செயல்ட்டைர் .

மபாவட்ட நிர்வபாகம் ஸதகானி்கா என்்வரின் 
கீழ் சகபாண்டு வரப்ட்டது. ஐந்து முதல ்த்து 
கிரபாமங்களின் நிர்வபாகியபாக ர்கா்பர் என்ற 
்ட்டத்துடன் ஒருவர் நியமிக்கப்ட்டபார். நகர 
நிர்வபாகம் ந்ர்கா என்்வர் ச்பாறுபபில இருந்தது. 
இவரது தளலளமயில தலபா ஐந்து உறுபபிைர்கள் 
சகபாண்ட ஆறு குழுக்கள் தமது கடளமகளைச் 
செயதை. 

ெந்திரகுபதரின் அளமச்ெரபாை 
ெபாணக்கியர் அர்த்தெபாஸ்திரம் 
என்ற நூளல எழுதிைபார். இது 
சமௌரிய ஆட்சி நிர்வபாகம் ்ற்றி 
விரிவபாக எடுத்துளரக்கிறது.

அேர்கள் வமைறதகாணை பணிகள்:
i) சவளிநபாட்டிைளரக் கவனித்துக் சகபாள்ைல,
ii)  குடிமக்களின் பிறபபு, இறபபு ஆகியவற்ளறப 

்திவு செயதல,
iii) வணிகத்ளதக் கவனித்துக் சகபாள்ைல,
iv)  ் லயவறு உற்்த்தித் சதபாழிலகளைக் 

கவனித்துக் சகபாள்ைல,
v) சுங்க, கலபால வரி வசூலித்தல

நகர நிர்வபாகத்ளதப ய்பாலயவ 
ரபாணுவத்துளறயும் 30 ய்ர் சகபாண்ட 
குழுவபால நிர்வகிக்கப்ட்டது. இக்குழுவில 
தலபா ஐந்து உறுபபிைர்களைக் சகபாண்ட 
ஆறு துளணக்குழுக்கள் இருந்தை. கிரபாம 
மட்டத்தில, எலளலகளைப ்பாதுகபாப்து, நிலம் 
குறித்த ஆவணங்களைப ்ரபாமரிப்து, மக்கள் 
மற்றும் கபாலநளடகளின் எண்ணிக்ளகளயக் 
கணக்சகடுப்து ய்பான்ற ்ணிகளைச் செயய 
கிரபாமணி என்ற அதிகபாரி இருந்தபார். அதிகபாரிகள் 
உள்ளிட்ட ஒட்டுசமபாத்த நிர்வபாகத்ளதயும் 
கண்கபாணிக்க சிறந்த உைவுத் துளற இயங்கியது. 
எலலபா முக்கியமபாை ஊர்களிலும் நகரங்களிலும் 

நீதி வைங்க முளறயபாை நீதிமன்றங்கள் 
அளமக்கப்ட்டை. குற்றங்களுக்கபாை தண்டளை 
கடுளமயபாக இருந்தது.

புதிய குடியிருபபுகளை உண்டபாக்குதல, 
மக்களுக்கு நிலம் அளித்து, விவெபாயிகைபாக 
வபாை ஊக்குவித்தல, ்பாெை வெதிகளை 
ஏற்்டுத்துதல, நீர் ்கிர்ளவக் கட்டுப்டுத்துதல 
என்று கிரபாமப ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்டிற்கு 
அரசு உ்ரி வருவபாளயப ்யன்்டுத்தியது. 
யவைபாண்ளம, சுரங்கம், சதபாழில, வணிகம் 
ஆகியளவ அரசின் கட்டுப்பாட்டில இருந்தை. 
நிலத்தில தனியபார் செபாத்துரிளம உருவபாவளத 
அரசு விரும்்விலளல. நிலம் விற்்ளத அரசு 
தளட செயதது. சமௌரிய அரசு நகர யமம்்பாட்டிற்கு 
ஊக்கமளித்தது. அது ஈரபான், சமெ்யடபாமியபா, 
வடசீைத்தின் அரசுகளுக்கு நிலவழியபாக வணிகப 
ச்ருவழிகளை உருவபாக்கியது. அர்த்தெபாஸ்திரம், 
கபாசி, வங்கம் (வங்கபாைம்), கபாமரூ்ம் (அஸ்ஸைபாம்), 
மதுளர ஆகிய இடங்களைத் துணி உற்்த்தி 
ளமயங்கள் என்று குறிபபிடுகிறது. வட 
இந்தியபாவின் ் ை்ைப்பாை கறுபபு மட்்பாண்டங்கள் 
சதபாளலதூரத்தில இருக்கும் சதன்னிந்தியபா வளர 
்ரவியிருந்தது. இது சமௌரியர் கபாலத்து வணிகம் 
சதற்குவளர ்ரவியிருந்தளதக் கபாட்டுகிறது. 
நகரமயமபாக்கத்திற்கு வணிகம் ச்ரிய அைவில 
உதவியது. சகௌெபாம்பி, பிட்டபா, ளவெபாலி, 
ரபாஜகிருகம் ய்பான்ற புதிய நகரங்கள் யதபாஆப 
்குதியில உருவபாகிை.

கல்வி ்மையஙகள்

மடங்களும் யகபாவிலகளும் கலவி கற்பிக்கும் 
்ணிளயச் செயதை. மிகப ச்ரிய மடபாலயமபாை 
நபாைந்தபா மகதர்கள் கபாலத்திலதபான் கட்டப்ட்டது. 
கலவி ளமயங்களில புத்த, யவத இலக்கியங்கள், 
தர்க்கம், இலக்கணம், மருத்துவம், தத்துவம், 
வபாைவியல ஆகியளவ கற்றுத் தரப்ட்டை. 
ய்பார்க்களலயும் கற்றுத் தரப்ட்டது. கபாலபய்பாக்கில 

நபாைந்தபா ்லகளலக்கைகம்
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நபாைந்தபா அக்கபாலத்தின் மிகவும் குறிபபிடத்தக்க 
கலவி ளமயமபாகத் திகழ்ந்துள்ைது. அதன் நிர்வபாகச் 
செலவுகளுக்கபாக 100 கிரபாமங்களின் வருவபாய 
ஒதுக்கீடு செயயப்ட்டது. மபாணவர்களிடம் 

மீள்பார்்ே
� கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). ஆறபாம் நூற்றபாண்டு ச்பாருள், ்ண்்பாடு மற்றும் அறிவபாற்றல வைர்ச்சிக்கபாை 

கபாலகட்டமபாக இருந்தது.
� சீைபாவின் கன்பூசியஸின் அறசநறிகள், ்பாரசீகத்தில சஜபாரஸ்டரின் மதம், இந்தியபாவில மகபாவீரரின் 

மும்மணிகள், புத்தரின் எண் வழிப ் பாளத ஆகியை மனித குல வைர்ச்சியில புதிய விழிபபுணர்விளையும், 
மனித குலத்துக்கு யமலதிக ஒழுக்க சநறிகளையும் உருவபாக்கித் தந்தை.

� கி.மு.  (ச்பா.ஆ.மு). ஆறபாம் நூற்றபாண்டு மகபாஜை்தங்களின் உருவபாக்கத்ளத கண்டது. ்திைபாறு 
மகபாஜை்தங்களில மகதம் வலிளமமிக்க ய்ரரெபாக உருசவடுத்தது.

� ெந்திர குபத சமௌரியர் ெபாணக்கியரின் உதவியுடன் சமௌரிய அரெ மரள்த் யதபாற்றுவித்தபார்.
� சமௌரிய நிர்வபாக முளறயும், அயெபாகர் பின்்ற்றிய தம்மமும் விைக்கப்ட்டுள்ைை.

 பயிறசிகள் 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. ஒரு தத்துவப பிரிளவ நிறுவிய __________ 
எளிளமக்கும் தன்ைல மறுபபிற்கும் 
உதபாரணமபாக விைங்கிைபார்.
அ) புத்தர் ஆ) லபாயவபாட்யெ
இ) கன்ஃபூசியஸ் ஈ) சஜபாரபாஸ்டர்

2. மகபாவீரரின் ய்பாதளைகைபால ஈர்க்கப்ட்ட 
மகத அரெர் __________.
அ) தைநந்தர் ஆ) ெந்திரகுபதர்
இ) பிம்பிெபாரர் ஈ) சிசுநபாகர்

3. வடக்கில கபாபூல ்ள்ைத்தபாக்கிலிருந்து 
சதற்கில யகபாதபாவரி வளர ்ரவியிருந்த வட 
இந்தியபாவின் ___________ எைப்ட்ட 
்திைபாறு மபாநிலங்களின் அரசுகளின் எழுச்சி 
ஏற்்ட்டது. 
அ) ம்பாஜை்தங்கள் 
ஆ) கைெங்கங்கள்
இ) திரபாவிடம்
ஈ) தட்சிண்தபா

4. மும்மணிகள் (திரி ரத்ைபா) என்ற மூன்று 
சகபாள்ளககளை ய்பாதித்தவர் __________.
அ) புத்தர் ஆ) மகபாவீரர்  
இ) லபாயவபாட்யெ ஈ) கன்ஃபூசியஸ்

5. சமௌரிய ஆட்சி அளமபபு மற்றும் ெமூகம் குறித்த 
செயதிகளைத் தன் குறிபபுகைபால அளித்தவர்.
அ) மபார்க்யகபா ய்பாயலபா ஆ) ஃ்பாஹியபான்
இ) சமகஸ்தனிஸ் ஈ) செலயூகஸ்

6. (i)  மகத அரெர்களின் கீழ் இருந்த 
மகபாமபாத்யரயர்கள் அளமச்ெர்களுக்குச் 
செயலபாைர்கைபாகச் செயல்ட்டபார்கள்.

(ii)  சமகஸ்தனிஸ் எழுதிய ‘இண்டிகபா’ என்னும் 
வரலபாற்றுக் குறிபபு சமௌரிய ஆட்சி அளமபபு 
மற்றும் ெமூகம் குறித்த ஆவணமபாக 
விைங்குகிறது.

(iii)  ஒரு ய்ரரளெக் கட்டளமக்க நந்தர் செயத 
முயற்சிளய, சமௌரிய அரளெ உருவபாக்கிய 
அயெபாகர் தடுத்து நிறுத்திைபார்.

(iv)  மரபுகளின்்டி, ெந்திரகுபதர் அவரது 
வபாழ்வின் இறுதியில புத்த ெமயத்தின் 
தீவிரமபாை ஆதரவபாைரபாக இருந்தபார். 

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

கலவிக் கட்டணம் வசூலிக்கப்டவிலளல. 
மபாணவர்களுக்கு இலவெத் தங்குமிடமும் 
உணவும் தரப்ட்டை.
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II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1. சவவ்யவறு கபாலகட்டங்களைச் யெர்ந்த, 

பிரபார்த்தளைகளும் மரபுவழிக் களதகளும் 
அடங்கிய புனித இலக்கியத் சதபாகுபபு 
__________ ஆகும்.

2. கங்ளகச் ெமசவளியில ________ 
யவைபாண்ளமக்கு மபாடுகளின் யதளவ 
அவசியமபாைது.

3. ____________ தீர்த்தங்கரர்களின் நீண்ட 
மரபில வந்தவர் என்றும் 24வது மற்றும் 
களடசி தீர்த்தங்கரர் என்றும் ெமணர்கள் 
நம்புகிறபார்கள். 

4. புத்தருக்கு ஞபாயைபாதயம் ஏற்்ட்ட இடத்தில 
கட்டப்ட்டுள்ை ம்பாய்பாதி யகபாயில இன்றும் 
__________ இல உள்ைது.

5. சமௌரியப ய்ரரளெப ்ற்றியும் குறிப்பாக 
அயெபாகரின் தர்மம் ெபார்ந்த ஆட்சிளயப ்ற்றியும் 
அறிந்து சகபாள்ை ______________ ் பாளறக் 
குறிபபுகள் ச்ரிதும் உதவுகின்றை. 

III. சரியான கூற்்றத் வதர்வு தசயக
1. அ)  சவண்கலக் கருவிகளின் வரவபால கங்ளக 

ஆற்றங்களரயில இருந்த அடர்த்தியபாை 
கபாடுகளை அகற்றுவது எளிதபாைது.

ஆ)  அசிவிகம் யமற்கு இந்தியபாவில சிறு 
அைவில ்ரவியிருந்தது.

இ)  குறிபபிட்ட இைக்குழுக்கள் ஆதிக்கம் 
செலுத்திய நிலத்சதபாகுதிகள் 
சமௌரியர்களுக்கு முற்்ட்ட அரசுகள் 
எைப்ட்டை.

ஈ)  இலக்கியங்களில குறிபபிடப்டும் 
அரசுகளில கபாசி, யகபாெலம், மகதம் 
ஆகியளவ வலிளம ்ளடத்தளவயபாக 
இருந்தை.

2. அ)  மகதத்தின் முதல முக்கியமபாை அரென் 
அஜபாதெத்ரு.

ஆ)  நிர்வபாகத்துக்கபாை ஒரு விரிவபாை 
கட்டளமபள் உருவபாக்குவதில 
பிம்பிெபாரர் சவற்றிகரமபாகச் செயல்ட்டபார்.

இ)  வட இந்தியபாவில ஆட்சி செயத 
ெத்ரியர் அலலபாத அரெ வம்ெங்களில 
முதலபாமவர்கள் சமௌரியர்கைபாகும்.

ஈ)  ஒரு ய்ரரசுக்கபாை கட்டளமபள் 
உருவபாக்க நந்தர் யமற்சகபாண்ட 
முயற்சிளய அயெபாகர் தடுத்து நிறுத்திைபார்.

IV). தபாருத்துக

1.
எண் 
வழிப்பாளத - மிக உயரமபாை 

ெமணச்சிளல

2. ்பாகு்லி - அரசியல அறசநறிகளின் 
ெட்டத்சதபாகுபபு

3. வெந்த மற்றும் 
இளலயுதிர் 
கபால 
வரலபாற்றுப 
்தியவடு

-

ெட்டங்களும் 
புரபாணக்களதகளும் 
அடங்கிய புனித 
இலக்கியம்

4.
சஜண்ட் 
அசவஸ்தபா - முதல தீர்த்தங்கரர்

5. ரிெ்பா - தூய மைநிளலளய 
அளடவதற்கபாை ்பாளத

V. சுருககமைான வி்ை தருக
1. ஹீையபாைம் மற்றும் மகபாயபாைம் ்ற்றி குறிபபு 

வளரக.
2. மும்மணிகள் (திரி ரத்ைபா) – இச்செபாலளல 

விைக்கிக்கூறு.
3. அஜபாதெத்ருளவப ்ற்றிக் கூறு?
4. கலிங்கபா கலசவட்டுக் குறிபபு கூறுவது என்ை?
5. புத்த ெமயத்ளதப ்ரப் அயெபாகர் யமற்சகபாண்ட 

முயற்சிகள் என்சைன்ை?
VI. விரிோன வி்ையளிககவும்
1. கன்பூசியஸின் ஐந்து முக்கியமபாை 

யகபாட்்பாடுகளை விைக்கிக்கூறு.
2. ெமண, புத்த ெமயக் சகபாள்ளககளுக்கு 

இளடயயயபாை ஒற்றுளமகளையும் 
யவறு்பாடுகளையும் எழுதுக.
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69 4. அறிவு மலர்ச்சியும், ெமூக-அரசியல மபாற்றங்களும்

ேரலாறறுைன் ேலம் ேருக
மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  அயெபாகரின் கலசவட்டுக் குறிபபுகள் குறித்து ஓர் ஆயவறிக்ளக தருக.
2.  புத்தரின் வபாழ்க்ளக மற்றும் ய்பாதளைகளைச் சித்தரிக்கும் வளகயில ஒரு நபாடகத்ளத

நண்்ர்களுடன் யெர்ந்து நிகழ்த்தவும்.
ஆசிரியரின் ேழிகாட்ைலுைன் தசயய வேணடிய்ே
1.  புத்த ெமயம் பின்்ற்றப்டும் நபாடுகளைப ்ட்டியலிட்டு அதளை உலக வளர்டத்தில குறிக்கவும்.
2.  ெபாஞசி ஸ்தூபி மற்றும் தர்மச்ெக்கரத்தின் களிமண் மபாதிரிகளைச் செயக.

 யமற்யகபாள் நூலகள்
1. A. Shah, Glimpses of World Religions. Jaico Books

2. Romila Thapar, Early India, Penguin

3. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History. Penguin

4. A.L. Basham, History and Doctrines of the Ajivikas: A Vanished Indian Religion. Oxford University

Press

5. V.A. Smith, Oxford History of India. Oxford University Press

ெபாரநபாத்திற்குச் சுற்றுலபா 
செலயவபாமபா?

இளணயச் செயல்பாடு சமயநிகர் சுற்றுலபா

படிகள்:
்டி 1: சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீட்ளடப ்யன்்டுத்தி ‘Google earth’ 

்க்கத்திற்கு செலக.
்டி 2: யதடு ச்ட்டியில ‘Ashokan pillar, Saranath’ என்ற முகவரிளயத் தட்டச்சு செயது யதடவும். 
்டி 3: ‘மஞெள் வண்ண மனிதன்’ ஐகபாளை இழுத்து ‘Ashokan pillar’ யமல ளவத்து அவ்விடத்திற்கு 

சமயநிகர் சுற்றுலபா செலக.
்டி 4: சுட்டிக்குறிமுள்ளை மஞெள் வரிக்யகபாட்டின் யமல நகர்த்தி அவ்விடத்திற்கு சமயநிகர் 

சுற்றுலபா செலக. 
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       அறிமுகம்
 அ்மரிககா, ஆஸ்திதரலியா, ஆப்பிரிககா  
ஆகிய கணடஙகள் உ்லக வர்லாற்றின் னமய 
நீதராட்டத்திலிருந்து வி்லகியிருந்ததபாது 
யூதரசியா என்றனைககப்பட்ட ஆசிய ஐதராப்பியக 
கணடஙகளின் ்பருநி்லப்பரப்பில ப்ல 
நாகரிகஙகள் ம்லரந்தன. அவற்றில சி்ல வினரவில 
்சவவியல நின்லனய அனடந்து புகழ ்பற்றன. 
இச்சவவியல கா்லத்தில தராமிலிருந்து பாரசீகம் 
அஙகிருந்து ்பஷாவர வனர என சஙகிலித்்தாடர 
தபான்று ப்ல தபரரசுகள் உருவாகத் 
்தாடஙகின. நாகரிகஙகளின் விரிவாககம் 
புவியியல அடிப்பனடயி்லான இனட்வளிகன்ள 
அகற்றி, பிரததசஙகளுககினடதய வணிக 
உறவுகளும் பணபாட்டுப் பரிமாற்றஙகளும் 

நனட்பற வழிவகுத்தன. நா்ளனடவில 
இவவுறவுகள், சிந்தனன, ்தாழிலநுட்பம் கன்லகள் 
ஆகியவற்றின் பரிமாற்றஙகளுககு இட்டுச 
்சன்றன. இப்பின்னணியிலதான் ்பௌத்தம் 
்தாடஙகி, கிறித்தவம், இஸ்்லாம் வனரயி்லான 
உ்லகின் மிகப்்பரிய மதஙகள் பரவியனத நாம் 
புரிந்து்காள்்ள தவணடும்.

பணனடய கிரீஸ் மற்றும் தரானம 
உள்்ளடககியதத ்சவவியல உ்லக்மன்றும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப்பினணந்த 
பணனடய கிதரகக, தராமானிய நாகரிகஙகன்ள 
உள்்ளடககிய கா்லதம ்சவவியல 
கா்ல்மன்றும், கிதரகதகா-தராமானிய கா்ல 
உ்லக்மன்றும் அறியப்படுகின்றது.

தசவ்வியல் உலகம்

5

பாடம்

கற்றல தநாககஙகள்

��கிதரககத்தின் பைம் ்பருனம மிகக நாகரிகம் குறித்த அறினவப் ்பறுதல
��ஏ்தன்ஸ் நகர மகக்ளாட்சினயயும் ்பரிகிளிஸின் கா்லத்னதயும் ்தரிந்து ்காள்வது
��சிறு நகரமான தராம் எவவாறு ஒரு குடியரசாகவும், பின்னர தபரரசாகவும் உருவானது 

என்பனதப் புரிந்து ்காள்ளுதல
��உ்லக நாகரிகத்திற்கு தராமின் பஙகளிப்னப அறிந்து ்காள்ளுதல
��்சவவியல கா்ல சீனாவின் சாதனனகன்ளக கற்றல 
��கிறித்தவ மதத்தின் ததாற்றத்னதயும் அது கீனை தராமானியப் தபரரசில 

பரவியனதயும் கற்பது
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71 5. ்சவவியல உ்லகம்

 கிரீஸ: தெலனிக உலகம்5.1

 கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 8ஆம் நூற்றாணடுவனர 
கிதரககம் உ்லகின் ஏனனய நாடுகளிலிருந்து 
தவறுபட்டிருககவிலன்ல. மககள் படிப்பறிவு 
அற்றவரக்ளாக இருந்தனர. ்பாருள் 
உற்பத்தியானது புராதன முனறயித்லதய இருந்தது. 
வாழகனக கடினமாக இருந்தது. ஸ்பாரட்டா 
தவிரத்து ஏனனய பகுதிகள் மன்லப்பாஙகான 
பகுதிக்ளாக இருந்தனமயால தவ்ளாணனம 
விரிவனடயச சாத்தியமிலன்ல.

அகவராதபாலிஸ
 இருந்ததபாதிலும் கடற்கனரப்பகுதிகளில 
சி்ல கா்லனிகன்ள நிறுவுவதில கிதரககரகள் 
்வற்றி ்பற்றதால வணிகத்தின் வழியாகப் 
்பாருள் ஈட்ட முடிந்தது. இதன் வின்ளவாக கி.மு. 
(்பா.ஆ.மு) 6ஆம் நூற்றாணடில கிதரககம் ப்ல 
நகர அரசுகன்ளக ்காணட ஒருஙகினணப்பாக 
மாறியது. ஏ்தன்ஸ் நகர குன்றின்மீது பணனடய 
கிதரககரக்ளால நிறுவப்பட்டுள்்ள அகவராதபாலிஸ 

என்னும் தகாட்னடயால சூைப்பட்டுள்்ள 
நகரம் கிதரககரகளின் தமம்பட்ட நின்லககு 
எடுத்துககாட்டாக உள்்ளது. இந்நகர அரசுகள் 
ஒன்றுடன் ஒன்று தபாரிட்டுக ்காணடாலும் 
இனவ வணிகம், ்பாதுவான எழுத்துமுனற, ஒதர 
மாதிரியான மத நனடமுனறகள் மற்றும் விைாககள் 
தபான்றவற்றால பினணககப்பட்டிருந்தன. 
இப்பினணப்பிற்கு ஒப்பற்ற ஓர எடுத்துககாட்டு 
ஒலிம்பிக வின்ளயாட்டுப் தபாட்டிக்ளாகும்.

கிதரககத்தில ஆளும் வரககம் நி்லஙகன்ளக 
கட்டுப்படுத்தியது. அடினமகள் நி்லஙகளில 
பாடுபட்டனர. அடினமகன்ளக ்காணடிருப்பது 
என்பது ஒரு நாகரிக வாழவின் அவசியம் 
என கிதரகக எழுத்தா்ளரகளும் தத்துவ 
ஞைானிகளும் கருதினர. ஆணடானுககும் 
அடினமககுமான உறனவ அரிஸ்டாட்டில 
கணவனுககும் மனனவிககுமான, 
தந்னதககும் பிள்ன்ளகளுககுமான 
உறவுகத்ளாடு ஒப்பிடுகின்றார.

பாரசீகத்தினர் மீதான கிவரககத்தின் தேறறி
 பாரசீகப் தபரரசின் அரசனான தடரியஸ் 
(கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 550-486 ), கிதரகக நகர 
அரசுகன்ளக னகப்பற்றுவது என முடிவு ்சய்தார. 
கிதரககத்தின் மீதான பாரசீகத்தின் முதல தாககுதல 
ததாலவியில முடிந்தது. பனட்யடுப்பின்தபாது 
ஏற்பட்ட உணவுப் பற்றாககுனறயும் தநாய்களின் 
தாககுதலகளுதம பாரசீகத்தின் ததாலவிககுக 
காரணமாயின. எனதவ இரணடாவது 
தாககுதன்லத் திட்டமிடும்தபாது நி்லத்தின் 
வழியாய் பனட்யடுப்பனதத் தவிரத்து நீரவழித் 
தாககுதன்ல தமற்்காணடனர. நாட்டுப்பற்றால 
உந்தப்பட்ட கிதரககரகள் அல்லது ் ெலினியரகள், 
வீரத்துடன் தபாரிட்டு கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 490இல 
மராத்தான் என்னுமிடத்தில பாரசீகப்பனடகன்ளத் 
ததாற்கடித்தனர. தடரியஸ்ககுப் பின்னர அரசப் 

பதவிதயற்ற ்ஜரகசஸ் மீணடும் ஒருமுனற 
பனட்யடுத்து வந்தார. இம்முனற ஸ்பாரட்டன் 
பனடகத்ளாடு தசரந்து ஏ்தன்ஸ் நகர மககள் 
பாரசீகப்பனடகன்ள முன்தனறவிடாமல தடுத்து 
நிறுத்தினர. சி்ல நகர அரசுகள் சரணனடந்த 
தபாதிலும் ஏ்தன்ஸ் பின்வாஙக மறுத்தது. 
‘ச்லாமிஸ் ’ என்னுமிடத்தில நனட்பற்ற 
இறுதிகட்டப் தபாரில பாரசீகப் தபாரககப்பலகள் 
மூழகடிககப்பட்டன. தன் எணணம் 
நினறதவறாததால மனமுனடந்த ்ஜரகசஸ் நாடு 
திரும்பினார.

தெலினிய கிவரககத்தில் “மைககளாட்சி”
 கிதரகக நகர அரசுகள் முதன்முத்லாகத் 

ததான்றியதபாது அனவ கடந்தகா்ல மரபுரினமப் 
பணபுகளில சி்லவற்னற இன்னமும் 
சுமந்து ்காணடிருந்தன. ஆள்தவாரகள் 
தன்லவரகளின் வம்சாவளி வந்தவரக்ளாதவ 
இருந்தனர. விரிவனடந்த வணிகத்தின் 
மூ்லம் ்சலவந்தரக்ளாக மாறியவரகள் 
ஆட்சியதிகாரத்னதக ்காணடிருககும் இப்பனைய 
குடும்பஙகள் அனுபவிககும் உரினமகள் மற்றும் 
சலுனககன்ள ்வறுத்தனர. இதன் வின்ளவாக 
ப்லநகர அரசுகளில முடியாட்சி அரசரகள் (Monarchy) 
தூககி எறியப்பட்டனர. இருந்ததபாதிலும் 
்காடுஙதகா்லரகளின் ஆட்சி நனட்பற்ற  
(கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 6ஆம் நூற்றாணடு முதல 
4ஆம் நூற்றாணடு வனர) கா்லத்திலதான் புதிய 
கட்டடஙகத்ளாடும், மிகப்்பரிய தகாவிலகத்ளாடும் 
நகரஙகள் வ்ளரசசியனடந்தன. (எ.கா). 
ஏ்தன்சிலுள்்ள ஒலிம்பியா ஜீயஸ வகாவில்.
ஏததன்ஸ �கர மைககளாட்சி
 ஏ்தன்சில அடித்த்ள மககள் ்காடுத்த 
அழுத்தத்தின் வின்ளவாக குழு ஆட்சியும், 
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 வராம்: தெலனிஸடிக உலகம்5.2

தெலனிஸடிக �ாகரிகத்தின் ததாைககம்
 கிதரகக நகர அரசுகள் ஒரு விரிவான அதிகார 
வரககத்னத ்காணடிருககவிலன்ல. ஆகதவ 
அவரக்ளால மா்பரும் சகதினய ்வளிககாட்ட 
முடிந்தது. மகா அ்்லகஸாணடரின் தன்லனமயின் 
கீழ கிதரககரகள் மாசிதடானியாவில ஒரு அரனச 
நிறுவினர. இவவரசு வர்லாற்றுப் புகழமிகக எகிப்து, 
மத்திய கிைககு ஆகிய தபரரசுகன்ள தன்தனாடு 
இனணத்துக ்காள்வதில ்வற்றி ்பற்றது. 
ஆனால அ்்லகஸாணடரின் கா்லம் முழுனமயும் 
தபாரகளித்லதய கழிந்தது. 

்பரிகிளிஸுககுப் பின்னர வந்த 
அரசாஙகம் உணனமனயக 
கணடறிய, சாகரடீஸ் 
முன்னவத்த வழிமுனறகன்ள 
விரும்பவிலன்ல. அரசால 
அ ங கீ க ரி க க ப் ப ட் ட 
கடவுள்கன்ள சாகரடீஸ் ஏற்றுக ்காள்்ள 
மறுத்தார என்றும் இன்ளஞைரகன்ளத் தவறான 
சிந்தனனககு இட்டுச ்சன்றார என்றும் குற்றம் 
சாட்டப்பட்டு விசாரனணககுட்படுத்தப்பட்டார. 
நீதிமன்றககுழு  நடுவர சாகரடீனஸ குற்றவாளி 
எனத் தீரமானித்து அவனர விஷம் (hemlock) 
அருந்தி உயிரவிடும்படி தீரப்பு வைஙகியது.

சாகரடீஸ்

அ்்லகஸான்டரின் இறப்பிற்குப் பின்னர 
பணபாடு மிக வினரவாக வ்ளரந்தது. 
வர்லாற்று அறிஞைரகள் இதனன (கி.மு. 
(்பா.ஆ.மு) 323) ்ெ்லனிஸ்டிக  நாகரிகம் 
என அனைககின்றனர.

 கிதரககரகளின் அறிவியல, கணிதம், 
தத்துவம் ஆகிய துனறகள் கிதரகக-எகிப்திய 
நகரமான அ்்லகஸாணடிரியாவில வ்ளரசசியின் 
உசசத்னதத் ்தாட்டன. வடிவியல (geometry) 
கணிதம் ்தாடரபான அடிப்பனடத் ததற்றஙகன்ள 
யூகிளிட் முனறப்படுத்தினார. எவராட்வைாஸதனிஸ 

பூமியின் விட்டத்னதத் துலலியமாகக கணககிட்டார. 
ஹிப்பார்கஸ முகதகாணவியன்லக (Trigonometric) 
கணடுபிடித்தார. ஹிப்பாரகசின் கருத்துககன்ள 
அடிப்பனடயாகக ்காணடு தகாள்களும் 
நட்சத்திரஙகளும் எவவாறு நகரகின்றன 
என்பது குறித்த ஒரு மாதிரி அனமப்னப  ைாலமி 

உருவாககினார.

்காடுஙதகா்லாட்சியும் அகற்றப்பட்டு மகக்ளாட்சி 
முனற நிறுவப்பட்டது. ஏ்தன்சில சட்டம் 
இயற்றும் அதிகாரம் அனனத்தும், சுதந்திர மககள் 
(Freemen) பஙதகற்கும் மககள் மன்றத்தின் 
வசம் வைஙகப்பட்டிருந்தது. நீதிபதிகளும் 
கீழநின்ல அதிகாரிகளும் குலுககல முனறயில 
ததரந்்தடுககப்பட்டனர. இம்முனற சமூகத்தின் 
தமலதட்டு மகக்ளால ்வறுககப்பட்டது. அவரகள் 
மகக்ளாட்சினயக ‘கும்பலின் ஆட்சி’ எனக 
கருதினர.
 பாரசீகப் பனட்யடுப்பின் அபாயம் 
கிதரககரகன்ள ஒற்றுனமயுடன் இருககச 
்சய்திருந்தது. அந்த ஆபத்து நீஙகியவுடன் 
அவரகள் மீணடும் தஙகளினடதய சணனடயிடத் 
்தாடஙகினர. ப்ல கிதரகக நகர அரசுகளின் வர்லாறு 
பணம்பனடத்த நி்லப்பிரபுககள் மகக்ளாட்சினய 
எதிரத்து நடத்திய ்தாடர தபாராட்டஙக்ளாகதவ 
அனமந்தது. இவற்றில விதிவி்லககாக இருந்தது 
ஏ்தன்ஸ் மட்டுதம. அஙகு மகக்ளாட்சிமுனற 200 

ஆணடுகள் நீடித்தது

மைககளாட்சி என்னும் ் சாலலின் தநர்பாருள் 
“மககத்ள ஆட்சி புரிவது” என்பதாகும். ஆனால 
நனடமுனறயில ்மடிகஸ் (metics) என்று 
அனைககப்பட்ட அடினமகள், ்பணகள், 
நகரில தஙகியிராதவரகள் (வணிகரகள், 
னகவினனஞைரகள்) ஆகிதயார வி்லககிதய 
னவககப்பட்டிருந்தனர.

்பரிகிளிஸ் (கி.மு. (்பா.ஆ. மு.)  461-429)
 ஏ்தன்ஸ் நகர 
்பரிகிளிஸ் என்னும் மா்பரும் 
தன்லவனரப் ்பற்றிருந்தது. 
அவர முப்பதாணடு கா்லம் 
அதிகாரத்தில இருந்தார. 
இவருனடய ஆட்சியின் தபாது 
ஏததன்சும் ஸபார்ட்ைாவும் 

ஒன்றுக்கதிராக மற்்றான்று 
்தாடரந்து தபார ்சய்தன. 
இப்தபாரகள் “் ப்லப்தபாதனசியப் தபாரகள்” 
என அறியப்பட்டன. ஸ்பாரட்டாதவாடு பனகனம, 
அந்நகர அரசு ்சய்த இனடயூறுகள் ஆகியனவ 
இருந்ததபாதிலும் அவற்னறயும் மீறி ஏ்தன்ஸ் 
பிரமிககச ்சய்யும் கட்டடஙகன்ளக ்காணட 
உன்னதமான நகரமாக மாறியது. மா்பரும் 
கன்லஞைரகளும் சிந்தனனயா்ளரகளும் 
அந்நகரத்தில இருந்தனர. ஆகதவ வர்லாற்று 
அறிஞைரகள் இககுறிப்பிட்ட கா்லத்னத ‘தபரிகிளிசின் 
காலம்’ என அனைககின்றனர. 

்பரிகிளிஸ்
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கருத்துககன்ளக கூறினர. ஏனை விவசாயிகள் 
இவவிருவனரயும் ஆதரித்ததால அதிரசசியனடந்த 
்சனட்டரகள் இவவிருவனரயும் ் கான்ல ் சய்தனர. 
கிராககஸ் சதகாதரரகளின் உயிரத்தியாகம் தராம் 
குடியரசு தராமப் தபரரசாக மாற்றம் ்பற்றதில ஒரு 
முககியப் பஙகினன வகித்தது.
கான்சல்களிைமிருந்து வபரரசருககு அதிகார மைாற்றம்
 மாரியஸ் என்பவர, 
இககுயிட்டிஸ் (புதிய 
பணம் பனடத்ததார, அதிக 
் ச ாத் து ன ட ன ம ய ா ்ள ரக ள் , 
்சனட்டரகள் ஆகிதயாருககு 
கீைான வரககத்னதச 
தசரந்தவரகள்) என்தபாரின் 
ஆதரதவாடு கான்ச்லாக ஆன பின்னர, ்சனட் 
சனபயில நி்ல விநிதயாக மதசாதா ஒன்னற 
அறிமுகம் ்சய்யும் முயற்சினய தமற்்காணடார. 
இனதத் ்தாடரந்து வன்முனற ்வடித்தது. 
மாரியஸின் ஆதரவா்ளரகள் ்கால்லப்பட்டனர. 
இதன் வின்ளவாக மாரியஸின் ஆதரவா்ளரகள் 
மற்றும் சுல்லா என்பவரின் ஆதரவா்ளரகளினடதய 
உள்நாட்டுப்தபார ஏற்பட்டது. இறுதியில 
மாரியஸ் அகற்றப்பட்டு சுல்லா அதிகாரத்னதக 
னகப்பற்றி மூன்று ஆணடுகள் ஒரு முழுனமயான 
சரவாதிகாரியாக ஆட்சி புரிந்தார. பின்னர அவரும் 
்கால்லப்பட்டு சின்னா, காட்டலினா என்தபார 
ஆட்சி புரிந்தனர.

அடி்மைகளின் கிளர்ச்சிகள்
கிதரககத்னதக காட்டிலும் தராமிலதான் 
அடினமகளின் கி்ளரசசிகள் அதிகம் நடந்தன. 
ஸ்பாரடகஸின் கி்ளரசசிதய அவற்றுள் புகழ 
்பற்றதாகும். 70,000 அடினமகள் பஙதகற்ற 
அககி்ளரசசி கி.மு. (்பா.ஆ.மு)  73இல 
்தாடஙகியது. இப்புரட்சி தராமின் அதிகாரத்னத 
அசசங்காள்்ள னவத்தது. ஆனாலும் 
இறுதியில ஸ்பாரடகஸ் ்கால்லப்பட்டு புரட்சி 
ஒடுககப்பட்டது. ஸ்பாரட்டகனஸ பின்பற்றிய 
6000 புரட்சியா்ளரகளும் ்கால்லப்பட்டனர.

மைன்னராட்சி (பிரின்சிவபட்) நிறுேப்படுதல்
 சமூகப் பிரசசனனகள் ்தாடரபான 
உள்நாட்டுப்தபார முடிவனடந்ததபாது தபாரத் 
த்ளபதிகளுககு இனடயி்லான உள்நாட்டுப்தபார 
்தாடஙகியது. சுல்லாவுககு எதிராக மாரியஸ், 
சின்னா இருவரும், ஜுலியஸ் சீசருககு 
எதிராகப் பாம்பி, ஜுலியஸ் சீசரின் இறப்பிற்குப் 
பின்னர புருட்டஸ், காசியஸ் ஆகிதயார 
மாரக ஆணடனி மற்றும் ஆகதடவியனுககு 

வராம் குடியரசு
 ்தாடகக கா்லத்தில தராம் 
வம்சாவளிகளின் மூ்லம் கட்டனமககப்பட்ட 
தவ்ளாண சமூகத்னதக ் காணட நாடாக இருந்தது. 
இதனுள்ளிருந்து பரம்பனரயாக ஆட்சி புரியும் 
ஒரு ஆளும் வரககம் உருவானது. தராமானிய 
மககள் இரணடு வரககஙக்ளாகப் பிரிந்திருந்தனர. 
ஒரு வரககத்தினர பாட்ரீசியன்ஸ் (Patricians) 
என்றனைககப்பட்ட பணம்பனடத்த நி்லப்பிரபுககள். 
மற்்றாரு வரககத்தினர பி்ளபியன்ஸ் (Plebeians) 
என்றனைககப்பட்ட சாதாரண மககள். வடககு-
்தற்கு, கிைககு-தமற்கு ஆகிய தினசகளினடதய 
குறுககும் மறுககுமாகச ்சலலும் வணிகப் 
பானதகளுககு நடுதவ தகந்திரமான இடத்தில 
தராம் அனமந்திருந்தது. இப்பானதகள் வழி 
்சலலும் வணிகரகளிடம் ்பறப்பட்ட வரியானது 
தவ்ளாணனம வருவாய்ககு தமல கூடுதல 
வருவாயாக அனமந்தது. கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 
ஆறாம் நூற்றாணடின் இறுதிப் பகுதியில தராம் 
்சழித்ததாஙகிய நகரமாயிற்று.
பாட்ரீசியன்கள், பிளபியன்கள் இ்ையிலான 
ேர்ககப்வபார்
 தராமில தபாரக னகதிகள் அடினமக்ளாக 
ஆககப்பட்டனர. இதன்மூ்லம் பணம்பனடத்ததார 
சுரணடுவதற்கு ஏதுவாகப் ்பரும் உனைப்பா்ளர 
கூட்டத்னத தராம் உருவாககியது. மிகப்்பரும் 
நி்லப்பிரபுககள் இவவடினமகன்ளக குனறந்த 
வின்லககு வாஙகி தஙகள் நி்லஙகளில தவ்ளாண 
பணிகளில ஈடுபடுத்தினர. அடினமகளின் 
எணணிகனக ்பருகத் ்தாடஙகியது. கி.மு. 
(்பா.ஆ.மு) முத்லாம் நூற்றாணடில தராமில சுதந்திர 
மககளின் எணணிகனக 3.25 மிலலியன்க்ளாக 
இருந்ததபாது 2 மிலலியன் அடினமகள் இருந்தனர. 
அடினமகளின் உனைப்பால சுதந்திர மனிதரகள் 
தவன்லவாய்ப்னப இைந்து வறியவரகள் ஆயினர. 
ப்ல ஏனை விவசாயிகள் தஙகள் குைந்னதகன்ளக 
னகவிட தநரந்தது. அககுைந்னதகளும் இறுதியில 
அடினமச சந்னதனய வந்தனடந்தனர.  பாட்ரீசியன் 
பி்ளபியன் இனடயி்லான தமாதல இரத்தம் 
ததாய்ந்ததாக மாறியது.

தராம் அரசுககு அதிக வருவானய அள்ளிக 
்காடுத்தது அடினம வியாபாரமாகும். ்ட்லாஸ் 
தீவு மிகப்்பரிய அடினமச சந்னதயாக மாறியது. 

 னடபிரியஸ் கிராககஸ் மற்றும் காரியஸ் 

தடா கிராககஸ் ஆகிய இருவரும். பாட்ரீசியப் 
பிரினவச தசரந்தவரக்ளாக இருந்த தபாதிலும், 
ஏனை விவசாயிகளுககு ஆதரவாக தஙகள் 
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(சீசரின் ஒன்றுவிட்ட சதகாதரன்) 
எதிராகவு ம் இறுதியில 
ஆகதடவியன் மாரக ஆணடனிககு 
எதிராகவும் எனப் ப்ல தபாரகள் 
்தாடரந்தன. ஒரு கட்டத்தில 
அரசியல உறுதித் தன்னமனய 
மீணடும் நிறுவுவதற்கான ஒதர 
வழி அகஸ்டனஸ (முன்னர 
ஆகதடவியன்) முடியரசராக 
அரியனண ஏற்றுவதத என பரம்பனரச 
்சலவந்தரகளும் புதிய பணககாரரகளும் முடிவு 
்சய்தனர. அகஸ்டஸ் அரசரான (கி.மு. (்பா.ஆ.மு)  
27) வருடத்திலிருந்து ்தாடஙகும் கா்லம் 
மன்னராட்சி கா்லம் (Principate) என அறியப்பட்டது. 
அகஸ்டஸ் தன்னன தபரரசன் (Imperator) என 
அனைத்துக ்காணடார.
வராமைானிய மைன்னராட்சியில் சமூகம்
 மன்னர ஆட்சி கா்லத்தில பிராந்திய 
அ்ளவி்லான ஆளும் வரககத்தினர அனனவரும் 
ஒருஙகினணந்து ஓர ஏகதபாக ஆளும் 
வரககமாயினர. குடியரசின் கீழ இருந்தனதக 
காட்டிலும் இவவரககமானது தற்தபாது 
தமன்தமலும் ்சழித்ததாஙகியது. இககா்லத்தில 
அதிக அ்ளவில ஆடம்பரப் ்பாருட்க்ளான பட்டு, 
வாசனனத் திரவியஙகள், மி்ளகு, வின்லயுயரந்த 
ஆபரணக கற்கள் தபான்றனவ கீழதினச 
நாடுகளிலிருந்து வந்து குவிந்தன. தகாவிலகள், 
கன்லயரஙகுகள், திறந்த்வளி வின்ளயாட்டு 
அரஙகுகள், உடற்பயிற்சிக கூடஙகள், காலவாய்கள், 
குளியலிடஙகள், வட்டரஙகுகள் மற்றும் சந்னதகள் 
ஆகியவற்னற உள்்ளடககிய மிகப்்பரிய 

நகரஙகள் இககா்லத்தில எழுப்பப்பட்டன. 
பணம்பனடத்ததார ஏனைகளின் கவனத்னத 
தினச திருப்புவதற்காக வின்ளயாட்டுகன்ள ஏற்பாடு 
்சய்தனர, தபாட்டிகள் நடத்தினர. சணனடககாட்சி 
வீரரகன்ள (Gladiator) தமாதவிட்டு யாதரனும் 
ஒருவர ்கால்லப்படுகின்றவனரயி்லான கட்டாயச 
சணனடகன்ள, மககள் கூடுகின்ற அரஙகுகளில 
நடத்தினர.

வட்டரஙகு (Colosseum)

அகஸைஸின் காலத்்தச் தசரந்த 
பிரசித்தி்பற்ற எழுத்தா்ளரகள் தஙகள் பனடப்புகளின் 
மூ்லம் நாட்டிற்குப் ்பருனம தசரத்தனர. பிளினி 
(மூத்தவர) அ்ளவில மிகப்்பரிதான அறிவியல 
கன்லக க்ளஞசியத்னத எழுதி முடித்தார. அனத அவர 
இயற்க ேரலாறு (Natural History) என அனைத்தார. 
அறிவியல ்தாடரபான கன்லக க்ளஞசியத்னத 
உருவாககிய மற்று்மாரு ஆசிரியர தசனிககா 

ஆவார. தன்னுனடய ‘ஓட்ஸ’ (odes) என்னும் 

பியூனிக வபார்களும் ஏகாதிபத்திய வராமைப் வபரரசின் வதாற்றமும்
இத்தாலியில தராம் வ்ளரசசி ்பற்றதபாது வட ஆப்பிரிககாவில காரத்ததஜ் 
வலினமயான சகதியாக வ்ளரந்தது. காரத்ததஜ் மககள் கடற்பயணஙகளிலும் 
வணிகத்திலும் சிறந்து வி்ளஙகிய பீனிசியரகளின் சந்ததிகள் ஆவர. தராமும் 
காரத்ததஜும் கிதரககரகன்ள ்வளிதயற்ற ஒன்றினணந்தனர. அதன் 
பின்னர காரத்ததஜ் சிசிலினயக னகப்பற்றியது தராம அரசுகதக ஆபத்தாய் 
மாறியது. இவவிரு சகதிகளினடதய நனட்பற்ற மூன்று தபாரகத்ள பியூனிக 
வபார்கள் என அனைககப்படுகின்றன. காரத்ததஜ், ென்னிபால என்ற 
த்ளபதினய அனுப்பினவத்தது. தராமின் பனடனயத் ததாற்கடித்த அவர 
இத்தாலியின் ்பரும்பகுதினய பான்லவனமாககினார. தராம் பனடககு 
தன்லனமதயற்றிருந்த பாபியஸ் மனம் த்ளரவிலன்ல. இரணடாம் பியூனிக 
தபாரில ென்னிபான்ல எதிர்காணட பாபியஸ், ஜாமா தபாரகக்ளத்தில 
அவனரத் ததாற்கடித்தார. தராமானியப் பனடக்ளால பின்்தாடரப்பட்ட 
ென்னிபால விஷமருந்தி மாணடார. காரத்ததஜின் மீது மூன்றாவது பியூனிகதபானர தராம் அறிவித்தது. 
இப்தபாரில காரத்ததஜ் ்வற்றி்காள்்ளப்பட்டு அழிககப்பட்டது. இதன்பின்னர தமன்ல உ்லகில நிகரற்ற 
சகதியாக தராம் மாறியது.

ென்னிபால

அகஸ்டஸ்
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்தாடரனப ஏற்படுத்திய முதல தராமானியப் 
தபரரசர இவதர ஆவார.
தேளி�ாட்ைேர் ப்ைதயடுப்பும் வராமைப் வபரரசின் 
சரிவும்
 பணபாட்டில பின் தஙகியவரகளின் 
பனட்யடுப்புக்ளால அபாயஙகன்ள எதிர்காணட 
தராமப் தபரரசு அதிகச ் ச்லவு மிகக, கூலிப்பனடகன்ளச 
சாரந்திருகக தவணடியிருந்தது. கி.பி. (் பா.ஆ.) 
330இல அரசின் ஆட்சி னமயம் இத்தாலியிலிருந்து 
கிதரகக ்மாழினயப் தபசும் னபசாணடியம் நகருககு 
மாறியது. ஆனால அஙகிருந்து ்காணடு ்தான்ல 
தூரத்திலிருந்த தமற்குப் பகுதிகன்ளக கட்டுப்படுத்த 
அதனால இய்லவிலன்ல. கி.பி. (் பா.ஆ.) 410இல தகாத் 
அ்லாரிக தராமாபுரினயச சூனறயாட ் பரும்பனடதயாடு 
புறப்பட்டார. பிராஙகுகளின் தன்லவர குத்ளாவிஸ், 
கால பகுதினயக னகப்பற்றினார. ஆஸ்ட்தராதகாத் 
இனத்னத தசரந்த திதயா்டரித் தன்னன தராமின் 
தபரரசராக அறிவித்துக ்காணடார. இறுதியான 
ஆனால கடுனமயான தாககுதன்ல நடத்திதயார 
வாணடலகள் ஆவர. கி.பி. (் பா.ஆ.) 476 இல தபரரசர 
வராமுலஸ அகஸைஸ ஆட்சியின்மீது ்வறுப்பு 
்காணட தராம ராணுவம் ஒவைாோகர் என்பவரின் 
தன்லனமயில அவனரப் பதவி நீககம் ்சய்தது. 
தமன்ல தராமானியப் தபரரசும் இத்துடன் முடிவுககு 
வந்தது. 

நூலில தெ்ரஸ், எப்பிகியூரியசின் தத்துவஙகன்ள 
நியாயப்படுத்துவனதயும், பிரசசனனகன்ள 
எதிர்காள்ளும்தபாது இருககதவணடிய 
மதனானதரியம் பற்றி ஸைாயக தத்துவம் 
முன்னவத்த கருத்துககன்ளயும் இனணத்து 
புதியததார தத்துவத்னத உருவாககினார. லிவி 

ஒரு வர்லாற்று அறிஞைர என்பனதக காட்டிலும் 
சிறந்த உனரநனடயா்ளர எனக கூற்லாம். மிகச 
சிறந்த வர்லாற்று அறிஞைர வைசிைஸ ஆவார. 
தேர்ஜில் எழுதிய ஏதனய்ட் (Aeneid) தராமானிய 
ஏகாதிபத்தியத்னதப் புகழவதாய் அனமந்தது. 
இககா்லத்தில தராமானியச சட்டம் தமத்லாஙகிய 
வ்ளரசசி நின்லனய எட்டியது.
 கி.பி. (்பா.ஆ.) 14 இல அகஸைஸ
 மரணமனடந்தார. அவருககுப் பின்வந்த 
தராமானியப் தபரரசரகளில சி்லர 
திறனம மிககவரக்ளாகவும் அறிவிற் 
சிறந்தவரக்ளாகவும் இருந்தனர. ஆனால 
டிராஜன் (98-117) ஆணவைானினஸ பயஸ  

(138-161) மைார்ககஸ அரிலியஸ (161-180) ஆகிதயார 
தவிரத்து மற்ற அனனவரும் ்காடுஙதகா்லரகத்ள. 
மற்றவரிடமிருந்து தனித்து நிற்பவர மாரககஸ் 
அரிலியஸ் ஆவார. ஒரு தத்துவ அறிஞைரான இவர 
ப்ல நூலகன்ள எழுதியுள்்ளார. சீனாவிற்கு ஒரு 
தூதுககுழுனவ அனுப்பி ஒரு ஆசிய நாட்டுடன் 
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பட்டு வழித்தடம்

ஏற்றுமதிப் பணடஙகள், முககியமாகப் பட்டு, 
தராமப் தபரரனச ்சன்றனடந்தன.

பட்டு ேழித்தைம் அல்லது பட்டுப்பா்த:
சீனாவிலிருந்து ஆசியா னமனர மற்றும் இந்தியா 
வனரயி்லான வணிக வழித்தடம், ்பட்டுப்பகாடத/்பட்டுச் 
�காடல/ ்பட்டு வழித்தைம் என்று அறியப்படுகிறது. இது 
சீனானவ தமன்ல நாடுகத்ளாடு இனணககின்றது. 
இப்பானத வழியாக இரு்பரும் நாகரிகஙக்ளான சீனா 
மற்றும் தராம் ஆகியவற்றுககினடதய பணடஙகளும், 
கருத்துககளும் பரிமாறிக்காள்்ளப்பட்டன. பட்டு 
தமற்கு தநாககிச ்சல்ல, கம்பளி, தஙகம், ்வள்ளி 
ஆகியன கிைககு தநாககிச ்சன்றன. சீனா 
்பௌத்தத்னத இந்தியாவிலிருந்து இவவழியின் 
மூ்லதம ்பற்றது.

்நய்யப்பட்ட பட்டுத்துணி

 வட பகுதியில ப்ல முரட்டுத்தனமான 
தஙகளுககுள் பனகனம ்காணட ஆளும் 
வகுப்பினரின் னகவினனஞைரகளும், காலநனட 
தமய்ப்பரகளும் குதினரகளுககான காப்புககவசம், 
தசணம், குதினரயில பயணிப்தபார பாதஙகன்ள 
னவத்துக ்காள்வதற்கான அஙகவடி, தபான்ற 
புதிய நுட்பஙகன்ளயும், பா்லஙகள் கட்டுதல, 

 கிழககு ஆசியாவில் வபரரசு 
உருோககம் – சீனா

5.3

சின் ேம்சத்தின் வீழச்சி
 வாங்சங, பரவ்லாக ஷிகுோஙதி (முதல 
தபரரசர என்று ்பாருள்) என அறியப்பட்ைேர் 

சீனச சிற்றரசுகளினடதய நனட்பற்ற தபாரகன்ள 
முடிவுககுக ்காணடுவந்தார. பிராந்திய அரசுகன்ள 
அடககி ஒடுககி ஒரு வலினமயான நடுவண 
அரனச நிறுவினார. இருந்ததபாதிலும் ஏனனய 
பணபாடுகளில இருந்தனதப் தபா்லல்லாமல 
சீனாவில விவசாயிகளின் எழுசசிமிகக 
தபாராட்டஙகள் மீணடும் மீணடும் நனட்பற்றன. 
இப்தபாராட்டஙகத்ள சின் வம்சத்தின் ஆட்சினய 
வீழசசிககு இட்டுச ்சன்றன. 

ென் அரச ேம்சமும் சீனப்பகுதிகளின் 
விரிோககமும்
 லீ யு - ப ங  எ ன் ப வ ர ா ல 
நிறுவப்பட்ட ென் அரச வம்சம் (கி.மு. 
(்பா.ஆ.மு) 206  கி.பி. (்பா.ஆ) 220)  
400 ஆணடுகள் ்சழித்ததாஙகியது. அவரகளின் 
தன்லநகர சாங-அன் ஆகும். இம்வம்சத்தின் 
புகழ்பற்ற வலினம வாய்ந்த அரசர வு-்த 
என்பவராவார. இவருனடய த்ளபதிகள் 
வடபகுதிகளில ெுணரகன்ள துரத்துவதில 
்வற்றி ் பற்றனர. இதன் வின்ளவாக ென் தபரரசு 
மீணடும் ஒருமுனற பட்டு வணிக வழித்தடத்னத 
வணிகத்திற்காக திறந்துவிட்டது. ்பரும்ளவி்லான 
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ஏசு பணம் பனடத்ததானரயும், நயவஞசகரகன்ளயும் 
எதிரத்தார. சி்ல நனடமுனறகன்ளயும் 
சடஙகுகன்ளயும் கணடனம் ்சய்தார. சமய 
குருமாரகள் இப்தபாகனக விரும்பவிலன்ல 
என்பதால அவரகள் ஏசுனவப் பிடித்து தராமானிய 
ஆளுநர தபான்டியஸ் பி்லாத்துவிடம் ஒப்பனடத்தனர. 
தராமானிய ஆட்சியா்ளரகள் ஏசுனவ ஒரு அரசியல 
கி்ளரசசியா்ளராய்க கருதியதால அவர விசாரனண 
்சய்யப்பட்டு சிலுனவயில அனறந்து ் கால்லப்பட்டார.

 

ஏசுவின் பிரசஙகம்
 ஏசு சிலுனவயி்லனறந்து ்கால்லப்பட்டபின் 
புனித பால கிறித்தவமதக ்காள்னககன்ளப் 
பரப்பத் ்தாடஙகினார. பால தனது முயற்சியில 
்வற்றி ்பற்றார. கிறித்தவம் படிப்படியாகப் 
பரவியது. தராமானியரகள் கிறித்தவ மதத்னத 
ஏற்றுக்காணடனர. ஆனால தபரரசருனடய 
உருவசசின்லககு கிறித்தவரகள் மரியானத ்சய்ய 
மறுத்தது, ஓர அரச துதராகமாகப் பாரககப்பட்டது. 

புனித வசாபியா ஆலயம்
புனித தசாபியா ஆ்லயம் கி.பி. ஆறாம் 
நூற்றாணடின் இனடப்பகுதியில 
கட்டப்பட்டதாகும். அககா்ல ஐதராப்பாவின் மிக 
தநரத்தியான கட்டடமான இத்ததவா்லயம் 
அதன் புதுனமயான கட்டடககன்ல 
நுணுககஙகளுககு ்பயர ்பற்றதாகும். 
கான்ஸ்டாணடிதநாபிள் நகனர உதுமானிய 
துருககியர னகப்பற்றியதபாது இத்ததவா்லயம் 
ஒரு மசூதியாக மாற்றப்பட்டது.

புனித தசாபியா ஆ்லயம்

மன்லப்பகுதிகளில சான்லகள் அனமத்தல, 
கடற்பயணம் ்சய்தல ஆகியவற்றிற்கான ்தாழில 
நுட்பஙகன்ளக ்காணடுவந்தனர. கிறித்துவ 
சகாப்த துவககத்தில இவரக்ளது புதிய ்தாழில 
நுட்பஙக்ளால ென் தபரரசு பரப்ப்ளவிலும், ்சலவச 
்சழிப்பிலும் தராமுககு நிகராக நின்றது. 
 ென்வம்சத்தினரின் ஆட்சியின் தபாது 
தான் ்பௌத்தம் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவுககு 
வருனக தந்தது. ்பௌத்தத்ததாடு தசரந்து சீனாவுககு 
வந்த இந்தியக கன்லகளின் ் சலவாககு அஙகிருந்து 
்காரியாவில பரவி பின்னர ஜப்பானிலும் பரவியது. 
இககா்லத்னதச தசரந்த சி்ல ்பௌத்தக கன்லகளில 
்ெலினிக கன்லப் பாணியின் தாககத்னதயும் 
காண முடிகிறது.

புத்தர (சீனா)
 மிகப்்பரும் நி்லப்பிரபுககன்ள கட்டுககுள் 
னவத்திருப்பதத மிகப்்பரிய சிரமமான பிரசசனன 
என்பனத ென் வம்ச அரசரகள் உணரந்தனர. 
சீனா ஒருஙகினணககப்பட்ட பின்னர ஒரு 
சி்ல பத்தாணடுகள் கழிந்தவுடன் சீனாவின் 
வடபகுதிகளில உள்நாட்டுப்தபார ்வடித்து தபாட்டி 
அரசுகள் உருவாயின. ்பாதுமககள் தஙகள் 
வீடுகன்ளயும் நி்லஙகன்ளயும் விட்டு ்வளிதயறி 

யாஙசி மற்றும் அதற்கு அப்பாலுள்்ள பகுதிகளுககுத் 
தப்பிதயாடினர. ென் வம்ச ஆட்சிககுப் பிறகு நாடு 
முழுவதும் அரசியல உறுதியற்ற தன்னம நி்லவியது.

 கிறித்தேத்தின் எழுச்சி5.4

 தடவிட் மற்றும் சா்லமன் ஆகிதயாரின் 
ஆட்சியின்தபாது ஒரு குறுகிய கா்ல புகழுககுப்பின், 
யூத இன மககள் ் பரும் வீழசசினய சந்தித்து உசசகட்ட 
துயரஙகன்ள அனுபவித்தனர. தராமானியப் 
தபரரசின் ப்ல பகுதிகளிலும் ஏனனய நாடுகளிலும் 
பரவியிருந்த அவரகள், தஙகளின் பைஙகா்லப் 
்பருனமனய மீட்டுத்தர ஒரு மீட்பர வருனக 
தருவார என நம்பினர. ்தாடககத்தில அவரகள் 
ஏசுவின் மீது ்பரும் நம்பிகனக ்காணடிருந்தனர. 
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இது கிறித்தவரகன்ள துன்புறுத்துவதற்கு வழி 
வகுத்தது. அவரகள் சிஙகஙகளின் முன்பாக 
வீசப்பட்டாரகள். இருந்ததபாதிலும் தராமானியப் 
தபரரசு கிறித்தவரகன்ள ஒடுககுவதில ்வற்றி 
்பறவிலன்ல. பின்னர தராமானியப் தபரரசரகளின் 
ஒருவரான கான்ஸ்டன்னடன் கிறித்தவராக 
மாறியதால கிறித்தவம் தபரரசின் அரசு மதமாயிற்று.

 ்பசாணடியம்5.5

 கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ளத் தன்லநகராகக 
்காணடு ஏறத்தாை 1000 வருடஙகள் ஆட்சி 
புரிந்த னபசாணடியப் தபரரசரகள் தஙகன்ள 
தராமானியரகள் என கூறிக ்காணடனர. 
ஆனால அவரகளின் ்மாழி கிதரககமாகும். 
அஙகுள்்ள ஆடம்பரமான அரச மாளினககள், 
நூ்லகஙகள், கிதரகக, தராமானிய ்மாழிகளில 
எழுதப்பட்டவற்னற கற்றறிந்த அந்நகரின் 

தசவ்வியல் காலத்தில் இந்தியா..... 

குஷாணரகள் கா்லம் தராமனியப் 
தபரரசின் இறுதி கா்லகட்டமான 
ஜுலியஸ் சீசரின் ஆட்சி கா்லத்தின் 
சமகா்லமாகும்.  ஜுலியஸ் சீசரின் 
கா்லத்துககுப்  பின் ஆட்சிககு 
வந்த அகஸ்டஸ் சீசர அனவககு 
குஷாணரகள் ஒரு தூதுககுழுனவ 
அனுப்பியதாகக கூறப்படுகிறது.

்சவவியல கா்லத்தின் சமகா்லமான 
சஙககா்லத்தில (கி.மு.(் பா.ஆ.மு) -3ம் 
நூற்றாணடு முதல கி.பி. (் பா.ஆ) 
-3ம் நூற்றாணடில) பதி்னண 
தமலகணககு என்றனைககப்படும் 
சஙக இ்லககியஙக்ளான 
பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்்தானகயும் 
்தாகுககப்பட்டன.  சஙக இ்லககியம் 
இந்தியாவின் முதல சமயச சாரபற்ற 
இ்லககியம் என தபாற்றப்படுகிறது.

்சவவியல கா்லத்தின் இறுதிக 
கா்லத்துடன் (நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் 
நூற்றாணடுகள்) ்பாருந்திய 
க்ளப்பிரர கா்லத்தில பாபித்லானியா, 
எகிப்து, கிதரககம் மற்றும் 
தராம் ஆகியவற்தறாடு ம்லபார 
கடற்கனர வழி நடந்த வணிகம் 
தமலும் ்சழிப்பனடந்தது.  ததககு, 
மி்ளகு, மணிகள் மற்றும் தந்தம் 
தபான்றனவ ஏற்றுமதியாயின.

அறிஞைரகள், தினககக னவககும் அைனகக ்காணட 
புனித தசாபியா ததவா்லயம் ஆகியவற்னற 
்காணட கான்ஸ்டாணடிதநாபிள் நகரம் அவரகள் 
விட்டுச ்சன்ற மரபுரினமக ்கானடக்ளாகும்.
 இருந்ததபாதிலும் அறிவியல ்தாழிலநுட்ப 
வ்ளரசசினயப் ்பாறுத்தமட்டில இககா்லத்தில 
குறிப்பிட்டுச ்சாலலும்படியான வ்ளரசசி 
ஏற்படவிலன்ல. தபரரசினுனடய பிராந்தியஙகளின் 
்பாரு்ளாதாரம் உள்ளூர நி்லப்பிரபுககளின் 
னகவசம் இருந்தது. சிறு விவசாயிகள் வறுனமயில 
வாழந்தனர. நான்காவது சிலுனவப்தபாரில 
எதிரிப்பனடகள் இந்நகனரக னகப்பற்றி 
்காள்ன்ளயடித்து பின்னர ஆட்சி ்சய்ததபாது 
னபசாணடிய நாகரிகத்தின் அடிப்பனட ப்லவீனம் 
்வட்ட ் வளிசசமாகத் ் தரிந்தது. ஆட்டம் கணடிருந்த 
தபரரசு இறுதியில உதுமானிய துருககியரிடம் கி.பி. 
(்பா.ஆ.) 1453இல வீழந்தது.
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 பயிறசிகள் 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடு

1.   என்ற கிதரகக நகர அரசு, 
பாரசீகரகன்ள இறுதிவனர எதிரத்து நின்றது.
அ) அகதரா்பாலிஸ் ஆ) ஸ்பாரட்டா
இ) ஏ்தன்ஸ் ஈ) தராம்

2.  கிதரககரகளின் மற்்றாரு ் பயர  

ஆகும்.
அ) ்ெ்லனிஸ்டுகள் ஆ) ்ெ்லனியரகள்
இ) பீனிசியரகள் ஈ) ஸ்பாரட்டன்கள்

3.  ென் அரச வம்சத்னதத் ததாற்றுவித்தவர 
 ஆவார.

அ) வு-னத ஆ) ெங தசாவ
இ) லீயு-பங ஈ) மஙகு கான்

4.  இதயசு கிறிஸ்து சிலுனவயில 
அனறயப்படுவதற்குக காரணமாக 

இருந்த தராமானிய ஆளுநர 
 ஆவார.

அ) முத்லாம் இன்ன்சன்ட்
ஆ) ஹிலட்பிராணடு
இ) முத்லாம் லிதயா
ஈ) தபான்டியஸ் பி்லாத்து

5.  ் ப்லப்்பாதனஷியப் தபார  மற்றும் 
 ஆகிதயாரகளுககினடதய 

நனட்பற்றது.
அ) கிதரககரகள் மற்றும் பாரசீகரகள்
ஆ) பித்ளபியன்கள் மற்றும் ்பட்ரீசியன்கள்
இ) ஸ்பாரட்டா மற்றும் ஏ்தன்ஸ் நகர வாசிகள்
ஈ) கிதரககரகள் மற்றும் தராமானியரகள்

II. வகாடிட்ை இைத்்த நிரப்புக
1.  கிதரககரகள்  என்ற இடத்தில 

பாரசீகரகன்ளத் ததாற்கடித்தனர.
2.  தராமானியக குடியரசில ஏனை 

விவசாயிகளுககு ஆதரவாக இருந்தவர 
.

3.   வம்சத்தினரின் ஆட்சியின் தபாது 
தான் ்பௌத்தம் இந்தியாவிலிருந்துசீனாவிற்கு 
வருனக தந்தது.

4.   ஐதராப்பியாவின் 

மிக தநரத்தியான கட்டடம்.
5.   மற்றும்  தராம 

நீதிபதிகள் ஆவாரகள்.

III. சரியான கூறறி்ன வதர்வு தசயக
1.  (i)  கிரீஸின் மீதான முதல பாரசீகத் தாககுதல 

ததாலவியனடந்தது.
(ii)  தராமப் தபரரசின் வீழசசிககு ஜுலியஸ் சீஸர 

ஒரு காரணமாயிருந்தார.

மீள்பார்்ே

��கிதரககரகள் நாட்டுப்பற்றுடன் தபாரிட்டு பாரசீகப் பனட்யடுப்னப முறியடித்தனர.
��ஏ்தன்ஸ் முடியாட்சினயயும், குழு ஆட்சினயயும் மறுத்து மகக்ளாட்சி முனறனயத் ததரவு ்சய்தது.
��்பரிகிளிஸின் ஆட்சிககா்லத்தில ஏ்தன்ஸ், நாகரீகத்தின் உயரந்த நின்லயில இருந்தது.
��அ்்லகஸாணடரின் இறப்பிற்குப் பின்னர, கிதரகக-எகிப்து நகரமான அ்்லகஸாணடிரியாவில, 

அறிவியல, கணிதம், தத்துவம் ஆகிய அறிவுப் பு்லஙகள் வ்ளரசசியின் உசசநின்லனய அனடந்து புதிய 
்ெலினிஸ்டிக சகாப்தத்னத முன்னறிவிப்பு ்சய்தது.

��கி.மு. (்பா.ஆ.மு) ஆறாம் நூற்றாணடு இறுதியில தராம் ்சழித்துயரந்து குடியரசாக வ்ளரசசி ்பற்றது.
��பாட்ரீசியன், பி்ளபியன் ஆகிதயார இனடயி்லான வரககப் தபாரகளும் அடினமகளின் கி்ளரசசிகளும் 

தராம் ஒரு தபரரசாக மாறுவதற்கு இட்டுச ்சன்றன.
��மன்னராட்சி கா்லம் குறிப்பாக அகஸ்டஸின் ஆட்சியில தராமானியரகள் அறிவியல, ்தாழிலநுட்பம், 

கட்டடககன்ல, சிற்பககன்ல ஆகியவற்றிற்கு வ்ளமான பஙகளிப்னபச ்சய்தனர.
��உள்நாட்டுச சிககலகளும், பிராஙகுகள், தகாத்துகள், வாணடலகள் தபான்ற பணபாட்டில பின் தஙகிய 

கும்பலகளின் பனட்யடுப்புகளும் தராமப் தபரரனச முடிவிற்குக ்காணடு வந்தன.
��தராமானியரகள் தஙகள் நாகரிகத்னத கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ள தன்லநகராகக ்காணட கிைககுப் 

பகுதியில ்தாடரந்தனர. இது னபசாணடிய நாகரிகம் என அனைககப்படுகிறது. 
��கிறித்தவம் னபசாணடியத்தின் அரசு மதமாக ஆன பின்னர ஐதராப்பாவிலும் பரவத் ்தாடஙகியது. 
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(iii)  தராமின் மீது பனட்யடுத்த கூட்டத்தினர 
பணபாட்டில தமம்பட்டவரக்ளாகக 
கருதப்படுகின்றனர.

(iv)  ் பௌத்தமதம் தராமப் தபரரனச வலுவிைககச 
்சய்தது.

அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி
இ) (ii) மற்றும் (iii) சரி  ஈ) (iv) சரி

2.  (i)  யூகிளிட் தகாள்கள் மற்றும் நட்சத்திரஙகள் 
எவவாறு நகரகின்றன என்பது குறித்து ஒரு 
மாதிரினய உருவாககினார.

(ii)  எட்ரூஸ்கரகன்ள முறியடித்து, 
தராமானியரகள் ஒரு குடியரனச நிறுவினர.

(iii)  அகதரா்பாலிஸ் புகழ்பற்ற அடினமச 
சந்னத ஆனது.

(iv)  தராமும் காரத்ததஜும் கிதரககரகன்ளத் 
துரத்துவதற்கு ஒன்றினணந்தன.

அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி
இ) (ii) மற்றும் (iv) சரி  ஈ) (iv) சரி

3.  (i)  பட்டு வழித்தடம் ென் வம்ச ஆட்சியின்தபாது 
மூடப்பட்டது.

(ii)  தவ்ளாண குடிமககளின் எழுசசி, ஏததனிய 
குடியரசுககு அசசத்னதக ்காடுத்தது.

(iii)  விரஜில எழுதிய ‘ஆ்னய்ட்’ தராம 
ஏகாதிபத்தியத்னதப் புகழவதாய் அனமந்தது.

(iv)  ஸ்பாரட்டகஸ், ஜுலியஸ் சீஸனரக 
்கான்றார.

அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி
இ) (ii) மற்றும் (iv) சரி  ஈ) (iii) சரி

4.  (i)  தராமப் தபரரசர மாரககஸ் அரிலியஸ் ஒரு 
்காடுஙதகா்லன்.

(ii)  தராமு்லஸ் அரிலிஸ், தராமானிய 
வர்லாற்றில மிகவும் ்மசசத்தகக அரசர.

 (iii)  தபபியஸ் ஒரு புகழ்பற்ற ஒரு காரத்ததஜியப் 
பனடத்தன்லவர ஆவார.

(iv)  வர்லாற்றா்ளராக, லிவினய விட, டாசிடஸ் 
மதிககத்தககவர.

அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி
இ) (ii)மற்றும் (iii) சரி  ஈ) (iv) சரி

5.  (i)  ் பௌத்தமதம் ஜப்பானில இருந்து சீனாவிற்கு 
பரவியது.

(ii)   இதயசு கிறிஸ்து சிலுனவயில அனறயப்பட்ட 
பின்னர, புனித ததானமயர கிறித்தவக 
்காள்னககன்ளப் பரப்பினார.

 (iii)  ஐதராப்பாவில புனித தசாபியா ஆ்லயம் மிக 
தநரத்தியான கட்டடம் ஆகும்.

(iv)  டிராஜன், தராமனின் தமாசமான 
சரவாதிகாரிகளில ஒருவராவார.

அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி
இ) (iii) சரி  ஈ) (iv) சரி

IV. தபாருத்துக
1.  அகதரா்பாலிஸ் - கான்சல
2.  பி்ளாட்தடா - ஏ்தன்ஸ்
3.  மாரியஸ்  - தத்துவ ஞைானி
4.  ஜீயஸ் - ்பாருள் முதல வாதி
5.  எபிகியுரஸ் - பாதுகாககப்பட்ட நகரம்

V. சுருககமைான வி்ையளி
1.  தராமானிய அடினம முனறனயப் பற்றி எழுதுக.
2.  கான்ஸ்டன்னடனின் முககிய பஙகளிப்னப 

சுட்டிக காட்டுக.
3.  காரத்ததஜ் ென்னிபால குறித்து நீ அறிவது 

என்ன?
4.  ென் தபரரசின் ்சழிப்பிற்கான காரணஙகள் 

யானவ?
5.  புனித தசாபியா ஆ்லயம் பற்றி எழுதுக.

VI.   விரிோன வி்ையளி
1.  ஏ்தன்ஸின் எழுசசி, வ்ளரசசி ஆகியவற்னறயும் 

அதன் சிறப்புமிகக ்கானடகன்ளயும் சுட்டிக 
காட்டுக.

2.  ் சவவியல கா்லத்தில இந்தியாவின் நின்ல 
குறித்து எழுதுக.

ேரலாறறுைன் ேலம் ேருக

மாணவரகளுககான ்சயலபாடுகள்
1.  ஐதராப்பிய வனரபடத்தில தமன்ல 

மற்றும் கீனை தராமானிய தபரரசுகளின் 
எலன்லகன்ளக குறிககவும்.

2.  ஆசிரியரின் உதவிதயாடு மாணவரகள் 
கூகுள் இனணயத்தில கிதரககம், தராம் 
மற்றும் சீனாவின் சிறப்புமிகக கட்டடககன்ல 
அைகினனப் பாரககவும்.

ஆசிரியர வழிகாட்டுதலுடன் ஒப்பனடப்பு:
1.  படத்்தாகுப்னபத் தயாரித்தல : கிதரகக, 

தராமானிய, னபசாணடிய மற்றும் 
சீனப் தபரரசுகளின் தன்லசிறந்த 
கன்லப் பனடப் புகள் ்தாடரப ான 
படத்்தாகுப்னபத் தயாரிககவும்.

2.  புகழ்பற்ற தராமப் தபரரசரகளின் வாழகனக 
வர்லாறுகன்ளச சுருககமாக எழுதுக.
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  வமைறவகாள் நூல்கள்
1. கிறிஸ் ொரமன் - உல் மக்ள் வரலகாறு, பாரதி புத்தகா்லயம், 2018.

2. ஜவெர்லால தநரு - உல் �ரிதம், அன்லகள் ்வளியீட்டகம்.
3. கி.ர. அநுமந்தன் - ்பண்டைய கிரீஸின் வரலகாறு - த.பா.ம.க.ப. கைகம் (ஆவணப்பதிப்பு, ஆகஸ்ட் 2017).
4. தஜ.பி. பியூரி - கிரரக் நகாட்டு வரலகாறு - தமிைாககம் பி. இராமாநுஜம் ததவதாஸ்,

ஐ.எஸ். பாககியநாதன் த.பா.ம.க.ப. கைகம் (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2017).

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

6. Philip Ralph and Edward McNail Burns, �e World Civilizations: From the Stone Age to the New

Millennium, Library of Congress, 1968.

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

8. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World

History, Penguin.

ெசவ்வியல் உலகம்

படி 1: கீழககாணும் உரலி / வினரவுக குறியீட்னடப் பயன்படுத்தி Adventures in Ancient Greece என்னும் 
இனணயப் பககத்திற்குச ் சல்லவும். தினரயில உள்்ள OK என்பனதச ் சாடுககி, ் பயனர உள்ளிட்டுச 
்சயலபாட்னடத் துவஙகவும்.

படி 2:  தினரயின் இடப்பககம் உள்்ள Note scroll என்பதில தவணடிய குறிப்புகன்ள எழுதிக்காள்்ள்லாம். 
கீழப்பககம் Timeline, Map, Athens தபான்ற ப்ல ்தரிவுகள் ்காடுககப்பட்டிருககும்.

படி 3: Timeline என்பதில கிதரககம் சாரந்த ்பாருத்து அட்னடக ்காடுககபட்டிருககும். ்பாருத்தி 
நினறவு ்சய்க. Map இல கிதரககத்தின் முககிய நகரஙகளும், மககளின் வாழவியல முனறகளும் 
்காடுககப்பட்டிருககும். அவற்னறத் ்தரிந்து்காள்க. 

படி 4: Quiz என்பதில இதுவனரத் ்தரிந்து ்காணட ்சய்திகளின் அடிப்பனடயில தகட்கப்படிருககும் 
வினாககளுககு வினடயளிகக.

இனணயச ்சயலபாடு

வின்ளயாடிக கற்தபாமா 
கிதரகக நாகரிகத்னத!

IX_Std_History_TM_Unit _5.indd   81 2/10/2020   10:00:56 AM



82

       அறிமுகம்
 தராமானியப் தபரரசு கி.பி. (்பா.ஆ) -476

இல வீழசசியனடந்தது. கி.பி. (்பா.ஆ)-1453இல 
கான்ஸ்டாணடிதநாபிள் நகனரத் துருககியர 
னகப்பற்றினர. இவவிரு முககிய நிகழவுகளுககும் 
இனடப்பட்ட கா்லப்பகுதினய வர்லாற்று அறிஞைரகள் 
இனடககா்லம் என அனைககின்றனர. இந்த 
இனடககா்லமானது ்தாடகக இனடககா்லம், னமய 
அல்லது உயர இனடககா்லம், பின் இனடககா்லம் 
என தமலும் பகுககப்பட்டுள்்ளது. ்தாடகக 
இனடககா்லத்தில (ஏறத்தாை ஐந்து முதல பத்தாம் 
நூற்றாணடு) கிறித்தவமும் அனதத் ்தாடரந்து 
இஸ்்லாமும் ஐதராப்பியக கணடத்தில தஙகன்ள 
வலுவான மதஙக்ளாக நின்ல நிறுத்தத் ் தாடஙகின. 
னமய அல்லது உயர இனடககா்லத்தில பிரததச 

விரிவாககம், மககள் ்தானகப் ்பருககம், 
நகரஙகளின் வ்ளரசசி, சமயம்சாரா மற்றும் 
சமயம்சாரந்த நிறுவனஙகளின் மறுசீரனமப்பு 
தபான்ற நிகழவுகள் அரஙதகறின.
 னபசாணடியப் தபரரசின் வர்லாற்றுககு 
சிறிது கா்லம் கழித்துத் ்தாடஙகும் அராபிய 
நாகரிகத்தின் கா்லம் ஏறத்தாை கி.பி. (்பா.ஆ) 
630 முதல 1300 வனரயாகும். சாரசனிக 
நாகரிகம் என்றறியப்பட்ட இந்நாகரிகம் ஒரு புதிய 
மதத்னத னமயமாகக ்காணடு உருவானதாகும். 
கிறித்தவ ஐதராப்பாவில அது ஏற்படுத்திய 
தாககம் புரட்சிகரமான சமூக மற்றும் அறிவு்லக 
மாற்றஙகளுககுக காரணமாயிற்று.
 தசல்ஜுக துருககியர்கள் மத்திய 
ஆசியானவச தசரந்த தாரத்தாரியர என்னும் 

கற்றல் வ�ாககஙகள்

இ்ைககாலம்

6

பாடம்

��தாங, சுங, யுவான் ஆகிய அரச வம்ச ஆட்சிக கா்லஙகளில  சீனப்தபரரசு 
நின்ல பற்றி அறிதல

��ஃபுஜிவாரா குடும்பம் மற்றும் கம்பகாரா தசாகுதனட்டின் கீழ ஜப்பானிய 
சமூகத்தின் எழுசசினயப் புரிந்து ்காள்்ளல

��இஸ்்லாம் ததான்றியதன் பின்னணினயக கணடறிதல
��அராபிய மற்றும் உதுமானியப் தபரரசுகள் குறித்தும், இஸ்்லாம் பரவுவதற்கு 

அவரகளின் பஙகளிப்பு பற்றியும் அறிதல
��இனடககா்லத்தில நி்லப்பிரபுத்துவத்தின் தன்னமகன்ள ஆராய்தல
��இனடககா்லத்தில அரசுககும் திருசசனபககும் இனடதயயான உறனவப் புரிந்து ்காள்ளுதல
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நாதடாடியினர ஆவர. அவரகள் பாரசீகத்தில ஒரு 
வலுவான தபரரனச நிறுவினர. இவரகளின் 
ஆட்சிககா்லத்தில இ்லககியம், கன்ல, கட்டடககன்ல 
ஆகிய துனறகளில மிகப்்பரிய வ்ளரசசி ஏற்பட்டது. 
இனதப் தபா்லதவ அறிவியல ்தாழிலநுட்ப 
வ்ளரசசிககு அனதடாலியாவிற்குச (ஆசியானமனர) 
்சன்று சுதந்திரமான தபரரனச நிறுவிய உதுமானிய 
துருககியர ஆற்றிய பஙகளிப்பு அ்ளப்பரியதாகும்.
இ்ைககாலஙகளில் கிழககு ஆசியா

 சீனா: தாங (Tang) அரச ேம்சம் 

(கி.பி. (தபா.ஆ) 618-907)
6.1

 சீனாவில ஆட்சிப் ்பாறுப்தபற்ற சூயி 
அரசவம்சம் நாற்பதாணடுகளில வீழசசினயச 
சந்தித்தது. மிகப்்பரும் வாய்ககால (Grand 
Canal) அனமத்தல தபான்ற ்பாதுப்பணிக்ளால 
ஏற்பட்ட ்பரும் நிதிசசுனமயும், ்காரியாவின் 
வடககுப் பகுதிகன்ளக னகப்பற்றுவதற்காக 
தமற்்காள்்ளப்பட்ட ்ச்லவு மிகுந்த தபாரகளும் 
சூயி வம்சத்தின் வீழசசிககுக காரணஙக்ளாயின. 
ஒரு வலுவான னமயப்படுத்தப்பட்ட தபரரனச 
உருவாககும் தநாககில நடத்தப்பட்ட 
கி்ளரசசிகளுககினடயிலிருந்து தாங வம்சம் 
உதயமானது. இககி்ளரசசினய திட்டமிட்டு 
நடத்திய லி யுவான், யங யு என்பவனர சீனாவின் 
தபரரசர பதவியில அமர னவத்தார. ஆனால யங யு 
தன்னுனடய அதிகாரி ஒருவரால ் கால்லப்பட்டனதத் 
்தாடரந்து, அரசுத் தன்லனம அதிகாரியாக இருந்த 
(Chancellor) லி யுவான் தன்னனத்தாதன தபரரசராக 
அறிவித்தார. வடதமற்கு எலன்லயில ப்லநூறு 
கித்லாமீட்டர ்தான்லவுககுப் ்பருஞசுவர மீணடும் 
கட்டப்பட்டது.இராணுவ நடவடிகனககள் சீனாவின் 
்சலவாகனகக கிைகதக ்காரியாவிலும் தமற்தக 
பாரசீகம் மற்றும் இந்ததா-சீனாவின் எலன்ல 
வனரயிலும் பரப்பின.
 தாங அரச வம்சம் மிகப்்பரிய அ்ளவி்லான 
்பாதுப்பணிகன்ள தமற்்காணடது. தபாயாங, 
சாங-ஆன் என்னும் இரு தன்லநகரஙகள் 
உருவாககப்பட்டன. ்பரும் நி்லவுனடனமயா்ளர 
வரககத்தின் ்சலவாகனக சமன் ்சய்யும் தநாககில 
கன்பூசியத் தத்துவத்தில பயிற்சி ் பற்ற அறிஞைரகளும் 
அதிகாரிகளும் பணியமரத்தப்பட்டனர. நி்லம் 
சிறுசிறு பகுதிக்ளாகப் பிரிககப்பட்டு விவசாயிகளுககு 
வைஙகப்பட்டது. இதன் வின்ளவாக தவ்ளாண உபரி, 
நி்லப்பிரபுககளுககு குத்தனகயாகச ்சலவதற்கு 
மாறாக வரியாக அரனச வந்தனடந்தது. தமலும் 
உப்பு மற்றும் ததயின்ல அரசின் முற்றுரினமயின் 
கீழிருந்ததால அனவ அரசுககுக கூடுதல 

வருவானய நலகின.

சீனப் தபருஞசுேர்
கி.மு. (்பா.ஆ.மு) 8 மற்றும் 7 ஆம் 
நூற்றாணடுகளின்  இனடப்பட்ட கா்லப் 
பகுதியில தஙகளுககுள்த்ள தபாரிட்டுக 
்காணடிருந்த சீன அரசுகள், வடகதகயிருந்து 
வரும் எதிரிகளிடமிருந்து தஙகன்ளப் 
பாதுகாத்துக ்காள்ளும் ்பாருட்டு சுவரகன்ள 
எழுப்பிக ்காணடன. சின் அரசவம்சத்தின் 
கா்லத்தில தனித்தனியாக இருந்த ப்ல சுவரகள் 
இனணககப்பட்டன. இதன்  வின்ளவாக 
கிைககிலிருந்து தமற்காக சுமார 5000 கித்லா 
மீட்டர நீ்ளமுனடய ்பருஞசுவர உருவானது. 
இசசுவர உ்லக அதிசயஙகளில ஒன்றாகக 
கருதப்படுகிறது. நாதடாடிப் பைஙகுடியினர 
உள்த்ள நுனைய முடியாதவாறு இசசுவர 
தடுத்தது. பின்னர ஆட்சிபுரிந்த ப்ல அரச 
வம்சத்தினர கா்லத்தில இசசுவர விரிவு 
்சய்யப்பட்டு வலுவூட்டப்பட்டது. தற்தபாது 
சீனப்்பருஞசுவரின் ் மாத்த நீ்ளம் 6700 கித்லா 
மீட்டர ஆகும்.

சுங அரச ேம்சம் (Sung Dynasty) 
(கி.பி. (தபா.ஆ) 960-1279)
 ்பருந்துயரஙகளுககு உள்்ளான 
விவசாயிகள் ெஙதசாவவின் தன்லனமயில 
தமற்்காணட க்லகமானது, ஏற்கனதவ ஆட்டம் 
கணடிருந்த தாங தபரரசுககு தபரழினவக 
்காடுத்தது. இப்தபரரசு ஐந்து பனகயரசுக்ளாகப் 
பிரிந்தது. பின்னர புதிதாக ஆட்சியில அமரந்த சுங 
வம்ச அரசரகளின் ஆட்சிக கா்லத்தில அனவகள் 
இனணந்தன. சுங வம்ச கா்லத்தில வணிகமும் 
்தாழிலகளும் ்சழித்து வ்ளரந்தன. இரும்பு 
மற்றும் எஃகு ஆன்லகள் மிகவும் கட்டுகதகாப்பாக 
நடத்தப்பட்டன.
சுங அரசேம்சத்தின் வீழச்சி
 சுங அரசவம்சத்தின் ஆட்சியின்தபாது 
நி்லஉனடனமயா்ளரகளும் அரசு அதிகாரிகளும் 
பணம் பனடத்த வணிகரகளும் மிக வ்ளமான 
வாழகனகனய வாழந்தனர. தநரமாறாக சாதாரண 
விவசாயிகள் வறுனமயில அகப்பட்டு வாடினர. 
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கி.பி. (்பா.ஆ.) 1369 இல தன்னன தபரரசராகப் 
பிரகடனப்படுத்திக ்காணடார.

   

 குப்்ளாய் கான் மஙதகாலியரின் அரச சனப
மிங வபரரசு (Ming Dynasty) 
கி.பி. (தபா.ஆ) 1368-1644)
 மஙதகாலியரகன்ள அகற்றிவிட்டு 
ஆட்சியனமத்த மிங வம்ச அரசரகள் 
தவ்ளாணனமயில முழுனமயாகக கவனம் 
்சலுத்தும் ்பாருட்டு, ்தாழில மற்றும் வணிக 
வ்ளரசசிககு முககியத்துவம் தருவதற்குத் தவறினர. 
இதன் வின்ளவாக 16ஆம் நூற்றாணடில சீனா 
பின்தஙக தநரந்தது. யூதரசியாவின் ஏனனய 
பகுதிகள் சீனாவின் ்தாழில நுட்பஙகன்ளப் 
பயன்படுத்தி முன்தனறத் ்தாடஙகின.

 ஜப்பான்6.2

 ஜப்பானியரின் மூதானதயர ப்லர, 
்காரியா விலிருந்தும் சி்லர மத்லசியாவிலிருந்தும் 
வந்தவரக்ளாவர. ்காரியாவின் மூ்லமாக சீன 
நாகரிகம் யமட்தடாவில பரவியது (ஜப்பானின் 
முன்னாள் ்பயர ‘யமட்தடா’ ஆகும்). இந்நாட்டின் 
பூரவ குடிகள் ‘அய்னஸ்’ (அபாரிஜின்கள்) என 
அனைககப்படுகின்றனர. ஜப்பானியரகளின் பூரவீக 
மதம் ‘ஷின்தடா’ ஆகும். ஷின்தடா என்பது இயற்னக 
மற்றும் மூதானதயர வழிபாடு ஆகிய இரணடும் 
க்லந்ததாகும்.

 

ஷின்தடா மதம்
 ப்ல நூற்றாணடுக்ளாக ஜப்பான் 
தனினமப்பட்தட இருந்தது. இதனால அய்லவர 
பனட்யடுப்புகளுககு ஆ்ளாகாமல சுதந்திரத்தின் 
பயனன அனுபவித்து வந்தது. ்பௌத்த மதம் 
்காரியாவின் மூ்லம் ஜப்பானில அறிமுகமாகியது. 
‘தசாடுகு-தாய்சி’ இறந்தபின்னர அவருனடய குடும்பம் 

உள்நாட்டில பிரசசனனகள் தன்லதூககுவதற்கு 
முன்னதாகதவ வடகதக இருந்து தமற்்காள்்ளப்பட்ட 
இரு ்வளிநாட்டவர பனட்யடுப்புகள் சுங 
வம்சத்தவர ஆட்சிககு முற்றுப்புள்ளி னவத்தன. 
்தாடரந்து மஙதகாலியரகள் யுவான் வம்சத்தினர 
என்ற ்பயரில தஙகள் ஆட்சினய நிறுவினர.

கி.பி (்பா.ஆ.) 1078இல 
சீனா உற்பத்தி ்சய்த 
இரும்பு 114,000 
டன்னனத் தாணடியது 
(1788இல இஙகி்லாந்து 
68,000 டன்தன 
உற்பத்தி ்சய்தது), 
சீனா, ்சராமிக 
(Ceramics) ஓடுகள் 
மற்றும் பீஙகான் ்பாருட்கள் ்சய்வதிலும் 
தனித்திறன் ்பற்று வி்ளஙகியது. இத்்தாழில 
நுட்பத்னத அடுத்து வந்த 700 ஆணடுகள் 
வனர ஐதராப்பா அறிந்திருககவிலன்ல 
்வடிமருந்து 1044த்லதய பயன்பாட்டில 
இருந்தது. ஐதராப்பானவக 
காட்டிலும் 500 ஆணடுகளுககு 
முன்பாகதவ சீனா அசசடிககப்பட்ட 
புத்தகஙகன்ளக ்காணடிருந்தது. (Chris 
Harman, A Peoples’ History of the 

World, p.111)

யுோன் அரச ேம்சம் (Yuan Dynasty) 
(கி.பி. (தபா.ஆ) 1279-1368)
 பாரசீகத்னதயும் ஒட்டு ்மாத்த 
மத்திய ஆசியானவயும் னகப்பற்றிய 
மஙதகாலியரகள் சீனானவயும் 
விட்டுனவககவிலன்ல. கி.பி. (்பா.ஆ.) 1252 - 

இல மா்பரும் ‘கான்’ ஆக மாறிய மஙகுகான் 
குப்ௌாய்கானன சீனாவின் ஆளுநராகப் 
பணியமரத்தினார. யூதரசியாவின் ஒரு 
முனனயிலிருந்து மறுமுனனவனர பரவியிருந்த 
மஙதகாலியரின் ஆதிககம், சீனாவின் ்தாழில 
நுட்ப முன்தனற்றஙகன்ள இதர வ்ளரசசி குன்றிய 
தமற்கு சமூகஙகளினடதய பரப்புவதற்கு உதவியது. 
்பய்ஜிஙகிலிருந்த மஙதகாலியரின் அரச சனப 
மாரகதகா தபாத்லா தபான்ற ்வளிநாட்டவரகளிடம் 
நன்மதிப்னப ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் விவசாயிகள் 
்தாடரந்து வறுனமயில வாடினர. சி்ல மதம் சாரந்த 
அனமப்புகளும் ரகசிய அனமப்புகளும் புரட்சியில 
இறஙகின. முடிவில ‘சிகப்பு த்லப்பா்ககள்’ 
(Red Turbans) என்ற அனமப்பின் தன்லவரான 

சூ யுவான் சங தன்லநகர ்பய்ஜிஙனகக னகப்பற்றி  
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இறுதியில மூவர ஜப்பானன நீணட கா்லம் 
நனட்பற்ற உள்நாட்டுப் தபாரகளிலிருந்து மீட்டனர. 
அவரகள் தபாரபுநகா என்ற பிரபு, டய்ம்யாஸ் அல்லது 
ஹிடதயாஷி எனப்பட்ட விவசாயி, ்தாகுகவா 
இய்யாசு என்ற அககா்லத்னதச தசரந்த புகழ்பற்ற 
பிரபு ஆகிதயாராவர. 16ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில 
ஜப்பான் மீணடும் ஒருஙகினணககப்பட்டது.

 இஸலாமும், இஸலாமியப் 
வபரரசுகளின் வதாற்றமும்

6.3

 நபிகள் நாயகம் (முகமது நபி) இஸ்்லானமத் 
ததாற்றுவித்தார. இஸ்்லாம் சதகாதரத்துவம் 
என்னும் கருத்னத முன் னவத்தது. இஸ்்லாமியர 
அனனவரும் சரிசமமானவரகள் எனும் 
கருத்தினன முகமது அழுத்தமாகக கூறினார. 
சமத்துவம் சதகாதரத்துவம் ஆகிய இககருத்துககள் 
தஙகளுககுள்த்ள தபார ்சய்து ்காணடிருந்த 
அராபிய இனக குழுககளுககும், உ்லகின் ஏனனய 
பகுதிவாழ மககளுககும் ஏற்புனடயதாய் இருந்தது. 
ஆனால பிறந்த ஊரில சந்தித்த இடரப்பாடுகளின் 
காரணமாய் நபிகளும் அவனரப் பின்பற்றுதவாரும் 
்மககாவிலிருந்த எத்ரிப் என்னும் நகருககு இடம் 
்பயரந்தனர. கி.பி. (்பா.ஆ) -622இல ்மககானவ 
விட்டு நபிகள் இடம்்பயரந்த நிகழவு அராபிய 
்மாழியில ‘ஹிஜிரா’ (Hijrah) என அனைககப்படுகிறது. 
அவருனடய வருனகனயச சிறப்பிககும் வனகயில 
எத்ரிப் நகர மககள் தஙகள் நகரத்திற்கு மதினாட்-
உன்-நபி (நபிகள் நாயகத்தின் நகரம்) எனப் 
புதுப்்பயர சூட்டினர. தற்தபாது அது ்மதினா 
என அனைககப்படுகிறது. ஹிஜிராவிற்குப் பின்னர 
பத்து ஆணடுகள் கழித்து கி.பி. (்பா.ஆ) -632

இல நபிகள் இயற்னக எய்தினார. அவர இயற்னக 
எய்தும் தருவாயில இஸ்்லாமின் கருத்துகக்ளால 
ஒருஙகினணககப்பட்டு அராபியரகள் ஒரு வலினம 
வாய்ந்த சகதியாக உருவாயினர.

்மககா
6.3 (அ) அராபியர் 
 நபிகள் நாயகத்னதத் ்தாடரந்து கலீஃபா 

(மத மற்றும் அரசியல தன்லவர) பதவிதயற்ற 
அபுபககர, ஒமர ஆகிய இருவரும் ஓர இஸ்்லாமியப் 

ஃபுஜிவாரா குடும்பத்னத உருவாககிய நகதடாம்-
தநா-காமதாரி என்பவரால விரட்டப்பட்டது. அவர 
ப்ல சீன வழிமுனறகன்ளப் பின்பற்றி னமய அரனச 
தமலும் வலினமயானதாக மாற்றினார. நாரா 
என்னும் நகனர தன்லநகரமாககினார. கி.பி (்பா.ஆ) 
794 முதல ் தாடரந்து வந்த ஆயிரம் ஆணடுகளுககு 
கியாட்தடா ஜப்பானின் தன்லநகரமாகச 
்சயலபட்டது. பின்னர தடாககிதயா தன்லநகரானது. 
ஃபுஜிவாரா குடும்பத்னதச தசரந்த அரசரகள் தஙகள் 
இறுதிக கா்லஙகளில மடஙகளுககுச ்சன்று துறவு 
வாழகனக தமற்்காணடனர. இருந்ததபாதிலும் 
தஙகள் அதிகாரத்னதத் ் தாடரந்து ் சயலபடுத்தினர. 
 ஃபுஜிவாரா குடும்பத்தினரின் இருநூறு 
ஆணடுகா்ல ஆட்சியின்தபாது ்பருவாரியான 
நி்லஙகன்ள ்சாந்தமாகக ்காணட புதிய வரககம் 
உருவானது. இவரகள் தபார வீரரகளுமாவர. 
இவரகள் டய்ம்யாஸ் (்பரும்்பயர அல்லது பிரபு) 
என அனைககப்பட்டனர. நா்ளனடவில டய்ம்யாஸ்கள் 
தஙகள்இராணுவ ப்லத்தால அதிகாரமிககவரக்ளாக 
மாறினர. இறுதியில தாரா, மினதமாட்டா எனும் 
குடும்பஙகளுககினடதய நனட்பற்ற தபாரில 
தயாரிதடாதமா என்பவர ்வற்றி ்பற்றார. கி.பி. 
(்பா.ஆ)1192இல தபரரசர இவருககு ்ச-ய்-தாய்-
தசாகன் (பணபாடற்றவரகன்ள அடககிய மா்பரும் 
த்ளபதி) என்னும் பட்டத்னதச சூட்டினார. இப்பட்டம் 
பரம்பனர பரம்பனரயாக ஆட்சி நடத்தும் உரினமனய 
உட்்பாரு்ளாகக ்காணடிருந்தது. கா்லப்தபாககில 
தசாகன் உணனமயான ஆட்சியா்ளரானார. 
இவவாறான வழியில தசாகுதனட்டுகளின் ஆட்சி 
உருவானது. 
 தயாரிதடாதமா தனது இராணுவத் 
தன்லனமயகத்னத காமகுராவில நிறுவினர. 
இதனால முதல தசாகுதனட் காமகுரா தசாகுதனட் 
என அனைககப்பட்டது. வாழவின் அனனத்துத் 
துனறகளிலும் ஜப்பான் தனகதகயுரிய 
வழிகளில சீனத்னதப் பின்பற்றியது. தபரரசர ஓர 
அ்லஙகாரத் தன்லனமயாக மட்டுதம இருந்தார. 
நி்லப்பிரபுத்துவஇராணுவத்தன்னம ்காணட 
அரசு சாமுராய் எனப்பட்ட இராணுவ வீரரக்ளால 
நிரவகிககப்பட்டது. ஆசிய வர்லாற்றின் தபாகனக 
மாற்றியனமத்த மற்றும் ஐதராப்பானவ பயமுறுத்திய 
மஙதகாலியனர தசாகுதனட்டுகளின் தன்லனமயில 
ஜப்பான் ்வற்றி ்காணடது. இருந்ததபாதிலும் 
இவவம்சத்தின் சரிவு ்தாடஙகியது. கி.பி. (்பா.ஆ) 
-1338இல காமகுரா தசாகுதனட் வீழசசியனடந்தது. 
தசாகுதனட்டுகளில தவ்றாரு பிரினவச தசரந்த 
‘அஷிககாகா’ தசாகுதனட்டுகள் ஆட்சினயக 
னகப்பற்றினர. இவரகளின் ஆட்சி 235 ஆணடுகள் 
நீடித்தது. இககா்லகட்டம் அரசியல குைப்பஙகளும் 
அதிகாரப் தபாட்டிகளும் நினறந்ததாய் இருந்தது. 
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அல்லது உனமயது என்று அனைககப்பட்டவரகள் 
100 ஆணடுகா்லம் ஆட்சி புரிந்தனர. டமாஸ்கஸ் 
அவரகளின் தன்லநகரமாகும். ஒரு புதிய பாணியி்லான 
கட்டடககன்லனய அவரகள் வ்ளரத்தனர. அதற்கு 
சாரசனிக கட்டடக கன்ல என்று ்பயர. இப்பாணியில 
அனமந்த வன்ளவுகள், தூணகள், கவினக மாடஙகள் 
(Domes) மினார எனப்படும் தகாபுரஙகள் ஆகியனவ 
இந்தியாவில பரவி இந்தியக கட்டடககன்ல 
பாணிகத்ளாடு க்லந்தன.

சாரசனிக கட்டடக கன்ல
 அராபிய முஸ்லீம்கள் இஸ்்லாத்னத 
உ்லகின் ப்ல பகுதிகளுககு எடுத்துச ்சன்றனர. 
்தான்லதூரப் பகுதிகளில அவரகள் தபார ்சய்து 
்காணடிருந்ததபாது அராபியாவில இருந்தவரகள் 
தஙகளுககுள் சணனடயிட்டுக ்காணடனர. நபிகள் 
நாயகத்தின் மருமகன் அலியும் அவரது மகன் 
ெுனசனும் ்கால்லப்பட்டனர. உனமயதுகள் 
பதவி நீககம் ் சய்யப்பட்டு அப்பாசிட்டுகள் ஆட்சினயக 
னகப்பற்றினர. இவரகள் நபிகள் நாயகத்தின் 
மாமன் அப்பாஸ் (Abbas) என்பவரின் வழிவந்ததார 
ஆனகயால அப்பாசித்துகள் என்றனைககப்பட்டனர. 
அப்பாசித்துகளின் ஆட்சி
 அப்பாசித்துகளின் ஆட்சி கி.பி. (்பா.ஆ) 
-750இல ்தாடஙகியது. “நம்பிகனகயா்ளரகளின் 
த்ளபதி” என்னும் பட்டத்ததாடு பதவிதயற்ற 
அப்பாசித் ஆட்சியா்ளரகள் ஏனனய தபரரசுகன்ளப் 
தபா்லதவ ஆட்சி புரிந்தனர. பகட்டான விசயஙகளில  
ஏனனய அரசுகத்ளாடு 
த ப ா ட் டி யி ட் ட ன ர . 
த ன ்ல ந க ர 
டமாஸ்கஸ்ஸிலிருந்து 
ஈ ர ா க கி லு ள் ்ள 
ப ா க த ா த் தி ற் கு 
மாற்றப்பட்டது.
அராபியரின் அறிவுசார் முயறசிகள்
 அப்பாசித்து கலீஃபாககள் புதிய 
நி்லஙகன்ளக னகப்பற்றும் முயற்சிகன்ள 
தமற்்காள்்ளவிலன்ல. அறிவுசாரந்த முயற்சிகளில 
அவரகள் அதிக ஆரவம் ்காணடிருந்தனர. 

தபரரசின் உருவாககத்திற்கு அடித்த்ளமிட்டனர. 
குறுகிய கா்லத்தில அராபியரகள் கீனை 
தராமானியப் தபரரனசயும், பாரசீக சசானிட் 
அரசனரயும் ததாற்கடித்தனர. யூதரகளுககும் 
கிறித்தவரகளுககும் புனித நகரமாக வி்ளஙகிய 
்ஜருசத்லம் அராபியரக்ளால னகப்பற்றப்பட்டது. 
ஒட்டு்மாத்த ஸ்பானியமும் பாரசீகமும் புதிய 
அராபியப் தபரரசின் கீழவந்தன.
 இஸ்்லாம் எளினமனயயும் சமத்துவத்னதயும் 
ஆதரித்தது. முந்னதய முனறனமகளின் கீழ 
அடககுமுனறககும் சுரணடலுககும் ஆ்ளாகியிருந்த 
்பருவாரியான மககளினடதய இவவிரு 
கருத்துககளும் ஈரப்னப ஏற்படுத்தி வரதவற்னபப் 
்பற்றன. அராபியரகள் மிக எளிதாகப் ப்ல 
பகுதிகன்ளக னகப்பற்றினர. தராமானியப் தபரரசின் 
கீழ ் பரும் துயரஙகன்ள அனுபவித்த எகிப்திய மககள் 
எளிதாக அராபியரின் தம்லாதிககத்னத ஏற்றனர. 
த்ளபதி ‘தாரிக’ என்பாரின் தன்லனமயின்கீழ 
்மாராகதகானவயும் ஆப்பிரிககானவயும் 
னகப்பற்றிய அராபியரகள் ஐதராப்பாவுககுள் 
நுனைந்து ஸ்பானியத்னதக னகப்பற்றி அதனன 
ப்ல நூற்றாணடுகள் ஆணடனர. அதுவனரயிலும் 
பான்லவனஙகளில நாதடாடிக்ளாக வாழந்துவந்த 
அராபியரகள் வலினம மிகுந்த ஒரு தபரரசின் 
ஆட்சியா்ளரகள் ஆயினர. இவரகள் சாரா்சன்ஸ் 
(சகாரா மற்றும் நஸின் என்னும் இரு ்சாற்களின் 
இனணப்பு பான்லவனத்தில வாழபவரகள் என்பது 
்பாருள்) என்றும் அனைககப்பட்டனர.

சன்னி, ஷியா பிரிவுகளின் வதாற்றம்
அராபியத் தன்லவரகளுககுள் ஏற்பட்ட 
சசசரவுகத்ள இஸ்்லாமின் இருபிரிவுகள் 
ததான்றக காரணமாயிற்று. அப்பிரிவுகள் சன்னி 
மற்றும் ஷியா என்றனைககப்பட்டன. சன்னி 
பிரினவச தசரந்த இஸ்்லாமியரகள், இஸ்்லாமிய 
நாடுகளின் தன்லனமயும், நபிகளுககுப்பின் 
அப்்பாறுப்புககு வருதவாரும் இஸ்்லாமியத்தில 
நம்பிகனகயுனடய மககளின் பிரதிநிதிக்ளால 
ததரந்்தடுககப்பட தவணடு்மன்ற 
நின்லப்பாட்னடக ்காணடிருந்தனர. 
மாறாக ஷியா பிரினவச தசரந்ததார 
இவவரசியல, மத தன்லனமப் ்பாறுப்புகன்ள 
ஏற்தபார நபிகள் நாயகத்துடன் ரத்த உறவு 
்காணடவரக்ளாகவும் அல்லது மண உறவு 
்காணடவரக்ளாகவும் இருத்தல தவணடும். 
மற்றவரகன்ள அனுமதிகக முடியாது என்ற 
நின்லபாட்னடக ்காணடிருந்தனர.

ஒ்மையது அல்லது உ்மையது ேம்சத்தின் ஆட்சி
 நபிகள் நாயகத்தின் குடும்பத்தின் ஒரு 
உறவு வழினயச தசரந்த கலீஃபாககள் ஒனமயது 

பாகதாத் நகரம்
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கிறித்தவ மககளுககும் 
அனைப்பு விடுத்தனர. 
புனிதப்தபார ்சய்தவரகள் 
அப்புனித இடஙகன்ளத் 
தஙகள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ 
னவத்திருந்த ்சலஜுக 
துருககியதராடு தபாரிட்டனர. 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1095 இல கிறித்தவரகளுககும் 
இஸ்்லாமியரகளுககுமினடதய ்தாடஙகிய 
இப்தபாராட்டம் ஏறத்தாை 200 ஆணடுகள் 
்தாடரந்தன. இனவதய சிலுனவப் தபாரகள் என 
அனைககப்படுகின்றன.
 சிலுனவப் தபாரகளின் மூ்லம் 
கிறித்தவரக்ளால நினனத்தனதச சாதிகக 
இய்லவிலன்ல. ்ஜருசத்லம் ்தாடரந்து 700 

ஆணடுகள் உதுமானிய துருககியர வசதம 
இருந்தது. இந்த ்தாடர சிலுனவப் தபாரக்ளால 
்சலஜுக துருககியரகள் ப்லவீனமனடந்தனர. 
இதனினடதய கிைகதகயிருந்து மஙதகாலியரகளின் 
பனட்யடுப்பில சிலுனவப்தபார பிரசசனனகள் ஓரம் 
கட்டப்பட்டன. கிறித்தவரகளும் இஸ்்லாமியரகளும் 
்சஙகிஸ்கானின் தன்லனமயில முன்தனறி 
வரும் மஙதகாலியர பககம் தஙகள் கவனத்னதத் 
திருப்பினர. கி.பி. (்பா.ஆ)1258இல பாகதாத் நகரம் 
மஙதகாலியரக்ளால னகப்பற்றப்பட்டு அழிவுககு 
உள்்ளானது. அப்பாசித்து தபரரசின் எஞசியனவயும் 
முடிவிற்கு வந்தன. 

 

்ஜருசத்லம்
6.3 (ஈ) சிலு்ேப் வபார்களின் தாககம்
 சிலுனவப் தபாரகள் நி்லப்பிரபுத்துவம் சாரந்த 
உறவுகளுககு முடிவு கட்டியது. சிலுனவப்தபாரில பஙகு 
்பறுவதற்காகக கிைகதக ் சன்று ப்ல பிரபுககள் நீணட 
கா்லத்திற்கு அஙதகதய தஙக தநரந்தது. சி்லர திரும்பி 
வரதவயிலன்ல. இசசூழநின்லனயப் பயன்படுத்தி 
பணனண அடினமகள் ப்லர நி்லத்ததாடு தஙகன்ள 
கட்டிப் தபாட்டிருந்த அடினமககட்டுகன்ள உனடத்து 
்வளிதயறினர. கீனைநாட்டுப் ்பாருட்களுககான 
ததனவகள் அதிகரித்ததால வியாபாரம் ்பருகியது. 
மத்திய தனரககடல பகுதியில ்வனிஸ், ்ஜதனாவா, 

அராபியரகள் அறிவியல பூரவமான தகள்வி ஞைானம் 
உனடயவரக்ளாக இருந்தனர. மருத்துவம், கணிதம் 
தபான்ற துனறகள் ்தாடரபான ப்லவற்னற 
அவரகள் இந்தியாவிலிருந்து கற்றுக ்காணடனர. 
இந்திய அறிஞைரகளும் கணிதவிய்லா்ளரகளும் 
அதிக எணணிகனகயில பாகதாத் ்சன்றனர. 
மருத்துவம் மற்றும் பிறதுனறகள் சாரந்த சமஸ்கிருத 
்மாழியில எழுதப்பட்ட ப்ல இந்திய நூலகள் அராபிய 
்மாழியில ்மாழி ்பயரககப்பட்டன. அராபிய 
மருத்துவரகளும் அறுனவ சிகிசனச நிபுணரகளும், 
மருத்துவ, அறுனவ சிகிசனச துனறயில புகழ்பற்று 
வி்ளஙகினர.
6.3 (ஆ) அராபியப் வபரரசின் சி்தவும் தசல்ஜு 
துருககியர்களின் எழுச்சியும்
 அப்பாசித்து தபரரசு ெருன்-அல-ரசீத் 
அரசரின் ஆட்சிக கா்லத்தில புகழின் உசசத்தில 
இருந்தது. அவருனடய இறப்பிற்குப் பின் தபரரசு 
சினதயத் ்தாடஙகியது. ஆஙகாஙதக ப்ல 
சுதந்திர சிற்றரசுகள் ததான்றின. கலீஃபா ஆட்சி 
வலுவிைந்ததால அவவரசுகன்ளக கட்டுப்படுத்த 
இய்லவிலன்ல. இஸ்்லாமியரக்ளாக மாறிய 
துருககியரகள் (்சலஜுக துருககியர என 
அனைககப்பட்டனர) பாகதாத்னதக னகப்பற்றுவதில 
்வற்றி ்பற்றாரகள். கான்ஸ்டாணடிதநாபிளின் 
னபசாணடியப் பனடகன்ளயும் ததாற்கடித்த அவரகள் 
ஐதராப்பிய நாடுகளுககுச சவா்லாய்த் திகழந்தனர. 
்ஜருசத்லமுககு வரும் கிறித்தவ புனிதப் பயணிகள் 
துருககியரக்ளால ்பரும் இன்னலகளுககு 
உள்்ளாககப்பட்டனர. இதனால ஏற்பட்ட தமாதலகத்ள 
சிலுனவப் தபாரகளுககு இட்டுச ்சன்றன.
6.3 (இ)  சிலு்ேப் வபார்களும் தசல்ஜுக 

துருககியரின் வீழச்சியும்
 தபாப்பாணடவரும் திருசசனபயும் புனித 
நகரமான ் ஜருசத்லனம மீட்பதற்காக ‘்ஜருசத்லனம 
தநாககிச ்சலலுஙகள்’ என அனனத்துக 

பாகதாத்: "அதரபிய இரவுகளின் நகரம்" என 
அறியப்பட்ட நகரமாகும். இது அரணமனனகள், 
்பாதுககட்டடஙகள், பள்ளிகள், கலலூரிகள், ் பரிய 
கனடகள், பூஙகாககள் மற்றும் ததாட்டஙகன்ளக 
்காணட விரிந்து பரந்த நகரமாகும். 
வணிகரகள் கிைகதகாடும் தமற்தகாடும் 
்பரும் வணிகத்னதச ்சய்தனர.  உ்லகத்தின் 
ப்ல பகுதிகளிலிருந்தும் பாரனவயா்ளரகள் 
குறிப்பாக படித்த அறிஞைரகள், மாணவரகள், 
கன்லஞைரகள் பாகதாத்திற்கு வந்தாரகள்”. 
- தநரு, உ்லக சரித்திரம் (Glimpses of World 
History). 
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886. இனடககா்லம்

 உதுமைானியப் வபரரசு (Ottomon Empire)6.4

 ஆசியா்வஙகும் மஙதகாலியர 
முன்தனறிக ்காணடிருந்ததபாது உதுமானியத் 
துருககியரகள் (்சலஜுக துருககியரகளிடமிருந்து 
தவறுபட்டவரகள்) தப்பிதயாடி தமற்கு ஆசியாவில 
்சலஜுக துருககியரகளிடம் அனடகக்லம் 
அனடந்தனர. ்சலஜுக துருககியரகள் வலினம 
இைந்ததபாது உதுமானியத் துருககியரகள் தஙகள் 
அதிகாரத்னத விரிவுபடுத்தினர. அவரகள் தமற்கு 
ஆசியானவத் தாணடி ஐதராப்பாவினுள் புகுந்து 
பலதகரியா, ் சரபியா ஆகிய நாடுகன்ளக னகப்பற்றி, 
அட்ரியாதநாப்பின்ள தஙகளின் தன்லநகராககினர. 
கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ள தநரடியாகத் 
தாககுவனதத் தவிரகக அவரகள் அந்நகனர சூழந்து 
சரியான தநரம் வரும்வனர காத்திருந்தனர. 
கி.பி. (்பா.ஆ.) -1453இல இரணடாம் முகமது 
கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ளக னகப்பற்றினார. 
இதனால பாலகன், கருஙகடல, மத்திய கிைககு 
ஆகிய பகுதிகளில உதுமானியத் துருககியரகள் 
தஙகள் தம்லாதிககத்னத நிறுவினர. 
 மிக குறுகிய கா்லம் உதுமானியரகள் 
வலினமயாக இருந்தனர. கிறித்தவ ஐதராப்பா 
அவரகன்ளக கணடு அசசம் ்காணடது. எகிப்னதக 
னகப்பற்றியபின் உதுமானியரகள் ‘கலீஃபா’ 
பட்டத்னதச சூடிக ்காணடாரகள். அககா்லப் 
பன்னாட்டு அரசியலில அவரகள் முககியப் பஙகு 
வகித்தனர. 19ஆம் நூற்றாணடில வலினமகுன்றிக 
காணப்பட்ட அவரகளின் அரசு, முதல உ்லகப்தபாரின் 
இறுதியில முடிவிற்கு வந்தது.

னபசா ஆகிய நகரஙகள் முககிய வணிக 
னமயஙக்ளாகத் ததான்றின. கிைககிற்கும் தமற்கிற்கும் 
இனடதயயான வணிகத்தில கான்ஸ்டாணடி 
தநாபிள் நகரம் வகித்துவந்த இனடத்தரகர பாத்திரம் 
முடிவுககு வந்தது. வலினமவாய்ந்த நி்லப்பிரபுககள் 
அழிந்துதபானது ஒருவனகயில இஙகி்லாந்து, 
பிரான்ஸ் தபான்ற நாடுகளில முடியாட்சி 
வலுப்்பறுவதற்கு காரணமாயிற்று. சிலுனவப் 
தபாரகளின் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு வின்ளவு 
தபாப்பாணடவரும் அவருனடய ஆட்சிமுனறயும் 
தஙகள் ்சலவாகனகயும் மரியானதனயயும் இைகக 
தநரந்ததாகும்.
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உதுமானியப் தபரரசு

மைஙவகாலியர்கள் மைறறும் தசஙகிஸகான்
ம ங த க ா லி ய ர க ள் 
நாதடாடிகள். தபாரத்திறன் 
்காணட அவரகள் 
்சஙகிஸ்கான் எனும் 
மகத்தான தன்லவனன 
உ ரு வ ா க கி ன ா ர க ள் . 
்சஙகிஸ்கான் சிறப்பு 
மி க க இ ர ா ணு வ 
ஆற்றல ்காணடவர. 
ம ங த க ா லி ய ர க ள் 
ரஷயானவ 300 ஆணடுகா்லம் தஙகள் 
கட்டுப்பாட்டில னவத்திருந்தனர. இதன் 
காரணமாக இனடககா்லத்தின் இறுதிவனர 
ஏனனய ஐதராப்பிய நாடுகன்ளக காட்டிலும் 
்தாழிலநுட்பஙகளில ரஷயா வ்ளரசசியனடயாது 
பின்தஙகியிருந்தது.

தசஙகிஸகான்
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89 6. இனடககா்லம்

 அணடியிருத்தன்ல னமயமாகக 
்காணட நி்லப்பிரபுத்துவ முனறயில சமத்துவம், 
சுதந்திரம் ஆகிய கருத்துககளுககு இடமிலன்ல. 
உரினமகளும், கடனமகளும் மட்டுதம இருந்தன. 
பிஷப்புகள் (Bishop-மாவட்ட அ்ளவி்லான 
மதத்தன்லவர) ‘அபாட்’டுகள் (Abbot-கிறித்தவ 

மதகுருககளின் தன்லவர) ‘காரடினலகள்’ (Cardinal-
தபாப்பாணடவருககு அடுத்த நின்லயிலுள்்ள 
மதகுரு) ஆகிதயாரும் திருசசனபயும் சமூக 
அரசியல கட்டனமப்பின் கீழ இடம் ்பற்றனர. 
பிரபுககளும் மதகுருமாரகளும் உடல உனைப்பில 
ஈடுபடமாட்டாரகள். எனதவ அவரகளின் அன்றாட 
வாழகனகககுத் ததனவயான உணவு மற்றும் இதர 
அவசியத் ததனவகள் அனனத்னதயும் உற்பத்தி 
்சய்துதர தவணடிய ்பாறுப்னப விவசாயிகள் 
சுமகக தநரந்தது.

6.5 (ஆ) திருச்ச்ப
 கிறித்தவ இனறயியலில புதிய அம்சஙகள் 
தசரககப்பட்டன. அனவ சமயகுருமார தகாட்பாடு 
மற்றும் புனிதச சடஙகுகள் பற்றியனவாகும். இவவிரு 
அம்சஙகளும் சமயகுருமாரகளின் அதிகாரத்னத 
அதிகரிககச ்சய்தன.
 இனடககா்லத்தின் இறுதியில 
திருசசனபயின் வ்ளரசசிதயாடு தபரானச மிகக 
அரசியல தன்லவரகளின் எழுசசியும் ஏற்பட்டது.  
்ஜரமன் நாட்டு தபரரசர நான்காம் ்ென்றிககும், 
தபாப்பாணடவர ஏைாம் கிரிதகாரிககும் ஏற்பட்ட 
தமாதலில தபாப் மதவி்லககம் என்னும் ஆயுதத்னதப் 
பயன்படுத்தி தபரரசனரப் பதவி வி்லகச ்சய்தார. 
இனத பயன்படுத்தி தபாப் மூன்றாம் இன்தனாசன்ட் 
இஙகி்லாந்தும், அயர்லாந்தும் திருசசனபககுச 
்சாந்தமானனவ என அரசர ஜானன அஙகீகரிகக 
னவத்தார. ப்ல கிறித்தவ சமயப் பற்றா்ளரகள், 
தபாப்பாணடவர அரசு அதிகாரத்தில தன்லயிடுவனத 
்வறுககத் ்தாடஙகினர.

 நிலப்பிரபுத்துேம்6.5

6.5 (அ) அரசு
 வலுவான மதஙக்ளான கிறித்தவமும் 
இஸ்்லாமும் மககளின் மீது ்பரும் ்சலவாகனகச 
்சலுத்தினாலும், மககளுனடய ்பாரு்ளாதார 
வாழகனக நி்லப்பிரபுத்துவ உறவுக்ளால 
தீரமானிககப்பட்டது.
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நி்லப்பிரபுத்துவம்

 இப்பூமியில கடவுளின் பிரதிநிதியாகக 
கருதப்படும் அரசர நி்லப்பிரபுத்துவத்தின் 
தன்லவராகக கருதப்பட்டார. அவரகளுககு 
அடுத்த நின்லயில தகாமகன்க்ளாகக கருதப்பட்ட 
டீயூககுகள் (Dukes) ‘கவுணட்’டுகள் (Counts) 
‘தயல’கள் (Earls) தபான்தறார இருந்தனர. இந்த 
நி்லப்பிரபுககள், நி்லப்பிரபுத்துவ அடிப்பனடயில 
அரசரிடம் இருந்து நி்லம் ்பற்றுக ்காணடு 
அவருககாக தபாரிட சம்மதித்த வகுப்பினர ஆவர. 
அரசர நி்லஙகன்ளப் பிரித்து இவரகளுககுக 
்காடுத்தார. இவரகள் தாஙகள் ்பற்ற 
நி்லஙகன்ள பிப் (Fief) துணடுக்ளாகப் பிரித்தனர. 
தஙகளுககுக கீழிருந்த னவஸ் கவுணட் 
என்பவரகளுககு விநிதயாகம் ்சய்தனர. 
இவவரினசயில இறுதி இடம் ்பற்றவரகள் 
னநட் (knight) எனப்படும் சிறப்புப்பணி வீரரகள். 
இவரகள் தஙகளுககு வைஙகப்பட்ட நி்லத்னத 
தவறு எவருககும் பிரித்துத்தர முடியாது. இவரகள் 
அனனவருககும் கீழ அடிமட்டத்தில இருந்தவரகள் 
வில்்லாயன் அல்லது ்சரப் (villein or serf) 
என்றறியப்பட்ட பணனண அடினமகள் ஆவர.

திருச்ச்ப விலககம் என்பது ஒரு 
மனிதன் கிறித்தவனாக இருப்பதால 
என்ன உரினமகளுககுத் தகுதியானவதரா 
அவவுரினமகள் அவருககு மறுககப்படுவதாகும். 
அவர திருசசனபககுள் புனிதச சடஙகுகன்ளச 
்சய்ய முடியாது. இறந்த பின்னர அவருனடய 
உடன்லத் திருசசனபககுச ்சாந்தமான 
கல்லனறத் ததாட்டத்தில புனதகக முடியாது. 
மதவி்லககம் என்பது ஒரு அரசனுனடய 
குடிமகனுககு அவர ்பறத் தகுதியுள்்ள சமயம் 
சாரந்த பயன்கன்ள மறுப்பதன் மூ்லம் அந்நபனர 
அரசனுககு எதிராக ்வறுப்பு ்காள்்ளத் 
தூணடுவது.

ஃபிப் (fief) என்பது ஒருவருககு அவனரவிட தமல 
நின்லயில இருககும் தகாமகனால வைஙகப்படும் 
நி்லம். நி்லத்னதப் ் பற்றவர நி்லம் ் காடுத்தவருககு 
னகமாறாக சி்ல தசனவகன்ளச ்சய்ய தவணடும். 
அது அவருனடய கடனமயாகும்.
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906. இனடககா்லம்

இவத காலகட்ைத்தில் இந்தியா.....
ென் 
தராமானியப் தபரரசின் சரிவுககு பிறகு, ஐதராப்பா சிறிய சிறிய ்ஜரமானிய அரசுக்ளாக சிதறுற்றிருந்த 
சமயம், ென் இனத்தவரகளும் கடுனமயான தபாரகுணமுள்்ள மத்திய ஆசிய மககளும் வடகிைககு 
இந்தியா மீது பனட்யடுத்தனர. ஸ்கந்தகுப்தரால அவரகள்  முறியடிககப்பட்டாலும், அவருனடய மனறவிற்கு 
பின், இந்தியாவினுள் நுனைந்து, மத்திய இந்தியா முழுதும் குடிதயறினர. ததாரமானர மற்றும் மிஹிரகு்லர 
இருவரும் நன்கு அறியப்பட்ட ென் அரசரகள் ஆவரகள். இவவரசரகள் புத்த மதத்தவரகன்ள தணடித்தனர. 
புத்த மடா்லயஙகன்ள எரித்தனர. ஏறத்தாை கி.பி (் பா.ஆ) 528 ஆம் ஆணடு மா்ளவத்னதச சாரந்த யதசாதரமன் 
மூ்லமாக ென் இனத்தவரக்ளது ஆட்சி இந்தியாவில முடிவுககு வந்தது.

ஸ்கந்தகுப்தரின் தஙக நாணயம் ஸ்கந்தகுப்தரின் ்வள்ளி நாணயம் யதசாதரமனின் ்வற்றி தூண, மாணடசூர 

பாரசீகத்துைனான சாளுககியர்களின் (பாதாமி மைறறும் ோதாபி்ய 
உட்தகாணை) உ்றவுமு்்ற
சாளுககியா (Chalukya)
பாரசீகத்தில அனமயப் ்பற்ற சசாநித் வம்சமும் சாளுககிய அரசும் சமகா்ல 
அரசுக்ளாகும். சீன வம்சத்தில டாங என்ற அரசருடன், சசாநித்  வம்சத்தின் கனடசி 
அரசரான இரணடாம் குசரவ நல்ல உறவு முனறனயக ்காணடிருந்தார. தமலும் 
சாளுககிய அரசர இரணடாம் புலிதகசியின் தூதுவரகன்ளயும் பகிரந்து ்காணடார. 
மாகாராஷடிரத்னத உள்்ளடககிய சாளுககிய அரசின் தன்லநகர பாதாமியாகும். 
யுோன் சுோங சாளுககியரகளின் வீரத்னதப் புகழந்து கூறும்்பாழுது ”அவரகள் 
நன்றி உணரவு மிககவரக்ளாகவும், தபாரில ஈடுபடுவனத ்பருனமயாகவும், குற்றஙகளுககு கடுனமயான 
தணடனன வைஙகுபவரக்ளாகவும் திகழந்தாரகள்” என்கிறார.

மீள்பார்்ே

��கிறித்தவ சகாப்தத்தின்தபாது தராமுககுப் தபாட்டியாக வி்ளஙகிய சீனா அரசியல உறுதியற்ற 
தன்னமககு உள்்ளாகிப் பின்னர ஒன்றுபட்டு சுங அரச வம்சத்தால மூன்று நூற்றாணடுகள் ஆ்ளப்பட்டது.

��சுங அரச வம்சத்னதத் தூககி எறிந்த மஙதகாலியரகள் சீனாவில யுவான் அரச வம்சத்னத நிறுவினர.
��தனினமப்பட்டுக கிடந்த ஜப்பான் கி.பி. (்பா.ஆ) ஆறாம் நூற்றாணடில மிககாதடா தபரரசு ஆனதபாது னமய 

நீதராட்டத்தில இனணந்தது. வாழவின் அனனத்துத் துனறகளிலும் ஜப்பான் சீனானவப் பின்பற்றியது.
��தபரரசரகள் தஙகள் கட்டுப்பாட்டினனப் படிப்படியாக இைந்ததபாது இராணுவத்த்ளபதி அரனச 

தன்வசப்படுத்திச ்காணடார. இவர காமகூரா தசாகுதனட்னட நிறுவினார.
��காமகூரா தசாகுதனட்டுககுப் பின்னர அஸிகாகா தசாகுதனட் ஆட்சினயக னகப்பற்றியது. 
��நபிகள் நாயகத்தால நிறுவப்பட்ட இஸ்்லாம் மதம் ்வகுவாகப் பரவத் ்தாடஙகியது. 
��்தாடககத்தித்லதய இஸ்்லானமத் தழுவிக ் காணட அராபியரகள் முத்லாவதாக ஸ்்பயினிலும் பின்னர 

ஐதராப்பாவின் ஏனனய பகுதிகளிலும் இஸ்்லாமிய அரனச நிறுவுவதில ்வற்றி ்பற்றனர.
��முகமதுவின் குடும்ப வழிவந்த கலீஃபாககள் உனமயதுகள் எனவும் முகமதுவின் மாமன் குடும்பவழி 

சாரந்த கலீஃபாககள் அப்பாசித்துகள் எனவும் அறியப்பட்டனர. உனமயதுகள் டமாஸ்கஸ்ஸிலிருந்து 
ஆட்சி புரிய அப்பாசித்துகள் பாகதாத்திலிருந்து ஆணடனர.

��நபிகள் நாயகத்தின் மனறவுககுப் பின்னர அராபியாவின் தன்லனமககாக நடந்த சணனட இஸ்்லாம் 
சன்னி, ஷியா என இரணடாகப் பிரிவதற்கு இட்டுச ்சன்றது. 
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91 6. இனடககா்லம்

 பயிறசிகள் 

I.  சரியான வினடனயத் 
ததரந்்தடு

1.   ஜப்பானின் 
பூரவீக மதம் ஆகும்.
அ) ஷின்தடா ஆ) கன்பியூசியானிசம்
இ) தாதவாயிசம் ஈ) அனிமிசம்

2.   என்பதன் ்பாருள் 

்பரும் ்பயர என்பதாகும்.
அ) டய்ம்யாஸ் ஆ) தசாகன்
இ) பியுஜிவாரா ஈ) ்தாகுகவா

3.  ஸ்்பயினனக னகப்பற்றிய அராபிய த்ளபதி 
.

அ) தாரிக 
ஆ) அ்லாரிக
இ) ச்லாடின்
ஈ) முகமது என்னும் ்வற்றியா்ளர

4.  ெருன்-அல ரஷித் என்பவர 
ன் திறனமயான அரசர.
அ) அப்பாசித்து வம்சம் ஆ) உனமயது வம்சம்
இ) சசானிய வம்சம ஈ) மஙதகாலிய வம்சம்

5.  நி்லப்பிரபுத்துவம்  

னமயமாகக ்காணடது.
அ) அணடியிருத்தன்ல  ஆ) அடினமத்தனத்னத 
இ) தவ்ளாண ்காத்தடினமனய   ஈ) நி்லத்னத

II. தகாடிட்ட இடத்னத நிரப்புக
1.   என்பவரகள் ஜப்பானின் பூரவ 

குடிகள் ஆவர.
2.   என்பது ஜப்பானின் முந்னதயப் 

்பயர ஆகும்.
3.   என்பது ்மதினாவின் 

முந்னதயப் ்பயர ஆகும்.
4.  வடககுப் பகுதியில இருந்த சீனரகளுககு 

பணபாட்டில பின் தஙகிய  

மககள் அசசுறுத்தன்லக ்காடுத்தனர.

5.  உதுமானியர தம்லாணனமனய பாலகன் 
பகுதியில நிறுவியவர  ஆவார.

III. சரியான கூற்னறத் ததரந்்தடு
1.  (i)  ் சஙகிஸ்கான் ஒரு மத சகிப்புத்தன்னம 

இல்லாதவர.
(ii) மஙதகாலியர ்ஜருசத்லனம அழித்தனர.
(iii)  உதுமானியப் தபரரனச, சிலுனவப் தபாரகள் 

வலுவிைககச ்சய்தன.
(iv)  தபாப்பாணடவர கிரிதகாரி, நான்காம் 

்ென்றினய, மதவி்லககம் என்னும் 
ஆயுதத்னதப் பயன்படுத்தி, பதவி வி்லகச 
்சய்தார.

அ)  (i)  சரி                 ஆ) (ii)  சரி
இ) (ii) மற்றும் (iii) சரியானனவ     ஈ) (iv) சரி

2.  (i) மஙகுகான் என்பவர சீனாவின் ஆளுநர
(ii)  சீனாவில இருந்த மஙதகாலிய அரச சனப 

மாரகதகாதபாத்லாவின் நன்மதிப்னபப் 
்பற்றது.

(iii)  ‘சிகப்புத் தன்லப்பானக’ என்ற அனமப்பின் 
தன்லவராக இருந்தவர ெங சாதவா.

(iv)  மஙதகாலியரகள் சீனாவில தஙக்ளது 
ஆட்சினய யுவான் வம்சம் என்ற ்பயரில 
நிறுவினர.

அ) (i) சரி             ஆ) (ii) சரி
இ) (ii) மற்றும் (iv) சரியானனவ   ஈ) (iv) சரி

3.  (i)  தபாயங மற்றும் சங-ஆன் ஆகியனவ சுங 
வம்சத்தால கட்டப்பட்டது.

(ii)  விவசாயிகளின் எழுசசி, சாங வம்சம் அழிய 
வழிதகாலியது.

(iii)  ் சலஜுக துருககியர என்பவர தாரத்தாரியர 
என்னும் பைஙகுடியினர ஆவர.

(iv)  மஙதகாலியரகள், ஜப்பானில தஙக்ளது 
ஆட்சினய யுவான் வம்சம் என்ற ்பயரில 
நிறுவினர.

அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (iii) சரி ஈ) (iv) சரி

��அராபியர வ்ளரத்்தடுத்த கட்டடககன்ல சாரசனிக என அனைககப்பட்டது.
��புனித நகரமான ்ஜருசத்லனம ்சலஜுக துருககியரகள் னகப்பற்றிக ்காணடது சிலுனவப் 

தபாரகளுககுக காரணமானது.
��்சலஜுக துருககியரகள் வலினம குன்றியது, ஆட்தடாமன் துருககியரின் எழுசசிககு இட்டுச ்சன்றது.
��கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ளத் துருககியர னகப்பற்றியது இனடககா்லத்னத முடித்து னவத்தது.
��இனடககா்லத்தில மககளின் அன்றாட வாழவு நி்லப்பிரபுத்துவ முனற சாரந்ததாக இருந்தது.
��சமயம் சாரந்த விஷயஙகளில மட்டும் அதிகாரம் ்சலுத்தி வந்த திருசசனப ்மல்ல ்மல்ல சமயம் சாராத 

விஷயஙகளிலும் தனது அதிகாரத்னத நின்லநாட்டத் ்தாடஙகியது.
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926. இனடககா்லம்

4.  கூறறு (கூ): ்பௌத்த மதம் இந்தியாவில 
இருந்து சீனாவிற்குச ்சன்றது.
காரணம் (கா): சீனாவில ்தாடககா்லத்தில 
குடிதயறிய இந்தியரகள் ்பௌத்த மதத்னத 
பின்பற்றியவரகள்.
அ) கூற்று சரி ; காரணம் தவறு
ஆ) கூற்றும் காரணமும் தவறு
இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானனவ
ஈ)  கூற்று தவறு ; காரணம் கூற்றுககு 

்தாடரபற்றது
5.  கூறறு (கூ). ்ஜருசத்லனம துருககியர 

னகப்பற்றிக ்காணடது சிலுனவப் தபாருககுக 
காரணமானது.
 காரணம் (கா). ் ஜருசத்லமிற்கு புனிதப் பயணம் 
தமற்்காள்்ள ஐதராப்பிய கிறித்தவரகளுககு 
அனுமதி மறுககப்பட்டது.
அ)  கூற்று சரி ; காரணம் கூற்றுககான வி்ளககம் 

அல்ல.
ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி
இ) கூற்றும் காரணமும் தவறு
ஈ)  கூற்று சரி ; காரணம் கூற்றுககான சரியான 

வி்ளககம்.
IV. ்பாருத்துக
1. சிகப்பு தன்லப்பானககள் - காமகுரா
2. ்சலஜுக துருககியரகள் -  இரணடாம் முகமது

3. முதல தசாகுதனட் -
 அதரபிய இரவுகளின் 
நகரம்

4. பாகதாத் - சூ யுவான் சங

5.
கான்ஸ்டாணடிதநாபிள் 
னகப்பற்றப்படல -

மத்திய ஆசியா

V. சுருககமான வினடயளி
1.  சீனப் ்பருஞசுவர.
2.  சிலுனவப் தபாரகளின் தாககம்.
3.  இனடககா்லத்தில நி்லப்பிரபுத்துவம் எவவாறு 

அனமககப்பட்டிருந்தது?
4.  இனடககா்லத்தில, சமயகுருமாரகள் 

தஙகள்அதிகாரத்னத வலியுறுத்தப் 
பயன்படுத்திய இரணடு கருவிகள் யானவ?

VI. விரிவான வினடயளி
1.  தசாகுதனட்களின் கீழ ஜப்பானின் எழுசசி பற்றி 

விரிவாகக கூறுக.
2.  மஙதகாலியரகள் என்பவர யார? அவரகள் 

சீனானவ எவவாறு ஆட்சி ்சய்தனர?

  வமைறவகாள் நூல்கள்
1. வ. இராசாராம் - சீனகா, ஜப்பகான் மறறும் 

பதன்கிழக்காசிய நகாடு்ளின் வரலகாறு  
(கி.பி. 1066 வடர) த.பா.ம.க.ப. கைகம், ் சன்னன-
6 (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2017).

2. அ. உஸ்மான் ்ஷரீப் - உத்மகானிய 
துருககியர்்ளின் வரலகாறு, த.பா.ம.க.ப. 
கைகம், ்சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு - 
ஆகஸ்ட் 2017).

3. தி.னவ. ் சாககப்பா - அரபு மக்ளின் வரலகாறு, 
த.பா.ம.க.ப. கைகம், ்சன்னன-6 
(ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2017).

4. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, 

Penguin.

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

Verso, 1999

6. Philip Ralph and Edward McNail Burns, 

The World Civilizations: From the Stone Age 

to the New Millennium, Library of Congress, 

1968. 

7. Richard Overy(ed.), Complete History of the 

World,  Harper Collins, 2007 

8. Paul Kennedy, Rise and Fall of the Great Pow-

ers: Economic Change and Military Conflict, 

Harper Collins, 2007.

வர்லாற்றுடன் வ்லம் வருக
மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  உ்லக வனரபடத்தில வர்லாற்றுககு முந்னதய 

கா்ல நாகரிகம் நி்லவிய பகுதிகன்ளக 
குறிககவும்.

2.  வர்லாற்றுககு முந்னதய கா்லம் தமிழநாட்டில 
நி்லவிய இடஙகள் என்ற தன்லப்பில ஒரு 
கணகாட்சினய அனமககவும்.

ஆசிரியரின் ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  உதுமானியரின் குடும்ப வழித்ததான்றலகன்ள 

அட்டவனணப்படுத்தவும். எகிப்தின் ச்லாதீன், 
உதுமானியப் தபரரசின் உன்னத சுன்லமான் 
ஆகிதயாரின் வாழகனக வர்லாற்னறப் பற்றிய 
குறிப்புகன்ள எழுதவும். 

2.  சிஙக இதயம் ்காணட இஙகி்லாந்தின் 
ரிசசரட் மற்றும் ்ஜரமானியப் தபரரசர பிரடரிக 
பாரபதராசா தமற்்காணட சிலுனவப் தபாரகள் 
குறித்து எழுதுக.
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       அறிமுகம்

 இந்திய வர்லாற்றின் இனடககா்லம் 
கி.பி. (் பா.ஆ.) 7ஆம் நூற்றாணடு முதல (ெரஷ-
சாளுககியப் தபரரசுகளின் கா்லம்) 16ஆம் 
நூற்றாணடில ்மாக்லாயப் தபரரசின் ்தாடககம் 
வனர எனவும் கி.பி. (் பா.ஆ.) 16ஆம் நூற்றாணடு 
முதல கி.பி. (்பா.ஆ.) 18ஆம் நூற்றாணடு 
வனர நவீன கா்லத்தின் ்தாடககம் எனவும் 
வனரயனற ்சய்யப்படுகிறது . இககா்லப் பகுதியில 
இந்தியாவின் ப்லபகுதிகள் முககியத்துவம் 
வாய்ந்த, உறுதியான அரசியல மாற்றஙகளுககு 
உள்்ளாயின. இம்மாற்றஙகள் சமூக-
்பாரு்ளாதார அடிககட்டுமானஙகன்ளயும் நாட்டின் 

இ்ைககால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும்

7

பாடம்

கற்றல் வ�ாககஙகள்

��தசாைரகள் முதல ்மாக்லாயர வனரயி்லான அரச வம்சாவளியினரும் 
அவரக்ளால ஏற்பட்ட அரசியல வின்ளவுகளும்

��மககளின் சமூகப் பணபாட்டு வாழவில இஸ்்லாமும், இஸ்்லாமிய அரசின் 
்சலவாககும்

��்தற்கில தசாை பாணடிய விஜயநகர அரசரகள் கா்லத்தில ஏற்பட்ட நிறுவன, 
நிரவாக மாற்றஙகள்

��கா்ல ஓட்டத்தில இ்லககியம், கன்ல, கட்டடககன்ல ஆகியவற்றில ஏற்பட்ட வ்ளரசசி
��தவ்ளாணனம, உற்பத்தித் துனறகளில ஏற்பட்ட மாற்றஙகள்
��கடல வணிகம், வரத்தகம், நகரமயமாதல ஆகியவற்றின் முன்தனற்றம்

வ்ளரசசினயயும் குறிப்பிடத்தகுந்த அ்ளவிற்கு 
மாற்றியனமத்தது.
முககியத்துேம் ோயந்த அரசியல் மைாற்றஙகள்
��முத்லாம் இராஜராஜன் கா்லத்தில ்தாடஙகிய 

தசாைப் தபரரசின் விரிவாககம் பாணடிய 
பல்லவ அரசுகன்ள மனறயச ்சய்து வடகதக 
ஒரிசா வனர பரவியது.

��பன்னி்ரணடாம் நூற்றாணடிலிருந்து ப்ல 
நூற்றாணடு கா்லம் நீடித்த முஸ்லிம்களின் 
ஆட்சி ்டலலியில ்தாடஙகி வட இந்தியா 
முழுவதும் பரவியது. இஸ்்லாம் மதம் இந்தியா 
முழுவதும் பரவியது.
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��13ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில தசாைப் 
தபரரசின் மனறனவத் ்தாடரந்து அதன் 
வின்ளவாக ்தன்னிந்தியாவில ப்ல சமயம் 
சாரந்த அரசுகள் ததான்றின. இறுதியில 
்தன்னிந்தியா முழுவதிலும் தனது ஆட்சி 
அதிகாரத்னத நிறுவிய விஜயநகரப் தபரரசு 
எழுசசி ்பற்றது. அது ்தன்னிந்தியாவில 
சமயம் சாரந்த ஆட்சியின் தகாட்னடயாகக 
கருதப்பட்டது.

��கி.பி. (்பா.ஆ.) 1526இல பாபர் இப்ராஹிம் 
த்லாடினய ததாற்கடித்ததிலிருந்து வட 
இந்தியாவில ்மாக்லாயர தன்லனமயில 
முஸ்லிம்களின் ஆட்சினய ஒருஙகினணத்து 
வலினமப்படுத்தும் பணி துவஙகியது. 
்மாக்லாயப் தபரரசு அதன் புகழின் 
உசசத்தில காபூலிலிருந்து குஜராத் மற்றும் 
வஙகா்ளம் வனரயிலும் காஷமீரத்திலிருந்து 
்தன்னிந்தியா வனரயிலும் பரவியிருந்தது. 

��கி.பி. (் பா.ஆ.) 1498இல தமன்லககடற்கனரயில 
வந்திறஙகிய தபாரசசுகீசியரகன்ளத் ் தாடரந்து 
ஏனனய ஐதராப்பியரும்  இந்தியாவிற்கு 
வருனக புரிந்தனர.

 அரசியல் மைாற்றஙகள்  
கி.பி. (தபா.ஆ.) 1000-1700

7.1

7.1 (அ) ேைஇந்தியா : இஸலாமின் ேரு்க
 முஸ்லிம்கள் ஆட்சி, 12ஆம் 
நூற்றாணடின் இறுதியில முகமது தகாரியால 
்டலலியில நிறுவப்பட்டது. கி.பி. (்பா.ஆ.) 9ஆம் 
நூற்றாணடித்லதய அராபிய வணிகரகள் தமன்லக 
கடற்கனரத் துனறமுகஙகளில குறிப்பாகக 
தகர்ளத் துனறமுகஙகளில வணிகம் ்சய்தனர. 
அனதப்தபா்லதவ கி.பி. (்பா.ஆ.) 8ஆம் நூற்றாணடு 
முத்லாகதவ தமற்காசியானவச தசரந்த முஸ்லிம் 
பனட்யடுப்பா்ளரகள் குஜராத்திலும் சிந்துவிலும் 
தஙகள் சுலதானியஙகன்ள நிறுவி ஆட்சிபுரிந்து 
வந்தனர.
 முஸ்லிம் ஆட்சியின் தாககம் அலாவுதீன் 
கில்ஜியின் (கி.பி. (்பா.ஆ.)  1296-1316)  
ஆட்சியின்தபாது உணரப்பட்டது. ஆட்சினய 
விரிவுபடுத்துதல என்பனதககாட்டிலும் 
்சலவஙகன்ளக கவரந்து ்சலலும் 
தநாககத்துடதன ்தன்னிந்தியாவின் மீது ப்ல 
பனட்யடுப்புகன்ள அவர தமற்்காணடார. 
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ததவகிரி (அவுரஙகாபாத்திற்கு அருகில) அ்லாவுதீன் 
கிலஜியால னகப்பற்றப்பட்டது. ‘்தௌ்லதாபாத்’ என 
மறு்பயர சூட்டப்்பற்ற இந்நகரம் வ்ளரந்து வரும் 
அவருனடய நாட்டின் இரணடாவது வலினமமிகுந்த 
த்ளமாயிற்று. கி.பி. (்பா.ஆ) 1300களின் ்தாடககப் 
பத்தாணடுகளில அ்லாவுதீன் கிலஜியின் 
அடினமயும், பனடத் த்ளபதியுமான மாலிககபூரின் 
தன்லனமயில ்தன்னிந்தியப் பனட்யடுப்்பான்று 
தமற்்காள்்ளப்பட்டது. 
 அ்லாவுதீன் கிலஜிககுப் பின்னர ஆட்சி 
்பாறுப்தபற்ற துக்ளக வம்ச அரசரகளும் தஙகள் 
பனடகன்ளத் ்தற்கு தநாககி அனுப்பினர. இதன் 
வின்ளவாகப் ்பாதுவாக தனினமப்பட்டிருந்த 
நாட்டின் ்தன்பகுதி வடஇந்திய முஸ்லிம் 
அரசரகளின் சுற்று வட்டத்திற்குள் வந்து தசரந்தது. 
தககாணத்தின் ப்லபகுதிகளுககு ஆளுநரகள் 
நியமிககப்பட்டனர. மதுனரயில ஒரு சுலதானிய 
ஆட்சிதய நிறுவப்பட்டது. 
 முகமதுபின் துக்ளககின் ஆட்சியின்தபாது, 
்தௌ்லதாபாத்தில க்லகம் ்வடித்தது. 
அதன் வின்ளவாக அ்லாவுதீன் பாமான்ஷா 

கி.பி. (்பா.ஆ.) 1347இல பாமினி சுலதானியத்னத 
உருவாககினார. பிடார அவவரசின் தன்லநகரானது. 
பாமினி சுலதானியம் சுமார நூற்னறம்பது ஆணடு 
கா்லம் நின்லத்திருந்தது. அதற்குக காரணம் 
மககளினடதய மதிப்புப் ்பற்றிருந்த அரசியல 
தமனதயும் விசுவாசமிகக அனமசசருமான மைகமுத் 
கோன் என்பவரின் சிறந்த நிரவாகமாகும். 
அவருனடய இறப்பிற்குப் பின்னர ப்ல ஆளுநரகள் 
தஙகன்ளச சுதந்திர அரசரக்ளாக அறிவித்துக 
்காணடனர. பதினனந்தாம் நூற்றாணடின் 
இறுதியில தககாணத்தில ஐந்து சுலதானியஙகள் 
உதயமாயின. அனவ பீஜப்பூர், வகால்தகாணைா, 
அகமைது�கர், பிரார், பிைார் ஆகியனவாகும். இவற்றில 
அ்ளவில ் பரியதான பீஜப்பூரும் தகால்காணடாவும் 
்பரும்ளவு ்பாரு்ளாதார வ்ளரசசினயப் ்பற்றன. 
வணிகமும் ்பரும்ளவில விரிவனடந்தது. கி.பி. 
(்பா.ஆ) 1660களில 
இ த் த க க ா ண ச 
சு ல த ா னி ய ங க ன ்ள 
ஔ ர ங க சீ ப் 
னகப்பற்றினார. ்தற்தக 
்மட்ராஸ் (்சன்னன) 
உட்பட அனனத்துப் 
பகுதிகளும் ்மாக்லாயப் 
தபரரசின் பகுதிக்ளாயின.
7.1 (ஆ) ததறகில் வசாழப் வபரரசு
 தசாைப் தபரரசின் விரிவாககம் முதலாம் 
இராஜராஜன் கா்லத்தில ் தாடஙகியது. பல்லவ அரசு 

ஏற்கனதவ தசாை அரதசாடு 
இ ன ண க க ப் ப ட் டு வி ட் ட து . 
பாணடிய அரசு சுதந்திர 
அரசாக இருந்ததபாதிலும் 
த ச ா ை ர க ளு க கு க 
கட்டுப்பட்டதாகதவ இருந்தது. 
முதலாம் இராவஜந்திரன் 
கா்லத்தில தசாைப் தபரரசு 
தமலும் விரிவனடந்தது. 
தனது பனடகன்ள வடகிைககு 
இந்தியாவில கஙனக நதிவனர 
நடத்திச ்சன்றார. தமலும் 
தனது கப்பற்பனடகன்ள 
ஸ்ரீவிஜய னசத்லந்திர அரசுககு 
எதிராகவும் கடாரம் (தகடா) 
(இந்ததாதனசியாவில ஒரு 
பகுதி) மற்றும் ஸ்ரீ்லஙகாவிற்கு 
எதிராகவும் அனுப்பினவத்தார. 
இதனால "கங்கயும், 
கைாரமும் தகாணை வசாழன்" 
எனும் பட்டத்னதப் ்பற்றார. 
ஸ்ரீ்லஙகா தசாைப் தபரரசின் 
ஒரு மாகாணமாக சி்ல 
பத்தாணடுகள் இருந்தது. இராதஜந்திர தசாைனின் 
தபரன் முதலாம் குவலாத்துஙகன் கா்லத்தில கீனைச 
சாளுககிய அரதசாடு தமற்்காள்்ளப்பட்ட திருமண 
உறவுகள் மூ்லம் தபரரசு தமலும் வலுப்படுத்தப்பட்டு 
ஒடிசாவின் எலன்லவனர பரவியது. 
 தசாைரகள் கா்லத்தில ்தன்கிைககு 
ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனா உடனான வணிகம் 
்பரும்ளவில விரிவனடந்தது. தமிழ வணிகரகத்ளாடு 
ஏற்பட்ட இனடவிடாத ்தாடரபினால இந்தியப் 
பணபாடு மற்றும் கன்லயின் ் சலவாககு ் தன்கிைககு 
ஆசியாவில பரவியது. அனத கம்தபாடியாவிலுள்்ள 
தநரத்திமிகக, மிகப்பிரமாணடமான அஙதகார-வாட் 
தகாவிலகளில நாம் பாரகக்லாம்.
7.1 (இ)  விஜய�கர் மைறறும் ததன்னிந்தியா – 

வசாழர்களுககுப் பிந்்தய காலம் 
 தசாைப் தபரரசின் சரிவு 13ஆம் நூற்றாணடின் 
இனடப்பகுதியில ்தாடஙகியது. கனடசி தசாைப் 
தபரரசர மூன்றாம் இராதஜந்திரனுககுப் பின்னர 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1279இல தசாைப் தபரரசு முற்றிலும் 
வீழந்தது. இதனனத் ்தாடரந்து இப்பகுதிகளில 
ப்ல அதிகார னமயஙகள் உருவாயின. இதற்கும் 
்தற்தக பாணடிய அரசரகள் தசாைரகள் கா்லத்தில 
தாஙகள் இைந்த ்சலவாகனகயும் புகனையும் 
மீணடும் நின்லநிறுத்தும், முயற்சிகன்ள 
தமற்்காணடிருந்தனர. 13ஆம் நூற்றாணடின் 
இறுதியில ஜடாவரமன் சுந்தரபாணடியனனப் 
தபான்ற அறிவுக கூரனமயுனடய மன்னரக்ளால 

முகமதுபின் துக்ளக

இராஜராஜ தசாைன்

IX_Std_History_TM_Unit _7.indd   95 2/10/2020   10:04:33 AM



967. இனடககா்ல இந்தியாவில அரசும் சமூகமும்

திருப்பதி அருதகயுள்்ள சந்திரகிரிககும் மாற்றினர. 
இறுதியாக இப்தபரரசு (அல்லது அதில மீதிமிருந்த 
பகுதிகள்) பதிதனைாம் நூற்றாணடின் 
இனடப்பகுதியில வீழசசியுற்றது.
7.1  (ஈ) தமைாகலாயர்கள்  

கி.பி. (தபா.ஆ) 1526-1707
 ்மாக்லாயப் தபரரனச நிறுவியவர பாபர 
ஆவார.  கி.பி. (்பா.ஆ.) 1526ஆம் ஆணடு பானிபட் 
தபாரகக்ளத்தில இப்ராகிம் த்லாடினய ்வற்றி 
்காணட பின்னர பாபர இவவரனச நிறுவினார. 
முதல ஆறு ்மாக்லாயப் தபரரசரகள் ‘மா்பரும் 
்மாக்லாயரகள்’ எனக குறிப்பிடப்படுகின்றனர. 
அவரகளில கனடசி மா்பரும் ்மாக்லாயப் தபரரசர 
ஔரஙகசீப் ஆவார. நாடுகன்ளப் னகப்பற்றியதன் 
மூ்லமும், இராஜஸ்தானத்து சமயம் சாரந்த 
அரசுகத்ளாடு நலலுறனவப் தபணியதின் மூ்லமும் 
அகபர தனது தபரரனச ஒருஙகினணத்து 
வலினமப்படுத்தினார. ஔரஙகசீப்பிற்குப் பின்னர 
முக்லாயப் தபரரசு  சினதயத் ்தாடஙகியிருந்தாலும் 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1857 இல ஆஙகித்லயரகள் இதனன 
முடிவுககுக ்காணடு வரும் வனர கிட்டத்தட்ட 
மனறந்துதபான ஒன்றாக இருந்து வந்தது. 
 மகாராஷடிராவில பதிதனைாம் 
நூற்றாணடில ஒரு அதிகார னமயம் எழுசசி ் பற்றது. 
சிவாஜியின் தன்லனமயில மராத்தியரகள் தமற்கு 
இந்தியப் பகுதிகளில ் மாக்லாயரின் அதிகாரத்னதப் 
்பரும்ளவில மதிப்பிைககச ்சய்தனர. ்மாக்லாயப் 
தபரரசு அதன் உசசத்தில இருந்ததபாது இந்தியத் 
துனணக கணடத்தின் ்பரும்பா்லான பகுதிகளில 
பரவியிருந்தது. தகர்ளத்தின் ்தன்தமற்குப்பகுதி, 
்தன் தமிைகப் பகுதிகள் ஆகியனவ மட்டுதம 
்மாக்லாயரின் தநரடி ஆட்சிககு உட்படாத 
பகுதிக்ளாக இருந்தன.
7.1 (எ) ஐவராப்பியரின் ேரு்க
 பதினனந்தாம் நூற்றாணடில 
இந்தியாவிற்கு ஒரு தநரடி கடல வழினயக 
கணடறிவதில ஐதராப்பியரகள் தீவிரமாய் 
ஈடுபட்டிருந்தனர. முன்னர பயன்பாட்டிலிருந்த 
தமற்காசியா மற்றும் மத்தியதனரககடல பகுதிகள் 
வழியாகச ் சலகிற நி்லவழிககு மாற்றாக இம்முயற்சி 
தமற்்காள்்ளப்பட்டது. 
 இந்தியாவிலிருந்து நனட்பறும் நறுமணப் 

்பாருட்களின் வணிகம் அ்்லகஸாணடிரியா 
நகரவனர முஸ்லிம்களின்  கட்டுப்பாட்டின் 
கீழிருந்தது. இந்தியாவுடன் தநரடித்்தாடரனப 
ஏற்படுத்திக ்காள்வதன் மூ்லம் ஐதராப்பியரகள் 
நறுமணப் ்பாருட்களின் வணிகத்னத 
தஙகளுனடய தநரடிக கட்டுப்பாட்டின் கீழக 
்காணடு வந்துவிட்லாம். தமலும் அப்்பாருள்கன்ளத் 

பாணடிய நாடு ஆ்ளப்பட்டது. வடகதக தபலூனரயும் 
பின்னர ெ்ளதபடுனவயும் தன்லநகராகக ்காணட 
்ொய்சா்ள அரசு அனமந்திருந்தது. இவவரசு 
இன்னறய கரநாடக மாநி்லத்தின் ்பரும்பகுதினய 
உள்்ளடககியதாய் இருந்தது. காகத்தியரகள் 
வாராஙகலலிலிருந்து (்தலுஙகானா) ஆட்சி 
்சய்தனர. ததவகிரியில யாதவரகள் ஆட்சி 
புரிந்தனர. 13ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில 
ததவகிரி அ்லாவுதீன் கிலஜியின் பனட்யடுப்பினால 
வீழந்தது. ்தன்னிந்திய அரசுகள் தஙகளினடதய 
அனமதியான ஒத்துனைப்னபக ்காணடிராத 
காரணத்தினாலும் அவரகளினடதய ஏற்பட்ட  
உட்பூசலகளும், தபாரகளும் தமாதலகளும் 
வீழசசிககு வழிவகுத்தன.
 விஜயநகர அரசு (பின்னர தபரரசு) 
உருவாககப்பட்டதத ்தன்னிந்தியாவின் 
இனடககா்ல வர்லாற்றின் அதிமுககியத்துவம் 
வாய்ந்த வ்ளரசசியாகும். சஙகம வம்சத்தின் 
ெரிெரர மற்றும் புககர ஆகிய இரு சதகாதரரக்ளால 
இவவரசு நிறுவப்பட்டது. இவரகத்ள சஙகம 
வம்சத்தின் முதல அரசரகள் ஆவர. துஙகபத்ரா 
நதியின் ்தன்கனரயில புதிய தன்லநகர ஒன்னற 
உருவாககி அதற்கு விஜயநகரம் (்வற்றியின் 
நகரம்) எனப் ்பயர சூட்டினர. கி.பி. (்பா.ஆ) 
1336ல ெரிெரர அரசராக முடிசூட்டப்்பற்றார. 
சஙகம வம்ச அரசரகள் விஜயநகனர சுமார 150 

வருடஙகள் ஆட்சி ்சய்தனர. பின்னர வந்த சாளுவ 
வம்ச அரசரகள் குறுகிய கா்லதம ஆட்சி புரிந்தனர. 
இதன் பின்னர ஆட்சி ்சய்தவரகள் துளுவ வம்ச 
அரசரக்ளாவர. விஜயநகர அரசரகளுள் மா்பரும் 
அரசரான கிருஷணததவராயர இவவம்சத்னதச 
தசரந்தவராவார.

அரசு:  ஒரு அரசரால அல்லது அரசியால ஆ்ளப்படும் 
ஒரு நாடு.

வபரரசு:  ஒரு அரசரால அல்லது அரசியால 
ஆ்ளப்படும் ப்ல நாடுகன்ள ்காணட 
்பரும் நி்லப்பரப்பு. 

 தபரரசாக விரிவனடந்ததபாது 
்தற்தகயிருந்த ் ொய்சா்ள அரசும் தமிைகப் பகுதியில 
இருந்த அரசுகளும் விஜயநகர அரதசாடு இனணத்துக 
்காள்்ளப்பட்டன. விஜயநகர அரசரகள் ்தாடரந்து 
பாமினி அரசுகத்ளாடும் சமயம் சாரந்த அரசுக்ளான 
்காணடவீடு மற்றும் ஒடிசாதவாடும் ்தாடரந்து 
தபாரகள் ்சய்து ்காணடிருந்தனர. இறுதியில 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1565 இல தன்லகதகாட்னடப் தபாரில 
தககாண சுலதான்களின் கூட்டுப்பனடயினர 
விஜயநகனரத் ததாற்கடித்தனர. விஜயநகரப் 
தபரரசரகள் இதன் பின்னர தஙகள் தன்லநகனரத் 
்தற்தகயுள்்ள ்பனு்காணடாவிற்கும் இறுதியில 
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தஙகளுககுச சாதகமான வின்லயிலும் ்காள்முதல 
்சய்ய்லாம் என எணணினர. கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1498இல வாஸ்தகாடகாமா, ்தன்னாப்பிரிககாவின் 
நன்னம்பிகனகமுனனனயச சுற்றிக ்காணடு 
தகர்ளக கடற்கனரனய (கள்ளிகதகாட்னட) 
வந்தனடந்தார. ஐந்து ஆணடுகளுககுப் பின்னர கி.பி. 
(்பா.ஆ.) 1503இல தபாரசசுககீசியரகள் ்காசசியில 
தஙகள் முதல தகாட்னடனயக கட்டினர. கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1510இல தகாவா னகப்பற்றப்பட்டு இந்தியாவில 
தபாரசசுகீசிய அரசின் னமயமாக மாறியது. 
தஙகளுனடய கப்பற்பனட வலினமயின் காரணமாகப் 
தபாரசசுகீசியரக்ளால கிைககு ஆப்பிரிககாவிற்கும் 
ம்லாககாவுககும் இனடப்பட்ட ப்ல துனறமுகஙகன்ளக 
னகப்பற்ற முடிந்தது. தமலும் இப்பகுதி முழுவதிலும் 
நனட்பற்ற கடலசார வணிகத்னத ்வற்றிகரமாகக 
கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தது.

மசூலிப்பட்டிணத்தில வரத்தகம்
 ஏனனய ஐதராப்பிய நாடுகளும் 
தபாரசசுகீசியனரப் பின்்தாடரந்து குறிப்பாக 
இஙகி்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியனவ 
இந்தியாவிற்குள் நுனைந்தன. ஆஙகித்லயரகளும் 
பி்ரஞசுககாரரகளும் தஙகள் அனனத்து 
நடவடிகனககன்ளயும் கிைககிந்தியக கம்்பனிகள் 
மூ்லம் தமற்்காணடனர. இந்நிறுவனஙகள், 
தனியார வரத்தக நிறுவனஙக்ளாக 
இருந்ததபாதிலும் வலுவான அரசியல நிகழசசி 
நிரன்லக ்காணடிருந்தன. 17ஆம் நூற்றாணடில 
்மாக்லாய அரசு வலுவாக இருந்த வனரயிலும், 
இந்த ஐதராப்பிய வரத்தக நிறுவனஙகள் 
்மாக்லாயப் தபரரசில வணிகம் ்சய்தன. 
ஆனால ்மாக்லாயப் தபரரசின் எலன்லககுள் 
தஙகளுக்கனச ்சாந்தமான பகுதிகன்ளப் ்பற 
அவற்றால இய்லவிலன்ல. இருந்ததபாதிலும் 
்தன்னிந்தியாவில வலுவான அரசுகள் இல்லாததால 
ஐதராப்பிய நாடுகளின் வணிக நிறுவனஙகள் 
தஙகளுக்கன்று ் சாந்தமான வணிகத்த்லஙகன்ள 
ஏற்படுத்திக ்காணடு அவற்றில முழு அதிகாரம் 
்சலுத்தின. (எ.கா.) புலிகாட் (பைதவற்காடு) மற்றும் 
�ாகப்பட்டினத்தில் டசசுககாரரகளும், தமைட்ராஸ-ல்  

(்சன்னன) ஆஙகித்லயரகளும், பாணடிச்வசரியில் 

பி்ரஞசுககாரரகளும், தரஙகம்பாடியில் 

தடனியரகளும் நின்ல ்காணடனர.

 அரசியல் மீதான தாககஙகள்7.2

 இந்தியத் துனணக கணடம் முழுதும் 
நிரவாக அனமப்புகள், சமூகம் ்பாரு்ளாதாரம் 
ஆகியவற்றின் தமல பரந்துபட்ட தாககஙகன்ளயும் 
வின்ளவுகன்ளயும் ஏற்படுத்தின.
 தசாைரகள் கா்லம் தமிழநாட்டு வர்லாற்றில 
்சழிப்புமிகக கா்லமாகும். இககா்லத்தில 
வணிகமும் ்பாரு்ளாதாரமும் விரிவனடந்தன. 
நகரமயமாதலும் இவற்றுடன் இனணந்து 
்காணடது. தசாைரகள் கா்லத்தில நிரவாக 
இயந்திரமானது மறுசீரனமககப்பட்டது. உள்்ளாட்சி 
நிரவாகத்தின் அடிப்பனட அ்லகு கிராமம் (ஊர) 
ஆகும்.  அதற்கு அடுத்தனவ ஊரகளின் ்தாகுப்பான 
‘நாடு’ மற்றும் ‘தகாட்டம்’ (மாவட்டம்) என்பனவாகும். 
பிராமணரகளுககு மானியமாக வைஙகப்பட்ட 
வரிவி்லககு அளிககப்பட்ட கிராமஙகள் ‘பிரம்மததயம்’ 
என்றறியப்பட்டன. சந்னத கூடுமிடஙகளும் 
சிறுநகரஙகளும் ‘நகரம்’ என்றனைககப்பட்டன. 
ஊர, நாடு, பிரம்மததயம், நகரம் ஆகிய 
ஒவ்வான்றும் தனக்கன ஒரு மன்றத்னதக 
(சனப) ்காணடிருந்தது. நி்லஙகன்ளயும் 
நீரநின்லகன்ளயும் தகாவிலகன்ளயும் பராமரித்து 
தம்லாணனம ் சய்வது. உள்ளூர பிரசசனனகன்ளத் 
தீரத்து னவப்பது அரசுககு ்சலுத்தப்பட 
தவணடிய வரிகன்ள வசூல ்சய்வது ஆகியனவ, 
இம்மன்றஙகளின் ்பாறுப்புக்ளாகும். 
 தசாைரகளின் குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சம், 
முத்லாவதாக அதிக எணணிகனகயில தகாவிலகள் 
கட்டப்பட்டதாகும். இது இரணடு பரிமாணஙகன்ளக 
்காணடிருந்தது. ஒன்று புதிய தகாவிலகள் 
கட்டப்பட்டன. இரணடாவது ஏற்கனதவ உள்்ள 
தகாவிலகள் ப்லமுனனச ்சயலபாடுகன்ளக 
்காணட சமூகப் ்பாரு்ளாதார நிறுவனஙக்ளாக 
மாறியதாகும். தகாவிலகள் கட்டப்படுவதானது 
அரசின் வ்ளரந்துவரும் ்பாரு்ளாதாரச ்சழிப்னப 
பிரதிபலிப்பதாய் அனமந்தது. ஏ்னனில தகாவில 
கட்டுமான்மன்பது மிகப்்பரும் ்ச்லவினஙகன்ள 
உள்்ளடககிய நடவடிகனகயாகும். தகாவிலகள் 
வழிபாட்டிற்கான இடஙக்ளாக மட்டுமல்லாமல 
முககிய ்பாரு்ளாதாரப் பணபுகன்ளக ்காணட 
நிறுவனஙக்ளாகவும் மாறின. அனவ ் பாருட்கன்ளக 
்காள்முதல ்சய்பனவாகவும் மககளுககு 
தவன்லவாய்ப்பு வைஙகும் நிறுவனமாகவும் நி்ல 
உடனமயா்ளராகவும் மாறின. 
 ்டலலியில இஸ்்லாமியராட்சி நிறுவப்பட்டது 
இந்தியச சமூகத்தின் மீது ்பரும் தாககத்னத 
ஏற்படுத்தியது. ்தாடககத்தில இஸ்்லாம் சமூகப் 
பதட்டஙகன்ள ஏற்படுத்தவிலன்ல. எடுத்துககாட்டாக 
தகர்ளக கடற்கனரப் பகுதிகளில குடிதயறிய 
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987. இனடககா்ல இந்தியாவில அரசும் சமூகமும்

உருவான கருத்னத அனவ முன் னவப்பதால 
அனவ மதிப்புமிகக வர்லாற்றுச சான்றுக்ளாகக 
கருதப்படுகின்றன.
 விஜயநகரப் தபரரசு நிறுவப்பட்டதால 
்தன்னிந்தியாவின் குறிப்பாக தமிைகத்தின் நிரவாக, 
சமூக நிறுவனக கட்டனமப்புகளில ் பரும் மாற்றத்னத 
ஏற்படுத்தியது. அடிப்பனடயித்லதய விஜயநகர 
அரசு ஒரு ராணுவத்தன்னம ்காணட அரசாகதவ 
உருவானது. ஒருதவன்ள ்தாடககத்திலிருந்தத 
வடகதக பாமினி சுலதான்கத்ளாடு ்காணடிருந்த 
பனகனமதய அதற்கு காரணமாக இருகக்லாம். 
தபரரசின் ராணுவத்திற்கு இரணடு வனகயான 
மூ்லவ்ளஙகள் ததனவப்பட்டன. அனவ நிதி 
ஆதாரமும் பனடகளில பணியாற்றத் ததனவயான 
மனித வ்ளமுமாகும். னகப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளின் 
குறிப்பாகத் தமிைகத்தின் நிரவாகத்னத 
மறுசீரனமப்பதின் மூ்லதம இத்ததனவகள் 
நினறதவற்றப்பட்டன. தமிழநாட்டின் பலதவறு 
னமயஙகளில ‘நாயக’ என்றனைககப்பட்ட இராணுவ 
அதிகாரிகள் பணியமரத்தப்பட்டனர. அவரகள் 
அரசரகளிடமிருந்து நி்லஙகன்ள மானியமாகப் 
்பற்றனர. இவரகளுககு அடுத்த நின்லயில 
பான்ளயககாரரகள் இருந்தனர. இவரகள் 
பனடகளுககுத் ததனவயான வீரரகன்ள வைஙகினர. 
ப்ல தகாட்னடகள் கட்டப்பட்டன. அனவகள் பிராமண 
பனடத்த்ளபதிகளின் கீழிருந்தன.
 விஜயநகரப் தபரரசுககு விசுவாசமான 
மூன்று முககிய நாயகக அரசுகள் கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1500 ககும் - கி.பி. (்பா.ஆ.) 1550 ககும் 
இனடப்பட்ட கா்லத்தில மதுனர, தஞசாவூர, ்சஞசி 
ஆகியவற்னற னமயமாகக ்காணடு உருவாயின. 
விஜயநகர அரசசனப சம்பிரதாய முனறகளில 
இவரகளுககுப் பஙகிருந்தது. பதினாறாம் 
நூற்றாணடில தமிைகத்தில இது ஒரு புதிய அரசியல 
ஒழுஙகானது. இம்மூன்று நாயகக அரசரகளும் 
ஏனனய நாயககத் த்ளபதிகளும் வலுவான 
சமயம் சாரந்த தகாவிலகளின் ஆதரவா்ளரக்ளாய் 
இருந்தனர. இவவரசரகளின் ஆதரவில 
மூன்று தன்லநகரஙகளும் சிறந்த பணபாட்டு 
னமயஙக்ளாய் உருக்காணடன. நாயகக அரசரகள் 
இ்லககியஙகளுககும் நிகழத்து கன்லகளுககும் 
ஆதரவளித்து தமம்படுத்தினர.
 நி்லஙகளிலிருந்து ்பறப்பட்ட வருவானய 
இந்நாயகக அரசுகள் வரிப்பணம் என்ற 
வடிவத்தில இல்லாமல கப்பத் ்தானகயாகப் 
தபரரசிற்கு அனுப்பி னவத்தனர. இப்படியாக 
னமயப் பகுதிகளின் குறிப்பாகத் தமிைகத்தின் 
மூ்ல வ்ளஙகள் இராணுவத் ததனவகளுககாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. இப்படியான நிரவாக முனற, 
தசாைரகள் கா்லத்து பரவ்லாககப்பட்ட உள்ளூர 

அராபிய முஸ்லிம் வணிகரகள் உள்ளூரப் 
்பணகன்ள திருமணம் ்சய்து அனமதியான 
வாழகனகனய தமற்்காணடனர. இஸ்்லாம் ஒரு 
அரசு மதமாக மாறிய தபாதுதான் சூழநின்லகள் 
மாறின. எதிரிகளின் வழிபாட்டு இடஙகன்ள 
அழிப்பது என்பது தன்னுனடய அதிகாரத்னத 
நின்லநாட்டுவதற்காக இனடககா்ல அரசரகள் 
பின்பற்றிய ஒரு வழிமுனறயாகும். மற்றபடி ’ஒரு 
கடவுள்’ தத்துவத்னத முன்னவககும் இஸ்்லாம் 
இந்தியச சமுகத்தின் மீது ப்ல  தநரினடத்  
தாககஙகன்ள ஏற்படுத்தியுள்்ளது. ஒரு க்லப்புப் 
பணபாடு உருவாவதில இஸ்்லாம் அ்ளப்பரிய 
பஙகாற்றியுள்்ளது. 
 ்டலலி மற்றும் தககாணத்திலிருந்த 
முஸ்லிம் அரசுகள் அராபியாவிலிருந்தும் 
பாரசீகத்திலிருந்தும் குடி்பயரபவரகன்ள 
இந்தியாவில குடிதயறக கவரந்திழுத்தன. 
இவவாறு குடிதயறியவரகள் இந்நாடுகளில 
பலதவறு பணிகளில அமரந்தனர. அவரகளில ப்லர 
முககியமானவரக்ளாகவும் நன்கறியப்பட்ட அரசியல 
தமனதக்ளாகவும் வி்ளஙகினர. இசசூைல இந்தியச 
சமூகத்திற்கு தமற்காசியாதவாடு நின்லயான 
உறவுகன்ள தமற்்காள்்ள கதவுகன்ளத் திறந்து 
னவத்தது. இதன் வின்ளவாகப் பணபாட்டு 
்தாழிலநுட்பப் பரிமாற்றஙகள் அரஙதகறின. 
பனட்யடுப்புகளின் தபாது முஸ்லிம் வணிகரகளும் 
னகவினனஞைரகளும் இந்தியாவில வடகதகயிருந்து 
்தற்தக குடி்பயரந்தனர. இதனால சமூகமானது 
ப்ல இன மககன்ளக ்காணடதாகவும் க்லப்புப் 
பணபாட்டுத் தன்னம ்காணடதாகவும் 
மாறியது. இவவாறு ஒரு புதிய க்லப்புப் பணபாடு 
உருவானனதத் தககாண சுலதானியஙக்ளான 
பீஜப்பூரிலும் தகால்காணடாவிலும் மிகத் 
்தளிவாகதவ பாரககமுடியும். இவவிரு 
அரசுகளின் சுலதான்கள் பரந்த மனப்பான்னம 
்காணடவரக்ளாகவும் சமயசசாரபற்ற பாரனவ 
உனடயவரக்ளாகவும் இருந்தனர.
 இககா்லப்பகுதியில நிகழந்த 
மற்று்மாரு குறிப்பிடத் தகுந்த வ்ளரசசி முஸ்லிம் 
சுலதானியஙகன்ளப் பற்றிய அராபிய பாராசீக 
வர்லாற்று அறிஞைரகள் எழுதிய ்பரும்ளவி்லான 
சமகா்ல வர்லாற்றுக குறிப்புக்ளாகும். இபின் பதூதா, 
அலபரூனி, ்பரிஷடா ஆகிதயார நன்கறியப்பட்ட 
சிறந்த வர்லாற்று அறிஞைரகள் ஆவர. இவவர்லாற்று 
அறிஞைரகள் இனடககா்ல இந்தியாவின் அரசரகள் 
மற்றும் நிகழசசிகன்ளப் பற்றிய முககியச 
்சய்திகன்ள குறிப்பிட்டுள்்ளனர. இந்தியாவில 
இஸ்்லாமிய ஆட்சி குறித்து ஒரு மாற்று வர்லாற்றுக 
கருத்னத அதுவும் சமகா்ல முஸ்லிம் வர்லாற்று 
அறிஞைரகளின் தநரடி அனுபவத்தின் அடிப்பனடயில 
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நிரவாகத்னதயும் தகாவிலகன்ளயும் உள்ளூர 
வ்ளஙகன்ளயும் தம்லாணனம ்சய்துவந்த 
உள்்ளாட்சி நிறுவனஙகன்ள அழித்துவிட்டன. 
்தலுஙகு நாயககரகள் பணியமரத்தப்பட்டதன் 
வின்ளவாக ்தலுஙகு ்மாழி தபசும் மககள் 
வடகதகயிருந்து தமிைகத்தில குடிதயறினர. 
அவரகளுள் பனடவீரரகள், விவசாயிகள், 
னகவினனஞைரகள், பிராமணரகள் அடஙகுவர
 ்மாக்லாயப் தபரரசு வட இந்தியாவின் 
சமூகத்னதயும் ்பாரு்ளாதாரத்னதயும் 
மாற்றியனமத்தது. அகபரின் ஆட்சிக கா்லத்தில 
்மாக்லாயரின் ஆட்சி என்னும் குனடயின் கீழ 
ராஜபுத்திர அரசுகத்ளாடு இனணந்து ்சயலபடும் 
்காள்னகனயப் பின்பற்றியதன் மூ்லம் 
அகபர ்மாக்லாய அரனச ஒருஙகினணத்து 
வலுவுள்்ளதாககினார. தனது அதிகாரத்தின் 
உசசத்தில ்மாக்லாயப் தபரரசானது உ்லகித்லதய 
மிகப் ்பரிய, ்சலவச ்சழிப்னபக ்காணட 
அதிகாரமிகக தபரரசுகளுள் ஒன்றாகத் திகழந்தது.
 ஔரஙகசீப்பின் ஆட்சியின் தபாது அவர 
மீணடும் பைனமவாத இஸ்்லாமிய நிரவாக 
்நறிமுனறகன்ளப் பின்பற்றியதால ராஜபுத்திர 
அரசரகளும் இந்துககளும் அந்நியப்படுத்தப்பட்டனர. 
தமலும் தபரரசு ஓர அ்ளனவத் தாணடி விரிவனடந்து 
விட்டதால தனது ஆட்சினய கட்டுப்படுத்த முடியாமல 
தள்்ளாடத் துவஙகியது. இத்தனகய காரணஙக்ளால 
பதி்னட்டாம் நூற்றாணடின் ்தாடககத்தில தபரரசு 
சரியத் ்தாடஙகியது.
 இந்தியாவுககு ஐதராப்பியரின் 
வருனகயானது இறுதியாக இந்தியாவில 
ஆஙகித்லயரின் கா்லனியாதிககம் உருவாவதில 
முடிந்தது. ஐதராப்பியரின் வருனகயின் தாககம் 
குறித்த விவாதத்தில இது முதன்னமயாகக 
கருதப்படுகின்றது. இதத சமயத்தில ஐதராப்பியச 
சந்னதயில இந்தியத் துணிகளுககு எதிரபாராத மிகப் 
்பருந் ததனவ ஏற்பட்டது. இம்மதனாநின்ல அடிககடி 
“இந்தியத் துணி மீது மையககம்” எனக குறிககப்பட்டது. 
இசசூைல இந்தியாவில ்பரும்ளவி்லான துணி 
உற்பத்தியின் விரிவாககத்திற்கு இட்டுச ்சன்றது. 
இததாடு இனணந்து வணிகப் பயிரக்ளான பருத்தி, 
அவுரி மற்றும் ஏனனய சாயப் ்பாருட்களின் 
உற்பத்தியும் ்பருகியது. இவற்றின் வின்ளவாக 
வணிக நடவடிகனககள் ்பருகின. 

சமூகம்7.3

7.3 (அ) சாதி
 சாதி என்பது இந்தியச சமூகத்தின் மிகவும் 
தனித்தன்னம வாய்ந்த அம்சமாகும். முத்லாவதாக 
‘சாதி’ என்ற வாரத்னத ்தாடரபான இரணடு 

பரிமாணஙகன்ள நாம் புரிந்து ்காள்்ள தவணடும். 
முத்லாவதாக சமய நூலகளில குறிப்பிடப்பட்டுள்்ள 
நான்கு சமூகப் பிரிவுகள், ‘வரணம்’ என 
குறிப்பிடப்படுவது.
 தஙகள் சாதியின் தகுதினய தமம்படுத்திக 
்காள்வதத ்பரும்பா்லான சாதிக குழுககளின் 
முககியப் பணியாக இருந்தது. பதினான்காம் 
நூற்றாணடுககுப் பின்னர இப்தபாககு 
்தளிவாகத் ்தரிந்தது. இககா்லப் பகுதியில 
உள்ளூர வ்ளஙகன்ளயும் சமூக உறவுகன்ளயும் 
கட்டுப்படுத்திய மரபுசாரந்த உள்ளூர அனமப்புகள் 
வலுவிைந்தன. மரபு சாரந்த சமூகத்தில ப்ல 
சாதிகளுககு பலதவறு விதமான சமூக உரினமகள் 
மற்றும் சலுனககள் மறுககப்பட்டன
 சாதியின் ததாற்றத்னத ்மய்ப்பிககப் 
புராணஙகள் சாரந்த கற்பனன க்லந்த வம்சாவளினய 
உருவாககினர. சமூகப்படி நின்லகளில உயரந்த 
மதிப்புனடய இடம் வைஙகப்பட தவணடு்மன்ற 
தஙகள் தகாரிகனகனய நியாயப்படுத்த இனதப் 
பயன்படுத்தினர. காலின் தமைககன்சியால 
தசகரிககப்பட்ட ப்ல னக்யழுத்துப் பிரதிகளில 
இப்படியான வம்சாவளிகன்ளக காண்லாம்.
7.3 (ஆ) மைதம்
 இனடககா்லத்தில ஏற்பட்ட பகதி 
இயககத்தின் காரணமாக பலதவறு  சிந்தாந்தாஙகள் 
உருவாயின. வித்யாராணயர தபான்ற குருககளின் 
அல்லது சமயத் தன்லவரகளின் ்பயரில மடஙகள் 
நிறுவப்பட்டன. தமிைகத்தில னசவ சித்தாந்தம், 
கரநாடகத்தில வீர னசவம் தபான்ற னசவ 
இயககஙகளும் உருவாயின. மகாராஷடிரத்தில 
விததாபாவின் பகதரக்ளால உருவாககப்பட்ட 

“ேர்ககரி சம்பிரதயா” என்னும் இயககம் 14ஆம் 
நூற்றாணடில எழுசசி ்பற்றது.
 இ ந் தி ய ா வி ல 
்பௌத்தத்தின் ்சலவாககு 
மஙகியது. சஙகரர் மற்றும்  
இராமைானுஜர்  தமற்்காணட 
வலுவான பகதி இயகக  
புத்துயிரப்பின் வின்ளவாக 
சமணமதம் இந்தியாவின் 
ப்லபகுதிகளில தனது 
பிடிப்னப இைந்தது. 
இருந்ததபாதிலும் குஜராத் மற்றும் மாரவார 
பகுதிகளில குறிப்பாக வணிகச சமூகஙகளினடதய 
சமணம் ்சழித்ததாஙகியது. கிறித்தவ மதத்னதப் 
்பாறுத்தமட்டிலும் எணணிகனகயில குனறவான 
சி்ல கிறித்தவக குழுககள் தாஙகள் ஏசுவின் 
சீடரகளில ஒருவரான புனித தாமஸ் என்பவரால 
தகர்ளாவில கிறித்தவ சமயத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக 

ராபரட் டி ்நாபிலி
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காண்லாம். இனவ ஒரு சி்ல எடுத்துக காட்டுகத்ள. 
தகாவில சுவரகளிலும் தூணகளிலும் கல சிற்பஙகள் 
்சதுககப்பட்டன. தபரைகும் கன்லநுட்பமும் 
்பாருந்திய ்சப்புச சின்லகள் ்மழுகு அசசு 
(lostwax) முனறயில வாரககப்பட்டன. பிரபஞச 
நடனமாடும் நடராஜர (சிவன்) சின்ல தசாைரகா்ல 
்சப்புசசின்லகளில மிகவும் புகழ ்பற்றதாகும்.

பததபூர சிகரி தகாட்னட
 இஸ்்லாமியர ஆட்சி நிறுவப்பட்டதிலிருந்து 
ஒரு தனித்தன்னம வாய்ந்த இஸ்்லாமியப் 
பணபாட்டு மரபு இந்தியாவில வ்ளரசசி ்பற்றது. 
முஸ்லிம் சுலதான்கள் ்டலலியிலும் தஙகள் 
ஆட்சிககு உட்பட்ட ்தன்னிந்தியப் பகுதிகளிலும் 
ப்ல தகாட்னடகன்ளயும் மசூதிகன்ளயும், 
கல்லனறகன்ளயும் ஏனனய நினனவுச 
சின்னஙகன்ளயும் கட்டினர. குறிப்பாக ்மாக்லாயர 
கா்லமானது இந்தியாவின் பணபாட்டு வர்லாற்றில 
ஒளிமிகக கா்லமாகும். ்மாக்லாய மன்னரகள் 
கன்ல வ்ளரசசிககுப் ்பரிதும் ஆதரவளிககும் 
புரவ்லரக்ளாய்த் திகழந்தனர. ஷொஜகானாபாத் 
(தைல்லி), பவதபூர் சிகரி ஆகிய முழுனமயான 
நகரஙகன்ளயும் ததாட்டஙகன்ளயும் மசூதிகன்ளயும் 
தகாட்னடகன்ளயும் கட்டி எழுப்பிய ்மாக்லாயரகள் 
அவற்றுடன் தசரத்து எணணற்ற நினனவுச 
சின்னஙகன்ளயும் விட்டுச ்சன்றுள்்ளனர.
 நகரப்புறம் சாரந்த ்சலவந்தரகள் 
மற்றும் அரச குடும்பத்னதச தசரந்ததாரின் 
ஆதரதவாடு அ்லஙகாரக கன்லக்ளான குறிப்பாக 
வின்லமதிப்பில்லா அரிய கற்கள், ஓர்ளவு 
அரிய நவரத்தினக கற்கள் பதிககப்பட்ட தஙக 
நனககன்ளச ்சய்யும் கன்ல ்சழிப்புற்றது. 
ஓவியககன்லயும் ்மாக்லாயர கா்லத்தில 
்சழித்து வ்ளரந்தது. நுணணிய ஓவியஙகள் 
என்றனைககப்படும் இனவ நூலகளில இடம் 
்பற்றுள்்ளன. தனி ஓவியஙகள் ்சருதகடுகளில 
(Albums) இடம் ்பற்றன. ்பரும்ளவி்லான 
இ்லககியஙகள் இககா்லத்தில உருவாயின. 
குறிப்பாகப் பாரசீக ்மாழியில எழுதப்பட்டாலும், 
உருது, இந்தி மற்றும் ஏனனய வட்டார 

உரினம ் காணடாடினர. ஆனால தபாரசசுகீசியரகள் 
தகர்ளாவிற்கு வந்து பின்னர தகாவாவில நின்ல 
்காணடதபாது கிறித்தவ மதம் தவர ்காணடது. 
தகாவாவித்லதய உள்ளூர மககள் கிறித்தவ 
மதத்திற்கு மதம்மாற அதுவும் காரணமானது 
தமலும் சமய நீதிமன்றஙகளின் அடககுமுனறயின் 
கீழ வற்புறுத்தப்பட்டனர. மற்்றாருபுறத்தில 
ஏசுசனபனயச சாரந்த சமயப் பரப்பா்ளரகள் 
தவறுபகுதிகளில குறிப்பாக பாணடிய நாட்டின் 
கடற்கனர பகுதிகளில பரதவ சமூக மககளினடதய 
சமயப் பரப்புப் பணிகளில ஈடுபட்டனர. அவரகளில 
நன்கறியப்பட்டவர புனித பிரான்சிஸ் தசவியர 
ஆவார. இவர தூத்துககுடிப் பகுதியில வாழும் பரதவ 
சமூக (மீன் பிடிககும் சமூகம்) மககள் கிறித்தவ 
மதத்திற்கு மாறுவதற்கு கருவியாக இருந்தவராவார. 
மற்்றாருவர மதுனரயில ்சயலபட்ட 

ராபர்ட் டி த�ாபிலி ஆவார. 
 சீககிய மதம் பதினனந்து மற்றும் பதினாறாம் 
நூற்றாணடுகளில வடஇந்தியாவில வாழந்த 
குரு�ானக என்பவரால ததாற்றுவிககப்பட்டது. 
தபரரசர ஔரஙகசீப் தமற்்காணட கடுனமயான 
அடககுமுனறனயயும் மீறி சீககிய மதம் வலுவாக 
வ்ளரசசியனடந்தது. ஆகதவ பதி்னட்டாம் 
நூற்றாணடின் ்தாடககத்தில இந்தியா முழுவதும் 
ப்ல மதஙகள் ஒதர தநரத்தில இருந்துள்்ளன. 
யூதரகளும், ்ஜாராஸ்டிரியரகளும் (பாரசிகள்) 
இந்தியாவிற்கு குடி்பயரந்ததபாது அந்நிய 
மதஙகளும் இந்தியாவிற்குள் வந்தன. பாரசிகள் 
குஜராத்திலும் யூதரகள் தகர்ளத்திலும் குடிதயறினர. 
சூரத் துனறமுகத்திலும், ஆஙகித்லயர கா்லத்தில 
பம்பாயிலும் பாரசி இன வணிகரகத்ள பணம்பனடத்த 
முககியத்துவம் வாய்ந்த வணிகரக்ளாய் இருந்தனர.

 பணபாடு 7.4

இலககியம், க்ல, கட்ைைகக்ல
 தசாைரகளின் கா்லம் குறிப்பிடத்தகுந்த 
பணபாட்டு நடவடிகனககளின் ஒரு சகாப்தமாகும். 
இந்த நூற்றாணடுகளிலதான் முககியமான 
இ்லககியஙகள் எழுதப்பட்டன. மிக நன்கறியப்பட்ட 
்சவவியல பு்லவரான கம்பர தமிழில 
இராமாயணத்னத எழுதி, அனத முனறப்படி 
ஸ்ரீரஙகம் தகாவிலில அரஙதகற்றம் ்சய்தார. 
இனதப்தபா்லதவ தசககிைாரின் ்பரியபுராணமும் 
சிதம்பரம் தகாவிலில அரஙதகற்றம் ்சய்யப்பட்டது. 
கலிஙகத்துப் பரணியும், மூவரு்லாவும் ஏனனய 
சிறந்த பனடப்புக்ளாகும்.
 தசாைரகளின் ் பரும் சிறப்பு வாய்ந்த கட்டடக 
கன்லனய தஞசாவூர ்பரிய தகாவிலிலும் கஙனக 
்காணட தசாைபுரத்திலும், தாராசுரத்திலும் நாம் 
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்மாழிகளிலும் இ்லககியஙகள் எழுதப்பட்டன. 
குறிப்பிட்டு ்சால்லப்பட தவணடியது ஒவ்வாரு 
அரசனரப் பற்றிய அனனத்து விபரஙகளும் 
அடஙகிய வர்லாற்று நூலகள் பாரசீக ்மாழியில 
எழுதப்பட்டன. நிகழத்துக கன்லகளில ஒன்றான 
இந்துஸ்தானி இனசயில தான்தசன் புகழ்பற்று 
வி்ளஙகினார. இதன் மூ்லம் இககன்லககு அகபர 
அளித்த ஆதரனவ அறிய்லாம்.

ெம்பி
 ்தன்னிந்தியாவில விஜயநகர அரசரகளும் 
அவரகளுனடய தபாரத் த்ளபதிகளும் தகாவில 
கட்டுமானஙகளுககு ்பரும் ஆதரவு நலகினர. 
ப்ல புதிய தகாவிலகள் அவரக்ளால கட்டப்பட்டன. 
ஏற்கனதவ இருககின்ற தகாவிலகளில 
விரிவான அ்ளவில கன்ல நுணுககஙகத்ளாடு 
்சதுககப்பட்ட ப்ல தூணகன்ளக ்காணட ்பரிய 
மணடபஙகளும் ஓய்வுக கூடஙகளும் கட்டப்பட்டன. 
கன்ல வர்லாற்று அறிஞைரகள் விஜயநகர 
கா்லத்து தகாவில சிற்பஙகளின் தனித்தன்னம 
வாய்ந்த பாணினயச சுட்டிக காட்டுகின்றனர.  
தகாவிலகளின் நுனைவாயிலகளில மிக நுட்பமான 
வனகயில சிற்பஙகள் ்சதுககப்பட்ட மிக உயரந்த 
கம்பீரமான தகாபுரஙகள் விஜயநகர அரசரகள் 
கா்லத்தில எழுப்பப்பட்டன. தகாவில சுவரகள் 
வணண ஓவியஙக்ளால அ்லஙகரிககப்பட்டன.
 விஜயநகர நாயகக அரசரகளின் ஆதரவில 
்பரும்ளவி்லான இ்லககியஙகள் குறிப்பாக 
சமஸ்கிருத ்மாழியில எழுதப்பட்ட இ்லககியஙகள் 
உருவாயின. அரச குடும்ப ஆதரவில ்தலுஙகு 
இ்லககியம் ்சழிப்புற்றது. சமயக கருத்துககன்ள  
உள்்ளடககமாகக ்காணட ப்ல நூலகள் 
இககா்லத்தில எழுதப்பட்டன. பிரபந்தம் எனப்படும் 
ஒரு புதிய வனகத் தமிழ இ்லககியம் இககா்லத்தில 
உருவானது. காப்பிய நூ்லான சி்லப்பதிகாரத்திற்கும் 
திருககுறளுககும் இககா்லத்திலதான் மிகச சிறந்த 
உனரநூலகள் எழுதப்பட்டன. இககா்லத்தில வாழந்த 
தகாவிந்த தீட்சிதரின் மகன் தவஙகட மகி கரநாடக 
இனசககுரிய ராகஙகன்ள வனகப்படுத்தினார.

 தபாருளாதாரம்  7.5

7.5 (அ) வேளாண்மை
 இ ந் தி ய ா 
அடிப்பனடயில ஒரு விவசாய 
நாடாக இருந்தது. மககள் 
்தானகயில ்பரும்பாத்லார 
கிராமப்புறஙகளில வசித்து 
வந்தனர. தவ்ளாணனமனயத் 
தஙகள் வாழவாதாரமாகக 
்காணடிருந்தனர. இந்தியாவில வடஇந்தியா 
்தன்னிந்தியா ஆகிய இரணடு பகுதிகளிலும் 
தவ்ளாணனம ் பரும்ளவில நீரப்பாசன வசதிகன்ளச 
சாரந்திருந்தது. மனை மற்றும் நதிகன்ளத் ் தாடரந்து 
காலவாய்களும் கிணறுகளும் நீராதாரஙக்ளாக 
இருந்தன. அதிக அ்ளவில நீர கினடப்பதற்காக 
அரசுகள் காலவாய் கட்டும் பணிகன்ளத் தீவரமாக 
தமற்்காணடன. பத்்தான்பதாம் நூற்றாணடுககு 
முன்னர இந்தியா அறிந்திருந்த மிகப்்பரிய 
வன்லப்பின்னன்லப் தபான்ற காலவாய்கள் 
பதினான்காம் நூற்றாணடில ்பதராஸ் 
துக்ளககால ்டலலி பகுதியில அனமககப்பட்டிருந்த 
காலவாய்கத்ள ஆகும். ஏரிகள் கு்ளஙகள் மற்றும் 
ஏனனய நீரநின்லகள் நீனர ்வளிதயற்ற உதவும் 
மதகுகத்ளாடு கட்டப்பட்டதாலும், தடுப்பனணகள் 
கட்டப்பட்டதாலும் தவ்ளாணனம ்சய்வதற்கு அதிக 
அ்ளவில நீர கினடத்தது. விவசாயிகள் கிணறுகன்ள 
்வட்டிக ்காள்்ள ஊககப்படுத்தப்பட்டனர. நீனர 
தமத்ல ்காணடுவர நீர இனறககும்முனற 
பயன்படுத்தப்பட்டது. வட இந்தியாவில 
கிணறுகளிலிருந்து நீர இனறகக ‘பாரசீகச சககரம்’ 
பயன்படுத்தப்பட்டது. தமிழநாட்டின் தசாை அரசரகள் 
நீரப்பாசனத்திற்காக காதவரி நதியின் கின்ள 
ஆறுகன்ள இனணத்து வன்லபின்னன்லப் தபான்ற 
காலவாய்கன்ள அனமத்தனர. நீராதாரத்னத 
அதிகப்படுத்த ஏரிகளும் கு்ளஙகளும் ் வட்டப்பட்டன.
 இந்திய தவ்ளாணனமயின் மிக 
முககியமான அம்சம், அதிக எணணிகனகயில 
பலவனகப்பட்ட பயிரகள் பயிர்சய்யப்பட்டனமதான். 
இககா்லகட்டத்தில உ்லகின் ஏனனய 
நாடுகளின் விவசாயிகத்ளாடு ஒப்பிட்டுப் 
பாரகனகயில இந்திய விவசாயிகள் அதிக 
எணணிகனகயி்லான பயிரகன்ளப் பற்றிய 
அறினவப் ்பற்றிருந்தனர. எணனண வித்துககள், 
அவனர வனககள் ஆகியனவகத்ளாடு அரிசி, 
தகாதுனம, தினண வனககள் தபான்ற பலவனக 
உணவுதானியஙகளும் வின்ளவிககப்பட்டன. 
தமலும் வணிகப்பயிரக்ளான கரும்பு, பருத்தி 
மற்றும் அவுரி ஆகியனவும் பயிரிடப்பட்டன. 
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 சந்னதயின் இயலனபப் ்பாறுத்தத 
உற்பத்தி திட்டமிடப்பட்டது. உற்பத்தியில 
்பரும்பகுதி கிராம அல்லது கிராமப் பகுதிகளின் 
உள்ளூர பயன்பாட்னடக கருத்தில ்காணதட 
்சய்யப்பட்டது. இப்்பாருட்கள் அடிப்பனடப் 
பயன்பாட்டுப் ்பாருட்க்ளான மட்பாணடஙகள், 
உத்லாகத் தட்டுககள், க்லப்னப தபான்ற கருவிகள் 
மரத்தால ்சய்யப்பட்ட ்பாருட்கள் மற்றும் முரட்டுத் 
துணிவனகக்ளாகவும் இருந்தன. இப்்பாருட்கள் 
வணிகச சுற்றுககுள் இடம் ்பறவிலன்ல. 
உற்பத்தியா்ளதர தனது உற்பத்திப் ்பாருட்கன்ளச 
சந்னதயில விற்றார. ்ச்லாவணி ்பரும்பாலும் 
பணட மாற்று முனறயாகதவ இருந்திருககக கூடும்.
 ்பாரு்ளாதாரரீதியாக எது முககியமானதாக 
இருந்த்தன்றால தனித்திறன் ்பற்ற 
்தாழி்லா்ளரக்ளால நகரப்புறம் சாரந்த தமட்டுககுடி 
மககள் மற்றும் கிராமப்புற ்சலவந்தரகளுககு 
அதிகம் ததனவப்படும் ்பாருட்கன்ளச சிறப்புடன் 
உற்பத்தி ்சய்வதாகும். இவவுற்பத்தி ்வளிச 
சந்னதனய மனதில ்காணடு ்சய்யப்படுவதாகும். 
இவவனக ்பாருள் உற்பத்தி னமயஙகள் 
்பரும்பாலும் நகரப்புறஙகளில அல்லது நகரஙகளின் 
அருதகயுள்்ள கிராமப்புறஙகளில அனமந்திருந்தன. 
னகவினனஞைரகள் தனியாகதவா அல்லது 
குடும்ப உறுப்பினரகளுடதனா வீட்டிலிருந்ததா 
அல்லது ்தாழிற்கூடத்தித்லா தவன்ல ்சய்தனர. 
்மாக்லாய அரசில மிகப்்பரிய ்தாழிற் கூடஙகள் 
‘கர்கானா’ என்ற ்பயரில ப்ல னகவினனஞைரகன்ள 
பணியி்லமரத்தி ்சயலபட்டுள்்ளன.
7.5 (இ) துணி உறபத்தி

துணி உற்பத்தி
 உற்பத்தி ்சய்யப்பட்ட அனனத்து வனகத் 
துணிகளும் பருத்தி இனைக்ளால ்நய்யப்பட்டனவ 
ஆகும். வஙகா்ளத்திலும் குஜராத்திலும் பட்டுத் 
துணிகள் உற்பத்தி ்சய்யப்பட்டன. இந்தியாவின் 
ஒவ்வாரு பகுதியும் ப்ல எணணிகனககளில 
உயரந்த குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்குரிய பருத்தி 
இனைத் துணிகன்ள முரடான துணிவனக முதல 
மிக தநரத்தியான துணிவனககள் வனர உற்பத்தி 
்சய்தன. இனவ அனனத்தும் ்வளிச சந்னதககாக 
உற்பத்தி ்சய்யப்பட்டனவ ஆகும். சாயஙகன்ளப் 

்பாதுவான உணவு தானியப் பயிரகளுககு 
தம்லாக ்தன்னிந்தியாவில பிராந்தியத் 
தனித்தன்னமதயாடு மி்ளகு, இ்லவஙகம், நறுமணப் 
்பாருள்கள், ்தன்னன தபான்றனவ பயிர 
்சய்யப்பட்டன.

பாரசீகச சககரம்
 ்பாதுவாக ்வவதவறு பருவகா்லஙகளில 
இருதபாக சாகுபடிகள் ்சய்யப்பட்டன. இது 
மணணின் உற்பத்தி சகதினயப் பாதுகாத்தது. 
ஐதராப்பியருனடய வருனகககுப் பின்னர 
தசா்ளமும் புனகயின்லயும் புதிய பயிரக்ளாக 
அறிமுகமாயின. பப்பாளி, அன்னாசி, ்காய்யா, 
முந்திரிப்பருப்பு தபான்ற புதிய பை வனககளும் 
ததாட்டப்பயிரகளும் அறிமுகமாயின. அனவ தமன்ல 
நாடுகளிலிருந்து குறிப்பாக அ்மரிககாவிலிருந்து 
வந்தனவயாகும். உருன்ளககிைஙகு, மி்ளகாய், 
தககாளி தபான்றனவயும் இந்திய உணதவாடு 
இரணடறக க்லந்துவிட்டன. 
7.5 (ஆ) விேசாயம் அல்லாத உறபத்தி
 இந்தியப் ்பாரு்ளாதாரம் முதன்னமயாக 
தவ்ளாணனம சாரந்ததாக இருந்ததபாதிலும் 
பதிதனைாம் நூற்றாணடின் இறுதிவனர உ்லக 
அ்ளவில ்பரும்ளவில ்பாருள் உற்பத்தி ்சய்யும் 
நாடுகளில ஒன்றாக இந்தியா இருந்துள்்ளது. 
தவ்ளாணனம சாராத ்பாருள் உற்பத்தி என்பது 
பககுவப்படுத்தப்பட்ட தவ்ளாண பணடஙகன்ளயும் 
னகவினனப் ்பாருள் உற்பத்தினயயும் 
குறிப்பதாகும். சரககனர, எண்ணய், 
துணிகள் ஆகியன பதப்படுத்தப்பட்ட தவ்ளாண 
பணடஙகள் என்ற வனகயின் கீழ வருபனவ. 
உத்லாகப்்பாருட்கள், நவரத்தினககற்கள், ்பான் 
ஆபரணஙகள், கப்பல கட்டுமானம், அ்லஙகார மர , 
ததால ்பாருட்கள்ஆகியனவ னகவினன உற்பத்தி 
்பாருள் பட்டியலில இடம்்பறுவனவாகும். 
இனவகன்ளத் தவிர ஏரா்ளமான சிறு ்பாருட்களும் 
உற்பத்தி ்சய்யப்பட்டன.
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்பாறுத்தமட்டிலும் தாவரஙகளிலிருந்து ்பறப்பட்ட 
சாயஙகத்ள பயன்படுத்தப்பட்டன. பருத்தி 
இனை இரணடு இயற்னகயான சாதகஙகன்ளப் 
்பற்றிருந்தது. ்பரும்பாலும் இந்தியாவின் 
அனனத்துப் பகுதிகளிலும் பருத்தி பயிரிடப்பட்டதால, 
அடிப்பனடயான மூ்லப் ்பாருள் எளிதாகக 
கினடத்தது. இரணடாவதாக தாவரச சாயஙகன்ளப் 
பயன்படுத்தி பருத்தி இனைகளின் தமல நிரந்தரமாக 
வரணம் ஏற்றும் ்தாழிலநுட்பம் இந்தியரகளுககு 
ஆரம்ப கா்லஙகளித்லதய ்தரிந்திருந்தது. 
துணிகன்ளப் பதனம் ்சய்யாவிடில சாயஙகள் 
அவற்றின் தமல ஒட்டாது. அதற்காக முதலில 
துணிகளின் தமல தவதியியல ்பாருட்கன்ளப் 
பயன்படுத்தி ஒரு தமற்பூசசு பூசும் நுட்பத்னத 
இந்தியரகள் அறிந்திருந்தனர. இந்நுட்பத்னத 
தவறு உ்லக நாடுகள் அறிந்திருககவிலன்ல. அவுரி 
இந்தியாவில பயிரிடப்பட்ட முககியமான சாயப் 
பயிராகும். இனதத் தவிர ஏனனய சாயப் பயிரகளும் 
(சிவப்பு வரணத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 
சாய் என்னும் தாவரத்தின் தவர) சாயத் 
தயாரிப்புககுத் ததனவயான மரஙகளும் அரககு 
தபான்ற பிசின்களும் இறககுமதி ்சய்யப்பட்டன. 
இனவகன்ளத் தவிர ம்லரகள், பைஙகள் 
மற்றும் மஞசள் தபான்ற ்பாருட்கன்ளப் ப்ல 
விகிதஙகளில க்லந்து ப்லவனகப்பட்ட வரணஙகள் 
தயாரிககப்பட்டன.
7.5 (ஈ) ேணிகம்
 மிகப்்பரும் உற்பத்தித் துனறயானது 
முககியமாக ்சாந்தப் பயன்பாட்டிற்காக 
அல்லாமல பறிமாற்றத்திற்காகதவ ்பாருட்கன்ள 
உற்பத்தி ்சய்தது. ஆகதவ ்பாருள்கன்ளச 
சந்னதப்படுத்துவதற்காக இந்தியா விரிவான 
சந்னதனயப் ்பற்றிருந்தது. கிராமதம ்பாருள் 
உற்பத்தியின் அடிப்பனட நி்லவியல அ்லகாக 
இருந்தது. முககியமாகப் பினைப்புககான 
்பாரு்ளாதார நின்லதய நி்லவியது. ்ச்லாவணி 
என்பது பணடமாற்றமாகதவ இருந்தது.
 கனடகத்ளாடும் கனடவீதிகத்ளாடும் 
நகரஙகள் எப்தபாதும் முககிய வணிக 
னமயஙக்ளாகச ்சயலபட்டன. இந்நகரஙகள் 
நாட்டின் ஏனனய பகுதிகத்ளாடு ப்ல சான்லக்ளால 
இனணககப்பட்டிருந்ததால அனவகள் 
பிராந்தியஙகளுககினடதய நனட்பறும் 
வணிகத்தில இனடநின்ல முனனயஙக்ளாகச 
்சயலபட்டன. இத்தனரவழி வணிகத்ததாடு 
நாட்டின் கிைககு மற்றும் தமற்கு கடற்கனரப் 
பகுதி வணிகத்தில சிறு கப்பலகளும் படகுகளும் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. ஊர ஊராகச ்சன்று 
வணிகம் ்சய்தவார ்பாதுவாக பஞசாரா 

என்றனைககப்பட்ட நாதடாடிச சமூகத்தினர 
பனட்யடுத்து ்சன்று தபாரிடும் பனடகளுககுத் 
ததனவயான ்பாருட்கன்ள சுமந்து ்சன்று 
விற்றனர. நாட்டின் முககியத் துனறமுகஙகள் 
(சூரத், மசூலிபட்டிணம், தகாழிகதகாடு) கடலசார 
வணிக முனனயஙக்ளாகவும் பன்னாட்டு வணிக 
முனனயஙக்ளாகவும் ்சயலபட்டன.
 இந்தியப்்பருஙகடன்ல கடந்து, 
கிைகதக சீனா முதல தமற்தக ஆப்பிரிககா 
வனர விரிந்து பரந்திருந்த கடல வணிகம் 
நூற்றாணடுகளுககு ்சழித்ததாஙகியது.ஆகதவ 
மைலாககா, வகாழிகவகாடு தபான்ற துனறமுகஙகள் 
சிறப்புவாய்ந்த இப்பிராந்திய வணிகத்தில 
இனடநின்ல முனனயஙக்ளாக அல்லது ்பாருள் 
னவககும் இடஙக்ளாகச ்சயலபட்டன. பதிதனைாம் 
நூற்றாணடில குஜராத்தில சூரத், வகால்தகாணைா 

ஆந்திராவில மைசூலிபட்டிணம் வஙகா்ளத்தில 
சிட்ைகாங, தசாைமணட்லக கடற்கனரயில 
புலிககாட் (பைதவற்காடு) �ாகப்பட்டிணம் தகர்ளக 
கடற்கனரயில வகாழிகவகாடு ஆகியன ஆசிய 
வணிகத்தின் முககியத் துனறமுகஙக்ளாகும்.
 துணி, மி்ளகு, வின்லமதிப்புமிகக 
நவரத்தினககற்கள் சற்தற வின்லமதிப்புக குனறந்த 
நவரத்தினக கற்கள்-முககியமாக னவரம் அதுவும் 
இந்தியாவில மட்டுதம கினடககக கூடிய னவரம் 
ஆகியவற்னற ஏற்றுமதி ்சய்ததில இந்தியாவும் 
ஒரு முககிய ஏற்றுமதி நாடாக இருந்தது. தமலும் 
ஒட்டு ்மாத்த ஆசியப் பகுதியில ்பரும்ளவில 
ததனவப்பட்ட இரும்னபயும் எஃனகயும் ஏற்றுமதி 
்சய்த நாடுகளில இந்தியா முககியமான 
ஒன்றாகும். இந்தியாவின் ஒட்டு ்மாத்த 
ஏற்றுமதியில 90%  விழுககாடுகள் துணியாகதவ 
இருககும். சீனாவிலிருந்தும் ஏனனய கீழதினச 
நாடுகளிலிருந்தும் பட்டு, சீன ்சராமிக ஓடுகள், 
தஙகம், நறுமணப் ்பாருட்கள், நறுமண மரஙகள், 
கற்பூரம் ஆகியனவ இறககுமதி ்சய்யப்பட்டன. 
பட்டு, மருந்து வனககள், சாய மரஙகள் சரககனர 
ஆகியன பாரசீகத்திலிருந்து இறககுமதி ் சய்யப்பட்ட 
முககியப் ்பாருட்க்ளாகும். தஙகம், தந்தம் மற்றும் 
அடினமகளும் ஆப்பிரிககாவிலிருந்து ்பறப்பட்டன.

 �கரமையமைாதல்  7.6

 இனடககா்லத்தில இந்தியாவிற்கு வருனக 
தந்த ் வளிநாட்டுப் பயணிகள் பலதவறு அ்ளவுகளில 
நகரஙகளும் சிறுநகரஙகளும் சந்னத நகரஙகளும் 
இந்தியா முழுவதும் இருந்ததாகக குறிப்பிட்டுள்்ளனர. 
ஆனாலும் இந்தியா அடிப்பனடயில, கிராமியத் 
தன்னம ்காணடதாகதவ இருந்தது. ்மாத்த மககள் 
்தானகதயாடு ஒப்பிடுனகயில நகரப்புறஙகளில 
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அ்ளவி்லான ்பாரு்ளாதார னமயஙக்ளாகின. 
பலவனகப்பட்ட ்பாருட்களும் தசனவகளும் 
அவற்றின் ்சயலபாட்டிற்குத் ததனவப்பட்டன. 
தஙகளுனடய மதம் சாரந்த தசனவ நடவடிகனககள், 
மடப்பள்ளி மற்றும் ஏனனய பணிகளுககாக அதிக 
எணணிகனகயில மககன்ள தவன்லயில அமரத்திக 
்காணடன. தகாவிலகளுககு வழிபட வரும் 
பகதரகளுககு ப்ல ்பாருட்களும் தசனவகளும் 
ததனவப்பட்டதால தகாவில நகரஙகள் சந்னத 
னமயஙக்ளாகின.
முடிவு்ர
 இந்திய வர்லாற்றில எழுநூற்றுககும் 
தமற்பட்ட ஆணடுகன்ள உள்்ளடககிய இனடககா்லம் 
அரசியல பரப்பில மா்பரும் மாற்றஙகள் நடந்த 
கா்லப்பகுதியாகும். அம்மாற்றஙகள் நாட்டின் 
சமூகப் ்பாரு்ளாதாரத்த்ளஙகளிலும் மாற்றஙகன்ள 
ஏற்படுத்தியது.

வாழந்த மககள் ்தானக குனறவாகதவ இருந்தது. 
இருந்தாலும் அதனுனடய ்பாரு்ளாதார, பணபாட்டு 
முககியத்துவம் அதனுனடய வடிவத்னதக காட்டிலும் 
சிறப்பாகதவ இருந்தது.
 நகரமயமாககன்ல இயககிய காரணிகள் 
யானவ? நகரஙகளும் சிறுநகரஙகளும் தஙகளின் 
்வவதவறான ்பாரு்ளாதாரப் பஙகினனப் பூரத்தி 
்சய்தன. ் பரிய நகரஙகள் ் பாருள் உற்பத்தி, சந்னத, 
நிதி மற்றும் வஙகிச தசனவகள் ஆகியவற்றின் 
னமயஙக்ளாகத் திகழந்தன. அனவகள் 
விரிவான அ்ளவில வன்லப்பின்னன்லப்தபால 
அனமககப்பட்டிருந்த தபாககுவரத்துச சான்லகள் 
சந்திககின்ற இடஙகளில அனமந்திருந்தன.
 ்தன்னிந்தியாவில முககியமாகத் 
தமிைகத்தில நகரமயமாதலும் தகாவிலகளும் 
னகதகாரத்து நடந்தன. தகாவிலகள் ்பரிய 

இவத காலத்தில் ஐவராப்பாவில்.....
புனித வராமைானியப் வபரரசும் வபரரசர் சார்தலமைகவன
ஐதராப்பிய கணடத்தில கி.பி. (்பா.ஆ.) 9-வது நூற்றாணடுகளின் 
்தாடககத்தில புனித தராமானியப் தபரரசு ததான்றியது. கி.பி. 
(்பா.ஆ.)  476 ஆம் ஆணடுககு  பிறகு பனைய தராமானியப்  
தபரரசு புதிய தராமானியப் தபரரசுடன் எந்த ்தாடரபும் இல்லாமல 
இருந்ததால முடிவுககு வந்தது.  புதிதாக ததான்றிய தராமானியப் 
தபரரசு கிறித்துவத்னதயும், கிறித்துவ உ்லகத்னதயும் பிரதிநிதித்துவம் 
்சய்ததால புனித என்ற அனட்மாழி ்பற்றது. இப்தபரரசர 
தபாப்பாணடவனரப் தபா்லதவ பூமியில வாழும் கடவுளின் 
பிரதிநிதியாகக கருதப்பட்டார. இப்தபரரசர அரசியல நனடமுனறயிலும், 
தபாப்பாணடவர என்பவர சமயம் சாரந்த ்பாறுப்பா்ளராகவும் வி்ளஙக 
எலன்ல வகுககப்பட்டிருந்தது. தபரரசர உ்லகில மிக உயரந்தவராக கருதப்பட்டாலும் தபாப்பாணடவருககு 
அடுத்த நின்லயித்லதய னவககப்பட்டிருந்தார. 

பிராஙக நாட்டின் சார்்லமகதன அரசர, புனித தராமானிய தபரரசர  என்ற பட்டத்னத 

(கி.பி. ் பா.ஆ. 800) ் பற்ற முதல தபரரசர  ஆவார. இப்தபரரசர சார்்லமகதனனும் பல்லவ அரசர இரணடாம் 
நந்திவரமன் மற்றும்  பிரதிகாரா அரசர முத்லாம் நாகபட்டரும் சமககா்லத்தவர ஆவர.

அரசர் ஜான் மைறறும் மைகாசாசனமும்
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1215 ஆம் ஆணடு இஙகி்லாந்னதச  சாரந்த பிரபுககள் 
அரசர இரணடாம் ஜான் என்பவனர “சுதந்திர தனியுரினம பட்டயத்தில” 
னக்யழுத்திடக கட்டாயப்படுத்தினார. இஙகி்லாந்தின் பிரபுககள் மற்றும்  
மககளின் சி்ல சுதந்திரஙகன்ள  மதிகக தவணடும் என்ற கருத்னத 
அப்பட்டயம் உறுதிபடுத்தியிருந்தது. புனித தராமானியப் தபரரசில 
நி்லவிய ஆட்சியா்ளரின் தம்லாதிககக தகாட்பாட்னட இஙகி்லாந்து 
ஏற்றுக்காள்்ளவிலன்ல. இஙகி்லாந்து அரசர ஜான் மற்றும்  இந்தியானவ 
ஆணட சுலதான் இலடுமிஷ, இருவரும் சமகா்லத்தில வாழந்தவரகள். 
எனதவதான் ஆரம்பககா்லத்தித்லதய மன்னரின் அதிகாரம் 
தசாதிககப்பட்டதாக அறிகிதறாம்.

சார்்லமகதன மற்றும் 

தபாப் அட்ரியன் I

அரசர ஜான் பாடும் 

தமகனா காரடா 
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4.  நகரமயமாதலின் தபாககு  

கா்லத்தில அதிகரித்தது.
5.   கா்லம் தமிைக வர்லாற்றின் 

உன்னத ஒளி்பாருந்தியக கா்லம்.
III. சரியான கூற்்ற கணடுபிடிககவும்
1.  அ)  விஜயநகர அரசு நிறுவப்பட்டது, 

்தன்னிந்திய வர்லாற்றில மிக முககிய 
நிகழவாகும்.

ஆ)  சாளுவ அரச வம்சம் நீணடகா்லம் ஆட்சி 
்சய்தது.

இ)  விஜயநகர அரசரகள் பாமினி 
சுலதானியத்துடன் சுமுகமான 
உறவுகன்ளக ்காணடிருந்தனர.

ஈ)  ரஜபுத்திர அரசுகள் பாரசீகத்திலிருந்தும் 
அராபியாவிலிருந்தும் குடி்பயரபவரகன்ள 
ஈரத்தன.

2.  அ) ்சஞசியில நாயகக அரசு உருவானது.
ஆ)  ் தலுஙகு நாயககரகள் 

பணியமரத்தப்பட்டதன் வின்ளவாக 
்தலுஙகு தபசும் மககள்  மதுனரயிலிருந்து 
குடி்பயரந்தனர.

இ)  ஜொஙகீரின் கா்லத்திலிருந்தத 
்மாக்லாயப் தபரரசு சரியத் துவஙகியது.

ஈ)  ஐதராப்பியரகள் அடினமகன்ளத் ததடி 
இந்தியாவிற்கு வந்தனர.

3.  அ)  புராணககனதகன்ளக ்காணட 
கற்பனனயான வம்சாவளிகள் 
்மககன்சியால  தசகரிககப்பட்டு பதிவு 
்சய்யப்பட்டன.

ஆ)  அவுரி என்பது இந்தியாவில மிக 
முககியமான பானப்பயிராகும்.

இ)  மகமுத் கவான் அ்லாவுதின் கிலஜியின் 
அனமசசர ஆவார.

ஈ)  தபாரசசுகீசியரகள் தஙகள் முதல 
தகாட்னடனய தகாவாவில கட்டினர.

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1.  விரிவனடந்துவரும் அ்லாவுதின் கிலஜியின் 
இரணடாவது வலினம வாய்ந்த இடம் 

.
அ) ்தௌ்லதாபாத்  ஆ) ்டலலி
இ) மதுனர   ஈ) பிடார

2.  தககாண சுலதானியஙகள் 
ஆல னகப்பற்றப்பட்டன.
அ) அ்லாவுதீன் கிலஜி  ஆ) அ்லாவுதீன் பாமன் ஷா
இ) ஔரஙகசீப்    ஈ) மாலிககாபூர

3.   தபரரசு நிறுவப்பட்டது 
்தன்னிந்தியாவின் நிரவாக நிறுவனக 
கட்டனமப்புகன்ள மாற்றியது.
அ) பாமினி ஆ) விஜயநகர
இ) ்மாக்லாயர ஈ) நாயககர

4.  கிருஷணததவராயர ன் 
சமகா்லத்தவர.
அ) பாபர ஆ) ெுமாயுன்
இ) அகபர ஈ) ்ஷரஷா

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1.  இந்தியாவின் தமற்குக கடற்கனரககு வந்த 

ஐதராப்பியர .
2.  கி.பி. (்பா.ஆ.) 1565ஆம்  ஆணடு தககாண 

சுலதான்களின் கூட்டுப்பனடகள் விஜயநகனர 
 தபாரில ததாற்கடித்தது.

3.  விஜயநகரம் ஓர  அரசாக 
உருவானது.

மீள்பார்்ே

��்டலலியில முஸ்லீம் அரசு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து ஏற்பட்ட முககிய அரசியல மாற்றஙகள் 
வி்ளககப்பட்டுள்்ளன.

��தன்்னழுசசிமிகக தசாைரகளின் கா்லமும், ்தற்தக விஜயநகரப் தபரரசின் முககியத்துவமும் 
பகுப்பாய்வு ்சய்யப்பட்டுள்்ளன.

��்டலலி சுலதானிய, ்மாக்லாயர கா்ல ்பாரு்ளாதார சமூக நின்லகள் தகாடிட்டுக காட்டப்பட்டுள்்ளன.
��கன்ல, இ்லககியம், இனச ஆகிய துனறகளில ஏற்பட்ட முன்தனற்றஙகள் விவாதிககப்பட்டுள்்ளன.
��தவ்ளாணனம, வணிகம், வரத்தகம், நகரமயமாதல ஆகியவற்றின் நின்லகள் திறனாய்வு 

்சய்யப்பட்டுள்்ளன.
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1067. இனடககா்ல இந்தியாவில அரசும் சமூகமும்

4.  கூறறு (கூ): கிைகதக சீனா முதல தமற்தக 
ஆப்பிரிககா வனர நீணடிருந்த கடல 
வணிகத்தின் ஒருஙகினணந்த பகுதியாக 
இந்தியா இருந்தது.
காரணம் (கா): இந்தியாவின் நி்லவியல  
அனமப்பு இந்தியப் ்பருஙகடலின் னமயத்தில 
அனமந்துள்்ளது.
அ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்னற வி்ளககுகிறது
ஆ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி
இ) கூற்றும் காரணமும் தவறானனவ
ஈ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்னற 
வி்ளககவிலன்ல

5.  i)  தபரைகும் கன்லத்திறனும் மிகக தஙகச 
சின்லகன்ளச தசாைரகள் வடித்தனர.

ii)  தசாைரகளின் கட்டடக கன்லககு சிறந்து 
எடுத்துககாட்டு. சிவனின் மறுவடிவான  
நடராஜரின் பிரபஞச நடனம்.

அ) i) சரி ii) தவறு
ஆ) i), ii) ஆகிய இரணடும் சரி
இ) i), ii) ஆகிய இரணடும் தவறு
ஈ) i) தவறு ii) சரி

IV. கீழககணைேற்்ற தபாருத்துக
1.  தபாரசசுகீசியரகள் -  வஙகா்ளம்
2.  தான்தசன் - தகாட்டம்
3.  பட்டுவ்ளரப்பு -  அகபரின் அரச சனப
4.  அஙதகாரவாட் - தகாவா
5.  மாவட்டம் - கம்தபாடியா

V.  கீழககாணபனேறறிறகு சுருககமைாக 
வி்ையளிககவும்

1.  மாலிககாபூரின் இராணுவப் 
பனட்யடுப்புகன்ளப் பற்றி எழுதுக.

2.  விஜயநகர அரனச உருவாககியது யார? 
அவவரனச ஆணட வம்சாவளிகளின் 
்பயரகன்ளக குறிப்பிடுக.

3.  பருத்தி ்நசவில இந்தியர ்பற்றிருந்த 
இயற்னகயான சாதகஙகள் இரணடினனக 
குறிப்பிடுக.

4.  நகரமயமாதலுககு உதவிய காரணிகள் 
யானவ?

5.  பட்டு வ்ளரப்பு என்றால என்ன?
VI.  கீழககாணபனேறறிறகு விரிோன 

வி்ையளிககவும்
1.  கி.பி. (்பா.ஆ.) 1526 முதல 1707 வனரயி்லான 

அரசியல மாற்றஙகன்ள விவாதி.

2.  இனடககா்ல இந்தியாவில ஏற்பட்ட வணிக 
வ்ளரசசிகன்ள வி்ளககுக.

3.  “தமிைக வர்லாற்றில தசாைரகளின் கா்லம் ஒரு 
உன்னதக கா்லம்” வி்ளககவும்.

வர்லாற்றுடன் வ்லம் வருக

மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  ் காடுககப்பட்டுள்்ள இந்திய வனரபடத்தில 

இனடககா்ல இந்தியாவின் முககிய 
இடஙகன்ளக குறிககவும்.

2.  தசாைரகள் கா்லத்து முககியக கட்டடஙகள் 
பற்றிய படஙகன்ளச தசகரிககவும்.

ஆசிரியரின்  ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  கம்தபாடியாவிலுள்்ள அஙதகார வாட் தகாவில 

படஙகன்ளச தசகரிககவும்.
2.  நகரமயமாதலின் சாதகஙகன்ளயும் 

பாதகஙகன்ளயும் குறித்து வகுப்பில 
விவாதத்திற்கு ஏற்பாடு ்சய்யவும்.

  வமைறவகாள் நூல்கள்
1.  தக.ஏ. நீ்லகணட சாஸ்திரி - பதன்னிந்திய 

வரலகாறு (வரலகாறறுககு முற்பட்ை ்காலம் முதல் 
விஜயந்ர ர்பரரசின் வீழ்ச்சி வடர) த.பா.ம.க.ப. 
கைகம், ் சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 
2017).

2.  டாகடர அ. கிருஷணசாமி - விஜயந்ர 
ர்பரரசின் வரலகாறு, த.பா.ம.க.ப. கைகம்,  
்சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2017).

3.  தக.தக. பிள்ன்ள - ர�காழர் வரலகாறு, த.பா.ம.க.ப. 
கைகம், ் சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 
2017).

4.  S.M. எட்வரட்ஸ், H.L.O. கா்ரட் - இந்தியகாவில் 
மு்லகாயரின் ஆட்சி-1, த.பா.ம.க.ப. கைகம், 
்சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2017).

5.  K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India, 
1966.

6.  Appadorai, Economic Conditions in Southern 
India 1000–1500. 2 vols., 1990.

7.  Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (ed). 
The Cambridge Economic History of India, vol.1, 
1984.  

8.  Kanakalatha Mukund, The Trading World of the 
Tamil Merchant, 1999.

9.  Burton Stein, A History of India., 2012.
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       அறிமுகம்
 பதினான்காம்,  பதினனந்தாம் 
நூற்றாணடுகளில, தமற்கத்திய ஐதராப்பா, 
அரசியல, சமூக, பணபாடு, மதம் மற்றும் 
்பாரு்ளாதாரக க்ளஙகளில எதிரபாராத ப்ல 
மாற்றஙகளுககு உள்்ளானது. நவீன சகாப்தத்தின் 
னவகனறனயப் பனறசாற்றி அறிவித்தனவயாக 
இத்தாலிய மனிததநயரான ்பட்ராககின் நூ்லான 
கான்தஸானியர, ்ஜரமன் இனறயிய்லா்ளர 

மாரட்டின் லூதரின் ‘் தாணணூற்னறந்து 
குறிப்புகள்’ மற்றும் தபாரசசுகல இ்ளவரசரான 
்ென்றியின் கடற்பயணப்பள்ளி தபான்றனவ 
நவீன சகாப்தத்னத முன்னறிவிப்பு ்சய்தன. புனித 
தராமானியப் தபரரசும், கத்ததாலிககத் திருசசனபயும் 
ப்லவீனமனடந்து அவப்்பயருககு ஆ்ளாகியிருந்தன. 
அவற்றின் இடத்தில தனிநபரின் நம்பிகனகககு 
முககியத்துவம் தரும் புதிய திருசசனபகளும், ததசிய 
அரசுகளும், வரத்தகத் திறன்களின் அடிப்பனடயில 
அனமந்த ஒரு வணிகப் புரட்சியும் ததான்றின. 

�வீன யுகத்தின் ததாைககம்

8

பாடம்

கற்றல் வ�ாககஙகள்

��பணபாட்டு, மத மற்றும் ்பாரு்ளாதார மாற்றஙகள் நவீன உ்லனக 
ஒழுஙகுபடுத்தியது

��‘மனிததநயம்’ என்ற கருத்து இனடககா்ல மககளின் எணணஙகன்ள 
மாற்றியது

��பிராட்டஸ்டணடு மதசசீரதிருத்தத்தில, சடஙகுகன்ள விட நம்பிகனகதய அதி 
முககியமானது

��அ்மரிககக கணடம் கணடுபிடிககப்பட்டது மற்றும் கிைககு நாடுகளுககு புதிய கடலவழி 
கணடுபிடிப்புகள் ்பாரு்ளாதாரப் புரட்சிககும், கா்லனிகள் நிறுவப்பட்டனமககும் வித்திட்டது
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1088. நவீன யுகத்தின் ்தாடககம்

சிந்தனனயின் சுதந்திரம், தனிநபரவாதம், 
பகுத்தறிவுவாதம் மற்றும் ்பாரு்ளாதார, அறிவியல 
சாரந்த முன்தனற்றம் ஆகிய பணபுக்ளால 
நவீனயுகம் அனடயா்ளப்படுத்தப்பட்டது. மைறுமைலர்ச்சி, 
மைதச்சீர்திருத்தம் மற்றும் புவியியல் ரீதியான 
கணடுபிடிப்புக்ளால உணடான மாற்றஙகன்ளப் 
பற்றி இப்பாடத்தில காணதபாம்.

 8.1  காரணமைாக இருந்த அம்சஙகள்

8.1 (அ)  ேணிகத்தின் ேளர்ச்சியும், �கரஙகளின் 
எழுச்சியும்

 நி்லப்பிரபுத்துவத்தின் வீழசசினயத் 
்தாடரந்து, ஐதராப்பா படிப்படியாக 
நகரமயமாககத்னத தநாககி நகரந்து 
்காணடிருந்தது. இந்தச ்சயலமுனற முதலில 
இத்தாலியில ்தாடஙகியது. காரணம், அதன் 
வ்ளம்்காழிககும் மத்தியதனரககடல வரத்தகதம. 
அராபியரகள் கிைககிலிருந்து நறுமணப் 
்பாருட்கன்ளக ்காணடு வந்தனர. பிறகு 
அவற்னற மத்தியதனரககடல பகுதிகளிலிருந்த 
துனறமுகஙகளுககு நி்லவழிப்பானதகள் வழியாக 
அனுப்பி னவத்தனர. இந்த வணிகத்தின் மூ்லம் 
்வனிஸ், ்ஜதனாதவா தபான்ற இத்தாலிய நகர 
அரசுகள் அ்ளவற்ற ஆதாயத்னத அனடந்தன, 
வணிகத்தின் விரிவாககத்னதத் ்தாடரந்து, 
இத்தாலியில வஙகி மற்றும் நிதிநிறுவனஙகளின் 
வலினமமிககததார வன்லப் பின்னல 
உருவாககப்பட்டு ப்லப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்தப் 
பின்னணியில, மறும்லரசசி, மதசசீரதிருத்தம், கடல 
ஆய்வுப் பயணஙகள் தபான்றவற்றிற்கான புதிய 
சிந்தனனகள் பிறந்தன.

8.1 (ஆ)  அச்சு இயந்திரத்தின் கணடுபிடிப்பு
 அசசு இயந்திரத்தின் 
க ண டு பி டி ப் பு 
ந வீ ன ம ய ம ா த ன ்ல 
தவகப்படுத்தியது. முன்னதாக,  
"்வலலும்" (Vellum) என 
அனைககப்பட்ட, வி்லஙகுத் 
ததாலின் மீது னகயினால 
எழுதப்பட்ட எழுத்துப்பிரதிகத்ள பயன்பாட்டில 
இருந்தன. அவற்னற, சிறப்புரினம ்பற்ற ஒரு சி்லர 
மட்டுதம ்பற்றுப் படிகக முடியும். பதினனந்தாம் 
நூற்றாணடின் நடுப்பகுதியில தஜாென்னஸ் 
கூட்்டன்பரக [கி.பி. (்பா. ஆ.) 1394  -  1468] 

என்பவர ்ஜரமனியில அசசு இயந்திரத்னதக 
கணடுபிடித்தார. ஒரு னக்யழுத்துப் பிரதியின் 
ப்ல மறுபிரதிகளின் உற்பத்தினய அசசு இயந்திரம் 
சாத்தியமாககியது; தமலும், தமற்கு ஐதராப்பா 

முழுவதிலும் அனவ பரவுவதற்கும் வழி வகுத்தது. 
கூட்்டன்பரக அசசு இயந்திரத்தின் கணடுபிடிப்பு 
நிகழந்ததற்குப் பின், ஐம்பது ஆணடுகளுககும் 
குனறவான கா்லப்பகுதிககுள் சுமார ஆறு 
மிலலியன் புத்தகஙகள் அசசிடப்பட்டு விட்டன. அசசு 
இயந்திரத்தின் கணடுபிடிப்பு, அறினவப் பரந்து 
விரிந்ததாக ஆககியததாடு மட்டும் நிற்கவிலன்ல; 
அததாடு கூட விமரசனரீதியான சிந்தனனனயயும் 
முன்்னடுத்துச ்சன்றது.

கூட்்டன்பரககின் அசசகம்

8.1 (இ) கான்ஸைாணடிவ�ாபிளின் வீழச்சி
 உது மானி யத் து ருக கி ய ரால , 
னபஸாணடியப் தபரரசின் தன்லநகரான 
கான்ஸைாணடி வ�ாபிள், கி.பி. (்பா. ஆ.) 1453  

ஆணடு னகப்பற்றப்பட்டது. இந்நிகழவு மறும்லரசசி 
ஏற்பட முககிய காரணமாகவும். புதிய நி்லவழிகளின் 
கணடுபிடிப்புகளுககும் இட்டுச ்சன்றது. துருககியர 
கான்ஸ்டாணடி தநாபின்ளக னகப்பற்றியதற்குப் 
பின், தமற்கத்திய உ்லகத்தின் பணபாட்டுத் 
தன்லநகரமாகப் ப்ல நூற்றாணடுக்ளாகத் திகழந்து 
வந்திருந்த அந்த நகரத்னத விட்டு கணிசமான 
எணணிகனகயி்லான அறிவாளிகள், கன்லஞைரகள், 
னகவினன வலலுநரகள் இத்தாலிய நகர 
அரசுகளுககு இடம் ்பயரந்து ்சன்றனர. 

 8.2   மைறுமைலர்ச்சி
 கான்ஸ்டாணடி தநாபிளில இருந்து 
இத்தாலிய நகரத்திற்கு வந்து தசரந்திருந்த 
கலவியா்ளரகள், கன்லஞைரகளின் வருனகயினால 
கிதரககரகள், தராமானியரகளின் ்சவவியல 
இ்லககியத்னதயும், கன்லனயயும் ஆராய்வதில 
ஒரு தபராரவமும் உத்தவகமும் இத்தாலிய நகர 
அரசுகளில ததான்றியது. இந்தப் பனடப்பூககமிகக 
தப்ரழுசசி அவரகளுனடய எழுத்துகள், கன்ல, 
கட்டுமானத் ்தாழிலநுட்பம், இனச ஆகியவற்றில 
பிரதிபலித்தது. இந்தக பணபாட்டுப் புதுவசந்தம், 
மறும்லரசசி என அறியப்பட்டுள்்ளது. "மைறுமைலர்ச்சி" 
என்பனதக குறிககும் ஆஙகி்லச ்சால்லான 
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அறினவயும் மகத்துவத்னதயும் ்பரும் திறனனயும் 
்பற்றுள்்ளாரகள் என வாதித்தனர. ்சவவியல கா்ல 
மனித தநயத்னதத் தன்னுனடய பனடப்புகளில 
முதலில ஏற்று உள்வாஙகிக ்காணடு, அது 
்தாடரபான சிந்தனனகன்ள ்வளிப்படுத்தியவர 
தபட்ரார்க  [கி.பி. (் பா. ஆ.) 1304 - கி.பி. (் பா. ஆ.) 
1374] ஆவார. ஆகதவ அவர ‘மைனித வ�யத்தின் 
தந்்த’ என்று அனைககப்படுகிறார. ்சவவியல 
இ்லககியஙகளினால தாககத்திற்குட்பட்டவரான  
தாந்வத, ‘டினவன் கா்மடி’ (Divine Comedy) என்ற 
நூன்ல எழுதியிருந்தார. மைாககியதேல்லி அரசியல 
ஆய்வு்யான்னற ‘இ்ளவரசன்’ (The Prince) என்ற 
தன்லப்பில எழுதினார. இந்தப் புத்தகத்தில, ஓர அரசன் 
கட்டாயம் ்பற்றிருகக தவணடிய நற்பணபுகன்ளப் 
பற்றி அவர எழுதியிருககிறார. ஓர அரசன் 
என்பவன் ஒதர சமயத்தில சிஙகமும், நரியுமாக 
வி்ளஙக தவணடு்மன்று அவர அறிவித்தார. 
அவனரப் ்பாறுத்தவனர, வழிமுனறகன்ளக 
காட்டிலும் முடிவு தான் மிகவும் முககியமானது. 
மனித தநயவாதிகளினடதய ஓர இ்ளவரசனாக 
அறியப்பட்டவரான எராஸ்மஸ் [கி.பி. (்பா. ஆ.) 
1466 - கி.பி. (் பா. ஆ.) 1536], மடனமயின் புகழசசி 
(In Praise of Folly) என்்றாரு னநயாணடி நூன்ல 
எழுதினார. திருசசனப நடவடிகனககள், சடஙகுகள் 
பற்றிய புத்தகம் இது. இஙகி்லாந்னதச தசரந்த சர 
தாமஸ் மூர, ‘உட்தடாப்பியா’ என்ற ஒரு னநயாணடி 
நூன்ல எழுதினார. அவருனடய கா்லத்தின் 
அரசியல தீனமகன்ளப் பற்றியது அது ‘் சரவான்டிஸ்’ 

‘Renaissance’ என்பது ’மறுபிறப்பு’ எனப்்பாருள்படும். 
இத்தாலியச ்சால்லான ‘Renascita’ என்பதிலிருந்து 
ததான்றியது. இத்தாலியில கிதரகக ்சவவியல 
இ்லககியஙகன்ளக கற்பித்த பு்லனமயா்ளரான 
மைானுேல் கி்ரவசாலாரஸ (Manual Chrysoloras), 
கோரிவனா (Guarino), ஜிவயாோன்னி ஆரிஸபா 
(Giovanni Aurispa) ஆகிதயார குறிப்பிடப்பட 
தவணடிய சி்லராவர. பிற்பாடு, தாஙகள் 
தசகரித்தவற்னற அவரகள் அசசிட்டு ்வளியிட்டனர. 
இது மறும்லரசசியின் புத்தாககஙகளுககுத் 
தூணடுதகா்லாய் அனமந்தது.
8.2 (அ)  மைறுமைலர்ச்சியின் பி்றப்பிைமைாக இத்தாலி 

ஆகியது ஏன்?
 மத்தியத் தனரககடல வணிகத்திலிருந்து, 
ஃப்்ளா்ரன்ஸ், மி்லான், ்வனிஸ், தராம் தபான்ற 
இத்தாலிய நகர அரசுகள் மிகப்்பரும் அ்ளவில 
ஆதாயமனடந்து வந்தன. இது ஒரு ்சலவச்சழிப்பு 
மிகக, துடிப்புமிகக நகரப் பணபாட்டின் எழுசசிககு 
இட்டுச ்சன்றது. ஃப்்ளா்ரன்ஸ் நகனர தசரந்த 
்மடிசி குடும்பத்தினர மற்றும் நகர அரசுகளின் 
்சலவக குடும்பஙகள் இ்லககியம், கன்ல, இனச 
ஆகியவற்னறப் தபாற்றி புரவ்லர ஆதரவினன 
நலகினர. இந்தக கா்லகட்டத்தின் சிகரப்பகுதியாக  
கி.பி. (்பா. ஆ.) 1475 - ககும் கி.பி. (்பா. ஆ.) 
1525 -ககும் இனடப்பட்ட ஆணடுகள் வி்ளஙகின. 
இத்தாலிய பலகன்லககைகஙகள் ்மாழி, 
இ்லககணம், உனரநனட, வர்லாறு, அறவியல 
தபான்ற கன்ல-அறிவியலசார பாடஙகன்ளக 
கற்பித்து வந்தன. அவற்றின் வழி மாணவரகன்ளப் 
்பாதுவாழகனக, வணிகம் மற்றும் நிரவாகத்திற்குத் 
தயார ்சய்து வந்தன. கன்ல-அறிவியலசார 
படிப்புகள் இத்தாலியப் பலகன்லககைகஙகளில 
மிகவும் புகழ ்பற்றனவயாய் வி்ளஙகியதால 
ஐதராப்பா முழுவதிலுமிருந்து மாணவரகள் அஙகு 
திரணடு ்சன்றனர. கிதரகக மற்றும் இ்லத்தீன் 
்சவவி்லககியம், மனிததநயம் என்ற சிந்தனனனய 
அறிமுகம் ்சய்தது. அது அககா்லகட்டத்தின் 
ஓவியஙகள், சிற்பஙகள், கட்டடஙகள், இனச மற்றும் 
எழுத்துககளில பிரதிபலித்தது.
8.2 (ஆ) இலககியத்தில் மைனிதவ�யம்
 மனிததநயம் என்ற சிந்தனன 
முதலில இ்லககியத்தில ்வளிப்படுத்தப்பட்டது. 
ம னி த தந ய வ ாதிக ள்  இ ன ட க க ா்ல ச 
சிந்தனனகன்ளயும் நிறுவனஙகன்ளயும், 
விமரசனக கணதணாட்டத்துடன் பாரத்து அவற்னற 
தஙகள் எழுத்துககளில னநயாணடி ்சய்தனர. 
மனிதரகள் பகுத்தறியும் இயற்னக பணனபப் 
்பற்றுள்்ளாரகள். தமலும் உணனமயான 

மைனிதாபிமைானம்
மனிதாபிமானம் என்னும் கருத்து 
மறும்லரசசியின் னமயககூறாகும். இது 
மனித கணணியத்னதயும் இயலனபயும் 
வலியுறுத்தியது. இனடககா்லத்தில, 
மனிதரகள் கடவுளின் விருப்பத்னத 
நினறதவற்றுவதற்காகதவ பனடககப்பட்ட 
முகவரகள் என்ற கருத்து நி்லவியது. 
மறும்லரசசி கா்ல மனிதாபிமானம் பலதவறு 
குணந்லன்கன்ளப் ்பற்றுள்்ள மனிதரகள் 
அவற்னறப் பயன்படுத்தி உன்னத நின்லனய 
அனடய தவணடும் என்னும் கருத்னத 
வலியுறுத்தியது. தமலு்லகம் தநாககிய 
அவரகளின் பாரனவனய இவவு்லகம் 
தநாககித் திருப்பியது. ஆன்மீக உ்லகிலிருந்து 
்பாருள் உ்லனக தநாககித் திருப்பியது. 
மரணத்திற்குப் பின்னரான வாழவின் 
மீதான அவரகளின் கவனத்னத இவவு்லக 
வாழகனகனய தநாககித் திருப்பியது.
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அவர உருவாககிய ச்லனவககல சிற்பமான 
தடவிட் சின்ல, ஒரு மா்பரும் ்கான்லயாளியின் 
இ்ளனம ததும்பும் வலினமனயயும், ஆற்றன்லயும் 
காட்சிப்படுத்தியது. தராம் நகரின் சிஸ்னடன் 
ததவா்லய தமற்கூனரகளில வனரயப்பட்ட 
தன்னுனடய ஓவியஙகளுககாகவும் அவர புகழ 
்பற்றுள்்ளவராவார. ரஃவபல் [கி.பி. (் பா. ஆ.) 1483 

- கி.பி. (் பா. ஆ.) 1520] அைகு நினறந்த ‘மைவைான்னா’ 
(கன்னிப்்பணணும் குைந்னதயும்) சித்திரத்னதத் 
தீட்டியவர. அவர தீட்டிய மற்தறார ஓவியமான ‘தி 
ஸகூல் ஆஃப் ஏததன்ஸ’ என்பது ஆன்மீகத்துககும், 
மனித தநயத்துககுமினடதய அவர வாழந்த 
கா்லஙகளில நி்லவிய தத்துவாரத்த விவாதத்னத 
்வளிப்படுத்தும் விதத்தில வனரயப்பட்டுள்்ளது.

மதடான்னா
8.2 (ஈ)  மைறுமைலர்ச்சிக காலத்தின் வபாது அறிவியல்
 தாலமி, ஆர்ககிமிடீஸ, 
யூகளிட் மற்றும் ்சவவியல 
கா்லத்னதச தசரந்த 
மற்றவரக்ளால அறிவியலில 
ஏற்பட்ட முன்தனற்றஙகள் 
உத்தவகம் ்பற்றன. 
மத்தியகா்லகட்டத்தில பூமிதய 
பிரபஞசத்தின் னமயம் என்ற அரிஸ்டாட்டிலியக 
கணதணாட்டம், உயிர மற்றும் மனித 
கு்லத்ததாற்றம் பற்றிய திருசசனபயின் கருத்னத 
வலினமப்படுத்தியது. இருந்ததபாதிலும், பி்ளாட்தடா 
மற்றும் ஏனனய ்சவவிய்லா்ளரகள் அனத ஏற்க 
மறுத்து நவீன அறிவியலுககு அடித்த்ளஙகன்ள 
அனமத்தனர. விலலியம் ொரவி இரத்தத்தின் 
சுைற்சினயக கணடுபிடித்தார. ஒரு கணிதவியல 
மாதிரிப் பனடப்பின் மூ்லமாக பூமி சூரியனனச 
சுற்றி வருகிறது என்பனத தகாப்பரனிகஸ் 
நிரூபித்தார. கலிலிதயாவும் தான் கணடுபிடித்து 
உருவாககிய ்தான்லதநாககியின் உதவிதயாடு 
வானவியலரீதியான ஆதாரத்னத வைஙகினார. 

என்ற ஸ்்பயின் நாட்டுககாரர இனடக கா்லத்தின் 
பிரபுத்துவப் பணபுகள், வீரநாயகத் தன்னமகள் 
குறித்து மற்்றாரு னநயாணடி நூன்ல ‘டான் 
கவிகதஸாட்’ என்ற தன்லப்பில எழுதியிருந்தார. 
8.2 (இ) க்லயின் மீதான தாககம்
 மறும்லரசசிககா்ல ஓவியஙகளும், 
சிற்பஙகளும் எதாரத்தப் பணபுடனும், இயலபுசாரந்த 
இயற்னகயான தன்னமயுடனும் அனமந்தனவ. 
மத்தியகா்ல ஓவியஙகள், சிற்பஙகளின் 
அனமப்பிலிருந்து தமம்படுத்தப்பட்டனவ. 
மத்தியகா்லப் பனடப்புகள் அைகியல பாணியில, 
எதாரத்தமற்றனவயாகவும், இரட்னடப் பரிமாணம் 
்காணடனவயாகவும் அனமந்திருந்தன. 
அனவ இயற்னக நி்ல்வளிகன்ளயும், மனித 
உட்லனமப்னபயும், உணரசசிகள் மற்றும் 
கருத்தியலகன்ளயும் சித்தரிப்பனவயாயிருந்தன.

தமானாலிசா

 கன்லயின் க்ளத்தில, லியானர்வைா 
ைாவின்சி, ்மைகவகல் ஆஞசவலா, ரஃவபல் 

தபான்ற மா்பரும் கன்லஞைரகள் மிகசசிறந்த 
நுட்பமான கன்லத்தன்னம மிளிரும் பனடப்புகன்ள 
உருவாககினர. லியானரதடா டாவின்சி [கி.பி. (் பா. 
ஆ.) 1452 - கி.பி. (் பா. ஆ.) 1519], பலதுனறகளில 
திறன்மிகுந்த ஒரு தமனத. அவர ஓர ஓவியர, 
சிற்பி, கட்டட வடிவனமப்பா்ளர, இராணுவப் 
்பாறியிய்லா்ளர, உடற்கூறியல வலலுநர மற்றும் 
கவிஞைர. "வமைானாலிசா" (La Giaconda), "க்ைசி 
இரவு விருந்து" (The Last Supper), "பா்்றகளின் 
மீததாரு கன்னிப் தபண" (The Virgin on The Rocks) 
தபான்ற அவருனடய ஓவியஙகள் அவரது ஒப்பற்ற 
பனடப்புக்ளாகும்.
 ்மைகவகல் ஆஞசவலா [கி.பி. (்பா. 
ஆ.) 1475 - கி.பி. (்பா. ஆ.) 1564]. ஓர ஓவியர, 
சிற்பி, கட்டடக கன்லஞைர மற்றும் ஒரு கவிஞைர. 
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வில்லியம் ொர்வியின் பஙகளிப்பும் அத்தனகய 
கணடுபிடிப்புக்ளாகும்.

 8.3   மைதச் சீர்திருத்த இயககம்
 இனடக கா்லஙகளில தராமன் 
கத்ததாலிகக திருசசனப ஒரு வலினம நினறந்த 
நிறுவனமாயிருந்தது. ஆன்மிக ரீதியாகவும், 
உ்லகியல ரீதியாகவும் திருசசனப அதிகாரஙகன்ள 
அனுபவித்துக ்காணடிருந்தது. (மதரீதியான 
கட்டுப்பாட்னடச ்சலுத்துவது தவிர, திருசசனப 
தபாப்பாணடவரின் அரசுகள் எனப்பட்ட சி்ல 
பகுதிகன்ள அரசியல ரீதியாகவும் கட்டுப்படுத்தியது) 
திருசசனபயின் தன்லவர தபாப்பாணடவர. 
அவருனடய அப்பதவி அலுவ்லகம் பபாசி (papacy) 
என்று அறியப்பட்டிருந்தது. ஐதராப்பாவின் 
கிறிஸ்தவரகள் மீது ஆட்சியதிகார எலன்லகன்ளக 
கடந்து ஆன்மிகரீதியி்லான அதிகார ஆட்சினயப் 
தபாப்பாணடவர ்காணடிருந்தார. அவர ஓர 
இ்ளவரசனரப் தபான்ற ஆடம்பர வாழகனகனய 
வாழந்து ்காணடிருந்தார. அவருனடய 
அதிகாரிகளுள் ப்லர ஊைல நினறந்தவரக்ளாக 
இருந்தனர; திருசசனபயின் பதவிகள் 
ஒவ்வான்றும் வின்லகூறி விற்கப்பட்டன. மககள் 
தாஙகள் ்சய்யும் பாவஙகளின் காரணமாக 
நரகத்தில கிடந்து துன்பப்பட தவணடும் என்ற 
ஒரு நம்பிகனகககு மககன்ள கத்ததாலிகக 
திருசசனப ஆ்ளாககியிருந்தது. அததாடு மட்டுமின்றி 
மககள் தஙகளின் பாவஙகளுககாக மனம் 
வருந்தி, பாவமன்னிப்புக தகாருவாரக்்ளனில 

எப்படியிருப்பினும், திருசசனபயின் மதவிசாரனண 
மன்றத்தின் தீவிர நடவடிகனகயினாலும், 
மரணதணடனன விதிககப்படு் மன்ற 
அசசுறுத்தலினாலும் அவர தன்னுனடய கணடறிதல 
முடிவுகன்ளத் திரும்பப் ்பற்றுக்காள்ளுமாறு 
நிரப்பந்தப்படுத்தப்பட்டார. இவவாறாக, அறிவியலின் 
வ்ளரசசினயத் தாழவாகக கணித்து அதன் 
முககியத்துவத்னதக குனறத்து மதிப்பிட்டதன் 
வின்ளவாக கத்ததாலிகக திருசசனப ்தாடரந்து 
அறிவியல முன்தனற்றத்னதத் தனட ்சய்தத 
வந்தது. இருந்த தபாதிலும், அறிவியலபூரவமான 
கணடுபிடிப்புகளும் புத்தாககப் பனடப்புகளும் 
அதிவினரவாகத் ்தாடரந்து நிகழந்து அறிவியல 
புரட்சிககு இட்டுச ்சன்றது.
8.2 (உ) மைறுமைலர்ச்சியின் வி்ளவுகள்
 மறு ம்லரசசி யின் வின்ளவுகள் 
ஏரா்ளமானதாகவும், நீடித்த வின்ளனவ 
ஏற்படுத்தக கூடியதாகவும் இருந்தது, அதனுனடய 
மிகமுககியத்துவம் வாய்ந்த பஙகளிப்பு என்பது 
மனித தநயம் என்ற கருத்தாகும். தனிநபரவாதம், 
மதசசாரபற்ற தன்னம, ததசியவாதம் ஆகியவற்னற 
தநாககிய ஒரு திட்டவட்டமான நகரனவ அது 
அனடயா்ளப்படுத்தியது. 
 வட்டார ்மாழியில எழுதுவது என்பதன் 
அறிமுகமும், நனடமுனறயும் தாந்ததயிலிருந்து 
்தாடஙகியது. அது வட்டார ்மாழிகளின் 
வ்ளரசசினயச ்சழுனமப்படுத்தியது. ததசிய 
அரசுகளின் எழுசசிககு அறிவாரந்த ஓர அடித்த்ளத்னத 
வைஙகியது.
 திருசசனபயின் உ்லகியல ரீதியான, ஊைல 
மலிந்த நனடமுனறகன்ள விமரசிப்பதில மறும்லரசசி 
ஒரு ்தாடககத்னத ஏற்படுத்தியது. எராஸமைசும், 
தாமைஸ மூரும் மனறமுகமாக மதசீரதிருத்தவாத 
இயககத்னத உற்சாகப்படுத்தினர. 
 மறும்லரசசியினால தூணடிவிடப்பட்ட 
புத்தாரவம், புதிய நி்லவழிப் பானதகளின் 
கணடுபிடிப்பிலும், உ்லக வனரபடத்னத 
மாற்றியனமப்பதிலும் ஒரு முககிய பஙகு 
வகித்திருந்தது. சாகசஙகளுககான உத்தவகமும், 
அறிவுககான தாகமும் ்பருஙகடலகளினுள் 
்நடிய கடற்பயணஙகன்ள தமற்்காள்வதற்கு 
உந்துத்லாக அனமந்தன. அதததபா்ல, 
்சவவியலகா்ல அறிவியல பற்றிய அறிவுடன் 
மறும்லரசசியின் அனுபவஞைானமும், தீவிர 
புத்தாரவத் தன்னமயும் ஒன்றினணந்து 
அறிவியலில புதிய கணடுபிடிப்புகளுககு இட்டுச 
்சன்றன. வானவியலில வகாபர்நிககஸின் 

அறிவியல கணடுபிடிப்பும், மனித உடற்கூறியலுககு 

கத்வதாலிகக மைத ஒறுப்பு நீதிமைன்்றம் 
(இன்குஷிசன்)

கத்ததாலிகக மத நீதிமன்றம் 
மதநம்பிகனகககு எதிரான 
கருத்துககன்ளக ்காணடிருப்பவரகன்ளக 
னகயாள்வதற்காக கத்ததாலிககத் 
திருசசனபயால உருவாககப்பட்ட அனமப்தப 
மத நீதிமன்றமாகும். குற்றமினைத்ததாக 
கணடறியப்பட்டவரகள் தஙகள் 
கருத்னதக னகவிட்டுத் திருந்தினால 
அவரகளுககு எளிய தணடனனகளும் 
சினறத்தணடனனயும் வைஙகப்பட்டன. 
தஙகன்ளத் திருத்திக்காள்்ள மறுப்பவரகள் 
கட்டி னவககப்பட்டு ்காளுத்தப்பட்டனர. 
மத நீதிமன்றஙகளித்லதய மிகவும் 
பழிககப்பட்டது ஸ்பானிய மத 
நீதிமன்றமாகும்.
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அவருனடய நணபரகளுனடய எசசரிகனககன்ள 
மீறி லூதர தனது தரப்பு நியாயத்னத எடுத்துனரத்து 
தன்னனப் பாதுகாத்துக ்காள்்ள அந்த 
விசாரனணயில பஙதகற்றார. சாகஸனியின் 
ததரவா்ளரான ஃப்ர்டரிக, லூதரின் பாதுகாவ்லராக 
வி்ளஙகியவராக இருந்ததால நலவாய்ப்பாக லூதர 
காப்பற்றப்பட்டார. மாரட்டின் லூதர விவிலியத்னத 
்ஜரமன் ்மாழியில ்மாழி ்பயரத்தார.
 திருசசனபயுடன் தனககுள்்ள கருத்து 
தவறுபாடுகன்ள லூதர தமலும் விரிவாக 
வி்ளககினார. சடஙகுகளும், பாவமன்னிப்பு 
நனடமுனறகளும் ஆன்ம விடுதன்லககு இட்டுச 
்சலலும் என்ற நம்பிகனகனய அவர நிராகரித்தார. 
முழுனமயான நம்பிகனகயினால மட்டுதம ஒருவர 
ஆன்ம விடுதன்லனய அனடய முடியு்மன அவர 
வாதிட்டார. ‘நம்பிகனகயினால நியாயப்படுத்துதல’ 
என்ற ்காள்னக வடினவ அவர முன்னவத்தார. 
மககளுனடய ்தய்வீகமான பற்றுறுதியினால 
மட்டுதம கடவுளின் கருனண மனிதரகளுககு 
அரு்ளப்படுதம அல்லாமல அவரகளுனடய 
்சயலகளினால அல்ல. தமலும், னபபிள் அனனத்து 
மகக்ளாலும் படிககப்பட்டு, விவாதிககப்படக கூடியதத 
அல்லாமல திருசசனபயினால மட்டுதம வாசித்து 
வி்ளககமளிககக கூடிய ஒன்றல்ல. கடவுளுககும் 
ஒரு தனிநபருககுமினடதய திருசசனப ஓர 
இனணப்புப் பா்லம் என்பனதயும் லூதர நிராகரித்தார. 
அவருனடய கருத்துனரகள் ்ஜரமனி முழுவதிலும் 
பிரப்லமாயின. ப்ல இ்ளவரசரகளும், விவசாயிகளும் 
லூதரின் இ்லட்சியத்னத ஆதரித்தனர. இவவாறாக, 
லூதரின் மதசசீரதிருத்தம், திருசசனபயிலிருந்து 
முதல ்வற்றிகரமான உனடப்னப 
அனடயா்ளப்படுத்தியது மட்டுமின்றி பிராட்டஸ்டன்ட் 
திருசசனப நிறுவனமப்னபயும் சுட்டிககாட்டியது. 
சி்ல ்ஜரமன் இ்ளவரசரகள் தஙகளின் மீது 
மதரீதியான நம்பிகனககள் திணிககப்படும் தபாது 
அதற்கு எதிராகக கி்ளரந்்தழும் தபாது அவரகள் 
பிராட்டஸ்டன்ட்டுகள் என்று அறியப்பட்டனர. 
அனதப் பின்பற்றித் ்தாடரந்த சீரதிருத்தமும் கூட 
பிராட்டஸ்டன்ட்டு சீரதிருத்தம் என்று அறியப்பட்டது
8.3 (ஆ)  ஏ்னய பிராட்ைஸைன்ட் சீர்திருத்த 

இயககஙகள்:
 மாரட்டின் லூதரின் சீரதிருத்தம், ஏனனய 
புதராட்டஸ்டன்ட் சீரதிருத்தஙகளுககுக கதவுகன்ளத் 
திறந்துவிட்டது. லூதரின் சீரதிருத்தத்திற்கான 
அதத காரணஙக்ளால உத்தவகம் ்பற்றனவதாம் 
எனினும், அவற்றின் ்காள்னக-தகாட்பாடுகள் 
சாரந்த அணுகுமுனறயில அனவ தவறுபாடுகன்ளக 
காட்டுவனவாயிருந்தன.
 சுவிட்ஸர்லாந்னதச தசரந்த உல்டிரிச் 

ஸவிஙலி [கி.பி. (்பா. ஆ.) 1531  -  1484 ] 

அவரகள் பாவசசுனமயிலிருந்து விடுவிககப்பட்டு 
்சாரககத்துககுச ்சல்லமுடியும் என்றும் மககன்ள 
நம்பச ்சய்திருந்தது. அப்படியில்லாவிடில, 
அவரகள் நரகத்தில கிடந்து தவதனனயில 
உை்ல தவணடிவரும். பாவஙகளில இருந்து 
மீள்வதற்காக பலதவறு தநான்புகன்ளத் திருசசனப 
வனரயறுத்திருந்தது. ததவா்லயத்தின் கூட்டுப் 
பிராரத்தனனயில பஙதகற்பதன் மூ்லம், மககள் 
தமது பாவசசுனமனயக குனறத்துக ் காள்்ள முடியும் 
என்று நம்பனவககப்பட்டிருந்தனர. ஒரு குறிப்பிட்ட 
கட்டணத்துககாகப் பாவமன்னிப்பு வைஙகுவனதக 
கூட திருசசனப ்தாடஙகியிருந்தது.
8.3 (அ)  மைார்ட்டின் லூதர் [ 1483 - 1556 கி.பி. (தபா. ஆ.)]
 மை ா ர் ட் டி ன் லூ த ர் , 
அகஸதினியன் மர்பாழுஙகு 
வழிவந்த ஒரு துறவியாவார. 
விட்்டன்பரக பலகன்லக 
கைகத்தில இனறயியல ஆய்வுப் 
தபராசிரியராக இருந்தவர. 
கத்ததாலிகக நம்பிகனகயின் 
்நறி பிறைாத விசுவாசியாகவும், 
ஆழந்த அரப்பணிப்புணரவு மிகக கிறித்தவராகவும் 
வி்ளஙகியவர. தராமுககு அவர ்சன்ற தபாது 
திருசசனபயினரின் ஆடம்பரமிகக வாழகனகனயக 
கணடு அதிரசசிககு ஆ்ளானார. ஏறத்தாை அதத 
கா்லகட்டத்தில, தஜாென் ்டட்்ஸல என்ற, 
திருசசனப ஊழியர ஒருவர திருசசனப பதவிகன்ள 
ஏ்லத்தில எடுப்பதற்கும், பாவமன்னிப்புச சீட்டுகன்ள 
விற்பனன ்சய்வதற்காகவும் விட்்டன்பரககிற்கு 
வந்திருந்தார. மாரட்டின் லூதர தமற்கணட 
விற்பனனகன்ளயும், திருசசனபயின் ஏனனய 
ஊைலகன்ளயும் எதிரத்து ஒரு பிரசுரத்னத எழுதினார. 
‘் தாணணூற்றி ஐந்து’ குறிப்புகன்ளப் பட்டியலிட்டு 
விட்்டன்பரக ததவா்லயத்தின் கதவு மீது ஒட்டினார. 
அவர எழுப்பிய அந்தத் ்தாணணூற்றி ஐந்து 
தகள்விகளும் புகழ்பற்ற ‘் தாணணூற்னறந்து 
்காள்னககள்’ ஆக பிரப்லமாயின. ்வகுவினரவில 
அனவ அசசிடப்பட்டு பரவ்லாகச சுற்றுககு 
விடப்பட்டன. அவருனடய இத்தனகய 
விமரசனஙகன்ளத் திரும்பப் ்பற்றுக ்காள்ளுமாறு 
்சய்வதற்குத் திருசசனப தமற்்காணட முயற்சிகள் 
ததாலவியனடந்தனதயடுத்து, தபாப் 10வது 
லிதயா, மாரட்டின் லூதனர மதத்திலிருந்து நீககி 
‘தபாப்பாணடவர ஆனண’னய ்வளியிட்டார. 
அந்த தபாப் ஆனணனயப் பகிரஙகமாகப் ்பாது 
்வளியில எரித்ததன் மூ்லம் தனது புரட்சினய 
லூதர அனடயா்ளப்படுத்தினார. இதற்காக அவர 
கி.பி. (் பா.ஆ.) 1521 ஆம் ஆணடில தவாரம்ஸ் என்ற 
நகரில கூடிய சட்ட உருவாககப் தபரனவயில 
விசாரனணககு வருமாறு உத்தரவிடப்பட்டார. 

மாரட்டின் லூதர
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சந்திப்பதற்காக தபாப் மூன்றாம் பால மற்றும் 
அவனரயடுத்துப் ்பாறுப்புககு வந்தவரகள் 
திருசசனபயில எணணற்ற ப்ல தீவிரமான 
சீரதிருத்தஙகன்ள அறிவித்தாரகள். ஊைலகன்ளக 
கடுனமயான முனறயில னகயாணடதுடன், 
பதவிகளின் விற்பனனனயயும் தனட ்சய்தனர. 
கூட்டு வழிபாட்டின் முககியத்துவத்னதயும், 
விைாககளின் முககியத்துவத்னதயும் ட்்ரன்ட் 
கவுன்சில மீணடும் வலியுறுத்தியது. தமலும், 
புனித மனறநூலகன்ள திருசசனப மட்டுதம 
படித்து வி்ளககமளிகக முடியு்மன்றும் அது 
அறிவித்தது. திருசசனபககு எதிரான முயற்சிகன்ளக 
னகயாளுவதற்கு மத நீதிமன்றத்திற்கு புத்துயிர 
அளித்தது. இதயசு சனபககு அதிகாரப்பூரவமான 
அனுமதினயயும் அது வைஙகியது. கத்ததாலிகக 
திருசசனபககுள்த்ளதய தமற்்காள்்ளப்பட்ட 
இந்த சீரதிருத்தம் ‘எதிர மத சீரதிருத்தம்’ என்று 
அறியப்பட்டது.

 8.5  புவியியல் சார்ந்த கணடுபிடிப்புகள்
8.5 (அ) காரணஙகள்
 தபாரசசுகன்லச தசரந்த இ்ளவரசர 
்ென்றி என்ற கடத்லாடி, நீணட ்நடுந்தூர 
கடற்பயணஙகளுககான அடித்த்ளத்னத 
உ ரு வ ாக கி ன ா ர.  ம ாலு மி க ளு க கு ப் 

்ஜனீவானவச தசரந்த ஜான் கால்வின் 

[கி.பி. (்பா. ஆ.) 1564  -  1509 ] ஆகிதயார 
திருசசனபககு எதிரப்புத் ்தரிவிப்பதில மாரட்டின் 
லூதனரப் பின்பற்றினர. லூதனரப் தபான்தற 
திருசசனபயின் ்சயற்பாட்டிலும் அவரகள் 
மகிழசசியற்றவரக்ளாயினர. பாவமன்னிப்புச 
சீட்டுகள் மற்றும் திருசசனப மதகுருமாரகள் 
பதவிகன்ள விற்பனன ்சய்வனத எதிரத்தனர. 
ஸ்விஙலி ஜுரிசசிலிருந்து பணியாற்றி வந்தார. 
சடஙகுகளின் எல்லாவித வடிவஙகளுககும் 
அவர எதிரானவராயிருந்தார. ்சலவத்னதக 
காட்சிப்படுத்துதலின் எல்லா வடிவஙகன்ளயும் 
ஜான் காலவினும் எதிரப்பவராயிருந்தார. காலவின் 
தன்னுனடய ‘கிறிஸ்துவ மதத்தின் நிறுவனஙகள்’ 
என்ற நூலில தனது கணதணாட்டஙகன்ள 
முனறப்படுத்தி விதிக்ளாக வகுத்திருந்தார. 
்ஜனீவாவின் அரசாஙகத்னத கி.பி (் பா .ஆ ) 1541 

முதல கி. பி (் பா .ஆ ) 1564 வனர அவர கட்டுப்படுத்தி 
வந்தார 
 இஙகி்லாந்தில, அதன் அரசரான 
எட்டாம் ்ென்றியின் தனிப்பட்ட ்சாந்தக 
காரணஙகளுககாக மதசசீரதிருத் த ம் 
்காணடு வரப்பட்டது. இவர, தனககுப் பின் 
முடிசூட்டிக ்காள்வதற்கு ஒரு மகனுககாக 
ஏஙகிக்காணடிருந்தார. அந்த தநாககத்துககாக 
்ென்றி மீணடும் திருமணம் ்சய்து்காள்்ள 
விரும்பினார. ஆகதவ தகத்தரினுடனான தனது 
திருமணத்னத ரத்து ்சய்துவிட்டதாக அறிவிகக 
தவணடு்மன்று தபாப்புககு விணணப்பித்தார. 
புனித தராமபுரிப் தபரரசர, தகத்தரினின் 
உறவினராயிருந்ததால,  ்ென்றியின் 
தவணடுதகான்ள ஏற்க தவணடா்மன்று 
தபாப்புககு ்நருககடி ்காடுத்தார. ்ென்றியின் 
முடினவ ஒப்புக்காள்்ளாமல தந்திரமாகத் 
தவிரத்துக ்காணதட வந்ததால எட்டாம் ்ென்றி 
அரசர ்பாறுனமயிைந்து தபாய், தராமுடனான 
தனது பினணப்புகன்ளத் துணடித்துக ்காணடார. 
்தாடரசசியான அரசானணகளின் மூ்லம் தனியான 
ஓர ஆஙகிலிகன் திருசசனபனய நிறுவினார. 
கத்ததாலிகக திருசசனப மற்றும் மடா்லயஙகளின் 
்சாத்துககன்ள்யல்லாம் பறிமுதல ்சய்தார. 
ஆஙகிலிகன் திருசசனபயின் உசசநின்லத் 
தன்லவர தான்தான் என்றும் தன்னனத்தாதன 
அறிவித்துக ்காணடார.

 8.4  எதிர் மைத சீர்திருத்த இயககம்

 பிராட்டஸ்டன்ட் சீரதிருத்த இயககம், 
கத்ததாலிகக திருசசனபககு ஓர அசசுறுத்த்லாக 
வி்ளஙகியது. அந்த சவான்ல எதிர்காணடு 

புனித இகவனஷியஸ லவயாலாவும், 
இவயசு ச்பயும்
கிறித்தவ மதத்னதப் பரப்புனர ்சய்வதற்காக 
இதயசு சனபனய புனித இகதனஷியஸ் ்லதயா்லா 
நிறுவினார. அதனுனடய முககியத்துவமிகக பணி 
என்பது, ஆதரவற்தறாருககுக கலவிச தசனவனய 
வைஙகுவதுதான். ஆதரவற்றவரகளுககான அது 
உனறவிடஙகள், அனானத இல்லஙகள், கலவி 
நின்லயஙகள் தபான்ற எணணற்ற அனமப்புகன்ள 
இதயசு சனப ்தாடஙகியது. ்வகுவினரவில 
அவரகளுனடய இனறப்பணியா்ளரகள் 
உ்லகின் எல்லாப் பாகஙகளிலும் கத்ததாலிகக 
மதத்னதப் பரப்பும் பணிகளில ஈடுபட்டிருப்பனதக 
காணமுடிந்தது.

புனித இகவனஷியஸ லவயாலா
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1148. நவீன யுகத்தின் ்தாடககம்

ஆ ப் பி ரி க க ா வி ன் 
தமற்குக கடற்கனர 
்நடுக ஆய்வு ்சய்தனர. 
நி ்ல ந டு க த க ா ட் ன ட 
முதலில கடந்து 
பயணித்தவர த்லாதபா 
தகான்ஸாலவஸ் என்ற 
க ட த ்ல ா டி ய ா வ ா ர . 
அதுநாள் வனரயிலும் 
ம ா லு மி க ள் 
அனதத் தாணடிப் 
ப ய ணி ப் ப த ற் கு த்  து ணி வு 
இல்லாதவரக்ளாயிருந்தனர. ்காதிநீர 
ஊற்றுகன்ளப் பற்றியும், கடல அரககரகன்ளப் 
பற்றியும் அவரகள் அசசம் மிகுந்தவரக்ளாயிருந்தனர. 
பாரத்தத்லாமிதயா டயஸ், ஆப்பிரிககக 
கடற்கனரனய தமலும் தாணடி, கி.பி. (் பா. ஆ.) 1487 

-ஆம் ஆணடில ஆப்பிரிககாவின் ்தற்கு முனன 
அல்லது தகப் முனனனயச ்சன்றனடந்தார. மிகத் 
தீவிரமான கடும் புயன்ல அஙகு எதிர்காணடதால 
அந்த முனனககுப் ‘புயல முனன’ எனப் ்பயரிட்டார. 
ஆனால, தபாரசசுகலின் அரசர இரணடாம் 
ஜான், அப்பகுதிககு ‘நன்னம்பிகனக முனன’ 
என்று ்பயரிட்டார. காரணம், அது கடலவழியாக 
இந்தியானவச ்சன்றனடய முடியு்மன்ற 
நம்பிகனகனய வைஙகியது.
 தபாரசசுகீசியரகள், ஆப்பிரிககாவின் 
தமற்குக கடற்கனர ்நடுகிலும் வரத்தகச 
சாவடிகன்ள நிறுவினாரகள். மரசசாமான்கள், 
யானனத்தந்தம் தபான்ற ்பாருட்கன்ளயும், 
அடினமகன்ளயும் அனவ விற்பனன ்சய்தன. 
வரத்தகச சாவடிகன்ள நிறுவியனம, 
அடினமகன்ள வின்லககு வாஙகவும், 
அவரகன்ள தநரடியாக தபாரசசுகலுககு அனுப்பி 
னவககவும் உதவியது. அடினமகள் கரும்புத் 
ததாட்டஙகளில பணியி்லமரத்தப்பட்டனர. 
சரககனர ஐதராப்பாவுககு ஏற்றுமதி ்சய்யப்பட்டது. 
ஆப்பிரிகக அடினமச சந்னதயிலிருந்து வின்லககு 
வாஙகப்பட்டவரக்ளாகிய அடினமகள், அடினம 
வணிகக கப்பலகளில மனிதத்தன்னமயற்ற 
நின்லனமகளின் கீழ கா்லனிய நாடுகளுககு 
அனுப்பி னவககப்பட்டனர. சுவாசிப்பதற்குக 
காற்றுகூடப் தபாதாத நின்லயில, மிகக 
குறுக்லான இடஙகளுககுள் சஙகிலிக்ளால 
பினணககப்பட்டவரக்ளாக அவரகள் இருந்தனர. 
பிரயாணத்தின் தபாதத ப்லர இறந்து தபாயினர. தப்பி 
உயிர பினைத்தவரகளுகதகா ததாட்டப்பகுதிகளில 
துயரம் ் தாடரந்தது. அ்மரிககா கணடுபிடிககப்பட்டு 
குடிதயற்றஙகள் அனமககப்பட்டவுடன் அடினம 
வரத்தகம் அதிகரித்துக ்காணடு ்சன்றது.

பயிற்சியளிப்பதற்காக ஒரு கடற்பயணப் பள்ளினய 
அவர நிறுவியிருந்தார. அவருனடய பள்ளியில 
கடற்தபாககுவரத்னதக னகயாள்வதற்கான 
சாதனஙக்ளான கடத்லாடியின் தினசகாட்டும் கருவி 
மற்றும் வான்தநாககும் கருவி தபான்றவற்னற 
எப்படிப் பயன்படுத்துவ்தன மாலுமிகளுககுக கற்று 
்காடுககப்பட்டது.
 ்நடுந்்தான்லவுக கடற்பயணத்துககான 
ஆரவத்துடிப்பு, இதுவனர பயணப்பட்டிராத கடல 
பகுதிகளில ததடுதல நிகழத்தும் சாகச உத்தவகம் 
ஆகியனவ மறும்லரசசியினால உருவாககப்பட்ட 
புத்தாரவத்தினால தூணடப்பட்டன. அததாடு 
மாரகதகாதபாத்லா, இபின் பதூதா தபான்றவரகளின் 
பயணக குறிப்புகளும் ஆரவத்னதத் தூணடிவிட்டன. 
இது இனறப்பணியா்ளரகளின் மதம்பரப்பும் 
எணணத்னத தமலும் உத்தவகப்படுத்தியது. 
அவரகள் நீணட ்நடுந்்தான்லதூர நி்லஙகளில 
வாழந்த நம்பிகனகயற்றவரகளினடதய ததவனின் 
நற்்சய்தினயப் பரப்புவதற்காக அபாயகரமான 
கடற்பயணஙகன்ள தமற்்காள்வதற்குத் துணிந்து 
முன் வந்தனர.
 ஆனால, இககணடுபிடிப் புகளின் 
அடிப்பனடயான அம்சதம ்பாரு்ளாதாரம் 
தான். கிைககுப் பகுதிகளுககும், தமற்குப் 
பகுதிகளுககும் இனடதய அனமந்திருந்த 
நி்லவழிப் பானதனய உதுமானியத் துருககியரகள் 
அனடத்து மூடிய தபாது, நறுமணப் ்பாருட்கள், 
ஏனனய சரககுகள் வின்ல ஏற்றம் கணடன. 
நறுமணப்்பாருட்களின் விற்பனனயில இருந்து 
ஐதராப்பிய வரத்தகரகள் ஈட்டி வந்த ்பரும் 
்லாபம், இப்தபாது அவரகளுககுக கினடககாமற் 
தபாயிற்று. ஆசியாவுககு புதிய கடற்பானதனயக 
கணடுபிடித்தத தீர தவணடு்மன்ற உந்துதன்ல 
இது தீவிரப்படுத்தியது. 
 பதினான்காம் நூற்றாணடில, தா்லமியின் 
‘ஜியாகரபி’ (புவியியல) என்ற நூலின் ஒரு பிரதி, 
னபஸாணடியன் தபரரசிலிருந்து தமற்கு்லகுககுக 
்காணடுவரப்பட்ட தபாது ஓர புத்தாரவம் ஏற்பட்டது. 
பதினான்காம் நூற்றாணடின் னமயப் பகுதி 
வாககில, அசசு இயந்திரத்தின் கணடுபிடிப்பினால 
ப்ல பிரதிகன்ள அசசிடும் நின்ல உருவானதுடன் 
அனவ பரந்த அ்ளவில சுற்றுககும் விடப்பட்டன. அது 
கடலவழிப் பானதகள் பற்றிய அறினவ மிகப் ்பரிய 
அ்ளவுககு அதிகரிககச ்சய்தது. 

8.5 (ஆ)  வபார்ச்சுகீசிய கைற பயண முயறசிகள்:
 இ்ளவரசர ்ென்றியின் மாலுமிகள் 
அட்்லாணடிக கடலில பயணம் ்சய்து அதஸா்ரஸ் 
மற்றும் ்மடிரா தீவுகள் வனர ்சன்றனர. அவரகள் 

மாலுமி ்ென்றி
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தபாப் ஆறாம் அ்்லகஸாணடரிடம் தீரவுககாகப் 
பரிந்துனரககப்பட்டது. அதஸாரஸ் தீவுககு 
தமற்தக வடககிலிருந்து ்தற்காக ஒரு கற்பனனக 
தகாட்னட தபாப் வனரந்தார. அந்தக தகாட்டுககு 
தமற்கி்லனமந்த பகுதிகள் ஸ்்பயினுககும் 
கிைககி்லனமந்த பகுதிகள் தபாரசசுகலுககும் 
்சாந்தமானனவ்யன்று அவர அறிவித்தார. 
 தபாரசசுகலில இருந்து கி.பி. (் பா. ஆ.) 1497 

-இல வாஸ்தகாடகாமா நான்கு கப்பலகளுககுத் 
தன்லனமப் ்பாறுப்தபற்று கடற்பயணத்னதத் 
்தாடஙகினார. ஆப்பிரிககானவச சுற்றிக்காணடு 
பயணிப்பதன் மூ்லம் இந்தியாவுககு ஒரு 
கடலவழினயக கணடுபிடிப்பதத அப்பயணத்தின் 
தநாககம். நன்னம்பிகனக முனனனயச 
்சன்றனடந்ததற்குப் பிறகு, ஓர அராபிய கடற்பயண 
்நறியா்ளரின் உதவிதயாடு அவர இந்தியாவுககான 
தன் கடற்பயணத்னதத் ்தாடஙகினார. ம்லபார 
கடற்கனரயில அனமந்த கள்ளிகதகாட்னடனய 
கி.பி. (் பா. ஆ.) 1498, தம 20 அன்று அனடந்ததார. 
கள்ளிகதகாட்னடயில மி்ளகு மற்றும் பிற 
நறுமணப்்பாருட்கள் குனறந்த வின்லகளில 
கினடப்பனதக கணடு வாஸ்தகாடகாமா 
தினகத்துப் தபானார. தபாரசசுகலில அது மிகவும் 
வின்லயுயரந்த, மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு ்பாருள். 
எவவ்ளவு நறுமணப் ்பாருட்கன்ள வின்லககு 
வாஙக முடியுதமா அவவ்ளவு அதிகமாக 
அவர அவற்னற வாஙகிக ்காணடார. தனது 
தாய்நாட்டுககுத் திரும்பிப் தபானதும் அவற்னற 
விற்று ஏரா்ளமாக இ்லாபம் சம்பாதித்தார. பின்னர 
தபாரசசுகீசிய கடற்பனட கள்ளிகதகாட்னடயின் 

8.5 (இ)  ஸதபயினும், புதிய உலகின் 
கணடுபிடிப்பும்

 ஸ்்பயினின் அரசர ஃ்பரடினாணட், அரசி 
இஸ்பல்லா ஆகிதயாரின் ஆதரவுடன் கி.பி. (் பா. 
ஆ.) 1492 இல ்கா்லம்பஸ் மூன்று கப்பலகளில 
பயணத்னதத் ்தாடஙகினார. அட்்லாணடிக 
்பருஙகடன்லக கடந்து ்சன்ற அவர, பொமாஸ் 
தீவு, கியூபா மற்றும் னெட்டி ஆகிய பகுதிகன்ள 
அனடந்தார. ஆசியாவின் எலன்லப்புறப் பகுதிகன்ள 
அனடந்துவிட்டதாக ்கா்லம்பஸ் நினனத்தார. 
ஆகதவ, அஙகு அவனர எதிர்காணட உள்நாட்டு 
மககன்ள இந்தியரகள் என்று அனைத்தார. மற்்றாரு 
மாலுமியான அ்மரிதகா ்வஸ்புகி, மூன்று அல்லது 
நான்கு பிரயாணஙகன்ள தமற்்காணடார. 
அ்மரிககாவின் முககிய நி்லப்பகுதியில 
தனரயிறஙகினார. அது ஆசியா அல்ல என்று அவர 
உணரந்தார. ஆனால ஒரு புதிய கணடத்தில 
அவரகள் தவறுத்லாகத் தனரயிறஙகியிருப்பனத 
உணரந்ததால அனதப் ‘புதிய உ்லகம்’ என்று 
்பயரிட்டு அனைத்தார. பிற்பாடு, ஒரு ்ஜரமானிய 
வனரபடவிய்லா்ளர, உ்லகின் வனரபடம் ஒன்னறத் 
தயார ்சய்து ்காணடிருந்த தபாது புதிய 
உ்லகத்திற்கு அ்மரிதகா ்வஸ்புகியின் ்பயனர 
இட்டு ‘அ்மரிககா’ என அனத அனைத்தார.

8.5 (ஈ)  வபார்ச்சுகீசியர்கள் – ஸபானியர்கள் 
இ்ைவய வபாட்டிப் ப்க

 ்கா்லம்பசினால கணடுபிடிககப்பட்ட 
பகுதிகளுககு தபாரசசுகீசியரகள் உரினம 
்காணடாடினர. அந்தப் பிரசசனன

கைல் ேழித்தைஙகள்
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்பாரு்ளாதார னமயம், இத்தாலிய நகர 
அரசுகளிலிருந்து ஸ்்பயின் மற்றும் தபாரசசுகல 
ஆகிய இரு அரசுகளுககு இடம் ்பயரந்தது. 
தபாரசசுகல, ஸ்்பயின் ஆகிய இரு நாடுகளுதம 
குடிதயற்றஙகன்ள நிறுவின. இது அவற்னற 
்பாரு்ளாதாரச ்சழுனமககு இட்டுச ்சன்றது.

 அ ் ம ரி க க ந ாடு க ளு க கு ம் 
ஐதராப் ப ாவுககு மினடதய அ ல்லது 
புதிய உ்லகத்திற்கும் பனைய 
உ்லகத்திற்குமினடதய, தாவரஙகள், 
வி்லஙகுகள், ் தாழிலநுட்பம் பணபாடு மற்றும் 
விதநாதமான தநாய்கள் ஆகியவற்றின் 
இடப்்பயரவுககு ஐதராப்பிய கா்லனியாதிகக 
சகதிகள் அ்மரிககானவ ்வற்றி 
்காணடதத காரணமாகும். இது ் கா்லம்பியப் 
பறிமாற்றம் (Columbian Exchange) என்று 
அறியப்படுகிறது.

 மககாசதசா்ளம், உருன்ளககிைஙகு, 
சரககனர வள்ளிககி ைஙகு,  தககாளி , 
அன்னாசிப்பைம், அவனர மற்றும் தகாதகா தபான்ற 
தாவரஙகளும், துருககிய-கினியா பன்றிகளும் 
அ்மரிககாவிலிருந்து ஏற்றுமதி ்சய்யப்பட்டு 
ஐதராப்பாவில அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
ஐதராப்பாவிலிருந்து அதததபா்ல கரும்பு, தகாதுனம, 
அரிசி, குதினரகள், ஆடுமாடுகள், ்சம்மறியாடு, 
்வள்்ளாடுகள் தபான்ற வி்லஙகுகள், தாவரஙகள் 
அ்மரிககாவுககுச ்சன்றன. மரண ஆபத்து மிகக 
தநாய்க்ளான சின்னம்னம, அம்னம, தட்டம்னம, 
மத்லரியா, விஷககாய்சசல ஆகியவற்னறயும்கூட 
ஐதராப்பா ஏற்றுமதி ்சய்தது. துப்பாககிகள், 
குதினரகளுககு அப்பால, உள்ளூர மககள் 
எதிர்காள்்ள தவணடிய மிக அபாயகரமான 
ஒன்று உயிர ஆபத்து வின்ளவிககும் தநாய்களின் 
பரவல ஆகும். இவற்றுககு எதிரான எவவிதப் 
பாதுகாப்புமற்றவரக்ளாக அம்மககள் இருந்தனர. 
அ்மரிககாவின் மிகப்்பரும்பான்னமயான 
பகுதிகளில உள்ளூர மககளின் அழித்்தாழிப்புககு 
இந்தநாய்கள் இட்டுச ்சன்றன.
 கரும்பின் அறிமுகம், ் தன் அ்மரிககாவிலும் 
கரீபியன் தீவுகளிலும் கரும்புத் ததாட்டஙகள் 
அனமய வழிவகுத்தது. இந்தத் ததாட்டஙகளில 
்தாடகக நின்லயில உள்ளூர மககத்ள பணிகளில 
அமரத்தப்பட்டனர. உள்ளூர மககள் ்பருந்திர்ளாக 
அழிககப்பட்டதால, ஆப்பிரிககாவிலிருந்து 
அடினமகன்ள இறககுமதி ்சய்யதவணடி 
தநரந்தது. காம்பியா, ்சனகல, தகாரீ, எலமினா, 
காஙதகா ஆகிய நாடுகள் ஆப்பிரிககாவில 

அரசர சாமரினனத் ததாற்கடித்தது பின்னர அது 
தகாவானவக னகப்பற்றியது. கிைககுப் பகுதியில 
தனககுச ்சாந்தமான அனனத்து ஆட்சியுரினமப் 
பகுதிகளுககும் தகாவானவதய தன்லநகராககிக 
்காணடது. இவவாறாக, கிைககில தபாரசசுகீசியப் 
தபரரசுககான அடித்த்ளம் அனமககப்பட்டது.

வாஸ்தகாடகாமா

 கி.பி. (் பா. ஆ.) 1519 -இல, ஃ்பரடினாணட் 
்ம்கல்லன் தமற்குப்பககமாகக கடலில பயணம் 
்சய்து ஒரு நீரினணனயக கடந்தார. பிற்கா்லத்தில 
்ம்கல்லன் நீரினண என்பதாக அது அறியப்பட்டது. 
அப்பகுதியில கடல அனமதியாக இருந்ததால 
அனத பசிபிக ்பருஙகடல என அவர அனைத்தார. 
ஒரு தீனவ அவர கணடனடந்த தபாது, ஸ்பானிய 
இ்ளவரசர பிலிப்பின் ்பயனர அதற்குச சூட்டினார 
(பிலிப்னபன்ஸ்). உள்ளூர மககளுடன் ஏற்பட்ட 
தபாரில அவர ்கால்லப்பட்டார. எப்படியிருப்பினும் 
அவர பயணம் ்சய்த கப்பல ஸ்்பயினுககுத் 
திரும்பிச ்சன்றது. இவவாறாக உ்லனக சுற்றி 
வ்லம் வந்த கடற்பயணம் முதன்முனறயாக 
தமற்்காள்்ளப்பட்டது.

 8.6   புவியியல்சார் கணடுபிடிப்புகளின் 
தாககம்

 உ்லனகப் பற்றிய ஐதராப்பியப் 
புரிதன்ல புவியியல சாரந்த கணடுபிடிப்புகள் 
மாற்றியனமத்தன. உ்லக வனரபடத்தின் 
மீள்வனரவுககு அது இட்டுச ்சன்றது. புதிய 
நி்லப்பரப்புகள், புதிய கடலவழிப்பானதகளின் 
கணடுபிடிப்புகளின் வின்ளவாக ஐதராப்பாவின் 
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 புவியியல சாரந்த கணடுபிடிப்புகளின் 
வின்ளவாக, பதிதனைாம் நூற்றாணடு பலதவறு 
கிைககிந்திய நிறுவனஙகளின் உருவாககத்னதக 
கணடது. ஆஙகி்லக கிைககிந்தியககம்்பனி, 
டசசு கிைககிந்தியக கம்்பனி மற்றும் பிரஞசுக 
கிைககிந்தியக கம்்பனி தபான்றனவ அத்தனகய 
நிறுவனஙக்ளாகும். 
 இந்தியாவுககு ஒரு புதிய கடலவழினயக 
கணடுபிடித்ததற்குப் பின்னர தபாரசசுகீசியரகள், 
கிைககிந்திய நறுமணப்்பாருள் வரத்தகத்தில 
அராபியரகள், எகிப்தியரகள், ்வனீசியரகள் 
ஆகிதயாரின் தபாட்டிகன்ள பனட ப்லத்னதக 
்காணடு முறியடித்துவிட்டு தஙகளுனடய 
ஏகதபாகத்னத நனடமுனறப்படுத்தினர. 
ஸ்பானியரகள், புதிய உ்லகத்திலிருந்த 
தமது கா்லனிகளில தஙகம் மற்றும் ்வள்ளி 
உத்லாகஙகளின் சுரஙகப் பணி, தபாககுவரத்து 
ஆகியவற்றின் மீது ஏகதபாக ஆதிககத்னத 
நிறுவினர.
 ஆஙகி்லக கிைககிந்தியக கம்்பனி, 
இந்தியாவில ஏகதபாக வரத்தக ஆதிககத்னதக  
்காணடிருந்ததால. மா்பரும் ்சலவத்னதக 
குவித்தது. ்மரககணடலிசத்தின் தன்லயாய 
அம்சம் என்பது, கா்லனியாதிககவாதிகளின் 
ஆதாயத்திற்காக கா்லனி நாடுகளின் 
்சலவவ்ளஙகன்ள சுரணடுவதத ஆகும். இது, நவீன 
முத்லாளித்துவத்தின் வ்ளரசசியில ஒரு முககியமான 
கட்டத்னதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.

அடினம வரத்தகத்தின் முககியமான னமயஙக்ளாக 
மாறின. அட்்லாணடிக ்நடுகிலும் நனட்பற்ற 
வரத்தகம் ஒரு முகதகாண வரத்தகமாக ஆகியது. 
ஆப்பிரிககாவிலிருந்து அ்மரிககாவுககு அனுப்பி 
னவககப்பட்ட அடினமகன்ள ஐதராப்பிய நாடுகள் 
வின்ல ்காடுத்து வாஙகின. இதற்குப் பதி்லாக 
அ்மரிககாவிலிருந்து அனவ சரககனர மற்றும் பிற 
கசசாப் ் பாருட்கன்ளப் ் பற்றன. இந்த வரத்தகத்தின் 
மூ்லம் ஐதராப்பிய நாடுகள் அ்ளவற்ற ்லாபம் ஈட்டின.

அடினமகன்ள  ஏற்றிச ்சலலுதல 
 புவியியல சாரந்த கணடுபிடிப்புகள் 
வணிகப் புரட்சிககு இட்டுச ்சன்றன. இந்த வணிகப் 
புரட்சியின் தன்லயாய அம்சஙகள் வஙகிகள், 
கூட்டுப் பஙகு நிறுவனஙகளின் ததாற்றம் மற்றும் 
வரத்தகத்தின் வ்ளரசசி ஆகியனவதய இவவணிகப் 
புரட்சியின் சிறப்பு அம்சஙக்ளாகும்.

மீள்பார்்ே

��மறும்லரசசி, மதசசீரதிருத்தம், நி்லவியல கணடுபிடிப்புகள் ஆகியனவ நவீன உ்லகத்தின் 
முன்நிகழவுக்ளாகத் திகழகின்றன.

��மனிததநயம், தனிஉரினமக தகாட்பாடு, பகுத்தறிவு, ததசியம் தபான்ற புதிய சிந்தனனகள் 
அறி்வாளிக கா்லத்தின் உதயத்திற்கு அடிப்பனடயாகத் திகழந்தன.

��அறிவியல வ்ளரசசி, புதிய கருவிகளின் கணடுபிடிப்பிற்கும், கீழத்தினச நாடுகளுககு புதிய கடலவழிக 
கணடுபிடிப்பிற்கும் வழி தகாலியது.

��அரசியல, ்பாரு்ளாதாரம், பணபாடு ஆகிய க்ளஙகளில புரட்சிகரமான மாற்றஙகள் ததான்றின.
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 பயிறசி 

I. சரியான வி்ை்ய எழுதுக
1.  கீழககணடவரகளில யார மனித தநயத்தின் 

தந்னத என்று அனைககப்படுகிறார?
அ) லியானாரதடா டாவின்சி
ஆ) ்பட்ராரக
இ) ஏராஸ்மஸ்
ஈ) தாமஸ் மூர

2.  ‘ஸ்கூல ஆஃப் ஏ்தன்ஸ்’ என்ற ஓவியத்னத 
வனரந்தவர.
அ) ரஃதபல
ஆ) னமகதகல ஆஞசத்லா
இ) அலபுருட் டியுரர
ஈ) லியானாரதடா டாவின்சி

3.  விலலியம் ொரவி  

கணடுபிடித்தார.
அ) சூரியதன பிரபஞசத்தின் னமயம்
ஆ) பூமிதய பிரபஞசத்தின் னமயம்
இ) புவியீரப்பு வினச
ஈ) இரத்தத்தின் சுைற்சி

4.  “்தாணணூற்னறந்து ்காள்னககள்”கன்ள 
எழுதியவர யார?
அ) மாரட்டின் லூதர
ஆ) ஸ்விஙலி
இ) ஜான் காலவின்
ஈ) தாமஸ்மூர

5.  ‘கிறிஸ்தவ மதத்தின் நிறுவனஙகள்’ என்ற 
நூன்ல எழுதியவர .
அ) மாரட்டின் லூதர ஆ) ஸ்விஙலி  
இ) ஜான் காலவின் ஈ) ்சரவாணடிஸ்

6.  பூமத்திய தரனகனய கடந்த முதல மாலுமி 
யார?
அ) மாலுமி ்ென்றி
ஆ) த்லாதபா தகான்ஸாலவஸ்
இ) பாரத்தத்லாமிதயா டயஸ்
ஈ) ்கா்லம்பஸ்

7.  பசிபிக ்பருஙகடல எனப் ்பயரிட்டவர 
.

அ) ்கா்லம்பஸ்
ஆ) அ்மரிதகா ்வஸ்புகி
இ) ஃ்பரடினான்ட் ்ம்கல்லன்
ஈ) வாஸ்தகாடகாமா

ஐவராப்பிய �வீன கால விடியலின்வபாது இந்தியாவில்.....

கி.பி. (்பா.ஆ.) 1526 ஆம் ஆணடு ்மாக்லாய 
அரசு ததாற்றுவிககப்பட்டது. கி.பி. (்பா.ஆ.)  
1336 ஆம் ஆணடு ததாற்றுவிககப்பட்ட  
விஜய நகர அரசு கிருஷணததவராயர  
[கி.பி. (்பா.ஆ.) 1509-29] ஆட்சியில 
உசசநின்லனய அனடந்தது.தபாரத்துககீசியரகள் 
தஙக்ளது தபரரனசக கீழ தினசயில (இந்தியா, 
ம்லாககா, இ்லஙனக) நிறுவி, தகாவானவத் 
தன்லநகராகக ்காணடு கடல பகுதினயயும் 
தஙகள் கட்டுப்பாட்டில னவத்திருந்தனர. 
தமிழநாட்டில மதுனர நாயககரகள் பாணடிய 
அரனச 72 பான்ளயஙக்ளாகப் பிரித்து ஆட்சி 
நடத்தினாரகள். ்ஜசூட் மிஷனரிகளின் 
வருனகயும், இதயசு சஙகத்தின் உறுப்பினரான  
புனித பிரான்சிஸ் தசவியர பணிகளும்  தூத்துககுடியில மீனவச சமூகத்னதச சாரந்தவரகன்ளக கத்ததாலிகக  
கிறித்தவச சமயத்னதத் தழுவுவதற்குக காரணமாக அனமந்தன. 

திருமன்ல நாயககர மொல 
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2.  அ)  புதிய தனர மற்றும் கடலவழி 
கணடுபிடிப்புக்ளால ்பாரு்ளாதார 
னமயஙகள் இத்தாலிய நகர 
அரசுகளிலிருந்து ஸ்்பயின் மற்றும் 
தபாரசசுகலுககு மாற்றப்பட்டன.

ஆ)  குதினரகள் அ்மரிககானவ பிறப்பிடமாகக 
்காணடனவ.

இ)  நவீன யுகத்தின் ்தாடகக கா்லத்தில, 
்பாரு்ளாதார நடவடிகனககளில அரசு 
தன்லயிடவிலன்ல.

ஈ)  தபாரசசுகீசியரகள் அதரபியரகளுடன் 
இனணந்து இந்தியாவில வாணிக 
நடவடிகனககன்ள தமற்்காணடனர.

IV. தபாருத்துக
1.  நி்லபிரபுத்துவம் - ஏகதபாக வரத்தகம்
2.  மனிதாபிமானம் -  மதத்திற்குப் 

புறம்பானவர மீது 
விசாரனண

3.  நீதி விசாரனண -  ஐதராப்பாவிற்கும் 
அ்மரிககாவிற்கும் 
இனடதயயான 
வரத்தகப் பரிமாற்றம்

4.  ் மரககணடலிசம் -  சமூக ்பாரு்ளாதார 
அனமப்பின் 
படிநின்ல

5.  ் கா்லம்பிய பரிமாற்றம் -  மனித ்க்ளரவம்

V.  கீழககணை வினாககளுககு சுருககமைான 
வி்ையளி

1.  அசசு இயந்திரத்தின் கணடுபடிப்பு எவவாறு 
மறும்லரசசி, மத சீரதிருத்தம் மற்றும் புவியியல 
சாரந்த கணடுபிடிப்புகளின் மீது தாககத்னத 
ஏற்படுத்தியது என்பனத விவரி.

2.  மறும்லரசசியின் வின்ளவுகள் பற்றி ஒரு சிறு 
குறிப்பு வனரக.

3.  கத்ததாலிகக திருசசனப மீது மாரட்டின் லூதர 
்காணடிருந்த மாற்றுக கருத்துகன்ள விவரி.

4.  மதஎதிர சீரதிருத்தம் பற்றி ஒரு குறிப்பு வனரக.
5.  ் கா்லம்பியப் பரிமாற்றம்’ என்றால என்ன?

VI.  கீழககணை வினாககளுககு விரிோக 
வி்ையளி.

1.  மறும்லரசசி, மதசீரதிருத்தம் மற்றும் புவியியல 
சார கணடுபிடிப்புகள் எவவாறு நவீனயுகத்தின் 
வருனகனயப் பனற சாற்றின – விவாதி.

2.  புவியியலசார கணடுபிடிப்புகளின் வின்ளவுகள் 
குறித்து ஆராய்க.

8.  அ்மரிகக கணடம்  

என்பவரின் ்பயரால ்பயரிடப்பட்டுள்்ளது.
அ) அ்மரிதகா ்வஸ்புகி
ஆ) ்கா்லம்பஸ்
இ) வாஸ்தகாடகாமா
ஈ) ்ெரநாணதடா காரடஸ்

9.  கிைககு இந்தியாவில தபாரசசுசீசியரகளின் 
வசமிருந்த பகுதிகளுககுத் தன்லனமயகமாக 

 இருந்தது.
அ) மணி்லா ஆ) பம்பாய்
இ) பாணடிசதசரி ஈ)  தகாவா

10.  கீழககணட தாவரஙகளுள் எது 
அ்மரிககாவிலிருந்து ஐதராப்பிய நாடுகளுககு 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
அ) கரும்பு ஆ) சரககனரவள்ளிககிைஙகு
இ) அரிசி ஈ) தகாதுனம

II. வகாடிட்ை இைத்்த நிரப்புக
1.  கி.பி.1453ல கான்ஸ்டாணடிதநாபின்ள 

 னகப்பற்றினர.
2.   என்பவர 

மனிததநயவாதிகளினடதய ஒரு இ்ளவரசர 
என்று அறியப்படுகிறார.

3.   சிஸ்னடன் திருசசனப 
தமற்கூனரகளில வனரயப்பட்ட தன்னுனடய 
ஓவியஙகளுககாக புகழ்பற்றவராவார.

4.  கத்ததாலிகக திருசசனப நிறுவனத்துககு 
உள்த்ளதய தமற்்காள்்ளப்பட்ட சீரதிருத்தம் 

 ஆகும்.
5.  வணிகப்புரட்சியின் தன்லயாய அம்சஙகள் 

,  மற்றும்  ஆகும்.

III. சரியான கூறறி்னக கணடுபிடி
1.  அ)  மாரட்டின் லூதர, கத்ததாலிகக 

திருசசனபயால பாகுபாட்டுடன் 
நடத்தப்பட்டதால அவர, அதனுடனான 
உறனவத் துணடித்துக ்காணடார.

ஆ)  ் ஜனிவாவில இருந்து ஜான் காலவினின் 
அரசாஙகம் தாரா்ளமயமானதாகவும் 
தவடிகனக நிரம்பியதாகவும் இருந்தது.

இ)  எட்டாம் ்ென்றி கத்ததாலிகக 
திருசசனபயுடன் ஆைமான இனறயியல 
தவறுபாடுகன்ளக ்காணடிருந்தார.

ஈ)  ததவா்லயத்துக கூட்டு வழிபாட்டின் 
முககியத்துவத்னதயும், விைாககளின் 
முககியத்துவத்னதயும் ட்்ரன்ட் கவுன்சில 
மீணடும் வலியுறுத்தி அழுத்தம் தந்தது.
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1208. நவீன யுகத்தின் ்தாடககம்

  வமைறவகாள் நூல்கள்
1.  கி.ர. அநுமந்தன் - இடைக்கால நகா்ரி்த்தின்

வரலகாறு (கி.பி. (ப்பகா.ஆ.) 476 முதல் 1453 வடர),
த.பா.ம.க.ப. கைகம், ் சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு
- ஆகஸ்ட் 2017).

2.  L.C.A. ் ந்ளலஸ் - ்பத்பதகான்்பதகாம் நூற்காண்டில்
கிரரட் பிரிட்ைனில் பதகாழில், வகாணி்பப புரட்சி்ள்,
த.பா.ம.க.ப. கைகம், ் சன்னன-6 (ஆவணப்பதிப்பு
- ஆகஸ்ட் 2017).

3.  Rice Jr., Eugene F. & Anthony Grafton,
The Foundations of Early Modern Europe, 1460-
1559, 2nd Edition, W.W. Norton & Company: New
York (Viva Books), 2004

4.  Burns, Edward MacNall, et. al., ed., World
Civilizations: Their History and Their Culture, Vol.
B, W.W. Norton & Company: New York, Special
Indian Edition by GOYL SaaB, New Delhi, 1991

5.  Cameron, Euan, ed., Early Modern Europe: An
Oxford History, OUP: New Delhi, 2004

6.  Koenigsberger, H.G., Early Modern Europe, 1500
– 1789, Longman: London, 1989

7.  Sinha, Arvind, Europe in Transition: From Feudalism
to Industrialization, Manohar: New Delhi, 2017

வர்லாற்றுடன் வ்லம் வருக

மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  ் காடுககப்பட்டுள்்ள உ்லக வனரபடத்தில,

கீழககணடவரகளின் வழித்தடஙகன்ளக
குறிப்பிடுக.
 பார்த்தவலாமிவயா ையஸ, ோஸவகாை காமைா,
தகாலம்பஸ, தமைதகல்லன்

2.  ஐதராப்பிய மாலுமிகளின் படஙகன்ள தசகரி.
3.  தினசகாட்டும் கருவியின் மாதிரி ஒன்னறத்

தயார ்சய்.
4.  இனடககா்ல ஐதராப்பியர உருவாககிய

கப்பலின் மாதிரினய தயார ்சய்.
ஆசிரியரின்  ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  இத்தாலியின் தன்லசிறந்த 

கன்லப்பனடப்புகன்ள தசகரித்து ஒரு 
படத்்தாகுப்னபத் தயார ்சய்க.

2.  மாரட்டின் லூதரின் வாழகனக வர்லாற்னற 
சுருககமாக வனரக.

3.  அருதகயுள்்ள அசசகத்திற்கு ்சன்று ்தாடகக
கா்ல அசசு இயந்திரத்திற்கும், நவீனகா்ல அசசு
இயந்திரத்திற்கும் உள்்ள தவறுபாடுகன்ள
அறிக.
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புரட்சிகளின் காலம் 

9

பாடம்

கற்றல் வ�ாககஙகள்

I அதமைரிகக விடுத்லப் வபார்  
��ஐதராப்பிய சகதிக்ளால அ்மரிககாவில குடிதயற்றஙகள் (கா்லனிகள்) 

அனமககப்படுதல. பின்னர அனவ ஒருஙகினணககப்பட்டு இஙகி்லாந்தின் 
கீழ 13 குடிதயற்றஙக்ளாக உருவாககப்படுதல

��குடிதயற்ற நாடுகளுககும் இஙகி்லாந்துககுமினடதய முரணபாடுகள் 
ததான்றியதற்கான காரணஙகள்

��‘‘பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல வரிவிதிப்பு”’ என்பதற்குக குடிதயற்ற நாடுகளின் எதிரப்பு அ்மரிகக 
விடுதன்லப் தபாருககு இட்டுச்சலலுதல

��அ்மரிகக விடுதன்லப் தபாரின் தபாககும் வின்ளவுகளும்
��அ்மரிககப் புரட்சியும், நவீன உ்லகில மகக்ளாட்சிச சிந்தனனயும்

II பிதரஞசுப் புரட்சி
��பி்ரஞசுப் புரட்சி ்வடித்ததற்கான அரசியல, சமூக, ்பாரு்ளாதார, அறிவுசார காரணஙகள்
��நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படுவதற்கு வழிதகாலிய சூைலகளும் பி்ரஞசு அரசர பதினாறாம்  

லூயி-இன் ஆனணகன்ள மூன்றாவது பிரிவினர (்பாதுமககள் மன்றம்) எதிரத்ததும்
��்டன்னிஸ் னமதான உறுதி்மாழியும் பாஸ்டில சினறத்தகரப்பும் முடியாட்சி 

தூககி்யறியப்படுதற்கும் ததசியச சட்டமன்றம்   நிறுவப்படுவதற்கும் வழி வகுத்தல
��ததசியச சட்டமன்றமும், அரியனணயிலிருந்து இறககப்பட்ட அரசன் ஏனனய ஐதராப்பிய 

நாடுகத்ளாடு தசரந்து புரட்சினய ஒடுககுவதற்காகச ் சய்த சதியும் பிரான்சின் மீது ஆஸ்திரியாவும் 
பிரஷயாவும் பனட்யடுப்பதற்கு இட்டுச்சலலுதல

��புரட்சிகர அரசாஙகமான ததசியப் தபரனவ நிறுவப்படுதல. பதினாறாம் லூயி ்கால்லப்படுதல. 
பிரான்சில குடியரசுப் பிரகடனம் ்சய்யப்படல

��நி்லப்பிரபுத்துவமுனற ஒழிப்பு, திருசசனபயின் ்சாத்துககள் பறிமுதல, மககளின் உரினமப் 
பிரகடனம், ஓர அரசிய்லனமப்பின் அறிமுகம்

��தஜகதகாபியர அதிகாரத்னதக னகப்பற்றுதல. தராபஸ்பியரின் சரவாதிகார ஆட்சி
��தராபஸ்பியரின் வீழசசியும் புரட்சியின் முடிவும்
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1229. புரட்சிகளின் கா்லம் 

பியூரிட்டானிய தபாதகரகள்

I

 9.1  அ்மரிகக விடுதன்லப் தபார

   அறிமுகம்
 பதி்னட்டாம் நூற்றாணடில நனட்பற்ற 
மூன்று மா்பரும் புரட்சிகள் தமன்லச சமூகத்தில 
்பரும் மாற்றஙகன்ள ஏற்படுத்தின. அனவ 
அ்மரிககப் புரட்சி, பி்ரஞசுப் புரட்சி, ்தாழிற்புரட்சி 
ஆகியனவாகும். இவற்றுள் அ்மரிககப் புரட்சிதய 
முதல அரசியல புரட்சியாகும். ஐதராப்பாவின் சமூக 
அடித்த்ளத்னத ஆட்டஙகாண னவத்த பி்ரஞசுப் 
புரட்சினயப் தபான்று இது இல்லாவிட்டாலும் 
அ்மரிககப் புரட்சி ஏற்படுத்திய அரசியல 
மாற்றஙகள் இருபதாம் நூற்றாணடில ஆசிய – 
ஆப்பிரிகக நாடுகளின் கா்லனியாதிகக எதிரப்புப் 
தபாராட்டஙகளுககு உந்துசகதியாகத் திகழந்தது.
 ”சுதந்திரப் பிரகடனத்னத” எழுதிய தாமஸ் 
்ஜபரசன் 1776ஆம் ஆணடின் ்தாடககத்தில கூட 
‘ஆஙகித்லய முடியாட்சியிலிருந்து தனித்துச ் சலலும் 
விருப்பதமா ஆரவதமா அ்மரிககரகளுககிலன்ல’ 
என உறுதிபடக கூறினார. அதத ் ஜபரசன் 1776ஆம் 
ஆணடு ஜூன்லயில தனது “சுதந்திரப் பிரகடனத்னத” 
13 குடிதயற்ற நாடுகள் பஙதகற்ற, ‘கணடஙகளின் 
மாநாட்டில’, “மனிதரகள் அனனவரும் சமமாகதவ 
பனடககப்பட்டுள்்ளாரகள்” என உறுதிப்பாட்டுடன் 
ஏற்கச ்சய்தார. அரசரகளுககும் பிரபுககளுககுமான 
மரியானத, உ்லகம் தழுவியதாக இருந்த அககா்லச 
சூைலில இவருனடய கூற்று புரட்சிகரமானதாக 
இருந்தது. இப்பாடத்தில அ்மரிககாவில ஆஙகி்லக 
குடிதயற்றஙகள் நிறுவப்பட்டதும் இஙகி்லாந்துககு 
எதிரான அககுடிதயற்ற நாடுகளின் கி்ளரசசியும் 
எடுத்துனரககப்பட்டுள்்ளன.
ஐவராப்பிய சகதிகளின் குடிவயற்றஙகள்
 தபாரத்துகீசியர, ஸ்பானியர ஆகிதயாதர 
புதிய நி்லப்பரப்புக காணபதற்கான கட்லாய்வுப் 
பயணஙகன்ள தமற்்காணடதிலும் குடிதயற்றஙகள் 
ப்லவற்னற நிறுவியதிலும் முன்தனாடிக்ளாவர. 
குடிதயற்றஙகன்ள உருவாககும் முயற்சிகளில 
ஆஙகித்லயர மிகவும் பின்தஙகிதய இருந்தனர. 
ஜான் தகபட் (1497) என்பார வட அ்மரிககாவின் 
தநாவா ஸ்காட்டியா 
க ட ற் க ன ர ன ய 
ஒட்டி தமற்்காணட 
கடல பயணத்தின் 
அ டி ப் ப ன ட யி ல , 
ஆஙகித்லயர வட 
அ ் ம ரி க க ா வி ன் 
த ன ்ல நி ்ல ப் 

பகுதியின் (mainland) மீது ்பயர்ளவில உரினம 
்காணடாடினாரகள். ஆனால அவவுரினமனய 
உறுதிப்படுத்தும் வழிமுனறகன்ளதயா 
விருப்பத்னததயா இஙகி்லாந்து 16ஆம் நூற்றாணடில 
்காணடிருககவிலன்ல. அ்மரிககாவில 
இஙகி்லாந்து நிறுவிய முதல குடிதயற்றம் 
தஜம்ஸ்டவுன் (1607) என்பதாகும். இஙகி்லாந்தின் 
பின்ளமவுத் நகரிலிருந்து புராட்டஸ்டணட் மதப் 
பிரினவச தசரந்த பியூரிட்டானியர என்னும் 
ஒரு குழுவினனர ஏற்றிக்காணடு தமபி்ளவர 
என்னும் கப்பல 1620இல அ்மரிககா வந்தது. 
வடஅ்மரிககாவில இறஙகிய அவரகள் 
அவவிடத்னதப் புதிய பின்ளமவுத் என அனைத்தனர. 
மற்்றாரு பியூரிட்டானியர குழுவினர ஜான் 
வின்திராப் என்பாரின் தன்லனமயில மாசாசூசட்ஸ் 
குடிதயற்றத்னத நிறுவினர. 

இஙகி்லாந்து திருசசனபனயச சீரதிருத்த 
தவணடும் என்னும் தநாககத்தில ்சயலபட்ட 
மதச சீரதிருத்த இயககத்திற்குத் தன்லனமதயற்ற 
சீரதிருத்தவாதிகள், தராமானியக கத்ததாலிககத் 
திருசசனபயின் தபாதனனகன்ளயும் 
நனடமுனறகன்ளயும் ஏற்க மறுத்தனர. இவரகத்ள 
பியூரிட்டானியர (தூய ்நறியா்ளர எனப் ்பாருள்) 
என அறியப்பட்டனர. இஙகி்லாந்து திருசசனபனயச 
சீரதிருத்த இவரகள் தமற்்காணட முயற்சிகன்ள 
முத்லாம் தஜம்ஸ், முத்லாம் சார்லஸ் ஆகிய ஸ்டூவரட் 
வம்ச அரசரக்ளால சகித்துக்காள்்ள முடியவிலன்ல. 
இவவரசரகள் தமற்்காணட அடககுமுனற 
நடவடிகனகக்ளால ் பருவாரியான பியூரிட்டானியர 
இஙகி்லாந்திலிருந்து பு்லம் ்பயரந்து தவறு 
பகுதிகளில குடிதயறினர. தாஙகள் உருவாககிய 
குடிதயற்றஙகளில இவரகள் பியூரிட்டானியர 
வாழகனக முனறனய தமற்்காணடனர.

 பியூரிட்டானியருககு முன்னதர ப்ல 
குழுககன்ளச தசரந்தவரகள் வட அ்மரிககக 
கிைககுக கடற்கனரயின் ஏனனய பகுதிகளில 
குடிதயறினர. இவரகன்ளத் ்தாடரந்து தமலும் ப்லர 
அ்மரிககா ்சன்றனர. இவவாறு அ்மரிககாவின் 
கிைககுக கடற்கனரயில வடகதகயிருந்து ்தற்காக 
அ ன ன த் து 
இடஙகளிலும் ப்ல 
கு டி த ய ற் ற ங க ள் 
உ ரு வ ா யி ன . 
இவற்றுள் சி்ல 
க த் த த ா லி க க க 
கு டித ய ற் ற ங க ள். 
சி ்ல 
கு டி த ய ற் ற ங க ள் தமபி்ளவர கப்பல
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123 9. புரட்சிகளின் கா்லம் 

நாடுகள் இஙகி்லாந்தின் கட்டுப்பாட்டின் 
கீழிருந்தன. அனவ 1. தராடு ஐ்லணடு 2. நியூ 
ொம்ப்ஷயர 3. மாசாசூசட்ஸ் 4. க்னடிகட்  
5. நியூயாரக 6. நியூ ்ஜரசி 7. ்பன்சிலதவனியா 
8. ்ட்லாவர 9. தமரித்லணடு 10. ்வரஜீனியா 
11. வட கதராலினா 12. ்தன் கதராலினா  
13. ஜாரஜியா என்பனவாகும். இப்பதிமூன்று 
குடிதயற்றஙகளிலும் மககள் ்தானக சீராக வ்ளரசசி 
்பற்று 1775இல முப்பது இ்லட்சமாக இருந்தது. இது 
இஙகி்லாந்தின்  அப்தபானதய மககள்்தானகயில 
மூன்றில ஒரு பஙகாகும்.
தபருந்வதாட்ைஙகளும் அடி்மை உ்ழப்பும்
 அ்மரிககப் பூரவகுடி மககள் 
்பருந்ததாட்டஙகளில (பணனணகள்) தவன்ல 
்சய்ய முன்வராததால, ஐதராப்பிய ததாட்ட 
முத்லாளிகள், குறிப்பாக ்வரஜீனியா, கதராலினா, 
ஜாரஜியா ஆகிய ்தற்கு மாநி்லஙகன்ளச தசரந்த 
புனகயின்ல உற்பத்தியா்ளரகள், தவன்லயாட்கள் 
ததனவககாக ஆப்பிரிககாவிலிருந்து அடினமகன்ள 
வின்ல ்காடுத்து வாஙகினர. ஆப்பிரிககாவின் 
அப்பாவி மககள், மனித தவட்னடயில பிடிககப்பட்டு 
்காடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற முனறயில 
கடலகடந்த நாடுகளுககு அனுப்பப்பட்டனர. 
அ்மரிககாவின் வட மாநி்லஙகளில நின்லனமகள் 
மாறுபட்டிருந்தன. அப்பகுதிகளிலிருந்த ததாட்டஙகள் 
அ்ளவில சிறியனவ. அனவ ்தன் மாநி்லஙகளில 
இருந்தனவ தபா்ல மிகப்்பரிய பணனணக்ளல்ல. 
அசசிறிய பணனணகளுககு அதிக அ்ளவி்லான 
தவன்லயாட்கள் ததனவப்படவிலன்ல. இவவாறு 
இககுடிதயற்றஙகளில இரு தவறுபட்ட ் பாரு்ளாதார 
முனறகள் வ்ளர்லாயின. அ்மரிககப் பூரவகுடி 
மககள் இவவிரணடிலும் பஙகு்பறவிலன்ல. 
ஆகதவ அவரகள் நா்ளனடவில படிப்படியாக தமற்கு 
தநாககித் தள்்ளப்பட்டனர. அ்மரிககப் பூரவகுடி 
மககளினடதய நி்லவிய ஒற்றுனமயின்னமயும் 
பிரிவினனயும் இனத எளிதாககியது.
அதிகமைான ேரிவிதிப்புகள்
 ஒவ்வாரு குடிதயற்றமும் ஓர ஆளுநனரயும் 
அவருனடய அதிகாரத்னதக கட்டுப்படுத்தும் ஒரு 
சட்டமன்றத்னதயும் ்காணடிருந்தது. ்தாடகக 
கா்லத்தில இஙகி்லாந்துககும் குடிதயற்ற 
நாடுகளுககுமினடதய அவரவர விருப்பஙகளில 
முரணபாடுகள் ஏதுமிலன்ல. ஆஙகித்லய அரசரும் 
்பரும் நி்லப்பிரபுககளும் இககுடிதயற்றஙகளில 
்பரும்ளவில முதலீடு ்சய்யும் ஆரவம் 
்காணடிருந்தனர.  குடிதயற்ற நாடுகன்ளக, 
குறிப்பாக வடஅ்மரிககக குடிதயற்றஙகன்ளக, 
கட்டுப்படுத்துவனத னமயமாகக ்காணடு 

இஙகி்லாந்னதச தசரந்த கதவலியரகள் என 
அறியப்பட்ட இராணுவப் பாரம்பரியம் ்காணட 
பிரபுகக்ளால உருவாககப்பட்டனவ. மற்றும் சி்ல 
குதவககரகள் கா்லனிக்ளாகும். (் பன் என்ற 
குதவககரால நிறுவப்பட்ட குடிதயற்றம் அவரின் 
்பயரால ் பன்சிலதவனியா என அனைககப்பட்டது.)

கு த வ க க ர க ள் 
இஙகி்லாந்தில ஜாரஜ் 
பாகஸ் என்பவரால 
நிறுவப்பட்ட நணபரகள் 
குைாம் என்னும் 
கிறித்துவ மதக குழுவின் 
உறுப்பினர ஆவர. புனித 
ஆவிககு அதிக முககியத்துவம் ்காடுத்த 
இவரகள் சடஙகுச சம்பிரதாயஙகன்ளயும், 
சமயக குருமார அனமப்னபயும் எதிரத்தனர. 
இவரகள் தபாருககு எதிராகவும் அனமதிககு 
ஆதரவாகவும் தமற்்காணட பணிகளுககாக 
நற்்பயர ்பற்றவரக்ளாவர.

ஜாரஜ் பாகஸ் 

 டசசுககாரர அ்மரிககாவில நியூ 
ஆம்ஸ்டரடாம் என்ற ்பயரில ஒரு நகரத்னத 
நிறுவினர. பின்னர இது ஆஙகித்லயரால நியூயாரக 
எனப் ்பயரமாற்றம் ்சய்யப்பட்டது. நா்ளனடவில 
்ஜரமனியர, தடனியர, பி்ரஞசுககாரர 
ஆகிதயாரும் குடிதயறினர. பதி்னட்டாம் 
நூற்றாணடின் இறுதியில அ்மரிககாவின் 
கிைககுக கடற்கனரயிலிருந்த  13 குடிதயற்ற 
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1249. புரட்சிகளின் கா்லம் 

இசசட்டம் இரககமற்று நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டதால 
வரத்தகரகளும், சட்டமன்ற உறுப்பினரகளும், 
்பாதுமககளும் இதனன எதிரத்தனர. சரககனரச 
சட்டத்தின் முகவுனரதய ‘‘பிரதிநிதித்துவம் 
இலன்லதயல வரி இலன்ல’’ எனும் முைககம் 
உருவாகக காரணமாயிற்று. அதத ஆணடின் (1764) 
பிற்பகுதியில இயற்றப்பட்ட ்ச்லாவணிச சட்டம் 
குடிதயற்ற நாடுகள் இஙகி்லாந்திடமிருந்து ்பற்ற 
கடனனக காகிதப் பணமாக அல்லாமல தஙகமாகவும் 
்வள்ளியாகவும் திரும்பச ்சலுத்த வற்புறுத்தியது. 
குடிதயற்ற நாடுகளின் ்பாரு்ளாதாரத்திற்கு இது 
மிகப் ்பரும் சுனமயானது. 1765ஆம் ஆணடு 
பனடவீரர தஙகுமிடச சட்டம் அ்மரிககாவில 
ஆஙகி்லப் பனடகன்ளத் தஙக னவப்பதால 
ஏற்படும் ்ச்லவுகன்ளக குடிதயற்ற நாடுகள் 
ஏற்கும்படி ்சய்தது. தமலும் 1765ஆம் ஆணடின் 
முத்தினரத்தாள் சட்டம் குடிதயற்ற நாடுகளின் 
பலவனகப்பட்ட ஆவணஙகள் ்லணடனில 
தயாராகும் முத்தினரயிடப்பட்ட தாள்களித்லதய 
அசசிடப்பட தவணடு்மனக கூறியது.
ைவுன்தஷெணட் சட்ைஙகள்
 இஙகி்லாந்து நிதியனமசசர சார்லஸ் 
டவுன்்ஷணட் 1767இல இறககுமதிப் பணடஙகளின் 
மீதான புதிய வரிகன்ள அறிமுகம் ்சய்தார. இனவ 
டவுன்்ஷணட் சட்டஙக்்ளன அறியப்பட்டன. 
இசசட்டஙகள் குடிதயற்றஙகள் இறககுமதி ்சய்யும் 
கணணாடி, காகிதம், வரணப்பூசசு (paint), ததயின்ல, 
ஈயம் ஆகியவற்றின் மீது வரி விதித்தன. தமலும் 
வீடுகளிலும் வணிக நிறுவனஙகளிலும் நுனைந்து 
சட்டத்திற்குப் புறம்பாகக கடத்திக்காணடுவரப்பட்ட 
்பாருட்கள் உள்்ளனவா என்பனதச தசாதனனயிடும் 
அதிகாரத்னதயும் ஆஙகித்லய அதிகாரிகளுககு 
வைஙகின.
 டவுன்்ஷணட் சட்டஙகளுககுப் பரவ்லான 
எதிரப்புகள் ததான்றின. பாஸ்டனனச தசரந்த 
வரத்தகரகள் இஙகி்லாந்துப் ்பாருட்கன்ளப் 
புறககணிககும் வனகயில இறககுமதி 
்சய்வதிலன்ல என முடிவு ்சய்தனர. வினரவில 
ஏனனய குடிதயற்றஙகளும் இவ்வதிரப்பில 
பஙதகற்றன. ்பணகள் தஙகளுக்கன 
‘‘விடுதன்லயின் புதலவிகள்’’ (Daughters of  Liberty) 
எனும் அனமப்னப ஏற்படுத்திக்காணடனர. 
அரசியன்லனமப்புக தகாட்பாட்டிற்கு உட்பட்டதாக 
எதிரப்பு இருகக தவணடு்மனக கூறி 
மககன்ள அனமதிகாககும்படி  தன்லவரகள் 
அறிவுறுத்தினர. அதததநரத்தில எதிரப்புகன்ளச 
சந்திகக இஙகி்லாந்து அதிக எணணிகனகயில 
இராணுவ வீரரகன்ளக குவித்தது. இது 
மககன்ள தமலும் ஆத்திரம் ்காள்்ளச ்சய்தது. 
1770ஆம் ஆணடு மாரச மாதத்தில பாஸ்டனில  

இஙகி்லாந்துககும் பிரான்சுககுமினடதய ஏைாணடுப் 
தபார (1756–63) நனட்பற்றது. இப்தபாரில 
இஙகி்லாந்து பிரான்னசத் ததாற்கடித்து, கனடானவத் 
தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழக ் காணடுவந்தது. ஆனால 
இப்தபாரினால இஙகி்லாந்து ்பரும்ளவில பணம் 
்ச்லவு ்சய்ய தநரந்தது. ்ச்லவான ்தானகயில 
ஒரு பகுதினய அ்மரிககக குடிதயற்ற நாடுகள் 
ஏற்றுக்காள்்ள தவணடு்மன இஙகி்லாந்து 
அனமசசரகள் சி்லர கருத்துத் ்தரிவித்தனர. 
இதனால குடிதயற்ற நாடுகளின் மீது ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாகப் ப்ல வரிகள் விதிககப்பட்டன. இஙகி்லாந்து 
நாடாளுமன்றத்தில அ்மரிககரகளுககு 
பிரதிநிதித்துவம் வைஙகப்படவிலன்ல என்பனத 
இஙகு குறிப்பிட தவணடும்.
 1764ஆம் ஆணடின் சரககனரச 
சட்டம் இறககுமதி ்சய்யப்படும் ்வல்லப்பாகு, 
மதுபானஙகள், பட்டு, காப்பி முத்லான ஏனனய 
ஆடம்பரப் ் பாருட்களின் மீது புதிய வரினய விதித்தது. 

ஐதராப்பியர அ்மரிககாவில குடிதயறுவதற்கு 
முன்பாகதவ அம்மணணின் னமந்தரக்ளாக 
அ்மரிககானவச ்சாந்த நாடாகக ்காணட 
பூரவ குடிகள் ்பாதுவாகச ்சவவிந்தியர என 
அனைககப்பட்டவரகள் (தற்தபாது அச்சால 
இழிவான்தனக கருதப்படுவதால வர்லாற்று 
அறிஞைரகள் அச்சாலன்லப் பயன்படுத்துவதிலன்ல) 
அ்மரிககா முழுவதும் பரவ்லாக வாழந்துவந்தனர. 
ப்ல இனக குழுகக்ளாகப் பிரிந்திருந்த அவரகள் 
தஙகளுககுள்த்ள தபாரிட்டுக்காணடிருந்தனர. 
தமலும் அடினமச சூைலில தவன்ல ்சய்யவும் 
அவரகள் மறுத்தனர. அரசியல தந்திரம், வன்முனற 
ஆகிய இரணடின் மூ்லமாக ஐதராப்பியர  
அவவினககுழுககன்ளத் ததாற்கடித்து அவரக்ளது 
இடஙகன்ளக னகப்பற்றினர. எணணிகனகயில 
மிகக குனறந்துவிட்ட அவரகள் இன்னறய 
தினம் தஙகளுக்கன ஒதுககப்பட்ட பகுதிகளில 
வாழகின்றனர.

அ்மரிககப் பூரவகுடிகள்
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தன்லவருமானார. ஆகதவ 
கு டி த ய ற் ற வ ா தி க ள் 
வி டு த ன ்ல 
்பறுவதற்காகப் தபானரத் 
் த ா ட ங க வி ல ன ்ல . 
வரிவிதிப்பும், வணிகத்தின் 
மீதான கட்டுப்பாடுகளுதம 
அ வ ர க ளு க கி ரு ந் த 
ம ன க கு ன ற க ்ள ா கு ம் . 
தஙகள் விருப்பத்திற்கு 
எதிராகத் தஙகள் மீது 
வரிவிதிககும் ஆஙகித்லய 
நாடாளுமன்றத்தின் உரினமககு எதிராக அவரகள் 
அனறகூவல விடுத்தனர. ‘‘பிரதிநிதித்துவம் 
இல்லாமல வரிவிதிப்பிலன்ல’’ என்பதத அவரகளின் 
புகழ்பற்ற தபார முைககமாக இருந்தது.
முதலாேது கணைஙகளின் மைா�ாடு, 
5 தசப்ைம்பர் 1774
 பாஸ்டன் துனறமுக நிகழவுக்ளால 
க ்ல க க ம ன ட ந் த 
இஙகி்லாந்து அரசு 
எதிரப்னப ஒடுகக தவணடும் 
என்று ஆனணயிட்டு 
்ஜனரல தகஜ் என்பானர 
மாசாசூசட்சின் ஆளுநராகப் 
பணியமரத்தியது. தமலும் 
பாஸ்டனுககுத் துருப்புகன்ள 
அ னு ப் பி ன வ த் த 
இஙகி்லாந்து அரசு ‘சகிகக 
முடியாத சட்டஙகள்’ எனும் 
சட்டத்னத இயற்றியது. 
அதில பாஸ்டனில சட்டத்னத 
மீறிச ்சயலபட்ட அனனவரும் னகது ்சய்யப்பட்டு 
விசாரனணககாக இஙகி்லாந்து ்காணடு 
்சல்லப்படுவர எனக கூறப்பட்டிருந்தது. 1774ஆம் 
ஆணடு தம மாதம் ்வரஜீனியா சட்டமன்றத்தில, 
தாமஸ் ்ஜபரசன் 1774ஆம் ஆணடு ஜூன் முதல 
நாள் உணணாவிரதம் மற்றும் வழிபாட்டுத் 
தினமாகக கனடப்பிடிககப்படும் என அறிவித்தார. 
இவவறிவிப்பிற்கு எதிரவினனயாக குடிதயற்றத்தின் 
ஆளுநர சட்டமன்றத்னதக கன்லத்தார. இதன் 
பின்னர உறுப்பினரகள் கணடஙகளின் மாநாடு 
நடத்துவதற்கான தீரமானத்னத வனரந்தனர. 
வினரவில ஏனனய குடிதயற்ற உறுப்பினரகளும் 
இவரகளுடன் இனணந்தனர. 1774ஆம் ஆணடு 
்சப்டம்பர மாதம் 5ஆம் நாள் முத்லாவது 
கணடஙகளின் மாநாடு பி்ல்டலபியாவில கூடியது. 
குடிதயற்றஙகளின் பிரதிநிதிகள் தீரமானஙகளின் 
மீது வாககளிகக மாநாடு ஒப்புக்காணடது. 
அதன்படி சகிகக முடியாத சட்டம் ்சல்லத்தககதல்ல 

தஙகள் மீது பனிககட்டி உருணனடகன்ள வீசிய 
கூட்டத்தின் மீது இஙகி்லாந்து இராணுவம் 
துப்பாககிசசூடு நடத்தியது. இத்துப்பாககிச சூட்டில 
ப்லர ்கால்லப்பட்டனர. இந்நிகழவு ‘பாஸ்டன் 
படு்கான்ல’ என வரணிககப்பட்டது. இதன் 
வின்ளவாகப் பத்திரினககள், சுவ்ராட்டிகள், 
துணடுப் பிரசுரஙகள் மூ்லம் தீவிரமான ஆஙகித்லயர 
எதிரப்புப் பிரசசாரம் தமற்்காள்்ளப்பட்டது. 
 இவ்வதிரப்புகள், புறககணிப்புகள் 
ஆகியவற்றின் வின்ளவாக இஙகி்லாந்து 
அரசு டவுன்்ஷணட் சட்டத்னத ரத்து ்சய்தது. 
இருந்ததபாதிலும் ததயின்லயின் மீது 
விதிககப்பட்ட வரி வி்லககப்படாமல நீடித்தது. 
இதன்மூ்லமாக கிைககிந்தியக கம்்பனி தனது 
ததயின்லனய அ்மரிககாவிற்குக ்காணடு 
்சன்று விற்று ்லாபம் ஈட்ட ஊககுவிககப்பட்டது. 
இம்முடிவு குடிதயற்றஙகன்ளச தசரந்த ததயின்ல 
வணிகத்திற்குப் பாதகமாய் அனமந்ததால 
அந்நியநாட்டுத் ததயின்லனயப் புறககணிப்ப்தனக 
குடிதயற்றஙகள் முடிவு தமற்்காணடன.
பாஸைன் வதநீர் விருந்து
 குடிதயற்றஙகன்ளச தசரந்ததார ப்ல 
இடஙகளில ததயின்ல இறககுமதி ் சய்யப்படுவனதத் 
தடுத்தனர. சாரலஸ்டவுனில ததயின்லனய இறககிய 
அவரகள் அனதத் துனறமுகக கிடஙகுகளித்லதய 
ததககி னவத்து பாழபடச ்சய்தனர. நியூயாரககிலும் 
பி்ல்டலபியாவிலும் ததயின்லனயச சுமந்து 
வந்த கப்பலகள் மறிககப்பட்டன. 1773 டிசம்பரில 
அ்மரிககப் பூரவகுடிமககன்ளப் தபால 
மாறுதவடம் பூணட சி்லர சரககுக கப்பலகளின் 
தமத்லறி அதிலிருந்து ததயின்லனயக கடலில 
வீசினர. பாஸ்டன் ததநீர விருந்து (Boston Tea 
Party) என வரணிககப்பட்ட இந்நிகழவு ்பரும் 
எணணிகனகயில கூடியிருந்த ஆதரவா்ளரகளுககு 
முன்பாக நனட்பற்றது. 
இசசவால இஙகி்லாந்திற்கும் 
கி ்ள ர ச சி யி ல 
ஈடுபட்டுள்்ள குடிதயற்ற 
நாடுகளுககுமினடதய தபார 
ஏற்படுவதற்கு வழிதகாலியது.
அதமைரிகக விடுத்லப் வபார்
 1774இல குடிதயற்ற நாடுகளுககும் 
இஙகி்லாந்திற்குமினடதய தபார ்தாடஙகுவதற்குச 
சற்று முன்பாக ஜாரஜ் வாஷிஙடன் ‘‘வட 
அ்மரிககாவிலுள்்ள சிந்திககத் ்தரிந்த எந்த்வாரு 
மனிதனும் சுதந்திரத்னத விரும்பமாட்டான்’’ எனக 
கூறினார. இருந்ததபாதிலும் அவரதான் குடிதயற்ற 
நாடுகளின் பனடகளுககுத் தன்லனமதயற்றார. 
பின்னர அ்மரிககக குடியரசின் முதல குடியரசுத் 

ஜாரஜ் வாஷிஙடன்

தாமஸ் ்ஜபரசன்
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தமற்்காள்்ள ஆனணயரகன்ள நியமித்தது. 
அஞசல துனற்யான்று நிறுவப்பட்டு அதன் 
தன்லனம அதிகாரியாகப் ்பஞசமின் பிராஙகிளின் 
அமரத்தப்பட்டார. அந்நிய நாடுகளின் உதவிகன்ளப் 
்பறுவதற்கான வாய்ப்புன்ளக கணடறியத் தனிக 
குழு்வான்றும் அனமககப்பட்டது.
பஙகர் குன்றுப் வபார்
 முத்லாவது ்பரும் தபாரான பஙகர குன்றுப் 
தபார 1775ஆம் ஆணடு ஜூன் திஙகள் 17இல 
மாசாசூசட்ஸில நனட்பற்றது. 2,200 வீரரகன்ளக 
்காணட வலினம வாய்ந்த இஙகி்லாந்துப் பனடகள் 
இருமுனற பின்வாஙக தநரந்தது. மூன்றாவது 
முயற்சியில இஙகி்லாந்து ்வற்றி ்பற்றாலும் 
ஏறத்தாை 1,000 வீரரகன்ளப் பலி்காடுத்தத 
அவ்வற்றினயப் ்பற்றது. இப்தபாருககுப் 
பின்னர வாஷிஙடன் அ்மரிகக இராணுவத்தின் 
த்ளபதியாகப் ்பாறுப்தபற்றார. மிக வினரவித்லதய 
ஆஙகித்லயப் பனடகள் பாஸ்டனிலிருந்து 
பின்வாஙகியது.
சுதந்திரப் பிரகைனம்
 1776ஆம் ஆணடு ஜனவரி மாதம் 
‘‘இயலபறிவு’’ (Common Sense) என்னும் 
நூல ்வளியிடப்பட்டது.  மிக அணனமயாக 
இஙகி்லாந்திலிருந்து அ்மரிககாவில குடிதயறிய 
தாமஸ் ்பயின் என்பவதர இனத எழுதினார. 
ஆஙகித்லய முடியாட்சிககுக கட்டுப்பட்டிருப்பனத 

என அறிவிககப்பட்டு தீரமானம் நினறதவற்றப்பட்டது. 
இஙகி்லாந்திற்கு எதிராகப் ்பாரு்ளாதாரத் தனட 
விதிககுமாறு இம்மாநாடு அனறகூவல விடுத்தது. 
கணடஙகளின் மாநாடு அ்மரிகக மககளின் 
உரினமப் பிரகடனத்னத  ஏற்றது.
இரணைாேது  கணைஙகளின் மைா�ாடு, 10 வமை 1775
 இரணடாம் கணடஙகளின் மாநாடு 
1775ஆம் ஆணடு தம மாதம் 10ஆம் நாள் 
பி்ல்டலபியாவில கூடியது. ஜான் ஆடம்ஸ், 
சாம் ஆடம்ஸ், ரிசசரடு ்ென்றி லீ, தாமஸ் 
்ஜபரசன் ஆகிதயார இம்மாநாட்டின் முககிய 
உறுப்பினரகள் ஆவர. பாஸ்டனில திரணடிருந்த 
பனடயினனர ‘கணடஙகளின் இராணுவம்’ என 
அறிவித்த இம்மாநாடு ஜாரஜ் வாஷிஙடனன 
அப்பனடயின்  தன்லனமத் த்ளபதியாக நியமித்தது. 
இஙகி்லாந்துடன் தற்காலிகப் தபார நிறுத்த 
ஒப்பந்த்மான்னறச ்சய்து்காள்்ள இன்னும் 
வாய்ப்புள்்ளதாக நம்பிய இம்மாநாடு பிரசசனனனய 
முடிவுககுக ்காணடுவர விருப்பம் ்தரிவிககும் 
ஆலிவ கின்ள  விணணப்ப மனுனவ இஙகி்லாந்து 
அரசருககு அனுப்பினவத்தது. தமலும் ‘‘ஆயுதம் 
தாஙகுவதற்கான ததனவயும் காரணமும்’’ எனும் 
பிரகடனம் ஒன்னறயும் ்வளியிட்டது.
 தபார ்தாடரந்த நின்லயில, கணடஙகளின் 
மாநாடு ஓர அரனசப் தபா்லதவ ்சயலபடத் 
்தாடஙகியது. 1775 ஜுன்ல மாதத்தில 
அ்மரிககப் பூரவகுடி மககத்ளாடு தபசசுவாரத்னத 

அ்மரிகக விடுதன்லப் தபார
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வணிகச சலுனககன்ளயும் வைஙகியது. இதனனத் 
்தாடரந்து 1778 ஜூன் மாதத்தில இஙகி்லாந்திற்கும் 
பிரான்சுககுமினடதய தபார மூணடது.
யார்கைவுன் தேறறி
 ்சப்டம்பர மாதம் ஜாரஜ் வாஷிஙடன் 
அ்மரிகக, பிரான்சு துருப்புகன்ளக ்காணட கூட்டுப் 
பனடயுடன் யாரகடவுனனத் தாககினார. 1781 
அகதடாபர 19இல காரன்வாலிஸ் சரணனடந்தார. 
1783இல பாரிஸ் அனமதி உடன்படிகனக 
னக்யழுத்தானது. இஙகி்லாந்து, அ்மரிகக ஐககிய 
நாடுகளின் சுதந்திரத்னத ஏற்றுக்காணடது. 
1781இல இஙகி்லாந்து பனடகள் யாரகடவுனிலிருந்து 
்வளிதயறியதபாது அ்மரிகக இராணுவ 
இனசககுழு ‘‘உ்லகம் தன்லகீைாய்  மாறியது’’ என்ற 
பாடன்ல இனசத்தனர. 
வி்ளவுகள்
 இப்தபாரின் உடனடி வின்ளவு அ்மரிககா 
சுதந்திரம் ்பற்றதாகும். முதன்முத்லாக ஒரு 
கா்லனியாதிககச சகதி கா்லனியாதிககத்திற்கு 
உட்பட்டவரக்ளால தூககி எறியப்பட்டது. அ்மரிகக 
ஐககிய நாடுகளில ஒரு குடியாட்சி அரசு ம்லர 
அது வழியனமத்தது. குடிதயற்ற நாட்டினர 
ஐதராப்பாவின் நி்லப்பிரபுத்துவச சமத்துவமற்ற 
நின்லயிலிருந்து விடுபட விரும்பி அதில ்வற்றியும் 
்பற்றனர. ஐதராப்பாவில அறி்வாளிக கா்லச 
சிந்தனனகன்ளப் பின்பற்றிய ப்லருககுச சுதந்திரப் 
பிரகடனத்தின் வாரத்னதகள் தஙகள் ்காள்னக 
நினறதவற்றமாகத் ்தன்பட்டன. 1776ஆம் ஆணடு 
சுதந்திரப் பிரகடனம் ”பிறப்பால அனனவரும் சமம்” 
எனக கூறியது. 
 1777 கா்லப் பகுதியில அனனத்துக 
குடிதயற்றஙகளும் எழுதப்பட்ட ஓர 
அரசிய்லனமப்னபப் ்பற்றிருந்தன. 
இவவரசிய்லனமப்புகள் தனிமனித உரினமகள், 
பத்திரினகச சுதந்திரம், மதச சுதந்திரம் 
ஆகியவற்னறப் பாதுகாத்தன. கணடஙகளின் 
மாநாடு, கூட்டனமப்பிற்கான விதிமுனறகன்ள 
வனரந்திருந்தது. அரசும் திருசசனபயும் 
தனித்தனியாகப் பிரிககப்பட்டன. தாமஸ் ்ஜபரசன் 
தன்னுனடய ்வரஜீனியா மதச சுதந்திர சட்டத் 
்தாகுப்பில மதச சுதந்திரத்னத அறிமுகம் 
்சய்திருந்தார. அது பின்னாளில அ்மரிகக அரசியல 
அனமப்பில இனணத்துக்காள்்ளப்பட்டது.
 இஙகி்லாந்திற்கு எதிராக வாஷிஙடன் பககம் 
நின்று ்தாடககம் முதல இறுதிப் தபாரான 1781ஆம் 
ஆணடு  நனட்பற்ற யாரகடவுன் தபாரவனர 
தபாரிட்ட ்லஃபாயட்  பி்ரஞசுப் புரட்சியின்தபாது 
பி்ரஞசு ததசியப் பாதுகாவ்லரகள் என்ற 
பனடப்பிரிவுககுத் தன்லனமதயற்றார. ்ஜபரசனின் 

விமரசித்த இப்பிரசுரம் முழுனமயான சுதந்திரம் 
தவணடும் எனக கூறியது. ்வகுவினரவில 
இப்பிரசுரத்தின் 1,00,000 பிரதிகள் 
விற்பனனயானது. ‘‘இயலபறிவு மககளின் 
மனஙகளில வலுவான மாற்றத்தினன 
ஏற்படுத்திக்காணடிருககிறது’’ என ஜாரஜ் 
வாஷிஙடன் கருத்துத் ்தரிவித்தார. 1776ஆம் 
ஆணடு ஜூன் 7இல ்வரஜீனியானவச 
தசரந்த ரிசசரடு ்ென்றி லீ சுதந்திரத்திற்கான 
தீரமானத்னத முன்்மாழிந்தார. ்பரும்ளவி்லான  
விவாதஙகளுககுப் பின்னர தாமஸ் ்ஜபரசன் 
எழுதிய  அ்மரிகக சுதந்திரப் பிரகடனம் 1776ஆம் 
ஆணடு ஜூன்ல மாதம் 4ஆம் நாள் இம்மாநாட்டில 
ஏற்றுக்காள்்ளப்பட்டு ்வளியிடப்பட்டது. 
இந்நான்ளதய அ்மரிககரகள் சுதந்திர தினமாகக 
்காணடாடிவருகின்றனர. 
வபார் 
 1776ஆம் ஆணடு ஜூன்ல திஙகள் 
2ஆம் நாள் ்ஜனரல தொவ என்பாரின் 
தன்லனமயி்லான ஆஙகித்லயர பனட 
இைந்தவற்னற மீட்கும் முயற்சினய தமற்்காணடது. 
வாஷிஙடன் ்லாங தீவிலிருந்து ்வளிதயறும் 
நின்லககு ஆ்ளானார. அ்மரிகக இராணுவத்தின் 
முககியப் பனடப்பிரிவு ்பன்சிலதவனியானவ 
அனடந்தது. ்ஜனரல தொவ நியூயாரககில 
குளிரகா்லம் கடந்து ்சல்லட்டும் எனக 
காத்திருந்த தவன்ளயில கிறிஸ்துமஸ் இரவன்று 
டிரன்டன் எனுமிடத்தில வாஷிஙடன் துணிசசல 
மிகுந்த தாககுதன்ல நடத்தினார. இஙகி்லாந்து 
நாட்டுப் பனடகள் பிரின்ஸ்டன் என்ற இடத்தில 
ததாற்கடிககப்பட்டன.
பிரான்சுைன் கூட்டு
 1777ஆம் ஆணடு குடிதயற்ற 
நாடுகன்ள இரு பிரிவுக்ளாகப் பிரிககும் 
தநாககத்தில இஙகி்லாந்து இராணுவம் 
வடகதகயிருந்து தமற்்காணட தாககுதல 
முயற்சி ததாலவியனடந்தது. இருந்ததபாதிலும், 
பி்ல்டலபியானவக னகப்பற்றுவதில அது ்வற்றி 
்பற்றது. பி்ல்டலபியாவுககு அருதகயுள்்ள ஒரு சிறிய 
நகரத்னதக னகப்பற்ற வாஷிஙடன் தமற்்காணட 
முயற்சிகன்ளக காரன்வாலிஸ் முறியடித்தார. 
ஆனால இஙகி்லாந்து நாட்டுப் பனடகள் சாரதடாகா 
என்னும் இடத்தில ததாற்கடிககப்பட்டன. 
இத்ததாலவியானது அ்மரிககாவுககும் 
பிரான்சுககுமினடதய கூட்டு ஏற்பட வழியனமத்தது. 
1778 பிப்ரவரி 6இல பிரான்ஸ், அ்மரிககா ஆகிய 
இரு நாடுகளும் இரணடு உடன்படிகனககளில 
னக்யழுத்திட்டன. அவற்றின்படி பிரான்ஸ், 
அ்மரிகக ஐககிய நாடுகன்ள அஙகீகரித்து 
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்சலவராக இருந்த நி்லவுனடனமயா்ளரகள் 
அடஙகிய ்பாதுமககள் ஆவர. மூன்றாவது 
வரககத்னதச தசரந்த அதாவது ்பாதுமககளின் 
பிரதிநிதிகள் பிரபுககளுககுத் தன்லவணஙகவும் 
அரசரின் ஆனணகளுககுப் பணியவும் மறுத்தனர. 
தஙகன்ளத் ததசியச சட்டமன்ற்மன அறிவித்துத் 
தாஙகள் கூடியிருந்த அனறயிலிருந்து அரசரால 
்வளிதயற்றப்பட்டதபாது, அஙதகயிருந்த ் டன்னிஸ் 
வின்ளயாட்டு னமதானத்தில ஒன்றுகூடின. 
அரசர ஓர அரசியல அனமப்னப வைஙகுகிறவனர 
கன்லந்துதபாவதிலன்ல என அவரகள் உறுதி 
தமற்்காணடனர. இவவாறாக 1789இல 
பிரான்ஸில புரட்சி ்தாடஙகியது.

்டன்னிஸ் னமதான உறுதி்மாழி

புரட்சி தேடித்ததறகான காரணஙகள்
அரசியல் காரணஙகள்
 பதினனந்தாம் லூயி தனது முப்பாட்டனான 
பதினான்காம் லூயிககுப் பின்னர அரச பதவிதயற்று 
ஐம்பத்்தான்பது ஆணடுகள் ஆட்சிபுரிந்தார. 
அரசன் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனல்ல, சட்டத்திற்கு 
உட்பட்டவதன என்பனத நிரூபித்த இஙகி்லாந்துப் 
புரட்சியிலிருந்தும் அப்புரட்சியின்தபாது 

உதவிதயாடு இவர 
‘மனிதன் மற்றும் 
கு டி ம க னி ன் 
உரினமகள் பற்றிய 
பிரகடனம்’ என்பனத 
எழுதினார. இனத 
பிரான்ஸின் ததசியச 
சட்டமன்றம் 1789 
ஆகஸ்ட் 27இல ஏற்றது.

II 

 9.2  பிதரஞசுப் புரட்சி

    அறிமுகம்
 பி்ரஞசுப் புரட்சி 1789ஆம் ஆணடு ் வடித்தது. 
பனைய முனறயி்லான (1789ஆம் ஆணடுப் 
புரட்சிககு முன்னர பிரான்சில நனடமுனறயிலிருந்த 
அரசியல சமூகஅனமப்பு முனற) பி்ரஞசு முடியாட்சி, 
எதிரப்புகள் ஏதுமற்ற 140 ஆணடு கா்ல ஆட்சினய 
அனுபவித்தது. பதினான்காம் லூயி மன்னரது 
ஆட்சியும், ்வரதச நகரின் பிரம்மாணடமான 
அரணமனனயும் பி்ரஞசு மன்னரகளின் வரம்பற்ற 
முடியாட்சியின், பிரான்ஸ் நாட்டின் தமன்னமயின் 
அனடயா்ளச சின்னஙக்ளாயின. இருந்ததபாதிலும் 
1789ஆம் ஆணடு தகானடக கா்லத்தில அரசரின் 
அதிகாரம் திடீ்ரன ஆட்டஙகாணத் ்தாடஙகியது. 
மன்னர பதினாறாம் லூயி 1789 தம மாதம் பிரான்ஸ் 
நாட்டின் நாடாளுமன்றமான எஸ்தடட்ஸ் ்ஜனரல  
(Estates General) கூட்டினார. இவவனமப்பு மூன்று 
வரககஙகளின் பிரதிநிதிகன்ளக ்காணடிருந்தது. 
அவரகள் மதகுருமாரகள் (சமயப் பணிகளுககாகப் 
பணியமரத்தப்பட்ட ஆணகளும் ்பணகளும்) 
பிரபுககள் மற்றும் வைககறிஞைரகள், பணம்பனடத்த 
வரத்தகரகள், வணிகரகள், வஙகியா்ளரகள், 

காரன்ோலிஸ: பிரபுககள் குடும்பத்தில பிறந்த இவர ஈட்டனிலும், தகம்பிரிட்ஜிலும் 
கலவி கற்றார. 1757இல இராணுவத்தில தசரந்தார. 1762இல தந்னதயார இறந்ததபாது 
இவர தகாமான் காரன்வாலிஸ் ஆன பின்னர இஙகி்லாந்து நாடாளுமன்றத்தின் 
தம்லனவயான பிரபுககள் அனவயில இடம்்பற்றார. அ்மரிகக விடுதன்லப் தபாரின்தபாது 
இவர தமற்்காணட தபார நடவடிகனககள் பாராட்டுககுரியனவயாக இருந்தன. சி்ல 
இடஙகளில அ்மரிககப் பனடகன்ளத் ததாற்கடித்த இவர இறுதியில யாரகடவுனில 
தனது பனடகளுடன் சரணனடந்தார. இத்ததாலவிககுப் பின்னும்  அடுத்தடுத்து வந்த 
இஙகி்லாந்து அரசாஙகஙகளின் நம்பிகனகககு உரியவராக இருந்து, ்தாடரந்து 
முககியப் பணிகளில பணியமரத்தப்பட்டார. 1786இல னநட் (knight) பட்டம் சூட்டப்பட்ட 
அவர அதத ஆணடில இந்தியாவில ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக கம்்பனியின் கவரனர 
்ஜனர்லாகவும், இராணுவத்தின் தன்லனமத் த்ளபதியாகவும் பணியமரத்தப்பட்டார.

காரன்வாலிஸ்

்லஃபாயட்
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நிதிப்பற்றாககுனற ஏற்பட்டது. அரசு வருமானத்தில 
பாதிய்ளவுப் பணம், வாஙகிய கடனுககு வட்டியாகச 
்சலுத்தப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட சூழநின்லயிலதான் 
பிரான்சு நாட்டு அரசர பதினாறாம் லூயி, பிரபுககள், 
மதகுருமாரகள், சாமானியரகள் ஆகிதயாரின் 
பிரதிநிதிகன்ளக ்காணட ஸ்தடட்ஸ் ்ஜனரன்லக 
(நாடாளுமன்றம்) கூட்ட தவணடிய கட்டாயத்திற்கு 
உள்்ளானார.
சமூகக காரணஙகள்
 ஏற்்கனதவ வறுனமயில வாடிய 
விவசாயிகளின் நின்ல ்தாடரந்து வறட்சியாலும் 
வின்ளசசலகள் ்பாய்த்துப்தபானதாலும் தமலும் 
தமாசமனடந்தது. இதன் வின்ளவாக ்ராட்டியின் 
வின்ல மிகவும் உயரந்தது. கிராமப்புறஙகன்ளச 
தசரந்த விவசாயிகளும் நகரப்புறஙகன்ளச தசரந்த 
னகவினனஞைரகளும் ்தாழி்லா்ளரகளுதம மிகவும் 
பாதிககப்பட்டாரகள். பதினாறாம் லூயி அரசரின் 
ஆட்சியின் ் தாடககக கா்லத்தில பட்டினிக க்லகஙகள் 
நனட்பற்றன. அவற்னறத் ்தாடரந்து விவசாயிகள் 
கி்ளரசசியில இறஙகினர. ்பருவாரியான 
மககள், ்தாழில ரீதியான பிசனசககாரரக்ளாக 
மாறினர. பிரான்சில பதி்னாரு ்லட்சம் 
பிசனசககாரரகள் இருப்பதாக 1777ஆம் ஆணடு 
அரசின் புள்ளிவிவரம் அறிவித்தது. விவசாயிகள் 
பசிதயாடிருந்தது உணவுககாக மட்டுமல்ல, 
விவசாய நி்லஙகளுககாகவும்தான். அவரகள் 
பிரபுககன்ளயும் மதகுருமாரகன்ளயும் ்வறுத்தனர. 
ஏ்னனில அவரகள் பலதவறு சிறப்புரினமகன்ளயும் 
சலுனககன்ளயும் அனுபவித்துவந்தனர. குறிப்பாக 
வரி ்சலுத்துவதிலிருந்து அவரகளுககு வி்லககு 
அளிககப்பட்டிருந்தது.
 மதகுருமாரகள் சிறுபான்னமயினராக, 
்மாத்தத்தில 1,30,000 நபரக்ளாகதவ 
இருந்ததபாதிலும் சமூகத்தில ஒப்பற்ற 
இடத்னத வகித்துவந்தனர. மதகுருமாரகள் 
்பாதுமககளிடமிருந்து அவரகளின் 
வருமானத்தில அல்லது வின்ளசசலில பத்தில 
ஒரு பஙனக ‘டித்’ (தசம பாகம்) எனும் ்பயரில 
வசூல ்சய்தனர. சிறுபான்னமயினராய் 
1,10,000 எணணிகனகயிலிருந்த பிரபுககள் 
மிகப் ்பரும் நி்லவுனடனமயா்ளரக்ளாய், 
பிரபுத்துவ உரினமகன்ள அனுபவித்து வந்தனர. 
விவசாயிகளிடமிருந்து அவரகள் நி்லமானிய 
வரிகன்ள வசூல ்சய்தனர. அவரகளின் 
நி்லஙகள் விவசாயிக்ளால உைப்பட்டன. 
விவசாயிகள் தஙகள் தானியஙகன்ள மாவாகத் 
திரிகக தவணடு்மன்றாலும் பிரபுககளுககுச 
்சாந்தமான ஆன்லகளிலதான் திரிகக தவணடும்.  
மரபுவழிப்பட்ட பரம்பனரப் பிரபுககள் ‘வாத்ளந்திய 
பிரபுககள்’ என அனைககப்பட்டனர. அவரகளுககு 

இஙகி்லாந்து அரசன் முத்லாம் சார்லஸின் தன்ல 
துணடிககப்பட்டதிலிருந்தும் பதினனந்தாம் லூயி 
பாடம் எதுவும் கற்றுக்காள்்ளவிலன்ல. 1774இல 
பதினனந்தாம் லூயினயத் ்தாடரந்து அவருனடய 
தபரன் பதினாறாம் லூயி அரியனண ஏறினார. அவர 
முற்றிலும் தனது மனனவி தமரி அன்டாய்்னட்டின் 
்சலவாககிற்குக கட்டுப்பட்டவராய் இருந்தார. அவரது 
மனனவி அவனரக காட்டிலும் ்தய்வீக அரசுரினமக 
தகாட்பாட்டில நம்பிகனக ் காணடிருந்தார. ் தய்வீக 
அரசுரினமக தகாட்பாட்டின்படி அரசன் இப்பூமியில 
கடவுளின் பிரதிநிதியாவார. ஆகதவ அவர தனது 
அனனத்துச ்சயலபாடுகளுககும் கடவுளுககு 
மட்டுதம பதில ்சால்லக கடனமப்பட்டவர. 
தவறு யாருககும் அவர வி்ளககம் தர தவணடிய 
அவசியமிலன்ல. அரசனும் அரசியும் மகக்ளால 
்வறுககப்பட்டனர.
தபாருளாதாரக காரணஙகள்
 பி ் ர ஞ சு ப் 
புரட்சி ்வடித்ததபாது 
பிரான்ஸ் ் பாரு்ளாதாரச 
சிககலகள் மிகக 
கா்லத்தினுள் பயணம் 
்சய்து்காணடிருந்தது. 
ஏைாணடுப் தபாரில 
பிரான்ஸ் பஙதகற்றதன் 
வி ன ்ள வ ா க ப் 
பிரான்சின் கருவூ்லம் 
க ா லி ய ா ன து . 
அப்தபாரில பிரான்ஸ் ததாலவியனடந்தது. 
அ்மரிககச சுதந்திரப் தபாரில பிரான்ஸ் 
பங்கடுத்ததால அதன் ்பாரு்ளாதாரநின்ல தமலும் 
தமாசமனடந்தது. ்வரதச மாளினகயில அரச 
குடும்பத்தினரும் பிரபுககளும் வாழந்த ஆடம்பரமான 
வாழகனகககும் அதற்கு தநரஎதிராகச சாதாரண 
மககளின் ்காடூரமான ஏழனமநின்லயி்லான 
வாழகனகககும் இனடதய ்பரும் இனட்வளி 
நி்லவியது. இதனால ஏழனமயில உைன்ற சாதாரண 
மககள் பதி்னட்டாம் நூற்றாணடின் பி்ரஞசுத் 
தத்துவ ஞைானிகளின் புதிய சித்தாந்தஙகன்ள 
ஏற்றுக்காணடனர. அரசரின் நிதியனமசசரக்ளான 
டரகாட், ் நககர, கத்லான் பினரன் ஆகிதயார ஒருவர 
பின்  ஒருவராக அரச குடும்பத்தின் ்ச்லவுகள் 
குனறககப்பட தவணடும், தமலும் முதலிரணடு 
பிரிவினரான பிரபுககள் மற்றும் மதகுருமாரகளின் 
மீதும் வரிகள் விதிககப்பட தவணடு்மன 
ஆத்லாசனனகன்ள வைஙகினர. அவரகளின் 
ஆத்லாசனனகள் நிராகரிககப்பட்டததாடல்லாமல 
அவரகள் அனனவரும் பதவிநீககம் ் சய்யப்பட்டனர. 
்நருககடினயச சமாளிப்பதற்காக அரசு ் பரும்ளவில 
கடன் வாஙகியதன் வின்ளவாகப் ்பரும் 

பதினாறாம் லூயி
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மாண்டஸ்கியூ

்சால்லப்படுவது, ‘‘நான் நீ ்சான்னனத ஏற்க 
மறுககிதறன். ஆனால அனதச ்சாலவதற்கான 
உன் உரினமனய என் உயினரக ்காடுத்தும் 
காப்தபன்” என்பதாகும்.
 மற்்றாரு மகத்தான எழுத்தா்ளர, 

வ ா ல த ட ரி ன் 
ச ம க ா ்ல த் த வ ரு ம் 
ஆனால அவனரக 
காட்டிலும் வயதில 
இ ன ்ள ய வ ரு ம ா ன 
ஜீன் தஜகஸ் ரூதசா 
(1712 – 1778) ஆவார. 
அவருனடய அரசியல 
கருத்துககள் ப்லருனடய 
மனஙகன்ளப் புதிய 

உறுதியான சிந்தனனக்ளால ஒளிதயற்றி புதிய 
முடிவுகன்ள தமற்்காள்்ளச ்சய்தது. மகத்தான 
பி்ரஞசுப் புரட்சிககு மககன்ளத் தயார ்சய்ததில 
இவரின் சிந்தனனகள் முககியப் பஙகாற்றின. 
தன்னுனடய ‘சமூக ஒப்பந்தம்’ (Social Contract) 
எனும் நூலில அவர பதிவு ்சய்துள்்ள புகழ வாய்ந்த 
கூற்று ‘‘மனிதன் சுதந்திரமாகப் பிறககிறான். ஆனால 
எஙகும் சஙகிலிக்ளால பினணககப்பட்டுள்்ளான்’’ 
என்பதாகும். மககளின் ்பாது விருப்பத்தால 
சட்டஙகள் ஆதரிககப்படும்தபாதுதான் அனவ 
மககன்ளக கட்டுப்படுத்தும் என அவர வாதிட்டார.
 ‘பாரசீக மடலகள்’, ‘சட்டத்தின் சாரம்’ (Spirit of 
Law) என்னும் நூலகன்ள 
எழுதிய மாண்டஸ்கியூ 
( 1 6 8 9 - 1 7 5 5 ) , 
சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக 
வாதாடினார. அவர 
‘அதிகாரப் பிரிவினன’ 
எனும் தகாட்பாட்னட 
மு ன் ன வ த் த ா ர : 
எந்த ஓர அரசில 
அதனுனடய மூன்று 
உறுப்புக்ளான சட்டம் 
இயற்றுதல, சட்டத்னதச ்சயலபடுத்துதல, 
நீதித்துனற ஆகியவற்றின் அதிகாரஙகள் சரியாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளததா அவவரசின் ஆட்சியிலதான் 
தனிமனிதச சுதந்திரம் சிறப்பாகப் பாதுகாககப்படும் 
என அவர எடுத்துனரத்தார. இந்த மூன்று 
உறுப்புகளில ஏதாவது ஒன்று அதிக அதிகாரத்னதத் 
தனதாககிக ்காள்்ள முயலனகயில தனடகன்ள 
ஏற்படுத்தி சமநின்லப்படுத்தும் என்றார.
 பாரீசில இதத கா்லப்பகுதியில 
கன்லகக்ளஞசியம் ஒன்று ்வளியிடப்பட்டது. 
இககன்லகக்ளஞசியம் தீதரா, ஜீன்-டி ஆ்லம்்பரட் 
ஆகிய சிந்தனனயா்ளரக்ளால வடிககப்பட்ட 

தவட்னடயாடும் உரினம வைஙகப்பட்டிருந்தது. 
இவரகள் உருவாகிக ்காணடிருந்த நடுத்தர 
வரககத்தினருககும் தஙகள் பணிககாகப் பிரபுத்துவ 
அந்தஸ்தால உருவாகியிருந்த  புதிய பிரபுத்துவ 
வரககத்தினருககும் எதிராக இருந்தனர. இத்தனகய 
பிரபுககள் அஙகிப் பிரபுககள் என அனைககப்பட்டனர.
 நடுத்தர வரககத்னதச தசரந்ததாரும் 
விவசாயிகளும் மூன்றாம் பிரினவச (Third 
Estate) தசரந்ததாராவர. இவரகளில ஒரு சி்லர 
முத்லாளித்துவ வரககத்னதச தசரந்ததார 
(பூரஷவாககள்) உரினமகன்ளப் ்பற்றவரக்ளாய் 
இருந்ததபாதிலும் மூன்றாம் பிரினவச 
தசரந்தவரகளில ்பரும்பாத்லார விவசாயிக்ளாவர. 
விவசாயிகள் அரசுககு ்டய்த்ல (நி்லவரி), 
கா்பலத்ல (உப்பு வரி) தபான்ற வரிகன்ளச 
்சலுத்தினர. தமலும் சான்லகள் அனமத்தல 
தபான்ற ்பாதுப் பணிகளுககு ‘காரவி’ எனப்படும் 
இ்லவச உனைப்னபயும் வைஙகினர. இவவாறு 
அரசர, பிரபுககள், மதகுருமாரகள்  ஆகிதயாரால 
்பருஞசுனமகன்ளச சுமகக தநரந்த  விவசாயிகள் 
பட்டினியால இறககதநரிடும் என்ற நின்லயில 
விரகதியுற்றிருந்தனர.
பிதரஞசுத் தத்துேஞானிகளிைமிருந்து தபற்ற 
உத்வேகம்
 பிரான்சில பதி்னட்டாம் நூற்றாணடில 
குறிப்பிடத்தகுந்த சிந்தனனயா்ளரகளும் 
எழுத்தா்ளரகளும் வாழந்துவந்தனர. இககா்லப் 
பகுதினயச தசரந்த ்பரும்புகழ்பற்ற பகுத்தறிவு 
மற்றும் அறிவியல பற்றி எழுதிய எழுத்தா்ளர வாலதடர 
(1694–1778) ஆவார. அவர சினற பிடிககப்பட்டு 
நாடு கடத்தப்பட்டதபாது ்ஜனிவாவிற்கு அருதக 
ஃ்பரனி என்ற இடத்தில வசித்தார. வாலதடர, 
மாண்டஸ்கியூ (1689–1755), ரூதசா ஆகிதயார 
அன்று பிரான்சில நி்லவிய நின்லனமகன்ள 
விமரசித்தனர. வாலதடர எழுத்தாற்றல 
்காணடவரும் ்சயலபாட்டா்ளருமாவார. தனது 
எழுத்துககளில திருசசனபனயக கடுனமயாக 
விமரசித்தார. கான்டீட் 
(Candide) வாலதடரின் 
மிகவும் புகழ ்பற்ற 
நூ்லாகும். அவருனடய 
புகழ ்பற்ற தமற்தகாள் 
‘‘முட்டாள்தனமானவற்னற 
உன்னன நம்பச ்சய்ய 
மு டி ந் த வ ர க ்ள ா ல 
உ ன் ன ன 
அககிரமஙகன்ளச ்சய்ய 
னவககவும் முடியும்”. 
ஒருமுனற அவர ஆசசரியமாகச ்சான்னதாகச 

வாலதடர

ரூதசா
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ததசியச சட்டமன்றத்திற்கு வினரந்து ்சயலபடும் 
னதரியத்னதக ்காடுத்தன.

பாஸ்டில சினறயின் வீழசசி

வதசியச் சட்ைமைன்்றம்
 மிதவாதத் தாரா்ளவாதிகன்ளக 
்காணடிருந்த ததசியச சட்டமன்றம் இஙகி்லாந்து, 
அ்மரிககா ஆகிய நாடுகளில உள்்ளனதப் தபா்ல 
ஓர அரசிய்லனமப்னப உருவாகக விரும்பியது. 
இவரகளின் தன்லவர மிரபு என்பவராவார. 
இந்தச சட்டமன்றம் நடுத்தர வரககத்தினரால 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. விவசாயிகளுககும் 
சாமானியரகளுககும் இதில பிரதிநிதித்துவம் 
அளிககப்படவிலன்ல. ததசியச சட்டமன்றமானது 
பணனண அடினமமுனற, நி்லப்பிரபுத்துவத் 
தனியுரினமகள், வரிககட்டுவதிலிருந்து 
பிரபுககளுககும் மதகுருமாரகளுககும் 
அளிககப்பட்டிருந்த வி்லககு, அவரகளுககு 
வைஙகப்பட்டிருந்த பட்டஙகள், நி்லப்பிரபுத்துவ 
நீதிமன்றஙகள் ஆகியனவற்னற ஒழித்துக 
கட்டியது. இதனனத் ்தாடரந்து ‘‘மனிதன் 
மற்றும்  குடிமகனின் உரினமகள் பிரகடனம்’’ 
இயற்றப்பட்டது.
 இப்பிரகடனத்தின் உள்்ளடககம் 
அ்மரிககச சுதந்திரப் பிரகடனத்திலிருந்து 
்பறப்பட்டதாகும். ஆனால அ்மரிககப் பிரகடனம் 
சுருககமாக இருந்தது. பி்ரஞசுப் பிரகடனம் 
விரிவானதாக அனமந்தது. மனிதனின் உரினமகள் 
என்பது சமத்துவம், சுதந்திரம், மகிழசசி ஆகிய 
உரினமகன்ள உள்்ளடககியதாகவும் அவற்னற 
உறுதிப்படுத்துவதாகவும் அனமந்தன. ததசியச 
சட்டமன்றம் தவறுசி்ல சீரதிருத்தஙகன்ளயும் 
அறிமுகம் ் சய்தது. திருசசனபயின் ் பரும்ளவி்லான 
்சாத்துககன்ளப் பறிமுதல ்சய்தது. நிரவாக 
அனமப்பு நன்கு ்சயலபட நாடு 80 பிரிவுகன்ளக 
்காணடதாகப் பிரிககப்பட்டது. பனைய 
நி்லப்பிரபுத்துவ  நீதிமன்றஙகள் ஒழிககப்பட்டுப் 
புதிய சிறப்பான நீதிமன்றஙகள் உருவாககப்பட்டன.

கட்டுனரக்ளால நிரம்பியிருந்தது. 
இத்தத்துவவாதிகளும் சிந்தனனயா்ளரகளும் 
மதச சகிப்பின்னமனயச சாடினர.  ஒரு சி்லதர 
அனுபவிககும் அரசியல சமூகச சலுனககன்ள 
எதிரத்தனர. ்பரும்பா்லான சாதாரண மககன்ளச 
சிந்திககனவப்பதிலும் ்சயலபடத் தூணடுவதிலும் 
்வற்றி ்பற்றனர.

அதமைரிகக விடுத்லப் வபார்
 1776இல ்வடித்த, அ்மரிககப் புரட்சி  
அ்மரிககக குடியரசு நிறுவப்பட்டதில முடிந்தது. இது 
பி்ரஞசுப் புரட்சிககு ஓர உந்துசகதியாகவும், மாதிரி 
வடிவமாகவும் திகழந்தது. இஙகி்லாந்திற்கு எதிராக, 
அ்மரிகக மககளுககு ஆதரவாக இவவிடுதன்லப் 
தபாரில பிரான்ஸ் பஙதகற்றது. இப்பஙதகற்பு 
பி்ரஞசுப் புரட்சியின் மீது இரு வனககளில 
தநரடியான தாககஙகன்ள ஏற்படுத்தின: முதலில 
பி்ரஞசுக கருவூ்லத்திற்குப் ்பரும் ்ச்லவீனத்னத 
ஏற்படுத்தியது. இரணடாவது அ்மரிகக விடுதன்லப் 
தபாரில பஙதகற்ற ்லஃபாயட் தபான்ற பி்ரஞசு 
வீரரகள் மகக்ளாட்சிக தகாட்பாடுகத்ளாடு நாடு 
திரும்பி பி்ரஞசுப் புரட்சியில முககியப் பஙகு 
வகித்தனர.

பிதரஞசுப் புரட்சியின் வபாககு
பாஸடில் சி்்றயின் வீழச்சி
 அரசரால ்வளிதயற்றப்பட்ட 
சாமானியரகளின் பிரதிநிதிகள் ்டன்னிஸ் 
னமதானத்தில ஒன்று கூடி தஙகள் 
பிரசசனனகளுககுத் தீரவு கினடககும்வனர 
கன்லந்து ்சலவதிலன்ல என உறுதிதயற்றனதத் 
்தாடரந்து ் நருககடி முற்றியது. அரசர இவரகன்ளக 
கன்லககப் பனடகன்ளப் பயன்படுத்த முயன்றார. 
அவருனடய வீரரகத்ள அவரது ஆனணகளுககுப் 
பணிய மறுத்தனர. இதனனத் ்தாடரந்து தனது 
நாட்டு மககன்ளச சுட்டுத்தள்ளுவதற்காக அரசர 
லூயி அயலநாட்டுப் பனடகன்ளத் தருவிப்பதற்கான 
சதி ஆத்லாசனனகளில ஈடுபட்டார. இதனால 
ஆத்திரமனடந்த மககள் 1789 ஜூன்ல 14இல 
பாரிஸ் நகரில கி்ளரசசியில இறஙகினர. 
அவரகள் பாஸ்டில சினறனயத் தகரத்து அஙதக 
சினறனவககப்பட்டிருந்தவரகன்ள விடுதன்ல 
்சய்தனர. பாஸ்டில சினறயின் வீழசசி புரட்சியில 
முககியத் திருப்புமுனனயாகும். இதன் நினனவாக 
ஜூன்ல14ஆம் நாள் இன்றுவனர பிரான்சில ததசிய 
தினமாகக ்காணடாடப்படுகிறது. இதனனத் 
்தாடரந்து நாடு முழுவதும் நனட்பற்ற எழுசசிகள் 
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அரசர உள்ளிட்ட அரச குடும்பத்தினர அனனவனரயும் 
சூழந்து்காணடு அவரகன்ளத் தஙகத்ளாடு பாரிஸ் 
நகரத்திற்கு வரக கட்டாயப்படுத்தினர.
தேர்வனஸுககுத் தப்பிவயாடுதல்
 அரசரின் நின்ல ்மன்தமலும் 
ஆட்டஙகணடது. ததசியச சட்டமன்றம் இயற்றிய 
சட்டஙகன்ள அவரால தாஙகிக்காள்்ள முடியவிலன்ல. 
பாரீனஸ விட்டுத் தப்பிதயாட முடிவு ்சய்தார. ஒரு 
தவன்லககாரனரப் தபால தவடமணிந்து தனது 
குடும்ப உறுப்பினரகளுடன் ்வரதன என்னும் 
எலன்லதயார நகருககுத் தப்பிச ்சன்றார. 
இருந்ததபாதிலும் ஓர அஞசலதுனறப் பணியா்ளரால 
அனடயா்ளம் காணப்பட்டு ததசியப் பாதுகாப்புப்பனட 
வீரரக்ளால னகது ்சய்யப்பட்டு பாரீஸ் நகருககு 
அனைத்துவரப்பட்டார. அதுமுதல அவர பாரிஸ் நகரில 
ஒரு சினறக னகதியாகதவ இருந்தார. 
தஜவராணடியரும் வஜகவகாபியரும்
 தாரா்ளவாதத்தன்னம ் காணட மிதவாதிகள் 
குனறந்தபட்ச அதிகாரஙகன்ளக ்காணட 
வனரயறுககப்பட்ட முடியாட்சினய அனமகக 
விரும்பினர. இவரகள் தஙகன்ள ்ஜதராணடியர 
கட்சியினர என்றனைத்துக ்காணடனர. 
தீவிரவாதத்தன்னம ்காணட குடியரசுவாதிகள் 
தஜகதகாபியராவர. இவரகன்ளத் தவிரப் 
புரட்சியின்தபாது பிரான்சிலிருந்து தப்பிச ்சன்று 
்வளிநாடுகளில குறிப்பாக இஙகி்லாந்தில குடிதயறிய 
பிரான்ஸ் நாட்டுப் பிரபுககள் புரட்சிககு எதிராகத் 
்தாடரந்து சதி ்சய்து்காணடிருந்தனர. இவரகள் 
குடிதயறிகள் (Emigres) என அனைககப்பட்டனர. 
பிரான்ஸ் நாட்டுப் ்பரும்பான்னம மககளின் 
தப்ரழுசசியால திகி்லனடந்த ஐதராப்பாவின் 
அனனத்து அரசரகளும் தபரரசரகளும் புரட்சிகர 
பிரான்சுககு எதிராக அணி திரணடனர. 
1791 ஆம் ஆணடின் அரசியல்மைப்பு
 1791ஆம் ஆணடு ்சப்டம்பர மாதம் ததசியச 
சட்டமன்றம் தனது முதல அரசிய்லனமப்னப 
உருவாககியது. அரசிய்லனமப்புககு உட்பட்ட 
முடியாட்சி முனறனய அது முன்னவத்தது. 
750 உறுப்பினரகன்ளயும் ஒதர அனவனயயும் 
்காணட சட்டமன்றம் பரிந்துனரககப்பட்டது. 
குறிப்பிட்ட அ்ளவு ்சாத்துனடயவரகளுகதக 
வாககுரினம வைஙகப்பட்டது. அரசதர நிரவாகத்தின் 
தன்லவராகத் ்தாடரவார என்றும் ஆனால 
அவருனடய அதிகாரஙகள் ்பரும்ளவில 
குனறககப்பட்டிருககும் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது. 
ஆனால பாஸ்டில சினறனய உனடத்த ்பாதுமககள் 
இவதவறுபாடுகளில திருப்தியற்றவரக்ளாயினர. 
தஙகளின் புரட்சிகர சகதிககு அவரகள் 

மனிதன் மற்றும் 
கு டி ம க னி ன் 
உரினமகள் பிரகடனம்: 
இப்பிரகடனம் ்லஃபாயட், 
தாமஸ் ்ஜபரசன், 
மிரபு ஆகிதயாரக்ளால 
எழுதப்பட்டது. மனிதரகள் 
ம னி த ர க ்ள ா ய் 
இ ரு ப் ப தி ன ா த ்ல த ய 
இயலபாகதவ சி்ல உரினமகன்ளப் 
்பற்றுள்்ளாரகள் என்பனத உறுதிப்படுத்தும் 
இயற்னக விதினய இது அடிப்பனடயாகக 
்காணடது. அவவுரினமகள் உ்லகம் 
தழுவியனவ அனனத்து இடஙகளிலும் 
அனனத்துக கா்லஙகளிலும் ் சல்லத்தககனவ. 
அறி்வாளிக கா்லத்துத் தத்துவஞைானிக்ளால 
ஈரககப்பட்டு எழுதப்பட்ட இப்பிரகடனம் 
பி்ரஞசுப் புரட்சியினுனடய ்லட்சியஙகளின் 
சாரத்னத வி்ளககுவதாய் அனமந்தது. 
உ்லக்ளாவிய அ்ளவில சுதந்திரமும் 
ஜனநாயகமும் தனைத்ததாஙகுவதில ்பரும் 
தாககத்னத இப்பிரகடனம் ஏற்படுத்தியது.

மிரபு

தேர்தசயல்ஸ வ�ாககி அணிேகுப்பு

்வர்சய்லஸ் தநாககி அணிவகுப்பு

 எப்படியிருந்ததபாதிலும், பாரிஸ் நகரில 
்நருககடிகள் முற்றின. ்ராட்டியின் வின்ல வாஙக 
முடியாத அ்ளவுககு அதிகரித்ததால க்லகஙகள் 
்வடித்தன. பாரிஸ் நகரப் ் பணகள் அரசனிடமிருந்து 
்ராட்டினயப் ்பறுவதற்காக ்வர்சய்லஸ் 
அரணமனனனய தநாககிப் தபரணியாய்ப் 
புறப்பட்டுச ்சன்றனர. கூட்டம் ஆகதராஷமான  
மனநின்லனயக ்காணடிருந்தது. தஙகளுககு 
்ராட்டி வைஙக தவணடு்மனக கூட்டத்தினர 
தகாரிகனகக குரல எழுப்பினர. உடனடியாக 
்ராட்டிகள் விநிதயாகம் ்சய்யப்பட தவணடு்மன 
அரசர ஆனண பிறப்பித்ததபாதிலும் கூட்டத்தினர 
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வலினம மிகக பனடனய 
உருவாககியது. இது 
குறிப்பாக ஆஸ்திரியாவிற்கும் 
பிரஷயாவிற்கும் எதிராக 
த ம ற் ் க ா ள் ்ள ப் ப ட் ட 
ந ட வ டி க ன க ய ா கு ம் . 
பின்னர பி்ரஞசுக குடியரசு 
இஙகி்லாந்ததாடும் தமாத 
தநரந்தது. இவற்றின் 
காரணமாகப் புதிய 
அரசால உள்நாட்டுச 
சமூகப் பிரசசனனகளில 
தபாதிய கவனம் ்சலுத்த 
முடியவிலன்ல. 
 புரட்சிககு முந்னதய 
ஆ ட் சி மு ன ற யி லி ரு ந் து 
முற்றிலும் வி்லகும் 
தநாககத்தில ததசியப் தபரனவயானது பிரான்ஸ் 
நாட்டுககாகப் புதிய குடியரசின் நாள்காட்டினய 
அறிமுகம் ்சய்தது. பனைய நாள்காட்டியில 
இடம் ்பற்றிருந்த மதம் சாரந்த ்பயரகளும் 
குறிப்புகளும் நீககப்பட்டன. ஒரு வாரம் என்பது 
பத்து நாட்கன்ளக ்காணடதாக மாற்றப்பட்டது. 
மதசசாரபற்ற இந்நாட்காட்டியில பன்னிரணடு 
மாதஙகளுககும் இயற்னகச சகதிகளின் ்பயரகள் 
சூட்டப்பட்டன. நாட்களுககுச சூட்டப்பட்டிருந்தப் 
புனிதரகளின் ்பயரகளும் கிறித்துவ விைாககளின் 
்பயரகளும் நீககப்பட்டு ஒவ்வாரு நாளுககும் 
வினத, மரம், ம்லர, கனி, வி்லஙகுகள், கருவிகள் 
ஆகியவற்றின் ்பயரகள் சூட்டப்பட்டன. (குடியரசின் 
புதிய நாள்காட்டி ்நப்தபாலியனால 1806 ஜனவரி 
முதல நாள் னகவிடப்பட்டது.) நனடமுனறயிலிருந்த 
அ்ளனவ முனறகள் மாற்றப்பட்டு கித்லாகிராம், மீட்டர 
ஆகியவற்னற அடிப்பனடயாகக ்காணட ்மட்ரிக 
முனற அறிமுகம் ்சய்யப்பட்டது. 
 1793ஆம் ஆணடு ் சப்டம்பர மாதம் தபரனவ 
‘சந்ததகத்துககுரியவர சட்டம்’ என்னும் சட்டத்னத 
நினறதவற்றியது. அதன்படி புரட்சிககு எதிரானவரகள் 
எனச சந்ததகிககப்படுபவரகன்ளக னகது 
்சய்யும் அதிகாரமும் குழுவிற்கு வைஙகப்பட்டது. 
ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னர தபரனவயின் 
்ஜதராணடின் கட்சினயச 
தசரந்த இருபத்திரணடு 
உறுப்பினரகள் புரட்சிகர 
நீ தி ம ன் ற த் த ா ல 
விசாரிககப்பட்டு மரண 
தணடனன விதிககப்பட்டனர. 
இவவாறு பயஙகரவாத  ஆட்சி 
துவஙகியது.

தவ்றாரு வடிகான்லக கணடு்காணடனர. 
அதுதவ பாரிஸ் கம்யூன் ஆகும். பாரிஸ் கம்யூன் 
மககத்ளாடு தநரடித் ்தாடரபு ்காணடிருந்தது. 
இககம்யூன் மிதவாதப் தபாககுனடய மத்தியத்தர 
உறுப்பினரகன்ளக ்காணட ததசியச 
சட்டமன்றத்திற்குப் தபாட்டியாக மாறியது.
குடிவயறியேர்களும் புரட்சிகரப்வபாரும்
 1792 ஆகஸ்டு 
மாதத்தில அரசருனடய 
அ ர ண ம ன ன ன ய த் 
தாககவும் ஆனண 
பிறப்பித்தது. அரசன் 
தன்னுனடய சுவிட்சர்லாந்து 
நாட்டுக காவ்லரகன்ள 
மககன்ள தநாககிச சுடுமாறு 
ஆனண பிறப்பித்தாலும் 
அவர முடிவில பதவிநீககம் 
்சய்யப்பட்டு சினறயி்லனடககப்பட்டார. 
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு காவ்லரகள் நடத்திய 
துப்பாககிச சூட்டில ப்லர ் கால்லப்பட்டதால ஆத்திரம் 
்காணட ்பாதுமககள் அரச ஆதரவா்ளரகன்ள 
மாரட் என்பவரின் தன்லனமயில தவட்னடயாடினர. 
்சப்டம்பர மாதம் 2ஆம் நாள் ்தாடஙகி மூன்று 
நாட்களில மாற்றுக கருத்துனடய எதிரிகள் என்ற 
சந்ததகத்தின் தபரில 1,500 நபரகள் னகது 
்சய்யப்பட்டுச சினறயில அனடககப்பட்டனர. 
விசாரனணககுப் பின்னர அவரகள் அனனவரும் 
்கால்லப்பட்டனர. பிரான்ஸ் நாட்டு வர்லாற்றில இது 
‘் சப்டம்பர படு்கான்ல’ என அனைககப்படுகிறது. 
அதத மாதத்தில வாலமி தபாரகக்ளத்தில ஆஸ்திரிய 
மற்றும் பிரஷயப் பனடகன்ளப் பி்ரஞசுப் பனடகள் 
்வற்றி ்காணடன. இவ்வற்றி புரட்சினயக 
காப்பாற்றியது. 1792 ்சப்டம்பர 21ஆம் நாள் ததசியப் 
தபரனவ கூடியது.
வதசியப் வபர்ேயும் (National Convention) 
பயஙகரோத ஆட்சியும் ( ஜூன் 1793 – ஜூ்ல1794)
 புதிய அரசியல அனமப்பின்படி ததரதலகள் 
நனட்பற்று அதனடிப்பனடயில உருவாககப்பட்ட 
ததசியப் தபரனவ கூடியது. கூடியவுடன் அது 
தமற்்காணட முதல பணி பிரான்னசக குடியரசு  
நாடாக அறிவித்ததாகும். பதினாறாம் லூயி 
விசாரிககப்பட்டு மரணதணடனனககுள்்ளானார. 
அவர கில்லட்டின் எனும் ்கான்லக கருவியில 
்கால்லப்பட்டார. அதத கில்லட்டினுனடய படிகளில 
ஏறி நின்று்காணடு புரட்சியின் மா்பரும் 
தன்லவரான டாணடன் கூடியிருந்த மககளினடதய 
உனரயாற்றினார. ஏனனய ஐதராப்பிய அரசரகளுககு 
தநரடிச சவால விடுத்தார. புதிய பி்ரஞசுக குடியரசு 
கட்டாய இராணுவச தசனவச சட்டத்தின் மூ்லம் 

மாரட்

டாணடன்

தராபஸ்பியர
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1349. புரட்சிகளின் கா்லம் 

த�ப்வபாலியன்

எதிராகத் திரும்பியது. மறுநாள் தராபஸ்பியர 
கில்லட்டினுககு அனுப்பப்பட்டார.
 தராபஸ்பியரின் வீழசசியுடன் பயஙகரவாத 
ஆட்சியும் முடிவுககு வந்தது. ததசியப் தபரனவயின் 
சரவாதிகாரியாகத் திகழந்த தராபஸ்பியர 
தநரனமயானவராக, நாட்டுப்பற்றுனடயவராக, 
நாணயமானவராக இருந்ததபாதிலும் தன்னுடன் 
பணியாற்றிய ப்லனர கில்லட்டினுககு 
அனுப்பியதால அவப்்பயனரப் ்பற்றார. 1795 
அகதடாபரில ததசியப் தபரனவ கன்லககப்பட்டு 
ஐந்து உறுப்பினரகன்ளக ்காணட இயககுநர குழு 
ஆட்சிப் ்பாறுப்தபற்றது.
 இயககுநர குழுவின் ஆட்சியும் அற்ப 
ஆயுள் ்காணடதாகதவ 
இருந்தது. இவவியககுநர குழு 
அகற்றப்பட்டு ் நப்தபாலியனன 
முதல கான்ச்லாகக 
்காணட கான்சத்லட் ஆட்சி 
்பாறுப்தபற்றது. பின்னர 
அதுவும் ஒழிககப்பட்டு 
்நப்தபாலியன் பிரான்ஸ் 
நாட்டின் தபரரசனாகத் 
தனககுத்தாதன முடிசூட்டிக ்காணடார. இவவாறு 
்லட்சியவாதிகளின் கனவுகன்ளயும் ஏனைகளின் 
நம்பிகனகனயயும் சினதககும் வனகயில புரட்சி 
ததாலவியனடந்தது. இருந்ததபாதிலும் குடியரசுக 
்காள்னகயும், சுதந்திரம், சமத்துவம், சதகாதரத்துவம் 
எனும் தகாட்பாடுகளும் எதிரகா்லச சந்ததியினர மீது 
்தாடரந்து ்சலவாககு ்சலுத்தியது.
பிதரஞசுப் புரட்சியின் தாககம்
 பி்ரஞசுப் புரட்சி ப்ல நீடித்த வின்ளவுகன்ள 
ஏற்படுத்தியது. அது பிரான்சில வரம்பற்ற 
முடியாட்சி முடிவனடந்ததன் அனடயா்ளமாயிற்று. 
அனனத்து நி்லப்பிரபுத்துவத் தனியுரினமகளும், 
மதகுருமாரகளின் அதிகாரஙகளும் ஒழிககப்பட்டன. 
பலதவறு பிரிவுகன்ளச தசரந்த மககன்ள 
ஒருஙகினணத்த இப்புரட்சி அரசின் வலினம 
்பருகுவதற்கு வழியனமத்துக ்காடுத்தது. ததசியம் 
என்ற சிந்தனன வ்ளரவதற்கும், ஓர உறுதியான 
நடுத்தர வரககம் உதயமாவதற்கும் இப்புரட்சி 
வழிதகாலியது.
 இப்புரட்சி மககளின் இனறயாணனமனய 
உயரத்திப் பிடித்தது. ஐதராப்பாவில தாரா்ளவாத 
அரசிய்லனமப்னபக ்காணட அரசுகள் 
உருவாவதற்கு இப்புரட்சி அடித்த்ளமிட்டது. சுதந்திரம், 
சமத்துவம், சதகாதரத்துவம் எனும் தகாட்பாடு உ்லகம் 
முழுவதும் சுதந்திரத்னத தநசிப்தபாரின் தாரக 
மந்திரமானது. இப்புரட்சி ஐதராப்பாவிலும் ஏனனய 
இடஙகளிலும் பின்னான்ளய தாரா்ளவாத ஜனநாயக 
அரசியல இயககஙகளுககு உத்தவகம் அளித்தது.

 டாணடன், ்ெரபரட், தராபஸ்பியர 
ஆகிதயார ததசியப் தபரனவயின் முககியத் 
தன்லவரக்ளாய் உருவாயினர. இருந்ததபாதிலும் 
அவரகள் ப்ல விசயஙகளில முரணபட்டிருந்தனர. 
்பாதுப் பாதுகாப்புக குழுனவத் தனது 
கட்டுப்பாட்டில னவத்திருந்த தராபஸ்பியர தனது 
எதிரிகன்ளத் தீரத்துக கட்டினார. ்வணடி 
பகுதியில கட்டாய இராணுவச தசனவக்கதிராக 
விவசாயிகள் ்பரும் கி்ளரசசியில ஈடுபட்டனர. 
்வணடி கி்ளரசசி மிகக ்காடூரமான முனறயில 
அடககப்பட்டது. கிறித்தவத்திற்கு எதிராக 
வலுவான இயகக்மான்று நனட்பற்றது. 
இவவியககத்னத நடத்தியவரகள் பகுத்தறினவப் 
பின்பற்றும்படி கூறினர. பாரிஸ் நகரில தநாட்ரிடான் 
திருகதகாவிலில சுதந்திரத்திற்கும் பகுத்தறிவிற்கும் 
்பரும்விைா எடுககப்பட்டது.  ஆனால, தராபஸ்பியர 
மத விசயஙகளில பனைனமவாதியாவார. 
அவதரா  டாணடதனா இவவியககத்னத 
அஙகீகரிககவிலன்ல. இவவிைானவ நடத்திய 
்ெரபரட்டும் அவரின் ஆதரவா்ளரகளும் 
கில்லட்டினுககு இனரயாககப்பட்டனர. இதனால 
தஜகதகாபியன் கட்சியில முதல பி்ளவு ஏற்பட்டது.
 ்பரும் எணணிகனகயி்லான மககன்ள 
கில்லட்டின் ்கான்லக கருவியால தராபஸ்பியர 
்காலவனதத் டாணடனும் தவறு சி்லரும் 
எதிரத்தனர. அதனால அவரகளும் ் கால்லப்பட்டனர. 
தற்தபாது மககளிடமிருந்து முற்றிலுமாக அந்நியமாகி 
நின்ற தராபஸ்பியர எதிரிக்ளால சூைப்பட்டார. 
தராபஸ்பியரும் அவரின் சிறு குழுவினரும் 
பயஙகரவாதத்னத தமலும் தீவிரப்படுத்த 
விரும்பினர. சந்ததகத்திற்குரியவர சட்டம், தவறான 
்சய்திகன்ளப் பரப்புவதன் மூ்லம் மககன்ளப் 
பிரிப்பதும், தூணடிவிடுவதும் தணடனனககுரிய 
குற்ற்மன அறிவித்தது. இசசட்டத்தின் அடிப்பனடயில 
ஏரா்ளமான மககள் னகது ்சய்யப்பட்டு 
விசாரிககப்பட்டு மரணதணடனன வைஙகப்பட்டனர. 
பயஙகர ஆட்சி நாற்பத்தாறு நாட்கள் நீடித்தது. 
1794 ஜூன்ல 27இல ததசியப் தபரனவ திடீ்ரன 
தராபஸ்பியருககும் அவரின் ஆதரவா்ளரகளுககும் 

கில்லட்டின்
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மீள்பார்்ே

I அதமைரிகக விடுத்லப் வபார்
��அ்மரிககா கணடறியப்பட்டனதத் ் தாடரந்து அஙகு ஐதராப்பியக குடிதயற்றஙகள் உருவாககப்பட்டதும், 

ஏனனய ஐதராப்பிய சகதிகன்ள ்வற்றி ்காணட இஙகி்லாந்து 13 குடிதயற்றஙகன்ளயும் தனது 
தநரடிக கட்டுப்பாட்டின் கீழ ்காணடுவந்ததும் விவரிககப்பட்டுள்்ளன

��தாஙகவிய்லா வரிசசுனமயும், குடிதயற்ற நாடுகளின் சுயாட்சினய, சுதந்திரத்னத இைககச ்சய்த 
இஙகி்லாந்தின் கா்லனியச சுரணடல ்காள்னககளும் விவாதிககப்பட்டுள்்ளன

��குடிதயற்ற நாடுகளின் ”பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல வரிவிதிப்பும் இலன்ல” என்ற பிரகடனமானது குடிதயற்ற 
நாடுகளுககு எதிராகப் தபார அறிவிப்புச ்சய்ய இஙகி்லாந்னதத் தூணடியனம வி்ளககப்பட்டுள்்ளது

��குடிதயற்ற நாடுகளின் எதிரப்னபயும் மீறித் ததயின்ல இறககுமதி ்சய்யப்பட்டது பாஸ்டனில 
கி்ளரசசினயத் தூணடியதும், அது அ்மரிககச சுதந்திரப் தபார ் வடிப்பதற்கு இட்டுச ் சன்ற்தன்பதும் 
விவரிககப்பட்டுள்்ளன

��குடிதயற்ற நாடுகளுககும் இஙகி்லாந்து நாட்டுப் பனடகளுககுமினடதய நனட்பற்ற 
முககியத்துவம் வாய்ந்த  ்்லகஸிஙடன், பஙகர குன்று, யாரகடவுன் தபாரகள் தகாடிட்டுக 
காணபிககப்பட்டுள்்ளன

��1774ஆம் ஆணடில கூடிய கணடஙகள் மாநாட்டில அ்மரிககரகளின் உரினமப் பிரகடனம் ஏற்றுக 
்காள்்ளப்பட்டதும் இரணடாவது கணடஙகள் மாநாட்டில இராணுவத்தின் தன்லனம ்பாறுப்பு 
ஜாரஜ் வாஷிஙடனுககு வைஙகப்பட்டதும் விரிவாகக கூறப்பட்டுள்்ளன

��இஙகி்லாந்து இராணுவத்திற்குத் தன்லனமதயற்ற காரன்வாலிஸ் பிரபு சரணனடந்ததும், 1783இல 
பாரிஸ் உடன்படிகனக னக்யழுத்திடப்பட்டதும் அவவுடன்படிகனக அ்மரிகக ஐககிய நாடுகளின் 
சுதந்திரத்னத அஙகீகரித்ததும் விரிவாக வி்ளககப்பட்டுள்்ளன

II பிதரஞசுப் புரட்சி
��பதினாறாம் லூயியால ஸ்தடட்ஸ் ்ஜனரல (நாடாளுமன்றம்) கூட்டப்பட்டனதத் ்தாடரந்து பி்ரஞசுப் புரட்சி 

்வடித்தது குறிககப்பட்டுள்்ளது.
��பிரபுககளும் மதகுருமாரகளும் வாழந்த, தனியுரினமகத்ளாடு கூடிய ஆடம்பர வாழகனகககும் சமூகத்தின் 

மூன்றாவது பிரினவச தசரந்த விவசாயிகள், னகவினனஞைரகள், ஏனனய பிரிவுகன்ளச சாரந்த ் பாதுமககள் 
வாழந்த துயரமிகுந்த வாழகனகககும் இனடயி்லான தவறுபாடுகள் வி்ளககப்பட்டுள்்ளன.

��பி்ரஞசுப் புரட்சி ் வடிப்பதற்கான அரசியல, ் பாரு்ளாதார, சமூகக காரணஙகள் திறனாய்வு ் சய்யப்பட்டுள்்ளன.
��புரட்சியா்ளரகளுககு விழிப்புணரவூட்டி, அவரகன்ள உத்தவகப்படுத்தி மகக்ளால விரும்பப்படாத 

முடியாட்சிககு எதிராகக கி்ளரசசி ்சய்ய னவத்ததில பி்ரஞசுத் தத்துவஞைானிகள் வகித்த பஙகு தகாடிட்டுக 
காட்டப்பட்டுள்்ளது.

��மூன்றாவது ஸ்தடட் உறுப்பினரகளின் ்டன்னிஸ் னமதான உறுதி்மாழினயத் ்தாடரந்து நனட்பற்ற 
நிகழவுக்ளான பாஸ்டில சினறத் தகரப்பு, ்வரதச தநாககிப் ்பணகள் தமற்்காணட வர்லாற்று 
முககியத்துவம் வாய்ந்த தபரணி ஆகியன வி்ளககப்பட்டுள்்ளன

��முடியாட்சியும் நி்லப்பிரபுத்துவமும் ஒழிககப்பட்டனம, மனிதன், குடிமகன் உரினமகள் பிரகடனம் 
்வளியிடப்பட்டததாடு, திருசசனபயின் ் சாத்துககள் பறிமுதல ் சய்யப்பட்டனம, குடியரசுப் பிரகடனம், அதன் 
வின்ளவாய் முடியாட்சி முனற முடிவுககு வந்தனம ஆகியனவ வி்ளககமாக எடுத்துனரககப்பட்டுள்்ளன. 
ததசியப் தபரனவத் (தநஷனல கன்்வன்ஷன்) தன்லவரான தராபஸ்பியரின் சரவாதிகார ஆட்சியின் 
கீழ அதனுனடய பயஙகரவாத ஆட்சி எவவாறு புரட்சியா்ளரகளினடதய பி்ளனவ ஏற்படுத்தியது என்பது 
விரிவாக எடுத்துனரககப்பட்டுள்்ளது.

��ததசியப்தபரனவ தராபஸ்பியருககு எதிராகத் திரும்பி அவனர கில்லட்டினுககு அனுப்பியது 
சுட்டிககாட்டப்பட்டுள்்ளது.

��இயககுநர குழு, அதனனத் ்தாடரந்து கான்சத்லட் உருவானது, அரசு அதிகாரத்னத ்நப்தபாலியன் 
னகப்பற்றியது, பின்னர அவதர தன்னன ஃபிரான்சின் முடியரசராக அறிவித்தது ஆகியன ்தாகுத்துக 
கூறப்பட்டுள்்ளன.

��்நப்தபாலியனின் எழுசசியானது, புரட்சியின் முடினவ அறிவிப்பதாய் இருந்தாலும் புரட்சிகரமான 
்காள்னகக்ளான சுதந்திரம், சமத்துவம், சதகாதரத்துவம் ஆகிய தகாட்பாடுகள் பின்னான்ளய அரசியல 
இயககஙகளுககு ஊககமூட்டுவதாய் இருந்ததும், ஐதராப்பாவிலும் ஏனனய நாடுகளிலும் தாரா்ளவாத 
ஜனநாயகம் உருவாவதற்கான அடித்த்ளத்னத அனமத்துக ்காடுத்ததும் சுட்டிக காட்டப்பட்டுள்்ளன.
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1369. புரட்சிகளின் கா்லம் 

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுககவும்

1.  அ்மரிககாவில ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல 
ஆஙகித்லய கா்லனி  ஆகும்.
அ) நியூயாரக
ஆ) பி்ல்டலபியா
இ) தஜம்ஸ்டவுன்
ஈ) ஆம்ஸ்்டரடாம்

2.  பி்ரஞசுப் புரட்சியின் முன்தனாடியாக, 
வாஷிஙடனுடன் கூட்டுச தசரந்து  
ஆஙகித்லயருககு எதிராக தபாராடியவர 

 .
அ) மிரபு   ஆ) ்லஃபா்யட்
இ) ்நப்தபாலியன்  ஈ) டான்டன்

3.  ்லஃபாயட், தாமஸ் ்ஜபரசன், மிரபு ஆகிதயார 
 எழுதினர.  

அ) சுதந்திர பிரகடனம் 
ஆ) பிலனிட்ஸ் பிரகடனம்
இ)  மனிதன் மற்றும் குடிமகன் உரினமகள் 

பற்றிய பிரகடனம் 
ஈ) மனித உரினம சாசனம்

காலேரி்ச
தம 5, 1789 ஸ்தடட்ஸ் ்ஜனரல கூடிய  நாள்
ஜூன் 17, 1789 மூன்றாம் பிரிவினர ததசியச சட்டமன்றமாதல
ஜூன் 20, 1789 ்டன்னிஸ் னமதான உறுதி்மாழி
ஜூன்ல 9, 1789 ததசியச சட்டமன்றம், சட்டமன்றமாக மாறுதல
ஜூன்ல 14, 1789 பாஸ்டில சினறத் தகரப்பு
ஆகஸ்டு  27, 1789 மனிதன், குடிமகன் உரினமகள் பிரகடனம்
அகதடாபர 5 & 6, 1789 ்வரதச அணிவகுப்பு
ஜூன் 20 &21, 1790 ்வரதனககு அரசர தப்பிதயாடல
்சப்டம்பர 21, 1792 ததசியப் தபரனவ கூடியது
்சப்டம்பர  2 முதல 7 வனர, 1792 ்சப்டம்பர படு்கான்ல
ஜனவரி 21, 1793 பதினாறாம் லூயி ்கால்லப்பட்ட நாள்
ஜூன்ல 27, 1794 தராபஸ்பியர ்கால்லப்பட்ட நாள்

4.   இல ஆஙகித்லயரின் 
ததாலவி பிரான்சிற்கும் அ்மரிககாவிற்கும் 
இனடயி்லான நட்புககு வழிவகுத்தது.
அ) டி்ரன்டன்  ஆ) சாரதடாகா
இ) ்பன்சில தவனியா ஈ) நியூயாரக

5.  பிரான்சில அரச சரவாதிகாரத்தின் சின்னமாக 
 இருந்தது.

அ) ்வர்சயிலஸ்
ஆ) பாஸ்னடல சினறசசான்ல
இ) பாரிஸ் கம்யூன்
ஈ) ஸ்தடட்ஸ் ்ஜனரல

6.  ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷயாவின் 
பனடகள், பி்ரஞசுப் புரட்சியா்ளர 
பனடக்ளால  தபாரகக்ளத்தில 
ததாற்கடிககப்பட்டன.
அ) ்வரணா  ஆ) ்வர்சயிலஸ்
இ) பிலனிட்ஸ்  ஈ) வாலமி

7.  ‘கான்டீட்’ என்ற நூல  ஆல 
எழுதப்பட்டது.
அ) வாலதடர  ஆ) ரூதசா
இ) மாண்டஸ்கியூ ஈ) டாணடன்
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அ)  i) மற்றும் ii) சரியானனவ
ஆ) iii) சரி
இ) iv) சரி
ஈ) i) மற்றும் iv) சரியானனவ

2.  I)  அ்மரிகக விடுதன்லப் தபார இஙகி்லாந்துடன் 
்சய்யப்பட்ட தபாராக மட்டுமல்லாது 
உள்நாட்டுப் தபாராகவும் அனமந்தது.

ii)  ஆஙகித்லயப் பனடகள் யாரகடவுனில 
்வற்றி்பற்றன

iii)  வ்ளரந்துவரும் நடுத்தர வரககத்தினனரப் 
பி்ரஞசு பிரபுககள் ஆதரித்தனர

iv)  ஆஙகித்லய நாடாளுமன்றம் காகிதத்தின் 
மீதான வரி நீஙக்லாக ஏனனய 
்பாருட்களின் மீதான டவுன்்ஷணட் 
சட்டஙகன்ள ரத்து ்சய்தது

அ) i) மற்றும் ii) சரியானனவ
ஆ) iii) சரி
இ)  iv) சரி
ஈ) i) மற்றும் iv) சரியானனவ 

3.  கூறறு (கூ): ஆஙகித்லயப் ்பாருட்கன்ளப்    
பாஸ்டன் வணிகரகள்  புறககணித்தனர.
காரணம் (கா): ஆஙகித்லய நிதி அனமசசர, 
அ்மரிகக கா்லனிகளில       இறககுமதி 
்சய்யப்பட்ட ்பாருட்கள் மீது புதிய வரி 
அறிமுகப்படுத்தினார
அ)  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான 

வி்ளககம் அல்ல
ஆ)  கூற்று தவறு, காரணம் கூற்றின் சரியான 

வி்ளககம் அல்ல
இ)  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான 

வி்ளககம் ஆகும்
ஈ)  கூற்றும் காரணமும் தவறானனவ

4.  கூறறு (கூ): கட்டாய இராணுவச தசனவககு 
எதிராக ் வணடி என்னுமிடத்தில விவசாயிகள் 
ஒரு ்பரும்புரட்சி ்சய்தனர.
காரணம் (கா): அரசரின் ஆதரவா்ளரகள் 
விவசாயிகள் அவருக்கதிராகப் தபாரிட 
விரும்பவிலன்ல.

அ) கூற்றும் காரணமும் தவறானனவ
ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரியானனவ
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

8.  பதினாறாம் லூயியின் கீழக குனறந்தபட்ச 
அதிகாரஙகன்ளக ்காணட முடியாட்சினயத்  
தககனவத்துக்காள்்ள விரும்பிய  மிதவாத 
தாரா்ளவாதிகள்  .
அ) ்ஜதராணடியர ஆ) தஜகதகாபியர
இ) குடிதயறிகள் ஈ) அரச விசுவாசிகள்

9.   ஆம் ஆணடில பாரிஸ் 
உடன்படிகனகயின்படி அ்மரிகக சுதந்திரப் 
அனமதி தபார முடிவுககு வந்தது.
அ) 1776 ஆ) 1779  இ) 1781 ஈ) 1783

10.  தாமஸ் ்பயின் எழுதிய புகழவாய்ந்த நூல 
 ஆகும்.

அ) இயலபறிவு
ஆ) மனித உரினமகள்
இ) உரினமகள் மதசாதா
ஈ) அடினமத்தனத்னத ஒழித்தல

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1.  இரணடாம் கணடஙகள் மாநாட்டால 

அஞசலதுனற தன்லனம அதிகாரியாக 
நியமிககப்பட்டவர .

2.  பஙகர குன்றுப் தபார நனட்பற்ற ஆணடு 
.

3.   சட்டம் கடனனத் தஙகமாகவும் 
்வள்ளியாகவும் திரும்பச ்சலுத்த 
வற்புறுத்தியது.

4.  பிரான்சின் ததசியச சட்டமன்றத்தின் தன்லவர 
 ஆவார.

5.  சுதந்திரத்திற்கும் பகுத்தறிவிற்கும் ்பரும்விைா 
நடத்தியதால  கில்லட்டினால 
்கால்லப்பட்டார.

6.  பதினாறாம் லூயி பிரான்னச விட்டு தப்பிதயாட 
முயன்றதபாது  நகரில அவர 
தனது குடும்பத்துடன் னகது ்சய்யப்பட்டார.

III. சரியான கூறறி்னக கணடுபிடி
1.  I)  கட்லாய்வுப் பயணஙகன்ள தமற்்காணடதில 

தபாரத்துகீசியர முன்தனாடியாவர
ii)  ் பன் என்ற குதவககரால புதிய பின்ளமவுத் 

்பயரிடப்பட்டது
iii)  குதவககரகள் தபாருககு ஆதரவாக 

இருந்தனமககு நற்்பயர ்பற்றனர
iv)  ஆஙகித்லயரகள் நியூ ஆம்ஸ்டரடானம 

நியூயாரக என ்பயர மாற்றம் ்சய்தனர
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1389. புரட்சிகளின் கா்லம் 

 தமற்தகாள் நூலகள்
 1. George Brown Tindall and David E. Shi, 

America: A Narrative History, Vol. I,  

W.W. Norton, New York, 1993.

 2. John A. Garraty, A Short History of the 

American Nation, Harper Collins College 

Publishers, New York, 1993.

 3. James A. Henrietta, et al., America’s History, 

Vol. 1, Worth Publishers, New York, 1997.

 4. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World 

History, Penguin, 2004.

 5. Chris Harman, The People’s History of the 

World, Orient Longman, 2007.

 6. Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, 

1789-1848, Vintage Books, New York, 1996.

 7. Edward MacNall Burns, World 

Civilizations, Vol. II, W.W. Norton, 1968.

 8. David Thomson, Europe Since Napoleon, 

Penguin Books, New Delhi, 1990.

 9. C.D.M. Ketelbey, A History of Modern Times 

since 1789, OUP, New Delhi, 1997.

வர்லாற்றுடன் வ்லம் வருக

மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  பதினாறாம் லூயியின் அரசாஙகத்னதப் 

தபான்று எந்த ஓர அரசாஙகமும் 
திவா்லாகி விட்டால அந்த ்நருககடினயச 
சமாளிகக நீஙகள் என்ன நடவடிகனககள் 
தமற்்காள்வீரகள்?

2.  அ்மரிககச சுதந்திரப் தபார மற்றும் இந்திய 
சுதந்திர இயககம் ஆகியவற்னற ஒப்பிடுக.

ஆசிரியரின்  ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய 
வேணடிய்ே
1.  பாஸ்டில சினறச சான்ல நிகழனவ பற்றி 

விவரி.
2.  ‘த்ல மிசரபில’ என்ற விகடர ஹியூதகாவின் 

வர்லாற்று நாவலின் சாராம்சத்னத 
வாசிககவும்.

IV. தபாருத்துக
1.  ஜான் வின்திராப் -  பிரான்சின் நிதி 

அனமசசர
2.  டரகாட் - ஜூன்ல 4
3.  சட்டத்தின் சாரம் -  இஙகி்லாந்து மற்றும் 

பிரான்ஸ்
4.  தமரி அணடாய்்னட் -  மாசாசூசட்ஸ் 

குடிதயற்றம்
5.  ஏைாணடுப் தபார - பதினாறாம் லூயி
6.  அ்மரிககச  

சுதந்திர தினம் - மான்்டஸ்கியூ

V.  கீழககாணும் வினாககளுககுச் சுருககமைான 
வி்ையளி

1.  பியூரிட்டானியர என்தபார யார?  அவரகள் 
இஙகி்லாந்னத விட்டு ஏன் ்வளிதயறினர?

2.  குதவககர பற்றி நீவிர அறிவ்தன்ன?
3.  ‘பாஸ்டன் ததநீர விருந்தின்’ 

முககியத்துவத்னதக குறிப்பிடுக
4.  ் சப்டம்பர படு்கான்ல பற்றி ஒரு குறிப்பு 

வனரக
5.  பிரான்சின் மூன்று வரககஙகளின் அனமப்பு 

(Three Estates) பற்றி எழுதுக
6.  பி்ரஞசு புரட்சியில ்லஃபாயட்டின் பஙகினன 

எழுதுக
7.  பாஸ்னடல சினறசசான்ல தகரப்பிற்கான 

பின்னணி என்ன?
8.  பி்ரஞசு புரட்சியின்தபாது விவசாயிகள் 

்சலுத்த தவணடிய வரிகள் யானவ?
VI. விரிோன வி்ையளிககவும்
1.  ‘பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல வரி 

விதிப்பு இலன்ல.’ இககூற்று அ்மரிகக 
சுதந்திரப்தபாருககு எவவாறு வழிவகுத்தது 
என்பனத வி்ளககுக.

2.  1789ஆம் ஆணடுப் புரட்சிககுப் பி்ரஞசுத் 
தத்துவஞைானிகளின் பஙகளிப்பினன 
வி்ளககவும்.
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139 9. புரட்சிகளின் கா்லம் 

*படஙகள் அனடயா்ளத்திற்கு மட்டும்.

படி-4படி-3

படி-2படி-1

 

புரட்சிகளின் கா்லம்
இனணயச்சயலபாடு 

இந்த ்சயலபாட்னடச ்சய்வதன் மூ்லம் 
அ்மரிகக ஐககிய நாடுகள் வனரபடத்தில 

அ்மரிகக மாகாணஙகள் எங்கஙகு 
அனமந்துள்்ளன என்பனதத் ்தளிவாகத் 

்தரிந்து்காள்்ள முடியும்

படிநி்லகள்
படி-1  URL அல்லது QR குறியீட்டினனப் பயன்படுத்தி இச்சயலபாட்டிற்கான 

இனணயப்பககத்திற்குச ்சலக.
படி-2  வின்ளயாட்டுப் பககத்திற்குச ்சல்ல வின்ளயாட்டு ஐகானனக கிளிக ்சய்க. 
படி-3 Places of states என்பனதத் ்தரிவு ்சய்யவும்.
படி-4  வனரபடத்தில சிதறிககிடககும் மாகாணஙகன்ளச சரியான இடத்தில  இழுத்துப் ் பாருத்தவும்.
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   அறிமுகம்

 18ஆம் நூற்றாணடின் பிற்பகுதியில 
உற்பத்தி முனறயில ஏற்பட்ட மிகப் ்பரிய மாற்றம் 
மனிதகு்ல வர்லாற்னறதய மாற்றி அனமத்தது. 
இப்பரந்த மாறுதல ்தாழிற்புரட்சிக கா்லம் என்று 
அனைககப்படுகிறது. ் பாருட்கள் னகக்ளால உற்பத்தி 
்சய்யப்பட்ட நின்ல மாறி,  இயந்திரஙக்ளால உற்பத்தி 
்சய்யப்பட்டன. இதனால ்பாருட்களின் உற்பத்தி 
பன்மடஙகு அதிகரித்தது. இது ்பாரு்ளாதாரத்தில 

மாற்றஙகள்  ஏற்படுத்தியததாடல்லாமல , 
சமூகத்திலும் அரசியலிலும் ஆைமான தாககஙகன்ள 
ஏற்படுத்தியது. அதுவனர தவ்ளாணனம 
னகத்்தாழிலகள் ஆகியனவ சாரந்து இயஙகிய 
்பாரு்ளாதாரம் ்தாழிற்புரட்சினயத் ்தாடரந்து 
்தாழிற்சான்லகள் மற்றும் இயந்திர உற்பத்தியின்  
ஆதிககத்துககு உள்்ளானது. ்தாழிற்புரட்சி 
முதன்முதலில இஙகி்லாந்தில ்தாடஙகியது; 
பின்னர உ்லகம் முழுவதும் பரவியது. ‘்தாழிற்புரட்சி’ 
என்ற ்சால முதலில பி்ரஞசு எழுத்தா்ளரக்ளால 

ததாழிறபுரட்சி
10

பாடம்

கற்றல் வ�ாககஙகள்
��18ஆம் நூற்றாணடு இஙகி்லாந்தில நிகழந்த ் தாழிற்புரட்சியின் இன்றியனமயாத 

அம்சஙகள்
��இஙகி்லாந்தில ்தாழிற்புரட்சிககுச சாதகமான நின்லனமகள்
��ஜவுளி உற்பத்தியில புரட்சி ஏற்பட ஏதுவான கணடுபிடிப்புகள்
��இஙகி்லாந்தில எஃகுத் ்தாழி்லானது ்தாழிலமயமாவனத வினரவுபடுத்தியது
��உனைககும் வரகக இயககத்தின் எழுசசியும் இஙகி்லாந்தில அதன் பின்வின்ளவுகளும்
��பிரான்ஸ், ்ஜரமனி, அ்மரிககா ஆகிய நாடுகளில நிகழந்த  இரணடாவது ்தாழிற்புரட்சி
��அ்மரிககாவின் மா்பரும் ரயிலதவ ஊழியர தவன்லநிறுத்தமும் தெ மாரக்கட் படு்கான்லயும்
��இந்தியாவில ்தாழிற்புரட்சியின் தாககம்
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141 10. ்தாழிற்புரட்சி

பயன்படுத்தப்பட்ட்தன்றாலும் இஙகி்லாந்தின் 
்பாரு்ளாதாரத்தில 1760 முதல 1840 வனர 
ஏற்பட்ட வ்ளரசசினயக குறிகக ஆஙகி்லப் 
்பாரு்ளாதார வர்லாற்றா்ளரகள் இதத ்சாலன்லப் 
பயன்படுத்தியதபாது அது மிகவும் பிரப்லமனடந்தது.

 10.1  ததாழிறபுரட்சியின் பணபுகள்
��புதிய  அடிப்பனட 

மூ ்ல ப் ் ப ா ரு ட் க ளி ன் 
பயன்பாடு: இரும்பு, எஃகு

��புதிய  எரி்பாருள் 
மூ்லஙகளின்  பயன்பாடு: 
நி்லககரி , மின்சாரம் , 
்பட்தராலியம்

��இயந்திர நூற்புக கருவி (Spinning jenny), 
வினசத்தறி தபான்ற புதிய இயந்திரஙகளின் 
கணடுபிடிப்புகள், மனித ஆற்றன்லக குனறந்த 
அ்ளவு பயன்படுத்தி உற்பத்தி அ்ளனவ 
அதிகரிகக உதவின.

��்தாழிற்சான்ல முனற எனப்படும் 
புதிய அனமப்பின் உருவாககமானது 
தவன்லப்பஙகீடு, சிறப்பு கவனத்துடனான 
தனித்திறன் வ்ளரசசி தபான்றவற்றிற்கு 
வழிவகுத்தது.

��தபாககுவரத்து மற்றும் தகவல ்தாடரபு 
வ்ளரசசி.

��அறிவியன்ல அதிக அ்ளவில ் தாழிலதுனறககுப் 
பயன்படுத்துதல. 

��புதிய ்தாழிலநுட்பத்னதப் பயன்படுத்துதல.

ததாைககம்
 இஙகி்லாந்தில நி்லவிய சி்ல குறிப்பிட்ட 
புறககாரணிகத்ள அஙகுத் ்தாழிற்புரட்சி 
முதன்முதலில உருவாக வனக ்சய்தன.  
அனவயாவன :
��இஙகி்லாந்திற்கு ஏரா்ளமான வ்ளஙகளும் 

கா்லனி நாடுகளும் இருந்தன. ”இந்தியா அதன் 
மணிமகுடத்தில ஓர ஒளிவீசும் ரத்தினமாய் 
்ஜாலித்தது”.

��கா்லனி நாடுகளிலிருந்து நி்லககரி, இரும்பு, 
பருத்தி ஆகிய மூ்லப்்பாருள்கள் கினடத்தன.

��்நதர்லாந்திலிருந்து இஙகி்லாந்திற்குக 
குடிதயறியிருந்த  னகவினனஞைரகள், 
்நசவு உற்பத்திககுத் ததனவயான 
உள்கட்டுமானத்னத  ஏற்்கனதவ 
உருவாககியிருந்தனர. 

��இஙகி்லாந்து வ்ளரசசியனடந்த வஙகி 
முனறயுடன் , வ்ளரந்துவந்த ்தாழில 

முனனதவார வகுப்பினர, வசதி பனடத்த 
முதலீட்டா்ளரகள் ஆகிதயானரயும் 
்காணடிருந்தது.

��இஙகி்லாந்தின் அரசவம்சம் அறிவியல 
கணடுபிடிப்புகளுககு அதிக ஊககமளித்தது.

��இஙகி்லாந்தில அககா்லகட்டத்தில நி்லவிய 
நின்லயான அரசியலதன்னம ்தாழில 
வ்ளரசசியில முழுக கவனம் ் சலுத்த உதவியது.

நீராவி ஆற்றல் கணடுபிடிப்பு
 18ஆம் நூற்றாணடில சுரஙகஙகளில 
அதிகரித்த நீரககசிவு, இஙகி்லாந்தின் சுரஙக 
முத்லாளிகளுககு ்பரும் இனடயூறாக இருந்தது. 
நி்லககரினய ்வட்டி்யடுகக நீனர ்வளிதயற்ற 
தவணடியதாக இருந்தது. இதற்்கன அவரகள் 
கூடுதல ்தாழி்லா்ளரகன்ள தவன்லககமரத்தினர. 
இதனால ஏரா்ளமான பணம் ்ச்லவாகியது. 
இககா்லகட்டத்திலதான் தாமஸ் நியூதகாமன் 
என்ற பிரிட்டிஷ ்பாறியா்ளர நீராவி, நி்லககரி 
ஆகியனவற்னறப் பயன்படுத்தி சுரஙகஙகளிலிருந்து 
நீனர ்வளிதயற்ற உதவும் புதுவனகயான 
நீதரற்று இயந்திரம் ஒன்னறக கணடுபிடித்தார. 
ஆனால, அவர உருவாககிய இயந்திரம் அதிக 
எரி்பாருன்ள விரயமாககியது. இந்நின்லயில 
ஸ்காட்்லாந்து நாட்னடச தசரந்த ்பாறியா்ளர 
தஜம்ஸ் வாட் நின்லயாகப் ்பாருத்தப்பட்ட நீராவி 
இயந்திரத்தினனச சுைலும் நீராவி இயந்திரமாக 
மாற்றியனமத்தார. இது குனறவான எரி்பாருன்ளப் 
பயன்படுத்தியது.

பிரிட்டன் ்தாழிற்சான்ல

த�சவுத்ததாழில் ேளர்ச்சி
 ்தாழிற்புரட்சிககு முன்பு, நூல 
நூற்பது, துணி ்நய்வது ஆகியனவ ்சாந்தப் 
பயன்பாட்டிற்கும் உள்ளூர பயன்பாட்டிற்கும் 
தமற்்காள்்ளப்பட்டன. வீட்டில அல்லது வாடனகககு 
எடுககப்பட்ட சிறிய இடத்தில இனவ நடத்தப்பட்டன.  
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ஆணடில 50ககும் தமற்பட்ட ஜவுளி ஆன்லகள் 
இருந்தன. ்பரும்ளவு உற்பத்தியில ஈடுபட்டிருந்த 
்தாழிற்கூடஙகள் தவன்லப் பஙகீட்டுக 
தகாட்பாட்டின்படி அனமககப்பட்டிருந்தன.

்லஙகானஷயர

இரும்பு, எஃகு
 இரும்பினனத் தகடுக்ளாகவும் 
ப ா ்ள ங க ்ள ா க வு ம்  ம ா ற் று வ த ற் க ா ன 
்தாழிற்சான்லயாக ’தராலிங மில’ உருவானது. 
இரும்னபச சுத்திய்லால அடித்துத் தகடாககும் 
முனறனய விட இவவான்லகள் பதினனந்து 
மடஙகு தவகமாக இரும்பினனத் தகடாக 
மாற்றின. ்வப்பம் மிகுந்த ஊதுன்லகள் இரும்பு 
உற்பத்தியில எரி்பாருளின் திறனன அதிகரித்தன. 
1856இல ்ென்றி ்பஸ்ஸிமர எஃகு தயாரிகக 
ஒரு வினரவான, சிககனமான முனறனயக 
கணடுபிடித்தார. கா்லப்தபாககில இரும்பு, எஃகு 
ஆகிய இரணடும் அனனத்துத் ்தாழிலகளிலும், 
அனனத்து இயந்திரஙகள் தயாரிப்பிலும் 
பயன்படுத்தப்பட்டன.

இரும்பு மற்றும் எஃகு ்தாழிற்சான்ல

சுரஙகத் ததாழில்
 தஜம்ஸ் வாட் தமம்படுத்திய நீராவி 
இயந்திரம் மட்டுமல்லாமல ஆரகனரட் வரவாலும் 
ஆன்ல உற்பத்தி முனறயாலும் நி்லககரிககான 
ததனவ அதிகரித்துக ்காணதட இருந்தது.  
இதன் வின்ளவாக நி்லககரிச சுரஙகஙகள் 

உற்பத்தி ஒரு குடினசத்்தாழி்லாக நடந்தது. ஒரு 
னகத்தறி ்நசவாளிககுத் ததனவப்படும் நூன்ல 
நூற்க, நான்கு முதல எட்டுத் ்தாழி்லா்ளரகள் 
நூற்புச சககரத்தினனத் தம் னகக்ளால இயகக 
தவணடியதாக இருந்தது. 1733இல ஜான் தக 
கணடுபிடித்த  னகக்ளால இயககப்படும் ‘flying 
shuttle’ எனப்படும் பறககும் நாடா நூற்பின் 
தவகத்னத அதிகரித்தது. 1764இல தஜம்ஸ் 
ொரகிரீவஸ் இயந்திர நூற்புக கருவினயக 
கணடுபிடித்தார. இது ஒதர சமயத்தில எட்டு 
நூலகன்ள ஒன்றாகப் பின்னி நூற்றது. 
இரணடாணடுகளுககுப் பிறகு ரிசசரட் ஆரகனரட் 
’நீரசசட்டகத்னதக’ (water frame)  கணடுபிடித்தார. 
இந்த நூற்புச சட்டகம் மனித ஆற்றலுககு மாற்றாக 
நீர ஆற்றன்லப் பயன்படுத்துவதாகும். இது வீட்டில 
னவத்து இயகக முடியாத அ்ளவுககு அ்ளவில 
்பரியதாக இருந்தது. இவவாறாக, ்தாழிற்சான்ல 
பிறந்தது. 1779இல சாமுதவல கிராம்ப்டன் 
இயந்திர நூற்புககருவினயயும் நீரசசட்டகத்னதயும் 
இனணத்துச ’ஸ்பின்னிங மியூல’ என்ற  நூற்பு 
இயந்திரத்னதக கணடுபிடித்தார. இது ஒதர 
சமயத்தில நூற்றுககணககான நூலகன்ள நூற்று, 
எட்டு ் மலலிய மற்றும் கனமான நூலகன்ள நூற்றது. 
1793இல எலி விட்னி என்பவர பருத்தியிலிருந்து 
்காட்னடனயத் தனியாகப் பிரித்்தடுககும் காட்டன் 
ஜின் எனப்படும் பஞசுக கனடசல கருவினயக 
கணடுபிடித்தார. 

ஜான் தக தஜம்ஸ் ொரகிரீவஸ்

 ்நசவுத் ்தாழில உற்பத்தி 
்தாழிற்புரட்சியின் இதயமாகத் திகழந்தது. 
பிரிட்டன் ஐம்பதத ஆணடுகளில னகத்தறித் 
துணி உற்பத்தியிலிருந்து இயந்திர உற்பத்திககு 
முழுனமயாக மாறியது. புதிய இயந்திரஙகளின் 
கணடுபிடிப்பால ஆன்லகளின் துணி உற்பத்தி 
மிக அதிக அ்ளவில ்பருகியது. ்டரபினஷயர, 
்லஙகானஷயர, ்சனஷயர, ஸ்டாஃதபாரடுனஷயர, 
நாட்டிஙகாம்னஷயர, யாரகனஷையர  ஆகியனவ 
முககியத் ்தாழில னமயஙக்ளாக மாறின. இதில 
மிக முககியமானது மான்்சஸ்டர. அஙகு 1802 
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நூற்றாணடின் ் தாடககத்தில இஙகி்லாந்தில நீராவி 
என்ஜின்கள் வ்ளரசசி ்பற்றததாடு ்தாடஙகிற்று.

இருப்புப்பானதகள்

 முதல ரயிலபானத 1825இல இஙகி்லாந்து 
நாட்டில ஸ்டாகடன், டாரலிஙடன் ஆகிய 
நகரஙகளுககு இனடதய அனமககப்பட்டது. 
அடுத்த நாற்பதாணடுகளில 15,000 னமல தூரம் 
இருப்புப்பானதக்ளால இனணககப்பட்டன. 
அ்மரிககாவின் ராபரட் ஃபுலடன் என்பவர 
1807இல கி்ளரதமாணட் என்ற நீராவிப் படகினனக 
கணடுபிடித்தார.  இது  நியூயாரக, ஆலபனி ஆகிய 
நகரஙகளுககு இனடதய 150 னமல ்தான்லவுககு 
இயககப்பட்டது. சி்ல ஆணடுகளில ஆறுகளிலும் 
கடத்லாரஙகளிலும் சரககுகன்ள எடுத்துச்சல்ல 
நீராவிப் படகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 1830ஆம் 
ஆணடில மான்்சஸ்டர, லிவரபூல ஆகிய 
நகரஙகளுககு இனடயி்லான 40 னமல தூரம் 
ஒன்றனர மணிதநரத்தில கடககமுடிந்தது.

 10.2   இஙகிலாந்தில் ததாழிறபுரட்சியால் 
ஏறபட்ை வி்ளவுகள்

 இஙகி்லாந்து நாட்டில ஏற்பட்ட ்தாழிற்புரட்சி  
வணிக விரிவாககம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, 
ஆன்லத் ்தாழி்லா்ளரகள் எனும் ஒரு புதிய வரககம் 
உருவாதல, நகரமயமாககம் ஆகிய வ்ளரசசிப் 
தபாககுகளுககு இட்டுச்சன்றது. இதனால 
ஏற்பட்ட புதிய நகரஙகளின் உருவாககம் மற்றும் 
வ்ளரசசி, அனமப்பாகத் திரணட ்தாழி்லா்ளர 
இயககம், ்தாழி்லா்ளரகளுககு வாககுரினம 
தகாருதல, ்தாழிற்சான்லகளில பணியாற்றும் 
்தாழி்லா்ளரகளின் பணி நின்லனமகன்ள 
முனறப்படுத்தக தகாருதல ஆகிய சமூகநின்லகள் 
அரசியலில ஒரு புதிய சகதினய உருவாககின.
சுறறுச்சூழல், ோழக்கத் தரம் ஆகியேறறில் 
ஏறபட்ை தாககம்
 காற்று, நீர, விறகு ஆகியனவற்றுககு 
மாற்றாக தவதியியல மற்றும் புனதபடிவ 
எரி்பாருட்கன்ளப் பயன்படுத்தியனம, காற்று 

தமலும் தமலும் ஆைமாகத் ததாணடப்பட்டு, 
அபாயகரமான நின்லககு உள்்ளாயின. 
சுரஙகஙகளின் உள்த்ள பணியாற்றும்தபாது 
்தாழி்லா்ளரகள் எண்ணய் வி்ளககுகன்ளப் 
பயன்படுத்தியதால ்வடிவிபத்துகள் ஏற்படும் 
வாய்ப்பு அதிகரித்து உயிரிைப்புகளுககு அனவ 
இட்டுச்சன்றன. 1815இல சர ெம்ப்ரி தடவி எனும் 
கணடுபிடிப்பா்ளரால உருவாககப்பட்ட பாதுகாப்பு 
வி்ளககினால இந்த அபாயம்  குனறந்தது.

இஙகி்லாந்தில 1750இல 4.7 மிலலியன் டன்க்ளாக 

இருந்த நி்லககரி உற்பத்தி 1900இல 250 மிலலியன் 

டன்க்ளாக அதிகரித்தது.

நி்லககரிச சுரஙகம்
வபாககுேரத்தும் ததா்லத்ததாைர்பும்
 தபாககுவரத்து வசதி எவவ்ளவு 
சிறப்பாக அனமந்துள்்ளது என்பனதச 
சாரந்தத ்தாழிற்புரட்சியின் பரவ்லாககம் 
அனமந்தது. உற்பத்தி அதிகரிப்பினால 
மூ்லப்்பாருள்கன்ள ்வகு்தான்லவிலிருந்தும் 
்காணடுவரதவணடியதாயிற்று. ்பாருள்கள் 
உற்பத்தியான பின்னர அவற்னறச சந்னதகளுககுக 
்காணடு்சல்ல தவணடியிருந்தது. எனதவ புதிய 
காலவாய்கள், சான்லகள், இருப்புப்பானதகள் 
உருவாககப்பட்டன. ்மகஆடனமஸ்டு சான்ல 
முனறயும்,  ஜாரஜ் ஸ்டீபன்சன்னின் நீராவி இயந்திர 
ரயிலகளும் இஙகி்லாந்து நாட்டில சான்ல, ரயில 
தபாககுவரத்து வசதிகன்ள தமம்படுத்தின.
 ஜான் ்லவுடன் ்மகஆடம் என்பவர  
ஸ்காட்்லாந்னதச தசரந்த  முன்தனாடிப் ்பாறியா்ளர 
ஆவார. இவரால வடிவனமககப்பட்ட சான்ல 
அனமககும் முனற உ்லகம் முழுவதும் சான்லகள் 
அனமககும் முனறனய மாற்றியது. 
 இருப்புப்பானதகள் கி.மு. (்பா.ஆ) ஆறாம் 
நூற்றாணடில கிதரககத்தில தகாரினத்தில 
அனமககப்பட்டன. அனவ மனிதரக்ளாலும் 
வி்லஙகுக்ளாலும் இயககப்பட்டன. ்ஜரமனியில 
குதினரக்ளால இழுககப்பட்ட ரயில தபாககுவரத்து 
இருந்துள்்ளது. நவீன ரயில தபாககுவரத்து 19ஆம் 
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 மான்்சஸ்டர நகரில நி்லவிய  
குளிரசசியான கா்லநின்ல ஜவுளி உற்பத்திககு 
உகந்த சூழநின்லனய அளித்தது. தமலும் லிவரபூல 
துனறமுகம், ்லஙகானஷயர நி்லககரிச சுரஙகம் 
ஆகியனவற்றுககு அருகிலும் அது அனமந்து 
இருந்தது. இதனால உ்லகின் ஜவுளி உற்பத்தித் 
்தாழிலின் தன்லநகரமாக மான்்சஸ்டர மாறியது. 
இது ஏரா்ளமான மககன்ள மான்்சஸ்டர நகனர 
தநாககி ஈரத்தது. 1771 இல 22,000 மககள் மட்டுதம 
வசித்த மந்தமான நகரமாகத்தான் மான்்சஸ்டர 
இருந்தது. இதத நகரம் அடுத்த ஐம்பதாணடுகளில 
1,80,000 மககள்்தானக ்காணடதாக வ்ளரந்தது. 
சமூக - தபாருளாதாரப் பின்வி்ளவுகள்
 வி வ ச ா யி க ள்  வ று ன ம யி லு ம் 
் த ா ழி ்ல ா ்ள ர க ள்  து ன் ப த் தி லு ம் 
ஆட்பட்டுக்காணடிருகக, நடுத்தரவரககம் 
்தாழிலிலும் வரத்தகத்திலும் தமலும் முதலீடு 
்சய்து ்சலவமிகக வகுப்பாக வ்ளரந்தது. 
இவவகுப்பினர அககா்ல அரசுகள்மீது ஆதிககம் 
்சலுத்தினர. அனனத்துச சட்டஙகளும் அந்த 
வகுப்பாரின் ந்லன்கன்ளதய பாதுகாத்தன. 
்தாழி்லா்ளரகளுககுத்  ்தாழிற்சஙகம் அனமகக 
அனுமதி இலன்ல. இந்தச சூைலிலதான் 
ஐதராப்பாவில ஒரு புதிய தத்துவமாக தசாஷலிசம் 
பிறப்்படுத்தது. முத்லாளித்துவ வரககத்தின் 
சுரணடல ்காள்னககளிலிருந்து உனைககும் 
வரககத்னதப் பாதுகாப்பதற்காக, காரல மாரகஸ் 
அறிவியலபூரவப் ்பாதுவுனடனம (தசாஷலிசம்) 
எனும் தகாட்பாட்டினன முன்னவத்தார. 19ஆம் 
நூற்றாணடின் பிற்பகுதியில தமற்கு ஐதராப்பா 
முழுவதும் ்பாரு்ளாதார, அரசியல உரினமகள் 
தகாரி, வலுவான  உனைககும் வரகக இயககஙகள் 
எழுந்தன. 
ததாழிலாளர் இயககம்
 1832இல சீரதிருத்த மதசாதா 
்காணடுவரப்பட்டது. ்சாந்தமாகச ்சாத்து 
னவத்திருந்த நடுத்தர வரககத்திற்கு மட்டுதம 
அசசட்டம் வாககுரினம அளித்தது. இதனால 
விரகதியுற்ற உனைககும் வரககம் ்லட்சககணககில 
ஓரிடத்தில கூடித் தஙகள் தகாரிகனககள் 
அடஙகிய ஒரு சாசனத்னத உருவாககி ப்ல ்லட்சம் 
சக ்தாழி்லா்ளரகளின் னக்யாப்பம் ்பற்றது. 
இந்த சாசனம் இஙகி்லாந்து நாடாளுமன்றத்தின் 
கீைனவயான மககள் அனவயில (House of 
Commons) தாககல ்சய்யப்பட்டது. அதில 
கூறப்பட்டுள்்ள தகாரிகனககன்ளத் ்தாழி்லா்ளர 
இயககம் வலியுறுத்தியதால அது ‘சாசன இயககம்’ 
(Chartism) எனவும், அதில ஈடுபட்டவரகள் சாசன 

மற்றும் நீர மாசு அதிகரிப்புககு இட்டுச ்சன்றது. இப் 
புவியின் சூைலியல, இயற்னகச சுற்றுசசூைலுககும் 
மனிதரகளுககுமான உறவு ஆகிய இரணடிலும் 
்தாழிற்புரட்சி ஒரு மா்பரும் திருப்பு முனனயாக 
அனமந்தது.
 கு டு ம் ப த் தி ன்  அ ன ன த் து 
உறுப்பினரகளும் தவன்லவாய்ப்புகள் ்பறத் 
்தாழிற்புரட்சி உதவியது. எனினும், உனைககும் 
வரககத்தின் வாழகனக துயரம்மிககதாக 
இருந்தது. குைந்னதகளுககுக குனறந்த கூலி 
்காடுத்தால தபாதும் என்பதால  ஜவுளி 
ஆன்லகளில குைந்னதகள் அதிகமாக தவன்லககு 
எடுத்துக்காள்்ளப்பட்டனர.  நி்லககரிச 
சுரஙகத்்தாழில நின்லனம குறித்து 1842இல 
பிரிட்டிஷ நாடாளுமன்றம் ஓர அறிகனக 
்வளியிட்டது. அந்த அறிகனக சுரஙகஙகள் 
அறிகனக என அனைககப்படுகிறது.
 ்தாடககக கா்லத்தில சுரஙகஙகளிலும் 
ஆன்லகளிலும் பணியாற்றும் ்தாழி்லா்ளரகளின் 
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மிக தமாசமாக இருந்தன. 
இயந்திரஙக்ளால ஏற்படும் காயஙகள், சிறு 
தீப்புணகள், னக - காலகளில காயம், விரலகள் 
துணடாவது, னக அல்லது கால முழுனமயாக 
அகற்றப்படுவது, மரணம் கூட நிகழவது என்று 
பலதவறு விதமாக ஏற்பட்டன.
 ்தாழி்லா்ளரகள் மிகவும் சிறிய, 
அழுககனடந்த, சுகாதாரமற்ற வீடுகளில வாழந்தனர. 
்தாழி்லா்ளரகள் விரும்பினாலும் கூடத் தமது 
சுற்றுப்புறத்னதச சுத்தப்படுத்ததவா மாற்றதவா 
அவரகளுககு தநரம் இருககவிலன்ல. இதனால 
னடஃபாயிடு, கா்லரா, ்பரியம்னம தபான்ற 
தநாய்கள் பரவின.
�கரமையமைாககம்
 ்தாழிற்புரட்சியின் வருனகனயத் 
்தாடரந்து, உ்லகின் ்தாழிற்பட்டனறயாக 
இஙகி்லாந்து மாறியது. தவ்ளாணனம உற்பத்தியில 
்பாதுவான வீழசசி காணப்பட்டது. இதனால 
மககள் கிராமஙகளிலிருந்து ்தாழில நகரஙகன்ள 
தநாககிச ்சல்லத் ்தாடஙகினர.  மககள்்தானக 
அதிகரிப்பு, இடப்்பயரசசி, நகரமயமாககம் ஆகியன 
்தாழிற்புரட்சி ஏற்பட்ட இககா்லகட்டத்தின் முககியச 
சமூக மாற்றஙகள் ஆகும். ் தாழிற்புரட்சிககு முந்னதய 
சமூகத்தில 80 விழுககாட்டுககும் அதிகமான 
மககள் கிராமப்புறஙகளிலதான் வசித்தனர. 
கிராமப்பகுதிகளிலிருந்து இடப்்பயரவு அதிகரிகக, 
அதிகரிகக, சிறிய நகரஙகள் ்பருநகரஙக்ளாயின.  
1840இல இருபது இ்லட்சமாக இருந்த ்லணடனின் 
மககள்்தானக நாற்பதாணடுகளில ஐம்பது 
இ்லட்சமாக உயரந்தது. 
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புகழ்பற்றது. இதனால உ்லகின் ப்ல 
பகுதிகளிலிருந்தும் வடிவனமப்பா்ளரகள் 
இந்நகருககு வந்தனர. இந்த அடித்த்ளத்னதப் 
பயன்படுத்தி முலெவுஸ் நிறுவனம் பலதுனறகளில 
விரிவனடந்து கனரகத் ்தாழிலகளில ஈடுபட்டு 
முன்தனாடி இயந்திரஙகளின் உற்பத்தியா்ளராக 
உயரந்தது. ்சயிணட்-சாதமாணடில இரும்பு 
உற்பத்தியில முன்தனற்றம் ஏற்பட்டது. 1820இல 
வாரப்பிரும்பினனச சுத்திகரிககும் பிரிட்டிஷ 
்தாழிலநுட்பம் இந்த நகரத்தில பயன்படுத்தப்படத் 
்தாடஙகியது.
 1832இல பிரான்ஸ் நாட்டின் 
்சயின்ட் இடியன் – ஆந்திரிஜிதயாகஸ் ஆகிய 
நகரஙகளினடதய முதல  பி்ரஞசு ரயிலபானத 
திறககப்பட்டது.  ்தாடரந்து பலதவறு பகுதிகளில 
எணணற்ற ரயிலபானதகள் அனமககப்பட்டன. 
19ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில வாகன 
உற்பத்தியில பிரான்ஸ் முன்தனாடி நாடாக 
வ்ளரந்தது. பிரான்ஸ் நாட்டில இன்ற்ளவும் 
புகழ்பற்ற வாகன நிறுவனஙக்ளாகத் திகழும் இரு 
நிறுவனஙகள் 1891இல ் தாடஙகப்பட்டனவ என்பது 
குறிப்பிடத்தககது. அரமான் பியூகாட் நிறுவனம், 
முதல கட்ட வாகனஙகன்ள உற்பத்தி ்சய்தது.  
1898இல லூயி ்ரனாலட் என்பவர நான்கு 
சககர வாகனத்னத உருவாககினார. ்தாடரந்து 
்சானசட்்ட ்ரனாலட் ஃ்ப்ரரஸ் (்ரனாலட் 
சதகாதரரகள் நிறுவனம்) தனது நிறுவனத்தின் 
மூ்லம் அதிக எணணிகனகயில வாகனஙகன்ளத் 
தயாரித்தார. 

அககா்ல ்ரனாலட் தமாட்டார வாகனஙகள்

1806இல பிரான்சில தவ்ளாணனம 
உற்பத்தியில ஈடுபட்ட மககள்்தானக 
65.1 விழுககாடாக இருந்தது. 1896இல 
இது 42.5 விழுககாடாகக குனறந்தது. 
அதத கா்லகட்டத்தில ்தாழில துனறயில 
தவன்லவாய்ப்புகளின் பஙகு 20.4 
விழுககாட்டில இருந்து 31.4 விழுககாடாக 
அதிகரித்தது.

இயககவாதிகள் எனவும் அனைககப்பட்டனர. இந்த 
இயககம் 1836 முதல 1848 வனர உயிரப்தபாடு 
இயஙகியது. இருபத்திதயாரு வயதான 
அனனவருககும் வாககுரினம, ரகசிய வாக்கடுப்பு 
மூ்லம் நாடாளுமன்றத் ததரதல, நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினரகளுககான தகுதியில ்சாத்துரினமனய 
நீககுதல, ஆணடுததாறும் நாடாளுமன்றத்திற்குத் 
ததரதல, சமமான பிரதிநிதித்துவம் ஆகிய 
தகாரிகனககன்ள இவவியககத்தினர 
வலியுறுத்தினர.

 10.3  ததாழிறபுரட்சி பரவுதல்

பிரான்ஸ �ாட்டில் ததாழிறபுரட்சி
 இஙகி்லாந்து ்பற்றிருந்தனதப் 
தபான்று பிரான்ஸ் இயற்னகவ்ளஙகன்ளப் 
்பற்றிருககவிலன்ல. பி்ரஞசுப் புரட்சி, 
்நப்தபாலியன் தமற்்காணட நீணடகா்லப் 
தபாரகள் ஆகியனவற்றின் வின்ளவாக ஏற்பட்ட 
அரசியல நின்லயற்ற தன்னம நாட்னடச 
சீரழித்திருந்தது. புரட்சியின்தபாது பிரான்ஸ் நாட்டின் 
வணிகரகள் ப்லரும் இஙகி்லாந்தில அனடகக்லம் 
புகுந்திருந்தனர. அவரகள் ்நப்தபாலியப் தபாரகள் 
முடிவுககு வந்த பின்னர பிரான்ஸ் திரும்பியதபாது 
பிரிட்டிஷ ்தாழிலநுட்பஙகன்ளயும் ்காணடுவந்து 
பயன்படுத்தினர. இது அவரக்ளது நாட்டில 
்தாழிற்புரட்சினய நினறதவற்ற உதவியது. 
பிரிட்டனில தயாரிககப்பட்ட நூற்புககதிரகன்ளப் 
பயன்படுத்தியதால, 1830 – 1860 கா்லகட்டத்தில 
பிரான்சின் ஜவுளி உற்பத்தி இரணடு மடஙகாக 
அதிகரித்தது.
 பி ர ா ன் த க ா ஸ்  
டி ்வணடல என்பவர 
பிரிட்டிஷ ்தாழிலநுட்பத்னத 
்்லானரனுககுக ்காணடு 
வந்தார. அவரது குடும்பம் 
நி்லககரிச சுரஙகத்தில நீராவி 
இயந்திரத்னதயும், இரும்னபப் 
பிரித்்தடுப்பதில  துைாவும் 
உன்லனயயும் (puddling 
kiln) பிரான்சில அறிமுகம் 
்சய்தது. 1860இல ்வணடல 
குடும்பத்திடம் பத்தாயிரத்துககும் தமற்பட்ட 
்தாழி்லா்ளரகள் பணியமரத்தப்பட்டிருந்தனர. 
வணிகத்னதப் ப்லதுனறகளுககு விரிவாககம் 
்சய்ததன் மூ்லம்  இருப்புப்பானத அனமத்தல, கப்பல 
கட்டுதல தபான்ற மற்ற கனரகத் ்தாழிலகன்ளத் 
்தாடஙகினர.
 அலசாஸ் மாகாணத்தின் முலெவுஸ் 
நகரம் இயந்திரம் ்சய்வதற்கான அசசுக்ளால 

பிரான்தகாஸ் டி 
்வணடல
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இனணககப்பட்டதால வணிக, வரத்தக 
நடவடிகனககள் தீவிரமனடந்தன. 

நீராவி இயந்திரப் பயன்பாட்டால 1837இல 
419 ஆக இருந்த பிரஷய ்தாழிற்சான்லகளின் 
எணணிகனக  1849இல 1,444 ஆக உயரந்தது. 
1820இல பத்து இ்லட்சம் டன்க்ளாக இருந்த 
நி்லககரி உற்பத்தி, அடுத்த 30 ஆணடுகளில 
அறுபது இ்லட்சம் டன்களுககும் அதிகமாக 
உயரந்தது. 1810இல 46,000 டன்க்ளாக 
இருந்த இரும்பு உற்பத்தி, 1850 வாககில 
5,29,000 டன்க்ளாக அதிகரித்தது. 1850இல 
3,638 னமல நீ்ளமாக இருந்த ரயிலபானத 
1870இல 11,600 னமல நீ்ளமாக அதிகரித்தது.

்டய்ம்்லர நிறுவனம்

 இறுதியாக 1871 இல பிரஷய அரசுகள் 
ஒன்றாக இனணந்து ஒதர  ்ஜரமனி உருவானது. 
இனதத் ்தாடரந்து 19ஆம் நூற்றாணடின் 
இறுதிககுள் மிகப் ்பரிய ்தாழிலமயநாடாக  
்ஜரமனி உருவாகி, ்தாழிலமயமானதில 
்தாழிற்புரட்சி ததான்றிய இடமான இஙகி்லாந்னதப்  
பின்னுககுத்  தள்ளி,  அ்மரிககாவிற்குப் தபாட்டியாக 
உரு்வடுத்தது. மின்்பாருள் உற்பத்தியில 
சீ்மன்ஸ் தபான்ற நிறுவனஙகளுககு வாய்ப்பு 
வைஙகப்பட்டது. ்பாட்டாசியம் உப்பு, சாயஙகள், 
மருந்துப்்பாருள்கள், ்சயற்னக இனைகள் தபான்ற 
தவதிப்்பாருள்கள் உற்பத்தியில ்ஜரமனி 
தன்லசிறந்து வி்ளஙகியது.  தவதிப்்பாருள் 
துனறயில தபயர, ்ெஸ்ட்  தபான்ற ்ஜரமன் 
நிறுவனஙகள் தன்லனம தாஙகின. வாகனத் 
்தாழிலிலும் ்ஜரமனி ஒரு முன்னணி நாடாக 
வி்ளஙகியது. உ்லகம் முழுவதிலும் ்ஜரமனியின் 
்டய்ம்்லர, ்பன்ஸ் ஆகிய வாகனஙகள் மிகப் 
புகழ்பற்றிருந்தன.

தஜர்மைனியில்  ததாழிறபுரட்சி
 ஒரு ்தாழிற்புரட்சி உருவாவதற்குத் 
ததனவயான இயற்னக வ்ளஙகள் ்ஜரமனியில 
இயலபாகதவ அனமந்திருந்தன. சார, ரூர, தமற்கு 
னசத்லசியா, சாகஸனி ஆகிய  பகுதிகளில 
நி்லககரிப் படிவுகள் இருந்தன. எரசிபிரஜ், ொரஸ் 
மன்லகள், தமற்கு னசத்லசியா ஆகிய இடஙகளில 
இரும்பு கினடத்தது. 
 ்ஜரமனியின் முன்தனற்றத்துககுப் 
்பரும் சவா்லாக அனமந்தது இன்னமும் இ்லவச 
உனைப்பு முனற்காணட பணனணயடினம 
முனறயும் அதன் நி்ல உனடனம அடிப்பனடயி்லான 
சமூக அரசியல அனமப்பும், ்தாழில ்தாடஙகக 
கனடபிடிககப்பட்ட கடுனமயான உரிம 
முனறயும்தான். பி்ரமன், ொம்பரக ஆகிய இரு 
்பரிய துனறமுகஙகள் தான் வடகடலில இருந்த 
பாதுகாப்பான துனறமுகஙக்ளாகும். ஆனால, இனவ 
அனனத்னதயும்விட ்ஜரமனியில ்தாழிற்புரட்சி 
ஏற்பட மிக முககியமான சவா்லாக அனமந்தது 
அதன் அரசியல அனமப்புதான். 1871ஆம் ஆணடுககு 
முன்புவனர ்ஜரமனி என்பது எணணற்ற 
்ஜரமானிய அரசுக்ளால உருவாககப்பட்டிருந்தது. 
அவற்றில பிரஷயா மிகப் ்பரிய அரசாகும்.

தபாட்டிகன்ளக கட்டுப்படுத்தவும் 
வின்ல உயரனவத் தககனவககவும் 
உ ற் ப த் தி ய ா ்ள ர க ள்  அ ல ்ல து 
விநிதயாகிப்பா்ளரகள் ஏற்படுத்திக்காள்ளும் 
கூட்டனமப்தப கார்டல ஆகும்.

 ்ஜரமனியில ் தாழிற்புரட்சி உருவாவதிலும் 
்ஜரமனி ஒதர நாடாக ஒருஙகினணவதிலும்  
இருப்புப்பானதகள் ் பரிதும் உதவின. 1835 டிசம்பரில 
நியூ்ரம்பரக, ஃபரத் நகரஙகளுககினடதய முதல 
இருப்புப்பானத அனமககப்பட்டது.   இருப்புப்பானதகள் 
அனமப்பதில தனியார துனற முன்முயற்சி 
எடுத்தது. ஆனால, மூ்லதனப் பற்றாககுனற 
எழுந்ததபாது அரசாஙகம் தன்லயிட்டு உதவியது. 
சி்ல பகுதிகளில இருப்புப்பானத அனமககும் 
பணி ததசியமயமாககப்பட்டது. பிரஷயாவில  
இருப்புப்பானதகன்ள ஒருஙகினணககும்  
பணினய அரதச முன்முயற்சி எடுத்து, தனியார 
நிறுவனஙகளுடன் இனணந்து ்சயலபடுத்தியது. 
1842இல இருப்புப்பானத அனமககும் 
திட்டத்திற்்கன்தற ரயிலதவ நிதி எனத் தனி நிதி 
உருவாககப்பட்டது. பிரஷயாவில ஒருஙகினணந்த 
இருப்புப்பானத னமயமாக ்பரலின் நகரம் 
உருவானது. தஜாலதவ்ரய்ன் ஒன்றியத்தின் 
உறுப்பு நாடுகள் இருப்புப்பானதக்ளால 
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இனணககும் முதல ரயிலபானத அனமககப்பட்டது. 
இது மககள் தபாககுவரத்து, சரககுப் 
தபாககுவரத்து, மூ்லப்்பாருட்கன்ள எடுத்து 
வருதல ஆகியனவற்றுககுப் பயன்பட்டது. இதன் 
வின்ளவாக அ்மரிககாவில எதிரபாராவணணம் 
நகரமயமாககமும் எலன்ல விரிவனடதலகளும் 
நிகழந்தன. 1860 முதல 1900 வனரயான  
கா்லகட்டத்தில மட்டும் உ்லகின் ப்ல பகுதிகளிலிருந்து 
1 தகாடிதய 40 இ்லட்சம் மககள் அ்மரிககாவுககுப் 
பு்லம் ்பயரந்து, பலதவறு வனகயான 
்தாழிற்சான்லகளிலும் தவன்ல பாரத்தனர. தாமஸ் 
ஆலவா எடிசன் மின்வி்ளககு  கணடுபிடித்தனம 
(1879), அ்்லகசாணடர கிரொம்்பல ்தான்லதபசி 
கணடுபிடித்தனம (1876) ஆகிய நிகழவுகள் முழு 
உ்லனகயும் அனடயா்ளம் காணமுடியாத அ்ளவிற்கு 
மாற்றின.
 அ ் ம ரி க க ா வி ன் 
்பரிய அ்ளவி்லான 
முதல கனரக எஃகு 
உற்பத்தி ஆணட்ரூ 
காரதனகி என்பவரால 
் த ா ட ங க ப் ப ட் ட து . 
இ ரு ம் பு க க ா ன 
மூ ்ல ப் ் ப ா ரு ட் க ன ்ள 
வைஙகிய சுரஙகஙகள், 
உற்பத்தி ஆன்லகள், இறுதித் தயாரிப்பான 
இரும்புத்தகடுகன்ள உருவாககும் ் வப்ப உன்லகள், 
உற்பத்திப் ்பாருள்கன்ள எடுத்துச்சலலும் 
இரயிலபானதகள், கப்பல தபாககுவரத்து 
என ஒவ்வான்னறயும் வின்லககு வாஙகி, 
எஃகு உற்பத்தியின் ஒவ்வாரு கட்டத்னதயும் 
தனது ஆதிககத்தின் கீழக்காணடுவந்தார.  
ஜான் டி. ராகஃ்பல்லர என்பவர ப்ல ்பரிய 
்தாழிற்சான்லகன்ள இனணத்து அறககட்டன்ள 
ஒன்றினன நிறுவினார. அவரது  ஸ்டாணடரட் 
ஆயில டிரஸ்ட் அத்துனறயின் 90 விழுககாட்டினன 
ஏகதபாகமாககி, தபாட்டினயக குனறத்தது. 
இத்தனகய ஏகதபாகம் சிறிய நிறுவனஙகன்ளப் 
பாதித்து அவற்றுககு அசசுறுத்த்லாக வி்ளஙகியது. 
அ்மரிகக அரசும் ரயிலபானதகள் அனமப்பதற்கான 

 10.4   அதமைரிககாவில் இரணைாேது 

ததாழிறபுரட்சி
 உடலுனைப்பிலிருந்து ்தாழிலநுட்பம் 
மற்றும் இயந்திரம் சாரந்த உற்பத்திககு மாறியது 
அ்மரிககத் ்தாழிற்புரட்சியின் ்தாடககமாகும். 
இஙகி்லாந்னதச தசரந்த சாமுதவல சித்லட்டர பத்து 
வயதிலிருந்து ஜவுளி ஆன்லகளில பணியாற்றி  
ஒரு ஆன்லனய நிரவகிககும் அ்ளவுககு 
அனுபவம் ்பற்றிருந்தார.  அ்மரிககரகள் புதிய 
்தாழிலநுட்பஙகளில ஆரவம் காட்டுகிறாரகள் 
என்று தகள்விப்பட்ட அவர, 1789இல  
அ்மரிககாவின் நியூயாரககில சட்டவிதராதமாகக 
குடிதயறினார. தராட்ஸ் தீவின் புகழ்பற்ற 
்தாழி்லதிபர தமாசஸ் பி்ரௌன்  என்பவரிடம் 
தவன்லவாய்ப்பு தகட்டார.  இவர ஏற்்கனதவ  ஒரு 
ஜவுளி ஆன்ல ்தாடஙகித் ததாற்றவர.  பி்ரௌன் 
இவனர தவன்லககுச தசரத்துக்காணடதும் 
அவரது ஆன்ல 1793இல மீணடும்  இயஙகத் 
்தாடஙகியது. அ்மரிகக நாடுகளில நீராற்றலின் 
மூ்லம் இயஙகிய முதல ஜவுளி ஆன்ல அதுதான். 
1800 வாககில, சித்லட்டரின் துணி ஆன்லயினனக 
கணடு தமலும் ப்ல ்தாழிலமுனனதவாரகள் துணி 
ஆன்லகள் ்தாடஙகி வ்ளமனடந்தனர. சித்லட்டரின் 
்தாழிலநுட்பம் தமலும் தமலும் புகைனடந்தது. 
அ்மரிகக அதிபர ஆணட்ரூ ஜாகசன், சித்லட்டனர 
”அ்மரிககத் ்தாழிற்புரட்சியின் தந்னத” என்று 
புகழந்தார.

ஆணட்ரூ ஜாகசன்சாமுதவல சித்லட்டர

 19ஆம் நூற்றாணடில அ்மரிககா புதிய 
்தாழிலநுட்பக கணடுபிடிப்புகள் உருவாககுவதில 
முனனந்தது. ராபரட் ஃபுலடன் என்பவர ெட்சன் 
நதியில நீராவிப் படகுப் தபாககுவரத்தினனத் 
்தாடஙகினார. சாமுதவல F.B. தமாரஸ் தந்தினயக 
கணடுபிடித்ததும், எலியாஸ் தொதவ னதயல 
இயந்திரத்னதக கணடுபிடித்ததும் அ்மரிகக 
உள்நாட்டுப்தபாருககு (1860–1865)  முன்னர 
நிகழந்தனவ ஆகும். 
 உள்நாட்டுப் தபாருககுப் பிறகு 
்தாழிலமயமாதல மிகவும் தீவிரமனடயத் 
்தாடஙகியது. 1869இல கணடஙகன்ள 

ஜான் டி. ராகஃ்பல்லர

1846இல எலியாஸ் தொதவ என்ற 
அ்மரிககர துணி னதககும் ‘னதயல 
இயந்திரத்னத‘க கணடுபிடித்தார. துணிகன்ள 
்வணனமயாககுவது ,  சாயமிடுவது , 
அசசிடுவது தபான்ற புதிய முனறகளின் 
கணடுபிடிப்புக்ளால 19ஆம் நூற்றாணடின் 
முதல பாதியில பலதவறு நிறஙகளில 
துணிகன்ளத் தயாரிகக முடிந்தது.
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அனமதியாகத் ்தாடஙகிய  இககூட்டத்தில 
காவலதுனற ப்ல சுற்றுகள் துப்பாககிச சூடு நடத்திப் 
ப்லனரச சுட்டுக ்கான்றது. தெ மாரக்கட் 
தியாகிகளுககு மரியானத ்சலுத்தும் விதமாக 
தம 1ஆம் நாள் இன்ற்ளவும் சரவததச ்தாழி்லா்ளர 
நா்ளாகக (தம தினம்) கனடபிடிககப்படுகிறது. 

தெ மாரக்கட் படு்கான்ல

நி்லஙகள் வைஙகி ்தாழில வ்ளரசசினய 
ஆதரித்ததுடன் அ்மரிகக நிறுவனஙகளுககு 
அந்நியப் தபாட்டியிலிருந்து பாதுகாப்பும் அளித்தது.
 ஒரு கிராமப்புற சமூகமாகத் திகழந்த 
அ்மரிககா, நகரப்புறச  சமூகமாக மாறுவனதத் 
்தாழிற்புரட்சி வினரவுபடுத்தியது. நகரப்புறஙகளில 
தவன்லவாய்ப்புகள் உருவாவனதக கணணுற்ற 
பணனணகளில வ்ளரந்த இன்ளஞைரகள், 
நகரஙகன்ள தநாககி இடம் ் பயரந்தனர.  இதத தபா்ல 
ஐதராப்பிய நாடுகளிலிருந்தும் ்லட்சககணககாதனார 
இடம் ்பயரந்துவந்தனர. இவவாறு நகரஙகளில 
குடிதயறிய மககளுககு வீட்டுவசதி அளிப்பது 
சிகக்லானது. இந்தப் புதிய ்தாழி்லா்ளரகள் 
நகரப்புறக குடினசப் பகுதிகளில  வாழந்தாரகள்.  
்தருககளில திறந்த்வளி சாககனடகள் ஓடின; 
குடிநீர விநிதயாகம் தபாதுமானதாய் இலன்ல; 
இதனால ்தாற்றுதநாய்கள் பரவின.

10.5  உ்ழககும் ேர்ககப் வபாராட்ைஙகள்
்தாழிற்சான்லகளில 
நி்லவிய தமாசமான 
பணிசசூைல, நீணட 
த வ ன ்ல த ந ர ம் , 
குனறந்த கூலி, 
் ப ண க ளு ம் 
கு ை ந் ன த க ளு ம் 
சுரணடப்பட்டனம ஆகியன ்தாழிற்சஙகஙகள் 
உருவாக வழிவகுத்தன. அ்மரிககாவில 
உள்நாட்டுப் தபாருககுப் பின்னர, ்தாழி்லா்ளரகள் 
தவன்லநிறுத்தஙகளில ஈடுபட்டனர. 
அவற்றுள் 1877இல ்வடித்த இருப்புப்பானதத் 
்தாழி்லா்ளரகளின் மா்பரும் தவன்லநிறுத்தம் 
்பரும் நிகழவாக அனமந்தது. நீடித்த ்பாரு்ளாதார 
மந்தம் காரணமாக ஊதியம் குனறககப்பட்டனதத் 
்தாடரந்து இந்த தவன்ல நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. 
தமற்கு ்வரஜீனியாவில ்தாடஙகிய இந்த 
தவன்லநிறுத்தம் 45 நாட்களித்லதய தமலும் மூன்று 
மாநி்லஙகளுககுப் பரவியது.  
முத்லாளிகளின் அடியாட்கள், 
ததசியப் பாதுகாப்புப்பனட, 
இராணுவம், கூலிப்பனடகள் 
ஆகியனவற்னறக ்காணடு 
இந்தப் தபாராட்டம் 
நசுககப்பட்டது.

வெ மைார்கதகட் படுதகா்ல
 சிகாதகாவின் தெ மாரக்கட் சதுககத்தில 
1886 தம மாதம் 4ஆம் தததி ஒரு ்தாழி்லா்ளர  
ஆரப்பாட்டம் நடந்தது. நா்்ளான்றுககு எட்டு 
மணிதநர தவன்ல தகாரிகனகனய முன்னவத்து 

1877இல இருப்புப்பானதத் 
்தாழி்லா்ளரகளின் தவன்லநிறுத்தம்

 10.6   இந்தியாவில் ததாழிறபுரட்சியின் 

தாககம் 

 18ஆம் நூற்றாணடின் இனடப்பகுதிவனர 
இஙகி்லாந்து ஒரு தவ்ளாணனம நாடாகத்தான் 
இருந்தது. அதத தநரத்தில  இந்தியா 
தவ்ளாணனமககாக மட்டுமல்லாமல அதன் 
மிகச சிறந்த உற்பத்திப்்பாருள்களுககாகவும்  
அறியப்பட்டிருந்தது. 18ஆம் நூற்றாணடின் முதல 
கால பகுதியில இஙகி்லாந்தில குவிககப்பட்ட 
இந்தியப் பருத்திஇனைத் துணிகளுககும் 
பட்டு ஆனடகளுககும் தனடவிதித்தும் 
இஙகி்லாந்தில சட்டம் இயற்றப்பட்டது.  
காரணம், ஜான் தக என்பவரால பறககும் 
நாடா கணடுபிடிககப்பட்டனதத் ்தாடரந்த 30 
ஆணடுகளில ெரகிரீவஸ், ஆரகனரட், கிராம்ப்டன் 
ஆகிதயார கணடுபிடித்த கணடுபிடிப்புக்ளால 
நூற்பு, ்நசவுத் ்தாழில ஆகியன இஙகி்லாந்தில 
்பரும் வ்ளரசசியனடந்திருந்தன. வஙகத்தில ஒரு 
பிரததச அரசாகக காலூன்றிய ஆஙகித்லயரால 
வஙகம், கரநாடகம் ஆகிய பகுதிகளில 
்காள்ன்ளயடிககப்பட்ட ்சலவதம இஙகி்லாந்தில 
்தாழிற்புரட்சிககுத் ததனவயான முதலீட்னட 
வைஙகி அனத ் வற்றி ் பற னவத்தது. வஙகத்னதச 
தசரந்த ்நசவா்ளரகள் கிைககிந்தியக கம்்பனி 
அதிகாரிகள் மற்றும் அவரகளின் முகவர கரஙகளில 
சிககிப் ்பரும் துன்பத்துககு ஆ்ளாயினர. அவரகள் 
முதலில, உற்பத்திப் ்பாருள்கன்ள  ஓரிடம் விட்டு 
தவறிடம் எடுத்துச்சல்ல தபாககுவரத்துத் தீரனவ 
்சலுத்த தவணடும் என்று இந்திய ்நசவா்ளரகள் 
மீது கடும் சுனமனயத் திணித்தனர. அடுத்து, 
இஙகி்லாந்தின் ்தாழிற்சான்லகளுககுத்  
ததனவப்படும் வணிகப் பயிரகன்ள மட்டும் சாகுபடி 
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 10.6   ததாழிறபுரட்சிக காலகட்ைத்தின் முககியக கணடுபிடிப்புகள்
கணடுபிடிப்பு கணடுபிடித்தவர ஆணடு

ஊது உன்ல (இரும்பு மற்றும் எஃகு) ஆப்ரொம் டாரபி 1709
நீராவி இயந்திரம் தாமஸ் நியூதகாமன் 1712
பறககும் நாடா (ஜவுளி) ஜான் தக 1733
தமம்படுத்தப்பட்ட டாரபி முனற (இரும்பு மற்றும் எஃகு) ஜான் ஸ்மீட்டன் 1760

இயந்திர நூற்புக கருவி (ஜவுளி) தஜம்ஸ் ெரகரீவஸ் 1764

நூற்பு நீரசசட்டகம் (ஜவுளி) ரிசசரட் ஆரகனரட் 1769
நியூதகாமனின் நீராவி இயந்திர மறுவடிவாககம் தஜம்ஸ் வாட் 1769
ஸ்பின்னிங மியூல (ஜவுளி) சாமுதவல கிராம்ப்டன் 1779
வினசத்தறி (ஜவுளி) எட்மணட் காரட்னரட் 1785
பருத்தியிலிருந்து ்காட்னட நீககம் (ஜின்) (ஜவுளி) எலி விட்னி 1793
காற்றுப் பம்பு (சுரஙகஙகளில) ரிசசரட் ட்ரித்விக 1801

பஃபிங ்டவில – முதல நீராவி ரயில என்ஜின் ஜான் பணடில 1807

தி புட்சர – ரயில என்ஜின் ஜாரஜ் ஸ்டீஃபன்ஸன் 1814

சுரஙகப் பாதுகாப்பு வி்ளககு ெம்ப்ரி தடவி 1815
னதயல இயந்திரம் சாமுதவல தமாரஸ் 1844

தந்தி – தமாரஸ் தகாட் (தகவல ்தாடரபு) எலியாஸ் தொதவ 1846

குனறந்த ்ச்லவி்லான எஃகு தயாரிககும் முனற ்ென்றி ்பஸ்ஸிமர 1856
்தான்லதபசி அ்்லகஸாணடர கிரொம் ்பல 1876

கம்பியில்லாத் தகவல்தாடரபு தாமஸ் ஆலவா எடிசன் 1879
ஒளிரும் மின்வி்ளககு மாரகதகானி 1899

்சய்ய வற்புறுத்தினர. னகத்தறியில ்நய்யப்பட்ட 
பருத்தி ஆனடகளுககான சந்னத இைப்பால 
இந்தியா பணனடய உற்பத்தித் துனறயில வகித்து 
இருந்த இடத்னத இைந்து மூ்லப்்பாருள்கன்ள 
ஏற்றுமதி ்சய்யும் நாடாக மட்டுதம மாறியது. 
 19ஆம் நூற்றாணடின் முதல கால 
பகுதியில டாககா மஸ்லின் துணி இஙகி்லாந்துககு 
ஏற்றுமதி ்சய்வது நிறுத்தப்பட்டது. தமலும் 
அ்மரிககப் தபாட்டியின் காரணமாக, இந்தியாவில 
்சய்யப்பட்ட கசசாப் பருத்தி ஏற்றுமதியும் 
படிப்படியாகச சரிந்தது. பிரிட்டன் துணி ஆன்லகளில 
உற்பத்தியான துணிகள் இந்தியச சந்னதகளில 
குனறவான வின்லககு விற்கப்பட்டனமயால 
இந்திய ்நசவா்ளரகள்  தவன்லயற்றுத் தஙகள் 
வாழவாதாரத்னத இைந்து உணவுககும் 
வழியற்றவரக்ளாயினர. 

 மதுனர ஆட்சியர அளித்த ஓர அறிகனகயில 
சுமார 5,000 னகத்தறி ்நசவுக குடும்பத்தினர 
ஒரு தவன்ள உணவுகூடக கினடககாமல 
அவதியுறுவதாகப் பதிவு ்சய்துள்்ளார. 
திரு்நலதவலி பகுதி ்நசவா்ளரகள் தமது 
“வாழவாதாரஙகள் அழிந்துதபானதாலும் 
சாதி அனமப்பு தவறு ்தாழிலகளில ஈடுபட 
அனுமதிககாததாலும்” துன்பப்பட்டதாகத் 
திரு்நலதவலி மாவட்ட ஆட்சியர அககா்லத்தில 
பதிவு ்சய்துள்்ளார. ப்ல ்லட்சம் மககள் 
பஞசத்தால மடிந்தனர. பஞசத்தால சாக விரும்பாத 
்லட்சககணககான இந்திய விவசாயிகளும் 
னகவினனத் ் தாழி்லா்ளரகளும் தாய்நாட்னட விட்டு 
்வளிதயறி  இஙகி்லாந்தின் கா்லனி நாடுகளின் 
மன்லத்ததாட்டஙகளில தமாசமான பணி மற்றும் 
வாழும் சூைலகளில அடினமக்ளாய், ஒப்பந்தக 
கூலிக்ளாய் வாை தநரந்தது. 
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மீள்பார்்ே

��்தாழிற்புரட்சியின் முககியப் பணபுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்்ளன
��்தாழிற்புரட்சி முதன்முத்லாக இஙகி்லாந்தில ததான்றியதற்கான காரணஙகள் வி்ளககப்பட்டுள்்ளன
��ஜவுளி உற்பத்தியில வ்ளரசசி ஏற்படுவதற்கு வழிதகாலிய கணடுபிடிப்புகள் விவாதிககப்பட்டுள்்ளன
��இரும்பு மற்றும் எஃகின் பயன்பாடு அனனத்துவனகத் ்தாழிலகன்ளயும் இயந்திரமயமாககியதும், 

அதனால தபாககுவரத்து, தகவல ்தாடரபுத் துனறகளில ஏற்பட்ட அதிதவக வ்ளரசசியும் 
விவரிககப்பட்டுள்்ளன

��்தாழிற்புரட்சியானது சுற்றுசசூைல மீதும் மககளின் வாழகனக நின்லகள் மீதும் ஏற்படுத்திய தாககம் 
தகாடிட்டுக காட்டப்பட்டுள்்ளது

��்தாழிற்புரட்சி பிரான்ஸ், ்ஜரமனி, அ்மரிககா ஆகிய நாடுகளுககுப் பரவியனம விரிவாக 
வி்ளககப்பட்டுள்்ளது

��தபாராட்டஙகள் மற்றும் தியாகஙகள் மூ்லதம உனைககும் வரககத்தின் உரினமகள் ்பறப்பட்டன 
என்பனத உணரத்தும் ்பாருட்டு, ்தாழி்லா்ளர இயககஙகள், அவற்றின் மீது அ்மரிகக அரசு 
தமற்்காணட அடககுமுனற ஆகியனவ மீது தனிககவனம் ்சலுத்தப்பட்டுள்்ளது

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுககவும்

1.  நீராவி படகுப் தபாககுவரத்துச தசனவனய 
நிறுவியவர யார?
அ) ஆரகனரட்
ஆ) சாமுதவல கிராம்ப்டன்
இ) ராபரட் ஃபுலடன்
ஈ) தஜம்ஸ் வாட்

2.  மான்்சஸ்டர நகரம் ஏன் ஜவுளி உற்பத்திககு 
உகந்த இடமாகப் கருதப்பட்டது?
அ) நி்லம் கினடககப் ்பற்றனம
ஆ)  மிகுந்த மனித வ்ளம்
இ) நல்ல வாழகனகச சூைல
ஈ) குளிரசசியான தட்ப்வப்ப நின்ல

3.  னதயல இயந்திரத்னதக கணடுபிடித்தவர 
யார?
அ) எலியாஸ் தொதவ
ஆ) எலி- விட்னி
இ) சாமுதவல கிராம்டன்
ஈ) ெம்ப்ரி தடவி

4.  நீராவி இயந்திரத்னத பிரான்சில அறிமுகம் 
்சய்த குடும்பம் எது?
அ) டி ்வண்டல  ஆ) டி ஹிணடல
இ) டி ஆரமன் ஈ) டி ரினாலட்

5.   சித்லட்டனர அ்மரிககக ்தாழில புரட்சியின் 
தந்னத என அனைத்தவர யார?

அ) எப்.டி. ரூஸ்்வலட்
ஆ) ஆணட்ரூ தஜகசன்
இ) வின்ஸ்டன் சரசசில
ஈ) உட்தரா விலசன்

6.  கீழக காணபனவற்றில எது தெ 
மாரக்கட் நிகழசசியின் நினனவுநா்ளாகக 
கனடபிடிககப்படுகிறது?
அ) சுதந்திர தினம் 
ஆ) உைவர தினம்
இ) உனைப்பா்ளர தினம்
ஈ) தியாகிகள் தினம்

7.  எஙகு தஜால ்வ்ரய்ன் சுஙக ஒன்றியம் 
உருவாககப்பட்டது?
அ) இஙகி்லாந்து ஆ) ்ஜரமனி
இ) பிரான்ஸ் ஈ) அ்மரிககா

8.  பிரான்சில முதல தமாட்டார வாகனஙகன்ள 
உற்பத்தி ்சய்தவர யார?
அ) லூயி ்ரனாலட்
ஆ) அரமான் பியூகாட்
இ) தாமஸ் ஆலவா எடிசன்
ஈ) ்மக ஆடம்

9.  எககணடுபிடிப்பு பருத்தியிலிருந்து  
்காட்னடகன்ளப் பிரித்தது?
அ) உருட்டான்லகள்
ஆ) பஞசுக கனடசல இயந்திரம்
இ) ஸ்பின்னிங மியூல
ஈ) இயந்திர நூற்புக கருவி

10.  கீழககாணபனவற்றில எது இரும்னப 
உருககுவதற்காக முற்கா்லத்தில 
பயன்படுத்தப்பட்டது?
அ) கற்கரி ஆ) கரி
இ) விறகு ஈ) காகிதம்
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இ) கூற்று, காரணம் இரணடுதம சரி
ஈ)  கூற்று சரி காரணம் கூற்றுககுச சரியான 

வி்ளககமல்ல.
4.  கூறறு: சித்லட்டர அ்மரிககத் ் தாழிற்புரட்சியின் 

தந்னத என அனைககப்படுகிறார
காரணம்: அவருனடய நூற்பான்லயின் 
நக்லாகப் ப்ல நூற்பான்லகள் உருவாயின.  
அவருனடய ்தாழில நுட்பம் பிரப்லமானது.
அ)  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுககான சரியான 

வி்ளககம்
ஆ)  கூற்று தவறு, காரணம் கூற்றுககான 

சரியான வி்ளககம்
இ) கூற்று, காரணம் இரணடுதம தவறு
ஈ) கூற்று, காரணம் இரணடுதம சரி

IV. தபாருத்துக
1.  ் பன்ஸ் - அ்மரிககா
2.  பாதுகாப்பு வி்ளககு - லூயி ்ரனாலட்
3.  நான்கு சககர வாகனம் - ெம்பரி தடவி
4.   மா்பரும் ரயிலதவ 

ஊழியர தபாராட்டம் - ்லஙகானஷயர
5.  நி்லககரி வயல - ்ஜரமனி

V.  கீழககாணும் வகள்விகளுககுச் சுருககமைாகப் 
பதிலளிககவும்

1.  ் தாழிற்புரட்சியின்தபாது இஙகி்லாந்தில 
்தாழி்லா்ளரகளின் வாழவிடஙகளின் நின்ல 
எவவாறு இருந்தன?

2.  இஙகி்லாந்தில நகரமயமாதலுககான  
காரணஙகன்ளக கூறு.

3.  தெ மாரக்கட் படு்கான்ல பற்றிக குறிப்பு 
வனரக.

4.  லூயி ் ரனாலட் பற்றி நீஙகள் அறிந்தது என்ன?
5.  ் தாழிற்புரட்சியின் இரு முககிய  

வின்ளவுகன்ளக தகாடிட்டுக காட்டுக.

VI. விரிோக வி்ையளிககவும்
1.  அ்மரிககாவில இரணடாவது ்தாழிற்புரட்சி 

நனட்பற்றதற்கான காரணஙகன்ள 
 வரினசப்படுத்துக.

2.  இஙகி்லாந்தின் ்தாழிற்புரட்சியினால  
இந்தியாவில ஏற்பட்ட வின்ளவுகள் யானவ?

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புவும்
1.   இஙகி்லாந்தில ஆடவரககு 

வாககுரினம தகாரியது.
2.   உ்லகம் முழுவதும் சான்லகள் 

அனமககப்படும் முனறனய மாற்றியனமத்தது.
3.  வினரவாகவும் குனறந்த ்ச்லவிலும் எஃனக 

உற்பத்தி ்சய்யும் முனறனய  
கணடுபிடித்தார.

4.  விஞஞைான தசாசலிஸத்னத முன்னவத்தவர 
 ஆவார.

5.  ் ஜரமனியில முதல இருப்புப்பானத 
ஆணடில இயககப்பட்டது.

III. சரியான கூற்்றக கணடுபிடிககவும்
1.  இஙகி்லாந்துச சுரஙக முத்லாளிகள் 

சுரஙகஙகளுககுள் நீரககசிவு ஏற்படும்  
பிரசசனனனய எதிர்காணடனர.
ii)  இவதவன்லயில மனித உனைப்னப 

ஈடுபடுத்துவது குனறவான ்ச்லவுனடயதாக 
இருககும்.

iii)  சுரஙகஙகளிலிருந்து நீனர ்வளிதயற்றும் 
நீராவி இயந்திரத்னத நியூட்டன் 
கணடுபிடித்தார.

iv)  சுரஙகஙகளிலிருந்து நி்லககரினயப் 
்பறதவணடுமானால நீனர 
்வளிதயற்றியாக தவணடும்.

அ) i)  சரி ஆ) ii)  மற்றும் iiii)  சரி
இ) i)  மற்றும் iv)  சரி ஈ) iii)  சரி

2.  i)  தஙகள் உரினமகன்ளப் ்பறுவதற்காகத் 
்தாழி்லா்ளரகள் ்தாழிற்சஙகஙகன்ள 
உருவாககிக்காணடனர.

ii)  ் ஜரமனியின் அரசியல முனற 
்தாழிற்புரட்சிககுக, குறிப்பிடத்தகக முககியச 
சவா்லாக அனமந்திருந்தது.

iii)  முத்லாளிகன்ளப் பாதுகாப்பதற்காகக காரல 
மாரகஸ் தசாசலிஸத்னத முன்னவத்தார

iv)  ் ஜரமனியில இயற்னக வ்ளஙகள் 
ஏதுமிலன்ல

அ) i)  சரி ஆ) ii)  மற்றும் iii)  சரி
இ) i)  மற்றும் iv)  சரி ஈ) iii)  சரி

3.  கூறறு: விடுமுனற ்பறுவதற்குத் ்தாழி்லா்ளர 
உரினம ்பற்றிருந்தனர.
காரணம்: பணியா்ளரகன்ளப் பாதுகாககச 
சட்டஙகள் இருந்தன.
அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு
ஆ) கூற்று, காரணம் இரணடுதம தவறு
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15210. ்தாழிற்புரட்சி

 வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Eric Hobsbawm, The Age of Revolution,

1789-1848, Phoenix Press, London, 1961.

2. Eric Hobsbawm, Industry and Empire: The

Birth of the Industrial Revolution, The New

Press, 1999.

3. Peter N. Streams, The Industrial Revolution

in World History, Routledge, 2018.

4. James E. Swain, A History of World

Civilization, Vols. I & II, McGraw Hill

Book Co, 1947.

5. J.H. Nelson , The Madura Country: A

Manual (1868)

6. A.J. Stuart, A Manual of the Tinnevelly

District in the Presidency of Madras (1879).

வர்லாற்றுடன் வ்லம் வருக

மைாணேர் தசயல்பாடுகள் 
1.  ் தாழிற் புரட்சியின் சாதக, பாதக அம்சஙகள்

குறித்து ஒரு தபசசுப் தபாட்டி நடத்துக.
2.  துணி இனைகள், வடிவனமப்புகள் ஆகியனவ

இந்தியாவில உற்பத்தி ்சய்யப்படும்
இடஙகள் பற்றிப் பட்டியல தயார ்சய்யவும்.
ஆசிரியரின்  ேழிகாட்டுதலுைன் தசயய
வேணடிய்ே

1.  ் தாழிற்புரட்சியின் தபாது
கணடுபிடிககப்பட்டனவ பற்றிய படஙகன்ளச
தசகரிககவும்.

2.  பயன்படுத்தப்பட்ட கழிவு பி்ளாஸ்டிகனகப்
பயன்படுத்தி நவீன பி்ளாஸ்டிக சான்லகள்
அனமககப்படுவது குறித்து ஒரு கட்டுனர
வனரக.

உரல ::

scan the QR Code

்தாழிற்புரட்சி
இனணயச்சயலபாடு 

ஊடாடும் கா்லவரினசனயப் 
பயன்படுத்தி உ்லக வர்லாற்று 

நிகழவுகன்ள அறிதவாமா!

படிநி்லகள்
படி-1  URL அல்லது QR குறியீட்டினனப் பயன்படுத்தி 

இச்சயலபாட்டிற்கான இனணயப்பககத்திற்குச  ்சலக.
படி-2  ததடு்பட்டியில” Industrial Revolution” என்று தட்டசசு ்சய்யவும்
படி-3 ததான்றும் கா்லகதகாட்டுப் பககத்தினன முழுத்தினர வடிவமாககவும்
படி-4  கா்லவரினச மற்றும் நிகழவுகள் காட்சிப்படஙக்ளாகத் ததான்றும். அவற்னறச ்சாடுககி 

வர்லாற்று நிகழவுகன்ள அறியவும்.
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       அறிமுகம்
 கா்லனியாதிககம் என்பது ஒரு நாடு 
மற்்றாரு நாட்னட அடினம படுத்தி தம்லாதிககம் 
்சய்வதாகும். கா்லனியாதிககத்னதப் தபால 
ஏகாதிபத்தியமும் தன்னனச சாரந்திருககும் 
பகுதியின் அரசியன்லயும் ்பாரு்ளாதாரத்னதயும் 
கட்டுப்படுத்துவதாகும். ஸ்டான்தபாரடு தத்துவக 
கன்லகக்ளஞசியம் இவவிரணனடயும் 
பின்வருமாறு தவறுபடுத்துகிறது: கா்லனி 
என்னும் ்சால ‘கத்லானஸ்’ என்னும் ்லத்தீன் 
தவரச்சாலலிலிருந்து பிறந்ததாகும். இதன் 
்பாருள் விவசாயி என்பதாகும். கா்லனியாதிககம் 

என்பது மககன்ள ஒரு புதிய இடத்தில 
குடிதயற்றுவது. குடிதயறியவரகள் அஙதகதய 
நிரந்தரமாகத் தஙகி வாழவர. ஆனால ்சாந்த 
நாட்டின் மீதத அரசியல விசுவாசம் ்காணடிருப்பர 
என்பனத இவதவரச்சால சுட்டுகிறது. மாறாக 
ஏகாதிபத்தியம் (இம்பீரியம் என்னும் ்லத்தீன் 
்சாலலிலிருந்து பிறந்தது. ஆதிககம் ்சய்தல 
என்று ்பாருள்) என்பது ஒரு நாடு, குடிதயறுதல 
மூ்லமாகதவா இனறயாணனம ்சலுத்துதல 
மூ்லமாகதவா மனறமுகமாகக கட்டுப்படுத்தும் 
வழிகளித்லா தவ்றாரு நாட்டின் மீது அதிகாரம் 
்சலுத்துவனதக குறிககும். 

ஆசிய ஆப்பிரிகக �ாடுகளில் காலனியாதிககம்

11

பாடம்

கற்றல் வ�ாககஙகள்

��்தன்கிைககு ஆசியாவின் பகுதிகன்ள அறிதல
��தபாரத்துகீசியர, ஸ்பானியர, டசசுககாரர, பி்ரஞசுககாரர, ஆஙகித்லயர, 

அ்மரிககர ஆகிதயாரால கா்லனிகள் உருவாககப்படுதல
��மத்லயா தீபகற்பம், இந்ததாதனசியா, பரமா (மியான்மர), இந்ததா–சீனா, 

பிலிப்னபன்ஸ் ஆகியனவ மீது கா்லனியாதிககம் ஏற்படுத்திய தாககம்
��ஆப்பிரிககா ஆககிரமிககப்படுதல; டசசுககாரர, ஆஙகித்லயர, தபாரத்துகீசியர, ்ஜரமானியர, 

்பலஜியர ஆகிதயாரின் கா்லனியாதிகக ஆட்சி
��இந்தியாவில ஆஙகித்லயரின் கா்லனியாதிககம்; இந்தியப் ்பாரு்ளாதாரத்னத 

கா்லனியமயமாககுதல
��இந்தியாவில ஆஙகித்லய ஆட்சியின் ்பாரு்ளாதாரத் தாககம்

ேரலாறறுககு முந்்தய காலம்
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15411. ஆசிய ஆப்பிரிகக நாடுகளில கா்லனியாதிககம்

 உ்லக வர்லாற்றில, நவீன ஐதராப்பானவப் 
தபா்ல தவறு எந்தக கணடமும் ப்ல கா்லனிகன்ளப் 
்பற்றிருந்ததிலன்ல; அவவாறு உ்லகின் ப்ல 
பகுதிகளுககுச ்சல்ல முடிந்தனத நாகரிகத்னதப் 
பரப்பும் ்சயல என நியாயப்படுத்தியதுமிலன்ல. 
நனடமுனறயில தமன்லநாடுகள் அல்லாத உ்லகம் 
முழுவதும் ஏததனும் ஓர ஐதராப்பிய சகதியின் 
கீழ நான்கு நூற்றாணடுகள் இருந்துள்்ளன. 
இரணடாவது உ்லகப் தபாருககுப் பின் 
கா்லனியாதிககம் நீககப்படும்வனர இந்தநின்ல 
நீடித்துள்்ளது.
 இப்பாடத்தில ்தன்கிைககாசியா, 
ஆப்பிரிககா, இந்தியா ஆகியனவ ஐதராப்பிய 
சகதிக்ளால கா்லனிகள் ஆககப்பட்டனத விவாதிகக 
உள்த்ளாம். 

 11.1   ஆசியாவில் குடிவயற்றமை்ைதல் 

(ததன்கிழககாசியா)
ததன்கிழககாசியா
 இரணடாம் உ்லகப் தபாரிலிருந்துதான் 
‘்தன்கிைககாசியா’ என்னும் ்சால 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. மத்லயா, டசசு 
கிைககிந்தியா, பரமா, சயாம், பி்ரஞசு இந்ததா–
சீனா, பிலிப்னபன்ஸ் ஆகிய பகுதிகளின் 
்தாகுப்னபதய இச்சால சுட்டுகின்றது. இவற்றில 
சயாம் (தாய்்லாந்து) மட்டும் சுதந்திர நாடாக 
இருகக மற்ற பகுதிகள் டசசுககாரர, ஆஙகித்லயர, 
பி்ரஞசுககாரர ஆகிதயாரினடதய பஙகிடப்பட்டன.
மைவலயா தீபகறபம்
 ஐதராப்பிய வணிகரகள் 15ஆம் 
நூற்றாணடின் இறுதியில நறுமணப் 
்பாருள்களுககாக இந்தியப் ்பருஙகடன்லக 
கடந்து ்தன்கிைககாசியா ்சன்றனர. 
தபாரத்துகீசியர தஙகள் அரசருககாக ம்லாககாவின் 
மா்பரும் பன்னாட்டு வணிக வ்ளாகத்னதக 
னகப்பற்றியதபாது ஸ்ரீவிஜய மற்றும் மஜபாகித 
தபரரசுகள் சிதறுணடு ப்ல சிற்றரசுக்ளாயின. 
தகாவானவயும் ம்லாககானவயும் னகப்பற்றிய 
தபாரத்துகீசிய வீரர அலபுகரககும் அவருககுப் 
பின்வந்ததாரும் நறுமணப் ்பாருள்கள் 
வணிகத்தில ஆரவம் ்காணடிருந்ததால 
அந்தநாககத்னத நினறதவற்றும் ்பாருட்டு 
சஙகிலித் ்தாடரதபால பாதுகாப்பு 
மதிற்சுவரகளுடன் கூடிய கப்பற்பனடப் பாதுகாப்பு 
்காணட வணிக னமயஙகன்ள நிறுவினர. 
்தாடககத்தில சுததச அரசுகளின் நிரவாகத்தில 
அவரகள் தன்லயிடவிலன்ல. டசசுககாரர, 
ஆஙகித்லயர ஆகிதயாரின் வருனகயானது 
தபாரத்துகீசியரின் இருப்புககுச சவா்லாக 

மாறியது. இம்மூன்று ஐதராப்பிய சகதிகளுககு 
இனடயி்லான ஆதிககப் தபாட்டிகள் பதிதனைாம் 
நூற்றாணடின் முககிய நிகழவுக்ளாயின. 

அலபுகரக
 டசசுககாரர 1641ஆம் ஆணடு 
ம்லாககானவக னகப்பற்றி அஙகிருந்த 
தபாரத்துகீசியக குடிதயற்றஙகன்ள ஆககிரமிககும் 
பணினயத் ் தாடஙகினர. 1619இல பட்டாவியாவில 
(தற்தபானதய ஜகாரத்தா) ஒரு த்ளத்னத 
ஏற்படுத்திய பின்னர அருதகயிருந்த சுததச 
சுலதானியரின் வாரிசுரினமப் பிரசசனனகளில 
தன்லயிடத் ்தாடஙகினர. 1682இல 
ஆஙகித்லயனர பான்டம் என்னுமிடத்திலிருந்து 
்வளிதயற்றி, படிப்படியாக ஜாவானவத் 
தஙகள் கட்டுப்பாட்டின் கீழக ்காணடுவந்தனர.  
அதற்கு முன்னதாகதவ 1623இல அம்பாய்னா 
படு்கான்லககுப் பின்னரும் 1667இல 
மககாசானரக னகப்பற்றியதன் மூ்லமாகவும் 
ஆஙகித்லயனர நறுமணத் தீவுகளிலிருந்து 
்வளிதயற்றி, ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக 
கம்்பனி சீனாவுடனான வணிகத்தில தனது 
கவனத்னதத் திருப்புமாறு ்சய்திருந்தனர. 
மணி்லானவ ்வற்றி்காணடதில ்தாடஙகி, 
பின்னாளில பரந்து விரிந்த ஸ்பானிய கிைககிந்தியப் 
பிராந்தியத்னத உருவாககி, ஸ்்பயின் நாட்டவர 
தஙகன்ள நின்லநிறுத்திக்காணடனர.
ஆஙகிவலய – ைச்சுககாரர் வபாட்டி
 பிரான்சிஸ் ன்லட் என்பவர பினாஙகுத் 
தீனவ ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக கம்்பனியின் 
கவனத்திற்குக ்காணடுவந்தார. 1786இல, 
பினாஙகுத் தீவின் வடகிைககு முனனயில 
ஜாரஜ் டவுன் என்ற ்பயரில ஒரு குடிதயற்றம் 
உருவாககப்பட்டததாடு மத்லயா தீபகற்பத்தில 
ஆஙகித்லயரின் விரிவாககம் ்தாடஙகியது. 
டசசுககாரருடன் ஏற்பட்ட தபாட்டியின் 
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காப்பித் ததாட்டத் ்தாழி்லா்ளரக்ளாகவும் 
இருந்தனர. பணனணகளிலும் ஏனனய 
்தாழிலகளிலும் ் சய்யப்பட்டிருந்த ் பரும்ளவி்லான 
முதலீடு, 1900இல கணடுபிடிககப்பட்ட எண்ணய் 
வ்ளம் ஆகியவற்றால இந்ததாதனசியா 
டசசுககாரரகளுககுப் ்பருமதிப்புள்்ள 
கா்லனியாகியது. 
பர்மைா
 ஆஙகித்லயர மூன்று தபாரகன்ளத் 
்தாடுத்த பின்னர பரமானவக னகப்பற்றினர. 1886 
முதல 1937 வனர இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகதவ 
பரமா இருந்தது. ஒரு துனணநின்ல ஆளுநரால 
நிரவகிககப்பட்டது. நியமன உறுப்பினரகன்ளக 
்காணட சட்டமன்றக குழு அவருககு உதவியது. 
பரமா  ததககு ப்ல ்வளிநாடுகளுககு ஏற்றுமதி 
்சய்யப்பட்டது. தமலும் தனது ்சழிப்பு மிகுந்த 
மணவ்ளத்தால அரிசி ஏற்றுமதி ்சய்யும் முககிய 
நாடாகவும் திகழந்தது. ்தன்னிந்தியாவின் ப்ல 
பகுதிகள் பரமாவிலிருந்து இறககுமதியாகும் 
அரிசினயச சாரந்திருந்தன. இரணடாம் 
உ்லகப்தபாரின்தபாது பரமா ஜப்பானியர 
வசமானதபாது ்தன்னிந்தியாவில அரிசிககுக  
கடும் பற்றாககுனற ஏற்பட்டு பஞசதம உருவானது.
இந்வதா – சீனா

இந்ததா–சீனாவில பி்ரஞசு ஆதிககம்

 பி்ரஞசுககாரர இந்ததா–சீனானவ 
மககளின் வலுவான எதிரப்புககுப் பின்னதர 
னகப்பற்றினர. 1858இல முயற்சிகன்ளத் 
்தாடஙகியதபாதும், இந்ததா–சீன ஒன்றியத்னத 
1887இல  தான் தஙகள் கட்டுப்பாட்டின் கீழக 
்காணடுவந்தனர. இந்ததா–சீனா என்பது 
ஆனம், தடாஙகிங, கம்தபாடியா, ்காசசின் – 
சீனா ஆகிய பகுதிகன்ளக ்காணடதாகும். 
ஆறு ஆணடுகளுககுப் பின்னர ்லாதவாஸ் 
தசரத்துக்காள்்ளப்பட்டது. இவற்றில ்காசசின்–
சீனா மட்டுதம பிரான்சின் கா்லனியாக தநரடிக 
கட்டுப்பாட்டின் கீழிருந்தது.  ஏனனய நான்கும் 
பிரான்சின் பாதுகாப்பில இருந்தனவாகும். 

வின்ளவாக 1819இல ஸ்டாம்தபாரடு ராஃபிலஸ் 
என்பவர சிஙகப்பூனர ஆஙகித்லயரின் 
முககிய வணிக னமயமாக உருவாககினார. 
இருந்ததபாதிலும் 1824இல தமற்்காள்்ளப்பட்ட 
ஆஙகித்லா – டசசு உடன்படிகனகயால தபாட்டி 
மனப்பாஙகு தணிந்தது. இவவுடன்படிகனக 
்தன்கிைககாசியாவில இவவிரு சகதிகளின் 
விருப்பஙகள் எனவ என்பனதத் ்தளிவாக 
வனரயனற ்சய்தது. 1826 வாககில சிஙகப்பூரும் 
ம்லாககாவும் பினாஙதகாடு இனணககப்பட்டு 
நீரினணப்பகுதி  குடியிருப்புகள் (Straits Settle-

ments) உருவாககப்பட்டன.
 1874 முதல 1895 வனர ஆகிய 
ஆணடுகளுககினடதய எஞசியிருந்த ஐந்து சுததச 
அரசுகளினடதய உள்நாட்டுப் தபார நனட்பற்றது. 
இப்பிரசசனனயில தன்லயிட்ட ஆஙகித்லயர 
ஒவ்வாரு சுலதாதனாடும் ஓர ஒப்பந்தத்தில 
னக்யழுத்திட்டனர. ஒவ்வாரு சுலதானுனடய 
அனவயிலும் ஓர ஆஙகித்லய ஸ்தானிகர  (Resident)   
நியமிககப்பட்டார. ஆஙகித்லய ஸ்தானிகரகள் 
வைஙகும் ஆத்லாசனனப்படி சுலதான்கள் 
்சயலபட தவணடியிருந்தது. 1896ஆம் ஆணடு 
இவற்றில நான்கு அரசுகள் ஒருஙகினணககப்பட்டு 
ஐககிய ம்லாய் நாடுகள் உருவாககப்பட்டது. 
1900இல நீரினணப்பகுதி  குடியிருப்புகள், 
ஐககிய  ம்லாய் நாடுகள், ஜதகார ஆகியனவ 
ஆஙகித்லயர வசமிருந்தன. இப்பகுதியின் 
மககள்்தானக பத்து இ்லட்சமாக இருந்தது. அதில 
சரிபாதி ம்லாய் இன மகக்ளாவர. மற்றவரகள் 
சீனரக்ளாவர. ்பரும்பா்லான வரத்தகரகள்,  
பணனண னவத்திருப்தபார, துனறமுகஙகளிலும் 
பணனணகளிலும் பணி ்சய்யும் ்தாழி்லா்ளரகள் 
ஆகிதயார சீனரக்ளாவர. ்பாரு்ளாதாரத்தில 
மத்லயா ்சழிப்புற்றுத் திகழந்தது.
இந்வதாவனசியா
 டசசுககாரர 1640ஆம் ஆணடிற்கு முன்னர 
ஜாவானவயும் சுமத்ரானவயும் ஆககிரமித்தனர. 
பத்்தான்பதாம் நூற்றாணடின் பிற்பாதியிலதான் 
கிைககிந்தியாவின் பிற ்வளிப்புறத் தீவுகளில 
ஆஙகித்லயர வசமிருந்த வடககு தபாரனிதயா, 
புருதன, சராவக  பகுதிகன்ளத் தவிரத்து 
ஏனனயவற்னறக னகப்பற்றினர. ்தாடககத்தில 
அரசியலில நாட்டம் ்காணடிராத டசசுககாரர 
இந்ததாதனசியானவ இரககமின்றிச சுரணடினர. 
ஆனால இருபதாம் நூற்றாணடின் ்தாடககத்தில 
தஙக்ளால ஆ்ளப்படும் மககளின் சமூகப் 
்பாரு்ளாதார தமம்பாட்டிற்கான நடவடிகனககன்ள 
தமற்்காணடனர. ் பரும்பா்லான இந்ததாதனசியர 
மீனவரக்ளாகவும், சிறு விவசாயிக்ளாகவும் 
ஐதராப்பியரின் சரககனர, புனகயின்ல, ததயின்ல, 
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 11.2   ஆப்பிரிககா காலனியாதல்
 பத்்தான்பதாம் நூற்றாணடின் கனடசிக 
கால பகுதிவனர சகாராவிற்குத் ்தற்தகயிருந்த 
ஆப்பிரிககப் பகுதிகள் ்பரும்பாலும் 
்வளியு்லகத்தினரால அறியப்படாமத்ல 
இருந்தன. ஆப்பிரிககாவின் உட்பகுதிகளும் 
ஆய்ந்தறியப்படாமத்ல இருந்தன. 1875ககுப் 
பின்னர, ஐதராப்பியரின் ஊடுருவலும் 
குடிதயற்றஙகன்ள நிறுவுதலும் ்பரும்ளவில 
நனட்பறத் ்தாடஙகியது. 1884–85இல 
நனட்பற்ற ் பரலின் குடிதயற்ற நாட்டு  மாநாட்டில 
ஆப்பிரிககானவப் ப்ல ஐதராப்பிய நாடுகளின் 
்சலவாககு மணட்லஙக்ளாகப்  பிரிப்ப்தன முடிவு 
தமற்்காள்்ளப்பட்டது. இவவாறு முககியமான 
ஐதராப்பிய நாடுகளினடதய தபார ஏற்படாமல 
ஆப்பிரிககாவில ஐதராப்பிய கா்லனிகன்ள 
ஏற்படுத்துவது சுமுகமாக நனட்பற்றது. 1881ககும் 
1914ககும் இனடப்பட்ட கா்லத்தில ஐதராப்பிய 
சகதிகள் ஆப்பிரிககாவின் மீது பனட்யடுத்து, 
னகப்பற்றிக கா்லனிகன்ள ஏற்படுத்திய 
ஏகாதிபத்திய சகாப்தமானது ஆப்பிரிககானவப் 
பஙகிடுதல அல்லது ஆப்பிரிககப் தபாட்டி என 
அனைககப்படுகிறது.

1884–85இல நனட்பற்ற ்பரலின் 
மாநாடு, காஙதகா மாநாடு அல்லது தமற்கு 
ஆப்பிரிகக மாநாடு எனவும் அறியப்படுகிறது. 
மத்திய ஆப்பிரிககாவில உள்்ள காஙதகா 
நதி வடிநி்லத்துடன் ்தாடரபுனடய 
அனனத்துப் பிரசசனனகன்ளயும் 
தீரப்பதற்காகதவ இம்மாநாடு கூடியது. 
காஙதகா நதியின் வடிநி்லத்னதக 
கட்டுப்படுத்த தனககுள்்ள உரினம குறித்து 
விவாதிப்பதற்காகப் தபாரத்துகல கூட்டிய 
இம்மாநாட்டில தபாரத்துகலின் தகாரிகனக 
நிராகரிககப்பட்டது. ்பரலின் மாநாட்டில 
நினறதவற்றப்பட்ட ்பாதுச சட்டம் காஙதகா 
நதியின் வடிநி்லம் ் பாதுவான்தனவும் அஙகு 
வணிக கப்பலகன்ளச ்சலுத்துவதற்கான 
உரினம அனனத்து நாடுகளுககு உணடு 
எனவும் பிரகடனப்படுத்தியது.

ததன் ஆப்பிரிககா
 ்தன்னாப்பிரிககாவில ஆஙகித்லயர 
தநட்டால, தகப் கா்லனி ஆகிய பகுதிகன்ளப் 
்பற்றிருந்தனர. உள்நாட்டில தபாயர (Boer) 
என அறியப்பட்ட  டசசுககாரர டிரான்ஸ்வான்லச 
தசரந்த நாடுகன்ளயும் சுதந்திர ஆரஞசு நாட்னடயும் 
்பற்றிருந்தனர. 1886இல டிரான்ஸ்வாலில 

இம்முனறயின் கீழ, சுததச மன்னரகள் ஆட்சிப் 
்பாறுப்பில இருப்பர, ஆனால பி்ரஞசு 
ஸ்தானிகரின் ஆத்லாசனனயின்படி அவரகள்  
நிரவாகம் ்சய்ய தவணடும். பி்ரஞசு 
அரசாஙகத்தின் தன்லநகராக ெனாய் இருந்தது. 
அரிசி, ரப்பர, தகாதுனம ஆகியன முககிய 
ஏற்றுமதிப் ்பாருள்க்ளாக இருந்தன. ்லாதவாஸ் 
வ்ளரசசி ்பறாமத்லயிருந்தது.
பிலிப்்பன்ஸ

பிலிப்னபன்ஸில ஸ்பானியர

 பிலிப்னபன்ஸ் 300 ஆணடுகளுககும் 
தம்லாக ஸ்பானியரால ஆ்ளப்பட்டது. தனது 
்மாழி, பணபாடு, மதம் ஆகியவற்னற ஸ்்பயின் 
அம்மககளின் மீது தினித்தது. அதன் வின்ளவாக 
மககளில கணிசமான பகுதியினர தராமன் 
கத்ததாலிககர ஆயினர. பத்்தான்பதாம் 
நூற்றாணடின் பிற்பகுதியில பிலிப்னபன்ஸ் நாட்டு 
மககளினடதய ததசிய உணரவு வ்ளரந்தது. 1872, 
1896 ஆகிய ஆணடுகளில முககியக கி்ளரசசிகள் 
்வடித்தன. ஆனால அனவ ஸ்பானிய கா்லனிய 
அரசால நசுககப்பட்டன. 1898இல கியூபாவுககு 
எதிரான தபாரில ஸ்்பயினன அ்மரிககா 
ததாற்கடித்தது. அதன் வின்ளவாகப் பிலிப்னபன்ஸ் 
அ்மரிககாவின் கா்லனியானது.

சயாம் (தாயலாந்து)
 தாய்்லாந்து தமன்லநாடுகளின் அதிகார 
அரசிய்லால ்பரும்ளவிற்குப் பாதிககப்பட்டாலும் 
அந்நியரக்ளால ஆ்ளப்படவிலன்ல. 19ஆம் 
நூற்றாணடின் பிற்பகுதியில ்தாடஙகி 1910 
வனர ்தாடரந்த நிரவாகச சீரதிருத்தஙகள் 
அந்நாட்டில ஓர்ளவுககுச சுதந்திரமாக இயஙகும் 
‘மியூங’ என்று அனைககப்பட்ட நகரஙகளில 
தமற்கத்திய பாணியி்லான நிரவாக முனறனய 
ஏற்படுத்தின.  எனினும், தாய்்லாந்தின் உள்நாட்டு 
மற்றும் ்வளிநாட்டு விவகாரஙகளில தமற்கத்திய 
சகதிகள் ்தாடரந்து தன்லயிட்டன.

IX_Std_History_TM_Unit _11.indd   156 2/10/2020   10:08:36 AM



157 11. ஆசிய ஆப்பிரிகக நாடுகளில கா்லனியாதிககம்

ஜூலுககள் தஙகள் சுதந்திரத்னத மீணடும் 
்பறதவயிலன்ல. அவரகள் ்தன்னாப்பிரிககாவில 
ஆைமாக நின்ல்காணடுவிட்ட இனப்பாகுபாட்டிற்கு 
எதிராக ஒரு நூற்றாணடு கா்லம் தபாராட தநரந்தது.

வராடிசியா 
 1889ஆம் ஆணடு உருவாககப்பட்ட 
பிரிட்டிஷ ்தன் ஆப்பிரிகக கம்்பனி எனும் 
நிறுவனம்  நி்லஙகன்ளக னகப்பற்றும் தநாககில 
600 நபரகன்ளக ்காணட நீணட பயண்மான்னற 
தமற்்காணடது. ஒவ்வாருவருககும் 3000 
ஏககர பணனண நி்லம் வைஙகப்படும் என்ற 
உறுதி்மாழியும் வைஙகப்பட்டது. ஐதராப்பியரகள் 
வந்திருப்பது தஙகத்திற்காக மட்டுதம என ஆப்பிரிகக 
அரசனர ஏமாற்றி நம்ப னவத்தனர. ஆனால அவரகள் 
பிசசுனா்லந்துப் (தபாட்ஸ்வானா) பகுதி முழுவனதயும் 
கா்லனியாக மாற்றும் தீரமானகரமான திட்டத்துடதன 
வந்திருந்தனர. அடுத்த பத்து ஆணடுகளில 
ஆப்பிரிககரகளின் எதிரப்பு நசுககப்பட்டது. 
்வள்ன்ளயினக குடிதயறிகளுககுப் பணனண 
நி்லஙகள் வைஙகப்பட்டன. இருப்புப்பானதப் 
தபாககுவரத்தும் தந்தி முனறயும் தமம்படுத்தப்பட்டன. 
இககுடிதயற்றம் பின்னர சிசில தராட்ஸ் ்பயரால 
தராடிசியா என அனைககப்பட்டது.

வமைறகு ஆப்பிரிககா
 தகாலடு தகாஸ்டில அனமந்துள்்ள 
கடற்கனரப் பகுதி அரசுகள் 1854இல ஆஙகித்லயரின் 
கா்லனியானது. னநஜீரியாவின் கடற்கனரப் பகுதி 
அடினமச சந்னதயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 1886இல 
ராயல னநஜர கம்்பனி உருவாககப்பட்டது. ஆனால 
இந்த நிறுவனம் 1900இல ஆஙகித்லய அரசால 
எடுத்துக்காள்்ளப்பட்டது.

பிதரஞசு வமைறகு ஆப்பிரிககா 
 தமற்கு ஆப்பிரிககாவில ்சனகல 
பிரான்சின் த்ளமாக இருந்துவந்தது. பின்னாளில 
பிரான்சுககுச ்சாந்தமாகிய கினியா, ஐவரி 
தகாஸ்ட், டதகா்மய் ஆகியனவ சகாராவுககு 
்தற்தகயிருந்த பகுதிகத்ளாடு இனணககப்பட்டன.

காஙவகா
 ்பலஜியம் அரசர இரணடாம் 
லிதயாதபாலடு காஙதகானவக னகப்பற்ற 
ஆரவம் ்காணடிருந்தார. எனதவ ்பரலின் 
மாநாடு இரணடாம் லிதயாதபாலடுககு, 
காஙதகா பகுதியில தன்னாட்சியரனச 
ஏற்படுத்திக்காள்்ள அனுமதி வைஙகியது. 
காஙதகா பகுதியின் மதிப்பு மிகக ்பாருள்க்ளான 
ரப்பர, தந்தம் ஆகியவற்றின் வணிகத்தில 

தஙகம் இருப்பது கணடுபிடிககப்பட்டவுடன் 
இஙகி்லாந்னதச தசரந்த சுரஙகத்்தாழில 
வலலுநரகள் தஜாகன்னஸ்பரககிலும் அதன் 
சுற்றுப்புறஙகளிலும் ்பரும் எணணிகனகயில 
குடிதயறத் ்தாடஙகினர. சுரஙகம் அனமகக 
வந்தவரகன்ளக கணடு தபாயர அசசம் 
்காணடு அவரகன்ள ்வறுத்தனர. அவரகன்ள 
அந்நியர (Uitlanders) என்தற அனைத்தனர. 
1890இல தகப் கா்லனியின் பிரதம மந்திரியான 
சிசில தராட்ஸ் டிரான்ஸ்வாலுககு வடகதக 
ஆஙகித்லயரின் விரிவாககத்னத ஊககுவித்தார. 
இது ஆஙகித்லயருககும் தபாயரகளுககும் 
இனடயி்லான உறனவச சீரகுன்லத்தது. தஙகள் 
அரசியல உரினமகள் மறுககப்படுவதாகச 
சுரஙக முத்லாளிகள் கி்ளரசசியில ஈடுபட்டனர. 
இதன் வின்ளவாக ஏற்பட்ட தபாயர தபாரகள் 
மூன்று ஆணடுகள் (1899–1902) நனட்பற்றன. 
இறுதியில தபாயர பனடகள் ததாற்கடிககப்பட்டுப் 
பிரிட்தடாரியா னகப்பற்றப்பட்டது. 1907இல 
தபாயர நாடுகளுககு முழுனமயான ்பாறுப்பு 
அரசுரினமகள் வைஙகப்பட்டன. சி்ல வருடகா்ல 
விவாதஙகளுககுப் பின்னர முடிவாக 
இந்நான்கு நாடுகளும் ஒன்றாக இனணவதற்கு 
ஒப்புக்காணடதால 1909இல ்தன்னாப்பிரிககா 
எனும் நாடு உதயமானது.

தபாயர தபார
 ஜூலு பூரவககுடிகள் தஙகளின் தபாரத் 
திறனுககாகப் ்பயர ்பற்றவரகள். புகழ ்பற்ற 
தபாராளிக்ளான சாககா ஜூலு தபான்றவரக்ளால 
பி ர தி நி தி த் து வ ப் ப டு த் த ப் ப
ட்டவரகள். ்தன்கிைககு 
ஆப்பிரிககாவில ஜூலு 
மககளுக்கன ஒரு ்பரிய 
நாட்னட உருவாககுவதில 
சாககா ஜூலு முககியப் 
பஙகாற்றினார. ஜூலு 
பகுதிகன்ளக னகப்பற்றிய 
ஆஙகி்லப் பனடகள் 
அப்பகுதிகன்ளப் பதிமூன்று 
த ன ்ல ன ம யு ரி ன ம ப் 
பகுதிக்ளாகப் பிரித்தனர. சாககா ஜூலு
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அனமந்திருந்த அஙதகா்லா, ்மாசாம்பிக ஆகிய 
கா்லனிகன்ளயும் அவற்றுடன் தபாரத்துகீசிய 
கினியானவயும் 16ஆம் நூற்றாணடிலிருந்தத 
பயன்படுத்திவந்தனர.

்லபீரியாவிலும் எத்திவயாப்பியாவிலும் 
ஆப்பிரிககர் ஆட்சி
 ஐதராப்பியரின் 
கா்லனியாதிககத்திற்கு 
உட்படாமல தப்பித்த 
இரு ஆப்பிரிகக 
நாடுகள் ன்லபீரியா, 
எ த் தி த ய ா ப் பி ய ா 
ஆகியனவ மட்டுதம. 
19ஆம் நூற்றாணடின் 
் த ா ட க க த் தி ல 
அ்மரிககானவ விட்டு ்வளிதயறிய கருப்பின 
மககளின் ஓர குடியிருப்பாக ன்லபீரியா 
உருவாககப்பட்டது. எத்திதயாப்பியா அதன் 
பாரம்பரிய அரசியல அனமப்புடன், தபரரசர 
்மனிலிக என்பவரால ஆ்ளப்பட்டது. 

 11.3   இந்தியா்ேக காலனி �ாைாககுதல்
 15ஆம் நூற்றாணடின் இறுதிப் பகுதியில, 
தபாரத்துககல இந்தியாவுடன் வணிகத் ்தாடரனப 
நிறுவிய முதல ஐதராப்பிய நாடானது. 1498ஆம் 
ஆணடு வாஸ்தகாடகாமா நன்னம்பிகனக 
முனனனயச சுற்றிக்காணடு தகாழிகதகாட்னட 
வந்தனடந்தார. மிக வினரவில தபாரத்துகன்லத் 
்தாடரந்து ஏனனய ஐதராப்பிய சகதிகளும் 
இந்தியாவிற்கு வந்தன. 16ஆம் நூற்றாணடு முத்லாக 
இந்தியாவிலிருந்த ஐதராப்பிய சகதிகள் கீதை 
பட்டியலிடப்பட்டுள்்ளன:

தபாரத்துகீசியர 1505 – 1961
டசசு கிைககிந்தியக கம்்பனி 
(்நதர்லாந்து)

1605 – 1825

தடனிஷ கிைககிந்தியக 
கம்்பனி (்டன்மாரக)

1620 – 1869

பி்ரஞசு கிைககிந்தியக கம்்பனி 1668 - 1954

ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக 
கம்்பனி

1612 – 1757

ஆஙகித்லயக  கிைககிந்தியக 
கம்்பனியின் ஆட்சி

1757 – 1857

ஆஙகி்ல ஏகாதிபத்திய ஆட்சி 1858 – 1947

தபரரசர ்மனிலிக

இவவரசுககு முற்றுரினமயும் வைஙகப்பட்டது. 
இப்்பாருள்கள் ்காடுரமான  முனறகளில 
தசகரிககப்பட்டன. ஆப்பிரிககர கட்டாய உனைப்பில 
ஈடுபடுத்தப்பட்டனர. ஒவ்வாரு கிராமத்திற்கும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அ்ளவு நிரணயம் ்சய்யப்பட்டது. 
நிரணயம் ்சய்யப்பட்ட அ்ளவுககுப் ்பாருள்கன்ள 
வைஙகத் தவறினால கனசயடியும், னக, கால 
துணடிககப்படுதலும் தணடனனக்ளாயின. 
ஆ ப் பி ரி க க ா வி ன் 
் ப ா ரு ்ள ா த ா ர ம் 
சு ர ண ட ப் ப டு வ த ா க 
மககள் எதிரப்புக 
குரல ்காடுத்ததால 
்பலஜிய அரசாஙகம் 
பி ர ச ச ன ன யி ல 
த ன ்ல யி ட் ட து . 
லி த ய ா த ப ா ல டு 
பதவி வி்லக 
நிரப்பந்திககப்பட்டார. 
1908இல காஙதகாவின் ”இனறயாணனம” 
லிதயாதபாலடிடமிருந்து ்பலஜியம் அரசுககுக 
னகமாறியது.
கிழககு ஆப்பிரிககா
ஆஙகிவலயர்: 1886இல ஜான்ஜிபார சுலதானுககுச  
்சாந்தமான ப்ல பகுதிகள் இஙகி்லாந்து, 
்ஜரமனி ஆகியவற்றின் ்சலவாககு 
மணட்லஙக்ளாகப் பிரிககப்பட்டன. ்தாடககத்தில 
சி்ல ஆணடுகள் இஙகி்லாந்தின் பகுதிகள் 
ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக கம்்பனியால 
நிரவகிககப்பட்டது.  ஆனால 1895இல ஆஙகி்ல 
அரதச நிரவாகப் ்பாறுப்னபதயற்று கிைககு 
ஆப்பிரிககப் பாதுகாவ்லர (Protectorate) ஆட்சினய 
உருவாககியது. அது ்கன்யா, உகாணடா, 
ஜான்ஜிபார ஆகியவற்னறக ்காணடிருந்தது. 
உகாணடாவின் ்பரும்பகுதியானது காபகா எனும் 
அரசர ஆணட புகாணடா பகுதியாகும். 
தஜர்மைானியர்: ்ஜரமானியர, ்ஜரமானிய கிைககு 
ஆப்பிரிககா எனப் பின்னர உருவான பகுதியில 
தஙகள் ஆட்சினய நிறுவினர. ்பலஜிய அரசர 
லிதயாதபாலடு காஙதகாவில நடந்து்காணடனதப் 
தபா்லதவ ஆப்பிரிககரகன்ள, ்ஜரமனியரகள் 
்பாரு்ளாதாரச சுரணடலுககு உள்்ளாககினர. 
இது ப்ல கி்ளரசசிகளுககு வழிவகுத்தது.  
இவற்றில மிகவும் முனனப்பான எழுசசி மஜி–மஜி  
எழுசசியாகும் (1905-1907).
வபார்த்துகீசியரின் அஙவகாலா மைறறும் தமைாசாம்பிக
 தபாரத்துகீசியரகள் ்தன்ஆப்பிரிககாவின் 
தமற்கு, கிைககுக கடற்கனரப் பகுதிகளில 
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இ்லட்சககணககான ்பணகள் ்சய்துவந்த 
தவன்லயாகும்” என்றார. இந்தியத் துணி 
வனககள் இஙகி்லாந்திற்கும் ஏனனய ஐதராப்பிய 
நாடுகளுககும், சீனா, ஜப்பான், பரமா, அதரபியா, 
பாரசீகம் ஆகிய நாடுகளுககும், ஆப்பிரிககாவின் 
சி்ல பகுதிகளுககும் ்சன்றன. இககா்லகட்டத்தில 
தான் ்லஙகானஷயர, பரமிஙகாம் நகரஙகன்ளச 
தசரந்த ஜவுளி வாணிகரகள் இந்தியத் துணிகள் 
இறககுமதி ்சய்யப்படுவனதத் தனட்சய்யும் 
சட்டத்னத இஙகி்லாந்து நாடாளுமன்றத்தில 
நினறதவற்றச ்சய்தனர. இந்தியப் பருத்திஇனைத் 
துணிகன்ள யாராவது னவத்திருந்தாத்லா அல்லது 
அனவ ்தாடரபான ்சயலகளில ஈடுபட்டாத்லா 
அவரகளுககு 200 பவுணடுகள் அபராதம் 
விதிககப்பட்டது  என்றும் அவர கூறுகிறார.
 1 7 5 0 க ளி லு ம் 
1 7 6 0 க ளி ன் 
் த ா ட க க த் தி லு ம் 
இராபரட் கின்ளவ 
பனைய முக்லாயப் 
தபரரசின் ்சலவச 
்சழிப்பு மிகக பகுதினயத் 
தனது கட்டுப்பாட்டில 
் க ா ண டு வ ந் த ா ர . 
கிைககிந்தியக கம்்பனி,  
சுததச அரசுகன்ளக 
கட்டாயப்படுத்திச, சி்ல சலுனககன்ளப் ்பற்றது. 
தனது ்பாருள்கள் இடம் விட்டு இடம் ்சலனகயில 
்சலுத்த தவணடிய வரிகளிலிருந்து வி்லககு 
்பற்றது. ஆனால அதத வரினய இந்திய 
வணிகரகள் ்சலுத்தி ஆக தவணடும். பி்ளாசி 
தபாருககுப் (1757) பின்னர கம்்பனி 1.2 மிலலியன் 
பவுணடுகன்ளப் ்பற்றது.  இராபரட் கின்ளவ 
மட்டுதம 31,500 பவுணடுகன்ள ்பற்றிருந்தார. 
அனதத் தவிரவும் ஆணடுககு 27,000 பவுணடுகள் 
வருமானத்னதத் தரும் ஜாகீனரயும் ்பற்றார. 
பகஸார தபாருககுப் (1764) பின்னர முரஷிதாபாத் 
கருவூ்லம் ்காள்ன்ளயடிககப்பட்டது. 1765இல  
கம்்பனி நி்ல வரிவசூல ்சய்யும் உரினமனயப் 
்பற்று முக்லாயப் தபரரசிற்கு   இனடத்தரகரானது.

ஆ.  இரணைாம்  கட்ைம்:  ததாழில்து்்ற 
முதலாளித்துேம்  
( பத்ததான்பதாம் நூற்றாணடின் முதல் பாதி)

 பத்்தான்பதாம் நூற்றாணடின் 
்தாடககத்தில கம்்பனி ஒரு சி்ல பகுதிகன்ள 
ஆளுகின்ற சகதியாக உரு்வடுத்தது. 
இககா்லப்பகுதியில இந்தியாவானது 
இஙகி்லாந்து நாட்டு துணிகளுககான 
சந்னதயாகவும் கசசாப் ்பாருள்களுககான 

 தபாரத்துகீசியர, டசசுககாரர, 
பி்ரஞசுககாரர, ஆஙகித்லயர ஆகிய நான்கு 
முககிய ஐதராப்பிய சகதிகளினடதய ஏற்பட்ட 
தபாட்டியில மூன்று கரநாடகப் தபாரகளுககுப் 
பின்னர ஆஙகித்லயர பதி்னட்டாம் 
நூற்றாணடின் இறுதியில பிரான்னசப் 
தபாட்டியிலிருந்து ்வளிதயற்றினர. ஆஙகித்லயர 
அனனத்து சுததச அரசுகன்ளயும் னகப்பற்றினர. 
குறிப்பாக வலினமயான சவாலக்ளாகத் திகழந்த 
னமசூர சுலதான்கன்ள மூன்று ஆஙகித்லய–
னமசூர தபாரகளிலும் மராத்தியனர மூன்று 
ஆஙகித்லய–மராத்தியப் தபாரகளிலும் ்வற்றி 
்காணடனர. 1816இல கூரககரகன்ளயும், 
1843இல சிந்திகன்ளயும், 1849இல சீககியனரயும் 
்வன்று அவரகளின் பகுதிகன்ளக னகப்பற்றினர. 
இவ்வற்றிகள் இந்தியாவில ஆஙகித்லயர 
நாடாளுகின்ற சகதியாக மாறுவனதச 
சாத்தியப்படுத்தின.
இந்தியப் தபாருளாதாரத்்தக காலனிமையமைாககுதல்
 இந்தியானவக கா்லனிநாடாககிய 
்சயலபாட்னட மூன்று கட்டஙக்ளாகப் பிரித்துப் 
பாரகக்லாம்.
 அ. முதற்கட்டம் : வாணிக முத்லாளித்துவம்
 ஆ. இரணடாம் கட்டம்: ்தாழிலதுனற 

முத்லாளித்துவம்
 இ. மூன்றாம் கட்டம்: நிதி மூ்லதன 

முத்லாளித்துவம்

அ.  முதற கட்ைம் : ேணிக முதலாளித்துேம்  
(வ�ரடிக தகாள்்ள, 18ஆம் நூற்றாணடு)

 18ஆம் நூற்றாணடின் ்தாடககத்தில 
இந்தியாவில ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக 
கம்்பனி ஒரு சிறிய சகதியாகதவ இருந்தது. 
கடற்கனரப் பகுதிகளிலுள்்ள தஙக்ளது வாணிக 
நின்லயஙகளுககான சலுனககளுககாக அது 
இந்திய அரசரகன்ளச சாரந்திருந்தது. ஆனால 
மிக வினரவாக நாட்டின் உட்பகுதிகளில 
உற்பத்தி ்சய்யப்படும் ஜவுளி வனககன்ளயும் பிற 
்பாருள்கன்ளயும் தஙகளிடம் விற்கும் உள்நாட்டு 
வணிகரகத்ளாடு வலுவான உறவுகன்ள 
ஏற்படுத்திக்காணடது. இந்தியாவில சி்ல 
பகுதிகன்ளப் ்பறுவதற்கு முன்னர ஆஙகித்லயக 
கிைககிந்தியக கம்்பனி  இந்தியாவில உற்பத்தி 
்சய்யப்பட்ட  பருத்தி துணி, பட்டு, வணணப் 
பூ தவன்லப்பாடுகளுடன் கூடிய துணிகள் 
ஆகியவற்றில வாணிகத்னத தமற்்காணடு ் பரும் 
இ்லாபம் ஈட்டியது. இந்திய ததசியவாத ் பாரு்ளாதார 
நிபுணருமான ஆர.சி. தத் ”்நசவுத் ்தாழி்லானது 
மககளின் ததசியத் ்தாழில என்றும், நூல நூற்றல 

இராபரட் கின்ளவ
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கம்்பனி அரசு ஜமீன்தாரகளுடன் தநரடித்்தாடரபு 
னவத்துக்காணடு குத்தனகதாரரகளுடன் தஙகள் 
விருப்பம் தபால நடந்து்காள்்ள  ஜமீன்தாரகளுககு 
முழு சுதந்திரம் அளித்தது. வஙகா்ளம், பீகார, ஒடிசா 
ஆகிய பகுதிகன்ளச தசரந்த ஜமீன்தாரகளுடன் 
தமற்்காள்்ளப்பட்ட  இந்தத் தீரவு நின்லயான 
நி்லவரித்திட்டம் (1793) என அனைககப்பட்டது.
 இரயத்துவாரி முனற என்பது 
்தன்னிந்தியாவில அறிமுகம் ்சய்யப்பட்ட  
தவறுபட்ட நி்லவருவாய் வரி முனறயாகும். 
இம்முனறயின்படி விவசாயி நி்லத்தின் 
உரினமயா்ளர ஆவார. அவதர வரி ்சலுத்துவார. 
இனடயீட்டா்ளர அல்லது நி்லவரி வசூலிப்பவர 
இனடயீடு இல்லாமல அரதச விவசாயியுடன் 
தநரடித் ்தாடரபில இருககும். நி்லவரினய 
ஒரு விவசாயி முனறயாகச ்சலுத்தும்வனர 
நி்லம் அவருககுச ்சாந்தமானதாக இருககும். 
நி்லவரி ்சலுத்தத் தவறினால அவர 
நி்லத்திலிருந்து ்வளிதயற்றப்படுவார. தமலும் 
அவருககுச ்சாந்தமான காலநனடகன்ளயும் 
ஏனனய உனடனமகன்ளயும் அரசு பறிமுதல 
்சய்து்காள்்ள்லாம். நி்லத்தில தனிச்சாத்துரினம 
எனும் தகாட்பாட்னட இரயத்துவாரிமுனற 
அறிமுகம் ்சய்தது. தனிநபருககுச ்சாந்தமான 
நி்லஙகள் முனறயாகப் பதிவு ்சய்யப்பட்டன. 
தனது நி்லஙகன்ள விற்கவும், அடகு னவககவும், 
குத்தனகககு விடவும், நி்லத்தின் மீதான தனது 
உரினமனய தவ்றாருவருககு வைஙகவும் 
விவசாயி உரினம ்பற்றிருந்தார. 
நிலேரி ேருோயும் விேசாயிகள் ேறு்மைககு 
ஆளாககப்படுதலும்
 ஆஙகித்லயரின் வருவாய்ககு 
முககிய ஆதாரமாகத் திகழந்த நி்லவரி 
கட்டாயமான முனறகளில வசூல 
்சய்யப்பட்டது. பஞசககா்லஙகளிலகூட நி்லவரி 
்சலுத்துவதிலிருந்து விவசாயிகளுககு வி்லககு 
அளிககப்படவிலன்ல. நி்லப் பிரபுககளுககு 
குத்தனகத் ்தானக வைஙகவும், அரசுககு 
நி்லவரினயச ்சலுத்தவும், நி்லம் உட்பட்ட 
தஙக்ளது ்சாத்துககன்ள விவசாயிகள் அடமானம் 
னவககும் அல்லது விற்றுவிடும் அவ்லநின்லககுத் 
தள்்ளப்பட்டனர. அரசாஙகம் கடன் வசதிகள் 
்சய்து தராததால, விவசாயிகள் கடன்்பற 
வட்டிககனடககாரரகன்ளதய சாரந்திருந்தனர. 
வட்டிககுக கடன் வைஙகுவனதத் ்தாழி்லாகக 
்காணடவரகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கடன் 
வைஙகும் முனறனயப் பின்பற்றினர. கடன் 
வைஙகுதவார மகஜன், ்சௌககார, தபாரா தபான்ற 
பலதவறு சமூகஙகன்ளச தசரந்தவரக்ளாய் 
இருந்தனர. தமிழ்மாழி தபசப்பட்ட பகுதிகளில 

மூ்லாதாரமாகவும் மாற்றப்பட்டது. 
கம்்பனி அரசு பின்பற்றிய விரிவாககக ்காள்னக 
பிராந்திய அரசுகத்ளாடு ப்ல தபாரகள் மூள்வதற்கு 
வழிவகுத்தது. இப்தபாரகளுககான ்ச்லவுகள் 
இந்தியாவின் மீது சுமத்தப்பட்டன.

இ.  மூன்்றாம் கட்ைம் :  நிதிமூலதன 
முதலாளித்துேம் 

(பத்ததான்பதாம் நூற்றாணடின் பிறபாதி)
 இககட்டத்தில தம்லாணனம முகவர 
நிறுவனஙகள், ஏற்றுமதி - இறககுமதி 
நிறுவனஙகள், நாணயமாற்று வஙகிகள் 
ஆகியனவ ்சழித்ததாஙகின. இஙகி்லாந்தில 
உபரியாக இருந்த ்பரும்ளவி்லான நிதினய 
முதலீடு ்சய்வதற்கான வழிகன்ளக கணடறிய 
முயன்ற கம்்பனி அரசு, இருப்புப்பானத அனமத்தல, 
அஞசல துனற, நீரப்பாசனம், நவீன வஙகித்துனற, 
கலவித்துனற ஆகியவற்றில மிகப் ் பரும்ளவி்லான 
முதலீட்டினனச ்சய்தது. ்காணடு ்சல்லப்பட்ட 
நிதியின் கணிசமான பகுதி இருப்புப்பானத 
அனமககும் ் தாழிலில முதலீடு ் சய்யப்பட்டது. ரயில 
தபாககுவரத்து, ஆஙகி்லப்பனடகள் நாட்டின் ப்ல 
பகுதிகளுககு வினரவாகச ் சலவதற்கு உதவியது. 
தமலும் இந்தியச சந்னதயின் ்பரும்பகுதினயக 
னகப்பற்றவும் உதவியது. இந்தியாவில 
அடினமமுனற 1843இல ஒழிககப்பட்டுவிட்டதால 
கம்்பனி ஒப்பந்தககூலி முனறனய அறிமுகம் 
்சய்தது.

 11.4   ஆஙகிவலய ஆட்சியின் தபாருளாதாரத் 
தாககம்

வேளாண்மைச் சூழல்
 கவரனர ்ஜனரல காரன்வாலிஸ் 
இஙகி்லாந்தில ஒரு ்பரிய நி்லப்பிரபு ஆவார. 
ஆஙகி்ல முனறனய முன்மாதிரியாகக ்காணடு 
இந்தியாவிலும் நி்லப்பிரபுககன்ள உருவாகக அவர 
திட்டமிட்டார. முக்லாயர ஆட்சிக கா்லத்தித்லதய 
நி்லவரினய வசூல ்சய்து அரசுககுச 
்சலுத்திவந்த இனடத்தரகரகளுடன் தபசி ஒரு 
முடிவுககு வந்த காரன்வாலிஸ் அவரகன்ள 
நி்லப்பிரபுககன்ளப்தபால நடத்தினார. இதன் 
வின்ளவாக இந்தியாவில முதன்முனறயாக 
ஜமீன்தாரகள் என்ற ்பயரில நி்லப்பிரபுககள் 
எனும் வரககத்தார உருவாககப்பட்டனர. 
நி்லஙகளுககு உரினமயா்ளரக்ளாக மாறிய 
இவரகள் தஙகள் ்சாத்துககன்ள மற்றவரகளுககு 
விற்கவும், வாரிசாக நி்லஙகன்ளப் ்பறவும் 
உரினம ்பற்றனர. மறுபுறம் விவசாயிகள் 
்வறும் குத்தனகதாரரக்ளாக மாற்றப்பட்டனர. 
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ஆரத்தர காட்டன் ்பன்னிகுயிக

நீர்ப்பாசனம்
 ஆஙகித்லயரகள் பத்்தான்பதாம் 
நூற்றாணடின் முதலபாதிக கா்லப்பகுதியில 
நீரப்பாசனத்னதப் புறககணித்தனர. 19ஆம் 
நூற்றாணடின் இனடப்பகுதியில ்தாடஙகி 
குறிப்பிட்ட இனட்வளிகளில ்தாடரந்து ஏற்பட்ட 
்பரும் பஞசஙக்ளால இ்லட்சககணககான மககள் 
பலியான பின்னர சி்ல முககியமான பாசனக 
காலவாய்கள் ்வட்டப்பட்டன. இதன் பின்னரும் 
பாசனக காலவாய்கள் ்வட்டப்படுவதற்காக 
ஒதுககீடு ்சய்யப்பட்ட நிதி மிகக குனறவாகதவ 
இருந்தது. மககளின் ந்லனில அககனற ்காணட 
ஆரத்தர காட்டன், ்பன்னிகுயிக தபான்ற 
ஆஙகித்லய அதிகாரிகளும் ்பாறியா்ளரகளும் 
தமற்்காணட முன்முயற்சியால பாதுகாககப்பட்ட 
நீரப்பாசன காலவாய்கள் சி்ல இடஙகளில 
சாத்தியமாயின. எங்கல்லாம் இவவாறான 
முயற்சிகள் தமற்்காள்்ளப்பட்டனதவா 
அங்கல்லாம் ஆஙகித்லயர அதிகமான தீரனவ 
வசூலித்தனர. ஏற்்கனதவ ்காடூரமான நி்லவரி 
வசூலின்  கீழ  இருந்த விவசாயிகள் தமன்தமலும் 
அவதியுற தநரந்தது.
பஞசஙகள்
 கா்லனியரசின் சுதந்திர வணிகக 
்காள்னகயும் கடுனமயான  நி்லவரி வசூல 
முனறயும் பஞசஙகள் ததான்றுவதற்கு 
வழியனமத்துக ்காடுத்தன. 1866–1867இல 
ஏற்பட்ட ஒடிசா பஞசம் அப்பகுதியின் வர்லாற்றில 
நனட்பற்ற ்காடூரமான நிகழவாகும். 
இப்பஞசத்தில அப்பகுதிவாழ மககளில மூன்றில 
ஒரு பகுதியினர இறந்தனர. 1876–1878 ஆகிய 
ஆணடுகளில ஏற்பட்ட  மிகப் ் பரும் பஞசம் (தமிழில 
தாது வருடப் பஞசம் என அனைககப்பட்டது)  
்தன்னிந்தியானவச தசரந்த விவசாயத் 
்தாழி்லா்ளரகன்ளயும் னகவினனஞைரகன்ளயும் 
இஙகி்லாந்தின் ஏனனய குடிதயற்றஙகளுககுக  
குடி்பயர னவத்தது. அஙகு அவரகள் 
்பருந்ததாட்டஙகளில ஒப்பந்தக கூலிக்ளாய் 

நாட்டுகதகாட்னடச ்சட்டியாரகள் கடன் 
வைஙகுவனதத் ்தாழி்லாகக ்காணடிருந்தனர. 
 கா்லனியரசு ‘தவ்ளாணனமனய 
வணிகமயமாககும்’ ்காள்னகனயப் பின்பற்றியது. 
வணிகப் பயிரக்ளான பருத்தி, சணல, 
தவரககடன்ல, எண்ணய் வித்துககள், கரும்பு, 
புனகயின்ல ஆகியன சந்னத நி்லவரஙகளுககு 
ஏற்றவாறு உணவு தானியஙகன்ளக காட்டிலும் 
இ்லாபகரமான வின்லனயப் ்பற்றுத்தந்தன. 
இதனால விவசாயிகள் தஙகள் கடனன 
அனடககவும் அரசுககுச ்சலுத்த தவணடிய 
வரினயச ்சலுத்தவும், ்சாந்த நுகரவுககுத் 
ததனவயான உணவுப் பயிரகன்ளக காட்டிலும் 
சந்னதககுத் ததனவயான பயிரகன்ள மட்டுதம 
உற்பத்தி ்சய்யத் ்தாடஙகினர. இந்திய விவசாயி 
தன்னுனடய தவ்ளாண வின்ள்பாருள்கன்ள 
விற்பனன ்சய்யப் பன்னாட்டுச சந்னதயின் 
வின்ல நி்லவரஙகன்ளச சாரந்திருகக தவணடிய 
நின்ல உருவாகியது. சந்னதச ்சயலபாடு  பற்றிய 
அறியானமயால பன்னாட்டுச சந்னததயாடு 
இனணககப்பட்ட உள்நாட்டுச சந்னதகளில 
தவ்ளாண ்பாருள்களுககான ததனவ 
வீழசசியுற்றதபாது விவசாயிகள் துயரஙகளுககு 
உள்்ளாயினர.

கர்னல் தபன்னிகுயிக: ்பன்னிகுயிக 
ஓர இராணுவப் ்பாறியா்ளரும், 
குடினமப்பணியா்ளரும், ்சன்னன மாகாணச 
சட்டமன்ற தம்லனவ உறுப்பினரும் ஆவார. 
தமற்கு தநாககி ஓடும் ்பரியார ஆற்றின் நீனர 
ஓர அனணனயக கட்டி கிைககுதநாககித் 
திருப்பினால னவனக ஆற்னறச சாரந்திருககும் 
இ்லட்சககணககான புன்்சய் நி்லஙகன்ளப் 
பாசன வசதி ்காணடனவயாக மாற்ற முடியும் 
என அவர முடிவு ்சய்தார. ்பன்னிகுயிககும் 
ஏனனய ஆஙகித்லயப் ்பாறியா்ளரகளும் 
இயற்னகயின் சீற்றத்னதயும் வனவி்லஙகுகள், 
விஷ உயிரினஙகள் ஆகியவற்றின் 
ஆபத்துககன்ளயும் எதிர்காணடு அனணயின் 
கட்டுமானப் பணிகன்ள தமற்்காணடதபாது 
இனடவிடாத மனையால இனடயூறுகள் 
ஏற்பட்டன. ஆஙகித்லய அரசிடமிருந்து 
தபாதுமான அ்ளவுககு நிதினயப் ்பறமுடியாத 
நின்லயில ்பன்னிகுயிக இஙகி்லாந்து 
்சன்று தனது குடும்பச ்சாத்துககன்ள விற்று, 
அப்பணத்னதக ்காணடு அனணனயக கட்டி 
முடித்தார. அனணகட்டும் பணிகள் 1895இல 
முடிவுற்றன. முலன்லப் ் பரியார அனண, ததனி, 
திணடுககல, மதுனர, சிவகஙனக, இராமநாதபுரம் 
மாவட்ட தவ்ளாண நி்லஙகளுககுத் ்தாடரந்து 
பாசன வசதி அளித்து வருகிறது.
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கரீபிய, இந்ததா–ஆப்பிரிகக மககள் ்தானக 
்பருகுவதற்குக காரணமாயினர.

ஒப்பந்தக கூலிமுனற என்பது 
தணடனனககுரிய ஓர ஒப்பந்த 
முனறயாகும். இவ்வாப்பந்தத்தின்படி  
ஒப்பந்தக கூலியான ஒருவர தவன்ல 
்சய்ய மறுத்தாத்லா, தவன்லககு வராமல 
தபானாத்லா, அவருனடய முத்லாளியின் 
ஆனணகளுககுப் பணிய மறுத்தாத்லா 
பணியிடத்தில காணப்படாவிட்டாத்லா அவர 
ஊதியம் மறுககப்படுதல அல்லது சினறத் 
தணடனனகளுககு உள்்ளாவார.

1842-1870 ஆகிய ஆணடுகளுககினடதய 
்மாத்தம் 5,25,482 இந்தியரகள் 
இஙகி்லாந்து, பிரான்சு ஆகியவற்றுககுச 
்சாந்தமான கா்லனிகளில குடிதயறினர. 
அவரகளில 3,51,401 தபர ்மாரீசியசுககும், 
76,691 தபர டி்மராராவுககும், 42,519 
தபர டிரினிடாடுவுககும், 15,169 தபர 
ஜனமககாவுககும், 6,448 தபர தநட்டாலுககும், 
15,005 தபர ரீயூனியனுககும் ்சன்றனர. 
ஏனனய பி்ரஞசு கா்லனிகளுககு 16,341 
தபர ்சன்றனர. ஏற்்கனதவ ்மாரீசியஸ் 
்சன்ற 30,000 நபரகன்ளயும் இ்லஙனக, 
மத்லசியா ஆகிய இடஙகளுககு சட்டத்திற்குப் 
புறம்பாகப் பி்ரஞசுக கா்லனிகளுககும் 
அனுப்பப்பட்டவரகன்ளயும் தமற்்சான்ன 
புள்ளிவிவரக கணககில தசரககவிலன்ல.  
இவவாறாக 1870களில ஒப்பந்தக கூலிமுனற, 
இந்தியத் ்தாழி்லா்ளரகன்ளக கடல கடந்த 
கா்லனிகளுககு அனுப்புவது,  சட்டரீதியாக 
ஐதராப்பியக கா்லனிகளிலுள்்ள ்பரும் 
பணனணகளுககு அடினம உனைப்னப 
வைஙகியது.

இந்திய ஒப்பந்தத் ்தாழி்லா்ளரகள் (டிரினிடாட்)

தவன்ல ்சய்தனர.  இந்தியாவில இப்பஞசம் 
ஒரு தகாடிதய  மூன்று இ்லட்சம் மககளின் 
உயிரகன்ளப் பலி ்காணடது.

1866 ஒடிசா பஞசம்

 ்சன்னன மாகாணத்தில 1876-
1878ஆம் ஆணடுகளில நி்லவிய பஞசத்திற்கு 
முன்னதாக வறட்சி நி்லவியது. கா்லனியரசு 
உணவு தானிய வாணிகத்தில பின்பற்றிய 
தன்லயிடாக ்காள்னக நின்லனமனய தமலும் 
தமாசமாககியது. எடுத்துககாட்டாக ்சன்னன 
மாகாணத்தில இப்பஞசத்தால மிக தமாசமான 
பாதிப்புககுள்்ளான கஞசம், விசாகப்பட்டினம் ஆகிய 
இரு மாவட்டஙகளிலிருந்து இப்பஞசககா்லத்திலும் 
உணவு தானியஙகள் ஏற்றுமதி ்சய்வது 
்தாடரந்து நனட்பற்றது. பஞசத்னதத் ்தாடரந்து 
வைககம் தபால பித்ளக (இறந்துதபான எலிக்ளால 
பரவும் ்காள்ன்ளதநாய்), நீரக தகாப்புடன் 
கூடிய கடுனமயான காய்சசல தபான்ற 
ப்ல ்தாற்றுதநாய்கள் பரவி ஏற்்கனதவ 
பட்டினியால ப்லவீனமனடந்த மககன்ளத் தாககிக 
்கான்றன. இப்பஞசத்னதப் பற்றிய நினனவுகள் 
இன்ற்ளவும் நாட்டுப்புறப் பாடலகளிலும் நீணட 
கனதப்பாடலகளிலும் நின்று நி்லவுகின்றன.

ஒப்பந்தக கூலி மு்்ற
 ஒப்பந்தக கூலி முனறயானது  ்பற்ற 
கடனுககாக உனைப்னப நலகும் ஒரு 
ஒப்பந்த முனறயாகும்.  இதன் மூ்லம் 35 
இ்லட்சம் இந்தியரகள் ப்ல ஆஙகித்லயக 
குடிதயற்றஙகளுககுப் ்பரும் பணனணகளில 
(்பரிதும் கரும்புத் ததாட்டஙகளில) தவன்ல 
்சய்வதற்காக அனுப்பி னவககப்பட்டனர. 
இம்முனற 1843இல இந்தியாவில அடினமமுனற 
ஒழிககப்பட்டதபாது ்தாடஙகப்பட்டு, 1920 வனர 
நீடித்தது. இதனால ்பரும் எணணிகனகயி்லான 
இந்தியரகள் பு்லம் ்பயரந்து இந்தியப் ்பருஙகடல 
(ரீயூனியன், ்மாரீசியஸ்) முத்லாக பசிபிக 
்பருஙகடல (பிஜித் தீவுகள்) வனர பரவி, இந்ததா–
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மீள்பார்்ே
��மத்லயா தீபகற்பத்தில கா்லனிகன்ள 

உருவாககுவதில தபாரத்துகீசியர, 
டசசுககாரர, ஆஙகித்லயர ஆகிதயாரினடதய 
நி்லவிய தபாட்டி விவரிககப்பட்டுள்்ளது

��ஜகாரத்தாவில தஙகள் த்ளத்னத 
ஏற்படுத்திக்காணட டசசுககாரர படிப்படியாக 
ஜாவா, சுமத்ரா ஆகிய பகுதிகளில 
தஙகள் ஆதிககத்னத விரிவுபடுத்தியது 
விவாதிககப்பட்டுள்்ளது.  பினாஙகிலிருந்து  
ஆஙகித்லயர தஙகள் த்ளத்னத ஐககிய 
ம்லாய் நாடுகள், நீரினணப் பகுதி, பரமா 
ஆகியவற்னற வசப்படுத்துவதற்குக 
்காணடு்சன்றது விவரிககப்பட்டுள்்ளது

��முதலில ஸ்பானியர வசமிருந்த பிலிப்னபன்ஸ் 
அ்மரிககாவால னகயகப்படுத்தப்பட்டது 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது

பிரிட்டிஷ இந்தியாவில பஞசஙகள்: 1770ஆம் 
ஆணடு வஙகா்ளப் பஞசம் மிகப் ்பரும்ளவில 
ஒரு தகாடி மககளின் அல்லது ஏறத்தாை 
வஙகா்ள மககட் ்தானகயில மூன்றில 
ஒரு பகுதியினரின் உயினரக குடித்தது. 
இவவாறுதான் ஆஙகித்லயரது ஆட்சி 
இந்தியாவில ்தாடஙகியது. இனதப் தபா்லதவ 
ஆஙகித்லயரது ஆட்சி முடியும் தருவாயில 
1943இல வஙகா்ளத்தில ஏற்பட்ட பஞசம் முப்பது 
இ்லட்சம் மககன்ளப் பலி ்காணடது. 1998இல 
தநாபல பரிசு ்பற்ற அமரத்தியா ்சன் ஒரு 
சிறுவனாகக ்காலகத்தாவின் வீதிகளில 
பஞசத்தால மனிதரகள் ்சத்து மடிந்தனதப் 
பாரத்தார. அது குறித்து அவர வைககமான 
ஆய்வுப்பானதயிலிருந்து வி்லகிப் புதிய 
பரிமாணத்தில ஆய்வு ்சய்துள்்ளார.

்சன்னனயில பஞச நிவாரண முகாம் 

சனமய்லனற 1876–1878)
புனகப்படம் எடுத்தவர: W.W.ஹூப்பர்

��ஆஙகித்லயர முதலில தநட்டால, தகப் 
கா்லனி ஆகியவற்னறயும் பின்னர தகாலடு 
தகாஸ்டின் கடற்கனர நாடுகன்ளக 
னகப்பற்றியதும், டசசுககாரர தபாயர 
நாடுக்ளான டிரான்ஸ்வால, ஆரஞசு 
சுதந்திர நாட்னடக னகப்பற்றியதும் 
வி்ளககப்பட்டுள்்ளன

��தஜாகன்னஸ்பரககில நின்ல்காணட 
ஆஙகித்லயர தபாயரகளுடன் தமாதலில 
ஈடுபட்டதால தபாயர தபாரகள் 
ஏற்பட்டது எடுத்துககாட்டப்பட்டுள்்ளது.  
பிசசுவானா்லாந்தில (தபாட்ஸ்வானா) 
ஆஙகித்லயர குடிதயற்ற்மான்னற 
நிறுவியதும் பின்னர ஆப்பிரிககரின் 
எதிரப்னப நசுககி அப்பகுதினயக 
னகப்பற்றி ்ராடீசியா என ்பயரிட்டதும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளன

��தமற்கு ஆப்பிரிககாவில பிரான்ஸ் முதலில 
்சனகன்லயும் பின்னர கினி, ஐவரி 
தகாஸ்ட், ததகாதம (தற்தபாது ஆப்பிரிகக 
யூனியனிலுள்்ள ்பனின் நாட்டின் ஒரு 
பகுதி) ஆகியவற்னறக னகப்பற்றியதும், 
காஙதகா ்பலஜியருககுத் தரப்பட்டு 
லிதயாதபாலடால ஆ்ளப்பட்டதும் 
விவரிககப்பட்டுள்்ளன

��ஆஙகித்லயர ்கன்யா, உகாணடா, 
ஜ ா ன் ஜி ப ா ர  ஆ கி ய வ ற் ன ற யு ம் 
்ஜரமானியர கிைககு ஆப்பிரிககானவயும்  
தபாரத்துகீசியர  அஙதகா்லா, 
்மாசாம்பிக, தபாரத்துககீசிய கினி 
ஆகியவற்னறயும் கா்லனிக்ளாககியது 
எடுத்துனரககப்பட்டுள்்ளன

��ஆஙகித்லய ஆட்சி உருவாககப்பட்டதன் 
வின்ளவாக மூன்று ்வவதவறு 
அடுத்தடுத்தக கட்டஙகள் மூ்லம் 
இந்தியப் ்பாரு்ளாதாரம் எவவாறு 
கா்லனிமயமாககப்பட்டது  என்பது 
வி்ளககப்பட்டுள்்ளது

��ஆஙகித்லயரது கா்லனியாதிககம் இந்திய 
தவ்ளாணனமனயக கடுனமயாகத் 
தாககியதால இந்திய விவசாயிகள் வறிய 
நின்லககுத் தள்்ளப்பட்டதும், தமலும் 
பஞசஙகள் ஏற்பட்டதால அவரகள் ஒப்பந்தக 
கூலிக்ளாக ஆஙகி்லப் தபரரசின் கடலகடந்த 
கா்லனிகளுககுக குடி்பயரும் கட்டாயம் 
ஏற்பட்டதும் ஆய்வு ்சய்யப்பட்டுள்்ளன
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2.  வஙகா்ளம், பீகார, ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளின் 
ஜமீன்தாரகத்ளாடு தமற்்காள்்ளப்பட்ட தீரவு 

 என்றனைககப்படுகிறது.
3.  ஆஙகித்லயரின் முககிய வருவாயாக 

திகழந்தது  ஆகும்.
4.  தமிழ ்மாழி தபசப்பட்ட பகுதிகளில 

வட்டிககு கடன் ்காடுககும் ்தாழிலில 
இருந்தனர.

III. சரியான கூற்்றக கணடுபிடிககவும்
1.  i)  19ஆம் நூற்றாணடின் கனடசிக கா்லாணடுப் 

பகுதிவனர சகாராவுககுத் ்தற்தகயிருந்த 
ஆப்பிரிககா ் வளியு்லகுககு ் தரியாமல இருந்தது.

ii)  1864ஆம் ஆணடில தகாலடு தகாஸ்டில 
அனமந்துள்்ள கடற்கனரப் பகுதி நாடுகள் 
இஙகி்லாந்தின் கா்லனிக்ளாயின.

iii)  500 ஆணடு கா்லத்திற்கும் தம்லாக 
ஸ்்பயின் பிலிப்னபன்னஸ ஆட்சி ்சய்தது.

iv)  ஒடிசா பஞசம் 78-1876இல நனட்பற்றது.
அ) i) சரி ஆ) ii) சரி
இ) ii) மற்றும்   iii) சரி ஈ) iv) சரி 

2.  i)  1640இல பி்ரஞசுககாரரகள் ஜாவானவயும் 
சுமத்ரானவயும்  னகப்பற்றினர.

ii)  ம்லாககானவக னகப்பற்றியதின் மூ்லம் 
ஆஙகி்லக குடிதயற்றஙகன்ளக னகப்பற்றும் 
பணினய டசசுககாரர ்தாடஙகினர.

iii)  காஙதகா ஆற்றின் வடிநி்லத் 
தீரத்ததாடு ்தாடரபுனடய அனனத்துப் 
பிரசசனனகன்ளயும் தபசித் தீரப்பதற்காகதவ 
்பரலின் மாநாடு கூடியது.

iv)  சுலதான் ஜான்ஜிபாரின் பகுதிகள் பிரான்சு 
மற்றும் ்ஜரமனியின் ்சலவாககு 
மணட்லஙக்ளாகப் பிரிககப்பட்டன.

அ) i ) சரி ஆ) i)  மற்றும் ii) சரி
இ) iii) சரி ஈ) iv) சரி

3.  கூறறு:  ்சன்னன மகாணத்தில 1876-1878 
ஆணடுகளில நி்லவிய பஞசத்திற்கு முன்னர 
்பரும்  வறட்சி நி்லவியது.
 காரணம்:  கா்லனியரசு உணவுதானிய 
வணிகத்தில தன்லயிடாக ்காள்னகனயப் 
பின்பற்றியது.
அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஆ) கூற்று, காரணம் இரணடுதம தவறு
இ)  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுககுச சரியான 

வி்ளககமல்ல

 பயிறசிகள் 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயயவும்

1.  பிரான்ஸிஸ் ன்லட் 
 பற்றி ஆஙகித்லயக கிைககிந்தியக 

கம்்பனியின் கவனத்திற்குக 
்காணடுவந்தார.
அ) நறுமணத் தீவுகள்
ஆ) ஜாவா தீவு
இ) பினாஙகுத் தீவு
ஈ) ம்லாககா

2.  1896இல  நாடுகள் 
ஒருஙகினணககப்பட்டு ம்லாய் ஐககிய நாடுகள் 
உருவாககப்பட்டது.
அ) நான்கு ஆ) ஐந்து
இ) மூன்று ஈ) ஆறு

3.  இந்ததா-சீனாவில  மட்டுதம பிரான்சின் 
தநரடிக கட்டுப்பாட்டில இருந்த பகுதியாகும்
அ) ஆனம் ஆ) தடாஙகிங
இ) கம்தபாடியா ஈ) ்காசசின் - சீனா

4.   பகுதியில தஙகம் 
கணடுபிடிககப்பட்டதானது ்பரும்ளவி்லான 
ஆஙகித்லய சுரஙகத் ்தாழில ்சய்தவார 
தஜாகன்னஸ்பரககிலும் அதன் 
சுற்றுப்புறஙகளிலும் குடிதயற வழி வகுத்தது.
அ) டிரான்ஸ்வால
ஆ) ஆரஞசு சுதந்திர நாடு
இ) தகப் கா்லனி
ஈ) ்ராடீஷியா

5.  இந்தியாவுடன் வணிக உறனவ நிறுவிக 
்காணட முதல ஐதராப்பிய நாட்டினர 
அ) தபாரத்துகீசியர ஆ) பிரஞசுககாரர
இ) தடனிஷார ஈ) டசசுககாரர

6.  ஒப்பந்தக கூலி முனறயானது ஒரு வனக 

அ) ஒப்பந்தத் ்தாழி்லா்ளர முனற
ஆ) அடினமத்தனம்
இ) கடனுககான அடினம ஒப்பந்தம்
ஈ) ்காத்தடினம

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்பவும்
1.   மாநாடு ஆப்பிரிககானவ ஐதராப்பிய 

நாடுகளின் ்சலவாககு மணட்லஙக்ளாகப் 
பிரித்துக்காள்வது எனத் தீரமானித்தது.
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ேரலாறறுைன் ேலம் ேருக
மாணவரகளுககான ்சயலபாடுகள் 

1.  இந்தியாவில ஆஙகித்லயக
கா்லனியாதிககதின்தபாது பஞசஙக்ளால 
பாதிககப்பட்ட ப்ல பகுதிகள் பற்றிய 
புனகப்படஙகன்ளச தசகரித்துப் படத்்தாகுப்பு 
ஒன்னறத் தயார ்சய்யவும்.

2.  இந்தியாவிற்கும் ் தன்கிைககு ஆசியாவிற்கும்
இனடயி்லான க்லாசசார ்தாடரபுகள் பற்றி
விவரிககவும்.

ஆசிரியர வழிகாட்டுதலுடன் ஒப்பனடப்பு:
1.  இந் தியாவில ஆஙகித்லய ஆட்சியின்

நன்னமகள், தீனமகள் குறித்து வகுப்பனறயில
ஒரு வாதத்னத நடத்த ஏற்பாடு ்சய்யவும்.

2.  ஆஙகித்லய – பரமாவில கா்லனி
ஆதிககத்தின் தாககத்னத ஆராய்க.

 வமைறவகாள் நூல்கள்

1. Irfan Habib, A People’s History of India Se-

ries - Indian Economy under Early British

Rule, 1757-1857, Tulika.

2. Irfan Habib, Essays In Indian History,

Manohar

3. Irfan Habib, Indian Economy, 1858-1914,

Tulika

4. D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia,

Macmillan

5. R.D. Cornwell, World History in the Twen-

tieth Century, Longman, 1980.

ஈ)  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுககான சரியான 
வி்ளககம்

4.  கூறறு: ்பரலின் மாநாடு இராணடாம் 
லிதயாதபாலனட சுதந்திர காஙதகா நாட்டில 
ஆட்சி ்சய்ய அனுமதி வைஙகியது.
 காரணம்: ்பலஜியம் அரசர இரணடாம் 
லிதயாதபாலடு காஙதகாவின் மீது அககனற 
்காணடிருந்தார.
அ)  கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் 

கூற்றுககான சரியான வி்ளககமாகும்.
ஆ)  கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் 

கூற்றுககான சரியான வி்ளககமல்ல.
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

IV. தபாருத்துக
1. லிதயாதபாலடு - எத்திதயாப்பியா
2. ்மனிலிக - வியட்நாம்
3. சிசல தரா்டஸ் - ்பலஜியம்
4. வஙகா்ளப் பஞசம் - தகப் கா்லனி
5. தபா ்தய் - 1770

V. சுருககமைாய வி்ையளிககவும்
1.  கா்லனியாதிககம், ஏகாதிபத்தியம் - 

இரணனடயும் தவறுபடுத்திக காட்டவும்.
2.  ஜூலு பூரவகுடிகள் பற்றிச சிறு குறிப்பு வனரக.
3.  இந்தியப் ்பாரு்ளாதாரம் 

கா்லனிமயமாககப்பட்டதின் மூன்று 
கட்டஙகன்ளக கூறுக.

4.  கரனல ்பன்னிகுயிக.
5.  தாயகக கட்டணஙகள் (Home Charges) பற்றி

வி்ளககவும்.

VI. விரிோக வி்ையளிககவும்
1.  இந்தியாவில ஆஙகித்லய ஆட்சியின்

்பரு்ளாதாரத் தாககத்னத விவாதிககவும்.
2.  ஆப்பிரிககாவில கா்லனி ஆதிககம் ஏற்பட்டனத 

விவரி.
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கன்லச ்சாற்கள்
அகழாயவு : Excavation

அடி்மைப் படுத்தப்பைல் : Enslaved

அடி்மைப்படுத்துதல் : Subjugation

அடியாட்கள் : Retainers

அதிகார எல்்ல : Realm

அதிகாரத்துேம் : Bureaucracy

அந்நியப்படுத்து : Alienate

அரசு : State

அரண : Bastion

அ்ேதீகம் : Heresy

அழகியல் தன்்மை : Aesthetic Value

அழித்ததாழித்தல் : Annihilation

அறியும் ஆர்ேமுள்ள : Inquisitive

அறிோற்றல் : Cognition

அனுப்பிய பணம் : Remittance

ஆதரோளர்கள் : Proponents

ஆப்பு ேடிே எழுத்து : Cuneiform

ஆறறுப்படு்க : Watershed

இ்ைககறகாலம் : Mesolithic

இரும்புககாலம் : Iron Age

இனப் படுதகா்ல : Genocide

உணவு வசகரிப்பேர் : Food Gatherer

உண்மையான : De-Facto

உள்ோஙகு : Assimilate

உ்்றகிணறு : Ring Well

ஊடுருேல் : Penetration

ஏமைாற்றப்பட்ை : Tricked 

ஏழ்மையாககு : Impoverishment

ஒப்பற்ற :  Illustrious

ஒரு �பர் அல்லது நிகழவு நி்னோகக தகாணைாடு : Commemorate

க்சயடி தகாடுத்தல் : Flogging

கடுந் தாககுதல் : Onslaught

க்ைபிடிககப்படுப்ே  : Observances

க்லககளஞசியம் : Encyclopaedia

கறகாலம் : Stone Age

காலம் : Epoch

கி்ைப்பரு்மை/பற்றாககு்்ற : Scarce

கிறித்தேரல்லாதேர் : Heathen

கிறுத்துே மைதச் சைஙகுகள் : Sacraments

குடித்த்ல்மை மு்்ற  : Chiefdom
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குதி்ரவயாட்டி கா்ல ்ேத்தறகுரிய ே்ளயம் : Stirrup

குழப்பம் : Turmoil

கூட்ை்மைப்பு : Agglomeration

கூலிப்ப்ை : Mercenary

்கவி்னத் ததாழில் : Craft

தகாள்்கககாக உயிர்த் தியாகம் தசயதல் : Martyrdom

தகாள்்ளயடி  : Pillage

சமையச் சைஙகுக்ளத் த்ை தசய : Interdict

சர்ோதீனக கூட்ை்மைப்பு : Cartel

சான்றுகள் அடிப்ப்ையில் தபற்ற தரவுகள் : Empirical Knowledge

சிறு குழு : Band

சிறுகுழு ஆட்சி : Oligarchy

சுடுமைண சிறபம்/ தபாம்்மை : Terracotta

தசயலாற்றல் : Dynamism

தசயதபாருள் : Artefact

தசல்ேர்களின் குழுஆட்சி : Oligarchy

வசணம் : Saddle

த்லயீடு : Intrusion 

த்ல்ய தேட்டும் இயந்திரம் : Guillotine

திடீர் தாககுதல் (அ) திடீர் ப்ைதயடுப்பு : Incursions

திருச்ச்ப சார்ந்த : Ecclesiastical

தீவிர / உணர்ச்சி வேகமுள்ள : Vehement

வதச தமைாழிகள் : Vernacular Languages

ததாைர்ந்து இருககி்ற : Chronically

ததாைர்ந்து ேரககூடிய : Concomitant

ததால் மைானுைவியல் : Palaeoanthropology

ததால்லியல் : Archaeology

ததால்லுயிரியலாளர் : Palaeoantologist

ததாழில் மு்னவோர் ேர்ககம்  : Entrepreneurial Class

ததாறறு வ�ாய : Epidemic

�கரமையமைாககம் : Urbanization

�ாகரிகம் : Civilization

�ாட்டுத் தூதுேரின் அலுேலகம் : Embassy

நிலப்பிரபுத்துேம் : Feudalism

நீககப்பட்ை / ரத்து தசயயப்பட்ை : Repealed

நுணகறகருவிகள் : Microliths

நூறு வகாடி : Billion

ப்கத்துகதகாள் : Antagonize

பணபாட்டுப் தபாருள்கள் : Material Culture

பதவி தபாறுப்்பத் து்ற / ்கவிடு : Relinquish Voluntarily

பத்து இலட்சம் : Million

பரம்ப்ர ேரலாறு; ேம்சாேளி : Genealogy
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பரேலாககல் : Proliferation

பழஙகறகாலம் : Palaeolithic

பழஙகுடி : Tribe

பாதுகாப்பு : Tutelage

பாேமைன்னிப்பு : Indulgence

பாேம் வபாககப்படும் இைம் : Purgatory

பிரம்மைச்சரியம் : Ascetic

புதிய கறகாலம் : Neolithic

புலம் தபயர்ந்வதார் : Migrants

பூர்ேகுடிகள் : Aboriginal

தபாது ஆணடிறகு முன் (தபா.ஆ.மு.) : Before Common Era (Bce)

தபாது ஆணடு (தபா.ஆ.) : Common Era (Ce)

தபாறித்த : Embossed

மைத �ம்பிக்கயற்ற : Infidel

மைதநீககம் : Excommunication

மைரபுச் சின்னஙக்ள அழிககும் அழிவு வே்ல : Vandalism

மை்லப்புத் தருகி்ற : Awe-Inspiring

முடியாத : Ill-Afford

முத்தி்ர தபாறிககப்பட்ை �ாணயஙகள் : Punch-Marked Coins

தமைருகூட்டு : Embellish

வமையச்சல்நில ோழக்க : Pastoral Life

வமைலாண்மை : Suzerainty

ேரலாறறின் ததாைகககாலம் : Early History

ேரலாறறுககு முந்்தய காலம் : Prehistory

ேர்த்தக ஸதலம் : Emporium

ே்றட்டுச் சித்தாந்தப் பிடிப்பு : Dogmatic

ேறிய நி்லககு ஆளாககப்பட்ை : Impoverished

ோயககால் : Aqueduct

விரட்டியடி : Repulse

விளககவு்ர : Commentaries

தேணகலக காலம் : Bronze Age

தேல்லப்பாகு : Molasses

தேறுப்ப்ைதல் : Disgusted

வேளாண சமுதாயம் : Farming Society
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நிலகவகாளம் – I 
புவி அகச்தசயல்பாடுகள்

1

அலகு

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� புவியின் நபான்கு யகபாைங்களைத் சதரிந்து சகபாள்ளுதல
� புவியின் உள்கட்டளமபள் விைக்கமபாக அறிதல
� ்பாளறகளின் வளககளையும், அதன் சுைற்சிளயயும் ்டித்தல
� புவியின் அகச்செயல்பாடுகளை விைக்கமபாக அறிதல
� நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமளலகளின் செயல்பாடுகளைப புரிந்து சகபாள்ளுதல

         அறிமுகம்
சூரியக்   குடும்்த்தில    புவி      தனித்தன்ளமயுள்ை 

யகபாைபாகத் திகழ்கிறது. புவி தன்னுள் நபான்கு 
யகபாைங்களை உள்ைடக்கியதபாகி உள்ைது. அளவ 
நிலக்யகபாைம், வளிக்யகபாைம், நீர்க்யகபாைம் மற்றும் 
உயிர்க்யகபாைம் ஆகும். இப்பாடத்தில நபாம் புவியின் 
உள் அளமபள்ப ்ற்றி அறிய உள்யைபாம். புவி 
யகபாைங்களின் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்ளடயில 
்பாடங்களின் வரிளெ அளமந்துள்ைது.

புவியின் கட்டளமபள் அறிந்து நீ வியந்தது 
உண்டபா? அலலது புவியின் உள்யை என்ை 
உள்ைது என்று உைக்குத் சதரியுமபா

 1.1   புவியின் வகாளஙகள்  
(Spheres of the earth)

புவியின் யமற்்ரபபின் சமபாத்த ்ரப்ைவு 
510 மிலலியன் ெதுர கியலபாமீட்டர் ஆகும். 
புவியின் நபான்கு யகபாைங்களும் ஒன்யறபாசடபான்று 
சதபாடர்புளடயது. இதில நிலக்யகபாைம், 
வளிக்யகபாைம் மற்றும் நீர்க்யகபாைம் உயிரற்ற 
யகபாைங்கைபாகும். உயிரிைங்கள் வபாழும் யகபாைம் 
உயிர்க்யகபாைமபாகும். இக்யகபாைங்கள் அளைத்தும் 
ஒன்று யெர்ந்தயத புவிக்யகபாைமபாகும். 

 1.2   புவியின் அ்மைப்பு (Interior of the Earth)
புவியின் யமற்்ரபபும், உட்புறமும் அதன் 

தன்ளமயிலும், அளமபபிலும் ஒன்றுக்சகபான்று 
யவறு்ட்டுக் கபாணப்டுகின்றை. புவியின் 
உள்ைளமபபு வமைவலாடு, கேசம், கருேம் எை 
மூன்று பிரிவுகைபாகப பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.

புவிகவகாளஙகள்

புவியபாைது ்பாளறயிைபால ஆை ்ந்து 
ய்பான்ற அளமபபுளடயது. இதளைப 
நிலக்யகபாைம் (Lithosphere) எைவும் 
நீரிைபால சூைப்ட்ட ்குதிளய நீர்க்யகபாைம் 
(hydrosphere) எைவும், கபாற்றபால சூைப்ட்ட 
்குதி வளிக்யகபாைம் (Atmosphere) 
எைவும் அளைக்கப்டுக்கின்றை. 
இம்மூன்று யகபாைங்களும் ெந்திக்கும் 
இடத்தில உயிரிைங்கள் வபாழ்வதற்கு 
ஏற்ற சூழ்நிளல உள்ைதபால இப்குதி 
உயிர்க்யகபாைம் (Biosphere) எைப்டுகிறது.
-ஆர்த்தர் ய்பாம்ஸ்
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புவிவமைவலாடு (Crust)
நபாம் வபாழும் புவியின் யமலடுக்ளக 

புவியமயலபாடு என்கியறபாம். புவியின் யதபால 
ய்பான்று புவியமயலபாடு உள்ைது. இது 5 முதல 30 
கியலபாமீட்டர் வளர ்ரவியுள்ைது. புவியமயலபாடு 
திடமபாகவும், இறுக்கமபாகவும் உள்ைது. கடலடி 
தைத்ளத(Ocean Floor) விட, கண்டப்குதிகளில 
உள்ை புவி யமயலபாடபாைது அதிக தடிமனுடன் 
கபாணப்டுகிறது. புவியமயலபாட்டிளைக் கண்ட 
யமயலபாடு மற்றும் கடலடி யமயலபாடு என்று 
இரண்டபாகப பிரிக்கலபாம். புவியமயலபாட்டில 
சிலிகபா (Si) மற்றும் அலுமினியம்(Ai) அதிகம் 
கபாணப்டுவதபால இவ்வடுக்கு சியபால (SIAL) எை 
அளைக்கப்டுகிறது.

கணைவமைவலாடு மைறறும் தபருஙகைல் வமைவலாடு

கேசம் (Mantle)
புவியமயலபாட்டிற்கு கீயையுள்ை ்குதி கவெம் 

(Mantle) எைப்டும். இதன் தடிமன் சுமபார் 2900 
கியலபாமீட்டர் ஆகும். கவெத்தின் யமற்்குதியில 
்பாளறகள் திடமபாகவும், கீழ்ப்குதியில 
உருகிய நிளலயிலும் கபாணப்டுகின்றை. 

புவியின் திடமபாை யமற்்ரபபு நிலகவகாளம்  ஆகும்.
புவிளயச் சூழ்ந்துள்ை வபாயுக்கைபால ஆை 
சமலலிய அடுக்கு ோயுகவகாளம் ஆகும்.
புவியின் யமற்்ரபபிலுள்ை ச்ருங்கடலகள், 
ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் துருவப்ணி 
்பாலங்கைபால ஆை நீர்ப ் குதி நீர்க வகாளம் ஆகும். 
இம்மூன்று யகபாைங்களும் ஒன்று யெர்வதபால 
உயிர் உருவபாகும் என்்தபால உயிர் யகபாைம். 
இதன்்டி பூமி, உயிர் யகபாைமபாகும் 
உயிரிைங்கள் வபாழும் அடுக்கு உயிர்கவகாளம் 
ஆகும்.

‘ நி ல க் ய கபா ை ம்’  மற் று ம் 
‘புவியமயலபாடு’ ஆகிய இரண்டும் 
சவவ்யவறபாைளவ ஆகும். புவி 
யமயலபாட்டிளையும், கவெத்தின் 

யமற்்குதிளயயும் உள்ைடக்கியயத 
்பாளறக்யகபாைமபாகும். 
புவிநிகர் யகபாள்கள் (Terrestial Planets) 
அளைத்தும் ்பாளறக்யகபாைத்ளதக் 
சகபாண்டுள்ைை. புதன், சவள்ளி மற்றும் 
செவ்வபாயக் யகபாள்களின் நிலக்யகபாைம், 
புவியின் ்பாளறக்யகபாைத்ளத விட 
தடிமைபாகவும், கடிைமபாகவும் உள்ைது.
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யஜபார்டபானில உள்ை மிகப்ைளமயபாை நகரமபாை 
‘ச்ட்ரபா’ நகரம் முழுவதும் ்பாளறகளைக் 
குளடந்து உருவபாக்கப்ட்டதபாகும். ்பாளறகளைக் 
குளடந்து உருவபாக்கப்ட்ட கட்டிடக் 
களலச்ெபான்றுகள் இந்தியபாவில ஏரபாைமபாக 
உள்ைை. மகபாரபாஷ்டிரபாவில உள்ை அஜந்தபா 
மற்றும் எலயலபாரபா குளககள், கர்நபாடகபாவில 
உள்ை ஐய்பால, ்தபாமி யகபாவிலகள், ஒடிெபாவில 
உள்ை யகபாைபார்க் யகபாவில, தமிழ்நபாட்டில உள்ை 
மபாமலலபுரம் யகபாவில இதற்குச் ெபான்றுகைபாகும்.

தகேல் வப்ழ

தீப்பா்்றகள் (Igneous Rocks)
‘இக்னிஸ்’(Ignis) என்ற இலத்தீன் செபாலலிற்கு 

‘த�ருப்பு’ என்்து ச்பாருைபாகும். புவியின் உள் 
ஆைத்தில ்பாளறகள் உருகிய நிளலயில 
கபாணப்டுவயத ‘பா்்றககுழம்பு’ (Magma). 
எைப்டும். ்பாளறக் குைம்்பாைது புவியின் 
யமயலபாட்டில சவளிப்டுவயத ‘லாோ’ எைப்டுகிறது.
்பாளறக் குைம்பு சவப்ம் தணிவதபால குளிர்ந்து 
்பாளறயபாகிறது. குளிர்ந்த இப்பாளறகள் தீப்பாளறகள் 
என்று அளைக்கப்டுகின்றை. தக்கபாண பீடபூமி 
தீப்பாளறகைபால உருவபாைதபாகும். (உதபாரணம்) 
கருங்கல, ்ெபாலட். தீப்பாளறகள் ‘முதன்்மைப் 
பா்்றகள்’ என்றும் ‘தாயப்பா்்றகள்’ என்றும் 
அளைக்கப்டுகின்றை. ஏசைன்றபால மற்ற ்பாளறகள் 
யநரிளடயபாகயவபா அலலது மளறமுகமபாகயவபா 
இப்பாளறகளிலிருந்யத உருவபாகின்றை.
படிவுப்பா்்றகள் (Sedimentary Rock))

“செடிசமன்ட்”(sediment) என்ற இலத்தீன் 
செபாலலிற்கு ‘்டிதல’ என்்து ச்பாருைபாகும் ் பாளறகள் 
சிளதவுற்று துகள்கைபாகி ஆறுகள், ்னியபாறுகள், 
கபாற்று ய்பான்றவற்றபால கடத்தப்ட்ட ்டிவுகள் 
அடுக்கடுக்கபாகப ்டியளவக்கப்டுகின்றை. 
இவ்வபாறு ்டியளவக்கப்ட்ட ்டிவுகள் ்ல 
மிலலியன் வருடங்களுக்கு பிறகு படிவுப் 
பா்்றகளாக உருோகின்்றன. 

இப்டிவுகளில தபாவரங்கள், விலங்கிைங்கள் 
்டிந்து சதபாலலுயிர் எச்சப் படிமைஙகளாக (Fossils) 
மபாறுகின்றை. ்டிவுப்பாளறகளுக்கபாை 
உதபாரணம்:- மணற்்பாளற, சுண்ணபாம்புப்பாளற, 
சுண்ணபாம்பு, ஜிபெம், நிலக்கரி மற்றும் 
கூட்டுப்பாளறகள் (Conglomerate).
உருமைாறிய /மைாறறுருேப் பா்்றகள்  
(Metamorphic Rocks)

‘சமட்டமபார்பிக்’ என்ற செபால ‘சமட்டமபார்பிெஸ்’ 
என்ற செபாலலிலிருந்து ச்றப்ட்டது. இதன் ச்பாருள் 
உருமபாறுதல என்்தபாகும். தீப்பாளறகளும், 

புவியின் உட்புறத்தில உருகிய நிளலயில உள்ை 
்பாளறக் குைம்பு 'மைாகமைா' எை அளைக்கப்டுகிறது.

கருேம் (Core)
புவியின் கவெத்திற்குக் கீழ் புவியின் ளமயத்தில 

அளமந்துள்ை அடுக்கு கருவம் எைப்டுகிறது. 
இது மிகவும் சவப்மபாைது. கருவத்தில நிக்கலும் 
(Ni), இரும்பும் (Fe) அதிகமபாகக் கபாணப்டுவதபால, 
இவ்வடுக்கு ளநஃப (NIFE) எை அளைக்கப்டுகிறது. 
கருவம் இரண்டு அடுக்குகளைக் சகபாண்டதபாக 
உள்ைது. உட்கருேம் திைநி்லயிலும், தேளிககருேம் 
திரே நி்லயிலும் உள்ளது. புவியின் கருவத்தில 
அதிகமபாக இரும்பு கபாணப்டுவயத புவியீர்பபு 
விளெக்குக் கபாரணமபாகும். புவி தன் அச்சில சுைலும் 
ய்பாது திட நிளலயில உள்ை உட்கருவத்தின் யமல, 
திரவ நிளலயிலுள்ை சவளிக்கருவம் சுைலுவதபால, 
கபாந்தபபுலம் உருவபாகிறது. கபாந்த திளெகபாட்டும் கருவி 
செயல்ட இதுயவ கபாரணமபாகும். உட்கருவத்தில 
அதிக அழுத்தம் கபாணப்டுவதபால அங்குள்ை 
ச்பாருட்கள் அழுத்தப்ட்டு இறுக்கமபாகின்றை. ஆகயவ 
உட்கருவம் திடநிளலயில உள்ைது. 

 1.3  பா்்றகள் (Rocks)
புவியமயலபாடு ்பாளறகளின் உளறவிடமபாகும். 

தபாதுக்களின் கலளவயய ்பாளறயபாகும். ்பாளறகள் 
கிரபாளைட் ய்பான்று திடமபாகயவபா, களிமண் 
ய்பான்று சமன்ளமயபாகயவபா, மணல ய்பான்று 
துகள்கைபாகயவபா கபாணப்டுகிண்றை.
பா்்றகளின் ே்ககள்

்பாளறகள் உருவபாகும் விதத்தின் 
அடிப்ளடயில, அவற்ளறப பின்வருமபாறு பிரிக்கலபாம்.
�  தீப்பாளறகள் (Igneous Rocks)
�  ் டிவுப ்பாளறகள் (Sedimentary Rock) 
�  உருமபாறிய ்பாளறகsள் (Metamorphic Rocks)

2011 வளர உலகியலயய மிக 
ஆழமைான பகுதி இரஷ்யபாவின் 
மர்மபான்ஸ்க் (Murmansk)இல 
உள்ை வகாலா சூப்பர் வொல் 
(Kola Super Hole) (12,262 மீ 

ஆைம்) ஆகும். 2012ல Z – 44 சாவ்வயா கிணறு 
(இரஷ்யபா) (12,376 மீ ஆைம்) மிக ஆைமபாை 
்குதி என்ற அந்தஸ்ளத ச்ற்றிருக்கிறது. இது 
து்பாயில உள்ை புருஜ் காலிஃபா்ே விட 
15 மடங்குப ச்ரியது. புவியின் உட்புறத்ளத 
்ற்றிய ஆரபாயச்சிகள் சதபாடர்ந்து நளடச்ற்றுக் 
சகபாண்யட இருக்கின்றை. 
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்டிவுப்பாளறகளும் அதிக சவப்த்திற்கும், 
அழுத்தத்திற்கும் உட்்டும் ய்பாது அதனுளடய 
அளமபபும், குணபாதிெயங்களும் மபாற்றம் 
அளடகின்றை. இவ்வபாறு உருவபாகும் ்பாளறகயை 
உருமபாறியப ் பாளறகள் எைப்டுகின்றை. கிரபாளைட், 
நீஸ் ஆகவும், ்ெபாலட், சிஸ்ட் ஆகவும், சுண்ணபாம்புப 
்பாளற ெலளவக் கலலபாகவும் மணற்்பாளற, 
குவபார்ட்ளெட் ்பாளறயபாகவும் உருமபாறுகிறது.
பா்்ற சுழறசி (Rock Cycle)

்பாளற சுைற்சியபாைது ஒரு சதபாடர் நிகழ்வபாகும். 
இச்சுைற்சியிைபால தீப்பாளற, ்டிவுப்பாளற, 
உருமபாறியப்பாளறகள் ஒரு அளமபபிலிருந்து, 
மற்சறபான்றபாக உருமபாற்றம் அளடந்து சகபாண்யட 
இருக்கின்றை.

சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை ்பாளறச் சுைற்சி வளர 
்டத்ளத உற்று யநபாக்கி அதன் செயல்பாடுகளை 
உன் செபாந்த வபாக்கியத்தில விவரி

தசயல்பாடு

 1.4   புவிப்பு்றச் தசயல்பாடுகள்  
(Geomorphic Processes)

புவிபபுற செயல்பாடுயின்  புவியின் யமற்்ரபபின் 
மீது அழுத்தத்ளதயும், புதிய நிலத்யதபாற்றங்களையும் 
உண்டபாக்குகின்றை. இளவ ‘புவிப்பு்றச் 
தசயல்பாடுகள்’ எைப்டுகின்றை.

புவியின் உட்்குதியிலிருந்து புவியின் 
யமற்்ரபள் யநபாக்கிச் செயல்டும் விளெகளை 
‘அகச்தசயல் மு்்றகள்’ எைப்டுகின்றை. 
இவ்விளெகள் புவியின் நிலப்ரபபில ்லயவறு 
நிலத்யதபாற்றங்களை உருவபாக்குகின்றை. புவியின் 
யமற்்ரபபில செயல்டும் இயற்ளகக் கபாரணிகைபாை 
ஆறுகள், ்னியபாறுகள், கபாற்று, அளலகள் ய்பான்ற 
விளெகள் ‘புவிபபுறச் செயல்பாடு’ கபாரணிகள் 
எைப்டுகின்றை. இக்கபாரணிகள் நிலத்தின் 
யமற்்ரபபிளை அரித்து தபாழ்நிலச் ெமசவளிகளில 

்டிய ளவத்து அவற்ளற உயர்த்துகின்றை மற்றும் 
அகச்செயல்பாடுகைபால  உருவபாக்க்ட்ட நிலத்திளை  
வடிவளமக்கின்றை.
அகச்தசயல்பாடுகள்

புவியின் சவகு ஆைத்தில 
உள்ை சவப் ்பாளற குைம்பு 
உட்புற அழுத்தம் கபாரணமபாக 
உருவபாகும் புவியமயலபாட்டின் 
கீழ் கபாணப்டும் ்லயவறு 
ச்பாருள்களை சவளித்தள்ைப்டுகின்றை. 
இச்செயல்பாட்டில புவியின் உள்யை உள்ை கதிர்வீச்சு 
முக்கியப ் ங்கபாற்றுகின்றது. (உ.ம்) எரிமளல சவடிபபு.
புவித்தட்டுகள்

நிலக்யகபாைம் (Lithosphere) ் ல புவித்தட்டுகளாய 
பிரிக்கப்ட்டுள்ைை. இளவ ச்ரிய புவித்தட்டுகள் 
(Major Plates) என்றும் சிறிய புவித்தட்டுகள் 
(Minor Plates) என்றும் பிரிக்கப்ட்டுள்ைை. 
இபபுவித்தட்டுகள் கவெத்தின் மீது மிதந்து 
சகபாண்டிருக்கின்றை. புவித்தட்டுகள் ஒன்றுடன் 
ஒன்று யமபாதுவதபால மளலத்சதபாடர்கள் மற்றும் 
ஒழுங்கற்ற நிலத்யதபாற்றங்கள் நிலப்ரபபிலும், 
கடலடித்தைத்திலும் உருவபாகின்றை. இந்நிகழ்யவ 
புவித்தட்டுகளின் �கர்வு எைப்டும். புவித்தட்டுகள் 
நகர்விற்குக் கவெத்தில கபாணப்டும் சவப் ெக்தியய 
கபாரணமபாக உள்ைது. புவி அதிர்ச்சிக்கும், எரிமளல 
சவடிபபிற்கும் புவித்தட்டுகள் நகர்வு ஒரு கபாரணமபாக 
உள்ைது.
புவித்தட்டு விளிம்புகளின் ே்ககள்  
(Types of plate boundaries)
இளணயும் எலளல (Convergent boundary) - 
புவித்தட்டுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று யமபாதும்ய்பாது 
சில யநரங்களில கீழ் யநபாக்கு செபாருகுதல நிகழ்வு 
நளடச்றும். இப்குதிளய புவித்தட்டுகள் அமிழ்தல 
மண்டலம் (Subduction) எைப்டுகிறது உதபாரணம் 
மடிபபு மளலகள்-இமயமளல

விலகும் எலளல (Divergent boundary) -
புவித்தட்டுகள் ஒன்ளற விட்டு ஒன்று 
விலகும்ய்பாது யமக்மபா எைப்டும் ்பாளறக்குைம்பு 
புவிக்கவெத்திலிருந்து சவளியயற்றப்டுகிறது 
உதபாரணம் - நடு அட்லபாண்டிக் ரிட்ஜ 

IX_Std_Geography_TM_Unit _1.indd   173 2/10/2020   12:59:01 PM



1741. நிலக்யகபாைம் – I புவி  அகச்செயல்பாடுகள்

்க்க நகர்வு எலளல (Conservative/Transform 
boundary) - புவித்தட்டுகள் ஒன்றுக்சகபான்று 
கிளடயபாக ் க்கவபாட்டில நகர்தயல ் க்கவபாட்டு நகர்வு 
எைப்டும். உதபாரணம் - ெபான் ஆண்ட்ரஸ் பிைவு  

கணைத்தட்டுகள் �கர்வு  
(Movements of continental plates)

கிளடமட்ட அழுத்த விளெயின் கபாரணமபாக 
புவித்தட்டுகள் யமலும் கீழும் நகர்வதபால மைடிப்புகள் 
(Folding) உருவபாகின்றை. ்பாளறகளில ஏற்்ட்ட 
மடிபபின் கபாரணமபாக உருவபாகும் மளலகள் மடிபபு 
மளலகள் எைப்டுகின்றை. இந்நிகழ்விைபால 
உலகின் உயரமபாை மளலத்சதபாடர்கைபாை 
இமயமளலயும், ஆலபஸ் மளலயும் யதபான்றிை.

புவித்தட்டுகள் சதபாடர்ந்து நகர்ந்து சகபாண்யட 
இருக்கின்றை. அளவ ெரபாெரியபாக வருடத்திற்கு 

சில சென்டி மீட்டர் வளர நகர்கின்றை. இந்நகர்வு 
சிறிய அைவபாக இருப்து ய்பால யதபான்றிைபாலும் 
்ல மிலலியன் ஆண்டுகள் இளடசவளியில நபாம் 
்பார்க்கும் ய்பாது அளவ சவகுதூரம் நகர்ந்திருப்ளத 
நபாம் உணர முடியும். உதபாரணமபாக 250 
மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வகாணடுோனா 
நிலப்குதியின் ஒரு ்குதியபாக இருந்த இந்தியப 
புவித் தட்டபாைது தற்ய்பாளதய ஆபரிக்கபா, 
ஆஸ்தியரலியபா, அண்டபார்டிகபா மற்றும் சதன் 
அசமரிக்கக் கண்டங்களுடன் இளணந்திருந்தது. 

140 மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
இந்தியத்தட்டு யகபாண்டுவபாைபா என்ற 
ச்ருங்கண்டத்தில இருந்து விடு்ட்டு வடக்கு 
யநபாக்கி நகர்ந்து ஆசியபாவுடன் இளணந்தது. 
இந்தியத்தட்டும், யுயரசியன் தட்டும், இந்திய யந்பாை 
எலளலயில யமபாதிக் சகபாண்டதபால மை்லயாகக 
மைணைலம் (orogenic belt) உருவபாகியது. 
இம்மண்டலத்தில தபான் இமயமளலயும், உலகின் 
மிக உயரமபாை பீடபூமியபாகிய திச்த்பீடபூமியும் 
உருவபாகிை.

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

புவித்தட்டு எல்்லகள் மைறறும் சார்ந்த 
நிகழவுகளும்
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இங்கு சில மளலகளின் ச்யர்கள் 
சகபாடுக்கப்ட்டுள்ைை. நிலவளரப்ட புத்தகத்தின் 
உதவியுடன் இளவகள் அளமந்துள்ை 
இடங்களைக் கண்டறிக.
• யூரல மளலகள், ஆண்டீஸ் மளலகள், விந்திய 

மளலத்சதபாடர், ஆலபஸ் மளலகள் , ெபாத்பூரபா 
மளலத்சதபாடர், ரபாக்கி மளலத்சதபாடர், சீரபா 
நியவடபா.

தசயல்பாடுகள்

புவிஅதிர்ச்சி (Earthquake)
புவி அதிர்ச்சி என்பது புவி ஓட்டில் திடீதரன 

ஏறபடும் அதிர்்ேக குறிககின்்றது. புவி 
அதிர்ே்லகள் கீழ ்மையத்திலிருந்து எல்லா 
தி்சகளிலும் பரவிச்தசல்கின்்றன. புவிக்குள் புவி 
அதிர்வு உருவபாகும் புள்ளி புவி அதிர்ச்சி ‘கீழ்மையம்’ 
(Focus) எைப்டுகிறது. இவ்வளலகள் தன்ளைச் 
சுற்றி துளண அளலகளை (Elastic waves) 
உருவபாக்குகின்றை. புவி அதிர்ச்சி கீழ்ளமயத்தின் 
யநர் உயயர புவியின் யமற்்ரபபில அளமந்துள்ை 
ளமயத்திற்கு ‘வமைல்்மையம்’ (Epicentre) என்று 
ச்யர். புவி அதிர்ச்சியின் தபாக்கம் புவியின் யமல 
ளமயத்தில தபான் அதிகமபாகக் கபாணப்டும்.

புவி அதிர்ே்லகள் (Seismic waves)
புவிஅதிர்ச்சி, அதிர்ே்லக்ள 

உருவபாக்குகின்றை. தபான் ஊடுருவிச்செலலும் 
்பாளதளயப ச்பாறுத்து இவ்வதிர்களின் 
தன்ளம, விளெ மற்றும் யவகம் மபாறு்டும். புவி 
அதிர்வளலகளின் தன்ளமக்யகற்் அளவகள்  
மூன்று வளககைபாக வளகப்டுத்தப ்ட்டுள்ைை.
முதன்்மை அ்லகள் (Primary or ’P’ - waves)

முதன்ளம அளலகள் மற்ற அளலகளை 
விட மிகவும் யவகமபாகப ்யணிக்கக் கூடியளவ. 
முதன்ளம அளலகயை புவியயபாட்டிளை 
முதலில வந்தளடகின்றை. இவ்வளலகள் திட, 
திரவ, வபாயுபச்பாருட்கள் வழியபாக ்யணிக்கும்.  

இதன் ெரபாெரி யவகம் விைபாடிக்கு 5.3 கியலபா மீட்டர் 
முதல 10.6 கியலபா மீட்டர் வளர யவறு்டும்.

C.F. ரிக்டர் என்்வர் புவி அதிர்வு அைளவளயக் 
கண்டுபிடித்தபார். இந்த அைளவ புவி 
யமலளமயத்திலிருந்து சவளிப்டும் ெக்திளயயும், 
புவி அதிர்வின் தீவிரத்ளதயும் அறிந்து சகபாள்ை 
உதவுகிறது. இந்த அைளவக்கு எலளல 
வளரயளற இலளல. சிலி நபாட்டில 1960ஆம் 
ஆண்டு ்யயபா – ்யயபா என்ற இடத்தில ரிக்டர் 
அலகில 9.5 ஆகப ்திவபாை புவிஅதிர்ச்சியய மிக 
உயர்ந்த ்திவபாக கருதப்டுகிறது.

தகேல் வப்ழ

இரண்டபாம் நிளல அளலகள் (secondary 
or ’S’ - waves) இரண்டபாம் நிளல அளலகள் 
திடபச்பாருட்கள் வழியபாக மட்டுயம ்யணிக்கக் 
கூடியளவ.இக்குறுக்களலகள் ்யணிக்கும் 
திளெக்குச் செங்குத்தபாகக் புவியில அளெவிளை 
ஏற்்டுத்துகின்றை. இதன் ெரபாெரி யவகம் விைபாடிக்கு 
1கியலபாமீட்டர் முதல 8 கியலபாமீட்டர் வளர இருக்கும்.

யமற்்ரபபு அளலகள் (Surface waves or 
’L’ – waves) யமற்்ரபபு அளலகள் முதன்ளம 
அளலகளைப ய்பான்று கபாணப்டுகின்றை. 
ஆைபால இளவ புவியின் யமற்்ரபபில நீண்ட 
தூரம் ்யணம் செயகின்றை. இவ்வளலகள் மற்ற 
அளலகளை விட யவகம் குளறவபாைளவ. இளவ 
அதிக அைவில அழிளவ ஏற்்டுத்தக் கூடியதபாகும். 
இதன் ெரபாெரி யவகம் விைபாடிக்கு 1கியலபாமீட்டர் 
முதல 5 கியலபாமீட்டர் வளர இருக்கும்.

புவி அதிர்வுகளை ்திவு செயயும் 
கருவிக்கு ‘நில அதிர்வு அைளவப 
்டம்’(Seismograph) அலலது ‘நில அதிர்வு 

மபானி’ (Seismometer) என்று ச்யர். நில அதிர்வு 
்ற்றிய ்டிபபிற்கு ‘நில அதிர்வியல’(Seismology) 
என்று ச்யர்.

ஆழிப்வபர்ல அல்லது கைறவகாள் (Tsunami)
’சுனாமி’ என்்து துளறமுக அளலகளைக் 

குறிக்கும் ஜப்பானிய செபால ஆகும். கடலடியில 
யதபான்றும் புவி அதிர்ச்சி, எரிமளலச் செயல்பாடு 
(submarine explosion) மற்றும் கடயலபாரப 
்குதிகளில நளடச்றும் மிகப ச்ரிய நிலச்ெரிவுகள் 
ஆகியவற்றபால கடலில ச்ரிய அளலகள் 
உருவபாகின்றை இவ்வளலகள் ெரபாெரியபாக 
மணிக்கு 500 கியலபா மீட்டர் யவகத்தில ் யணிக்கும். 
இவ்வளலகளின் நீைம் 600 கியலபாமீட்டருக்கும் 
அதிகமபாக இருக்கும். இந்த அளலகள் கடற்களரளய 
அளடயும் ய்பாது 15 மீட்டர் உயரம் வளர உயர்ந்து 
கபாணப்டும். இளவ கடற்களரயயபாரப ்குதிகளில 
அதிகமபாை யெதத்ளத ஏற்்டுத்தும். 
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இந்தியப ச்ருங்கடலில 2004-ல ஏற்்ட்ட 
புவிஅதிர்ச்சியபால ஆழிபய்ரளல ஏற்்ட்டது. 
இதுவளர உலகில ய்ரழிளவ ஏற்்டுத்திய 
இயற்ளகப ய்ரிடர்களில இது ஆறபாவது இடத்ளதப 
ச்றுகிறது. இபய்ரளல மணிக்கு 600 கியலபாமீட்டர் 
யவகத்தில ் யணம் செயதது. இதில சுமபார் 2,80,000 
ய்ர் உயிரிைந்தைர். இந்யதபாயைசியபாவின் அருகில 
அதிகபாளல 00.58 மணி அைவில யதபான்றிய 
புவி அதிர்ச்சியபால உண்டபாை ஆழிபய்ரளல 
சென்ளைக் கடற்களரளய வந்தளடய 7 மணி 
யநரம் எடுத்துக்சகபாண்டது.

2004, டிெம்்ர் 26-ல இந்தியப 
ச்ருங்கடலில ஆழிபய்ரளல 
உண்டபாைது. இந்யதபா-

ஆஸ்தியரலியத் தட்டு யுயரசியத்தட்டின் கீயை 
அமிழந்தவத இதற்குக் கபாரணமபாகும். இது ரிக்டர் 
அைளவயில 9 – ஆகப ்திவபாைது. இந்தப புவி 
அதிர்வபால கடல தளரத்தைம் உயர்த்தப்ட்டு கடல 
நீர் மட்டத்ளத உயர்த்தியது.

எரிமை்லகள் (Volcanoes)
புவியின் உட்்குதியில திட, திரவ, வபாயு 

நிளலயில உள்ை ்பாளறக்குைம்பு துவபாரம்(Vent) 
வழியபாக புவியின் யமற்்ரபபில உமிழ்தயல 
எரிமளல சவடிபபு எைப்டுகிறது. புவியின் 
யமற்்ரபபில சவளியயற்றப்ட்ட ்பாளறக்குைம்பு 
‘லபாவபா’ எைப்டும். புவித்தட்டுகள் நகர்வதபாலும் 
எரிமளலகள் உருவபாகின்றை.
எரிமளலகளில கபாணப்டும் முக்கியக் கூறுகள்:
i. ் பாளறக்குைம்புத் யதக்கம் (Magma chamber) – இது 

புவிக்கு அடியில ச்ரிய அைவில கபாணப்டும் 
கற்குைம்புக் குைமபாகும்.

ii. துவபாரங்கள்(Vents) – எரிமளல சவடிபபின் 
ய்பாது வபாயுக்கள், புளக, சநருபபு மற்றும் 
்பாளறக்குைம்பு சவளியயறுவதற்கபாை 
வழிகள் துவபாரங்கள் எைப்டுகின்றை.

iii. எரிமளலக் கூம்புகள் (Volcanic cone) – துவபாரங்கள் 
வழியபாக சவளியயற்றப்ட்ட ்பாளறக்குைம்பு 
ஒரு கூம்பு வடிவ நிலத்யதபாற்றத்ளத 
உருவபாக்குகின்றது.

iv. எரிமளல வபாய (Crater) – எரிமளல உச்சியில 
கபாணப்டும் கிண்ணம் ய்பான்ற 
வடிவமுளடய ்ள்ையம’எரிமளல வபாய’ஆகும்.

எரிமளலகள் செயல்டும் தன்ளமளய  
அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு அவற்ளற மூன்று 
வளககைபாகப பிரிக்கலபாம். அளவயபாவை
(i) சீறும் எரிமளல (Active Volcano), (ii) உறங்கும் 
எரிமளல (Dormant Volcano), (iii) தணிந்த/
செயலிைந்த எரிமளல (Extinct Volcano)

‘வலகயைபா’(Volcano) என்ற செபால 
இலத்தீன் சமபாழியிலுள்ை ‘வலயகன்’ 
(Vulcan) என்ற செபாலலபாகும். இது 

‘யரபாமபானிய சநருபபுக் கடவுளின்’ ச்யரபாகும்.

,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;

(அ) தசயல்படும் எரிமை்ல (Active Volcano)
நிரந்தரமபாக சதபாடர்ந்து எரிமளலக் 

குைம்புகளையும், துகள்களையும், வபாயுக்களையும் 
சவளியயற்றிக் சகபாண்யட 
இருக்கும் எரிமளலகள் 
செயல்டும் எரிமளலகள் 
எ ை ப ் டு கி ன் ற ை . 
உதபாரணமபாக செயின்ட் 
ச்லன்ஸ் எரிமளல – அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள்
(ஆ) உ்றஙகும் எரிமை்ல (Dormant volcano)

நீண்ட கபாலமபாக 
எரிமளலச் செயளககள் 
ஏதும் இலலபாமல 
கபாணப்டும் எரிமளலகள் 
உறங்கும் எரிமளல 
எைப்டும். இளவ 
திடீசரன்று சவடிக்கும் தன்ளமயுளடயது. 
இவ்வபாறபாை எரிமளலகள் சவடிக்கும் ச்பாழுது 
அதிகமபாை உயிர்ச்யெதமும், ச்பாருட்யெதமும் 
ஏற்்ட வபாயபபுகள் உள்ைை. உதபாரணம்: ஃபியூஜி 
எரிமளல – ஜப்பான்.
(இ) தசயலிழந்த எரிமை்ல (Extinct volcano)

எந்த வித எரிமளலச் செயல்பாடுகளுமின்றி 
கபாணப்டும் எரிமளலகள் செயலிைந்த எரிமளலகள் 
ஆகும். உதபாரணம்:
கிளிமஞெபாயரபா எரிமளல - தபான்ெபானியபா 

யெபாடபாளவ ஒரு புட்டியில நிரபபிக் குலுக்கவும். 
பின்பு அதன் மூடிளய சமதுவபாகத் திறக்கவும். 
என்ை கபாண்கிறபாய? 

தசயல்பாடு

எரிமளலகளின் வடிவம் மற்றும் அதிலுள்ை 
கலளவகளின் அடிப்ளடயில மூன்று வளககைபாகப 
பிரிக்கப்ட்டுள்ைை. அளவயபாவை
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177 1. நிலக்யகபாைம் – I புவி அகச்செயல்பாடுகள்

(Mid continental belts) அதிகமபாை புவி அதிர்வுகளும், 
எரிமளல சவடிபபுகளும் ஏற்்டுகின்றை. ஆலபஸ் 
இமயமளல மண்டலம்.
எரிமை்லயின் வி்ளவுகள்
நன்ளமகள்

எரிமளலகளிலிருந்து சவளிப்டும் ச்பாருட்கள் 
மண்ளண வைமிக்கதபாக்குகிறது. அதைபால 
யவைபாண் சதபாழில யமம்்டுகிறது. எரிமளலகள் 
உள்ை ்குதிகள் புவி சவப் ெக்திளய (geothermal 
energy) ்யன்்டுத்திக்சகபாள்ை உதவுகிறது. 
உறங்கும் எரிமளலயும், செயல்டும் எரிமளலயும் 
உலகின் சிறந்த சுற்றுலபாத் தைங்கைபாக உள்ைை. 
எரிமளலகளிலிருந்து சவளிவரும் ச்பாருட்கள் 
கட்டிடத்சதபாழிலுக்குப ்யன்்டுகிறது.
தீளமகள்

எரிமளல சவடிபபிைபால புவி அதிர்ச்சி, திடீர் 
சவள்ைம், யெறு வழிதல மற்றும் ்பாளறெரிதல 
ய்பான்றளவ நிகழ்கின்றை. சவகுதூரம் 
்யணிக்கும் ்பாளறக்குைம்்பாைது தன் 
்பாளதயிலுள்ை அளைத்ளதயும் எரித்தும், புளதத்தும் 
யெதப்டுத்துகிறது. அதிக அைவில சவளிப்டும் தூசு 
மற்றும் ெபாம்்ல நமக்கு எரிச்ெளலயும் மூச்சு விடுவதில 
சிரமத்ளதயும் உண்டபாக்குகிறது. எரிமளல சவடிபபு 
அதன் சுற்றுபபுறப ்குதிகளின் வபானிளலயில 
மபாற்றத்ளத ஏற்்டுத்துவதுடன் ய்பாக்குவரத்திற்கும் 
இளடயூளற உண்டபாக்குகின்றை. (ஐஸ்லபாந்தில 
நிகழ்ந்த எரிமளல சவடிபபு)

கூட்டு எரிமை்ல (Composite volcano)
கூட்டு எரிமளல, அடுக்கு எரிமளல (Strata 

volcano) என்றும் அளைக்கப்டுகிறது. எரிமளலச் 
செயளகயின் ய்பாது சவளிவந்த ெபாம்்ல கடிைப 
்பாளறக்குைம்புகள் மற்றும் நுளரகற்கைபால(Pumice) 
ஆை ் டிவுகள் அடுக்கடுக்கபாக அளமந்து கபாணப்டும். 
இளவ கூம்பு வடிவில கபாணப்டுகின்றை. 
உதபாரணம்: ஃபியூஜி எரிமளல – ஜப்பான்.
கும்மைட்ை எரிமை்ல (Dome volcano)

சிலிகபா அதிகமுள்ை எரிமளலக் குைம்பு அதிகப 
பிசுபிசுபபுடன் சவளியயறுவதபால நீண்ட தூரத்திற்கு 
்ரவ முடியபாமல எரிமளல வபாயக்கு அருகியலயய 
வட்ட வடிவத்தில ்டிந்து சிறு குன்று ய்பாலக் 
கபாணப்டும். இந்த எரிமளல கும்மட்ட எரிமளல 
எைப்டுகிறது. உதபாரணம்: ்பாரிக்கியூட்டின் 
எரிமளல – சமக்சியகபா.
வகைய எரிமை்ல (Shield volcano)

அதிக பிசுபிசுபபுடன் 
கூடிய ்பாளறக்குைம்பு 
அளைத்து திளெகளிலும் 
வழிந்யதபாடி யகடயம் 
ய்பான்ற வடிவத்தில 
ச ம ன் ெ ரி வு ட ன் 
கபாணப்டும். இவ்வளக 
எரிமளல யகடய எரிமளல எைப்டுகிறது. 
உதபாரணம்: சமௌையலபாவபா எரிமளல – ்வபாயத் 
தீவு.

நில அதிர்வுகளும் எரிமளல சவடிபபும் மிக அதிக 
அைவில ்சிபிக் சநருபபு வளையத்தில ஏன் 
கபாணப்டுகின்றை?

சிந்த்ன வினா

எரிமளலகள் மற்றும் புவி அதிர்ச்சிப ்குதிகளின் 
்ரவலகள்

உலகின் எரிமளல சவடிபபுகளும், புவி 
அதிர்வுகளும் எலலபா இடங்களிலும் நிகைபாமல 
குறிபபிட்ட இடங்களில மட்டுயம ஏற்்டுகின்றை. 
குறிப்பாக புவித்தட்டுகளின் விளிம்புகளில 
நிகழ்கின்றை. ்சிபிக் ச்ருங்கடல ்குதியில 
்சிபிக் தட்டுடன் மற்ற கண்டத்தட்டுகள் இளணயும் 
எலளலகளில எரிமளல சவடிபபு அதிகமபாக 
நிகழ்வதபால இப்குதி பசிபிக த�ருப்பு ே்ளயம் 
(Pacific ring of fire) எை அளைக்கப்டுகிறது. 
உலகின் அதிகமபாை புவி அதிர்வுகளும், எரிமளல 
சவடிபபுகளும் நிகழும் தீவிர மண்டலமபாக இப்குதி 
உள்ைது. இதற்கு அடுத்ததபாக மத்திய கடலடி 
மளலத்சதபாடர் குன்றுப்குதிகள்(Mid oceanic ridges) 
மற்றும் மத்தியக் கண்டத்தட்டு மண்டலங்களில 

மீள்பார்்ே
� நிலக்யகபாைம், வபாயுமண்டலம், நீர்க்யகபாைம் 

மற்றும் உயிர்க்யகபாைங்கள் புவியின் நபான்கு 
யகபாைங்கள் ஆகும்.

� புவியின் உட்்குதிளய யமயலபாடு, கவெம் 
மற்றும் கருவம் எை மூன்று பிரிவுகைபாகப 
பிரிக்கலபாம்.

� புவியின் உட்புறத்தில கபாணப்டும் 
தனிமங்களைப ச்பாறுத்து சியபால(SIAL), 
சிமபா(SIMA) மற்றும் ளநஃப(NIFE) என்றும் 
அளைக்கப்டுகின்றை.

� புவியின் சதபாடர்ச்சியபாை மற்றும் 
புறச்செயலகளிைபால உருவபாக்கம் மற்றும் 
மறுஉருவபாக்கம் ஏற்்டுகின்றை.

� நிலக்யகபாைம் முதன்ளம மற்றும் சிறிய 
தட்டுகைபால ஆைளவ.

� புவிஅதிர்ச்சி புவியின் யமயலபாட்டில ஏற்்டும் 
அதிர்வுகள் ஆகும்.

� எரிமளலகள் மற்றும் புவி அதிர்வுகள் புவியின் 
உட்புறத்ளதப ் ற்றி அறியப ் யன்்டுகின்றை.
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1781. நிலக்யகபாைம் – I புவி  அகச்செயல்பாடுகள்

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. புவியின் திடமபாை 
தன்ளமசகபாண்ட யமலபுற அடுக்ளக 
__________ என்று அளைக்கின்யறபாம்.

 அ) கருவம் ஆ) கவெம்
 இ) புவி யமயலபாடு ஈ) உட்கரு
2. புவியினுள் உருகிய இரும்ள்க் 

சகபாண்ட அடுக்ளக __________ என்று 
அளைக்கின்யறபாம்.

 அ) கருவம் ஆ) சவளிக்கரு
 இ) கவெம் ஈ) யமயலபாடு
3. ்பாளறக்குைம்பு கபாணப்டும் அடுக்கு 

__________.
 அ) புவியமயலபாடு 
 ஆ) கவெம்
 இ) கருவம்
 ஈ) யமற்கண்ட எதுவுமிலளல
4. புவித்தட்டுகளின் நகர்வு  __________  

ஆற்றளல சவளிப்டுத்துகிறது. 
 அ) நீர் ஆற்றல ஆ) சவப் ஆற்றல
 இ) அளலயபாற்றல ஈ) ஓத ஆற்றல
5. ஆதியில யகபாண்டுவபாைபா நிலப்குதி  

__________ யநபாக்கி நகர்ந்தது.
 அ) வடக்கு  ஆ) சதற்கு
 இ) கிைக்கு ஈ) யமற்கு
6. ்ல மிலலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்தியபா  

__________ கண்டத்தின் ஒரு ்குதியபாக 
இருந்தது.

 அ) யகபாண்டுவபாைபா ஆ) சலபாயரசியபா
 இ) ்பாந்தலபாெபா ஈ) ்பாஞசியபா
7. புவித்தட்டுகள் நகர்வதபால ஏற்்டும் அழுத்தம் 

மற்றும் இறுக்கத்தின் கபாரணமபாக ஏற்்டும் 
விரிெல __________ எைப்டும்.

 அ) மடிபபு ஆ) பிைவு
 இ) மளல ஈ) புவிஅதிர்வு
8. எரிமளல யமல்குதியில கிண்ணம் ய்பான்ற 

்ள்ைமபாை அளமபபிளை __________ என்று 
அளைக்கின்யறபாம்.

 அ) எரிமளல வபாய
 ஆ) துவபாரம்

 இ) ்பாளறக்குைம்புத் யதக்கம்
 ஈ) எரிமளலக் கூம்பு
9. புவி அதிர்வு உருவபாகும் புள்ளி __________  

என்று அளைக்கப்டுகிறது.
 அ) யமலளமயம்
 ஆ) கீழ்ளமயம்
 இ) புவி அதிர்வு அளலகள்
 ஈ) புவி அதிர்வின் தீவிரம்

II. தபாருத்துக
 அ). உட்புறச்செயலகள் -  நில அதிர்வு 

அைளவப்டம்
 ஆ) கவெம் -  புவித்தட்டு அமிழ்தல
 இ) இளணயும் எலளல -  எரிமளல சவடிபபு
 ஈ) புவிஅதிர்ச்சி -  ் சிபிக் ச்ருங்கடல
 உ) கூட்டு எரிமளல - சிமபா

III.  தகாடுககப்பட்டுள்ள  கூறறுகக்ள ஆராயந்து 
சரியான வி்ை்ய வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக

1. i.  ஃபியூஜி  மளல ஒரு உறங்கும் எரிமளலயபாகும்
 ii.  கிளிமஞெபாயரபா மளல ஒரு உறங்கும் 

எரிமளலயபாகும்.
 iii.  தபான்ெபானியபா ஒரு உறங்கும் எரிமளலயபாகும்.
 அ. (i) உண்ளமயபாைது.
 ஆ. (ii) உண்ளமயபாைது.
 இ. (iii) உண்ளமயபாைது.
 ஈ. (i), (ii)  மற்றும் (iii) உண்ளமயபாைது.
2.  கூறறு: ்பாளறக்குைம்பு துவபாரம் 

வழியபாகசவளியயறும்.
  காரணம்:  புவியின் உட்்குதி அழுத்தப்ட்ட  

்பாளறக் குைம்பிளைக் சகபாண்டிருக்கும்.
 அ. கூற்று, கபாரணம் இரண்டும் ெரி.
 ஆ. கூற்று ெரி, கபாரணம் தவறு.
 இ. கூற்று தவறு, கபாரணம் ெரி.
 ஈ. கூற்று, கபாரணம் இரண்டும் தவறு.
3.  கூறறு I : புவித்தட்டுகள் ஒன்யறபாசடபான்று 

யமபாதுவதபால மளலத் சதபாடர்கள்  
யதபாற்றுவிக்கப்டுகின்றை.

  கூறறு II : கவெத்தின் சவப்த்தின் கபாரணமபாக 
புவித்தட்டுகள் நகருகின்றை.

 அ. கூற்று I  தவறு  II ெரி.
 ஆ. கூற்று I மற்றும் II தவறு.
 இ. கூற்று I ெரி II தவறு.
 ஈ. கூற்று I மற்றும் II ெரி.
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VII. விரிோன வி்ையளி
1. புவி அளமபள் விவரி.
2. புவியின் அகச்செயல முளறகள் மற்றும் 

புறச்செயல முளறகள் குறித்து எழுதுக.
3. எரிமளலகள் சவடிக்கும் கபாலக்கட்டத்ளதப 

ச்பாறுத்து அதன் வளககளை விவரி.
4. எரிமளலகைபால உண்டபாகும் விளைவுகள் 

யபாளவ?
VIII. நில ே்ரபைப் பயிறசி
. 1 உலக வளர்டத்தில கீழ்க்கண்டவற்ளற 

குறிக்கவும்.
 அ) ்சிபிக் சநருபபு வளையம்
 ஆ) புவி அதிர்ச்சி மண்டலம் (ஏயதனும் இரண்டு)
 இ) செயல்டும் எரிமளலகள் இரண்டு
 ஈ)  இமயமளல மற்றும் ஆலபஸ் 

மளலத்சதபாடர்கள்
 உ)  கிைக்கு ஆபபிரிக்கபாவின் 

பிைவுப்ள்ைத்தபாக்கு
IX. ோழக்க தி்றன்கள்
  உன் ்குதியில புவிஅதிர்ச்சி ஏற்்ட்டுள்ைதபாக 

கற்்ளை செயது சகபாள். இடர்்பாட்டில 
சிக்கியுள்ைவர்களை மீட்்தில உன் ் ங்கு என்ை? 
புவிஅதிர்ச்சி ஏற்்டும் ய்பாது செயயக் கூடியளவ, 
செயயக்கூடபாதளவகளை ்ட்டியலிடுக.

IV. சுருககமைான வி்ையளி
1. புவியின் நபான்கு யகபாைங்களைப 

்ற்றிசுருக்கமபாக எழுதுக.
2. புவியின் உள் அடுக்குகள் யபாளவ?
3. புவித்தட்டுகள் – வளரயறு.
4. ஆழிபய்ரளலகள் என்றபால என்ை?
5. எரிமளல என்றபால என்ை? அவற்றின்   

கூறுகள்யபாளவ?.
6. புவிஅதிர்ச்சி என்றபால என்ை? அளவ எவ்வபாறு  

உருவபாகின்றை?
7. புவி அதிர்வளலகள் என்றபால என்ை? அவற்றின் 

வளககள் யபாளவ?
8. ்சிபிக் சநருபபு வளையம் ்ற்றி குறிபபு எழுதுக.
V.  பின்ேரும் வினாககளுககு காரணம் கணைறிக
1. தீப்பாளறகளை முதன்ளமப ்பாளறகள் அலலது  

தபாயப்பாளறகள் என்றும் அளைக்கப்டுகின்றை.
VI. வேறுபடுத்துக
1. கருவம் மற்றும் யமயலபாடு
2. யமலளமயம் மற்றும் கீழ்ளமயம்
3. விலகும் எலளல மற்றும் இளணயும் எலளல
4. முதன்ளம அளலகள் மற்றும் இரண்டபாம் நிளல 

அளலகள்
5. கவெ எரிமளல மற்றும் கும்மட்ட எரிமளல
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நிலகவகாளம் – II  
புவிப் பு்றச்தசயல்பாடுகள்

2

அலகு

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� புவியின் ்லயவறு சவளிபபுறச் செயல்பாடுகளைப ்ற்றி அறிதல
� ்லயவறு வளகயபாை வபானிளலச் சிளதவுகளையும், அதைபால உண்டபாகும் 

விளைவுகளைப ்ற்றியும் அறிதல
� இயற்ளக கபாரணிகள் சிளதவுற்ற ச்பாருட்களை கடத்தல ்ற்றி அறிதல 
� ்லயவறு இயற்ளக கபாரணிகைபால அரித்தல கடத்துதல மற்றும் 

்டியளவத்தல  மூலம் உருவபாகும் நிலத்யதபாற்றங்கள் ்ற்றி அறிதல

          அறிமுகம்
புவியின் அக மற்றும் புறச்செயல்பாடுகைபால 

புவி ்லயவறு மபாறுதலகளுக்கு உள்ைபாகிறது. 
இவ்விரு சதபாடர்ச்சியபாை செயல்பாடுகள், 
புவியின் நிலத்யதபாற்றத்ளத வடிவளமக்கின்றை. 
புறச்செயல்பாடுகள் சூரிய ெக்தி மற்றும் புவியீர்பபு 
விளெயபாலும் அகச்செயல்பாடுகள் புவியின் உட்புற 
சவப்த்தபாலும் இயக்கப்டுகின்றை.

இய�ைக ேவ�ய�

 2.1  ோனி்லச் சி்தவு (Weathering)
வளிமண்டல நிகழ்வுகயைபாடு புவியின் 

யமற்்ரபபு யநரடியபாகத் சதபாடர்பு சகபாள்வதபால 
்பாளறகள் சிளதவளடதலுக்கும்(Disintegration), 
அழிதலுக்கும் (Decomposition) உட்்டுகின்றை. 
இச்செயல்பாடுகளையய வபானிளலச் சிளதவு எை 
அளைக்கின்யறபாம்.
வபானிளலச் சிளதவு மூன்று வளகப்டும்.
 • இயற் சிளதவு (Physical Weathering) 
 • யவதியியல சிளதவு (Chemical Weathering) 
 • உயிரிைச் சிளதவு (Biological Weathering) 

இயற சி்தவு (Physical Weathering) 
இயற் ெக்திகைபால ்பாளறகள் யவதியியல 

மபாற்றம் ஏதும் அளடயபாமல உளட்டுவயத 
இயற் சிளதவு எைப்டுகிறது. ்கல யநரத்தில 
அதிக சவப்த்தின் கபாரணமபாக ்பாளறகள் 
விரிவளடகின்றை. இரவு யநரத்தில அதிகக் 
குளிரின் கபாரணமபாக அளவ சுருங்குகின்றை. 
இத்சதபாடர்ச்சியபாை நிகழ்வின் கபாரணமபாக 
்பாளறகளில விரிெல ஏற்்ட்டு அளவ உளடந்து 
சிதறுகின்றை. ் பாளற உரிதல, ் பாளறப பிரிந்துளடதல 
மற்றும் சிறுத்துகள்கைபாக சிளதவுறுதல ஆகியை 
இயற் சிளதவின் வளககைபாகும்.
பா்்ற உரிதல் (Exfoliation)

சவப்ம் மற்றும் குளிர்ச்சியின் மபாறு்பாடு 
கபாரணமபாக உருண்ளடயபாை ்பாளறகளின் 
யமற்்ரபபு சவங்கபாயத் யதபால உரிவது ய்பான்று 
அடுக்கடுக்கபாக உரித்சதடுக்கப்டுகின்றை. 
இவ்வபாறு ் பாளற சிளதவுறும் நிகழ்வு பா்்ற உரிதல் 
எைப்டுகிறது. பா்்ற வமைல் தகடு உரிதல் (Sheeting) 
மற்றும் த�ாறுஙகுதல் (Shattering) ய்பான்றளவ 
்பாளற உரிதலின் யவறு வளககைபாகும். 
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நிலநடுக்யகபாட்டுப ்குதிகள், சவப்மண்டலப 
்குதிகள் மற்றும் மிதசவப்மண்டலப ்குதிகளில 
யவதியியல சிளதவுறுதல  அதிகமபாக நளடச்றுகிறது. 
ஆகஸிகரணம் (Oxidation), கார்பனாககம் 
(Corbonation), க்ரதல் (Solution), நீர்கதகாள்ளல் 
(Hydration) ஆகிய செயல்பாடுகளிைபால யவதியியல 
சிளதவு ஏற்்டுகிறது. ஆக்ஸிஜன், கபார்்ன்- ளட 
ஆக்ளெடு ள்ட்ரஜன் மற்றும் நீர் யவதியியல 
சிளதவுறுதலின் முக்கியக் கபாரணிகைபாக 
அளமகின்றை.

ஆகஸிகரணம் (Oxidation)
்பாளறகளில உள்ை இரும்புத்தபாது 

வளிமண்டலத்தில உள்ை ஆக்ஸிஜனுடன் 
விளைபுரிந்து இரும்பு ஆக்ளஸைடபாக மபாறுகிறது. 
இச்செயயல ஆக்ஸிகரணம் எைப்டுகிறது. 
ஆக்ஸிகரணத்தபால ்பாளறகள் ்லவீைமளடந்து 
சிளதவுறுகின்றை.
கார்பனாககம் (Carbonation)

வளிமண்டலத்தில உள்ை கபார்்ன் – ளட  
ஆக்ளெடு நீரில களரந்து கபார்்பானிக் அமிலமபாக 
மபாறுகிறது. கபார்்பானிக் அமிலம் கலந்த நீர் சுண்ணபாம்பு 
்பாளறகளின் மீது விழுவதபால கபார்்ைபாக்கம் 
நளடச்ற்று ்பாளறகள் சிளதவளடகின்றை. 
கபார்்ைபாக்கம் கபாரணமபாக குளககள் (Caves) 
உருவபாகின்றை.
க்ரதல் (Solution)

்பாளறகளில உள்ை களரயும் தன்ளம 
சகபாண்ட ்பாளறத்துகள்கள் நீரில களரயும் 
செயயல களரதல எைப்டுகிறது. களரதலிைபால 
்பாளறகளில சிளதவுறுதல நளடச்றுகிறது.
நீர்கதகாள்ளல் (Hydration)

ஈரப்த கபாலநிளல உள்ை பிரயதெங்களில 
நீர்க்சகபாள்ைல அதிகம் நளடச்றுகிறது. 
்பாளறக்குள் இருக்கும் தபாதுக்கள் தண்ணீளர 
ஈர்த்துக் சகபாள்வதபால அளவ ்ருத்துப 
ச்ருகுகின்றை. இதைபால ்பாளறகளில விரிெலகள் 
ஏற்்ட்டு சிளதவுறுதல நிகழ்கின்றது. இந்நிகழ்யவ 
நீர்க்சகபாள்ைல எைப்டும்.

சிறுதுகள்களாக சி்தவுறுதல் (Granular disintegration)
்டிவுப்பாளறகள் கபாணப்டும் இடங்களில 

்பாளறகள் சிறுத் துகள்கைபாக சிளதவுறுதல அதிகம் 
நளடச்றுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு அதிக தேப்பம் 
கபாரணமபாகும்.

பா்்ற பிரிந்து்ைதல் (Block Disintegration)
்பாளறகள் ்கலில விரிவளடந்து, இரவில 

சுருங்குகின்றை. இச்செயல சதபாடர்ந்து 
நளடச்றுவதபால ்பாளறகளின் இளணபபுகளில 
அழுத்தம் ஏற்்ட்டு ்பாளறகள் சிளதவுறுகின்றை. 
இச்சிளதவுறுதளலயய ்பாளற பிரிந்துளடதல 
என்கியறபாம்.

மண் உருவபாக வபானிளலச் சிளதவு ஒரு 
முக்கியத் யதளவயபா? 

சிந்த்ன வினா

உளடந்த ்பாளறகள் வபானிளலச் சிளதவுக்கு 
உட்்ட்டு மண்ணபாக மபாறுகிறது. சிளதவளடந்த 
நுண்ணிய ்பாளறத் துகள்கள்  மற்றும்  சிளதந்த 
உயிரிைங்களின் (Humus) கலளவயய 
மண்ணபாகும்.

தகேல் வப்ழ

வேதியியல் சி்தவு (Chemical Weathering)
்பாளறகளில யவதியியல மபாற்றங்கள் 

ஏற்்டுவதபால அளவ உளடந்து சிளதவுறுகின்றை. 
இச்சிளதவுறுதயல யவதியியல சிளதவு 
எைப்டுகிறது. அதிக சவப்மும் ஈரப்தமும் சகபாண்ட 

IX_Std_Geography_TM_Unit _2.indd   181 2/10/2020   10:13:21 AM



1822. நிலக்யகபாைம் – II புவி புறச்செயல்பாடுகள்

உயிரினச்சி்தவு (Biological Weathering)
தபாவரங்களின் யவர்கள் ்பாளறகளின் 

விரிெலகளின் வழியய ஊடுருவிச் சென்று ் பாளறகளை 
விரிவளடயச் செயகிறது. மண்புழுக்கைபாலும், 
விலங்கிைங்கைபாலும் (எலி மற்றும் முயல) 
மற்றும் மனிதச் செயல்பாடுகளிைபாலும் ்பாளறகள் 
சிளதவுறுதயல உயிரிைச் சிளதவு எைப்டும்.

 2.2   நிலமைட்ைம் சமைமைாககல் (Gradation)
இயற்ளக கபாரணிகைபாை ஆறுகள், நிலத்தடி நீர், 

கபாற்று, ்னியபாறுகள் மற்றும் கடலளலகள் புவியின் 
யமற்்ரபள் ெமன்்டுத்துக்கின்றை. இச்செயயல 
ெமன்்டுத்துதல செயல்பாடு (Gradation) எைப்டும். 
யமற்கண்ட கபாரணிகளின் செயல்பாடுகளிைபால 
நபாைளடவில புவியின் யமற்்ரபபில ்லயவறு 
நிலத்யதபாற்றங்கள் உருவபாக்குகிறை. நிலமட்டம் 
ெமமபாக்கல இரண்டு செயல்பாடுகளைக் சகபாண்டது. 
அரிப்பினால் சி்தவுறுதல் (Degradation) மற்றும் 
படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல் (Aggradation) ஆகும். 

இயற்ளக கபாரணிகைபால நிலப்ரபபு 
ெமன்்டுத்தப்டுவளத நிலமட்டம் ெமமபாக்கல 
(Gradation) என்கியறபாம்.

இயற்ளகக் கபாரணிகைபால 
நிலத்யதபாற்றங்களை உருவபாக்குதயல 
படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல் (Aggradation) 
எைப்டும்.

நிலத்தின் யமற்்ரபள் யதயவுறச் செயதயல 
அரிப்பினால் சி்தவுறுதல் (Degradation) எைப்டும்.

சமைன்படுத்துதல் அ்மைககும் தசயல்பாடுகள் = 
அரித்தல் + கைத்துதல் + படிய்ேத்தல்

நிலமைட்ைம் சமைமைாககல் தசயல்பாடுகளின் 
காரணிகள் (Agents of Gradation)
ஓடும் நீர் (அ) ஆறுகள் (Rivers)

ஆறுகயை மிக அதிக 
அைவில ெமன்்டுத்துதல 
செயல்பாடுகளை உருவபாக்கும். 
ச்ரும்்பாலும் ஆறுகள் 
உயரமபாை மளலகள், குன்றுகள் 

அலலது பீடபூமிகளிலிருந்து உருவபாகின்றை. 
ஆறுகளின் ஆதபாரமபாக மளைநீர், ்னியபாறுகள், 
நீரூற்றுகள் மற்றும் ஏரிகள் விைங்குகின்றை. 
ஆறுகள் யதபான்றும் இடம் ஆற்றின் பிறபபிடம் 
எைவும், கடலுடன் கலக்குமிடம் ‘முகத்துவபாரம்’ 
எைவும் அளைக்கப்டுகிறது.

ஆறுகளின் நி்லகள்
ஆறுகள் மளலகளில யதபான்றி கடலியலபா 

அலலது ஏரியியலபா கலக்கின்றை. ஆறு ்பாயந்து 
செலலும் அதன் ்பாளத, ஆற்றின் ய்பாக்கு (Course) 
எை அளைக்கப்டுகிறது. ஆற்றின் ய்பாக்கு மூன்று 
நிளலகைபாகப பிரிக்கப்டுகிறது.
 (i) இைநிளல (The upper course)
 (ii) முதிர் நிளல (The middle course) மற்றும்
 (iii) மூபபு நிளல (The lower course)
(i) இளநி்ல (The upper course)

ஆற்றின் இைநிளலயில ‘அரித்தயல’ 
முதன்ளமயபாைச் செயலபாக உள்ைது. இந்நிளலயில 
ஆறுகள் செங்குத்தபாை மளலச்ெரிவுகளில 
உருண்யடபாடுகின்றை. இச்ெரிவுகளில ஆற்றின் 
யவகம் அதிகமபாக இருப்தபால, அளவ ்பாயந்யதபாடும் 
ய்பாது ்ள்ைத்தபாக்ளக அகலமபாகவும், ஆைமபாகவும் 
அரித்துச் செலகின்றை. இைநிளலயில ஆறுகைபால 
யதபாற்றுவிக்கப்டும் நிலத்யதபாற்றங்கள்:- ‘V’ ேடிே 
பள்ளத்தாககுகள் (V shaped valley),  மை்லயிடுககுகள் 
(Gorges), குறுகிய பள்ளத்தாககுகள் (Canyons), 
இ்ணந்த கி்ளககுன்றுகள் (Interlocking spur), 
துள்ளல் (Rapids) குைககுழிகள் (Potholes), மைறறும் 
நீர்வீழச்சிகள் (Water falls) ய்பான்றளவயபாகும்.
(ii) முதிர் நி்ல (The middle course)

முதிர்நிளலயில ஆறுகள் ெமசவளிளய 
அளடகின்றை. இந்நிளலயில கிளையபாறுகள் 
முதன்ளம ஆற்றுடன் ஒன்றிளணவதபால ஆற்று 
நீரின் கைஅைவும் அது கடத்தி வரும் ச்பாருட்களின் 
சுளமயும் அதிகரிக்கின்றது. முதிர்நிளலயில 
கடத்துதல முதன்ளமயபாைச் செயலபாகும். 
ஆற்றின் யவகம் திடீசரை குளறயும் இடங்களில 
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்டியளவத்தலும் நிகழ்கிறது. முதிர்நிளலயில 
உருவபாகும் நிலத்யதபாற்றங்கள், ேணைல் விசிறிகள் 
(Alluvial fans), தேள்ளச் சமைதேளிகள் (Flood plains), 
ஆறறு ே்ளவுகள் (Meanders), குருட்டு ஆறுகள் (Ox 
bow lakes) ய்பான்றளவயபாகும்.
(iii) மூப்பு நி்ல (The lower course)

இைநிளல மற்றும் முதிர் நிளலயில அரித்து 
கடத்தி வரப்ட்ட ச்பாருட்கள் தபாழ்நில ெமசவளிகளில 
்டிய ளவக்கப்டுகின்றை. தபாழ்நில ெமசவளிகள் 
்டிவுகைபால நிரப்ப்டுவதபால முதன்ளம ஆறு ்ல 
கிளை ஆறுகைபாகப பிரிகின்றை. ‘படிய்ேத்தல்’ 
இந்நிளலயின் முதன்ளமயபாைச் செயலபாகும். 
இந்நிளலயில தைல்ைாககள் (Deltas), ஓத தபாஙகு 
முகஙகள் (Estuaries) ய்பான்ற நிலத்யதபாற்றங்கள் 
உருவபாக்கப்டுகின்றை

� து்ண ஆறு (Tributary)- முதன்ளம 
ஆற்றுடன் இளணயும் அளைத்து 
சிற்றபாறுகளும் துளண ஆறுகள் ஆகும்.  
(உ.ம்) ்வபானி ஆறு

� கி்ள ஆறு (Distributary)- முதன்ளம 
ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து செலலும் ஆறுகள். 
(உ.ம்) சகபாள்ளிடம் ஆறு

ஆறறின் அரித்தலால் உருோகும் நிலத்வதாற்றஙகள் 
(Erosional landforms of rivers)

மை்லயிடுககு மைறறும் குறுகிய பள்ளத்தாககு  
(Gorges & Canyons)

கடிைப ்பாளறகள் உள்ை மளலப்குதிகள் 
வழியபாக ஆறுகள் ்பாயந்து செலலும் ய்பாது 
செங்குத்தபாை ்க்கங்களைக் சகபாண்ட 
்ள்ைத்தபாக்குகளை உருவபாக்குகின்றை. இளவ 
மளலயிடுக்குகள் எைப்டுகின்றை. சிந்து மற்றும் 
பிரம்மபுத்திரபா ஆறுகள் இமயமளலயில இவ்வளக 
நிலத்யதபாற்றத்ளத உருவபாக்குகின்றை.

செங்குத்துச் ெரிளவக் சகபாண்ட 
மளலயிடுக்குகள் ்ல நூறு கியலபா மீட்டருக்கு 
நீண்டு கபாணப்ட்டபால அளவ குறுகிய ்ள்ைத்தபாக்கு 
(Canyon) எைப்டுகிறது. அசமரிக்க ஐக்கிய 
நபாட்டில சகபாலரபாயடபா (Colorado river) ஆற்றிைபால 
உருவபாக்கப்ட்ட கிரபாண்டு யகன்யபான் (Grand 
canyon-USA) இதற்கு சிறந்த உதபாரணமபாகும்

குறுகிய ்ள்ைத்தபாக்கு

நீர்வீழச்சி (Waterfall)
கடிைப ்பாளறகள் யமல அடுக்கிலும், 

சமன் ்பாளறகள் கீழ் அடுக்கிலும் கிளடயபாக 
அளமந்திருந்தபால கீழ் அடுக்கில உள்ை சமன் 
்பாளறகள் நீரிைபால விளரவில அரிக்கப்டுகிறது. 
இதைபால யமலடுக்கிலுள்ை அரிக்கப்டபாத 
கடிைப்பாளறகள் நீண்டு ஆற்றின் ய்பாக்கில 
நீர்வீழச்சி்ய ஏற்்டுத்துகிறது. நீர் வீழ்ச்சியின் 
யவகம் அதிகமபாக இருக்கும் ய்பாது அது விழும் 
இடத்தில உள்ை ்பாளறகளை அரித்து ்ள்ைம் 
ய்பான்ற அளமபபிளை ஏற்்டுத்துகிறது. இதுயவ 
வீழச்சிககு்ைவு (Plunge pool) ஆகும்.

உலகியலயய மிக அதிக உயரமபாை நீர்வீழ்ச்சி 
ஏஞெல நீர்வீழ்ச்சி (சவனிசுலபா). இதன் உயரம் 
979 மீட்டர்.

நீர் துள்ைல

‘V’ ேடிே பள்ளத்தாககு (V shaped valley)
ஆற்றின் செங்குத்தபாை அரித்தல செயளகயபால 

மளலகளில உருவபாக்கப்டும் ஆைமபாை மற்றும் 
அகலமபாை நிலத்யதபாற்றயம ‘V’ வடிவ ்ள்ைத்தபாக்கு 
ஆகும்.

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

ePu;tPo;r;rp

kiyapLf;F- tbt gs;sj;jhf;F‘ V ’ 

குைககு்ைவு (Pothole)
ஆற்றின் ் டுளகயில செங்குத்தபாக குளடயப்ட்ட 

உருளை வடிவப்ள்ைங்கயை குைககு்ைவு 
எைப்டுகிறது. இவற்றின் விட்டமும், ஆைமும் 
ஒன்றுக்சகபான்று யவறு்ட்டுக் கபாணப்டும்.
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1842. நிலக்யகபாைம் – II புவி புறச்செயல்பாடுகள்

குடக்குளடவு

ஆறறு ே்ளவுகள் (Meanders)

ஆற்றில ்டிவுகள் அதிகரிப்தபால அதன் 
யவகம் குளறகிறது. இதைபால ஆறுகள் வளைந்து 
செலகின்றை. இவ் வளைவுகயை ஆற்று வளைவுகள் 
எைப்டுகின்றை.
குருட்டு ஆறு அல்லது குதி்ர குளம்பு ஏரி  
(Ox Bow Lake)

ஆற்று வளைவுகள் கபாலபய்பாக்கில ச்ரிதபாகி 
இறுதியில ஒரு முழு வளையமபாக மபாறுகிறது. 
இம்முழு வளைவுகள் முதன்ளம ஆற்றிலிருந்து 
முற்றிலுமபாகத் துண்டிக்கப்ட்டு ஒரு ஏரிளயப 
ய்பான்று கபாட்சி அளிக்கும். இதுயவ குருட்டு ஆறு 
எைப்டுகிறது.

பி்பாரிலுள்ை கன்வர் ஏரி. ஆசியபாவில உள்ை 
மிகபச்ரிய நன்னீர் குருட்டு ஆறு ஆகும். 
அசமரிக்கபாவில அர்க்கன்ெபாஸ் ்குதியில உள்ை 
சிக்கபாட் ஏரி உலகியலயய ச்ரிய குருட்டு ஆறு 
ஆகும்.

ஆறறின் படிய ்ேத்தலால் உருோகும் 
நிலத்வதாற்றஙகள் (Depositional landforms of rivers)
ேணைல் விசிறி (Alluvial fan)

ஆறுகைபால கடத்தி வரப்ட்ட ச்பாருள்கள் 
மளலயடிவபாரத்தில விசிறி கூம்பு ய்பான்ற 
வடிவத்தில ்டியளவக்கப்டுகின்றை.
இப்டிவுகயை வண்டல விசிறி எைப்டுகிறது.
தேள்ளச் சமைதேளி (Flood plain)

ஆறுகளில ஏற்்டும் சவள்ைப ச்ருக்கின் 
கபாரணமபாக ஆற்றின் களரகளில ் டிய ளவக்கப்டும் 
சமன்ளமயபாை ்டிவுகள் சவள்ைச்ெமசவளிளய 
உருவபாக்குகின்றை. இப்டிவுகள் அப்குதிளய 

வைமுள்ைதபாக மபாற்றுகின்றை. ஆறுகள் சதபாடர்ந்து 
ஆற்றின் களரகளில ்டிவுகளைப ்டியளவப்தபால 
ஆற்றின் களரகள் உயர்த்தப்டுகின்றை. இவ்வபாறு 
உயர்த்தப்ட்டதபால உருவபாை நிலத்யதபாற்றம் 
சவள்ைத்தடுபபு அளணகள் (Levees) எைப்டுகிறது.

முகத்துோரம் (Estuary): ஆறு கடலில 
யெறுமிடங்களில உருவபாகிறது. ச்பாதுவபாக 
இவ்வளக நிலத்யதபாற்றங்களில ்டிய ளவத்தல 
செயல கிளடயபாது. அளலகளின் அரித்தல 
கபாரணமபாக இங்கு சடலடபாக்கள் ய்பால ்டிய 
ளவத்தல நளடச்றபாது. (உதபாரணம்) இந்தியபாவின் 
நர்மதபா மற்றும் த்தி.

தைல்ைா (Delta)

ஆற்றின் முகத்துவபாரத்தில ்டிவுகள் 
முக்யகபாண வடிவில ்டிய ளவக்கப ்டுகின்றை. 
இவ்வபாறு முக்யகபாண வடிவில ்டிவுகைபால 
உருவபாக்கப்ட்ட நிலத்யதபாற்றம் சடலடபா எை 
அளைக்கப்டுகிறது. சடலடபாக்களில உள்ை வண்டல 
்டிவுகள் சமன்ளமயபாைதபாகவும், தபாதுக்கள் 
நிளறந்ததபாகவும் கபாணப்டுகிறது. (உதபாரணம்) 
கபாவிரி சடலடபா - தமிழ்நபாடு

கங்ளக, பிரம்மபுத்திரபா ஆறுகளிைபால 
உருவபாக்கப்ட்ட சடலடபா சுந்தரவை சடலடபா 
ஆகும். இது உலகியலயய மிகபச்ரிய சடலடபாப 
்குதி ஆகும்.

தகேல் வப்ழ

அசமரிக்கபாவில உள்ை வியபாமிங்கின் எலயலபா 
ஸ்யடபான் யதசிய பூங்கபாவில கபாணப்டும் (Yellow 
stone national park) ஓலடு ச்யத்புல (Old faithful) 
சவப் நீரூற்று உலகின் மிகவும் அறியப்ட்ட 
சவப் நீருற்றபாகும்.

சுணணாம்புப் பிரவதச நிலத்வதாற்றஙகள்  
(Karst Topography)

சுண்ணபாம்பு நிலப பிரயதெங்களில நிலத்தடிநீர்,  
நிலவபாட்டம் அளமக்கும்  செயலகளிைபால ்லயவறு 
விதமபாை நிலத்யதபாற்றங்களை  ஏற்்டுத்துகின்றை. 
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பின்ைர் அதிலுள்ை எஞசிய செம்மண் இங்கு 
்டியளவக்கப்டுவதபால இந்நிலத்யதபாற்றம் 
உருவபாகிறது. இம்மண் சிகபபு நிறமபாக 
கபாணப்டுவதற்கு அதிலுள்ை இரும்பு ஆக்ளஸைடு 
(Iron Oxide) கபாரணமபாகும்.

வலப்பீஸ
கரடு முரடபாக உள்ை சுண்ணபாம்புப 

்பாளறகளிளடயய நிலத்தடி நீர் சநளிந்து ஓடும் 
ய்பாது நீண்ட அரிபபுக் குளடவுகள்(Furrows) 
ஏற்்டுகின்றை. இக்குளடவுகயை யலபபீஸ்கள் 
என்று அளைக்கப்டுகின்றை.

உறிஞசு து்ளகள்
சுண்ணபாம்பு ்பாளறகள் களரதலிைபால 

ஏற்்டும் புைல வடிவப ்ள்ைங்கள் உறிஞசு 
துளைகள் எைப்டுகின்றை. இதன் ெரபாெரி ஆைம் 
3 முதல 9 மீட்டர் வளர கபாணப்டும்.

உலகின் மிக ஆைமபாை உறிஞசு 
துளை, சீைபாவில 2172 அடி ஆைத்தில 
கபாணப்டும் ளெயைபாளெ ஜியபான்கபாங் 

(Xianozhai tienkang) ஆகும். அசமரிக்கபாவில 
உள்ை இலிைபாயஸில 15000ற்கும் யமற்்ட்ட 
உறிஞசு துளைகள் உள்ைை.

இளவயய சுண்ணபாம்புப பிரயதெ நிலத்யதபாற்றங்கள் 
எைப்டுகின்றை. இளவ  நீரில எளிதில களரயும் 
தன்ளமயுளடய சுண்ணபாம்புக்கல, டபாலளமட், ஜிபெம் 
ய்பான்ற ்பாளற பிரயதெங்களில  கபாணப்டுகின்றை. 

யமற்கு ஸ்யலபாயவனியபாவில உள்ை 
சுண்ணபாம்பு பிரயதெ நிலத்யதபாற்றம் சுமபார் 480 
கியலபாமீட்டர் நீைத்திற்கும், 80 கியலபாமீட்டர் 
அகலத்திற்கும் ்ரவிக் கபாணப்டுகிறது. 
இந்நிலத்யதபாற்றம் ஸ்லபாவிக் சமபாழியில ‘கபார்ஸ்ட்’ 
எை அளைக்கப்டுகிறது. கியரட் ஆஸ்தியரலியபாவின் 
கடற்களரயில அளமந்துள்ை ‘நலலர்்பார்’ (Nullarbar) 
உலகின் மிகபச்ரிய சுண்ணபாம்புப பிரயதெ 
நிலத்யதபாற்றமபாகும்.

உலகில சுண்ணபாம்பு நிலபபிரயதெங்கள் 
கபாணப்டும் இடங்கள்:- சதற்கு பிரபான்சு, ஸ்ச்யின், 
சமக்சியகபா, ஜளமக்கபா, யமற்கு கியூ்பா, மத்திய 
நியூகினியபா, இலங்ளக மற்றும் மியபான்மர்.

இந்தியபாவில உள்ை சுண்ணபாம்பு பிரயதெ 
நிலத்யதபாற்றங்கள்:
யமற்கு பீ்பார் - குபததபாம் குளககள்
உத்தரகபாண்ட்  - ரபா்ர்ட் குளக மற்றும் 
  தபயகஷ்வர் யகபாவில
மத்தியபபிரயதெம் - ்ச்மபாரி மளலகள் 
  ்பாண்டவர் குளககள்
ெத்தீஸ்கர்(்ஸ்தர்) - குடும்ெர் குளககள்
ஆந்திர பிரயதெம் - ய்பாரபா குளககள்
(விெபாகப்ட்டிைம்)

தகேல் வப்ழ

நிலத்தடி நீர் அரித்தலால் உருோககப்படும் 
நிலத்வதாற்றஙகள் 

அரித்தல செயலுக்கு 
ச்ரும்்பாலும் களரதயல முக்கிய 
கபாரணமபாகும். சுண்ணபாம்பு 
நி ல ப பி ர ய த ெ ங் க ளி ல 
கபார்்ன்- ளட ஆக்ளெடு 
கலந்த மளை நீர் விழும் 
ய்பாது அபபிரயதெங்களிலுள்ை 
சுண்ணபாம்புடன் யவதிவிளைபுரிந்து அதளை 
களரத்து, சிளதத்து விடுகிறது. இதன் விளைவபாக 
தைர்ரா வராஸா (Terra rosa), வலப்பீஸ (Lappies), 
உறிஞசித்து்ள (Sink holes), மை்ழநீரால் க்ரந்து 
உணைான கு்ைவு (Swallow holes), வைாலின் 
(Doline), யுோலா (Uvala), வபால்வஜ (Polje), கு்ககள் 
(Cave) மற்றும் அடிநிலக கு்க (Cavern) ய்பான்ற 
நிலத்யதபாற்றங்கள் உருவபாக்கப்டுகின்றை.
தைர்ரா வராஸா (இத்தாலிய தமைாழியில் ‘தசம்மைண’)

சுண்ணபாம்பு நிலபபிரயதெங்களில உள்ை 
சுண்ணபாம்பு மண் களரந்து சிளதவுற்ற 
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ஓர் அகலமபாை கண்ணபாடி ்பாத்திரத்தில 
மணளல நிரப்வும். நடுவில ஒரு பிடி மணளல 
எடுத்து விட்டு அவ்விடத்ளத ெர்க்களரளய 
சகபாண்டு நிரபபி ெமன்்டுத்தவும். பின்ைர் 
தண்ணீளர அதன் யமல ஊற்றவும். என்ை 
நடக்கின்றது என்று கவைமபாகப ்பார்க்கவும். 
ெர்க்களர களரந்து துளைகள் ஏற்்டுவளதக் 
கபாணலபாம். இவ்வபாயற உறிஞசு துளைகளும் 
உருவபாகின்றை.  

தசயல்பாடு

கு்ககள் மைறறும் அடிநிலக கு்ககள்
குளககளும், அடிநிலக் குளககளும் 

சுண்ணபாம்பு பிரயதெங்களில நிலத்தடியில 
கபாணப்டும் நிலத் யதபாற்றங்கைபாகும். 
கரியமில அமிலம் சுண்ணபாம்பு ்பாளறகளில 
விளைபுரிவதபால ஏற்்டும் சவற்றிடம் குளக 
எைப்டுகிறது. இளவ உருவத்திலும், அைவிலும் 
யவறு்ட்டுக் கபாணப்டும். அடிநிலக் குளககளின் 
தளரப்குதி ெமமற்றுக் கபாணப்டும். உதபாரணம்-
யமற்கு பீ்பாரிலுள்ை குபததபாம்.

குளககளிலும், அடி நிலக் குளககளிலும் ்டிய 
ளவத்தலபால உருவபாக்கப்டும் நிலத்யதபாற்றங்கள் 
ஸபீலிவயாததம்ஸ (Speleothems) எை 
அளைக்கப்டுகின்றை. ட்வரேர்்ைன் (Travertine), 
டஃபா (Tufa) மற்றும் தசாட்டுப்படிவுகள் (Drip stone) 
ஸ்பீலியயபாசதம்ஸில அடங்கும்.

குளககள், யுவபாலபாக்கள், யடபாலின்கள், 
ய்பாலயஜக்கள் ய்பான்ற நிலத்யதபாற்றங்கள் 
உலகின் பிற ் குதிகளில கபாணப்டும் சுண்ணபாம்பு 
நிலபபிரயதெ நிலத்யதபாற்றங்கள் ஆகும்.

குளககளில கபாணப்டும் பூச்சி இைங்கள் 
்பார்ளவ திறளை இைந்து விடுவதபால அதன் 
நீைமபாை உணர் சகபாம்புகள் ்பார்ளவத் திறளை 
ஈடு செயகின்றை. 

தகேல் வப்ழ

நிலத்தடி நீர் படிவு நிலத்வதாற்றஙகள்
சுண்ணபாம்பு நிலபபிரயதெங்களில உள்ை 

குளக மற்றும் அடி நிலக்குளககளின் யமல 
தைம், தளர மற்றும் ்க்கச்சுவர்களில ்டிவுகள் 
்டிய ளவக்கப்டுவதபால நிலத்யதபாற்றங்கள் 
உருவபாக்கப்டுகின்றை.
கல்விழுது, கல்மு்ள மைறறும் தசஙகுத்துக 
கல்தூண (Stalactite, Stalagmite and Column)

குளககளின் கூளரகளிலிருந்து ஒழுகும் 
கபாலசியம் கபார்்யைட் கலந்த நீர் நீரபாவியபாகும்ய்பாது 
கபாலளெட் விழுதுகள் ய்பான்று கபாட்சியளிக்கும். இது 
கல்விழுது (Stalactite) என்று அளைக்கப்டுகிறது. 
கபாலசியம் கபார்்யைட் கலந்த நீர் தளரயில ்டிந்து 
யமலயநபாக்கி வைர்வது கல்மு்ள (Stalagmite) 
எைப்டுகிறது. கீழ்யநபாக்கி வைரும் கலவிழுதும், 
யமல யநபாக்கி வைரும் கலமுளையும் ஒன்று 
யெர்ந்து தசஙகுத்து கல்தூணாக (Columns or pillars) 
உருவபாகிறது.

கலவிழுது

கலதூண்

கலமுளை

பனியாறு (Glacier)
்னிக்குவியல மண்டலத்திலிருந்து ச்ரிய 

அைவிலபாை ்னிக்கட்டிகள் 
சமதுவபாக நகர்வயத 
்னியபாறு எைப்டுகிறது. 
்னிக்குவிந்து கபாணப்டும் 
இடம் ்னிவயல (Snow field) 
எை அளைக்கப்டுகிறது. 
உயரமைான பகுதிகளிலும், உயர் 
அட்சஙகளிலும் நிரந்தரமைாக பனி மூடியிருககும் 
பகுதியின் எல்்லகவகாவை உ்்றபனிகவகாடு (Snow 
line) எைப்டுகிறது. உயர் அட்ெங்களுக்குச் செலலச் 
செலல உளற்னிக்யகபாட்டின் எலளலக்யகபாடு கடல 
மட்டத்திற்கு அருகில கபாணப்டும்.

ஆலபஸ் மளலகளில உளற்னிக் யகபாடு 
2700 மீட்டர் ஆகும். ஆைபால கிரீன்லபாந்தில 
உளற்னிக்யகபாடு 600 மீட்டர் ஆகும்.கபாரணம் 
அறிக.

சிந்த்ன வினா
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ததாஙகும் பள்ளத்தாககு (Hanging valley)

முதன்ளம ்னியபாற்றிைபால உருவபாக்கப்ட்ட 
்ள்ைத்தபாக்கின் மீது அளமந்திருக்கும் துளணப 
்னியபாற்றின் ்ள்ைத்தபாக்கு சதபாங்கும் ்ள்ைத்தபாக்கு 
ஆகும்.
பனியாறறுககுைா (Fjord)

கடலில ்குதியபாக அமிழ்ந்திருக்கும் ்னியபாறு 
்ள்ைத்தபாக்குகள், ்னியபாறு குடபாக்கள் எைப்டும்.

பனியாறு படிய்ேத்தலால் உருோககப்படும் 
நிலத்வதாற்றஙகள்

்னியபாறுகைபால அடித்துக் சகபாண்டு 
வரப்ட்ட நுண்ணியப்டிவுகள், ்பாளறத்துகள்கள், 
கூைபாங்கற்கள் ய்பான்ற கலளவயபால ஆை ்டிவுகயை 
்னியபாற்றுப ்டிவுகள் எைப்டுகின்றை. இப்டிவுகள் 
தபாழ்நிலப்குதிகளில ்டிளவக்கப ்டுவதபால 
தமைா்ரன்கள் (Moraines), டிரம்ளின்கள் (Drumlins) 
எஸகர்கள் (Eskers), வகம்ஸ (Kames) மற்றும் பனியாறறு 
ேணைல் சமைதேளிகள் யதபாற்றுவிக்கப்டுகின்றை
தமைா்ரன் (Moraine)

்னியபாறுகைபால ்டியளவக்கப்டும் 
்டிவுகளை சமபாளரன் (Moraine) என்கியறபாம். 
்டியளவக்கப்டும்  இடத்தின் அடிப்ளடயில 
அவற்ளற ்டுளக சமபாளரன், விளிம்பு சமபாளரன், 
மற்றும் ் க்க வபாட்டு சமபாளரன் எை ் லவளகயபாகப 
பிரிக்கப்ட்டுள்ைை.

டிரம்ளின் (Drumlin)
கவிழ்த்து ளவக்கப்ட்ட மிகபச்ரிய 

கரண்டிளயப ய்பான்யறபா அலலது ்பாதியபாக 

தசயற்கபனி உருோககுதல்
யதளவயபாை ச்பாருள்கள் – ஒரு குவளை 
ஆப்ச்யெபாடபா, ெவரக்களிம்பு
செயமுளற- ஒரு குவளை ஆப்ச்யெபாடபாவிளை 
தூவவும். அதன் மீது ெவரக்களிம்ள் 
சதளிக்கவும். இபய்பாது ்னிபய்பான்ற துகள்கள் 
உருவபாவளதக் கபாணலபாம்.

தசயல்பாடு

்னிக்கட்டிகள் ்னித்துகள்கைபாக 
உருமபாறுவளத இறுகிய ்னிமணிகள் (firn/
neve) என்று அளைக்கின்யறபாம். இது யமலும் 
இறுகி திடமபாை ்னிக்கட்டிகைபாய (solid glacial ice) 
உருவபாகின்றை
பனியாறு அரித்தலால் உருோகும் நிலத்வதாற்றஙகள்

்னியபாறுகள் ஒரு சிறந்த அரித்தல 
கபாரணியபாகும். அரித்தலபால உருவபாகும் 
நிலத்யதபாற்றங்கள் சர்ககு, அதரட்டு, வமைட்ைர்ொர்ன், 
‘U’ ேடிேப் பள்ளத்தாககு, ததாஙகுப் பள்ளத்தாககு, 
பனியாறுகுைா ய்பான்றளவயபாகும். இவ்வளகயபாை 
நிலத்யதபாற்றங்கள் ச்ரும்்பாலும் சுவிட்ெர்லபாந்து, 
நபார்யவ ய்பான்ற நபாடுகளில அதிகம் 
கபாணப்டுகின்றை.
சர்ககு (Cirque)

்னியபாறுகள் மளலகளின் செங்குத்தபாை 
்க்கச்சுவர்களை அரிப்தபால ்ள்ைங்கள் 
யதபான்றுகின்றை. �ாறகாலி வபான்்ற ேடிேமு்ைய 
இப்பள்ளஙகள் சர்ககுகள் எைப்டுகின்றை.
அதரட்டு (Arete)

இரு ெர்க்குகள் எதிர் ்க்கங்களில அளமயும் 
ய்பாது அதன் பின் மற்றும் ்க்கச்சுவர்கள் 
அரிக்கப்டுகின்றை. இவ்வபாறு அரிக்கப்ட்ட 
ெர்க்குகள் கத்திமுளை ய்பான்ற கூரிய வடிவத்துடன் 
கபாட்சியளிக்கும்.
பிரமிடு சிகரம் (Pyramidal peak)

மூன்று அலலது அதற்கு யமற்்ட்ட ெர்க்குகள் 
இளணயும் ய்பாது கூரிய ்க்கங்களை உளடய 
சிகரம் ய்பான்ற பிரமிடு வடிவத்ளதப ச்றுகிறது. 
இந்நிலத்யதபாற்றயம பிரமிடு சிகரம் எைப்டும் (எ.கபா) 
சமட்டர்்பார்ன்.
‘U’ ேடிேப் பள்ளத்தாககு (‘U’ shaped valley)

ஆற்றுப்ள்ைத்தபாக்குளின் வழியய 
்னியபாறுகள் நகரும் ய்பாது அப்ள்ைத்தபாக்குகள் 
யமலும் ஆைமபாகவும், அகலமபாகவும் 
அரிக்கப்டுவதபால ‘U’ வடிவப ்ள்ைத்தபாக்குகள் 
உருவபாக்கப்டுகின்றை
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்பாளறகள் காளான் 
பா்்றகள் அலலது 
பீைப்பா்்றகள் (Pedestal 
rocks) எைப்டுகின்றை. 
இ வ் வ ள க ய பா ை ப 
்பாளறகள் இரபாஜஸ்தபானில 
உள்ை யஜபாத்பூரில கபாணப்டுகின்றை.
இன்சல்பர்க (Inselberg) 
தனித்த குன்றுகள்/ ஒண்டிமளல

இ ன் ெ ல ் ர் க் 
என்்து ஒரு சஜர்மபானிய 
வபார்த்ளத ஆகும். அதன் 
ச்பாருள் தீவுமளல. 
வறண்ட பிரயதெங்களில 
கபாணப்டும் தீப்பாளறகள் 
(கடிைப்பாளற) கபாற்றின் 
அரிபபுக்கு உட்்டபாமல 
சுற்றியிருக்கும் ்குதிளய விட தனித்து, உயர்ந்து 
கபாணப்டும் நிலத்யதபாற்றயம இன்சல்பர்ககுகள் 
ஆகும். (உதபாரணம்) ஆஸ்தியரலியபாவில உள்ை 
உலுரு அலலது எயர்ஸ் ்பாளற. வட்ட வடிவ 
அடிப்குதியும் கூம்புவடிவ உச்சி ்குதியும் சகபாண்டு 
கபாணப்டும் மளல.
யார்ைங (Yardang)

வறண்ட பிரயதெங்களில செங்குத்தபாக 
அளமந்திருக்கும் சில்பாளறகள் கடிை மற்றும் சமன் 
்பாளற எை மபாறி, மபாறி அளமந்திருக்கும். இந்த 
வரிளெயில சமன் ்பாளறகள் கபாற்றிைபால எளிதில 
அரிக்கப்ட்டு விடும். கபாற்றிைபால அரிக்கப்டபாத 
கடிைப்பாளறகள் ஒழுங்கற்ற முகடுகள் 
(Crests) ய்பான்று கபாட்சியளிக்கும். இவ்வளக 
நிலத்யதபாற்றங்கயை யபார்டங்குகள் எைப்டுகின்றை.

காறறின் படிய்ேத்தலால் உருோககப்படும் 
நிலத்வதாற்றஙகள் (Depositional landforms)

மணல குன்று, ்ர்கபான் மற்றும் கபாற்றடி 
வண்டல ய்பான்றளவ கபாற்றின் ்டியளவத்தலபால 
உருவபாக்கப்டும் நிலத்யதபாற்றங்கள் ஆகும். 

மைணல் வமைடு (Sand dune)
்பாளலவைங்களில வீசும் மணலபுயல மிக 

மிக அதிக அைவில மணளலக் கடத்துகின்றை. 
கபாற்றின் யவகம் குளறயும் ய்பாது கடத்தப்ட்ட 
்டிவுகள் மிக அதிக அைவில குன்று ய்பால 

சவட்டப்ட்ட முட்ளடளயப ய்பான்யறபா கபாட்சியளிக்கும் 
சமபாளரன்கள்  டிரம்ளின்கள் எைப்டுகின்றை.
எஸகர் (Esker)

்னியபாறுகள் உருகுவதபால அளவ சகபாண்டு 
வரும் கூைபாங்கற்கள், ெரளைகற்கள் மற்றும் மணல 
ஒரு நீண்ட குறுகிய சதபாடர் குன்று ய்பான்று 
்னியபாற்றுக்கு இளணயபாகப ் டிய ளவக்கப்டுகிறது. 
இவ்வபாறு ்டியளவக்கப்டும் குறுகிய சதபாடர் 
குன்றுகயை எஸ்கர்கள் எைப்டுகின்றை
பனியாறறு ேணைல் சமைதேளி (Outwash plain)

்னியபாறுகள் உருகுவதபால, கடத்தப்ட்ட 
்டிவுகள் அவற்றின் முளையங்களில ்டிய 
ளவக்கபடுகின்றை. இப்டிவுகயை ்னியபாற்று 
வண்டல ெமசவளி எைப்டுகின்றை. இப்டிவுகள் 
மணல (Sand), ெரளைக்கல (Gravel) மற்றும் 
மண்டி(Silt) ஆகியளவகைபால இளணந்த மிகப்ரந்த 
ெமசவளியபாகும்.

புவி சவப்மயமபாதலபால ்னியபாறுகள் எவ்வைவு 
யவகமபாக உருகுகின்றை? குழுக்களில விவபாதி. 

தசயல்பாடு

காறறு (Wind)
பூமியின் யமற்்ரபபில கிளடமட்டமபாக நகரும் 

வபாயுயவ கபாற்று எைப்டுகிறது. புவி யமற்்ரபபில 
வறண்ட பிரயதெங்களில கபாற்றின் செயல்பாடு 
அதிகமபாகக் கபாணப்டும். அரித்தல, கடத்துதல 
மற்றும் ்டிய ளவத்தல கபாற்றின் முக்கியச் 
செயலகைபாகும். கபாற்றின் இச்செயல ஏயயபாலியன்  
(aeolian) செயல்பாடு எைவும் அளைக்கப்டுகிறது.
காறறு அரித்தலால் உருோககப்டும் 
நிலத்வதாற்றஙகள்

கபாற்று அரித்தலபால உருவபாக்கப்டும் 
நிலத்யதபாற்றங்கள் காளான் பா்்ற (Mushroom rock), 
இன்சல்பர்க (Inselberg) மற்றும் யார்ைங (Yardang) 
ய்பான்றளவயபாகும்.
காளான் பா்்ற (Mushroom rock)

சமன் மற்றும் கடிைப ்ளறகளைக்சகபாண்ட 
்பாளற அடுக்குகளின் அடிப்குதியில கபாணப்டும் 
சமன்்பாளறகள் கபாற்றிைபால சதபாடர்ந்து அரிக்கப்டும் 
ய்பாது அப்பாளறகள் கபாைபான் ய்பான்ற வடிவத்ளதப 
ச்றுகின்றை. இவ்வபாறு அரிக்கப்ட்டு உருவபாை 
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சீைபாவில உள்ை கபாற்றடி 
வண்டல பீடபூமி தபான் மிக 
கைமபாை கபாற்றடி வண்டல 
்டிவபாகும். இதன் உயரம் சுமபார் 
335 மீட்டர் ஆகும்.

அ்லகள் (Waves)
கடல நீர் யமசலழும்பி ெரிவயத கடலளல 

எைப்டுகிறது. இது யமல வளைளவயும், கீழ் 
வளைளவயும் சகபாண்டிருக்கும். கடல அளல, 
நில வபாட்டம் அளமக்கும் முக்கிய கபாரணியபாகும். 
அரித்தல, கடத்துதல மற்றும் ்டிய ளவத்தல கடல 
அளலகளின் முக்கியச் செயலபாகும். இதன் செயலகள் 
கடற்களர ஓரங்களில மட்டுயம கபாணப்டுகிறது.

அ்லகளின் அரித்தலால் உருோககப்படும் 
நிலத்வதாற்றஙகள் (Erosional landforms)

கைல் ஓஙகல், அ்ல அரிவமை்ை, கைல் கு்க, 
கைல் ே்ளவு, கைல் தூண, கைறக்ர மைணல் 
திட்டு மற்றும் நீணை மைணல் திட்டு ய்பான்றளவ 
கடல அளல அரித்தலபால உருவபாக்கப்டும் 
நிலத்யதபாற்றங்கள் ஆகும்.
கைல் ஓஙகல் (Sea cliffs)

கடளல யநபாக்கி இருக்கும் ்பாளறகள் மீது 
கடல அளலகள் யமபாதுவதபால அப்பாளறகள் 
அரிக்கப்ட்டு வன்ெரிளவக் சகபாண்ட செங்குத்துப 
்பாளறகள் உருவபாகின்றை. செங்குத்தபாை சுவர் 
ய்பான்று கபாணப்டும் இப்பாளறகள் ஓங்கலகள் 
எைப்டுகின்றை.
கைல்கு்க (Sea cave)

கடல அளலகள் சதபாடர்ந்து கடல ஓங்கலகளின் 
மீது யமபாதுவதபால அடிப்குதி அரிக்கப்ட்டு துவபாரம் 
ய்பான்ற அளமபள் ஏற்்டுத்துகின்றை. இளவயய 
கடல குளககள் எைப்டுகின்றை.
கைல் ே்ளவு (Sea Arch)

அருகருகிலுள்ை இரு கடற்குளககளின் 
நீட்டு நிலங்கள் யமலும் அரிக்கப்டுவதபால அளவ 
இளணந்து ஒரு வளைவு ய்பான்ற அளமபள் 
ஏற்்டுத்துகின்றை. இவ்வளைவுகள் கடல 
வளைவுகள் எைப்டுகின்றை. உதபாரணம்: நீல தீவு 
( அந்தமபான் நிக்யகபா்பார்)

்டிய ளவக்கப்டுகின்றது. இவ்வபாறு குன்று அலலது 
யமடபாகக் கபாணப்டும் நிலத்யதபாற்றம் மைணல்வமைடு 
எைப்டுகிறது. மணல யமடுகள் ்லயவறு 
வளககைபாகப பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.
பர்கான் (Barchan)

பிளற வடிவத்தில தனித்துக் கபாணப்டும் 
மணல யமடுகள் பர்கான்கள் எை 
அளைக்கப்டுகின்றை. அளவ கபாற்று வீசும் 
்க்கத்தில சமன் ெரிளவயும், கபாற்று வீசும் திளெக்கு 
எதிர் ்க்கத்தில வன்ெரிளவயும் சகபாண்டிருக்கும். 
குறுககு மைணல்வமைடுகள் (Transverse dunes)

குறுக்கு மணலயமடுகள் ெமச்சீரற்ற 
வடிவத்தில கபாணப்டும். கபாற்று யவகமபாகவும், 
மிதமபாகவும் மபாறி, மபாறி ஒயர திளெயில வீசும் 
ய்பாது குறுககு மைணல் வமைடுகள் உருவபாகின்றை.
நீணை மைணல் வமைடுகள் (Longitudinal dunes)

நீண்ட மணலயமடுகள் குறுகிய மணற் 
சதபாடர்கைபாக நீண்டு கபாணப்டும். இம்மணற் 
சதபாடர்கள் கபாற்று வீசும் திளெக்கு இளணயபாகக் 
கபாணப்டும். இளவ ெகபாரபாவில செயபஸ் (Seifs)  
என்று அளைக்கப்டுகிறது

காற்றடி ேணைல்கள் (Loess)
்ரந்த பிரயதெத்தில ்டிய ளவக்கப்டும் 

சமன்ளமயபாை மற்றும் நுண்ணியப ்டிவுகயை 
கபாற்றடி வண்டல எைப்டும். கபாற்றடி வண்டல 
கபாணப்டும் இடங்கள்:- வடக்கு மற்றும் யமற்கு 
சீைபா, அர்சஜன்ளடைபாவின் ்பாம்்பாஸ், உக்ளரன் 
மற்றும் வட அசமரிக்கபாவில மிசிசிபி ்ள்ைத்தபாக்கு.
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நீண்ட மணல திட்டுகள் ச்பாதுவபாக ஓத ச்பாங்கு 
முகங்களில கபாணப்டும். இவ்வளக நிலத்யதபாற்றம் 
ஆந்திரபாவில உள்ை கபாக்கிநபாடபாவில கபாணலபாம்.

மீள்பார்்ே
� ெமமற்ற நிலயமற்்ரபள் ெமப்டுத்தும் 

நிகழ்விற்கு ெமன்்டுத்தல(Gradation) என்று 
ச்யர்.

� ் பா ள ற க ளி ன்  சி ள த ள வ 
“வபானிளலச்சிளதவு” (Weathering) என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.

� சிளதவுறுதல இயற், யவதியியல மற்றும் 
உயிரியல சிளதவுகள் எை மூன்று 
வளகப்டும்.

� ஆறு, ்னியபாறு, நிலத்தடிநீர், கபாற்று மற்றும் 
கடலளலகள் வபானிளலச் சிளதவுக்கபாை 
கபாரணிகைபாகும்.

� மண் என்்து புவியின் யமற்்ரபபில  
வபானிளலச் சிளதவிைபால உருவபாை 
சிளதவளடந்த ்பாளறத்துகள்கள் ஆகும்.

கைல் தூண (Stack)
கடல வளைவுகள் யமலும் அரிக்கப்டும் 

ய்பாது அதன் வளைவுகள் உளடந்து விழுகின்றை. 
இவ்வபாறு உளடந்து விழுந்த கடலவளைவின் 
ஒரு ்குதி கடளல யநபாக்கி அளமந்து, ஒரு தூண் 
ய்பான்று கபாட்சியளிக்கும். இதுயவ கடல தூண் 
(Stack) எைப்டும். (உதபாரணம்) ஸ்கபாட்லபாந்தில 
உள்ை ஓலட் யமன் ஆஃப ய்பாய (Old man of hoy).
அ்ல அரிவமை்ை (Wave cut platforms)

ஓங்கலகளின் மீது அளலகள் யமபாதுவதபால 
ெற்று உயரத்தில அரித்தல ஏற்்ட்டு அளல 
அரியமளட யதபான்றுகிறது. அளல அரியமளட, 
ச்ன்ச், திட்டு(Shelf), திடல(Terrace), ெமசவளி (Plain) 
எைவும் அளைக்கப்டுகின்றை.
அ்லயின் படிவு நிலத்வதாற்றஙகள்
கைறக்ர (Beach)

கடல அளலகைபால அரிக்கப்ட்ட மணல 
மற்றும் ெரளைக்கற்கள் கடயலபாரத்தில 
்டியளவக்கப்டுவயத கடற்களரயபாகும். இது கடல 
அளலகளின் மிக முக்கியமபாை ஆக்கச்செயலபாகும். 
(உதபாரணம்) மும்ள்யின் ஜு்ு கடற்களர, 
சென்ளையின் சமரிைபா கடற்களர, ஒடிெபாவின் பூரி 
கடற்களர.
மைணல் திட்டு (Bar)

க ட ற் க ள ர யி ல 
மணற் ்டிவுகைபால 
ஆை நீண்ட 
நி ல த் ய த பா ற் ற ய ம 
மணல திட்டு 
எைப்டும். இம்மணல 
திட்டு ச்ரும்்பாலும் கடற்களரக்கு இளணயபாகக் 
கபாணப்டும்.

நீணை மைணல் திட்டு (Spit)
மணல திட்டின் 

ஒரு முளை நிலத்யதபாடு 
இளணந்தும் மறு 
முளை கடளல 
யநபாக்கி நீண்டும் 
கபாணப்டும். இந்நீண்ட 
நிலத்யதபாற்றம் நீண்ட மணல திட்டு எைப்டும். 

 ்யிற்சி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. ்பாளறகளின் சிளதவுறுதலும் அழிதலும் 
__________ என்று அளைக்கப்டுகிறது.
அ) வபானிளலச் சிளதவு ஆ) அரித்தல
இ) கடத்துதல  ஈ) ்டியளவத்தல

2. இயற்ளகக் கபாரணிகைபால நிலம் 
ெமப்டுத்தப்டுதளல __________ என்று 
அளைக்கின்யறபாம்.
அ) ்டிவுகைபால நிரப்டுதல
ஆ) அரிபபிைபால ெமப்டுத்துதல
இ) நிலத்யதபாற்ற வபாட்டம் அளமத்தல
ஈ) ஏதுமிலளல

3. __________ ஆற்றின் மூபபு நிளலயில 
உருவபாகும் நிலத்யதபாற்றம் ஆகும்.
அ) துள்ைல  ஆ) வண்டல விசிறி
இ) சடலடபா  ஈ) மளல இடுக்கு

4. சுண்ணபாம்புப ்பாளற நிலத்யதபாற்றங்கள் 
உருவபாவதற்கு கபாரணம் __________
அ) ்னியபாறு  ஆ) கபாற்று
இ) கடல அளலகள் ஈ) நிலத்தடி நீர்

IX_Std_Geography_TM_Unit _2.indd   190 2/10/2020   10:13:28 AM



191 2. நிலக்யகபாைம் – II புவி புறச்செயல்பாடுகள்

5. கீயை சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை நிலத்யதபாற்றங்களில 
எது ்னியபாறுகளின் ்டியளவத்தலபால 
உருவபாக்கப்டவிலளல.
அ) ெர்க்  ஆ) சமபாளரன்
இ) டிரம்லின்  ஈ) எஸ்கர்

6. கபாற்றின் ்டியளவத்தலபால உருவபாக்கப்டும் 
சமன்்டிவுகளைக் சகபாண்ட நிலத்யதபாற்றம் 
__________ ஆகும்.
அ) கபாற்றடி வண்டல ஆ) ்ர்கபான்
இ) ்மபாடபா 
ஈ) மணல சிற்றளலகள்

7. கடல தூண்கள் உருவபாவதற்குக் கபாரணம் 
__________

அ) கடல அளல அரித்தல
ஆ) ஆற்று நீர் அரித்தல
இ) ்னியபாறு அரித்தல
ஈ) கபாற்றின் ்டியளவத்தல

8. __________ன் அரித்தல செயளகயிைபால 
ெர்க்குகள் உருவபாக்கப்டுகின்றை.
அ) கபாற்று  ஆ) ்னியபாறு
இ) ஆறு  ஈ) நிலத்தடி நீர்

II. தபாருத்துக
1 கிளையபாறு - ்னியபாற்றின் 

செயல்பாடு
2 கபாைபான் ்பாளற - கடல அளலச் செயல
3 எஸ்கர் - ஆற்றின் மூபபு நிளல
4 கல விழுது - ஏயயபாலியன்  
5 ஓங்கல - சுண்ணபாம்புப ்பாளற

III.  தகாடுககப்பட்டுள்ள ோககியஙக்ள ோசித்து 
சரியான வி்ை்ய வதர்ந்து எடுககவும்

1. (i)  “I” வடிவ ்ள்ைத்தபாக்கு ஆறுகளின் அரித்தல 
செயலபால உருவபாகிறது. 

(ii)  “U” வடிவ ்ள்ைத்தபாக்கு ்னியபாறுகளின் 
அரித்தல செயலபால உருவபாகிறது.

(iii)  “V” வடிவ ்ள்ைத்தபாக்கு ்னியபாறுகளின் 
அரித்தல செயலபால உருவபாகிறது.

அ) 1, 2 மற்றும் 3ம் ெரி
ஆ) 1, 2 ெரி
இ) 1 மற்றும் 3ம் ெரி
ஈ) 2 மட்டும் ெரி

2.  கூறறு I : ஆறுகள் ெமன்்டுத்துதலின் முக்கிய 
கபாரணியபாகும்
கூறறு II : ஆறுகள் ஓடும் ெரிவுகளை ச்பாருத்து 
அதன் செயல்பாடு இருக்கும்

அ) வபாக்கியம் I தவறு II ெரி
ஆ) வபாக்கியம் I மற்றும் II தவறு
இ) வபாக்கியம் I ெரி வபாக்கியம் II தவறு
ஈ) வபாக்கியம் I மற்றும் II ெரி

3.   கூறறு : சுண்ணபாம்பு ்பாளற ்குதிகளில 
நிலத்தடி நீர் குளறவபாக இருக்கும்
காரணம்: நீர் சுண்ணபாம்பு ்பாளறயில 
உட்புகபாது
அ) கூற்று ெரி. கபாரணம் தவறு
ஆ)  கூற்று தவறு. கபாரணம் ெரி
இ)  கூற்று மற்றும் கபாரணம் தவறு
ஈ)  கூற்று மற்றும் கபாரணம் ெரி

IV. சுருககமைாக வி்ையளி
1. வபானிளலச்சிளதவு – வளரயறு.
2. உயிரிைச்சிளதவு என்றபால என்ை? 
3. ஆற்றின் மூன்று நிளலகள் யபாது? அதயைபாடு 

சதபாடர்புளடய இரண்டு நிலத்யதபாற்றங்களைக் 
கூறுக?

4. குறுட்டு ஆறு என்றபால என்ை? 
5. கடற்குளக எவ்வபாறு கடல வளைவிலிருந்து 

யவறு்டுகிறது? 
6. இந்தியபாவில கபாணப்டும் ஏயதனும் நபான்கு 

சுண்ணபாம்புப்பாளற பிரயதெங்களை 
்ட்டியலிடுக.

7. சதபாங்கும் ்ள்ைத்தபாக்கு என்றபால என்ை?
8. வளரயறு – அ) சமபாளரன்  ஆ) டிரம்லின்   

இ) எஸ்கர் 
9. கபாற்றின் அரித்தல செயளகயபால உருவபாக்கப்டும் 

நிலத்யதபாற்றங்களை ்ட்டியலிடு.
10. கடல அளல அரியமளட என்றபால என்ை?
V. காரணம் கூறு
1. சவப்ம் மற்றும் ஈரப்தம் நிளறந்த 

மண்டலங்களில யவதியியல சிளதவு 
அதிகமபாக ஏற்்டுகிறது.

2. ஓதபச்பாங்கு முகங்களில சமன்ளமயபாை 
வண்டல ்டிவுகள் குளறவபாக 
்டியளவக்கப்டுகிறது.

3. ்பாளறகளை அளைத்து திளெகளிலும் 
அரிக்கும் தன்ளம கபாற்றுக்கு உண்டு. 

VI. வேறுபடுத்துக
1. இயற் சிளதவு மற்றும் யவதியியல சிளதவு
2. சடலடபா மற்றும் ஓத ச்பாங்கு முகம்
3. கலவிழுது மற்றும் கலமுளை
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4. நீண்ட மணற்குன்று மற்றும் குறுக்கு
மணற்குன்று.

5. இன்ெல்ர்க் மற்றும் யபார்டங்
6. நீண்ட மணலதிட்டு மற்றும் மணலதிட்டு
VII. விரிோன வி்ையளி
1. வபானிளல சிளதவு என்றபால என்ை?

வளகப்டுத்துக
2. நிலத்தடி நீரின், அரித்தலபால உண்டபாகும்

நிலத்யதபாற்றங்களை விவரி?
3. ்னியபாறு என்றபால என்ை?
4. கபாற்று ்டியளவத்தல செயலிளை விவரி.
VIII. நில ே்ரபைப் பயிறசி

சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை உலக வளர்டத்தில
கீழ்க்கண்டவற்ளறக் குறிக்கவும் (நில
வளர்டப புத்தக உதவியுடன்)

1. ஏயதனும் இரண்டு சடலடபாக்கள்.
2. அசமரிக்கபாவின் நியூயபார்க்கில உள்ை

சுண்ணபாம்புப பிரயதெ ்குதி.
3. உலகில கபாணப்டும் ஏயதனும் இரண்டு சவப்

மற்றும் குளிர் ் பாளலவைங்களைக் குறிக்கவும்.

நில அளமபள்ப ்ற்றி அறியவபாமபா!

இளணயச் செயல்பாடு
நில அளமபபியல

படிகள்:
்டி 1 : சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீட்ளடப ்யன்்டுத்தி ‘Karst Topography’ என்னும் 

்க்கத்திற்குச் செலலவும். ‘Flash player’ இயங்க அனுமதித்து  ்க்கத்தில நுளையவும்.
்டி 2:   ‘Next’ ச்பாத்தபாளை அழுத்தி அடுத்தடுத்து ்க்கத்திற்குச் சென்று 

 இயங்குறு ்டங்களை இயக்கவும்.
்டி 3: இடப ்க்கத்தில உள்ை ‘Dissolution’ யதர்ந்சதடுத்து ஆரபாயவும்.
்ட் 4: அம் ் க ளை ம ை  ் ை  நகர் த்த இயங்க ப ங்களைக்  க் க.

IX. உயர் சிந்த்ன வினாககள்
1. ்பாளலவைங்களில ெமன்்டுத்துதலின் ஒயர

கபாரணி கபாற்றபாகும்
2. சுண்ணபாம்பு ்பாளறப ்குதிகளில யமற்்ரபபில

வழிந்யதபாடும் நீளர விட நிலத்தடி நீர் அதிகம்.
ஏன்?

3. மூபபு நிளலயில ஆறுகள் இைநிளலளய விட
அகன்று கபாணப்டுகிறது.

X. புவியியல் பதஙகள் எழுதுக
1. சுண்ணபாம்பு நிலத்தில உள்ை கபாலசியம்

கபார்்யைட் ்பாளறகளில ஏற்்டும் யவதியல
மபாற்றம்.

2. ஓங்கலுக்கு அருகில கபாணப்டும் தட்ளடயபாை
நிலப்ரபபு

3. அரித்தல + கடத்துதல = ்டியளவத்தல
4. ்னிவயலின் எலளலக்யகபாடு

IX_Std_Geography_TM_Unit _2.indd   192 2/10/2020   10:13:28 AM



193

கற்றல் வ�ாககஙகள்

யடனியல ரூதர்ஃய்பார்டு ச்பா.ஆ. 1772ஆம் 
ஆண்டு  வளிமண்டலத்தில ளநட்ரஜன் வபாயு 
உள்ைசதன்்ளதயும் ச்பா.ஆ. 1774 ஆம் ஆண்டு 
யஜபாெப பிரிஸ்ட்லி ஆக்சிஜன் வளிமண்டலத்தில 
உள்ைசதன்்ளதயும் கண்டறிந்தபார்.

தகேல் வப்ழ

உயிரிைங்கள் வபாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன் மிகவும் 
இன்றியளமயபாததபாகும். சூரியக்கதிர்வீெல மற்றும் 
சூரிய சவப் அளலகளிலிருந்து வரும் சவப்த்திளை 
கபார்்ன்-ளட ஆக்ளஸைடு ஈர்த்து வளிமண்டலத்ளத 
சவப்மபாக ளவத்துக் சகபாள்கின்றது. ளநட்ரஜன் 
இரெபாயை மபாற்றம் ஏதும் அளடயபாமல ஒரு 
செறியூட்டும் வபாயுவபாக உள்ைது. சூரியனிலிருந்து 
வரும் யகடு விளைவிக்கும் கதிர்வீச்சிலிருந்து 
ஓயெபான் ் டலம் கபாக்கின்றது வளிமண்டலத்திலுள்ை 
திடத்துகள்கள் நீர்க்குவி புள்ளிகைபாக செயல்ட்டு 
நீரபாவி சுருங்குதல நிகழ்கிறது.  இந்நீரபாவி 
பின்ைர் குளிர்விக்கப்டுவதபால மளைபச்பாழிவு  
ஏற்்டுகின்றது.

 3.2   ேளிமைணைல அடுககுகள்
வளிமண்டலம் புவியின் அருகபாளமப ் குதியில 

அடர்த்தியபாகவும் உயயர செலலச் செலல அடர்த்தி 
குளறந்து இறுதியில அண்ட  சவளியயபாடு கலந்து 
விடுகிறது. இவ்வளிமண்டலம் ஐந்து அடுக்குகைபாகக் 
கபாணப்டுகின்றது. அளவ வளிமண்டல கீைடுக்கு, 
மீள் அடுக்கு, இளடயடுக்கு, சவப் அடுக்கு மற்றும் 
சவளியடுக்கு ய்பான்றளவ ஆகும்.
ேளிமைணைல கீழடுககு (Troposphere)

‘ட்யரபாய்பாஸ்’ என்ற கியரக்கச் 
செபாலலுக்கு ‘மபாறுதல’ என்று ச்பாருள்்டும்.  

         அறிமுகம்
புவி, உயிரிைங்கள் வபாழ்வதற்கு ஏற்ற 

தனித்தன்ளம வபாயந்தக் யகபாைபாகத் திகழ்கிறது. 
கபாற்று இலலபாத புவிளய உங்கைபால கற்்ளை 
செயது ்பார்க்கமுடியுமபா? முடியபாது.  ஏசைனில 
அளைத்து உயிரிைங்களும் வபாழ்வதற்கு கபாற்று மிக 
அவசியமபாகும். புவிளயச் சூழ்ந்து  கபாணப்டும் கபாற்று  
்டலம் வளிமண்டலம் என்று அளைக்கப்டுகிறது.  
புவிளய வளிமண்டம் சூழ்ந்து கபாணப்டுவதற்கு 
அதன் ஈர்பபு விளெயய கபாரணமபாகும் 

 3.1   ேளிமைணைல கூட்ை்மைப்பு
வபாயுக்கள், நீரபாவி மற்றும் தூசுகள் 

வளிமண்டலத்தில யவறு்ட்ட விகிதத்தில கலந்து 
கபாணப்டுகின்றை. ்�ட்ரஜன் (78%) மற்றும் 
ஆகசிஜன் (21%) வளிமண்டலத்தின் நிரந்தர 
வபாயுக்கைபாகும். இவ்விரண்டு வபாயுக்களும் (99%) 
அதனுளடய விகிதத்தில எவ்வித மபாறுதலுக்கும் 
உட்்டபாமல நிரந்தரமபாக கபாணப்டுகின்றை. 
மீதமுள்ை ஒரு ெதவிகிதம் ஆர்கபான்(0.93%), 
கபார்்ன்-ளட ஆக்ளெடு (0.03%), நியபான் (0.0018%) 
ஹீலியம் (0.0005%), ஓயெபான் (0.00006%) மற்றும் 
ள்ட்ரஜன்(0.00005%) ஆகிய வபாயுக்களை  
உள்ைடக்கியுள்ைது. கிரிபடபான், செைபான் 
மற்றும் மீத்யதன் ஆகியளவ வளிமண்டலத்தில 
மிகக் குளறந்த அைவில கபாணப்டுகின்றை. 
இவற்றுடன் வளிமண்டலத்தில நீரபாவியும்(0-0.4%) 
கபாணப்டுகிறது. வபானிளல நிகழ்வுகளை 
நிர்ணயிக்கும் முக்கிய கபாரணியபாக நீரபாவி 
உள்ைது. தூசுத் துகள்கள், உபபுத் துகள்கள், 
மகரந்த துகள்கள், புளக, ெபாம்்ல, எரிமளலச் ெபாம்்ல 
ய்பான்றளவ வளிமண்டலத்தில கபாணப்டும் பிற 
திடபச்பாருட்கைபாகும்.

ேளிமைணைலம்
3

அலகு

� வளிமண்டலக் கட்டளமபபு மற்றும் வளிமண்டல அடுக்குகள் புரிந்து சகபாள்ளுதல
� வபானிளல மற்றும் கபாலநிளலயின் யவறு்பாடுகளை அறிந்து சகபாள்ளுதல
� வபானிளல மற்றும் கபாலநிளலளய ்பாதிக்கும் கபாரணிகளை சதபாடர்பு்டுத்துதல
� யமகம், கபாற்று மற்றும் மளை ஆகியவற்றின் வளககளை அறிதல
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1943. வளிமண்டலம் 3. வளிமண்டலம்

சவளியடுக்கிற்கு அப்பால அளமந்துள்ை அடுக்கு 
கபாந்தக்யகபாைமபாகும். இது புவியின் கபாந்த 
மண்டலமபாகும். இம்மண்டலம் சூரியனிடமிருந்து 
சவளிப்டும் புயரபாட்டபான்கள் மற்றும் 
எலக்ட்ரபான்களை தக்க ளவத்துக் சகபாள்கிறது. 
புவியின் யமல்ரபபிலிருந்து சுமபார் 64,000 
கி.மீட்டர் வளர இக்கபாந்த வயல ்ரவியுள்ைது.

தகேல் வப்ழ

தேளியடுககு
வளிமண்டல அடுக்குகளின் யமல அடுக்கு 

சவளிஅடுக்கு என்று அளைக்கப்டுகிறது.  இங்கு 
வபாயுக்கள் மிகவும் குளறந்து கபாணப்டுகிறது. 
இவ்வடுக்கின் யமல்குதி ்டிப்டியபாக  அண்ட 
சவளியயபாடு கலந்து விடுகிறது. அவராரா 
ஆஸட்ரியாலிஸ (Aurora Australis) மற்றும் அவராரா 
தபாரியாலிஸ (Aurora Borealis) என்ற வியநபாத 
ஒளிநிகழ்வுகள் இவ்வடுக்கில நிகழ்கின்றை.

சூரியனின் யமற்்ரபபில 
உருவபாகும் கபாந்தபபுயலின் 
கபாரணமபாக சவளியயற்றப்டும் 
மின்ைணுக்கைபால துருவப 

்குதிகளில, நள்ளிரவு வபாைத்தில 
வபாையவடிக்ளகயின் ய்பாது உருவபாகும் 
்லவண்ண ஒளிச்சிதறல ய்பான்றக் கபாட்சி 
யதபான்றுகின்றது. இதுயவ ‘அயரபாரபாஸ்’ 
எைப்டுகின்றது.

3.3  ோனி்ல மைறறும் காலநி்ல
வபானிளல மற்றும் கபாலநிளல வளிமண்டல 

நிகழ்வுகளுடன் சதபாடர்புளடயதபாகும். 
வளிமண்டலத்தில ஒரு நபாளில ஓர் இடத்தில 
நளடச்றும் வளிமண்டல நிகழ்வுகள் “வபானிளல” 
(Weather)  எைப்டுகிறது.  நீண்டகபால  வபானிளலயின் 
ெபாரபாெரி  கபாலநிளல (Climate) எைப்டும்.  கீயை 
சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை அட்டவளண மூலம் இதன் 
யவறு்பாடுகளை சதளிவபாகப புரிந்துக் சகபாள்ைலபாம்.

கீைடுக்கு ஏன் வபானிளலளய உருவபாக்கும் 
அடுக்கு என்று அளைக்க்டுகிறது. ?

சிந்த்ன வினா

 ோனி்ல மைறறும் காலநி்ல்ய நிர்ணயிககும் 
காரணிகள்
 • நிலநடுக்யகபாட்டிலிருந்து தூரம்
 • கடல மட்டத்திலிருந்து உயரம்
 • கடலிலிருந்து தூரம் 

இது வளிமண்டலத்தின் கீைடுக்கபாகும். இவ்வடுக்கு 
துருவப்குதியில 8 கி.மீ. உயர அைவிலும், 
நிலநடுக்கயகபாட்டுப ்குதியில 18கி.மீ உயர 
வளரயிலும் கபாணப்டுகிறது. இவ்வடுக்கில 
உயயர செலலச் செலல  சவப்நிளல குளறயும். 
இவ்வடுக்கில தபான் அளைத்து வபானிளல 
நிகழ்வுகளும் நளடச்றுகின்றை. எையவ  
வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கு “ோனி்ல்ய 
உருோககும் அடுககு” என்றும் அளைக்கப்டுகிறது.  
இந்த அடுக்கின் யமல எலளல ‘ட்யரபாய்பா்பாஸ்’ 
(Tropopause) என்று அளைக்கப்டுகிறது.
மீள்அடுககு (Stratosphere)

கீைடுக்கிற்கு யமல, மீள் அடுக்கு அளமந்துள்ைது. 
இது வளிமண்டலத்தில 50 கி.மீ. வளர ்ரவியுள்ைது. 
இங்கு ஓயெபான் மூலக்கூறுகள் அதிகம் உள்ைதபால, 
இது ‘ஓவசாவனாஸபியர்’ என்று அளைக்கப்டுகிறது. 
இங்கு உயரம் அதிகரித்துச் செலல செலல சவப்நிளல 
அதிகரிக்கின்றது. இந்த அடுக்கு சஜட்விமபாைங்கள் 
்றப்தற்கு ஏதுவபாக உள்ைது.  இவ்வடுக்கின் 
யமல எலளல ‘ஸ்யரயடபா்பாஸ்’(Stratopause) எை 
அளைக்கப்டுகிறது.
இ்ையடுககு (Mesosphere)

இளடயடுக்கு (மீயெபாஸ்பியர்) என்்து 
வளிமண்டலத்தில 50 கி.மீ முதல 80 கி.மீ 
உயரம்வளர கபாணப்டுகிறது. இங்கு உயரம் 
அதிகரித்துச் செலல செலல சவப்நிளல 
குளறகின்றது. புவிளய யநபாக்கி வரும் விண்கற்கள் 
இவ்வடுக்கில நுளைந்ததும் எரிவிக்கப்டுகின்றை. 
இளடயடுக்கின் யமல எலளல ‘மீயெபா்பாஸ்’ 
(mesopause) என்று அளைக்கப்டுகிறது.
தேப்ப அடுககு (Thermosphere)

இளடயடுக்கிற்கு யமல கபாணப்டும் 
அடுக்கு, சவப் அடுக்கு ஆகும்.  இது 
சுமபார் 600 கி.மீ உயரம் வளர ்ரவிக் 
கபாணப்டுகிறது.  சவப் அடுக்கின் கீழ்்குதியில 
வபாயுக்களின் அைவு சீரபாக கபாணப்டுவதபால 
இது ‘ய்பாயமபாஸ்பியர்’(Homosphere) எை 
அளைக்கப்டுகின்றது. ஆைபால சவப் 
அடுக்கின் யமல்குதியில உள்ை வபாயுக்களின் 
அைவு சீரற்று கபாணப்டுவதபால அப்குதி 
‘ச்ட்யரபாஸ்பியர்’(heterosphere) எை 
அளைக்கப்டுகின்றது. இவ்வடுக்கில உயரம் 
அதிகரித்துச் செலல செலல சவப்நிளல அதிகரித்துக் 
சகபாண்யட  செலகிறது. சவப் அடுக்குப்குதியில 
‘அயயைபாஸ்பியர்’ (Ionosphere) அளமந்திருக்கிறது. 
இங்கு அயனிகளும் மின்ைணுக்களும் (Electron) 
கபாணப்டுகின்றை. புவியிலிருந்து ச்றப்டும் 
வபாசைபாலி அளலகள் இவ்வடுக்கிலிருந்து தபான் 
புவிக்கு திருபபி அனுப்ப்டுகின்றை.
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நிளல அதிகமபாக கபாணப்டும். நிலநடுக்யகபாட்டு 
்குதியிலிருந்து சதபாளலவில அளமந்துள்ை 
்குதிகளிலும், துருவப ்குதிகளிலும் சூரியனின் 
கதிர்கள் ெபாயவபாக விழுவதபால சவப்நிளல குளறவபாகக் 
கபாணப்டுகின்றது. இவ்சவப  ் யவறு்பாட்டிற்கு புவி 
யகபாை வடிவில உள்ையத கபாரணமபாகும்.

சகபாடுக்கப்ட்ட இடங்களை அட்ெம் மற்றும் 
சவப்நிளல ஆகிய இருகூறுகளை 
அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு இளணக்கவும்

தசயல்பாடு

 • வீசும் கபாற்றின் தன்ளம
 • மளலகளின் இளடயூறு
 • யமக மூட்டம்
 • கடல நீயரபாட்டங்கள்
 • இயற்ளகத் தபாவரங்கள்
நில�டுகவகாட்டிலிருந்து தூரம்

நி ல ந டு க் ய க பா ட் டு ப 
பிரயதெங்களில சூரியனின் 
கதிர்கள் செங்குத்தபாக 
விழுவதபால அப்குதிகளில சவப் 

வபானிளல கபாலநிளல
்குதியபாை 
சவயில

1. ஒரு நபாளில ஒரு  
குறிபபிட்ட ்குதியில 
ஏற்்டும் வளிமண்டல  
மபாற்றத்ளதப ்ற்றி அறிவது 
’வபானிளல’ஆகும்.

1. நீண்ட கபாலத்திற்கு 
மிகப்ரந்த நிலப்ரபபில 
ஏற்்டும் வபானிளலயின் 
ெரபாெரியய கபாலநிளலயபாகும்.

சவப்மபாை 
கபாலநிளல

கபாற்று 2. ஒவ்சவபாரு மணி 
யநரத்திற்கும் ஒவ்சவபாரு 
நபாளுக்கும் அடிக்கடி மபாறக் 
கூடியதபாக உள்ைது.

2. ஏறக்குளறய மபாறுதலுக்கு 
உட்்டபாமல இருக்கிறது.

்ருவக்கபாற்று

மளை 3. ஒயர நபாளில ஓர் இடத்தில 
கபாளலயநரத்தில 
சவப்மபாகவும் நண் ்கலில 
மளைப ச்பாழிவும் எை 
யவறு்ட்ட வபானிளல 
நிகழ்வுகள் ஏற்்டும்

3. ஓரிடத்தில ஒயர வளகயபாை 
கபாலநிளல கபாணப்டும்.

ஈரப்த கபாலநிளல

கடுங்குளிர் 4. வபானிளல ஆரபாயச்சி 
ளமயங்களில ஒவ்சவபாரு 
நபாளும் வபானிளல விவரங்கள் 
யெகரிக்கப்டுகின்றை

4. வபானிளலத் தகவலகளின் 
ெரபாெரியய கபாலநிளல ஆகும்.

தீவிர கபாலநிளல

கபாற்றுடன் 
கூடிய மளை

5. வபானிளலளயப ்ற்றிய ்டிபபு 
வபானிளலயியல ஆகும்.

5. கபாலநிளலளயப ்ற்றிய ்டிபபு 
கபாலநிளலயியல ஆகும்.

புயல

நகரம் அட்ெம் சவப்நிளல அைவு 
(ஆகஸ்ட் மபாதத்தில)

கன்னியபாகுமரி 
(தமிழ்நபாடு)
புதுசடலலி (இந்தியபா)
மபாஸ்யகபா (இரஷ்யபா)

கைல் மைட்ைத்திலிருந்து உயரம்
ஓர் இடத்தின் உயரத்ளத ெரபாெரி கடல மட்டத்ளத 

அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு கணக்கிடுகியறபாம். 
ஒவ்சவபாரு கியலபா மீட்டர் உயரத்திற்கும் 6.5ºC 
சவப்நிளல குளறயும். இதளை இயலபு சவப் 
குளறவு விகிதம் (Normal Lapse Rate) என்று 
அளைக்கின்யறபாம். இதைபால உயரமபாைப ் குதிகளில 
சவப்நிளல குளறவபாக உள்ைது.
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சகபாடுக்கப்ட்ட இடங்களை உயரம் மற்றும் 
சவப்த்துடன் இளணக்கவும்

தசயல்பாடு

நகரம் உயரம் 
(மீட்டரில)

சவப்ம்  
(யம மபாதம்)

மதுளர (தமிழ்நபாடு)
உதகமண்டலம்  
(தமிழ்நபாடு)
சிம்லபா  
(ஹிமபாெலபிரயதெம்)

கைலிலிருந்து தூரம்

ஓர் இடத்தின் கபாலநிளல, அவ்விடம் 
கடலிலிருந்து எவ்வைது தூரத்தில உள்ைது என்்ளத 
ச்பாறுத்து அளமகின்றது. கடலிலிருந்து வீசும் 
கபாற்றின் தபாக்கத்திைபால கடயலபாரப ்குதிகளில 
ெமமபாை கபாலநிளல நிலவுகிறது. மபாறபாக கடலிலிருந்து 
சதபாளலவில அளமந்துள்ை  நிலப ்குதிகளில 
கடற்கபாற்றின்  தபாக்கம் இலலபாத கபாரணத்திைபால 
இங்கு கண்டக்கபாலநிளல நிலவுகிறது.

்கல யவளைகளில, கடளல விட நிலப்குதி 
விளரவபாக சவப்மளடந்து கபாற்று யமலயநபாக்கிச் 
செலகிறது. இதன் கபாரணமபாக கடளல 
ஒட்டியுள்ை ்குதிகளில குளறந்த கபாற்றழுத்தம் 
உருவபாகிறது. இதைபால கடலிலிருந்து கபாற்று 
மதிய யவளலகளில நிலத்ளத யநபாக்கி 
வீசுகின்றது. இது ‘கைறகாறறு’(Sea breeze) 
என்று அளைக்கப்டுகிறது. இக்கடற்கபாற்றுகள் 
யகபாளடக் கபாலங்களில நிலப்குதிகளில சவப்ம் 
குளறவதற்கு கபாரணமபாக உள்ைது.

இரவு யவளைகளில கடளல விட நிலம் 
விளரவபாக குளிர்ந்து விடுகிறது. இக்குளிர்ந்த 
கபாற்று கீழ்யநபாக்கி இறங்கி அதிக அழுத்தத்ளத 
உருவபாக்குகிறது. இதைபால நிலத்திலிருந்து 
கபாற்று கடல ்குதிளய யநபாக்கி வீசுகிறது. 
இதுயவ ’நிலககாறறு’ (Land breeze) எை 
அளைக்கப்டுகிறது.

தகேல் வப்ழ

வீசும் காறறின் தன்்மை
ஓர் இடத்தின் கபாலநிளல  கபாற்று உருவபாகி 

வீசும் இடத்திளை ச்பாறுத்யத தீர்மபானிக்கப்டுகிறது. 
சவப்மபாை இடத்திலிருந்து வீசும் கபாற்றுகள் 
ஓர் இடத்ளத சவப்மபாகவும், குளிர்ச்சியபாை 
இடத்திலிருந்து வீசும் கபாற்றுகள் ஓர் இடத்ளதக் 
குளிர்ச்சியபாகவும் ளவக்கிறது. கடலிலிருந்து 
நிலத்ளத யநபாக்கி வீசும் கபாற்றுகள் மளைப 
ச்பாழிளவத் தருகின்றை. ஆைபால நிலத்திலிருந்து 
கடளல யநபாக்கி வீசும் கபாற்றுகள் வறட்சியபாை 
வபானிளலளய உருவபாக்குகிறது.

மை்லகளின் இ்ையூறு (Mountain barriers)
ஒரு இடத்தின் கபாலநிளல மளலகளின் 

அளமவிடத்ளதப ச்பாருத்தும் தீர்மபானிக்கப்டுகின்றது. 
மளலத்சதபாடர்கள் கபாற்றிளைத் தடுக்கும் ஒர் 
இயற்ளக கபாரணியபாக உள்ைது. மளலகள் மிகவும் 
குளிர்ச்சியபாை கபாற்ளறத் தடுத்து குளிரிலிருந்து 
்பாதுகபாக்கின்றது. யமலும் ் ருவக்கபாற்றிளைத் தடுத்து 
மளைப ச்பாழிளவயும் அளிக்கிறது.

kiyj; njhlu;

tPRk; fhw;W

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

(fhw;W Nkhjh gf;fk;)
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kiwT gFjp
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வீசும் கபாற்றின் எதிர் 
திளெயிலுள்ை மளலப 
்குதிளய. "கபாற்று யமபாதும் 
்க்கம்” (Windward side) என்று 

அளைக்கின்யறபாம். இங்கு அதிக மளைபச்பாழிவு 
கிளடக்கின்றது.கபாற்று வீசும் திளெக்கு மளறவபாக 
உள்ை ்குதிளய "கபாற்று யமபாதபா்க்கம்”(Leeward 
side) என்று அளைக்கின்யறபாம். இங்கு மிகவும் 
குளறவபாை மளை கிளடக்கிறது.

வமைகமூட்ைம் (Cloud Cover)
யமகங்கள் வளிமண்டலத்தில சூரியக்கதிர் 

வீச்சிளை அதிக அைவு பிரதி்லிக்கிறது. இது 
புவியின் மீது விழும் சவப்த்திளைத் தடுக்கிறது. 
எையவ யமகம் இலலபாத ்பாளலவைப ்குதிகளில 
சவப்த்தின் அைவு அதிகமபாகவும் யமகங்கள் 
கபாணப்டும் இடங்களில சவப்த்தின் அைவு 
குளறவபாகவும் கபாணப்டும்.
கைல் நீவராட்ைஙகள்  (Ocean Currents)

சவப் நீயரபாட்டங்கள் கடற்களறக்கு 
அருகபாளமயில அளமந்துள்ை நிலப ்குதிகளை 
சவப்மபாகவும், குளிர்நீயரபாட்டங்கள் கடற்களரக்கு 
அருகபாளமயில அளமந்துள்ை நிலப்குதிகளை 
குளிர்ச்சியபாவும் ளவக்கின்றது. 
இயற்கத்தாேரஙகள் (Natural Vegetation)

தபாவரங்களில நளடச்றும் நீரபாவிப 
ய்பாக்கிைபால வளிமண்டலக் கபாற்று 
குளிர்விக்கப்டுகிறது. இதைபால  அடர்ந்த கபாடுகள் 
நிளறந்த ்குதிகள் சவப்நிளல குளறவபாகவும் 
கபாடுகைற்ற ்குதிகள் அதிக சவப்நிளல 
சகபாண்டதபாகவும் கபாணப்டுகின்றை.

 3.4  காறறு (Wind)
புவியின் யமற்்ரபபில கிளடமட்டமபாக நகரும் 

வபாயுக்கயை  ‘காறறு’ எைப்டும். வளிமண்டலத்தில 
கபாற்று செங்குத்தபாக அளெயும் நிகழ்யவ காறவ்றாட்ைம் 
(Air Current) என்று அளைக்கப்டுகிறது.  கபாற்று 
எபச்பாழுதும் உயர் அழுத்தப ்குதியிலிருந்து 
தபாழ்வழுத்தப ் குதிளய யநபாக்கி வீசும்.  கபாற்று வீசும் 
திளெளயப ச்பாறுத்யத அதன் ச்யரும் அளமகிறது.. 
உதபாரணமபாக கிைக்கு திளெயிலிருந்து வீசும் கபாற்று  
‘கீளைக்கபாற்று’ எைப்டுகிறது.

கபாற்றின் யவகத்ளத அைக்க காறறு 
வேகமைானியும் (Anemometer)  கபாற்றின் திளெளய 
அறிய காறறுதி்சகாட்டியும் (Wind Vane) 
கருவிகைபாகப ் யன்்டுத்தப்டுகின்றை. கபாற்றிளை 
அைக்க ்யன்்டுத்தும் அலகு கிவலா மீட்ைர்/மைணி 
அலலது கைல்்மைல் (Knots) ஆகும்.

கபாற்றுத் திளெமபானிகபாற்று யவகமபானி

காறறின் ே்ககள்
கபாற்று நபான்கு ச்ரும் பிரிவுகபாைப 

பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.
	 ●	 யகபாள் கபாற்றுகள் (Planetary Winds)
	 ●	 கபாலமுளறக் கபாற்றுகள் (Periodic Winds)
	 ●	 மபாறுதலுக்குட்்ட்ட கபாற்றுகள் (Variable Winds)
	 ●	 தலக்கபாற்றுகள் (Local Winds)
வகாள்காறறுகள் (Planetary Winds)

வருடம் முழுவதும் நிளலயபாக ஒயர திளெளய  
யநபாக்கி வீசும் கபாற்றுகள் யகபாள்கபாற்று எைப்டும்.  
இளவ  ‘நிலவும்கபாற்று’ (Prevailing Winds) எைவும் 
அளைக்கப்டுகிறது.‘வியபா்பாரக்கபாற்றுகள்’ (Trade 
Winds)  ‘யமளலக்கபாற்றுகள்’ (westerlies) மற்றும் 
‘துருவகீளைக்கபாற்றுகள்’ (Polar Easterlies) ‘யகபாள் 
கபாற்றுகள்’ ஆகும்.
வியாபாரககாறறுகள் (Trade Winds)

வட மற்றும் சதன் அளரக்யகபாைங்களின் 
துளண சவப் மண்டல உயர் அழுத்த 
மண்டலங்களிலிருந்து நிலநடுக்யகபாட்டு 
தபாழ்வழுத்த மண்டலங்களை யநபாக்கி வீசும் கபாற்று  
‘வியபா்பாரக்கபாற்று’ எைப்டும்.  இக்கபாற்றுகள் 
சதபாடர்ச்சியபாகவும், அதிக வலிளமயுடனும் வருடம் 
முழுவதும் ஒயர திளெயில நிளலயபாக வீசுகின்றை. 
வியபா்பாரிகளின் கடலவழி ்யணத்திற்கு 
இக்கபாற்றுகள் உதவியபாக இருந்ததபால இக்கபாற்று 
‘வியபா்பாரக்கபாற்று’ எை அளைக்கப்டுகின்றது.

வியபா்பாரக் கபாற்றுகளுக்கும் ெகபாரபா, அடகபாமபா 
ய்பான்ற ்பாளலவைங்களுக்கும் இளடயய 
உள்ை சதபாடர்பிளைக் கண்டறிக.

தசயல்பாடு

வமை்லக காறறுகள்  (Westerlies)
யமளலக் கபாற்றுகள் நிளலயபாை கபாற்றுகள் 

ஆகும். இளவ வட, சதன் அளரக்யகபாைங்களின் 
சவப் மண்டல உயர் அழுத்த மண்டலங்களிலிருந்து 
துளண துருவ தபாழ்வழுத்த மண்டலத்ளத யநபாக்கி 
வீசுகின்றை. இளவ வட அளரக்யகபாைத்தில 
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குளறந்த அழுத்தமுள்ை ்குதிக்கு சுைல வடிவத்தில 
குவியும் கபாற்று சூறபாவளி (Cyclone) என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.  புவியின் சுைற்சியிைபால 
சூறபாவளி வட அளரயகபாைத்தில கடிகபாரச்சுற்றுக்கு 
எதிர்த்திளெயிலும், சதன் அளரயகபாைத்தில 
கடிகபாரத்திளெயிலும் வீசுகிறது.
சூறபாவளிகளின் வளககள்:
 ∙ சவப்ச்சூறபாவளிகள்
 ∙ மிதசவப்ச்சூறபாவளிகள்
 ∙ கூடுதலசவப்ச்சூறபாவளிகள்

தேப்பச்சூ்றாேளிகள் (Tropical Cyclones)
சவப்ச் சூறபாவளிகள் சவவ்யவறு ச்யர்களில 

அளைக்கப்டுகின்றை.  இளவ இந்தியப ச்ருங்கடல 
்குதியில சூ்றாேளிகள் 
(Cyclone) என்றும், யமற்கு 
் சி பி க் ச ் ரு ங் க ட லி ல 
்ைஃபூன்கள் (Typhoons) 
என்றும், கிைக்கு ்சிபிக் 
ச்ருங்கடல மற்றும் 
அட்லபாண்டிக் ச்ருங்கடல 
்குதிகளில ெரிகவகன்கள் (Hurricanes)  
என்றும், பிலிபள்ன்ஸ் ்குதிகளில வபகயுஸ 
(Baguios) என்றும், ஜப்பானில ்ைஃபூன் என்றும்,  
ஆஸ்தியரலியபாவில வில்லிவில்லி (Wily Wily)  என்றும் 
அளைக்கப்டுகிறது. சவப்ச் சூறபாவளிகள் கடயலபாரப 
்குதிகளில அதிகமபாை உயிர்ச்யெதங்களையும், 
ச்பாருைபாதபாரச் யெதங்களையும் ஏற்்டுத்திய பின்ைர் 
நிலப்குதிளயச் சென்றளடயும்.

சூப்பர் ்சகவளான் (Super Cyclone)
1999ம் ேருைம் அகவைாபர் 29ம் நபாள் 

சவள்ளிக்கிைளம அன்று இந்தியபாவின் 
ஒடிெபா மபாநிலத்தின் கடற்களரயயபார 
்குதிகளை ச்ரும் சூறபாவளி தபாக்கியது.   
இது இந்திய வரலபாற்றியலயய அதிக 
வலுவுடன் வீசி மிகப ச்ரியய்ரழிளவ 
ஏற்்டுத்திய சூறபாவளி ஆகும். கபாற்று  
260 கி.மீ யவகத்தில வீசியது.  கடலளல 7 மீட்டர் 
உயரத்திற்கு எழும்பி கடற்களரயிலிருந்து  20 
கி.மீ தூரம் வளர உள்ைப ்குதிகளில யெதத்ளத 
ஏற்்டுத்தியது. யமலும் இச்சூறபாவளியபால 
ஒடிெபாவின் 12 கடயலபார மபாவட்டங்களில வபாழ்ந்த 
10 மிலலியன் மக்கள் ்பாதிக்கப்ட்டபார்கள். சுமபார் 
10,000 ய்ர் உயிரிைந்தைர். 

தகேல் வப்ழ

சதன் யமற்கிலிருந்து, வடகிைக்கபாவும், சதன் 
அளரக்யகபாைத்தில வடயமற்கிலிருந்து,  சதன் 
கிைக்கபாகவும்  வீசுகின்றை. யமளலக் கபாற்றுகள் 
மிகவும் யவகமபாக வீெக்கூடியளவ, எையவ, சதன் 
யகபாைத்தில இக்கபாற்றுகள் 40º அட்ெங்களில 
“கர்ஜிக்கும் நபாற்்துகள்” எைவும் 50º அட்ெங்களில  
“சீறும் ஐம்்துகள் எைவும் 60º அட்ெங்களில “கதறும் 
அறு்துகள்’’ எைவும் அளைக்கப்டுகிறது.
துருேகீ்ழககாறறுகள் (Polar Esterlies)

துருவ உயர் அழுத்த மண்டலத்திலிருந்து 
துளண துருவ தபாழ்வழுத்த மண்டலத்ளத 
யநபாக்கி வீசும் குளிர்ந்த, வறண்ட கபாற்றுகள் 
துருவ கீளைக்கபாற்றுகள் எைப்டுகின்றை. இளவ 
வடஅளரக்யகபாைத்தில வடகிைக்கிலிருந்தும், 
சதன்அளரக்யகபாைத்தில சதன் கிைக்கிலிருந்தும் 
வீசுகின்றை. இக்கபாற்றுகள் வலுவிைந்தக் 
கபாற்றுகைபாகும்.

புவியின் சுைற்சி கபாரணமபாக 
கபாற்று தபான் வீசும்  
்பாளதயிலிருந்து விலகி 
வீசும். இவ்வபாறு கபாற்று தன் 
்பாளதயிலிருந்து விலகி 
வீசுவளத ‘சகபாரியபாலிஸ் 
விளைவு’ என்கியறபாம். கபாற்று 
வட அளரக்யகபாைத்தில 
வலபபுறமபாகவும் சதன் அளரக்யகபாைத்தில 
இடபபுறமபாகவும் விலகி வீசுகின்றை. இதுயவ 
‘ஃச்ரலஸ் விதி’ எைப்டுகிறது. ஃச்ரலஸ் 
விதிளய முன்சமபாழிந்தவர் விலலியம் ச்ரல 
ஆவபார். விலலியம் ச்ரல G.G.சகபாரியபாலிசின், 
சகபாரியபாலிஸ் விளெளய ்யன்்டுத்தி ச்ரலஸ் 
விதிளய நிரூபித்தபார்.

தகேல் வப்ழ

G.G.சகபாரியபாலிஸ்

காலமு்்றககாறறுகள் (Periodic Winds)
இக்கபாற்று ்ருவத்திற்யகற்் தன் திளெளய 

மபாற்றிக் சகபாள்கின்ற தன்ளமயுளடயது.
இவ்வபாறு திளெளய மபாற்றிக் சகபாள்வதற்கு 

நிலமும் கடலும் சவவ்யவறு விகிதங்களில 
சவப்மளடவயத கபாரணமபாகும். கபாற்றுகள் தன் 
திளெளயப ்ருவத்திற்யகற்் மபாற்றிக் சகபாள்வதபால 
இதற்கு ்ருவக்கபாற்று (மபான்சூன்) என்று ச்யர். 
இந்திய துளணக்கண்டத்தில வீசும் கபாற்று.
மைாறுதலுககுட்பட்ைக காறறுகள் (Variable Winds)
சூ்றாேளிகள் (Cyclone)

ளெக்யைபான் எனும் செபால ஒரு கியரக்கச் 
செபாலலபாகும். இதற்கு சுருண்ட ்பாம்பு என்று 
ச்பாருைபாகும்.அதிக அழுத்தமுள்ை ்குதிகளிலிருந்து 
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இந்தியப ச்ருங்கடலில 
உருவபாகும் சூறபாவளிகளுக்கு 
ச்யர் சூட்டுவது சதபாடர்்பாக 
வங்கயதெம், இந்தியபா, 
மபாலத்தீவுகள், மியபான்மர், 

ஓமன், ்பாகிஸ்தபான், இலங்ளக மற்றும் தபாயலபாந்து 
ஆகிய நபாடுகள் ்ங்யகற்று  ச்பா.ஆ. 2000 ஆண்டு 
ஆயலபாெளை கூட்டம் நடத்திை.  பின்ைர் 
2004ஆம் ஆண்டு ஒவ்சவபாரு நபாடும் சூறபாவளிக்கு 
ச்யர்ப்ட்டியளல சகபாடுத்தை. இதைடிப்ளடயில, 
ஒவ்சவபாருமுளற சூறபாவளி உருவபாகும் 
ய்பாதும் இப்ட்டியலில உள்ை ச்யர்களை 
வரிளெக்கிரமமபாக ்யன்்டுத்தி வருகியறபாம்.

மிததேப்பச்சூ்றாேளிகள் (Temparate Cyclones)
350 முதல 650 வடக்கு மற்றும் சதற்கு அட்ெ 

்குதிகளில சவப்ம் மற்றும் குளிர்கபாற்றுத் திரள்கள் 
ெந்திக்கும் ்குதிகளில மித சவப்ச் சூறபாவளிகள் 
உருவபாகின்றை.  மித சவப்ச் சூறபாவளிகள் சவப்ச் 
சூறபாவளிகள் ய்பால நிலத்ளத அளடந்தவுடன் 
வலுவிைக்கபாது. இச்சூறபாவளிகள் ச்பாதுவபாக 
வட அட்லபாண்டிக் ச்ருங்கடல ்குதி, வடயமற்கு 
ஐயரபாப்பா மற்றும் மத்தியத் தளரக்கடல ்குதிகளில 
உருவபாகின்றை. மத்திய தளரக்கடல ்குதியில 
உருவபாகும் இச்சூறபாவளிகள் ரஷ்யபா மற்றும் 
இந்தியப்குதி வளர ் ரவி வீசுகின்றை. இந்தியபாளவ 
அளடயும்  இக்கபாற்று ‘யமற்கத்திய இளடயூறு கபாற்று’ 
(Western Disturbance) என்று அளைக்கப்டுகிறது. 

வளிமுகம் (Front) என்்து சவப்க்கபாற்றுத் 
திரளையும், குளிர்க்கபாற்றுத் திரளையும் 
பிரிக்கும் எலளலயபாகும். இக்கபாற்றுத் திரள்கள் 
ஒன்றுக்கு ஒன்று  அடர்த்தியிலும், சவப்த்திலும் 
ஈரப்தத்திலும் யவறு்ட்டுக் கபாணப்டும். இவ்வபாறு 
கபாற்று ெந்திக்கும் ்குதிகளில அக்கபாற்றின் 
தன்ளமளயப ச்பாறுத்து மை்ழப்தபாழிவு, 
பனிப்தபாழிவு, ஆலஙகட்டி மை்ழ, இடி, மின்னல் 
கூடிய மளை உருவபாகும்.

கூடுதல் தேப்பச்சூ்றாேளிகள் (Extra Tropical Cyclones)
கூடுதல சவப்ச் சூறபாவளிகள் என்்து 300 

முதல 600 வளர உள்ை வடக்கு மற்றும் சதற்கு 
அட்ெப்குதிகளில வீசுகின்றை. இது ‘்மைய 
அட்ச சூ்றாேளிகள்’ (Mid Latitudes Cyclones) 
என்றும் அளைக்கப்டுகின்றை.இச்சூறபாவளிகள் 
தன் ஆற்றளல உயர் அட்ெங்களின் சவப் 
மபாற்றங்களிலிருந்து ச்றுகின்றை. இது யலெபாை 
ெபாரலமளை (Mildshowers) முதல ச்ருங்கபாற்றுடன் 
கூடிய ஆலங்கட்டி மளைபச்பாழிளவயும்  
(Heavy hails), இடியுடன் கூடிய மளைபச்பாழிளவயும் 

(Thunder storms), ்னிபச்பாழிளவயும் (Blizzards)  
மற்றும் சுைல கபாற்றுகளையும் (Tornadoes) 
அளிக்கின்றை.

கடலூர் மற்றும் நபாகப்ட்டிைம் எபச்பாழுதும் 
சூறபாவளிகைபால ்பாதிக்கப்டுகின்றை. ஏன்?

சிந்த்ன வினா

எதிர்ச் சூறபாவளி மற்றும் சூறபாவளி

எதிர்ச் சூ்றாேளிகள் (Anti-Cyclones)
தபாழ்வழுத்த சூறபாவளிகளின்  யநர் எதிர் 

மளறயபாை அளமபபு சகபாண்டது எதிர்ச் சூறபாவளி 
ஆகும். இங்கு உயர் அழுத்தப மண்டலம் 
ளமயத்திலும், தபாழ்வழுத்தங்கள் அதளைச் 
சூழ்ந்தும் கபாணப்டுகிறது. உயர் அழுத்தமுள்ை 
மண்டலத்திலிருந்து தபாழ்வழுத்தப ்குதிக்கு 
சுைல வடிவத்தில கபாற்று வந்தளடகிறது. எதிர்ச் 
சூறபாவளிகள் ச்ரும்்பாலும் சவப்  அளலகளுடன், 
குளிர் அளலகளுடன் கபாணப்டுகின்றை.
தலககாறறுகள் (Local Winds)

ஒரு குறிபபிட்ட இடத்தில குறுகிய கபாலத்திற்கு 
மட்டும் வீசும் கபாற்று தலக்கபாற்று எைப்டும்.  
தலக்கபாற்றின் தபாக்கம் குறிபபிட்ட ்குதிகளில 
மட்டும் கபாணப்டும். இளவ குறிபபிட்ட ்ருவத்தில 
மட்டும் வீசுகின்ற கபாற்றபாகும். இது உலகில 
ஒவ்சவபாரு இடத்திலும் ஒவ்சவபாரு ச்யர் சகபாண்டு 
அளைக்கப்டுகிறது.
	 ●	 ஃ்பான் கபாற்று(Foehn) - (ஆலபஸ் – ஐயரபாப்பா)
	 ●	 சிரபாக்யகபா  (Sirocco) - (ஆபபிரிக்கபாவின்  

வட கடற்களரப ்குதி)
	 ●	 சின்னூக்  (Chinnook) - (ரபாக்கி மளலத்சதபாடர் – 

வட அசமரிக்கபா)
	 ●	 லூ  (Loo) - (தபார் ்பாளலவைம் – இந்தியபா)
	 ●	 மிஸ்ட்ரல (Mistral) - (மத்தியத் தளரக்கடல ் குதி 

– பிரபான்ஸ்)
 ● ய்பாரபா (Bora) - (மத்தியத் தளரக்கடல ்குதி – 

இத்தபாலி)

 3.5  வமைகஙகள் (Clouds)
ஒவ்சவபாரு நபாளும் மிக அதிக அைவில  

கடல நீர் நீரபாவியபாக மபாறுகிறது. யமகங்கள் 
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2003. வளிமண்டலம் 3. வளிமண்டலம்

இ்ைமைட்ை வமைகஙகள் (Middle Clouds)
இ்ைப்பட்ை ப்ைவமைகஙகள் (Alto Status): ெபாம்்ல 
அலலது நீல நிறத்தில சீரபாக சமலலிய விரிபபு 
ய்பான்று கபாணப்டும் யமகங்கள் இளடப்ட்ட 
்ளட யமகங்கைபாகும். இளவ உளறந்த 
நீர்த்திவளலகளைக் சகபாண்டிருக்கும். 
இ்ைப்பட்ை திரள்வமைகஙகள் (Alto Cumulus): 
தனித்தனியபாக உள்ை யமகத்திரள்கள் 
ஒன்றுடசைபான்று இளணந்து ்லயவறு 
வடிவங்களில கபாணப்டும்.  இளவ அளலத்திரள் 
அலலது இளணக்கற்ளறகள் ய்பான்ற அளமபபுடன் 
கபாட்சியளிக்கும் ஆளகயிைபால இதளை 
’செம்மறியபாட்டுயமகங்கள்’ (Sheep Clouds), அலலது 
‘கம்்ளிக்கற்ளறயமகங்கள்’ (Wool Pack Clouds) 
என்று அளைக்கப்டுகிறது
கார்ப்ைவமைகஙகள் (Nimbo Stratus): புவியின் 
யமற்்ரபள் ஒட்டிய ்குதிகளில யதபான்றும் 
கருளமயபாை யமகங்கள்  கபார்்ளட யமகங்கள் 
ஆகும். இளவ மளை, ்னி மற்றும் ஆலங்கட்டி 
மளையுடன் சதபாடர்புளடயது.

வளிமண்டலக் கீழ் அடுக்கில 
(Troposphere) மட்டும் தபான் 
அளைத்து வளகயபாை 
யமகங்களும் கபாணப்டும்.

கீழமைட்ைவமைகஙகள் (Low Clouds)
ப்ைத்திரள் வமைகஙகள் (Strato Cumulus): 
ெபாம்்ல  மற்றும்  சவள்ளை நிற வட்டத்திட்டுக்கள் 
2500மீட்டர் முதல 3000 மீட்டர் உயரத்தில 
ெபாம்்ல மற்றும் சவண்ளம நிறத்தில 
வட்டத்திட்டுகைபாக கபாணப்டும். தபாழ்யமகங்கள் 
‘்ளடத்திரள்யமகங்கள்’ எைப்டுகின்றை. 
ச்பாதுவபாக இம்யமகங்கள் யதபான்றும்ய்பாது 
அப்குதியில சதளிவபாை வபானிளல கபாணப்டும்.
ப்ைவமைகஙகள் (Stratus): மிகவும் அடர்த்தியபாக 
கீழ்மட்டத்தில ்னிமூட்டம் ய்பான்று கபாணப்டும் 
யமகங்கள் ்ளடயமகங்கள் எைப்டும்.இளவ 
மளை அலலது ்னிபச்பாழிளவத் தரும். 
திரள் வமைகஙகள் (Cumulus): தட்ளடயபாை 
அடி்பாகமும், குவிமபாடம் ய்பான்ற யமல யதபாற்றமும் 
சகபாண்டு “கபாலிபிைவர்” ய்பான்ற வடிவத்துடனும் 
கபாணப்டும். இது சதளிவபாை வபானிளலயுடன் 
சதபாடர்புளடய யமகமபாகும். 
கார்திரள் வமைகஙகள் (Cumulo - Nimbus): மிகவும் 
அடர்த்தியபாை கைத்த யதபாற்றத்துடன், இடியுடன் 
கூடிய மளைதரும் யமகங்கள் கபார்திரள் யமகங்கள் 
எைப்டும்.  இளவ ச்பாதுவபாக கைமளைளயயும் 
அதிக ்னிபச்பாழிளவயும் சில யநரங்களில கலமபாரி 

வளிமண்டலத்தில கபாணப்டும் ஈரப்தத்திற்கு 
முக்கிய ஆதபாரமபாக விைங்குகின்றது.

உயரத்தின் அடிப்ளடயில யமகங்களை 
மூன்றபாகப பிரிக்கலபாம்.
	 ●	 யமலமட்டயமகங்கள்  (High clouds)  

(6-20 கி.மீஉயரம் வளர)
	 ●	 இளடமட்டயமகங்கள் (Middle clouds)  

(2.5- 6 கிமீ உயரம் வளர)
	 ●	 கீழ்மட்டயமகங்கள் (Low clouds) (புவியின் 

யமற்்ரபபிலிருந்து 25 கி.மீ. உயரம் வளர) 
யமகங்கள் அதன் வடிவம் மற்றும் அளமபபின் 

அடிப்ளடயில யமலும் பிரிக்கப்டுகின்றை. 
வமைல்மைட்ை வமைகஙகள் (High Clouds)

கீறறு வமைகஙகள்(Cirrus): வளிமண்டலத்தில 
8000 முதல 12000 மீட்டர்உயரத்தில சமலலிய, 
சவண்ணிற இளை ய்பான்ற யதபாற்றத்தில  
கபாணப்டும் யமகங்கள் கீற்று யமகங்கள் 
எைப்டுகின்றை. இது முற்றிலும் ஈரப்தம் இலலபாத 
யமகங்கைபாகும். ்னித்துகள்களை சகபாண்ட 
இம்யமகங்கள் மளைபச்பாழிளவ தருவதிலளல. 

கீறறுத் திரள் வமைகஙகள் (Cirro Cumulus): 
கீற்றுத் திரள் யமகங்கள் சவண்ளமயபாை 
திட்டுக்கைபாகயவபா, விரிபபு ய்பான்யறபா, 
அடுக்கடுக்கபாகயவபா அளமந்திருக்கும். இளவ 
்னிப்டிகங்கைபால உண்டபாைளவ ஆகும்.

கீறறுப்ப்ை வமைகஙகள் (Cirro Stratus): 
கீற்றுப்ளட யமகங்கள் சமன்ளமயபாக ்பால 
ய்பான்ற சவள்ளை நிறத்தில கண்ணபாடி ய்பான்று 
கபாணப்டும்.  இது மிகச்சிறிய ்னித்துகள்களை 
சகபாண்ட யமகமபாகும்.

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;

சூரிய மளறவின் ச்பாழுது கீற்று 
யமகங்கள் ்ல வண்ணத்தில 
கபாட்சியளிப்தபால “ச்ண்குதிளர 
வபாலகள்” (Mare’s Tails)  என்றும் 
அளைக்கப்டுகிறது.
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மளை மற்றும் சுைற்கபாற்றுடன் கூடிய மளைளயயும் 
தருகின்றை. 
தபாழிவு (Precipitation)

சுருங்கிய நீரபாவி நீரின் ் லயவறு வடிவங்களில 
புவிளய வந்தளடகின்ற நிகழ்யவ  ச்பாழிவு 
எைப்டுகிறது. யமகத்தில உள்ை நீர்த்துளிகள் 
்னிவிழு நிளலளய அளடயும் ச்பாழுது பூரித 
நிளலக்கு வந்துவிடுகிறது. பின்பு புவியின் மீது 
மளையபாகப ச்பாழிகிறது.

ச்பாழிவிளை நிர்ணயிக்கும் கபாரணிகள் 
(Factors of Precipitation)
	 ●	 சவப்நிளல (Temparature)
	 ●	 உயரம் (Altitude)
	 ●	 யமகத்தின் வளக (Clouds Type)
	 ●	 வளிமண்டல நிளல்பாடுகள் (Atmospheric 

Conditions)
	 ●	 ச்பாழிவு செயலமுளற (Precipitation Process)

சாரல், மை்ழ, பனிப்தபாழிவு, பனிப்படிவு, 
ஆலஙகட்டி மை்ழ ய்பான்றளவ ச்பாழிவின் 
்லயவறு விதங்கள் ஆகும்.

சாரல் (Drizzle)
0.5  மிலலி மீட்டருக்கும் குளறவபாை விட்டமுள்ை 

நீர்த்துளிகள் சீரபாக புவிளய வந்தளடயும்ச்பாழுது 
அதளை ெபாரல என்றளைக்கியறபாம்.  சில யநரங்களில 
ெபாரலகள் ்னி மூட்டத்துடன் இளணந்து எதிரில 
உள்ை ச்பாருட்களை கபாணமுடியபாத நிளலளய 
உண்டபாக்குகிறது.

மை்ழ (Rain)
உளறநிளலக்கும் அதிகமபாை சவப்நிளல 

கபாணப்டும் ய்பாது மளைப ச்பாழிகிறது. புவியின் மிக 
அதிகமபாை இடங்களில மளைபச்பாழிவு கிளடக்கிறது.  
கபாற்றில மிக அதிகமபாை ஈரப்தம் இருந்தபால மட்டுயம 
மளைபச்பாழிவு ஏற்்டும்.  மளைத்துளியின் விட்டம் 
5 மிலலி மீட்டருக்கு யமல கபாணப்டும்.
ஆலஙகட்டி மை்ழ (Sleet)

முழுளமயபாகயவபா அலலது ்குதியபாகயவபா 
ஒளிபுகும் தன்ளமயுடன் கூடிய மிகச்சிறிய ்னி 
உருண்ளடயுடன் (Pellets) கூடிய மளைபச்பாழியவ 
ஆலங்கட்டி மளை என்று அளைக்கப்டுகிறது.

பனி (Snow)
உளறயும் நிளலக்கு கீைபாக நீர் சுருங்குதல 

ஏற்்டும்ய்பாது ்னிபச்பாழிவு ஏற்்டுகிறது.  
்குதியபாகயவபா, முழுளமயபாகயவபா ஒளி 
புகபா தன்ளமயுடன் கபாணப்டும் ்னித்துகள் 
்டிகங்களை ்னி என்று அளைக்கின்யறபாம்.  
இந்த ்னிப்டிகங்கள் ஒன்யறபாசடபான்று யமபாதிப 
்னிச்சீவலகைபாக (Snowflakes) உருபச்ருகின்றை.
கல்மைாரி மை்ழ (Hail)

இடியுடன் கூடிய புயல மற்றும் மளையுடன் 
கூடிய புயலின்ய்பாது  2 செ மீட்டருக்கு யமல விட்டம் 
உள்ை ்னிக்கட்டிகயை கல்மைாரி மை்ழ (Hail) என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.  இது திடநிளலயில கபாணப்டும் 
மளைபச்பாழிவபாகும் இபச்பாழிவின் ய்பாது சிறிய 
கட்டிகள் ய்பான்ற ்னித்துண்டுகள் விழுகின்றை.

இது கலமபாரிக்கட்டிகள் (hailstones) என்றும் 
அளைக்கப்டுகிறது. இது யவைபாண் ்யிர்களையும் 
மனித உயிர்களையும் ் பாதிக்கும் தன்ளம சகபாண்டது.

தகவல ய்ளை
இடியுடன் கூடிய கலமபாரி மளை கலமபாரி 

புயல எை அளைக்கப்டுகிறது. இது வபானிளல 
நிகழ்வுகளில மிகவும் அஞெத்ததக்கதபாகும். 
கலமபாரி மளை  தபாவரங்கள், மரங்கள் யவைபாண் 
்யிர்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனித உயிர்களை 
்றிக்கும் ஒரு ்லத்த இயற்ளக சீற்றமபாகும்.  

 3.6  மை்ழப்தபாழிவு (Rainfall)
ச்பாழிவின் மிக முக்கிய வளக மளைப 

ச்பாழிவபாகும். ஈரப்தம் சகபாண்ட கபாற்றுத் திரள்கள் 
யமயல உயர்த்தப்ட்டு யமகங்கைபாக உருவபாகி 
பின்பு நீர்த்துளிகைபாக புவிளய வந்தளடகின்றை.
 1	  சவப்ச் ெலை மளைபச்பாழிவு (Conventional 

Rainfall)
 2	  புயல/சூறபாவளி மளைபச்பாழிவு (or) வளிமுக 

மளைபச்பாழிவு (Cyclonic Rainfall (or) Frontal 
Rain fall)

 3	  மளலத்தடுபபு மளைப ச்பாழிவு (Orographic 
Rainfall) 

ஆகியை மளைபச்பாழிவின் ் லயவறு வளககள் ஆகும்.
1.  தேப்பச்சலன மை்ழப்தபாழிவு (Convectional 

Rainfall)(அ) 4 'மைணி' மை்ழப்தபாழிவு
்கல ச்பாழுதின் ய்பாது சூரியக் 

கதிர்வீச்சிைபால புவியின் யமற்்குதி அதிகமபாக 
சவப்ப்டுத்தப்டுகிறது. புவி யமற்்ரபபில 
உள்ை கபாற்று சவப்மளடவதபால விரிவளடந்து 
யமசலழும்புகிறது.
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குளிர்விக்கப்ட்டு சுருங்கி மளைபச்பாழிளவத் 
தருகின்றது.  இவ்வபாறு ச்றப்டுகின்ற 
மளைபச்பாழிவு மளலத்தடுபபு மளைப ச்பாழிவு 
(Orographic Rainfall) என்று அளைக்கப்டுகின்றது.

கபாற்று வீசும் திளெளய யநபாக்கி உள்ை 
மளலச்ெரிவு ‘காறறு வமைாதும் பககம்’ (Windward’ side) 
எைப்டுகிறது. இப்குதி அதிக மளைபச்பாழிளவ 
ச்றுகிறது. கபாற்று வீசும் திளெக்கு மறு்க்கம் உள்ை 
மளலச்ெரிவு ‘காறறு வமைாதாப் பககம்’ (Leeward side) 
எைப்டுகிறது.  இப்குதி மிகக் குளறந்த அையவ 
மளைளயப ச்றுகிறது. இது ‘மளை மளறவு’ 
பிரயதெம் எைவும் அளைக்கப்டுகிறது.

இந்தியபாவில அதிக மளைளயப 
ச்றும் இடம் சமௌசின்ரபாம். இது 
பூர்வபாச்ெல மளலயின் கபாற்று 
யமபாதும் ்க்கம் அளமந்துள்ைது. 

ஆைபால இம்மளலயின் கபாற்று யமபாதபா ்க்கம் 
அளமந்துள்ை ‘ஷிலலபாங்’ மிக குளறந்த அையவ 
மளைளயப ச்றுகிறது.  இளதப ய்பான்யற 
மும்ள்யும், பூைபாவும் அளமந்துள்ைை.

 3.7  ஈரப்பதம் (Humidity)
வளிமண்டலத்தில வபானிளலளயயும் 

கபாலநிளலளயயும் ்பாதிக்கும் ஒரு முக்கியமபாை 
கபாரணியபாக ஈரப்தம் உள்ைது. வளிமண்டலத்தில 
உள்ை நீரபாவியின் அையவ “ஈரப்தம்” 
ஆகும். வளிமண்டலத்தில நீரபாவியின் அைவு 
அதிகரித்தபால ஈரப்தத்தின் அைவும்  அதிகரிக்கும். 
வளிமண்டலத்தில உள்ை சமபாத்த நீரபாவியின் 
அைவு‘முழுளமயபாை ஈரப்தம்’ (absolute humidity) 
எைப்டும். வளிமண்டலத்தில உள்ை ஈரப்தம் 
அைவிற்கும் அதன் சமபாத்தக் சகபாள்ைைவிற்கும் 
உள்ை விகிதபாச்ெபாரயம ‘ஒபபு ஈரப்தம்’ (Relative 
humidity) எைப்டும்.

அங்கு தேப்பசலனக காறவ்றாட்ைம் உருவபாகிறது 
யமயல சென்ற கபாற்று குளிர்ச்சியளடந்து, சுருங்கி, 
யமகங்கைபாக உருசவடுத்து மளையபாக ச்பாழிகிறது. 
இது தேப்பச்சலன மை்ழ எைப்டுகிறது. 
சவப்ச்ெலைமளை புவியில நிலநடுக்யகபாட்டுப 
்குதிகளில மபாளல யவளைகளில அடிக்கடி 
நிகழ்கிறது. யமலும் சவப் மண்டலம், துளண சவப் 
மண்டலம் மற்றும் மித சவப் மண்டலங்களில 
யகபாளட கபாலங்களில  இவ்வளகயபாை மளை 
ச்பாழிகின்றது.

ntg;gr;ryd kiog;nghopT

kiog;nghopT

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

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

2.  சூ்றாேளி மை்ழப்தபாழிவு (அ) ேளிமுக மை்ழ 
(Cyclonic Rain fall or Frontal Rain fall)

#whtsp  / tspKf kiog;nghopT

அடர்த்தியபாை கபாற்றுத்திரள்கள் 
ஒருமுகப்டுத்தப்ட்டு பின்பு யமலயநபாக்கி சென்று 
சவப்ம் மபாறபா நிளலயிைபால குளிர்ச்சியளடந்து 
ச்பாழியும் மளை சூறபாவளி மளைபச்பாழிவு 
எைப்டுகிறது.

சவப் மற்றும் மிதசவப் மண்டலங்களில 
சூறபாவளி மளைபச்பாழிவு கிளடக்கின்றது. 
சவப்க்கபாற்றும், குளிர்க்கபாற்றும் ெந்திக்கும் 
எலளலயில நீரபாவி சுருங்கி மளைபச்பாழிளவத் 
தருகின்றது இது மிதசவப் ்குதிகளில வளிமுக 
மளை எைப்டுகிறது.
3. மை்லத்தடுப்பு மை்ழப்தபாழிவு (Orographic Rainfall)

மளலத் தடுபபு மளை நிலத்யதபாற்ற மளை 
எைவும் அளைக்கப்டுகிறது. ஈரப்தம் மிகுந்து வீசும் 
கபாற்று மளலச்ெரிவபால தடுக்கப்ட்டு யமலயநபாக்கி 
எழுகிறது. இவ்வபாறு எழுந்த கபாற்று பின்ைர் 
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கபாற்றின் ஒபபு ஈரப்தம் நூறு 
ெதவிகிதமபாக இருக்கும்ய்பாது 
கபாற்று பூரித நிளலளய 
அளடகிறது. இந்நிளலயில 
கபாற்று நீரபாவிளய உறிஞெபாது. 

இந்தப பூரிதநிளலளய “பனிவிழுநி்ல”  
(Dew point) எைப்டுகிறது. ஈரப்தத்ளத 
அைப்தற்கு ஈரப்பதமைானி (Hygrometer) அலலது 
ஈர உலர்ககுமிழ தேப்பமைானி (Wet and dry bulb) 
்யன்்டுத்தப்டுகிறது.

மீள்பார்்ே
�  பூமிளயச்சுற்றி  வபாயுக்கைபால ஆை சமலலிய 

அடுக்ளகயய வளிமண்டலம் என்கியறபாம்.
� ளநட்ரஜன் (78%) மற்றும் ஆக்சிஜன் (21%) 

ஆகியளவ வளிமண்டலத்தில கபாணப்டும் 
முக்கியமபாை வபாயுக்கள் ஆகும்.

� வளிமண்டலம், கீைடுக்கு, மீள் அடுக்கு, 
இளடயடுக்கு, சவப் அடுக்கு மற்றும் 
சவளியடுக்கு எனும் ஐந்து அடுக்குகைபாகக் 
கபாணப்டுகின்றை.

� சவப்க் கடத்துதலபால வளிமண்டலம் 
சவப்மளடகிறது.

� வபாயுவின் கிளடமட்ட நகர்யவ கபாற்று  எை 
அளைக்கியறபாம்.

� கபாற்று ச்பாதுவபாக உயரழுத்த 
மண்டலங்களிலிருந்து குளறவழுத்த 
மண்டலங்களை யநபாக்கி  வீசும்.

� கபாற்றுகள் நபான்கு வளகப்டும். அளவ, 
யகபாள்கபாற்றுகள், கபாலமுளறக்கபாற்றுகள், 
மபாறுதலுக்குட்்ட்ட கபாற்றுகள் மற்றும் 
தலக்கபாற்றுகள்.

� தபாழ்வழுத்தப்குதிளய உயரழுத்தப்குதி 
சுற்றி இருப்யத சூறபாவளி (Cyclone) என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.

� உயர் அழுத்தப ்குதிளயச் சுற்றி 
தபாழ்வழுத்தப்குதி இருப்து எதிர்ச்சூறபாவளி 
(Anti Cyclone) என்று அளைக்கப்டுகிறது.

� கண்ணுக்குத் சதரியும் சுருங்கிய நீரபாவி 
கபாற்றில மிதப்ளதயய யமகங்கள் என்கியறபாம்.

� அளைத்து ச்பாழிவுகளும் யமகங்களிலிருந்து 
உருவபாகின்றை.

� உயரத்திளை அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு 
யமகங்கள் யமலமட்ட யமகங்கள், இளடமட்ட 

 ்யிற்சி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. _______________உயிர்வபாை 
இன்றியளமயபாத வபாயுவபாகும்.
அ) ஹீலியம்  
ஆ)  கபார்்ன்-ளட ஆக்ளெடு
இ) ஆக்சிஜன் 
ஈ) மீத்யதன்

2.  வளிமண்டலத்தில கீைபாக உள்ை அடுக்கு  
_______________ ஆகும்.
அ) கீைடுக்கு ஆ) மீள் அடுக்கு
இ) சவளியடுக்கு ஈ) இளடயடுக்கு

3.  _______________ வபாசைபாலி அளலகளை 
பிரதி்லிக்கிறது.
அ) சவளியடுக்கு ஆ) அயை அடுக்கு
இ) இளடயடுக்கு ஈ) மீள் அடுக்கு

4. வபாயு நிளலயிலிருந்து திரவ நிளலக்கு 
நீரபாைது மபாறுகின்ற செயல்பாட்டிளை 
_______________ என்று அளைக்கியறபாம்.
அ) ச்பாழிவு 
ஆ) ஆவியபாதல
இ) நீரபாவிபய்பாக்கு 
ஈ) சுருங்குதல 

5. _________ புவியின் முக்கிய ஆற்றல 
மூலமபாகும்.
அ) சூரியன் 
ஆ) ெந்திரன்
இ) நட்ெத்திரங்கள் 
ஈ) யமகங்கள்

6.  அளைத்து வளக யமகங்களும் 
_______________ ல கபாணப்டுகிறது.
அ) கீைடுக்கு
ஆ) அயை அடுக்கு
இ) இளடயடுக்கு
ஈ) யமலடுக்கு

முழுளமயபாை ஈரப்தம் (Absolute humidity) என்்து 
ஒவ்சவபாரு கைமீட்டர் கபாற்றிலும் எத்தளை 
கிரபாம் நீரபாவி உள்ைது என்்தபாகும். ஒபபு ஈரப்தம் 
என்்து ெதவிகிதத்தில கணக்கிடப்டுகிறது.

யமகங்கள், கீழ்மட்ட யமகங்கள் என்று மூன்று 
வளககைபாக பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.

� ெபாரல, மளைபச்பாழிவு, ்னி, ஆலங்கபாட்டி 
மளை, கலமபாரி மளை ஆகியளவ ச்பாழிவின் 
வளககைபாகும். 
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7.  _______________ செம்மறி ஆட்டு யமகங்கள் 
என்று அளைக்கப்டுகிறது.
அ) இளடப்ட்ட திரள் யமகங்கள்
ஆ) இளடப்ட்ட ்ளட யமகங்கள்
இ) கபார்்ளட யமகங்கள்
ஈ) கீற்றுப்ளட யமகங்கள்

8.  ் ருவக்கபாற்று என்்து _______________.
அ) நிலவும் கபாற்று
ஆ) கபாலமுளறக் கபாற்றுகள்
இ) தலக்கபாற்று
ஈ) யமற்கண்ட எதுவுமிலளல

9. ்னித்துளி ்னிப்டிகமபாக இருந்தபால 
_______________ என்று அளைக்கின்யறபாம்.
அ) உளற்னி  ஆ) மூடு்னி
இ) ்னி   ஈ) ஆலங்கட்டி

10.   _______________ புயலின் கண் என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.
அ) அழுத்தம்  ஆ) கபாற்று
இ) சூறபாவளி  ஈ) ்னி

11. கபாற்றின் செங்குத்து அளெவிளை 
_______________ என்று அளைக்கின்யறபாம்.
அ) கபாற்று   ஆ) புயல
இ) கபாற்யறபாட்டம்  ஈ) நகர்வு

II. தபாருத்துக
1. வபானிளலயியல - கபாற்றின் யவகம்
2. கபாலநிளலயியல - கபாற்றின் திளெ
3. கபாற்று யவகமபானி - கீற்று யமகம்
4. கபாற்று திளெமபானி - கபாலநிளல ் ற்றிய ் டிபபு
5. ச்ண் குதிளர வபால - வபானிளல ் ற்றிய ் டிபபு

6. கபாற்று 
யமபாதபாப்க்கம் - ஆஸ்தியரலியபா

7. விலலி விலலி - மளை மளறவுப ்குதி

III.  சுருககமைான வி்ையளி
1.  வளிமண்டலம் - வளரயறு?
2.   கபாலநிளலளயப ்பாதிக்கும் கபாரணிகள் 

யபாளவ?
3.  சவப்த் தளலகீழ் மபாற்றம் - சிறுகுறிபபு வளரக.
4.  வளிமண்டலத்ளத சவப்மபாக்குகின்ற 

செயலமுளறகளை – விைக்குக.
5. யகபாள் கபாற்றுகளின் அளமபள் விைக்குக?

6. சிறு குறிபபு வளரக. 
  அ) வியபா்பாரக்கபாற்றுகள் 
  ஆ) கர்ஜிக்கும் நபாற்்துகள்
7. யமகங்கள் எவ்வபாறு உருவபாகின்றை?
8. மளைபச்பாழிவின் வளககள் யபாளவ?
9.  சிறு குறிபபு வளரக- 

அ) ெபாரல ஆ) மளை
இ) ்னி ஈ) ஆலங்கட்டி உ) சவப்மபாதல

IV. காரணம் கூறுக
1. நிலநடுக்யகபாட்டு தபாழ்வழுத்த மண்டலம் ஒரு 

அளமதிப ்குதி.
2. யமகமூட்டத்துடன் இருக்கும் நபாள்களை 

விட யமகமிலலபாத நபாள்கள் சவப்மபாக 
இருக்கிறது.

3.  மூடு ்னி ய்பாக்குவரத்துக்கு ஆ்த்தபாக 
உள்ைது.

4.  சவப்ச்ெலை மளை 4 மணி மளை என்று 
அளைக்கப்டுகிறது. 

5.  துருவக் கீளைக்கபாற்றுகள் மிகக் 
குளிர்ச்சியபாகவும், வறண்டும் 
கபாணப்டுகின்றை.

V. வேறுபடுத்துக
1. வபானிளல மற்றும் கபாலநிளல
2. நிலக்கபாற்று மற்றும் கடற்கபாற்று
3.  கபாற்று யமபாதும் ்க்கம் மற்றும் கபாற்று யமபாதபாப 

்க்கம்
4.  சவப்ச்சூறபாவளி மற்றும் மித சவப்ச் 

சூறபாவளி
VI. விரிோன வி்ையளி
1. வளிமண்டலத்தின் அளமபள்ப ்ற்றி ஒரு 

்த்தியில எழுதுக?
2. நிளலயபாை கபாற்றுகளின் வளககளை 

விைக்குக.
3. யமகங்களின் வளககளை விவரி.
4. சூறபாவளிகள் எவ்வபாறு உருவபாகின்றை? 

அதன் வளககளை விவரி.
5. ச்பாழிவின் வளககளை விவரி.
VII. தசயல்பாடு
1. வளிமண்டல அடுக்குகளில கபாணப்டும் 

யமகங்களைப ்டம் வளரக.
2. யமகங்கள் மற்றும் மளைக்குத் சதபாடர்புளடய 

்ைசமபாழிகளைச் யெகரிக்கவும்.
3. “யமகங்கள்” மற்றும் “மளை” ்ற்றி கவிளத 

எழுதுக.
4. தங்கள் ்குதியில ஒருவபார கபாலத்திற்கு 

வபாைத்தில உள்ை யமகங்களின் வடிவம் 
மற்றும் வண்ணங்களை உற்று யநபாக்கி 
அறிக்ளக தயபார் செயக.
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5. மளை மபானி, கபாற்று திளெ மபானி இயங்கும்
மபாதிரிகளை உருவபாக்குக.

6. ்ட்ளட விைக்கப்டம் வளரக
அ)  கன்னியபாகுமரி, புதுசடலலி, அலகபா்பாத்

மற்றும் இட்டபாநகர்  இடங்களின் ஒரு நபாள் 
சவப் அைளவ யெகரிக்கவும்.

ஆ)  சஜயெலமர் (இரபாஜஸ்தபான்), சமௌசின்ரபாம் 
(யமகபாலயபா), நபாகப்ட்டிைம், யகபாயம்புத்தூர் 
ஆகியவற்றின் ஒரு நபாள் மளை அைவின் 
தரவுகளைச் யெகரிக்கவும்.

7. அரும்பும் வபாைவியலபாைரபாக ஆகுக.
தங்கள் ்குதியின் ஒருவபார கபாலத்தில நிகழும்
வபானிளல நிகழ்வுகளை ்திவு செயக.

 வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Meteorology Dr. A. Natarajan. The tamil nadu

text book society, chennai, tamil nadu. First

edition april 1973, Climatology.

2. Climatology Dr. K. Kumarasamy. Grace

publications, kumbakonam, Tamil nadu.

்னிப்பாளற வீழ்ச்சியபால ஏற்்டும் 
நிலத்யதபாற்றத்ளத அறியவபாமபா!

இளணயச் செயல்பாடு
்னிப்பாளற அளமவுகள் - உருகு நிளல 

்டிகள்:

்டி 1: சகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீட்ளடப ்யன்்டுத்தி ‘Glaciers flash  
file’ ஐ தரவிறக்கம் செயயவும்.

்டி 2: ‘Glacier type’ சதரிவு செயது அம்பு குறியீட்டின் மூலம் மபாற்றி ்னிப்பாளற ஏற்்டுத்தும் 
நில யதபாற்றங்களை அறியவும்.

்டி 3: ‘Anatomy of Glaciers’ ஐ சதரிவு செயது ் னிப்பாளறயின் இயங்குரு ் டத்ளத இயக்கவும்.
்டி 4: ‘Glacier Erosion’ மற்றும் ‘Move Glacier’ ச்பாத்தபாளைப ்யன்்டுத்தி ்னிப்பாளற 

வ டபால
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         அறிமுகம்
ப ா ன ற க த க ா ்ள ம் ,  ே ா யு க வ க ா ள ம் , 

நீர்கவகாளம் மற்றும் உயிர்கவகாளம் ஆகிய 
நான்னகயும் உள்்ளடககியதத நம் புவிகதகா்ளம் 
என்பனத நாம் அறிதவாம்.  பானறகதகா்ளம் 
மற்றும் வாயுகதகா்ளத்னதப் பற்றி நாம் முந்னதய 
பாடஙகளில படித்துள்த்ளாம்.  இப்பாடத்தில 
நீரகதகா்ளம் மற்றும் உயிரகதகா்ளம் குறித்து 
அறிந்து ்காள்தவாம்.

 4.1  நீர்கவகாளம்
இயற்னக வ்ளஙகளில மிகவும் முககியத்துவம் 

வாய்ந்ததாகவும் தவிரகக இய்லாத ஒன்றாகவும் 
நீர வி்ளஙகுகிறது.  புவிகதகா்ளத்தில நீரவ்ளம் 
மிகுந்து காணப்படுவதால இது “நீலகவகாளம்” 
என்று அனைககப்படுவதுடன் தனித்துவம் வாய்ந்த 
தகா்ளாகவும் திகழகின்றது. நீரகதகா்ளம் புவியில 
காணப்படும் நீரின் பலதவறு நின்லகன்ள 
உள்்ளடககியது. புவியின் அனனத்து நீர 
நின்லகன்ளயும் தன்னுள் ் காணடது நீரகதகா்ளம் 
ஆகும்.  புவியின் தமற்பரப்பில 97 சதவிகித 
நீரானது கடல நீராகவும் 3 சதவிகித நீரானது 
பனிப்பானறக்ளாகவும், பனி முகடுக்ளாகவும் 
ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் கு்ளஙக்ளாகவும், நி்லத்தடி 
நீராகவும், ஒரு சிறு பகுதி காற்றில நீராவியாகவும் 
காணப்படுகிறது.

 4.2  நீர்ச் சுழறசி

�� ����த�

ஆ�யாத�

��� �ழ��

ெபா�த�

புவியின் நீரானது, நின்லத்த தன்னமயற்ற, 
நகரும் தன்னமயுனடயதாகும்.  
புவியின் மீது தமலும், கீழும் 
நீரின் இயககம் ்தாடரசசியாக 
நனட்பறுவதத நீரியல சுைற்சி 
எனப்படும்.  ஆவியாதல், 
நீர்சுருஙகுதல் மற்றும் 
மை்ழப்தபாழிவு ஆகிய இம் 
மூன்றும் இசசுைற்சியின் முககிய ் சயலபாடுக்ளாகும்.  
நீரானது தன் நின்லனயத் ்தாடரந்து மாற்றிக 
்காணதட இருககும்.  (எ.கா. பனிககட்டி, நீர, நீராவி).  
இந்நிகழவானது கணணினமககும் தநரத்தில 
நனட்பற்லாம் அல்லது மிலலியன் ஆணடுகள் 
நனட்பற்லாம் .

புவியில காணப்படும் நீரவ்ளத்தினன 
�ன்னீர் மற்றும் உேர்நீர் என 
இருபிரிவுக்ளாகப் பிரிகக்லாம்.

நீர்கவகாளம்
4

அலகு

 � நீரின் முககியத்துவம் பற்றி புரிந்து ்காள்ளுதல
 � நன்னீர மற்றும் கடல நீரின்  பரவல மற்றும் பயன்கள் பற்றி அறிதல 
 � கட்லடி நி்லத்ததாற்றம் குறித்து புரிந்து ்காள்ளுதல
 � ்பருஙகடல இயககஙகள் பற்றி கற்றறிதல
 � கடல வ்ளஙகள் பற்றியும் அதன் பாதுகாப்பு பற்றியும் அறிதல

கற்றலின் தநாககஙகள்:
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207 4. நீரகதகா்ளம்

 4.3  �ன்னீர்   
்பருஙகடல மற்றும் கடல நீதராடு 

ஒப்பிடும்தபாது உவரப்பின் சதவீதம் மனைநீரில 
மிகககுனறவாக இருப்பதால, மனைநீர தூய்னமயான 
நீராகக கருதப்படுகிறது.  இதனால இது நன்னீர 
என்று அனைககப்படுகிறது.  நன்னீரின் ் பரும் பகுதி 
உனறந்த நின்லயில பனிககவினகக்ளாகவும், 
(Icecap) பனியாறுக்ளாகவும் (Glaciers) 
காணப்படுகிறது.  சுமார 1% அ்ளவு நீரானது 
ஆறுகள், நீதரானடகள், ஏரிகள் மற்றும் கு்ளஙகளில 
நீரம நின்லயில காணப்படுகிறது.  புவியின் 
தமற்பரப்பில உள்்ள நீரானது நீரக்காள் பானறகள் 
வழியாக ஊடுருவிச ்சன்று நி்லத்தின் அடியில 
தசமிககப்படுகிறது.  இது நிலத்தடி நீர் என்று 
அனைககப்படுகிறது.

தகேல் வப்ழ
'ஆயிரம் ஏரிகளின் நி்லம்’, என்று பின்்லாந்து 
அனைககப்படுகிறது.  அஙகு 1,87,888 ஏரிகள் 
காணப்படுகின்றன.

நி்லத்தின் அடிப்பகுதியில 
உள்்ள நீரின் தமலமட்ட 
நின்லதய நிலத்தடி நீர்மைட்ைம் 
என்கிதறாம். (Water table)
நீர, நீரக்காள்பானறகளின் 

வழியாக ஊடுருவிச ்சன்று, நீர உட்புகாப் 
பானறயின் தமலபகுதியில ததஙகி நிற்கும் பகுதி 
நீர்கதகாள்படு்க (Aquifers) என்கிதறாம்.

 4.4  தபருஙகைல்கள்   

கணடஙகள் மற்றும் கடலகள் வட மற்றும் 
்தன் அனரகதகா்ளஙகளில ஒதர சீராகப் 
பரவியிருககவிலன்ல.  வட அனரகதகா்ளம் 
61% நி்லப்பரப்னபயும் ்தன் அனரதகா்ளம் 
81% நீரப்பரப்னபயும் ்காணடுள்்ளது.  நி்லம் 
மற்றும் நீரப்பரவலின் அடிப்பனடயில வட 
அனரகதகா்ளம் நிலஅ்ரகவகாளம் என்றும் ்தன் 
அனரகதகா்ளம், நீர் அ்ரகவகாளம் என்றும் 
அனைககப்படுகின்றன.அதிக அ்ளவி்லான உணவு 
மற்றும் கனிம வ்ளஙகன்ளக ்காணடிருப்பதால 
கடலகளும் ்பருஙகடலகளும் புவிகவகாளத்தின் 
ேளகிணணமைாகக கருதப்படுகிறது.

தற்தபாது புவியில காணப்படும் முககிய 
கடலகள் மற்றும் ்பருஙகடலகளின் பரவல 
வனரபடத்தில ்காடுககப்பட்டுள்்ளன.

���ேகாள�

�ல� ம��� ��� ேகாள�க�

�ல�ேகாள�

உயர்சிந்த்ன
புவி 71% நீரால சூைப்பட்டிருந்தாலும் மனித 
பயன்பாட்டிற்கு மிகசசிறிய அ்ளவித்லதய நீர 
கினடககிறது. ஏன்?
்பருஙகடலகள் உவரப்பாக இருககின்றன. ஏன்?

சில்வியா ஏர்ல் என்பவர 
அ்மரிககாவின் புகழ்பற்ற 
கடல ஆராய்சசி நிபுணர ஆவார.  
கடலவாழ உயிரினஙகளின் 
பாதுகாப்பிற்காக இவர 

தமற்்காணட முயற்சிகன்ளப் பாராட்டி ‘தி னடம் 
இதழ’, இவருககு ‘தகா்ளத்தின் கதாநாயகன்’ என்ற 
பட்டத்னத முதன்முதலில வைஙகிச சிறப்பித்துள்்ளது.

பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பற்ற கடல 
ஆராய்சசியா்ளரான ஜாககுதேல் யுதேஸ 
காஸவைாவ் (1910-1997), ஆழகடலினனப் பற்றி 
மிக விரிவான ஆராய்சசிகன்ள தமற்்காணடு 
வந்துள்்ளார.  இவர பிரான்ஸ் நாட்டின் 
கடற்பனடயில தகவல தசனவ பிரிவில 
பணியாற்றிய கா்லத்தில ஷாஙகாய், ஜப்பான் 
மற்றும் தசாவியத் ரஷயா தபான்ற நாடுகளுககுப் 
பலதவறு பணிகளுககாக அனுப்பப்பட்டார.  
1945ல ‘தபாரின் சிலுனவ’ என்ற விருதும் 1985ல 
அ்மரிகக அதிபரின் சுதந்திரத்தின் பதககமும் 
வைஙகப்பட்டு ்க்ளரவிககப்பட்டார.

4.4.1 கைலடி நிலத்வதாற்றஙகள்
கட்லடிப் பரப்பில பலதவறு 

விதமான நி்லத் ததாற்றஙகள் 
க ா ண ப் ப டு கி ன் ற ன .  
அனவயாவன,
அ. கணடத்திட்டு (Continental 

shelf)
ஆ. கணடசசரிவு (Continental 

slope)
இ. கணட உயரசசி (Continental rise)
ஈ. கட்லடி சம்வளிகள் அல்லது அபிசல சம்வளி 

(Deep sea flair / Abyssal Flair)
உ. கடல பள்்ளம் அல்லது அகழிகள் (Ocean deep)
ஊ. கட்லடி மன்லத்்தாடரகள் (Oceanic ridge)
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சுரஙக நடவடிகனககள் தமற்்காள்வதற்கும் 
சிறந்த இடமாக வி்ளஙகுகின்றது.  (எ.கா.) அரபிக 
கடலில அனமந்துள்்ள ‘மும்னபனெ’.

ஒ என் ஜி சி 
எண்ணய் மற்றும் 
இயற்னக எரிவாயு 
நிறுவனம் இந்தியாவின் 
எண்ணய் மற்றும் இயற்னக எரிவாயு குறித்த 
ஆய்வுகன்ளயும் உற்பத்தினயயும் தமற்்காணடு 
வரும் மிகப் ்பரிய நிறுவனமாகும். ‘மும்னப 
னெ’ பகுதியில 20 மிலலியன் டன் எண்ணய் 
மற்றும் எரிவாயு இருப்பதாக சமீபத்திய 
மதிப்பீடுகள் ்தரிவிககின்றன.

புவித்ததாைர்பு

ஆ. கணைச்சரிவு
கணடத்திட்டின் விளிம்பிலிருந்து வன் 

சரிவுடன் ஆழகடன்ல தநாககிச சரிந்து 
காணப்படும் பகுதிதய கணடசசரிவாகும். இது 
கணட தமத்லாட்டிற்கும், கட்லடி தமத்லாட்டிற்கும் 
இனடயில ஒரு எலன்லனய உருவாககுகின்றது. 
வன்சரிவினனக ்காணடிருப்பதால படிவுகள் 
எதுவும் இஙகுக காணப்படுவதிலன்ல. கைலடிப் 
பள்ளத்தாககுகள் மற்றும் அகழிகள் காணப்படுவது 
இப்பகுதியின் சிறப்பம்சஙக்ளாகும். சூரிய ஒளி 
மிகக குனறந்த அ்ளதவ ஊடுருவிச ்சலவதால 
தேப்பநி்ல மிகககு்்றோகவே உள்்ளது. இதனால 
இப்பகுதியில வாழும் கடலவாழ உயிரினஙகளில 
வ்ளரசினத மாற்றம் ்மதுவாகதவ நனட்பறுகிறது.
இ. கணை உயர்ச்சி

கணடசசரிவின் தனரப்பகுதியில ் மன்சரினவக 
்காணட படிவுகள் காணப்படுகின்றன. கணடச 
சரிவிற்கும் கட்லடிச சம்வளிககும் இனடயில 
காணப்படும் இந்நி்லத்ததாற்றதம கணட உயரசசி 
ஆகும். நி்லத்தில காணப்படும் வணடல விசிறிகன்ளப் 
தபான்தற கட்லடியிலும் ேணைல் விசிறிக்ள 
இப்பகுதி ்காணடுள்்ளது.

அ. கணைத்திட்டு
நி்லத்திலிருந்து கடன்ல தநாககி ்மன்சரிவுடன் 

கடலில முழகியுள்்ள ஆைமற்ற பகுதிதய கணடத்திட்டு 
எனப்படுகிறது.  ்பரும்பாலும் இப்பகுதிகள் 
்மன்சரினவக ்காணட சீரான கடற்படுனகயாகும்.

கணடத்திட்டு பின்வரும் காரணஙகளினால 
மிகவும் முககியத்துவம் வாய்ந்ததாகக கருதப்படுகிறது.
• கணடத்திட்டு ஆைமற்ற பகுதியாக இருப்பதினால 

சூரிய ஒளி நன்கு ஊடுருவிச ்சலகின்றது.  
இது கடற்புற்கள், கடற்பாசி மற்றும் பி்ளாஙடன் 
தபான்றனவ நன்கு வ்ளரவதற்குச சாதகமாக 
உள்்ளது.  இதனால இப்பகுதிகள் உ்லகின் 
தசழிப்பான மீன்பிடித்தளஙகளுள் ஒன்றாக 
உள்்ளது. (எ.கா.) நியூபவுணட்லாந்தில் உள்்ள 
‘கிராணட் பாஙக’ (The Grand Bank).

• கணடத்திட்டுகள் மிக அதிக அ்ளவு 
கனிமஙகன்ளயும் எரிசகதி கனிமஙகன்ளயும் 
்காணடுள்்ளது.  இப்பகுதி ஆழதுன்ளக 
கிணறுகள் மூ்லம் எண்ணய் எடுப்பதற்கும் 
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209 4. நீரகதகா்ளம்

ஈ. ஆழகைல் சமைதேளி
ஆழகடல சம்வளி அல்லது அபி்சல சம்வளி 

என்பது ஆழகடலில காணப்படும் கட்லடிச சம்வளி 
ஆகும். இனவ கணட உயரசசியிலிருந்து மத்தியக 
கட்லடி மன்லத்்தாடரகள் வனர பரவி உள்்ளது. 
தமலும், சீராக உள்்ள எவவிதத் ததாற்றஙகளும் அற்ற 
்மன்சரினவக ்காணட பகுதியாகும். ்பாதுவாக 
இசசம்வளிகள் ஆறுகளினால ்காணடுவரப்பட்ட 
களிமண, மணல மற்றும் வணடலக்ளால 
உருவாககப்பட்ட அடரந்த படிவுக்ளால ஆனது. அபிசல் 
குன்றுகள், கைல் குன்றுகள், கைல்மைட்ை குன்றுகள், 
பேளப்பா்்றகள் மற்றும் ேட்ைப்பேளத்திட்டுகள் 
(Atolls) ஆகியன இசசம்வளியின் தனித்துவம் 
வாய்ந்த நி்லத்ததாற்றஙக்ளாகும்.

அட்்லாணடிக மற்றும் 
இந்தியப் ்பருஙகடலில 
காணப்படும் கட்லடிச 
சம்வளிகள் பசிபிக 
்பருஙகடலில காணப்படும் 

சம்வளிகன்ளவிட மிகவும் பரந்து 
காணப்படுகின்றன. ஏ்னனில மிப்்பரிய 
ஆறுகளுள் ப்ல இககடலகளில க்லப்பதனால 
கட்லடிச சம்வளிகள் பரந்து  காணப்படுகின்றன. 
(எ.கா) அதமசான், கஙனக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா.

உ. கைலடிப் பள்ளம் / அகழிகள்
்பருஙகடலின் மிக ஆைமானப் பகுதி 

அகழி ஆகும். இது ்மாத்தககட்லடிப் பரப்பில     
7 சதவீதத்திற்கு தமல காணப்படுகிறது. அகழியில 
நீரின் ்வப்பநின்ல உனறநின்லனய விட சற்று 
அதிகமாக இருககும். படிவுகள் ஏதும் இல்லாததினால, 
்பரும்பா்லான அகழிகள் வன்சரிவுடன் ‘v’ வடிவத்தில 
காணப்படுகின்றன. ்பரும்பாலும் வலினமயான 
நி்ல அதிரவுகளின், நில�டுகக வமைல்்மையப்புள்ளி 
(Epicentre)  இஙகுக காணப்படுகின்றது. 

ஊ. கைலடி மை்லத் ததாைர்கள்
கட்லடியில காணப்படும் ்தாடரசசியான 

மன்லத்்தாடரகள் கட்லடி மன்லத் ்தாடரகள் 
எனப்படுகின்றன. இனவ இரணடு நி்லத்தட்டுகள் 
வி்லகிச ்சலவதினால உருவாகின்றன. இனவ 
இ்ளம்பசாலட் பானறக்ளால ஆனனவ.  புவி 
நி்லத்ததாற்றஙகளில இம்மன்லத் ்தாடர மிக 
விரிந்தும் தனித்தும் காணப்படும் நி்லத்ததாற்றமாகும்.  
மத்திய அட்்லாணடிக மன்லத் ்தாடரும், கிைககு 
பசிபிக மன்லத் ்தாடரும் கட்லடி மன்லத் 
்தாடரகளுள் நன்கு அறியப்பட்டனவக்ளாகும்.

‘பாத்ததாம்கள்’(Fathoms)  கடலின் 
ஆைத்னத அ்ளவிடக கூடிய ஓர அ்லகு.
சம ஆைகதகாடு (Isobath)  ஒதர 

அ்ளவி்லான ஆைம் ்காணட இடஙகன்ள 
வனரபடத்தில இனணககும் கற்பனனக தகாடு.
சம உவரப்புகதகாடு (Isohaline)  ஒதர 
அ்ளவி்லான உப்புத்தன்னம ் காணட பகுதிகன்ள 
வனரபடத்தில இனணககும் கற்பனனக தகாடு.

மத்திய அட்்லாணடிக மன்லத் ்தாடர

வ

4.4.2   தபருஙகைல் நீரின் இயககஙகள் 
Movement of the Ocean Water

கடல நீரானது இயஙகிக ்காணதட 
இருககிறது. ்வப்பநின்ல, உவரப்பியம், அடரத்தி, 
சூரியன், நி்லவின் ஈரப்பு சகதி மற்றும் காற்று 
தபான்றனவ இவவியககஙகள் ்தாடரந்து 
கினடமட்டமாகவும், ்சஙகுத்தாகவும் நனட்பறக 
காரணமாக இருககின்றன.

உ்லகின் மிக ஆைமான 
கட்லடி “உறிஞசித்துன்ளககு 
டிராகன் துன்ள” என்று ்பயர.  
அப்பகுதியில வாழும் மீனவரகள் 

இதனன ‘்தன் சீனககடலின் கண’ என 
அனைககின்றனர.
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(அ) அ்லகள்  (Waves)
கடலநீர இயககஙகளில அன்லகத்ள மிகவும் 

வலினம வாய்ந்தனவயாகக கருதப்படுகின்றன. 
காற்று கடலின் தமற்பரப்பில வீசும்தபாது 
சிற்றன்லகன்ள உருவாககின்றன. காற்றின் தவகம், 
அது நீடிககும் கா்லம் மற்றும் அதன் தினசனயப் 
்பாறுத்து அன்லகளின் உயரம் அனமகின்றது. 
சி்ல தநரஙகளில ஆழகடலில ஏற்படும் நி்ல 
அதிரவுகளினாலும் அன்லகள் உருவாகின்றன. 
இவவனக அன்லகள் அதிக தசதத்னத ஏற்படுத்தும் 
ஆழிப்தபரன்லக்ளாகும் (Tsunami).

அன்ல நீர வீழும் தபாது 
ஏற்படும் ஆற்றன்ல வினசப்்பாறி 
உருன்ள (hydro turbines) 
்காணடு மின்சகதி உற்பத்தி 

்சய்யப்படுகின்றது. இந்தியாவில தகர்ளக 
கடற்கனரயில உள்்ள விழிஞசியம் மற்றும் 
அந்தமான் நிகதகாபார தீவுகளில அன்லயாற்றல 
மின் உற்பத்தி நின்லயஙகள் நிறுவப்பட்டுள்்ளன.

ஆ) ஓதஙகள் (Tides)
சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈரப்பு 

வினசயின் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கா்ல 
இனட்வளியில கடலநீர உயரந்து தாழவது 
ஒதஙகள் எனப்படுகின்றன. இனவ உயர் ஓதஙகள் 
(Spring tides) மற்றும் தாழ ஓதஙகள் (Neap tides) என 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

புவி, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் 
ஒவர வ�ர்கவகாட்டில் வரும்்பாழுது, சூரியன் 
மற்றும் சந்திரனின் கூட்டு ஈரப்பு வினசயானது 
கடலின் தமற்பரப்பு அன்லகன்ள வலுவனடயச 
்சய்து உயர அன்லகன்ள உருவாககுகின்றன. 
இவவுயரமான அன்லக்ளால உயர ஓதஙகள் 
ஏற்படுகின்றன. இனவ அமைாோ்ச மைறறும் முழு 
நிலவு தினஙகளில் ஏற்படுகின்றன.

புவி, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் தசஙகுத்துக 
வகாணத்தில் வரும்தபாது இவற்றின் ஈரப்பு 
வினசயானது ஒன்றுக்கான்று எதிராகச 
்சயலபடுவதினால உயரம் குனறவான அன்லகள் 
உருவாகின்றன. இவவுயரம் குனறவான அன்லகள், 
தாழ ஓதஙகள் எனப்படுகின்றன.

இரணடு உயர ஓதஙகளுககு இனடதய தாழ 
ஓதஙகள் ஏற்படுகின்றன. சந்திரனின் முதல் மற்றும் 
இறுதி கால் பகுதியில் அதாவது மாதத்தில இரணடு 
முனற இவதவாதஙகள் ஏற்படுகின்றன.

இந்தியாவில காம்தப 
வன்ளகுடா, கட்ச வன்ளகுடா 
ம ற் று ம் 
சு ந் த ர வ ன 

சதுப்பு நி்லப் பகுதிகள் 
ஓதசகதி உற்பத்தி ்சய்ய 
சாத்தியக கூறுகள் நினறந்த 
மணட்லஙக்ளாக அறியப்பட்டுள்்ளன.

்பரும்பா்லான நாடுகளின் 
கடல எலன்ல என்பது அவற்றின் 
கடற்கனரயில இருந்து 12 கடல 
னமலகள் (Nautical miles) என 

கணககிடப்படுகிறது. 2013-ல கடல சட்டத்தின் 
மீதான மாநாடு நனட்பற்றதபாது ஒவ்வாரு 
நாட்டிற்குமான கடல னமலகன்ள ஐ.நா சனப 
நிரணயம் ்சய்தது. அதன்படி தஜாரடான் 
மற்றும் பா்லவ நாடுகளுககு 3 கடல 
னமலகளும், ்பனின், காஙதகா குடியரசு 
எலசாலவடார ்பரு மற்றும் தசாமாலியா 
நாடுகளுககு 200 கடல னமலகளும் 
நிரணயம் ்சய்தது.

     கைல் எல்்லகள்

இ) கைல் நீவராட்ைஙகள்
்பருஙகடலகளின் தமற்பரப்பிலும் அதன் 

அடி ஆைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தினசயில நகரும் 
நீரினன கடல நீதராட்டம் என்று அனைககின்தறாம். 
்பருஙகடல நீதராட்டஙகள் வட அனரகதகா்ளத்தில 
கடிகார தி்சயிலும் ததன் அ்ரகவகாளத்தில் 
கடிகார தினசககு எதிர தினசயிலும் நகருகின்றன.

கடல நீதராட்டஙகன்ள உருவாககும் 
காரணிகள்

• புவியின் சுைற்சி 
• வீசும் காற்று
•  கடல நீரின் ்வப்பம் மற்றும் 

உவரப்பியத்தில உள்்ள தவறுபாடு

ெபௗ�ண�

உய�ம�ட ஓத�

��ய ஓத� ச�ர ஓத� 

அமாவாைச

��ய�

தா�ம�ட ஓத�

�ல�� �த� கா�ப��

ச�ர ஓத�

��ய ஓத�
��ய�

�ல�� ��றாவ� கா�ப��

ஓதஙகளின் வனககள்
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211 4. நீரகதகா்ளம்

ததனவகன்ளப் பூரத்தி ்சய்வதில கடலவ்ளஙகள் 
முககியப் பஙகாற்றுகின்றன. ப்லதரப்பட்ட கடலவாழ 
உயிரினஙகள் உணவு, மருத்துவம், அைகுசாதனப் 
்பாருட்கள் மற்றும் ்தாழிற்துனறகளில 
பயன்படுகின்றன. ஆற்றல, கனிமவ்ளம் மற்றும் 
நீர ஆகியவற்றின் உ்லகத்ததனவகள் உயிரற்ற 
கடலவ்ளஙகன்ளதய அதிகம் சாரந்துள்்ளன.

 � கடல மற்றும் ்பருஙகடலகளின் 
நீரானது முற்றிலும் நன்னீராக இருந்தால 
என்ன நிகழும்?

உயரசிந்தனன

கடல நீதராட்டஙகள் ்வப்பத்தின் 
அடிப்பனடயில தேப்ப நீவராட்ைம் மற்றும் குளிர் 
நீவராட்ைம் என வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன. 
தாழ அட்சகதகாட்டுப் பகுதிகளிலிருந்து (்வப்ப 
மணட்லம்) உயர அட்சக தகாட்டுப் பகுதிகன்ள 
(மித்வப்ப மணட்லம், துருவ மணட்லம்) தநாககி 
நகரும் நீதராட்டஙகள் ்வப்ப நீதராட்டஙகள் 
என அனைககப்படுகின்றன. எடுத்துககாட்டு: 
அட்்லாணடிக ்பருஙகடலின் கலஃப் வன்ளகுடா 
நீதராட்டம் மற்றும் பசிபிக ்பருஙகடலின் வட 
பசுபிக புவியினடக தகாட்டு நீதராட்டம் ஆகும். உயர 
அட்சப் பகுதிகளிலிருந்து (மித்வப்ப மணட்லம் 
மற்றும் துருவ மணட்லம்) தாழ அட்சப்பகுதிகன்ள 
(்வப்ப மணட்லம்) தநாககி நகரும் நீதராட்டஙகள் 
குளிர நீதராட்டஙகள் என அனைககப்படுகின்றன. 
எ.கா அட்்லாணடிக ்பருஙகடலில உள்்ள ்லாப் 
ரடார நீதராட்டம் மற்றும் பசிபிக ்பருஙகடலின் 
்பருவியன் நீதராட்டம் ஆகும்.

ததசிய கடல சார 
நிறுவனம் (National Institute 
of Oceanography - NIO) 
01.01.1996-ல நிறுவப்பட்டது. 

இதன் தன்லனமயகம் தகாவாவில உள்்ள 
‘தடானா ்ப்ள்லா’ ஆகும். கடலசார அம்சஙகள், 
்பருஙகடல ்பாறியியல, கடல அகைாய்வு 
தபான்றவற்னறப் பற்றி அறிந்து ்காள்்ள 
ஆராய்சசி மற்றும் ஆய்வுகன்ள இந்நிறுவனம் 
தமற்்காள்கிறது.

 4.5    கைல் ேளஙகள்
கடலநீர மற்றும் 

கடலில அடிப்பகுதியில 
காணப்படககூடிய உயிருள்்ள 
மற்றும் உயிரற்றனவகன்ள 
நாம் கடலவ்ளஙகள் 
என்கிதறாம். சமுகத்தின் நீடித்த 

பேளப்பா்்றத் திட்டு
உ்லகின் மிக நீ்ளமான பவ்ளப்பானறத் திட்டு ‘தி கிதரட் தபரியர ரீப்’ (The Great Barrier Reef) 
ஆகும். இப்பவ்ளப்பானற 2,900 தனித்த பவ்ளத்திட்டுகன்ளயும் 900 தீவுகன்ளயும் உள்்ளடககி 
2,000 கி.மீ.  நீணடு காணப்படுகிறது. இது 3,50,000 சதுர கி.மீ பரந்துகாணப்படுகிறது. 
ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்்லாந்து மாகாணத்தின் அருதகயுள்்ள பவ்ளககடலில 

இதன் அனமவிடம் உள்்ளது. விண்வளியிலிருந்தும் இப்பவ்ளத்திட்னடக 
காண்லாம். புவியின் உயிரினப்பன்னம நினறந்த இடஙகளில ஒன்றாக இப்பரந்த 
பவ்ளப்பானறத்திட்டுகள் உள்்ளன. ப்ல பிலலியன் நுணணிய உயிரியான 
பவ்ள்மாட்டுகக்ளால இப்பவ்ளைப்பானறகள் உருவாககப்படுகின்றன. உ்லகின் 7 
இயற்னக அதிசயஙகளில ஒன்றாக CNN இதனன அனடயா்ளஙகணடுள்்ளது

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

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

ஆ�ற� 
வள�க�
(எ.கா) எ�ச � 
க�ம�க�, 
ஓத ஆ�ற�,
அைல ஆ�ற�.......
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2124. நீரகதகா்ளம்

4.5.1 கைல்ேளஙக்ளப் பாதுகாத்தல்
புவி மற்றும் மனித கு்லத்தின் உயிதராட்டமாகப் 

்பருஙகடலகள் வி்ளஙகுகின்றன. மனித கு்லத்தின் 
வாழவாதாரம் கடலவ்ளஙகன்ளதய சாரந்துள்்ளது. 
்பாரு்ளாதார தமம்பாடு, சமூக ந்லவாழவு மற்றும் 
வாழகனகத் தரம் ஆகியவற்றிற்கும் கடலவ்ளம் 
ததனவப்படுகிறது. எண்ணய் வ்ளஙகள் 
்பருஙகடலகளில அதிகமாகக காணப்படுகின்றன. 

்பருஙகடலகள் முககிய மீன்பிடித்த்ளமாகத்  
திகழவதுடன், மரபுசாரா எரிசகதினய உற்பத்தி 
்சய்யவும் சிறிய மற்றும் ்பரிய துனறமுகஙகளின் 
வரத்தக தமம்பாட்டிற்கும் ்பரும்ளவில 
உதவுகின்றன. கடற்கனரச சுற்று்லா, உ்லகம் 
முழுவதும் உள்்ள மககன்ளத் தன்பால ஈரத்துப் ப்ல 
நாடுகளின் ்பாரு்ளாதார முன்தனற்றத்திற்குத் தன் 
பஙகளிப்னப வைஙகுகிறது. 

முககிய கைல் நீவராட்ைஙகளின் பரேல் மைறறும் வி்ளவுகள்
்பருஙகடல நீதராட்டத்தின் ்பயர வின்ளவுகள்

்தன் அட்்லாணடிக 
்பருஙகடல

்பன்கு்லா நீதராட்டம்

(குளிர)

நமீபியா கடற்கனரதயாரப் பகுதிகன்ளப்  
பனிமூட்டமாக இருககச ்சய்கிறது. நமீபியா மற்றும் 
க்லகாரி பான்லவனஙகள் வ்ளரசசியனடய 
உதவுகிறது.

வட அட்்லாணடிக 
்பருஙகடல

வன்ளகுடா நீதராட்டம்

(்வப்பம்)

இந்நீதராட்டம் த்லப்ரடார கடல நீதராட்டத்துடன் 
இனணவதன் வின்ளவாக நியூபவுணடு்லாந்து 
கடற்கனரதயாரப் பகுதிகளில அதிக 
பனிமூட்டத்தினன உருவாககுகின்றது. இது 
கடற்வழிப் பயணத்திற்குத் தனடயாக உள்்ளது. 
மிகப் ்பரிய மீன்பிடித்த்ளஙகளில ஒன்றாகவும் 
வி்ளஙகுகிறது.

வட அட்்லாணடிக 
நீதராட்டம்

(்வப்பம்)

இந்நீதராட்டம் உயர அட்சப் பகுதிகளில உள்்ள 
துனறமுகஙகளில ஆணடு முழுவதும் பனி 
உனறயாமல இருகக உதவுகிறது. (உம்) தராரவிக 
துனறமுகம் (நாரதவ), மரமான்ஸ்க மற்றும் 
்சவிதராட்வின்ஸ்க (இரஷயா)

்லாப்ரடார (குளிர) 
நீதராட்டம்

வன்ளகுடா நீதராட்டத்துடன் இனணவதன் 
வின்ளவாக பனிமூட்டத்தினன உருவாககி, கடல 
தபாககுவரத்திற்குத் தனடனய ஏற்படுத்துகிறது.

தகனரி நீதராட்டம் (குளிர)
சொரா பான்லவனத்தின் விரிவாககத்தில 
தாககத்னத ஏற்படுத்துகிறது.

்தன் பசிபிக 
்பருஙகடல

்பருவியன் (அ) 
ெம்தபாலடு நீதராட்டம் 

(குளிர)

அட்டகாமா, பான்லவனமாகதவ இருப்பதற்குக 
காரணமாக உள்்ளது. ்தன் அ்மரிககாவின் தமற்கு 
பகுதி எல-நிதனாவினால வானின்லயில பாதிப்னப 
ஏற்படுத்துகிறது. தமலும் இந்தியாவில பருவககாற்று 
சரியான தநரத்தில ்தாடஙகுவதிலும் தாககத்னத 
ஏற்படுத்துகின்றது.
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ே

வட பசிபிக ்பருஙகடல

குதராஷிதயா நீதராட்டம் 

(்வப்பம்)

அருகில உள்்ள பகுதிகளுககு அதிக அ்ளவில 
்வப்பத்தினனக கடத்துவதினால காற்று 
விரிவனடந்து தமகமூட்டத்னத உருவாககி 
மனைப்்பாழினவத் தருகின்றது.

ஒதயாஷிதயா நீதராட்டம் 
(குளிர)

இந்நீதராட்டம், குதராஷிதயா நீதராட்டத்துடன் 
இனணவதால ்ொகனகதடா தீவில அதிக 
பனிமூட்டத்தினன உருவாககுவதுடன் கடல 
தபாககுவரத்திற்கு இனடயூராக உள்்ளது. ஆனால, 
்ொகனகதடா உ்லகின் மிகச சிறந்த மீன் 
பிடித்த்ளமாக உள்்ளது.

அ்லாஸ்கா நீதராட்டம் 
(்வப்பம்)

அ்லாஸ்காவின்  துனறமுகஙகன்ள, ஆணடு 
முழுவதும் ்சயலபட உதவுகிறது.

கலிதபாரனியா நீதராட்டம் 

(குளிர)

கலிதபாரனியாவின் கடற்கனரதயாரப் பகுதிகளில 
தமகமூட்டத்தினன உருவாககுகின்றது. அரிதசானா 
மற்றும் ்சானாரன் பான்லவனஙகள் உருவாக 
காரணமாக உள்்ளது.

இந்தியப் ்பருஙகடல தமற்கு ஆஸ்திதரலிய 
நீதராட்டம் (குளிர)

ஆஸ்திதரலியாவின் தமற்கு கடற்கனரதயாரப் 
பகுதிகளில தமகமூட்டத்தினன உருவாககுகின்றது. 
தமற்கு ஆஸ்திதரலியப் பான்லவனம் உருவாகக 
காரணமாகவும் உள்்ளது.
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2144. நீரகதகா்ளம்

மீள் பார்்ே
�  புவியின் முன்றாவது தகா்ளம் நீரகதகா்ளம் 

ஆகும். இது புவியில காணப்படும் அனனத்து 
நின்லயிலும் உள்்ள(திணம, நீரம, வாயு) நீனர 
உள்்ளடககியது.

�  நீரச சுைற்சி என்பது புவியில உள்்ள நீர 
தனது நின்லகன்ள மாற்றிக ்காணதட 
இருப்பதாகும்.

�  நன்னீர, உவர நீர என இருவனகக்ளாக 
புவியில நீர கினடககிறது. புவியின் 
தமற்பரப்பில காணப்படும் நீரில 97% கடல 
நீராகும்.

�  பசிபிக ்பருஙகடல, அட்்லாணடிக 
்பருஙகடல, இந்தியப் ்பருஙகடல, ்தன் 
்பருஙகடல மற்றும் ஆரடிக ்பருஙகடல 
ஆகியன புவியின் ஐந்து ்பருஙகடலகள் 
ஆகும்.

�  கணடத்திட்டு, கணடசசரிவு, கணடஉயரசசி, 
கட்லடி சம்வளிகள், அகழிகள் மற்றும் 
கட்லடி மன்லத் ்தாடரகள் ஆகியன கட்லடி 
நி்லப்பரப்பில காணப்படும் நி்லத்ததாற்றஙகள் 
ஆகும்.

�  கடலில காணப்படும் உயிருள்்ள மற்றும் 
உயிரற்ற ்பாருட்கள் கடல வ்ளஙகள் ஆகும்.

�  ் பருஙகடலகள் புவி மற்றும் மனித இனத்தின் 
உயிர நாடிகள் ஆகும். எனதவ இனவ 
பாதுகாககப்பட தவணடியனவ.

 பயிற்சி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக.

1. ்பருஙகடலின் ்வப்பநின்ல ஆைத்னத 
தநாககிச ்சல்லச ்சல்ல        __________

அ) அதிகரிககும் 

ஆ) குனறயும் 

இ) ஒதர அ்ளவாக இருககும் 

ஈ) தமற்கணட எதுவுமிலன்ல

2. கடல நீதராட்டஙகள் உருவாகக காரணம்

அ) புவியின் சுைற்சி 

ஆ) ்வப்பநின்ல தவறுபாடு

இ) உவரப்பிய தவறுபாடு

ஈ) தமற்கணட அனனத்தும்

3. கீழககணட கூற்றுகன்ள ஆராய்க

 1.  மீன்பிடித்த்ளஙகள் ்பரும்பாலும் 
அக்லமான கணடத்திட்டு பகுதிகளில 
காணப்படுகிறன்றன

 2.  மித்வப்ப மணட்லப்பகுதிகளில 
மீன்பிடித்்தாழில நன்கு 
வ்ளரசசியனடந்துள்்ளது

 3.  மீனின் முதன்னம உணவான தாவர 
ஊட்டசசத்து வ்ளரவதற்கு ்வப்ப 
நீதராட்டமும் குளிர நீதராட்டமும் 
இனணவதத காரணமாகும். 

 4.  இந்தியாவின் உள்நாட்டு மீன்பிடித்்தாழில 
குறிப்பிடத்தககது ஆகும்

அ) 1 மற்றும் 2 சரி  ஆ) 1 மற்றும் 3 சரி

இ) 2, 3 மற்றும் 4 சரி ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி

4. கட்லடி மன்லத்்தாடர உருவாக காரணம்

 அ) புவித்தட்டுகள் இனணதல

 ஆ) புவித்தட்டுகள் வி்லகுதல

 இ) புவித்தட்டுகளின் பககவாட்டு இயககம்

 ஈ) தமற்கணட எதுவுமிலன்ல

கஙனக வாழ ஓஙகில 
(டாலபின்), இந்தியாவின் 
ததசிய கடலவாழ உயிரினமாக 
2010-ல அறிவிககப்பட்டது. 
இஃது ஓர அழிந்து வரும் 

உயிரினமாகும். ஓஙகிலகள் உணனமயித்லதய 
அழிந்து வரும் உயிரினமா? ஆம், என்றால 
காரணஙகன்ளப் பட்டியலிடுக.
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215 4. நீரகதகா்ளம்

5. கடலமட்டத்தின் கீழுள்்ள நி்லத்ததாற்றஙகள்  
 வரினசககரமாக உள்்ளனவ எனவ ?

 அ)  கணடத்திட்டு, கணடசசரிவு, கட்லடி சம்வளி, 
கடல அகழி 

 ஆ)  கணடசசரிவு, கணடத்திட்டு, கட்லடிசசம்வளி, 
கடல அகழி

 இ)  கட்லடி சம்வளி, கணடசசரிவு, கணடத்திட்டு, 
கடல அகழி

 ஈ)  கணடசசரிவு, கட்லடிசசம்வளி, கணடத்திட்டு, 
கடல அகழி

6. பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் ்பாருந்துவது 
எது ?

 அ)  வன்ளகுடா நீதராட்டம் - பிசிபிக ் பருஙகடல
 ஆ) ்லாப்ரடார கடலநீதராட்டம் –  வட அட்்லாணடிக 

்பருஙகடல
 இ)  தகனரி கடல நீதராட்டம் –  மத்தியதனரககடல
 ஈ)  ் மாசாம்பிக கடலநீதராட்டம் –  இந்தியப்  

்பருஙகடல
II.  கூறறு (A) காரணம் (R) கணைறிக.

அ)  A மற்றும் R இரணடும் சரி, ‘R’, ‘A’ விற்கான 
சரியான வி்ளககம்

ஆ)  A மற்றும் R சரி ஆனால ‘R’, ‘A’ விற்கான 
சரியான வி்ளககம் இலன்ல

இ) A சரி ஆனால R தவறு 
ஈ) A தவறு ஆனால R சரி

1. கூறறு (A) :- வனரபடஙகளில கடலகள் 
எப்்பாழுதும் நீ்ல நிறத்தில ்காடுககப்படும்.
காரணம் (R) : - இது கடலகளின் 
இயற்னகயான நிறத்னதககாட்டுகிறது

2. கூறறு (A) :- ஆழகடல மட்டககுன்றுகள், 
கயாட் என்று அனைககப்படுகின்றன.
காரணம் (R) : - அனனத்து கயாட்டுகளும் 
எரிமன்ல ்சயலபாடுக்ளால உருவானனவ.

3. கூறறு (A) : - கட்லடித்த்ளத்தில 
காணப்படும் ஆைமான குறுகிய பகுதி கட்லடிப் 
பள்்ளத்தாககுகள் ஆகும்.
காரணம் (R) : - இனவகள் கணடத்திட்டு, 
சரிவு மற்றும் உயரசசிகளினால 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

4. கூறறு (A) : - வட்டப் பவ்ளத்திட்டு (Atolls), 
அட்்லாணடிக ் பருஙகடலில பரவ்லாகக 
காணப்படுகின்றன.
காரணம் (R) : - ஆைமான பகுதிகளில 
கடலவாழ உயிரினஙகள் குனறவாக உள்்ளன.

III தபாருத்துக
1. மரியானா அகழி –  கடலில உவரப்பியம் 

குனறவு
2. கிதரட் தபரியர ரீப் –  ஜப்பான் கடற்கனரதயாரம்
3.  உயரஓதம் –  பசிபிக ்பருஙகடலின் 

ஆைமானப்பகுதி
4.  அதிக மனை – ஆஸ்திதரலியா
5.  குதராசிதயா 

நீதராட்டம் –  இரணடாம் நின்ல 
நி்லத்ததாற்றம்

6.  கணடசசரிவு –  அமாவானச மற்றும் முழு 
நி்லவு நாள்

IV சுருககமைான வி்ையளி
1. ‘நீரகதகா்ளம்’ ்பாருள் கூறுக.

2. நீரியல சுைற்சி என்றால என்ன?

3. கட்லடி நி்லத்ததாற்றஙகள் யானவ?

4. கடல நீதராட்டஙகன்ளத் ததாற்றுவிககும் 
காரணிகள் யானவ?

5. கடல அன்லகன்ளப் பற்றிச சுருககமாக 
வினடயளி.

V காரணம் அறிக
1.  வட அனரகதகா்ளம் நி்ல அனரகதகா்ளம் 

என்றும் ்தன் அனரகதகா்ளம். 
நீரஅனரகதகா்ளம் என்றும் 
அனைககப்படுகின்றன.

2. கணடத்திட்டுகள் சிறந்த 
மீன்பிடித்த்ளஙக்ளாகும்.

VI வேறுபடுத்துக
1. உயர ஓதம் மற்றும் தாழ ஓதம்.
2. கட்லடிச சம்வளி மற்றும் கட்லடிப்பள்்ளம்.

VII விரிோன வி்ையளி
1. கணடத்திட்டு மற்றும் கணடச சரிவு பற்றிக 

குறிப்பு வனரக.

2. கடல நீதராட்டஙகள் என்றால என்ன ? அதன் 
வனககன்ள விவரி.

3. கடலவ்ளஙகள் மனிதகு்லத்தின் மீது 
ஏற்படுத்தும் தாககஙகள் யானவ ?
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இனணயச ்சயலபாடுஇனணயச ்சயலபாடு

புவியியல – நீரகதகா்ளம்

படி 1:  கீழககாணும் உரலி / வினரவுக குறியீட்னடப் பயன்படுத்திச ்சயலபாட்டின் 
இனணயப்  பககத்த் க  ்சல க.

பட  2:  ப கா்ளம்  ்தாடரபான அட் னடகன்ளத் த் ரய  பாரகக 

ம . பட  3:  சர ான படத்தனப்  ப கா்ள அட் னடய ன் 

இனணகக.

*படஙகள் அனடயா்ளத்த் க மட் ட ம.
ததனவ்யன்  Adobe Flash னய அன் த் க.

புவிக தகா்ளஙகன்ள எனவ எனவ என்று  
நினனவட்னடகன்ளப் ்பாருத்தி அறிதவாமா!

தமற்தகாள் நூலகள்
1.  Physical Geography by Savindra Singh

Edition: 2015, Pravalika Publications,

Allahabad, India.

2.  Oceanography by D.S. Lal

Revised Edition: 2009, Sharda Pustak Bhawan, 

Allahabad, India.

3.  Oceanography (A Brief Introduction) by

K. Siddhartha Reprinted 2008, Kisalaya

Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India.

4.  �e Science of Ocean by A.N.P. Ummer

Kutty Reprinted 2012, National Book Trust,

New Delhi, India.
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சூழநி்ல மைணைலம் (ecosystem) மற்றும் 
பல்லுயிர்த்ததாகுதி அனமப்பாலும்  (biomes) 
உருவாககப்பட்டுள்்ளது. அனனத்து 
உயிரினஙகளும் அனவ சிறியதாக அல்லது 
்பரியதாக இருந்தாலும் அனவகள் 
இனககுழுகக்ளாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன. 
வி்லஙகு, தாவரம் மற்றும் நுணணுயிரிகள் எந்த 
இடத்தில வாழகின்றததா அவவிடம், அவற்றின்  
வாழவிடம் எனப்படுகிறது. பலதவறு வனகயான 
தாவரஙகள் மற்றும் வி்லஙகினஙகள் வாழும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட வாழவிடத்னத உயிரினப்பன்னம 
(Biodiversity) என்கிதறாம்.

 5.1  சூழநி்ல மைணைலம் (Ecosystem)
சூழநின்ல மணட்லம் என்பது பலதவறு 

உயிரினஙகளின் ்தாகுதி ஆகும். இசசூழநின்ல 
மணட்ல அனமப்பில வாழகின்ற உயிரினஙகள் 
ஒன்தறா்டான்று ்தாடரபு ்காள்வததாடு, பிற 
உயிரற்ற சுற்றுசசூைல காரணிக்ளான நி்லம், மண, 
காற்று, நீர தபான்றவற்தறாடு ்தாடரபு 
்காள்கின்றன. சூழநின்ல மணட்லம் மிகச சிறிய 
அ்லகிலிருந்து (எ.கா. மரப்பட்னட) உ்லக்ளாவிய 
சூழநின்ல மணட்லம் அல்லது சூைல தகா்ளம் 
(Ecosphere) வனர (எ.கா. விவசாயநி்லம், 
கு்ளசசூழநின்ல மணட்லம், வனசசூைல அனமப்பு 
இன்னும் பிற) தவறுபட்டுக காணப்படுகிறது. இஙகு 
உயிரினஙகள் நின்லயாக வாழவதற்கு ஏற்ற சூைல 
காணப்படுகிறது. பலலுயிர வாழவிடம் புவியில 
உள்்ள அனனத்து சூழநின்ல மணட்லஙகன்ளயும், 
உயிரினஙகன்ளயும் அதாவது மனித இனத்னதயும் 
உள்்ளடககியதாகும்.

         அறிமுகம்
உயிர்கவகாளம் (Biosphere) புவியின் 

நான்காவது தகா்ளமாகும். புவியின் தமற்பரப்பில 
அனமந்துள்்ள இகதகா்ளம் உயிரினஙகள் 
வாழவதற்கு ஏற்றதாகும். இகதகா்ளம் 
பா்்றகவகாளம், நீர்கவகாளம் மற்றும் 
ேளிகவகாளத்்த உள்்ளடககியதாகும். இது தாவர 
இனஙகளும் வி்லஙகினஙகளும் வாழவதற்கு ஏற்ற 
சூைன்லக ்காணடுள்்ளது. கடல மட்டத்திலிருந்து 
வளிமணட்லத்தின் கீழ அடுககு (Troposphere) வனர 
சுமார 20கி.மீ. உயரம் வனர உயிரகதகா்ளம் 
பரவியுள்்ளது. கடல மட்டத்திலிருந்து தமலும் கீழுமாக 
1கி.மீ வனரயுள்்ள ஒரு குறுகிய பகுதியிலதான் 
்பரும்பா்லான தாவரஙகளும் வி்லஙகுகளும் 
வாழகின்றன. உயிரகதகா்ளம் பலதவறுபட்ட 

உயிர்கவகாளம்
5

 � உயிரகதகா்ளத்தின் சூைல மற்றும் அதன் ்பாருள் அறிதல
 � சூழநின்ல மணட்லம் என்பதன் ் பாருள், அதன் கூறுகள், ் சயலபாடுகள் மற்றும் 

உயிரினப்பன்னமயினனப் புரிந்து ்காள்்ளல
 � முககிய பலலுயிரத்்தாகுதியினன அறிந்து ்காள்்ளல
 � பலலுயிரத் ் தாகுதியினனப் பாதுகாகக தவணடியதன், அவசியத்னதத் ் தரிந்து 

்காள்்ளல

அலகு

கற்றலின் தநாககஙகள்:

உயரமான மைலக�

 உ��ன�க�
அ�க� வா� ப��

 கடல	�தள���
சராச� ஆழ�

கட� ம�ட� 

 ஆழ�(��ட��)

2000

4000

2000

4000

6000

8000

புவியின் மீது ்சஙகுத்தாக அனமந்த 
உயிரகதகா்ளம்
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தசயல்பாடு
வனசசூைல அனமப்னப உன் ்சாந்த நனடயில 
விவரிககவும்.

 � சூ ழ நி ன ்ல 
மணட்லத்னதப் பற்றி படிககும் 
அறிவியல பிரிவு சூைலியல (Ecology) 
எனப்படுகிறது.

 � சூைலியல பற்றிப் படிப்பவர சூைலிய்லா்ளர 
(Ecologist) எனப்படுகிறார.

5.1.1  சூழநி்ல மைணைலத்தின் கூறுகள் 
(Components of Ecosystem)

சூழநின்ல மணட்லம் மூன்று அடிப்பனடக 
கூறுகன்ளக ்காணடுள்்ளது. அனவ,
அ) உயிரற்ற கூறுகள்

ஆ) உயிருள்்ள கூறுகள் மற்றும்

இ) ஆற்றல கூறுகள்

அ) உயிரற்ற கூறுகள் (Abiotic Components)
உயிரற்ற கூறுகள் சுற்றுச சூைலில உள்்ள உயிரற்ற, 
கரிம, இயற்பியல மற்றும் இரசாயன காரணிகன்ள 
உள்்ளடககியதாகும். உதாரணமாக, நி்லம், காற்று, 
நீர, சுணணாம்பு, இரும்பு தபான்றனவ.
ஆ) உயிருள்ள கூறுகள் (Biotic Components)
உயிருள்்ள கூறுகள்  என்பது தாவரஙகள், 
வி்லஙகினஙகள் மற்றும் நுணணுயிரிகன்ள 
உள்்ளடககியதாகும். இனவ மூன்று பிரிவுக்ளாக 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

• உறபத்தியாளர்கள் (Producers) - சூழநின்ல 
மணட்லத்தில  தமககு தவணடிய உணனவத் 

தாதம உற்பத்தி ்சய்து ்காள்்ளககூடிய 

உயிரினஙகள் உற்பத்தியா்ளரகள் எனப்படும்.  

இனவ தறசார்பு ஊட்ைஉயிரி (Autotrophs) என்று 

அனைககப்படுகின்றன. இனவ நி்லத்திலும் 

நீரிலும் காணப்படுகின்றன. (எ.கா.) தாவரஙகள், 
பாசி, பாகடீரியா தபான்றனவ.

• நுகர்வோர்கள் (Consumers) - தநரடியாகதவா 

அல்லது மனறமுகமாகதவா 

உற்பத்தியா்ளரகன்ளச சாரந்திருககும் 
உயிரினஙகள் நுகரதவாரகள் எனப்படும். 
எனதவ, அனவ பி்றச்சார்பு ஊட்ைஉயிரி 
(Heterotrophs) என்றனைககப்படுகின்றன.

நுகர்வோரின் தபாதுோன பிரிவுகள்
• முதல்நி்ல நுகர்வோர் (Primary Consumers) - 

உணவிற்காக உற்பத்தியா்ளரகன்ளச 
சாரந்திருககும் இனவகன்ளத் தாவர 
உணணிகள் என்கிதறாம். (எ.கா.) வரிககுதினர, 
ஆடு தபான்றனவ.

• இரணைாம் நி்ல நுகர்வோர் (Secondary 
Consumers) - இவவனக நுகரதவானர 
ஊன்உணணிகள் என்கிதறாம். இனவ தாவர 
உணணிககன்ள உணவாகக உட்்காள்ளும். 
(உ.ம்.) சிஙகம், பாம்பு தபான்றனவ.

• மூன்்றாம்நி்ல நுகர்வோர் (Tertiary Consumers) 
- ஊன்உணணிகளில உயரநின்லயில 
உள்்ளனவயாகும். அனவ தாவர 
உணணிகன்ளயும். ஊன்உணணிகன்ளயும் 
உணவாகக ்காள்்ளக கூடியனவ ஆகும். (எ.
கா.)  ஆந்னத, முதன்ல ஆகியனவ.

• சி்தப்வபார்கள் (Decomposers) - 
இவவுயிரினஙகள் தஙகளுககுத் 
ததனவயான உணனவத் தாதம தயாரிகக 

இய்லாதனவ ஆகும். அனவ இறந்த, அழுகிய 

தாவரஙகள் மற்றும் வி்லஙகினஙகன்ள 

உணவாக உட்்காணடு வாைககூடியனவ 

ஆகும். எனதவ, அனவ சாறுணணிகள் 

(Saprotrophs) என்று அனைககப்படுகின்றன. 
(உ.ம்.) பூஞனசகள், கா்ளான்கள் தபான்றனவ.

இ) ஆற்றல் கூறுகள் (Energy Components)
உயிரகதகா்ளத்தில வாழும் அனனத்து 

உயிரினஙகளும் தம் பணியினனச ்சய்வதற்கும், 
ஓர ஆற்றன்ல மற்தறார ஆற்ற்லாக மாற்றுவதற்கும் 
ஆற்றன்லப் பயன்படுத்துகின்றன. உயிரகதகா்ளம் 
முழுனமககும் சூரியதன ஆற்றன்ல 
வைஙகககூடியதாக உள்்ளது. சூழநின்ல 
மணட்லத்தில  உள்்ள பலதவறு கூறுகளின் 
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219 5. உயிரகதகா்ளம்

வழியாக, சூரிய ஆற்றல பிற ஆற்றல வடிவஙக்ளாக 
மாற்றப்படுகிறது. சூழநின்ல மணட்லத்தில ஆற்றல 
ஓட்டத்தில உற்பத்தியா்ளரகள், நுகரதவாரகள் 
மற்றும் சினதப்தபாரகள் ்பரும் பஙகு 
வகிககின்றனர.

தசயல்பாடு
அகராதினயப் (Dictionary) பயன்படுத்தி 
Herbivores, Carnivores, Omnivoeres மற்றும் 
Scanvengers ஆகியவற்றிற்குப் ் பாருள், வி்ளககம் 
கணடுபிடி.

5.1.2  சூழநி்ல மைணைலத்தின் தசயல்பாடுகள் 
(Functions of an Ecosystem)

ஓநா� மைல ��க�
�ைன

எ� 

��ட
வா
ைடய

பறைவ
தவைள வண������  அ�� மா�

� 
ய�,

ெவ�ய�க��
�� ெம��த

வா
ைடய

உண� வைல

அனனத்து உயிரினஙகளும் ஒன்தறா்டான்று 
்தாடரபு ் காணடு ஆற்றல மட்டம், உணவுச சஙகிலி 
மற்றும் உணவு வன்லயினன உருவாககுகின்றன. 
சூழநின்ல மணட்லத்தின் ்சயலபாடுகள் ஆற்றல 
ஓட்டத்தின் அனமப்னபச சாரந்துள்்ளன. இந்த 
ஆற்றல ஓட்டம் சூழநின்ல மணட்லத்திலுள்்ள 
கரிமமற்ற மற்றும் கரிமப் ் பாருட்களின் பரவலுககும், 
சூைற்சிககும் உதவி ்சய்கிறது. ஆற்றல ஓட்டம் 
்பரும்பாலும் சூழநின்ல மணட்லத்தின் பலதவறு 
நின்லகளில படிநின்ல ஒழுஙகு முனறயில 
நனட்பறுகிறது. இந்நின்லகள் ஆற்றல் மைட்ைம் 

எனப்படுகிறது. உயிரினஙகளில ஒரு குழுவிலிருந்து 
மற்்றாரு குழுவிற்கு ஆற்றல மாற்றம் பலதவறு 
ஆற்றல மட்டத்தின் வழியாகத் ்தாடரசசியாக 
நனட்பறுவனத உணவுச சஙகிலி என்று 
அனைககிதறாம். உணவுச் சஙகிலிகள் (Food Chain) 
ஒன்றினன்யான்று சாரந்து, பினணககப்பட்ட 
அனமப்பு உணவு ே்ல (Food Web) எனப்படுகிறது.

 5.2  உயிரினப்பன்்மை (Biodiversity)
உயிரினப்பன்னம என்பது ஒரு வாழவிடத்தில 

வாழகின்ற பலதவறு வனகயான உயிரினஙகன்ளக 
குறிப்பதாகும். (தாவரஙகள், வி்லஙகுகள் மற்றும் பிற 
நுணணுயிரிகள்). இது கா்லநின்ல, நி்லத்ததாற்றம் 
மற்றும் மனிதச ்சயலபாடுகளின் தாககத்திற்கு 
உள்்ளாகின்றன. இப்பலலுயிர வாழவிடம் புவியில 
ஓரிடத்தின் உயிரியல ஆதாரஙகளின் வலினமனயப் 
பிரதிபலிககக கூடியதாக உள்்ளது. 
உயிரினப்பன்னமயில உள்்ள, ஒவதவார இனமும் 
சூைல மணட்லத்தில முககியமான பஙனக 
வகிககின்றது. ஒரு பகுதியின் சுற்றுச சூைல சமநின்ல 
மற்றும் சமூக ந்லனன, அதாவது சுற்று்லா, கலவி 
மற்றும் ஆராய்சசினய இது தபணி வருகிறது.
5.2.1  உயிரினப்பன்்மையிழப்பு 

(Loss of Biodiversity)
ஓர ஆதராககியமான சூழநின்ல மணட்லம், 

சுத்தமான நீர, காற்று, வ்ளமான மண, உணவு, 
மூ்லப்்பாருள்கள் மற்றும் மருந்துப் ்பாருள்கன்ள 
வைஙகுகின்றன. எனதவ, இசசூழநின்ல மணட்லம் 
பாதுகாககப்பட தவணடும்.
 5.3  பல்லுயிர்த் ததாகுதிகள் (Biomes)

பலலுயிரத்்தாகுதி என்பது புவியின் சூைல 
மணட்லத்தில பலதவறு வனகயான தாவரஙகளும், 
வி்லஙகினஙகளும் இனணந்து வாழும் மிகப் பரந்த 
சூழநின்லயியல அனமப்பாகும். இஙகுத் 
தாவரஙகளும், வி்லஙகுகளும் ஒன்தறா்டான்று 
்தாடரபு ்காணடு கூட்டமாக உயிரகதகா்ளத்தில 
வாழகின்றன. பலலுயிரத் ்தாகுதினய 
நி்லத்ததாற்றம், கா்லநின்ல மற்றும் தாவரஙகள் 
தபான்ற காரணிகள் தீரமானிககின்றன. பலலுயிரத் 
்தாகுதினய இரு்பரும் பிரிவுக்ளாக 
வனகப்படுத்த்லாம். அனவ, நிலோழ பல்லுயிர்த் 
ததாகுதி மற்றும் நீர்ோழ பல்லுயிர்த் ததாகுதி 

ஆகியனவாகும்.

 � ஒரு சூைலியல 
பிரததசத்தில 70%ற்கும் தம்லாக 
ஓரினம் சுயமான வாழவிடத்னத 
இைந்துவிடுதமயானால அவவிடம் 

கவனத்தில ்காள்்ளப்பட தவணடிய  
வ்ளனமயஙக்ளாகக (Hotspot) கருதப்படுகிறது.

 � இந்தியாவின் இமயமன்லகள், தமற்கு 
்தாடரசசி மன்லகள், இந்ததா பரமா பிரததசம், 
சுந்தா நி்லப்பகுதி தபான்றனவ 
வ்ளனமயஙக்ளாகும்.

 � உ்லகில 34 இடஙகள் உயிரினப்பன்னம 
தகுதி வ்ளனமயஙக்ளாகக (Hotspot) 
கருதப்படுகிறது.
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5.3.1  நிலோழ பல்லுயிர்த் ததாகுதி 
(Terrestrial Biomes)

நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதி என்பது ஒரு 
குழுவாக வாழும் உயிரினஙகள் ஒன்றுட்னான்று 
்தாடரபு ்காணடு அனவ வாழும் நி்லசசூைலுககு 
ஏற்றவாறு வாழத்லாகும். இதில ்வப்பமும் மனையும் 
வாழகின்ற சூைன்லத் தீரமானிககின்றன. உ்லகின் 
முககிய நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதிக்ளாவன.

அ)  ் வப்ப மணட்லககாடுகள் பலலுயிரத் ்தாகுதி
ஆ)  ் வப்ப மணட்ல சவானா பலலுயிரத் ்தாகுதி
இ)  பான்லவனப் பலலுயிரத் 

்தாகுதி
ஈ)  மித ்வப்ப மணட்ல புல்வளி 

பலலுயிரத் ்தாகுதி
உ)  தூந்திரப் பலலுயிரத் 

்தாகுதி

நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதி

நீரவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதி

பலலுயிரத் ்தாகுதிகளின் வனகப்பாடு

அ)  தேப்பமைணைலக காடுகள் பல்லுயிர்த் ததாகுதி 
(Tropical Forest Biomes)

்வப்பமணட்லக காடுகள் பலலுயிரத் ்தாகுதி, 
பலதவறு துனண பலலுயிரத் ்தாகுதிக்ளால 
உருவாககப்பட்டனவ. அனவ ்வப்பமணட்லப் 
பசுனம மாறாக காடுகள், பருவகா்ல இன்லயுதிரக 
காடுகள் ஆகியனவாகும்.

பிற நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதிகன்ள விட 
்வப்ப மணட்லக காடுகள் பலதவறு விதமான 
உயிரினஙகளின் வாழவிடமாகவும், முதன்னம 
்தாழில நனட்பறும் இடமாகவும் உள்்ளது. 
அதமசான் படுனக, காஙதகா படுனக மற்றும் 
இந்ததாதனசியத் தீவுகள் தபான்றனவ மிக 
முககியமான ்வப்பமணட்லக காட்டுப் பலலுயிரத் 
்தாகுதிக்ளாகும். இப்பகுதிகள் மிக அடரந்த 
காடுகன்ளக ்காணடிருப்பதால ்பாரு்ளாதார 
ரீதியாக மிக முககியத்துவம் வாய்ந்ததாக  
உள்்ளது. எனதவ, இஙகுக குடியிருப்புகள் 

சிதறிக காணப்படுகின்றன. உணவு தசகரித்தல, 
மீன் பிடித்தல, மரம் ் வட்டுதல, இடமாற்று விவசாயம் 
தபான்ற ்தாழிலகள் இஙகு வாழும் மககளின் 
வாழவதாரமாக உள்்ளது. இப்பலலுயிரத்  
்தாகுதியில ஈரப்பதமான சூழநின்ல நி்லவுவதால, 
மத்லரியா, னவரஸ் காய்சசல தபான்ற ்வப்ப 
மணட்ல தநாய்களின் தாககம் ஏற்படுகின்றது. 
இரப்பர, மூஙகில, எதபானி தபான்றனவ இஙகுக 
காணப்படும் முககிய மரஙக்ளாகும். ்வௌவாலகள், 
வணணகதகாழி, சிறுத்னதகள் (Jaguars), 
யானனகள், குரஙகுகள் தபான்றனவ இஙகுக 
காணப்படும் முககியமான பறனவகள் மற்றும் 
வி்லஙகுக்ளாகும்.

புற்றுதநானயக குணப்படுத்தப் 
பயன்படுத்தப்படும் தாவரஙகளில 
சுமார 70% தாவரஙகள் மனைக 
காடுகளில காணப்படுவதாக 

அ்மரிகக ஐககிய நாடுகளின் 
புற்றுதநாய் நிறுவனம் 
அனடயா்ளம் கணடுள்்ளது. 
(எ.கா.) ்லப்தபாசசா

ஆ)  தேப்ப மைணைல சோனா பல்லுயிர்த் ததாகுதி 
(Tropical Savana Biomes)

்வப்ப மணட்லப் புல்வளிகள் ்பரும்பாலும் ்வப்ப 
மணட்லக காடுகளுககும், பான்லவனஙகளுககும் 
இனடதய காணப்படுகின்றன. இப்பலலுயிரத் 
்தாகுதி 10° முதல 20° வட ்தன் அட்சஙகளுககு 
இனடதய காணப்படுகிறது. இப்புல்வளிகள் 
தசெல, கிைககு ஆப்பிரிககாவில சொராவின் 
்தன்பகுதி மற்றும் ஆஸ்திதரலியா தபான்ற 
இடஙகளில காணப்படுகின்றது. இப்பலலுயிரத் 
்தாகுதி ்பாதுவாக ்வப்பமாகவும் வறணடும் 
காணப்படுவததாடு மிதமான மனைப் ்பாழினவயும் 
்பறுகிறது. எனதவ, இஙகு வ்ளரும் புற்கள் 
உயரமாகவும் கூரனமயாகவும் காணப்படுகின்றன. 
ஆனகயால இஙகு வாழும் மககளின் முககியத் 
்தாழில காலநனட தமய்த்தல ஆகும். இஙகு வாழும் 
பைஙகுடியின மககள் நாதடாடிக்ளாக உள்்ளனர.

சவானா புல்வளிகளின் 
்பரும்பா்லான பகுதிகள் விவசாய 
நி்லஙக்ளாக மாற்றப்பட்டு 
வருகின்றன. இதனால இஙகுக 
காணப்படும் பலதவறு விதமான 

வி்லஙகினஙகள் அசசுறுத்தலுககு 
உள்்ளாகியுள்்ளன. (எ.கா.) சிறுத்னத, சிஙகம் 
தபான்ற வி்லஙகினஙகளின் எணணிகனக மிக 
தவகமாகக குனறந்து வருகின்றன.
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தபாககுவரத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
தமலும் பாம்புகள், பலலிகள், ததள்கள் தபான்ற 
ஊரவன இஙகு அதிகம் காணப்படுகின்றன.
ஈ)  மிததேப்பமைணைலப் புல்தேளி பல்லுயிர்த் 

ததாகுதி (Temperate Grassland Biomes)
மித்வப்பமணட்ல  புல்வளிகள் கணடஙகளின் 
உட்பகுதியில காணப்படுகின்றன. இஙகு மிதமான 
தகானடகா்லமும், நீணட குளிரகா்லமும், குளிரகா்ல 
மனைப்்பாழிவும் காணப்படுகிறது. இப்பிரததசஙகளில 
உள்்ள புல்வளிகள் முழுனமயாக மனைப் 
்பாழினவதய சாரந்துள்்ளன. அதிகமான மனைப் 
்பாழிவு உயரமான ்மன்னமயான புற்கள் 
வ்ளரவதற்கும், குனறவான மனைப்்பாழிவு 
குட்னடயான, ்மன்னமயான புற்கள் வ்ளரவதற்கும் 
துனண புரிகின்றன. இப்பிரததசஙகள் தகாதுனம 
பயிடுவதற்குச சாதகமாக உள்்ளது. விவசாயத் 
்தாழி்லா்ளரகளின் பற்றாககுனறயினால இஙகுப் 
பரந்த அ்ளவில இயந்திர மயமாககப்பட்ட விவசாயம் 
நனட்பறுகின்றது. காலநனட வ்ளரப்பு இஙகு 
முககியத் ்தாழி்லாக உள்்ளது. இதனால இஙகு 
உணவிற்காக வி்லஙகுகள் ்கால்லப்படுதல, அதன் 
இனறசசினயப் பதப்படுத்தல மற்றும் பாலபணனணத் 
்தாழில தபான்ற ்தாழிலகள் இஙகு 

நனட்பறுகின்றன. ்வட்டுககிளி, ஓநாய், 
காட்்டருனம, பி்ரய்ரி நாய் தபான்ற வி்லஙகுகள் 
காணப்படுகின்றன.
(உ)  தூந்திரப் பல்லுயிர்த் ததாகுதி (Tundra Biomes)

இந்தப் பரந்த தாழநி்லப் பகுதியானது 
்பரும்பாலும் உனறந்தத காணப்படுகின்றது. 
ஆசியா, கனடா, ஐதராப்பா இவற்றின் வடபகுதி,  
மற்றும் கிரின்்லாந்து, ஆரடிக, அணடாரடிகா 
ஆகியன இத்்தாகுதியின் கீழ வருகின்றன. 
இப்பகுதி ்வற்று நி்லப்பகுதி எனவும் தரிசு 
நி்லப்பகுதி எனவும் அனைககப்படுகின்றது. 
இப்பகுதியில குளிரகா்லம் நீணட கடுஙகுளினரயும், 
தகானடகா்லம் மிதமான குளினரயும் 
்காணடிருககும். இஙகுக காணப்படும் 
மிகககுனறந்த ்வப்பநின்லயின் காரணமாக 
குறுகிய கா்ல பருவத் தாவரஙகள் மட்டுதம இஙகுக 
காணப்படும். இதனால சுற்றுசசூைலில முதன்னம 
உற்பத்தித் திறன் மிகக குனறந்து காணப்படும். 
இப்பகுதியில வாழும் மககள் நாதடாடிக்ளாக 
வாழகின்றனர. தவட்னடயாடுதல மற்றும் 
மீன்பிடித்தல இவரக்ளது முககியத் ்தாழி்லாகும். 
இஙகு மககள் ்தானக மிகக குனறவாகக காணப் 
படுகிறது. கடுனமயான கா்லநின்ல இவரகளின் 
வாழவிடத்னத அடிககடி மாற்றிக ்காள்்ளச 
்சய்கிறது. இவரகள் குளிரகா்லஙகளில “இகளு” 
(Igloo) என்ற பனி வீடுகளிலும், தகானட கா்லஙகளில 
கூடாரஙகள் அனமத்தும் வாழகிறாரகள். 

சிஙகம், சிறுத்னத, புலி, மான், வரிககுதினர, 
ஒட்டகச சிவிஙகி தபான்ற வி்லஙகுகள் இஙகுக 
காணப்படும் வி்லஙகுக்ளாகும். புலலுருவி, ்ரட் 
ஓட்ஸ் புல, ன்லமன் கிராஸ் (lemon grass) தபான்ற 
தாவரஙகள் இப்பலலுயிரத் ்தாகுதியில 
காணப்படுகின்றன.
இ)  பா்லேனப் பல்லுயிர்த் ததாகுதி 

(Desert Biomes)

பான்லவனப் பகுதிகள் ்பரும்பாலும் 
கணடஙகளின் தமற்கு விளிம்புகளில காணப் 
படுகின்றன. இப்பலலுயிரத் ்தாகுதி 20° முதல 30° 

வட, ்தன் அட்சஙகளுககினடதய 
காணப்படுகின்றன. இஙகு ஆணடுச சராசரி 
மனைப்்பாழிவு 25 ்ச.மீட்டருககும் குனறவாக 
உள்்ளது. இதனால மனைப்்பாழிவு பற்றாககுனற 
மற்றும் வறணட கா்லநின்லயின் காரணமாக 
இஙகுத் தாவரஙகள் அரிதாக வ்ளரகின்றன. 
இருப்பினும் இஙகுக காணப்படும் தனித்துவம் 
வாய்ந்த தாவரஙகள் பான்லவனத்தாவரஙகள் 
(Xerophytes) எனப் படுகின்றன. இஙகுக காணப்படும் 
மண மண்லாகவும், உவரப்பாகவும், உள்்ளதால 
விவசாயத்திற்கு உகந்ததாக இலன்ல. வறட்சினயத் 
தாஙகக கூடிய முட்புதரகள், குறுஙகாடுகள் (Scrubs) 
மற்றும் பனன தபான்ற தாவரஙகள் இஙகுக 
காணப்படுகின்றன. இஙகு வாழும் பைஙகுடியினர 
உணவு தசகரித்தல மற்றும் தவட்னடயாடுதல 
்தாழிலில ஈடுபடுகின்றனர. இவரகள் தமய்சசல 
நி்லஙகன்ளத் ததடி ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்தறாரிடத்திற்கு இடம் ்பயரவர. தபாககுவரத்து 
இஙகு மிகவும் கடினமாக உள்்ளதால ஒட்டகஙகள் 

பான்லவனச தசான்ல என்பது 
பான்லவனஙகள் மற்றும் அனர 
வறணடப் பான்லவனப் 
பிரததசஙகளில காணப்படும் 

வ்ளமான நன்னீரப் பகுதியாகும். பான்லவனச 
தசான்லகள் நீருற்றிலிருந்து நீனரப் ் பறுகின்றன. 
தபரீசனச, அத்தி, சிட்ரஸ் 
பைஙகள் மககாசதசா்ளம் 
தபான்றனவ பான்லவனச 
தசான்லககு அருகில 
வின்ளவிககப்படுகின்றன.
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ஆரகடிக பகுதிகளில பாசி இனத்தாவரஙகள் 
வ்ளரகின்றன. துருவப்பகுதிகளில வ்ளரும் 
வி்லஙகுக்ளான துருவககரடிகள், ஓநாய்கள், 
துருவமான்கள், மற்றும் கழுகுகள் இஙகு உள்்ளன.

மித்வப்ப மணட்லப் 
புல்வளியானது, உ்லகின் 
பலதவறு பகுதிகளில ்வவதவறு 
்பயரகளில அனைககப்படுகின்றது.

ப்்ரய்ரி – வட அ்மரிககா
ஸ்்டப்பி – யுதரஷியா
பாம்பாஸ் – அர்ஜன்டினா மற்றும் உருகுதவ
்வலட் – ்தன்ஆப்பிரிககா
்டௌன்ஸ் – ஆஸ்திதரலியா 
தகன்டரபரக – நியூசி்லாந்து
மஞசூரியன் – னசனா

5.3.2  நீர்ோழ பல்லுயிர்த் ததாகுதி 
(Aquatic Biomes)

நீரவாழ பலலுயிரத்்தாகுதியில காணப்படும் 
உயிரினஙகள் ஒன்றுட்னான்று ் தாடரபு ் காணடு 
அனவ வாழுகின்ற சூைலுககும் சகதி மூ்லஙகளுககும் 
மற்றும் இடத்திற்கும் தககவாறு தஙகன்ளத் 
தகவனமத்துக ்காணடுள்்ளன. நி்லவாழ 
உயிரினஙகன்ளப்தபா்ல நீரவாழ உயிரினஙகளின் 
மீதும் உயிரற்ற காரணிகளின் தாககம் 
காணப்படுகிறது. நீரவாழ பலலுயிரித்்தாகுதியினன 
நன்னீரவாழ பலலுயிரித்்தாகுதி மற்றும் 
கடலநீரவாழ பலலுயிரத்்தாகுதி என இரணடு 
வனகக்ளாக வனகப்படுத்துகிதறாம்.
அ)  �ன்னீர்ோழ பல்லுயிர்த் ததாகுதி (Fresh Water 

Biomes)
நன்னீரவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதியானது 

ஏரிகள், கு்ளஙகள், ஆறுகள், ஓனடகள், சதுப்பு 
நி்லஙகள் ஆகியவற்னற உள்்ளடககியது. 
இத்்தாகுதி நீரின் ்காள்்ள்ளவு, நீதராட்டம், 
ஆகசிஜன் அ்ளவு, ்வப்பநின்ல ஆகிய உயிரற்ற 
காரணிகளின் தாககத்திற்கு உள்்ளாகிறது. 
மனிதரகள் தஙகளுககுத் ததனவயான குடிநீர, 
நீரப்பாசனம், சுகாதாரம் மற்றும் 
்தாழிற்சான்லகளுககுத் ததனவயான நீனரப் 
்பறுவதற்கு நன்னீரவாழ பலலுயிரத்்தாகுதினயச 

சாரந்தத உள்்ளனர. இதில அலலி, தாமனர, 
பாசியினத் தாவரஙகள் வ்ளரகின்றன. ஆனம, 
முதன்ல, மற்றும் மீன் இனஙகள் இத்்தாகுதியில 
காணப்படுகின்றன.
ஆ)  கைல்நீர்ோழ பல்லுயிர்த் ததாகுதி (Marine 

Biomes)
புவியில காணப்படும் மிகப்்பரிய 

நீரவாழபலலுயிரத்்தாகுதி கடலநீரவாழ பலலுயிரத் 
்தாகுதியாகும். கடலநீரில காணப்படும் பலதவறு 
வனகயான தாவரஙகள் மற்றும் வி்லஙகினஙகளுககு 
வாழவிட ஆதாரமாக இத்்தாகுதி உள்்ளது. 
பவ்ளப்பானறகள் (coral reefs) தபான்ற இரணடாம் 
வனக கடலவாழ உயிரினஙகள் இதில உள்்ளன. 
கடற்கனரப்பகுதிகள் மற்றும் கழிமுகஙகளில 
நன்னீர மற்றும் கடலநீர க்லந்த சூைலில வ்ளரும் 
நீரவாழ பலலுயிரகளும் உள்்ளன. நீரநின்லயானது 
கடலவாழ உயிரினஙகளின் தவகமான 
இடமாற்றத்திற்கு உதவியாக உள்்ளது. நி்லவாழ 
பலலுயிரத் ்தாகுதிகன்ளவிட மிக தவகமாவும், 
சிறப்பாகவும் அனனத்துப் பகுதிகளுககும் நீரவாழ 
உயிரினஙகள் இடம் ்பயரகின்றன.

வி்லஙகுகன்ளத்தவிர, தாவர இனஙக்ளான ்பரிய 
கடற்பூணடு, கடற்பாசிகள் மற்றும் நீரில மிதககும் 
தாவரஙகளும் அதிக்ளவில இத்்தாகுதியில 
காணப்படுகின்றன. நீரவாழ பலலுயிரத் 
்தாகுதியானது தாவரஙகள் மற்றும் வி்லஙகுகளுககு 
மட்டுமல்லாமல மனித இனத்திற்கும் மிக 
முககியமானதாக உள்்ளது. மனித இனம் 
இத்்தாகுதினய நீர, உணவு, ்பாழுதுதபாககு 
அம்சஙகளுககாகப் பயன்படுத்துகிறாரகள். 
இத்்தாகுதியில காணப்படும் சி்ல பிரசசனனக்ளாவன 
அதிக்ளவில மீன்பிடித்தல, சுற்றுசசூைல மாசுபாடு 
மற்றும் கடலமட்டம் உயருதல ஆகும்.
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5.3.3 பாதுகாத்தல் (Conservation)
பலலுயிரத் ் தாகுதி என்பது ஆழகடல அகழி முதல 

பசுனமமாறாக காடுகள் வனர பரவிககாணப்படுகிறது. 
இதில காணப்படும் ஆற்றல பரவலுககு மனித 
இனத்தின் பஙகு மிக அதிகமாக உள்்ளது. அதத 
தவன்ளயில சி்ல உயிரினஙகளின் அழிவிற்கும் மற்றும் 
இடமாற்றத்திற்கும் மனிதனின் நடவடிகனககள் 
முதன்னமக காரணியாக உள்்ளது. எப்்பாழுதும் 
்தாடரந்து அதிகரித்துக ்காணதட இருககும் மககள் 
்தானகயால உயிரின வ்ளஙகள் அதிக்ளவில 
சுரணடலுககுட்பட்டு பாதிப்புககுள்்ளாகின்றன. இது 
புவியில காணப்படும் தாவர மற்றும் வி்லஙகினஙகளின் 
மீது கடுனமயான தாககத்னத ஏற்படுத்துகின்றது. 
புவியின் சி்ல பகுதிகளில அதிக உயிரின வ்ளஙகள் 
மற்றும் அதிக உயிரினப் பாதிப்புகள் ஏற்படும் 
பகுதிகளும் உள்்ளன. ஆகதவ உயிரினஙகன்ளப் 
பாதுகாப்பதன் மூ்லம் புவினய ஒரு சிறந்த 
உயிரவாழ்தாகுதியாக னவத்திருப்பது மனிதரகளின் 
தன்லயாய கடனமயாகும்.

உயிரகதகா்ள காப்பகஙகள் 
(Biosphere Reserve) என்பனவ 
ஒரு சிறப்பு சுற்றுசசூழநின்ல 
மணட்லம் அல்லது தாவரஙகள் 

மற்றும் வி்லஙகுகன்ள உள்்ளடககிய 
தனித்துவமான பாதுகாககப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். 
இந்தியாவில பதி்னட்டு முககியமான 
உயிரகதகா்ளக காப்பகஙகள் உள்்ளன.

 மீள்பார்்ே
 � உயிரகதகா்ளம் என்பது புவியின் 

தமற்பகுதியிலும் உள்பகுதியிலும் 
உயிரினஙகள் வாழும் ்மலலிய அடுககாகும்.

 � புவியில வாழும் உயிரினஙகள் 
ஒன்தறா்டான்று ்தாடரபு்காணடு, அதன் 
இயற்னகச சூைலுககு ஏற்றவாறு வாழும் 
பகுதி சூழநின்ல மணட்லம் (Ecosystem) 
என்று அனைககப்படுகிறது.

 � சூழநின்ல மணட்லத்தின் மூன்று முககிய 
கூறுகள், உயிரியல கூறுகள், உயிரற்ற 
கூறுகள் மற்றும் ஆற்றல ஓட்டம் ஆகியனவாகும்.

 � உயிரியல கூறுகள் உற்பத்தியா்ளரகள், 
நுகரதவாரகள் மற்றும் சினதப்தபாரகள் என 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

 � சூழநின்ல மணட்லத்தின் ்சயலபாடானது 
பலதவறு நின்லகளில படிநின்ல ஒழுஙகு 
முனறயில ஆற்றல ஓட்டம் நனட்பறுகிறது 
இந்நின்ல “ஆற்றல மட்டம்” எனப்படுகிறது.

 � உயிரினப்பன்னம (Biodiversity) என்பது 
ஓரிடத்தில வாழும் பலதவறு வனகயான 
உயிரினஙகன்ளக குறிப்பதாகும்.

 � உயிரினப்பன்னம இைப்பு என்பது இயற்னக 
மற்றும் மனிதச ்சயலபாடுக்ளால ஏற்படுகிறது.

 � புவியியல ரீதியாக பரந்து காணப்படும் 
சூழநின்ல மணட்லத்தில வாழும், 
உயிரினஙகளின் ்தாகுதி, பலலுயிரத்்தாகுதி 
(Biomes) என்று அனைககப்படுகிறது.

 � பலலுயிரத் ்தாகுதியானது, விரிவான 
முனறயில நீரவாழ பலலுயிரத்்தாகுதி 
எனவும் நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதி 
எனவும் பிரிககப்பட்டுள்்ளது.

 � உயிரகதகா்ளத்தில (Biosphere) உயிரினஙகள் 
பாதுகாககப்பட தவணடும். ஏ்னன்றால 
அனவ புவியின் வ்ளமாகக கருதப்படுகின்றன.

I  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக

1. புவியின் குளிரசசியான பலலுயிரத்்தாகுதி
 அ) தூந்திரா ஆ) னடகா
 இ) பான்லவனம் ஈ) ்பருஙகடலகள்
2. உயிரக தகா்ளத்தின் மிகச சிறிய அ்லகு.
 அ) சூழநின்ல மணட்லம்
 ஆ) பலலுயிரத் ்தாகுதி
 இ) சுற்றுசசூைல
 ஈ) இவற்றில எதுவும் இலன்ல 
3. வளிமணட்லத்தில உள்்ள நுணணுயிரிகன்ளக 

்காணடு, ஊட்டசசத்துககன்ள மறுசுைற்சி 
்சய்தவார

 அ) உற்பத்தியா்ளரகள்
 ஆ) சினதப்தபாரகள்
 இ) நுகரதவாரகள்
 ஈ) இவரகளில யாரும் இலன்ல
4. பான்லவனத்தாவரஙகள் வ்ளரும் சூைல
 அ) உவரப்பியமுள்்ள மணற்பகுதி
 ஆ) குனறந்த அ்ளவு ஈரப்பனச
 இ) குளிர ்வப்பநின்ல
 ஈ) ஈரப்பதம்
5. மனைககாடுகள் பலலுயிரத் ்தாகுதி அதிக்ளவு 

விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்த இய்லாததற்குக 
காரணம்

 அ) மிக அதிகப்படியான ஈரப்பதம்
 ஆ) மிக அதிகமான ்வப்பநின்ல
 இ) மிக ்மலலிய மணணடுககு
 ஈ) வ்ளமற்ற மண

 பயிற்சி 
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V. காரணம் கூறுக
1. உற்பத்தியா்ளரகள், தற்சாரபு ஊட்டஉயிரிகள் 

என்று அனைககப்படுகின்றன.
2. உயிரகதகா்ளம் ஒரு நின்லயான சூைல 

மணட்லத்னதக ்காணடுள்்ளது.

VI. வேறுபடுத்துக
1. உற்பத்தியா்ளர – சினதப்பவர
2. நி்லவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதி – நீரவாழ 

பலலுயிரத் ்தாகுதி
3. ்வப்பமணட்லத் தாவரஙகள் – பான்லவனத் 

தாவரஙகள்
4. சவானா – தூந்திரா

VII. விரிோன வி்ையளி
1. சூழநின்ல மணட்லத்தின் பலதவறு கூறுகன்ள 

விவரி.
2. சூழநின்ல மணட்லத்தின் ்சயலபாடுகன்ள 

எழுதுக.
3. புவியில உள்்ள நீரவாழ பலலுயிரத் ்தாகுதினய 

விவரி.

VIII.  கீழககணைேறறின் தினஙக்ளக கணடுபிடி
1. உ்லக வனவி்லஙகுகள் தினம்                   

2. பன்னாட்டு காடுகள் தினம்                   

3. உ்லக நீர தினம்                  

4. புவி தினம்                   

5. உ்லக சுற்றுச சூைல தினம்                   

6. உ்லக தபராழியியல தினம்                   

IX.  நில ே்ரபைப் பயிறசி
  உலக ே்ரபைத்தில் கீழககணைேற்்ற 

குறிககவும்.
1. பி்ரய்ரி
2. ்டௌன்ஸ்
3. தூந்திர பலலுயிரத் ்தாகுதி
4. ்வப்பமணட்லககாடுகள் பலலுயிரத் ்தாகுதி

X. பைத்்தப் பார்த்து வி்ையளி
  ஆரடிக தூந்திர உணவு வன்ல பற்றி உனது 

்சாந்தக கருத்னத வனரயறு.

II.  தகாடுககப்பட்டுள்ள கூறறுக்ள ஆராயந்து 
வினாககளுககு வி்ையளிககவும் 

 வழிமுனறகள்:
 (அ)  கூற்று மற்றும் காரணம் இரணடும் சரி, 

காரணம் கூற்னற வி்ளககுகிறது
 (ஆ)  கூற்று மற்றும் காரணம் இரணடும் சரி, 

காரணம் கூற்னற வி்ளககவிலன்ல
 (இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
 (ஈ)  கூற்றும் மற்றும் காரணம் இரணடும் தவறு
6.  கூறறு: பிறசசாரபு ஊட்ட உயிரிகள் தஙகள் 

உணனவ தாஙகத்ள தயாரித்துக ்காள்்ளாது
 காரணம்: ஊட்டசசத்திற்காக இனவ 

உற்பத்தியா்ளரகன்ளச சாரந்து இருககும்.
7.  கூறறு: குறிப்பிட்ட பகுதிகளில மட்டும் 

காணப்படககூடியதும் எளிதில பாதிககப்படும் 

சூைலில வாழும் ப்லவனகயான தாவரஙகளும் 

வி்லஙகுகளும் ்காணட பகுதிதய வ்ளனமயம் 

ஆகும்.
  காரணம்: இப்பகுதி சிறப்பான கவனம் ் காணடு 

பாதுகாககப்பட தவணடும், ஆராய்சசியா்ளரகள் 

இதனன அனடயா்ளங காணபர.
III. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1. வி்லஙகுகள், தாவரஙகள் மற்றும் நுணணுயிரிகள் 

ஒன்தறா்டான்று இனடவினனப்  புரிந்து 
்காணடு வாழுமிடம் _______________  

எனப்படும்.
2. பிறசசாரபு ஊட்ட உயிரகள் (Hetrotrophs) என 

அனைககப்படுபனவ _______________ .
3. ஒன்தறா்டான்று இனணககப்பட்ட 

சிகக்லான உணவுச சஙகிலி அனமப்பினன 
_______________  என அனைககின்தறாம்.

4. மிகப்பரந்த புவிசசூழநின்ல மணட்லத்னத 
_______________  என்கிதறாம்.

5. பான்லவனப் பலலுயிரத்்தாகுதிகளில வ்ளரும் 
தாவரஙகள் _______________ எனப்படும்.

6. _______________  நீரவாழ பலலுயிரத்்தாகுதி 
நன்னீர மற்றும் கடல நீர க்லககும் இடத்தில 
காணப்படும்.

IV. சுருககமைான வி்ையளி
1. உயிரகதகா்ளம் என்றால என்ன?
2. சூழநின்ல மணட்லம் என்றால என்ன?
3. உயிரினப் பன்னம என்றால என்ன?
4. “உயிரினப் பன்னம இைப்பு” என்பதன் ்பாருள் 

கூறுக?
5. பலதவறு வனகயான நி்லவாழ பலலுயிரத் 

்தாகுதிகன்ளக குறிப்பிடுக.
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புவியியல – உயிரகதகா்ளம்

*படஙபகள் அனடய் ள்த் த க மட் ட ம. 
ததனவ்யன்  Adobe Flash னய 
அன் த க.

இனணயச ்சயலபாடு

கா்ணாளிகளுடன் உயிரகதகா்ளம் பற்றி 
அறிந்து ்காள்தவாமா!

வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Environment and Ecology by Majid Husain

Edition: 2015, Access Publishing India Pvt. Ltd.,

New Delhi, India

2. Physical Geography by Dr. Savindra Singh

Edition: 2015, Pravalika Publications,

Allahabad, India

3. Essential Environmental Studies S.P.Misra and

S.N.Pandey, Second Edition, Ane books Pvt.

Ltd., New Delhi, India

4. Environmental Geography by Dr. Savindra

Singh, Edition: 2015, Pravalika Publications,

Allahabad, India
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கி.பி. (்பா.ஆ) 1972-ஆம் ஆணடு 
ஸ்டாகதொம் மாநாட்டில 
மனிதன் ‘சுற்றுசசூைன்ல 
உருவாககி வடிவனமககிறான்’ 

என அறிவிககப்பட்டது. ரிதயாடி ் ஜனிதரா நகரில 
1992-ஆம் ஆணடு நனட்பற்ற புவி உசசி மாநாடு, 
ஐககிய நாடுகளின் சுற்றுசசூைல மற்றும் வ்ளரசசி 
மாநாடு என்று அனைககப்பட்டது. (UNCED - 
United Nations Conference on Environment and 
Development) 

 சுறறுச்சூழலின் ே்கப்பாடுகள் (Classification of 
Environment)
அ) இயற்னக சுற்றுசசூைல
ஆ) மனித சுற்றுசசூைல 
இ) மனிதனால உருவாககப்பட்ட சுற்றுசசூைல
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          அறிமுகம்
சுற்றுசசூைல என்பது மனிதனுககும் 

இயற்னகககும் இனடதய உள்்ள ்தாடரபுகன்ளப் 
பற்றியது ஆகும். மனிதன் ்தான்று்தாட்டு 
ஒன்றி வாழந்து வரும் சுற்றுப்புறம் 'சூைல' என்று 
அனைககப்படுகிறது. சுற்றுசசூைல (Environment) 
என்ற ்சால என்விரான் (Environ) என்ற பி்ரஞசு 
்மாழி ்சாலலிலிருந்து ்பறப்பட்டது ஆகும். 
Environ என்பதன் ்பாருள் சுற்றுப்புறம் என்பதாகும். 
சுற்றுசசூைல என்பது உயிருள்்ள மற்றும் உயிரற்ற 
கூறுகன்ள உள்்ளடககியதாகும்.

 6.1  மைனிதனும் சுறறுச்சூழலும்
ஆதிகா்ல மனிதரகள், தஙக்ளது உணவு, உனட 

மற்றும் இருப்பிடத் ததனவககு இயற்னகனயதய 
சாரந்து இருந்தனர.  மனிதன் தன் நிமிரந்த நின்ல, 
னககள் மற்றும் அறிவுக கூரனம ் சயலபாடுக்ளால பிற 
உயிரினஙகளின் மீது ஆதிககம் ்சலுத்தி ஓர உயர 
நின்லனயப் ்பற்று மகிழசசியாக வாழந்து வந்தான்.  
பனைய கற்கா்லத்திலிருந்து புதிய கற்கா்லம் 
வனர சககரம், ்நருப்பு, கருவிகள், தவ்ளாண 
முனறகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபான்றவற்னறக 
கணடுபிடித்தான். தமலும் தனது வாழகனக தரத்னத 
தமம்படுத்திக ்காள்்ள உயர ்தாழிலநுட்பத்னதப் 
பயன்படுத்த ்தாடஙகினான்.  நவீன கா்லத்தில 
மககள் ்தானக ்பருககத்தினால தன் எலன்லனய 
விரிவுபடுத்துவதற்காக தன் சுற்றுசசூைன்ல மாற்றி 
அனமத்தான். இதன் காரணமாக இயற்னக 
வ்ளஙகள் சுரணடப்பட்டு வருகின்றன.

மைனிதனும் சுறறுச் சூழலும்
6

அலகு

கற்றல தநாககஙகள் 

 � சுற்றுசசூைல கூறுகன்ள அறிதல
 � மனிதன் – சுற்றுசசூைல ்தாடரபுகளுககு இனடதய உள்்ள பலதவறு கூறுகன்ளப் 

புரிந்து ்காள்ளுதல
 � பலதவறு குடியிருப்பு வனககன்ளப் பற்றி அறிதல
 � மனிதனின் பலதவறு ்பாரு்ளாதார நடவடிகனககன்ள அறிதல
 � மனிதனின் ்சயலபாடுகள் சுற்றுசசூைல மீது ஏற்படுத்தும் தாககஙகன்ள அறிதல
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மைககள் ததா்கயியல் (Demography)  
என்்றால் என்ன?

பைஙகா்லத்தில கிதரகக ்மாழியில ‘Demos’ 
என்றால மககள் என்றும் ‘graphis’ என்றால 
கணககிடுதல என்றும் ்பாரு்ளாகும்.  
எனதவ மககள்்தானகயியல என்பது 
புள்ளியியல முனறயில, மககள்்தானகனயக 
கணககிடுவதாகும்.

6.2.1  மைககள்ததா்க ேளர்ச்சி 

(Population Growth) 
ஒரு குறிப்பிட்ட கா்லத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட 

இடத்தில வாழும் மககளின் எணணிகனக 
அதிகரிப்னபதய மககள்்தானக வ்ளரசசி 
என்கிதறாம்.  ்பாதுவாக மககள் ்தானக 
வ்ளரசசியானது சீராக அதிகரித்துக ் காணடிருககும். 
ஆனால ்தாழிற்புரட்சியின் தபாது மிக அதிகமாக 
அதிகரிகக ஆரம்பித்தது 

மககள்்தானக வ்ளரசசி என்பது பிறப்பு 
விகிதத்திற்கும், இறப்பு விகிதத்திற்கும் இனடதய 
உள்்ள தவறுபாடு ஆகும். ்பாதுவாக மககள்்தானக 

அ) இயற்க சுறறுச் சூழல் (Natural Environment)
சுற்றுசசூைலின் இயற்னக கூறுக்ளான 

நி்லகதகா்ளம், நீரகதகா்ளம், வாயுகதகா்ளம் மற்றும் 
உயிரகதகா்ளம் ஆகியவற்னறப் பற்றி முன்தப 
அறிந்திருககின்தறாம்.  இப்பாடத்தில மனிதனனப் 
பற்றியும் மனிதனால  உருவாககப்பட்ட கூறுகன்ளப் 
பற்றியும் விரிவாகக காணதபாம்.

ஆ) மைனித சுறறுச்சூழல் (Human Environment) 
மனித சுற்றுசசூைல என்பது ஒரு மனிதன், 

அவனது குடும்பம், ்தாழில மற்றும் சமூகம் 
ஆகியவற்றுடன் ்காணடுள்்ள ்தாடரபுகன்ள 
வி்ளககுவதாகும். இது தமலும், இது பலதவறு 
க்லாசசாரக கூறுக்ளான கலவி, மதம், 
்பாரு்ளாதாரம் மற்றும் அரசியல தபான்றவற்தறாடு 
்தாடரபுனடயதாக உள்்ளது.

இ)  மைனிதனால் உருோககப்பட்ை சுறறுச்சூழல்  
(Man-made Environment)

மனிதனால உருவாககப்பட்ட சுற்றுசசூைல 
என்பது மனிதன் தனது ததனவகன்ளப் பூரத்தி 
்சய்து ்காள்்ளவும் தன் வாழகனகனய 
ஏதுவானதாகவும் எளிதானதாகவும் 
அனமத்துக்காள்்ள உருவாககப்பட்டதாகும்.  
எடுத்துககாட்டாக கட்டடம், தபாககுவரத்து, பூஙகா, 
்தாழிற்சான்ல நினனவுசசின்னம் தபான்றனவ.  
இயற்னகச சூைலுககும் மனிதனுககும் இனடதய ஒரு 
சமநின்லனய ஏற்படுத்த, மனிதன் மககள்்தானக 
பரவல, வ்ளஙகளின் இருப்பு, ்தாழிலநுட்ப 
வ்ளரசசி மற்றும் ்தாடரந்து அதிகரித்துவரும் 
மககள்்தானகயின் ததனவகதகற்ப 
வ்ளஙகளுககான மாற்று வழிமுனறகன்ளக 
கணடறிதல தபான்றவற்னறக னகயாணடு 
வருகின்றான்.

 6.2  மைககள்ததா்க (Population)
மனித இனம் அல்லாத ஓர 

உ்லனக  உன்னால கற்பனன 
்சய்ய முடியுமா? ்பாரு்ளாதார 
மற்றும் சமூக வ்ளரசசிககு 
மனித இனம் மிக 
மு க கி ய ம ா ன த ா கு ம் .  
மககள்்தானக (Populous) 
என்ற ்சால, இ்லத்தீன் 
்மாழியிலிருந்து ்பறப்பட்டதாகும். பாப்பு்லஸ் 
என்றால மககள் என்று ்பாரு்ளாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட 
கா்லத்தில வாழும் ்மாத்த மககளின் 
எணணிகனகனய மககள்்தானக என்கிதறாம். 

மைககள்ததா்க கணகதகடுப்பு (Census)
ஒரு குறிப்பிட்ட கா்ல இனட்வளியில 

அரசாஙகம் மககள்்தானக பற்றிக   கணக 
்கடுப்பு நடத்தி தகவலகன்ளச தசகரிககின்றது. 
இககணக்கடுப்பு மககளின் வயது, பாலினம், 
கலவியறிவு விகிதம் மற்றும் ்தாழில தபான்ற 
விவரஙகன்ளப் பதிவு ்சய்கிறது. ஐககிய 
நாடுகள் சனபயின் பரிந்துனரயின்படி உ்லகின் 
பலதவறு நாடுகள் ஒவ்வாரு 5 அல்லது 10 
ஆணடுகளுககு ஒருமுனற மககள்்தானக 
கணக்கடுப்னப தமற்்காள்கின்றன. 
பாபித்லானில கி.மு.(்பா.ஆ.மு) 3800ல 
உ்லகின் முதல மககள்்தானக கணக்கடுப்பு 
நடந்தது.  நவீன உ்லகில மககள்்தானக 
கணக்கடுப்னப முதன்முதலில நடத்திய நாடு 
்டன்மாரக ஆகும். இந்தியாவில கி.பி. (்பா.ஆ) 
1872 ஆம் ஆணடில முதன் முத்லாக 
மககள்்தானக கணக்கடுப்பு நடத்தப்பட்டது.  
1881ம் ஆணடு முதல ்தாடரந்து 10 
ஆணடுகளுககு ஒருமுனற மககள்்தானக 
கணக்கடுககப்பட்டு வருகிறது.  இந்திய மககள் 
்தானக கணக ்கடுப்பு, மககள் ்தானக, சமூக, 
்பாரு்ளாதார விவரஙகன்ள விரிவாக அளிககும் 
ஆதாரமாகத் திகழகின்றனது. நீஙகள் 
மககள்்தானக கணக ்கடுப்புத் தகவல 
குறிப்தபடுகன்ளப் பாரத்திருககிறீரக்ளா?.  
உஙகள் நூ்லகத்தில ததடிப்பாருஙகள். 
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எப்தபாதும் அதிகரித்துக ்காணதடயிருககும், 
ஆனால சி்ல சமயஙகளில மககள்்தானக வ்ளரசசி 
குனறயும். குறிப்பாக பஞசம், நி்லசசரிவு, புவி அதிரசசி, 
ஆழிப்தபரன்ல தபான்ற இயற்னகச சீற்றஙகள் 
மற்றும் மனிதனால ஏற்படும் அழிவுக்ளான தபார 
தபான்ற காரணஙகளினால மககள்்தானக 
வ்ளரசசி குனறகின்றது. 

மைககள்ததா்கயில் மைாற்றம் என்பது 
மககளின் எணணிகனக ஓரிடத்தில வ்ளரசசி 
அதிகரிப்பு அல்லது குனறவனதக  குறிப்பதாகும். 
இது பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் மககள் இடப்்பயரவு 
ஆகியவற்றினால தீரமானிககப்படுகிறது. கி.பி. 
(்பா.ஆ) 1650ல 500 மிலலியனாக இருந்த 
மககள்்தானக கி.பி. (்பா.ஆ) 1850ல 1000 
மிலலியனாக இருமடஙகு வ்ளரசசி கணடது. இது 
கி.பி. (்பா.ஆ) 2025 மற்றும் கி.பி. (தபா.ஆ) 2050ல் 
மு்்றவய 8 பில்லியன் மைறறும் 9 பில்லியன்களாக 
ேளர்ச்சிய்ையும் என அனுமானிககப்பட்டுள்்ளது.

பிறப்பு மற்றும் குடியிறககம் (imigiration) 
காரணமாக மககள் ்தானக அதிகரிககிறது. இறப்பு 
மற்றும் குடிதயற்றம் (emigration) காரணமாக மககள் 
்தானக குனறகிறது. 
6.2.2  மைககள்ததா்கப் பரேல்  

(Distribution of Population)
புவியின் தமற்பரப்பில மககள் எவவாறு பரவிக 

காணப்படுகிறாரகள் என்பனதப் பற்றி குறிப்பிடுவதத 
மககள்்தானக பரவல ஆகும். 

உ்லகில எல்லா இடஙகளிலும் மககள்்தானக 
சீராகப் பரவிக காணப்படுவதிலன்ல. அதற்கான 
காரணிகள் பின்வருமாறு:
அ. இயற்க காரணிகள் (Physical Factors)

இயற்னக காரணிக்ளான ்வப்பநின்ல, மனை, 
மண, நி்லத்ததாற்றம், நீர, இயற்னகத் தாவரஙகள், 
கனிம வ்ளஙகளின் பரவல மற்றும் ஆற்றல 
வ்ளஙகளின் இருப்பு உள்ளிட்டனவ  மககள் ் தானக 
பரவலுககான இயற்னக காரணிகள் ஆகும்.
ஆ. ேரலாறறுக காரணிகள் (Historical Factors)

வர்லாற்று முககியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள், 
ஆற்றஙகனர நாகரிகஙகள், தபார மற்றும் ்தாடர 
ஆககிரமிப்புகள் ஆகியனவ மககள்்தானக 
பரவலுககான முககியமான வர்லாற்றுக 
காரணிக்ளாகும்.

இ. தபாருளாதாரக காரணிகள் (Economic Factors)
கலவிககூடஙகள், தவன்லவாய்ப்புகள், 

உற்பத்தித் ்தாழிற்சான்லகள், ஆடம்பர வசதிகள், 
வியாபாரம், வணிகம் மற்றும் பிற  வசதிகளும் 
ஓரிடத்தின் மககள் ்தானகப் பரவுவதற்ககு 
காரணமாகின்றன.

உ்லக மககள்்தானக 
தினம் ஒவ்வாரு ஆணடும் 
ஜுன்ல 11ஆம் நாள் 
்காணடாடப்படுகிறது. இதன் 

மூ்லம் உ்லக மககள்்தானக பிரசசனனகள் பற்றிய 
ஒரு விழிப்புணரவு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
ஐககிய நாடுகளின் வ்ளரசசி திட்ட அனமப்பு இனத 
1989ஆம் ஆணடு முதல ்காணடாடி வருகிறது.

6.2.3 மைககளைர்த்தி (Density of Population)
ஒரு சதுர கி.மீ. நி்லப்பரப்பில வாழும் 

மககளின் எணணிகனகனய மகக்ளடரத்தி 
என்கிதறாம்.  மிகப்பரந்த நி்லப்பரப்பில, குனறந்த 
எணணிகனகயில மககள் இருந்தால, அனத 
குனறந்த மகக்ளடரத்தி என்றும் குனறந்த 
நி்லப்பரப்பில அதிக எணணிகனகயில மககள் 
வசித்தால அதிக மகக்ளடரத்தி என்றும் 
அனைககிதறாம்.  அதாவது,

மைககளைர்த்தி  =   தமைாத்த மைககள்ததா்க  
 தமைாத்த நிலப்பரப்பு

உலக மைககள் அைர்த்தி்ய மூன்று தபரும் 
பிரிவுகளாகப் பிரிககலாம்.  அ்ே,

 � அதிக மகக்ளடரத்திப் பகுதிகள்:  ஒரு சதுர கித்லா 
மீட்டர நி்லப்பரப்பில 50ககும் தமற்பட்ட மககள் 
வாழவனத அதிக மககள் அடரத்திப் பகுதி 
என்கிதறாம். (எ.கா) கிைககு ஆசியா, ்தற்கு 
ஆசியா, வடதமற்கு ஐதராப்பா மற்றும் 
வடஅ்மரிககாவின் கிைககுப் பகுதி. 

 � மிதமான மகக்ளடரத்திப் பகுதிகள்: ஒரு சதுர 
கித்லா மீட்டர நி்லப்பரப்பில 10ல இருந்து 50 தபர 
வனர வசிப்பனத மிதமான மகக்ளடரத்திப் பகுதி 
என்கிதறாம். (எ.கா). மித்வப்ப மணட்லப் 
பகுதியில உள்்ள அஙதகா்லா, காஙதகா, 
னநஜீரியா மற்றும் ஆப்பிரிககாவிலுள்்ள சாம்பியா.

 � குனறந்த மகக்ளடரத்தி ்காணட பகுதிகள்: ஒரு 
சதுர கித்லா மீட்டர நி்லப்பரப்பில 10ககும் 
குனறவான மககள் வாழவனதக குனறந்த 
மககள் அடரத்திப் பகுதி என்கிதறாம். (எ.கா) 
மத்திய ஆப்பிரிககா, தமற்கு ஆஸ்திதரலியா, 
வடககு ரஷயா மற்றும் கனடா.

14  ஆம் நூற்றாணடில 
ஐதராப்பாவில "பித்ளக" என்ற 
்காள்ன்ள தநாயினால 30 – 
60 சதவீதம் மககள் இறந்தனர 
எனக கணககிடப்பட்டுள்்ளது. 
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மற்றும் மணவீடுகன்ளக கட்டினான் நா்ளனடவில 
குடியிருப்புகள் உருவாகின.  குடியிருப்புகள் 
என்பனவ வீடுகளின் ்தாகுப்பு ஆகும்.   பின்பு 
சிறிய குடியிருப்புகள் கிராமஙக்ளாக வ்ளரசசிப் 
்பற்றன.  ப்ல கிராமஙகள் இனணந்து நகரமாகவும்.  
ப்ல ்பரிய நகரஙகள் தசரந்து மாநகரமாகவும் 
உருவானது. ஆகதவ குடியிருப்புகள் பலதவறு 
வடிவஙகன்ளயும் அ்ளனவயும் அனமவிடத்னதயும் 
்காணடு உருவாகின.
6.3.1  குடியிருப்புகளின் ே்கககள் 

குடியிருப்புகள் அஙகு நனட்பறும் பணிகளின் 
அடிப்பனடயில கிராமைம் என்றும் �கரம் என்றும் 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.
6.3.1  (அ) கிராமைக குடியிருப்புகள் 

(Rural Settlements)
முதன்னம ்தாழிலக்ளான தவ்ளாணனம, 

வனத்்தாழில, கனிமத்்தாழில மற்றும் மீன் 
பிடித்தல தபான்றவற்னற தமற்்காணடிருககும் 
குடியிருப்புகள் கிராமக குடியிருப்புகள் எனப் 
படுகின்றன.  உ்லகின் ்பரும்பா்லான 
குடியிருப்புகள் கிராமக குடியிருப்புகள் ஆகும்.  
அனவ நின்லத்த, நிரந்தரக குடியிருப்புக்ளாகும்.  
கிராமக குடியிருப்புகளின் தனித்தன்னம 
அனதசுற்றி இருககும் பரந்த பசுனமயும் மாசற்ற 
சுற்றுப்புறசசூைலும் ஆகும்.

கிராமைககுடியிருப்பு ே்ககள்
தசவ்ேக ேடிேக குடியிருப்புகள்  
(Rectangular Patterns)
சம்வளிப் பகுதிகளிலும், 
ப ள் ்ள த் த ா க கு ப் 
பகுதிகளிலும் காணப்படும் 
குடியிருப்புகள் ்சவவக 

அதிக மைககள்ததா்க மைறறும் கு்்றந்த 
மைககள் ததா்க

அதிக மககள்்தானக என்பது, ஒரு நாட்டில 
மககளின் எணணிகனகனயவிட வ்ளஙகளின் 
அ்ளவு குனறவாக இருப்பதாகும். மாறாக, குனறந்த 
எணணிகனகயி்லான மககள்்தானகயும் அதிக 
அ்ளவி்லான வ்ளமும் இருந்தால அதனனக 
குனறந்த மககள் ்தானக என்கிதறாம்.

தசயல்பாடு
கீதை உள்்ள அட்டவனணயில தமிழ நாட்டின் ஐந்து மிக அதிக மகக்ளடரத்தி ்காணட மாவட்டஙகளின் 
மககள் ்தானக மற்றும் பரப்ப்ளவு ்காடுககப்பட்டுள்்ளது. இவற்னறக கருத்தில ்காணடு மகக்ளடரத்தினய 
கணககிட்டு வரினசப்படுத்தவும்.

மாவட்டம் பரப்ப்ளவு (சதுர 
கித்லாமீட்டரில)

மககள்்தானக (2011 
மககள் ்தானக 

கணக்கடுப்பின் படி)
மகக்ளடரத்தி வரினசப்- 

படுத்தவும் 

்சன்னன 178.2 89,46,732
காஞசிபுரம் 7,857 39,98,252

தவலூர 6,077 39,36,331
திருவள்ளூர 3,424 37,28,104

தச்லம் 5,205 34,82,056

கி.பி. (்பா.ஆ) 1952 இல இந்திய 
அரசின் அதிகார பூரவமான 
மககள்்தானக ்காள்னக 
நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டது. 

இது தபான்ற்தாரு ்காள்னகனய முதன் 
முதலில அறிவித்த நாடு இந்தியா ஆகும்.  பலதவறு 
வனகயான குடும்பககட்டுப்பாட்டுத் திட்டஙகன்ள 
நனடமுனறப் படுத்தியதன் மூ்லம் மககள்்தானக 
வ்ளரசசி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

 6.3  மைனித குடியிருப்புகள்
மககள் தற்காலிகமாகதவா நிரந்தரமாகதவா 

ஓரிடத்தில தஙகி தவன்ல ்சய்து ஒரு 
ஒழுஙகுபடுத்தப்பட்ட வாழகனகனய வாழவனத 
குடியிருப்பு என்கிதறாம்.  இது ஒரு ் பருநகரமாகதவா, 
நகரமாதவா, கிராமமாகதவா அல்லது ்தாகுப்பு 
கட்டிடஙக்ளாகதவா இருகக்லாம்.  ஆதிகா்லத்தில 
மனிதன் மரககின்ளகன்ளயும் குனககன்ளயும், 
குழிகன்ளயும், பானற இடுககுகன்ளயும் தனது 
வாழவிடமாகக ் காணடு வாழந்தான்.  நா்ளனடவில 
வி்லஙகுகன்ளப் பைககும் கன்லனயயும் உணவு 
பயிர்சய்யும் முனறனயயும் கற்றான்.  இந்த 
தவ்ளாண பரிணாம வ்ளரசசி னநல, சிந்து, 
ெவாஙதகா மற்றும் யூப்ரட்டிஸ் – னடகரீஸ் ஆற்றுப் 
படுனககளில ஏற்பட்டது. மனிதன் குடினசகள் 
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வடிவக குடியிருப்புக்ளாகும். இஙகுச சான்லகள் 
்சவவக வடிவில காணப்படுவததாடு 
ஒன்னற்யான்று ்சஙதகாணஙகளில ்வட்டிச 
்சலலும்.
வ�ர்கவகாட்டுக குடியிருப்புகள் (Linear Patterns)
இ வ வ ன க ய ா ன 
குடியிருப்புகள் சான்ல, 
்தாடரவணடிப் பானத, 
ஆற்றஙகனர மற்றும் 
அனணகட்டு ஓரஙகளில 
காணப்படு கின்றன.
ேட்ைேடிேக குடியிருப்பு அல்லது அ்ரேட்ை ேடிே 
குடியிருப்புகள் (Circular or Semicircular Patterns)
இவவனகயான குடியிருப்புகள் ஏரிகள், கு்ளஙகள் 
மற்றும் கடற்கனர 
பகுதிகன்ளச சுற்றி 
வட்டமாகதவா அல்லது 
அ ன ர வ ட் ட ம ா க த வ ா 
காணப்படு கின்றன.
�ட்சத்திர ேடிேக குடியிருப்புகள் (Star like Patterns)
நட்சத்திர வடிவ குடியிருப்புகள் கப்பியிடப்பட்ட அல்லது 
கப்பியிடப்படாத சான்ல சந்திப்புகளின் ஓரஙகளில 

க ா ண ப் ப டு கி ன் ற ன . 
இனவ நட்சத்திர 
வடிவத்தில எல்லாத் 
தினசகளிலும் பரவிக 
காணப்படும்.

முகவகாண ேடிேக குடியிருப்புகள்  
(Triangular Patterns)
ஆறுகள் ஒன்றாக தசரும் 
இடஙகளில காணப்படும் 
குடியிருப்புகள் முகதகாண 
வடிவககுடியிருப்புக்ளாகும்.
T ேடிே, Y ேடிே, சிலு்ே ேடிே (அ) குறுககு 
ேடிேக குடியிருப்புகள் (T-Shaped, Y-Shaped, 
Cross-Shaped or Cruciform Settlements)
T வடிவ குடியிருப்புகள் மூன்று சான்லகள் 
சந்திககும் இடஙகளில வ்ளரசசியனடயும். Y வடிவக 
குடியிருப்புகள் இரணடு சான்லகள் மூன்றாவது 

சான்லயுடன் தசரும் 
இடஙகளில 
காணப்படுகிறது.  
குறுககு வடிவக 
குடியிருப்புகள் நான்கு 
சான்லகள் சந்திககும் 
இடஙகளில 
காணப்படுகின்றன.

மூலககரு ேடிேக குடியிருப்புகள் (Nebular Patterns)
இஙகுச சான்லகள் வட்ட 
வடிவமாகவும் ஒரு 
னமயத்தில முடிவனடயக 
கூடியதாகவும் இருககும். 
கிராமத்தின் குடியிருப்புகள்  
் ச ல வ ந் த ரி ன் 
குடியிருப்னபச சுற்றிதயா அல்லது மசூதி, தகாவில, 
ததவா்லயஙகன்ளச சுற்றிதயா அனமந்திருககும்.

6.3.1 (ஆ) �கரக குடியிருப்புகள்  
(Urban Settlements)

நகரப்புறம் என்ற ்சால நகரஙகள் 
மற்றும் ்பருநகரஙகத்ளாடு ்தாடரபுனடயது. 
நகரப்புறஙகளில குடியிருப்புகள் ்நருககமாகவும் 
அதிக மககள் ்தானகயுடனும் காணப்படும். 
இது நகரப்புறத்தின் முககிய அம்சமாகும். 
நகரமயமாதலுககு முககிய காரணிக்ளாவன; 
தவன்ல வாய்ப்பு வசதிகள், வியாபாரம் 
்சய்வதற்கான ஆதராககியமான சூைல, கலவி வசதி 
மற்றும் தபாககுவரத்து தபான்றனவ.
�கரககுடியிருப்புகளின் ே்கப்பாடுகள் 
(Classification of Urban Settlements)

நகரப்பகுதிகள், அதன் பரப்பு, கினடககும் 
தசனவகள் மற்றும் நனட்பறும் ்சயலகள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில நகரம், ்பருநகரம், 
மாநகரம், மீப்்பருநகரம் நகரஙகளின் ்தாகுதி என 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

�கரம்    (Town): நகரம் ்பாதுவாகக கிராமத்-
னதவிடப் ்பரியதாகவும் ்பருநகரத்னதவிடச 
சிறியதாகவும் இருககும்.  இது ஒரு இ்லட்சத்திற்கும் 
குனறவான மககள் ் தானகனயக ் காணடிருககும்.  
(எ.கா) ்சன்னனககு அருகில உள்்ள அரகதகாணம்

த ப ரு � க ர ம்  ( C i t y ) :  ் ப ரு ந க ர ங க ள் 
நகரஙகன்ள விடப் ்பரியதாகவும் மிக அதிகப் 

த�ைம�ப��த�ப�ட இட� 

���ராம� 

�ராம� 

�நகர� 

ெப�நகர�

மாநகர�ேசைவகைள ெபா��� 
��ேய�றக�� 
அள	 அ�க���ற� 

நகர�க�� 
ெதா��
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்பாரு்ளாதார நடவடிகனககன்ளக ் காணடதாகவும் 
இருககும். இஃது ஒரு ்லட்சத்திற்கும் அதிகமான 
மககள் ்தானகனயக ்காணடிருககும்.  (எ.கா) 
கும்பதகாணம்.

மைா�கரம் (Metropolitan City): மாநகரம் பத்து 
்லட்சத்திலிருந்து ஐம்பது இ்லட்சம் வனரயி்லான 
மககள் ்தானகனயக ்காணடிருககும். (எ.கா) 
மதுனர மாநகரம்

மீப்தபரு�கரம் (Mega City): மீப்்பருநகரம் 
ஐம்பது இ்லட்சத்திற்கும் அதிகமான மககள் 
்தானகனயக ்காணடிருககும். (எ.கா) ்சன்னனப் 
்பருநகரம் (Greater Chennai)

�கரஙகளின் ததாகுதி (Conurbation) 
நகரஙகளின் ்தாகுதி ப்ல நகரஙகன்ளயும் 
்பருநகரஙகன்ளயும் பிற நகரப்புறப் பகுதிகன்ளயும் 
்காணடிருககும். (எ.கா) ்டலலி நகரத்்தாகுதி. 
இரணடு ்பரிய நகரஙகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
இனணனத குறிககும்.

•   டமாஸ்கஸ் உ்லகின் மிகப் 
பைனமயான, மககள் ்தாடரந்து 
வாழந்து வரும், ஒரு நகரமாகும். 
இஙகு 11,000 ஆணடுகளுககு 

முன்பிருந்தத மககள் வாழந்து வருகின்றனர.
• தடாககிதயா உ்லகித்லதய மிகப் ்பரிய 

நகரமாகும். இது 38 மிலலியன் மககள் 
்தானகனயக ்காணடது.

• கி.பி. (்பா. ஆ) 2016 ஆம் ஆணடின் 
யுனஸ்தகாவின் (UNESCO) ்மரசர  (Mercer)
தகவலின்படி மககள் சிறந்த வாழகனகத் 
தரத்னதப் ்பற்று வாழந்து வருவதில 
வியன்னா முதலிடமும் சூரிச இரணடாம் 
இடமும் ்பற்றுள்்ளன.

(ஆதாரம் – ஐககிய நாடுகள்  
UNESCO Mercer)

 6.4   தபாருளாதார �ைேடிக்ககள் 
(Economic Activities)

்பாரு்ளாதார நடவடிகனக என்பது ஒரு 
பகுதியில அனனத்து நின்லகளிலும் நனட்பறும் 
்பாருள்களின் உற்பத்தி, பகிரவு, நுகரவு மற்றும் 
தசனவகன்ளக குறிப்பதாகும்.
தபாருளாதார �ைேடிக்ககளின் ே்ககள் 
(Types of Economic Activities)
முதல்நி்லத் ததாழில்கள் (Primary Activities)

முதலநின்லத் ்தாழில என்பது புவியிலிருந்து 
மூ்லப்்பாருட்கன்ள ்பறும் ்தாழில ஆகும். 

இதில உணவு தசகரித்தல, தவட்னடயாடுதல, 
மரம் ்வட்டுதல, மீன் பிடித்தல, காலநனடகன்ள 
தமய்த்தல, கனிமஙகன்ள ்வட்டி எடுத்தல மற்றும் 
தவ்ளாணனம ் சய்தல ஆகிய ் தாழிலகள் அடஙகும்.
இரணைாம் நி்லத் ததாழில்கள் (Secondary 
Activities)

இரணடாம் நின்லத் ்தாழிலில 
மூ்லப்்பாருள்கள் முடிவுற்ற ்பாருள்க்ளாக 
மாற்றம் ்சய்யப்படுகின்றன. (எ.கா) இரும்பு 
எஃகு ்தாழிற்சான்லகள், வாகன உற்பத்தித் 
்தாழிற்சான்லகள்.

மூன்்றாம்நி்லத் ததாழில்கள் (Tertiary Activities)
மூன்றாம் நின்லத்்தாழிலில ்பாருள்கள் 

உற்பத்தி ்சய்யப்படுவதிலன்ல. மாறாக 
உற்பத்திச ்சயலுககு துனண புரிகின்றன.  (எ.கா) 
தபாககுவரத்து, தகவல ்தாடரபு, வஙகிகள்,  மற்றும் 
தசமிப்புக கிடஙகு வணிகம்.

�ான்காம்நி்லத் ததாழில்கள் (Quaternary Activities)
ஆராய்சசி மற்றும் வ்ளரசசி, அறிவுசார 

்சயலபாடுகளுடன் ்தாடரபுனடய ்பாரு்ளாதார 
நடவடிகனககன்ள நான்காம் நின்லத்்தாழில 
என்கிதறாம். (எ.கா) ஆத்லாசனன வைஙகுதல, 
கலவி மற்றும் வஙகி சாரந்த தசனவகள்.

ஐந்தாம் நி்லத் ததாழில்கள் (Quinary Activities)
ஐந்தாம்நின்லத் ்தாழில என்பது 

உருவாககுதல, மறுகட்டனமப்பு ்சய்தல, 
பயன்பாட்டில உள்்ள பனைய கருத்துகள் மற்றும் 
புதிய கருத்துககள் விவரணம் ்சய்வது உள்ளிட்ட 
்சயலபாடுகன்ள உள்்ளடககியதாகும். இதில 
சமூக அல்லது ்பாரு்ளாதாரத்தில உயரமட்ட 
முடிவுகள் எடுப்பதும் உள்்ளடஙகும். (எ.கா) வணிக 
அனமப்புகளின் தன்லனம அதிகாரிகள், அறிவியல 
அறிஞைரகள் மற்றும் அரசாஙகத்தின் ்காள்னககளில 
முடிவு எடுப்பவரகள்.

 6.5   சுறறுச் சூழல் பிரச்ச்னகள் 
(Environmental Issues)

உ யி ரி ன ங க ள் 
வாழவதற்குத் துனணபுரியும் 
அடிப்பனட அனமப்பு 
சுற்றுச சூை்லாகும். இது 
உயிரினஙகளுககு காற்று, 
நீர, உணவு மற்றும் நி்லம் 
ஆகியவற்னற அளிககிறது. 
ஆனால மனிதனின் தீவிர ்தாழிலமயமாகக்லால 
சுற்றுசசூைல ்பரிதும் பாதிககப்படுகிறது. சி்ல சுற்றுச 
சூைல பிரசசனனகன்ளப் பற்றி நாம் அறிதவாம்.
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 � காடுகன்ள அழித்தல (Deforestation)
 � காற்று, நி்லம், நீர, ஒலி, ஒளி தபான்றனவ 

மாசனடதல (Pollution)
 � நகரமயமாதல (Urbanisation)
 � நீரம வினசயியல முறிவு (Fracking)
 � கழிவு அகற்றுதல (Waste disposal) மற்றும் 

காடுகள் அழிதல பற்றி இப்பகுதியில காணதபாம்
காடுக்ள அழித்தல் (Deforestation)

காடுகன்ள அழித்தல என்பது மககள் தஙகளின் 
பிற பயன்பாடுகளுககாகக காடுகளில உள்்ள 
மரஙகன்ள நிரந்தரமாக ்வட்டி்யடுத்து நி்லத்னதப் 
பதப்படுத்திப் பயன்படுத்துவதாகும்.

காடுக்ள அழிப்பதால் ஏறபடும் வி்ளவுகள் 
(Effects of Deforestation)

காடுகள் அழிககப்படுவதால ்வள்்ளம் மற்றும் 
வறட்சி, மண வ்ளம் இைத்தல, காற்று மாசனடதல, 
உயிரினஙகள் அழிதல, உ்லகம் ்வப்பமயமாதல, 
பான்ல வனஙகள் விரிவனடதல, நீரவ்ளம் குனறதல, 
பனி உருகுதல, கடல மட்டம் உயருதல மற்றும் 
ஓதசான் பட்லத்திலுள்்ள ஓதசான் ்சறிவு குனறதல 
தபான்ற ப்லவின்ளவுகள் ஏற்படுகின்றன.

உ்லகச சுற்றுசசூைல வ்ளரசசிககான ஐககிய 
நாடுகளின் புவி உசசி மாநாடு கி.பி (்பா. ஆ) 1992 ஆம் 
ஆணடு பிதரசில நாட்டிலுள்்ள ரிதயா-டி-்ஜனிதரா 
நகரில கூட்டப்பட்டது.  இம் மாநாட்டில க்லந்து 
்காணட உறுப்பு நாடுகள் கரியமி்ல வாயு,  மீத்ததன் 
மற்றும் பசுனமக குடில வாயுககள் ்வளிதயறும் 
அ்ளனவக குனறத்து உ்லக ்வப்பமயமாதலுககுக 
காரணமான அனனத்துக காரணிகன்ளயும் 
தவிரககதவணடு்மன முடிவு ்சய்யப்பட்டது.
காடுக்ளப் பாதுகாத்தல்  
(Conservation of Forests)
(i) மரம் ்வட்டுதன்ல முனறப்படுத்துவதன் மூ்லம் 

காடுகன்ளப் பாதுகாகக முடியும்.
(ii) ்தாடர கணகாணிப்பு மூ்லமும் மனித 

நடமாட்டத்னதக கட்டுப்படுத்துவதன் மூ்லமும் 
காட்டுத் தீ ஏற்படுவனதத் தவிரத்து காடுகன்ளப் 
பாதுகாகக்லாம்.

(iii) ேனேளஙகளின் பயன்பாடு: நாம் உயிர 
வாழவதற்குத் ததனவயான சுவாசிககும் 
காற்று  முதல பயன்படுத்தும் மரக 
கட்னடகள்வனர அனனத்திற்கும் காடுகன்ளச 
சாரந்திருககின்தறாம்.  இனவ தவிர 
வி்லஙகுகளின் வாழவிடமாகவும் மனிதரகளின் 
வாழவாதாரமாகவும் காடுகள் உள்்ளன.  
காடுகளிலிருந்து கினடககும் ்பாருள்கள் நமது 
அன்றாட வாழவிற்கு அவசியமாகும்.  இதனால 

வன வ்ளத்னத நாம் சரியான முனறயில 
பயன்படுத்த தவணடும்.
சமூகத்திற்கு வனப் ்பாருள்கள் மற்றும் அதன் 

பயன்களின் ததனவ அதிகரித்துள்்ளது. ததனவனயப் 
பூரத்தி ்சய்யும்தபாது காடுகளின் ந்லனனயும் 
அதன் பன்முகத்தன்னமனயயும் பாதுகாகக 
தவணடியுள்்ளது. இவவாறு சமநின்லனயப் 
பாதுகாககககூடிய வனகயில வன தம்லாணனம 
இருந்தாலதான் அது நின்லப்படுத்தப்பட்ட வன 
தம்லாணனமயாக இருககும்.
 6.6   ேளம் குன்்றா ேளர்ச்சி (Sustainable 

Development)
கி.பி. (்பா.ஆ) 1987ம் ஆணடு பிரணடத்லணடு 

குழு ேளம் குன்்றா ேளர்ச்சி என்ற ்சாலலுககான 
வி்ளககத்னத அளித்தது.

"ேளம் குன்்றா ேளர்ச்சி என்பது எதிர்காலச் 
சந்ததியினரின் வத்ேகளுககான ேள இருப்்ப 
உறுதி தசயேவதாடு நிகழகாலத் வத்ே்யயும் 
பூர்த்தி தசயது தகாள்ேதாகும்".

வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசினய அனடவதற்குப் 
தபாருளாதார ேளர்ச்சி, சமுதாயக கூறுகள் மைறறும் 
சுறறுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகிய மூன்று முககியமான 
அடிப்பனடக காரணிகன்ள ஒன்றினணப்பது 
அவசியமாகும். இந்தக கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
்தாடரபுனடயனவ.  அதன்மூ்லம் தனிமனிதன் 
மற்றும் சமூகத்தின் வ்ளரசசினய உறுதி ்சய்ய 
முடியும்.  உணனமயான வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசினய 
அனடயதவணடு்மன்றால நாம் சமூக, ் பாரு்ளாதார 
மற்றும் சுற்றுசசூைல காரணிகளுககுச சம அ்ளவு 
முககியத்துவம் அளிப்பது அவசியமாகும்.

�ைல�த�ைம
ெபா�ளாதார�

ச�க� ���
ழ�

ேளம் குன்்றாச் சமூக ேளர்ச்சி (Social Sustainablity)
ஒரு திறன் வாய்ந்த குடும்பம், சமூகம், நிறுவனம் 

மற்றும் நாடு சமூக நலலிணககத்திற்காகவும் 
திறம்பட்ட வ்ளரசசிககாகவும் வனரயறுககப்பட்ட 
அ்ளவில சிறப்பாக இயஙகுவனத வ்ளம் குன்றா 
சமூக வ்ளரசசி என்று அனைககின்தறாம்.  
தபாரகள் ்தாடரசசியான ஏழனம பரந்துபட்டு 
காணப்படும் அநீதி மற்றும் குனறந்த கலவி 
வீதம் ஆகியனவ நின்லப்படுத்தப்படாத வ்ளரசசி 
்காணட சமூகத்திற்கான அனடயா்ளமாகும்.  ஒரு 
அரசாஙகத்தின் சமநின்லத்திறன் என்பது அணனட 
நாடுகளுடன் ்காணடுள்்ள அனமதியான பரஸ்பர 
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233 6. மனிதனும் சுற்றுச சூைலும்

மீள்பார்்ே
 � ஓர உயிரினத்னதச சுற்றிக காணப்படும் இடம், 

்பாருள் மற்றும் இயற்னக ஆகியவற்னறச 
சுற்றுசசூைல என்கிதறாம்.

 � ஒரு தனி மனிதனுககும் அவனது குடும்பம், 
்தாழில மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றிற்கும் 
இனடதய உள்்ள ்தாடரனப மனிதனின் 
சுற்றுசசூைல (human environment) என்கிதறாம்.

 � மககள்்தானக ஒரு மாறும் நிகழவாகும்.  
இதில, எணணிகனக, பரவல மற்றும் 
வனககள் ஆகியனவ ஒரு நின்லயான 
மாறும் தன்னம ்காணடனவ.

நலலுறவிற்கும் அதததவன்ளயில குடிமககளின் 
ததனவகன்ளச சுற்றுசசூைல பாதிககாத வனகயில 
பூரத்தி ்சய்து நின்லப்படுத்தப்பட்ட வ்ளரசசினய 
உருவாககுவதாகும்.
ேளம்குன்்றாப் தபாருளாதார ேளர்ச்சி  
(Economic Sustainability)

பூமியில வாழும் மககள் தஙகளுனடய 
ததனவககு அதிகமாக வ்ளஙகன்ளப் 
பயன்படுத்துகிறாரகள்.

 � சிறந்த ்பாது விநிதயாகத்திட்டத்னத 
அமலபடுத்துவதன் மூ்லம் வ்ளம்குன்றாப் 
்பாரு்ளாதார வ்ளரசசினய அனடய்லாம்.  

 � வ்ளம்குன்றாப் ்பாரு்ளாதார வ்ளரசசி நல்ல 
ஆதராககியமான சுற்றுச சூைல சமநின்லனயயும், 
்பாரு்ளாதார வ்ளரசசினயயும் உறுதி ் சய்கிறது.

ேளம்குன்்றாச் சுறறுச்சூழல் ேளர்ச்சி 

(Environmental Sustainability)
வ்ளம்குன்றாச சுற்றுசசூைல வ்ளரசசி என்பது 

வனரயறுககப்பட்ட சுற்றுசசூைல தரத்தின் அ்ளனவ 
உறுதி ்சய்தல மற்றும் மனித இனத்திற்குத் 
ததனவயான தரமான இயற்னக வ்ளஙகன்ளத் 
்தாடரந்து அளிப்பதாகும். எப்தபா்தல்லாம் 
சுற்றுசசூைலுககு ஏற்படும் இடரப்பாடுகன்ளத் 
தவிரகக முடியுதமா அப்தபா்தல்லாம் தவிரத்துச 
சுற்றுசசூைன்லப் பாதுகாகக தவணடும்.

மைாணேர்களின் தசயல்பாடு
(மைாணேர்களின் தசயல்பட்்ை ஆசிரியர் 
குறித்துக தகாள்ள வேணடும்)

 � புவி சார்ந்த பகுதிகளுககு சுறறுலா அ்ழத்து 
தசல்லுதல் 

 � புவி்யப் பறறிய புத்தகஙகள் ோசித்தல்
 � புவினயப் பற்றி அறிந்து ்காள்வதற்குப் 

புத்தகஙகள் மாணவரகளுககுப் ்பரிதும் 
துனண புரியும்.

 � கழிவு ்பாருட்களிலிருந்து மறுசுைற்சி மூ்லம் 
புதிய ்பாருட்கன்ள ்சய்ய ்சாலலுதல 

ேளம் குன்்றா நி்ல அேசியமைானது. ஏன்?
இயற்னகயான வ்ளஙகன்ளயும், மனிதனால 

உருவாககப்பட்ட வ்ளஙகன்ளயும் ்தாடரந்து 
ததனவககதிகமாகப் பயன்படுத்தினால எதிரகா்லச 
சந்ததிகளுககுக கினடககாமல தீரந்துவிடும்.  
நமது புவினயயும் அதன் வ்ளஙகன்ளயும் நம் 
மககன்ளயும் பாதுகாத்து அவற்னற எதிரகா்லச 
சந்ததியினருககு வ்ளம் குன்றா நின்லயில 
அளிகக தவணடும். வ்ளஙகன்ளப் பாதுகாத்தல 
மூ்லமும் விழிப்புணரனவ ஏற்படுத்துதல 

மைாணேர்களி்ைவய ேளம் குன்்றா நி்லயின் 
ேளர்ச்சி பறறிய மைதிப்பி்ன ேளர்கக எவ்ோறு 
உதவுோய.
• ோழக்க மு்்ற

நீ ததரந்்தடுககும் வாழகனக முனறனய 
உன்னால மாற்றிக ் காள்்ள முடியும். உதாரணமாக 
மளினகக கனடககுச ்சலலும்தபாது கட்டாயம் 
துணிப்னபனய எடுத்துச ்சல்லவும். இதன் மூ்லம் 
்நகிழிப் னபகன்ளத் தவிரகக்லாம்.
• சரிதசயதல்

உன்னுனடய ்பாம்னம அல்லது ஒளிப்படக 
கருவி (Camera) உனடந்துவிட்டாத்லா அல்லது 
பழுதனடந்து விட்டாத்லா புதியதாக வாஙகுவதற்குப் 
பதி்லாக அனதச சரி்சய்ய முயற்சி ்சய்.
• மைறுசுழறசி

உன்னனச சுற்றியுள்்ள ்பாருள்கன்ளப் 
பற்றி நீ உணரந்திருத்தல தவணடும். ஒரு 
்பாருன்ளப் பயன்படுத்தும் தபாது அனத 
மறுசுைற்சி / மறுபயன்பாடு ்சய்ய இயலுமா 
என்பனதக கவனத்தில ்காள்.
• வத்ேகளும் விருப்பஙகளும்

நீ ஒரு ்பாருன்ள வாஙகுவதற்கு முன் 
அப்்பாருள்  ‘உனககுத் ததனவயா’? அல்லது 
‘உன் விருப்பமா’? என்ற வினானவ எழுப்பிக 
்காள். வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசி உன்னிடமிருந்தத 
்தாடஙகுகிறது. ்சயல உள்ளூர அ்ளவிலும் 
எணணம் உ்லக்ளாவிய அ்ளவிலும் இருககட்டும்.

மூ்லமும் வ்ளம் குன்றா நின்லனய அனடய 
முடியும்.   எப்தபாது நாம் வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசி 
என்ற வாரத்னதனயப் பயன்படுத்துகின்தறாதமா 
அப்தபாதத அதன் உணனம நின்லனயப் புரிந்து 
்காணடு சுற்றுசசூைன்லப் பாதுகாத்து எதிரகா்லச 
சந்ததிகளுககு வைஙகக கடனமப்பட்டுள்த்ளாம்.
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 � ஓரிடத்தில மககள் ் தானக அதிகரிப்பனததயா 
குனறவனததயா மககள் ்தானக மாற்றம் 
என்கிதறாம். இம்மாற்றம் பிறப்பு, இறப்பு 
மற்றும் இடப்்பயரனவப் ்பாறுத்து 
அனமயும்.

 � மகக்ளடரத்தி என்பது ்மாத்த 
மககள்்தானகனய ்மாத்த நி்லப்பரப்பால 
வகுத்தால கினடககும் ஈவு ஆகும்.

 � குடியிருப்புகள் ்தாழிலின் அடிப்பனடயில 
கிராமம் மற்றும் நகரம் என 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

 � முதல, இரணடாம், மூன்றாம், நான்காம் 
மற்றும் ஐந்தாம் நின்லத்்தாழிலகள் 
என்பனவ ்பாரு்ளாதார நடவடிகனககளின் 
வனகக்ளாகும்.

 � சுற்றுசசூைல பிரசசனனக்ளான, மாசனடதல, 
கா்லநின்ல மாற்றம், ஏழனம, தபார மற்றும் 
வ்ளஙகன்ளச சமமாக பகிரந்தளிககானம 
தபான்றனவ மனித சூழியன்லப் பாதிககின்றன. 
ஆகதவ, மனித இனத்னத நின்லப்படுத்த வ்ளம் 
குன்றா வ்ளரசசி பற்றிக கற்பித்தல அவசியம் 
ஆகும்.

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக

1.  வாழும் உயிரினஙகளின் வ்ளரசசி மற்றும் 
முன்தனற்றத்னதப் பாதிககககூடிய காரணிகள் 
மற்றும் அனனத்து ் வளிப்புறச ் சலவாககுகன்ள 
_______________  என்கிதறாம்.
அ) சுற்றுசசூைல ஆ) சூை்லனமப்பு
இ) உயிரக காரணிகள்
ஈ) உயிரற்றக காரணிகள்

2. ஒவதவார ஆணடும் உ்லக மககள் 
்தானக தினம் _______________ ஆம் நாள் 
கனடபிடிககப்படுகிறது.
அ) ஆகஸ்டு 11  ஆ) ்சப்டம்பர 11
இ) ஜுன்ல 11  ஈ) ஜனவரி 11

3.  மககள்்தானக பற்றி புள்ளியியல விவரக கலவி 
_______________  ஆகும்.
அ) மககள்்தானகயியல
ஆ) புற வடிவனமப்பியல
இ) ்சாலபிறப்பியல
ஈ) நி்லநடுககவனரவியல

 பயிற்சி 

4. வின்ல மதிப்புமிகக கனிமஙகள் மற்றும் பிற புவி 
அனமப்பியல கனிமஙகன்ளச சுரஙகஙகளிலிருந்து 
்வட்டி எடுப்பது _______________  ஆகும்.
அ) மீன்பிடித்தல ஆ) மரம் ்வட்டுதல
இ) சுரஙகவியல ஈ) விவசாயம்

5.  ் பாரு்ளாதார நடவடிகனகயில இரணடாம் 
நின்லத் ்தாழிலில மூ்லப்்பாருள்களிலிருந்து 
உற்பத்தி ்சய்யப்படுவன _______________ .
அ) பாதி முடிககப்பட்ட ்பாருள்கள்
ஆ) முடிககப்பட்ட ்பாருள்கள்
இ) ்பாரு்ளாதார ்பாருள்கள்
ஈ) மூ்லப்்பாருள்கள்

II. தபாருத்துக
1. ஒலி்பருககி - ஒலி மாசுறுதல
2. ரிதயாடி ்ஜனிதரா 

பிதரசில - T வடிவ குடியிருப்பு
3. சிலுனவ வடிவக 

குடியிருப்புகள் - புவி உசசி மாநாடு

III.  கீவழ தகாடுககப்பட்டுள்ள அறிக்கக்ளக 
கருத்தில் தகாணடு சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக

1. கூறறு (A): படுகனக அடுககில உள்்ள ஓதசான் 
பட்லத்னத பாதுகாப்பு தகடயம் என்கிதறாம்.
 காரணம் (R): புற ஊதாககதிர வீசசு புவினய 
அனடயாமல தடுககிறது.
(அ)  Aவும் Rம் சரி மற்றும் A என்பது Rன் சரியான 

வி்ளககம்.
(ஆ)  A மற்றும் R இரணடும் சரி. ஆனால, 

Aவானது Rன் சரியான வி்ளககமல்ல.
(இ)  A தவறு. ஆனால, R சரி.
(ஈ)  A மற்றும் R இரணடும் தவறு.

2.  கூறறு (A): மூன்றாம் நின்லத் ்தாழிலில, 
்பாருள்கள் தநரடியாக உற்பத்தி ் சய்யப்படாமல 
உற்பத்தி ்சய்வதற்கான ்சயலமுனறகளில 
உறுதுனணயாக உள்்ளது.
 காரணம் (R): மூன்றாம் நின்லத்்தாழிலில 
ஈடுபடும் மககள் முழுனமயாக சுற்றுச சூைலுககுச 
சாதகமாகச ்சயலபடுகிறாரகள்.
(அ) A மற்றும் R இரணடும் தவறு.
(ஆ)  A மற்றும் R இரணடும் சரி.  ஆனால, 

Aவானது Rககு வி்ளககம் தரவிலன்ல.
(இ) A சரி. ஆனால, R தவறு.
(ஈ)  A மற்றும் R இரணடும் சரி.  Aவானது Rககு 

சரியான வி்ளககம் தருகிறது.
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235 6. மனிதனும் சுற்றுச சூைலும்

IV.  சுருககமைான வி்ையளி
1.  மககள் அடரத்தி என்றால என்ன?
2.  ் காள்ன்ள தநாய் என்றால என்ன?
3.  வனரயறு.

அ) மககள்்தானக வ்ளரசசி
ஆ) மககள்்தானக கணக்கடுப்பு
இ) வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசி

V. காரணம் கூறுக
1.  காடுகன்ள மீட்்டடுத்தல உ்லகம் முழுவதும்

ஊககப்படுத்தப்படுகிறது.
2.  அமி்ல மனை சுற்றுசசூைன்ல அழிககிறது.
3.  நான்காம் நின்ல ்பாரு்ளாதார நடவடிகனக ஓர

அறிவுசார ்பாரு்ளாதாரம்.
4.  மககள்்தானக வ்ளரசசி கட்டுப்பாட்டிற்குள்

்காணடு வரப்படதவணடும்.
5.  வ்ளம் குன்றா வ்ளரசசியின் இ்லககுகள்

புவினயப் பாதுகாப்பதாக இருககிறதா?

VI. வேறுபடுத்துக
1.  முதலநின்லத் ்தாழில மற்றும் இரணடாம்

நின்லத்்தாழில.

VII. விரிோன வி்ையளி
1.  மககள்்தானக பரவன்லப் பாதிககும் 

காரணிகள் யானவ?
2. கிராமக குடியிருப்பு வனககன்ளப் படத்துடன்

வி்ளககுக.

VIII. நில ே்ரபைப் பயிறசி
(அ)  தகாடுககப்பட்டுள்ள உலக ே்ரபைத்தில் 

குறிககவும்
1. இஙகி்லாந்து – ்காள்ன்ள தநாயால

பாதிககப்பட்ட நாடு.
2. ்டன்மாரக – மககள் ்தானக கணக்கடுப்னப

முதன் முதலில நடத்திய நாடு.
3. ெூவாஙதகா ஆறு.

IX.  உயர் சிந்த்ன வினா
1.  உனது பகுதினயப் பற்றி நீ பாரத்தறிந்த

குடியிருப்பு வனககன்ள பற்றி எழுதுக.

வமைறவகாள் நூல்கள்
1.  Savindra Singh, (1991), Environmental Geography,

Prayag Pustak Bhawan, Allahabad – 211002

2.  Majid Husain, (2015), Environment and Ecology
Access Publishing India Pvt. Ltd, New Delhi.

3.  Sharma. J.P. (2011), Environmental Studies, an Imprint 
o Laxmi Publications Pvt. Ltd, New Delhi.

புவியியல்-மைனிதனும் சூழலும்இ்ணயச் தசயல்பாடு

திறன் வ்ளரப்தபாமா 
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இருப்பிட வழிகாட்டியாகவும் நி்லவனரபடஙகள் 
்சயலபடுகின்றது.

நி்லவனரபடவிய்லா்ளர என்பவர 
புவியியல தகவலகன்ளச 
தசகரித்து, ஆய்வு ்சய்து, 
விவரணம் ்சய்து, அரசியல, 

க்லாசசார மற்றும் கலவி தநாககஙகளுககாக 
நி்லவனரபடஙகள் மற்றும் வி்ளககப்படஙகன்ள 
உருவாககுபவர ஆவார. 

7.1.1.  நிலே்ரபைம் மைறறும் நிலே்ரபைவியல் 
(Maps and Cartography)

நி ்ல வ ன ர ப ட ங க ள் 
நி ்ல ப் ப கு தி யி ன ன 
தமலிருந்து பாரப்பது தபால 
வனரயப்படுபனவ. ஒரு 
நி்லவனரபடம் என்பது காகிதம்/ 
துணி அல்லது ஏததனும் 
தட்னடயான பரப்பில புவியின் 
தமற்பரப்பின் முப்பரிமாண வடிவத்னதச சிறிய 
வடிவில காட்டுவதாகும். நி்லவனரபடஙகள் 
உ்லகினன முழுனமயாகதவா அல்லது பகுதியாகதவா 
வனரந்து காணபிப்பனவயாகும். அ்ளனவ 
மற்றும் தினசகள் ்காணடு நி்லவனரபடஙகள் 
வனரயப்படுகின்றன. நி்லவனரபடத்தில 
பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் மற்றும் நிறஙகன்ளக 
்காணடு ப்ல விவரஙகன்ள அறிந்து ்காள்்ள்லாம். 
நி்லவனரபடத்னத உருவாககும் கன்ல, 
நி்லவனரபடவியல என்று அனைககப்படுகிறது.

நிலே்ரபைத் தி்றன்கள்
7

அலகு

          அறிமுகம்
ஒருவர நி்லவனரபடஙகன்ளக னகயில 

னவத்துக ் காணடு உ்லகத்னத ஒதர வீசசில பாரகக 
முடியும். ஒரு நி்லவனரபடம் ஆயிரம் ்சாற்களுககுச 
சமமானதாகும். ஒரு நி்லவனரபடத்தினனப் 
புரிந்து ்காள்்ளவும் மற்றும் அனத விவரணம் 
்சய்வதற்கும் நி்லவனரபடம் பற்றிய அடிப்பனடத் 
திறனறிவு அவசியமாகிறது. நி்ல வனரபடஙகளின் 
கூறுக்ளான அ்ளனவ, குறியீடுகள், மற்றும் 
சின்னஙகள் தபான்றனவகள் இப்பாடத்தின் மூ்லம் 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. நி்ல அ்ளனவ என்பது 
நி்லத்னத அ்ளவீடு ் சய்து பதிவு ் சய்யும் முனறயாகும். 
இதன் மூ்லம் தகவலகள் தசகரிககப்பட்டு 
நி்லவனரபடஙகள் உருவாககப்படுகின்றன. தமலும் 
இப்பாடம் நி்லவனரபட நவீன ்தாழிலநுட்பஙக்ளான 
்தான்ல நுணணுணரவு, உ்லக அனமவிடத்னதக 
கணடறியும் ் தாகுதி (GPS), புவியியல தகவல அனமப்பு 
(GIS), உ்லக்ளாவிய பயணச ்சயற்னகதகாள் 
ஒழுஙகுமுனற (GNSS) மற்றும் 21ஆம் நூற்றாணடின் 
வன்ல நி்லவனரபடஙகள் (Web Map) உள்ளிட்ட 
நிகழகா்லத் ்தாழிலநுட்பஙகன்ளப் பற்றி 
இப்பாடத்தில காணதபாம்.

 7.1  நிலே்ரபைம் ஒரு கருவி 
நி்லவனரபடம் ஒரு புவியிய்லா்ளரின் 

அடிப்பனடக கருவியாகும். இது வனரபடஙகள், 
வாரத்னதகள் மற்றும் குறியீடுகள் மூ்லம் புவியின் 
தமற்பரப்பினனத் ்தள்்ளத்்தளிவாகவும் 
திறம்படவும் வி்ளககுகிறது. புவியியல 
கற்பித்தலில ஒருஙகினணந்த பகுதியாகவும் 

 � நி்லவனரபடஙகன்ள அறிமுகப்படுத்துதல
 � நி்லவனரபடஙகளின் கூறுகன்ளக ்காணடு, நி்லவனரபடத்தினனப் படித்தல
 � வான்்வளி புனகப்படம், ்சயற்னககதகாள் ்தான்ல நுணணுணரவு, நி்ல அ்ளவியல முனறகள் மற்றும் 

பிற ்தாழிலநுட்பஙகளின் மூ்லம் நி்லவனரபடத் தகவலகள் ்பறப்படுவனதப் பற்றி அறிதல
 � நி்லவனரபடத்தின் நிகழகா்லத் ்தாழிலநுட்பஙக்ளான புவித்தகவல அனமப்பு (GIS), உ்லக்ளாவிய 

பயணச ்சயற்னககதகாள் ஒழுஙகுமுனற (GNSS) மற்றும் உ்லக அனமவிடத்னதக கணடறியும் ்தாகுதி 
(GPS) மற்றும் வன்ல நி்ல வனரபடஙகள் (Web Mapping) தபான்றனவகன்ளப் பற்றி அறிதல

கற்றல் வ�ாககஙகள் 
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இதனன ்ச.மீ. அ்ளனவயில மாற்றுவதற்கு 
கி.மீ = 100000 ்ச.மீ. எனதவ, R.F.1: 100000 ஆகும். 

1 ்ச.மீ. = 2 கி.மீ என்றால அ்ளனவனயப் 
பின்னமுனறயில மாற்று.

வகாட்ைள்ே மு்்ற (Linear or Graphical Scale)
நி்ல வனரபடஙகளில ஒரு நீணடதகாடு 

ப்ல சமப்பிரிவுக்ளாகப் பிரிககப்பட்டு, ஒவ்வாரு 
பிரிவும் நி்லப்பரப்பில எவவ்ளவு தூரத்னதக 
காட்டுகிறது என்பனதக காட்டுவதத (முதன்னம 
மற்றும் இரணடாம்நின்ல) தநரகதகாட்டு அல்லது 
தகாட்ட்ளனவ முனறயாகும். இந்த அ்ளனவ 
முனறயின் மூ்லம் நி்லவனரபடத்திலுள்்ள 
தூரத்தினன தநரடியாக அ்ளகக உதவுகிறது.

(ேகா�டளைவ)

1/50,000  �ர��ன அளைவ
1:50,000 (��த� )
�லவைரபட�� ஓ� அல�, ���� 50,000 அலைக  ������ற�

0 1 �.� 

வகாட்ைள்ே மைாதிரி

2 3 4 5 6 7 8 கி.மீ

இ. தி்சகள் (Direction)
்பாதுவாக நி்லவனரபடஙகள் வடதினசனய 

அடிப்பனடயாகக ்காணடு வனரயப்படுகின்றன. 
ஒரு நி்லவனரபடத்தில வடககுத்தினச எப்தபாதும் 
புவியின் வட துருவத்னத தநாககிதய உள்்ளது. 
நீ வட துருவத்னதப் பாரத்து நின்றால, உனது 
வ்லகனக கிைககுத் தினசனயயும், இடகனக 
தமற்குத் தினசனயயும் உன் பின்புறம் ்தற்குத் 
தினசனயயும் காட்டும். இனவ அடிப்பனட 
தினசக்ளாகும். ்பாதுவாக, நி்லவனரபடத்தின் மீது 
காணப்படும் அம்புமுனன வடககுத் தினசனயக 
குறிப்பிடும்.

õ«
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ªî
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õ
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 அடிப்பனட தினசகன்ள நினனவில 
னவத்துக்காள்்ள உதவும் வாககியம் - 
ேணணமயமாய் கிைககில ததன்படும் வமைகம் 
(வடககு, கிைககு, ்தற்கு , தமற்கு)

7.1.2.  நிலே்ரபைத்தின் கூறுகள் 
ஒரு நி்லவனரபடத்தில தன்லப்பு, அ்ளனவ, 

தினச, வன்லப் பின்னல அனமப்பு, தகாட்டுச சட்டம், 
நி்லவனரபடக குறிப்பு மற்றும் முனறக குறியீடுகள் 
ஆகிய கூறுகன்ளக ்காணடிருகக தவணடும்.
அ. த்லப்பு (Title)

இது நி்லவனரபடத்தின் தநாககம் அல்லது 
கருத்னதக குறிககிறது. 

(எ.கா. இந்தியா - இயற்னக அனமப்பு,  
உ்லகம் - அரசியல, தமிழநாடு - தபாககுவரத்து).
ஆ. அள்ே (Scale)

அ்ளனவனயக ்காணடு வனரவதன் 
மூ்லம் முழுப் புவினயயும் ஒரு காகிதத்தில காட்ட 
முடியும். அ்ளனவ என்பது நி்லவனரபடத்தில 
இரு புள்ளிகளுககும், புவிப்பரப்பில அதத இரு 
புள்ளிகளுககும் இனடயிலுள்்ள தூர விகிதம் ஆகும். 
அ்ளனவகள் மூன்று முனறகளில நி்லவனரபடத்தில 
காட்டப்படுகின்றன. அனவயாவன: ்சால்ல்ளனவ 
முனற, பிரதிபின்ன முனற தகாட்ட்ளனவ முனற.
தசால்லள்ே மு்்ற (Statement Scale)

நி்லவனரபடத்திலுள்்ள தூரம் மற்றும் 
புவியின் உணனமயான தூரத்தினன ஒப்பீடு 
்சய்து ்சாற்களில குறிப்பிடுவது ்சால்ல்ளனவ 
முனறயாகும். அதாவது ஒரு ்சன்டிமீட்டர பத்து 
கித்லாமீட்டரககுச சமம். இது ‘1்சமீ = 10 கிமீ’ என்று 
குறிககப்படுகிறது.
பிரதி பின்ன மு்்ற (Representative Fraction)

இம்முனறயில நி்லவனரபட மற்றும் 
உணனமயான தூரஙகளின் ஒப்பீடு விகிதமாகதவா, 
பின்னமாகதவா ்வளிப்படுத்தப்படும். இது 
வைககமாக R.F என சுருககமாகக கூறப்படுகிறது. 
இது 1/100000 (அல்லது) 1: 100000 என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் ்பாருள், 
நி்லவனரபடத்தில ஓர அ்லகு புவியில 100,000 
அ்லகுகன்ளக குறிககிறது. இந்த அ்லகு ஓர அஙகு்லம் 
அல்லது ஒரு ்சன்டிமீட்டர அல்லது தவறு எந்த 
தகாட்ட்ளனவ (Linear) அ்லகாகவும் இருகக்லாம். 
எனதவ, விகிதம் அல்லது பின்னமுனறயில அ்ளனவ 
என்பது

பிரதிபின்ன மு்்ற = நிலவைரபடத ்�ரம்

��ப்பரப்�ன் �ரம்

உதாரணமைாக: அ்ளனவ 1 ்ச.மீககு 1 கி.மீ. எனும் 
தபாது அதன் (R.F.) ஐக கணடுபிடி: 

இஙதக, 1 ்ச.மீ = 1 கி.மீ. சூத்திரப்படி,

R.F. = 
�.� 1

ெச.�1   
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ஈ. புவி ே்லப்பின்னல் அ்மைப்பு (Grid System)
ஓர இடத்தின் அனமவிடம், அதன் அட்சகதகாடு 

மற்றும் தீரகககதகாடு மூ்லம் வனரயறுககப்படுகிறது. 
்பாதுவாக, ஓரிடத்தின் அட்சகதகாட்டினன முதலில 
கூறிப் பின்னர தீரகககதகாட்டினனக கூறுகிதறாம். 
ஓரிடத்தின் அட்சகதகாடு மற்றும் தீரகககதகாட்டின் 
அளவு, வகாணம், நிமிைஙகள் மற்றும் வி�ாடி 
அ்லகுகளில குறிககப்படுகின்றன.

இந்தியாவில முதன்னம 
நி்லப்பரப்பின் அட்ச, தீரககப்பரவல: 
8° 4’வ முதல 37° 6’வ அட்சம் வனர, 
68° 7’ கி முதல 97° 25’ கி தீரககம் 

வனர உள்்ளது. இஙகு (°) என்பது தகாணம் (’) 
என்பது நிமிடம் ஆகும்.

தசயல்பாடு
நீ இந்தியாவில வடககு தநாககி நிற்பதாகக 

கற்பனன ்சய்து ்காள். பின்வரும் இடஙகள் 
எத்தினசயில அனமந்துள்்ளன என்பனத வனரபட 
உதவியுடன் கணடுபிடிககவும். 
சவுதி அதரபியா  _____________
மியான்மார  _____________
சீனா   _____________
இந்தியப்்பருஙகடல _____________
கஜகஸ்தான்  _____________
சுமத்ரா   _____________
ஆப்கானிஸ்தான் _____________

உ. வகாட்டுச் சட்ைஙகள் (Projection)
ஒரு நி்லவனரபடத்தில தகாட்டுசசட்டம் 

என்பது, தகா்ளவடிவி்லான புவினயத் தட்னடயாக 
ஒரு காகிதத்துணடில காட்டும் வழிமுனற ஆகும். 
தகாட்டுசசட்டம் என்ற ்சால எஙகிருந்து வருகிறது? 
அட்ச, தீரகககதகாடுகள் மற்றும் நி்லப்பகுதிகளின் 
எலன்லகன்ளக ்காணட ்தளிவான 
புவிமாதிரினயக கற்பனன ்சய்து பாருஙகள். 
அதனுள்த்ள ஓர ஒளி வி்ளககு இருந்தது என்று 
னவத்துக்காள்தவாம். புவிமாதிரி முழுவனதயும் 
காகிதத்தால மூடி பின்னர ஒளி வி்ளகனகப் 
பாய்சசினால, அட்ச மற்றும் தீரகககதகாடுகள் 
மற்றும் நி்லப்பகுதிகளின் ்வளி எலன்லகள் 
தகாட்டுசசட்டஙக்ளாகக காகிதத்தில ்தரியும். 
தகாட்டுசசட்டஙகள் என்பது புவிகதகா்ளத்தின் அட்ச 
மற்றும் தீரகககதகாடுகளின் வன்லப்பின்னன்ல 
சமத்ளப்பரப்பில காட்டும் வழிமுனறதய. 
தகாட்டுசசட்டஙகள் நி்லவனரபடஙகளில வடிவம், 
பரப்பு மற்றும் தினசகள் மாறாதிருப்பதற்காக 
வனரயப்படுகின்றன. 
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மு்்றககுறியீடுகள் மூன்று ே்கப்படும். 
1. புள்ளி குறியீடுகள் - கட்டடஙகள், நீருள்்ள 

்தாட்டிகள், முகதகாண ஒளிவழிகாட்டிகள் 
2. வகாட்டுக குறியீடுகள் - இருப்புப்பானதகள், 

சான்லகள், மின்கம்பி இனணப்புகள், 
்தான்லதபசி இனணப்புகள் 

3. பரப்புக குறியீடுகள் - பயிரிடப்பட்ட இடஙகள், 
கு்ளஙகள், பைத்ததாட்டம் மற்றும் திராட்னச 
ததாட்டம்.

பின்வரும் நிறககுறியீடுகள் நி்லவனரபடஙகளில 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
1. பழுப்பு: நி்லம் அல்லது புவி அம்சஙகள் - சம 

உயரகதகாடுகள், அரிககப்பட்ட பகுதிகள், 
முககிய குன்றுப்பகுதிகள், மணல பகுதிகள் 
மற்றும் குன்றுகள், இரணடாம் நின்ல அல்லது 
சரன்ள சான்லகள்.

2. தேளிர் நீலம்: நீர நின்லகள் - காலவாய்கள், 
கடற்கனரகள், அனணகள், ஏரிகள், சதுப்பு 
நி்லஙகள், ்வள்்ளககனர, கு்ளஙகள், ஆறுகள், 
நீரத்ததககத் ்தாட்டிகள்.

3. கருநீலம்: ததசிய நீர வழிகள்
4. பச்்ச: தாவரஙகள் - பயிரிடப்பட்ட வயலகள், 

தகாலஃப் னமதானஙகள், இயற்னக மற்றும் 
தவட்னடயாடுதலுககு ஒதுககப்பட்ட எலன்லகள், 
பைத்ததாட்டஙகள் மற்றும் திராட்னச 
ததாட்டஙகள், ்பாழுதுதபாககு னமதானஙகள், 
வனப்பகுதி.

 �  உருன்ள தமற்பரப்பில வனரந்த 
தகாட்டுசசட்டஙகள் (உருன்ள 
தகாட்டுசசட்டஙகள்)

 �  கூம்பு தமற்பரப்பில வனரந்த தகாட்டுசசட்டஙகள் 
(கூம்புக தகாட்டுசசட்டஙகள்)

 �  சமத்ளப்பரப்பில வனரந்த தகாட்டுசசட்டஙகள் 
(சமத்ளக தகாட்டுசசட்டஙகள் (அ) 
உசசிகதகாட்டுசசட்டஙகள் (அ) தினசய்ளவு 
தகாட்டுசசட்டஙகள்)

ஊ. நிலே்ரபைக குறிப்பு (Legend)
நி்லவனரபட விவரஙகன்ளப் புரிந்து்காள்்ள 

உதவும் நி்லவனரபடக குறிப்பு ்பாதுவாக 
நி்லவனரபடத்தின் கீதை இடது அல்லது வ்லது 
மூன்லயில குறிககப்பட்டிருககும்.
எ.  மு்்றககுறியீடுகள்  

(Conventional signs and symbols)
ஒரு நி்லவனரபடம் உ்லக்ளாவிய 

்மாழியாகும், இது சரவததச தரநின்லகளுககு 
ஏற்ப வனரயப்பட தவணடும். முனறககுறியீடுகள் 
நி்லவனரபடத்தில பயன்படுத்தப்படும் நின்லயான 
குறியீடுக்ளாக இருககின்றன. தமலும் 
நி்லவனரபடக குறிப்புப் பகுதியில அவற்றின் ் பாருள் 
வி்ளககப்பட்டுள்்ளன. த்லப்படஙகள், இயற்னக 
மற்றும் க்லாசசாரக கூறுகன்ளப் பற்றிய பலதவறு 
தகவலகன்ளக ்காணடுள்்ளது. இககூறுகள் 
பலதவறு வணணஙகளில குறியீடுக்ளாகக 
காட்டப்படுகின்றன. இதனால நி்லவனரபடத்தின் 
்தளிவான தன்னம பராமரிககப்படுகிறது.

புவியின் உணனமயான 
வடிவம் ஜியாய்டு எனப்படுகிறது.  
இது ஒரு நீள்வட்டக தகா்ளம் 
ஆகும். ஐககிய நாடுகள் 

சனபயின் ்காடியில  "சமத்ள துருவ 
தகாட்டுசசட்டம் சித்தரிககப்பட்டுள்்ளது. 1945 ஆம் 
ஆணடு முதன்முத்லாக வனரயப்பட்ட ஐககிய 
நாடுகள் சனபயின் ்காடியில இதில 90° தமற்கு 
தீரகககதகாடு தமலதநாககி இருந்தது.  அதனால 
வ ட அ ் ம ரி க க ா 
முதன்னமயாகத் ்தரிந்தது. 
அடுத்த ஆணடு நடுநின்ல 
வகிககும் வனகயில சரவததச 
தததிகதகாடு 180° கிைககு, 
பசிஃபிக தபராழியின் மத்தியில தமலதநாககித் 
்தரியும் வனகயில உருமாற்றம் ்சய்யப்பட்டது. 
தமலும் நி்லவனரபடம் 60° ் தற்கு அட்சகதகாட்டில 
நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால.  அணடாரகடிகா 
்தன்படவிலன்ல. 

�ைற� ��க�
Conventional Signs and Symbols

ேகா�ைட

வ�� ேகா��

����வ ஆலய�

இ�கா�

ெபௗ�த ஆலய�

ப��வாச�

ேகா��

அ�ச� �ைலய�PO

காவ� �ைலய�PS

ஓ�� ���RH

மாவ�ட ���லா 
பய����

CH

ேம�பா�ைவயாள� 
���

IB

¤ைகவ¥¦ 
�ைலய�

RS

அகல இர¨� பாைத

சமம�ட இ©ª¤ªபாைத
 சாைல ச«�ª¤

கª¬ ேபாடªப�ட 
சாைல

கª¬ ேபாடªப�ட 
சாைல ெதாைல� 
��ª¤ 

வ¥¦ªபாைத

ெபா�ªபாைத

கால¦ªபாைத, 
வ�ªபால�

�மான �ைலய�

கல°கைர �ள�க�

±²�ைச�க�¬

வ�றாத ³�றா�

வற¥ட ³�றா�

கா�வா�

ம¥ணா�
க�டªப�ட அைண

க�லா�
க�டªப�ட அைண

�ர«தர� �¦ைச

த�காµகமாக 
உ�ள �¦ைச

வற¥ட ஆ�

பழைமயான ேகா¤ர�
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5. கருப்பு: கட்டுமான இடஙகள் - சான்லகள், 
தடஙகள், இருப்புப்பானதகள், கட்டடஙகள், 
பா்லஙகள், கல்லனறகள், தகவல 
்தாடரபு தகாபுரஙகள், அனணச சுவரகள், 
அகழவாய்வுகள் மற்றும் சுரஙக இடிபாடுகள், 
்தான்லதபசி இனணப்புகள், மின் 
இனணப்புகள், காற்றான்லகள், எலன்லகள்.

6. சிேப்பு: கட்டுமான இடஙகள் - ததசிய, கின்ள 
மற்றும் முககிய சான்லகள், க்லஙகனர 
வி்ளககஙகள் மற்றும் கடல வி்ளககுகள். 

7. இளஞசிேப்பு: பன்னாட்டு எலன்லகள்.

7.1.3 நில அள்ே (Survey)
புவியின் தமற்பரப்பில உள்்ள ஓரிடத்தின் 

தகாணம், தினச, பரப்பு, உயரம் மற்றும் தூரம் 
ஆகியவற்னறக கருவிகன்ளப் பயன்படுத்தி அ்ளவீடு 
்சய்வது நி்ல அ்ளனவ எனப்படும்.  நி்லவனர 
படஙகன்ளத் தயாரிப்பதற்கும், இடம் சாரந்த 
தகவலகன்ளப் ்பறுவதற்கும் ஆய்வு நுட்பஙகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நி்ல அ்ளனவமுனற 
நி்லவனரபடத் தயாரிப்பில குறிப்பாக இயற்னக 
அனமப்பு நி்லவனரபடஙகன்ளத் தயாரிப்பதில 
உதவுகிறது.

புவியிய்லா்ளரக்ளால பயன்படுத்தும் நவீன 
நி்லஅ்ளனவக கருவிக்ளான சஙகிலி (Chain), 
பட்ைகக காந்தேட்்ை (Prismatic Compass), 
சமைதளவமை்ச (Plane Table), மைட்ைமைானி (Dumpy 
Level), அப்வன மைட்ைம் (Abney Level), சாயவுமைானி 
(Clinometer), திவயாை்லட் (Theodalite) 
தமைாத்த ஆயவு நி்லயம் (Total Station) மற்றும் 
உலகளாவிய பயணச் தசயற்ககவகாள் ஒழுஙகு 
மு்்ற (GNSS) ஆகியவற்னறக்காணடு ஓரிடத்தின் 
தூரம், தகாணம், உயரம் மற்றும் நி்லப்பரப்னப 
அ்ளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர.
 7.2   ததா்ல நுணணுணர்வு 

நிலே்ரபைத் தரவுகளின் ஆதாரம்

ததா்ல நுணணுணர்வு என்பது புவியில் 
உள்ள தபாருட்க்ள வ�ரி்ையாகத் ததாைர்பு 
தகாள்ளாமைல் ததா்லவிலிருந்து உறறு வ�ாககி 
அேறறின் தகேல்க்ளச் வசகரிப்பது ஆகும். 

‘ததா்ல’ என்பது தூரத்னதயும் 
'நுணணுணர்தல்' என்பது தகவலகன்ளச 
தசகரிப்பனதயும் குறிககும். ்தான்ல 
நுணணுணரதல என்றால, பலதவறு 
வனகயான கருவிகள் மற்றும் முனறகள் மூ்லம், 
்தான்லவிலிருந்து ்பாருட்கன்ள / இடஙகன்ளப் 
பற்றிய தகவலகன்ளப் ்பறுவதாகும்.

18  மற்றும்  19-ஆம் நூற்றாணடுகளில 
பலூன்கள் மற்றும் புறாககளின் காலகளில 
்பாருத்தப்பட்ட புனகப்படக கருவிகள் கா்லம் 
்தாடஙகித் ்தான்ல நுணணுணரதல கா்லம்வனர 
இது நீணட வர்லாற்னறக ்காணடுள்்ளது. 20 ஆம் 
நூற்றாணடின் தபாது, வான்வழி புனகப்படஙகள் 
மற்றும் ் சயற்னககதகாள் ் தான்ல நுணணுணரவு 
்தாழிலநுட்பம் வினரவாக வ்ளரசசியனடந்துள்்ளது.

நமது உடலில மூன்று 
்தான்ல உணரவு உறுப்புகள் 
காணப்படுகின்றன.
அ)  கணகள் – கணகளின் 

பாரனவ
ஆ)  மூககு - வாசனனயின் 

உணரவு 
இ) காது – தகட்கும் உணரவு

7.2.1.  ோன்ேழி பு்கப்பைம் (Aerial Photography)
வான்வழி புனகப்படம் எடுத்தல என்பது 

கு்்றந்த உயரத்தில் ப்றககும் ப்ற்ேகள், 
பலூன்கள், தெலிகாப்ைர்கள், விமைானஙகள் மற்றும் 
ட்வரான்களில் புனகப்படக கருவிகள் ் பாருத்தப்பட்டு 

புவியிய்லா்ளரகள் நி்லவனரபடத்னத 
வனரவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நவீன 
நி்லஅ்ளனவ கருவிகள்

    

  

நி்ல அ்ளனவயின் வர்லாறு
எகிப்தில சரதவயரகள் "கயிறு நீட்சியர" 

என அனைககப்பட்டாரகள். ஏ்னனில அவரகள் 
தூரஙகன்ள அ்ளவிடுவதற்குக கயிறுகன்ளப் 
பயன்படுத்தினர.
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எடுககப்பட்ட புனகப்படஙகளின் மூ்லம் இடஙகள் 
அல்லது ்பாருள்கள் அல்லது நிகழவுகள் பற்றிய 
தகவன்ல அறியும் முனறனயக குறிககிறது. வான்வழி 
புனகப்படஙகள் ஒரு நின்லயான உயரத்திலிருந்து 
10-30 வினாடிகள் கா்ல இனட்வளியில ் தாடரந்து 
எடுககப்படுகின்றன. ஒவ்வாரு படத்திற்கும் 
முந்னதய படத்துடன் சிறிது தமற்்பாருந்தியப் பகுதி 
இருககும். இனணந்த பகுதிகன்ள நீககி அனனத்து 
புனகப்படஙகளின் இனணததாற்றம் (mosaic) 
்சய்வதன் மூ்லம் ஆய்வுப் பகுதியின் முப்பரிமாண 
(3D) படத்னதத் தயாரிகக முடியும்.

1

1
இர�� வா�ெவ� 

�ைக�பட�க�� 

இைடேய 60% 

�ல�பர�� ��ேனா�� 

ேம�ெபா������� .

இர�� வா�ெவ� 

�ைக�பட�����ைடேய 

20% �த� 40% வைர 

�ல�பர�� ப�கவா��� 

ேம�ெபா������� .
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்பலிகஸ் நடார, ஒரு பிரஞசு 
புனகப்படககாரர. தமலும் 
பத்திரினகயா்ளர, நாவ்லாசிரியர 
மற்றும் பலூன் உருவாககுபவர. 

இவர கி.பி. 1858 ஆம் ஆணடில முதன்முத்லாக 
வான்வழி புனகப்படஙகன்ள எடுத்த முதல 
நபர ஆவார. பாரிஸ் சுரஙகக 
கல்லனறயில தவன்ல பாரத்து 
வந்த அவர, 1853 ஆம் ஆணடில 
தனது முதல புனகப்படஙகன்ள 
எடுத்ததுடன், புனகப்படம் 
எடுப்பதில ்சயற்னக 
ஒளினய பயன்படுத்துவதில 
மு ன் த ன ா டி ய ா க வு ம் 
திகழந்தார. கி.பி. 1863 ஆம் ஆணடில, நடார ஒரு 
்பரிய (6000 மீ³) “லீ ்ஜன்ட்” (தி ்ஜயணட்) 
என்று ்பயரிடப்பட்ட பலூனன உருவாககினார.

7.2.2  தசயற்ககவகாள் 
ததா்லநுணணுணர்வு

்சயற்னககதகாள் ்தான்ல நுணணுணரவு 
என்பது புவி சுற்றுப்பானதயில சுற்றி வரும் 
்சயற்னககதகாள்களிலிருந்து ஒரு ் பாருள் அல்லது 
ஒரு பகுதினயப் பற்றிய தகவலகன்ளச தசகரிககும் 
்தாழில நுட்பமாகும். '்சயற்னககதகாள் பதிமஙகள்' 
என்பது ்சயற்னகதகாள்களின் எணணிம 
ததாற்றுரு ்சய்யப்பட்ட படஙகன்ளக குறிப்பிடுகிறது.
ததா்லநுணணுணர்வின் கூறுகள்
� ஆற்றலமூ்லம்       � அனுப்பும் வழி
� இ்லககு                � உணரவிகள்

7.2.3  உலகளாவிய பயண தசயற்கவகாள் 
ஒழுஙகுமு்்ற (Global Navigation 
Satellite System - GNSS)

எப்தபாததனும் உஙக்ளது னகதபசினயப் 
பயன்படுத்தி வாடனக வணடி பதிவு 
்சய்திருககிறீரக்ளா? னகதபசியில உஙக்ளது 
பயணவழி மற்றும் பயணிககும் வணடியின் 
இயககம் வனரப்படத்தில ்தரிவனதக 
கவனித்திருககிறீரக்ளா? நீஙகள் பயணித்து 
்காணடிருககும்தபாதத பயண தநரம் அறிய இது 
எவவாறு சாத்தியாமாகிறது?

21ஆம் நூற்றாணடில ஜி.என்.எஸ்.எஸ் 
நமது அன்றாட வாழவில பாதுகாப்பான மற்றும் 
வசதியான பயணஙகன்ள அளிப்பதின்மூ்லம் 
முககியப் பஙகாற்றுகின்றது. ஜி.என்.எஸ்.எஸ் 
என்பது ்சயற்னககதகாளுடன் இனணந்த சிறு 
மின்கருவி. நாம் பயணிககும் வணடினய உ்லகின் 
எந்த மூன்லயிலும் இடஞசுட்டி கணகாணித்துத் 
்தாடரும் ஒரு அனமப்பாகும். வாகனம் 
ஓட்டுபவர அதிகதவகம் எடுத்தாத்லா வழி மாறி 
்சன்றாத்லா உடனடியாக எசசரிகனக விடுககும் 
வசதியும் உணடு. வாகனஙகள், கப்பலகள் 
மற்றும் விமானஙகன்ள கணகாணிககவும் 
அவற்றின் வழிகன்ள வனரபடமாக காட்டவும் 
ஜி.என்.எஸ்.எஸ் பயன்பாடுகள் உதவுகின்றன. 
ஒரு ்சயற்னகதகாள் குழுமம் (விண்வளி 
பிரிவு – Space segment) புவிநின்லய 
வன்லப் பின்னலுடன் (கட்டுப்பாட்டுபிரிவு – 
Control segment) இனணந்து, அனமவிடம் 
பற்றிய தகவலகன்ள அளிககின்றது. 
பயன்படுத்துபவரகளுககு (பயன் அனடயும் 
பிரிவு – User segment) ்சயற்னககதகாள் 
சமிகனஞைகள், தநரம், தவகம் மற்றும் பயண தநர 
தகவலக்ளாக மாற்றப்பட்டுத் தரப்படுகின்றன.

GNSS (ஜி.என்.எஸ.எஸ) எடுத்துககாட்டுகள்
 � ஐதராப்பாவின் கலிலிதயா 
 �  அ்மரிகக ஐககிய நாடுகளின் உ்லக அனமவிட 

கணடறியும் ்தாகுதியான நவஸ்டார 
[NAVSTAR]

 �  ரஷயாவின் குத்ளானாஸ் (GLONASS)
 �  சீனாவின் பீதடா [Bei Dou] ்சயற்னககதகாள் 

அனமப்பு
 �  இந்தியாவின் நாவிக (NAVIC) ் சயற்னககதகாள் 

அனமப்பு
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அ.  உலக அ்மைவிை கணைறியும் ததாகுதி  
(Global Positioning System – GPS)

ஜி.பி.எஸ். (GPS) நமது வாகனஙகளிலும், 
னகதபசிகளிலும் இல்லாவிட்டால எனததயா 
்தான்லத்தது தபான்று உணரும் அ்ளவிற்கு 
இன்றியனமயாததாக உள்்ளது. ஜி.பி.எஸ் என்பது 
உ்லகின் முதல மற்றும் தற்தபாது அதிகம் 
உபதயாகிககப்படும் ஜி.என்.எஸ்.எஸ் ஆகும். 
இது அ்மரிகக ஐககிய நாடுகளின் பாதுகாப்புத் 
துனறயினால உருவாககப்பட்டது. 1995இல முழு 
உபதயாகத்திற்கு வந்தது. நவஸ்டார என்பது 
20,350 கித்லா மீட்டர புவிப்பரப்பிற்கு தமல சுற்றி 
வரும் 6 ் வவதவறு சுற்றுப்பானதயில 24 அ்மரிககா 
்சயற்னகதகாள்களின் வன்லப்பின்ன்லாகும். 
ஒவ்வாரு ்சயற்னகதகாளும், ்தாடரசசியான 
உ்லக்ளாவிய தகவல ்தாடரபுககாக ஒருநாளில 
இருமுனற புவினய சுற்றி வருகின்றது. ஜி.பி.
எஸ் கருவிகள் எல்லா அ்ளவிலும், வடிவிலும் 
கினடககின்றன. ்பரும்பா்லானனவ னகதபசி 
அ்ளவித்லதய கினடககின்றன. னககளில னவத்து 
்காணதடா கப்பலகள், விமானஙகள், சரககு 
வணடிகள் மற்றும் காரகளில ்பாருத்திதயா 
உபதயாகிகக்லாம்.
உலக அ்மைவிை கணைறியும் ததாகுதியின் 
�ன்்மைகள் (GPS)

 � னகப்தபசிகள், னகககடிகாரஙகள், 
புலதடாசரகள், கப்பல ்காள்க்லன்கள் மற்றும் 

தானியஙகி பணபரிமாற்ற கருவிகள் (ஏ.டி.எம்) 
என அனனத்திலும் உ்லக அனமவிட 
கணடறியும் ்தாகுதி ்தாழிலநுட்பம் ்பரிதும் 
பயன்படுகின்றது.

 � உ்லக அனமவிட கணடறியும் ்தாகுதியின் 
முககிய தநாககம் பயண தகவலகன்ள (தூரம், 
வழி மற்றும் தினச) மிக துலலியமாக தருவதத 
ஆகும். இராணுவ தபாரத் ததடலகள் மற்றும் 
தபாரககா்ல மீட்பு நடவடிகனககளிலும் 
உறுதுனணயாகத் திகழகின்றது. 
நம்பிகனகயான சுற்று்லா வழிககாட்டியாகவும் 
உள்்ளது.

 � விபத்து மற்றும் மீட்பு நடவடிகனககள், 
்நருககடிகா்லத் ததனவகன்ளத் துரிதமாக 
வைஙகுதல மற்றும் தபரிடர நிவாரண 
நடவடிகனககளுககும் ஜி.பி.எஸ் ்பரிதும் 
உதவுகிறது. 

 � வானின்ல முன்னறிவிப்பு, நி்லநடுகக 
கணகாணிப்பு மற்றும் சுற்றுசசூைல பாதுகாப்பு 
உ்லக அனமவிட கணடறியும் ்தாகுதிகளின் 
உதவியுடன் சிறப்பாக ்சயலபடுகிறன்றன.

ஆ.  புவியியல் தகேல் அ்மைப்பு  
(Geographic Information System – GIS)
புவியியல தகவல அனமப்பு ஒரு கணினி சாரந்த 

கருவியாகும். இனதக ்காணடு ்காடுககப்பட்ட 
புவியியல நி்லப்பரப்னபப் பற்றி அதிக புள்ளி 

்சயற்னககதகாள் ்தான்லநுணணுணரவு வான்வழி புனகப்படம்

 ் சயற்னககதகாள் அனமப்புகள் வின்ல உயரந்த, 
திட்டமிட்டு, கட்டனமகக, பரிதசாதித்து மற்றும் ்சயலபடத் 
துவஙக குனறந்தது 10 ஆணடுக ள் ஆகின்றன.

 நி்லஅ்ளனவயினன ஒரு குறுகிய கா்லத்தில 
திட்டமிடப்பட்டுக குனறந்த ்ச்லவில  
்சயலபடுத்த்லாம். 

 மிக குறுகிய கா்லத்தில முழுப் பகுதியில உள்்ள அனனத்து 
தகவலகன்ளயும் ்சயற்னககதகாள்கள் தசகரிககின்றன. 

 விமானம் முன்னும், பின்னுமாக பறந்து "ஒரு பகுதினயப் 
படம் பிடிகக அதிக தநரம் எடுத்துக ்காள்கிறது.

 உ்லக்ளாவிய தகவல தசகரிப்பிற்கு அனுமதி ்பறத் 
ததனவயிலன்ல. 

 ஒரு சிறிய பகுதினயப் படம் பிடிககக கூட, உரிய 
அதிகாரிகளின் அனுமதி ததனவ.

 ் சயற்னககதகாள்கள் புவினயச சுற்றி வருவதால, எளிதாக 
மீணடும் அதத பகுதியினனத் திரும்பப் பாரகக்லாம். 

 மீணடும் படம் பிடிகக அல்லது மறுஆய்வுககுக கூடுதல 
்ச்லவு ஆகும். 

வானின்ல அதிகம் பாதிககாது.  தமாசமான வானின்ல ஆய்வினனப் பாதிககும் 
 அனனத்துத் தகவலகளும் எணணிம உரு (Digital) ஆகும், 
இது எளிதாக பட தமம்பாட்டிற்கான ்மன்்பாருளுடன் 
ஒருஙகினணககப்பட்லாம்.

  இது ஒரு ்தாடருரு (Analogue) தகவல பதிவு. எனதவ 
புனகப்படம் எடுத்ததற்குப் பிறகு அதனன தமம்படுத்தல 
சாத்தியமிலன்ல.
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விபரஙகன்ளச தசகரிகக ்தான்ல நுணணுரவு, 
உ்லக அனமவிடம் கணடறியும் ்தாகுதி மற்றும் பிற 
ஆதார மூ்லஙகளுககுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
புவிதகவல அனமப்பு என்பது கணினி வன்்பாருள், 
்மன்்பாருள், புவித் தகவலகள் மற்றும் பணியா்ளர 
்தாகுதி இனணந்த அனமப்பாகும்.

G – Geographic – புவி 
I – Information – தகவல
S – System – அனமப்பு 
புவியியல தகவல அனமப்பு (GIS) 1950 இல 

வாலடா டாப்்ளர மற்றும் கனடானவச சாரந்த தராஜர 
டாம்லின்டன் ஆகிதயாரால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
்பாதுமககள் தசனவககாக புவித்தகவல ்தாகுதி 
கூகுள் நி்லவனரபடம், யாகூ நி்லவனரபடம் மற்றும் 
கூகுள் புவி மாதிரி தபான்றவற்னற முதன்னம 
எடுத்துககாட்டுக்ளாகக கூற்லாம்.

மிக முககிய மூ்லப்்பாருள் இட அனமப்பு 
ஆகும். வனரபடத்தில நமககு அறிமுகமில்லாத 
ஓர இடத்னத அறிந்து்காள்்ள, அறிமுகமான ஒரு 
முகவரியிலிருந்து இனணப்பு ்பற்று தகவலகன்ள 
ஒருஙகினணகக்லாம். ஒரு பகுதியின் ஒவ்வாரு 
வனகயின் தரவுகளும் ஒரு வனரபடத்தின் தனித்தனி 
அடுககுக்ளாகச தசகரித்து னவககப்பட்டுள்்ளது. GIS 
இல அடுககுகள் ததனவ்யனில பயன்படுத்தவும் 
ததனவ இலன்ல எனில அனத நீககவும் ்சய்ய்லாம். 
எடுத்துககாட்டாக மருத்துவமனன, பள்ளிககூடம், 
நீரநின்லகள், பூஙகாககள் மற்றும் ஏடிஎம். தரவின் 

இனணப்னபப் பயன்படுத்தி கணினியால ஒரு 
வனரபடத்னத உருவாகக முடியும்.

 7.3  புேன் (Bhuvan)
புவன் என்ற சமஸ்கிருத வாரத்னதககு ‘புவி’ 

என்று ்பாருள். இந்திய விண்வளி ஆராய்சசி 
கைகத்தினால (ISRO) ஆகஸ்ட் 12ம் நாள், 2009 
ஆம் ஆணடு, இ்லவச இனணய த்ளம் கணினி 
சாரந்த பயன்பாட்டிற்காக உருவாககப்பட்டது. 
இதன் மூ்லம் இந்திய ்தான்ல நுணணுணரவு 
்சயற்னககதகா்ளானது சி்ல வருடஙகளுககு 
முன்னால எடுககப்பட்ட ்சயற்னககதகாள் 
பதிமஙகன்ள ஆராய இயலும். இந்த 
்சயற்னககதகாள் படஙகள் இந்திய விண்வளி 
ஆராய்சசி கைகத்தின் ஏழு ்சயற்னக தகாள்களின் 
மூ்லம் காரட்தடாசாட் I மற்றும் காரதடாசாட் II 
எடுககப்பட்ட படஙகளும் இதில உள்்ளடககியது. 
இனணயத்ளத்துடன் இனணககப்பட்டுள்்ள 
புவன் மூ்லம் ஒருவர விரும்பிய இடஙகன்ளதயா 
்சய்திகளில இடம்்பறும் நிகழவுகள் நனட்பற்ற 
இடஙகன்ளதயா, தாஙகள் ்சல்லதவ இய்லாத 
உ்லகின் எந்த ஒரு பகுதி அல்லது ஓர இடத்தின் 
்பயரகன்ளதயா அட்ச தீரககப் பரவன்லக ்காணடு 
ஆராய்ந்து அறிய்லாம். விஞஞைானிகள், அறிஞைரகள், 
கலவியா்ளரகள் ்காள்னக வகுப்பா்ளரகள் அல்லது 
்பாதுமககள் ஆகிதயாருககு புவன் மிகுந்த பயனன 
அளிககிறது.

மீள்பார்்ே
 � புவிப்பகுதியின் ஒரு இடத்தின் அ்ளவினன அ்ளந்து பதிவு ்சய்யும் முனறதய நி்லஅ்ளனவ என்று 

அறியப்படுகிறது.
 � அனாகஸிதமன்டர என்ற கிதரகக அறிவிய்லா்ளர உ்லக வனரபடத்தினன முதலில வனரந்தார.
 � நி்லவனரபடம் என்பது உ்லனக முழுனமயாகதவா அல்லது அதன் ஒரு பகுதினயதயா காட்ட வல்லது.
 � நி்லவனரப்படத்தினன வனரயும் கன்லதய நி்லவனரபடவியல (Cartography) எனப்படுகிறது.
 � ஒரு நி்லவனரபடம் என்பது தன்னுள் அதன் தன்லப்பு, அ்ளனவ, தினசகள், புவிவன்லப் பின்னல, தகாட்டுச 

சட்டஙகள், நி்லவனரபடக குறிப்பு மற்றும் முனறககுறியீடுகள் தபான்றவற்னறக ்காணடதாக இருத்தல 
தவணடும்.

 � வன்லப்பின்னல (Grid) என்பது த்லப்படத்தில ப்ல தகாடுகள் இனணந்து ஒரு இடத்தின் அனமவிடத்னதத் 
துலலியமாகக காட்டும் நுட்பம் ஆகும்.

 � ்தான்லநுணணுரவு என்பது ்தான்லவில இருப்பனத உணரதல அல்லது அறிதல என்பதாகும்.
 � உ்லக வழிகாட்டும் ்சயற்னககதகாள் அனமப்பு (GNSS) என்பது பயனாளிகளுககு வழினயதயா, 

அவரகளின் இருப்பிடத்னததயா உ்லகின் எந்த மூன்லயில இருந்தாலும் அறிந்து ்காள்்ள உதவும் ஒரு 
அனமப்பு.

 � புவி தகவல அனமப்பு என்பது கணினி, வன்்பாருள், ்மன்்பாருள் புவி தகவலகள் மற்றும் பணியா்ளர 
்தாகுதி இனணந்த அனமப்பாகும்.
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2447. நி்லவனரபடத் திறன்கள் 7. நி்லவனரபடத் திறன்கள்

 பயிற்சி 
2.  கூறறு (A): ஒரு நி்லவனரபடத்தில உள்்ள 

வனரபடக குறிப்புகள் வனரபடத்தில உள்்ள 
்சய்திகன்ளப் புரிந்து ்காள்்ளப் பயன்படாது.

 காரணம் (R): இது ் பாதுவாக நி்லவனரபடத்தின் 
அடிப்பகுதியில இடது அல்லது வ்லது புற ஓரத்தில 
காணப்படும்.

 அ. A தவறு R சரி
 ஆ.  A மற்றும் R இரணடும் சரி ஆனால Rஆனது 

Aவிற்கு சரியான வி்ளககமல்ல
 இ. A சரி ஆனால R தவறு
 ஈ.  A மற்றும் R இரணடும் சரி, Rஆனது Aவிற்கு 

சரியான வி்ளககம்

IV. சுருககமைான வி்ையளி
1.  நி்லவனரபடம் என்றால என்ன?
2.  நி்லவனரபடத்தின் கூறுகள் யானவ?
3.  A மற்றும் B ஆகிய இரு நகரத்துககு இனடயான 

தூரம் 5 கி.மீ. ஆகும். இது நி்லவனரபடத்தில 
5 ்ச.மீ இனடயாக குறிககப்பட்டுள்்ளது. இந்த 
தூரத்னத கணககிட்டு பிரதி பின்ன முனறயில 
வினட தருக.

4.  நி்லஅ்ளனவ ்சய்யப் பயன்படும் கருவிகன்ளக 
கூறுக.

5.  ் தான்லநுணணுரவு – வனரயறு.
6.  ் தான்லநுணணரவின் கூறுகள் யானவ?

V. காரணம் கூறுக
1.  நி்லவனரபடம் வனரதலில ்சயற்னககதகாள் 

பதிமஙகள் துனணபுரிகின்றன.
2.  புவியியல வலலுநரகளின் அடிப்பனடக கருவி 

நின்லவனரபடம்.
3.  நி்லவனரபடத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட இடஙகன்ளச 

சுட்டிககாட்ட புவி வன்லப்பின்னல அனமப்புப் 
பயன்படுகிறது.

VI. வேறுபடுத்துக
1.  புவிமாதிரி மற்றும் நி்லவனரபடம்.
2.  வான்வழி புனகப்படஙகள் மற்றும் 

்சயற்னககதகாள் பதிமஙகள்
3.  புவியியல தகவல அனமப்பு மற்றும் உ்லக 

அனமவிட கணடறியும் ்தாகுதி

VII. விரிோன வி்ையளிககவும்
1.  நி்லவனரபடஙகளில அ்ளனவ என்பதன் 

்பாருள் என்ன? அதன் வனககன்ள வி்ளககுக.
2.  தினசகள் – தகுந்த படம் வனரந்து வி்ளககுக.
3.  உ்லக அனமவிடத் ்தாகுதியின் (GPS) 

பயன்கன்ள விவரி?

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1.  ஒரு நி்லவனரபடத்தின் கருத்து (அல்லது) 
தநாககத்னதக குறிப்பிடுவது

 அ. தன்லப்பு   ஆ. அ்ளனவ
 இ. தினசகள்   ஈ. நி்லவனரபடக குறிப்பு
2.  நி்லவனரபடத்தில உறுதியான கருத்னத 

்வளிப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நிரந்தர 
குறியீடுகள்

 அ. முனறககுறியீடுகள்
 ஆ. இனணப்பாய புள்ளிகள்
 இ. வன்லப்பின்னல அனமப்பு
 ஈ. தினசகள்
3.  உ்லக அனமவிடத்னத கணடறியும் ்தாகுதியில 

(GPS) பயன்படுத்தப்படும் ்சயற்னககதகாள்கள்
 அ. 7  ஆ. 24  இ. 32  ஈ. 64

II. தபாருத்துக
1.   நி்லவனரபடஙகன்ள 

உருவாககும்  - அ்மரிகக ஐககிய 
அறிவியல கன்ல  நாடுகள்

2.  புவியின் வடிவம் - ஜியாய்டு
3.  நவஸ்டார -  நி ்ல வ ன ர ப ட க 

கன்லயியல

III.  தகாடுககப்பட்டுள்ள கூற்்ற ஆராயந்து சரியான 
வி்ை்ய வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக

1.  கூறறு (A): ் சஙகுத்துக தகாடுகளும் இனடமட்டக 
தகாடுகளும் ஒரு புள்ளியில சந்திப்பதன் 
மூ்லம் உருவாககும் வன்லஅனமப்பிற்கு 
இனணப்பாயஙகளின் அனமப்பு.

 காரணம் (R): கினடமட்டமாகவும், 
்சஙகுத்தாகவும் ்சலலும் தகாடுகள் முனறதய 
வடகனககதகாடுகள், கிைகனககதகாடுகள் 
என்று அனைககப்படுகின்றன.

 அ.  A மற்றும் R இரணடும் சரி Rஆனது A 
விற்கு சரியான வி்ளககம்

 ஆ.  A மற்றும் R இரணடும் சரி ஆனால Rஆனது 
Aவிற்கு சரியான வி்ளககமல்ல

 இ. A சரி R தவறு
 ஈ.  A தவறு R சரி
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 தமற்தகாள் நூலகள்
1.  R.L. Singh, (1992) Elements of Practical

Geography, Kalyani Publishers, New Delhi.

2.  Pijushkanti Saha and the Partha Basu (2013),

‘Advanced Practical Geography – a Laboratory

Manual’, Books and Allied (P) Ltd., Kolkatta.

புவியியல்-நிலே்ரபைத் தி்றன்கள்

தசயல்மு்்ற
படி-1 :   ் காடுககப்பட்ட உரலினயப் பயன்படுத்தி, ்சயலபாட்டு த்ளத்திற்கு 

்சல்ல்லாம்.
படி- 2 :   ‘Polyline’ ்பாத்தானன ்சாடுககி நி்லவனரபடத்தில இரு இடஙகன்ளத் 

ததரவு ்சய்யவும்.
படி-3 :  தகாட்னட இனணத்தால இனடப்பட்ட தூரம் னமல மற்றும் கித்லாமீட்டரில 

ததான்றும்.
பட ‘+’’-‘ என் ச்ய
ம

இ்ணயச் தசயல்பாடு

இச்சயலபாட்டின் மூ்லம் நி்லவனரபடத்தில இரு 
இடஙகளுககு இனடதய உள்்ள தூரத்னத கணககிட இயலும்.

VIII. நிலே்ரபைச் தசயல்பாடு
1.  நி்லவனரபடப் புத்தகத்னதக (Atlas) ்காணடு

தமிழநாடு புறவரி நி்லவனரபடத்தில
கீழககாணபனவகன்ளக குறிககவும்.

அ) ்சன்னன நகரின் அட்ச, தீரகக பரவல.
ஆ)  10° வ, மற்றும் 78° கி அட்சதீரகக பரவலில

அனமந்துள்்ள நகரம்.
இ)  11° வ மற்றும் 76° கி அட்சதீரகக பரவலில 

அனமந்துள்்ள நகரம்.
ஈ) கன்னியாகுமரியின் அட்சதீரகக பரவல.

IX. உயர் சிந்த்ன வினாககள்
1.  ் சயற்னககதகாள் இல்லாத உ்லகத்னத

உன்னால கற்பனன ்சய்ய இயலுமா?
2.  உஙகன்ள நி்லவனரபடவிய்லா்ளராக

(cartographer) நினனத்துக்காணடு உஙகள்
பகுதியின் வனரபடத்னத வனரக.

3.  Anji Reddy, M, (2015) Fourth Edition, Text Book 

of Remote Sensing and Geographical information

systems, BSP Books Pvt. Ltd., Hyderabad.

4.  Panda, B.C, (2009), ‘Remote sensing principles

and Applications’, Viva books, New Delhi.

5.  Misra, R.P and Ramesh, A, (1969) ‘Fundamentals

of cartography’ Prasaranga University of

Mysore, Mysore.

6.  LO, C.P and Albert, K.W, Young (2002)

‘Concepts and Techniques of Geographic

Information Systems’ Prentice – Hall of India

Pvt. Ltd., New Delhi.
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வபரிைர் வமைலாண்மை -  
வபரிை்ர எதிர்தகாள்ளுதல்

8

அலகு

ஆழிப் வபர்ல (சுனாமி) - பறறிய ஆயவு
டிசம்பர 26, 2004, அன்று கான்ல 8 மணிககு 
அந்த இடதம அனமதியில மூழகியது. தனர 
அசசத்தில குலுஙகியது. மனிதரகன்ள விழுஙகும் 
அன்லயான ‘்லாபூன்’ அவனுனடய ்பருஙகடல 
குனகயிலிருந்து கி்ளரந்து எழுந்துள்்ளனத 
இந்தியப் ்பருஙகடலில அனமந்துள்்ள அந்தமான் 
தீவில தனியாக வாழும் தமாகதகன் என்ற 
பைஙகுடி மனிதன் அறிந்திருந்தான். அவன் 
அடுத்து என்ன நடககும் என்பனதயும் 
அறிந்திருந்தான். உயரும் அன்லயின் சுவர அந்தத் 
தீனவ கழுவியது. அந்த தீவின் தீஙனகயும் 
அசுத்தத்னதயும் அழித்தது. ்லாபூனின் எசசரிகனக 
னசனகனயக கவனிகக ்பரிதயாரகள் 
குைந்னதகன்ளப் பாரத்து “ கடல நீர பின்வாஙகி 
்சன்றால நீஙகள் உயரமான பகுதிகன்ள 
தநாககி ஓடுஙகள்” எனச ்சாலவாரகள்.

சுமத்ரா கடற்கனரககு அப்பால 9.1 ரிகடர 
அ்ளவுதகாலில ஏற்பட்ட நி்லநடுககத்தினால 
உருவான தபராழி அன்லயின் தடத்தில தான் 
அந்தமான் நிதகாபார தீவுகள் அனமந்திருந்தன. 
இந்த தீவில 1879 தபர இறந்ததாகவும் மற்றும் 
5600 தபர காணாமல தபானதாகவும் இறுதி 
புள்ளிவிவரம் கூறுகிறது. ்லாபூன் மற்றும் 
அதுதபான்ற புராணக கனதகன்ளக தகட்ட 
இத்தீவுககாரரகள் தபராழி அன்லயிலிருந்து 
காயப்படாமல தப்பித்திருககிறாரகள். ்தற்கு 
நிதகாபார தீவில இறந்தவரகளில 
்பரும்பா்லாதனார ்வளியாட்கள் ஆவர. 
உள்ளூர தபராழி அன்ல எசசரிகனக அனமப்பு 
அவரகளுககு உயரமான இடஙகளுககுச ்சல்ல 
வழிகாட்டவிலன்ல.

கற்றல தநாககஙகள் 

 � ஆழிப் தபரன்லனய எவவாறு எதிர்காள்வது என்பனதப் புரிந்து்காள்ளுதல
 � நி்லநடுககம், க்லவரம் மற்றும் தீ தபான்றவற்னற எதிர்காள்ளும் வழிமுனறகன்ள 

வி்ளககுதல
 � க்லவரத்னதக னகயாளும் முனறனய வி்ளககுதல

         அறிமுகம்
மனிதரகள் கா்லம் கா்லமாக ்சாலலி வந்த 

கனதகள் தபரிடரின் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாகக 
சமூகத்திற்கு உதவி புரிந்திருககிறது. இககனதகள் 
மானுடவிய்லார மற்றும் சமூக அறிவிய்லாரகளுககு 
ஆதாரமாக இருந்தது ஆனால கடந்த 
பதி்னட்டாணடுகளில உள்ளூரவாசிகள் எவவாறு 
தபரிடனர புரிந்து்காணடு அதற்குத் தயாராகிறாரகள் 
என்பனதயும் புரியனவத்தது. இவவனக புராணக 
கனதகள் வரப்தபாகும் தபரிடரகன்ள எதிர்காள்்ள 
அறிவியல அறிஞைரகளுககு உதவி புரிகின்றன. 
இந்தப் பாடத்தில தபரிடரகன்ள எவவாறு 
எதிர்காணடு ்நகிழதிறன் மிககவரக்ளாக 
மாறுவது என்பனதக காணபீரகள்.

தபரிடர என்பது உயிருககும் 
உனடனமகளுககும் அழினவயும் தசதத்னதயும் 
ஏற்படுத்தும் தபராபத்து.

 8.1   வபரிை்ர எதிர்தகாள்ளல்  
(Disaster Response)

இயற்னக கட்டனமப்னப நின்லநிறுத்துதல, 
பாதிககபட்ட மககளுககுப் புனரவாழவளித்தல, 
இைந்த வாழவாதாரத்னதப் புனரனமப்பது மற்றும் 
பாதிப்பனடந்த அடிப்பனடக கட்டனமப்னப 
நின்லநிறுத்த மறுசீரனமப்பு முயற்சிகள் 
தபான்றவற்னற தமற்்காள்ளுதல தபான்றனவ 
உள்்ளடஙகியதத தபரிடர எதிர்காள்்ளல ஆகும். 
தபரிடனர  எதிர்காள்ளுதல உயிர காப்பது, 
முதலுதவி வைஙகுதல, தபாககுவரத்து மற்றும் 
தகவல ்தாடரபு தபான்ற பாதிககப்பட்டக 
கட்டனமப்புகன்ளச சீரனமத்தல, மற்றும் உணவு, நீர 
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மற்றும் இருப்பிடம் தபான்ற அடிப்பனடத் 
ததனவகன்ளப் பூரத்தி ்சய்தல, அவற்றின் மீது 
கவனம் ்சலுத்துவதாகும். 

வபரிை்ர முதலில் எதிர்தகாள்பேர்கள் யார்?
உள்ளூரவாசிகளுககுப் தபரிடனர 

எதிர்காள்வதற்கான வழிமுனறகன்ள 
வைஙகதவணடும். காவ்லரகள், தீயனணப்புத் 
துனறயினர மற்றும் அவசர மருத்துவ குழுககள் 
தபான்தறார மககளின் முதன்னம தபரிடர மீட்பு 
குழுககள் ஆவர. தீ, ்வள்்ளம் அல்லது தீவிரவாதச 
்சயல எதுவாக இருந்தாலும்  இவரகள்தான் 
முதலில க்ளத்தில இருப்பவரகள். தபரிடரின் தபாதும் 
அதற்கு பின்பும் மன ந்ல மருத்துவரகள் மற்றும் 
சமூக மருத்துவமனனகள் தபான்றனவயும் 
இவவனக தசனவ வைஙகுவதில பஙதகற்கின்றன. 

தபரிடர தம்லாணனம என்பது தடுத்தல, 
தணித்தல, தயார நின்ல, எதிர ்காள்்ளல மற்றும் 
மீட்டல தபான்றவற்னற உள்்ளடககியதாகும். 
தபரிடர தம்லாணனம அன்பது அரசு, அரசு சாரா 
நிறுவனஙகள் மற்றும் குழு சார நிறுவனஙகளும் 
இதில முககியப் பஙகு வகிககின்றன. நவீனப் 
தபரிடர தம்லாணனம என்பது தபரிடருககுப் 
பிந்னதய உதவிகன்ளயும் தாணடிச ்சலலும் 
ஒன்றாகும். புதிய தபரிடர தம்லாணனம என்பது 
தபரிடருககு முந்னதய திட்டமிடல, தயாரநின்ல 
்சயலபாடுகள், நிறுவன திட்டமிடல, பயிற்சி, தகவல 
தம்லாணனம, ்பாதுத் ்தாடரபுகள் மற்றும் பிற 
துனறகன்ள உள்்ளடககியதாகும். ்நருககடி நின்ல 
தம்லாணனம என்பது முககியமான ஒன்றாகும் 
ஆனால அது தபரிடர தம்லா்ளரின் கடனமயின் ஒரு 
பகுதியாகும்.

வபரிைர் வமைலாண்மைச் சுழறசி

தபரிடர தம்லாணனமயின் மரபு சாரந்த 
அணுகுமுனற என்பது ்சயலபாடுகளின் 
வரினசகளின் ப்ல படிநின்லகன்ளக ் காணடுள்்ளது. 
இனதப் தபரிடர தம்லாணனமச சுைற்சியாக 
்வளிப்படுத்தப்படுகிறது. சமூகம் எவவாறு தபரிடனர 

எதிர்காள்கிறது என்பனத நாம் முககியமாக இஙகு 
னமயப் படுத்துகிதறாம்.
8.1.1 நில�டுககம்

புவித்தட்டுகளின் நகரவால புவியின் ஒரு 
பகுதியில திடீ்ரன ஏற்படும் நி்ல அதிரனவ 
நி்லநடுககம் என்கிதறாம். நி்லநடுககம் 
புவித்தட்டுகளின் எலன்லகளில ஏற்படுகிறது. 
புவியின் உட்பகுதியில நி்லநடுககம் 
ததான்றுமிடத்னத நி்லநடுகக னமயம் என்கிதறாம். 
நி்லநடுகக னமயத்திற்குச ்சஙகுத்தாக புவியின் 
தமற்பரப்பில காணப்படும் இடத்திற்கு னமயப்புள்ளி 
எனப் ்பயராகும். நி்லநடுககத்தால ஏற்படும் 
பாதிப்பானது னமயப்புள்ளிககு அருகிலதான் மிகவும் 
அதிகம். நி்லநடுககம் சீஸ்தமாகராப் என்ற கருவியால 
பதிவு ்சய்யப்படுகிறது. இது ரிகடர அ்ளனவயில 
அ்ளககப்படுகிறது. நி்லநடுககத்னதச சமூகம் 
எவவாறு எதிர்காள்கிறது என்பனத நாம் இப்தபாது 
பாரப்தபாம்.

1.  ஜப்பான் முழுவதும் நி்லநடுகக 
பகுதியில அனமந்துள்்ளது. இது 
உ்லகித்லதய மிக அதிக 
அடரத்தியான நி்லநடுகக 
பகுதிகன்ளக ்காணடுள்்ளது.

2.  எந்த நாடு உணனமயித்லதய அதிக 
நி்லநடுககஙகன்ளக ்காணடுள்்ளது? 
இந்ததாதனசியா அதிக நி்லநடுககப் 
பகுதிகன்ளக ்காணடுள்்ளது. ஜப்பானன விட 
அதிக பரப்ப்ளனவக ்காணடுள்்ளதால 
இந்ததாதனசியாவிலதான் உ்லகித்லதய அதிக 
நி்லநடுககஙகள் ஏற்படுகின்றன.

3.  ஒரு சதுர கித்லா மீட்டர பரப்ப்ளவில அதிக 
நி்லநடுககஙகன்ளக ்காணடுள்்ள நாடுகள் 
தடாஙகா, பிஜி மற்றும் இந்ததாதனசியா ஆகும். 
ஏ்னனில அனவ உ்லகின் மிக தீவிர நி்ல 
அதிரவுப் பகுதிகளில அனமந்துள்்ளன.

நில�டுககத்தின் வபாது என்ன தசயயவேணடும்?
சி்ல நி்லநடுககஙகள் ்பரிய 

நி்லநடுககஙகளுககு முன்பு ஏற்படும் அதிரவுக்ளாகும் 
என்பனத அறிந்திருகக தவணடும். நாம் 
இடம்்பயரவனதக குனறத்து அருகில உள்்ள 
பாதுகாப்பான இடத்திற்குச ்சன்று நி்ல அதிரவு 
முடியும் வனர காத்திருந்து உயிர பாதுகாப்னப 
உறுதி ்சய்யதவணடும்.
கட்ைைத்திறகுள் இருந்தால்
1. தமனசயின் அடியில தனரயில மணடியிட்டு 

அமரந்து தமனசயின் கான்ல ஒரு னகயால 
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பிடித்துக்காணடு ஒரு னகயால தன்லனய 
மூடிக்காள்்ளவும். அனறயில எந்த மரச 
சாமான்களும் இலன்ல்யனில, அனறயின் 
மூன்லயில குத்துககாலிட்டு அமரந்து இரு 
னகக்ளாலும் தன்லனய மூடிக்காள்்ளவும்.

2. அனறயின் மூன்லயில, தமனசயின் அடியில 
அல்லது கட்டிலுககு அடியில அமரந்து 
உஙகன்ளப் பாதுகாத்துக ்காள்்ளவும். 

3. கணணாடிச சன்னல, ்வளிககதவுகள், 
சுவர மற்றும் எளிதில விைககூடிய ்தாஙகும் 
மின்வி்ளககுகள் மற்றும் மரசசாமான்கள் 
தபான்றவற்றிலிருந்து வி்லகியிருககவும்.

4. நி்லநடுககம் முடியும் வனர உள்த்ள பாதுகாப்பாக 
இருககவும். அதன்பிறகு ்வளிதயறுவது 
பாதுகாப்பானது.

கட்ைைத்திறகு தேளிவய இருந்தால்
1. கட்டடம், மரஙகள், மின்வி்ளககுகள் மற்றும் 

மின்கம்பிகள் தபான்றவற்றிலிருந்து 
வி்லகியிருககவும். 

2. நீஙகள் திறந்த ் வளியில இருந்தால நி்லநடுககம் 
முடியும் வனர அஙதகதய இருககதவணடும். 
அதிக அ்ளவி்லான ஆபத்து ்வளிதயறும் 
பகுதியிலும் உள்்ள கட்டடஙகளின் மற்றும் 
்வளிப்புறச சுவரகளிலும் ஏற்படுகிறது. 
சரிந்து விழும் கட்டடஙகள், பறந்து விழும் 
கணணாடிப் ்பாருட்கள் மற்றும் கீதை 
விழும் ்பாருட்க்ளாலதான் நி்லநடுககம் 
்தாடரபான ்பரும்பா்லான உயிரசதசதஙகள் 
ஏற்படுகின்றன.

ஓடும் ோகனத்தில் இருந்தால்
1. உடனடியாக வாகனத்னத நிறுத்தவும். 

வாகனத்னதக கட்டடஙகளுககு அருகிலும், 
மரஙகள், மின்கம்பஙகள் மற்றும் 
தமம்பா்லஙகளுககு அடியிலும் நிறுத்தககூடாது.

2. நி்லநடுககம் நின்றவுடன் கவனமாகப் 
பானதகன்ளக கடந்து ்சல்லவும். 
நி்லநடுககத்தால தசதமனடந்த சான்லகள், 
பா்லஙகள், சரிவுப்பானதகள் தபான்றவற்னறத் 
தவிரககவும்.

8.1.2 ஆழிப் வபர்ல (சுனாமி)
ஆழிப் தபரன்ல 

 உயிரச தசதத்னதயும் ்பாருட்தசதத்னதயும் 
ஏற்படுத்துகிறது. நி்லநடுககம், கடலுககு அடியில 
ஏற்படும் நி்லசசரிவு, எரிமன்ல ்வடிப்பு மற்றும் 
குறுஙதகாள்கள் தபான்றவற்றால ஏற்படும் ்தாடர 
்பருஙகடலகளின் அன்லகத்ள ஆழிப் 
தபரன்லயாகும். ஆழிப் தபரன்லயானது 10 – 30 
மீட்டர உயரத்தில மணிககு சுமார 700 – 800 
கித்லாமீட்டர தவகத்தில ்சல்லககூடியது. இது 
்வள்்ளப் ்பருகனக உணடாககும். இது மின்சாரம், 
தகவல ்தாடரபு, நீர அளிப்பு தபான்றவற்னறப் 
பாதிககின்றது.
ஆழிப் வபர்ல எவ்ோறு எதிர்தகாள்ேது?
1. முதலில நீஙகள் இருககும் வீடு, பள்ளி, 

பணிபுரியுமிடம், அடிககடி ்சன்று வருமிடம் 
தபான்றனவ கடத்லார  ஆழிப் தபரன்ல 
பாதிப்பிற்குட்பட்ட இடஙக்ளா எனக 
கணடறியவும். 

2. ஆழிப் தபரன்ல பாதிப்புககுள்்ளாகும் உஙகள் 
வீடு, பள்ளி , பணிபுரியுமிடம், அடிககடி ்சன்று 
வருமிடம் தபான்றவற்றிலிருந்து ்வளிதயறும் 
வழினயத் திட்டமிடவும்.

3. ஆழிப் தபரன்ல ்தாடரபான எசசரிகனகத் 
தகவலகன்ள அறிந்து்காள்்ள உள்ளூர 
வா்னாலி அல்லது ்தான்லககாட்சினயக 
காணவும்.

4. ஆழிப் தபரன்லனயப் பற்றி குடும்பத்துடன் 
க்லந்துனரயாடவும். ஆழிப் தபரன்லயின்தபாது 
என்ன ்சய்யதவணடும் என்பனத 
ஒவ்வாருவரும் ்தரிந்து்காள்்ள தவணடும். 
ஆழிப் தபரன்லனயப் பற்றி முன்கூட்டிதய 
க்லந்துனரயாடுவது அவசர நின்லயில ஆழிப் 
தபரன்லப் பற்றிய பயத்னதக குனறககவும் 
மதிப்புமிகக தநரத்னதச தசமிககவும் உதவும். 

ஆழிப் வபர்லககுப் பி்றகு என்ன தசயய வேணடும்?
1. ஆழிப் தபரன்ல ்தாடரபான அணனமச 

்சய்திகளுககு வா்னாலி அல்லது 
்தான்லகாட்சினயக காணவும். 

தசயல்பாடு
நில�டுககம் ஒத்தி்க 

நாம் நி்லநடுககத்தின்தபாது அஙகு 
இருந்தால என்ன ்சய்யதவணடும் என்பது 
மிகவும் இன்றியனமயாத ஒன்றாகும். ஒருதவன்ள 
நி்லநடுககம் ஏற்படும்தபாது நீஙகள் 
வகுப்பனறககுள் இருந்தால, நி்லநடுகக நின்ல 
"விழு! மூடிக்காள்! பிடித்துக்காள்!" என்ற 
நி்லநடுகக தயார நின்லனய 

அறிவுறுத்ததவணடும். தமனசயின் அடியில 
தனரயில மணடியிட்டு அமரந்து தமனசயின் 
கான்ல ஒருனகயால பிடித்து்காணடு ஒரு 
னகயால தன்லனய மூடிக்காள்்ளவும். அனறயில 
எந்த மரசசாமான்களும் இலன்ல்யனில, 
அனறயின் மூன்லயில குத்துககாலிட்டு அமரந்து 
இரு னகக்ளாலும் தன்லனய மூடிக்காள்்ளவும்
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2. உஙகளுககுக காயம் ஏற்பட்டுள்்ளதா எனக 
கணடறிந்து முதலுதவி ்பறவும். பிறகு 
காயமனடந்த அல்லது சிககிக ்காணட 
நபரகளுககு உதவி ்சய்யவும். 

3. ஆழிப் தபரன்லயிலிருந்து யானரயாவது மீட்க 
தவணடு்மன்றால சரியான கருவிகளுடன் 
கூடிய வலலுனரகன்ள உதவிககு அனைககவும்.

4. சிறப்பு உதவி ததனவப்படும் குைந்னதகள், 
முதிதயார, தபாககுவரத்து வசதியில்லாதவரகள், 
அவசர கா்லத்தில உதவி ததனவப்படும் 
்பரிய குடும்பஙகள், ஊனமுற்தறார 
தபான்றவரகளுககு உதவி ்சய்யவும்.

5. கட்டடம் நீர சூழந்து காணப்பட்டால அதிலிருந்து 
வி்லகியிருககவும். ்வள்்ளப்்பருககு தபான்தற 
சுனாமி ்வள்்ளம் கட்டடத்தின் அடித்த்ளத்னத 
வலினமயற்றதாககிக கட்டடத்னத 
மூழகடிகக்லாம், தனரயில விரிசன்ல 
ஏற்படுத்த்லாம், அல்லது சுவனர உனடத்து 
சரிவனடயச ்சய்ய்லாம். 

6. எரிவாயு கசிகிறதா எனப் பரிதசாதிககவும். 
எரிவாயுவின் மணம் வீசினாத்லா ஊதும் 
அல்லது இனரப்பு சத்தம் தகட்டாத்லா 
உடதன சன்னன்லத் திறந்து விட்டுவிட்டு 
அனனவனரயும் ்வளிதயறச ்சய்யதவணடும். 

8.1.3 கலேரம் 
க்லவரம் ஒரு நாடகம் தபான்று 

ததாற்றமளித்தாலும் தகாபமனடந்த கும்பல ஏதாவது 
ஓர இயற்னகப் தபரிடனரப் தபா்லதவ யூகிகக 
முடியாத மிகவும் ஆபத்தானவரகள். உ்லக்ளவில 
ஆயிரககணககான மககள் க்லவரத்தில 
உயிரிைககின்றனர. பலதவறு இனம், மதம் அரசியல, 
்பாரு்ளாதார மற்றும் சமூகக காரணிக்ளால 
க்லவரம் ஏற்படுகிறது. இது ்பரும்பாலும் 
முன்கூட்டிதய திட்டமிடப்படுவதிலன்ல. ஏப்ரல 11, 
2015ல பியூ ஆராய்சசி னமயம் நடத்திய ஆய்வின்படி 
198 நாடுகளின் பட்டியலில உள்்ள சகிப்புத் 
தன்னமயில்லா நாடுகளில சிரியா, னநஜீரியா, 
மற்றும் ஈராககிற்கு அடுத்ததாக இந்தியா உள்்ளது. 

நீஙகள் க்லவரம் நடககும் இடத்தில இருந்து 
உடனடியாக ஓட முடியவிலன்ல என்றாலும் 
ஆபத்திலிருந்து உஙகன்ளக காத்துக 
்காள்வதற்கான வழிமுனறகன்ள தமற்்காள்்ள 
தவணடும். க்லவரத்திலிருந்து உஙகன்ள எவவாறு 
காத்துக ்காள்வது எனத் ்தரிந்து்காள்்ள கீழக 
காணபனவற்னறப் பின்பற்றுஙகள்.
கலேரத்திலிருந்து காத்துகதகாள்ள 
பயணத்தின் வபாது தசயயவேணடிய்ே:
1. நீஙகள் பதற்றமானப் பகுதியில இருந்தால 

அனதப்பற்றிய அணனமச ்சய்திகன்ளத் ்தரிந்து 
்காள்்ளதவணடும்.

2. நீஙகள் ஆரப்பாட்டத்னதக கடந்து ்சல்ல 
தநரந்தால கவனககுனறவாக இல்லாமல 
அவவிடத்னத விட்டு ்வளிதயறுவதற்கான 
பாதுகாப்பான மாற்றுவழினயத் ததரவு ்சய்து 
்வளிதயறதவணடும்.

3. காவல துனற மற்றும் பாதுகாப்புப் பனடயினர 
பாதுகாப்புப் பணியில ஈடுபட்டிருககும் 
பகுதிகளுககுச ்சல்லதவணடாம்.

கலேரத்தில் சிககிக தகாணைால்
1. நீஙகள் க்லவரத்தில சிககியிருந்தால கூட்டத்தின் 

விளிம்பு பகுதிககுப் பாதுகாப்பாகச ்சல்லவும். 
முதல முயற்சியில கூட்டத்திலிருந்து ்வளிதயறி 
அருகில உள்்ள கட்டடம் அல்லது சரியான 
்வளிதயறும் வழி அல்லது சந்து வழிதய 
்சல்லதவணடும் அல்லது கூட்டம் கன்ளந்து 
்சலலும் வனர தஙகுமிடத்தில அனடகக்லம் 
புக்லாம்.

2. க்லவரத்தின்தபாது காவலதுனற அல்லது 
பாதுகாப்புப் பனட உஙகன்ளக னகது ்சய்தால 
அவரகன்ளத் தடுகக முய்லாதீர. மாறாக, 
அனமதியாக அவரகளுடன் ்சன்று சட்ட 
ஆத்லாசகனரத் ்தாடரபு்காணடு இககட்டான 
நின்லககானத் தீரனவப் ்பறதவணடும். 

3. நீஙகள் கூட்டத்தில சிககியிருந்தால 
கணணாடியி்லான கனட முகப்பிலிருந்து 
வி்லகியிருககவும். தமலும் கூட்டத்துடன் 
நகரந்து ்சல்லவும்.

4. துப்பாககி சுடும் சத்தம் தகட்டால தனரயில 
கினடமட்டமாக படுத்துக்காணடு தன்லனயயும் 
கழுத்னதயும் மூடிக்காள்்ளவும்.

8.1.4 தீ 
்வப்பமான மற்றும் வறணட கா்லத்தில 

அடரந்த மரஙகள் காணப்படும் பகுதிகளில காட்டுத்தீ 
ஏற்படுகிறது. இது காடுகள், புல்வளிகள் புதரகள் 
மற்றும் பான்லவனஙகள் தபான்ற பகுதிகளில 
ஏற்படுகிறது. தமலும் இது காற்றின் மூ்லம் 
வினரவாகப் பரவுகிறது.

தீ கட்டடஙகள், மரப்பா்லஙகள் மற்றும் 
கம்பஙகள், மின்கம்பிகள் மற்றும் தகவல ்தாடரபுக 
கம்பிகள், எண்ணய் மற்றும் எரி்பாருள் 
கிடஙகுகன்ளயும் அழிககககூடியது. இது 
மககளுககும் வி்லஙகுகளுககும் காயத்னத 
ஏற்படுத்தககூடியது. 

மின்னல, வறணடப் பகுதிகளில ஏற்படும் 
தீப்்பாறி, எரிமன்ல ்வடிப்பு மற்றும் மனிதனால 
ஏற்படும் தீ விபத்து தபான்றனவ தீ ஏற்படுவதற்கான 
காரணஙக்ளாகும். 

காட்டுத்தீயினால மககள் வசிககக கூடிய 
இடஙகள் புனக மூட்டத்தால பாதிககப்படுகின்றன. 
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தீப்புனக காற்றில பரவும்தபாது சுவாசம் ்தாடரபான 
இடரப்பாடுகன்ள ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்தியாவில, தீ மற்றும் தீ சாரந்த விபத்துக்ளால 
சுமார 25,000 வபர் இறககின்றனர. இதில 66 % 
தபர ்பணக்ளாகும். இந்தியாவில ஒவ்வாரு 
நாளும் 42 சதவீதம் தபணகளும் 21 சதவீதம் 
ஆணகளும் தீவிபத்தினால் இ்றககின்்றனர்.

சிந்திகக!
புனக ்நருப்னப விட அதிக ஆபத்தானது. ஏன்?

தீவிபத்தின்வபாது தசயயககூடிய்ே 
தசயயககூைாத்ே 
1. நீஙகள் இருககும் கட்டடத்தின் ் வளிதயறும் வழி 

குறித்தத் திட்டத்தினனத் ்தரிந்து்காள்்ளவும்.
2. தீ அபாயச சஙகு எசசரிகனக ஒலி தகட்டவுடன் 

அனமதியாகவும் தவகமாகவும் ்வளிதயற 
தவணடும்.

3. கதனவத் திறப்பதற்கு முன்பு புறஙனகயால 
கதனவத் ்தாட்டு ்வப்பமாக உணரந்தால 
கதனவத் திறககதவணடாம்.

4. நீஙகள் ்வளிதயறும் வழியில புனகயிருந்தால 
தனரயில தவழந்து ்சல்லவும்.

5. கட்டடத்திலிருந்து ்வளிதயறும் பகுதினயத் 
்தரிந்து்காள்்ளவும்.

6. தீ அனணப்பான், தீ அபாயசசஙகு இருககுமிடம் 
மற்றும் ்வளிதயறும் வழி தபான்றவற்னறத் 
்தரிந்து னவத்திருககதவணடும்.

தசயல்பாடு
தீ விபத்து ஒத்தி்க!
தீ விபத்திலிருந்து தப்பிகக நில்! விழு! உருள்! 
எனச சத்தமாக அறிவுறுத்தவும். உஙகள் 
ஆனடயில தீப்பிடித்தால ஓடாமல தனரயில 
படுத்து உருணடு தீ பரவுவனதத் தடுகக்லாம்.

தீவிபத்தின்வபாது தசயயவேணடிய்ே:
1. அனமதியாக இருககவும். 
2. அருகில உள்்ள தீ அபாயசசஙகுப் 

்பாத்தானன அழுத்தவும் அல்லது 
112 ஐ அனைககவும்.

3. அவரகளுககு உஙகளின் ்பயனரயும் நீஙகள் 
இருககுமிடத்னதயும் ்தரிவித்து நீஙகள் என்ன 
்சய்யதவணடும் எனக காவ்லர கூறும்வனர 
்தாடரந்து இனணப்பில இருககவும்.

4. கட்டடத்னதவிட்டு உடனடியாக ்வளிதயறவும்.
5. மற்றவரகன்ளயும் உடனடியாக ்வளிதயறச 

்சால்லவும்.
6. தீவிபத்தின்தபாது ஓடாமல நடந்து ்வளிதயறும் 

பகுதிககுச ்சல்லவும்.
7. மின்தூககிகள் பழுதனடந்திருகக்லாம் எனதவ 

அனதப் பயன்படுத்தககூடாது.

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்ந்ததடுத்து எழுதவும்

1. கீழககாணபனவற்றில ஒன்று தபரிடனரப் 
்பாருத்தமட்டில முதன்னம மீட்பு குழு இலன்ல. 

 அ) காவ்லரகள் 
 ஆ) தீயனணப்புப் பனடயினர 
 இ) காப்பீட்டு முகவரகள் 
 ஈ) அவசர மருத்துவக குழு 
2. 'விழு! மூடிக்காள்! பிடித்து்காள்!' என்பது 

எதற்கான ஒத்தினக?
  அ) தீ  ஆ) நி்லநடுககம் 
 இ) சுனாமி   ஈ) க்லவரம் 
3. தீவிபத்து ஏற்படும்தபாது நீஙகள் அனைககும் 

எண.
 அ) 114  ஆ) 112  இ) 115  ஈ) 118

உயர் சிந்த்ன வினா!
உஙகள் வீட்டிற்கு அருகில உள்்ள மரஙகளின் 
கின்ளகன்ள 3 மீட்டர உயரத்திற்குக கீதை ்வட்ட 
தவணடும். ஏன்?
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4. கீழககாணும் ்சாற்்றாடரகளில எது தவறு?
அ)  தீ விபத்திலிருந்து தப்பிகக “நில! விழு!

உருள்!"
ஆ)  "விழு! மூடிக்காள்! பிடித்துக்காள்!" என்பது

நி்லநடுகக தயார நின்ல.
இ)  “கடல நீர பின்வாஙகிச ்சன்றால நீஙகள்

உயரமான பகுதிகன்ள தநாககி ஓடுஙகள்” 
என்பது ்வள்்ளப் ்பருககுககான 
தயாரநின்ல.

ஈ)  துப்பாககி சுடும் சத்தம் தகட்டால தனரயில 
கினடமட்டமாகப் படுத்துக்காணடு 
தன்லனயயும் கழுத்னதயும் 
மூடிக்காள்்ளவும்.

5. கீழககாணும் ்சாற்்றாடரகளில எது
நி்லநடுககத்னத எதிர ்காள்வததாடு
்தாடரபுனடயது?
அ)  காவல துனற மற்றும் பாதுகாப்புப் பனடயினர

பாதுகாப்புப் பணியில ஈடுபட்டிருககும் 
பகுதிகளுககுச ்சல்லதவணடாம். 

ஆ)  கடல மட்டத்திலிருந்து உஙகள் ்தரு 
எவவ்ளவு உயரத்தில உள்்ளது மற்றும் 
கடத்லாரத்திலிருந்து எவவ்ளவு தூரத்தில 
அனமந்துள்்ளது எனத் ்தரிந்து்காள்்ளவும். 

இ)  கணணாடிச சன்னல, ்வளிககதவுகள், 
சுவர மற்றும் எளிதில விைககூடிய ் தாஙகும் 
மின்வி்ளககுகள் மற்றும் மரசசாமான்கள் 
தபான்றவற்றிலிருந்து வி்லகியிருககவும். 

ஈ)  கதனவத் திறப்பதற்கு முன்பு புறஙனகயால 
கதனவத் ்தாட்டு ்வப்பமாக உணரந்தால 
கதனவத் திறகக தவணடாம்.

II. சுருககமைாக வி்ையளி
1. தபரிடர முதன்னம மீட்புக குழு என்பவர யாவர?
2. ஜப்பானில மிக அதிக அடரத்தியில நி்லநடுகக

வன்ல காணப்பட்டாலும் இந்ததாதனசியாவில
தான் மிக அதிக அ்ளவில நி்லநடுககஙகள்
ஏற்படுகின்றன. ஏன்?

3. இந்தியாவில ஒவ்வாருநாளும் எத்தனன
ஆணகள் ்பணகள் தீவிபத்தினால 
இறககின்றனர?

4. சுனாமிககுப் பிறகு என்ன ்சய்யதவணடும்?

III. விரிோன வி்ையளி
1. ஆழிப் தபரன்லனயப் பற்றிச குறிப்பு வனரக.
2. நி்லநடுககத்தின்தபாது கட்டடத்திற்குள் 

இருந்தால நீஙகள் என்ன ்சய்வீரகள்?
3. ஆழிப் தபரன்லனய எவவாறு எதிர்காள்வாய்?
4. தீவிபத்தின்தபாது என்ன ்சய்யதவணடும்

எனபனத பற்றி குறிப்பு வனரக.

தசயல்பாடுகள் 
1. தீ விபத்திற்கான ஒத்தினக பயிற்சி
2. நி்ல நடுககத்திற்கான ஒத்தினக பயிற்சி

 வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Disaster management Module, TNSCERT.

2. NDMA.

3. Wikipedia

Helpline Numbers 

011-23438252

011-23438253

011-1070
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க்லச்தசாறகள்
அகழி : Trench

அரித்தல்  : Erosion

அரிப்பினால் சமைப்படுத்துதல் : Degradation

அழிதல் : Extinction

அறிந்துதகாள்ளும் ஆர்ேம். : Inquisitive

ஆழகைல் மைட்ைககுன்றுகள் : Guyots

ஆறு ே்ளந்து 
தசல்லுதல் (மியான்ைர்) : Meander

இககட்ைான நி்ல. : Predicament

இைம் சார்ந்த  : Spatial

இ்ையூறு. : Hazard

இரு பரிமைாண பைம்  : 2D

உள்ளார்ந்த ஆற்றல் : Inherent energy

எரிமை்ல உமிழதல் : Volcanic eruption

ஒளிர்தல் : Luminous

கைலடி மை்லத்ததாைர் : Ridge

கைல் குன்றுகள் : Seamounts

கைல் த்ரப்பரப்பு : Ocean Floor

கணை �கர்வு  : Continental drift

கதிர்வீச்சுப் புலன்  :  Internal radio 

activity

கலேரம்  : Riot

காயப்பைாமைல் : Unscathed

கால்�்ைேளர்ப்பு : Pastoral

காறறு தி்ச காட்டி : Wind  Vane

காறறு வேகமைானி  : Aneomometer

காறவ்றாட்ைம் : Air Current

கு்க  : Lair

கு்்றபாடு : Deformaties

தகாரியாலீஸ வி்ச  : Coriolis Force

சமைநி்ல : Equilibrium

சமைதேப்பகவகாடு  : Isotherm

சாயவு : Gradiant

சிலு்ே : Cruciform

சிறுசித்திரம் : Miniature

சுருஙகுதல் : Condensation

சுறறுச்சூழல் : Environment

தசயற்ககவகாள் 
பதிமைஙகள் : Satellite Imagery

தசால் பி்றப்பியல் : Etymology

தணித்தல்  : Mitigation

தூய்மைகவகடு : Contamination

ததாறறுவ�ாய : Epidemics

�ன்னீர் உயிரியல் : Limnology

�ாட்ஸ : Knots

நிகழவு : Phenomenon

நிலச்சரிவுகள் : Land slides

நிலத்வதாற்ற 
ோட்ைம் அ்மைத்தல் : Gradation

நிலத்வதாற்றம்  : Topography

நிலம்ோழ பல்லுயிர்த்ததாகுதி : Terrestrial Biome

நி்றமைா்ல குறியீடுகள் : Spectral Signature

நீட்டு நிலம் : Head land

பசிபிக த�ருப்பு ே்ளயம் : Pacific ring of fire

படிவுகளால் நிரப்பப்படுதல் : Aggradation

பா்லேனமைாதல் : Desertification

புவி அ்மைப்பியல் : Geology

புனர்ோழவு  : Rehabilitation

வபரிைர்  : Cataclysms

தபாஙகுமுகம் : Estuary

மைரம் தேட்டுதல் : Lumbering

மை்லயாககம் : Orogeny

மைறு சுழறசி : Recycle

மைறுபயன்பாடு : Re-use

மின்காந்த கதிர்வீச்சு : EMR

முகவகாண ேடிவில் 
ஆறறு படிவுகளால் 
உருோன நிலத்வதாற்றம் : Delta

முப்பரிமைாண பைம் : 3D

முரு்கப்பா்்ற : Coral reefs

மு்னயம் : Terminus

தமைன்பா்்றக வகாளம்   : Asthenosphere

ேசதிகள் : Amenities

ேட்ைப்பேளப்பா்்ற : Atoll

ோனி்லச்சி்தவு  : Weathering

விவராதம். : Hostility

தேப்பத் த்லகீழ மைாற்றம்  : Normal Lapse rate

தேயிறகாயவு : Insolation
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கற்ைல் ந�ாககஙகள்

� அரெபாங்க அளமபபுகளைப ்ற்றி அறிதல
� மக்கைபாட்சியின் ச்பாருளைப புரிதல
� மக்கைபாட்சியின் நிளறகள், குளறகள் ்ற்றி அறிதல
� இந்திய மக்கைபாட்சி எதிர்சகபாள்ளும் ெவபாலகளை அறிதல

          அறிமுகம்

உலகின் ்ல நபாடுகள் ்லயவறு வளகயபாை 
அரெபாங்க அளமபபுகளை பின்்ற்றி வந்தபாலும், 
இன்ளறய உலகம் மக்கைபாட்சிளயயய ச்ரிதும் 
விரும்புகிறது. உலகைவில அரெபாங்க அளமபபுகள் 
எவ்வபாறு வைர்ச்சியளடந்து இருக்கிறது என்்து 
்ற்றி இப்பாடத்தின் மூலம் கற்றறியவபாம்.

 1.1   அரொஙக அறமப்புகள்
அதிகபாரம் யபாரிடம் உள்ைது என்்ளதப 

ச்பாறுத்து ஒரு நபாட்டின் ஆட்சி அளமகிறது. ்லயவறு 
வளகயபாை அரெபாங்கங்கள் இருக்கின்றை. அளவ 
உயர் குடியபாட்சி, முடியபாட்சி, தனிந்ர் ஆட்சி, சிறுகுழு 
ஆட்சி, மதகுருமபார்கள் ஆட்சி, மக்கைபாட்சி மற்றும் 
குடியரசு.

1.1.1  உயர்குடியாட்சி (Aristocracy) 
உயர்குடி ஆட்சி அதிகபாரத்தில அதிகபாரம், சிறு, 

சிறபபுரிளமகள் ச்ற்ற ஆளும் வர்க்கத்திைரிடம் 
கபாணப்டுகிறது. எ.கபா. இங்கிலபாந்து, ஸ்ச்யின்.

1.1.2  முடியாட்சி (Monarchy)
ஒரு ந்ர் (வைக்கமபாக அரெர்)- ஆல 

அளமக்கப்டும் அரெபாங்கயம முடியபாட்சி 
(அரசியலளமபபு முடியபாட்சி) எைப்டும். எ.கபா. 
பூடபான், ஓமன், கத்தபார்.

1.1.3  �னி�பர் ஆட்சி (Autocracy)
முழு அதிகபாரம் சகபாண்ட ஒரு ந்ரபால 

அளமக்கப்டும் அரெபாங்கயம தனிந்ர் ஆட்சி ஆகும். 
எ.கபா. வட சகபாரியபா, ெவுதி அயரபியபா.

1.1.4  சிறு குழு ஆட்சி (Oligarchy)
மக்களின் சிறிய குழு ஒன்று ஒரு நபாட்ளடயயபா 

(அ) அளமபள்யயபா கட்டுப்டுத்துவயத “சிறு குழு 
ஆட்சி” எைப்டும். எ.கபா. முன்ைபாள் யெபாவியத் 
யூனியன், சீைபா, சவனிசூலபா வடசகபாரியபா.

1.1.5  ம�குருமார்களின் ஆட்சி (Theocracy)
மதகுருமபார்கள் தம்ளம கடவுைபாகயவபா 

(அ) கடவுளின் ச்யரபால, மதகுருமபார்கைபால 
அளமக்கப்டும் அரெபாங்கயம “மதகுருமபார்களின் 
ஆட்சி”. எ.கபா. வபாட்டிகன்.

1.1.6  மககைாட்சி (Democracy)
ஒரு நபாட்டின் தகுதியுள்ை குடிமக்கைபால 

வபாக்களிக்கப்ட்ட தனிந்யரபா அலலது 
குழுவபாகயவபா யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட பிரதிநிதிகள் 
மூலம் அளமக்கப்டும் அரெபாங்கயம “மக்கைபாட்சி” 
எைப்டும். எ.கபா. இந்தியபா, அசமரிக்க ஐக்கிய 
நபாடுகள், பிரபான்ஸ்.
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அரொஙக அறமப்புகள் மற்றும் மககைாட்சி
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255 1. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி

1.1.7  குடியரசு (Republic)
மக்களிடயமபா அலலது அவர்கைபால 

யதர்ந்சதடுக்கப்டும் பிரதிநிதிகளிடயமபா உயரிய 
அதிகபாரம் இருக்கின்ற அரெபாங்க முளறயய 
“குடியரசு” எைப்டும். இவ்வளக அரெபாங்கத்தில 
ஒரு முடிமன்ைளர கபாட்டிலும் மக்கைபால 
யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட (அ) நியமிக்கப்ட்ட 
குடியரசுத்தளலவர் இருப்பார். (எ.கபா) இந்தியபா, 
ஆஸ்தியரலியபா.

ச்பா.ஆ.மு.500ம் ஆண்டு 
யரபாம் நபாட்டில முதன் முதலில 
“குடியரசு” (Republic) எனும் செபால 

வடிவளமக்கப்ட்டது. இச்செபால “res publica” 
எனும் லத்தீன் சமபாழிச் செபாலலிலிருந்து 
ச்றப்ட்டது.  இதன் ச்பாருள் “ச்பாது விவகபாரம்” 
(public matter) என்்தபாகும்.
இந்திய அரசியலளமபபு நவம்்ர் 26, 1949ல 
ஏற்றுக் சகபாள்ைப்ட்டு, ஜைவரி 26, 1950ஆம் 
ஆண்டு நளடமுளறக்கு வந்தது. எையவ, 
ஜைவரி  மபாதம் 26ஆம் நபாள், 1950ஆம் ஆண்டு 
இந்தியபா குடியரசு நபாடபாக மலர்ந்தது.

 1.2   மககைாட்சி என்ைால் என்ன?
� மக்கைபாட்சி என்்து மக்கள் தங்கள் 

ஆட்சியபாைர்களை தபாங்கயை யதர்ந்சதடுத்துக் 
சகபாள்ை அனுமதியளிக்கும் ஆட்சி முளறயய 
“மக்கைபாட்சி” ஆகும்.

� இம்முளறயில மக்கைபால யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட 
தளலவர்கள் மட்டுயம ஆட்சி செயய முடியும்.

� மக்கள் சுதந்திரமபாக தபாங்கள் விரும்பிய 
கருத்துக்களைத் சதரிவிக்கவும், ஓர் அளமபள் 
ஏற்்டுத்தவும், ய்பாரபாட்டங்களை நடத்தவும் 
உரிளம ச்ற்றவர்கள் ஆவர்.

மக்கைபாட்சி (Democracy) 
எனும் செபால ‘DEMOS’ மற்றும் 
‘CRATIA’ எனும் இரு கியரக்க 
செபாற்களிலிருந்து ச்றப்ட்டதபாகும். 

சடமபாஸ் என்றபால ‘மக்கள் கிரஸி என்றபால 
அதிகபாரம்’ (power of the people) என்று 
ச்பாருள்்டும்

1.2.1   மககைாட்சி என்ப�ன் 
சபாருள்
ஓரு நபாட்டில மக்களின் 

உயர்ந்த அதிகபாரங்களை ச்ற்று 
அளமக்கும் ஆட்சி முளறயய 
“மக்கைபாட்சி” எைப்டும். 

இதன் ச்பாருள் “நபாட்டு மக்களின் ளககளில ஆட்சி 
அதிகபாரம்” உள்ைது என்்தபாகும். யமலும் மக்கள் 
தங்கைது பிரதிநிதிகளை ஒரு குறிபபிட்ட கபாலத்திற்கு 
யநரிளடயபாகயவபா அலலது மளறமுகமபாகயவபா 
சுதந்திரமபாை மற்றும் யநர்ளமயபாை யதர்தல மூலம் 
யதர்ந்சதடுத்துக் சகபாள்வபார்கள்.
1.2.2  வறரயறை

“ஒரு உண்ளமயபாை மக்கைபாட்சிளய, 
20 ய்ர் குழுவபாக அமர்ந்து சகபாண்டு செயல்டுத்த 
முடியபாது. இது கீழ்நிளலயிலுள்ை ஒவ்சவபாரு 
கிரபாம மக்கைபாலும் செயல்டுத்தப்டுவதபாகும்” எை 
யதெபபிதபா ‘மகபாத்மபா கபாந்தி’ குறிபபிடுகிறபார்.

1.2.3  மககைாட்சியின் சிைப்புக கூறுகள்
  1. மக்கைபால யதர்ந்சதடுக்கப்டும் பிரதிநிதிகள் 

இறுதி முடிளவ யமற்சகபாள்ளும் 
அதிகபாரத்ளதப ச்ற்றிருக்கிறபார்கள்.

  2. சுதந்திரமபாை மற்றும் யநர்ளமயபாை 
யதர்தலகள்.

  3. 18 வயது நிளறவு ச்ற்ற அளைவருக்கும் ெம 
மதிபபுளடய வபாக்குரிளம.

  4. அடிப்ளட உரிளமகள் மற்றும் தனிந்ர் 
சுதந்திரத்ளதப  ்பாதுகபாத்தல.

"மக்கைபால மக்களுக்கபாக மக்கயை 
நடத்தும் ஆட்சி" ‘மக்கைபாட்சி’ 
என்று அசமரிக்க ஐக்கிய 
நபாடுகளின் யமைள் குடியரசுத் 
தளலவர் ஆபிரகபாம் லிங்கன் 
மக்கைபாட்சிக்கு வளரயளற 
கூறிைபார்.

ஆபிரகபாம் 
லிங்கன்

1.2.4  மககைாட்சியின் பரிணாம வைர்ச்சி
ஏசதன்ஸ் உட்்ட ் ண்ளடய கியரக்க நபாட்டின் 

ஒரு சில நகர-அரசுகளில, 2500 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்்பாகயவ மக்கைபாட்சி முளற யதபான்றியது. 
யவத கபாலத்திற்கு முன்்பாகயவ இந்தியபாவில 
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மக்கைபாட்சி வளககள் என்்து மக்கள் ெமமபாகப 
்ங்யகற்க அனுமதியளிக்கும் ெமூக அளமபபு (அ) 
அரெபாங்க வளககளை குறிக்கிறது.
ந�ரடி மககைாட்சி

ச்பாது விவகபாரங்களில மக்கயை யநரடியபாக 
முடிசவடுக்கக்கூடிய அரசு முளறளய யநரடி 
மக்கைபாட்சி என்கியறபாம். எ.கபா. ்ண்ளடய கியரக்க 
நகர அரசுகள், சுவிட்ெர்லபாந்து
மறைமுக மககைாட்சி (பிரதிநிதித்துவ மககைாட்சி)

ச்பாது விவகபாரங்களில மக்கள் தங்கைது 
விருப்த்ளதத் யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட பிரதிநிதிகளின்  
மூலம் சவளிப்டுத்தும் அரெபாங்கத்தின் முளறயய  
மளறமுக மக்கைபாட்சி என்று அளைக்கப்டுகிறது.
(எ.கபா.) இந்தியபா, அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள், 
இங்கிலபாந்து

1.2.7  மககைாட்சியின் நிறை குறைகள்
நிறைகள்
  1. ச்பாறுபபும், ் திலளிக்கும் கடளமயும் சகபாண்ட 

அரெபாங்கம்
  2. ெமத்துவமும் ெயகபாதரத்துவமும்
  3.  மக்களிளடயய ச்பாறுபபுணர்ச்சி
  4. தல சுய ஆட்சி
  5. அளைவருக்கும் வைர்ச்சியும் வைமும்
  6. மக்கள் இளறயபாண்ளம
  7. ெயகபாதர மைப்பான்ளம மற்றும் கூட்டுறவு.
குறைகள்
  1.  மளறமுக அலலது பிரதிநிதித்துவ முளற 

சகபாண்ட மக்கைபாட்சி
  2.  வபாக்கபாைர்களிளடயய ய்பாதிய 

ஆர்வமின்ளம மற்றும் குளறந்த வபாக்குப்திவு 

மக்கைபாட்சி முளற அளமபபுகள் இருந்தை என்்து 
்ற்றி அறிவது மிக முக்கியமபாக இருக்கிறது. 
உள்ைபாட்சி அளமபபின் அடிப்ளட அலகபாக சுயபாட்சி 
ச்ற்ற கிரபாம குழுக்கள், ்ண்ளடக்கபாலத்தில 
இருந்தது எனும் செயதிகளை ெபாணக்கியரின் 
அர்த்தெபாஸ்திரம் என்ற நூல கூறுகிறது. ்ண்ளடய 
தமிைகத்தில,  பிற்கபால யெபாைர்களின் கபாலத்தில 
குறிபபிடத்தக்க சிறபபு வபாயந்த‘குடயவபாளல முளற’ 
இருந்தது. சுதந்திரம், ெமத்துவம், ெயகபாதரத்துவம், 
ச்பாறுபபுளடளம, சவளிப்ளடத் தன்ளம, 
நம்பிக்ளக ஆகிய மதிபபீடுகள் மக்கைபாட்சியின் 
வைர்ச்சிளயப பிரதி்லிக்கிறது.

1.2.6  மககைாட்சியின் வறககள்
மக்கைபாட்சி இரு வளகப்டும். அளவ,

  1. யநரடி மக்கைபாட்சி 
  2.  மளறமுக மக்கைபாட்சி (பிரதிநிதித்துவ 

மக்கைபாட்சி).

வபாக்கபாைர்கள்

மக்கைபாட்சி அரெபாங்க அளமபபுகள்

ெட்டமன்றம்நிர்வபாகம்ெட்டமன்றம்

வபாக்கபாைர்கள்

நிர்வபாகம்

நபாடபாளுமன்ற அரெபாங்க முளற 
(எ.கபா: இந்தியபா, இங்கிலபாந்து)

அதி்ர் அரெபாங்க முளற 
(எ.கபா: அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள், பிரபான்ஸ்)

1.2.5  மககைாட்சி அரொஙக அறமப்புகள்
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  3.  சில ெமயங்களில நிளலயற்ற அரெபாங்கத்திற்கு 
வழி வகுக்கிறது

  4. முடிசவடுக்கும் முளறயில கபாலதபாமதம்.

1.2.8  இந்தியாவில் மககைாட்சி
இந்தியபா நபாடபாளுமன்ற மக்கைபாட்சி 

முளறளயக் சகபாண்டுள்ை நபாடபாகும். இந்தியபாவின் 
நபாடபாளுமன்றம் யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட மக்கள் 
பிரதிநிதிகளை உள்ைடக்கியது. இது நபாட்டிற்கு 
யதளவயபாை ெட்டங்களை உருவபாக்குகிறது. 
சகபாள்ளக முடிசவடுப்தில மக்கள் ் ங்கு ச்றுவதும், 
ஒபபுதல அளிப்தும் இந்தியபாவிலுள்ை நபாடபாளுமன்ற 
மக்கைபாட்சி அரெபாங்கத்தின் இரு முக்கியக் 
கூறுகைபாக விைங்குகின்றை. 

உலகியலயய மிகபச்ரிய ஜைநபாயக நபாடு 
இந்தியபாவபாகும். இந்தியபாவில மக்கைபாட்சி பின்வரும் 
ஐந்து முக்கிய சகபாள்ளககளின் அடிப்ளடயில 
இயங்குகிறது. அளவ இளறயபாண்ளம, ெமதர்மம், 
மதச்ெபார்பின்ளம, மக்கைபாட்சி மற்றும் குடியரசு.

்திசைட்டு வயது நிரம்பிய ஒவ்சவபாரு இந்திய 
குடிமகனும் யதர்தலில வபாக்களிக்கும் உரிளமளயப 
ச்ற்றிருக்கிறபார்கள். ெபாதி, ெமயம், இைம், ்பால, 
கலவித்தகுதி எை எவ்விதப ்பார்ட்ெமும் இன்றி 
ெமமபாை வபாக்குரிளமளயப ச்ற்றுள்ைைர்.

இந்திய நபாடபாளுமன்றம்

1912-13 ஆம் ஆண்டு 
புது திலலியில உள்ை 
இந்தியபாவின் நபாடபாளுமன்றக் 
கட்டிடத்ளத எட்வின் 

லுட்டியன்ஸ் மற்றும் ச்ர்்ர்ட் ய்க்கர் எனும் 
பிரிட்டிஷ் கட்டிடக்களலஞர்கள் வடிவளமத்தைர். 
இக்கட்டிடத்ளத 1921 ஆம் ஆண்டு கட்டத் 
சதபாடங்கி, 1927-ல முடித்தைர்.

1.2.9  இந்தியாவில் ந�ர்�ல்கள்
இந்திய அரசு ்குதி கூட்டபாட்சி அளமபபு 

முளறளயப ச்ற்றுள்ை நபாடு.  இங்யக நடுவண் 
அரசு (நபாடபாளுமன்றம்), மபாநில அரசு (ெட்டமன்றம்), 

உள்ைபாட்சி அளமபபுகள் (ஊரபாட்சி, நகரபாட்சி, 
மபாநகரபாட்சி) ஆகிய நிளலகளில மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் யதர்ந்சதடுக்கப்டுகிறபார்கள். 
இந்தியபாவில     ச்பாதுத்   யதர்தளல, இந்திய யதர்தல 
ஆளணயம் நடத்துகிறது. யதசிய அைவில, இந்திய 
நபாடபாளுமன்றத்தின் கீைளவயபாை மக்கைளவயில 
ச்ரும்்பான்ளமயபாை உறுபபிைர்களின் ஆதரவு 
ச்ற்ற பிரதம அளமச்ெளர, இந்திய அரசின் 
தளலவரபாை குடியரசுத் தளலவர் நியமிக்கிறபார்.

நபாடபாளுமன்ற மக்கைளவ உறுபபிைர்கள் 
அளைவரும் ஐந்தபாண்டுகளுக்கு ஒரு முளற 
ச்பாதுத் யதர்தலகள் மூலம் மக்கைபால யநரடியபாக 
யதர்ந்சதடுக்கப்டுகிறபார்கள். யமலும் இரு 
ஆங்கியலபா- இந்தியர்களைக் குடியரசுத்தளலவர் 
மக்கைளவக்கு நியமைம் செயகிறபார்.

நபாடபாளுமன்றத்தின் இரு 
அளவகள்
�   ரபாஜய ெ்பா/யமல அளவ/

மபாநிலங்கைளவ
�   யலபாக் ெ்பா/கீழ் அளவ/

மக்கைளவ
நபாடபாளுமன்றத்தின் யமலளவயபாை 

மபாநிலங்கைளவ உறுபபிைர்களை மபாநிலங்கள் 
மற்றும் யூனியன் பிரயதெங்களில உள்ை 
யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட உறுபபிைர்கள் மூலம் 
யதர்ந்சதடுக்கின்றைர். யமலும் களல, இலக்கியம், 
அறிவியல மற்றும் ெமூக யெளவ ஆகிய துளறகளில 
சிறப்பாகச் யெளவ புரிந்த 12 ய்ளர மபாநிலங்கள் 
அளவக்கு குடியரசுத்தளலவர் நியமைம் செயகிறபார்.
1.2.10  மககைாட்சி இந்தியாவின் மு�ல் ந�ர்�ல்:

இந்தியபா சுதந்திரம் அளடந்த பின்ைர், 
மக்கைளவயின் முதல ச்பாதுத் யதர்தல 1951ம் 
ஆண்டு அக்யடபா்ர் 25ம் நபாள் முதல 1952ம் ஆண்டு 
பிபரவரி 21ம் நபாள் வளர ்லயவறு கபால கட்டங்களில 
நளடச்ற்றது. சமபாத்தம் இருந்த 489 இடங்களில

இந்தியபாவில யதர்தலகள்
364 இடங்களில சவற்றி ச்ற்று இந்திய யதசிய 

கபாங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிளய அளமத்தது. சுதந்திர 
இந்தியபாவில மக்கைபால யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட முதல 
பிரதமர் ஜவ்ர்லபால யநரு ஆவபார்.
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சபாது ந�ர்�ல்கள் - 1920
இம்பீரியல கவுன்சில எனும் 
மத்திய ெட்டெள்க்கும் 
மபாகபாண ெட்டெள்க்கும் 

யதளவயபாை உறுபபிைர்களைத் யதர்ந்சதடுக்க 
1920ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியபாவில முதல 
ச்பாதுத்யதர்தல நளடச்ற்றது. இதுயவ இந்திய 
வரலபாற்றின் முதல ச்பாதுத்யதர்தல ஆகும்.

1.2.11   இந்திய மககைாட்சி எதிர்சகாள்ளும் 
முககிய ெவால்கள்

தற்கபால உலகில மக்கைபாட்சி அரெபாங்கம் 
தளைத்யதபாங்கி, அரெபாங்கத்தின் யமலபாதிக்கம் 
செலுத்தும் வடிவமபாக இருக்கிறது. மக்கைபாட்சியபாைது 
இதுவளர கடுளமயபாை ெவபாளலயயபா அலலது 
ய்பாட்டிளயயயபா எதிர்சகபாள்ைவிலளல. கடந்த 
நூறு ஆண்டுகளில உலசகங்கிலும் மக்கைபாட்சி 
விரிவளடந்து வைர்ந்து வருகிறது.  இந்தியபாவில 
மக்கைபாட்சி எதிர்சகபாள்ளும் முக்கிய ெவபாலகள் 
பின்வருமபாறு கபாணலபாம்.

  1.  கலவியறிவின்ளம

  2.  வறுளம

  3.  ்பாலிைப ்பாகு்பாடு

  4.  பிரபாந்தியவபாதம்

  5.  ெபாதி, வகுபபு, ெமய வபாதங்கள்

  6.  ஊைல

  7.  அரசியல குற்றமயமபாதல

  8.  அரசியல வன்முளற
1.2.12   மககைாட்சி முறை சவற்றிகரமாகச் 

செயல்படுவ�ற்கான நிபந்�றனகள்
� ஏளைகள் மற்றும் எழுத்தறிவற்யறபாருக்கு 

மக்கைபாட்சியின் ்லன்களைக் கிளடக்கச் 
செயய அதிகபாரம் அளித்தல.

� யதர்ந்சதடுக்கப்ட்டப பிரதிநிதிகள் தமது 
அதிகபாரத்ளதயும்,   ச்பாதுச்செபாத்துக்களையும் 
தவறபாகப ்யன்்டுத்தபாமல இருத்தல.

� மக்கைபாட்சி முளறளயப பீடித்திருக்கும் ெமூக 
தீளமகளையும், ெமூகக் சகபாடுளமகளையும் 
ஒழித்தல.

� மக்களின் கருத்ளதப பிரதி்லிக்கப 
்பார்ட்ெமற்ற, திறளமமிக்க ஊடகங்களின் 
யதளவளய உணர்தல.

� ச்பாதுமக்களின் கருத்து வலுவபாக இருத்தல.
� மக்களிளடயய ெகிபபுத்தன்ளமயும், மத 

நலலிணக்கமும் நிலவுதல.
� அடிப்ளட உரிளமகள் ்ற்றிய அறிவும் 

விழிபபுணர்வும் மக்களிடம் ஏற்்டுத்துதல.
� யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் 

செயல்பாடுகளைக் கண்கபாணித்தல
� வலுவபாை ச்பாறுபபுமிக்க எதிர்க்கட்சி இருத்தல.

ெமத்துவம், சுதந்திரம், ெமூக நீதி, ச்பாறுபபுணர்வு 
மற்றும் அளைவருக்கும் மதிப்ளித்தல ய்பான்ற 
அடிப்ளட மக்கைபாட்சிப ்ண்புகளை, மக்கள் 
மைதில சகபாண்டு செயல்டும் ய்பாது, மக்கைபாட்சி 
யமலும் துடிப்பாைதபாகவும், சவற்றிகரமபாைதபாகவும் 
இருக்கும். மக்களின் எண்ணங்கள், சிந்தளைகள் 
மற்றும் நடத்ளதகள் ஆகியளவ மக்கைபாட்சியின் 
தளலயபாய சகபாள்ளககளுடன் ச்பாருத்திச் 
செயல்ட யவண்டும். எையவ, மக்கைபாட்சியின் 
இலக்குகளை நளடமுளற்டுத்த மக்கயை தங்களை 
முன்மபாதிரியபாக ்ங்சகடுத்துக் சகபாள்ைவும், 
கடளமயுணர்யவபாடு செயல்டவும், தங்களுக்குள் 
ச்பாறுபபுணர்ளவ உருவபாக்கவும், தமக்களிக்கப்ட்ட 
வபாயபபுகளுக்கு மதிப்ளிக்கவும் யவண்டும்.

மீள்பார்றவ
� அரெபாங்கம் என்்து ஓர் ெமூகத்ளத 

நிர்வகிக்கும் அளமப்பாகும்.
� ஒரு அரென் அலலது அரசியபால நடத்தப்டும் 

ஆட்சி முடியபாட்சி.
� ம க் க ள்  ய ந ரி ள ட ய பா க ய வ பா , 

மளறமுகமபாகயவபா ெம அைவில ்ங்யகற்க 
வளக செயயும் ெமூக அளமபபுகள் அலலது 
அரசுகளை மக்கைபாட்சியின் வளககள் 
எைலபாம்.

� ச்பாது விவகபாரங்களில மக்கள் தமது 
விருப்ங்களை யநரடியபாக நிளறயவற்றிக் 
சகபாள்ைக்கூடிய அரசு அளமபய் யநரடி 
மக்கைபாட்சி எைப்டும்.

� இந்தியபாவில ்திசைட்டு வயது நிரம்பிய 
ஒவ்சவபாரு குடிமகனுக்கும் வபாக்குரிளம 
உண்டு.
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2591. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி 1. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி

 பயிற்சி 

I.   ெரியான விறடறயத் ந�ர்வு செயக
1.  ஒரு ந்யரபா, அரெயரபா அலலது அரசியயபா ஆட்சி 

செயயும் முளற 
அ) தனி ந்ரபாட்சி ஆ) முடியபாட்சி
இ) மக்கைபாட்சி ஈ) குடியரசு

2.  முழு அதிகபாரத்துடன் சகபாண்ட ஒரு அரெபாங்க 
முளற
அ) சிறுகுழு ஆட்சி
ஆ) மதகுருமபார்களின் ஆட்சி
இ) மக்கைபாட்சி
ஈ) தனிந்ரபாட்சி

3.  முன்ைபாள் யெபாவியத் யூனியன் ________ க்கு 
எடுத்துக்கபாட்டு.
அ) உயர்குடியபாட்சி
ஆ) மதகுருமபார்களின் ஆட்சி
இ) சிறுகுழு ஆட்சி
ஈ) குடியரசு

4.  ச்பாருந்தபாத ஒன்ளறத் யதர்ந்சதடுக்கவும்
அ) இந்தியபா
ஆ) அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள் 
இ) பிரபான்ஸ்
ஈ) வபாட்டிகன்

5.  ஆபிரகபாம் லிங்கன் _________ நபாட்டின் 
ஜைபாதி்தியபாக இருந்தபார்.
அ) அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள்
ஆ) இங்கிலபாந்து 
இ) யெபாவியத் ரஷ்யபா
ஈ) இந்தியபா

6. குடயவபாளல முளறளய பின்்ற்றியவர்கள்
அ) யெரர்கள் ஆ) ் பாண்டியர்கள்
இ) யெபாைர்கள் ஈ) கைபபிரர்கள்

7.  ் ைங்கபாலத்தில யநரடி மக்கைபாட்சி முளற 
பின்்ற்றப்ட்டப ்குதி
அ) ்ண்ளடய இந்தியபாவின் குடியரசுகள் 
ஆ) அசமரிக்கபா 
இ) ்ண்ளடய ஏதன்ஸ் நகர அரசுகள்
ஈ) பிரிட்டன்

8.  எந்த சமபாழியிலிருந்து “சடமபாகிரஸி” என்ற 
வபார்த்ளதப ச்றப்ட்டது?
அ) கியரக்கம்  ஆ) லத்தீன் 
இ) ் பாரசீகம் ஈ) அரபு

9. மக்கைபாட்சியில இறுதி அதிகபாரம் ச்ற்றவர்கள்
அ) நபாடபாளுமன்றம் ஆ) மக்கள் 
இ) அளமச்ெர் அளவ ஈ)  குடியரசு தளலவர்

10.  கீழ்க்கண்ட எந்த ஒரு நபாடபாைது அதி்ர் 
அரெபாங்க முளறயிளைக் சகபாண்டுள்ைது?
அ) இந்தியபா  ஆ) பிரிட்டன் 
இ) கைடபா ஈ)  அசமரிக்க ஐக்கிய 

நபாடுகள்
11. உலகியலயய மிகப ச்ரிய மக்கைபாட்சி நபாடு

அ) கைடபா 
ஆ) இந்தியபா 
இ)  அசமரிக்க ஐக்கிய 
ஈ) சீைபா நபாடுகள் 

12.  கூற்று (A): யநரடி மக்கைபாட்சி சுவிட்ெர்லபாந்தில 
நளடமுளறயில உள்ைது. 

     காரணம் (R): மக்கள் யநரடியபாக முடிசவடுப்தில 
்ங்கு ச்றுகிறபார்கள்.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

மற்றும் (R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது (R), 

(A) ளவ விைக்கவிலளல
இ) (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ) (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

13.  கூற்று (A): இந்தியபாவில நபாடபாளுமன்ற 
அரெபாங்க முளற பின்்ற்றப்டுகிறது 
காரணம்  (R): இந்திய நபாடபாளுமன்றம் இரு 
ெள்களை உள்ைடக்கியது.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

மற்றும் (R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது (R), 

(A) ளவ விைக்கவிலளல
இ) (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ) (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

14. வபாக்குரிளமயின் ச்பாருள்:
அ) யதர்ந்சதடுப்தற்கபாை உரிளம 
ஆ) ஏளைகளுக்கு வபாக்களிக்கும் உரிளம
இ) வபாக்களிக்கும் உரிளம 
ஈ) ்ணக்கபாரர்களுக்கு வபாக்களிக்க உரிளம

9th Civics Unit_1.indd   259 2/10/2020   12:59:37 PM



2601. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி 1. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி

IV. பின்வரும் வினாககளுககு குறுகிய விறடயளி.
1.  ஆபரகபாம் லிங்கனின் மக்கைபாட்சிக்கபாை 

வளரயளறளய கூறுக.
2.  மக்கைபாட்சி அரெபாங்க அளமபபிளைப ்ற்றி 

கூறுக.
3.  யநரடி மக்கைபாட்சி மற்றும் மளறமுக 

மக்கைபாட்சியிளை யவறு்டுத்துக.
V. பின்வரும் வினாககளுககு விரிவான விறடயளி
1. மக்கைபாட்சியில உள்ை ெவபாலகள் யபாளவ? 
2.  இந்தியபாவில மக்கைபாட்சி சவற்றிகரமபாகச் 

செயல்டத் யதளவயபாை நி்ந்தளைகளை 
விைக்குக.

3.  இந்தியபாவில மக்கைபாட்சிப ்ற்றிய உங்கைது 
கருத்து என்ை?

VI.  செயமுறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்
1.  வயது வந்யதபார் அளைவருக்கும் வபாக்குரிளம 

என்றபால என்ை? அதன் முக்கியத்துவம் என்ை 
என்்ளத வகுப்ளறயில கலந்துளரயபாடு.

2.  மக்கைபாட்சி என்்து "சிறு்பான்ளமயிைளர 
மதிக்கும் ச்ரும்்பான்ளமயிைரின்  ஆட்சி”- 
கலந்துளரயபாடு.

3.  உங்கள் வகுப்ளறயில மபாதிரி யதர்தளல 
நடத்துக.

4.  இந்தியபாவில மக்கைபாட்சியின் நிளற, 
குளறகளைப ்ற்றி வகுப்ளறயில குழு 
விவபாதம் செயக.

5.  தற்ய்பாளதய யதர்தல ஆளணயர்களின் ச்யர் 
மற்றும் ்டங்களைச் யெகரி.

6.  குடியரசுத் தளலவர் மற்ரும் துளணகுடியரசுத் 
தளலவர், பிரதமர் ஆகியயபாரின் ்டங்களை 
கி.பி.1947 முதல தற்ச்பாழுது வளர யெகரித்து 
துணுக்குப புத்தகம் தயபாரிக்க.

VII.  சிந்�றன வினா
1.  ெர்வபாதிகபாரத்தின்  கீழ் ெமத்துவத்திற்கபாை 

உரிளம உங்களுக்கு இருக்கிறதபா? அத்தளகய 
நபாட்டில ச்பாதுமக்கள் கருத்து ்ற்றி என்ை 
அணுகுமுளற இருக்கும்?

2.  குடிமக்களின் அளமதியபாை மற்றும் 
மகிழ்ச்சியபாை வபாழ்க்ளகக்கு மக்கைபாட்சி 
எவ்வபாறு  வழிவகுக்கிறது? விைக்குக.

15. அளைவருக்கும் வபாக்குரிளம வைங்குவது
அ) ெமூகச் ெமத்துவம்
ஆ) ச்பாருைபாதபார ெமத்துவம்
இ) அரசியல ெமத்துவம்
ஈ) ெட்ட ெமத்துவம்

16. பிரதமளர நியமிப்வர் / நியமிப்து
அ) மக்கைளவ
ஆ) மபாநிலங்கைளவ
இ) ெ்பாநபாயகர்
ஈ) குடியரசுத் தளலவர்

17. குடியரசுத் தளலவரபால நியமிக்கப்டு்வர்கள்
அ) யலபாக்ெள்க்கு 12 உறுபபிைர்கள்
ஆ) ரபாஜய ெள்க்கு 2 உறுபபிைர்கள்
இ) ரபாஜய ெள்க்கு 12 உறுபபிைர்கள்
ஈ) ரபாஜய ெள்க்கு 14 உறுபபிைர்கள்

18.  இந்தியபாவில சுதந்திரத்திற்குப பிறகு முதல 
ச்பாதுத் யதர்தல நளடச்ற்ற ஆண்டு.
அ) 1948-49 ஆ) 1951-52
இ) 1957-58 ஈ) 1947-48

II.  நகாடிட்ட இடத்ற� நிரப்புக
1.  இந்திய அரசியலளமபபு இறுதியபாக 

ஏற்றுக்சகபாள்ைப்ட்ட ஆண்டு ________.
2.  இரண்டு வளகயபாை மக்கைபாட்சி ________ 

மற்றும் ________ ஆகும்.
3.  யநரடி மக்கைபாட்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்கபாட்டு 

________.
4.  இந்தியபா ______ மக்கைபாட்சி முளறயிளைக்  

சகபாண்டுள்ை நபாடபாகும்.
5.  சுதந்திர இந்தியபாவின் முதல பிரதமர்  

________ ஆவபார்.
6.  ஆங்கியலயர் ஆட்சிக் கபாலத்தில முதல 

ச்பாதுத்யதர்தல நடத்தப்ட்ட ஆண்டு 
________.

7.  இந்தியபாவில நபாடபாளுமன்ற கட்டிடத்ளத 
வடிவளமத்தவர்கள் ________ மற்றும் 
________ ஆவர்.

III.  சபாருத்துக
1. தனிந்ரபாட்சி - 18
2. வபாக்குரிளம - அர்த்தெபாஸ்திரம்
3. ெபாணக்கியர் - வபாடிகன்
4. மதகுருமபார்கள் ஆட்சி - வடசகபாரியபா
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2611. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி 1. அரெபாங்க அளமபபுகள் மற்றும் மக்கைபாட்சி

VIII. வாழவியல் திைன்
குறிபபிட்ட நபாடுகளைத் யதர்வு செய. ஒவ்சவபாரு நபாட்ளடயும் ஆரபாயந்து அந்நபாட்டின் அரெபாங்கம்-

உயர்குடியபாட்சி,  முடியபாட்சி,  தனிந்ரபாட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, மதகுருமபார்கள் ஆட்சி,  மக்கைபாட்சி, குடியரசு - 
இவற்றில எந்த வளகளயச் ெபார்ந்தது என்்ளதக் கூறவும்: பின்ைர் அரெபாங்க வளககளைத் தீர்மபானிக்க 
உதவும் ்ண்புகளை விவரி.

�ாட்டின் சபயர் அரொஙகத்தின் வறக அரொஙக வறககறைத் தீர்மானிகக உ�வும் பணபுகள்

இறணயச் செயல்பாடு
குைந்ளதகள் உதவிளமயம் 

நம் ்பாதுகபாபபு நம் ளகயில
1098

�டிகள்:
்டி 1 : யதடு ச ப்ாறியில உரலிளயத் தட்டச்சு செயது ‘Child Help Line’ இளணயப ் க்கத்திற்குச் செலலலபாம். 
்டி 2 : ‘ Child p rotection &  R ights’-ஐ ச ெபாடுக்கி குைந் ளதகளுக்கபாை ்பாதுகபாபபு விதிமுளறகளை 

அறியலபாம்.
்டி 3 : ’Report a children in distress’- ஐ செபாடுக்கி உதவி மற்றும் ்பாதுகபாபபுத் யதளவப்டும் குைந்ளதயின் 

தகவலகளை ச்ட்டிகளில தட்டச்சு செயது உதவி ளமயத்திற்கு சதரிவிக்கலபாம்.
்டி 4 : முகபபுப ்க்கத்தில வலது ஓரத்தில உள்ை ‘Vulnerability map’-ஐ சதரிவு செயது தங்கள் ் குதிகளில 

க்
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      அறிமுகம்
யதர்தல என்்து தமக்கபாை ச்பாது யெவகர் 

ஒருவளர மக்கள் வபாக்களித்து யதர்வு செயயும் 
முளறயபாகும்.

 2.1 இந்தியாவில் வதர்தல் மு்்ற
இந்திய யதர்தல முளற, இங்கிலபாந்தில 

பின்்ற்றப்டும் யதர்தல முளறயிளைப பின்்ற்றி 
ஏற்றுக்சகபாள்ைப்ட்டது.   இந்தியபா ஒரு ெமத்துவ, 
மதச்ெபார்்ற்ற, மக்கைபாட்சி, குடியரசு  நபாடபாகும், 
மற்றும் உலகின் மிகபச்ரிய மக்கைபாட்சி நபாடபாகும்.  
தற்ய்பாளதய நவீை இந்தியபாவபாைது ஜைவரி 
மபாதம் 26ஆம் நபாள் 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
நளடமுளறக்கு வந்தது.  

இந்திய அரசியலளமபபின் XVம் ்குதியில 
கபாணப்டும், 324 முதல 329 வளரயிலபாை 
பிரிவுகளில கூறப்ட்டுள்ை பின்வரும் 
விதிமுளறக்யகற்் நம் நபாட்டின் யதர்தல முளற 
அளமக்கப்ட்டிருக்கிறது. 
(i)  நபாட்டின் சுதந்திரமபாை, நியபாயமபாை 

யதர்தளல உறுதி செயதிட தன்னிச்ளெயபாை 
யதர்தல ஆளணயம் அளமத்திட இந்திய 
அரசியலளமபபின் பிரிவு 324ன் ் டி வழிவளகச் 
செயகிறது.தற்ய்பாது யதர்தல ஆளணயமபாைது 
ஒரு தளலளம யதர்தல ஆளணயர் மற்றும் 
இரண்டு யதர்தல ஆளணயர்களை 
உள்ைடக்கியுள்ைது.

(ii)  ் பாரபாளுமன்ற யதர்தல ெம்மந்தமபாை 
வபாக்கபாைர்களின் ்ட்டியல  தயபாரித்தல, 

சதபாகுதிகளை வளரயளற செயதல உட்்ட 
அரசியலளமபபில வளரயறுக்கப்ட்டப பிற 
அளைத்து விவகபாரங்களைப ச்றுவதற்கபாை 
ெட்டங்களை நபாடபாளுமன்றம் இயற்றலபாம்.

த மி ழ் ந பா ட் டி ல 
யெபாைர்கள் கபாலத்தில 
கு ட ய வ பா ள ல 
என்னும் வைக்கப்டி 

கிரபாமச்ெள் உறுபபிைர்கள் யதர்ந்சதடுக்கப்ட்டைர். 

(iii)  மபாநில ெட்டெள்த் யதர்தல ெம்மந்தமபாை 
வபாக்கபாைர்களின் ்ட்டியல  தயபாரித்தல, 
சதபாகுதிகளை வளரயளற செயதல 
ய்பான்றவற்ளற அரசியலளமபபிற்குட்்ட்டு 
யதளவயபாை மபாற்றங்களை மபாநில ெட்ட ெள் 
ெட்டங்களை இயற்றலபாம்.

2.1.1 வதர்தல் �்ைமு்்ற
யதசிய அைவில அரெபாங்கத்தின் தளலவர் 

பிரதமர் ஆவபார்.  இவர்  இந்திய ் பாரபாளுமன்றத்தின் 
கீைளவயபாை மக்கைளவ (யலபாக்ெ்பா) 
உறுபபிைர்கள் மூலம் யதர்ந்சதடுக்கப்டுகிறபார்.  
நம்ளம ய்பான்ற மக்கைபாட்சிப பிரதிநிதித்துவ 
நபாடுகளில யதர்தல முளற முக்கிய ்ங்கு 
வகிக்கிறது.

இந்தியபாவில ஜைவரி 25ஆம் 
நபாளிளை யதசிய வபாக்கபாைர் 
திைமபாக சகபாண்டபாடுகியறபாம்.

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� இந்தியபாவில கபாணப்டும் யதர்தல முளறளயப ்ற்றி அறிதல
� இந்தியபாவின் ்லயவறு வளகயபாை யதர்தலகள் ்ற்றி அறிதல
� அரசியல கட்சிகளின் ச்பாருளைப புரிதல
� யதசிய  கட்சி மற்றும் மபாநில கட்சிகளின் நளடமுளறகளை அறிதல
� இந்தியபாவில உள்ை அழுத்தக் குழுக்கள் ்ற்றி புரிதல

வதர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மைறறும்  
அழுத்தக குழுககள்

2

அலகு
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263 2. யதர்தல, அரசியல கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள்

2.1.2  வ�ாட்ைா (வமைறகணை எேரும் இல்்ல 
(NOTA = None Of The Above)) அறிமுகம்

ஒரு மக்கைபாட்சி நளடச்றும் நபாட்டில 
உள்ை வபாக்கபாைர்கள் யதர்தலில ய்பாட்டியிடும் 
யவட்்பாைர்கள் எவளரயும் யதர்வு செயய விருப்ம் 
இலளல எனில, வபாக்கபாைர்கள் யமற்கண்ட எவரும் 
இலளல (NOTA - None Of The Above) எனும் 
ஓர் ச்பாத்தபாளை வபாக்கு இயந்திரத்தில யதர்வு 
செயயலபாம். இந்திய யதர்தல நடத்ளத விதிகள், 
(1961)-இல எனும் ெட்டத்தின் விதி எண்  49-O  
இம்முளற ்ற்றி விவரிக்கிறது.

மின்ைணு வபாக்குப்திவு 
இயந்திரங்களில யவட்்பாைரின் 
ச்யருக்கு எதிரில உள்ை 
ச்பாத்தபாளை அழுத்தி வபாக்குச் 

செலுத்தப்டுகிறது.  ஒருவர் தபாம் செலுத்திய 
வபாக்குச் ெரியபாை ்டி ்திவபாகி உள்ைதபா 
என்று சதரிந்து சகபாள்ளும் வபாயபள் 2014ம் 
ஆண்டு ச்பாதுத் யதர்தலில யதர்தல ஆளணயம் 
அறிமுகப்டுத்தியது.  இளத ஆங்கிலத்தில 
சுருக்கமபாக VVPAT (Voters Verified Paper Audit 
Trial) என்று குறிபபிடுகிறபார்கள்.

வபாக்கபாைர் ெரி்பார்க்கும் கபாகித 
தணிக்ளகச் யெபாதளை (VVPAT)

2014ல நளடச்ற்ற ச்பாதுத் 
யதர்தலில முதல முளறயபாக 
NOTA அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது. 
உலகில NOTA-ளவ 
அறிமுகப்டுத்திய 14வது நபாடு 
இந்தியபா ஆகும்.

2014ல நளடச்ற்ற ச்பாதுத் 
யதர்தலில முதல முளறயபாக 
NOTA அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது. 
உலகில NOTAளவ 
அறிமுகப்டுத்திய  14ஆவது 
நபாடு இந்தியபாவபாகும்.இந்தியபாவில மின்ைணு வபாக்குப்திவு 

இயந்திரத்தில யநபாட்டபா (NOTA) சின்ைம்

2.1.3  இந்தியாவில் வதர்தல் ே்ககள்
இந்தியபாவில இரண்டு வளகயபாை யதர்தலகள் 

நளடச்றுகின்றை.  அளவ  யநரடித் யதர்தல மற்றும்  
மளறமுகத் யதர்தல ஆகும்.
வ�ரடித் வதர்தல்

யநரடித் யதர்தலில வபாக்கபாைர்கள் 
தமது பிரதிநிதிகளைத் தபாங்கயை யநரடியபாக 
யதர்ந்சதடுக்கிறபார்கள். 18 வயது பூர்த்தியளடந்த 
மக்கள் யநரடித் யதர்தல முளறயில ்ங்கு ச்ற்று 
தங்கைது வபாக்குகளைப ்திவு செயகின்றைர்.  
யநரடித் யதர்தல முளறக்குப பின்வரும் சில 
எடுத்துக்கபாட்டுக் கபாணலபாம்.
(i)  மக்கைளவ யதர்தலில நபாடபாளுமன்ற 

உறுபபிைர்களை (MP) யதர்ந்சதடுத்தல.
(ii)  ெட்டமன்றத் யதர்தலகளில ெட்டபய்ரளவ 

உறுபபிைர்களை (MLA) யதர்ந்சதடுத்தல.
(iii)  ஊரபாட்சி, ய்ரூரபாட்சி, நகரபாட்சி, மபாநகரபாட்சி ஆகிய 

உள்ைபாட்சி அளமபபுகளின் உறுபபிைர்கள்  
மற்றும் தளலவர்களைத் யதர்ந்சதடுத்தல.

நி்்றகள்
(i) வபாக்கபாைர்கள் தங்கைது பிரதிநிதிகளை 

யநரடியபாகத் யதர்ந்சதடுப்தபால, யநரடித் 
யதர்தல முளறயபாைது வலுவபாை மக்கைபாட்சி 
சகபாண்டதபாகக் கருதப்டுகிறது.

(ii) அரெபாங்க நடவடிக்ளககள் ்ற்றிய 
விழிபபுணர்வும், தகுதியபாை பிரதிநிதிகளைக்  
யதர்ந்சதடுக்கவும்  மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.  
யமலும் மக்கள் அரசியலில முக்கிய ் ங்கு வகிக்க 
ஊக்கமளிக்கிறது.

(iii) மக்களைத் தீவிரமபாை அரசியல நடவடிக்ளககளில 
ஈடு்டத் தூண்டுகிறது.

கு்்றகள்
(i)  யநரடித் யதர்தல முளற அதிக செலவு 

சகபாண்டதபாக உள்ைது.
(ii) எழுத்தறிவற்ற வபாக்கபாைர்கள், 

ச்பாயயபாைப ்ரபபுளரகைபால தவறபாக 
வழிநடத்தப்டுகிறபார்கள். சில யநரங்களில 
ெபாதி, மதம் மற்றும் இன்ை பிற 
பிரிவுகளை அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு 
நடத்தப்டும் பிரச்ெபாரங்கள் மற்றும் 
ச்பாயயபாைப ்ரபபுளரகைபாலும் தவறபாக 
வழிநடத்தப்டுகிறபார்கள்.

(iii) யநரடித் யதர்தல நடத்துவது மிகபச்ரும் 
்ணியபாக இருப்தபால, ஒவ்சவபாரு வபாக்கு 
ளமயங்களிலும் சுதந்திரமபாை, நியபாயமபாை 
யதர்தல முளறளய உறுதி செயவது என்்து 
யதர்தல ஆளணயத்திற்கு மிக ச்ரும் ெவபாலபாக 
உள்ைது.
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(iv) சில அரசியல கட்சி யவட்்பாைர்கள், வபாக்கபாைர்கள் 
மீது ்ணம், ச்பாருள் (அ) ்ணிகள் மூலமபாக 
தங்கைது செலவபாக்ளகச் செலுத்துவது என்்து 
ஒரு மற்சறபாரு ெவபாலபாகும்.

(v) யதர்தல ் ரபபுளரகளின் ய்பாது சில யநரங்களில 
வன்முளறகள், ்தற்றங்கள், ெட்டம் –  ஒழுங்கு 
பிரச்சிளைகள் ஏற்்ட்டு மக்களின் அன்றபாட 
வபாழ்க்ளக முளற ்பாதிக்கப்டுகிறது.

மை்்றமுகத் வதர்தல்
மக்கைபால யதர்ந்சதடுக்கப்டும் பிரதிநிதிகள் 

வபாக்களித்துத் யதர்வு செயயும் முளறயய மளறமுகத் 
யதர்தல ஆகும். குடியரசுத் தளலவர் யதர்தலில 
இத்தளகய முளறயபாைது களடபிடிக்கப்டுகிறது.
நி்்றகள்
(i) மளறமுகத் யதர்தலகள் நடத்த செலவு 

குளறவபாைதபாகும்.
(ii) மளறமுக யதர்தல முளறயபாைது ச்ரிய 

நபாடுகளுக்கு உகந்தது.
கு்்றகள்
(i) வபாக்கபாைர் எண்ணிக்ளகக் குளறவபாக 

இருப்தபால ஊைல, ளகயூட்டு, குதிளர 
ய்ரம் ஆகியவற்றிற்கு வபாயபபுகள் அதிகம் 
கபாணப்டும்.

(ii) மக்கள் தங்கைது பிரதிநிதிகளைத் 
யதர்ந்சதடுக்க யநரடியபாக ்ங்கு ச்றபாமல, 
மபாறபாக மக்கைபால யதர்ந்சதடுக்கப்ட்டப 
பிரதிநிதிகயை இம்முளறயில ்ங்குச்றுவதபால, 
மக்கள் பிரதிநிதித்துவம்  குளறந்த மக்கைபாட்சி 
முளறயபாக கபாணப்டுகிறது.  எையவ, மக்களின் 
உண்ளமயபாை விருப்த்ளத பிரதி்லிக்கபாமல 
இருக்க யநரிடுகிறது.

 2.2  அரசியல் கட்சிகள்
மக்கைபாட்சி அரெபாங்கத்தில அரசியல கட்சிகள் 

முக்கிய ்ங்கு வகிக்கிறது.  இந்த அரசியல கட்சிகள் 
மக்களுக்கும் அரெபாங்கத்திற்கும் இளடயய ஓரு 
்பாலமபாக செயல்டுகிறது.

2.2.1 அரசியல் கட்சி என்பதன் தபாருள்
ஓர் அரசியல கட்சி என்்து அரெபாங்கத்தில 

ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கபாகத் யதர்தலில 
ய்பாட்டியிடுவதற்கபாை நிகழ்ச்சி நிரலகளையும், 
குறிபபிட்டக்  சகபாள்ளககளையும் சகபாண்ட, மக்கள் 
குழுவின் அளமப்பாகக் கபாணப்டும். தளலவர், 
செயற்குழு உறுபபிைர்கள் மற்றும் சதபாண்டர்கள் 
எனும் மூன்று அங்கங்களை ஓர் அரசியல கட்சி 
ச்ற்றுள்ைது.

இந்திய குடியரசுத் த்லேர் 
எப்படி வதர்ந்ததடுககப்படுகி்றார்?
இந்திய குடியரசுத் தளலவர் 
பின்வரும் உறுபபிைர்கள் 

சகபாண்ட யதர்தல குைபாம் (Electoral College)  மூலம் 
யதர்ந்சதடுக்கப்டுகிறபார்.  அளவ
1.  ் பாரபாளுமன்றத்தின் இரு அளவயின் 

யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட உறுபபிைர்கள்
2.  இந்தியபாவில உள்ை அளைத்து மபாநிலங்கள் 

மற்றும் யூனியன் பிரயதெங்களில உள்ை 
யதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட ெட்டமன்ற உறுபபிைர்கள்

குறிப்பு:  ்பாரபாளுமன்ற இரு அளவகள் மற்றும் 
மபாநில ெட்டமன்றங்களில நியமிக்கப்டும் 
நியமை உறுபபிைர்கள் இக்குழுவில அங்கம் 
இடம் ச்றமபாட்டபார்கள்.

2.2.2 கட்சி மு்்றயின் ே்ககள்
உலகில கட்சி முளறயிளை மூன்று 

வளககைபாக வளகப்டுத்தலபாம்.
(i)  ஒரு கட்சி முளற - ஒயர ஒரு ஆளும் கட்சி 

மட்டும் ்ங்கு ச்றுவது ஆகும். இம்முளறயில 
எதிர்கட்சிகள் அனுமதிக்கப்டுவதிலளல. (எ.கபா. 
சீைபா, கியூ்பா,  முன்ைபாள் யெபாவியத் யூனியன்)

(ii) இரு கட்சி முளற - இரு முக்கிய கட்சிகள் மட்டுயம 
்ங்கு ச்றுவது ஆகும்.  (எ.கபா.  அசமரிக்க ஐக்கிய 
நபாடுகள், இங்கிலபாந்து)

(iii) பல கட்சி முைற - இரண்டிற்கும் ேமற்பட்ட 
கட்சிகள் பங்கு ெபறுவது ஆகும்.  (எ.கா. இந்தியா,  
இலங்ைக, பிரான்ஸ், இத்தாலி)

2.2.3. அரசியல் கட்சியின் ே்ககள்
இந்தியபாவில உள்ை அரசியல கட்சிகைபாைது 

செலவபாக்குப ச்றும் பிரயதெத்திற்கு ஏற்் இரு 
முக்கிய பிரிவுகைபாக வளகப்டுத்தப்டுகின்றை.  
அளவ 1) யதசியக் கட்சிகள் 2) மபாநிலக் கட்சிகள்.

அரசியல கட்சிகள்

யதசியக் கட்சிகள் மபாநிலக் கட்சிகள்

எதிர் 
கட்சிகள்

ஆளும் 
கட்சிகள்

எதிர் 
கட்சிகள்

ஆ ளு ம் 
கட்சிகள் 

வதசியக கட்சிகள்
ஒரு கட்சி குளறந்தது நபான்கு 

மபாநிலங்களிலபாவது மபாநிலக் கட்சி என்ற தகுதிளய 
ச்ற்றிருக்குமபாைபால அது ‘யதசியக் கட்சி’ என்ற 
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தகுதிளய ச்றுகிறது.  அளைத்து அரசியல 
கட்சிகளும் இந்திய யதர்தல ஆளணயத்தில ்திவு 
செயதல யவண்டும்.  இந்திய யதர்தல ஆளணயம் 
அளைத்து அரசியல கட்சிகளையும் ெமமபாகப 
்பாவித்தப ய்பாதிலும், யதசியக்  கட்சிகளுக்கும், 
மபாநிலக் கட்சிகளுக்கும் சில சிறபபுச் ெலுளககளை 
வைங்குகிறது. இக்கட்சிகளுக்கு தனித்தனிச் 
சின்ைங்கள் வைங்கப்டுகிறது. ஒரு கட்சியின் 
அதிகபாரபபூர்வ யவட்்பாைர் மட்டுயம அக்கட்சியின் 
சின்ைத்ளத உ்யயபாகிக்க முடியும். 2017 
நிலவரப்டி அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்ை யதசிய 
கட்சிகளின் எண்ணிக்ளக ஏழு ஆகும்.
மைாநிலக கட்சிகள்

ஏழு யதசிய கட்சிகளைத் தவிர, நபாட்டின் 
ச்ரும்்பான்ளமயபாை முக்கிய கட்சிகளை 
“மபாநிலக் கட்சி”கைபாக யதர்தல ஆளணயம் 
வளகப்டுத்தியிருக்கிறது. இக்கட்சிகள் ச்பாதுவபாகப 
“பிரபாந்தியக் கட்சிகள்” என்று குறிபபிடுவர்.  
மக்கைளவ யதர்தலியலபா அலலது மபாநில ெட்டெள்த் 
யதர்தலியலபா ஒரு குறிபபிட்ட எண்ணிக்ளகயிலபாை 
இடங்களை சவற்றி ச்ற்ற அலலது குறிபபிட்ட 
ெதவிகித வபாக்குகளைப ச்ற்றதன் அடிப்ளடயில 
இந்தியத் யதர்தல ஆளணயம் ஒரு கட்சிளய 
மபாநிலக் கட்சியபாக அங்கீகபாரம் அளிக்கிறது.
கட்சிகளின் அஙகீகாரம்

இந்தியத் யதர்தல ஆளணயத்தில  ்திவு 
செயயப்ட்ட ஒரு கட்சி யதசியக் கட்சி எனும் ்ங்கு 
ச்ற பின்வரும் முளறகளில ஏயதனும் ஒன்ளற  
நிளறவு செயதிருத்தல யவண்டும். 
(i) மக்கைளவ யதர்தலியலபா (அ) மபாநில 

ெட்டெள்த் யதர்தலியலபா  குளறந்த்ட்ெம் 
நபான்கு மபாநிலங்களில ்திவபாை சமபாத்தச் 
செலலத்தகுந்த வபாக்குகளில குளறந்த்ட்ெம் 6% 
ச்ற்றிருக்க யவண்டும். 

(ii) மக்கைளவயில குளறந்த்ட்ெம் 2 ெதவீத 
இடங்களில சவற்றி ச்ற யவண்டும்.  யமலும் 
குளறந்த்ட்ெம் மூன்றுக்கும் யமற்்ட்ட 
மபாநிலங்களிலிருந்து யதர்ந்சதடுக்கப்ட 
யவண்டும்.

(iii) குளறந்த்ட்ெம் நபான்கு மபாநிலங்களில ‘மபாநிலக் 
கட்சியபாக’ அங்கீகபாரம் ச்ற்றிருக்க யவண்டும்.

அரசியல் கட்சிகளின் தசயல்பாடுகள்
� கட்சிகள் யதர்தலகளில ய்பாட்டியிடுகின்றை.  

ச்ரும்்பாலபாை மக்கைபாட்சி நபாடுகளில 
கட்சிகைபால நிறுத்தப்டும் யவட்்பாைர்கள் 
இளடயயதபான் கடும் ய்பாட்டிகள் நிலவுகின்றை.

� கட்சிகள் தங்களைத் யதர்ந்சதடுக்க அவர்கைது 
சகபாள்ளககளையும், திட்டங்களையும் யதர்தல 
சதபாகுதிகளில முன்னிறுத்துகின்றைர்.

� நபாட்டில ெட்டங்கள் இயற்றுவதில அரசியல 
கட்சிகள் முக்கிய ்ங்களிபபுச் செயகின்றை.  
முளறயபாக ெட்டங்கள் நபாடபாளுமன்றங்களிலும், 
ெட்டமன்றங்களிலும் விவபாதிக்கப்ட்டு 
நிளறயவற்றப்டுகின்றை.

� அரசியல கட்சிகள் அரெபாங்கத்திளை அளமத்து, 
அவற்ளற வழிநடத்துகின்றைர்.

� யதர்தலில யதபாலவியளடந்த கட்சிகள் 
எதிர்கட்சியபாகப  ்ங்களிபபுச் செயகின்றை.  
இளவ அரசின் குளறகள் மற்றும், தவறபாை 
சகபாள்ளககளை எதிர்த்து ்லயவறு்ட்ட 
்பார்ளவகளை முன்ளவக்கின்றை, விமர்ெைம் 
செயகின்றை.

� மக்கள் கருத்திற்கு அரசியல கட்சிகள் வடிவம் 
சகபாடுக்கின்றை. யமலும் அளவ முக்கிய 
நிகழ்வுகளை மக்களின் கவைத்திற்குக் 
சகபாண்டு வருகின்றை.

� அரெபாங்கத்திற்கும்  மக்களுக்கும் இளடயில ஒரு 
்பாலமபாக அரசியல கட்சிகளின்  செயல்பாடுகள் 
இருக்கின்றை.

2.2.4 மைககளாட்சியில் எதிர்கட்சிகளின் பஙகு
மக்கைபாட்சியில, அசமரிக்க ஐக்கிய நபாட்ளடப 

ய்பால இரு கட்சி ஆட்சி முளறயயபா அலலது இந்தியபா, 
பிசரஞசு நபாடுகளைபய்பால ்ல கட்சி ஆட்சி 
முளறயயபா இருக்கலபாம்.  ச்ரும்்பான்ளம மக்களின் 
ஆதரவு ச்ற்றக் கட்சியபாக ஆளும் கட்சியும், எஞசிய 
மக்களின் ஆதரவு ச்ற்றக் கட்சியபாக எதிர் கட்சியும் 
இருக்கும். மக்கைபாட்சி முளறயிலபாை அளைத்து 
அரெபாங்கங்களிலும் எதிர்கட்சித் தளலவர் முக்கிய 
்ங்ளக வகிக்கிறபார். இவர் யகபிைட் அளமச்ெர் 
தகுதி ச்றுகிறபார். இவர் ச்பாது நடவடிக்ளககளை 
்பாதிக்கும் ஆளும் கட்சியின் தவறபாை  
சகபாள்ளககளை எதிர்க்கிறபார். ச்பாதுக்கணக்குக் 
குழுவின் தளலவரபாக இவர் அரசுத் துளறகளின் 
செயல்பாடுகளைக்  யகள்விக்குள்ைபாக்குவயதபாடு  
மக்கள் நலனுக்கபாகச் செலவிடப்டும் ச்பாதுப 
்ணத்ளத ஆயவு செயகிறபார். இயத ய்பான்று அவர் 
மத்தியக் கண்கபாணிபபு ஆளணயத்தின் தளலவர் 
மற்றும் உறுபபிைர்களை யதர்ந்சதடுபபிலும் 
முக்கியப ்ங்கு வகிக்கிறபார். மக்கைபாட்சியில 
எதிர்க்கட்சிகள் ஒரு ச்பாறுப்பாைப ்ங்கிளையும் 
மக்களின் நியபாயமபாைக் யகபாரிக்ளககள் மற்றும் 
விருப்த்ளதயும் பிரதி்லிக்கின்றது.

 2.3  அழுத்தக குழுககள்
'அழுத்தக் குழுக்கள்' என்ற செபால ஐக்கிய 

அசமரிக்க நபாட்டில உருவபாக்கப்ட்டது.  ச்பாது 
நலன்களைப ்பாதுகபாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 
தீவிரமபாக செயல்டும் குழு அழுத்தக் குழு என்று 
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அளைக்கப்டுகிறது.  அரசு மீது அழுத்தம் செலுத்தி 
அரசின் சகபாள்ளககளில மபாற்றம் சகபாண்டு வரும்்டி 
சநருக்கடி தருவதபால இவ்வபாறு அளைக்கப்டுகிறது. 

அழுத்தக் குழுக்கள் ‘நலக்குழுக்கள்’ 
அலலது தனிப்ட்ட நலக்குழுக்கள் என்றும் 
அளைக்கப்டுகின்றை.  அயத ெமயம் இளவ 
அரசியல கட்சியிலிருந்து யவறு்ட்டளவ.  யதர்தலில 
ய்பாட்டியிடுவதிலளல. அரசியல அதிகபாரத்ளதக் 
ளகப்ற்ற விளைவதும் இலளல.

2.3.1 இந்தியாவில் அழுத்தக குழுககள்
இந்தியபாவில தற்ய்பாது அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலபாை அழுத்தக் குழுக்கள் உள்ைை.  
ஆைபால அளவகள் அசமரிக்கபா அலலது யமற்கத்திய 
நபாடுகைபாை இங்கிலபாந்து, பிசரஞசு, சஜர்மனி 
ய்பான்ற நபாடுகளில இருப்ளதப ய்பால வைர்ச்சி 
அளடந்தளவயபாக கபாணப்டுவதிலளல.

இந்தியபாவில செயல்டும் அழுத்தக் குழுக்களைக் 
கீழ்க்கபாணும் வளககைபாக வளகப்டுத்தலபாம்.
1. வணிகக்குழுக்கள்
2. சதபாழிற்ெங்கங்கள்
3. விவெபாயக் குழுக்கள்
4. சதபாழில முளறக்  குழுக்கள்
5. மபாணவர் அளமபபுகள்
6. மத அளமபபுகள்
7. ்ைங்குடி அளமபபுகள்
8. சமபாழிக் குழுக்கள்
9.  யகபாட்்பாட்டு அடிப்ளடக் குழுக்கள்
10.  சுற்றுச்சூைல ்பாதுகபாபபுக்  குழுக்கள்

அழுத்தக குழுககளுககான 
எடுத்துககாட்டுகள்
1. இந்திய வணிகம் மற்றும் 

சதபாழிற்துளற ெம்யமைத்தின் கூட்டளமபபு 
(FICCI)

 2. அகில இந்தியத் சதபாழிற்ெங்க கபாங்கிரஸ் 
(AITUC)

 3. அகில இந்திய விவெபாயிகள் ெங்கம் (AIKS)
 4. இந்திய மருத்துவச்  ெங்கம் (IMA)
 5. அகில இந்திய மபாணவர் ெம்யமைைம் (AISF)
 6. அகில இந்திய சீக்கிய மபாணவர் ய்ரளவ
 7. இைம் ்தபாகபா ெங்கம்(YBA)
 8. தமிழ்ச் ெங்கம்
 9. தமிழ்நபாடு விவெபாயிகள் ெங்கம்
 10. நர்மதபா ்ச்ெபாயவபா அந்யதபாலன்

இந்தியாவில் அழுத்தக குழுககளின் தசயல்பாடுகள்
அரசின் சகபாள்ளகயில செலவபாக்குச் 

செலுத்துவதன் மூலம் குறிபபிட்ட நலன்களைப ச்றச் 
செயல்டும் நலக் குழுக்கள் அழுத்தக் குழுக்கள் 
எைப்டும்.  அளவ எந்த அரசியல கட்சியுடனும் 
அணி யெருவதிலளல.  ஆைபால மளறமுக முடிவுகள் 
எடுப்தில அதிக செலவபாக்குச் செலுத்தும் அைவுக்கு 
ஆற்றல மிக்களவ.  பிரதிநிதித்துவப்டுத்துதல,  
அரசியல ்ங்யகற்பு, கலவி, சகபாள்ளக உருவபாக்கம் 
மற்றும் சகபாள்ளக அமலபாக்கம் ய்பான்ற ்ல 
வளககைபாை செயல்பாடுகளை அழுத்தக் குழுக்கள் 
யமற்சகபாள்கின்றை.

அரசியல் பஙவகறபு
அரசியலின் மற்சறபாரு முகம் என்று அழுத்தக் 

குழுக்களைக் கூறலபாம்.  மனுக்கள், ய்ரணிகள் 
மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் ய்பான்ற அரசியல 
செயல்பாடுகள் மூலம் மக்கள் ஆதரளவத் திரட்டி 
தங்கள் செலவபாக்கிளை அழுத்தக் குழுக்கள் 
விரிவு்டுத்துகின்றை.  இத்தளகய செயல்பாடுகள் 
இளைய ெமுதபாயத்திைளர சவகுவபாகக் 
கவர்ந்திழுக்கின்றை.
கல்வி

்ல அழுத்தக் குழுக்கள் ஆரபாயச்சிகள் 
யமற்சகபாள்வது, இளணயத்தைம் ்ரபாமரிபபு,  அரசுப 
சகபாள்ளககள் மீது கருத்துகள் சவளியிடுவது மற்றும் 
உயர்நிளலக் கலவியபாைர்கள், அறிவியலபாைர்கள் 
மட்டுமலலபாமல முக்கிய பிர்லங்களிடமிருந்தும் 
கருத்துகளைத் திரட்டி வலலுநர்களின் 
ஆதரவிளைப ச்றுவது ஆகிய செயல்பாடுகளில 
ஈடு்டுகின்றை.
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தகாள்்க உருோககம்
அழுத்தக் குழுவிைர் சகபாள்ளககளை 

உருவபாக்கு்வர்கள் இலளல என்ற ய்பாதிலும் 
சகபாள்ளக உருவபாக்கச் செயலமுளறகளில அவர்கள் 
்ங்யகற்்ளதத் தடுப்திலளல.  அரசுக்குத் தகவல 
அளிப்திலும்,  ஆயலபாெளைகளை வைங்குவதிலும் 
இந்த அழுத்தக் குழுவிைர் வலுவபாை ்ங்களிபபுச் 
செயது வருகின்றைர். சகபாள்ளக உருவபாக்கச் 
செயலமுளறகளில அவர்கள் சதபாடர்ந்து 
ஆயலபாெளை தருகின்றை.

 2.4  மைககள் குழுவும் பஙவகறபும்

2.4.1 மைககள் குழு
மக்களின் வபாழ்க்ளகளய ஒட்டுசமபாத்தமபாக 

யமம்்டுத்தும் ெமூக ரீதியிலபாை ஆக்கபபூர்வ 
செயல்பாடுகளை யநபாக்கி மக்கள் குழுளவ 
திரட்டுவது அவசியயம.  சில யநரங்களில நில 
நடுக்கம், சுைபாமி, சவள்ைபச்ருக்கு மற்றும் பிற 
இயற்ளகப ய்ரிடர்கள் நிகழும் ய்பாது மீட்பு, 
நிவபாரணம் ய்பான்ற அவெரப ்ணிகளுக்கு 
உடைடியபாக மக்களைத் திரட்ட யநரிடும்.

2.4.2 மைககளாட்சியில் பஙவகறபு
நபாடபாளுமன்ற, ெட்டமன்ற, உள்ைபாட்சித் 

யதர்தலகளில மக்கள் ச்ருவபாரியபாகப 
்ங்யகற்கும்ய்பாயத மக்கைபாட்சி அளமபபு 
சவற்றிகரமபாக இயங்க முடியும்.  அயத ெமயத்தில 
வரி மற்றும் வருவபாய வசூலிக்கும் முளறயிலும், 
சுற்றுச்  சூைல ்பாதுகபாபபு, சுத்தம் சுகபாதபாரம், உடல 
ஆயரபாக்கியம் மற்றும் ய்பாலியயபா செபாட்டுமருந்து 
அளித்தல ய்பான்ற சிறபபுத் திட்டங்களிலும் 
ஒவ்சவபாரு குடிமகனும் சிறிய உள்ளூர் குழுக்களும் 
்ங்கு ச்றும் ய்பாது மட்டுயம மக்கைபாட்சி சவற்றி 
ச்ற முடியும்.

எையவ, மக்கைபாட்சி அரெபாங்கத்ளத விட 
சிறந்த அரெபாங்கம் இலளல என்்ளத நபாம் மைதில 
சகபாள்ை யவண்டும். சிறந்த ெமூகத்ளதயும் 
நபாட்ளடயும் உருவபாக்க, இந்திய மக்கைபாகிய 
நபாம் மத்திய மற்றும் மபாநில அரெபாங்கத்துடன் 
இளணந்து மனித வபாழ்க்ளகயின் துன்்ங்களை 
ஒழித்திட ஒற்றுளமயுடன் ய்பாரபாட யவண்டும்.

I. சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1.  கீழ்க்கண்ட நபாட்டின் 
யதர்தல முளறயிளை இந்தியபா ஏற்றுக் 
சகபாண்டுள்ைது.

அ) அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள்
ஆ) இங்கிலபாந்து
இ) கைடபா
ஈ) ரஷ்யபா

2.  இந்திய யதர்தல ஆளணயம் ஒரு
அ) சுதந்திரமபாை அளமபபு        
ஆ) ெட்டபூர்வ அளமபபு
இ) தனியபார் அளமபபு       
ஈ) ச்பாது நிறுவைம்

3.  இந்திய யதர்தல ஆளணயம் அளமக்க 
வழிவளக செயயும் அரசியலளமபபு பிரிவு
அ) பிரிவு 280 ஆ) பிரிவு 315        
இ) பிரிவு 324 ஈ) பிரிவு 325

4.  இந்திய அரசியலளமபபின் எந்த ்குதி யதர்தல 
ஆளணயத்ளதப ்ற்றி கூறுகிறது?
அ) ்குதி III  ஆ) ்குதி XV        
இ) ்குதி XX ஈ) ்குதி XXII

5.  ் லயவறு அரசியல கட்சிகளைத் யதசியக் 
கட்சியபாகயவபா அலலது மபாநிலக் கட்சியபாகயவபா 
அங்கீகரிப்வர்/ அங்கீகரிப்து.
அ) குடியரசுத் தளலவர்
ஆ) யதர்தல ஆளணயம்
இ) நபாடபாளுமன்றம்
ஈ)  யதர்தல ஆளணயத்தின் ஆயலபாெளையின் 

ய்ரில குடியரசுத் தளலவர்
6.  கூறறு (A): இந்திய அரசியலளமபபுச் சுதந்திரமபாக 

செயல்டும் யதர்தல  ஆளணயத்திற்கு 
வழிவளகச் செயகிறது.
 காரணம் (R): இது நபாட்டின் சுதந்திரமபாை 
நியபாயமபாை யதர்தளல நடத்த உறுதி  செயகிறது.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது மற்றும் 

(R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

(R), (A) ளவ விைக்கவிலளல
இ)  (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ)  (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

 பயிறசி 
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7.  யநபாட்டபா (NOTA) முளற அறிமுகப்டுத்தப்ட்ட 
ஆண்டு
அ) 2012 ஆ) 2013
இ) 2014 ஈ) 2015

8.  அழுத்தக்குழுக்கள் எனும் செபாலலிளை
உருவபாக்கிய நபாடு
அ) அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள்
ஆ) இங்கிலபாந்து
இ) முன்ைபாள் யெபாவியத் யூனியன்
ஈ) இந்தியபா

9.  கூறறு(A): இந்தியபாவில அதிக
எண்ணிக்ளகயிலபாை அழுத்தக்குழுக்கள்
கபாணப்டுகின்றை.
 காரணம் (R): அசமரிக்க ஐக்கிய நபாட்டில
இருப்ளத ய்பால இந்தியபாவில அழுத்தக்
குழுக்கள் வைர்ச்சியளடயவிலளல.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைதுமற்றும்

(R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது (R),

(A) ளவ விைக்கவிலளல
இ)  (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ)  (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1.  இந்திய யதர்தல ஆளணயம் ___________

உறுபபிைர்களை உள்ைடக்கியுள்ைது.
2.  யதசிய வபாக்கபாைர்கள் திைம் அனுெரிக்கப்டும்

நபாள் ___________.
3.  இந்தியபாவில ___________ கட்சி முளற

பின்்ற்றப்டுகிறது.
4.  2017ல அங்கீகரிக்கப்ட்ட யதசியக் கட்சிகளின்

எண்ணிக்ளக ___________
5.  நர்மதபா ்ச்யெபாயவபா அந்யதபாலன் என்்து ஒரு

___________.
III. தபாருத்துக
1. யதசியக் கட்சி - வணிகக் குழுக்கள்
2. ஒரு கட்சி ஆட்சி முளற -  அசமரிக்க ஐக்கிய

நபாடுகள்
3. இரு கட்சி ஆட்சி முளற - சீைபா
4. அழுத்தக் குழுக்கள் -  ஏழு

IV. பின்ேரும் வினாககளுககு குறுகிய வி்ையளி
1. இந்தியபாவிலுள்ை யதர்தல முளறப ்ற்றி விவரி.
2. அரசியல கட்சி என்்தன் ச்பாருளை விைக்குக.
3.  இரு கட்சி ஆட்சிமுளற மற்றும் ்ல கட்சி

ஆட்சிமுளறயிளை யவறு்டுத்துக.
4. அழுத்தக் குழுக்கள் என்றபால என்ை?

V.  பின்ேரும் வினாககளுககு விரிோன 
வி்ையளி

1. யநரடித் யதர்தலின் நிளறகள் மற்றும் 
குளறகளை விவபாதி.

2.  அரசியல கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் யபாளவ?
3.  இந்தியபாவில அழுத்தக் குழுக்களின் 

செயல்பாடுகள் யபாளவ?

VI. தசயமு்்றகள் மைறறும் தசயல்பாடுகள்
1.  யதசியக் கட்சிகள் மற்றும் மபாநில கட்சிகளின்

சகபாள்ளககள், திட்டங்கள் மற்றும் 
ெபாதளைகளை ஒபபிடுக.

VII. சிந்த்ன வினா
1.  யதர்தலகள்  பிரதிநிதித்துவ மக்கைபாட்சியில

முக்கியத்துவமபாகக் கருதப்டுகின்றது. ஏன்?
2.  வயது வந்யதபார் வபாக்குரிளமயின் அடிப்ளடக் 

சகபாள்ளககள் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ை?
3.  மக்கைபாட்சியின் நிளறகள் மற்றும் குளறகளை 

விவபாதி.
4. ்ல கட்சி ஆட்சி முளறயிளை விவபாதி.

VIII. ோழவியல் தி்றன்
1.  உங்களுளடய வகுப்ளறயில மபாதிரி வபாக்குப

்திளவ நடத்துக.
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          அறிமுகம்

சதன் ஆபபிரிக்கபாவில கபாந்தி

��மனித உரிளமகளைப ்பாதுகபாக்க உலக அைவில எடுக்கப்டும் முயற்சிகளைப ்ற்றி அறிந்து 
சகபாள்ைல

�� இந்திய அரசியலளமபபில இடம்ச்ற்றுள்ை அடிப்ளட உரிளமகள் ்ற்றி புரிந்து 
சகபாள்ைல

�� மனித உரிளமகளுடன் சதபாடர்புளடய சிக்கலகள் மற்றும் ்லயவறு 
நிறுவைங்களின் ்ணிகளைப ்ற்றி புரிந்து சகபாள்ைல

��மனித உரிளமகளின் வளககளைப ்ற்றி சதரிந்து சகபாள்ைல

கற்றல் வ�ாககஙகள்

1893ஆம் ஆண்டு  ஜூன்  மபாதம் 7 ஆம் நபாள் 
சதன் ஆபபிரிக்கபாவில உள்ை பிரியடபாரியபா என்னும் 
இடத்திற்கு சதபாடர்வண்டியில, முதல வகுபபில 
சவள்ளையர் அலலபாத ஒருவர் ்யணம் செயது 
சகபாண்டிருந்தபார். வழியில 
வண்டியில ஏறிய சவள்ளை 
இைத்தவர் ஒருவர், 
சவள்ளையரலலபாதவளர  
முதல வகுபபிலிருந்து 
மூன்றபாம் வகுபபுப ச்ட்டிக்கு 
செலலும்்டி கட்டளையிட்டபார். 
முதல வகுபபு ்யணச் 
சீட்ளட ளவத்திருந்த 
சவள்ளையரலலபாதவர், அவ்வபாறு செலல 
மறுத்தய்பாது, பீட்டர்மரிட்ஸ்்ர்க் என்ற இடத்தில 
ஓடும் வண்டியிலிருந்து தள்ளிவிடப்ட்டபார். 
அவ்விரவு யநர கடுங்குளிரில அந்நிளலயத்தில 

மைனித உரி்மைகள்
3

அலகு

இப்பாடம் மனித உரிளமகளுக்கபாகப 
ய்பாரபாடிய நிறுவைங்களின் வரலபாற்றின் ஊயட 
்யணிக்கிறது. மனித உரிளமகள் ்ற்றிய 
உலகைபாவிய ய்ரறிக்ளக (UDHR) மனித 
உரிளமகளை உறுதி செயது சவளிச்ெத்திற்குக் 
சகபாண்டு வருகிறது. இந்திய அரசியலளமபபில 
இடம்ச்ற்றுள்ை அடிப்ளட உரிளமகள் மற்றும் 
கடளமகள் ்ற்றியும் யதசிய மற்றும் மபாநில 
மனித  உரிளம ஆளணயங்கள் ்ற்றியும் 
அவற்றின் செயல்பாடுகள் ்ற்றியும் விைக்குகிறது. 
குைந்ளதகள் உரிளமகள், ்ட்டியல இைத்தவர் 
மற்றும் ்ைங்குடியிைர் உரிளமகள், ச்ண்கள் 
உரிளமகள் மற்றும் சதபாழிலபாைர் உரிளமகள் 
ய்பான்ற மனித  உரிளம வளகளமகள் ்ற்றியும் 
விைக்குகிறது.
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மனித உரிளமயின் வரலபாற்று யவர்கள், உலகின் 
்ல முக்கிய நிகழ்வுகளில ஊடுருவி சுதந்திரம் மற்றும் 
ெமத்துவம் ஆகியவற்றிளை நிளல நிறுத்தியுள்ைை. 
இரண்டபாம் உலகபய்பாரின் விளைவுகளை 
ெமபாளிக்கவும், எதிர்கபாலத்தில உலகபய்பார் ய்பான்ற 
நிகழ்வுகள் நளடச்றபாமல தடுப்ளத யநபாக்கமபாகக் 
சகபாண்டும், அக்யடபா்ர் 24, 1945இல ஐ.நபா. ெள் 
சதபாடங்கப்ட்டது.

ஐ.நபா. ெள் நபாள் அக்யடபா்ர் 24
மனித        உரிளமகளை நளடமுளறப்டுத்துவதில 

உலகைபாவிய மனித உரிளமகள் ய்ரறிக்ளக (The 
Universal Declaration of Human Rights) ச்ரும்்ங்கு 
வகிக்கின்றது.

குளிர் நடுக்கத்தில உட்கபார்ந்து இருந்தய்பாது 
அவரிடம் துளிர்விட்ட சிந்தளை, அவர் வபாழ்வின் 
திளெளய மபாற்றியது. அந்சநபாடியிலிருந்து அகிம்ளெ 
வழி நின்று இைஒதுக்கல சகபாள்ளகக்கு எதிரபாக 
தன் வபாழ்நபாள்  முழுவதும் ய்பாரபாட அந்த ந்ர் உறுதி 
பூண்டபார்.

அந்ந்ர் யபாசரன்று ஊகித்தீர்கைபா? அவர் 
யவறு யபாருமலல; நமது யதெத்தந்ளத அண்ணல  
கபாந்தியடிகள்தபான். சதன்ைபாபபிரிக்கபாவில 
இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட சவள்ையர் 
அலலபாதவர்களுக்கு எதிரபாக நிலவிய இைஒதுக்கல 
சகபாள்ளகளய எதிர்த்துப ய்பாரபாட யவண்டும் என்ற 
முக்கியமபாை முடிவு அவளர அந்நபாட்டியலயய தங்க 
ளவத்தது. அபய்பாரபாட்டத்தில உருவபாைது தபான் 
கபாந்தியின் ெத்தியபாகிரகம் என்ற தனித்துவமபாை 
அளமதி வழிபய்பாரபாட்டம்.

ஒரு மனிதரபாக, முதல வகுபபுப ச்ட்டியில 
்யணம் செயய கபாந்திக்கு எலலபா உரிளமகளும் 
இருந்தை. ஆைபால, அவளரப ்பாகு்டுத்திக் 
கபாட்டியது அவரது நிறயம. மக்கள் நிறத்தபால 
மட்டுமின்றி, இைம், ்பாலிைம், பிறந்த நபாடு, ெபாதி 
மற்றும் மதம் ய்பான்றவற்றின் அடிப்ளடயிலும் 
்பாகு்டுத்தப்டுகின்றைர்.

இப்பாகு்பாடுகளிைபால, மக்கள் தங்கள் 
அடிப்ளட மனித உரிளமகளை அனு்விக்க 
இயலபாமல ய்பாகின்றது.

பீட்டர்மரிட்ஸ்ய்ர்க் இரயிலவண்டி நிளலயத்தில 
அளமக்கப்ட்டுள்ை நிளைவுக் கலசவட்டு

 3.1  மைனித உரி்மைகள் என்்றால் என்ன?
ஐ.நபா. ெள் மனித உரிளமகளைப 

பின்வருமபாறு வளரயறுக்கிறது. “இை, ்பாலிை, 
யதசிய, இைக்குழு, சமபாழி, மதம் அலலது யவறு 
தகுதி அடிப்ளடளயப ச்பாருத்து மபாறு்டபாமல 
மனிதர்கைபாகப பிறக்கும் அளைவருக்கும் மர்பாக 
இருக்கும் உரிளமயய மனித உரிளம ஆகும். எவர் 
ஒருவருக்கும் இந்த உரிளமளய வைங்குவதில 
்பார்ட்ெம் கபாட்டக் கூடபாது.

மனித உரிளம நபாள் ஒவ்சவபாரு வருடமும் டிெம்்ர் 
10ஆம் நபாள் சகபாண்டபாடப்டுகிறது

இறுதிககு ேந்த இன ஒதுககல் தகாள்்க

சிைறயில் 27வருடங்கள் கழித்த மண்ேடலா 
விடுதைலயின் ேபாது ைககைள உயர்த்தும் காட்சி.

இை ஒதுக்கல (Apartheid) 
சதன்ைபாபபிரிக்கபாவில கபாணப்ட்ட 
இைப்பாகு்பாடு ஆகும். வசிபபிடங்களும் இைத்தின் 
அடிப்ளடயில தீர்மபானிக்கப்ட்டை. குளறந்த 
எண்ணிக்ளகயிலபாை சவள்ளைஇைத்தவர் 
அதிக எண்ணிக்ளகயிலபாை கறுபபிைத்தவரின் 
மீது ஆதிக்கம் செலுத்திய  இந்த இைஒதுக்கல 
சகபாள்ளகக்கு எதிரபாக சதன்ைபாபபிரிக்க மக்கள் 
ய்பாரபாடிைர்.

சநலென் மண்யடலபா இை ஒதுக்கல 
எைப்டும் சகபாள்ளகக்கு எதிரபாக சதபாடர்ச்சியபாகப 
ய்பாரபாடிைபார். அரசுக்கு எதிரபாக ய்பாரபாட்டங்கள் 
நடத்தியேபாது, சிைறயில் தள்ளப்பட்டார்.

உள்நாட்டிலும், உலக நாடுகளிடமிருந்தும் 
அவரது ேபாராட்டத்திற்கு ஆதரவு ெபருகியேபாது, 
இனரீதியான உள்நாட்டு ேபார் ஏற்படுேமா என்ற 
அச்சத்தினால், ெதன்னாப்பிரிக்க தைலவர் 
F.W. டி கிளார்க் 1990-ல் அவைர விடுதைல ெசய்தார்.

மண்ேடலா மற்றும் டி கிளார்க் ஆகிேயாரது 
கடும் முயற்சியினால் இன ஒதுக்கல் ெகாள்ைக 
ஒரு முடிவிற்கு வந்தது. 1994ல் பல்லினப்ெபாதுத் 
ேதர்தல் நைடெபற்றெபாழுது, மண்ேடலாவின் 
தைலைமயிலான ஆப்பிரிக்க ேதசிய காங்கிரஸ் 
ெவற்றி ெபற்று, அந்நாட்டின் தைலவரானார்.
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சுதந்திரத்ளதப ்பாதுகபாப்ளவயய இவ்வுரிளமகள். 
ஒருவர் ெமூகத்தின் குடிளம மற்றும் அரசியல வபாழ்வில 
்ங்யகற்கும் திறளமளய உறுதி செயகின்றை. 

'குடிளம உரிளமகள்' என்்ை ஒவ்சவபாரு 
மனிதனுக்கும் இை, யதசிய, நிற, ்பால, வயது, ெமய 
ய்பான்ற ்பாகு்பாடுகளின்றி, அரசின் ெட்டத்தபால 
தரப்டும் உரிளமகளைக் குறிக்கின்றது. 

அரெபாங்கம் அளமக்கவும், நிர்வபாகம் செயயவும் 
்யன்்டுத்தப்டும் உரிளமகயை 'அரசியல 
உரிளமகள்' ஆகும், இளவ ெட்டத்தின் மூலம் 
குடிமக்களுக்கு வைங்கப்ட்டுள்ைை. நபாட்டின் 
நிர்வபாகத்தில யநரடியபாகயவபா, மளறமுகமபாகயவபா 
குடிமக்கள் ் ங்கபாற்றும் அதிகபாரத்ளத இவ்வுரிளமகள் 
அளிக்கின்றை. 

 3.3  இந்தியாவில் அடிப்ப்ை உரி்மைகள்
ஒரு மனிதனின் ஒட்டுசமபாத்த வைர்ச்சிக்குத் 

யதளவயபாை உரிளமகள் அடிப்ளட உரிளமகள் 
எைப்டும். இளவ குடிமக்களுக்கு ய்சும் உரிளம, 
விரும்பிய இடத்தில வபாழும் உரிளம ய்பான்ற 
யமலும் சில உரிளமகளை வைங்கி மனித வபாழ்ளவ 
அர்த்தமுள்ைதபாக்குகின்றை. 
அடிப்ப்ை உரி்மைகள்
• ெமத்துவ உரிளம
• சுதந்திர உரிளம 
• சுரண்டலுக்கு எதிரபாை உரிளம 
•  ெமய மற்றும்  மைச்ெபான்று சுதந்திரத்திற்கபாை 

உரிளம 
•  சிறு்பான்ளமயிைருக்கபாை ்ண்்பாடு மற்றும் 

கலவி உரிளமகள் 
•  அரசியலளமபபு வழி தீர்வுகளுக்கபாை உரிளம 
3.3.1 சமைத்துே உரி்மை 

ெட்டத்தின் முன் அளைவரும் ெமம், ெட்டத்தின் 
மூலம் அளைவருக்கும் ெம ்பாதுகபாபபு என்்யத 
இவ்வுரிளம ஆகும். ெமயம், இைம், ்பாலிைம் அலலது 
பிறபபிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்ளடயில 
யவறுப்டுத்தயலபா, ஒதுக்குதயலபா ெட்டத்திற்கு 
புறம்்பாைதபாகும். அவ்வபாறு நடத்தப்ட்டபால ஒருவர் 
நீதிமன்றத்ளத அணுகலபாம். 

இப்டம் குறித்து உங்கள் கருத்ளதப ்கிரவும்

 3.2   உலகளாவிய மைனித உரி்மைகள் 
வபரறிக்க (UDHR)

சவவ்யவறு ெட்ட மற்றும் ்ண்்பாட்டுப 
பின்ைணியுடன் உலகின் ் லயவறு ் குதிகளிலிருந்து, 
கலந்துசகபாண்ட பிரதிநிதிகைபால தயபாரிக்கப்ட்ட 
உலகைபாவிய மனித உரிளமகள் ய்ரறிக்ளக (Universal 
Declaration of Human Rights) மனித உரிளமகள் 
வரலபாற்றில ஒரு ளமலகல ஆகும். 1948ஆம் ஆண்டு 
டிெம்்ர் 10 அன்று ்பாரிசில நளடச்ற்ற ஐ.நபா. ச்பாது 
ெள்யில நிளறயவற்றப்ட்ட (ச்பாது ெள் தீர்மபாைம் 
217A) இந்தப ய்ரறிக்ளக, அளைத்துலக நபாடுகள் 
மற்றும் அளைத்துலக மக்களின் ச்பாதுத்தர  ெபாதளை 
ஆகும். அடிப்ளட மனித உரிளமகள் உலகைவில 
்பாதுகபாக்கப்டயவண்டும் எனும் யநபாக்கம் சகபாண்ட 
முதல ய்ரறிக்ளகயபாை இது  ்லயவறு சமபாழிகளில 
சமபாழிச்யர்க்கப்ட்டு உள்ைது. 

மனித உரிளமகள் ்ற்றிய உலகைபாவிய 
ய்ரறிக்ளகயில 30 உறுபபுகள் (articles) உள்ைை. 
அது சுதந்திரத்திற்கபாை உரிளமளய உறுதி 
செயவயதபாடு குடிளம, அரசியல, ெமூக, ச்பாருைபாதபார 
மற்றும் ்ண்்பாட்டு உரிளமகளையும் தருகிறது. 
இவ்வுரிளமகள் இைம், ் பால, யதசியம் ஆகியவற்ளறக் 
கடந்து அளைத்து மக்களுக்கும் ச்பாருந்தும். 
ஏசைனில மனிதர்கள் அளைவரும் சுதந்திரமபாகவும், 
ெம உரிளமயயபாடும் பிறக்கின்றைர்.
3.2.1  சமூக, தபாருளாதார மைறறும் பணபாட்டு 

உரி்மைகள்
ெமூக, ச்பாருைபாதபார மற்றும் ்ண்்பாட்டு 

உரிளமகள் இரண்டபாம் உலகப ய்பாரின் 
விளைவுகளுக்குபபின் உருவபாக்கப்ட்ட மனித 
உரிளமகள் ெட்டத்தின் ஒரு ்குதியபாகும்.

ஒரு ெமூகத்தில முழுளமயபாகப ்ங்கபாற்றத் 
யதளவப்டும் உரிளமகயை ெமூக உரிளமகள். 
ஒவ்சவபாரு மனிதனும் தைது யதளவகளை 
நிளறயவற்றக்கூடிய ச்பாருைபாதபார நிளலக்கு 
உறுதி அளிப்ளவ ச்பாருைபாதபார உரிளமகள். 
ஒரு நபாட்டில ெட்டத்திற்கு உட்்ட்ட ச்பாருைபாதபார 
ெமத்துவம் மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியை இதைபால 
்பாதுகபாக்கப்டுகின்றை. 

ஒவ்சவபாருவரும் தமது ்ண்்பாட்ளடக் 
களடபபிடிக்கும் உரிளமகளை உறுதிப்டுத்து்ளவ 
்ண்்பாட்டு உரிளமகள். ்ண்்பாட்டு மகிழ்வில 
ெமத்துவம், மனித கண்ணியம், ்பாகு்பாடின்ளம 
ஆகியவற்ளறயும் இது உள்ைடக்கியுள்ைது.
3.2.2 குடி்மை மைறறும் அரசியல் உரி்மைகள் 

அரசு, ெமூக நிறுவைங்கள் மற்றும் தனியபாரின் 
அத்துமீறலகளிடமிருந்து ஒரு தனிமனிதனின் 
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3.3.2 சுதந்திர உரி்மை
ஆறு வளகயபாை சுதந்திரங்கள் நமது 

அரசியலளமபபுச் ெட்டத்தில சகபாடுக்கப்ட்டுள்ைை. 
அளவ: 
• ய்ச்சுரிளம. 
• ஆயுதமின்றி கூடும் உரிளம. 
• ெங்கங்கள் அளமக்கும் உரிளம.
• இந்தியபாவில எந்த ்குதியிலும் வசிக்கும் 

உரிளம. 
• இந்தியபா முழுவதும் சுதந்திரமபாக நடமபாடும் 

உரிளம. 
• எந்த சதபாழிளலயும், வணிகத்ளதயும் செயயும் 

உரிளம. 

3.3.3 சுரணைலுககு எதிரான உரி்மை 
14 வயதிற்குட்்ட்ட சிறுவர்களை சுரங்கங்கள், 

அலலது மற்ற அ்பாயகரமபாை சதபாழிலகளில 
ஈடு்டுத்துவது ெட்டப்டி குற்றமபாகும். எந்த ஒரு 
ஒப்ந்ததபாரயரபா, முதலபாளியயபா ஒரு சதபாழிலபாளிளய 
அவரது விருப்த்திற்கு எதிரபாக ஒரு யவளலயில 
ஈடு்டுமபாறு கட்டபாயப்டுத்த முடியபாது.

3.3.4  சமையச் சுதந்திரம் மைறறும் 
பகுத்தறிவுககான உரி்மை 

குடிமக்கள் தபாங்கள் விரும்பிய ெமயத்திளை 
ஏற்கவும் பின்்ற்றவும் உரிளம அளிக்கிறது. 
குடிமக்கள் சில ெமய நம்பிக்ளககளை ஏற்று 
பின்்ற்றுவதற்கு அலலது ெமய நம்பிக்ளககளின்றி 
தங்கள் மைெபாட்சி்டி வபாழ்வதற்கு உரிளம 
அளிக்கப்ட்டுள்ைது  

3.3.5 பணபாடு மைறறும் கல்வி உரி்மைகள்
அரசியலளமபபு கூட்டம் ்ண்்பாட்டிளைப 

்பாதுகபாக்கவும், ஊக்குவிக்கவும் உரிளமளய 
வைங்கியுள்ைது. கலவிக்கூடங்களை அளமக்கவும், 
நமது ்பாரம்்ரியம் மற்றும் ்ண்்பாட்ளடப 
்பாதுகபாக்கவும், ஊக்குவிக்கவும் நமக்கு உரிளம 
உள்ைது. ெமயச்ெபார்பு கலவி அளிக்க மக்கள் 
மத நிறுவைங்களை நிறுவலபாம். அரசு அதற்கு 
மபானியங்களை வைங்குகின்றது. இருபபினும், ெபாதி, 
நிற, இைம் அலலது ெமய யவறு்பாட்டிளைக் கபாரணம் 
கூறி யபாருக்கும் இவ்வளக நிறுவைங்களில 
அனுமதி மறுத்தல கூடபாது.

மைனித உரி்மைகள் மைறறும் அடிப்ப்ை உரி்மைகளுககு இ்ையிலான வேறுபாடுகள்
மைனித உரி்மைகள் அடிப்ப்ை உரி்மைகள்

• மனிதன் தன்மபாைத்யதபாடும், சுதந்திரத் யதபாடும் 
வபாழுகின்ற உரிளமகள்.

• அரசியலளமபபில கபாணப்டும் குடிமக்களின் ஆதபார 
உரிளமகள் அடிப்ளட உரிளமகள் எைப்டும். இளவ 
ெட்டத்தின் மூலம் நளடமுளறப்டுத்தப்டலபாம்.

• மனிதனின் வபாழ்வில அடிப்ளடத் 
யதளவகளுக்கபாை உரிளமகள் இதில 
அடங்கியுள்ைை. இவற்ளறப ்றிக்க இயலபாது.

• மக்களின் இயலபு வபாழ்க்ளகக்கு ஆதபாரமபாக உள்ை 
உரிளமகளும், அடிப்ளட உரிளமகளில அடங்கும்.

• மனித உரிளமகள் ்ன்ைபாடு அைவில 
அங்கீகரிக்கப்ட்டளவ. 

• அடிப்ளட உரிளமகள் நமது நபாட்டின் அரசியலளமபபுச் 
ெட்டத்தின் மூலம் உத்திரவபாதம் அளிக்கப்டுகின்றை.

ஐ.நபா. மனித உரிளமகள் பிரகடைத்தின்்டி அரெபாைது குளறந்த்ட்ெ உரிளமகளை வைங்க யவண்டும் என்று ்ரிந்துளரக்கிறது. 
அது யமலும் அரசு வழிகபாட்டி சநறிமுளறகளைபய்பால செயல்டுத்தப்ட யவண்டும்.
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நீதிப ய்ரபாளண (writ) என்்து ஒரு செயளல 
செயயயவபா அலலது அச்செயளல தடுக்கயவபா, 
நீதிமன்றத்தபால அலலது யவறு ெட்ட அளமபபிைபால 
வைங்கப்டும் எழுத்துபபூர்வமபாை உத்தரவு.

3.3.6  அரசியல்மைப்பு ேழி தீர்வுகளுககான 
உரி்மை

அடிப்ளட உரிளமகள் அரசியலளமபபுச் 
ெட்டத்திைபால உத்திரவபாதம் தரப்ட்டளவ. 
ஒரு குடிமகனின் அடிப்ளட உரிளமகள் 
மறுக்கப்டுளகயில, அரசியலளமபபு வழி 
தீர்வுகளுக்கபாை உரிளமயின்்டி அவர் 
நீதிமன்றத்ளத அணுகலபாம். நீதிமன்றம் 
அக்குடிமகனுக்குரிய உரிளமளய மீட்டளிக்குமபாறு 
அரசுக்கு ஆளணயிடுகிறது. இது  நீதிப்வபரா்ண 
என்று அளைக்கப்டுகிறது. ஒரு செயல அரசியலளமபபு 
ெட்டத்தின் ்டி ஏயதனும் தவறபாைதபாக கருதப்டின் 
அதற்கபாை ெரியபாை தீர்வுகளை அரசியலளமபபுச் 
ெட்ட தீர்வபாளணகள் வைங்குகின்றை. இவ்வபாறு, 
இவ்வுரிளம அளைத்து உரிளமகளுக்கும் 
்பாதுகபாப்பாகவும், கபாவலபாகவும் அளமகின்றது.

அரசியலளமபபுச் ெட்டங்களுக்கபாை 
உரிளமயின்்டி பிரத்திகபா யபாஷினி 
நீதிமன்றத்ளத அணுகியதின் மூலம் தைது 
யவளலவபாயபபு உரிளமளய சவன்றபார்.

 3.4  அடிப்ப்ைக கை்மைகள்
அடிப்ளடக் கடளமகள் என்்ளவ 

குடிமக்களின் கடளமகள் மற்றும் ச்பாறுபபுகள் என்ற 
விதத்தில அளமந்துள்ைை. 1950 ஜைவரி 26 முதல 
நளடமுளறக்கு வந்த இந்திய அரசியலளமபபுச் 
ெட்டத்தில அடிப்ளடக் கடளமகள் என்ற ்குதி 
இடம்ச்ற்றிருக்கவிலளல. 

1976ஆம் ஆண்டு 42 வது ெட்ட திருத்தத்தின் 
மூலம் அளவ இளணக்கப்ட்டை. அரசியலளமபபு 
கீழ்கண்ட 11 அடிப்ளடக் கடளமகளைக் 
குறிபபிடுகின்றது.
1. ஒவ்சவபாரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய 

அரசியலளமபபுச் ெட்டத்திளை மதிப்துடன், 

அரசியலளமபபுச் ெட்ட நிறுவைங்கள், 
இலட்சியம், யதசியக்சகபாடி மற்றும் யதசியகீதம் 
ஆகியவற்ளறயும் மதிக்க யவண்டும்.

2. விடுதளலப ய்பாரபாட்டத்தின்ய்பாது 

புத்துணர்வளித்த உன்ைதமபாை 

இலட்சியங்களை நிளைவிற்சகபாண்டு பின்்ற்ற 

யவண்டும்.

3. இந்தியபாவின் இளறயபாண்ளம, ஒற்றுளம 
மற்றும் ஒருளமப்பாட்ளடப ய்ணிப ்பாதுகபாக்க 
யவண்டும்.

4. யதளவ ஏற்்டின், நபாட்டின் ் பாதுகபாபபுப ் ணியில 
ஈடு்ட்டு, நபாட்டுப்ணியபாற்ற யவண்டும்.

5. ெமய, சமபாழி, மண்டல அலலது பிரிவு 
யவறு்பாடுகளைக் கடந்து இந்திய மக்கள் 
அளைவர் மைதிலும் ெயகபாதரத்துவமும் 
இணக்கமும் ஏற்்ட ்பாடு்டயவண்டும். 
ச்ண்களை இழிவு செயயும் செயலகளை 
விட்சடபாழிக்க யவண்டும்.

6. நமது கூட்டுப ்ண்்பாட்டு மரபிளைப ய்பாற்றிப 
்பாதுகபாக்க யவண்டும்.

7. கபாடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள், 
விலங்கிைங்கள் ஆகியளவ உள்ளிட்ட 
புறச்சூைளலப ்பாதுகபாத்து யமம்்டுத்துவதுடன் 
உயிரிைங்கள் மீதும் கருளண கபாட்ட 
யவண்டும்.

8. அறிவியல உணர்வு, மனிதயநயம், ்குத்தறிவு 
மற்றும் சீர்திருத்த உணர்ளவ வைர்க்க 
யவண்டும்.

9. ச்பாதுச் செபாத்துக்களைப ்பாதுகபாக்க 
வன்முளறளய சவறுத்து ஒதுக்க யவண்டும்.

10. தனிப்ட்ட அைவிலும் கூட்டு செயற்்பாட்டிலும் 
மிகச் சிறந்த நிளலளய அளடய  
முயலுவதன் மூலமபாக நபாட்டின் யமம்்பாட்டிற்கு 
முயல யவண்டும். 

11. 14 வயது வளர உள்ை குைந்ளதகளின் 
ச்ற்யறபார் அலலது கபாப்பாைர் குைந்ளதகளின் 
கலவிக்கபாை வபாயபபுக்கு வளக செயதிடல 
யவண்டும்.

மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 
ச்ற்யறபார் நலன்கள் ்ரபாமரிபபுச் 
ெட்டம் 2007-ஆம் ஆண்டில 
ெட்டமபாக இயற்றப்ட்டது. 
இந்தச் ெட்டம் பிள்ளைகளுக்கும் 

வபாரிசுகளுக்கும் தங்கள் 
ச்ற்யறபாளர அலலது மூத்த 
குடிமக்களைப ்பாதுகபாக்குமபாறு 
யகட்டுக்சகபாள்ளும் ெட்டபபூர்வ 
யவண்டுயகபாள் ஆகும்.
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முன்வந்து விெபாரளண நடத்தும் வளகயிலும், மபாநில 
மனித உரிளம ஆளணயங்களின் செயல்பாடுகளை 
சவளிப்ளடத் தன்ளமயபாக்கியது ய்பான்ற 
ஒழுங்கபாற்று விதிகளை ஆளணயம் வகுத்ததன் 
மூலமபாக மபாநிலங்களில ஆளணயத்தின் 
செயலமுளறகள் வலுவபாக்கப்ட்டுள்ைது.

மைாநில மைனித உரி்மைகள் ஆ்ணயத்தின் 
பணிகள்
• மபாநில ் ட்டியல, ச்பாதுப ் ட்டியல ஆகியைவற்றில 

குறிபபிடப்ட்டுள்ை அம்ெங்கள் குறித்தபாை மனித 
உரிளம மீறலகளை விெபாரித்தல.

• இதன் யநபாக்கங்களும் ்ணிகளும் யதசிய 

மனித உரிளமகள் ஆளணயத்ளதப 

ய்பான்யற உள்ைை. ஆைபால மபாநில 

எலளலக்குட்்ட்டதபாகும். இவ்வபாளணயத்தில 

ஒரு தளலவரும் இரு உறுபபிைர்களும் 

உள்ைைர். 

• இவ்வபாளணயத்திற்கு உரிளமயியல 

நீதிமன்றத்திற்கு இளணயபாை அதிகபாரம் 

உண்டு. எையவ, சதபாடுக்கப்டும் வைக்குகள் 

அலலது தபாைபாக முன்வந்து சதபாடுக்கும் 

வைக்குகளை விெபாரித்து தீர்ப்ளிக்கலபாம்.

• ்பாதிக்கப்ட்டவர்களுக்கு இைபபீடுகள் வைங்க 
்ரிந்துளரகளும் செயயலபாம்.

3.6.1 குழந்்தகளுககான உரி்மைகள்
அரசியலளமபபிைபால விைக்கப்ட்ட அடிப்ளட 

உரிளமகளைக் கடந்து நபாம் யவறு சில 
உரிளமகளையும் உறுதி செயதல யவண்டும்.

ஐக்கிய நபாடுகள் ெள் 18 வயதுவளரயுள்ை 
அளைவளரயும் குைந்ளதகள் எை வளரயறுக்கிறது. 
இது உலகைபாவிய மனித உரிளமகள் 
பிரகடைத்தின் பிரிவு 25ல கபாணப்டுகின்றது. 
இக்சகபாள்ளககளின் அடிப்ளடயில ஐ.நபா.ெள் 
1989ஆம் ஆண்டு நவம்்ர் 20 அன்று குைந்ளதகள் 
உரிளமகள் பிரகடைத்ளத ஏற்றுக் சகபாண்டது.
• வபாழ்வதற்கபாை உரிளம
• குடும்்ச் சூைலுக்கபாை உரிளம

 3.5   இந்திய மைனித உரி்மைகள் ஆ்ணயம் 
(National Human Rights Commission)

மனித உரிளமகள் ்பாதுகபாபபுச் ெட்டத்தின் 
கீழ் 1993 ஆம் ஆண்டு அக்யடபா்ர் 12 ஆம் நபாள் 
அளமக்கப்ட்டது யதசிய மனித உரிளமகள் 
ஆளணயம். இது ஒரு தன்ைபாட்சி அளமப்பாகும். 
இவ்வளமபபு ஒரு தளலவளரயும், சில 
உறுபபிைர்களையும் சகபாண்டுள்ைது இந்திய 
அரசியலளமபபுச் ெட்டம் மற்றும் ெர்வயதெ 
உடன்்டிக்ளகயில உத்திரவபாதம் தரப்ட்டுள்ை 
ஒரு தனி மனிதனின் வபாழ்வு, சுதந்திரம், ெமத்துவம் 
மற்றும் கண்ணியம் ஆகியவற்ளறப ்பாதுகபாக்கவும், 
யமம்்டுத்தவும் யதசிய மனித உரிளமகள் 
ஆளணயம் ச்பாறுபய்ற்கிறது.
வதசிய மைனித உரி்மைகள் ஆ்ணயத்தின் பணிகள்:
• மனித உரிளம மீறல அலலது அத்தளகய மீறல 

குறித்து அரசு ஊழியர் அலட்சியம் கபாட்டுதல 
ஆகியளவ மீது விெபாரளண நடத்திடுதல. 

• மனித உரிளம மீறல வைக்குகளில தன்ளை 

இளணத்துக் சகபாள்ளுதல.

• மனித உரிளமகள் குறித்த ஆரபாயச்சிகளை 
யமற்சகபாள்ளுதல மற்றும் ஊக்குவித்தல.

• ெமூகத்தின் ்லயவறு பிரிவிைரிளடயய மனித 

உரிளமக் கலவிளயப ்ரபபுதல.

• மனித உரிளமத் துளறயில ்ணியபாற்றும் 

அரசுெபாரபா அளமபபுகள் மற்றும் நிறுவைங்கள் 

ஆகியவற்றின் முயற்சிகளை ஊக்குவித்தல.

 3.6   மைாநில மைனித உரி்மைகள் ஆ்ணயம் 
(State Human Rights Commission)

இந்தியபாவில ஒவ்சவபாரு மபாநிலத்திலும் ஒரு 
மபாநில மனித உரிளமகள் ஆளணயம் அளமக்க 
வழி செயயும் வளகயுளர ஒன்று பிரிவு 21, மனித 
உரிளமகள் ்பாதுகபாபபுச் ெட்டம், 1993ல உள்ைது. 
மனித உரிளமகள் ்பாதுகபாபபு மற்றும் யமம்்பாடு 
ஆகியளவ இவ்வபாளணயத்தின் முதன்ளம 
யநபாக்கமபாகும். யமல அதிகமபாக, எழுத்து மூலமபாை 
புகபார் ச்றபாவிட்டபாலும்கூட ஆளணயம் தபாமபாக 
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• கலவிக்கபாை உரிளம
• ெமூகப ்பாதுகபாபபு உரிளம
•  ் பாலியல சதபாலளலகளுக்கு எதிரபாை உரிளம
•  விற்்து அலலது கடத்தலுக்சகதிரபாை உரிளம
•  குைந்ளத உளைபபு முளற ய்பான்ற மற்ற 

சுரண்டலகளுக்சகதிரபாை உரிளம
ோழேதறகான உரி்மை

ஒரு குைந்ளத பிறபபிற்கு முன்ய் அது 
வபாைத்தகுதி ச்றுகின்றது. வபாழ்வதற்கபாை உரிளம 
என்்து பிறபபுரிளம, அடிப்ளடத் யதளவகைபாை 
உணவு, உளட, இருபபிடம் ஆகியளவ மற்றும் 
கண்ணியமபாை வபாழ்வு வபாழும் உரிளம 
ஆகியைவற்ளற உள்ைடக்கியது.
குடும்பச் சூழலுககான உரி்மை

ஒரு குைந்ளதக்கு ஒரு நலல குடும்்ச் சூைலில, 
இயல்பாை குைந்ளதப ்ருவத்திளைக் கழிக்க 
உரிளமயுண்டு. ஆதரவற்ற, ளகவிடப்ட்ட 
அலலது அைபாளதக் குைந்ளதகளும் வபாை 
தகுதியுளடயவர்கள். இது ய்பான்ற குைந்ளதகள், 
அக்களறயுள்ை குடும்்ங்களுக்குத் தத்துக் 
சகபாடுக்கப்டலபாம்.

சமூகப் பாதுகாப்பு உரி்மை
உடல நலமின்ளம, இயலபாளம அலலது 

வயது முதிர்வு கபாரணமபாகப ச்ற்யறபார்கள் 
அலலது ்பாதுகபாவலர்கைபால, குைந்ளதகளுக்குத் 
தரமபாை வபாழ்ளவத் தர இயலபாத சூழ்நிளலயில 
அக்குைந்ளதகளுக்கு அரசு நிதியுதவி அளிக்க 
யவண்டும்.
கல்விககான உரி்மை

அரசியலளமபபின் பிரிவு 21Aல உள்ை்டி 6 
முதல 14 வயது வளரயுள்ை குைந்ளதகளுக்கு 
இலவெ மற்றும் கட்டபாயக் கலவி வைங்க 2009ஆம் 
ஆண்டில இந்திய நபாடபாளுமன்றம் கலவி உரிளமச் 
ெட்டத்திளை நளடமுளறப்டுத்தியது. 

இலவெ மற்றும் கட்டபாயக் கலவி உரிளமச் 
ெட்டம் (Right of children to free and compulsory 
education) 2009, ஒவ்சவபாரு குைந்ளதயும் 
சதபாடக்கக் கலவி ்யில உரிளம உள்ைது 
என்்ளத வலியுறுத்துகின்றது. இவ்வுரிளம, 
குைந்ளதகள் சதபாடக்கக் கலவி முடியும் வளர 
அருகபாளமயில உள்ை ்ள்ளியில இலவெ 
மற்றும் கட்டபாயக் கலவி அளிக்க வழிவளக 
செயகிறது. கலவி ்யிலும் குைந்ளத எந்த 
வளகயபாை கட்டணமும் செலுத்த யவண்டிய 
அவசியமிலளல.

மலபாலபா - யநபா்ல ்ரிசு சவன்றவர் கூறுகிறபார்
”நபான் ்ள்ளிளய 
யநசித்யதன். ஆைபால 
அடிப்ளடவபாதிகள் என் 
வசிபபிடமபாகிய ஸ்வபாட் 
் ள் ை த் த பா க் கி ள ை 
ஆ க் கி ர மி த் த ச ் பா ழு து 
அளைத்தும் மபாறியது. ச்ண்கள் ்ள்ளிக்குச் 
செலல முடியவிலளல. மற்ற ச்ண்களுக்கபாகவும், 
எங்கைது கலவி கற்கும் உரிளமக்கபாவும் நபான் 
குரல சகபாடுத்யதன். 

2012 அக்யடபா்ரில, ்ள்ளியிலிருந்து வீடு 
திரும்பும்ச்பாழுது, துப்பாக்கி ஏந்திய ஒருவர் 
எங்கள் ய்ருந்தில ஏறி இதில மலபாலபா யபார்? 
என்று யகட்டு, என் தளலயின் இடது ்க்கத்தில 
சுட்டபான். ்த்து நபாட்கள் கழிந்து இங்கிலபாந்தில 
உள்ை ்ர்மிங்்பாம் என்னுமிடத்தில உள்ை 
மருத்துவமளையில கண்விழித்யதன். ்ல 
மபாதங்கள் அறுளவ சிகிச்ளெகளிலும், மறுவபாழ்வு 
சிகிச்ளெயிலும் கழிந்தது. இங்கிலபாந்திலுள்ை எைது 
புது வீட்டில என் குடும்்த்திையரபாடு மீண்டும் 
யெர்ந்த நபான், ஒவ்சவபாரு ச்ண் குைந்ளதயும் 
்ள்ளி செலலும்வளர என் ய்பாரபாட்டத்ளதத் 
சதபாடர்யவன் எை உறுதி பூண்யடன்.

அளைத்து ச்ண்களும் 12 வருட 
இலவெ, ்பாதுகபாப்பாை மற்றும் தரமபாை கலவி 
்யில யவண்டும் என்்ளத உறுதி செயய 
நபான் ஒவ்சவபாரு நபாளும் ய்பாரபாடுகியறன். 
130 மிலலியன் ச்ண்கள் ்ள்ளியில 
்யிலபாத இன்ளறய சூைலில, நபான் செயய 
யவண்டிய யவளலகள் அதிகம் உள்ைை. 
கலவி மற்றும் ெமத்துவத்திற்கபாக என்யைபாடு 
யெர்ந்து ய்பாரபாடுவீர்கள் எை நம்புகியறன். 
நபாம் இளணந்து, ச்ண்கள் கலவி ்யின்று, 
வழிநடத்தும் ஓர் உலளக உருவபாக்குயவபாம்.”
நீ மலபாலபாவபாக இருந்தபால, என்ை செயதிருப்பாய? 
மலபாலபாவின் ய்பாரபாட்டம் யதளவயபா? 
ச்ண்களுக்கு ெமமபாை கலவி உரிளம 
சகபாடுக்கப்ட்டு, ெமமபாக நடத்தப்டுகின்றைரபா?

 குழந்்த விறப்ன அல்லது கைத்தலுகதகதிரான 
உரி்மை

குைந்ளதகள் அளைவரும் அடிப்ளட 
மனித உரிளமகள் சகபாண்ட தனிந்ர்கள் 
எைக் கருதுதல யவண்டும் அவர்கள் எளிதில 
்பாதிக்கப்டக்கூடியவர்கள். குைந்ளதகள் 
விற்்ளை மற்றும் கடத்தல நளடச்ற ஏழ்ளம, 
்பாலிைப்பாகு்பாடு, சிதறிய குடும்்ங்கள் ஆகியை 
முக்கிய கபாரணங்கைபாகும்.
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ஆ்த்து கபாலத்தில உதவிட கபாவலன் 
SOS செயலி தமிழ்நபாடு அரசிைபால 
ச்பாது மக்களின் ்யன்்பாட்டிற்கபாக 
அ றி மு க ப ் டு த் த ப ் ட் டு ள் ை து . 

ச்ண்கள் மட்டுமின்றி, சிக்கலபாை அலலது 
சநருக்கடியபாை சூைலில இருக்கும் அளைவரும் 
மபாநில கபாவல கட்டுப்பாட்டு அளறயிளை 
இச்செயலியின் உதவியயபாடு எளிதபாகவும், 
யநரடியபாகவும், சதபாடர்பு சகபாள்ை இயலும்.

குைந்ளதகள் ச்பாருைபாதபாரச் சுரண்டல, 
்பாலியல சுரண்டல, ்பாலியல துன்புறுத்தல, 
ய்பாளதபச்பாருள் கடத்தல மற்றும் குைந்ளதத் 
சதபாழில ஆகிய கபாரணங்களுக்கபாக விற்்ளை 
அலலது கடத்தல செயயப்டுகின்றைர்.

குைந்ளதக் கடத்தல ்ற்றி அறிந்துள்ளீர்கைபா? 
இத்தளலபபிளைப ்ற்றி உமது வகுப்ளறயில 
ஒரு கலந்துளரயபாடல  நடத்துவும்.

பாலியல் ததாந்தரவுகதகதிரான உரி்மை
குைந்ளதகள் உடலைவியலபா, 

மைதைவியலபா ்பாலியல நடவடிக்ளககளில 
ஈடு்ட கட்டபாயப்டுத்தப்டும்ய்பாது, மபாநில அரசு 
அக்குைந்ளதகளைப ்பாலியல சுரண்டலிலிருந்தும் 
சதபாலளலகளிலிருந்தும் ்பாதுகபாக்க யவண்டும்.
குழந்்த உ்ழப்பு மு்்ற வபான்்ற மைற்ற 
சுரணைல்களுககு எதிரான உரி்மை

்லயவறு சதபாழிலகங்களில குைந்ளதகள் 
்ணியமர்த்தப்டுகின்றைர். இவர்கள் தங்கள் 
குைந்ளதப ்ருவத்திளையும், உடலநலம் மற்றும் 
கலவி ஆகியவற்ளறயும் இைக்கின்றைர். இது 
வறுளம மற்றும் யதளவகள் நிளறயவற்றப்டபாத 

POCSO ெட்டம் – ்பாலியல 
கு ற் ற ங் க ளி லி ரு ந் து 
குைந்ளதகளைப ் பாதுகபாக்கும் 
ெட்டம்.
்பாலியல குற்றங்களிலிருந்து 

குைந்ளதகளைப ்பாதுகபாக்கும் ெட்டம் (The 
Protection of children from sexual offence 
Act, 2012) ஒவ்சவபாரு நிளலயிலும் 
குைந்ளதகளின் நலளை ளமயமபாகக் சகபாண்டு 
செயல்டுகின்றது.
POCSO சட்ைத்தின் சி்றப்பு அம்சஙகள்
•  இச்ெட்டம் 18 வயது வளர உள்ைவர்களை 

குைந்ளதகள் எை வளரயறுக்கிறது; 
அக்குைந்ளதகளின் உடல, மை, அறிவுெபார் மற்றும் 
ெமூக வைர்ச்சியிளை உறுதி செயகிறது.

•  ் பாலியல வன்சகபாடுளமயில 
அதிகபாரத்தில இருப்வயரபா, குடும்்
உறுபபிையரபா, அண்ளட வீட்டபாயரபா 
அலலது அறிமுகமபாைவயரபா ஈடு்ட்டபால 
அவர்களுக்குத் தகுந்த தண்டளை வைங்கப்டும்.

•  குைந்ளத என்ை வபாக்குமூலம் கூறுகிறயதபா, 
அளத அவ்வபாயற ்திவு செயய யவண்டும்.

•  ் பாதிக்கப்ட்ட குைந்ளதளய அடிக்கடி ெபாட்சி 
செபாலல அளைக்கக் கூடபாது.

்னிசரண்டு வயதிற்குட்்ட்ட ச்ண் குைந்ளதகள் 
்பாலியல வன்சகபாடுளமச் செயயப்டும்ய்பாது, 
வன்சகபாடுளம செயதவருக்கு மரண தண்டளை 
வைங்குவயதபாடு கடுளமயபாை தண்டளைகள் 
விதிக்க வளகசெயயும் ெட்டம் 2018 ஏபரல மபாதம் 
சகபாண்டுவரப்ட்டது. குற்றவியலெட்ட திருத்தச்ெட்டம் 
2018. இது இந்திய குற்றவியல ெட்டத்தில 
கடுளமயபாை திருத்தங்களைக் சகபாண்டு வந்தது. 
இதன் சிறப்ம்ெம் என்ைசவன்றபால விதிக்கப்டும் 
அ்ரபாதத் சதபாளகயபாைது ்பாதிக்கப்ட்டவரின் 
மருத்துவச் செலளவ ஈடுகட்டும் வளகயில  இருக்க 
யவண்டும் என்்தபாகும். 

1098

1098-உதவி யதளவப்டும் 
குைந்ளதகளுக்கபாை உதவி ளமய எண் 
(Child line) இந்தியபாவின் முதல 24 மணியநர 
கட்டணமிலலபா அவெர சதபாளலசதபாடர்பு   
யெளவ   ஆகும். குைந்ளதத் சதபாழிலபாைர், 
குைந்ளதத் திருமணம் மற்றும் ஏயதனும் 
வன்சகபாடுளமக்கு ஆைபாகும் குைந்ளதகளுக்கு 
சிறபபுக் கவைம் செலுத்தப்டும்.
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குைந்ளதகள் யதெத்தின் அடித்தைமபாக 
விைங்குகின்றைர். சிறு வயதியலயய ச்ண் 
குைந்ளதகளுக்குத் திருமணம் செயது 
ளவக்கப்டும்ய்பாது குைந்ளதப ்ருவத்தின் 
மகிழ்ச்சிகள், கலவியறிவு, ஆயரபாக்கியமபாை  
வபாழ்வு ய்பான்ற ்ல ெலுளககளை அவர்கள் 
இைந்து விடுகின்றைர். இதைபால குைந்ளதத் 
திருமணங்கள் ெமூகத்ளதப ச்ருமைவில 
்பாதிக்கின்றை. எையவ குைந்ளதத் 
திருமணங்கள் அளைத்து விதத்திலும் தடுக்கப்ட 
யவண்டிய ஒன்றபாகும்.

3.6.2 தபணகளுககான உரி்மைகள்
இந்தியபாவில ச்ண்களுக்கபாை யதசிய 

ஆளணயம் அளமக்கப்ட்டு ச்ண்களுக்கபாை 
அரசியலளமபபு மற்றும் ெட்ட ரீதியிலபாை 
்பாதுகபாபபிளை மீைபாயவு செயது உறுதிப்டுத்துகிறது. 
ச்ண்களுக்கபாை நலவபாழ்வு மற்றும் வைர்ச்சி 
குறித்த அரசின் அளைத்து செயல திட்டங்கள் மீதபாை 
தைது கருத்ளதயும் மபாற்றுக் கருத்துக்களையும் 
இவ்வபாளணயம் ்ரிந்துளர செயகிறது.

குடியரசுத் தளலவர், பிரதமர், நபாடபாளுமன்ற 
அளவத்தளலவர், எதிர்க்கட்சித் தளலவர், மத்திய 
அளமச்ெர்கள், முதலளமச்ெர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கள் 
எை இந்தியபாவின் முக்கிய ் தவிகளில ச்ண்கள் ் தவி 
வகிக்கின்றைர். இந்திய அரசியலளமபபுெட்டத்தின் 
கீழ் வைங்கப்ட்டுள்ை ச்ண்கள் உரிளமகளில 
ெமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் ்பாகு்பாடுகளில 
இருந்து சுதந்திரம் ஆகியை அடங்கும். ச்ண்களின் 
உரிளமகளை உறுதிப்டுத்தும் யமலும் ்லயவறு 
ெட்டங்கள் இந்தியபாவில உள்ைை.

தபணகளுககு மூதா்தயர் தசாத்துரி்மை
தமிழ்நபாடு இந்து வபாரிசு உரிளம (தமிழ்நபாடு 

திருத்தச்) ெட்டம், 1989 ஐ நிளறயவற்றி 
மூதபாளதயரின்  செபாத்துகளில ச்ண்களுக்கும் 
ெம உரிளம வைங்கியுள்ைது,

மத்திய அரசு இந்து வபாரிசுரிளமச் ெட்டம் 
2005-இல திருத்தங்களை யமற்சகபாண்டது. 
இதில மூதபாளதயரின் பிரிக்கப்டபாத செபாத்தில 
வபாரிசு அடிப்ளடயில ச்ண்களுக்கு ெம 
உரிளமயிளை அளித்தது.

இந்திய அரசியலளமபபுச் ெட்டத்தின் கீழ் 
வைங்கப்ட்டுள்ை ச்ண்கள் உரிளமகளில 
ெமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் ்பாகு்பாடுகளில 
இருந்து சுதந்திரம் ஆகியை அடங்கும். ச்ண்களின் 
உரிளமகளை உறுதிப்டுத்தும் யமலும் ்லயவறு 
ெட்டங்கள் இந்தியபாவில உள்ைை.

வபாழ்விற்கு வழிவகுக்கும். இக்குைந்ளதகள் 
கண்ணபாடி, தீபச்ட்டி, பூட்டு தயபாரிக்கும் 
சதபாழிற்ெபாளலகளிலும், குபள் ச்பாறுக்குதல, 
கம்்ைம், பீடி தயபாரிபபு, சுரங்கயவளல, கல 
குவபாரிகள், செங்கல சூளைகள் மற்றும் 
யதயிளலத் யதபாட்டங்கள் ஆகிய இடங்களில 
்ணியமர்த்தப்டுகின்றைர்.

யவளலவபாயபபுகளில ்பாலிைப்பாகு்பாடு 
கபாணப்டுகின்றது. ச்ண் குைந்ளதகள் வீடு 
ெபார்ந்த யவளலகளிலும் ஆண் குைந்ளதகள் கூலி 
யவளலகளிலும் ்ணியமர்த்தப்டுகின்றைர். 
இக்குைந்ளதகள் விவெபாய நிலங்கள், 
உணவகங்கள், வபாகைங்களைப ்ழுது ்பார்க்கும் 
்ட்டளறகள் மற்றும் குடிளெத் சதபாழிலகளில 
்ணிபுரிவதபால, குைந்ளத உளைபள் ஒழிப்து 
மிகப ச்ரிய ெவபாலபாக உள்ைது.

்ச்்ன் ்ச்ெபாவ் அந்யதபாலன் 
(இைளமளயக் கபாப்பாற்று 
இயக்கம்) ய்பான்ற ்ல 
குைந்ளதகள் உரிளம 

அளமபபுகளின் நிறுவைர் ்கலாஷ் சத்யார்த்தி. 
அவர் குைந்ளத உளைபபு, சகபாத்தடிளம, 
கடத்தல ய்பான்ற ்ல குைந்ளதகளுக்கு எதிரபாை 
நடவடிக்ளககளிலிருந்து சுமபார் 86,000த்திற்கும் 
அதிகமபாை இந்தியக் குைந்ளதகள் 
இவரபாலும், இவரது குழு உறுபபிைர்கைபாலும் 
மீட்கப்ட்டுள்ைைர். 1998ல உலக மக்களின் 
கவைத்ளத குைந்ளத உளைபபு முளற மீது திளெ 
திருப ,் 80,000கி.மீ. நீை 
‘குைந்ளத உளைபபுக்கு 
எதிரபாை உலகைபாவிய 
அணிவகுபள் (Global 
March against child labour) 
முன்னின்று நடத்திைபார்.

குளற்பாடுகள் உளடய குைந்ளதகயை, 
மற்ற குைந்ளதகளை விட 3.4% அதிகமபாக 
்பாலியல வன்சகபாடுளமக்கு ஆைபாகின்றைர் 
எை உலகைபாவிய ஆரபாயச்சி ஒன்றின் முடிவுகள் 
குறிபபிடுகின்றை. 

இந்திய அரசியல்மைப்பில் குழந்்தகள் உரி்மை
பிரிவு24: ்திைபான்கு வயதுக்குட்்ட்ட எந்த 
குைந்ளதயும் ஆ்த்தபாை யவளலகளில 
ஈடு்டுத்தக்கூடபாது. 
 பிரிவு45:  ் திைபான்கு வயது நிளறவளடயும்வளர 
இலவெ மற்றும் கட்டபாயக் கலவி அளைத்து 
குைந்ளதகளுக்கும் அளிக்கப்ட யவண்டும்.
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தபண ததாழிலாளர் �லனும்-ைாகைர் பி.ஆர். 
அம்வபத்கரும்

சுரங்கத் சதபாழிலபாைர் ய்றுகபால நன்ளமச் 
ெட்டம், ச்ண் சதபாழிலபாைர் நல நிதி, ச்ண்கள் 
மற்றும் குைந்ளதத் சதபாழிலபாைர் ்பாதுகபாபபுச் 
ெட்டம், ச்ண் சதபாழிலபாைர்களுக்கபாை ய்றுகபால 
நன்ளமகள், நிலக்கரிச் சுரங்கங்களில சுரங்கப 
்ணிகளில ச்ண்களை ஈடு்டுத்தப்டவதற்கபாை 
தளடளய மீட்சடடுத்தல ய்பான்ற ெட்டங்கள் 
ைாகைர் பி.ஆர். அம்வபத்கர் அவர்கைபால 
ச்ண் சதபாழிலபாைர்களுக்கபாக இந்தியபாவில 
இயற்றப்ட்டது.

இைஒதுககீடு
பிற்்டுத்தப்ட்யடபார், பிற்்டுத்தப்ட்ட வகுபபு, 

முஸ்லிம்கள், மிகப பிற்்டுத்தப்ட்யடபார்/சீர்மரபிைர், 
ஆதி திரபாவிடர், ்ைங்குடியிைர் ஆகியயபாருக்கு 
அரசு யவளலவபாயபபு மற்றும் கலவியில 69% 
இடஒதுக்கீட்ளடத் தமிழ்நபாடு அரசு வைங்கியுள்ைது. 
ஆதிதிரபாவிடர் பிரிவில இடம் ச்ற்றுள்ை அருந்ததியர் 
வகுபபிைருக்கு முன்னுரிளம அடிப்ளடயில சிறபபு 
ஒதுக்கீடு வைங்கியுள்ைது. 

சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை அட்டவளண மூலம் 
தமிழ்நபாட்டின் ்லயவறு வகுபபிைர்களுக்கு 
வைங்கப்ட்டுள்ை இட ஒதுக்கீட்டிளைப ்ற்றி  
சதளிவபாக புரிந்துசகபாள்ை இயலும். 

பிரிவுகள் இை ஒதுககீடு 

(சதவீ தத்தில்)

பிற்்டுத்தப்ட்யடபார் 26.5

பிற்்டுத்தப்ட்ட வகுபபு முஸ்லிம்கள்  3.5

மிகப பிற்்டுத்தப்ட்யடபார் / 
சீர்மரபிைர்

20

ஆதிதிரபாவிடர்  18
்ைங்குடியிைர்  1

தமைாத்தம் 69

யமலும் ச்ண்களுக்கு 30%, மபாற்றுத் 
திறைபாளிகளுக்கு 4% முன்னுரிளம 
அடிப்ளடயில ஒவ்சவபாரு பிரிவின்கீழும் 
இடஒதுக்கீடு வைங்கப்ட்டுள்ைது. தமிழ் 
வழியில கலவி ்யின்றவர்களுக்கு ஒவ்சவபாரு 
பிரிவின்கீழும் முன்னுரிளம அடிப்ளடயில 20% 
ஒதுக்கப்ட்டுள்ைது. தமிழ்நபாட்டில திருநங்ளகயர்கள் 
மிகவும் பிற்்டுத்தப்ட்யடபார் பிரிவின் கீழ் 
சகபாண்டுவரப்ட்டுள்ைைர்.

3.6.3 தகேல் அறியும் உரி்மைச்சட்ைம்
தகவல அறியும் உரிளமச் ெட்டம் ஓர் 

புரட்சிகரமபாை ெட்டமபாகும். அரசு நிறுவைங்களின் 
சவளிப்ளடத் தன்ளமளயக் சகபாண்டு 
வருவதற்கபாை இச்ெட்டம் இந்தியபாவில 2005 
அக்யடபா்ர் மபாதம் இயற்றப்ட்டது. 

இச்ெட்டத்தின்்டி அரசு நிறுவைங்களில 
யதளவப்டும் தகவலகளை எந்த ஒரு ெபாதபாரண 
குடிமகனும் யகபாரிப ச்றலபாம். தகவலகள் 30 
நபாட்களுக்குள் வைங்கப்டுதல யவண்டும். 
அவ்வபாறு தவறும் ்ட்ெத்தில தகவல வைங்கும் 
அதிகபாரியிடமிருந்து கட்டணமபாக ஒரு குறிபபிட்டத் 
சதபாளக வசூலிக்கப்டும்.

நபாட்டின் வலிளம வபாயந்த ெட்டங்களுள் 
தகவல அறியும் உரிளமச் ெட்டமும் ஒன்றபாகும். 
இச்ெட்டம் மிகவும் எளிளமயபாைதபாகவும், ெபாதபாரண 
மக்களும் ்யன்்டுத்தக்கூடிய வளகயிலும் 
அளமக்கப்ட்டுள்ைது. யமலும் இச்ெட்டத்தின் 
வபாயிலபாக தகவலகளைப ச்ற ்டிக்கத் 
சதரியபாதவர்களுக்கு ச்பாதுத்தகவல அலுவலர் 
உதவி செயய யவண்டும். அளைத்து அரசு 
அலுவலகங்கள் அதபாவது ஊரபாட்சி, நகரபாட்சி மற்றும் 
மபாநகரபாட்சி அலுவலகங்கள் ய்பான்ற உள்ைபாட்சி 
அளமபபுகள் ்லயவறு அரசுத் துளறகள், அரசுப 
்ள்ளிகள், சநடுஞெபாளலத் துளறகள் ய்பான்றளவ 
இச்ெட்டத்திற்கு உட்்ட்டதபாகும்.
தகேல் அறியும் உரி்மைச்சட்ை தசயல்பாட்ைாளர்கள்

அருணா ராய நிககில்வதவ்
தகவல அறியும் உரிளமச் ெட்டத்தின் மூலம் 

ஒருவர் அரசு ஆவணங்கைபாை யகபாபபுகள், 
அறிக்ளககள், தபாள்கள் மற்றும் தனிப்ட்ட 
ஒருவரின் தகவலகள் ய்பான்றளவகள் 
கிளடக்கபச்றலபாம். நபாட்டின் ்பாதுகபாபபு மற்றும் 
உைவுத்துளறகைபாை எலளலப ்பாதுகபாபபுப ்ளட 
(BSF), மத்திய யெமக் கபாவல ்ளட (CRPR) மற்றும் 
உைவுத்துளறப ்ணியகம் (Intelligence Bureau) 
ஆகிய அளமபபுகளுக்கு தகவல அறியும் உரிளமச் 
ெட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்டுகிறது.
•  விண்ணப்த்தில உங்கள் முழுச்யர், முகவரி 

எழுதி ளகசயழுத்திட்டு யததியுடன் ்திவு 
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39பி, இருப்பாலிைருக்கும் ெம யவளலக்கு ெம 
ஊதியம் என்்ளத உறுதி செயகிறது.

“ஒரு மனிதனுளடய உரிளம 
அச்சுறுத்தப்டும்ய்பாது, ஒவ்சவபாரு மனிதனுளடய 
உரிளமயும் குளறக்கப்டுகிறது” என்றபார் 
ஜபான். எஃப. சகன்ைடி. உலகின் நபாகரிகமளடந்த 
நபாடுகள் ெமத்துவத்ளத வலியுறுத்துகின்றை. 
ெமத்துவத்ளத உறுதி செயய, நபாடுகள் மனித 
உரிளமகள் மீது கவைம் செலுத்துகின்றை. இது ஒரு 
நபாட்டின் அளமதி, நலலிணக்கம் மற்றும் 
முன்யைற்றத்திற்கு உதவுகிறது. 

தசயல்பாடு
கீயை சகபாடுக்கப்ட்ட அட்டவளணயில, 
்லயவறு வளகயபாை யவளலகளையும் அதற்கு 
அளிக்கப்டும் ெம்்ைத்ளதயும் எழுதவும்.

வ. 
எண்.

யவளல/ 
சதபாழில

ஆண் 
சதபாழிலபாைர் 

ெம்்ைம்

ச்ண் 
சதபாழிலபாைர் 

ெம்்ைம்
1.
2.
3.
4.
5.

மீள்பார்்ே
��்பாகு்பாடு என்்து மக்களின் ஒரு 

்குதியிைளரப ்பார்ட்ெமபாக நடத்துவது 
ஆகும்.

���ஐ.நபா. வின் மனித உரிளமகள் ்ற்றிய 
வளரயளற.

���மனித உரிளமகளின் வரலபாறு இரண்டபாம் 
உலகப ய்பாரின் பின் விளைவுகளை 
யவரபாகக் சகபாண்டது.

���மனித உரிளமகள் ்ற்றிய உலகைபாவிய 
அறிவிபபு.

���இந்திய அரசியலளமபபு 6 அடிப்ளட 
உரிளமகளை உறுதி செயது 11 கடளமகளை 
குடிமக்களுக்கு குறிபபிடுகின்றது.

���“யதசிய மற்றும் மபாநில மனித உரிளமகள் 
ஆளணயத்தின் உருவபாக்கம் மற்றும் 
செயல்பாடுகள்.

���நீட்டிக்கப்ட்ட உரிளமகைபாை குைந்ளதகள் 
உரிளம, SC மற்றும் ST உரிளம, ச்ண்கள் 
உரிளம, தகவல அறியும் உரிளமச் ெட்டம் 
(RTI) மற்றும் சதபாழிலபாைர் ெட்டங்கள்.

த்பாலின் குறிபபிட்ட அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப்ட 
யவண்டும்.

•  அனுப்ப்ட்ட அஞெலுக்கு 30 நபாட்களுக்குள் ் தில 
ச்றப்டவிலளல எனில 1 விண்ணப்த்ளத 
யமலமுளறயீடுக்கு அனுப்லபாம்.

்த்து ஆண்டுகைபாக யகரைபாவில 
உள்ை களடகள் மற்றும் 
வணிக வைபாகங்களில யவளல 
செயயும் ச்ண்கள் ஒரு  நபாளில   

ஏறக்குளறய 12-14 மணியநரம் நின்றுசகபாண்யட 
யவளல செயது சகபாண்டிருந்தைர். 

களடகளிலிலும், வணிக வைபாகங்களிலிலும் 
யவளல செயயும் ச்ண் ்ணியபாைர் 
அமர்ந்யதபா, சுவரில ெபாயந்த்டியயபா ்ணியபாற்ற 
அனுமதிக்கப்டவிலளல. ஒரு நபாளைக்கு, 
இருமுளற 5 நிமிடங்கள் மட்டுயம ஓயவு எடுக்க 
அனுமதிக்கப்ட்டைர்.

ச்ண்களுக்கு இளைக்கப்டும் இந்த மனித 
தன்ளமயற்ற செயலுக்கபாக நீண்ட நபாள்கைபாக 
ச்ருத்த கண்டைக் குரலகள் ஒலித்து வந்தை.

இபபிரச்ெளைளயப ்ரிசீலித்து 
குளறகளை நிவர்த்தி செயயும் ச்பாருட்டு யகரை 
அரசு வணிக நிறுவை ெட்டத்தில, 2018 ஜுளல 
மபாதத்தில ெட்ட திருத்தம் சகபாண்டு வந்தது. 
இதன் மூலம் ச்ண்கள் இத்துயர் நீங்கி சவற்றி 
கண்டுள்ைைர்.

ததாழிலாளர் �லனில்  
ைாகைர் பி.ஆர்.அம்வபத்கரின் பஙகளிப்புகள்

• சதபாழிற்ெபாளலயில யவளல யநரம் குளறபபு
• சதபாழிற்ெங்கங்களின் கட்டபாய அங்கீகபாரம்.
•  இந்தியபாவில யவளலவபாயபபு அலுவலகங்கள் 

அளமத்தல.
• ச த பா ழி ல பா ை ர் 

கபாபபீட்டுக்கைகம் (ESI)
•  சதபாழிலபாைர்களுக்கபாை 

குளறந்த்ட்ெ ஊதியம்.
•  நிலக்கரி மற்றும் ளமகபா சுரங்கத்தின் 

வருங்கபால ளவபபு நிதி.

3.6.4 ததாழிலாளர் உரி்மைகள்
ெமத்துவத்திற்கபாை உரிளம, ச்பாது 

யவளலவபாயபபில ெமத்துவம், அளமபபுகள் மற்றும் 
ெங்கம் சதபாடங்குவதற்கபாை உரிளம, வபாழ்வபாதபார 
உரிளம, கடத்தளலத் தடுத்தல மற்றும் கட்டபாயத் 
சதபாழிலபாைர் மற்றும் குைந்ளதகள் உரிளமகளை, 
இந்திய அரசியலளமபபு உறுதி செயகிறது. பிரிவு 

9th Civics Unit_3.indd   279 2/10/2020   10:55:26 AM
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I.  சரியான வி்ை்யத் வதர்வு தசயக

1.  இை ஒதுக்கல (Apartheid) என்னும் 
சகபாள்ளகளயப பின்்ற்றிய நபாடு 
____________.
அ) சதன் சூடபான்
ஆ) சதன் ஆபபிரிக்கபா
இ) ளநஜீரியபா
ஈ) எகிபத்

2.  ஒரு அரெபாங்கத்தின் உருவபாக்கம் மற்றும் 
நிர்வபாகத்தில ்ங்குச்றுவது ____________.
அ) ெமூகம்
ஆ) ச்பாருைபாதபாரம்
இ) அரசியல
ஈ) ்ண்்பாடு

3.  ஒரு 10 வயது ள்யன் களடயில 
யவளலப்பார்த்துக் சகபாண்டிருக்கிறபான் – எந்த 
உரிளமளயப ்யன்்டுத்தி அவளை மீட்்பாய?
அ) ெமத்துவ உரிளம 
ஆ) சுதந்திர உரிளம
இ)  குைந்ளத உளைபபு மற்றும் சுரண்டலுக்கு 

எதிரபாை உரிளம
ஈ) ெமய சுதந்திர உரிளம

4.  தகவல அறியும் உரிளமச் ெட்டத்தின்்டி 
தகவளலப ச்றுவதற்கபாை கபால வரம்பு 
____________.
அ) 20 நபாட்கள்
ஆ) 25 நபாட்கள்
இ) 30 நபாட்கள்
ஈ) 35 நபாட்கள்

5. பின்வரும் கூற்றுகளில எளவ ெரியபாைளவ?
i)  மபாநில மனித உரிளம ஆளணயம் 1993ல 

நிறுவப்ட்டது.

ii)  இது ஓர் உரிளமயியல நீதிமன்றத்திற்கு 
உள்ை அதிகபாரங்களைப ச்ற்றுள்ைது.

iii)  இதன் அதிகபாரம் மபாநில எலளலளயக் 
கடந்தும் செயல்டும்.

iv)  இது ்பாதிக்கப்ட்டவர்களுக்கு இைபபீடு 
வைங்க ்ரிந்துளரக்கலபாம்.

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

6. கீழ்க்கண்ட வபாக்கியங்களைக் கவனி.
 கூறறு (A): உரிளமகளும் கடளமகளும் 
ஓர் நபாணயத்தின் இரு ்க்கங்கள் ய்பான்றளவ.
 காரணம் (R): நபாம் விரும்பும் மதத்ளத 
பின்்ற்றுவதற்கபாை உரிளம உண்டு. பிற 
மதத்திைர் இளடயய இணக்கமபாை உறளவ 
ஏற்்டுத்துவதுடன் அவர்களின் உணர்ளவயும் 
மதிக்க யவண்டும்.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, யமலும் (R) 

என்்து (A) விற்கு ெரியபாை விைக்கம்.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, யமலும் (R) 

என்்து (A) விற்கு ெரியபாை விைக்கமலல.
இ) (A) ெரி, ஆைபால (R) தவறு.
ஈ) (A) தவறு, ஆைபால (R) ெரி.

7.  ஐ.நபா. ெள்யின்்டி ____________ வயது 
நிளறவு ச்றபாயதபார் குைந்ளத ஆவபார்.
அ) 12 ஆ) 14 இ) 16 ஈ) 18

8.  ____________ கபாை யநபா்ல ்ரிசு ளகலபாஷ் 
ெத்தியபார்த்தி மற்றும் மலபாலபாவிற்கு 
சகபாடுக்கப்ட்டது.
அ) இலக்கியம்
ஆ) அளமதி
இ) இயற்பியல
ஈ) ச்பாருைபாதபாரம்

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக.
1.  உலகைபாவிய மனித உரிளம பிரகடைம் 

_________ பிரிவுகளைக் சகபாண்டுள்ைது.
2.  அடிப்ளடக் கடளமகள் இந்திய 

அரசியலளமபபுச் ெட்டத்தின் ____________ 
ெட்ட திருத்தத்தின்்டி யெர்க்கப்ட்டது.

3.  யதசிய மனித உரிளம ஆளணயம் 
____________ ஆண்டு அளமக்கப்ட்டது.

 பயிறசி 
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4. ச்ண்களுக்கபாை மூதபாளதயர் செபாத்துரிளம 
ெட்டத்ளத 1989இல நளடமுளறப்டுத்திய 
இந்திய மபாநிலம் ____________.

III. தபாருத்துக.
1.  வபாக்களிக்கும் - ்ண்்பாட்டு உரிளம

உரிளம
2.  ெங்கம் அளமக்கும் - சுரண்டலுக்சகதிரபாை

உரிளம உரிளம
3.  ் பாரம்்ரியத்ளத - அரசியல உரிளம

்பாதுகபாக்கும் உரிளம
4.  இந்து வபாரிசுரிளமச் - சுதந்திர உரிளம

ெட்டம்
5. குைந்ளத சதபாழிலபாைர் - 2005

IV. சுருககமைாக வி்ையளி
1. மனித உரிளம என்றபால என்ை?
2. அடிப்ளட உரிளமகள் யபாளவ?
3.  குைந்ளதகளுக்கபாை உரிளமகைபாக ஐ.நபா.

ெள் அறிவித்துள்ைளவ யபாளவ?
4.  அரசியலளமபபுத்தீர்வு வழிகளுக்கபாை 

உரிளமளயப ்ற்றி சிறு குறிபபு வளரக.
5. ய்பாக்ெபா (POCSO) – வளரயறு.
6.  குைந்ளதகளுக்குச் சிறபபு கவைம் 

யதளவப்டுவது ஏன்?
7.  சதபாழிலபாைர் நலனுக்கபாக  

பி.ஆர். அம்ய்த்கபாரின் ்ங்களிபபு யபாளவ?
8.  ெட்டத்தின் முன் அளைவரும் ெமம். ஆைபால

ச்ண்களுக்கபாை தனிச்ெட்டம் நளடமுளறப
்டுத்தப்டுகிறது. நியபாயப்டுத்துக.

9.  டபாக்டர். பி.ஆர். அம்ய்த்கர் சதபாழிலபாைர்
நலனுக்கு அளித்த ்ங்களிபள்ப ்ற்றி
ஏயதனும் இரண்டு கூறு.

10.  யவறு்டுத்துக – மனித உரிளமகள் மற்றும்
அடிப்ளட உரிளமகள்.

V. விரிோன வி்ையளி
1.  உலகைபாவிய மனித உரிளமகள் பிரகடைம்

்ற்றி ஒரு ்த்தியில விளட தருக.
2.  அடிப்ளடக் கடளமகள் என்றபால என்ை? 

அவற்ளற எவ்வபாறு உன் ்ள்ளி வைபாகத்தில 
செயல்டுத்துவபாய?

3.  யதசிய மனித உரிளமகள் ஆளணயம் நம்
உரிளமகளை எவ்வபாறு ்பாதுகபாக்கிறது?

4.  சதபாழிலபாைர் ெட்டத்தின் மூலம் சதபாழிலபாைர்
ச்றும் நன்ளமகள் யபாளவ?

5.  அடிப்ளட உரிளமகளை எவ்வபாசறலலபாம்
உன்வபாழ்ளகயில அனு்விக்கின்றபாய?

VI. தசயல்பாடுகள்
1.  ் பாலியியல ரீதியபாை துன்புறுத்தல, சுரண்டல

மற்றும் கடத்தலகளில இருந்து நீ எவ்வபாறு
உன்ளைப  ்பாதுகபாத்துக் சகபாள்வபாய.

2.  “என் நபாடு என் உரிளமகள்” என்ற தளலபபில
கட்டுளர வளரக.

 யமற்யகபாள் நூலகள்
1. The constitution of India

Edition: 2009, Tamil Nadu Text Book

Society, India
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          அறிமுகம்
ஒரு அரசாஙகத்தின் முககிய நிறுவனம் அரசு 

ஆகும். இது அரசியல மற்றும் நிரவாக குழுககன்ளச 
சாரந்த ப்ல உறுப்பினரகன்ள உள்்ளடககியதாகும்.  
மககளுககான ்பாதுந்லன் சாரந்த அரசின் 
்காள்னககன்ளப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதற்கும் 
்சயலபடுத்துவதற்குமான கருவியாக இது 
திகழகிறது. அரசு ஓர மாநி்லத்தின் விருப்பத்னத 
உணரந்து அதனன ்வளிப்படுத்தும் விதமாக 
திட்டஙகன்ள அனமககிறது. இந்திய அரசிய்லனமப்பு 
மற்றும் சட்டஙகளுககு உட்பட்ட சட்டமன்ற, 
நிரவாக மற்றும் நீதித்துனற அதிகாரஙகன்ள அரசு 
்சயலபடுத்துகிறது. அரசாஙகத்தின் உறுப்புக்ளாகச 
சட்டமன்றம், நிரவாகத் துனற மற்றும் நீதித்துனற 
அனமந்துள்்ளன.  இவவுறுப்புகள் அரசின் 
்சயலபாடுகன்ள நனடமுனறப்படுத்துகின்றன. 
ஒற்னற ஆட்சிமுனற, கூட்டாட்சி ஆட்சி முனற, 

நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுனற மற்றும் ஜனாதிபதி 
ஆட்சி முனற என வனகப்படுத்தப்படுகின்றன.

அரசாஙகஙகளின் ே்ககள்
4

அலகு

��அரசாஙகஙகளின் வனககன்ள அறிதல
��அரசாஙகஙகளின் பலதவறு அனமப்புகன்ளப் புரிந்து ்காள்ளுதல
��பலதவறு அரசாஙக அனமப்புகளின் நினற, குனறகன்ளக கற்றல
��ஒற்னறயாட்சி, கூட்டாட்சி, அதிபர மகக்ளாட்சி மற்றும் நாடாளுமன்ற ஆட்சி 

ஆகியவற்றின் தவறுபாடுகன்ளப் புரிந்து ்காள்ளுதல

கற்றல் வ�ாககஙகள்
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 4.1  தபாருள்
ஒரு அரசின் நிரவாக ்சயலபாடுகன்ள 

அரசாஙகம் குறிககிறது. அரசு என்பது, ்பாதுமககள் 
சாரந்த, ்பரு நிறுவனஙகள் மதம் சாரந்த கலவி 
மற்றும் பிற குழுககளுககு சட்டஙகள் இயற்றி 
அவற்னற நனடமுனறப்படுத்தும் அதிகாரம் பனடத்த 
ஓர அனமப்பாகும்.

 4.2  அரசியல்மைப்பின் ே்ககள்

மிகவும் பழ்மையான அரசாஙகம் எது?
ஐககிய தபரரசு காணப்பட்ட முடியாட்சி 
அனமப்தப மிகவும் பைனமயான அரசாஙகம் 
ஆகும். முடியாட்சியில அரசதரா அல்லது 
மகாராணிதயா அரசாஙகத்தின் தன்லவராவார. 
ஆஙகி்ல முடியாட்சி என்பது அரசிய்லனமப்புககு 
உட்பட்ட முடியாட்சி ஆகும். அதாவது 
அரசின் தன்லனமயாகதவ இருந்தாலும் 
சட்டமியற்றும் வல்லனம ததரந்்தடுககப்பட்ட 
நாடாளுமன்றத்திடதம உள்்ளது.

மற்றும் அதன் அனமப்புப் பிரிவுகளுககுள்ளும் 
பகிரந்தளிககப்படுகிறது. ஒற்னறயாட்சி முனற 
அரசிய்லனமப்பிலும் அதிகாரப் பரவ்லாககம் 
இருககககூடும். ஆனாலும் அதனனக கூட்டாட்சி 
முனற எனக ்காள்்ள்லாகாது.

ஒற்்ற ஆட்சி மு்்றயின் நி்்றகள்
• சிறு நாடுகளுககுப் ்பாருத்தமானது

• அதிகாரம் மற்றும் ்பாறுப்புகளுககு இனடயில 
தமாதலகள் இருப்பதிலன்ல.

• ஒற்னற ஆட்சி முனற உடனடியாக 
முடி்வடுத்துத் துரிதமாகச ்சயலபடுகிறது. 

• ஒற்னற ஆட்சி குனறந்த ்ச்லவுனடயது.

• அரசிய்லனமப்பு திருத்தஙகன்ள எளிதில 
தமற்்காள்்ள இயலும். 

• ஒற்றுனம, சீரான சட்டம், ்காள்னக மற்றும் 
நிரவாகத்தினன உள்்ளடககியது.

ெந�ழ� த�ைம�ைடய / ெந��� 
த�ைமய�ற அர�யலைம
	

எ�த
ப�ட / எ�த
படாத அர�யலைம
	

அர�யலைம
��
 வைகக�

4.2.1  ஒற்்ற ஆட்சி மு்்ற
ஒற்னற ஆட்சி முனற என்பது இனறயாணனம 

மிகக ஓர அரசு ஒதர நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி 
்சய்வதாகும். மத்திய அரசு அதிகாரம் மிககதாகும். 
நிரவாக அனமப்புகள் மத்திய அரசினால 
ஒப்பனடககப்பட்ட அதிகாரஙகன்ள மட்டுதம 
்சயலபடுத்தும்.

இஙகி்லாந்து, பிரான்ஸ், ஜப்பான், மற்றும் 
இ்லஙனக ஆகியனவ ஒற்னற ஆட்சி முனறககான 
உதாரணஙக்ளாகும். 

அரசு என்னும் பதம், பனைய பி்ரஞசு 
வாரத்னதயான கவரனர (governer) 
என்பதிலிருந்தும்  இயககு, ஆட்சி ்சய், வழி நடத்து, 
ஆள் என்று ்பாருள் தரும் ்லத்தீன் வாரத்னதயான 
குபரனர (gubernare) என்பதிலிருந்தும் ்பறப்பட்டது.

ஒற்னறயாட்சி முனறயில அனனத்து 
அதிகாரஙகளும் ஒதர இடத்தில 
னமயப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால கூட்டாட்சி 
அரசு முனறயில அதிகாரமானது, மத்திய அரசு 
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கு்்றகள்
• மிகப்்பரிய நாடுகளுககுப் ்பாருத்தமற்றது.
• மத்திய அரசு ப்லதரப்பட்ட பிரசசினனகன்ளச 

சமாளிகக தவணடியிருககும்.  அதனால நிரவாக 
தாமதஙகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்்ளன.

• மத்திய அரசு உள்ளூர பிரசசினனகள் 
சாரந்தும் உள்ளூர மககள் ந்லனிலும் உள்ளூர 
முயற்சிகளிலும் அககனற  காட்டாது. 

• அதிகமான அதிகாரஙகள் குவிககப்படுவதால 
மத்திய அரசின் சரவாதிகாரத்திற்கு 
வழிவகுககவும் கூடும் .

இந்திய அரசியல்மைப்புச் சட்ைத்தில் ஒற்்ற ஆட்சி 
மு்்றயின் அம்சஙகள்
• ப்லமான மத்திய அரசு
• மாநி்ல அரசின் மீது மத்திய அரசின் ஆளுனம
• ஒற்னற அரசனமப்பு
• அரசிய்லனமப்பின் ்நகிழவுத்தன்னம.
• மாநி்லஙகளின் சமமற்ற பிரதிநிதித்துவம்.
• அவசரகா்ல ஏற்பாடுகள்
• ஒற்னறக குடியுரினம
• ஒருஙகினணககப்பட்ட ஒற்னற நீதித்துனற
• அகி்ல இந்தியச தசனவகள்
• ஆளுநரகள் மத்திய அரசினால நியமிககப்படுதல.

4.2.2  கூட்ைாட்சி மு்்ற ஆட்சி
ததசிய அரசுககும் பிராந்திய அரசுககும் 

இனடயில இருககும் உறவின் அடிப்பனடயித்லதய 
ஒற்னற ஆட்சி முனற என்றும் கூட்டாட்சி முனற 
என்றும் அரசு வனகப்படுத்தப்படுகிறது. 

அரசிய்லனமப்பு சட்டத்தின்படி ததசிய அரசும் 
பிராந்திய அரசுகளும் தஙக்ளது அதிகாரஙகன்ளப் 
பகிரந்து அவரவர எலன்லககு உட்பட்டு சுதந்திரமாகச 
்சயலபடுவது கூட்டாட்சி முனற ஆட்சியாகும். ஐககிய 
அ்மரிகக நாடுகள், சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திதரலியா, 

கனடா, ரஷயா, பிதரசில, அர்ஜன்டினா ஆகிய 
நாடுகள் கூட்டாட்சி முனறனய ்காணடனவ. 
கூட்டாட்சி முனறயில ததசிய அரனச  னமய அரசு 
அல்லது மத்திய அரசு என்றும் பிராந்திய அரனச 
மாநி்ல அரசு அல்லது மாகாண அரசு என்றும் 
அனைககின்றனர.
கூட்ைாட்சி மு்்றயின் நி்்றகள் 
• உள்ளூர சுய ஆட்சி மற்றும் ததசிய 

ஒருனமப்பாட்டுககு இனடதய சமரசம் ஏற்படுத்துதல
• மத்திய மாநி்ல அரசுகளுககு இனடயி்லான 

அதிகாரப் பகிரவு,  நிரவாகத் திறன்கள் தமம்பட 
வழிவகுககிறது.

• மிகப் ்பரிய நாடுகள் ததான்றுவதற்கு வழி 
்சய்கிறது.

• அதிகாரம் பகிரந்து அளிககப் படுவதால மத்திய 
அரசின் சரதிவதிகாரப் தபாகனகத் தடுககிறது.

• மிகப்்பரிய நாடுகளுககுப் ்பாருத்தமானது
• ்பாரு்ளாதார மற்றும் பணபாட்டு 

முன்தனற்றஙகளுககு நன்னம அளிககிறது.

கு்்றகள்
• ஒற்னறயாட்சி முனறதயாடு ஒப்பிடும்தபாது 

கூட்டாட்சி முனற ப்லவீனமானது.
• கூட்டாட்சி முனற அதிக ்ச்லவினம் ்காணடது.
• பிராந்திய தபாககுகள்தான் ்பாதுவாக 

காணப்படும்.
• நிரவாகச சமநின்லயில குனறபாடுகள்.
• ததசிய ஒருனமப்பாட்டிற்கு அசசுறுத்தல
• அதிகாரப் பகிரவில மத்திய மாநி்ல அரசுகளுககு 

இனடதய முரணபாடு உருவாகிறது.
• இரட்னடக குடியுரினம.
• மாறிவரும் ததனவகளுககு ஏற்ப மாற்றி 

அனமகக இய்லாது திடமான அரசிய்லனமப்பு.
• ்வளியுறவுக ்காள்னககளில சி்ல தநரஙகளில 

மாநி்ல அரசுகள் தனடகன்ள ஏற்படுத்துகின்றன.

ஒற்்றயாட்சி மு்்ற மைறறும் கூட்ைாட்சி மு்்றகளுககு இ்ைவயயான வேறுபாடுகள்

ஒற்்றயாட்சி மு்்ற கூட்ைாட்சி மு்்ற
ஒதர்யாரு அரசு அல்லது துனணக குழுககள் இரணடு நின்லயில அரசாஙகம்
்பரும்பாலும் ஒதர குடியுரினம இரட்னடக குடியுரினம
துனணக குழுககள் தன்னிசனசயாகச ்சயலபட 
இய்லாது

கூட்டாட்சியின் குழுககள் மத்திய அரசுககு 
உட்பட்டனவ

அதிகாரப் பகிரவு இலன்ல அதிகாரப் பகிரவு
னமயப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரம் அதிகாரப் பரவல
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இந்திய அரசியல்மைப்பில் கூட்ைாட்சி மு்்றயின் 
அம்சஙகள்
• இரட்னட அரசாஙகம்
• எழுதப்பட்ட அரசிய்லனமப்பு
• அதிகாரப் பகிரவு
•  அரசியல அனமப்பின் உயர அதிகாரம்
• நாட்டின் உசசபட்ச சட்டமாக அரசிய்லனமப்புச 

சட்டம் வி்ளஙகுகிறது.  மத்திய மாநி்ல அரசுக்ளால 
இயற்றப்படும் சட்டஙகள் அதன் விதிகளுககு 
உட்பட்டு அனமதல தவணடும். 

• ்நகிழும் தன்னமயற்ற அரசியல அனமப்பு
• சுதந்திரமான நீதித்துனற
• இரணடு அனவ ஆட்சி.
4.2.3  �ாைாளுமைன்்ற ஆட்சி மு்்ற

நவீன மகக்ளாட்சி முனறகன்ளப் 
நாடாளுமன்றப் ஆட்சி முனற அதிபர மகக்ளாட்சி 
முனற என இருவனகக்ளாகப் பிரிகக்லாம்.  
நிரவாக மற்றும் சட்டமன்ற அனமப்புகளுககு 
இனடதய உள்்ள ்தாடரபின் தன்னமனயப் 
்பாறுத்து அரசுகள் இவவிரு வனகக்ளாகப் 
பிரிககப்படுகின்றன. 

நாடாளுமன்ற ஆட்சி முனறயில சட்டமன்றத்தில 
்காள்னககள் மற்றும் ்சயலகளுககு 
நிரவாகத்துனற ்பாறுப்தபற்கிறது. 

நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுனற அனமசசரனவ 
அரசாஙகம் அல்லது ்பாறுப்பு அரசாஙகம் அல்லது 
்வஸ்ட் மினிஸ்டர அரசாஙக மாதிரி எனப் பலதவறு 
்பயரகளில அனைககப்படுகிறது. இவவனக 
ஆட்சிமுனற பிரிட்டன், ஜப்பான், கனடா, இந்தியா 
தபான்ற நாடுகளில காணப்படுகிறது.

�ாடுகள் �ாைாளுமைன்்றஙகளின் 
தபயர்கள்

இஸ்தரல ்க்னஸட்
்ஜரமனி பந்்தஸ்டாக
்டன்மாரக தபாகடிங
நாரதவ ஸ்டாரடிங
ஐககிய அ்மரிகக நாடுகள் காஙகிரஸ்
ஜப்பான் டயட்
பிரிட்டன் பாரலி்மன்ட்

�ாைாளுமைன்்ற ஆட்சி மு்்றயின் அம்சஙகள்
• ்பயர்ளவில மற்றும் உணனமயான நிரவாகிகள்
• ்பரும்பான்னம கட்சி ஆட்சி
• கூட்டுப் ்பாறுப்புணரவு
• இரட்னட உறுப்பினர
• பிரதம மந்திரியின் தன்லனம

�ாைாளுமைன்்ற ஆட்சி மு்்ற நி்்றகள்
• சட்டமன்றம் மற்றும் நிரவாகத் துனறககு 

இனடயி்லான இணககம்
• ்பாறுப்பான அரசாஙகம்
• சரவாதிகாரத்னதத் தடுககிறது
• பரவ்லான பிரதிநிதித்துவம்

கு்்றகள்
• நின்லயற்ற அரசாஙகம்
• ்தாடரசசியற்ற ்காள்னககள்
• அனமசசரனவயின் சரவாதிகாரம்
• அதிகாரஙகன்ளப் பிரிப்பதில உள்்ள சிககலகள்

4.2.4 அதிபர் மைககாளட்சி மு்்ற
அதிபர மககா்ளட்சி முனற என்பது சட்ட 

மன்றத்திற்க ் பாறுப்பில்லாததாகவும் நாடாளுமன்றம் 
அற்றதாகவும் நின்லத்த நிரவாக அற்றதாகவும் 
நின்லத்த நிரவாக அனமப்பு உனடயதாகவும் 
இருககும்.  அதிகாரப் பகிரவு ்காள்னகயின் 
அடிப்பனடயில அனமககப்பட்ட இவவரசு முனற 
அ்மரிககா, பிதரசில, இரஷயா, இ்லஙனக தபான்ற 
நாடுகளில நனட முனறயில உள்்ளது.  

அதிபர் மைககளாட்சியின் அம்சஙகள்
அரசின் தன்லவர என்பது ஒரு ் பயர்ளவிற்கான 

பதவியாகும். 
அதிபர வாககா்ளர மன்றத்தினால 

ந ா ன் க ா ண டு க ளு க ் க ா ரு  மு ன ற 
ததரந்்தடுககப்படுகிறார.

அதிபர ஆட்சியில அனமசசரனவனயக "கிசசன் 
தகபினட்" என்று அனைககிறாரகள். 

அரசின் சட்டமன்ற, நிரவாகத்துனற மற்றும் 
நீதித்துனற அதிகாரஙகள் மூன்றும் தனியாக 
பிரிககப்பட்டு சுதந்திரமாக இயஙகும் அனமப்புக்ளாகும். 

அதிபர் மைககளாட்சி ஆட்சி மு்்றயின் நி்்றகள்
• ஜனநாயகமானது
• அதிபரின் முனறயான கட்டுப்பாடு
• முடி்வடுத்தன்ல தமம்படுத்துதல
• மாகாண அரசாஙகம்.

கு்்றகள்
• சரவாதிகாரமாகச சினதயும் வாய்ப்பு
• நிரவாக மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு இனடயி்லான 

இணககமற்ற உறவு
• சட்டமன்றம் மற்றும் நிரவாகக குழுவுககு 

இனடயி்லான நலலுறவின்னம
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அதிபர் மைககளாட்சி மு்்ற �ாைாளுமைன்்றஆட்சி மு்்ற
குடியரசுத்தன்லவர மகக்ளால தநரடியாகத் 
ததரந்்தடுககப்படுகிறாரகள்

்பரும்பான்னம ்பற்ற கட்சியின் தன்லவர பிரதம 
மந்திரியாவார

அதிபதர அதிகாரம் பனடத்தவர மத்திய சட்டமன்றம் அதிகாரம் பனடத்தது

அதிகாரப் பிரிவினன அதிகாரப் பிரிவினன னமயப்படுத்தப் படாமல இருப்பது

சுதந்திரமாகச ்சயலபடும் பிரிவுகள் தனித்தனியான சாரபுனடய ்சயலபாடுகன்ளக ்காணட 
பிரிவுகள்

மாகாணத்தின் தன்லவர அதிபர ஆவார அரசின் தன்லவர – குடியரசுத் தன்லவர

அரசாஙகத்தின் தன்லவரும் அதிபதர அரசாஙகத்தின் தன்லவர - பிரதம அனமசசர

தனிநபர தன்லனம கூட்டுத் தன்லனம

மகா சனபயின் ்சயலகளுககு அதிபர 
்பாறுப்னப ஏற்க மாட்டார.

கூட்டு மற்றும் தனித்தனியான ்பாறுப்புகள்.

�ாைாளுமைன்்ற மைறறும் அதிபர் மைககளாட்சி இ்ையிலான வேறுபாடுகள்

இந்திய மைத்திய, மைாநில அரசுகளுககு இ்ைவய உள்ள உ்றவு
இந்திய நாடு,  இந்திய அரசிய்லனமப்பில குறிப்பிடப்பட்டுள்்ள வழி முனறகளுககு உட்பட்டு மத்திய, 

மாநி்ல அரசுகளுககினடதய அதிரஙகன்ள பகிரந்து ்காள்ளும்  மாநி்லஙகளின் கூட்டனமப்பு ஆகும். 
மத்திய மாநி்ல அரசுகளுககு இனடதய அதிகாரஙகள் பகிரந்து ்காள்்ளப் பட்டாலும் அனனத்து 
விவகாரஙகளிலும் முடி்வடுப்பது மத்திய அரதச ஆகும். மத்திய மாநி்ல அரசுகளுககு இனடதயயான 
உறவு என்பது:

1. சட்ட மன்ற உறவுகள் (பிரிவுகள் 245 முதல 255 வனர)

2. நிரவாக  உறவுகள் (பிரிவுகள் 256 முதல 263 வனர)

3. நிதி உறவுகள் (பிரிவுகள் 268 முதல 294 வனர)

மத்திய மாநி்ல அரசுகள் சட்டஙகள் இயற்றும் அதிகாரம் பனடத்தனவ.  ஆனாலும் அதிகாரஙகள் 
தவறுபடுகின்றன. சி்ல குறிப்பிட்ட துனறகளுககு சட்டமியற்றும் அதிகாரம் மத்திய அரசாஙகத்திடம் 
உள்்ளது.  இத்துனறகள் மத்தியப் பட்டியலில இடம் ்பற்றுள்்ளன.  சி்ல துனறகளுககு சட்டமியற்றும் 
அதிகாரம் மாநி்ல அரசாஙகத்திற்கு உள்்ளது.  அத்துனறகளுககான சட்டஙகன்ள அந்தந்த மாநி்ல 
அரசுகத்ள இயற்றிக ்காள்ளும்.   இனவ மாநி்லப்பட்டியல எனப்படுகிறது. சி்ல துனறகளுககு மத்திய 
அரசும் மாநி்ல அரசும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் ் பற்றுள்்ளன.  இனவ ் பாதுப்பட்டியல எனப்படுகிறது.

மைத்திய பட்டியல்: மத்தியப் பட்டியலில 100 துனறகள் உள்்ளடஙகியுள்்ளது . ்வளியுறவுத் துனறகள், 
பாதுகாப்பு, ஆயுதப்பனடகள், ்தான்ல்தாடரபு, தபால மற்றும் தந்தி, மாநி்லஙகளுககினடயி்லான 
வியாபாரம் மற்றும் வணிகம்.

மைாநிலப் பட்டியல்: மாநி்லப் பட்டியல 61 துனறகன்ளக ்காணடுள்்ளது. மாநி்லத்தின் ்பாது ஒழுஙகு, 
காவல துனற, நீதித்துனற நிரவாகம், சினறத்துனற, உள்்ளாட்சி அனமப்புகள்,  விவசாயம் தபான்றனவ.
்பாதுப் பட்டியல: ்பாதுப்பட்டியல 52 துனறக்ளாக உள்்ளன.   குற்றவியல மற்றும் சிவில 
நனடமுனறகள், திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து, ்பாரு்ளாதாரம் மற்றும் சிறப்புத் திட்டமிடல, 
்சய்தித்தாள், புத்தகஙகள் மற்றும் அசசகஙகள், மககள் ்தானக கட்டுப்பாடு ஆகியன.

9th Civics Unit_4.indd   286 2/10/2020   11:03:46 AM



287 4. அரசாஙகஙகளின் வனககள்

தமைாத்த வதசிய மைகிழச்சி (Gross National 
Happiness GNH)

்மாத்த ததசிய மகிழசசி என்பது  தற்தபாது 
வ்ளரந்து வரும் ஓர தத்துவமாகும். இது ஒரு 
குறிப்பிட்டநாட்டில உள்்ள ்மாத்த மகிழசசினயக 
குறிககும் ஒரு குறியீடு ஆகும். பூட்டான் அரசின் 
அரசனமப்பில இடம் ்பற்றுள்்ள இககருத்து 
ஜுன்ல 18, 2008ல நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டது. 

்மாத்த ததசிய மகிழசசி என்னும் பதத்னதப் 
பூட்டானின் நான்காம் அரசரான ஜிகதம சிஙகிதய 
வான்சுக அவரக்ளால 1970 இல 
உருவாககப்பட்டது. ்மாத்த ததசிய மகிழசசி 
நின்லயான மற்றும் சமமான சமூக ்பாரு்ளாதார 
வ்ளரசசி, சுற்றுசசூைல பாதுகாப்பு,  மற்றும் 
ஊககுவிப்பு, பணபாடு மற்றும் நல்ல ஆட்சி 
ஆகியவற்னற னமயக கருத்தாகக 
்காணடுள்்ளது.

இயற்னக மற்றும் பாரம்பரிய 
மதிப்புகளுககினடதய இனசனவ வலியுறுத்தும் 
வனகயில மககளினடதய கூட்டு மகிழசசினய 
ஏற்படுத்துவது அரசின் இ்லககாக இருகக 
தவணடும்.

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. ________, ________ ஆகியனவ ஒற்னற ஆட்சி 
முனறககான உதாரணஙக்ளாகும்.

2. பாராளுமன்ற ஆட்சி முனற ________ என்றும் 
அனைககப்படுகின்றது.

3. பாராளுமன்ற ஆட்சிமுனறயில ்பரும்பான்னம 
்பற்ற கட்சியின் தன்லவர ________ ஆவர.

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக

எண நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் 
்பயர

1. அ்மரிகக ஐககிய 
நாடுகள்

________

2. நாரதவ ________
3. ________ ஃதபாகடிங

III. வேறுப்படுத்துக.
1. ஒற்னறயாட்சி முனற மற்றும கூட்டாட்சி முனற.
2. நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுனற மற்றம் அதிபர 

மகக்ளாட்சி.

IV. சுருககமைாக வி்ையளி

1. ஒற்னறயாட்சி முனற

V. கீழககணை வினாககளுககு வி்ையளி

1. அரசனமப்பின் வனககன்ளப் பட்டியலிடுக.
2. கூட்டாட்சி முனறயின் நினறகள் யானவ?
3. ஒற்னறயாட்சி முனறககும் கூட்டாட்சி 

முனறககும் இனடதய உள்்ள தவறுபாடுகனற 
எழுதுக.

VI. விரிோன வி்ையளி

1. ஒற்னறயாட்சி முனறயின் நினறகன்ள விவரி.
2. அதிபர மகக்ளாட்சி முனற பற்றிக குறிப்பு 

வனரக. தமலும் அதிபர மகக்ளாட்சி  முனறககும் 
நாடாளுமன்ற மகக்ளாட்சி முனறககும் உள்்ள 
தவறுபாட்டினன எழுதுக.

வமைறவகாள் நூல்கள்

1. Vijayaragavan, Political Thought, New Delhi, 

Sterling Publications

2. D.d.basu, Introduction To The Constitution Of 

India, New Delhi, Lexisnexis

3. R.c.agarwal, Political Theory, New Delhi, 

S.chand

4. The Oxford Hand Book Of 'The Indian 

Constitution'

5. Anup Chand Kapur, Principles Of Political 

Science, New Delhi, S.chand

�� அரசாஙகம் என்பது அரசின் ் சயலபாடுகன்ளச 
்சயலபடுத்தும் அனமப்பாகும்.

�� சட்டமன்றம், நிரவாகம், நீதித்துனற 
தபான்றனவ அரசின் உறுப்பு அனமப்பாகும்.

�� ஒற்னற ஆட்சி முனற, கூட்டாட்சி ஆட்சி முனற, 
நாடாளுமன்ற ஆட்சி முனற மற்றும் அதிபர 
ஆட்சிமுனற தபான்றனவ முககிய அரசாஙக 
அனமப்புக்ளாகும்.

�� இந்தியாவில நாடாளுமன்ற ஆட்சி முனற 
நனடமுனறப்படுத்தப்படுகிறது.

�� முடி்வடுத்தல மற்றும் அவற்னற 
நனடமுனறப்படுத்தும் ்சயலமுனறதய ஆட்சி 
எனப்படுகிறது. 

மீள்பார்்ே

 பயிறசி 
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5

அலகு

��இந்தியாவின் விடுதன்லககு முன்பும், பின்பும் உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் 
வ்ளரசசியினனப் பற்றி புரிந்து ்காள்்ளல

��ஊரக மற்றும் நகரப்புற உள்்ளாட்சி அனமப்புகன்ளப் பற்றி அறிந்து ்காள்்ளல
��இந்தியாவில பஞசாயத்து ராஜ் அனமப்பின் இயலபு மற்றும் அதன் ்சயலபாடுகள் 

குறித்து கற்றல
��1992ஆம் ஆணடு அரசிய்லனமப்பு திருத்தச சட்டஙகள் 73 மற்றும் 74 

ஆகியவற்னறப் பற்றிப் புரிந்து ்காள்்ளல
��தமிழநாட்டில உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் ததான்றிய வர்லாறு பற்றியும் அவற்றின் வ்ளரசசி குறித்தும் 

அறிந்து ்காள்்ளல

கற்றல் வ�ாககஙகள் 

 5.1  உள்ளாட்சி அ்மைப்பு - விளககம்
ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு கிராமம், சிறிய நகரம் 

அல்லது மாநகரம் தபான்ற சிறிய சமூகத்தினன 
நிரவாகம் ்சய்யும் அனமப்புகத்ள உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகள் எனப்படுகின்றன. உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகள் மககளுககு ்நருககமாகவும், 
அன்றாடத் ததனவகன்ளப் பூரத்தி ்சய்யும் 
விதமாகவும், அடிமட்டத்திலிருந்து ் சயலபடுகின்றன. 
உள்்ளாட்சி அனமப்பின் உறுப்பினரகள் உள்ளூர 
மகக்ளால ததரந்்தடுககப்படுகின்றனர. 

இவவனமப்புகள் உள்ளூர ததனவகன்ள 
தம்லாணனம ் சய்கின்றன. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் 
உள்ளூர சமூகத்திற்குப் பணியாற்றுவதுடன், 
தன்னாட்சிக குடியரசுககும் கருவியாகச 
்சயலபடுகின்றன. 

 5.2  ேரலாறறுப் பின்னணி
உள்்ளாட்சி அனமப்பு இந்தியாவில 

்தான்று்தாட்டு காணப்படும் கருத்துரு ஆகும். இது 
பிற்கா்லச தசாைரகள் அல்லது தஞனச தசாைப்தபரரசு 
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கா்லத்தில உசசநின்லனய அனடந்தது. ்ம்ளரியப் 
தபரரசு கா்லத்திலும் உள்்ளாட்சி அனமப்புகன்ளப் 
பற்றிய ஆவணக குறிப்புகள் உள்்ளன. பணனடய 
இந்தியா முழுவதும் உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் பல 
தவறுபட்ட அம்சஙகளுடன் காணப்பட்டன. 
இனடககா்லத்தில நி்லபிரபுவத்துவத்தின் 
முனறயின் தாககத்தால, உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் 
முககியத்துவம் குனறந்தது. ரிப்பன் பிரபுவின் 
1882ஆம் ஆணடு தீரமானத்தின்படி, தமற்கத்திய 
நாடுகளின் மகக்ளாட்சி முனறயின் அடிப்பனடயில 
19ஆம் நூற்றாணடின் கால இறுதியில 
இவவனமப்புகள் இந்தியாவில புத்துயிர ்பற்றன. 
நவீன உள்்ளாட்சி அனமப்புகளுககு 
அடித்த்ளமிட்டதால ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகளின் தந்னத’ என அனைககப்படுகிறார.

1935 இந்திய அரசு சட்டம், மாகாணஙகளில 
தன்னாட்சினய அறிமுகப்படுத்தியது. இசசட்டம் 
1937இல நனடமுனறககு வந்தது. காஙகிரஸ் ஆட்சி 
அனமத்த மாகாணஙகளில, ஊரக வ்ளரசசிககுச 
சிறப்பு கவனம் அளிககப்பட்டது. பஞசாயத்து ராஜ் 
அனமப்புகள் கிராமஙகளிலிருந்து நகரஙகள் வனர 
கட்டனமககப்பட தவணடும் என்பது காந்தியடிகளின் 
திட்டஙகளின் ஒரு முககியக கூறாக இருந்தது.

இந்திய விடுதன்லககுப் பின்பு, இந்திய 
அரசனமப்பினன உருவாககியவரகள் 
காந்தியடிகளின் கிராம தன்னாட்சிக 
்காள்னகயினனப் ்பரிதும் கவனத்தில ்காணடு 
்சய்லாற்றினர. கிராமஙகள் நினறந்த இந்தியாவில, 
கிராம ஊராட்சிகளின் உருவாககம் ஒரு சமூக 
இயககமாகதவ அனமந்தது. விடுதன்லப் 
தபாராட்டத்தின்தபாது பஞசாயத்து மறுசீரனமப்பு 
என்பது மககளுககு நம்பிகனகனய ஊட்டியது.

உள்்ளாட்சி அனமப்புகன்ள 
நனடமுனறப்படுத்துவதில இருந்த சி்ல 
தனடகன்ள 1882 ஆம் ஆணடு அவர இயற்றிய 
தீரமானத்தின் மூ்லம் அகற்ற முயன்றார. 
கிராமப்புற மற்றும் 
நகரப்புறஙகளில உள்்ள 
அ ன ம ப் பு க ளு க கு ம் 
த த ர ந் ் த டு க க ப் ப ட் ட 
மககளுககும் அதிக 
அதிகாரஙகன்ளயுனடய 
உள்்ளாட்சி நிரவாக 
உரினமகன்ள வைஙகும் 
விதமாக ரிப்பன் 
்தாடரசசியான ப்ல 
சட்டஙகன்ள ஏற்படுத்தினார.

ரிப்பன் பிரபு

 5.3   இந்திய விடுத்லககுப் பின் 
உள்ளாட்சி அ்மைப்புகள்

உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் என்ற முனறயின் 
கருத்துருவாககம், 1957ஆம் ஆணடு முதல 
1986ஆம் ஆணடு வனர, நான்கு முககிய 
குழுககளின் உருவாககம் மற்றும் அவற்றின் 
முயற்சியினால நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டது. சமூக 
அபிவிருத்தி திட்டம் (1952) மற்றும் ததசிய நீட்டிப்பு 
தசனவ (1953) ஆகியன, 1957ஆம் ஆணடின் 
பஞசாயத்து ராஜ் சட்டத்திற்கு அடிப்பனடயாகத் 
திகழந்தன. 
73 மைறறும் 74 ேது அரச்மைப்பு திருத்தச் 
சட்ைஙகளின்(1992) சி்றப்பம்சஙகள்

 ¾ ஊராட்சி மற்றும் நகராட்சிகள் ‘உள்்ளாட்சி 
அனமப்பு’ நிறுவனஙக்ளாகச ்சயலபடும்.

 ¾ குடியரசு அனமப்பின் அடிப்பனட அ்லகுகள்: 
வாககா்ளரக்ளாகப் பதிவு ்சய்யப்பட்டுள்்ள 
உரிய வயதுனடதயானரக ்காணட கிராம 
சனபகள் (கிராமஙகள்) மற்றும் பகுதி குழுககள் 
(நகராட்சிகள்) ஆகியன. 

 ¾ கிராமஙகள் இனடயில காணப்படும் வட்டாரம் / 
வட்டம் / மணட்லம் மற்றும் மாவட்ட அ்ளவில 
ஊராட்சிகள் என மூன்றடுககு முனறயில 
்சயலபடுகின்றன. இரணடு மிலலியனுககும் 
குனறவான மககள் ்தானகனய உனடய சிறு 
மாநி்லஙகளில பஞசாயத்துககள் இரணடடுககு 
முனறயில இயஙகுகின்றன.

 ¾ தநரடித் ததரதலின் மூ்லம் அனனத்து அ்ளவிலும் 
இடஙகள் நிரப்பப்படுகின்றன.

 ¾ அனனத்து அ்ளவு நின்லகளில பஞசாயத்து 
தன்லவரகளுககான இடஙகளில பட்டியல 
இனத்தவர மற்றும் பைஙகுடியினர 
ஆகிதயாருககு, மககள்்தானக விகிதாசசார 
அடிப்பனடயில இட ஒதுககீடு அளிககப்படும்.

ரிப்பன் பிரபு
1882ஆம் ஆணடு உள்்ளாட்சி அனமப்புகன்ள 

அறிமுகம் ்சயததன் மூ்லம் இந்தியரகளுககு 
சுதந்திரத்தின் சுனவனய அறிமுகப்படுத்தியவர 
ரிப்பன் பிரபு ஆவார. 

இந்தியாவில நிரவாகத்னத தாரா்ளமயம் 
ஆககும் சி்ல நடவடிகனககன்ள ரிப்பன் 
தமற்்காணடார. நிரவாகத்னத பரவ்லாகக 
தவணடும் என்பதற்காகதவ உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகன்ள அவர முனறப்படுத்தினார.
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 ¾ ்பணகளுககு மூன்றில ஒரு பஙகு இட ஒதுககீடு 
வைஙகப்பட்டுள்்ளது. பட்டியல இனத்தவர 
மற்றும் பைஙகுடியினருககான ஒதுககீட்டில 
்பணகளுககும் மூன்றில ஒரு பஙகு இட 
ஒதுககீடு அளிககப்பட்டுள்்ளது. எல்லா அ்ளவு 
நின்லகளிலும் தன்லவரகள் பதவிககு மூன்றில 
ஒரு பஙகு இடம் ்பணகளுககு 
ஒதுககப்பட்டுள்்ளது.

 ¾ ஒதர மாதிரியான ஐந்தாணடு பதவிககா்லம் 
மற்றும் பதவிககா்லம் நினறவனடயும் 
முன்பாகதவ ததரதலகள் நடத்தப்்பற்று, புதிய 
அனமப்புகள் உருவாககப்படுதல தவணடும். 
ஆட்சி கன்லககப்பட்டால, ஆறு மாதஙகளுககுள் 
ததரதல நடத்தப்படுதல தவணடும்.

அேசா� ேம�தா �� (1977 -1978)

இர�� அ��� �ைற ம��� அர�ய� 
க��க� அைன	� �ைல	 ேத�த�க��� 
ப��ெபற ேவ���.

ப�வ
�ரா� ேம�தா �� (1957)

� � அ��� பசாய	� அைம�� – �ராம 
அள�� �ராம ஊரா��க�, (ேநர�	 ேத�த�) 
வ�டார அள�� பசாய	� ச��, மாவ�ட 
அள�� ��லா ப�ஷ	� (மைற�க	 ேத�த�)

�.�.ேக. ரா� �� (1985)

��ட���வா� �ய��க�ப�த�.
‘ேவர�ற ��க�’(grass without roots).

எ�.எ�. ��� �� (1986)

73 ம��� 74வ� -அரசைம�� 
�«	த¬ ச�ட�க�, 1992.

குழுககளும் பரிந்து்ரகளும்

1994 தமிழ�ாடு பஞசாயத்து ராஜ் சட்ைத்தின் 
சி்றப்பம்சஙகள் 

1994ஆம் ஆணடு நனடமுனறப்படுத்தப்பட்ட 
உள்்ளாட்சி அனமப்புகளுககான ஒரு புதிய சட்டத்தின் 
அடிப்பனடயில, புதிய பஞசாயத்து ராஜ் அனமப்பு 
்சயலபடுத்தப்பட்டது. அதன் சிறப்பம்சஙக்ளாவன: 
(அ) மூன்று அடுககு அனமப்பு (ஆ) கிராம சனப  
(இ) ததரதல ஆனணயத்தினன நிறுவுதல  
(ஈ) நிதி ஆனணயத்தினன நிறுவுதல (உ) மககள் 
்தானகககு ஏற்ற விகிதத்தில பட்டியல இனத்தவர 
மற்றும் பைஙகுடியினர ஆகிதயாருககு இட ஒதுககீடு 
(ஊ) ்பணகளுககு மூன்றில ஒரு பஙகு இட ஒதுககீடு 
மற்றும் (எ) மாவட்ட திட்டககுழுககன்ள அனமத்தல.

 5.3  கிராமை ஊராட்சி
கிராமஙகளில ்சயலபடும் உள்்ளாட்சி 

அனமப்புகள், கிராம ஊராட்சி என்று 
அனைககப்படுகின்றன.  தன்லவர மற்றும் பகுதி 
உறுப்பினரகள் மகக்ளால தநரடியாகத் 
ததரந்்தடுககப்படுகின்றனர.  (18வயது 
பூரத்தியனடந்ததார) அவரக்ளது பணிககா்லம் 5 
வருடஙகள் ஆகும்.  கிராம ஊராட்சியின் ஆய்வா்ளராக 
மாவட்ட ஆட்சியர ்சயலபடுகின்றார. ஐநூறுககும் 
தமற்பட்ட மககள்்தானகனயக ்காணடுள்்ள 
ஒவ்வாரு கிராமமும் கிராம ஊராட்சியாக 
உருமாறியுள்்ளது.
கிராமை ஊராட்சியின் தசயல்பாடுகள்
• குடிநீர வைஙகுதல
• ்தருவி்ளககுகன்ளப் பராமரித்தல
• சான்லகன்ளப் பராமரித்தல
• கிராம நூ்லகஙகன்ளப் பராமரித்தல
• சிறிய பா்லஙகன்ளப் பராமரித்தல
• வீட்டுமனனகளுககு அனுமதி அளித்தல
• வடிகால அனமப்புககன்ளப் பராமரித்தல
• ்தாகுப்பு வீடுகன்ளக கட்டுதல
• ்தருககன்ளச சுத்தம் ்சய்தல
• இடுகாடுகன்ளப் பராமரித்தல
• ்பாதுககழிப்பிட வசதிகன்ளப் பராமரித்தல

விருப்பப் பணிகள்
1994ஆம் ஆணடு நனடமுனறககு வந்த 

தமிழநாடு உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் சட்டம் 
கீழககணட விருப்ப ்சயலபாடுகன்ள உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகளின் மூ்லம் நனடமுனறப்படுத்தியது.
• கிராமஙகளிலுள்்ள ்தரு வி்ளககுகன்ளப் 

பராமரித்தல
• சந்னதகன்ளயும் திருவிைாககன்ளயும் நடத்துதல
• மரஙகன்ள நடுதல
• வின்ளயாட்டு னமதானஙகன்ளப் பராமரித்தல
• வணடிகள் நிறுத்தப்படும் இடஙகளில உள்்ள 

வாகனஙகள், இனறசசி கூடஙகள் மற்றும் 
காலநனடகளின் ்காட்டனக ஆகியவற்னறப் 
பராமரித்தல

• ்பாருட்காட்சிகள் நனட்பறும் இடஙகன்ளக 
கட்டுப்படுத்துதல

ேருோய
மூன்றடுககு அனமப்பு உள்்ள ஊரக உள்்ளாட்சி 

அனமப்பில கிராம ஊராட்சி மட்டுதம வரி விதிககும் 
அதிகாரத்னதப் ்பற்றுள்்ளது.
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தமிழ�ாட்டில் உள்ளாட்சி அ்மைப்புகளில் ேரலாறறுத் ததாைககம் மைறறும் ேளர்ச்சி
காஞசிபுரம் மாவட்டத்திலுள்்ள உத்திரதமரூர கல்வட்டுகளில காணப்படுகின்ற 

ஆதாரஙகளின்படி, உள்்ளாட்சி அனமப்புகளில தமிழநாடு ஒரு நீணட 
வர்லாற்றினனக ்காணடதாக அறியப்படுகின்றது. அககா்லத்தில தமிழநாடு 
ப்ல கிராம குடியாட்சினயக ்காணட நி்லமாக வி்ளஙகியது. ப்ல சமூகக 
குழுககள் தஙக்ளது பகுதி தமம்பாட்டிற்காக பலதவறு நடவடிகனககளில 
ஈடுபட்டனர. பத்து மற்றும் பதிதனாறாம் நூற்றாணடுகளில நனட்பற்ற 
தசாைரக்ளது ஆட்சிக கா்லத்தில, இந்த முனற உசசநின்லனய அனடந்தது. 
கிராம சனபகள் வரி விதித்தன; சமூக வாழவினன தமம்படுத்தின; 
தஙக்ளது குறிப்பிட்ட பகுதியில நீதினயயும் நின்லநாட்டின. இந்தக கிராம 
சனபகள் தசாை அரசரகளுடன் வலினமயான உறவுகன்ளக 
்காணடிருந்தனர. கிராம சனபயின் உறுப்பினரகன்ளத் ததரந்்தடுகக 
‘குடதவான்ல முனற’ என்ற இரகசிய ததரதல முனற புைககத்தில இருந்தது. 

தசாைரகளின் வீழசசிககுப் பிறகு, கிராம தன்னாட்சி 
சரியவும், நி்லப்பிரபுககளின் னமயப்படுத்தப்பட்ட நிரவாக 
முனற தமத்லாஙகவும் ்தாடஙகியது. இம்முனற, 
ஆஙகித்லய கா்லனி ஆதிகக ஆட்சி உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகன்ள அவரகளுககு ஏதுவாக 
இருககும் விதமாக அறிமுகம் ்சய்யும் வனர 
்தாடரந்தது.

சுதந்திர இந்தியாவில, ஜனநாயக 
பரவ்லாககத்தின் முதல சட்டமாக,   1950 

இல மதராஸ் கிராம பஞசாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 1957, உள்ளூர 
நிரவாக சீரதிருத்தஙகள் ்தாடரபாக ்வளியான விவரஙகளின் 
்தாடரசசியாக , 1958ல மதராஸ் பஞசாயத்து சட்டமும், மதராஸ் மாவட்ட 
வ்ளரசசி கவுன்சில சட்டமும் இயற்றப்பட்டன.

சரியவும், நி்லப்பிரபுககளின் னமயப்படுத்தப்பட்ட நிரவாக 
முனற தமத்லாஙகவும் ்தாடஙகியது. இம்முனற, 
ஆஙகித்லய கா்லனி ஆதிகக ஆட்சி உள்்ளாட்சி 
அனமப்புகன்ள அவரகளுககு ஏதுவாக 
இருககும் விதமாக அறிமுகம் ்சய்யும் வனர 

ேரிகள்
• ்சாத்து வரி
• ்தாழில வரி
• வீட்டு வரி
• குடிநீர இனணப்புககான கட்டணம்
• நி்ல வரி
• கனடகள் மீது விதிககப்படும் வரிகள்

உனது கிராமத்திலுள்்ள உள்்ளாட்சி அனமப்பு 
அலுவ்லகத்திற்குச ்சன்று அஙகு விதிககப்படும் 
வரிகள் பற்றி அறிக.

கிராமை ச்ப கூட்ைஙகள் 
ஒவ்வாரு ஊராட்சியிலும், அவவூராட்சி அதிகார 

எலன்லககு உள்த்ள வசிககும் மககத்ள கிராம சனப 
உறுப்பினரக்ளாக இருப்பர. ஊராட்சித் தன்லவர 
கூட்டஙகளுககுத் தன்லனம தாஙகுவார. கிராம சனப 
கூட்டஙகளில, வரவு ்ச்லவு கணககுகளும், 
திட்டஙகளினால பயனனடந்ததார பற்றியும் 
க்லந்துனரயாடப்படும். 

கிராமை ச்ப

ஒரு ேருைத்தில் �ான்கு மு்்ற கிராமை ச்ப 
கூட்ைஙகள் �ைத்தப்படும். 

1. சனவரி 26 – குடியரசு தினம் 

2. தம 1 – உனைப்பா்ளர தினம்

3. ஆகஸ்ட் 15 – சுதந்திர தினம்

4. அகதடாபர 2 – காந்தி பிறந்த தினம்

9th Civics Unit_5.indd   291 2/10/2020   11:04:36 AM



2925. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள்

ஊராட்சி ஒன்றியம்
ப்ல ஊராட்சிகள் ஒன்றினணந்து ஊராட்சி 

ஒன்றியம் உருவாககப்படுகின்றது. மககள் 
ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினரகன்ள (கவுன்சி்லர) 
தநரடியாகத் ததரந்்தடுககின்றனர. 
உறுப்பினரகள் தஙகளில ஒருவனர ஊராட்சி 
ஒன்றியத் தன்லவராகத் (Chairman) 
ததரந்்தடுகின்றனர.

மாவ�ட
ஊரா��

ஊரா��
ஒ��ய�

�ராம
ஊரா��

ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகள் 
• குடிநீர வைஙகல
• கிராம சுகாதார நின்லயஙகள் பராமரிப்பு
• சான்லகள் பராமரிப்பு
• மகப்தபறு விடுதிகன்ள நிறுவுதல 
• ்பாதுக கணகாட்சிகள் நடத்துதல
• காலநனட மருத்துவமனனகன்ள நிறுவுதல
• சமூக காடுகன்ள பராமரித்தல.
• துவககப்பள்ளி கட்டஙகன்ள சீர ்சய்தல

உஙக்ளது பகுதியில ்தரு வி்ளககுகள் 
எரியாவிட்டாத்லா குைாயில குடிநீர வரவிலன்ல 
என்றாத்லா யாரிடம், எஙகுச ்சன்று 
முனறயிடுவீரகள்?

மாவட்ட ஆட்சியர, திட்ட அலுவ்லர மற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வ்ளரசசி அலுவ்லர ஆகிதயார 
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வ்ளரசசிப் பணிகன்ள 
தமற்பாரனவயிடும் அதிகாரம் ்பற்றுள்்ளனர. 
மைாேட்ை ஊராட்சி 

ஒவ்வாரு மாட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி 
அனமககப்பட்டுள்்ளது. 50,000 மககள் ்தானக 

என்ற அடிப்பனடயில மாவட்டம் ப்ல பகுதிக்ளாகப் 
பிரிககப்படுகிறது. பகுதி உறுப்பினரகள் மகக்ளால 
தநரடியாகத் ததரந்்தடுககப்படுகின்றனர. 
இவவுறுப்பினரகள் தஙகளில ஒருவனர 
தன்லவராகத் ததரந்்தடுககின்றனர. அவரக்ளது 
பதவிககா்லம் 5 ஆணடுக்ளாகும். 

மைாேட்ை ஊராட்சியின் பணிகள் 
• கிராம ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 

வ்ளரசசித் திட்டஙகள் குறித்து அரசுககு 
்தரிவித்தல

• மாவட்ட திட்ட ஆனணயத்தின் பணிகன்ள 
தமற்பாரனவயிடல 

�கர்ப்பு்ற உள்ளாட்சி
• தபரூராட்சி 
• நகராட்சி 
• மாநகராட்சி

காந்தியின் கிராமைசுயராஜ்யம்
காந்தியடிகள் கிராமப்புறஙகளின் 

பிரதிநிதிகன்ளக மகக்ளாகக ்காணட கிராம 
சு ய ர ா ஜ் ஜி ய த் ன த 
விரும்பினார. இந்தியாவின் 
ஆன்மா கிராமஙகளில 
வாழகிறது என்பனத 
உணரந்தார காந்தியடிகள். 
சுதந்திர இந்தியாவில, 
கிராம குடியரசு எனும் 
பஞசாயத்துககன்ள கனவு கணடார.

காந்தியடிகள் பஞசாயத்து ராஜ் ஒரு 
அதிகார பகிரவு ்காணட அரசாக இருகக 
அறிவுறுத்தினார. இந்திய அரசிய்லனமப்பின் 
அடிப்பனடயாக திகழும் கிராமஙகள் தஙகளின் 
ததனவகளுககு தாஙகத்ள ்பாறுப்பாவர.

எளினமயான ்சாற்களில 
்சாலவ்தன்றால காந்தியின் சுயராஜ்ய கிராமம், 
அடிப்பனடயில சுயசாரபுனடயதாக 
இருககதவணடும். வாழகனகககுத் ததனவயான 
உணவு, தூய்னமயான நீர, சுகாதாரம், வீட்டு 
வசதி, கலவி மற்றும் பிற ததனவகளுககு என 
அனனத்து ததனவகன்ளயும் ஏற்கும் அரசாஙகம் 
மற்றும் சுய பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனனத்னதயும் 
வைஙக தவணடும்.
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293 5. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள்

வபரூராட்சி
பத்தாயிரத்துககும் அதிகமான மககள் வாழும் 

பகுதி தபரூராட்சி எனப்படும். தபரூராட்சித் 
தன்லவரும் உறுப்பினரகளும் மகக்ளால 
தநரடியாகத் ததரந்்தடுககப்படுகின்றனர. 
இவரகளின் பதவிககா்லம் 5 ஆணடுக்ளாகும். 
தபரூராட்சியின் நிரவாகத்தினன தமற்்காள்்ள ஒரு 
்சயல அலுவ்லர நியமிககப்படுகிறார. 

�கராட்சி
ஒரு இ்லட்சத்திற்கும் அதிகமான மககள் வாழும் 

பகுதி நகராட்சி எனப்படும். நகர சனபத் தன்லவர 
மற்றும் பகுதி உறுப்பினரகள் (கவுன்சி்லர) மகக்ளால 
தநரடியாகத் ததரந்்தடுககப்படுகின்றனர. 
அவரக்ளது பதவிககா்லம் ஐந்தாணடுக்ளாகும். 
இந்நகராட்சியினன நிரவாகம் ்சய்ய ஒரு நகராட்சி 
ஆனணயர அரசால நியமிககப்படுகிறார.  

மைா�கராட்சி
ப்ல இ்லட்சம் மககள்்தானக ்காணட ்பரு 

நகரப்பகுதிகள் மாநகராட்சி என அனைககப்படுகிறது. 
மாநகராட்சித் தன்லவர தமயர என்று 
அனைககப்படுகிறார. தமயர மற்றும் பிற 
உறுப்பினரகளின் பதவிககா்லம் ஐந்தாணடுகள் 
ஆகும். இம் மாநகராட்சிககு மாநகராட்சி ஆனணயர 
நிரவாக அலுவ்லர ஆவார.

தமிழநாட்டில 15 மாநகராட்சிகள் உள்்ளன. 
அனவ ்சன்னன, தகானவ, மதுனர, திருசசி, 
திரு்நலதவலி, தச்லம், ஈதராடு, தவலூர, 
தூத்துககுடி, திருப்பூர, தஞசாவூர, திணடுககல, 
ஆவடி, ஓசூர மற்றும் நாகரதகாவில.

இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) அதிகாரி ஒருவர 
மாநகராட்சியின் ஆனணயராக நியமிககப்படுகிறார. 
மாநகராட்சி சனபயில ்காணடுவரப்படும் 
தீரமானஙகள் அனனத்தும் இவரால 
்சயலபடுத்தப்படுகிறன. மாநகராட்சி அலுவ்லகம் 
இவரது ்சயலபாடுகளுககு உதவுகின்றது.

்சன்னன மாநகராட்சித் கட்டடத்திற்கு எந்த 
ஆஙகித்லயப் பிரபுவின் ் பயர சூட்டப்பட்டுள்்ளது?

தசன்்ன மைா�கராட்சி

மைா�கராட்சித் த்லேரின் (வமையரின்) முககிய 
பணிகள்
• அரசுககும் மாநகராட்சி உறுப்பினரகளுககும் 

இனடதய ஓர இனணப்புப்பா்லமாக தமயர 
்சயலபடுகிறார.

• மாநகராட்சி குழு கூட்டஙகளுககுத் தன்லனம 
தாஙகுகிறார.

• ்வளிநாட்டு பிரமுகரகன்ள வரதவற்று 
உபசரிப்பார.

பி்ற �கர்ப்பு்ற பஞசாயத்துககள்
• அறிவிககப்பட்ட பகுதி குழுககள்
• நகர பகுதி குழுககள்
• இராணுவக குடியிருப்பு வாரியம்
• குடியிருப்புகள்
• துனறமுகப் ்பாறுப்பு கைகம்
• சிறப்பு தநாகக நிறுவனம்

தமிழ�ாட்டில் உள்ளாட்சி அ்மைப்புகளின் வதர்தல்கள்
உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் ததரதலகன்ள 

்பாதுத் ததரதலகன்ளப் தபான்தற மாநி்லத் ததரதல 
ஆனணயம் நடத்துகின்றது. வாககா்ளர பட்டியல 
பகுதி வாரியாகத் தயாரிககப்படுகின்றது. பட்டியல 
இனத்தவர, பைஙகுடியினர மற்றும் ்பணகள் 
ஆகிதயாருககு சுைற்சி முனறயில, மககள் ்தானக 
விகிதாசசார அடிப்பனடயில இட ஒதுககீடு 
்சய்யப்படுகின்றது.

உள்ளாட்சி அ்மைப்புகள் எதிர்தகாள்ளும் 
பிரச்ச்னகளும், சோல்களும்

நமது மகக்ளாட்சிககு உள்்ளாட்சி அனமப்புகத்ள 
அடிப்பனடக்ளாகும். உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் 
அரசனமப்பு நின்ல, அவற்றின் ் சயலபாட்டிற்கு மிகவும் 
முககியத்துவத்தினன அளிககின்றது. இருப்பினும், 
இந்தியாவில இவற்றின் ்சயலபாடுகளில ஒரு சி்ல 
்நருககடிகள் உள்்ளன. அவற்றின் முதன்னமயான 
சிககலகளும் சவாலகளும் கீதை ் காடுககப்பட்டுள்்ளன. 
• உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் பணிகள் மற்றும் 

அதிகாரஙகன்ளப் பற்றிய ்தளிவான 
வனரயனறயின்னம.

• நிதி ஒதுககீடு மற்றும் ததனவகளின் மதீப்பீடு 
ஒத்துப்தபாவதிலன்ல.

• உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் எடுககும் முககிய 
முடிவுகளில சாதி, வகுப்பு மற்றும் சமயம் ஆகிய 
மூன்றும் முககியப் பஙகாற்றுகின்றன.

• மகக்ளாட்சியின் அடிப்பனட நின்லயிலுள்்ள 
அலுவ்லரகள் மற்றும் ததரந்த்தடுககப்பட்ட 
உறுப்பினரகளின் ்பாறுப்பற்ற நின்ல.
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2945. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள்

�கராட்சி த்லேராக தபரியார்
்பரியார ஈ.தவ. 

இராமசாமி அவரகள் 1917 
ஆம் ஆணடில இருந்து 
ப்ல ஆணடுகள் ஈதராடு 
ந க ர ா ட் யி ன் 
்பருந்தன்லவராக பதவி 
வகித்தார. அவரது 
பதவிக கா்லத்தில 
ஈதராடு நகராட்சி மககளுககான முனறயான 
குடிநீர வசதி மற்றும் சுகாதார வசதிகன்ள 
ஏற்படுத்தி தருவதில முனனப்பு காட்டினார.  1919 
இல குைாய் மூ்லம் குடிநீர விநிதயாகம் 
முனறயினன ்பரியார ்சயலபடுத்தினார. 
இந்திய நகராட்சி நிரவாகஙகளின் வர்லாற்றில 
இத்திட்டத்தினன முதன்முதலில 
்சயலபடுத்தியவர ் பரியார என அறியப்படுகிறது.

��உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் சமூகத்தின் அடிமட்ட 
அ ்ள வி லி ரு ந் து  ் ச ய ல 
படுகின்றன.

��ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் 
தந்னத’ என அனைககப்படுகிறார.

��தசாைர கா்லத்தில கிராம நிரவாகக குழு 
உறுப்பினரகள் ‘குடதவான்ல முனற’ மூ்லம் 
ததரந்்தடுககப்பட்டனர.

��1994 ஆம் ஆணடு முதல தமிழநாட்டில புதிய 
பஞசாயத்து ராஜ் அனமப்பு நனடமுனறயில 
உள்்ளது.

��கிராம ஊராட்சி என்பது கிராமஙகளின் 
உள்்ளாட்சி அனமப்பு ஆகும்.

��கிராம சனபக கூட்டஙகள் ஆணடுககு 4 
முனற நனட்பறுகின்றன.

��ஊராட்சி ஒன்றியஙகள் ப்ல ஊராட்சிகள் 
ஒன்றினணவதால உருவாகின்றன.

��மாவட்ட ஊராட்சிகள் ஒவ்வாரு 
ம ா வ ட் ட த் தி லு ம்  உ ரு வ ா க க ப் 
பட்டுள்்ளன.

��மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் 
நகரப்பஞசாயத்துகள் ஆகியன நகரப்புற 
உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் ஆகும்.

��ம ா ந க ர ா ட் சி யி ன்  த ன ்ல வ ர  
மாநகர தன்லவர (தமயர) 
என்றனைககப்படுகிறார.

��உள்்ளாட்சி அனமப்புககளுககான ததரதன்ல, 
மாநி்லத் ததரதல ஆனணயம் நடத்துகிறது.

மீள்பார்்ே

I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1. 1985 ஆம் ஆணடு திட்டக 
குழுவினால நிறுவப்பட்ட குழு எது?
அ.  பலவந்ராய் தமத்தா குழு
ஆ. அதசாக தமத்தா குழு
இ. GVK ராவ தமத்தா குழு
ஈ. LM சிஙவி தமத்தா குழு

2. _______ கா்லத்தில இருந்த உள்்ளாட்சி 
அனமப்புப் பற்றி உத்திரதமரூர கல்வட்டு 
்தரிவிககிறது.
அ. தசாைர ஆ. தசரர 
இ. பாணடியர ஈ. பல்லவர

3. 73 மற்றும் 74வது அரசனமப்புத் திருத்தச 
சட்டஙகள் இவவாணடில நனடமுனறககு    
வந்தன.
அ. 1992 ஆ. 1995
இ. 1997 ஈ. 1990

4. ஊராட்சிகளின் ஆய்வா்ளராகச 
்சயலபடுகின்றவர _______ ஆவார.
அ. ஆனணயர
ஆ. மாவட்ட ஆட்சியர
இ. பகுதி உறுப்பினர
ஈ. மாநகரத் தன்லவர

II. வகாடிட்ை இைத்்த நிரப்புக
1. ‘உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின்’ தந்னத என 

அனைககப்படுபவர __________.
2. நமது விடுதன்லப் தபாராட்டத்தின் தபாது 

மறுசீரனமப்பு என்பது __________ ஆக 
வி்ளஙகியது. 

3. தசாைர கா்லத்தின் தபாது கிராம சனப 
உறுப்பினரகன்ளத் ததரந்்தடுத்த 
இரகசிய ததரதல முனற __________ 
என்றனைககப்பட்டது.

4. கிராமஙகளில ்சயலபடும் உள்்ளாட்சி அனமப்பு 
__________ ஆகும்.

5. தபரூராட்சிகளின் நிரவாகத்தினனக 
கணகாணிப்பவர __________ ஆவார.

 பயிறசி 
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295 5. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள்

III. தபாருத்துக
1. மாவட்ட ஊராட்சி - கிராமஙகள்
2. கிராம சனபகள் -  மாநகரத் தன்லவர
3. பகுதி குழுககள் - ்பருந்தன்லவர
4. ஊராட்சி ஒன்றியம் - மாவட்ட ஆட்சியர
5. மாநகராட்சி - நகராட்சிகள்

IV.  தேறுக்ளக கணைறிந்து பி்ழ திருத்தி
எழுதவும்

1. ஊராட்சி ஒன்றியம் ப்ல மாவட்டஙகள்
ஒன்றினணவதால உருவாகின்றது.

2. ஒவ்வாரு கிராமத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி
ஒன்றியம் அனமந்துள்்ளது.

3. நகராட்சி ஆனணயர ஓர இந்திய அரசுப்
பணிகள் அலுவ்லர ஆவார.

4. ஊராட்சிகளில, ஊராட்சித் தன்லவர 
மற்றும் பகுதி உறுப்பினரகள் மகக்ளால 
ததரத்்நடுககப்படுகின்றனர.

V. சுருககமைான வி்ையளி
1. கிராம ஊராட்சிக்ளால விதிககப்படும் வரிகள்

யானவ?
2. 1994 ஆம் ஆணடு தமிழநாடு பஞசாயத்து ராஜ்

சட்டத்தின் சிறப்பம்சஙகள் யானவ?
3. கிராம ஊராட்சிகளின் முககிய பணிகள்

யானவ?
4. உள்்ளாட்சி அனமப்புகளின் விருப்பப்பணிகள்

யானவ?
5. நகரப்புற உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் யானவ?
VI. ஒரு பத்தியில் வி்ையளி
1. 1992 ஆம் ஆணடு 73 மற்றும் 74வது அரசனமப்பு

திருத்தச சட்டத்தின் சிறப்பம்சஙகள் யானவ?
2. உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் எதிர்காள்ளும்

முககிய சிககலகள் மற்றும் சவாலகள் யானவ?
VII. தசயல்பாடு
1. உன் உள்்ளாட்சி அனமப்பு பிரதிநிதினயச

சந்தித்து உள்்ளாட்சி அனமப்புகள் எவவாறு
நிரவகிககப்படுகின்றன என்ற விவரஙகன்ள
தசகரி.

உள்ளாட்சி அ்மைப்புகள்

தமிைக அரசின் பஞசாயத்து ராஜ் மற்றும் ஊரக வ்ளரசசி 
துனறயின் அதிகாரப்பூரவ வன்லத்த்ளத்திற்கு 

்சலவதன் மூ்லம் பஞசாயத்து ராஜ் பற்றிய 
அரசானணகள், திட்டஙகள், தரவுத்த்ள வனரபடஙகள் 
மற்றும் அதன் நிரவாகத்னதப் பற்றி அறிந்து ்காள்்ள!

தசயல்மு்்ற
படி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டினனப் பயன்படுத்தி இச்சயலபாட்டிற்கான இனணயப்பககத்திற்கு ்சலக 
படி - 2  ் மனுவில வனரபடத்னத ( Map) ததரந்்தடுத்தவுடன் கீழத்ததான்றும் ்மனுவில "Blocks" என்பனதத் 

்சாடுககவும்
படி -3  ததான்றும் பககத்தில உஙகளுககு விருப்பமான மாவட்டத்னத ததரந்்தடுத்து ்சாடுககியபின் 

அம்மாவட்டத்தின் பஞசாயத்து ஒன்றியஙகளின் எணணிகனகனய தரவுத்த்ள வனரபடம் மூ்லம் அறிந்து 
்காள்்ள்லாம் (ex. Tiruchirappalli).

உர
scan the QR Code

இ்ணயச்தசயல்பாடு

*படஙகள் அனடயா்ளத்திற்கு மட்டும்.
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சா்ல பாதுகாப்பு
6

அ்லகு

� நம் நாட்டில அதிகரித்து வரும் சான்ல விபத்துகன்ளப் புரிந்து்காள்ளுதல
� சான்ல விபத்துககான காரணஙகன்ளத் ்தரிந்து்காள்ளுதல
� சான்ல பாதுகாப்பு விதிகன்ளப் பின்பற்றுதல

கற்றல் வ�ாககஙகள் 

ªñ¶õ£è„ ªê™

          அறிமுகம்
சான்ல விபத்து என்பது திறந்த ்வளி 

சான்லயில ஒரு வாகன விபத்தில குனறந்தபட்சம் 
ஒரு நபர காயமனடவனததயா அல்லது 
இறப்பனததயா குறிககும். ்கான்ல, தற்்கான்ல 
மற்றும் இயற்னக தபரிடர தபான்றனவ சான்ல 
விபத்தில அடஙகாது. 

சான்ல விபத்துகள் காயத்தால 
ஏற்படும் மரணஙகளுககு முதன்னமக 
காரணிக்ளாகும். இனவ உ்லக்ளவில ஏற்படும் 
உயிரிைப்புகளுககுககான பத்தாவது முதன்னமக 
காரணியாகும். ஒவ்வாரு ஆணடும் சான்ல 
விபத்தில 1.2 மிலலியன் தபர இறககிறாரகள்; 
மற்றும் ஏறககுனறய 50 மிலலியன் தபர 
காயமனடகிறாரகள்.

ஆணடுககு 1,30,000ககும் 
தமற்பட்ட உயிரிைப்புடன் இந்தியா 

உ்லகின் மிக தமாசமான சான்ல விபத்துகன்ளக 
்காணட நாடாக உள்்ளது
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297 6. சான்ல பாதுகாப்பு

சா்ல விபத்துககான பல்வேறு காரணிகள்:
ஓட்டுனர்:  அதிதவகம், கணமூடித்தனமாக வாகனத்னத இயககுதல, சான்லவிதிகன்ள மீறல, 

தபாககுவரத்துக குறியீடுகன்ளப் புரிந்து்காள்்ளத் தவறுதல, கன்ளப்பு மற்றும் மது 
அருந்துவது.

பாதசாரிகள்: கவனககுனறவு, கலவியறிவின்னம, தவறான இடஙகளில சான்லனயக கடப்பது.

பயணிகள்:  கரம் சிரம் புறம் நீட்டுவது, ஓட்டுநரிடம் தபசுவது, தவறான வழியில வாகனத்தில ஏறுவது 
இறஙகுவது, படியில பயணம் ்சய்வது, ஓடுகிற வணடியில ஏறுவது.

ோகனஙகள்:  வாகனம் கட்டுப்பாட்னட இைப்பது, டயர ்வடிப்பது, குனறவான ்வளிசசம், அதிக சுனம 
ஏற்றுவது.

சா்லயின் நி்ல:  குழிகள், தசதமனடந்த சான்ல, ஊரக சான்லயும் ்நடுஞசான்லயும் இனணயும் இடத்தில 
உள்்ள அரிககப்பட்ட சான்ல,  சட்டத்துககுப் புறம்பான தவகத்தனடகள்.

ோனி்ல: மூடுபனி, பனி, கன மனை, புயல, ஆ்லஙகட்டி மனை.

உ்லகில ஒவ்வாரு மூன்று நிமிடத்திற்கும் ஒரு குைந்னத விபத்தில இறககிறது.
சான்ல விபத்தில ஏற்படும் மரணஙகளுககு முககிய காரணஙகள் 
1.  குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது (40%), அதிதவகம் (24%) வாகன எணணிகனக அதிகரிப்பு (16%) 

சட்டத்னத நனடமுனறப்படுத்துவதில ்மத்தனம் (15%) மற்றும் தன்லககவசம் மற்றும் இருகனகப் 
பட்னடனய குனறவாகப் பயன்படுத்துவது (5%).

2.  ஓட்டுநருககு ஏற்படும் கவனசசினதவு.
3.  சிவப்பு வி்ளககு எரியும் தபாது சான்லனயக கடப்பது.
4.  தவறான முனறயில பிற வாகனஙகன்ள முந்திச ்சலவது.
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2986. சான்ல பாதுகாப்பு  சான்ல பாதுகாப்பு

தமத்ல ்காடுககப்பட்டுள்்ள படத்னதப் பாரத்து 
கீழககாணும் வினாககளுககு வினடயளிககவும்.

1.  எந்த வனக சான்லப் பயன்பாடு மிக அதிக 
நபரகள் இறப்பதற்குக காரணமாகிறது? 
உஙக்ளால ஏதாவது மூன்று காரணஙகன்ளக 
குறிப்பிடமுடியுமா? இனதசசாரந்த சான்ல விதிகள் 
என்ன என்பனதக குறிப்பிடமுடியுமா?

2.  பாதசாரிகள் எவவாறு தஙகன்ளப் பாதுகாத்துக 
்காள்்ளமுடியும்?

சா்ல விபத்தின் வ�ரடி வி்ளவுகள் 
மரணம், காயம் மற்றும் ்பாருட்தசதம் 

தபான்றனவ சான்ல விபத்தின் தநரடியான 
வின்ளவுகள் ஆகும்.

விபத்்தத் தடுககும் மு்்றகள்:
1.  சான்ல விபத்னதப் பற்றிய கலவியறிவு மற்றும் 

விழிப்புணரவு.
2.  சட்டத்னதக கடுனமயாக நனடமுனறப் படுத்துதல.
3.  ் தாழிலநுட்பம்: வாகன வடிவனமப்பு மற்றும் 

சான்ல கட்டனமப்பு.

இருகனகப்  பட்னட 
பயன்படுத்துவதன் மூ்லம்  சான்ல 

விபத்தினால ஏற்படும் இறப்னப 51% தடுகக்லாம்.

பாலினம் மற்றும் வயதுக குழுவின் அடிப்பனடயில 
உ்லக்ளவில சான்ல விபத்தில உயிரிைந்ததார, 2002

தமத்ல ்காடுககப்பட்டுள்்ள படத்னதப் பாரத்து 
கீழககாணும் வினாககளுககு வினடயளிககவும்.
1.  எந்த வயதுக குழுனவச் சாரந்ததார உ்லக்ளவில 

சான்ல விபத்தில இறப்தபாரில அதிக்ளவில 
உள்்ளனர? ஏன்?

2.  சான்ல விபத்தில இறப்தபாரின் 
எணணிகனகயில இருபா்லாரினடதய 
காணப்படும் மிகப்்பரிய இனட்வளிககுச சி்ல 
வி்ளககம் தருக.

ஆதாரம்: உ்லகசுகாதார நிறுவனம் (2002)
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II. விரிோன வி்ையளி:
1.  சான்ல விபத்துககானக காரணிகன்ள விவரி. 
2.  சான்ல பாதுகாப்பு விதிகன்ளப் பற்றி விவரி.

தசயல்பாடுகள்.
சா்ல பாதுகாப்பு வி்ளயாட்டுகள் மைறறும் 
தசயல்பாடுகள்.

குைந்னதகளுககு மிக முககியமான ஏததனும் 
ஒன்னறக கற்பிககும் முனறகளில ஒன்று 
வின்ளயாட்டு. இஙதக தரப்பட்டுள்்ள சி்ல  சான்ல 
பாதுகாப்பு ்சயலபாடுகள் குைந்னதகள் சான்ல 
பாதுகாப்புப் பற்றிக கற்க உதவும்
1.  வ்ளரந்த குைந்னதகள் கற்க குறுகதகழுத்து ஒரு 

சிறந்த முனறயாகும். குைந்னதகளுககான சான்ல 
பாதுகாப்பு கலவி குறுக்கழுத்துப் தபாட்டினய 
இனணயத்தில காண்லாம்.

2.  யூகிககும் வி்ளயாட்்ை வி்ளயாடு – 
சான்லயில தகட்கும் சத்தம் எது ்தாடரபானது 
எனகதகட்டு வின்ளயாடுவது.

3.  சிேப்பு விளககு, பச்்ச விளககு: குைந்னதகன்ள 
ஓடவிட்டு யாராவது சிவப்பு வி்ளககு என ்சால்ல 
குைந்னதகள் ஓடுவனத நிறுத்ததவணடும். 
பசனச வி்ளககு எனச ்சாலலும் வனர அவரகள் 
ஓடககூடாது.

வமைறவகாள் நூல்கள்

1.  Dinesh Mohan, “Road Safety in Less-Motorized 

Environments: Future Concerns,”  International 

Journal of Epidemiology 31, No. 3 (2002)

2.  Christopher J.L. Murray and Alan D. 

Lopez, eds.,  The Global Burden of Disease: A 

Comprehensive Assessment of Mortality and 

Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors 

in 1990 and Projected in 2020  (Boston: Harvard 

School of Public Health, 1996).

3.  Courtesy:-  Ministry of Road Transport & 

Highways, Government of India

குழந்்தகளுககான சா்ல பாதுகாப்்ப  
உறுதிதசயயும் விதிகள்

குைந்னதகள் சான்ல பாதுகாப்பு விதிகன்ளத் 
்தரிந்து்காள்வது இன்றியனமயாதது எனினும் 
அவரகளின் எலன்லககுதமல தகவலகன்ளத் 
திணிககககூடாது. குைந்னதகளுககான சி்ல 
அடிப்பனட சான்ல பாதுகாப்பு விதிகன்ளக 
காணதபாம்.
1.  சான்ல பாதுகாப்புக குறிகன்ளத் ்தரிந்து்காள்.
2.  நில! கவனி! ்சல!
3.  கவனி – தகள்!
4.  சான்லயில ஓடாதீர!
5.  எப்தபாதும் சான்லதயாரத்னதப் பயன்படுத்துவீர!
6.  வாகனத்தின் ்வளிதய னகனய நீட்டாதீர!
7.  வன்ளவில சான்லனயக கடககாதீர!
8.  அவசரப் படாதீர!
9. இடதுபுறம் ்சல்லவும்
10. பாதசாரிகள் கடககும் இடத்தில சான்லனயக 

கடககவும்

 பயிறசி 

I. சுருககமைான வி்ையளி.
1. இருசககர வாகனம் ஓட்டும் தபாது தன்லககவசம் 

அணிவதன் நன்னமகள் யானவ?

2. சான்ல விபத்துககானக காரணிகன்ள 
குறிப்பிடுக. 

3. சான்ல சமிகனஞையில (road signal) எந்த நிறம் 
'நில' என்பனத உணரத்துகிறது?

4. சான்ல பாதுகாப்பு விதி ஏததனும் மூன்னற 
கூறுக. 

9th Civics Unit_6.indd   299 2/10/2020   11:07:58 AM



3006. சான்ல பாதுகாப்பு  சான்ல பாதுகாப்பு

க்லச் தசாறகள்
அதிகாரப்பகிரவு  -   மத்திய அரசிலிருந்து உள்்ளாட்சி  அனமப்புகளுககு அதிகாரத்னதப் 

பகிரதல
அரசாஙகம் -  ஒரு நாடு அல்லது அரசினன நிரவகிப்பதற்கான அதிகாரம் ்காணட 

மககள் குழு.
அரசு - மககன்ள ஆட்சி ்சய்யும் ஓர அனமப்பு
அழுத்தக குழுககள் -  ் பாது ந்லன்கன்ளப் பாதுகாககவும் ஊககுவிககவும் தீவிரமாக 

்சயலபடும் குழுககள்.
இராணுவக குடியிருப்பு  -  இராணுவ முகாம்
இனறயாணனம - அன்னிய அதிகாரத்தின் கட்டுப்பாதடா, இனடயூதறா இல்லாதிருப்பது.
ஒதுககீடு  -  ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளிககு ஒதுககப் படும்  வ்ளஙகளின் அ்ளவு
கருத்துருவாககம்  - ஒரு கருத்னத உருவாககும் முனற
குடியரசு -  தநரடியாகதவா அல்லது மனறமுகமாகதவா அரசின் தன்லவர  

ததரந்்தடுககப்படுதல.
குடியுரினம - எந்த ஒரு நாட்டிலும் வாழவதற்கான உரினம
குழுககள்  -  ஒதர மாதிரியான ்பாருள்கள் அல்லது மககள்
சட்டத்திருத்தம்  - நனடமுனறயிலுள்்ள சட்டத்தில தமற்்காள்்ளப்படும் மாற்றம்
சமதரமம் -  குடிமககள் அனனவருககும் சமூகப் ்பாரு்ளாதார சமத்துவத்னத  

வைஙகுவது.
சமயசசாரபின்னம -  எந்த ஒரு மதத்னதயும் பின்பற்றுவதற்கு அல்லது எல்லாவற்னறயும்  

நிராகரிப்பதற்கான உரினம.
சமூகம் -  ஒதர இடத்தில ்பாதுவானப் பணபு ந்லன்்காணடு வாழும் மககள்  

குழு.
சரவாதிகாரம் - அதிகாரஙகள் அனனத்தும் ஓரிடத்தில குவிககப் படுதல
தன்னாட்சி  -  சுயாட்சி அரசு
்தாகுதி -  சட்டசனப பிரதிநிதிகன்ளத் ததரந்்தடுகக, வாககா்ளரகள் அடஙகிய  

குறிப்பிட்டப் பகுதி.
நாடாளுமன்றம்/சட்டமன்றம் - ஒரு நாட்டின் அல்லது மாநி்லத்தின் சட்டமியற்றும் அனமப்பு 
நிரவாகத்துனற - சட்டஙகன்ள ்சயலபடுத்துவதற்கான ஓர அனமப்பு.
தநாட்டா (NOTA) -  மகக்ளாட்சி நாட்டிலுள்்ள மககள், எந்த ஒரு தவட்பா்ளரகன்ளயும் ததரவு 

்ய்ய விருப்பம் இல்லாத தபாது அவரகள் ததரவு ்சய்யும் ஓர வாககு 
முனறதய  தநாட்டா. (NOTA  - தமற்கணட எவரும் இலன்ல).

பிரதிநிதி -  மற்றவரகளுககாக/பிறருககாகப் தபச அல்லது ்சயலபட 
நியமிககப்படும் / ததரந்்தடுககப்படும் ஒரு நபர.

பிரமுகரகள்  - முககிய உயர பணியா்ளரகள் அல்லது அலுவ்லரகள்
பிராந்தியம் - மாகாணம் அல்லது மாநி்லம்
புத்துயிர அளித்தல - மீட்்டடுத்தல
மகக்ளாட்சி - குடிமகக்ளால ததரந்்தடுககப்பட்ட அரசாஙகம்.

9th Civics Unit_6.indd   300 2/10/2020   11:07:58 AM



ப�ொருளியல்

IX_Std_Economics_TM_Ch01.indd   301 2/10/2020   1:00:36 PM



302

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� யவறு்ட்ட கண்யணபாட்டங்களிலிருந்து யமம்்பாட்ளடப புரிந்து சகபாள்ைல
� ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்டின் குறியீடுகளைத் சதரிந்து சகபாள்ைல
� ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்டின் ச்பாருளிளைப புரிந்து சகபாள்ளுதல
� நிளலயபாை வைர்ச்சிக்கபாைக் சகபாள்ளககளை அறிதல

வமைம்பாட்்ை அறிவோம் : ததா்லவ�ாககு, 
அளவீடு மைறறும் நி்லத் தன்்மை

1

அலகு

       அறிமுகம்
 நபாம் ்ரவலபாக ‘யமம்்பாடு’ என்ற 
வபார்த்ளதளய அடிக்கடி ்யன்்டுத்துகியறபாம்.  இது 
ஒரு குறிபபிட்டத் துளறயின் அலலது ஒரு குறிபபிட்ட 
ந்ரின் யமம்்பாட்ளடக் குறிக்கிறது.  ஒரு நபாட்டின் 
ச்பாருைபாதபார முன்யைற்றம் என்்யத அதன் 
‘ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு’ என்று அறியப்டுகிறது.  
இருபபினும் இக்கருத்தபாக்கத்தின் விைக்கம் 
சதபாடர்ந்து மபாறிக்சகபாண்யட இருப்தும் ந்ருக்கு 
ந்ர் அதன் ச்பாருள் மபாறுவதும் சதபாடர் நிகழ்வபாக 
அளமகின்றது.

 வமைம்பாடு பறறிய பல்வேறு 
ததா்லவ�ாககு கருத்துககள்

1.1

 ஒவ்சவபாரு மனிதரும் தங்களின் 
குறிக்யகபாள் அலலது விருப்த்ளத அளடய அவரவர் 
வபாழ்க்ளகயில முன்யைற விரும்புகிறபார்கள். அயத 
ய்பால, ஒரு நபாடு எவ்வபாறு முன்யைற  யவண்டும் 
என்று மக்கள் ்லயவறு கருத்துக்களைக் 
சகபாண்டுள்ைைர்.  இதற்கபாை கபாரணங்களைக் 
கண்டறிந்து செயல்டுத்திைபால நமது 
இலக்குகளை அளடவதற்கபாை வழிகள் நபாட்டிளை 
முன்யைற்றத்திற்கு சகபாண்டு செலலும்.  இதுயவ 
யமம்்பாடு எைப்டும்.

யமம்்பாடு என்ற செபால ்லயவறு மக்கைபால ்லயவறு விதமபாக உணரப்டுகிறது என்்ளத கற்்ளை செயக.
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 யமயல உள்ை ் டத்ளத நீங்கள் கவனித்தபால 
வருமபாைம் தவிர மக்கள் அவர்களுளடய சுயமபாை 
வைர்ச்சிளய நபாடுவளத அறியலபாம். உயர்ந்த 
வருவபாய, தரமபாைக் கலவி, நலல உடலநலம் 
மற்றும் ஊட்டச்ெத்து, குளறந்த வறுளம, நிளலத்தச் 
ெமவபாயபபு ய்பான்றளவ வபாழ்க்ளகத்தரத்தில 
யமம்்பாட்ளடக் குறிக்கிறது.
 ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு என்்து 
ச்பாருைபாதபாரத்தின் அளைத்துத் துளறகளின் ஒட்டு 
சமபாத்த வைர்ச்சிளய, புதிய சதபாழில நுட்்ங்கயைபாடு 
முளறயயபாடு ஏற்றுக் சகபாள்வதபாகும். “ச்பாருைபாதபார 
யமம்்பாடு”  என்்து மக்களின் வபாழ்க்ளகத் 
தரத்ளதயும், நிளலயபாை நபாட்டின் வைர்ச்சிளயயும் 
குறிக்கிறது.

 தபாருளாதார வமைம்பாட்டிறகான 
குறியீடுகள்

1.2

நிகர நபாட்டு உற்்த்தி (NNP), தனிந்ர் 
வருமபாைம் (PCI), வபாங்கும் திறன் ெமநிளல  (PPP), 
மனிதவை யமம்்பாட்டுக் குறியீடு (HDI) ஆகியளவ 
ச்பாருைபாதபார முன்யைற்றத்தின் முதன்ளமயபாை 
குறியீடுகைபாகும்.

ஓர் ஆண்டில நபாட்டின் புவியியல 
எலளலக்குள் குறிபபிட்ட 
கபாலத்திற்குள் உற்்த்திச் 
செயயப்ட்ட ச்பாருட்கள் மற்றும் 
்ணிகளின் சமபாத்த ்ண 

மதிபய், சமபாத்த உள்நபாட்டு உற்்த்தி ஆகும்.

நிகர �ாட்டு உறபத்தி
நிகர நபாட்டு உற்்த்தி யதசிய உற்்த்தியின் 

உண்ளமயபாை அைவபாக கருதப்டுகிறது.  இது 
நபாட்டு வருமபாைம் என்றும் அறியப்டுகிறது.  தனி ந்ர் 
வருமபாை உயர்வு எபய்பாதும் சமபாத்த உண்ளமயபாை 
உற்்த்தியின் உயர்வு என்று ச்பாருள்்டும்.  எையவ,   
தனிந்ர் வருமபாையம நபாட்டின் யமம்்பாட்ளட 
அைவிடும் சிறந்த குறியீடு ஆகும்.

நபாடுகளின் யமம்்பாட்ளட அைவிடுவதற்கு 
வருமபாைம் மிக முக்கியமபாை கபாரணிகளில 
ஒன்றபாகக் கருதப்டுகிறது.  அதிக வருமபாைம் 
சகபாண்ட நபாடுகள் குளறவபாை வருமபாைத்ளதக் 
சகபாண்ட நபாட்ளடவிட அதிக வைர்ச்சியளடந்த 
நபாடபாக கருதப்டுகின்றை.  எையவ, நபாட்டு 
வருமபாையம ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்டின் 
குறியீடபாகக் கருதப்டுகிறது.
தலா ேருமைானம்

நபாடுகளின் வைர்ச்சியிளை ஒபபிட, சமபாத்த 
வருவபாளயக் கணக்கிடுவது ஒரு ்யனுள்ை 
நடவடிக்ளகயபாக இருக்க முடியபாது.  ஏசைனில, 

ஒவ்சவபாரு நபாடுகளிலும் ்லயவறு வித மக்கள் 
சதபாளக கபாணப்டுகிறது. நபாட்டின் சமபாத்த 
வருவபாளய ஒபபிட்டு ெரபாெரி தனிந்ர் ெம்்பாதிக்க 
வபாயபபு உள்ைசதன்று செபாலல முடியபாது.  ஒரு 
நபாட்டிலுள்ை மக்களைவிட யவசறபாரு நபாட்டில 
உள்ை மக்களிளடயய அதிக வருமபாைம் உள்ைதபா?, 
எையவ நபாட்டின் தலபா வருமபாைத்ளத கணக்கிட 
நபாட்டின் சமபாத்த வருமபாைத்ளத நபாட்டின் சமபாத்த 
மக்கள் சதபாளகயபால வகுக்க யவண்டும்.  ெரபாெரி 
வருவபாளய தலபா வருமபாைம் என்று அளைக்கியறபாம். 
அளைத்து நபாடுகளின் தனிந்ர் வருமபாைத்தின் 
கணக்கீடுகள் ெர்வயதெ அைவில ஒபபிடுவதற்கபாக 
அசமரிக்க டபாலரில மட்டுயம கணக்கிடப்டுகிறது.

வ. 
எண்

நபாடுகளின் 
வளககள்

தலபா வருமபாைம் 
(அசமரிக்க டபாலரில)

1 குளறந்த 
வருவபாய

< 1005

2 குளறந்த நடுத்தர 
வருவபாய

1006–3955

3 உயர் நடுத்தர 
வருவபாய

3956–12,235

4 உயர்ந்த
வருவபாய

> 12,235

தலபா வருமபாைம்
உலக வங்கியின் அறிக்ளகயின்்டி, 
நபாடுகளின்  வருமபாை அைவீடுகள் 
கீழ்க்கண்டவபாறு புதியதபாக 

வளகப்டுத்தப்ட்டுள்ைது (2017-18)

ோஙகும் தி்றன் சமைநி்ல
 வபாங்கும் திறன் ெமநிளல என்்து ஒரு 
நபாட்டினுளடய நபாணயங்களின் எண்ணிக்ளகக்கு 
இளணயபாக, ஒரு ெந்ளதயில அசமரிக்க டபாலரில 
வபாங்குவதற்யகற்றவபாறு, உள்நபாட்டு ெந்ளதயில 
அயத அைவிலபாை ச்பாருட்களையும் வபாங்குவதற்குத் 
யதளவப்டுகிறது. 
 வபாங்கும் திறன் ெமன்்பாட்டின் 
நுட்்ம் என்்து இரு நபாடுகளின் இரண்டு 
நபாணயங்களுக்கிளடயயயபாை ்ரிமபாற்றம், அந்தந்த 
நபாடுகளில உள்ை இரண்டு நபாணயங்களின் 
துலலியமபாை வபாங்கும் திறளை சவளிப்டுத்தத் 
யதளவ என்்ளத மதிபபிடுவதற்கு உதவுகிறது.  
ெமீ்த்தில, வபாங்கும் திறன் ெமநிளல அடிப்ளடயில 
இந்தியபா மூன்றபாவது ச்ரிய ச்பாருைபாதபார நபாடபாக 
உள்ைது. யமலும் சீைபா முதலிடத்திலும் ஐக்கிய 
அசமரிக்க நபாடுகள் இரண்டபாவது இடத்திலும் உள்ைது.
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மைனிதேள வமைம்பாட்டு குறியீடு
 எந்த ஒரு நபாட்டின் 
முன்யைற்றத்திற்கும் மனித 
வைங்கள் அவசியமபாகும்.  
உற்்த்தித் துளறயில 
்யன்்டுத்தக் கூடிய மனித 
வைங்களை சகபாண்டிருக்கும் 
மக்களையய மனித வைம் என்ற செபால குறிக்கிறது.
 மனித வை யமம்்பாடு என்்து மனிதனின் 
உடலதிறன் மைத்திறன் மற்றும் சுகபாதபாரத் 
திறன்களை கலவி, மருத்துவம் மற்றும் ்யிற்சியின் 
மூலம் யமம்்டுத்துவதபாகும். எையவ மனித 
வைத்தில, கலவி மற்றும் உடலநலத்தில செயயப்டும் 
முதலீடு எதிர்கபாலத்தில உயர்ந்த வருமபாைத்ளத 
அளிக்கலபாம்.  எடுத்துக்கபாட்டபாக ஒரு குைந்ளதக்கு 
அளிக்கப்டும் நலல கலவி, சிறந்த சுகபாதபாரம் 
எதிர்கபாலத்தில அவர்களுக்கு அதிக வருமபாைம் 
ச்றக்கூடிய முதலீடு ஆகும்.  இது அவர்களின் 
உற்்த்தியின் மூலம் ெமூகத்திற்குப ச்ரும் 
்ங்களிபபுத் தந்து அதிக வருமபாைம் அளிக்க முடியும்.  
மனித வைர்ச்சி குறியீடு என்்து ெமூகத்திலுள்ை 
மக்கள் அளைவரின் ஒட்டுசமபாத்த யமம்்பாட்ளடக்  
குறிக்கிறது.கடந்த கபாலங்களில ச்பாருைபாதபார 
வலலுைர்கள் நபாட்டின் ச்பாருைபாதபார வைர்ச்சியின் 
விகிதத்ளத, மக்களின் உடல உளைபள் மூலதைம் 
ஆக்குவதன் மூலயம முதலீட்ளட அதிகரிக்க முடியும் 
என்று நம்பிைர்.  ஆைபால மனித உளைபபின் 
முதலீடு என்்து உடலநலத்தின் மீது செயயப்டும் 
முக்கியமபாை முதலீடு என்்ளத பின் நபாட்களில 
அவர்கள் உணர்ந்தைர்.

இந்தியபாவில மனித 
வைங்களின் வைர்ச்சிக்கு மனித 
வை யமம்்பாட்டு அளமச்ெகம் 
ச்பாறுப்பாகும். இதன் 
தளலளமயகம் புதுசடலலியில 

ெபாஸ்திரி ்வனில அளமந்துள்ைது.

நி்லயான வமைம்பாடு1.3

 நி ள ல ய பா ை 
ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு என்்து, 
தற்ய்பாதுள்ை சுற்றுச்சூைளலச் 
யெதப்டுத்தபாமல யமம்்பாடு 
அளடய யவண்டும்.  
எதிர்கபால ெந்ததியிைரின் 
யதளவகளுக்கபாக எவ்வித 
ெமரெமும் செயது சகபாள்ைக் கூடபாது. 
 சுற்றுச்சூைல சீரழிவின் விளைவுகள் யதசிய, 
மபாநில எலளலகளுக்கு உட்்ட்டது மட்டும் அலல.  
அறிவியல அறிஞர்கள் ச்பாருைபாதபார வலலுநர்கள், 
தத்துவவபாதிகள் மற்றும் பிற ெமூகவியலபாைர்கள் 
ய்பான்யறபார் ஒன்று யெர்ந்து உளைப்தன் விளைவபாக 
நிளலயபாை யமம்்பாடு அளமயும்.
 இயற்ளக வைங்களை புதுபபிக்கத் 
தக்க மற்றும் புதுபபிக்கதகபாத வைங்கள் எை 
இருவளகயபாகப பிரிக்கலபாம்.  
1.  புதுபபிக்கத் தக்க வைங்களை புதுபபிக்க இயலும். 

எ.கபா: சூரிய ெக்தி
2.  புதுபபிக்க இயலபாத வைங்களை புதுபபிக்க 

இயலபாது. எ.கபா: நிலக்கரி, ச்ட்யரபால
 நிலத்தடி நீர் என்்து புதுபபிக்கத் தகுந்த 
வைங்களின் ஒரு எடுத்துக்கபாட்டபாகும்.  வைங்களை 
மீண்டும் ்யன்்டுத்துவதற்குக் ்திலபாகச் செலவு 
செயது விட்டபால எவ்வபாறு நிளலயபாை யமம்்பாடு 
ெபாத்தியமபாகும் என்ற யகள்வி எழுகிறது.  புதுபபிக்கத் 
தகபாத வைங்கள் ் ல ஆண்டுகளுக்குப ் யன்்டுத்தியப 
பிறகு தீர்ந்து விடும்.  யமலும் அவற்ளறப உருவபாக்க 
இயலபாது.
 நிளலயபாை யமம்்பாட்ளட அளடவதற்கு 
ச்பாருைபாதபார, ெமூக மற்றும் சுற்றுச்சூைல தன்ளமளய 
ெம நிளலயில ளவத்திருக்க யவண்டும்.
 ச்பாதுவபாக யமம்்பாடு  அலலது முன்யைற்றம் 
்ற்றிய யகள்வி சதபாடர்ந்து இருந்து சகபாண்யட 
வருகிறது.  ெமூக உறுபபிைரபாகவும் தனிப்ட்ட 
ந்ரபாகவும் நபாம் செலல யவண்டிய ்பாளத, நம் ்ங்கு 
மற்றும் இலக்குகள் ் ற்றி சதளிவபாை கருத்துக்களுடன் 
இருக்க யவண்டும்.

தமிழ்நபாட்டின் கலவியறிவு 
வீதம் சதன்மபாநிலங்களில 
இரண்டபாவது இடத்ளதப 
ச்ற்றுள்ைது.  தமிழ்நபாட்டின் 
கலவியறிவு வீதம் யதசியச் 

ெரபாெரிளய விட அதிகமபாக உள்ைது.
தமிழ்நபாட்டில உயர்கலவிக்கபாைச் யெர்க்ளகயபாைது 
இந்தியபாவில மிக உயர்ந்ததபாகும்.
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நி்லயான வமைம்பாட்டிறகான தகாள்்ககள்1.4

மைரபு சாரா ேளஙக்ள பயன்படுத்துதல்
 இந்தியபாவின் மின்ெபார யதளவகளைப 
பூர்த்தி செயய அைல மின்ெபார மற்றும் புைல 
மின்ெபார நிளலயங்களைச் ெபார்ந்திருக்கிறது.  இந்த 
இரண்டு உற்்த்தி நிளலயங்களும்  ்பாதகமபாை 
சுற்றுச்சூைல தபாக்கத்ளதக் சகபாண்டுள்ைை. அைல 
மின் நிளலயம் சூைளல மபாசு்டுத்தும் அதிக 
அைவு கபார்்ன் ளட ஆக்ளெடு சவளியயற்றி சுற்றுச் 
சூைளல மபாசு்டுத்துகிறது.

இந்தியாவில் சூரிய சகதி
 சூரிய ெக்தி என்்து சூரிய ஒளி மூலம் 
மின்ெக்திளய யநரடியபாக சூரிய ஒளியின் 
மின்ைழுத்த செலகள் மூலம் உற்்த்தி செயது 
்யன்்டுத்தப்டுத்துவதபாகும். சூரிய ஒளி தகடுகள் 
சூரிய ஒளியிளை மின் ெக்தியபாக மபாற்ற சூரிய 
ஒளிளய யவதி விளைக்கு உட்்டுத்தி ஆற்றலபாக 
மபாற்றுகிறது. சூரிய மின் தகடு அளமபபின் மூலம்,  
வீடு மற்றும் அலுவலகத்திற்கு யதளவயபாை 
மின்ெபாரம் தயபாரிக்க முடியும்.  இந்த  சூரிய மின் 
ெக்தி அளமபபுகள் ச்ரும்்பாலும் வீடு மற்றும் 

வ.
எண் அைவுகள்

மைாநிலஙகள்
ஆந்திரப 
பிரயதெம் 

கர்நபாடகம் யகரைபா குஜரபாத் உத்திரப
பிரயதெம்  தமிழ்நபாடு இந்தியபா

1
கலவியறிவு 

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

2

்பாலிை 
விகிதம் (1000 
ஆண்களுக்கு 

தலபா ச்ண்களின் 
எண்ணிக்ளக)

(2011)

993 973 1084 919 912 996 943

3

உயர்கலவியில 
யெர்க்ளக % 
(2015-16)

30.8 26.1 30.8 20.7 24.5 44.3 24.5

ஆதபாரம்:   நிதி ஆயயபாக் (Niti Aayog)

புதுபபிக்கத் தக்க வைங்கள் புதுபபிக்க இயலபாத வைங்கள்

புதுபபிக்கத் தக்க வைங்கள் மபாெற்ற மற்றும் 
சுற்றுச்சூைல நலம் கபாக்கிறது.
இந்த வைங்கள் புதுபபிப்தற்கபாை ஒரு குறுகிய 
யநரத்ளத எடுத்துக் சகபாள்கிறது.
எடுத்துக்கபாட்டு. சூரியெக்தி, கபாற்று ெக்தி, நீர், மரம், 
கபாகிதம்

புதுபபிக்கத் தகபாத வைங்கள் சூைளல 
மபாசுப்டுத்தவும் யெதப்டுத்துவும் செயகின்றை.  இந்த 
வைங்கள் உருவபாவதற்குப ்லநூற்றபாண்டுகள் 
யதளவப்டுகின்றை. 
எடுத்துக்கபாட்டு.  உயலபாகங்கள், கண்ணபாடி, 
புளதப்டிவ எரிச்பாருட்கள் (நிலக்கரி, ச்ட்யரபால, 
இயற்ளக எரிவபாயு, டீெல)
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இந்தியாவில் சுறறுச்சூழல் சட்ைஙகள்
ே. எண சட்ைம் தசயல்பாடு

1
யதசியப ்சுளம தீர்ப்பாய 
ெட்டம், 2010

சுற்றுசூைல ்பாதுகபாபபு, கபாடுகள் மற்றும் இயற்ளக வைங்களைப 
்பாதுகபாக்கிறது

2
்லலுயிர்ளம ்பாதுகபாபபுச் 
ெட்டம், 2002 ்லலுயிர்ளமகளைப ்பாதுகபாத்தல.

3
சுற்றுச்சூைல (்பாதுகபாபபு) 
ெட்டம், 1986

சுற்றுசூைளல ்பாதுகபாத்தல மற்றும் யமம்்டுத்தலுக்கபாை 
அதிகபாரம் வைங்குதல.

4 வை (்பாதுகபாபபு) ெட்டம், 1980 கபாடுகள் அழித்தல தளடசெயதல மற்றும் கபாடுகள் அலலபாத 
்குதிகளில மரம் வைர்த்தளல ஊக்கப்டுத்துதல.

5

நீர் (நீர் ்பாதுகபாபபு மற்றும் 
மபாசு்டுத்துதல தடுபபு) ெட்டம், 
1974

அளைத்து வளகயபாை ஆறுகள், ஏரிகள், குைங்களை மீட்டு 
்ரபாமரித்தல

6
வைவிலங்குகள் ்பாதுகபாபபு 
ெட்டம், 1972

கபாட்டு விலங்குகள் மற்றும் ்றளவகளுக்குப ்பாதுகபாபபு 
வைங்குகிறது.

வணிக நிறுவைங்களில மின் செலளவக் குளறக்க 
அவர்கைபால நிறுவப்டுகின்றை.
 சூரிய ெக்தி உற்்த்தி சதபாழில, இந்தியபாவில 
யவகமபாக வைர்ந்து வருகிறது, தமிழ்நபாடு அதிக 
அைவில சூரிய மின்தகடு அளமபபு (Solar Pan-
els) சகபாண்ட மபாநிலமபாக உள்ைது.  இந்தியபாவில 
சூரிய ெக்தி மூலம் அதிக மின்ெபாரம் உற்்த்தி 
செயயும் மபாநிலங்களில முன்ைணியில உள்ைது.  
தமிைகத்தில 2017ஆம் ஆண்டு சூளல 31ஆம்  நபாள் 
வளர நிறுவப்ட்ட சூரிய அளமபபுகளின் மூலம் 
ச்ற்ற மின் திறன் 1697 சமகபாவபாட் ஆகும்.

இந்தியாவில் சுறறுச்சூழல் தகாள்்ககள்1.5

 இந்தியபா தன் சுற்றுச்சூைல 
சகபாள்ளககளைக் கடந்த முப்து ஆண்டுகைபாக  
உருவபாக்கிக் சகபாண்டு வந்துள்ைது. கபாற்று, நீர் 
மபாசு்பாடு, கழிவு யமலபாண்ளம மற்றும் ்லலுயிர் 
்பாதுகபாபபு ய்பான்ற சிக்கலகளைப ்பாதுகபாக்கும் 
விதமபாக உருவபாக்கப்ட்டுள்ைது.

 இந்தியபா குளறந்த வைங்களுடன் 
ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்ளட அளடய ்லயவறு 
ெவபாலகளை எதிர்சகபாள்ை யவண்டியுள்ைது.  
நிளலயற்ற கபாலநிளல, குளறந்த வைங்கள், 
சவளிகபாரணிகள் ய்பான்றவற்ளற எதிர்சகபாண்டு 
அணுகு முளறகளில மபாற்றம் செயது, இந்தியபா தைது 
்பாளதயில ெவபாலகளைச் ெந்தித்து நிளலயபாை 
யமம்்பாட்ளட அளடந்துள்ைது.
 இந்தியபாவின் உச்ெ நீதிமன்றம் தைது 
தீர்பபுகள், நீதிமன்ற வழிகபாட்டுதலகள் மற்றும் கூடுதல 
அதிகபாரங்கள் மூலம் சுற்றுச்சூைல ்பாதுகபாபபில புதிய 
மபாற்றங்களை அறிமுகப்டுத்தி, நளடமுளறப்டுத்த 
உத்திரவிட்டுள்ைது.
 இந்திய அரசியலளமபபின் பிரிவு  
51A (g) கபாடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் வை 
உயிர்கள் மற்றும் இயற்ளகச் சூைளலப ய்ணவும், 
யமம்்டுத்தவும் அளைத்து உயிரிைங்களையும் 
்பாதுகபாக்கவும் இந்தியபாவில உள்ை ஒவ்சவபாரு 
குடிமகனும் கடளமப்ட்டுள்ைைர் என்று 
வலியுறுத்துகிறது.
 நபாட்டின் ச்பாருைபாதபார யமம்்பாயட 
வபாழ்க்ளகத் தரத்ளத நிர்ணயம் செயகிறது.  
இதன் ச்பாருள் மக்களுக்கு அதிக வருமபாைம், 
திறன் மிக்க கலவி, சிறந்த சுகபாதபாரம், ஊட்டச்ெத்து 
உணவு, வறுளமயற்ற நிளல மற்றும் ெம வபாயபபு 
ஆகியவற்ளற அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு 
வபாழ்வதற்கு ஏற்ற சூைளல ஏற்்டுத்துவதபாகும்.  
இதற்கபாை ெட்டங்களை உருவபாக்குவயத 
இந்தியபாவின் சுற்றுச் சூைல சகபாள்ளககள் 
ஆகும்.
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தமிழ�ாட்டின் ேளர்ச்சி 

 தமிழ்நபாடு குளறந்த  கபாலகட்டத்துக்குள் 
மிக விளரவபாை வைர்ச்சிளய எட்டிய சில 
மபாநிலங்களுள்  ஒன்று ஆகும்.  வறுளம, 
அடிப்ளட வெதி, ெமத்துவமின்ளம ய்பான்ற மிக 
யமபாெமபாை நிளலயிலிருந்து மிக யவகமபாகத் 
தமிழ்நபாடு வைர்ச்சி ச்ற்றிருக்கிறது.
 தற்கபாலத்தில தமிழ்நபாடு துணிச்ெலபாை 
ெமூகநலத் திட்டங்களை முன்சைடுத்தது.  
அளைத்துத் ்ள்ளிகளிலும் மதிய உணவு 
வைங்கும் திட்டம், சுகபாதபார ளமயங்கள், 
ெபாளல வெதிகள், ச்பாதுபய்பாக்குவரத்து, 
குடிநீர் வெதி, மின் இளணபபு வைங்கல 
ய்பான்றப ்ல திட்டங்களைக் குறிபபிடலபாம்.  

பிற மபாநிலங்களைவிட தமிழ்நபாட்டில இன்று 
சிறப்பாை ச்பாதுச் யெளவகள் உள்ைது. 
அந்தச் யெளவகளில ச்ரும்்பாலபாைளவ 
்பாகு்பாடின்றி அளைவருக்கும் கிளடக்கிறது 
என்று உறுதியபாக செபாலலலபாம். வைர்ச்சிப 
்பாளதளய ச்பாறுத்தவளர தமிழ்நபாடு உள்்ட சில 
மபாநிலங்களிளடயய ச்பாதுவபாை ஒற்றுளமகள் 
கபாணப்டுகின்றை.
 இறுதியபாக ஒரு முக்கியமபாை ஒன்று: 
மனிதத் திறன்களைப ்யன்்டுத்தபாமல 
இந்த விளரவபாை ச்பாருைபாதபார 
வைர்ச்சிளய எட்ட முயன்ற ச்ரும்்பாலபாை 
இந்திய மபாநிலங்களைவிட மனிதத் 
திறன்களை்யன்்டுத்திய தமிழ்நபாட்டில தனிந்ர் 
வருமபாைம் அதிகமபாகும் வறுளமநிளலயும் 
ச்ரும்்பாலபாை மபாநிலங்களைவிட ஒபபீட்டைவில 
குளறவபாகும் ச்பாருைபாதபார வைர்ச்சியபாைது 
ெமூகநலத் திட்டங்களை ெபாத்தியப்டுத்திப 
ச்பாருைபாதபார வைர்ச்சியும் மக்கள் ஆதரவும் 
ஒன்றுக்சகபான்று இணக்கமபாக செயல்டுவயத 
முக்கியமபாை கபாரணம் ஆகும்.
ஆதபாரம் : An Uncertain Glory புத்தகத்திலிருந்து  
யநபா்ல ்ரிசு ச்ற்ற அறிஞர் அமர்த்தியபா சென்

மீள்பார்்ே

� யமம்்பாடு என்்து ஒரு குறிபபிட்ட 
துளறயில அலலது ஒரு குறிபபிட்ட ந்ரின் 
வைர்ச்சிளயக் குறிக்கிறது.

� ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு என்்து 
ச்பாருைபாதபாரத்தின் அளைத்து 
துளறகளின் ஒட்டு சமபாத்த வைர்ச்சி.

� நிகரநபாட்டு உற்்த்தி, தலபா வருமபாைம், 
வபாங்கும் திறன் ெமநிளல, மனித வைர்ச்சிக் 
குறியீடு ஆகியளவ ச்பாருைபாதபார 
யமம்்பாட்டின் குறியீடுகள்.

� எந்த ஒரு நபாட்டின் யமம்்பாட்டிற்கும் மனித 
வைங்கள் அவசியமபாகும்.

� நிளலயபாை ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு 
என்்து தற்ய்பாதுள்ை சுற்றுச்சூைல மற்றும் 
முன்யைற்றத்ளதச் யெதப்டுத்தபாமல  
செயல்ட யவண்டும். எதிர்கபால 
ெந்ததியிைருக்கபாகப ்பாதுகபாக்கப்ட 
யவண்டும்.

� வைவிலங்குகள் ்பாதுகபாபபுச் ெட்டம், 1972 
வை விலங்குகள் மற்றும் ் றளவகளுக்குப 
்பாதுகபாபபு அளிக்கிறது. 

� அைல மின் நிளலயம் சூைளல 
மபாசு்டுத்தும் அதிக அைவு கபார்்ன்- ளட 
ஆக்ளெளட சவளியயற்றிச் சூைளல 
மபாசு்டுத்துகிறது.

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் வதர்வு தசயக
1.  கூறறு (A): யமம்்பாடு வபாழ்க்ளகத் தரத்ளத 

உயர்த்துகிறது.
    காரணம் (R): மக்கள் அதிக வருவபாய, சிறந்த 

கலவி, உடலநலம் மற்றும் ஊட்டச்ெத்து, குளறந்த 
வறுளம ச்றுவபார்கள்.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது மற்றும் 

(R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

(R), (A) ளவ விைக்கவிலளல
இ) (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ) (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது
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2. மனித வைம் எனும் செபால குறிபபிடுவது.
அ) ஏளை மக்கள் மீதபாை முதலீடு
ஆ) யவைபாண்ளம மீதபாை செலவு 
இ) செபாத்துக்கள் மீதபாை முதலீடு  
ஈ) ஒட்டு சமபாத்த மக்களின் திறளம

3.  நபாடுகளுக்கு இளடயயயபாை யமம்்பாட்ளட 
ஒபபிட அவர்களின் மிக முக்கிய ்ண்புகளில 
ஒன்றபாக கருதப்டுவது.
அ) வைர்ச்சி  ஆ) வருமபாைம்
இ) செலவீைம்  ஈ) யெமிபபுகள்

4.  யதசிய வருமபாைத்தின் உண்ளம மதிபபீடபாக 
இளவ கருதப்டுகிறது.
அ) சமபாத்த நிகர உற்்த்தி
ஆ) சமபாத்த உள்நபாட்டு உற்்த்தி
இ) நிகர யதசிய உற்்த்தி
ஈ) நிகர உள்நபாட்டு உற்்த்தி

5.   வருவபாளய தலபா வருமபாைம் 
என்றும் அளைக்கியறபாம்.
அ) ெரபாெரி ஆ) சமபாத்த இ) மக்கள் ஈ) மபாத

6.  ஜி-8 நபாடுகளின் கூட்டளமபபின் உறுபபு 
நபாடுகளில இலலபாத ஒன்று
அ) ஜப்பான்  ஆ) கைடபா
இ) ரஷ்யபா   ஈ) இந்தியபா

7.  ெபார்க் கூட்டளமபபின் உறுபபு நபாடுகளில 
இலலபாத ஒன்று
அ) இந்தியபா  ஆ) ்பாகிஸ்தபான் 
இ) சீைபா   ஈ) பூடபான்

8.  கூறறு (A): நிகர யதசிய உற்்த்தி என்்து யதசிய 
உற்்த்தி அைவின் உண்ளம மதிபபீடபாக 
கருதப்டுகிறது.

     காரணம் (R): இது யதசிய வருமபாைம் என்று 
அளைக்கப்டுகிறது.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது மற்றும் 

(R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

(R), (A) ளவ விைக்கவிலளல
இ)  (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ) (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

9.  கூறறு (A): எந்த ஒரு நபாட்டின் யமம்்பாட்டிற்கும் 
மனித வைம் அத்தியபாவசியமபாக இருக்கிறது.
காரணம் (R): கலவி மற்றும் மக்கள் நலத்தில 
முதலீடு செயவதன் விளைவபாக அவர்களின் 
எதிர்கபாலத்தில அதிக அைவு ்லன் கிளடக்கும்.
அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 

மற்றும் (R), (A) ளவ விைக்குகிறது

ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியபாைது 
(R), (A) ளவ விைக்கவிலளல

இ) (A) ெரியபாைது மற்றும் (R) தவறபாைது
ஈ) (A) தவறபாைது மற்றும் (R) ெரியபாைது

10. மனிதவை யமம்்பாட்டு குறியீடு (HDI) கணக்கில     
பின்வரும் எந்தப ்ரிமபாணத்ளத எடுத்துக் 
சகபாள்ைவிலளல?

அ) ்பாலிைம்  ஆ) உடலநலம்
இ) கலவி   ஈ) வருமபாைம்

11.  பின்வரும் எம்மபாநிலத்தின் கலவியறிவு யதசிய 
கலவியறிவு விகிதத்ளத கபாட்டிலும் அதிகமபாக 
உள்ைது?
அ) ஆந்திரபிரயதெம் 
ஆ) உத்திரபிரயதெம் 
இ) தமிழ்நபாடு 
ஈ) இவற்றில எதுவுமிலளல

12.  ் பாலிை விகிதம் என்்து
அ)  வயதபாை ஆண் மற்றும் வயதபாை 

ச்ண் விகிதம்
ஆ) ஆண்கள் மற்றும் ச்ண்கள் விகிதம்
இ)  ஆணுக்கும் ச்ண்ணுக்கும் இளடயய 

நிலவும் ெமூக சதபாடர்பு
ஈ)  ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தளை 

ச்ண்கள் என்ற விகிதம்
13.  ் ரம்்ளர ரீதியபாை ெமத்துவம் எந்த 

நளடமுளறயில உறுதி செயயப்டுகிறது?
அ) சதபாழிற்ெபாளல
ஆ) ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு
இ) நிளலயபாை யமம்்பாடு
ஈ) ச்பாருைபாதபார வைர்ச்சி

14.  ச்பாருந்தபாத ஒன்ளற கண்டறி.
அ) சூரிய ஆற்றல 
ஆ) கபாற்று ஆற்றல 
இ) கபாகிதம்     
ஈ) இயற்ளக வபாயு

15.  இந்தியபாவில அதிக்ட்ெ சூரிய ஆற்றல 
உற்்த்திளயச் செயயும் மபாநிலம்
அ) தமிழ்நபாடு ஆ) யமற்கு வங்கபாைம்
இ) யகரைபா  ஈ) ஆந்திரப பிரயதெம்

16.  ் ல ஆண்டுகளின் உ்யயபாகத்திற்குப பிறகு 
தீர்ந்து ய்பாகும் வைம்
அ) இயற்ளக 
ஆ) புதுபபிக்க இயலும் வைம்
இ) புதுபபிக்க இயலபாத வைம்  
ஈ) புதியளவ
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17.  அைல மின் நிளலயம் அதிக அைவிைபாை
சவளியிடுவதபால சுற்றுச்சூைல 

மபாசு்டுகிறது.
அ) ஆக்சிஜன் ஆ) ளநட்ரஜன் 
இ) கபார்்ன் ஈ) கபார்்ன் ளட ஆக்ளெடு 

II. வகாடிட்ை இைத்்த நிரப்புக
1. எந்த ஒரு நபாட்டின் ச்பாருைபாதபார யமம்்பாடு

 என்று அறியப்டும்.
2. மனித வை யமம்்பாட்டு அளமச்ெகத்தின்

தளலளமயகம் .
3. இந்தியபாவில அதிக கலவியறிவு ச்ற்றுள்ை

மபாநிலம் .
4. உலகைவில மனிதவை யமம்்பாட்டு 

அறிக்ளகளயத்  தயபாரித்து   சவளியிடுகின்ற 
நிறுவைம் .

5. நிலத்தடி நீர் என்்து
வைங்களின் ஓர் எடுத்துக்கபாட்டபாகும்.

6. An Uncertain Glory என்ற புத்தகத்ளத
எழுதியவர் .

III. தபாருத்துக
1. யமம்்பாடு - வைவிலங்குகள் 

்பாதுகபாபபுச் ெட்டம்
2. மனித வைம் - புதுபபிக்க தக்க வைங்கள்
3. சூரிய ெக்தி -  திைெரி வபாழ்க்ளகயின்

ஒரு ்குதி
4. 1972 - கலவி
IV.  கீழககணை வினாககளுககு குறுகிய

வி்ையளி
1. யமம்்பாடு என்்தற்கு நீங்கள் என்ை ச்பாருள்

சகபாள்கிறீர்கள்?
2. ச்பாருைபாதபார யமம்்பாட்டின் குறியீடுகள்

என்ை?
3. ஒரு நபாட்டின் வைர்ச்சிளயப பிற நபாடுகளுடன்

ஒபபிடுவதற்கு நிகர நபாட்டு உற்்த்தி ்யனுள்ை 
அைவீடபாகக் கருதப்டபாதது ஏன்?

4. எந்த ஒரு நபாட்டினுளடய முதன்ளம வைமபாக
மனித வைம் கருதப்டுவது ஏன்?

5. பின்வருவைவற்ளற விரிவபாக்கம் செயக.
1. PPP 2. HDI

6. பின்வருவைவற்ளற விரிவபாக்கம் செயக.
1. NNP 2. PCI

7. சூரிய ெக்தி என்றபால என்ை?
V.  கீழககணை வினாககளுககு விரிோன 

வி்ையளி
1. நிளலயபாை யமம்்பாட்டிற்கபாை சகபாள்ளககளைப

்ற்றி விவரி.
2. இந்தியபாவின் சுற்றுச்சூைல சகபாள்ளககளைப

்ற்றி விைக்கமபாக விவரிக்கவும்.
3. புதுபபிக்க   தக்க வைங்கள் மற்றும் புதுபபிக்க

தகபாத வைங்கள் - யவறு்டுத்துக.
4. ஏயதனும் ஐந்து சுற்றுச்சூைல ெட்டங்களையும்

அவற்றின் செயலகளையும் விவரி.
VI. தசயமு்்றகள் மைறறும் தசயல்பாடுகள்
1. உலகசகங்கும் கபாணப்டும் குபள் மற்றும்

கழிவுகளின் பிரச்ெளைகளை கண்டறிந்து
அளத ெரிசெயயும் ்லயவறு வழிமுளறகளை
்ட்டியலிடுக.

VII. சிந்த்ன வினா
1. உைது ்குதியில நீங்கள் எதிர்சகபாள்ளும்

சுற்றுச்சூைல பிரச்ெளைகள் ்ற்றி விவரி.
VIII. ோழவியல் தி்றன்
1. தனிந்ர் வருமபாைத்ளத எவ்வபாறு 

கணக்கிடுவபாய?
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கற்றல யநபாக்கங்கள்
 � இந்தியபாவில யவளலவபாயபபு கட்டளமபள் அறிந்து சகபாள்ைல
 � ஒழுங்களமக்கப்ட்ட மற்றும் ஒழுங்களமக்கப்டபாத துளறகளைப ்ற்றி புரிந்து 

சகபாள்ைல
 � ச்பாதுத்துளற மற்றும் தனியபார் துளற இளடயில உள்ை யவறு்பாட்டிளைப புரிந்து சகபாள்ைல
 � மபாறிவரும் யவளல வபாயபபு முளறயிளைப புரிந்து சகபாள்ைல
 � கை ஆயவு முளறப ்ற்றி அறிந்து சகபாள்ைல

இந்தியா மைறறும் தமிழ�ாட்டில் வே்லோயப்பு
2

அலகு

         அறிமுகம்
உணவு, உளட, இருபபிடம் ஆகியளவ 

ஒவ்சவபாரு மனிதருக்கும் அடிப்ளடத் யதளவகள் 
என்்ளத நீங்கள் அறிவீர்கள்.  தற்ய்பாளதய உலகில 
அந்தப ் ட்டியலில யவளலவபாயபபு என்ற ஒன்ளறயும் 
யெர்க்கப்ட யவண்டியது  முக்கியம்.  இவ்வுலகில 
வபாழ்வதற்கபாக வருவபாய ஈட்ட நம் அளைவருக்கும் 
யவளல அவசியம்.  ச்பாருளியல செயல்பாடுகளில 
யமலநிளலயில அலுவலர்கைபாகவும் மற்றும் 
கீழ்நிளலயில சதபாழிலபாைர்கைபாகவும் 
்ங்குச்றுயவபார் ஊழியர் எைப்டுவர்.  இந்த 
ஊழியர்களைப ் ணியமர்த்தி, அவர்களின் ் ணிக்கு 
ஏற்் ஊதியம் தருயவபாளர, ்ணியமர்த்துயவபார் 
என்று குறிபபிடப்டுவர்.

உளைப்பாைர் குழு என்்து நபாட்டு மக்களில 
யவளலயில இருபய்பாரும், கூடயவ யவளல செயயும் 
திறன் ச்ற்ற ந்ர்களும் ஆவர்.  உளைப்பாைர் 
குழுளவக் கணக்கிடுவதில 15 முதல 60 வயது 
வளரயிலும் உள்ைவர்களை நபாம் எடுத்துக் 
சகபாள்கியறபாம். 15 வயதுக்குக் குளறந்தவர்கள் 
குைந்ளதகைபாகக் கருதப்டுகின்றைர்.  60 வயளதக் 
கடந்தவர்கள், உற்்த்தி ெபார்ந்த யவளலளய 
யமற்சகபாள்வதற்கு உடல ரீதியபாகத் 
தகுதியபாைவர்கள் அலல என்்தபால அவர்கள் உடல 
உளைபள்ச் செயய முடியபாது எை 
விலக்கப்டுகின்றைர்.  மக்கள் சதபாளகயில 
ச்ரும்்குதி குைந்ளதகளும் வயது முதிர்ந்தவர்களும் 
இருந்தபால, உளைப்பாைர் குழுவின் எண்ணிக்ளகக் 
குளறவபாக இருக்கும்; இதைபால நபாட்டு முன்யைற்றம் 
சமதுவபாக நளடச்றும்.  யமலும், குளறந்த 

உளைப்பாைர்கள் குழுவபாைது, உளைப்பாைர் 
அலலபாத ச்ரிய குழுக்களுக்குச் சிறிய யதசிய 
உற்்த்தியிலிருந்து உணவளித்துப ்ரபாமரிக்க 
யவண்டியிருக்கும்.

இந்தியாவில் வே்லோயப்பு 
அ்மைப்பு

2.1

இந்தியபாவில யவளலவபாயபபின் 
தன்ளமயபாைது ்ல ்ரிமபாணங்களைக் சகபாண்டது.   
சிலருக்கு ஆண்டு முழுவதும் யவளல கிளடக்கும், 
ஒரு சிலருக்கு ஓரபாண்டில சில மபாதங்களுக்யக 
யவளல கிளடக்கும்.

முதன்ளமத் துளற அலலது விவெபாயத் துளற, 
இரண்டபாம் துளற அலலது சதபாழில துளற, மூன்றபாம் 
துளற ெபார்புத் துளற அலலது யெளவத் துளற எைப 
ச்பாருளியல வருவபாய ஈட்டும் துளறகள் மூன்றபாக 
வளகப்டுத்தப்ட்டுள்ைது.
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311 2. இந்தியபா மற்றும் தமிழ்நபாட்டில யவளலவபாயபபு

ச்பாருளியல அளமபபின் சவவ்யவறு 
துளறகளில ஈடு்ட்டுள்ை ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ளகளய யவளலவபாயபபு அளமபபு 
குறிக்கிறது.  யவளலப வபாயபபு முளறகள் நபாட்டுக்கு 
நபாடு மபாறுகின்ற ய்பாதிலும் இந்தியபா ய்பான்ற 
வைரும் நபாடுகளில உளைப்பாைர் குழு ச்ரும்்குதி 
முதன்ளமத் சதபாழிலிலும் சிறிய குழுக்கள் 
இரண்டபாம், மூன்றபாம் நிளலத் சதபாழிலகளிலும் 
ஈடு்ட்டிருப்ளதக் கபாணலபாம்.  நன்கு வைர்ந்த 
நபாடுகளில, விவெபாயத்தில ஈடு்ட்டுள்ை 
உளைப்பாைர் குழுவின் ்ங்கு சிறியதபாகவும், 
சதபாழில மற்றும் யெளவ துளறகளில ஈடு்ட்டிருக்கும் 
உளைப்பாைர் குழுவின் ்ங்கு ச்ரிதபாகவும் 
இருக்கும்.

இந்திய வைர்ச்சிக் சகபாள்ளகயின் ஒரு 
முக்கியமபாை கூறபாக யவளலவபாயபபு எபய்பாதுயம 
இடம்ச்ற்றுள்ைது. 

1972-73 ஆம் ஆண்டுகளில சதபாடங்கி கடந்த 
நபான்கு ்த்தபாண்டுகளில யவளல வபாயபபு வைர்ச்சி, 
ெரபாெரியபாக 2% அைவுக்கு உயர்ந்துள்ைது.

இளடக்கபால வரலபாற்றுக் 
கபாலத்தில இந்தியபாவின் சடலலி 
சுலதபான் ச்யரபாஸ் ெபா துக்ைக், 

யவளலவபாயபபின்ளமச் சிக்களலத் தீர்ப்தற்கபாக 
“யவளலவபாயபபு அலுவலகத்ளத” அளமத்தபார்.

வே்லோயப்பின் ே்ககள் 2.2

ஒழுஙக்மைககப்பட்ை து்்றகள்
்திவு செயயப்ட்டதும், அரெபாங்க விதிகளையும் 

ஒழுங்குமுளறகளையும் பின்்ற்றுவதும், 
ஊழியர்களையும் ஊழியர் ெங்கங்களையும் 
சகபாண்டுள்ை துளற ஒழுங்களமக்கப்ட்டத்  துளற 
எைப்டும்.  இந்தியபாவில வங்கிகள், ரயிலயவ, 
கபாபபீடு, உற்்த்தித் சதபாழிற்ெபாளலகள், மத்திய 
மற்றும் மபாநில அரசு ஊழியர்களைக் சகபாண்டு 
செயல்டும் துளறகள் ஒழுங்களமக்கப்ட்டத் 
துளறகள் என்று கூறலபாம். இந்தத் துளறகள், 
ெட்டத்திலுள்ை குறிபபிட்ட விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுளறகளின் ்டி செயல்டுகிறது.  இந்த 
ஊழியர்களுக்குப ்ணிப ்பாதுகபாபபு உண்டு 
என்்யதபாடு அளமபபு ரீதியபாக ஒழுங்களமக்கப்டபாத 
துளறயில இருப்வளரக் கபாட்டிலும் அதிக ஊதியம் 
ச்றுகின்றைர்.

ஒழுங்களமக்கப்ட்ட துளறயில நலல 
ஊதியம், நிர்ணயிக்கப்ட்ட யவளல யநரம், 
ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுளற, மருத்துவ 

உதவித்சதபாளக மற்றும் கபாபபீடு ய்பான்றளவ 
வைங்கப்டும்.

ஒழுஙக்மைககப்பைாத து்்றகள்
அளமபபு ரீதியபாக ஒழுங்களமக்கப்டபாத 

துளறகள் என்்து வீட்டு உ்யயபாகப ச்பாருள்கள், 
சிறு மற்றும் குடிளெத் சதபாழிலகள் ய்பான்றவற்ளறக் 
கூறலபாம்.  இதற்கு விதிகளும் ஒழுங்குமுளறகளும் 
இருந்தபாலும் அளவ பின்்ற்றப்டுவதிலளல.  
இவற்றில யவளல செயயவபாருக்குக் குளறந்த கூலி 
சகபாடுக்கப்டுவயதபாடு ்ல யநரங்களில 
சதபாடர்ச்சியபாக யவளலயும் இருக்கபாது, ச்ரும்்பாலும் 
அவர்களுக்குக் ஊதியத்துடன் விடுபபு, விடுமுளற 
நபாட்கள், மருத்துவ விடுபபு ய்பான்றளவ இருக்கபாது.  
யவளல உத்தரவபாதம் கிளடயபாது.  யவளலயிலலபாத 
ய்பாது அவர்கள் சதபாழில கூடங்களிலிருந்து 
சவளியயறுமபாறு யகட்டுக் சகபாள்ைப்டுவபார்கள்.  
சதருக்களில விற்்ளை செயயவபார், ்ழுதுகள் ெரி 
்பார்பய்பார், சிறிய அைவிலபாை சதபாழில செயவதில 
ஈடு்ட்டுள்ை ஏரபாைமபாை எண்ணிக்ளகயிலபாை 
மக்களை இந்தத் துளற உள்ைடக்கியுள்ைது.

அளமபபு ரீதியபாக ஒழுங்களமக்கப்டபாத 
துளறயில யவளலவபாயபபு வளரயளறகள் 
நிளலயபாைதபாக, ஒழுங்கு்டுத்தப்ட்டதபாக இலளல.  
சதபாழிலபாைர்களுக்குச் சிறபபு ஆதபாயங்கயைபா 
யவளல நிரந்தரயமபா கிளடயபாது.  இந்த 
நிறுவைங்கள் அரெபாங்கத்தில ்திவு ச்ற்றளவ 
அலல.
 தபாது மைககள் து்்றயும் தனியார் து்்றயும்

செபாத்துகளின் உரிளமயபாைளரயும், 
யெளவகள் அளிப்தற்குப ச்பாறுப்பாைவளரயும் 

அடிப்ளடயபாகக் சகபாண்டு, 
ச்பாருைபாதபார நடவடிக்ளககளின் 
அடிப்ளடயில ச்பாதுத் துளற 
மற்றும் தனியபார் துளற எை 
வளகப்டுத்தப்ட்டுள்ைை.
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தபாதுத்து்்ற மைறறும் தனியார் து்்றககான 
வேறுபாடுகள்

வ.
எண்

ச்பாதுத் துளற தனியபார் துளற

1
யெளவ யநபாக்கம் 
சகபாண்டது

இலபா் யநபாக்கம் 
சகபாண்டது

2

செபாத்துக்கள் 
அரெபாங்கத்துக்குச் 
செபாந்தம்

செபாத்துக்கள் தனி 
ந்ர்களுக்குச் 
செபாந்தம்

3

ஊதியம் 
அரெபாங்கத்தபால 
வைங்கப்டுகின்றது

ஊதியம் 
உரிளமயபாைரபால 
வைங்கப்டுகின்றை

 வே்லோயப்பு அ்மைப்பு2.3

ெமீ் ஆண்டுகளில யவளலவபாயபபு 
அளமபபில ஒரு மபாறுதல ஏற்்ட்டுள்ையதபாடு இது 
்ணியமர்த்துயவபார், அவர்களின் 
ஊழியர்களிளடயய அதிக சநகிழ்ச்சியயபாடு 
்ணிபுரியும் முளறளய வைர்த்சதடுக்க உதவியது.  
தற்கபால யவளலவபாயபபு ய்பாக்குகைபாவை. 
(அ.) அதிகரித்துவரும் சுய-யவளலவபாயபபு 
(ஆ.) நிறுவைங்கள் ஒரு சில நிரந்தர 
ஊழியர்களையய ்யன்்டுத்துதல மற்றும் குறுகிய 
கபால ஒப்ந்தப ்ணிகளைத் தருவதும் ஆகும். 
(இ.) ்குதி யநர யவளலவபாயபபில ஒரு வைர்ச்சி 
இருந்து வருகிறது.  மக்களின் வபாழ்க்ளக முளறயய 
இதற்குக் கபாரணமபாக இருக்கலபாம்.
தமிழகத்தில் வே்லோயப்புப் வபாககுகள்

நபாட்டின் சமபாத்த உள்நபாட்டு உற்்த்தியில ஒரு 
கடுளமயபாை வீழ்ச்சி ஏற்்ட்டுள்ை ய்பாதிலும் 
தமிைகத்தில விவெபாயயம அதிகம் ய்ருக்கு 

யவளலயளித்துக் சகபாண்டிருக்கிறது இதற்குக் 
கபாரணம், விவெபாயமலலபாத துளறகள், 
உளைப்பாைர்கள் குழு சதபாழிலகளை மபாற்றி 
சகபாள்வதற்குப ய்பாதுமபாை அைவு யவளலவபாயபள் 
உருவபாக்கவிலளல.  தமிழ் நபாட்டின் யவளலவபாயபபு 
வைர்ச்சியின் ச்ரும்்குதி, குளறந்த 
வருமபாைங்களை அளிக்கின்ற அளமபபு ரீதியபாக 
ஒழுங்களமக்கப்டபாத முளறெபாரபா துளறகளின் 
்ங்களிப்பாகயவ உள்ைது.

இருவேல்பட்டுவில் வே்லோயப்பு: ஒரு கள 
ஆயவு

யவளலவபாயபபு நிலவரங்களில ஏற்்டும் 
மபாற்றத்ளதத் யதசிய அலலது மபாநில அைவில 
மட்டும்தபான் புரிந்துசகபாள்ைமுடியும் என்றிலளல; 
கிரபாமத்ளத ஆயவு செயவதிலிருந்தும் 
புரிந்துசகபாள்ைலபாம்.  இருயவல்ட்டு என்்து 
தமிழ்நபாட்டில, விழுபபுரம் மபாவட்டத்திலுள்ை ஒரு 
கிரபாமமபாகும்.  இந்தக் கிரபாமம் 100 
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமபாக அறிஞர்கள் 
்லரபாலும் ஆயவு செயயப்ட்டு வந்துள்ைது. இந்த 
கிரபாமம் ஸவலட்ைர் கிராமைம் என்றும் கூறப்டும்; 
ஏசைனில, சென்ளைப ்லகளலக் கைகத்தில 
்ணியபாற்றி வந்த கில்ர்ட் ஸ்யலட்டர் என்்வர் 
முதன்முதலில தைது மபாணவர்களுடன் கை 
ஆயவு செயவதற்கபாக இந்த கிரபாமத்திற்கு 1916 
ஆம் ஆண்டு சென்றபார். கபாலப ய்பாக்கில ்ல 
ஆயவபாைர்கள் கிரபாமத்தவர்களின் யவளல 
குறித்து கணக்கபாயவு செயது, கிரபாமத்திலுள்ை 
ஒவ்சவபாருவர் குறித்தும் யமலும் ்ல 
விவரங்களைச் யெகரித்துள்ைைர். 

இந்தக் கிரபாம வைர்ச்சியின் கபாரணம் கிரபாம 
மக்களிளடயய ஆரம்் சுகபாதபார நலம், ்ள்ளிகள் 
அளமத்தது, ச்பாது விநியயபாக அளமபபு 
ஆகியவற்றின் மீது ெமூகப ்பாதுகபாபபு 
விழிபபுணர்ளவ அரெபாங்கம் அவர்களுக்கு 
ஏற்்டுத்தியது கபாரணமபாகும். இந்தக் கிரபாமம் ்ல 
மபாறுதலகளுக்கு உட்்ட்டுள்ை ய்பாதிலும் 
இன்ைமும் அவர்களின் யவளலவபாயபபுக்கு 
முக்கியமபாக விவெபாயத்ளதயய ெபார்ந்துள்ைது. 
பின்வரும் அட்டவளணளயப ்பாருங்கள்.  1981 
ஆம் ஆண்டில 100 குடும்்ங்களில 24 
குடும்்ங்கள் விவெபாயமலலபாத யவளலகளில 
ஈடு்ட்டிருந்தளதக் கபாணலபாம்.  2008ஆம் 
ஆண்டில விவெபாயமலலபாத யவளலகளில 
இருந்த குடும்்ங்களின் எண்ணிக்ளக 41 ஆக 
உயர்ந்துள்ைது. 1981-2008 கபாலத்தில 
விவெபாயத்தில 34% லிருந்து 26% ஆக விவெபாயக் 
கூலிகைபாகவும், ்யிரிடுயவபாரபாகவும் – 
ஈடு்ட்டிருந்த குடும்்ங்களின் விகிதம் 
குளறந்துள்ைது.
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இருவேல்பட்டுவில் இருந்த குடும்பஙகளின் 
வே்ல விேரஙகள்(சதவீதத்தில்)

 � உளைப்பாைர் குழு என்்து 
நபாட்டிலுள்ை யவளல செயகின்ற 
மற்றும் யவளல செயவதற்கபாை 
திறன்ச்ற்றுள்ை குழுவிலுள்ை மக்களின் 
எண்ணிக்ளகயபாகும்.

 � யவளலவபாயபபு அளமபபு, ச்பாருைபாதபாரத்தின் 
சவவ்யவறு துளறகளில ஈடு்ட்டுள்ை 
சதபாழிலபாைர்களின் எண்ணிக்ளகளயக் 
குறிக்கிறது.

 � 1972-73 ஆம் ஆண்டு சதபாடங்கி நபான்கு 
்த்தபாண்டுகளுக்கு இந்தியபாவின் 
யவளலவபாயபபு வைர்ச்சி வீதம் ெரபாெரியபாக 
2% ச்ருகி உள்ைது.

 � அளமபபுரீதியபாக ஒழுங்களமக்கப்ட்ட 
துளற அவற்றின் ஊழியர்களுக்கு ்ணிப 
்பாதுகபாபபும், கபாபபீடு ய்பான்ற இதர 
ஆதபாயங்களும் அளிக்கிறது.

 � ச்பாதுத்துளற என்்ளவ அரசு நிர்வபாகம் 
செயயும் நிறுவைங்கைபாகும்.

 � மக்கைது வபாழ்க்ளகமுளறயின் கபாரணமபாக 
யவளலவபாயபபுப முளற மபாற்றமளடகிறது.

மீள்பார்்ே

 பயிறசி 

I.  சரியான வி்ை்யத் வதர்வு தசயக
1. ்ணியிடத்ளதக் கணக்கிடுவதற்கு 

__________ வயது வளரயிலபாை வயளத 
கணக்கிடலபாம்.
அ) 12-60  ஆ) 15-60
இ) 21-65  ஈ) 5-14

2. இந்தியபாவின் சமபாத்த உள்நபாட்டு உற்்த்தியில 
்லயவறு துளறகளில எந்த இறங்கு வரிளெ 
ெரியபாைது?
அ)  முதன்ளம துளற, இரண்டபாம் துளற, ெபார்புத் 

துளற 
ஆ)  முதன்ளமத் துளற, ெபார்புத் துளற, 

இரண்டபாம் துளற
இ)  ெபார்புத் துளற, இரண்டபாம் துளற, 

முதன்ளமத் துளற 
ஈ)  இரண்டபாம் துளற, ெபார்புத் துளற, 

முதன்ளமத் துளற

1. விவெபாயத்திலிருந்து விவெபாயமலலபாத 
யவளலகளுக்கு இருயவல்ட்டு மக்கள் 
மபாறியது ஏன்? என்ை கபாரணமபாக 
இருக்கமுடியும்?

2. விவெபாயத்திலிருந்து விவெபாயமலலபாத 
யவளலகளுக்கு மபாறுவது எளிசதன்று 
நீங்கள் நிளைக்கிறீர்கைபா? 

 உங்கள் ச்ற்யறபாரிடமும் ஆசிரியரிடமும் 
கலந்துளரயபாடி, வகுபபில விவபாதிக்கவும்.

3. உங்கள் ்குதியிலுள்ை 20 குடும்்ங்களின் 
முதன்ளமத் சதபாழில விவரங்களைச் 
யெகரியுங்கள்.  யமயல இருப்ளதப ய்பான்று 
ஓர் அட்டவளண தயபார் செயது வகுபபில 
விவபாதியுங்கள்.

தசயல்பாடு
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3. பின்வரும் துளறகளில இந்தியபாவில 
மிகபச்ரிய யவளலவபாயபபுத் துளற எது?
அ) முதன்ளமத் துளற
ஆ) இரண்டபாம் துளற
இ) ெபார்புத் துளற
ஈ) ச்பாதுத் துளற

4. பின்வருவைவற்றுள் எது முதன்ளமத் துளற 
ெபார்ந்ததலல?
அ) யவைபாண்ளம ஆ) உற்்த்தி
இ) சுரங்கத் சதபாழில ஈ) மீன்பிடித் சதபாழில

5. பின்வருவைவற்றுள் எது இரண்டபாம் 
துளறளய ெபார்ந்ததலல?
அ) கட்டுமபாைம் ஆ) உற்்த்தி    
இ) சிறு சதபாழில  ஈ) கபாடுகள்

6. மூன்றபாம் துளறயில அடங்குவது
அ) ய்பாக்குவரத்து  ஆ) கபாபபீடு 
இ) வங்கியல ஈ) அளைத்தும்

7. எந்த துளறயில சதபாழிலளமபபு முளற 
யெர்க்கப்டவிலளல?
அ) முதன்ளமத் துளற ஆ) இரண்டபாம் துளற
இ) ெபார்புத் துளற ஈ) தனியபார் துளற

8. ்ட்டியல I-ஐ ்ட்டியல II உடன் ச்பாருத்தி கீயை 
சகபாடுக்கப்ட்டுள்ை குறியீடுகளைக் சகபாண்டு 
ெரியபாை விளடளய யதர்ந்சதடு.

்ட்டியல – I ்ட்டியல – II
அ)  யவைபாண்ளம, கபாடுகள், 

மீன்பிடிபபு மற்றும் 
சுரங்கம்

ஆ)  உற்்த்தி, மின்உற்்த்தி, 
எரிவபாயு மற்றும் 
குடிநீர் விநியயபாகம்

இ)  வபாணி்ம், 
ய்பாக்குவரத்து மற்றும் 
சதபாளலத்சதபாடர்பு

ஈ)  குழுமப ்திவற்ற 
நிறுவைங்கள்மற்றும் 
வீட்டுத் சதபாழிலகள் 

1.  ஒழுங்களமக்கப்டபாத 
துளற

2. ெபார்புத் துளற

3. இரண்டபாம் துளற

4. முதன்ளமத் துளற

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)
அ) 1 2 3 4
ஆ) 4 3 2 1
இ) 2 3 1 4
ஈ) 3 2 4 1

9. எந்த சடலலி சுலதபான் யவளலயின்ளம 
பிரச்ெளைளய தீர்க்க “யவளல வபாயபபு 
அலுவலகத்ளத” அளமத்தபார்?
அ) முகமது பின் துக்ைக்
ஆ) அலபாவுதீன் கிலஜி
இ) ஃச்யரபாஷ் ெபா துக்ைக்
ஈ) ்பால்ன்

10. _______ துளற ்திவு செயயப்ட்டு மற்றும் 
அரசு விதிகளை பின்்ற்றுகிறது.
அ) யவைபாண்ளம
ஆ) ஒழுங்களமக்கப்ட்ட
இ) ஒழுங்களமக்கப்டபாத
ஈ) தனியபார்

11. __________ துளற யவளல ்பாதுகபாபபு மற்றும் 
அதிக ஊதியம் வைங்குகிறது.
அ) ச்பாதுத் துளற
ஆ) ஒழுங்களமக்கப்ட்டத் துளற
இ) ஒழுங்களமக்கப்டபாத துளற
ஈ) தனியபார் துளற

12. ச்பாருந்தபாத ஒன்ளறக் கண்டறிக.
அ) வங்கியியல ஆ) ரயிலயவ   
இ) கபாபபீடு  ஈ) சிறு சதபாழில

13. ச்பாதுத் துளற மற்றும் தனியபார் துளற என்று 
எதன் அடிப்ளடயில வளகப்டுத்த்டுகிறது?
அ) ்ணியபாைர்களின் எண்ணிக்ளக
ஆ)  இயற்ளக வைங்கள்/ ச்பாருைபாதபார 

செயலமுளற 
இ) நிறுவைங்களின் உரிளம
ஈ) யவளலவபாயபபின் நிளல

14. கூற்று (A): ஒழுங்கு்டுத்தப்டபாத துளறயின் 
ச்பாருைபாதபார ்ண்பு என்்து வீட்டினுள் 
உற்்த்தி நடவடிக்ளக மற்றும் சிறுசதபாழில 
செயவதபாகும்.
கபாரணம் (R): இங்கு குளறவபாை 
ஊதியமும் மற்றும் யவளலகள் முளறயபாக 
வைங்கப்டுவதிலளல.   
அ)  கூற்று (A) மற்றும் கபாரணம் (R) ெரி, 

கூற்றுக்கபாை கபாரணம் ெரி 
ஆ)  கூற்று (A) மற்றும் கபாரணம் (R) ெரி, 

கூற்றுக்கபாை கபாரணம் தவறு
இ) கூற்று (A) ெரி கபாரணம் (R) தவறு
ஈ) கூற்று (A) தவறு கபாரணம் (R) ெரி
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15. சதபாழிலபாைர்களைப ்ணியமர்த்து்வர் 
கைபாகவும், அவர்கள் ்ணிக்கபாை 
சவகுமதிகளைச் செலுத்தும் ந்ர்கைபாகவும் 
உள்ைவர்கள்
அ) ஊழியர்  ஆ) முதலபாளி
இ) உளைப்பாளி        ஈ) ்பாதுகபாவலர்

16. தமிழ் நபாட்டில ________  துளறயில அதிக 
ந்ர்கள் யவளலக்கு அமர்த்தப்ட்டுள்ைைர்.
அ) யவைபாண்ளம  ஆ) உற்்த்தி  
 இ) வங்கியல   ஈ) சிறுசதபாழில

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1. ________ துளறயில யவளலவபாயபபுகள் 

நிளலயபாை மற்றும் முளறயபாைளவ அலல.
2. ச்பாருைபாதபார நடவடிக்ளககள் _______  

மற்றும் ________ துளறகைபாக 
வளக்டுத்தப்டுகின்றை.

3. ________ எபய்பாதும் இந்தியபாவின் வைர்ச்சிக் 
சகபாள்ளகயில ஒரு முக்கிய உறுப்பாக இடம் 
ச்ற்றுள்ைது.

4. யவளலவபாயபபு முளற மபாற்றத்திற்கபாை 
கபாரணம் ________.

5. இந்தியபாவில யவளலவபாயபபின் தன்ளம 
________.

6. ________ ன் ச்பாருைபாதபாரம் என்்து நபாட்டு 
மக்களின் எண்ணிக்ளக, உளைக்கும் மற்றும் 
உளைக்கும் திறன் ச்ற்றவர்களைக் குறிக்கும்.

7. ச்பாதுத்துளற என்்து ________.

III. தபாருத்துக
1. ச்பாதுத் துளற - அ. வங்கியல
2. தனியபார் துளற - ஆ. யகபாழி வைர்பபு
3. முதன்ளமத் துளற - இ. இலபா் யநபாக்கம்
4. ெபார்புத் துளற - ஈ. யெளவ யநபாக்கம்

IV.  கீழககணை வினாககளுககு குறுகிய 
வி்ையளி.

1. ச்பாருைபாதபாரத்தில சதபாழிலபாைர் ெக்தி என்றபால 
என்ை?

2. குைந்ளதகளையும், 60 வயதுக்கு யமற்்ட்ட 
வயயபாதிகர்களையும் ஏன் ்ணிக் குழுக்கைபாக 
கருதக்கூடபாது?

3. ச்பாருைபாதபாரத்திலுள்ை மூன்று துளறகள் 
யபாளவ?

V.  கீழககணை வினாககளுககு விரிோன 
வி்ையளி.

1. விவரி.
 அ) முதன்ளமத் துளற
 ஆ) இரண்டபாம் துளற இ) ெபார்புத் துளற

2. இந்தியபாவில யவளலவபாயபபு அளமபள்ப 
்ற்றி விைக்குக.

3. ஒழுங்களமக்கப்ட்ட மற்றும் 
ஒழுங்களமக்கப்டபாத துளறகளில 
நிலவுகின்ற யவளலவபாயபள் ஒபபிடுக.

4. ச்பாதுத் துளறளயயும், தனியபார் துளறளயயும் 
யவறு்டுத்துக.

VI. தசயமு்்றகள் மைறறும் தசயல்பாடுகள்.
1. உங்களை சுற்றி ச்ரியவர்கள் செயயும் 

அளைத்து வளகயபாை யவளலகளையும் 
நீண்ட ்ட்டியலிடுக.  நீங்கள் அளவகளை 
எவ்வபாறு வளகப்டுத்துவீர்கள்.

2. ஒரு ஆரபாயச்சி அறிஞர் சென்ளையிலுள்ை 
உளைக்கும் மக்களைப ்பார்த்து 
என்ைசவலலபாம் கண்டறிந்தபார்.

3. பின்வரும் சதபாழிலகளை முதன்ளம, 
இரண்டபாம் மற்றும் ெபார்புத் துளறகளின் கீழ் 
்ட்டியலிடுக.

 ்பால விற்்ளையபாைர், ளதயலகபாரர், ஆசிரியர், 
மருத்துவர், விவெபாயி, த்பாலகபாரர், ச்பாறியபாைர், 
குயவர், மீைவர், ளகவிளைஞர்கள், கபாவலர், 
வங்கியபாைர், ஓட்டுநர், தச்ெர்.

முதன்்மைத் 
து்்ற

 இரணைாம் 
து்்ற சார்புத் து்்ற
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வே்ல தசயயும் இைம் வே்லோயப்பு மு்்ற பணி தசயயும் மைககளின்
சதவிகிதம்

அரெபாங்கத்துடன் ்திவு செயயப்ட்ட அலுவலகங்கள், 
சதபாழிற்ெபாளலகள் ஒழுங்கு்டுத்தப்ட்ட முளற 15

முளறயபாை உரிமங்களுடன் ச்பாது இடங்களில 
செபாந்தமபாைக் களடகள், அலுவலகம், 
மருத்துவமளைகள்

20

சதருவில யவளல செயயும் மக்கள், கட்டுமபாைத் 
சதபாழிலபாைர்கள், வீட்டுத் சதபாழிலபாைர்கள் 25

சிறு சதபாழிலகளில யவளல செயவது வைக்கமபாக 
அரெபாங்கத்தில ்திவு செயயப்டுவதிலளல

VII. சிந்த்ன வினா
1.  தற்ய்பாது மூன்றபாம் துளற உலகத்தில

முதலிடத்தில உள்ைது. கபாரணம் கூறுக.

VIII. ோழவியல் தி்றன்
1.  உங்களுளடய கிரபாம ச்பாருைபாதபாரத்ளதப

்ற்றி விவபாதிக்கவும்.

இளணயச் செயல்பாடு
தமிழ்நபாடு திறன் யமம்்பாட்டுக் கைகம்

திறன் வைர்பய்பாமபா

1.  Iruvelapattu (1916-2008), Economic and 
Political Weekly, July 31, 2010, vol. XLV, No. 31, 
pp.47-61.

 யமற்யகபாள் நூலகள் மற்றும்  
இளணயதை வைங்கள்
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          அறிமுகம்
இப்பாடம் ்ணத்தின் வரலபாறு ்ற்றியும் 

அதன் செயல்பாடுகளைப ்ற்றியும் கூறுகிறது.  நம் 
நபாட்டின் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ்ங்கிளைப 
்ற்றி எடுத்துளரக்கிறது.  அந்நியச் செலபாவணி, 
்ண விநியயபாகம், ்லவளகயபாை கடனுதவிகள் 
ய்பான்றவற்ளறயும் விைக்குகிறது. இளவ 
மட்டுமின்றி, இக்கபாலத்தில யமம்்டுத்தப்ட்ட 
சதபாழிலநுட்்ம், வங்கிச் யெளவகள் விளரவபாகவும் 
எளிதபாகவும் நளடச்ற எவ்வபாறு துளணபுரிகிறது 
என்்ளதயும் சுட்டிக்கபாட்டுகிறது.

மனிதர்கைபாகிய நபாம் அன்றபாடம் ்யன்்டுத்தும் 
ச்பாருள்களில ச்ரும்்பான்ளமயபாை ச்பாருள்கள் 
்ணத்தபால மதிபபிடப்டுகின்றை. மக்களின் 
உளைபபிற்கபாை ஊதியம், கூலி, யெளவக் 
கட்டணங்கள் முதலியை ்ணத்தின் மதிபபிலதபான் 
நிர்ணயிக்கப்டுகின்றை. அதுமட்டுமலலபாமல 
நபாம் செலுத்தும் வரிகள், தீர்ளவகள் ஆகியளவயும் 
்ணத்தின் மதிபபியலயய செலுத்தப்டுகின்றை. 
நம் வீட்டில ஒவ்சவபாரு மபாதமும் நமது ச்ற்யறபார் 
அந்த மபாதத்துக்கபாை செலவுகளை மதிபபிடுவளதப 
்பார்த்திருபய்பாம். அபய்பாது இந்த மபாத வருமபாைம் 
எவ்வைவு? எதிர்்பார்க்கப்டும் செலவுகள் 
எளவ? யெமிபபு, வட்டி செலுத்த யவண்டியது 
எவ்வைவு? என்்ளதப ்ணத்தின் அடிப்ளடயில  
கணக்கிடுவளதக் கபாணலபாம்.

   பணம் மற்றும் கடன்
3

வீடு மட்டுமலலபாமல ஒரு நபாட்டின், மபாநிலத்தின் 
நிதிநிளல அறிக்ளககள்கூட ்ணத்தின் 
அடிப்ளடயிலதபான் தயபாரிக்கப்டுகின்றை. 
அரசு மட்டுமலலபாமல தனியபார் நிறுவைங்கள், 
சதபாழிற்ெபாளலகள் ய்பான்றளவகூட தமது 
நிதிநிளலளயப ்ணத்தின் அடிப்ளடயில 
கணக்கிடுகின்றை. இவ்வபாறு ்ணம் என்்து நமது 
வபாழ்வில எங்கும் நீக்கமற நிளறந்துள்ைது.

 3.1  பணடமாற்று முறை
மனிதர்கள் எபய்பாதுயம ்ணத்திளைப 

்யன்்டுத்தி வந்தபார்கைபா என்று யகட்டபால, 
இலளல என்்யத ்தில ஆகும். அப்டியபாைபால 
மனித வபாழ்வில ்ணம் எபய்பாது எந்த வடிவில 
அறிமுகமபாைது? அது எவ்வபாறு கபாலபய்பாக்கில புதிய 
வடிவங்கள் ச்ற்றது? என்்ை குறித்து இப்பாடத்தில 
அறிந்து சகபாள்ைலபாம்.

்ண்ளடக் கபாலத்தில மனிதர்கள் 
யவட்ளடயபாடு்வர்கைபாகவும் உணவு 
யெகரிப்வர்கைபாகவும் தமக்கபாை 
உணளவப ச்ற்றைர். அவர்கள் குளககள், 
கபாடுகளில வபாழ்ந்தைர். ்டிப்டியபாக 
யவட்ளடயபாடுவதற்கபாகவும் உணவு 
யெகரிப்தற்கபாகவும் கருவிகளைக் 
கண்டுபிடித்தைர். சதபாடர்ந்து சநருபபின் ் யளையும் 
யவைபாண்ளம செயயவும் கற்றுக்சகபாண்டைர். 

அலகு

கற்ைல் ந�ாககஙகள்
��்ண்டமபாற்று முளறளயப ்ற்றி அறிந்து சகபாள்ைல.
��்ணத்ளதப ்ற்றியும் ்ணப்ரிமபாற்றம் ்ற்றியும் புரிந்து சகபாள்ைல.
��இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ்ங்கிளைப ்ற்றித் சதரிந்து சகபாள்ைல.
��்லயவறு கடனுதவி ்ற்றியும் அதன் ்யைபாைர்களைப ்ற்றியும் அறிந்து சகபாள்ைல.
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ளவத்திருந்திருந்தவருக்கு சநல யதளவயிலளல. 
இவ்வபாறு ்லருக்கும் தமது யதளவகள் 
நிளறயவறவிலளல. ்ண்டமபாற்றுப ச்பாருள்களின் 
அைவு மற்றும் மதிபள் கணக்கிடுவதில 
பிரச்ெளைகள் இருந்தை.

இபபிரச்ெளைகளுக்கு விளட கபாண 
்ண்டங்களை மபாற்றிக்சகபாள்ைப ச்பாதுவபாை 
மதிபபுள்ை ஒரு ச்பாருளை நிர்ணயம் செயதைர். 
இது ச்ரும்்பாலும் உயலபாகமபாக இருந்தது. 
ஆகயவ இந்த உயலபாகங்கயை முதன் முதலில 
்யன்்டுத்தப்ட்ட ்ணம் எைலபாம். உயலபாகம் 
அபய்பாது அரிய ச்பாருைபாகவும் நீண்ட கபாலம் 
்ரபாமரிக்கக்கூடியதபாகவும் மதிபபு மபாறபாததபாகவும் 
இருந்தது, இதற்குக் கபாரணமபாக இருக்கலபாம்.

தைது அரெபாட்சியில, செர்ெபா 
சூரி (1540-1546) குடிமக்களுக்கும், 

இரபாணுவத்திற்குமபாை ஒரு புதிய நிர்வபாக 
முளறளய அளமத்தபார். அவர் கபாலத்தில 
அறிமுகப்டுத்தப்ட்ட 178கிரபாம் எளட சகபாண்ட 
சவள்ளி நபாணயம் ‘ருபியபா’ என்றளைக்கப்ட்டது.  
அந்நபாணயம் முகலபாயர், மரபாத்தியர் மற்றும் 
ஆங்கியலயர் கபாலம் வளர புைக்கத்தில இருந்தது.

தங்கம், சவள்ளி, செம்பு ய்பான்ற உயலபாகங்கள் 
இவ்வபாறு ்ண்டமபாற்று முளறக்குப ்திலபாகப 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. இளவ புரபாதை ் ணம் என்றும் 
அளைக்கப்டுகின்றை. இதுய்பால யதபால, மணிகள், 
ஓடுகள், புளகயிளல, உபபு, யெபாைம், ஏன் அடிளமகள் 
கூட ்ண்டமபாற்றபாகக் சகபாடுக்கப்ட்டதபாகப 
ச்பாருைபாதபார அறிஞர்கள் கருதுகின்றைர். 

பிற்கபாலச் யெபாைர் கபாலத்தில வணிகக்குழுக்கள் 
தமக்சகைப ்ளடகள் ளவத்துக்சகபாள்ைவும் 
அனுமதிக்கப்ட்டைர். யமலும், பிற்கபாலச் யெபாைர்கள் 
ஆட்சியின்ய்பாது தமிைக வணிகர்களின் ஏற்றுமதித் 
யதளவளய ஈடுசெயய சிறு வணிகர்களுக்கும் 
உற்்த்தியபாைர்களுக்கும் கடன் உதவி 
அளித்ததற்கபாை வரலபாற்றுச் ெபான்றுகளும் 
கபாணப்டுகின்றை.

 3.3  இயற்றகயான பணம்
்டிப்டியபாகத் தங்கம், சவள்ளி ஆகிய 

உயலபாகங்கள் உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்டும் 
உயலபாகங்கைபாக ஏற்கப்ட்டை. இளதசயபாட்டி, 
இந்த இரு உயலபாகங்கள் நபாடுகளுக்கு 
இளடயிலபாை ்ண்டமபாற்றத்தில ச்பாது மதிபபீடபாகப 
்யன்்டுத்தப்ட்டை. இளவயய இயற்ளகயபாை 
்ணம் என்றும் அளைக்கப்ட்டை.

மண்ளணப ்யன்்டுத்தித் தமக்கபாை வீடுகளைக் 
கட்டிக்சகபாண்டு, ஒயர இடத்தில வபாைத் 
சதபாடங்கிைர். யமலும் மண்ளணப ்யன்்டுத்தி  
மட்்பாண்டங்களையும் தயபாரித்தைர். 

யவைபாண்ளம மூலம் உற்்த்தி அதிகரித்ததபால 
ளகவிளைப ச்பாருள் தயபாரிப்திலும் 
ஈடு்ட்டைர். இவ்வபாறு உ்ரியபாக மீதமபாகும் 
உணவுபச்பாருள்களையும் தபாங்கள் தயபாரித்த 
மண்்பாண்டம் ய்பான்ற ச்பாருள்களையும் 
அளவ யதளவப்டும் மனிதர்களுக்குப 
்ரிமபாற்றம் செயதைர். எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஒரு 
ெமுதபாயத்திடம் அதிக உணவுபச்பாருட்கள் 
இருந்தபால, அவற்ளற மண்்பாண்டங்கள் உ்ரியபாக 
ளவத்திருப்வர்களிடம் ்ண்ட மபாற்றம் செயதைர். 
அயதய்பால, ஒரு ்குதியில அதிகம் உற்்த்தியபாகும் 
தபானியம் இன்சைபாரு ் குதியில அதிகம் கபாணப்டும் 
விளைச்பாருளுக்குப ்ண்டமபாற்றம் செயயப்ட்டது. 
இவ்வபாறு ்ண்டமபாற்றம் செயயப்ட்ட ச்பாருள்கயை 
வணிகத்தின் முதல வடிவம் என்று கூறலபாம்.

 3.2  �ாணயஙகள்
நபாகரிகங்கள் உருவபாை அளைத்துப 

்குதிகளிலும் ்ண்டமபாற்று முளற செலவபாக்குப 
ச்ற்றிருந்தது. ஒயர நபாகரிகத்திற்குள் மட்டுமலலபாமல 
யவறு யவறு நபாகரிகங்களுக்கு இளடயிலும் 
்ண்டமபாற்று முளறயில ்ரிமபாற்றம் நிகழ்ந்துள்ைது, 
இதுயவ ்ன்ைபாட்டு வணிகத்தின் முதல வடிவம் 
எைலபாம். 

சிந்து சவளி நபாகரிகக் கபாலகட்டத்தில 
கபாணப்ட்ட ச்பாருள்கள் எகிபது, ஈரபாக்  
(சமெ்யடபாமியபா) ்குதிகளில யமற்சகபாள்ைப்ட்ட 
அகழ்வபாயவுகளில கண்சடடுக்கப்ட்டை.

இவ்வபாறு ச்பாருள்களைப ்ண்டமபாற்றம் 
செயவதிலும் கபாலபய்பாக்கில சிக்கலகள் உருவபாகிை. 
எடுத்துக்கபாட்டபாக, தமக்குத் யதளவயபாை 
ச்பாருளுக்குப ்ண்டமபாற்றம் செயவதில சிக்கல 
ஏற்்ட்டது. ஒருவரிடம் சநல உள்ைது. அவருக்கு 
மண்்பாண்டம் யதளவ. ஆைபால மண்்பாண்டம் 
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• இயதய்பால முன்ைதபாகப ் ணம் ச்ற்று, பின்ைர் 
செலுத்தும் வளகயில கடன் அட்ளட (Credit 
Card) ்யன்்டுத்தப்டுகிறது.

• ்ணப்ரிமபாற்றம் செயவதற்குக் கபாயெபாளல 
(Cheque) அலலது யகட்பு வளரயவபாளல 
(Demand Draft) ய்பான்றவற்ளறப 
்யன்்டுத்துவதற்கு மபாற்றபாக இளணய வழி 
்ரிமபாற்றங்கள் தற்ய்பாது நளடமுளறயில 
உள்ைை. இதன் மூலம் நிளைத்த யநரத்தில 
உலகின் எந்த மூளலயில இருப்வருக்கும் 
சநபாடியில ்ணப்ரிமபாற்றம் செயயலபாம்.

• இயதய்பால அளலய்சிமூலமும் மின்ைணு 
்ரிமபாற்றம் செயயும் சதபாழிலநுட்்ம் ்ரவலபாகப 
்யன்்பாட்டில உள்ைது.

 3.6  ரிெர்வ வஙகியின் பஙகு
்ணப்ரிமபாற்றத்ளதப ்ரபாமரிக்கும் ச்பாறுபபும் 

கண்கபாணிக்கும் கடளமயும் ஓர் அரசுக்கு இருக்கிறது. 
ச்பாதுவபாகப ்ணம் ்துக்கி ளவக்கப்டுவது 
ச்பாருளியலில தவிர்க்கப்ட யவண்டும். இதைபால 
வங்கிகளில ்ணம் யெமிக்கப்டுகிறது. 

வங்கிகளில யெமிக்கப்டும் ்ணத்தில 
ச்ரும் ்ங்கு சதபாழில வைர்ச்சிக்கும் ச்பாருளியல 
வைர்ச்சிக்கும் ஏளைகளின் நலனுக்கும் 
்யன்்டுத்தப்டுகிறது.

 3.4  காகி�ப்பணம்
நபாைளடவில இயற்ளகயபாை ்ணத்திலும் 

சிக்கலகள் உருவபாயிை. வணிகத்தின் 
விரிவபாக்கத்துக்கு ஏற்் தங்கம் மற்றும் சவள்ளி 
இருபபு இருப்திலளல. அயத யநரத்தில 
சுரங்கங்களிலும் தங்கம், சவள்ளி வரம்புக்குள் 
தபான் இருந்தை. இதைபால குளறந்த மதிபபு 
சகபாண்ட உயலபாகங்களைக் சகபாண்டு 
நபாணயங்கள் தயபாரிக்கப்ட்டை. இளவ சிறிய 
மதிபபிலபாை ச்பாருள்கள் வபாங்கவும் விற்கவும்  
்யன்்டுத்தப்ட்டை. ஏளை எளிய மக்களின் 
்ணமபாக இளவ ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 

இதைபால, இந்தக் குளறந்த மதிபபு நபாணயங்கள் 
அதிகமபாகத் தயபாரிக்கப்ட்டை. இதன் அடுத்த 
கட்டமபாகத்தபான் கபாகிதப ் ணம் புைக்கத்துக்கு வந்தது. 
இந்த உருவமற்ற ்ணமும் வங்கிகளில அதளைச் 
யெமிக்கும் வைக்கமும் சவகுவபாகப புைக்கத்திற்கு 
வந்தை. அபய்பாது உலகம் முழுவதும் ஏற்்ட்ட 
ச்பாருைபாதபார மந்தமும் இதற்கபாை கபாரணங்களில 
ஒன்று. 

்ணம் என்்து ஒவ்சவபாருவரின் வபாழ்விலும் 
பிரிக்க முடியபாத ்குதியபாக மபாறிவிட்டது. 
உலகப ச்பாருைபாதபாரச் சூைலில ்ணம் ்ல 
வடிவங்களில மபாறியுள்ைது. மின்ைணு 
உலகில ்ணப்ரிமபாற்றங்கள் ்ல முளறகளில 
நளடச்றுகின்றை.

 3.5  மின்னணுப் பரிமாற்ைஙகள்
வங்கிச் யெமிபபில உள்ை ் ணத்ளத எடுப்தற்கு 

யநரடியபாக வங்கிக்குச் சென்று ்டிவம் நிரபபி 
அலலது கபாயெபாளல வைங்கி, ச்றுவதற்குப்திலபாக, 
்ணம் எடுக்கும் இயந்திரம் மூலம் யதளவயபாை 
்ணத்ளத எடுக்க தபானியங்கி ்ணம் வைங்கும் 
அட்ளட ்யன்்டுகிறது. இதன்மூலம் ஆங்கபாங்கு 
நிறுவப்ட்டுள்ை ்ணம் எடுக்கும் இயந்திரம் மூலம் 
எந்த யநரமும் நமக்குத்யதளவயபாை ்ணத்திளை 
நமது கணக்கிலிருந்து  நபாம் எடுத்துக்சகபாள்ைலபாம். 
இயதய்பால வங்கிக்குச் செலலபாமயலயய நமது 
கணக்கில ்ணம் செலுத்தும் வெதி சில வங்கிகளில 
உள்ைது. 
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்ண விநியயபாக வைர்ச்சிக்கும் நீண்ட 
கபால விளல வீழ்ச்சிக்கும் இளடயிலபாை 
சநருங்கிய உறவிளை நபாம் கபாணமுடியும். 
ஒரு நபாட்டின் ச்பாருைபாதபார நிளலத்தன்ளமயில 
விளலக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியப ்ங்களிபபு 
உள்ைது. இந்தியபாவில ரிெர்வ் வங்கி இதளைக் 
கண்கபாணித்து வருகிறது. 

நபாடுகளுக்கு இளடயிலபாை ் ணம் செலபாவணி 
எை அளைக்கப்டுகிறது. இந்தியபாவின் செலபாவணி 
ரூ்பாய என்று அளைக்கப்டுகிறது. உள்நபாட்டில 
அன்னிய நபாட்டுச் செலபாவணி சவளிநபாட்டுச் 
செலபாவணி எை அளைக்கப்டுகிறது. 

உலக நபாடுகளுக்கு இளடயிலபாை செலபாவணி 
அசமரிக்க டபாலர் அடிப்ளடயில மதிபபிடப்டுகிறது. 
இந்த மதிபபு நபாட்டுக்கு நபாடு யவறு்டுகிறது. உலக 
வணிகத்தின் ச்ரும்்குதி அசமரிக்க டபாலர் 
மதிபபியலயய நளடச்றுகிறது.

 3.8   பணத்தின் செயல்பாடுகள்
்ண்டமபாற்று முளறயிைபால 

உருவபாகும் சிக்கலகளுக்கு 
மபாற்றபாக ்ணத்தின் வரவு 
ச்ரிதும் உதவி வருகிறது. 
்ணம் என்்து ஒரு ்ரிமபாற்ற 
ஊடகமபாகவும், ஒரு கணக்கின் 
அலகபாகவும் மதிபபுச் 
யெமிப்பாகவும் மபாறு்டும் ்ண வைங்கீடுக்கபாை 
தரப்டுத்தலபாகவும் செயல்ட யவண்டும் என்று 
எதிர்்பார்க்கப்டுகிறது.

�ாடு செலாவணியின் சபயர்
இந்தியபா ரூ்பாய

இங்கிலபாந்து ்வுண்டு
ஐயரபாபபிய ஒன்றியம் யூயரபா

கைடபா டபாலர்
ஜப்பான் சயன்

சீைபா யுவபான்
ெவுதி அயரபியபா ரியபால
ஆஸ்தியரலியபா டபாலர்

மயலசியபா ரிங்கிட்
்பாகிஸ்தபான் ரூ்பாய
இலங்ளக ரூ்பாய

இந்தியபாவில அளைத்து முக்கிய வங்கிகளும் 
நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டுள்ைளத (1969)
அறியவபாம். இந்தியபாவில ்ணபபுைக்கத்ளத 
ஒழுங்கு்டுத்தும் ்ணியிளை இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
யமற்சகபாள்கிறது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஏபரல 1, 1935 முதல 
செயல்ட சதபாடங்கியது . 1937 லிருந்து நிரந்தரமபாக 
மும்ள்யில இயங்கி வருகிறது. இது 1949இல 
நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டது அச்ெடிக்கப்ட்டப 
்ணத்தில 85% புைக்கத்தில விடப்டுகிறது. ஆகஸ்ட் 
2018 நிலவரப்டி இந்தியபாவில ரூ்பாய 19 லட்ெம் 
யகபாடி மதிபபிலபாை ்ணம் புைக்கத்தில உள்ைது .

டபாக்டர் பி.ஆர். அம்ய்த்கரின்  
‘்ணத்தின் சிக்கலும் அதன் 
தீர்வும்’ (The Problem of the 

rupee and its Solution) என்ற ஆரபாயச்சிக் 
கட்டுளரயின் அடிப்ளடயில தபான் இந்திய 
ரிெர்வ் வங்கியின் அடிப்ளடச் ெட்டம் 1934ல 
உருவபாக்கப்ட்டுள்ைது. 

 3.7  பணம் – விறலத் ச�ாடர்பு
்ணத்துக்கும் ச்பாருள்களின் விளலக்கும் 

சநருக்கமபாை சதபாடர்பு உள்ைது. ஏசைனில 
தற்ய்பாது உலகில தயபாரிக்கப்டும் ச்பாருள்களில 90 
விழுக்கபாடு விற்்ளை அலலது யெளவத்சதபாழிளல 
இலக்கபாகக் சகபாண்யட தயபாரிக்கப்டுகின்றை. 
யவைபாண்ளமயிலும் செபாந்தத் யதளவக்கபாக 
விளைவிப்ளத விட ்ணப ்யிர்களை அதிகம் 
உற்்த்தி செயயப்டுவது ெந்ளத மற்றும் ்ணத்தின் 
முக்கியத்துவத்ளத உணர்த்துவதபாக உள்ைது.

்ணத்துக்கும் விளலக்கும் உள்ை சதபாடர்பு 
்ணவியல சகபாள்ளகயயபாடு சதபாடர்புளடயது.

செயல்பாடு
வஙகி
• உன் வகுப்ளறயில ஒரு மபாதிரி வங்கிளய 

அளமக்கவும்.
• உன் ஆசிரியரின் வழிகபாட்டுதயலபாடு  

கபாெபாைர், கிளை யமலபாைர், துளண  யமலபாைர், 
வபாடிக்ளகயபாைர் ய்பால நடிக்கவும்.

• ்ணம் செலுத்துவதற்கபாை ் டிவம், கபாயெபாளல, 
யகட்பு வளரயவபாளல ஆகியவற்றின் 
மபாதிரிகளைத் தயபாரிக்கவும்.

• வங்கி செயல்பாடுகளைச் செயயவும். 
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செயல்பாடு
அந்நிய செலாவணி

ஆசிரியர், வகுப்ளறக்கு இந்திய 
ரூ்பாய மற்றும் மற்ற நபாடுகளின் ்ணத்தின் 
மபாதிரிகள் /நகலகளைசகபாண்டு வரயவண்டும். 
மபாணவர்களை இளணயபாகயவ, 
குழுக்கைபாகயவபா பிரித்து, அந்நிய ்ண 
மபாதிரிகளைக் சகபாடுக்க யவண்டும். குழுக்கள் 
இப்ணத்தின் மதிபள் ரூ்பாயில கணக்கிட்டு, 
ஆசிரியரிடமிருந்து ச்ற்றுக் சகபாள்ை யவண்டும்.  
இச்செயல்பாடு முடிந்தவுடன் அடுத்த சுற்றில 
அந்நிய ்ணத்ளத குழுக்களுக்குள் மபாற்றித் 
தரவும்.

பரிமாற்ை ஊடகம்
ஒரு நபாட்டில அளைத்துப ச்பாருள்கள் மற்றும் 

யெளவ ்ரிவர்த்தளைக்கு ்ணம் தளடயின்றி 
ஏற்கப்ட யவண்டும்.
கணககு அலகு

ஒரு நபாட்டில அளைத்து நுகர்ச்பாருள்கள், 
தயபாரிபபுகள், யெளவகள் எை அளைத்துக்குமபாை 
மதிபபிளைக் கணக்கிடுவதில ்ணம் ச்பாதுவபாை, 
தரப்டுத்தப்ட்ட அலகபாக இருக்க யவண்டும். 
எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஒரு புத்தகத்தின்  விளல 
` 50 என்றபால அபபுத்தகத்தின் விளல 50 ்ண 
அலகுகளுக்கு இளணயபாைது என்று ச்பாருள். ஒரு 
நபாட்டில நளடச்றும் நிதி ்ரிவர்த்தளைகளை 
அைவிடவும் கணக்குகைபாக ்ரபாமரிக்கவும் ்ணம் 
்யன்்டுகிறது.
மதிப்பீட்டிறனச் நெமித்�ல்

்ணத்திளைச் யெமிப்தன் மூலம் 
எதிர்கபாலத்துக்கபாை வபாங்கும் ஆற்றளலச் 
யெமிப்தபாகும்.

உயர்சிந்�றன வினா
ஒரு நபாட்டிற்கு அந்நிய செலபாவணி  எவ்வைவு  
முக்கியத்துவம் ச்றுகிறது?

 3.9  கடன்
விவெபாயிகள் தங்களுக்குத் யதளவயபாை 

விளத, இடுச்பாருள்கள் மற்றும் செலவுகளுக்கபாக 
்ருவகபாலங்களின்ய்பாது கடன் ச்றுவளதக் 
கபாணலபாம். அயதய்பால சிறு சதபாழிலகளில 
ஈடு்டு்வர்கள், வணிகர்கள் தங்கள் 
யதளவகளுக்குக் கடன் ச்றுகிறபார்கள். ச்ரிய 
சதபாழில நிறுவைங்கள்கூட தங்கள் புதிய 
திட்டங்களுக்கபாகக் கடன் ச்றுகின்றை.

கடன் கிறடககப்சபறும் நிறுவனஙகள்
• முளறப்டி நிதி நிறுவைங்கைபாை 

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்ட வங்கிகள், தனியபார் 
வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள்.

• முளறெபாரபா நிதி நிறுவைங்கள்

• சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் ச்றப்டும் 
நுண்கடன்கள் எை மூன்று வழிகளில கடன் 
ச்றப்டுகின்றை.

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்ட வங்கிகள், 
கூட்டுறவு வங்கிகளைப ச்பாறுத்தவளர 
கடனுக்கபாை வட்டி குளறவு. ஈடு ளவக்கப்டும் 
ச்பாருளுக்கபாை ்பாதுகபாபபு அதிகம் .

முறைொரா நிதி நிறுவனஙகள்
முளறெபாரபா தனியபார் நிறுவைங்களை 

வபாடிக்ளகயபாைர்கள் அணுக எளிதபாக இருப்தும் 
ஏதுவபாக உள்ைதும் ெபாதகமபாை அம்ெங்கைபாகக் 
கருதப்டுகிறது. அயத ெமயத்தில அதிக வட்டி, 
ஈடு ளவக்கப்டும் ச்பாருளின் ்பாதுகபாபபு மற்றும் 
வசூலிக்கும் முளறகள் ஆகியவற்றில ் ல சிக்கலகள் 
கபாணப்டுகின்றை.

குறிபபிட்ட ்குதியில வபாழ்்வர்கள் அலலது 
குறிபபிட்ட சதபாழிலில ஈடு்டு்வர்கள் குழுவபாக 
அளமந்து சிறு யெமிபபில ஈடு்டுகின்றைர் 
இவர்கள்  சுய உதவி குழுக்கள் எைப்டுகின்றைர். 
இவ்வபாறு செயல்டும் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 
அரசு வங்கிகள் கடனுதவி அளிக்கின்றை. சுய 
உதவிக்குழுக்கள் நளட்பாளத வியபா்பாரிகள், 
மீைவர்கள், குறிப்பாகப ச்ண்கள் மற்றும்  விளிம்பு 
நிளல  மக்களுக்குப ்யன் அளிப்தபாக உள்ைது. 

தமிழ்நபாட்டில 10,612 வங்கிக் கிளைகள் 
உள்ைை. 2017-2018 நிதியபாண்டில ஏறத்தபாை 
15 லட்ெம் யகபாடி ரூ்பாய ்ணப்ரிமபாற்றம் 
நளடச்றுகிறது.
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323 3. ்ணம் மற்றும் கடன்

I.   ெரியான விறடறயத் 
ந�ர்வு செயக

1. ்ண்ளடய கபாலத்தில 
்ண்டமபாற்றத்திற்கு ்திலபாக ச்பாது மதிபபீடபாக 
்யன்்டுத்தப்ட்ட உயலபாகம்_________ 
(தங்கம் / இரும்பு)

2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் தளலளமயிடம்  
இருக்கும் இடம் . (சென்ளை /  
மும்ள்)

3. ெர்வயதெ வணிகத்தில ்யன்்டுத்தப்டும் 
நபாணய முளற .

 (அசமரிக்க டபாலர் / ்வுண்டு)
4. ஜப்பான் நபாட்டின் ்ணம்  

என்று அளைக்கப்டுகிறது. (சயன்/ யுவபான்)

��நபாகரிகங்கள் வைர்ச்சியளடந்த ்குதிகளில 
்ண்டமபாற்றுமுளற செழித்யதபாங்கியது.

��தங்கம், சவள்ளி மற்றும் செம்பு ஆகிய 
உயலபாகங்கள் புரபாதைப்ணம் எை 
அளைக்கப்ட்டை.

��மிைகு மற்றும் நறுமணப ச்பாருட்கள் அதிக 
அைவில ஏற்றுமதி செயயப்ட்டை.

��உயலபாகப ்ற்றபாக்குளற கபாரணமபாக, 
கபாகிதப்ணம் அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது.

��தற்ய்பாது அளலய்சி மூலமும் வங்கி 
செயல்பாடுகள் யமற்சகபாள்ைப்டுகின்றை.

��்ணப்ரிமபாற்றத்திளைப ்ரபாமரிப்தும் 
கண்கபாணிப்தும் அரசின் கடளமகைபாகும்.

��இந்தியபாவின் அளைத்து ச்ரிய 
மற்றும் முக்கிய வங்கிகள் 
நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டுள்ைை.

��்ணத்திற்கும் ச்பாருளின் விளலக்கும் 
இளடயய சநருக்கமபாை சதபாடர்புள்ைது.

மீள்பார்றவ

 பயிற்சி 

இந்தியபாவில 1917-லதபான் முதன் முதலில 
ஒரு ரூ்பாய மற்றும் இரண்டு ரூ்பாய யநபாட்டுகள் 
தயபாரித்து சவளியிடப்ட்டை. 1935-ல ்ணப 
ச்பாறுபபு அளைத்தும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ளகக்கு வந்தது. அதன்பிறகு 500 ரூ்பாய 
யநபாட்டு ்ணத்ளத  அறிமுகப்டுத்தியது.  
1940-ல மீண்டும் இந்தியபாவில 1917-லதபான் 
முதன் முதலில ஒரு ரூ்பாய மற்றும் இரண்டு 
ரூ்பாய யநபாட்டுகள் தயபாரித்து சவளியிடப்ட்டை.  
1935-ல ்ணப ச்பாறுபபு அளைத்தும் இந்திய 
ரிெர்வ் வங்கி ளகக்கு வந்தது. அதன்பிறகு 500 
ரூ்பாய யநபாட்டு ்ணத்ளத  அறிமுகப்டுத்தியது. 
1940-ல மீண்டும் ஒரு ரூ்பாய யநபாட்டுகளை 
சவளியிட்டது. 1947-ம் ஆண்டுவளர ஆறபாம் 
ஜபார்ஜின்  உருவம் ச்பாறித்த ் ணயம  புைக்கத்தில 
இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப பிறகு இந்திய அரெபால 
யநபாட்டுகள்  சவளியிடப்ட்டை. 

இந்தியபாவில 1917-லதபான் முதன் முதலில 
ஒரு ரூ்பாய மற்றும் இரண்டு ரூ்பாய யநபாட்டுகள் 
தயபாரித்து சவளியிடப்ட்டை. 1935-ல ்ணப 
ச்பாறுபபு அளைத்தும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ளகக்கு வந்தது. அதன்பிறகு 500 ரூ்பாய 
யநபாட்டு ்ணத்ளத  அறிமுகப்டுத்தியது.  
1940-ல மீண்டும் இந்தியபாவில 1917-லதபான் 
முதன் முதலில ஒரு ரூ்பாய மற்றும் இரண்டு 
ரூ்பாய யநபாட்டுகள் தயபாரித்து சவளியிடப்ட்டை.  
1935-ல ்ணப ச்பாறுபபு அளைத்தும் இந்திய 
ரிெர்வ் வங்கி ளகக்கு வந்தது. அதன்பிறகு 500 
ரூ்பாய யநபாட்டு ்ணத்ளத  அறிமுகப்டுத்தியது. 
1940-ல மீண்டும் ஒரு ரூ்பாய யநபாட்டுகளை 
சவளியிட்டது. 1947-ம் ஆண்டுவளர ஆறபாம் 
ஜபார்ஜின்  உருவம் ச்பாறித்த ் ணயம  புைக்கத்தில 
இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப பிறகு இந்திய அரெபால 
யநபாட்டுகள்  சவளியிடப்ட்டை. 

ஆங்கியலய அரசு, 1925ல மகபாரபாஷ்ட்டிர 
மபாநிலத்தில உள்ை நபாசிக்கில ஒரு அச்ெகத்ளத 
அளமத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குப பிறகு 
ரூ்பாய யநபாட்டுகளை அச்ெடிக்க சதபாடங்கியது.
மத்தியபபிரயதெத்திலுள்ை யதவபாஸில  
1974-ல ஓர் அச்ெகம் சதபாடங்கப்ட்டது. இந்த இரு 
அச்ெகங்களைத் (Security Printing and Minting 
Corporation of India Ltd.,) தவிர, 1990களில  
கர்நபாடக மபாநிலத்திலுள்ை ளமசூரிலும், யமற்கு 
வங்கபாைத்திலுள்ை ெல்பானியிலும் ரூ்பாய  
மற்றும் வங்கிகள் ெம்்ந்தப்ட்ட ஆவணங்களை 
அச்ெடிக்க யமலும் இரு அச்ெகங்களை இந்திய 
ரிெர்வ் வங்கி சதபாடங்கியது.

இந்தியாவில் பணம் எவவாறு அச்சிடப்படுகிைது? எவ்வைவு ்ணம் அச்ெடிக்க யவண்டும் 
என்்ளதயும், எப்டிப ்பாதுகபாப்பாக உரிய 
இடங்களுக்குக் சகபாண்டு செலல யவண்டும் 
என்்ளதயும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியய முடிவு 
செயகிறது. 

்த்தபாயிரம் ரூ்பாய மதிபபுளடய 
யநபாட்டுகள்  அச்ெடிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கிக்கு 
அதிகபாரம் இருந்தபாலும், தற்ய்பாது அதிக்ட்ெம் 
இரண்டபாயிரம் ரூ்பாய மதிபபு வளரயிலபாை  
்ணத்ளத மட்டுயம அச்ெடிக்கிறது.
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II.  நகாடிட்ட இடஙகறை நிரப்புக
1.  வணிகத்தின் முதல வடிவம்.
2. ்ண விநியயபாகம்  பிரிவுகைபாகப 

பிரிக்கப்ட்டுள்ைது 
3. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முதல அச்ெகம் 

சதபாடங்கப்ட்ட இடம் .
4. ்ணப்ரிமபாற்றத்ளத முளறப்டுத்துகின்ற 

ச்பாறுபபு  க்கு உள்ைது.
5. டபாக்டர் பி.ஆர். அம்ய்த்கர் அவர்களின் ்ணம் 

்ற்றிய ஆரபாயச்சிக் கட்டுளர .

III.  சபாருத்துக
1. அசமரிக்க டபாலர் -  தபானியங்கி இயந்திரம்
2. நபாணய சுைற்சி - ்ணத்தின் மபாற்று
3. ஏ.டி.எம் -  ெர்வயதெ அங்கீகபாரம் 

ச்ற்ற ்ணம்
4. உபபு - ெவுதி அயரபியபா
5. ரியபால - 85%

IV.  குறுகிய வினாககளுககு விறடயளி
1. ்ணம் ஏன் கண்டுபிடிக்கப்ட்டது?
2. ்ண்ளடய கபாலப ்ணம் என்்து யபாது?
3. ்ண்ளடய கபாலத்தில ்ண்டமபாற்று முளறயில 

்யன்்டுத்தப்ட்ட ச்பாருள்கள் யபாளவ?
4. நறுமணப்பாளத என்றபால என்ை? ஏன் 

அவ்வபாறு அளைக்கப்டுகிறது?
5. இயற்ளகப ்ணம் என்றபால என்ை?
6. குளறந்த மதிபபிலபாை நபாணயங்கள் ஏன் 

அதிகைவு அச்ெடிக்கப்ட்டை?
7. அந்நியச் செலபாவணி என்றபால என்ை?

V.  விரிவான விறடயளி
1. நவீை உலகில ்ணப்ரிமபாற்றம் எவ்வபாறு 

நளடச்றுகிறது என்்ளத விவரி.
2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ்ணிகளை விவரி.
3. ்ணத்தின் செயல்பாடுகளைப ்ட்டியலிடுக.

VI.   ெரியானக கூற்றை எழுதுக
(அ) 1.  நபாகரிகம் வைர்ச்சியளடந்த இடங்களில 

்ண்டமபாற்றுமுளற செழித்யதபாங்கியது.
 2. இதுயவ வணிகத்தின் முதல வடிவம்

i) 1 ெரி, 2 தவறு
ii) இரண்டும் ெரி
iii) இரண்டும் தவறு
iv) 1 தவறு, 2 ெரி

(ஆ) 1.  உலக நபாடுகளில ச்ரும்்பான்ளமயபாை 
்ணப ்ரிமபாற்றங்கள் அசமரிக்க டபாலர் 
மதிபபியலயய நளடச்றுகிறது.

 2.  உலக வணிகத்ளத அசமரிக்கபா மட்டுயம 
நடத்துகிறது.

i) இரண்டு கூற்றுகளும்  ெரி
ii) இரண்டு கூற்றுகளும்  தவறு
iii) 1 ெரி, 2 தவறு
iv) 1 தவறு, 2 ெரி

VII.  செயல்திட்டம் மற்றும் செயல்பாடுகள்
1. உள்ளூர் அருங்கபாட்சியகத்திற்குச் சென்று 

கபாட்சிக்கு ளவக்கப்ட்டுள்ை நபாணயங்களைப 
்ற்றிய தகவலகளைச் யெகரி.

2. நீ சவளிநபாட்டிற்குச் சென்று  கட்டிடக்களல 
வலலுநருக்கபாை யமற்்டிபள்ப ்யில கலவிக் 
கடன் ச்றும் வளகயில வங்கி யமலபாைருக்கு 
விண்ணப்ம் ஒன்று வளரக.

VIII. வாழகறக திைன்
1. ஒரு 20 ரூ்பாய யநபாட்ளட உற்றுயநபாக்கி, அதில 

நீ கபாண்்வற்ளற ்ட்டியலிடுக.

2. உன் வீட்டின் ஒரு மபாதத்திற்கபாை வரவு செலவு 
திட்டத்ளத தயபார் செயக.
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தமிழகத்தில் வேளாண்மை
4

         அறிமுகம்
இந்தியா விடுதன்ல ்பற்றதபாதும் அதன் பின் 

நாற்பது ஆணடு கா்லம் வனரயும் தமிைக மககளில 
்பரும்பான்னமயிதனார தவ்ளாண ்தாழின்லதய 
நம்பியிருந்தனர. அந்த நின்ல சமீப கா்லஙகளில 
மாறி வருகிறது. 2011ஆம் ஆணடின் மககள் ்தானக 
கணக்கடுப்பின்படி, தமிைகத்தில விவசாயிகளின் 
எணணிகனக கடந்த பத்து ஆணடு கா்லத்தில 
குனறந்தது ்தரியவந்துள்்ளது. அதததபால, 
விவசாய ்தாழி்லா்ளரகளின் எணணிகனகயும் 
குனறந்தது. 2001ஆம் ஆணடின் மககள் ்தானக 
கணக்கடுப்பின்படி ்மாத்த ்தாழி்லா்ளரகளில 
49.3 விழுககாட்டினர தவ்ளாணதுனறயில 
இருந்தனர. பத்து ஆணடுகளுககுப் பின்னர இந்த 
அ்ளவு 42.1 விழுககாடு என குனறந்தது. 2011 ஆம் 
ஆணடு தமிைகத்தில ்மாத்தமாக மூன்று தகாடிதய 
29்லட்சம் ்தாழி்லா்ளரகள் இருந்தனர. அவரகளுள் 

96 ்லட்சம் தபர விவசாயத் ்தாழி்லா்ளரகள் ஆவர.
ஏறத்தாை 55 விழுககாடு ்பணகள் 

தவ்ளாணனமயில ஈடுபட்டிருந்த 2011ஆம் ஆணடில 
மூன்றில ஒரு பகுதிககும் (35.3%) கூடுத்லான 
ஆணகள் மட்டுதம அத்துனறயில ஈடுபட்டனர. 

அலகு

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� தமிழநாட்டின் தவ்ளாணனமத் ்தாழில பற்றி அறிதல
� தவ்ளாணனம ்சய்யப்படும் நி்லப்பரப்ப்ளனவப் பற்றித் ்தரிந்து ்காள்்ளல
� தவ்ளாணனமயில நீரின் அவசியத்னதப் புரிந்து ்காள்்ளல
� தமிழநாட்டில வின்ளயும் பயிரவனககன்ளப் பற்றி ்தரிந்து ்காள்்ளல
� தமிழநாட்டின் பயிர உற்பத்தித் திறன் பற்றி ஆய்வு ்சய்தல

 4.1    வேளாண ததாழிலில் ஈடுபடுவோரின் 
பிரிவுகள்

தவ்ளாண ்தாழிலில ஈடுபடுதவாரில 
்பரும்பகுதியினர நி்லமற்ற கூலித் ்தாழி்லாளிகள் 
ஆவர. நி்லம் பனடத்ததார எலத்லாரிடமும் ஒதர 
அ்ளவில நி்லம் இருப்பதிலன்ல. ப்லரிடமும் சிறிய 
பரப்ப்ளவிலதான் நி்லம் இருககும். ்வகு சி்லரிடம் 
மட்டுதம ்பரிய அ்ளவில நி்லம் இருககிறது.

தமிைகத்னதப் ்பாறுத்தவனர நி்லத்னதச 
சாகுபடி ்சய்தவாரின் எணணிகனக 2015-
16ல 79,38,000ஆக இருந்தது. ஆனால ஐந்து 
ஆணடுகளுககு முன்பு 81,18,000 விவசாயிக்ளாக 
இருந்தனர. இந்த ஐந்து ஆணடுகளில இவரகளின் 
எணணிகனகயில 1,80,000 குனறந்துள்்ளது. 
இதததபால சாகுபடி ்சய்யப்படும் பரப்ப்ளவும் 64.88 
்லட்சம் ்ெகதடரகள் என்பதிலிருந்து 59.71 ்லட்சம் 
்ெகதடரக்ளாகக குனறந்து தபானது. அதாவது 
சராசரியாக ஆணடு ஒன்றுககு 1,03,400 ்ெகதடர 
சாகுபடி நி்லத்னத, கடந்த ஐந்து ஆணடுகளில 
தமிைகம் இைந்துள்்ளது.
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தமிைகத்தில நிகரமாக பயிர ்சய்யப்படும் 
பரப்ப்ளவு 45, 44,000 ்ெகதடரகள் ஆகும். 
இப்பரப்பு ஆணடுககு ஆணடு மாறும். மனைப்்பாழிவு 
கா்லத்தில தபாதுமான அ்ளவு மனை இருந்தால 
இப்பரப்பு கூடும். மனை்பாய்த்தாத்லா, குனறந்தாத்லா 
இப்பரப்பு குனறயும். இப்பரப்பில ஒரு சிறு பகுதி 
மட்டும் ஒர ஆணடில ஒரு முனறககு தமல பயிர 
்சய்யும் வாய்ப்னப வைஙகும். இப்பரப்பும் நீர 
வசதிககுத் தகுந்தவாறு ஆணடுததாறும் மாறும். 
இப்பரப்பு 9 இ்லட்சம் ்ெகதடரக்ளாக இருந்தது. 
அடுத்த ஆணடு மனையின்னமயின் காரணமாக 
6 இ்லட்சம் ்ெகதடரக்ளாகக குனறந்து 
தபானது. நின்லயானதும் நம்பகமானதுமான 
நீராதாரம் இருந்தால மட்டுதம இப்பரப்பு ஓர்ளவுககு 
நின்லத்திருககும்.

2012 – 13ஆம் ஆணடில ்மாத்தமாக 
பயிரிடப்பட்ட நி்லப்பரப்பில ஏறத்தாை 72 விழுககாடு 
பரப்ப்ளவில உணவுப் பயிரகள் பயிரிடப்பட்டன; மற்ற 
இடஙகளில உணவற்ற பயிரகள் பயிரிடப்பட்டன.

 4.3  வேளாண்மைககான நீர் ஆதாரஙகள்

தமிைகத்தில வற்றாத நதிகள் இலன்ல. 
தமிைகம் தனது ததனவககான நீனர வடகிைககு 
மற்றும் ்தன்தமற்குப் பருவ மனைகளிலிருந்து 
்பறுகிறது. ்தன்தமற்கு பருவ மனைப்்பாழிவு 
அபரிமிதமாக இருந்தால காவிரி ஆற்றின் நீரப் 
பிடிப்பு பகுதிகளிலுள்்ள கரநாடக அனணகள் 
நிரம்பிவிட்டால தமிைகத்தில காவிரி ஆற்றில நீர 
்பருகும்.

 

பயிர ்சய்யப்படும் ்மாத்த பரப்ப்ளவில பாசன 
வசதி ்பற்ற பரப்ப்ளவு 57 விழுககாடு ஆகும்.

தமிைகத்திற்குப் ்பரும் நீர ஆதாரமாக 
இருப்பது வடகிைககுப் பருவ (அகதடார – 
டிசம்பர) மனையாகும். வடகிைககுப் பருவமனை 
நீனரத் ததககஙகளிலும், கணமாய்களிலும், 
மற்றும் ஏரிகளிலும் ததககி தவ்ளாணனமனய 
தமற்்காள்கின்றனர. தமிைக தவ்ளாணனமககான 
நீனர வாய்ககாலகள், ஏரிகள், கு்ளஙகள், கிணறுகள் 
ஆகியனவ வைஙகுகின்றன. தமிைகத்தில 2,239 
வாய்ககாலகள் ஏறத்தாை 9,750 கித்லாமீட்டர தூரம் 
பாய்கின்றன. சிறு ஏரிகள் 7,985ம் ்பரிய ஏரிகள் 
33,142ம் உள்்ளன. திறந்த ்வளி கிணறுகள் 15 
இ்லட்சம் உள்்ளன. இனவயல்லாது 3,54,000 
ஆழதுன்ளக கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
இந்த ஆதாரஙகன்ளக ்காணதட தமிைகத்தில 
தவ்ளாணனம தமற்்காள்்ளப்படுகிறது.

தமிைகத்தின் ்பரும்பா்லான விவசாயிகள் 
குறுவிவசாயிகள் ஆவர (ஒரு ்ெகதடருககும் 
குனறவான பரப்பில சாகுபடி ்சய்தவார). ்மாத்த 
விவசாயிகளின் எணணிகனகயில குறுவிவசாயிகள் 
78 % உள்்ளனர. ஆனால அவரகள் சாகுபடி ்சய்யும் 
நி்லத்தின் பரப்ப்ளவு ்மாத்தச சாகுபடி பரப்ப்ளவில 
36 % மட்டுதம. அடுத்ததாக சிறுவிவசாயிகள் (1-2 
்ெகதடர சாகுபடி ்சய்தவார) 14 % உள்்ளனர. 
அவரகள் விவசாயம் ்சய்யும் பரப்ப்ளவு 26 % ஆகும்.

தமிைகத்தில விவசாயம் ்சய்பவரகளில 
நூற்றில ஒருவர மட்டுதம பட்டியலினத்தவர. 
அவரகளில 96 விழுககாட்டினர சிறு, குறு 
விவசாயிகள்.

தமிைகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதிலுதம 
சாகுபடி ்சய்யப்படும் நி்லத்தின் பரப்ப்ளவு சுருஙகிக 
்காணதட வருகிறது. குறு விவசாயிகளின் 
எணணிகனக அதிகரிககிறது. தமிைகத்தில 
தநரமாறாக, இவரகளின் எணணிகனக குனறந்து 
வருகிறது. மககள் தவ்ளாண ்தாழின்லவிட்டு 
வி்லகுவனததய இது சுட்டுகிறது.

 4.2  நிலப் பயன்பாட்டு ே்ககள்
தமிைகத்தின் ்மாத்தப் புவியியல பரப்பு ஒரு 

தகாடிதய முப்பது ்லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் 
்ெகதடரகள் ஆகும். இப்பரப்பில ஏறத்தாை மூன்றில 
ஒரு பஙகு நி்லப்பரப்பு மட்டுதம பயிர ்சய்யப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. (45,44,000 ்ெகதடர). 
தவ்ளாண அல்லாத பயன்பாட்டுககு 17 விழுககாடு 
நி்லம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏறத்தாை இதத அ்ளவு 
நி்லம் (2,125 ஆயிரம் ்ெகதடரகள்) காடுக்ளாக 
உள்்ளன. ்மாத்த நி்லப்பரப்பில சற்தறறக குனறய 
4 விழுககாடு நி்லஙகள் பயன்படுத்த முடியாதனவ. 
தற்தபானதககுத் தரிசாகக கிடககும் நி்லத்தின் அ்ளவு 
பத்தில ஒரு பகுதியாகும். மற்ற தரிசு நி்லஙகள் 13 
விழுககாடு ஆகும். ஆக, நான்கில ஒரு பகுதி நி்லம் 
தரிசாக விடப்பட்டுள்்ளது. தரிசாக தபாடப்படும் நி்லம் 
கூடுத்லாகி வருவனத நாம் கவனத்தில ்காள்்ள 
தவணடும். இனவயன்றி, தமய்சசல நி்லஙகள், 
மரஙகள் வ்ளரககப்படும் நி்லஙகள் ஆகியனவ 
்மாத்த நி்லப்பரப்பில 5 விழுககாடுககும் சற்தற 
கூடுத்லாக உள்்ளன.
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மாறாக எடுககும் அ்ளவு கூடக கூட நீர மட்டம் கீதை 
்சலலும். ஒன்று நீர முற்றிலும் வற்றிப் தபாக்லாம் 
அல்லது பாசனத்திற்கு உதவாத நீராக மாறவும் 
வாய்ப்புணடு.

நி்லத்தடி நீரின் அ்ளனவயும் தன்னமனயயும் 
மத்திய நி்லத்தடி நீர வாரியம் ்தாடரந்து 
கணகாணிககிறது.

இதிலிருந்து நாம் ்தரிந்து ்காள்வது 
என்ன்வன்றால
1. தமிைக தவ்ளாணனம நி்லத்தடி நீனர நம்பியுள்்ளது.
2. நி்லத்தடி நீரின் பயன்பாட்னடச சீர ்சய்வது 

மிகவும் அவசரமும் அவசியமும் ஆகும்.
3. வ்ளம் குன்றா தவ்ளாணனமககு இது மிகவும் 

ததனவ ஆகும்.

 4.4  பாசனமும் பயிர் ே்ககளும்
தமிழகத்தில் வி்ளயும் பயிர்கள்

பயிரிடப்படும் பயிரகன்ள உணவுப்பயிரகள் 
என்றும் உணவல்லாத பயிரகள் என்றும் 
வனகப்படுத்த்லாம். தமிைகத்தில உணவு தானியம் 
பயிரிடப்படும் பரப்பில 57 விழுககாடு பாசனவசதி 
்பறுகின்றன. 2014 – 15 ஆம் ஆணடில உணவுப் 
பயிரகள் 59 விழுககாடும் உணவல்லாத பயிரகள் 
50 விழுககாடும் பாசன வசதி ்பற்றிருந்தன.

தமிைகத்தில பயிரிடப்பட்ட நி்லத்தின் ்மாத்தப் 
பரப்ப்ளவில 2014 – 15 ஆம் ஆணடில 59இ்லட்சத்து 
94 ஆயிரம் ்ெகதடரக்ளாக இருந்தது. இதில 76 
விழுககாடு பரப்ப்ளவில உணவல்லாத பயிரகள் 
பயிரிடப்பட்டன.

்நல சாகுபடி தான் ்பரிய அ்ளவில 30 
விழுககாடு தமற்்காள்்ளப்படுகிறது. இதர 
உணவுப் பயிரகள் 12 விழுககாடு பரப்பிலும் 
பயிரிடப்படுகின்றன. சிறுதானிய சாகுபடி குனறந்த 
அ்ளவித்லதய நனட்பறுகிறது. தசா்ளம் 7 
விழுககாடு நி்லப்பரப்பிலும் கம்பு ஒரு விழுககாடு 
பரப்பிலும் தகழவரகு 1.7 விழுககாடு பரப்பிலும் இதர 
சிறுதானியஙகள் 6 விழுககாடு பரப்பிலும் 2014 – 15 
ஆணடில பயிரிடப்பட்டன.

 மனைப்்பாழிவு, நீர இருப்பு, கா்லநின்ல, சந்னத 
வின்ல தபான்ற ப்ல காரணிகளின் வின்ளவாகப் 
பயிரகள் பயிரிடப்படும் பரப்ப்ளவு ஆணடுககு ஆணடு 
மாறும்.

  • ் தன் இந்தியாவின் மூன்றாவது 
்பரிய ஆறு காவிரி ஆகும் இது 765 
கித்லா மீட்டர நீ்ளம் ்காணடது.

•  காவிரி ஆற்றின் குறுகதக தமிழநாட்டில தமட்டூர 
அனண மற்றும் கல்லனண கட்டப்பட்டுள்்ளன.

ஏரிகளிலிருந்து பாசன வசதி ்பறும் 
நி்லத்தின் பரப்ப்ளவுதான் மிகவும் குனறவானது. 
ஏறத்தாை 3.68 ்லட்சம் ்ெகதடர பரப்பு ஏரிகளின் 
வாயி்லாக நீர ்பறுகின்றன. வாய்ககாலகள் 
6.68 இ்லட்சம் ்ெகதடர பரப்ப்ளவிற்கு நீர 
வைஙகுகின்றன. ஆழதுன்ளக கிணறுகள் 
4.93 இ்லட்சம் ்ெகதடருககும் திறந்த ்வளிக 
கிணறுகள் 11.91 இ்லட்சம் ்ெகடர நி்லத்திற்கும் 
பாசன வசதி வைஙகுகின்றன.

மை்்றநீர்
மனறநீர எனும் பதம் 1990ஆம் 

ஆணடு தடானி ஆ்லன் என்பவரால 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. விவசாயம் அல்லது 
்தாழிற்சான்ல உற்பத்தியின் தபாது நுகரப்படும் 
நீர மனறநீர என அனைககப்படுகிறது.

மனறநீர என்பது  உணவு அல்லது 
மற்ற உற்பத்தி ்பாருட்கள் ஒரு நாட்டில 
இருந்து மற்்றாரு நாட்டிற்கு வாணிகம் 
்சய்யப்படும்தபாது அவற்தறாடு மனறமுகமாக 
அவற்றிற்காக ்ச்லவிடப்படும் நீரும் ்சலகிறது. 
இதுதவ மனறநீர ஆகும். உதாரணமாக ஒரு 
்மட்ரிக டன் தகாதுனம உற்பத்தி ்சய்வதற்கு 
உ்லக அ்ளவி்லான சராசரியாக 1,340 கியூபிக 
மீட்டர நீர ததனவப்படுகிறது. அப்படி்யனில ஒரு 
்மட்ரிக டன் தகாதுனம ் வளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 
்சய்யப்படும் தபாது அனத வின்ளவிககப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட 1,340 கியூபிக மீட்டர நீரும் 
அதனுடன் ்சலகிறது என்பது ்பாருள். 

உ்லக அ்ளவில இந்தியா மிக அதிகமான 
நன்னீர பயன்பாட்டா்ளராக உள்்ளது. இது 
மிகவும் அதிகமான எசசரிககககூடிய அ்ளவாகும். 
உ்லகின் ஐந்தாவது மிகப்்பரிய மனறநீர 
ஏற்றுமதியா்ளராக இந்தியா வி்ளஙகுகிறது.

தகாதுனம தசா்ளம் கம்பு

கரும்பு ததயின்ல

= 50 லிட்டர மனறநீர

காபி

தமிைக தவ்ளாணனம ்பரும் அ்ளவிற்கு 
நி்லத்தடி நீனரதய நம்பி இருககிறது. நி்லத்தடி 
நீனர தவ்ளாணனமககுப் பயன்படுத்துவது 
ப்ல இன்னலகன்ளயும் உருவாககவல்லது. 
நி்லத்தடியிலிருந்து நீனர எடுககும் அ்ளவும் 
மனைப் ்பாழிவின் தபாது நி்லத்தடிககுச ்சலலும் 
நீரின் அ்ளவும் சமமாக இருந்தால துன்பம் இலன்ல. 
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35 ஆயிரம் டன்க்ளாகும். ்நல மட்டும் ஏறத்தாை 
80 இ்லட்சம் டன்கள் வின்ளந்தது. ்மாத்த உணவு 
தானிய உற்பத்தியில ் நலலின் பஙகு 62 விழுககாடு 
ஆகும். 20 விழுககாடு அ்ளவிற்கு மககாச தசா்ளம் 
வின்ளந்தது. 7 விழுககாடு தசா்ளமும் 3 விழுககாடு 
தகழவரகும் வின்ளந்தன. மூன்று விழுககாடு 
அ்ளவிற்கு உளுந்து வின்ளந்தது. மற்ற உணவுப் 
பயிரகள் சிறிய அ்ளவில வின்ளந்தன.

பயிரிடப்படும் நி்லத்தின் அ்ளவு மாறுவது 
தபா்லதவ உற்பத்தியின் அ்ளவும் தவறுபடும். 

 4.6  உறபத்தித் தி்றன்
பயிரகளின் வின்ளசசல பயிரிடப்படும் பரப்ப்ளவு 

மட்டுமன்றி பயிரகளின் உற்பத்தித் திறனனயும் 
சாரந்து இருககிறது. 

தமிைகத்தில ்பரும்ளவு பயிர ்சய்யப்படும் 
்நலலின் உற்பத்தித்திறன் 2014–15 ஆம் ஆணடில 
்ெகதடருககு 4,429 கித்லா என்ற அ்ளவில 
இருந்தது. இந்தத்திறன் 2010–11ஆம் ஆணடில 
3,039 கித்லாவாக இருந்தது. இதன் வாயி்லாக 
உற்பத்தித் திறன் கூடியுள்்ளனத நாம் அறிய்லாம்.

்நலலுககு அடுத்தபடியாக அதிக பரப்ப்ளவில 
சாகுபடி ் சய்யப்படும் மககாசதசா்ளம் ் ெகதடருககு 
8,824 கித்லா வின்ளந்தது. 

நுணணீர் பாசனத் ததாழில்நுட்பம்
நுணணீர பாசனத் ்தாழிலநுட்பம் 

பாசன நீர பற்றாககுனறககு நல்ல தீரவாக 
வி்ளஙகுகிறது. இத்்தாழிலநுட்பம் பாரம்பரிய 
நீரபாசன முனறகன்ளவிட பயிரகளில அதிக 
மகசூல கினடகக வழி ்சய்கிறது. சீரான கா்ல 
இனட்வளியில அ்ளவாக நீர பாய்சசப்படுவதால 
உற்பத்தித் திறன் மற்றும் நீர பயன்பாட்டுத்திறன் 
அதிகரிப்பதுடன் பணி ஆட்களின் ்ச்லனவக 
கணிசமாக குனறத்து, கன்ள வ்ளரசசியினனக 
கட்டுப்படுத்துகிறது. நுணணீர பாசனத்தின் 
மூ்லம் நீர வழி உரமிடுவதால உரப்பயன்பாட்டுத் 
திறன் அதிகரிப்பததாடு தரமான வின்ள்பாருளும் 
கினடககிறது. தமிைகம் ஒரு தணணீர 
பற்றாககுனற மாநி்லமாக இருப்பதால நுணணீர 
பாசனத் திட்டத்தினன, அதிக தணணீர 
ததனவப்படும் விவசாய பயிரகளில தீவிரமாக 
்சயலபடுத்துவதில அரசு கவனம் ்சலுத்துகிறது.

பாசனத்திறகான நீர் ஆதாரஙகள்
பாசனப்பரப்பு

கிணறுகள் – 62% வாய்ககாலகள் – 24% ஏரிகள் – 14%

 4.5  பத்து ஆணடுகால வேளாண ேளர்ச்சி
கடந்த 2014 – 15 ஆணடில தமிைகத்தில 

மிகக கூடுத்லாக உற்பத்தி ்சய்யப்பட்ட உணவு 
தானியஙகளின் அ்ளவு ஒரு தகாடிதய 27இ்லட்சத்து 
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I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1.  பயிர ்சய்யப்படும் பரப்ப்ளவில பாசன வசதி 
்பற்ற நி்லத்தின் பரப்ப்ளவு

 அ) 27%    ஆ) 57%    இ) 28%    ஈ) 49%

2. இவற்றுள் உணவல்லாத பயிர எது?
 அ) கம்பு  ஆ) தகழவரகு 

 இ) தசா்ளம்  ஈ) ்தன்னன

3. 2014-15ஆம் ஆணடில ்நல உற்பத்தித் திறன்
 அ) 3,039 கி.கி ஆ) 4,429 கி.கி 

 இ) 2,775 கி.கி ஈ) 3,519 கி.கி

4.  தமிைகத்தின் தவ்ளாண உற்பத்தித்திறன் 
மற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரணடுதம

 அ) குனறந்துள்்ளது  

 ஆ)  எதிரமனறயாக உள்்ளது
 இ) நின்லயாக உள்்ளது
 ஈ) அதிகரித்துள்்ளது

 பயிறசி 

� தமிைகத்தில தவ்ளாண ்தாழிலில 
ஈடுபட்டுள்த்ளாரின் எணணிகனக மற்றும் 
சாகுபடி பரப்பு குனறந்து ்காணதட 
வருகின்றது.

� இந்திய அ்ளவில குறுவிவசாயிகளின் 
எணணிகனக அதிகரித்து வரும் தவன்ளயில 
தமிைகத்தில இந்த எணணிகனக குனறந்து 
்காணதட வருகிறது.

மீள்பார்்ே

தசா்ளம் ்ெகதடருககு 2,093 கித்லாவும் 
கம்பு 3,077 கித்லாவும் தகழவரகு 3,348 கித்லாவும் 
இதத கா்லகட்டத்தில வின்ளந்தன.

பருப்பு வனககளில அதிகமாக பயிரிடப்பட்ட 
உளுந்து ்ெகதடருககு 645 கித்லா வின்ளந்தது. 
கரும்பு ்ெகதடருககு 107 டன் வின்ளந்தது. 
மணி்லா ஒரு ்ெகதடரில  2,753  கித்லா 
வின்ளந்தது.

பயிரகளின் உற்பத்தித்திறன் ்தாடரந்து 
அதிகரித்த வணணம் உள்்ளது. எடுத்துககாட்டாக 
்நலலின் உற்பத்தித்திறன் 1965 – 66ஆம் 
ஆணடுகளில 1,409 கித்லாவாக இருந்தது. இது 
1975 – 76 ஆம் ஆணடுகளில 2,029 கித்லாவாக 
உயரந்தது. 1985 – 86 ஆம் ஆணடுகளில 2,372 
கித்லா என மீணடும் உயரந்தது. பத்து ஆணடுகள் 
்சன்றபின் ்நலலின் உற்பத்தி திறன் 2,712 கித்லா  
2014 – 15 ஆம் ஆணடில உற்பத்தித் திறன் 4,429 
கித்லா. கடந்த ஐம்பது ஆணடுகளில தமிைகத்தில 
்நல உற்பத்தித்திறன் மூன்று மடஙகிற்கும். 
கூடுத்லாக உயரந்துள்்ளது. உணவுதானிய 
உற்பத்தித் திறனன தநாககினால 1965 – 66ஆம் 
ஆணடிற்கும் 2014 – 15 ஆம் ஆணடிற்கும் இனடதய 
ஏறத்தாை 3.5 மடஙகு உயரந்திருப்பது ்தரிகிறது.

 தமிைகத்தின் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் 
உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரணடுதம ்தாடரந்து 
அதிகரித்துள்்ளது நமககுப் பு்லனாகிறது. ஆனால 
இதத கா்லகட்டத்தில உணவு தானிய உற்பத்தி 
்சய்யப்படும் பரப்ப்ளவு குனறந்துள்்ளது. பரப்ப்ளவு 
குனறந்த தபாதிலும் உற்பத்தி குனறயாதது 
மட்டுமல்ல கூடியிருப்பதற்கும் உற்பத்தித் திறனின் 
உயரதவ காரணமாகும்.

� தமிைகத்தின் ்மாத்த புவியியல பரப்பில ஒரு 
விழுககாடு நி்லப்பரப்பு மட்டுதம பயிர ்சய்யப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. நான்கில ஒரு பகுதி 
நி்லம் தரிசாக விடப்பட்டுள்்ளது.

� ஒரு நி்லத்திற்கு நல்ல நீர வசதி கினடத்தால 
ஓராணடு கா்லத்தில இருமுனற அல்லது 
மும்முனற பயிர சாகுபடி ்சய்ய்லாம்.

� தமிைகத்தின் தவ்ளாணனமககான நீர 
ஆதாரமாக வி்ளஙகுவது ் தன்தமற்கு மற்றும் 
வடகிைககு பருவமனையாகும். ஆகதவ, 
தமிைக தவ்ளாணனம ்பரும் அ்ளவிற்கு 
நி்லத்தடி நீனர நம்பிதய உள்்ளது.

� பயிரகன்ள உணவுப்பயிரகள் 
மற்றும் உணவல்லாத பயிரகள் என 
இருவனகப்படுத்த்லாம்.

� தமிைகத்தின் முககிய உணவுப்பயிரகள் 
்நல, தசா்ளம், கம்பு, தகழவரகு. 
உணவல்லாத பயிரகளில ்தன்னன 
முதலிடம் வகிககிறது.

� தமிைகத்தில தவ்ளாண பயிரகளின் 
உற்பத்தித் திறன் அதிகரித்து வருவனத 
சமீபகா்ல ஆய்வுகள் ் வளிப்படுத்துககின்றன.
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5.  தமிைகத்தில வடகிைககுப் பருவ மனை ்பாழியும்
மாதஙகள்
அ) ஆகஸ்டு – அகதடாபர
ஆ) ்சப்டம்பர – நவம்பர
இ) அகதடாபர – டிசம்பர
ஈ) நவம்பர – ஜனவரி

II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1.  தமிைக மககளில ்பரும்பான்னமயினர

_______ ்தாழின்லதய சாரந்திருககின்றனர.

2.  தமிைகத்திற்குப் ்பரும் நீர ஆதாரமாக இருப்பது
_______ பருவ மனையாகும்.

3.  தமிைகத்தின் ்மாத்தப் புவியியல பரப்பு _____
்ெகதடரகள் ஆகும்.

III. தபாருத்துக
1. உணவல்லாத - 79,38,000

பயிரகள்
2. பருப்பு வனககள் - ஒரு ்ெகதடருககும்

குனறவான பரப்பில
சாகுபடி ்சய்தவார

3. வடகிைககுப் - அகதடாபர – டிசம்பர
பருவமனை

4. குறு விவசாயிகள் - உளுந்து, துவனர,
பாசிப்பயிறு

5. 2015 இல - ததஙகாய், ்காணனட
விவசாயிகளின் கடன்ல (Channa)
எணணிகனக

IV. குறுகிய வினாககளுககு வி்ையளி
1. உணவுப்பயிரகளுககு இரணடு

எடுத்துககாட்டுகளும், உணவல்லாத பயிரகளுககு
இரணடு எடுத்துககாட்டுகளும் எழுதுக.

2. பயிரகள் பயிரிடப்படும் பரப்ப்ளவு மாறுவதற்கான
காரணிகள் யானவ?

3. நி்லத்தடி நீரின் அ்ளனவயும் தன்னமனயயும்
யாரால கணகாணிககப்படுகிறது?

4. பயிரகளின் வின்ளசசல எதனனச சாரந்து
இருககிறது?

5. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகன்ள தவறுபடுத்துக.
V. விரிோன வி்ையளி
1. தமிைகத்தின் நீர ஆதாரம் பற்றி சிறு குறிப்பு

வனரக.
2. தவ்ளாணனமககு நி்லத்தடி நீனரப் 

பயன்படுத்துவதால ஏற்படும் வின்ளவுகள் 
யானவ?

3. தவ்ளாண நீர ஆதாரம் பற்றி ஆய்வு ்சய்க.
VI. தசயல்பாடுகள்
1.  கிராமம் அல்லது நீஙகள் வசிககும் பகுதியில

வின்ளயும் உணவுப் பயிரகன்ளயும்,
உணவல்லாத பயிரகன்ளயும் ஆராய்க.

2. தஞசாவூர எந்தப் பயிருககுப் ்பயர ்பற்றது?
ஏன்? ஆராய்க.

3. தமிழநாட்டின் ்நற்க்ளஞசியம் என
அனைககப்படும் தஞசாவூர மாவட்டத்தின் ்நல
வின்ளசசல குறித்தத் தரவுகன்ள தசகரிககவும்.

தமிைகத்தில தவ்ளாணனம

திறன் வ்ளரப்தபாமா

உர :
scan the QR Code

இனணயச ்சயலபாடு
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இடம்பெயர்தல்
5

அலகு

       அறிமுகம
இடம்பெயர்தலின் கருத்துப் பெடிவம

கிராமம் அல்லது நகரம் என அனனத்து 
விதமான குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் பிறப்பு, இறப்பு 
மற்றும் இடம்்பயரதலின் காரணமாக மககள் 
்தானகயில மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. மககள்்தானக 
மாற்றத்தின் இம்மூன்று கூறுகளில பிறப்பும் இறப்பும் 
கணககிடககூடிய வனகயில அனமந்துள்்ளனவ. 
அதத சமயத்தில இடம்்பயரதல என்பது 
கணககிடுதல மற்றும் வனரயனறப் படுத்துவதில 
அதிக்ளவி்லான சிககலகன்ள உருவாககுகிறது. 
்பரும்பாலும் அனனவரும் அதிகமான தநரஙகளில 
ஓர இடம் விட்டு இன்்னாரு இடம் நகரந்து 
்காணதட இருப்பதால இடம்்பயரதலுககான 
நகரவு எது என்பனத வனரயறுப்பது  சு்லபமான 
காரியமாக இருப்பதிலன்ல.

இந்திய மககள் ்்தொகக கணக்கடுப்பில் 
இடப்்பெயரவு இரண்டு அடிப்பெகடகளில் 
கணககிடப்பெடுகிறது.

(i) பிறப்பிடம அடிப்பெகடயில் -  
கணக்கடுப்பின்தபாது இருககும் இடமும் பிறந்த 
இடமும் தவறுபட்டிருந்தால  வாழநாள் 
இடப்்பயரவு என்று  அனைககப்படுகிறது.

 5.1   இந்தியொ மற்றும ்தமிழ்ொட்டில் உள்்ள 
இடம்பெயர்தலின் பெரவல்

2011 மககள்்தானக கணக்கடுப்பின்படி 
இந்தியாவின் ்மாத்த மககள் ்தானகயான 121 
தகாடி மககளில 45 தகாடி மககள் வாழதலின் 
அடிப்பனடயில இடம்்பயரந்தவராகக 
கணககிடப்பட்டுள்்ளது. அதததபால 2011 
கணக்கடுப்பின்படி தமிழநாட்டின் ்மாத்த 7.2 
தகாடி மககளில 3.13 தகாடி மககள் இடம்்பயரந்தவர 
எனக கணககிடப்பட்டுள்்ளது. அதாவது நாட்டின் 
இடம்்பயரவு  37 % இருந்த சமயத்தில, தமிழநாட்டின் 
இடம்்பயரவு உசசமாக 43 % திகழந்தது.

்பாதுவாக இடப்்பயரவு நகரப் பகுதிகத்ளாடு 
மட்டுதம ்தாடரபுபடுத்தப்படுகிறது. ஆனால 
இந்தியாவிலும் தமிைகத்திலும் இடப்்பயரவின் 
பரவல நகரப்புறஙகளில இருந்தனதவிட 
கிராமப்புறஙகளில மிக அதிகமாகக காணப்படுகிறது. 
2011-ல இந்தியாவில கிராமப்புற மககள் 37 % 
இடம்்பயரந்தவரக்ளாகக கணககிடப்படும் அதத 

கற்றல் ந்ொககஙகள்

�� இடம் ்பயரதல பற்றியக கருத்துருககன்ளப் புரிந்து ்காள்்ளல
�� இந்தியா மற்றும் தமிழநாட்டில காணப்படும் இடம்்பயரதலின் பரவன்லப்பற்றி 

அறிதல
�� இடம்்பயரதலுககான காரணிகள் பற்றி ஆராய்ந்து அறிதல

(ii) வொழிடம அடிப்பெகடயில் - 
கணக்கடுப்பின்தபாது இருககும் இடமும் 
கனடசியாக வாழந்த இடமும் தவறு பட்டிருந்தால 
வாழிட அடிப்பனடயி்லான இடப்்பயரவு என 
அனைககப்படுகிறது.
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வன்ளகுடா நாடுகள், ஐககிய அ்மரிகக நாடுகள்  
மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளுககு மிக 
அதிக அ்ளவில ்தாழி்லா்ளரகள் 
இடம்்பயரந்துள்்ளனர. 2015 ஆம் ஆணடு 
தமிைகத்தில இடம்்பயரதலின் அ்ளவு, தன்னம 
மற்றும் முனறகள் ஆகியவற்னறப் புரிந்து்காள்்ள 
தன்னாரவ்லரகள் தமற்்காணட ஆய்வு கீழககணட 
விவரஙகன்ள நமககுத் ்தரியப்படுத்துகிறது.
• தமிழநாட்டின் ்மாத்த இடப்்பயரவா்ளரகளில 

65 % தபர தமிழநாட்டிலிருந்து 
்வளிநாடுகளுககும், 35 % தபர நம் 
நாட்டிற்குள்ளும் இடம்்பயரந்துள்்ளனர.

• ்சன்னன மாவட்டம், அதிக 
எணணிகனகயி்லான ்வளிகுடிதயற்றப் 
பதிவில முன்னின்ல வகிககின்றது.  
்சன்னனனயத் ்தாடரந்து தகாயம்புத்தூர, 
இராமநாதபுரம் மற்றும் திருசசி மாவட்டஙகள் 
அடுத்தடுத்த இடஙகன்ளப் பிடித்துள்்ளன.

• கடலூர, கரூர, திருவணணாமன்ல, தவலூர, 
நாமககல, தச்லம், திணடுககல, கிருஷணகிரி, 
நீ்லகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டஙகள் 
மிகககுனறந்த அ்ளவி்லான  ்வளி - குடிதயற்ற 
எணணிகனகனயப் பதிவு ்சய்துள்்ளன.
இவவாய்வு தமிைகத்தில இடம்்பயரந்தவரகளின் 

தசருமிடம் மற்றும் பாலினப் பிரிவு குறித்தும் ப்ல 
தகவலகன்ள நமககுத் தருகின்றது.

• ்வளிநாடுகளில குடிதயறுபவரகளின் 20 % 
சிஙகப்பூனரத் ததரவு ்சய்துள்்ளனர. 18 % 
ஐககிய அரபு எமிதரட்டிலும், 16 % சவுதி அதரபியா,  
13 % தபர ஐககிய அ்மரிகக நாடுகளுககும் 
இடம்்பயரந்து குடிதயறி உள்்ளனர. மத்லசியா, 
குனவத், ஓமன், கத்தார, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் 
இஙகி்லாந்து ஆகியனவ இடம்்பயரவா்ளரகள் 
தசரும் நாடுக்ளாக 2015 ஆம் ஆணடு ஆய்வில 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது.

• சரவததச குடிதயறுபவரகளில 15 % 
்பணக்ளாகவும், 85 % ஆணக்ளாகவும் 
உள்்ளனர.
2015ஆம் ஆணடில தமிழநாட்டிலிருந்து 

குடிதயறுபவரகளின் கலவித்தகுதி குறித்த 
தகள்விககு 7 % கலவியறிவு அற்றவரகள் என்றும், 
30 % பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவரகள் என்றும் , 
பன்னிரணடாம் வகுப்பு வனர முடித்தவரகள் 10 % 
என்றும் ்தாழில பயிற்சி ்பற்றவரகள் 15 %. என்றும் 
பட்டப்படிப்பு படித்தவரகள் 11 % என்றும் ் தாழிற்கலவி 
முடித்தவரகள் 12 % என்றும் முதுகன்ல பட்டதாரிகள் 
11 % உள்்ளனர என்றும் இவவாய்வு 
்தளிவுபடுத்துகிறது.

சமயத்தில, நகரப்புற இந்தியாவில 
இடம்்பயரந்தவரகளின் எணணிகனக 27 % 
உள்்ளது. தமிைகத்தில 41 % கிராமப்புறஙகளில 
இடம்்பயரந்தவரக்ளாகவும்,  35% நகரப்புறஙகளில 
இடம்்பயரந்தவரக்ளாகவும் 2011 மககள் ்தானகக 
கணக்கடுப்பில ்தரிய வருகிறது. அதாவது 
நகரப்புறஙகன்ள விட மககளின் நகரவு 
கிராமப்புறஙகளில அதிகமாகக காணப்படுகிறது 

தமலும் இடப்்பயரவு ்பரும்பாலும் 
்பணகன்ள விட ஆணகத்ளாடு மட்டுதம 
்தாடரபுபடுத்தப்படுகிறது. ஆனால தரவுகன்ள 
னவத்து ஆராயும்தபாது மிக அதிக சதவிகித 
இடப்்பயரவு ஆணகன்ள விட ் பணகளில மட்டுதம 
காணப்படுகிறது. 2011 ஆம்  ஆணடு 
இடம்்பயரந்தவரகளின் ஒட்டு்மாத்தக கணககில  
53 % ்பணகள் இடம்்பயரந்தவரக்ளாகவும், 
ஆணகளில 23 % இடம் ்பயரந்தவரக்ளாகவும் 
இருககின்றனர. இதத கா்லகட்டத்தில தமிைகத்திலும் 
இம்மாதிரியான ஒரு சூழநின்லதய காணப்படுகிறது.  
பாதிககும் தமற்பட்ட,  அதாவது 52 % ்பணகள் 
இடம்்பயரந்தவரகள் என்றும் ஆணகளில 35 % 
தபர இடம்்பயரந்தவரகள் என்றும் 
காணககினடககிறது.

்பணகளில  அதிக அ்ளவி்லான இடப்்பயரவு 
காணப்படுவது ஏன்?  இந்தியாவில 70 % தபர 
தமிழநாட்டில 51 % தபர அவரக்ளது இடப்்பயரவிற்கான 
காரணமாகத் திருமணத்னத குறிப்பிடுகின்றனர 
்பணகள். இந்தியாவிலும் தமிைகத்திலும் 
திருமணமும் திருமணம் சாரந்த இடப்்பயரவும் 
்பணகளின் அதிக அ்ளவி்லான இடப்்பயரவுககு 
முககிய காரணமாக வி்ளஙகுகிறது. தவன்லயும் 
தவன்லவாய்ப்பும் ஆணகளுககு இனடயில 
இடப்்பயரவிற்கான உந்து சகதியாக வி்ளஙகுகிறது. 
2011 ல இந்தியாவில, ஆணகளில 28 % தபர 
தமிைகத்தில 26 % தபர இடப்்பயரவுகான முககிய 
காரணமாக தவன்லனயக குறிப்பிடுகின்றனர.

்மாத்தத்தில 2011 கணக்கடுப்பின் படி 
தமிழநாட்டில ஐந்து தபரில இருவர 
இடம்்பயரந்தவராக உள்்ளனர. கிராமப்புறப் 
பகுதிகளிலும் ்பணகளுககு மத்தியிலும் 
இடப்்பயரவு மிக அதிக அ்ளவில காணப்படுகிறது. 
தமிழநாடு இடம்்பயரதலுககான ஒரு வர்லாற்னற 
உனடயது. வியாபாரம், வணிகம், தவன்லவாய்ப்பு 
மற்றும் பலதவறு காரணஙகளுககாகத் தமிைரகள் 
ப்ல நாடுகளுககு இடம்்பயரந்துள்்ளனர. 
கா்லனியாதிககத்தின் தபாது ்தாழி்லா்ளரகள் 
தவன்ல ததடியும், வருமானத்திற்காகவும் பிற 
கா்லனி நாடுகன்ள தநாககி இடம்்பயரந்துள்்ளனர. 
அணனமககா்லஙகளில தமிைகத்திலிருந்து 
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இவவாய்வு இடம்்பயரந்தவரகள் 
தமற்்காள்ளும் தவன்லயின் தன்னம குறித்தும் 
்வளிப்படுத்துகிறது. மிகவும் திறனம வாய்ந்த 
தவன்லகளிலும், சாதாரணமாகச ்சய்யககூடிய 
தவன்லகளிலும், நடுத்தரமான தவன்லகளிலும் 
இவரகள் ஈடுபடுகின்றனர.

 5.2  இடம்பெயர்தலுககொன கொரணிகள்
ஒரு சமுதாயத்தில ஏற்படும் 

இடப்்பயரவின் தன்னம மற்றும் 
அதன் அ்ளவினன, அசசமுதாயம் 
அனடந்த வ்ளரசசியின் 
தபாகனகக ்காணதட 
தீ ர ம ா னி க க ப் ப டு கி ற து . 
்பாரு்ளாதாரத்தில விவசாயம் 
மற்றும் ்தாழிலதுனறக்ளால ஏற்பட்டிருககககூடிய 
வ்ளரசசியின் வீதஙகள் மற்றும் அதன் 
அ்ளவுதகான்லக ்காணதட இடப்்பயரவின் 
வடிவஙகள் நிரணயிககப்படுகின்றன.

இந்தியாவிலும் தமிழநாட்டிலும் விவசாயம் 
மற்றும் ்தாழில துனறயில கடந்த ஆணடுகளில 
வ்ளரசசி ஏற்பட்டு இருந்த தபாதிலும் 
இவவ்ளரசசியானது ்சாத்து மற்றும் வருமானப் 
பகிரவில உள்்ள ஏற்றத்தாழவுகன்ளச சமன் ்சய்யும் 
விதமாக அனமயவிலன்ல. தமலும் ஏழனம என்பது 
்தாடர சிகக்லாகத் திகழந்து வருகிறது.

இந்தியா - இடம்்பயரதலுககான காரணஙகள்

14.7%

43.8%6.7%

21%

9.6%

3%

1.2%

தவன்ல
்தாழில
கலவி
திருமணம்
பிறப்பிற்கு பிறகு இடம்்பயரதல 
குடும்பத்துடன் இடம்்பயரதல
மற்றனவகள்

•  உ்லகித்லதய  ்மகஸிதகா - 
               அ்மரிகக ஐககிய நாடு 
இனடதயயான இடப்்பயரவு 

பானததய 2010 ஆம் ஆணடின் மிகப் ்பரிய 
இடப்்பயரவுப் பானதயாகும். 

• உ்லகித்லதய நீணட தூரம் இடம்்பயரும் 
பறனவ ‘ஆரடிக ்டரன்’ (Artic tern) 
பறனவயாகும்.

வ்ளரசசிப் தபாககானது, வ்ளரசசி 
மணட்லஙக்ளால நி்லம் சாரந்த சமத்துவமின்னமனய 
உருவாககியுள்்ளது இந்தியா தபான்ற 
வ்ளரசசியனடயும் ்பாரு்ளாதார சமூகத்தில 

காணப்படும் இடப்்பயரவுகன்ள வ்ளரசசிப் 
தபாககுக்ளால உருவாகியுள்்ள ்பாரு்ளாதார,சமூக 
மற்றும் இடம் சாரந்த ஏற்றத்தாழவுகள் 
தீரமானிககின்றன.

எனதவ இடப்்பயரவு நகரவு பலதவறு 
வனகப்பட்ட உள் நகரவுகன்ளக ்காணடதாக 
அனமகிறது. உதாரணமாக கிராமப்புற நகரப்புற 
இடப்்பயரவு நகரனவ நாம் எடுத்துக்காணடால,  
அதற்குள் கிராமப்புற ஏனை, பணககாரர  
ஆகிதயாருககு அவரவருககான காரணஙகள், 
உந்து சகதி, இடப்்பயரவு முனற மற்றும் 
இடப்்பயரவினால ஏற்படககூடிய வின்ளவுகள் 
ஆகிய உள்த்ளாட்டஙகன்ளக ்காணடதாக 
உள்்ளது. ஏனை மககள் கிராமப்புறஙகளில 
நி்லவிவரும் தஙக்ளது துயர நின்லயிலிருந்து 
தஙகள் வாழவாதாரத்னத மீட்டுக்காள்ளும் 
உத்தியாக இடப்்பயரனவ தமற்்காள்கின்றனர. 
அததசமயம் சற்று வசதி வாய்ப்புகள் உனடய மககள் 
தஙக்ளது துயர நின்லயில இருந்து மீள்வதற்காகதவா 
அல்லது வாழவாதார உத்தியாகதவா 
பயன்படுத்தாமல, தஙகள் வாழநின்லனய 
தமம்படுத்துவதற்காக இடம்்பயரதன்ல 
தமற்்காள்கின்றனர.

நி்லப்பரப்பு சாரந்து தநாககும்தபாது, 
நகரப்புறமானாலும் கிராமப்புறமானாலும் வ்ளரசசி 
அனடந்த நி்லப்பகுதிகளில  குவியும் தன்னம 
உனடயவரகள் இடம்்பயரந்தவரகள்.

இடம்்பயரதலின் வடிவம் சிகக்லான ப்ல 
தரப்பட்ட நகரவுகன்ள உள்்ளடககியதாகும்.
• கிராமப்புறத்தில இருந்து கிராமத்திற்கு, 

கிராமப்புறத்திலிருந்து நகரப்புறம் தநாககி, நகர 
புறத்திலிருந்து கிராமம் தநாககி, நகர 
புறத்திலிருந்து நகரம் தநாககிய 
இடப்்பயரவுகள். 

• குறுகிய, நடுத்தரமான மற்றும் நீணடதூர 
இடப்்பயரதல நகரவுகள்

• நீணடகா்ல நிரந்தர இடப்்பயரவு மற்றும் 
குறுகிய கா்ல சுைற்சி முனறயி்லான நகரவுகள். 

உயிர பிகைப்பிற்கொக இடம்பெயர்தல்
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 � இந்தியா மற்றும் தமிழநாட்டில, ் பணகளின் 
இடப்்பயரவினனத் தீரமானிககும் முககிய 
காரணியாக திருமணம் உள்்ளது. 

 � ஆணகளின் இடப்்பயரவினனத் 
தீரமானிககும் முககிய காரணி தவன்ல 
வாய்ப்பாகும். 

 � ஒரு சமுதாயத்தில ஏற்படும் இடப்்பயரவின் 
தன்னம மற்றும் அ்ளவு அசசமுதாயம் 
அனடந்த வ்ளரசசியின் தபாகனகக 
்காணதட தீரமானிககப்படுகிறது.

 � ஏனை மககள் தஙகளின் 
வாழவாதாரத்திற்காகவும் வசதி 
வாய்ப்புனடய மககள் தஙகளின் வாழகனகத் 
தரத்னத தமம்படுத்திக ்காள்்ளவும் 
இடம்்பயரகின்றனர. 

I.  சரியொன விகடகயத் 
ந்தரவு ்சயக

1. 2011 ஆம் ஆணடு மககள் 
்தானக கணக்கடுப்பின் படி இந்தியாவின் 
மககள் ்தானக 
அ. 121 தகாடி  ஆ. 221 தகாடி
இ. 102 தகாடி  ஈ.  100 தகாடி

2. ்வளிகுடிதயற்றப் பதிவில முன்னின்ல 
வகிககும் மாவட்டம்
அ. இராமநாதபுரம்  ஆ. தகாயம்புத்தூர
இ. ்சன்னன       ஈ. தவலூர

3. 2015 ஆம் ஆணடில தமிழநாட்டிலிருந்து 
இடம்்பயரந்தவரகளில கலவியறிவற்தறாரின் 
சதவீதம் 
அ. 7% ஆ. 75%  
இ. 23% ஈ. 9% 

4. ஏனைமககள் இடப்்பயரனவ தமற்்காள்வது 
அ. வாழவாதாரத்திற்காக
ஆ.  வாழகனகத் தரத்னத தமம்படுத்திக ் காள்்ள
இ. தசனவககாக
ஈ. அனுபவத்னதப் ்பறுவதற்காக

II. நகொடிட்ட இடஙகக்ள நிரப்புக
1.  மற்றும் 

அடிப்பனடயில இடப்்பயரவு 
கணககிடப்படுகிறது. 

ஒவ்வாரு இடப்்பயரவு நகரவும் ்வவதவறு 
வனகயான வகுப்பு சாரந்த குடிதயறுபவரகன்ள  
்காணடிருககின்றன. ஒவ்வாரு இடப்்பயரதலும் 
அவற்றிற்கான ்சாந்த காரணஙகன்ளக 
்காணடனவ. இடப்்பயரதலின் அ்ளவு மற்றும் 
தன்னம ஆகியனவ கீழககணடவற்னறச 
சாரந்துள்்ளன
• இடப்்பயரதல துவஙகும் இடத்தில மககள் 

அனுபவிககும் அழுத்தம் மற்றும் விருப்பஙகள் 
• இடப்்பயரதல துவஙகுமிடத்தில மககளின் 

நகரவு மீது திணிககப்படும் கட்டுப்பாடுகள்
• தசருமிடத்தில கினடககககூடிய வாய்ப்புகள் 

மற்றும் அனவ குறித்த தகவலகள்.
• குடிதயற்றச ்ச்லவு.

 5.3   இடம்பெயரவு ்கொள்கககள்
இந்தியா தபான்ற வ்ளரந்துவரும் நாடுகளில 

இடப்்பயரதல சாரந்த பிரசசனனகன்ள 
எதிர்காள்வதற்கான ்காள்னககன்ள 
உருவாககும் அடிப்பனடகள்:
• இடம்பெயர்தலின் அ்ளகவ குகறப்பெ்தற்கொன 

வழிகள்: அதிக அ்ளவி்லான இடப்்பயரதல 
கிராமப்புறத்தில காணப்படும் வறுனம மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற தன்னமயினனப் பிரதிபலிககிறது. 
எனதவ கிராமப்புறஙகளின் மீது தனிககவனம் 
இருத்தல தவணடும். ஏழனம மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற தன்னமனய குனறககும் 
விதமான கிராம வ்ளரசசித்திட்டஙகள் அதிக 
அ்ளவி்லான இடம்்பயரதன்ல குனறப்பதற்கு 
உதவியாக அனமயும்.

• இடம்பெயரந்து ்கர்தகலத் திகசதிருப்பு்தல்: 
்பருநகரஙகள் தநாககி குவியும் இடம் 
்பயரதன்லத் தினசமாற்றி அனமத்திடும் 
்காள்னககள் விரும்பத்தகக ்காள்னக 
முடிவுகள் ஆகும்.  நி்லப்பரப்புச சாரந்த 
குடி்பயரத்லால ஏற்படும் ஏற்றத்தாழவுகன்ள 
குனறப்பதற்கு, நகரபுறஙகன்ள பரவ்லாககும் 
வடிவனமப்புகள் ்பாருத்தமான உத்திக்ளாக  
அனமகின்றன. 

 பெயிற்சி 

 � பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் இடம்்பயரனவப் 
்பாறுத்து மககள் ்தானகயில மாற்றம் 
ஏற்படுகின்றது. 

 � மககள் ்தானக நகரவில, கிராமப்புற 
இடப்்பயரவானது நகரப்புற 
இடப்்பயரனவவிட அதிகமாகும். 

மீள்பெொரகவ
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2. இடப்்பயரவின் முனறகன்ளப் பற்றி 
க்லந்துனரயாடுக;

3. தமிழநாட்டின் இடப்்பயரவில காணப்படும்
ஆரவமுள்்ள தகவலகள் சி்லவற்னறத்
்தளிவுபடுத்துக.

4. 2015 ஆம் ஆணடு தமிழநாட்டிலிருந்து
இடம்்பயரந்தவரகளின் கலவித் தகுதினய 
ஆய்வு ்சய்க. 

VI. சரியொன ்்தொடகர எழுதுக
1. சமீபகா்லமாக தவன்லயாட்கள் 

தமிழநாட்டிலிருந்து ஆப்பிரிககவிற்குச 
்சலகின்றனர.

2. தமிழநாட்டில இடப்்பயரவின் பரவ்லானது,
கிராமப்புறஙகத்ளாடு ஒப்பிடும்தபாது
நகரப்புறஙகளில அதிகம்

3. இடம்்பயரவின் நகரவானது ஒதர மாதிரியான
உள் நகரவினனக ்காணடதாகும்.

4. பத்து நபரகளில இருநபரகள் இடம்்பயரபவரகள்
ஆவர.

VII. ்சயல்பெொடுகள்
1. உன் வகுப்பு மற்றும் பள்ளி மாணவரகத்ளாடு

க்லந்துனரயாடி எத்தனன மாணவரகளின்
்பற்தறார இடம்்பயரந்துள்்ளனர என்பனதப்
பற்றி ஒரு புள்ளி விவரத் தரனவத் தயார ்சய்க.

2.  கிராமப்புறத்திலிருந்து கிராமம், 
கிராமப்புறத்திலிருந்து நகரம், நகரத்திலிருந்து 
கிராமம் மற்றும் நகரத்திலிருந்து நகரம் தபான்ற
இடப்்பயரவு ்தாடரபான  படஙகன்ளச
தசகரித்து படத்்தாகுப்னபத் தயார ்சய்க.

VIII. வொழவியல் திறன்கள்
1. உன் வகுப்பில உள்்ள மாணவரகள் தபசும் ப்ல

்மாழிகள் பற்றிய தரவுகன்ளச தசகரித்து வட்ட
வி்ளககப்படம் தயார ்சய்க.

நமற்நகொள் நூல்கள்

1.  Rajan S. Irudaya  et. al. 2016. "Non -Resident Tamils and 

Remittances: Results from Tamul Nadu Migration

Survey 2015". Centre for Development Studies,

Tiruvananthapuram.

2. மககளின் நகரவு, நகரப்புறஙகன்ள விட
கிராமப்புறஙகளில
காணப்படுகின்றன.

3. 2011 ஆம் ஆணடு மககள் ்தானக
கணக்கடுப்பின்படி கிராமப்புற இந்தியாவில

 சதவீத மககள் இடம் 
்பயரந்தவரக்ளாகக கணககிடப்பட்டுள்்ளது. 

4. ்பணகள் அதிக அ்ளவில இடம் ் பயரவதற்கான
காரணம்

5. இடம்்பயரவு நகரவு என்பது
உள்நகரவுகன்ளக ்காணடதாகும்.

III. ்பெொருத்துக
1. இடம்்பயரவு - தவன்ல 

்காள்னக
2. ்பண - ்வளி குடிதயற்றம் 

இடம்்பயரவா்ளர குனறவு
3. ்சன்னன -  ் வளி குடிதயற்றம் 

அதிகம்
4. வசதி, - திருமணம்

வாய்ப்புனடய
இடம்்பயரவா்ளர

5. தச்லம் -  இடம்்பயரதலின்
அ்ளனவக குனறப்பது

6. ஆண இடம் - வாழகனகத் தரத்னத 
்பயரவா்ளர தமம்படுத்திக்காள்்ள

IV. சுருககமொக விகடயளி
1. இடப்்பயரதலுககான காரணஙகன்ளப் 

பட்டியலிடுக
2. இந்தியாவில ்பணகள் இடப்்பயரதலுககான

முககியக காரணஙகள் யானவ?
3. மிகக குனறவான எணணிகனகயில ்வளி

இடப்்பயரனவக ்காணட தமிழநாட்டிலிலுள்்ள
நான்கு மாவட்டஙகளின் ்பயரகன்ளக கூறுக

4. ஏனை மககள் மற்றும் வசதி வாய்ப்புனடய
மககள் இடப்்பயரவதற்கான காரணஙகள்
யானவ?

5. தமிழநாட்டிலிருந்து இடம்்பயரந்தவரகள்
்சலலும் நான்கு நாடுகள் மற்றும்
சதவீதத்தினனப் பட்டியலிடுக.

6. இடப்்பயரந்ததாரக்ளால தமற்்காள்்ளப்பட்ட
்தாழிலகன்ளப் பற்றி ஆய்வுகள் 
்வளிப்படுத்துவது யாது?

V. விரிவொன விகடயளி
1. இடப்்பயரவு ்காள்னகயின் தநாககஙகள்

யானவ?
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ககலச் ்சொற்கள்
அந்நிய ்ச்லாவணி - நாடுகளுககு இனடயி்லான பணம் 
 (Foreign Exchange)
இடப்்பயரவு (Migration) -  ஓரிடத்திலிருந்து மற்்றாரு இடத்திற்கு இடம் ்பயரும் நிகழவு
இடம் ்பயரதவார (Migrators) -  ஓரிடத்திலிருந்து மற்்றாரு இடத்திற்கு தவன்லனயத் ததடிதயா 

அல்லது வ்ளமான வாழகனக நின்லனயத் ததடிதயா ்சலபவரகள்.
இரணடாம் துனற - உற்பத்தி ்சய்தல
உள்்ளடககுதல - உள்த்ள
உற்பத்தித்திறன் - ஒரு ்ெகதடருககு வின்ளசசலின் அ்ளவு
ஏற்றுமதி (Export) - ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ற நாடுகளுககு அனுப்பப்படும் வின்ல்பாருட்கள்
சாரபுத் துனற - தசனவகள்
சினதவு - அழித்தல
சிறுதானியஙகள் - வரகு, சானம தபான்ற தானியஙகள்
தசமிகக - பாதுகாகக
தரிசு - தவ்ளாணனமககுப் பயன்படுத்தப்படாத நி்லப்பகுதி
்தாழில - தவன்ல, பணி
நிரப்பவும் - மீட்க
நி்லத்தடிநீர - புவியின் நி்லப்பரப்பிற்குக கீழ தசமிககப்படும் நீர
நின்லத்த தன்னம - பற்றாககுனற தவிரககப்படுதல
நிறுவனஙகள் - அரசுனடனமயாககப்படாத நிதி நிறுவனஙகள்
பணப்பரிமாற்றம்  - நபரகள் பணத்தினனத் தரும் மற்றும் ்பற்றுக ்காள்ளும் ்சயலபாடு  
 (Money Exchange)
பயிரிடுதவார - விவசாயி/ உைவர
பாரனவ - கணதணாட்டம்
புராதனப் பணம் (Natural Money) - பைஙகா்லப் பணம்
மககள் ்தானக (Population) - ஒரு பகுதியில வாழும் மககளின் எணணிகனக
மணி்லா - தவரககடன்ல
மின்னணு பரிமாற்றம் - ்தாழிலநுட்பம் மூ்லம் நனட்பறும் பரிமாற்றம் 
 (Electronic Transfer)
முதன்னமத் துனற - விவசாயம் மற்றும் அதன் ்தாடரபுனடய நடவடிகனககள்
முனறசாரா நிதி னவப்புத் - குறிப்பிட்ட கா்லத்திற்கான வஙகிகளில தசமிககப்படும் ்தானக 
 ்தானக (Fixed Deposit)
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வரலொறு
பெொடககுழுத் ்தகலவர
முகனவர.கொ.அ. மணிககுமொர,
தமனாள் தபராசிரியர, வர்லாற்றுத்துனற, 
மதனான்மணியம் சுந்தரனார பலகன்லக கைகம், திரு்நலதவலி. 

பெொடககுழு இகணத் ்தகலவர
முகனவர. ஆ. இரொ. நவஙகடொசலபெதி,
தபராசிரியர, ்சன்னன வ்ளரசசி ஆராய்சசி நிறுவனம், ்சன்னன

நமலொயவொ்ளர குழு
முகனவர. நகசவன் நவலு்தத், 
தமனாள் தபராசியர, வர்லாற்றுத்துனற, புதுதிலலி பலகன்லககைகம். 
ம்லப்புரம், தகர்ளா.
திரு. நவலு்தட் மொனொ
கரத்தூர, ்காடககல (P.O), திரூர 676 108 தகர்ளா
முகனவர. விஜயொ ஸ்ரீ்தரன்,
முதலவர(ஓய்வு), வர்லாறு (சிபிஎஸ்இ), 
ஸ்ரீகிததன் அடுகககம், வீனஸ் கா்லனி, ஆழவாரதபட்னட, ்சன்னன. 
முகனவர S. ரவிச்சந்திரன், 
இனண தபராசிரியர (ஓய்வு) ராஜுஸ் கலலூரி, ராஜபான்ளயம்.
முகனவர. நக. எம. நவணுநகொபெொல்
பத்திரினக ்தாடரபு அலுவ்லர
சாஸ்திரி பவன், ்சன்னன.

பெொடநூல் ஆசிரியரகள்
முகனவர. கனகல்தொ முகுந்த், தமனாள் தபராசிரியர,  
்பாரு்ளாதாரம் மற்றும் சமூக  ஆய்வுகள் னமயம், ஐதராபாத்
முகனவர.வீ.்சல்வகுமொர, இனணப் தபராசிரியர,  
கல்வட்டியல துனற, தமிழப் பலகன்லக கைகம், தஞசாவூர.
முகனவர  அனந்்தகிருஷணன்,
இனண தபராசிரியர, வர்லாறுத்துனற, A.M.்ஜயின் கலலூரி, ்சன்னன.
முகனவர R.்வஙகடரொமொனுஜம
இனண தபராசிரியர, ்சன்னன கிருத்துவ கலலூரி, ்சன்னன.
திருமதி. ம. அமு்தொ, விரிவுனரயா்ளர, 
மாவட்ட ஆசிரியர கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், தகாத்தகிரி, நீ்லகிரி.
திரு. ஜி. சஙகர ரொம, முதுககல ஆசிரியர,  
னசயது அம்மாள் தமலநின்லப்பள்ளி,  இராமநாதபுரம்
திருமதி R. ்ஜயஸ்ரீ, முதுகன்ல ஆசிரியர 
பிரின்ஸ் ்மட்ரிக தமலநின்லப் பள்ளி, நஙனகநலலூர, ்சன்னன.
திருமதி J. கீ்தொ, முதுகன்ல ஆசிரியர, 
பிரின்ஸ் ்மட்ரிக தமலநின்லப் பள்ளி, மடிப்பாககம், ்சன்னன.
திரு. அர.பெொலகிருஷணன், பட்டதாரி ஆசிரியர, 
ஏ.ஆர.எல.எம்.்மட்ரிக தமலநின்லப்பள்ளி, கடலூர.
முகனவர. க. சுநரஷ, பட்டதாரி ஆசிரியர, 
குமார ராஜா முத்னதயா தமலநின்லப்பள்ளி,  அனடயாறு, ்சன்னன
திருமதி சி. எழிலரசி, பட்டதாரி ஆசிரியர, 
கரநாடக சஙக தமலநின்லப்பள்ளி,  தி.நகர. ்சன்னன  
திரு. S. இரொநஜஸவரி, பட்டதாரி ஆசிரியர 
அரசு தமலநின்லப் பள்ளி, ்நலலிககுப்பம், காஞசிபுரம்.
திருமதி A. சகொயசீனி, பட்டதாரி ஆசிரியர
அரசு தமலநின்லப் பள்ளி, ்நமிலி , காஞசிபுரம்.

்மொழி ்பெயரப்பெொ்ளரகள் 
திரு. சுப்பெொரொவ், மதுனர
திரு. கண்கணயன் ்தட்சீணொமூரத்தி, புதுதிலலி
திரு. ஆனந்த், ்சன்னன

புவியியல்
பெொடவல்லு்ர
முகனவர R. பெவொனி,  
துனறத் தன்லவர, புவியியல துனற,  
இராணி தமரி கலலூரி, ்சன்னன. 

நமலொயவொ்ளர
முகனவர R. கீ்தொ, உதவி தபராசிரியர (புவியியல துனற),  
இராணி தமரி கலலூரி, ்சன்னன. 
முகனவர K. பெொல சுப்பிரமணி, உதவி தபராசிரியர (புவியியல துனற),
தமிழநாடு மத்திய பலகன்லகைகம், திருவாரூர.
முகனவர K. குமொரசொமி, UGC BSR மதிப்புறு தபராசிரியர (புவியியல துனற),
பாரதிதாசன் பலகன்லககைகம், திருசசிராப்பள்ளி மாவட்டம்.
முகனவர மரியொ அனி்தொ ஆனந்தி, இனணப்தபராசிரியர (ஓய்வு)
புவியியல துனற, நிரம்லா மகளிர கலலூரி (தன்னாட்சி), 
தகாயம்புத்தூர மாவட்டம்.
முகனவர. B.வொசுந்தவன், உதவி தபராசிரியர (புவியியல துனற), 
மாநி்லக கலலூரி, ்சன்னன. 

பெொடநூல் ஆசிரியரகள்
S. கல்பெனொ,  உதவி தபராசிரியர
இராணி தமரி கலலூரி, ்சன்னன.
திரு. S. முகமமது ரபீக, முதுநின்ல விரிவுனரயா்ளர
மா.ஆ.க.ப.நி, தூத்துககுடி
திரு. R. சுப்ரமணியம, முதுகன்ல ஆசிரியர,
அரசு தமலநின்லப்பள்ளி, நந்தனம், ்சன்னன.
S. ஜுடித் பெொண்டிய சித்ரொ, பட்டதாரி ஆசிரியர
அரசு உயர நின்லப்பள்ளி, சாகதகாட்னட, சிவகஙனக.
T. விஜயலட்சுமி, பட்டதாரி ஆசிரியர
த்லடி சிவசாமி   ஐயர அரசு மகளிர தமலநின்லப்பள்ளி, ்சன்னன
R. ரொநஜஸவரி, பட்டதாரி ஆசிரியர
பாரதியார வித்யாபவன் தமலநின்லப்பள்ளி, தணடல, ஈதராடு.
G. ்்தரசொ நகத்்தரின், பட்டதாரி ஆசிரியர
ஸ்ரீ வரதம் அரசு மகளிர தமலநின்லப்பள்ளி, கடலூர.
J. ்ஜபெொ புனி்தொ, பட்டதாரி ஆசிரியர
எம்.சி.சி. ்மட்ரிக தமலநின்லப்பள்ளி, தசத்துப்பட்டு, ்சன்னன.
திரு. R. முத்து, பட்டதாரி ஆசிரியர,
அரசு தமலநின்லப்பள்ளி, கன்னினகப்தபர,திருவள்ளூர.

்மொழி ்பெயரப்பெொ்ளரகள்
்.ரொநஜஸவரி, முதுகன்ல ஆசிரியர (புவியியல)
தி.எ.மு.அ.ம.்ப. தமலநின்லப்பள்ளி, தசாளிஙகர, தவலூர மாவட்டம்.
்ஜ.்ெலன், பட்டதாரி ஆசிரியர (சமூக அறிவியல)
்ப.கா.அ.ம.தமலநின்லப்பள்ளி, அம்பத்தூர, திருவள்ளூர மாவட்டம்
்.இரொஜபெொரதி, ஆசிரியர பயிற்றுநர,
வட்டார வ்ளனமயம், உத்திரதமரூர, காஞசிபுரம் மாவட்டம்.
்சல்வி A. அஞ்சுகம, பட்டதாரி ஆசிரினய,  
அரசு ்பணகள் தமனின்லப் பள்ளி, துனறயூர, திருசசி.

சமூக அறிவியல – ஒன்பதாம் வகுப்பு
நூ்லாசிரியரகள் மற்றும் தம்லாய்வா்ளரகள்
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குடிகமயியல் 
பெொடவல்லு்ர
முகனவர R. இரொமு மணிவண்ணன்
தபராசிரியர மற்றும் தன்லவர 
அரசியல மற்றும் ்பாதுநிரவாகத்துனற 
்சன்னன பலகன்லக கைகம், ்சன்னன
முகனவர. ்்த. ந்தவ்ொ்தன்
இனண தபராசிரியர மற்றும் துனற தன்லவர 
அரசியல அறிவியல மற்றும் ்பாது நிரவாகவியல துனற, 
அணணாமன்லப் பலகன்லககைகம், சிதம்பரம்.

நமலொயவொ்ளர
முகனவர. க. நகொட்கட ரொஜன், உதவிப் தபராசியர 
அரசியல அறிவியல துனற, ்பரியார அரசு கன்லக கலலூரி, கடலூர.
முகனவர A.கருணொனந்்தம, துனறத்தன்லவர (ஓய்வு),  
விதவகானந்தா கலலூரி, ்சன்னன
மூ. அப்பெணசொமி, ஆத்லாசகர 
தமிழநாடு பாடநூல மற்றும் கலவியியல பணிகள் கைகம், ்சன்னன.

பெொட நூலொசிரியரகள்
ந்த. சுகந்தி, பட்டதாரி ஆசிரினய 
அரசு கள்்ளர உயரநின்லப் பள்ளி, அன்னஞசி, ததனி மாவட்டம்.
சு. கிருஷணநவணி, பட்டதாரி ஆசிரியர 
கம்்லாவதி தமனின்லப் பள்ளி, சாகுபுரம், தூத்துககுடி.
ரொஜலட்சுமி பெொரத்்தசொரதி, பட்டதாரி ஆசிரியர 
சீதாததவி கதராடியா இந்து வித்யா்லயா ்மட்ரிக தமலநின்லப் பள்ளி,
கிைககு தாம்பரம், ்சன்னன.
்சல்வி A. அஞ்சுகம, பட்டதாரி ஆசிரினய,
அரசு ்பணகள் தமனின்லப் பள்ளி, துனறயூர, திருசசி.
கிநரனொ நஜனட். மொ, பட்டதாரி ஆசிரினய,
R.C. அரசு மகளிர தமலநின்லப்பள்ளி, ஒணடிபுதூர, தகாயம்புத்தூர.

்மொழி ்பெயரப்பெொ்ளரகள்
R. ்கௌசல்யொ எப்.சி, பட்டதாரி ஆசிரியர,
தபாப் நினனவு தமலநின்லப்பள்ளி, சாயரபுரம், தூத்துககுடி.

விகரவுக குறியீடு நமலொண்கமக குழு 
திரு. இரொ. ்ஜக்ொ்தன் இனடநின்ல ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, கதணசபுரம்- தபாளூர,  
திருவணணாமன்ல மாவட்டம்.
திரு. ம.முருநகசன், பட்டதாரி ஆசிரியர, 
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநின்லப்பள்ளி, ்பத்ததவ்ளாணதகாட்டகம்,
முத்துப்தபட்னட, திருவாரூர.
திரு. சூ.ஆல்பெரட் வ்ளவன் பெொபு, பட்டதாரி ஆசிரியர
அரசினர உயரநின்லப்பள்ளி, ்பருமாள் தகாவில,  
பரமககுடி,  இராமநாதபுரம்.

்பெொருளியல்
பெொடவல்லு்ர
திரு. ம.வ. சீனிவொசன், இனண தபராசிரியர 
சமூக அறிவியல கலவி துனற, 
ததசிய கலவி ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், புதுடிலலி.
முகனவர J. ்ஜயரஞ்சன், இயககுநர,
மாற்று வ்ளரசசி நிறுவனம், ்சன்னன.

நமலொயவொ்ளர
முகனவர. பு. அன்பெைகன், இனண தபராசியர, ்பாருளியல துனற, 
மாநி்லக கலலூரி, ்சன்னன.
முகனவர. ஈஸவரி ரநமஷ, உதவி தபராசிரினய,
இராணிதமரி கலலூரி, திருவலலிகதகணி, ்சன்னன.
முகனவர S. அயயமபிள்க்ள, தபராசிரியர, 
பாரதிதாசன் பலகன்லககைகம், திருசசி.

பெொட நூலொசிரியரகள்
திரு. பி. சுந்்தரவடிநவலு, முதுகன்ல ஆசிரியர 
அரசு ஆணகள் தமலநின்லப் பள்ளி, ஆத்தூர, தச்லம்.
்ச. மொலொ, துனண முதலவர 
ஸ்ரீஆனந்த் ்ஜயின் வித்யா்லயா ்மட்ரிக தமலநின்லப் பள்ளி, 
தமற்கு தாம்பரம், ்சன்னன.
முகனவர K. ்ஜபெமொகல, முதுகன்ல ஆசிரியர,
MFSDHSS ்சௌகாரதபட்னட, ்சன்னன.
திரு. K. சத்தீஸ பெொபு, முதுகன்ல ஆசிரியர,
அகரவால வித்யா்லயா, தமலநின்லப்பள்ளி, தவப்தபரி ,்சன்னன.
ஜொஸமின் நபெட்டியன்ஸ, முதுகன்ல ஆசிரினய,
்பன்டிக தமலநின்லப்பள்ளி, தவப்தபரி, ்சன்னன.
திரு. X. ஆசிரவொ்தம, முதுநின்ல ஆசிரியர (ஓய்வு),
V.C. தமலநின்லப்பள்ளி, திரு்வாற்றியூர, ்சன்னன.

இகணயச் ்சயல்பெொடு ஒருஙகிகணப்பெொ்ளர
முகனவர ஆசிர ஜுலியஸ, உதவி தபராசியர,
மாநி்லக கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ்சன்னன.

ககல மற்றும வடிவகமப்புக குழு
பககவடிவனமப்பா்ளர
கொமொட்சி பெொலன் ஆறுமுகம / நபெச்சிமுத்து ககலொசம
ரொநஜஷ ்தஙகப்பென்/நயொநகஷ .பி
நகொபி்ொத் ரகுபெதி/அகடககல ஸடீபென்
யுவரொஜ்/்பெொற்்சல்வன் 
ம்தன்/பிரசொத்/மொணிகக ரொஜ் பிரபெொகர / அநசொக குமொர ச

வி்ளககப்படம்
முத்து குமொர R
பிரநமொத் B/நவல்முருகன் R
ரவிககுமொர B
In-House - QC
பெ. அருண் கொமரொஜ்/்ஜரொல்டு வில்சன்
அட்னட வடிவனமப்பு
கதிர ஆறுமுகம
ஒருஙகினணப்பா்ளர
ரநமஷ முனிசொமி

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட் தமப்லித்ததா தாளில அசசிடப்பட்டுள்்ளது.
ஆப்்சட் முனறயில அசசிட்தடார:

ஒருஙகிகணப்பெபெொ்ளரகள்
திருமதி. பெ. ஈஸவரி, துனண  இயககுநர,  
மாநி்லக கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ்சன்னன
திருமதி. M. சுஜொ்தொ, முதுநின்ல விரிவுனரயா்ளர
மா.ஆ.க.ப.நி, ்சன்னன.
திரு. ்பெ. சுநரஷ, முதுகன்ல ஆசிரியர, 
அரசு மகளிர தமலநின்லப் பள்ளி, ஆத்தூர, தச்லம்.
நகொமதிமொணிககம S, பட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு தமலநின்லப் பள்ளி, 
பனைய ்பருஙக்ளத்தூர, ்சஙகலபட்டு மாவட்டம்.
திருமதி. சொ. மநகஸவரி,. முதுகன்ல ஆசிரியர 
அரசு மகளிர தமலநின்லப் பள்ளி, விழுப்புரம்.
திருமதி. ச. விஜயலட்சுமி, பட்டதாரி ஆசிரியர 
அரசு தமலநின்லப் பள்ளி, கூவத்தூர, காஞசிபுரம்.

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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