
தமிழ்நாடு அரசு

சமூ்க அறிவியல்

தமிழ்நாடு அரசு விலலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திடடத்தினகீழ் பவளியிடப்படடது

பளளிக ்கல்வித்துலற

ஒனபதாம் வகுப்பு

தீண்டாலம மனித வநயமற்ற பசயலும் பபருங்குற்றமும் ஆகும்
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பாடப் பபாருளடக்கம்
வரலாறு

புவியியல்

iii

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும்: வரலாற்றுக்கு 
முந்தய காலம் 1 ஜூன்

2 பண்டைய நாகரிகஙகள் 17 ஜூ்ல

3 ததாடைக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பணபாடும் 36 ஜூ்ல

4 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்்றஙகளும் 56 ஆகஸ்ட்

5 தசவ்வியல் உலகம் 70 ஆகஸ்ட்

6 இ்டைக்காலம் 82 அக்்டைாபர்

7 இ்டைக்கால இநதியாவில் அரசும் சமூகமும் 93 அக்்டைாபர்

8 நவீன யுகத்தின் ததாடைக்கம் 107 நவம்பர்

9 புரட்சிகளின் காலம் 121 நவம்பர் & டிசம்பர்

10 ததாழிற்புரட்சி 140 ஜனவரி

11 ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் 153 ஜனவரி & பிப்ரவரி

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 நிலக்்காளம் – I  புவி அகச்தசயல்பாடுகள் 170 ஜூன்

2 நிலக்்காளம் – II   புவி பு்றச்தசயல்பாடுகள் 180 ஜூன்

3 வளிமணடைலம் 193 ஜூ்ல

4 நீர்க்்காளம் 206 ஆகஸ்ட்

5 உயிர்க்்காளம் 217 ஆகஸ்ட்

6 மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் 226 அக்்டைாபர்

7 நிலவ்ரபடைத் தி்றன்கள் 236 நவம்பர்

8 ்பரிடைர் ்மலாண்ம - ்பரிடை்ர எதிர்தகாள்ளுதல் 246 ஜனவரி
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iv

குடிலமயியல்

பபாருளியல் 

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 அரசாஙக அ்மப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 254 ஜூன்

2 ்தர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 262 ஜூ்ல

3 மனித உரி்மகள் 269 ஆகஸ்ட் & தசப்டைம்பர்

4 அரசாஙகஙகளின் வ்ககள் 282 அக்்டைாபர்

5 உள்ளாட்சி அ்மப்புகள் 288 நவம்பர்

6 சா்ல பாதுகாப்பு 296 ஜனவரி

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 ்மம்பாட்்டை அறி்வாம்: ததா்ல்நாக்கு, அளவீடு 
மற்றும் நி்லத் தன்்ம 302 ஜூன்

2 இநதியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் ்வ்லவாய்ப்பு 310 ஜூ்ல

3 பணம் மற்றும் கடைன் 317 அக்்டைாபர்

4 தமிழகத்தில் ்வளாண்ம 325 நவம்பர்

5 இடைம்தபயர்தல் 331 ஜனவரி

மின் நூல் மதிப்பீடு இ்ணய வளஙகள்

பாடநூலில் உளள விலரவுக குறியீடலடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எப்படி?
•  உஙகள் தி்றன் ்பசியில் கூகுள் playstore தகாணடு DIKSHA தசயலி்ய பதிவி்றக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகாள்க. 
•  தசயலி்ய தி்றநதவுடைன், ஸ்்கன் தசய்யும் தபாத்தா்ன அழுத்தி பாடைநூலில் உள்ள வி்ரவு குறியீடுக்ள ஸ்்கன் 

தசய்யவும். 
•  தி்ரயில் ்தான்றும் ்கமரா்வ பாடைநூலின் QR Code அருகில் தகாணடு தசல்லவும். 
•  ஸ்்கன் தசய்வதன் மூலம். அநத QR Code  உடைன் இ்ணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாடை பகுதிக்ள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இ்ணயச்தசயல்பாடுகள் மற்றும் இ்ணய வளஙகளுக்கான QR code க்ள Scan தசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏ்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.   
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விளக்கப்படம்
கடினமான கருத்துக்ள எளிதாக்கும் ்நாக்கத்துடைன் தசய்திக்ளப்  படைஙகள் வாயிலாக விளக்குகி்றது. 

பதாகுப்புலர
முக்கியமான கருத்துகள் மாணவர்களின் மனதில் பதியும் வணணம் ஒன்று அல்லது இரணடு வரிகளில் 

நி்னவுறுத்துகி்றது.

்கலலச் பசாற்்கள
முக்கியச் தசாற்க்ளயும் ததாழிநுட்பச் தசால்லாடைல்க்ளயும் பாடைத்தின் முடிவில் விளக்குகி்றது.

அறிமு்கம்
பாடைத்தில் ்பசப்படும் து்்றசார்நத தசய்தி அறிமுகப்படுத்தப்படுகி்றது.

உங்்களுககுத் பதரியுமா?
மாணவர்களின் ஆர்வத்்தத் தூணடும் வ்கயில் பாடைத்துடைன் ததாடைர்பு்டைய கூடுதல் 

தகவல்க்ள தபட்டிச் தசய்தியாக வழஙகுகி்றது.

பசயல்பாடு்கள
மாணவர்கள் தனியாக அல்லது குழுவாகச் சில தசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கற்க உதவுகி்றது.

பயிற்சி
மாணவர்கள் தாஙக்ள பயில்வதற்கும் மதிப்பீடு தசய்வதற்கும் உதவுகி்றது.

்கற்றலின குறிகவ்காள
பாடைத்தின் ்நாக்க எல்்ல குறிக்கப்படுகி்றது.

விலரவுக குறியீடு
மாணவர்களின் கூடுதல் புரிதலுக்காக அனி்மஷன் காட்சிக்ள வழஙகுகி்றது.

இலணயச் பசயல்பாடு
கற்்றல் தசயல்பாடுகளுக்காக மின்னணு ஊடைகச் சான்றுக்ள பயன்படுத்தி புரித்ல 

்மம்படுத்துகி்றது.

v

விரிவான த்கவல்்களுககு
மாணவர்கள்  பாடைநூ்லத் தாணடியும் பயில்வதற்குத் ததாடைர்பு்டைய 

நூல்களின் பட்டிய்லயும் இ்ணய தளச் சான்றுக்ளயும் அளிக்கி்றது.
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வரலாறு
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1

கற்றல் ந�ோககஙகள்

� புவியின் த�ோடகககோல வரலோற்்ற அறி�ல்

� மனி� இனத்தின் பரிணோம வளர்ச்சி்ை அறி�ல்

� இரும்புக கோலம் வ்ரயிலோன �மிழகத்தின் த�ோல்பழஙகோல வரலோற்்ற அறி�ல்

       அறிமுகம்

 �ோம் �கவல் த�ோழில்நுடப கோலத்தில் 

வோழ்கிந்றோம். அ்லநபசிகளோல் இன்று உலகம் 

உண்மயிநலநை �மது விரல் நுனியில் 

இருககி்றது. இன்று �ம்மிடம் இருககும் 

அ்னத்து அறிவுத் திரடசியும் திடீதரன்று 

ந�ோன்றிவிடவில்்ல. இந� �வீன வோழ்விறகோன 

அடித்�ளம் த�ோல்பழஙகோலத்தில் இடபபடடு, �மது 

முன்நனோர்களின் அறிவோற்றலோல் த�ோடர்நது 

நமம்படுத்�பபடட�ோகும்.

 த�ோல்பழஙகோல மககள் மோனுடப 

ப்டபபோற்றலின் முன்நனோடிகள். அவர்கள் 

உருவோககிை தெயதபோருடகள், தமோழிகள் 

ஆகிைவறறின் வழிைோக அவர்கள் மிகவும் 

அறிவோர்ந�வர்களோக இருநதிருககி்றோர்கள் 

என்ப்� அறிை முடிகி்றது.

 புவியின் த�ோற்றமும் 

நிலவியல் கோலகட்டஙகளும்

1.1

 ம னி � ர் க ளி ன் 

வரலோற்்றப புவியின் 

வரலோறறிலிருநது பிரிகக 

முடிைோது. புவியின் 

நமலடுககுகளில் வரலோறறுக 

கோலகடடஙகள் குறித்� 

நிலவிைல், த�ோல்லிைல், 

உயிரிைல் பதிவுகள் தபோதிநதுகிடககின்்றன. 

புவி மறறும் பல்நவறு உயிரினஙகளின் 

வரலோற்்ற அறிவ�றகு இச்ெோன்றுகள் மிக 

முககிைமோன்வைோகும். இவவடுககுகளில் மனி� 

மூ�ோ்�ைர்களின் எலும்புகளின் பு்�படிவஙகள் 

(fossil bones) பு்�நதுள்ளன.

 த�ோல்மோனுடவிைல் அறிஞர்களும் 

(Palaeoanthropologists), த�ோல்லிைல் அறிஞர்களும் 

(Archaeologists) புவியின் மண மறறும் போ்்ற 

அடுககுக்ள அகழ்நது, மனி� மூ�ோ்�ைர்கள் 

குறித்� ெோன்றுக்ளச் நெகரிககின்்றோர்கள். 

மனி�ர்களின் பரிணோமம், த�ோல்பழஙகோலம் 

ஆகிைவறறின் பல்நவறு கோல கடடஙக்ள அறிை 

இந�ப பு்�படிவஙகள் மறறும் மணணடுககுகளின் 

கோலம் அறிவிைல்பூர்வமோக கணிககபபடுகி்றது. 

நெகரிககபபடும் இச்ெோன்றுகளின் வழிைோக 

மனி� வரலோறறின் பரிணோம வளர்ச்சி நி்லகள் 

மறறும் அவறறின் கோலகடடம் ஆகிைவற்்றப 

புரிநதுதகோள்ள முைல்கின்்றனர்.

 த�ோல்லிைல் (Archaeology): 

த�ோல்தபோருள்க்ள ஆரோயநது, விளககமளிபப�ன் 

வழிைோக மனி�ர்களின் கடந� கோலம் குறித்து 

ஆரோயும் இைல் ஆகும்.

 த�ோல்மோனுடவிைல் (Palaeoanthropology): 

மனி�ர்களின் மூ�ோ்�ைர்களின் உடல்மபபு 

மறறும் அவர்களது பரிணோம வளர்ச்சி குறித்து 

பு்�ப படிமஙகள் வழி ஆயநது அறிநது தகோள்ளும் 

இைல் ஆகும்.

 புவி சுமோர் 4.54 பில்லிைன் ஆணடுகளுககு 

முன் உருவோன�ோகக கரு�பபடுகி்றது. 

கோலபநபோககில், உயிர்கள் ந�ோன்றுவ�றகோன 

நி்ல படிபபடிைோக உருவோனது. �ோவர மறறும் 

விலஙகுகளின் ந�ோற்றத்்�த் த�ோடர்நது 

மனி� உயிர்கள் ந�ோன்றுவ�றகோன அடித்�ளம் 

இடபபடடது. புவியின் நீணட த�டிை வரலோற்்ற 

நிலவிைல் ஆயவோளர்கள் த�டுஙகோலம் (Era), கோலம் 

(Period), ஊழி (Epoch) என்று பிரிககி்றோர்கள் .

ஒரு பில்லிைன் = 100 நகோடி 

1 மில்லிைன் = 10 லடெம்

மனி�ப் பரிணோம வளர்ச்சியும் சமூகமும்: 

வரலோறறுக்கு முந்�ய கோலம்1
அலகு
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ஆஸநரோநலோபித்திசின்கள் என்்ற குரஙகினத்தில் 

இருநது�ோன் �வீன மனி� இனம் 

ந�ோன்றிைது. இன்று அழிநதுநபோயவிடட இந� 

ஆஸநரோநலோபித்திசின்கள் இனம் மனி�னுககு மிக 

த�ருஙகிை உ்றவு்டை இனமோகும். 

 உலகின் த�ோற்றம் மறறும் க்டந� 

கோலம் குறித� மனி�ர்களின் ஆய்வு

1.2

ஊகக் கோலம்

 இபபுவியில், உலகம் 

மறறும் நபரணடம் குறித்து 

புரிநதுதகோள்ளவும், அ்�க 

குறித்� அறி்வச் நெகரித்து 

விளககவும் முைறசி தெயயும் 

ஒநர உயிரினம் மோனுட இனம் 

மடடும் �ோன். பரிணோம வளர்ச்சிப 

நபோககில் மனி�ர்கள் உணர்�ல் நி்ல்ையும் 

அறிவோற்ற்லயும் தகோணடவர்களோக 

மோறினோர்கள். அவர்கள் இைற்க, �ம்்மச் 

சுறறியுள்ள உயிரினஙகள் மறறும் உலகம் 

குறித்துச் சிநதிககவும், நகள்வி எழுபபவும் 

த�ோடஙகினர். மு�லில் அவர்கள் இைற்க்ைக 

கடவுளோகக கருதினோர்கள். சூரிைன், ெநதிரன் 

மு�லோன பல இைற்க ஆற்றல்கள் குறித்துத் 

�மது சுை புரி�ல்க்ள உருவோககி வழிபடடனர். 

அவறறில் சில அறிவிைல்பூர்வமோன்வ அல்ல. 

அவர்களு்டை பண்டை எழுத்துகளிலும், ெமை 

இலககிைஙகளிலும் உலகின் ந�ோற்றம் குறித்� 

அறிவிைல் அறிவின் நபோ�ோ்ம தவளிபபடுகி்றது.

கி.மு. (BC)/தபோ.ஆ.மு. (BCE) -  தபோது ஆணடுககு முன் 

(Before Common Era)

கி. பி. (AD)/தபோ.ஆ. (CE) -  தபோது ஆணடு (Common Era)

மி. ஆ. மு. (MYA) -  மில்லிைன் (10இலடெம்)

ஆணடுகளுககு முன்

நிலவியல், உயிரியல் மறறும் த�ோல்லியல் குறித� 

அறிவியல் அடித�ளம்

 வரலோறு எழுதுவது பண்டை 

கிநரககர்கள் கோலத்தில் த�ோடஙகிைது என்று 

தெோல்லலோம். கிநரககத்தின் தெநரோநடோடஸ 

(கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 484–425) வரலோறறின் �ந்� 

என்று கரு�பபடுகி்றோர். ஏதனனில், அவர் எழுதிை 

வரலோறு மனி�த்�ன்்மயுடனும், பகுத்�றிவுடனும் 

கோணபபடுகி்றது. மனி�ர்களின் ந�ோற்றம் குறித்� 

அறிவிைல் பூர்வமோன ஆயவுகள் கீழ் �ரபபடடுள்ள 

கோரணிகளோல் ெோத்திைமோகின.

� ஐநரோபபோவின் மறுமலர்ச்சி இைககத்திறகுப 

பி்றகு ஏறபடட த�ோல்தபோருள் நெகரிபபின் 

மீ�ோன ஆர்வம் மறறும் அருஙகோடசிைகஙகள் 

தி்றககபபடட்ம

� போ்்ற அடுககிைல், நிலவிைல் ெோர்ந� 

கருத்துகள் ஆகிைவறறின் வளர்ச்சி

� உயிரிைல் பரிணோமம் குறித்� டோர்வினின் 

தகோள்்க

� மனி�ன் மறறும் விலஙகுகளின் 

பு்�படிவஙகள், பண்டை �ோகரிகஙகளின் 

கறகருவிகள், தெயதபோருள்கள் ஆகிைன 

கணடுபிடிககபபடட்ம.

� த�ோடகககோல எழுத்துக்ள வோசிககத் 

த�ோடஙகிை்ம.

மணணடுககிைல் – Stratigraphy - இைற்க மறறும் 

பணபோடடு �டவடிக்ககளோல் உருவோன போ்்ற 

புவியிைல் யுகம்
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மறறும் மண அடுககுகளின் ந�ோற்றம், �ன்்ம, 

உ்றவுமு்்றகள் குறித்து ஆரோயும் இைல். 

உலகின் மிகத் த�ோன்்மைோன அருஙகோடசிைகம்– 

என்னிகோல்டி-�ன்னோ அருஙகோடசிைகம் 

தமெபநடோமிைோவில் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 530இல் 

அ்மககபபடடது. இளவரசி என்னிகோல்டி, �வீன 

போபிநலோனிை அரெரோன �நபோனிடசின் மகள் ஆவோர். 

தபோ.ஆ. 1471இல் இத்�ோலியில் அ்மககபபடட 

நகபிநடோ்லன் அருஙகோடசிைகம்�ோன் இன்றும் 

இைஙகிக தகோணடிருககும் மிகப பழ்மைோன 

அருஙகோடசிைகமோக இருககககூடும் எனக 

கரு�பபடுகின்்றது. இஙகிலோநதின் ஆகஸநபோர்ட 

பல்க்லககழகத்தில் உள்ள ஆஷநமோலிைன் 

அருஙகோடசிைகநம உலகின் மிகப பழ்மைோன 

பல்க்லககழக அருஙகோடசிைகம். இது தபோ.ஆ. 

1677ல் உருவோககபபடட�ோகும்.

 மனி�ர்களின் ந�ோற்றத்்� அறிவிைல் 

பூர்வமோகப புரிநதுதகோள்ள தெர்பர்ட ஸதபன்ெரின் 

(தபோ.ஆ.1820–1903) உயிரிைல் பரிணோமக 

தகோள்்கயும், ெோர்லஸ டோர்வினின் (தபோ.ஆ.1809 

– 1882) இைற்கத் ந�ர்வு மறறும் �கவ்மபபு 

(�குதியுள்ளது �பபிப பி்ழககும்) என்்ற 

கருத்துகளும் பஙகோறறுகின்்றன. ெோர்லஸ டோர்வின் 

“உயிரினஙகளின் ந�ோற்றம் குறித்து” (On the Origin 

of Species) என்்ற நூ்ல 1859லும், "மனி�னின் 

ந�ோற்றம்" (The Descent of Man) என்்ற நூ்ல 

1871லும் தவளியிடடோர்.

இைற்கத் ந�ர்வு – �ஙகளது சூழ்நி்லககு சி்றந� 

மு்்றயில் �கவ்மத்துக தகோள்ளும் உயிரினஙகள் 

பி்ழத்து, அதிகமோக இனப தபருககம் தெயது 

பல்கிப தபருகும் தெைல்மு்்ற இைற்கத் ந�ர்வு 

எனபபடும்.

�குதியுள்ளது �பபிப பி்ழககும் - என்பது 

அடுத்�டுத்� �்லமு்்றகளில் �னது ெந�தி்ை 

அதிக எணணிக்கயில் விடடுச் தெல்லும் ஓர் 

இனம் பி்ழத்து நீணடு வோழ்வ்�க குறிககி்றது.

பு்� படிவஙகள் (Fossils) - கடந� கோலத்தில் 

வோழ்ந� விலஙகுகள், �ோவரஙகளின் எச்ெஙகள், 

�டஙகள், அ்டைோளஙகள் அபபடிநை 

போதுகோககபபடடிருபபது பு்�படிவஙகள் (fossils) 

எனபபடும். கனிமமோககல் (Mineralization) 

கோரணமோக விலஙகின் எலும்புகள் அபபடிநை 

போதுகோககபபடடுவிடும். பு்�படிவுகள் குறித்� 

ஆயவு பு்�படிவ ஆயவிைல் (Palaeontology) 

என்று அ்ழககபபடுகி்றது.

கறகோலம் – கருவிகள் தெயவ�றகு கறகள் 

தபரும்போன்்மைோகப பைன்படுத்�பபடட கோலம்.

தவணகலக கோலம் – தவணகல உநலோகவிைல் 

(�ோதுவிலிருநது உநலோகத்்�ப பிரித்த�டுத்�ல்) 

வளர்ச்சி தபறறு தவணகலக கருவிகள், தபோருள்கள் 

தெயைபபடட கோலம்.

இரும்புக கோலம் – கருவிகள் தெயை இரும்பு உருககிப 

பிரித்த�டுககபபடட கோலம்.

 பத்த�ோன்ப�ோம் நூற்றோணடிலிருநது 

அறிவிைல் உத்திக்ளப பைன்படுத்தியும், 

மு்்றைோன ஆயவுக்ள நமறதகோணடும் 

அறிஞர்கள் த�ோல்பழஙகோல மனி� குலத்தின் 

ந�ோற்றம், பண்டை �ோகரிகஙகள் ஆகிைன 

குறித்து ஆயவுகள் தெய�னர். இ�ன்மூலம் இன்று 

உருவோககபபடடுள்ள அறிவுககருத்துகள் உருவோக 

மோதபரும் பஙகளித்துள்ளோர்கள். இன்று மனி�னின் 

பரிணோமம் (படிநி்ல வளர்ச்சி) குறித்� நகோடபோடு 

தபோதுவோக ஏறறுக தகோள்ளபபடடிருககி்றது.

த�ோல்பழஙகோலம்: 

ஆஸடதரோதலோபிததிகஸிலிருநது 

த�ோதமோ எரக்்டஸ வழியோக 

த�ோதமோ தசப்பியனின் வளர்ச்சி 

1.3

�ோம் ைோர்? �மது இனத்திறகு என்ன தபைர்?

�ோம் “நெோநமோ நெபபிைன்ஸ” என்்ற இனத்்�ச் 

நெர்ந�வர்களோநவோம். 

மனி�ர்களின் பரிணோமமும் இ்டப் தபயர்வும்

 மனி�ர்களுடன் சிம்பன்சி, தகோரில்லோ, 

உரோஙஉடடோன் ஆகிை உயிரினஙக்ள கிநரட ஏபஸ 

(GreatApes) என அ்ழககபபடும் தபருஙகுரஙகுகள் 

வ்க என்று குறிபபிடுகி்றோர்கள். இவறறில், சிம்பன்சி 

மரபணு ரீதிைோக மனி�ர்களுககு மிக த�ருககமோனது.

சிம்பன்சி இனத்தின் மரபணு்வ 

(டி.என்.ஏ) எடுத்து ஆயவு தெய�தில் 

அ�ன் பணபுகள் மனி� இனத்துடன் 

98% ஒத்து உள்ள�ோம்!

 மனி�ர்களின் மூ�ோ்�ைர்கள் 

நெோமினின் என்்ற்ழககபபடுகின்்றனர், 

இவர்கள் மு�லில் ஆபபிரிககோவில் 

ந�ோன்றிைவர்கள் ஆவர். பின்னர் பரிணோம 

வளர்ச்சி அ்டநது உலகின் பி்ற பகுதிகளுககும் 

பரவினோர்கள் என்்ற கருத்து அறிஞர்களோல் 

ஏறகபபடடுள்ளது. இந� நெோநமோனின்கள் இனம் 

சுமோர் 7 மு�ல் 5 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு 

முன் ந�ோன்றிைது. இந�க குழுவின் மிகத் 

த�ோடகக இனமோன ஆஸடநரோலோபித்திகஸின் 

எலும்புககூடடுச் ெோன்றுகள் ஆபபிரிககோவில் 

கணடுபிடிககபபடடுள்ளன.
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41. மனி�ப பரிணோம வளர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலோறறுககு முந்�ை கோலம்

 ஆபபிரிககோவில் சுமோர் 2 . 6 மில்லிைன் 

ஆணடுகளுககு முன் வோழ்ந� நெோநமோ 

தெபிலிஸ என்்ற இனம்�ோன் மு�ன்மு�லில் 

கருவிகள் தெய� மனி� மூ�ோ்�ைர் இனமோகும். 

சுமோர் 2 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு முன்பு நெோநமோ 

எரகடஸ எர்கோஸடர் என்்ற இனம் உருவோனது. 

இந� இனம் ்ககநகோடரிக்ளச் தெய�து. சுமோர் 

2 மறறும் 1 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு இ்டயில் 

இந� இனம் ஆபபிரிககோ, ஆசிைோவின் பல்நவறு 

பகுதிகளுககும் பரவிைது.

 உடறகூறு ரீதிைோக நெோநமோ நெபபிைன்ஸ 

என்்ற்ழககபபடும் �வீன மனி�ர்கள் (அறிவுக 

கூர்்மயு்டை மனி�ன்) ஆபபிரிககோவில் சுமோர் 

3,00,000 ஆணடுகளுககு முன் ந�ோன்றினர். இந� 

�வீன மனி�ர்கள் சுமோர் 60,000 ஆணடுகளுககு 

முன் உலகின் பல்நவறு பகுதிகளுககும் த�ோடர் 

இடபதபைர்வோல் பரவிை�ோக �ம்பபபடுகி்றது.

சிம்பன்சி மறறும் பிகமி சிம்பன்சி 

(நபோநனோநபோ) வ்க இனஙகள் 

�மககு த�ருககமோன, �றநபோதும் 

உயிர்வோழும் உயிரினஙகளோகும்.

த�ோல்பழஙகோலப் பணபோடுகள்

 மனி� மூ�ோ்�ைரின் பு்�படிவ 

எலும்புகள் நெோநமோ எபிலிஸ, நெோநமோ 

எரகடஸ, நிைோணடர்�ோதலன்சிஸ என்று பல்நவறு 

இனஙகளோகப பிரிககபபடும் அந� ெமைத்தில், 

கறகருவிகளின் பணபோடுகள் அடிபப்டயில் 

த�ோடகக கோல கறகருவிகள் நெர்க்க, 

ஓல்நடோவோன் த�ோழில்நுடபம், கீழ் (Lower), இ்ட 

(Middle), நமல் (Upper) பழஙகறகோல (Palaeolithic) 

பணபோடுகள் என்றும் இ்டககறகோலப (Mesolithic) 

பணபோடுகள் என்றும் வ்கபபடுத்�பபடுகின்்றன.

மனி� மூ�ோ்�யரின் த�ோ்டக்ககோலக் 

கறகருவிகள் தசர்க்்க

 மனி� மூ�ோ்�ைர்களோல் உருவோககபபடட 

த�ோடகககோலக கறகருவிகள் தகன்ைோவின் 

நலோமிககுவி என்்ற இடத்தில் கி்டத்துள்ளன. 

இ்வ 3 . 3 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு 

முறபடட்வ. ஓல்நடோவோன் கருவிகள் 

ஆபபிரிககோவின் ஓல்டுவோய பள்ளத்�ோககில் 

கி்டத்துள்ளன. இ்வ 2 மு�ல் 2 . 6 மில்லிைன் 

ஆணடுகள் பழ்மைோன்வ.

  மனி� மூ�ோ்�ைர்கள் (ஆஸடநரோநலோ 

பித்திசின்கள்) சுத்திைல் கறக்ள பைன்படுத்தினர், 

நமலும் “பிநளகஸ” (flakes) எனபபடும் கறதெதில்க்ள 

உருவோககிக கருவிகளோகப பைன்படுத்தினோர்கள். 

 ஆபபிரிககோவின் கிநரட ரிிஃபட (தபரும் 

பிளவுப) பள்ளத்�ோககில் பல இடஙகளில் 

த�ோல்பழஙகோலம் குறித்� ெோன்றுகள் 

கி்டத்துள்ளன.

 கிநரட ரிிஃபட பள்ளத்�ோககு சிரிைோவின் 

வடபகுதியிலிருநது கிழககு ஆபபிரிககோவில் 

மத்திை தமோெோம்பிக வ்ர சுமோர் 6,400 கிமீ தூரம் 

பரவியுள்ள பள்ளத்�ோககு நபோன்்ற நிலபபரபபோகும். 

வோன் தவளியிலிருநது போர்ககும்நபோதும் இப 

புவியிைல் அ்மபபோனது புலபபடுகி்றது. நமலும் பல 

வரலோறறுககு முறபடட இடஙகள் ஆபபிரிககோவின் 

கிழககுப பகுதியில் கோணபபடுகின்்றன

 உடறகூறு அடிபப்டயில் மனி� 

மூ�ோ்�ைர்கள் பல்நவறு இனஙகளோகப 

பிரிககபபடுகி்றோர்கள்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

ஆபபிரிககோவில் உள்ள மனி� 

மூ�ோ்�ைரின் ெோன்றுகள் கி்டத்� 

த�ோல்லிைல் இடஙகள்

லூசி என்று  

தபைரிடபபடட 

ஆஸடநரோநலோ 

பித்திகஸின்  

உடல் எலும்புகள்

நெோமினிட: �வீன மறறும் அழிநது நபோன 

அ்னத்து தபருஙகுரஙகு இனஙகளும் (கிநரட 

ஏபஸ) நெோமினிட என்று அ்ழககபபடுகின்்றன. 

இது மனி�ர்க்ளயும் உள்ளடககிை வ்கைோகும்.

நெோமினின் எனபபடும் விலஙகிைல் 

பழஙகுடி இனம் மனி� மூ�ோ்�ைர்களின் 

உ்றவினர்க்ளயும் அ�ன் த�ோடர்பு்டை �வீன 

மனி�ர்க்ளயும் (நெோநமோ நெபபிைன்ஸ) 

குறிககும். இதில் நிைோணடர்�ோல் இனம், 

நெோநமோ எரகடஸ, நெோநமோ தெபிலிஸ, 

ஆஸடநரோநலோபித்திசின்கள் ஆகிைன அடஙகும். 

இபபழஙகுடி இனத்தில் மனி� இனம் மடடுநம 

இன்்றளவும் வோழ்கின்்றது. இந� இனம் நிமிர்நது 

இரணடு கோல்களோல் �டபப�ோகும். இந� 

இனத்திறகு தபரிை மூ்ள உணடு. இ்வ 

கருவிக்ளப பைன்படுத்தும். இவறறில் சில 

ஆஸடரநலோபித்தி்ென்கள் �கவல் பரிமோறும் 

தி்றன்தபற்ற்வ. தகோரில்லோ எனபபடும் மனி�க 

குரஙகுகள் இபபழஙகுடியில் அடஙகோது.
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5 1. மனி�ப பரிணோம வளர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலோறறுககு முந்�ை கோலம்

 மனி� மூ�ோ்�ைர்களிடம் 

இன்று �ோம் தபறறுள்ளது நபோன்்ற உைர் 

தமோழிைோற்றல் இருநதிருககோது. ஒருநவ்ள 

அவர்கள் சில ஒலிக்ளநைோ தெோறக்ளநைோ 

பைன்படுத்தியிருககலோம். தபரிதும் அவர்கள் ்ெ்க 

தமோழி்ைநை பைன்படுத்தியிருககககூடும். கருவிகள் 

தெயவ�றகோன கறக்ளத் ந�ர்நத�டுககவும், சுத்திைல் 

கறக்ளக தகோணடு போ்்றக்ள உ்டத்துச் 

தெதுககவும், கருவிக்ள வடிவ்மககவும் கூடிை 

அளவிறகு அவர்கள் அறிவுக கூர்்ம உள்ளவர்களோக 

இருந�னர். நவட்டைோடியும், நவட்டைோடும் 

விலஙகுகள் தின்று விடடுப நபோடட விலஙகுகளின் 

இ்்றச்சி்ையும் உணடனர். கிழஙகுகள், வி்�கள், 

பழஙகள் நபோன்்ற �ோவர உணவுக்ளச் நெகரித்து 

உணடனர். 

 இநதிைோவில் அச்சூலிைன் கருவிகள் 

தென்்னககு அருகிலும், கர்�ோடகோவின் இெோம்பூர், 

மத்திைப பிரந�ெத்தின் பிம்நபத்கோ நபோன்்ற பல 

இடஙகளிலும் கி்டத்துள்ளன.

மூலக கறகள் (raw material) - என்ப்வ 

கறகருவிகள் தெயைபபைன்படும் கறகள் ஆகும்.

கருககல் (core) - என்பது ஒரு கல்லின் மு�ன்்மப 

போளம் ஆகும். கறசுத்திைலோல் தெதில்கள் உ்டத்து 

எடுககபபடுகின்்றன.

தெதில் – தபரிை கறபோளத்திலிருநது அல்லது 

கருஙகல்லில் இருநது உ்டத்து எடுககபபடட ஒரு 

சிறு கறதுணடு.

இ்்டப் பழஙகறகோலப் பணபோடு

 �றகோலத்திறகு சுமோர் 3,98,000 

ஆணடுகளுககு முன் ஆபபிரிககோவின் கறகருவித் 

த�ோழில்நுடபத்தில் நமலும் மோற்றஙகள் நிகழ்ந�ன. 

இந�க கோலகடடத்தில் நெோநமோ எரகடஸ இனம் 

வோழ்நது வந�து. உடறகூறிைல் ரீதிைோக �வீன 

மனி�ர்கள் சுமோர் 3 லடெம் ஆணடுகளுககு முன்னர் 

ந�ோன்றிை�ோகக கூ்றபபடுகி்றது.

கல் (‘Lith’) த�ோழில்நுடபம் (Technology): கறகருவிகள் 

உருவோககத்தில் ஈடுபடுத்�பபடும் மு்்ற்மகளும் 

நுடபஙகளும் கறகருவி (Lithic) த�ோழில்நுடபம் 

எனபபடுகி்றது. 

 இககோலத்தில் ்ககநகோடரிகள் நமலும் 

அழகு்ற வடிவ்மககபபடடன. பல சிறு கருவிகளும் 

உருவோககபபடடன. கருககல்்ல �ன்கு 

�ைோர் தெயது, பின்னர் அதிலிருநது தெதில்கள் 

எடுககபபடடு கருவிகள் உருவோககபபடடன. 

கூர்மு்னக கருவிகளும், சுரணடும் கருவிகளும் 

பைன்படுத்�பபடடன. சிறு அறுககும் �கடுகளும் (blades) 

கத்திகளும் �ைோரிககபபடடன. தலவலோயசிைன் 

இககருவிகள் உண்வ தவடடவும், துணடு 

நபோடவும், பககுவபபடுத்�வும் பைன்படுத்�பபடடன.

கீழ்ப் பழஙகறகோலப் பணபோடு

 நெோநமோ தெபிலிஸ, நெோநமோ எரகடஸ 

ஆகிை மனி� மூ�ோ்�ைர்களின் பணபோடு கீழ்ப 

பழஙகோலப பணபோடு என்று குறிககபபடுகி்றது. 

இவர்கள் தபரிை கறக்ளச் தெதில்களோகச் சீவி 

்ககநகோடரி உள்ளிடட பல வ்கக கருவிக்ள 

வடிவ்மத்�ோர்கள். இந�க கருவிகள் ஆபபிரிககோ, 

ஆசிைோ, ஐநரோபபோ ஆகிை கணடஙகளில் 

கணதடடுககபபடடுள்ளது. இ்வ சுமோர் 1.8 

மில்லிைன் ஆணடுகள் பழ்மைோன்வ என்று 

கணககிடபபடடுள்ளன. இவர்கள் �மது வோழ்க்கத் 

ந�்வகளுககோக, ்ககநகோடரி, தவடடுககருவி 

உள்ளிடட பல்நவறு கருவிக்ளச் தெய�ோர்கள். 

இந�க கருவிகள் (biface) இருமுகக கருவிகள் 

என்று அ்ழககபபடுகின்்றன. அ்வ ெமபஙகு 

உருவ அ்மப்பப (symmetry) தபறறுள்ளன. 

நமலும், இ்வ �மது மனி� மூ�ோ்�ைரின் 

அறிவுணர் ஆற்ற்ல தவளிபபடுத்துகின்்றன. 

இந�ப பணபோடு கீழ்ப பழஙகறகோலப பணபோடு 

என்்ற்ழககபபடுகி்றது. ்ககநகோடரிக 

கருவிகள் அச்சூலிைன் கருவிகள் என்று 

அ்ழககபபடுகின்்றன. இந�க கருவிகள் கி.மு. 

250,000 – 60,000 ஆணடுகளுககு முன்பு வ்ர 

த�ோடர்நது பைன்போடடில் இருந�ன.

அச்சூலிைன் (Acheulian) - இவவ்கக 

்ககநகோடரிகள் மு�ன்மு�லில் பிரோன்சில் 

உள்ள தெயின்ட அச்சூல் என்்ற இடத்தில் 

கணதடடுககபபடடன. எனநவ இ்வ அச்சூலிைன் 

கருவிகள் என்று அ்ழககபபடுகின்்றன.

இருமுகக கருவி (bi-faces) – இரு பு்றமும் 

தெதுககபபடட�ோல் இககருவிகளுககு இபதபைர் 

இடபபடடது. 

உயிர்வோழ்வ�றகோன நி்லைோன ந�்வகள் 

த�ோல்பழஙகோல மககளது நி்லைோன ந�்வகளில் 

உணவும் நீரும்�ோன் மு�ன்்மைோன�ோக 

இருந�ன.

தகன்ைோவில் கி்டத்� 2.3 

மில்லிைன் வருடஙகளுககு 

முந்�ை கறகருவிகள்

ஓல்டுவோய என்்ற 

இடத்தில் கி்டத்� 

தவடடுக (Chopper) கருவி
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(தலவலவோ பிதரஞசு தமோழி உச்ெரிபபு) கறகருவி 

தெயயும் மரபு இககோல கடடத்்�ச் நெர்ந�து�ோன். 

இககோலகடட கறகருவிகள் ஐநரோபபோவிலும் 

மத்திை மறறும் நமறகு ஆசிைப பகுதிகளிலும் 

கோணபபடுகின்்றன.

தலவலோயசிைன் (தலவலவோ) கருவிகள் – 

கருககல்்ல �ன்கு �ைோர் தெயது உருவோககபபடட 

கருவிகள். இ்வ மு�லில் கணதடடுககபபடட 

பிரோன்சில் உள்ள தலவலவோ (தலவலோயஸ) என்்ற 

இடத்தின் தபை்ர ஒடடி இபதபைர் தபற்றன.

 இ்டப பழஙகறகோலப பணபோடு 

�றகோலத்திறகு முன், 3,85,000 மு�ல் 1,98,000 

ஆணடுகளுககு இ்டயில் ஐநரோபபோவிலும் 

ஆசிைோவின் நமறகுப பகுதியிலும் உருவோனது. 

இககருவிகள் 28,000 வ்ர பைன்படுத்�பபடடன.

 இககோலகடடத்தின் மககள் இனம் 

நிைோணடர்�ோல் என்று அ்ழககபபடுகி்றது. 

இவர்கள் இ்றந�வர்க்ள மு்்றைோகப பு்�த்�னர்.

தமல் பழஙகறகோலப் பணபோடு

 இ்டப பழஙகறகோலப பணபோட்டத் 

த�ோடர்நது வந� பணபோடு, நமல் பழஙகறகோலப 

பணபோடு என்று அ்ழககபபடுகி்றது. கறகருவித் 

த�ோழில்நுடபத்தில் ஏறபடட புதிை நுடபஙகள் இந�ப 

பணபோடடின் சி்றபபோன கூறுகளில் ஒன்்றோகும். 

கறகளோலோன நீணட அறுககும் �கடுகளும், பியூரின் 

எனபபடும் உளிகளும் உருவோககபபடடன. இவர்கள் 

சிலிகோ அதிகமுள்ள பல்நவறு கல் வ்கக்ளக 

கருவிகள் தெயைப பைன்படுத்தினோர்கள். பல்நவறு 

ஓவிைஙகளும் க்லப தபோருடகளும் இககோலத்தில் 

உருவோககபபடடன. இவர்கள் �ைோரித்� பல்நவறு 

தெயதபோருள்கள் இவர்களது அறிவுெோர் தி்றனில் 

ஏறபடட முன்நனற்றத்்�யும், தமோழிகள் 

உருவோன்�யும் கோடடுகின்்றன. இந�க கோல 

கடடத்தில் நுணகறகருவிகள் எனபபடும் குறுங 

கறகருவிகளும் (Microliths) பைன்போடடிறகு வந�ன.

பியூரின் – கூரிை தவடடுமு்ன உள்ள கல்லோலோன 

உளி 

 மனி�ப பரிணோம வளர்ச்சியின் வி்ளவோகத் 

ந�ோன்றிை மு�ல் �வீன மனி�ர்கள் சுமோர் 3,00,000 

ஆணடுகளுககு முன்னர், மு�ன்மு�லில் ெப-

ெெோரோ பகுதி என்்ற்ழககபபடும் ஆபபிரிககோவின் 

ெெோரோவிறகுத் த�றகுப பகுதியில் ந�ோன்றினர். 

இந� இனம் சுமோர் 60,000 ஆணடுகளுககு முன்னர் 

ஆசிைோவின் பல்நவறு பகுதிகளுககுப பரவிைது. 

ஒருநவ்ள அஙகு ஏறதகனநவ வசித்�வர்க்ள 

இவர்கள் விரடடியிருககலோம். இககோலகடடத்தில் 

ஐநரோபபோவில் குநரோ-மகனோன்கள் 

என்்ற்ழககபபடும் மனி�ர்கள் வோழ்ந�ோர்கள்.

 கருவிக்ளயும் க்லப தபோருடக்ளயும் 

தெயைக தகோம்புகளும் �ந�ஙகளும் 

பைன்படுத்�பபடடன. எலும்போலோன ஊசிகள், 

தூணடில் முடகள், குத்தீடடிகள், ஈடடிகள் ஆகிை்வ 

ப்டபபோககத்துடன் பைன்படுத்�பபடடன. 

இவர்கள் ஆ்டக்ள அணிந�னர். ெ்மத்� 

உண்வ உணடனர். இ்றந�வர்கள், மோர்பின் மீது 

்கக்ள ்வத்� நி்லயில் பு்�ககபபடடோர்கள். 

ப�ககஙகளும், நவ்லபபோடு மிகுந� கருவிகளும் 

பைன்படுத்�பபடடன. இககோல களிமண சிறபஙகள், 

ஓவிைஙகள், தெதுககுநவ்லகள் ெோன்றுகளோக 

�மககுக கி்டத்துள்ளன. வீனஸ என்்ற்ழககபபடும் 

கல்லிலும் எலும்பிலும் தெதுககபபடட தபண த�யவச் 

சிறபஙகள் ஐநரோபபோவிலும், ஆசிைோவின் சில 

பகுதிகளிலும் உருவோககபபடடன.

லணடன் 

அருஙகோடசிைகத்தில் 

உள்ள ்ககநகோடரி .

பிலின்ட கல்லோல் 

ஆன இருமுகக 

கருவி, தெயின்ட 

அச்சூல், பிரோன்சு

ஓநமோ கிபிஷ 

கூர்மு்னக கருவி

ஒரு தவடடுக 

கருவி (Cleaver)

சுரணடும் 

கருவிகளும் பி்ற 

இ்டபழஙகறகோலக 

கருவிகளும்

லோஸகோ போ்்ற ஓவிைஙகள், நமறகு பிரோன்ஸ, 

17000 வருடஙகள் பழ்மைோன்வ
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புதிை கறகோலத்துககோன த�ோடகக கோலச் ெோன்றுகள் 

கோணபபடுகின்்றன. சுமோர் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 

10,000லிருநது கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 5,000றகுள் 

இபபகுதிகளில் நவளோண்ம �டவடிக்ககள் 

த�ோடஙகிவிடடன.

நகோது்ம, போர்லி, படடோணி 

ஆகிை்வ 10000 

ஆணடுகளுககும் முன்நப 

பயிரிடத் த�ோடஙகபபடடுவிடடன. 

கோய-கனி மறறும் தகோட்ட 

�ரும் மரஙகள் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 4000 

ஆணடுகளிநலநை வி்ளச்ெலுககோகப 

பயிரிடபபடடுள்ளன. அத்தி, ஆலிவ, நபரீச்்ெ, 

மோது்ள, திரோட்ெ அவறறில் அடஙகும்.

பி்்ற நிலபபகுதி

 எகிபது, இஸநரல்-போலஸதீனம், ஈரோக 

ஆகிை்வ அடஙகிை பகுதி பி்்ற நிலவின் 

வடிவத்தில் உள்ளது. இது ‘பி்்ற நிலபபகுதி’ (Fertile 

Crescent Region) எனபபடுகி்றது.

 கறகருவிகள் தெயவ�றகு வழவழபபோககும், 

தமருகூடடும் புதிை நுடபஙகள் பைன்படுத்�பபடட�ோல் 

இது புதிைகறகோலம் என்று அ்ழககபபடுகி்றது. 

புதிை கறகோல மககள், பழஙகறகோலச் 

தெதுககபபடட கறகருவி்ளயும் பைன்படுத்தினர். 

இ்டககறகோலம் வ்ரயிலும் மககள் �ோம் 

நி்லத்திருபப�றகோக நவட்டைோடுவ்�யும் 

உணவு நெகரிபப்�யும்�ோன் �ம்பியிருந�ோர்கள். 

நவட்டயிலும் உணவு நெகரிபபிலும் மிகவும் 

கு்்றந� அளவு உணவு�ோன் கி்டத்�து. இ�ன் 

வி்ளவோக, ஒரு குறிபபிடட பகுதிககுள் மிகச் சிறிை 

எணணிக்கயிலோன மககள்�ோன் வோழ முடிந�து. 

 பி்றகு பயிர் வி்ளவித்�லும். விலஙகுக்ளப 

பழககபபடுத்து�லும் அறிமுகமோனது. இது ஏரோளமோன 

அளவில் �ோனிை மறறும் விலஙகு உண்வ உறபத்தி 

தெயவ�றகு இடடுச் தென்்றது. ஆறுகள் படிை ்வத்� 

வளமோன வணடல் மண நவளோண்ம அதிகரிகக 

உ�விைது. இது, சி்றந� இைற்கத் �கவ்மபபோக 

இருந��ோல், மககள் �திகக்ரகளில் வோழ்வ்� 

விரும்பினர். இபபுதிை தெைல்போடுகள் உணவு 

உபரிககு இடடுச் தென்்றது. இந� உணவு உபரி�ோன் 

பண்டை �ோகரிகஙகளின் உருவோககத்துககு 

ஒரு முககிைமோன கூறு ஆகும். இககோலத்தில் 

நிரந�ரமோன வீடுகள் கடடபபடடன. தபரிை ஊர்கள் 

உருவோகின. எனநவ, இ்வ புதிை கறகோலப புரடசி 

என்்ற்ழககபபடுகி்றது.

பனிக கோலம் – �றகோலத்திறகு 8,000 

ஆணடுகளுககு முன்பு உலகின் பல போகஙகள் 

பனிைோலும் பனிபபோளஙகளோலும் மூடபபடடிருந� 

கோலம் பனிககோலம் ஆகும்.

இ்்டக்கறகோலப் பணபோடு

 பழஙகறகோலத்திறகும் புதிை 

கறகோலத்திறகும் இ்டபபடட கோலப பணபோடு 

இ்டக கறகோலம் என்று அறிைபபடுகி்றது. மககள் 

தபரும்போலும் ் மகநரோலித்திக என்று தெோல்லபபடும் 

சிறு நுண கறகருவிக்ளப பைன்படுத்தினர். 

பனிககோலத்திறகுப பி்றகு புவி தவபபம்டந�்�த் 

த�ோடர்நது, நவட்டைோடுநவோரோகவும் உணவு 

நெகரிபநபோரோகவும் இருந� மககள் பல்நவறு 

சூழலிைல் பகுதிகளுககும் (கடறக்ர, ம்லப பகுதி, 

ஆறறுபபடு்க, வ்றணட நிலம்) பரவ ஆரம்பித்�னர்.

பிம்நபத்கோவில் கோணபபடும் போ்்ற ஓவிைஙகள்

 இ்டககறகோல மககள் நுணகறகருவித் 

த�ோழில்நுடபத்்�ப பைன்படுத்தினர். இவர்கள் 

சுமோர் 5 தெமீ அளவிறகும் கு்்றவோன அளவுள்ள சிறு 

சிறு தெயதபோருள்க்ள உருவோககினர். இவர்கள் 

கூர்மு்னகள், சுரணடும் கருவி, அம்பு மு்னகள் 

ஆகிைவற்்றச் தெய�னர். இவர்கள் பி்்ற 

வடிவ (Lunate), முகநகோணம் ெரிவகம் (Trapeze) 

நபோன்்ற கணி�வடிவிைல் அடிபப்டயிலோன 

கருவிக்ளயும் தெய�னர். இந�க கருவிகள் 

மரத்�ோலும் எலும்போலுமோன பிடிகள் அ்மத்துப 

பைன்படுத்�பபடடன.

்மகநரோலித்: நுணகறகருவிகள் மிகச் சிறிை 

கறகளில் உருவோககபபடட தெயதபோருடகள் ஆகும். 

புதிய கறகோலப் பணபோடும் தவளோண்மயின் 

த�ோ்டக்கமும் 

 ந வ ள ோ ண ் ம , 

விலஙகுக்ளப பழககு�ல் 

ஆகிை்வ புதிை கறகோலத்தில் 

அறிமுகபபடுத்�பபடடன. இது 

வரலோறறில் ஒரு முககிைமோன 

கடடமோகும். வளமோன பி்்ற 

நிலபபகுதி என்று அ்ழககபபடும் எகிபது மறறும் 

தமஸபநடோமிைோ, சிநதுதவளி, கங்க ெமதவளி, 

சீனோவின் தெழு்மைோன பகுதிகள் ஆகிைனவறறில் 
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 த�ோல்பழஙகோலத �மிழகம்1.4

பிற பழஙகறகோலப் பணபோடு

  நெோமினின் என அ்ழககபபடும் 

மனி� மூ�ோ்� இனத்�ோல் உருவோககபபடட 

கறகோலக கருவிகளிநலநை கோலத்�ோல் முந்�ை 

பகுதி்ைச் நெர்ந� கறகருவிகள் �மிழ்�ோடடில்�ோன் 

உருவோககபபடடன.இபபழஙகறகோலக கருவிகள் 

தென்்ன்ைச் சுறறியுள்ள பகுதிகளில் குறிபபோக 

அதிரம்போககம், குடிைம் உள்ளிடட இடஙகளில் 

கி்டத்துள்ளன. அதிரம்போககத்தில் �டந� 

த�ோல்லிைல் அகழோயவுகளும், அஙகு கி்டத்� 

தெயதபோருடக்ளக கோஸமிக கதிர் மூலம் கோலத்்�க 

கணிககும் ஆயவுககு உடபடுத்�பபடடதும் அஙகு 

சுமோர் 1.5 - 2 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு முன்நப 

மனி�ர்கள் வோழ்நதிருபப்�க கோடடுகின்்றன. 

தகோெஸ�்லைோறு உலகில் மனி� மூ�ோ்�ைர்கள் 

வசித்� மிக முககிைமோன இடஙகளில் ஒன்்றோகும். 

இஙகு வோழ்ந� மனி� மூ�ோ்�ைர்கள் நெோநமோ 

எரகடஸ என்்ற வ்க்ைச் நெர்ந�வர்கள். 

த�ோல்லிைல் அகழோயவு

 மணணில் பு்�நதுள்ள கறகருவிகள், 

போ்னகள், விலஙகுகளின் எலும்புகள், மகரந�ஙகள் 

ஆகிைவற்்ற அகழ்நத�டுத்து மனி�ர்களின் கடந� 

கோல வோழ்க்கமு்்ற்ைப புரிநதுதகோள்வது 

‘த�ோல்லியல் அகழோய்வு’ ஆகும்.

கோஸமிக-கதிர் போயச்சி கணித்�ல் – மோதிரிகளின் 

கோலத்்�க கணிகக கோஸநமோதெனிக கதிர்க்ள 

தவளிபபடுத்தி அறியும் மு்்ற.

 தபோ.ஆ. 1863இல் ெர். இரோபர்ட புரூஸ 

ிஃபூட என்்ற இஙகிலோநது நிலவிைலோளர் 

தென்்னககு அருகில் உள்ள பல்லோவரத்தில் 

பழஙகறகோலக கருவிக்ள மு�ன்மு்்றைோகக 

கணடுபிடித்�ோர். இநதிைோவில் இபபடிபபடட 

கருவிகள் மு�ன்மு�லோகக கணடுபிடிககபபடடது 

இஙகு�ோன். எனநவ, இஙகு கணதடடுககபபடட 

்ககநகோடரிகள் தசன்்னை கறகருவித த�ோழிலகம் 

என்று அ்ழககபபடுகின்்றன. அவர் கணதடடுத்� 

கருவிகள் தென்்ன அருஙகோடசிைகத்தில் உள்ளன.

 பழஙகறகோல மககள் கோடடுவிலஙகுக்ள 

நவட்டைோடினர். இைற்கைோகக கி்டத்� 

பழஙகள், கிழஙகுகள், வி்�கள், இ்லக்ளச் 

நெகரித்�னர். அவர்களுககு இரும்பு, மடபோணடம் 

தெயவது பறறித் த�ரிைோது. அ்வதைல்லோம் 

வரலோறறில் மிகவும் பிறகோலத்தில்�ோன் 

கணடுபிடிககபபடடன.

 கீழ்ப பழஙகறகோலத்தில் ்ககநகோடரிகளும் 

பிளககும் கருவிகளும்�ோன் முககிைமோன  

கருவி வ்ககள். இந�க கருவிக்ள மரத்�ோலும் 

எலும்போலுமோன ்கபபிடியில் தெருகி தவடடுவ�றகு, 

குத்துவ�றகு, ந�ோணடுவ�றகுப பைன்படுத்தினோர்கள். 

அவர்கள் சுத்திைல் கறக்ளயும், நகோளக கறக்ளயும் 

கூடப பைன்படுத்தினோர்கள். அ�றகோகக குவோர்்ெட 

வ்க கூழோஙகறக்ளத் ந�ர்நத�டுத்�ோர்கள். இந�க 

கருவிகள் மணல் திடடுகளிலும் ஆற்றஙக்ரகளிலும் 

கோணபபடுகின்்றன. அ்வ பல்லோவரம், குடிைம் 

கு்க, அதிரம்போககம், வடமது்ர, எரு்ம 

தவடடிபபோ்ளைம், பரிககுளம் ஆகிை இடஙகளில் 

கி்டத்துள்ளன.

 கீழ்ப பழஙகறகோலக கருவிகள் வட 

ஆறகோடு, �ர்மபுரி பகுதிகளிலும் கி்டத்துள்ளன. 

இபபகுதி மககள் தெயதபோருடகளுககு பெோல்ட எனும் 

எரிம்லப போ்்றக்ளப பைன்படுத்தியுள்ளனர். 

�மிழ்�ோடடின் த�ன்பகுதியிலும் இலங்கயிலும் 

இந�க கீழ் பழஙகறகோலப பணபோடடிறகோன 

ெோன்றுகள் கி்டககவில்்ல.

பெோல்ட போ்்றகள்: இ்வ எரிம்லபபோ்்றகள் 

அல்லது தீபபோ்்றகள் ஆகும். பூமிககடியில் இருநது 

தவளிபபடும் உருகிை எரிம்லக குழம்பிலிருநது 

ந�ோன்றிை்வ எரிம்லபபோ்்றகள் ஆகும்.

 அதிரம்போககத்தின் கீழ்பபழஙகறகோலப 

பணபோடு சுமோர் 2 - 1.5 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு 

முந்�ைது என்று கணககிடபபடடுள்ளது. இந�க 

கோலகடடம் இநதிைோவின் மற்ற பகுதிகளில் 60,000 

ஆணடுகளுககு முன்பு வ்ர நீடித்�து.

இ்்டப் பழஙகறகோலப் பணபோடு – �மிழ்்ோடு

 இ்டப பழஙகறகோலப பணபோடு 

3,85,000-1,72,000 கோலகடடத்தில் உருவோனது. 

இககோலகடடத்தில் கருவிகளின் வ்ககளில் 

மோறு�ல்கள் ஏறபடடன. அளவில் சிறிை 

தெயதபோருடகள் பைன்படுத்�பபடடன. கருககறகள், 

கறதெதில்கள், சுரணடும் கருவி, கத்தி, து்ளபபோன், 

தலவலோயசிைன் தெதில்கள், ்ககநகோடரி, பிளககும் 

கருவி ஆகிைன இககோலகடடத்தின் கருவிகள் 

ஆகும். முந்�ை கடடத்ந�ோடு ஒபபிடும்நபோது, 

இ்வ அளவில் சிறிை்வைோக உள்ளன. 

 இ்டப பழஙகறகோல பணபோடடின் ெோன்றுகள் 

�மிழ்�ோடடின் சில பகுதிகளில் கோணபபடுகின்்றன. 

�மிழ்�ோடடின் த�ன்பகுதியில் ந�.புதுபபடடி, 

சீவரகநகோட்ட ஆகிை இடஙகளில் மத்திை 

பழஙகறகோலக கருவிகள் நெகரிககபபடடுள்ளன. அந� 

நபோல �ஞெோவூர், அரிைலூர் அருகிலும் இத்�்கை 

கருவிகள் கி்டத்துள்ளன. 

இ்்டக்கறகோலப் பணபோடு - �மிழ்்ோடு

 உலகின் பல போகஙகளிலும், இநதிைோவின் 

சில பகுதிகளிலும், இ்டப பழஙகறகோலப 

பணபோட்டத் த�ோடர்நது, நமல் பழஙகறகோலப 
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பணபோடு உருவோனது. �மிழ் �ோடடில் நமல் 

பழஙகறகோலப பணபோடடுககோன ெோன்றுகள் 

கி்டககவில்்ல. ஆனோல் �மிழ்�ோடடின் பல 

பகுதிகளிலும் வசித்� மககள் நுணகறகருவிக்ளப 

பைன்படுத்தியிருககி்றோர்கள். 

�மிழகத்தில் கி்டத்� நுண கறதெதில்கள்

 இபபணபோடடுக கோலகடடம் 

பழஙகறகோலத்திறகும் புதிை கறகோலத்திறகும் 

இ்டயில் உருவோன�ோல் இது இ்டககறகோலம் 

என்று அ்ழககபபடுகி்றது. இ்டககறகோலத்தின் 

நவட்டைோடி – உணவு நெகரிபநபோர் பறறிை 

ெோன்றுகள் தென்்ன, வட ஆறகோடு, �ர்மபுரி, நெலம், 

நகோைம்புத்தூர், அரிைலூர், புதுகநகோட்ட, மது்ர, 

சிவகங்க, திருத�ல்நவலி, கன்னிைோகுமரி 

ஆகிை இடஙகளில் கி்டத்துள்ளன. தூத்துககுடி 

அருநக உள்ள ‘ந�ரி’ பகுதிகளில் இ்டககறகோல 

கறகருவிகள் பல கி்டத்துள்ளன. இபபகுதியில் 

உள்ள சிவபபு மணல் குன்றுகள் உள்ள பகுதி ‘ந�ரி’ 

என்று அ்ழககபபடும்.

 இககோல மககள் தெர்ட (Chert), 

குவோர்டஸோலோன (Quartz, பளிஙகு) சிறிை 

தெதில்க்ளயும் கருவிக்ளயும் பைன்படுத்தினர். 

இககோலத்தின் கருவி வ்ககள் சுரணடும் கருவிகள், 

பி்்ற வடிவம், முகநகோண வடிவம் என்று பல 

வடிவஙகளில் இருந�ன. மககள் உயிர் வோழ 

விலஙகுக்ள நவட்டைோடினோர்கள். பழஙகள், 

தகோட்டகள் மறறும் கிழஙகுக்ளச் நெகரித்�ோர்கள்.

சுரணடும் கருவிகள்: சுரணடும் கருவிகள் ஒரு 

நமறபரப்பச் சுரணடுவ�றகுப பைன்படுகின்்றன. 

இ்வ இன்று ெ்மைல்்றயில் கோயகறிகளின் 

ந�ோ்ல அகறறுவ�றகுப பைன்படுத்�பபடும் 

கருவிக்ளப நபோன்்ற்வ.

முகநகோணக கருவிகள்: முகநகோண வடிவில் 

அ்மநதிருககும் கருவிகள்.

பி்்ற வடிவக கருவிகள்: பி்்ற வடிவில் 

அ்மநதிருககும் கருவிகள்.

புதிய கறகோலப் பணபோடு - �மிழ் ்ோடு

 விலஙகுக்ளப பழககபபடுத்தி, 

நவளோண்ம தெய� பணபோடு புதிைகறகோலப 

பணபோடு என்று அ்ழககபபடுகி்றது. புதிை 

கறகோல பணபோடடின் மககள் தெல்ட (Celt) என்று 

அ்ழககபபடட தமருநகற்றபபடட கறநகோடரிக்ளப 

பைன்படுத்தினர். கோல்�்ட நமயத்�ல் அவர்களது 

முககிைமோன த�ோழிலோக இருந�து. இவர்கள் 

சிறு கிரோமஙகளில் வசித்�ோர்கள். வீடுகள் கூ்ர 

நவைபபடடிருந�ன. �டடிகளின் மீது களிமண பூசி 

உருவோககபபடும் மு்்றயில் சுவர்கள் கடடபபடடன. 

புதிைகறகோல ஊர்களுககோன ெோன்று நவலூர் 

மோவடடத்தின் ் பைம்பள்ளியிலும் �ர்மபுரி பகுதியில் 

உள்ள சில இடஙகளிலும் கி்டத்துள்ளன.

புதிைகறகோல மனி�ர்கள்�ோன் 

மு�லில் மடபோணடஙக்ளச் 

தெயதிருகக நவணடும். 

மடபோணடஙக்ள அவர்கள் 

்கைோநலோ அல்லது 

தமதுவோகச் சுறறும் ெககரத்்�க தகோணநடோ 

வ்னந�ோர்கள். மடபோணடஙக்ளச் சுடுவ�றகு 

முன்னோல் அவற்்றக கூழோஙகறகள் தகோணடு 

தமருநகறறினோர்கள். இ�்னத் ந�யத்து 

தமருகிடு�ல் (burnishing) என்பர்.

 �மிழகத்தின் நவலூர் மோவடடத்தில் 

்பைம்பள்ளி என்்ற ஊர் உள்ளது. இஙகு இநதிை 

அரசின் த�ோல்லிைல் து்்ற, அகழோயவு தெயதுள்ளது. 

�மிழகத்தில் மு�ன்மு�லில் மடபோணடஙகளும் 

நவளோண்ம தெய��றகோன ெோன்றும் 

கி்டத்துள்ளன. இஙகு நகழ்வரகு, தகோள்ளு, 

பச்்ெபைறு ஆகிை �ோனிைஙகள் கி்டத்துள்ளன. 

இரும்புக் கோலம் - தபருஙகறகோலம்

 புதிைகறகோலத்்�த் த�ோடர்நது வந� 

பணபோடடுக கோலம் இரும்புக கோலம் என்று 

அ்ழககபபடுகி்றது. அ�ன் தபைர் குறிபபிடுவ்�ப 

நபோல, இககோலகடட மககள் இரும்புத் 

த�ோழில்நுடபத்்�ப பைன்படுத்தினர். இது 

ெஙககோலத்திறகு முந்�ை கோலம் ஆகும். இரும்புக 

கோலம் �ல்ல பணபோடடு வளர்ச்சி உருவோன 

கோலகடடம். இககோலத்தில்�ோன் ெஙககோலத்திறகோன 

அடித்�ளம் அ்மககபபடடது. இரும்புக கோலத்தில் 

�மிழ்�ோடடின் பல பகுதிகளிலும் மககள் 

குடிநைறிவிடடோர்கள். மககளி்டநை பரிமோற்ற 

உ்றவுகள் வளர்ந�ன.

 மககளுககு உநலோகவிைல் மறறும் 

மடபோணடத் த�ோழில் குறித்துத் த�ரிநதிருந�து. 
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பண்்டய �மிழகததின் பணபோடுகள் பறறிய கோலவரி்ச

பணபோடு கோலம் பணபோடடுக கூறு

பழஙகறகோலம் 20,00,000 ஆணடுகள் 

முன்பு மு�ல் கி.மு. 

(தபோ.ஆ.மு.) 8,000 வ்ர

்ககநகோடரி, தவடடுககருவி.

நவட்டைோடு�ல்- உணவுநெகரித்�ல்

இ்டககறகோலம் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 8,000 

மு�ல் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 

1,300 வ்ர

1. நுணகறகருவிகள்

2. �ோவர உணவுக்ளச் நெகரித்�ல்

3. விலஙகுக்ளயும், ப்ற்வக்ளயும் நவட்டைோடு�ல்

4. உநலோகம் பறறி இவர்களுககுத் த�ரிைோது. 

புதிைகறகோலம் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 2,000 

மு�ல் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 

1,000 வ்ர

தமருநகற்றபபடட கறநகோடரிகள்

நுணகறகருவிகள்

விலஙகுக்ளப பழககு�ல்

பயிரிடு�ல்

குழுககளின் தபருககம்

நவட்டைோடுநவோர்- உணவு நெகரிபநபோர், நமயச்ெல் 

ெமூகத்தினர் என இருவி�மோன குழுககளும் ஒநர 

ெமைத்தில் வோழ்ந�ன

இரும்புக கோலம் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 1,300 

மு�ல் கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 

300 வ்ர

தபருஙகறகோல ஈமச்ெடஙகு மு்்ற

உணவு நெகரிபநபோரும் நமயச்ெல் ெமூகத்தினரும் ஒநர 

ெமைத்தில் வோழ்�ல்

குழுத் �்லவர் உருவோ�ல்

இரும்பின் பைன்போடு அறி�ல்

கருபபு சிவபபு மடபோணடஙகள், கருபபு மடபோணடஙகள் 

உருவோககு�ல்

்கவி்னத் தி்றன்களில் சி்றபபு நிபுணர்கள் 

உருவோகு�ல் – குைவர்கள், தகோல்லர்கள்

பண்டை 

வரலோறறு மறறும் 

ெஙககோலம்

கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 300 

மு�ல் தபோ.ஆ. 300 வ்ர

இரும்புக கோல மரபுகநளோடு நெர, நெோழ, போணடிை 

மன்னர்களின் வளர்ச்சி, வீரர்க்ள வழிபடு�ல், 

இலககிை மரபு, கடல்வழி வணிகம்

தலமூரியோவும் �மிழர்களும்

 சில ஆயவோளர்கள், மூழ்கிை தலமூரிைோ கணடத்தில் �மிழர்கள் ந�ோன்றிை�ோகக கருதுகின்்றனர். 

தலமூரிைோ கணடம் குறித்� இந�க கருத்து 19ஆம் நூற்றோணடில் முன்்வககபபடடது. புவித்�டடு �கர்விைல் 

நகோடபோடடில் (plate tectonics) ஏறபடடுள்ள முன்நனற்றஙகளின் கோரணமோக இபநபோது இந�க கருத்து 

குறித்துப பல்நவறு போர்்வக்ள அறிஞர்கள் முன்்வககின்்றனர்.

 �மிழ் இலககிைக குறிபபுகள் கடல் தகோணட்�ப பறறிக கூறுகின்்றன. இ்வ கன்னிைோகுமரி்ைச் 

சுறறியுள்ள சில பகுதிகள் கடலுககடியில் மூழ்கடிககபபடட�ோகச் தெோல்கின்்றன. கி.மு. (தபோ.ஆ.மு.) 5000ககு 

முன் இலங்கயின் சில பகுதிகளும் �மிழ்�ோடும் நிலத்�ோல் இ்ணககபபடடிருந�ன. எனநவ கடல் மடட 

உைர்வின் கோரணமோகக கன்னிைோகுமரிககருநக சில நிலபபகுதிகளும், இலங்க இநதிை இ்ணபபும் 

கடலுககடியில் தென்றிருககலோம். இபபகுதியில் கூடு�ல் ஆழ்கடல் ஆயவுகள் ந�்வபபடுகின்்றன.

 �மிழகம் உள்ளிடட த�ன்னிநதிைப பகுதிகளில் இ்டக கறகோலம் மு�ல் புதிை கறகோலம் வ்ர 

மனி� இனம் குறிபபிடட எணணிக்கயில் த�ோடர்நது வோழ்நதிருபப�றகோன ெோன்றுக்ள அகழ்வோயவுகள் 

தவளிபபடுத்துகின்்றன.

IX_Std_History_TM_Unit _1.indd   10 2/10/2020   9:42:36 AM



11 1. மனி�ப பரிணோம வளர்ச்சியும் ெமூகமும்: வரலோறறுககு முந்�ை கோலம்

அவர்கள் இரும்பு, தவணகலப தபோருடக்ளயும், �ஙக 

அணிகலன்க்ளயும் பைன்படுத்தினோர்கள். அவர்கள் 

ெஙகோலோன அணிகலன்க்ளயும். தெம்மணிககல் 

(கோர்னீலிைன்) மறறும் பளிஙகோலோன (குவோர்டஸ) 

மணிக்ளயும் பைன்படுத்தினோர்கள். தூத்துககுடி 

மோவடடத்தின் ஆதிச்ெ�ல்லூர், மதுரோந�கத்திறகு 

அருகிலுள்ள ெோணூர், புதுகநகோட்டககு அருகில் 

உள்ள சித்�ன்னவோெல் எனப பல இடஙகளில் 

இரும்புக கோலத்திறகோன ெோன்றுகள் கி்டத்துள்ளன. 

�மிழகம் முழுவதும் தபருஙகறகோல ஈமச்சின்னஙகள் 

கோணபபடுகின்்றன.

தபருஙகறகோல ஈமச்சின்னை வ்ககள்

 மககள் இ்றந�வர்க்ளப பு்�பப�றகு 

தபரிை கறக்ளப பைன்படுத்திை�ோல், இரும்புக 

கோலம், தபருஙகறகோலம் என்றும் அ்ழககபபடுகி்றது. 

இ்றந�வர்களின் உடநலோடு ஈமபதபோருடகளோக, 

இரும்புப தபோருடகள், கோர்னீலிைன் மணிகள், 

தவணகலப தபோருடகள் ஆகிை்வயும் 

பு்�ககபபடடன. ஈமச்சின்னஙகள் சிலவறறில் 

மனி� எலும்புகள் கி்டககவில்்ல. மற்ற பி்ற 

ஈமபதபோருடகநள கி்டத்துள்ளன. இவற்்ற ஈம 

நி்னவுச் சின்னஙகள் என்று குறிபபிடலோம்.

ஈமபதபோருடகள் என்ப்வ இ்றந�வரின் 

எலும்புகநளோடு ஈமச்சின்னத்தில் பு்�ககபபடும் 

தபோருடகள், மரணத்திறகுப பி்றகோன இ்றந�வரின் 

வோழ்விறகு அ்வ உ�வககூடும் என்று மககள் 

�ம்பியிருககலோம். எகிபது பிரமிடுகளிலும் 

இதுநபோன்்ற ஈமபதபோருடகள் உணடு.

 பண்டை வரலோறறுக கோலம் அல்லது ெஙக 

கோலத்தில் இதுநபோன்று பு்�பபது நிகழ்நதுள்ளது. 

ெஙக இலககிைஙகள் பு்�பபது குறித்� மககளின் 

பல்நவறு வழககஙக்ளக கூறுகின்்றன. 

தபருஙகறகோல ஈமச்சின்னஙகள் நடோல்தமன் 

எனபபடும் கறதிட்ட, சிஸட எனபபடும் கல்ல்்றகள், 

தமன்ஹிர் எனபபடும் நி்னவுச்சின்ன குத்துக கல், 

�ோழி, போ்்ற்ைக கு்டநது உருவோககிை கு்ககள், 

ெோர்கநகோநபகஸ எனபபடும் ஈமத்த�ோடடிகள் என்று 

வ்கபபடுத்�பபடுகின்்றன.

 தகோடககல் அல்லது கு்டககல் (கு்ட 

வ்க), த�ோபபிககல், பத்திககல் ஆகிை வ்ககள் 

நகரளோவில் கோணபபடுகின்்றன. நம்ெ நபோன்்ற 

கல்லோல் உருவோககபபடட நடோல்தமன்கள் ஈமச் 

ெடஙகின் நி்னவுச்சின்னமோக நிறுவபபடடன. 

சிஸட என்பது மணணில் பு்�ககபபடும் கல்ல்்ற 

நபோன்்றது. இ்வ �ோன்கு பு்றமும் �ோன்கு 

கறபோளஙக்ள நிறுத்தி, நமநல ஒரு கறபோளத்்� 

்வத்து மூடி உருவோககபபடும். அர்ன் என்ப்வ 

மடபோணட ெோடிகள். இ்வ இ்றந�வர்க்ளப 

பு்�ககப பைன்படுத்�பபடட்வ. ெோர்கநகோநபகஸ 

என்ப்வ சுடட களிமணணோலோன ெவபதபடடி 

நபோன்்ற்வ. இவறறிறகு சில ெமைஙகளில் பல 

கோல்க்ள ்வத்துத் �ைோரிபபோர்கள். தமன்ஹிர் 

என்ப்வ பு்�த்��ன் நி்னவுச் சின்னம் நபோல 

நிறுவபபடும் தூண நபோன்்ற �டுகறகள்.

 கல்ல்்ற (Cist), கறதிட்டகளில் “தபோர்ட 

த�ோல்” (Porthole) எனபபடும் இடு து்ள ஒன்று 

ஒருபு்றம் இடபபடடிருககும். இது அவறறின் 

நு்ழவோயில் நபோலப பைன்படடன. இ்வ ஆன்மோ 

வநது தெல்வ�றகோக ்வககபபடட்வ என்்ற 

கருத்தும் உள்ளது.

 �டுகறகள் (தமன்ஹிர்கள்) இரும்புக 

கோலத்தில் வீரர்களுககோகக கடடபபடடிருககலோம். 

�டுகல் மரபு இரும்புக கோலத்திநலோ அல்லது அ�றகு 

முன்நபோ த�ோடஙகியிருககக கூடும். 

தவளோண்மயும் கோல்்்்ட வளர்ப்பும்

 இரும்புக கோல மககள் நவளோண்மயும் 

நமறதகோணடோர்கள். ஆடு, மோடுக்ளயும் 

வளர்த்�ோர்கள். சில குழுககள் நவட்டைோடிக 

தகோணடும், உணவு நெகரித்துக தகோணடும் 

இருந�ன. தி்னயும் த�ல்லும் பயிரிடபபடடன. 

இந�க கோலகடடத்தில்�ோன் போென நிருவோகம் 

நமம்படடது. ஏதனனில் பல தபருஙகறகோல 

இடஙகள் �திகள், குளஙகளுககு அருநக இருந�ன. 

ஆறறுபபடு்ககளில் (தடல்டோ பகுதிகளில்), 

போென த�ோழில்நுடபம் வளர்ந�து. தபருஙகறகோல 

இடஙகளோன தூத்துககுடி மோவடடத்தில் 

அ்மநதுள்ள ஆதிச்ெ�ல்லூரிலும், பழனிககு அருநக 

உள்ள தபோருந�லிலும் ஈமச்சின்னஙகளுககுள் 

த�ல்்ல ்வத்துப பு்�த்��றகோன ெோன்றுகள் 

கி்டத்துள்ளன. 

இரோபர்ட புரூஸ பூட 

கணடுபிடித்� கறகருவிகள்

குடிைம் கு்க 

(தென்்ன அருகில் )

ெர் இரோபர்ட புரூஸ 

பூட, இநதிைோவில் 

மு�ல் பழஙகறகோலக 

கருவி்ை 

பல்லோவரத்தில் 

கணடுபிடித்�ோர்.
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மடபோண்டஙகள்

 த�ோல்லிைல் ஆயவு �டந� இடஙகளில் 

கி்டககும் முககிைமோன ெோன்று மடபோணடஙகளோகும். 

இரும்புககோல, ெஙககோல மககள் கருபபு மறறும் 

சிவபபு நி்றஙக்ள மடபோணடஙகளுககுப 

பைன்படுத்தினோர்கள். மடபோணடஙகள் ெ்மைல், 

தபோருள்க்ளச் நெமிபப�றகு, ெோபபிடுவ�றகு 

எனப பைன்படுத்�பபடடன. கருபபு மறறும் சிவபபு 

மடபோணடஙகள் உள்நள கருபபோகவும், தவளிநை 

சிவபபோகவும் கோணபபடும். தவளிபபு்றம் பளபளபபோக 

இருககும். 

இரும்புத த�ோழில்நுடபமும் உதலோகக் கருவிகளும்

 தபருஙகறகோலக கல்ல்்றகளில் ஈமப 

தபோருடகளோக ஏரோளமோன இரும்புப தபோருடகள் 

்வககபபடடுள்ளன. வோள், குறுவோள் நபோன்்ற 

கருவிகள். நகோடரிகள், உளிகள், விளககுகள், 

முககோலிகள் ஆகிை்வ கி்டத்துள்ளன.

இரும்புக்கோலச் சமூகமும் அரசியலும்

 இரும்புககோலத்தில் நவளோண்மச் 

ெமு�ோைஙகள், ஆடு மோடு வளர்பநபோர், நவட்டைோடி 

உணவு நெகரிபநபோர் ஆகிநைோரும் இருந�னர். 

இககோலகடடத்தில் ்கவி்னக க்லஞர்கள், 

மடபோணடம் தெயபவர்கள், உநலோக நவ்ல 

தெயபவர்கள் (கம்மிைர்) த�ோழில்மு்்றைோளர்களோக 

இருந�ோர்கள். ெமூகத்தில் பல குழுககள் இருந�ன. 

கல்ல்்றகளின் அளவுகளும், ஈமபதபோருடகளின் 

நவறுபோடுகளும், இககோலத்தில் ஏரோளமோன ெமூகக 

குழுககள் இருந�்�யும், அவர்களுககுள் நவறுபடட 

பழககஙகள் இருந�்�யும் கோடடுகின்்றன. இவறறில் 

சில, ஒரு �்லவருககுக கீழோன ெமூகஙகளோகத் 

�ம்்ம அ்மத்துகதகோணடன. கோல்�்டக்ளக 

கவர்வது, நபோர்களுககும் அத்துமீ்றல்களுககும் 

வழிவகுத்�து. இககோலத்தில்�ோன் எல்்லகள் 

விரிவோககம் த�ோடஙகிைது.

த�டுஙகல் / 

குத்துககல் (Menhir) 

மூடி உள்ள �ோழி, 

ஆதிச்ெ�ல்லூர்

கல்வடடமும் 

த�டுஙகல்லும்,

தகோடுமணல்

ஈமத் த�ோடடி கறதிட்ட (Dolmen) கறபல்ககள் தகோணடு 

உருவோககபபடட கல்ல்்ற 

(Cist), தகோடுமணல் 

தகோடககல் / கு்டககல், 

நகரளோ

த�ோபபிககல், நகரளோ பத்திககல், நகரளோ
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 இபதபோருடகளில் சிலவறறிறகு எலும்பு 

அல்லது மரம் அல்லது தகோம்போலோன ்கபபிடி 

தபோருத்�பபடடிருககி்றது. இரும்புக கருவிகள் 

நவளோண்மககும், நவட்டைோடு�லுககும், 

உணவு நெகரிபப�றகும், நபோர்களுககும் 

பைன்படுத்�பபடடன. தவணகலக 

கிணணஙகள், விலஙகு, ப்ற்வ உருவஙகளோல் 

அணிநவ்லபபோடு தெயைபபடட கலஙகள், 

தவணகலத்திலோன முகம்போர்ககும் கணணோடி, 

மணிகள் ஆகிை்வயும் கி்டத்துள்ளன.

 பயிறசிகள் 

I.  சரியோனை வி்்ட்யத த�ர்வு 

தசய்க

1.  மனி�ர்களுடன் மரபணுவிைல் ந�ோககில் 

மிகவும் த�ருககமோக இருபபது

அ) தகோரில்லோ ஆ) சிம்பன்ஸி

இ) உரோங உடடோன் ஈ) தபருஙகுரஙகு

2.  நவளோண்ம மறறும் விலஙகுக்ளப 

பழககபபடுத்து�ல் த�ோடஙகிை கோலகடடம்

அ) ப்ழை கறகோலம் ஆ) இ்டககறகோலம் 

இ) புதிை கறகோலம் ஈ) தபருஙகறகோலம்

3.  பரிணோம வளர்ச்சி வரி்ெயில் �வீன மனி�னின் 

ந�ரடி முன்நனோர்  ஆவர்.

அ) நெோநமோ நெபிலிஸ

ஆ) நெோநமோ எரகடஸ

இ) நெோநமோ நெபிைன்ஸ

ஈ) நிைோணடர்�ோல் மனி�ன் 

கருபபு-சிவபபு போ்ன ஓடுகள், ஆதிச்ெ�ல்லூர் 

அ) இரும்பு வோளும் கத்தியும், ஆதிச்ெ�ல்லூர்

ஆ) ஆநரோவில் (புதுச்நெரி) பகுதியில் ஈமச் 

சின்னஙகளில் கி்டத்� தவணகலக கிணணம்

அ ஆ

மீள்போர்்வ

� மனி�ர்களின் வரலோறு புவியின் 

வரலோறந்றோடு த�ருககமோகப 

பி்ணநதுள்ளது. புவி சுமோர் 4.54 பில்லிைன் 

ஆணடுகளுககு முன் ந�ோன்றிைது.

� மனி� மூ�ோ்�ைர்களோன நெோமினின்கள் 

சுமோர் 5-7 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு முன் 

ந�ோன்றினோர்கள்.

� மனி�ர்களின் ந�ோற்றம் குறித்து 

மககள் த�யவீகமோன விளககஙக்ளத் 

த�ோடகக கோலத்தில் �ந�னர். ஆனோல் 

விஞஞோனரீதிைோக மனி�ர்கள் 

தபருஙகுரஙகுகளிலிருநது (GreatApes)

பரிணமித்�ோர்கள் என்்ற தகோள்்க்ை 

முன்்வககி்றது.

� மனி�ர்கள் விலஙகுக்ளப பழககபபடுத்தி, 

பயிர் தெயை ஆரம்பித்�ோர்கள்.  

இந� நவளோண்மப புரடசி பல 

மோற்றஙகளுககு இடடுச் தென்்றது. மனி�ர்கள் 

நிரந�ரமோன வீடுகளில், ஊர்களில் 

வசித்�ோர்கள். போ்னகள் தெய�ோர்கள். 

உபரியின் உறபத்தி மூலம் பல்நவறு 

க்லக்ள வளர்த்துக தகோணடோர்கள்.

� �மிழ்�ோடடில் மு�ன்மு�லில் மனி�ர்கள் 

சுமோர் 2-1.5 மில்லிைன் ஆணடுகளுககு 

முன் வோழ்நதிருந��றகோன ெோன்றுகள் 

கி்டத்துள்ளன.

� இ்டப பழஙகறகோலப பணபோடு 

�மிழ்�ோடடின் சில பகுதிகளில் 

கோணபபடுகின்்றது.

� இ்டகறகோல மககள் �மிழ்�ோடடின் எல்லோப 

பகுதிகளிலும் வோழ்நதிருககி்றோர்கள்.

� புதிை கறகோல ெோன்றுகள் �மிழகத்தின் வட 

நமறகு பகுதியில் கி்டககின்்றன.

� இரும்புககோலத்தில் மககள் பல்நவறு 

நிலபபகுதிகளில் நமலும் பரவினோர்கள். 

இவர்கள் பின்னோல் வந� ெஙககோலத்திறகு 

அடித்�ளமிடடோர்கள்.

� நவளோண்மயில் இரும்புக கருவிகள் 

பைன்படுத்�ப படடன.
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4.  எகிபது, இஸநரல்-போலஸதீனம் மறறும் 

ஈரோக ஆகிை்வ அடஙகிை பகுதி  

எனபபடுகி்றது.

அ) கிநரட ரிிஃபட பள்ளத்�ோககு

ஆ) பி்்றநிலப பகுதி

இ) நஸோநலோ ஆறு

ஈ) நிைோணடர் பள்ளத்�ோககு

5.  ெர் இரோபர்ட புரூஸ ிஃபூட என்்ற இஙகிலோநது 

நிலவிைலோளர் தென்்னககு அருகில் உள்ள 

பல்லோவரத்தில்  கருவிக்ள 

மு�ன்மு்்றைோக கணடுபிடித்�ோர்.

அ) நுணகறகோலம்

ஆ) பழஙகறகோலம்

இ) இ்டக கறகோலம்

ஈ) புதிை கறகோலம்

6.  i)  எழுத்து ந�ோன்றுவ�றகு முந்�ை கோலம் 

வரலோறறுககு முந்�ை�ோகும்.

ii)  வரலோறறுககு முந்�ை கோல மககள் 

தமோழி்ை வளர்த்த�டுத்�ோர்கள்; அழகோன 

ஓவிைஙக்ளயும் க்லபதபோருடக்ளயும் 

உருவோககினோர்கள்.

iii)  வரலோறறுககு முந்�ை கோலச் 

ெமூகஙகள் படிபபறிவு தபறறிருந��ோகக 

கரு�பபடுகின்்றன.

iv)  வரலோறறுககு முந்�ை கோலகடடம் 

பழஙகோலம் என்று அ்ழககபபடுகி்றது.

அ) (i) ெரி ஆ) (i) மறறும் (ii) ெரி

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

7.  i)  தெல்ட எனபபடட தமருநகற்றபபடட 

கறநகோடரிக்ளப புதிை கறகோல மககள் 

பைன்படுத்தினோர்கள்.

ii)  புதிை கறகோலக கிரோமம் குறித்� ெோன்று 

தென்்ன மோவடடத்தில் உள்ள 

்பைம்பள்ளியில் கோணபபடுகி்றது.

iii)  புதிை கறகோலத்்�த் த�ோடர்நது வந� 

பணபோடடுககோலம் பழஙகற கோலம் 

எனபபடுகி்றது.

iv)  விலஙகுக்ள வளர்த்�ல், பயிர் 

தெய�ல் ஆகிை்வ �டந� கோலகடடம் 

இ்டககறகோலம் எனபபடுகி்றது.

அ) (i) ெரி ஆ) (ii) ெரி

இ) (ii) மறறும் (iii) ெரி ஈ) (iv) ெரி

8.  கூறறு: �மிழகத்தின் ஆறுகள், குளஙகள் 

அருநக இ்டக கறகோல வோழ்விடஙகள் பல 

கணடுபிடிககபபடடுள்ளன.

  கோரணம்: நீர்பபோென நமலோண்ம இ்டக 

கறகோலத்தில் வளர்ச்சிை்டநது இருந�து

அ)  கூறறும் கோரணமும் ெரி; கூற்்றக கோரணம் 

ெரிைோக விளககுகி்றது.

ஆ)  கூறறும் கோரணமும் ெரி; ஆனோல் கூற்்றக 

கோரணம் ெரிைோக விளககவில்்ல.

இ) கூறறு ெரி; கோரணம் �வறு.

ஈ) கூறறும் கோரணமும் �வ்றோன்வ.

II. தகோடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்புக

1.  ் க நகோடரிகளும் தவடடுக கருவிகளும் 

 பணபோட்டச் நெர்ந� முககிைமோன 

கருவி வ்ககளோகும்.

2.  கறகருவிக்ள உருவோககுவ�றகுத் 

ந�்வைோன வழிமு்்றகளும் 

நுடபமும்  த�ோழில்நுடபம் என 

அ்ழககபபடுகின்்றன.

3.  பழஙகறகோலத்திறகும் புதிை கறகோலத்திறகும் 

இ்டபபடட கோலம்  எனபபடும்.

III. சரியோனை கூற்்றத த�ர்வு தசய்க

1.  அ)  மனி�ர்களின் ந�ோற்றத்்� அறிவிைல் 

ந�ோககில் புரிநது தகோள்ள ’�குதியுள்ளது 

�பபிப பி்ழககும்’ என்்ற கருத்து உ�வுகி்றது.

  ஆ)  'உயிர்களின் ந�ோற்றம் குறித்து' என்்ற 

நூ்ல தெர்பர்ட ஸதபன்ெர் பதிபபித்�ோர்.

  இ)  உயிரிைல் பரிணோம வளர்ச்சி குறித்� 

டோர்வின் நகோடபோடு இைற்கத்ந�ர்வு என்்ற 

வழிமு்்றயுடன் த�ோடர்பு உ்டைது.

  ஈ)  கல் த�ோழில்நுடபம் குறித்து ஆரோயவது 

நிலவிைல் ஆகும்.

2.  அ)  குரஙகினஙகளில் உரோங உடடோன் மனி� 

மரபுககு மிக த�ருககமோன குரஙகினமோகும்.

  ஆ)  மனி�ர்களின் முன்நனோர்க்ள 

நெோமினின் என்கிந்றோம், அவர்களின் 

ந�ோற்றம் குறித்� ெோன்றுகள் ஆபபிரிககோவில் 

கோணபபடுகின்்றன.

  இ)  தெதி்ல கருவிகள் தெயை பைன்படுத்� 

முடிைோது.

  ஈ)  சிறு தெதில்கள் �ைோரிககப பைன்படும் 

மூலககல் அச்சூலிைன் எனபபடும். 
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IV. தபோருததுக

1. பழஙகோல 

மோனுடவிைல்

- ந�ரி

2. நகோடரிககருவிகள் - வீனஸ

3. கல்லிலும் எலும்பிலும் 

கோணபபடட 

உருவஙகள்

- அச்சூலிைன்

4. தெம்மணல் நமடுகள் - நுணகறகோலம்

5. சிறு அளவிலோன 

கல்லோல் ஆன 

தெயதபோருள்கள்

- மனி� இன 

முன்நனோர்கள் 

குறித்� ஆயவு

V. சுருக்கமோனை வி்்ட �ருக

1.  ஊகக கோலம் மனி�ர்க்ளத் �ன்னுணர்வும் 

அறிவும் உள்ளவர்களோக எபபடி மோறறிைது?

2.  வரலோறறுககு முந்�ை கோலத் �மிழக மககளின் 

வோழ்வில் கோல்�்ட வளர்த்�ல் ஏறபடுத்திை 

�ோககம் பறறி குறிபபு �ருக. 

3.  தபருஙகறகோலத்தில் இ்றநந�ோ்ரப பு்�ககும் 

வழககத்தின் வ்கக்ளக கூறு.

4.  கருவி தெயவதில் கீழ்ப ப்ழை கறகோல 

மககளிடமிருந� த�ோழில்நுடபத்்�த் தி்றனோயவு 

தெயக. 

VI. விரிவோனை வி்்டயளிக்கவும்

1.  விவெோைம், போ்ன தெய�ல், உநலோகக 

கருவிகள் தெய�ல் ஆகிை து்்றகளில் நிகழ்ந� 

வளர்ச்சி தபருஙகறகோலத்தில் ஏறபடட மிக 

முககிைமோன மோற்றமோகும் – உறுதிபபடுத்�வும்.

2.  மனி�ர்களின் வரலோறு பூமியின் வரலோறறுடன் 

த�ருஙகிை த�ோடர்பு உ்டைது. – த�ளிவு 

படுத்துக. 

வரலோறறு்டன் வலம் வருக

மோணவர் தசயல்போடுகள் 

1.  உலக வ்ரபடத்தில் வரலோறறுககு முந்�ை கோல �ோகரிகம் நிலவிை பகுதிக்ளக குறிககவும்.

2.  வரலோறறுககு முந்�ை கோலம் �மிழ்�ோடடில் நிலவிை இடஙகள் என்்ற �்லபபில் ஒரு கணகோடசி்ை 

அ்மககவும்.

ஆசிரியரின் வழிகோடடு�லு்டன் தசய்ய தவணடிய்வ

1.  கீழ்ககணட �்லபபுகளில் பட விளககககோடசி்ை (Power Point) உருவோககுக.

2.  மனி� இனத்தின் ந�ோற்றம்

3.  வரலோறறுககு முந்�ை கோலக கருவிகள்

4.  பழஙகோலத்தில் உலகின் பல்நவறு பகுதிகளில் வ்ரைபபடட ஓவிைஙகள்

 நமறநகோள் நூல்கள்

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).

 இ்ணைத் த�ோடர்புகள்

1. http://www.sharmaheritage.com
2. https://www.nature.com
3. http://www.ancient-origins.net
4. http://humanorigins.si.edu

5. https://www.britannica.com
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உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural

இ்ணைச் தெைல்போடு

அருஙகோடசிைகத்தில் உள்ள வரலோறறுககு முந்�ை கோலப 

தபோருடக்ளப பறறி ஆரோயநவோம்.

அருஙகோடசிைகம் 

தெல்நவோம் வோ!

தபோருடக்ளப பறறி ஆரோயநவோம்.

அருஙகோடசிைகம் 

தெல்நவோம் வோ!

படிகள்:

படி 1: தகோடுககபபடடிருககும் உரலி / வி்ரவுககுறியீட்டப பைன்படுத்தி ’Google art and culture’ 

என்்ற தெைலி்ைப பதிவி்றககம் தெயக.

படி 2:  தி்ரயின் இடபபககம் த�ரியும் மூன்று பட்டக்ளச் தெோடுககுக.

படி 3: ’Collections’ ஐத் ந�ர்வு தெய�ோல் உலகின் புகழ்தபற்ற அருஙகோடசிைகஙகளின் படடிைல் 

தி்ரயில் ந�ோன்றும். அதில் ‘British museum’என்ப்�த் ந�ர்வு தெயது ‘மஞெள் வணண 

மனி�ன் ‘ குறியீட்டத் ந�ர்வு தெயது அருஙகோடசிைகத்்�ச் சுறறி வருக. 

படி 4:  கடிகோரத்்�த் ந�ர்வு தெயது கோலக நகோட்டக கோணக.
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	 நகர	 சமுதாயஙகள்	 மேம்பட்ட	 வாழ்வியல்	

முறைகறை	பின்பற்றி	்பணற்டய	மவடற்டயாடுதல்	

–	 உணவு	 மசகரிததல்	 குழுககள்	 ேற்றும	 புதிய	

கற்கால	 மவைாணறேச்	 சமுதாயஙகறை	 வி்ட	

ஒழுஙகறேவு	 ககாண்டதாக	 அறேந்திருந்தன.	

நகரச்	 சமூகஙகள்	 சமூக	 அடுககுகறையும,	 நனகு	

திட்டமி்டப்பட்ட	 நகரஙகறையும	 ககாணடிருந்தன.	

அறவ	 றகவிறனத	 கதாழில்கறையும,	 வணிகம	

ேற்றும	 ்பண்டோற்று	 முறைகறையும,	 அறிவியல்	

கதாழில்	நுட்பத	தகவறேறவயும,	ேற்றும	அறேபபு	

ரீதியான	 அரசியல்	 அறேபற்பயும	 (கதா்டககநிறல	

அரசு)	ககாணடிருந்தன.	இதனால்,	்பணற்டய	சமூக	

அறேபபுகளில்	இருந்து	இவரகறைப	பிரிததுககாட்ட	

‘நாகரிகம’	எனை	கசால்லா்டல்	்பயன்படுததப்படுகிைது.	

இதனால்,	 இவரகள்	 இதற்கு	 முந்றதய	 காலச்	

சமூகஙகறை	வி்ட	உயரவானவரகள்	எனறு	கருதி	

வி்டககூ்டாது.	 ஏகனனில்	 ஒவகவாரு	 ்பண்பாடும	

நாகரிகமும	 தனககான	 தனிதத	 வாழ்வியல்	

கூறுகறைக	ககாணடுள்ைன.

பண்டைய நாகரிகஙகள்2.1

	 நாகரிகம	 என்பது	 ஒரு	 முனமனறிய,	

முறைப்படுததப்பட்ட	 வாழ்கறக	 முறை	 எனறு	

கருதப்படுகிைது.	ஒரு	குறிபபிட்ட	சுற்றுச்சூழலுககும	

்பண்பாடடுககும	 ஏற்்ப	 உருவான	 தகவறேபபு	

எனறு	 கருதததகக	 வாழ்கறக	 முறைறய	

மநாககி	 அது	 இடடுச்	 கசல்கிைது.	 அதிகோன	

பண்டைய நாகரிகஙகள்

கற்ைல்	மநாககஙகள்

� ்பணற்டய	சமூக	அறேபபுகள்,	அரசு	உருவாககம	ஆகியன	குறிததுக	கற்ைல்

� நாகரிகஙகளின	வைரச்சி	குறிததுப	புரிந்துககாள்ளுதல்

� ்பணற்டய	எகிபது	நாகரிகம	குறிததுக	கற்ைல்

� கேச்பம்டாமிய	நாகரிகஙகளின	முககியப	்பணபுகறைக	கற்ைல்

� சீன	நாகரிகம	குறிதது	அறிதல்

� சிந்துகவளி	நாகரிகம	குறிதத	அறிறவப	க்பறுதல்

அறிமுகம
எணணிகறகயில்	 ேனிதரகள்	 அருகருமக	

வாழ்வது	 அவசியோகிை	 ம்பாது,	 அவரகள்	

திட்டமி்டல்,	 முறைப்படுததுதல்,	 தனிததனறே	

ம்பணுதல்	 ஆகியவற்றைக	 ககாணடு	 வந்தனர.	

பினபு,	 குடியிருபபுகறைத	 திட்டமிடடு	 உருவாகக	

மவணடியிருந்தது.	 ஒர	 அரசியல்	 அறேபபு	

உருவானது,	 சமூகம	 ஒழுஙகு்படுததப்பட்டது,	

உணவு	 ேற்றும	 றகவிறனப	 க்பாருடகளின	

உற்்பததி	 முறைப்படுததப்பட்டது.	 நாகரிகஙகள்	

வடிவம	 க்பைத	 கதா்டஙகியதும	 மிகப	 க்பரிய	

கட்ட்டஙகறை	 எழுபபினர.	 எழுததுக	 கறலறய	

உருவாககினர.	 அறிவியலும,	 கதாழில்நுட்பமும	

சமூக	மேம்பாடடிற்குப	்பஙகாற்றின.

	 எகிபதிய,	 கேச்பம்டாமிய,	

சிந்துகவளி,	 சீன	 நாகரிகஙகள்	 ்பணற்டய	

நாகரிகஙகளில்	 முககியோனறவயாகும.	

இந்த	 நாகரிகஙகள்	 தறழதத	 அமத	

காலகட்டததில்,	 உலகின	 ேற்ை	 ்பகுதிகளில்	

வாழ்ந்மதார	 மவடற்டயாடுமவாராகவும,	

உணவு	 மசகரிபம்பாராக,	 மேயச்சல்காரரகைாக	

வாழ்ந்தாரகள்.	 மவடற்டயாடுமவார	 –	 உணவு	

மசகரிபம்பாரும,	 மேயச்சல்	 சமூகததினரும	

இந்த	 நாகரிகஙகமைாடு	 ஊ்டாட்டஙகள்	 மூலம	

உைவு	 ம்பணத	 கதா்டஙகினர.	 அவரகைது	

வரலாறும	 அமத	 அைவில்	 முககியோனதுதான.	

இந்த	 நாகரிகஙகளின	 சே	 காலததில்	

கதனனிந்தியாவில்	 புதிய	 கற்கால	 மவைாணறே	

மேயச்சல்	 சமுதாயஙகளும,	 நுணகற்கருவிகள்	

்பயன்படுததும	 மவடற்டயாடுமவார-	 உணவு	

மசகரிபம்பார	சமுதாயஙகளும	வாழ்ந்தனர.

2
அலகு
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182.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

உலகின	்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிப்திய நாகரிகம்2.2

	 ்பழறேயான	 நாகரிகஙகளில்	 ஒனைான	

எகிபதிய	 நாகரிகம	 ்பணற்டய	 காலததிமலமய	

தனது	 கட்ட்டககறல,	 மவைாணறே,	 கறல,	

அறிவியல்,	 றகவிறனத	 கதாழில்	 ஆகியவற்றின	

வைரச்சியு்டன	சிைப்பானதாகத	திகழ்ந்தது.

புவியியல்
	 ஆபபிரிககக	 கண்டததின	 வ்டகிழககு	

மூறலயில்	எகிபது	உள்ைது.	கிழகமக	கசஙக்டலாலும	

வ்டகமக	 ேததியதறரகக்டலாலும	 சூழப்படடுள்ைது.	

எகிபது	 றநல்	 நதியால்	 கசழிப்பற்டகிைது.	

விகம்டாரியா	ஏரியில்	உற்்பததியாகி	எகிபதில்	்பாயும	

றநல்	நதி	ேததியதறரக	க்டலில்	கலககிைது.

	 எகிபதிய	 நாகரிகம	 றநல்	 நதியின	 கசழிபற்ப	

நமபி	 இருந்தது.	 அதனால்,	 கிமரகக	 வரலாற்ைாைர	

கெமராம்டா்டஸ்	 எகிபறத	 “றநல்	 நதியின	

நனககாற்ட”	 எனறு	 குறிபபிட்டார.	 இந்நதி	

ஆணடுமதாறும	 புதிய	 வண்டல்	 ேணறணக	

ககாணடு	 வந்து	 ்படிவிதததால்	 ேததிய	 றநல்	

சேகவளி	 கசழிப்பாக	 இருந்தது.	 இந்த	 வண்டல்	

ேண	 மவைாணறேறயச்	 கசழிகக	 றவதது	

உ்பரி	 உற்்பததிககு	 உதவியது.	 எகிபதிய	 நாகரிக	

வைரச்சிககு	 விததிட்டது.	 றநல்	 நதியின	 இரு	

்பககஙகளிலும	்பாறலவனஙகறையும	காணலாம.

றெகமஸாஸ்	 –	 எகிபதின	 15வது	 வமசதறதச்	

மசரந்த	 ஆடசியாைரகள்.	 இவரகள்	 மேற்கு	

ஆசியாவிலிருந்து	வந்திருககலாம.

்பாரசீகரகள்	 –	 ்பணற்டய	 ஈரானின	 ்பகுதியான	

்பாரசீகததிலிருந்து	வந்தவரகள்

கிமரககம	 –	 ஐமராப்பாவிலுள்ை	 இனறைய	 கிரீஸ்	

நாடடில்	 உள்ை	 ேககறையும	 கோழிறயயும	

குறிபபிடுகிைது.

மராோனியரகள்	 –	 ்பணற்டய	 மராோனியப	

ம்பரரறசச்	மசரந்தவரகள்.	இபம்பரரசின	தறலநகரம	

இததாலியில்	உள்ை	மராம.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிபதிய	நாகரிக	நகரஙகள்
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19 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

பார�ாககள், சமூகம் மற்றும் நிர்ாகம்
	 எகிபதிய	 அரசர	 ்பாமரா	 (Pharoah)	 எனை	

கசால்லால்	 அறழககப்பட்டார.	 ்பாமரா	 கதயவீக	 சகதி	

க்பாருந்தியவராகக	 கருதப்பட்டார.	 ்பாமராவின	

ஆடசியின	 கீழ்	 விசியரகள்	 (Vizier),	 ஆளுநரகள்,	

உள்ளுர	 மேயர,	 வரி	 வசூலிபம்பார	 என	

அதிகாரிகளின	்படிநிறலகள்	இருந்தன.	இந்த	அறேபபு	

முழுவறதயும	 கல்கவடடுமவார,	 கல்தச்சரகள்,	

ேட்பாண்டம	 கசயமவார,	 தச்சரகள்.	 கசமபுக	 கருவி	

கசயமவார,	 தஙக	மவறல	கசயமவார,	விவசாயிகள்,	

கதாழிலாைரகள்	 உள்ளிட்ட	 றகவிறனக	

கறலஞரகளின	உறழபபு	 தாஙகிப	 பிடிததது.	 நிலம	

அரசருககுச்	 கசாந்தோனது.	 அது	 அதிகாரிகளுககுப	

பிரிததுத	 தரப்படடிருந்தது.	 க்பாதுவாக	 அடிறே	

முறை	 இல்றல	 எனைாலும,	 சிறைபிடிககப்படம்டார	

அடிறேகைாகப	்பயன்படுததப்பட்டாரகள்.

விசியர	 (Vizier):	 ்பாமராவின	 கீழ்	 ோகாணஙகறை	

ஆளும	நிரவாகி

	 எகிபதியரகள்	ேரணததிற்குப	பிைகு	வாழ்வு	

இருப்பதாக	 நமபினாரகள்.	 எனமவ	 அவரகள்	

இைந்தவரகளின	 உ்டல்கறைப	 ்பதப்படுததி	

றவததாரகள்.	 இவவாறு	 உ்டறலப	 ்பதப்படுததி	

றவககும	 முறைககு	 ேமமியாககம	 (mummification)	

எனறு	க்பயர.	்பாமராககளின	உ்டறலப	்பாதுககாகக	

பிரமிடுகறையும	சோதிகறையும	கடடினாரகள்.

	 ்பல்மவறு	 விறலயுயரந்த	 ்பலி	

க்பாருடகளு்டன	 உள்ை	 புகழ்	 க்பற்ை	 எகிபதிய	

்பாமராவான	 டூ்டனகாேனின	 (கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	

1332	முதல்	1322	வறர	ஆடசி	புரிந்தவர)	சோதி	ேமமி	

எகிபதில்	 லகஸருககு	 அருமக	உள்ை	 அரசரகளின	

்பள்ைததாககில்	உள்ைது.	அவரது	ேமமியின	முகமூடி	

தஙகததால்	 கசயயப்படடு,	 ்பல்மவறு	 விறலயுயரந்த	

கற்கைால்	 அலஙகரிககப்படடுள்ைது.	 அது	 எகிபதிய	

நாகரிகததின	முககியோன	கசயக்பாருைாகும.

டூ்டனகாேனின	

்பதப்படுததப்பட்ட	உ்டல்	(ேமமி)

டூ்டனகாேனின	 

தஙக	முகமூடி

எகிப்திய மம்மிகள்
்பதப்படுததப்பட்ட	 இைந்த	

உ்டல்	 ேமமி	 எனப்படும.	

இைந்தவரகளின	உ்டல்கறை	

மசாடியம	கார்பமனட,	மசாடியம	

ற்பகார்பமனட	ஆகியவற்றின	

கலறவயான	 நாடரன	 உபபு	

எனை	ஒரு	வறக	உபற்ப	றவததுப	்பாதுகாககும	

வழககம	 எகிபதியரிற்டமய	 இருந்தது.	 நாற்்பது	

நாடகளுககுப	 பிைகு,	 உபபு	 உ்டலின	 ஈரப்பதம	

அறனதறதயும	 உறிஞ்சிய	 பிைகு,	 உ்டறல	

ேரததூைால்	நிரபபி,	லினன	துணடுகைால்	சுற்றி,	

துணியால்	 மூடி	 றவததுவிடுவாரகள்.	 உ்டறல	

சாரகமகாம்பகஸ்	 எனப்படும	 கல்லாலான	

சவபக்படடியில்	்பாதுகாப்பாரகள்.

ர்ளாண்ம மற்றும் ்ணிகம்
	 எகிபதியரகள்	 மகாதுறே,	 ்பாரலி,	 சிறு	

தானியஙகள்,	 காயகறிகள்,	 ்பழஙகள்,	 காகித	

நாணல்	 (்பாபபிரஸ்),	 ்பருததி	 ஆகியவற்றைப		

்பயிர	 கசயதாரகள்.	 காதித	 நாணல்	 கயிற்றுப	

்பாய,	 கசருபபு	 கசயயவும,	 பினனர	 காகிதம	

கசயயவும	 ்பயன்படுததப்பட்டது.	 அவரகள்	 ோடுகள்,	

கசமேறி	 ேற்றும	 கவள்ைாடுகள்,	 ்பனறிகள்	

ஆகியவற்றைப	 ்பழககப்படுததி	 வைரததாரகள்.	

காடடு	 விலஙகுகறை	 மவடற்டயாடினாரகள்.	 

அறுவற்ட	கசயவறத	விைககும	ஓவியம

உழும	விவசாயினுற்டய	ஓவியம	 

கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)	1200
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நாயகள்,	 பூறனகள்,	 குரஙகுகள்	 ம்பானை	 கசல்லப	

பிராணிகறை	 வைரததாரகள்.	 எகிபதியரகளுககு	

கல்பனான,	கிரீஸ்,	ஃக்பானீசியா,	்பாலஸ்தீனம,	சிரியா	

ஆகியவற்மைாடு	 வணிக	 உைவு	 இருந்தது.	 தஙகம,	

கவள்ளி,	தந்தம	ஆகியறவ	இைககுேதி	கசயயப்பட்டன.	

லாபிஸ்	 லாசுலீ	 எனப்படும	 நீல	 வறகக	 கல்றல	

ஆபகனிஸ்தானிலிருந்து	க்பற்ைாரகள்.

க்லயும், கடடைடைக க்லயும்
	 எகிபதியர	 கட்ட்டக	 கறலயிலும	 ்பல்மவறு	

கறல	 வணணஙகளிலும	 சிைபபுற்றிருந்தனர.	

அவரகைது	 எழுததுமுறைகூ்டச்	 சிததிர	 வடிவில்	

இருந்து	வந்ததுதான.	இஙகு	காணப்படும	எணணற்ை	

சிற்்பஙகள்,	ஓவியஙகள்,	்பற்டபபுகள்,	எகிபதியரகளின	

கறலயாற்ைலுககு	சானறு	்பகரகினைன.

	 ்பாமராககளின	 சோதிகைாகக	 கட்டப்பட்ட	

பிரமோண்டோன	நிறனவுச்	சினனஙகள்	பிரமிடுகள்	

ஆகும.	 ககயமராவிற்கு	 அருகில்	 உள்ை	 பிரமிடுகள்	

கிஸா	பிரமிடுகள்	எனைறழககப்படுகினைன.	

ஸ்பிஙகஸின	 பிரமோண்டோன	 சிறல	 சிஙக	

உ்டலும	ேனித	முகமும	ககாண்ட	சுணணாமபுககல்	

்படிேம.	 ்பாமரா	 காஃபகர	 ஆடசிக	 காலததில்	 (கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	2575-2465)	எழுப்பப்பட்ட	இப்பற்டபபு	

எழு்பததுமூனறு	 மீட்டர	 நீைமும,	 இரு்பது	 மீட்டர	

உயரமும	 ககாண்டது.	 உலகின	 உயரோன	

சிற்்பஙகளில்	ஒனைாக	ஸ்பிஙகஸ்	கருதப்படுகிைது.

கிஸாவின	க்பரிய	பிரமிடு

	ஸ்பிஙகஸ்	ேற்றும	கிஸா	பிரமிடு	(எகிபது)

சமயம்
எகிபதியரகள்	 ்பல	 கதயவக	 ககாள்றகறயக	

கற்டபிடிததனர.	அமோன,	மர,	மசத,	மதாத,	மொரஸ்,	

அனுபிஸ்	ஆகிய	்பல	க்டவுள்கள்	எகிபதில்	இருந்தன.	

அவற்றில்	 சூரியக	 க்டவுைான	 மர	 முதனறேயான	

க்டவுைாக	இருந்தது.	 பினனர	இகக்டவுள்	அமோன	

எனறு	அறழககப்பட்டது.

அமோன மசத மதாத மொரயசினஸ்

	சிற்்பம

பண்டைய எகிப்திய கடைவுள்கள்

அனுபிஸ்

தத்து்ம், அறிவியல், இலககியம்
	 எகிபதிய	 நாகரிகம	 அறிவியல்,	 இலககியம,	

தததுவம,	 வானவியல்.	 கணிதம,	 அைவீடு	

முறைகளில்	சிைந்து	விைஙகியது.	சூரிய	கடிகாரம,	நீர	

கடிகாரம,	 கணணாடி	ஆகியறவ	எகிபதியரகைால்	

கணடுபிடிககப்பட்டறவ.	 அவரகள்	 சூரியறன	

அடிப்பற்டயாக	 றவதது	 ஒரு	 நாடகாடடிறய	

உருவாககினாரகள்.	 அதில்	 30	 நாடகள்	 ககாண்ட	

12	 ோதஙகள்	 இருந்தன.	 ஆணடின	 இறுதியில்	

ஐந்து	 நாடகறைச்	 மசரததுகககாள்ை	 மவணடும.	

இந்த	 முறை	 கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	 4200மலமய	

உருவாககப்படடு	விட்டது.	இலககியப	்பற்டபபுகளில்	

கணிதம,	வானவியல்,	ேருததுவம,	ோந்திரீகம,	ேதம	

குறிதது	எழுதப்பட்டறவயும	உணடு.	எகிபதியரகள்	

ஓவியம	தீட்டல்,	சிற்்பம,	ேட்பாண்டம	கசயதல்,	இறச,	

கநசவு	ஆகியவற்றிலும	சிைந்து	விைஙகினாரகள்.

எழுத்து மு்்ற
	 எகிபதியரகள்	தேது	எழுதது	முறைககாகப	

புகழ்க்பற்ைவரகள்.	 இவரகைது	 எழுதது	

றெமராகிளிபிக	 (சிததிர	 எழுதது	 முறை)	

எனறு	 அறழககப்படுகிைது.	 இந்த	 எழுதது	 வறக	

நிறனவுச்சினனஙகளில்	 உள்ை	 முததிறர	

ேற்றும	 இதர	 க்பாருடகளில்	 ்பயன்படுததப்பட்டது.	

க்பாதுவான	தகவல்	கதா்டரபுககு	கெரிடிக	எழுதது	

்பயன்படுததப்பட்டது.	இது	பிகம்டாகிராம	எனப்படும	

சிததிர	 எழுதது	 வடிவோகும.	 இது	 சுோர	 கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	 3000இல்	 உருவாககப்பட்டது.	 இந்த	

எழுதறதப	்பயன்படுததி	ஏராைோன	புததகஙகளும	

பிரதிகளும	 எழுதப்பட்டன.	 இபம்பாது	 லண்டனில்	

பிரிடடிஷ்	 அருஙகாடசியகததில்	 காடசிககு	

றவககப்படடிருககிைது.
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21 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

றெமராகிளிபிக	எழுதது	முறை

எகிப்திய நாகரிகத்தின் தன்்மகளும் பஙகளிப்பும்
� எகிபதியரகள்	 சூரியறன	 அடிப்பற்டயாகக	

ககாண்ட	நாடகாடடிறய	உருவாககினாரகள்

� பிரமிடுகளும,	 அவற்றின	 வடிவறேபபும	

அவரகைது	 நிலஅைறவ	 ேற்றும	 கணிதத	

திைனகறை	கவளிப்படுததுகினைன.

� றெமராகிளிபிகஸ்	 எழுதது	 முறை,	

அவரகளின	 குறியீடுகறைப	 ்பயன்படுததும	

திைறனக	காடடுகினைன.

� ேமமிகளும,	 இைந்த	 உ்டல்கறைப	

்பாதுகாப்பதும	 ேற்கைாரு	 முககியோன	

்பஙகளிப்பாகும.

� அறிவியல்,	 கதாழில்நுட்பஙகளில்	 புது	

முயற்சிகள்	மேற்ககாள்ைப்பட்டன.

ம்பப்பர	 எனை	 கசால்	 “்பாபபிரஸ்’	

(Papyrus)	 எனை	 தாவரததின	

க்பயரிலிருந்து	 வந்தது.	

எகிபதியரகள்	 காகித	 நாணல்	

(்பாபபிரஸ்)	 எனை	 தாவர	

தணடிலிருந்து	 தாள்கறைத	 தயாரிததனர.	

இததாவரம	 றநல்	 ்பள்ைததாககில்	 அதிகோக	

வைரந்தது.

மமசபரடைாமிய நாகரிகம்2.3

	 கேச்பம்டாமியா	என்பது	மேற்கு	ஆசியாவின	

ஈராக,	 குறவத	 ்பகுதிகறைக	 குறிககிைது.	 கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	 மூனைாவது	 ஆயிரோணடின	

துவககததில்	இப்பகுதியின	்பல	நகரஙகறைச்	சுற்றிப	

்பல	 அரசுகள்	 உருவாகின.	 இப்பகுதியில்	 சுமேரிய,	

அமகடிய,	 ்பாபிமலானிய,	 அஸிரிய	 நாகரிகஙகள்	

தறழதமதாஙகின.

புவியியல்
	 கிமரகக	 கோழியில்	 ”கேமஸா”	

எனைால்	 ‘நடுவில்‘	 எனறும,	 ”க்பாம்டாேஸ்”	

எனைால்	 ஆறு	 எனறும	 க்பாருள்.	 இஙகு	 ்பாயும	

யூபரடிஸ்,	 ற்டகரிஸ்	 எனை	 நதிகள்	 ்பாரசீக	

வறைகு்டாவில்	 இறணகினைன.	 இந்த	 இரணடு	

ஆறுகளுககிற்டயில்	 இருப்பதால்	 கேச்பம்டாமியா	

எனப்படுகினைது.	 கேச்பம்டாமியாவின	 வ்ட்பகுதி	

அஸிரியா	 எனறு	 அறழககப்பட்டது.	 கதன்பகுதி	

்பாபிமலானியா	ஆகும.	

சுரமரியரகள்
	 கேச்பம்டாமியாவின	்பழறேயான	நாகரிகம	

சுமேரியரகளுற்டயதாகும.	சுமேரியரகள்	சிந்துகவளி	

ேற்றும	எகிபதிய	நாகரிகஙகளின	சேகாலததவரகள்.	

இவரகள்	அறனவரும	ஒருவமராக்டாருவர	வணிகத	

கதா்டரபு	ககாணடிருந்தனர.	கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)	5000	–	

4000	காலகட்டஙகளில்	சுமேரியரகள்	கீழ்	ற்டகரிஸ்	

்பள்ைததாககில்	குடிமயறினாரகள்.	அவரகள்	ேததிய	

ஆசியாவிலிருந்து	 வந்ததாகக	 கருதப்படுகிைது.	

அவரகள்	 ்பல	 நகரஙகறை	 உருவாககினாரகள்.	

நிபபூர	 என்பது	 ஒரு	 முககியோன	 நகரம.	 அவரகள்	

கியூனி்பாரம	 எனை	 முகமகாணவடிவ	 எழுதது	

முறைறய	உருவாககினாரகள்.

	 சுமேரிய	 நாகரிகததின	 கதா்டகக	

காலகட்டததில்	அரசரகமை	தறலறே	ேத	குருககைாக	

இருந்தாரகள்.	 இவரகைது	 அரசியல்	ஆதிககம	 கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	2450	வாககில்	முடிவிற்கு	வந்தது.

அககாடியரகள்
	 கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)	2450	முதல்	2250	வறர	

குறுகிய	காலததிற்கு	அககாடியரகள் சுமேரியாவில்	

ஆதிககம	 கசலுததினாரகள்.	 சாரகான	 என்பவர	

ஒரு	 புகழ்க்பற்ை	 அககாடிய	 அரசர.	 சாரகானும	

அவரது	 வாரிசுகளும	 100	 ஆணடுகளுககு	 மேல்	

(கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	 2334	 முதல்	 2218	 வறர)	

ஆடசிபுரிந்தாரகள்.	 அககாடியரகளின	 கியூனி்பாரம	

ஆவணஙகள்	 சிந்துகவளி	 நாகரிகதறதக	

குறிபபிடுகினைன.	 சாரகானின	 கியூனி்பாரம	

ஆவணஙகள்	 (கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	 2334	 –	 2279)	

கேலுொ,	ோகன,	தில்முன	ஆகிய	இ்டஙகளிலிருந்து	

வந்த	 கப்பல்கள்	 அககாடிய	 துறைமுகஙகளில்	

நினைதாகக	 கூறுகினைன.	 கேலுொ	 சிந்துகவளி	

என	அற்டயாைப	்படுததப்படுகினைது.

அககாட	 நகரம	 தான	

பினனர	 ்பாபிமலான	 எனறு	

அறழககப்பட்டது.	 இது	 மேற்கு	

ஆசியாவின	 வணிக,	 ்பண்பாடடு	

றேயோக	திகழ்ந்தது.
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பாபிரலானியரகள்
	 அமோறரடஸ்	 எனைறழககப்பட்ட	 யூத	

ேககள்	 அமரபியப	 ்பாறலவனஙகளிலிருந்து	

கேச்பம்டாமியாவிற்குக	 குடிக்பயரந்தாரகள்.	

்பாபிமலாறனத	 தேது	 தறலநகரோகக	

ககாண்டாரகள்.	அவரகள்	்பாபிமலானியரகள்	எனறு	

அறழககப்படுகிைாரகள்.	

	 ்பாபிமலானிய	 அரசர	 ெமுராபி	 தேது	

ஆதிககதறத	கேச்பம்டாமியாவின	மேற்குப	்பகுதிககு	

விரிவாககினார.	 இறதத	 கதா்டரந்து	 சகதி	 வாயந்த	

அரசுகைான	உர	(கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)2112	முதல்	2004	

வறர),	்பாபிமலான	(கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)1792	முதல்	1712	

வறர)	 உருவாகின.	 கில்காகேஷ்	 எனை	 உலகின	

முதல்	 காவியததின	 கதாநாயகன	 ஒரு	 சுமேரிய	

அரசராக	இருந்திருககலாம	எனக	கருதப்படுகினைது.	

்பாபிமலானின	ஆைாவது	அரசரான	ெமுராபி	 (கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	 1792	 –	 1750)	 ோக்பரும	 சட்டஙகறை	

இயற்றியதற்காகப	புகழ்	க்பற்ைவர.	

அஸிரியரகள்
	 கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	

1000	 காலகட்டததில்	

க ே ச ்ப ம ்ட ா மி ய ா வி ல்	

அஸிரிய	 அரசு	 அரசியல்	

ரீதியாகச்	 கசல்வாககாக	

லோஸுவின	கற்சிற்்பம

இருந்தது.	 அஸிரியாவின	 தறலறேக	 க்டவுைான	

அஸுர	 அஸிரிய	 அரசரகைால்	 வணஙகப்பட்டது.	

அஸிரிய	 அரசு	 ம்பரரசரால்	 கடடுப்படுததப்பட்டது.	

அஙகு	 ோகாண	 ஆளுநரகள்	 இருந்தாரகள்.	

அஸிரியாவின	தறலநகரம	அஸுர	ஆகும.	அஸிரியப	

ம்பரரசின	 புகழ்க்பற்ை	 அரசர	 அஸுர்பனி்பால்	 (கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	668-627)	என்பவர.	அவர	கியூனி்பாரம	

ஆவணஙகள்	 ககாண்ட	 புகழ்	 க்பற்ை	 நூலகதறத	

உருவாககினார.	 அஸிரியரகள்	 லோஸு	 எனை	

காககும	கதயவதறத	வழி்பட்டனர.

கேச்பம்டாமியாவும	அதன	நகரஙகளும

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

்பழஙகால	நிலப்பகுதிகைான	கேகன,	தில்முன,	கேலுொ
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23 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

சமூகம், அ�சு மற்றும் நிர்ாகம்
	 சுமேரிய	 நாகரிகததில்	 ்பல	 நகர	 அரசுகள்	

இருந்தன.	 அவரகைது	 நகரம	 மவைாணறே	

நிலஙகைால்	 சூழப்படடிருந்தது.	 ேதில்சுவரகைால்	

சூழப்பட்ட	 சுமேரிய	 நகரஙகளில்	 ேததியில்	

சிகுராட	 எனப்படும	 மகாவில்	 இருககும.	 மகாவில்	

ேதகுருோரகளின	 கடடுப்பாடடில்	 இருந்தது.	

ேதகுருோரகள்,	 எழுததரகள்,	 பிரபுககள்	 ஆகிமயார	

அரசாஙகததின	 அஙகஙகைாக	 இருந்தனர.	 சமூகப	

்படிநிறலயின	 உச்சியில்	 ஆடசிகசயமவாரும,	

ேதகுருோரகளும	 இருந்தனர.	 அரசமர	 தறலறே	

ேதகுருோராகவும	 இருந்தார.	 எழுததரகள்,	

வணிகரகள்,	 றகவிறனக	 கறலஞரகள்	 அடுதத	

நிறலயில்	 இருந்தனர.	 எழுததரகள்	 வரி	 வசூல்	

கணககுகறை	நிரவகிததனர.	

	 ேதகுருோரகள்	 வரி	 வசூல்	 கசயதனர.	

வரியாக	 வசூலிககப்பட்டவற்றைச்	 மசமிதது	

றவககும	 கி்டஙகாகக	 மகாவில்கள்	 ்பயன்பட்டன.	

அரசு	 நிரவாகததின	 அஙகோக	 சற்பகள்	

இருந்தன.	 சாகு்படி	 கசயயத	 தகுந்த	 நிலஙகள்	

அறனததும	 அரசருககும	 உயர	 வகுபபினருககும	

கசாந்தோனறவயாக	 இருந்தன.	 ஆரம்பகாலததில்	

மகாவில்களுககு	அடிறேகைாக	இருந்த	விவசாயிகள்	

பினனர	விடுதறல	க்பற்ைனர.	ேககள்	அறனவரும	

நகரததில்	வசிகக	அனுேதிககப்ப்டவில்றல.

உர	நகரததில்	உள்ை	சிகுராட  

அஸிரியப் ரப��சு உலகின் 
முதல் இ�ாணு் அ�சு எனக 
கருதப்படுகின்்றது. அ்ரகள் 
ஒரு ்லி்மயான இ�ாணு் 
சகதியாக உரு்ா்தற்கான 

கா�ணம், இரும்புத் மதாழில் நுடபத்்த நன்கு 
பயன்படுத்திய்மதான்.

உணவும் ர்ளாண்மயும்
	 கேச்பம்டாமியரகளின	 முககியத	 கதாழில்	

மவைாணறேயாகும.	அவரகள்	மவைாணறேககுத	

துறணபுரிய	 நீரப்பாசனமுறைகறை	

மேம்படுததியிருந்தனர.	 மகாதுறே,	 ்பாரலி,	 

கவஙகாயம.	 நூல்மகால்,	 திராடறச,	 ஆபபிள்,	

ம்பரிச்றச	 ஆகியவற்றைப	 ்பயிரிட்டனர.	 ோடுகள்,	

கசமேறியாடுகள்,	 கவள்ைாடுகள்	 ஆகியவற்றை	

வைரததனர.	மீன	அவரகைது	முககிய	உணவாக	

இருந்தது.

்ணிகமும் பரிமாற்்றமும்
	 வணிகம	 கேச்பம்டாமிய	 சமூகததின	

முககியோன	 க்பாருைாதார	 ந்டவடிகறகயாக	

இருந்தது.	 ேட்பாண்டம	 கசயமவார,	 றகவிறனக	

கறலஞரகள்	 ஆகிமயாரது	 உற்்பததிகளின	

்பரிோற்ைததிற்கு	 வணிகரகள்	 உதவினாரகள்.	

அவரகள்	 மேற்கில்	 சிரியா,	 ஆசியா	 றேனர,	

கிழககில்	ஈரான,	சிந்துகவளி	ஆகிய	இ்டஙகமைாடு	

வணிகம	 கசயதனர.	 அவரகள்	 கப்பல்கறைப	

்பயன்படுததினர.	 அவரகைது	 மகாவில்கள்	

வஙகிகைாகச்	 கசயல்்படடு	 க்டன	 வழஙகின.	

வடடியு்டன	 அல்லது	 வடடியில்லாேல்	 க்டன	

வழஙகப்பட்டதும,	 திருபபி	 கசலுததப்பட்டதும	

கேச்பம்டாமிய	 ஆவணஙகள்	 மூலம	

கதரியவருகிைது.	 க்டனுககு	 வடடி	 வாஙகுவது	

குறிதத	 உலகின	 முதல்	 எழுததுபூரவோன	

ஆதாரோக	இது	இருககக	கூடும.

நக�ஙகளும், நக� அ்மப்பும்
	 நகரஙகளின	 வீடுகள்	 களிேண	

அல்லது	 சுட்ட	 கசஙகற்கைாலான	 சுவரகளு்டன,	

கதவுகறையும ககாணடிருந்தன.	 சிலர	 நகருககு	

கவளிமய	 நாணல்	 குடிறசகளில்	 வசிததாரகள்.	

நகரின	 றேயததில்	 மேற்ட	 மீது	 சிகுராட	

எனப்படும	 மகாயில்கள்	 கட்டப்பட்டன.	 அறவ	

கசஙகுததான	 பிரமிடுகள்	 ம்பால்	 காடசியளிததன.	

உச்சிககுச்	 கசல்வதற்குப	 ்படிககடடுகளு்டன	

அறவ	 அறேந்திருந்தன.மகாவிறலச்	 சுற்றி	

ச்டஙகுகளுககான	 தாழ்வாரஙகள்,	 புனித	

இ்டஙகள்,	ஆண	ேற்றும	க்பண	ேதகுருோரகளின	

கல்லறைகள்,	 ச்டஙகுகளுககான	 விருந்து	

அரஙகுகள்,	 கதாழிற்	 கூ்டஙகள்,	 கைஞ்சியஙகள்,	

கி்டஙகுகள்,	 நிரவாகக	 கடடி்டஙகள்	 அ்டஙகிய	

வைாகஙகள்	இருந்தன.

சமயம்
	 சுமேரிய	 ேதம	 ்பல	 க்டவுள்	 மகாட்பாடு	

ககாண்டது.	 அவரகள்	 ்பலவிதோன	 ஆண,	 க்பண	

க்டவுள்கறை	 வணஙகினர.	 சுமேரியரகள்	 எனலில்	

எனை	 காற்று	 ேற்றும	 ஆகாயததிற்கான	 க்டவுறை	

வணஙகினர.	 இகக்டவுளின	 மகாவில்	 நிபபூரில்	

இருந்தது.	 நினலின	 என்பது	 தானியததிற்கான	

க்பணகதயவம.	 ்பாபிமலானியரகள்	 ேரடுக	 எனை	

க்டவுறை	வழி்பட்டாரகள்.	அஸிரியரகளின	தறலறேக	

க்டவுள்	அஸுர	ஆகும.	இஸ்்டார	எனை	க்பணகதயவம	

அனபு	 ேற்றும	 வைறேககான	 கதயவம	 ஆகும.	 
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க்டல்	 ேற்றும	 குழப்பததிற்கான	 க்டவுள்	 டியாேட	

ஆகும.	 சந்திரக	 க்டவுள்	 சின	 ஆகும.	 பூமியில்	

கதயவஙகளின	 பிரதிநிதிகைாக	 அரசரகள்	

கருதப்பட்டாரகள்.	கேச்பம்டாமியரகள்	புறனவுகைாலும	

கடடுககறதகைாலும	 ஏராைோன	 புராணஙகறை	

உருவாககினாரகள்.	 இவற்றில்	 ஒனைான	

கில்காகேஷ்	 இனைைவும	 புகழ்க்பற்று	விைஙகுவறத	

கியூனி்பாரம	 எழுதது	 வடிவஙகள்	 மூலம	 அறியலாம.	

ற்பபிளில்	கசால்லப்படும	மநாவாவின	ம்பறழ,	இந்து	

புராணஙகளில்	 உலகம	 மதானறியது	 ்பற்றி	 வரும	

கவள்ைம	 குறிதத	 கறதகறைப	 ம்பாலமவ	 இதிலும	

கவள்ைம	்பற்றிய	கறத	உள்ைது.

ஹமு�ாபியின் சடடைத் மதாகுப்பு 
	 ்பல்மவறு	 குற்ைஙகளுககான	

சட்டஙகறைக	 கூறும	 ஒரு	 முககியோன	 சட்ட	

ஆவணம	 ெமுராபியின	 சட்டத	 கதாகுபபு	 ஆகும.	

குடும்ப	 உரிறேகள்,	 வணிகம,	 அடிறே	 முறை,	

வரிகள்,	 கூலி	 ம்பானை	 ்பல்மவறு	 குறிபபிட்ட	

வழககுகள்	 குறிதது	 இதில்	 282	 பிரிவுகள்	

உள்ைன.	 ெமுராபி	 இந்த	 சட்டத	 கதாகுபற்பச்	

சூரியக	 க்டவுைான	 சோஷி்டமிருந்து	 க்பறுவது	

ம்பால்	 கல்லில்	வடிககப்பட்ட	 சிற்்பம	உள்ைது.	இது	

்பறழய	 சட்டஙகளின	கதாகுப்பாகும.	இது	 ்பழிககுப	

்பழி	 வாஙகும	 ககாள்றகறய	 அடிப்பற்டயாகக	

ககாண்டது.	”கணணுககுக	கண”,	”்பல்லுககுப	்பல்”	

எனை	ககாள்றகயின	அடிப்பற்டயில்	அறேந்தது.

கியூனி்பாரம	எழுததாலான	ஆவணம

கியூனிபாரம் – சுரமரிய எழுத்து மு்்ற
	 சுமேரிய	 எழுதது	 முறை	 கியூனி்பாரம	

எனறு	 அறழககப்படுகிைது.	 எழுததுகள்	 ஆபபு	

வடிவில்	 இருப்பதால்,	 அதற்கு	 இபக்பயர	

இ்டப்பட்டது.	 கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	 3000	

காலகட்டததில்	 உருவான	 இமமுறை,	 உலகின	

்பழறேயான	 எழுதது	 முறைகளில்	 ஒனைாகும.	

வணிகப	 ்பரிோற்ைஙகளுககும,	 கடிதஙகள்,	

கறதகள்	 எழுதுவதற்கும	 இந்த	 எழுதது	

முறைறயச்	 சுமேரியரகள்	 ்பயன்படுததினாரகள்.	

இந்த	 எழுததுகள்	 எழுதப்பட்ட	 சுட்ட	 களிேண	

்பலறககள்	 சுமேரிய	 நாகரிகம	 ்பற்றி	 ஏராைோன	

தகவல்கறைத	தருகினைன.

எழுத்து மற்றும் எழுத்துமு்்ற உரு்ாககம்
எழுதது	உருவாககப்பட்டது	ேனிதகுல	வரலாற்றில்	

ஒரு	முககியோன	றேல்	கல்லாகும.	கி.மு.		(க்பா.ஆ.மு)	

4000	 ஆணடின	 பிற்்பகுதியில்.	 சுமேரியாவில்	

எழுததுமுறை	 உருவானது.	 றெமராகிளிபிக	

எனப்படும	 சிததிர	 எழுததுமுறை	எனை	 எகிபதிய	

எழுதது	 முறை	 கி.பி	 (க்பா.ஆ.மு)	 மூனைாம	

ஆயிரோணடின	 துவககததில்	 உருவானது.	

இமத	காலகட்டததில்	ெரப்பா	ேககளும	ஒரு	வித	

எழுதது	 முறைறய	 பின்பற்றினாரகள்.	 எனினும	

சிந்துகவளி	 எழுததுகள்	 இனனமும	 வாசிததுப	

புரிந்துககாள்ைப	 ்ப்டவில்றல.	 சீனநாகரிகமும	

ஆரம்ப	 காலததிலிருந்மத	 தனகககனறு	 ஒரு	

எழுததுமுறைறய	உருவாககியது.

கியூனி்பாரம	எழுததுமுறை	வைரச்சி

கதா்டகக	கால

க்ல
	 கேச்பம்டாமியக	 கறலயில்	 கல்	 ேற்றும	

களிேணணில்	கசயத	சிற்்பஙகளும	அ்டஙகும.	சில	

ஓவியஙகளும,	வணணம	தீட்டப்பட்ட	சிற்்பஙகளும	

இனறும	 காணப்படுகினைன.	ஆடுகள்,	 கி்டாககள்,	

காறைகள்,	 சிஙகஙகள்	 ம்பானை	 விலஙகுகறைச்	

சிற்்போக	 வடிததுள்ைாரகள்.	 ேனிதத	 தறல	

ககாண்ட	 சிஙகம,	 காறை	 ம்பானை	 புராண	

வடிவஙகளும	 கசதுககப்படடுள்ைன.	 அஸிரிய,	

்பாபிமலானியப	 ம்பரரசுகளின	 காலஙகளில்	 மிக	

பிரமோண்டோன	சிறலகள்	உருவாககப்பட்டன.
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25 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

ஆடுகள்	கணககு	உள்ை	ஒரு	களிேண	்பலறக	

க்டல்மலா,	கதற்கு	ஈராக

அறிவியல்
	 கேச்பம்டாமியரகள்	 கணிதம,	 வானவியல்,	

ேருததுவம	ஆகியவற்றில்	சிைந்து	விைஙகினாரகள்.	

க்பருககல்,	 வகுததல்,	 முமேடிச்	 சேன்பாடு	 ஆகிய	

கருததுகறையும	 அவரகள்	 உருவாககினாரகள்.	

அவரகள்	 60ஐ	 அடிப்பற்டயாகக	 ககாண்ட	 ஒரு	

எண	 முறைறயக	 கணடுபிடிததாரகள்.	 அதன	

மூலோகததான	 நேககு	 60	 நிமி்டஙகள்	 ககாண்ட	

ஒரு	 ேணி	 மநரம,	 24	 ேணிமநரம	 ககாண்ட	

ஒரு	 நாள்,	 360	 ்பாறககள்	 ககாண்ட	 வட்டம	

ஆகியறவ	 கிற்டததன.	 சுமேரிய	 நாடகாடடியில்	

ஒரு	 வாரததிற்கு	 ஏழு	 நாடகள்.	 அவரகைது	 எண	

முறையில்	 இலககஙகளுககு	 இ்ட	 ேதிபபு	உணடு.	

அவரகள்	 நீரக	 கடிகாரதறதயும,	 சந்திரறன	

அடிப்பற்டயாகக	 ககாண்ட	 நாடகாடடிறயயும	

உருவாககினாரகள்.	 அவரகள்	 ்பரப்பைவு,	

தி்டபக்பாருடகள்	ஆகியவற்றை	அைவிடுவதற்கான	

முறைகறைக	கணடுபிடிததாரகள்.	மேம்பட்ட	எற்ட	

ேற்றும	அைறவ	முறைகறை	்பயனடுததினாரகள்.

	 சந்திரறன	 அடிப்பற்டயாக	 றவதது	

12	 ோதஙகள்	 ககாண்ட	 நாடகாடடி	 முறைறய	

உருவாககினாரகள்.	அவரகைது	கருததுகள்	கிமரகக	

வானவியல்	 மீது	 தாககம	 கசலுததின.	 அவரகள்	

ேருததுவ	முறைறயயும	உருவாககினாரகள்.	கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு.)	11ம	நூற்ைாணடில்	மநாய	அறிதலுககான	

ஒரு	 றகமயடற்டயும	 உருவாககினாரகள்.	

இது	 மநாயகளுககான	 அறிகுறிகறையும,	

அவற்றிற்கான	 ேருந்துகறையும	 ்படடியலிடுகிைது.	

இது	 மூலிறககள்,	 தாதுககள்	 ்பற்றிய	 அவரகைது	

அறிவியல்	அறிறவ	எடுததுக	காடடுவதாக	உள்ைது.

மமசபரடைாமிய நாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� சுமேரியரகள்தான	குயவரகளின	சககரதறத	

முதலில்	கணடுபிடிததாரகள்.

� 360	 நாடகள்	 ககாண்ட	 நாடகாடடிறயத	

தயாரிததாரகள்.	 ஒரு	 வட்டதறத	 360	

்பாறககைாகப	பிரிததாரகள்.

� கியூனி்பாரம	 எழுததுமுறை	 அவரகைது	

்பஙகளிபபுதான.

� ெமுராபியின	 சட்டத	 கதாகுபபு	

கேச்பம்டாமியரகளின	ேற்கைாரு	சாதறன.

சீன நாகரிகம்2.4

	 ேஞ்சள்	 ஆறு	 எனப்படும	 மொவாங-

மொ	 ஆறும	 யாஙடசி	 ஆறும	 சீனாவின	 இரு	

க்பரும	 ஆறுகைாகும.	 அடிககடி	 தன	 ம்பாகறக	

ோற்றிக	 ககாள்வதாலும	 கவள்ைப	 க்பருகறக	

ஏற்்படுததுவதாலும,	ேஞ்சள்	ஆறு	சீனாவின	துயரம	

எனப்படுகிைது.	

	 சீனாவில்	 கதால்	 ்பழஙகாலதது	 பீகிங	

ேனிதன (இன்்்றககு சுமார 7,00,000 
ஆணடுகள் முன்னர முதல் 2,00,000 ஆணடுகள் 
்்�), யுவானோமவா	ேனிதன	வாழ்ந்தது	குறிதத	

சானறுகள்	 உள்ைன.	 கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	 4500	

முதல்	 3750	 வறர	 புதிய	 கற்காலச்	 சமூகஙகள்	

சீனாவில்	வாழ்ந்துள்ைன.	ேஞ்சைாறு	சேகவளியின	

கெனான	 ோகாணததிலும,	 யாஙடசி	 ஆற்றுச்	

சேகவளியிலும	 புதிய	 கற்கால	 கிராேஙகள்	

இருந்ததற்கான	 சானறுகள்	 கிற்டததுள்ைன.	

சீனாவில்	 ்பல	 நகர	 அரசுகள்	 இருந்தன.	 காலப	

ம்பாககில்	 இந்த	 அரசுகள்	 ம்பரரசின	 ்பகுதிகைாக	

ோறின.	

அ�சியல் அ்மப்புகளும், ரப��சரகளும்
	 ஷி	ெுவாங	டி	(குவின	

ஷி	ெுவாங	–	முதல்	ம்பரரசர	

எனறு	 க்பாருள்)	 என்பவர	

குவின	 (சின)	 வமசதறதத	

மதாற்றுவிததார.	 இந்தப	

ம்பரரசருககு	 ”சுவரககததின	

புதல்வர”	 எனை	 ்பட்டம	

இருந்தது.	இவரதான	சீனாவின	முதல்	ம்பரரசராகக	

கருதப்படுகிைார.	இந்தக	காலம	(கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)	

221	 –	 206)	 சீனாவின	 ம்பரரசுக	 காலம	 எனறு	

வழஙகப்படுகிைது.	அவர	கி.மு.	(க்பா.ஆ.மு.)	221இல்	

அருகில்	உள்ை	்பகுதிகறையும	ேற்ை	சிற்ைரசுகறை	

கவனறு	கி.மு.	 (க்பா.ஆ.மு.)	212	வறர	ம்பரரசராக	

ஆடசி	 கசயதார.	 அவர	 நிலபபிரபுககறை	 கவனறு	

வலிறேயான	 ம்பரரறச	 உருவாககினார.	

சீனாறவ	 ஒமர	 அரசாக	 ோற்றியவர	 எனை	

க்பருறே	 அவருககு	 உணடு.	 ஷி	 ெுவாங	 டி	

்பல	 அரசுகளின	 மகாடற்டகறையும	 தகரததார,	

கவளியில்	 இருந்து	 ஊடுருவும	 நாம்டாடிகறைத	

தடுகக	சீனப	க்பருஞ்சுவறரக	கடடினார.	ம்பரரறச	

இறணககச்	சாறலகறை	அறேததார.	
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ஹான் ரப��சு கி.பி (மபா.ஆ) 206 – 220.
	 இந்தக	 காலகட்டததிமலமய	 இந்தப	

ம்பரரசு	 குறிதது	 எழுததுப	 பூரவோன	 சீன	

வரலாறு	எழுதப்படடுள்ைது.	ொன	ம்பரரசரகளில்	

சிைந்தவரான	 ெு	 டி	 (ொன	 வூ,	 ேகா	 ொன	

வூ	 கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 141–87)	 ம்பரரறச	

விரிவு்படுததி,	 ்பாசனக	 குைஙகள்	 உள்ளிட்ட	 ்பல	

க்பாதுவசதிகறைச்	 கசயதார.	 கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	

138இல்	அவர	மேறலநாடுகளுககு	தனது	தூதராக	

ஜாங	குகயறன	அனுபபினார.	அதன	மூலம	கி.மு.		

(க்பா.ஆ.மு)	130இல்	்படடுப	்பாறதறயத	(Silk	Road)	

திைகக	வழிவகுததார.

	 ்படடுப	 ்பாறதயினாலும,	 அதனால்	

உண்டான	 வணிகத	 கதா்டரபுகைாலும	 ஜாங	

ம்பரரசர	 [கி.பி	 (க்பா.ஆ)	 75–88]	 காலததில்	 சீனா	

ஏராைோன	 நனறேகறை	 அற்டந்தது.	 க்பா.ஆ.	

166இல்	மராோனியப	ம்பரரசர	ோரககஸ்	அமரலியஸ்	

காலததில்	 சீனப	 ்படடு	 மராோனியரகளிற்டமய	

மிகவும	 புகழ்	 க்பற்றிருந்தது.	 சீனப்படடு	ஒரு	 ்பகுதி	

தமிழக	 துறைமுகஙகள்	 வழியாகவும	 மராோபுரி	

கசனறிருககக	கூடும.

தத்து்மும், இலககியமும்
	 லாமவா	 ட	 சு,	 கனபூசியஸ்,	 கேனசியஸ்.	

மோ	 டி	 (மோட	 ஜு),	 தாமவா	 சின	 (கி.பி	 (க்பா.ஆ)	

365-427)	 ம்பானை	 தததுவ	 ஞானிகளும,	 சீனக	

கவிஞரகளும	 சீன	 நாகரிகததிற்கு	 ஏராைோகப	

்பஙகளிததுள்ைாரகள்.	 இராணுவ	 உததியாைரான	

சன	டசூ	‘ம்பாரக	கறல’	எனை	நூறல	எழுதினார.	

தி	 ஸ்பிரிங	 அணட	 ஆடம்டாம	 அனல்ஸ்	

(வசந்தகால,	இறலயுதிரகால	ஆணடுக	குறிபபுகள்) 

கனபூசியஸ்

வறர்ப்டம	-	சீன	நாகரிகம

சுடுமண மபாம்்ம இ�ாணு்ம்
சீனாவில்	 ்பல	 நூற்றுககணககான	 இராணுவ	

வீரரகளின	 சுடுேண	 க்பாமறே	 சிற்்பஙகள்	

கணடுபிடிககப்படடுள்ைன.	 இறவ	 முதல்	

சீனப	 ம்பரரசரான	 குவின	 ஷி	 ெுவாஙகின	

இராணுவதறத	பிரதி்பலிப்பதாகக	கருதப்படுகிைது.	

இறவ	கி.மு.		(க்பா.ஆ.மு)	210-209	காலகட்டததில்	

அரசரு்டன	 அவருற்டய	 கல்லறையில்	

புறதககப்பட்டதாகத	கதரிகினைது.	இறவ	ஷானகி	

ோகாணததில்	சியான	எனை	ஊரிலிருந்து	35கி.மீ.	

வ்டகிழகமக	உள்ை	லிஷான	ேறலயடிவாரததின	

வ்டககில்	உள்ை	அரசரின	கல்லறையில்	உள்ைன.

சுடுமண மபாம்்ம இ�ாணு்ம்
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27 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

எனை	 நூல்	 அதிகாரபபூரவ	 சீன	 அரசு	 நூலாக	

அஙகீகரிககப்பட்டது.	ேஞ்சள்	ம்பரரசரின	மகனனஸ்	

ஆஃப	 கேடிசின	 (ேருததுவக	குறிபபுத	 கதாகுபபுகள்)	

எனை	 நூல்	 சீனாவின	 ்பழறேயான	 ேருததுவ	

நூலாகக	 கருதப்படுகிைது.	 அது	 ொன	 வமச	

காலததில்	முறைப்படுததப்பட்டது.

	 லாமவா	ட	சு	(கி.மு.		(க்பா.ஆ.மு)	604	–	521)	கசௌ	

அரசின	தறலறே	ஆவணக	காப்பாைராக	இருந்தார.	

இவரதான	 தாமவாயிசதறதத	 மதாற்றுவிததவர.	

ஆறசதான	 அததறன	 துன்பஙகளுககும	

மூலகாரணம	எனறு	இவர	வாதிட்டார.	

	 கனபூசியஸ்	 (கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 551–497)	

ஒரு	 புகழ்க்பற்ை	 சீன	 தததுவஞானி.	 அவர	 ஒரு	

அரசியல்	 சீரதிருததவாதி.	

அவரது	 க்பயருககு	

“தறலவர	 (குங)”	 எனறு	

க்பாருள்.	 அவர	 ஒருவரது	

தனிப்பட்ட	 வாழ்கறகறய	

சீ ர தி ரு த து வ ற த	

வ லி யு று த தி ன ா ர .	

”ஒருவரது	 தனிப்பட்ட	

வ ா ழ் க ற க	

சீரதிருததப்பட்டால்,	 அவரது	 குடும்ப	 வாழ்கறக	

முறைப்படுததப்படும.	 குடும்பம	 முறைப்படுததப்படடு	

விட்டால்	 மதச	 வாழ்வு	 முறைப்படுததப்படடுவிடும,”	

எனறு	குறிபபிடுகிைார.

	 கேனசியஸ்	 (கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 372–289)	

ேற்கைாரு	 புகழ்க்பற்ை	 சீன	 தததுவஞானியாவார.	

அவர	 சீனா	 முழுவதும	 ்பயணம	 கசயது	

ஆடசியாைரகளுககு	அறிவுறர	கூறினார.

சீன எழுத்துமு்்ற
	 மிகப	 ்பணற்டய	

காலததிமலமய	 சீனரகள்	

ஒரு	 எழுதது	 முறைறய	

உருவாககிவிட்டனர.	ஆரம்பததில்	

அது	 சிததிர	 எழுதது	 முறையாக	

இருந்தது.	 பினனர	அது	குறியீடடு	

முறையாக	ோற்ைப்பட்டது.

சீன நாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� எழுதது	முறைறய	மேம்படுததியது

� காகிதம	கணடுபிடிததது

� ்படடுப	்பாறதறயத	திைந்தது

� கவடிேருந்றதக	கணடுபிடிததது

எலுமபுகளின	மீது	

காணப்படும	சீன	

எழுததுமுறை

சிந்தும்ளி நாகரிகம்2.5

	 ெரப்பா	 நாகரிகம	

எனறும	 அறழககப்படும	

சிந்துகவளி	 நாகரிகம	

இந்தியாவிலும,	்பாகிஸ்தானிலும	

சுோர	 1.3	 மில்லியன	 சதுர	

கிமலாமீட்டரகள்	 ்பரவியிருந்தது.	

மேற்மக	 ்பாகிஸ்தான	 –	 ஈரான	

எல்றலயில்	 உள்ை	 சுடகாகஜன-ம்டார,	 வ்டகமக	

மஷாரடுறக	(ஆபகனிஸ்தான)	கிழகமக	ஆலமகீரபூர	

(உததிரபபிரமதசம	–	இந்தியா),	கதற்மக	ற்டோ்பாத	

(ேொராஷ்டரா	 –	 இந்தியா)	 ஆகிய	 இ்டஙகறை	

எல்றலகைாகக	 ககாண்டது	 இந்நாகரிகம.	

இப்பரபபில்	 ெரப்பா	 நாகரிகததுககான	 ்பல	

சானறுகள்	கணடுபிடிககப்படடுள்ைன.	இந்நாகரிகம,	

்பரவியுள்ை	முககிய	்பகுதிகள்	குஜராத,	்பாகிஸ்தான,	

இராஜஸ்தான	ேற்றும	ெரியனா.

திடடைமிடைப்படடை நக�ஙகள்

க்பருஙகுைம

	 ெரப்பா	 (்பஞ்சாப,	 ்பாகிஸ்தான),	

கோெஞ்சதாமரா	 (சிந்து,	்பாகிஸ்தான),	மதாலாவிரா	

(குஜராத,	 இந்தியா),	 கலி்பஙகன	 (ராஜஸ்தான,	

இந்தியா),	மலாதால்	 (குஜராத,	இந்தியா),	்பானவாலி	

(ராஜஸ்தான,	 இந்தியா)	 ராகிகரி	 (ெரியானா,	

இந்தியா)	சுரககா்ட்டா	(குஜராத,	இந்தியா)	ஆகியறவ	

சிந்துகவளி	நாகரிகததின	முககியோன	நகரஙகள்.

	 ெரப்பா	 நகரஙகளில்	 மகாடற்ட	 சுவரகள்,	

நனகு	திட்டமி்டப்பட்ட	கதருககள்,	சந்துகள்,	கழிவுநீரக	

கால்வாயகள்	 ஆகியறவ	 காணப்படுகினைன.	

ெரப்பா	 ேககள்	 சுட்ட,	 சு்டாத	 கசஙகற்கறையும,			

கற்கறையும	 கடடுோனஙகளுககுப	

்பயன்படுததினாரகள்.	 உள்ைாடசி	 அறேபபு	 ஒனறு	

நகரஙகளின	 திட்டமி்டறல	 கடடுப்படுததியிருககக	

கூடும.	 சில	 வீடுகளில்	 ோடிகள்	 இருந்தன.	

கோெஞ்சதாமராவில்	 உள்ை	 ோக்பரும	 குளியல்	

குைம	 ஒரு	 முககியோன	 கடடுோனோகும.	

சிைந்தவரான	 ெு	 டி	 (ொன	 வூ,	 ேகா	 ொன	

வூ	 கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 141–87)	 ம்பரரறச	

விரிவு்படுததி,	 ்பாசனக	 குைஙகள்	 உள்ளிட்ட	 ்பல	

க்பாதுவசதிகறைச்	 கசயதார.	 கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	

138இல்	அவர	மேறலநாடுகளுககு	தனது	தூதராக	

ஜாங	குகயறன	அனுபபினார.	அதன	மூலம	கி.மு.		

(க்பா.ஆ.மு)	130இல்	்படடுப	்பாறதறயத	(Silk	Road)	

திைகக	வழிவகுததார.

	 ்படடுப	 ்பாறதயினாலும,	 அதனால்	

உண்டான	 வணிகத	 கதா்டரபுகைாலும	 ஜாங	

ம்பரரசர	 [கி.பி	 (க்பா.ஆ)	 75–88]	 காலததில்	 சீனா	

ஏராைோன	 நனறேகறை	 அற்டந்தது.	 க்பா.ஆ.	

166இல்	மராோனியப	ம்பரரசர	ோரககஸ்	அமரலியஸ்	

காலததில்	 சீனப	 ்படடு	 மராோனியரகளிற்டமய	

மிகவும	 புகழ்	 க்பற்றிருந்தது.	 சீனப்படடு	ஒரு	 ்பகுதி	

தமிழக	 துறைமுகஙகள்	 வழியாகவும	 மராோபுரி	

கசனறிருககக	கூடும.

தத்து்மும், இலககியமும்
	 லாமவா	 ட	 சு,	 கனபூசியஸ்,	 கேனசியஸ்.	

மோ	 டி	 (மோட	 ஜு),	 தாமவா	 சின	 (கி.பி	 (க்பா.ஆ)	

365-427)	 ம்பானை	 தததுவ	 ஞானிகளும,	 சீனக	

கவிஞரகளும	 சீன	 நாகரிகததிற்கு	 ஏராைோகப	

்பஙகளிததுள்ைாரகள்.	 இராணுவ	 உததியாைரான	

சன	டசூ	‘ம்பாரக	கறல’	எனை	நூறல	எழுதினார.	

தி	 ஸ்பிரிங	 அணட	 ஆடம்டாம	 அனல்ஸ்	

(வசந்தகால,	இறலயுதிரகால	ஆணடுக	குறிபபுகள்) 

கனபூசியஸ்
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இககுைததின	 அருமக	 நனகு	 தைமி்டப்பட்ட	 ்பல	

அறைகளும	 உள்ைன.	 மதாணடிகயடுககப்பட்ட	

சில	 கடடுோனஙகள்	 கைஞ்சியஙகள்	 ம்பால்	

காணப்படுகினைன.	 ெரப்பரகளின	 அரசு	

அறேபபு	 ்பற்றி	 நேககு	வி்பரஙகள்	 கதரியவில்றல.	

ஆனால்,	 ்பணற்டய	 அரசு	 ம்பானை	 ஒரு	

அரசியறலறேபபு	ஒனறு	இருந்திருகக	மவணடும.	

கோெஞ்சதாமராவிலிருந்து	 கிற்டததுள்ை	 ஒரு	

சிறல	 ”பூசாரி	 அரசன”	 எனறு	 அற்டயாைம	

காட்டப்படுகிைது.	 ஆனால்	 அது	 சரியானதா	 எனறு	

உறுதிப்படுதத	முடியவில்றல.

ெரப்பா	 தான	 முதலில்	

கணடுபிடிககப்பட்ட	 இ்டம	

என்பதால்,	சிந்துகவளி	நாகரிகம	

ெரப்பா	 நாகரிகம	 எனறும	

அறழககப்படுகிைது.	 இந்த	

நாகரிகம	சிந்து	நதிககு	அப்பாலும	்பரவியுள்ைதால்	

சிந்து	 சேகவளி	 நாகரிகம	 எனறு	 முனனர	

அறழககப்பட்டதற்கு	 ோைாக	 ெரப்பா	 நாகரிகம	

எனறு	அறழககப்படுகிைது.

ர்ளாண்மயும் கால்ந்டை ்ளரப்பும்

	 ெரப்பா	 ேககள்	 மவைாணறேயில்	

ஈடு்பட்டனர.	 அவரகள்	 மகாதுறே,	 ்பாரலி	 ேற்றும	

்பலவிதோன	திறன	வறககறைப	்பயிரிட்டாரகள்.	

இரடற்டச்	 சாகு்படி	 முறைறயயும	 அவரகள்	

கற்டபபிடிததாரகள்.	 ஆடு	 ோடு	 வைரததலும	

அவரகளுககுத	 கதரிந்திருந்தது.	 ோடுகள்,	

கசமேறியாடுகள்,	 கவள்ைாடுகறையும	 அவரகள்	

வைரததாரகள்.	யாறன	உள்ளிட்ட	்பல	விலஙகுகள்	

்பற்றி	 அறிந்திருந்தாரகள்.	ஆனால்	குதிறரகறைப	

்பயன்படுததவில்றல.	 ெரப்பாவின	 ோடுகள்	

கஜபு	 எனைறழககப்படும.	இது	ஒரு	 க்பரிய	வறக	

ோடடின	 இனம.	 சிந்துகவளி	 முததிறரகளில்	

இவவறகயான	 க்பரிய	 காறை	 உருவம	

்பரவலாகக	காணப்படுகிைது.

மடபாணடைக க்ல
	 ெரப்பா	 ேககள்	 ஓவியஙகள்	 தீட்டப்பட்ட	

ேட்பாண்டஙகறைப	 ்பயன்படுததினாரகள்.	

ேட்பாண்டஙகள்	 ஆழோன	 சிவபபு	 வணணம	

வணணம	தீடடிய	

ேட்பாண்டஙகள்,	ெரப்பா

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

வறர்ப்டம	–	சிந்துகவளி	நாகரிக	நகரஙகள்
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பூசப்படடு	 கருபபு	 நிை	 ஓவியஙகள்	 தீட்டப்பட்டறவ.	

பீ்டம	 றவதத	 தடடு,	 தானியம	 ம்பானைவற்றைச்	

மசமிதது	 றவப்பதற்கான	 ஜாடிகள்,	 துறையி்டப்பட்ட	

ஜாடிகள்,	மகாபற்பகள்,	

‘S’	 வடிவ	 ஜாடிகள்,	

தடடுகள்,	 சிறுதடடுகள்,	

கி ண ண ங க ள் ,	

்பாறனகள்	 எனறு	

்ப ல வி த ே ா ன	

ேட்பாண்டஙகறைச்	

கசயதாரகள்.	 அவரகள்	

ேட்ப ாண்டஙகளில்	

சிததிரஙகறைத	தீடடினாரகள்.	அரசேர	இறல,	மீன	

கசதில்,	 ஒனறைகயானறு	 கவடடும	 வட்டஙகள்,	

குறுககும	 கநடுககுோன	 மகாடுகள்,	 கிற்டக	

மகாடடுப	்படற்டகள்,	கணித	வடிவியல்	(ஜிமயாேதி)	

வடிவஙகள்,	 கசடி,	 ககாடிகள்	 எனப	 ்பல்மவறு	

ஓவியஙகறைக	கருபபு	நிைததில்	தீடடினாரகள்.

உரலாகக கருவிகளும் ஆயுதஙகளும்
	 ெரப்பா	 ்பண்பாடடு	 ேககள்	 கசரட	

எனை	 சிலிகா	 கல்	 வறகயில்	 கசயத	 பிமைடுகள்,	

கததிகள்,	 கசமபுப	 க்பாருடகள்,	 எலும்பாலும	

தந்தததாலும	கசயயப்பட்ட	கருவிகள்	ஆகியவற்றைப	

்பயன்படுததினாரகள்.	இருமபின	்பயறன	அவரகள்	

அறியவில்றல.	கூரறேயான	 கருவிகள்,	 உளிகள்,	

ஊசிகள்,	மீன	தூணடில்	முடகள்,	கததிகள்,	நிறுறவத	

தடடுகள்,	 முகம	 ்பாரககும	 கணணாடி,	 அஞ்சனம	

தீடடும	 குச்சி	 ஆகியறவ	 கசம்பால்	 கசயயப்பட்டன.	

கசமபில்	 கசயத	 அமபுகள்,	 ஈடடிகள்,	 உளி,	 மகா்டரி	

ஆகிய	 கருவிகறைப	 ்பயன்படுததினாரகள்.	

கோெஞ்சதாமராவில்	 கிற்டததுள்ை	 ந்டனோடும	

க்பணணின	 சிறல,	 அவரகளுககு	 கேழுகு	 அச்சில்	

உமலாகதறத	 உருககி	 ஊற்றி	 சிறல	 வாரககும	

‘லாஸ்ட	 மவகஸ்’	 கதாழில்	 நுட்பம	 இழந்த	 கேழுகு	

கசயல்முறை	 (lost	 -	 wax	 process)	 கதரிந்திருந்தது	

என்பறதக	காடடுகிைது.	

மராஹ்ரி	கசரட	பிமைடுகள்-	ஷிகரபூர,	குஜராத

	 மராஹ்ரி	 மசரட	 என்பறவ	

்பாககிஸ்தானிலுள்ை	மராஹ்ரி	எனை	்பகுதியிலிருந்து	

க்பைப்பட்ட	கசரட	மூலபக்பாருள்கறைக	குறிககிைது.	

இறவ	 ெரப்பா	 ேககைால்	 கூர	 ஆயுதஙகறை	

(Blades)	 உருவாகக	 ்பயன்படுததப்பட்டன.	 ெரப்பா	

ேககள்	 கல்	 ேற்றும	 கவணகலததினாலான	

ஆயுதஙகறைப	்பயன்படுததினர.

ஆ்டை, அணிகலன்கள்
	 ெரப்பா	 ்பண்பாடடு	 ேககள்	 ்பருததி	

ேற்றும	 ்படடு	 ்பற்றி	 அறிந்திருந்தாரகள்.	

உமலாகததாலும	கல்லாலுோன	அணிகலனகறைப	

்பயன்படுததினாரகள்.	 அவரகள்	 கசமேணிககல்	

(காரனிலியன),	 கசமபு	 ேற்றும	 தஙகததாலான	

அணிகலனகறைச்	 கசயதாரகள்.	 கல்	

அணிகலனகறையும	 சஙகு	 வறையல்கறையும	

கசயதாரகள்.	 சிலவற்றில்	 அணி	மவறலப்பாடுகளும	

கசயயப்படடிருந்தன.	 இவற்றை	 அவரகள்	

கேச்பம்டாமியாவிற்கு	ஏற்றுேதி	கசயதாரகள்.	

சிந்து	நாகரிக	அணிகலனகள்

்ணிகமும் பரிமாற்்றமும்
 ெரப்பா	ேககளுககு	கேச்பம்டாமியரகளு்டன	

கநருஙகிய	வணிகத	கதா்டரபு	இருந்தது.	மேற்காசிய	

்பகுதிகைான	ஓேன,	்பஹ்றரன,	ஈராக,	ஈரான	ம்பானை	

்பகுதிகளில்	ெரப்பா	முததிறரகள்	கிற்டததுள்ைன.	

கியூனி்பாரம	 ஆவணஙகள்	 கேச்பம்டாமியாவிற்கும,	

ெரப்பரகளுககும	 இற்டமய	 இருந்த	 வணிகத	

கதா்டரற்ப	 கவளி்படுததுகினைன.	 கியூனி்பாரம	

எழுததுகளில்	காணப்படும	கேலுொ	எனை	குறிபபு	

சிந்து	்பகுதிறயக	குறிப்பதாகும.

எ்டைகளும் அளவுகளும்
	 ெரப்பா	ேககள்	முறையான	எற்டகறையும	

அைவுகறையும	 ்பயன்படுததினாரகள்.	 வணிகப	

்பரிோற்ைஙகளில்	 ஈடு்பட்ட	 காரணததால்	

அவரகளுககு	 முறைப்படுததப்பட்ட	 அைவுகள்	

மதறவயாக	இருந்தது.	ெரப்பா	நாகரிகப	்பகுதிகளில்	

கனசதுரோன	 கசரட	 எற்டகள்	 கிற்டததுள்ைன.	

தராசுகளுககான	கசமபுத	தடடுகள்	கிற்டததுள்ைன.	

எற்டகள்	 அவரகளுககு	 ஈரடிோன	 எண	 முறை	

ர்ளாண்மயும் கால்ந்டை ்ளரப்பும்

	 ெரப்பா	 ேககள்	 மவைாணறேயில்	

ஈடு்பட்டனர.	 அவரகள்	 மகாதுறே,	 ்பாரலி	 ேற்றும	

்பலவிதோன	திறன	வறககறைப	்பயிரிட்டாரகள்.	

இரடற்டச்	 சாகு்படி	 முறைறயயும	 அவரகள்	

கற்டபபிடிததாரகள்.	 ஆடு	 ோடு	 வைரததலும	

அவரகளுககுத	 கதரிந்திருந்தது.	 ோடுகள்,	

கசமேறியாடுகள்,	 கவள்ைாடுகறையும	 அவரகள்	

வைரததாரகள்.	யாறன	உள்ளிட்ட	்பல	விலஙகுகள்	

்பற்றி	 அறிந்திருந்தாரகள்.	ஆனால்	குதிறரகறைப	

்பயன்படுததவில்றல.	 ெரப்பாவின	 ோடுகள்	

கஜபு	 எனைறழககப்படும.	இது	ஒரு	 க்பரிய	வறக	

ோடடின	 இனம.	 சிந்துகவளி	 முததிறரகளில்	

இவவறகயான	 க்பரிய	 காறை	 உருவம	

்பரவலாகக	காணப்படுகிைது.

மடபாணடைக க்ல
	 ெரப்பா	 ேககள்	 ஓவியஙகள்	 தீட்டப்பட்ட	

ேட்பாண்டஙகறைப	 ்பயன்படுததினாரகள்.	

ேட்பாண்டஙகள்	 ஆழோன	 சிவபபு	 வணணம	

வணணம	தீடடிய	

ேட்பாண்டஙகள்,	ெரப்பா
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(ற்பனரி)	 ்பற்றி	 கதரிந்திருந்தறதக	 காடடுகினைன.	

எற்டகளின	விகிதம	 1:	 2	 :	 4	 :	 8	 :	 16	 :	 32	 எனறு	

இரணடிரணடு	ே்டஙகாக	அதிகரிததன.

ெரப்பா	நாகரிக	எற்டககற்கள்

கசபபுத	தராசு,	கோெஞ்சதாமரா

முத்தி்�கள், எழுத்துருககள்
	 ெரப்பா	 ்பண்பாடடுப	

்பகுதிகளில்	 நுறரககல்,	 கசமபு,	

சுடுேண	 தந்தம	 ஆகியவற்ைால்	

கசயயப்பட்ட	 முததிறரகள்	

கிற்டததுள்ைன.	 இறவ	 வணிக	

ந ்ட வ டி க ற க க ளு க க ா க ப	

்பயன்படுததப்படடிருககலாம .	

ெரப்பா	எழுததுகள்	இதுவறர	வாசிககப்ப்டவில்றல.	

ெரப்பா	 ்பகுதிகளிலிருந்து	 சுோர	 5000	 சிறு	

எழுததுத	 கதாகுதிகள்	 கணடுபிடிககப்படடுள்ைன.	

சில	 அறிஞரகள்	இறவ	திராவி்ட	 கோழியின	 எனறு	

உறுதியாகக	கருதுகிைாரகள்.	சிந்துகவளி	நாகரிகமே	

இந்தியப	்பண்பாடடு	உருவாககததுககான	அடிததைம	

எனலாம.

சுடுேண	க்பாமறேகள்

எழுததுககளு்டன	

கூடிய	முததிறர

க்லகள், மபாழுதுரபாககுகள்

ேதகுரு	(அ)	அரசன,	கோகஞ்சதாமரா

	 ெரப்பா	 ்பகுதிகளில்	 கிற்டததுள்ை	

சுடுேணணாலான	சிறுசிறலகள்,	ேட்பாண்டஙகளில்	

உள்ை	 ஓவியஙகள்,	 கவணகலச்	 சிறலகள்	

ஆகியறவ	ெரப்பா	ேககளின	கறலத	திைறேறயக	

காடடுகினைன.	 ோககல்லில்	 கசயயப்பட்ட	 'ேதகுரு	

அல்லது	அரசன',	 கசமபில்	வாரககப்பட்ட	 ந்டனோடும	

க்பண	 சிறல	 (இரணடும	 கோெஞ்சதாமராவில்	

கிற்டததறவ),	 ெரப்பா,	 கோெஞ்சதாமரா,	

மதாலாவிராவில்	 கிற்டதத	 கற்சிறலகள்	ஆகியறவ	

இப்பகுதியின	 முககியோன	 கறலப	 ்பற்டபபுகள்.	

க்பாமறே	வணடிகள்,	கிலுகிலுபற்பகள்,	்பம்பரஙகள்,	

மகாலிககுணடுகள்,	 ்பல்மவறு	 விறையாடடிற்கான	

சுடுேண	 சில்லுகள்	 ஆகியறவ	 ெரப்பா	 ேககளின	

க்பாழுதும்பாககு	விற்டயாடடுகறைக	காடடுகினைன.

கோகஞ்சதாமரா	ந்டனப	க்பண	சிற்்பம

சமயம்
	 சிந்துகவளி	 ேககள்	 இயற்றகறய	

வணஙகினாரகள்.	 அரசேரதறத	 வழி்பட்டாரகள்.	

சில	சுட்ட	களிேண	சிறலகள்	க்பண	கதயவதறதக	

குறிப்பது	 ம்பானறு	 உள்ைன.	 காலி்பஙகனில்	

கநருபபுக	 குண்டஙகள்	 அற்டயாைம	

காணப்படடுள்ைன.	 இைந்தவரகறைப	 புறதப்பது	

வழககததிலிருந்தது.	 இைந்தவரகறை	 எரிககும	

வழககம	 இருந்ததற்கான	 சானறுகள்	 அரிதாகக	

கிற்டததுள்ைன.

IX_Std_History_TM_Unit _2.indd   30 2/10/2020   9:44:53 AM



31 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

சிந்தும்ளி எழுத்துகள் - ஆய்வு
 ¾ ெரப்பா	ேககள்	எழுதும	கறலறய	அறிந்திருந்தனர.

 ¾ 	இந்த	 எழுததுகள்	 இலச்சிறனகள்,	 சுடுேண	 முததிறரகள்,	 ேட்பாண்டஙகள்	 ஆகியவற்றில்	

காணப்படுகினைன.

 ¾ 	க்பாறிபபுகள்	மிகவும	குறுகியறவ.	கதா்டரகள்	சராசரியாக	ஐந்துககும	குறைவான	குறியீடுகறைமய	

ககாணடுள்ைன.	

 ¾ மராசட்டா	கல்லில்	காணப்பட்டது	ம்பால	முமகோழிகள்	்பயன்படுததப்ப்டவில்றல.

 ¾ எழுததுகள்	வலப	்பககததிலிருந்து	இ்டப	்பககோக	எழுதப்படடுள்ைன.

 ¾ 	கணினி	 மூலம	 ்பகுப்பாயவு	 கசயத	 இரஷ்ய	 அறிஞர	 யூரி	 மநாமராமசாவ	 சிந்துகவளி	 எழுததுகள்	

திராவி்ட	கோழிக	குடும்பம	ம்பானை	வாரதறத	வரிறசறயப	க்பற்றுள்ைன	எனகிைார.

 ¾ 	சிந்துகவளி	 நாகரிகம	 குறிதது	 விரிவான	 ஆயவு	 கசயதுள்ை	 அறிஞரான	 ஐராவதம	 ேகாமதவன	

“ெரப்பா	 கோழியின	 மூல	 மவரகள்	 கதனனிந்திய	 திராவி்ட	 கோழிகறை	 ஒததிருப்பறத	 நாம	

காணலாம”	எனகிைார.

 ¾ 	ேயிலாடுதுறையில்	 கணடுபிடிககப்படடுள்ை	 கற்மகா்டரியில்	 உள்ை	 குறியீடுகள்	 சிந்துகவளியில்	

கணக்டடுககப்பட்டறவயில்	உள்ை	 குறியீடுகறை	 ஒததிருககினைன	 எனறு	கூறுகிைார	 ஐராவதம	

ேகாமதவன.

 ¾ 	மே	2007ஆம	ஆணடு	தமிழ்நாடு	கதால்லியல்	துறையால்	பூமபுகாருககு	அருகில்	மேலக்பரும்பள்ைம	

எனனும	 இ்டததில்	 கணக்டடுககப்பட்ட	 ்பாறனகளில்	 உள்ை	 அமபு	 ம்பானை	 குறியீடுகள்	

கோகஞ்சதாமராவில்	கணக்டடுககப்பட்ட	இலச்சிறனகறைப	ம்பானறு	உள்ைன.

ஹ�ப்பா மககளும், பணபாடும் 

	 ெரப்பா	 ேககளின	 எழுததுகளுககான	

க்பாருள்	 கணடுபிடிககப்ப்டவில்றல	 என்பதால்,	

ெரப்பா	 நாகரிகம	 ்பற்றி	 முழுறேயாக	 அறிய	

முடியாேல்	 உள்ைது.	 அவரகள்	 திராவி்ட	

கோழிறயப	 ம்பசினாரகள்	 எனறு	 அறிஞரகளில்	

ஒரு	 சாரார	கூறுகிைாரகள்.	 கதால்லியல்	ஆயவுகள்	

நாகரிகததின	 வீழ்ச்சிககுப	 பிைகு	 அவரகள்	

கிழககு	 மநாககியும,	 கதற்கு	 மநாககியும	 இ்டம	

க்பயரந்தறதக	 காடடுகினைன.	 ெரப்பா	 ேககளில்	

சிலர	 இந்தியாவின	 ்பல்மவறு	 இ்டஙகளுககும	

குடிக்பயரந்திருகக	வாயபபுகள்	உணடு.	அவரகைது	

எழுததுகளுககுப	 க்பாருள்	 கணடுபிடிககப்பட்டால்	

ேடடுமே	 ்பல	 மகள்விகளுககு	 உறுதியான	 ்பதில்	

கிற்டககும.

	 சிந்துகவளி	 நாகரிகததில்	 ஒனறுககும	

அதிகோன	 குழுககள்	 இருந்தன.	 சிந்துகவளியில்	

விவசாயிகள்,	 கால்நற்ட	 வைரபம்பார,	

மவடற்டயாடுமவார	 –	 உணவு	 மசகரிபம்பார	

உள்ளிட்ட	்பல்மவறு	குழுககள்	வாழ்ந்திருககிைாரகள்.	

சிந்துகவளி	 கீழ்ககண்டவாறு	 பிரிககப்படுகிைது:	

கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 3300	 முதல்	 கி.பி	 (க்பா.ஆ.மு)	

2600	 வறரயான	 காலகட்டம	 கதா்டகக	 ெரப்பா	

என	அறழககப்படுகிைது.	கி.மு.		(க்பா.ஆ.மு)	2600-

1900	 வறரயான	 காலகட்டம	 முதிரந்த	 ெரப்பா	

நாகரிகம	 எனப்படுகிைது.	 பிந்றதய	ெரப்பா	 கி.மு.	

(க்பா.ஆ.மு)	1700	வறர	நீடிததிருககலாம.	

சிந்தும்ளி நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சி
	 சுோர	 கி.மு.	 	 (க்பா.ஆ.மு)	 1900லிருந்து	

சிந்துகவளி	 நாகரிகம	 வீழ்ச்சி	 க்பைத	 துவஙகியது.	

்பருவநிறல	 ோற்ைம,	 கேச்பம்டாமியாவு்டனான	

வணிகததில்	 வீழ்ச்சி,	 நதியின	 வைடசி	 அல்லது	

கவள்ைபக்பருககு,	 அந்நியர	 ்பற்டகயடுபபு	

ஆகியறவ	 இந்த	 நாகரிகம	 வீழ்ச்சி	 க்பைவும,	

ேககள்	 கதற்கு	 ேற்றும	 கிழககு	 திறச	 மநாககி	

இ்டம	க்பயரவும	சில	முககியோன	காரணஙகைாக	

அறேந்தன	 எனக	 கருதப்படுகிைது.	 சிந்துகவளி	

நாகரிகம	 முற்றிலுோக	 அழிந்துவி்டவில்றல.	 அது	

கிராேப	்பண்பா்டாக	இந்தியாவில்	கதா்டரந்தது.
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I.  சரியான வி்டை்யத் ரதரவு 
மசய்க

1.	 	கசாற்கறைப	்ப்டஙகள்	மூலம	

உணரததும	 குறியீடடு	 முறைறய	  

எனகிமைாம.

	 அ)	அழககழுதது

	 ஆ)	சிததிர	எழுதது

	 இ)	கருதது	எழுதது

	 ஈ)	ேணணடுககாயவு

2.	 	எகிபதியரகள்	இைந்த	உ்டல்கறைப	 ்பதப்படுததி	

்பாதுகாதத	முறை	 .

	 அ)	சரமகா்பகஸ்

	 ஆ)	றெகமசாஸ்

	 இ)	ேமமியாககம

	 ஈ)	்பல	க்டவுைரகறை	வணஙகுதல்

3.	 	சுமேரியரின	எழுததுமுறை	 ஆகும.

	 அ)	பிகம்டாகிராபி		 ஆ)	றெமராகிளிபிக	

	 இ)	மசாமனாகிராம	 ஈ)	கயூனி்பாரம

 பயிற்சிகள் 

குறியீடு அற்டயாைம ஒலிபபு

முறை

க்பாருள் குறியீடு அற்டயாைம ஒலிபபு

முறை

க்பாருள்

1. சரி்பாதியாக	

்பகுககப்படும	

மீன	

மீன மீன	

விணமீன

1. மீன ்பசுமீன ்பச்றச	

விணமீன	

புதன	கிரகம

2.
 

மேற்கூறர	+	

மீன 

முமமீன மூனறு	

விணமீன	

மிருகசீரிஷம

2. 
3+மீன மேயறே	

மீன

கருபபு	

விணமீன	

சனி	கிரகம

3. இற்டப்பட்ட	

+	்பகுதி	மீன

அறுமீன ஆறு	

விணமீனகள்	

காரததிறக

3. 6+மீன	 கவள்ளி	

மீன 

கவணறே	

விணமீன	

கவள்ளி	

கிரகம

4. புள்ளி/	 துளி	

மீன	

எழுமீன ஏழு	

விணமீனகள்	

சபத	ரிஷி	

ேண்டலம

4. 
7+மீன க்பாடடு	

மீன 

சிகபபு	மீன	

ககணற்ட	

சிகபபு	

விணமீன	

மராகினி

வரலாற்று	அறிஞர	்பரம்பாலாவின	கருததுப்படி,	சிந்துகவளி	எழுததுககளின	குறியீடுகள்	திராவி்ட	ஒற்றைக	

குறிபபு	மவரகளு்டன	ஒததுபம்பாகினைன.

மீள்பார்்

� புதிய	கற்காலததிற்குபபின,	கவணகலக	காலததில்	நாகரிகஙகள்	மதானறின.

� திட்டமிட்ட	 நகரஙகளில்	 குடிமயறிய	 ேககள்,	 வணிகம,	 ்பரிோற்ைம	 ஆகியவற்றில்	 ஈடு்ப்டத	

கதா்டஙகினர.	அறிவியல்,	கதாழிநுட்பம	வைரந்தது.

� நாகரிகம	என்பது	ஒபபுமநாககில்	மேம்பட்ட	சமூக	அறேபபு	ஆகும.

� எகிபது	நாகரிகம	கட்ட்டக	கறலககுப	புகழ்க்பற்ை	பிரமிடுகள்	அவரகைது	முககியப	்பஙகளிபபு	ஆகும.

� நாடகாடடி	உருவாககம,	வானியல்	அறிவியல்	வைரச்சி	ஆகிய	துறைகளில்	கேச்பம்டாமியா	நாகரிகம	

்பஙகளிபபு	கசயதுள்ைது.

� தததுவம,	கணடுபிடிபபுகளில்	சீன	நாகரிகம	்பஙகாற்றியுள்ைது.	

� சிந்துகவளி	நாகரிகம	புதிய	கதாழில்நுட்பக	கணடுபிடிபபுகறைப	்பயன்படுததிப	்பல	வறகயான	நுகர	

்பண்டஙகறைத	தயாரிததனர.	அது	மேற்காசியாவு்டன	்பண்பாடடுத	கதா்டரபுகறைக	ககாணடிருந்தது.
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4.	 	ெரப்பா	 ேககள்	 	 ்பற்றி	

அறிந்திருககவில்றல.

	 அ)	தஙகம	ேற்றும	யாறன

	 ஆ)	குதிறர	ேற்றும	இருமபு	

	 இ)	ஆடு	ேற்றும	கவள்ளி

	 ஈ)	எருது	ேற்றும	பிைாடடினம

5.	 	சிந்துகவளி	ேககள்	‘இழந்த	கேழுகு	கசயல்முறை’	

முறைறய	 அறிந்திருந்தாரகள்	 என்பறதத	

கதரிவிககும	 கவணகலச்சிறல	  

ஆகும.

	 அ)	ஜாடி

	 ஆ)	ேதகுரு	அல்லது	அரசன

	 இ)	்பைறவ

	 ஈ)	ந்டனோடும	க்பண

6.	 	i)		கேச்பம்டாமியாவின	 மிகப	 ்பழறேயான	

நாகரிகம	 அககாடியரகளுற்டய	 நாகரிகம	

ஆகும.

	 ii)		சீனரகள்	 றெமராகிளிபிக	 முறைறய	

வைரதகதடுததாரகள்.	

	 iii)		யூபரடிஸ்,	ற்டகிரிஸ்	ஆகிய	ஆறுகள்	ேனனார	

வறைகு்டாவில்	கலககினைன.

	 iv)		்பாபிமலானிய	 அரசரான	 ெமுராபி	 க்பரும	

சட்ட	வல்லுனர	ஆவார.

	 அ)	(i)	சரி	 ஆ)	(i)	ேற்றும	(ii)	சரி

	 இ)	(iii)	சரி	 ஈ)		(iv)	சரி.	

7.	 	i)		யாஙடசி	 ஆறு	 சீனாவின	 துயரம	 எனறு	

அறழககப்படுகிைது.

	 ii)	வு-டி	சீனபக்பருஞ்சுவறரக	கடடினார.

	 iii)		சீனரகள்	கவடிேருந்றதக	கணடுபிடிததனர.

	 iv)		தாமவாயிசதறத	 நிறுவியவர	 கேனசியஸ்	

எனறு	சீன	ேரபு	கூறுகிைது.

	 அ)	(i)	சரி	 ஆ)	(ii)	சரி

	 இ)	(iii)	சரி	 ஈ)		(iii)	ேற்றும	(iv)	சரி.

8.	 	பினவருவனவற்றுள்	 கேச்பம்டாமியாறவச்	

மசரந்த	 நானகு	 நாகரிகஙகளின	 சரியான	

காலவரிறச	எது?

	 அ)		சுமேரியரகள்	–	அஸிரியரகள்	–	அககாடியரகள்	

–	்பாபிமலானியரகள்

	 ஆ)		்பாபிமலானியரகள்	 –	 சுமேரியரகள்	 –	

அஸிரியரகள்	–	அககாடியரகள்

	 இ)		சுமேரியரகள்	 –	 அககாடியரகள்	 –	

்பாபிமலானியரகள்–	அஸிரியரகள்

	 ஈ)		்பாபிமலானியரகள்	 –	 அஸிரியரகள்	 –	

அககாடியரகள்	–	சுமேரியரகள்

9.	 	கூற்று:	 கேச்பம்டாமிய	 நாகரிகததின	

அஸிரியரகள்	 சிந்துகவளி	 நாகரிகததின	

சேகாலததவர	ஆவர.

  கா�ணம்:	 அஸிரிய	 ஆடசியாைரின	 ஆவணம	

ஒனறு	 கேலுொவிலிருந்து	 வந்த	 கப்பல்கள்	

்பற்றி	கூறுகினைது.

	 அ)		கூற்றும	காரணமும	சரி;	கூற்றைக	காரணம	

சரியாக	விைககுகிைது.

	 ஆ)		கூற்றும	காரணமும	சரி;	ஆனால்	கூற்றைக	

காரணம	சரியாக	விைககவில்றல.

	 இ)		கூற்று	சரி;	காரணம	தவறு.

	 ஈ)	கூற்றும	காரணமும	தவைானறவ.	

II. ரகாடிடடை இடைஙக்ள நி�ப்புக

1.	 	 	 என்பது	 ேனிதத	 தறலயும	 சிஙக	

உ்டலும	 ககாண்ட,	 கல்லால்	ஆன	மிகப	 க்பரிய	

உருவம	ஆகும.

2.	 	எகிபதியரகள்	கதா்டகக	காலததில்	்பயன்படுததிய	

உருவ	 எழுததுகள்	 சாரந்த	 முறை	  

ஆகும.	

3.	 	 	என்பது	்பல்மவறு	குற்ைஙகளுககான	

சட்டஙகறை	 விைககிககூறும	 ்பணற்டய	

்பாபிமலானியாவின	ஒரு	முககியோன	ஆவணம	

ஆகும.

4.	 	கசௌ	 அரசின	 தறலறே	 ஆவணககாப்பாைர	

	ஆவார.

5.	 	ெரப்பா	 நாகரிகம	 நிலவிய	 இ்டஙகளில்	

கணக்டடுககப்பட்ட	 ்பாறனகளின	

மீதுள்ை	 	 உருவஙகளும	

ஓவியஙகளும	 அவரகளின	 கறலததிைறன	

உணரததுகினைன.

III. சரியான கூற்்்றத் ரதரந்மதடுககவும்

1.	 	அ)		ெரப்பாவில்	 உள்ை	 க்பருஙகுைம	 அருகில்	

சில	அறைகள்	நனகு	கட்டப்படடிருந்தது.

	 ஆ)		கயூனி்பாரம	 குறிபபுகள்	 கில்காகேஷ்	

காவியதது்டன	கதா்டரபுற்டயறவ.	

	 இ)		சுடுேணணால்	கசயயப்பட்ட	உருவஙகளும,	

கசமபில்	 கசயயப்பட்ட	 ந்டனோடும	 க்பண	

உருவமும	எகிபதியரகளின	கறலததிைறன	

உணரததுகினைன.

	 ஈ)		கேச்பம்டாமியரகள்	 சூரிய	 நாள்காடடி	

முறைறய	வகுததாரகள்.
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342.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

1. https://www.britannica.com

2. http://www.ancient-origins.net

3. http://humanorigins.si.edu

 இறணயத	கதா்டரபுகள்

 மேற்மகாள்	நூல்கள்

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)	அமோன	ஓர	எகிபதிய	க்டவுள்.

	 ஆ)		அரணகைால்	 சூழ்ந்த	 ெரப்பா	 நகரததில்	

மகாயில்கள்	இருந்தன.

	 இ)		க்பரிய	 ஸ்பிஙஸ்	 என்பது	 ்பழஙகால	

கேச்பம்டாமியாவில்	 உள்ை	 பிரமிடு	 வடிவ	

நிறனவுச்சினனோகும.

	 ஈ)		்பாறன	 வறனவதற்கான	 சககரதறதக	

கணடுபிடிதத	 க்பருறே	 எகிபதியரகறைச்	

சாரும.	

IV. மபாருத்துக

1.	 ்பாமரா	 -	 ஒருவறகப	புல்

2.	 ்பாபபிரஸ்	 -	 	பூமியின	மிகப	

்பழறேயான	

எழுததுக	காவியம	

3.	 க்பரும	சட்ட	வல்லுனர	 –	 கோகஞ்சதாமரா

4.	 கில்காகேஷ்	 –	 ெமுராபி

5.	 க்பருஙகுைம	 –	 எகிபதிய	அரசர

V. சுருககமான வி்டை தருக

1.	 	எகிபதியரகள்	 கறல	 கட்ட்டககறலயில்	 திைன	

க்பற்ைவரகள்	-	விைககுக.

2.	 	சிகுரடகளின	முககியோன	்பணபுகறைக	கூறுக.

3.	 	ெமுராபியின	 சட்டம	 முககியோன	 சட்ட	

ஆவணோகும	–	விவரி.

VI. விரி்ான வி்டையளிககவும்

1.	 	ெமராகிளிபிகஸ்,	 கயூனி்பாரம	 –	 இவற்றை	

அவற்றின	முககியோன	கூறுகளு்டன	விைககு.

2.	 	தததுவம,	 இலககியம	 ஆகிய	 துறைகளில்	

சீனததின	 தாககம	 எந்தைவிலானது	 என்பறதக	

கூறு.	

3.	 	சிந்துகவளி	 நாகரீகததின	 ேறைந்த	

க்பாககிஷஙகறைப	்பற்றி	எழுதுக.

வரலாற்று்டன	வலம	வருக

மாண்ர மசயல்பாடுகள் 
1.	 	கவணகலக	கால	நாகரிகம	நிலவிய	

இ்டஙகறை	உலக	வறர்ப்டததில்	குறிககவும.

2.	 	பிரமிடுகள்	ேற்றும	எகிபதியரகளின	

எழுததுமுறை	குறிதது	ஒரு	விைககப்ப்டம	

தயாரிககவும.

3.	 	சிந்துகவளி	நாகரிகதறதச்	மசரந்த	

முததிறரகள்,	்பாறனகள்	உள்ை	்ப்டஙகறைச்	

மசகரிககவும.

ஆசிரியரின் ்ழிகாடடுதலுடைன் மசய்ய 
ர்ணடிய்்
1.	 	்பழஙகால	நாகரிகஙகறை	ஒபபிடடு	ஒரு	

துணடுபபிரசுரம	தயாரிககவும.

2.	 	சிந்து	நாகரிகம	குறிதது	துணடுப	்ப்டஙகறைச்	

மசகரிதது,	ஒரு	்ப்டதகதாகுபபு	தயார	கசய.
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35 2.	 ்பணற்டய	நாகரிகஙகள்

உ�லி
http://www.airpano.com/files/Ancient-World/2-2

இறணயச்	கசயல்்பாடு

்பணற்டய	காலக	கடடி்டக	கறலறயக	காணம்பாம.

படிகள்:
்படி	1:	 ககாடுககப்படடிருககும	உரலி	/	விறரவுககுறியீடற்டப	்பயன்படுததி	’airpano’	எனும	

	 	 இறணயப்பககததிற்குச்	கசல்லவும.

்படி	2:	 திறரயில்	மதானறும	‘Full	screen’	என்பறதச்	கசாடுககி	கடடி்டககறலயின	முழு	

	 	 வடிவதறதப	்பாரககவும.	

்படி	3:	 ‘Open	Google	Map’என்பறதத	கதரிவு	கசயதவு்டன	உலகவறர்ப்டததில்	சிகபபு	நிைப	

	 	 ்பகுதித	மதானறும.	அறத	நகரததி	கடடி்டதறதச்	சுற்றி	360°	மகாணததில்	்பாரககவும.	

்படி	4:	 கடடி்டததின	 மேல்	 உள்ை	 வினாககுறிகறைச்	 கசாடுககினால்	 அப்பகுதிககான	 விைககம	

ககாடுககப்படடிருககும.	

காற்றில்	மிதந்து	்பாரபம்பாோ!
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36

த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கமும் 
பணபொடும்3

அலகு

அறிமுகம்

	 கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	மூன்ொம்	நூற்ொண்டுக்கு	

முனபிருந்தே	 தேமிழ்ப்	 �ண்�ொடு	 ்தேொனறிவிட்டது.	

தேமிழகத்து	 வணிகரகளும்	 க்ட்�ொடிகளும்	

க்டல்	 க்டநதே	 நொடுகளு்டன	 வணிகத்	

பதேொ்டரபுகளையும்	 �ண்�ொடடுத்	 பதேொ்டரபுகளையும்	

பகொண்டிருநதேனர.	 பவளிநொடடு	 வணிகரகள்	

க்டல்வழி்ே	 தேமிழகத்திறகு	 வநது்�ொயினர.	

பவளிநொடடினரு்டன	 ஏற�ட்ட	 �ண்�ொடடுத்	

பதேொ்டரபுகளும்,	 வணிக	 ந்டவடிக்ளககளும்,	

தேமிழகத்தின	 உள்நொடடு	 உற�த்தி	 வைரச்சியும்	

வொழ்க்ளகமுள்களும்	 இளைநது	

தேமிழ்நொடடில்	 முதேல்	 நகரமேமொதேல்	 உருவொனது.	

தேள�நகரஙகளும்	 துள்முகப்�டடிைஙகளும்	

்தேொனறின.	 நொைேஙகளும்	 �ைமும்	

புழக்கத்திறகு	 வநதேன.	 ‘தேமிழ்	 பிரொமி’	 என்	

வரிவடிவத்தில்	 தேமிழ்	 பமொழி	 முதேனமுதேலில்	

எழுதேப்�ட்டது.	 ஆவைஙகள்	 உருவொக்கப்�ட்டன.	

பெம்பமொழித்	தேமிழ்ச்	பெய்யுள்கள்	இேற்ப்�ட்டன.

 த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கம் குறித்து 
அறிந்து த்கொள்வ�ற்கொன சொன்று்கள

3.1
 

 பதேொனளமக்கொ�	தேமிழரகளின	வர�ொறள்	

அறிவிேல்பூரவமொக	மீடடுருவொக்கம்	பெய்வதேறகுப்	

��	 வளகேொன	 ெொனறுகள்	 உதேவுகின்ன.	

அளவேொவன:	

1.	 பெவ்விேல்	தேமிழ்	இ�க்கிேஙகள்

2.	 கல்பவடடுகள்

3.	 பதேொல்லிேல்	அகழொய்வுச்	ெொனறுகள்	மறறும்	

�ண்�ொடடுப்	ப�ொருள்கள்

4.	 தேமிழ்	 அல்�ொதே	 மறறும்	 அேல்நொடடினரின	

இ�க்கிேக்	குறிப்புகள்	

தசவ்வியல் �மிழ் இலககியங்கள பதேொல்கொப்பிேம் ,	

�திபனண்	 ்மல்கைக்கு	 நூல்கள்,	 �திபனண்	

கீழ்க்கைக்கு	 நூல்கள்,	 ஐம்ப�ருஙகொப்பிேஙகள்	

ஆகிேளவ	ெஙக	கொ�த்தில்	்தேொனறிே	பெவ்விேல்	

தேமிழ்	 இ�க்கிேஙகள்	 ஆகும்.	 இளவ	 ெஙக	 கொ�	

மக்களின	 வொழ்க்ளக	 முள்ளே	 நனகு	 அறிே	

உதேவுகின்ன.

த�ொல்்கொப்பியம் 
	 பதேொல்கொப்பிேர	 இேறறிே	 பதேொல்கொப்பிேம்	

தேமிழின	 �ழளமேொன	 இ�க்கை	 நூ�ொகும்.	

இநநூலின	முதேலிரண்டு	�குதிகள்	தேமிழ்	பமொழியின	

இ�க்கைத்ளதே	 வளரேறுக்கின்ன.	 மூன்ொவது	

�குதி	 மக்களின	 ெமூக	 வொழ்க்ளகக்கொன	

இ�க்கைத்ளதே	வளரேறுக்கி்து.

	 �த்துப்�ொடடும்	எடடுத்பதேொளகயும்	�திபனண்	

்மல்கைக்கு	நூல்கள்	எனறு	அளழக்கப்�டுகின்ன.	

தேமிழில்	 ்தேொனறிே	 இ�க்கிேஙகளில்	 கொ�த்தேொல்	

கற்ல்	்நொக்கஙகள்

� பதேொ்டக்க	 கொ�த்	 தேமிழ்ச்	 ெமூகம்	 குறித்து	 அறிநதுபகொள்வதேறகொன	

தேமிழ்	இ�க்கிேம்,	பதேொல்லிேல்,	கல்பவடடு,	தேமிழ்	அல்�ொதே	பி்பமொழி	

ஆவைஙகள்	ஆகிே	ெொனறுகளின	சி்ப்புகளை	அறிதேல்

� திளை	 ெொரநதே	 ெமூக	 வொழ்க்ளக	 முள்கள்	 குறித்துத்	

பதேரிநதுபகொள்ளுதேல்

� ெஙக	 கொ�	 இ�க்கிேம்,	 அரசிேல்,	 ெமூகம்,	 ப�ொருைொதேொரம்,	

நகரமேமொக்கம்	ஆகிேவறள்	அறிதேல்
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முற�ட்ட	 இ�க்கிேஙகள்.	 இளவ	 �திபனண்	

கீழ்க்கைக்கு	நூல்கள்	கொ�த்தேொல்	பிநளதேேளவ.

எடடுத்பதேொளக	நூல்கைொவன:

(1)	நறறிளை	 	 (2)	குறுநபதேொளக

(3)	�ரி�ொ்டல்	 	 (4)	�திறறுப்�த்து

(5)	ஐஙகுறுநூறு	 (6)	கலித்பதேொளக

(7)	அகநொனூறு			 (8)	பு்நொனூறு

�த்துப்�ொடடு	நூல்கைொவன:

(1)	 திருமுருகொறறுப்�ள்ட

(2)	 ப�ொருநரொறறுப்�ள்ட

(3)	 ப�ரும்�ொைொறறுப்�ள்ட

(4)	 சிறு�ொைொறறுப்�ள்ட

(5)	 முல்ள�ப்	�ொடடு	

(6)	 பநடுநல்வொள்ட	

(7)	 மதுளரக்	கொஞ்சி

(8)	 குறிஞ்சிப்	�ொடடு	

(9)	 �டடினப்�ொள�	

(10)	 மள��டுக்டொம்

�திபனண்	கீழ்க்கைக்கு:

	 வொழ்விேல்	 அ்பநறிகளை	 எடுத்து	

இேம்புகின்	 �திபனடடு	 நூல்கள்	 �திபனண்	

கீழ்க்கைக்கு	 எனத்	 பதேொகுக்கப்�டடுள்ைன.	

அவறறுள்	 முதேனளமேொனது	 திருவள்ளுவர	

இேறறிே	 திருக்கு்ள்.	 1330	 கு்ட�ொக்களைக்	

பகொண்்ட	திருக்கு்ள்	அ்ம்,	ப�ொருள்,	இன�ம்	எனறு	

மூனறு	�ொல்கைொகப்	�குக்கப்�டடுள்ைது.

ஐம்ப�ருஙகொப்பிேஙகள்: 
	 கொப்பிேஙகள்	 என�ளவ	 கவிளதே	

நேமுள்டே	பெய்யுள்வடிவி�ொன	நீண்்ட	இ�க்கிேப்	

�ள்டப்புகைொகும்.	அளவ:	

(1)	 சி�ப்�திகொரம்

(2)	 மணி்மகள�	

(3)	 சீவகசிநதேொமணி

(4)	 வளைேொ�தி	

(5)	 குண்்ட�்கசி	

்கல்த்வட்டுச் சொன்று்கள
	 கல்பவடடுகளைக்	 குறித்து	 �டிப்�து	

‘கல்பவடடிேல்’	 ஆகும்.	 கல்பவடடுகள்	

்�ொ�்வ	 பெப்்�டுகள்,	 நொைேஙகள்,	

்மொதிரஙகள்	 ்�ொன்வறறிலும்	 தேகவல்கள்	

ப�ொறிக்கப்�டடிருப்�ளதேத்	 பதேரிநதுபகொள்ை�ொம்.	

பமொழியின	 வரிவடிவம்	 ்தேொனறிே	 கொ�்ம	

வர�ொறறின	பதேொ்டக்க	கொ�ம்	என�ொம்.	

�மிழ் பிரொமி ்கல்த்வட்டு்கள
	 தேமிழ்நொடடில்	 முப்�துக்கும்	 ்மற�ட்ட	

இ்டஙகளில்	 தேமிழ்	 பிரொமி	 கல்பவடடுகள்	

கற�ொள்களிலும்	 குளகவொழி்டஙகளிலும்	

கொைப்�டுகின்ன.	 ெமைத்	 து்விகள்	

இக்குளககளைப்	 ப�ரும்�ொலும்	 தேமது	

வொழி்டஙகைொகக்	பகொண்டிருநதேனர.	இேறளகேொக	

அளமநதே	 மள�க்குளககளின	 விளிம்பில்,	

மளழநீர	 வழிநது	 பவளி்ேறுவதேறகொகச்	 சிறிே	

�குதிளே	 பவடடி	 பகொடுஙளக	 அல்�து	 வொரி	

்�ொனறு	 பெதுக்கியிருநதேனர.	 அதேறகுக்	 கீ்ழதேொன	

ப�ரும்�ொ�ொன	 கல்பவடடுகள்	 கொைப்�டுகின்ன.	

குளககளின	 உடபு்த்தில்	 வழுவழுப்�ொன	

�டுக்ளககளைப்	 �ொள்களி்�்ே	 பெதுக்கி	

உருவொக்கியிருநதேனர.	 உ�கிேல்	 வொழ்ளவத்	

து்நது,	 குளககளில்	 வொழ்நதே	 து்விகளுக்கு	

அரெரகளும்	 வணிகரகளும்	 இேறளகேொக	

அளமநதே	 குளககளை	 வொழி்டஙகைொக	 மொறறி	

உதேவினர.	 தேமிழ்நொடடில்	 மொஙகுைம்,	 முத்துப்�டடி,	

புகலூர,	 அரச்ெலூர,	 பகொஙகரபுளிேஙகுைம்,	

ஜம்ள�,	மதுளர	உள்ளிட்ட	��	இ்டஙகளில்	உள்ை	

குளகவொழி்டஙகளில்	தேமிழ்	பிரொமி	கல்பவடடுகளை	

இனறும்	 கொை�ொம்.	 ப�ரும்�ொ�ொன	

குளகவொழி்டஙகள்	 �ண்ள்டக்கொ�	 வணிக	

வழிகளில்	அளமநதுள்ைன.

குறிப்பு:	 �ண்ள்டே	 கல்பவடடுகள்	 சி�வறறில்	

மக்கள்	 (உள்ளுரக்கொரரகள்,	 சுறறு�ொப்	 �ேணிகள்)	

தேஙகளுள்டே	 ப�ேரகளை	 எழுதி்ேொ	 அல்�து	

பெதுக்கி்ேொ	 அவறள்	 �ொழ்�டுத்தியுள்ைளதே	

நீஙகள்	�ொரத்து	இருக்க�ொம்.	அவ்வொறு	�ொரம்�ரிேப்	

ப�ொதுச்	 பெொத்துக்களை	 அல்�து	 மற்வரகளின	

பெொத்துக்களை	 நொெம்	 பெய்வது	 'நொெ்வள�கள்'	

என	அளழக்கப்டுகி்து.

தேமிழ்	பிரொமி	கல்பவடடு	கொைப்�டும்	

குளகவொழி்டத்தில்	மளழநீர	வடிவதேறகொக	

பெதுக்கிே	�ள்ைம்	
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அரச்ெலூர	தேமிழ்	பிரொமி	கல்பவடடின	தேொள்	�டி

�ொள்ப்�டுக்ளக	,	பகொ.	புளிேஙகுைம்

அரச்ெலூரில்	உள்ை	தேமிழ்	பிரொமி	கல்பவடடு

நடு்கற்கள
	 ் � ொ ர க் கை த்திலும்	

ஆநிளர	 கவரும்	

ெண்ள்டகளிலும்	 வீரமரைம்	

அ ள ்ட ந தே வ ர க ளி ன	

நிளனவொக	 நடுகறகள்	 ந்டப்�ட்டன.	 முல்ள�	

நி�	 வொழ்க்ளகயில்	 மக்களின	 சி்ப்�ொன	

பெல்வ	 வைமொகக்	 கொல்நள்டகள்	 (ஆநிளரகள்)	

இருநதேன.	 அருகரு்க	 வொழ்நதே	 இனக்குழுவினர	

மற்	 குழுவினரின	 கொல்நள்டகளைக்	

கவரநது	 தேமதேொக்கிக்	 பகொள்வதேறகொகச்	

ெண்ள்டயிடடுள்ைனர.	 முல்ள�நி�	 மக்களின	

தேள�வன	 எதிரிகளை	 எதிரத்துப்	 ்�ொரிடடுக்	

கொல்நள்டகளைக்	 கவரநது	 வருவதுண்டு.	 இளதே	

எதிரத்து	 ்�ொரிடு�வரும்	 உண்டு.	 அப்்�ொது	

இ்நது�டும்	 வீரரகளைத்	 திேொகிகைொகப்	 ்�ொறறி	

அவரகளின	 நிளனவொக	 நடுகறகளை	 நிறுவினர. 

்�ொரக்கைக்	 கொடசிகளையும்,	 நடுகறகளைக்	

குறித்தும்,	 அவறள்	 வழி�ட்ட	 முள்களைக்	

குறித்தும்	 ெஙக	 இ�க்கிேஙகளில்	 விரிவொகக்	

குறிப்பி்டப்�டடுள்ைது.	 நடுகறகள்	 ந்டப்�டுவதேறகொன	

வழிமுள்கள்	 குறித்து	 பதேொல்கொப்பிேம்	 விரிவொக	

எடுத்துளரக்கி்து.

	 ்தேனி	 மொவட்டத்தின	 புலிமொன்கொம்ள�,	

தேொதேப்�டடி	 ஆகிே	 இ்டஙகளிலும்,	 புதுக்்கொடள்ட	

மொவட்டத்தின	 ப�ொற�ளனக்்கொடள்ட	 என்	

இ்டத்திலும்	தேமிழ்	பிரொமி	எழுத்துகள்	ப�ொறிக்கப்�ட்ட	

ெஙக	 கொ�	 நடுகறகள்	 கொைப்�டுகின்ன.	

ெஙககொ�த்ளதேச்	 ெொரநதே	 நடுகறகளில்	 உருவம்	

அல்�து	சிள�கள்	கொைப்�்டவில்ள�.

	 ெஙக	 கொ�த்திறகுப்	 பி்கும்,	 �ல்�வர	

கொ�த்திலும்	 ந்டப்�ட்ட	 நடுகறகள்	 முல்ள�	

நி�ப்�குதிகளில்	 ப�ரிதும்	 கொைப்�டுகின்ன.	

குறிப்�ொக,	திருவண்ைொமள�	மொவட்டத்தில்	பெஙகம்	

என்	ஊரிளனச்	சுறறியுள்ை	�குதிகளில்	�ரவ�ொக	

இத்தேளகே	 நடுகறகளைக்	 கொை�ொம்.	 ேொருள்டே	

நிளனவொக	 அநதே	 நடுகறகள்	 ந்டப்�ட்டன்வொ,	

அநதே	 வீரரகளின	 ப�ேரகள்	 ப�ொறிக்கப்�டடு	 வீரர	

உருவஙகளும்	பெதுக்கப்�டடுள்ைன.	

புலிமொன் க்கொம்்ப நடு்கற்கள 

்தேனி	 மொவட்டத்தின	 ளவளக	 ஆறறுப்	

�ள்ைத்தேொக்கில்	உள்ை	ஊர	 புலிமொன்கொம்ள�	

(புள்ளிமொன	 ்கொம்ள�)	 ஆகும்.	 2006ஆம்	

ஆண்டில்	 இநதே	 ஊரிலிருநது	 தேமிழ்	 பிரொமி	

கல்பவடடுகளு்டன	 கூடிே	 அரிே	 நடுகறகள்	

கண்ப்டடுக்கப்�ட்டன.	 புலிமொன்கொம்ள�யில்	

கண்ப்டடுக்கப்�ட்ட	 கல்பவடடுகளில்	 ஒனறில்	

கீழ்க்கண்்ட	பெய்தி	கொைப்�டுகி்து.

“கூ்டல்ஊர	ஆ்கொள்	ப�டு	தீேன	அநதேவன	கல்”	

	 இதேன	ப�ொருள்:	“கூ்டலூரில்	ஆநிளர	

கவரநதே்�ொது	 ந்டநதே	 பூெலில்	 பகொல்�ப்�ட்ட	

தீேன	அநதேவனின	கல்”

புலிமொன	்கொம்ள�	நடுகல்
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சுடுமண ்கொல எழுத்துப் தபொறிப்பு்கள:
	 வர�ொறறின	 பதேொ்டக்க	 கொ�த்ளதேச்	

்ெரநதே	 சுடுமண்	 க�னகளில்	 மக்களின	

ப�ேரகள்	 தேமிழ்	 பிரொமி	 எழுத்துக்கைொல்	

ப�ொறிக்கப்�டடுள்ைன.	 அரிக்க்மடு,	 அழகனகுைம்,	

பகொடுமைல்,	 கீழடி	 உள்ளிட்ட	 தேமிழ்நொடடின	 ��	

இ்டஙகளிலும்	 இத்தேளகே	 சுடுமண்	 ப�ொறிப்புகள்	

கொைப்�டுகின்ன.	 ்மலும்,	 எகிப்து	 நொடடின	

ப�்ரனி்க	(Berenike),	கு்ெர	அல்	கொதிம்	(Quseir	al	

Qadhim)	ஆகிே	இ்டஙகளிலும்,	ஓமன	நொடடின	்கொர	

்ரொரி	 (Khor	 Rori)	 என்	 இ்டத்திலும்	 தேமிழ்	 பிரொமி	

எழுத்துக்களில்	மக்களின	ப�ேர	ப�ொறித்தே	சுடுமண்	

க�ஙகளின	துண்டுகள்	கண்ப்டடுக்கப்�டடுள்ைன.	

அழகனகுைத்தில்	கிள்டத்தே	சுடுமண்	க�த்தில்	

கொைப்�டும்	கப்�ல்	உருவம்

இதேன	 மூ�ம்,	 �ண்ள்டத்	 தேமிழரகள்	 ்மறகு	

ஆசிேொவிலும்	அதேறகு	அப்�ொலும்	உள்ை	்ரொமொனிேப்	

்�ரரசுப்	 �குதிகளுக்கும்	 பெனறு	 வணிகத்தில்	

ஈடு�டடிருநதேது	 குறித்து	 அறிேமுடிகி்து.	 ஒரு	

ப�ொருள்	 தேமக்கு	 உரிளமேொனது	 என�ளதேக்	

குறிப்�தேறகொக்வ	அதேனமீது	மக்கள்	தேம்	ப�ேரகளைப்	

ப�ொறித்து	 ளவத்தேனர.	 சுடுமண்	 க�னகளில்	

கொைப்�டும்	 ப�ரும்�ொ�ொன	 ப�ேரகள்	 தேமிழிலும்,	

சி�	 ப�ேரகள்	 பிரொகிருதே	 பமொழியிலும்	 உள்ைன.	

கப்�ல்களில்	 அல்�து	 வண்டிகளில்	 ப�ொருள்களை	

எடுத்துச்	 பெல்லும்்�ொது	 இவறள்	 அள்டேொைம்	

கொண்�தேறகும்	தேஙகைது	ப�ேரகளை	எழுதினர.

பிரொகிருதேம்	 பமௌரிேர	 கொ�த்தில்	 வ்டஇநதிேொவில்	

ப�ொதுமக்கைொல்	்�ெப்�ட்ட	பமொழி.

த�ொல்லியல் அ்கழொயவுக ்களங்கள
பதேொல்லிேல்	அகழொய்வுப்	(excavation)	�ணி	என�து	

�ண்ள்டக்கொ�	ெமூகத்தின	வொழ்க்ளக	முள்களை	

அறிநதுபகொள்ளும்	 ்நொக்கில்	 முள்ப்�டி	 ஓர	

இ்டத்ளதே	 அகழ்நது,	 ெொனறுகைொகக்	 கிள்டத்தே	

ப�ொருள்களை	முள்ேொகத்	திரடடி	ஆரொய்வதேொகும்.

	 வ ர � ொ ற றி ன	

பதேொ்டக்க	 கொ�த்ளதேச்	

்ெரநதே	 இ்டஙகளில்	

் ம ற ப க ொ ள்ை ப் � ட ்ட	

அ க ழ ொ ய் வு க ளி ன	

வழிேொகச்	 ெஙக	 கொ�	

மக்களின	 வொழ்க்ளக	

முள்	குறித்தே	ெொனறுகள்	

கி ள ்ட த் து ள் ை ன .	

தே மி ழ் ந ொ ட டி ல்	

அ ரி க் க ் ம டு ,	

அழகனகுைம்,	 கீழடி,	 பகொடுமைல்,	 உள்யூர,	

கரூர,	கொஞ்சிபுரம்,	கொவிரிப்பூம்�டடிைம்,	பகொறளக,	

வெவெமுத்திரம்	ஆகிே	இ்டஙகளிலும்,	்கரைத்தின	

�ட்டைம்	 என்	 இ்டத்திலும்	 ்மறபகொள்ைப்�ட்ட	

அகழொய்வுகளிலிருநது	 ெஙக	 கொ�	 மக்களின	

வொழ்க்ளக	 முள்க்கொன	 ��வளகேொன	

பதேொல்லிேல்	ெொனறுகள்	கிடடியுள்ைன.	

	 புதுச்்ெரிக்கு	 அருகில்	 உள்ை	

அரிக்க்மடு	 என்	 இ்டம்	 இநதிேத்	 பதேொல்லிேல்	

ஆய்வுத்துள்யினர	அகழொய்வு	பெய்தே	ெஙக	கொ�த்	

துள்முகப்�டடிைம்	ஆகும்.	பிரிட்டளனச்	்ெரநதே	

ெர	 இரொ�ரட	 எரிக்	 மொடடிமர	 வீ�ர,	 பிரொனளெச்	

்ெரநதே	 ்ஜ.எம்.	 கெொல்,	 நம்	 நொடடின	 ஏ.	 ்கொஷ்,	

கிருஷ்ை	 ்தேவொ	ஆகிே	 பதேொல்லிேல்	 அறிஞரகள்	

இங்க	அகழொய்வுப்	�ணிகளை	்மறபகொண்்டனர.	

ெரக்குக்	 கி்டஙகு,	 பதேொடடிகள்,	 உள்கிைறுகள்,	

பதேரு	 ஆகிேவறள்	 உள்ை்டக்கிே	 திட்டமிடடு	

உருவொக்கப்�ட்ட	 நகரம்	 அங்க	 இருநதேளமளே	

அவரகள்	கண்்டறிநது	பவளிப்�டுத்தினர.	

இநதிேத்	 பதேொல்லிேல்	 துள்	 (Archaeological	

Survey	 of	 India-ASI)	 �ழஙகொ�	 மக்கள்	 வொழ்நதே	

இ்டஙகளையும்	 கடடுமொனஙகளையும்	 நிளனவுச்	

சினனஙகளையும்	 நிருவொகம்	 பெய்யும்	 அளமப்பு	

இநதிேத்	 பதேொல்லிேல்	துள்	ஆகும்.	இது	மத்திே	

அரசின	 கடடுப்�ொடடின	 கீழ்	 இேஙகுகி்து.	

தேமிழக	 அரசின	 கீழ்	 தேமிழ்நொடு	 பதேொல்லிேல்	

துள்	 இேஙகுகி்து.	 இநதிேொவில்	 உள்ை	

பதேொல்லிேல்	 ப�ொருடகளைப்	 �ொதுகொப்�தேறகு	

இநதிேப்	 புளதேேல்	 ெட்டம்	 (1878),	 �ழஙகொ�ப்	

ப�ொருடகள்	 மறறும்	 கள�க்	 கருவூ�ஙகள்	 ெட்டம்	

(1972),	 �ழளமேவொய்நதே	 நிளனவுச்சினனஙகள்,	

பதேொல்லிேல்	 ஆய்வுக்	 கைஙகள்	 மறறும்	

எஞ்சிேப்	 ப�ொருடகள்	 ெட்டம்	 (1958)	 ஆகிேளவ	

வகுக்கப்�டடுள்ைன.

அரிக்க்மடடில்	

கண்்டறிேப்�ட்ட	

உள்கிைறு
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403.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

பணபொட்டுப் தபொருள்கள
	 பெஙகற	 கடடுமொனஙகள்,	 மணிகள்,	

ெஙகு	 வளைேல்கள்,	 அணி	 புள்டப்பு	 மணிகள்	

(cameo),	 பெதுக்கு	 ்வள�ப்�ொடுகள்	 பகொண்்ட	

ப�ொருள்கள்	 (intaglio)	 ்�ொன்வறள்த்	

பதேொல்லிே�ொைரகள்,	 அகழொய்வு	 ்மறபகொண்்ட	

இ்டஙகளில்	கண்்டறிநதேனர.	தேமிழ்	பிரொமி	எழுத்துகள்	

பகொண்்ட	 சுடுமண்	 �ொண்்ட	 ஓடுகளும்,	 ��	 வளக	

நொைேஙகளும்	 அங்க	 கிள்டத்துள்ைன.	 இத்	

பதேொல்ப�ொருள்கள்,	அக்கொ�த்தில்	வொழ்நதே	மக்களின	

வொழ்க்ளக	 முள்கள்,	 கள�கள்,	 ளகவிளனத்	

தி்ன,	 பதேொழி�கஙகள்	 ஆகிேளவ	 குறித்து	

அறிநதுபகொள்ை	உதேவுகின்ன.

அணி	புள்டப்புமணிகள் (Cameo)	

என�ளவ,	 விள�யுேரநதே	

நவமணிகளின	 ்மறபு்த்தில்	

்வள�ப்�ொடு	மிக்க	உருவஙகள்	

பெதுக்கப்�ட்டளவேொகும்.	

பெதுக்கு	 ்வள�ப்�ொடுள்டே	

ப�ொருள்களில்	 (Intaglio)	

உருவஙகள்	உடகுழிவொகச்	பெதுக்கப்�டடிருக்கும்.

நொணயங்கள 
	 முதேனமுதே�ொக,	 ெஙக	 கொ�த்தில்தேொன	

பெ�ொவணிக்குரிே	 ப�ொருைொக	 நொைேஙகள்	

புழக்கத்திறகு	 வநதேன.	 ்ெர,	 ்ெொழ,	 �ொண்டிே	

அரெரகளின	நொைேஙகள்,	முத்திளர	ப�ொறிக்கப்�ட்ட	

நொைேஙகள்,	் ரொமொனிே	நொைேஙகள்	ஆகிேளவ	

ெஙக	 கொ�ம்	 குறித்து	 அறிநதுபகொள்ை	 உதேவும்	

மறப்ொரு	 வளகேொன	 ெொன்ொகும்.	 பகொடுமைல்,	

்�ொடிநொேக்கனூர	 ஆகிே	 ஊரகளில்	 முத்திளர	

ப�ொறித்தே	நொைேஙகள்	கிள்டத்துள்ைன.

புதுக்்கொடள்டயில்	கிள்டத்தே	

்ரொமொனிே	நொைேஙகள்

்ரொமொனிே	 நொைேஙகள்	 பதேனனிநதிேொவில்	

்கொேம்புத்தூர	 மண்்ட�த்தில்	 பெறிநது	

கொைப்�டுகின்ன.	 அழகனகுைம்,	 கரூர,	 மதுளர	

ஆகிே	 இ்டஙகளிலும்	 அளவ	 கிள்டத்துள்ைன.	

சி�	 ெமேம்	 மதிப்புேர	 பெல்வமொகவும்	 (Treasure)	

நொைேஙகள்	�ொதுகொக்கப்�ட்டன.

முத்திளர	ப�ொறிக்கப்�ட்ட	நொைேஙகள்

	 கடடி	வடிவி�ொன	 (ingots)	 தேஙகம்,	 பவள்ளி	

்�ொன்	 மதிப்புமிக்க	 உ்�ொகஙகள்	 புல்லிேன	

(bullion)	எனறு	அளழக்கப்�டுகி்து.

	 பதேொ்டக்க	கொ�த்தில்	இநதிேொவில்	முத்திளர	

ப�ொறித்தே	 நொைேஙக்ை	 �ேன�டுத்தேப்�ட்டன.	

ப�ரும்�ொலும்	 பவள்ளியில்	 பெய்ேப்�ட்ட	 அவறறில்	

எண்ைற்	 குறியீடுகள்	 முத்திளரகைொகப்	

ப�ொறிக்கப்�டடிருக்கின்ன.

�மிழ் அல்லொ� பிற தமொழிச் சொன்று்களும் 
த்வளிநொட்டினரின் குறிப்பு்களும்
	 தேமிழ்	 அல்�ொதே	 பி்	 பமொழிச்	 ெொனறுகளும்	

பதேொ்டக்க	 கொ�த்	 தேமிழ்ச்	 ெமூகம்	 குறித்தே	 அரிே	

தேகவல்களைத்	 தேருகின்ன.	 �ண்ள்டத்	 தேமிழ்ச்	

ெமூகம்	 உ�பகஙகிலும்	 விரிநதே	 பதேொ்டரபுகளைக்	

பகொண்டிருநதேளதேத்	 தேமிழ்	 அல்�ொதே	 ெொனறுகள்	

மிகவும்	பதேளிவொக	பவளிப்�டுத்துகின்ன.

அரத்� சொஸ்திரம்

	 பமௌரிேர	 கொ�த்தில்	 வொழ்நதே	 பகௌடில்ேர	

என்	ெொைக்கிேர	இேறறிே	அரத்தே	ெொஸ்திரம்	என்	

நூல்	 ப�ொருைொதேொரம்	 குறித்தும்	 ஆடசிமுள்ளம	

குறித்தும்	 எடுத்துளரக்கி்து.	 ‘�ொண்டிே	 கொவொ்டகொ’	

என்	அநநூலின	குறிப்பு	�ொண்டிே	நொடடில்	கிள்டத்தே	

முத்துக்கள்,	 க்டறப�ொருள்களைக்	 குறிப்�தேொக	

இருக்க�ொம்.	

ம்கொ்வம்சம்

	 இ�ஙளகயின	 புத்தே	 ெமே	 வர�ொறள்க்	

கூறும்	 மகொவம்ெம்	 என்	 நூல்	 �ொலி	 பமொழியில்	

எழுதேப்�ட்டது.	பதேனனிநதிேொவிலும்	தேமிழ்நொடடிலும்	

இருநதே	வணிகரகள்	குறித்தும்	குதிளர	வணிகரகள்	

குறித்தும்	இநநூல்	குறிப்பிடுகி்து.	

முக்கிேமொன	 வர�ொறறு	 நிகழ்வுகளைக்	

கொ�வரிளெயில்	 விவரிக்கும்	 குறிப்பு	 வர�ொறறுக்	

குறிப்பு	(chronicle)	எனப்�டும்.

பெதுக்கு்வள�ப்�ொடுகள்

	பகொண்்ட	அணிக�ன	

�ட்டைம்,	்கரைொ
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41 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

எரித்திரியன் ்கடலின் தபரிப்ளஸ் (Periplus of 
Erythrean Sea)
	 எரித்திரிேன	 க்டலின	 ப�ரிப்ைஸ்	 என�து	

�ண்ள்டே	கி்ரக்க	நூ�ொகும்.	இநநூலின	ஆசிரிேர	

ேொபரனறு	 பதேரிேவில்ள�.	 ப�ரிப்ைஸ்	 என்ொல்	

க்டல்	 வழிகொடடி	 எனறு	 ப�ொருள்.	 மொலுமிகள்	

இவ்வழிகொடடிகளைக்	 க்டற�ேைத்திறகுப்	

�ேன�டுத்தினர.	 பெஙக்டள�ச்	 சுறறியுள்ை	

க்டற�ரப்்�	 எரித்திரிேன	 க்டல்	 ஆகும்.	 முசிறி,	

பதேொண்டி,	 குமரி,	 பகொறளக	 ஆகிே	 ெஙககொ�த்	

துள்முகப்�டடிைஙகள்	குறித்தும்	 ்ெர,	 �ொண்டிே	

அரெரகள்	 குறித்தும்	 இநதே	 நூலில்	 குறிப்புகள்	

உள்ைன.

பிளினியின் ‘இயற்்க ்வரலொறு’

	 ்ரொமொனிேரொன	 மூத்தே	 பிளினி	 என�வர	

‘இேறளக	 வர�ொறு’	 என்	 நூள�	 எழுதினொர.	

�த்தீன	 பமொழியில்	 எழுதேப்�ட்ட	 இநநூல்,	

்ரொமொனிேப்	் �ரரசின	இேறளக	வைஙகள்	குறித்து	

விவரிக்கி்து.	 இநதிேொவு்டன	 நள்டப�ற்	 மிைகு	

வணிகம்	குறித்துக்	குறிப்பிடும்	 பிளினி,	வ்டகிழக்கு	

ஆப்பிரிக்கொவில்	 அருகில்	 உள்ை	 ஓெலிஸ்	 (Ocealis)	

துள்முகத்திலிருநது	�ருவக்	கொறறு	(பதேன்மறகுப்	

�ருவக்கொறறு)	ெரிேொக	வீசினொல்	நொற�து	நொள்களில்	

இநதிேொளவ	அள்டநதுவி்ட�ொம்	எனறு	கூறியுள்ைொர.	

்கரைக்	 க்டறகளரயில்	 இருநதே	 �க்கொ்ர	 (Bacare)	

துள்முகத்ளதேத்	தேமது	கடடுப்�ொடடில்	ளவத்திருநதே	

மதுளரளே	ஆண்்ட	�ொண்டிே	மனனரகள்	குறித்தும்	

அவர	 குறிப்பிடடுள்ைொர.	 �க்கொ்ர	 துள்முகத்தின	

தேறகொ�ப்	 ப�ேர	 எனனபவனறு	 பதேரிேவில்ள�.	

இநதிேொவு்டன	நள்டப�ற்	மிைகு	வணிகத்தினொல்	

்ரொமொனிே	 நொடடுச்	 பெல்வம்	 களரநதேது	 குறித்துப்	

பிளினி	ஆதேஙகப்�டுகி்ொர.	இதேன	மூ�ம்	மிைகுக்கு	

இருநதே	 மதிப்ள�யும்,	 ப�ருமைவிறகு	 மிைகு	

தேமிழகத்தில்	 இருநது	 ஏறறுமதிேொனளதேயும்	

அறிேமுடிகி்து.

�ொலமியின் புவியியல்

	 இரண்்டொம்	 நூற்ொண்டில்	 நி�விே	

்ரொமொனிேப்	 ்�ரரசின	 புவியிேல்	 அளமப்பு	

விவரஙகள்,	 நி�ப்�்டம்	 ஆகிேவறள்க்	 பகொண்்ட	

ஆவை்ம	தேொ�மியின	புவியிேல்	என்	நூ�ொகும்.	

இதில்	 கொவிரிப்பூம்�டடிைம்	 (Khaberis	 Emporium),	

பகொறளக	 (Korkoi),	 கனனிேொகுமரி	 (Komaria),	

முசிறி	 (Muziris)	 ஆகிே	 துள்முகப்�டடிைஙகள்	

குறிப்பி்டப்�டடுள்ைன.

பியூட்டிஙக்கரியன் அட்ட்வ்ண (Peutingerian Table)

பியூடடிங்கரிேன	நி�ப்�்டம்

	 பியூடடிங்கரிேன	 அட்டவளை	 என�து	

்ரொமொனிேப்	 ்�ரரசின	 ெொள�கள்	 குறித்தே	

விைக்கமொன	 நி�ப்�்டம்	 ஆகும்.	 இதில்	 �ண்ள்டே	

தேமிழகமும்	 முசிறி	 துள்முகமும்	 ்மலும்	 ��	

இ்டஙகளும்	குறிக்கப்�டடுள்ைன.

குறிப்பு:	 இஙகு	 இ�ஙளகத்	 தீவு	 Taprobane	

எனவும்,	 முசிறி	 துள்முகம்	 முசிறிஸ்	 எனவும்	

குறிக்கப்�டடுள்ைது,

வியன்னொ பொப்பிரஸ்
	 விேனனொ	 பொப்பிரஸ்	 என�து	 இரண்்டொம்	

நூற்ொண்ள்டச்	 ்ெரநதே	 கி்ரக்க	 ஆவைமொகும்.	

இதில்	 முசிறியில்	 நள்டப�ற்	 வணிகம்	

பதேொ்டர�ொன	 குறிப்பு	 உள்ைது.	 தேற்�ொது	 இநதே	

ஆவைம்	 ஆஸ்திரிேொ	 நொடடின	 தேள�நகரொன	

விேனனொவில்,	 ஆஸ்திரிே	 ்தேசிே	 நூ�கத்து்டன	

இளைக்கப்�டடுள்ை	�ொப்பிரஸ்	அருஙகொடசிேகத்தில்	

உள்ைது.	 இது	 வணிகரகளுக்கு	 இள்ட்ேேொன	

எழுத்துப்பூரவமொன	 ஓர	 உ்டன�டிக்ளக	 ஆகும்.	

பஹரமொ்�ொ்�ொன	 (Hermapollon)	 என்	

ப�ேருள்டே	 கப்�ல்,	 ்ரொமொனிே	 நொடடிறகு	

ஏறறுமதிேொன	 மிைகு,	 தேநதேம்	 ்�ொன்	

ெரக்குகள்	 குறித்தே	 �டடிேல்	 இநதே	 ஆவைத்தில்	

கொைப்�டுகின்ன.

�ொப்பிரஸ்	 என�து	 �ண்ள்டே	 எகிப்தில்	 �ொப்பிரஸ்	

என்	 நொைலிலிருநது	 தேேொரிக்கப்�ட்ட	 தேொள்	

ஆகும்.	 அக்கொ�த்தில்	 எழுதுவதேறகு	 இளதேத்தேொன	

�ேன�டுத்தினர.	

 சங்க ்கொலம்3.2

	 ெஙக	கொ�ம்	அல்�து	வர�ொறறுத்	பதேொ்டக்க	

கொ�ம்	 பதேனனிநதிே	 வர�ொறறின	 சி்ப்புமிக்க	

கொ�மொகும்.	 இ�க்கிேஙகள்,	 தேமிழ்	 பிரொமி	

கல்பவடடுகள்	 உள்ளிட்ட	 எழுத்துப்பூரவமொன	

ெொனறுகள்	 கிள்டத்துள்ைதேொல்	 ெஙக	 கொ�ம்,	

வர�ொறறுக்கு	 முநளதேே	 கொ�த்தில்	 இருநது	
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423.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

மொறு�டடுச்	 சி்ப்பு்டன	 விைஙகுகி்து.	 ெஙக	

இ�க்கிேத்	 பதேொகுப்பு,	 அக்கொ�	 மக்களின	

வொழ்க்ளகமுள்	குறித்தும்	ெமூக	அளமப்பு	குறித்தும்	

அறிே	உதேவுகின்து.	

்கொலமு்ற்ம
	 ெஙக	 கொ�த்ளதே	 கொ�வளரேள்	

பெய்வதில்	 அறிஞரகளுக்கு	 இள்ட்ே	 கருத்து	

்வறு�ொடுகள்	 உள்ைன.	 ெஙக	 கொ�	 இ�க்கிேம்	

கி.மு.	 	 (ப�ொ.ஆ.மு.).	 மூன்ொம்	 நூற்ொண்டிறகும்,	

ப�ொ.ஆ.	 மூன்ொம்	 நூற்ொண்டிறகும்	 இள்டப்�ட்ட	

கொ�த்ளதேச்	 ்ெரநதேளவேொகப்	 ப�ருவொரிேொன	

அறிஞரகளின	 கருத்துக்களின	 அடிப்�ள்டயில்	

தீரமொனிக்கப்�டடுள்ைது.	 அகசொ்கரு்டய 
்கல்த்வட்டு்களில்	கொைப்�டும்	்ெர,	்ெொழ,	�ொண்டிே	

மனனரகள்	 குறித்தே	 தேகவல்களும்,	 தேமிழ்	 பிரொமி	

கல்பவடடுகளும்,	கி்ரக்க,	்ரொமொனிே	குறிப்புகளும்	

இக்கொ�வரம்ள�	 உறுதிப்�டுத்துகின்ன.	 ெஙகச்	

பெய்யுள்கள்	 வர�ொறறின	 பதேொ்டக்க	 கொ�த்தில்	

இேற்ப்�ட்டளவ	 எனவும்,	 பினன்ர	 அளவ	

பதேொளக	 நூல்கைொகத்	 பதேொகுப்�ட்டன	 எனவும்	

கருதேப்�டுகி்து.

அ்ெொகரின	 கல்பவடடுகளில்	 �ேன�டுத்திே	 பிரொமி 

வரிவடிவத்திறகு	அ்ெொகன	பிரொமி	எனறு	ப�ேர.

தி்ண
	 தேமிழின	 பதேொனளமேொன	 இ�க்கை	

நூ�ொன	பதேொல்கொப்பிேத்தில்	திளை	என்	கருத்து	

விவரிக்கப்�டடுள்ைது.	 திளை	 என�து	 குறிப்பிட்ட	

இேறளக	 நி�வளமப்ள�யும்,	 அதேன	 வொழ்விேல்	

முள்களையும்	 குறிப்�தேொகும்.	 ெஙகச்	 பெய்யுள்கள்	

திளை	அடிப்�ள்டயி்�்ே	பதேொகுக்கப்�டடுள்ைன.	

மனிதே	 வொழ்க்ளகளேயும்,	 இேறளக்ேொடு	

மனிதேரகள்	 பகொண்டிருநதே	 பநருக்கமொன	

உ்ளவயும்	அளவ	�்டம்	பிடித்துக்	கொடடுகின்ன.

	 ெஙக	 கொ�ச்	 பெய்யுள்களை	 ப�ொருண்ளம	

அடிப்�ள்டயில்	ப�ொதுவொக	அகத்திளைப்	�ொ்டல்கள்	

எனறும்	 பு்த்திளைப்	 �ொ்டல்கள்	 எனறும்	 இரு	

ப�ரும்	 பிரிவுகைொகப்	 பிரிக்க�ொம்.	 அகத்திளை	

என�து	 கொதேல்	 வொழ்ளவயும்	 குடும்�	 வொழ்ளவயும்	

குறிக்கும்.	 பு்த்திளை	 என�து	 வொழ்வின	 பி்	

அம்ெஙகளையும்	 குறிப்�ொக,	 ்�ொர,	 வீரம்	 முதேலிே	

ப�ொருள்களைப்	்�சுகி்து.

ஐநதிளை:	ஐநது	திளைகள்	அல்�து	ஐநது	வளக	

நி�ப்�குதிகள்

	 ஐநதிளை	 என�து	 தேமிழ்நொடடின	 ஐநது	

வளகேொன	 நி�ப்�குதிகளைக்	 குறிக்கும்.	 இநதே	

ஐநது	 வளக	 நி�ஙகளும்	 தேனித்தே	 �ண்புகள்	

பகொண்்டளவ.	 ஒவ்பவொரு	 திளைக்கும்	 தேனி்ே	

க்டவுள்,	 பதேொழில்,	 மக்கள்,	 �ண்�ொடு	 ்�ொன்ளவ	

உண்டு.	 இநதே	 வளகப்�ொடு	 ஐவளக	 நி�ஙகளில்	

வொழ்நதே	 மக்களின	 உண்ளமேொன	 வொழ்க்ளகச்	

சூழள�ப்	 பிரதி�லிப்�ளதே	 அறிஞரகள்	 ��ர	

விைக்கியுள்ைனர.

ஐ்வ்்க நிலங்கள குறிஞ்சி, முல்்ல, மரு�ம், 
தநய�ல், பொ்ல ஆகும்.
�  மள�யும்	மள�ச்	ெொரநதே	�குதிகளும்	குறிஞ்சி
� 	கொடும்	கொடு	ெொரநதே	�குதிகளும்	முல்்ல 

� வேலும்	 வேல்பவளி	 ெொரநதே	 �குதிகளும்	

மரு�ம்
� 	க்டலும்	க்டல்	ெொரநதே	�குதிகளும்	தநய�ல்
� வ்ண்்ட	நி�ப்�குதி	பொ்ல

 சங்க ்கொல அரசியல்: பண்டய 
�மிழ்க அரசியல் நி்ல

3.3

	 ெஙக	 கொ�த்திறகொன	 அடித்தேைம்	 இரும்புக்	

கொ�த்தில்	 ்வர	 பகொண்்டது.	 இரும்புக்	 கொ�த்தில்	

மக்கள்	குழுக்கைொக	வொழ்நது	வநதேனர.	தேள�வரகள்	

அநநி�ப்�குதிகளைத்	 தேமது	 ஆளுளகக்குக்கீழ்	

பகொண்டு	 வநதேனர.	 இவ்வொறு	 உருவொன	

தேள�வரகளில்	 இருந்தே	 வர�ொறறின	 பதேொ்டக்கக்	

கொ�த்தில்	்வநதேரகள்	்தேொனறினொரகள்.	்வளிரகள்	

என்�ொர	ெஙக	கொ�த்தின	குறுநி�மனனரகள்	ஆவர.

	 பமௌரிேப்	 ்�ரரெர	 அ்ெொகர	

கலிஙகத்ளதேயும்	 (ஒடிெொ	 )	ஆநதிரம்,	கரநொ்டகத்தின	

சி�	�குதிகளையும்	�ள்டபேடுத்து	பவன்ொர.

மூக்வந்�ர

	 ெஙக	 கொ�	 ஆடசிேொைரகளில்	 ்ெர,	 ்ெொழ,	

�ொண்டிேர	என்	மூ்வநதேரக்ை	முனனிள�யில்	

இருநதேனர.	 அக்கொ�த்ளதேே	 ப�ரு	 நகரஙகளும்	

துள்முகப்�டடிைஙகளும்	 மூ்வநதேரின	

ஆளுளகக்குக்	கீ்ழ்ே	இருநதேன.

கசரர
	 அ்ெொகரின	 கல்பவடடுகளில்	

்கரைபுத்திரரகள்	 எனறு	 குறிக்கப்�டடுள்ை	 ்ெரர	

தேறகொ�த்துக்	 ்கரைத்ளதேயும்,	 தேமிழ்நொடடின	

்மறகுப்	 �குதிளேயும்	 ஆடசிபுரிநதேனர.	

அவரகைது	 தேள�நகரொக	 வஞ்சியும்,	

துள்முகப்�டடிைஙகைொக	முசிறியும்	பதேொண்டியும்	

இருநதேன.	 தேமிழ்நொடடில்	 தேற்�ொதுள்ை	 கரூர	

தேொன	 வஞ்சி	 எனறு	 சி�ரும்,	 ்கரைத்தில்	 உள்ை	
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43 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

திருவஞ்ளெக்கைம்தேொன	 வஞ்சி	 எனறு	 ்வறு	

சி�ரும்	 கூறுகின்னர.	 ெஙக	 இ�க்கிேமொன	

�திறறுப்�த்து	 ்ெர	 அரெரகள்	 குறித்தும்	

அவரகளுள்டே	நொடடின	எல்ள�களைக்	குறித்தும்	

்�சுகி்து.	்ெரரகள்	�னம்பூ	மொள�	அணிநதேனர.	

கரூளர	 அடுத்தே	 புகளூரில்	 கண்ப்டடுக்கப்�ட்ட	

கல்பவடடுகள்	 ்ெர	 மனனரகளின	 மூனறு	

தேள�முள்களைக்	 குறிப்பிடுகி்து.	 மனனரகள்	

பவளியிட்ட	நொைேஙகள்	கரூரில்	கிள்டத்துள்ைன.

ஒருபு்த்தில்	ேொளனயும்	

மறுபு்த்தில்	அஙகுெமும்,	வில்லும்	

அம்பும்	ப�ொறித்தே	்ெரர	நொைேம்

	 சி�ப்�திகொரத்தின	 �ொடடுள்டத்	

தேள�விேொன	 கண்ைகிக்குக்	 ்கொயில்	 எழுப்பிே	

்ெரன	 பெஙகுடடுவன	 குறித்து	 சி�ப்�திகொரம்	

விரிவொகக்	கூறுகி்து.	 சி�ப்�திகொரத்ளதே	இேறறிே	

இைங்கொவடிகள்	 ்ெரன	 பெஙகுடடுவனின	

தேம்பி	 என�து	 மரபு.	 வில்லும்	 அம்பும்	 ்ெரரகளின	

இ�ச்சிளனேொகும்.

கசொழர
	 க ொ வி ரி 

வ டி நி � ப் � கு தி ள ே யு ம்	

தே மி ழ் ந ொ ட டி ன 

வ்ட�குதிகளையும்	 ஆண்்ட	

்ெொழரகளுக்கு	 உள்யூர	

தேள�நகரொக	 இருநதேது.	

கொவிரி	 ஆறு	 வஙகக்	 க்டலில்	

க�க்கும்	 பூம்புகொர	 என்	 கொவிரிப்பூம்�டடிைம்	

அவரகளுள்டே	 துள்முகப்�டடிைமொக	

விைஙகிேது.	 கடிேலூர	 உருத்திரஙகண்ைனொர	

என்	 ெஙக	 கொ�ப்	 பு�வர	 கொவிரிப்பூம்�டடிைம்	

ெஙககொ�த்து	இ்டஙகள்
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443.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

குறித்துப்	 �டடினப்�ொள�	 என்	 பநடிே	 �ொ்டள�	

இேறறியுள்ைொர.	 கொவிரிப்பூம்�டடிைத்தில்	 ந்டநதே	

வணிகத்ளதேச்	 சி�ப்�திகொரம்	 குறிப்பிடுகி்து.

்ெொழ	 மனனரகளில்	 தேள�சி்நதேவரொகப்	

்�ொற்ப்�டும்	 கரிகொல்	 ்ெொழன,	 கொவிரி	 ஆறறின	

நீரப்ப�ருக்கத்ளதே	 தி்ம்�்டப்	 �ேன�டுத்திப்	

�ொென	 வெதிகளைப்	 ப�ருக்கிப்	 ப�ரும்	

நி�ப்�ரப்பில்	 விவெொேம்	 தேளழக்க	 வளகபெய்தே	

ப�ருளமக்குரிேவர	ஆவொர.	பிறகொ�ச்	் ெொழரகளின	

ஆடசியில்	 (10	 முதேல்	 13	 ஆம்	நூற்ொண்டு	 வளர)	

உச்ெத்ளதே	 எடடிே	 �ொெனநீர	 ்ம�ொண்ளமக்குக்	

கரிகொல்்ெொழன	 ஆடசியில்தேொன	 வித்தி்டப்�ட்டது.	

�ொண்டிேளரயும்	 ்ெரளரயும்	 ஏளனே	 குறுநி�	

மனனரகளையும்	 எதிரத்துக்	 கரிகொ�ன	

்�ொரிட்டொர.	 ்ெொழரகளின	 இ�ச்சிளன	 புலி.	

அவரகள்	 ெதுரவடிவி�ொன	 பெப்பு	 நொைேஙகளை	

பவளியிட்டனர.	 அவறறின	 முகப்பில்	 புலியின	

உருவமும்	 மறுபு்த்தில்	 ேொளன	 மறறும்	 புனிதேச்	

சினனஙகளும்	கொைப்�டுகின்ன.

பொணடியர

மீன	சினனம்	ப�ொறிக்கப்�ட்ட	ெஙக	கொ�	

�ொண்டிேர	நொைேஙகள்

	 �ொண்டிேரகள்	 குறித்தும்	 அ்ெொகரது	

கல்பவடடுகளில்	குறிப்புகள்	உள்ைன.	மதுளரளேத்	

தேள�நகரொகக்	 பகொண்டு	 பதேனதேமிழகத்ளதே	

அவரகள்	ஆண்்டனர.	 தேமிழ்ச்	 ெஙகஙகளை	நிறுவி	

ஆதேரவு	அளித்தேவரகள்	எனறு	தேமிழ்	இ�க்கிேஙகள்	

�ொண்டிே	 அரெரகளைப்	 ்�ொறறுகின்ன.	

மொஙகுைத்தில்	 கண்்டறிேப்�ட்ட	 தேமிழ்	 பிரொமி	

கல்பவடடுகள்	 �ொண்டிேன	 பநடுஞ்பெழிேளனக்	

குறிப்பிடுகின்து.	 பநடி்ேொன,	 மு்டத்திருமொ்ன,	

�ல்ேொகெொள�	 முதுகுடுமிப்	 ப�ருவழுதி	

ஆகி்ேொர	 குறிப்பி்டத்தேக்க	 �ொண்டிே	 மனனரகள்.	

�ொண்டிேரகளின	இ�ச்சிளன	மீன	ஆகும்.

க்வளிர/ குடித்�்ல்ம
	 தேமிழகத்ளதே	ஆடசிபுரிநதே	மூ்வநதேரகளைத்	

தேவிரப்	 ��	 குறுநி�	 மனனரகளும்	 சிறிே	

�குதிகளில்	குடித்தேள�ளம	ஏறறிருநதேனர.	குறுநி�	

மனனரகள்	 ்வளிர	 எனறும்	 அளழக்கப்�ட்டனர.	

்வளிரில்	 கள்ட்ேழு	 வள்ைல்கைொன	 �ொரி,	 கொரி,	

ஓரி,	 நள்ளி,	 ்�கன,	 ஆய்,	 அதிேமொன	 ஆகி்ேொர	

குறிப்பி்டத்தேக்கவரகள்.	 இவரகளின	 வள்ைல்	

தேனளமளேச்	 ெஙக	 இ�க்கிேம்	 விரிவொகப்	

்�சுகின்து.	பு�வரக்ைொடு	பநருக்கமொன	பதேொ்டரபு	

பகொண்டிருநதே	 ்வளிரகளின	 பகொள்டத்தி்ம்	

இ�க்கிேஙகளில்	 ்�ொற்ப்�டுகின்து.	 ்வளிரில்	

சி�ர	 மூ்வநதேரக்ைொடு	 துளைநினறு	

அவரகளுக்கொகப்	 ்�ொர	 புரிநதேனர.	 ்வறுசி�	

்வளிரகள்	 மூ்வநதேளர	 எதிரத்தும்	

்�ொரிடடுள்ைனர.

 சங்க்கொலச் சமூ்கம்3.4
 

	 இரும்புக்	 கொ�த்ளதேச்	 ்ெரநதே	 ��	

ெமுதேொேஙகள்	�ழஙகுடிச்	ெமுதேொேஙகைொக	இருநதேன.	

சி�,	 ஒரு	 குடித்தேள�ளமயின	 கீழ்	 ஒனறு�டடு	

வொழ்நதிருநதேன.	 ெஙக	 கொ�ச்	 ெமூகம்,	 �ழஙகுடி	

கு�த்தேள�ளமச்	 ெமுதேொேத்திலிருநது	 ஒரு	

ப�ரும்�ரப்ள�	 ஆடசி	 பெய்யும்	 மனனர	

ஆடசிமுள்க்கு	மொறிக்பகொண்டிருநதேது.

சமூ்கப்பிரிவு்கள
	 ெஙக	 கொ�த்	 தேமிழ்ச்	 ெமூகத்தில்	 ெமூகப்	

பிரிவுகள்	 ்வரூன்த்	 பதேொ்டஙகின.	 �ொைர,	

�ரதேவர,	 எயினர,	 உழவர,	 கொனவர,	 ்வடடுவர,	

ம்வர	்�ொன்	குழுக்கள்	கு�ம்	அடிப்�ள்டயி�ொன	

ெமுதேொேஙகைொக	 (clan	 based	 communities)	

இருநதேனர.	 அரெரகளும்	 கு�த்தேள�வரகளும்	

உேரபிரிவினரொகக்	 கருதேப்�ட்டனர.	 அநதேைரகள்	

எனறு	 அறிேப்�ட்ட	 பூெொரிகளும்	 இருநதேனர.	

ளகவிளனத்	 பதேொழில்	 புரிநதே	 �ொளன	 பெய்்வொர,	

உ்�ொக்வள�	 பெய்்வொர	 ்�ொன்	 பிரிவினர	

ெமூகத்தில்	இருநதேனர.	வ்டஇநதிேொவில்	கொைப்�ட்ட	

ெொதி	 அளமப்பு	 தேமிழகத்தில்	 ்வரூன்வில்ள�.	

முகப்பில்	புலி	உருவம்,	மறுபு்த்தில்	

ேொளன	மறறும்	புனிதேச்	சினனஙகளும்	

ப�ொறிக்கப்�ட்ட	ெஙக	கொ�ச்	்ெொழர	

நொைேஙகள்
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45 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

மொ்ொக	 ஐவளக	 நி�ச்	சூழல்	 மறறும்	 பெய்பதேொழில்	

அடிப்�ள்டயில்	ெமூகக்	குழுக்கைொக்	கொைப்�ட்டனர.	 

	 ்வைொண்	வைரச்சியும்,	கொல்நள்ட	வைரப்பும்	

இேறளக	 வைஙகளையும்	 வனவி�ஙகுகளையும்	

ஓரைவுக்குப்	�ொதித்திருக்க	் வண்டும்.	் வடள்டேொடி	

வொழ்நது	 வநதே	 சி�	 பிரிவினர	 வனப்�குதியில்	

வொழக்	 கட்டொேப்�டுத்தேப்�டடிருக்க�ொம்	

அல்�து	 கொ�ப்்�ொக்கில்	 உ்டல்	 உளழப்புத்	

பதேொழி�ொைரகைொக	 மொறியிருக்க�ொம்.	 நனபெய்	

்வைொண்	 �குதிகளில்	 ்வைொண்	 வைரச்சிக்கொகச்	

சி�	 குறிப்பிட்ட	 ெமூகப்பிரிவினர	 ப�ருமைவுக்கு	

உ்டல்	உளழப்ள�த்	தேநதேனர.

தபண்கள
	 ெஙக	 இ�க்கிேஙகளில்	 தேொய்,	

தேள�வி,	 பெவிலித்தேொய்,	 ்தேொழி	 எனறு	 �ற��	

இ்டஙகளில்	 மகளிர	 குறித்தே	 பெய்திகள்	 ��வொறு	

கூ்ப்�டுகின்ன.	 �ொைர	 கு�ப்	 ப�ண்கள்,	

நொடடிே	மகளிர,	ப�ண்�ொற	பு�வரகள்,	அரெ	மகளிர	

ஆகி்ேொர	 குறித்தும்	 ஐவளக	 நி�ப்�குதிகளைச்	

ெொரநதே	 ப�ண்கள்	 குறித்தும்	 ெஙக	 இ�க்கிேஙகள்	

குறிப்பிடுகின்ன.	 பவண்ணி	 என்	 ஊளரச்	

ெொரநதே	 பவண்ணிக்குேத்திேொர	 ப�ண்�ொற	

பு�வரொகக்	 கண்்டறிேப்�டுகி்ொர.	 மகளிர	

திளைப்புனம்	 கொத்தேல்	 குறித்தும்,	 உமைர	 கு�	

மகளிர	உப்பு	விற்து	குறித்தும்	ெஙகச்	பெய்யுள்கள்	

குறிப்பிடுகின்ன.	 இதேன	 மூ�ம்	 ப�ண்கள்	

முதேல்நிள�	உற�த்தியில்	ஈடு�ட்டளதே	அறிே�ொம்.	

ப�ண்கள்	 தேஙகள்	 கைவ்ரொடு	 உயிரது்க்க	

முனவநதேளதே	 அக்கொ�	 இ�க்கிேஙகளில்	 சி�	

இ்டஙகளில்	கொை�ொம்.

 தபொருளொ�ொரம்3.5

	 திளைக்	் கொட�ொடு	விைக்குவது	் �ொ�்வ	

ெஙக	 கொ�ப்	 ப�ொருைொதேொரம்	 ��	 வளகப்�ட்டதேொக	

இருநதேது.	 ்வைொண்ளம,	 கொல்நள்டவைரப்பு,	

வணிகம்,	�ைப்�ரிமொற்ம்,	்வடள்டேொடுதேல்,	மீன	

பிடித்தேல்	 எனறு	 மக்கள்	 வொழ்நதே	 நி�ஙகளுக்கு	

ஏற்வொறு	 பதேொழில்களும்,	 அளவ	 ெொரநது	

ப�ொருைொதேொரமும்	இருநதேன.

க்வளொண்ம உறபத்தி
	 ெஙக	 கொ�	 மக்களின	 உயிரவொழ்க்ளகத்	

்தேளவகளை	 நிள்வு	 பெய்வதில்	

்வைொண்ளம்ே	 முதேலி்டத்தில்	 இருநதேது.	 பநல்,	

கரும்பு,	 சிறுதேொனிேஙகள்	 �யிரி்டப்�ட்டன.	 நனபெய்	

நி�த்திலும்	 புனபெய்	 நி�த்திலும்	 �யிரத்பதேொழில்	

நள்டப�ற்து.	 ஆறறுவடிநீரப்	 �குதிகளிலும்	 குைம்,	

ஏரி	 ்�ொன்	 நீரநிள�கைொல்	 �ொெனவெதி	 ப�ற்	

�குதிகளிலும்	 பநல்	 �யிரி்டப்�ட்டன.	 தேொனிேஙகள்	

புனபெய்	 நி�த்தில்	 �யிரி்டப்�ட்டன.	 பெநபநல்,	

பவண்பநல்,	 ஐவனபநல்	 எனப்	 ��வளகேொன	

பநல்கள்	குறித்து	இ�க்கிேஙகள்	குறிப்பிடுகின்ன.	

ஆதிச்ெநல்லூரிலும்,	 ப�ொருநதேல்	 என்	 இ்டத்திலும்	

்மறபகொண்்ட	 அகழொய்வுகளில்	 தேொழிகளு்டன	

பநல்லும்	 கிள்டத்துள்ைது.	 வனப்�குதிகளில்,	

இ்டம்விடடு	 இ்டம்	 மொறி	 ெொகு�டி	 பெய்யும்	 முள்	

புனம்	எனப்�ட்டது.	

கொல்நள்ட	வைரப்பு:	�சு,	எருளம,	கொளை	உள்ளிட்ட	

மொடுகள்,	பவள்ைொடு,	பெம்மறி	ஆடுகளை	வைரத்தேல்	

மூ�ம்	 மக்கள்	 தேஙகள்	 வொழ்வொதேொரத்ளதேப்	

ப�ருக்கினர.

சங்க ்கொல ்்கவி்ன மறறும் த�ொழிற கூடங்கள
	 ளகவிளனத்	 தேேொரிப்புகளும்,	

மிக	 நுண்ணிே	 ்வள�ப்�ொடுள்டே	

பதேொல்ப�ொருள்களும்	 நகரவொழ்வின	 முக்கிேமொன	

அள்டேொைஙகைொகும்.	 ெஙக	 கொ�த்தில்	 �ல்்வறு	

ப�ொருள்களைத்	 தேேொரிக்கும்	 நிபுைத்துவம்	 ப�ற்	

பதேொழி�ொைரகள்	 இருநதேனர.	 ப�ொருள்	 உற�த்தி	

பெய்யும்	அளமப்புகள்	பதேொழிற	கூ்டஙகள்	ஆகும்

மட்்கலன்்கள தசய�ல்

	 மடக�னகளைச்	 பெய்வது	 �ரவ�ொக	

எல்�ொ	 இ்டஙகளிலும்	 கொைப்�ட்டது.	 மக்களின	

அன்ொ்ட	 வொழ்வுக்குப்	 ��விதேமொன	 மடக�னகள்	

�ல்்வறு	மடக�னகள்,	ப�ொருநதேல்

�ை�ைப்�ொன	வண்ைப்பூச்சுள்டே,	அள�்�ொல்	

தீட்டப்�ட்ட	மடக�ன
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463.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

’க�ம்	 பெய்்கொ'	 என	 அளழக்கப்�ட்டவரகைொல்	

உற�த்தி	 பெய்ேப்�ட்டன.	 கரிேநி்த்தேளவ,	

பெநநி்	 வண்ைம்	 பூசிே	 பவள்ளைக்	 ்கொடுகள்	

வளரேப்�ட்டளவ	(Russet-coated),	கருப்பு-சிவப்பு	

நி்த்தேளவ	 எனறு	 ��விதேமொன	 மடக�ஙகள்	

தேேொரிக்கப்�ட்டன.

இரும்பு உருககுத் த�ொழில்
	 இரும்ள�க்	பகொண்டு	கருவிகள்	பெய்வதும்	

முக்கிேமொன	 பதேொழி�ொக	 இருநதிருக்கி்து.	

�ல்்வறு	 இ்டஙகளில்	 இரும்ள�	 உருக்கும்	

உள�களும்	 இருநதேன.	 அகழொய்வு	 ்மறபகொண்்ட	

��	 இ்டஙகளில்	 பகொல்லுள�கள்,	 உருக்கு	

உள�கள்	 ஆகிேன	 இருநதே	 தே்டேஙகள்	

கண்்டறிேப்�டடுள்ைன.	 பகொடுமைலிலும்,	

குடடூரிலும்	இரும்பு	உருக்கு	உள�கள்	அகழொய்வில்	

பவளிப்�டடுள்ைன.	இரும்பில்	கருவிகள்	பெய்்தேொர	

குறித்து	 ெஙக	இ�க்கிேத்தில்	குறிப்புகள்	உள்ைன.	

உழுகருவிகளும்,	 வொள்,	 ஈடடி,	 கத்தி	 ்�ொன்	

�ள்டக்கருவிகளும்	தேேொரிக்கப்�ட்டன.

புதுச்்ெரியில்	கிள்டத்தே	இரும்பு	வொள்கள்

்கல்லில் தசய� அணி்கலன்்கள

	 ெஙக	 கொ�த்து	 மக்கள்	 ��விதேமொன	

அணிக�னகளை	அணிநது	தேஙகளை	அழகு�டுத்திக்	

பகொண்்டனர.	 எளிே	 மக்கள்	 பூக்களையும்	

இள�	 தேளழகளையும்	 சூடிக்பகொண்்டது்டன,	

சுட்ட	 களிமண்,	 உ்�ொகம்	 ஆகிேவறறிலும்	

அணிக�னகள்	பெய்து	அணிநதேனர.	பெல்வநதேரகள்	

பெம்பு,	 தேஙகம்,	 பவள்ளி	 ்�ொன்	 உ்�ொகஙகளில்	

பெய்தே	 நளககளில்	 நவமணிகளையும்	 �தித்து	

அழகு�டுத்தி	அணிநதேனர.

�ங்க ஆபரணங்கள
	 தேஙகத்தேொ�ொன	 அணிக�னகளைச்	

ெஙக	 கொ�	 மகளிர	 �ரவ�ொக	 அணிநதேனர.	

்ரொமொனிேரகளின	 நொைேஙகளைக்	 பகொண்டும்	

நளககள்	பெய்ேப்�ட்டன.	்கரைத்தின	�ட்டைத்தில்	

ப�ொனளன	 உருக்கும்	 உள�கள்	 இருநதேதேறகொன	

ெொனறுகள்	 கிள்டத்துள்ைன.	 ப�ருஙகறகொ�த்ளதேச்	

்ெரநதே	 அகழொய்வுக்	 கைஙகைொன	 சுத்துக்்கணி,	

ஆதிச்ெநல்லூர,	 பகொடுமைல்	ஆகிே	இ்டஙகளிலும்,	

அரிக்க்மடு,	 கீழடி,	 �ட்டைம்	 ஆகிே	 �ழஙகொ�	

நகரஙகளிலும்	தேஙக	அணிக�னகள்	கிள்டத்துள்ைன.

்கணணொடி மணி்கள
	 கண்ைொடி	மணிகளைச்	பெய்யும்	முள்ளே	

அக்கொ�	 மக்கள்	 அறிநதிருநதேனர.	 சிலிக்கொ	 மறறும்	

பி்	 ப�ொருள்களை	உள�யிலிடடு	உருக்கி	 நீண்்ட	

சிறிே	குழல்கைொக்கிப்	 பினனர	 அவறள்ச்	 சிறுசிறு	

மணிகைொக	 நறுக்கினர.	 கண்ைொடி	 மணிகள்	

�ல்்வறு	 வண்ைஙகளிலும்	 வடிவஙகளிலும்	

தேேொரிக்கப்�ட்டன.	 அரிக்க்மடடிலும்,	 க்டலுருக்கு	

அருகில்	 குடிக்கொடு	 என்	 ஊரிலும்	 கண்ைொடி	

மணி	 பெய்யும்	 பதேொழி�கஙகள்	 இருநதுள்ைன.	

விள�	 உேரநதே	 நவமணிக்	 கறகளை	 வொஙக	

இே�ொதேவரகள்	 கண்ைொடி	 மணிகளை	

அணிநதிருக்க�ொம்	எனத்	பதேரிகி்து.	

ெஙக	கொ�த்ளதேச்	்ெரநதே	

பெம்மணிகள்

ப�ொறிப்பு	

்வள�ப்�ொடுள்டே

ெஙககொ�ச்	

பெம்மணிகள்

தேஙகத்தேொ�ொன	அணிக�ன,	�ட்டைம்

தேஙகக்	்கொ்டொரி	

வடிவ	நளக

தேஙகத்தேொ�ொன	பதேொஙகல்	

அணி,	ப�ொருநதேல்

முத்துககுளித்�லும் சஙகு ்வ்ளயல்்களும்
	 கீழடி	 அகழொய்வின்�ொது	 ஒரு	 முத்து	

கிள்டத்துள்ைளம	 குறிப்பி்டத்தேக்கது.	 ெஙகுகளை	

அரிநது	 வளைேல்	 பெய்யும்	 பதேொழிலும்	

ெஙக	 கொ�த்தில்	 சி்ப்புறறிருநதேது.	 �ொம்�ன	

க்டல்�குதிகளில்	 ெஙகுகளைச்	 ்ெகரித்தேனர.	
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ளகவிளனக்	 கள�ஞரகள்	 அவறள்	 அழகு்	

அறுத்து	 எழி�ொன	 வளைேல்களைச்	 பெய்தேனர.	

முழுளமேொன	 ெஙகுகளும்,	 உள்டநதே	

வளைேல்களும்	 ��	 பதேொல்லிேல்	 இ்டஙகளில்	

கிள்டத்துள்ைன.	 ப�ண்கள்	 ெஙகு	 வளைேல்கள்	

அணிநதிருநதேது	குறித்துச்	 ெஙக	இ�க்கிேஙகளில்	

குறிப்புகள்	கொைப்�டுகின்ன.	

பநல்மணிகளைப்	�தித்து	அள்டேொைமிட்ட	

சுடுமண்ணில்	பெய்ேப்�ட்ட	அச்சு,	கீழடி

துணி தநசவு
	 துணி	 பநெவு	 இனபனொரு	 முக்கிேத்	

பதேொழி�ொகும்.	 நூல்	 நூறகும்	 கதிரகளும்	 துண்டுத்	

துணிகளும்	பகொடுமைலில்	கிள்டத்திருக்கின்ன.	

கலிஙகம்	 மறறும்	 பி்	 வளகத்	 துணிவளககள்	

குறித்து	 இ�க்கிேஙகளில்	 குறிப்புகள்	 உள்ைன.	

ப�ரிப்ைஸ்	 என்	 நூலில்	 தேமிழகத்தில்	 துணிகள்	

பநய்ேப்�ட்டது	குறித்தே	தேகவல்	உள்ைது.	

நூல்	நூறகும்	கதிர	(Spindle	whorl)	�ருத்தியிலிருநது	

நூள�	 எடுப்�தேறகு	 நூல்	 நூறகும்	 கதிர	

�ேன�டுகி்து.	

பணடமொறறம், ்வணி்கம், ்வணி்கர்கள, ்வணி்கப் 
தபரு்வழி்கள
	 பநல்	 முதே�ொன	 தேொனிேஙகள்,	

கொல்நள்டவைரப்பு,	ளகவிளனப்	ப�ொருள்	தேேொரிப்பு	

்�ொன்ளவ	 குறித்து	 அறிந்தேொம்.	 ஆனொல்	

மக்கள்	 வொழ்நதே	 எல்�ொ	 இ்டஙகளிலும்	 எல்�ொப்	

ப�ொருள்களையும்	 தேேொரிக்க	 இே�ொது.	 ஓரி்டத்தில்	

கிள்டக்கின்	 மூ�ப்ப�ொருள்களும்,	 வைமும்,	

பதேொழில்	நுட�க்	 கள�ஞரகளும்	 மற்	 இ்டஙகளில்	

கிள்டப்�தில்ள�.	 எடுத்துக்கொட்டொக,	 மள�ப்	

�குதிகளில்	 க்டல்	 மீனும்	 உப்பும்	 கிள்டக்கொது.	

க்டறகளரயின	 மைற�குதிகளில்	 பநல்	 முதே�ொன	

தேொனிேஙகளைப்	 �யிரி்ட	 முடிேொது.	 ஓரி்டத்தில்	

கிள்டக்கும்	 ப�ொருள்களை	 மற்	 இ்டஙகளில்	

உள்ைவரகள்	 தேம்மி்டம்	 உள்ை	 ப�ொருள்களைக்	

பகொடுத்து	 மொறறிக்பகொள்வொரகள்.	 இதேறகுப்	

�ண்்டமொறறு	எனறு	ப�ேர.

்வணி்கர்கள
	 தேமிழ்	 பிரொமி	 கல்பவடடுகளில்	 வணிகன,	

நிகமொ	 ஆகிே	 பெொறகள்	 ஆைப்�டுகின்ன.	

ப�ொன	 வணிகரகள்,	 துணி	 வணிகரகள்,	 உப்பு	

வணிகரகள்	எனறு	குறிப்பிட்ட	 �ண்்டத்ளதே	மடடும்	

விேொ�ொரம்	பெய்தே	வணிகரகளும்	இருநதேனர.	உப்பு	

வணிகரகள்	உமைரகள்	 எனப்�ட்டனர.	 அவரகள்	

தேம்	 குடும்�த்்தேொடு	 மொடடு	 வண்டியில்	 பெனறு	

வணிகம்	பெய்தேனர.

புதுச்்ெரியின	

ஆ்ரொவில்லில்	

கிள்டத்தே	பவண்க�க்	

கிண்ைம்

(ப�ருஙகறகொ�ம்)

பகொடுமைலில்	கிள்டத்தே	

பெம்மணிக்கறகள்	�தித்தே	

பவண்க�த்தேொ�ொன	புலி.

ப�ொருநதேல்	அகழொய்வில்	

கிள்டக்கப்ப�ற்	கண்ைொடி	

மணிகள்

�ட்டைத்தில்	கிள்டத்தே	

நூறபுக்	கதிர.	

	பகொடுமைலில்	

கிள்டத்தே	துணியும்	

நூறபுக்	கதிரகளும்

உள்டநதே	ெஙகு	வளைேல்கள்
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483.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

கபொககு்வரத்து மு்ற்கள
	 மொடடுவண்டிகளும்	 வி�ஙகுகளும்	 ெரக்குப்	

்�ொக்குவரத்திறகுப்	�ேன�ட்டன.	தேமிழ்நொடடின	�ல்்வறு	

நகரஙகளும்	 வணிக	 வழிகைொல்	 இளைக்கப்�ட்டன.	

க்டற�ேைம்	 ்மறபகொள்ை	 உதேவிே	 க�ம்,	 �ஃறி,	

ஓ்டம்,	 ்தேொணி,	 பதேப்�ம்,	 நொவொய்	 ்�ொன்ளவ	

க்டற்�ொக்குவரத்துக்குப்	 �ேன�டுத்தேப்�ட்டது	

குறித்து	இ�க்கிேஙகளில்	குறிப்பி்டப்�டடுள்ைன.	

பணடமொறறமும் நொணயங்களும்
	 �ண்்டமொறறுமுள்	 மூ�மொக்வ	

மக்களிள்ட்ே	 ப�ருமைவில்	 �ரிமொற்ம்	

நள்டப�ற்து.	 அரிசிளேக்	 பகொடுத்து	 மீளனப்	

ப�ற்னர.	 உப்பு	 விள�மதிப்புள்டேதேொகக்	

கருதேப்�ட்டது.	என்வ	ஒரு	குறிப்பிட்ட	அைவு	உப்புக்கு	

அ்தே	 அைவு	 அரிசி	 �ரிமொறிக்பகொள்ைப்�ட்டது.	 ெஙக	

கொ�	 ்ெர,	 ்ெொழ,	 �ொண்டிே	 மறறும்	 மள�ேமொன	

ஆகிே	 அரெரகளின	 நொைேஙகள்	 ப�ருமைவு	

கிள்டத்திருப்�ளதேக்	 பகொண்டு,	 அளவ	 �ரவ�ொகப்	

புழக்கத்தில்	இருநதேன	எனறு	அறிேமுடிகி்து.	

�மிழ்கமும் த்வளிநொட்டுத் த�ொடரபு்களும்
	 கிழக்கிலும்	 ்மறகிலும்	 ��	

பவளிநொடுகளு்டன	 தேமிழரகள்	 வணிகத்	 பதேொ்டரபு	

ளவத்திருநதேனர.	 ்ரொமொனிேக்	 கப்�ல்கள்	

�ருவக்கொறறு	 வீசும்	 ெமேத்தில்	 ்மள�க்க்ட�ொன	

அரபிக்க்டள�க்	க்டநது	தேமிழகக்	க்டறகளரகளுக்கு	

வநதேன.	 மிைகு	 ்�ொன்	 நறுமைப்	 ப�ொருள்களும்,	

ேொளனத்	 தேநதேம்,	 நவமணிகள்	 உள்ளிட்ட	 அரிே	

ப�ொருள்களும்	தேமிழ்நொடடிலிருநது	ஏறறுமதி	ஆயின.	

தேஙகம்,	பவள்ளி,	பெம்பு	உள்ளிட்ட	உ்�ொகஙகளும்	

இ்க்குமதி	பெய்ேப்�ட்டன.

	 கி்ரக்க,	 ்ரொமொனிே,	 ்மறகு	 ஆசிே	

மக்கள்	உள்ளிட்ட	 ்மறகத்திேரகள்	 ேவனர	 எனறு	

அளழக்கப்�டுகின்னர.	 ேவனர	 எனனும்	 பெொல்	

கி்ரக்கப்	�குதிேொன	‘அ்ேொனிேொ’விலிருநது	வநதேது.

�மிழ்நொட்டிலிருந்து தசங்கடல் ்க்ரககு
	 பெஙக்டல்	க்டறகளரயில்	உள்ை	ப�ரனி்க	

துள்முகத்தில்	 ஏழளர	 கி்�ொ	 மிைகு	 இருநதே	

இநதிேப்	 �ொளனயும்,	 ்தேக்கு	 மரப்��ளகத்	

துண்டுகளும்,	 தேமிழ்	 பிரொமி	 எழுத்துகள்	 ப�ொறித்தே	

(தேமிழக)	�ொளன	ஓடு	ஒனறும்	கண்ப்டடுக்கப்�ட்டன.	

	 பெஙக்டல்	 க்டறகளரயில்	 ப�ரனி்க	

துள்முகத்திறகு	வ்ட�குதியில்	உள்ை	இனபனொரு	

துள்முகம்	கு்ெர	 அல்	 கொதிம்	 என�தேொகும்.	 இநதே	

இ்டத்தில்	தேமிழ்	பிரொமி	எழுத்துகள்	பகொண்்ட	மூனறு	

சுடுமண்	 �ொண்்டத்	துண்டுகள்	 கண்்டறிேப்�ட்டன.	

அவறறில்	�ளன	ஓறி,	கண்ைன	(கைன),	ெொத்தேன	

(ெொதேன)	என	எழுதேப்�டடுள்ைது.	

தேமிழ்நொடடிலிருநது	்ரொம்	நகருக்கொன	க்டல்வழி	வணிகப்�ொளதே

நன்கு ்வடி்வ்மக்கப்பட்ட ய்வனர்களின் ்கப்பல் �ங்கம், பிற உகலொ்கக ்கொசு்களுடன் முசிறித் து்றமு்கத்திறகு ்வந்து 
மிள்்க ஏறறிச் தசன்ற�ொ்க அ்கநொனூறறின் 149ஆம் தசயயுள கூறுகிறது. 

குகசர அல்்கொதிம் 

தபரனிக்க
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49 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

எகிப்தின	ப�ரனி்கயில்	கண்ப்டடுக்கப்�ட்ட	மிைகு	

ளவக்கப்�டடிருநதே		தேமிழகத்தின	�ொளனகள்

	 ‘ப�ரும்	 �த்தேன	 கல்’	 என்	 ப�ேரில்	

தேொய்�ொநது	 நொடடில்	 உள்ை	 குவொன	 லுக்	 �ொட	

என்	இ்டத்தில்	அரிே	 கல்	ஒனறு	கிள்டத்துள்ைது.	

இக்கல்,	 ப�ரும்�த்தேன	 என�வரொல்	 �ேன�டுத்தேப்	

�டடிருக்க�ொம்.	்மலும்	அவர	ஒரு	ப�ொறபகொல்�ரொக	

இருக்க	்வண்டும்.	அநதேக்	கல்,	தேஙகத்தின	தேரத்ளதே	

அறிே	உதேவும்	உளரகல்	ஆகும்.

ெொத்தேன	எனப்	ப�ொறித்தே	சுடுமண்	துண்டுகள்

ப�ரும்�த்தேனகல்,	குவொன	லுக்�ொட,	தேொய்�ொநது

 ந்கரங்கள மறறும் து்றமு்கங்களின் 
க�ொறறம்

3.6

	 ெஙக	 கொ�த்தில்தேொன	 தேமிழ்நொடடில்	

நகரஙகள்	 முதேனமுள்ேொக	 உருப்ப�ற்ன.	

ெொள�களும்	 குடியிருப்புப்	 �குதிகளும்	 பகொண்்ட	

திட்டமிட்ட	 நகரஙகளில்	 பெஙகறகைொல்	 ஆன	

கட்ட்டஙகள்	கட்டப்�ட்டன.	வீடுகளுக்குக்	கூளரேொக	

ஓடுகள்	 ்வேப்�ட்டன.	 உள்கிைறுகளும்,	

்ெமிப்புக்	 கி்டஙகுகளும்	 இருநதேன.	 சி�	 நகரஙகள்	

துள்முகப்�டடிைஙகைொகவும்,	 ளகவிளனத்	

பதேொழில்	 ளமேஙகைொகவும்	 இருநதேன.	

கிழக்குக்	 க்டறகளரயில்	 அளமநதே	 அரிக்க்மடு,	

கொவிரிப்பூம்�டடிைம்,	 அழகனகுைம்,	 பகொறளக	

ஆகிே	 நகரஙகளும்,	 ்கரைத்தின	 �ட்டைம்	 என்	

நகரும்	 துள்முகஙகைொகவும்	 விைஙகிேளவ.	

கொஞ்சிபுரம்,	 உள்யூர,	 கரூர,	 மதுளர,	 பகொடுமைல்	

ஆகிே	நகரஙகள்	உள்நொடடு	வணிக	ளமேஙகைொகத்	

திகழ்நதேன.	 இம்ளமேஙகளில்	 ��	 வளகப்�ட்ட	

ப�ொருள்களும்	�ண்்டஙகளும்	உற�த்தி	பெய்ேப்�டடுப்	

�ல்்வறு	�குதிகளுக்கும்	ஏறறுமதி	பெய்ேப்�ட்டன.

	 எண்ணிக்ளகயில்	 குள்வொக	 இருநதேொலும்	

இநதே	நகரஙகள்	அைவில்	ப�ரிேளவ.	நகரஙகளைத்	

தேவிர	 எண்ைற்	 சிறறூரகளிலும்	 மக்கள்	

வொழ்நதிருநதேனர.	பவண்க�ப்	ப�ொருள்கள்,	மணிகள்,	

ெஙகு	 வளைேல்கள்,	 கண்ைொடி	 மணிகள்,	 தேமிழ்	

பிரொமி	 எழுத்துகளில்	 மக்களின	 ப�ேர	 ப�ொறித்தே	

மடக�ஙகள்	 ்�ொன்ளவ	 இநதே	 இ்டஙகளில்	

கிள்டத்துள்ைன.

ந்கர்மயம் என்பது என்ன?
திட்டமிட்ட	 வடிவளமப்பும்,	 பெஙகல்	

கடடுமொனஙகளும்	பகொண்்ட	மக்கள்	வசிப்பி்ட்ம	

நகரம்	ஆகும்.	்வைொண்ளம,	கொல்நள்டவைரப்பு	

அல்�ொதே	 ஏளனே	 பதேொழில்களில்	 ஈடு�டுகின்	

மக்கள்	 அவ்வி்டஙகளில்	 ப�ருமைவில்	

வொழ்வொரகள்.	 நகரஙகளில்	 �ற��	 உற�த்திப்	

�ணிகள்	நள்டப�றும்.

நம்பிக்்க்களும் ்வழிபொட்டுமு்றயும்3.7

	 ெஙக	 கொ�ச்	 ெமுகம்	 மறறும்	 ப�ொருைொதேொர	

அளமப்பில்	�னளமத்துவம்	கொைப்�டுவது	் �ொ�்வ	

மக்களின	வழி�ொடடு	முள்களிலும்	�னளமத்துவம்	

கொைப்�டுகி்து.	 ஆவி	 வழி�ொடு,	 மூதேொளதேேொர	

வழி�ொடு,	 வீரரகள்	 வழி�ொடு,	 சிறுபதேய்வ	 வழி�ொடு	

்�ொன்ளவ	ெஙக	கொ�த்தில்	இருநதேன.

	 ஐநதிளைகளுக்கும்	 உரிே	 வழி�ொடடு	

க்டவுள்களைத்	பதேொல்கொப்பிேம்	சுடடுகி்து.குறிஞ்சிக்கு	

முருகன,	 முல்ள�க்குத்	 திருமொல்,	 மருதேத்திறகு	

இநதிரன,	 பநய்தேலுக்கு	 வருைன,	 �ொள�க்குக்	

பகொற்ளவ	எனறு	பதேொல்கொப்பிேர	கூறுகி்ொர.

	 எனினும்	 மக்கள்	 வீரமரைம்	 எய்திே	

வீரரகளையும்,	 தேமது	 கு�	 மூதேொளதேேரகளையும்	

அதிக	 அைவில்	 வழி�ட்டனர.	 இேறளகக்கு	 மீறிே	

ஆற்ல்	 பகொண்்ட	 அைஙகு	 குறித்துச்	 ெஙக	

இ�க்கிேம்	குறிப்பிடுகி்து.

	 குளககளில்	 கொைப்�டும்	 தேமிழ்	

பிரொமி	 கல்பவடடுகள்	 மூ�ம்	 ெமை	 ெமேம்	

வழக்கில்	 இருநதேளம	 பதேரிகி்து.	 ்வள்விகள்	

்மறபகொள்ைப்�ட்டதேறகொன	 ெொனறுகள்	 உள்ைன.	
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503.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

சி�	 இ்டஙகளில்	 புத்தே	 ெமேமும்	 இருநதேது.	

பவவ்்வறு	 குழுக்கள்	 ்வறு்வ்ொன	 வழி�ொடடு	

முள்களைக்	பகொண்டிருநதேனர.

நுண்க்ல்கள3.8

	 ெஙக	 கொ�த்தில்	 ��வளகேொன	

கள�களும்	 பெழித்திருநதேன.	 ெமே	 ெ்டஙகுகளின	

்�ொது	நிகழ்த்தேப்�டும்	ஆட்டஙகளில்	ஒரு	வளகக்கு	

பவறிேொட்டம்	 எனறு	 ப�ேர.	 பெய்யுள்	 இேற்ல்,	

இளெக்கருவிகளை	 இளெத்தேல்,	 ந்டனமொடுதேல்	

ஆகிேவறள்ப்	 ��ரும்	 அறிநதிருநதேனர.	 ெஙக	

கொ�த்து	உைவு	முள்கள்	குறித்து	இ�க்கிேஙகளில்	

கூ்ப்�டடுள்ைது.	 மகளிர	 தேம்	 கண்களுக்கு	

ளமதீடடுவதேறகுச்	 பெம்பினொல்	 ஆன	 பமல்லிே	

குச்சிகளைப்	�ேன�டுத்தியுள்ைனர.	இக்குச்சிகள்	��	

அகழொய்வில்	 கண்ப்டடுக்கப்�டடுள்ைன.	 இதேனொல்	

தேஙகள்	 ்தேொற்ப்	 ப�ொலிவிலும்	 அவரகள்	 அக்கள்	

பகொண்டிருநதேனர	எனத்	பதேரிகி்து.

க�ொடுமணல்
பகொடுமைல்,	 தேமிழ்நொடடில்	 ஈ்ரொடுக்கு	 அருகில்	 உள்ைது.	 ெஙக	 இ�க்கிேமொன	 �திறறுப்�த்தில்	

குறிப்பி்டப்�டும்	பகொடுமைம்தேொன	இவ்வூர	எனக்	கருதேப்�டுகி்து.	 ப�ருஙகறகொ�	முதுமக்கள்	தேொழிகளும்	

இரும்பு,	மணிக்கறகள்,	ெஙகு	்வள�ப்�ொடுகள்	குறித்தே	ெொனறுகளும்	இங்க	கிள்டத்துள்ைன.	தேமிழ்	பிரொமி	

எழுத்துகள்	பகொண்்ட	300க்கும்	்மற�ட்ட	மடக�ப்	ப�ொறிப்புகள்	இநதே	ஊரில்	கிள்டத்துள்ைன.

பகொடுமைல்	அகழொய்வில்	்தேொண்டி	

எடுக்கப்�ட்ட	ப�ருஙகறகொ�க்	கல்�ள்

குதிளரச்	்ெைத்தில்	

�ேன�டும்	இரும்பு	

வளைேஙகள்,	பகொடுமைல்

ெஙகு	வளைேல்களின	

உள்டநதே	�குதிகள்,	ெஙகு,	

பகொடுமைல்

பெம்மணிக்கல்�ொல்	

பெய்ேப்�ட்ட	மணிகள்,	

பகொடுமைல்

மனிதே	

எலும்புக்கூடு,	

பகொடுமைல்தேமிழ்	பிரொமி	எழுத்துகள்	பகொண்்ட	குடுளவ

கண்	இளமமுடிளே	

அழகு�டுத்தேப்	�ேன�ட்ட	கம்பி

கண்ணுக்கு	ளமதீடடும்	பமல்லிே	பெம்பு	குச்சி
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51 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

மதுைரக்கு அருே� உள்ள கீழடி
	 மதுளரயிலிருநது	 இரொ்மஸ்வரம்	 பெல்லும்	 பநடுஞ்ெொள�யில்	 சிள�மொன	 என்	

ஊருக்கு	 அருகில்	 கீழடி	 உள்ைது.	 இங்க	 �ள்ளிச்	 ெநளதேத்தி்டல்	 எனறு	 அளழக்கப்�டும்	

�ரநதே	 பதேனனந்தேொப்பில்	 இநதிேத்	 பதேொல்லிேல்	 ஆய்வுத்துள்யினர	 மறறும்	 தேமிழ்நொடு	

பதேொல்லிேல்	 ஆய்வுத்துள்யினர	 ்மறபகொண்்ட	 அகழொய்வுகளின	 மூ�ம்	 ெஙக	 கொ�த்து	 நகரம்	

புளதேயுண்டிருப்�து	 கண்்டறிேப்�டடுள்ைது.	 பெஙகற	 கடடுமொனஙகள்,	 கழிவுநீர	 வழிகள்,	 தேமிழ்	

பிரொமி	 எழுத்துகள்	 பகொண்்ட	 மடக�	 ஓடுகள்,	 பெம்மணிக்கறகைொ�ொன	 அணிகள்,	 முத்து,	 இரும்பு	

ப�ொருள்கள்,	 விளைேொடடுப்ப�ொருள்கள்,	 கண்ணுக்கு	 ளம	 தீடடும்	 பெப்புக்	 கம்பி	 ்�ொன்ளவ	

கண்்டறிேப்�டடுள்ைன.	 இனனும்	 அகழொய்வுகளை	 ்மறபகொண்்டொல்,	 ளகத்பதேொழில்	 முள்கள்	

மறறும்	�ண்�ொடடு	ந்டவடிக்ளககள்	குறித்தும்	��	தேகவல்கள்	பவளிவரும்.

பெஙகல்	கடடுமொனஙகள்,	கீழடி

கீழடியில்	கிள்டத்தே	

��விதேமொன	ப�ொருள்களும்	

அணிக�னகளும்

�டிகத்தி�ொன	

கொதேணிகள்,	கீழடி

உருக்கு	உள�,	கீழடி

பெஙகல்	கடடுமொனஙகள்,	கீழடி
பெஙகல்	பதேொடடி,	கீழடி
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523.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

்மறகொசிேப்	�ொளன	ஓடுகள்	

ஒ்ர	மரத்தேொ�ொன	�்டகின	�குதி,	�ட்டைம்
தேஙக	அணிக�னகள்,	�ட்டைம்

பெதுக்கு	மணிகள்	பெய்வதேறகொன	

பெம்மணிக்கறகள்

�ச்ளெ	க�நதே	நீ�வண்ை	ஆடிப்பூச்சு	

உள்ை	்மறகொசிேப்	�ொளன	ஓடுகள்

பட்டணம், ே�ரளொ

்கரைத்தின	 எரைொகுைம்	 மொவட்டத்தில்	

உள்ை	 வ்டக்குப்	 �ரவூர	 என்	 ஊளர	

ஒடடிே	 வ்டக்்ககரொ	 என்	 சிறறூரின	

அரு்க	 �ட்டைம்	 அளமநதுள்ைது.	 ்மள�	

நொடுக்ைொடும்	 கீளழ	 நொடுக்ைொடும்	

வணிகத்	பதேொ்டரபு	பகொண்டிருநதே	�ழஙகொ�த்	

துள்முகம்தேொன	�ட்டைம்.

�மிழ் பிரொமி எழுத்து ்வடி்வம் 

ெஙக	கொ�த்தில்	தேமிழில்	எழுதே	தேமிழ்	பிரொமி	என்	வரிவடிவம்	�ேன�டுத்தேப்�ட்டது.
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53 3.	 பதேொ்டக்ககொ�த்	தேமிழ்ச்	ெமூகமும்	�ண்�ொடும்

்கொலகக்கொடு
ஏ்த்தேொழ	கி.மு.		(கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	1300	-	கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	 

300	வளர	

இரும்புக்கொ�ம்/ப�ருஙகறகொ�ம்

ஏ்த்தேொழ	கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	300	-	ப�ொ.ஆ.	300	வளர. 

இதேறகு	முனனரும்	பதேொ்டஙகியிருக்க�ொம்	

�ண்ள்டே	வர�ொறறுக்	கொ�ம்/ெஙக	கொ�ம்

ஏ்த்தேொழ	கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	300	-	ப�ொ.ஆ.	300	வளர.	 ெஙக	இ�க்கிேஙகள்

ஏ்த்தேொழ	கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	400	-	கி.மு.		(ப�ொ.ஆ.மு.)	300	வளர தேமிழ்-பிரொமி	எழுத்து	முள்யின	அறிமுகம்	

ப�ொ.ஆ.	முதேல்	நூற்ொண்டு எரித்திரிேன	க்டலின	ப�ரிப்ைஸ்	

ப�ொ.ஆ.	முதேல்	நூற்ொண்டு பிளினியின	இேறளக	வர�ொறு

ப�ொ.ஆ.	இரண்்டொம்	நூற்ொண்டு தேொ�மியின	புவியிேல்

ப�ொ.ஆ.	இரண்்டொம்	நூற்ொண்டு விேனனொ	�ொப்பிரஸ்

ஏ்த்தேொழ	ப�ொ.ஆ.	300	-	ப�ொ.ஆ.	500	வளர ெஙகம்	மருவிே	கொ�ம்

மீளபொர்்வ

� ்வைொண்ளம	உற�த்தி,	திளைகளுக்கிள்ட்ே	மக்கள்	பகொண்்ட	ெமூக	உ்வு,	க்டல்க்டநதே	வணிகம்	

்�ொன்னவற்ொல்	நகரவொழ்க்ளக	ம�ரநதேது.	�ண்�ொடு	பெழித்தேது.	இ�க்கிேஙகள்	்தேொனறின.

� தேமிழ்ச்	ெஙகம்	வழிேொக	இ�க்கிேஙகள்	பிறகொ�த்தில்	பதேொகுக்கப்�ட்டன.

� பதேொல்கொப்பிேம்	விவரித்துள்ை	திளைமுள்	தேமிழகத்திற்க	உரிே	வொழ்வுமுள்ேொகும்.

� �ழஙகுடி	 மக்கள்	 வொழ்வுமுள்யிலிருநது	 மனனர	 ஆடசிக்கு	 ெமூகம்	 மொ்த்	 பதேொ்டஙகிேது	 ெஙக	

கொ�த்தில்தேொன.

� இநதிேப்	ப�ருஙக்டற	�குதிகளில்	க்டல்வழி	வணிகம்	வைரநதேது.

� பெஙகற	கடடுமொனஙகளைக்	பகொண்்ட	ப�ரிே	நகரஙகள்	தேமிழ்நொடடில்	்தேொனறின

� ெமூக	அளமப்பு	��வொ்ொக	்வறு�டடிருநதேது.

 பயிறசி 

I.  சரியொன வி்ட்யத் 
க�ரவு தசய்க

1.	 ெஙக	 கொ�த்தில்	 �ேன�டுத்தேப்�ட்ட	

எழுத்துமுள்	ேொது?	

அ)	ஆஙகி�ம்	 ஆ)	்தேவநொகரி

இ)	தேமிழ்-பிரொமி	 ஈ)	கிரநதேம்

2.	 தேமிழ்நொடடிலிருநது	 இ�ஙளகக்குச்	 பென்	

விேொ�ொரிகளையும்	குதிளர	வணிகரகளையும்	

�றறிக்	 குறிப்பிடுகின்,	 இ�ஙளகயின	 �ொலி	

பமொழி	வர�ொறறு	நூல்	எது?

அ)	தீ�வம்ெம்	 ஆ)	அரத்தேெொஸ்திரம்

இ)	மகொவம்ெம்	 ஈ)	இண்டிகொ

3.	 கொ்டொக	 இருநதே	 இ்டஙகளை	 ்வைொண்	

நி�ஙகைொக	மொறறுதேல்,	நீரப்�ொென	வெதிகளை	

்மம்�டுத்துதேல்	ஆகிே	ப�ருளமகளுக்கு	உரிே	

்ெொழ	அரென	ேொர?	

அ)	கரிகொ�ன

ஆ)	முதே�ொம்	இரொஜரொஜன

இ)	கு்�ொத்துஙகன

ஈ)	முதே�ொம்	இரொ்ஜநதிரன

4.	 ்ெரரகளை	�றறிக்	குறிப்பிடும்	கல்பவடடு	எது?	

அ)	புகளூர	 ஆ)	கிரநொர

இ)	புலிமொன்கொம்ள�	 ஈ)	மதுளர

5.	 (i)		ப�ொருள்	 �ரிமொற்த்துக்கொன	 ஊ்டகமொக	

நொைேஙகள்	 இள்டக்கறகொ�த்தில்	

அறிமுகப்�டுத்தேப்�ட்டன.

(ii)		பமௌரிேர	 கொ�த்தில்	 வ்ட	 இநதிேொவில்	

இருநதே	ெொதேொரை	மக்கள்	பிரொகிருதே	பமொழி	

்�சினொரகள்.
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(iii)		் ரொமொனிே	 ஆவைமொன	 விேனனொ	

�ொப்பிரஸ்,	முசிறி	உ்டனொன	வணிகத்ளதேக்	

குறிப்பிடுகி்து.

(iv)		தேமிழ்	 இ�க்கை	 நூ�ொன	 �த்துப்�ொடடில்	

திளைக்	குறித்தே	கருத்து	இ்டம்ப�றறுள்ைது.

அ)	(i)	ெரி	 ஆ)	(ii)	ெரி

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

6.	 (i)		�திறறுப்�த்து	 �ொண்டிே	 அரெரகளையும்	

அவரகளின	ஆடசிப்	�குதிகளையும்	குறித்துச்	

பெொல்கி்து.

(ii)		கொவிரிப்பூம்�டடினத்தில்	 ந்டநதே	 வணிக	

ந்டவடிக்ளககளை	 அகநொனூறு	

விவரிக்கி்து.

(iii)		் ெொழரகளின	சினனம்	புலி	ஆகும்;	அவரகள்	

புலி	 உருவம்	 ப�ொறித்தே,	 ெதுர	 வடிவி�ொன	

பெம்பு	நொைேஙகளை	பவளியிட்டொரகள்.

(iv)		பநய்தேல்	 என�து	 மைற�ொஙகொன	

�ொள�வனப்	�குதி	ஆகும்.

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

இ)	(iii)	ெரி		 ஈ)	(iv)	ெரி

II. க்கொடிட்ட இடங்க்ள நிரப்பு்க
1.	 கறகள்,	 பெப்்�டுகள்,	 நொைேஙகள்,	

்மொதிரஙகள்	 ஆகிேவறறின	 மீது	 �திவு	

பெய்ேப்�ட்ட	 ஆவைஙகள்	  

ஆகும்.

2.	 க்டநதேகொ�ச்	 ெமூகஙகள்	 குறித்து	 அறிநது	

பகொள்வதேறகொன	 ெொனறுகைொக	 உள்ை	 சி�	

ப�ொருடகளை	 மீடப்டடுப்�தேறகு	 ஓரி்டத்ளதே	

முள்ப்�டி	 ்தேொண்டுதேல்	  

ஆகும்.

3.	 பமௌரிேர	 கொ�த்தில்	 ஆடசிக்கள�	 மறறும்	

ப�ொருைொதேொரம்	 குறித்து	 பகௌடில்ேர	 எழுதிே	

நூல்	 	ஆகும்.

4.	 	 என�து	 பிரிவு	 அல்�து	

வளக	 என்	 ப�ொருளில்	 பெய்யுள்களில்	

�ேன�டுத்தேப்�ட்ட	 கருப்ப�ொருள்;	 ்மலும்,	 இது	

ஒரு	 வொழ்வி்டத்ளதே	 அதேன	 தேனித்தேனளம	

வொய்நதே	 இேறளகக்கூறுகளு்டன	

குறிப்�தேொகவும்	உள்ைது.

5.	 கி்ரக்கரகள்,	 ்ரொமொனிேரகள்,	 ்மறகு	

ஆசிேரகள்	 ஆகி்ேொளர	 உள்ை்டக்கிே	

்மறகத்திேரகளை	 	 எனனும்	

பெொல்	குறிக்கி்து.

III. சரியொன கூற்றத் க�ரந்த�டுக்கவும்
1.	 அ)		இரும்ள�	 உருக்கிேதேறகொன	 ெொனறுகள்	

பகொடுமைல்,	 குடடூர	 ஆகிே	 இ்டஙகளில்	

கொைப்�டுகின்ன.

ஆ)		எரித்ரிேன	 க்டலின	 ப�ரிப்ளூஸ்	 இநதிேொ	

உ்டனொன	 மிைகு	 வணிகம்	 குறித்துக்	

கூறுகி்து.

இ)		இநதிேொவில்	 பதேொ்டக்க	 கொ�த்தில்	

�ேன�டுத்தேப்�ட்ட	 நொைேஙகளில்	

உருவஙகள்	 ப�ொறிக்கப்�டடிருநதேன;	

நொைேஙகள்	 ப�ரும்�ொலும்	 தேஙகத்தேொல்	

பெய்ேப்�டடிருநதேன.

ஈ)		ெஙக	 கொ�ம்	 பவண்க�க்	 கொ�த்தில்	

்வரூன்த்	பதேொ்டஙகிேது.

2.	 அ)		் ெரரகள்	கொவிரிப்�குதிளே	ஆடசி	பெய்தேனர.	

அவரகளின	தேள�நகர	உள்யூர	ஆகும்.

ஆ)		மொஙகுைம்	 தேமிழ்-பிரொமி	 கல்பவடடுக்	

குறிப்புகள்	 அரென	 கரிகொ�ளனக்	

குறிப்பிடுகின்ன.

இ)		தேமிழ்-பிரொமி	 கல்பவடடுக்	 குறிப்புகளில்	

கொைப்�டும்	 வணிகன,	 நிகமொ	 ஆகிே	

பெொறகள்	 வணிகரகளில்	 பவவ்்வறு	

வளகயினளரக்	குறிப்பிடுவதேொகும்.

ஈ)		உப்பு	 விற்வரகள்	 வணிகரகள்	

எனறு	 அளழக்கப்�ட்டனர;	 அவரகள்	

வணிகத்துக்கொக	மொடடு	வண்டியில்	தேஙகள்	

குடும்�த்தினரு்டன	�ேைம்	பெய்தேொரகள்.	

IV) தபொருத்து்க.
1 கல்பவடடிேல் - முக்கிேமொன	வர�ொறறு	

நிகழ்வுகளின	பதேொகுப்பு

2 கொ�வரிளெக்	

குறிப்புகள்
- ெஙக	கொ�த்	துள்முகம்

3 ்மய்ச்ெல்	

வொழ்க்ளக

- விள�யுேரநதே	கல்லில்	

பெய்ேப்�ட்ட	ஆ�ரைம்

4 புள்டப்பு	

மணிகள்	

(cameo)	

-
கல்பவடடுக்	குறிப்புகளை	

ஆரொய்வது

5
அரிக்க்மடு	 -

கொல்நள்டகளை	வைரத்துப்	

பிளழக்கும்	நொ்்டொடி	மக்கள்

V. சுருக்கமொன வி்ட �ரு்க
1.	 பதேொல்லிேல்	 ஆய்வுக்கைஙகள்	 க்டநதே	 கொ�	

வர�ொறறுச்	 ெொனறுகளை	 அளிக்கின்ன	 –	

உன	கருத்துகளை	முனளவக்கவும்.

2.	 ெஙக	 கொ�ம்	 குறித்து	 அறிநது	 பகொள்ை	

நொைேஙகள்	 எநதேைவுக்கு	 ஒரு	முக்கிேமொன	

ெொன்ொக	உள்ைன?

3.	 ெஙக	கொ�த்தில்	விவெொேம்	ஒரு	முக்கிேமொன	

வொழ்வொதேொரமொக	 இருநதேது.	 இதேறகொன	

கொரைஙகளைக்	கூறு.

4.	 அேல்	 நொடுகளு்டனொன	 பதேொ்டரபு	 �ழஙகொ�த்	

தேமிழகத்துக்குப்	ப�ருளம	் ெரத்தேது	–	இதேறகொன	

ெொனறுகளு்டன	இக்கூறள்	நிறுவுக.
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VI. விரி்வொன வி்டயளிக்கவும்
1.	 தேமிழகத்தின	அரசிேல்	ெக்திகள்	எநதேைவுக்குச்	

ெஙக	 கொ�	 ஆடசி	 அளமப்பின	 மீது	 தேொக்கம்	

பெலுத்தின?

2.	 ெஙக	 கொ�த்தில்	 பதேொழில்களும்	 ளகவிளனக்	

கள�களும்	 எவ்வொறு	 ப�ொருைொதேொரத்ளதே	

்மம்�டுத்தின?	

வர�ொறறு்டன	வ�ம்	வருக

மொண்வர தசயல்பொடு்கள 
1.  ெஙக	 கொ�த்	 தேமிழகம்	 மறறும்	 அனள்ே	

தேமிழ்	 அரசுகளின	 ஆடசிக்கு	 உட�டடிருநதே	

�குதிகளையும்	பதேனனிநதிே	வளர�்டத்தில்	

குறிக்கவும்.	

2.  அருஙகொடசிேகத்துக்குச்	 பெனறு,	

�ழஙகொ�த்	 தேமிழரகள்	 குறித்தே	 கல்பவடடுச்	

பெய்திகள்,	 அவரகள்	 �ேன�டுத்திே	

நொைேஙகள்,	 கருவிகளைப்	 �றறிே	

பெய்திகளை	்ெகரிக்க.

3.  வர�ொறறின	 பதேொ்டக்க	 கொ�த்தில்	 மக்கள்	

வொழ்நதே	அரிக்க்மடு,	கொவிரிப்பூம்�டடினம்,	கீழடி	

்�ொன 	்இ்டஙகளுக்குச்	பெனறு	�ொரளவயிடுக.

4.  வர�ொறறுக்கு	 முநளதேே	 கொ�த்ளதேச்	

்ெரநதே	 ஆய்வுக்கைஙகளிலிருநது	 நமக்குக்	

கிள்டத்திருக்கும்	ப�ொருடகள்	மறறும்	தேமிழ்-

பிரொமி	எழுத்து	முள்	குறித்து	ஓர	ஆய்ளவ	

்மறபகொள்க.

ஆசிரியரின் ்வழி்கொட்டலுடன் தசயய 
க்வணடிய்்வ
1.  ஆதி	 மனிதேத்	 ்தேொற்ம்	 �றறிே	 ஒரு	

�்ட	 விைக்கக்	 கொடசிளே	 (powerpoint)	

உருவொக்குக.

 ்மற்கொள்	நூல்கள்

1.  கொ.	 இரொென,	 ெதால்லியல் ேநாக்கில் 
சங்ககாலம் ,	 உ�கத்	 தேமிழொரொய்ச்சி	

நிறுவனம்.

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

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

 இளைேத்	பதேொ்டரபுகள்

1.  https://www.britannica.com 
2.  https://sangamtamilliterature.

wordpress.com
3.  http://www.archeologia.univ.

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

இளைேச்	பெேல்�ொடு

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.

கண்டுபிடிப்்�ொம்	வொருஙகள்…!
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அறிவு மலர்ச்சியும், 
சமூக-அரசியல் மாற்றஙகளும்4

அலகு

கற்றல் ந�ோககஙகள்

� கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றோண்டிலிருந்து கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 2ம் நூற்றோண்டு 

வரை ஏற�ட்ட சமுதோய மோற்றம் �றறி அறிதல்

� இந்தியோவின் புததம், சமணம், ஆசிவகம், �ோைசீகததின் ப�ோைோஸ்டரியம், 

சீனோவின் கன்பூசியனிசம், தோநவோயிசம் ஆகிய புதிய தததுவஙகளின் சோைதரதப் புரிந்து பகோள்ளுதல்

� அைசுகள் உருவோககததிறகு இடடுச் பசன்்ற சூழல்கள் குறிததுக கற்றல். குறிப்�ோக மகதப் ந�ைைசு 

குறிதது அறிதல்

� பமௌரியர் கோலததிறகு முன்பும், பமௌரியர் ஆடசியிலும் நிகழந்த சமூக - அைசியல் மோற்றஙகரை 

எடுததுரைததல்

       அறிமுகம்
கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). ஆ்றோம் நூற்றோண்டில் 

வணிகமும் �கைமயமோககமும் மீடடுருவோககம் 

ப�றறு, வ்ட இந்தியோவில் ஒரு புதிய �ோகரிகம் வைர்ச்சி 

ப�்றக கோைணமோயின. முககியமோன சமூக அைசியல் 

மோற்றஙகள் நிகழந்த இககோல கட்டததில்தோன் 

புததரும் மகோவீைரும் நதோன்றினர். அவர்களின் 

மர்றவுககுப் பிந்ரதய நூற்றோண்டில், புதத, 

சமணக நகோட�ோடுகள் இந்தியோவில் முககியமோன 

சமயஙகைோகப் �ைவின. புதிய �ம்பிகரககரையும் 

தததுவஙகரையும் தோஙகி, அவறர்றப் பின்�றறும் 

ப�ரும் எண்ணிகரகயிலோன ஆதைவோைர்களு்டன் 

எழுச்சிமிகக சமயக நகோட�ோடுகைோக இரவ �ைவின. 

இநத கோலகட்டததில் புதத, சமண சமயஙகரைப் 

ந�ோலநவ �ோைசீகததில் ப�ோைோஸ்டடிரியனிசமும் 

சீனோவில் கன்பூசியனிசமும் தோநவோயிசமும் 

நதோன்றின.

 4.1   கி.மு.  (ப�ா.ஆ.மு). ஆ்றாம் 
நூற்றாண்டில் மதம்

புதிய இரும்புக கோலததில் உருவோன புதிய 

�ோகரிகஙகளுகபகனச் சில குறிப்பிட்ட ப�ோதுக 

கூறுகள் கோணப்�டுகின்்றன. புதிய ரகதபதோழில்கள், 

பதோரலதூை வர்ததகததின் வைர்ச்சி, 

சிறு�கைஙகளும் �கைஙகளும் உருவோகுதல், 

உலகைோவிய மதஙகளின் நதோற்றம், �ன்ன்டதரத 

விதிகள் உருவோகுதல் ஆகியன இவறறின் ப�ோதுக 

குணஙகைோகும்.எனநவ, ப�ோருைோதோை, �ண்�ோடடு, 

அறிவுசோர் ந�ோககில் தனிச்சி்றப்�ோன வைர்ச்சி ப�ற்ற 

கோலகட்டமோக கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றோண்டு 

திகழந்தது. இககோலததில்தோன் ஏைோைமோன 

அறிஞர்கள், சிந்தரனயோைர்கள், புதிய மதஙகரைத 

நதோறறுவிதது அககோலகட்டதரத வைலோறறுச் 

சி்றப்புமிககதோய் ஆககினோர்கள். சீனோவின் 

கன்பூசியஸ், ஈைோனின் ப�ைோஸ்்டர், இந்தியோவின் 

மகோவீைர், புததர் ஆகிநயோர் இககோலகட்டததில் புகழ 

ப�ற்றனர்.

 4.2  கன்பூசியனிசமும், தாவ�ாயிசமும்
கி.மு.(ப�ோ.ஆ.மு) 6ஆம் நூற்றோண்டில் 

சீனோவில் கன்பூசியஸ், லோநவோடநச ஆகிய 

மோப�ரும் சிந்தரனயோைர்கள் இருவர் நதோன்றினர். 

இவர்கள் தனிமனிதர்களுககும் சமூகததிறகுமோன 

சமூக �்டதரதகரையும் ஒழுகக விதிகரையும் 

உருவோககினோர்கள். ஆனோல், இவர்கைது 

மைணததிறகுப் பி்றகு, இவர்கள் நிரனவோகக 

நகோவில்கள் கட்டப்�டடு, இவர்கள் ந�ோதிதத 

தததுவஙகள் மதஙகைோக மோற்றப்�ட்டன. இரவ 

முர்றநய கன்பூசியனிசம், தோநவோயிசம் என்று 

அரழககப்�ட்டன. இவர்களுர்டய நூல்கள் 

சீனோவில் மிகவும் மதிககப்�ட்டன. கன்பூசியனிசம் 

சீனோவின் ஆளும் வர்ககததின் மீது மடடுமல்லோது 

சோதோைண மககள் மீதும் பசல்வோககு பசலுததியது.
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தாவ�ாயிசம்
கன்பூசிய கோலககட்டததிறகு முந்ரதய 

தததுவஞோனிகளில் தரலசி்றந்தவர் லோநவோடநச. 

இவர் கன்பூசியரை வி்ட 53 வயது மூததவர். 

லோநவோட நச கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 604இல் பி்றந்தோர். 

அந்தக கோலகட்டதது அைசியல்வோதிகளின் 

முர்றநகடுகள், ஊழல்கள் ஆகியவற்றோல் மனம் 

பவறுதத அவர் �ோடர்ட விடடு பவளிநயறி, 

ஒரு உர்றவி்டததில் அரமதியோக வோழந்தோர். 

ஐயோயிைம் பசோறகள் பகோண்்ட ஒரு நூரல இைண்டு 

�ோகஙகைோக எழுதினோர். பின்னர் அவர் அந்த 

இ்டததிலிருந்து அகன்று பசன்்றோர். அவர் எஙநக 

இ்றந்தோர் எனத பதரியவில்ரல. அவைது நூலோன 

தோநவோ ந்ட ஞிங என்�து வோழகரகககோன 

வழிகோடடியோகும்.

லாவ�ாடவசவின் வ�ாதனைகள் (தாவ�ாயிசம்)
� உலகில் மனிதர்களின் மகிழச்சியின்ரமககுக 

கோைணம் மனிதர்களின் சுய�லம்தோன். சுய�லம் 

என்�து நிர்றவு பசய்ய இயலோத அைவற்ற 

ஆரசகரை மனிதர்களுககு ஏற�டுததுகி்றது.

� இயறரகயில் அரனததுநம இயறரக 

வழியிநலநய இயஙகுகின்்றன. மனித 

�்டதரதககோன விதி இயறரகநயோடு 

ப�ோருந்தியிருகக நவண்டும்.

� மனிதர்கள் யோநைோ ஒருவர் ஒழுஙகு�டுததிய 

ஒரு வோழகரகரய வோழகி்றோர்கள். அறிரவப் 

ப�ற்ற மனிதர்கள் தமது கைஙகமில்லோத 

தன்ரமரய இழந்ததுதோன் இதறகுக கோைணம். 

தமது திைட்டப்�ட்ட அறிவிரனக பகோண்டு 

அவர்கள் ஒரு �கை �ோகரிகதரத ஏற�டுததி, 

தம்ரமததோநம மகிழச்சியற்றவர்கைோக 

ஆககிக பகோள்கி்றோர்கள்.

கன்பூசியஸ் (கி.மு.  (ப�ா.ஆ.மு). 551 - 478 )
கன்பூசியஸ் கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 551இல் சீனோவின் 

ஷோன்டுங மோகோணததில் பி்றந்தோர். அவர் வைலோறு, 

கவிரத, தததுவம், இரச ஆகியவறர்றப் �யின்்றோர். 

அவர் ஐந்து முககியமோன �ர்டப்புகரை எழுதினோர்.

1.  ஆவண நூல் - இது மனித சமூகதரத 

ப�றிப்�டுததும் அ்றவியல் நகோட�ோடுகரைக 

கூறுகி்றது. 

2.  இரசப்�ோ்டல் நூல் - ஒழுகக ப�றிமுர்றகரைப் 

�ோ்டல் வடிவில் கூறுகி்றது. 

3.  மோற்றம் குறிதத நூல் - பமய்ப்ப�ோருளியல் �றறிப் 

ந�சுகி்றது.

4.  இைநவனிலும் இரலயுதிர் கோலமும் - அைசியல் 

ஒழுகக ப�றி �றறிக கூறுகி்றது. 

5.  வைலோறறு நூல் - சீனோவின் �ண்ர்டய மதஙகள் 

�றறிய நிகழவுகரையும் புைோணககரதகரையும் 

கூறுகி்றது. 

கன்பூசியனிசத்தின் ஐந்து 
முக்கியக் பகாள்னககள்
1. மனிதததன்ரம 

2. ந�ர்ரம 

3. �ன்ன்டதரத 

4. பமய்யறிவு 

5. �ம்�கததன்ரம

ப ம ய் ய றி வு 

கு டு ம் � த தி லி ரு ந் து த ோ ன் 

வைரும் என்்றோர் கன்பூசியஸ். 

ஓர் ஒழுககமோன குடும்�ததின் 

கடடுப்�ோடுமிகக தனி��ர்தோன் சமூகததின் அடிததைம் 

என்கி்றோர். அவரைப் ப�ோறுததவரை நமன்ரமயோன 

மனிதர் என்�வர் பவறும் அறிவோளியோகநவோ, 

அறிஞைோகநவோ மடடும் இல்லோமல், முன்மோதிரியோன 

�்டதரத பகோண்்டவைோகவும் இருககநவண்டும். 

கன்பூசியசின் நமன்ரமயோன மனிதர் 

புததிசோலிததனம், துணிச்சல், �ல்பலண்ணம் 

ஆகிய மூன்று �ண்புகரைக பகோண்்டவைோவோர். 

குழந்ரதகள் ப�றந்றோருககுக கீழப்�டிய நவண்டும், 

மரனவி கணவனுககுக கீழப்�டிய நவண்டும் 

என்று கன்பூசியஸ் வலியுறுததினோலும், ”உததைவு 

தவப்றன்்றோல், ஒரு மகன் தனது தந்ரதரய 

எதிர்கக நவண்டும், ஓர் அரமச்சர் அைசரை எதிர்கக 

நவண்டும்” என்றும் பதளிவோக முன்பமோழிகி்றோர். 

அைசு குறிதது அவரி்டம் நகட்ட ந�ோது, ”ஒரு அைசிறகு 

மூன்று விசயஙகள் அவசியமோனரவ; �ோடடில் 

ந�ோதுமோன உணவு, ந�ோதுமோன இைோணுவத 

தைவோ்டஙகள், மககளுககுத தம் ஆடசியோைர் மீது 

�ம்பிகரக ஆகியன இருகக நவண்டும்” என்்றோர்.

கன்பூசியஸ்

லாவ�ாடவச

IX_Std_History_TM_Unit _4.indd   57 2/10/2020   9:59:23 AM



584. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அைசியல் மோற்றஙகளும்

 4.3  ப�ாராஸ்டரியனிசம்
�ோம் அறிந்த மிகப் �ழரமயோன உலக 

மதஙகளில் ப�ோைோஸ்டரியனிசமும் ஒன்று. கி.மு.  

(ப�ோ.ஆ.மு). ஆ்றோம் நூற்றோண்டில் பசழிதநதோஙகி, 

மததியக கிழககில் ஆதிககம் பசலுததிய மூன்று 

மோப�ரும் �ோைசீகப் ந�ைைசுகளுககு அைச மதமோக 

அது இருந்தது. ப�ோைோஸ்டரியனிசதரதத 

நதோறறுவிததவர் �ோைசீகதரதச் நசர்ந்த 

ப�ோைோஸ்்டர். அவர் தம் மககள் மிகப் �ழஙகோலததுக 

க்டவுைர்கரை வணஙகுவது கண்டு 

நவதரனயுறறு அவர் அதறபகதிைோகக கிைர்ச்சி 

பசய்தோர். ஒளிக க்டவுைோன அஹுை மஸ்தோ தோன் 

உலகின் ஒநை க்டவுள் என்று பிைக்டனம் பசய்தோர்.

ப�ோைோஸ்டரியர்களின் புனித நூல் 

ப�ன்ட அபவஸ்தோ என்�தோகும். இது �ல்நவறு 

கோலகட்டஙகளின் புனித இலககியஙகைோன 

பிைோர்ததரனப் �ோ்டல்கள், நவண்டுதல்கள், 

சட்டஙகள், புைோணஙகள், புனிதக கரதகளின் 

பதோகுப்�ோகும். ப�ோைோஸ்டரிய தததுவஙகளும் 

ச்டஙகுகளும் நவதஙகளில் பசோல்லப்�டும் 

தததுவஙகள், ச்டஙகுகரை ஒததுக 

கோணப்�டுகின்்றன.

வ�ாதனைகள்
ஒரு மதம் அல்லது ஓர் அைசு அல்லது ஒரு 

சமூகததின் முதன்ரமயோன ந�ோககம் ஒழுககதரத 

வைர்தபதடுப்�துதோன் என்று ப�ோைோஸ்்டர் 

ந�ோதிததோர். எண்ணம், பசோல், பசயல் என 

அரனததிலும் புனிதமோக இருப்�துதோன் மிக உயரிய 

மதக நகோட�ோ்டோகும். அஹுை மஸ்தோவி்டம் 1. ஒளி, 

2. �ல்ல மனம், 3. �ன்ரம, 4. அைசோடசி, 5. �கதி, 

6. ஆநைோககியம், 7. இ்றவோத தன்ரம ஆகிய 

தன்ரமகள் உள்ைன என்்றோர். அஹுை மஸ்தோ 

அரனததும் அறிந்தவர். சகல சகதிகளும் 

பகோண்்டவர். எஙகும் நிர்றந்திருப்�வர். 

ப�ோைோஸ்டரிய மதததில் �லி, உருவ வழி�ோடு 

ஆகியரவ இல்ரல. க்டவுளின் வடிவமோகத 

தீரய வணஙகுவதுதோன் உயர்ந்த வழி�ோடடு 

முர்றயோகக கருதப்�ட்டது. தோனம் பசய்வதறகும் 

ஏரழகளுககுச் நசரவ பசய்வதறகும் அதிக 

முககியததுவம் தைப்�ட்டது.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

கி.மு.  (ப�ா.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றாண்டின் அறிவியக்கத்வதாடு பதாடர்புனடய இடஙகள்
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 4.4   இந்தியாவில் இரும்புத் பதாழில்நுட�ம் 
ஏற�டுத்திய தாக்கம்

 கஙரகச் சமபவளி மககள் தஙகைது 

உணவுதநதரவரய வி்ட அதிகமோன 

அைவில் �யிர்கரை உற�ததி பசய்ய அறிந்து 

பகோண்்டனர். எனநவ மறப்றோரு �குதி மககள் 

நவறு சில ரகதபதோழில்கரை நமறபகோள்ை 

வோய்ப்பு அரமந்தது. விவசோயிகரைப் ந�ோலநவ 

இந்த ரகவிரனக கரலஞர்களும் தமககு 

மூலப்ப�ோருடகரைச் நசகரிததுத தைவும், தமது 

உற�ததிரய விநிநயோகிககவும் சிலரை �ம்பி 

இருகக ந�ர்ந்தது. ஆைம்�ககட்ட �கைமயமோககல் 

இைண்டு விதஙகளில் நிகழந்தது. ஒன்று, சில 

கிைோமஙகள் இரும்புத பதோழில், மட�ோண்்டஙகள் 

பசய்தல், மைநவரலகள் பதோழில், ப�சவு 

ந�ோன்்றவறறில் ஈடு�ட்டதன் மூலமோக நிகழந்தது. 

இன்பனோன்று, கிைோமஙகளின் தனிததி்றரம 

பகோண்்ட ரகவிரனஞர் குழுககள் மூலப் 

ப�ோருடகள் கிர்டககும் இ்டததிறகு அருகில் 

இருந்தவோறு, சந்ரதகரை இரணதததன் 

மூலம் நிகழந்தது. இப்�டி மககள் ஒநை இ்டததில் 

குவிந்தது கிைோமஙகள் �கைஙகைோகவும் �ரிமோற்ற 

ரமயஙகைோகவும் வைர்ச்சிப�்ற உதவியது. 

ரவசோலி, சிைோவஸ்தி, இைோ�கிருஹம், பகௌசோம்பி, 

கோசி ஆகியரவ கஙரகச் சமபவளியின் சில 

முககியமோன வர்ததக ரமயஙகைோகும்.

 4.5   மதம் - ரிக் வ�தகாலத்திறகு 
பிந்னதய வ�தகாலம்

ரிக நவததரதத 

பதோ்டர்ந்து ய�ுர், சோம, 

அதர்வண நவதஙகள் 

எழுதப்�ட்டன. பிைோமணஙகள் 

என அரழககப்�டும் 

ச்டஙகுகளின் பதோகுப்புகள், 

இரசப் �ோ்டல் வரிகள், 

கோடுகளில் இைகசியமோகக கறறு அறியநவண்டிய 

அறிவு, சில ரிகநவதப் �ோ்டல்களின் விைககஙகள் 

அ்டஙகிய ஆைண்யகஙகளும் உ�நி்டதஙகளும் 

கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 1000 - 600 கோலகட்டததில் 

கஙரகச் சமபவளியில் பதோகுககப்�ட்டன. 

 4.6  சமணமும், ப�ௌத்தமும்

கஙரகச் சமபவளி விவசோயததிறகுக 

கோரைகரைப் �யன்�டுததுவது அவசியமோக 

இருந்தது. எனநவ, நவத ச்டஙகுகள், யோகஙகளுககோக 

ஏைோைமோன கோல்�ர்டகள் �லியிட்டது மககளிர்டநய 

நகோ�தரத ஏற�டுததியது. சமணரும் புததரும் 

மதச் ச்டஙகுகளுககோக விலஙகுகள் �லியிடுவரத 

எதிர்ததனர். அவர்கைது து்றவும், இைந்துண்ணுதலும், 

பசோததுகரைத து்றந்து வோழும் முர்றயும் அப்புதிய 

ந�ோதகர்கரை மககளுககு ஏறபுர்டயவர்கைோக 

ஆககின. நவதச் ச்டஙகுகளின் ஆ்டம்�ைம், 

விலஙகுகரைப் �லியிடுதல், பசோததுகள் மீதோன 

ஆரச ந�ோன்்ற பசய்ரககள் மககரை பவறுப்பு்றச் 

பசய்தன. இதுநவ கோலப்ந�ோககில் அவர்கரை 

சமணம் மறறும் புதத மதஙகரை ந�ோககி இடடுச் 

பசன்்றது.

மகோவீைரும் புததரும் தூய வோழகரக 

வோழந்தோர்கள். எளிரமககும் தன்னல மறுப்பிறகும் 

எடுததுககோட்டோகத திகழந்தோர்கள். அவர்கள் 

புகழப�ற்ற மகத அைசர்கைோன பிம்பிசோைர், அ�ோதசதரு 

ஆகிநயோரின் சமகோலததில் வோழந்தவர்கள். 

பகௌசோம்பி, குஷி�கைம், �னோைஸ், ரவஷோலி, 

இைோ�கிருஹம் ந�ோன்்ற வ்டபு்றதது �கைஙகள் 

வணிக ந�ோககில் வைர்ச்சி அர்டந்த ந�ோககு 

ரவசியர்களின் முககியததுவதரத அதிகரிததது. 

ரவசியர்கள் தமது சமூக நிரலரய நமலும் 

உயர்ததிக பகோள்ளும் ஆவலில் சமணம் மறறும் 

ப�ௌததம் ந�ோககித திரும்பினோர்கள்.

சமணம்
மகாவீரர்: பி்றப்பும் �ாழ்வும்

வர்ததமோன மகோவீைர் 

ரவஷோலிககு அருநக 

உள்ை குந்தகிைோமததில் 

கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 599இல் 

பி்றந்தோர். அவருர்டய 

தோய் திரிசரல, லிச்சோவி 

இனதரதச் நசர்ந்த 

இைவைசியோவோர். அவர் 

தனது இைரமககோலதரத 

ஓர் இைவைசைோகக 

கழிததோர். யநசோதோ என்்ற இைவைசிரய 

மணந்தோர். அவர்களுககு ஒரு ப�ண் குழந்ரத 

பி்றந்தது. மகோவீைர் தனது முப்�தோவது வயதில் 

வீடர்ட விடடு பவளிநயறி து்றவியோனோர். சுமோர் 

�ன்னிைண்்டோண்டு கோலம் அவர் கடுரமயோன 

தவம் பசய்து �ல இ்டஙகளுககு அரலந்து திரிந்தோர். 

து்றவ்ற வோழவின் �தின்மூன்்றோவது ஆண்டில் 

அவர் உயரிய ஞோனதரத (ரகவல்யம்) அர்டந்தோர். 

அப்ந�ோது முதல் அவர் ஜீனர் (உலரக பவன்்றவர்) 

என்றும் மகோவீைர் என்றும் அரழககப்�ட்டோர். 

சமணர்கள், அவர் தீர்ததஙகைர்களின் நீண்்ட 

�ைம்�ரையில் வந்தவர் என்றும் அவர்தோன் 

இரு�தது�ோன்கோவது மறறும் கர்டசி தீர்ததஙகைர் 

என்றும் கருதினோர்கள். ரிஷ�ர் என்�வர்தோன் முதல் 

மகாவீரர்
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தீர்ததஙகைர். �ோர்சுவ�ோதர் என்�வர் மகோவீைருககு 

முந்ரதய இரு�ததுமூன்்றோவது தீர்ததஙகைர். 

மகோவீைர் மகதம், விநதகம், அஙகம் ஆகிய 

�ோடுகளில் விரிவோகப் �யணம் பசய்து உ�நதசம் 

பசய்தோர். மகத மன்னர்கைோன பிம்பிசோைரும், 

அ�ோதசதருவும் அவருர்டய ந�ோதரனகைோல் 

ஈர்ககப்�ட்டோர்கள். ஆயிைககணககோன மககள் 

அவரைப் பின்�ற்றத பதோ்டஙகினர். 30 ஆண்டுகள் 

ந�ோதரன பசய்த பி்றகு, கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 527இல் 

தமது 72வது வயதில் ைோ�கிருகததிறகு அருகில் 

உள்ை �வபுரியில் மகோவீைர் கோலமோனோர்.

மகாவீரரின் வ�ாதனைகள்
மும்மணிகள் (திரிைதனோ) என்று அரழகக�டும் 

சமண மதததின் முககியமோன மூன்று பகோள்ரககள்:

1. �ன்னம்பிகரக - மகோவீைரின் ந�ோதரனகளில், 

ஞோனததில் �ம்பிகரக ரவததல்.

2. �ல்லறிவு - க்டவுள் இல்ரல, என்்ற நகோட�ோடர்ட 

ஏறறுகபகோள்வது, �ர்டததவன் - இன்றிநய 

உலகம் இயஙகி வருகி்றது. அரனததுப் 

ப�ோருள்களுககும் ஆன்மோ உண்டு என்்ற 

கருததுகரை ஏற�து.

3. �ன்ன்டதரத - இது மகோவீைரின் ஐம்ப�ரும் 

சூளுரைகரைக கர்டபிடிப்�ரதக குறிப்�து. 

அரவயோவன - 1. எந்த உயிரினதரதயும் 

துன்புறுததலோகோது 2.ந�ர்ரமயு்டன் இருப்�து 

3. கருரண 4. உண்ரமயு்டன் இருப்�து 

5. பி்றருர்டய உர்டரமகளுககு 

ஆரசப்�்டோமல் வோழவது 

சமண மதம் �ரவுதல்
தமது புதிய பகோள்ரகரயப் �ைப்புவதறகோக 

மகோவீைர் ம்டோலயஙகரை நிறுவினோர். வசதிகரை 

ஒதுககிரவதது, மிகக கடுரமயோன எளிய 

வோழகரக முர்றரயக பகோண்டிருந்த சமணத 

து்றவிகரை நியமிததோர். வ்ட இந்தியோவில் 

இந்தப் புதிய மதததிறகுத தன�ந்தர், சந்திைகுப்த 

பமௌரியர், கோைநவலன் ந�ோன்்ற அைசர்களின் 

ஆதைவு கிர்டததது. கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 4ஆம் 

நூற்றோண்டில் கர்�ோ்டகததிலும் நமறகு 

இந்தியோவிலும் இந்த மதததிறகு குறிப்பி்டததகக 

ஆதைவு இருந்தது. சமணம் அரனவரி்டததிலும் 

ஒரு ப�ோது உணர்ரவ உருவோககியது. 

வர்ணோசிைம முர்றரய எதிர்ததது. இரதப் 

பின்�ற்றத பதோ்டஙகிய மககள் அதிகச் பசலவு 

பிடிககும்  ஆ்டம்�ைச் ச்டஙகுகரையும் �லிகரையும் 

ரகவிட்டனர். உயிருள்ை, உயிைற்ற என 

அரனததுப் ப�ோருள்களுககும்  ஆன்மோவும் 

உணர்வும் உண்டு; அவற்றோல் வலிரய உணை 

முடியும் என்றும் மகோவீைர் ந�ோதிததோர்.

கர்�ோ்டகோவில் உள்ை 

சிைவண - ப�லபகோலோவில் 

உள்ை �ோகு�லியின் சிரலதோன் 

( இ வ ர் 

நகோமதீஸ்வைர் 

என்றும் அரழககப்�டுகி்றோர்) 

இந்தியோவில் பசதுககப்�ட்ட மிக 

உயைமோன (57 அடி) சமணச் 

சிரல இதுநவ ஆகும்.

சமணத்தில் பிளவு
கோலப்ந�ோககில் சமணம் திகம்�ைர் 

(திரசரயநய ஆர்டயோக உடுததியவர்கள்), 

சுநவதோம்�ைர் (பவண்ணி்ற உர்ட உடுததியவர்கள்) 

என இரு பிரிவுகைோகப் பிரிந்தது.

சமணக் காஞ்சி:
  கி.பி.(ப�ோ.ஆ) ஏழோம் 

நூற்றோண்டில் தமிழகததில் 

இருந்த முககியமோன 

சமயஙகளில் சமணமும் ஒன்று. �ல்லவ 

மன்னைோன மநகந்திை வர்மன் சமண சமயதரதச் 

சோர்ந்தவர். அப்�ர் என்று அரழககப்�ட்ட 

திரு�ோவுககைசரின் தோககததோல் அவர் 

ரசவ சமயததுககு மோறினோர். தறந�ோரதய 

கோஞ்சி �கைததுககு அருகில் சமணக 

கோஞ்சி அரமந்திருககி்றது. அஙநக சமணக 

நகோயில்கரை நீஙகள் கோணலோம். அவறறுள் 

முககியமோனது திருப்�ருததிககுன்்றம் சமணக 

நகோயிலோகும். இகநகோயிலின் கூரையில் 

மகோவீைரின் வோழகரகக கரத ஓவியமோக 

வரையப்�டடுள்ைது.

சமணத்தின் வீழ்ச்சி
 அைச ஆதைவு இன்ரம, அதன் கடுரம, 

பிரிவு மனப்�ோன்ரம, புதத மதததின் வைவு எல்லோம் 

நசர்ந்து இந்தியோவில் சமணம் வீழச்சியர்டயக 

கோைணமோயின.

ப�ௌத்தம்
பகௌதம புத்தர் - பி்றப்பும் 
�ாழ்வும்

பகௌதம புததர் 

இன்ர்றய ந��ோைததில் 

உள்ை கபிலவஸ்துவில் 

பி்றந்தோர். அவருர்டய 

தந்ரத சோககியர்கள் 

எனும் ஒரு சததிரிய 
பகௌதம புததர்
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இனககுழுவின் தரலவைோக இருந்த சுதநதோதனோர் 

ஆவோர். பகௌதம புததரின் இயறப�யர் சிததோர்ததர். 

அவர் சோககிய இனததவர் என்�தோல் சோககிய முனி 

என்றும் அரழககப்�ட்டோர். அவர் கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 

567இல் கபிலவஸ்து (தறந�ோது ந��ோைம்)விறகு 

அருகில் உள்ை லும்பினி வனததில் பி்றந்தோர். 

அவருர்டய தோயோர் மோயோநதவி (மஹோமோயோ) 

அவர் பி்றந்த சில �ோடகளிநலநய மைணமர்டந்தோர். 

எனநவ அவர் தம்முர்டய சிற்றன்ரனயோல் 

வைர்ககப்�ட்டோர். உலக விவகோைஙகரை ந�ோககி 

அவைது கவனம் பசல்லோதிருகக, சிததோர்ததரின் 

தந்ரத அவருககுப் �தினோ்றோவது வயதில் 

யநசோதைோ என்்ற இைவைசிரய மணமுடிதது 

ரவததோர். சிததோர்ததர் யநசோதைோவு்டன் சிறிது 

கோலம் மகிழச்சியோன இல்ல்ற வோழவு வோழந்தோர். 

அவர்களுககு ைோகுலன் என்்ற மகன் பி்றந்தோன்.

ஒரு�ோள் மோரல, சிததோர்ததர் �கர்வலம் 

வந்தந�ோது, உ்றவினர்கைோல் ரகவி்டப்�ட்ட 

ஒரு முதியவர், வலியோல் கதறிகபகோண்டிருந்த 

ஒரு ந�ோயோளி, இ்றந்த உ்டரலச் சுறறி அழுது 

பகோண்டிருந்த உ்றவினர்கள் ஆகிநயோரைப் 

�ோர்ததோர். இந்தக கோடசிகைோல் சிததோர்ததர் 

மனநவதரன அர்டந்தோர். உலரகத து்றந்த 

து்றவி ஒருவர் எந்த விதமோன துயைமும் இன்றி 

இருப்�ரதயும் �ோர்ததோர். இந்த ‘�ோன்கு ப�ரும் 

கோடசிகள்’ அவரை உலரகத து்றககவும், 

துன்�ஙகளுககோன கோைணதரதத நத்டவும் 

தூண்டின. கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 537இல் தனது 

முப்�தோவது வயதில் அவர் தனது மரனவி, 

மகரனத து்றந்து, அைண்மரனரய விடடு 

பவளிநயறி, உண்ரமரயத நதடி கோடடிறகுச் 

பசன்்றோர். அஙகுமிஙகும் திரிந்தரலந்து 

பமய்யறிரவ �ோடினோர். இககோலததில் ஒரு �ோள் 

ஓர் அைச மைததின் கீழ அமர்ந்தோர். பதோ்டர்ந்து 

�ல �ோடகள் அமர்ந்திருந்த அவருககு பமய்யறிவு 

கிடடியது. அவர் பமய்யறிவு அர்டந்த அந்த இ்டம் 

இன்ர்றய பீஹோரில் உள்ை புதத கயோ ஆகும். இது 

‘மஹோந�ோதி நகோவில்‘ என்று அரழககப்�டுகி்றது.

தனககு பமய்யறிவு ஏற�ட்டதும், தமது 

அறிரவ மககளுககு அளிகக புததர் முடிவுபசய்தோர். 

புதத கயோவிலிருந்து வோைணோசி பசன்்ற அவர், 

சோை�ோததில் தனது முதல் ந�ோதரனரயச் பசய்தோர். 

மகதம், நகோசல �ோடுகளில் ந�ோதரன பசய்தோர். 

அவருர்டய பசோந்த குடும்�ததினர் உட�்ட �லர் 

அவருர்டய சீ்டர்கைோகினர். 45 ஆண்டுகள் 

ந�ோதரன பசய்த பி்றகு, கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 487இல் 

தமது 80வது வயதில் குஷி�கைததில் (உததைப் 

பிைநதசததின் நகோைகபூர் அருநக) �ரிநிர்வோணம் 

அர்டந்தோர்.

ப�ௌத்தத்தின் வ�ாதனைகள்
(i)  �ோன்குப�ரும் உண்ரமகள்: 1. உலகம் 

துன்�மும் துயைமும் நிர்றந்தது 2. ஆரசயும் 

ஏககமும்தோன் இந்தத துன்�ததிறகுக கோைணம். 

3 ஆரசரய, ஏககதரத அ்டககுவதன் மூலம் 

இந்த துன்�ம் அல்லது வலிரயப் ந�ோககலோம். 

4. இரத ஒழுககமோன வோழகரக வோழவதன் 

மூலம் அல்லது புததர் கூறிய உததமமோன 

எண்வழிப் �ோரத மூலம் அர்டய முடியும்.

(ii)  நிர்வோணம் அர்டதல்: புததரின் 

ந�ோதரனயின்�டி, ஒரு மனிதன் உயர்ந்த 

ஆனந்தம் அல்லது நிர்வோணதரத அர்டய 

நவண்டுபமனில், அதரன ஒழுககமோன 

வோழகரகயின் மூலமும், புததரின் எண்வழிப் 

�ோரதரயக கர்டப்பிடிப்�தன் மூலமும் எட்ட 

முடியும்.

(iii)  உன்னதமோன எண்வழிப் �ோரத: தூய 

மனநிரலரய அர்டவதறகோக புததர் 

கீழககண்்டவறர்றப் ந�ோதிததோர். 

1. �ன்னம்பிகரக 2. �ல்ல ஆர்வம்  

3. �றந�ச்சு 4. �றபசயல் 5. �ல்வோழகரக 

முர்ற 6. �ன்முயறசி 7. �றசிந்தரன 8. 

�ல்ல தியோனம். இந்த எண்வழிப் �ோரதரயக 

கர்டப்பிடிப்ந�ோர் தூய மனநிரலரய 

அர்டவோர்கள் என்்றோர் புததர்.

ப�ௌத்தம் �ரவுதல்
தம்முர்டய ந�ோதரனகரை இந்தியோவின் 

�ல்நவறு �குதிகளுககும் �ைப்புவதறகோக 

புததர் ப�ௌதத சஙகதரத நிறுவினோர். 

ப�ௌதததரதப் �ைப்� பிடசுககளும் (ஆண் 

து்றவிகள்), பிடசுணிகளும் (ப�ண் து்றவிகள்) 

நியமிககப்�ட்டோர்கள். இவர்கள் எளிரமயோன 

து்றவு வோழகரக வோழந்தோர்கள். ப�ௌததம் 

மததிய ஆசியோ, இலஙரக, திப�த, பதன்கிழககு 

ஆசியோ, கிழககததிய �ோடுகைோன சீனோ, 

மஙநகோலியோ, பகோரியோ, �ப்�ோன், வியட�ோம் 

ஆகிய �ோடுகளுககும் �ைவியது.

ப�ௌத்தத்தில் பிளவு
கனிஷகரின் ஆடசிக கோலததில், ப�ௌததத 

து்றவி �ோகோர்�ுனோ என்�வர் ப�ௌததததில் 

ஒரு சீர்திருதததரதக பகோண்டு வந்தோர். 

ப�ௌததம், ஹீனயோனம், மஹோயோனம் என்று இரு 

பிரிவுகைோகப் பிரிந்தது.

ஹீனயோனம் (சிறிய �ோரத) - இது புததர் 

ந�ோதிதத அசல் வடிவம். இந்த வடிவதரதப் 

பின்�றறியவர்கள் புததரைத தமது குருவோக 

ஏற்றோர்கள். அவரைக க்டவுைோக வழி�்டவில்ரல. 
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இவர்கள் உருவ வழி�ோடர்ட மறுததோர்கள். 

மககள் பமோழியோன �ோலி பமோழிரயநய 

பதோ்டர்ந்து �யன்�டுததினோர்கள்.

1. மஹோயோனம் (ப�ரிய �ோரத) - புததர் 

க்டவுைோக வழி�்டப்�ட்டோர். ந�ோதிசததுவர் 

அவருர்டய முந்ரதய அவதோைமோகக 

கருதப்�ட்டோர். மஹோயோனதரதப் பின்�றறுநவோர் 

புததர், ந�ோதிசததுவரின் சிரலகரை நிறுவி 

அவர்கைது புகழ �ோடும் மந்திைஙகரைச் பசோல்லி 

வழி�ட்டனர். பின்னர் இவர்கள் தம்முர்டய மத 

நூல்கரை சமஸ்கிருதததில் எழுதினோர்கள். இந்த 

வரக ப�ௌதததரத கனிஷகர் ஆதரிததோர்.

ப�ௌத்தத்தின் வீழ்ச்சி
கீழககண்்ட கோைணஙகைோல் இந்தியோவில் ப�ௌதத 

மதம் வீழச்சி ப�ற்றது.

1.  புததம் மககளின் பமோழியில் (�ோலி) பிைச்சோைம் 

பசய்யப்�ட்டதனோல் �ன்கு ப�யர் ப�றறிருந்தது. 

பிறகோலததிய நூல்கள் சமஸ்கிருதததில் 

எழுதப்�ட்டதோல், சோமோனிய மககளுககு 

அவறர்றப் புரிந்துபகோள்வது கடினமோக 

இருந்தது.

2.  ப�ௌததம் ஹீனயோனம், மஹோயோனம் என்று 

பிைவுண்்டதும் மறப்றோரு முககியமோன 

கோைணம். மஹோயோனததில் உருவ வழி�ோடு 

இருந்ததோல், ப�ௌததததிறகும், இந்து 

மதததிறகும் நவறு�ோடு இல்லோமல் ந�ோனது.

3.  குப்தர்களின் கோலததில் ப�ௌததம் அைச 

ஆதைரவ இழந்தது. 

4.  நமலும் ஹூணர்கள், துருககியர்களின் 

�ர்டபயடுப்புகள் புதததரதக கிட்டததட்ட 

அழிததுவிட்டன.

 4.7  பி்ற அன�தீக பிரிவுகள்

ஆசி�கம்
ப�ௌததமும், சமணமும் நதோன்றிய கோலததில் 

ஆசிவகம் என்ப்றோரு பிரிவும் நதோன்றியது. அரதத 

நதோறறுவிததவர் மககலி நகோசலர் (மஸ்கரிபுததிை 

நகோசலர்) என்�வர். இவர் மகோவீைரின் 

�ண்�ர். சிறிது கோலததிறகு இருவரும் நசர்ந்து 

இருந்திருககி்றோர்கள். பின்னர் நகோசலர் பிரிந்து 

ஆசிவகப் பிரிரவத நதோறறுவிததோர். �ோததிகப் 

பிரிவோன ஆசிவகம் மனிதர்களின் நிரலரய 

அவர்களுர்டய �ரழய விரனகள்தோன் 

தீர்மோனிககின்்றன என்று கூறும் விரனப்�யன் 

(கர்மம்) என்்ற நகோட�ோடர்ட நிைோகரிததது. 

நகோசலர் தர்மநமோ, �கதிநயோ எந்தவிதததிலும் 

மனிதர்களின் இறுதி நிரலரயத தீர்மோனிககோது 

என்று வோதிட்டோர்.

ஆசிவகர்கள் பதன்னிந்தியோவில் சிறு 

எண்ணிகரகயில் இருந்தோர்கள். நசோழர்கள் 

கோலததில் அவர்கள் மீது ஒரு சி்றப்பு வரி 

விதிககப்�ட்டது. புததர்களின் இலககியமோன 

மணிநமகரல, சமணர்களின் இலககிய நூலோன 

புததரின் ப�ருககமோன 

சீ்டைோக இருந்தவர் 

ஆனந்தன். அவர் ஒருமுர்ற 

புததரி்டம், ‘ப�ண்கள் 

து்றவியோக முடியுமோ?’ எனக 

நகட்டோர். அதறகுப் புததர், ‘ப�ண்கள் உலக 

இன்�ஙகரையும் ஆ்டம்�ைஙகரையும் 

து்றந்தோல், அவர்களும் ஆண்கரைப் ந�ோல 

து்றவியோக முடியும்; பமய்யறிரவயும் அர்டய 

முடியும்’ என்்றோர்.
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நீலநகசி, ரசவ நூலோன சிவஞோனசிததியோர் 

ஆகிய தமிழ நூல்களில் ஆசிவகத தததுவதரதப் 

�றறிய பசய்திகள் ஓைைவுககு உள்ைன.

கண-சஙகஙகள்
மகோவீைர், புததர் ஆகிநயோர் கோலததில் 

முடியோடசிகள், கண-சஙகஙகள் எனப்�டும் 

குலககுழு ஆடசி என்று இரு நவறு�ட்ட அைசு 

வடிவஙகள் இருந்தன. நவத ச்டஙகுகரைச் 

பசய்ய மறுததல், வர்ணோசிைம முர்றரய 

எதிர்ததல் ஆகியரவ மூலம் கண-சஙகஙகள் 

முடியோடசிகளுககு ஓர் அைசியல் மோறர்றத 

தந்தன. சோககியர்கள், நகோலியர்கள், மல்லர்கள் 

ந�ோல் கண-சஙகஙகள் ஒநை ஓர் குலததோல் 

ஆனரவயோகவும் இருந்தன. அநத ந�ைததில் 

விரிஜ்ஜிகள், விருஷணிகள் (இது ரவசோலியில் 

இருந்த ஒரு கூட்டரமப்பு) ந�ோன்று �ல 

குலஙகளின் கூட்டரமப்�ோகவும் இருந்தன. கண-

சஙகஙகளில் சததிரிய ைோ�குலம் என்்ற ஆளும் 

குடும்�ஙகள், அடிரமகளும் பதோழிலோைர்களும் 

அ்டஙகிய தோை கர்மகோைர்கள் என இருவரகயோன 

சமூகப் �டிநிரலகள்தோன் இருந்தன. 

 4.8  அரசுகள் உரு�ாக்கம்
கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 6ஆம் நூற்றோண்டில் 

அைசோடசிகள், குழு ஆடசிகள், குடிததரலரம 

ஆடசிகள் ஆகியவறறின் உருவோககமும், 

�கைஙகளின் உருவோககமும் நிகழந்தன. 

ப�ரியைவிலோன குடிததரலரம ஆடசி 

அரமப்புகளிலிருந்து அைசோடசிகள் நதோன்றின. 

ரிக நவதகோல �ைதர், �ோசு, தரிசு, துர்வசு ந�ோன்்ற 

�ழஙகுடி மர்றந்து குரு, �ோஞ்சோலர் ந�ோன்்ற 

புதிய �ழஙகுடிகள் முன்னணிககு வந்தன. புதத 

இலககியஙகள் �தினோறு மஹோ�ன�தஙகரைப் 

�டடியலிடுகின்்றன. �ன�தஙகளில் பமோழி மறறும் 

�ண்�ோடடில் ஒரு ப�ோதுததன்ரம இருககும். ஆனோல் 

மஹோ�ன�தஙகளில் �ல்நவறு சமூக, �ண்�ோடடுக 

குழுககள் வோழந்தன. அைசோடசிகள் உருவோனதும், 

�ல்நவறு �ோடுகளிர்டநய நமலோதிககததிறகோன 

ந�ோைோட்டஙகள் அடிககடி �்டந்தன. எதிரிகளின் 

மீது ந�ைைசருககு உள்ை அதிகோைதரதக கோட்ட 

ைோ�சூயம், அஸ்வநமதம் ந�ோன்்ற நவள்விகள் 

�்டததப்�ட்டன. ரிகநவத �ட்டமோன ‘ைோ�ன்’ 

என்�தறகு �திலோக சோம்ைோட, ஏகைோட, விைோட, ந�ோ�ன் 

ந�ோன்்ற �ட்டஙகரை மன்னர்கள் �யன்�டுததினர்.

முடியாடசி அதிகாரத்தின் �ளர்ச்சி
அைசருககு முழுரமயோன அதிகோைம் 

இருந்தது. ரிக நவத கோலததின் சர� இப்ந�ோது 

இல்ரல. ந�ோர், அரமதி, நிதி பகோள்ரககளுககு 

சமிதியின் உதவிரய அைசர் �ோடினோர். 

சர�கள் இருந்தோலும் கூ்ட, அைசரின் அதிகோைம் 

அதிகரிததுக பகோண்ந்ட பசன்்றது. சத�தப் 

பிைோமணம் ‘அைசர் தவறிரழககோதவர், அரனதது 

விதமோன தண்்டரனகளிலிருந்தும் விலககுப் 

ப�ற்றவர்’ என்கி்றது. அைச அதிகோைததின் 

வைர்ச்சி விரிவு�டுததப்�ட்ட நிர்வோக அரமப்பில் 

பிைதி�லிததது. இப்ந�ோது அைசருககு ஆடசியில் 

துரணபுரிய வரிவசூல் அதிகோரி (�கதுகர்), 

நதநைோடடி (சூதோ), சூதோட்டக கண்கோணிப்�ோைர் 

(அக்ஷை�ோ), அைண்மரன கோரியஸ்தர் (ஷததிரி), 

நவடர்டத துரணவர் (நகோரிகர்ததனோ), 

அைசரவயினர் (�லநகோலோ), தச்சர் (தக்ஷன்), நதர் 

பசய்�வர் (ைதகோை) என்று �லர் இருந்தோர்கள். 

நமலும் நகோவில், இைோணுவம் பதோ்டர்�ோன 

அதிகோரிகைோன புநைோகிதர் (நசப்ரலன்), தை�தி 

(நசனோனி), கிைோம அதிகோரி (கிைோமணி) ந�ோன்ந்றோர் 

இருந்தனர். நவதகோலததின் பிற�குதியில் 

கிைோமததரலவைோகவும் இைோணுவ அதிகோரியோகவும் 

இருந்த கிைோமணிதோன் கிைோமததில் அைச அதிகோைம் 

பசலுததப்�டுவதறகோன இரணப்�ோக இருந்தோர். 

அைசநை நீதி வழஙகினோர். சமயஙகளில் நீதி 

வழஙகும் ப�ோறுப்ர� அைசரவ அதிகோரிகைோன 

அதயககோககளி்டம் அளிததோர். கிைோமஙகளில் 

கிைோம்யவோதின் என்்ற கிைோம நீதி�தியும், ச�ோ என்்ற 

கிைோம நீதிமன்்றமும் நீதி வழஙகின. குற்றஙகளுககுத 

தண்்டரன கடுரமயோக இருந்தது.

மகதத்தின் உரு�ாக்கம்
முடியோடசிகளில் கர்டப்பிடிககப்�ட்ட 

அைசியல் கண-சஙகஙகளின் முர்றயிலிருந்து 

மோறு�டடிருந்தது. அைசோடசிகள் ஒரு 

ரமயப்�டுததப்�ட்ட அைசு்டன் இயஙகின. அைசியல் 

அதிகோைம் ஆளும் குடும்�ததி்டம் குவிந்திருந்தது. 

இது மைபுரிரமயோக வந்ததோல், வம்சஙகைோக மோறின. 

�ரீக்ஷத (அரமச்சர்கள்), ச�ோ (ஆநலோசரனக குழு) 

ந�ோன்்ற ஆநலோசரன அரமப்புகள் இருந்தன. ச�ோ 

வரிவசூல் பசய்து, தரல�கரில் இருந்த கருவூலததில் 

பசலுததியது. அஙகிருந்து அது இைோணுவச் பசலவு, 

அைசு அதிகோரிகளுககோன ஊதியம் ந�ோன்்ற ப�ோதுப் 

�ணிகளுககு மறு விநிநயோகம் பசய்யப்�ட்டது.

அககோலதது இலககியஙகளில் குறிப்பி்டப்�டும் 

அைசுகளில் கோசி, நகோசலம், மகதம் ஆகியரவ 

வ்ட இந்தியோ, வ்டகநக கோபூல் �ள்ைததோககிலிருந்து 

பதறநக நகோதோவரி வரை �ைவியிருந்தது. இஙகு 

கோசி, நகோசலம், அஙகம், மகதம், வஜ்ஜி, மல்லோ, 

நசதி, வடசோ, குரு, �ோஞ்சோலம், மதசயம், சூைநசனம், 

ஆசோகம், அவந்தி, கோந்தோைம், கோம்ந�ோ�ம் என்று 

�தினோறு மஹோ�ன�தஙகள் நதோன்றின.
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சகதிவோய்ந்தரவயோக உருவோகின. இந்த 

அைசோடசிகநைோடு ந�ோடடியிட்ட ஒநை குடியைசு 

ரவசோலிரயத தரல�கைமோகக பகோண்்ட 

விருஜ்ஜி. இைோணுவ ரீதியோகவும் ப�ோருைோதோை 

ரீதியோகவும் மிகவும் சோதகமோன இ்டமோன 

கஙரகச் சமபவளிரயக ரகப்�றறுவதறகு �்டந்த 

ந�ோைோட்டததில் மகதம் பவறறி ப�ற்றது. அதன் முதல் 

முககியமோன அைசர் பிம்பிசோைர். அவர் ரவசோலியின் 

பசல்வோககு மிகக லிச்சோவி குலதது்டனும் நகோசல 

அைச குடும்�தது்டனும் திருமண உ்றவுகள் ரவதது, 

அஙகதரதக ரகப்�றறினோர் (இப்ந�ோரதய நமறகு 

வஙகம்). இந்த �்டவடிகரக அவர் கஙரகச் 

சமபவளிரய அர்டய உதவியது.

ஈைோனில் அசிரியப் ந�ைைசும் 

இந்தியோவில் மகதப் ந�ைைசும் 

உருவோக இரும்புக கலப்ர� 

சோர்ந்த விவசோயம் வழிவகுததது.

ஒரு விரிவோன நிர்வோக முர்றரய 

ஏற�டுததுவதில் பிம்பிசோைர் பவறறிப�ற்றோர். 

அவைது நிர்வோக முர்றயில் கிைோமம்தோன் அடிப்�ர்ட 

அலகு. கிைோமஙகரைத தவிை வயல்கள், நமய்ச்சல் 

நிலஙகள், தரிசுநிலஙகள், கோடுகள் (ஆைண்யம், 

நகந்ைம், வனம்) ஆகியரவயும் இருந்தன. ஒவபவோரு 

கிைோமமும் கிைோமணி என்்ற கிைோமததரலவரின் 

அதிகோைததின் கீழ இருந்தது. வரிவசூல் பசய்து, 

கருவூலததில் பசலுததுவது இவைது ப�ோறுப்பு. 

சோகு�டி பசய்யப்�டும் நிலஙகரை அைந்து, 

விரைச்சலின் மதிப்ர� அைவிடடு, கிைோமணிககு 

உதவி பசய்ய அதிகோரிகள் இருந்தோர்கள். நிலவரி 

(�லி) தோன் அைசின் முககியமோன வருவோய் ஆதோைம். 

விரைச்சலில் அைசிறகோன �ஙகு (�ோகம்) சோகு�டி 

பசய்யப்�ட்ட நிலததின் �ைப்பிறகு ஏற்ற அைவில் 

நிர்ணயம் பசய்யப்�ட்டது. ஆறில் ஒரு �ஙகு 

உரிரமயோனவர் என்று ப�ோருள் �டும் ஷட�ோகின் 

என்்ற பசோல் அைசரைக குறிககி்றது. எனநவ அஙகு 

ஒரு விவசோயப் ப�ோருைோதோைம் இயஙகிவந்தது.

பிம்பிசோைரின் புதல்வைோன அ�ோதசதரு 

கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 493இல் தனது தந்ரதரயக 

பகோன்றுவிடடு அரியரண ஏறியதோகச் 

பசோல்லப்�டுகி்றது. இைோணுவ பவறறிகளின் 

மூலம் ஆடசிரய விரிவு�டுததும் தனது 

தந்ரதயின் பகோள்ரகரய இவரும் பதோ்டர்ந்தோர். 

மகதததின் தரல�கைோன இைோ�கிருஹம் ஐந்து 

மரலகைோல் சூழப்�டடிருந்ததோல், பவளியிலிருந்து 

வரும் அ�ோயஙகளிலிருந்து தகுந்த �ோதுகோப்பு 

அளிததது. அ�ோதசதரு இந்த ைோ�கிருஹக 

நகோடர்டரய வலுப்�டுததிய அநத நவரையில் 

கஙரகககரையில் �ோ்டலிகிைோமததில் மறப்றோரு 

நகோடர்டரயக கடடினோர். இது உள்ளூர் 

உற�ததிகளுககோன �ரிமோற்ற ரமயமோக 

விைஙகியது. பின்னர் பமௌரியத தரல�கர் 

�ோ்டலிபுததிைமோக இது மோறியது. அ�ோதசதரு 

கி.மு. (ப�ோ.ஆ.மு). 461இல் இ்றந்தோர். இவருககுப் 

பி்றகு ஐந்து அைசர்கள் ஆடசிபசய்தோர்கள். 

எல்நலோருநம தந்ரதரயக பகோன்று ஆடசிககு 

வரும் அ�ோதசதருவின் உதோைணதரதப் 

பின்�றறினோர்கள். இப்�டித பதோ்டர்ந்து தந்ரதரயக 

பகோல்வதோல் மனம்பவறுதத மகத மககள் கர்டசி 

அைசரின் ைோ�ப்பிைதிநிதியோன சிசு�ோகரை அைசைோக 

நியமிததோர்கள். கிட்டததட்ட அரை நூற்றோண்டு 

கோலம் ஆடசி பசய்த பி்றகு சிசு�ோக வம்சம் மகோ�தம 

�ந்தரி்டம் ஆடசிரய இழந்தது. இவர்தோன் �ந்த 

வம்சதரதத நதோறறுவிததவர். �ந்த வம்சம்தோன் 

வ்ட இந்தியோவின் முதல் சததிரியைல்லோத 

வம்சமோகும்.

 4.9  பமௌரியப் வ�ரரசு - அரசும் சமூகமும்

பமௌரிய அரசர்கள்
சோணககியர் அல்லது பகௌடில்யர் என்று 

அறியப்�ட்ட விஷணுகுப்தருககு �ந்த அைசநைோடு 

விநைோதம் ஏற�ட்டதும், அவர் �ந்த அைசரை 

ஆடசியிலிருந்து அகறறுவதோகச் ச�தநமற்றோர்.

மோசிந்டோனிய அபலகசோண்்டரின் வீைதீைததினோல் 

கவைப்�ட்டதோக �ம்�ப்�டும் சந்திைகுப்தர் 

தமககோன ஒரு அைரச அரமககும் ந�ோககில் 

�ர்டகரைத திைடடி �ல்வோய்ப்புகளுககோகக 

கோததிருந்தோர். அபலகைோண்்டர் 

மைணமர்டந்தரதக நகள்விப்�ட்ட சந்திைகுப்தர் 

மககரைத தூண்டிவிடடு, மககள் உதவிநயோடு 

அபலகைோண்்டர் தடசசீலததில் விடடுச் பசன்றிருந்த 

�ர்டரய விைடடினோர். 

பி்றகு அவர், தமது 

கூ ட ்ட ோ ளி க ளு ்ட ன் , 

� ோ ்ட லி பு த தி ை த தி ற கு 

அணிவகுதது வந்து, 

கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). 321 

இல் �ந்த அைசரைத 

ந த ோ ற க டி த த ோ ர் . 

இவவோ்றோக பமௌரிய 

வம்சம் உருவோனது.

ச ந் தி ை கு ப் த ரி ன் 

ஆடசியின் ந�ோது, 

ஆசியோ ரமனரிலிருந்து இந்தியோ வரைககும் 

தன் கடடுப்�ோடடின் கீழ ரவததிருந்த 

அபலகைோண்்டரின் தை�தி பசல்யூகஸ் நிநக்டர் 

சிந்து �திரயத தோண்டி இந்தியோவிறகு 

சந்திைகுப்த பமௌரியர்
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65 4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அைசியல் மோற்றஙகளும்

�ர்டபயடுதது வந்தந�ோது சந்திைகுப்தரி்டம் 

நதோறறுப்ந�ோனோர். பசல்யூகஸின் தூதைோன 

பமகஸ்தனிஸ் இந்தியோவிநலநய தஙகிவிட்டதோகச் 

பசோல்லப்�டுகி்றது. அவைது இண்டிகோ என்்ற நூல் 

பமௌரியர் கோலதது அைசியரலயும் சமூகதரதயும் 

அறிந்துபகோள்ை உதவுகி்றது.

கஙரகச் சமபவளியில் தனது ஆதிககதரத 

நிரலநிறுததிய பி்றகு, அபலகைோண்்டரின் 

மர்றவோல் ஏற�ட்ட பவறறி்டதரதப் �யன்�டுததிக 

பகோள்ளும் ந�ோககதநதோடு சந்திைகுப்தர், தனது 

கவனதரத வ்டநமறகுப் �ககம் திருப்பினோர். 

இன்ர்றய ஆப்கனிஸ்தோன், �லுசிஸ்தோன், 

மோகைோன் ஆகிய �குதிகரை உள்ை்டககிய 

வ்டநமறகு எந்த எதிர்ப்புமின்றிச் சைணர்டந்தது. 

அதன்பி்றகு சந்திைகுப்தர் மததிய இந்தியோவிறகு 

�கர்ந்தோர். தனது வோழவின் இறுதிககோலததில், 

தீவிை சமணைோக மோறிவிட்ட அவர், தனது மகன் 

பிந்துசோைருககோகப் �தவி விலகினோர் என்று சமண 

இலககியஙகள் கூறுகின்்றன.

பிந்துசோைர் தனது ஆடசியில் பமௌரிய அைரச 

கர்�ோ்டகம் வரை விரிவு�டுததினோர். அவைது 

மர்றவின்ந�ோது இந்தியோவின் ப�ரும்�குதி 

பமௌரிய ஆடசியின் 

கீழ இருந்தது. கி.மு.  

(ப�ோ.ஆ.மு). 268இல் 

பிந்துசோைருககுப் பின் 

அநசோகர் அைசைோனோர். 

பதறகில் எஞ்சியுள்ை 

�குதிகரையும் தனது 

ந�ைைசில் இரணககும் 

ஆரசயோல் தனது 

ஆடசியின் எட்டோவது 

ஆண்டில் அவர் 

கலிஙகததின் மீது 

�ர்டபயடுததோர். கலிஙக மககள் வீைதநதோடு ந�ோர் 

புரிந்தனர். ஆனோல் ப�ரும் உயிர்ப்�லிகளுககுப் 

பி்றகு அவர்கள் நதோறகடிககப்�ட்டனர். இந்தப் 

ந�ோரும் �டுபகோரலகளும் அநசோகரைப் ப�ரிதும் 

�ோதிததன. அவர் ந�ோரிடுவரத விடடுவி்ட முடிவு 

பசய்தோர். புததத து்றவி உ�குப்தரைச் சந்திதத 

பின்னர், அநசோகர் தீவிை புததப் �ற்றோைைோக மோறி, 

தனது புதத தம்மதரதப் �ைப்� ஆைம்பிததோர். 

தன்ரனநய பவறறி பகோள்வதும், மனிதர்களின் 

மனரத தம்மததோல் (தம்மம் – �ோலி; தர்மம் 

- சமஸ்கிருதம்) பவறறி பகோள்வதும்தோன் 

உண்ரமயோன பவறறி என்று அவர் அறிவிததோர். 

அரவ �ோர்றகளில் ப�ோறிககப்�ட்டன. 

பமோததம் உள்ை 33 கல்பவடடுகளில் 14 

முககியமோன �ோர்றக கல்பவடடுகள், 7 தூண் 

பிைக்டனஙகள், 2 கலிஙகக கல்பவடடுகள். இரவ 

ந�ோக, சிறு �ோர்றக கல்பவடடுகளும், தூண் 

பிைக்டனஙகளும் உண்டு. பமௌரியப் ந�ைைசு 

�றறி, குறிப்�ோக அநசோகரின் தம்ம ஆடசிரயப் 

�றறி அறிய இரவ மிகவும் �ம்�கமோன 

ஆதோைஙகைோகத திகழகின்்றன.

தனது கலிஙகக கல்பவடடு ஒன்றில் அவர் ந�ோர் 

மறறும் பவறறிககோக �்டந்த �டுபகோரலகரைப் 

�ோர்ததுத தோம் அர்டந்த மன நவதரனரய அநசோகர் 

�திவு பசய்துள்ைோர். மறப்றோரு கல்பவடடில், தோம் 

இனிநமல் கலிஙகப் 

ந�ோரில் �்டந்த 

� டு ப க ோ ர ல க ளி ல் 

நூறறில் ஒரு �ஙரகக 

கூ்ட, ஏன் ஆயிைததில் 

ஒரு �ஙரகககூ்ட 

ப�ோறுததுகபகோள்ைப் 

ந�ோவதில்ரல என்று 

குறிப்பிடடுள்ைோர்.

உ யி ர் க ர ை க 

கோககும் அநசோகரின் 

ப � ரு வி ரு ப் � ம் 

வி ல ங கு க ர ை க 

கோககும் ப�ோருடடும் விரிவர்டந்தது. 

விலஙகுகரைப் �லியிடுவது தர்ட பசய்யப்�ட்டது. 

விலஙகுகளுககோன மருததுவமரனகள் 

தி்றககப்�ட்டன. அநசோகர் தனது மகன் 

மநகந்திைரனயும், மகள் சஙகமிததிரைரயயும் 

தம்மம் குறிதத தனது பசய்திரயப் �ைப்புவதறகோக 

இலஙரகககு அனுப்பினோர். அநசோகர் 38 

ஆண்டுகள் ஆடசி பசய்த பின் உயிர் து்றந்தோர்.

�ோன்கு சிஙகஙகரைக பகோண்்ட �மது 

நதசியச் சின்னம் சோை�ோததில் உள்ை அநசோகர் 

தூரண பிைதி�லிககும் விதமோகநவ நதர்வு 

பசய்யப்�டடுள்ைது.

பமௌரிய ஆடசி நிர்�ாகம்
பதோ்டகக ஆண்டுகளில் 

பமௌரிய அைசு எடுதத சில 

�்டவடிகரககள் சமூக 

முன்நனற்றததிறகுப் ப�ரிதும் 

உதவின. ஒரு ப�ரிய 

நிரலயோன ைோணுவதரத 

அரமககவும், �ைந்த நிர்வோக 

அரமப்ர� உருவோககவும் வரிகரை உயர்ததியது. 

பமௌரியப் ந�ைைசர் 

அநசோகர்

அநசோகர் கறறூண், 

அலகோ�ோத
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664. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அைசியல் மோற்றஙகளும்

பமௌரியர்கள் பசயல்தி்றம்மிகக அைசோடசி 

முர்றரய உருவோககினர். நிர்வோகததின் 

தரலவர் அைசர். அவருககு அரமச்சர் குழு 

உதவிபுரிந்தது. மகோமோதநையர்கள் என்்ற 

அதிகோரிகள் அரமச்சர்களுககுச் பசயலோைர்கைோகப் 

�ணியோறறினோர்கள். வருவோய்ககும் 

பசலவினஙகளுககும் ப�ோறுப்�ோன அதிகோரி 

சமஹர்ததோ என்்றரழககப்�ட்டோர். ந�ைைசு �ோன்கு 

மோநிலஙகைோகப் பிரிககப்�டடிருந்தது. அவறர்ற 

ஆளு�ர்கள் ஆடசி பசய்தோர்கள். ப�ரும்�ோலும் 

இைவைசர்கநை ஆளு�ைோக பசயல்�ட்டனர் .

மோவட்ட நிர்வோகம் ஸ்தானிகதா என்�வரின் 

கீழ பகோண்டு வைப்�ட்டது. ஐந்து முதல் �தது 

கிைோமஙகளின் நிர்வோகியோக ககதாபர் என்்ற 

�ட்டதது்டன் ஒருவர் நியமிககப்�ட்டோர். �கை 

நிர்வோகம் நகரகதா என்�வர் ப�ோறுப்பில் இருந்தது. 

இவைது தரலரமயில் தலோ ஐந்து உறுப்பினர்கள் 

பகோண்்ட ஆறு குழுககள் தமது க்டரமகரைச் 

பசய்தன. 

சந்திைகுப்தரின் அரமச்சைோன 

சோணககியர் அர்ததசோஸ்திைம் 

என்்ற நூரல எழுதினோர். இது 

பமௌரிய ஆடசி நிர்வோகம் �றறி 

விரிவோக எடுததுரைககி்றது.

அ�ர்கள் வமறபகாண்ட �ணிகள்:
i) பவளி�ோடடினரைக கவனிததுக பகோள்ைல்,

ii)  குடிமககளின் பி்றப்பு, இ்றப்பு ஆகியவறர்றப் 

�திவு பசய்தல்,

iii) வணிகதரதக கவனிததுக பகோள்ைல்,

iv)  �ல்நவறு உற�ததித பதோழில்கரைக 

கவனிததுக பகோள்ைல்,

v) சுஙக, கலோல் வரி வசூலிததல்

�கை நிர்வோகதரதப் ந�ோலநவ 

ைோணுவததுர்றயும் 30 ந�ர் பகோண்்ட 

குழுவோல் நிர்வகிககப்�ட்டது. இககுழுவில் 

தலோ ஐந்து உறுப்பினர்கரைக பகோண்்ட 

ஆறு துரணககுழுககள் இருந்தன. கிைோம 

மட்டததில், எல்ரலகரைப் �ோதுகோப்�து, நிலம் 

குறிதத ஆவணஙகரைப் �ைோமரிப்�து, மககள் 

மறறும் கோல்�ர்டகளின் எண்ணிகரகரயக 

கணகபகடுப்�து ந�ோன்்ற �ணிகரைச் பசய்ய 

கிைோமணி என்்ற அதிகோரி இருந்தோர். அதிகோரிகள் 

உள்ளிட்ட ஒடடுபமோதத நிர்வோகதரதயும் 

கண்கோணிகக சி்றந்த உைவுத துர்ற இயஙகியது. 

எல்லோ முககியமோன ஊர்களிலும் �கைஙகளிலும் 

நீதி வழஙக முர்றயோன நீதிமன்்றஙகள் 

அரமககப்�ட்டன. குற்றஙகளுககோன தண்்டரன 

கடுரமயோக இருந்தது.

புதிய குடியிருப்புகரை உண்்டோககுதல், 

மககளுககு நிலம் அளிதது, விவசோயிகைோக 

வோழ ஊககுவிததல், �ோசன வசதிகரை 

ஏற�டுததுதல், நீர் �கிர்ரவக கடடுப்�டுததுதல் 

என்று கிைோமப் ப�ோருைோதோை நமம்�ோடடிறகு 

அைசு உ�ரி வருவோரயப் �யன்�டுததியது. 

நவைோண்ரம, சுைஙகம், பதோழில், வணிகம் 

ஆகியரவ அைசின் கடடுப்�ோடடில் இருந்தன. 

நிலததில் தனியோர் பசோததுரிரம உருவோவரத 

அைசு விரும்�வில்ரல. நிலம் விற�ரத அைசு 

தர்ட பசய்தது. பமௌரிய அைசு �கை நமம்�ோடடிறகு 

ஊககமளிததது. அது ஈைோன், பமச�ந்டோமியோ, 

வ்டசீனததின் அைசுகளுககு நிலவழியோக வணிகப் 

ப�ருவழிகரை உருவோககியது. அர்ததசோஸ்திைம், 

கோசி, வஙகம் (வஙகோைம்), கோமரூ�ம் (அஸ்ைோம்), 

மதுரை ஆகிய இ்டஙகரைத துணி உற�ததி 

ரமயஙகள் என்று குறிப்பிடுகி்றது. வ்ட 

இந்தியோவின் �ை�ைப்�ோன கறுப்பு மட�ோண்்டஙகள் 

பதோரலதூைததில் இருககும் பதன்னிந்தியோ வரை 

�ைவியிருந்தது. இது பமௌரியர் கோலதது வணிகம் 

பதறகுவரை �ைவியிருந்தரதக கோடடுகி்றது. 

�கைமயமோககததிறகு வணிகம் ப�ரிய அைவில் 

உதவியது. பகௌசோம்பி, பிட்டோ, ரவசோலி, 

ைோ�கிருகம் ந�ோன்்ற புதிய �கைஙகள் நதோஆப் 

�குதியில் உருவோகின.

கல்வி னமயஙகள்

ம்டஙகளும் நகோவில்களும் கல்வி கறபிககும் 

�ணிரயச் பசய்தன. மிகப் ப�ரிய ம்டோலயமோன 

�ோைந்தோ மகதர்கள் கோலததில்தோன் கட்டப்�ட்டது. 

கல்வி ரமயஙகளில் புதத, நவத இலககியஙகள், 

தர்ககம், இலககணம், மருததுவம், தததுவம், 

வோனவியல் ஆகியரவ கறறுத தைப்�ட்டன. 

ந�ோர்ககரலயும் கறறுத தைப்�ட்டது. கோலப்ந�ோககில் 

�ோைந்தோ �ல்கரலககழகம்

IX_Std_History_TM_Unit _4.indd   66 2/10/2020   9:59:29 AM



67 4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அைசியல் மோற்றஙகளும்

�ோைந்தோ அககோலததின் மிகவும் குறிப்பி்டததகக 

கல்வி ரமயமோகத திகழந்துள்ைது. அதன் நிர்வோகச் 

பசலவுகளுககோக 100 கிைோமஙகளின் வருவோய் 

ஒதுககீடு பசய்யப்�ட்டது. மோணவர்களி்டம் 

மீள்�ார்ன�
� கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). ஆ்றோம் நூற்றோண்டு ப�ோருள், �ண்�ோடு மறறும் அறிவோற்றல் வைர்ச்சிககோன 

கோலகட்டமோக இருந்தது.

� சீனோவின் கன்பூசியஸின் அ்றப�றிகள், �ோைசீகததில் ப�ோைஸ்்டரின் மதம், இந்தியோவில் மகோவீைரின் 

மும்மணிகள், புததரின் எண் வழிப் �ோரத ஆகியன மனித குல வைர்ச்சியில் புதிய விழிப்புணர்விரனயும், 

மனித குலததுககு நமலதிக ஒழுகக ப�றிகரையும் உருவோககித தந்தன.

� கி.மு.  (ப�ோ.ஆ.மு). ஆ்றோம் நூற்றோண்டு மகோ�ன�தஙகளின் உருவோககதரத கண்்டது. �தினோறு 

மகோ�ன�தஙகளில் மகதம் வலிரமமிகக ந�ைைசோக உருபவடுததது.

� சந்திை குப்த பமௌரியர் சோணககியரின் உதவியு்டன் பமௌரிய அைச மைர�த நதோறறுவிததோர்.

� பமௌரிய நிர்வோக முர்றயும், அநசோகர் பின்�றறிய தம்மமும் விைககப்�டடுள்ைன.

 �யிறசிகள் 

I.  சரியாை வினடனயத் 
வதர்வு பசயக

1. ஒரு தததுவப் பிரிரவ நிறுவிய __________ 

எளிரமககும் தன்னல மறுப்பிறகும் 

உதோைணமோக விைஙகினோர்.

அ) புததர் ஆ) லோநவோடநச

இ) கன்ஃபூசியஸ் ஈ) ப�ோைோஸ்்டர்

2. மகோவீைரின் ந�ோதரனகைோல் ஈர்ககப்�ட்ட 

மகத அைசர் __________.

அ) தன�ந்தர் ஆ) சந்திைகுப்தர்

இ) பிம்பிசோைர் ஈ) சிசு�ோகர்

3. வ்டககில் கோபூல் �ள்ைததோககிலிருந்து 

பதறகில் நகோதோவரி வரை �ைவியிருந்த வ்ட 

இந்தியோவின் ___________ எனப்�ட்ட 

�தினோறு மோநிலஙகளின் அைசுகளின் எழுச்சி 

ஏற�ட்டது. 

அ) மஹோ�ன�தஙகள் 

ஆ) கனசஙகஙகள்

இ) திைோவி்டம்

ஈ) தடசிண�தோ

4. மும்மணிகள் (திரி ைதனோ) என்்ற மூன்று 

பகோள்ரககரை ந�ோதிததவர் __________.

அ) புததர் ஆ) மகோவீைர்  

இ) லோநவோடநச ஈ) கன்ஃபூசியஸ்

5. பமௌரிய ஆடசி அரமப்பு மறறும் சமூகம் குறிதத 

பசய்திகரைத தன் குறிப்புகைோல் அளிததவர்.

அ) மோர்கநகோ ந�ோநலோ ஆ) ஃ�ோஹியோன்

இ) பமகஸ்தனிஸ் ஈ) பசல்யூகஸ்

6. (i)  மகத அைசர்களின் கீழ இருந்த 

மகோமோதநையர்கள் அரமச்சர்களுககுச் 

பசயலோைர்கைோகச் பசயல்�ட்டோர்கள்.

(ii)  பமகஸ்தனிஸ் எழுதிய ‘இண்டிகோ’ என்னும் 

வைலோறறுக குறிப்பு பமௌரிய ஆடசி அரமப்பு 

மறறும் சமூகம் குறிதத ஆவணமோக 

விைஙகுகி்றது.

(iii)  ஒரு ந�ைைரசக கட்டரமகக �ந்தர் பசய்த 

முயறசிரய, பமௌரிய அைரச உருவோககிய 

அநசோகர் தடுதது நிறுததினோர்.

(iv)  மைபுகளின்�டி, சந்திைகுப்தர் அவைது 

வோழவின் இறுதியில் புதத சமயததின் 

தீவிைமோன ஆதைவோைைோக இருந்தோர். 

அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி   

இ) (i) மறறும் (ii) சரி ஈ) (iii) மறறும் (iv) சரி

கல்விக கட்டணம் வசூலிககப்�்டவில்ரல. 

மோணவர்களுககு இலவசத தஙகுமி்டமும் 

உணவும் தைப்�ட்டன.
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II. வகாடிடட இடஙகனள நிரப்புக
1. பவவநவறு கோலகட்டஙகரைச் நசர்ந்த, 

பிைோர்ததரனகளும் மைபுவழிக கரதகளும் 

அ்டஙகிய புனித இலககியத பதோகுப்பு 

__________ ஆகும்.

2. கஙரகச் சமபவளியில் ________ 

நவைோண்ரமககு மோடுகளின் நதரவ 

அவசியமோனது.

3. ____________ தீர்ததஙகைர்களின் நீண்்ட 

மைபில் வந்தவர் என்றும் 24வது மறறும் 

கர்டசி தீர்ததஙகைர் என்றும் சமணர்கள் 

�ம்புகி்றோர்கள். 

4. புததருககு ஞோநனோதயம் ஏற�ட்ட இ்டததில் 

கட்டப்�டடுள்ை மஹோந�ோதி நகோயில் இன்றும் 

__________ இல் உள்ைது.

5. பமௌரியப் ந�ைைரசப் �றறியும் குறிப்�ோக 

அநசோகரின் தர்மம் சோர்ந்த ஆடசிரயப் �றறியும் 

அறிந்து பகோள்ை ______________ �ோர்றக 

குறிப்புகள் ப�ரிதும் உதவுகின்்றன. 

III. சரியாை கூறன்றத் வதர்வு பசயக
1. அ)  பவண்கலக கருவிகளின் வைவோல் கஙரக 

ஆற்றஙகரையில் இருந்த அ்டர்ததியோன 

கோடுகரை அகறறுவது எளிதோனது.

ஆ)  அசிவிகம் நமறகு இந்தியோவில் சிறு 

அைவில் �ைவியிருந்தது.

இ)  குறிப்பிட்ட இனககுழுககள் ஆதிககம் 

பசலுததிய நிலதபதோகுதிகள் 

பமௌரியர்களுககு முற�ட்ட அைசுகள் 

எனப்�ட்டன.

ஈ)  இலககியஙகளில் குறிப்பி்டப்�டும் 

அைசுகளில் கோசி, நகோசலம், மகதம் 

ஆகியரவ வலிரம �ர்டததரவயோக 

இருந்தன.

2. அ)  மகதததின் முதல் முககியமோன அைசன் 

அ�ோதசதரு.

ஆ)  நிர்வோகததுககோன ஒரு விரிவோன 

கட்டரமப்ர� உருவோககுவதில் 

பிம்பிசோைர் பவறறிகைமோகச் பசயல்�ட்டோர்.

இ)  வ்ட இந்தியோவில் ஆடசி பசய்த 

சதரியர் அல்லோத அைச வம்சஙகளில் 

முதலோமவர்கள் பமௌரியர்கைோகும்.

ஈ)  ஒரு ந�ைைசுககோன கட்டரமப்ர� 

உருவோகக �ந்தர் நமறபகோண்்ட 

முயறசிரய அநசோகர் தடுதது நிறுததினோர்.

IV). ப�ாருத்துக

1. எண் 

வழிப்�ோரத
-

மிக உயைமோன 

சமணச்சிரல

2. �ோகு�லி -
அைசியல் அ்றப�றிகளின் 

சட்டதபதோகுப்பு

3. வசந்த மறறும் 

இரலயுதிர் 

கோல 

வைலோறறுப் 

�திநவடு

-

சட்டஙகளும் 

புைோணககரதகளும் 

அ்டஙகிய புனித 

இலககியம்

4. ப�ண்ட 

அபவஸ்தோ
- முதல் தீர்ததஙகைர்

5. ரிஷ�ோ -
தூய மனநிரலரய 

அர்டவதறகோன �ோரத

V. சுருக்கமாை வினட தருக
1. ஹீனயோனம் மறறும் மகோயோனம் �றறி குறிப்பு 

வரைக.

2. மும்மணிகள் (திரி ைதனோ) – இச்பசோல்ரல 

விைககிககூறு.

3. அ�ோதசதருரவப் �றறிக கூறு?

4. கலிஙகோ கல்பவடடுக குறிப்பு கூறுவது என்ன?

5. புதத சமயதரதப் �ைப்� அநசோகர் நமறபகோண்்ட 

முயறசிகள் என்பனன்ன?

VI. விரி�ாை வினடயளிக்கவும்
1. கன்பூசியஸின் ஐந்து முககியமோன 

நகோட�ோடுகரை விைககிககூறு.

2. சமண, புதத சமயக பகோள்ரககளுககு 

இர்டநயயோன ஒறறுரமகரையும் 

நவறு�ோடுகரையும் எழுதுக.
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69 4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அைசியல் மோற்றஙகளும்

�ரலாறறுடன் �லம் �ருக
மாண�ர் பசயல்�ாடுகள் 
1.  அநசோகரின் கல்பவடடுக குறிப்புகள் குறிதது ஓர் ஆய்வறிகரக தருக.

2.  புததரின் வோழகரக மறறும் ந�ோதரனகரைச் சிததரிககும் வரகயில் ஒரு �ோ்டகதரத 

�ண்�ர்களு்டன் நசர்ந்து நிகழததவும்.

ஆசிரியரின் �ழிகாடடலுடன் பசயய வ�ண்டியன�
1.  புதத சமயம் பின்�ற்றப்�டும் �ோடுகரைப் �டடியலிடடு அதரன உலக வரை�்டததில் குறிககவும். 

2.  சோஞ்சி ஸ்தூபி மறறும் தர்மச்சககைததின் களிமண் மோதிரிகரைச் பசய்க.

 நமறநகோள் நூல்கள்

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

சோை�ோததிறகுச் சுறறுலோ 

பசல்நவோமோ?

இரணயச் பசயல்�ோடு
பமய்நிகர் சுறறுலோ

�டிகள்:
�டி 1: பகோடுககப்�டடிருககும் உைலி / விரைவுககுறியீடர்டப் �யன்�டுததி ‘Google earth’ 

�ககததிறகு பசல்க.

�டி 2: நதடு ப�டடியில் ‘Ashokan pillar, Saranath’ என்்ற முகவரிரயத தட்டச்சு பசய்து நத்டவும். 

�டி 3: ‘மஞ்சள் வண்ண மனிதன்’ ஐகோரன இழுதது ‘Ashokan pillar’ நமல் ரவதது அவவி்டததிறகு 

பமய்நிகர் சுறறுலோ பசல்க.

�டி 4: சுடடிககுறிமுள்ரை மஞ்சள் வரிகநகோடடின் நமல் �கர்ததி அவவி்டததிறகு பமய்நிகர் 

சுறறுலோ பசல்க. 

உரலி :
https://earth.google.com/web/
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       அறிமுகம்
	 அமெரிகககா,	 ஆஸ்திரேலியகா,	 ஆப்பிரிகககா		
ஆகிய	 கண்டஙகள்	 உலக	 வேலகாற்றின்	 மெய	
நீரேகாட்டத்திலிருந்து	 விலகியிருந்்தர�காது	
யூரேசியகா	 என்்றமைககப்�ட்ட	 ஆசிய	 ஐரேகாப்பியக	
கண்டஙகளின்	 ம�ருநிலப்�ேப்பில்	 �ல	
நகாகரிகஙகள்	ெலரந்்தன.	அவற்றில்	சில	விமேவில்	
மெவ்வியல்	 நிமலமய	 அம்டந்து	 புகழ்	 ம�ற்்றன.	
இசமெவ்வியல்	 ககாலத்தில்	 ரேகாமிலிருந்து	 �காேசீகம்	
அஙகிருந்து	ம�ஷகாவர	வமே	என	ெஙகிலித்ம்தகா்டர	
ர�கான்று	 �ல	 ர�ேேசுகள் உருவகாகத்	
ம்தகா்டஙகின.	 நகாகரிகஙகளின்	 விரிவகாககம்	
புவியியல்	 அடிப்�ம்டயிலகான	 இம்டமவளிகமை	
அகற்றி,	 பிேர்தெஙகளுககிம்டரய	 வணிக	
உ்றவுகளும்	 �ண�காடடுப்	 �ரிெகாற்்றஙகளும் 

நம்டம�்ற	 வழிவகுத்்தன.	 நகாைம்டவில்	
இவ்வு்றவுகள்,	சிந்்தமன,	ம்தகாழில்நுட�ம்	கமலகள்	
ஆகியவற்றின்	 �ரிெகாற்்றஙகளுககு	 இடடுச	
மென்்றன.	 இப்பின்னணியில்்தகான்	 ம�ௌத்்தம்	
ம்தகா்டஙகி,	 கிறித்்தவம்,	 இஸ்லகாம்	 வமேயிலகான	
உலகின்	 மிகப்ம�ரிய	 ெ்தஙகள்	 �ேவியம்த	 நகாம்	
புரிந்துமககாள்ை	ரவணடும்.

�ணம்டய	 கிரீஸ்	 ெற்றும்	 ரேகாமெ	
உள்ை்டககியர்த	 மெவ்வியல்	 உலகமென்றும்	
ஒன்று்டன்	 ஒன்று	 பின்னிப்பிமைந்்த	
�ணம்டய	கிரேகக,	ரேகாெகானிய	நகாகரிகஙகமை	
உள்ை்டககிய	 ககாலரெ	 மெவ்வியல்	
ககாலமென்றும்,	 கிரேகரககா-ரேகாெகானிய	 ககால	
உலகமென்றும்	அறியப்�டுகின்்றது.

செவ்வியல் உலகம்

5
�கா்டெ்

கற்்றல்	ரநகாககஙகள்

�	கிரேககத்தின்	�ைம்	ம�ருமெ	மிகக	நகாகரிகம்	குறித்்த	அறிமவப்	ம�று்தல்

�	ஏம்தன்ஸ்	நகே	ெககைகாடசிமயயும்	ம�ரிகிளிஸின்	ககாலத்ம்தயும்	ம்தரிந்து	மககாள்வது

�	சிறு	 நகேெகான	 ரேகாம்	 எவ்வகாறு	 ஒரு	 குடியேெகாகவும்,	 பின்னர	 ர�ேேெகாகவும்	 உருவகானது	
என்�ம்தப்	புரிந்து	மககாள்ளு்தல்

�	உலக	நகாகரிகத்திற்கு	ரேகாமின்	�ஙகளிப்ம�	அறிந்து	மககாள்ளு்தல்

�	மெவ்வியல்	ககால	சீனகாவின்	ெகா்தமனகமைக	கற்்றல்	

�	கிறித்்தவ	 ெ்தத்தின்	 ர்தகாற்்றத்ம்தயும்	 அது	 கீமை	 ரேகாெகானியப்	 ர�ேேசில்	
�ேவியம்தயும்	கற்�து
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71 5.	 மெவ்வியல்	உலகம்

 கிரீஸ்: செலனிக் உலகம்5.1

	 கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	8ஆம்	நூற்்றகாணடுவமே	
கிரேககம்	 உலகின்	 ஏமனய	 நகாடுகளிலிருந்து	
ரவறு�டடிருககவில்மல.	 ெககள்	 �டிப்�றிவு	
அற்்றவரகைகாக	 இருந்்தனர.	 ம�காருள்	
உற்�த்தியகானது	புேகா்தன	மும்றயிரலரய	இருந்்தது.	
வகாழ்கமக	 கடினெகாக	 இருந்்தது.	 ஸ்�காரட்டகா	
்தவிரத்து	 ஏமனய	 �குதிகள்	 ெமலப்�காஙககான	
�குதிகைகாக	 இருந்்தமெயகால்	 ரவைகாணமெ	
விரிவம்டயச	ெகாத்தியமில்மல.

அக்்ரோச�ோலிஸ்
	 இருந்்தர�காதிலும்	 க்டற்கமேப்�குதிகளில்	
சில	 ககாலனிகமை	 நிறுவுவதில்	 கிரேககரகள்	
மவற்றி	 ம�ற்்ற்தகால்	 வணிகத்தின்	 வழியகாகப்	
ம�காருள்	ஈட்ட	முடிந்்தது.	இ்தன்	விமைவகாக	கி.மு.	
(ம�கா.ஆ.மு)	 6ஆம்	 நூற்்றகாணடில்	 கிரேககம்	 �ல	
நகே	 அேசுகமைக	 மககாண்ட	 ஒருஙகிமைப்�காக	
ெகாறியது.	ஏம்தன்ஸ்	நகே	குன்றின்மீது	�ணம்டய	
கிரேககரகைகால்	நிறுவப்�டடுள்ை	அக்்ரோச�ோலிஸ் 
என்னும்	 ரககாடம்டயகால்	 சூைப்�டடுள்ை	
நகேம்	 கிரேககரகளின்	 ரெம்�ட்ட	 நிமலககு	
எடுத்துகககாட்டகாக	 உள்ைது.	 இந்நகே	 அேசுகள்	
ஒன்று்டன்	 ஒன்று	 ர�காரிடடுக	 மககாண்டகாலும்	
இமவ	வணிகம்,	ம�காதுவகான	எழுத்துமும்ற,	ஒரே	
ெகாதிரியகான	ெ்த	நம்டமும்றகள்	ெற்றும்	விைகாககள்	
ர�கான்்றவற்்றகால்	 பிமைககப்�டடிருந்்தன.	
இப்பிமைப்பிற்கு	 ஒப்�ற்்ற	 ஓர	 எடுத்துகககாடடு	
ஒலிம்பிக	விமையகாடடுப்	ர�காடடிகைகாகும்.

கிரேககத்தில்	ஆளும்	வரககம்	நிலஙகமைக	
கடடுப்�டுத்தியது.	 அடிமெகள்	 நிலஙகளில்	
�காடு�ட்டனர.	அடிமெகமைக	மககாணடிருப்�து	
என்�து	 ஒரு	 நகாகரிக	 வகாழ்வின்	 அவசியம்	
என	 கிரேகக	 எழுத்்தகாைரகளும்	 ்தத்துவ	
ஞகானிகளும்	 கருதினர.	 ஆண்டகானுககும்	
அடிமெககுெகான	 உ்றமவ	 அரிஸ்்டகாடடில்	
கைவனுககும்	 ெமனவிககுெகான,	
்தந்ம்தககும்	 பிள்மைகளுககுெகான	
உ்றவுகரைகாடு	ஒப்பிடுகின்்றகார.

�ோரசீகத்தினர் மீதோன கி்ரக்கத்தின் செற்றி
	 �காேசீகப்	 ர�ேேசின்	 அேெனகான	 ர்டரியஸ்	
(கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	 550-486	 ),	 கிரேகக	 நகே	
அேசுகமைக	மகப்�ற்றுவது	என	முடிவு	மெய்தகார.	
கிரேககத்தின்	மீ்தகான	�காேசீகத்தின்	மு்தல்	்தகாககு்தல்	
ர்தகால்வியில்	 முடிந்்தது.	 �ம்டமயடுப்பின்ர�காது	
ஏற்�ட்ட	உைவுப்	 �ற்்றகாககும்றயும்	 ரநகாயகளின்	
்தகாககு்தல்களுரெ	 �காேசீகத்தின்	 ர்தகால்விககுக	
ககாேைெகாயின.	 எனரவ	 இேண்டகாவது	
்தகாககு்தமலத்	 திட்டமிடும்ர�காது	 நிலத்தின்	
வழியகாய	 �ம்டமயடுப்�ம்தத்	 ்தவிரத்து	 நீரவழித்	
்தகாககு்தமல	 ரெற்மககாண்டனர.	 நகாடடுப்�ற்்றகால்	
உந்்தப்�ட்ட	கிரேககரகள்	அல்லது	மெலினியரகள்,	
வீேத்து்டன்	 ர�காரிடடு	 கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	 490இல்	
ெேகாத்்தகான்	என்னுமி்டத்தில்	�காேசீகப்�ம்டகமைத்	
ர்தகாற்கடித்்தனர.	 ர்டரியஸ்ககுப்	 பின்னர	 அேெப் 
�்தவிரயற்்ற	 மெரகெஸ் மீணடும்	 ஒருமும்ற	
�ம்டமயடுத்து	 வந்்தகார.	 இம்மும்ற	 ஸ்�காரட்டன்	
�ம்டகரைகாடு	 ரெரந்து	 ஏம்தன்ஸ்	 நகே	 ெககள்	
�காேசீகப்�ம்டகமை	 முன்ரன்றவி்டகாெல்	 ்தடுத்து	
நிறுத்தினர.	 சில	 நகே	 அேசுகள்	 ெேைம்டந்்த	
ர�காதிலும்	 ஏம்தன்ஸ்	 பின்வகாஙக	 ெறுத்்தது.	
‘ெலகாமிஸ் ’	 என்னுமி்டத்தில்	 நம்டம�ற்்ற	
இறுதிகட்டப்	 ர�காரில்	 �காேசீகப்	 ர�காரககப்�ல்கள்	
மூழ்கடிககப்�ட்டன.	 ்தன்	 எணைம்	
நிம்றரவ்றகா்த்தகால்	 ெனமும்டந்்த	 மெரகெஸ்	 நகாடு	
திரும்பினகார.

செலினிய கி்ரக்கத்தில் “மக்களோட்சி”
	 கிரேகக	 நகே	 அேசுகள்	 மு்தன்மு்தலகாகத் 
ர்தகான்றியர�காது	 அமவ	 க்டந்்தககால	 ெேபுரிமெப்	
�ணபுகளில்	 சிலவற்ம்ற	 இன்னமும்	
சுெந்து	 மககாணடிருந்்தன.	 ஆள்ரவகாரகள்	
்தமலவரகளின்	 வம்ெகாவளி	 வந்்தவரகைகாரவ	
இருந்்தனர.	 விரிவம்டந்்த	 வணிகத்தின்	
மூலம்	 மெல்வந்்தரகைகாக	 ெகாறியவரகள்	
ஆடசியதிககாேத்ம்தக	 மககாணடிருககும்	இப்�மைய	
குடும்�ஙகள்	 அனு�விககும்	 உரிமெகள்	 ெற்றும்	
ெலுமககமை	 மவறுத்்தனர.	 இ்தன்	 விமைவகாக	
�லநகே	அேசுகளில்	முடியகாடசி	அேெரகள்	(Monarchy)	
தூககி	 எறியப்�ட்டனர.	 இருந்்தர�காதிலும்	
மககாடுஙரககாலரகளின்	 ஆடசி	 நம்டம�ற்்ற	 
(கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	 6ஆம்	 நூற்்றகாணடு	 மு்தல்	
4ஆம்	 நூற்்றகாணடு	 வமே)	 ககாலத்தில்்தகான்	 புதிய	
கட்ட்டஙகரைகாடும்,	 மிகப்ம�ரிய	 ரககாவில்கரைகாடும்	
நகேஙகள்	 வைரசசியம்டந்்தன.	 (எ.ககா).	
ஏம்தன்சிலுள்ை	ஒலிம்பியோ ஜீயஸ் ்கோவில்.
ஏசதன்ஸ் நகர மக்களோட்சி
	 ஏம்தன்சில்	 அடித்்தை	 ெககள்	 மககாடுத்்த	
அழுத்்தத்தின்	 விமைவகாக	 குழு	 ஆடசியும்,	
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725.	 மெவ்வியல்	உலகம்

 ்ரோம்: செலனிஸ்டிக் உலகம்5.2

செலனிஸ்டிக் நோகரிகத்தின் சதோடக்கம்
	 கிரேகக	நகே	அேசுகள்	ஒரு	விரிவகான	அதிககாே	
வரககத்ம்த	 மககாணடிருககவில்மல.	 ஆகரவ	
அவரகைகால்	 ெகாம�ரும்	 ெகதிமய	 மவளிகககாட்ட	
முடிந்்தது.	ெககா	அமலக்காண்டரின்	்தமலமெயின்	
கீழ்	 கிரேககரகள்	 ெகாசிர்டகானியகாவில்	 ஒரு	 அேமெ	
நிறுவினர.	இவ்வேசு	வேலகாற்றுப்	புகழ்மிகக	எகிப்து,	
ெத்திய	 கிைககு	 ஆகிய	 ர�ேேசுகமை	 ்தன்ரனகாடு	
இமைத்துக	 மககாள்வதில்	 மவற்றி	 ம�ற்்றது.	
ஆனகால்	 அமலக்காண்டரின்	 ககாலம்	 முழுமெயும்	
ர�காரகளிரலரய	கழிந்்தது.	

ம�ரிகிளி்ுககுப்	பின்னர	வந்்த	
அேெகாஙகம்	 உணமெமயக	
கண்டறிய,	 ெகாகேடீஸ்	
முன்மவத்்த	 வழிமும்றகமை	
விரும்�வில்மல.	 அேெகால்	
அ ங கீ க ரி க க ப் � ட ்ட	
க்டவுள்கமை	 ெகாகேடீஸ்	 ஏற்றுக	 மககாள்ை	
ெறுத்்தகார	 என்றும்	இமைஞரகமைத்	 ்தவ்றகான	
சிந்்தமனககு	இடடுச	மென்்றகார	என்றும்	குற்்றம்	
ெகாட்டப்�டடு	 விெகாேமைககுட�டுத்்தப்�ட்டகார.	
நீதிென்்றககுழு		நடுவர	ெகாகேடீம்	குற்்றவகாளி	
எனத்	 தீரெகானித்து	 அவமே	 விஷம்	 (hemlock)	
அருந்தி	உயிரவிடும்�டி	தீரப்பு	வைஙகியது.

ெகாகேடீஸ்

அமலக்கான்்டரின்	 இ்றப்பிற்குப்	 பின்னர	
�ண�காடு	 மிக	 விமேவகாக	 வைரந்்தது.	
வேலகாற்று	 அறிஞரகள்	 இ்தமன	 (கி.மு.	
(ம�கா.ஆ.மு)	 323)	 மெலனிஸ்டிக	 	 நகாகரிகம்	
என	அமைககின்்றனர.

	 கிரேககரகளின்	 அறிவியல்,	 கணி்தம்,	
்தத்துவம்	 ஆகிய	 தும்றகள்	 கிரேகக-எகிப்திய	
நகேெகான	 அமலக்காணடிரியகாவில்	 வைரசசியின்	
உசெத்ம்தத்	 ம்தகாட்டன. வடிவியல்	 (geometry)	
கணி்தம்	 ம்தகா்டர�கான	அடிப்�ம்டத்	 ர்தற்்றஙகமை	
யூகிளிட்	மும்றப்�டுத்தினகார.	எ்ரோட்்டோஸ்தனிஸ் 
பூமியின்	விட்டத்ம்தத்	துல்லியெகாகக	கைககிட்டகார.	
ஹிப�ோர்கஸ்	முகரககாைவியமலக	(Trigonometric)	
கணடுபிடித்்தகார.	 ஹிப்�காரகசின்	 கருத்துககமை	
அடிப்�ம்டயகாகக	 மககாணடு	 ரககாள்களும்	
நடெத்திேஙகளும்	 எவ்வகாறு	 நகரகின்்றன	
என்�து	 குறித்்த	 ஒரு	 ெகாதிரி	 அமெப்ம�	 	 டோலமி 
உருவகாககினகார.

மககாடுஙரககாலகாடசியும்	 அகற்்றப்�டடு	 ெககைகாடசி	
மும்ற	 நிறுவப்�ட்டது.	 ஏம்தன்சில்	 ெட்டம்	
இயற்றும்	அதிககாேம்	அமனத்தும்,	சு்தந்திே ெககள்	
(Freemen)	 �ஙரகற்கும்	 ெககள்	 ென்்றத்தின்	
வெம்	 வைஙகப்�டடிருந்்தது.	 நீதி�திகளும்	
கீழ்நிமல	 அதிககாரிகளும்	 குலுககல்	 மும்றயில்	
ர்தரந்ம்தடுககப்�ட்டனர.	 இம்மும்ற	 ெமூகத்தின்	
ரெல்்தடடு	 ெககைகால்	 மவறுககப்�ட்டது.	 அவரகள்	
ெககைகாடசிமயக	 ‘கும்�லின்	 ஆடசி’	 எனக	
கருதினர.
	 �காேசீகப்	 �ம்டமயடுப்பின்	 அ�காயம்	
கிரேககரகமை	 ஒற்றுமெயு்டன்	 இருககச	
மெயதிருந்்தது.	 அந்்த	 ஆ�த்து	 நீஙகியவு்டன்	
அவரகள்	 மீணடும்	 ்தஙகளிம்டரய	 ெணம்டயி்டத்	
ம்தகா்டஙகினர.	�ல	கிரேகக	நகே	அேசுகளின்	வேலகாறு	
�ைம்�ம்டத்்த	 நிலப்பிேபுககள்	 ெககைகாடசிமய	
எதிரத்து	 ந்டத்திய	 ம்தகா்டர	 ர�காேகாட்டஙகைகாகரவ	
அமெந்்தது.	 இவற்றில்	 விதிவிலகககாக	 இருந்்தது	
ஏம்தன்ஸ்	ெடடுரெ.	அஙகு	ெககைகாடசிமும்ற	200 
ஆணடுகள்	நீடித்்தது

மக்களோட்சி	என்னும்	மெகால்லின்	ரநரம�காருள்	
“ெககரை	ஆடசி	புரிவது”	என்�்தகாகும்.	ஆனகால்	
நம்டமும்றயில்	 மெடிகஸ்	 (metics)	 என்று	
அமைககப்�ட்ட அடிமெகள்,	 ம�ணகள்,	
நகரில்	 ்தஙகியிேகா்தவரகள்	 (வணிகரகள்,	
மகவிமனஞரகள்)	 ஆகிரயகார	 விலககிரய	
மவககப்�டடிருந்்தனர.

ம�ரிகிளிஸ்	(கி.மு.	(ம�கா.ஆ.	மு.)		461-429)
	 ஏம்தன்ஸ்	 நகர	
ம�ரிகிளிஸ்	என்னும்	ெகாம�ரும்	
்தமலவமேப்	 ம�ற்றிருந்்தது.	
அவர	 முப்�்தகாணடு	 ககாலம்	
அதிககாேத்தில்	 இருந்்தகார.	
இவரும்டய	 ஆடசியின்	 ர�காது	
ஏசதன்சும் ஸ்�ோர்ட்டோவும் 
ஒன்றுகமகதிேகாக	 ெற்ம்றகான்று	
ம்தகா்டரந்து	 ர�கார	 மெய்தன.	
இப்ர�காரகள்	 “ம�லப்ர�காரனசியப்	 ர�காரகள்”	
என	 அறியப்�ட்டன.	 ஸ்�காரட்டகாரவகாடு	 �மகமெ,	
அந்நகே	 அேசு	 மெய்த	 இம்டயூறுகள்	 ஆகியமவ	
இருந்்தர�காதிலும்	 அவற்ம்றயும்	 மீறி	 ஏம்தன்ஸ்	
பிேமிககச	 மெயயும் கட்ட்டஙகமைக	 மககாண்ட	
உன்ன்தெகான	 நகேெகாக	 ெகாறியது.	 ெகாம�ரும்	
கமலஞரகளும்	 சிந்்தமனயகாைரகளும்	
அந்நகேத்தில்	 இருந்்தனர.	 ஆகரவ	 வேலகாற்று	
அறிஞரகள்	இககுறிப்பிட்ட	ககாலத்ம்த	‘ச�ரிகிளிசின் 
கோலம்’	என	அமைககின்்றனர.	

ம�ரிகிளிஸ்
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கருத்துககமைக	 கூறினர.	 ஏமை	 விவெகாயிகள்	
இவ்விருவமேயும்	ஆ்தரித்்த்தகால்	 அதிரசசியம்டந்்த	
மெனட்டரகள்	இவ்விருவமேயும்	மககாமல	மெய்தனர.	
கிேகாககஸ்	ெரககா்தேரகளின்	உயிரத்தியகாகம்	ரேகாம்	
குடியேசு	ரேகாெப்	ர�ேேெகாக	ெகாற்்றம்	ம�ற்்றதில்	ஒரு	
முககியப்	�ஙகிமன	வகித்்தது.
கோன்ெல்களிடமிருந்து ்�ரரெருக்கு அதிகோர மோற்்றம்
	 ெகாரியஸ்	 என்�வர,	
இககுயிடடிஸ்	 (புதிய	
�ைம்	 �ம்டத்ர்தகார,	 அதிக	
மெ காத்தும்டமெயகாைரகள், 
மெனட்டரகள்	 ஆகிரயகாருககு	
கீைகான	 வரககத்ம்தச	
ரெரந்்தவரகள்)	 என்ர�காரின்	
ஆ்தேரவகாடு	 ககான்ெலகாக	 ஆன	 பின்னர,	 மெனட	
ெம�யில்	 நில	 விநிரயகாக	 ெரெகா்தகா	 ஒன்ம்ற	
அறிமுகம்	 மெயயும்	 முயற்சிமய	 ரெற்மககாண்டகார.	
இம்தத்	 ம்தகா்டரந்து	 வன்மும்ற	 மவடித்்தது.	
ெகாரியஸின்	 ஆ்தேவகாைரகள்	 மககால்லப்�ட்டனர.	
இ்தன்	 விமைவகாக	 ெகாரியஸின்	 ஆ்தேவகாைரகள்	
ெற்றும்	சுல்லகா	என்�வரின்	ஆ்தேவகாைரகளிம்டரய	
உள்நகாடடுப்ர�கார	 ஏற்�ட்டது.	 இறுதியில்	
ெகாரியஸ்	 அகற்்றப்�டடு	 சுல்லகா	 அதிககாேத்ம்தக	
மகப்�ற்றி	மூன்று	ஆணடுகள்	ஒரு	முழுமெயகான	
ெரவகாதிககாரியகாக	ஆடசி	புரிந்்தகார.	பின்னர	அவரும்	
மககால்லப்�டடு	 சின்னகா,	 ககாட்டலினகா	 என்ர�கார	
ஆடசி	புரிந்்தனர.

அடிமமகளின் கிளர்ச்சிகள்
கிரேககத்ம்தக	 ககாடடிலும்	 ரேகாமில்்தகான்	
அடிமெகளின்	 கிைரசசிகள்	 அதிகம்	 ந்டந்்தன.	
ஸ்�கார்டகஸின்	 கிைரசசிரய	 அவற்றுள்	 புகழ்	
ம�ற்்ற்தகாகும்.	 70,000	 அடிமெகள்	 �ஙரகற்்ற	
அககிைரசசி	 கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	 	 73இல்	
ம்தகா்டஙகியது.	இப்புேடசி	ரேகாமின்	அதிககாேத்ம்த	
அசெஙமககாள்ை	 மவத்்தது.	 ஆனகாலும்	
இறுதியில்	 ஸ்�கார்டகஸ்	 மககால்லப்�டடு	 புேடசி	
ஒடுககப்�ட்டது.	 ஸ்�காரட்டகம்	 பின்�ற்றிய	
6000	புேடசியகாைரகளும்	மககால்லப்�ட்டனர.

மன்னரோட்சி (பிரின்சி்�ட்) நிறுெப�டுதல்
	 ெமூகப்	 பிேசெமனகள்	 ம்தகா்டர�கான	
உள்நகாடடுப்ர�கார	 முடிவம்டந்்தர�காது	 ர�காரத்	
்தை�திகளுககு	 இம்டயிலகான	 உள்நகாடடுப்ர�கார	
ம்தகா்டஙகியது.	 சுல்லகாவுககு	 எதிேகாக	 ெகாரியஸ்,	
சின்னகா	 இருவரும்,	 ெுலியஸ்	 சீெருககு	
எதிேகாகப்	 �காம்பி,	 ெுலியஸ்	 சீெரின்	 இ்றப்பிற்குப்	
பின்னர	 புருட்டஸ்,	 ககாசியஸ்	 ஆகிரயகார	
ெகாரக	 ஆண்டனி	 ெற்றும்	 ஆகர்டவியனுககு 

்ரோம் குடியரசு
	 ம்தகா்டகக	 ககாலத்தில்	 ரேகாம்	
வம்ெகாவளிகளின்	 மூலம்	 கட்டமெககப்�ட்ட	
ரவைகாண	ெமூகத்ம்தக	மககாண்ட	நகா்டகாக	இருந்்தது.	
இ்தனுள்ளிருந்து	 �ேம்�மேயகாக	 ஆடசி	 புரியும்	
ஒரு	 ஆளும்	 வரககம்	 உருவகானது.	 ரேகாெகானிய	
ெககள்	இேணடு	வரககஙகைகாகப்	பிரிந்திருந்்தனர.	
ஒரு	 வரககத்தினர	 �காடரீசியன்ஸ்	 (Patricians)	
என்்றமைககப்�ட்ட	�ைம்�ம்டத்்த	நிலப்பிேபுககள்.	
ெற்ம்றகாரு	 வரககத்தினர	 பிைபியன்ஸ்	 (Plebeians)	
என்்றமைககப்�ட்ட	 ெகா்தகாேை	 ெககள்.	 வ்டககு-
ம்தற்கு,	 கிைககு-ரெற்கு	 ஆகிய	 திமெகளிம்டரய	
குறுககும்	 ெறுககுெகாகச	 மெல்லும்	 வணிகப்	
�காம்தகளுககு	 நடுரவ	 ரகந்திேெகான	 இ்டத்தில்	
ரேகாம்	 அமெந்திருந்்தது.	 இப்�காம்தகள்	 வழி	
மெல்லும்	 வணிகரகளி்டம்	 ம�்றப்�ட்ட	 வரியகானது	
ரவைகாணமெ	 வருவகாயககு	 ரெல்	 கூடு்தல்	
வருவகாயகாக	 அமெந்்தது.	 கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)	
ஆ்றகாம்	 நூற்்றகாணடின்	 இறுதிப்	 �குதியில்	 ரேகாம்	
மெழித்ர்தகாஙகிய	நகேெகாயிற்று.
�ோட்ரீசியன்கள், பிளபியன்கள் இமடயிலோன 
ெர்க்கப்�ோர்
	 ரேகாமில்	 ர�காரக	 மகதிகள்	 அடிமெகைகாக	
ஆககப்�ட்டனர.	 இ்தன்மூலம்	 �ைம்�ம்டத்ர்தகார	
சுேணடுவ்தற்கு	 ஏதுவகாகப்	 ம�ரும்	 உமைப்�காைர	
கூட்டத்ம்த	 ரேகாம்	 உருவகாககியது.	 மிகப்ம�ரும்	
நிலப்பிேபுககள்	 இவ்வடிமெகமைக	 கும்றந்்த	
விமலககு	வகாஙகி	்தஙகள்	நிலஙகளில்	ரவைகாண	
�ணிகளில்	 ஈடு�டுத்தினர.	 அடிமெகளின்	
எணணிகமக	 ம�ருகத்	 ம்தகா்டஙகியது.	 கி.மு.	
(ம�கா.ஆ.மு)	மு்தலகாம்	நூற்்றகாணடில்	ரேகாமில்	சு்தந்திே	
ெககளின்	 எணணிகமக	 3.25	 மில்லியன்கைகாக	
இருந்்தர�காது	2	மில்லியன்	அடிமெகள்	இருந்்தனர.	
அடிமெகளின்	 உமைப்�கால்	 சு்தந்திே	 ெனி்தரகள்	
ரவமலவகாயப்ம�	இைந்து	வறியவரகள்	ஆயினர.	
�ல	 ஏமை	விவெகாயிகள்	 ்தஙகள்	 குைந்ம்தகமைக	
மகவி்ட	 ரநரந்்தது.	 அககுைந்ம்தகளும்	இறுதியில்	
அடிமெச	ெந்ம்தமய	வந்்தம்டந்்தனர.		�காடரீசியன்	
பிைபியன்	 இம்டயிலகான	 ரெகா்தல்	 இேத்்தம்	
ர்தகாயந்்த்தகாக	ெகாறியது.

ரேகாம்	 அேசுககு	 அதிக	 வருவகாமய	 அள்ளிக	
மககாடுத்்தது	அடிமெ	வியகா�காேெகாகும்.	ம்டலகாஸ்	
தீவு	மிகப்ம�ரிய	அடிமெச	ெந்ம்தயகாக	ெகாறியது.	

	 ம்டபிரியஸ்	 கிேகாககஸ்	 ெற்றும்	 ககாரியஸ் 
ர்டகா	 கிேகாககஸ்	 ஆகிய	 இருவரும்.	 �காடரீசியப்	
பிரிமவச	 ரெரந்்தவரகைகாக	 இருந்்த	 ர�காதிலும்,	
ஏமை	 விவெகாயிகளுககு	 ஆ்தேவகாக	 ்தஙகள்	
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(சீெரின்	 ஒன்றுவிட்ட	 ெரககா்தேன்)	
எதிேகாகவும்	 இறுதியில்	
ஆகர்டவியன்	ெகாரக	ஆண்டனிககு	
எதிேகாகவும்	 எனப்	 �ல	 ர�காரகள்	
ம்தகா்டரந்்தன.	 ஒரு	 கட்டத்தில்	
அேசியல்	 உறுதித்	 ்தன்மெமய	
மீணடும்	 நிறுவுவ்தற்ககான	 ஒரே	
வழி	 அகஸ்்டம்	 (முன்னர	
ஆகர்டவியன்)	 முடியேெேகாக	
அரியமை	 ஏற்றுவர்த	 என	 �ேம்�மேச	
மெல்வந்்தரகளும்	 புதிய	 �ைகககாேரகளும்	 முடிவு	
மெய்தனர.	 அகஸ்்டஸ்	அேெேகான	 (கி.மு.	 (ம�கா.ஆ.மு)		
27)	 வரு்டத்திலிருந்து	 ம்தகா்டஙகும்	 ககாலம்	
ென்னேகாடசி ககாலம்	(Principate)	என	அறியப்�ட்டது.	
அகஸ்்டஸ்	 ்தன்மன	 ர�ேேென்	 (Imperator)	 என	
அமைத்துக	மககாண்டகார.
்ரோமோனிய மன்னரோட்சியில் ெமூகம்
	 ென்னர	 ஆடசி	 ககாலத்தில்	 பிேகாந்திய	
அைவிலகான	 ஆளும்	 வரககத்தினர	 அமனவரும்	
ஒருஙகிமைந்து	 ஓர	 ஏகர�காக	 ஆளும்	
வரககெகாயினர.	 குடியேசின்	 கீழ்	 இருந்்தம்தக	
ககாடடிலும்	 இவ்வரககெகானது	 ்தற்ர�காது	
ரென்ரெலும்	 மெழித்ர்தகாஙகியது.	 இகககாலத்தில்	
அதிக	 அைவில்	 ஆ்டம்�ேப்	 ம�காருடகைகான	 �டடு,	
வகாெமனத்	 திேவியஙகள்,	 மிைகு,	 விமலயுயரந்்த	
ஆ�ேைக	 கற்கள்	 ர�கான்்றமவ	 கீழ்திமெ	
நகாடுகளிலிருந்து	 வந்து	 குவிந்்தன.	 ரககாவில்கள்,	
கமலயேஙகுகள்,	 தி்றந்்தமவளி	 விமையகாடடு	
அேஙகுகள்,	உ்டற்�யிற்சிக	கூ்டஙகள்,	 ககால்வகாயகள்,	
குளியலி்டஙகள்,	 வட்டேஙகுகள்	 ெற்றும்	 ெந்ம்தகள்	
ஆகியவற்ம்ற	 உள்ை்டககிய	 மிகப்ம�ரிய	

நகேஙகள்	 இகககாலத்தில்	 எழுப்�ப்�ட்டன.	
�ைம்�ம்டத்ர்தகார	 ஏமைகளின்	 கவனத்ம்த	
திமெ	திருப்புவ்தற்ககாக	விமையகாடடுகமை	 ஏற்�காடு	
மெய்தனர,	 ர�காடடிகள்	 ந்டத்தினர.	 ெணம்டகககாடசி	
வீேரகமை	 (Gladiator)	 ரெகா்தவிடடு	 யகாரேனும்	
ஒருவர	 மககால்லப்�டுகின்்றவமேயிலகான	 கட்டகாயச	
ெணம்டகமை,	 ெககள்	 கூடுகின்்ற	 அேஙகுகளில்	
ந்டத்தினர.

வட்டேஙகு	(Colosseum)

அகஸ்டஸின் கோலத்மதச்	 ரெரந்்த	
பிேசித்திம�ற்்ற	எழுத்்தகாைரகள்	்தஙகள்	�ம்டப்புகளின்	
மூலம்	 நகாடடிற்குப்	 ம�ருமெ	 ரெரத்்தனர.	 பிளினி 
(மூத்்தவர)	 அைவில்	 மிகப்ம�ரி்தகான	 அறிவியல்	
கமலக	கைஞ்சியத்ம்த	எழுதி	முடித்்தகார.	அம்த	அவர	
இயற்மக ெரலோறு	(Natural	History)	என	அமைத்்தகார.	
அறிவியல்	 ம்தகா்டர�கான	 கமலக	 கைஞ்சியத்ம்த	
உருவகாககிய	 ெற்றுமெகாரு	 ஆசிரியர	 செனிக்கோ 
ஆவகார.	 ்தன்னும்டய	 ‘ஓட்ஸ்’	 (odes)	 என்னும்	

பியூனிக் ்�ோர்களும் ஏகோதி�த்திய ்ரோமப ்�ரரசின் ்தோற்்றமும்
இத்்தகாலியில்	 ரேகாம்	 வைரசசி	 ம�ற்்றர�காது	 வ்ட	 ஆப்பிரிகககாவில்	 ககாரத்ர்தஜ்	
வலிமெயகான	ெகதியகாக	வைரந்்தது.	ககாரத்ர்தஜ்	ெககள்	க்டற்�யைஙகளிலும்	
வணிகத்திலும்	சி்றந்து	விைஙகிய	பீனிசியரகளின்	ெந்்ததிகள்	ஆவர.	ரேகாமும்	
ககாரத்ர்தெும்	 கிரேககரகமை	 மவளிரயற்்ற	 ஒன்றிமைந்்தனர.	 அ்தன்	
பின்னர	 ககாரத்ர்தஜ்	 சிசிலிமயக	 மகப்�ற்றியது	 ரேகாெ	 அேசுகரக	 ஆ�த்்தகாய	
ெகாறியது.	இவ்விரு	ெகதிகளிம்டரய	நம்டம�ற்்ற	மூன்று	ர�காரகரை	பியூனிக் 
்�ோர்கள்	 என	 அமைககப்�டுகின்்றன.	 ககாரத்ர்தஜ்,	 ென்னி�கால்	 என்்ற	
்தை�திமய	 அனுப்பிமவத்்தது.	 ரேகாமின்	 �ம்டமயத்	 ர்தகாற்கடித்்த	 அவர	
இத்்தகாலியின்	 ம�ரும்�குதிமய	 �காமலவனெகாககினகார.	 ரேகாம்	 �ம்டககு	
்தமலமெரயற்றிருந்்த	 �காபியஸ்	 ெனம்	 ்தைேவில்மல.	 இேண்டகாம்	 பியூனிக	
ர�காரில்	 ென்னி�காமல	 எதிரமககாண்ட	 �காபியஸ்,	 ெகாெகா	 ர�காரககைத்தில்	
அவமேத்	 ர்தகாற்கடித்்தகார.	 ரேகாெகானியப்	 �ம்டகைகால்	 பின்ம்தகா்டேப்�ட்ட	
ென்னி�கால்	விஷெருந்தி	ெகாண்டகார.	ககாரத்ர்தஜின்	மீது	மூன்்றகாவது	பியூனிகர�காமே	ரேகாம்	அறிவித்்தது.	
இப்ர�காரில்	ககாரத்ர்தஜ்	மவற்றிமககாள்ைப்�டடு	அழிககப்�ட்டது.	இ்தன்பின்னர	ரெமல	உலகில்	நிகேற்்ற	
ெகதியகாக	ரேகாம்	ெகாறியது.

ென்னி�கால்

அகஸ்்டஸ்
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75 5.	 மெவ்வியல்	உலகம்

ம்தகா்டரம�	 ஏற்�டுத்திய	 மு்தல்	 ரேகாெகானியப்	
ர�ேேெர	இவரே	ஆவகார.
செளிநோட்டெர் �மடசயடுபபும் ்ரோமப ்�ரரசின் 
ெரிவும்

	 �ண�காடடில்	 பின்	 ்தஙகியவரகளின்	
�ம்டமயடுப்புகைகால்	 அ�காயஙகமை	 எதிரமககாண்ட	
ரேகாெப்	ர�ேேசு	அதிகச	மெலவு	மிகக,	கூலிப்�ம்டகமைச	
ெகாரந்திருகக	 ரவணடியிருந்்தது.	 கி.பி.	 (ம�கா.ஆ.)	
330இல்	 அேசின்	ஆடசி	மெயம்	 இத்்தகாலியிலிருந்து	
கிரேகக	மெகாழிமயப்	ர�சும்	ம�ெகாணடியம்	நகருககு	
ெகாறியது.	 ஆனகால்	 அஙகிருந்து	 மககாணடு	 ம்தகாமல	
தூேத்திலிருந்்த	 ரெற்குப்	 �குதிகமைக	 கடடுப்�டுத்்த	
அ்தனகால்	இயலவில்மல.	கி.பி.	(ம�கா.ஆ.)	410இல்	ரககாத்	
அலகாரிக	ரேகாெகாபுரிமயச	சூம்றயகா்ட	ம�ரும்�ம்டரயகாடு	
பு்றப்�ட்டகார.	 பிேகாஙகுகளின்	 ்தமலவர	 குரைகாவிஸ்,	
ககால்	 �குதிமயக	 மகப்�ற்றினகார.	 ஆஸ்டரேகாரககாத்	
இனத்ம்த	 ரெரந்்த	 திரயகாம்டரித்	 ்தன்மன	 ரேகாமின்	
ர�ேேெேகாக	 அறிவித்துக	 மககாண்டகார.	 இறுதியகான	
ஆனகால்	 கடுமெயகான	 ்தகாககு்தமல	 ந்டத்திரயகார	
வகாண்டல்கள்	ஆவர.	கி.பி.	(ம�கா.ஆ.)	476	இல்	ர�ேேெர	
்ரோமுலஸ் அகஸ்டஸ்	 ஆடசியின்மீது	 மவறுப்பு	
மககாண்ட	ரேகாெ	ேகாணுவம்	ஒ்டோெோகர்	என்�வரின்	
்தமலமெயில்	 அவமேப்	 �்தவி	 நீககம்	 மெய்தது.	
ரெமல	ரேகாெகானியப்	ர�ேேசும்	இத்து்டன்	முடிவுககு	
வந்்தது.	

நூலில்	ரெமேஸ்,	எப்பிகியூரியசின் ்தத்துவஙகமை	
நியகாயப்�டுத்துவம்தயும்,	 பிேசெமனகமை	
எதிரமககாள்ளும்ர�காது	 இருககரவணடிய	
ெரனகாம்தரியம்	 �ற்றி	 ஸ்டோய்க்	 ்தத்துவம்	
முன்மவத்்த	 கருத்துககமையும்	 இமைத்து	
புதியர்தகார	 ்தத்துவத்ம்த	 உருவகாககினகார. லிவி 
ஒரு	 வேலகாற்று	 அறிஞர	 என்�ம்தக	 ககாடடிலும்	
சி்றந்்த	 உமேநம்டயகாைர	 எனக	 கூ்றலகாம்.	 மிகச	
சி்றந்்த	 வேலகாற்று	 அறிஞர	 ்டசிடஸ்	 ஆவகார.	
செர்ஜில்	 எழுதிய	 ஏரனயட	 (Aeneid)	 ரேகாெகானிய	
ஏககாதி�த்தியத்ம்தப் புகழ்வ்தகாய	 அமெந்்தது.	
இகககாலத்தில்	 ரேகாெகானியச	 ெட்டம்	 ரெரலகாஙகிய	
வைரசசி	நிமலமய	எடடியது.
	 கி.பி.	 (ம�கா.ஆ.)	 14	 இல்	 அகஸ்டஸ்
	 ெேைெம்டந்்தகார.	 அவருககுப்	 பின்வந்்த	
ரேகாெகானியப்	 ர�ேேெரகளில்	 சிலர	
தி்றமெ	 மிககவரகைகாகவும்	 அறிவிற்	
சி்றந்்தவரகைகாகவும்	 இருந்்தனர.	 ஆனகால்	
டிேகாென்	 (98-117)	 ஆண்டோனினஸ் �யஸ்  
(138-161)	மோர்க்கஸ் அரிலியஸ்	 (161-180)	ஆகிரயகார	
்தவிரத்து	ெற்்ற	அமனவரும்	மககாடுஙரககாலரகரை.	
ெற்்றவரி்டமிருந்து	 ்தனித்து	 நிற்�வர	 ெகாரககஸ்	
அரிலியஸ்	ஆவகார.	 ஒரு	்தத்துவ	அறிஞேகான	இவர	
�ல	 நூல்கமை	 எழுதியுள்ைகார.	 சீனகாவிற்கு	 ஒரு	
தூதுககுழுமவ	 அனுப்பி	 ஒரு	 ஆசிய	 நகாடடு்டன்	

Þô‡ì¡
è«ô£¡

ð£gv

½‚´ù‹

ªñ®«ò£ôù‹
óõ¡ù£

«ó£‹
è£¡vì£‡®«ï£Hœ

êô«ù

C˜Iò‹

ªîê«ô£Qè£

ãªî¡v
ªð˜èñ‹

âHêv
¬ïê£

ìò˜
¬êK¡

Üªô‚ê£‡®Kò£

Ý‡®«ò£‚

Ü«ôŠ«ð£

ìñ£vèv

ªü¼ê«ô‹

ªð†ó£

Ü¡Có£

è£˜ˆ«îx

®«ü‹

ªôŠ®v 
ñ£‚ù£

ªè£K‰ˆ

Ü‚Lò£

«ïñêv

«ð£˜®ò£‚v

Ü†ô£‡®‚ 
ªð¼ƒèì™

è¼ƒèì™

Šóè£

«è£Q‹ó£

ÜªñK†ì£ 
Üèvì£

Uvð£Lv

«õô¡®ò£

èêó£°vî£
ð£˜C«ù£

ñCLò£

Fðê£
ªî÷è£

«ñ¬ô «ó£ñŠ «ðóó²
W¬ö «ó£ñŠ «ðóó²

ªî

A

õ

«ñ

ÝCò£

Þˆî£L

âAŠ¶

ÝŠHK‚è£

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

IX_Std_History_TM_Unit _5.indd   75 2/10/2020   10:00:53 AM



765.	 மெவ்வியல்	உலகம்

Þ ‰ F ò Š ªð ¼ ƒ è ì ™

è¼ƒèì™

è£¡vì£‡®«ï£Hœ
«ó£‹

Üªô‚ê£‡®Kò£

ª
êƒ

è
ì™

ñˆFòî¬ó‚èì™

è
£v

H
ò
¡
 è

ì
™

Þ‰Fò£

ü£õ£

Yù£

ÝCò£

Ý
ŠK
‚è
£

ä«ó£Šð£

«ê£ñ£Lò£

âAŠ¶

Ü«óHò£

ð£óYè‹

õƒè£÷ MK°ì£
ÜóH‚èì™

ªî

A

õ

«ñ

ºê£
ãì¡

è£«ù

ªñ£è«î°

ªñ£‹Hê£

ºCP

ñvè†
Å˜

ð£˜ðKè£¡
è™èˆî£

ð£Kè£ê£ °õ£ƒ«û£

ª
î
¡
 Y

ù
‚
 è

ì
™

ñô£‚è£

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

�டடு	வழித்்த்டம்

ஏற்றுெதிப்	 �ண்டஙகள்,	 முககியெகாகப்	 �டடு, 
ரேகாெப்	ர�ேேமெ மென்்றம்டந்்தன.

�ட்டு ெழித்தடம் அல்லது �ட்டுப�ோமத:
சீனகாவிலிருந்து	 ஆசியகா	 மெனர	 ெற்றும்	 இந்தியகா	
வமேயிலகான	வணிக	வழித்்த்டம்,	பட்டுபபபாதை/பட்டுச் 
சபாதை/ பட்டு வழிதைடம்	என்று	அறியப்�டுகி்றது.	இது	
சீனகாமவ	 ரெமல	 நகாடுகரைகாடு	 இமைககின்்றது.	
இப்�காம்த	வழியகாக	இரும�ரும்	நகாகரிகஙகைகான	சீனகா	
ெற்றும்	ரேகாம்	ஆகியவற்றுககிம்டரய	�ண்டஙகளும்,	
கருத்துககளும்	 �ரிெகாறிகமககாள்ைப்�ட்டன.	 �டடு	
ரெற்கு	 ரநகாககிச	 மெல்ல,	 கம்�ளி,	 ்தஙகம்,	 மவள்ளி	
ஆகியன	 கிைககு	 ரநகாககிச	 மென்்றன.	 சீனகா	
ம�ௌத்்தத்ம்த	 இந்தியகாவிலிருந்து	 இவ்வழியின்	
மூலரெ	ம�ற்்றது.

மநயயப்�ட்ட	�டடுத்துணி

	 வ்ட	 �குதியில்	 �ல	 முேடடுத்்தனெகான	
்தஙகளுககுள்	 �மகமெ	 மககாண்ட	 ஆளும்	
வகுப்பினரின்	 மகவிமனஞரகளும்,	 ககால்நம்ட	
ரெயப்�ரகளும்	 குதிமேகளுகககான	 ககாப்புககவெம்,	
ரெைம்,	 குதிமேயில்	 �யணிப்ர�கார	 �கா்தஙகமை	
மவத்துக	 மககாள்வ்தற்ககான	 அஙகவடி,	 ர�கான்்ற	
புதிய	 நுட�ஙகமையும்,	 �காலஙகள்	 கடடு்தல்,	

 கிழக்கு ஆசியோவில் ்�ரரசு 
உருெோக்கம் – சீனோ

5.3

சின் ெம்ெத்தின் வீழ்ச்சி
	 வகாஙமெங,	 �ேவலகாக	 ஷிகுெோங்தி	 (மு்தல்	
ர�ேேெர	 என்று	 ம�காருள்)	 என	 அறியப�ட்டெர் 
சீனச	சிற்்றேசுகளிம்டரய	நம்டம�ற்்ற	ர�காரகமை	
முடிவுககுக	மககாணடுவந்்தகார.	பிேகாந்திய	அேசுகமை	
அ்டககி	 ஒடுககி	 ஒரு	 வலிமெயகான	 நடுவண	
அேமெ	 நிறுவினகார.	 இருந்்தர�காதிலும்	 ஏமனய	
�ண�காடுகளில்	 இருந்்தம்தப்	 ர�காலல்லகாெல்	
சீனகாவில்	 விவெகாயிகளின்	 எழுசசிமிகக	
ர�காேகாட்டஙகள்	 மீணடும்	 மீணடும்	 நம்டம�ற்்றன.	
இப்ர�காேகாட்டஙகரை	 சின்	 வம்ெத்தின்	 ஆடசிமய	
வீழ்சசிககு	இடடுச	மென்்றன.	

ென் அரெ ெம்ெமும் சீனப�குதிகளின் 
விரிெோக்கமும்
 லீ யு - � ங் 	 என் �வ ே கா ல்	
நிறுவப்�ட்ட	 ென்	 அேெ	 வம்ெம்	 (கி.மு.	
(ம�கா.ஆ.மு)	 206 	 கி.பி.	 (ம�கா.ஆ)	 220)	 
400	ஆணடுகள்	 மெழித்ர்தகாஙகியது.	அவரகளின்	
்தமலநகர	 ெகாங-அன்	 ஆகும்.	 இம்வம்ெத்தின்	
புகழ்ம�ற்்ற	 வலிமெ	 வகாயந்்த	 அேெர	 வு-மத 
என்�வேகாவகார.	 இவரும்டய	 ்தை�திகள்	
வ்ட�குதிகளில்	 ெுைரகமை	 துேத்துவதில்	
மவற்றி	ம�ற்்றனர.	இ்தன்	விமைவகாக	ென்	ர�ேேசு	
மீணடும்	 ஒருமும்ற	 �டடு	 வணிக	வழித்்த்டத்ம்த	
வணிகத்திற்ககாக	தி்றந்துவிட்டது.	ம�ருெைவிலகான	
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ஏசு	�ைம்	�ம்டத்ர்தகாமேயும்,	நயவஞ்ெகரகமையும்	
எதிரத்்தகார.	 சில	 நம்டமும்றகமையும்	
ெ்டஙகுகமையும்	 கண்டனம்	 மெய்தகார.	 ெெய	
குருெகாரகள்	 இப்ர�காகமக	 விரும்�வில்மல	
என்�்தகால்	 அவரகள்	 ஏசுமவப்	 பிடித்து	 ரேகாெகானிய	
ஆளுநர	ர�கான்டியஸ்	பிலகாத்துவி்டம்	ஒப்�ம்டத்்தனர.	
ரேகாெகானிய	ஆடசியகாைரகள்	ஏசுமவ	ஒரு	அேசியல்	
கிைரசசியகாைேகாயக	 கருதிய்தகால்	அவர	விெகாேமை	
மெயயப்�டடு	சிலுமவயில்	அம்றந்து	மககால்லப்�ட்டகார.

 

ஏசுவின்	பிேெஙகம்
	 ஏசு	சிலுமவயிலம்றந்து	மககால்லப்�ட்டபின்	
புனி்த	 �கால்	 கிறித்்தவெ்தக	 மககாள்மககமைப்	
�ேப்�த்	 ம்தகா்டஙகினகார.	 �கால்	 ்தனது	 முயற்சியில்	
மவற்றி	 ம�ற்்றகார.	 கிறித்்தவம்	 �டிப்�டியகாகப்	
�ேவியது.	 ரேகாெகானியரகள்	 கிறித்்தவ	 ெ்தத்ம்த	
ஏற்றுகமககாண்டனர.	 ஆனகால்	 ர�ேேெரும்டய	
உருவசசிமலககு	கிறித்்தவரகள்	ெரியகாம்த	மெயய	
ெறுத்்தது,	ஓர	அேெ துரேகாகெகாகப்	�காரககப்�ட்டது.	

புனித ்ெோபியோ ஆலயம்
புனி்த	 ரெகாபியகா	 ஆலயம்	 கி.பி. ஆ்றகாம்	
நூற்்றகாணடின்	 இம்டப்�குதியில்	
கட்டப்�ட்ட்தகாகும்.	 அகககால	 ஐரேகாப்�காவின்	 மிக	
ரநரத்தியகான	 கட்ட்டெகான	 இத்ர்தவகாலயம்	
அ்தன்	 புதுமெயகான	 கட்ட்டககமல	
நுணுககஙகளுககு	 ம�யர	 ம�ற்்ற்தகாகும்.	
ககான்ஸ்்டகாணடிரநகாபிள்	 நகமே	 உதுெகானிய	
துருககியர	 மகப்�ற்றியர�காது	 இத்ர்தவகாலயம்	
ஒரு	ெசூதியகாக	ெகாற்்றப்�ட்டது.

புனி்த	ரெகாபியகா	ஆலயம்

ெமலப்�குதிகளில்	 ெகாமலகள்	 அமெத்்தல்,	
க்டற்�யைம்	 மெய்தல்	 ஆகியவற்றிற்ககான	 ம்தகாழில்	
நுட�ஙகமைக	 மககாணடுவந்்தனர.	 கிறித்துவ	
ெககாப்்த	 துவககத்தில்	 இவரகைது	 புதிய	 ம்தகாழில்	
நுட�ஙகைகால்	ென்	ர�ேேசு	�ேப்�ைவிலும்,	மெல்வச	
மெழிப்பிலும்	ரேகாமுககு	நிகேகாக	நின்்றது.	
	 ென்வம்ெத்தினரின்	 ஆடசியின்	 ர�காது	
்தகான்	 ம�ௌத்்தம்	 இந்தியகாவிலிருந்து	 சீனகாவுககு	
வருமக	்தந்்தது.	ம�ௌத்்தத்ர்தகாடு	ரெரந்து	சீனகாவுககு	
வந்்த	இந்தியக	கமலகளின்	மெல்வகாககு	அஙகிருந்து	
மககாரியகாவில்	�ேவி	பின்னர	ெப்�கானிலும்	�ேவியது.	
இகககாலத்ம்தச	ரெரந்்த	சில	ம�ௌத்்தக	கமலகளில்	
மெலினிக	 கமலப்	 �காணியின்	 ்தகாககத்ம்தயும்	
ககாை	முடிகி்றது.

புத்்தர	(சீனகா)
	 மிகப்ம�ரும்	 நிலப்பிேபுககமை	 கடடுககுள்	
மவத்திருப்�ர்த	 மிகப்ம�ரிய	 சிேெெகான	 பிேசெமன	
என்�ம்த	 ென்	 வம்ெ	 அேெரகள்	 உைரந்்தனர.	
சீனகா	 ஒருஙகிமைககப்�ட்ட	 பின்னர	 ஒரு	
சில	 �த்்தகாணடுகள்	 கழிந்்தவு்டன்	 சீனகாவின்	
வ்ட�குதிகளில்	உள்நகாடடுப்ர�கார	மவடித்து	ர�காடடி	
அேசுகள்	 உருவகாயின.	 ம�காதுெககள்	 ்தஙகள்	
வீடுகமையும்	 நிலஙகமையும்	 விடடு	 மவளிரயறி 
யகாஙசி	ெற்றும்	அ்தற்கு	அப்�காலுள்ை	�குதிகளுககுத்	
்தப்பிரயகாடினர.	ென்	வம்ெ	ஆடசிககுப்	 பி்றகு	 நகாடு	
முழுவதும்	அேசியல்	உறுதியற்்ற	்தன்மெ	நிலவியது.

 கிறித்தெத்தின் எழுச்சி5.4

	 ர்டவிட	 ெற்றும்	 ெகாலென்	 ஆகிரயகாரின்	
ஆடசியின்ர�காது	ஒரு	குறுகிய	ககால	புகழுககுப்பின்,	
யூ்த	இன	ெககள்	ம�ரும்	வீழ்சசிமய	ெந்தித்து	உசெகட்ட	
துயேஙகமை	 அனு�வித்்தனர.	 ரேகாெகானியப்	
ர�ேேசின்	�ல	�குதிகளிலும்	ஏமனய	நகாடுகளிலும்	
�ேவியிருந்்த	 அவரகள்,	 ்தஙகளின்	 �ைஙககாலப்	
ம�ருமெமய	 மீடடுத்்தே	 ஒரு	 மீட�ர	 வருமக	
்தருவகார	 என	 நம்பினர.	 ம்தகா்டககத்தில்	 அவரகள்	
ஏசுவின்	மீது	ம�ரும்	நம்பிகமக	மககாணடிருந்்தனர. 
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இது	 கிறித்்தவரகமை	 துன்புறுத்துவ்தற்கு	 வழி	
வகுத்்தது.	 அவரகள்	 சிஙகஙகளின்	 முன்�காக	
வீெப்�ட்டகாரகள்.	 இருந்்தர�காதிலும்	 ரேகாெகானியப்	
ர�ேேசு	 கிறித்்தவரகமை	 ஒடுககுவதில்	 மவற்றி	
ம�்றவில்மல.	பின்னர	ரேகாெகானியப்	ர�ேேெரகளின்	
ஒருவேகான	 ககான்ஸ்்டன்ம்டன்	 கிறித்்தவேகாக	
ெகாறிய்தகால்	கிறித்்தவம்	ர�ேேசின்	அேசு	ெ்தெகாயிற்று.

 ம�ெோணடியம்5.5

	 ககான்ஸ்்டகாணடிரநகாபிமைத்	்தமலநகேகாகக	
மககாணடு	 ஏ்றத்்தகாை	 1000	 வரு்டஙகள்	 ஆடசி	
புரிந்்த	 ம�ெகாணடியப்	 ர�ேேெரகள்	 ்தஙகமை	
ரேகாெகானியரகள்	 என	 கூறிக	 மககாண்டனர.	
ஆனகால்	 அவரகளின்	 மெகாழி	 கிரேககெகாகும்.	
அஙகுள்ை	 ஆ்டம்�ேெகான	 அேெ	 ெகாளிமககள்,	
நூலகஙகள்,	 கிரேகக,	 ரேகாெகானிய	 மெகாழிகளில்	
எழு்தப்�ட்டவற்ம்ற	 கற்்றறிந்்த	 அந்நகரின்	

செவ்வியல் கோலத்தில் இந்தியோ..... 

குஷகாைரகள்	ககாலம்	ரேகாெனியப்	
ர�ேேசின்	இறுதி	ககாலகட்டெகான	
ெுலியஸ்	சீெரின்	ஆடசி	ககாலத்தின்	
ெெககாலெகாகும்.		ெுலியஸ்	சீெரின்	
ககாலத்துககுப்		பின்	ஆடசிககு	
வந்்த	அகஸ்்டஸ்	சீெர	அமவககு	
குஷகாைரகள்	ஒரு	தூதுககுழுமவ	
அனுப்பிய்தகாகக	கூ்றப்�டுகி்றது.

மெவ்வியல்	ககாலத்தின்	ெெககாலெகான	
ெஙகககாலத்தில்	(கி.மு.(ம�கா.ஆ.மு)	-3ம்	
நூற்்றகாணடு	மு்தல்	கி.பி.	(ம�கா.ஆ)	
-3ம்	நூற்்றகாணடில்)	�திமனண	
ரெல்கைககு	என்்றமைககப்�டும்	
ெஙக	இலககியஙகைகான	
�த்துப்�காடடும்	எடடுத்ம்தகாமகயும்	
ம்தகாகுககப்�ட்டன.		ெஙக	இலககியம்	
இந்தியகாவின்	மு்தல்	ெெயச	ெகார�ற்்ற	
இலககியம்	என	ர�காற்்றப்�டுகி்றது.

மெவ்வியல்	ககாலத்தின்	இறுதிக	
ககாலத்து்டன்	(நகான்கு	ெற்றும்	ஐந்்தகாம்	
நூற்்றகாணடுகள்)	ம�காருந்திய	
கைப்பிேர	ககாலத்தில்	�காபிரலகானியகா,	
எகிப்து,	கிரேககம்	ெற்றும்	
ரேகாம்	ஆகியவற்ர்றகாடு	ெல�கார	
க்டற்கமே	வழி	ந்டந்்த	வணிகம்	
ரெலும்	மெழிப்�ம்டந்்தது.		ர்தககு,	
மிைகு,	ெணிகள்	ெற்றும்	்தந்்தம்	
ர�கான்்றமவ	ஏற்றுெதியகாயின.

அறிஞரகள்,	திமககக	மவககும்	அைமகக	மககாண்ட	
புனி்த	 ரெகாபியகா	 ர்தவகாலயம்	 ஆகியவற்ம்ற	
மககாண்ட	 ககான்ஸ்்டகாணடிரநகாபிள்	 நகேம்	 அவரகள்	
விடடுச	மென்்ற	ெேபுரிமெக	மககாம்டகைகாகும்.
	 இருந்்தர�காதிலும்	 அறிவியல்	 ம்தகாழில்நுட�	
வைரசசிமயப்	 ம�காறுத்்தெடடில்	 இகககாலத்தில்	
குறிப்பிடடுச	 மெகால்லும்�டியகான	 வைரசசி	
ஏற்�்டவில்மல.	ர�ேேசினும்டய	பிேகாந்தியஙகளின்	
ம�காருைகா்தகாேம்	 உள்ளூர	 நிலப்பிேபுககளின்	
மகவெம்	இருந்்தது.	சிறு	விவெகாயிகள்	வறுமெயில்	
வகாழ்ந்்தனர.	 நகான்ககாவது	 சிலுமவப்ர�காரில்	
எதிரிப்�ம்டகள்	 இந்நகமேக	 மகப்�ற்றி	
மககாள்மையடித்து	 பின்னர	 ஆடசி	 மெய்தர�காது	
ம�ெகாணடிய	 நகாகரிகத்தின்	 அடிப்�ம்ட	 �லவீனம்	
மவட்ட	மவளிசெெகாகத்	ம்தரிந்்தது.	ஆட்டம்	கணடிருந்்த	
ர�ேேசு	இறுதியில்	உதுெகானிய	துருககியரி்டம்	கி.பி.	
(ம�கா.ஆ.) 1453இல்	வீழ்ந்்தது.
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 �யிற்சிகள் 

I.  ெரியோன விமடமயத் 
்தர்ந்சதடு

1.	 	 	 என்்ற	 கிரேகக	 நகே	 அேசு,	
�காேசீகரகமை	இறுதிவமே	எதிரத்து	நின்்றது.
அ)	அகரேகாம�காலிஸ்	 ஆ)	ஸ்�காரட்டகா
இ)	ஏம்தன்ஸ்	 ஈ)	ரேகாம்

2.	 	கிரேககரகளின்	ெற்ம்றகாரு	ம�யர	  
ஆகும்.
அ)	மெலனிஸ்டுகள்	 ஆ)	மெலனியரகள்
இ)	பீனிசியரகள்	 ஈ)	ஸ்�காரட்டன்கள்

3.	 	ென்	 அேெ	 வம்ெத்ம்தத்	 ர்தகாற்றுவித்்தவர	
	ஆவகார.

அ)	வு-ம்த	 ஆ)	ெங	ரெகாவ்
இ)	லீயு-�ங	 ஈ)	ெஙகு	ககான்

4.	 	இரயசு	 கிறிஸ்து	 சிலுமவயில்	
அம்றயப்�டுவ்தற்குக	 ககாேைெகாக 
இருந்்த	 ரேகாெகானிய	 ஆளுநர	

	ஆவகார.
அ)	மு்தலகாம்	இன்னமென்ட
ஆ)	ஹில்டபிேகாணடு
இ)	மு்தலகாம்	லிரயகா
ஈ)	ர�கான்டியஸ்	பிலகாத்து

5.	 	ம�லப்ம�காரனஷியப்	 ர�கார	 	 ெற்றும்	
	 ஆகிரயகாரகளுககிம்டரய	

நம்டம�ற்்றது.
அ)	கிரேககரகள்	ெற்றும்	�காேசீகரகள்
ஆ)	பிரைபியன்கள்	ெற்றும்	ம�டரீசியன்கள்
இ)	ஸ்�காரட்டகா	ெற்றும்	ஏம்தன்ஸ்	நகே	வகாசிகள்
ஈ)	கிரேககரகள்	ெற்றும்	ரேகாெகானியரகள்

II. ்கோடிட்ட இடத்மத நிரபபுக
1.	 	கிரேககரகள்	 	 என்்ற	 இ்டத்தில்	

�காேசீகரகமைத்	ர்தகாற்கடித்்தனர.
2.	 	ரேகாெகானியக	 குடியேசில்	 ஏமை	

விவெகாயிகளுககு	 ஆ்தேவகாக	 இருந்்தவர	
.

3.	 	 	வம்ெத்தினரின்	ஆடசியின்	ர�காது	
்தகான்	ம�ௌத்்தம்	இந்தியகாவிலிருந்துசீனகாவிற்கு	
வருமக	்தந்்தது.

4.	 	 	ஐரேகாப்பியகாவின் 
மிக	ரநரத்தியகான	கட்ட்டம்.

5.	 	 	 ெற்றும்	 	 ரேகாெ	
நீதி�திகள்	ஆவகாரகள்.

III. ெரியோன கூற்றிமன ்தர்வு செய்க
1.	 	(i)		கிரீஸின்	 மீ்தகான	 மு்தல்	 �காேசீகத்	 ்தகாககு்தல்	

ர்தகால்வியம்டந்்தது.
(ii)		ரேகாெப்	ர�ேேசின்	வீழ்சசிககு	ெுலியஸ்	சீ்ர	

ஒரு	ககாேைெகாயிருந்்தகார.

மீள்�ோர்மெ

�	கிரேககரகள்	நகாடடுப்�ற்று்டன்	ர�காரிடடு	�காேசீகப்	�ம்டமயடுப்ம�	முறியடித்்தனர.
�	ஏம்தன்ஸ்	முடியகாடசிமயயும்,	குழு	ஆடசிமயயும்	ெறுத்து	ெககைகாடசி	மும்றமயத்	ர்தரவு	மெய்தது.
�	ம�ரிகிளிஸின்	ஆடசிகககாலத்தில்	ஏம்தன்ஸ்,	நகாகரீகத்தின்	உயரந்்த	நிமலயில்	இருந்்தது.
�	அமலக்காண்டரின்	 இ்றப்பிற்குப்	 பின்னர,	 கிரேகக-எகிப்து	 நகேெகான	 அமலக்காணடிரியகாவில்,	

அறிவியல்,	கணி்தம்,	்தத்துவம்	ஆகிய	அறிவுப்	புலஙகள்	வைரசசியின்	உசெநிமலமய	அம்டந்து	புதிய	
மெலினிஸ்டிக	ெககாப்்தத்ம்த	முன்னறிவிப்பு	மெய்தது.

�	கி.மு.	(ம�கா.ஆ.மு)	ஆ்றகாம்	நூற்்றகாணடு	இறுதியில்	ரேகாம்	மெழித்துயரந்து	குடியேெகாக	வைரசசி	ம�ற்்றது.
�	�காடரீசியன்,	பிைபியன்	ஆகிரயகார	இம்டயிலகான	வரககப்	ர�காரகளும்	அடிமெகளின்	கிைரசசிகளும்	

ரேகாம்	ஒரு	ர�ேேெகாக	ெகாறுவ்தற்கு	இடடுச	மென்்றன.
�	ென்னேகாடசி	 ககாலம்	 குறிப்�காக	 அகஸ்்டஸின்	ஆடசியில்	 ரேகாெகானியரகள்	 அறிவியல்,	 ம்தகாழில்நுட�ம்,	

கட்ட்டககமல,	சிற்�ககமல	ஆகியவற்றிற்கு	வைெகான	�ஙகளிப்ம�ச	மெய்தனர.
�	உள்நகாடடுச	சிககல்களும்,	பிேகாஙகுகள்,	ரககாத்துகள்,	வகாண்டல்கள்	ர�கான்்ற	�ண�காடடில்	பின்	்தஙகிய	

கும்�ல்களின்	�ம்டமயடுப்புகளும்	ரேகாெப்	ர�ேேமெ	முடிவிற்குக	மககாணடு	வந்்தன.
�	ரேகாெகானியரகள்	்தஙகள்	நகாகரிகத்ம்த	ககான்ஸ்்டகாணடிரநகாபிமை	்தமலநகேகாகக	மககாண்ட	கிைககுப்	

�குதியில்	ம்தகா்டரந்்தனர.	இது	ம�ெகாணடிய	நகாகரிகம்	என	அமைககப்�டுகி்றது.	
�	கிறித்்தவம்	ம�ெகாணடியத்தின்	அேசு	ெ்தெகாக	ஆன	பின்னர	ஐரேகாப்�காவிலும்	�ேவத்	ம்தகா்டஙகியது.	
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(iii)		ரேகாமின்	 மீது	 �ம்டமயடுத்்த	 கூட்டத்தினர	
�ண�காடடில்	 ரெம்�ட்டவரகைகாகக	
கரு்தப்�டுகின்்றனர.

(iv)		ம�ௌத்்தெ்தம்	ரேகாெப்	ர�ேேமெ	வலுவிைககச	
மெய்தது.

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

2.	 	(i)		யூகிளிட	 ரககாள்கள்	 ெற்றும்	 நடெத்திேஙகள்	
எவ்வகாறு	நகரகின்்றன	என்�து	குறித்து	ஒரு	
ெகாதிரிமய	உருவகாககினகார.

(ii)		எடரூஸ்கரகமை	 முறியடித்து,	
ரேகாெகானியரகள்	ஒரு	குடியேமெ	நிறுவினர.

(iii)		அகரேகாம�காலிஸ்	 புகழ்ம�ற்்ற	 அடிமெச	
ெந்ம்த	ஆனது.

(iv)		ரேகாமும்	 ககாரத்ர்தெும்	 கிரேககரகமைத்	
துேத்துவ்தற்கு	ஒன்றிமைந்்தன.

அ)	(i)	ெரி	 	 ஆ)	(ii)	ெரி
இ)	(ii)	ெற்றும்	(iv)	ெரி	 	 ஈ)	(iv)	ெரி

3.	 	(i)		�டடு	வழித்்த்டம்	ென்	வம்ெ	ஆடசியின்ர�காது	
மூ்டப்�ட்டது.

(ii)		ரவைகாண	குடிெககளின்	எழுசசி,	ஏர்தனிய	
குடியேசுககு	அசெத்ம்தக	மககாடுத்்தது.

(iii)		விரஜில்	 எழுதிய	 ‘ஆமனயட’	 ரேகாெ	
ஏககாதி�த்தியத்ம்தப்	புகழ்வ்தகாய	அமெந்்தது.

(iv)		ஸ்�காரட்டகஸ்,	 ெுலியஸ்	 சீ்மேக	
மககான்்றகார.

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

4.	 	(i)		ரேகாெப்	 ர�ேேெர	 ெகாரககஸ்	 அரிலியஸ்	 ஒரு	
மககாடுஙரககாலன்.

(ii)		ரேகாமுலஸ்	 அரிலிஸ்,	 ரேகாெகானிய	
வேலகாற்றில்	மிகவும்	மெசெத்்தகக	அேெர.

	(iii)		ர�பியஸ்	ஒரு	புகழ்ம�ற்்ற	ஒரு	ககாரத்ர்தஜியப்	
�ம்டத்்தமலவர	ஆவகார.

(iv)		வேலகாற்்றகாைேகாக,	 லிவிமய	 வி்ட,	 ்டகாசி்டஸ்	
ெதிககத்்தககவர.

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

5.	 	(i)		ம�ௌத்்தெ்தம்	ெப்�கானில்	இருந்து	சீனகாவிற்கு	
�ேவியது.

(ii)			இரயசு	கிறிஸ்து	சிலுமவயில்	அம்றயப்�ட்ட	
பின்னர,	 புனி்த	 ர்தகாமெயர	 கிறித்்தவக	
மககாள்மககமைப்	�ேப்பினகார.

	(iii)		ஐரேகாப்�காவில்	புனி்த	ரெகாபியகா	ஆலயம்	மிக	
ரநரத்தியகான	கட்ட்டம்	ஆகும்.

(iv)		டிேகாென்,	 ரேகாெனின்	 ரெகாெெகான	
ெரவகாதிககாரிகளில்	ஒருவேகாவகார.

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

IV. ச�ோருத்துக
1.  அகரேகாம�காலிஸ்	-	 ககான்ெல்
2.  பிைகாடர்டகா	 -	 ஏம்தன்ஸ்
3.  ெகாரியஸ்		 -	 ்தத்துவ	ஞகானி
4.  ஜீயஸ்	 -	 ம�காருள்	மு்தல்	வகாதி
5.  எபிகியுேஸ்	 -	 �காதுககாககப்�ட்ட	நகேம்

V. சுருக்கமோன விமடயளி
1.	 	ரேகாெகானிய	அடிமெ	மும்றமயப்	�ற்றி	எழுதுக.
2.	 	ககான்ஸ்்டன்ம்டனின்	 முககிய	 �ஙகளிப்ம�	

சுடடிக	ககாடடுக.
3.	 	ககாரத்ர்தஜ்	 ென்னி�கால்	 குறித்து	 நீ	 அறிவது	

என்ன?
4.	 	ென்	ர�ேேசின்	மெழிப்பிற்ககான	ககாேைஙகள்	

யகாமவ?
5.	 	புனி்த	ரெகாபியகா	ஆலயம்	�ற்றி	எழுதுக.

VI.   விரிெோன விமடயளி
1.	 	ஏம்தன்ஸின்	எழுசசி,	வைரசசி	ஆகியவற்ம்றயும்	

அ்தன்	 சி்றப்புமிகக	 மககாம்டகமையும்	 சுடடிக	
ககாடடுக.

2.	 	மெவ்வியல்	 ககாலத்தில்	 இந்தியகாவின்	 நிமல	
குறித்து	எழுதுக.

ெரலோற்றுடன் ெலம் ெருக

ெகாைவரகளுகககான	மெயல்�காடுகள்
1.	 	ஐரேகாப்பிய	 வமே�்டத்தில்	 ரெமல	

ெற்றும்	 கீமை	 ரேகாெகானிய	 ர�ேேசுகளின்	
எல்மலகமைக	குறிககவும்.

2.	 	ஆசிரியரின்	 உ்தவிரயகாடு	 ெகாைவரகள்	
கூகுள்	 இமையத்தில்	 கிரேககம்,	 ரேகாம்	
ெற்றும்	 சீனகாவின்	 சி்றப்புமிகக	 கட்ட்டககமல	
அைகிமனப்	�காரககவும்.

ஆசிரியர	வழிககாடடு்தலு்டன்	ஒப்�ம்டப்பு:
1.	 	�்டத்ம்தகாகுப்ம�த்	 ்தயகாரித்்தல்	 :	 கிரேகக,	

ரேகாெகானிய,	 ம�ெகாணடிய	 ெற்றும்	
சீனப்	 ர�ேேசுகளின்	 ்தமலசி்றந்்த	
கமலப்�ம்டப்புகள்	 ம்தகா்டர�கான	
�்டத்ம்தகாகுப்ம�த்	்தயகாரிககவும்.

2.	 	புகழ்ம�ற்்ற	ரேகாெப்	ர�ேேெரகளின்	வகாழ்கமக	
வேலகாறுகமைச	சுருககெகாக	எழுதுக.
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  ்மற்்கோள் நூல்கள்
 1. கிறிஸ்	ெகாரென்	- உைக மக்கள் வரைபாறு, �காேதி	புத்்தககாலயம்,	2018.
 2. ெவெரலகால்	ரநரு	-	உைக சரிைம்,	அமலகள்	மவளியீட்டகம்.
 3. கி.ே.	அநுெந்்தன்	- பண்தடய கிரீஸின் வரைபாறு	-	்த.�கா.ெ.க.�.	கைகம்	(ஆவைப்�திப்பு,	ஆகஸ்ட	2017).
 4. ரெ.பி.	பியூரி	-	கிேரக்க நபாட்டு வரைபாறு	-	்தமிைகாககம்	பி.	இேகாெகாநுெம்	ர்தவ்தகாஸ்,

ஐ.எஸ்.	�காககியநகா்தன்	்த.�கா.ெ.க.�.	கைகம்	(ஆவைப்�திப்பு	-	ஆகஸ்ட	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

�டி	1:	 கீழ்கககாணும்	உேலி	/	விமேவுக	குறியீடம்டப்	�யன்�டுத்தி	Adventures	in	Ancient	Greece	என்னும்	
இமையப்	�ககத்திற்குச	மெல்லவும்.	திமேயில்	உள்ை	OK	என்�ம்தச	மெகாடுககி,	ம�யமே	உள்ளிடடுச	
மெயல்�காடம்டத்	துவஙகவும்.

�டி	2:		திமேயின்	இ்டப்�ககம்	உள்ை	Note	 scroll	என்�தில்	ரவணடிய	குறிப்புகமை	எழுதிகமககாள்ைலகாம்.	
கீழ்ப்�ககம்	Timeline,	Map,	Athens	ர�கான்்ற	�ல	ம்தரிவுகள்	மககாடுககப்�டடிருககும்.

�டி	3:	 Timeline	 என்�தில்	 கிரேககம்	 ெகாரந்்த	 ம�காருத்து	 அடம்டக	 மககாடுகக�டடிருககும்.	 ம�காருத்தி	
நிம்றவு	மெயக.	Map	இல்	கிரேககத்தின்	முககிய	நகேஙகளும்,	ெககளின்	வகாழ்வியல்	மும்றகளும்	
மககாடுககப்�டடிருககும்.	அவற்ம்றத்	ம்தரிந்துமககாள்க.	

�டி	4:	 Quiz	 என்�தில்	 இதுவமேத்	 ம்தரிந்து	 மககாண்ட	 மெயதிகளின்	 அடிப்�ம்டயில்	 ரகடகப்�டிருககும்	
வினகாககளுககு	விம்டயளிகக.

உரலி :
http://mystery-productions.com/hyper/Hypermedia_2003/Miller/AM_
hypermedia/Artifact/go.htm 

*�்டஙகள்	அம்டயகாைத்திற்கு	ெடடுரெ.
ர்தமவமயனில்	Adobe	Flash	மய	அனுெதிகக.

இமையச	மெயல்�காடு

விமையகாடிக	கற்ர�காெகா	
கிரேகக	நகாகரிகத்ம்த!
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       அறிமுகம்
	 ர�ோமோனியப்	 ரே��சு	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)	 -476
இல்	 வீழ்ச்சியடைந்தது.	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)-1453இல்	
கோன்ஸைோண்டிர�ோபிள்	 �கட�த்	 துருக்கியர்	
டகப்ேற்றினர்.	 இவ்விரு	முக்கிய	 நிகழ்வுகளுக்கும்	
இடைப்ேடை	கோலப்ேகுதிடய	வ�லோற்று	அறிஞர்கள்	
இடைக்கோலம்	 என	 அடைக்கின்றனர்.	 இந்த	
இடைக்கோலமோனது	ப்தோைக்க	இடைக்கோலம்,	டமய	
அல்லது	 உயர்	 இடைக்கோலம்,	 பின	 இடைக்கோலம்	
என	 ரமலும்	 ேகுக்கப்ேடடுள்்ளது.	 ப்தோைக்க	
இடைக்கோலத்தில்	 (ஏ்றத்்தோை	 ஐநது	 மு்தல்	 ேத்்தோம்	
நூற்்றோண்டு)	 கிறித்்தவமும்	 அட்தத்	 ப்தோைர்நது	
இ்ஸலோமும்	 ஐர�ோப்பியக்	 கண்ைத்தில்	 ்தஙகட்ள	
வலுவோன	ம்தஙக்ளோக	நிடல	நிறுத்்தத்	ப்தோைஙகின.	
டமய	 அல்லது	 உயர்	 இடைக்கோலத்தில்	 பி�ர்தச	

விரிவோக்கம்,	 மக்கள்	 ப்தோடகப்	 பேருக்கம்,	
�க�ஙகளின	 வ்ளர்ச்சி,	 சமயம்சோ�ோ	 மற்றும்	
சமயம்சோர்ந்த	 நிறுவனஙகளின	 மறுசீ�டமப்பு	
ரேோன்ற	நிகழ்வுகள்	அ�ஙரகறின.
	 டேசோண்டியப்	 ரே��சின	 வ�லோற்றுக்கு	
சிறிது	 கோலம்	 கழித்துத்	 ப்தோைஙகும்	 அ�ோபிய	
�ோகரிகத்தின	 கோலம்	 ஏ்றத்்தோை	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)	
630	 மு்தல்	 1300	 வட�யோகும்.	 சோ�சனிக்	
�ோகரிகம்	 என்றறியப்ேடை	 இந�ோகரிகம்	 ஒரு	 புதிய	
ம்தத்ட்த	 டமயமோகக்	 பகோண்டு	 உருவோன்தோகும்.	
கிறித்்தவ	 ஐர�ோப்ேோவில்	 அது	 ஏற்ேடுத்திய	
்தோக்கம்	 பு�டசிக�மோன	 சமூக	 மற்றும்	 அறிவுலக	
மோற்்றஙகளுக்குக்	கோ�ணமோயிற்று.
 செல்ஜுக் துருக்கியர்கள்	 மத்திய	
ஆசியோடவச்	 ரசர்ந்த	 ்தோர்த்்தோரியர்	 எனனும்	

்கற்றல ந�ோக்்கங்கள்

இடைக்்கோலம்

6
ேோைம்

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

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

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

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

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

 சீனோ: தோங (Tang) அரெ வம்ெம் 
(கி.பி. (ச�ோ.ஆ) 618-907)

6.1

	 சீனோவில்	 ஆடசிப்	 பேோறுப்ரேற்்ற	 சூயி	
அ�சவம்சம்	 �ோற்ே்தோண்டுகளில்	 வீழ்ச்சிடயச்	
சநதித்்தது.	 மிகப்பேரும்	 வோயக்கோல்	 (Grand	
Canal)	 அடமத்்தல்	 ரேோன்ற	 பேோதுப்ேணிக்ளோல்	
ஏற்ேடை	 பேரும்	 நிதிச்சுடமயும்,	 பகோரியோவின	
வைக்குப்	 ேகுதிகட்ளக்	 டகப்ேற்றுவ்தற்கோக	
ரமற்பகோள்்ளப்ேடை	 பசலவு	 மிகுந்த	 ரேோர்களும்	
சூயி	 வம்சத்தின	 வீழ்ச்சிக்குக்	 கோ�ணஙக்ளோயின.	
ஒரு	 வலுவோன	 டமயப்ேடுத்்தப்ேடை	 ரே��டச	
உருவோக்கும்	 ர�ோக்கில்	 �ைத்்தப்ேடை	
கி்ளர்ச்சிகளுக்கிடையிலிருநது	 ்தோங	 வம்சம்	
உ்தயமோனது.	 இக்கி்ளர்ச்சிடய	 திடைமிடடு	
�ைத்திய	லி	யுவோன,	யங	யு	எனேவட�	சீனோவின	
ரே��சர்	ே்தவியில்	அம�	டவத்்தோர்.	ஆனோல்	யங	யு	
்தனனுடைய	அதிகோரி	ஒருவ�ோல்	பகோல்லப்ேடைட்தத்	
ப்தோைர்நது,	அ�சுத்	்தடலடம	அதிகோரியோக	இருந்த	
(Chancellor)	லி	யுவோன	்தனடனத்்தோரன	ரே��ச�ோக	
அறிவித்்தோர்.	 வைரமற்கு	 எல்டலயில்	 ேலநூறு	
கிரலோமீடைர்	ப்தோடலவுக்குப்	பேருஞ்சுவர்	மீண்டும்	
கடைப்ேடைது.இ�ோணுவ	�ைவடிக்டககள்	 சீனோவின	
பசல்வோக்டகக்	 கிைக்ரக	 பகோரியோவிலும்	 ரமற்ரக	
ேோ�சீகம்	 மற்றும்	 இநர்தோ-சீனோவின	 எல்டல	
வட�யிலும்	ே�ப்பின.
	 ்தோங	அ�ச	வம்சம்	மிகப்பேரிய	அ்ளவிலோன	
பேோதுப்ேணிகட்ள	 ரமற்பகோண்ைது.	 ரேோயோங,	
சோங-ஆன	 எனனும்	 இரு	 ்தடல�க�ஙகள்	
உருவோக்கப்ேடைன.	 பேரும்	 நிலவுடைடமயோ்ளர்	
வர்க்கத்தின	பசல்வோக்டக	சமன	பசயயும்	ர�ோக்கில்	
கனபூசியத்	்தத்துவத்தில்	ேயிற்சி	பேற்்ற	அறிஞர்களும்	
அதிகோரிகளும்	 ேணியமர்த்்தப்ேடைனர்.	 நிலம்	
சிறுசிறு	ேகுதிக்ளோகப்	பிரிக்கப்ேடடு	விவசோயிகளுக்கு	
வைஙகப்ேடைது.	இ்தன	விட்ளவோக	ரவ்ளோண்	உேரி,	
நிலப்பி�புக்களுக்கு	 குத்்தடகயோகச்	 பசல்வ்தற்கு	
மோ்றோக	 வரியோக	 அ�டச	 வந்தடைந்தது.	 ரமலும்	
உப்பு	 மற்றும்	 ர்தயிடல	 அ�சின	 முற்றுரிடமயின	
கீழிருந்த்தோல்	 அடவ	 அ�சுக்குக்	 கூடு்தல் 
வருவோடய	�ல்கின.

சீனப் ச�ருஞ்சுவர
கி.மு.	 (பேோ.ஆ.மு) 8	 மற்றும்	 7	 ஆம்	
நூற்்றோண்டுகளின	 	 இடைப்ேடை	 கோலப்	
ேகுதியில்	 ்தஙகளுக்குள்ர்ள ரேோரிடடுக்	
பகோண்டிருந்த	 சீன	 அ�சுகள்,	 வைக்ரகயிருநது	
வரும்	 எதிரிகளிைமிருநது	 ்தஙகட்ளப்	
ேோதுகோத்துக்	 பகோள்ளும்	 பேோருடடு	 சுவர்கட்ள	
எழுப்பிக்	 பகோண்ைன.	 சின	 அ�சவம்சத்தின	
கோலத்தில்	்தனித்்தனியோக	இருந்த	ேல	சுவர்கள்	
இடணக்கப்ேடைன.	 இ்தன	 	 விட்ளவோக	
கிைக்கிலிருநது	 ரமற்கோக	 சுமோர்	 5000	 கிரலோ	
மீடைர்	 நீ்ளமுடைய	 பேருஞ்சுவர்	 உருவோனது.	
இச்சுவர்	 உலக	 அதிசயஙகளில்	 ஒன்றோகக்	
கரு்தப்ேடுகி்றது.	 �ோரைோடிப்	 ேைஙகுடியினர்	
உள்ர்ள	 நுடைய	 முடியோ்தவோறு	 இச்சுவர்	
்தடுத்்தது.	 பினனர்	 ஆடசிபுரிந்த	 ேல	 அ�ச	
வம்சத்தினர்	 கோலத்தில்	 இச்சுவர்	 விரிவு	
பசயயப்ேடடு	 வலுவூடைப்ேடைது.	 ்தற்ரேோது	
சீனப்பேருஞ்சுவரின	பமோத்்த	நீ்ளம்	6700	கிரலோ	
மீடைர்	ஆகும்.

சுங அரெ வம்ெம் (Sung Dynasty) 
(கி.பி. (ச�ோ.ஆ) 960-1279)
	 பேருநதுய�ஙகளுக்கு	 உள்்ளோன	
விவசோயிகள்	 ஹஙரசோவ்வின	 ்தடலடமயில்	
ரமற்பகோண்ை	 கலகமோனது,	 ஏற்கனரவ	 ஆடைம்	
கண்டிருந்த	 ்தோங	 ரே��சுக்கு	 ரே�ழிடவக்	
பகோடுத்்தது.	 இப்ரே��சு	 ஐநது	 ேடகய�சுக்ளோகப்	
பிரிந்தது.	 பினனர்	 புதி்தோக	 ஆடசியில்	 அமர்ந்த	 சுங	
வம்ச	 அ�சர்களின	 ஆடசிக்	 கோலத்தில்	 அடவகள்	
இடணந்தன.	 சுங	 வம்ச	 கோலத்தில்	 வணிகமும்	
ப்தோழில்களும்	 பசழித்து	 வ்ளர்ந்தன.	 இரும்பு	
மற்றும்	 எஃகு	 ஆடலகள்	 மிகவும்	 கடடுக்ரகோப்ேோக	
�ைத்்தப்ேடைன.
சுங அரெவம்ெத்தின் வீழ்ச்சி
	 சுங	 அ�சவம்சத்தின	 ஆடசியினரேோது	
நிலஉடைடமயோ்ளர்களும்	 அ�சு	 அதிகோரிகளும்	
ேணம்	 ேடைத்்த	 வணிகர்களும்	 மிக	 வ்ளமோன	
வோழ்க்டகடய	வோழ்ந்தனர்.	ர�ர்மோ்றோக	சோ்தோ�ண	
விவசோயிகள்	 வறுடமயில்	 அகப்ேடடு	 வோடினர்.	
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கி.பி.	 (பேோ.ஆ.)	 1369	 இல்	 ்தனடன	 ரே��ச�ோகப்	
பி�கைனப்ேடுத்திக்	பகோண்ைோர்.

   

 குப்்ளோய	கோன	 மஙரகோலியரின	அ�ச	சடே
மிங ந�ரரசு (Ming Dynasty) 
கி.பி. (ச�ோ.ஆ) 1368-1644)
	 மஙரகோலியர்கட்ள	 அகற்றிவிடடு	
ஆடசியடமத்்த	 மிங	 வம்ச	 அ�சர்கள்	
ரவ்ளோண்டமயில்	 முழுடமயோகக்	 கவனம்	
பசலுத்தும்	 பேோருடடு,	 ப்தோழில்	 மற்றும்	 வணிக	
வ்ளர்ச்சிக்கு	முக்கியத்துவம்	்தருவ்தற்குத்	்தவறினர்.	
இ்தன	 விட்ளவோக	 16ஆம்	 நூற்்றோண்டில்	 சீனோ	
பின்தஙக	 ர�ர்ந்தது.	 யூர�சியோவின	 ஏடனய	
ேகுதிகள்	 சீனோவின	 ப்தோழில்	 நுடேஙகட்ளப்	
ேயனேடுத்தி	முனரன்றத்	ப்தோைஙகின.

 ்ப்�ோன்6.2

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

 
ஷினரைோ	ம்தம்

	 ேல	 நூற்்றோண்டுக்ளோக	 ஜப்ேோன	
்தனிடமப்ேடரை	 இருந்தது.	 இ்தனோல்	 அயலவர்	
ேடைபயடுப்புகளுக்கு	 ஆ்ளோகோமல்	 சு்தநதி�த்தின	
ேயடன	 அனுேவித்து	 வந்தது.	 பேௌத்்த	 ம்தம்	
பகோரியோவின	 மூலம்	 ஜப்ேோனில்	 அறிமுகமோகியது.	
‘ரசோடுகு-்தோயசி’	இ்றந்தபினனர்	அவருடைய	குடும்ேம்	

உள்�ோடடில்	 பி�ச்சடனகள்	 ்தடலதூக்குவ்தற்கு	
முனன்தோகரவ	வைக்ரக	இருநது	ரமற்பகோள்்ளப்ேடை	
இரு	 பவளி�ோடைவர்	 ேடைபயடுப்புகள்	 சுங	
வம்சத்்தவர்	 ஆடசிக்கு	 முற்றுப்புள்ளி	 டவத்்தன.	
ப்தோைர்நது	 மஙரகோலியர்கள்	 யுவோன	 வம்சத்தினர்	
என்ற	பேயரில்	்தஙகள்	ஆடசிடய	நிறுவினர்.

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

யுவோன் அரெ வம்ெம் (Yuan Dynasty) 
(கி.பி. (ச�ோ.ஆ) 1279-1368)
	 ேோ�சீகத்ட்தயும்	 ஒடடு	 பமோத்்த	
மத்திய	 ஆசியோடவயும்	 டகப்ேற்றிய	
மஙரகோலியர்கள்	 சீனோடவயும்	
விடடுடவக்கவில்டல.	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ.)	 1252 - 
இல்	 மோபேரும்	 ‘கோன’	 ஆக	 மோறிய	 மஙகுகோன	
குப்ௌோயகோடன	 சீனோவின	 ஆளு��ோகப்	
ேணியமர்த்தினோர்.	 யூர�சியோவின	 ஒரு	
முடனயிலிருநது	 மறுமுடனவட�	 ே�வியிருந்த	
மஙரகோலியரின	 ஆதிக்கம்,	 சீனோவின	 ப்தோழில்	
நுடே	 முனரனற்்றஙகட்ள	 இ்த�	 வ்ளர்ச்சி	 குனறிய	
ரமற்கு	சமூகஙகளிடைரய	ே�ப்புவ்தற்கு	உ்தவியது.	
பேயஜிஙகிலிருந்த	 மஙரகோலியரின	 அ�ச	 சடே	
மோர்க்ரகோ	ரேோரலோ	ரேோன்ற	பவளி�ோடைவர்களிைம்	
�னமதிப்டே	 ஏற்ேடுத்தி	 இருந்தோலும்	விவசோயிகள்	
ப்தோைர்நது	வறுடமயில்	வோடினர்.	சில	ம்தம்	சோர்ந்த	
அடமப்புகளும்	 �கசிய	 அடமப்புகளும்	 பு�டசியில்	
இ்றஙகின.	 முடிவில் ‘சி்கப்பு தடலப்�ோட்க்கள்’ 
(Red	 Turbans)	 என்ற	 அடமப்பின	 ்தடலவ�ோன 
சூ	யுவோன	சங	்தடல�கர்	பேயஜிஙடகக்	டகப்ேற்றி		
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இறுதியில்	 மூவர்	 ஜப்ேோடன	 நீண்ை	 கோலம்	
�டைபேற்்ற	உள்�ோடடுப்	ரேோர்களிலிருநது	மீடைனர்.	
அவர்கள்	ரேோர்பு�கோ	என்ற	பி�பு,	ையம்யோ்ஸ	அல்லது	
ஹிைரயோஷி	 எனப்ேடை	 விவசோயி,	 ப்தோகுகவோ	
இயயோசு	 என்ற	 அக்கோலத்ட்தச்	 ரசர்ந்த	 புகழ்பேற்்ற	
பி�பு	ஆகிரயோ�ோவர்.	16ஆம்	நூற்்றோண்டின	இறுதியில்	
ஜப்ேோன	மீண்டும்	ஒருஙகிடணக்கப்ேடைது.

 இஸலோமும், இஸலோமியப் 
ந�ரரசு்களின் நதோற்றமும்

6.3

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

பமக்கோ
6.3 (அ) அரோபியர 
	 �பிகள்	 �ோயகத்ட்தத்	 ப்தோைர்நது	 ்கலீஃ�ோ 
(ம்த	 மற்றும்	 அ�சியல்	 ்தடலவர்)	 ே்தவிரயற்்ற	
அபுேக்கர்,	ஒமர்	ஆகிய	இருவரும்	ஓர்	இ்ஸலோமியப்	

ஃபுஜிவோ�ோ	 குடும்ேத்ட்த	 உருவோக்கிய	 �கரைோம்-
ர�ோ-கோம்தோரி	 எனேவ�ோல்	 வி�டைப்ேடைது.	 அவர்	
ேல	சீன	வழிமுட்றகட்ளப்	பினேற்றி	டமய	அ�டச	
ரமலும்	 வலிடமயோன்தோக	 மோற்றினோர்.	 �ோ�ோ	
எனனும்	�கட�	்தடல�க�மோக்கினோர்.	கி.பி	(பேோ.ஆ)	
794	மு்தல்	ப்தோைர்நது	வந்த	ஆயி�ம்	ஆண்டுகளுக்கு	
கியோடரைோ	 ஜப்ேோனின	 ்தடல�க�மோகச்	
பசயல்ேடைது.	பினனர்	ரைோக்கிரயோ	்தடல�க�ோனது.	
ஃபுஜிவோ�ோ	குடும்ேத்ட்தச்	ரசர்ந்த	அ�சர்கள்	்தஙகள்	
இறுதிக்	கோலஙகளில்	மைஙகளுக்குச்	பசனறு	து்றவு	
வோழ்க்டக	 ரமற்பகோண்ைனர்.	 இருந்தரேோதிலும்	
்தஙகள்	அதிகோ�த்ட்தத்	ப்தோைர்நது	பசயல்ேடுத்தினர்.	
	 ஃபுஜிவோ�ோ	 குடும்ேத்தினரின	 இருநூறு	
ஆண்டுகோல	 ஆடசியினரேோது	 பேருவோரியோன	
நிலஙகட்ள	பசோந்தமோகக்	பகோண்ை	புதிய	வர்க்கம்	
உருவோனது.	 இவர்கள்	 ரேோர்	 வீ�ர்களுமோவர்.	
இவர்கள்	 ையம்யோ்ஸ	 (பேரும்பேயர்	 அல்லது	 பி�பு)	
என	அடைக்கப்ேடைனர்.	�ோ்ளடைவில்	ையம்யோ்ஸகள்	
்தஙகள்இ�ோணுவ	ேலத்்தோல்	அதிகோ�மிக்கவர்க்ளோக	
மோறினர்.	 இறுதியில்	 ்தோ�ோ,	 மினரமோடைோ	 எனும்	
குடும்ேஙகளுக்கிடைரய	 �டைபேற்்ற	 ரேோரில்	
ரயோரிரைோரமோ	 எனேவர்	 பவற்றி	 பேற்்றோர்.	 கி.பி.	
(பேோ.ஆ)1192இல்	 ரே��சர்	 இவருக்கு	 பச-ய-்தோய-
ரசோகன	 (ேண்ேோைற்்றவர்கட்ள	அைக்கிய	மோபேரும்	
்த்ளேதி)	 எனனும்	ேடைத்ட்தச்	சூடடினோர்.	இப்ேடைம்	
ே�ம்ேட�	ே�ம்ேட�யோக	ஆடசி	�ைத்தும்	உரிடமடய	
உடபேோரு்ளோகக்	 பகோண்டிருந்தது.	 கோலப்ரேோக்கில்	
ரசோகன	 உண்டமயோன	 ஆடசியோ்ள�ோனோர்.	
இவ்வோ்றோன	 வழியில்	 ரசோகுரனடடுகளின	 ஆடசி	
உருவோனது.	
	 ரயோரிரைோரமோ	 ்தனது	 இ�ோணுவத்	
்தடலடமயகத்ட்த	 கோமகு�ோவில்	 நிறுவினர்.	
இ்தனோல்	மு்தல்	 ரசோகுரனட	 கோமகு�ோ	 ரசோகுரனட	
என	 அடைக்கப்ேடைது.	 வோழ்வின	 அடனத்துத்	
துட்றகளிலும்	 ஜப்ேோன	 ்தனக்ரகயுரிய	
வழிகளில்	 சீனத்ட்தப்	 பினேற்றியது.	 ரே��சர்	 ஓர்	
அலஙகோ�த்	 ்தடலடமயோக	 மடடுரம	 இருந்தோர்.	
நிலப்பி�புத்துவஇ�ோணுவத்்தனடம	 பகோண்ை	
அ�சு	 சோமு�ோய	 எனப்ேடை	 இ�ோணுவ	 வீ�ர்க்ளோல்	
நிர்வகிக்கப்ேடைது.	 ஆசிய	 வ�லோற்றின	 ரேோக்டக	
மோற்றியடமத்்த	மற்றும்	ஐர�ோப்ேோடவ	ேயமுறுத்திய	
மஙரகோலியட�	ரசோகுரனடடுகளின	்தடலடமயில்	
ஜப்ேோன	 பவற்றி	 பகோண்ைது.	 இருந்தரேோதிலும்	
இவ்வம்சத்தின	 சரிவு	 ப்தோைஙகியது.	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)	
-1338இல்	கோமகு�ோ	ரசோகுரனட	வீழ்ச்சியடைந்தது.	
ரசோகுரனடடுகளில்	 ரவப்றோரு	 பிரிடவச்	 ரசர்ந்த	
‘அஷிக்கோகோ’	 ரசோகுரனடடுகள்	 ஆடசிடயக்	
டகப்ேற்றினர்.	இவர்களின	ஆடசி	235	ஆண்டுகள்	
நீடித்்தது.	 இக்கோலகடைம்	 அ�சியல்	 குைப்ேஙகளும்	
அதிகோ�ப்	 ரேோடடிகளும்	 நிட்றந்த்தோய	 இருந்தது.	
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866.	 இடைக்கோலம்

அல்லது	 உடமயது	 எனறு	 அடைக்கப்ேடைவர்கள்	
100	 ஆண்டுகோலம்	 ஆடசி	 புரிந்தனர்.	 ைமோ்ஸக்ஸ	
அவர்களின	்தடல�க�மோகும்.	ஒரு	புதிய	ேோணியிலோன	
கடைைக்கடலடய	 அவர்கள்	 வ்ளர்த்்தனர்.	 அ்தற்கு	
சோ�சனிக்	கடைைக்	கடல	எனறு	பேயர்.	இப்ேோணியில்	
அடமந்த	வட்ளவுகள்,	தூண்கள்,	கவிடக	மோைஙகள்	
(Domes)	 மினோர்	 எனப்ேடும்	 ரகோபு�ஙகள்	ஆகியடவ	
இநதியோவில்	 ே�வி	 இநதியக்	 கடைைக்கடல	
ேோணிகர்ளோடு	கலந்தன.

சோ�சனிக்	கடைைக்	கடல
	 அ�ோபிய	 மு்ஸலீம்கள்	 இ்ஸலோத்ட்த	
உலகின	 ேல	 ேகுதிகளுக்கு	 எடுத்துச்	 பசன்றனர்.	
ப்தோடலதூ�ப்	 ேகுதிகளில்	 அவர்கள்	 ரேோர்	 பசயது	
பகோண்டிருந்தரேோது	 அ�ோபியோவில்	 இருந்தவர்கள்	
்தஙகளுக்குள்	சண்டையிடடுக்	பகோண்ைனர்.	�பிகள்	
�ோயகத்தின	 மருமகன	 அலியும்	 அவ�து	 மகன	
ஹுடசனும்	 பகோல்லப்ேடைனர்.	 உடமயதுகள்	
ே்தவி	நீக்கம்	பசயயப்ேடடு	அப்ேோசிடடுகள்	ஆடசிடயக்	
டகப்ேற்றினர்.	 இவர்கள்	 �பிகள்	 �ோயகத்தின	
மோமன	அப்ேோ்ஸ	(Abbas)	எனேவரின	வழிவநர்தோர்	
ஆடகயோல்	அப்ேோசித்துகள்	என்றடைக்கப்ேடைனர்.	
அப்�ோசித்து்களின் ஆட்சி
	 அப்ேோசித்துகளின	 ஆடசி	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)	
-750இல்	 ப்தோைஙகியது.	 “�ம்பிக்டகயோ்ளர்களின	
்த்ளேதி”	 எனனும்	 ேடைத்ர்தோடு	 ே்தவிரயற்்ற	
அப்ேோசித்	 ஆடசியோ்ளர்கள்	 ஏடனய	 ரே��சுகட்ளப்	
ரேோலரவ	ஆடசி	புரிந்தனர்.	ேகடைோன	விசயஙகளில்		
ஏடனய	அ�சுகர்ளோடு	
ர ே ோ ட டி யி ட ைன ர் .	
்த ட ல � க ர்	
ைமோ்ஸக்ஸஸிலிருநது	
ஈ � ோ க் கி லு ள் ்ள	
ே ோ க் ்த ோ த் தி ற் கு	
மோற்்றப்ேடைது.
அரோபியரின் அறிவுெோர முயறசி்கள்
	 அப்ேோசித்து	 கலீஃேோக்கள்	 புதிய	
நிலஙகட்ளக்	 டகப்ேற்றும்	 முயற்சிகட்ள	
ரமற்பகோள்்ளவில்டல.	 அறிவுசோர்ந்த	 முயற்சிகளில்	
அவர்கள்	 அதிக	 ஆர்வம்	 பகோண்டிருந்தனர்.	

ரே��சின	 உருவோக்கத்திற்கு	 அடித்்த்ளமிடைனர்.	
குறுகிய	 கோலத்தில்	 அ�ோபியர்கள்	 கீடை	
ர�ோமோனியப்	 ரே��டசயும்,	 ேோ�சீக	 சசோனிட	
அ�சட�யும்	 ர்தோற்கடித்்தனர்.	 யூ்தர்களுக்கும்	
கிறித்்தவர்களுக்கும்	 புனி்த	 �க�மோக	 வி்ளஙகிய	
பஜருசரலம்	 அ�ோபியர்க்ளோல்	 டகப்ேற்்றப்ேடைது.	
ஒடடுபமோத்்த	 ்ஸேோனியமும்	 ேோ�சீகமும்	 புதிய	
அ�ோபியப்	ரே��சின	கீழ்வந்தன.
	 இ்ஸலோம்	எளிடமடயயும்	சமத்துவத்ட்தயும்	
ஆ்தரித்்தது.	 முநட்தய	 முட்றடமகளின	 கீழ்	
அைக்குமுட்றக்கும்	 சு�ண்ைலுக்கும்	 ஆ்ளோகியிருந்த	
பேருவோரியோன	 மக்களிடைரய	 இவ்விரு	
கருத்துக்களும்	 ஈர்ப்டே	 ஏற்ேடுத்தி	 வ�ரவற்டேப்	
பேற்்றன.	 அ�ோபியர்கள்	 மிக	 எளி்தோகப்	 ேல	
ேகுதிகட்ளக்	டகப்ேற்றினர்.	ர�ோமோனியப்	ரே��சின	
கீழ்	பேரும்	துய�ஙகட்ள	அனுேவித்்த	எகிப்திய	மக்கள்	
எளி்தோக	 அ�ோபியரின	 ரமலோதிக்கத்ட்த	 ஏற்்றனர்.	
்த்ளேதி	 ‘்தோரிக்’	 எனேோரின	 ்தடலடமயினகீழ்	
பமோ�ோக்ரகோடவயும்	 ஆப்பிரிக்கோடவயும்	
டகப்ேற்றிய	 அ�ோபியர்கள்	 ஐர�ோப்ேோவுக்குள்	
நுடைநது	 ்ஸேோனியத்ட்தக்	 டகப்ேற்றி	 அ்தடன	
ேல	 நூற்்றோண்டுகள்	 ஆண்ைனர்.	 அதுவட�யிலும்	
ேோடலவனஙகளில்	 �ோரைோடிக்ளோக	 வோழ்நதுவந்த	
அ�ோபியர்கள்	 வலிடம	 மிகுந்த	 ஒரு	 ரே��சின	
ஆடசியோ்ளர்கள்	 ஆயினர்.	 இவர்கள்	 சோ�ோபசன்ஸ	
(சகோ�ோ	 மற்றும்	�ஸின	எனனும்	இரு	பசோற்களின	
இடணப்பு	ேோடலவனத்தில்	வோழ்ேவர்கள்	எனேது	
பேோருள்)	எனறும்	அடைக்கப்ேடைனர்.

ென்னி, ஷியோ பிரிவு்களின் நதோற்றம்
அ�ோபியத்	 ்தடலவர்களுக்குள்	 ஏற்ேடை	
சச்ச�வுகர்ள	 இ்ஸலோமின	 இருபிரிவுகள்	
ர்தோன்றக்	கோ�ணமோயிற்று.	அப்பிரிவுகள்	சனனி	
மற்றும்	 ஷியோ	 என்றடைக்கப்ேடைன.	 சனனி	
பிரிடவச்	ரசர்ந்த	இ்ஸலோமியர்கள்,	இ்ஸலோமிய	
�ோடுகளின	 ்தடலடமயும்,	 �பிகளுக்குப்பின	
அப்பேோறுப்புக்கு	வருரவோரும்	இ்ஸலோமியத்தில்	
�ம்பிக்டகயுடைய	 மக்களின	 பி�திநிதிக்ளோல்	
ர்தர்நப்தடுக்கப்ேை	 ரவண்டுபமன்ற	
நிடலப்ேோடடைக்	 பகோண்டிருந்தனர்.	
மோ்றோக	 ஷியோ	 பிரிடவச்	 ரசர்நர்தோர்	
இவ்வ�சியல்,	 ம்த	 ்தடலடமப்	 பேோறுப்புகட்ள	
ஏற்ரேோர்	 �பிகள்	 �ோயகத்துைன	 �த்்த	 உ்றவு	
பகோண்ைவர்க்ளோகவும்	 அல்லது	 மண	 உ்றவு	
பகோண்ைவர்க்ளோகவும்	 இருத்்தல்	 ரவண்டும்.	
மற்்றவர்கட்ள	 அனுமதிக்க	 முடியோது	 என்ற	
நிடலேோடடைக்	பகோண்டிருந்தனர்.

ஒடையது அலலது உடையது வம்ெத்தின் ஆட்சி
	 �பிகள்	 �ோயகத்தின	 குடும்ேத்தின	 ஒரு	
உ்றவு	 வழிடயச்	 ரசர்ந்த	 கலீஃேோக்கள்	 ஒடமயது	

ேோக்்தோத்	�க�ம்
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கிறித்்தவ	 மக்களுக்கும்	
அடைப்பு	 விடுத்்தனர்.	
புனி்தப்ரேோர்	 பசய்தவர்கள்	
அப்புனி்த	 இைஙகட்ளத்	
்தஙகள்	 கடடுப்ேோடடின	 கீழ்	
டவத்திருந்த	 பசல்ஜுக்	
துருக்கியர�ோடு	 ரேோரிடைனர்.	
கி.பி.	 (பேோ.ஆ.)	 1095	 இல்	 கிறித்்தவர்களுக்கும்	
இ்ஸலோமியர்களுக்குமிடைரய	 ப்தோைஙகிய	
இப்ரேோ�ோடைம்	 ஏ்றத்்தோை	 200	 ஆண்டுகள்	
ப்தோைர்ந்தன.	 இடவரய	 சிலுடவப்	 ரேோர்கள்	 என	
அடைக்கப்ேடுகின்றன.
	 சிலுடவப்	 ரேோர்களின	 மூலம்	
கிறித்்தவர்க்ளோல்	 நிடனத்்தட்தச்	 சோதிக்க	
இயலவில்டல.	 பஜருசரலம்	 ப்தோைர்நது	 700 
ஆண்டுகள்	 உதுமோனிய	 துருக்கியர்	 வசரம	
இருந்தது.	 இந்த	 ப்தோைர்	 சிலுடவப்	 ரேோர்க்ளோல்	
பசல்ஜுக்	 துருக்கியர்கள்	 ேலவீனமடைந்தனர்.	
இ்தனிடைரய	கிைக்ரகயிருநது	மஙரகோலியர்களின	
ேடைபயடுப்பில்	சிலுடவப்ரேோர்	பி�ச்சடனகள்	ஓ�ம்	
கடைப்ேடைன.	 கிறித்்தவர்களும்	 இ்ஸலோமியர்களும்	
பசஙகி்ஸகோனின	 ்தடலடமயில்	 முனரனறி	
வரும்	 மஙரகோலியர்	 ேக்கம்	 ்தஙகள்	 கவனத்ட்தத்	
திருப்பினர்.	 கி.பி.	 (பேோ.ஆ)1258இல்	 ேோக்்தோத்	 �க�ம்	
மஙரகோலியர்க்ளோல்	 டகப்ேற்்றப்ேடடு	 அழிவுக்கு	
உள்்ளோனது.	அப்ேோசித்து	ரே��சின	எஞ்சியடவயும்	
முடிவிற்கு	வந்தன.	

 

பஜருசரலம்
6.3 (ஈ) சிலுடவப் ந�ோர்களின் தோக்்கம்
	 சிலுடவப்	ரேோர்கள்	நிலப்பி�புத்துவம்	சோர்ந்த	
உ்றவுகளுக்கு	முடிவு	கடடியது.	சிலுடவப்ரேோரில்	ேஙகு	
பேறுவ்தற்கோகக்	கிைக்ரக	பசனறு	ேல	பி�புக்கள்	நீண்ை	
கோலத்திற்கு	அஙரகரய	்தஙக	ர�ர்ந்தது.	சிலர்	திரும்பி	
வ�ரவயில்டல.	 இச்சூழ்நிடலடயப்	 ேயனேடுத்தி	
ேண்டண	அடிடமகள்	 ேலர்	 நிலத்ர்தோடு	 ்தஙகட்ள	
கடடிப்	 ரேோடடிருந்த	 அடிடமக்கடடுகட்ள	 உடைத்து	
பவளிரயறினர்.	 கீடை�ோடடுப்	 பேோருடகளுக்கோன	
ர்தடவகள்	 அதிகரித்்த்தோல்	 வியோேோ�ம்	 பேருகியது. 
மத்திய	்தட�க்கைல்	ேகுதியில்	பவனி்ஸ,	பஜரனோவோ,	

அ�ோபியர்கள்	அறிவியல்	பூர்வமோன	ரகள்வி	ஞோனம்	
உடையவர்க்ளோக	இருந்தனர்.	மருத்துவம்,	கணி்தம்	
ரேோன்ற	 துட்றகள்	 ப்தோைர்ேோன	 ேலவற்ட்ற	
அவர்கள்	இநதியோவிலிருநது	கற்றுக்	பகோண்ைனர்.	
இநதிய	 அறிஞர்களும்	 கணி்தவியலோ்ளர்களும்	
அதிக	 எண்ணிக்டகயில்	 ேோக்்தோத்	 பசன்றனர்.	
மருத்துவம்	மற்றும்	பி்றதுட்றகள்	சோர்ந்த	சம்ஸகிரு்த	
பமோழியில்	எழு்தப்ேடை	ேல	இநதிய	நூல்கள்	அ�ோபிய	
பமோழியில்	 பமோழி	 பேயர்க்கப்ேடைன.	 அ�ோபிய	
மருத்துவர்களும்	அறுடவ	சிகிச்டச	நிபுணர்களும்,	
மருத்துவ,	அறுடவ	சிகிச்டச	துட்றயில்	புகழ்பேற்று	
வி்ளஙகினர்.
6.3 (ஆ) அரோபியப் ந�ரரசின் சிடதவும் செல்ஜு 
துருக்கியர்களின் எழுச்சியும்
	 அப்ேோசித்து	 ரே��சு	 ஹருன-அல்-�சீத்	
அ�சரின	 ஆடசிக்	 கோலத்தில்	 புகழின	 உச்சத்தில்	
இருந்தது.	 அவருடைய	 இ்றப்பிற்குப்	 பின	 ரே��சு	
சிட்தயத்	 ப்தோைஙகியது.	 ஆஙகோஙரக	 ேல	
சு்தநதி�	 சிற்்ற�சுகள்	 ர்தோனறின.	 கலீஃேோ	 ஆடசி	
வலுவிைந்த்தோல்	 அவ்வ�சுகட்ளக்	 கடடுப்ேடுத்்த	
இயலவில்டல.	 இ்ஸலோமியர்க்ளோக	 மோறிய	
துருக்கியர்கள்	 (பசல்ஜுக்	 துருக்கியர்	 என	
அடைக்கப்ேடைனர்)	 ேோக்்தோத்ட்தக்	டகப்ேற்றுவதில்	
பவற்றி	 பேற்்றோர்கள்.	 கோன்ஸைோண்டிர�ோபிளின	
டேசோண்டியப்	ேடைகட்ளயும்	ர்தோற்கடித்்த	அவர்கள்	
ஐர�ோப்பிய	 �ோடுகளுக்குச்	 சவோலோயத்	 திகழ்ந்தனர்.	
பஜருசரலமுக்கு	வரும்	கிறித்்தவ	புனி்தப்	ேயணிகள்	
துருக்கியர்க்ளோல்	 பேரும்	 இனனல்களுக்கு	
உள்்ளோக்கப்ேடைனர்.	இ்தனோல்	ஏற்ேடை	ரமோ்தல்கர்ள	
சிலுடவப்	ரேோர்களுக்கு	இடடுச்	பசன்றன.
6.3 (இ)  சிலுடவப் ந�ோர்களும் செல்ஜுக் 

துருக்கியரின் வீழ்ச்சியும்
	 ரேோப்ேோண்ைவரும்	 திருச்சடேயும்	 புனி்த	
�க�மோன	பஜருசரலடம	மீடே்தற்கோக	‘பஜருசரலடம	
ர�ோக்கிச்	 பசல்லுஙகள்’	 என	 அடனத்துக்	

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

 உதுைோனியப் ந�ரரசு (Ottomon Empire)6.4

	 ஆசியோபவஙகும்	 மஙரகோலியர்	
முனரனறிக்	 பகோண்டிருந்தரேோது	 உதுமோனியத்	
துருக்கியர்கள்	 (பசல்ஜுக்	 துருக்கியர்களிைமிருநது	
ரவறுேடைவர்கள்)	 ்தப்பிரயோடி	 ரமற்கு	 ஆசியோவில்	
பசல்ஜுக்	 துருக்கியர்களிைம்	 அடைக்கலம்	
அடைந்தனர்.	 பசல்ஜுக்	 துருக்கியர்கள்	 வலிடம	
இைந்தரேோது	உதுமோனியத்	துருக்கியர்கள்	 ்தஙகள்	
அதிகோ�த்ட்த	 விரிவுேடுத்தினர்.	 அவர்கள்	 ரமற்கு	
ஆசியோடவத்	 ்தோண்டி	 ஐர�ோப்ேோவினுள்	 புகுநது	
ேல்ரகரியோ,	பசர்பியோ	ஆகிய	�ோடுகட்ளக்	டகப்ேற்றி,	
அடரியோர�ோப்பிட்ள	்தஙகளின	்தடல�க�ோக்கினர்.	
கோன்ஸைோண்டிர�ோபிட்ள	 ர��டியோகத்	
்தோக்குவட்தத்	்தவிர்க்க	அவர்கள்	அந�கட�	சூழ்நது	
சரியோன	 ர��ம்	 வரும்வட�	 கோத்திருந்தனர்.	
கி.பி.	 (பேோ.ஆ.)	 -1453இல்	 இ�ண்ைோம்	 முகமது	
கோன்ஸைோண்டிர�ோபிட்ளக்	 டகப்ேற்றினோர்.	
இ்தனோல்	 ேோல்கன,	 கருஙகைல்,	 மத்திய	 கிைக்கு	
ஆகிய	 ேகுதிகளில்	 உதுமோனியத்	 துருக்கியர்கள்	
்தஙகள்	ரமலோதிக்கத்ட்த	நிறுவினர்.	
	 மிக	 குறுகிய	 கோலம்	 உதுமோனியர்கள்	
வலிடமயோக	 இருந்தனர்.	 கிறித்்தவ	 ஐர�ோப்ேோ	
அவர்கட்ளக்	கண்டு	அச்சம்	பகோண்ைது.	எகிப்ட்தக்	
டகப்ேற்றியபின	 உதுமோனியர்கள்	 ‘கலீஃேோ’	
ேடைத்ட்தச்	 சூடிக்	 பகோண்ைோர்கள்.	 அக்கோலப்	
ேனனோடடு	 அ�சியலில்	 அவர்கள்	 முக்கியப்	 ேஙகு	
வகித்்தனர்.	 19ஆம்	நூற்்றோண்டில்	வலிடமகுனறிக்	
கோணப்ேடை	அவர்களின	அ�சு,	மு்தல்	உலகப்ரேோரின	
இறுதியில்	முடிவிற்கு	வந்தது.

டேசோ	 ஆகிய	 �க�ஙகள்	 முக்கிய	 வணிக	
டமயஙக்ளோகத்	ர்தோனறின.	கிைக்கிற்கும்	ரமற்கிற்கும்	
இடைரயயோன	 வணிகத்தில்	 கோன்ஸைோண்டி	
ர�ோபிள்	�க�ம்	வகித்துவந்த	இடைத்்த�கர்	ேோத்தி�ம்	
முடிவுக்கு	 வந்தது.	 வலிடமவோயந்த	 நிலப்பி�புக்கள்	
அழிநதுரேோனது	 ஒருவடகயில்	 இஙகிலோநது,	
பி�ோன்ஸ	 ரேோன்ற	 �ோடுகளில்	 முடியோடசி	
வலுப்பேறுவ்தற்கு	 கோ�ணமோயிற்று.	 சிலுடவப்	
ரேோர்களின	 குறிப்பிைத்்தகுந்த	 ஒரு	 விட்ளவு	
ரேோப்ேோண்ைவரும்	 அவருடைய	 ஆடசிமுட்றயும்	
்தஙகள்	 பசல்வோக்டகயும்	 மரியோட்தடயயும்	 இைக்க	
ர�ர்ந்த்தோகும்.
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உதுமோனியப்	ரே��சு

ைஙந்கோலியர்கள் ைறறும் செஙகிஸ்கோன்
ம ங ர க ோ லி ய ர் க ள்	
�ோரைோடிகள்.	 ரேோர்த்தி்றன	
பகோண்ை	 அவர்கள்	
பசஙகி்ஸகோன	 எனும்	
மகத்்தோன	 ்தடலவடன	
உ ரு வ ோ க் கி ன ோ ர் க ள் .	
பசஙகி்ஸகோன	 சி்றப்பு	
மி க் க இ � ோ ணு வ	
ஆற்்றல் பகோண்ைவர்.	
ம ங ர க ோ லி ய ர் க ள்	
�ஷயோடவ	 300	 ஆண்டுகோலம்	 ்தஙகள்	
கடடுப்ேோடடில்	 டவத்திருந்தனர்.	 இ்தன	
கோ�ணமோக	 இடைக்கோலத்தின	 இறுதிவட�	
ஏடனய	 ஐர�ோப்பிய	 �ோடுகட்ளக்	 கோடடிலும்	
ப்தோழில்நுடேஙகளில்	�ஷயோ	வ்ளர்ச்சியடையோது	
பின்தஙகியிருந்தது.

செஙகிஸ்கோன்
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89 6.	 இடைக்கோலம்

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

6.5 (ஆ) திருச்ெட�
 கிறித்்தவ	 இட்றயியலில்	 புதிய	 அம்சஙகள்	
ரசர்க்கப்ேடைன.	 அடவ	 சமயகுருமோர்	 ரகோடேோடு	
மற்றும்	புனி்தச்	சைஙகுகள்	ேற்றியனவோகும்.	இவ்விரு	
அம்சஙகளும்	 சமயகுருமோர்களின	 அதிகோ�த்ட்த	
அதிகரிக்கச்	பசய்தன.
	 இடைக்கோலத்தின	 இறுதியில்	
திருச்சடேயின	 வ்ளர்ச்சிரயோடு	 ரே�ோடச	 மிக்க	
அ�சியல்	 ்தடலவர்களின	 எழுச்சியும்	 ஏற்ேடைது.		
பஜர்மன	 �ோடடு	 ரே��சர்	 �ோனகோம்	 பஹனறிக்கும்,	
ரேோப்ேோண்ைவர்	 ஏைோம்	 கிரிரகோரிக்கும்	 ஏற்ேடை	
ரமோ்தலில்	ரேோப்	ம்தவிலக்கம்	எனனும்	ஆயு்தத்ட்தப்	
ேயனேடுத்தி	 ரே��சட�ப்	 ே்தவி	 விலகச்	 பசய்தோர்.	
இட்த	ேயனேடுத்தி	ரேோப்	மூன்றோம்	இனரனோசனட	
இஙகிலோநதும்,	 அயர்லோநதும்	 திருச்சடேக்குச்	
பசோந்தமோனடவ	 என	 அ�சர்	 ஜோடன	 அஙகீகரிக்க	
டவத்்தோர்.	 ேல	 கிறித்்தவ	 சமயப்	 ேற்்றோ்ளர்கள்,	
ரேோப்ேோண்ைவர்	அ�சு	அதிகோ�த்தில்	்தடலயிடுவட்த	
பவறுக்கத்	ப்தோைஙகினர்.

 நிலப்பிரபுத்துவம்6.5

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

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

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

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

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

்ஸகந்தகுப்்தரின	்தஙக	�ோணயம்	 ்ஸகந்தகுப்்தரின	பவள்ளி	�ோணயம்	 யரசோ்தர்மனின	பவற்றி	தூண்,	மோண்ைசூர்	

�ோரசீ்கத்துைனோன ெோளுக்கியர்களின் (�ோதோமி ைறறும் வோதோபிடய 
உட்ச்கோணை) உ்றவுமுட்ற
ெோளுக்கியோ (Chalukya)
ேோ�சீகத்தில்	 அடமயப்	 பேற்்ற	 சசோநித்	 வம்சமும்	 சோளுக்கிய	 அ�சும்	 சமகோல	
அ�சுக்ளோகும்.	சீன	வம்சத்தில்	ைோங	என்ற	அ�சருைன,	சசோநித்		வம்சத்தின	கடைசி	
அ�ச�ோன	இ�ண்ைோம்	குச�வ்	�ல்ல	உ்றவு	முட்றடயக்	பகோண்டிருந்தோர்.	ரமலும்	
சோளுக்கிய	அ�சர்	இ�ண்ைோம்	புலிரகசியின	தூதுவர்கட்ளயும்	ேகிர்நது	பகோண்ைோர்.	
மோகோ�ோஷடி�த்ட்த	 உள்்ளைக்கிய	 சோளுக்கிய	 அ�சின	 ்தடல�கர்	 ேோ்தோமியோகும். 
யுவோன் சுவோங	 சோளுக்கியர்களின	வீ�த்ட்தப்	 புகழ்நது	கூறும்பேோழுது	 ”அவர்கள்	
�னறி	உணர்வு	மிக்கவர்க்ளோகவும்,	 ரேோரில்	 ஈடுேடுவட்த	 பேருடமயோகவும்,	குற்்றஙகளுக்கு	கடுடமயோன	
்தண்ைடன	வைஙகுேவர்க்ளோகவும்	திகழ்ந்தோர்கள்”	எனகி்றோர்.

மீள்�ோரடவ

�	கிறித்்தவ	 சகோப்்தத்தினரேோது	 ர�ோமுக்குப்	 ரேோடடியோக	 வி்ளஙகிய	 சீனோ	 அ�சியல்	 உறுதியற்்ற	
்தனடமக்கு	உள்்ளோகிப்	பினனர்	ஒனறுேடடு	சுங	அ�ச	வம்சத்்தோல்	மூனறு	நூற்்றோண்டுகள்	ஆ்ளப்ேடைது.

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

நீர�ோடைத்தில்	இடணந்தது.	வோழ்வின	அடனத்துத்	துட்றகளிலும்	ஜப்ேோன	சீனோடவப்	பினேற்றியது.
�	ரே��சர்கள்	 ்தஙகள்	 கடடுப்ேோடடிடனப்	 ேடிப்ேடியோக	 இைந்தரேோது	 இ�ோணுவத்்த்ளேதி	 அ�டச	

்தனவசப்ேடுத்திச்	பகோண்ைோர்.	இவர்	கோமகூ�ோ	ரசோகுரனடடை	நிறுவினோர்.
�	கோமகூ�ோ	ரசோகுரனடடுக்குப்	பினனர்	அஸிகோகோ	ரசோகுரனட	ஆடசிடயக்	டகப்ேற்றியது.	
�	�பிகள்	�ோயகத்்தோல் நிறுவப்ேடை	இ்ஸலோம்	ம்தம்	பவகுவோகப்	ே�வத்	ப்தோைஙகியது.	
�	ப்தோைக்கத்திரலரய	இ்ஸலோடமத்	்தழுவிக்	பகோண்ை	அ�ோபியர்கள்	மு்தலோவ்தோக	்ஸபேயினிலும்	பினனர்	

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

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

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

I.	 	சரியோன	விடைடயத்	
ர்தர்நப்தடு

1.	 	 	ஜப்ேோனின	
பூர்வீக	ம்தம்	ஆகும்.
அ)	ஷினரைோ	 ஆ)	கனபியூசியோனிசம்
இ)	்தோரவோயிசம்	 ஈ)	அனிமிசம்

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

3.	 	்ஸபேயிடனக்	 டகப்ேற்றிய	 அ�ோபிய	 ்த்ளேதி	
.

அ)	்தோரிக்	
ஆ)	அலோரிக்
இ)	சலோடின
ஈ)	முகமது	எனனும்	பவற்றியோ்ளர்

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

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

II.	 ரகோடிடை	இைத்ட்த	நி�ப்புக
1.	 	 	 எனேவர்கள்	ஜப்ேோனின	பூர்வ	

குடிகள்	ஆவர்.
2.	 	 	எனேது	ஜப்ேோனின	முநட்தயப்	

பேயர்	ஆகும்.
3.	 	 	 எனேது	 பமதினோவின	

முநட்தயப்	பேயர்	ஆகும்.
4.	 	வைக்குப்	 ேகுதியில்	 இருந்த	 சீனர்களுக்கு	

ேண்ேோடடில்	 பின	 ்தஙகிய  
மக்கள்	அச்சுறுத்்தடலக்	பகோடுத்்தனர்.

5.	 	உதுமோனியர்	 ரமலோண்டமடய	 ேோல்கன	
ேகுதியில்	நிறுவியவர்	 	ஆவோர்.

III.	 சரியோன	கூற்ட்றத்	ர்தர்நப்தடு
1.	 	(i)		பசஙகி்ஸகோன	 ஒரு	 ம்த	 சகிப்புத்்தனடம	

இல்லோ்தவர்.
(ii)	மஙரகோலியர்	பஜருசரலடம	அழித்்தனர்.
(iii)		உதுமோனியப்	ரே��டச,	சிலுடவப்	ரேோர்கள்	

வலுவிைக்கச்	பசய்தன.
(iv)		ரேோப்ேோண்ைவர்	 கிரிரகோரி,	 �ோனகோம்	

பஹனறிடய,	 ம்தவிலக்கம்	 எனனும்	
ஆயு்தத்ட்தப்	 ேயனேடுத்தி,	 ே்தவி	 விலகச்	
பசய்தோர்.

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

2.	 	(i)	மஙகுகோன	எனேவர்	சீனோவின	ஆளு�ர்
(ii)		சீனோவில்	 இருந்த	 மஙரகோலிய	 அ�ச	 சடே	

மோர்க்ரகோரேோரலோவின	 �னமதிப்டேப்	
பேற்்றது.

(iii)		‘சிகப்புத்	 ்தடலப்ேோடக’	 என்ற	 அடமப்பின	
்தடலவ�ோக	இருந்தவர்	ஹங	சோரவோ.

(iv)		மஙரகோலியர்கள்	 சீனோவில்	 ்தஙக்ளது	
ஆடசிடய	 யுவோன	 வம்சம்	 என்ற	 பேயரில்	
நிறுவினர்.

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

3.	 	(i)		ரேோயங	 மற்றும்	 சங-ஆன	ஆகியடவ	 சுங	
வம்சத்்தோல்	கடைப்ேடைது.

(ii)		விவசோயிகளின	எழுச்சி,	சோங	வம்சம்	அழிய	
வழிரகோலியது.

(iii)		பசல்ஜுக்	துருக்கியர்	எனேவர்	்தோர்த்்தோரியர்	
எனனும்	ேைஙகுடியினர்	ஆவர்.

(iv)		 மஙரகோலியர்கள்,	 ஜப்ேோனில்	 ்தஙக்ளது	
ஆடசிடய	 யுவோன	 வம்சம்	 என்ற	 பேயரில்	
நிறுவினர்.

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

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

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

விஷயஙகளிலும்	்தனது	அதிகோ�த்ட்த	நிடல�ோடைத்	ப்தோைஙகியது.
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926.	 இடைக்கோலம்

4.	 	கூறறு (கூ):	 பேௌத்்த	 ம்தம்	 இநதியோவில்	
இருநது	சீனோவிற்குச்	பசன்றது.
்கோரணம் (்கோ): சீனோவில்	 ப்தோைக்கோலத்தில்	
குடிரயறிய	 இநதியர்கள்	 பேௌத்்த	 ம்தத்ட்த	
பினேற்றியவர்கள்.
அ)	கூற்று	சரி	;	கோ�ணம்	்தவறு
ஆ)	கூற்றும்	கோ�ணமும்	்தவறு
இ)	கூற்றும்	கோ�ணமும்	சரியோனடவ
ஈ)		கூற்று	 ்தவறு	 ;	 கோ�ணம்	 கூற்றுக்கு	

ப்தோைர்ேற்்றது
5.	 	கூறறு (கூ).	 பஜருசரலடம	 துருக்கியர்	

டகப்ேற்றிக்	பகோண்ைது	சிலுடவப்	ரேோருக்குக்	
கோ�ணமோனது.
 ்கோரணம் (்கோ).	பஜருசரலமிற்கு	புனி்தப்	ேயணம்	
ரமற்பகோள்்ள	 ஐர�ோப்பிய	 கிறித்்தவர்களுக்கு	
அனுமதி	மறுக்கப்ேடைது.
அ)		கூற்று	சரி	;	கோ�ணம்	கூற்றுக்கோன	வி்ளக்கம்	

அல்ல.
ஆ)	கூற்றும்	கோ�ணமும்	சரி
இ)	கூற்றும்	கோ�ணமும்	்தவறு
ஈ)		கூற்று	சரி	;	கோ�ணம்	கூற்றுக்கோன	சரியோன	

வி்ளக்கம்.
IV.	 பேோருத்துக
1. சிகப்பு	்தடலப்ேோடககள் - கோமகு�ோ
2. பசல்ஜுக்	துருக்கியர்கள் -  இ�ண்ைோம்	முகமது

3. மு்தல்	ரசோகுரனட	 -  அர�பிய	இ�வுகளின	
�க�ம்

4. ேோக்்தோத் - சூ	யுவோன	சங

5. கோன்ஸைோண்டிர�ோபிள்	
டகப்ேற்்றப்ேைல் -

மத்திய	ஆசியோ

V. சுருக்கமோன	விடையளி
1.	 	சீனப்	பேருஞ்சுவர்.
2.	 	சிலுடவப்	ரேோர்களின	்தோக்கம்.
3.	 	இடைக்கோலத்தில்	 நிலப்பி�புத்துவம்	 எவ்வோறு	

அடமக்கப்ேடடிருந்தது?
4.	 	இடைக்கோலத்தில்,	 சமயகுருமோர்கள்	

்தஙகள்அதிகோ�த்ட்த	 வலியுறுத்்தப்	
ேயனேடுத்திய	இ�ண்டு	கருவிகள்	யோடவ?

VI.	 விரிவோன	விடையளி
1.	 	ரசோகுரனடகளின	கீழ்	ஜப்ேோனின	எழுச்சி	ேற்றி	

விரிவோகக்	கூறுக.
2.	 	மஙரகோலியர்கள்	 எனேவர்	 யோர்?	 அவர்கள்	

சீனோடவ	எவ்வோறு	ஆடசி	பசய்தனர்?

  நைறந்கோள் நூல்கள்
1. வ.	 இ�ோசோ�ோம்	 -	 சீனா, ஜப்ான் மற்றும் 

தென்கிழக்ாசிய நாடு்ளின் வரலாறு  
(கி.பி. 1066 வரர)	்த.ேோ.ம.க.ே.	கைகம்,	பசனடன-
6	(ஆவணப்ேதிப்பு	-	ஆக்ஸட	2017).

2.	 அ.	 உ்ஸமோன	 பஷரீப்	 - உதமானிய 
துருககியர்ளின் வரலாறு,	 ்த.ேோ.ம.க.ே.	
கைகம்,	 பசனடன-6	 (ஆவணப்ேதிப்பு	 -	
ஆக்ஸட	2017).

3.	 தி.டவ.	பசோக்கப்ேோ	-	அரபு மக்ளின் வரலாறு, 
்த.ேோ.ம.க.ே.	 கைகம்,	 பசனடன-6	
(ஆவணப்ேதிப்பு	-	ஆக்ஸட	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.

வ�லோற்றுைன	வலம்	வருக
ைோணவர செயல�ோடு்கள் 
1.	 	உலக	வட�ேைத்தில்	வ�லோற்றுக்கு	முநட்தய	

கோல	 �ோகரிகம்	 நிலவிய	 ேகுதிகட்ளக்	
குறிக்கவும்.

2.	 	வ�லோற்றுக்கு	முநட்தய	 கோலம்	 ்தமிழ்�ோடடில்	
நிலவிய	 இைஙகள்	 என்ற	 ்தடலப்பில்	 ஒரு	
கண்கோடசிடய	அடமக்கவும்.

ஆசிரியரின் வழி்கோட்டுதலுைன் செயய 
நவணடியடவ
1.	 	உதுமோனியரின	குடும்ே	வழித்ர்தோன்றல்கட்ள	

அடைவடணப்ேடுத்்தவும்.	 எகிப்தின	 சலோதீன,	
உதுமோனியப்	ரே��சின	உனன்த	சுடலமோன	
ஆகிரயோரின	வோழ்க்டக	வ�லோற்ட்றப்	ேற்றிய	
குறிப்புகட்ள	எழு்தவும்.	

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

	 இந்திய	 வரலாற்றின்	 இடைககாலம்	
கி.பி. (ப�ா.ஆ.)	 7ஆம்	நூற்்ாண்டு	முதல்	 (ஹர்ஷ-
சாளுககியப்	 ப�ரரசுகளின்	 காலம்)	 16ஆம்	
நூற்்ாண்டில்	 ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசின்	 பதாைககம்	
வடர	 எனவும்	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 16ஆம்	நூற்்ாண்டு	
முதல்	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 18ஆம்	 நூற்்ாண்டு	
வடர	 நவீன	 காலத்தின்	 பதாைககம்	 எனவும்	
வடரயட்	பசயயப்�டுகி்து	.	இககாலப்	�குதியில்	
இந்தியாவின்	 �ல�குதிகள்	 முககியத்துவம்	
வாயந்த,	 உறுதியான	 அரசியல்	 �ாற்்ஙகளுககு	
உள்்ாயின.	 இம்�ாற்்ஙகள்	 சமூக-
ப�ாரு்ாதார	 அடிககட்டு�ானஙகட்யும்	 நாட்டின்	

இடைக்கால இந்தியகாவில் அரசும் சமூ்மும்

7
�ாை�்

்ற்றல் ந�காக்ங்ள்

�	பசாழரகள்	 முதல்	 ப�ாகலாயர	 வடரயிலான	 அரச	 வம்சாவளியினரும்	
அவரக்ால்	ஏற்�ட்ை	அரசியல்	விட்வுகளும்

�	�ககளின்	 சமூகப்	 �ண்�ாட்டு	 வாழ்வில்	 இஸலாமும்,	 இஸலாமிய	 அரசின்	
பசல்வாககும்

�	பதற்கில்	பசாழ	�ாண்டிய	விஜயநகர	அரசரகள்	காலத்தில்	ஏற்�ட்ை	நிறுவன,	
நிரவாக	�ாற்்ஙகள்

�	கால	ஓட்ைத்தில்	இலககியம்,	கடல,	கட்ைைககடல	ஆகியவற்றில்	ஏற்�ட்ை	வ்ரச்சி
�	பவ்ாண்ட�,	உற்�த்தித்	துட்களில்	ஏற்�ட்ை	�ாற்்ஙகள்
�	கைல்	வணிகம்,	வரத்தகம்,	நகர�ய�ாதல்	ஆகியவற்றின்	முன்பனற்்ம்

வ்ரச்சிடயயும்	 குறிப்பிைத்தகுந்த	 அ்விற்கு	
�ாற்றியட�த்தது.

முககியத்துவம் வகாயந்்த அரசியல் மகாற்றங்ள்
�	முதலாம்	இராஜராஜன்	காலத்தில்	பதாைஙகிய	

பசாழப்	 ப�ரரசின்	 விரிவாககம்	 �ாண்டிய	
�ல்லவ	அரசுகட்	 �ட்யச்	 பசயது	வைகபக	
ஒரிசா வடர	�ரவியது.

�	�ன்னிபரண்ைாம்	 நூற்்ாண்டிலிருந்து	 �ல	
நூற்்ாண்டு	 காலம்	 நீடித்த	 முஸலிம்களின்	
ஆட்சி	 பைல்லியில்	 பதாைஙகி	 வை	 இந்தியா	
முழுவதும்	�ரவியது. இஸலாம்	�தம்	இந்தியா	
முழுவதும்	�ரவியது.
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947.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

�	13ஆம்	 நூற்்ாண்டின்	 இறுதியில்	 பசாழப்	
ப�ரரசின்	 �ட்டவத்	 பதாைரந்து	 அதன்	
விட்வாக	 பதன்னிந்தியாவில்	 �ல	 ச�யம்	
சாரந்த	 அரசுகள்	 பதான்றின.	 இறுதியில்	
பதன்னிந்தியா	 முழுவதிலும்	 தனது	 ஆட்சி	
அதிகாரத்டத	 நிறுவிய	 விஜயநகரப்	 ப�ரரசு	
எழுச்சி	 ப�ற்்து.	 அது	 பதன்னிந்தியாவில்	
ச�யம்	 சாரந்த	 ஆட்சியின்	 பகாட்டையாகக	
கருதப்�ட்ைது.

�	கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1526இல்	 பகாபர் இப்ராஹிம்	
பலாடிடய	 பதாற்கடித்ததிலிருந்து	 வை	
இந்தியாவில்	 ப�ாகலாயர	 தடலட�யில்	
முஸலிம்களின்	 ஆட்சிடய	 ஒருஙகிடைத்து	
வலிட�ப்�டுத்தும்	 �ணி	 துவஙகியது.	
ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசு	 அதன்	 புகழின்	
உச்சத்தில்	 காபூலிலிருந்து	 குஜராத்	 �ற்றும்	
வஙகா்ம்	 வடரயிலும்	 காஷ்மீரத்திலிருந்து	
பதன்னிந்தியா	வடரயிலும்	�ரவியிருந்தது. 

�	கி.பி.	(ப�ா.ஆ.)	1498இல்	ப�டலககைற்கடரயில்	
வந்தி்ஙகிய	ப�ாரச்சுகீசியரகட்த்	பதாைரந்து	
ஏடனய	 ஐபராப்பியரும்	 	 இந்தியாவிற்கு	
வருடக	புரிந்தனர.

 அரசியல் மகாற்றங்ள்  
கி.பி. (பபகா.ஆ.) 1000-1700

7.1

7.1 (அ) வைஇந்தியகா : இஸலகாமின் வருட்
	 முஸலிம்கள்	 ஆட்சி,	 12ஆம்	
நூற்்ாண்டின்	 இறுதியில்	 முக�து	 பகாரியால்	
பைல்லியில்	 நிறுவப்�ட்ைது.	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 9ஆம்	
நூற்்ாண்டிபலபய	அராபிய	வணிகரகள்	ப�டலக	
கைற்கடரத்	 துட்முகஙகளில்	 குறிப்�ாகக	
பகர்த்	 துட்முகஙகளில்	 வணிகம்	 பசயதனர. 
அடதப்ப�ாலபவ	கி.பி.	(ப�ா.ஆ.)	8ஆம்	நூற்்ாண்டு	
முதலாகபவ	 ப�ற்காசியாடவச்	 பசரந்த	 முஸலிம்	
�டைபயடுப்�ா்ரகள்	 குஜராத்திலும்	 சிந்துவிலும்	
தஙகள்	 சுல்தானியஙகட்	 நிறுவி	 ஆட்சிபுரிந்து	
வந்தனர.
	 முஸலிம்	 ஆட்சியின்	 தாககம்	 அலகாவுதீன் 
கில்ஜியின்	 (கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 	 1296-1316)	 
ஆட்சியின்ப�ாது	 உைரப்�ட்ைது. ஆட்சிடய	
விரிவு�டுத்துதல்	 என்�டதககாட்டிலும்	
பசல்வஙகட்க	 கவரந்து	 பசல்லும்	
பநாககத்துைபன	 பதன்னிந்தியாவின்	 மீது	 �ல	
�டைபயடுப்புகட்	 அவர	 ப�ற்பகாண்ைார. 
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95 7.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

பதவகிரி	(அவுரஙகா�ாத்திற்கு	அருகில்)	அலாவுதீன்	
கில்ஜியால்	 டகப்�ற்்ப்�ட்ைது.	 ‘பதௌலதா�ாத்’	 என	
�றுப�யர	 சூட்ைப்ப�ற்்	 இந்நகரம்	 வ்ரந்து	 வரும்	
அவருடைய	நாட்டின்	இரண்ைாவது	வலிட�மிகுந்த	
த்�ாயிற்று.	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ)	 1300களின்	 பதாைககப்	
�த்தாண்டுகளில்	 அலாவுதீன்	 கில்ஜியின்	
அடிட�யும்,	 �டைத்	 த்�தியு�ான	 �ாலிககபூரின்	
தடலட�யில்	பதன்னிந்தியப்	�டைபயடுப்ப�ான்று	
ப�ற்பகாள்்ப்�ட்ைது.	
	 அலாவுதீன்	 கில்ஜிககுப்	 பின்னர	 ஆட்சி	
ப�ாறுப்ப�ற்்	 துக்க	 வம்ச	 அரசரகளும்	 தஙகள்	
�டைகட்த்	 பதற்கு	 பநாககி	 அனுப்பினர. இதன்	
விட்வாகப்	 ப�ாதுவாக	 தனிட�ப்�ட்டிருந்த	
நாட்டின்	 பதன்�குதி	 வைஇந்திய	 முஸலிம்	
அரசரகளின்	சுற்று	வட்ைத்திற்குள்	வந்து	 பசரந்தது. 
தககாைத்தின்	 �ல�குதிகளுககு	 ஆளுநரகள்	
நியமிககப்�ட்ைனர. �துடரயில்	 ஒரு	 சுல்தானிய	
ஆட்சிபய	நிறுவப்�ட்ைது. 
	 முக�துபின்	 துக்ககின்	 ஆட்சியின்ப�ாது,	
பதௌலதா�ாத்தில்	 கலகம்	 பவடித்தது. 
அதன்	 விட்வாக	 அலாவுதீன்	 �ா�ான்்ஷா 
கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1347இல்	 �ாமினி	 சுல்தானியத்டத	
உருவாககினார. பிைார	அவவரசின்	தடலநகரானது. 
�ாமினி	 சுல்தானியம்	 சு�ார	நூற்ட்ம்�து	ஆண்டு	
காலம்	 நிடலத்திருந்தது. அதற்குக	 காரைம்	
�ககளிடைபய	 �திப்புப்	 ப�ற்றிருந்த	 அரசியல்	
ப�டதயும்	 விசுவாசமிகக	 அட�ச்சரு�ான	 ம்முத் 
்வகான் என்�வரின்	 சி்ந்த	 நிரவாக�ாகும். 
அவருடைய	இ்ப்பிற்குப்	 பின்னர	 �ல	ஆளுநரகள்	
தஙகட்ச்	 சுதந்திர	 அரசரக்ாக	 அறிவித்துக	
பகாண்ைனர. �திடனந்தாம்	 நூற்்ாண்டின்	
இறுதியில்	 தககாைத்தில்	 ஐந்து	 சுல்தானியஙகள்	
உதய�ாயின.	 அடவ பீஜப்பூர், ந்கால்ப்காணைகா, 
அ்மது�்ர், பிரகார், பிைகார்	ஆகியனவாகும். இவற்றில்	
அ்வில்	ப�ரியதான	பீஜப்பூரும்	பகால்பகாண்ைாவும்	
ப�ரு�்வு	 ப�ாரு்ாதார	 வ்ரச்சிடயப்	 ப�ற்்ன.	
வணிகமும்	 ப�ரு�்வில்	 விரிவடைந்தது.	 கி.பி.	
(ப�ா.ஆ)	 1660களில்	
இ த் த க க ா ை ச்	
சு ல் த ா னி ய ங க ட ்	
ஔ ர ங க சீ ப்	
டகப்�ற்றினார.	 பதற்பக	
ப�ட்ராஸ	 (பசன்டன)	
உட்�ை	 அடனத்துப்	
�குதிகளும்	 ப�ாகலாயப்	
ப�ரரசின்	�குதிக்ாயின.
7.1 (ஆ) ப்தறகில் நசகாழப் நபரரசு
	 பசாழப்	 ப�ரரசின்	 விரிவாககம் மு்தலகாம் 
இரகாஜரகாஜன்	காலத்தில்	பதாைஙகியது.	�ல்லவ	அரசு	

ஏற்கனபவ	 பசாழ	 அரபசாடு	
இடைககப் � ட்டுவிட்ைது .	
�ாண்டிய	 அரசு	 சுதந்திர	
அரசாக	 இருந்தப�ாதிலும்	
ப ச ா ழ ர க ளு க கு க	
கட்டுப்�ட்ைதாகபவ	 இருந்தது.	
மு்தலகாம் இரகாநஜந்திரன் 
காலத்தில்	 பசாழப்	 ப�ரரசு	
ப�லும்	 விரிவடைந்தது.	
தனது	 �டைகட்	 வைகிழககு	
இந்தியாவில்	கஙடக	நதிவடர	
நைத்திச்	 பசன்்ார.	 ப�லும்	
தனது	 கப்�ற்�டைகட்	
ஸ்ரீவிஜய	டசபலந்திர	அரசுககு	
எதிராகவும்	 கைாரம்	 (பகைா)	
(இந்பதாபனசியாவில்	 ஒரு	
�குதி)	 �ற்றும்	ஸ்ரீலஙகாவிற்கு	
எதிராகவும்	 அனுப்பிடவத்தார.	
இதனால் "்ஙட்யும், 
்ைகாரமும் ப்காணை நசகாழன்" 
எனும்	 �ட்ைத்டதப்	 ப�ற்்ார.	
ஸ்ரீலஙகா	 பசாழப்	 ப�ரரசின்	
ஒரு	 �ாகாை�ாக	 சில	
�த்தாண்டுகள்	 இருந்தது.	 இராபஜந்திர	 பசாழனின்	
ப�ரன்	மு்தலகாம் குநலகாத்துங்ன்	காலத்தில்	கீடழச்	
சாளுககிய	 அரபசாடு	 ப�ற்பகாள்்ப்�ட்ை	 திரு�ை	
உ்வுகள்	மூலம்	ப�ரரசு	ப�லும்	வலுப்�டுத்தப்�ட்டு	
ஒடிசாவின்	எல்டலவடர	�ரவியது.	
	 பசாழரகள்	 காலத்தில்	 பதன்கிழககு	
ஆசிய	 நாடுகள்	 �ற்றும்	 சீனா	உைனான	வணிகம்	
ப�ரு�்வில்	விரிவடைந்தது.	தமிழ்	வணிகரகப்ாடு	
ஏற்�ட்ை	 இடைவிைாத	 பதாைரபினால்	 இந்தியப்	
�ண்�ாடு	�ற்றும்	கடலயின்	பசல்வாககு	பதன்கிழககு	
ஆசியாவில்	 �ரவியது.	 அடத	 கம்ப�ாடியாவிலுள்்	
பநரத்திமிகக,	மிகப்பிர�ாண்ை�ான	அஙபகார-வாட்	
பகாவில்களில்	நாம்	�ாரககலாம்.
7.1 (இ)  விஜய�்ர் மறறும் ப்தன்னிந்தியகா – 

நசகாழர்்ளுககுப் பிந்ட்தய ்காலம் 
	 பசாழப்	ப�ரரசின்	சரிவு	13ஆம்	நூற்்ாண்டின்	
இடைப்�குதியில்	 பதாைஙகியது.	 கடைசி	 பசாழப்	
ப�ரரசர	 மூன்்ாம்	 இராபஜந்திரனுககுப்	 பின்னர	
கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1279இல்	 பசாழப்	 ப�ரரசு	முற்றிலும்	
வீழ்ந்தது.	 இதடனத்	 பதாைரந்து	 இப்�குதிகளில்	
�ல	 அதிகார	 ட�யஙகள்	 உருவாயின.	 இதற்கும்	
பதற்பக	�ாண்டிய	அரசரகள்	பசாழரகள்	காலத்தில்	
தாஙகள்	 இழந்த	 பசல்வாகடகயும்	 புகடழயும்	
மீண்டும்	 நிடலநிறுத்தும்,	 முயற்சிகட்	
ப�ற்பகாண்டிருந்தனர.	 13ஆம்	 நூற்்ாண்டின்	
இறுதியில்	 ஜைாவர�ன்	 சுந்தர�ாண்டியடனப்	
ப�ான்்	 அறிவுக	 கூரட�யுடைய	 �ன்னரக்ால்	

முக�துபின்	துக்க

இராஜராஜ	பசாழன்
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திருப்�தி	 அருபகயுள்்	 சந்திரகிரிககும்	 �ாற்றினர.	
இறுதியாக	 இப்ப�ரரசு	 (அல்லது	 அதில்	 மீதிமிருந்த	
�குதிகள்)	 �திபனழாம்	 நூற்்ாண்டின்	
இடைப்�குதியில்	வீழ்ச்சியுற்்து.
7.1  (ஈ) பமகா்லகாயர்்ள்  

கி.பி. (பபகா.ஆ) 1526-1707
	 ப�ாகலாயப்	 ப�ரரடச	 நிறுவியவர	 �ா�ர	
ஆவார.	 	கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1526ஆம்	ஆண்டு	�ானி�ட்	
ப�ாரகக்த்தில்	 இப்ராகிம்	 பலாடிடய	 பவற்றி	
பகாண்ை	 பின்னர	 �ா�ர	 இவவரடச	 நிறுவினார.	
முதல்	 ஆறு	 ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசரகள்	 ‘�ாப�ரும்	
ப�ாகலாயரகள்’	 எனக	 குறிப்பிைப்�டுகின்்னர.	
அவரகளில்	கடைசி	�ாப�ரும்	ப�ாகலாயப்	ப�ரரசர	
ஔரஙகசீப்	 ஆவார.	 நாடுகட்ப்	 டகப்�ற்றியதன்	
மூலமும்,	 இராஜஸதானத்து	 ச�யம்	 சாரந்த	
அரசுகப்ாடு	 நல்லு்டவப்	 ப�ணியதின்	மூலமும்	
அக�ர	 தனது	 ப�ரரடச	 ஒருஙகிடைத்து	
வலிட�ப்�டுத்தினார.	 ஔரஙகசீப்பிற்குப்	 பின்னர	
முகலாயப்	ப�ரரசு		சிடதயத்	பதாைஙகியிருந்தாலும்	
கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1857	இல்	ஆஙகிபலயரகள்	இதடன	
முடிவுககுக	 பகாண்டு	 வரும்	 வடர	 கிட்ைத்தட்ை	
�ட்ந்துப�ான	ஒன்்ாக	இருந்து	வந்தது.	
	 �காராஷ்டிராவில்	 �திபனழாம்	
நூற்்ாண்டில்	ஒரு	அதிகார	ட�யம்	எழுச்சி	ப�ற்்து.	
சிவாஜியின்	 தடலட�யில்	 �ராத்தியரகள்	 ப�ற்கு	
இந்தியப்	�குதிகளில்	ப�ாகலாயரின்	அதிகாரத்டதப்	
ப�ரு�்வில்	 �திப்பிழககச்	 பசயதனர.	 ப�ாகலாயப்	
ப�ரரசு	 அதன்	 உச்சத்தில்	 இருந்தப�ாது	 இந்தியத்	
துடைக	கண்ைத்தின்	ப�ரும்�ாலான	�குதிகளில்	
�ரவியிருந்தது.	 பகர்த்தின்	 பதன்ப�ற்குப்�குதி,	
பதன்	 தமிழகப்	 �குதிகள்	 ஆகியடவ	 �ட்டுப�	
ப�ாகலாயரின்	 பநரடி	 ஆட்சிககு	 உட்�ைாத	
�குதிக்ாக	இருந்தன.
7.1 (எ) ஐநரகாப்பியரின் வருட்
	 �திடனந்தாம்	 நூற்்ாண்டில்	
இந்தியாவிற்கு	 ஒரு	 பநரடி	 கைல்	 வழிடயக	
கண்ைறிவதில்	 ஐபராப்பியரகள்	 தீவிர�ாய	
ஈடு�ட்டிருந்தனர.	 முன்னர	 �யன்�ாட்டிலிருந்த	
ப�ற்காசியா	 �ற்றும்	 �த்தியதடரககைல்	 �குதிகள்	
வழியாகச்	பசல்கி்	நிலவழிககு	�ாற்்ாக	இம்முயற்சி	
ப�ற்பகாள்்ப்�ட்ைது.	
	 இந்தியாவிலிருந்து	 நடைப�றும்	 நறு�ைப் 
ப�ாருட்களின்	 வணிகம்	 அபலக்ாண்டிரியா	
நகரவடர	 முஸலிம்களின்	 	 கட்டுப்�ாட்டின்	
கீழிருந்தது.	 இந்தியாவுைன்	 பநரடித்பதாைரட�	
ஏற்�டுத்திக	 பகாள்வதன்	 மூலம்	 ஐபராப்பியரகள்	
நறு�ைப்	 ப�ாருட்களின்	 வணிகத்டத	
தஙகளுடைய	 பநரடிக	 கட்டுப்�ாட்டின்	 கீழ்க	
பகாண்டு	வந்துவிைலாம்.	ப�லும்	அப்ப�ாருள்கட்த்	

�ாண்டிய	நாடு	ஆ்ப்�ட்ைது.	வைகபக	ப�லூடரயும்	
பின்னர	ஹ்ப�டுடவயும்	தடலநகராகக	பகாண்ை	
பஹாயசா்	 அரசு	 அட�ந்திருந்தது.	 இவவரசு	
இன்ட்ய	கரநாைக	�ாநிலத்தின்	ப�ரும்�குதிடய	
உள்்ைககியதாய	 இருந்தது.	 காகத்தியரகள்	
வாராஙகல்லிலிருந்து	 (பதலுஙகானா)	 ஆட்சி	
பசயதனர.	 பதவகிரியில்	 யாதவரகள்	 ஆட்சி	
புரிந்தனர.	 13ஆம்	 நூற்்ாண்டின்	 இறுதியில்	
பதவகிரி	அலாவுதீன்	கில்ஜியின்	�டைபயடுப்பினால்	
வீழ்ந்தது.	 பதன்னிந்திய	 அரசுகள்	 தஙகளிடைபய	
அட�தியான	 ஒத்துடழப்ட�க	 பகாண்டிராத	
காரைத்தினாலும்	 அவரகளிடைபய	 ஏற்�ட்ை		
உட்பூசல்களும்,	 ப�ாரகளும்	 ப�ாதல்களும்	
வீழ்ச்சிககு	வழிவகுத்தன.
	 விஜயநகர	 அரசு	 (பின்னர	 ப�ரரசு)	
உருவாககப்�ட்ைபத	 பதன்னிந்தியாவின்	
இடைககால	 வரலாற்றின்	 அதிமுககியத்துவம்	
வாயந்த	 வ்ரச்சியாகும்.	 சஙக�	 வம்சத்தின்	
ஹரிஹரர	�ற்றும்	புககர	ஆகிய	இரு	சபகாதரரக்ால்	
இவவரசு	 நிறுவப்�ட்ைது.	 இவரகப்	 சஙக�	
வம்சத்தின்	 முதல்	 அரசரகள்	 ஆவர.	 துஙக�த்ரா	
நதியின்	பதன்கடரயில்	 புதிய	 தடலநகர	ஒன்ட்	
உருவாககி	 அதற்கு	 விஜயநகரம்	 (பவற்றியின்	
நகரம்)	 எனப்	 ப�யர	 சூட்டினர.	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ)	
1336ல்	 ஹரிஹரர	 அரசராக	 முடிசூட்ைப்ப�ற்்ார.	
சஙக�	 வம்ச	 அரசரகள்	 விஜயநகடர	 சு�ார	 150 
வருைஙகள்	ஆட்சி	பசயதனர.	பின்னர	வந்த	சாளுவ	
வம்ச	 அரசரகள்	குறுகிய	 காலப�	ஆட்சி	 புரிந்தனர.	
இதன்	 பின்னர	 ஆட்சி	 பசயதவரகள்	 துளுவ	 வம்ச	
அரசரக்ாவர.	 விஜயநகர	 அரசரகளுள்	 �ாப�ரும்	
அரசரான	 கிருஷ்ைபதவராயர	 இவவம்சத்டதச்	
பசரந்தவராவார.

அரசு:		ஒரு	அரசரால்	அல்லது	அரசியால்	ஆ்ப்�டும்	
ஒரு	நாடு.

நபரரசு:		ஒரு	 அரசரால்	 அல்லது	 அரசியால்	
ஆ்ப்�டும்	 �ல	 நாடுகட்	 பகாண்ை	
ப�ரும்	நிலப்�ரப்பு.	

	 ப�ரரசாக	 விரிவடைந்தப�ாது	
பதற்பகயிருந்த	பஹாயசா்	அரசும்	தமிழகப்	�குதியில்	
இருந்த	அரசுகளும்	விஜயநகர	அரபசாடு	இடைத்துக	
பகாள்்ப்�ட்ைன.	 விஜயநகர	 அரசரகள்	 பதாைரந்து	
�ாமினி	 அரசுகப்ாடும்	 ச�யம்	 சாரந்த	 அரசுக்ான	
பகாண்ைவீடு	 �ற்றும்	 ஒடிசாபவாடும்	 பதாைரந்து	
ப�ாரகள்	 பசயது	 பகாண்டிருந்தனர.	 இறுதியில்	
கி.பி.	(ப�ா.ஆ.)	1565	இல்	தடலகபகாட்டைப்	ப�ாரில்	
தககாை	 சுல்தான்களின்	 கூட்டுப்�டையினர	
விஜயநகடரத்	 பதாற்கடித்தனர.	 விஜயநகரப்	
ப�ரரசரகள்	 இதன்	 பின்னர	 தஙகள்	 தடலநகடரத்	
பதற்பகயுள்்	 ப�னுபகாண்ைாவிற்கும்	 இறுதியில்	
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தஙகளுககுச்	 சாதக�ான	 விடலயிலும்	 பகாள்முதல்	
பசயயலாம்	 என	 எண்ணினர.	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	
1498இல்	 வாஸபகாைகா�ா,	 பதன்னாப்பிரிககாவின்	
நன்னம்பிகடகமுடனடயச்	 சுற்றிக	 பகாண்டு	
பகர்க	 கைற்கடரடய	 (கள்ளிகபகாட்டை)	
வந்தடைந்தார.	ஐந்து	ஆண்டுகளுககுப்	பின்னர	கி.பி.	
(ப�ா.ஆ.)	 1503இல்	 ப�ாரச்சுககீசியரகள்	 பகாச்சியில்	
தஙகள்	முதல்	பகாட்டைடயக	கட்டினர.	கி.பி.	(ப�ா.ஆ.)	
1510இல்	 பகாவா	 டகப்�ற்்ப்�ட்டு	 இந்தியாவில்	
ப�ாரச்சுகீசிய	 அரசின்	 ட�ய�ாக	 �ாறியது.	
தஙகளுடைய	கப்�ற்�டை	வலிட�யின்	காரை�ாகப்	
ப�ாரச்சுகீசியரக்ால்	 கிழககு	 ஆப்பிரிககாவிற்கும்	
�லாககாவுககும்	இடைப்�ட்ை	�ல	துட்முகஙகட்க	
டகப்�ற்்	முடிந்தது.	 ப�லும்	 இப்�குதி	முழுவதிலும்	
நடைப�ற்்	 கைல்சார	வணிகத்டத	 பவற்றிகர�ாகக	
கட்டுப்�டுத்தவும்	முடிந்தது.

�சூலிப்�ட்டிைத்தில்	வரத்தகம்
	 ஏடனய	 ஐபராப்பிய	 நாடுகளும்	
ப�ாரச்சுகீசியடரப்	 பின்பதாைரந்து	 குறிப்�ாக	
இஙகிலாந்து	 �ற்றும்	 பிரான்ஸ	 ஆகியடவ	
இந்தியாவிற்குள்	 நுடழந்தன.	 ஆஙகிபலயரகளும்	
பிபரஞ்சுககாரரகளும்	 தஙகள்	 அடனத்து	
நைவடிகடககட்யும்	 கிழககிந்தியக	 கம்ப�னிகள்	
மூலம்	 ப�ற்பகாண்ைனர.	 இந்நிறுவனஙகள்,	
தனியார	 வரத்தக	 நிறுவனஙக்ாக	
இருந்தப�ாதிலும்	 வலுவான	 அரசியல்	 நிகழ்ச்சி	
நிரடலக	 பகாண்டிருந்தன.	 17ஆம்	 நூற்்ாண்டில்	
ப�ாகலாய	 அரசு	 வலுவாக	 இருந்த	 வடரயிலும்,	
இந்த	 ஐபராப்பிய	 வரத்தக	 நிறுவனஙகள்	
ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசில்	 வணிகம்	 பசயதன.	
ஆனால்	 ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசின்	 எல்டலககுள்	
தஙகளுகபகனச்	 பசாந்த�ான	 �குதிகட்ப்	 ப�்	
அவற்்ால்	 இயலவில்டல.	 இருந்தப�ாதிலும்	
பதன்னிந்தியாவில்	வலுவான	அரசுகள்	இல்லாததால்	
ஐபராப்பிய	 நாடுகளின்	 வணிக	 நிறுவனஙகள்	
தஙகளுகபகன்று	பசாந்த�ான	வணிகத்தலஙகட்	
ஏற்�டுத்திக	 பகாண்டு	 அவற்றில்	 முழு	 அதிகாரம்	
பசலுத்தின.	 (எ.கா.)	 புலி்காட்	 (�ழபவற்காடு)	 �ற்றும்	
�கா்ப்பட்டினத்தில்	 ைச்சுககாரரகளும்,	 பமட்ரகாஸ-ல்  
(பசன்டன)	 ஆஙகிபலயரகளும்,	 பகாணடிசநசரியில் 
பிபரஞ்சுககாரரகளும்,	 ்தரங்ம்பகாடியில் 
பைனியரகளும்	நிடல	பகாண்ைனர.

 அரசியல் மீ்தகான ்தகாக்ங்ள்7.2

	 இந்தியத்	 துடைக	 கண்ைம்	 முழுதும்	
நிரவாக	 அட�ப்புகள்,	 சமூகம்	 ப�ாரு்ாதாரம்	
ஆகியவற்றின்	 ப�ல்	 �ரந்து�ட்ை	 தாககஙகட்யும்	
விட்வுகட்யும்	ஏற்�டுத்தின.
	 பசாழரகள்	 காலம்	 தமிழ்நாட்டு	 வரலாற்றில்	
பசழிப்புமிகக	 கால�ாகும்.	 இககாலத்தில்	
வணிகமும்	 ப�ாரு்ாதாரமும்	 விரிவடைந்தன.	
நகர�ய�ாதலும்	 இவற்றுைன்	 இடைந்து	
பகாண்ைது.	 பசாழரகள்	 காலத்தில்	 நிரவாக	
இயந்திர�ானது	 �றுசீரட�ககப்�ட்ைது.	 உள்்ாட்சி	
நிரவாகத்தின்	 அடிப்�டை	 அலகு	 கிரா�ம்	 (ஊர)	
ஆகும்.		அதற்கு	அடுத்தடவ	ஊரகளின்	பதாகுப்�ான	
‘நாடு’	�ற்றும்	‘பகாட்ைம்’	(�ாவட்ைம்)	என்�னவாகும்.	
பிரா�ைரகளுககு	 �ானிய�ாக	 வழஙகப்�ட்ை	
வரிவிலககு	அளிககப்�ட்ை	கிரா�ஙகள்	‘பிரம்�பதயம்’	
என்்றியப்�ட்ைன.	 சந்டத	 கூடுமிைஙகளும்	
சிறுநகரஙகளும்	 ‘நகரம்’	 என்்டழககப்�ட்ைன.	
ஊர,	 நாடு,	 பிரம்�பதயம்,	 நகரம்	 ஆகிய	
ஒவபவான்றும்	 தனகபகன	 ஒரு	 �ன்்த்டதக	
(சட�)	 பகாண்டிருந்தது.	 நிலஙகட்யும்	
நீரநிடலகட்யும்	 பகாவில்கட்யும்	 �ரா�ரித்து	
ப�லாண்ட�	பசயவது.	உள்ளூர	பிரச்சடனகட்த்	
தீரத்து	 டவப்�து	 அரசுககு	 பசலுத்தப்�ை	
பவண்டிய	 வரிகட்	 வசூல்	 பசயவது	 ஆகியடவ,	
இம்�ன்்ஙகளின்	ப�ாறுப்புக்ாகும்.	
	 பசாழரகளின்	 குறிப்பிைத்தகுந்த	 அம்சம்,	
முதலாவதாக	அதிக	எண்ணிகடகயில்	பகாவில்கள்	
கட்ைப்�ட்ைதாகும்.	இது	இரண்டு	�ரி�ாைஙகட்க	
பகாண்டிருந்தது.	 ஒன்று	 புதிய	 பகாவில்கள்	
கட்ைப்�ட்ைன.	 இரண்ைாவது	 ஏற்கனபவ	 உள்்	
பகாவில்கள்	 �லமுடனச்	 பசயல்�ாடுகட்க	
பகாண்ை	 சமூகப்	 ப�ாரு்ாதார	 நிறுவனஙக்ாக	
�ாறியதாகும்.	 பகாவில்கள்	 கட்ைப்�டுவதானது	
அரசின்	 வ்ரந்துவரும்	 ப�ாரு்ாதாரச்	 பசழிப்ட�	
பிரதி�லிப்�தாய	 அட�ந்தது.	 ஏபனனில்	 பகாவில்	
கட்டு�ானப�ன்�து	 மிகப்ப�ரும்	 பசலவினஙகட்	
உள்்ைககிய	 நைவடிகடகயாகும்.	 பகாவில்கள்	
வழி�ாட்டிற்கான	 இைஙக்ாக	 �ட்டு�ல்லா�ல்	
முககிய	 ப�ாரு்ாதாரப்	 �ண்புகட்க	 பகாண்ை	
நிறுவனஙக்ாகவும்	�ாறின.	அடவ	ப�ாருட்கட்க	
பகாள்முதல்	 பசய�னவாகவும்	 �ககளுககு	
பவடலவாயப்பு	 வழஙகும்	 நிறுவன�ாகவும்	 நில	
உைட�யா்ராகவும்	�ாறின.	
	 பைல்லியில்	இஸலாமியராட்சி	நிறுவப்�ட்ைது	
இந்தியச்	 சமூகத்தின்	 மீது	 ப�ரும்	 தாககத்டத	
ஏற்�டுத்தியது.	 பதாைககத்தில்	 இஸலாம்	 சமூகப்	
�தட்ைஙகட்	ஏற்�டுத்தவில்டல.	எடுத்துககாட்ைாக	
பகர்க	 கைற்கடரப்	 �குதிகளில்	 குடிபயறிய	
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987.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

உருவான	 கருத்டத	 அடவ	 முன்	 டவப்�தால்	
அடவ	 �திப்புமிகக	 வரலாற்றுச்	 சான்றுக்ாகக	
கருதப்�டுகின்்ன.
	 விஜயநகரப்	 ப�ரரசு	 நிறுவப்�ட்ைதால்	
பதன்னிந்தியாவின்	குறிப்�ாக	தமிழகத்தின்	நிரவாக,	
சமூக	நிறுவனக	கட்ைட�ப்புகளில்	ப�ரும்	�ாற்்த்டத	
ஏற்�டுத்தியது.	 அடிப்�டையிபலபய	 விஜயநகர	
அரசு	 ஒரு	 ராணுவத்தன்ட�	 பகாண்ை	 அரசாகபவ	
உருவானது.	 ஒருபவட்	 பதாைககத்திலிருந்பத	
வைகபக	 �ாமினி	 சுல்தான்கப்ாடு	 பகாண்டிருந்த	
�டகட�பய	 அதற்கு	 காரை�ாக	 இருககலாம்.	
ப�ரரசின்	 ராணுவத்திற்கு	 இரண்டு	 வடகயான	
மூலவ்ஙகள்	 பதடவப்�ட்ைன.	 அடவ	 நிதி	
ஆதாரமும்	 �டைகளில்	 �ணியாற்்த்	 பதடவயான	
�னித	 வ்மு�ாகும்.	 டகப்�ற்்ப்�ட்ை	 �குதிகளின்	
குறிப்�ாகத்	 தமிழகத்தின்	 நிரவாகத்டத	
�றுசீரட�ப்�தின்	 மூலப�	 இத்பதடவகள்	
நிட்பவற்்ப்�ட்ைன.	 தமிழ்நாட்டின்	 �ல்பவறு	
ட�யஙகளில்	‘நாயக’	என்்டழககப்�ட்ை	இராணுவ	
அதிகாரிகள்	 �ணிய�ரத்தப்�ட்ைனர.	 அவரகள்	
அரசரகளிைமிருந்து	 நிலஙகட்	 �ானிய�ாகப்	
ப�ற்்னர.	 இவரகளுககு	 அடுத்த	 நிடலயில்	
�ாட்யககாரரகள்	 இருந்தனர.	 இவரகள்	
�டைகளுககுத்	பதடவயான	வீரரகட்	வழஙகினர.	
�ல	பகாட்டைகள்	கட்ைப்�ட்ைன.	அடவகள்	பிரா�ை	
�டைத்த்�திகளின்	கீழிருந்தன.
	 விஜயநகரப்	 ப�ரரசுககு	 விசுவாச�ான	
மூன்று	 முககிய	 நாயகக	 அரசுகள்	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	
1500	 ககும்	 -	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1550	 ககும்	
இடைப்�ட்ை	 காலத்தில்	 �துடர,	 தஞ்சாவூர,	 பசஞ்சி	
ஆகியவற்ட்	ட�ய�ாகக	பகாண்டு	உருவாயின.	
விஜயநகர	 அரசசட�	 சம்பிரதாய	 முட்களில்	
இவரகளுககுப்	 �ஙகிருந்தது.	 �தினா்ாம்	
நூற்்ாண்டில்	தமிழகத்தில்	இது	ஒரு	புதிய	அரசியல்	
ஒழுஙகானது.	 இம்மூன்று	 நாயகக	 அரசரகளும்	
ஏடனய	 நாயககத்	 த்�திகளும்	 வலுவான	
ச�யம்	 சாரந்த	 பகாவில்களின்	 ஆதரவா்ரக்ாய	
இருந்தனர.	 இவவரசரகளின்	 ஆதரவில்	
மூன்று	 தடலநகரஙகளும்	 சி்ந்த	 �ண்�ாட்டு	
ட�யஙக்ாய	உருகபகாண்ைன.	நாயகக	அரசரகள்	
இலககியஙகளுககும்	 நிகழ்த்து	 கடலகளுககும்	
ஆதரவளித்து	ப�ம்�டுத்தினர.
	 நிலஙகளிலிருந்து	 ப�்ப்�ட்ை	 வருவாடய	
இந்நாயகக	 அரசுகள்	 வரிப்�ைம்	 என்்	
வடிவத்தில்	 இல்லா�ல்	 கப்�த்	 பதாடகயாகப்	
ப�ரரசிற்கு	 அனுப்பி	 டவத்தனர.	 இப்�டியாக	
ட�யப்	 �குதிகளின்	 குறிப்�ாகத்	 தமிழகத்தின்	
மூல	 வ்ஙகள்	 இராணுவத்	 பதடவகளுககாகப்	
�யன்�டுத்தப்�ட்ைன.	 இப்�டியான	 நிரவாக	 முட்,	
பசாழரகள்	 காலத்து	 �ரவலாககப்�ட்ை	 உள்ளூர	

அராபிய	 முஸலிம்	 வணிகரகள்	 உள்ளூரப்	
ப�ண்கட்	 திரு�ைம்	 பசயது	 அட�தியான	
வாழ்கடகடய	 ப�ற்பகாண்ைனர.	 இஸலாம்	 ஒரு	
அரசு	 �த�ாக	 �ாறிய	 ப�ாதுதான்	 சூழ்நிடலகள்	
�ாறின.	 எதிரிகளின்	 வழி�ாட்டு	 இைஙகட்	
அழிப்�து	 என்�து	 தன்னுடைய	 அதிகாரத்டத	
நிடலநாட்டுவதற்காக	 இடைககால	 அரசரகள்	
பின்�ற்றிய	 ஒரு	 வழிமுட்யாகும்.	 �ற்்�டி	 ’ஒரு	
கைவுள்’	 தத்துவத்டத	 முன்டவககும்	 இஸலாம்	
இந்தியச்	 சமுகத்தின்	 மீது	 �ல	 	 பநரிடைத்		
தாககஙகட்	 ஏற்�டுத்தியுள்்து.	 ஒரு	 கலப்புப்	
�ண்�ாடு	 உருவாவதில்	 இஸலாம்	 அ்ப்�ரிய	
�ஙகாற்றியுள்்து.	
	 பைல்லி	 �ற்றும்	 தககாைத்திலிருந்த	
முஸலிம்	 அரசுகள்	 அராபியாவிலிருந்தும்	
�ாரசீகத்திலிருந்தும்	 குடிப�யர�வரகட்	
இந்தியாவில்	 குடிபய்க	 கவரந்திழுத்தன.	
இவவாறு	 குடிபயறியவரகள்	 இந்நாடுகளில்	
�ல்பவறு	�ணிகளில்	அ�ரந்தனர.	அவரகளில்	�லர	
முககிய�ானவரக்ாகவும்	நன்கறியப்�ட்ை	அரசியல்	
ப�டதக்ாகவும்	 வி்ஙகினர.	 இச்சூழல்	 இந்தியச்	
சமூகத்திற்கு	 ப�ற்காசியாபவாடு	 நிடலயான	
உ்வுகட்	 ப�ற்பகாள்்	 கதவுகட்த்	 தி்ந்து	
டவத்தது.	 இதன்	 விட்வாகப்	 �ண்�ாட்டு	
பதாழில்நுட்�ப்	 �ரி�ாற்்ஙகள்	 அரஙபகறின.	
�டைபயடுப்புகளின்	ப�ாது	முஸலிம்	வணிகரகளும்	
டகவிடனஞரகளும்	இந்தியாவில்	வைகபகயிருந்து	
பதற்பக	 குடிப�யரந்தனர.	 இதனால்	 சமூக�ானது	
�ல	 இன	 �ககட்க	 பகாண்ைதாகவும்	 கலப்புப்	
�ண்�ாட்டுத்	 தன்ட�	 பகாண்ைதாகவும்	
�ாறியது.	 இவவாறு	 ஒரு	 புதிய	 கலப்புப்	 �ண்�ாடு	
உருவானடதத்	 தககாை	 சுல்தானியஙக்ான	
பீஜப்பூரிலும்	 பகால்பகாண்ைாவிலும்	 மிகத்	
பதளிவாகபவ	 �ாரககமுடியும்.	 இவவிரு	
அரசுகளின்	 சுல்தான்கள்	 �ரந்த	 �னப்�ான்ட�	
பகாண்ைவரக்ாகவும்	 ச�யச்சார�ற்்	 �ாரடவ	
உடையவரக்ாகவும்	இருந்தனர.
	 இககாலப்�குதியில்	 நிகழ்ந்த	
�ற்றுப�ாரு	 குறிப்பிைத்	 தகுந்த	 வ்ரச்சி	 முஸலிம்	
சுல்தானியஙகட்ப்	 �ற்றிய	 அராபிய	 �ாராசீக	
வரலாற்று	 அறிஞரகள்	 எழுதிய	 ப�ரு�்விலான	
ச�கால	வரலாற்றுக	குறிப்புக்ாகும்.	இபின்	�தூதா,	
அல்�ரூனி,	 ப�ரிஷ்ைா	 ஆகிபயார	 நன்கறியப்�ட்ை	
சி்ந்த	வரலாற்று	அறிஞரகள்	ஆவர.	இவவரலாற்று	
அறிஞரகள்	 இடைககால	 இந்தியாவின்	 அரசரகள்	
�ற்றும்	 நிகழ்ச்சிகட்ப்	 �ற்றிய	 முககியச்	
பசயதிகட்	 குறிப்பிட்டுள்்னர.	 இந்தியாவில்	
இஸலாமிய	ஆட்சி	குறித்து	ஒரு	�ாற்று	வரலாற்றுக	
கருத்டத	 அதுவும்	 ச�கால	 முஸலிம்	 வரலாற்று	
அறிஞரகளின்	பநரடி	அனு�வத்தின்	அடிப்�டையில்	
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நிரவாகத்டதயும்	 பகாவில்கட்யும்	 உள்ளூர	
வ்ஙகட்யும்	 ப�லாண்ட�	 பசயதுவந்த	
உள்்ாட்சி	 நிறுவனஙகட்	 அழித்துவிட்ைன.	
பதலுஙகு	 நாயககரகள்	 �ணிய�ரத்தப்�ட்ைதன்	
விட்வாக	 பதலுஙகு	 ப�ாழி	 ப�சும்	 �ககள்	
வைகபகயிருந்து	 தமிழகத்தில்	 குடிபயறினர.	
அவரகளுள்	 �டைவீரரகள்,	 விவசாயிகள்,	
டகவிடனஞரகள்,	பிரா�ைரகள்	அைஙகுவர
	 ப�ாகலாயப்	 ப�ரரசு	 வை	 இந்தியாவின்	
சமூகத்டதயும்	 ப�ாரு்ாதாரத்டதயும்	
�ாற்றியட�த்தது.	 அக�ரின்	 ஆட்சிக	 காலத்தில்	
ப�ாகலாயரின்	 ஆட்சி	 என்னும்	 குடையின்	 கீழ்	
ராஜபுத்திர	 அரசுகப்ாடு	 இடைந்து	 பசயல்�டும்	
பகாள்டகடயப்	 பின்�ற்றியதன்	 மூலம்	
அக�ர	 ப�ாகலாய	 அரடச	 ஒருஙகிடைத்து	
வலுவுள்்தாககினார.	 தனது	 அதிகாரத்தின்	
உச்சத்தில்	ப�ாகலாயப்	ப�ரரசானது	உலகிபலபய	
மிகப்	 ப�ரிய,	 பசல்வச்	 பசழிப்ட�க	 பகாண்ை	
அதிகாரமிகக	ப�ரரசுகளுள்	ஒன்்ாகத்	திகழ்ந்தது.
	 ஔரஙகசீப்பின்	 ஆட்சியின்	 ப�ாது	 அவர	
மீண்டும்	 �ழட�வாத	 இஸலாமிய	 நிரவாக	
பநறிமுட்கட்ப்	 பின்�ற்றியதால்	 ராஜபுத்திர	
அரசரகளும்	இந்துககளும்	அந்நியப்�டுத்தப்�ட்ைனர.	
ப�லும்	ப�ரரசு	ஓர	அ்டவத்	தாண்டி	விரிவடைந்து	
விட்ைதால்	தனது	ஆட்சிடய	கட்டுப்�டுத்த	முடியா�ல்	
தள்்ாைத்	துவஙகியது.	இத்தடகய	காரைஙக்ால்	
�திபனட்ைாம்	நூற்்ாண்டின்	பதாைககத்தில்	ப�ரரசு	
சரியத்	பதாைஙகியது.
	 இந்தியாவுககு	 ஐபராப்பியரின்	
வருடகயானது	 இறுதியாக	 இந்தியாவில்	
ஆஙகிபலயரின்	 காலனியாதிககம்	 உருவாவதில்	
முடிந்தது.	 ஐபராப்பியரின்	 வருடகயின்	 தாககம்	
குறித்த	 விவாதத்தில்	 இது	 முதன்ட�யாகக	
கருதப்�டுகின்்து.	 இபத	 ச�யத்தில்	 ஐபராப்பியச்	
சந்டதயில்	இந்தியத்	துணிகளுககு	எதிர�ாராத	மிகப்	
ப�ருந்	பதடவ	ஏற்�ட்ைது.	இம்�பனாநிடல	அடிககடி	
“இந்தியத் துணி மீது மயக்ம்”	எனக	குறிககப்�ட்ைது.	
இச்சூழல்	 இந்தியாவில்	 ப�ரு�்விலான	 துணி	
உற்�த்தியின்	 விரிவாககத்திற்கு	 இட்டுச்	 பசன்்து.	
இபதாடு	இடைந்து	வணிகப்	�யிரக்ான	�ருத்தி,	
அவுரி	 �ற்றும்	 ஏடனய	 சாயப்	 ப�ாருட்களின்	
உற்�த்தியும்	 ப�ருகியது.	 இவற்றின்	 விட்வாக	
வணிக	நைவடிகடககள்	ப�ருகின.	

சமூ்ம்7.3

7.3 (அ) சகாதி
	 சாதி	என்�து	இந்தியச்	சமூகத்தின்	மிகவும்	
தனித்தன்ட�	 வாயந்த	 அம்ச�ாகும்.	 முதலாவதாக	
‘சாதி’	 என்்	 வாரத்டத	 பதாைர�ான	 இரண்டு	

�ரி�ாைஙகட்	நாம்	 புரிந்து	 பகாள்்	பவண்டும்.	
முதலாவதாக	 ச�ய	 நூல்களில்	 குறிப்பிைப்�ட்டுள்்	
நான்கு	 சமூகப்	 பிரிவுகள்,	 ‘வரைம்’	 என	
குறிப்பிைப்�டுவது.
	 தஙகள்	 சாதியின்	 தகுதிடய	 ப�ம்�டுத்திக	
பகாள்வபத	 ப�ரும்�ாலான	 சாதிக	 குழுககளின்	
முககியப்	 �ணியாக	 இருந்தது.	 �தினான்காம்	
நூற்்ாண்டுககுப்	 பின்னர	 இப்ப�ாககு	
பதளிவாகத்	 பதரிந்தது.	 இககாலப்	 �குதியில்	
உள்ளூர	 வ்ஙகட்யும்	 சமூக	 உ்வுகட்யும்	
கட்டுப்�டுத்திய	 �ரபுசாரந்த	 உள்ளூர	 அட�ப்புகள்	
வலுவிழந்தன.	 �ரபு	 சாரந்த	 சமூகத்தில்	 �ல	
சாதிகளுககு	�ல்பவறு	வித�ான	சமூக	உரிட�கள்	
�ற்றும்	சலுடககள்	�றுககப்�ட்ைன
	 சாதியின்	 பதாற்்த்டத	 ப�யப்பிககப்	
புராைஙகள்	சாரந்த	கற்�டன	கலந்த	வம்சாவளிடய	
உருவாககினர.	 சமூகப்�டி	 நிடலகளில்	 உயரந்த	
�திப்புடைய	 இைம்	 வழஙகப்�ை	 பவண்டுப�ன்்	
தஙகள்	 பகாரிகடகடய	 நியாயப்�டுத்த	 இடதப்	
�யன்�டுத்தினர.	 ்காலின் பமக்ன்சியால்	
பசகரிககப்�ட்ை	 �ல	 டகபயழுத்துப்	 பிரதிகளில்	
இப்�டியான	வம்சாவளிகட்க	காைலாம்.
7.3 (ஆ) ம்தம்
	 இடைககாலத்தில்	 ஏற்�ட்ை	 �கதி	
இயககத்தின்	காரை�ாக	�ல்பவறு		சிந்தாந்தாஙகள்	
உருவாயின.	வித்யாராண்யர	ப�ான்்	குருககளின்	
அல்லது	 ச�யத்	 தடலவரகளின்	ப�யரில்	�ைஙகள்	
நிறுவப்�ட்ைன.	 தமிழகத்தில்	 டசவ	 சித்தாந்தம்,	
கரநாைகத்தில்	 வீர	 டசவம்	 ப�ான்்	 டசவ	
இயககஙகளும்	 உருவாயின.	 �காராஷ்டிரத்தில்	
விபதா�ாவின்	 �கதரக்ால்	 உருவாககப்�ட்ை 
“வர்க்ரி சம்பிர்தயகா” என்னும்	 இயககம்	 14ஆம்	
நூற்்ாண்டில்	எழுச்சி	ப�ற்்து.
	 இ ந் தி ய ா வி ல்	
ப�ௌத்தத்தின்	 பசல்வாககு	
�ஙகியது.	 சங்ரர்	 �ற்றும்		
இரகாமகானுஜர்	 	 ப�ற்பகாண்ை	
வலுவான	 �கதி	 இயகக		
புத்துயிரப்பின்	 விட்வாக	
ச�ை�தம்	 இந்தியாவின்	
�ல�குதிகளில்	 தனது	
பிடிப்ட�	 இழந்தது.	
இருந்தப�ாதிலும்	 குஜராத்	 �ற்றும்	 �ாரவார	
�குதிகளில்	குறிப்�ாக	வணிகச்	சமூகஙகளிடைபய	
ச�ைம்	 பசழித்பதாஙகியது.	 கிறித்தவ	 �தத்டதப்	
ப�ாறுத்த�ட்டிலும்	 எண்ணிகடகயில்	 குட்வான	
சில	 கிறித்தவக	 குழுககள்	 தாஙகள்	 ஏசுவின்	
சீைரகளில்	 ஒருவரான	 புனித	 தா�ஸ	 என்�வரால்	
பகர்ாவில்	கிறித்தவ	ச�யத்திற்கு	�ாற்்ப்�ட்ைதாக 

ரா�ரட்	டி	பநாபிலி
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காைலாம்.	 இடவ	 ஒரு	 சில	 எடுத்துக	 காட்டுகப்.	
பகாவில்	சுவரகளிலும்	தூண்களிலும்	கல்	சிற்�ஙகள்	
பசதுககப்�ட்ைன.	 ப�ரழகும்	 கடலநுட்�மும்	
ப�ாருந்திய	 பசப்புச்	 சிடலகள்	 ப�ழுகு	 அச்சு	
(lostwax)	 முட்யில்	 வாரககப்�ட்ைன.	 பிர�ஞ்ச	
நைன�ாடும்	 நைராஜர	 (சிவன்)	 சிடல	 பசாழரகால	
பசப்புச்சிடலகளில்	மிகவும்	புகழ்	ப�ற்்தாகும்.

�பதபூர	சிகரி	பகாட்டை
	 இஸலாமியர	 ஆட்சி	 நிறுவப்�ட்ைதிலிருந்து	
ஒரு	 தனித்தன்ட�	 வாயந்த	 இஸலாமியப்	
�ண்�ாட்டு	 �ரபு	 இந்தியாவில்	 வ்ரச்சி	 ப�ற்்து.	
முஸலிம்	 சுல்தான்கள்	 பைல்லியிலும்	 தஙகள்	
ஆட்சிககு	 உட்�ட்ை	 பதன்னிந்தியப்	 �குதிகளிலும்	
�ல	 பகாட்டைகட்யும்	 �சூதிகட்யும்,	
கல்லட்கட்யும்	 ஏடனய	 நிடனவுச்	
சின்னஙகட்யும்	கட்டினர.	குறிப்�ாக	ப�ாகலாயர	
கால�ானது	இந்தியாவின்	 �ண்�ாட்டு	வரலாற்றில்	
ஒளிமிகக	 கால�ாகும்.	 ப�ாகலாய	 �ன்னரகள்	
கடல	 வ்ரச்சிககுப்	 ப�ரிதும்	 ஆதரவளிககும்	
புரவலரக்ாயத்	 திகழ்ந்தனர.	 ஷகாஜ்கானகாபகாத் 
(பைல்லி), பந்தபூர் சிகரி	 ஆகிய	 முழுட�யான	
நகரஙகட்யும்	பதாட்ைஙகட்யும்	�சூதிகட்யும்	
பகாட்டைகட்யும்	கட்டி	எழுப்பிய	ப�ாகலாயரகள்	
அவற்றுைன்	 பசரத்து	 எண்ைற்்	 நிடனவுச்	
சின்னஙகட்யும்	விட்டுச்	பசன்றுள்்னர.
	 நகரப்பு்ம்	 சாரந்த	 பசல்வந்தரகள்	
�ற்றும்	 அரச	 குடும்�த்டதச்	 பசரந்பதாரின்	
ஆதரபவாடு	 அலஙகாரக	 கடலக்ான	 குறிப்�ாக	
விடல�திப்பில்லா	 அரிய	 கற்கள்,	 ஓர்வு	
அரிய	 நவரத்தினக	 கற்கள்	 �திககப்�ட்ை	 தஙக	
நடககட்ச்	 பசயயும்	 கடல	 பசழிப்புற்்து.	
ஓவியககடலயும்	 ப�ாகலாயர	 காலத்தில்	
பசழித்து	 வ்ரந்தது.	 நுண்ணிய	 ஓவியஙகள்	
என்்டழககப்�டும்	 இடவ	 நூல்களில்	 இைம்	
ப�ற்றுள்்ன.	 தனி	 ஓவியஙகள்	 பசருபகடுகளில்	
(Albums)	 இைம்	 ப�ற்்ன.	 ப�ரு�்விலான	
இலககியஙகள்	 இககாலத்தில்	 உருவாயின.	
குறிப்�ாகப்	 �ாரசீக	 ப�ாழியில்	 எழுதப்�ட்ைாலும்,	
உருது,	 இந்தி	 �ற்றும்	 ஏடனய	 வட்ைார	

உரிட�	பகாண்ைாடினர.	ஆனால்	ப�ாரச்சுகீசியரகள்	
பகர்ாவிற்கு	 வந்து	 பின்னர	 பகாவாவில்	 நிடல	
பகாண்ைப�ாது	 கிறித்தவ	 �தம்	 பவர	 பகாண்ைது.	
பகாவாவிபலபய	 உள்ளூர	 �ககள்	 கிறித்தவ	
�தத்திற்கு	 �தம்�ா்	 அதுவும்	 காரை�ானது	
ப�லும்	 ச�ய	 நீதி�ன்்ஙகளின்	அைககுமுட்யின்	
கீழ்	 வற்புறுத்தப்�ட்ைனர.	 �ற்ப்ாருபு்த்தில்	
ஏசுசட�டயச்	 சாரந்த	 ச�யப்	 �ரப்�ா்ரகள்	
பவறு�குதிகளில்	 குறிப்�ாக	 �ாண்டிய	 நாட்டின்	
கைற்கடர	�குதிகளில்	�ரதவ	சமூக	�ககளிடைபய	
ச�யப்	 �ரப்புப்	 �ணிகளில்	 ஈடு�ட்ைனர.	 அவரகளில்	
நன்கறியப்�ட்ைவர	 புனித	 பிரான்சிஸ	 பசவியர	
ஆவார.	இவர	தூத்துககுடிப்	�குதியில்	வாழும்	�ரதவ	
சமூக	 (மீன்	 பிடிககும்	 சமூகம்)	 �ககள்	 கிறித்தவ	
�தத்திற்கு	�ாறுவதற்கு	கருவியாக	இருந்தவராவார.	
�ற்ப்ாருவர	 �துடரயில்	 பசயல்�ட்ை 
ரகாபர்ட் டி ப�காபிலி	ஆவார.	
	 சீககிய	�தம்	�திடனந்து	�ற்றும்	�தினா்ாம்	
நூற்்ாண்டுகளில்	 வைஇந்தியாவில்	 வாழ்ந்த	
குரு�கானக	 என்�வரால்	 பதாற்றுவிககப்�ட்ைது.	
ப�ரரசர	 ஔரஙகசீப்	 ப�ற்பகாண்ை	 கடுட�யான	
அைககுமுட்டயயும்	 மீறி	 சீககிய	 �தம்	 வலுவாக	
வ்ரச்சியடைந்தது.	 ஆகபவ	 �திபனட்ைாம்	
நூற்்ாண்டின்	பதாைககத்தில்	இந்தியா	முழுவதும்	
�ல	 �தஙகள்	 ஒபர	 பநரத்தில்	 இருந்துள்்ன.	
யூதரகளும்,	 பஜாராஸடிரியரகளும்	 (�ாரசிகள்)	
இந்தியாவிற்கு	 குடிப�யரந்தப�ாது	 அந்நிய	
�தஙகளும்	 இந்தியாவிற்குள்	 வந்தன.	 �ாரசிகள்	
குஜராத்திலும்	யூதரகள்	பகர்த்திலும்	குடிபயறினர.	
சூரத்	 துட்முகத்திலும்,	 ஆஙகிபலயர	 காலத்தில்	
�ம்�ாயிலும்	�ாரசி	இன	வணிகரகப்	�ைம்�டைத்த	
முககியத்துவம்	வாயந்த	வணிகரக்ாய	இருந்தனர.

 பணபகாடு 7.4

இலககியம், ்டல, ்ட்ைைக்டல
	 பசாழரகளின்	 காலம்	 குறிப்பிைத்தகுந்த	
�ண்�ாட்டு	 நைவடிகடககளின்	 ஒரு	 சகாப்த�ாகும்.	
இந்த	 நூற்்ாண்டுகளில்தான்	 முககிய�ான	
இலககியஙகள்	 எழுதப்�ட்ைன.	 மிக	 நன்கறியப்�ட்ை	
பசவவியல்	 புலவரான	 கம்�ர	 தமிழில்	
இரா�ாயைத்டத	 எழுதி,	 அடத	 முட்ப்�டி	
ஸ்ரீரஙகம்	 பகாவிலில்	 அரஙபகற்்ம்	 பசயதார.	
இடதப்ப�ாலபவ	 பசககிழாரின்	 ப�ரியபுராைமும்	
சிதம்�ரம்	 பகாவிலில்	 அரஙபகற்்ம்	 பசயயப்�ட்ைது.	
கலிஙகத்துப்	 �ரணியும்,	 மூவருலாவும்	 ஏடனய	
சி்ந்த	�டைப்புக்ாகும்.
	 பசாழரகளின்	ப�ரும்	சி்ப்பு	வாயந்த	கட்ைைக	
கடலடய	தஞ்சாவூர	ப�ரிய	பகாவிலிலும்	கஙடக	
பகாண்ை	 பசாழபுரத்திலும்,	 தாராசுரத்திலும்	 நாம்	
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101 7.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

ப�ாழிகளிலும்	 இலககியஙகள்	 எழுதப்�ட்ைன.	
குறிப்பிட்டு	 பசால்லப்�ை	 பவண்டியது	 ஒவபவாரு	
அரசடரப்	 �ற்றிய	 அடனத்து	 வி�ரஙகளும்	
அைஙகிய	 வரலாற்று	 நூல்கள்	 �ாரசீக	 ப�ாழியில்	
எழுதப்�ட்ைன.	 நிகழ்த்துக	 கடலகளில்	 ஒன்்ான	
இந்துஸதானி	 இடசயில்	 தான்பசன்	 புகழ்ப�ற்று	
வி்ஙகினார.	 இதன்	 மூலம்	 இககடலககு	 அக�ர	
அளித்த	ஆதரடவ	அறியலாம்.

ஹம்பி
	 பதன்னிந்தியாவில்	விஜயநகர	அரசரகளும்	
அவரகளுடைய	 ப�ாரத்	 த்�திகளும்	 பகாவில்	
கட்டு�ானஙகளுககு	 ப�ரும்	 ஆதரவு	 நல்கினர.	
�ல	 புதிய	 பகாவில்கள்	அவரக்ால்	 கட்ைப்�ட்ைன.	
ஏற்கனபவ	 இருககின்்	 பகாவில்களில்	
விரிவான	 அ்வில்	 கடல	 நுணுககஙகப்ாடு	
பசதுககப்�ட்ை	�ல	தூண்கட்க	பகாண்ை	ப�ரிய	
�ண்ை�ஙகளும்	ஓயவுக	கூைஙகளும்	கட்ைப்�ட்ைன.	
கடல	 வரலாற்று	 அறிஞரகள்	 விஜயநகர	
காலத்து	 பகாவில்	 சிற்�ஙகளின்	 தனித்தன்ட�	
வாயந்த	 �ாணிடயச்	 சுட்டிக	 காட்டுகின்்னர.		
பகாவில்களின்	நுடழவாயில்களில்	மிக	நுட்��ான	
வடகயில்	சிற்�ஙகள்	பசதுககப்�ட்ை	மிக	உயரந்த	
கம்பீர�ான	 பகாபுரஙகள்	 விஜயநகர	 அரசரகள்	
காலத்தில்	 எழுப்�ப்�ட்ைன.	 பகாவில்	 சுவரகள்	
வண்ை	ஓவியஙக்ால்	அலஙகரிககப்�ட்ைன.
	 விஜயநகர	 நாயகக	அரசரகளின்	ஆதரவில்	
ப�ரு�்விலான	 இலககியஙகள்	 குறிப்�ாக	
ச�ஸகிருத	 ப�ாழியில்	 எழுதப்�ட்ை	 இலககியஙகள்	
உருவாயின.	 அரச	 குடும்�	 ஆதரவில்	 பதலுஙகு	
இலககியம்	 பசழிப்புற்்து.	 ச�யக	 கருத்துககட்		
உள்்ைகக�ாகக	 பகாண்ை	 �ல	 நூல்கள்	
இககாலத்தில்	 எழுதப்�ட்ைன.	 பிர�ந்தம்	 எனப்�டும்	
ஒரு	புதிய	வடகத்	தமிழ்	இலககியம்	இககாலத்தில்	
உருவானது.	காப்பிய	நூலான	சிலப்�திகாரத்திற்கும்	
திருககு்ளுககும்	 இககாலத்தில்தான்	 மிகச்	 சி்ந்த	
உடரநூல்கள்	எழுதப்�ட்ைன.	இககாலத்தில்	வாழ்ந்த	
பகாவிந்த	தீட்சிதரின்	�கன்	பவஙகை	�கி	கரநாைக	
இடசககுரிய	ராகஙகட்	வடகப்�டுத்தினார.

 பபகாருளகா்தகாரம்  7.5

7.5 (அ) நவளகாணடம
	 இ ந் தி ய ா	
அடிப்�டையில்	 ஒரு	 விவசாய	
நாைாக	 இருந்தது.	 �ககள்	
பதாடகயில்	 ப�ரும்�ாபலார	
கிரா�ப்பு்ஙகளில்	 வசித்து	
வந்தனர.	 பவ்ாண்ட�டயத்	
தஙகள்	 வாழ்வாதார�ாகக	
பகாண்டிருந்தனர.	 இந்தியாவில்	 வைஇந்தியா	
பதன்னிந்தியா	 ஆகிய	 இரண்டு	 �குதிகளிலும்	
பவ்ாண்ட�	ப�ரு�்வில்	நீரப்�ாசன	வசதிகட்ச்	
சாரந்திருந்தது.	�டழ	�ற்றும்	நதிகட்த்	பதாைரந்து	
கால்வாயகளும்	 கிைறுகளும்	 நீராதாரஙக்ாக	
இருந்தன.	 அதிக	 அ்வில்	 நீர	 கிடைப்�தற்காக	
அரசுகள்	 கால்வாய	 கட்டும்	 �ணிகட்த்	 தீவர�ாக	
ப�ற்பகாண்ைன.	 �த்பதான்�தாம்	 நூற்்ாண்டுககு	
முன்னர	 இந்தியா	 அறிந்திருந்த	 மிகப்ப�ரிய	
வடலப்பின்னடலப்	 ப�ான்்	 கால்வாயகள்	
�தினான்காம்	 நூற்்ாண்டில்	 ப�பராஸ	
துக்ககால்	பைல்லி	�குதியில்	அட�ககப்�ட்டிருந்த	
கால்வாயகப்	 ஆகும்.	 ஏரிகள்	 கு்ஙகள்	 �ற்றும்	
ஏடனய	நீரநிடலகள்	நீடர	பவளிபயற்்	உதவும்	
�தகுகப்ாடு	 கட்ைப்�ட்ைதாலும்,	 தடுப்�டைகள்	
கட்ைப்�ட்ைதாலும்	பவ்ாண்ட�	பசயவதற்கு	அதிக	
அ்வில்	நீர	கிடைத்தது.	விவசாயிகள்	கிைறுகட்	
பவட்டிக	 பகாள்்	 ஊககப்�டுத்தப்�ட்ைனர.	 நீடர	
ப�பல	 பகாண்டுவர	 நீர	 இட்ககும்முட்	
�யன்�டுத்தப்�ட்ைது.	 வை	 இந்தியாவில்	
கிைறுகளிலிருந்து	நீர	இட்கக	‘�ாரசீகச்	சககரம்’	
�யன்�டுத்தப்�ட்ைது.	தமிழ்நாட்டின்	பசாழ	அரசரகள்	
நீரப்�ாசனத்திற்காக	 காபவரி	 நதியின்	 கிட்	
ஆறுகட்	இடைத்து	வடலபின்னடலப்	ப�ான்்	
கால்வாயகட்	 அட�த்தனர.	 நீராதாரத்டத	
அதிகப்�டுத்த	ஏரிகளும்	கு்ஙகளும்	பவட்ைப்�ட்ைன.
	 இந்திய	 பவ்ாண்ட�யின்	 மிக	
முககிய�ான	 அம்சம்,	 அதிக	 எண்ணிகடகயில்	
�ல்வடகப்�ட்ை	�யிரகள்	�யிரபசயயப்�ட்ைட�தான்.	
இககாலகட்ைத்தில்	 உலகின்	 ஏடனய	
நாடுகளின்	 விவசாயிகப்ாடு	 ஒப்பிட்டுப்	
�ாரகடகயில்	 இந்திய	 விவசாயிகள்	 அதிக	
எண்ணிகடகயிலான	 �யிரகட்ப்	 �ற்றிய	
அறிடவப்	ப�ற்றிருந்தனர.	எண்டை	வித்துககள்,	
அவடர	 வடககள்	 ஆகியடவகப்ாடு	 அரிசி,	
பகாதுட�,	 திடை	வடககள்	 ப�ான்்	 �ல்வடக	
உைவுதானியஙகளும்	 விட்விககப்�ட்ைன.	
ப�லும்	 வணிகப்�யிரக்ான	 கரும்பு,	 �ருத்தி	
�ற்றும்	 அவுரி	 ஆகியனவும்	 �யிரிைப்�ட்ைன.	
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1027.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

	 சந்டதயின்	 இயல்ட�ப்	 ப�ாறுத்பத	
உற்�த்தி	 திட்ைமிைப்�ட்ைது.	 உற்�த்தியில்	
ப�ரும்�குதி	 கிரா�	 அல்லது	 கிரா�ப்	 �குதிகளின்	
உள்ளூர	 �யன்�ாட்டைக	 கருத்தில்	 பகாண்பை	
பசயயப்�ட்ைது.	 இப்ப�ாருட்கள்	 அடிப்�டைப்	
�யன்�ாட்டுப்	 ப�ாருட்க்ான	 �ட்�ாண்ைஙகள்,	
உபலாகத்	தட்டுககள்,	கலப்ட�	ப�ான்்	கருவிகள்	
�ரத்தால்	பசயயப்�ட்ை	ப�ாருட்கள்	�ற்றும்	முரட்டுத்	
துணிவடகக்ாகவும்	 இருந்தன.	 இப்ப�ாருட்கள்	
வணிகச்	 சுற்றுககுள்	 இைம்	 ப�்வில்டல.	
உற்�த்தியா்பர	தனது	உற்�த்திப்	ப�ாருட்கட்ச்	
சந்டதயில்	 விற்்ார.	 பசலாவணி	 ப�ரும்�ாலும்	
�ண்ை	�ாற்று	முட்யாகபவ	இருந்திருககக	கூடும்.
	 ப�ாரு்ாதாரரீதியாக	எது	முககிய�ானதாக	
இருந்தபதன்்ால்	 தனித்தி்ன்	 ப�ற்்	
பதாழிலா்ரக்ால்	 நகரப்பு்ம்	 சாரந்த	 ப�ட்டுககுடி	
�ககள்	 �ற்றும்	 கிரா�ப்பு்	 பசல்வந்தரகளுககு	
அதிகம்	 பதடவப்�டும்	 ப�ாருட்கட்ச்	 சி்ப்புைன்	
உற்�த்தி	 பசயவதாகும்.	 இவவுற்�த்தி	 பவளிச்	
சந்டதடய	�னதில்	பகாண்டு	பசயயப்�டுவதாகும்.	
இவவடக	 ப�ாருள்	 உற்�த்தி	 ட�யஙகள்	
ப�ரும்�ாலும்	நகரப்பு்ஙகளில்	அல்லது	நகரஙகளின்	
அருபகயுள்்	 கிரா�ப்பு்ஙகளில்	 அட�ந்திருந்தன.	
டகவிடனஞரகள்	 தனியாகபவா	 அல்லது	
குடும்�	 உறுப்பினரகளுைபனா	 வீட்டிலிருந்பதா	
அல்லது	 பதாழிற்கூைத்திபலா	 பவடல	 பசயதனர.	
ப�ாகலாய	 அரசில்	 மிகப்ப�ரிய	 பதாழிற்	கூைஙகள்	
‘்ர்்கானகா’	என்்	ப�யரில்	�ல	டகவிடனஞரகட்	
�ணியில�ரத்தி	பசயல்�ட்டுள்்ன.
7.5 (இ) துணி உறபத்தி

துணி	உற்�த்தி
	 உற்�த்தி	 பசயயப்�ட்ை	 அடனத்து	 வடகத்	
துணிகளும்	�ருத்தி	இடழக்ால்	பநயயப்�ட்ைடவ	
ஆகும்.	 வஙகா்த்திலும்	 குஜராத்திலும்	 �ட்டுத்	
துணிகள்	 உற்�த்தி	 பசயயப்�ட்ைன.	 இந்தியாவின்	
ஒவபவாரு	 �குதியும்	 �ல	 எண்ணிகடககளில்	
உயரந்த	 குறிப்பிட்ை	 �யன்�ாட்டிற்குரிய	 �ருத்தி	
இடழத்	 துணிகட்	 முரைான	 துணிவடக	 முதல்	
மிக	பநரத்தியான	துணிவடககள்	வடர	உற்�த்தி	
பசயதன.	இடவ	அடனத்தும்	பவளிச்	சந்டதககாக	
உற்�த்தி	 பசயயப்�ட்ைடவ	 ஆகும்.	 சாயஙகட்ப்	

ப�ாதுவான	 உைவு	 தானியப்	 �யிரகளுககு	
ப�லாக	 பதன்னிந்தியாவில்	 பிராந்தியத்	
தனித்தன்ட�பயாடு	மி்கு,	இலவஙகம்,	நறு�ைப்	
ப�ாருள்கள்,	 பதன்டன	 ப�ான்்டவ	 �யிர	
பசயயப்�ட்ைன.

�ாரசீகச்	சககரம்
	 ப�ாதுவாக	 பவவபவறு	 �ருவகாலஙகளில்	
இருப�ாக	 சாகு�டிகள்	 பசயயப்�ட்ைன.	 இது	
�ண்ணின்	 உற்�த்தி	 சகதிடயப்	 �ாதுகாத்தது.	
ஐபராப்பியருடைய	 வருடகககுப்	 பின்னர	
பசா்மும்	 புடகயிடலயும்	 புதிய	 �யிரக்ாக	
அறிமுக�ாயின.	 �ப்�ாளி,	 அன்னாசி,	 பகாயயா,	
முந்திரிப்�ருப்பு	 ப�ான்்	 புதிய	 �ழ	 வடககளும்	
பதாட்ைப்�யிரகளும்	அறிமுக�ாயின.	அடவ	ப�டல	
நாடுகளிலிருந்து	 குறிப்�ாக	 அப�ரிககாவிலிருந்து	
வந்தடவயாகும்.	 உருட்ககிழஙகு,	 மி்காய,	
தககாளி	 ப�ான்்டவயும்	 இந்திய	 உைபவாடு	
இரண்ை்க	கலந்துவிட்ைன.	
7.5 (ஆ) விவசகாயம் அல்லகா்த உறபத்தி
	 இந்தியப்	 ப�ாரு்ாதாரம்	 முதன்ட�யாக	
பவ்ாண்ட�	 சாரந்ததாக	 இருந்தப�ாதிலும்	
�திபனழாம்	 நூற்்ாண்டின்	 இறுதிவடர	 உலக	
அ்வில்	 ப�ரு�்வில்	 ப�ாருள்	 உற்�த்தி	 பசயயும்	
நாடுகளில்	 ஒன்்ாக	 இந்தியா	 இருந்துள்்து.	
பவ்ாண்ட�	 சாராத	 ப�ாருள்	 உற்�த்தி	 என்�து	
�ககுவப்�டுத்தப்�ட்ை	 பவ்ாண்	 �ண்ைஙகட்யும்	
டகவிடனப்	 ப�ாருள்	 உற்�த்திடயயும்	
குறிப்�தாகும்.	 சரககடர,	 எண்பைய,	
துணிகள்	 ஆகியன	 �தப்�டுத்தப்�ட்ை	 பவ்ாண்	
�ண்ைஙகள்	 என்்	 வடகயின்	 கீழ்	 வரு�டவ.	
உபலாகப்ப�ாருட்கள்,	 நவரத்தினககற்கள்,	 ப�ான்	
ஆ�ரைஙகள்,	 கப்�ல்	 கட்டு�ானம்,	 அலஙகார	 �ர	 ,	
பதால்	ப�ாருட்கள்ஆகியடவ	டகவிடன	உற்�த்தி	
ப�ாருள்	 �ட்டியலில்	 இைம்ப�றுவனவாகும்.	
இடவகட்த்	தவிர	ஏரா்�ான	சிறு	ப�ாருட்களும்	
உற்�த்தி	பசயயப்�ட்ைன.
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103 7.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

ப�ாறுத்த�ட்டிலும்	 தாவரஙகளிலிருந்து	 ப�்ப்�ட்ை	
சாயஙகப்	 �யன்�டுத்தப்�ட்ைன.	 �ருத்தி	
இடழ	 இரண்டு	 இயற்டகயான	 சாதகஙகட்ப்	
ப�ற்றிருந்தது.	 ப�ரும்�ாலும்	 இந்தியாவின்	
அடனத்துப்	�குதிகளிலும்	�ருத்தி	�யிரிைப்�ட்ைதால்,	
அடிப்�டையான	 மூலப்	 ப�ாருள்	 எளிதாகக	
கிடைத்தது.	இரண்ைாவதாக	தாவரச்	 சாயஙகட்ப்	
�யன்�டுத்தி	�ருத்தி	இடழகளின்	ப�ல்	நிரந்தர�ாக	
வரைம்	 ஏற்றும்	 பதாழில்நுட்�ம்	 இந்தியரகளுககு	
ஆரம்�	 காலஙகளிபலபய	 பதரிந்திருந்தது.	
துணிகட்ப்	 �தனம்	 பசயயாவிடில்	 சாயஙகள்	
அவற்றின்	 ப�ல்	 ஒட்ைாது.	 அதற்காக	 முதலில்	
துணிகளின்	 ப�ல்	 பவதியியல்	 ப�ாருட்கட்ப்	
�யன்�டுத்தி	 ஒரு	 ப�ற்பூச்சு	 பூசும்	 நுட்�த்டத	
இந்தியரகள்	 அறிந்திருந்தனர.	 இந்நுட்�த்டத	
பவறு	உலக	நாடுகள்	அறிந்திருககவில்டல.	அவுரி	
இந்தியாவில்	 �யிரிைப்�ட்ை	 முககிய�ான	 சாயப்	
�யிராகும்.	இடதத்	தவிர	ஏடனய	சாயப்	�யிரகளும்	
(சிவப்பு	 வரைத்திற்காக	 �யன்�டுத்தப்�ட்ை	
சாய	 என்னும்	 தாவரத்தின்	 பவர)	 சாயத்	
தயாரிப்புககுத்	 பதடவயான	 �ரஙகளும்	 அரககு	
ப�ான்்	 பிசின்களும்	 இ்ககு�தி	 பசயயப்�ட்ைன.	
இடவகட்த்	 தவிர	 �லரகள்,	 �ழஙகள்	
�ற்றும்	 �ஞ்சள்	 ப�ான்்	 ப�ாருட்கட்ப்	 �ல	
விகிதஙகளில்	கலந்து	�லவடகப்�ட்ை	வரைஙகள்	
தயாரிககப்�ட்ைன.
7.5 (ஈ) வணி்ம்
	 மிகப்ப�ரும்	 உற்�த்தித்	 துட்யானது	
முககிய�ாக	 பசாந்தப்	 �யன்�ாட்டிற்காக	
அல்லா�ல்	 �றி�ாற்்த்திற்காகபவ	 ப�ாருட்கட்	
உற்�த்தி	 பசயதது.	 ஆகபவ	 ப�ாருள்கட்ச்	
சந்டதப்�டுத்துவதற்காக	 இந்தியா	 விரிவான	
சந்டதடயப்	 ப�ற்றிருந்தது.	 கிரா�ப�	 ப�ாருள்	
உற்�த்தியின்	 அடிப்�டை	 நிலவியல்	 அலகாக	
இருந்தது.	 முககிய�ாகப்	 பிடழப்புககான	
ப�ாரு்ாதார	 நிடலபய	 நிலவியது.	 பசலாவணி	
என்�து	�ண்ை�ாற்்�ாகபவ	இருந்தது.
	 கடைகப்ாடும்	 கடைவீதிகப்ாடும்	
நகரஙகள்	 எப்ப�ாதும்	 முககிய	 வணிக	
ட�யஙக்ாகச்	 பசயல்�ட்ைன.	 இந்நகரஙகள்	
நாட்டின்	ஏடனய	�குதிகப்ாடு	�ல	 சாடலக்ால்	
இடைககப்�ட்டிருந்ததால்	 அடவகள்	
பிராந்தியஙகளுககிடைபய	 நடைப�றும்	
வணிகத்தில்	 இடைநிடல	 முடனயஙக்ாகச்	
பசயல்�ட்ைன.	 இத்தடரவழி	 வணிகத்பதாடு	
நாட்டின்	 கிழககு	 �ற்றும்	 ப�ற்கு	 கைற்கடரப்	
�குதி	 வணிகத்தில்	 சிறு	 கப்�ல்களும்	 �ைகுகளும்	
�யன்�டுத்தப்�ட்ைன.	 ஊர	 ஊராகச்	 பசன்று	
வணிகம்	 பசயபவார	 ப�ாதுவாக	 பஞசகாரகா 

என்்டழககப்�ட்ை	 நாபைாடிச்	 சமூகத்தினர	
�டைபயடுத்து	 பசன்று	 ப�ாரிடும்	 �டைகளுககுத்	
பதடவயான	 ப�ாருட்கட்	 சு�ந்து	 பசன்று	
விற்்னர.	 நாட்டின்	 முககியத்	 துட்முகஙகள்	
(சூரத்,	 �சூலி�ட்டிைம்,	 பகாழிகபகாடு)	 கைல்சார	
வணிக	 முடனயஙக்ாகவும்	 �ன்னாட்டு	 வணிக	
முடனயஙக்ாகவும்	பசயல்�ட்ைன.
	 இந்தியப்ப�ருஙகைடல	 கைந்து,	
கிழகபக	 சீனா	 முதல்	 ப�ற்பக	 ஆப்பிரிககா	
வடர	 விரிந்து	 �ரந்திருந்த	 கைல்	 வணிகம்	
நூற்்ாண்டுகளுககு	 பசழித்பதாஙகியது.ஆகபவ	
மலகாக்கா,	 ந்காழிகந்காடு	 ப�ான்்	 துட்முகஙகள்	
சி்ப்புவாயந்த	 இப்பிராந்திய	 வணிகத்தில்	
இடைநிடல	 முடனயஙக்ாக	 அல்லது	 ப�ாருள்	
டவககும்	இைஙக்ாகச்	பசயல்�ட்ைன.	�திபனழாம்	
நூற்்ாண்டில்	 குஜராத்தில்	 சூரத்,	 ந்கால்ப்காணைகா 
ஆந்திராவில்	 மசூலிபட்டிணம்	 வஙகா்த்தில்	
சிட்ை்காங,	 பசாழ�ண்ைலக	 கைற்கடரயில்	
புலிக்காட்	 (�ழபவற்காடு)	 �கா்ப்பட்டிணம்	 பகர்க	
கைற்கடரயில்	 ந்காழிகந்காடு	 ஆகியன	 ஆசிய	
வணிகத்தின்	முககியத்	துட்முகஙக்ாகும்.
	 துணி,	 மி்கு,	 விடல�திப்புமிகக	
நவரத்தினககற்கள்	சற்ப்	விடல�திப்புக	குட்ந்த	
நவரத்தினக	 கற்கள்-முககிய�ாக	டவரம்	 அதுவும்	
இந்தியாவில்	 �ட்டுப�	 கிடைககக	 கூடிய	 டவரம்	
ஆகியவற்ட்	 ஏற்று�தி	 பசயததில்	 இந்தியாவும்	
ஒரு	 முககிய	 ஏற்று�தி	 நாைாக	 இருந்தது.	 ப�லும்	
ஒட்டு	 ப�ாத்த	 ஆசியப்	 �குதியில்	 ப�ரு�்வில்	
பதடவப்�ட்ை	 இரும்ட�யும்	 எஃடகயும்	 ஏற்று�தி	
பசயத	 நாடுகளில்	 இந்தியா	 முககிய�ான	
ஒன்்ாகும்.	 இந்தியாவின்	 ஒட்டு	 ப�ாத்த	
ஏற்று�தியில்	 90%	 	 விழுககாடுகள்	 துணியாகபவ	
இருககும்.	 சீனாவிலிருந்தும்	 ஏடனய	 கீழ்திடச	
நாடுகளிலிருந்தும்	 �ட்டு,	 சீன	 பசராமிக	 ஓடுகள்,	
தஙகம்,	 நறு�ைப்	 ப�ாருட்கள்,	 நறு�ை	 �ரஙகள்,	
கற்பூரம்	 ஆகியடவ	 இ்ககு�தி	 பசயயப்�ட்ைன.	
�ட்டு,	 �ருந்து	 வடககள்,	 சாய	 �ரஙகள்	 சரககடர	
ஆகியன	�ாரசீகத்திலிருந்து	இ்ககு�தி	பசயயப்�ட்ை	
முககியப்	 ப�ாருட்க்ாகும்.	 தஙகம்,	 தந்தம்	 �ற்றும்	
அடிட�களும்	ஆப்பிரிககாவிலிருந்து	ப�்ப்�ட்ைன.

 �்ரமயமகா்தல்  7.6

	 இடைககாலத்தில்	இந்தியாவிற்கு	வருடக	
தந்த	பவளிநாட்டுப்	�யணிகள்	�ல்பவறு	அ்வுகளில்	
நகரஙகளும்	சிறுநகரஙகளும்	சந்டத	நகரஙகளும்	
இந்தியா	முழுவதும்	இருந்ததாகக	குறிப்பிட்டுள்்னர.	
ஆனாலும்	 இந்தியா	 அடிப்�டையில்,	 கிராமியத்	
தன்ட�	பகாண்ைதாகபவ	இருந்தது.	ப�ாத்த	�ககள்	
பதாடகபயாடு	 ஒப்பிடுடகயில்	 நகரப்பு்ஙகளில்	
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அ்விலான	 ப�ாரு்ாதார	 ட�யஙக்ாகின.	
�ல்வடகப்�ட்ை	 ப�ாருட்களும்	 பசடவகளும்	
அவற்றின்	 பசயல்�ாட்டிற்குத்	 பதடவப்�ட்ைன.	
தஙகளுடைய	�தம்	சாரந்த	பசடவ	நைவடிகடககள்,	
�ைப்�ள்ளி	�ற்றும்	ஏடனய	�ணிகளுககாக	அதிக	
எண்ணிகடகயில்	�ககட்	பவடலயில்	அ�ரத்திக	
பகாண்ைன.	 பகாவில்களுககு	 வழி�ை	 வரும்	
�கதரகளுககு	 �ல	 ப�ாருட்களும்	 பசடவகளும்	
பதடவப்�ட்ைதால்	 பகாவில்	 நகரஙகள்	 சந்டத	
ட�யஙக்ாகின.
முடிவுடர
	 இந்திய	 வரலாற்றில்	 எழுநூற்றுககும்	
ப�ற்�ட்ை	ஆண்டுகட்	உள்்ைககிய	இடைககாலம்	
அரசியல்	 �ரப்பில்	 �ாப�ரும்	 �ாற்்ஙகள்	 நைந்த	
காலப்�குதியாகும்.	 அம்�ாற்்ஙகள்	 நாட்டின்	
சமூகப்	 ப�ாரு்ாதாரத்த்ஙகளிலும்	 �ாற்்ஙகட்	
ஏற்�டுத்தியது.

வாழ்ந்த	�ககள்	பதாடக	குட்வாகபவ	இருந்தது.	
இருந்தாலும்	அதனுடைய	ப�ாரு்ாதார,	�ண்�ாட்டு	
முககியத்துவம்	அதனுடைய	வடிவத்டதக	காட்டிலும்	
சி்ப்�ாகபவ	இருந்தது.
	 நகர�ய�ாககடல	 இயககிய	 காரணிகள்	
யாடவ?	 நகரஙகளும்	சிறுநகரஙகளும்	தஙகளின்	
பவவபவ்ான	 ப�ாரு்ாதாரப்	 �ஙகிடனப்	 பூரத்தி	
பசயதன.	ப�ரிய	நகரஙகள்	ப�ாருள்	உற்�த்தி,	சந்டத,	
நிதி	 �ற்றும்	 வஙகிச்	 பசடவகள்	 ஆகியவற்றின்	
ட�யஙக்ாகத்	 திகழ்ந்தன.	 அடவகள்	
விரிவான	 அ்வில்	 வடலப்பின்னடலப்ப�ால்	
அட�ககப்�ட்டிருந்த	 ப�ாககுவரத்துச்	 சாடலகள்	
சந்திககின்்	இைஙகளில்	அட�ந்திருந்தன.
	 பதன்னிந்தியாவில்	 முககிய�ாகத்	
தமிழகத்தில்	 நகர�ய�ாதலும்	 பகாவில்களும்	
டகபகாரத்து	 நைந்தன.	 பகாவில்கள்	 ப�ரிய	

இந்த ்காலத்தில் ஐநரகாப்பகாவில்.....
புனி்த நரகாமகானியப் நபரரசும் நபரரசர் சகார்பலமகநன
ஐபராப்பிய	 கண்ைத்தில்	 கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 9-வது	 நூற்்ாண்டுகளின்	
பதாைககத்தில்	 புனித	 பரா�ானியப்	 ப�ரரசு	 பதான்றியது.	 கி.பி.	
(ப�ா.ஆ.)	 	 476	 ஆம்	 ஆண்டுககு	 	 பி்கு	 �டழய	 பரா�ானியப்		
ப�ரரசு	 புதிய	 பரா�ானியப்	 ப�ரரசுைன்	 எந்த	 பதாைரபும்	 இல்லா�ல்	
இருந்ததால்	 முடிவுககு	 வந்தது.	 	 புதிதாக	 பதான்றிய	 பரா�ானியப்	
ப�ரரசு	கிறித்துவத்டதயும்,	கிறித்துவ	உலகத்டதயும்	பிரதிநிதித்துவம்	
பசயததால்	 புனித	 என்்	 அடைப�ாழி	 ப�ற்்து.	 இப்ப�ரரசர	
ப�ாப்�ாண்ைவடரப்	 ப�ாலபவ	 பூமியில்	 வாழும்	 கைவுளின்	
பிரதிநிதியாகக	கருதப்�ட்ைார.	இப்ப�ரரசர	அரசியல்	நடைமுட்யிலும்,	
ப�ாப்�ாண்ைவர	என்�வர	ச�யம்	சாரந்த	ப�ாறுப்�ா்ராகவும்	வி்ஙக	
எல்டல	வகுககப்�ட்டிருந்தது.	ப�ரரசர	உலகில்	மிக	உயரந்தவராக	கருதப்�ட்ைாலும்	ப�ாப்�ாண்ைவருககு	
அடுத்த	நிடலயிபலபய	டவககப்�ட்டிருந்தார.	

பிராஙக	 நாட்டின்	 சாரபல�கபன	 அரசர,	 புனித	 பரா�ானிய	 ப�ரரசர	 	 என்்	 �ட்ைத்டத 
(கி.பி.	ப�ா.ஆ.	800)	ப�ற்்	முதல்	ப�ரரசர		ஆவார.	இப்ப�ரரசர	சாரபல�கபனனும்	�ல்லவ	அரசர	இரண்ைாம்	
நந்திவர�ன்	�ற்றும்		பிரதிகாரா	அரசர	முதலாம்	நாக�ட்ைரும்	ச�ககாலத்தவர	ஆவர.

அரசர் ஜகான் மறறும் ம்காசகாசனமும்
கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1215	 ஆம்	 ஆண்டு	 இஙகிலாந்டதச்	 	 சாரந்த	 பிரபுககள்	
அரசர	 இரண்ைாம்	 ஜான்	 என்�வடர	 “சுதந்திர	 தனியுரிட�	 �ட்ையத்தில்”	
டகபயழுத்திைக	கட்ைாயப்�டுத்தினார.	இஙகிலாந்தின்	பிரபுககள்	�ற்றும்		
�ககளின்	 சில	 சுதந்திரஙகட்	 	 �திகக	 பவண்டும்	 என்்	 கருத்டத	
அப்�ட்ையம்	 உறுதி�டுத்தியிருந்தது.	 புனித	 பரா�ானியப்	 ப�ரரசில்	
நிலவிய	 ஆட்சியா்ரின்	 ப�லாதிககக	 பகாட்�ாட்டை	 இஙகிலாந்து	
ஏற்றுகபகாள்்வில்டல.	இஙகிலாந்து	அரசர	ஜான்	�ற்றும்		இந்தியாடவ	
ஆண்ை	 சுல்தான்	 இல்டுமிஷ்,	 இருவரும்	 ச�காலத்தில்	 வாழ்ந்தவரகள்.	
எனபவதான்	 ஆரம்�ககாலத்திபலபய	 �ன்னரின்	 அதிகாரம்	
பசாதிககப்�ட்ைதாக	அறிகிப்ாம்.

சாரபல�கபன	�ற்றும் 
ப�ாப்	அட்ரியன்	I

அரசர	ஜான்	�ாடும் 
ப�கனா	காரைா	
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4.	 	நகர�ய�ாதலின்	 ப�ாககு	  
காலத்தில்	அதிகரித்தது.

5.	 	 	 காலம்	 தமிழக	 வரலாற்றின்	
உன்னத	ஒளிப�ாருந்தியக	காலம்.

III. சரியகான கூறட்ற ்ணடுபிடிக்வும்
1.	 	அ)		விஜயநகர	 அரசு	 நிறுவப்�ட்ைது,	

பதன்னிந்திய	 வரலாற்றில்	 மிக	 முககிய	
நிகழ்வாகும்.

ஆ)		சாளுவ	 அரச	 வம்சம்	 நீண்ைகாலம்	 ஆட்சி	
பசயதது.

இ)		விஜயநகர	 அரசரகள்	 �ாமினி	
சுல்தானியத்துைன்	 சுமுக�ான	
உ்வுகட்க	பகாண்டிருந்தனர.

ஈ)		ரஜபுத்திர	 அரசுகள்	 �ாரசீகத்திலிருந்தும்	
அராபியாவிலிருந்தும்	 குடிப�யர�வரகட்	
ஈரத்தன.

2.	 	அ)	பசஞ்சியில்	நாயகக	அரசு	உருவானது.
ஆ)		பதலுஙகு	 நாயககரகள்	

�ணிய�ரத்தப்�ட்ைதன்	 விட்வாக	
பதலுஙகு	ப�சும்	�ககள்		�துடரயிலிருந்து	
குடிப�யரந்தனர.

இ)		ஜஹாஙகீரின்	 காலத்திலிருந்பத	
ப�ாகலாயப்	ப�ரரசு	சரியத்	துவஙகியது.

ஈ)		ஐபராப்பியரகள்	 அடிட�கட்த்	 பதடி	
இந்தியாவிற்கு	வந்தனர.

3.	 	அ)		புராைககடதகட்க	 பகாண்ை	
கற்�டனயான	 வம்சாவளிகள்	
ப�ககன்சியால்	 	 பசகரிககப்�ட்டு	 �திவு	
பசயயப்�ட்ைன.

ஆ)		அவுரி	 என்�து	 இந்தியாவில்	 மிக	
முககிய�ான	�ானப்�யிராகும்.

இ)		�கமுத்	 கவான்	 அலாவுதின்	 கில்ஜியின்	
அட�ச்சர	ஆவார.

ஈ)		ப�ாரச்சுகீசியரகள்	 தஙகள்	 முதல்	
பகாட்டைடய	பகாவாவில்	கட்டினர.

 பயிறசி 

I.  சரியகான விடைடயத் 
ந்தர்வு பசய்

1.	 	விரிவடைந்துவரும்	 அலாவுதின்	 கில்ஜியின்	
இரண்ைாவது	 வலிட�	 வாயந்த	 இைம்	

.
அ)	பதௌலதா�ாத்	 	ஆ)	பைல்லி
இ)	�துடர	 		ஈ)	பிைார

2.	 	தககாை	 சுல்தானியஙகள்	
ஆல்	டகப்�ற்்ப்�ட்ைன.
அ)	அலாவுதீன்	கில்ஜி		ஆ)	அலாவுதீன்	�ா�ன்	்ஷா
இ)	ஔரஙகசீப்	 	 	 	ஈ)	�ாலிககாபூர

3.	 	 	 ப�ரரசு	 நிறுவப்�ட்ைது	
பதன்னிந்தியாவின்	 நிரவாக	 நிறுவனக	
கட்ைட�ப்புகட்	�ாற்றியது.
அ)	�ாமினி	 ஆ)	விஜயநகர
இ)	ப�ாகலாயர	 ஈ)	நாயககர

4.	 	கிருஷ்ைபதவராயர	 ன்	
ச�காலத்தவர.
அ)	�ா�ர	 ஆ)	ஹு�ாயுன்
இ)	அக�ர	 ஈ)	ப்ஷர்ஷா

II. ந்காடிட்ை இைங்டள நிரப்பு்
1.	 	இந்தியாவின்	 ப�ற்குக	 கைற்கடரககு	 வந்த	

ஐபராப்பியர	 .
2.	 	கி.பி.	 (ப�ா.ஆ.)	 1565ஆம்	 	 ஆண்டு	 தககாை	

சுல்தான்களின்	கூட்டுப்�டைகள்	விஜயநகடர	
	ப�ாரில்	பதாற்கடித்தது.

3.	 	விஜயநகரம்	 ஓர	 	 அரசாக	
உருவானது.

மீள்பகார்டவ

�	பைல்லியில்	 முஸலீம்	 அரசு	 நிறுவப்�ட்ைதிலிருந்து	 ஏற்�ட்ை	 முககிய	 அரசியல்	 �ாற்்ஙகள்	
வி்ககப்�ட்டுள்்ன.

�	தன்பனழுச்சிமிகக	 பசாழரகளின்	 காலமும்,	 பதற்பக	 விஜயநகரப்	 ப�ரரசின்	 முககியத்துவமும்	
�குப்�ாயவு	பசயயப்�ட்டுள்்ன.

�	பைல்லி	சுல்தானிய,	ப�ாகலாயர	கால	ப�ாரு்ாதார	சமூக	நிடலகள்	பகாடிட்டுக	காட்ைப்�ட்டுள்்ன.
�	கடல,	இலககியம்,	இடச	ஆகிய	துட்களில்	ஏற்�ட்ை	முன்பனற்்ஙகள்	விவாதிககப்�ட்டுள்்ன.
�	பவ்ாண்ட�,	 வணிகம்,	 வரத்தகம்,	 நகர�ய�ாதல்	 ஆகியவற்றின்	 நிடலகள்	 தி்னாயவு	

பசயயப்�ட்டுள்்ன.
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1067.	 இடைககால	இந்தியாவில்	அரசும்	சமூகமும்

4.	 	கூறறு (கூ):	 கிழகபக	 சீனா	 முதல்	 ப�ற்பக	
ஆப்பிரிககா	 வடர	 நீண்டிருந்த	 கைல்	
வணிகத்தின்	 ஒருஙகிடைந்த	 �குதியாக	
இந்தியா	இருந்தது.
்காரணம் (்கா):	 இந்தியாவின்	 நிலவியல்		
அட�ப்பு	இந்தியப்	ப�ருஙகைலின்	ட�யத்தில்	
அட�ந்துள்்து.
அ)	கூற்று	சரி;	காரைம்	கூற்ட்	வி்ககுகி்து
ஆ)	கூற்று	தவறு;	காரைம்	சரி
இ)	கூற்றும்	காரைமும்	தவ்ானடவ
ஈ)	 கூற்று	 சரி;	 காரைம்	 கூற்ட்	
வி்ககவில்டல

5.	 	i)		ப�ரழகும்	 கடலத்தி்னும்	 மிகக	 தஙகச்	
சிடலகட்ச்	பசாழரகள்	வடித்தனர.

ii)		பசாழரகளின்	 கட்ைைக	 கடலககு	 சி்ந்து	
எடுத்துககாட்டு.	 சிவனின்	 �றுவடிவான		
நைராஜரின்	பிர�ஞ்ச	நைனம்.

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

IV. கீழக்ணைவறட்ற பபகாருத்து்
1.	 	ப�ாரச்சுகீசியரகள்	 -		 வஙகா்ம்
2.	 	தான்பசன்	 -	 பகாட்ைம்
3.	 	�ட்டுவ்ரப்பு	 -	 	அக�ரின்	அரச	சட�
4.	 	அஙபகாரவாட்	 -	 பகாவா
5.	 	�ாவட்ைம்	 -	 கம்ப�ாடியா

V.  கீழக்காணபனவறறிறகு சுருக்மகா் 
விடையளிக்வும்

1.	 	�ாலிககாபூரின்	 இராணுவப்	
�டைபயடுப்புகட்ப்	�ற்றி	எழுதுக.

2.	 	விஜயநகர	 அரடச	 உருவாககியது	 யார?	
அவவரடச	 ஆண்ை	 வம்சாவளிகளின்	
ப�யரகட்க	குறிப்பிடுக.

3.	 	�ருத்தி	 பநசவில்	 இந்தியர	 ப�ற்றிருந்த	
இயற்டகயான	 சாதகஙகள்	 இரண்டிடனக	
குறிப்பிடுக.

4.	 	நகர�ய�ாதலுககு	 உதவிய	 காரணிகள்	
யாடவ?

5.	 	�ட்டு	வ்ரப்பு	என்்ால்	என்ன?
VI.  கீழக்காணபனவறறிறகு விரிவகான 

விடையளிக்வும்
1.	 	கி.பி.	(ப�ா.ஆ.)	1526	முதல்	1707	வடரயிலான	

அரசியல்	�ாற்்ஙகட்	விவாதி.

2.	 	இடைககால	 இந்தியாவில்	 ஏற்�ட்ை	 வணிக	
வ்ரச்சிகட்	வி்ககுக.

3.	 	“தமிழக	வரலாற்றில்	பசாழரகளின்	காலம்	ஒரு	
உன்னதக	காலம்”	வி்ககவும்.

வரலாற்றுைன்	வலம்	வருக

மகாணவர் பசயல்பகாடு்ள் 
1.	 	பகாடுககப்�ட்டுள்்	 இந்திய	 வடர�ைத்தில்	

இடைககால	 இந்தியாவின்	 முககிய	
இைஙகட்க	குறிககவும்.

2.	 	பசாழரகள்	 காலத்து	 முககியக	 கட்ைைஙகள்	
�ற்றிய	�ைஙகட்ச்	பசகரிககவும்.

ஆசிரியரின்  வழி்காட்டு்தலுைன் பசயய 
நவணடியடவ
1.	 	கம்ப�ாடியாவிலுள்்	அஙபகார	வாட்	பகாவில்	

�ைஙகட்ச்	பசகரிககவும்.
2.	 	நகர�ய�ாதலின்	 சாதகஙகட்யும்	

�ாதகஙகட்யும்	 குறித்து	 வகுப்பில்	
விவாதத்திற்கு	ஏற்�ாடு	பசயயவும்.

  நமறந்காள் நூல்்ள்
1.	 	பக.ஏ.	 நீலகண்ை	 சாஸதிரி	 -	 தென்னிந்திய 

வரலாறு (வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட காலம் முெல் 
விஜயநகர ப்பரரசின் வீழ்ச்சி வரர)	த.�ா.�.க.�.	
கழகம்,	பசன்டன-6	(ஆவைப்�திப்பு	-	ஆகஸட்	
2017).

2.	 	ைாகைர	 அ.	 கிருஷ்ைசாமி	 - விஜயநகர 
ப்பரரசின் வரலாறு,	 த.�ா.�.க.�.	 கழகம்,	 
பசன்டன-6	(ஆவைப்�திப்பு	-	ஆகஸட்	2017).

3.	 	பக.பக.	பிள்ட்	-	ப�ாழர் வரலாறு, த.�ா.�.க.�.	
கழகம்,	பசன்டன-6	(ஆவைப்�திப்பு	-	ஆகஸட்	
2017).

4.	 	S.M.	 எட்வரட்ஸ,	 H.L.O.	 காபரட்	 -	 இந்தியாவில் 
முகலாயரின் ஆடசி-1,	 த.�ா.�.க.�.	 கழகம்,	
பசன்டன-6	(ஆவைப்�திப்பு	-	ஆகஸட்	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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107

       அறிமுகம்

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

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

நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

8
பாடே்

கற்றல் நநொககஙகள்

�	பண்பாடடு, ே் ேறறும் பபாருளா்ா� ோற்ங்ள நவீன உலன் 
ஒழுஙகுபடுத்தியது

�	‘ேனி்மநயம்’ என் ்ருத்து இனடக்்ால ேக்்ளின எண்ணங்னள 
ோறறியது

�	பி�ாடடஸடண்டு ே்ச்சீரதிருத்்த்தில், சடஙகு்னள விட நம்பிக்ன்மய அதி 
முக்கியோனது

�	அபேரிக்்க் ்ண்டம் ்ண்டுபிடிக்்பபடடது ேறறும் கிழக்கு நாடு்ளுக்கு புதிய ்டல்ைழி 
்ண்டுபிடிபபு்ள பபாருளா்ா�ப பு�டசிக்கும், ்ாலனி்ள நிறுைபபடடனேக்கும் வித்திடடது
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1088. நவீன யு்த்தின ப்ாடக்்ம்

சிந்னனயின சு்நதி�ம், ்னிநபரைா்ம், 
பகுத்்றிவுைா்ம் ேறறும் பபாருளா்ா�, அறிவியல் 
சாரந் முனமனற்ம் ஆகிய பண்பு்ளால் 
நவீனயு்ம் அனடயாளபபடுத்்பபடடது. மறுமலர்ச்சி, 
ம�ச்சீர்திருத்�ம் ேறறும் புவியியல் ரீதியொன 
கண்டுபிடிப்பு்ளால் உண்டான ோற்ங்னளப 
பறறி இபபாடத்தில் ்ாண்மபாம்.

 8.1  கொரணமொக இருந� அம்்சஙகள்

8.1 (அ)  வணிகத்தின் வளர்ச்சியும், நகரஙகளின் 
எழுச்சியும்

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

8.1 (ஆ)  அச்சு இயநதிரத்தின் கண்டுபிடிப்பு
 அச்சு இயநதி�த்தின 
் ண் டு பி டி ப பு 
ந வீ ன ே ய ே ா ் ன ல 
மை்பபடுத்தியது. முனன்ா்,  
"பைல்லும்" (Vellum) என 
அனழக்்பபடட, விலஙகுத் 
ம்ாலின மீது ன்யினால் 
எழு்பபடட எழுத்துபபி�தி்மள பயனபாடடில் 
இருந்ன. அைறன், சி்பபுரினே பபற் ஒரு சிலர 
ேடடுமே பபறறுப படிக்் முடியும். பதினனந்ாம் 
நூற்ாண்டின நடுபபகுதியில் மொெனனஸ 
கூடபடனபரக் [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1394  -  1468] 
எனபைர பெரேனியில் அச்சு இயநதி�த்ன்க் 
்ண்டுபிடித்்ார. ஒரு ன்பயழுத்துப பி�தியின 
பல ேறுபி�தி்ளின உறபத்தினய அச்சு இயநதி�ம் 
சாத்தியோக்கியது; மேலும், மேறகு ஐம�ாபபா 

முழுைதிலும் அனை ப�வுை்றகும் ைழி ைகுத்்து. 
கூடபடனபரக் அச்சு இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபு 
நி்ழ்ந்்றகுப பின, ஐம்பது ஆண்டு்ளுக்கும் 
குன்ைான ்ாலபபகுதிக்குள சுோர ஆறு 
மில்லியன புத்்்ங்ள அச்சிடபபடடு விடடன. அச்சு 
இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபு, அறினைப ப�நது 
விரிந்்ா் ஆக்கியம்ாடு ேடடும் நிற்வில்னல; 
அம்ாடு கூட விேரசனரீதியான சிந்னனனயயும் 
முனபனடுத்துச் பசன்து.

கூடபடனபரக்கின அச்ச்ம்

8.1 (இ) கொன்்ஸடொண்டிநநொபிளின் வீழ்ச்சி
 உது ோனி யத் துருக் கி ய �ால் , 
னபஸாண்டியப மப��சின ்னலந்�ான 
கொன்்ஸடொண்டி நநொபிள், கி.பி. (பபா. ஆ.) 1453  
ஆண்டு ன்பபற்பபடடது. இநநி்ழ்வு ேறுேலரச்சி 
ஏறபட முக்கிய ் ா�ணோ்வும். புதிய நிலைழி்ளின 
்ண்டுபிடிபபு்ளுக்கும் இடடுச் பசன்து. துருக்கியர 
்ானஸடாண்டி மநாபினளக் ன்பபறறிய்றகுப 
பின, மேற்த்திய உல்த்தின பண்பாடடுத் 
்னலந்�ோ்ப பல நூற்ாண்டு்ளா்த் தி்ழ்நது 
ைநதிருந் அந் ந்�த்ன் விடடு ்ணிசோன 
எண்ணிக்ன்யிலான அறிைாளி்ள, ்னலஞர்ள, 
ன்வினன ைல்லுநர்ள இத்்ாலிய ந்� 
அ�சு்ளுக்கு இடம் பபயரநது பசன்னர. 

 8.2   மறுமலர்ச்சி
 ்ானஸடாண்டி மநாபிளில் இருநது 
இத்்ாலிய ந்�த்திறகு ைநது மசரநதிருந் 
்ல்வியாளர்ள, ்னலஞர்ளின ைருன்யினால் 
கிம�க்்ர்ள, ம�ாோனியர்ளின பசவ்வியல் 
இலக்கியத்ன்யும், ்னலனயயும் ஆ�ாயைதில் 
ஒரு மப�ாரைமும் உத்மை்மும் இத்்ாலிய ந்� 
அ�சு்ளில் ம்ானறியது. இந்ப பனடபபூக்்மிக்் 
மபப�ழுச்சி அைர்ளுனடய எழுத்து்ள, ்னல, 
்டடுோனத் ப்ாழில்நுடபம், இனச ஆகியைறறில் 
பி�திபலித்்து. இந்க் பண்பாடடுப புதுைசந்ம், 
ேறுேலரச்சி என அறியபபடடுளளது. "மறுமலர்ச்சி" 
எனபன்க் குறிக்கும் ஆஙகிலச் பசால்லான 
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அறினையும் ே்த்துைத்ன்யும் பபரும் தி்னனயும் 
பபறறுளளார்ள என ைாதித்்னர. பசவ்வியல் ்ால 
ேனி் மநயத்ன்த் ்னனுனடய பனடபபு்ளில் 
மு்லில் ஏறறு உளைாஙகிக் ப்ாண்டு, அது 
ப்ாடரபான சிந்னன்னள பைளிபபடுத்தியைர 
தெடரொர்க  [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1304 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1374] ஆைார. ஆ்மை அைர ‘மனி� நநயத்தின் 
�ந்�’ எனறு அனழக்்பபடுகி்ார. பசவ்வியல் 
இலக்கியங்ளினால் ்ாக்்த்திறகுடபடடை�ான  
�ொநந�, ‘டினைன ்ாபேடி’ (Divine Comedy) என் 
நூனல எழுதியிருந்ார. மொககியதவல்லி அ�சியல் 
ஆயவுபயானன் ‘இளை�சன’ (The Prince) என் 
்னலபபில் எழுதினார. இந்ப புத்்்த்தில், ஓர அ�சன 
்டடாயம் பபறறிருக்் மைண்டிய நறபண்பு்னளப 
பறறி அைர எழுதியிருக்கி்ார. ஓர அ�சன 
எனபைன ஒம� சேயத்தில் சிங்மும், நரியுோ் 
விளங் மைண்டுபேனறு அைர அறிவித்்ார. 
அைன�ப பபாறுத்்ைன�, ைழிமுன்்னளக் 
்ாடடிலும் முடிவு ்ான மி்வும் முக்கியோனது. 
ேனி் மநயைாதி்ளினடமய ஓர இளை�சனா் 
அறியபபடடை�ான எ�ாஸேஸ [கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1466 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1536], ேடனேயின பு்ழ்ச்சி 
(In Praise of Folly) எனப்ாரு னநயாண்டி நூனல 
எழுதினார. திருச்சனப நடைடிக்ன்்ள, சடஙகு்ள 
பறறிய புத்்்ம் இது. இஙகிலாநன்ச் மசரந் சர 
்ாேஸ மூர, ‘உடமடாபபியா’ என் ஒரு னநயாண்டி 
நூனல எழுதினார. அைருனடய ்ாலத்தின 
அ�சியல் தீனே்னளப பறறியது அது ‘பசரைானடிஸ’ 

‘Renaissance’ எனபது ’ேறுபி்பபு’ எனபபபாருளபடும். 
இத்்ாலியச் பசால்லான ‘Renascita’ எனபதிலிருநது 
ம்ானறியது. இத்்ாலியில் கிம�க்் பசவ்வியல் 
இலக்கியங்னளக் ்றபித்் புலனேயாள�ான 
மொனுவல் கி்ரந்சொலொர்ஸ (Manual Chrysoloras), 
கவொரிநனொ (Guarino), ஜிநயொவொன்னி ஆரி்ஸெொ 
(Giovanni Aurispa) ஆகிமயார குறிபபிடபபட 
மைண்டிய சில�ாைர. பிறபாடு, ்ாங்ள 
மச்ரித்்ைறன் அைர்ள அச்சிடடு பைளியிடடனர. 
இது ேறுேலரச்சியின புத்்ாக்்ங்ளுக்குத் 
தூண்டும்ாலாய அனேந்து.

8.2 (அ)  மறுமலர்ச்சியின் பி்றப்பிடமொக இத்�ொலி 
ஆகியது ஏன்?

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

8.2 (ஆ) இலககியத்தில் மனி�நநயம்
 ேனி்மநயம் என் சிந்னன 
மு்லில் இலக்கியத்தில் பைளிபபடுத்்பபடடது. 
ே னி ் மந ய ை ாதி் ள  இ ன ட க் ் ால ச் 
சிந்னன்னளயும் நிறுைனங்னளயும், 
விேரசனக் ்ண்மணாடடத்துடன பாரத்து அைறன் 
்ங்ள எழுத்துக்்ளில் னநயாண்டி பசய்னர. 
ேனி்ர்ள பகுத்்றியும் இயறன் பண்னபப 
பபறறுளளார்ள. மேலும் உண்னேயான 

மனி�ொபிமொனம்
ேனி்ாபிோனம் எனனும் ்ருத்து 
ேறுேலரச்சியின னேயக்கூ்ாகும். இது 
ேனி் ்ண்ணியத்ன்யும் இயல்னபயும் 
ைலியுறுத்தியது. இனடக்்ாலத்தில், 
ேனி்ர்ள ்டவுளின விருபபத்ன் 
நின்மைறறுை்ற்ா்மை பனடக்்பபடட 
மு்ைர்ள என் ்ருத்து நிலவியது. 
ேறுேலரச்சி ்ால ேனி்ாபிோனம் பல்மைறு 
குணநலன்னளப பபறறுளள ேனி்ர்ள 
அைறன்ப பயனபடுத்தி உனன் நினலனய 
அனடய மைண்டும் எனனும் ்ருத்ன் 
ைலியுறுத்தியது. மேலுல்ம் மநாக்கிய 
அைர்ளின பாரனைனய இவ்வுல்ம் 
மநாக்கித் திருபபியது. ஆனமீ் உலகிலிருநது 
பபாருள உலன் மநாக்கித் திருபபியது. 
ே�ணத்திறகுப பினன�ான ைாழ்வின 
மீ்ான அைர்ளின ்ைனத்ன் இவ்வுல் 
ைாழ்க்ன்னய மநாக்கித் திருபபியது.
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அைர உருைாக்கிய சலனைக்்ல் சிறபோன 
மடவிட சினல, ஒரு ோபபரும் ப்ானலயாளியின 
இளனே ்தும்பும் ைலினேனயயும், ஆற்னலயும் 
்ாடசிபபடுத்தியது. ம�ாம் ந்ரின சிஸனடன 
ம்ைாலய மேறகூன�்ளில் ைன�யபபடட 
்னனுனடய ஓவியங்ளுக்்ா்வும் அைர பு்ழ் 
பபறறுளளை�ாைார. ரஃநெல் [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1483 
- கி.பி. (பபா. ஆ.) 1520] அழகு நின்ந் ‘மநடொன்னொ’ 
(் னனிபபபண்ணும் குழநன்யும்) சித்தி�த்ன்த் 
தீடடியைர. அைர தீடடிய ேறம்ார ஓவியோன ‘தி 
்ஸகூல் ஆஃப் ஏத�ன்்ஸ’ எனபது ஆனமீ்த்துக்கும், 
ேனி் மநயத்துக்குமினடமய அைர ைாழ்ந் 
்ாலங்ளில் நிலவிய ்த்துைாரத்் விைா்த்ன் 
பைளிபபடுத்தும் வி்த்தில் ைன�யபபடடுளளது.

ேமடானனா
8.2 (ஈ)  மறுமலர்ச்சிக கொலத்தின் நெொது அறிவியல்
 �ொலமி, ஆர்ககிமிடீ்ஸ, 
யூகளிட ேறறும் பசவ்வியல் 
்ாலத்ன்ச் மசரந் 
ேற்ைர்ளால் அறிவியலில் 
ஏறபடட முனமனற்ங்ள 
உத்மை்ம் பபற்ன. 
ேத்திய்ால்டடத்தில் பூமிமய 
பி�பஞசத்தின னேயம் என் அரிஸடாடடிலியக் 
்ண்மணாடடம், உயிர ேறறும் ேனி் 
குலத்ம்ாற்ம் பறறிய திருச்சனபயின ்ருத்ன் 
ைலினேபபடுத்தியது. இருந்மபாதிலும், பிளாடமடா 
ேறறும் ஏனனய பசவ்வியலாளர்ள அன் ஏற் 
ேறுத்து நவீன அறிவியலுக்கு அடித்்ளங்னள 
அனேத்்னர. வில்லியம் ொரவி இ�த்்த்தின 
சுழறசினயக் ்ண்டுபிடித்்ார. ஒரு ்ணி்வியல் 
ோதிரிப பனடபபின மூலோ் பூமி சூரியனனச் 
சுறறி ைருகி்து எனபன் ம்ாபபரனி்ஸ 
நிரூபித்்ார. ்லிலிமயாவும் ்ான ்ண்டுபிடித்து 
உருைாக்கிய ப்ானலமநாக்கியின உ்விமயாடு 
ைானவியல்ரீதியான ஆ்ா�த்ன் ைழஙகினார. 

என் ஸபபயின நாடடுக்்ா�ர இனடக் ்ாலத்தின 
பி�புத்துைப பண்பு்ள, வீ�நாய்த் ்னனே்ள 
குறித்து ேறப்ாரு னநயாண்டி நூனல ‘டான 
க்விக்மஸாட’ என் ்னலபபில் எழுதியிருந்ார. 
8.2 (இ) க்லயின் மீ�ொன �ொககம்
 ேறுேலரச்சிக்்ால ஓவியங்ளும், 
சிறபங்ளும் எ்ாரத்்ப பண்புடனும், இயல்புசாரந் 
இயறன்யான ்னனேயுடனும் அனேந்னை. 
ேத்திய்ால ஓவியங்ள, சிறபங்ளின 
அனேபபிலிருநது மேம்படுத்்பபடடனை. 
ேத்திய்ாலப பனடபபு்ள அழகியல் பாணியில், 
எ்ாரத்்ேற்னையா்வும், இ�டனடப பரிோணம் 
ப்ாண்டனையா்வும் அனேநதிருந்ன. 
அனை இயறன் நிலபைளி்னளயும், ேனி் 
உடலனேபனபயும், உணரச்சி்ள ேறறும் 
்ருத்தியல்்னளயும் சித்்ரிபபனையாயிருந்ன.

மோனாலிசா

 ்னலயின ்ளத்தில், லியொனர்நடொ 
டொவின்சி, ்மகநகல் ஆஞ்சநலொ, ரஃநெல் 
மபான் ோபபரும் ்னலஞர்ள மி்ச்சி்ந் 
நுடபோன ்னலத்்னனே மிளிரும் பனடபபு்னள 
உருைாக்கினர. லியானரமடா டாவினசி [கி.பி. (பபா. 
ஆ.) 1452 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1519], பல்துன்்ளில் 
தி்னமிகுந் ஒரு மேன். அைர ஓர ஓவியர, 
சிறபி, ்டடட ைடிைனேபபாளர, இ�ாணுைப 
பபாறியியலாளர, உடறகூறியல் ைல்லுநர ேறறும் 
்விஞர. "நமொனொலி்சொ" (La Giaconda), "க்டசி 
இரவு விருநது" (The Last Supper), "ெொ்்றகளின் 
மீத�ொரு கன்னிப் தெண்" (The Virgin on The Rocks) 
மபான் அைருனடய ஓவியங்ள அை�து ஒபபற் 
பனடபபு்ளாகும்.
 ்மகநகல் ஆஞ்சநலொ [கி.பி. (பபா. 
ஆ.) 1475 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1564]. ஓர ஓவியர, 
சிறபி, ்டடடக் ்னலஞர ேறறும் ஒரு ்விஞர. 
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வில்லியம் ஹொர்வியின் பங்ளிபபும் அத்்ன்ய 
்ண்டுபிடிபபு்ளாகும்.

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

எபபடியிருபபினும், திருச்சனபயின ே்விசா�னண 
ேன்த்தின தீவி� நடைடி்ன்யினாலும், 
ே�ண்ண்டனன விதிக்்பபடுப ேன் 
அச்சுறுத்்லினாலும் அைர ் னனுனடய ் ண்டறி்ல் 
முடிவு்னளத் திரும்பப பபறறுக்ப்ாளளுோறு 
நிரபபந்பபடுத்்பபடடார. இவ்ைா்ா், அறிவியலின 
ைளரச்சினயத் ்ாழ்ைா்க் ்ணித்து அ்ன 
முக்கியத்துைத்ன்க் குன்த்து ேதிபபிடட்ன 
வினளைா் ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனப ப்ாடரநது 
அறிவியல் முனமனற்த்ன்த் ்னட பசயம் 
ைந்து. இருந் மபாதிலும், அறிவியல்பூரைோன 
்ண்டுபிடிபபு்ளும் புத்்ாக்்ப பனடபபு்ளும் 
அதிவின�ைா்த் ப்ாடரநது நி்ழ்நது அறிவியல் 
பு�டசிக்கு இடடுச் பசன்து.
8.2 (உ) மறுமலர்ச்சியின் வி்ளவுகள்
 ேறு ேலரச்சி யின வினளவு்ள 
ஏ�ாளோன்ா்வும், நீடித்் வினளனை 
ஏறபடுத்்க் கூடிய்ா்வும் இருந்து, அ்னுனடய 
மி்முக்கியத்துைம் ைாயந் பங்ளிபபு எனபது 
ேனி் மநயம் என் ்ருத்்ாகும். ்னிநபரைா்ம், 
ே்ச்சாரபற் ்னனே, ம்சியைா்ம் ஆகியைறன் 
மநாக்கிய ஒரு திடடைடடோன ந்ரனை அது 
அனடயாளபபடுத்தியது. 
 ைடடா� போழியில் எழுதுைது எனப்ன 
அறிமு்மும், நனடமுன்யும் ்ாநம்யிலிருநது 
ப்ாடஙகியது. அது ைடடா� போழி்ளின 
ைளரச்சினயச் பசழுனேபபடுத்தியது. ம்சிய 
அ�சு்ளின எழுச்சிக்கு அறிைாரந் ஓர அடித்்ளத்ன் 
ைழஙகியது.
 திருச்சனபயின உலகியல் ரீதியான, ஊழல் 
ேலிந் நனடமுன்்னள விேரசிபபதில் ேறுேலரச்சி 
ஒரு ப்ாடக்்த்ன் ஏறபடுத்தியது. எரொ்ஸமசும், 
�ொம்ஸ மூரும் ேன்மு்ோ் ே்சீரதிருத்்ைா் 
இயக்்த்ன் உறசா்பபடுத்தினர. 
 ேறுேலரச்சியினால் தூண்டிவிடபபடட 
புத்்ாரைம், புதிய நிலைழிப பான்்ளின 
்ண்டுபிடிபபிலும், உல் ைன�படத்ன் 
ோறறியனேபபதிலும் ஒரு முக்கிய பஙகு 
ைகித்திருந்து. சா்சங்ளுக்்ான உத்மை்மும், 
அறிவுக்்ான ்ா்மும் பபருங்டல்்ளினுள 
பநடிய ்டறபயணங்னள மேறப்ாளை்றகு 
உநது்லா் அனேந்ன. அம்மபால, 
பசவ்வியல்்ால அறிவியல் பறறிய அறிவுடன 
ேறுேலரச்சியின அனுபைஞானமும், தீவி� 
புத்்ாரைத் ்னனேயும் ஒனறினணநது 
அறிவியலில் புதிய ்ண்டுபிடிபபு்ளுக்கு இடடுச் 
பசன்ன. ைானவியலில் நகொெர்நிககஸின் 
அறிவியல் ்ண்டுபிடிபபும், ேனி் உடறகூறியலுக்கு 

கத்ந�ொலிகக ம� ஒறுப்பு நீதிமன்்றம் 
(இன்குஷி்சன்)

்த்ம்ாலிக்் ே் நீதிேன்ம் 
ே்நம்பிக்ன்க்கு எதி�ான 
்ருத்துக்்னளக் ப்ாண்டிருபபைர்னளக் 
ன்யாளை்ற்ா் ்த்ம்ாலிக்்த் 
திருச்சனபயால் உருைாக்்பபடட அனேபமப 
ே் நீதிேன்ோகும். குற்மினழத்்்ா் 
்ண்டறியபபடடைர்ள ்ங்ள 
்ருத்ன்க் ன்விடடுத் திருநதினால் 
அைர்ளுக்கு எளிய ்ண்டனன்ளும் 
சின்த்்ண்டனனயும் ைழங்பபடடன. 
்ங்னளத் திருத்திக்ப்ாளள ேறுபபைர்ள 
்டடி னைக்்பபடடு ப்ாளுத்்பபடடனர. 
ே் நீதிேன்ங்ளிமலமய மி்வும் 
பழிக்்பபடடது ஸபானிய ே் 
நீதிேன்ோகும்.
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அைருனடய நண்பர்ளுனடய எச்சரிக்ன்்னள 
மீறி லூ்ர ்னது ்�பபு நியாயத்ன் எடுத்துன�த்து 
்னனனப பாது்ாத்துக் ப்ாளள அந் 
விசா�னணயில் பஙம்ற்ார. சாக்ஸனியின 
ம்ரைாள�ான ஃப�படரிக், லூ்ரின பாது்ாைல�ா் 
விளஙகியை�ா் இருந்்ால் நல்ைாயபபா் லூ்ர 
்ாபபற்பபடடார. ோரடடின லூ்ர விவிலியத்ன் 
பெரேன போழியில் போழி பபயரத்்ார.
 திருச்சனபயுடன ்னக்குளள ்ருத்து 
மைறுபாடு்னள லூ்ர மேலும் விரிைா் 
விளக்கினார. சடஙகு்ளும், பாைேனனிபபு 
நனடமுன்்ளும் ஆனே விடு்னலக்கு இடடுச் 
பசல்லும் என் நம்பிக்ன்னய அைர நி�ா்ரித்்ார. 
முழுனேயான நம்பிக்ன்யினால் ேடடுமே ஒருைர 
ஆனே விடு்னலனய அனடய முடியுபேன அைர 
ைாதிடடார. ‘நம்பிக்ன்யினால் நியாயபபடுத்து்ல்’ 
என் ப்ாளன் ைடினை அைர முனனைத்்ார. 
ேக்்ளுனடய ப்யவீ்ோன பறறுறுதியினால் 
ேடடுமே ்டவுளின ்ருனண ேனி்ர்ளுக்கு 
அருளபபடுமே அல்லாேல் அைர்ளுனடய 
பசயல்்ளினால் அல்ல. மேலும், னபபிள அனனத்து 
ேக்்ளாலும் படிக்்பபடடு, விைாதிக்்பபடக் கூடியம் 
அல்லாேல் திருச்சனபயினால் ேடடுமே ைாசித்து 
விளக்்ேளிக்்க் கூடிய ஒன்ல்ல. ்டவுளுக்கும் 
ஒரு ்னிநபருக்குமினடமய திருச்சனப ஓர 
இனணபபுப பாலம் எனபன்யும் லூ்ர நி�ா்ரித்்ார. 
அைருனடய ்ருத்துன�்ள பெரேனி முழுைதிலும் 
பி�பலோயின. பல இளை�சர்ளும், விைசாயி்ளும் 
லூ்ரின இலடசியத்ன் ஆ்ரித்்னர. இவ்ைா்ா், 
லூ்ரின ே்ச்சீரதிருத்்ம், திருச்சனபயிலிருநது 
மு்ல் பைறறி்�ோன உனடபனப 
அனடயாளபபடுத்தியது ேடடுமினறி பி�ாடடஸடனட 
திருச்சனப நிறுைனேபனபயும் சுடடிக்்ாடடியது. 
சில பெரேன இளை�சர்ள ்ங்ளின மீது 
ே்ரீதியான நம்பிக்ன்்ள திணிக்்பபடும் மபாது 
அ்றகு எதி�ா்க் கிளரநப்ழும் மபாது அைர்ள 
பி�ாடடஸடனடடு்ள எனறு அறியபபடடனர. 
அன்ப பினபறறித் ப்ாடரந் சீரதிருத்்மும் கூட 
பி�ாடடஸடனடடு சீரதிருத்்ம் எனறு அறியபபடடது
8.3 (ஆ)  ஏ்னய பிரொடட்ஸடன்ட சீர்திருத்� 

இயககஙகள்:
 ோரடடின லூ்ரின சீரதிருத்்ம், ஏனனய 
பும�ாடடஸடனட சீரதிருத்்ங்ளுக்குக் ் ்வு்னளத் 
தி்நதுவிடடது. லூ்ரின சீரதிருத்்த்திற்ான 
அம் ்ா�ணங்ளால் உத்மை்ம் பபற்னை்ாம் 
எனினும், அைறறின ப்ாளன்-ம்ாடபாடு்ள 
சாரந் அணுகுமுன்யில் அனை மைறுபாடு்னளக் 
்ாடடுைனைாயிருந்ன.
 சுவிடஸரலாநன்ச் மசரந் உல்டிரிச் 
்ஸவிஙலி [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1531  -  1484 ] 

அைர்ள பாைச்சுனேயிலிருநது விடுவிக்்பபடடு 
பசாரக்்த்துக்குச் பசல்லமுடியும் எனறும் ேக்்னள 
நம்பச் பசயதிருந்து. அபபடியில்லாவிடில், 
அைர்ள ந�்த்தில் கிடநது மை்னனயில் 
உழல மைண்டிைரும். பாைங்ளில் இருநது 
மீளை்ற்ா் பல்மைறு மநானபு்னளத் திருச்சனப 
ைன�யறுத்திருந்து. ம்ைாலயத்தின கூடடுப 
பி�ாரத்்னனயில் பஙம்றப்ன மூலம், ேக்்ள 
்ேது பாைச்சுனேனயக் குன்த்துக் ப்ாளள முடியும் 
எனறு நம்பனைக்்பபடடிருந்னர. ஒரு குறிபபிடட 
்டடணத்துக்்ா்ப பாைேனனிபபு ைழஙகுைன்க் 
கூட திருச்சனப ப்ாடஙகியிருந்து.
8.3 (அ)  மொர்டடின் லூ�ர் [ 1483 - 1556 கி.பி. (தெொ. ஆ.)]
 ம ொ ர் ட டி ன் லூ � ர் , 
அக்ஸதினியன் ே�பபாழுஙகு 
ைழிைந் ஒரு து்வியாைார. 
விடபடனபரக் பல்்னலக் 
்ழ்த்தில் இன்யியல் ஆயவுப 
மப�ாசிரிய�ா் இருந்ைர. 
்த்ம்ாலிக்் நம்பிக்ன்யின 
பநறி பி்ழா் விசுைாசியா்வும், 
ஆழ்ந் அரபபணிபபுணரவு மிக்் கிறித்்ை�ா்வும் 
விளஙகியைர. ம�ாமுக்கு அைர பசன் மபாது 
திருச்சனபயினரின ஆடம்ப�மிக்் ைாழ்க்ன்னயக் 
்ண்டு அதிரச்சிக்கு ஆளானார. ஏ்த்்ாழ அம் 
்ால்டடத்தில், மொென படடபஸல் என், 
திருச்சனப ஊழியர ஒருைர திருச்சனப ப்வி்னள 
ஏலத்தில் எடுபப்றகும், பாைேனனிபபுச் சீடடு்னள 
விறபனன பசயை்ற்ா்வும் விடபடனபரக்கிறகு 
ைநதிருந்ார. ோரடடின லூ்ர மேற்ண்ட 
விறபனன்னளயும், திருச்சனபயின ஏனனய 
ஊழல்்னளயும் எதிரத்து ஒரு பி�சு�த்ன் எழுதினார. 
‘ப்ாண்ணூறறி ஐநது’ குறிபபு்னளப படடியலிடடு 
விடபடனபரக் ம்ைாலயத்தின ்்வு மீது ஒடடினார. 
அைர எழுபபிய அந்த் ப்ாண்ணூறறி ஐநது 
ம்ளவி்ளும் பு்ழ்பபற் ‘ப்ாண்ணூறன்நது 
ப்ாளன்்ள’ ஆ் பி�பலோயின. பைகுவின�வில் 
அனை அச்சிடபபடடு ப�ைலா்ச் சுறறுக்கு 
விடபபடடன. அைருனடய இத்்ன்ய 
விேரசனங்னளத் திரும்பப பபறறுக் ப்ாளளுோறு 
பசயை்றகுத் திருச்சனப மேறப்ாண்ட முயறசி்ள 
ம்ால்வியனடந்ன்யடுத்து, மபாப 10ைது 
லிமயா, ோரடடின லூ்ன� ே்த்திலிருநது நீக்கி 
‘மபாபபாண்டைர ஆனண’னய பைளியிடடார. 
அந் மபாப ஆனணனயப பகி�ங்ோ்ப பபாது 
பைளியில் எரித்்்ன மூலம் ்னது பு�டசினய 
லூ்ர அனடயாளபபடுத்தினார. இ்ற்ா் அைர 
கி.பி. (பபா.ஆ.) 1521 ஆம் ஆண்டில் மைாரம்ஸ என் 
ந்ரில் கூடிய சடட உருைாக்்ப மப�னையில் 
விசா�னணக்கு ைருோறு உத்்�விடபபடடார. 

ோரடடின லூ்ர
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சநதிபப்ற்ா் மபாப மூன்ாம் பால் ேறறும் 
அைன�யடுத்துப பபாறுபபுக்கு ைந்ைர்ள 
திருச்சனபயில் எண்ணற் பல தீவி�ோன 
சீரதிருத்்ங்னள அறிவித்்ார்ள. ஊழல்்னளக் 
்டுனேயான முன்யில் ன்யாண்டதுடன, 
ப்வி்ளின விறபனனனயயும் ்னட பசய்னர. 
கூடடு ைழிபாடடின முக்கியத்துைத்ன்யும், 
விழாக்்ளின முக்கியத்துைத்ன்யும் டப�னட 
்வுனசில் மீண்டும் ைலியுறுத்தியது. மேலும், 
புனி் ேன்நூல்்னள திருச்சனப ேடடுமே 
படித்து விளக்்ேளிக்் முடியுபேனறும் அது 
அறிவித்்து. திருச்சனபக்கு எதி�ான முயறசி்னளக் 
ன்யாளுை்றகு ே் நீதிேன்த்திறகு புத்துயிர 
அளித்்து. இமயசு சனபக்கு அதி்ா�பபூரைோன 
அனுேதினயயும் அது ைழஙகியது. ்த்ம்ாலிக்் 
திருச்சனபக்குளமளமய மேறப்ாளளபபடட 
இந் சீரதிருத்்ம் ‘எதிர ே் சீரதிருத்்ம்’ எனறு 
அறியபபடடது.

 8.5  புவியியல் ்சொர்ந� கண்டுபிடிப்புகள்
8.5 (அ) கொரணஙகள்
 மபாரச்சு்னலச் மசரந் இளை�சர 
பெனறி என் ்டமலாடி, நீண்ட பநடுநதூ� 
்டறபயணங்ளுக்்ான அடித்்ளத்ன் 
உ ரு ை ாக் கி ன ா ர.  ே ாலு மி ் ளு க் கு ப 

பெனீைானைச் மசரந் ஜொன் கொல்வின் 
[கி.பி. (பபா. ஆ.) 1564  -  1509 ] ஆகிமயார 
திருச்சனபக்கு எதிரபபுத் ப்ரிவிபபதில் ோரடடின 
லூ்ன�ப பினபறறினர. லூ்ன�ப மபானம் 
திருச்சனபயின பசயறபாடடிலும் அைர்ள 
ேகிழ்ச்சியற்ைர்ளாயினர. பாைேனனிபபுச் 
சீடடு்ள ேறறும் திருச்சனப ே்குருோர்ள 
ப்வி்னள விறபனன பசயைன் எதிரத்்னர. 
ஸவிஙலி ெுரிச்சிலிருநது பணியாறறி ைந்ார. 
சடஙகு்ளின எல்லாவி் ைடிைங்ளுக்கும் 
அைர எதி�ானை�ாயிருந்ார. பசல்ைத்ன்க் 
்ாடசிபபடுத்து்லின எல்லா ைடிைங்னளயும் 
ொன ்ால்வினும் எதிரபபை�ாயிருந்ார. ்ால்வின 
்னனுனடய ‘கிறிஸதுை ே்த்தின நிறுைனங்ள’ 
என் நூலில் ்னது ்ண்மணாடடங்னள 
முன்பபடுத்தி விதி்ளா் ைகுத்திருந்ார. 
பெனீைாவின அ�சாங்த்ன் கி.பி (பபா .ஆ ) 1541 
மு்ல் கி. பி (பபா .ஆ ) 1564 ைன� அைர ் டடுபபடுத்தி 
ைந்ார 
 இஙகிலாநதில், அ்ன அ�ச�ான 
எடடாம் பெனறியின ்னிபபடட பசாந்க் 
்ா�ணங்ளுக்்ா் ே்ச்சீரதிருத் ் ம் 
ப்ாண்டு ை�பபடடது. இைர, ்னக்குப பின 
முடிசூடடிக் ப்ாளை்றகு ஒரு ே்னுக்்ா் 
ஏஙகிக்ப்ாண்டிருந்ார. அந் மநாக்்த்துக்்ா் 
பெனறி மீண்டும் திருேணம் பசயதுப்ாளள 
விரும்பினார. ஆ்மை ம்த்்ரினுடனான ்னது 
திருேணத்ன் �த்து பசயதுவிடட்ா் அறிவிக்் 
மைண்டுபேனறு மபாபபுக்கு விண்ணபபித்்ார. 
புனி் ம�ாேபுரிப மப��சர, ம்த்்ரினின 
உ்வின�ாயிருந்்ால்,  பெனறியின 
மைண்டும்ானள ஏற் மைண்டாபேனறு 
மபாபபுக்கு பநருக்்டி ப்ாடுத்்ார. பெனறியின 
முடினை ஒபபுக்ப்ாளளாேல் ்நதி�ோ்த் 
்விரத்துக் ப்ாண்மட ைந்்ால் எடடாம் பெனறி 
அ�சர பபாறுனேயிழநது மபாய, ம�ாமுடனான 
்னது பினணபபு்னளத் துண்டித்துக் ப்ாண்டார. 
ப்ாடரச்சியான அ�சானண்ளின மூலம் ்னியான 
ஓர ஆஙகிலி்ன திருச்சனபனய நிறுவினார. 
்த்ம்ாலிக்் திருச்சனப ேறறும் ேடாலயங்ளின 
பசாத்துக்்னளபயல்லாம் பறிமு்ல் பசய்ார. 
ஆஙகிலி்ன திருச்சனபயின உச்சநினலத் 
்னலைர ்ான்ான எனறும் ்னனனத்்ாமன 
அறிவித்துக் ப்ாண்டார.

 8.4  எதிர் ம� சீர்திருத்� இயககம்

 பி�ாடடஸடனட சீரதிருத்் இயக்்ம், 
்த்ம்ாலிக்் திருச்சனபக்கு ஓர அச்சுறுத்்லா் 
விளஙகியது. அந் சைானல எதிரப்ாண்டு 

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

புனி� இகநனஷிய்ஸ லநயொலொ
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ஆ ப பி ரி க் ் ா வி ன 
மேறகுக் ்டற்ன� 
பநடு் ஆயவு பசய்னர. 
நி ல ந டு க் ம ் ா ட ன ட 
மு்லில் ்டநது 
பயணித்்ைர மலாமபா 
ம்ானஸால்வ்ஸ என் 
் ட ம ல ா டி ய ா ை ா ர . 
அதுநாள ைன�யிலும் 
ே ா லு மி ் ள 
அன்த் ்ாண்டிப 
ப ய ணி ப ப ் ற கு த்  து ணி வு 
இல்லா்ைர்ளாயிருந்னர. ப்ாதிநீர 
ஊறறு்னளப பறறியும், ்டல் அ�க்்ர்னளப 
பறறியும் அைர்ள அச்சம் மிகுந்ைர்ளாயிருந்னர. 
பாரத்்மலாமிமயா டயஸ, ஆபபிரிக்்க் 
்டற்ன�னய மேலும் ்ாண்டி, கி.பி. (பபா. ஆ.) 1487 
-ஆம் ஆண்டில் ஆபபிரிக்்ாவின ப்றகு முனன 
அல்லது ம்ப முனனனயச் பசன்னடந்ார. மி்த் 
தீவி�ோன ்டும் புயனல அஙகு எதிரப்ாண்ட்ால் 
அந் முனனக்குப ‘புயல் முனன’ எனப பபயரிடடார. 
ஆனால், மபாரச்சு்லின அ�சர இ�ண்டாம் 
ொன, அபபகுதிக்கு ‘நனனம்பிக்ன் முனன’ 
எனறு பபயரிடடார. ்ா�ணம், அது ்டல்ைழியா் 
இநதியானைச் பசன்னடய முடியுபேன் 
நம்பிக்ன்னய ைழஙகியது.
 மபாரச்சுகீசியர்ள, ஆபபிரிக்்ாவின 
மேறகுக் ்டற்ன� பநடுகிலும் ைரத்்்ச் 
சாைடி்னள நிறுவினார்ள. ே�ச்சாோன்ள, 
யானனத்்ந்ம் மபான் பபாருட்னளயும், 
அடினே்னளயும் அனை விறபனன பசய்ன. 
ைரத்்்ச் சாைடி்னள நிறுவியனே, 
அடினே்னள வினலக்கு ைாங்வும், 
அைர்னள மந�டியா் மபாரச்சு்லுக்கு அனுபபி 
னைக்்வும் உ்வியது. அடினே்ள ்ரும்புத் 
ம்ாடடங்ளில் பணியிலேரத்்பபடடனர. 
சரக்்ன� ஐம�ாபபாவுக்கு ஏறறுேதி பசயயபபடடது. 
ஆபபிரிக்் அடினேச் சநன்யிலிருநது வினலக்கு 
ைாங்பபடடைர்ளாகிய அடினே்ள, அடினே 
ைணி்க் ்பபல்்ளில் ேனி்த்்னனேயற் 
நினலனே்ளின கீழ் ்ாலனிய நாடு்ளுக்கு 
அனுபபி னைக்்பபடடனர. சுைாசிபப்றகுக் 
்ாறறுகூடப மபா்ா் நினலயில், மி்க் 
குறு்லான இடங்ளுக்குள சஙகிலி்ளால் 
பினணக்்பபடடைர்ளா் அைர்ள இருந்னர. 
பி�யாணத்தின மபாம் பலர இ்நது மபாயினர. ் பபி 
உயிர பினழத்்ைர்ளுக்ம்ா ம்ாடடபபகுதி்ளில் 
துய�ம் ப்ாடரந்து. அபேரிக்்ா ் ண்டுபிடிக்்பபடடு 
குடிமயற்ங்ள அனேக்்பபடடவுடன அடினே 
ைரத்்்ம் அதி்ரித்துக் ப்ாண்டு பசன்து.

பயிறசியளிபப்ற்ா் ஒரு ்டறபயணப பளளினய 
அைர நிறுவியிருந்ார. அைருனடய பளளியில் 
்டறமபாக்குை�த்ன்க் ன்யாளை்ற்ான 
சா்னங்ளான ்டமலாடியின தினச்ாடடும் ்ருவி 
ேறறும் ைானமநாக்கும் ்ருவி மபான்ைறன் 
எபபடிப பயனபடுத்துைப்ன ோலுமி்ளுக்குக் ்றறு 
ப்ாடுக்்பபடடது.
 பநடுநப்ானலவுக் ்டறபயணத்துக்்ான 
ஆரைத்துடிபபு, இதுைன� பயணபபடடி�ா் ்டல் 
பகுதி்ளில் ம்டு்ல் நி்ழ்த்தும் சா்ச உத்மை்ம் 
ஆகியனை ேறுேலரச்சியினால் உருைாக்்பபடட 
புத்்ாரைத்தினால் தூண்டபபடடன. அம்ாடு 
ோரக்ம்ாமபாமலா, இபின பதூ்ா மபான்ைர்ளின 
பயணக் குறிபபு்ளும் ஆரைத்ன்த் தூண்டிவிடடன. 
இது இன்பபணியாளர்ளின ே்ம்ப�பபும் 
எண்ணத்ன் மேலும் உத்மை்பபடுத்தியது. 
அைர்ள நீண்ட பநடுநப்ானலதூ� நிலங்ளில் 
ைாழ்ந் நம்பிக்ன்யற்ைர்ளினடமய ம்ைனின 
நறபசயதினயப ப�பபுை்ற்ா் அபாய்�ோன 
்டறபயணங்னள மேறப்ாளை்றகுத் துணிநது 
முன ைந்னர.
 ஆனால், இக்்ண்டுபிடிப பு்ளின 
அடிபபனடயான அம்சமே பபாருளா்ா�ம் 
்ான. கிழக்குப பகுதி்ளுக்கும், மேறகுப 
பகுதி்ளுக்கும் இனடமய அனேநதிருந் 
நிலைழிப பான்னய உதுோனியத் துருக்கியர்ள 
அனடத்து மூடிய மபாது, நறுேணப பபாருட்ள, 
ஏனனய ச�க்கு்ள வினல ஏற்ம் ்ண்டன. 
நறுேணபபபாருட்ளின விறபனனயில் இருநது 
ஐம�ாபபிய ைரத்்்ர்ள ஈடடி ைந் பபரும் 
லாபம், இபமபாது அைர்ளுக்குக் கினடக்்ாேற 
மபாயிறறு. ஆசியாவுக்கு புதிய ்டறபான்னயக் 
்ண்டுபிடித்ம் தீ� மைண்டுபேன் உநது்னல 
இது தீவி�பபடுத்தியது. 
 பதினான்ாம் நூற்ாண்டில், ்ாலமியின 
‘ஜியா்�பி’ (புவியியல்) என் நூலின ஒரு பி�தி, 
னபஸாண்டியன மப��சிலிருநது மேறகுலகுக்குக் 
ப்ாண்டுை�பபடட மபாது ஓர புத்்ாரைம் ஏறபடடது. 
பதினான்ாம் நூற்ாண்டின னேயப பகுதி 
ைாக்கில், அச்சு இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபினால் 
பல பி�தி்னள அச்சிடும் நினல உருைானதுடன 
அனை ப�ந் அளவில் சுறறுக்கும் விடபபடடன. அது 
்டல்ைழிப பான்்ள பறறிய அறினை மி்ப பபரிய 
அளவுக்கு அதி்ரிக்்ச் பசய்து. 

8.5 (ஆ)  நெொர்ச்சுகீசிய கடற ெயண முயறசிகள்:
 இளை�சர பெனறியின ோலுமி்ள 
அடலாண்டிக் ்டலில் பயணம் பசயது அமஸாப�ஸ 
ேறறும் பேடி�ா தீவு்ள ைன� பசன்னர. அைர்ள 

ோலுமி பெனறி
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மபாப ஆ்ாம் அபலக்ஸாண்டரிடம் தீரவுக்்ா்ப 
பரிநதுன�க்்பபடடது. அமஸாரஸ தீவுக்கு 
மேறம் ைடக்கிலிருநது ப்ற்ா் ஒரு ்றபனனக் 
ம்ாடனட மபாப ைன�ந்ார. அந்க் ம்ாடடுக்கு 
மேறகிலனேந் பகுதி்ள ஸபபயினுக்கும் 
கிழக்கிலனேந் பகுதி்ள மபாரச்சு்லுக்கும் 
பசாந்ோனனைபயனறு அைர அறிவித்்ார. 
 மபாரச்சு்லில் இருநது கி.பி. (பபா. ஆ.) 1497 
-இல் ைாஸம்ாட்ாோ நானகு ்பபல்்ளுக்குத் 
்னலனேப பபாறுபமபறறு ்டறபயணத்ன்த் 
ப்ாடஙகினார. ஆபபிரிக்்ானைச் சுறறிக்ப்ாண்டு 
பயணிபப்ன மூலம் இநதியாவுக்கு ஒரு 
்டல்ைழினயக் ்ண்டுபிடிபபம் அபபயணத்தின 
மநாக்்ம். நனனம்பிக்ன் முனனனயச் 
பசன்னடந்்றகுப பி்கு, ஓர அ�ாபிய ்டறபயண 
பநறியாளரின உ்விமயாடு அைர இநதியாவுக்்ான 
்ன ்டறபயணத்ன்த் ப்ாடஙகினார. ேலபார 
்டற்ன�யில் அனேந் ்ளளிக்ம்ாடனடனய 
கி.பி. (பபா. ஆ.) 1498, மே 20 அனறு அனடந்்ார. 
்ளளிக்ம்ாடனடயில் மிளகு ேறறும் பி் 
நறுேணபபபாருட்ள குன்ந் வினல்ளில் 
கினடபபன்க் ்ண்டு ைாஸம்ாட்ாோ 
தின்த்துப மபானார. மபாரச்சு்லில் அது மி்வும் 
வினலயுயரந், ேதிபபு ைாயந் ஒரு பபாருள. 
எவ்ைளவு நறுேணப பபாருட்னள வினலக்கு 
ைாங் முடியுமோ அவ்ைளவு அதி்ோ் 
அைர அைறன் ைாஙகிக் ப்ாண்டார. ்னது 
்ாயநாடடுக்குத் திரும்பிப மபானதும் அைறன் 
விறறு ஏ�ாளோ் இலாபம் சம்பாதித்்ார. பினனர 
மபாரச்சுகீசிய ்டறபனட ்ளளிக்ம்ாடனடயின 

8.5 (இ)  ்ஸதெயினும், புதிய உலகின் 
கண்டுபிடிப்பும்

 ஸபபயினின அ�சர ஃபபரடினாண்ட, அ�சி 
இஸபபல்லா ஆகிமயாரின ஆ்�வுடன கி.பி. (பபா. 
ஆ.) 1492 இல் ப்ாலம்பஸ மூனறு ்பபல்்ளில் 
பயணத்ன்த் ப்ாடஙகினார. அடலாண்டிக் 
பபருங்டனலக் ்டநது பசன் அைர, பொோஸ 
தீவு, கியூபா ேறறும் னெடடி ஆகிய பகுதி்னள 
அனடந்ார. ஆசியாவின எல்னலபபு்ப பகுதி்னள 
அனடநதுவிடட்ா் ப்ாலம்பஸ நினனத்்ார. 
ஆ்மை, அஙகு அைன� எதிரப்ாண்ட உளநாடடு 
ேக்்னள இநதியர்ள எனறு அனழத்்ார. ேறப்ாரு 
ோலுமியான அபேரிம்ா பைஸபுகி, மூனறு அல்லது 
நானகு பி�யாணங்னள மேறப்ாண்டார. 
அபேரிக்்ாவின முக்கிய நிலபபகுதியில் 
்ன�யி்ஙகினார. அது ஆசியா அல்ல எனறு அைர 
உணரந்ார. ஆனால் ஒரு புதிய ்ண்டத்தில் 
அைர்ள ்ைறு்லா்த் ்ன�யி்ஙகியிருபபன் 
உணரந்்ால் அன்ப ‘புதிய உல்ம்’ எனறு 
பபயரிடடு அனழத்்ார. பிறபாடு, ஒரு பெரோனிய 
ைன�படவியலாளர, உலகின ைன�படம் ஒனன்த் 
்யார பசயது ப்ாண்டிருந் மபாது புதிய 
உல்த்திறகு அபேரிம்ா பைஸபுகியின பபயன� 
இடடு ‘அபேரிக்்ா’ என அன் அனழத்்ார.

8.5 (ஈ)  நெொர்ச்சுகீசியர்கள் – ்ஸெொனியர்கள் 
இ்டநய நெொடடிப் ெ்க

 ப்ாலம்பசினால் ்ண்டுபிடிக்்பபடட 
பகுதி்ளுக்கு மபாரச்சுகீசியர்ள உரினே 
ப்ாண்டாடினர. அந்ப பி�ச்சனன

கடல் வழித்�டஙகள்
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பபாருளா்ா� னேயம், இத்்ாலிய ந்� 
அ�சு்ளிலிருநது ஸபபயின ேறறும் மபாரச்சு்ல் 
ஆகிய இரு அ�சு்ளுக்கு இடம் பபயரந்து. 
மபாரச்சு்ல், ஸபபயின ஆகிய இரு நாடு்ளுமே 
குடிமயற்ங்னள நிறுவின. இது அைறன் 
பபாருளா்ா�ச் பசழுனேக்கு இடடுச் பசன்து.

 அ ப ே ரி க் ் ந ாடு ் ளு க் கு ம் 
ஐம�ாப ப ாவுக்கு மினடமய அ ல்லது 
புதிய உல்த்திறகும் பனழய 
உல்த்திறகுமினடமய, ்ாை�ங்ள, 
விலஙகு்ள, ப்ாழில்நுடபம் பண்பாடு ேறறும் 
விமநா்ோன மநாய்ள ஆகியைறறின 
இடபபபயரவுக்கு ஐம�ாபபிய ்ாலனியாதிக்் 
சக்தி்ள அபேரிக்்ானை பைறறி 
ப்ாண்டம் ் ா�ணோகும். இது ப்ாலம்பியப 
பறிோற்ம் (Columbian Exchange) எனறு 
அறியபபடுகி்து.

 ேக்்ாச்மசாளம், உருனளக்கிழஙகு, 
சரக்்ன� ைளளிக்கி ழஙகு,  ்க்்ாளி , 
அனனாசிபபழம், அைன� ேறறும் ம்ாம்ா மபான் 
்ாை�ங்ளும், துருக்கிய-கினியா பனறி்ளும் 
அபேரிக்்ாவிலிருநது ஏறறுேதி பசயயபபடடு 
ஐம�ாபபாவில் அறிமு்பபடுத்்பபடடன. 
ஐம�ாபபாவிலிருநது அம்மபால ்ரும்பு, ம்ாதுனே, 
அரிசி, குதின�்ள, ஆடுோடு்ள, பசம்ேறியாடு, 
பைளளாடு்ள மபான் விலஙகு்ள, ்ாை�ங்ள 
அபேரிக்்ாவுக்குச் பசன்ன. ே�ண ஆபத்து மிக்் 
மநாய்ளான சினனம்னே, அம்னே, ்டடம்னே, 
ேமலரியா, விஷக்்ாயச்சல் ஆகியைறன்யும்கூட 
ஐம�ாபபா ஏறறுேதி பசய்து. துபபாக்கி்ள, 
குதின�்ளுக்கு அபபால், உளளூர ேக்்ள 
எதிரப்ாளள மைண்டிய மி் அபாய்�ோன 
ஒனறு உயிர ஆபத்து வினளவிக்கும் மநாய்ளின 
ப�ைல் ஆகும். இைறறுக்கு எதி�ான எவ்வி்ப 
பாது்ாபபுேற்ைர்ளா் அம்ேக்்ள இருந்னர. 
அபேரிக்்ாவின மி்பபபரும்பானனேயான 
பகுதி்ளில் உளளூர ேக்்ளின அழித்ப்ாழிபபுக்கு 
இநமநாய்ள இடடுச் பசன்ன.
 ்ரும்பின அறிமு்ம், ப்ன அபேரிக்்ாவிலும் 
்ரீபியன தீவு்ளிலும் ்ரும்புத் ம்ாடடங்ள 
அனேய ைழிைகுத்்து. இந்த் ம்ாடடங்ளில் 
ப்ாடக்் நினலயில் உளளூர ேக்்மள பணி்ளில் 
அேரத்்பபடடனர. உளளூர ேக்்ள பபருநதி�ளா் 
அழிக்்பபடட்ால், ஆபபிரிக்்ாவிலிருநது 
அடினே்னள இ்க்குேதி பசயயமைண்டி 
மநரந்து. ்ாம்பியா, பசன்ல், ம்ாரீ, எல்மினா, 
்ாஙம்ா ஆகிய நாடு்ள ஆபபிரிக்்ாவில் 

அ�சர சாேரினனத் ம்ாற்டித்்து பினனர அது 
ம்ாைானைக் ன்பபறறியது. கிழக்குப பகுதியில் 
்னக்குச் பசாந்ோன அனனத்து ஆடசியுரினேப 
பகுதி்ளுக்கும் ம்ாைானைமய ்னலந்�ாக்கிக் 
ப்ாண்டது. இவ்ைா்ா், கிழக்கில் மபாரச்சுகீசியப 
மப��சுக்்ான அடித்்ளம் அனேக்்பபடடது.

ைாஸம்ாட்ாோ

 கி.பி. (பபா. ஆ.) 1519 -இல், ஃபபரடினாண்ட 
பேப்ல்லன மேறகுபபக்்ோ்க் ்டலில் பயணம் 
பசயது ஒரு நீரினணனயக் ்டந்ார. பிற்ாலத்தில் 
பேப்ல்லன நீரினண எனப்ா் அது அறியபபடடது. 
அபபகுதியில் ்டல் அனேதியா் இருந்்ால் 
அன் பசிபிக் பபருங்டல் என அைர அனழத்்ார. 
ஒரு தீனை அைர ்ண்டனடந் மபாது, ஸபானிய 
இளை�சர பிலிபபின பபயன� அ்றகுச் சூடடினார 
(பிலிபனபனஸ). உளளூர ேக்்ளுடன ஏறபடட 
மபாரில் அைர ப்ால்லபபடடார. எபபடியிருபபினும் 
அைர பயணம் பசய் ்பபல் ஸபபயினுக்குத் 
திரும்பிச் பசன்து. இவ்ைா்ா் உலன் சுறறி 
ைலம் ைந் ்டறபயணம் மு்னமுன்யா் 
மேறப்ாளளபபடடது.

 8.6   புவியியல்்சொர் கண்டுபிடிப்புகளின் 
�ொககம்

 உலன்ப பறறிய ஐம�ாபபியப 
புரி்னல புவியியல் சாரந் ்ண்டுபிடிபபு்ள 
ோறறியனேத்்ன. உல் ைன�படத்தின 
மீளைன�வுக்கு அது இடடுச் பசன்து. புதிய 
நிலபப�பபு்ள, புதிய ்டல்ைழிபபான்்ளின 
்ண்டுபிடிபபு்ளின வினளைா் ஐம�ாபபாவின 
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 புவியியல் சாரந் ்ண்டுபிடிபபு்ளின 
வினளைா், பதிமனழாம் நூற்ாண்டு பல்மைறு 
கிழக்கிநதிய நிறுைனங்ளின உருைாக்்த்ன்க் 
்ண்டது. ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக்்ம்பபனி, 
டச்சு கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி ேறறும் பி�ஞசுக் 
கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி மபான்னை அத்்ன்ய 
நிறுைனங்ளாகும். 
 இநதியாவுக்கு ஒரு புதிய ்டல்ைழினயக் 
்ண்டுபிடித்்்றகுப பினனர மபாரச்சுகீசியர்ள, 
கிழக்கிநதிய நறுேணபபபாருள ைரத்்்த்தில் 
அ�ாபியர்ள, எகிபதியர்ள, பைனீசியர்ள 
ஆகிமயாரின மபாடடி்னள பனட பலத்ன்க் 
ப்ாண்டு முறியடித்துவிடடு ்ங்ளுனடய 
ஏ்மபா்த்ன் நனடமுன்பபடுத்தினர. 
ஸபானியர்ள, புதிய உல்த்திலிருந் 
்ேது ்ாலனி்ளில் ்ங்ம் ேறறும் பைளளி 
உமலா்ங்ளின சு�ங்ப பணி, மபாக்குை�த்து 
ஆகியைறறின மீது ஏ்மபா் ஆதிக்்த்ன் 
நிறுவினர.
 ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி, 
இநதியாவில் ஏ்மபா் ைரத்்் ஆதிக்்த்ன்க்  
ப்ாண்டிருந்்ால். ோபபரும் பசல்ைத்ன்க் 
குவித்்து. பேரக்்ண்டலிசத்தின ்னலயாய 
அம்சம் எனபது, ்ாலனியாதிக்்ைாதி்ளின 
ஆ்ாயத்திற்ா் ்ாலனி நாடு்ளின 
பசல்ைைளங்னள சு�ண்டுைம் ஆகும். இது, நவீன 
மு்லாளித்துைத்தின ைளரச்சியில் ஒரு முக்கியோன 
்டடத்ன்ப பி�திநிதித்துைபபடுத்தியது.

அடினே ைரத்்்த்தின முக்கியோன னேயங்ளா் 
ோறின. அடலாண்டிக் பநடுகிலும் நனடபபற் 
ைரத்்்ம் ஒரு முக்ம்ாண ைரத்்்ோ் ஆகியது. 
ஆபபிரிக்்ாவிலிருநது அபேரிக்்ாவுக்கு அனுபபி 
னைக்்பபடட அடினே்னள ஐம�ாபபிய நாடு்ள 
வினல ப்ாடுத்து ைாஙகின. இ்றகுப பதிலா் 
அபேரிக்்ாவிலிருநது அனை சரக்்ன� ேறறும் பி் 
்ச்சாப பபாருட்னளப பபற்ன. இந் ைரத்்்த்தின 
மூலம் ஐம�ாபபிய நாடு்ள அளைற் லாபம் ஈடடின.

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

மீள்ெொர்்வ

�	ேறுேலரச்சி, ே்ச்சீரதிருத்்ம், நிலவியல் ்ண்டுபிடிபபு்ள ஆகியனை நவீன உல்த்தின 
முனநி்ழ்வு்ளா்த் தி்ழ்கின்ன.

�	ேனி்மநயம், ்னிஉரினேக் ம்ாடபாடு, பகுத்்றிவு, ம்சியம் மபான் புதிய சிந்னன்ள 
அறிபைாளிக் ்ாலத்தின உ்யத்திறகு அடிபபனடயா்த் தி்ழ்ந்ன.

�	அறிவியல் ைளரச்சி, புதிய ் ருவி்ளின ் ண்டுபிடிபபிறகும், கீழ்த்தினச நாடு்ளுக்கு புதிய ் டல்ைழிக் 
்ண்டுபிடிபபிறகும் ைழி ம்ாலியது.

�	அ�சியல், பபாருளா்ா�ம், பண்பாடு ஆகிய ்ளங்ளில் பு�டசி்�ோன ோற்ங்ள ம்ானறின.
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 ெயிறசி 

I. ்சரியொன வி்ட்ய எழுதுக
1.  கீழ்க்்ண்டைர்ளில் யார ேனி் மநயத்தின 

்நன் எனறு அனழக்்பபடுகி்ார?
அ) லியானாரமடா டாவினசி
ஆ) பபட�ாரக்
இ) ஏ�ாஸேஸ
ஈ) ்ாேஸ மூர

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

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

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

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

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

7.  பசிபிக் பபருங்டல் எனப பபயரிடடைர 
.

அ) ப்ாலம்பஸ
ஆ) அபேரிம்ா பைஸபுகி
இ) ஃபபரடினானட பேப்ல்லன
ஈ) ைாஸம்ாட்ாோ

ஐநரொப்பிய நவீன கொல விடியலின்நெொது இநதியொவில்.....

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

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

ஆ)  குதின�்ள அபேரிக்்ானை பி்பபிடோ்க் 
ப்ாண்டனை.

இ)  நவீன யு்த்தின ப்ாடக்் ்ாலத்தில், 
பபாருளா்ா� நடைடிக்ன்்ளில் அ�சு 
்னலயிடவில்னல.

ஈ)  மபாரச்சுகீசியர்ள அம�பியர்ளுடன 
இனணநது இநதியாவில் ைாணி் 
நடைடிக்ன்்னள மேறப்ாண்டனர.

IV. தெொருத்துக
1.  நிலபி�புத்துைம் - ஏ்மபா் ைரத்்்ம்
2.  ேனி்ாபிோனம் -  ே்த்திறகுப 

பு்ம்பானைர மீது 
விசா�னண

3.  நீதி விசா�னண -  ஐம�ாபபாவிறகும் 
அபேரிக்்ாவிறகும் 
இனடமயயான 
ைரத்்்ப பரிோற்ம்

4.  பேரக்்ண்டலிசம் -  சமூ் பபாருளா்ா� 
அனேபபின 
படிநினல

5.  ப்ாலம்பிய பரிோற்ம் -  ேனி் ப்ள�ைம்

V.  கீழ்ககண்ட வினொககளுககு சுருககமொன 
வி்டயளி

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

2.  ேறுேலரச்சியின வினளவு்ள பறறி ஒரு சிறு 
குறிபபு ைன�்.

3.  ் த்ம்ாலிக்் திருச்சனப மீது ோரடடின லூ்ர 
ப்ாண்டிருந் ோறறுக் ்ருத்து்னள விைரி.

4.  ே்எதிர சீரதிருத்்ம் பறறி ஒரு குறிபபு ைன�்.
5.  ப்ாலம்பியப பரிோற்ம்’ என்ால் எனன?

VI.  கீழ்ககண்ட வினொககளுககு விரிவொக 
வி்டயளி.

1.  ேறுேலரச்சி, ே்சீரதிருத்்ம் ேறறும் புவியியல் 
சார ் ண்டுபிடிபபு்ள எவ்ைாறு நவீனயு்த்தின 
ைருன்னயப பன் சாறறின – விைாதி.

2.  புவியியல்சார ் ண்டுபிடிபபு்ளின வினளவு்ள 
குறித்து ஆ�ாய்.

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

9.  கிழக்கு இநதியாவில் மபாரச்சுசீசியர்ளின 
ைசமிருந் பகுதி்ளுக்குத் ்னலனேய்ோ் 

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

10.  கீழ்க்்ண்ட ்ாை�ங்ளுள எது 
அபேரிக்்ாவிலிருநது ஐம�ாபபிய நாடு்ளுக்கு 
அறிமு்பபடுத்்பபடடது?
அ) ்ரும்பு ஆ) சரக்்ன�ைளளிக்கிழஙகு
இ) அரிசி ஈ) ம்ாதுனே

II. நகொடிடட இடத்்� நிரப்புக
1.  கி.பி.1453ல் ்ானஸடாண்டிமநாபினள 

 ன்பபறறினர.
2.   எனபைர 

ேனி்மநயைாதி்ளினடமய ஒரு இளை�சர 
எனறு அறியபபடுகி்ார.

3.   சிஸனடன திருச்சனப 
மேறகூன�்ளில் ைன�யபபடட ்னனுனடய 
ஓவியங்ளுக்்ா் பு்ழ்பபற்ை�ாைார.

4.  ் த்ம்ாலிக்் திருச்சனப நிறுைனத்துக்கு 
உளமளமய மேறப்ாளளபபடட சீரதிருத்்ம் 

 ஆகும்.
5.  ைணி்பபு�டசியின ்னலயாய அம்சங்ள 

,  ேறறும்  ஆகும்.

III. ்சரியொன கூறறி்னக கண்டுபிடி
1.  அ)  ோரடடின லூ்ர, ்த்ம்ாலிக்் 

திருச்சனபயால் பாகுபாடடுடன 
நடத்்பபடட்ால் அைர, அ்னுடனான 
உ்னைத் துண்டித்துக் ப்ாண்டார.

ஆ)  பெனிைாவில் இருநது ொன ்ால்வினின 
அ�சாங்ம் ்ா�ாளேயோன்ா்வும் 
மைடிக்ன் நி�ம்பிய்ா்வும் இருந்து.

இ)  எடடாம் பெனறி ்த்ம்ாலிக்் 
திருச்சனபயுடன ஆழோன இன்யியல் 
மைறுபாடு்னளக் ப்ாண்டிருந்ார.

ஈ)  ம்ைாலயத்துக் கூடடு ைழிபாடடின 
முக்கியத்துைத்ன்யும், விழாக்்ளின 
முக்கியத்துைத்ன்யும் டப�னட ்வுனசில் 
மீண்டும் ைலியுறுத்தி அழுத்்ம் ்ந்து.
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1208. நவீன யு்த்தின ப்ாடக்்ம்

  நமறநகொள் நூல்கள்
1.  கி.�. அநுேந்ன - இடைக்கால நகா்ரி்த்தின் 

வரலகாறு (கி.பி. (ப�கா.ஆ.) 476 முதல் 1453 வடர), 
்.பா.ே.்.ப. ் ழ்ம், பசனனன-6 (ஆைணபபதிபபு 
- ஆ்ஸட 2017).

2.  L.C.A. பநளல்ஸ - �த்பதகான்�தகாம் நூற்காண்டில் 
கிரரட் பிரிட்ைனில் பதகாழில், வகாணி�ப் புரட்சி்ள், 
்.பா.ே.்.ப. ் ழ்ம், பசனனன-6 (ஆைணபபதிபபு 
- ஆ்ஸட 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

  இனணயத் ப்ாடரபு்ள

1.  https://www.italian-renaissance-art.com/
2.  https://www.louvre.fr/en/routes/italian-

renaissance
3.  ht tp s : / / w w w. n at i on a l g e o g r ap h i c . c om /

archaeology-and-history/magazine/2017/09-10/
history-martin-luther-religious-revolution/

4.  http://www.loc.gov/rr/hispanic/portam/role.
html

ை�லாறறுடன ைலம் ைரு்

மொணவர் த்சயல்ெொடுகள் 
1.  ப்ாடுக்்பபடடுளள உல் ைன�படத்தில், 

கீழ்க்்ண்டைர்ளின ைழித்்டங்னளக் 
குறிபபிடு்.
 ெொர்த்�நலொமிநயொ டய்ஸ, வொ்ஸநகொட கொமொ, 
தகொலம்ெ்ஸ, தமதகல்லன்

2.  ஐம�ாபபிய ோலுமி்ளின படங்னள மச்ரி.
3.  தினச்ாடடும் ்ருவியின ோதிரி ஒனன்த் 

்யார பசய.
4.  இனடக்்ால ஐம�ாபபியர உருைாக்கிய 

்பபலின ோதிரினய ்யார பசய. 
ஆசிரியரின்  வழிகொடடு�லுடன் த்சயய 
நவண்டிய்வ
1.  இத்்ாலியின ்னலசி்ந் 

்னலபபனடபபு்னள மச்ரித்து ஒரு 
படத்ப்ாகுபனபத் ்யார பசய்.

2.  ோரடடின லூ்ரின ைாழ்க்ன் ை�லாறன் 
சுருக்்ோ் ைன�்.

3.  அரும்யுளள அச்ச்த்திறகு பசனறு ப்ாடக்் 
்ால அச்சு இயநதி�த்திறகும், நவீன்ால அச்சு 
இயநதி�த்திறகும் உளள மைறுபாடு்னள 
அறி்.
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புரட்சிகளின் காலம் 

9
பாடம்

கற்றல் ந�ாககஙகள்

I அமெரிகக விடுதலலப் ந�ார்  
�	ஐர�ாப்பிய சக்திகளால் அமமரிக்காவில் குடிரயற்றஙகள் (காலனிகள்) 

அமமக்கப்படுதல். பின்னர் அமை ஒருஙகிமைக்கப்பட்டு இஙகிலாந்தின 
கீழ் 13 குடிரயற்றஙகளாக உருைாக்கப்படுதல்

�	குடிரயற்ற நாடுகளுக்கும் இஙகிலாந்துக்குமிமடரய மு�ணபாடுகள் 
ரதானறியதறகா்ன கா�ைஙகள்

�	‘‘பி�திநிதித்துைம் இல்லாமல் ைரிவிதிப்பு”’ எனபதறகுக் குடிரயற்ற நாடுகளின எதிர்ப்பு அமமரிக்க 
விடுதமலப் ரபாருக்கு இட்டுசமசல்லுதல்

�	அமமரிக்க விடுதமலப் ரபாரின ரபாக்கும் விமளவுகளும்
�	அமமரிக்கப் பு�ட்சியும், நவீ்ன உலகில் மக்களாட்சிச சிந்தம்னயும்

II பிமரஞ்சுப் புரட்சி
�	பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி மைடித்ததறகா்ன அ�சியல், சமூக, மபாருளாதா�, அறிவுசார் கா�ைஙகள்
�	நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படுைதறகு ைழிரகாலிய சூழல்களும் பிம�ஞ்சு அ�சர் பதி்னா்றாம்  

லூயி-இன ஆமைகமள மூன்றாைது பிரிவி்னர் (மபாதுமக்கள் மன்றம்) எதிர்த்ததும்
�	மடனனிஸ் மமதா்ன உறுதிமமாழியும் பாஸ்டில் சிம்றத்தகர்ப்பும் முடியாட்சி 

தூக்கிமயறியப்படுதறகும் ரதசியச சட்டமன்றம்   நிறுைப்படுைதறகும் ைழி ைகுத்தல்
�	ரதசியச சட்டமன்றமும், அரியமையிலிருந்து இ்றக்கப்பட்ட அ�சன ஏம்னய ஐர�ாப்பிய 

நாடுகரளாடு ரசர்ந்து பு�ட்சிமய ஒடுக்குைதறகாகச மசயத சதியும் பி�ானசின மீது ஆஸ்திரியாவும் 
பி�ஷயாவும் பமடமயடுப்பதறகு இட்டுசமசல்லுதல்

�	பு�ட்சிக� அ�சாஙகமா்ன ரதசியப் ரப�மை நிறுைப்படுதல். பதி்னா்றாம் லூயி மகால்லப்படுதல். 
பி�ானசில் குடிய�சுப் பி�கட்னம் மசயயப்படல்

�	நிலப்பி�புத்துைமும்ற ஒழிப்பு, திருசசமபயின மசாத்துக்கள் பறிமுதல், மக்களின உரிமமப் 
பி�கட்னம், ஓர் அ�சியலமமப்பின அறிமுகம்

�	ரேக்ரகாபியர் அதிகா�த்மதக் மகப்பறறுதல். ர�ாபஸ்பியரின சர்ைாதிகா� ஆட்சி
�	ர�ாபஸ்பியரின வீழ்சசியும் பு�ட்சியின முடிவும்
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1229. பு�ட்சிகளின காலம் 

பியூரிட்டானிய ரபாதகர்கள்

I
 9.1  அமமரிக்க விடுதமலப் ரபார்

   அறிமுகம்
 பதிம்னட்டாம் நூற்றாணடில் நமடமபற்ற 
மூனறு மாமபரும் பு�ட்சிகள் ரமமலச சமூகத்தில் 
மபரும் மாற்றஙகமள ஏறபடுத்தி்ன. அமை 
அமமரிக்கப் பு�ட்சி, பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி, மதாழிறபு�ட்சி 
ஆகிய்னைாகும். இைறறுள் அமமரிக்கப் பு�ட்சிரய 
முதல் அ�சியல் பு�ட்சியாகும். ஐர�ாப்பாவின சமூக 
அடித்தளத்மத ஆட்டஙகாை மைத்த பிம�ஞ்சுப் 
பு�ட்சிமயப் ரபானறு இது இல்லாவிட்டாலும் 
அமமரிக்கப் பு�ட்சி ஏறபடுத்திய அ�சியல் 
மாற்றஙகள் இருபதாம் நூற்றாணடில் ஆசிய – 
ஆப்பிரிக்க நாடுகளின காலனியாதிக்க எதிர்ப்புப் 
ரபா�ாட்டஙகளுக்கு உந்துசக்தியாகத் திகழ்ந்தது.
 ”சுதந்தி�ப் பி�கட்னத்மத” எழுதிய தாமஸ் 
மேபர்சன 1776ஆம் ஆணடின மதாடக்கத்தில் கூட 
‘ஆஙகிரலய முடியாட்சியிலிருந்து தனித்துச மசல்லும் 
விருப்பரமா ஆர்ைரமா அமமரிக்கர்களுக்கில்மல’ 
எ்ன உறுதிபடக் கூறி்னார். அரத மேபர்சன 1776ஆம் 
ஆணடு ேூமலயில் த்னது “சுதந்தி�ப் பி�கட்னத்மத” 
13 குடிரயற்ற நாடுகள் பஙரகற்ற, ‘கணடஙகளின 
மாநாட்டில்’, “மனிதர்கள் அம்னைரும் சமமாகரை 
பமடக்கப்பட்டுள்ளார்கள்” எ்ன உறுதிப்பாட்டுடன 
ஏறகச மசயதார். அ�சர்களுக்கும் பி�புக்களுக்குமா்ன 
மரியாமத, உலகம் தழுவியதாக இருந்த அக்காலச 
சூழலில் இைருமடய கூறறு பு�ட்சிக�மா்னதாக 
இருந்தது. இப்பாடத்தில் அமமரிக்காவில் ஆஙகிலக் 
குடிரயற்றஙகள் நிறுைப்பட்டதும் இஙகிலாந்துக்கு 
எதி�ா்ன அக்குடிரயற்ற நாடுகளின கிளர்சசியும் 
எடுத்தும�க்கப்பட்டுள்ள்ன.
ஐநராப்பிய சகதிகளின் குடிநயற்றஙகள்
 ரபார்த்துகீசியர், ஸ்பானியர் ஆகிரயார� 
புதிய நிலப்ப�ப்புக் காணபதறகா்ன கடலாயவுப் 
பயைஙகமள ரமறமகாணடதிலும் குடிரயற்றஙகள் 
பலைறம்ற நிறுவியதிலும் முனர்னாடிகளாைர். 
குடிரயற்றஙகமள உருைாக்கும் முயறசிகளில் 
ஆஙகிரலயர் மிகவும் பினதஙகிரய இருந்த்னர். 
ோன ரகபட் (1497) எனபார் ைட அமமரிக்காவின 
ரநாைா ஸ்காட்டியா 
க ட ற க ம � ம ய 
ஒட்டி ரமறமகாணட 
கடல் பயைத்தின 
அ டி ப் ப ம ட யி ல் , 
ஆஙகிரலயர் ைட 
அ ம ம ரி க் க ா வி ன 
த ம ல நி ல ப் 

பகுதியின (mainland) மீது மபய�ளவில் உரிமம 
மகாணடாடி்னார்கள். ஆ்னால் அவ்வுரிமமமய 
உறுதிப்படுத்தும் ைழிமும்றகமளரயா 
விருப்பத்மதரயா இஙகிலாந்து 16ஆம் நூற்றாணடில் 
மகாணடிருக்கவில்மல. அமமரிக்காவில் 
இஙகிலாந்து நிறுவிய முதல் குடிரயற்றம் 
ரேம்ஸ்டவுன (1607) எனபதாகும். இஙகிலாந்தின 
பிமளமவுத் நகரிலிருந்து பு�ாட்டஸ்டணட் மதப் 
பிரிமைச ரசர்ந்த பியூரிட்டானியர் எனனும் 
ஒரு குழுவி்னம� ஏறறிக்மகாணடு ரமபிளைர் 
எனனும் கப்பல் 1620இல் அமமரிக்கா ைந்தது. 
ைடஅமமரிக்காவில் இ்றஙகிய அைர்கள் 
அவ்விடத்மதப் புதிய பிமளமவுத் எ்ன அமழத்த்னர். 
மறம்றாரு பியூரிட்டானியர் குழுவி்னர் ோன 
வினதி�ாப் எனபாரின தமலமமயில் மாசாசூசட்ஸ் 
குடிரயற்றத்மத நிறுவி்னர். 

இஙகிலாந்து திருசசமபமயச சீர்திருத்த 
ரைணடும் எனனும் ரநாக்கத்தில் மசயல்பட்ட 
மதச சீர்திருத்த இயக்கத்திறகுத் தமலமமரயற்ற 
சீர்திருத்தைாதிகள், ர�ாமானியக் கத்ரதாலிக்கத் 
திருசசமபயின ரபாதம்னகமளயும் 
நமடமும்றகமளயும் ஏறக மறுத்த்னர். இைர்கரள 
பியூரிட்டானியர் (தூய மநறியாளர் எ்னப் மபாருள்) 
எ்ன அறியப்பட்ட்னர். இஙகிலாந்து திருசசமபமயச 
சீர்திருத்த இைர்கள் ரமறமகாணட முயறசிகமள 
முதலாம் ரேம்ஸ், முதலாம் சார்லஸ் ஆகிய ஸ்டூைர்ட் 
ைம்ச அ�சர்களால் சகித்துக்மகாள்ள முடியவில்மல. 
இவ்ை�சர்கள் ரமறமகாணட அடக்குமும்ற 
நடைடிக்மககளால் மபருைாரியா்ன பியூரிட்டானியர் 
இஙகிலாந்திலிருந்து புலம் மபயர்ந்து ரைறு 
பகுதிகளில் குடிரயறி்னர். தாஙகள் உருைாக்கிய 
குடிரயற்றஙகளில் இைர்கள் பியூரிட்டானியர் 
ைாழ்க்மக மும்றமய ரமறமகாணட்னர்.

 பியூரிட்டானியருக்கு முன்னர� பல 
குழுக்கமளச ரசர்ந்தைர்கள் ைட அமமரிக்கக் 
கிழக்குக் கடறகம�யின ஏம்னய பகுதிகளில் 
குடிரயறி்னர். இைர்கமளத் மதாடர்ந்து ரமலும் பலர் 
அமமரிக்கா மசன்ற்னர். இவ்ைாறு அமமரிக்காவின 
கிழக்குக் கடறகம�யில் ைடக்ரகயிருந்து மதறகாக 
அ ம ்ன த் து 
இடஙகளிலும் பல 
கு டி ர ய ற ்ற ங க ள் 
உ ரு ை ா யி ்ன . 
இைறறுள் சில 
க த் ர த ா லி க் க க் 
கு டிர ய ற ்ற ங க ள். 
சி ல 
கு டி ர ய ற ்ற ங க ள் ரமபிளைர் கப்பல்
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123 9. பு�ட்சிகளின காலம் 

நாடுகள் இஙகிலாந்தின கட்டுப்பாட்டின 
கீழிருந்த்ன. அமை 1. ர�ாடு ஐலணடு 2. நியூ 
ஹாம்ப்்ஷயர் 3. மாசாசூசட்ஸ் 4. கம்னடிகட்  
5. நியூயார்க் 6. நியூ மேர்சி 7. மபனசில்ரைனியா 
8. மடலாைர் 9. ரமரிரலணடு 10. மைர்ஜீனியா 
11. ைட கர�ாலி்னா 12. மதன கர�ாலி்னா  
13. ோர்ஜியா எனப்னைாகும். இப்பதிமூனறு 
குடிரயற்றஙகளிலும் மக்கள் மதாமக சீ�ாக ைளர்சசி 
மபறறு 1775இல் முப்பது இலட்சமாக இருந்தது. இது 
இஙகிலாந்தின  அப்ரபாமதய மக்கள்மதாமகயில் 
மூனறில் ஒரு பஙகாகும்.
ம�ருநநதாட்்டஙகளும் அடிலெ உலைப்பும்
 அமமரிக்கப் பூர்ைகுடி மக்கள் 
மபருந்ரதாட்டஙகளில் (பணமைகள்) ரைமல 
மசயய முனை�ாததால், ஐர�ாப்பிய ரதாட்ட 
முதலாளிகள், குறிப்பாக மைர்ஜீனியா, கர�ாலி்னா, 
ோர்ஜியா ஆகிய மதறகு மாநிலஙகமளச ரசர்ந்த 
புமகயிமல உறபத்தியாளர்கள், ரைமலயாட்கள் 
ரதமைக்காக ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அடிமமகமள 
விமல மகாடுத்து ைாஙகி்னர். ஆப்பிரிக்காவின 
அப்பாவி மக்கள், மனித ரைட்மடயில் பிடிக்கப்பட்டு 
மகாடூ�மா்ன, மனிதாபிமா்னமற்ற மும்றயில் 
கடல்கடந்த நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட்னர். 
அமமரிக்காவின ைட மாநிலஙகளில் நிமலமமகள் 
மாறுபட்டிருந்த்ன. அப்பகுதிகளிலிருந்த ரதாட்டஙகள் 
அளவில் சிறியமை. அமை மதன மாநிலஙகளில் 
இருந்தமை ரபால மிகப்மபரிய பணமைகளல்ல. 
அசசிறிய பணமைகளுக்கு அதிக அளவிலா்ன 
ரைமலயாட்கள் ரதமைப்படவில்மல. இவ்ைாறு 
இக்குடிரயற்றஙகளில் இரு ரைறுபட்ட மபாருளாதா� 
மும்றகள் ைள�லாயி்ன. அமமரிக்கப் பூர்ைகுடி 
மக்கள் இவ்வி�ணடிலும் பஙகுமப்றவில்மல. 
ஆகரை அைர்கள் நாளமடவில் படிப்படியாக ரமறகு 
ரநாக்கித் தள்ளப்பட்ட்னர். அமமரிக்கப் பூர்ைகுடி 
மக்களிமடரய நிலவிய ஒறறுமமயினமமயும் 
பிரிவிம்னயும் இமத எளிதாக்கியது.
அதிகொன வரிவிதிப்புகள்
 ஒவ்மைாரு குடிரயற்றமும் ஓர் ஆளுநம�யும் 
அைருமடய அதிகா�த்மதக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு 
சட்டமன்றத்மதயும் மகாணடிருந்தது. மதாடக்க 
காலத்தில் இஙகிலாந்துக்கும் குடிரயற்ற 
நாடுகளுக்குமிமடரய அை�ைர் விருப்பஙகளில் 
மு�ணபாடுகள் ஏதுமில்மல. ஆஙகிரலய அ�சரும் 
மபரும் நிலப்பி�புக்களும் இக்குடிரயற்றஙகளில் 
மபருமளவில் முதலீடு மசயயும் ஆர்ைம் 
மகாணடிருந்த்னர்.  குடிரயற்ற நாடுகமளக், 
குறிப்பாக ைடஅமமரிக்கக் குடிரயற்றஙகமளக், 
கட்டுப்படுத்துைமத மமயமாகக் மகாணடு 

இஙகிலாந்மதச ரசர்ந்த கரைலியர்கள் எ்ன 
அறியப்பட்ட இ�ாணுைப் பா�ம்பரியம் மகாணட 
பி�புக்களால் உருைாக்கப்பட்டமை. மறறும் சில 
குரைக்கர்கள் காலனிகளாகும். (மபன என்ற 
குரைக்க�ால் நிறுைப்பட்ட குடிரயற்றம் அைரின 
மபய�ால் மபனசில்ரைனியா எ்ன அமழக்கப்பட்டது.)

கு ர ை க் க ர் க ள் 
இஙகிலாந்தில் ோர்ஜ் 
பாக்ஸ் எனபை�ால் 
நிறுைப்பட்ட நணபர்கள் 
குழாம் எனனும் 
கிறித்துை மதக் குழுவின 
உறுப்பி்னர் ஆைர். புனித 
ஆவிக்கு அதிக முக்கியத்துைம் மகாடுத்த 
இைர்கள் சடஙகுச சம்பி�தாயஙகமளயும், 
சமயக் குருமார் அமமப்மபயும் எதிர்த்த்னர். 
இைர்கள் ரபாருக்கு எதி�ாகவும் அமமதிக்கு 
ஆத�ைாகவும் ரமறமகாணட பணிகளுக்காக 
நறமபயர் மபற்றைர்களாைர்.

ோர்ஜ் பாக்ஸ் 

 டசசுக்கா�ர் அமமரிக்காவில் நியூ 
ஆம்ஸ்டர்டாம் என்ற மபயரில் ஒரு நக�த்மத 
நிறுவி்னர். பின்னர் இது ஆஙகிரலய�ால் நியூயார்க் 
எ்னப் மபயர்மாற்றம் மசயயப்பட்டது. நாளமடவில் 
மேர்மனியர், ரடனியர், பிம�ஞ்சுக்கா�ர் 
ஆகிரயாரும் குடிரயறி்னர். பதிம்னட்டாம் 
நூற்றாணடின இறுதியில் அமமரிக்காவின 
கிழக்குக் கடறகம�யிலிருந்த  13 குடிரயற்ற 
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1249. பு�ட்சிகளின காலம் 

இசசட்டம் இ�க்கமறறு நமடமும்றப்படுத்தப்பட்டதால் 
ைர்த்தகர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பி்னர்களும், 
மபாதுமக்களும் இதம்ன எதிர்த்த்னர். சர்க்கம�ச 
சட்டத்தின முகவும�ரய ‘‘பி�திநிதித்துைம் 
இல்மலரயல் ைரி இல்மல’’ எனும் முழக்கம் 
உருைாகக் கா�ைமாயிறறு. அரத ஆணடின (1764) 
பிறபகுதியில் இயற்றப்பட்ட மசலாைணிச சட்டம் 
குடிரயற்ற நாடுகள் இஙகிலாந்திடமிருந்து மபற்ற 
கடம்னக் காகிதப் பைமாக அல்லாமல் தஙகமாகவும் 
மைள்ளியாகவும் திரும்பச மசலுத்த ைறபுறுத்தியது. 
குடிரயற்ற நாடுகளின மபாருளாதா�த்திறகு இது 
மிகப் மபரும் சுமமயா்னது. 1765ஆம் ஆணடு 
பமடவீ�ர் தஙகுமிடச சட்டம் அமமரிக்காவில் 
ஆஙகிலப் பமடகமளத் தஙக மைப்பதால் 
ஏறபடும் மசலவுகமளக் குடிரயற்ற நாடுகள் 
ஏறகும்படி மசயதது. ரமலும் 1765ஆம் ஆணடின 
முத்திம�த்தாள் சட்டம் குடிரயற்ற நாடுகளின 
பல்ைமகப்பட்ட ஆைைஙகள் லணடனில் 
தயா�ாகும் முத்திம�யிடப்பட்ட தாள்களிரலரய 
அசசிடப்பட ரைணடுமம்னக் கூறியது.
்டவுன்மஷெண்ட் சட்்டஙகள்
 இஙகிலாந்து நிதியமமசசர் சார்லஸ் 
டவுனம்ஷணட் 1767இல் இ்றக்குமதிப் பணடஙகளின 
மீதா்ன புதிய ைரிகமள அறிமுகம் மசயதார். இமை 
டவுனம்ஷணட் சட்டஙகமள்ன அறியப்பட்ட்ன. 
இசசட்டஙகள் குடிரயற்றஙகள் இ்றக்குமதி மசயயும் 
கணைாடி, காகிதம், ைர்ைப்பூசசு (paint), ரதயிமல, 
ஈயம் ஆகியைறறின மீது ைரி விதித்த்ன. ரமலும் 
வீடுகளிலும் ைணிக நிறுை்னஙகளிலும் நுமழந்து 
சட்டத்திறகுப் பு்றம்பாகக் கடத்திக்மகாணடுை�ப்பட்ட 
மபாருட்கள் உள்ள்னைா எனபமதச ரசாதம்னயிடும் 
அதிகா�த்மதயும் ஆஙகிரலய அதிகாரிகளுக்கு 
ைழஙகி்ன.
 டவுனம்ஷணட் சட்டஙகளுக்குப் ப�ைலா்ன 
எதிர்ப்புகள் ரதானறி்ன. பாஸ்டம்னச ரசர்ந்த 
ைர்த்தகர்கள் இஙகிலாந்துப் மபாருட்கமளப் 
பு்றக்கணிக்கும் ைமகயில் இ்றக்குமதி 
மசயைதில்மல எ்ன முடிவு மசயத்னர். விம�வில் 
ஏம்னய குடிரயற்றஙகளும் இவ்மைதிர்ப்பில் 
பஙரகற்ற்ன. மபணகள் தஙகளுக்மக்ன 
‘‘விடுதமலயின புதல்விகள்’’ (Daughters of  Liberty) 
எனும் அமமப்மப ஏறபடுத்திக்மகாணட்னர். 
அ�சியமலமமப்புக் ரகாட்பாட்டிறகு உட்பட்டதாக 
எதிர்ப்பு இருக்க ரைணடுமம்னக் கூறி 
மக்கமள அமமதிகாக்கும்படி  தமலைர்கள் 
அறிவுறுத்தி்னர். அரதரந�த்தில் எதிர்ப்புகமளச 
சந்திக்க இஙகிலாந்து அதிக எணணிக்மகயில் 
இ�ாணுை வீ�ர்கமளக் குவித்தது. இது 
மக்கமள ரமலும் ஆத்தி�ம் மகாள்ளச மசயதது. 
1770ஆம் ஆணடு மார்ச மாதத்தில் பாஸ்டனில்  

இஙகிலாந்துக்கும் பி�ானசுக்குமிமடரய ஏழாணடுப் 
ரபார் (1756–63) நமடமபற்றது. இப்ரபாரில் 
இஙகிலாந்து பி�ானமசத் ரதாறகடித்து, க்னடாமைத் 
த்னது கட்டுப்பாட்டின கீழ்க் மகாணடுைந்தது. ஆ்னால் 
இப்ரபாரி்னால் இஙகிலாந்து மபருமளவில் பைம் 
மசலவு மசயய ரநர்ந்தது. மசலைா்ன மதாமகயில் 
ஒரு பகுதிமய அமமரிக்கக் குடிரயற்ற நாடுகள் 
ஏறறுக்மகாள்ள ரைணடுமம்ன இஙகிலாந்து 
அமமசசர்கள் சிலர் கருத்துத் மதரிவித்த்னர். 
இத்னால் குடிரயற்ற நாடுகளின மீது ஒன்றனபின 
ஒன்றாகப் பல ைரிகள் விதிக்கப்பட்ட்ன. இஙகிலாந்து 
நாடாளுமன்றத்தில் அமமரிக்கர்களுக்கு 
பி�திநிதித்துைம் ைழஙகப்படவில்மல எனபமத 
இஙகு குறிப்பிட ரைணடும்.
 1764ஆம் ஆணடின சர்க்கம�ச 
சட்டம் இ்றக்குமதி மசயயப்படும் மைல்லப்பாகு, 
மதுபா்னஙகள், பட்டு, காப்பி முதலா்ன ஏம்னய 
ஆடம்ப�ப் மபாருட்களின மீது புதிய ைரிமய விதித்தது. 

ஐர�ாப்பியர் அமமரிக்காவில் குடிரயறுைதறகு 
முனபாகரை அம்மணணின மமந்தர்களாக 
அமமரிக்காமைச மசாந்த நாடாகக் மகாணட 
பூர்ை குடிகள் மபாதுைாகச மசவ்விந்தியர் எ்ன 
அமழக்கப்பட்டைர்கள் (தறரபாது அசமசால் 
இழிைா்னமத்னக் கருதப்படுைதால் ை�லாறறு 
அறிஞர்கள் அசமசால்மலப் பயனபடுத்துைதில்மல) 
அமமரிக்கா முழுைதும் ப�ைலாக ைாழ்ந்துைந்த்னர். 
பல இ்னக் குழுக்களாகப் பிரிந்திருந்த அைர்கள் 
தஙகளுக்குள்ரள ரபாரிட்டுக்மகாணடிருந்த்னர். 
ரமலும் அடிமமச சூழலில் ரைமல மசயயவும் 
அைர்கள் மறுத்த்னர். அ�சியல் தந்தி�ம், ைனமும்ற 
ஆகிய இ�ணடின மூலமாக ஐர�ாப்பியர்  
அவ்வி்னக்குழுக்கமளத் ரதாறகடித்து அைர்களது 
இடஙகமளக் மகப்பறறி்னர். எணணிக்மகயில் 
மிகக் கும்றந்துவிட்ட அைர்கள் இனம்றய 
தி்னம் தஙகளுக்மக்ன ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
ைாழ்கின்ற்னர்.

அமமரிக்கப் பூர்ைகுடிகள்
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தமலைருமா்னார். ஆகரை 
கு டி ர ய ற ்ற ை ா தி க ள் 
வி டு த ம ல 
மபறுைதறகாகப் ரபாம�த் 
ம த ா ட ங க வி ல் ம ல . 
ைரிவிதிப்பும், ைணிகத்தின 
மீதா்ன கட்டுப்பாடுகளுரம 
அ ை ர் க ளு க் கி ரு ந் த 
ம ்ன க் கு ம ்ற க ள ா கு ம் . 
தஙகள் விருப்பத்திறகு 
எதி�ாகத் தஙகள் மீது 
ைரிவிதிக்கும் ஆஙகிரலய 
நாடாளுமன்றத்தின உரிமமக்கு எதி�ாக அைர்கள் 
அம்றகூைல் விடுத்த்னர். ‘‘பி�திநிதித்துைம் 
இல்லாமல் ைரிவிதிப்பில்மல’’ எனபரத அைர்களின 
புகழ்மபற்ற ரபார் முழக்கமாக இருந்தது.
முதலாவது கண்்டஙகளின் ொ�ாடு, 
5 மசப்்டம்�ர் 1774
 பாஸ்டன தும்றமுக நிகழ்வுகளால் 
க ல க் க ம ம ட ந் த 
இஙகிலாந்து அ�சு 
எதிர்ப்மப ஒடுக்க ரைணடும் 
எனறு ஆமையிட்டு 
மே்ன�ல் ரகஜ் எனபாம� 
மாசாசூசட்சின ஆளுந�ாகப் 
பணியமர்த்தியது. ரமலும் 
பாஸ்டனுக்குத் துருப்புகமள 
அ னு ப் பி ம ை த் த 
இஙகிலாந்து அ�சு ‘சகிக்க 
முடியாத சட்டஙகள்’ எனும் 
சட்டத்மத இயறறியது. 
அதில் பாஸ்டனில் சட்டத்மத 
மீறிச மசயல்பட்ட அம்னைரும் மகது மசயயப்பட்டு 
விசா�மைக்காக இஙகிலாந்து மகாணடு 
மசல்லப்படுைர் எ்னக் கூ்றப்பட்டிருந்தது. 1774ஆம் 
ஆணடு ரம மாதம் மைர்ஜீனியா சட்டமன்றத்தில், 
தாமஸ் மேபர்சன 1774ஆம் ஆணடு ேூன முதல் 
நாள் உணைாவி�தம் மறறும் ைழிபாட்டுத் 
தி்னமாகக் கமடப்பிடிக்கப்படும் எ்ன அறிவித்தார். 
இவ்ைறிவிப்பிறகு எதிர்விம்னயாக குடிரயற்றத்தின 
ஆளுநர் சட்டமன்றத்மதக் கமலத்தார். இதன 
பின்னர் உறுப்பி்னர்கள் கணடஙகளின மாநாடு 
நடத்துைதறகா்ன தீர்மா்னத்மத ைம�ந்த்னர். 
விம�வில் ஏம்னய குடிரயற்ற உறுப்பி்னர்களும் 
இைர்களுடன இமைந்த்னர். 1774ஆம் ஆணடு 
மசப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் நாள் முதலாைது 
கணடஙகளின மாநாடு பிலமடல்பியாவில் கூடியது. 
குடிரயற்றஙகளின பி�திநிதிகள் தீர்மா்னஙகளின 
மீது ைாக்களிக்க மாநாடு ஒப்புக்மகாணடது. 
அதனபடி சகிக்க முடியாத சட்டம் மசல்லத்தக்கதல்ல 

தஙகள் மீது பனிக்கட்டி உருணமடகமள வீசிய 
கூட்டத்தின மீது இஙகிலாந்து இ�ாணுைம் 
துப்பாக்கிசசூடு நடத்தியது. இத்துப்பாக்கிச சூட்டில் 
பலர் மகால்லப்பட்ட்னர். இந்நிகழ்வு ‘பாஸ்டன 
படுமகாமல’ எ்ன ைர்ணிக்கப்பட்டது. இதன 
விமளைாகப் பத்திரிமககள், சுைம�ாட்டிகள், 
துணடுப் பி�சு�ஙகள் மூலம் தீவி�மா்ன ஆஙகிரலயர் 
எதிர்ப்புப் பி�சசா�ம் ரமறமகாள்ளப்பட்டது. 
 இவ்மைதிர்ப்புகள், பு்றக்கணிப்புகள் 
ஆகியைறறின விமளைாக இஙகிலாந்து 
அ�சு டவுனம்ஷணட் சட்டத்மத �த்து மசயதது. 
இருந்தரபாதிலும் ரதயிமலயின மீது 
விதிக்கப்பட்ட ைரி விலக்கப்படாமல் நீடித்தது. 
இதனமூலமாக கிழக்கிந்தியக் கம்மபனி த்னது 
ரதயிமலமய அமமரிக்காவிறகுக் மகாணடு 
மசனறு விறறு லாபம் ஈட்ட ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 
இம்முடிவு குடிரயற்றஙகமளச ரசர்ந்த ரதயிமல 
ைணிகத்திறகுப் பாதகமாய அமமந்ததால் 
அந்நியநாட்டுத் ரதயிமலமயப் பு்றக்கணிப்பமத்னக் 
குடிரயற்றஙகள் முடிவு ரமறமகாணட்ன.
�ாஸ்டன் நதநீர் விருநது
 குடிரயற்றஙகமளச ரசர்ந்ரதார் பல 
இடஙகளில் ரதயிமல இ்றக்குமதி மசயயப்படுைமதத் 
தடுத்த்னர். சார்ல்ஸ்டவுனில் ரதயிமலமய இ்றக்கிய 
அைர்கள் அமதத் தும்றமுகக் கிடஙகுகளிரலரய 
ரதக்கி மைத்து பாழ்படச மசயத்னர். நியூயார்க்கிலும் 
பிலமடல்பியாவிலும் ரதயிமலமயச சுமந்து 
ைந்த கப்பல்கள் மறிக்கப்பட்ட்ன. 1773 டிசம்பரில் 
அமமரிக்கப் பூர்ைகுடிமக்கமளப் ரபால் 
மாறுரைடம் பூணட சிலர் ச�க்குக் கப்பல்களின 
ரமரலறி அதிலிருந்து ரதயிமலமயக் கடலில் 
வீசி்னர். பாஸ்டன ரதநீர் விருந்து (Boston Tea 
Party) எ்ன ைர்ணிக்கப்பட்ட இந்நிகழ்வு மபரும் 
எணணிக்மகயில் கூடியிருந்த ஆத�ைாளர்களுக்கு 
முனபாக நமடமபற்றது. 
இசசைால் இஙகிலாந்திறகும் 
கி ள ர் ச சி யி ல் 
ஈடுபட்டுள்ள குடிரயற்ற 
நாடுகளுக்குமிமடரய ரபார் 
ஏறபடுைதறகு ைழிரகாலியது.
அமெரிகக விடுதலலப் ந�ார்
 1774இல் குடிரயற்ற நாடுகளுக்கும் 
இஙகிலாந்திறகுமிமடரய ரபார் மதாடஙகுைதறகுச 
சறறு முனபாக ோர்ஜ் ைாஷிஙடன ‘‘ைட 
அமமரிக்காவிலுள்ள சிந்திக்கத் மதரிந்த எந்தமைாரு 
மனிதனும் சுதந்தி�த்மத விரும்பமாட்டான’’ எ்னக் 
கூறி்னார். இருந்தரபாதிலும் அைர்தான குடிரயற்ற 
நாடுகளின பமடகளுக்குத் தமலமமரயற்றார். 
பின்னர் அமமரிக்கக் குடிய�சின முதல் குடிய�சுத் 

ோர்ஜ் ைாஷிஙடன

தாமஸ் மேபர்சன
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ரமறமகாள்ள ஆமையர்கமள நியமித்தது. 
அஞ்சல் தும்றமயானறு நிறுைப்பட்டு அதன 
தமலமம அதிகாரியாகப் மபஞ்சமின பி�ாஙகிளின 
அமர்த்தப்பட்டார். அந்நிய நாடுகளின உதவிகமளப் 
மபறுைதறகா்ன ைாயப்புமளக் கணடறியத் தனிக் 
குழுமைானறும் அமமக்கப்பட்டது.
�ஙகர் குன்றுப் ந�ார்
 முதலாைது மபரும் ரபா�ா்ன பஙகர் குனறுப் 
ரபார் 1775ஆம் ஆணடு ேூன திஙகள் 17இல் 
மாசாசூசட்ஸில் நமடமபற்றது. 2,200 வீ�ர்கமளக் 
மகாணட ைலிமம ைாயந்த இஙகிலாந்துப் பமடகள் 
இருமும்ற பினைாஙக ரநர்ந்தது. மூன்றாைது 
முயறசியில் இஙகிலாந்து மைறறி மபற்றாலும் 
ஏ்றத்தாழ 1,000 வீ�ர்கமளப் பலிமகாடுத்ரத 
அவ்மைறறிமயப் மபற்றது. இப்ரபாருக்குப் 
பின்னர் ைாஷிஙடன அமமரிக்க இ�ாணுைத்தின 
தளபதியாகப் மபாறுப்ரபற்றார். மிக விம�விரலரய 
ஆஙகிரலயப் பமடகள் பாஸ்டனிலிருந்து 
பினைாஙகியது.
சுதநதிரப் பிரக்டனம்
 1776ஆம் ஆணடு ே்னைரி மாதம் 
‘‘இயல்பறிவு’’ (Common Sense) எனனும் 
நூல் மைளியிடப்பட்டது.  மிக அணமமயாக 
இஙகிலாந்திலிருந்து அமமரிக்காவில் குடிரயறிய 
தாமஸ் மபயின எனபைர� இமத எழுதி்னார். 
ஆஙகிரலய முடியாட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டிருப்பமத 

எ்ன அறிவிக்கப்பட்டு தீர்மா்னம் நிம்றரைற்றப்பட்டது. 
இஙகிலாந்திறகு எதி�ாகப் மபாருளாதா�த் தமட 
விதிக்குமாறு இம்மாநாடு அம்றகூைல் விடுத்தது. 
கணடஙகளின மாநாடு அமமரிக்க மக்களின 
உரிமமப் பி�கட்னத்மத  ஏற்றது.
இரண்்டாவது  கண்்டஙகளின் ொ�ாடு, 10 நெ 1775
 இ�ணடாம் கணடஙகளின மாநாடு 
1775ஆம் ஆணடு ரம மாதம் 10ஆம் நாள் 
பிலமடல்பியாவில் கூடியது. ோன ஆடம்ஸ், 
சாம் ஆடம்ஸ், ரிசசர்டு மஹனறி லீ, தாமஸ் 
மேபர்சன ஆகிரயார் இம்மாநாட்டின முக்கிய 
உறுப்பி்னர்கள் ஆைர். பாஸ்டனில் தி�ணடிருந்த 
பமடயி்னம� ‘கணடஙகளின இ�ாணுைம்’ எ்ன 
அறிவித்த இம்மாநாடு ோர்ஜ் ைாஷிஙடம்ன 
அப்பமடயின  தமலமமத் தளபதியாக நியமித்தது. 
இஙகிலாந்துடன தறகாலிகப் ரபார் நிறுத்த 
ஒப்பந்தமமானம்றச மசயதுமகாள்ள இனனும் 
ைாயப்புள்ளதாக நம்பிய இம்மாநாடு பி�சசம்னமய 
முடிவுக்குக் மகாணடுை� விருப்பம் மதரிவிக்கும் 
ஆலிவ் கிமள  விணைப்ப மனுமை இஙகிலாந்து 
அ�சருக்கு அனுப்பிமைத்தது. ரமலும் ‘‘ஆயுதம் 
தாஙகுைதறகா்ன ரதமையும் கா�ைமும்’’ எனும் 
பி�கட்னம் ஒனம்றயும் மைளியிட்டது.
 ரபார் மதாடர்ந்த நிமலயில், கணடஙகளின 
மாநாடு ஓர் அ�மசப் ரபாலரை மசயல்படத் 
மதாடஙகியது. 1775 ேுமல மாதத்தில் 
அமமரிக்கப் பூர்ைகுடி மக்கரளாடு ரபசசுைார்த்மத 

அமமரிக்க விடுதமலப் ரபார்
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ைணிகச சலுமககமளயும் ைழஙகியது. இதம்னத் 
மதாடர்ந்து 1778 ேூன மாதத்தில் இஙகிலாந்திறகும் 
பி�ானசுக்குமிமடரய ரபார் மூணடது.
யார்க்டவுன் மவறறி
 மசப்டம்பர் மாதம் ோர்ஜ் ைாஷிஙடன 
அமமரிக்க, பி�ானசு துருப்புகமளக் மகாணட கூட்டுப் 
பமடயுடன யார்க்டவும்னத் தாக்கி்னார். 1781 
அக்ரடாபர் 19இல் கா�னைாலிஸ் ச�ைமடந்தார். 
1783இல் பாரிஸ் அமமதி உடனபடிக்மக 
மகமயழுத்தா்னது. இஙகிலாந்து, அமமரிக்க ஐக்கிய 
நாடுகளின சுதந்தி�த்மத ஏறறுக்மகாணடது. 
1781இல் இஙகிலாந்து பமடகள் யார்க்டவுனிலிருந்து 
மைளிரயறியரபாது அமமரிக்க இ�ாணுை 
இமசக்குழு ‘‘உலகம் தமலகீழாய  மாறியது’’ என்ற 
பாடமல இமசத்த்னர். 
விலைவுகள்
 இப்ரபாரின உட்னடி விமளவு அமமரிக்கா 
சுதந்தி�ம் மபற்றதாகும். முதனமுதலாக ஒரு 
காலனியாதிக்கச சக்தி காலனியாதிக்கத்திறகு 
உட்பட்டைர்களால் தூக்கி எறியப்பட்டது. அமமரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளில் ஒரு குடியாட்சி அ�சு மல� 
அது ைழியமமத்தது. குடிரயற்ற நாட்டி்னர் 
ஐர�ாப்பாவின நிலப்பி�புத்துைச சமத்துைமற்ற 
நிமலயிலிருந்து விடுபட விரும்பி அதில் மைறறியும் 
மபற்ற்னர். ஐர�ாப்பாவில் அறிமைாளிக் காலச 
சிந்தம்னகமளப் பினபறறிய பலருக்குச சுதந்தி�ப் 
பி�கட்னத்தின ைார்த்மதகள் தஙகள் மகாள்மக 
நிம்றரைற்றமாகத் மதனபட்ட்ன. 1776ஆம் ஆணடு 
சுதந்தி�ப் பி�கட்னம் ”பி்றப்பால் அம்னைரும் சமம்” 
எ்னக் கூறியது. 
 1777 காலப் பகுதியில் அம்னத்துக் 
குடிரயற்றஙகளும் எழுதப்பட்ட ஓர் 
அ�சியலமமப்மபப் மபறறிருந்த்ன. 
இவ்ை�சியலமமப்புகள் தனிமனித உரிமமகள், 
பத்திரிமகச சுதந்தி�ம், மதச சுதந்தி�ம் 
ஆகியைறம்றப் பாதுகாத்த்ன. கணடஙகளின 
மாநாடு, கூட்டமமப்பிறகா்ன விதிமும்றகமள 
ைம�ந்திருந்தது. அ�சும் திருசசமபயும் 
தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்ட்ன. தாமஸ் மேபர்சன 
தனனுமடய மைர்ஜீனியா மதச சுதந்தி� சட்டத் 
மதாகுப்பில் மதச சுதந்தி�த்மத அறிமுகம் 
மசயதிருந்தார். அது பின்னாளில் அமமரிக்க அ�சியல் 
அமமப்பில் இமைத்துக்மகாள்ளப்பட்டது.
 இஙகிலாந்திறகு எதி�ாக ைாஷிஙடன பக்கம் 
நினறு மதாடக்கம் முதல் இறுதிப் ரபா�ா்ன 1781ஆம் 
ஆணடு  நமடமபற்ற யார்க்டவுன ரபார்ைம� 
ரபாரிட்ட லஃபாயட்  பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியினரபாது 
பிம�ஞ்சு ரதசியப் பாதுகாைலர்கள் என்ற 
பமடப்பிரிவுக்குத் தமலமமரயற்றார். மேபர்சனின 

விமர்சித்த இப்பி�சு�ம் முழுமமயா்ன சுதந்தி�ம் 
ரைணடும் எ்னக் கூறியது. மைகுவிம�வில் 
இப்பி�சு�த்தின 1,00,000 பி�திகள் 
விறபம்னயா்னது. ‘‘இயல்பறிவு மக்களின 
ம்னஙகளில் ைலுைா்ன மாற்றத்திம்ன 
ஏறபடுத்திக்மகாணடிருக்கி்றது’’ எ்ன ோர்ஜ் 
ைாஷிஙடன கருத்துத் மதரிவித்தார். 1776ஆம் 
ஆணடு ேூன 7இல் மைர்ஜீனியாமைச 
ரசர்ந்த ரிசசர்டு மஹனறி லீ சுதந்தி�த்திறகா்ன 
தீர்மா்னத்மத முனமமாழிந்தார். மபருமளவிலா்ன  
விைாதஙகளுக்குப் பின்னர் தாமஸ் மேபர்சன 
எழுதிய  அமமரிக்க சுதந்தி�ப் பி�கட்னம் 1776ஆம் 
ஆணடு ேூமல மாதம் 4ஆம் நாள் இம்மாநாட்டில் 
ஏறறுக்மகாள்ளப்பட்டு மைளியிடப்பட்டது. 
இந்நாமளரய அமமரிக்கர்கள் சுதந்தி� தி்னமாகக் 
மகாணடாடிைருகின்ற்னர். 
ந�ார் 
 1776ஆம் ஆணடு ேூமல திஙகள் 
2ஆம் நாள் மே்ன�ல் ரஹாவ் எனபாரின 
தமலமமயிலா்ன ஆஙகிரலயர் பமட 
இழந்தைறம்ற மீட்கும் முயறசிமய ரமறமகாணடது. 
ைாஷிஙடன லாங தீவிலிருந்து மைளிரயறும் 
நிமலக்கு ஆளா்னார். அமமரிக்க இ�ாணுைத்தின 
முக்கியப் பமடப்பிரிவு மபனசில்ரைனியாமை 
அமடந்தது. மே்ன�ல் ரஹாவ் நியூயார்க்கில் 
குளிர்காலம் கடந்து மசல்லட்டும் எ்னக் 
காத்திருந்த ரைமளயில் கிறிஸ்துமஸ் இ�ைனறு 
டி�னடன எனுமிடத்தில் ைாஷிஙடன துணிசசல் 
மிகுந்த தாக்குதமல நடத்தி்னார். இஙகிலாந்து 
நாட்டுப் பமடகள் பிரினஸ்டன என்ற இடத்தில் 
ரதாறகடிக்கப்பட்ட்ன.
பிரான்சு்டன் கூட்டு
 1777ஆம் ஆணடு குடிரயற்ற 
நாடுகமள இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கும் 
ரநாக்கத்தில் இஙகிலாந்து இ�ாணுைம் 
ைடக்ரகயிருந்து ரமறமகாணட தாக்குதல் 
முயறசி ரதால்வியமடந்தது. இருந்தரபாதிலும், 
பிலமடல்பியாமைக் மகப்பறறுைதில் அது மைறறி 
மபற்றது. பிலமடல்பியாவுக்கு அருரகயுள்ள ஒரு சிறிய 
நக�த்மதக் மகப்பற்ற ைாஷிஙடன ரமறமகாணட 
முயறசிகமளக் கா�னைாலிஸ் முறியடித்தார். 
ஆ்னால் இஙகிலாந்து நாட்டுப் பமடகள் சா�ரடாகா 
எனனும் இடத்தில் ரதாறகடிக்கப்பட்ட்ன. 
இத்ரதால்வியா்னது அமமரிக்காவுக்கும் 
பி�ானசுக்குமிமடரய கூட்டு ஏறபட ைழியமமத்தது. 
1778 பிப்�ைரி 6இல் பி�ானஸ், அமமரிக்கா ஆகிய 
இரு நாடுகளும் இ�ணடு உடனபடிக்மககளில் 
மகமயழுத்திட்ட்ன. அைறறினபடி பி�ானஸ், 
அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகமள அஙகீகரித்து 
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மசல்ை�ாக இருந்த நிலவுமடமமயாளர்கள் 
அடஙகிய மபாதுமக்கள் ஆைர். மூன்றாைது 
ைர்க்கத்மதச ரசர்ந்த அதாைது மபாதுமக்களின 
பி�திநிதிகள் பி�புக்களுக்குத் தமலைைஙகவும் 
அ�சரின ஆமைகளுக்குப் பணியவும் மறுத்த்னர். 
தஙகமளத் ரதசியச சட்டமன்றமம்ன அறிவித்துத் 
தாஙகள் கூடியிருந்த அம்றயிலிருந்து அ�ச�ால் 
மைளிரயற்றப்பட்டரபாது, அஙரகயிருந்த மடனனிஸ் 
விமளயாட்டு மமதா்னத்தில் ஒனறுகூடி்ன. 
அ�சர் ஓர் அ�சியல் அமமப்மப ைழஙகுகி்றைம� 
கமலந்துரபாைதில்மல எ்ன அைர்கள் உறுதி 
ரமறமகாணட்னர். இவ்ைா்றாக 1789இல் 
பி�ானஸில் பு�ட்சி மதாடஙகியது.

மடனனிஸ் மமதா்ன உறுதிமமாழி

புரட்சி மவடிதததறகான காரணஙகள்
அரசியல் காரணஙகள்
 பதிம்னந்தாம் லூயி த்னது முப்பாட்ட்னா்ன 
பதி்னானகாம் லூயிக்குப் பின்னர் அ�ச பதவிரயறறு 
ஐம்பத்மதானபது ஆணடுகள் ஆட்சிபுரிந்தார். 
அ�சன சட்டத்திறகு அப்பாறபட்டை்னல்ல, சட்டத்திறகு 
உட்பட்டைர்ன எனபமத நிரூபித்த இஙகிலாந்துப் 
பு�ட்சியிலிருந்தும் அப்பு�ட்சியினரபாது 

உதவிரயாடு இைர் 
‘மனிதன மறறும் 
கு டி ம க னி ன 
உரிமமகள் பறறிய 
பி�கட்னம்’ எனபமத 
எழுதி்னார். இமத 
பி�ானஸின ரதசியச 
சட்டமன்றம் 1789 
ஆகஸ்ட் 27இல் ஏற்றது.

II 

 9.2  பிமரஞ்சுப் புரட்சி

    அறிமுகம்
 பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி 1789ஆம் ஆணடு மைடித்தது. 
பமழய மும்றயிலா்ன (1789ஆம் ஆணடுப் 
பு�ட்சிக்கு முன்னர் பி�ானசில் நமடமும்றயிலிருந்த 
அ�சியல் சமூகஅமமப்பு மும்ற) பிம�ஞ்சு முடியாட்சி, 
எதிர்ப்புகள் ஏதுமற்ற 140 ஆணடு கால ஆட்சிமய 
அனுபவித்தது. பதி்னானகாம் லூயி மன்ன�து 
ஆட்சியும், மைர்ரச நகரின பி�ம்மாணடமா்ன 
அ�ணமம்னயும் பிம�ஞ்சு மன்னர்களின ை�ம்பற்ற 
முடியாட்சியின, பி�ானஸ் நாட்டின ரமனமமயின 
அமடயாளச சின்னஙகளாயி்ன. இருந்தரபாதிலும் 
1789ஆம் ஆணடு ரகாமடக் காலத்தில் அ�சரின 
அதிகா�ம் திடீம�்ன ஆட்டஙகாைத் மதாடஙகியது. 
மன்னர் பதி்னா்றாம் லூயி 1789 ரம மாதம் பி�ானஸ் 
நாட்டின நாடாளுமன்றமா்ன எஸ்ரடட்ஸ் மே்ன�ல்  
(Estates General) கூட்டி்னார். இவ்ைமமப்பு மூனறு 
ைர்க்கஙகளின பி�திநிதிகமளக் மகாணடிருந்தது. 
அைர்கள் மதகுருமார்கள் (சமயப் பணிகளுக்காகப் 
பணியமர்த்தப்பட்ட ஆணகளும் மபணகளும்) 
பி�புக்கள் மறறும் ைழக்கறிஞர்கள், பைம்பமடத்த 
ைர்த்தகர்கள், ைணிகர்கள், ைஙகியாளர்கள், 

காரன்வாலிஸ: பி�புக்கள் குடும்பத்தில் பி்றந்த இைர் ஈட்டனிலும், ரகம்பிரிட்ஜிலும் 
கல்வி கற்றார். 1757இல் இ�ாணுைத்தில் ரசர்ந்தார். 1762இல் தந்மதயார் இ்றந்தரபாது 
இைர் ரகாமான கா�னைாலிஸ் ஆ்ன பின்னர் இஙகிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின 
ரமலமையா்ன பி�புக்கள் அமையில் இடம்மபற்றார். அமமரிக்க விடுதமலப் ரபாரினரபாது 
இைர் ரமறமகாணட ரபார் நடைடிக்மககள் பா�ாட்டுக்குரியமையாக இருந்த்ன. சில 
இடஙகளில் அமமரிக்கப் பமடகமளத் ரதாறகடித்த இைர் இறுதியில் யார்க்டவுனில் 
த்னது பமடகளுடன ச�ைமடந்தார். இத்ரதால்விக்குப் பினனும்  அடுத்தடுத்து ைந்த 
இஙகிலாந்து அ�சாஙகஙகளின நம்பிக்மகக்கு உரியை�ாக இருந்து, மதாடர்ந்து 
முக்கியப் பணிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டார். 1786இல் மநட் (knight) பட்டம் சூட்டப்பட்ட 
அைர் அரத ஆணடில் இந்தியாவில் ஆஙகிரலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்மபனியின கைர்்னர் 
மே்ன�லாகவும், இ�ாணுைத்தின தமலமமத் தளபதியாகவும் பணியமர்த்தப்பட்டார்.

கா�னைாலிஸ்

லஃபாயட்
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நிதிப்பற்றாக்கும்ற ஏறபட்டது. அ�சு ைருமா்னத்தில் 
பாதியளவுப் பைம், ைாஙகிய கடனுக்கு ைட்டியாகச 
மசலுத்தப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிமலயில்தான 
பி�ானசு நாட்டு அ�சர் பதி்னா்றாம் லூயி, பி�புக்கள், 
மதகுருமார்கள், சாமானியர்கள் ஆகிரயாரின 
பி�திநிதிகமளக் மகாணட ஸ்ரடட்ஸ் மே்ன�மலக் 
(நாடாளுமன்றம்) கூட்ட ரைணடிய கட்டாயத்திறகு 
உள்ளா்னார்.
சமூகக காரணஙகள்
 ஏறமக்னரை ைறுமமயில் ைாடிய 
விைசாயிகளின நிமல மதாடர்ந்து ை்றட்சியாலும் 
விமளசசல்கள் மபாயத்துப்ரபா்னதாலும் ரமலும் 
ரமாசமமடந்தது. இதன விமளைாக ம�ாட்டியின 
விமல மிகவும் உயர்ந்தது. கி�ாமப்பு்றஙகமளச 
ரசர்ந்த விைசாயிகளும் நகர்ப்பு்றஙகமளச ரசர்ந்த 
மகவிம்னஞர்களும் மதாழிலாளர்களுரம மிகவும் 
பாதிக்கப்பட்டார்கள். பதி்னா்றாம் லூயி அ�சரின 
ஆட்சியின மதாடக்கக் காலத்தில் பட்டினிக் கலகஙகள் 
நமடமபற்ற்ன. அைறம்றத் மதாடர்ந்து விைசாயிகள் 
கிளர்சசியில் இ்றஙகி்னர். மபருைாரியா்ன 
மக்கள், மதாழில் ரீதியா்ன பிசமசக்கா�ர்களாக 
மாறி்னர். பி�ானசில் பதிம்னாரு லட்சம் 
பிசமசக்கா�ர்கள் இருப்பதாக 1777ஆம் ஆணடு 
அ�சின புள்ளிவிை�ம் அறிவித்தது. விைசாயிகள் 
பசிரயாடிருந்தது உைவுக்காக மட்டுமல்ல, 
விைசாய நிலஙகளுக்காகவும்தான. அைர்கள் 
பி�புக்கமளயும் மதகுருமார்கமளயும் மைறுத்த்னர். 
ஏம்னனில் அைர்கள் பல்ரைறு சி்றப்புரிமமகமளயும் 
சலுமககமளயும் அனுபவித்துைந்த்னர். குறிப்பாக 
ைரி மசலுத்துைதிலிருந்து அைர்களுக்கு விலக்கு 
அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
 மதகுருமார்கள் சிறுபானமமயி்ன�ாக, 
மமாத்தத்தில் 1,30,000 நபர்களாகரை 
இருந்தரபாதிலும் சமூகத்தில் ஒப்பற்ற 
இடத்மத ைகித்துைந்த்னர். மதகுருமார்கள் 
மபாதுமக்களிடமிருந்து அைர்களின 
ைருமா்னத்தில் அல்லது விமளசசலில் பத்தில் 
ஒரு பஙமக ‘டித்’ (தசம பாகம்) எனும் மபயரில் 
ைசூல் மசயத்னர். சிறுபானமமயி்ன�ாய 
1,10,000 எணணிக்மகயிலிருந்த பி�புக்கள் 
மிகப் மபரும் நிலவுமடமமயாளர்களாய, 
பி�புத்துை உரிமமகமள அனுபவித்து ைந்த்னர். 
விைசாயிகளிடமிருந்து அைர்கள் நிலமானிய 
ைரிகமள ைசூல் மசயத்னர். அைர்களின 
நிலஙகள் விைசாயிகளால் உழப்பட்ட்ன. 
விைசாயிகள் தஙகள் தானியஙகமள மாைாகத் 
திரிக்க ரைணடுமமன்றாலும் பி�புக்களுக்குச 
மசாந்தமா்ன ஆமலகளில்தான திரிக்க ரைணடும்.  
ம�புைழிப்பட்ட ப�ம்பம�ப் பி�புக்கள் ‘ைாரளந்திய 
பி�புக்கள்’ எ்ன அமழக்கப்பட்ட்னர். அைர்களுக்கு 

இஙகிலாந்து அ�சன முதலாம் சார்லஸின தமல 
துணடிக்கப்பட்டதிலிருந்தும் பதிம்னந்தாம் லூயி 
பாடம் எதுவும் கறறுக்மகாள்ளவில்மல. 1774இல் 
பதிம்னந்தாம் லூயிமயத் மதாடர்ந்து அைருமடய 
ரப�ன பதி்னா்றாம் லூயி அரியமை ஏறி்னார். அைர் 
முறறிலும் த்னது மம்னவி ரமரி அனடாயம்னட்டின 
மசல்ைாக்கிறகுக் கட்டுப்பட்டை�ாய இருந்தார். அை�து 
மம்னவி அைம�க் காட்டிலும் மதயவீக அ�சுரிமமக் 
ரகாட்பாட்டில் நம்பிக்மக மகாணடிருந்தார். மதயவீக 
அ�சுரிமமக் ரகாட்பாட்டினபடி அ�சன இப்பூமியில் 
கடவுளின பி�திநிதியாைார். ஆகரை அைர் த்னது 
அம்னத்துச மசயல்பாடுகளுக்கும் கடவுளுக்கு 
மட்டுரம பதில் மசால்லக் கடமமப்பட்டைர். 
ரைறு யாருக்கும் அைர் விளக்கம் த� ரைணடிய 
அைசியமில்மல. அ�சனும் அ�சியும் மக்களால் 
மைறுக்கப்பட்ட்னர்.
ம�ாருைாதாரக காரணஙகள்
 பி ம � ஞ் சு ப் 
பு�ட்சி மைடித்தரபாது 
பி�ானஸ் மபாருளாதா�ச 
சிக்கல்கள் மிக்க 
காலத்தினுள் பயைம் 
மசயதுமகாணடிருந்தது. 
ஏழாணடுப் ரபாரில் 
பி�ானஸ் பஙரகற்றதன 
வி ம ள ை ா க ப் 
பி�ானசின கருவூலம் 
க ா லி ய ா ்ன து . 
அப்ரபாரில் பி�ானஸ் ரதால்வியமடந்தது. 
அமமரிக்கச சுதந்தி�ப் ரபாரில் பி�ானஸ் 
பஙமகடுத்ததால் அதன மபாருளாதா�நிமல ரமலும் 
ரமாசமமடந்தது. மைர்ரச மாளிமகயில் அ�ச 
குடும்பத்தி்னரும் பி�புக்களும் ைாழ்ந்த ஆடம்ப�மா்ன 
ைாழ்க்மகக்கும் அதறகு ரநர்எதி�ாகச சாதா�ை 
மக்களின மகாடூ�மா்ன ஏழ்மமநிமலயிலா்ன 
ைாழ்க்மகக்கும் இமடரய மபரும் இமடமைளி 
நிலவியது. இத்னால் ஏழ்மமயில் உழன்ற சாதா�ை 
மக்கள் பதிம்னட்டாம் நூற்றாணடின பிம�ஞ்சுத் 
தத்துை ஞானிகளின புதிய சித்தாந்தஙகமள 
ஏறறுக்மகாணட்னர். அ�சரின நிதியமமசசர்களா்ன 
டர்காட், மநக்கர், கரலான பிம�ன ஆகிரயார் ஒருைர் 
பின  ஒருை�ாக அ�ச குடும்பத்தின மசலவுகள் 
கும்றக்கப்பட ரைணடும், ரமலும் முதலி�ணடு 
பிரிவி்ன�ா்ன பி�புக்கள் மறறும் மதகுருமார்களின 
மீதும் ைரிகள் விதிக்கப்பட ரைணடுமம்ன 
ஆரலாசம்னகமள ைழஙகி்னர். அைர்களின 
ஆரலாசம்னகள் நி�ாகரிக்கப்பட்டரதாடல்லாமல் 
அைர்கள் அம்னைரும் பதவிநீக்கம் மசயயப்பட்ட்னர். 
மநருக்கடிமயச சமாளிப்பதறகாக அ�சு மபருமளவில் 
கடன ைாஙகியதன விமளைாகப் மபரும் 

பதி்னா்றாம் லூயி
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1309. பு�ட்சிகளின காலம் 

மாணமடஸ்கியூ

மசால்லப்படுைது, ‘‘நான நீ மசான்னமத ஏறக 
மறுக்கிர்றன. ஆ்னால் அமதச மசால்ைதறகா்ன 
உன உரிமமமய என உயிம�க் மகாடுத்தும் 
காப்ரபன” எனபதாகும்.
 மறம்றாரு மகத்தா்ன எழுத்தாளர், 

ை ா ல் ர ட ரி ன 
ச ம க ா ல த் த ை ரு ம் 
ஆ்னால் அைம�க் 
காட்டிலும் ையதில் 
இ ம ள ய ை ரு ம ா ்ன 
ஜீன ரேக்ஸ் ரூரசா 
(1712 – 1778) ஆைார். 
அைருமடய அ�சியல் 
கருத்துக்கள் பலருமடய 
ம்னஙகமளப் புதிய 

உறுதியா்ன சிந்தம்னகளால் ஒளிரயறறி புதிய 
முடிவுகமள ரமறமகாள்ளச மசயதது. மகத்தா்ன 
பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சிக்கு மக்கமளத் தயார் மசயததில் 
இைரின சிந்தம்னகள் முக்கியப் பஙகாறறி்ன. 
தனனுமடய ‘சமூக ஒப்பந்தம்’ (Social Contract) 
எனும் நூலில் அைர் பதிவு மசயதுள்ள புகழ் ைாயந்த 
கூறறு ‘‘மனிதன சுதந்தி�மாகப் பி்றக்கி்றான. ஆ்னால் 
எஙகும் சஙகிலிகளால் பிமைக்கப்பட்டுள்ளான’’ 
எனபதாகும். மக்களின மபாது விருப்பத்தால் 
சட்டஙகள் ஆதரிக்கப்படும்ரபாதுதான அமை 
மக்கமளக் கட்டுப்படுத்தும் எ்ன அைர் ைாதிட்டார்.
 ‘பா�சீக மடல்கள்’, ‘சட்டத்தின சா�ம்’ (Spirit of 
Law) எனனும் நூல்கமள 
எழுதிய மாணமடஸ்கியூ 
( 1 6 8 9 - 1 7 5 5 ) , 
சுதந்தி�த்திறகு ஆத�ைாக 
ைாதாடி்னார். அைர் 
‘அதிகா�ப் பிரிவிம்ன’ 
எனும் ரகாட்பாட்மட 
மு ன ம ை த் த ா ர் : 
எந்த ஓர் அ�சில் 
அதனுமடய மூனறு 
உறுப்புகளா்ன சட்டம் 
இயறறுதல், சட்டத்மதச மசயல்படுத்துதல், 
நீதித்தும்ற ஆகியைறறின அதிகா�ஙகள் சரியாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளரதா அவ்ை�சின ஆட்சியில்தான 
தனிமனிதச சுதந்தி�ம் சி்றப்பாகப் பாதுகாக்கப்படும் 
எ்ன அைர் எடுத்தும�த்தார். இந்த மூனறு 
உறுப்புகளில் ஏதாைது ஒனறு அதிக அதிகா�த்மதத் 
த்னதாக்கிக் மகாள்ள முயல்மகயில் தமடகமள 
ஏறபடுத்தி சமநிமலப்படுத்தும் என்றார்.
 பாரீசில் இரத காலப்பகுதியில் 
கமலக்களஞ்சியம் ஒனறு மைளியிடப்பட்டது. 
இக்கமலக்களஞ்சியம் தீத�ா, ஜீன-டி ஆலம்மபர்ட் 
ஆகிய சிந்தம்னயாளர்களால் ைடிக்கப்பட்ட 

ரைட்மடயாடும் உரிமம ைழஙகப்பட்டிருந்தது. 
இைர்கள் உருைாகிக் மகாணடிருந்த நடுத்த� 
ைர்க்கத்தி்னருக்கும் தஙகள் பணிக்காகப் பி�புத்துை 
அந்தஸ்தால் உருைாகியிருந்த  புதிய பி�புத்துை 
ைர்க்கத்தி்னருக்கும் எதி�ாக இருந்த்னர். இத்தமகய 
பி�புக்கள் அஙகிப் பி�புக்கள் எ்ன அமழக்கப்பட்ட்னர்.
 நடுத்த� ைர்க்கத்மதச ரசர்ந்ரதாரும் 
விைசாயிகளும் மூன்றாம் பிரிமைச (Third 
Estate) ரசர்ந்ரதா�ாைர். இைர்களில் ஒரு சிலர் 
முதலாளித்துை ைர்க்கத்மதச ரசர்ந்ரதார் 
(பூர்ஷைாக்கள்) உரிமமகமளப் மபற்றைர்களாய 
இருந்தரபாதிலும் மூன்றாம் பிரிமைச 
ரசர்ந்தைர்களில் மபரும்பாரலார் விைசாயிகளாைர். 
விைசாயிகள் அ�சுக்கு மடயரல (நிலைரி), 
காமபல்ரல (உப்பு ைரி) ரபான்ற ைரிகமளச 
மசலுத்தி்னர். ரமலும் சாமலகள் அமமத்தல் 
ரபான்ற மபாதுப் பணிகளுக்கு ‘கார்வி’ எ்னப்படும் 
இலைச உமழப்மபயும் ைழஙகி்னர். இவ்ைாறு 
அ�சர், பி�புக்கள், மதகுருமார்கள்  ஆகிரயா�ால் 
மபருஞ்சுமமகமளச சுமக்க ரநர்ந்த  விைசாயிகள் 
பட்டினியால் இ்றக்கரநரிடும் என்ற நிமலயில் 
வி�க்தியுறறிருந்த்னர்.
பிமரஞ்சுத தததுவஞானிகளி்டமிருநது ம�ற்ற 
உதநவகம்
 பி�ானசில் பதிம்னட்டாம் நூற்றாணடில் 
குறிப்பிடத்தகுந்த சிந்தம்னயாளர்களும் 
எழுத்தாளர்களும் ைாழ்ந்துைந்த்னர். இக்காலப் 
பகுதிமயச ரசர்ந்த மபரும்புகழ்மபற்ற பகுத்தறிவு 
மறறும் அறிவியல் பறறி எழுதிய எழுத்தாளர் ைால்ரடர் 
(1694–1778) ஆைார். அைர் சிம்ற பிடிக்கப்பட்டு 
நாடு கடத்தப்பட்டரபாது மேனிைாவிறகு அருரக 
ஃமபர்னி என்ற இடத்தில் ைசித்தார். ைால்ரடர், 
மாணமடஸ்கியூ (1689–1755), ரூரசா ஆகிரயார் 
அனறு பி�ானசில் நிலவிய நிமலமமகமள 
விமர்சித்த்னர். ைால்ரடர் எழுத்தாற்றல் 
மகாணடைரும் மசயல்பாட்டாளருமாைார். த்னது 
எழுத்துக்களில் திருசசமபமயக் கடுமமயாக 
விமர்சித்தார். கானடீட் 
(Candide) ைால்ரடரின 
மிகவும் புகழ் மபற்ற 
நூலாகும். அைருமடய 
புகழ் மபற்ற ரமறரகாள் 
‘‘முட்டாள்த்னமா்னைறம்ற 
உனம்ன நம்பச மசயய 
மு டி ந் த ை ர் க ள ா ல் 
உ ன ம ்ன 
அக்கி�மஙகமளச மசயய 
மைக்கவும் முடியும்”. 
ஒருமும்ற அைர் ஆசசரியமாகச மசான்னதாகச 

ைால்ரடர்

ரூரசா
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ரதசியச சட்டமன்றத்திறகு விம�ந்து மசயல்படும் 
மதரியத்மதக் மகாடுத்த்ன.

பாஸ்டில் சிம்றயின வீழ்சசி

நதசியச் சட்்டென்்றம்
 மிதைாதத் தா�ாளைாதிகமளக் 
மகாணடிருந்த ரதசியச சட்டமன்றம் இஙகிலாந்து, 
அமமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் உள்ளமதப் ரபால 
ஓர் அ�சியலமமப்மப உருைாக்க விரும்பியது. 
இைர்களின தமலைர் மி�பு எனபை�ாைார். 
இந்தச சட்டமன்றம் நடுத்த� ைர்க்கத்தி்ன�ால் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. விைசாயிகளுக்கும் 
சாமானியர்களுக்கும் இதில் பி�திநிதித்துைம் 
அளிக்கப்படவில்மல. ரதசியச சட்டமன்றமா்னது 
பணமை அடிமமமும்ற, நிலப்பி�புத்துைத் 
தனியுரிமமகள், ைரிக்கட்டுைதிலிருந்து 
பி�புக்களுக்கும் மதகுருமார்களுக்கும் 
அளிக்கப்பட்டிருந்த விலக்கு, அைர்களுக்கு 
ைழஙகப்பட்டிருந்த பட்டஙகள், நிலப்பி�புத்துை 
நீதிமன்றஙகள் ஆகிய்னைறம்ற ஒழித்துக் 
கட்டியது. இதம்னத் மதாடர்ந்து ‘‘மனிதன 
மறறும்  குடிமகனின உரிமமகள் பி�கட்னம்’’ 
இயற்றப்பட்டது.
 இப்பி�கட்னத்தின உள்ளடக்கம் 
அமமரிக்கச சுதந்தி�ப் பி�கட்னத்திலிருந்து 
மப்றப்பட்டதாகும். ஆ்னால் அமமரிக்கப் பி�கட்னம் 
சுருக்கமாக இருந்தது. பிம�ஞ்சுப் பி�கட்னம் 
விரிைா்னதாக அமமந்தது. மனிதனின உரிமமகள் 
எனபது சமத்துைம், சுதந்தி�ம், மகிழ்சசி ஆகிய 
உரிமமகமள உள்ளடக்கியதாகவும் அைறம்ற 
உறுதிப்படுத்துைதாகவும் அமமந்த்ன. ரதசியச 
சட்டமன்றம் ரைறுசில சீர்திருத்தஙகமளயும் 
அறிமுகம் மசயதது. திருசசமபயின மபருமளவிலா்ன 
மசாத்துக்கமளப் பறிமுதல் மசயதது. நிர்ைாக 
அமமப்பு நனகு மசயல்பட நாடு 80 பிரிவுகமளக் 
மகாணடதாகப் பிரிக்கப்பட்டது. பமழய 
நிலப்பி�புத்துை  நீதிமன்றஙகள் ஒழிக்கப்பட்டுப் 
புதிய சி்றப்பா்ன நீதிமன்றஙகள் உருைாக்கப்பட்ட்ன.

கட்டும�களால் நி�ம்பியிருந்தது. 
இத்தத்துைைாதிகளும் சிந்தம்னயாளர்களும் 
மதச சகிப்பினமமமயச சாடி்னர்.  ஒரு சிலர� 
அனுபவிக்கும் அ�சியல் சமூகச சலுமககமள 
எதிர்த்த்னர். மபரும்பாலா்ன சாதா�ை மக்கமளச 
சிந்திக்கமைப்பதிலும் மசயல்படத் தூணடுைதிலும் 
மைறறி மபற்ற்னர்.

அமெரிகக விடுதலலப் ந�ார்
 1776இல் மைடித்த, அமமரிக்கப் பு�ட்சி  
அமமரிக்கக் குடிய�சு நிறுைப்பட்டதில் முடிந்தது. இது 
பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சிக்கு ஓர் உந்துசக்தியாகவும், மாதிரி 
ைடிைமாகவும் திகழ்ந்தது. இஙகிலாந்திறகு எதி�ாக, 
அமமரிக்க மக்களுக்கு ஆத�ைாக இவ்விடுதமலப் 
ரபாரில் பி�ானஸ் பஙரகற்றது. இப்பஙரகறபு 
பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியின மீது இரு ைமககளில் 
ரந�டியா்ன தாக்கஙகமள ஏறபடுத்தி்ன: முதலில் 
பிம�ஞ்சுக் கருவூலத்திறகுப் மபரும் மசலவீ்னத்மத 
ஏறபடுத்தியது. இ�ணடாைது அமமரிக்க விடுதமலப் 
ரபாரில் பஙரகற்ற லஃபாயட் ரபான்ற பிம�ஞ்சு 
வீ�ர்கள் மக்களாட்சிக் ரகாட்பாடுகரளாடு நாடு 
திரும்பி பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியில் முக்கியப் பஙகு 
ைகித்த்னர்.

பிமரஞ்சுப் புரட்சியின் ந�ாககு
�ாஸடில் சில்றயின் வீழ்ச்சி
 அ�ச�ால் மைளிரயற்றப்பட்ட 
சாமானியர்களின பி�திநிதிகள் மடனனிஸ் 
மமதா்னத்தில் ஒனறு கூடி தஙகள் 
பி�சசம்னகளுக்குத் தீர்வு கிமடக்கும்ைம� 
கமலந்து மசல்ைதில்மல எ்ன உறுதிரயற்றமதத் 
மதாடர்ந்து மநருக்கடி முறறியது. அ�சர் இைர்கமளக் 
கமலக்கப் பமடகமளப் பயனபடுத்த முயன்றார். 
அைருமடய வீ�ர்கரள அை�து ஆமைகளுக்குப் 
பணிய மறுத்த்னர். இதம்னத் மதாடர்ந்து த்னது 
நாட்டு மக்கமளச சுட்டுத்தள்ளுைதறகாக அ�சர் 
லூயி அயல்நாட்டுப் பமடகமளத் தருவிப்பதறகா்ன 
சதி ஆரலாசம்னகளில் ஈடுபட்டார். இத்னால் 
ஆத்தி�மமடந்த மக்கள் 1789 ேூமல 14இல் 
பாரிஸ் நகரில் கிளர்சசியில் இ்றஙகி்னர். 
அைர்கள் பாஸ்டில் சிம்றமயத் தகர்த்து அஙரக 
சிம்றமைக்கப்பட்டிருந்தைர்கமள விடுதமல 
மசயத்னர். பாஸ்டில் சிம்றயின வீழ்சசி பு�ட்சியில் 
முக்கியத் திருப்புமும்னயாகும். இதன நிம்னைாக 
ேூமல14ஆம் நாள் இனறுைம� பி�ானசில் ரதசிய 
தி்னமாகக் மகாணடாடப்படுகி்றது. இதம்னத் 
மதாடர்ந்து நாடு முழுைதும் நமடமபற்ற எழுசசிகள் 
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அ�சர் உள்ளிட்ட அ�ச குடும்பத்தி்னர் அம்னைம�யும் 
சூழ்ந்துமகாணடு அைர்கமளத் தஙகரளாடு பாரிஸ் 
நக�த்திறகு ை�க் கட்டாயப்படுத்தி்னர்.
மவர்நனஸுககுத தப்பிநயாடுதல்
 அ�சரின நிமல மமனரமலும் 
ஆட்டஙகணடது. ரதசியச சட்டமன்றம் இயறறிய 
சட்டஙகமள அை�ால் தாஙகிக்மகாள்ள முடியவில்மல. 
பாரீமை விட்டுத் தப்பிரயாட முடிவு மசயதார். ஒரு 
ரைமலக்கா�ம�ப் ரபால் ரைடமணிந்து த்னது 
குடும்ப உறுப்பி்னர்களுடன மைர்ர்ன எனனும் 
எல்மலரயா� நகருக்குத் தப்பிச மசன்றார். 
இருந்தரபாதிலும் ஓர் அஞ்சல்தும்றப் பணியாள�ால் 
அமடயாளம் காைப்பட்டு ரதசியப் பாதுகாப்புப்பமட 
வீ�ர்களால் மகது மசயயப்பட்டு பாரீஸ் நகருக்கு 
அமழத்துை�ப்பட்டார். அதுமுதல் அைர் பாரிஸ் நகரில் 
ஒரு சிம்றக் மகதியாகரை இருந்தார். 
மெநராண்டியரும் நெகநகாபியரும்
 தா�ாளைாதத்தனமம மகாணட மிதைாதிகள் 
கும்றந்தபட்ச அதிகா�ஙகமளக் மகாணட 
ைம�யறுக்கப்பட்ட முடியாட்சிமய அமமக்க 
விரும்பி்னர். இைர்கள் தஙகமள மேர�ாணடியர் 
கட்சியி்னர் என்றமழத்துக் மகாணட்னர். 
தீவி�ைாதத்தனமம மகாணட குடிய�சுைாதிகள் 
ரேக்ரகாபிய�ாைர். இைர்கமளத் தவி�ப் 
பு�ட்சியினரபாது பி�ானசிலிருந்து தப்பிச மசனறு 
மைளிநாடுகளில் குறிப்பாக இஙகிலாந்தில் குடிரயறிய 
பி�ானஸ் நாட்டுப் பி�புக்கள் பு�ட்சிக்கு எதி�ாகத் 
மதாடர்ந்து சதி மசயதுமகாணடிருந்த்னர். இைர்கள் 
குடிரயறிகள் (Emigres) எ்ன அமழக்கப்பட்ட்னர். 
பி�ானஸ் நாட்டுப் மபரும்பானமம மக்களின 
ரபம�ழுசசியால் திகிலமடந்த ஐர�ாப்பாவின 
அம்னத்து அ�சர்களும் ரப��சர்களும் பு�ட்சிக� 
பி�ானசுக்கு எதி�ாக அணி தி�ணட்னர். 
1791 ஆம் ஆண்டின் அரசியலலெப்பு
 1791ஆம் ஆணடு மசப்டம்பர் மாதம் ரதசியச 
சட்டமன்றம் த்னது முதல் அ�சியலமமப்மப 
உருைாக்கியது. அ�சியலமமப்புக்கு உட்பட்ட 
முடியாட்சி மும்றமய அது முனமைத்தது. 
750 உறுப்பி்னர்கமளயும் ஒர� அமைமயயும் 
மகாணட சட்டமன்றம் பரிந்தும�க்கப்பட்டது. 
குறிப்பிட்ட அளவு மசாத்துமடயைர்களுக்ரக 
ைாக்குரிமம ைழஙகப்பட்டது. அ�சர� நிர்ைாகத்தின 
தமலை�ாகத் மதாடர்ைார் எனறும் ஆ்னால் 
அைருமடய அதிகா�ஙகள் மபருமளவில் 
கும்றக்கப்பட்டிருக்கும் எனறும் கூ்றப்பட்டிருந்தது. 
ஆ்னால் பாஸ்டில் சிம்றமய உமடத்த மபாதுமக்கள் 
இவ்ரைறுபாடுகளில் திருப்தியற்றைர்களாயி்னர். 
தஙகளின பு�ட்சிக� சக்திக்கு அைர்கள் 

மனிதன மறறும் 
கு டி ம க னி ன 
உரிமமகள் பி�கட்னம்: 
இப்பி�கட்னம் லஃபாயட், 
தாமஸ் மேபர்சன, 
மி�பு ஆகிரயார்களால் 
எழுதப்பட்டது. மனிதர்கள் 
ம னி த ர் க ள ா ய 
இ ரு ப் ப தி ்ன ா ர ல ர ய 
இயல்பாகரை சில உரிமமகமளப் 
மபறறுள்ளார்கள் எனபமத உறுதிப்படுத்தும் 
இயறமக விதிமய இது அடிப்பமடயாகக் 
மகாணடது. அவ்வுரிமமகள் உலகம் 
தழுவியமை அம்னத்து இடஙகளிலும் 
அம்னத்துக் காலஙகளிலும் மசல்லத்தக்கமை. 
அறிமைாளிக் காலத்துத் தத்துைஞானிகளால் 
ஈர்க்கப்பட்டு எழுதப்பட்ட இப்பி�கட்னம் 
பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியினுமடய லட்சியஙகளின 
சா�த்மத விளக்குைதாய அமமந்தது. 
உலகளாவிய அளவில் சுதந்தி�மும் 
ே்னநாயகமும் தமழத்ரதாஙகுைதில் மபரும் 
தாக்கத்மத இப்பி�கட்னம் ஏறபடுத்தியது.

மி�பு

மவர்மசய்ல்ஸ ந�ாககி அணிவகுப்பு

மைர்மசயல்ஸ் ரநாக்கி அணிைகுப்பு

 எப்படியிருந்தரபாதிலும், பாரிஸ் நகரில் 
மநருக்கடிகள் முறறி்ன. ம�ாட்டியின விமல ைாஙக 
முடியாத அளவுக்கு அதிகரித்ததால் கலகஙகள் 
மைடித்த்ன. பாரிஸ் நக�ப் மபணகள் அ�சனிடமிருந்து 
ம�ாட்டிமயப் மபறுைதறகாக மைர்மசயல்ஸ் 
அ�ணமம்னமய ரநாக்கிப் ரப�ணியாயப் 
பு்றப்பட்டுச மசன்ற்னர். கூட்டம் ஆக்ர�ா்ஷமா்ன  
ம்னநிமலமயக் மகாணடிருந்தது. தஙகளுக்கு 
ம�ாட்டி ைழஙக ரைணடுமம்னக் கூட்டத்தி்னர் 
ரகாரிக்மகக் கு�ல் எழுப்பி்னர். உட்னடியாக 
ம�ாட்டிகள் விநிரயாகம் மசயயப்பட ரைணடுமம்ன 
அ�சர் ஆமை பி்றப்பித்தரபாதிலும் கூட்டத்தி்னர் 
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ைலிமம மிக்க பமடமய 
உருைாக்கியது. இது 
குறிப்பாக ஆஸ்திரியாவிறகும் 
பி�ஷயாவிறகும் எதி�ாக 
ர ம ற ம க ா ள் ள ப் ப ட் ட 
ந ட ை டி க் ம க ய ா கு ம் . 
பின்னர் பிம�ஞ்சுக் குடிய�சு 
இஙகிலாந்ரதாடும் ரமாத 
ரநர்ந்தது. இைறறின 
கா�ைமாகப் புதிய 
அ�சால் உள்நாட்டுச 
சமூகப் பி�சசம்னகளில் 
ரபாதிய கை்னம் மசலுத்த 
முடியவில்மல. 
 பு�ட்சிக்கு முந்மதய 
ஆ ட் சி மு ம ்ற யி லி ரு ந் து 
முறறிலும் விலகும் 
ரநாக்கத்தில் ரதசியப் ரப�மையா்னது பி�ானஸ் 
நாட்டுக்காகப் புதிய குடிய�சின நாள்காட்டிமய 
அறிமுகம் மசயதது. பமழய நாள்காட்டியில் 
இடம் மபறறிருந்த மதம் சார்ந்த மபயர்களும் 
குறிப்புகளும் நீக்கப்பட்ட்ன. ஒரு ைா�ம் எனபது 
பத்து நாட்கமளக் மகாணடதாக மாற்றப்பட்டது. 
மதசசார்பற்ற இந்நாட்காட்டியில் பனனி�ணடு 
மாதஙகளுக்கும் இயறமகச சக்திகளின மபயர்கள் 
சூட்டப்பட்ட்ன. நாட்களுக்குச சூட்டப்பட்டிருந்தப் 
புனிதர்களின மபயர்களும் கிறித்துை விழாக்களின 
மபயர்களும் நீக்கப்பட்டு ஒவ்மைாரு நாளுக்கும் 
விமத, ம�ம், மலர், கனி, விலஙகுகள், கருவிகள் 
ஆகியைறறின மபயர்கள் சூட்டப்பட்ட்ன. (குடிய�சின 
புதிய நாள்காட்டி மநப்ரபாலிய்னால் 1806 ே்னைரி 
முதல் நாள் மகவிடப்பட்டது.) நமடமும்றயிலிருந்த 
அளமை மும்றகள் மாற்றப்பட்டு கிரலாகி�ாம், மீட்டர் 
ஆகியைறம்ற அடிப்பமடயாகக் மகாணட மமட்ரிக் 
மும்ற அறிமுகம் மசயயப்பட்டது. 
 1793ஆம் ஆணடு மசப்டம்பர் மாதம் ரப�மை 
‘சந்ரதகத்துக்குரியைர் சட்டம்’ எனனும் சட்டத்மத 
நிம்றரைறறியது. அதனபடி பு�ட்சிக்கு எதி�ா்னைர்கள் 
எ்னச சந்ரதகிக்கப்படுபைர்கமளக் மகது 
மசயயும் அதிகா�மும் குழுவிறகு ைழஙகப்பட்டது. 
ஒரு மாதத்திறகுப் பின்னர் ரப�மையின 
மேர�ாணடின கட்சிமயச 
ரசர்ந்த இருபத்தி�ணடு 
உறுப்பி்னர்கள் பு�ட்சிக� 
நீ தி ம ன ்ற த் த ா ல் 
விசாரிக்கப்பட்டு ம�ை 
தணடம்ன விதிக்கப்பட்ட்னர். 
இவ்ைாறு பயஙக�ைாத  ஆட்சி 
துைஙகியது.

ரைம்றாரு ைடிகாமலக் கணடுமகாணட்னர். 
அதுரை பாரிஸ் கம்யூன ஆகும். பாரிஸ் கம்யூன 
மக்கரளாடு ரந�டித் மதாடர்பு மகாணடிருந்தது. 
இக்கம்யூன மிதைாதப் ரபாக்குமடய மத்தியத்த� 
உறுப்பி்னர்கமளக் மகாணட ரதசியச 
சட்டமன்றத்திறகுப் ரபாட்டியாக மாறியது.
குடிநயறியவர்களும் புரட்சிகரப்ந�ாரும்
 1792 ஆகஸ்டு 
மாதத்தில் அ�சருமடய 
அ � ண ம ம ்ன ம ய த் 
தாக்கவும் ஆமை 
பி்றப்பித்தது. அ�சன 
தனனுமடய சுவிட்சர்லாந்து 
நாட்டுக் காைலர்கமள 
மக்கமள ரநாக்கிச சுடுமாறு 
ஆமை பி்றப்பித்தாலும் 
அைர் முடிவில் பதவிநீக்கம் 
மசயயப்பட்டு சிம்றயிலமடக்கப்பட்டார். 
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு காைலர்கள் நடத்திய 
துப்பாக்கிச சூட்டில் பலர் மகால்லப்பட்டதால் ஆத்தி�ம் 
மகாணட மபாதுமக்கள் அ�ச ஆத�ைாளர்கமள 
மா�ட் எனபைரின தமலமமயில் ரைட்மடயாடி்னர். 
மசப்டம்பர் மாதம் 2ஆம் நாள் மதாடஙகி மூனறு 
நாட்களில் மாறறுக் கருத்துமடய எதிரிகள் என்ற 
சந்ரதகத்தின ரபரில் 1,500 நபர்கள் மகது 
மசயயப்பட்டுச சிம்றயில் அமடக்கப்பட்ட்னர். 
விசா�மைக்குப் பின்னர் அைர்கள் அம்னைரும் 
மகால்லப்பட்ட்னர். பி�ானஸ் நாட்டு ை�லாறறில் இது 
‘மசப்டம்பர் படுமகாமல’ எ்ன அமழக்கப்படுகி்றது. 
அரத மாதத்தில் ைால்மி ரபார்க்களத்தில் ஆஸ்திரிய 
மறறும் பி�ஷயப் பமடகமளப் பிம�ஞ்சுப் பமடகள் 
மைறறி மகாணட்ன. இவ்மைறறி பு�ட்சிமயக் 
காப்பாறறியது. 1792 மசப்டம்பர் 21ஆம் நாள் ரதசியப் 
ரப�மை கூடியது.
நதசியப் ந�ரலவயும் (National Convention) 
�யஙகரவாத ஆட்சியும் ( ெூன் 1793 – ெூலல1794)
 புதிய அ�சியல் அமமப்பினபடி ரதர்தல்கள் 
நமடமபறறு அத்னடிப்பமடயில் உருைாக்கப்பட்ட 
ரதசியப் ரப�மை கூடியது. கூடியவுடன அது 
ரமறமகாணட முதல் பணி பி�ானமசக் குடிய�சு  
நாடாக அறிவித்ததாகும். பதி்னா்றாம் லூயி 
விசாரிக்கப்பட்டு ம�ைதணடம்னக்குள்ளா்னார். 
அைர் கில்லட்டின எனும் மகாமலக் கருவியில் 
மகால்லப்பட்டார். அரத கில்லட்டினுமடய படிகளில் 
ஏறி நினறுமகாணடு பு�ட்சியின மாமபரும் 
தமலை�ா்ன டாணடன கூடியிருந்த மக்களிமடரய 
உம�யாறறி்னார். ஏம்னய ஐர�ாப்பிய அ�சர்களுக்கு 
ரந�டிச சைால் விடுத்தார். புதிய பிம�ஞ்சுக் குடிய�சு 
கட்டாய இ�ாணுைச ரசமைச சட்டத்தின மூலம் 

மா�ட்

டாணடன

ர�ாபஸ்பியர்
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1349. பு�ட்சிகளின காலம் 

ம�ப்ந�ாலியன்

எதி�ாகத் திரும்பியது. மறுநாள் ர�ாபஸ்பியர் 
கில்லட்டினுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
 ர�ாபஸ்பியரின வீழ்சசியுடன பயஙக�ைாத 
ஆட்சியும் முடிவுக்கு ைந்தது. ரதசியப் ரப�மையின 
சர்ைாதிகாரியாகத் திகழ்ந்த ர�ாபஸ்பியர் 
ரநர்மமயா்னை�ாக, நாட்டுப்பறறுமடயை�ாக, 
நாையமா்னை�ாக இருந்தரபாதிலும் தனனுடன 
பணியாறறிய பலம� கில்லட்டினுக்கு 
அனுப்பியதால் அைப்மபயம�ப் மபற்றார். 1795 
அக்ரடாபரில் ரதசியப் ரப�மை கமலக்கப்பட்டு 
ஐந்து உறுப்பி்னர்கமளக் மகாணட இயக்குநர் குழு 
ஆட்சிப் மபாறுப்ரபற்றது.
 இயக்குநர் குழுவின ஆட்சியும் அறப 
ஆயுள் மகாணடதாகரை 
இருந்தது. இவ்வியக்குநர் குழு 
அகற்றப்பட்டு மநப்ரபாலியம்ன 
முதல் கானசலாகக் 
மகாணட கானசரலட் ஆட்சி 
மபாறுப்ரபற்றது. பின்னர் 
அதுவும் ஒழிக்கப்பட்டு 
மநப்ரபாலியன பி�ானஸ் 
நாட்டின ரப��ச்னாகத் 
த்னக்குத்தார்ன முடிசூட்டிக் மகாணடார். இவ்ைாறு 
லட்சியைாதிகளின க்னவுகமளயும் ஏமழகளின 
நம்பிக்மகமயயும் சிமதக்கும் ைமகயில் பு�ட்சி 
ரதால்வியமடந்தது. இருந்தரபாதிலும் குடிய�சுக் 
மகாள்மகயும், சுதந்தி�ம், சமத்துைம், சரகாத�த்துைம் 
எனும் ரகாட்பாடுகளும் எதிர்காலச சந்ததியி்னர் மீது 
மதாடர்ந்து மசல்ைாக்கு மசலுத்தியது.
பிமரஞ்சுப் புரட்சியின் தாககம்
 பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி பல நீடித்த விமளவுகமள 
ஏறபடுத்தியது. அது பி�ானசில் ை�ம்பற்ற 
முடியாட்சி முடிைமடந்ததன அமடயாளமாயிறறு. 
அம்னத்து நிலப்பி�புத்துைத் தனியுரிமமகளும், 
மதகுருமார்களின அதிகா�ஙகளும் ஒழிக்கப்பட்ட்ன. 
பல்ரைறு பிரிவுகமளச ரசர்ந்த மக்கமள 
ஒருஙகிமைத்த இப்பு�ட்சி அ�சின ைலிமம 
மபருகுைதறகு ைழியமமத்துக் மகாடுத்தது. ரதசியம் 
என்ற சிந்தம்ன ைளர்ைதறகும், ஓர் உறுதியா்ன 
நடுத்த� ைர்க்கம் உதயமாைதறகும் இப்பு�ட்சி 
ைழிரகாலியது.
 இப்பு�ட்சி மக்களின இம்றயாணமமமய 
உயர்த்திப் பிடித்தது. ஐர�ாப்பாவில் தா�ாளைாத 
அ�சியலமமப்மபக் மகாணட அ�சுகள் 
உருைாைதறகு இப்பு�ட்சி அடித்தளமிட்டது. சுதந்தி�ம், 
சமத்துைம், சரகாத�த்துைம் எனும் ரகாட்பாடு உலகம் 
முழுைதும் சுதந்தி�த்மத ரநசிப்ரபாரின தா�க 
மந்தி�மா்னது. இப்பு�ட்சி ஐர�ாப்பாவிலும் ஏம்னய 
இடஙகளிலும் பின்னாமளய தா�ாளைாத ே்னநாயக 
அ�சியல் இயக்கஙகளுக்கு உத்ரைகம் அளித்தது.

 டாணடன, மஹர்பர்ட், ர�ாபஸ்பியர் 
ஆகிரயார் ரதசியப் ரப�மையின முக்கியத் 
தமலைர்களாய உருைாயி்னர். இருந்தரபாதிலும் 
அைர்கள் பல விசயஙகளில் மு�ணபட்டிருந்த்னர். 
மபாதுப் பாதுகாப்புக் குழுமைத் த்னது 
கட்டுப்பாட்டில் மைத்திருந்த ர�ாபஸ்பியர் த்னது 
எதிரிகமளத் தீர்த்துக் கட்டி்னார். மைணடி 
பகுதியில் கட்டாய இ�ாணுைச ரசமைக்மகதி�ாக 
விைசாயிகள் மபரும் கிளர்சசியில் ஈடுபட்ட்னர். 
மைணடி கிளர்சசி மிகக் மகாடூ�மா்ன மும்றயில் 
அடக்கப்பட்டது. கிறித்தைத்திறகு எதி�ாக 
ைலுைா்ன இயக்கமமானறு நமடமபற்றது. 
இவ்வியக்கத்மத நடத்தியைர்கள் பகுத்தறிமைப் 
பினபறறும்படி கூறி்னர். பாரிஸ் நகரில் ரநாட்ரிடான 
திருக்ரகாவிலில் சுதந்தி�த்திறகும் பகுத்தறிவிறகும் 
மபரும்விழா எடுக்கப்பட்டது.  ஆ்னால், ர�ாபஸ்பியர் 
மத விசயஙகளில் பமழமமைாதியாைார். 
அைர�ா  டாணடர்னா இவ்வியக்கத்மத 
அஙகீகரிக்கவில்மல. இவ்விழாமை நடத்திய 
மஹர்பர்ட்டும் அைரின ஆத�ைாளர்களும் 
கில்லட்டினுக்கு இம�யாக்கப்பட்ட்னர். இத்னால் 
ரேக்ரகாபியன கட்சியில் முதல் பிளவு ஏறபட்டது.
 மபரும் எணணிக்மகயிலா்ன மக்கமள 
கில்லட்டின மகாமலக் கருவியால் ர�ாபஸ்பியர் 
மகால்ைமதத் டாணடனும் ரைறு சிலரும் 
எதிர்த்த்னர். அத்னால் அைர்களும் மகால்லப்பட்ட்னர். 
தறரபாது மக்களிடமிருந்து முறறிலுமாக அந்நியமாகி 
நின்ற ர�ாபஸ்பியர் எதிரிகளால் சூழப்பட்டார். 
ர�ாபஸ்பியரும் அைரின சிறு குழுவி்னரும் 
பயஙக�ைாதத்மத ரமலும் தீவி�ப்படுத்த 
விரும்பி்னர். சந்ரதகத்திறகுரியைர் சட்டம், தை்றா்ன 
மசயதிகமளப் ப�ப்புைதன மூலம் மக்கமளப் 
பிரிப்பதும், தூணடிவிடுைதும் தணடம்னக்குரிய 
குற்றமம்ன அறிவித்தது. இசசட்டத்தின அடிப்பமடயில் 
ஏ�ாளமா்ன மக்கள் மகது மசயயப்பட்டு 
விசாரிக்கப்பட்டு ம�ைதணடம்ன ைழஙகப்பட்ட்னர். 
பயஙக� ஆட்சி நாறபத்தாறு நாட்கள் நீடித்தது. 
1794 ேூமல 27இல் ரதசியப் ரப�மை திடீம�்ன 
ர�ாபஸ்பியருக்கும் அைரின ஆத�ைாளர்களுக்கும் 

கில்லட்டின
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135 9. பு�ட்சிகளின காலம் 

மீள்�ார்லவ

I அமெரிகக விடுதலலப் ந�ார்
�	அமமரிக்கா கணடறியப்பட்டமதத் மதாடர்ந்து அஙகு ஐர�ாப்பியக் குடிரயற்றஙகள் உருைாக்கப்பட்டதும், 

ஏம்னய ஐர�ாப்பிய சக்திகமள மைறறி மகாணட இஙகிலாந்து 13 குடிரயற்றஙகமளயும் த்னது 
ரந�டிக் கட்டுப்பாட்டின கீழ் மகாணடுைந்ததும் விைரிக்கப்பட்டுள்ள்ன

�	தாஙகவியலா ைரிசசுமமயும், குடிரயற்ற நாடுகளின சுயாட்சிமய, சுதந்தி�த்மத இழக்கச மசயத 
இஙகிலாந்தின காலனியச சு�ணடல் மகாள்மககளும் விைாதிக்கப்பட்டுள்ள்ன

�	குடிரயற்ற நாடுகளின ”பி�திநிதித்துைம் இல்லாமல் ைரிவிதிப்பும் இல்மல” என்ற பி�கட்னமா்னது குடிரயற்ற 
நாடுகளுக்கு எதி�ாகப் ரபார் அறிவிப்புச மசயய இஙகிலாந்மதத் தூணடியமம விளக்கப்பட்டுள்ளது

�	குடிரயற்ற நாடுகளின எதி�ப்மபயும் மீறித் ரதயிமல இ்றக்குமதி மசயயப்பட்டது பாஸ்டனில் 
கிளர்சசிமயத் தூணடியதும், அது அமமரிக்கச சுதந்தி�ப் ரபார் மைடிப்பதறகு இட்டுச மசன்றமதனபதும் 
விைரிக்கப்பட்டுள்ள்ன

�	குடிரயற்ற நாடுகளுக்கும் இஙகிலாந்து நாட்டுப் பமடகளுக்குமிமடரய நமடமபற்ற 
முக்கியத்துைம் ைாயந்த  மலக்ஸிஙடன, பஙகர் குனறு, யார்க்டவுன ரபார்கள் ரகாடிட்டுக் 
காணபிக்கப்பட்டுள்ள்ன

�	1774ஆம் ஆணடில் கூடிய கணடஙகள் மாநாட்டில் அமமரிக்கர்களின உரிமமப் பி�கட்னம் ஏறறுக் 
மகாள்ளப்பட்டதும் இ�ணடாைது கணடஙகள் மாநாட்டில் இ�ாணுைத்தின தமலமம மபாறுப்பு 
ோர்ஜ் ைாஷிஙடனுக்கு ைழஙகப்பட்டதும் விரிைாகக் கூ்றப்பட்டுள்ள்ன

�	இஙகிலாந்து இ�ாணுைத்திறகுத் தமலமமரயற்ற கா�னைாலிஸ் பி�பு ச�ைமடந்ததும், 1783இல் 
பாரிஸ் உடனபடிக்மக மகமயழுத்திடப்பட்டதும் அவ்வுடனபடிக்மக அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின 
சுதந்தி�த்மத அஙகீகரித்ததும் விரிைாக விளக்கப்பட்டுள்ள்ன

II பிமரஞ்சுப் புரட்சி
�	பதி்னா்றாம் லூயியால் ஸ்ரடட்ஸ் மே்ன�ல் (நாடாளுமன்றம்) கூட்டப்பட்டமதத் மதாடர்ந்து பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி 

மைடித்தது குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
�	பி�புக்களும் மதகுருமார்களும் ைாழ்ந்த, தனியுரிமமகரளாடு கூடிய ஆடம்ப� ைாழ்க்மகக்கும் சமூகத்தின 

மூன்றாைது பிரிமைச ரசர்ந்த விைசாயிகள், மகவிம்னஞர்கள், ஏம்னய பிரிவுகமளச சார்ந்த மபாதுமக்கள் 
ைாழ்ந்த துய�மிகுந்த ைாழ்க்மகக்கும் இமடயிலா்ன ரைறுபாடுகள் விளக்கப்பட்டுள்ள்ன.

�	பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சி மைடிப்பதறகா்ன அ�சியல், மபாருளாதா�, சமூகக் கா�ைஙகள் தி்ற்னாயவு மசயயப்பட்டுள்ள்ன.
�	பு�ட்சியாளர்களுக்கு விழிப்புைர்வூட்டி, அைர்கமள உத்ரைகப்படுத்தி மக்களால் விரும்பப்படாத 

முடியாட்சிக்கு எதி�ாகக் கிளர்சசி மசயய மைத்ததில் பிம�ஞ்சுத் தத்துைஞானிகள் ைகித்த பஙகு ரகாடிட்டுக் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.

�	மூன்றாைது ஸ்ரடட் உறுப்பி்னர்களின மடனனிஸ் மமதா்ன உறுதிமமாழிமயத் மதாடர்ந்து நமடமபற்ற 
நிகழ்வுகளா்ன பாஸ்டில் சிம்றத் தகர்ப்பு, மைர்ரச ரநாக்கிப் மபணகள் ரமறமகாணட ை�லாறறு 
முக்கியத்துைம் ைாயந்த ரப�ணி ஆகிய்ன விளக்கப்பட்டுள்ள்ன

�	முடியாட்சியும் நிலப்பி�புத்துைமும் ஒழிக்கப்பட்டமம, மனிதன, குடிமகன உரிமமகள் பி�கட்னம் 
மைளியிடப்பட்டரதாடு, திருசசமபயின மசாத்துக்கள் பறிமுதல் மசயயப்பட்டமம, குடிய�சுப் பி�கட்னம், அதன 
விமளைாய முடியாட்சி மும்ற முடிவுக்கு ைந்தமம ஆகியமை விளக்கமாக எடுத்தும�க்கப்பட்டுள்ள்ன. 
ரதசியப் ரப�மைத் (ரந்ஷ்னல் கனமைன்ஷன) தமலை�ா்ன ர�ாபஸ்பியரின சர்ைாதிகா� ஆட்சியின 
கீழ் அதனுமடய பயஙக�ைாத ஆட்சி எவ்ைாறு பு�ட்சியாளர்களிமடரய பிளமை ஏறபடுத்தியது எனபது 
விரிைாக எடுத்தும�க்கப்பட்டுள்ளது.

�	ரதசியப்ரப�மை ர�ாபஸ்பியருக்கு எதி�ாகத் திரும்பி அைம� கில்லட்டினுக்கு அனுப்பியது 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

�	இயக்குநர் குழு, அதம்னத் மதாடர்ந்து கானசரலட் உருைா்னது, அ�சு அதிகா�த்மத மநப்ரபாலியன 
மகப்பறறியது, பின்னர் அைர� தனம்ன ஃபி�ானசின முடிய�ச�ாக அறிவித்தது ஆகிய்ன மதாகுத்துக் 
கூ்றப்பட்டுள்ள்ன.

�	மநப்ரபாலியனின எழுசசியா்னது, பு�ட்சியின முடிமை அறிவிப்பதாய இருந்தாலும் பு�ட்சிக�மா்ன 
மகாள்மககளா்ன சுதந்தி�ம், சமத்துைம், சரகாத�த்துைம் ஆகிய ரகாட்பாடுகள் பின்னாமளய அ�சியல் 
இயக்கஙகளுக்கு ஊக்கமூட்டுைதாய இருந்ததும், ஐர�ாப்பாவிலும் ஏம்னய நாடுகளிலும் தா�ாளைாத 
ே்னநாயகம் உருைாைதறகா்ன அடித்தளத்மத அமமத்துக் மகாடுத்ததும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ள்ன.
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1369. பு�ட்சிகளின காலம் 

 �யிறசி 

I.  சரியான வில்டலயத 
நதர்நமதடுககவும்

1.  அமமரிக்காவில் ஏறபடுத்தப்பட்ட முதல் 
ஆஙகிரலய காலனி  ஆகும்.
அ) நியூயார்க்
ஆ) பிலமடல்பியா
இ) ரேம்ஸ்டவுன
ஈ) ஆம்ஸ்மடர்டாம்

2.  பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியின முனர்னாடியாக, 
ைாஷிஙடனுடன கூட்டுச ரசர்ந்து  
ஆஙகிரலயருக்கு எதி�ாக ரபா�ாடியைர் 

 .
அ) மி�பு   ஆ) லஃபாமயட்
இ) மநப்ரபாலியன  ஈ) டானடன

3.  லஃபாயட், தாமஸ் மேபர்சன, மி�பு ஆகிரயார் 
 எழுதி்னர்.  

அ) சுதந்தி� பி�கட்னம் 
ஆ) பில்னிட்ஸ் பி�கட்னம்
இ)  மனிதன மறறும் குடிமகன உரிமமகள் 

பறறிய பி�கட்னம் 
ஈ) மனித உரிமம சாச்னம்

காலவரிலச
ரம 5, 1789 ஸ்ரடட்ஸ் மே்ன�ல் கூடிய  நாள்
ேூன 17, 1789 மூன்றாம் பிரிவி்னர் ரதசியச சட்டமன்றமாதல்
ேூன 20, 1789 மடனனிஸ் மமதா்ன உறுதிமமாழி
ேூமல 9, 1789 ரதசியச சட்டமன்றம், சட்டமன்றமாக மாறுதல்
ேூமல 14, 1789 பாஸ்டில் சிம்றத் தகர்ப்பு
ஆகஸ்டு  27, 1789 மனிதன, குடிமகன உரிமமகள் பி�கட்னம்
அக்ரடாபர் 5 & 6, 1789 மைர்ரச அணிைகுப்பு
ேூன 20 &21, 1790 மைர்ர்னக்கு அ�சர் தப்பிரயாடல்
மசப்டம்பர் 21, 1792 ரதசியப் ரப�மை கூடியது
மசப்டம்பர்  2 முதல் 7 ைம�, 1792 மசப்டம்பர் படுமகாமல
ே்னைரி 21, 1793 பதி்னா்றாம் லூயி மகால்லப்பட்ட நாள்
ேூமல 27, 1794 ர�ாபஸ்பியர் மகால்லப்பட்ட நாள்

4.   இல் ஆஙகிரலயரின 
ரதால்வி பி�ானசிறகும் அமமரிக்காவிறகும் 
இமடயிலா்ன நட்புக்கு ைழிைகுத்தது.
அ) டிம�னடன  ஆ) சா�ரடாகா
இ) மபனசில் ரைனியா ஈ) நியூயார்க்

5.  பி�ானசில் அ�ச சர்ைாதிகா�த்தின சின்னமாக 
 இருந்தது.

அ) மைர்மசயில்ஸ்
ஆ) பாஸ்மடல் சிம்றசசாமல
இ) பாரிஸ் கம்யூன
ஈ) ஸ்ரடட்ஸ் மே்ன�ல்

6.  ஆஸ்திரியா மறறும் பி�ஷயாவின 
பமடகள், பிம�ஞ்சுப் பு�ட்சியாளர் 
பமடகளால்  ரபார்க்களத்தில் 
ரதாறகடிக்கப்பட்ட்ன.
அ) மைர்ைா  ஆ) மைர்மசயில்ஸ்
இ) பில்னிட்ஸ்  ஈ) ைால்மி

7.  ‘கானடீட்’ என்ற நூல்  ஆல் 
எழுதப்பட்டது.
அ) ைால்ரடர்  ஆ) ரூரசா
இ) மாணமடஸ்கியூ ஈ) டாணடன
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அ)  i) மறறும் ii) சரியா்னமை
ஆ) iii) சரி
இ) iv) சரி
ஈ) i) மறறும் iv) சரியா்னமை

2.  I)  அமமரிக்க விடுதமலப் ரபார் இஙகிலாந்துடன 
மசயயப்பட்ட ரபா�ாக மட்டுமல்லாது 
உள்நாட்டுப் ரபா�ாகவும் அமமந்தது.

ii)  ஆஙகிரலயப் பமடகள் யார்க்டவுனில் 
மைறறிமபற்ற்ன

iii)  ைளர்ந்துைரும் நடுத்த� ைர்க்கத்தி்னம�ப் 
பிம�ஞ்சு பி�புக்கள் ஆதரித்த்னர்

iv)  ஆஙகிரலய நாடாளுமன்றம் காகிதத்தின 
மீதா்ன ைரி நீஙகலாக ஏம்னய 
மபாருட்களின மீதா்ன டவுனம்ஷணட் 
சட்டஙகமள �த்து மசயதது

அ) i) மறறும் ii) சரியா்னமை
ஆ) iii) சரி
இ)  iv) சரி
ஈ) i) மறறும் iv) சரியா்னமை 

3.  கூறறு (கூ): ஆஙகிரலயப் மபாருட்கமளப்    
பாஸ்டன ைணிகர்கள்  பு்றக்கணித்த்னர்.
காரணம் (கா): ஆஙகிரலய நிதி அமமசசர், 
அமமரிக்க காலனிகளில்       இ்றக்குமதி 
மசயயப்பட்ட மபாருட்கள் மீது புதிய ைரி 
அறிமுகப்படுத்தி்னார்
அ)  கூறறு சரி, கா�ைம் கூறறின சரியா்ன 

விளக்கம் அல்ல
ஆ)  கூறறு தைறு, கா�ைம் கூறறின சரியா்ன 

விளக்கம் அல்ல
இ)  கூறறு சரி, கா�ைம் கூறறின சரியா்ன 

விளக்கம் ஆகும்
ஈ)  கூறறும் கா�ைமும் தை்றா்னமை

4.  கூறறு (கூ): கட்டாய இ�ாணுைச ரசமைக்கு 
எதி�ாக மைணடி எனனுமிடத்தில் விைசாயிகள் 
ஒரு மபரும்பு�ட்சி மசயத்னர்.
காரணம் (கா): அ�சரின ஆத�ைாளர்கள் 
விைசாயிகள் அைருக்மகதி�ாகப் ரபாரிட 
விரும்பவில்மல.

அ) கூறறும் கா�ைமும் தை்றா்னமை
ஆ) கூறறும் கா�ைமும் சரியா்னமை
இ) கூறறு சரி, கா�ைம் தைறு
ஈ) கூறறு தைறு, கா�ைம் சரி

8.  பதி்னா்றாம் லூயியின கீழ்க் கும்றந்தபட்ச 
அதிகா�ஙகமளக் மகாணட முடியாட்சிமயத்  
தக்கமைத்துக்மகாள்ள விரும்பிய  மிதைாத 
தா�ாளைாதிகள்  .
அ) மேர�ாணடியர் ஆ) ரேக்ரகாபியர்
இ) குடிரயறிகள் ஈ) அ�ச விசுைாசிகள்

9.   ஆம் ஆணடில் பாரிஸ் 
உடனபடிக்மகயினபடி அமமரிக்க சுதந்தி�ப் 
அமமதி ரபார் முடிவுக்கு ைந்தது.
அ) 1776 ஆ) 1779  இ) 1781 ஈ) 1783

10.  தாமஸ் மபயின எழுதிய புகழ்ைாயந்த நூல் 
 ஆகும்.

அ) இயல்பறிவு
ஆ) மனித உரிமமகள்
இ) உரிமமகள் மரசாதா
ஈ) அடிமமத்த்னத்மத ஒழித்தல்

II. நகாடிட்்ட இ்டஙகலை நிரப்புக
1.  இ�ணடாம் கணடஙகள் மாநாட்டால் 

அஞ்சல்தும்ற தமலமம அதிகாரியாக 
நியமிக்கப்பட்டைர் .

2.  பஙகர் குனறுப் ரபார் நமடமபற்ற ஆணடு 
.

3.   சட்டம் கடம்னத் தஙகமாகவும் 
மைள்ளியாகவும் திரும்பச மசலுத்த 
ைறபுறுத்தியது.

4.  பி�ானசின ரதசியச சட்டமன்றத்தின தமலைர் 
 ஆைார்.

5.  சுதந்தி�த்திறகும் பகுத்தறிவிறகும் மபரும்விழா 
நடத்தியதால்  கில்லட்டி்னால் 
மகால்லப்பட்டார்.

6.  பதி்னா்றாம் லூயி பி�ானமச விட்டு தப்பிரயாட 
முயன்றரபாது  நகரில் அைர் 
த்னது குடும்பத்துடன மகது மசயயப்பட்டார்.

III. சரியான கூறறிலனக கண்டுபிடி
1.  I)  கடலாயவுப் பயைஙகமள ரமறமகாணடதில் 

ரபார்த்துகீசியர் முனர்னாடியாைர்
ii)  மபன என்ற குரைக்க�ால் புதிய பிமளமவுத் 

மபயரிடப்பட்டது
iii)  குரைக்கர்கள் ரபாருக்கு ஆத�ைாக 

இருந்தமமக்கு நறமபயர் மபற்ற்னர்
iv)  ஆஙகிரலயர்கள் நியூ ஆம்ஸ்டர்டாமம 

நியூயார்க் எ்ன மபயர் மாற்றம் மசயத்னர்
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1389. பு�ட்சிகளின காலம் 

 ரமறரகாள் நூல்கள்
 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.

ை�லாறறுடன ைலம் ைருக

ொணவர் மசயல்�ாடுகள் 
1.  பதி்னா்றாம் லூயியின அ�சாஙகத்மதப் 

ரபானறு எந்த ஓர் அ�சாஙகமும் 
திைாலாகி விட்டால் அந்த மநருக்கடிமயச 
சமாளிக்க நீஙகள் என்ன நடைடிக்மககள் 
ரமறமகாள்வீர்கள்?

2.  அமமரிக்கச சுதந்தி�ப் ரபார் மறறும் இந்திய 
சுதந்தி� இயக்கம் ஆகியைறம்ற ஒப்பிடுக.

ஆசிரியரின்  வழிகாட்டுதலு்டன் மசய்ய 
நவண்டியலவ
1.  பாஸ்டில் சிம்றச சாமல நிகழ்மை பறறி 

விைரி.
2.  ‘ரல மிச�பில்’ என்ற விக்டர் ஹியூரகாவின 

ை�லாறறு நாைலின சா�ாம்சத்மத 
ைாசிக்கவும்.

IV. ம�ாருததுக
1.  ோன வினதி�ாப் -  பி�ானசின நிதி 

அமமசசர்
2.  டர்காட் - ேூமல 4
3.  சட்டத்தின சா�ம் -  இஙகிலாந்து மறறும் 

பி�ானஸ்
4.  ரமரி அணடாயம்னட் -  மாசாசூசட்ஸ் 

குடிரயற்றம்
5.  ஏழாணடுப் ரபார் - பதி்னா்றாம் லூயி
6.  அமமரிக்கச  

சுதந்தி� தி்னம் - மானமடஸ்கியூ

V.  கீழ்ககாணும் வினாககளுககுச் சுருககொன 
வில்டயளி

1.  பியூரிட்டானியர் எனரபார் யார்?  அைர்கள் 
இஙகிலாந்மத விட்டு ஏன மைளிரயறி்னர்?

2.  குரைக்கர் பறறி நீவிர் அறிைமதன்ன?
3.  ‘பாஸ்டன ரதநீர் விருந்தின’ 

முக்கியத்துைத்மதக் குறிப்பிடுக
4.  மசப்டம்பர் படுமகாமல பறறி ஒரு குறிப்பு 

ைம�க
5.  பி�ானசின மூனறு ைர்க்கஙகளின அமமப்பு 

(Three Estates) பறறி எழுதுக
6.  பிம�ஞ்சு பு�ட்சியில் லஃபாயட்டின பஙகிம்ன 

எழுதுக
7.  பாஸ்மடல் சிம்றசசாமல தகர்ப்பிறகா்ன 

பின்னணி என்ன?
8.  பிம�ஞ்சு பு�ட்சியினரபாது விைசாயிகள் 

மசலுத்த ரைணடிய ைரிகள் யாமை?
VI. விரிவான வில்டயளிககவும்

1.  ‘பி�திநிதித்துைம் இல்லாமல் ைரி 
விதிப்பு இல்மல.’ இக்கூறறு அமமரிக்க 
சுதந்தி�ப்ரபாருக்கு எவ்ைாறு ைழிைகுத்தது 
எனபமத விளக்குக.

2.  1789ஆம் ஆணடுப் பு�ட்சிக்குப் பிம�ஞ்சுத் 
தத்துைஞானிகளின பஙகளிப்பிம்ன 
விளக்கவும்.
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139 9. பு�ட்சிகளின காலம் 

*படஙகள் அமடயாளத்திறகு மட்டும்.

�டி-4�டி-3

�டி-2�டி-1

உரலி:
https://bensguide.gpo.gov/ 

பு�ட்சிகளின காலம்
இமையசமசயல்பாடு 

இந்த மசயல்பாட்மடச மசயைதன மூலம் 
அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ைம�படத்தில் 

அமமரிக்க மாகாைஙகள் எஙமகஙகு 
அமமந்துள்ள்ன எனபமதத் மதளிைாகத் 

மதரிந்துமகாள்ள முடியும்

�டிநிலலகள்
படி-1  URL அல்லது QR குறியீட்டிம்னப் பயனபடுத்தி இசமசயல்பாட்டிறகா்ன 

இமையப்பக்கத்திறகுச மசல்க.

படி-2  விமளயாட்டுப் பக்கத்திறகுச மசல்ல விமளயாட்டு ஐகாம்னக் கிளிக் மசயக. 

படி-3 Places of states எனபமதத் மதரிவு மசயயவும்.

படி-4  ைம�படத்தில் சிதறிக்கிடக்கும் மாகாைஙகமளச சரியா்ன இடத்தில்  இழுத்துப் மபாருத்தவும்.
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   அறிமுகம்

 18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 
உற்பத்தி முற்யில் ஏற்பட்ட மிகப் ப்பரிய மறாற்ம் 
மனிதகுல வரலறாறற்யய மறாறறி அறமத்தது. 
இப்்பரநத மறாறுதல் பதறாழிறபுரடசிக் கறாலம் என்று 
அறைக்கப்்படுகி்து. ப்பறாருடகள் றககளறால் உற்பத்தி 
பெயயப்்பட்ட நிறல மறாறி,  இயநதிரஙகளறால் உற்பத்தி 
பெயயப்்பட்டன. இதனறால் ப்பறாருடகளின் உற்பத்தி 
்பன்ம்டஙகு அதிகரித்தது. இது ப்பறாருளறாதறாரத்தில் 

மறாற்ஙகள்  ஏற்படுத்தியயதறா்டல்லறாமல் , 
ெமூகத்திலும் அரசியலிலும் ஆைமறான தறாக்கஙகறள 
ஏற்படுத்தியது. அதுவறர யவளறாண்றம 
றகத்பதறாழில்கள் ஆகியறவ ெறார்நது இயஙகிய 
ப்பறாருளறாதறாரம் பதறாழிறபுரடசிறயத் பதறா்டர்நது 
பதறாழிறெறாறலகள் மறறும் இயநதிர உற்பத்தியின்  
ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளறானது. பதறாழிறபுரடசி 
முதன்முதலில் இஙகிலறாநதில் பதறா்டஙகியது; 
பின்னர் உலகம் முழுவதும் ்பரவியது. ‘பதறாழிறபுரடசி’ 
என்் பெறால் முதலில் பிபரஞ்சு எழுத்தறாளர்களறால் 

த�ொழிற்புரட்சி
10

்பறா்டம்

கற்்றல் ந�ொககஙகள்
�	18ஆம் நூற்றாண்டு இஙகிலறாநதில் நிகழநத பதறாழிறபுரடசியின் இன்றியறமயறாத 

அம்ெஙகள்
�	இஙகிலறாநதில் பதறாழிறபுரடசிக்குச் ெறாதகமறான நிறலறமகள்
�	ஜவுளி உற்பத்தியில் புரடசி ஏற்ப்ட ஏதுவறான கண்டுபிடிப்புகள்
�	இஙகிலறாநதில் எஃகுத் பதறாழிலறானது பதறாழில்மயமறாவறத விறரவு்படுத்தியது
�	உறைக்கும் வர்க்க இயக்கத்தின் எழுச்சியும் இஙகிலறாநதில் அதன் பின்விறளவுகளும்
�	பிரறான்ஸ், பஜர்மனி, அபமரிக்கறா ஆகிய நறாடுகளில் நிகழநத  இரண்்டறாவது பதறாழிறபுரடசி
�	அபமரிக்கறாவின் மறாப்பரும் ரயில்யவ ஊழியர் யவறலநிறுத்தமும் யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறலயும்
�	இநதியறாவில் பதறாழிறபுரடசியின் தறாக்கம்
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141 10. பதறாழிறபுரடசி

்பயன்்படுத்தப்்பட்டபதன்்றாலும் இஙகிலறாநதின் 
ப்பறாருளறாதறாரத்தில் 1760 முதல் 1840 வறர 
ஏற்பட்ட வளர்ச்சிறயக் குறிக்க ஆஙகிலப் 
ப்பறாருளறாதறார வரலறாற்றாளர்கள் இயத பெறால்றலப் 
்பயன்்படுத்தியய்பறாது அது மிகவும் பிர்பலமற்டநதது.

 10.1  த�ொழிற்புரட்சியின் பண்புகள்

�	புதிய  அடிப்்பற்ட 
மூ ல ப் ப ்ப றா ரு ட க ளி ன் 
்பயன்்பறாடு: இரும்பு, எஃகு

�	புதிய  எரிப்பறாருள் 
மூலஙகளின்  ்பயன்்பறாடு: 
நிலக்கரி , மின்ெறாரம் , 
ப்படயரறாலியம்

�	இயநதிர நூறபுக் கருவி (Spinning jenny), 
விறெத்தறி ய்பறான்் புதிய இயநதிரஙகளின் 
கண்டுபிடிப்புகள், மனித ஆற்றலக் குற்நத 
அளவு ்பயன்்படுத்தி உற்பத்தி அளறவ 
அதிகரிக்க உதவின.

�	பதறாழிறெறாறல முற் எனப்்படும் 
புதிய அறமப்பின் உருவறாக்கமறானது 
யவறலப்்பஙகீடு, சி்ப்பு கவனத்து்டனறான 
தனித்தி்ன் வளர்ச்சி ய்பறான்்வறறிறகு 
வழிவகுத்தது.

�	ய்பறாக்குவரத்து மறறும் தகவல் பதறா்டர்பு 
வளர்ச்சி.

�	அறிவியறல அதிக அளவில் பதறாழில்துற்க்குப் 
்பயன்்படுத்துதல். 

�	புதிய பதறாழில்நுட்பத்றதப் ்பயன்்படுத்துதல்.
த�ொடககம்
 இஙகிலறாநதில் நிலவிய சில குறிப்பிட்ட 
பு்க்கறாரணிகயள அஙகுத் பதறாழிறபுரடசி 
முதன்முதலில் உருவறாக வறக பெயதன.  
அறவயறாவன :
�	இஙகிலறாநதிறகு ஏரறாளமறான வளஙகளும் 

கறாலனி நறாடுகளும் இருநதன. ”இநதியறா அதன் 
மணிமகு்டத்தில் ஓர் ஒளிவீசும் ரத்தினமறாய 
பஜறாலித்தது”.

�	கறாலனி நறாடுகளிலிருநது நிலக்கரி, இரும்பு, 
்பருத்தி ஆகிய மூலப்ப்பறாருள்கள் கிற்டத்தன.

�	பநதர்லறாநதிலிருநது இஙகிலறாநதிறகுக் 
குடியயறியிருநத  றகவிறனஞர்கள், 
பநெவு உற்பத்திக்குத் யதறவயறான 
உள்கடடுமறானத்றத  ஏறபகனயவ 
உருவறாக்கியிருநதனர். 

�	இஙகிலறாநது வளர்ச்சியற்டநத வஙகி 
முற்யு்டன் , வளர்நதுவநத பதறாழில் 

முறனயவறார் வகுப்பினர், வெதி ்பற்டத்த 
முதலீட்டறாளர்கள் ஆகியயறாறரயும் 
பகறாண்டிருநதது.

�	இஙகிலறாநதின் அரெவம்ெம் அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அதிக ஊக்கமளித்தது.

�	இஙகிலறாநதில் அக்கறாலகட்டத்தில் நிலவிய 
நிறலயறான அரசியல்தன்றம பதறாழில் 
வளர்ச்சியில் முழுக் கவனம் பெலுத்த உதவியது.

நீரொவி ஆற்்றல் கண்டுபிடிப்பு
 18ஆம் நூற்றாண்டில் சுரஙகஙகளில் 
அதிகரித்த நீர்க்கசிவு, இஙகிலறாநதின் சுரஙக 
முதலறாளிகளுக்கு ப்பரும் இற்டயூ்றாக இருநதது. 
நிலக்கரிறய பவடடிபயடுக்க நீறர பவளியயற் 
யவண்டியதறாக இருநதது. இதறபகன அவர்கள் 
கூடுதல் பதறாழிலறாளர்கறள யவறலக்கமர்த்தினர். 
இதனறால் ஏரறாளமறான ்பணம் பெலவறாகியது. 
இக்கறாலகட்டத்தில்தறான் தறாமஸ் நியூயகறாமன் 
என்் பிரிடடிஷ் ப்பறாறியறாளர் நீரறாவி, நிலக்கரி 
ஆகியனவறற்ப் ்பயன்்படுத்தி சுரஙகஙகளிலிருநது 
நீறர பவளியயற் உதவும் புதுவறகயறான 
நீயரறறு இயநதிரம் ஒன்ற்க் கண்டுபிடித்தறார். 
ஆனறால், அவர் உருவறாக்கிய இயநதிரம் அதிக 
எரிப்பறாருறள விரயமறாக்கியது. இநநிறலயில் 
ஸ்கறாடலறாநது நறாடற்டச் யெர்நத ப்பறாறியறாளர் 
யஜம்ஸ் வறாட நிறலயறாகப் ப்பறாருத்தப்்பட்ட நீரறாவி 
இயநதிரத்திறனச் சுைலும் நீரறாவி இயநதிரமறாக 
மறாறறியறமத்தறார். இது குற்வறான எரிப்பறாருறளப் 
்பயன்்படுத்தியது.

பிரிட்டன் பதறாழிறெறாறல

த�சவுதத�ொழில் வளர்ச்சி
 பதறாழிறபுரடசிக்கு முன்பு, நூல் 
நூற்பது, துணி பநயவது ஆகியறவ பெறாநதப் 
்பயன்்பறாடடிறகும் உள்ளூர் ்பயன்்பறாடடிறகும் 
யமறபகறாள்ளப்்பட்டன. வீடடில் அல்லது வறா்டறகக்கு 
எடுக்கப்்பட்ட சிறிய இ்டத்தில் இறவ ந்டத்தப்்பட்டன.  
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ஆண்டில் 50க்கும் யமற்பட்ட ஜவுளி ஆறலகள் 
இருநதன. ப்பருமளவு உற்பத்தியில் ஈடு்படடிருநத 
பதறாழிறகூ்டஙகள் யவறலப் ்பஙகீடடுக் 
யகறாட்பறாடடின்்படி அறமக்கப்்படடிருநதன.

லஙகறாறையர்

இரும்பு, எஃகு
 இரும்பிறனத் தகடுகளறாகவும் 
்ப றா ள ங க ள றா க வு ம்  ம றா ற று வ த ற க றா ன 
பதறாழிறெறாறலயறாக ’யரறாலிங மில்’ உருவறானது. 
இரும்ற்பச் சுத்தியலறால் அடித்துத் தக்டறாக்கும் 
முற்றய வி்ட இவவறாறலகள் ்பதிறனநது 
ம்டஙகு யவகமறாக இரும்பிறனத் தக்டறாக 
மறாறறின. பவப்்பம் மிகுநத ஊதுறலகள் இரும்பு 
உற்பத்தியில் எரிப்பறாருளின் தி்றன அதிகரித்தன. 
1856இல் பேன்றி ப்பஸ்ஸிமர் எஃகு தயறாரிக்க 
ஒரு விறரவறான, சிக்கனமறான முற்றயக் 
கண்டுபிடித்தறார். கறாலப்ய்பறாக்கில் இரும்பு, எஃகு 
ஆகிய இரண்டும் அறனத்துத் பதறாழில்களிலும், 
அறனத்து இயநதிரஙகள் தயறாரிப்பிலும் 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டன.

இரும்பு மறறும் எஃகு பதறாழிறெறாறல

சுரஙகத த�ொழில்
 யஜம்ஸ் வறாட யமம்்படுத்திய நீரறாவி 
இயநதிரம் மடடுமல்லறாமல் ஆர்க்றரட வரவறாலும் 
ஆறல உற்பத்தி முற்யறாலும் நிலக்கரிக்கறான 
யதறவ அதிகரித்துக் பகறாண்ய்ட இருநதது.  
இதன் விறளவறாக நிலக்கரிச் சுரஙகஙகள் 

உற்பத்தி ஒரு குடிறெத்பதறாழிலறாக ந்டநதது. ஒரு 
றகத்தறி பநெவறாளிக்குத் யதறவப்்படும் நூறல 
நூறக, நறான்கு முதல் எடடுத் பதறாழிலறாளர்கள் 
நூறபுச் ெக்கரத்திறனத் தம் றககளறால் இயக்க 
யவண்டியதறாக இருநதது. 1733இல் ஜறான் யக 
கண்டுபிடித்த  றககளறால் இயக்கப்்படும் ‘flying 
shuttle’ எனப்்படும் ்ப்க்கும் நறா்டறா நூறபின் 
யவகத்றத அதிகரித்தது. 1764இல் யஜம்ஸ் 
ேறார்கிரீவஸ் இயநதிர நூறபுக் கருவிறயக் 
கண்டுபிடித்தறார். இது ஒயர ெமயத்தில் எடடு 
நூல்கறள ஒன்்றாகப் பின்னி நூற்து. 
இரண்்டறாண்டுகளுக்குப் பி்கு ரிச்ெர்ட ஆர்க்றரட 
’நீர்ச்ெட்டகத்றதக்’ (water frame)  கண்டுபிடித்தறார். 
இநத நூறபுச் ெட்டகம் மனித ஆற்லுக்கு மறாற்றாக 
நீர் ஆற்றலப் ்பயன்்படுத்துவதறாகும். இது வீடடில் 
றவத்து இயக்க முடியறாத அளவுக்கு அளவில் 
ப்பரியதறாக இருநதது. இவவறா்றாக, பதறாழிறெறாறல 
பி்நதது. 1779இல் ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன் 
இயநதிர நூறபுக்கருவிறயயும் நீர்ச்ெட்டகத்றதயும் 
இறணத்துச் ’ஸ்பின்னிங மியூல்’ என்்  நூறபு 
இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்தறார். இது ஒயர 
ெமயத்தில் நூறறுக்கணக்கறான நூல்கறள நூறறு, 
எடடு பமல்லிய மறறும் கனமறான நூல்கறள நூற்து. 
1793இல் எலி விடனி என்்பவர் ்பருத்தியிலிருநது 
பகறாடற்டறயத் தனியறாகப் பிரித்பதடுக்கும் கறாட்டன் 
ஜின் எனப்்படும் ்பஞ்சுக் கற்டெல் கருவிறயக் 
கண்டுபிடித்தறார். 

ஜறான் யக யஜம்ஸ் ேறார்கிரீவஸ்

 பநெவுத் பதறாழில் உற்பத்தி 
பதறாழிறபுரடசியின் இதயமறாகத் திகழநதது. 
பிரிட்டன் ஐம்்பயத ஆண்டுகளில் றகத்தறித் 
துணி உற்பத்தியிலிருநது இயநதிர உற்பத்திக்கு 
முழுறமயறாக மறாறியது. புதிய இயநதிரஙகளின் 
கண்டுபிடிப்்பறால் ஆறலகளின் துணி உற்பத்தி 
மிக அதிக அளவில் ப்பருகியது. ப்டர்பிறையர், 
லஙகறாறையர், பெறையர், ஸ்்டறாஃய்பறார்டுறையர், 
நறாடடிஙகறாம்றையர், யறார்க்றஷையர்  ஆகியறவ 
முக்கியத் பதறாழில் றமயஙகளறாக மறாறின. இதில் 
மிக முக்கியமறானது மறான்பெஸ்்டர். அஙகு 1802 
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நூற்றாண்டின் பதறா்டக்கத்தில் இஙகிலறாநதில் நீரறாவி 
என்ஜின்கள் வளர்ச்சி ப்பற்யதறாடு பதறா்டஙகிறறு.

இருப்புப்்பறாறதகள்

 முதல் ரயில்்பறாறத 1825இல் இஙகிலறாநது 
நறாடடில் ஸ்்டறாக்்டன், ்டறார்லிங்டன் ஆகிய 
நகரஙகளுக்கு இற்டயய அறமக்கப்்பட்டது. 
அடுத்த நறாற்பதறாண்டுகளில் 15,000 றமல் தூரம் 
இருப்புப்்பறாறதகளறால் இறணக்கப்்பட்டன. 
அபமரிக்கறாவின் ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன் என்்பவர் 
1807இல் கிளர்யமறாண்ட என்் நீரறாவிப் ்ப்டகிறனக் 
கண்டுபிடித்தறார்.  இது  நியூயறார்க், ஆல்்பனி ஆகிய 
நகரஙகளுக்கு இற்டயய 150 றமல் பதறாறலவுக்கு 
இயக்கப்்பட்டது. சில ஆண்டுகளில் ஆறுகளிலும் 
க்டயலறாரஙகளிலும் ெரக்குகறள எடுத்துச்பெல்ல 
நீரறாவிப் ்ப்டகுகள் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டன. 1830ஆம் 
ஆண்டில் மறான்பெஸ்்டர், லிவர்பூல் ஆகிய 
நகரஙகளுக்கு இற்டயிலறான 40 றமல் தூரம் 
ஒன்்றர மணியநரத்தில் க்டக்கமுடிநதது.

 10.2   இஙகிலொந்தில் த�ொழிற்புரட்சியொல் 
ஏற்பட்ட விளளவுகள்

 இஙகிலறாநது நறாடடில் ஏற்பட்ட பதறாழிறபுரடசி  
வணிக விரிவறாக்கம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, 
ஆறலத் பதறாழிலறாளர்கள் எனும் ஒரு புதிய வர்க்கம் 
உருவறாதல், நகரமயமறாக்கம் ஆகிய வளர்ச்சிப் 
ய்பறாக்குகளுக்கு இடடுச்பென்்து. இதனறால் 
ஏற்பட்ட புதிய நகரஙகளின் உருவறாக்கம் மறறும் 
வளர்ச்சி, அறமப்்பறாகத் திரண்்ட பதறாழிலறாளர் 
இயக்கம், பதறாழிலறாளர்களுக்கு வறாக்குரிறம 
யகறாருதல், பதறாழிறெறாறலகளில் ்பணியறாறறும் 
பதறாழிலறாளர்களின் ்பணி நிறலறமகறள 
முற்ப்்படுத்தக் யகறாருதல் ஆகிய ெமூகநிறலகள் 
அரசியலில் ஒரு புதிய ெக்திறய உருவறாக்கின.
சுற்றுச்சூழல், வொழகளகத �ரம் ஆகியவற்றில் 
ஏற்பட்ட �ொககம்
 கறாறறு, நீர், வி்கு ஆகியனவறறுக்கு 
மறாற்றாக யவதியியல் மறறும் புறத்படிவ 
எரிப்பறாருடகறளப் ்பயன்்படுத்தியறம, கறாறறு 

யமலும் யமலும் ஆைமறாகத் யதறாண்்டப்்படடு, 
அ்பறாயகரமறான நிறலக்கு உள்ளறாயின. 
சுரஙகஙகளின் உள்யள ்பணியறாறறும்ய்பறாது 
பதறாழிலறாளர்கள் எண்பணய விளக்குகறளப் 
்பயன்்படுத்தியதறால் பவடிவி்பத்துகள் ஏற்படும் 
வறாயப்பு அதிகரித்து உயிரிைப்புகளுக்கு அறவ 
இடடுச்பென்்ன. 1815இல் ெர் ேம்ப்ரி ய்டவி எனும் 
கண்டுபிடிப்்பறாளரறால் உருவறாக்கப்்பட்ட ்பறாதுகறாப்பு 
விளக்கினறால் இநத அ்பறாயம்  குற்நதது.

இஙகிலறாநதில் 1750இல் 4.7 மில்லியன் ்டன்களறாக 
இருநத நிலக்கரி உற்பத்தி 1900இல் 250 மில்லியன் 
்டன்களறாக அதிகரித்தது.

நிலக்கரிச் சுரஙகம்
நபொககுவரததும் த�ொளலதத�ொடர்பும்
 ய்பறாக்குவரத்து வெதி எவவளவு 
சி்ப்்பறாக அறமநதுள்ளது என்்பறதச் 
ெறார்நயத பதறாழிறபுரடசியின் ்பரவலறாக்கம் 
அறமநதது. உற்பத்தி அதிகரிப்பினறால் 
மூலப்ப்பறாருள்கறள பவகுபதறாறலவிலிருநதும் 
பகறாண்டுவரயவண்டியதறாயிறறு. ப்பறாருள்கள் 
உற்பத்தியறான பின்னர் அவறற்ச் ெநறதகளுக்குக் 
பகறாண்டுபெல்ல யவண்டியிருநதது. எனயவ புதிய 
கறால்வறாயகள், ெறாறலகள், இருப்புப்்பறாறதகள் 
உருவறாக்கப்்பட்டன. பமக்ஆ்டறமஸ்டு ெறாறல 
முற்யும்,  ஜறார்ஜ் ஸ்டீ்பன்ென்னின் நீரறாவி இயநதிர 
ரயில்களும் இஙகிலறாநது நறாடடில் ெறாறல, ரயில் 
ய்பறாக்குவரத்து வெதிகறள யமம்்படுத்தின.
 ஜறான் லவு்டன் பமக்ஆ்டம் என்்பவர்  
ஸ்கறாடலறாநறதச் யெர்நத  முன்யனறாடிப் ப்பறாறியறாளர் 
ஆவறார். இவரறால் வடிவறமக்கப்்பட்ட ெறாறல 
அறமக்கும் முற் உலகம் முழுவதும் ெறாறலகள் 
அறமக்கும் முற்றய மறாறறியது. 
 இருப்புப்்பறாறதகள் கி.மு. (ப்பறா.ஆ) ஆ்றாம் 
நூற்றாண்டில் கியரக்கத்தில் யகறாரினத்தில் 
அறமக்கப்்பட்டன. அறவ மனிதர்களறாலும் 
விலஙகுகளறாலும் இயக்கப்்பட்டன. பஜர்மனியில் 
குதிறரகளறால் இழுக்கப்்பட்ட ரயில் ய்பறாக்குவரத்து 
இருநதுள்ளது. நவீன ரயில் ய்பறாக்குவரத்து 19ஆம் 
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 மறான்பெஸ்்டர் நகரில் நிலவிய  
குளிர்ச்சியறான கறாலநிறல ஜவுளி உற்பத்திக்கு 
உகநத சூழநிறலறய அளித்தது. யமலும் லிவர்பூல் 
துற்முகம், லஙகறாறையர் நிலக்கரிச் சுரஙகம் 
ஆகியனவறறுக்கு அருகிலும் அது அறமநது 
இருநதது. இதனறால் உலகின் ஜவுளி உற்பத்தித் 
பதறாழிலின் தறலநகரமறாக மறான்பெஸ்்டர் மறாறியது. 
இது ஏரறாளமறான மக்கறள மறான்பெஸ்்டர் நகறர 
யநறாக்கி ஈர்த்தது. 1771 இல் 22,000 மக்கள் மடடுயம 
வசித்த மநதமறான நகரமறாகத்தறான் மறான்பெஸ்்டர் 
இருநதது. இயத நகரம் அடுத்த ஐம்்பதறாண்டுகளில் 
1,80,000 மக்கள்பதறாறக பகறாண்்டதறாக வளர்நதது. 
சமூக - தபொருளொ�ொரப் பின்விளளவுகள்
 வி வ ெ றா யி க ள்  வ று ற ம யி லு ம் 
ப த றா ழி ல றா ள ர் க ள்  து ன் ்ப த் தி லு ம் 
ஆட்படடுக்பகறாண்டிருக்க, நடுத்தரவர்க்கம் 
பதறாழிலிலும் வர்த்தகத்திலும் யமலும் முதலீடு 
பெயது பெல்வமிக்க வகுப்்பறாக வளர்நதது. 
இவவகுப்பினர் அக்கறால அரசுகள்மீது ஆதிக்கம் 
பெலுத்தினர். அறனத்துச் ெட்டஙகளும் அநத 
வகுப்்பறாரின் நலன்கறளயய ்பறாதுகறாத்தன. 
பதறாழிலறாளர்களுக்குத்  பதறாழிறெஙகம் அறமக்க 
அனுமதி இல்றல. இநதச் சூைலில்தறான் 
ஐயரறாப்்பறாவில் ஒரு புதிய தத்துவமறாக யெறாைலிெம் 
பி்ப்ப்படுத்தது. முதலறாளித்துவ வர்க்கத்தின் 
சுரண்்டல் பகறாள்றககளிலிருநது உறைக்கும் 
வர்க்கத்றதப் ்பறாதுகறாப்்பதறகறாக, கறார்ல் மறார்க்ஸ் 
அறிவியல்பூர்வப் ப்பறாதுவுற்டறம (யெறாைலிெம்) 
எனும் யகறாட்பறாடடிறன முன்றவத்தறார். 19ஆம் 
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் யமறகு ஐயரறாப்்பறா 
முழுவதும் ப்பறாருளறாதறார, அரசியல் உரிறமகள் 
யகறாரி, வலுவறான  உறைக்கும் வர்க்க இயக்கஙகள் 
எழுநதன. 
த�ொழிலொளர் இயககம்
 1832இல் சீர்திருத்த மயெறாதறா 
பகறாண்டுவரப்்பட்டது. பெறாநதமறாகச் பெறாத்து 
றவத்திருநத நடுத்தர வர்க்கத்திறகு மடடுயம 
அச்ெட்டம் வறாக்குரிறம அளித்தது. இதனறால் 
விரக்தியுற் உறைக்கும் வர்க்கம் லடெக்கணக்கில் 
ஓரி்டத்தில் கூடித் தஙகள் யகறாரிக்றககள் 
அ்டஙகிய ஒரு ெறாெனத்றத உருவறாக்கி ்பல லடெம் 
ெக பதறாழிலறாளர்களின் றகபயறாப்்பம் ப்பற்து. 
இநத ெறாெனம் இஙகிலறாநது நறா்டறாளுமன்்த்தின் 
கீைறவயறான மக்கள் அறவயில் (House of 
Commons) தறாக்கல் பெயயப்்பட்டது. அதில் 
கூ்ப்்படடுள்ள யகறாரிக்றககறளத் பதறாழிலறாளர் 
இயக்கம் வலியுறுத்தியதறால் அது ‘ெறாென இயக்கம்’ 
(Chartism) எனவும், அதில் ஈடு்பட்டவர்கள் ெறாென 

மறறும் நீர் மறாசு அதிகரிப்புக்கு இடடுச் பென்்து. இப் 
புவியின் சூைலியல், இயறறகச் சுறறுச்சூைலுக்கும் 
மனிதர்களுக்குமறான உ்வு ஆகிய இரண்டிலும் 
பதறாழிறபுரடசி ஒரு மறாப்பரும் திருப்பு முறனயறாக 
அறமநதது.
 கு டு ம் ்ப த் தி ன்  அ ற ன த் து 
உறுப்பினர்களும் யவறலவறாயப்புகள் ப்ப்த் 
பதறாழிறபுரடசி உதவியது. எனினும், உறைக்கும் 
வர்க்கத்தின் வறாழக்றக துயரம்மிக்கதறாக 
இருநதது. குைநறதகளுக்குக் குற்நத கூலி 
பகறாடுத்தறால் ய்பறாதும் என்்பதறால்  ஜவுளி 
ஆறலகளில் குைநறதகள் அதிகமறாக யவறலக்கு 
எடுத்துக்பகறாள்ளப்்பட்டனர்.  நிலக்கரிச் 
சுரஙகத்பதறாழில் நிறலறம குறித்து 1842இல் 
பிரிடடிஷ் நறா்டறாளுமன்்ம் ஓர் அறிக்றக 
பவளியிட்டது. அநத அறிக்றக சுரஙகஙகள் 
அறிக்றக என அறைக்கப்்படுகி்து.
 பதறா்டக்கக் கறாலத்தில் சுரஙகஙகளிலும் 
ஆறலகளிலும் ்பணியறாறறும் பதறாழிலறாளர்களின் 
்பறாதுகறாப்பு ஏற்பறாடுகள் மிக யமறாெமறாக இருநதன. 
இயநதிரஙகளறால் ஏற்படும் கறாயஙகள், சிறு 
தீப்புண்கள், றக - கறால்களில் கறாயம், விரல்கள் 
துண்்டறாவது, றக அல்லது கறால் முழுறமயறாக 
அகற்ப்்படுவது, மரணம் கூ்ட நிகழவது என்று 
்பல்யவறு விதமறாக ஏற்பட்டன.
 பதறாழிலறாளர்கள் மிகவும் சிறிய, 
அழுக்கற்டநத, சுகறாதறாரமற் வீடுகளில் வறாழநதனர். 
பதறாழிலறாளர்கள் விரும்பினறாலும் கூ்டத் தமது 
சுறறுப்பு்த்றதச் சுத்தப்்படுத்தயவறா மறாற்யவறா 
அவர்களுக்கு யநரம் இருக்கவில்றல. இதனறால் 
ற்டஃ்பறாயிடு, கறாலரறா, ப்பரியம்றம ய்பறான்் 
யநறாயகள் ்பரவின.
�கரமயமொககம்
 பதறாழிறபுரடசியின் வருறகறயத் 
பதறா்டர்நது, உலகின் பதறாழிற்பட்டற்யறாக 
இஙகிலறாநது மறாறியது. யவளறாண்றம உற்பத்தியில் 
ப்பறாதுவறான வீழச்சி கறாணப்்பட்டது. இதனறால் 
மக்கள் கிரறாமஙகளிலிருநது பதறாழில் நகரஙகறள 
யநறாக்கிச் பெல்லத் பதறா்டஙகினர்.  மக்கள்பதறாறக 
அதிகரிப்பு, இ்டப்ப்பயர்ச்சி, நகரமயமறாக்கம் ஆகியன 
பதறாழிறபுரடசி ஏற்பட்ட இக்கறாலகட்டத்தின் முக்கியச் 
ெமூக மறாற்ஙகள் ஆகும். பதறாழிறபுரடசிக்கு முநறதய 
ெமூகத்தில் 80 விழுக்கறாடடுக்கும் அதிகமறான 
மக்கள் கிரறாமப்பு்ஙகளில்தறான் வசித்தனர். 
கிரறாமப்்பகுதிகளிலிருநது இ்டப்ப்பயர்வு அதிகரிக்க, 
அதிகரிக்க, சிறிய நகரஙகள் ப்பருநகரஙகளறாயின.  
1840இல் இரு்பது இலடெமறாக இருநத லண்்டனின் 
மக்கள்பதறாறக நறாற்பதறாண்டுகளில் ஐம்்பது 
இலடெமறாக உயர்நதது. 
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புகழப்பற்து. இதனறால் உலகின் ்பல 
்பகுதிகளிலிருநதும் வடிவறமப்்பறாளர்கள் 
இநநகருக்கு வநதனர். இநத அடித்தளத்றதப் 
்பயன்்படுத்தி முல்ேவுஸ் நிறுவனம் ்பல்துற்களில் 
விரிவற்டநது கனரகத் பதறாழில்களில் ஈடு்படடு 
முன்யனறாடி இயநதிரஙகளின் உற்பத்தியறாளரறாக 
உயர்நதது. பெயிண்ட-ெறாயமறாண்டில் இரும்பு 
உற்பத்தியில் முன்யனற்ம் ஏற்பட்டது. 1820இல் 
வறார்ப்பிரும்பிறனச் சுத்திகரிக்கும் பிரிடடிஷ் 
பதறாழில்நுட்பம் இநத நகரத்தில் ்பயன்்படுத்தப்்ப்டத் 
பதறா்டஙகியது.
 1832இல் பிரறான்ஸ் நறாடடின் 
பெயின்ட இடியன் – ஆநதிரிஜியயறாக்ஸ் ஆகிய 
நகரஙகளிற்டயய முதல்  பிபரஞ்சு ரயில்்பறாறத 
தி்க்கப்்பட்டது.  பதறா்டர்நது ்பல்யவறு ்பகுதிகளில் 
எண்ணற் ரயில்்பறாறதகள் அறமக்கப்்பட்டன. 
19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வறாகன 
உற்பத்தியில் பிரறான்ஸ் முன்யனறாடி நறா்டறாக 
வளர்நதது. பிரறான்ஸ் நறாடடில் இன்்ளவும் 
புகழப்பற் வறாகன நிறுவனஙகளறாகத் திகழும் இரு 
நிறுவனஙகள் 1891இல் பதறா்டஙகப்்பட்டறவ என்்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. அர்மறான் பியூகறாட நிறுவனம், 
முதல் கட்ட வறாகனஙகறள உற்பத்தி பெயதது.  
1898இல் லூயி பரனறால்ட என்்பவர் நறான்கு 
ெக்கர வறாகனத்றத உருவறாக்கினறார். பதறா்டர்நது 
பெறாறெடப்ட பரனறால்ட ஃப்பபரர்ஸ் (பரனறால்ட 
ெயகறாதரர்கள் நிறுவனம்) தனது நிறுவனத்தின் 
மூலம் அதிக எண்ணிக்றகயில் வறாகனஙகறளத் 
தயறாரித்தறார். 

அக்கறால பரனறால்ட யமறாட்டறார் வறாகனஙகள்

1806இல் பிரறான்சில் யவளறாண்றம 
உற்பத்தியில் ஈடு்பட்ட மக்கள்பதறாறக 
65.1 விழுக்கறா்டறாக இருநதது. 1896இல் 
இது 42.5 விழுக்கறா்டறாகக் குற்நதது. 
அயத கறாலகட்டத்தில் பதறாழில் துற்யில் 
யவறலவறாயப்புகளின் ்பஙகு 20.4 
விழுக்கறாடடில் இருநது 31.4 விழுக்கறா்டறாக 
அதிகரித்தது.

இயக்கவறாதிகள் எனவும் அறைக்கப்்பட்டனர். இநத 
இயக்கம் 1836 முதல் 1848 வறர உயிர்ப்ய்பறாடு 
இயஙகியது. இரு்பத்தியயறாரு வயதறான 
அறனவருக்கும் வறாக்குரிறம, ரகசிய வறாக்பகடுப்பு 
மூலம் நறா்டறாளுமன்்த் யதர்தல், நறா்டறாளுமன்் 
உறுப்பினர்களுக்கறான தகுதியில் பெறாத்துரிறமறய 
நீக்குதல், ஆண்டுயதறாறும் நறா்டறாளுமன்்த்திறகுத் 
யதர்தல், ெமமறான பிரதிநிதித்துவம் ஆகிய 
யகறாரிக்றககறள இவவியக்கத்தினர் 
வலியுறுத்தினர்.

 10.3  த�ொழிற்புரட்சி பரவு�ல்

பிரொன்ஸ் �ொட்டில் த�ொழிற்புரட்சி
 இஙகிலறாநது ப்பறறிருநதறதப் 
ய்பறான்று பிரறான்ஸ் இயறறகவளஙகறளப் 
ப்பறறிருக்கவில்றல. பிபரஞ்சுப் புரடசி, 
பநப்ய்பறாலியன் யமறபகறாண்்ட நீண்்டகறாலப் 
ய்பறார்கள் ஆகியனவறறின் விறளவறாக ஏற்பட்ட 
அரசியல் நிறலயற் தன்றம நறாடற்டச் 
சீரழித்திருநதது. புரடசியின்ய்பறாது பிரறான்ஸ் நறாடடின் 
வணிகர்கள் ்பலரும் இஙகிலறாநதில் அற்டக்கலம் 
புகுநதிருநதனர். அவர்கள் பநப்ய்பறாலியப் ய்பறார்கள் 
முடிவுக்கு வநத பின்னர் பிரறான்ஸ் திரும்பியய்பறாது 
பிரிடடிஷ் பதறாழில்நுட்பஙகறளயும் பகறாண்டுவநது 
்பயன்்படுத்தினர். இது அவர்களது நறாடடில் 
பதறாழிறபுரடசிறய நிற்யவற் உதவியது. 
பிரிட்டனில் தயறாரிக்கப்்பட்ட நூறபுக்கதிர்கறளப் 
்பயன்்படுத்தியதறால், 1830 – 1860 கறாலகட்டத்தில் 
பிரறான்சின் ஜவுளி உற்பத்தி இரண்டு ம்டஙகறாக 
அதிகரித்தது.
 பி ர றா ன் ய க றா ஸ்  
டி பவண்்டல் என்்பவர் 
பிரிடடிஷ் பதறாழில்நுட்பத்றத 
பலறாறரனுக்குக் பகறாண்டு 
வநதறார். அவரது குடும்்பம் 
நிலக்கரிச் சுரஙகத்தில் நீரறாவி 
இயநதிரத்றதயும், இரும்ற்பப் 
பிரித்பதடுப்்பதில்  துைறாவும் 
உறலறயயும் (puddling 
kiln) பிரறான்சில் அறிமுகம் 
பெயதது. 1860இல் பவண்்டல் 
குடும்்பத்தி்டம் ்பத்தறாயிரத்துக்கும் யமற்பட்ட 
பதறாழிலறாளர்கள் ்பணியமர்த்தப்்படடிருநதனர். 
வணிகத்றதப் ்பலதுற்களுக்கு விரிவறாக்கம் 
பெயததன் மூலம்  இருப்புப்்பறாறத அறமத்தல், கப்்பல் 
கடடுதல் ய்பறான்் மற் கனரகத் பதறாழில்கறளத் 
பதறா்டஙகினர்.
 அல்ெறாஸ் மறாகறாணத்தின் முல்ேவுஸ் 
நகரம் இயநதிரம் பெயவதறகறான அச்சுகளறால் 

பிரறான்யகறாஸ் டி 
பவண்்டல்
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இறணக்கப்்பட்டதறால் வணிக, வர்த்தக 
ந்டவடிக்றககள் தீவிரமற்டநதன. 

நீரறாவி இயநதிரப் ்பயன்்பறாட்டறால் 1837இல் 
419 ஆக இருநத பிரஷ்ய பதறாழிறெறாறலகளின் 
எண்ணிக்றக  1849இல் 1,444 ஆக உயர்நதது. 
1820இல் ்பத்து இலடெம் ்டன்களறாக இருநத 
நிலக்கரி உற்பத்தி, அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் 
அறு்பது இலடெம் ்டன்களுக்கும் அதிகமறாக 
உயர்நதது. 1810இல் 46,000 ்டன்களறாக 
இருநத இரும்பு உற்பத்தி, 1850 வறாக்கில் 
5,29,000 ்டன்களறாக அதிகரித்தது. 1850இல் 
3,638 றமல் நீளமறாக இருநத ரயில்்பறாறத 
1870இல் 11,600 றமல் நீளமறாக அதிகரித்தது.

ப்டயம்லர் நிறுவனம்

 இறுதியறாக 1871 இல் பிரஷ்ய அரசுகள் 
ஒன்்றாக இறணநது ஒயர  பஜர்மனி உருவறானது. 
இறதத் பதறா்டர்நது 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதிக்குள் மிகப் ப்பரிய பதறாழில்மயநறா்டறாக  
பஜர்மனி உருவறாகி, பதறாழில்மயமறானதில் 
பதறாழிறபுரடசி யதறான்றிய இ்டமறான இஙகிலறாநறதப்  
பின்னுக்குத்  தள்ளி,  அபமரிக்கறாவிறகுப் ய்பறாடடியறாக 
உருபவடுத்தது. மின்ப்பறாருள் உற்பத்தியில் 
சீபமன்ஸ் ய்பறான்் நிறுவனஙகளுக்கு வறாயப்பு 
வைஙகப்்பட்டது. ப்பறாட்டறாசியம் உப்பு, ெறாயஙகள், 
மருநதுப்ப்பறாருள்கள், பெயறறக இறைகள் ய்பறான்் 
யவதிப்ப்பறாருள்கள் உற்பத்தியில் பஜர்மனி 
தறலசி்நது விளஙகியது.  யவதிப்ப்பறாருள் 
துற்யில் ய்பயர், பேஸ்ட  ய்பறான்் பஜர்மன் 
நிறுவனஙகள் தறலறம தறாஙகின. வறாகனத் 
பதறாழிலிலும் பஜர்மனி ஒரு முன்னணி நறா்டறாக 
விளஙகியது. உலகம் முழுவதிலும் பஜர்மனியின் 
ப்டயம்லர், ப்பன்ஸ் ஆகிய வறாகனஙகள் மிகப் 
புகழப்பறறிருநதன.

தெர்மனியில்  த�ொழிற்புரட்சி
 ஒரு பதறாழிறபுரடசி உருவறாவதறகுத் 
யதறவயறான இயறறக வளஙகள் பஜர்மனியில் 
இயல்்பறாகயவ அறமநதிருநதன. ெறார், ரூர், யமறகு 
றெயலசியறா, ெறாக்்ஸனி ஆகிய  ்பகுதிகளில் 
நிலக்கரிப் ்படிவுகள் இருநதன. எர்சிபிர்ஜ், ேறார்ஸ் 
மறலகள், யமறகு றெயலசியறா ஆகிய இ்டஙகளில் 
இரும்பு கிற்டத்தது. 
 பஜர்மனியின் முன்யனற்த்துக்குப் 
ப்பரும் ெவறாலறாக அறமநதது இன்னமும் இலவெ 
உறைப்பு முற்பகறாண்்ட ்பண்றணயடிறம 
முற்யும் அதன் நில உற்டறம அடிப்்பற்டயிலறான 
ெமூக அரசியல் அறமப்பும், பதறாழில் பதறா்டஙகக் 
கற்டபிடிக்கப்்பட்ட கடுறமயறான உரிம 
முற்யும்தறான். பிபரமன், ேறாம்்பர்க் ஆகிய இரு 
ப்பரிய துற்முகஙகள் தறான் வ்டக்டலில் இருநத 
்பறாதுகறாப்்பறான துற்முகஙகளறாகும். ஆனறால், இறவ 
அறனத்றதயும்வி்ட பஜர்மனியில் பதறாழிறபுரடசி 
ஏற்ப்ட மிக முக்கியமறான ெவறாலறாக அறமநதது 
அதன் அரசியல் அறமப்புதறான். 1871ஆம் ஆண்டுக்கு 
முன்புவறர பஜர்மனி என்்பது எண்ணற் 
பஜர்மறானிய அரசுகளறால் உருவறாக்கப்்படடிருநதது. 
அவறறில் பிரஷ்யறா மிகப் ப்பரிய அரெறாகும்.

ய்பறாடடிகறளக் கடடுப்்படுத்தவும் 
விறல உயர்றவத் தக்கறவக்கவும் 
உ ற ்ப த் தி ய றா ள ர் க ள்  அ ல் ல து 
விநியயறாகிப்்பறாளர்கள் ஏற்படுத்திக்பகறாள்ளும் 
கூட்டறமப்ய்ப கறார்ப்டல் ஆகும்.

 பஜர்மனியில் பதறாழிறபுரடசி உருவறாவதிலும் 
பஜர்மனி ஒயர நறா்டறாக ஒருஙகிறணவதிலும்  
இருப்புப்்பறாறதகள் ப்பரிதும் உதவின. 1835 டிெம்்பரில் 
நியூபரம்்பர்க், ஃ்பர்த் நகரஙகளுக்கிற்டயய முதல் 
இருப்புப்்பறாறத அறமக்கப்்பட்டது.   இருப்புப்்பறாறதகள் 
அறமப்்பதில் தனியறார் துற் முன்முயறசி 
எடுத்தது. ஆனறால், மூலதனப் ்பற்றாக்குற் 
எழுநதய்பறாது அரெறாஙகம் தறலயிடடு உதவியது. 
சில ்பகுதிகளில் இருப்புப்்பறாறத அறமக்கும் 
்பணி யதசியமயமறாக்கப்்பட்டது. பிரஷ்யறாவில்  
இருப்புப்்பறாறதகறள ஒருஙகிறணக்கும்  
்பணிறய அரயெ முன்முயறசி எடுத்து, தனியறார் 
நிறுவனஙகளு்டன் இறணநது பெயல்்படுத்தியது. 
1842இல் இருப்புப்்பறாறத அறமக்கும் 
திட்டத்திறபகன்ய் ரயில்யவ நிதி எனத் தனி நிதி 
உருவறாக்கப்்பட்டது. பிரஷ்யறாவில் ஒருஙகிறணநத 
இருப்புப்்பறாறத றமயமறாக ப்பர்லின் நகரம் 
உருவறானது. யஜறால்யவபரயன் ஒன்றியத்தின் 
உறுப்பு நறாடுகள் இருப்புப்்பறாறதகளறால் 
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இறணக்கும் முதல் ரயில்்பறாறத அறமக்கப்்பட்டது. 
இது மக்கள் ய்பறாக்குவரத்து, ெரக்குப் 
ய்பறாக்குவரத்து, மூலப்ப்பறாருடகறள எடுத்து 
வருதல் ஆகியனவறறுக்குப் ்பயன்்பட்டது. இதன் 
விறளவறாக அபமரிக்கறாவில் எதிர்்பறாரறாவண்ணம் 
நகரமயமறாக்கமும் எல்றல விரிவற்டதல்களும் 
நிகழநதன. 1860 முதல் 1900 வறரயறான  
கறாலகட்டத்தில் மடடும் உலகின் ்பல ்பகுதிகளிலிருநது 
1 யகறாடியய 40 இலடெம் மக்கள் அபமரிக்கறாவுக்குப் 
புலம் ப்பயர்நது, ்பல்யவறு வறகயறான 
பதறாழிறெறாறலகளிலும் யவறல ்பறார்த்தனர். தறாமஸ் 
ஆல்வறா எடிென் மின்விளக்கு  கண்டுபிடித்தறம 
(1879), அபலக்ெறாண்்டர் கிரேறாம்ப்பல் பதறாறலய்பசி 
கண்டுபிடித்தறம (1876) ஆகிய நிகழவுகள் முழு 
உலறகயும் அற்டயறாளம் கறாணமுடியறாத அளவிறகு 
மறாறறின.
 அ ப ம ரி க் க றா வி ன் 
ப்பரிய அளவிலறான 
முதல் கனரக எஃகு 
உற்பத்தி ஆண்டரூ 
கறார்யனகி என்்பவரறால் 
ப த றா ்ட ங க ப் ்ப ட ்ட து . 
இ ரு ம் பு க் க றா ன 
மூ ல ப் ப ்ப றா ரு ட க ற ள 
வைஙகிய சுரஙகஙகள், 
உற்பத்தி ஆறலகள், இறுதித் தயறாரிப்்பறான 
இரும்புத்தகடுகறள உருவறாக்கும் பவப்்ப உறலகள், 
உற்பத்திப் ப்பறாருள்கறள எடுத்துச்பெல்லும் 
இரயில்்பறாறதகள், கப்்பல் ய்பறாக்குவரத்து 
என ஒவபவறான்ற்யும் விறலக்கு வறாஙகி, 
எஃகு உற்பத்தியின் ஒவபவறாரு கட்டத்றதயும் 
தனது ஆதிக்கத்தின் கீழக்பகறாண்டுவநதறார்.  
ஜறான் டி. ரறாக்ஃப்பல்லர் என்்பவர் ்பல ப்பரிய 
பதறாழிறெறாறலகறள இறணத்து அ்க்கட்டறள 
ஒன்றிறன நிறுவினறார். அவரது  ஸ்்டறாண்்டர்ட 
ஆயில் டிரஸ்ட அத்துற்யின் 90 விழுக்கறாடடிறன 
ஏகய்பறாகமறாக்கி, ய்பறாடடிறயக் குற்த்தது. 
இத்தறகய ஏகய்பறாகம் சிறிய நிறுவனஙகறளப் 
்பறாதித்து அவறறுக்கு அச்சுறுத்தலறாக விளஙகியது. 
அபமரிக்க அரசும் ரயில்்பறாறதகள் அறமப்்பதறகறான 

 10.4   அதமரிககொவில் இரண்டொவது 
த�ொழிற்புரட்சி

 உ்டலுறைப்பிலிருநது பதறாழில்நுட்பம் 
மறறும் இயநதிரம் ெறார்நத உற்பத்திக்கு மறாறியது 
அபமரிக்கத் பதறாழிறபுரடசியின் பதறா்டக்கமறாகும். 
இஙகிலறாநறதச் யெர்நத ெறாமுயவல் சியலட்டர் ்பத்து 
வயதிலிருநது ஜவுளி ஆறலகளில் ்பணியறாறறி  
ஒரு ஆறலறய நிர்வகிக்கும் அளவுக்கு 
அனு்பவம் ப்பறறிருநதறார்.  அபமரிக்கர்கள் புதிய 
பதறாழில்நுட்பஙகளில் ஆர்வம் கறாடடுகி்றார்கள் 
என்று யகள்விப்்பட்ட அவர், 1789இல்  
அபமரிக்கறாவின் நியூயறார்க்கில் ெட்டவியரறாதமறாகக் 
குடியயறினறார். யரறாடஸ் தீவின் புகழப்பற் 
பதறாழிலதி்பர் யமறாெஸ் பிபரௌன்  என்்பவரி்டம் 
யவறலவறாயப்பு யகட்டறார்.  இவர் ஏறபகனயவ  ஒரு 
ஜவுளி ஆறல பதறா்டஙகித் யதறாற்வர்.  பிபரௌன் 
இவறர யவறலக்குச் யெர்த்துக்பகறாண்்டதும் 
அவரது ஆறல 1793இல் மீண்டும்  இயஙகத் 
பதறா்டஙகியது. அபமரிக்க நறாடுகளில் நீரறாற்லின் 
மூலம் இயஙகிய முதல் ஜவுளி ஆறல அதுதறான். 
1800 வறாக்கில், சியலட்டரின் துணி ஆறலயிறனக் 
கண்டு யமலும் ்பல பதறாழில்முறனயவறார்கள் துணி 
ஆறலகள் பதறா்டஙகி வளமற்டநதனர். சியலட்டரின் 
பதறாழில்நுட்பம் யமலும் யமலும் புகைற்டநதது. 
அபமரிக்க அதி்பர் ஆண்டரூ ஜறாக்ென், சியலட்டறர 
”அபமரிக்கத் பதறாழிறபுரடசியின் தநறத” என்று 
புகழநதறார்.

ஆண்டரூ ஜறாக்ென்ெறாமுயவல் சியலட்டர்

 19ஆம் நூற்றாண்டில் அபமரிக்கறா புதிய 
பதறாழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகள் உருவறாக்குவதில் 
முறனநதது. ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன் என்்பவர் ேடென் 
நதியில் நீரறாவிப் ்ப்டகுப் ய்பறாக்குவரத்திறனத் 
பதறா்டஙகினறார். ெறாமுயவல் F.B. யமறார்ஸ் தநதிறயக் 
கண்டுபிடித்ததும், எலியறாஸ் யேறாயவ றதயல் 
இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்ததும் அபமரிக்க 
உள்நறாடடுப்ய்பறாருக்கு (1860–1865)  முன்னர் 
நிகழநதறவ ஆகும். 
 உள்நறாடடுப் ய்பறாருக்குப் பி்கு 
பதறாழில்மயமறாதல் மிகவும் தீவிரமற்டயத் 
பதறா்டஙகியது. 1869இல் கண்்டஙகறள 

ஜறான் டி. ரறாக்ஃப்பல்லர்

1846இல் எலியறாஸ் யேறாயவ என்் 
அபமரிக்கர் துணி றதக்கும் ‘றதயல் 
இயநதிரத்றத‘க் கண்டுபிடித்தறார். துணிகறள 
பவண்றமயறாக்குவது ,  ெறாயமிடுவது , 
அச்சிடுவது ய்பறான்் புதிய முற்களின் 
கண்டுபிடிப்புகளறால் 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
முதல் ்பறாதியில் ்பல்யவறு நி்ஙகளில் 
துணிகறளத் தயறாரிக்க முடிநதது.
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அறமதியறாகத் பதறா்டஙகிய  இக்கூட்டத்தில் 
கறாவல்துற் ்பல சுறறுகள் துப்்பறாக்கிச் சூடு ந்டத்திப் 
்பலறரச் சுடடுக் பகறான்்து. யே மறார்க்பகட 
தியறாகிகளுக்கு மரியறாறத பெலுத்தும் விதமறாக 
யம 1ஆம் நறாள் இன்்ளவும் ெர்வயதெ பதறாழிலறாளர் 
நறாளறாகக் (யம தினம்) கற்டபிடிக்கப்்படுகி்து. 

யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறல

நிலஙகள் வைஙகி பதறாழில் வளர்ச்சிறய 
ஆதரித்தது்டன் அபமரிக்க நிறுவனஙகளுக்கு 
அநநியப் ய்பறாடடியிலிருநது ்பறாதுகறாப்பும் அளித்தது.
 ஒரு கிரறாமப்பு் ெமூகமறாகத் திகழநத 
அபமரிக்கறா, நகர்ப்பு்ச்  ெமூகமறாக மறாறுவறதத் 
பதறாழிறபுரடசி விறரவு்படுத்தியது. நகர்ப்பு்ஙகளில் 
யவறலவறாயப்புகள் உருவறாவறதக் கண்ணுற் 
்பண்றணகளில் வளர்நத இறளஞர்கள், 
நகரஙகறள யநறாக்கி இ்டம் ப்பயர்நதனர்.  இயத ய்பறால 
ஐயரறாப்பிய நறாடுகளிலிருநதும் லடெக்கணக்கறாயனறார் 
இ்டம் ப்பயர்நதுவநதனர். இவவறாறு நகரஙகளில் 
குடியயறிய மக்களுக்கு வீடடுவெதி அளிப்்பது 
சிக்கலறானது. இநதப் புதிய பதறாழிலறாளர்கள் 
நகர்ப்பு்க் குடிறெப் ்பகுதிகளில்  வறாழநதறார்கள்.  
பதருக்களில் தி்நதபவளி ெறாக்கற்டகள் ஓடின; 
குடிநீர் விநியயறாகம் ய்பறாதுமறானதறாய இல்றல; 
இதனறால் பதறாறறுயநறாயகள் ்பரவின.

10.5  உளழககும் வர்ககப் நபொரொட்டஙகள்
பதறாழிறெறாறலகளில் 
நிலவிய யமறாெமறான 
்பணிச்சூைல், நீண்்ட 
ய வ ற ல ய ந ர ம் , 
குற்நத கூலி, 
ப ்ப ண் க ளு ம் 
கு ை ந ற த க ளு ம் 
சுரண்்டப்்பட்டறம ஆகியன பதறாழிறெஙகஙகள் 
உருவறாக வழிவகுத்தன. அபமரிக்கறாவில் 
உள்நறாடடுப் ய்பறாருக்குப் பின்னர், பதறாழிலறாளர்கள் 
யவறலநிறுத்தஙகளில் ஈடு்பட்டனர். 
அவறறுள் 1877இல் பவடித்த இருப்புப்்பறாறதத் 
பதறாழிலறாளர்களின் மறாப்பரும் யவறலநிறுத்தம் 
ப்பரும் நிகழவறாக அறமநதது. நீடித்த ப்பறாருளறாதறார 
மநதம் கறாரணமறாக ஊதியம் குற்க்கப்்பட்டறதத் 
பதறா்டர்நது இநத யவறல நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. 
யமறகு பவர்ஜீனியறாவில் பதறா்டஙகிய இநத 
யவறலநிறுத்தம் 45 நறாடகளியலயய யமலும் மூன்று 
மறாநிலஙகளுக்குப் ்பரவியது.  
முதலறாளிகளின் அடியறாடகள், 
யதசியப் ்பறாதுகறாப்புப்்பற்ட, 
இரறாணுவம், கூலிப்்பற்டகள் 
ஆகியனவறற்க் பகறாண்டு 
இநதப் ய்பறாரறாட்டம் 
நசுக்கப்்பட்டது.

நே மொர்கதகட் படுதகொளல
 சிகறாயகறாவின் யே மறார்க்பகட ெதுக்கத்தில் 
1886 யம மறாதம் 4ஆம் யததி ஒரு பதறாழிலறாளர்  
ஆர்ப்்பறாட்டம் ந்டநதது. நறாபளறான்றுக்கு எடடு 
மணியநர யவறல யகறாரிக்றகறய முன்றவத்து 

1877இல் இருப்புப்்பறாறதத் 
பதறாழிலறாளர்களின் யவறலநிறுத்தம்

 10.6   இந்தியொவில் த�ொழிற்புரட்சியின் 
�ொககம் 

 18ஆம் நூற்றாண்டின் இற்டப்்பகுதிவறர 
இஙகிலறாநது ஒரு யவளறாண்றம நறா்டறாகத்தறான் 
இருநதது. அயத யநரத்தில்  இநதியறா 
யவளறாண்றமக்கறாக மடடுமல்லறாமல் அதன் 
மிகச் சி்நத உற்பத்திப்ப்பறாருள்களுக்கறாகவும்  
அறியப்்படடிருநதது. 18ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் 
கறால் ்பகுதியில் இஙகிலறாநதில் குவிக்கப்்பட்ட 
இநதியப் ்பருத்திஇறைத் துணிகளுக்கும் 
்படடு ஆற்டகளுக்கும் தற்டவிதித்தும் 
இஙகிலறாநதில் ெட்டம் இயற்ப்்பட்டது.  
கறாரணம், ஜறான் யக என்்பவரறால் ்ப்க்கும் 
நறா்டறா கண்டுபிடிக்கப்்பட்டறதத் பதறா்டர்நத 30 
ஆண்டுகளில் ேர்கிரீவஸ், ஆர்க்றரட, கிரறாம்ப்்டன் 
ஆகியயறார் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகளறால் 
நூறபு, பநெவுத் பதறாழில் ஆகியன இஙகிலறாநதில் 
ப்பரும் வளர்ச்சியற்டநதிருநதன. வஙகத்தில் ஒரு 
பிரயதெ அரெறாகக் கறாலூன்றிய ஆஙகியலயரறால் 
வஙகம், கர்நறா்டகம் ஆகிய ்பகுதிகளில் 
பகறாள்றளயடிக்கப்்பட்ட பெல்வயம இஙகிலறாநதில் 
பதறாழிறபுரடசிக்குத் யதறவயறான முதலீடற்ட 
வைஙகி அறத பவறறி ப்ப் றவத்தது. வஙகத்றதச் 
யெர்நத பநெவறாளர்கள் கிைக்கிநதியக் கம்ப்பனி 
அதிகறாரிகள் மறறும் அவர்களின் முகவர் கரஙகளில் 
சிக்கிப் ப்பரும் துன்்பத்துக்கு ஆளறாயினர். அவர்கள் 
முதலில், உற்பத்திப் ப்பறாருள்கறள  ஓரி்டம் விடடு 
யவறி்டம் எடுத்துச்பெல்ல ய்பறாக்குவரத்துத் தீர்றவ 
பெலுத்த யவண்டும் என்று இநதிய பநெவறாளர்கள் 
மீது கடும் சுறமறயத் திணித்தனர். அடுத்து, 
இஙகிலறாநதின் பதறாழிறெறாறலகளுக்குத்  
யதறவப்்படும் வணிகப் ்பயிர்கறள மடடும் ெறாகு்படி 
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 10.6   த�ொழிற்புரட்சிக கொலகட்டததின் முககியக கண்டுபிடிப்புகள்
கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்தவர் ஆண்டு

ஊது உறல (இரும்பு மறறும் எஃகு) ஆப்ரேறாம் ்டறார்பி 1709
நீரறாவி இயநதிரம் தறாமஸ் நியூயகறாமன் 1712
்ப்க்கும் நறா்டறா (ஜவுளி) ஜறான் யக 1733
யமம்்படுத்தப்்பட்ட ்டறார்பி முற் (இரும்பு மறறும் எஃகு) ஜறான் ஸ்மீட்டன் 1760
இயநதிர நூறபுக் கருவி (ஜவுளி) யஜம்ஸ் ேர்க்ரீவஸ் 1764
நூறபு நீர்ச்ெட்டகம் (ஜவுளி) ரிச்ெர்ட ஆர்க்றரட 1769
நியூயகறாமனின் நீரறாவி இயநதிர மறுவடிவறாக்கம் யஜம்ஸ் வறாட 1769
ஸ்பின்னிங மியூல் (ஜவுளி) ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன் 1779
விறெத்தறி (ஜவுளி) எடமண்ட கறார்டறரட 1785
்பருத்தியிலிருநது பகறாடற்ட நீக்கம் (ஜின்) (ஜவுளி) எலி விடனி 1793
கறாறறுப் ்பம்பு (சுரஙகஙகளில்) ரிச்ெர்ட டரித்விக் 1801
்பஃபிங ப்டவில் – முதல் நீரறாவி ரயில் என்ஜின் ஜறான் ்பண்டில் 1807
தி புடெர் – ரயில் என்ஜின் ஜறார்ஜ் ஸ்டீஃ்பன்்ஸன் 1814
சுரஙகப் ்பறாதுகறாப்பு விளக்கு ேம்ப்ரி ய்டவி 1815
றதயல் இயநதிரம் ெறாமுயவல் யமறார்ஸ் 1844
தநதி – யமறார்ஸ் யகறாட (தகவல் பதறா்டர்பு) எலியறாஸ் யேறாயவ 1846
குற்நத பெலவிலறான எஃகு தயறாரிக்கும் முற் பேன்றி ப்பஸ்ஸிமர் 1856
பதறாறலய்பசி அபலக்்ஸறாண்்டர் கிரேறாம் ப்பல் 1876
கம்பியில்லறாத் தகவல்பதறா்டர்பு தறாமஸ் ஆல்வறா எடிென் 1879
ஒளிரும் மின்விளக்கு மறார்க்யகறானி 1899

பெயய வறபுறுத்தினர். றகத்தறியில் பநயயப்்பட்ட 
்பருத்தி ஆற்டகளுக்கறான ெநறத இைப்்பறால் 
இநதியறா ்பண்ற்டய உற்பத்தித் துற்யில் வகித்து 
இருநத இ்டத்றத இைநது மூலப்ப்பறாருள்கறள 
ஏறறுமதி பெயயும் நறா்டறாக மடடுயம மறாறியது. 
 19ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் கறால் 
்பகுதியில் ்டறாக்கறா மஸ்லின் துணி இஙகிலறாநதுக்கு 
ஏறறுமதி பெயவது நிறுத்தப்்பட்டது. யமலும் 
அபமரிக்கப் ய்பறாடடியின் கறாரணமறாக, இநதியறாவில் 
பெயயப்்பட்ட கச்ெறாப் ்பருத்தி ஏறறுமதியும் 
்படிப்்படியறாகச் ெரிநதது. பிரிட்டன் துணி ஆறலகளில் 
உற்பத்தியறான துணிகள் இநதியச் ெநறதகளில் 
குற்வறான விறலக்கு விறகப்்பட்டறமயறால் 
இநதிய பநெவறாளர்கள்  யவறலயறறுத் தஙகள் 
வறாழவறாதறாரத்றத இைநது உணவுக்கும் 
வழியற்வர்களறாயினர். 

 மதுறர ஆடசியர் அளித்த ஓர் அறிக்றகயில் 
சுமறார் 5,000 றகத்தறி பநெவுக் குடும்்பத்தினர் 
ஒரு யவறள உணவுகூ்டக் கிற்டக்கறாமல் 
அவதியுறுவதறாகப் ்பதிவு பெயதுள்ளறார். 
திருபநல்யவலி ்பகுதி பநெவறாளர்கள் தமது 
“வறாழவறாதறாரஙகள் அழிநதுய்பறானதறாலும் 
ெறாதி அறமப்பு யவறு பதறாழில்களில் ஈடு்ப்ட 
அனுமதிக்கறாததறாலும்” துன்்பப்்பட்டதறாகத் 
திருபநல்யவலி மறாவட்ட ஆடசியர் அக்கறாலத்தில் 
்பதிவு பெயதுள்ளறார். ்பல லடெம் மக்கள் 
்பஞ்ெத்தறால் மடிநதனர். ்பஞ்ெத்தறால் ெறாக விரும்்பறாத 
லடெக்கணக்கறான இநதிய விவெறாயிகளும் 
றகவிறனத் பதறாழிலறாளர்களும் தறாயநறாடற்ட விடடு 
பவளியயறி  இஙகிலறாநதின் கறாலனி நறாடுகளின் 
மறலத்யதறாட்டஙகளில் யமறாெமறான ்பணி மறறும் 
வறாழும் சூைல்களில் அடிறமகளறாய, ஒப்்பநதக் 
கூலிகளறாய வறாை யநர்நதது. 
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மீள்பொர்ளவ

�	பதறாழிறபுரடசியின் முக்கியப் ்பண்புகள் ்படடியலி்டப்்படடுள்ளன
�	பதறாழிறபுரடசி முதன்முதலறாக இஙகிலறாநதில் யதறான்றியதறகறான கறாரணஙகள் விளக்கப்்படடுள்ளன
�	ஜவுளி உற்பத்தியில் வளர்ச்சி ஏற்படுவதறகு வழியகறாலிய கண்டுபிடிப்புகள் விவறாதிக்கப்்படடுள்ளன
�	இரும்பு மறறும் எஃகின் ்பயன்்பறாடு அறனத்துவறகத் பதறாழில்கறளயும் இயநதிரமயமறாக்கியதும், 

அதனறால் ய்பறாக்குவரத்து, தகவல் பதறா்டர்புத் துற்களில் ஏற்பட்ட அதியவக வளர்ச்சியும் 
விவரிக்கப்்படடுள்ளன

�	பதறாழிறபுரடசியறானது சுறறுச்சூைல் மீதும் மக்களின் வறாழக்றக நிறலகள் மீதும் ஏற்படுத்திய தறாக்கம் 
யகறாடிடடுக் கறாட்டப்்படடுள்ளது

�	பதறாழிறபுரடசி பிரறான்ஸ், பஜர்மனி, அபமரிக்கறா ஆகிய நறாடுகளுக்குப் ்பரவியறம விரிவறாக 
விளக்கப்்படடுள்ளது

�	ய்பறாரறாட்டஙகள் மறறும் தியறாகஙகள் மூலயம உறைக்கும் வர்க்கத்தின் உரிறமகள் ப்ப்ப்்பட்டன 
என்்பறத உணர்த்தும் ப்பறாருடடு, பதறாழிலறாளர் இயக்கஙகள், அவறறின் மீது அபமரிக்க அரசு 
யமறபகறாண்்ட அ்டக்குமுற் ஆகியறவ மீது தனிக்கவனம் பெலுத்தப்்படடுள்ளது

 பயிற்சி 

I.  சரியொன விளடளயத 
ந�ர்ந்த�டுககவும்

1.  நீரறாவி ்ப்டகுப் ய்பறாக்குவரத்துச் யெறவறய 
நிறுவியவர் யறார்?
அ) ஆர்க்றரட
ஆ) ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன்
இ) ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன்
ஈ) யஜம்ஸ் வறாட

2.  மறான்பெஸ்்டர் நகரம் ஏன் ஜவுளி உற்பத்திக்கு 
உகநத இ்டமறாகப் கருதப்்பட்டது?
அ) நிலம் கிற்டக்கப் ப்பற்றம
ஆ)  மிகுநத மனித வளம்
இ) நல்ல வறாழக்றகச் சூைல்
ஈ) குளிர்ச்சியறான தட்பபவப்்ப நிறல

3.  றதயல் இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்தவர் 
யறார்?
அ) எலியறாஸ் யேறாயவ
ஆ) எலி- விடனி
இ) ெறாமுயவல் கிரறாம்்டன்
ஈ) ேம்ப்ரி ய்டவி

4.  நீரறாவி இயநதிரத்றத பிரறான்சில் அறிமுகம் 
பெயத குடும்்பம் எது?
அ) டி பவண்ப்டல்  ஆ) டி ஹிண்்டல்
இ) டி ஆர்மன் ஈ) டி ரினறால்ட

5.   சியலட்டறர அபமரிக்கக் பதறாழில் புரடசியின் 
தநறத என அறைத்தவர் யறார்?

அ) எப்.டி. ரூஸ்பவல்ட
ஆ) ஆண்டரூ யஜக்ென்
இ) வின்ஸ்்டன் ெர்ச்சில்
ஈ) உடயரறா வில்ென்

6.  கீழக் கறாண்்பனவறறில் எது யே 
மறார்க்பகட நிகழச்சியின் நிறனவுநறாளறாகக் 
கற்டபிடிக்கப்்படுகி்து?
அ) சுதநதிர தினம் 
ஆ) உைவர் தினம்
இ) உறைப்்பறாளர் தினம்
ஈ) தியறாகிகள் தினம்

7.  எஙகு யஜறால் பவபரயன் சுஙக ஒன்றியம் 
உருவறாக்கப்்பட்டது?
அ) இஙகிலறாநது ஆ) பஜர்மனி
இ) பிரறான்ஸ் ஈ) அபமரிக்கறா

8.  பிரறான்சில் முதல் யமறாட்டறார் வறாகனஙகறள 
உற்பத்தி பெயதவர் யறார்?
அ) லூயி பரனறால்ட
ஆ) அர்மறான் பியூகறாட
இ) தறாமஸ் ஆல்வறா எடிென்
ஈ) பமக் ஆ்டம்

9.  எக்கண்டுபிடிப்பு ்பருத்தியிலிருநது  
பகறாடற்டகறளப் பிரித்தது?
அ) உருட்டறாறலகள்
ஆ) ்பஞ்சுக் கற்டெல் இயநதிரம்
இ) ஸ்பின்னிங மியூல்
ஈ) இயநதிர நூறபுக் கருவி

10.  கீழக்கறாண்்பனவறறில் எது இரும்ற்ப 
உருக்குவதறகறாக முறகறாலத்தில் 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டது?
அ) கறகரி ஆ) கரி
இ) வி்கு ஈ) கறாகிதம்
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இ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம ெரி
ஈ)  கூறறு ெரி கறாரணம் கூறறுக்குச் ெரியறான 

விளக்கமல்ல.
4.  கூற்று: சியலட்டர் அபமரிக்கத் பதறாழிறபுரடசியின் 

தநறத என அறைக்கப்்படுகி்றார்
கொரணம்: அவருற்டய நூற்பறாறலயின் 
நகலறாகப் ்பல நூற்பறாறலகள் உருவறாயின.  
அவருற்டய பதறாழில் நுட்பம் பிர்பலமறானது.
அ)  கூறறு ெரி, கறாரணம் கூறறுக்கறான ெரியறான 

விளக்கம்
ஆ)  கூறறு தவறு, கறாரணம் கூறறுக்கறான 

ெரியறான விளக்கம்
இ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம தவறு
ஈ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம ெரி

IV. தபொருததுக

1.  ப்பன்ஸ் - அபமரிக்கறா
2.  ்பறாதுகறாப்பு விளக்கு - லூயி பரனறால்ட
3.  நறான்கு ெக்கர வறாகனம் - ேம்்பரி ய்டவி
4.   மறாப்பரும் ரயில்யவ 

ஊழியர் ய்பறாரறாட்டம் - லஙகறாறையர்
5.  நிலக்கரி வயல் - பஜர்மனி

V.  கீழககொணும் நகள்விகளுககுச் சுருககமொகப் 
பதிலளிககவும்

1.  பதறாழிறபுரடசியின்ய்பறாது இஙகிலறாநதில் 
பதறாழிலறாளர்களின் வறாழவி்டஙகளின் நிறல 
எவவறாறு இருநதன?

2.  இஙகிலறாநதில் நகரமயமறாதலுக்கறான  
கறாரணஙகறளக் கூறு.

3.  யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறல ்பறறிக் குறிப்பு 
வறரக.

4.  லூயி பரனறால்ட ்பறறி நீஙகள் அறிநதது என்ன?
5.  பதறாழிறபுரடசியின் இரு முக்கிய  

விறளவுகறளக் யகறாடிடடுக் கறாடடுக.
VI. விரிவொக விளடயளிககவும்
1.  அபமரிக்கறாவில் இரண்்டறாவது பதறாழிறபுரடசி 

நற்டப்பற்தறகறான கறாரணஙகறள 
 வரிறெப்்படுத்துக.

2.  இஙகிலறாநதின் பதறாழிறபுரடசியினறால்  
இநதியறாவில் ஏற்பட்ட விறளவுகள் யறாறவ?

II. நகொடிட்ட இடஙகளள நிரப்புவும்
1.   இஙகிலறாநதில் ஆ்டவர்க்கு 

வறாக்குரிறம யகறாரியது.
2.   உலகம் முழுவதும் ெறாறலகள் 

அறமக்கப்்படும் முற்றய மறாறறியறமத்தது.
3.  விறரவறாகவும் குற்நத பெலவிலும் எஃறக 

உற்பத்தி பெயயும் முற்றய  
கண்டுபிடித்தறார்.

4.  விஞ்ஞறான யெறாெலி்ஸத்றத முன்றவத்தவர் 
 ஆவறார்.

5.  பஜர்மனியில் முதல் இருப்புப்்பறாறத 
ஆண்டில் இயக்கப்்பட்டது.

III. சரியொன கூற்ள்றக கண்டுபிடிககவும்
1.  இஙகிலறாநதுச் சுரஙக முதலறாளிகள் 

சுரஙகஙகளுக்குள் நீர்க்கசிவு ஏற்படும்  
பிரச்ெறனறய எதிர்பகறாண்்டனர்.
ii)  இவயவறலயில் மனித உறைப்ற்ப 

ஈடு்படுத்துவது குற்வறான பெலவுற்டயதறாக 
இருக்கும்.

iii)  சுரஙகஙகளிலிருநது நீறர பவளியயறறும் 
நீரறாவி இயநதிரத்றத நியூட்டன் 
கண்டுபிடித்தறார்.

iv)  சுரஙகஙகளிலிருநது நிலக்கரிறயப் 
ப்ப்யவண்டுமறானறால் நீறர 
பவளியயறறியறாக யவண்டும்.

அ) i)  ெரி ஆ) ii)  மறறும் iiii)  ெரி
இ) i)  மறறும் iv)  ெரி ஈ) iii)  ெரி

2.  i)  தஙகள் உரிறமகறளப் ப்பறுவதறகறாகத் 
பதறாழிலறாளர்கள் பதறாழிறெஙகஙகறள 
உருவறாக்கிக்பகறாண்்டனர்.

ii)  பஜர்மனியின் அரசியல் முற் 
பதறாழிறபுரடசிக்குக், குறிப்பி்டத்தக்க முக்கியச் 
ெவறாலறாக அறமநதிருநதது.

iii)  முதலறாளிகறளப் ்பறாதுகறாப்்பதறகறாகக் கறார்ல் 
மறார்க்ஸ் யெறாெலி்ஸத்றத முன்றவத்தறார்

iv)  பஜர்மனியில் இயறறக வளஙகள் 
ஏதுமில்றல

அ) i)  ெரி ஆ) ii)  மறறும் iii)  ெரி
இ) i)  மறறும் iv)  ெரி ஈ) iii)  ெரி

3.  கூற்று: விடுமுற் ப்பறுவதறகுத் பதறாழிலறாளர் 
உரிறம ப்பறறிருநதனர்.
கொரணம்: ்பணியறாளர்கறளப் ்பறாதுகறாக்கச் 
ெட்டஙகள் இருநதன.
அ) கூறறு ெரி கறாரணம் தவறு
ஆ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம தவறு
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வரலறாறறு்டன் வலம் வருக

மொணவர் தசயல்பொடுகள் 
1.  பதறாழிற புரடசியின் ெறாதக, ்பறாதக அம்ெஙகள் 

குறித்து ஒரு ய்பச்சுப் ய்பறாடடி ந்டத்துக.
2.  துணி இறைகள், வடிவறமப்புகள் ஆகியறவ 

இநதியறாவில் உற்பத்தி பெயயப்்படும் 
இ்டஙகள் ்பறறிப் ்படடியல் தயறார் பெயயவும்.
ஆசிரியரின்  வழிகொட்டு�லுடன் தசய்ய 
நவண்டியளவ

1.  பதறாழிறபுரடசியின் ய்பறாது 
கண்டுபிடிக்கப்்பட்டறவ ்பறறிய ்ப்டஙகறளச் 
யெகரிக்கவும்.

2.  ்பயன்்படுத்தப்்பட்ட கழிவு பிளறாஸ்டிக்றகப் 
்பயன்்படுத்தி நவீன பிளறாஸ்டிக் ெறாறலகள் 
அறமக்கப்்படுவது குறித்து ஒரு கடடுறர 
வறரக.

உரலி::
https://www.timetoast.com/categories (or) scan the QR Code

பதறாழிறபுரடசி
இறணயச்பெயல்்பறாடு 

ஊ்டறாடும் கறாலவரிறெறயப் 
்பயன்்படுத்தி உலக வரலறாறறு 

நிகழவுகறள அறியவறாமறா!

படிநிளலகள்
்படி-1  URL அல்லது QR குறியீடடிறனப் ்பயன்்படுத்தி 

இச்பெயல்்பறாடடிறகறான இறணயப்்பக்கத்திறகுச்  பெல்க.

்படி-2  யதடுப்படடியில்” Industrial Revolution” என்று தட்டச்சு பெயயவும்

்படி-3 யதறான்றும் கறாலக்யகறாடடுப் ்பக்கத்திறன முழுத்திறர வடிவமறாக்கவும்

்படி-4  கறாலவரிறெ மறறும் நிகழவுகள் கறாடசிப்்ப்டஙகளறாகத் யதறான்றும். அவறற்ச் பெறாடுக்கி 
வரலறாறறு நிகழவுகறள அறியவும்.
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       அறிமுகம்
	 காலனியாதிககம்	 என்பது	 ஒரு	 நாடு	
மற்றாரு	 நாட்டை	அடி்ம	 ்படுத்தி	 மமலாதிககம்	
்ெய்வதாகும்.	 காலனியாதிககத்்தப்	 ம்பால்	
ஏகாதி்பத்தியமும்	 தன்னைச்	 ொர்ந்திருககும்	
்பகுதியின	 அரசிய்லயும்	 ்்பாருளாதாரத்்தயும்	
கடடுப்்படுத்து்வதாகும்.	 ஸடைானம்பார்டு	 தத்து்வக	
க்லககளஞ்சியம்	 இவ்விரண்டையும்	
பின்வருமாறு	 ம்வறு்படுத்துகிறது:	 காலனி	
எனனும்	 ்ொல்	 ‘கமலானைஸ’	 எனனும்	 லத்தீன	
ம்வர்ச்்ொல்லிலிருந்து	 பிறந்ததாகும்.	 இதன	
்்பாருள்	வி்வொயி	என்பதாகும்.	காலனியாதிககம்	

என்பது	 மகக்ள	 ஒரு	 புதிய	 இடைத்தில்	
குடிமயறறு்வது.	 குடிமயறிய்வர்கள்	 அஙமகமய	
நிரந்தரமாகத்	 தஙகி	 ்வாழ்வர்.	 ஆனைால்	 ்ொந்த	
நாடடின	மீமத	அரசியல்	விசு்வாெம்	்காணடிருப்்பர்	
என்ப்த	 இவ்ம்வர்ச்்ொல்	 சுடடுகிறது.	 மாறாக	
ஏகாதி்பத்தியம்	 (இம்பீரியம்	 எனனும்	 லத்தீன	
்ொல்லிலிருந்து	 பிறந்தது.	 ஆதிககம்	 ்ெயதல்	
எனறு	 ்்பாருள்)	 என்பது	 ஒரு	 நாடு,	 குடிமயறுதல்	
மூலமாகம்வா	 இ்றயாண்ம	 ்ெலுத்துதல்	
மூலமாகம்வா	 ம்றமுகமாகக	 கடடுப்்படுத்தும்	
்வழிகளிமலா	 ம்வ்றாரு	 நாடடின	 மீது	 அதிகாரம்	
்ெலுத்து்வ்தக	குறிககும்.	

ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் ்காலனியாதிக்கம்

11
்பாடைம்

்கற்றல் நநாக்கங்கள்

�	்தனகிழககு	ஆசியாவின	்பகுதிக்ள	அறிதல்
�	ம்பார்த்துகீசியர்,	 ஸ்பானியர்,	 டைச்சுககாரர்,	 பி்ரஞ்சுககாரர்,	 ஆஙகிமலயர்,	

அ்மரிககர்	ஆகிமயாரால்	காலனிகள்	உரு்வாககப்்படுதல்
�	மமலயா	 தீ்பகற்பம்,	 இந்மதாமனைசியா,	 ்பர்மா	 (மியானமர்),	 இந்மதா–சீனைா,	

பிலிப்்்பனஸ	ஆகிய்்வ	மீது	காலனியாதிககம்	ஏற்படுத்திய	தாககம்
�	ஆப்பிரிககா	 ஆககிரமிககப்்படுதல்;	 டைச்சுககாரர்,	 ஆஙகிமலயர்,	 ம்பார்த்துகீசியர்,	 ்ெர்மானியர்,	

்்பல்ஜியர்	ஆகிமயாரின	காலனியாதிகக	ஆடசி
�	இந்தியாவில்	 ஆஙகிமலயரின	 காலனியாதிககம்;	 இந்தியப்	 ்்பாருளாதாரத்்த	

காலனியமயமாககுதல்
�	இந்தியாவில்	ஆஙகிமலய	ஆடசியின	்்பாருளாதாரத்	தாககம்

வரலாறறுககு முந்தைய ்காலம்
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15411.	 ஆசிய	ஆப்பிரிகக	நாடுகளில்	காலனியாதிககம்

	 உலக	்வரலாறறில்,	நவீனை	ஐமராப்்பா்்வப்	
ம்பால	ம்வறு	எந்தக	கணடைமும்	்பல	காலனிக்ளப்	
்்பறறிருந்ததில்்ல;	 அவ்்வாறு	 உலகின	 ்பல	
்பகுதிகளுககுச்	 ்ெல்ல	முடிந்த்த	 நாகரிகத்்தப்	
்பரப்பும்	 ்ெயல்	 எனை	 நியாயப்்படுத்தியதுமில்்ல.	
ந்டைமு்றயில்	மம்லநாடுகள்	அல்லாத	உலகம்	
முழு்வதும்	 ஏமதனும்	 ஓர்	 ஐமராப்பிய	 ெகதியின	
கீழ	 நானகு	 நூறறாணடுகள்	 இருந்துள்ளனை.	
இரணடைா்வது	 உலகப்	 ம்பாருககுப்	 பின	
காலனியாதிககம்	 நீககப்்படும்்வ்ர	 இந்தநி்ல	
நீடித்துள்ளது.
	 இப்்பாடைத்தில்	 ்தனகிழககாசியா,	
ஆப்பிரிககா,	 இந்தியா	 ஆகிய்்வ	 ஐமராப்பிய	
ெகதிகளால்	காலனிகள்	ஆககப்்படடை்த	வி்வாதிகக	
உள்மளாம்.	

 11.1   ஆசியாவில் குடிநயற்றம்ைதைல் 
(ததைன்கிழக்காசியா)

ததைன்கிழக்காசியா
 இரணடைாம்	 உலகப்	 ம்பாரிலிருந்துதான	
‘்தனகிழககாசியா’	 எனனும்	 ்ொல்	
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.	 மமலயா,	 டைச்சு	
கிழககிந்தியா,	 ்பர்மா,	 ெயாம்,	 பி்ரஞ்சு	 இந்மதா–
சீனைா,	 பிலிப்்்பனஸ	 ஆகிய	 ்பகுதிகளின	
்தாகுப்்்பமய	இச்்ொல்	 சுடடுகினறது.	இ்வறறில்	
ெயாம்	 (தாயலாந்து)	 மடடும்	 சுதந்திர	 நாடைாக	
இருகக	மறற	்பகுதிகள்	டைச்சுககாரர்,	ஆஙகிமலயர்,	
பி்ரஞ்சுககாரர்	ஆகிமயாரி்டைமய	்பஙகிடைப்்படடைனை.
மநலயா தீப்கறபம்
 ஐமராப்பிய	 ்வணிகர்கள்	 15ஆம்	
நூறறாணடின	 இறுதியில்	 நறுமணப்	
்்பாருள்களுககாக	 இந்தியப்	 ்்பருஙகடை்லக	
கடைந்து	 ்தனகிழககாசியா	 ்ெனறனைர்.	
ம்பார்த்துகீசியர்	தஙகள்	அரெருககாக	மலாககாவின	
மா்்பரும்	 ்பனனைாடடு	 ்வணிக	 ்வளாகத்்தக	
்கப்்பறறியம்பாது	 ஸ்ரீவிெய	 மறறும்	 மெ்பாகித	
ம்பரரசுகள்	 சிதறுணடு	 ்பல	 சிறறரசுகளாயினை.	
மகா்வா்்வயும்	 மலாககா்்வயும்	 ்கப்்பறறிய	
ம்பார்த்துகீசிய	 வீரர்	 அல்புகர்ககும்	 அ்வருககுப்	
பின்வந்மதாரும்	 நறுமணப்	 ்்பாருள்கள்	
்வணிகத்தில்	 ஆர்்வம்	 ்காணடிருந்ததால்	
அந்மநாககத்்த	 நி்றம்வறறும்	 ்்பாருடடு	
ெஙகிலித்	 ்தாடைர்ம்பால்	 ்பாதுகாப்பு	
மதிறசு்வர்களுடைன	கூடிய	கப்்பற்ப்டைப்	்பாதுகாப்பு	
்காணடை	 ்வணிக	 ்மயஙக்ள	 நிறுவினைர்.	
்தாடைககத்தில்	 சுமதெ	 அரசுகளின	 நிர்்வாகத்தில்	
அ்வர்கள்	 த்லயிடைவில்்ல.	 டைச்சுககாரர்,	
ஆஙகிமலயர்	 ஆகிமயாரின	 ்வரு்கயானைது	
ம்பார்த்துகீசியரின	 இருப்புககுச்	 ெ்வாலாக	

மாறியது.	 இம்மூனறு	 ஐமராப்பிய	 ெகதிகளுககு	
இ்டையிலானை	 ஆதிககப்	 ம்பாடடிகள்	 ்பதிமனைழாம்	
நூறறாணடின	முககிய	நிகழவுகளாயினை.	

அல்புகர்க
 டைச்சுககாரர்	 1641ஆம்	 ஆணடு	
மலாககா்்வக	 ்கப்்பறறி	 அஙகிருந்த	
ம்பார்த்துகீசியக	குடிமயறறஙக்ள	ஆககிரமிககும்	
்பணி்யத்	் தாடைஙகினைர்.	1619இல்	்படடைாவியாவில்	
(தறம்பா்தய	 ெகார்த்தா)	 ஒரு	 தளத்்த	
ஏற்படுத்திய	 பினனைர்	 அருமகயிருந்த	 சுமதெ	
சுல்தானியரின	 ்வாரிசுரி்மப்	 பிரச்ெ்னைகளில்	
த்லயிடைத்	 ்தாடைஙகினைர்.	 1682இல்	
ஆஙகிமலய்ர	 ்பானடைம்	 எனனுமிடைத்திலிருந்து	
்்வளிமயறறி,	 ்படிப்்படியாக	 ொ்வா்்வத்	
தஙகள்	 கடடுப்்பாடடின	 கீழக	 ்காணடு்வந்தனைர்.		
அதறகு	 முனனைதாகம்வ	 1623இல்	 அம்்பாயனைா	
்படு்கா்லககுப்	 பினனைரும்	 1667இல்	
மககாொ்ரக	 ்கப்்பறறியதன	 மூலமாகவும்	
ஆஙகிமலய்ர	 நறுமணத்	 தீவுகளிலிருந்து	
்்வளிமயறறி,	 ஆஙகிமலயக	 கிழககிந்தியக	
கம்்்பனி	 சீனைாவுடைனைானை	 ்வணிகத்தில்	 தனைது	
க்வனைத்்தத்	 திருப்புமாறு	 ்ெயதிருந்தனைர்.	
மணிலா்்வ	 ்்வறறி்காணடைதில்	 ்தாடைஙகி,	
பினனைாளில்	்பரந்து	விரிந்த	ஸ்பானிய	கிழககிந்தியப்	
பிராந்தியத்்த	 உரு்வாககி,	 ஸ்்பயின	 நாடடை்வர்	
தஙக்ள	நி்லநிறுத்திக்காணடைனைர்.
ஆஙகிநலய – ைச்சுக்காரர் நபாட்டி
 பிரானசிஸ	 ்லட	 என்ப்வர்	 பினைாஙகுத்	
தீ்்வ	ஆஙகிமலயக	கிழககிந்தியக	கம்்்பனியின	
க்வனைத்திறகுக	 ்காணடு்வந்தார்.	 1786இல்,	
பினைாஙகுத்	 தீவின	 ்வடைகிழககு	 மு்னையில்	
ொர்ஜ்	 டைவுன	 எனற	 ்்பயரில்	 ஒரு	 குடிமயறறம்	
உரு்வாககப்்படடைமதாடு	 மமலயா	 தீ்பகற்பத்தில்	
ஆஙகிமலயரின	 விரி்வாககம்	 ்தாடைஙகியது.	
டைச்சுககாரருடைன	 ஏற்படடை	 ம்பாடடியின	
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காப்பித்	 மதாடடைத்	 ்தாழிலாளர்களாகவும்	
இருந்தனைர்.	 ்பண்ணகளிலும்	 ஏ்னைய	
்தாழில்களிலும்	் ெயயப்்படடிருந்த	் ்பருமளவிலானை	
முதலீடு,	 1900இல்	கணடுபிடிககப்்படடை	எண்ணய	
்வளம்	 ஆகிய்வறறால்	 இந்மதாமனைசியா	
டைச்சுககாரர்களுககுப்	 ்்பருமதிப்புள்ள	
காலனியாகியது.	
பர்மா
	 ஆஙகிமலயர்	 மூனறு	 ம்பார்க்ளத்	
்தாடுத்த	பினனைர்	்பர்மா்்வக	் கப்்பறறினைர்.	1886	
முதல்	1937	்வ்ர	இந்தியாவின	ஒரு	்பகுதியாகம்வ	
்பர்மா	 இருந்தது.	 ஒரு	 து்ணநி்ல	 ஆளுநரால்	
நிர்்வகிககப்்படடைது.	 நியமனை	 உறுப்பினைர்க்ளக	
்காணடை	 ெடடைமனறக	 குழு	 அ்வருககு	உதவியது.	
்பர்மா	 	 மதககு	 ்பல	 ்்வளிநாடுகளுககு	 ஏறறுமதி	
்ெயயப்்படடைது.	 மமலும்	 தனைது	 ்ெழிப்பு	 மிகுந்த	
மண்வளத்தால்	 அரிசி	 ஏறறுமதி	 ்ெயயும்	 முககிய	
நாடைாகவும்	 திகழந்தது.	 ்தனனிந்தியாவின	 ்பல	
்பகுதிகள்	 ்பர்மாவிலிருந்து	 இறககுமதியாகும்	
அரிசி்யச்	 ொர்ந்திருந்தனை.	 இரணடைாம்	
உலகப்ம்பாரினம்பாது	 ்பர்மா	 ெப்்பானியர்	
்வெமானைம்பாது	 ்தனனிந்தியாவில்	 அரிசிககுக		
கடும்	்பறறாககு்ற	ஏற்படடு	்பஞ்ெமம	உரு்வானைது.
இநநதைா – சீனா

இந்மதா–சீனைாவில்	பி்ரஞ்சு	ஆதிககம்

 பி்ரஞ்சுககாரர்	 இந்மதா–சீனைா்்வ	
மககளின	 ்வலு்வானை	 எதிர்ப்புககுப்	 பினனைமர	
்கப்்பறறினைர்.	 1858இல்	 முயறசிக்ளத்	
்தாடைஙகியம்பாதும்,	 இந்மதா–சீனை	 ஒனறியத்்த	
1887இல்	 	 தான	 தஙகள்	 கடடுப்்பாடடின	 கீழக	
்காணடு்வந்தனைர்.	 இந்மதா–சீனைா	 என்பது	
ஆனைம்,	 மடைாஙகிங,	 கம்ம்பாடியா,	 ்காச்சின	 –	
சீனைா	 ஆகிய	 ்பகுதிக்ளக	 ்காணடைதாகும்.	
ஆறு	 ஆணடுகளுககுப்	 பினனைர்	 லாம்வாஸ	
மெர்த்துக்காள்ளப்்படடைது.	 இ்வறறில்	 ்காச்சின–
சீனைா	 மடடுமம	 பிரானசின	 காலனியாக	 மநரடிக	
கடடுப்்பாடடின	 கீழிருந்தது.	 	 ஏ்னைய	 நானகும்	
பிரானசின	 ்பாதுகாப்பில்	 இருந்தனை்வாகும்.	

வி்ள்வாக	 1819இல்	 ஸடைாம்ம்பார்டு	 ராஃபில்ஸ	
என்ப்வர்	 சிஙகப்பூ்ர	 ஆஙகிமலயரின	
முககிய	 ்வணிக	 ்மயமாக	 உரு்வாககினைார்.	
இருந்தம்பாதிலும்	 1824இல்	 மமற்காள்ளப்்படடை	
ஆஙகிமலா	 –	 டைச்சு	 உடைன்படிக்கயால்	 ம்பாடடி	
மனைப்்பாஙகு	 தணிந்தது.	 இவ்வுடைன்படிக்க	
்தனகிழககாசியாவில்	 இவ்விரு	 ெகதிகளின	
விருப்்பஙகள்	 எ்்வ	 என்ப்தத்	 ்தளி்வாக	
்வ்ரய்ற	்ெயதது.	 1826	்வாககில்	சிஙகப்பூரும்	
மலாககாவும்	 பினைாஙமகாடு	 இ்ணககப்்படடு	
நீரி்ணப்்பகுதி	 	 குடியிருப்புகள்	 (Straits	 Settle-
ments)	உரு்வாககப்்படடைனை.
	 1874	 முதல்	 1895	 ்வ்ர	 ஆகிய	
ஆணடுகளுககி்டைமய	எஞ்சியிருந்த	ஐந்து	சுமதெ	
அரசுகளி்டைமய	உள்நாடடுப்	ம்பார்	ந்டை்்பறறது.	
இப்பிரச்ெ்னையில்	 த்லயிடடை	 ஆஙகிமலயர்	
ஒவ்்்வாரு	 சுல்தாமனைாடும்	 ஓர்	 ஒப்்பந்தத்தில்	
்க்யழுத்திடடைனைர்.	 ஒவ்்்வாரு	 சுல்தானு்டைய	
அ்்வயிலும்	ஓர்	ஆஙகிமலய	ஸதானிகர்		(Resident)			
நியமிககப்்படடைார்.	 ஆஙகிமலய	 ஸதானிகர்கள்	
்வழஙகும்	 ஆமலாெ்னைப்்படி	 சுல்தானகள்	
்ெயல்்படை	 ம்வணடியிருந்தது.	 1896ஆம்	 ஆணடு	
இ்வறறில்	நானகு	அரசுகள்	ஒருஙகி்ணககப்்படடு	
ஐககிய	 மலாய	 நாடுகள்	 உரு்வாககப்்படடைது.	
1900இல்	 நீரி்ணப்்பகுதி	 	 குடியிருப்புகள்,	
ஐககிய	 	 மலாய	 நாடுகள்,	 ெமகார்	 ஆகிய்்வ	
ஆஙகிமலயர்	 ்வெமிருந்தனை.	 இப்்பகுதியின	
மககள்்தா்க	்பத்து	இலடெமாக	இருந்தது.	அதில்	
ெரி்பாதி	 மலாய	 இனை	 மககளா்வர்.	 மறற்வர்கள்	
சீனைர்களா்வர்.	 ்்பரும்்பாலானை	 ்வர்த்தகர்கள்,		
்பண்ண	்்வத்திருப்ம்பார்,	து்றமுகஙகளிலும்	
்பண்ணகளிலும்	்பணி	்ெயயும்	்தாழிலாளர்கள்	
ஆகிமயார்	 சீனைர்களா்வர்.	 ்்பாருளாதாரத்தில்	
மமலயா	்ெழிப்புறறுத்	திகழந்தது.
இநநதைாநனசியா
	 டைச்சுககாரர்	1640ஆம்	ஆணடிறகு	முனனைர்	
ொ்வா்்வயும்	 சுமத்ரா்்வயும்	 ஆககிரமித்தனைர்.	
்பத்்தான்பதாம்	 நூறறாணடின	 பிற்பாதியில்தான	
கிழககிந்தியாவின	 பிற	 ்்வளிப்புறத்	 தீவுகளில்	
ஆஙகிமலயர்	 ்வெமிருந்த	 ்வடைககு	 ம்பார்னிமயா,	
புருமனை,	 ெரா்வக	 	 ்பகுதிக்ளத்	 தவிர்த்து	
ஏ்னைய்வற்றக	 ்கப்்பறறினைர்.	 ்தாடைககத்தில்	
அரசியலில்	 நாடடைம்	 ்காணடிராத	 டைச்சுககாரர்	
இந்மதாமனைசியா்்வ	 இரககமினறிச்	 சுரணடினைர்.	
ஆனைால்	 இரு்பதாம்	நூறறாணடின	 ்தாடைககத்தில்	
தஙகளால்	 ஆளப்்படும்	 மககளின	 ெமூகப்	
்்பாருளாதார	மமம்்பாடடிறகானை	நடை்வடிக்கக்ள	
மமற்காணடைனைர்.	் ்பரும்்பாலானை	இந்மதாமனைசியர்	
மீனை்வர்களாகவும்,	 சிறு	 வி்வொயிகளாகவும்	
ஐமராப்பியரின	 ெர்கக்ர,	 பு்கயி்ல,	 மதயி்ல,	
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 11.2   ஆப்பிரிக்கா ்காலனியாதைல்
	 ்பத்்தான்பதாம்	 நூறறாணடின	 க்டைசிக	
கால்	 ்பகுதி்வ்ர	 ெகாராவிறகுத்	 ்தறமகயிருந்த	
ஆப்பிரிககப்	 ்பகுதிகள்	 ்்பரும்்பாலும்	
்்வளியுலகத்தினைரால்	 அறியப்்படைாமமல	
இருந்தனை.	 ஆப்பிரிககாவின	 உட்பகுதிகளும்	
ஆயந்தறியப்்படைாமமல	 இருந்தனை.	 1875ககுப்	
பினனைர்,	 ஐமராப்பியரின	 ஊடுரு்வலும்	
குடிமயறறஙக்ள	 நிறுவுதலும்	 ்்பருமளவில்	
ந்டை்்பறத்	 ்தாடைஙகியது.	 1884–85இல்	
ந்டை்்பறற	் ்பர்லின	குடிமயறற	நாடடு		மாநாடடில்	
ஆப்பிரிககா்்வப்	 ்பல	 ஐமராப்பிய	 நாடுகளின	
்ெல்்வாககு	மணடைலஙகளாகப்		பிரிப்்ப்தனை	முடிவு	
மமற்காள்ளப்்படடைது.	 இவ்்வாறு	 முககியமானை	
ஐமராப்பிய	 நாடுகளி்டைமய	 ம்பார்	 ஏற்படைாமல்	
ஆப்பிரிககாவில்	 ஐமராப்பிய	 காலனிக்ள	
ஏற்படுத்து்வது	சுமுகமாக	ந்டை்்பறறது.	1881ககும்	
1914ககும்	 இ்டைப்்படடை	 காலத்தில்	 ஐமராப்பிய	
ெகதிகள்	 ஆப்பிரிககாவின	 மீது	 ்ப்டை்யடுத்து,	
்கப்்பறறிக	 காலனிக்ள	 ஏற்படுத்திய	
ஏகாதி்பத்திய	 ெகாப்தமானைது	 ஆப்பிரிககா்்வப்	
்பஙகிடுதல்	 அல்லது	 ஆப்பிரிககப்	 ம்பாடடி	 எனை	
அ்ழககப்்படுகிறது.

1884–85இல்	 ந்டை்்பறற	 ்்பர்லின	
மாநாடு,	 காஙமகா	 மாநாடு	 அல்லது	 மமறகு	
ஆப்பிரிகக	 மாநாடு	 எனைவும்	 அறியப்்படுகிறது.	
மத்திய	 ஆப்பிரிககாவில்	 உள்ள	 காஙமகா	
நதி	 ்வடிநிலத்துடைன	 ்தாடைர்பு்டைய	
அ்னைத்துப்	 பிரச்ெ்னைக்ளயும்	
தீர்ப்்பதறகாகம்வ	 இம்மாநாடு	 கூடியது.	
காஙமகா	 நதியின	 ்வடிநிலத்்தக	
கடடுப்்படுத்த	 தனைககுள்ள	 உரி்ம	 குறித்து	
வி்வாதிப்்பதறகாகப்	 ம்பார்த்துகல்	 கூடடிய	
இம்மாநாடடில்	 ம்பார்த்துகலின	 மகாரிக்க	
நிராகரிககப்்படடைது.	 ்்பர்லின	 மாநாடடில்	
நி்றம்வறறப்்படடை	 ்்பாதுச்	 ெடடைம்	 காஙமகா	
நதியின	்வடிநிலம்	் ்பாது்வானை்தனைவும்	அஙகு	
்வணிக	 கப்்பல்க்ளச்	 ்ெலுத்து்வதறகானை	
உரி்ம	 அ்னைத்து	 நாடுகளுககு	 உணடு	
எனைவும்	பிரகடைனைப்்படுத்தியது.

ததைன் ஆப்பிரிக்கா
 ்தனனைாப்பிரிககாவில்	 ஆஙகிமலயர்	
மநடடைால்,	 மகப்	 காலனி	 ஆகிய	 ்பகுதிக்ளப்	
்்பறறிருந்தனைர்.	 உள்நாடடில்	 ம்பாயர்	 (Boer)	
எனை	 அறியப்்படடை	 	 டைச்சுககாரர்	 டிரானஸ்வா்லச்	
மெர்ந்த	நாடுக்ளயும்	சுதந்திர	ஆரஞ்சு	நாட்டையும்	
்்பறறிருந்தனைர்.	 1886இல்	 டிரானஸ்வாலில்	

இம்மு்றயின	 கீழ,	 சுமதெ	 மனனைர்கள்	 ஆடசிப்	
்்பாறுப்பில்	 இருப்்பர்,	 ஆனைால்	 பி்ரஞ்சு	
ஸதானிகரின	 ஆமலாெ்னையின்படி	 அ்வர்கள்		
நிர்்வாகம்	 ்ெயய	 ம்வணடும்.	 பி்ரஞ்சு	
அரொஙகத்தின	 த்லநகராக	ஹனைாய	 இருந்தது.	
அரிசி,	 ரப்்பர்,	 மகாது்ம	 ஆகியனை	 முககிய	
ஏறறுமதிப்	 ்்பாருள்களாக	 இருந்தனை.	 லாம்வாஸ	
்வளர்ச்சி	்்பறாமமலயிருந்தது.
பிலிப்்பன்ஸ்

பிலிப்்்பனஸில்	ஸ்பானியர்

 பிலிப்்்பனஸ	 300	 ஆணடுகளுககும்	
மமலாக	 ஸ்பானியரால்	 ஆளப்்படடைது.	 தனைது	
்மாழி,	 ்பண்பாடு,	 மதம்	 ஆகிய்வற்ற	 ஸ்்பயின	
அம்மககளின	 மீது	 தினித்தது.	 அதன	 வி்ள்வாக	
மககளில்	 கணிெமானை	 ்பகுதியினைர்	 மராமன	
கத்மதாலிககர்	 ஆயினைர்.	 ்பத்்தான்பதாம்	
நூறறாணடின	பிற்பகுதியில்	பிலிப்்்பனஸ	நாடடு	
மககளி்டைமய	மதசிய	உணர்வு	்வளர்ந்தது.	1872,	
1896	ஆகிய	ஆணடுகளில்	முககியக	 கிளர்ச்சிகள்	
்்வடித்தனை.	 ஆனைால்	 அ்்வ	 ஸ்பானிய	 காலனிய	
அரொல்	 நசுககப்்படடைனை.	 1898இல்	 கியூ்பாவுககு	
எதிரானை	 ம்பாரில்	 ஸ்்பயி்னை	 அ்மரிககா	
மதாறகடித்தது.	அதன	வி்ள்வாகப்	பிலிப்்்பனஸ	
அ்மரிககாவின	காலனியானைது.

சயாம் (தைாயலாநது)
	 தாயலாந்து	 மம்லநாடுகளின	 அதிகார	
அரசியலால்	 ்்பருமளவிறகுப்	 ்பாதிககப்்படடைாலும்	
அந்நியர்களால்	 ஆளப்்படைவில்்ல.	 19ஆம்	
நூறறாணடின	 பிற்பகுதியில்	 ்தாடைஙகி	 1910	
்வ்ர	 ்தாடைர்ந்த	 நிர்்வாகச்	 சீர்திருத்தஙகள்	
அந்நாடடில்	 ஓரளவுககுச்	 சுதந்திரமாக	 இயஙகும்	
‘மியூங’	 எனறு	 அ்ழககப்்படடை	 நகரஙகளில்	
மமறகத்திய	 ்பாணியிலானை	 நிர்்வாக	 மு்ற்ய	
ஏற்படுத்தினை.	 	எனினும்,	தாயலாந்தின	உள்நாடடு	
மறறும்	்்வளிநாடடு	வி்வகாரஙகளில்	மமறகத்திய	
ெகதிகள்	்தாடைர்ந்து	த்லயிடடைனை.
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ெூலுககள்	 தஙகள்	 சுதந்திரத்்த	 மீணடும்	
்்பறம்வயில்்ல.	அ்வர்கள்	்தனனைாப்பிரிககாவில்	
ஆழமாக	நி்ல்காணடுவிடடை	இனைப்்பாகு்பாடடிறகு	
எதிராக	ஒரு	நூறறாணடு	காலம்	ம்பாராடை	மநர்ந்தது.

நராடிசியா 
	 1889ஆம்	 ஆணடு	 உரு்வாககப்்படடை	
பிரிடடிஷ்	 ்தன	 ஆப்பிரிகக	 கம்்்பனி	 எனும்	
நிறு்வனைம்	 	 நிலஙக்ளக	 ்கப்்பறறும்	 மநாககில்	
600	ந்பர்க்ளக	்காணடை	நீணடை	்பயண்மான்ற	
மமற்காணடைது.	 ஒவ்்்வாரு்வருககும்	 3000	
ஏககர்	 ்பண்ண	 நிலம்	 ்வழஙகப்்படும்	 எனற	
உறுதி்மாழியும்	 ்வழஙகப்்படடைது.	 ஐமராப்பியர்கள்	
்வந்திருப்்பது	தஙகத்திறகாக	மடடுமம	எனை	ஆப்பிரிகக	
அரெ்ர	ஏமாறறி	நம்்ப	்்வத்தனைர்.	ஆனைால்	அ்வர்கள்	
பிச்சுனைாலந்துப்	(ம்பாடஸ்வானைா)	்பகுதி	முழு்வ்தயும்	
காலனியாக	மாறறும்	தீர்மானைகரமானை	திடடைத்துடைமனை	
்வந்திருந்தனைர்.	 அடுத்த	 ்பத்து	 ஆணடுகளில்	
ஆப்பிரிககர்களின	 எதிர்ப்பு	 நசுககப்்படடைது.	
்்வள்்ளயினைக	 குடிமயறிகளுககுப்	 ்பண்ண	
நிலஙகள்	 ்வழஙகப்்படடைனை.	 இருப்புப்்பா்தப்	
ம்பாககு்வரத்தும்	தந்தி	மு்றயும்	மமம்்படுத்தப்்படடைனை.	
இககுடிமயறறம்	 பினனைர்	 சிசில்	 மராடஸ	 ்்பயரால்	
மராடிசியா	எனை	அ்ழககப்்படடைது.

நமறகு ஆப்பிரிக்கா
	 மகால்டு	 மகாஸடில்	 அ்மந்துள்ள	
கடைறக்ரப்	்பகுதி	அரசுகள்	1854இல்	ஆஙகிமலயரின	
காலனியானைது.	 ்நஜீரியாவின	 கடைறக்ரப்	 ்பகுதி	
அடி்மச்	ெந்்தயாகப்	்பயன்படுத்தப்்படடைது.	1886இல்	
ராயல்	்நெர்	கம்்்பனி	உரு்வாககப்்படடைது.	ஆனைால்	
இந்த	 நிறு்வனைம்	 1900இல்	 ஆஙகிமலய	 அரொல்	
எடுத்துக்காள்ளப்்படடைது.

பிதரஞ்சு நமறகு ஆப்பிரிக்கா 
	 மமறகு	 ஆப்பிரிககாவில்	 ்ெனைகல்	
பிரானசின	 தளமாக	 இருந்து்வந்தது.	 பினனைாளில்	
பிரானசுககுச்	 ்ொந்தமாகிய	 கினியா,	 ஐ்வரி	
மகாஸட,	 டைமகா்மய	 ஆகிய்்வ	 ெகாராவுககு	
்தறமகயிருந்த	்பகுதிகமளாடு	இ்ணககப்்படடைனை.

்காஙந்கா
	 ்்பல்ஜியம்	 அரெர்	 இரணடைாம்	
லிமயாம்பால்டு	 காஙமகா்்வக	 ்கப்்பறற	
ஆர்்வம்	 ்காணடிருந்தார்.	 எனைம்வ	 ்்பர்லின	
மாநாடு	 இரணடைாம்	 லிமயாம்பால்டுககு,	
காஙமகா	 ்பகுதியில்	 தனனைாடசியர்ெ	
ஏற்படுத்திக்காள்ள	 அனுமதி	 ்வழஙகியது.	
காஙமகா	 ்பகுதியின	 மதிப்பு	 மிகக	 ்்பாருள்களானை	
ரப்்பர்,	 தந்தம்	 ஆகிய்வறறின	 ்வணிகத்தில்	

தஙகம்	 இருப்்பது	 கணடுபிடிககப்்படடைவுடைன	
இஙகிலாந்்தச்	 மெர்ந்த	 சுரஙகத்்தாழில்	
்வல்லுநர்கள்	 மொகனனைஸ்பர்ககிலும்	 அதன	
சுறறுப்புறஙகளிலும்	 ்்பரும்	 எணணிக்கயில்	
குடிமயறத்	 ்தாடைஙகினைர்.	 சுரஙகம்	 அ்மகக	
்வந்த்வர்க்ளக	 கணடு	 ம்பாயர்	 அச்ெம்	
்காணடு	 அ்வர்க்ள	 ்்வறுத்தனைர்.	 அ்வர்க்ள	
அந்நியர்	 (Uitlanders)	 எனமற	 அ்ழத்தனைர்.	
1890இல்	 மகப்	 காலனியின	 பிரதம	 மந்திரியானை	
சிசில்	 மராடஸ	 டிரானஸ்வாலுககு	 ்வடைகமக	
ஆஙகிமலயரின	 விரி்வாககத்்த	 ஊககுவித்தார்.	
இது	 ஆஙகிமலயருககும்	 ம்பாயர்களுககும்	
இ்டையிலானை	 உற்்வச்	 சீர்கு்லத்தது.	 தஙகள்	
அரசியல்	 உரி்மகள்	 மறுககப்்படு்வதாகச்	
சுரஙக	 முதலாளிகள்	 கிளர்ச்சியில்	 ஈடு்படடைனைர்.	
இதன	 வி்ள்வாக	 ஏற்படடை	 ம்பாயர்	 ம்பார்கள்	
மூனறு	 ஆணடுகள்	 (1899–1902)	 ந்டை்்பறறனை.	
இறுதியில்	 ம்பாயர்	 ்ப்டைகள்	 மதாறகடிககப்்படடுப்	
பிரிடமடைாரியா	 ்கப்்பறறப்்படடைது.	 1907இல்	
ம்பாயர்	 நாடுகளுககு	 முழு்மயானை	 ்்பாறுப்பு	
அரசுரி்மகள்	 ்வழஙகப்்படடைனை.	 சில	 ்வருடைகால	
வி்வாதஙகளுககுப்	 பினனைர்	 முடி்வாக	
இந்நானகு	 நாடுகளும்	 ஒனறாக	 இ்ண்வதறகு	
ஒப்புக்காணடைதால்	 1909இல்	 ்தனனைாப்பிரிககா	
எனும்	நாடு	உதயமானைது.

ம்பாயர்	ம்பார்
	 ெூலு	 பூர்்வககுடிகள்	 தஙகளின	 ம்பார்த்	
திறனுககாகப்	 ்்பயர்	 ்்பறற்வர்கள்.	 புகழ	 ்்பறற	
ம்பாராளிகளானை	 ொககா	 ெூலு	 ம்பானற்வர்களால்	
பிரதிநிதித்து்வப்்படுத்தப்்ப
டடை்வர்கள்.	 ்தனகிழககு	
ஆப்பிரிககாவில்	 ெூலு	
மககளுக்கனை	 ஒரு	 ்்பரிய	
நாட்டை	 உரு்வாககு்வதில்	
ொககா	 ெூலு	 முககியப்	
்பஙகாறறினைார்.	 ெூலு	
்பகுதிக்ளக	 ்கப்்பறறிய	
ஆஙகிலப்	 ்ப்டைகள்	
அப்்பகுதிக்ளப்	 ்பதிமூனறு	
த ் ல ் ம யு ரி ் ம ப்	
்பகுதிகளாகப்	 பிரித்தனைர்.	 ொககா	ெூலு
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அ்மந்திருந்த	 அஙமகாலா,	 ்மாொம்பிக	 ஆகிய	
காலனிக்ளயும்	 அ்வறறுடைன	 ம்பார்த்துகீசிய	
கினியா்்வயும்	 16ஆம்	 நூறறாணடிலிருந்மத	
்பயன்படுத்தி்வந்தனைர்.

்லபீரியாவிலும் எத்திநயாப்பியாவிலும் 
ஆப்பிரிக்கர் ஆட்சி
	 ஐமராப்பியரின	
காலனியாதிககத்திறகு	
உட்படைாமல்	 தப்பித்த	
இரு	 ஆப்பிரிகக	
நாடுகள்	 ்லபீரியா,	
எ த் தி ம ய ா ப் பி ய ா	
ஆகிய்்வ	 மடடுமம.	
19ஆம்	 நூறறாணடின	
் த ா டை க க த் தி ல்	
அ்மரிககா்்வ	 விடடு	 ்்வளிமயறிய	 கருப்பினை	
மககளின	 ஓர்	 குடியிருப்்பாக	 ்லபீரியா	
உரு்வாககப்்படடைது.	 எத்திமயாப்பியா	 அதன	
்பாரம்்பரிய	 அரசியல்	 அ்மப்புடைன,	 ம்பரரெர்	
்மனிலிக	என்ப்வரால்	ஆளப்்படடைது.	

 11.3   இநதியா்வக ்காலனி நாைாககுதைல்
	 15ஆம்	 நூறறாணடின	 இறுதிப்	 ்பகுதியில்,	
ம்பார்த்துககல்	இந்தியாவுடைன	்வணிகத்	 ்தாடைர்்்ப	
நிறுவிய	 முதல்	 ஐமராப்பிய	 நாடைானைது.	 1498ஆம்	
ஆணடு	 ்வாஸமகாடைகாமா	 நனனைம்பிக்க	
மு்னை்யச்	 சுறறிக்காணடு	 மகாழிகமகாட்டை	
்வந்த்டைந்தார்.	 மிக	 வி்ரவில்	 ம்பார்த்துக்லத்	
்தாடைர்ந்து	 ஏ்னைய	 ஐமராப்பிய	 ெகதிகளும்	
இந்தியாவிறகு	்வந்தனை.	16ஆம்	நூறறாணடு	முதலாக	
இந்தியாவிலிருந்த	 ஐமராப்பிய	 ெகதிகள்	 கீமழ	
்படடியலிடைப்்படடுள்ளனை:

ம்பார்த்துகீசியர் 1505	–	1961
டைச்சு	கிழககிந்தியக	கம்்்பனி	
(்நதர்லாந்து)

1605	–	1825

மடைனிஷ்	கிழககிந்தியக	
கம்்்பனி	(்டைனமார்க)

1620	–	1869

பி்ரஞ்சு	கிழககிந்தியக	கம்்்பனி 1668	-	1954

ஆஙகிமலயக	கிழககிந்தியக	
கம்்்பனி

1612	–	1757

ஆஙகிமலயக		கிழககிந்தியக	
கம்்்பனியின	ஆடசி

1757	–	1857

ஆஙகில	ஏகாதி்பத்திய	ஆடசி 1858	–	1947

ம்பரரெர்	்மனிலிக

இவ்்வரசுககு	 முறறுரி்மயும்	 ்வழஙகப்்படடைது. 
இப்்்பாருள்கள்	 ்காடுரமானை	 	 மு்றகளில்	
மெகரிககப்்படடைனை.	ஆப்பிரிககர்	கடடைாய	உ்ழப்பில்	
ஈடு்படுத்தப்்படடைனைர்.	 ஒவ்்்வாரு	 கிராமத்திறகும்	
ஒரு	 குறிப்பிடடை	 அளவு	 நிர்ணயம்	 ்ெயயப்்படடைது.	
நிர்ணயம்	 ்ெயயப்்படடை	 அளவுககுப்	 ்்பாருள்க்ள	
்வழஙகத்	 த்வறினைால்	 க்ெயடியும்,	 ்க,	 கால்	
துணடிககப்்படுதலும்	 தணடை்னைகளாயினை.	
ஆ ப் பி ரி க க ா வி ன	
் ்ப ா ரு ள ா த ா ர ம்	
சு ரணடை ப் ்ப டு ்வ த ா க	
மககள்	 எதிர்ப்புக	
குரல்	 ்காடுத்ததால்	
்்பல்ஜிய	 அரொஙகம்	
பி ர ச் ெ ் னை யி ல்	
த ் ல யி ட டை து .	
லி ம ய ா ம ்ப ா ல் டு	
்பதவி	 விலக	
நிர்ப்்பந்திககப்்படடைார்.	
1908இல்	 காஙமகாவின	 ”இ்றயாண்ம”	
லிமயாம்பால்டிடைமிருந்து	 ்்பல்ஜியம்	 அரசுககுக	
்கமாறியது.
கிழககு ஆப்பிரிக்கா
ஆஙகிநலயர்: 1886இல்	ொனஜி்பார்	சுல்தானுககுச்		
்ொந்தமானை	 ்பல	 ்பகுதிகள்	 இஙகிலாந்து,	
்ெர்மனி	 ஆகிய்வறறின	 ்ெல்்வாககு	
மணடைலஙகளாகப்	 பிரிககப்்படடைனை.	 ்தாடைககத்தில்	
சில	 ஆணடுகள்	 இஙகிலாந்தின	 ்பகுதிகள்	
ஆஙகிமலயக	 கிழககிந்தியக	 கம்்்பனியால்	
நிர்்வகிககப்்படடைது.	 	 ஆனைால்	 1895இல்	 ஆஙகில	
அரமெ	 நிர்்வாகப்	 ்்பாறுப்்்பமயறறு	 கிழககு	
ஆப்பிரிககப்	 ்பாதுகா்வலர்	 (Protectorate)	ஆடசி்ய	
உரு்வாககியது.	 அது	 ்கனயா,	 உகாணடைா,	
ொனஜி்பார்	 ஆகிய்வற்றக	 ்காணடிருந்தது. 
உகாணடைாவின	்்பரும்்பகுதியானைது	கா்பகா	எனும்	
அரெர்	ஆணடை	புகாணடைா	்பகுதியாகும்.	
தெர்மானியர்: ்ெர்மானியர்,	 ்ெர்மானிய	 கிழககு	
ஆப்பிரிககா	 எனைப்	 பினனைர்	 உரு்வானை	 ்பகுதியில்	
தஙகள்	 ஆடசி்ய	 நிறுவினைர்.	 ்்பல்ஜிய	 அரெர்	
லிமயாம்பால்டு	காஙமகாவில்	நடைந்து்காணடை்தப்	
ம்பாலம்வ	 ஆப்பிரிககர்க்ள,	 ்ெர்மனியர்கள்	
்்பாருளாதாரச்	 சுரணடைலுககு	 உள்ளாககினைர்.	
இது	 ்பல	 கிளர்ச்சிகளுககு	 ்வழி்வகுத்தது.		
இ்வறறில்	 மிகவும்	 மு்னைப்்பானை	 எழுச்சி	 மஜி–மஜி		
எழுச்சியாகும்	(1905-1907).
நபார்த்துகீசியரின் அஙந்காலா மறறும் தமாசாம்பிக
	 ம்பார்த்துகீசியர்கள்	 ்தனஆப்பிரிககாவின	
மமறகு,	 கிழககுக	 கடைறக்ரப்	 ்பகுதிகளில்	

லிமயாம்பால்டு	II
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159 11.	 ஆசிய	ஆப்பிரிகக	நாடுகளில்	காலனியாதிககம்

இலடெககணககானை	 ்்பணகள்	 ்ெயது்வந்த	
ம்வ்லயாகும்”	 எனறார்.	 இந்தியத்	 துணி	
்வ்ககள்	இஙகிலாந்திறகும்	ஏ்னைய	ஐமராப்பிய	
நாடுகளுககும்,	 சீனைா,	 ெப்்பான,	 ்பர்மா,	 அமரபியா,	
்பாரசீகம்	 ஆகிய	 நாடுகளுககும்,	 ஆப்பிரிககாவின	
சில	்பகுதிகளுககும்	்ெனறனை.	இககாலகடடைத்தில்	
தான	 லஙகா்ையர்,	 ்பர்மிஙகாம்	 நகரஙக்ளச்	
மெர்ந்த	 ெவுளி	்வாணிகர்கள்	இந்தியத்	 துணிகள்	
இறககுமதி	 ்ெயயப்்படு்வ்தத்	 த்டை்ெயயும்	
ெடடைத்்த	 இஙகிலாந்து	 நாடைாளுமனறத்தில்	
நி்றம்வறறச்	்ெயதனைர்.	இந்தியப்	்பருத்திஇ்ழத்	
துணிக்ள	யாரா்வது	் ்வத்திருந்தாமலா	அல்லது	
அ்்வ	 ்தாடைர்்பானை	 ்ெயல்களில்	 ஈடு்படடைாமலா	
அ்வர்களுககு	 200	 ்பவுணடுகள்	 அ்பராதம்	
விதிககப்்படடைது		எனறும்	அ்வர்	கூறுகிறார்.
	 1 7 5 0 க ளி லு ம்	
1 7 6 0 க ளி ன	
் த ா டை க க த் தி லு ம்	
இரா்பர்ட	 கி்ளவ்	
்ப்ழய	 முகலாயப்	
ம்பரரசின	 ்ெல்்வச்	
்ெழிப்பு	மிகக	்பகுதி்யத்	
தனைது	 கடடுப்்பாடடில்	
் க ா ண டு ்வ ந் த ா ர் .	
கிழககிந்தியக	 கம்்்பனி,		
சுமதெ	 அரசுக்ளக	
கடடைாயப்்படுத்திச்,	 சில	 ெலு்கக்ளப்	 ்்பறறது.	
தனைது	்்பாருள்கள்	இடைம்	விடடு	இடைம்	்ெல்்கயில்	
்ெலுத்த	 ம்வணடிய	 ்வரிகளிலிருந்து	 விலககு	
்்பறறது.	 ஆனைால்	 அமத	 ்வரி்ய	 இந்திய	
்வணிகர்கள்	 ்ெலுத்தி	 ஆக	 ம்வணடும்.	 பிளாசி	
ம்பாருககுப்	(1757)	பினனைர்	கம்்்பனி	1.2	மில்லியன	
்பவுணடுக்ளப்	 ்்பறறது.	 	 இரா்பர்ட	 கி்ளவ்	
மடடுமம	 31,500	 ்பவுணடுக்ள	 ்்பறறிருந்தார்.	
அ்தத்	தவிரவும்	ஆணடுககு	27,000	்பவுணடுகள்	
்வருமானைத்்தத்	 தரும்	 ொகீ்ரயும்	 ்்பறறார்.	
்பக்ார்	ம்பாருககுப்	(1764)	பினனைர்	முர்ஷிதா்பாத்	
கருவூலம்	 ்காள்்ளயடிககப்்படடைது.	 1765இல்	 
கம்்்பனி	 நில	 ்வரி்வசூல்	 ்ெயயும்	 உரி்ம்யப்	
்்பறறு	முகலாயப்	ம்பரரசிறகு			இ்டைத்தரகரானைது.

ஆ.  இரணைாம்  ்கட்ைம்:  ததைாழில்து்்ற 
முதைலாளித்துவம்  
( பத்ததைான்பதைாம் நூற்றாணடின் முதைல் பாதி)

	 ்பத்்தான்பதாம்	 நூறறாணடின	
்தாடைககத்தில்	 கம்்்பனி	 ஒரு	 சில	 ்பகுதிக்ள	
ஆளுகினற	 ெகதியாக	 உரு்்வடுத்தது.	
இககாலப்்பகுதியில்	 இந்தியா்வானைது	
இஙகிலாந்து	 நாடடு	 துணிகளுககானை	
ெந்்தயாகவும்	 கச்ொப்	 ்்பாருள்களுககானை	

	 ம்பார்த்துகீசியர்,	 டைச்சுககாரர்,	
பி்ரஞ்சுககாரர்,	 ஆஙகிமலயர்	 ஆகிய	 நானகு	
முககிய	 ஐமராப்பிய	 ெகதிகளி்டைமய	 ஏற்படடை	
ம்பாடடியில்	 மூனறு	 கர்நாடைகப்	 ம்பார்களுககுப்	
பினனைர்	 ஆஙகிமலயர்	 ்பதி்னைடடைாம்	
நூறறாணடின	 இறுதியில்	 பிரான்ெப்	
ம்பாடடியிலிருந்து	 ்்வளிமயறறினைர்.	ஆஙகிமலயர்	
அ்னைத்து	 சுமதெ	 அரசுக்ளயும்	 ்கப்்பறறினைர்.	
குறிப்்பாக	 ்வலி்மயானை	 ெ்வால்களாகத்	 திகழந்த	
்மசூர்	 சுல்தானக்ள	 மூனறு	 ஆஙகிமலய–
்மசூர்	 ம்பார்களிலும்	 மராத்திய்ர	 மூனறு	
ஆஙகிமலய–மராத்தியப்	 ம்பார்களிலும்	 ்்வறறி	
்காணடைனைர்.	 1816இல்	 கூர்ககர்க்ளயும்,	
1843இல்	சிந்திக்ளயும்,	 1849இல்	 சீககிய்ரயும்	
்்வனறு	அ்வர்களின	்பகுதிக்ளக	்கப்்பறறினைர்.	
இவ்்்வறறிகள்	 இந்தியாவில்	 ஆஙகிமலயர்	
நாடைாளுகினற	 ெகதியாக	 மாறு்வ்தச்	
ொத்தியப்்படுத்தினை.
இநதியப் தபாருளாதைாரத்்தைக ்காலனிமயமாககுதைல்
 இந்தியா்்வக	 காலனிநாடைாககிய	
்ெயல்்பாட்டை	 மூனறு	 கடடைஙகளாகப்	 பிரித்துப்	
்பார்ககலாம்.
 அ. முதறகடடைம்	:	்வாணிக	முதலாளித்து்வம்
 ஆ. இரணடைாம்	கடடைம்:	்தாழில்து்ற	

முதலாளித்து்வம்
 இ. மூனறாம்	கடடைம்:	நிதி	மூலதனை	

முதலாளித்து்வம்

அ.  முதைற ்கட்ைம் : வணி்க முதைலாளித்துவம்  
(நநரடிக த்காள்்ள, 18ஆம் நூற்றாணடு)

	 18ஆம்	 நூறறாணடின	 ்தாடைககத்தில்	
இந்தியாவில்	 ஆஙகிமலயக	 கிழககிந்தியக	
கம்்்பனி	 ஒரு	 சிறிய	 ெகதியாகம்வ	 இருந்தது.	
கடைறக்ரப்	 ்பகுதிகளிலுள்ள	 தஙகளது	 ்வாணிக	
நி்லயஙகளுககானை	 ெலு்ககளுககாக	 அது	
இந்திய	 அரெர்க்ளச்	 ொர்ந்திருந்தது.	 ஆனைால்	
மிக	 வி்ர்வாக	 நாடடின	 உட்பகுதிகளில்	
உற்பத்தி	்ெயயப்்படும்	ெவுளி	்வ்கக்ளயும்	பிற	
்்பாருள்க்ளயும்	 தஙகளிடைம்	 விறகும்	 உள்நாடடு	
்வணிகர்கமளாடு	 ்வலு்வானை	 உறவுக்ள	
ஏற்படுத்திக்காணடைது.	 இந்தியாவில்	 சில	
்பகுதிக்ளப்	 ்்பறு்வதறகு	முனனைர்	ஆஙகிமலயக	
கிழககிந்தியக	 கம்்்பனி	 	 இந்தியாவில்	 உற்பத்தி	
்ெயயப்்படடை	 	 ்பருத்தி	 துணி,	 ்படடு,	 ்வணணப்	
பூ	 ம்வ்லப்்பாடுகளுடைன	 கூடிய	 துணிகள்	
ஆகிய்வறறில்	்வாணிகத்்த	மமற்காணடு	் ்பரும்	
இலா்பம்	ஈடடியது.	இந்திய	மதசிய்வாத	் ்பாருளாதார	
நிபுணருமானை	ஆர்.சி.	 தத்	 ”்நெவுத்	்தாழிலானைது	
மககளின	மதசியத்	்தாழில்	எனறும்,	நூல்	நூறறல்	

இரா்பர்ட	கி்ளவ்
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கம்்்பனி	அரசு	ெமீனதார்களுடைன	மநரடித்்தாடைர்பு	
்்வத்துக்காணடு	குத்த்கதாரர்களுடைன	தஙகள்	
விருப்்பம்	ம்பால்	நடைந்து்காள்ள		ெமீனதார்களுககு	
முழு	சுதந்திரம்	அளித்தது.	்வஙகாளம்,	பீகார்,	ஒடிொ	
ஆகிய	 ்பகுதிக்ளச்	 மெர்ந்த	 ெமீனதார்களுடைன	
மமற்காள்ளப்்படடை	 	 இந்தத்	 தீர்வு	 நி்லயானை	
நில்வரித்திடடைம்	(1793)	எனை	அ்ழககப்்படடைது.
	 இரயத்து்வாரி	 மு்ற	 என்பது	
்தனனிந்தியாவில்	 அறிமுகம்	 ்ெயயப்்படடை		
ம்வறு்படடை	 நில்வரு்வாய	 ்வரி	 மு்றயாகும்.	
இம்மு்றயின்படி	 வி்வொயி	 நிலத்தின	
உரி்மயாளர்	ஆ்வார்.	 அ்வமர	்வரி	 ்ெலுத்து்வார்.	
இ்டையீடடைாளர்	 அல்லது	 நில்வரி	 ்வசூலிப்்ப்வர்	
இ்டையீடு	 இல்லாமல்	 அரமெ	 வி்வொயியுடைன	
மநரடித்	 ்தாடைர்பில்	 இருககும்.	 நில்வரி்ய	
ஒரு	 வி்வொயி	 மு்றயாகச்	 ்ெலுத்தும்்வ்ர	
நிலம்	 அ்வருககுச்	 ்ொந்தமானைதாக	 இருககும்.	
நில்வரி	 ்ெலுத்தத்	 த்வறினைால்	 அ்வர்	
நிலத்திலிருந்து	 ்்வளிமயறறப்்படு்வார்.	 மமலும்	
அ்வருககுச்	 ்ொந்தமானை	 கால்ந்டைக்ளயும்	
ஏ்னைய	 உ்டை்மக்ளயும்	 அரசு	 ்பறிமுதல்	
்ெயது்காள்ளலாம்.	 நிலத்தில்	 தனிச்்ொத்துரி்ம	
எனும்	 மகாட்பாட்டை	 இரயத்து்வாரிமு்ற	
அறிமுகம்	 ்ெயதது.	 தனிந்பருககுச்	 ்ொந்தமானை	
நிலஙகள்	 மு்றயாகப்	 ்பதிவு	 ்ெயயப்்படடைனை.	
தனைது	 நிலஙக்ள	 விறகவும்,	 அடைகு	 ்்வககவும்,	
குத்த்கககு	 விடைவும்,	 நிலத்தின	 மீதானை	 தனைது	
உரி்ம்ய	 ம்வ்றாரு்வருககு	 ்வழஙகவும்	
வி்வொயி	உரி்ம	்்பறறிருந்தார்.	
நிலவரி வருவாயும் விவசாயி்கள் வறு்மககு 
ஆளாக்கப்படுதைலும்
	 ஆஙகிமலயரின	 ்வரு்வாயககு	
முககிய	 ஆதாரமாகத்	 திகழந்த	 நில்வரி	
கடடைாயமானை	 மு்றகளில்	 ்வசூல்	
்ெயயப்்படடைது.	 ்பஞ்ெககாலஙகளில்கூடை	 நில்வரி	
்ெலுத்து்வதிலிருந்து	 வி்வொயிகளுககு	 விலககு	
அளிககப்்படைவில்்ல.	 நிலப்	 பிரபுககளுககு	
குத்த்கத்	 ்தா்க	 ்வழஙகவும்,	 அரசுககு	
நில்வரி்யச்	 ்ெலுத்தவும்,	 நிலம்	 உட்படடை	
தஙகளது	 ்ொத்துகக்ள	 வி்வொயிகள்	 அடைமானைம்	
்்வககும்	 அல்லது	 விறறுவிடும்	 அ்வலநி்லககுத்	
தள்ளப்்படடைனைர்.	 அரொஙகம்	 கடைன	 ்வெதிகள்	
்ெயது	 தராததால்,	 வி்வொயிகள்	 கடைன்்பற	
்வடடிகக்டைககாரர்க்ளமய	 ொர்ந்திருந்தனைர்.	
்வடடிககுக	 கடைன	 ்வழஙகு்வ்தத்	 ்தாழிலாகக	
்காணடை்வர்கள்	 ஒரு	 குறிப்பிடடை	 கடைன	
்வழஙகும்	 மு்ற்யப்	 பின்பறறினைர்.	 கடைன	
்வழஙகும்வார்	மகென,	்ெௌககார்,	ம்பாரா	ம்பானற	
்பல்ம்வறு	 ெமூகஙக்ளச்	 மெர்ந்த்வர்களாய	
இருந்தனைர்.	 தமிழ்மாழி	 ம்பெப்்படடை	 ்பகுதிகளில்	

மூலாதாரமாகவும்	 மாறறப்்படடைது. 
கம்்்பனி	அரசு	பின்பறறிய	விரி்வாககக	்காள்்க	
பிராந்திய	அரசுகமளாடு	்பல	ம்பார்கள்	மூள்்வதறகு	
்வழி்வகுத்தது.	 இப்ம்பார்களுககானை	 ்ெலவுகள்	
இந்தியாவின	மீது	சுமத்தப்்படடைனை.

இ.  மூன்்றாம் ்கட்ைம் :  நிதிமூலதைன 
முதைலாளித்துவம் 
(பத்ததைான்பதைாம் நூற்றாணடின் பிறபாதி)

	 இககடடைத்தில்	 மமலாண்ம	 முக்வர்	
நிறு்வனைஙகள்,	 ஏறறுமதி	 -	 இறககுமதி	
நிறு்வனைஙகள்,	 நாணயமாறறு	 ்வஙகிகள்	
ஆகிய்்வ	 ்ெழித்மதாஙகினை.	 இஙகிலாந்தில்	
உ்பரியாக	 இருந்த	 ்்பருமளவிலானை	 நிதி்ய	
முதலீடு	 ்ெய்வதறகானை	 ்வழிக்ளக	 கணடைறிய	
முயனற	கம்்்பனி	அரசு,	இருப்புப்்பா்த	அ்மத்தல்,	
அஞ்ெல்	து்ற,	நீர்ப்்பாெனைம்,	நவீனை	்வஙகித்து்ற,	
கல்வித்து்ற	ஆகிய்வறறில்	மிகப்	் ்பருமளவிலானை	
முதலீடடி்னைச்	 ்ெயதது.	 ்காணடு	 ்ெல்லப்்படடை	
நிதியின	 கணிெமானை	 ்பகுதி	 இருப்புப்்பா்த	
அ்மககும்	் தாழிலில்	முதலீடு	் ெயயப்்படடைது.	ரயில்	
ம்பாககு்வரத்து,	 ஆஙகிலப்்ப்டைகள்	 நாடடின	 ்பல	
்பகுதிகளுககு	வி்ர்வாகச்	் ெல்்வதறகு	உதவியது.	
மமலும்	 இந்தியச்	 ெந்்தயின	 ்்பரும்்பகுதி்யக	
்கப்்பறறவும்	 உதவியது.	 இந்தியாவில்	
அடி்மமு்ற	 1843இல்	 ஒழிககப்்படடுவிடடைதால்	
கம்்்பனி	 ஒப்்பந்தககூலி	 மு்ற்ய	 அறிமுகம்	
்ெயதது.

 11.4   ஆஙகிநலய ஆட்சியின் தபாருளாதைாரத் 
தைாக்கம்

நவளாண்மச் சூழல்
	 க்வர்னைர்	 ்ெனைரல்	 காரன்வாலிஸ	
இஙகிலாந்தில்	 ஒரு	 ்்பரிய	 நிலப்பிரபு	 ஆ்வார்.	
ஆஙகில	 மு்ற்ய	 முனமாதிரியாகக	 ்காணடு	
இந்தியாவிலும்	நிலப்பிரபுகக்ள	உரு்வாகக	அ்வர்	
திடடைமிடடைார்.	 முகலாயர்	 ஆடசிக	 காலத்திமலமய	
நில்வரி்ய	 ்வசூல்	 ்ெயது	 அரசுககுச்	
்ெலுத்தி்வந்த	 இ்டைத்தரகர்களுடைன	 ம்பசி	 ஒரு	
முடிவுககு	 ்வந்த	 காரன்வாலிஸ	 அ்வர்க்ள	
நிலப்பிரபுகக்ளப்ம்பால்	 நடைத்தினைார்.	 இதன	
வி்ள்வாக	 இந்தியாவில்	 முதனமு்றயாக	
ெமீனதார்கள்	 எனற	 ்்பயரில்	 நிலப்பிரபுககள்	
எனும்	 ்வர்ககத்தார்	 உரு்வாககப்்படடைனைர்.	
நிலஙகளுககு	 உரி்மயாளர்களாக	 மாறிய	
இ்வர்கள்	 தஙகள்	 ்ொத்துகக்ள	 மறற்வர்களுககு	
விறகவும்,	 ்வாரிொக	 நிலஙக்ளப்	 ்்பறவும்	
உரி்ம	 ்்பறறனைர்.	 மறுபுறம்	 வி்வொயிகள்	
்்வறும்	 குத்த்கதாரர்களாக	 மாறறப்்படடைனைர்.	
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ஆர்த்தர்	காடடைன	 ்்பனனிகுயிக

நீர்ப்பாசனம்
 ஆஙகிமலயர்கள்	 ்பத்்தான்பதாம்	
நூறறாணடின	 முதல்்பாதிக	 காலப்்பகுதியில்	
நீர்ப்்பாெனைத்்தப்	 புறககணித்தனைர்.	 19ஆம்	
நூறறாணடின	 இ்டைப்்பகுதியில்	 ்தாடைஙகி	
குறிப்பிடடை	 இ்டை்்வளிகளில்	 ்தாடைர்ந்து	 ஏற்படடை	
்்பரும்	்பஞ்ெஙகளால்	இலடெககணககானை	மககள்	
்பலியானை	 பினனைர்	 சில	 முககியமானை	 ்பாெனைக	
கால்்வாயகள்	 ்்வடடைப்்படடைனை.	 இதன	 பினனைரும்	
்பாெனைக	 கால்்வாயகள்	 ்்வடடைப்்படு்வதறகாக	
ஒதுககீடு	 ்ெயயப்்படடை	 நிதி	 மிகக	 கு்ற்வாகம்வ	
இருந்தது.	மககளின	நலனில்	அகக்ற	்காணடை	
ஆர்த்தர்	 காடடைன,	 ்்பனனிகுயிக	 ம்பானற	
ஆஙகிமலய	 அதிகாரிகளும்	 ்்பாறியாளர்களும்	
மமற்காணடை	 முனமுயறசியால்	 ்பாதுகாககப்்படடை	
நீர்ப்்பாெனை	 கால்்வாயகள்	 சில	 இடைஙகளில்	
ொத்தியமாயினை.	 எங்கல்லாம்	 இவ்்வாறானை	
முயறசிகள்	 மமற்காள்ளப்்படடைனைம்வா	
அங்கல்லாம்	 ஆஙகிமலயர்	 அதிகமானை	 தீர்்்வ	
்வசூலித்தனைர்.	 ஏற்கனைம்வ	 ்காடூரமானை	 நில்வரி	
்வசூலின		கீழ	 	இருந்த	வி்வொயிகள்	மமனமமலும்	
அ்வதியுற	மநர்ந்தது.
பஞ்சங்கள்
 காலனியரசின	 சுதந்திர	 ்வணிகக	
்காள்்கயும்	 கடு்மயானை	 	 நில்வரி	 ்வசூல்	
மு்றயும்	 ்பஞ்ெஙகள்	 மதானறு்வதறகு	
்வழிய்மத்துக	 ்காடுத்தனை.	 1866–1867இல்	
ஏற்படடை	 ஒடிொ	 ்பஞ்ெம்	 அப்்பகுதியின	 ்வரலாறறில்	
ந்டை்்பறற	 ்காடூரமானை	 நிகழ்வாகும்.	
இப்்பஞ்ெத்தில்	 அப்்பகுதி்வாழ	 மககளில்	 மூனறில்	
ஒரு	 ்பகுதியினைர்	 இறந்தனைர்.	 1876–1878	 ஆகிய	
ஆணடுகளில்	ஏற்படடை		மிகப்	் ்பரும்	்பஞ்ெம்	(தமிழில்	
தாது	 ்வருடைப்	 ்பஞ்ெம்	 எனை	 அ்ழககப்்படடைது)		
்தனனிந்தியா்்வச்	 மெர்ந்த	 வி்வொயத்	
்தாழிலாளர்க்ளயும்	 ்கவி்னைஞர்க்ளயும்	
இஙகிலாந்தின	 ஏ்னைய	 குடிமயறறஙகளுககுக		
குடி்்பயர	 ்்வத்தது.	 அஙகு	 அ்வர்கள்	
்்பருந்மதாடடைஙகளில்	 ஒப்்பந்தக	 கூலிகளாய	

நாடடுகமகாட்டைச்	 ்ெடடியார்கள்	 கடைன	
்வழஙகு்வ்தத்	்தாழிலாகக	்காணடிருந்தனைர்.	
	 காலனியரசு	 ‘ம்வளாண்ம்ய	
்வணிகமயமாககும்’	 ்காள்்க்யப்	 பின்பறறியது.	
்வணிகப்	 ்பயிர்களானை	 ்பருத்தி,	 ெணல்,	
ம்வர்ககடை்ல,	 எண்ணய	 வித்துககள்,	 கரும்பு,	
பு்கயி்ல	 ஆகியனை	 ெந்்த	 நில்வரஙகளுககு	
ஏறற்வாறு	 உணவு	 தானியஙக்ளக	 காடடிலும்	
இலா்பகரமானை	 வி்ல்யப்	 ்்பறறுத்தந்தனை.	
இதனைால்	 வி்வொயிகள்	 தஙகள்	 கடை்னை	
அ்டைககவும்	 அரசுககுச்	 ்ெலுத்த	 ம்வணடிய	
்வரி்யச்	 ்ெலுத்தவும்,	 ்ொந்த	 நுகர்வுககுத்	
மத்்வயானை	 உணவுப்	 ்பயிர்க்ளக	 காடடிலும்	
ெந்்தககுத்	 மத்்வயானை	 ்பயிர்க்ள	 மடடுமம	
உற்பத்தி	்ெயயத்	்தாடைஙகினைர்.	இந்திய	வி்வொயி	
தனனு்டைய	 ம்வளாண	 வி்ள்்பாருள்க்ள	
விற்ப்னை	 ்ெயயப்	 ்பனனைாடடுச்	 ெந்்தயின	
வி்ல	 நில்வரஙக்ளச்	 ொர்ந்திருகக	 ம்வணடிய	
நி்ல	உரு்வாகியது.	 ெந்்தச்	 ்ெயல்்பாடு	 	 ்பறறிய	
அறியா்மயால்	 ்பனனைாடடுச்	 ெந்்தமயாடு	
இ்ணககப்்படடை	 உள்நாடடுச்	 ெந்்தகளில்	
ம்வளாண	 ்்பாருள்களுககானை	 மத்்வ	
வீழச்சியுறறம்பாது	 வி்வொயிகள்	 துயரஙகளுககு	
உள்ளாயினைர்.

்கர்னல் தபன்னிகுயிக:	 ்்பனனிகுயிக	
ஓர்	 இராணு்வப்	 ்்பாறியாளரும்,	
குடி்மப்்பணியாளரும்,	 ்ென்னை	 மாகாணச்	
ெடடைமனற	 மமல்்வ	 உறுப்பினைரும்	 ஆ்வார்.	
மமறகு	மநாககி	ஓடும்	்்பரியார்	ஆறறின	நீ்ர	
ஓர்	 அ்ண்யக	 கடடி	 கிழககுமநாககித்	
திருப்பினைால்	்்வ்க	ஆற்றச்	ொர்ந்திருககும்	
இலடெககணககானை	 புன்ெய	 நிலஙக்ளப்	
்பாெனை	்வெதி	்காணடை்்வயாக	மாறற	முடியும்	
எனை	 அ்வர்	 முடிவு	 ்ெயதார்.	 ்்பனனிகுயிககும்	
ஏ்னைய	 ஆஙகிமலயப்	 ்்பாறியாளர்களும்	
இயற்கயின	 சீறறத்்தயும்	்வனைவிலஙகுகள்,	
விை	 உயிரினைஙகள்	 ஆகிய்வறறின	
ஆ்பத்துகக்ளயும்	எதிர்்காணடு	அ்ணயின	
கடடுமானைப்	 ்பணிக்ள	 மமற்காணடைம்பாது	
இ்டைவிடைாத	 ம்ழயால்	 இ்டையூறுகள்	
ஏற்படடைனை.	 ஆஙகிமலய	 அரசிடைமிருந்து	
ம்பாதுமானை	 அளவுககு	 நிதி்யப்	 ்்பறமுடியாத	
நி்லயில்	 ்்பனனிகுயிக	 இஙகிலாந்து	
்ெனறு	தனைது	குடும்்பச்	்ொத்துகக்ள	விறறு,	
அப்்பணத்்தக	 ்காணடு	 அ்ண்யக	 கடடி	
முடித்தார்.	 அ்ணகடடும்	 ்பணிகள்	 1895இல்	
முடிவுறறனை.	முல்்லப்	் ்பரியார்	அ்ண,	மதனி,	
திணடுககல்,	மது்ர,	சி்வகங்க,	இராமநாதபுரம்	
மா்வடடை	ம்வளாண	நிலஙகளுககுத்	்தாடைர்ந்து	
்பாெனை	்வெதி	அளித்து	்வருகிறது.
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கரீபிய,	 இந்மதா–ஆப்பிரிகக	 மககள்	 ்தா்க	
்்பருகு்வதறகுக	காரணமாயினைர்.

ஒப்்பந்தக	 கூலிமு்ற	 என்பது	
தணடை்னைககுரிய	 ஓர்	 ஒப்்பந்த	
மு்றயாகும்.	 இவ்்்வாப்்பந்தத்தின்படி		
ஒப்்பந்தக	 கூலியானை	 ஒரு்வர்	 ம்வ்ல	
்ெயய	 மறுத்தாமலா,	 ம்வ்லககு	 ்வராமல்	
ம்பானைாமலா,	 அ்வரு்டைய	 முதலாளியின	
ஆ்ணகளுககுப்	 ்பணிய	 மறுத்தாமலா	
்பணியிடைத்தில்	 காணப்்படைாவிடடைாமலா	 அ்வர்	
ஊதியம்	 மறுககப்்படுதல்	 அல்லது	 சி்றத்	
தணடை்னைகளுககு	உள்ளா்வார்.

1842-1870	 ஆகிய	 ஆணடுகளுககி்டைமய	
்மாத்தம்	 5,25,482	 இந்தியர்கள்	
இஙகிலாந்து,	 பிரானசு	 ஆகிய்வறறுககுச்	
்ொந்தமானை	 காலனிகளில்	 குடிமயறினைர்.	
அ்வர்களில்	 3,51,401	 ம்பர்	 ்மாரீசியசுககும்,	
76,691	 ம்பர்	 டி்மராராவுககும்,	 42,519	
ம்பர்	 டிரினிடைாடுவுககும்,	 15,169	 ம்பர்	
ெ்மககாவுககும்,	6,448	ம்பர்	மநடடைாலுககும்,	
15,005	 ம்பர்	 ரீயூனியனுககும்	 ்ெனறனைர்.	
ஏ்னைய	 பி்ரஞ்சு	 காலனிகளுககு	 16,341	
ம்பர்	 ்ெனறனைர்.	 ஏற்கனைம்வ	 ்மாரீசியஸ	
்ெனற	 30,000	 ந்பர்க்ளயும்	 இலங்க,	
மமலசியா	 ஆகிய	 இடைஙகளுககு	 ெடடைத்திறகுப்	
புறம்்பாகப்	 பி்ரஞ்சுக	 காலனிகளுககும்	
அனுப்்பப்்படடை்வர்க்ளயும்	 மமற்ொனனை	
புள்ளிவி்வரக	 கணககில்	 மெர்ககவில்்ல.		
இவ்்வாறாக	 1870களில்	ஒப்்பந்தக	கூலிமு்ற,	
இந்தியத்	 ்தாழிலாளர்க்ளக	 கடைல்	 கடைந்த	
காலனிகளுககு	 அனுப்பு்வது,	 	 ெடடைரீதியாக	
ஐமராப்பியக	 காலனிகளிலுள்ள	 ்்பரும்	
்பண்ணகளுககு	 அடி்ம	 உ்ழப்்்ப	
்வழஙகியது.

இந்திய	ஒப்்பந்தத்	்தாழிலாளர்கள்	(டிரினிடைாட)

ம்வ்ல	 ்ெயதனைர்.	 	 இந்தியாவில்	 இப்்பஞ்ெம்	
ஒரு	 மகாடிமய	 	 மூனறு	 இலடெம்	 மககளின	
உயிர்க்ளப்	்பலி	்காணடைது.

1866	ஒடிொ	்பஞ்ெம்

	 ்ென்னை	 மாகாணத்தில்	 1876-
1878ஆம்	 ஆணடுகளில்	 நிலவிய	 ்பஞ்ெத்திறகு	
முனனைதாக	 ்வறடசி	 நிலவியது.	 காலனியரசு	
உணவு	 தானிய	 ்வாணிகத்தில்	 பின்பறறிய	
த்லயிடைாக	 ்காள்்க	 நி்ல்ம்ய	 மமலும்	
மமாெமாககியது.	 எடுத்துககாடடைாக	 ்ென்னை	
மாகாணத்தில்	 இப்்பஞ்ெத்தால்	 மிக	 மமாெமானை	
்பாதிப்புககுள்ளானை	கஞ்ெம்,	விொகப்்படடினைம்	ஆகிய	
இரு	மா்வடடைஙகளிலிருந்து	இப்்பஞ்ெககாலத்திலும்	
உணவு	 தானியஙகள்	 ஏறறுமதி	 ்ெய்வது	
்தாடைர்ந்து	ந்டை்்பறறது.	 ்பஞ்ெத்்தத்	்தாடைர்ந்து	
்வழககம்	ம்பால்	பிமளக	(இறந்தும்பானை	எலிகளால்	
்பரவும்	 ்காள்்ளமநாய),	 நீர்க	 மகாப்புடைன	
கூடிய	 கடு்மயானை	 காயச்ெல்	 ம்பானற	
்பல	 ்தாறறுமநாயகள்	 ்பரவி	 ஏற்கனைம்வ	
்படடினியால்	்பலவீனைம்டைந்த	மகக்ளத்	தாககிக	
்கானறனை.	 இப்்பஞ்ெத்்தப்	 ்பறறிய	 நி்னைவுகள்	
இனறளவும்	 நாடடுப்புறப்	 ்பாடைல்களிலும்	 நீணடை	
க்தப்்பாடைல்களிலும்	நினறு	நிலவுகினறனை.

ஒப்பநதைக கூலி மு்்ற
	 ஒப்்பந்தக	 கூலி	 மு்றயானைது	 	 ்்பறற	
கடைனுககாக	 உ்ழப்்்ப	 நல்கும்	 ஒரு	
ஒப்்பந்த	 மு்றயாகும்.	 	 இதன	 மூலம்	 35	
இலடெம்	 இந்தியர்கள்	 ்பல	 ஆஙகிமலயக	
குடிமயறறஙகளுககுப்	 ்்பரும்	 ்பண்ணகளில்	
(்்பரிதும்	 கரும்புத்	 மதாடடைஙகளில்)	 ம்வ்ல	
்ெய்வதறகாக	 அனுப்பி	 ்்வககப்்படடைனைர்.	
இம்மு்ற	 1843இல்	 இந்தியாவில்	 அடி்மமு்ற	
ஒழிககப்்படடைம்பாது	 ்தாடைஙகப்்படடு,	 1920	 ்வ்ர	
நீடித்தது.	இதனைால்	்்பரும்	எணணிக்கயிலானை	
இந்தியர்கள்	புலம்	்்பயர்ந்து	இந்தியப்	்்பருஙகடைல்	
(ரீயூனியன,	 ்மாரீசியஸ)	 முதலாக	 ்பசிபிக	
்்பருஙகடைல்	(பிஜித்	தீவுகள்)	்வ்ர	்பரவி,	இந்மதா–
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மீள்பார்்வ
�	மமலயா	 தீ்பகற்பத்தில்	 காலனிக்ள	

உரு்வாககு்வதில்	 ம்பார்த்துகீசியர்,	
டைச்சுககாரர்,	ஆஙகிமலயர்	ஆகிமயாரி்டைமய	
நிலவிய	ம்பாடடி	வி்வரிககப்்படடுள்ளது

�	ெகார்த்தாவில்	 தஙகள்	 தளத்்த	
ஏற்படுத்திக்காணடை	டைச்சுககாரர்	்படிப்்படியாக	
ொ்வா,	 சுமத்ரா	 ஆகிய	 ்பகுதிகளில்	
தஙகள்	 ஆதிககத்்த	 விரிவு்படுத்தியது	
வி்வாதிககப்்படடுள்ளது.	 	 பினைாஙகிலிருந்து		
ஆஙகிமலயர்	 தஙகள்	 தளத்்த	 ஐககிய	
மலாய	 நாடுகள்,	 நீரி்ணப்	 ்பகுதி,	 ்பர்மா	
ஆகிய்வற்ற	 ்வெப்்படுத்து்வதறகுக	
்காணடு்ெனறது	வி்வரிககப்்படடுள்ளது

�	முதலில்	ஸ்பானியர்	்வெமிருந்த	பிலிப்்்பனஸ	
அ்மரிககா்வால்	 ்கயகப்்படுத்தப்்படடைது	
குறிப்பிடைப்்படடுள்ளது

பிரிடடிஷ்	 இந்தியாவில்	 ்பஞ்ெஙகள்:	 1770ஆம்	
ஆணடு	 ்வஙகாளப்	 ்பஞ்ெம்	 மிகப்	 ்்பருமளவில்	
ஒரு	 மகாடி	 மககளின	 அல்லது	 ஏறத்தாழ	
்வஙகாள	 மககட	 ்தா்கயில்	 மூனறில்	
ஒரு	 ்பகுதியினைரின	 உயி்ரக	 குடித்தது.	
இவ்்வாறுதான	 ஆஙகிமலயரது	 ஆடசி	
இந்தியாவில்	்தாடைஙகியது.	இ்தப்	ம்பாலம்வ	
ஆஙகிமலயரது	 ஆடசி	 முடியும்	 தரு்வாயில்	
1943இல்	்வஙகாளத்தில்	ஏற்படடை	்பஞ்ெம்	முப்்பது	
இலடெம்	மகக்ளப்	்பலி	்காணடைது.	 1998இல்	
மநா்பல்	 ்பரிசு	 ்்பறற	 அமர்த்தியா	 ்ென	 ஒரு	
சிறு்வனைாகக	 ்கால்கத்தாவின	 வீதிகளில்	
்பஞ்ெத்தால்	 மனிதர்கள்	 ்ெத்து	 மடிந்த்தப்	
்பார்த்தார்.	 அது	 குறித்து	 அ்வர்	 ்வழககமானை	
ஆயவுப்்பா்தயிலிருந்து	 விலகிப்	 புதிய	
்பரிமாணத்தில்	ஆயவு	்ெயதுள்ளார்.

்ென்னையில் ்பஞ்ெ நி்வாரண முகாம் 
ெ்மயல்ற	1876–1878)

பு்கப்்படைம்	எடுத்த்வர்:	W.W.ஹூப்பர்

�	ஆஙகிமலயர்	 முதலில்	 மநடடைால்,	 மகப்	
காலனி	ஆகிய்வற்றயும்	பினனைர்	மகால்டு	
மகாஸடின	 கடைறக்ர	 நாடுக்ளக	
்கப்்பறறியதும்,	 டைச்சுககாரர்	 ம்பாயர்	
நாடுகளானை	 டிரானஸ்வால்,	 ஆரஞ்சு	
சுதந்திர	 நாட்டைக	 ்கப்்பறறியதும்	
விளககப்்படடுள்ளனை

�	மொகனனைஸ்பர்ககில்	 நி்ல்காணடை	
ஆஙகிமலயர்	 ம்பாயர்களுடைன	 மமாதலில்	
ஈடு்படடைதால்	 ம்பாயர்	 ம்பார்கள்	
ஏற்படடைது	 எடுத்துககாடடைப்்படடுள்ளது.		
பிச்சு்வானைாலாந்தில்	 (ம்பாடஸ்வானைா)	
ஆஙகிமலயர்	 குடிமயறற்மான்ற	
நிறுவியதும்	 பினனைர்	 ஆப்பிரிககரின	
எதிர்ப்்்ப	 நசுககி	 அப்்பகுதி்யக	
்கப்்பறறி	 ்ராடீசியா	 எனை	 ்்பயரிடடைதும்	
குறிப்பிடைப்்படடுள்ளனை

�	மமறகு	ஆப்பிரிககாவில்	பிரானஸ	முதலில்	
்ெனைக்லயும்	 பினனைர்	 கினி,	 ஐ்வரி	
மகாஸட,	 தமகாமம	 (தறம்பாது	 ஆப்பிரிகக	
யூனியனிலுள்ள	 ்்பனின	 நாடடின	 ஒரு	
்பகுதி)	 ஆகிய்வற்றக	 ்கப்்பறறியதும்,	
காஙமகா	 ்்பல்ஜியருககுத்	 தரப்்படடு	
லிமயாம்பால்டைால்	 ஆளப்்படடைதும்	
வி்வரிககப்்படடுள்ளனை

�	ஆஙகிமலயர்	 ்கனயா,	 உகாணடைா,	
ொனஜி்பார் 	 ஆகிய்வற்றயும்	
்ெர்மானியர்	 கிழககு	 ஆப்பிரிககா்்வயும்		
ம்பார்த்துகீசியர்	 	 அஙமகாலா,	
்மாொம்பிக,	 ம்பார்த்துககீசிய	 கினி	
ஆகிய்வற்றயும்	 காலனிகளாககியது	
எடுத்து்ரககப்்படடுள்ளனை

�	ஆஙகிமலய	 ஆடசி	 உரு்வாககப்்படடைதன	
வி்ள்வாக	 மூனறு	 ்்வவ்ம்வறு	
அடுத்தடுத்தக	 கடடைஙகள்	 மூலம்	
இந்தியப்	 ்்பாருளாதாரம்	 எவ்்வாறு	
காலனிமயமாககப்்படடைது	 	 என்பது	
விளககப்்படடுள்ளது

�	ஆஙகிமலயரது	 காலனியாதிககம்	இந்திய	
ம்வளாண்ம்யக	 கடு்மயாகத்	
தாககியதால்	 இந்திய	 வி்வொயிகள்	 ்வறிய	
நி்லககுத்	 தள்ளப்்படடைதும்,	 மமலும்	
்பஞ்ெஙகள்	ஏற்படடைதால்	அ்வர்கள்	ஒப்்பந்தக	
கூலிகளாக	ஆஙகிலப்	ம்பரரசின	கடைல்கடைந்த	
காலனிகளுககுக	 குடி்்பயரும்	 கடடைாயம்	
ஏற்படடைதும்	ஆயவு	்ெயயப்்படடுள்ளனை
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2.	 	்வஙகாளம்,	 பீகார்,	 ஒரிொ	 ஆகிய	 ்பகுதிகளின	
ெமீனதார்கமளாடு	 மமற்காள்ளப்்படடை	 தீர்வு	

	எனற்ழககப்்படுகிறது.
3.	 	ஆஙகிமலயரின	 முககிய	 ்வரு்வாயாக	

திகழந்தது	 	ஆகும்.
4.	 	தமிழ	 ்மாழி	 ம்பெப்்படடை	 ்பகுதிகளில்	

்வடடிககு	 கடைன	 ்காடுககும்	 ்தாழிலில்	
இருந்தனைர்.

III. சரியான கூற்்றக ்கணடுபிடிக்கவும்
1.	 	i)		19ஆம்	 நூறறாணடின	 க்டைசிக	 காலாணடுப்	

்பகுதி்வ்ர	 ெகாராவுககுத்	 ்தறமகயிருந்த	
ஆப்பிரிககா	் ்வளியுலகுககு	் தரியாமல்	இருந்தது.

ii)		1864ஆம்	 ஆணடில்	 மகால்டு	 மகாஸடில்	
அ்மந்துள்ள	 கடைறக்ரப்	 ்பகுதி	 நாடுகள்	
இஙகிலாந்தின	காலனிகளாயினை.

iii)		500	 ஆணடு	 காலத்திறகும்	 மமலாக	
ஸ்்பயின	பிலிப்்்பன்்	ஆடசி	்ெயதது.

iv)		ஒடிொ	்பஞ்ெம்	78-1876இல்	ந்டை்்பறறது.
அ)	i)	ெரி	 ஆ)	ii)	ெரி
இ)	ii)	மறறும்			iii)	ெரி	 ஈ)	iv)	ெரி	

2.	 	i)		1640இல்	 பி்ரஞ்சுககாரர்கள்	 ொ்வா்்வயும்	
சுமத்ரா்்வயும்		்கப்்பறறினைர்.

ii)		மலாககா்்வக	 ்கப்்பறறியதின	 மூலம்	
ஆஙகிலக	குடிமயறறஙக்ளக	்கப்்பறறும்	
்பணி்ய	டைச்சுககாரர்	்தாடைஙகினைர்.

iii)		காஙமகா	 ஆறறின	 ்வடிநிலத்	
தீரத்மதாடு	 ்தாடைர்பு்டைய	 அ்னைத்துப்	
பிரச்ெ்னைக்ளயும்	ம்பசித்	தீர்ப்்பதறகாகம்வ	
்்பர்லின	மாநாடு	கூடியது.

iv)		சுல்தான	 ொனஜி்பாரின	 ்பகுதிகள்	 பிரானசு	
மறறும்	 ்ெர்மனியின	 ்ெல்்வாககு	
மணடைலஙகளாகப்	பிரிககப்்படடைனை.

அ)	i	)	ெரி	 ஆ)	i)		மறறும்	ii)	ெரி
இ)	iii)	ெரி	 ஈ)	iv)	ெரி

3.	 	கூறறு:	 	 ்ென்னை	மகாணத்தில்	 1876-1878	
ஆணடுகளில்	 நிலவிய	 ்பஞ்ெத்திறகு	 முனனைர்	
்்பரும்		்வறடசி	நிலவியது.
 ்காரணம்:	 	 காலனியரசு	 உணவுதானிய	
்வணிகத்தில்	 த்லயிடைாக	 ்காள்்க்யப்	
பின்பறறியது.
அ)	கூறறு	ெரி,	காரணம்	த்வறு
ஆ)	கூறறு,	காரணம்	இரணடுமம	த்வறு
இ)		கூறறு	 ெரி,	 காரணம்	கூறறுககுச்	 ெரியானை	

விளககமல்ல

 பயிறசி்கள் 

I.  சரியான வி்ை்யத் 
நதைர்வு தசயயவும்

1.	 	பிரானஸிஸ	 ்லட	
	 ்பறறி	 ஆஙகிமலயக	 கிழககிந்தியக	

கம்்்பனியின	 க்வனைத்திறகுக	
்காணடு்வந்தார்.
அ)	நறுமணத்	தீவுகள்
ஆ)	ொ்வா	தீவு
இ)	பினைாஙகுத்	தீவு
ஈ)	மலாககா

2.	 	1896இல்	 	 நாடுகள்	
ஒருஙகி்ணககப்்படடு	மலாய	ஐககிய	நாடுகள்	
உரு்வாககப்்படடைது.
அ)	நானகு	 ஆ)	ஐந்து
இ)	மூனறு	 ஈ)	ஆறு

3.	 	இந்மதா-சீனைாவில்	 	மடடுமம	பிரானசின	
மநரடிக	கடடுப்்பாடடில்	இருந்த	்பகுதியாகும்
அ)	ஆனைம்	 ஆ)	மடைாஙகிங
இ)	கம்ம்பாடியா	 ஈ)	்காச்சின	-	சீனைா

4.	 	 	 ்பகுதியில்	 தஙகம்	
கணடுபிடிககப்்படடைதானைது	 ்்பருமளவிலானை	
ஆஙகிமலய	 சுரஙகத்	 ்தாழில்	 ்ெயம்வார்	
மொகனனைஸ்பர்ககிலும்	 அதன	
சுறறுப்புறஙகளிலும்	குடிமயற	்வழி	்வகுத்தது.
அ)	டிரானஸ்வால்
ஆ)	ஆரஞ்சு	சுதந்திர	நாடு
இ)	மகப்	காலனி
ஈ)	்ராடீஷியா

5.	 	இந்தியாவுடைன	 ்வணிக	 உற்்வ	 நிறுவிக	
்காணடை	முதல்	ஐமராப்பிய	நாடடினைர்	
அ)	ம்பார்த்துகீசியர்	 ஆ)	பிரஞ்சுககாரர்
இ)	மடைனிைார்	 ஈ)	டைச்சுககாரர்

6.	 	ஒப்்பந்தக	 கூலி	 மு்றயானைது	 ஒரு	 ்வ்க	

அ)	ஒப்்பந்தத்	்தாழிலாளர்	மு்ற
ஆ)	அடி்மத்தனைம்
இ)	கடைனுககானை	அடி்ம	ஒப்்பந்தம்
ஈ)	்காத்தடி்ம

II. ந்காடிட்ை இைங்க்ள நிரப்பவும்
1.	 	 	 மாநாடு	 ஆப்பிரிககா்்வ	 ஐமராப்பிய	

நாடுகளின	 ்ெல்்வாககு	 மணடைலஙகளாகப்	
பிரித்துக்காள்்வது	எனைத்	தீர்மானித்தது.
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வரலாறறுைன் வலம் வரு்க
மாண்வர்களுககானை ்ெயல்்பாடுகள் 
1.	 	இந்தியாவில்	 ஆஙகிமலயக	

காலனியாதிககதினம்பாது	 ்பஞ்ெஙகளால்	
்பாதிககப்்படடை	 ்பல	 ்பகுதிகள்	 ்பறறிய	
பு்கப்்படைஙக்ளச்	மெகரித்துப்	்படைத்்தாகுப்பு	
ஒன்றத்	தயார்	்ெயயவும்.

2.	 	இந்தியாவிறகும்	் தனகிழககு	ஆசியாவிறகும்	
இ்டையிலானை	 கலாச்ொர	 ்தாடைர்புகள்	 ்பறறி	
வி்வரிககவும்.

ஆசிரியர்	்வழிகாடடுதலுடைன	ஒப்்ப்டைப்பு:
1.	 	இந்	தியாவில்	 ஆஙகிமலய	 ஆடசியின	

நன்மகள்,	தீ்மகள்	குறித்து	்வகுப்்ப்றயில்	
ஒரு	்வாதத்்த	நடைத்த	ஏற்பாடு	்ெயயவும்.

2.	 	ஆஙகிமலய	 –	 ்பர்மாவில்	 காலனி	
ஆதிககத்தின	தாககத்்த	ஆராயக.

 நமறந்காள் நூல்்கள்

 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. 

  இ்ணயத் ததைாைர்பு்கள்

 1. https://www.ukessays.com(The Political 
Economy: Decolonisation in India)

 2. http://www.seasite.niu.edu/crossroads/wil-
son/colonialism.htm (Constance Wilson, 
Colonialism and Nationalism in Southeast 
Asia)

ஈ)		கூறறு	ெரி,	காரணம்	கூறறுககானை	ெரியானை	
விளககம்

4.	 	கூறறு:	 ்்பர்லின	 மாநாடு	 இராணடைாம்	
லிமயாம்பால்்டை	 சுதந்திர	 காஙமகா	 நாடடில்	
ஆடசி	்ெயய	அனுமதி	்வழஙகியது.
 ்காரணம்:	 ்்பல்ஜியம்	 அரெர்	 இரணடைாம்	
லிமயாம்பால்டு	 காஙமகாவின	 மீது	 அகக்ற	
்காணடிருந்தார்.
அ)		கூறறும்	 காரணமும்	 ெரி,	 காரணம்	

கூறறுககானை	ெரியானை	விளககமாகும்.
ஆ)		கூறறும்	 காரணமும்	 ெரி,	 காரணம்	

கூறறுககானை	ெரியானை	விளககமல்ல.
இ)	கூறறு	ெரி,	காரணம்	த்வறு
ஈ)	கூறறு	த்வறு,	காரணம்	ெரி

IV. தபாருத்து்க
1.	 லிமயாம்பால்டு	 -	 எத்திமயாப்பியா
2.	 ்மனிலிக	 -	 வியடநாம்
3.	 சிெல்	மரா்டைஸ	 -	 ்்பல்ஜியம்
4.	 ்வஙகாளப்	்பஞ்ெம்	 -	 மகப்	காலனி
5.	 ம்பா	்தய	 -	 1770

V. சுருக்கமாய வி்ையளிக்கவும்
1.	 	காலனியாதிககம்,	 ஏகாதி்பத்தியம்	 -	

இரண்டையும்	ம்வறு்படுத்திக	காடடைவும்.
2.	 	ெூலு	பூர்்வகுடிகள்	்பறறிச்	சிறு	குறிப்பு	்வ்ரக.
3.	 	இந்தியப்	 ்்பாருளாதாரம்	

காலனிமயமாககப்்படடைதின	 மூனறு	
கடடைஙக்ளக	கூறுக.

4.	 	கர்னைல்	்்பனனிகுயிக.
5.	 	தாயகக	 கடடைணஙகள்	 (Home	 Charges)	 ்பறறி	

விளககவும்.

VI. விரிவா்க வி்ையளிக்கவும்
1.	 	இந்தியாவில்	 ஆஙகிமலய	 ஆடசியின	

்்பருளாதாரத்	தாககத்்த	வி்வாதிககவும்.
2.	 	ஆப்பிரிககாவில்	காலனி	ஆதிககம்	ஏற்படடை்த	

வி்வரி.
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க்லச்	்ொறகள்

அ்கழாயவு :	 Excavation
அடி்மப் படுத்தைப்பைல் :	 Enslaved
அடி்மப்படுத்துதைல் :	 Subjugation
அடியாட்்கள் :	 Retainers
அதி்கார எல்்ல :	 Realm
அதி்காரத்துவம் :	 Bureaucracy
அநநியப்படுத்து :	 Alienate
அரசு :	 State
அரண :	 Bastion
அ்வதீ்கம் :	 Heresy
அழகியல் தைன்்ம :	 Aesthetic Value
அழித்ததைாழித்தைல் :	 Annihilation
அறியும் ஆர்வமுள்ள :	 Inquisitive
அறிவாற்றல் :	 Cognition
அனுப்பிய பணம் :	 Remittance
ஆதைரவாளர்்கள் :	 Proponents
ஆப்பு வடிவ எழுத்து :	 Cuneiform
ஆறறுப்படு்்க :	 Watershed
இ்ைக்கற்காலம் :	 Mesolithic
இரும்புக்காலம் :	 Iron Age
இனப் படுத்கா்ல :	 Genocide
உணவு நச்கரிப்பவர் :	 Food Gatherer
உண்மயான :	 De-Facto
உள்வாஙகு :	 Assimilate
உ்்றகிணறு :	 Ring Well
ஊடுருவல் :	 Penetration
ஏமாற்றப்பட்ை :	 Tricked 
ஏழ்மயாககு :	 Impoverishment
ஒப்பற்ற :	  Illustrious
ஒரு நபர் அல்லது நி்கழவு நி்னவா்கக த்காணைாடு :	 Commemorate
்க்சயடி த்காடுத்தைல் :	 Flogging
்கடுந தைாககுதைல் :	 Onslaught
்க்ைபிடிக்கப்படுப்வ  :	 Observances
்க்லக்களஞ்சியம் :	 Encyclopaedia
்கற்காலம் :	 Stone Age
்காலம் :	 Epoch
கி்ைப்பரு்ம/பற்றாககு்்ற :	 Scarce
கிறித்தைவரல்லாதைவர் :	 Heathen
கிறுத்துவ மதைச் சைஙகு்கள் :	 Sacraments
குடித்தை்ல்ம மு்்ற  :	 Chiefdom
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குதி்ரநயாட்டி ்கா்ல ்வத்தைறகுரிய வ்ளயம் :	 Stirrup
குழப்பம் :	 Turmoil
கூட்ை்மப்பு :	 Agglomeration
கூலிப்ப்ை :	 Mercenary
்்கவி்னத் ததைாழில் :	 Craft
த்காள்்்கக்கா்க உயிர்த் தியா்கம் தசயதைல் :	 Martyrdom
த்காள்்ளயடி  :	 Pillage
சமயச் சைஙகு்க்ளத் தை்ை தசய :	 Interdict
சர்வாதீனக கூட்ை்மப்பு :	 Cartel
சான்று்கள் அடிப்ப்ையில் தபற்ற தைரவு்கள் :	 Empirical Knowledge
சிறு குழு :	 Band
சிறுகுழு ஆட்சி :	 Oligarchy
சுடுமண சிறபம்/ தபாம்்ம :	 Terracotta
தசயலாற்றல் :	 Dynamism
தசயதபாருள் :	 Artefact
தசல்வர்்களின் குழுஆட்சி :	 Oligarchy
நசணம் :	 Saddle
தை்லயீடு :	 Intrusion 
தை்ல்ய தவட்டும் இயநதிரம் :	 Guillotine
திடீர் தைாககுதைல் (அ) திடீர் ப்ைதயடுப்பு :	 Incursions
திருச்ச்ப சார்நதை :	 Ecclesiastical
தீவிர / உணர்ச்சி நவ்கமுள்ள :	 Vehement
நதைச தமாழி்கள் :	 Vernacular Languages
ததைாைர்நது இருககி்ற :	 Chronically
ததைாைர்நது வரககூடிய :	 Concomitant
ததைால் மானுைவியல் :	 Palaeoanthropology
ததைால்லியல் :	 Archaeology
ததைால்லுயிரியலாளர் :	 Palaeoantologist
ததைாழில் மு்னநவார் வர்க்கம்  :	 Entrepreneurial Class
ததைாறறு நநாய :	 Epidemic
ந்கரமயமாக்கம் :	 Urbanization
நா்கரி்கம் :	 Civilization
நாட்டுத் தூதுவரின் அலுவல்கம் :	 Embassy
நிலப்பிரபுத்துவம் :	 Feudalism
நீக்கப்பட்ை / ரத்து தசயயப்பட்ை :	 Repealed
நுண்கற்கருவி்கள் :	 Microliths
நூறு ந்காடி :	 Billion
ப்்கத்துகத்காள் :	 Antagonize
பணபாட்டுப் தபாருள்்கள் :	 Material Culture
பதைவி தபாறுப்்பத் து்ற / ்்கவிடு :	 Relinquish Voluntarily
பத்து இலட்சம் :	 Million
பரம்ப்ர வரலாறு; வம்சாவளி :	 Genealogy
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பரவலாக்கல் :	 Proliferation
பழங்கற்காலம் :	 Palaeolithic
பழஙகுடி :	 Tribe
பாது்காப்பு :	 Tutelage
பாவமன்னிப்பு :	 Indulgence
பாவம் நபாக்கப்படும் இைம் :	 Purgatory
பிரம்மச்சரியம் :	 Ascetic
புதிய ்கற்காலம் :	 Neolithic
புலம் தபயர்நநதைார் :	 Migrants
பூர்வகுடி்கள் :	 Aboriginal
தபாது ஆணடிறகு முன் (தபா.ஆ.மு.) :	 Before Common Era (Bce)
தபாது ஆணடு (தபா.ஆ.) :	 Common Era (Ce)
தபாறித்தை :	 Embossed
மதை நம்பிக்்கயற்ற :	 Infidel
மதைநீக்கம் :	 Excommunication
மரபுச் சின்னங்க்ள அழிககும் அழிவு நவ்ல :	 Vandalism
ம்லப்புத் தைருகி்ற :	 Awe-Inspiring
முடியாதை :	 Ill-Afford
முத்தி்ர தபாறிக்கப்பட்ை நாணயங்கள் :	 Punch-Marked Coins
தமருகூட்டு :	 Embellish
நமயச்சல்நில வாழக்்க :	 Pastoral Life
நமலாண்ம :	 Suzerainty
வரலாறறின் ததைாைக்க்காலம் :	 Early History
வரலாறறுககு முந்தைய ்காலம் :	 Prehistory
வர்த்தை்க ஸ்தைலம் :	 Emporium
வ்றட்டுச் சித்தைாநதைப் பிடிப்பு :	 Dogmatic
வறிய நி்லககு ஆளாக்கப்பட்ை :	 Impoverished
வாயக்கால் :	 Aqueduct
விரட்டியடி :	 Repulse
விளக்கவு்ர :	 Commentaries
தவண்கலக ்காலம் :	 Bronze Age
தவல்லப்பாகு :	 Molasses
தவறுப்ப்ைதைல் :	 Disgusted
நவளாண சமுதைாயம் :	 Farming Society
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நிலக்கோளம் – I 
புவி அகச்செயல்ோடுகள்1

அலகு

கற்றல ்�ோககஙகள்

� புவியின் நான்கு க�ாளங�ளளத் தெரிந்து த�ாள்ளுெல்

� புவியின் உள்�ட்டளைபளபை விளக�ைா� அறிெல்

� பைாளை�ளின் வள��ளளயும், அென் சுழற்சிளையும் பைடித்ெல்

� புவியின் அ�சதசெைல்பைாடு�ளள விளக�ைா� அறிெல்

� நிலநடுக�ம் ைற்றும் எரிைளல�ளின் தசெைல்பைாடு�ளளப புரிந்து த�ாள்ளுெல்

         அறிமுகம்
சூரிைக   குடும்பைத்தில்    புவி      ெனித்ென்ளையுள்ள 

க�ாளா�த் தி�ழ்கிைது. புவி ென்னுள் நான்கு 

க�ாளங�ளள உள்ள்டககிைொகி உள்ளது. அளவ 

நிலகக�ாளம், வளிகக�ாளம், நீரகக�ாளம் ைற்றும் 

உயிரகக�ாளம் ஆகும். இபபைா்டத்தில் நாம் புவியின் 

உள் அளைபளபைப பைற்றி அறிை உள்களாம். புவி 

க�ாளங�ளின் முககிைத்துவத்தின் அடிபபைள்டயில் 

பைா்டங�ளின் வரிளசெ அளைந்துள்ளது.

புவியின் �ட்டளைபளபை அறிந்து நீ விைந்ெது 

உண்டா? அல்லது புவியின் உள்கள என்்ன 

உள்ளது என்று உ்னககுத் தெரியுைா

 1.1   புவியின் ்கோளஙகள்  
(Spheres of the earth)

புவியின் கைற்பைரபபின் தைாத்ெ பைரபபைளவு 

510 மில்லிைன் செதுர கிகலாமீட்டர ஆகும். 

புவியின் நான்கு க�ாளங�ளும் ஒன்கைாத்டான்று 

தொ்டரபுள்டைது. இதில் நிலகக�ாளம், 

வளிகக�ாளம் ைற்றும் நீரகக�ாளம் உயிரற்ை 

க�ாளங�ளாகும். உயிரி்னங�ள் வாழும் க�ாளம் 

உயிரகக�ாளைாகும். இகக�ாளங�ள் அள்னத்தும் 

ஒன்று கசெரந்ெகெ புவிகக�ாளைாகும். 

 1.2   புவியின் அமைப்பு (Interior of the Earth)
புவியின் கைற்பைரபபும், உடபுைமும் அென் 

ென்ளையிலும், அளைபபிலும் ஒன்றுகத�ான்று 

கவறுபைடடுக �ாணபபைடுகின்ை்ன. புவியின் 

உள்ளளைபபு ்ை்லோடு, கவசெம், கருவம் எ்ன 

மூன்று பிரிவு�ளா�ப பிரிக�பபைடடுள்ளது.

புவிக்கோளஙகள்

புவிைா்னது பைாளையி்னால் ஆ்ன பைந்து 

கபைான்ை அளைபபுள்டைது. இெள்னப 

நிலகக�ாளம் (Lithosphere) எ்னவும் 

நீரி்னால் சூழபபைட்ட பைகுதிளை நீரகக�ாளம் 

(hydrosphere) எ்னவும், �ாற்ைால் சூழபபைட்ட 

பைகுதி வளிகக�ாளம் (Atmosphere) 

எ்னவும் அளழக�பபைடுககின்ை்ன. 

இம்மூன்று க�ாளங�ளும் செந்திககும் 

இ்டத்தில் உயிரி்னங�ள் வாழ்வெற்கு 

ஏற்ை சூழ்நிளல உள்ளொல் இபபைகுதி 

உயிரகக�ாளம் (Biosphere) எ்னபபைடுகிைது.

-ஆரத்ெர க�ாம்ஸ்
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171 1. நிலக்கோளம் – I புவி அகச்செயல்ோடுகள்

புவி்ை்லோடு (Crust)
நாம் வாழும் புவியின் கைலடுகள� 

புவிகைகலாடு என்கிகைாம். புவியின் கொல் 

கபைான்று புவிகைகலாடு உள்ளது. இது 5 முெல் 30 

கிகலாமீட்டர வளர பைரவியுள்ளது. புவிகைகலாடு 

தி்டைா�வும், இறுக�ைா�வும் உள்ளது. �்டலடி 

ெளத்ளெ(Ocean Floor) வி்ட, �ண்டபபைகுதி�ளில் 

உள்ள புவி கைகலா்டா்னது அதி� ெடிைனு்டன் 

�ாணபபைடுகிைது. புவிகைகலாடடிள்னக �ண்ட 

கைகலாடு ைற்றும் �்டலடி கைகலாடு என்று 

இரண்டா�ப பிரிக�லாம். புவிகைகலாடடில் 

சிலி�ா (Si) ைற்றும் அலுமினிைம்(Ai) அதி�ம் 

�ாணபபைடுவொல் இவவடுககு சிைால் (SIAL) எ்ன 

அளழக�பபைடுகிைது.

கண்ட்ை்லோடு ைறறும் ்்ருஙக்டல ்ை்லோடு

கவசெம் (Mantle)
புவிகைகலாடடிற்கு கீகழயுள்ள பைகுதி �வசெம் 

(Mantle) எ்னபபைடும். இென் ெடிைன் சுைார 2900 

கிகலாமீட்டர ஆகும். �வசெத்தின் கைற்பைகுதியில் 

பைாளை�ள் தி்டைா�வும், கீழ்பபைகுதியில் 

உருகிை நிளலயிலும் �ாணபபைடுகின்ை்ன. 

புவியின் தி்டைா்ன கைற்பைரபபு நிலக்கோளம்  ஆகும்.

புவிளைச சூழ்ந்துள்ள வாயுக�ளால் ஆ்ன 

தைல்லிை அடுககு வோயுக்கோளம் ஆகும்.

புவியின் கைற்பைரபபிலுள்ள தபைருங�்டல்�ள், 

ஆறு�ள், ஏரி�ள் ைற்றும் துருவபபைணி 

பைாலங�ளால் ஆ்ன நீரப பைகுதி நீர்க ் கோளம் ஆகும். 

இம்மூன்று க�ாளங�ளும் ஒன்று கசெரவொல் 

உயிர உருவாகும் என்பைொல் உயிர க�ாளம். 

இென்பைடி பூமி, உயிர க�ாளைாகும் 

உயிரி்னங�ள் வாழும் அடுககு உயிர்க்கோளம் 

ஆகும்.

‘ நி ல க க �ா ள ம்’  ைற் று ம் 

‘புவிகைகலாடு’ ஆகிை இரணடும் 

தவவகவைா்னளவ ஆகும். புவி 

கைகலாடடிள்னயும், �வசெத்தின் 

கைற்பைகுதிளையும் உள்ள்டககிைகெ 

பைாளைகக�ாளைாகும். 

புவிநி�ர க�ாள்�ள் (Terrestial Planets) 

அள்னத்தும் பைாளைகக�ாளத்ளெக 

த�ாணடுள்ள்ன. புென், தவள்ளி ைற்றும் 

தசெவவாய்க க�ாள்�ளின் நிலகக�ாளம், 

புவியின் பைாளைகக�ாளத்ளெ வி்ட 

ெடிை்னா�வும், �டி்னைா�வும் உள்ளது.
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க�ார்டானில் உள்ள மி�பபைழளைைா்ன ந�ரைா்ன 

‘தபைடரா’ ந�ரம் முழுவதும் பைாளை�ளளக 

குள்டந்து உருவாக�பபைட்டொகும். பைாளை�ளளக 

குள்டந்து உருவாக�பபைட்ட �டடி்டக 

�ளலசசொன்று�ள் இந்திைாவில் ஏராளைா� 

உள்ள்ன. ை�ாராஷ்டிராவில் உள்ள அ�ந்ொ 

ைற்றும் எல்கலாரா குள��ள், �ரநா்ட�ாவில் 

உள்ள ஐக�ால், பைொமி க�ாவில்�ள், ஒடிசொவில் 

உள்ள க�ா்னாரக க�ாவில், ெமிழ்நாடடில் உள்ள 

ைாைல்லபுரம் க�ாவில் இெற்குச சொன்று�ளாகும்.

தகவல ்்மை

தீப்்ோம்றகள் (Igneous Rocks)
‘இகனிஸ்’(Ignis) என்ை இலத்தீன் தசொல்லிற்கு 

‘் �ருப்பு’ என்பைது தபைாருளாகும். புவியின் உள் 

ஆழத்தில் பைாளை�ள் உருகிை நிளலயில் 

�ாணபபைடுவகெ ‘் ோம்றககுைம்பு’ (Magma). 

எ்னபபைடும். பைாளைக குழம்பைா்னது புவியின் 

கைகலாடடில் தவளிபபைடுவகெ ‘லோவோ’ எ்னபபைடுகிைது.

பைாளைக குழம்பு தவபபைம் ெணிவொல் குளிரந்து 

பைாளைைாகிைது. குளிரந்ெ இபபைாளை�ள் தீபபைாளை�ள் 

என்று அளழக�பபைடுகின்ை்ன. ெக�ாண பீ்டபூமி 

தீபபைாளை�ளால் உருவா்னொகும். (உொரணம்) 

�ருங�ல், பைசொல்ட. தீபபைாளை�ள் ‘முதன்மைப் 
்ோம்றகள்’ என்றும் ‘தோயப்்ோம்றகள்’ என்றும் 

அளழக�பபைடுகின்ை்ன. ஏத்னன்ைால் ைற்ை பைாளை�ள் 

கநரிள்டைா�கவா அல்லது ைளைமு�ைா�கவா 

இபபைாளை�ளிலிருந்கெ உருவாகின்ை்ன.

்டிவுப்்ோம்றகள் (Sedimentary Rock))
“தசெடிதைன்ட”(sediment) என்ை இலத்தீன் 

தசொல்லிற்கு ‘பைடிெல்’ என்பைது தபைாருளாகும் பைாளை�ள் 

சிளெவுற்று து�ள்�ளாகி ஆறு�ள், பைனிைாறு�ள், 

�ாற்று கபைான்ைவற்ைால் �்டத்ெபபைட்ட பைடிவு�ள் 

அடுக�டுக�ா�ப பைடிைளவக�பபைடுகின்ை்ன. 

இவவாறு பைடிைளவக�பபைட்ட பைடிவு�ள் பைல 

மில்லிைன் வரு்டங�ளுககு பிைகு ்டிவுப் 
்ோம்றகளோக உருவோகின்்றன. 

இபபைடிவு�ளில் ொவரங�ள், விலஙகி்னங�ள் 

பைடிந்து தொல்லுயிர எசசெப் ்டிைஙகளோக (Fossils) 

ைாறுகின்ை்ன. பைடிவுபபைாளை�ளுக�ா்ன 

உொரணம்:- ைணற்பைாளை, சுணணாம்புபபைாளை, 

சுணணாம்பு, ஜிபசெம், நிலக�ரி ைற்றும் 

கூடடுபபைாளை�ள் (Conglomerate).

உருைோறிய /ைோறறுருவப் ்ோம்றகள்  
(Metamorphic Rocks)

‘தைட்டைாரபிக’ என்ை தசொல் ‘தைட்டைாரபிசெஸ்’ 

என்ை தசொல்லிலிருந்து தபைைபபைட்டது. இென் தபைாருள் 

உருைாறுெல் என்பைொகும். தீபபைாளை�ளும், 

புவியின் உடபுைத்தில் உருகிை நிளலயில் உள்ள 

பைாளைக குழம்பு 'ைோகைோ' எ்ன அளழக�பபைடுகிைது.

கருவம் (Core)
புவியின் �வசெத்திற்குக கீழ் புவியின் ளைைத்தில் 

அளைந்துள்ள அடுககு �ருவம் எ்னபபைடுகிைது. 

இது மி�வும் தவபபைைா்னது. �ருவத்தில் நிக�லும் 

(Ni), இரும்பும் (Fe) அதி�ைா�க �ாணபபைடுவொல், 

இவவடுககு ளநஃப (NIFE) எ்ன அளழக�பபைடுகிைது. 

�ருவம் இரணடு அடுககு�ளளக த�ாண்டொ� 

உள்ளது. உடகருவம் தி்டநிமலயிலும், ்வளிககருவம் 
திரவ நிமலயிலும் உள்ளது. புவியின் �ருவத்தில் 

அதி�ைா� இரும்பு �ாணபபைடுவகெ புவியீரபபு 

விளசெககுக �ாரணைாகும். புவி ென் அசசில் சுழலும் 

கபைாது தி்ட நிளலயில் உள்ள உட�ருவத்தின் கைல், 

திரவ நிளலயிலுள்ள தவளிக�ருவம் சுழலுவொல், 

�ாந்ெபபுலம் உருவாகிைது. �ாந்ெ திளசெ�ாடடும் �ருவி 

தசெைல்பை்ட இதுகவ �ாரணைாகும். உட�ருவத்தில் 

அதி� அழுத்ெம் �ாணபபைடுவொல் அஙகுள்ள 

தபைாருட�ள் அழுத்ெபபைடடு இறுக�ைாகின்ை்ன. ஆ�கவ 

உட�ருவம் தி்டநிளலயில் உள்ளது. 

 1.3  ்ோம்றகள் (Rocks)
புவிகைகலாடு பைாளை�ளின் உளைவி்டைாகும். 

ொதுக�ளின் �லளவகை பைாளைைாகும். பைாளை�ள் 

கிராள்னட கபைான்று தி்டைா�கவா, �ளிைண 

கபைான்று தைன்ளைைா�கவா, ைணல் கபைான்று 

து�ள்�ளா�கவா �ாணபபைடுகிணை்ன.

்ோம்றகளின் வமககள்
பைாளை�ள் உருவாகும் விெத்தின் 

அடிபபைள்டயில், அவற்ளைப பின்வருைாறு பிரிக�லாம்.

�  தீபபைாளை�ள் (Igneous Rocks)

�  பைடிவுப பைாளை�ள் (Sedimentary Rock) 

�  உருைாறிை பைாளை�sள் (Metamorphic Rocks)

2011 வளர உலகிகலகை மி� 

ஆைைோன ்குதி இரஷ்ைாவின் 

ைரைான்ஸ்க (Murmansk)இல் 

உள்ள ்கோலோ சூப்்ர் ்�ோல 
(Kola Super Hole) (12,262 மீ 

ஆழம்) ஆகும். 2012ல் Z – 44 செோவ்யோ கிணறு 

(இரஷ்ைா) (12,376 மீ ஆழம்) மி� ஆழைா்ன 

பைகுதி என்ை அந்ெஸ்ளெ தபைற்றிருககிைது. இது 

துபைாயில் உள்ள புருஜ் கோலிஃ்ோமவ வி்ட 

15 ை்டஙகுப தபைரிைது. புவியின் உடபுைத்ளெ 

பைற்றிை ஆராய்சசி�ள் தொ்டரந்து நள்டதபைற்றுக 

த�ாணக்ட இருககின்ை்ன. 
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பைடிவுபபைாளை�ளும் அதி� தவபபைத்திற்கும், 

அழுத்ெத்திற்கும் உடபைடும் கபைாது அெனுள்டை 

அளைபபும், குணாதிசெைங�ளும் ைாற்ைம் 

அள்டகின்ை்ன. இவவாறு உருவாகும் பைாளை�கள 

உருைாறிைப பைாளை�ள் எ்னபபைடுகின்ை்ன. கிராள்னட, 

நீஸ் ஆ�வும், பைசொல்ட, சிஸ்ட ஆ�வும், சுணணாம்புப 

பைாளை செலளவக �ல்லா�வும் ைணற்பைாளை, 

குவாரடளசெட பைாளைைா�வும் உருைாறுகிைது.

்ோம்ற சுைறசி (Rock Cycle)
பைாளை சுழற்சிைா்னது ஒரு தொ்டர நி�ழ்வாகும். 

இசசுழற்சியி்னால் தீபபைாளை, பைடிவுபபைாளை, 

உருைாறிைபபைாளை�ள் ஒரு அளைபபிலிருந்து, 

ைற்தைான்ைா� உருைாற்ைம் அள்டந்து த�ாணக்ட 

இருககின்ை்ன.

த�ாடுக�பபைடடுள்ள பைாளைச சுழற்சி வளர 

பை்டத்ளெ உற்று கநாககி அென் தசெைல்பைாடு�ளள 

உன் தசொந்ெ வாககிைத்தில் விவரி

்செயல்ோடு

 1.4   புவிப்பு்றச ்செயல்ோடுகள்  
(Geomorphic Processes)

புவிபபுை தசெைல்பைாடுயின்  புவியின் கைற்பைரபபின் 

மீது அழுத்ெத்ளெயும், புதிை நிலத்கொற்ைங�ளளயும் 

உண்டாககுகின்ை்ன. இளவ ‘புவிப்பு்றச 
்செயல்ோடுகள்’ எ்னபபைடுகின்ை்ன.

புவியின் உடபைகுதியிலிருந்து புவியின் 

கைற்பைரபளபை கநாககிச தசெைல்பைடும் விளசெ�ளள 

‘அகச்செயல மும்றகள்’ எ்னபபைடுகின்ை்ன. 

இவவிளசெ�ள் புவியின் நிலபபைரபபில் பைல்கவறு 

நிலத்கொற்ைங�ளள உருவாககுகின்ை்ன. புவியின் 

கைற்பைரபபில் தசெைல்பைடும் இைற்ள�க �ாரணி�ளா்ன 

ஆறு�ள், பைனிைாறு�ள், �ாற்று, அளல�ள் கபைான்ை 

விளசெ�ள் ‘புவிபபுைச தசெைல்பைாடு’ �ாரணி�ள் 

எ்னபபைடுகின்ை்ன. இக�ாரணி�ள் நிலத்தின் 

கைற்பைரபபிள்ன அரித்து ொழ்நிலச செைதவளி�ளில் 

பைடிை ளவத்து அவற்ளை உைரத்துகின்ை்ன ைற்றும் 

அ�சதசெைல்பைாடு�ளால்  உருவாக�பைட்ட நிலத்திள்ன  

வடிவளைககின்ை்ன.

அகச்செயல்ோடுகள்
புவியின் தவகு ஆழத்தில் 

உள்ள தவபபை பைாளை குழம்பு 

உடபுை அழுத்ெம் �ாரணைா� 

உருவாகும் புவிகைகலாடடின் 

கீழ் �ாணபபைடும் பைல்கவறு 

தபைாருள்�ளள தவளித்ெள்ளபபைடுகின்ை்ன. 

இசதசெைல்பைாடடில் புவியின் உள்கள உள்ள கதிர்வீசசு 
முககிைப பைங�ாற்றுகின்ைது. (உ.ம்) எரிைளல தவடிபபு.

புவிததடடுகள்
நிலகக�ாளம் (Lithosphere) பைல புவிததடடுகளோய 

பிரிக�பபைடடுள்ள்ன. இளவ தபைரிை புவித்ெடடு�ள் 

(Major Plates) என்றும் சிறிை புவித்ெடடு�ள் 

(Minor Plates) என்றும் பிரிக�பபைடடுள்ள்ன. 

இபபுவித்ெடடு�ள் �வசெத்தின் மீது மிெந்து 

த�ாணடிருககின்ை்ன. புவித்ெடடு�ள் ஒன்று்டன் 

ஒன்று கைாதுவொல் ைளலத்தொ்டர�ள் ைற்றும் 

ஒழுங�ற்ை நிலத்கொற்ைங�ள் நிலபபைரபபிலும், 

�்டலடித்ெளத்திலும் உருவாகின்ை்ன. இந்நி�ழ்கவ 

புவிததடடுகளின் �கர்வு எ்னபபைடும். புவித்ெடடு�ள் 

ந�ரவிற்குக �வசெத்தில் �ாணபபைடும் தவபபை செகதிகை 

�ாரணைா� உள்ளது. புவி அதிரசசிககும், எரிைளல 

தவடிபபிற்கும் புவித்ெடடு�ள் ந�ரவு ஒரு �ாரணைா� 

உள்ளது.

புவிததடடு விளிம்புகளின் வமககள்  
(Types of plate boundaries)
இளணயும் எல்ளல (Convergent boundary) - 

புவித்ெடடு�ள் ஒன்று்டன் ஒன்று கைாதும்கபைாது 

சில கநரங�ளில் கீழ் கநாககு தசொருகுெல் நி�ழ்வு 

நள்டதபைறும். இபபைகுதிளை புவித்ெடடு�ள் அமிழ்ெல் 

ைண்டலம் (Subduction) எ்னபபைடுகிைது உொரணம் 

ைடிபபு ைளல�ள்-இைைைளல

விலகும் எல்ளல (Divergent boundary) -

புவித்ெடடு�ள் ஒன்ளை விடடு ஒன்று 

விலகும்கபைாது கைகைா எ்னபபைடும் பைாளைககுழம்பு 

புவிக�வசெத்திலிருந்து தவளிகைற்ைபபைடுகிைது 

உொரணம் - நடு அடலாணடிக ரிடஜ் 
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பைக� ந�ரவு எல்ளல (Conservative/Transform 

boundary) - புவித்ெடடு�ள் ஒன்றுகத�ான்று 

கிள்டைா� பைக�வாடடில் ந�ரெகல பைக�வாடடு ந�ரவு 

எ்னபபைடும். உொரணம் - சொன் ஆணடரஸ் பிளவு  

கண்டததடடுகள் �கர்வு  
(Movements of continental plates)

கிள்டைட்ட அழுத்ெ விளசெயின் �ாரணைா� 

புவித்ெடடு�ள் கைலும் கீழும் ந�ரவொல் ைடிப்புகள் 
(Folding) உருவாகின்ை்ன. பைாளை�ளில் ஏற்பைட்ட 

ைடிபபின் �ாரணைா� உருவாகும் ைளல�ள் ைடிபபு 

ைளல�ள் எ்னபபைடுகின்ை்ன. இந்நி�ழ்வி்னால் 

உலகின் உைரைா்ன ைளலத்தொ்டர�ளா்ன 

இைைைளலயும், ஆல்பஸ் ைளலயும் கொன்றி்ன.

புவித்ெடடு�ள் தொ்டரந்து ந�ரந்து த�ாணக்ட 

இருககின்ை்ன. அளவ செராசெரிைா� வரு்டத்திற்கு 

சில தசென்டி மீட்டர வளர ந�ரகின்ை்ன. இந்ந�ரவு 

சிறிை அளவா� இருபபைது கபைால் கொன்றி்னாலும் 

பைல மில்லிைன் ஆணடு�ள் இள்டதவளியில் நாம் 

பைாரககும் கபைாது அளவ தவகுதூரம் ந�ரந்திருபபைளெ 

நாம் உணர முடியும். உொரணைா� 250 

மில்லிைன் ஆணடு�ளுககு முன் ்கோணடுவோனோ 

நிலபபைகுதியின் ஒரு பைகுதிைா� இருந்ெ இந்திைப 

புவித் ெட்டா்னது ெற்கபைாளெை ஆபரிக�ா, 

ஆஸ்திகரலிைா, அண்டாரடி�ா ைற்றும் தென் 

அதைரிக�க �ண்டங�ளு்டன் இளணந்திருந்ெது. 

140 மில்லிைன் ஆணடு�ளுககு முன்பு 

இந்திைத்ெடடு க�ாணடுவா்னா என்ை 

தபைருங�ண்டத்தில் இருந்து விடுபைடடு வ்டககு 

கநாககி ந�ரந்து ஆசிைாவு்டன் இளணந்ெது. 

இந்திைத்ெடடும், யுகரசிைன் ெடடும், இந்திை கநபைாள 

எல்ளலயில் கைாதிக த�ாண்டொல் ைமலயோகக 
ைண்டலம் (orogenic belt) உருவாகிைது. 

இம்ைண்டலத்தில் ொன் இைைைளலயும், உலகின் 

மி� உைரைா்ன பீ்டபூமிைாகிை திதபைத்பீ்டபூமியும் 

உருவாகி்ன.

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

புவிததடடு எலமலகள் ைறறும் செோர்ந்த 
நிகழ்வுகளும்
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இஙகு சில ைளல�ளின் தபைைர�ள் 

த�ாடுக�பபைடடுள்ள்ன. நிலவளரபபை்ட புத்ெ�த்தின் 

உெவியு்டன் இளவ�ள் அளைந்துள்ள 

இ்டங�ளளக �ண்டறி�.

• யூரல் ைளல�ள், ஆணடீஸ் ைளல�ள், விந்திை 

ைளலத்தொ்டர, ஆல்பஸ் ைளல�ள் , சொத்பூரா 

ைளலத்தொ்டர, ராககி ைளலத்தொ்டர, சீரா 

நிகவ்டா.

்செயல்ோடுகள்

புவிஅதிர்சசி (Earthquake)
புவி அதிர்சசி என்்து புவி ஓடடில திடீ்ரன 

ஏற்டும் அதிர்மவக குறிககின்்றது. புவி 
அதிர்வமலகள் கீழ் மையததிலருந்து எலலோ 
திமசெகளிலும் ்ரவிச்செலகின்்றன. புவிககுள் புவி 

அதிரவு உருவாகும் புள்ளி புவி அதிரசசி ‘கீழ்மையம்’ 
(Focus) எ்னபபைடுகிைது. இவவளல�ள் ென்ள்னச 

சுற்றி துளண அளல�ளள (Elastic waves) 

உருவாககுகின்ை்ன. புவி அதிரசசி கீழ்ளைைத்தின் 

கநர உைகர புவியின் கைற்பைரபபில் அளைந்துள்ள 

ளைைத்திற்கு ‘்ைலமையம்’ (Epicentre) என்று 

தபைைர. புவி அதிரசசியின் ொக�ம் புவியின் கைல் 

ளைைத்தில் ொன் அதி�ைா�க �ாணபபைடும்.

புவி அதிர்வமலகள் (Seismic waves)
புவிஅதிரசசி, அதிர்வமலகமள 

உருவாககுகின்ை்ன. ொன் ஊடுருவிசதசெல்லும் 

பைாளெளைப தபைாறுத்து இவவதிர�ளின் 

ென்ளை, விளசெ ைற்றும் கவ�ம் ைாறுபைடும். புவி 

அதிரவளல�ளின் ென்ளைகக�ற்பை அளவ�ள்  

மூன்று வள��ளா� வள�பபைடுத்ெப பைடடுள்ள்ன.

முதன்மை அமலகள் (Primary or ’P’ - waves)
முென்ளை அளல�ள் ைற்ை அளல�ளள 

வி்ட மி�வும் கவ�ைா�ப பைைணிக�க கூடிைளவ. 

முென்ளை அளல�கள புவிகைாடடிள்ன 

முெலில் வந்ெள்டகின்ை்ன. இவவளல�ள் தி்ட, 

திரவ, வாயுபதபைாருட�ள் வழிைா� பைைணிககும்.  

இென் செராசெரி கவ�ம் வி்னாடிககு 5.3 கிகலா மீட்டர 

முெல் 10.6 கிகலா மீட்டர வளர கவறுபைடும்.

C.F. ரிக்டர என்பைவர புவி அதிரவு அளளவளைக 

�ணடுபிடித்ொர. இந்ெ அளளவ புவி 

கைல்ளைைத்திலிருந்து தவளிபபைடும் செகதிளையும், 

புவி அதிரவின் தீவிரத்ளெயும் அறிந்து த�ாள்ள 

உெவுகிைது. இந்ெ அளளவககு எல்ளல 

வளரைளை இல்ளல. சிலி நாடடில் 1960ஆம் 

ஆணடு பைகைா – பைகைா என்ை இ்டத்தில் ரிக்டர 

அலகில் 9.5 ஆ�ப பைதிவா்ன புவிஅதிரசசிகை மி� 

உைரந்ெ பைதிவா� �ருெபபைடுகிைது.

தகவல ்்மை

இரண்டாம் நிளல அளல�ள் (secondary 

or ’S’ - waves) இரண்டாம் நிளல அளல�ள் 

தி்டபதபைாருட�ள் வழிைா� ைடடுகை பைைணிக�க 

கூடிைளவ.இககுறுக�ளல�ள் பைைணிககும் 

திளசெககுச தசெஙகுத்ொ�க புவியில் அளசெவிள்ன 

ஏற்பைடுத்துகின்ை்ன. இென் செராசெரி கவ�ம் வி்னாடிககு 

1கிகலாமீட்டர முெல் 8 கிகலாமீட்டர வளர இருககும்.

கைற்பைரபபு அளல�ள் (Surface waves or 

’L’ – waves) கைற்பைரபபு அளல�ள் முென்ளை 

அளல�ளளப கபைான்று �ாணபபைடுகின்ை்ன. 

ஆ்னால் இளவ புவியின் கைற்பைரபபில் நீண்ட 

தூரம் பைைணம் தசெய்கின்ை்ன. இவவளல�ள் ைற்ை 

அளல�ளள வி்ட கவ�ம் குளைவா்னளவ. இளவ 

அதி� அளவில் அழிளவ ஏற்பைடுத்ெக கூடிைொகும். 

இென் செராசெரி கவ�ம் வி்னாடிககு 1கிகலாமீட்டர 

முெல் 5 கிகலாமீட்டர வளர இருககும்.

புவி அதிரவு�ளள பைதிவு தசெய்யும் 

�ருவிககு ‘நில அதிரவு அளளவப 

பை்டம்’(Seismograph) அல்லது ‘நில அதிரவு 

ைானி’ (Seismometer) என்று தபைைர. நில அதிரவு 

பைற்றிை பைடிபபிற்கு ‘நில அதிரவிைல்’(Seismology) 

என்று தபைைர.

ஆழிப்்்ரமல அலலது க்டற்கோள் (Tsunami)
’சுனோமி’ என்பைது துளைமு� அளல�ளளக 

குறிககும் �பபைானிை தசொல் ஆகும். �்டலடியில் 

கொன்றும் புவி அதிரசசி, எரிைளலச தசெைல்பைாடு 

(submarine explosion) ைற்றும் �்டகலாரப 

பைகுதி�ளில் நள்டதபைறும் மி�ப தபைரிை நிலசசெரிவு�ள் 

ஆகிைவற்ைால் �்டலில் தபைரிை அளல�ள் 

உருவாகின்ை்ன இவவளல�ள் செராசெரிைா� 

ைணிககு 500 கிகலா மீட்டர கவ�த்தில் பைைணிககும். 

இவவளல�ளின் நீளம் 600 கிகலாமீட்டருககும் 

அதி�ைா� இருககும். இந்ெ அளல�ள் �்டற்�ளரளை 

அள்டயும் கபைாது 15 மீட்டர உைரம் வளர உைரந்து 

�ாணபபைடும். இளவ �்டற்�ளரகைாரப பைகுதி�ளில் 

அதி�ைா்ன கசெெத்ளெ ஏற்பைடுத்தும். 
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1761. நிலக்கோளம் – I புவி  அகச்செயல்ோடுகள்

இந்திைப தபைருங�்டலில் 2004-ல் ஏற்பைட்ட 

புவிஅதிரசசிைால் ஆழிபகபைரளல ஏற்பைட்டது. 

இதுவளர உலகில் கபைரழிளவ ஏற்பைடுத்திை 

இைற்ள�ப கபைரி்டர�ளில் இது ஆைாவது இ்டத்ளெப 

தபைறுகிைது. இபகபைரளல ைணிககு 600 கிகலாமீட்டர 

கவ�த்தில் பைைணம் தசெய்ெது. இதில் சுைார 2,80,000 

கபைர உயிரிழந்ெ்னர. இந்கொக்னசிைாவின் அருகில் 

அதி�ாளல 00.58 ைணி அளவில் கொன்றிை 

புவி அதிரசசிைால் உண்டா்ன ஆழிபகபைரளல 

தசென்ள்னக �்டற்�ளரளை வந்ெள்டை 7 ைணி 

கநரம் எடுத்துகத�ாண்டது.

2004, டிசெம்பைர 26-ல் இந்திைப 

தபைருங�்டலில் ஆழிபகபைரளல 

உண்டா்னது. இந்கொ-

ஆஸ்திகரலிைத் ெடடு யுகரசிைத்ெடடின் கீகழ 

அமிழ்ந்த்த இெற்குக �ாரணைாகும். இது ரிக்டர 

அளளவயில் 9 – ஆ�ப பைதிவா்னது. இந்ெப புவி 

அதிரவால் �்டல் ெளரத்ெளம் உைரத்ெபபைடடு �்டல் 

நீர ைட்டத்ளெ உைரத்திைது.

எரிைமலகள் (Volcanoes)
புவியின் உடபைகுதியில் தி்ட, திரவ, வாயு 

நிளலயில் உள்ள பைாளைககுழம்பு துவாரம்(Vent) 

வழிைா� புவியின் கைற்பைரபபில் உமிழ்ெகல 

எரிைளல தவடிபபு எ்னபபைடுகிைது. புவியின் 

கைற்பைரபபில் தவளிகைற்ைபபைட்ட பைாளைககுழம்பு 

‘லாவா’ எ்னபபைடும். புவித்ெடடு�ள் ந�ரவொலும் 

எரிைளல�ள் உருவாகின்ை்ன.

எரிைளல�ளில் �ாணபபைடும் முககிைக கூறு�ள்:

i. பைாளைககுழம்புத் கெக�ம் (Magma chamber) – இது 

புவிககு அடியில் தபைரிை அளவில் �ாணபபைடும் 

�ற்குழம்புக குளைாகும்.

ii. துவாரங�ள்(Vents) – எரிைளல தவடிபபின் 

கபைாது வாயுக�ள், புள�, தநருபபு ைற்றும் 

பைாளைககுழம்பு தவளிகைறுவெற்�ா்ன 

வழி�ள் துவாரங�ள் எ்னபபைடுகின்ை்ன.

iii. எரிைளலக கூம்பு�ள் (Volcanic cone) – துவாரங�ள் 

வழிைா� தவளிகைற்ைபபைட்ட பைாளைககுழம்பு 

ஒரு கூம்பு வடிவ நிலத்கொற்ைத்ளெ 

உருவாககுகின்ைது.

iv. எரிைளல வாய் (Crater) – எரிைளல உசசியில் 

�ாணபபைடும் கிணணம் கபைான்ை 

வடிவமுள்டை பைள்ளகை’எரிைளல வாய்’ஆகும்.

எரிைளல�ள் தசெைல்பைடும் ென்ளைளை  

அடிபபைள்டைா�க த�ாணடு அவற்ளை மூன்று 

வள��ளா�ப பிரிக�லாம். அளவைாவ்ன

(i) சீறும் எரிைளல (Active Volcano), (ii) உைஙகும் 

எரிைளல (Dormant Volcano), (iii) ெணிந்ெ/

தசெைலிழந்ெ எரிைளல (Extinct Volcano)

‘வல்�க்னா’(Volcano) என்ை தசொல் 

இலத்தீன் தைாழியிலுள்ள ‘வல்க�ன்’ 

(Vulcan) என்ை தசொல்லாகும். இது 

‘கராைானிை தநருபபுக �்டவுளின்’ தபைைராகும்.

,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) ்செயல்டும் எரிைமல (Active Volcano)
நிரந்ெரைா� தொ்டரந்து எரிைளலக 

குழம்பு�ளளயும், து�ள்�ளளயும், வாயுக�ளளயும் 

தவளிகைற்றிக த�ாணக்ட 

இருககும் எரிைளல�ள் 

தசெைல்பைடும் எரிைளல�ள் 

எ ்ன ப பை டு கி ன் ை ்ன . 

உொரணைா� தசெயின்ட 

த�லன்ஸ் எரிைளல – அதைரிக� ஐககிை நாடு�ள்

(ஆ) உ்றஙகும் எரிைமல (Dormant volcano)
நீண்ட �ாலைா� 

எரிைளலச தசெய்ள��ள் 

ஏதும் இல்லாைல் 

�ாணபபைடும் எரிைளல�ள் 

உைஙகும் எரிைளல 

எ்னபபைடும். இளவ 

திடீதரன்று தவடிககும் ென்ளையுள்டைது. 

இவவாைா்ன எரிைளல�ள் தவடிககும் தபைாழுது 

அதி�ைா்ன உயிரசகசெெமும், தபைாருடகசெெமும் 

ஏற்பை்ட வாய்பபு�ள் உள்ள்ன. உொரணம்: ஃபியூஜி 

எரிைளல – �பபைான்.

(இ) ்செயலைந்த எரிைமல (Extinct volcano)
எந்ெ விெ எரிைளலச தசெைல்பைாடு�ளுமின்றி 

�ாணபபைடும் எரிைளல�ள் தசெைலிழந்ெ எரிைளல�ள் 

ஆகும். உொரணம்:

கிளிைஞசொகரா எரிைளல - ொன்சொனிைா 

கசொ்டாளவ ஒரு புடடியில் நிரபபிக குலுக�வும். 

பின்பு அென் மூடிளை தைதுவா�த் திைக�வும். 

என்்ன �ாணகிைாய்? 

்செயல்ோடு

எரிைளல�ளின் வடிவம் ைற்றும் அதிலுள்ள 

�லளவ�ளின் அடிபபைள்டயில் மூன்று வள��ளா�ப 

பிரிக�பபைடடுள்ள்ன. அளவைாவ்ன
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(Mid continental belts) அதி�ைா்ன புவி அதிரவு�ளும், 

எரிைளல தவடிபபு�ளும் ஏற்பைடுகின்ை்ன. ஆல்பஸ் 

இைைைளல ைண்டலம்.

எரிைமலயின் விமளவுகள்
நன்ளை�ள்

எரிைளல�ளிலிருந்து தவளிபபைடும் தபைாருட�ள் 

ைணளண வளமிக�ொககுகிைது. அெ்னால் 

கவளாண தொழில் கைம்பைடுகிைது. எரிைளல�ள் 

உள்ள பைகுதி�ள் புவி தவபபை செகதிளை (geothermal 

energy) பைைன்பைடுத்திகத�ாள்ள உெவுகிைது. 

உைஙகும் எரிைளலயும், தசெைல்பைடும் எரிைளலயும் 

உலகின் சிைந்ெ சுற்றுலாத் ெளங�ளா� உள்ள்ன. 

எரிைளல�ளிலிருந்து தவளிவரும் தபைாருட�ள் 

�டடி்டத்தொழிலுககுப பைைன்பைடுகிைது.

தீளை�ள்

எரிைளல தவடிபபி்னால் புவி அதிரசசி, திடீர 

தவள்ளம், கசெறு வழிெல் ைற்றும் பைாளைசெரிெல் 

கபைான்ைளவ நி�ழ்கின்ை்ன. தவகுதூரம் 

பைைணிககும் பைாளைககுழம்பைா்னது ென் 

பைாளெயிலுள்ள அள்னத்ளெயும் எரித்தும், புளெத்தும் 

கசெெபபைடுத்துகிைது. அதி� அளவில் தவளிபபைடும் தூசு 

ைற்றும் சொம்பைல் நைககு எரிசசெளலயும் மூசசு விடுவதில் 

சிரைத்ளெயும் உண்டாககுகிைது. எரிைளல தவடிபபு 

அென் சுற்றுபபுைப பைகுதி�ளின் வானிளலயில் 

ைாற்ைத்ளெ ஏற்பைடுத்துவது்டன் கபைாககுவரத்திற்கும் 

இள்டயூளை உண்டாககுகின்ை்ன. (ஐஸ்லாந்தில் 

நி�ழ்ந்ெ எரிைளல தவடிபபு)

கூடடு எரிைமல (Composite volcano)
கூடடு எரிைளல, அடுககு எரிைளல (Strata 

volcano) என்றும் அளழக�பபைடுகிைது. எரிைளலச 

தசெய்ள�யின் கபைாது தவளிவந்ெ சொம்பைல் �டி்னப 

பைாளைககுழம்பு�ள் ைற்றும் நுளர�ற்�ளால்(Pumice) 

ஆ்ன பைடிவு�ள் அடுக�டுக�ா� அளைந்து �ாணபபைடும். 

இளவ கூம்பு வடிவில் �ாணபபைடுகின்ை்ன. 

உொரணம்: ஃபியூஜி எரிைளல – �பபைான்.

கும்ைட்ட எரிைமல (Dome volcano)
சிலி�ா அதி�முள்ள எரிைளலக குழம்பு அதி�ப 

பிசுபிசுபபு்டன் தவளிகைறுவொல் நீண்ட தூரத்திற்கு 

பைரவ முடிைாைல் எரிைளல வாய்ககு அருகிகலகை 

வட்ட வடிவத்தில் பைடிந்து சிறு குன்று கபைாலக 

�ாணபபைடும். இந்ெ எரிைளல கும்ைட்ட எரிைளல 

எ்னபபைடுகிைது. உொரணம்: பைாரிககியூடடின் 

எரிைளல – தைகசிக�ா.

்க்டய எரிைமல (Shield volcano)
அதி� பிசுபிசுபபு்டன் 

கூடிை பைாளைககுழம்பு 

அள்னத்து திளசெ�ளிலும் 

வழிந்கொடி க�்டைம் 

கபைான்ை வடிவத்தில் 

த ை ன் செ ரி வு ்ட ன் 

�ாணபபைடும். இவவள� 

எரிைளல க�்டை எரிைளல எ்னபபைடுகிைது. 

உொரணம்: தைௌ்னகலாவா எரிைளல – �வாய்த் 

தீவு.

நில அதிரவு�ளும் எரிைளல தவடிபபும் மி� அதி� 

அளவில் பைசிபிக தநருபபு வளளைத்தில் ஏன் 

�ாணபபைடுகின்ை்ன?

சிந்தமன வினோ

எரிைளல�ள் ைற்றும் புவி அதிரசசிப பைகுதி�ளின் 

பைரவல்�ள்

உலகின் எரிைளல தவடிபபு�ளும், புவி 

அதிரவு�ளும் எல்லா இ்டங�ளிலும் நி�ழாைல் 

குறிபபிட்ட இ்டங�ளில் ைடடுகை ஏற்பைடுகின்ை்ன. 

குறிபபைா� புவித்ெடடு�ளின் விளிம்பு�ளில் 

நி�ழ்கின்ை்ன. பைசிபிக தபைருங�்டல் பைகுதியில் 

பைசிபிக ெடடு்டன் ைற்ை �ண்டத்ெடடு�ள் இளணயும் 

எல்ளல�ளில் எரிைளல தவடிபபு அதி�ைா� 

நி�ழ்வொல் இபபைகுதி ்சிபிக ்�ருப்பு வமளயம் 
(Pacific ring of fire) எ்ன அளழக�பபைடுகிைது. 

உலகின் அதி�ைா்ன புவி அதிரவு�ளும், எரிைளல 

தவடிபபு�ளும் நி�ழும் தீவிர ைண்டலைா� இபபைகுதி 

உள்ளது. இெற்கு அடுத்ெொ� ைத்திை �்டலடி 

ைளலத்தொ்டர குன்றுபபைகுதி�ள்(Mid oceanic ridges) 

ைற்றும் ைத்திைக �ண்டத்ெடடு ைண்டலங�ளில் 

மீள்்ோர்மவ
� நிலகக�ாளம், வாயுைண்டலம், நீரகக�ாளம் 

ைற்றும் உயிரகக�ாளங�ள் புவியின் நான்கு 

க�ாளங�ள் ஆகும்.

� புவியின் உடபைகுதிளை கைகலாடு, �வசெம் 

ைற்றும் �ருவம் எ்ன மூன்று பிரிவு�ளா�ப 

பிரிக�லாம்.

� புவியின் உடபுைத்தில் �ாணபபைடும் 

ெனிைங�ளளப தபைாறுத்து சிைால்(SIAL), 

சிைா(SIMA) ைற்றும் ளநஃப(NIFE) என்றும் 

அளழக�பபைடுகின்ை்ன.

� புவியின் தொ்டரசசிைா்ன ைற்றும் 

புைசதசெைல்�ளி்னால் உருவாக�ம் ைற்றும் 

ைறுஉருவாக�ம் ஏற்பைடுகின்ை்ன.

� நிலகக�ாளம் முென்ளை ைற்றும் சிறிை 

ெடடு�ளால் ஆ்னளவ.

� புவிஅதிரசசி புவியின் கைகலாடடில் ஏற்பைடும் 

அதிரவு�ள் ஆகும்.

� எரிைளல�ள் ைற்றும் புவி அதிரவு�ள் புவியின் 

உடபுைத்ளெப பைற்றி அறிைப பைைன்பைடுகின்ை்ன.

IX_Std_Geography_TM_Unit _1.indd   177 2/10/2020   12:59:05 PM



1781. நிலக்கோளம் – I புவி  அகச்செயல்ோடுகள்

 ்யிறசி 

I.  செரியோன விம்டமயத 
்தர்வு ்செயக

1. புவியின் தி்டைா்ன 

ென்ளைத�ாண்ட கைல்புை அடுகள� 

__________ என்று அளழககின்கைாம்.

 அ) �ருவம் ஆ) �வசெம்

 இ) புவி கைகலாடு ஈ) உட�ரு

2. புவியினுள் உருகிை இரும்ளபைக 

த�ாண்ட அடுகள� __________ என்று 

அளழககின்கைாம்.

 அ) �ருவம் ஆ) தவளிக�ரு

 இ) �வசெம் ஈ) கைகலாடு

3. பைாளைககுழம்பு �ாணபபைடும் அடுககு 

__________.

 அ) புவிகைகலாடு 

 ஆ) �வசெம்

 இ) �ருவம்

 ஈ) கைற்�ண்ட எதுவுமில்ளல

4. புவித்ெடடு�ளின் ந�ரவு  __________  

ஆற்ைளல தவளிபபைடுத்துகிைது. 

 அ) நீர ஆற்ைல் ஆ) தவபபை ஆற்ைல்

 இ) அளலைாற்ைல் ஈ) ஓெ ஆற்ைல்

5. ஆதியில் க�ாணடுவா்னா நிலபபைகுதி  

__________ கநாககி ந�ரந்ெது.

 அ) வ்டககு  ஆ) தெற்கு

 இ) கிழககு ஈ) கைற்கு

6. பைல மில்லிைன் ஆணடு�ளுககு முன், இந்திைா  

__________ �ண்டத்தின் ஒரு பைகுதிைா� 

இருந்ெது.

 அ) க�ாணடுவா்னா ஆ) தலாகரசிைா

 இ) பைாந்ெலாசொ ஈ) பைாஞசிைா

7. புவித்ெடடு�ள் ந�ரவொல் ஏற்பைடும் அழுத்ெம் 

ைற்றும் இறுக�த்தின் �ாரணைா� ஏற்பைடும் 

விரிசெல் __________ எ்னபபைடும்.

 அ) ைடிபபு ஆ) பிளவு

 இ) ைளல ஈ) புவிஅதிரவு

8. எரிைளல கைல்பைகுதியில் கிணணம் கபைான்ை 

பைள்ளைா்ன அளைபபிள்ன __________ என்று 

அளழககின்கைாம்.

 அ) எரிைளல வாய்

 ஆ) துவாரம்

 இ) பைாளைககுழம்புத் கெக�ம்

 ஈ) எரிைளலக கூம்பு

9. புவி அதிரவு உருவாகும் புள்ளி __________  

என்று அளழக�பபைடுகிைது.

 அ) கைல்ளைைம்

 ஆ) கீழ்ளைைம்

 இ) புவி அதிரவு அளல�ள்

 ஈ) புவி அதிரவின் தீவிரம்

II. ்்ோருததுக
 அ). உடபுைசதசெைல்�ள் -  நில அதிரவு 

அளளவபபை்டம்

 ஆ) �வசெம் -  புவித்ெடடு அமிழ்ெல்

 இ) இளணயும் எல்ளல -  எரிைளல தவடிபபு

 ஈ) புவிஅதிரசசி -  பைசிபிக தபைருங�்டல்

 உ) கூடடு எரிைளல - சிைா

III.  ் கோடுககப்்டடுள்ள  கூறறுககமள ஆரோயந்து 
செரியோன விம்டமய ்தர்ந்்தடுதது எழுதுக

1. i.  ஃபியூஜி  ைளல ஒரு உைஙகும் எரிைளலைாகும்

 ii.  கிளிைஞசொகரா ைளல ஒரு உைஙகும் 

எரிைளலைாகும்.

 iii.  ொன்சொனிைா ஒரு உைஙகும் எரிைளலைாகும்.

 அ. (i) உணளைைா்னது.

 ஆ. (ii) உணளைைா்னது.

 இ. (iii) உணளைைா்னது.

 ஈ. (i), (ii)  ைற்றும் (iii) உணளைைா்னது.

2.  கூறறு: பைாளைககுழம்பு துவாரம் 

வழிைா�தவளிகைறும்.

  கோரணம்:  புவியின் உடபைகுதி அழுத்ெபபைட்ட  

பைாளைக குழம்பிள்னக த�ாணடிருககும்.

 அ. கூற்று, �ாரணம் இரணடும் செரி.

 ஆ. கூற்று செரி, �ாரணம் ெவறு.

 இ. கூற்று ெவறு, �ாரணம் செரி.

 ஈ. கூற்று, �ாரணம் இரணடும் ெவறு.

3.  கூறறு I : புவித்ெடடு�ள் ஒன்கைாத்டான்று 

கைாதுவொல் ைளலத் தொ்டர�ள்  

கொற்றுவிக�பபைடுகின்ை்ன.

  கூறறு II : �வசெத்தின் தவபபைத்தின் �ாரணைா� 

புவித்ெடடு�ள் ந�ருகின்ை்ன.

 அ. கூற்று I  ெவறு  II செரி.

 ஆ. கூற்று I ைற்றும் II ெவறு.

 இ. கூற்று I செரி II ெவறு.

 ஈ. கூற்று I ைற்றும் II செரி.
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179 1. நிலக்கோளம் – I புவி அகச்செயல்ோடுகள்

VII. விரிவோன விம்டயளி
1. புவி அளைபளபை விவரி.

2. புவியின் அ�சதசெைல் முளை�ள் ைற்றும் 

புைசதசெைல் முளை�ள் குறித்து எழுது�.

3. எரிைளல�ள் தவடிககும் �ாலக�ட்டத்ளெப 

தபைாறுத்து அென் வள��ளள விவரி.

4. எரிைளல�ளால் உண்டாகும் விளளவு�ள் 

ைாளவ?

VIII. நில வமர்்டப் ்யிறசி
. 1 உல� வளரபை்டத்தில் கீழ்க�ண்டவற்ளை 

குறிக�வும்.

 அ) பைசிபிக தநருபபு வளளைம்

 ஆ) புவி அதிரசசி ைண்டலம் (ஏகெனும் இரணடு)

 இ) தசெைல்பைடும் எரிைளல�ள் இரணடு

 ஈ)  இைைைளல ைற்றும் ஆல்பஸ் 

ைளலத்தொ்டர�ள்

 உ)  கிழககு ஆபபிரிக�ாவின் 

பிளவுபபைள்ளத்ொககு

IX. வோழ்கமக தி்றன்கள்
  உன் பைகுதியில் புவிஅதிரசசி ஏற்பைடடுள்ளொ� 

�ற்பைள்ன தசெய்து த�ாள். இ்டரபைாடடில் 

சிககியுள்ளவர�ளள மீடபைதில் உன் பைஙகு என்்ன? 

புவிஅதிரசசி ஏற்பைடும் கபைாது தசெய்ைக கூடிைளவ, 

தசெய்ைககூ்டாெளவ�ளள பைடடிைலிடு�.

IV. சுருககைோன விம்டயளி
1. புவியின் நான்கு க�ாளங�ளளப 

பைற்றிசுருக�ைா� எழுது�.

2. புவியின் உள் அடுககு�ள் ைாளவ?

3. புவித்ெடடு�ள் – வளரைறு.

4. ஆழிபகபைரளல�ள் என்ைால் என்்ன?

5. எரிைளல என்ைால் என்்ன? அவற்றின்   

கூறு�ள்ைாளவ?.

6. புவிஅதிரசசி என்ைால் என்்ன? அளவ எவவாறு  

உருவாகின்ை்ன?

7. புவி அதிரவளல�ள் என்ைால் என்்ன? அவற்றின் 

வள��ள் ைாளவ?

8. பைசிபிக தநருபபு வளளைம் பைற்றி குறிபபு எழுது�.

V.  பின்வரும் வினோககளுககு கோரணம் கண்டறிக
1. தீபபைாளை�ளள முென்ளைப பைாளை�ள் அல்லது  

ொய்பபைாளை�ள் என்றும் அளழக�பபைடுகின்ை்ன.

VI. ்வறு்டுததுக
1. �ருவம் ைற்றும் கைகலாடு

2. கைல்ளைைம் ைற்றும் கீழ்ளைைம்

3. விலகும் எல்ளல ைற்றும் இளணயும் எல்ளல

4. முென்ளை அளல�ள் ைற்றும் இரண்டாம் நிளல 

அளல�ள்

5. �வசெ எரிைளல ைற்றும் கும்ைட்ட எரிைளல
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நிலக்கோளம் – II  
புவிப் புறச்செயல்ோடுகள்2

அலகு

கறறல ்�ோககஙகள்

� புவியின் பல்வேறு வவேளிப்புறச் வெயலபபாடுகளைப் பற்றி அறிதல

� பல்வேறு வேளகயபான வேபானிளைச் சிளதவுகளையும், அதனபால உண்பாகும் 

விளைவுகளைப் பற்றியும் அறிதல

� இயற்ளக கபாரணிகள் சிளதவுற்ற வபபாருடகளை க்ததல பற்றி அறிதல 

� பல்வேறு இயற்ளக கபாரணிகைபால அரிததல க்ததுதல மற்றும் 

படியளவேததல  மூைம் உருவேபாகும் நிைத்தபாற்றங்கள் பற்றி அறிதல

          அறிமுகம்
புவியின் அக மற்றும் புறச்வெயலபபாடுகைபால 

புவி பல்வேறு மபாறுதலகளுக்கு உள்ைபாகிறது. 

இவ்விரு வதபா்ர்ச்சியபான வெயலபபாடுகள், 

புவியின் நிைத்தபாற்றதளத வேடிவேளமக்கின்றன. 

புறச்வெயலபபாடுகள் சூரிய ெக்தி மற்றும் புவியீர்ப்பு 

விளெயபாலும் அகச்வெயலபபாடுகள் புவியின் உடபுற 

வவேப்பததபாலும் இயக்கப்படுகின்றன.

இய�ைக ேவ�ய�

 2.1  வோனிலலச சிலைவு (Weathering)
வேளிமண்ை நிகழ்வுக்ைபாடு புவியின் 

்மற்பரப்பு ்ேரடியபாகத வதபா்ர்பு வகபாள்வேதபால 

பபாளறகள் சிளதவேள்தலுக்கும்(Disintegration), 

அழிதலுக்கும் (Decomposition) உடபடுகின்றன. 

இச்வெயலபபாடுகளை்ய வேபானிளைச் சிளதவு என 

அளைக்கின்்றபாம்.

வேபானிளைச் சிளதவு மூன்று வேளகப்படும்.

 • இயற் சிளதவு (Physical Weathering) 

 • ்வேதியியல சிளதவு (Chemical Weathering) 

 • உயிரினச் சிளதவு (Biological Weathering) 

இயற சிலைவு (Physical Weathering) 
இயற் ெக்திகைபால பபாளறகள் ்வேதியியல 

மபாற்றம் ஏதும் அள்யபாமல உள்படுவே்த 

இயற் சிளதவு எனப்படுகிறது. பகல ்ேரததில 

அதிக வவேப்பததின் கபாரணமபாக பபாளறகள் 

விரிவேள்கின்றன. இரவு ்ேரததில அதிகக் 

குளிரின் கபாரணமபாக அளவே சுருங்குகின்றன. 

இதவதபா்ர்ச்சியபான நிகழ்வின் கபாரணமபாக 

பபாளறகளில விரிெல ஏற்படடு அளவே உள்ந்து 

சிதறுகின்றன. பபாளற உரிதல, பபாளறப் பிரிந்துள்தல 

மற்றும் சிறுததுகள்கைபாக சிளதவுறுதல ஆகியன 

இயற் சிளதவின் வேளககைபாகும்.

்ோலற உரிைல (Exfoliation)
வவேப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சியின் மபாறுபபாடு 

கபாரணமபாக உருணள்யபான பபாளறகளின் 

்மற்பரப்பு வவேங்கபாயத ்தபால உரிவேது ்பபான்று 

அடுக்கடுக்கபாக உரிதவதடுக்கப்படுகின்றன. 

இவ்வேபாறு பபாளற சிளதவுறும் நிகழ்வு ் ோலற உரிைல 
எனப்படுகிறது. ்ோலற ்ேல ைகடு உரிைல (Sheeting) 

மற்றும் ்�ோறுஙகுைல (Shattering) ்பபான்றளவே 

பபாளற உரிதலின் ்வேறு வேளககைபாகும். 
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நிைேடுக்்கபாடடுப் பகுதிகள், வவேப்பமண்ைப் 

பகுதிகள் மற்றும் மிதவவேப்பமண்ைப் பகுதிகளில 

்வேதியியல சிளதவுறுதல  அதிகமபாக ேள்வபறுகிறது. 

ஆகஸிகரணம் (Oxidation), கோர்னோககம் 

(Corbonation), கலரைல (Solution), நீரக்கோள்ளல 

(Hydration) ஆகிய வெயலபபாடுகளினபால ்வேதியியல 

சிளதவு ஏற்படுகிறது. ஆக்ஸிஜன், கபார்பன்- ள் 

ஆக்ளெடு ளைடரஜன் மற்றும் நீர் ்வேதியியல 

சிளதவுறுதலின் முக்கியக் கபாரணிகைபாக 

அளமகின்றன.

ஆகஸிகரணம் (Oxidation)
பபாளறகளில உள்ை இரும்புததபாது 

வேளிமண்ைததில உள்ை ஆக்ஸிஜனு்ன் 

விளனபுரிந்து இரும்பு ஆக்ளஸை்பாக மபாறுகிறது. 

இச்வெய்ை ஆக்ஸிகரணம் எனப்படுகிறது. 

ஆக்ஸிகரணததபால பபாளறகள் பைவீனமள்ந்து 

சிளதவுறுகின்றன.

கோர்னோககம் (Carbonation)
வேளிமண்ைததில உள்ை கபார்பன் – ள்  

ஆக்ளெடு நீரில களரந்து கபார்பபானிக் அமிைமபாக 

மபாறுகிறது. கபார்பபானிக் அமிைம் கைந்த நீர் சுணணபாம்பு 

பபாளறகளின் மீது விழுவேதபால கபார்பனபாக்கம் 

ேள்வபற்று பபாளறகள் சிளதவேள்கின்றன. 

கபார்பனபாக்கம் கபாரணமபாக குளககள் (Caves) 

உருவேபாகின்றன.

கலரைல (Solution)
பபாளறகளில உள்ை களரயும் தன்ளம 

வகபாண் பபாளறததுகள்கள் நீரில களரயும் 

வெய்ை களரதல எனப்படுகிறது. களரதலினபால 

பபாளறகளில சிளதவுறுதல ேள்வபறுகிறது.

நீரக்கோள்ளல (Hydration)
ஈரப்பத கபாைநிளை உள்ை பிர்தெங்களில 

நீர்க்வகபாள்ைல அதிகம் ேள்வபறுகிறது. 

பபாளறக்குள் இருக்கும் தபாதுக்கள் தணணீளர 

ஈர்ததுக் வகபாள்வேதபால அளவே பருததுப் 

வபருகுகின்றன. இதனபால பபாளறகளில விரிெலகள் 

ஏற்படடு சிளதவுறுதல நிகழ்கின்றது. இந்நிகழ்்வே 

நீர்க்வகபாள்ைல எனப்படும்.

சிறுதுகள்களோக சிலைவுறுைல (Granular disintegration)
படிவுப்பபாளறகள் கபாணப்படும் இ்ங்களில 

பபாளறகள் சிறுத துகள்கைபாக சிளதவுறுதல அதிகம் 

ேள்வபறுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு அதிக ்வப்்ம் 
கபாரணமபாகும்.

்ோலற பிரிந்துலைைல (Block Disintegration)
பபாளறகள் பகலில விரிவேள்ந்து, இரவில 

சுருங்குகின்றன. இச்வெயல வதபா்ர்ந்து 

ேள்வபறுவேதபால பபாளறகளின் இளணப்புகளில 

அழுததம் ஏற்படடு பபாளறகள் சிளதவுறுகின்றன. 

இச்சிளதவுறுதளை்ய பபாளற பிரிந்துள்தல 

என்கி்றபாம்.

மண உருவேபாக வேபானிளைச் சிளதவு ஒரு 

முக்கியத ்தளவேயபா? 

சிந்ைலன வினோ

உள்ந்த பபாளறகள் வேபானிளைச் சிளதவுக்கு 

உடபடடு மணணபாக மபாறுகிறது. சிளதவேள்ந்த 

நுணணிய பபாளறத துகள்கள்  மற்றும்  சிளதந்த 

உயிரினங்களின் (Humus) கைளவே்ய 

மணணபாகும்.

ைகவல ்்லை

்வதியியல சிலைவு (Chemical Weathering)
பபாளறகளில ்வேதியியல மபாற்றங்கள் 

ஏற்படுவேதபால அளவே உள்ந்து சிளதவுறுகின்றன. 

இச்சிளதவுறுத்ை ்வேதியியல சிளதவு 

எனப்படுகிறது. அதிக வவேப்பமும் ஈரப்பதமும் வகபாண் 
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உயிரினசசிலைவு (Biological Weathering)
தபாவேரங்களின் ்வேர்கள் பபாளறகளின் 

விரிெலகளின் வேழி்ய ஊடுருவிச் வென்று பபாளறகளை 

விரிவேள்யச் வெய்கிறது. மணபுழுக்கைபாலும், 

விைங்கினங்கைபாலும் (எலி மற்றும் முயல) 

மற்றும் மனிதச் வெயலபபாடுகளினபாலும் பபாளறகள் 

சிளதவுறுத்ை உயிரினச் சிளதவு எனப்படும்.

 2.2   நிலேடைம் செேேோககல (Gradation)
இயற்ளக கபாரணிகைபான ஆறுகள், நிைததடி நீர், 

கபாற்று, பனியபாறுகள் மற்றும் க்ைளைகள் புவியின் 

்மற்பரப்ளப ெமன்படுததுக்கின்றன. இச்வெய்ை 

ெமன்படுததுதல வெயலபபாடு (Gradation) எனப்படும். 

்மற்கண் கபாரணிகளின் வெயலபபாடுகளினபால 

ேபாைள்வில புவியின் ்மற்பரப்பில பல்வேறு 

நிைத்தபாற்றங்கள் உருவேபாக்குகிறன. நிைமட்ம் 

ெமமபாக்கல இரணடு வெயலபபாடுகளைக் வகபாண்து. 

அரிப்பினோல சிலைவுறுைல (Degradation) மற்றும் 

்டிவுகளினோல நிரப்்ப்்டுைல (Aggradation) ஆகும். 

இயற்ளக கபாரணிகைபால நிைப்பரப்பு 

ெமன்படுததப்படுவேளத நிைமட்ம் ெமமபாக்கல 

(Gradation) என்கி்றபாம்.

இயற்ளகக் கபாரணிகைபால 

நிைத்தபாற்றங்களை உருவேபாக்குத்ை 
்டிவுகளினோல நிரப்்ப்்டுைல (Aggradation) 

எனப்படும்.

நிைததின் ்மற்பரப்ளப ்தய்வுறச் வெய்த்ை 

அரிப்பினோல சிலைவுறுைல (Degradation) எனப்படும்.

செேன்டுத்துைல அலேககும் ்செயல்ோடுகள் = 
அரித்ைல + கைத்துைல + ்டியலவத்ைல

நிலேடைம் செேேோககல ்செயல்ோடுகளின 
கோரணிகள் (Agents of Gradation)
ஓடும் நீர (அ) ஆறுகள் (Rivers)

ஆறுக்ை மிக அதிக 

அைவில ெமன்படுததுதல 

வெயலபபாடுகளை உருவேபாக்கும். 

வபரும்பபாலும் ஆறுகள் 

உயரமபான மளைகள், குன்றுகள் 

அலைது பீ்பூமிகளிலிருந்து உருவேபாகின்றன. 

ஆறுகளின் ஆதபாரமபாக மளைநீர், பனியபாறுகள், 

நீரூற்றுகள் மற்றும் ஏரிகள் விைங்குகின்றன. 

ஆறுகள் ்தபான்றும் இ்ம் ஆற்றின் பிறப்பி்ம் 

எனவும், க்லு்ன் கைக்குமி்ம் ‘முகததுவேபாரம்’ 

எனவும் அளைக்கப்படுகிறது.

ஆறுகளின நிலலகள்
ஆறுகள் மளைகளில ்தபான்றி க்லி்ைபா 

அலைது ஏரியி்ைபா கைக்கின்றன. ஆறு பபாய்ந்து 

வெலலும் அதன் பபாளத, ஆற்றின் ்பபாக்கு (Course) 

என அளைக்கப்படுகிறது. ஆற்றின் ்பபாக்கு மூன்று 

நிளைகைபாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

 (i) இைநிளை (The upper course)

 (ii) முதிர் நிளை (The middle course) மற்றும்

 (iii) மூப்பு நிளை (The lower course)

(i) இளநிலல (The upper course)
ஆற்றின் இைநிளையில ‘அரிதத்ை’ 

முதன்ளமயபானச் வெயைபாக உள்ைது. இந்நிளையில 

ஆறுகள் வெங்குததபான மளைச்ெரிவுகளில 

உருண்்பாடுகின்றன. இச்ெரிவுகளில ஆற்றின் 

்வேகம் அதிகமபாக இருப்பதபால, அளவே பபாய்ந்்தபாடும் 

்பபாது பள்ைததபாக்ளக அகைமபாகவும், ஆைமபாகவும் 

அரிததுச் வெலகின்றன. இைநிளையில ஆறுகைபால 

்தபாற்றுவிக்கப்படும் நிைத்தபாற்றங்கள்:- ‘V’ வடிவ 
்ள்ளத்ைோககுகள் (V shaped valley),  ேலலயிடுககுகள் 
(Gorges), குறுகிய ்ள்ளத்ைோககுகள் (Canyons), 
இலணந்ை கிலளககுனறுகள் (Interlocking spur), 
துள்ளல (Rapids) குைககுழிகள் (Potholes), ேறறும் 
நீரவீழ்சசிகள் (Water falls) ்பபான்றளவேயபாகும்.

(ii) முதிர நிலல (The middle course)
முதிர்நிளையில ஆறுகள் ெமவவேளிளய 

அள்கின்றன. இந்நிளையில கிளையபாறுகள் 

முதன்ளம ஆற்று்ன் ஒன்றிளணவேதபால ஆற்று 

நீரின் கனஅைவும் அது க்ததி வேரும் வபபாருடகளின் 

சுளமயும் அதிகரிக்கின்றது. முதிர்நிளையில 

க்ததுதல முதன்ளமயபானச் வெயைபாகும். 

ஆற்றின் ்வேகம் திடீவரன குளறயும் இ்ங்களில 
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படியளவேததலும் நிகழ்கிறது. முதிர்நிளையில 

உருவேபாகும் நிைத்தபாற்றங்கள், வணைல விசிறிகள் 
(Alluvial fans), ்வள்ளச செே்வளிகள் (Flood plains), 
ஆறறு வலளவுகள் (Meanders), குருடடு ஆறுகள் (Ox 
bow lakes) ்பபான்றளவேயபாகும்.

(iii) மூப்பு நிலல (The lower course)
இைநிளை மற்றும் முதிர் நிளையில அரிதது 

க்ததி வேரப்பட் வபபாருடகள் தபாழ்நிை ெமவவேளிகளில 

படிய ளவேக்கப்படுகின்றன. தபாழ்நிை ெமவவேளிகள் 

படிவுகைபால நிரப்பப்படுவேதபால முதன்ளம ஆறு பை 

கிளை ஆறுகைபாகப் பிரிகின்றன. ‘்டியலவத்ைல’ 

இந்நிளையின் முதன்ளமயபானச் வெயைபாகும். 

இந்நிளையில ்ைலைோககள் (Deltas), ஓை ்்ோஙகு 
முகஙகள் (Estuaries) ்பபான்ற நிைத்தபாற்றங்கள் 

உருவேபாக்கப்படுகின்றன

� துலண ஆறு (Tributary)- முதன்ளம 

ஆற்று்ன் இளணயும் அளனதது 

சிற்றபாறுகளும் துளண ஆறுகள் ஆகும்.  

(உ.ம்) பவேபானி ஆறு

� கிலள ஆறு (Distributary)- முதன்ளம 

ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து வெலலும் ஆறுகள். 

(உ.ம்) வகபாள்ளி்ம் ஆறு

ஆறறின அரித்ைலோல உருவோகும் நிலத்்ைோறறஙகள் 
(Erosional landforms of rivers)

ேலலயிடுககு ேறறும் குறுகிய ்ள்ளத்ைோககு  
(Gorges & Canyons)

கடினப் பபாளறகள் உள்ை மளைப்பகுதிகள் 

வேழியபாக ஆறுகள் பபாய்ந்து வெலலும் ்பபாது 

வெங்குததபான பக்கங்களைக் வகபாண் 

பள்ைததபாக்குகளை உருவேபாக்குகின்றன. இளவே 

மளையிடுக்குகள் எனப்படுகின்றன. சிந்து மற்றும் 

பிரம்மபுததிரபா ஆறுகள் இமயமளையில இவ்வேளக 

நிைத்தபாற்றதளத உருவேபாக்குகின்றன.

வெங்குததுச் ெரிளவேக் வகபாண் 

மளையிடுக்குகள் பை நூறு கி்ைபா மீட்ருக்கு 

நீணடு கபாணப்பட்பால அளவே குறுகிய பள்ைததபாக்கு 

(Canyon) எனப்படுகிறது. அவமரிக்க ஐக்கிய 

ேபாடடில வகபாைரபா்்பா (Colorado river) ஆற்றினபால 

உருவேபாக்கப்பட் கிரபாணடு ்கன்யபான் (Grand 

canyon-USA) இதற்கு சிறந்த உதபாரணமபாகும்

குறுகிய பள்ைததபாக்கு

நீரவீழ்சசி (Waterfall)
கடினப் பபாளறகள் ்மல அடுக்கிலும், 

வமன் பபாளறகள் கீழ் அடுக்கிலும் கிள்யபாக 

அளமந்திருந்தபால கீழ் அடுக்கில உள்ை வமன் 

பபாளறகள் நீரினபால விளரவில அரிக்கப்படுகிறது. 

இதனபால ்மைடுக்கிலுள்ை அரிக்கப்ப்பாத 

கடினப்பபாளறகள் நீணடு ஆற்றின் ்பபாக்கில 

நீரவீழ்சசிலய ஏற்படுததுகிறது. நீர் வீழ்ச்சியின் 

்வேகம் அதிகமபாக இருக்கும் ்பபாது அது விழும் 

இ்ததில உள்ை பபாளறகளை அரிதது பள்ைம் 

்பபான்ற அளமப்பிளன ஏற்படுததுகிறது. இது்வே 

வீழ்சசிககுலைவு (Plunge pool) ஆகும்.

உைகி்ை்ய மிக அதிக உயரமபான நீர்வீழ்ச்சி 

ஏஞெல நீர்வீழ்ச்சி (வவேனிசுைபா). இதன் உயரம் 

979 மீட்ர்.

நீர் துள்ைல

‘V’ வடிவ ்ள்ளத்ைோககு (V shaped valley)
ஆற்றின் வெங்குததபான அரிததல வெய்ளகயபால 

மளைகளில உருவேபாக்கப்படும் ஆைமபான மற்றும் 

அகைமபான நிைத்தபாற்ற்ம ‘V’ வேடிவே பள்ைததபாக்கு 

ஆகும்.

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

ePu;tPo;r;rp

kiyapLf;F- tbt gs;sj;jhf;F‘ V ’ 

குைககுலைவு (Pothole)
ஆற்றின் படுளகயில வெங்குததபாக குள்யப்பட் 

உருளை வேடிவேப்பள்ைங்க்ை குைககுலைவு 

எனப்படுகிறது. இவேற்றின் விட்மும், ஆைமும் 

ஒன்றுக்வகபான்று ்வேறுபடடுக் கபாணப்படும்.
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கு்க்குள்வு

ஆறறு வலளவுகள் (Meanders)

ஆற்றில படிவுகள் அதிகரிப்பதபால அதன் 

்வேகம் குளறகிறது. இதனபால ஆறுகள் வேளைந்து 

வெலகின்றன. இவ் வேளைவுக்ை ஆற்று வேளைவுகள் 

எனப்படுகின்றன.

குருடடு ஆறு அலலது குதிலர குளம்பு ஏரி  
(Ox Bow Lake)

ஆற்று வேளைவுகள் கபாைப்்பபாக்கில வபரிதபாகி 

இறுதியில ஒரு முழு வேளையமபாக மபாறுகிறது. 

இம்முழு வேளைவுகள் முதன்ளம ஆற்றிலிருந்து 

முற்றிலுமபாகத துணடிக்கப்படடு ஒரு ஏரிளயப் 

்பபான்று கபாடசி அளிக்கும். இது்வே குருடடு ஆறு 

எனப்படுகிறது.

பிைபாரிலுள்ை கன்வேர் ஏரி. ஆசியபாவில உள்ை 

மிகப்வபரிய ேன்னீர் குருடடு ஆறு ஆகும். 

அவமரிக்கபாவில அர்க்கன்ெபாஸ் பகுதியில உள்ை 

சிக்கபாட ஏரி உைகி்ை்ய வபரிய குருடடு ஆறு 

ஆகும்.

ஆறறின ்டிய லவத்ைலோல உருவோகும் 
நிலத்்ைோறறஙகள் (Depositional landforms of rivers)
வணைல விசிறி (Alluvial fan)

ஆறுகைபால க்ததி வேரப்பட் வபபாருள்கள் 

மளையடிவேபாரததில விசிறி கூம்பு ்பபான்ற 

வேடிவேததில படியளவேக்கப்படுகின்றன.

இப்படிவுக்ை வேண்ல விசிறி எனப்படுகிறது.

்வள்ளச செே்வளி (Flood plain)
ஆறுகளில ஏற்படும் வவேள்ைப் வபருக்கின் 

கபாரணமபாக ஆற்றின் களரகளில படிய ளவேக்கப்படும் 

வமன்ளமயபான படிவுகள் வவேள்ைச்ெமவவேளிளய 

உருவேபாக்குகின்றன. இப்படிவுகள் அப்பகுதிளய 

வேைமுள்ைதபாக மபாற்றுகின்றன. ஆறுகள் வதபா்ர்ந்து 

ஆற்றின் களரகளில படிவுகளைப் படியளவேப்பதபால 

ஆற்றின் களரகள் உயர்ததப்படுகின்றன. இவ்வேபாறு 

உயர்ததப்பட்தபால உருவேபான நிைத்தபாற்றம் 

வவேள்ைததடுப்பு அளணகள் (Levees) எனப்படுகிறது.

முகத்துவோரம் (Estuary): ஆறு க்லில 

்ெறுமி்ங்களில உருவேபாகிறது. வபபாதுவேபாக 

இவ்வேளக நிைத்தபாற்றங்களில படிய ளவேததல 

வெயல கிள்யபாது. அளைகளின் அரிததல 

கபாரணமபாக இங்கு வ்ல்பாக்கள் ்பபால படிய 

ளவேததல ேள்வபறபாது. (உதபாரணம்) இந்தியபாவின் 

ேர்மதபா மற்றும் தபதி.

்ைலைோ (Delta)

ஆற்றின் முகததுவேபாரததில படிவுகள் 

முக்்கபாண வேடிவில படிய ளவேக்கப் படுகின்றன. 

இவ்வேபாறு முக்்கபாண வேடிவில படிவுகைபால 

உருவேபாக்கப்பட் நிைத்தபாற்றம் வ்ல்பா என 

அளைக்கப்படுகிறது. வ்ல்பாக்களில உள்ை வேண்ல 

படிவுகள் வமன்ளமயபானதபாகவும், தபாதுக்கள் 

நிளறந்ததபாகவும் கபாணப்படுகிறது. (உதபாரணம்) 

கபாவிரி வ்ல்பா - தமிழ்ேபாடு

கங்ளக, பிரம்மபுததிரபா ஆறுகளினபால 

உருவேபாக்கப்பட் வ்ல்பா சுந்தரவேன வ்ல்பா 

ஆகும். இது உைகி்ை்ய மிகப்வபரிய வ்ல்பாப் 

பகுதி ஆகும்.

ைகவல ்்லை

அவமரிக்கபாவில உள்ை வியபாமிங்கின் எல்ைபா 

ஸ்்்பான் ்தசிய பூங்கபாவில கபாணப்படும் (Yellow 

stone national park) ஓலடு வபய்தபுல (Old faithful) 

வவேப்ப நீரூற்று உைகின் மிகவும் அறியப்பட் 

வவேப்ப நீருற்றபாகும்.

சுணணோம்புப் பிர்ைசெ நிலத்்ைோறறஙகள்  
(Karst Topography)

சுணணபாம்பு நிைப் பிர்தெங்களில நிைததடிநீர்,  

நிைவேபாட்ம் அளமக்கும்  வெயலகளினபால பல்வேறு 

விதமபான நிைத்தபாற்றங்களை  ஏற்படுததுகின்றன. 
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பின்னர் அதிலுள்ை எஞசிய வெம்மண இங்கு 

படியளவேக்கப்படுவேதபால இந்நிைத்தபாற்றம் 

உருவேபாகிறது. இம்மண சிகப்பு நிறமபாக 

கபாணப்படுவேதற்கு அதிலுள்ை இரும்பு ஆக்ளஸைடு 

(Iron Oxide) கபாரணமபாகும்.

்லப்பீஸ்
கரடு முர்பாக உள்ை சுணணபாம்புப் 

பபாளறகளிள்்ய நிைததடி நீர் வேளிந்து ஓடும் 

்பபாது நீண் அரிப்புக் குள்வுகள்(Furrows) 

ஏற்படுகின்றன. இக்குள்வுக்ை ்ைப்பீஸ்கள் 

என்று அளைக்கப்படுகின்றன.

உறிஞ்சு துலளகள்
சுணணபாம்பு பபாளறகள் களரதலினபால 

ஏற்படும் புனல வேடிவேப் பள்ைங்கள் உறிஞசு 

துளைகள் எனப்படுகின்றன. இதன் ெரபாெரி ஆைம் 

3 முதல 9 மீட்ர் வேளர கபாணப்படும்.

உைகின் மிக ஆைமபான உறிஞசு 

துளை, சீனபாவில 2172 அடி ஆைததில 

கபாணப்படும் ளெ்னபாளெ ஜியபான்கபாங் 

(Xianozhai tienkang) ஆகும். அவமரிக்கபாவில 

உள்ை இலினபாய்ஸில 15000ற்கும் ்மற்பட் 

உறிஞசு துளைகள் உள்ைன.

இளவே்ய சுணணபாம்புப் பிர்தெ நிைத்தபாற்றங்கள் 

எனப்படுகின்றன. இளவே  நீரில எளிதில களரயும் 

தன்ளமயுள்ய சுணணபாம்புக்கல, ் பாைளமட, ஜிப்ெம் 

்பபான்ற பபாளற பிர்தெங்களில  கபாணப்படுகின்றன. 

்மற்கு ஸ்்ைபா்வேனியபாவில உள்ை 

சுணணபாம்பு பிர்தெ நிைத்தபாற்றம் சுமபார் 480 

கி்ைபாமீட்ர் நீைததிற்கும், 80 கி்ைபாமீட்ர் 

அகைததிற்கும் பரவிக் கபாணப்படுகிறது. 

இந்நிைத்தபாற்றம் ஸ்ைபாவிக் வமபாழியில ‘கபார்ஸ்ட’ 

என அளைக்கப்படுகிறது. கி்ரட ஆஸ்தி்ரலியபாவின் 

க்ற்களரயில அளமந்துள்ை ‘ேலைர்பபார்’ (Nullarbar) 

உைகின் மிகப்வபரிய சுணணபாம்புப் பிர்தெ 

நிைத்தபாற்றமபாகும்.

உைகில சுணணபாம்பு நிைப்பிர்தெங்கள் 

கபாணப்படும் இ்ங்கள்:- வதற்கு பிரபான்சு, ஸ்வபயின், 

வமக்சி்கபா, ஜளமக்கபா, ்மற்கு கியூபபா, மததிய 

நியூகினியபா, இைங்ளக மற்றும் மியபான்மர்.

இந்தியபாவில உள்ை சுணணபாம்பு பிர்தெ 

நிைத்தபாற்றங்கள்:

்மற்கு பீைபார் - குப்ததபாம் குளககள்

உததரகபாணட  - ரபாபர்ட குளக மற்றும் 

  தப்்கஷவேர் ்கபாவில

மததியப்பிர்தெம் - பச்மபாரி மளைகள் 

  பபாண்வேர் குளககள்

ெததீஸ்கர்(பஸ்தர்) - குடும்ெர் குளககள்

ஆந்திர பிர்தெம் - ்பபாரபா குளககள்

(விெபாகப்படடினம்)

ைகவல ்்லை

நிலத்ைடி நீர அரித்ைலோல உருவோககப்்டும் 
நிலத்்ைோறறஙகள் 

அரிததல வெயலுக்கு 

வபரும்பபாலும் களரத்ை முக்கிய 

கபாரணமபாகும். சுணணபாம்பு 

நி ை ப் பி ர ் த ெ ங் க ளி ல 

கபார்பன்- ள் ஆக்ளெடு 

கைந்த மளை நீர் விழும் 

்பபாது அப்பிர்தெங்களிலுள்ை 

சுணணபாம்பு்ன் ்வேதிவிளனபுரிந்து அதளன 

களரதது, சிளததது விடுகிறது. இதன் விளைவேபாக 

்ைரரோ ்ரோஸோ (Terra rosa), ்லப்பீஸ் (Lappies), 
உறிஞ்சித்துலள (Sink holes), ேலைநீரோல கலரந்து 
உணைோன குலைவு (Swallow holes), ்ைோலின 
(Doline), யுவோலோ (Uvala), ்்ோல்ஜே (Polje), குலககள் 
(Cave) மற்றும் அடிநிலக குலக (Cavern) ்பபான்ற 

நிைத்தபாற்றங்கள் உருவேபாக்கப்படுகின்றன.

்ைரரோ ்ரோஸோ (இத்ைோலிய ்ேோழியில ‘்செம்ேண’)
சுணணபாம்பு நிைப்பிர்தெங்களில உள்ை 

சுணணபாம்பு மண களரந்து சிளதவுற்ற 
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ஓர் அகைமபான கணணபாடி பபாததிரததில 

மணளை நிரப்பவும். ேடுவில ஒரு பிடி மணளை 

எடுதது விடடு அவ்வி்தளத ெர்க்களரளய 

வகபாணடு நிரப்பி ெமன்படுததவும். பின்னர் 

தணணீளர அதன் ்மல ஊற்றவும். என்ன 

ே்க்கின்றது என்று கவேனமபாகப் பபார்க்கவும். 

ெர்க்களர களரந்து துளைகள் ஏற்படுவேளதக் 

கபாணைபாம். இவ்வேபா்ற உறிஞசு துளைகளும் 

உருவேபாகின்றன.  

்செயல்ோடு

குலககள் ேறறும் அடிநிலக குலககள்
குளககளும், அடிநிைக் குளககளும் 

சுணணபாம்பு பிர்தெங்களில நிைததடியில 

கபாணப்படும் நிைத ்தபாற்றங்கைபாகும். 

கரியமிை அமிைம் சுணணபாம்பு பபாளறகளில 

விளனபுரிவேதபால ஏற்படும் வவேற்றி்ம் குளக 

எனப்படுகிறது. இளவே உருவேததிலும், அைவிலும் 

்வேறுபடடுக் கபாணப்படும். அடிநிைக் குளககளின் 

தளரப்பகுதி ெமமற்றுக் கபாணப்படும். உதபாரணம்-

்மற்கு பீைபாரிலுள்ை குப்ததபாம்.

குளககளிலும், அடி நிைக் குளககளிலும் படிய 

ளவேததைபால உருவேபாக்கப்படும் நிைத்தபாற்றங்கள் 

ஸ்பீலி்யோ்ைம்ஸ் (Speleothems) என 

அளைக்கப்படுகின்றன. ட்ரவரலைன (Travertine), 
டூஃ்ோ (Tufa) மற்றும் ்செோடடுப்்டிவுகள் (Drip stone) 
ஸ்பீலி்யபாவதம்ஸில அ்ங்கும்.

குளககள், யுவேபாைபாக்கள், ்்பாலின்கள், 

்பபால்ஜக்கள் ்பபான்ற நிைத்தபாற்றங்கள் 

உைகின் பிற பகுதிகளில கபாணப்படும் சுணணபாம்பு 

நிைப்பிர்தெ நிைத்தபாற்றங்கள் ஆகும்.

குளககளில கபாணப்படும் பூச்சி இனங்கள் 

பபார்ளவே திறளன இைந்து விடுவேதபால அதன் 

நீைமபான உணர் வகபாம்புகள் பபார்ளவேத திறளன 

ஈடு வெய்கின்றன. 

ைகவல ்்லை

நிலத்ைடி நீர ்டிவு நிலத்்ைோறறஙகள்
சுணணபாம்பு நிைப்பிர்தெங்களில உள்ை 

குளக மற்றும் அடி நிைக்குளககளின் ்மல 

தைம், தளர மற்றும் பக்கச்சுவேர்களில படிவுகள் 

படிய ளவேக்கப்படுவேதபால நிைத்தபாற்றங்கள் 

உருவேபாக்கப்படுகின்றன.

கலவிழுது, கலமுலள ேறறும் ்செஙகுத்துக 
கலதூண (Stalactite, Stalagmite and Column)

குளககளின் கூளரகளிலிருந்து ஒழுகும் 

கபாலசியம் கபார்ப்னட கைந்த நீர் நீரபாவியபாகும்்பபாது 

கபாலளெட விழுதுகள் ்பபான்று கபாடசியளிக்கும். இது 

கலவிழுது (Stalactite) என்று அளைக்கப்படுகிறது. 

கபாலசியம் கபார்ப்னட கைந்த நீர் தளரயில படிந்து 

்மல்ேபாக்கி வேைர்வேது கலமுலள (Stalagmite) 
எனப்படுகிறது. கீழ்்ேபாக்கி வேைரும் கலவிழுதும், 

்மல ்ேபாக்கி வேைரும் கலமுளையும் ஒன்று 

்ெர்ந்து ்செஙகுத்து கலதூணோக (Columns or pillars) 
உருவேபாகிறது.

கலவிழுது

கலதூண

கலமுளை

்னியோறு (Glacier)
பனிக்குவியல மண்ைததிலிருந்து வபரிய 

அைவிைபான பனிக்கடடிகள் 

வமதுவேபாக ேகர்வே்த 

பனியபாறு எனப்படுகிறது. 

பனிக்குவிந்து கபாணப்படும் 

இ்ம் பனிவேயல (Snow field) 

என அளைக்கப்படுகிறது. 

உயரேோன ்குதிகளிலும், உயர 
அடசெஙகளிலும் நிரந்ைரேோக ்னி மூடியிருககும் 
்குதியின எலலலக்கோ்ை உலற்னிக்கோடு (Snow 
line) எனப்படுகிறது. உயர் அடெங்களுக்குச் வெலைச் 

வெலை உளறபனிக்்கபாடடின் எலளைக்்கபாடு க்ல 

மட்ததிற்கு அருகில கபாணப்படும்.

ஆலப்ஸ் மளைகளில உளறபனிக் ்கபாடு 

2700 மீட்ர் ஆகும். ஆனபால கிரீன்ைபாந்தில 

உளறபனிக்்கபாடு 600 மீட்ர் ஆகும்.கபாரணம் 

அறிக.

சிந்ைலன வினோ
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்ைோஙகும் ்ள்ளத்ைோககு (Hanging valley)

முதன்ளம பனியபாற்றினபால உருவேபாக்கப்பட் 

பள்ைததபாக்கின் மீது அளமந்திருக்கும் துளணப் 

பனியபாற்றின் பள்ைததபாக்கு வதபாங்கும் பள்ைததபாக்கு 

ஆகும்.

்னியோறறுககுைோ (Fjord)
க்லில பகுதியபாக அமிழ்ந்திருக்கும் பனியபாறு 

பள்ைததபாக்குகள், பனியபாறு கு்பாக்கள் எனப்படும்.

்னியோறு ்டியலவத்ைலோல உருவோககப்்டும் 
நிலத்்ைோறறஙகள்

பனியபாறுகைபால அடிததுக் வகபாணடு 

வேரப்பட் நுணணியப்படிவுகள், பபாளறததுகள்கள், 

கூைபாங்கற்கள் ்பபான்ற கைளவேயபால ஆன படிவுக்ை 

பனியபாற்றுப் படிவுகள் எனப்படுகின்றன. இப்படிவுகள் 

தபாழ்நிைப்பகுதிகளில படிளவேக்கப் படுவேதபால 

்ேோலரனகள் (Moraines), டிரம்ளினகள் (Drumlins) 
எஸ்கரகள் (Eskers), ் கம்ஸ் (Kames) மற்றும் ் னியோறறு 
வணைல செே்வளிகள் ்தபாற்றுவிக்கப்படுகின்றன

்ேோலரன (Moraine)
பனியபாறுகைபால படியளவேக்கப்படும் 

படிவுகளை வமபாளரன் (Moraine) என்கி்றபாம். 

படியளவேக்கப்படும்  இ்ததின் அடிப்பள்யில 

அவேற்ளற படுளக வமபாளரன், விளிம்பு வமபாளரன், 

மற்றும் பக்க வேபாடடு வமபாளரன் என பைவேளகயபாகப் 

பிரிக்கப்படடுள்ைன.

டிரம்ளின (Drumlin)
கவிழ்தது ளவேக்கப்பட் மிகப்வபரிய 

கரணடிளயப் ்பபான்்றபா அலைது பபாதியபாக 

்செயறலக்னி உருவோககுைல
்தளவேயபான வபபாருள்கள் – ஒரு குவேளை 

ஆப்பச்்ெபா்பா, ெவேரக்களிம்பு

வெய்முளற- ஒரு குவேளை ஆப்பச்்ெபா்பாவிளன 

தூவேவும். அதன் மீது ெவேரக்களிம்ளப 

வதளிக்கவும். இப்்பபாது பனிப்்பபான்ற துகள்கள் 

உருவேபாவேளதக் கபாணைபாம்.

்செயல்ோடு

பனிக்கடடிகள் பனிததுகள்கைபாக 

உருமபாறுவேளத இறுகிய பனிமணிகள் (firn/

neve) என்று அளைக்கின்்றபாம். இது ்மலும் 

இறுகி தி்மபான பனிக்கடடிகைபாய் (solid glacial ice) 

உருவேபாகின்றன

்னியோறு அரித்ைலோல உருவோகும் நிலத்்ைோறறஙகள்
பனியபாறுகள் ஒரு சிறந்த அரிததல 

கபாரணியபாகும். அரிததைபால உருவேபாகும் 

நிைத்தபாற்றங்கள் செரககு, அ்ரடடு, ்ேடைர்ோரன, 
‘U’ வடிவப் ்ள்ளத்ைோககு, ்ைோஙகுப் ்ள்ளத்ைோககு, 
்னியோறுகுைோ ்பபான்றளவேயபாகும். இவ்வேளகயபான 

நிைத்தபாற்றங்கள் வபரும்பபாலும் சுவிடெர்ைபாந்து, 

ேபார்்வே ்பபான்ற ேபாடுகளில அதிகம் 

கபாணப்படுகின்றன.

செரககு (Cirque)
பனியபாறுகள் மளைகளின் வெங்குததபான 

பக்கச்சுவேர்களை அரிப்பதபால பள்ைங்கள் 

்தபான்றுகின்றன. �ோறகோலி ்்ோனற வடிவமுலைய 
இப்்ள்ளஙகள் செரககுகள் எனப்படுகின்றன.

அ்ரடடு (Arete)
இரு ெர்க்குகள் எதிர் பக்கங்களில அளமயும் 

்பபாது அதன் பின் மற்றும் பக்கச்சுவேர்கள் 

அரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வேபாறு அரிக்கப்பட் 

ெர்க்குகள் கததிமுளன ் பபான்ற கூரிய வேடிவேதது்ன் 

கபாடசியளிக்கும்.

பிரமிடு சிகரம் (Pyramidal peak)
மூன்று அலைது அதற்கு ்மற்பட் ெர்க்குகள் 

இளணயும் ்பபாது கூரிய பக்கங்களை உள்ய 

சிகரம் ்பபான்ற பிரமிடு வேடிவேதளதப் வபறுகிறது. 

இந்நிைத்தபாற்ற்ம பிரமிடு சிகரம் எனப்படும் (எ.கபா) 

வமட்ர்ைபார்ன்.

‘U’ வடிவப் ்ள்ளத்ைோககு (‘U’ shaped valley)
ஆற்றுப்பள்ைததபாக்குளின் வேழி்ய 

பனியபாறுகள் ேகரும் ்பபாது அப்பள்ைததபாக்குகள் 

்மலும் ஆைமபாகவும், அகைமபாகவும் 

அரிக்கப்படுவேதபால ‘U’ வேடிவேப் பள்ைததபாக்குகள் 

உருவேபாக்கப்படுகின்றன
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பபாளறகள் கோளோன 
்ோலறகள் அலைது 

பீைப்்ோலறகள் (Pedestal 
rocks) எனப்படுகின்றன. 

இ வ் வே ள க ய பா ன ப் 

பபாளறகள் இரபாஜஸ்தபானில 

உள்ை ்ஜபாதபூரில கபாணப்படுகின்றன.

இனசெல்ரக (Inselberg) 
தனிதத குன்றுகள்/ ஒணடிமளை

இ ன் ெ ல ப ர் க் 

என்பது ஒரு வஜர்மபானிய 

வேபார்தளத ஆகும். அதன் 

வபபாருள் தீவுமளை. 

வேறண் பிர்தெங்களில 

கபாணப்படும் தீப்பபாளறகள் 

(கடினப்பபாளற) கபாற்றின் 

அரிப்புக்கு உடப்பாமல 

சுற்றியிருக்கும் பகுதிளய வி் தனிதது, உயர்ந்து 

கபாணப்படும் நிைத்தபாற்ற்ம இனசெல்ரககுகள் 

ஆகும். (உதபாரணம்) ஆஸ்தி்ரலியபாவில உள்ை 

உலுரு அலைது எய்ர்ஸ் பபாளற. வேட் வேடிவே 

அடிப்பகுதியும் கூம்புவேடிவே உச்சி பகுதியும் வகபாணடு 

கபாணப்படும் மளை.

யோரைங (Yardang)
வேறண் பிர்தெங்களில வெங்குததபாக 

அளமந்திருக்கும் சிைபபாளறகள் கடின மற்றும் வமன் 

பபாளற என மபாறி, மபாறி அளமந்திருக்கும். இந்த 

வேரிளெயில வமன் பபாளறகள் கபாற்றினபால எளிதில 

அரிக்கப்படடு விடும். கபாற்றினபால அரிக்கப்ப்பாத 

கடினப்பபாளறகள் ஒழுங்கற்ற முகடுகள் 

(Crests) ்பபான்று கபாடசியளிக்கும். இவ்வேளக 

நிைத்தபாற்றங்க்ை யபார்்ங்குகள் எனப்படுகின்றன.

கோறறின ்டியலவத்ைலோல உருவோககப்்டும் 
நிலத்்ைோறறஙகள் (Depositional landforms)

மணல குன்று, பர்கபான் மற்றும் கபாற்றடி 

வேண்ல ்பபான்றளவே கபாற்றின் படியளவேததைபால 

உருவேபாக்கப்படும் நிைத்தபாற்றங்கள் ஆகும். 

ேணல ்ேடு (Sand dune)
பபாளைவேனங்களில வீசும் மணலபுயல மிக 

மிக அதிக அைவில மணளைக் க்ததுகின்றன. 

கபாற்றின் ்வேகம் குளறயும் ்பபாது க்ததப்பட் 

படிவுகள் மிக அதிக அைவில குன்று ்பபால 

வவேட்ப்பட் முடள்ளயப் ் பபான்்றபா கபாடசியளிக்கும் 

வமபாளரன்கள்  டிரம்ளின்கள் எனப்படுகின்றன.

எஸ்கர (Esker)
பனியபாறுகள் உருகுவேதபால அளவே வகபாணடு 

வேரும் கூைபாங்கற்கள், ெரளைகற்கள் மற்றும் மணல 

ஒரு நீண் குறுகிய வதபா்ர் குன்று ்பபான்று 

பனியபாற்றுக்கு இளணயபாகப் படிய ளவேக்கப்படுகிறது. 

இவ்வேபாறு படியளவேக்கப்படும் குறுகிய வதபா்ர் 

குன்றுக்ை எஸ்கர்கள் எனப்படுகின்றன

்னியோறறு வணைல செே்வளி (Outwash plain)

பனியபாறுகள் உருகுவேதபால, க்ததப்பட் 

படிவுகள் அவேற்றின் முளனயங்களில படிய 

ளவேக்கப்டுகின்றன. இப்படிவுக்ை பனியபாற்று 

வேண்ல ெமவவேளி எனப்படுகின்றன. இப்படிவுகள் 

மணல (Sand), ெரளைக்கல (Gravel) மற்றும் 

மணடி(Silt) ஆகியளவேகைபால இளணந்த மிகப்பரந்த 

ெமவவேளியபாகும்.

புவி வவேப்பமயமபாதைபால பனியபாறுகள் எவ்வேைவு 

்வேகமபாக உருகுகின்றன? குழுக்களில விவேபாதி. 

்செயல்ோடு

கோறறு (Wind)
பூமியின் ்மற்பரப்பில கிள்மட்மபாக ேகரும் 

வேபாயு்வே கபாற்று எனப்படுகிறது. புவி ்மற்பரப்பில 

வேறண் பிர்தெங்களில கபாற்றின் வெயலபபாடு 

அதிகமபாகக் கபாணப்படும். அரிததல, க்ததுதல 

மற்றும் படிய ளவேததல கபாற்றின் முக்கியச் 

வெயலகைபாகும். கபாற்றின் இச்வெயல ஏ்யபாலியன்  

(aeolian) வெயலபபாடு எனவும் அளைக்கப்படுகிறது.

கோறறு அரித்ைலோல உருவோககப்டும் 
நிலத்்ைோறறஙகள்

கபாற்று அரிததைபால உருவேபாக்கப்படும் 

நிைத்தபாற்றங்கள் கோளோன ் ோலற (Mushroom rock), 
இனசெல்ரக (Inselberg) மற்றும் யோரைங (Yardang) 
்பபான்றளவேயபாகும்.

கோளோன ்ோலற (Mushroom rock)
வமன் மற்றும் கடினப் பளறகளைக்வகபாண் 

பபாளற அடுக்குகளின் அடிப்பகுதியில கபாணப்படும் 

வமன்பபாளறகள் கபாற்றினபால வதபா்ர்ந்து அரிக்கப்படும் 

்பபாது அப்பபாளறகள் கபாைபான் ்பபான்ற வேடிவேதளதப் 

வபறுகின்றன. இவ்வேபாறு அரிக்கப்படடு உருவேபான 

IX_Std_Geography_TM_Unit _2.indd   188 2/10/2020   10:13:25 AM



189 2. நிலக்கோளம் – II புவி புறச்செயல்ோடுகள்

சீனபாவில உள்ை கபாற்றடி 

வேண்ல பீ்பூமி தபான் மிக 

கனமபான கபாற்றடி வேண்ல 

படிவேபாகும். இதன் உயரம் சுமபார் 

335 மீட்ர் ஆகும்.

அலலகள் (Waves)
க்ல நீர் ்மவைழும்பி ெரிவே்த க்ைளை 

எனப்படுகிறது. இது ்மல வேளைளவேயும், கீழ் 

வேளைளவேயும் வகபாணடிருக்கும். க்ல அளை, 

நிை வேபாட்ம் அளமக்கும் முக்கிய கபாரணியபாகும். 

அரிததல, க்ததுதல மற்றும் படிய ளவேததல க்ல 

அளைகளின் முக்கியச் வெயைபாகும். இதன் வெயலகள் 

க்ற்களர ஓரங்களில மடடு்ம கபாணப்படுகிறது.

அலலகளின அரித்ைலோல உருவோககப்்டும் 
நிலத்்ைோறறஙகள் (Erosional landforms)

கைல ஓஙகல, அலல அரி்ேலை, கைல குலக, 
கைல வலளவு, கைல தூண, கைறகலர ேணல 
திடடு மற்றும் நீணை ேணல திடடு ்பபான்றளவே 

க்ல அளை அரிததைபால உருவேபாக்கப்படும் 

நிைத்தபாற்றங்கள் ஆகும்.

கைல ஓஙகல (Sea cliffs)
க்ளை ்ேபாக்கி இருக்கும் பபாளறகள் மீது 

க்ல அளைகள் ்மபாதுவேதபால அப்பபாளறகள் 

அரிக்கப்படடு வேன்ெரிளவேக் வகபாண் வெங்குததுப் 

பபாளறகள் உருவேபாகின்றன. வெங்குததபான சுவேர் 

்பபான்று கபாணப்படும் இப்பபாளறகள் ஓங்கலகள் 

எனப்படுகின்றன.

கைலகுலக (Sea cave)
க்ல அளைகள் வதபா்ர்ந்து க்ல ஓங்கலகளின் 

மீது ்மபாதுவேதபால அடிப்பகுதி அரிக்கப்படடு துவேபாரம் 

்பபான்ற அளமப்ளப ஏற்படுததுகின்றன. இளவே்ய 

க்ல குளககள் எனப்படுகின்றன.

கைல வலளவு (Sea Arch)
அருகருகிலுள்ை இரு க்ற்குளககளின் 

நீடடு நிைங்கள் ்மலும் அரிக்கப்படுவேதபால அளவே 

இளணந்து ஒரு வேளைவு ்பபான்ற அளமப்ளப 

ஏற்படுததுகின்றன. இவ்வேளைவுகள் க்ல 

வேளைவுகள் எனப்படுகின்றன. உதபாரணம்: நீல தீவு 

( அந்தமபான் நிக்்கபாபபார்)

படிய ளவேக்கப்படுகின்றது. இவ்வேபாறு குன்று அலைது 

்ம்பாகக் கபாணப்படும் நிைத்தபாற்றம் ேணல்ேடு 

எனப்படுகிறது. மணல ்மடுகள் பல்வேறு 

வேளககைபாகப் பிரிக்கப்படடுள்ைது.

்ரகோன (Barchan)

பிளற வேடிவேததில தனிததுக் கபாணப்படும் 

மணல ்மடுகள் ்ரகோனகள் என 

அளைக்கப்படுகின்றன. அளவே கபாற்று வீசும் 

பக்கததில வமன் ெரிளவேயும், கபாற்று வீசும் திளெக்கு 

எதிர் பக்கததில வேன்ெரிளவேயும் வகபாணடிருக்கும். 

குறுககு ேணல்ேடுகள் (Transverse dunes)

குறுக்கு மணல்மடுகள் ெமச்சீரற்ற 

வேடிவேததில கபாணப்படும். கபாற்று ்வேகமபாகவும், 

மிதமபாகவும் மபாறி, மபாறி ஒ்ர திளெயில வீசும் 

்பபாது குறுககு ேணல ்ேடுகள் உருவேபாகின்றன.

நீணை ேணல ்ேடுகள் (Longitudinal dunes)
நீண் மணல்மடுகள் குறுகிய மணற் 

வதபா்ர்கைபாக நீணடு கபாணப்படும். இம்மணற் 

வதபா்ர்கள் கபாற்று வீசும் திளெக்கு இளணயபாகக் 

கபாணப்படும். இளவே ெகபாரபாவில வெய்ப்ஸ் (Seifs)  

என்று அளைக்கப்படுகிறது

கோறறடி வணைலகள் (Loess)
பரந்த பிர்தெததில படிய ளவேக்கப்படும் 

வமன்ளமயபான மற்றும் நுணணியப் படிவுக்ை 

கபாற்றடி வேண்ல எனப்படும். கபாற்றடி வேண்ல 

கபாணப்படும் இ்ங்கள்:- வே்க்கு மற்றும் ்மற்கு 

சீனபா, அர்வஜன்ள்னபாவின் பபாம்பபாஸ், உக்ளரன் 

மற்றும் வே் அவமரிக்கபாவில மிசிசிபி பள்ைததபாக்கு.
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நீண் மணல திடடுகள் வபபாதுவேபாக ஓத வபபாங்கு 

முகங்களில கபாணப்படும். இவ்வேளக நிைத்தபாற்றம் 

ஆந்திரபாவில உள்ை கபாக்கிேபா்பாவில கபாணைபாம்.

மீள்்ோரலவ
� ெமமற்ற நிை்மற்பரப்ளப ெமப்படுததும் 

நிகழ்விற்கு ெமன்படுததல(Gradation) என்று 

வபயர்.

� ப பா ள ற க ளி ன்  சி ள த ள வே 

“வேபானிளைச்சிளதவு” (Weathering) என்று 

அளைக்கப்படுகிறது.

� சிளதவுறுதல இயற், ்வேதியியல மற்றும் 

உயிரியல சிளதவுகள் என மூன்று 

வேளகப்படும்.

� ஆறு, பனியபாறு, நிைததடிநீர், கபாற்று மற்றும் 

க்ைளைகள் வேபானிளைச் சிளதவுக்கபான 

கபாரணிகைபாகும்.

� மண என்பது புவியின் ்மற்பரப்பில  

வேபானிளைச் சிளதவினபால உருவேபான 

சிளதவேள்ந்த பபாளறததுகள்கள் ஆகும்.

கைல தூண (Stack)
க்ல வேளைவுகள் ்மலும் அரிக்கப்படும் 

்பபாது அதன் வேளைவுகள் உள்ந்து விழுகின்றன. 

இவ்வேபாறு உள்ந்து விழுந்த க்லவேளைவின் 

ஒரு பகுதி க்ளை ்ேபாக்கி அளமந்து, ஒரு தூண 

்பபான்று கபாடசியளிக்கும். இது்வே க்ல தூண 

(Stack) எனப்படும். (உதபாரணம்) ஸ்கபாடைபாந்தில 

உள்ை ஓலட ்மன் ஆஃப் ்ைபாய் (Old man of hoy).

அலல அரி்ேலை (Wave cut platforms)
ஓங்கலகளின் மீது அளைகள் ்மபாதுவேதபால 

ெற்று உயரததில அரிததல ஏற்படடு அளை 

அரி்மள் ்தபான்றுகிறது. அளை அரி்மள், 

வபன்ச், திடடு(Shelf), தி்ல(Terrace), ெமவவேளி (Plain) 

எனவும் அளைக்கப்படுகின்றன.

அலலயின ்டிவு நிலத்்ைோறறஙகள்
கைறகலர (Beach)

க்ல அளைகைபால அரிக்கப்பட் மணல 

மற்றும் ெரளைக்கற்கள் க்்ைபாரததில 

படியளவேக்கப்படுவே்த க்ற்களரயபாகும். இது க்ல 

அளைகளின் மிக முக்கியமபான ஆக்கச்வெயைபாகும். 

(உதபாரணம்) மும்ளபயின் ஜுைு க்ற்களர, 

வென்ளனயின் வமரினபா க்ற்களர, ஒடிெபாவின் பூரி 

க்ற்களர.

ேணல திடடு (Bar)
க ் ற் க ள ர யி ல 

மணற் படிவுகைபால 

ஆன நீண் 

நி ை த ் த பா ற் ற ் ம 

மணல திடடு 

எனப்படும். இம்மணல 

திடடு வபரும்பபாலும் க்ற்களரக்கு இளணயபாகக் 

கபாணப்படும்.

நீணை ேணல திடடு (Spit)
மணல திடடின் 

ஒரு முளன நிைத்தபாடு 

இளணந்தும் மறு 

முளன க்ளை 

்ேபாக்கி நீணடும் 

கபாணப்படும். இந்நீண் 

நிைத்தபாற்றம் நீண் மணல திடடு எனப்படும். 

 பயிற்சி 

I.  செரியோன விலைலயத் 
்ைரவு ்செயக

1. பபாளறகளின் சிளதவுறுதலும் அழிதலும் 

__________ என்று அளைக்கப்படுகிறது.

அ) வேபானிளைச் சிளதவு ஆ) அரிததல

இ) க்ததுதல  ஈ) படியளவேததல

2. இயற்ளகக் கபாரணிகைபால நிைம் 

ெமப்படுததப்படுதளை __________ என்று 

அளைக்கின்்றபாம்.

அ) படிவுகைபால நிரப்படுதல

ஆ) அரிப்பினபால ெமப்படுததுதல

இ) நிைத்தபாற்ற வேபாட்ம் அளமததல

ஈ) ஏதுமிலளை

3. __________ ஆற்றின் மூப்பு நிளையில 

உருவேபாகும் நிைத்தபாற்றம் ஆகும்.

அ) துள்ைல  ஆ) வேண்ல விசிறி

இ) வ்ல்பா  ஈ) மளை இடுக்கு

4. சுணணபாம்புப் பபாளற நிைத்தபாற்றங்கள் 

உருவேபாவேதற்கு கபாரணம் __________

அ) பனியபாறு  ஆ) கபாற்று

இ) க்ல அளைகள் ஈ) நிைததடி நீர்
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5. கீ்ை வகபாடுக்கப்படடுள்ை நிைத்தபாற்றங்களில 

எது பனியபாறுகளின் படியளவேததைபால 

உருவேபாக்கப்ப்விலளை.

அ) ெர்க்  ஆ) வமபாளரன்

இ) டிரம்லின்  ஈ) எஸ்கர்

6. கபாற்றின் படியளவேததைபால உருவேபாக்கப்படும் 

வமன்படிவுகளைக் வகபாண் நிைத்தபாற்றம் 

__________ ஆகும்.

அ) கபாற்றடி வேண்ல ஆ) பர்கபான்

இ) ைமபா்பா 

ஈ) மணல சிற்றளைகள்

7. க்ல தூணகள் உருவேபாவேதற்குக் கபாரணம் 

__________

அ) க்ல அளை அரிததல

ஆ) ஆற்று நீர் அரிததல

இ) பனியபாறு அரிததல

ஈ) கபாற்றின் படியளவேததல

8. __________ன் அரிததல வெய்ளகயினபால 

ெர்க்குகள் உருவேபாக்கப்படுகின்றன.

அ) கபாற்று  ஆ) பனியபாறு

இ) ஆறு  ஈ) நிைததடி நீர்

II. ்்ோருத்துக

1 கிளையபாறு - பனியபாற்றின் 

வெயலபபாடு

2 கபாைபான் பபாளற - க்ல அளைச் வெயல

3 எஸ்கர் - ஆற்றின் மூப்பு நிளை

4 கல விழுது - ஏ்யபாலியன்  

5 ஓங்கல - சுணணபாம்புப் பபாளற

III.  ் கோடுககப்்டடுள்ள வோககியஙகலள வோசித்து 
செரியோன விலைலய ்ைரந்து எடுககவும்

1. (i)  “I” வேடிவே பள்ைததபாக்கு ஆறுகளின் அரிததல 

வெயைபால உருவேபாகிறது. 

(ii)  “U” வேடிவே பள்ைததபாக்கு பனியபாறுகளின் 

அரிததல வெயைபால உருவேபாகிறது.

(iii)  “V” வேடிவே பள்ைததபாக்கு பனியபாறுகளின் 

அரிததல வெயைபால உருவேபாகிறது.

அ) 1, 2 மற்றும் 3ம் ெரி

ஆ) 1, 2 ெரி

இ) 1 மற்றும் 3ம் ெரி

ஈ) 2 மடடும் ெரி

2.  கூறறு I : ஆறுகள் ெமன்படுததுதலின் முக்கிய 

கபாரணியபாகும்

கூறறு II : ஆறுகள் ஓடும் ெரிவுகளை வபபாருதது 

அதன் வெயலபபாடு இருக்கும்

அ) வேபாக்கியம் I தவேறு II ெரி

ஆ) வேபாக்கியம் I மற்றும் II தவேறு

இ) வேபாக்கியம் I ெரி வேபாக்கியம் II தவேறு

ஈ) வேபாக்கியம் I மற்றும் II ெரி

3.   கூறறு : சுணணபாம்பு பபாளற பகுதிகளில 

நிைததடி நீர் குளறவேபாக இருக்கும்

கோரணம்: நீர் சுணணபாம்பு பபாளறயில 

உடபுகபாது

அ) கூற்று ெரி. கபாரணம் தவேறு

ஆ)  கூற்று தவேறு. கபாரணம் ெரி

இ)  கூற்று மற்றும் கபாரணம் தவேறு

ஈ)  கூற்று மற்றும் கபாரணம் ெரி

IV. சுருககேோக விலையளி
1. வேபானிளைச்சிளதவு – வேளரயறு.

2. உயிரினச்சிளதவு என்றபால என்ன? 

3. ஆற்றின் மூன்று நிளைகள் யபாது? அத்னபாடு 

வதபா்ர்புள்ய இரணடு நிைத்தபாற்றங்களைக் 

கூறுக?

4. குறுடடு ஆறு என்றபால என்ன? 

5. க்ற்குளக எவ்வேபாறு க்ல வேளைவிலிருந்து 

்வேறுபடுகிறது? 

6. இந்தியபாவில கபாணப்படும் ஏ்தனும் ேபான்கு 

சுணணபாம்புப்பபாளற பிர்தெங்களை 

படடியலிடுக.

7. வதபாங்கும் பள்ைததபாக்கு என்றபால என்ன?

8. வேளரயறு – அ) வமபாளரன்  ஆ) டிரம்லின்   

இ) எஸ்கர் 

9. கபாற்றின் அரிததல வெய்ளகயபால உருவேபாக்கப்படும் 

நிைத்தபாற்றங்களை படடியலிடு.

10. க்ல அளை அரி்மள் என்றபால என்ன?

V. கோரணம் கூறு
1. வவேப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் நிளறந்த 

மண்ைங்களில ்வேதியியல சிளதவு 

அதிகமபாக ஏற்படுகிறது.

2. ஓதப்வபபாங்கு முகங்களில வமன்ளமயபான 

வேண்ல படிவுகள் குளறவேபாக 

படியளவேக்கப்படுகிறது.

3. பபாளறகளை அளனதது திளெகளிலும் 

அரிக்கும் தன்ளம கபாற்றுக்கு உணடு. 

VI. ்வறு்டுத்துக
1. இயற் சிளதவு மற்றும் ்வேதியியல சிளதவு

2. வ்ல்பா மற்றும் ஓத வபபாங்கு முகம்

3. கலவிழுது மற்றும் கலமுளை
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4. நீண் மணற்குன்று மற்றும் குறுக்கு 

மணற்குன்று.

5. இன்ெலபர்க் மற்றும் யபார்்ங்

6. நீண் மணலதிடடு மற்றும் மணலதிடடு

VII. விரிவோன விலையளி
1. வேபானிளை சிளதவு என்றபால என்ன? 

வேளகப்படுததுக

2. நிைததடி நீரின், அரிததைபால உண்பாகும் 

நிைத்தபாற்றங்களை விவேரி?

3. பனியபாறு என்றபால என்ன? 

4. கபாற்று படியளவேததல வெயலிளன விவேரி.

VIII. நில வலர்ைப் ்யிறசி
வகபாடுக்கப்படடுள்ை உைக வேளரப்ததில 

கீழ்க்கண்வேற்ளறக் குறிக்கவும் (நிை 

வேளரப்ப் புததக உதவியு்ன்)

1. ஏ்தனும் இரணடு வ்ல்பாக்கள்.

2. அவமரிக்கபாவின் நியூயபார்க்கில உள்ை 

சுணணபாம்புப் பிர்தெ பகுதி.

3. உைகில கபாணப்படும் ஏ்தனும் இரணடு வவேப்ப 

மற்றும் குளிர் பபாளைவேனங்களைக் குறிக்கவும்.

 இளணயத வதபா்ர்புகள்

1. www.imd.gov.in

2. www.imdpune.gov.in

3. https://www.isro.gov.in

4. https://www.india.gov.in

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

நிை அளமப்ளபப் பற்றி அறி்வேபாமபா!

இளணயச் வெயலபபாடு

நிை அளமப்பியல

்டிகள்:
படி 1: வகபாடுக்கப்படடிருக்கும் உரலி / விளரவுக்குறியீடள்ப் பயன்படுததி ‘Karst Topography’ என்னும் 

பக்கததிற்குச் வெலைவும். ‘Flash player’ இயங்க அனுமதிதது  பக்கததில நுளையவும்.

படி 2:   ‘Next’ வபபாததபாளன அழுததி அடுததடுதது பக்கததிற்குச் வென்று 

  இயங்குறு ப்ங்களை இயக்கவும்.

படி 3: இ்ப் பக்கததில உள்ை ‘Dissolution’ ்தர்ந்வதடுதது ஆரபாயவும்.

படி 4: அம்புக்குறிகளை முன்னும் பின்னும் ேகர்ததி இயங்குரு ப்ங்களைக் கபாணக.

IX. உயர சிந்ைலன வினோககள்
1. பபாளைவேனங்களில ெமன்படுததுதலின் ஒ்ர 

கபாரணி கபாற்றபாகும் 

2. சுணணபாம்பு பபாளறப் பகுதிகளில ்மற்பரப்பில 

வேழிந்்தபாடும் நீளர வி் நிைததடி நீர் அதிகம். 

ஏன்?

3. மூப்பு நிளையில ஆறுகள் இைநிளைளய வி் 

அகன்று கபாணப்படுகிறது. 

X. புவியியல ்ைஙகள் எழுதுக
1. சுணணபாம்பு நிைததில உள்ை கபாலசியம் 

கபார்ப்னட பபாளறகளில ஏற்படும் ்வேதியல 

மபாற்றம்.

2. ஓங்கலுக்கு அருகில கபாணப்படும் தடள்யபான 

நிைப்பரப்பு

3. அரிததல + க்ததுதல = படியளவேததல

4. பனிவேயலின் எலளைக்்கபாடு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

டேனியல் ரூதர்ஃட�ோர்டு ப�ோ.ஆ. 1772ஆம் 

ஆண்டு  வளிமண்ேலத்தில் நைட்ரஜன் வோயு 

உள்ளபதன்�நதயும் ப�ோ.ஆ. 1774 ஆம் ஆண்டு 

டஜோசப் பிரிஸ்டலி ஆக்சிஜன் வளிமண்ேலத்தில் 

உள்ளபதன்�நதயும் கண்ேறிநதோர்.

தகவல் நேழை

உயிரினஙகள வோழவதற்கு ஆக்சிஜன் மிகவும் 

இன்றியநமயோததோகும். சூரியக்கதிர்வீசல் மற்றும் 

சூரிய பவப்� அநலகளிலிருநது வரும் பவப்�த்திநன 

கோர்�ன்-நே ஆக்நஸைடு ஈர்த்து வளிமண்ேலத்நத 

பவப்�மோக நவத்துக் பகோளகின்்றது. நைட்ரஜன் 

இ்ரசோயன மோற்்றம் ஏதும் அநேயோமல் ஒரு 

பசறியூடடும் வோயுவோக உள்ளது. சூரியனிலிருநது 

வரும் டகடு விந்ளவிக்கும் கதிர்வீச்சிலிருநது 

ஓடசோன் �ேலம் கோக்கின்்றது வளிமண்ேலத்திலுள்ள 

திேத்துகளகள நீர்க்குவி புளளிக்ளோக பசயல்�டடு 

நீ்ரோவி சுருஙகுதல் நிகழகி்றது.  இநநீ்ரோவி 

பின்னர் குளிர்விக்கப்�டுவதோல் மநைப்ப�ோழிவு  

ஏற்�டுகின்்றது.

 3.2   வளிமண்டல அடுககுகள்
வளிமண்ேலம் புவியின் அருகோநமப் �குதியில் 

அேர்த்தியோகவும் உயட்ர பசல்லச் பசல்ல அேர்த்தி 

குந்றநது இறுதியில் அண்ே  பவளிடயோடு கலநது 

விடுகி்றது. இவவளிமண்ேலம் ஐநது அடுக்குக்ளோகக் 

கோணப்�டுகின்்றது. அநவ வளிமண்ேல கீைடுக்கு, 

மீள அடுக்கு, இநேயடுக்கு, பவப்� அடுக்கு மற்றும் 

பவளியடுக்கு ட�ோன்்றநவ ஆகும்.

வளிமண்டல கீைடுககு (Troposphere)
‘டட்ரோட�ோஸ்’ என்்ற கிட்ரக்கச் 

பசோல்லுக்கு ‘மோறுதல்’ என்று ப�ோருள�டும்.  

         அறிமுகம்
புவி, உயிரினஙகள வோழவதற்கு ஏற்்ற 

தனித்தன்நம வோயநதக் டகோ்ளோகத் திகழகி்றது. 

கோற்று இல்லோத புவிநய உஙக்ளோல் கற்�நன 

பசயது �ோர்க்கமுடியுமோ? முடியோது.  ஏபனனில் 

அநனத்து உயிரினஙகளும் வோழவதற்கு கோற்று மிக 

அவசியமோகும். புவிநயச் சூழநது  கோணப்�டும் கோற்று  

�ேலம் வளிமண்ேலம் என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.  

புவிநய வளிமண்ேம் சூழநது கோணப்�டுவதற்கு 

அதன் ஈர்ப்பு விநசடய கோ்ரணமோகும் 

 3.1   வளிமண்டல கூட்டழமப்பு
வோயுக்கள, நீ்ரோவி மற்றும் தூசுகள 

வளிமண்ேலத்தில் டவறு�டே விகிதத்தில் கலநது 

கோணப்�டுகின்்றன. ழ�ட்ரஜன் (78%) மற்றும் 

ஆகசிஜன் (21%) வளிமண்ேலத்தின் நி்ரநத்ர 

வோயுக்க்ளோகும். இவவி்ரண்டு வோயுக்களும் (99%) 

அதனுநேய விகிதத்தில் எவவித மோறுதலுக்கும் 

உட�ேோமல் நி்ரநத்ரமோக கோணப்�டுகின்்றன. 

மீதமுள்ள ஒரு சதவிகிதம் ஆர்கோன்(0.93%), 

கோர்�ன்-நே ஆக்நசடு (0.03%), நியோன் (0.0018%) 

ஹீலியம் (0.0005%), ஓடசோன் (0.00006%) மற்றும் 

நைட்ரஜன்(0.00005%) ஆகிய வோயுக்கந்ள  

உள்ளேக்கியுள்ளது. கிரிப்ேோன், பசனோன் 

மற்றும் மீத்டதன் ஆகியநவ வளிமண்ேலத்தில் 

மிகக் குந்றநத அ்ளவில் கோணப்�டுகின்்றன. 

இவற்றுேன் வளிமண்ேலத்தில் நீ்ரோவியும்(0-0.4%) 

கோணப்�டுகி்றது. வோனிநல நிகழவுகந்ள 

நிர்ணயிக்கும் முக்கிய கோ்ரணியோக நீ்ரோவி 

உள்ளது. தூசுத் துகளகள, உப்புத் துகளகள, 

மக்ரநத துகளகள, புநக, சோம்�ல், எரிமநலச் சோம்�ல் 

ட�ோன்்றநவ வளிமண்ேலத்தில் கோணப்�டும் பி்ற 

திேப்ப�ோருடக்ளோகும்.

வளிமண்டலம்
3

அலகு

� வளிமண்ேலக் கடேநமப்பு மற்றும் வளிமண்ேல அடுக்குகள புரிநது பகோளளுதல்

� வோனிநல மற்றும் கோலநிநலயின் டவறு�ோடுகந்ள அறிநது பகோளளுதல்

� வோனிநல மற்றும் கோலநிநலநய �ோதிக்கும் கோ்ரணிகந்ள பதோேர்பு�டுத்துதல்

� டமகம், கோற்று மற்றும் மநை ஆகியவற்றின் வநககந்ள அறிதல்
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பவளியடுக்கிற்கு அப்�ோல் அநமநதுள்ள அடுக்கு 

கோநதக்டகோ்ளமோகும். இது புவியின் கோநத 

மண்ேலமோகும். இம்மண்ேலம் சூரியனிேமிருநது 

பவளிப்�டும் புட்ரோடேோன்கள மற்றும் 

எலக்ட்ரோன்கந்ள தக்க நவத்துக் பகோளகி்றது. 

புவியின் டமல்�்ரப்பிலிருநது சுமோர் 64,000 

கி.மீடேர் வந்ர இக்கோநத வயல் �்ரவியுள்ளது.

தகவல் நேழை

வவளியடுககு
வளிமண்ேல அடுக்குகளின் டமல் அடுக்கு 

பவளிஅடுக்கு என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.  இஙகு 

வோயுக்கள மிகவும் குந்றநது கோணப்�டுகி்றது. 

இவவடுக்கின் டமல்�குதி �டிப்�டியோக  அண்ே 

பவளிடயோடு கலநது விடுகி்றது. அந்ரோ்ரோ 
ஆஸ்டரியோலிஸ் (Aurora Australis) மற்றும் அந்ரோ்ரோ 
வேோரியோலிஸ் (Aurora Borealis) என்்ற விடைோத 

ஒளிநிகழவுகள இவவடுக்கில் நிகழகின்்றன.

சூரியனின் டமற்�்ரப்பில் 

உருவோகும் கோநதப்புயலின் 

கோ்ரணமோக பவளிடயற்்றப்�டும் 

மின்னணுக்க்ளோல் துருவப் 

�குதிகளில், ைளளி்ரவு வோனத்தில் 

வோனடவடிக்நகயின் ட�ோது உருவோகும் 

�லவண்ண ஒளிச்சித்றல் ட�ோன்்றக் கோடசி 

டதோன்றுகின்்றது. இதுடவ ‘அட்ரோ்ரோஸ்’ 

எனப்�டுகின்்றது.

3.3  வோனிழல மறறும் கோலநிழல
வோனிநல மற்றும் கோலநிநல வளிமண்ேல 

நிகழவுகளுேன் பதோேர்புநேயதோகும். 

வளிமண்ேலத்தில் ஒரு ைோளில் ஓர் இேத்தில் 

ைநேப�றும் வளிமண்ேல நிகழவுகள “வோனிநல” 

(Weather)  எனப்�டுகி்றது.  நீண்ேகோல  வோனிநலயின் 

சோ்ரோசரி  கோலநிநல (Climate) எனப்�டும்.  கீடை 

பகோடுக்கப்�டடுள்ள அடேவநண மூலம் இதன் 

டவறு�ோடுகந்ள பதளிவோகப் புரிநதுக் பகோள்ளலோம்.

கீைடுக்கு ஏன் வோனிநலநய உருவோக்கும் 

அடுக்கு என்று அநைக்க�டுகி்றது. ?

சிநதழை விைோ

 வோனிழல மறறும் கோலநிழலழய நிர்ணயிககும் 
கோ்ரணிகள்
 • நிலைடுக்டகோடடிலிருநது தூ்ரம்

 • கேல் மடேத்திலிருநது உய்ரம்

 • கேலிலிருநது தூ்ரம் 

இது வளிமண்ேலத்தின் கீைடுக்கோகும். இவவடுக்கு 

துருவப்�குதியில் 8 கி.மீ. உய்ர அ்ளவிலும், 

நிலைடுக்கடகோடடுப் �குதியில் 18கி.மீ உய்ர 

வந்ரயிலும் கோணப்�டுகி்றது. இவவடுக்கில் 

உயட்ர பசல்லச் பசல்ல  பவப்�நிநல குந்றயும். 

இவவடுக்கில் தோன் அநனத்து வோனிநல 

நிகழவுகளும் ைநேப�றுகின்்றன. எனடவ  

வளிமண்ேலத்தின் கீழ அடுக்கு “வோனிழலழய 
உருவோககும் அடுககு” என்றும் அநைக்கப்�டுகி்றது.  

இநத அடுக்கின் டமல் எல்நல ‘டட்ரோட�ோ�ோஸ்’ 

(Tropopause) என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.

மீள்அடுககு (Stratosphere)
கீைடுக்கிற்கு டமல், மீள அடுக்கு அநமநதுள்ளது. 

இது வளிமண்ேலத்தில் 50 கி.மீ. வந்ர �்ரவியுள்ளது. 

இஙகு ஓடசோன் மூலக்கூறுகள அதிகம் உள்ளதோல், 

இது ‘ஓந�ோநைோஸ்பியர’ என்று அநைக்கப்�டுகி்றது. 

இஙகு உய்ரம் அதிகரித்துச் பசல்ல பசல்ல பவப்�நிநல 

அதிகரிக்கின்்றது. இநத அடுக்கு பஜடவிமோனஙகள 

�்றப்�தற்கு ஏதுவோக உள்ளது.  இவவடுக்கின் 

டமல் எல்நல ‘ஸ்ட்ரடேோ�ோஸ்’(Stratopause) என 

அநைக்கப்�டுகி்றது.

இழ்டயடுககு (Mesosphere)
இநேயடுக்கு (மீடசோஸ்பியர்) என்�து 

வளிமண்ேலத்தில் 50 கி.மீ முதல் 80 கி.மீ 

உய்ரம்வந்ர கோணப்�டுகி்றது. இஙகு உய்ரம் 

அதிகரித்துச் பசல்ல பசல்ல பவப்�நிநல 

குந்றகின்்றது. புவிநய டைோக்கி வரும் விண்கற்கள 

இவவடுக்கில் நுநைநததும் எரிவிக்கப்�டுகின்்றன. 

இநேயடுக்கின் டமல் எல்நல ‘மீடசோ�ோஸ்’ 

(mesopause) என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.

வவப்ே அடுககு (Thermosphere)
இநேயடுக்கிற்கு டமல் கோணப்�டும் 

அடுக்கு, பவப்� அடுக்கு ஆகும்.  இது 

சுமோர் 600 கி.மீ உய்ரம் வந்ர �்ரவிக் 

கோணப்�டுகி்றது.  பவப்� அடுக்கின் கீழ�குதியில் 

வோயுக்களின் அ்ளவு சீ்ரோக கோணப்�டுவதோல் 

இது ‘டைோடமோஸ்பியர்’(Homosphere) என 

அநைக்கப்�டுகின்்றது. ஆனோல் பவப்� 

அடுக்கின் டமல்�குதியில் உள்ள வோயுக்களின் 

அ்ளவு சீ்ரற்று கோணப்�டுவதோல் அப்�குதி 

‘பைடட்ரோஸ்பியர்’(heterosphere) என 

அநைக்கப்�டுகின்்றது. இவவடுக்கில் உய்ரம் 

அதிகரித்துச் பசல்ல பசல்ல பவப்�நிநல அதிகரித்துக் 

பகோண்டே  பசல்கி்றது. பவப்� அடுக்குப்�குதியில் 

‘அயடனோஸ்பியர்’ (Ionosphere) அநமநதிருக்கி்றது. 

இஙகு அயனிகளும் மின்னணுக்களும் (Electron) 

கோணப்�டுகின்்றன. புவியிலிருநது ப�்றப்�டும் 

வோபனோலி அநலகள இவவடுக்கிலிருநது தோன் 

புவிக்கு திருப்பி அனுப்�ப்�டுகின்்றன.
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நிநல அதிகமோக கோணப்�டும். நிலைடுக்டகோடடு 

�குதியிலிருநது பதோநலவில் அநமநதுள்ள 

�குதிகளிலும், துருவப் �குதிகளிலும் சூரியனின் 

கதிர்கள சோயவோக விழுவதோல் பவப்�நிநல குந்றவோகக் 

கோணப்�டுகின்்றது. இவபவப்� டவறு�ோடடிற்கு புவி 

டகோ்ள வடிவில் உள்ளடத கோ்ரணமோகும்.

பகோடுக்கப்�டே இேஙகந்ள அடசம் மற்றும் 

பவப்�நிநல ஆகிய இருகூறுகந்ள 

அடிப்�நேயோகக் பகோண்டு இநணக்கவும்

வ�யல்ேோடு

 • வீசும் கோற்றின் தன்நம

 • மநலகளின் இநேயூறு

 • டமக மூடேம்

 • கேல் நீட்ரோடேஙகள

 • இயற்நகத் தோவ்ரஙகள

நில�டுகநகோடடிலிருநது தூ்ரம்
நி ல ை டு க் ட க ோ ட டு ப் 

பி்ரடதசஙகளில் சூரியனின் 

கதிர்கள பசஙகுத்தோக 

விழுவதோல் அப்�குதிகளில் பவப்� 

வோனிநல கோலநிநல

�குதியோன 

பவயில்

1. ஒரு ைோளில் ஒரு  

குறிப்பிடே �குதியில் 

ஏற்�டும் வளிமண்ேல  

மோற்்றத்நதப் �ற்றி அறிவது 

’வோனிநல’ஆகும்.

1. நீண்ே கோலத்திற்கு 

மிகப்�்ரநத நிலப்�்ரப்பில் 

ஏற்�டும் வோனிநலயின் 

ச்ரோசரிடய கோலநிநலயோகும்.

பவப்�மோன 

கோலநிநல

கோற்று 2. ஒவபவோரு மணி 

டை்ரத்திற்கும் ஒவபவோரு 

ைோளுக்கும் அடிக்கடி மோ்றக் 

கூடியதோக உள்ளது.

2. ஏ்றக்குந்றய மோறுதலுக்கு 

உட�ேோமல் இருக்கி்றது.

�ருவக்கோற்று

மநை 3. ஒட்ர ைோளில் ஓர் இேத்தில் 

கோநலடை்ரத்தில் 

பவப்�மோகவும் ைண் �கலில் 

மநைப் ப�ோழிவும் என 

டவறு�டே வோனிநல 

நிகழவுகள ஏற்�டும்

3. ஓரிேத்தில் ஒட்ர வநகயோன 

கோலநிநல கோணப்�டும்.

ஈ்ரப்�த கோலநிநல

கடுஙகுளிர் 4. வோனிநல ஆ்ரோயச்சி 

நமயஙகளில் ஒவபவோரு 

ைோளும் வோனிநல விவ்ரஙகள 

டசகரிக்கப்�டுகின்்றன

4. வோனிநலத் தகவல்களின் 

ச்ரோசரிடய கோலநிநல ஆகும்.

தீவி்ர கோலநிநல

கோற்றுேன் 

கூடிய மநை

5. வோனிநலநயப் �ற்றிய �டிப்பு 

வோனிநலயியல் ஆகும்.

5. கோலநிநலநயப் �ற்றிய �டிப்பு 

கோலநிநலயியல் ஆகும்.

புயல்

ைக்ரம் அடசம் பவப்�நிநல அ்ளவு 

(ஆகஸ்ட மோதத்தில்)

கன்னியோகுமரி 

(தமிழைோடு)

புதுபேல்லி (இநதியோ)

மோஸ்டகோ (இ்ரஷயோ)

க்டல் மட்டததிலிருநது உய்ரம்
ஓர் இேத்தின் உய்ரத்நத ச்ரோசரி கேல் மடேத்நத 

அடிப்�நேயோகக் பகோண்டு கணக்கிடுகிட்றோம். 

ஒவபவோரு கிடலோ மீடேர் உய்ரத்திற்கும் 6.5ºC 
பவப்�நிநல குந்றயும். இதநன இயல்பு பவப்� 

குந்றவு விகிதம் (Normal Lapse Rate) என்று 

அநைக்கின்ட்றோம். இதனோல் உய்ரமோனப் �குதிகளில் 

பவப்�நிநல குந்றவோக உள்ளது.
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பகோடுக்கப்�டே இேஙகந்ள உய்ரம் மற்றும் 

பவப்�த்துேன் இநணக்கவும்

வ�யல்ேோடு

ைக்ரம் உய்ரம் 

(மீடேரில்)

பவப்�ம்  

(டம மோதம்)

மதுந்ர (தமிழைோடு)

உதகமண்ேலம்  

(தமிழைோடு)

சிம்லோ  

(ஹிமோசலபி்ரடதசம்)

க்டலிலிருநது தூ்ரம்

ஓர் இேத்தின் கோலநிநல, அவவிேம் 

கேலிலிருநது எவவ்ளது தூ்ரத்தில் உள்ளது என்�நத 

ப�ோறுத்து அநமகின்்றது. கேலிலிருநது வீசும் 

கோற்றின் தோக்கத்தினோல் கேடலோ்ரப் �குதிகளில் 

சமமோன கோலநிநல நிலவுகி்றது. மோ்றோக கேலிலிருநது 

பதோநலவில் அநமநதுள்ள  நிலப் �குதிகளில் 

கேற்கோற்றின்  தோக்கம் இல்லோத கோ்ரணத்தினோல் 

இஙகு கண்ேக்கோலநிநல நிலவுகி்றது.

�கல் டவந்ளகளில், கேநல விே நிலப்�குதி 

விந்ரவோக பவப்�மநேநது கோற்று டமல்டைோக்கிச் 

பசல்கி்றது. இதன் கோ்ரணமோக கேநல 

ஒடடியுள்ள �குதிகளில் குந்றநத கோற்்றழுத்தம் 

உருவோகி்றது. இதனோல் கேலிலிருநது கோற்று 

மதிய டவநலகளில் நிலத்நத டைோக்கி 

வீசுகின்்றது. இது ‘க்டறகோறறு’(Sea breeze) 

என்று அநைக்கப்�டுகி்றது. இக்கேற்கோற்றுகள 

டகோநேக் கோலஙகளில் நிலப்�குதிகளில் பவப்�ம் 

குந்றவதற்கு கோ்ரணமோக உள்ளது.

இ்ரவு டவந்ளகளில் கேநல விே நிலம் 

விந்ரவோக குளிர்நது விடுகி்றது. இக்குளிர்நத 

கோற்று கீழடைோக்கி இ்றஙகி அதிக அழுத்தத்நத 

உருவோக்குகி்றது. இதனோல் நிலத்திலிருநது 

கோற்று கேல் �குதிநய டைோக்கி வீசுகி்றது. 

இதுடவ ’நிலககோறறு’ (Land breeze) என 

அநைக்கப்�டுகி்றது.

தகவல் நேழை

வீசும் கோறறின் தன்ழம
ஓர் இேத்தின் கோலநிநல  கோற்று உருவோகி 

வீசும் இேத்திநன ப�ோறுத்டத தீர்மோனிக்கப்�டுகி்றது. 

பவப்�மோன இேத்திலிருநது வீசும் கோற்றுகள 

ஓர் இேத்நத பவப்�மோகவும், குளிர்ச்சியோன 

இேத்திலிருநது வீசும் கோற்றுகள ஓர் இேத்நதக் 

குளிர்ச்சியோகவும் நவக்கி்றது. கேலிலிருநது 

நிலத்நத டைோக்கி வீசும் கோற்றுகள மநைப் 

ப�ோழிநவத் தருகின்்றன. ஆனோல் நிலத்திலிருநது 

கேநல டைோக்கி வீசும் கோற்றுகள வ்றடசியோன 

வோனிநலநய உருவோக்குகி்றது.

மழலகளின் இழ்டயூறு (Mountain barriers)
ஒரு இேத்தின் கோலநிநல மநலகளின் 

அநமவிேத்நதப் ப�ோருத்தும் தீர்மோனிக்கப்�டுகின்்றது. 

மநலத்பதோேர்கள கோற்றிநனத் தடுக்கும் ஒர் 

இயற்நக கோ்ரணியோக உள்ளது. மநலகள மிகவும் 

குளிர்ச்சியோன கோற்ந்றத் தடுத்து குளிரிலிருநது 

�ோதுகோக்கின்்றது. டமலும் �ருவக்கோற்றிநனத் தடுத்து 

மநைப் ப�ோழிநவயும் அளிக்கி்றது.

kiyj; njhlu;

tPRk; fhw;W

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

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

 
kio 

kiwT gFjp
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வீசும் கோற்றின் எதிர் 

திநசயிலுள்ள மநலப் 

�குதிநய. "கோற்று டமோதும் 

�க்கம்” (Windward side) என்று 

அநைக்கின்ட்றோம். இஙகு அதிக மநைப்ப�ோழிவு 

கிநேக்கின்்றது.கோற்று வீசும் திநசக்கு மந்றவோக 

உள்ள �குதிநய "கோற்று டமோதோ�க்கம்”(Leeward 

side) என்று அநைக்கின்ட்றோம். இஙகு மிகவும் 

குந்றவோன மநை கிநேக்கி்றது.

நமகமூட்டம் (Cloud Cover)
டமகஙகள வளிமண்ேலத்தில் சூரியக்கதிர் 

வீச்சிநன அதிக அ்ளவு பி்ரதி�லிக்கி்றது. இது 

புவியின் மீது விழும் பவப்�த்திநனத் தடுக்கி்றது. 

எனடவ டமகம் இல்லோத �ோநலவனப் �குதிகளில் 

பவப்�த்தின் அ்ளவு அதிகமோகவும் டமகஙகள 

கோணப்�டும் இேஙகளில் பவப்�த்தின் அ்ளவு 

குந்றவோகவும் கோணப்�டும்.

க்டல் நீந்ரோட்டஙகள்  (Ocean Currents)
பவப்� நீட்ரோடேஙகள கேற்கந்றக்கு 

அருகோநமயில் அநமநதுள்ள நிலப் �குதிகந்ள 

பவப்�மோகவும், குளிர்நீட்ரோடேஙகள கேற்கந்ரக்கு 

அருகோநமயில் அநமநதுள்ள நிலப்�குதிகந்ள 

குளிர்ச்சியோவும் நவக்கின்்றது. 

இயறழகததோவ்ரஙகள் (Natural Vegetation)
தோவ்ரஙகளில் ைநேப�றும் நீ்ரோவிப் 

ட�ோக்கினோல் வளிமண்ேலக் கோற்று 

குளிர்விக்கப்�டுகி்றது. இதனோல்  அேர்நத கோடுகள 

நிந்றநத �குதிகள பவப்�நிநல குந்றவோகவும் 

கோடுக்ளற்்ற �குதிகள அதிக பவப்�நிநல 

பகோண்ேதோகவும் கோணப்�டுகின்்றன.

 3.4  கோறறு (Wind)
புவியின் டமற்�்ரப்பில் கிநேமடேமோக ைகரும் 

வோயுக்கட்ள  ‘கோறறு’ எனப்�டும். வளிமண்ேலத்தில் 

கோற்று பசஙகுத்தோக அநசயும் நிகழடவ கோறந்றோட்டம் 

(Air Current) என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.  கோற்று 

எப்ப�ோழுதும் உயர் அழுத்தப் �குதியிலிருநது 

தோழவழுத்தப் �குதிநய டைோக்கி வீசும்.  கோற்று வீசும் 

திநசநயப் ப�ோறுத்டத அதன் ப�யரும் அநமகி்றது.. 

உதோ்ரணமோக கிைக்கு திநசயிலிருநது வீசும் கோற்று  

‘கீநைக்கோற்று’ எனப்�டுகி்றது.

கோற்றின் டவகத்நத அ்ளக்க கோறறு 
நவகமோனியும் (Anemometer)  கோற்றின் திநசநய 

அறிய கோறறுதிழ�கோடடியும் (Wind Vane) 

கருவிக்ளோகப் �யன்�டுத்தப்�டுகின்்றன. கோற்றிநன 

அ்ளக்க �யன்�டுத்தும் அலகு கிநலோ மீட்டர/மணி 
அல்லது க்டல்ழமல் (Knots) ஆகும்.

கோற்றுத் திநசமோனிகோற்று டவகமோனி

கோறறின் வழககள்
கோற்று ைோன்கு ப�ரும் பிரிவுகோ்ளப் 

பிரிக்கப்�டடுள்ளது.

	 ●	 டகோள கோற்றுகள (Planetary Winds)

	 ●	 கோலமுந்றக் கோற்றுகள (Periodic Winds)

	 ●	 மோறுதலுக்குட�டே கோற்றுகள (Variable Winds)

	 ●	 தலக்கோற்றுகள (Local Winds)

நகோள்கோறறுகள் (Planetary Winds)
வருேம் முழுவதும் நிநலயோக ஒட்ர திநசநய  

டைோக்கி வீசும் கோற்றுகள டகோளகோற்று எனப்�டும்.  

இநவ  ‘நிலவும்கோற்று’ (Prevailing Winds) எனவும் 

அநைக்கப்�டுகி்றது.‘வியோ�ோ்ரக்கோற்றுகள’ (Trade 

Winds)  ‘டமநலக்கோற்றுகள’ (westerlies) மற்றும் 

‘துருவகீநைக்கோற்றுகள’ (Polar Easterlies) ‘டகோள 

கோற்றுகள’ ஆகும்.

வியோேோ்ரககோறறுகள் (Trade Winds)
வே மற்றும் பதன் அந்ரக்டகோ்ளஙகளின் 

துநண பவப்� மண்ேல உயர் அழுத்த 

மண்ேலஙகளிலிருநது நிலைடுக்டகோடடு 

தோழவழுத்த மண்ேலஙகந்ள டைோக்கி வீசும் கோற்று  

‘வியோ�ோ்ரக்கோற்று’ எனப்�டும்.  இக்கோற்றுகள 

பதோேர்ச்சியோகவும், அதிக வலிநமயுேனும் வருேம் 

முழுவதும் ஒட்ர திநசயில் நிநலயோக வீசுகின்்றன. 

வியோ�ோரிகளின் கேல்வழி �யணத்திற்கு 

இக்கோற்றுகள உதவியோக இருநததோல் இக்கோற்று 

‘வியோ�ோ்ரக்கோற்று’ என அநைக்கப்�டுகின்்றது.

வியோ�ோ்ரக் கோற்றுகளுக்கும் சகோ்ரோ, அேகோமோ 

ட�ோன்்ற �ோநலவனஙகளுக்கும் இநேடய 

உள்ள பதோேர்பிநனக் கண்ேறிக.

வ�யல்ேோடு

நமழலக கோறறுகள்  (Westerlies)
டமநலக் கோற்றுகள நிநலயோன கோற்றுகள 

ஆகும். இநவ வே, பதன் அந்ரக்டகோ்ளஙகளின் 

பவப்� மண்ேல உயர் அழுத்த மண்ேலஙகளிலிருநது 

துநண துருவ தோழவழுத்த மண்ேலத்நத டைோக்கி 

வீசுகின்்றன. இநவ வே அந்ரக்டகோ்ளத்தில் 
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குந்றநத அழுத்தமுள்ள �குதிக்கு சுைல் வடிவத்தில் 

குவியும் கோற்று சூ்றோவளி (Cyclone) என்று 

அநைக்கப்�டுகி்றது.  புவியின் சுைற்சியினோல் 

சூ்றோவளி வே அந்ரடகோ்ளத்தில் கடிகோ்ரச்சுற்றுக்கு 

எதிர்த்திநசயிலும், பதன் அந்ரடகோ்ளத்தில் 

கடிகோ்ரத்திநசயிலும் வீசுகி்றது.

சூ்றோவளிகளின் வநககள:

 ∙ பவப்�ச்சூ்றோவளிகள

 ∙ மிதபவப்�ச்சூ்றோவளிகள

 ∙ கூடுதல்பவப்�ச்சூ்றோவளிகள

வவப்ேச்சூ்றோவளிகள் (Tropical Cyclones)
பவப்�ச் சூ்றோவளிகள பவவடவறு ப�யர்களில் 

அநைக்கப்�டுகின்்றன.  இநவ இநதியப் ப�ருஙகேல் 

�குதியில் சூ்றோவளிகள் 
(Cyclone) என்றும், டமற்கு 

� சி பி க் ப � ரு ங க ே லி ல் 

ழ்டஃபூன்கள் (Typhoons) 

என்றும், கிைக்கு �சிபிக் 

ப�ருஙகேல் மற்றும் 

அடலோண்டிக் ப�ருஙகேல் 

�குதிகளில் ஹரிகநகன்கள் (Hurricanes)  

என்றும், பிலிப்ந�ன்ஸ் �குதிகளில் நேகயுஸ் 

(Baguios) என்றும், ஜப்�ோனில் ழ்டஃபூன் என்றும்,  

ஆஸ்திட்ரலியோவில் வில்லிவில்லி (Wily Wily)  என்றும் 

அநைக்கப்�டுகி்றது. பவப்�ச் சூ்றோவளிகள கேடலோ்ரப் 

�குதிகளில் அதிகமோன உயிர்ச்டசதஙகந்ளயும், 

ப�ோரு்ளோதோ்ரச் டசதஙகந்ளயும் ஏற்�டுத்திய பின்னர் 

நிலப்�குதிநயச் பசன்்றநேயும்.

சூப்ேர ழ�கநளோன் (Super Cyclone)
1999ம் வரு்டம் அகந்டோேர 29ம் ைோள 

பவளளிக்கிைநம அன்று இநதியோவின் 

ஒடிஷோ மோநிலத்தின் கேற்கந்ரடயோ்ர 

�குதிகந்ள ப�ரும் சூ்றோவளி தோக்கியது.   

இது இநதிய வ்ரலோற்றிடலடய அதிக 

வலுவுேன் வீசி மிகப் ப�ரியட�்ரழிநவ 

ஏற்�டுத்திய சூ்றோவளி ஆகும். கோற்று  

260 கி.மீ டவகத்தில் வீசியது.  கேலநல 7 மீடேர் 

உய்ரத்திற்கு எழும்பி கேற்கந்ரயிலிருநது  20 

கி.மீ தூ்ரம் வந்ர உள்ளப் �குதிகளில் டசதத்நத 

ஏற்�டுத்தியது. டமலும் இச்சூ்றோவளியோல் 

ஒடிஷோவின் 12 கேடலோ்ர மோவடேஙகளில் வோழநத 

10 மில்லியன் மக்கள �ோதிக்கப்�டேோர்கள. சுமோர் 

10,000 ட�ர் உயிரிைநதனர். 

தகவல் நேழை

பதன் டமற்கிலிருநது, வேகிைக்கோவும், பதன் 

அந்ரக்டகோ்ளத்தில் வேடமற்கிலிருநது,  பதன் 

கிைக்கோகவும்  வீசுகின்்றன. டமநலக் கோற்றுகள 

மிகவும் டவகமோக வீசக்கூடியநவ, எனடவ, பதன் 

டகோ்ளத்தில் இக்கோற்றுகள 40º அடசஙகளில் 

“கர்ஜிக்கும் ைோற்�துகள” எனவும் 50º அடசஙகளில்  

“சீறும் ஐம்�துகள எனவும் 60º அடசஙகளில் “கதறும் 

அறு�துகள’’ எனவும் அநைக்கப்�டுகி்றது.

துருவகீழைககோறறுகள் (Polar Esterlies)
துருவ உயர் அழுத்த மண்ேலத்திலிருநது 

துநண துருவ தோழவழுத்த மண்ேலத்நத 

டைோக்கி வீசும் குளிர்நத, வ்றண்ே கோற்றுகள 

துருவ கீநைக்கோற்றுகள எனப்�டுகின்்றன. இநவ 

வேஅந்ரக்டகோ்ளத்தில் வேகிைக்கிலிருநதும், 

பதன்அந்ரக்டகோ்ளத்தில் பதன் கிைக்கிலிருநதும் 

வீசுகின்்றன. இக்கோற்றுகள வலுவிைநதக் 

கோற்றுக்ளோகும்.

புவியின் சுைற்சி கோ்ரணமோக 

கோற்று தோன் வீசும்  

�ோநதயிலிருநது விலகி 

வீசும். இவவோறு கோற்று தன் 

�ோநதயிலிருநது விலகி 

வீசுவநத ‘பகோரியோலிஸ் 

விந்ளவு’ என்கிட்றோம். கோற்று 

வே அந்ரக்டகோ்ளத்தில் 

வலப்பு்றமோகவும் பதன் அந்ரக்டகோ்ளத்தில் 

இேப்பு்றமோகவும் விலகி வீசுகின்்றன. இதுடவ 

‘ஃப�்ரல்ஸ் விதி’ எனப்�டுகி்றது. ஃப�்ரல்ஸ் 

விதிநய முன்பமோழிநதவர் வில்லியம் ப�்ரல் 

ஆவோர். வில்லியம் ப�்ரல் G.G.பகோரியோலிசின், 

பகோரியோலிஸ் விநசநய �யன்�டுத்தி ப�்ரல்ஸ் 

விதிநய நிரூபித்தோர்.

தகவல் நேழை

G.G.பகோரியோலிஸ்

கோலமுழ்றககோறறுகள் (Periodic Winds)
இக்கோற்று �ருவத்திற்டகற்� தன் திநசநய 

மோற்றிக் பகோளகின்்ற தன்நமயுநேயது.

இவவோறு திநசநய மோற்றிக் பகோளவதற்கு 

நிலமும் கேலும் பவவடவறு விகிதஙகளில் 

பவப்�மநேவடத கோ்ரணமோகும். கோற்றுகள தன் 

திநசநயப் �ருவத்திற்டகற்� மோற்றிக் பகோளவதோல் 

இதற்கு �ருவக்கோற்று (மோன்சூன்) என்று ப�யர். 

இநதிய துநணக்கண்ேத்தில் வீசும் கோற்று.

மோறுதலுககுடேட்டக கோறறுகள் (Variable Winds)
சூ்றோவளிகள் (Cyclone)

நசக்ட்ளோன் எனும் பசோல் ஒரு கிட்ரக்கச் 

பசோல்லோகும். இதற்கு சுருண்ே �ோம்பு என்று 

ப�ோரு்ளோகும்.அதிக அழுத்தமுள்ள �குதிகளிலிருநது 
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இநதியப் ப�ருஙகேலில் 

உருவோகும் சூ்றோவளிகளுக்கு 

ப�யர் சூடடுவது பதோேர்�ோக 

வஙகடதசம், இநதியோ, 

மோலத்தீவுகள, மியோன்மர், 

ஓமன், �ோகிஸ்தோன், இலஙநக மற்றும் தோயலோநது 

ஆகிய ைோடுகள �ஙடகற்று  ப�ோ.ஆ. 2000 ஆண்டு 

ஆடலோசநன கூடேம் ைேத்தின.  பின்னர் 

2004ஆம் ஆண்டு ஒவபவோரு ைோடும் சூ்றோவளிக்கு 

ப�யர்ப்�டடியநல பகோடுத்தன. இதனடிப்�நேயில், 

ஒவபவோருமுந்ற சூ்றோவளி உருவோகும் 

ட�ோதும் இப்�டடியலில் உள்ள ப�யர்கந்ள 

வரிநசக்கி்ரமமோக �யன்�டுத்தி வருகிட்றோம்.

மிதவவப்ேச்சூ்றோவளிகள் (Temparate Cyclones)
35

0
 முதல் 65

0
 வேக்கு மற்றும் பதற்கு அடச 

�குதிகளில் பவப்�ம் மற்றும் குளிர்கோற்றுத் தி்ரளகள 

சநதிக்கும் �குதிகளில் மித பவப்�ச் சூ்றோவளிகள 

உருவோகின்்றன.  மித பவப்�ச் சூ்றோவளிகள பவப்�ச் 

சூ்றோவளிகள ட�ோல நிலத்நத அநேநதவுேன் 

வலுவிைக்கோது. இச்சூ்றோவளிகள ப�ோதுவோக 

வே அடலோண்டிக் ப�ருஙகேல் �குதி, வேடமற்கு 

ஐட்ரோப்�ோ மற்றும் மத்தியத் தந்ரக்கேல் �குதிகளில் 

உருவோகின்்றன. மத்திய தந்ரக்கேல் �குதியில் 

உருவோகும் இச்சூ்றோவளிகள ்ரஷயோ மற்றும் 

இநதியப்�குதி வந்ர �்ரவி வீசுகின்்றன. இநதியோநவ 

அநேயும்  இக்கோற்று ‘டமற்கத்திய இநேயூறு கோற்று’ 

(Western Disturbance) என்று அநைக்கப்�டுகி்றது. 

வளிமுகம் (Front) என்�து பவப்�க்கோற்றுத் 

தி்ரந்ளயும், குளிர்க்கோற்றுத் தி்ரந்ளயும் 

பிரிக்கும் எல்நலயோகும். இக்கோற்றுத் தி்ரளகள 

ஒன்றுக்கு ஒன்று  அேர்த்தியிலும், பவப்�த்திலும் 

ஈ்ரப்�தத்திலும் டவறு�டடுக் கோணப்�டும். இவவோறு 

கோற்று சநதிக்கும் �குதிகளில் அக்கோற்றின் 

தன்நமநயப் ப�ோறுத்து மழைப்வேோழிவு, 
ேனிப்வேோழிவு, ஆலஙகடடி மழை, இடி, மின்ைல் 
கூடிய மநை உருவோகும்.

கூடுதல் வவப்ேச்சூ்றோவளிகள் (Extra Tropical Cyclones)
கூடுதல் பவப்�ச் சூ்றோவளிகள என்�து 30

0
 

முதல் 60
0 

வந்ர உள்ள வேக்கு மற்றும் பதற்கு 

அடசப்�குதிகளில் வீசுகின்்றன. இது ‘ழமய 
அட� சூ்றோவளிகள்’ (Mid Latitudes Cyclones) 

என்றும் அநைக்கப்�டுகின்்றன.இச்சூ்றோவளிகள 

தன் ஆற்்றநல உயர் அடசஙகளின் பவப்� 

மோற்்றஙகளிலிருநது ப�றுகின்்றன. இது டலசோன 

சோ்ரல்மநை (Mildshowers) முதல் ப�ருஙகோற்றுேன் 

கூடிய ஆலஙகடடி மநைப்ப�ோழிநவயும்  

(Heavy hails), இடியுேன் கூடிய மநைப்ப�ோழிநவயும் 

(Thunder storms), �னிப்ப�ோழிநவயும் (Blizzards)  

மற்றும் சுைல் கோற்றுகந்ளயும் (Tornadoes) 

அளிக்கின்்றன.

கேலூர் மற்றும் ைோகப்�டடினம் எப்ப�ோழுதும் 

சூ்றோவளிக்ளோல் �ோதிக்கப்�டுகின்்றன. ஏன்?

சிநதழை விைோ

எதிர்ச் சூ்றோவளி மற்றும் சூ்றோவளி

எதிரச் சூ்றோவளிகள் (Anti-Cyclones)
தோழவழுத்த சூ்றோவளிகளின்  டைர் எதிர் 

மந்றயோன அநமப்பு பகோண்ேது எதிர்ச் சூ்றோவளி 

ஆகும். இஙகு உயர் அழுத்தப் மண்ேலம் 

நமயத்திலும், தோழவழுத்தஙகள அதநனச் 

சூழநதும் கோணப்�டுகி்றது. உயர் அழுத்தமுள்ள 

மண்ேலத்திலிருநது தோழவழுத்தப் �குதிக்கு 

சுைல் வடிவத்தில் கோற்று வநதநேகி்றது. எதிர்ச் 

சூ்றோவளிகள ப�ரும்�ோலும் பவப்�  அநலகளுேன், 

குளிர் அநலகளுேன் கோணப்�டுகின்்றன.

தலககோறறுகள் (Local Winds)
ஒரு குறிப்பிடே இேத்தில் குறுகிய கோலத்திற்கு 

மடடும் வீசும் கோற்று தலக்கோற்று எனப்�டும்.  

தலக்கோற்றின் தோக்கம் குறிப்பிடே �குதிகளில் 

மடடும் கோணப்�டும். இநவ குறிப்பிடே �ருவத்தில் 

மடடும் வீசுகின்்ற கோற்்றோகும். இது உலகில் 

ஒவபவோரு இேத்திலும் ஒவபவோரு ப�யர் பகோண்டு 

அநைக்கப்�டுகி்றது.

	 ●	 ஃ�ோன் கோற்று(Foehn) - (ஆல்ப்ஸ் – ஐட்ரோப்�ோ)

	 ●	 சி்ரோக்டகோ  (Sirocco) - (ஆப்பிரிக்கோவின்  

வே கேற்கந்ரப் �குதி)

	 ●	 சின்னூக்  (Chinnook) - (்ரோக்கி மநலத்பதோேர் – 

வே அபமரிக்கோ)

	 ●	 லூ  (Loo) - (தோர் �ோநலவனம் – இநதியோ)

	 ●	 மிஸ்ட்ரல் (Mistral) - (மத்தியத் தந்ரக்கேல் �குதி 

– பி்ரோன்ஸ்)

 ● ட�ோ்ரோ (Bora) - (மத்தியத் தந்ரக்கேல் �குதி – 

இத்தோலி)

 3.5  நமகஙகள் (Clouds)
ஒவபவோரு ைோளும் மிக அதிக அ்ளவில்  

கேல் நீர் நீ்ரோவியோக மோறுகி்றது. டமகஙகள 
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இழ்டமட்ட நமகஙகள் (Middle Clouds)
இழ்டப்ேட்ட ேழ்டநமகஙகள் (Alto Status): சோம்�ல் 

அல்லது நீல நி்றத்தில் சீ்ரோக பமல்லிய விரிப்பு 

ட�ோன்று கோணப்�டும் டமகஙகள இநேப்�டே 

�நே டமகஙக்ளோகும். இநவ உந்றநத 

நீர்த்திவநலகந்ளக் பகோண்டிருக்கும். 

இழ்டப்ேட்ட தி்ரள்நமகஙகள் (Alto Cumulus): 
தனித்தனியோக உள்ள டமகத்தி்ரளகள 

ஒன்றுேபனோன்று இநணநது �ல்டவறு 

வடிவஙகளில் கோணப்�டும்.  இநவ அநலத்தி்ரள 

அல்லது இநணக்கற்ந்றகள ட�ோன்்ற அநமப்புேன் 

கோடசியளிக்கும் ஆநகயினோல் இதநன 

’பசம்மறியோடடுடமகஙகள’ (Sheep Clouds), அல்லது 

‘கம்�ளிக்கற்ந்றடமகஙகள’ (Wool Pack Clouds) 

என்று அநைக்கப்�டுகி்றது

கோரேழ்டநமகஙகள் (Nimbo Stratus): புவியின் 

டமற்�்ரப்ந� ஒடடிய �குதிகளில் டதோன்றும் 

கருநமயோன டமகஙகள  கோர்�நே டமகஙகள 

ஆகும். இநவ மநை, �னி மற்றும் ஆலஙகடடி 

மநையுேன் பதோேர்புநேயது.

வளிமண்ேலக் கீழ அடுக்கில் 

(Troposphere) மடடும் தோன் 

அநனத்து வநகயோன 

டமகஙகளும் கோணப்�டும்.

கீழமட்டநமகஙகள் (Low Clouds)
ேழ்டததி்ரள் நமகஙகள் (Strato Cumulus): 
சோம்�ல்  மற்றும்  பவளந்ள நி்ற வடேத்திடடுக்கள 

2500மீடேர் முதல் 3000 மீடேர் உய்ரத்தில் 

சோம்�ல் மற்றும் பவண்நம நி்றத்தில் 

வடேத்திடடுக்ளோக கோணப்�டும். தோழடமகஙகள 

‘�நேத்தி்ரளடமகஙகள’ எனப்�டுகின்்றன. 

ப�ோதுவோக இம்டமகஙகள டதோன்றும்ட�ோது 

அப்�குதியில் பதளிவோன வோனிநல கோணப்�டும்.

ேழ்டநமகஙகள் (Stratus): மிகவும் அேர்த்தியோக 

கீழமடேத்தில் �னிமூடேம் ட�ோன்று கோணப்�டும் 

டமகஙகள �நேடமகஙகள எனப்�டும்.இநவ 

மநை அல்லது �னிப்ப�ோழிநவத் தரும். 

தி்ரள் நமகஙகள் (Cumulus): தடநேயோன 

அடி�ோகமும், குவிமோேம் ட�ோன்்ற டமல் டதோற்்றமும் 

பகோண்டு “கோலிபி்ளவர்” ட�ோன்்ற வடிவத்துேனும் 

கோணப்�டும். இது பதளிவோன வோனிநலயுேன் 

பதோேர்புநேய டமகமோகும். 

கோரதி்ரள் நமகஙகள் (Cumulo - Nimbus): மிகவும் 

அேர்த்தியோன கனத்த டதோற்்றத்துேன், இடியுேன் 

கூடிய மநைதரும் டமகஙகள கோர்தி்ரள டமகஙகள 

எனப்�டும்.  இநவ ப�ோதுவோக கனமநைநயயும் 

அதிக �னிப்ப�ோழிநவயும் சில டை்ரஙகளில் கல்மோரி 

வளிமண்ேலத்தில் கோணப்�டும் ஈ்ரப்�தத்திற்கு 

முக்கிய ஆதோ்ரமோக வி்ளஙகுகின்்றது.

உய்ரத்தின் அடிப்�நேயில் டமகஙகந்ள 

மூன்்றோகப் பிரிக்கலோம்.

	 ●	 டமல்மடேடமகஙகள  (High clouds)  

(6-20 கி.மீஉய்ரம் வந்ர)

	 ●	 இநேமடேடமகஙகள (Middle clouds)  

(2.5- 6 கிமீ உய்ரம் வந்ர)

	 ●	 கீழமடேடமகஙகள (Low clouds) (புவியின் 

டமற்�்ரப்பிலிருநது 25 கி.மீ. உய்ரம் வந்ர) 

டமகஙகள அதன் வடிவம் மற்றும் அநமப்பின் 

அடிப்�நேயில் டமலும் பிரிக்கப்�டுகின்்றன. 

நமல்மட்ட நமகஙகள் (High Clouds)
கீறறு நமகஙகள்(Cirrus): வளிமண்ேலத்தில் 

8000 முதல் 12000 மீடேர்உய்ரத்தில் பமல்லிய, 

பவண்ணி்ற இநை ட�ோன்்ற டதோற்்றத்தில்  

கோணப்�டும் டமகஙகள கீற்று டமகஙகள 

எனப்�டுகின்்றன. இது முற்றிலும் ஈ்ரப்�தம் இல்லோத 

டமகஙக்ளோகும். �னித்துகளகந்ள பகோண்ே 

இம்டமகஙகள மநைப்ப�ோழிநவ தருவதில்நல. 

கீறறுத தி்ரள் நமகஙகள் (Cirro Cumulus): 
கீற்றுத் தி்ரள டமகஙகள பவண்நமயோன 

திடடுக்க்ளோகடவோ, விரிப்பு ட�ோன்ட்றோ, 

அடுக்கடுக்கோகடவோ அநமநதிருக்கும். இநவ 

�னிப்�டிகஙக்ளோல் உண்ேோனநவ ஆகும்.

கீறறுப்ேழ்ட நமகஙகள் (Cirro Stratus): 
கீற்றுப்�நே டமகஙகள பமன்நமயோக �ோல் 

ட�ோன்்ற பவளந்ள நி்றத்தில் கண்ணோடி ட�ோன்று 

கோணப்�டும்.  இது மிகச்சிறிய �னித்துகளகந்ள 

பகோண்ே டமகமோகும்.

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 மந்றவின் ப�ோழுது கீற்று 

டமகஙகள �ல வண்ணத்தில் 

கோடசியளிப்�தோல் “ப�ண்குதிந்ர 

வோல்கள” (Mare’s Tails)  என்றும் 

அநைக்கப்�டுகி்றது.
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மநை மற்றும் சுைற்கோற்றுேன் கூடிய மநைநயயும் 

தருகின்்றன. 

வேோழிவு (Precipitation)
சுருஙகிய நீ்ரோவி நீரின் �ல்டவறு வடிவஙகளில் 

புவிநய வநதநேகின்்ற நிகழடவ  ப�ோழிவு 

எனப்�டுகி்றது. டமகத்தில் உள்ள நீர்த்துளிகள 

�னிவிழு நிநலநய அநேயும் ப�ோழுது பூரித 

நிநலக்கு வநதுவிடுகி்றது. பின்பு புவியின் மீது 

மநையோகப் ப�ோழிகி்றது.

ப�ோழிவிநன நிர்ணயிக்கும் கோ்ரணிகள 

(Factors of Precipitation)

	 ●	 பவப்�நிநல (Temparature)

	 ●	 உய்ரம் (Altitude)

	 ●	 டமகத்தின் வநக (Clouds Type)

	 ●	 வளிமண்ேல நிநல�ோடுகள (Atmospheric 

Conditions)

	 ●	 ப�ோழிவு பசயல்முந்ற (Precipitation Process)

�ோ்ரல், மழை, ேனிப்வேோழிவு, ேனிப்ேடிவு, 
ஆலஙகடடி மழை ட�ோன்்றநவ ப�ோழிவின் 

�ல்டவறு விதஙகள ஆகும்.

�ோ்ரல் (Drizzle)
0.5  மில்லி மீடேருக்கும் குந்றவோன விடேமுள்ள 

நீர்த்துளிகள சீ்ரோக புவிநய வநதநேயும்ப�ோழுது 

அதநன சோ்ரல் என்்றநைக்கிட்றோம்.  சில டை்ரஙகளில் 

சோ்ரல்கள �னி மூடேத்துேன் இநணநது எதிரில் 

உள்ள ப�ோருடகந்ள கோணமுடியோத நிநலநய 

உண்ேோக்குகி்றது.

மழை (Rain)
உந்றநிநலக்கும் அதிகமோன பவப்�நிநல 

கோணப்�டும் ட�ோது மநைப் ப�ோழிகி்றது. புவியின் மிக 

அதிகமோன இேஙகளில் மநைப்ப�ோழிவு கிநேக்கி்றது.  

கோற்றில் மிக அதிகமோன ஈ்ரப்�தம் இருநதோல் மடடுடம 

மநைப்ப�ோழிவு ஏற்�டும்.  மநைத்துளியின் விடேம் 

5 மில்லி மீடேருக்கு டமல் கோணப்�டும்.

ஆலஙகடடி மழை (Sleet)
முழுநமயோகடவோ அல்லது �குதியோகடவோ 

ஒளிபுகும் தன்நமயுேன் கூடிய மிகச்சிறிய �னி 

உருண்நேயுேன் (Pellets) கூடிய மநைப்ப�ோழிடவ 

ஆலஙகடடி மநை என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.

ேனி (Snow)
உந்றயும் நிநலக்கு கீைோக நீர் சுருஙகுதல் 

ஏற்�டும்ட�ோது �னிப்ப�ோழிவு ஏற்�டுகி்றது.  

�குதியோகடவோ, முழுநமயோகடவோ ஒளி 

புகோ தன்நமயுேன் கோணப்�டும் �னித்துகள 

�டிகஙகந்ள �னி என்று அநைக்கின்ட்றோம்.  

இநத �னிப்�டிகஙகள ஒன்ட்றோபேோன்று டமோதிப் 

�னிச்சீவல்க்ளோக (Snowflakes) உருப்ப�ருகின்்றன.

கல்மோரி மழை (Hail)
இடியுேன் கூடிய புயல் மற்றும் மநையுேன் 

கூடிய புயலின்ட�ோது  2 பச மீடேருக்கு டமல் விடேம் 

உள்ள �னிக்கடடிகட்ள கல்மோரி மழை (Hail) என்று 

அநைக்கப்�டுகி்றது.  இது திேநிநலயில் கோணப்�டும் 

மநைப்ப�ோழிவோகும் இப்ப�ோழிவின் ட�ோது சிறிய 

கடடிகள ட�ோன்்ற �னித்துண்டுகள விழுகின்்றன.

இது கல்மோரிக்கடடிகள (hailstones) என்றும் 

அநைக்கப்�டுகி்றது. இது டவ்ளோண் �யிர்கந்ளயும் 

மனித உயிர்கந்ளயும் �ோதிக்கும் தன்நம பகோண்ேது.

தகவல் ட�நை

இடியுேன் கூடிய கல்மோரி மநை கல்மோரி 

புயல் என அநைக்கப்�டுகி்றது. இது வோனிநல 

நிகழவுகளில் மிகவும் அஞசத்ததக்கதோகும். 

கல்மோரி மநை  தோவ்ரஙகள, ம்ரஙகள டவ்ளோண் 

�யிர்கள, விலஙகுகள மற்றும் மனித உயிர்கந்ள 

�றிக்கும் ஒரு �லத்த இயற்நக சீற்்றமோகும்.  

 3.6  மழைப்வேோழிவு (Rainfall)
ப�ோழிவின் மிக முக்கிய வநக மநைப் 

ப�ோழிவோகும். ஈ்ரப்�தம் பகோண்ே கோற்றுத் தி்ரளகள 

டமடல உயர்த்தப்�டடு டமகஙக்ளோக உருவோகி 

பின்பு நீர்த்துளிக்ளோக புவிநய வநதநேகின்்றன.

 1	  பவப்�ச் சலன மநைப்ப�ோழிவு (Conventional 

Rainfall)

 2	  புயல்/சூ்றோவளி மநைப்ப�ோழிவு (or) வளிமுக 

மநைப்ப�ோழிவு (Cyclonic Rainfall (or) Frontal 

Rain fall)

 3	  மநலத்தடுப்பு மநைப் ப�ோழிவு (Orographic 

Rainfall) 

ஆகியன மநைப்ப�ோழிவின் �ல்டவறு வநககள ஆகும்.

1.  வவப்ேச்�லை மழைப்வேோழிவு (Convectional 
Rainfall)(அ) 4 'மணி' மழைப்வேோழிவு

�கல் ப�ோழுதின் ட�ோது சூரியக் 

கதிர்வீச்சினோல் புவியின் டமற்�குதி அதிகமோக 

பவப்�ப்�டுத்தப்�டுகி்றது. புவி டமற்�்ரப்பில் 

உள்ள கோற்று பவப்�மநேவதோல் விரிவநேநது 

டமபலழும்புகி்றது.
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குளிர்விக்கப்�டடு சுருஙகி மநைப்ப�ோழிநவத் 

தருகின்்றது.  இவவோறு ப�்றப்�டுகின்்ற 

மநைப்ப�ோழிவு மநலத்தடுப்பு மநைப் ப�ோழிவு 

(Orographic Rainfall) என்று அநைக்கப்�டுகின்்றது.

கோற்று வீசும் திநசநய டைோக்கி உள்ள 

மநலச்சரிவு ‘கோறறு நமோதும் ேககம்’ (Windward’ side) 

எனப்�டுகி்றது. இப்�குதி அதிக மநைப்ப�ோழிநவ 

ப�றுகி்றது. கோற்று வீசும் திநசக்கு மறு�க்கம் உள்ள 

மநலச்சரிவு ‘கோறறு நமோதோப் ேககம்’ (Leeward side) 

எனப்�டுகி்றது.  இப்�குதி மிகக் குந்றநத அ்ளடவ 

மநைநயப் ப�றுகி்றது. இது ‘மநை மந்றவு’ 

பி்ரடதசம் எனவும் அநைக்கப்�டுகி்றது.

இநதியோவில் அதிக மநைநயப் 

ப�றும் இேம் பமௌசின்்ரோம். இது 

பூர்வோச்சல் மநலயின் கோற்று 

டமோதும் �க்கம் அநமநதுள்ளது. 

ஆனோல் இம்மநலயின் கோற்று டமோதோ �க்கம் 

அநமநதுள்ள ‘ஷில்லோங’ மிக குந்றநத அ்ளடவ 

மநைநயப் ப�றுகி்றது.  இநதப் ட�ோன்ட்ற 

மும்ந�யும், பூனோவும் அநமநதுள்ளன.

 3.7  ஈ்ரப்ேதம் (Humidity)

வளிமண்ேலத்தில் வோனிநலநயயும் 

கோலநிநலநயயும் �ோதிக்கும் ஒரு முக்கியமோன 

கோ்ரணியோக ஈ்ரப்�தம் உள்ளது. வளிமண்ேலத்தில் 

உள்ள நீ்ரோவியின் அ்ளடவ “ஈ்ரப்�தம்” 

ஆகும். வளிமண்ேலத்தில் நீ்ரோவியின் அ்ளவு 

அதிகரித்தோல் ஈ்ரப்�தத்தின் அ்ளவும்  அதிகரிக்கும். 

வளிமண்ேலத்தில் உள்ள பமோத்த நீ்ரோவியின் 

அ்ளவு‘முழுநமயோன ஈ்ரப்�தம்’ (absolute humidity) 

எனப்�டும். வளிமண்ேலத்தில் உள்ள ஈ்ரப்�தம் 

அ்ளவிற்கும் அதன் பமோத்தக் பகோள்ள்ளவிற்கும் 

உள்ள விகிதோச்சோ்ரடம ‘ஒப்பு ஈ்ரப்�தம்’ (Relative 

humidity) எனப்�டும்.

அஙகு வவப்ே�லைக கோறந்றோட்டம் உருவோகி்றது 

டமடல பசன்்ற கோற்று குளிர்ச்சியநேநது, சுருஙகி, 

டமகஙக்ளோக உருபவடுத்து மநையோக ப�ோழிகி்றது. 

இது வவப்ேச்�லை மழை எனப்�டுகி்றது. 

பவப்�ச்சலனமநை புவியில் நிலைடுக்டகோடடுப் 

�குதிகளில் மோநல டவந்ளகளில் அடிக்கடி 

நிகழகி்றது. டமலும் பவப்� மண்ேலம், துநண பவப்� 

மண்ேலம் மற்றும் மித பவப்� மண்ேலஙகளில் 

டகோநே கோலஙகளில்  இவவநகயோன மநை 

ப�ோழிகின்்றது.

ntg;gr;ryd kiog;nghopT

kiog;nghopT

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

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

2.  சூ்றோவளி மழைப்வேோழிவு (அ) வளிமுக மழை 
(Cyclonic Rain fall or Frontal Rain fall)

#whtsp  / tspKf kiog;nghopT

அேர்த்தியோன கோற்றுத்தி்ரளகள 

ஒருமுகப்�டுத்தப்�டடு பின்பு டமல்டைோக்கி பசன்று 

பவப்�ம் மோ்றோ நிநலயினோல் குளிர்ச்சியநேநது 

ப�ோழியும் மநை சூ்றோவளி மநைப்ப�ோழிவு 

எனப்�டுகி்றது.

பவப்� மற்றும் மிதபவப்� மண்ேலஙகளில் 

சூ்றோவளி மநைப்ப�ோழிவு கிநேக்கின்்றது. 

பவப்�க்கோற்றும், குளிர்க்கோற்றும் சநதிக்கும் 

எல்நலயில் நீ்ரோவி சுருஙகி மநைப்ப�ோழிநவத் 

தருகின்்றது இது மிதபவப்� �குதிகளில் வளிமுக 

மநை எனப்�டுகி்றது.

3. மழலததடுப்பு மழைப்வேோழிவு (Orographic Rainfall)
மநலத் தடுப்பு மநை நிலத்டதோற்்ற மநை 

எனவும் அநைக்கப்�டுகி்றது. ஈ்ரப்�தம் மிகுநது வீசும் 

கோற்று மநலச்சரிவோல் தடுக்கப்�டடு டமல்டைோக்கி 

எழுகி்றது. இவவோறு எழுநத கோற்று பின்னர் 

IX_Std_Geography_TM_Unit _3.indd   202 2/10/2020   10:15:00 AM



202 2033. வளிமண்ேலம் 3. வளிமண்ேலம்

கோற்றின் ஒப்பு ஈ்ரப்�தம் நூறு 

சதவிகிதமோக இருக்கும்ட�ோது 

கோற்று பூரித நிநலநய 

அநேகி்றது. இநநிநலயில் 

கோற்று நீ்ரோவிநய உறிஞசோது. 

இநதப் பூரிதநிநலநய “ேனிவிழுநிழல”  

(Dew point) எனப்�டுகி்றது. ஈ்ரப்�தத்நத 

அ்ளப்�தற்கு ஈ்ரப்ேதமோனி (Hygrometer) அல்லது 

ஈ்ர உலரககுமிழ வவப்ேமோனி (Wet and dry bulb) 

�யன்�டுத்தப்�டுகி்றது.

மீள்ேோரழவ
�  பூமிநயச்சுற்றி  வோயுக்க்ளோல் ஆன பமல்லிய 

அடுக்நகடய வளிமண்ேலம் என்கிட்றோம்.

� நைட்ரஜன் (78%) மற்றும் ஆக்சிஜன் (21%) 

ஆகியநவ வளிமண்ேலத்தில் கோணப்�டும் 

முக்கியமோன வோயுக்கள ஆகும்.

� வளிமண்ேலம், கீைடுக்கு, மீள அடுக்கு, 

இநேயடுக்கு, பவப்� அடுக்கு மற்றும் 

பவளியடுக்கு எனும் ஐநது அடுக்குக்ளோகக் 

கோணப்�டுகின்்றன.

� பவப்�க் கேத்துதலோல் வளிமண்ேலம் 

பவப்�மநேகி்றது.

� வோயுவின் கிநேமடே ைகர்டவ கோற்று  என 

அநைக்கிட்றோம்.

� கோற்று ப�ோதுவோக உய்ரழுத்த 

மண்ேலஙகளிலிருநது குந்றவழுத்த 

மண்ேலஙகந்ள டைோக்கி  வீசும்.

� கோற்றுகள ைோன்கு வநகப்�டும். அநவ, 

டகோளகோற்றுகள, கோலமுந்றக்கோற்றுகள, 

மோறுதலுக்குட�டே கோற்றுகள மற்றும் 

தலக்கோற்றுகள.

� தோழவழுத்தப்�குதிநய உய்ரழுத்தப்�குதி 

சுற்றி இருப்�டத சூ்றோவளி (Cyclone) என்று 

அநைக்கப்�டுகி்றது.

� உயர் அழுத்தப் �குதிநயச் சுற்றி 

தோழவழுத்தப்�குதி இருப்�து எதிர்ச்சூ்றோவளி 

(Anti Cyclone) என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.

� கண்ணுக்குத் பதரியும் சுருஙகிய நீ்ரோவி 

கோற்றில் மிதப்�நதடய டமகஙகள என்கிட்றோம்.

� அநனத்து ப�ோழிவுகளும் டமகஙகளிலிருநது 

உருவோகின்்றன.

� உய்ரத்திநன அடிப்�நேயோகக் பகோண்டு 

டமகஙகள டமல்மடே டமகஙகள, இநேமடே 

 �யிற்சி 

I.  �ரியோை விழ்டழயத 
நதரவு வ�யக

1. _______________உயிர்வோை 

இன்றியநமயோத வோயுவோகும்.

அ) ஹீலியம்  

ஆ)  கோர்�ன்-நே ஆக்நசடு

இ) ஆக்சிஜன் 

ஈ) மீத்டதன்

2.  வளிமண்ேலத்தில் கீைோக உள்ள அடுக்கு  

_______________ ஆகும்.

அ) கீைடுக்கு ஆ) மீள அடுக்கு

இ) பவளியடுக்கு ஈ) இநேயடுக்கு

3.  _______________ வோபனோலி அநலகந்ள 

பி்ரதி�லிக்கி்றது.

அ) பவளியடுக்கு ஆ) அயன அடுக்கு

இ) இநேயடுக்கு ஈ) மீள அடுக்கு

4. வோயு நிநலயிலிருநது தி்ரவ நிநலக்கு 

நீ்ரோனது மோறுகின்்ற பசயல்�ோடடிநன 

_______________ என்று அநைக்கிட்றோம்.

அ) ப�ோழிவு 

ஆ) ஆவியோதல்

இ) நீ்ரோவிப்ட�ோக்கு 

ஈ) சுருஙகுதல் 

5. _________ புவியின் முக்கிய ஆற்்றல் 

மூலமோகும்.

அ) சூரியன் 

ஆ) சநதி்ரன்

இ) ைடசத்தி்ரஙகள 

ஈ) டமகஙகள

6.  அநனத்து வநக டமகஙகளும் 

_______________ ல் கோணப்�டுகி்றது.

அ) கீைடுக்கு

ஆ) அயன அடுக்கு

இ) இநேயடுக்கு

ஈ) டமலடுக்கு

முழுநமயோன ஈ்ரப்�தம் (Absolute humidity) என்�து 

ஒவபவோரு கனமீடேர் கோற்றிலும் எத்தநன 

கி்ரோம் நீ்ரோவி உள்ளது என்�தோகும். ஒப்பு ஈ்ரப்�தம் 

என்�து சதவிகிதத்தில் கணக்கிேப்�டுகி்றது.

டமகஙகள, கீழமடே டமகஙகள என்று மூன்று 

வநகக்ளோக பிரிக்கப்�டடுள்ளது.

� சோ்ரல், மநைப்ப�ோழிவு, �னி, ஆலஙகோடடி 

மநை, கல்மோரி மநை ஆகியநவ ப�ோழிவின் 

வநகக்ளோகும். 
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7.  _______________ பசம்மறி ஆடடு டமகஙகள 

என்று அநைக்கப்�டுகி்றது.

அ) இநேப்�டே தி்ரள டமகஙகள

ஆ) இநேப்�டே �நே டமகஙகள

இ) கோர்�நே டமகஙகள

ஈ) கீற்றுப்�நே டமகஙகள

8.  �ருவக்கோற்று என்�து _______________.

அ) நிலவும் கோற்று

ஆ) கோலமுந்றக் கோற்றுகள

இ) தலக்கோற்று

ஈ) டமற்கண்ே எதுவுமில்நல

9. �னித்துளி �னிப்�டிகமோக இருநதோல் 

_______________ என்று அநைக்கின்ட்றோம்.

அ) உந்ற�னி  ஆ) மூடு�னி

இ) �னி   ஈ) ஆலஙகடடி

10.   _______________ புயலின் கண் என்று 

அநைக்கப்�டுகி்றது.

அ) அழுத்தம்  ஆ) கோற்று

இ) சூ்றோவளி  ஈ) �னி

11. கோற்றின் பசஙகுத்து அநசவிநன 

_______________ என்று அநைக்கின்ட்றோம்.

அ) கோற்று   ஆ) புயல்

இ) கோற்ட்றோடேம்  ஈ) ைகர்வு

II. வேோருததுக

1. வோனிநலயியல் - கோற்றின் டவகம்

2. கோலநிநலயியல் - கோற்றின் திநச

3. கோற்று டவகமோனி - கீற்று டமகம்

4. கோற்று திநசமோனி - கோலநிநல �ற்றிய �டிப்பு

5. ப�ண் குதிந்ர வோல் - வோனிநல �ற்றிய �டிப்பு

6.
கோற்று 

டமோதோப்�க்கம்
- ஆஸ்திட்ரலியோ

7. வில்லி வில்லி - மநை மந்றவுப் �குதி

III.  சுருககமோை விழ்டயளி
1.  வளிமண்ேலம் - வந்ரயறு?

2.   கோலநிநலநயப் �ோதிக்கும் கோ்ரணிகள 

யோநவ?

3.  பவப்�த் தநலகீழ மோற்்றம் - சிறுகுறிப்பு வந்ரக.

4.  வளிமண்ேலத்நத பவப்�மோக்குகின்்ற 

பசயல்முந்றகந்ள – வி்ளக்குக.

5. டகோள கோற்றுகளின் அநமப்ந� வி்ளக்குக?

6. சிறு குறிப்பு வந்ரக. 

  அ) வியோ�ோ்ரக்கோற்றுகள 

  ஆ) கர்ஜிக்கும் ைோற்�துகள

7. டமகஙகள எவவோறு உருவோகின்்றன?

8. மநைப்ப�ோழிவின் வநககள யோநவ?

9.  சிறு குறிப்பு வந்ரக- 

அ) சோ்ரல் ஆ) மநை

இ) �னி ஈ) ஆலஙகடடி உ) பவப்�மோதல்

IV. கோ்ர்ணம் கூறுக
1. நிலைடுக்டகோடடு தோழவழுத்த மண்ேலம் ஒரு 

அநமதிப் �குதி.

2. டமகமூடேத்துேன் இருக்கும் ைோளகந்ள 

விே டமகமில்லோத ைோளகள பவப்�மோக 

இருக்கி்றது.

3.  மூடு �னி ட�ோக்குவ்ரத்துக்கு ஆ�த்தோக 

உள்ளது.

4.  பவப்�ச்சலன மநை 4 மணி மநை என்று 

அநைக்கப்�டுகி்றது. 

5.  துருவக் கீநைக்கோற்றுகள மிகக் 

குளிர்ச்சியோகவும், வ்றண்டும் 

கோணப்�டுகின்்றன.

V. நவறுேடுததுக
1. வோனிநல மற்றும் கோலநிநல

2. நிலக்கோற்று மற்றும் கேற்கோற்று

3.  கோற்று டமோதும் �க்கம் மற்றும் கோற்று டமோதோப் 

�க்கம்

4.  பவப்�ச்சூ்றோவளி மற்றும் மித பவப்�ச் 

சூ்றோவளி

VI. விரிவோை விழ்டயளி
1. வளிமண்ேலத்தின் அநமப்ந�ப் �ற்றி ஒரு 

�த்தியில் எழுதுக?

2. நிநலயோன கோற்றுகளின் வநககந்ள 

வி்ளக்குக.

3. டமகஙகளின் வநககந்ள விவரி.

4. சூ்றோவளிகள எவவோறு உருவோகின்்றன? 

அதன் வநககந்ள விவரி.

5. ப�ோழிவின் வநககந்ள விவரி.

VII. வ�யல்ேோடு
1. வளிமண்ேல அடுக்குகளில் கோணப்�டும் 

டமகஙகந்ளப் �ேம் வந்ரக.

2. டமகஙகள மற்றும் மநைக்குத் பதோேர்புநேய 

�ைபமோழிகந்ளச் டசகரிக்கவும்.

3. “டமகஙகள” மற்றும் “மநை” �ற்றி கவிநத 

எழுதுக.

4. தஙகள �குதியில் ஒருவோ்ர கோலத்திற்கு 

வோனத்தில் உள்ள டமகஙகளின் வடிவம் 

மற்றும் வண்ணஙகந்ள உற்று டைோக்கி 

அறிக்நக தயோர் பசயக.
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5. மநை மோனி, கோற்று திநச மோனி இயஙகும் 

மோதிரிகந்ள உருவோக்குக.

6. �டநே வி்ளக்கப்�ேம் வந்ரக

அ)  கன்னியோகுமரி, புதுபேல்லி, அலகோ�ோத் 

மற்றும் இடேோைகர்  இேஙகளின் ஒரு ைோள 

பவப்� அ்ளநவ டசகரிக்கவும்.

ஆ)  பஜயசல்மர் (இ்ரோஜஸ்தோன்), பமௌசின்்ரோம் 

(டமகோலயோ), ைோகப்�டடினம், டகோயம்புத்தூர் 

ஆகியவற்றின் ஒரு ைோள மநை அ்ளவின் 

த்ரவுகந்ளச் டசகரிக்கவும்.

7. அரும்பும் வோனவியலோ்ள்ரோக ஆகுக.

தஙகள �குதியின் ஒருவோ்ர கோலத்தில் நிகழும் 

வோனிநல நிகழவுகந்ள �திவு பசயக.

 நமறநகோள் 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.

 இநணயத் பதோேர்புகள

1. www.imd.gov.in
2. www.imdpune.gov.in
3. https://www.isro.gov.in
4. https://www.india.gov.in

உ்ரலி :

https://ees.as.uky.edu/sites/default/files/elearning/module13swf.swf

�னிப்�ோந்ற வீழச்சியோல் ஏற்�டும் 

நிலத்டதோற்்றத்நத அறிடவோமோ!

இநணயச் பசயல்�ோடு

�னிப்�ோந்ற அநமவுகள - உருகு நிநல 

�டிகள:
�டி 1: பகோடுக்கப்�டடிருக்கும் உ்ரலி / விந்ரவுக்குறியீடநேப் �யன்�டுத்தி ‘Glaciers flash  

file’ ஐ த்ரவி்றக்கம் பசயயவும்.

�டி 2: ‘Glacier type’ பதரிவு பசயது அம்பு குறியீடடின் மூலம் மோற்றி �னிப்�ோந்ற ஏற்�டுத்தும் 

நில டதோற்்றஙகந்ள அறியவும்.

�டி 3: ‘Anatomy of Glaciers’ ஐ பதரிவு பசயது �னிப்�ோந்றயின் இயஙகுரு �ேத்நத இயக்கவும்.

�டி 4: ‘Glacier Erosion’ மற்றும் ‘Move Glacier’ ப�ோத்தோநனப் �யன்�டுத்தி �னிப்�ோந்ற 

வீழச்சியோல் ஏற்�டும் நில அரிப்ந� அறியவும்.
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         அறிமுகம்
ப ா ற ை க ் க ா ள ம் ,   வ ா யு க ் க ா ள ம் , 

நீரக்காளம்  மற்றும் உயிரக்காளம்  ஆகிய 
நானறகயும்  உளளடககிய்ே  நம்  புவிக்காளம் 
எனபறே  நாம்  அறி்�ாம்.    பாறைக்காளம் 
மற்றும்  �ாயுக்காளதறேப்  பற்றி  நாம்  முநறேய 
பாடஙகளில்  படிததுள்ளாம்.    இப்பாடததில் 
நீரக்காளம்  மற்றும்  உயிரக்காளம்  குறிதது 
அறிநது ககாள்�ாம்.

 4.1  நீரக்காளம்
இயற்றக �ளஙகளில் மிகவும் முககியதது�ம் 

�ாயநேோகவும்  ேவிரகக  இயலாே  ஒனைாகவும் 
நீர  விளஙகுகிைது.    புவிக்காளததில்  நீர�ளம் 
மிகுநது  காணப்படு�ோல்  இது  “நீலக்காளம்” 
எனறு அறைககப்படு�துடன ேனிதது�ம் �ாயநே 
்காளாகவும் திகழ்கினைது. நீரக்காளம் புவியில் 
காணப்படும்  நீரின  பல்்�று  நிறலகறள 
உளளடககியது.  புவியின  அறைதது  நீர 
நிறலகறளயும் ேனனுள ககாணடது நீரக்காளம் 
ஆகும்.    புவியின  ்மற்பரப்பில்  97  சேவிகிே 
நீராைது  கடல்  நீராகவும்  3  சேவிகிே  நீராைது 
பனிப்பாறைகளாகவும்,  பனி  முகடுகளாகவும் 
ஆறுகள, ஏரிகள மற்றும் குளஙகளாகவும், நிலதேடி 
நீராகவும், ஒரு சிறு பகுதி காற்றில் நீராவியாகவும் 
காணப்படுகிைது.

 4.2  நீரச் சுழற்சி

�� ����த�

ஆ�யாத�

��� �ழ��

ெபா�த�

புவியின  நீராைது,  நிறலதே  ேனறமயற்ை, 
நகரும்  ேனறமயுறடயோகும்.  
புவியின  மீது  ்மலும்,  கீழும் 
நீரின  இயககம்  கோடரச்சியாக 
நறடகபறு�்ே  நீரியல்  சுைற்சி 
எைப்படும்.    ஆவியாதல், 
நீரசுருங்குதல்  மற்றும் 
மழழப்பாழிவு  ஆகிய  இம் 
மூனறும் இச்சுைற்சியின முககிய கசயல்பாடுகளாகும்.  
நீராைது  ேன  நிறலறயத  கோடரநது  மாற்றிக 
ககாண்ட இருககும்.  (எ.கா. பனிககட்டி, நீர, நீராவி).  
இநநிகழ்�ாைது  கணணிறமககும்  ்நரததில் 
நறடகபைலாம்  அல்லது  மில்லியன  ஆணடுகள 
நறடகபைலாம் .

புவியில்  காணப்படும்  நீர�ளததிறை 
நன்னீர  மற்றும்  உவரநீர  எை 
இருபிரிவுகளாகப் பிரிககலாம்.

நீரக்காளம்
4

அலகு

 � நீரின முககியதது�ம் பற்றி புரிநது ககாளளுேல்
 � நனனீர மற்றும் கடல் நீரின  பர�ல் மற்றும் பயனகள பற்றி அறிேல் 
 � கடலடி நிலத்ோற்ைம் குறிதது புரிநது ககாளளுேல்
 � கபருஙகடல் இயககஙகள பற்றி கற்ைறிேல்
 � கடல் �ளஙகள பற்றியும் அேன பாதுகாப்பு பற்றியும் அறிேல்

கற்ைலின ்நாககஙகள:
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207 4. நீர்க்கோளம்

 4.3  நன்னீர   
கபருஙகடல்  மற்றும்  கடல்  நீ்ராடு 

ஒப்பிடும்்பாது  உ�ரப்பின  சேவீேம்  மறைநீரில் 
மிகககுறை�ாக இருப்போல், மறைநீர தூயறமயாை 
நீராகக  கருேப்படுகிைது.    இேைால்  இது  நனனீர 
எனறு அறைககப்படுகிைது.  நனனீரின கபரும் பகுதி 
உறைநே  நிறலயில்  பனிககவிறககளாகவும், 
(Icecap)  பனியாறுகளாகவும்  (Glaciers) 
காணப்படுகிைது.    சுமார  1%  அளவு  நீராைது 
ஆறுகள, நீ்ராறடகள, ஏரிகள மற்றும் குளஙகளில் 
நீரம  நிறலயில்  காணப்படுகிைது.    புவியின 
்மற்பரப்பில் உளள நீராைது நீரகககாள பாறைகள 
�ழியாக  ஊடுருவிச்  கசனறு  நிலததின  அடியில் 
்சமிககப்படுகிைது.    இது  நிலததடி நீர  எனறு 
அறைககப்படுகிைது.

தகவல் ்பழழ
'ஆயிரம்  ஏரிகளின  நிலம்’,  எனறு  பினலாநது 
அறைககப்படுகிைது.    அஙகு  1,87,888  ஏரிகள 
காணப்படுகினைை.

நிலததின  அடிப்பகுதியில் 
உளள  நீரின  ்மல்மட்ட 
நிறல்ய  நிலததடி நீரமட்டம் 
எனகி்ைாம். (Water table)
நீர,  நீரகககாளபாறைகளின 

�ழியாக  ஊடுருவிச்  கசனறு,  நீர  உட்புகாப் 
பாறையின ்மல்பகுதியில் ்ேஙகி நிற்கும் பகுதி 
நீரக்காளபடுழக (Aquifers) எனகி்ைாம்.

 4.4  ்பருங்க்டல்கள   
கணடஙகள  மற்றும்  கடல்கள  �ட  மற்றும் 

கேன  அறரக்காளஙகளில்  ஒ்ர  சீராகப் 
பரவியிருககவில்றல.    �ட  அறரக்காளம் 
61%  நிலப்பரப்றபயும்  கேன  அறர்காளம் 
81%  நீரப்பரப்றபயும்  ககாணடுளளது.    நிலம் 
மற்றும்  நீரப்பர�லின  அடிப்பறடயில்  �ட 
அறரக்காளம்  நிலஅழைக்காளம்  எனறும்  கேன 
அறரக்காளம்,  நீர அழைக்காளம்  எனறும் 
அறைககப்படுகினைை.அதிக  அளவிலாை  உணவு 
மற்றும்  கனிம  �ளஙகறளக  ககாணடிருப்போல் 
கடல்களும்  கபருஙகடல்களும்  புவிக்காளததின் 
வளகிண்ணமாகக கருேப்படுகிைது.

ேற்்பாது  புவியில்  காணப்படும்  முககிய 
கடல்கள  மற்றும்  கபருஙகடல்களின  பர�ல் 
�றரபடததில் ககாடுககப்பட்டுளளை.

���ேகாள�

�ல� ம��� ��� ேகாள�க�

�ல�ேகாள�

உயரசிநதழை
புவி  71%  நீரால்  சூைப்பட்டிருநோலும்  மனிே 
பயனபாட்டிற்கு  மிகச்சிறிய  அளவி்ல்ய  நீர 
கிறடககிைது. ஏன?
கபருஙகடல்கள உ�ரப்பாக இருககினைை. ஏன?

சில்வியா ஏரல்  எனப�ர 
அகமரிககாவின  புகழ்கபற்ை 
கடல் ஆராயச்சி நிபுணர ஆ�ார.  
கடல்�ாழ்  உயிரிைஙகளின 
பாதுகாப்பிற்காக  இ�ர 

்மற்ககாணட  முயற்சிகறளப்  பாராட்டி  ‘தி  றடம் 
இேழ்’, இ�ருககு ‘் காளததின கோநாயகன’ எனை 
பட்டதறே முேனமுேலில் �ைஙகிச்  சிைப்பிததுளளது.

பிரானஸ்  நாட்டின  புகழ்கபற்ை  கடல் 
ஆராயச்சியாளராை  ஜாககு்வல் யு்வஸ் 
காஸ்்்டாவ்  (1910-1997),  ஆழ்கடலிறைப்  பற்றி 
மிக  விரி�ாை  ஆராயச்சிகறள  ்மற்ககாணடு 
�நதுளளார.    இ�ர  பிரானஸ்  நாட்டின 
கடற்பறடயில்  ேக�ல்  ்சற�  பிரிவில் 
பணியாற்றிய  காலததில்  ஷாஙகாய,  ஜப்பான 
மற்றும் ்சாவியத ரஷயா ்பானை நாடுகளுககுப் 
பல்்�று  பணிகளுககாக  அனுப்பப்பட்டார.  
1945ல் ‘்பாரின சிலுற�’ எனை விருதும் 1985ல் 
அகமரிகக  அதிபரின  சுேநதிரததின  பேககமும் 
�ைஙகப்பட்டு ககளரவிககப்பட்டார.

4.4.1 க்டலடி நிலத்தாற்்றங்கள
கடலடிப்  பரப்பில்  பல்்�று 

விேமாை  நிலத  ்ோற்ைஙகள 
க ா ண ப் ப டு கி ன ை ை .  
அற�யா�ை,
அ.  கணடததிட்டு (Continental 

shelf)
ஆ.  கணடச்சரிவு (Continental 

slope)
இ.  கணட உயரச்சி (Continental rise)
ஈ.  கடலடி சமக�ளிகள அல்லது அபிசல் சமக�ளி 

(Deep sea flair / Abyssal Flair)
உ.  கடல் பளளம் அல்லது அகழிகள (Ocean deep)
ஊ.  கடலடி மறலதகோடரகள (Oceanic ridge)
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2084. நீர்க்கோளம்

சுரஙக  நட�டிகறககள  ்மற்ககாள�ேற்கும் 
சிைநே இடமாக விளஙகுகினைது.  (எ.கா.) அரபிக 
கடலில் அறமநதுளள ‘மும்றபறை’.

ஒ என் ஜி சி 
எணகணய  மற்றும் 
இயற்றக  எரி�ாயு 
நிறு�ைம் இநதியாவின 
எணகணய  மற்றும்  இயற்றக  எரி�ாயு  குறிதே 
ஆயவுகறளயும் உற்பததிறயயும் ்மற்ககாணடு 
�ரும்  மிகப்  கபரிய  நிறு�ைமாகும்.  ‘மும்றப 
றை’ பகுதியில் 20 மில்லியன டன எணகணய 
மற்றும்  எரி�ாயு  இருப்போக  சமீபததிய 
மதிப்பீடுகள கேரிவிககினைை.

புவித்தா்டரபு

ஆ. கண்டச்்சரிவு
கணடததிட்டின  விளிம்பிலிருநது  �ன 

சரிவுடன  ஆழ்கடறல  ்நாககிச்  சரிநது 
காணப்படும்  பகுதி்ய  கணடச்சரி�ாகும்.  இது 
கணட  ்ம்லாட்டிற்கும்,  கடலடி  ்ம்லாட்டிற்கும் 
இறடயில்  ஒரு  எல்றலறய  உரு�ாககுகினைது. 
�னசரிவிறைக  ககாணடிருப்போல்  படிவுகள 
எதுவும்  இஙகுக  காணப்படு�தில்றல.  க்டலடிப 
பளளததாககுகள மற்றும்  அகழிகள  காணப்படு�து 
இப்பகுதியின  சிைப்பம்சஙகளாகும்.  சூரிய  ஒளி 
மிகக  குறைநே  அள்�  ஊடுருவிச்  கசல்�ோல் 
்வபபநிழல மிகககுழ்றவாக்வ உளளது. இேைால் 
இப்பகுதியில்  �ாழும்  கடல்�ாழ்  உயிரிைஙகளில் 
�ளரசிறே மாற்ைம் கமது�ாக்� நறடகபறுகிைது.
இ. கண்ட உயரச்சி

கணடச்சரிவின ேறரப்பகுதியில் கமனசரிற�க 
ககாணட  படிவுகள  காணப்படுகினைை.  கணடச் 
சரிவிற்கும்  கடலடிச்  சமக�ளிககும்  இறடயில் 
காணப்படும்  இநநிலத்ோற்ை்ம  கணட  உயரச்சி 
ஆகும். நிலததில் காணப்படும் �ணடல் விசிறிகறளப் 
்பான்ை  கடலடியிலும்  வண்டல் விசிறிகழள 
இப்பகுதி ககாணடுளளது.

அ. கண்டததிடடு
நிலததிலிருநது கடறல ்நாககி கமனசரிவுடன 

கடலில் முழ்கியுளள ஆைமற்ை பகுதி்ய கணடததிட்டு 
எைப்படுகிைது.    கபரும்பாலும்  இப்பகுதிகள 
கமனசரிற�க ககாணட சீராை கடற்படுறகயாகும்.

கணடததிட்டு  பின�ரும்  காரணஙகளிைால் 
மிகவும் முககியதது�ம் �ாயநேோகக கருேப்படுகிைது.
•  கணடததிட்டு ஆைமற்ை பகுதியாக இருப்பதிைால் 

சூரிய  ஒளி  நனகு  ஊடுருவிச்  கசல்கினைது.  
இது  கடற்புற்கள,  கடற்பாசி  மற்றும்  பிளாஙடன 
்பானைற�  நனகு  �ளர�ேற்குச்  சாேகமாக 
உளளது.    இேைால்  இப்பகுதிகள  உலகின 
்்சழிபபாை மீன்பிடிததளங்களுள  ஒனைாக 
உளளது.  (எ.கா.)  நியூபவுணடலாநதில்  உளள 
‘கிராணட் பாஙக’ (The Grand Bank).

•  கணடததிட்டுகள  மிக  அதிக  அளவு 
கனிமஙகறளயும்  எரிசகதி  கனிமஙகறளயும் 
ககாணடுளளது.    இப்பகுதி  ஆழ்துறளக 
கிணறுகள  மூலம்  எணகணய  எடுப்பேற்கும் 
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கி்ரககச் கசால்லின கபாருள ‘உயரம்’ எனபோகும்.

மைலக�

க�
ட உ

�ப�� 

க�
ட���� ஆழமான

அக�

கட
 தைர�தள�

உயர�கா�� வைள�
(Hypsometric Curve)

உ
ய

ர�
 (�

ேல
ா�

�ட
�)

���� ேம பர� (சத�த��
)
0 20 40 60 80 100

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

IX_Std_Geography_TM_Unit _4.indd   208 2/10/2020   10:16:31 AM



209 4. நீர்க்கோளம்

ஈ. ஆழக்டல் ்சம்வளி
ஆழ்கடல் சமக�ளி அல்லது அபிகசல் சமக�ளி 

எனபது ஆழ்கடலில் காணப்படும்  கடலடிச்  சமக�ளி 
ஆகும்.  இற�  கணட  உயரச்சியிலிருநது  மததியக 
கடலடி  மறலதகோடரகள  �றர  பரவி  உளளது. 
்மலும், சீராக உளள எவ்விேத ்ோற்ைஙகளும் அற்ை 
கமனசரிற�க  ககாணட  பகுதியாகும்.  கபாது�ாக 
இச்சமக�ளிகள  ஆறுகளிைால்  ககாணடு�ரப்பட்ட 
களிமண,  மணல்  மற்றும்  �ணடல்களால் 
உரு�ாககப்பட்ட அடரநே படிவுகளால் ஆைது. அபி்சல் 
குன்றுகள, க்டல் குன்றுகள, க்டல்மட்ட குன்றுகள, 
பவளபபாழ்றகள  மற்றும்  வட்டபபவளததிடடுகள 
(Atolls)  ஆகியை  இச்சமக�ளியின  ேனிதது�ம் 
�ாயநே நிலத்ோற்ைஙகளாகும்.

அட்லாணடிக  மற்றும் 
இநதியப்  கபருஙகடலில் 
காணப்படும்  கடலடிச் 
சமக�ளிகள  பசிபிக 
கபருஙகடலில்  காணப்படும் 

சமக�ளிகறளவிட  மிகவும்  பரநது 
காணப்படுகினைை.  ஏகைனில்  மிப்கபரிய 
ஆறுகளுள  பல  இககடல்களில்  கலப்பேைால் 
கடலடிச் சமக�ளிகள பரநது  காணப்படுகினைை. 
(எ.கா) அ்மசான, கஙறக மற்றும் பிரம்மபுததிரா.

உ. க்டலடிப பளளம் / அகழிகள
கபருஙகடலின  மிக  ஆைமாைப்  பகுதி 

அகழி  ஆகும்.  இது  கமாதேககடலடிப்  பரப்பில்     
7 சேவீேததிற்கு  ்மல்  காணப்படுகிைது.  அகழியில் 
நீரின  க�ப்பநிறல  உறைநிறலறய  விட  சற்று 
அதிகமாக இருககும். படிவுகள ஏதும் இல்லாேதிைால், 
கபரும்பாலாை அகழிகள �னசரிவுடன ‘v’ �டி�ததில் 
காணப்படுகினைை.  கபரும்பாலும்  �லிறமயாை 
நில  அதிரவுகளின,  நிலநடுகக ்மல்ழமயபபுளளி 
(Epicentre)  இஙகுக காணப்படுகினைது. 

ஊ. க்டலடி மழலத ்தா்டரகள
கடலடியில்  காணப்படும்  கோடரச்சியாை 

மறலதகோடரகள  கடலடி  மறலத  கோடரகள 
எைப்படுகினைை.  இற�  இரணடு  நிலதேட்டுகள 
விலகிச்  கசல்�திைால்  உரு�ாகினைை.  இற� 
இளம்பசால்ட்  பாறைகளால்  ஆைற�.    புவி 
நிலத்ோற்ைஙகளில்  இம்மறலத  கோடர  மிக 
விரிநதும் ேனிததும் காணப்படும் நிலத்ோற்ைமாகும்.  
மததிய  அட்லாணடிக  மறலத  கோடரும்,  கிைககு 
பசிபிக  மறலத  கோடரும்  கடலடி  மறலத 
கோடரகளுள நனகு அறியப்பட்டற�களாகும்.

‘பாத்ோம்கள’(Fathoms)  கடலின 
ஆைதறே அளவிடக கூடிய ஓர அலகு.
சம  ஆைக்காடு  (Isobath)  ஒ்ர 

அளவிலாை  ஆைம்  ககாணட  இடஙகறள 
�றரபடததில் இறணககும் கற்பறைக ்காடு.
சம  உ�ரப்புக்காடு  (Isohaline)  ஒ்ர 
அளவிலாை உப்புதேனறம ககாணட பகுதிகறள 
�றரபடததில் இறணககும் கற்பறைக ்காடு.

மததிய அட்லாணடிக மறலத கோடர

�

4.4.2   ் பருங்க்டல் நீரின் இயககங்கள 
Movement of the Ocean Water

கடல்  நீராைது  இயஙகிக  ககாண்ட 
இருககிைது.  க�ப்பநிறல,  உ�ரப்பியம்,  அடரததி, 
சூரியன,  நிலவின  ஈரப்பு  சகதி  மற்றும்  காற்று 
்பானைற�  இவ்வியககஙகள  கோடரநது 
கிறடமட்டமாகவும்,  கசஙகுதோகவும்  நறடகபைக 
காரணமாக இருககினைை.

உலகின  மிக  ஆைமாை 
கடலடி  “உறிஞ்சிததுறளககு 
டிராகன  துறள”  எனறு  கபயர.  
அப்பகுதியில்  �ாழும்  மீை�ரகள 

இேறை  ‘கேன  சீைககடலின  கண’  எை 
அறைககினைைர.
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(அ) அழலகள  (Waves)
கடல்நீர  இயககஙகளில்  அறலக்ள  மிகவும் 

�லிறம  �ாயநேற�யாகக  கருேப்படுகினைை. 
காற்று  கடலின  ்மற்பரப்பில்  வீசும்்பாது 
சிற்ைறலகறள உரு�ாககினைை. காற்றின ்�கம், 
அது  நீடிககும்  காலம்  மற்றும்  அேன  திறசறயப் 
கபாறுதது  அறலகளின  உயரம்  அறமகினைது. 
சில  ்நரஙகளில்  ஆழ்கடலில்  ஏற்படும்  நில 
அதிரவுகளிைாலும்  அறலகள  உரு�ாகினைை. 
இவ்�றக அறலகள அதிக ்சேதறே ஏற்படுததும் 
ஆழிப்்பரறலகளாகும் (Tsunami).

அறல  நீர  வீழும்  ்பாது 
ஏற்படும் ஆற்ைறல விறசப்கபாறி 
உருறள  (hydro  turbines) 
ககாணடு  மினசகதி  உற்பததி 

கசயயப்படுகினைது.  இநதியாவில்  ்கரளக 
கடற்கறரயில்  உளள  விழிஞ்சியம்  மற்றும் 
அநேமான  நிக்காபார  தீவுகளில்  அறலயாற்ைல் 
மின உற்பததி நிறலயஙகள நிறு�ப்பட்டுளளை.

ஆ) ஓதங்கள (Tides)
சூரியன  மற்றும்  சநதிரனின  ஈரப்பு 

விறசயின  காரணமாக  ஒரு  குறிப்பிட்ட  கால 
இறடக�ளியில்  கடல்நீர  உயரநது  ோழ்�து 
ஒேஙகள எைப்படுகினைை. இற� உயர ஓதங்கள 
(Spring tides) மற்றும் தாழ ஓதங்கள (Neap tides) எை 
�றகப்படுதேப்பட்டுளளை.

புவி, சூரியன் மற்றும் ்சநதிைன் ஆகிய மூனறும் 
ஒ்ை ்நரக்காடடில்  �ரும்கபாழுது,  சூரியன 
மற்றும்  சநதிரனின  கூட்டு  ஈரப்பு  விறசயாைது 
கடலின  ்மற்பரப்பு  அறலகறள  �லு�றடயச் 
கசயது  உயர  அறலகறள  உரு�ாககுகினைை. 
இவ்வுயரமாை  அறலகளால்  உயர  ஓேஙகள 
ஏற்படுகினைை.  இற�  அமாவாழ்ச மற்றும் முழு 
நிலவு திைங்களில் ஏற்படுகினைை.

புவி,  சூரியன்  மற்றும்  ்சநதிைன் ்்சங்குததுக 
்கா்ணததில்  �ரும்்பாது  இ�ற்றின  ஈரப்பு 
விறசயாைது  ஒனறுகககானறு  எதிராகச் 
கசயல்படு�திைால் உயரம் குறை�ாை அறலகள 
உரு�ாகினைை. இவ்வுயரம் குறை�ாை அறலகள, 
ோழ் ஓேஙகள எைப்படுகினைை.

இரணடு உயர  ஓேஙகளுககு  இறட்ய  ோழ் 
ஓேஙகள ஏற்படுகினைை. ்சநதிைனின் முதல் மற்றும் 
இறுதி கால் பகுதியில் அோ�து மாேததில் இரணடு 
முறை இவ்்�ாேஙகள ஏற்படுகினைை.

இநதியாவில்  காம்்ப 
�றளகுடா,  கட்ச்  �றளகுடா 
ம ற் று ம் 
சு ந ே ர � ை 

சதுப்பு  நிலப்  பகுதிகள 
ஓேசகதி  உற்பததி  கசயய 
சாததியக  கூறுகள  நிறைநே 
மணடலஙகளாக அறியப்பட்டுளளை.

கபரும்பாலாை  நாடுகளின 
கடல்  எல்றல  எனபது  அ�ற்றின 
கடற்கறரயில்  இருநது  12  கடல் 
றமல்கள  (Nautical  miles)  எை 

கணககிடப்படுகிைது. 2013-ல் கடல் சட்டததின 
மீோை மாநாடு  நறடகபற்ை்பாது ஒவ்க�ாரு 
நாட்டிற்குமாை கடல் றமல்கறள ஐ.நா சறப 
நிரணயம்  கசயேது.  அேனபடி  ்ஜாரடான 
மற்றும்  பாலவ்  நாடுகளுககு  3  கடல் 
றமல்களும்,  கபனின,  காங்கா  குடியரசு 
எல்சால்�டார  கபரு  மற்றும்  ்சாமாலியா 
நாடுகளுககு  200  கடல்  றமல்களும் 
நிரணயம் கசயேது.

     க்டல் எல்ழலகள

இ) க்டல் நீ்ைாட்டங்கள
கபருஙகடல்களின  ்மற்பரப்பிலும்  அேன 

அடி ஆைததிலும்  ஒரு குறிப்பிட்ட திறசயில்  நகரும் 
நீரிறை கடல் நீ்ராட்டம் எனறு அறைககின்ைாம். 
கபருஙகடல் நீ்ராட்டஙகள �ட அறரக்காளததில் 
கடிகாை திழ்சயிலும் ்தன் அழைக்காளததில் 
கடிகார திறசககு எதிர திறசயிலும் நகருகினைை.

கடல்  நீ்ராட்டஙகறள  உரு�ாககும் 
காரணிகள

•  புவியின சுைற்சி 
•  வீசும் காற்று
•   கடல்  நீரின  க�ப்பம்  மற்றும் 

உ�ரப்பியததில் உளள ்�றுபாடு

ெ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��

ஓேஙகளின �றககள

IX_Std_Geography_TM_Unit _4.indd   210 2/10/2020   10:16:33 AM



211 4. நீர்க்கோளம்

்ேற�கறளப்  பூரததி  கசய�தில்  கடல்�ளஙகள 
முககியப் பஙகாற்றுகினைை. பலேரப்பட்ட கடல்�ாழ் 
உயிரிைஙகள உணவு,  மருதது�ம்,  அைகுசாேைப் 
கபாருட்கள  மற்றும்  கோழிற்துறைகளில் 
பயனபடுகினைை.  ஆற்ைல்,  கனிம�ளம்  மற்றும் 
நீர  ஆகிய�ற்றின  உலகத்ேற�கள  உயிரற்ை 
கடல்�ளஙகறள்ய அதிகம் சாரநதுளளை.

 � கடல்  மற்றும்  கபருஙகடல்களின 
நீராைது முற்றிலும் நனனீராக இருநோல் 
எனை நிகழும்?

உயரசிநேறை

கடல்  நீ்ராட்டஙகள  க�ப்பததின 
அடிப்பறடயில்  ்வபப நீ்ைாட்டம்  மற்றும்  குளிர 
நீ்ைாட்டம்  எை  �றகப்படுதேப்பட்டுளளை. 
ோழ்  அட்சக்காட்டுப்  பகுதிகளிலிருநது  (க�ப்ப 
மணடலம்)  உயர  அட்சக  ்காட்டுப்  பகுதிகறள 
(மிேக�ப்ப மணடலம், துரு� மணடலம்)  ்நாககி 
நகரும்  நீ்ராட்டஙகள  க�ப்ப  நீ்ராட்டஙகள 
எை  அறைககப்படுகினைை.  எடுததுககாட்டு: 
அட்லாணடிக  கபருஙகடலின  கல்ஃப்  �றளகுடா 
நீ்ராட்டம்  மற்றும்  பசிபிக  கபருஙகடலின  �ட 
பசுபிக புவியிறடக ் காட்டு நீ்ராட்டம் ஆகும். உயர 
அட்சப்  பகுதிகளிலிருநது  (மிேக�ப்ப  மணடலம் 
மற்றும் துரு� மணடலம்)  ோழ் அட்சப்பகுதிகறள 
(க�ப்ப மணடலம்) ்நாககி நகரும் நீ்ராட்டஙகள 
குளிர  நீ்ராட்டஙகள  எை அறைககப்படுகினைை. 
எ.கா  அட்லாணடிக  கபருஙகடலில்  உளள  லாப் 
ரடார  நீ்ராட்டம்  மற்றும்  பசிபிக  கபருஙகடலின 
கபருவியன நீ்ராட்டம் ஆகும்.

்ேசிய  கடல்  சார 
நிறு�ைம்  (National  Institute 
of  Oceanography  -  NIO) 
01.01.1996-ல்  நிறு�ப்பட்டது. 

இேன  ேறலறமயகம்  ்கா�ாவில்  உளள 
‘்டாைா  கபளலா’  ஆகும்.  கடல்சார  அம்சஙகள, 
கபருஙகடல்  கபாறியியல்,  கடல்  அகைாயவு 
்பானை�ற்றைப்  பற்றி  அறிநது  ககாளள 
ஆராயச்சி  மற்றும்  ஆயவுகறள  இநநிறு�ைம் 
்மற்ககாளகிைது.

 4.5    க்டல் வளங்கள
கடல்நீர  மற்றும் 

கடலில்  அடிப்பகுதியில் 
காணப்படககூடிய  உயிருளள 
மற்றும்  உயிரற்ைற�கறள 
நாம்  கடல்�ளஙகள 
எனகி்ைாம்.  சமுகததின  நீடிதே 

பவளபபாழ்றத திடடு
உலகின மிக நீளமாை ப�ளப்பாறைத திட்டு ‘தி கி்ரட் ்பரியர ரீப்’ (The Great Barrier Reef) 
ஆகும். இப்ப�ளப்பாறை 2,900 ேனிதே ப�ளததிட்டுகறளயும் 900 தீவுகறளயும் உளளடககி 
2,000  கி.மீ.    நீணடு  காணப்படுகிைது.  இது  3,50,000  சதுர  கி.மீ  பரநதுகாணப்படுகிைது. 
ஆஸ்தி்ரலியாவின  குயினஸ்லாநது  மாகாணததின  அரு்கயுளள  ப�ளககடலில் 

இேன  அறமவிடம்  உளளது.  விணக�ளியிலிருநதும்  இப்ப�ளததிட்றடக 
காணலாம்.  புவியின உயிரிைப்பனறம நிறைநே இடஙகளில் ஒனைாக இப்பரநே 
ப�ளப்பாறைததிட்டுகள  உளளை.  பல  பில்லியன  நுணணிய  உயிரியாை 
ப�ளகமாட்டுககளால்  இப்ப�ளைப்பாறைகள உரு�ாககப்படுகினைை. உலகின  7 
இயற்றக அதிசயஙகளில் ஒனைாக CNN இேறை அறடயாளஙகணடுளளது

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. நீர்க்கோளம்

4.5.1 க்டல்வளங்கழளப பாதுகாததல்
புவி மற்றும் மனிே குலததின உயி்ராட்டமாகப் 

கபருஙகடல்கள விளஙகுகினைை.  மனிே குலததின 
�ாழ்�ாோரம்  கடல்�ளஙகறள்ய  சாரநதுளளது. 
கபாருளாோர  ்மம்பாடு,  சமூக  நல�ாழ்வு  மற்றும் 
�ாழ்கறகத  ேரம்  ஆகிய�ற்றிற்கும்  கடல்�ளம் 
்ேற�ப்படுகிைது.  எணகணய  �ளஙகள 
கபருஙகடல்களில்  அதிகமாகக  காணப்படுகினைை. 

கபருஙகடல்கள  முககிய  மீனபிடிதேளமாகத  
திகழ்�துடன,  மரபுசாரா  எரிசகதிறய  உற்பததி 
கசயயவும் சிறிய மற்றும் கபரிய துறைமுகஙகளின 
�ரதேக  ்மம்பாட்டிற்கும்  கபருமளவில் 
உேவுகினைை.  கடற்கறரச்  சுற்றுலா,  உலகம் 
முழு�தும் உளள மககறளத ேனபால் ஈரததுப் பல 
நாடுகளின கபாருளாோர முன்ைற்ைததிற்குத ேன 
பஙகளிப்றப �ைஙகுகிைது. 

முககிய க்டல் நீ்ைாட்டங்களின் பைவல் மற்றும் விழளவுகள
கபருஙகடல் நீ்ராட்டததின கபயர விறளவுகள

கேன அட்லாணடிக 
கபருஙகடல்

கபனகுலா நீ்ராட்டம்

(குளிர)

நமீபியா  கடற்கறர்யாரப்  பகுதிகறளப்  
பனிமூட்டமாக இருககச் கசயகிைது. நமீபியா மற்றும் 
கலகாரி  பாறல�ைஙகள  �ளரச்சியறடய 
உேவுகிைது.

�ட அட்லாணடிக 
கபருஙகடல்

�றளகுடா நீ்ராட்டம்

(க�ப்பம்)

இநநீ்ராட்டம்  ்லப்ரடார  கடல்  நீ்ராட்டததுடன 
இறண�ேன  விறள�ாக  நியூபவுணடுலாநது 
கடற்கறர்யாரப்  பகுதிகளில்  அதிக 
பனிமூட்டததிறை  உரு�ாககுகினைது.  இது 
கடற்�ழிப்  பயணததிற்குத  ேறடயாக  உளளது. 
மிகப்  கபரிய  மீனபிடிதேளஙகளில்  ஒனைாகவும் 
விளஙகுகிைது.

�ட அட்லாணடிக 
நீ்ராட்டம்

(க�ப்பம்)

இநநீ்ராட்டம்  உயர  அட்சப்  பகுதிகளில்  உளள 
துறைமுகஙகளில்  ஆணடு  முழு�தும்  பனி 
உறையாமல் இருகக உேவுகிைது.  (உம்) ்ராரவிக 
துறைமுகம்  (நார்�),  மரமானஸ்க  மற்றும் 
கசவி்ராட்வினஸ்க (இரஷயா)

லாப்ரடார (குளிர) 
நீ்ராட்டம்

�றளகுடா  நீ்ராட்டததுடன  இறண�ேன 
விறள�ாக  பனிமூட்டததிறை  உரு�ாககி,  கடல் 
்பாககு�ரததிற்குத ேறடறய ஏற்படுததுகிைது.

்கைரி நீ்ராட்டம் (குளிர)
சைாரா  பாறல�ைததின  விரி�ாககததில் 
ோககதறே ஏற்படுததுகிைது.

கேன பசிபிக 
கபருஙகடல்

கபருவியன (அ) 
ைம்்பால்டு நீ்ராட்டம் 

(குளிர)

அட்டகாமா,  பாறல�ைமாக்�  இருப்பேற்குக 
காரணமாக உளளது. கேன அகமரிககாவின ்மற்கு 
பகுதி எல்-நி்ைாவிைால் �ானிறலயில் பாதிப்றப 
ஏற்படுததுகிைது. ்மலும் இநதியாவில் பரு�ககாற்று 
சரியாை  ்நரததில்  கோடஙகு�திலும்  ோககதறே 
ஏற்படுததுகினைது.
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�ட பசிபிக கபருஙகடல்

கு்ராஷி்யா நீ்ராட்டம் 

(க�ப்பம்)

அருகில்  உளள  பகுதிகளுககு  அதிக  அளவில் 
க�ப்பததிறைக  கடதது�திைால்  காற்று 
விரி�றடநது  ்மகமூட்டதறே  உரு�ாககி 
மறைப்கபாழிற�த ேருகினைது.

ஒ்யாஷி்யா நீ்ராட்டம் 
(குளிர)

இநநீ்ராட்டம்,  கு்ராஷி்யா  நீ்ராட்டததுடன 
இறண�ோல்  கைாகறக்டா  தீவில்  அதிக 
பனிமூட்டததிறை  உரு�ாககு�துடன  கடல் 
்பாககு�ரததிற்கு இறடயூராக உளளது. ஆைால், 
கைாகறக்டா  உலகின  மிகச்  சிைநே  மீன 
பிடிதேளமாக உளளது.

அலாஸ்கா நீ்ராட்டம் 
(க�ப்பம்)

அலாஸ்காவின    துறைமுகஙகறள,  ஆணடு 
முழு�தும் கசயல்பட உேவுகிைது.

கலி்பாரனியா நீ்ராட்டம் 

(குளிர)

கலி்பாரனியாவின  கடற்கறர்யாரப்  பகுதிகளில் 
்மகமூட்டததிறை உரு�ாககுகினைது. அரி்சாைா 
மற்றும்  கசாைாரன  பாறல�ைஙகள  உரு�ாக 
காரணமாக உளளது.

இநதியப் கபருஙகடல் ்மற்கு ஆஸ்தி்ரலிய 
நீ்ராட்டம் (குளிர)

ஆஸ்தி்ரலியாவின  ்மற்கு  கடற்கறர்யாரப் 
பகுதிகளில் ் மகமூட்டததிறை உரு�ாககுகினைது. 
்மற்கு  ஆஸ்தி்ரலியப்  பாறல�ைம்  உரு�ாகக 
காரணமாகவும் உளளது.
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மீள பாரழவ
�   புவியின  முனைா�து  ்காளம்  நீரக்காளம் 

ஆகும். இது புவியில் காணப்படும் அறைதது 
நிறலயிலும் உளள(திணம, நீரம, �ாயு) நீறர 
உளளடககியது.

�   நீரச்  சுைற்சி  எனபது  புவியில்  உளள  நீர 
ேைது  நிறலகறள  மாற்றிக  ககாண்ட 
இருப்போகும்.

�   நனனீர,  உ�ர  நீர  எை  இரு�றககளாக 
புவியில்  நீர  கிறடககிைது.  புவியின 
்மற்பரப்பில்  காணப்படும்  நீரில்  97%  கடல் 
நீராகும்.

�   பசிபிக  கபருஙகடல்,  அட்லாணடிக 
கபருஙகடல்,  இநதியப்  கபருஙகடல்,  கேன 
கபருஙகடல்  மற்றும்  ஆரடிக  கபருஙகடல் 
ஆகியை  புவியின  ஐநது  கபருஙகடல்கள 
ஆகும்.

�   கணடததிட்டு,  கணடச்சரிவு,  கணடஉயரச்சி, 
கடலடி  சமக�ளிகள,  அகழிகள  மற்றும் 
கடலடி  மறலத  கோடரகள ஆகியை  கடலடி 
நிலப்பரப்பில் காணப்படும் நிலத்ோற்ைஙகள 
ஆகும்.

�   கடலில்  காணப்படும்  உயிருளள  மற்றும் 
உயிரற்ை கபாருட்கள கடல் �ளஙகள ஆகும்.

�   கபருஙகடல்கள புவி மற்றும் மனிே இைததின 
உயிர  நாடிகள  ஆகும்.  எை்�  இற� 
பாதுகாககப்பட ்�ணடியற�.

 பயிற்சி 

I.  ்சரியாை விழ்டழயத 
்தரவு ்்சயக.

1.  கபருஙகடலின  க�ப்பநிறல  ஆைதறே 
்நாககிச் கசல்லச் கசல்ல        __________

அ) அதிகரிககும் 

ஆ) குறையும் 

இ) ஒ்ர அள�ாக இருககும் 

ஈ) ்மற்கணட எதுவுமில்றல

2.  கடல் நீ்ராட்டஙகள உரு�ாகக காரணம்

அ)  புவியின சுைற்சி 

ஆ) க�ப்பநிறல ்�றுபாடு

இ) உ�ரப்பிய ்�றுபாடு

ஈ)  ்மற்கணட அறைததும்

3.  கீழ்ககணட கூற்றுகறள ஆராயக

  1.   மீனபிடிதேளஙகள  கபரும்பாலும் 
அகலமாை  கணடததிட்டு  பகுதிகளில் 
காணப்படுகிைனைை

  2.   மிேக�ப்ப  மணடலப்பகுதிகளில் 
மீனபிடிதகோழில்  நனகு 
�ளரச்சியறடநதுளளது

  3.   மீனின  முேனறம  உண�ாை  ோ�ர 
ஊட்டச்சதது  �ளர�ேற்கு  க�ப்ப 
நீ்ராட்டமும்  குளிர  நீ்ராட்டமும் 
இறண�்ே காரணமாகும். 

  4.   இநதியாவின  உளநாட்டு  மீனபிடிதகோழில் 
குறிப்பிடதேககது ஆகும்

அ) 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ) 1 மற்றும் 3 சரி

இ) 2, 3 மற்றும் 4 சரி  ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி

4.  கடலடி மறலதகோடர உரு�ாக காரணம்

  அ) புவிதேட்டுகள இறணேல்

  ஆ) புவிதேட்டுகள விலகுேல்

  இ) புவிதேட்டுகளின பகக�ாட்டு இயககம்

  ஈ)  ்மற்கணட எதுவுமில்றல

கஙறக  �ாழ்  ஓஙகில் 
(டால்பின),  இநதியாவின 
்ேசிய கடல்�ாழ் உயிரிைமாக 
2010-ல்  அறிவிககப்பட்டது. 
இஃது  ஓர  அழிநது  �ரும் 

உயிரிைமாகும்.  ஓஙகில்கள  உணறமயி்ல்ய 
அழிநது  �ரும்  உயிரிைமா?  ஆம்,  எனைால் 
காரணஙகறளப் பட்டியலிடுக.
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5.  கடல்மட்டததின  கீழுளள  நிலத்ோற்ைஙகள  
  �ரிறசககரமாக உளளற� எற� ?

  அ)   கணடததிட்டு, கணடச்சரிவு, கடலடி சமக�ளி, 
கடல் அகழி 

  ஆ)  கணடச்சரிவு, கணடததிட்டு, கடலடிச்சமக�ளி, 
கடல் அகழி

  இ)   கடலடி சமக�ளி, கணடச்சரிவு, கணடததிட்டு, 
கடல் அகழி

  ஈ)   கணடச்சரிவு, கடலடிச்சமக�ளி, கணடததிட்டு, 
கடல் அகழி

6.  பின�ரு�ை�ற்றுள  சரியாகப்  கபாருநது�து 
எது ?

  அ)  �றளகுடா நீ்ராட்டம் - பிசிபிக கபருஙகடல்
  ஆ) லாப்ரடார கடல்நீ்ராட்டம் –  �ட அட்லாணடிக 

கபருஙகடல்
  இ)  ் கைரி கடல் நீ்ராட்டம் –  மததியேறரககடல்
  ஈ)  கமாசாம்பிக கடல்நீ்ராட்டம் –  இநதியப்  

கபருஙகடல்
II.  கூற்று (A) காை்ணம் (R) கண்டறிக.

அ)  A மற்றும் R இரணடும் சரி, ‘R’, ‘A’ விற்காை 
சரியாை விளககம்

ஆ)  A மற்றும் R சரி ஆைால்  ‘R’,  ‘A’ விற்காை 
சரியாை விளககம் இல்றல

இ) A சரி ஆைால் R ே�று 
ஈ) A ே�று ஆைால் R சரி

1. கூற்று (A) :- �றரபடஙகளில் கடல்கள 
எப்கபாழுதும் நீல நிைததில் ககாடுககப்படும்.
காை்ணம் (R) : - இது கடல்களின 
இயற்றகயாை நிைதறேககாட்டுகிைது

2. கூற்று (A) :- ஆழ்கடல் மட்டககுனறுகள, 
கயாட் எனறு அறைககப்படுகினைை.
காை்ணம் (R) : - அறைதது கயாட்டுகளும் 
எரிமறல கசயல்பாடுகளால் உரு�ாைற�.

3. கூற்று (A) : - கடலடிதேளததில் 
காணப்படும் ஆைமாை குறுகிய பகுதி கடலடிப் 
பளளதோககுகள ஆகும்.
காை்ணம் (R) : - இற�கள கணடததிட்டு, 
சரிவு மற்றும் உயரச்சிகளிைால் 
கட்டுப்படுதேப்படுகினைை.

4. கூற்று (A) : - �ட்டப் ப�ளததிட்டு (Atolls), 
அட்லாணடிக கபருஙகடலில் பர�லாகக 
காணப்படுகினைை.
காை்ணம் (R) : - ஆைமாை பகுதிகளில் 
கடல்�ாழ் உயிரிைஙகள குறை�ாக உளளை.

III ்பாருததுக
1.  மரியாைா அகழி  –  கடலில் உ�ரப்பியம் 

குறைவு
2.  கி்ரட் ்பரியர ரீப் –  ஜப்பான கடற்கறர்யாரம்
3.   உயரஓேம்  –  பசிபிக கபருஙகடலின 

ஆைமாைப்பகுதி
4.   அதிக மறை  – ஆஸ்தி்ரலியா
5.   கு்ராசி்யா 

நீ்ராட்டம்  –  இரணடாம் நிறல 
நிலத்ோற்ைம்

6.   கணடச்சரிவு  –  அமா�ாறச மற்றும் முழு 
நிலவு நாள

IV சுருககமாை விழ்டயளி
1.  ‘நீரக்காளம்’ கபாருள கூறுக.

2.  நீரியல் சுைற்சி எனைால் எனை?

3.  கடலடி நிலத்ோற்ைஙகள யாற�?

4.  கடல்  நீ்ராட்டஙகறளத  ்ோற்றுவிககும் 
காரணிகள யாற�?

5.  கடல்  அறலகறளப்  பற்றிச்  சுருககமாக 
விறடயளி.

V காை்ணம் அறிக
1.   �ட  அறரக்காளம்  நில  அறரக்காளம் 

எனறும்  கேன  அறரக்காளம். 
நீரஅறரக்காளம்  எனறும் 
அறைககப்படுகினைை.

2.  கணடததிட்டுகள  சிைநே 
மீனபிடிதேளஙகளாகும்.

VI ்வறுபடுததுக
1.  உயர ஓேம் மற்றும் ோழ் ஓேம்.
2.  கடலடிச் சமக�ளி மற்றும் கடலடிப்பளளம்.

VII விரிவாை விழ்டயளி
1.  கணடததிட்டு  மற்றும்  கணடச்  சரிவு  பற்றிக 

குறிப்பு �றரக.

2.  கடல் நீ்ராட்டஙகள எனைால் எனை ? அேன 
�றககறள வி�ரி.

3.  கடல்�ளஙகள  மனிேகுலததின  மீது 
ஏற்படுததும் ோககஙகள யாற� ?

IX_Std_Geography_TM_Unit _4.indd   215 2/10/2020   10:16:36 AM



2164. நீரக்காளம்

1. http://www.britannica.com
2. http://www.clearias.com
3. http://earth.usc.ed
4. http://www.pmfias.com
5. http://svs.gsfc.nasa.gov

 இறணயேளம்

*படஙகள அறடயாளததிற்கு மட்டு்ம. 
்ேற�கயனில் Adobe Flash றய அனுமதிகக.

உரலி :
https://matchthememory.com/Earthspheres

இறணயச் கசயல்பாடுஇறணயச் கசயல்பாடு

புவியியல் – நீரக்காளம்

படி  1:   கீழ்ககாணும்  உரலி  /  விறரவுக  குறியீட்றடப்  பயனபடுததிச்  கசயல்பாட்டின 
இறணயப் பககததிற்குச் கசல்க.

படி  2:  புவிக்காளம் கோடரபாை அட்றடகறளத திறரயில் பாரகக முடியும்.

படி  3:  சரியாை படதறேப் புவிக்காள அட்றடயுடன இறணகக.

புவிக ்காளஙகறள எற� எற� எனறு  
நிறை�ட்றடகறளப் கபாருததி அறி்�ாமா!
புவிக ்காளஙகறள எற� எற� எனறு  

்மற்்காள நூல்கள
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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சூழ்நிலை மண்டைம் (ecosystem) மற்றும் 
பல்லுயிர்த்தொகுதி அமமப்பாலும்  (biomes) 
உருவபாக்கப்ட்டுள்ளது. அமைத்து 
உயிரிைங்களும் அமவ சிறியதபா்க அல்லது 
ப்ரியதபா்க இருநதபாலும் அமவ்கள 
இைககுழுக்க்ளபா்க வம்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளை. 
வி்லஙகு, தபாவரம் மற்றும் நுண்ணுயிரி்கள எநத 
இடத்தில வபாழ்கின்றததபா அவ்விடம், அவற்றின  
வபாழ்விடம் எைப்டுகி்றது. ்லதவறு வம்கயபாை 
தபாவரங்கள மற்றும் வி்லஙகிைங்கள வபாழும் ஒரு 
குறிபபிட்ட வபாழ்விடத்மத உயிரிைப்னமம 
(Biodiversity) எனகித்றபாம்.

 5.1  சூழ்நிலை மண்டைம் (Ecosystem)
சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் என்து ்லதவறு 

உயிரிைங்களின பதபாகுதி ஆகும். இச்சூழ்நிம்ல 
மண்ட்ல அமமபபில வபாழ்கின்ற உயிரிைங்கள 
ஒனத்றபாபடபானறு பதபாடர்பு ப்கபாளவததபாடு, பி்ற 
உயிரற்்ற சுற்றுச்சூழல ்கபாரணி்க்ளபாை நி்லம், மண், 
்கபாற்று, நீர் த்பான்றவற்த்றபாடு பதபாடர்பு 
ப்கபாளகின்றை. சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் மி்கச் சிறிய 
அ்லகிலிருநது (எ.்கபா. மரப்ட்மட) உ்ல்க்ளபாவிய 
சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் அல்லது சூழல த்கபா்ளம் 
(Ecosphere) வமர (எ.்கபா. விவசபாயநி்லம், 
கு்ளச்சூழ்நிம்ல மண்ட்லம், வைச்சூழல அமமபபு 
இனனும் பி்ற) தவறு்ட்டுக ்கபாணப்டுகி்றது. இஙகு 
உயிரிைங்கள நிம்லயபா்க வபாழ்வதற்கு ஏற்்ற சூழல 
்கபாணப்டுகி்றது. ்லலுயிர் வபாழ்விடம் புவியில 
உள்ள அமைத்து சூழ்நிம்ல மண்ட்லங்கம்ளயும், 
உயிரிைங்கம்ளயும் அதபாவது மனித இைத்மதயும் 
உள்ளடககியதபாகும்.

         அறிமுகம்
உயிர்ககதொளம் (Biosphere) புவியின 

நபான்கபாவது த்கபா்ளமபாகும். புவியின தமற்்ரபபில 
அமமநதுள்ள இகத்கபா்ளம் உயிரிைங்கள 
வபாழ்வதற்கு ஏற்்றதபாகும். இகத்கபா்ளம் 
பதொலை்ககதொளம், நீர்ககதொளம் மற்றும் 
வளி்ககதொள்ல் உள்ளடககியதபாகும். இது தபாவர 
இைங்களும் வி்லஙகிைங்களும் வபாழ்வதற்கு ஏற்்ற 
சூழம்லக ப்கபாண்டுள்ளது. ்கடல மட்டத்திலிருநது 
வளிமண்ட்லத்தின கீழ் அடுககு (Troposphere) வமர 
சுமபார் 20கி.மீ. உயரம் வமர உயிர்கத்கபா்ளம் 
்ரவியுள்ளது. ்கடல மட்டத்திலிருநது தமலும் கீழுமபா்க 
1கி.மீ வமரயுள்ள ஒரு குறுகிய ்குதியிலதபான 
ப்ரும்்பா்லபாை தபாவரங்களும் வி்லஙகு்களும் 
வபாழ்கின்றை. உயிர்கத்கபா்ளம் ்லதவறு்ட்ட 

உயிர்ககதொளம்
5

 � உயிர்கத்கபா்ளத்தின சூழல மற்றும் அதன ப்பாருள அறிதல
 � சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் என்தன ப்பாருள, அதன கூறு்கள, பசயல்பாடு்கள மற்றும் 

உயிரிைப்னமமயிமைப புரிநது ப்கபாள்ளல
 � முககிய ்லலுயிர்த்பதபாகுதியிமை அறிநது ப்கபாள்ளல
 � ்லலுயிர்த் பதபாகுதியிமைப ் பாது்கபாக்க தவண்டியதன, அவசியத்மதத் பதரிநது 

ப்கபாள்ளல

அைகு

்கற்்றலின தநபாக்கங்கள:

உயரமான மைலக�

 உ��ன�க�
அ�க� வா� ப��

 கடல	�தள���
சராச� ஆழ�

கட� ம�ட� 

 ஆழ�(��ட��)

2000

4000

2000

4000

6000

8000

புவியின மீது பசஙகுத்தபா்க அமமநத 
உயிர்கத்கபா்ளம்
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2185. உயிர்க்கோளம்

தெயல்பதொடு
வைச்சூழல அமமபம் உன பசபாநத நமடயில 
விவரிக்கவும்.

 � சூ ழ் நி ம ்ல 
மண்ட்லத்மதப ்ற்றி ்டிககும் 
அறிவியல பிரிவு சூழலியல (Ecology) 
எைப்டுகி்றது.

 � சூழலியல ்ற்றிப ்டிப்வர் சூழலிய்லபா்ளர் 
(Ecologist) எைப்டுகி்றபார்.

5.1.1  சூழ்நிலை மண்டை்தின் கூறுகள் 
(Components of Ecosystem)

சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் மூனறு அடிப்மடக 
கூறு்கம்ளக ப்கபாண்டுள்ளது. அமவ,
அ) உயிரற்்ற கூறு்கள

ஆ) உயிருள்ள கூறு்கள மற்றும்

இ) ஆற்்றல கூறு்கள

அ) உயிரறை கூறுகள் (Abiotic Components)

உயிரற்்ற கூறு்கள சுற்றுச் சூழலில உள்ள உயிரற்்ற, 
்கரிம, இயற்பியல மற்றும் இரசபாயை ்கபாரணி்கம்ள 
உள்ளடககியதபாகும். உதபாரணமபா்க, நி்லம், ்கபாற்று, 
நீர், சுண்ணபாம்பு, இரும்பு த்பான்றமவ.
ஆ) உயிருள்ள கூறுகள் (Biotic Components)
உயிருள்ள கூறு்கள  என்து தபாவரங்கள, 
வி்லஙகிைங்கள மற்றும் நுண்ணுயிரி்கம்ள 
உள்ளடககியதபாகும். இமவ மூனறு பிரிவு்க்ளபா்க 
வம்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளை.

• உறப்தியதொளரகள் (Producers) - சூழ்நிம்ல 
மண்ட்லத்தில  தமககு தவண்டிய உணமவத் 
தபாதம உற்்த்தி பசய்து ப்கபாள்ளககூடிய 
உயிரிைங்கள உற்்த்தியபா்ளர்்கள எைப்டும்.  

இமவ ்றெதொரபு ஊட்டஉயிரி (Autotrophs) எனறு 
அமழக்கப்டுகின்றை. இமவ நி்லத்திலும் 
நீரிலும் ்கபாணப்டுகின்றை. (எ.்கபா.) தபாவரங்கள, 
்பாசி, ்பாகடீரியபா த்பான்றமவ.

• நுகரகவதொரகள் (Consumers) - தநரடியபா்கதவபா 
அல்லது மம்றமு்கமபா்கதவபா 
உற்்த்தியபா்ளர்்கம்ளச் சபார்நதிருககும் 
உயிரிைங்கள நு்கர்தவபார்்கள எைப்டும். 
எைதவ, அமவ பிைசெதொரபு ஊட்டஉயிரி 
(Heterotrophs) என்றமழக்கப்டுகின்றை.

நுகரகவதொரின் தபதொதுவதொன பிரிவுகள்
• மு்ல்நிலை நுகரகவதொர (Primary Consumers) - 

உணவிற்்கபா்க உற்்த்தியபா்ளர்்கம்ளச் 
சபார்நதிருககும் இமவ்கம்ளத் தபாவர 
உண்ணி்கள எனகித்றபாம். (எ.்கபா.) வரிககுதிமர, 
ஆடு த்பான்றமவ.

• இரண்டதொம் நிலை நுகரகவதொர (Secondary 
Consumers) - இவ்வம்க நு்கர்தவபாமர 
ஊன்உணணிகள் எனகித்றபாம். இமவ தபாவர 
உண்ணி்க்கம்ள உணவபா்கக உட்ப்கபாளளும். 
(உ.ம்.) சிங்கம், ்பாம்பு த்பான்றமவ.

• மூன்ைதொம்நிலை நுகரகவதொர (Tertiary Consumers) 
- ஊனஉண்ணி்களில உயர்நிம்லயில 
உள்ளமவயபாகும். அமவ தபாவர 
உண்ணி்கம்ளயும். ஊனஉண்ணி்கம்ளயும் 
உணவபா்கக ப்கபாள்ளக கூடியமவ ஆகும். (எ.
்கபா.)  ஆநமத, முதம்ல ஆகியமவ.

• சில்பகபதொரகள் (Decomposers) - 
இவ்வுயிரிைங்கள தங்களுககுத் 
ததமவயபாை உணமவத் தபாதம தயபாரிக்க 
இய்லபாதமவ ஆகும். அமவ இ்றநத, அழுகிய 
தபாவரங்கள மற்றும் வி்லஙகிைங்கம்ள 
உணவபா்க உட்ப்கபாண்டு வபாழககூடியமவ 
ஆகும். எைதவ, அமவ ெதொறுணணிகள் 
(Saprotrophs) எனறு அமழக்கப்டுகின்றை. 
(உ.ம்.) பூஞமச்கள, ்கபா்ளபான்கள த்பான்றமவ.

இ) ஆறைல் கூறுகள் (Energy Components)
உயிர்கத்கபா்ளத்தில வபாழும் அமைத்து 

உயிரிைங்களும் தம் ்ணியிமைச் பசய்வதற்கும், 
ஓர் ஆற்்றம்ல மற்த்றபார் ஆற்்ற்லபா்க மபாற்றுவதற்கும் 
ஆற்்றம்லப ்யன்டுத்துகின்றை. உயிர்கத்கபா்ளம் 
முழுமமககும் சூரியதை ஆற்்றம்ல 
வழங்கககூடியதபா்க உள்ளது. சூழ்நிம்ல 
மண்ட்லத்தில  உள்ள ்லதவறு கூறு்களின 
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வழியபா்க, சூரிய ஆற்்றல பி்ற ஆற்்றல வடிவங்க்ளபா்க 
மபாற்்றப்டுகி்றது. சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தில ஆற்்றல 
ஓட்டத்தில உற்்த்தியபா்ளர்்கள, நு்கர்தவபார்்கள 
மற்றும் சிமதபத்பார்்கள ப்ரும் ்ஙகு 
வகிககின்றைர்.

தெயல்பதொடு
அ்கரபாதிமயப (Dictionary) ்யன்டுத்தி 
Herbivores, Carnivores, Omnivoeres மற்றும் 
Scanvengers ஆகியவற்றிற்குப ப்பாருள, வி்ளக்கம் 
்கண்டுபிடி.

5.1.2  சூழ்நிலை மண்டை்தின் தெயல்பதொடுகள் 
(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

அமைத்து உயிரிைங்களும் ஒனத்றபாபடபானறு 
பதபாடர்பு ப்கபாண்டு ஆற்்றல மட்டம், உணவுச் சஙகிலி 
மற்றும் உணவு வம்லயிமை உருவபாககுகின்றை. 
சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின பசயல்பாடு்கள ஆற்்றல 
ஓட்டத்தின அமமபம்ச் சபார்நதுள்ளை. இநத 
ஆற்்றல ஓட்டம் சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்திலுள்ள 
்கரிமமற்்ற மற்றும் ்கரிமப ப்பாருட்்களின ் ரவலுககும், 
சூழற்சிககும் உதவி பசய்கி்றது. ஆற்்றல ஓட்டம் 
ப்ரும்்பாலும் சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின ்லதவறு 
நிம்ல்களில ்டிநிம்ல ஒழுஙகு மும்றயில 
நமடப்றுகி்றது. இநநிம்ல்கள ஆறைல் மட்டம் 
எைப்டுகி்றது. உயிரிைங்களில ஒரு குழுவிலிருநது 
மற்ப்றபாரு குழுவிற்கு ஆற்்றல மபாற்்றம் ்லதவறு 
ஆற்்றல மட்டத்தின வழியபா்கத் பதபாடர்ச்சியபா்க 
நமடப்றுவமத உணவுச் சஙகிலி எனறு 
அமழககித்றபாம். உணவுச ெங்கிலிகள் (Food Chain) 
ஒனறிமைபயபானறு சபார்நது, பிமணக்கப்ட்ட 
அமமபபு உணவு வலை (Food Web) எைப்டுகி்றது.

 5.2  உயிரினபபன்லம (Biodiversity)
உயிரிைப்னமம என்து ஒரு வபாழ்விடத்தில 

வபாழ்கின்ற ் லதவறு வம்கயபாை உயிரிைங்கம்ளக 
குறிப்தபாகும். (தபாவரங்கள, வி்லஙகு்கள மற்றும் பி்ற 
நுண்ணுயிரி்கள). இது ்கபா்லநிம்ல, நி்லத்ததபாற்்றம் 
மற்றும் மனிதச் பசயல்பாடு்களின தபாக்கத்திற்கு 
உள்ளபாகின்றை. இப்லலுயிர் வபாழ்விடம் புவியில 
ஓரிடத்தின உயிரியல ஆதபாரங்களின வலிமமமயப 
பிரதி்லிக்கக கூடியதபா்க உள்ளது. 
உயிரிைப்னமமயில உள்ள, ஒவ்தவபார் இைமும் 
சூழல மண்ட்லத்தில முககியமபாை ்ஙம்க 
வகிககின்றது. ஒரு ் குதியின சுற்றுச் சூழல சமநிம்ல 
மற்றும் சமூ்க ந்லமை, அதபாவது சுற்று்லபா, ்கலவி 
மற்றும் ஆரபாய்ச்சிமய இது த்ணி வருகி்றது.
5.2.1  உயிரினபபன்லமயிழபபு 

(Loss of Biodiversity)
ஓர் ஆதரபாககியமபாை சூழ்நிம்ல மண்ட்லம், 

சுத்தமபாை நீர், ்கபாற்று, வ்ளமபாை மண், உணவு, 
மூ்லபப்பாருள்கள மற்றும் மருநதுப ப்பாருள்கம்ள 
வழஙகுகின்றை. எைதவ, இச்சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் 
்பாது்கபாக்கப்ட தவண்டும்.
 5.3  பல்லுயிர் த்தொகுதிகள் (Biomes)

்லலுயிர்த்பதபாகுதி என்து புவியின சூழல 
மண்ட்லத்தில ்லதவறு வம்கயபாை தபாவரங்களும், 
வி்லஙகிைங்களும் இமணநது வபாழும் மி்கப ்ரநத 
சூழ்நிம்லயியல அமமப்பாகும். இஙகுத் 
தபாவரங்களும், வி்லஙகு்களும் ஒனத்றபாபடபானறு 
பதபாடர்பு ப்கபாண்டு கூட்டமபா்க உயிர்கத்கபா்ளத்தில 
வபாழ்கின்றை. ்லலுயிர்த் பதபாகுதிமய 
நி்லத்ததபாற்்றம், ்கபா்லநிம்ல மற்றும் தபாவரங்கள 
த்பான்ற ்கபாரணி்கள தீர்மபானிககின்றை. ்லலுயிர்த் 
பதபாகுதிமய இருப்ரும் பிரிவு்க்ளபா்க 
வம்கப்டுத்த்லபாம். அமவ, நிைவதொழ் பல்லுயிர் 
த்தொகுதி மற்றும் நீரவதொழ் பல்லுயிர் த்தொகுதி 
ஆகியைவபாகும்.

 � ஒரு சூழலியல 
பிரததசத்தில 70%ற்கும் தம்லபா்க 
ஓரிைம் சுயமபாை வபாழ்விடத்மத 
இழநதுவிடுதமயபாைபால அவ்விடம் 

்கவைத்தில ப்கபாள்ளப்ட தவண்டிய  
வ்ளமமயங்க்ளபா்கக (Hotspot) ்கருதப்டுகி்றது.

 � இநதியபாவின இமயமம்ல்கள, தமற்கு 
பதபாடர்ச்சி மம்ல்கள, இநததபா ்ர்மபா பிரததசம், 
சுநதபா நி்லப்குதி த்பான்றமவ 
வ்ளமமயங்க்ளபாகும்.

 � உ்லகில 34 இடங்கள உயிரிைப்னமம 
தகுதி வ்ளமமயங்க்ளபா்கக (Hotspot) 
்கருதப்டுகி்றது.
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5.3.1  நிைவதொழ் பல்லுயிர் த்தொகுதி 
(Terrestrial Biomes)

நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி என்து ஒரு 
குழுவபா்க வபாழும் உயிரிைங்கள ஒனறுடபைபானறு 
பதபாடர்பு ப்கபாண்டு அமவ வபாழும் நி்லச்சூழலுககு 
ஏற்்றவபாறு வபாழ்த்லபாகும். இதில பவப்மும் மமழயும் 
வபாழ்கின்ற சூழம்லத் தீர்மபானிககின்றை. உ்லகின 
முககிய நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி்க்ளபாவை.

அ)  பவப் மண்ட்லக்கபாடு்கள ்லலுயிர்த் பதபாகுதி
ஆ)  பவப் மண்ட்ல சவபாைபா ்லலுயிர்த் பதபாகுதி
இ)  ் பாம்லவைப ்லலுயிர்த் 

பதபாகுதி
ஈ)  மித பவப் மண்ட்ல புலபவளி 

்லலுயிர்த் பதபாகுதி
உ)  தூநதிரப ்லலுயிர்த் 

பதபாகுதி

நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி

நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி

்லலுயிர்த் பதபாகுதி்களின வம்கப்பாடு

அ)  தவபபமண்டை் கதொடுகள் பல்லுயிர் த்தொகுதி 
(Tropical Forest Biomes)

பவப்மண்ட்லக ்கபாடு்கள ்லலுயிர்த் பதபாகுதி, 
்லதவறு துமண ்லலுயிர்த் பதபாகுதி்க்ளபால 
உருவபாக்கப்ட்டமவ. அமவ பவப்மண்ட்லப 
்சுமம மபா்றபாக ்கபாடு்கள, ்ருவ்கபா்ல இம்லயுதிர்க 
்கபாடு்கள ஆகியைவபாகும்.

பி்ற நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி்கம்ள விட 
பவப் மண்ட்லக ்கபாடு்கள ்லதவறு விதமபாை 
உயிரிைங்களின வபாழ்விடமபா்கவும், முதனமம 
பதபாழில நமடப்றும் இடமபா்கவும் உள்ளது. 
அதமசபான ்டும்க, ்கபாஙத்கபா ்டும்க மற்றும் 
இநததபாதைசியத் தீவு்கள த்பான்றமவ மி்க 
முககியமபாை பவப்மண்ட்லக ்கபாட்டுப ்லலுயிர்த் 
பதபாகுதி்க்ளபாகும். இப்குதி்கள மி்க அடர்நத 
்கபாடு்கம்ளக ப்கபாண்டிருப்தபால ப்பாரு்ளபாதபார 
ரீதியபா்க மி்க முககியத்துவம் வபாய்நததபா்க  
உள்ளது. எைதவ, இஙகுக குடியிருபபு்கள 

சிதறிக ்கபாணப்டுகின்றை. உணவு தச்கரித்தல, 
மீன பிடித்தல, மரம் பவட்டுதல, இடமபாற்று விவசபாயம் 
த்பான்ற பதபாழில்கள இஙகு வபாழும் மக்களின 
வபாழ்வதபாரமபா்க உள்ளது. இப்லலுயிர்த்  
பதபாகுதியில ஈரப்தமபாை சூழ்நிம்ல நி்லவுவதபால, 
மத்லரியபா, மவரஸ் ்கபாய்ச்சல த்பான்ற பவப் 
மண்ட்ல தநபாய்்களின தபாக்கம் ஏற்்டுகின்றது. 
இரப்ர், மூஙகில, எத்பானி த்பான்றமவ இஙகுக 
்கபாணப்டும் முககிய மரங்க்ளபாகும். பவௌவபால்கள, 
வண்ணகத்கபாழி, சிறுத்மத்கள (Jaguars), 
யபாமை்கள, குரஙகு்கள த்பான்றமவ இஙகுக 
்கபாணப்டும் முககியமபாை ்்றமவ்கள மற்றும் 
வி்லஙகு்க்ளபாகும்.

புற்றுதநபாமயக குணப்டுத்தப 
்யன்டுத்தப்டும் தபாவரங்களில 
சுமபார் 70% தபாவரங்கள மமழக 
்கபாடு்களில ்கபாணப்டுவதபா்க 

அபமரிக்க ஐககிய நபாடு்களின 
புற்றுதநபாய் நிறுவைம் 
அமடயபா்ளம் ்கண்டுள்ளது. 
(எ.்கபா.) ்லபத்பாச்சபா

ஆ)  தவபப மண்டை ெவதொனதொ பல்லுயிர் த்தொகுதி 
(Tropical Savana Biomes)

பவப் மண்ட்லப புலபவளி்கள ப்ரும்்பாலும் பவப் 
மண்ட்லக ்கபாடு்களுககும், ்பாம்லவைங்களுககும் 
இமடதய ்கபாணப்டுகின்றை. இப்லலுயிர்த் 
பதபாகுதி 10° முதல 20° வட பதன அட்சங்களுககு 
இமடதய ்கபாணப்டுகி்றது. இபபுலபவளி்கள 
தசஹல, கிழககு ஆபபிரிக்கபாவில சஹபாரபாவின 
பதன்குதி மற்றும் ஆஸ்திதரலியபா த்பான்ற 
இடங்களில ்கபாணப்டுகின்றது. இப்லலுயிர்த் 
பதபாகுதி ப்பாதுவபா்க பவப்மபா்கவும் வ்றண்டும் 
்கபாணப்டுவததபாடு மிதமபாை மமழப ப்பாழிமவயும் 
ப்றுகி்றது. எைதவ, இஙகு வ்ளரும் புற்்கள 
உயரமபா்கவும் கூர்மமயபா்கவும் ்கபாணப்டுகின்றை. 
ஆம்கயபால இஙகு வபாழும் மக்களின முககியத் 
பதபாழில ்கபாலநமட தமய்த்தல ஆகும். இஙகு வபாழும் 
்ழஙகுடியிை மக்கள நபாதடபாடி்க்ளபா்க உள்ளைர்.

சவபாைபா புலபவளி்களின 
ப்ரும்்பா்லபாை ்குதி்கள விவசபாய 
நி்லங்க்ளபா்க மபாற்்றப்ட்டு 
வருகின்றை. இதைபால இஙகுக 
்கபாணப்டும் ்லதவறு விதமபாை 

வி்லஙகிைங்கள அச்சுறுத்தலுககு 
உள்ளபாகியுள்ளை. (எ.்கபா.) சிறுத்மத, சிங்கம் 
த்பான்ற வி்லஙகிைங்களின எண்ணிகம்க மி்க 
தவ்கமபா்கக கும்றநது வருகின்றை.
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த்பாககுவரத்திற்்கபா்கப ்யன்டுத்தப்டுகின்றை. 
தமலும் ்பாம்பு்கள, ்லலி்கள, ததள்கள த்பான்ற 
ஊர்வை இஙகு அதி்கம் ்கபாணப்டுகின்றை.
ஈ)  மி்தவபபமண்டைப புல்தவளி பல்லுயிர் 

த்தொகுதி (Temperate Grassland Biomes)
மிதபவப்மண்ட்ல  புலபவளி்கள ்கண்டங்களின 
உட்்குதியில ்கபாணப்டுகின்றை. இஙகு மிதமபாை 
த்கபாமட்கபா்லமும், நீண்ட குளிர்்கபா்லமும், குளிர்்கபா்ல 
மமழபப்பாழிவும் ்கபாணப்டுகி்றது. இபபிரததசங்களில 
உள்ள புலபவளி்கள முழுமமயபா்க மமழப 
ப்பாழிமவதய சபார்நதுள்ளை. அதி்கமபாை மமழப 
ப்பாழிவு உயரமபாை பமனமமயபாை புற்்கள 
வ்ளர்வதற்கும், கும்றவபாை மமழபப்பாழிவு 
குட்மடயபாை, பமனமமயபாை புற்்கள வ்ளர்வதற்கும் 
துமண புரிகின்றை. இபபிரததசங்கள த்கபாதுமம 
்யிடுவதற்குச் சபாத்கமபா்க உள்ளது. விவசபாயத் 
பதபாழி்லபா்ளர்்களின ்ற்்றபாககும்றயிைபால இஙகுப 
்ரநத அ்ளவில இயநதிர மயமபாக்கப்ட்ட விவசபாயம் 
நமடப்றுகின்றது. ்கபாலநமட வ்ளர்பபு இஙகு 
முககியத் பதபாழி்லபா்க உள்ளது. இதைபால இஙகு 
உணவிற்்கபா்க வி்லஙகு்கள ப்கபால்லப்டுதல, அதன 
இம்றச்சிமயப ்தப்டுத்தல மற்றும் ்பால்ண்மணத் 
பதபாழில த்பான்ற பதபாழில்கள இஙகு 
நமடப்றுகின்றை. பவட்டுககிளி, ஓநபாய், 
்கபாட்படருமம, பிபரய்ரி நபாய் த்பான்ற வி்லஙகு்கள 
்கபாணப்டுகின்றை.
(உ)  தூந்திரப பல்லுயிர் த்தொகுதி (Tundra Biomes)

இநதப ்ரநத தபாழ்நி்லப ்குதியபாைது 
ப்ரும்்பாலும் உம்றநதத ்கபாணப்டுகின்றது. 
ஆசியபா, ்கைடபா, ஐதரபாப்பா இவற்றின வட்குதி,  
மற்றும் கிரின்லபாநது, ஆர்டிக, அண்டபார்டி்கபா 
ஆகியை இத்பதபாகுதியின கீழ் வருகின்றை. 
இப்குதி பவற்று நி்லப்குதி எைவும் தரிசு 
நி்லப்குதி எைவும் அமழக்கப்டுகின்றது. 
இப்குதியில குளிர்்கபா்லம் நீண்ட ்கடுஙகுளிமரயும், 
த்கபாமட்கபா்லம் மிதமபாை குளிமரயும் 
ப்கபாண்டிருககும். இஙகுக ்கபாணப்டும் 
மி்கககும்றநத பவப்நிம்லயின ்கபாரணமபா்க 
குறுகிய ்கபா்ல ்ருவத் தபாவரங்கள மட்டுதம இஙகுக 
்கபாணப்டும். இதைபால சுற்றுச்சூழலில முதனமம 
உற்்த்தித் தி்றன மி்கக கும்றநது ்கபாணப்டும். 
இப்குதியில வபாழும் மக்கள நபாதடபாடி்க்ளபா்க 
வபாழ்கின்றைர். தவட்மடயபாடுதல மற்றும் 
மீனபிடித்தல இவர்்க்ளது முககியத் பதபாழி்லபாகும். 
இஙகு மக்கள பதபாம்க மி்கக கும்றவபா்கக ்கபாணப 
்டுகி்றது. ்கடுமமயபாை ்கபா்லநிம்ல இவர்்களின 
வபாழ்விடத்மத அடிக்கடி மபாற்றிக ப்கபாள்ளச் 
பசய்கி்றது. இவர்்கள குளிர்்கபா்லங்களில “இகளு” 
(Igloo) என்ற ் னி வீடு்களிலும், த்கபாமட ்கபா்லங்களில 
கூடபாரங்கள அமமத்தும் வபாழ்கி்றபார்்கள. 

சிங்கம், சிறுத்மத, புலி, மபான, வரிககுதிமர, 
ஒட்ட்கச் சிவிஙகி த்பான்ற வி்லஙகு்கள இஙகுக 
்கபாணப்டும் வி்லஙகு்க்ளபாகும். புலலுருவி, பரட் 
ஓட்ஸ் புல, ம்லமன கிரபாஸ் (lemon grass) த்பான்ற 
தபாவரங்கள இப்லலுயிர்த் பதபாகுதியில 
்கபாணப்டுகின்றை.
இ)  பதொலைவனப பல்லுயிர் த்தொகுதி 

(Desert Biomes)

்பாம்லவைப ்குதி்கள ப்ரும்்பாலும் 
்கண்டங்களின தமற்கு விளிம்பு்களில ்கபாணப 
்டுகின்றை. இப்லலுயிர்த் பதபாகுதி 20° முதல 30° 
வட, பதன அட்சங்களுககிமடதய 
்கபாணப்டுகின்றை. இஙகு ஆண்டுச் சரபாசரி 
மமழபப்பாழிவு 25 பச.மீட்டருககும் கும்றவபா்க 
உள்ளது. இதைபால மமழபப்பாழிவு ்ற்்றபாககும்ற 
மற்றும் வ்றண்ட ்கபா்லநிம்லயின ்கபாரணமபா்க 
இஙகுத் தபாவரங்கள அரிதபா்க வ்ளர்கின்றை. 
இருபபினும் இஙகுக ்கபாணப்டும் தனித்துவம் 
வபாய்நத தபாவரங்கள ்பாம்லவைத்தபாவரங்கள 
(Xerophytes) எைப ் டுகின்றை. இஙகுக ்கபாணப்டும் 
மண் மண்லபா்கவும், உவர்ப்பா்கவும், உள்ளதபால 
விவசபாயத்திற்கு உ்கநததபா்க இலம்ல. வ்றட்சிமயத் 
தபாங்கக கூடிய முட்புதர்்கள, குறுங்கபாடு்கள (Scrubs) 
மற்றும் ்மை த்பான்ற தபாவரங்கள இஙகுக 
்கபாணப்டுகின்றை. இஙகு வபாழும் ்ழஙகுடியிைர் 
உணவு தச்கரித்தல மற்றும் தவட்மடயபாடுதல 
பதபாழிலில ஈடு்டுகின்றைர். இவர்்கள தமய்ச்சல 
நி்லங்கம்ளத் ததடி ஓரிடத்திலிருநது 
மற்த்றபாரிடத்திற்கு இடம் ப்யர்வர். த்பாககுவரத்து 
இஙகு மி்கவும் ்கடிைமபா்க உள்ளதபால ஒட்ட்கங்கள 

்பாம்லவைச் தசபாம்ல என்து 
்பாம்லவைங்கள மற்றும் அமர 
வ்றண்டப ்பாம்லவைப 
பிரததசங்களில ்கபாணப்டும் 

வ்ளமபாை நனனீர்ப ்குதியபாகும். ்பாம்லவைச் 
தசபாம்ல்கள நீருற்றிலிருநது நீமரப ப்றுகின்றை. 
த்ரீச்மச, அத்தி, சிட்ரஸ் 
்ழங்கள மக்கபாச்தசபா்ளம் 
த்பான்றமவ ்பாம்லவைச் 
தசபாம்லககு அருகில 
விம்ளவிக்கப்டுகின்றை.
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ஆர்கடிக ்குதி்களில ்பாசி இைத்தபாவரங்கள 
வ்ளர்கின்றை. துருவப்குதி்களில வ்ளரும் 
வி்லஙகு்க்ளபாை துருவக்கரடி்கள, ஓநபாய்்கள, 
துருவமபான்கள, மற்றும் ்கழுகு்கள இஙகு உள்ளை.

மிதபவப் மண்ட்லப 
புலபவளியபாைது, உ்லகின 
்லதவறு ்குதி்களில பவவ்தவறு 
ப்யர்்களில அமழக்கப்டுகின்றது.

பபரய்ரி – வட அபமரிக்கபா
ஸ்படபபி – யுதரஷியபா
்பாம்்பாஸ் – அர்பஜெனடிைபா மற்றும் உருகுதவ
பவலட் – பதனஆபபிரிக்கபா
படௌனஸ் – ஆஸ்திதரலியபா 
த்கனடர்்ர்க – நியூசி்லபாநது
மஞசூரியன – மசைபா

5.3.2  நீரவதொழ் பல்லுயிர் த்தொகுதி 
(Aquatic Biomes)

நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த்பதபாகுதியில ்கபாணப்டும் 
உயிரிைங்கள ஒனறுடபைபானறு பதபாடர்பு ப்கபாண்டு 
அமவ வபாழுகின்ற சூழலுககும் சகதி மூ்லங்களுககும் 
மற்றும் இடத்திற்கும் தக்கவபாறு தங்கம்ளத் 
த்கவமமத்துக ப்கபாண்டுள்ளை. நி்லவபாழ் 
உயிரிைங்கம்ளபத்பா்ல நீர்வபாழ் உயிரிைங்களின 
மீதும் உயிரற்்ற ்கபாரணி்களின தபாக்கம் 
்கபாணப்டுகி்றது. நீர்வபாழ் ் லலுயிரித்பதபாகுதியிமை 
நனனீர்வபாழ் ்லலுயிரித்பதபாகுதி மற்றும் 
்கடலநீர்வபாழ் ்லலுயிர்த்பதபாகுதி எை இரண்டு 
வம்க்க்ளபா்க வம்கப்டுத்துகித்றபாம்.
அ)  நன்னீரவதொழ் பல்லுயிர் த்தொகுதி (Fresh Water 

Biomes)
நனனீர்வபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதியபாைது 

ஏரி்கள, கு்ளங்கள, ஆறு்கள, ஓமட்கள, சதுபபு 
நி்லங்கள ஆகியவற்ம்ற உள்ளடககியது. 
இத்பதபாகுதி நீரின ப்கபாள்ள்ளவு, நீதரபாட்டம், 
ஆகசிஜென அ்ளவு, பவப்நிம்ல ஆகிய உயிரற்்ற 
்கபாரணி்களின தபாக்கத்திற்கு உள்ளபாகி்றது. 
மனிதர்்கள தங்களுககுத் ததமவயபாை குடிநீர், 
நீர்ப்பாசைம், சு்கபாதபாரம் மற்றும் 
பதபாழிற்சபாம்ல்களுககுத் ததமவயபாை நீமரப 
ப்றுவதற்கு நனனீர்வபாழ் ்லலுயிர்த்பதபாகுதிமயச் 

சபார்நதத உள்ளைர். இதில அலலி, தபாமமர, 
்பாசியிைத் தபாவரங்கள வ்ளர்கின்றை. ஆமம, 
முதம்ல, மற்றும் மீன இைங்கள இத்பதபாகுதியில 
்கபாணப்டுகின்றை.
ஆ)  க்டல்நீரவதொழ் பல்லுயிர் த்தொகுதி (Marine 

Biomes)
புவியில ்கபாணப்டும் மி்கபப்ரிய 

நீர்வபாழ்்லலுயிர்த்பதபாகுதி ்கடலநீர்வபாழ் ்லலுயிர்த் 
பதபாகுதியபாகும். ்கடலநீரில ்கபாணப்டும் ்லதவறு 
வம்கயபாை தபாவரங்கள மற்றும் வி்லஙகிைங்களுககு 
வபாழ்விட ஆதபாரமபா்க இத்பதபாகுதி உள்ளது. 
்வ்ளப்பாம்ற்கள (coral reefs) த்பான்ற இரண்டபாம் 
வம்க ்கடலவபாழ் உயிரிைங்கள இதில உள்ளை. 
்கடற்்கமரப்குதி்கள மற்றும் ்கழிமு்கங்களில 
நனனீர் மற்றும் ்கடலநீர் ்க்லநத சூழலில வ்ளரும் 
நீர்வபாழ் ்லலுயிர்்களும் உள்ளை. நீர்நிம்லயபாைது 
்கடலவபாழ் உயிரிைங்களின தவ்கமபாை 
இடமபாற்்றத்திற்கு உதவியபா்க உள்ளது. நி்லவபாழ் 
்லலுயிர்த் பதபாகுதி்கம்ளவிட மி்க தவ்கமபாவும், 
சி்றப்பா்கவும் அமைத்துப ்குதி்களுககும் நீர்வபாழ் 
உயிரிைங்கள இடம் ப்யர்கின்றை.

வி்லஙகு்கம்ளத்தவிர, தபாவர இைங்க்ளபாை ப்ரிய 
்கடற்பூண்டு, ்கடற்்பாசி்கள மற்றும் நீரில மிதககும் 
தபாவரங்களும் அதி்க்ளவில இத்பதபாகுதியில 
்கபாணப்டுகின்றை. நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த் 
பதபாகுதியபாைது தபாவரங்கள மற்றும் வி்லஙகு்களுககு 
மட்டுமல்லபாமல மனித இைத்திற்கும் மி்க 
முககியமபாைதபா்க உள்ளது. மனித இைம் 
இத்பதபாகுதிமய நீர், உணவு, ப்பாழுதுத்பாககு 
அம்சங்களுக்கபா்கப ்யன்டுத்துகி்றபார்்கள. 
இத்பதபாகுதியில ்கபாணப்டும் சி்ல பிரச்சமை்க்ளபாவை 
அதி்க்ளவில மீனபிடித்தல, சுற்றுச்சூழல மபாசு்பாடு 
மற்றும் ்கடலமட்டம் உயருதல ஆகும்.
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5.3.3 பதொதுகதொ்்ல் (Conservation)
்லலுயிர்த் பதபாகுதி என்து ஆழ்்கடல அ்கழி முதல 

்சுமமமபா்றபாக ்கபாடு்கள வமர ்ரவிக்கபாணப்டுகி்றது. 
இதில ்கபாணப்டும் ஆற்்றல ்ரவலுககு மனித 
இைத்தின ்ஙகு மி்க அதி்கமபா்க உள்ளது. அதத 
தவம்ளயில சி்ல உயிரிைங்களின அழிவிற்கும் மற்றும் 
இடமபாற்்றத்திற்கும் மனிதனின நடவடிகம்க்கள 
முதனமமக ்கபாரணியபா்க உள்ளது. எபப்பாழுதும் 
பதபாடர்நது அதி்கரித்துக ப்கபாண்தட இருககும் மக்கள 
பதபாம்கயபால உயிரிை வ்ளங்கள அதி்க்ளவில 
சுரண்டலுககுட்்ட்டு ்பாதிபபுககுள்ளபாகின்றை. இது 
புவியில ்கபாணப்டும் தபாவர மற்றும் வி்லஙகிைங்களின 
மீது ்கடுமமயபாை தபாக்கத்மத ஏற்்டுத்துகின்றது. 
புவியின சி்ல ்குதி்களில அதி்க உயிரிை வ்ளங்கள 
மற்றும் அதி்க உயிரிைப ்பாதிபபு்கள ஏற்்டும் 
்குதி்களும் உள்ளை. ஆ்கதவ உயிரிைங்கம்ளப 
்பாது்கபாப்தன மூ்லம் புவிமய ஒரு சி்றநத 
உயிர்வபாழ்பதபாகுதியபா்க மவத்திருப்து மனிதர்்களின 
தம்லயபாய ்கடமமயபாகும்.

உயிர்கத்கபா்ள ்கபாப்்கங்கள 
(Biosphere Reserve) என்மவ 
ஒரு சி்றபபு சுற்றுச்சூழ்நிம்ல 
மண்ட்லம் அல்லது தபாவரங்கள 

மற்றும் வி்லஙகு்கம்ள உள்ளடககிய 
தனித்துவமபாை ் பாது்கபாக்கப்ட்ட ஒரு ் குதியபாகும். 
இநதியபாவில ்திபைட்டு முககியமபாை 
உயிர்கத்கபா்ளக ்கபாப்்கங்கள உள்ளை.

 மீள்பதொரலவ
 � உயிர்கத்கபா்ளம் என்து புவியின 

தமற்்குதியிலும் உள்குதியிலும் 
உயிரிைங்கள வபாழும் பமலலிய அடுக்கபாகும்.

 � புவியில வபாழும் உயிரிைங்கள 
ஒனத்றபாபடபானறு பதபாடர்புப்கபாண்டு, அதன 
இயற்ம்கச் சூழலுககு ஏற்்றவபாறு வபாழும் 
்குதி சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் (Ecosystem) 
எனறு அமழக்கப்டுகி்றது.

 � சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின மூனறு முககிய 
கூறு்கள, உயிரியல கூறு்கள, உயிரற்்ற 
கூறு்கள மற்றும் ஆற்்றல ஓட்டம் ஆகியைவபாகும்.

 � உயிரியல கூறு்கள உற்்த்தியபா்ளர்்கள, 
நு்கர்தவபார்்கள மற்றும் சிமதபத்பார்்கள எை 
வம்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளை.

 � சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின பசயல்பாடபாைது 
்லதவறு நிம்ல்களில ்டிநிம்ல ஒழுஙகு 
மும்றயில ஆற்்றல ஓட்டம் நமடப்றுகி்றது 
இநநிம்ல “ஆற்்றல மட்டம்” எைப்டுகி்றது.

 � உயிரிைப்னமம (Biodiversity) என்து 
ஓரிடத்தில வபாழும் ்லதவறு வம்கயபாை 
உயிரிைங்கம்ளக குறிப்தபாகும்.

 � உயிரிைப்னமம இழபபு என்து இயற்ம்க 
மற்றும் மனிதச் பசயல்பாடு்க்ளபால ஏற்்டுகி்றது.

 � புவியியல ரீதியபா்க ்ரநது ்கபாணப்டும் 
சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தில வபாழும், 
உயிரிைங்களின பதபாகுதி, ்லலுயிர்த்பதபாகுதி 
(Biomes) எனறு அமழக்கப்டுகி்றது.

 � ்லலுயிர்த் பதபாகுதியபாைது, விரிவபாை 
மும்றயில நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த்பதபாகுதி 
எைவும் நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி 
எைவும் பிரிக்கப்ட்டுள்ளது.

 � உயிர்கத்கபா்ளத்தில (Biosphere) உயிரிைங்கள 
்பாது்கபாக்கப்ட தவண்டும். ஏபைன்றபால 
அமவ புவியின வ்ளமபா்கக ்கருதப்டுகின்றை.

I  ெரியதொன வில்டலய் 
க்ரந்த்டு்து எழுதுக

1. புவியின குளிர்ச்சியபாை ்லலுயிர்த்பதபாகுதி
 அ) தூநதிரபா ஆ) மட்கபா
 இ) ்பாம்லவைம் ஈ) ப்ருங்கடல்கள
2. உயிர்க த்கபா்ளத்தின மி்கச் சிறிய அ்லகு.
 அ) சூழ்நிம்ல மண்ட்லம்
 ஆ) ்லலுயிர்த் பதபாகுதி
 இ) சுற்றுச்சூழல
 ஈ) இவற்றில எதுவும் இலம்ல 
3. வளிமண்ட்லத்தில உள்ள நுண்ணுயிரி்கம்ளக 

ப்கபாண்டு, ஊட்டச்சத்துக்கம்ள மறுசுழற்சி 
பசய்தவபார்

 அ) உற்்த்தியபா்ளர்்கள
 ஆ) சிமதபத்பார்்கள
 இ) நு்கர்தவபார்்கள
 ஈ) இவர்்களில யபாரும் இலம்ல
4. ்பாம்லவைத்தபாவரங்கள வ்ளரும் சூழல
 அ) உவர்பபியமுள்ள மணற்்குதி
 ஆ) கும்றநத அ்ளவு ஈரப்மச
 இ) குளிர் பவப்நிம்ல
 ஈ) ஈரப்தம்
5. மமழக்கபாடு்கள ்லலுயிர்த் பதபாகுதி அதி்க்ளவு 

விவசபாயத்திற்குப ்யன்டுத்த இய்லபாததற்குக 
்கபாரணம்

 அ) மி்க அதி்கப்டியபாை ஈரப்தம்
 ஆ) மி்க அதி்கமபாை பவப்நிம்ல
 இ) மி்க பமலலிய மண்ணடுககு
 ஈ) வ்ளமற்்ற மண்

 ்யிற்சி 
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V. கதொரணம் கூறுக
1. உற்்த்தியபா்ளர்்கள, தற்சபார்பு ஊட்டஉயிரி்கள 

எனறு அமழக்கப்டுகின்றை.
2. உயிர்கத்கபா்ளம் ஒரு நிம்லயபாை சூழல 

மண்ட்லத்மதக ப்கபாண்டுள்ளது.

VI. கவறுபடு்துக
1. உற்்த்தியபா்ளர் – சிமதப்வர்
2. நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதி – நீர்வபாழ் 

்லலுயிர்த் பதபாகுதி
3. பவப்மண்ட்லத் தபாவரங்கள – ்பாம்லவைத் 

தபாவரங்கள
4. சவபாைபா – தூநதிரபா

VII. விரிவதொன வில்டயளி
1. சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின ்லதவறு கூறு்கம்ள 

விவரி.
2. சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்தின பசயல்பாடு்கம்ள 

எழுது்க.
3. புவியில உள்ள நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த் பதபாகுதிமய 

விவரி.

VIII.  கீழ்்கண்டவறறின் தினங்கலள் கணடுபிடி
1. உ்ல்க வைவி்லஙகு்கள திைம்                   
2. ்னைபாட்டு ்கபாடு்கள திைம்                   
3. உ்ல்க நீர் திைம்                  
4. புவி திைம்                   
5. உ்ல்க சுற்றுச் சூழல திைம்                   
6. உ்ல்க த்ரபாழியியல திைம்                   

IX.  நிை வலரப்டப பயிறசி
  உைக வலரப்ட்தில் கீழ்்கண்டவறலை 

குறி்கவும்.
1. பிபரய்ரி
2. படௌனஸ்
3. தூநதிர ்லலுயிர்த் பதபாகுதி
4. பவப்மண்ட்லக்கபாடு்கள ்லலுயிர்த் பதபாகுதி

X. ப்ட்ல்ப பதொர்து வில்டயளி
  ஆர்டிக தூநதிர உணவு வம்ல ்ற்றி உைது 

பசபாநதக ்கருத்மத வமரயறு.

II.  தகதொடு்கபபடடுள்ள கூறறுகலள ஆரதொய்ந்து 
வினதொ்களு்கு வில்டயளி்கவும் 

 வழிமும்ற்கள:
 (அ)  கூற்று மற்றும் ்கபாரணம் இரண்டும் சரி, 

்கபாரணம் கூற்ம்ற வி்ளககுகி்றது
 (ஆ)  கூற்று மற்றும் ்கபாரணம் இரண்டும் சரி, 

்கபாரணம் கூற்ம்ற வி்ளக்கவிலம்ல
 (இ) கூற்று சரி, ்கபாரணம் தவறு
 (ஈ)  கூற்றும் மற்றும் ்கபாரணம் இரண்டும் தவறு
6.  கூறறு: பி்றச்சபார்பு ஊட்ட உயிரி்கள தங்கள 

உணமவ தபாங்கத்ள தயபாரித்துக ப்கபாள்ளபாது
 கதொரணம்: ஊட்டச்சத்திற்்கபா்க இமவ 
உற்்த்தியபா்ளர்்கம்ளச் சபார்நது இருககும்.

7.  கூறறு: குறிபபிட்ட ்குதி்களில மட்டும் 
்கபாணப்டககூடியதும் எளிதில ்பாதிக்கப்டும் 
சூழலில வபாழும் ்்லவம்கயபாை தபாவரங்களும் 
வி்லஙகு்களும் ப்கபாண்ட ்குதிதய வ்ளமமயம் 
ஆகும்.

  கதொரணம்: இப்குதி சி்றப்பாை ்கவைம் ப்கபாண்டு 
்பாது்கபாக்கப்ட தவண்டும், ஆரபாய்ச்சியபா்ளர்்கள 
இதமை அமடயபா்ளங ்கபாண்்ர்.

III. ககதொடிட்ட இ்டங்கலள நிரபபுக
1. வி்லஙகு்கள, தபாவரங்கள மற்றும் நுண்ணுயிரி்கள 

ஒனத்றபாபடபானறு இமடவிமைப  புரிநது 
ப்கபாண்டு வபாழுமிடம் _______________  
எைப்டும்.

2. பி்றச்சபார்பு ஊட்ட உயிர்்கள (Hetrotrophs) எை 
அமழக்கப்டு்மவ _______________ .

3. ஒனத்றபாபடபானறு இமணக்கப்ட்ட 
சிக்க்லபாை உணவுச் சஙகிலி அமமபபிமை 
_______________  எை அமழககினத்றபாம்.

4. மி்கப்ரநத புவிச்சூழ்நிம்ல மண்ட்லத்மத 
_______________  எனகித்றபாம்.

5. ்பாம்லவைப ்லலுயிர்த்பதபாகுதி்களில வ்ளரும் 
தபாவரங்கள _______________ எைப்டும்.

6. _______________  நீர்வபாழ் ்லலுயிர்த்பதபாகுதி 
நனனீர் மற்றும் ்கடல நீர் ்க்லககும் இடத்தில 
்கபாணப்டும்.

IV. சுரு்கமதொன வில்டயளி
1. உயிர்கத்கபா்ளம் என்றபால எனை?
2. சூழ்நிம்ல மண்ட்லம் என்றபால எனை?
3. உயிரிைப ்னமம என்றபால எனை?
4. “உயிரிைப ்னமம இழபபு” என்தன ப்பாருள 

கூறு்க?
5. ்லதவறு வம்கயபாை நி்லவபாழ் ்லலுயிர்த் 

பதபாகுதி்கம்ளக குறிபபிடு்க.
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225 5. உயிர்கத்கபா்ளம்
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ஆரடி் தூந்திர உணவு வலை

புவியியல – உயிர்கத்கபா்ளம்

*்டங்கள அமடயபா்ளத்திற்கு மட்டுதம. 
ததமவபயனில Adobe Flash மய அனுமதிக்க.

உரலி :
https://matchthememory.com/Earthspheres

இமணயச் பசயல்பாடு

்கபாபணபாளி்களுடன உயிர்கத்கபா்ளம் ்ற்றி 
அறிநது ப்கபாளதவபாமபா!

 கமறககதொள் 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

www.usgs.gov
http://environment.nationalgeographic.com
www.nasa.gov
www.britannica.com
http://earth.usc.ed

 இலணய்ள வளங்கள்
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கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1972-ஆம் ஆண்டு 
ஸ்ொக்ஹொம் மொநொட்டில் 
மனிதன் ‘சுற்றுச்சூழலை 
உருவொககி வடிவலமககிறொன்’ 

என அறிவிக்கப�ட்்து. ரி்�ொடி பெனி்�ொ ந்கரில் 
1992-ஆம் ஆண்டு நல்ப�ற்ற புவி உச்சி மொநொடு, 
ஐககி� நொடு்களின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி 
மொநொடு என்று அலழக்கப�ட்்து. (UNCED - 
United Nations Conference on Environment and 
Development) 

�சுற்றுச்சூழலின்� வகைப்பாடுைள்� (Classification� of�
Environment)
அ) இ�ற்ல்க சுற்றுச்சூழல்
ஆ) மனித சுற்றுச்சூழல் 
இ) மனிதனொல் உருவொக்கப�ட்் சுற்றுச்சூழல்

பால� சாைல
��காகா��

��

�ல�

உ��ன�க 
த
நப�

���ப�
மத�

ச�க�

க��

ெபா�ளாதார�

அர�ய�

இய�ைக
ம
தனா� 

உ�வாக�ப�டைவ

ம
த�

�����ழ� ��க

க�டட�

�ைன�� 
��ன�க

ெதா��சாைல

          அறிமுைம்
சுற்றுச்சூழல் என்�து மனிதனுககும் 

இ�ற்ல்கககும் இல்்� உளள பதொ்ர்பு்கலளப 
�ற்றி�து ஆகும். மனிதன் பதொன்றுபதொட்டு 
ஒன்றி வொழ்ந்து வரும் சுற்றுபபுறம் 'சூழல்' என்று 
அலழக்கப�டுகிறது. சுற்றுச்சூழல் (Environment) 
என்ற ப�ொல் என்வி�ொன் (Environ) என்ற பிப�ஞ்சு 
பமொழி ப�ொல்லிலிருந்து ப�றப�ட்்து ஆகும். 
Environ என்�தன் ப�ொருள சுற்றுபபுறம் என்�தொகும். 
சுற்றுச்சூழல் என்�து உயிருளள மற்றும் உயி�ற்ற 
கூறு்கலள உளள்ககி�தொகும்.

 6.1  மனிதனும்�சுற்றுச்சூழலும்
ஆதி்கொை மனிதர்்கள, தங்களது உணவு, உல் 

மற்றும் இருபபி்த் ்தலவககு இ�ற்ல்கல�்� 
�ொர்ந்து இருந்தனர்.  மனிதன் தன் நிமிர்ந்த நிலை, 
ல்க்கள மற்றும் அறிவுக கூர்லம ப��ல்�ொடு்களொல் பிற 
உயிரினங்களின் மீது ஆதிக்கம் ப�லுத்தி ஓர் உ�ர் 
நிலைல�ப ப�ற்று மகிழ்ச்சி�ொ்க வொழ்ந்து வந்தொன்.  
�லழ� ்கற்்கொைத்திலிருந்து புதி� ்கற்்கொைம் 
வல� �க்க�ம், பநருபபு, ்கருவி்கள, ்வளொண் 
முலற்கள மற்றும் குடியிருபபு்கள ்�ொன்றவற்லறக 
்கண்டுபிடித்தொன். ் மலும் தனது வொழ்கல்க த�த்லத 
்மம்�டுத்திக ப்கொளள உ�ர் பதொழில்நுட்�த்லதப 
��ன்�டுத்த பதொ்ஙகினொன்.  நவீன ்கொைத்தில் 
மக்கள பதொல்க ப�ருக்கத்தினொல் தன் எல்லைல� 
விரிவு�டுத்துவதற்்கொ்க தன் சுற்றுச்சூழலை மொற்றி 
அலமத்தொன். இதன் ்கொ�ணமொ்க இ�ற்ல்க 
வளங்கள சு�ண்்ப�ட்டு வருகின்றன.

மனிதனும்�சுற்றுச்�சூழலும்
6

அலகு

்கற்றல் ்நொக்கங்கள 

 � சுற்றுச்சூழல் கூறு்கலள அறிதல்
 � மனிதன் – சுற்றுச்சூழல் பதொ்ர்பு்களுககு இல்்� உளள �ல்்வறு கூறு்கலளப 

புரிந்து ப்கொளளுதல்
 � �ல்்வறு குடியிருபபு வல்க்கலளப �ற்றி அறிதல்
 � மனிதனின் �ல்்வறு ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்க்கலள அறிதல்
 � மனிதனின் ப��ல்�ொடு்கள சுற்றுச்சூழல் மீது ஏற்�டுத்தும் தொக்கங்கலள அறிதல்
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227 6. மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும்

மகைள்�ததபாகையியல்�(Demography)� 
என்்பால்�என்்ன?

�ழங்கொைத்தில் கி்�க்க பமொழியில் ‘Demos’ 
என்றொல் மக்கள என்றும் ‘graphis’ என்றொல் 
்கணககிடுதல் என்றும் ப�ொருளொகும்.  
என்வ மக்களபதொல்கயி�ல் என்�து 
புளளியி�ல் முலறயில், மக்களபதொல்கல�க 
்கணககிடுவதொகும்.

6.2.1� �மகைள்ததபாகை�வளர்ச்சி 
(Population�Growth)�

ஒரு குறிபபிட்் ்கொைத்தில் ஒரு குறிபபிட்் 
இ்த்தில் வொழும் மக்களின் எண்ணிகல்க 
அதி்கரிபல�்� மக்களபதொல்க வளர்ச்சி 
என்கி்றொம்.  ப�ொதுவொ்க மக்கள பதொல்க 
வளர்ச்சி�ொனது சீ�ொ்க அதி்கரித்துக ப்கொண்டிருககும். 
ஆனொல் பதொழிற்பு�ட்சியின் ்�ொது மி்க அதி்கமொ்க 
அதி்கரிக்க ஆ�ம்பித்தது 

மக்களபதொல்க வளர்ச்சி என்�து பிறபபு 
விகிதத்திற்கும், இறபபு விகிதத்திற்கும் இல்்� 
உளள ்வறு�ொடு ஆகும். ப�ொதுவொ்க மக்களபதொல்க 

அ)�இயற்கை�சுற்றுச்�சூழல்�(Natural�Environment)
சுற்றுச்சூழலின் இ�ற்ல்க கூறு்களொன 

நிைக்்கொளம், நீர்க்்கொளம், வொயுக்்கொளம் மற்றும் 
உயிர்க்்கொளம் ஆகி�வற்லறப �ற்றி முன்்� 
அறிந்திருககின்்றொம்.  இப�ொ்த்தில் மனிதலனப 
�ற்றியும் மனிதனொல்  உருவொக்கப�ட்் கூறு்கலளப 
�ற்றியும் விரிவொ்கக ்கொண்்�ொம்.

ஆ)�மனித�சுற்றுச்சூழல்�(Human�Environment)�
மனித சுற்றுச்சூழல் என்�து ஒரு மனிதன், 

அவனது குடும்�ம், பதொழில் மற்றும் �மூ்கம் 
ஆகி�வற்று்ன் ப்கொண்டுளள பதொ்ர்பு்கலள 
விளககுவதொகும். இது ்மலும், இது �ல்்வறு 
்கைொச்�ொ�க கூறு்களொன ்கல்வி, மதம், 
ப�ொருளொதொ�ம் மற்றும் அ�சி�ல் ்�ொன்றவற்்றொடு 
பதொ்ர்புல்�தொ்க உளளது.

இ)��மனித்னபால்� உருவபாகைப்ட்ட� சுற்றுச்சூழல்� 
(Man-made�Environment)

மனிதனொல் உருவொக்கப�ட்் சுற்றுச்சூழல் 
என்�து மனிதன் தனது ்தலவ்கலளப பூர்த்தி 
ப�ய்து ப்கொளளவும் தன் வொழ்கல்கல� 
ஏதுவொனதொ்கவும் எளிதொனதொ்கவும் 
அலமத்துகப்கொளள உருவொக்கப�ட்்தொகும்.  
எடுத்துக்கொட்்ொ்க ்கட்்்ம், ்�ொககுவ�த்து, பூங்கொ, 
பதொழிற்�ொலை நிலனவுச்சின்னம் ்�ொன்றலவ.  
இ�ற்ல்கச் சூழலுககும் மனிதனுககும் இல்்� ஒரு 
�மநிலைல� ஏற்�டுத்த, மனிதன் மக்களபதொல்க 
��வல், வளங்களின் இருபபு, பதொழில்நுட்� 
வளர்ச்சி மற்றும் பதொ்ர்ந்து அதி்கரித்துவரும் 
மக்களபதொல்கயின் ்தலவக்்கற்� 
வளங்களுக்கொன மொற்று வழிமுலற்கலளக 
்கண்்றிதல் ்�ொன்றவற்லறக ல்க�ொண்டு 
வருகின்றொன்.

 6.2 � மகைள்ததபாகை�(Population)
மனித இனம் அல்ைொத ஓர் 

உைல்க  உன்னொல் ்கற்�லன 
ப�ய்� முடியுமொ? ப�ொருளொதொ� 
மற்றும் �மூ்க வளர்ச்சிககு 
மனித இனம் மி்க 
மு க கி � ம ொ ன த ொ கு ம் .  
மக்களபதொல்க (Populous) 
என்ற ப�ொல், இைத்தீன் 
பமொழியிலிருந்து ப�றப�ட்்தொகும். �ொபபுைஸ 
என்றொல் மக்கள என்று ப�ொருளொகும்.

ஒரு குறிபபிட்் இ்த்தில் ஒரு குறிபபிட்் 
்கொைத்தில் வொழும் பமொத்த மக்களின் 
எண்ணிகல்கல� மக்களபதொல்க என்கி்றொம். 

மகைள்ததபாகை�ைணகதைடுபபு�(Census)
ஒரு குறிபபிட்் ்கொை இல்பவளியில் 

அ��ொங்கம் மக்களபதொல்க �ற்றிக   ்கணக 
ப்கடுபபு ந்த்தி த்கவல்்கலளச் ்�்கரிககின்றது. 
இக்கணகப்கடுபபு மக்களின் வ�து, �ொலினம், 
்கல்வி�றிவு விகிதம் மற்றும் பதொழில் ்�ொன்ற 
விவ�ங்கலளப �திவு ப�ய்கிறது. ஐககி� 
நொடு்கள �ல�யின் �ரிந்துல�யின்�டி உைகின் 
�ல்்வறு நொடு்கள ஒவபவொரு 5 அல்ைது 10 
ஆண்டு்களுககு ஒருமுலற மக்களபதொல்க 
்கணகப்கடுபல� ்மற்ப்கொளகின்றன. 
�ொபி்ைொனில் கி.மு.(ப�ொ.ஆ.மு) 3800ல் 
உைகின் முதல் மக்களபதொல்க ்கணகப்கடுபபு 
ந்ந்தது.  நவீன உைகில் மக்களபதொல்க 
்கணகப்கடுபல� முதன்முதலில் ந்த்தி� நொடு 
ப்ன்மொர்க ஆகும். இந்தி�ொவில் கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 
1872 ஆம் ஆண்டில் முதன் முதைொ்க 
மக்களபதொல்க ்கணகப்கடுபபு ந்த்தப�ட்்து.  
1881ம் ஆண்டு முதல் பதொ்ர்ந்து 10 
ஆண்டு்களுககு ஒருமுலற மக்களபதொல்க 
்கணகப்கடுக்கப�ட்டு வருகிறது.  இந்தி� மக்கள 
பதொல்க ்கணக ப்கடுபபு, மக்கள பதொல்க, �மூ்க, 
ப�ொருளொதொ� விவ�ங்கலள விரிவொ்க அளிககும் 
ஆதொ�மொ்கத் தி்கழ்கின்றனது. நீங்கள 
மக்களபதொல்க ்கணக ப்கடுபபுத் த்கவல் 
குறிப்�டு்கலளப �ொர்த்திருககிறீர்்களொ?.  
உங்கள நூை்கத்தில் ்தடிப�ொருங்கள. 
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எப்�ொதும் அதி்கரித்துக ப்கொண்்்யிருககும், 
ஆனொல் சிை �ம�ங்களில் மக்களபதொல்க வளர்ச்சி 
குலறயும். குறிப�ொ்க �ஞ்�ம், நிைச்�ரிவு, புவி அதிர்ச்சி, 
ஆழிப்��லை ்�ொன்ற இ�ற்ல்கச் சீற்றங்கள 
மற்றும் மனிதனொல் ஏற்�டும் அழிவு்களொன ்�ொர் 
்�ொன்ற ்கொ�ணங்களினொல் மக்களபதொல்க 
வளர்ச்சி குலறகின்றது. 

மகைள்ததபாகையில்� மபாற்்ம் என்�து 
மக்களின் எண்ணிகல்க ஓரி்த்தில் வளர்ச்சி 
அதி்கரிபபு அல்ைது குலறவலதக  குறிப�தொகும். 
இது பிறபபு, இறபபு மற்றும் மக்கள இ்பப��ர்வு 
ஆகி�வற்றினொல் தீர்மொனிக்கப�டுகிறது. கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ) 1650ல் 500 மில்லி�னொ்க இருந்த 
மக்களபதொல்க கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1850ல் 1000 
மில்லி�னொ்க இரும்ஙகு வளர்ச்சி ்கண்்து. இது 
கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 2025 மற்றும் கி.பி.� (த்பா.ஆ)�2050ல்�
முக்யய�8�பில்லியன்�மற்றும்�9�பில்லியன்ைளபாை�
வளர்ச்சியக்டயும் என அனுமொனிக்கப�ட்டுளளது.

பிறபபு மற்றும் குடியிறக்கம் (imigiration) 
்கொ�ணமொ்க மக்கள பதொல்க அதி்கரிககிறது. இறபபு 
மற்றும் குடி்�ற்றம் (emigration) ்கொ�ணமொ்க மக்கள 
பதொல்க குலறகிறது. 
6.2.2� �மகைள்ததபாகைப�்ரவல்� 

(Distribution�of�Population)
புவியின் ்மற்��பபில் மக்கள எவவொறு ��விக 

்கொணப�டுகிறொர்்கள என்�லதப �ற்றி குறிபபிடுவ்த 
மக்களபதொல்க ��வல் ஆகும். 

உைகில் எல்ைொ இ்ங்களிலும் மக்களபதொல்க 
சீ�ொ்கப ��விக ்கொணப�டுவதில்லை. அதற்்கொன 
்கொ�ணி்கள பின்வருமொறு:
அ.� இயற்கை�ைபாரணிைள்�(Physical�Factors)

இ�ற்ல்க ்கொ�ணி்களொன பவப�நிலை, மலழ, 
மண், நிைத்்தொற்றம், நீர், இ�ற்ல்கத் தொவ�ங்கள, 
்கனிம வளங்களின் ��வல் மற்றும் ஆற்றல் 
வளங்களின் இருபபு உளளிட்்லவ  மக்கள பதொல்க 
��வலுக்கொன இ�ற்ல்க ்கொ�ணி்கள ஆகும்.
ஆ.� வரலபாற்றுக�ைபாரணிைள்�(Historical�Factors)

வ�ைொற்று முககி�த்துவம் வொய்ந்த �குதி்கள, 
ஆற்றங்கல� நொ்கரி்கங்கள, ்�ொர் மற்றும் பதொ்ர் 
ஆககி�மிபபு்கள ஆகி�லவ மக்களபதொல்க 
��வலுக்கொன முககி�மொன வ�ைொற்றுக 
்கொ�ணி்களொகும்.

இ.� த்பாருளபாதபாரக�ைபாரணிைள்�(Economic�Factors)
்கல்விககூ்ங்கள, ்வலைவொய்பபு்கள, 

உற்�த்தித் பதொழிற்�ொலை்கள, ஆ்ம்�� வ�தி்கள, 
வி�ொ�ொ�ம், வணி்கம் மற்றும் பிற  வ�தி்களும் 
ஓரி்த்தின் மக்கள பதொல்கப ��வுவதற்ககு 
்கொ�ணமொகின்றன.

உை்க மக்களபதொல்க 
தினம் ஒவபவொரு ஆண்டும் 
ெுலை 11ஆம் நொள 
ப்கொண்்ொ்ப�டுகிறது. இதன் 

மூைம் உை்க மக்களபதொல்க பி�ச்�லன்கள �ற்றி� 
ஒரு விழிபபுணர்வு ஏற்�டுத்தப�ட்டு வருகிறது. 
ஐககி� நொடு்களின் வளர்ச்சி திட்் அலமபபு இலத 
1989ஆம் ஆண்டு முதல் ப்கொண்்ொடி வருகிறது.

6.2.3� மகைள்டர்த்தி�(Density�of�Population)
ஒரு �து� கி.மீ. நிைப��பபில் வொழும் 

மக்களின் எண்ணிகல்கல� மக்கள்ர்த்தி 
என்கி்றொம்.  மி்கப��ந்த நிைப��பபில், குலறந்த 
எண்ணிகல்கயில் மக்கள இருந்தொல், அலத 
குலறந்த மக்கள்ர்த்தி என்றும் குலறந்த 
நிைப��பபில் அதி்க எண்ணிகல்கயில் மக்கள 
வசித்தொல் அதி்க மக்கள்ர்த்தி என்றும் 
அலழககி்றொம்.  அதொவது,

மகைள்டர்த்தி��=��
 தமபாத்த�மகைள்ததபாகை� 

� தமபாத்த�நிலப்ரபபு

உலை� மகைள்� அ்டர்த்திகய� மூன்று� த்ரும்�
பிரிவுைளபாைப�பிரிகைலபாம்.��அகவ,

 � அதி்க மக்கள்ர்த்திப �குதி்கள:  ஒரு �து� கி்ைொ 
மீட்்ர் நிைப��பபில் 50ககும் ்மற்�ட்் மக்கள 
வொழ்வலத அதி்க மக்கள அ்ர்த்திப �குதி 
என்கி்றொம். (எ.்கொ) கிழககு ஆசி�ொ, பதற்கு 
ஆசி�ொ, வ்்மற்கு ஐ்�ொப�ொ மற்றும் 
வ்அபமரிக்கொவின் கிழககுப �குதி. 

 � மிதமொன மக்கள்ர்த்திப �குதி்கள: ஒரு �து� 
கி்ைொ மீட்்ர் நிைப��பபில் 10ல் இருந்து 50 ்�ர் 
வல� வசிப�லத மிதமொன மக்கள்ர்த்திப �குதி 
என்கி்றொம். (எ.்கொ). மிதபவப� மண்்ைப 
�குதியில் உளள அங்்கொைொ, ்கொங்்கொ, 
லநஜீரி�ொ மற்றும் ஆபபிரிக்கொவிலுளள �ொம்பி�ொ.

 � குலறந்த மக்கள்ர்த்தி ப்கொண்் �குதி்கள: ஒரு 
�து� கி்ைொ மீட்்ர் நிைப��பபில் 10ககும் 
குலறவொன மக்கள வொழ்வலதக குலறந்த 
மக்கள அ்ர்த்திப �குதி என்கி்றொம். (எ.்கொ) 
மத்தி� ஆபபிரிக்கொ, ்மற்கு ஆஸதி்�லி�ொ, 
வ்ககு �ஷ�ொ மற்றும் ்கன்ொ.

14  ஆம் நூற்றொண்டில் 
ஐ்�ொப�ொவில் "பி்ளக" என்ற 
ப்கொளலள ்நொயினொல் 30 – 
60 �தவீதம் மக்கள இறந்தனர் 
எனக ்கணககி்ப�ட்டுளளது. 
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மற்றும் மண்வீடு்கலளக ்கட்டினொன் நொளல்வில் 
குடியிருபபு்கள உருவொகின.  குடியிருபபு்கள 
என்�லவ வீடு்களின் பதொகுபபு ஆகும்.   பின்பு 
சிறி� குடியிருபபு்கள கி�ொமங்களொ்க வளர்ச்சிப 
ப�ற்றன.  �ை கி�ொமங்கள இலணந்து ந்க�மொ்கவும்.  
�ை ப�ரி� ந்க�ங்கள ்�ர்ந்து மொந்க�மொ்கவும் 
உருவொனது. ஆ்க்வ குடியிருபபு்கள �ல்்வறு 
வடிவங்கலளயும் அளலவயும் அலமவி்த்லதயும் 
ப்கொண்டு உருவொகின.
6.3.1� �குடியிருபபுைளின்�வகைைைள்�

குடியிருபபு்கள அஙகு நல்ப�றும் �ணி்களின் 
அடிப�ல்யில் கிரபாமம் என்றும் நைரம்� என்றும் 
வல்கப�டுத்தப�ட்டுளளன.
6.3.1� �(அ)�கிரபாமக�குடியிருபபுைள் 

(Rural�Settlements)
முதன்லம பதொழில்்களொன ்வளொண்லம, 

வனத்பதொழில், ்கனிமத்பதொழில் மற்றும் மீன் 
பிடித்தல் ்�ொன்றவற்லற ்மற்ப்கொண்டிருககும் 
குடியிருபபு்கள கி�ொமக குடியிருபபு்கள எனப 
�டுகின்றன.  உைகின் ப�ரும்�ொைொன 
குடியிருபபு்கள கி�ொமக குடியிருபபு்கள ஆகும்.  
அலவ நிலைத்த, நி�ந்த�க குடியிருபபு்களொகும்.  
கி�ொமக குடியிருபபு்களின் தனித்தன்லம 
அலதசுற்றி இருககும் ��ந்த �சுலமயும் மொ�ற்ற 
சுற்றுபபுறச்சூழலும் ஆகும்.

கிரபாமககுடியிருபபு�வகைைள்
தெவவை�வடிவக�குடியிருபபுைள்� 
(Rectangular�Patterns)
�மபவளிப �குதி்களிலும், 
� ள ள த் த ொ க கு ப 
�குதி்களிலும் ்கொணப�டும் 
குடியிருபபு்கள ப�வவ்க 

அதிை�மகைள்ததபாகை�மற்றும்�குக்நத�
மகைள்�ததபாகை

அதி்க மக்களபதொல்க என்�து, ஒரு நொட்டில் 
மக்களின் எண்ணிகல்கல�வி் வளங்களின் 
அளவு குலறவொ்க இருப�தொகும். மொறொ்க, குலறந்த 
எண்ணிகல்கயிைொன மக்களபதொல்கயும் அதி்க 
அளவிைொன வளமும் இருந்தொல் அதலனக 
குலறந்த மக்கள பதொல்க என்கி்றொம்.

தெயல்்பாடு
கீ்ழ உளள அட்்வலணயில் தமிழ் நொட்டின் ஐந்து மி்க அதி்க மக்கள்ர்த்தி ப்கொண்் மொவட்்ங்களின் 
மக்கள பதொல்க மற்றும் ��ப�ளவு ப்கொடுக்கப�ட்டுளளது. இவற்லறக ்கருத்தில் ப்கொண்டு மக்கள்ர்த்தில� 
்கணககிட்டு வரில�ப�டுத்தவும்.

மொவட்்ம் ��ப�ளவு (�து� 
கி்ைொமீட்்ரில்)

மக்களபதொல்க (2011 
மக்கள பதொல்க 

்கணகப்கடுபபின் �டி)
மக்கள்ர்த்தி வரில�ப- 

�டுத்தவும் 

ப�ன்லன 178.2 89,46,732
்கொஞ்சிபு�ம் 7,857 39,98,252

்வலூர் 6,077 39,36,331
திருவளளூர் 3,424 37,28,104

்�ைம் 5,205 34,82,056

கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1952 இல் இந்தி� 
அ�சின் அதி்கொ� பூர்வமொன 
மக்களபதொல்க ப்கொளல்க 
நல்முலறப�டுத்தப�ட்்து. 

இது ்�ொன்றபதொரு ப்கொளல்கல� முதன் 
முதலில் அறிவித்த நொடு இந்தி�ொ ஆகும்.  �ல்்வறு 
வல்க�ொன குடும்�க்கட்டுப�ொட்டுத் திட்்ங்கலள 
நல்முலறப �டுத்தி�தன் மூைம் மக்களபதொல்க 
வளர்ச்சி ்கட்டுப�டுத்தப�டுகிறது.

 6.3  மனித�குடியிருபபுைள்
மக்கள தற்்கொலி்கமொ்க்வொ நி�ந்த�மொ்க்வொ 

ஓரி்த்தில் தஙகி ்வலை ப�ய்து ஒரு 
ஒழுஙகு�டுத்தப�ட்் வொழ்கல்கல� வொழ்வலத 
குடியிருபபு என்கி்றொம்.  இது ஒரு ப�ருந்க�மொ்க்வொ, 
ந்க�மொ்வொ, கி�ொமமொ்க்வொ அல்ைது பதொகுபபு 
்கட்டி்ங்களொ்க்வொ இருக்கைொம்.  ஆதி்கொைத்தில் 
மனிதன் ம�ககிலள்கலளயும் குல்க்கலளயும், 
குழி்கலளயும், �ொலற இடுககு்கலளயும் தனது 
வொழ்வி்மொ்கக ப்கொண்டு வொழ்ந்தொன்.  நொளல்வில் 
விைஙகு்கலளப �ழககும் ்கலைல�யும் உணவு 
�யிர்ப�ய்யும் முலறல�யும் ்கற்றொன்.  இந்த 
்வளொண் �ரிணொம வளர்ச்சி லநல், சிந்து, 
ஹவொங்்கொ மற்றும் யூப�ட்டிஸ – ல்கரீஸ ஆற்றுப 
�டுல்க்களில் ஏற்�ட்்து. மனிதன் குடில�்கள 
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2306. மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும்

வடிவக குடியிருபபு்களொகும். இஙகுச் �ொலை்கள 
ப�வவ்க வடிவில் ்கொணப�டுவ்தொடு 
ஒன்லறப�ொன்று ப�ங்்கொணங்களில் பவட்டிச் 
ப�ல்லும்.
யநர்கயைபாடடுக�குடியிருபபுைள்�(Linear�Patterns)
இ வ வ ல ்க � ொ ன 
குடியிருபபு்கள �ொலை, 
பதொ்ர்வண்டிப �ொலத, 
ஆற்றங்கல� மற்றும் 
அலண்கட்டு ஓ�ங்களில் 
்கொணப�டு கின்றன.
வட்டவடிவக�குடியிருபபு�அல்லது�அகரவட்ட�வடிவ�
குடியிருபபுைள்�(Circular�or�Semicircular�Patterns)
இவவல்க�ொன குடியிருபபு்கள ஏரி்கள, குளங்கள 
மற்றும் ்க்ற்்கல� 
�குதி்கலளச் சுற்றி 
வட்்மொ்க்வொ அல்ைது 
அ ல � வ ட் ் ம ொ ்க ் வ ொ 
்கொணப�டு கின்றன.
நடெத்திர�வடிவக�குடியிருபபுைள்�(Star�like�Patterns)
நட்�த்தி� வடிவ குடியிருபபு்கள ்கபபியி்ப�ட்் அல்ைது 
்கபபியி்ப�்ொத �ொலை �ந்திபபு்களின் ஓ�ங்களில் 

்க ொ ண ப � டு கி ன் ற ன . 
இலவ நட்�த்தி� 
வடிவத்தில் எல்ைொத் 
தில�்களிலும் ��விக 
்கொணப�டும்.

முகயைபாண�வடிவக�குடியிருபபுைள்� 
(Triangular�Patterns)
ஆறு்கள ஒன்றொ்க ்�ரும் 
இ்ங்களில் ்கொணப�டும் 
குடியிருபபு்கள முக்்கொண 
வடிவககுடியிருபபு்களொகும்.
T�வடிவ,�Y�வடிவ,�சிலுகவ�வடிவ�(அ)�குறுககு�
வடிவக�குடியிருபபுைள்�(T-Shaped,�Y-Shaped,�
Cross-Shaped�or�Cruciform�Settlements)
T வடிவ குடியிருபபு்கள மூன்று �ொலை்கள 
�ந்திககும் இ்ங்களில் வளர்ச்சி�ல்யும். Y வடிவக 
குடியிருபபு்கள இ�ண்டு �ொலை்கள மூன்றொவது 

�ொலையு்ன் ்�ரும் 
இ்ங்களில் 
்கொணப�டுகிறது.  
குறுககு வடிவக 
குடியிருபபு்கள நொன்கு 
�ொலை்கள �ந்திககும் 
இ்ங்களில் 
்கொணப�டுகின்றன.

மூலகைரு�வடிவக�குடியிருபபுைள்�(Nebular�Patterns)
இஙகுச் �ொலை்கள வட்் 
வடிவமொ்கவும் ஒரு 
லம�த்தில் முடிவல்�க 
கூடி�தொ்கவும் இருககும். 
கி�ொமத்தின் குடியிருபபு்கள  
ப � ல் வ ந் த ரி ன் 
குடியிருபல�ச் சுற்றி்�ொ அல்ைது மசூதி, ்்கொவில், 
்தவொை�ங்கலளச் சுற்றி்�ொ அலமந்திருககும்.

6.3.1� (ஆ)�நைரக�குடியிருபபுைள்� 
(Urban�Settlements)

ந்கர்பபுறம் என்ற ப�ொல் ந்க�ங்கள 
மற்றும் ப�ருந்க�ங்க்ளொடு பதொ்ர்புல்�து. 
ந்கர்பபுறங்களில் குடியிருபபு்கள பநருக்கமொ்கவும் 
அதி்க மக்கள பதொல்கயு்னும் ்கொணப�டும். 
இது ந்கர்பபுறத்தின் முககி� அம்�மொகும். 
ந்க�ம�மொதலுககு முககி� ்கொ�ணி்களொவன; 
்வலை வொய்பபு வ�தி்கள, வி�ொ�ொ�ம் 
ப�ய்வதற்்கொன ஆ்�ொககி�மொன சூழல், ்கல்வி வ�தி 
மற்றும் ்�ொககுவ�த்து ்�ொன்றலவ.
நைரககுடியிருபபுைளின்�வகைப்பாடுைள்�
(Classification�of�Urban�Settlements)

ந்க�ப�குதி்கள, அதன் ��பபு, கில்ககும் 
்�லவ்கள மற்றும் நல்ப�றும் ப��ல்்கள 
ஆகி�வற்றின் அடிப�ல்யில் ந்க�ம், ப�ருந்க�ம், 
மொந்க�ம், மீபப�ருந்க�ம் ந்க�ங்களின் பதொகுதி என 
வல்கப�டுத்தப�ட்டுளளன.

நைரம்����(Town): ந்க�ம் ப�ொதுவொ்கக கி�ொமத்-
லதவி்ப ப�ரி�தொ்கவும் ப�ருந்க�த்லதவி்ச் 
சிறி�தொ்கவும் இருககும்.  இது ஒரு இைட்�த்திற்கும் 
குலறவொன மக்கள பதொல்கல�க ப்கொண்டிருககும்.  
(எ.்கொ) ப�ன்லனககு அருகில் உளள அ�க்்கொணம்

த ்ரு ந ை ர ம் � ( C i t y ) :  ப � ரு ந ்க � ங ்க ள 
ந்க�ங்கலள வி்ப ப�ரி�தொ்கவும் மி்க அதி்கப 

த�ைம�ப��த�ப�ட இட� 

���ராம� 

�ராம� 

�நகர� 

ெப�நகர�

மாநகர�ேசைவகைள ெபா��� 
��ேய�றக�� 
அள	 அ�க���ற� 

நகர�க�� 
ெதா��

�ைற�த
 அள	 

அ�க 
அள	 
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ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்க்கலளக ப்கொண்்தொ்கவும் 
இருககும். இஃது ஒரு ைட்�த்திற்கும் அதி்கமொன 
மக்கள பதொல்கல�க ப்கொண்டிருககும்.  (எ.்கொ) 
கும்�்்கொணம்.

மபாநைரம்� (Metropolitan� City):� மொந்க�ம் �த்து 
ைட்�த்திலிருந்து ஐம்�து இைட்�ம் வல�யிைொன 
மக்கள பதொல்கல�க ப்கொண்டிருககும். (எ.்கொ) 
மதுல� மொந்க�ம்

மீபத்ருநைரம்� (Mega� City):� மீபப�ருந்க�ம் 
ஐம்�து இைட்�த்திற்கும் அதி்கமொன மக்கள 
பதொல்கல�க ப்கொண்டிருககும். (எ.்கொ) ப�ன்லனப 
ப�ருந்க�ம் (Greater Chennai)

நைரஙைளின்� ததபாகுதி� (Conurbation)�
ந்க�ங்களின் பதொகுதி �ை ந்க�ங்கலளயும் 
ப�ருந்க�ங்கலளயும் பிற ந்கர்பபுறப �குதி்கலளயும் 
ப்கொண்டிருககும். (எ.்கொ) ப்ல்லி ந்க�த்பதொகுதி. 
இ�ண்டு ப�ரி� ந்க�ங்கள ஒன்று்ன் ஒன்று 
இலணலத குறிககும்.

•   ்மொஸ்கஸ உைகின் மி்கப 
�ழலம�ொன, மக்கள பதொ்ர்ந்து 
வொழ்ந்து வரும், ஒரு ந்க�மொகும். 
இஙகு 11,000 ஆண்டு்களுககு 

முன்பிருந்்த மக்கள வொழ்ந்து வருகின்றனர்.
• ்்ொககி்�ொ உைகி்ை்� மி்கப ப�ரி� 

ந்க�மொகும். இது 38 மில்லி�ன் மக்கள 
பதொல்கல�க ப்கொண்்து.

• கி.பி. (ப�ொ. ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின் 
யுனஸ்்கொவின் (UNESCO) பமர்�ர்  (Mercer)
த்கவலின்�டி மக்கள சிறந்த வொழ்கல்கத் 
த�த்லதப ப�ற்று வொழ்ந்து வருவதில் 
வி�ன்னொ முதலி்மும் சூரிச் இ�ண்்ொம் 
இ்மும் ப�ற்றுளளன.

(ஆதொ�ம் – ஐககி� நொடு்கள  
UNESCO Mercer)

 6.4 � �த்பாருளபாதபார�ந்டவடிககைைள்�
(Economic�Activities)

ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்க என்�து ஒரு 
�குதியில் அலனத்து நிலை்களிலும் நல்ப�றும் 
ப�ொருள்களின் உற்�த்தி, �கிர்வு, நு்கர்வு மற்றும் 
்�லவ்கலளக குறிப�தொகும்.
த்பாருளபாதபார�ந்டவடிககைைளின்�வகைைள்�
(Types�of�Economic�Activities)
முதல்நிகலத்�ததபாழில்ைள்�(Primary�Activities)

முதல்நிலைத் பதொழில் என்�து புவியிலிருந்து 
மூைபப�ொருட்்கலள ப�றும் பதொழில் ஆகும். 

இதில் உணவு ்�்கரித்தல், ்வட்ல்�ொடுதல், 
ம�ம் பவட்டுதல், மீன் பிடித்தல், ்கொல்நல்்கலள 
்மய்த்தல், ்கனிமங்கலள பவட்டி எடுத்தல் மற்றும் 
்வளொண்லம ப�ய்தல் ஆகி� பதொழில்்கள அ்ஙகும்.
இரண்டபாம்�நிகலத்�ததபாழில்ைள்�(Secondary�
Activities)

இ�ண்்ொம் நிலைத் பதொழிலில் 
மூைபப�ொருள்கள முடிவுற்ற ப�ொருள்களொ்க 
மொற்றம் ப�ய்�ப�டுகின்றன. (எ.்கொ) இரும்பு 
எஃகு பதொழிற்�ொலை்கள, வொ்கன உற்�த்தித் 
பதொழிற்�ொலை்கள.

மூன்்பாம்நிகலத்�ததபாழில்ைள்�(Tertiary�Activities)
மூன்றொம் நிலைத்பதொழிலில் ப�ொருள்கள 

உற்�த்தி ப�ய்�ப�டுவதில்லை. மொறொ்க 
உற்�த்திச் ப��லுககு துலண புரிகின்றன.  (எ.்கொ) 
்�ொககுவ�த்து, த்கவல் பதொ்ர்பு, வஙகி்கள,  மற்றும் 
்�மிபபுக கி்ஙகு வணி்கம்.

நபான்ைபாம்நிகலத்�ததபாழில்ைள்�(Quaternary�Activities)
ஆ�ொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி, அறிவு�ொர் 

ப��ல்�ொடு்களு்ன் பதொ்ர்புல்� ப�ொருளொதொ� 
ந்வடிகல்க்கலள நொன்்கொம் நிலைத்பதொழில் 
என்கி்றொம். (எ.்கொ) ஆ்ைொ�லன வழஙகுதல், 
்கல்வி மற்றும் வஙகி �ொர்ந்த ்�லவ்கள.

ஐநதபாம்�நிகலத்�ததபாழில்ைள்�(Quinary�Activities)
ஐந்தொம்நிலைத் பதொழில் என்�து 

உருவொககுதல், மறு்கட்்லமபபு ப�ய்தல், 
��ன்�ொட்டில் உளள �லழ� ்கருத்து்கள மற்றும் 
புதி� ்கருத்துக்கள விவ�ணம் ப�ய்வது உளளிட்் 
ப��ல்�ொடு்கலள உளள்ககி�தொகும். இதில் 
�மூ்க அல்ைது ப�ொருளொதொ�த்தில் உ�ர்மட்் 
முடிவு்கள எடுப�தும் உளள்ஙகும். (எ.்கொ) வணி்க 
அலமபபு்களின் தலைலம அதி்கொரி்கள, அறிவி�ல் 
அறிஞர்்கள மற்றும் அ��ொங்கத்தின் ப்கொளல்க்களில் 
முடிவு எடுப�வர்்கள.

 6.5 � �சுற்றுச்�சூழல்�பிரச்ெக்னைள்�
(Environmental�Issues)

உ யி ரி ன ங ்க ள 
வொழ்வதற்குத் துலணபுரியும் 
அடிப�ல் அலமபபு 
சுற்றுச் சூழைொகும். இது 
உயிரினங்களுககு ்கொற்று, 
நீர், உணவு மற்றும் நிைம் 
ஆகி�வற்லற அளிககிறது. 
ஆனொல் மனிதனின் தீவி� பதொழில்ம�மொக்கைொல் 
சுற்றுச்சூழல் ப�ரிதும் �ொதிக்கப�டுகிறது. சிை சுற்றுச் 
சூழல் பி�ச்�லன்கலளப �ற்றி நொம் அறி்வொம்.
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 � ்கொடு்கலள அழித்தல் (Deforestation)
 � ்கொற்று, நிைம், நீர், ஒலி, ஒளி ்�ொன்றலவ 

மொ�ல்தல் (Pollution)
 � ந்க�ம�மொதல் (Urbanisation)
 � நீர்ம வில�யி�ல் முறிவு (Fracking)
 � ்கழிவு அ்கற்றுதல் (Waste disposal) மற்றும் 

்கொடு்கள அழிதல் �ற்றி இப�குதியில் ்கொண்்�ொம்
ைபாடுைகள�அழித்தல்�(Deforestation)

்கொடு்கலள அழித்தல் என்�து மக்கள தங்களின் 
பிற ��ன்�ொடு்களுக்கொ்கக ்கொடு்களில் உளள 
ம�ங்கலள நி�ந்த�மொ்க பவட்டிப�டுத்து நிைத்லதப 
�தப�டுத்திப ��ன்�டுத்துவதொகும்.

ைபாடுைகள�அழிப்தபால்�ஏற்்டும்�விகளவுைள்�
(Effects�of�Deforestation)

்கொடு்கள அழிக்கப�டுவதொல் பவளளம் மற்றும் 
வறட்சி, மண் வளம் இழத்தல், ்கொற்று மொ�ல்தல், 
உயிரினங்கள அழிதல், உை்கம் பவப�ம�மொதல், 
�ொலை வனங்கள விரிவல்தல், நீர்வளம் குலறதல், 
�னி உருகுதல், ்க்ல் மட்்ம் உ�ருதல் மற்றும் 
ஓ்�ொன் �்ைத்திலுளள ஓ்�ொன் ப�றிவு குலறதல் 
்�ொன்ற �ைவிலளவு்கள ஏற்�டுகின்றன.

உை்கச் சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சிக்கொன ஐககி� 
நொடு்களின் புவி உச்சி மொநொடு கி.பி (ப�ொ. ஆ) 1992 ஆம் 
ஆண்டு பி்�சில் நொட்டிலுளள ரி்�ொ-டி-பெனி்�ொ 
ந்கரில் கூட்்ப�ட்்து.  இம் மொநொட்டில் ்கைந்து 
ப்கொண்் உறுபபு நொடு்கள ்கரி�மிை வொயு,  மீத்்தன் 
மற்றும் �சுலமக குடில் வொயுக்கள பவளி்�றும் 
அளலவக குலறத்து உை்க பவப�ம�மொதலுககுக 
்கொ�ணமொன அலனத்துக ்கொ�ணி்கலளயும் 
தவிர்க்க்வண்டுபமன முடிவு ப�ய்�ப�ட்்து.
ைபாடுைகளப�்பாதுைபாத்தல்� 
(Conservation�of�Forests)
(i) ம�ம் பவட்டுதலை முலறப�டுத்துவதன் மூைம் 

்கொடு்கலளப �ொது்கொக்க முடியும்.
(ii) பதொ்ர் ்கண்்கொணிபபு மூைமும் மனித 

ந்மொட்்த்லதக ்கட்டுப�டுத்துவதன் மூைமும் 
ைபாடடுத்�தீ ஏற்�டுவலதத் தவிர்த்து ்கொடு்கலளப 
�ொது்கொக்கைொம்.

(iii) வ்னவளஙைளின்� ்யன்்பாடு: நொம் உயிர் 
வொழ்வதற்குத் ்தலவ�ொன சுவொசிககும் 
்கொற்று  முதல் ��ன்�டுத்தும் ம�க 
்கட்ல்்களவல� அலனத்திற்கும் ்கொடு்கலளச் 
�ொர்ந்திருககின்்றொம்.  இலவ தவி� 
விைஙகு்களின் வொழ்வி்மொ்கவும் மனிதர்்களின் 
வொழ்வொதொ�மொ்கவும் ்கொடு்கள உளளன.  
்கொடு்களிலிருந்து கில்ககும் ப�ொருள்கள நமது 
அன்றொ் வொழ்விற்கு அவசி�மொகும்.  இதனொல் 

வன வளத்லத நொம் �ரி�ொன முலறயில் 
��ன்�டுத்த ்வண்டும்.
�மூ்கத்திற்கு வனப ப�ொருள்கள மற்றும் அதன் 

��ன்்களின் ் தலவ அதி்கரித்துளளது. ் தலவல�ப 
பூர்த்தி ப�ய்யும்்�ொது ்கொடு்களின் நைலனயும் 
அதன் �ன்மு்கத்தன்லமல�யும் �ொது்கொக்க 
்வண்டியுளளது. இவவொறு �மநிலைல�ப 
�ொது்கொக்கககூடி� வல்கயில் வன ்மைொண்லம 
இருந்தொல்தொன் அது நிலைப�டுத்தப�ட்் வன 
்மைொண்லம�ொ்க இருககும்.
 6.6 � �வளம்�குன்்பா�வளர்ச்சி�(Sustainable�

Development)
கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1987ம் ஆண்டு பி�ண்்்ைண்டு 

குழு வளம்�குன்்பா�வளர்ச்சி என்ற ப�ொல்லுக்கொன 
விளக்கத்லத அளித்தது.

"வளம்� குன்்பா� வளர்ச்சி� என்்து� எதிர்ைபாலச்�
ெநததியி்னரின்� யதகவைளுகைபா்ன� வள� இருபக்�
உறுதி� தெயவயதபாடு� நிைழைபாலத்� யதகவகயயும்�
பூர்த்தி�தெயது�தைபாள்வதபாகும்".

வளம் குன்றொ வளர்ச்சில� அல்வதற்குப 
த்பாருளபாதபார� வளர்ச்சி,� ெமுதபாயக�கூறுைள்� மற்றும்�
சுற்றுச்சூழல்�்பாதுைபாபபு ஆகி� மூன்று முககி�மொன 
அடிப�ல்க ்கொ�ணி்கலள ஒன்றிலணப�து 
அவசி�மொகும். இந்தக கூறு்கள ஒன்று்ன் ஒன்று 
பதொ்ர்புல்�லவ.  அதன்மூைம் தனிமனிதன் 
மற்றும் �மூ்கத்தின் வளர்ச்சில� உறுதி ப�ய்� 
முடியும்.  உண்லம�ொன வளம் குன்றொ வளர்ச்சில� 
அல்�்வண்டுபமன்றொல் நொம் �மூ்க, ப�ொருளொதொ� 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ்கொ�ணி்களுககுச் �ம அளவு 
முககி�த்துவம் அளிப�து அவசி�மொகும்.

�ைல�த�ைம
ெபா�ளாதார�

ச�க� ���
ழ�

வளம்�குன்்பாச்�ெமூை�வளர்ச்சி�(Social�Sustainablity)
ஒரு திறன் வொய்ந்த குடும்�ம், �மூ்கம், நிறுவனம் 

மற்றும் நொடு �மூ்க நல்லிணக்கத்திற்்கொ்கவும் 
திறம்�ட்் வளர்ச்சிக்கொ்கவும் வல��றுக்கப�ட்் 
அளவில் சிறப�ொ்க இ�ஙகுவலத வளம் குன்றொ 
�மூ்க வளர்ச்சி என்று அலழககின்்றொம்.  
்�ொர்்கள பதொ்ர்ச்சி�ொன ஏழ்லம ��ந்து�ட்டு 
்கொணப�டும் அநீதி மற்றும் குலறந்த ்கல்வி 
வீதம் ஆகி�லவ நிலைப�டுத்தப�்ொத வளர்ச்சி 
ப்கொண்் �மூ்கத்திற்்கொன அல்�ொளமொகும்.  ஒரு 
அ��ொங்கத்தின் �மநிலைத்திறன் என்�து அண்ல் 
நொடு்களு்ன் ப்கொண்டுளள அலமதி�ொன ��ஸ�� 
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மீள்்பார்கவ
 � ஓர் உயிரினத்லதச் சுற்றிக ்கொணப�டும் இ்ம், 

ப�ொருள மற்றும் இ�ற்ல்க ஆகி�வற்லறச் 
சுற்றுச்சூழல் என்கி்றொம்.

 � ஒரு தனி மனிதனுககும் அவனது குடும்�ம், 
பதொழில் மற்றும் �மூ்கம் ஆகி�வற்றிற்கும் 
இல்்� உளள பதொ்ர்ல� மனிதனின் 
சுற்றுச்சூழல் (human environment) என்கி்றொம்.

 � மக்களபதொல்க ஒரு மொறும் நி்கழ்வொகும்.  
இதில், எண்ணிகல்க, ��வல் மற்றும் 
வல்க்கள ஆகி�லவ ஒரு நிலை�ொன 
மொறும் தன்லம ப்கொண்்லவ.

நல்லுறவிற்கும் அ்த்வலளயில் குடிமக்களின் 
்தலவ்கலளச் சுற்றுச்சூழல் �ொதிக்கொத வல்கயில் 
பூர்த்தி ப�ய்து நிலைப�டுத்தப�ட்் வளர்ச்சில� 
உருவொககுவதொகும்.
வளம்குன்்பாப�த்பாருளபாதபார�வளர்ச்சி� 
(Economic�Sustainability)

பூமியில் வொழும் மக்கள தங்களுல்� 
்தலவககு அதி்கமொ்க வளங்கலளப 
��ன்�டுத்துகிறொர்்கள.

 � சிறந்த ப�ொது விநி்�ொ்கத்திட்்த்லத 
அமல்�டுத்துவதன் மூைம் வளம்குன்றொப 
ப�ொருளொதொ� வளர்ச்சில� அல்�ைொம்.  

 � வளம்குன்றொப ப�ொருளொதொ� வளர்ச்சி நல்ை 
ஆ்�ொககி�மொன சுற்றுச் சூழல் �மநிலைல�யும், 
ப�ொருளொதொ� வளர்ச்சில�யும் உறுதி ப�ய்கிறது.

வளம்குன்்பாச்�சுற்றுச்சூழல்�வளர்ச்சி 
(Environmental�Sustainability)

வளம்குன்றொச் சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி என்�து 
வல��றுக்கப�ட்் சுற்றுச்சூழல் த�த்தின் அளலவ 
உறுதி ப�ய்தல் மற்றும் மனித இனத்திற்குத் 
்தலவ�ொன த�மொன இ�ற்ல்க வளங்கலளத் 
பதொ்ர்ந்து அளிப�தொகும். எப்�ொபதல்ைொம் 
சுற்றுச்சூழலுககு ஏற்�டும் இ்ர்ப�ொடு்கலளத் 
தவிர்க்க முடியு்மொ அப்�ொபதல்ைொம் தவிர்த்துச் 
சுற்றுச்சூழலைப �ொது்கொக்க ்வண்டும்.

மபாணவர்ைளின்�தெயல்்பாடு
(மபாணவர்ைளின்� தெயல்்டக்ட� ஆசிரியர்�
குறித்துக�தைபாள்ள�யவணடும்)

 � புவி�ெபார்நத�்குதிைளுககு�சுற்றுலபா�அகழத்து�
தெல்லுதல்�

 � புவிகயப�்ற்றிய�புத்தைஙைள்�வபாசித்தல்
 � புவில�ப �ற்றி அறிந்து ப்கொளவதற்குப 

புத்த்கங்கள மொணவர்்களுககுப ப�ரிதும் 
துலண புரியும்.

 � ்கழிவு ப�ொருட்்களிலிருந்து மறுசுழற்சி மூைம் 
புதி� ப�ொருட்்கலள ப�ய்� ப�ொல்லுதல் 

வளம்�குன்்பா�நிகல�அவசியமபா்னது.�ஏன்?
இ�ற்ல்க�ொன வளங்கலளயும், மனிதனொல் 

உருவொக்கப�ட்் வளங்கலளயும் பதொ்ர்ந்து 
்தலவக்கதி்கமொ்கப ��ன்�டுத்தினொல் எதிர்்கொைச் 
�ந்ததி்களுககுக கில்க்கொமல் தீர்ந்துவிடும்.  
நமது புவில�யும் அதன் வளங்கலளயும் நம் 
மக்கலளயும் �ொது்கொத்து அவற்லற எதிர்்கொைச் 
�ந்ததியினருககு வளம் குன்றொ நிலையில் 
அளிக்க ்வண்டும். வளங்கலளப �ொது்கொத்தல் 
மூைமும் விழிபபுணர்லவ ஏற்�டுத்துதல் 

மபாணவர்ைளிக்டயய�வளம்� குன்்பா� நிகலயின்�
வளர்ச்சி� ்ற்றிய� மதிபபிக்ன�வளர்கை� எவவபாறு�
உதவுவபாய.
• வபாழககை�முக்

நீ ்தர்ந்பதடுககும் வொழ்கல்க முலறல� 
உன்னொல் மொற்றிக ப்கொளள முடியும். உதொ�ணமொ்க 
மளில்கக ்கல்ககுச் ப�ல்லும்்�ொது ்கட்்ொ�ம் 
துணிபல�ல� எடுத்துச் ப�ல்ைவும். இதன் மூைம் 
பநகிழிப ல�்கலளத் தவிர்க்கைொம்.
• ெரிதெயதல்

உன்னுல்� ப�ொம்லம அல்ைது ஒளிப�்க 
்கருவி (Camera) உல்ந்துவிட்்ொ்ைொ அல்ைது 
�ழுதல்ந்து விட்்ொ்ைொ புதி�தொ்க வொஙகுவதற்குப 
�திைொ்க அலதச் �ரிப�ய்� மு�ற்சி ப�ய்.
• மறுசுழற்சி

உன்லனச் சுற்றியுளள ப�ொருள்கலளப 
�ற்றி நீ உணர்ந்திருத்தல் ்வண்டும். ஒரு 
ப�ொருலளப ��ன்�டுத்தும் ்�ொது அலத 
மறுசுழற்சி / மறு��ன்�ொடு ப�ய்� இ�லுமொ 
என்�லதக ்கவனத்தில் ப்கொள.
• யதகவைளும்�விருப்ஙைளும்

நீ ஒரு ப�ொருலள வொஙகுவதற்கு முன் 
அபப�ொருள  ‘உனககுத் ்தலவ�ொ’? அல்ைது 
‘உன் விருப�மொ’? என்ற வினொலவ எழுபபிக 
ப்கொள. வளம் குன்றொ வளர்ச்சி உன்னி்மிருந்்த 
பதொ்ஙகுகிறது. ப��ல் உளளூர் அளவிலும் 
எண்ணம் உை்களொவி� அளவிலும் இருக்கட்டும்.

மூைமும் வளம் குன்றொ நிலைல� அல்� 
முடியும்.   எப்�ொது நொம் வளம் குன்றொ வளர்ச்சி 
என்ற வொர்த்லதல�ப ��ன்�டுத்துகின்்றொ்மொ 
அப்�ொ்த அதன் உண்லம நிலைல�ப புரிந்து 
ப்கொண்டு சுற்றுச்சூழலைப �ொது்கொத்து எதிர்்கொைச் 
�ந்ததி்களுககு வழங்கக ்க்லமப�ட்டுள்ளொம்.
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 � ஓரி்த்தில் மக்கள பதொல்க அதி்கரிப�லத்�ொ 
குலறவலத்�ொ மக்கள பதொல்க மொற்றம் 
என்கி்றொம். இம்மொற்றம் பிறபபு, இறபபு 
மற்றும் இ்பப��ர்லவப ப�ொறுத்து 
அலமயும்.

 � மக்கள்ர்த்தி என்�து பமொத்த 
மக்களபதொல்கல� பமொத்த நிைப��ப�ொல் 
வகுத்தொல் கில்ககும் ஈவு ஆகும்.

 � குடியிருபபு்கள பதொழிலின் அடிப�ல்யில் 
கி�ொமம் மற்றும் ந்க�ம் என 
வல்கப�டுத்தப�ட்டுளளன.

 � முதல், இ�ண்்ொம், மூன்றொம், நொன்்கொம் 
மற்றும் ஐந்தொம் நிலைத்பதொழில்்கள 
என்�லவ ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்க்களின் 
வல்க்களொகும்.

 � சுற்றுச்சூழல் பி�ச்�லன்களொன, மொ�ல்தல், 
்கொைநிலை மொற்றம், ஏழ்லம, ்�ொர் மற்றும் 
வளங்கலளச் �மமொ்க �கிர்ந்தளிக்கொலம 
்�ொன்றலவ மனித சூழி�லைப �ொதிககின்றன. 
ஆ்க்வ, மனித இனத்லத நிலைப�டுத்த வளம் 
குன்றொ வளர்ச்சி �ற்றிக ்கற்பித்தல் அவசி�ம் 
ஆகும்.

I.� �ெரியபா்ன�விக்டகயத்�
யதர்நததடுத்து�எழுதுை

1.  வொழும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் 
முன்்னற்றத்லதப �ொதிக்கககூடி� ்கொ�ணி்கள 
மற்றும் அலனத்து பவளிபபுறச் ப�ல்வொககு்கலள 
_______________  என்கி்றொம்.
அ) சுற்றுச்சூழல் ஆ) சூழைலமபபு
இ) உயிர்க ்கொ�ணி்கள
ஈ) உயி�ற்றக ்கொ�ணி்கள

2. ஒவ்வொர் ஆண்டும் உை்க மக்கள 
பதொல்க தினம் _______________ ஆம் நொள 
்கல்பிடிக்கப�டுகிறது.
அ) ஆ்கஸடு 11  ஆ) ப�ப்ம்�ர் 11
இ) ெுலை 11  ஈ) ெனவரி 11

3.  மக்களபதொல்க �ற்றி புளளியி�ல் விவ�க ்கல்வி 
_______________  ஆகும்.
அ) மக்களபதொல்கயி�ல்
ஆ) புற வடிவலமபபி�ல்
இ) ப�ொல்பிறபபி�ல்
ஈ) நிைநடுக்கவல�வி�ல்

 �யிற்சி 

4. விலை மதிபபுமிக்க ்கனிமங்கள மற்றும் பிற புவி 
அலமபபி�ல் ்கனிமங்கலளச் சு�ங்கங்களிலிருந்து 
பவட்டி எடுப�து _______________  ஆகும்.
அ) மீன்பிடித்தல் ஆ) ம�ம் பவட்டுதல்
இ) சு�ங்கவி�ல் ஈ) விவ�ொ�ம்

5.  ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்கயில் இ�ண்்ொம் 
நிலைத் பதொழிலில் மூைபப�ொருள்களிலிருந்து 
உற்�த்தி ப�ய்�ப�டுவன _______________ .
அ) �ொதி முடிக்கப�ட்் ப�ொருள்கள
ஆ) முடிக்கப�ட்் ப�ொருள்கள
இ) ப�ொருளொதொ� ப�ொருள்கள
ஈ) மூைபப�ொருள்கள

II.� த்பாருத்துை
1. ஒலிப�ருககி - ஒலி மொசுறுதல்
2. ரி்�ொடி பெனி்�ொ 

பி்�சில் - T வடிவ குடியிருபபு
3. சிலுலவ வடிவக 

குடியிருபபு்கள - புவி உச்சி மொநொடு

III.� �கீயழ�தைபாடுகைப்டடுள்ள�அறிககைைகளக�
ைருத்தில்�தைபாணடு�ெரியபா்ன�விக்டகயத்�
யதர்நததடுத்து�எழுதுை

1. கூற்று� (A):��டுகல்க அடுககில் உளள ஓ்�ொன் 
�்ைத்லத �ொது்கொபபு ்்க்�ம் என்கி்றொம்.
 ைபாரணம்� (R): புற ஊதொக்கதிர் வீச்சு புவில� 
அல்�ொமல் தடுககிறது.
(அ)  Aவும் Rம் �ரி மற்றும் A என்�து Rன் �ரி�ொன 

விளக்கம்.
(ஆ)  A மற்றும் R இ�ண்டும் �ரி. ஆனொல், 

Aவொனது Rன் �ரி�ொன விளக்கமல்ை.
(இ)  A தவறு. ஆனொல், R �ரி.
(ஈ)  A மற்றும் R இ�ண்டும் தவறு.

2. �கூற்று� (A): மூன்றொம் நிலைத் பதொழிலில், 
ப�ொருள்கள ் ந�டி�ொ்க உற்�த்தி ப�ய்�ப�்ொமல் 
உற்�த்தி ப�ய்வதற்்கொன ப��ல்முலற்களில் 
உறுதுலண�ொ்க உளளது.
�ைபாரணம்� (R): மூன்றொம் நிலைத்பதொழிலில் 
ஈடு�டும் மக்கள முழுலம�ொ்க சுற்றுச் சூழலுககுச் 
�ொத்கமொ்கச் ப��ல்�டுகிறொர்்கள.
(அ) A மற்றும் R இ�ண்டும் தவறு.
(ஆ)  A மற்றும் R இ�ண்டும் �ரி.  ஆனொல், 

Aவொனது Rககு விளக்கம் த�வில்லை.
(இ) A �ரி. ஆனொல், R தவறு.
(ஈ)  A மற்றும் R இ�ண்டும் �ரி.  Aவொனது Rககு 

�ரி�ொன விளக்கம் தருகிறது.
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235 6. மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும்

IV.� �சுருகைமபா்ன�விக்டயளி
1.  மக்கள அ்ர்த்தி என்றொல் என்ன?
2.  ப்கொளலள ்நொய் என்றொல் என்ன?
3.  வல��று.

அ) மக்களபதொல்க வளர்ச்சி
ஆ) மக்களபதொல்க ்கணகப்கடுபபு
இ) வளம் குன்றொ வளர்ச்சி

V.� ைபாரணம்�கூறுை
1.  ்கொடு்கலள மீட்ப்டுத்தல் உை்கம் முழுவதும் 

ஊக்கப�டுத்தப�டுகிறது.
2.  அமிை மலழ சுற்றுச்சூழலை அழிககிறது.
3.  நொன்்கொம் நிலை ப�ொருளொதொ� ந்வடிகல்க ஓர் 

அறிவு�ொர் ப�ொருளொதொ�ம்.
4.  மக்களபதொல்க வளர்ச்சி ்கட்டுப�ொட்டிற்குள 

ப்கொண்டு வ�ப�்்வண்டும்.
5.  வளம் குன்றொ வளர்ச்சியின் இைககு்கள 

புவில�ப �ொது்கொப�தொ்க இருககிறதொ?

VI.� யவறு்டுத்துை
1.  முதல்நிலைத் பதொழில் மற்றும் இ�ண்்ொம் 

நிலைத்பதொழில்.

VII.�விரிவபா்ன�விக்டயளி
1.  மக்களபதொல்க ��வலைப �ொதிககும் 

்கொ�ணி்கள �ொலவ?
2. கி�ொமக குடியிருபபு வல்க்கலளப �்த்து்ன் 

விளககு்க.

VIII.�நில�வகர்்டப�்யிற்சி
(அ)� �தைபாடுகைப்டடுள்ள�உலை�வகர்்டத்தில்�

குறிகைவும்
1. இஙகிைொந்து – ப்கொளலள ்நொ�ொல் 

�ொதிக்கப�ட்் நொடு.
2. ப்ன்மொர்க – மக்கள பதொல்க ்கணகப்கடுபல� 

முதன் முதலில் ந்த்தி� நொடு.
3. ஹூவொங்்கொ ஆறு.

IX.� �உயர்�சிநதக்ன�வி்னபா
1.  உனது �குதில�ப �ற்றி நீ �ொர்த்தறிந்த 

குடியிருபபு வல்க்கலள �ற்றி எழுது்க.

 யமற்யைபாள்�நூல்ைள்
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.

 இகணயதள�வளஙைள்
https://www.google.co.in/search?
 https://www.curbed.com/2017/8/9/16059384/vertical-
forest-italy-climate-change
 https://www.un.org/development/desa/publications/
world-population-prospects-the-2017-revision.html

புவியியல்-மனிதனும்�சூழலும்

உரலி�:
https://worldpopulationhistory.org/

இகணயச்�தெயல்்பாடு

திறன் வளர்ப்�ொமொ 
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இருப்பிட வழிகாட்டியாகவும் நிலவரைபடஙகள் 
செயலபடுகின்றது.

நிலவரைபடவியலாளர் எனபவர் 
புவியியல தகவலகரளச் 
செகரித்து, ஆய்வு செய்து, 
விவைணம் செய்து, அைசியல, 

கலாச்ொை மற்றும் கலவி ச�ாககஙகளுககாக 
நிலவரைபடஙகள் மற்றும் விளககப்படஙகரள 
உருவாககுபவர் ஆவார். 

7.1.1.  நிலவரைபடம் மற்றும் நிலவரைபடவியல் 
(Maps and Cartography)
நி ல வ ர ை ப ட ங க ள் 

நி ல ப் ப கு தி யி ர ை 
சமலிருந்து பார்ப்பது சபால 
வரையப்படுபரவ. ஒரு 
நிலவரைபடம் எனபது காகிதம்/ 
துணி அலலது ஏசதனும் 
தட்ரடயாை பைப்பில புவியின 
சமற்பைப்பின முப்பரிமாண வடிவத்ரதச் சிறிய 
வடிவில காட்டுவதாகும். நிலவரைபடஙகள் 
உலகிரை முழுரமயாகசவா அலலது பகுதியாகசவா 
வரைந்து காண்பிப்பரவயாகும். அளரவ 
மற்றும் திரெகள் சகாண்டு நிலவரைபடஙகள் 
வரையப்படுகின்றை. நிலவரைபடத்தில 
பயனபடுத்தப்படும் குறியீடுகள் மற்றும் நி்றஙகரளக 
சகாண்டு பல விவைஙகரள அறிந்து சகாள்ளலாம். 
நிலவரைபடத்ரத உருவாககும் கரல, 
நிலவரைபடவியல எனறு அரைககப்படுகி்றது.

நிலவரைபடத் திறன்கள்
7

அலகு

          அறிமு்கம்
ஒருவர் நிலவரைபடஙகரளக ரகயில 

ரவத்துக சகாண்டு உலகத்ரத ஒசை வீச்சில பார்கக 
முடியும். ஒரு நிலவரைபடம் ஆயிைம் சொற்களுககுச் 
ெமமாைதாகும். ஒரு நிலவரைபடத்திரைப் 
புரிந்து சகாள்ளவும் மற்றும் அரத விவைணம் 
செய்வதற்கும் நிலவரைபடம் பற்றிய அடிப்பரடத் 
தி்றைறிவு அவசியமாகி்றது. நில வரைபடஙகளின 
கூறுகளாை அளரவ, குறியீடுகள், மற்றும் 
சினைஙகள் சபான்றரவகள் இப்பாடத்தின மூலம் 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றை. நில அளரவ எனபது 
நிலத்ரத அளவீடு செய்து பதிவு செய்யும் முர்றயாகும். 
இதன மூலம் தகவலகள் செகரிககப்பட்டு 
நிலவரைபடஙகள் உருவாககப்படுகின்றை. சமலும் 
இப்பாடம் நிலவரைபட �வீை சதாழிலநுட்பஙகளாை 
சதாரல நுண்ணுணர்வு, உலக அரமவிடத்ரதக 
கண்டறியும் சதாகுதி (GPS), புவியியல தகவல அரமப்பு 
(GIS), உலகளாவிய பயணச் செயற்ரகசகாள் 
ஒழுஙகுமுர்ற (GNSS) மற்றும் 21ஆம் நூற்்றாண்டின 
வரல நிலவரைபடஙகள் (Web Map) உள்ளிட்ட 
நிகழகாலத் சதாழிலநுட்பஙகரளப் பற்றி 
இப்பாடத்தில காண்சபாம்.

 7.1  நிலவரைபடம் ஒரு ்கருவி 
நிலவரைபடம் ஒரு புவியியலாளரின 

அடிப்பரடக கருவியாகும். இது வரைபடஙகள், 
வார்த்ரதகள் மற்றும் குறியீடுகள் மூலம் புவியின 
சமற்பைப்பிரைத் சதள்ளத்சதளிவாகவும் 
தி்றம்படவும் விளககுகி்றது. புவியியல 
கற்பித்தலில ஒருஙகிரணந்த பகுதியாகவும் 

 � நிலவரைபடஙகரள அறிமுகப்படுத்துதல
 � நிலவரைபடஙகளின கூறுகரளக சகாண்டு, நிலவரைபடத்திரைப் படித்தல
 � வானசவளி புரகப்படம், செயற்ரககசகாள் சதாரல நுண்ணுணர்வு, நில அளவியல முர்றகள் மற்றும் 

பி்ற சதாழிலநுட்பஙகளின மூலம் நிலவரைபடத் தகவலகள் சப்றப்படுவரதப் பற்றி அறிதல
 � நிலவரைபடத்தின நிகழகாலத் சதாழிலநுட்பஙகளாை புவித்தகவல அரமப்பு (GIS), உலகளாவிய 

பயணச் செயற்ரககசகாள் ஒழுஙகுமுர்ற (GNSS) மற்றும் உலக அரமவிடத்ரதக கண்டறியும் சதாகுதி 
(GPS) மற்றும் வரல நில வரைபடஙகள் (Web Mapping) சபான்றரவகரளப் பற்றி அறிதல

்கற்றல் ந�ோக்கங்கள் 
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237 7. நிலவரைபடத் தி்றனகள்

இதரை செ.மீ. அளரவயில மாற்றுவதற்கு 
கி.மீ = 100000 செ.மீ. எைசவ, R.F.1: 100000 ஆகும். 

1 செ.மீ. = 2 கி.மீ என்றால அளரவரயப் 
பினைமுர்றயில மாற்று.

ந்கோடடளரவ முரற (Linear or Graphical Scale)
நில வரைபடஙகளில ஒரு நீண்டசகாடு 

பல ெமப்பிரிவுகளாகப் பிரிககப்பட்டு, ஒவசவாரு 
பிரிவும் நிலப்பைப்பில எவவளவு தூைத்ரதக 
காட்டுகி்றது எனபரதக காட்டுவசத (முதனரம 
மற்றும் இைண்டாம்நிரல) ச�ர்கசகாட்டு அலலது 
சகாட்டளரவ முர்றயாகும். இந்த அளரவ 
முர்றயின மூலம் நிலவரைபடத்திலுள்ள 
தூைத்திரை ச�ைடியாக அளகக உதவுகி்றது.

(ேகா�டளைவ)

1/50,000  �ர��ன அளைவ
1:50,000 (��த� )
�லவைரபட�� ஓ� அல�, ���� 50,000 அலைக  ������ற�

0 1 �.� 

ந்கோடடளரவ மோதிரி

2 3 4 5 6 7 8 கி.மீ

இ. திரை்கள் (Direction)
சபாதுவாக நிலவரைபடஙகள் வடதிரெரய 

அடிப்பரடயாகக சகாண்டு வரையப்படுகின்றை. 
ஒரு நிலவரைபடத்தில வடககுத்திரெ எப்சபாதும் 
புவியின வட துருவத்ரத ச�ாககிசய உள்ளது. 
நீ வட துருவத்ரதப் பார்த்து நின்றால, உைது 
வலகரக கிைககுத் திரெரயயும், இடகரக 
சமற்குத் திரெரயயும் உன பினபு்றம் சதற்குத் 
திரெரயயும் காட்டும். இரவ அடிப்பரட 
திரெகளாகும். சபாதுவாக, நிலவரைபடத்தின மீது 
காணப்படும் அம்புமுரை வடககுத் திரெரயக 
குறிப்பிடும்.

õ«
ñ

õ

ªî

A«ñ

õ
A

ªî
A

ªî«ñ

 அடிப்பரட திரெகரள நிரைவில 
ரவத்துகசகாள்ள உதவும் வாககியம் - 
வண்ணமயமாய் கிைககில தெனபடும் நமகம் 
(வடககு, கிைககு, சதற்கு , சமற்கு)

7.1.2.  நிலவரைபடத்தின கூறு்கள் 
ஒரு நிலவரைபடத்தில தரலப்பு, அளரவ, 

திரெ, வரலப் பினைல அரமப்பு, சகாட்டுச் ெட்டம், 
நிலவரைபடக குறிப்பு மற்றும் முர்றக குறியீடுகள் 
ஆகிய கூறுகரளக சகாண்டிருகக சவண்டும்.
அ. ெரலப்பு (Title)

இது நிலவரைபடத்தின ச�ாககம் அலலது 
கருத்ரதக குறிககி்றது. 

(எ.கா. இந்தியா - இயற்ரக அரமப்பு,  
உலகம் - அைசியல, தமிழ�ாடு - சபாககுவைத்து).
ஆ. அளரவ (Scale)

அளரவரயக சகாண்டு வரைவதன 
மூலம் முழுப் புவிரயயும் ஒரு காகிதத்தில காட்ட 
முடியும். அளரவ எனபது நிலவரைபடத்தில 
இரு புள்ளிகளுககும், புவிப்பைப்பில அசத இரு 
புள்ளிகளுககும் இரடயிலுள்ள தூை விகிதம் ஆகும். 
அளரவகள் மூனறு முர்றகளில நிலவரைபடத்தில 
காட்டப்படுகின்றை. அரவயாவை: சொலலளரவ 
முர்ற, பிைதிபினை முர்ற சகாட்டளரவ முர்ற.
தைோல்லளரவ முரற (Statement Scale)

நிலவரைபடத்திலுள்ள தூைம் மற்றும் 
புவியின உண்ரமயாை தூைத்திரை ஒப்பீடு 
செய்து சொற்களில குறிப்பிடுவது சொலலளரவ 
முர்றயாகும். அதாவது ஒரு செனடிமீட்டர் பத்து 
கிசலாமீட்டர்ககுச் ெமம். இது ‘1செமீ = 10 கிமீ’ எனறு 
குறிககப்படுகி்றது.
பிைதி பின்ன முரற (Representative Fraction)

இம்முர்றயில நிலவரைபட மற்றும் 
உண்ரமயாை தூைஙகளின ஒப்பீடு விகிதமாகசவா, 
பினைமாகசவா சவளிப்படுத்தப்படும். இது 
வைககமாக R.F எை சுருககமாகக கூ்றப்படுகி்றது. 
இது 1/100000 (அலலது) 1: 100000 எனறு 
குறிப்பிடப்படுகி்றது. இதன சபாருள், 
நிலவரைபடத்தில ஓர் அலகு புவியில 100,000 
அலகுகரளக குறிககி்றது. இந்த அலகு ஓர் அஙகுலம் 
அலலது ஒரு செனடிமீட்டர் அலலது சவறு எந்த 
சகாட்டளரவ (Linear) அலகாகவும் இருககலாம். 
எைசவ, விகிதம் அலலது பினைமுர்றயில அளரவ 
எனபது

பிைதிபின்ன முரற = நிலவைரபடத ்�ரம்
��ப்பரப்�ன் �ரம்

உெோைணமோ்க: அளரவ 1 செ.மீககு 1 கி.மீ. எனும் 
சபாது அதன (R.F.) ஐக கண்டுபிடி: 

இஙசக, 1 செ.மீ = 1 கி.மீ. சூத்திைப்படி,

R.F. = 
�.� 1
ெச.�1   
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ஈ. புவி வரலப்பின்னல் அரமப்பு (Grid System)
ஓர் இடத்தின அரமவிடம், அதன அட்ெகசகாடு 

மற்றும் தீர்கககசகாடு மூலம் வரையறுககப்படுகி்றது. 
சபாதுவாக, ஓரிடத்தின அட்ெகசகாட்டிரை முதலில 
கூறிப் பினைர் தீர்கககசகாட்டிரைக கூறுகிச்றாம். 
ஓரிடத்தின அட்ெகசகாடு மற்றும் தீர்கககசகாட்டின 
அளவு, ந்கோணம், நிமிடங்கள் மற்றும் வி�ோடி 
அலகுகளில குறிககப்படுகின்றை.

இந்தியாவில முதனரம 
நிலப்பைப்பின அட்ெ, தீர்ககப்பைவல: 
8° 4’வ முதல 37° 6’வ அட்ெம் வரை, 
68° 7’ கி முதல 97° 25’ கி தீர்ககம் 

வரை உள்ளது. இஙகு (°) எனபது சகாணம் (’) 
எனபது நிமிடம் ஆகும்.

தையல்போடு
நீ இந்தியாவில வடககு ச�ாககி நிற்பதாகக 

கற்பரை செய்து சகாள். பினவரும் இடஙகள் 
எத்திரெயில அரமந்துள்ளை எனபரத வரைபட 
உதவியுடன கண்டுபிடிககவும். 
ெவுதி அசைபியா  _____________
மியானமார்  _____________
சீைா   _____________
இந்தியப்சபருஙகடல _____________
கெகஸ்தான  _____________
சுமத்ைா   _____________
ஆப்கானிஸ்தான _____________

உ. ந்கோடடுச ைடடங்கள் (Projection)
ஒரு நிலவரைபடத்தில சகாட்டுச்ெட்டம் 

எனபது, சகாளவடிவிலாை புவிரயத் தட்ரடயாக 
ஒரு காகிதத்துண்டில காட்டும் வழிமுர்ற ஆகும். 
சகாட்டுச்ெட்டம் என்ற சொல எஙகிருந்து வருகி்றது? 
அட்ெ, தீர்கககசகாடுகள் மற்றும் நிலப்பகுதிகளின 
எலரலகரளக சகாண்ட சதளிவாை 
புவிமாதிரிரயக கற்பரை செய்து பாருஙகள். 
அதனுள்சள ஓர் ஒளி விளககு இருந்தது எனறு 
ரவத்துகசகாள்சவாம். புவிமாதிரி முழுவரதயும் 
காகிதத்தால மூடி பினைர் ஒளி விளகரகப் 
பாய்ச்சிைால, அட்ெ மற்றும் தீர்கககசகாடுகள் 
மற்றும் நிலப்பகுதிகளின சவளி எலரலகள் 
சகாட்டுச்ெட்டஙகளாகக காகிதத்தில சதரியும். 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள் எனபது புவிகசகாளத்தின அட்ெ 
மற்றும் தீர்கககசகாடுகளின வரலப்பினைரல 
ெமதளப்பைப்பில காட்டும் வழிமுர்றசய. 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள் நிலவரைபடஙகளில வடிவம், 
பைப்பு மற்றும் திரெகள் மா்றாதிருப்பதற்காக 
வரையப்படுகின்றை. 
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முரறககுறியீடு்கள் மூனறு வர்கப்படும். 
1. புள்ளி குறியீடு்கள் - கட்டடஙகள், நீருள்ள 

சதாட்டிகள், முகசகாண ஒளிவழிகாட்டிகள் 
2. ந்கோடடுக குறியீடு்கள் - இருப்புப்பாரதகள், 

ொரலகள், மினகம்பி இரணப்புகள், 
சதாரலசபசி இரணப்புகள் 

3. பைப்புக குறியீடு்கள் - பயிரிடப்பட்ட இடஙகள், 
குளஙகள், பைத்சதாட்டம் மற்றும் திைாட்ரெ 
சதாட்டம்.

பினவரும் நி்றககுறியீடுகள் நிலவரைபடஙகளில 
பயனபடுத்தப்படுகின்றை.
1. பழுப்பு: நிலம் அலலது புவி அம்ெஙகள் - ெம 

உயைகசகாடுகள், அரிககப்பட்ட பகுதிகள், 
முககிய குனறுப்பகுதிகள், மணல பகுதிகள் 
மற்றும் குனறுகள், இைண்டாம் நிரல அலலது 
ெைரள ொரலகள்.

2. தவளிர் நீலம்: நீர் நிரலகள் - காலவாய்கள், 
கடற்கரைகள், அரணகள், ஏரிகள், ெதுப்பு 
நிலஙகள், சவள்ளககரை, குளஙகள், ஆறுகள், 
நீர்த்சதககத் சதாட்டிகள்.

3. ்கருநீலம்: சதசிய நீர் வழிகள்
4. பசரை: தாவைஙகள் - பயிரிடப்பட்ட வயலகள், 

சகாலஃப் ரமதாைஙகள், இயற்ரக மற்றும் 
சவட்ரடயாடுதலுககு ஒதுககப்பட்ட எலரலகள், 
பைத்சதாட்டஙகள் மற்றும் திைாட்ரெ 
சதாட்டஙகள், சபாழுதுசபாககு ரமதாைஙகள், 
வைப்பகுதி.

 �  உருரள சமற்பைப்பில வரைந்த 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள் (உருரள 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

 �  கூம்பு சமற்பைப்பில வரைந்த சகாட்டுச்ெட்டஙகள் 
(கூம்புக சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

 �  ெமதளப்பைப்பில வரைந்த சகாட்டுச்ெட்டஙகள் 
(ெமதளக சகாட்டுச்ெட்டஙகள் (அ) 
உச்சிகசகாட்டுச்ெட்டஙகள் (அ) திரெயளவு 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

ஊ. நிலவரைபடக குறிப்பு (Legend)
நிலவரைபட விவைஙகரளப் புரிந்துசகாள்ள 

உதவும் நிலவரைபடக குறிப்பு சபாதுவாக 
நிலவரைபடத்தின கீசை இடது அலலது வலது 
மூரலயில குறிககப்பட்டிருககும்.
எ.  முரறககுறியீடு்கள்  

(Conventional signs and symbols)
ஒரு நிலவரைபடம் உலகளாவிய 

சமாழியாகும், இது ெர்வசதெ தைநிரலகளுககு 
ஏற்ப வரையப்பட சவண்டும். முர்றககுறியீடுகள் 
நிலவரைபடத்தில பயனபடுத்தப்படும் நிரலயாை 
குறியீடுகளாக இருககின்றை. சமலும் 
நிலவரைபடக குறிப்புப் பகுதியில அவற்றின சபாருள் 
விளககப்பட்டுள்ளை. தலப்படஙகள், இயற்ரக 
மற்றும் கலாச்ொைக கூறுகரளப் பற்றிய பலசவறு 
தகவலகரளக சகாண்டுள்ளது. இககூறுகள் 
பலசவறு வண்ணஙகளில குறியீடுகளாகக 
காட்டப்படுகின்றை. இதைால நிலவரைபடத்தின 
சதளிவாை தனரம பைாமரிககப்படுகி்றது.

புவியின உண்ரமயாை 
வடிவம் ஜியாய்டு எைப்படுகி்றது.  
இது ஒரு நீள்வட்டக சகாளம் 
ஆகும். ஐககிய �ாடுகள் 

ெரபயின சகாடியில  "ெமதள துருவ 
சகாட்டுச்ெட்டம் சித்தரிககப்பட்டுள்ளது. 1945 ஆம் 
ஆண்டு முதனமுதலாக வரையப்பட்ட ஐககிய 
�ாடுகள் ெரபயின சகாடியில இதில 90° சமற்கு 
தீர்கககசகாடு சமலச�ாககி இருந்தது.  அதைால 
வ ட அ ச ம ரி க க ா 
முதனரமயாகத் சதரிந்தது. 
அடுத்த ஆண்டு �டுநிரல 
வகிககும் வரகயில ெர்வசதெ 
சததிகசகாடு 180° கிைககு, 
பசிஃபிக சபைாழியின மத்தியில சமலச�ாககித் 
சதரியும் வரகயில உருமாற்்றம் செய்யப்பட்டது. 
சமலும் நிலவரைபடம் 60° சதற்கு அட்ெகசகாட்டில 
நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால.  அண்டார்கடிகா 
சதனபடவிலரல. 

�ை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�
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5. ்கருப்பு: கட்டுமாை இடஙகள் - ொரலகள், 
தடஙகள், இருப்புப்பாரதகள், கட்டடஙகள், 
பாலஙகள், கலலர்றகள், தகவல 
சதாடர்பு சகாபுைஙகள், அரணச் சுவர்கள், 
அகழவாய்வுகள் மற்றும் சுைஙக இடிபாடுகள், 
சதாரலசபசி இரணப்புகள், மின 
இரணப்புகள், காற்்றாரலகள், எலரலகள்.

6. சிவப்பு: கட்டுமாை இடஙகள் - சதசிய, கிரள 
மற்றும் முககிய ொரலகள், கலஙகரை 
விளககஙகள் மற்றும் கடல விளககுகள். 

7. இளஞ்சிவப்பு: பனைாட்டு எலரலகள்.

7.1.3 நில அளரவ (Survey)
புவியின சமற்பைப்பில உள்ள ஓரிடத்தின 

சகாணம், திரெ, பைப்பு, உயைம் மற்றும் தூைம் 
ஆகியவற்ர்றக கருவிகரளப் பயனபடுத்தி அளவீடு 
செய்வது நில அளரவ எைப்படும்.  நிலவரை 
படஙகரளத் தயாரிப்பதற்கும், இடம் ொர்ந்த 
தகவலகரளப் சபறுவதற்கும் ஆய்வு நுட்பஙகள் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றை. நில அளரவமுர்ற 
நிலவரைபடத் தயாரிப்பில குறிப்பாக இயற்ரக 
அரமப்பு நிலவரைபடஙகரளத் தயாரிப்பதில 
உதவுகி்றது.

புவியியலாளர்களால பயனபடுத்தும் �வீை 
நிலஅளரவக கருவிகளாை ைஙகிலி (Chain), 
படட்கக ்கோநெவடரட (Prismatic Compass), 
ைமெளநமரை (Plane Table), மடடமோனி (Dumpy 
Level), அப்ந்ன மடடம் (Abney Level), ைோய்வுமோனி 
(Clinometer), திநயோடரலட (Theodalite) 
தமோத்ெ ஆய்வு நிரலயம் (Total Station) மற்றும் 
உல்களோவிய பயணச தையற்ர்ககந்கோள் ஒழுஙகு 
முரற (GNSS) ஆகியவற்ர்றகசகாண்டு ஓரிடத்தின 
தூைம், சகாணம், உயைம் மற்றும் நிலப்பைப்ரப 
அளவிடுவதற்குப் பயனபடுத்துகின்றைர்.
 7.2   தெோரல நுண்ணுணர்வு 

நிலவரைபடத் ெைவு்களின ஆெோைம்

தெோரல நுண்ணுணர்வு எனபது புவியில் 
உள்ள தபோருட்கரள ந�ரிரடயோ்கத் தெோடர்பு 
த்கோள்ளோமல் தெோரலவிலிருநது உற்று ந�ோககி 
அவற்றின ெ்கவல்்கரளச நை்கரிப்பது ஆகும். 

‘தெோரல’ எனபது தூைத்ரதயும் 
'நுண்ணுணர்ெல்' எனபது தகவலகரளச் 
செகரிப்பரதயும் குறிககும். சதாரல 
நுண்ணுணர்தல என்றால, பலசவறு 
வரகயாை கருவிகள் மற்றும் முர்றகள் மூலம், 
சதாரலவிலிருந்து சபாருட்கரள / இடஙகரளப் 
பற்றிய தகவலகரளப் சபறுவதாகும்.

18  மற்றும்  19-ஆம் நூற்்றாண்டுகளில 
பலூனகள் மற்றும் பு்றாககளின காலகளில 
சபாருத்தப்பட்ட புரகப்படக கருவிகள் காலம் 
சதாடஙகித் சதாரல நுண்ணுணர்தல காலம்வரை 
இது நீண்ட வைலாற்ர்றக சகாண்டுள்ளது. 20 ஆம் 
நூற்்றாண்டின சபாது, வானவழி புரகப்படஙகள் 
மற்றும் செயற்ரககசகாள் சதாரல நுண்ணுணர்வு 
சதாழிலநுட்பம் விரைவாக வளர்ச்சியரடந்துள்ளது.

�மது உடலில மூனறு 
சதாரல உணர்வு உறுப்புகள் 
காணப்படுகின்றை.
அ)  கண்கள் – கண்களின 

பார்ரவ
ஆ)  மூககு - வாெரையின 

உணர்வு 
இ) காது – சகட்கும் உணர்வு

7.2.1.  வோனவழி புர்கப்படம் (Aerial Photography)
வானவழி புரகப்படம் எடுத்தல எனபது 

குரறநெ உயைத்தில் பறககும் பறரவ்கள், 
பலூன்கள், தெலி்கோப்டர்்கள், விமோ்னங்கள் மற்றும் 
டநைோன்களில் புரகப்படக கருவிகள் சபாருத்தப்பட்டு 

புவியியலாளர்கள் நிலவரைபடத்ரத 
வரைவதற்குப் பயனபடுத்தப்படும் �வீை 
நிலஅளரவ கருவிகள்

    
  

நில அளரவயின வைலாறு
எகிப்தில ெர்சவயர்கள் "கயிறு நீட்சியர்" 

எை அரைககப்பட்டார்கள். ஏசைனில அவர்கள் 
தூைஙகரள அளவிடுவதற்குக கயிறுகரளப் 
பயனபடுத்திைர்.
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எடுககப்பட்ட புரகப்படஙகளின மூலம் இடஙகள் 
அலலது சபாருள்கள் அலலது நிகழவுகள் பற்றிய 
தகவரல அறியும் முர்றரயக குறிககி்றது. வானவழி 
புரகப்படஙகள் ஒரு நிரலயாை உயைத்திலிருந்து 
10-30 விைாடிகள் கால இரடசவளியில சதாடர்ந்து 
எடுககப்படுகின்றை. ஒவசவாரு படத்திற்கும் 
முந்ரதய படத்துடன சிறிது சமற்சபாருந்தியப் பகுதி 
இருககும். இரணந்த பகுதிகரள நீககி அரைத்து 
புரகப்படஙகளின இரணசதாற்்றம் (mosaic) 
செய்வதன மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின முப்பரிமாண 
(3D) படத்ரதத் 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������� .

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

789101112

வா�ெவ� �ைக�பட�க� 

சபலிகஸ் �டார், ஒரு பிைஞ்சு 
புரகப்படககாைர். சமலும் 
பத்திரிரகயாளர், �ாவலாசிரியர் 
மற்றும் பலூன உருவாககுபவர். 

இவர் கி.பி. 1858 ஆம் ஆண்டில முதனமுதலாக 
வானவழி புரகப்படஙகரள எடுத்த முதல 
�பர் ஆவார். பாரிஸ் சுைஙகக 
கலலர்றயில சவரல பார்த்து 
வந்த அவர், 1853 ஆம் ஆண்டில 
தைது முதல புரகப்படஙகரள 
எடுத்ததுடன, புரகப்படம் 
எடுப்பதில செயற்ரக 
ஒளிரய பயனபடுத்துவதில 
மு ன ச ை ா டி ய ா க வு ம் 
திகழந்தார். கி.பி. 1863 ஆம் ஆண்டில, �டார் ஒரு 
சபரிய (6000 மீ³) “லீ செனட்” (தி செயண்ட்) 
எனறு சபயரிடப்பட்ட பலூரை உருவாககிைார்.

7.2.2  தையற்ர்ககந்கோள் 
தெோரலநுண்ணுணர்வு

செயற்ரககசகாள் சதாரல நுண்ணுணர்வு 
எனபது புவி சுற்றுப்பாரதயில சுற்றி வரும் 
செயற்ரககசகாள்களிலிருந்து ஒரு சபாருள் அலலது 
ஒரு பகுதிரயப் பற்றிய தகவலகரளச் செகரிககும் 
சதாழில நுட்பமாகும். 'செயற்ரககசகாள் பதிமஙகள்' 
எனபது செயற்ரகசகாள்களின எண்ணிம 
சதாற்றுரு செய்யப்பட்ட படஙகரளக குறிப்பிடுகி்றது.
தெோரலநுண்ணுணர்வின கூறு்கள்
� ஆற்்றலமூலம்       � அனுப்பும் வழி
� இலககு                � உணர்விகள்

7.2.3  உல்களோவிய பயண தையற்ர்கந்கோள் 
ஒழுஙகுமுரற (Global Navigation 
Satellite System - GNSS)

எப்சபாசதனும் உஙகளது ரகசபசிரயப் 
பயனபடுத்தி வாடரக வண்டி பதிவு 
செய்திருககிறீர்களா? ரகசபசியில உஙகளது 
பயணவழி மற்றும் பயணிககும் வண்டியின 
இயககம் வரைப்படத்தில சதரிவரதக 
கவனித்திருககிறீர்களா? நீஙகள் பயணித்து 
சகாண்டிருககும்சபாசத பயண ச�ைம் அறிய இது 
எவவாறு ொத்தியாமாகி்றது?

21ஆம் நூற்்றாண்டில ஜி.என.எஸ்.எஸ் 
�மது அன்றாட வாழவில பாதுகாப்பாை மற்றும் 
வெதியாை பயணஙகரள அளிப்பதினமூலம் 
முககியப் பஙகாற்றுகின்றது. ஜி.என.எஸ்.எஸ் 
எனபது செயற்ரககசகாளுடன இரணந்த சிறு 
மினகருவி. �ாம் பயணிககும் வண்டிரய உலகின 
எந்த மூரலயிலும் இடஞ்சுட்டி கண்காணித்துத் 
சதாடரும் ஒரு அரமப்பாகும். வாகைம் 
ஓட்டுபவர் அதிகசவகம் எடுத்தாசலா வழி மாறி 
சென்றாசலா உடைடியாக எச்ெரிகரக விடுககும் 
வெதியும் உண்டு. வாகைஙகள், கப்பலகள் 
மற்றும் விமாைஙகரள கண்காணிககவும் 
அவற்றின வழிகரள வரைபடமாக காட்டவும் 
ஜி.என.எஸ்.எஸ் பயனபாடுகள் உதவுகின்றை. 
ஒரு செயற்ரகசகாள் குழுமம் (விண்சவளி 
பிரிவு – Space segment) புவிநிரலய 
வரலப் பினைலுடன (கட்டுப்பாட்டுபிரிவு – 
Control segment) இரணந்து, அரமவிடம் 
பற்றிய தகவலகரள அளிககின்றது. 
பயனபடுத்துபவர்களுககு (பயன அரடயும் 
பிரிவு – User segment) செயற்ரககசகாள் 
ெமிகரஞைகள், ச�ைம், சவகம் மற்றும் பயண ச�ை 
தகவலகளாக மாற்்றப்பட்டுத் தைப்படுகின்றை.

GNSS (ஜி.என.எஸ்.எஸ்) எடுத்துக்கோடடு்கள்
 � ஐசைாப்பாவின கலிலிசயா 
 �  அசமரிகக ஐககிய �ாடுகளின உலக அரமவிட 

கண்டறியும் சதாகுதியாை �வஸ்டார் 
[NAVSTAR]

 �  ைஷயாவின குசளாைாஸ் (GLONASS)
 �  சீைாவின பீசடா [Bei Dou] செயற்ரககசகாள் 

அரமப்பு
 �  இந்தியாவின �ாவிக (NAVIC) செயற்ரககசகாள் 

அரமப்பு
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அ.  உல்க அரமவிட ்கண்டறியும் தெோகுதி  
(Global Positioning System – GPS)

ஜி.பி.எஸ். (GPS) �மது வாகைஙகளிலும், 
ரகசபசிகளிலும் இலலாவிட்டால எரதசயா 
சதாரலத்தது சபானறு உணரும் அளவிற்கு 
இனறியரமயாததாக உள்ளது. ஜி.பி.எஸ் எனபது 
உலகின முதல மற்றும் தற்சபாது அதிகம் 
உபசயாகிககப்படும் ஜி.என.எஸ்.எஸ் ஆகும். 
இது அசமரிகக ஐககிய �ாடுகளின பாதுகாப்புத் 
துர்றயிைால உருவாககப்பட்டது. 1995இல முழு 
உபசயாகத்திற்கு வந்தது. �வஸ்டார் எனபது 
20,350 கிசலா மீட்டர் புவிப்பைப்பிற்கு சமல சுற்றி 
வரும் 6 சவவசவறு சுற்றுப்பாரதயில 24 அசமரிககா 
செயற்ரகசகாள்களின வரலப்பினைலாகும். 
ஒவசவாரு செயற்ரகசகாளும், சதாடர்ச்சியாை 
உலகளாவிய தகவல சதாடர்புககாக ஒரு�ாளில 
இருமுர்ற புவிரய சுற்றி வருகின்றது. ஜி.பி.
எஸ் கருவிகள் எலலா அளவிலும், வடிவிலும் 
கிரடககின்றை. சபரும்பாலாைரவ ரகசபசி 
அளவிசலசய கிரடககின்றை. ரககளில ரவத்து 
சகாண்சடா கப்பலகள், விமாைஙகள், ெைககு 
வண்டிகள் மற்றும் கார்களில சபாருத்திசயா 
உபசயாகிககலாம்.
உல்க அரமவிட ்கண்டறியும் தெோகுதியின 
�னரம்கள் (GPS)

 � ரகப்சபசிகள், ரகககடிகாைஙகள், 
புலசடாெர்கள், கப்பல சகாள்கலனகள் மற்றும் 

தானியஙகி பணபரிமாற்்ற கருவிகள் (ஏ.டி.எம்) 
எை அரைத்திலும் உலக அரமவிட 
கண்டறியும் சதாகுதி சதாழிலநுட்பம் சபரிதும் 
பயனபடுகின்றது.

 � உலக அரமவிட கண்டறியும் சதாகுதியின 
முககிய ச�ாககம் பயண தகவலகரள (தூைம், 
வழி மற்றும் திரெ) மிக துலலியமாக தருவசத 
ஆகும். இைாணுவ சபார்த் சதடலகள் மற்றும் 
சபார்ககால மீட்பு �டவடிகரககளிலும் 
உறுதுரணயாகத் திகழகின்றது. 
�ம்பிகரகயாை சுற்றுலா வழிககாட்டியாகவும் 
உள்ளது.

 � விபத்து மற்றும் மீட்பு �டவடிகரககள், 
ச�ருககடிகாலத் சதரவகரளத் துரிதமாக 
வைஙகுதல மற்றும் சபரிடர் நிவாைண 
�டவடிகரககளுககும் ஜி.பி.எஸ் சபரிதும் 
உதவுகி்றது. 

 � வானிரல முனைறிவிப்பு, நில�டுகக 
கண்காணிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூைல பாதுகாப்பு 
உலக அரமவிட கண்டறியும் சதாகுதிகளின 
உதவியுடன சி்றப்பாக செயலபடுகி்றன்றை.

ஆ.  புவியியல் ெ்கவல் அரமப்பு  
(Geographic Information System – GIS)
புவியியல தகவல அரமப்பு ஒரு கணினி ொர்ந்த 

கருவியாகும். இரதக சகாண்டு சகாடுககப்பட்ட 
புவியியல நிலப்பைப்ரபப் பற்றி அதிக புள்ளி 

செயற்ரககசகாள் சதாரலநுண்ணுணர்வு வானவழி புரகப்படம்

 செயற்ரககசகாள் அரமப்புகள் விரல உயர்ந்த, 
திட்டமிட்டு, கட்டரமகக, பரிசொதித்து மற்றும் செயலபடத் 
துவஙக குர்றந்தது 10 ஆண்டுக ள் ஆகின்றை.

 நிலஅளரவயிரை ஒரு குறுகிய காலத்தில 
திட்டமிடப்பட்டுக குர்றந்த செலவில  
செயலபடுத்தலாம். 

 மிக குறுகிய காலத்தில முழுப் பகுதியில உள்ள அரைத்து 
தகவலகரளயும் செயற்ரககசகாள்கள் செகரிககின்றை. 

 விமாைம் முனனும், பினனுமாக ப்றந்து "ஒரு பகுதிரயப் 
படம் பிடிகக அதிக ச�ைம் எடுத்துக சகாள்கி்றது.

 உலகளாவிய தகவல செகரிப்பிற்கு அனுமதி சப்றத் 
சதரவயிலரல. 

 ஒரு சிறிய பகுதிரயப் படம் பிடிககக கூட, உரிய 
அதிகாரிகளின அனுமதி சதரவ.

 செயற்ரககசகாள்கள் புவிரயச் சுற்றி வருவதால, எளிதாக 
மீண்டும் அசத பகுதியிரைத் திரும்பப் பார்ககலாம். 

 மீண்டும் படம் பிடிகக அலலது மறுஆய்வுககுக கூடுதல 
செலவு ஆகும். 

வானிரல அதிகம் பாதிககாது.  சமாெமாை வானிரல ஆய்விரைப் பாதிககும் 
 அரைத்துத் தகவலகளும் எண்ணிம உரு (Digital) ஆகும், 
இது எளிதாக பட சமம்பாட்டிற்காை சமனசபாருளுடன 
ஒருஙகிரணககப்படலாம்.

  இது ஒரு சதாடருரு (Analogue) தகவல பதிவு. எைசவ 
புரகப்படம் எடுத்ததற்குப் பி்றகு அதரை சமம்படுத்தல 
ொத்தியமிலரல.
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விபைஙகரளச் செகரிகக சதாரல நுண்ணுர்வு, 
உலக அரமவிடம் கண்டறியும் சதாகுதி மற்றும் பி்ற 
ஆதாை மூலஙகளுககுப் பயனபடுத்தப்படுகின்றை. 
புவிதகவல அரமப்பு எனபது கணினி வனசபாருள், 
சமனசபாருள், புவித் தகவலகள் மற்றும் பணியாளர் 
சதாகுதி இரணந்த அரமப்பாகும்.

G – Geographic – புவி 
I – Information – தகவல
S – System – அரமப்பு 
புவியியல தகவல அரமப்பு (GIS) 1950 இல 

வாலடா டாப்ளர் மற்றும் கைடாரவச் ொர்ந்த சைாெர் 
டாம்லினடன ஆகிசயாைால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
சபாதுமககள் செரவககாக புவித்தகவல சதாகுதி 
கூகுள் நிலவரைபடம், யாகூ நிலவரைபடம் மற்றும் 
கூகுள் புவி மாதிரி சபான்றவற்ர்ற முதனரம 
எடுத்துககாட்டுகளாகக கூ்றலாம்.

மிக முககிய மூலப்சபாருள் இட அரமப்பு 
ஆகும். வரைபடத்தில �மககு அறிமுகமிலலாத 
ஓர் இடத்ரத அறிந்துசகாள்ள, அறிமுகமாை ஒரு 
முகவரியிலிருந்து இரணப்பு சபற்று தகவலகரள 
ஒருஙகிரணககலாம். ஒரு பகுதியின ஒவசவாரு 
வரகயின தைவுகளும் ஒரு வரைபடத்தின தனித்தனி 
அடுககுகளாகச் செகரித்து ரவககப்பட்டுள்ளது. GIS 
இல அடுககுகள் சதரவசயனில பயனபடுத்தவும் 
சதரவ இலரல எனில அரத நீககவும் செய்யலாம். 
எடுத்துககாட்டாக மருத்துவமரை, பள்ளிககூடம், 
நீர்நிரலகள், பூஙகாககள் மற்றும் ஏடிஎம். தைவின 

இரணப்ரபப் பயனபடுத்தி கணினியால ஒரு 
வரைபடத்ரத உருவாகக முடியும்.

 7.3  புவன (Bhuvan)
புவன என்ற ெமஸ்கிருத வார்த்ரதககு ‘புவி’ 

எனறு சபாருள். இந்திய விண்சவளி ஆைாய்ச்சி 
கைகத்திைால (ISRO) ஆகஸ்ட் 12ம் �ாள், 2009 
ஆம் ஆண்டு, இலவெ இரணய தளம் கணினி 
ொர்ந்த பயனபாட்டிற்காக உருவாககப்பட்டது. 
இதன மூலம் இந்திய சதாரல நுண்ணுணர்வு 
செயற்ரககசகாளாைது சில வருடஙகளுககு 
முனைால எடுககப்பட்ட செயற்ரககசகாள் 
பதிமஙகரள ஆைாய இயலும். இந்த 
செயற்ரககசகாள் படஙகள் இந்திய விண்சவளி 
ஆைாய்ச்சி கைகத்தின ஏழு செயற்ரக சகாள்களின 
மூலம் கார்ட்சடாொட் I மற்றும் கார்சடாொட் II 
எடுககப்பட்ட படஙகளும் இதில உள்ளடககியது. 
இரணயதளத்துடன இரணககப்பட்டுள்ள 
புவன மூலம் ஒருவர் விரும்பிய இடஙகரளசயா 
செய்திகளில இடம்சபறும் நிகழவுகள் �ரடசபற்்ற 
இடஙகரளசயா, தாஙகள் செலலசவ இயலாத 
உலகின எந்த ஒரு பகுதி அலலது ஓர் இடத்தின 
சபயர்கரளசயா அட்ெ தீர்ககப் பைவரலக சகாண்டு 
ஆைாய்ந்து அறியலாம். விஞ்ஞைானிகள், அறிஞைர்கள், 
கலவியாளர்கள் சகாள்ரக வகுப்பாளர்கள் அலலது 
சபாதுமககள் ஆகிசயாருககு புவன மிகுந்த பயரை 
அளிககி்றது.

மீள்போர்ரவ
 � புவிப்பகுதியின ஒரு இடத்தின அளவிரை அளந்து பதிவு செய்யும் முர்றசய நிலஅளரவ எனறு 

அறியப்படுகி்றது.
 � அைாகஸிசமனடர் என்ற கிசைகக அறிவியலாளர் உலக வரைபடத்திரை முதலில வரைந்தார்.
 � நிலவரைபடம் எனபது உலரக முழுரமயாகசவா அலலது அதன ஒரு பகுதிரயசயா காட்ட வலலது.
 � நிலவரைப்படத்திரை வரையும் கரலசய நிலவரைபடவியல (Cartography) எைப்படுகி்றது.
 � ஒரு நிலவரைபடம் எனபது தனனுள் அதன தரலப்பு, அளரவ, திரெகள், புவிவரலப் பினைல, சகாட்டுச் 

ெட்டஙகள், நிலவரைபடக குறிப்பு மற்றும் முர்றககுறியீடுகள் சபான்றவற்ர்றக சகாண்டதாக இருத்தல 
சவண்டும்.

 � வரலப்பினைல (Grid) எனபது தலப்படத்தில பல சகாடுகள் இரணந்து ஒரு இடத்தின அரமவிடத்ரதத் 
துலலியமாகக காட்டும் நுட்பம் ஆகும்.

 � சதாரலநுண்ணுர்வு எனபது சதாரலவில இருப்பரத உணர்தல அலலது அறிதல எனபதாகும்.
 � உலக வழிகாட்டும் செயற்ரககசகாள் அரமப்பு (GNSS) எனபது பயைாளிகளுககு வழிரயசயா, 

அவர்களின இருப்பிடத்ரதசயா உலகின எந்த மூரலயில இருந்தாலும் அறிந்து சகாள்ள உதவும் ஒரு 
அரமப்பு.

 � புவி தகவல அரமப்பு எனபது கணினி, வனசபாருள், சமனசபாருள் புவி தகவலகள் மற்றும் பணியாளர் 
சதாகுதி இரணந்த அரமப்பாகும்.
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 பயிற்சி 
2.  கூற்று (A): ஒரு நிலவரைபடத்தில உள்ள 

வரைபடக குறிப்புகள் வரைபடத்தில உள்ள 
செய்திகரளப் புரிந்து சகாள்ளப் பயனபடாது.

 ்கோைணம் (R): இது சபாதுவாக நிலவரைபடத்தின 
அடிப்பகுதியில இடது அலலது வலது பு்ற ஓைத்தில 
காணப்படும்.

 அ. A தவறு R ெரி
 ஆ.  A மற்றும் R இைண்டும் ெரி ஆைால Rஆைது 

Aவிற்கு ெரியாை விளககமலல
 இ. A ெரி ஆைால R தவறு
 ஈ.  A மற்றும் R இைண்டும் ெரி, Rஆைது Aவிற்கு 

ெரியாை விளககம்

IV. சுருக்கமோ்ன விரடயளி
1.  நிலவரைபடம் என்றால எனை?
2.  நிலவரைபடத்தின கூறுகள் யாரவ?
3.  A மற்றும் B ஆகிய இரு �கைத்துககு இரடயாை 

தூைம் 5 கி.மீ. ஆகும். இது நிலவரைபடத்தில 
5 செ.மீ இரடயாக குறிககப்பட்டுள்ளது. இந்த 
தூைத்ரத கணககிட்டு பிைதி பினை முர்றயில 
விரட தருக.

4.  நிலஅளரவ செய்யப் பயனபடும் கருவிகரளக 
கூறுக.

5.  சதாரலநுண்ணுர்வு – வரையறு.
6.  சதாரலநுண்ணர்வின கூறுகள் யாரவ?

V. ்கோைணம் கூறு்க
1.  நிலவரைபடம் வரைதலில செயற்ரககசகாள் 

பதிமஙகள் துரணபுரிகின்றை.
2.  புவியியல வலலு�ர்களின அடிப்பரடக கருவி 

நிரலவரைபடம்.
3.  நிலவரைபடத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட இடஙகரளச் 

சுட்டிககாட்ட புவி வரலப்பினைல அரமப்புப் 
பயனபடுகி்றது.

VI. நவறுபடுத்து்க
1.  புவிமாதிரி மற்றும் நிலவரைபடம்.
2.  வானவழி புரகப்படஙகள் மற்றும் 

செயற்ரககசகாள் பதிமஙகள்
3.  புவியியல தகவல அரமப்பு மற்றும் உலக 

அரமவிட கண்டறியும் சதாகுதி

VII. விரிவோ்ன விரடயளிக்கவும்
1.  நிலவரைபடஙகளில அளரவ எனபதன 

சபாருள் எனை? அதன வரககரள விளககுக.
2.  திரெகள் – தகுந்த படம் வரைந்து விளககுக.
3.  உலக அரமவிடத் சதாகுதியின (GPS) 

பயனகரள விவரி?

I.  ைரியோ்ன விரடரயத் 
நெர்வு தைய்்க

1.  ஒரு நிலவரைபடத்தின கருத்து (அலலது) 
ச�ாககத்ரதக குறிப்பிடுவது

 அ. தரலப்பு   ஆ. அளரவ
 இ. திரெகள்   ஈ. நிலவரைபடக குறிப்பு
2.  நிலவரைபடத்தில உறுதியாை கருத்ரத 

சவளிப்படுத்துவதற்குப் பயனபடும் நிைந்தை 
குறியீடுகள்

 அ. முர்றககுறியீடுகள்
 ஆ. இரணப்பாய புள்ளிகள்
 இ. வரலப்பினைல அரமப்பு
 ஈ. திரெகள்
3.  உலக அரமவிடத்ரத கண்டறியும் சதாகுதியில 

(GPS) பயனபடுத்தப்படும் செயற்ரககசகாள்கள்
 அ. 7  ஆ. 24  இ. 32  ஈ. 64

II. தபோருத்து்க
1.   நிலவரைபடஙகரள 

உருவாககும்  - அசமரிகக ஐககிய 
அறிவியல கரல  �ாடுகள்

2.  புவியின வடிவம் - ஜியாய்டு
3.  �வஸ்டார் -  நி ல வ ர ை ப ட க 

கரலயியல

III.  த்கோடுக்கப்படடுள்ள கூற்ரற ஆைோய்நது ைரியோ்ன 
விரடரய நெர்நதெடுத்து எழுது்க

1.  கூற்று (A): செஙகுத்துக சகாடுகளும் இரடமட்டக 
சகாடுகளும் ஒரு புள்ளியில ெந்திப்பதன 
மூலம் உருவாககும் வரலஅரமப்பிற்கு 
இரணப்பாயஙகளின அரமப்பு.

 ்கோைணம் (R): கிரடமட்டமாகவும், 
செஙகுத்தாகவும் செலலும் சகாடுகள் முர்றசய 
வடகரககசகாடுகள், கிைகரககசகாடுகள் 
எனறு அரைககப்படுகின்றை.

 அ.  A மற்றும் R இைண்டும் ெரி Rஆைது A 
விற்கு ெரியாை விளககம்

 ஆ.  A மற்றும் R இைண்டும் ெரி ஆைால Rஆைது 
Aவிற்கு ெரியாை விளககமலல

 இ. A ெரி R தவறு
 ஈ.  A தவறு R ெரி
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 சமற்சகாள் 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.

 இரணயதளம்

www.usgs.gov.in
www.nasa.gov.in
www.surveyofindia.gov.in
https://bhuvan.nrsc.gov.in
https://www.isro.gov.in

புவியியல்-நிலவரைபடத் திறன்கள்

தையல்முரற
படி-1 :  சகாடுககப்பட்ட உைலிரயப் பயனபடுத்தி, செயலபாட்டு தளத்திற்கு 

செலலலாம்.
படி- 2 :  ‘Polyline’ சபாத்தாரை சொடுககி நிலவரைபடத்தில இரு இடஙகரளத் 

சதர்வு செய்யவும்.
படி-3 :  சகாட்ரட இரணத்தால இரடப்பட்ட தூைம் ரமல மற்றும் கிசலாமீட்டரில 

சதானறும்.
படி-4 :  ‘+’’-‘ என்ற சபாத்தாரைக சகாண்டு zoom in மற்றும் out செய்ய முடியும்.

உைலி: : http://earth3dmap.com/#?l=asia

இரணயச தையல்போடு

இச்செயலபாட்டின மூலம் நிலவரைபடத்தில இரு 
இடஙகளுககு இரடசய உள்ள தூைத்ரத கணககிட இயலும்.

VIII. நிலவரைபடச தையல்போடு
1.  நிலவரைபடப் புத்தகத்ரதக (Atlas) சகாண்டு 

தமிழ�ாடு பு்றவரி நிலவரைபடத்தில 
கீழககாண்பரவகரளக குறிககவும்.

 அ) செனரை �கரின அட்ெ, தீர்கக பைவல.
 ஆ)  10° வ, மற்றும் 78° கி அட்ெதீர்கக பைவலில 

அரமந்துள்ள �கைம்.
 இ)  11° வ மற்றும் 76° கி அட்ெதீர்கக பைவலில 

அரமந்துள்ள �கைம்.
 ஈ) கனனியாகுமரியின அட்ெதீர்கக பைவல.

IX. உயர் சிநெர்ன வி்னோக்கள்
1.  செயற்ரககசகாள் இலலாத உலகத்ரத 

உனைால கற்பரை செய்ய இயலுமா?
2.  உஙகரள நிலவரைபடவியலாளைாக 

(cartographer) நிரைத்துகசகாண்டு உஙகள் 
பகுதியின வரைபடத்ரத வரைக.

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.

IX_Std_Geography_TM_Unit _7.indd   245 2/10/2020   10:34:27 AM



246

பேரிடர் பேலாண்ே -  
பேரிட்ை எதிர்்காள்ளுதல்8

அலகு

ஆழிப் பேை்ல (சுனாமி) - ேற்றிய ஆய்வு
டிசம்பர் 26, 2004, அன்று காலை 8 மணிக்கு 
அந்த இடமம அலமதியில் மூழ்கியது. ்தலை 
அசசத்தில் குலுங்கியது. மனி்தர்கலை விழுங்கும 
அலையான ‘ைாபூன்’ அவனுலடய ப்பருங்கடல் 
குலகயிலிருநது கிைர்நது எழுநதுளைல்த 
இநதியப் ப்பருங்கடலில் அலமநதுளை அந்தமான் 
தீவில் ்தனியாக வாழும மமாக்மகன் என்்ற 
்பழங்குடி மனி்தன் அறிநதிருந்தான். அவன் 
அடுத்து என்ன நடக்கும என்்பல்தயும 
அறிநதிருந்தான். உயரும அலையின் சுவர் அந்தத் 
தீலவ கழுவியது. அந்த தீவின் தீங்லகயும 
அசுத்்தத்ல்தயும அழித்்தது. ைாபூனின் எசசரிக்லக 
லசலகலயக் கவனிக்க ப்பரிமயார்கள 
குழநல்தகலைப் ்பார்த்து “ கடல் நீர் பின்வாங்கி 
பசன்்றால் நீங்கள உயைமான ்பகுதிகலை 
மநாக்கி ஓடுங்கள” எனச பசால்வார்கள.

சுமத்ைா கடறகலைக்கு அப்்பால் 9.1 ரிக்டர் 
அைவுமகாலில் ஏற்படட நிைநடுக்கத்தினால் 
உருவான ம்பைாழி அலையின் ்தடத்தில் ்தான் 
அந்தமான் நிமகா்பார் தீவுகள அலமநதிருந்தன. 
இந்த தீவில் 1879 ம்பர் இ்றந்த்தாகவும மறறும 
5600 ம்பர் காணாமல் ம்பான்தாகவும இறுதி 
புளளிவிவைம கூறுகி்றது. ைாபூன் மறறும 
அதும்பான்்ற புைாணக் கல்தகலைக் மகடட 
இத்தீவுக்காைர்கள ம்பைாழி அலையிலிருநது 
காயப்்படாமல் ்தப்பித்திருக்கி்றார்கள. ப்தறகு 
நிமகா்பார் தீவில் இ்றந்தவர்களில் 
ப்பரும்பாைாமனார் பவளியாடகள ஆவர். 
உளளூர் ம்பைாழி அலை எசசரிக்லக அலமப்பு 
அவர்களுக்கு உயைமான இடங்களுக்குச பசல்ை 
வழிகாடடவில்லை.

கற்றல் மநாக்கங்கள 

 � ஆழிப் ம்பைலைலய எவவாறு எதிர்பகாளவது என்்பல்தப் புரிநதுபகாளளு்தல்
 � நிைநடுக்கம, கைவைம மறறும தீ ம்பான்்றவறல்ற எதிர்பகாளளும வழிமுல்றகலை 

விைக்கு்தல்
 � கைவைத்ல்தக் லகயாளும முல்றலய விைக்கு்தல்

         அறிமுகம்
மனி்தர்கள காைம காைமாக பசால்லி வந்த 

கல்தகள ம்பரிடரின் ்பாதிப்பிலிருநது ்பாதுகாக்க 
சமூகத்திறகு உ்தவி புரிநதிருக்கி்றது. இக்கல்தகள 
மானுடவியைார் மறறும சமூக அறிவியைார்களுக்கு 
ஆ்தாைமாக இருந்தது ஆனால் கடந்த 
்பதிபனடடாண்டுகளில் உளளூர்வாசிகள எவவாறு 
ம்பரிடலை புரிநதுபகாண்டு அ்தறகுத் ்தயாைாகி்றார்கள 
என்்பல்தயும புரியலவத்்தது. இவவலக புைாணக் 
கல்தகள வைப்ம்பாகும ம்பரிடர்கலை எதிர்பகாளை 
அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு உ்தவி புரிகின்்றன. 
இந்தப் ்பாடத்தில் ம்பரிடர்கலை எவவாறு 
எதிர்பகாண்டு பநகிழ்தி்றன் மிக்கவர்கைாக 
மாறுவது என்்பல்தக் காண்பீர்கள.

ம்பரிடர் என்்பது உயிருக்கும 
உலடலமகளுக்கும அழிலவயும மச்தத்ல்தயும 
ஏற்படுத்தும ம்பைா்பத்து.

 8.1   பேரிட்ை எதிர்்காள்்ளல்  
(Disaster Response)

இயறலக கடடலமப்ல்ப நிலைநிறுத்து்தல், 
்பாதிக்க்படட மக்களுக்குப் புனர்வாழ்வளித்்தல், 
இழந்த வாழ்வா்தாைத்ல்தப் புனைலமப்்பது மறறும 
்பாதிப்்பலடந்த அடிப்்பலடக் கடடலமப்ல்ப 
நிலைநிறுத்்த மறுசீைலமப்பு முயறசிகள 
ம்பான்்றவறல்ற மமறபகாளளு்தல் ம்பான்்றலவ 
உளைடங்கியம்த ம்பரிடர் எதிர்பகாளைல் ஆகும. 
ம்பரிடலை  எதிர்பகாளளு்தல் உயிர் காப்்பது, 
மு்தலு்தவி வழங்கு்தல், ம்பாக்குவைத்து மறறும 
்தகவல் ப்தாடர்பு ம்பான்்ற ்பாதிக்கப்்படடக் 
கடடலமப்புகலைச சீைலமத்்தல், மறறும உணவு, நீர் 
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மறறும இருப்பிடம ம்பான்்ற அடிப்்பலடத் 
ம்தலவகலைப் பூர்த்தி பசய்தல், அவறறின் மீது 
கவனம பசலுத்துவ்தாகும. 

பேரிட்ை முதலில் எதிர்்காள்ேவர்கள் யார்?
உளளூர்வாசிகளுக்குப் ம்பரிடலை 

எதிர்பகாளவ்தறகான வழிமுல்றகலை 
வழங்கமவண்டும. காவைர்கள, தீயலணப்புத் 
துல்றயினர் மறறும அவசை மருத்துவ குழுக்கள 
ம்பான்ம்றார் மக்களின் மு்தன்லம ம்பரிடர் மீடபு 
குழுக்கள ஆவர். தீ, பவளைம அல்ைது தீவிைவா்தச 
பசயல் எதுவாக இருந்தாலும  இவர்கள்தான் 
மு்தலில் கைத்தில் இருப்்பவர்கள. ம்பரிடரின் ம்பாதும 
அ்தறகு பின்பும மன நை மருத்துவர்கள மறறும 
சமூக மருத்துவமலனகள ம்பான்்றலவயும 
இவவலக மசலவ வழங்குவதில் ்பங்மகறகின்்றன. 

ம்பரிடர் மமைாண்லம என்்பது ்தடுத்்தல், 
்தணித்்தல், ்தயார் நிலை, எதிர் பகாளைல் மறறும 
மீடடல் ம்பான்்றவறல்ற உளைடக்கிய்தாகும. 
ம்பரிடர் மமைாண்லம அன்்பது அைசு, அைசு சாைா 
நிறுவனங்கள மறறும குழு சார் நிறுவனங்களும 
இதில் முக்கியப் ்பங்கு வகிக்கின்்றன. நவீனப் 
ம்பரிடர் மமைாண்லம என்்பது ம்பரிடருக்குப் 
பிநல்தய உ்தவிகலையும ்தாண்டிச பசல்லும 
ஒன்்றாகும. புதிய ம்பரிடர் மமைாண்லம என்்பது 
ம்பரிடருக்கு முநல்தய திடடமிடல், ்தயார்நிலை 
பசயல்்பாடுகள, நிறுவன திடடமிடல், ்பயிறசி, ்தகவல் 
மமைாண்லம, ப்பாதுத் ப்தாடர்புகள மறறும பி்ற 
துல்றகலை உளைடக்கிய்தாகும. பநருக்கடி நிலை 
மமைாண்லம என்்பது முக்கியமான ஒன்்றாகும 
ஆனால் அது ம்பரிடர் மமைாைரின் கடலமயின் ஒரு 
்பகுதியாகும.

பேரிடர் பேலாண்ேச் சுழற்சி

ம்பரிடர் மமைாண்லமயின் மைபு சார்ந்த 
அணுகுமுல்ற என்்பது பசயல்்பாடுகளின் 
வரிலசகளின் ்பை ்படிநிலைகலைக் பகாண்டுளைது. 
இல்தப் ம்பரிடர் மமைாண்லமச சுழறசியாக 
பவளிப்்படுத்்தப்்படுகி்றது. சமூகம எவவாறு ம்பரிடலை 

எதிர்பகாளகி்றது என்்பல்த நாம முக்கியமாக இங்கு 
லமயப் ்படுத்துகிம்றாம.
8.1.1 நிலநடுககம்

புவித்்தடடுகளின் நகர்வால் புவியின் ஒரு 
்பகுதியில் திடீபைன ஏற்படும நிை அதிர்லவ 
நிைநடுக்கம என்கிம்றாம. நிைநடுக்கம 
புவித்்தடடுகளின் எல்லைகளில் ஏற்படுகி்றது. 
புவியின் உட்பகுதியில் நிைநடுக்கம 
ம்தான்றுமிடத்ல்த நிைநடுக்க லமயம என்கிம்றாம. 
நிைநடுக்க லமயத்திறகுச பசங்குத்்தாக புவியின் 
மமற்பைப்பில் காணப்்படும இடத்திறகு லமயப்புளளி 
எனப் ப்பயைாகும. நிைநடுக்கத்்தால் ஏற்படும 
்பாதிப்்பானது லமயப்புளளிக்கு அருகில்்தான் மிகவும 
அதிகம. நிைநடுக்கம சீஸமமாக்ைாப் என்்ற கருவியால் 
்பதிவு பசயயப்்படுகி்றது. இது ரிக்டர் அைலவயில் 
அைக்கப்்படுகி்றது. நிைநடுக்கத்ல்தச சமூகம 
எவவாறு எதிர்பகாளகி்றது என்்பல்த நாம இப்ம்பாது 
்பார்ப்ம்பாம.

1.  ஜப்்பான் முழுவதும நிைநடுக்க 
்பகுதியில் அலமநதுளைது. இது 
உைகிமைமய மிக அதிக 
அடர்த்தியான நிைநடுக்க 
்பகுதிகலைக் பகாண்டுளைது.

2.  எந்த நாடு உண்லமயிமைமய அதிக 
நிைநடுக்கங்கலைக் பகாண்டுளைது? 
இநம்தாமனசியா அதிக நிைநடுக்கப் 
்பகுதிகலைக் பகாண்டுளைது. ஜப்்பாலன விட 
அதிக ்பைப்்பைலவக் பகாண்டுளை்தால் 
இநம்தாமனசியாவில்்தான் உைகிமைமய அதிக 
நிைநடுக்கங்கள ஏற்படுகின்்றன.

3.  ஒரு சதுை கிமைா மீடடர் ்பைப்்பைவில் அதிக 
நிைநடுக்கங்கலைக் பகாண்டுளை நாடுகள 
மடாங்கா, பிஜி மறறும இநம்தாமனசியா ஆகும. 
ஏபனனில் அலவ உைகின் மிக தீவிை நிை 
அதிர்வுப் ்பகுதிகளில் அலமநதுளைன.

நிலநடுககத்தின் போது என்ன ்ெய்யபவணடும்?
சிை நிைநடுக்கங்கள ப்பரிய 

நிைநடுக்கங்களுக்கு முன்பு ஏற்படும அதிர்வுகைாகும 
என்்பல்த அறிநதிருக்க மவண்டும. நாம 
இடமப்பயர்வல்தக் குல்றத்து அருகில் உளை 
்பாதுகாப்்பான இடத்திறகுச பசன்று நிை அதிர்வு 
முடியும வலை காத்திருநது உயிர் ்பாதுகாப்ல்ப 
உறுதி பசயயமவண்டும.
கடடடத்திற்குள் இருநதால்
1. மமலசயின் அடியில் ்தலையில் மண்டியிடடு 

அமர்நது மமலசயின் காலை ஒரு லகயால் 
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பிடித்துக்பகாண்டு ஒரு லகயால் ்தலைலய 
மூடிக்பகாளைவும. அல்றயில் எந்த மைச 
சாமான்களும இல்லைபயனில், அல்றயின் 
மூலையில் குத்துக்காலிடடு அமர்நது இரு 
லககைாலும ்தலைலய மூடிக்பகாளைவும.

2. அல்றயின் மூலையில், மமலசயின் அடியில் 
அல்ைது கடடிலுக்கு அடியில் அமர்நது 
உங்கலைப் ்பாதுகாத்துக் பகாளைவும. 

3. கண்ணாடிச சன்னல், பவளிக்க்தவுகள, 
சுவர் மறறும எளிதில் விழக்கூடிய ப்தாங்கும 
மின்விைக்குகள மறறும மைசசாமான்கள 
ம்பான்்றவறறிலிருநது விைகியிருக்கவும.

4. நிைநடுக்கம முடியும வலை உளமை ்பாதுகாப்்பாக 
இருக்கவும. அ்தன்பி்றகு பவளிமயறுவது 
்பாதுகாப்்பானது.

கடடடத்திற்கு ்வளிபய இருநதால்
1. கடடடம, மைங்கள, மின்விைக்குகள மறறும 

மின்கமபிகள ம்பான்்றவறறிலிருநது 
விைகியிருக்கவும. 

2. நீங்கள தி்றந்த பவளியில் இருந்தால் நிைநடுக்கம 
முடியும வலை அங்மகமய இருக்கமவண்டும. 
அதிக அைவிைான ஆ்பத்து பவளிமயறும 
்பகுதியிலும உளை கடடடங்களின் மறறும 
பவளிப்பு்றச சுவர்களிலும ஏற்படுகி்றது. 
சரிநது விழும கடடடங்கள, ்ப்றநது விழும 
கண்ணாடிப் ப்பாருடகள மறறும கீமழ 
விழும ப்பாருடகைால்்தான் நிைநடுக்கம 
ப்தாடர்்பான ப்பரும்பாைான உயிர்சமச்தங்கள 
ஏற்படுகின்்றன.

ஓடும் வாகனத்தில் இருநதால்
1. உடனடியாக வாகனத்ல்த நிறுத்்தவும. 

வாகனத்ல்தக் கடடடங்களுக்கு அருகிலும, 
மைங்கள, மின்கம்பங்கள மறறும 
மமம்பாைங்களுக்கு அடியிலும நிறுத்்தக்கூடாது.

2. நிைநடுக்கம நின்்றவுடன் கவனமாகப் 
்பால்தகலைக் கடநது பசல்ைவும. 
நிைநடுக்கத்்தால் மச்தமலடந்த சாலைகள, 
்பாைங்கள, சரிவுப்்பால்தகள ம்பான்்றவறல்றத் 
்தவிர்க்கவும.

8.1.2 ஆழிப் பேை்ல (சுனாமி)
ஆழிப் ம்பைலை 

 உயிர்ச மச்தத்ல்தயும ப்பாருடமச்தத்ல்தயும 
ஏற்படுத்துகி்றது. நிைநடுக்கம, கடலுக்கு அடியில் 
ஏற்படும நிைசசரிவு, எரிமலை பவடிப்பு மறறும 
குறுங்மகாளகள ம்பான்்றவற்றால் ஏற்படும ப்தாடர் 
ப்பருங்கடல்களின் அலைகமை ஆழிப் 
ம்பைலையாகும. ஆழிப் ம்பைலையானது 10 – 30 
மீடடர் உயைத்தில் மணிக்கு சுமார் 700 – 800 
கிமைாமீடடர் மவகத்தில் பசல்ைக்கூடியது. இது 
பவளைப் ப்பருக்லக உண்டாக்கும. இது மின்சாைம, 
்தகவல் ப்தாடர்பு, நீர் அளிப்பு ம்பான்்றவறல்றப் 
்பாதிக்கின்்றது.
ஆழிப் பேை்ல எவவாறு எதிர்்காள்வது?
1. மு்தலில் நீங்கள இருக்கும வீடு, ்பளளி, 

்பணிபுரியுமிடம, அடிக்கடி பசன்று வருமிடம 
ம்பான்்றலவ கடமைாை  ஆழிப் ம்பைலை 
்பாதிப்பிறகுட்படட இடங்கைா எனக் 
கண்டறியவும. 

2. ஆழிப் ம்பைலை ்பாதிப்புக்குளைாகும உங்கள 
வீடு, ்பளளி , ்பணிபுரியுமிடம, அடிக்கடி பசன்று 
வருமிடம ம்பான்்றவறறிலிருநது பவளிமயறும 
வழிலயத் திடடமிடவும.

3. ஆழிப் ம்பைலை ப்தாடர்்பான எசசரிக்லகத் 
்தகவல்கலை அறிநதுபகாளை உளளூர் 
வாபனாலி அல்ைது ப்தாலைக்காடசிலயக் 
காணவும.

4. ஆழிப் ம்பைலைலயப் ்பறறி குடும்பத்துடன் 
கைநதுலையாடவும. ஆழிப் ம்பைலையின்ம்பாது 
என்ன பசயயமவண்டும என்்பல்த 
ஒவபவாருவரும ப்தரிநதுபகாளை மவண்டும. 
ஆழிப் ம்பைலைலயப் ்பறறி முன்கூடடிமய 
கைநதுலையாடுவது அவசை நிலையில் ஆழிப் 
ம்பைலைப் ்பறறிய ்பயத்ல்தக் குல்றக்கவும 
மதிப்புமிக்க மநைத்ல்தச மசமிக்கவும உ்தவும. 

ஆழிப் பேை்லககுப் பிறகு என்ன ்ெய்ய பவணடும்?
1. ஆழிப் ம்பைலை ப்தாடர்்பான அண்லமச 

பசயதிகளுக்கு வாபனாலி அல்ைது 
ப்தாலைகாடசிலயக் காணவும. 

்ெயல்ோடு
நிலநடுககம் ஒத்தி்க 

நாம நிைநடுக்கத்தின்ம்பாது அங்கு 
இருந்தால் என்ன பசயயமவண்டும என்்பது 
மிகவும இன்றியலமயா்த ஒன்்றாகும. ஒருமவலை 
நிைநடுக்கம ஏற்படுமம்பாது நீங்கள 
வகுப்்பல்றக்குள இருந்தால், நிைநடுக்க நிலை 
"விழு! மூடிக்பகாள! பிடித்துக்பகாள!" என்்ற 
நிைநடுக்க ்தயார் நிலைலய 

அறிவுறுத்்தமவண்டும. மமலசயின் அடியில் 
்தலையில் மண்டியிடடு அமர்நது மமலசயின் 
காலை ஒருலகயால் பிடித்துபகாண்டு ஒரு 
லகயால் ்தலைலய மூடிக்பகாளைவும. அல்றயில் 
எந்த மைசசாமான்களும இல்லைபயனில், 
அல்றயின் மூலையில் குத்துக்காலிடடு அமர்நது 
இரு லககைாலும ்தலைலய மூடிக்பகாளைவும
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2. உங்களுக்குக் காயம ஏற்படடுளை்தா எனக் 
கண்டறிநது மு்தலு்தவி ப்ப்றவும. பி்றகு 
காயமலடந்த அல்ைது சிக்கிக் பகாண்ட 
ந்பர்களுக்கு உ்தவி பசயயவும. 

3. ஆழிப் ம்பைலையிலிருநது யாலையாவது மீடக 
மவண்டுபமன்்றால் சரியான கருவிகளுடன் 
கூடிய வல்லுனர்கலை உ்தவிக்கு அலழக்கவும.

4. சி்றப்பு உ்தவி ம்தலவப்்படும குழநல்தகள, 
முதிமயார், ம்பாக்குவைத்து வசதியில்ைா்தவர்கள, 
அவசை காைத்தில் உ்தவி ம்தலவப்்படும 
ப்பரிய குடும்பங்கள, ஊனமுறம்றார் 
ம்பான்்றவர்களுக்கு உ்தவி பசயயவும.

5. கடடடம நீர் சூழ்நது காணப்்படடால் அதிலிருநது 
விைகியிருக்கவும. பவளைப்ப்பருக்கு ம்பான்ம்ற 
சுனாமி பவளைம கடடடத்தின் அடித்்தைத்ல்த 
வலிலமயற்ற்தாக்கிக் கடடடத்ல்த 
மூழ்கடிக்கைாம, ்தலையில் விரிசலை 
ஏற்படுத்்தைாம, அல்ைது சுவலை உலடத்து 
சரிவலடயச பசயயைாம. 

6. எரிவாயு கசிகி்ற்தா எனப் ்பரிமசாதிக்கவும. 
எரிவாயுவின் மணம வீசினாமைா ஊதும 
அல்ைது இலைப்பு சத்்தம மகடடாமைா 
உடமன சன்னலைத் தி்றநது விடடுவிடடு 
அலனவலையும பவளிமய்றச பசயயமவண்டும. 

8.1.3 கலவைம் 
கைவைம ஒரு நாடகம ம்பான்று 

ம்தாற்றமளித்்தாலும மகா்பமலடந்த கும்பல் ஏ்தாவது 
ஓர் இயறலகப் ம்பரிடலைப் ம்பாைமவ யூகிக்க 
முடியா்த மிகவும ஆ்பத்்தானவர்கள. உைகைவில் 
ஆயிைக்கணக்கான மக்கள கைவைத்தில் 
உயிரிழக்கின்்றனர். ்பல்மவறு இனம, ம்தம அைசியல், 
ப்பாருைா்தாை மறறும சமூகக் காைணிகைால் 
கைவைம ஏற்படுகி்றது. இது ப்பரும்பாலும 
முன்கூடடிமய திடடமிடப்்படுவதில்லை. ஏப்ைல் 11, 
2015ல் பியூ ஆைாயசசி லமயம நடத்திய ஆயவின்்படி 
198 நாடுகளின் ்படடியலில் உளை சகிப்புத் 
்தன்லமயில்ைா நாடுகளில் சிரியா, லநஜீரியா, 
மறறும ஈைாக்கிறகு அடுத்்த்தாக இநதியா உளைது. 

நீங்கள கைவைம நடக்கும இடத்தில் இருநது 
உடனடியாக ஓட முடியவில்லை என்்றாலும 
ஆ்பத்திலிருநது உங்கலைக் காத்துக் 
பகாளவ்தறகான வழிமுல்றகலை மமறபகாளை 
மவண்டும. கைவைத்திலிருநது உங்கலை எவவாறு 
காத்துக் பகாளவது எனத் ப்தரிநதுபகாளை கீழ்க் 
காண்்பனவறல்றப் பின்்பறறுங்கள.
கலவைத்திலிருநது காத்துக்காள்்ள 
ேயணத்தின் போது ்ெய்யபவணடிய்வ:
1. நீங்கள ்ப்தற்றமானப் ்பகுதியில் இருந்தால் 

அல்தப்்பறறிய அண்லமச பசயதிகலைத் ப்தரிநது 
பகாளைமவண்டும.

2. நீங்கள ஆர்ப்்பாடடத்ல்தக் கடநது பசல்ை 
மநர்ந்தால் கவனக்குல்றவாக இல்ைாமல் 
அவவிடத்ல்த விடடு பவளிமயறுவ்தறகான 
்பாதுகாப்்பான மாறறுவழிலயத் ம்தர்வு பசயது 
பவளிமய்றமவண்டும.

3. காவல் துல்ற மறறும ்பாதுகாப்புப் ்பலடயினர் 
்பாதுகாப்புப் ்பணியில் ஈடு்படடிருக்கும 
்பகுதிகளுக்குச பசல்ைமவண்டாம.

கலவைத்தில் சிககிக ்காணடால்
1. நீங்கள கைவைத்தில் சிக்கியிருந்தால் கூடடத்தின் 

விளிமபு ்பகுதிக்குப் ்பாதுகாப்்பாகச பசல்ைவும. 
மு்தல் முயறசியில் கூடடத்திலிருநது பவளிமயறி 
அருகில் உளை கடடடம அல்ைது சரியான 
பவளிமயறும வழி அல்ைது சநது வழிமய 
பசல்ைமவண்டும அல்ைது கூடடம கலைநது 
பசல்லும வலை ்தங்குமிடத்தில் அலடக்கைம 
புகைாம.

2. கைவைத்தின்ம்பாது காவல்துல்ற அல்ைது 
்பாதுகாப்புப் ்பலட உங்கலைக் லகது பசய்தால் 
அவர்கலைத் ்தடுக்க முயைாதீர். மா்றாக, 
அலமதியாக அவர்களுடன் பசன்று சடட 
ஆமைாசகலைத் ப்தாடர்புபகாண்டு இக்கடடான 
நிலைக்கானத் தீர்லவப் ப்ப்றமவண்டும. 

3. நீங்கள கூடடத்தில் சிக்கியிருந்தால் 
கண்ணாடியிைான கலட முகப்பிலிருநது 
விைகியிருக்கவும. மமலும கூடடத்துடன் 
நகர்நது பசல்ைவும.

4. துப்்பாக்கி சுடும சத்்தம மகடடால் ்தலையில் 
கிலடமடடமாக ்படுத்துக்பகாண்டு ்தலைலயயும 
கழுத்ல்தயும மூடிக்பகாளைவும.

8.1.4 தீ 
பவப்்பமான மறறும வ்றண்ட காைத்தில் 

அடர்ந்த மைங்கள காணப்்படும ்பகுதிகளில் காடடுத்தீ 
ஏற்படுகி்றது. இது காடுகள, புல்பவளிகள பு்தர்கள 
மறறும ்பாலைவனங்கள ம்பான்்ற ்பகுதிகளில் 
ஏற்படுகி்றது. மமலும இது காறறின் மூைம 
விலைவாகப் ்பைவுகி்றது.

தீ கடடடங்கள, மைப்்பாைங்கள மறறும 
கம்பங்கள, மின்கமபிகள மறறும ்தகவல் ப்தாடர்புக் 
கமபிகள, எண்பணய மறறும எரிப்பாருள 
கிடங்குகலையும அழிக்கக்கூடியது. இது 
மக்களுக்கும விைங்குகளுக்கும காயத்ல்த 
ஏற்படுத்்தக்கூடியது. 

மின்னல், வ்றண்டப் ்பகுதிகளில் ஏற்படும 
தீப்ப்பாறி, எரிமலை பவடிப்பு மறறும மனி்தனால் 
ஏற்படும தீ வி்பத்து ம்பான்்றலவ தீ ஏற்படுவ்தறகான 
காைணங்கைாகும. 

காடடுத்தீயினால் மக்கள வசிக்கக் கூடிய 
இடங்கள புலக மூடடத்்தால் ்பாதிக்கப்்படுகின்்றன. 
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தீப்புலக காறறில் ்பைவுமம்பாது சுவாசம ப்தாடர்்பான 
இடர்ப்்பாடுகலை ஏற்படுத்துகி்றது. 

இநதியாவில், தீ மறறும தீ சார்ந்த வி்பத்துகைால் 
சுமார் 25,000 பேர் இ்றக்கின்்றனர். இதில் 66 % 
ம்பர் ப்பண்கைாகும. இநதியாவில் ஒவபவாரு 
நாளும 42 ெதவீதம் ்ேணகளும் 21 ெதவீதம் 
ஆணகளும் தீவிேத்தினால் இறககின்றனர்.

சிநதிகக!
புலக பநருப்ல்ப விட அதிக ஆ்பத்்தானது. ஏன்?

தீவிேத்தின்போது ்ெய்யககூடிய்வ 
்ெய்யககூடாத்வ 
1. நீங்கள இருக்கும கடடடத்தின் பவளிமயறும வழி 

குறித்்தத் திடடத்திலனத் ப்தரிநதுபகாளைவும.
2. தீ அ்பாயச சங்கு எசசரிக்லக ஒலி மகடடவுடன் 

அலமதியாகவும மவகமாகவும பவளிமய்ற 
மவண்டும.

3. க்தலவத் தி்றப்்ப்தறகு முன்பு பு்றங்லகயால் 
க்தலவத் ப்தாடடு பவப்்பமாக உணர்ந்தால் 
க்தலவத் தி்றக்கமவண்டாம.

4. நீங்கள பவளிமயறும வழியில் புலகயிருந்தால் 
்தலையில் ்தவழ்நது பசல்ைவும.

5. கடடடத்திலிருநது பவளிமயறும ்பகுதிலயத் 
ப்தரிநதுபகாளைவும.

6. தீ அலணப்்பான், தீ அ்பாயசசங்கு இருக்குமிடம 
மறறும பவளிமயறும வழி ம்பான்்றவறல்றத் 
ப்தரிநது லவத்திருக்கமவண்டும.

்ெயல்ோடு
தீ விேத்து ஒத்தி்க!
தீ வி்பத்திலிருநது ்தப்பிக்க நில்! விழு! உருள்! 
எனச சத்்தமாக அறிவுறுத்்தவும. உங்கள 
ஆலடயில் தீப்பிடித்்தால் ஓடாமல் ்தலையில் 
்படுத்து உருண்டு தீ ்பைவுவல்தத் ்தடுக்கைாம.

தீவிேத்தின்போது ்ெய்யபவணடிய்வ:
1. அலமதியாக இருக்கவும. 
2. அருகில் உளை தீ அ்பாயசசங்குப் 

ப்பாத்்தாலன அழுத்்தவும அல்ைது 
112 ஐ அலழக்கவும.

3. அவர்களுக்கு உங்களின் ப்பயலையும நீங்கள 
இருக்குமிடத்ல்தயும ப்தரிவித்து நீங்கள என்ன 
பசயயமவண்டும எனக் காவைர் கூறுமவலை 
ப்தாடர்நது இலணப்பில் இருக்கவும.

4. கடடடத்ல்தவிடடு உடனடியாக பவளிமய்றவும.
5. மற்றவர்கலையும உடனடியாக பவளிமய்றச 

பசால்ைவும.
6. தீவி்பத்தின்ம்பாது ஓடாமல் நடநது பவளிமயறும 

்பகுதிக்குச பசல்ைவும.
7. மின்தூக்கிகள ்பழு்தலடநதிருக்கைாம எனமவ 

அல்தப் ்பயன்்படுத்்தக்கூடாது.

 ேயிற்சி 

I.  ெரியான வி்ட்யத் 
பதர்ந்தடுத்து எழுதவும்

1. கீழ்க்காண்்பனவறறில் ஒன்று ம்பரிடலைப் 
ப்பாருத்்தமடடில் மு்தன்லம மீடபு குழு இல்லை. 

 அ) காவைர்கள 
 ஆ) தீயலணப்புப் ்பலடயினர் 
 இ) காப்பீடடு முகவர்கள 
 ஈ) அவசை மருத்துவக் குழு 
2. 'விழு! மூடிக்பகாள! பிடித்துபகாள!' என்்பது 

எ்தறகான ஒத்திலக?
  அ) தீ  ஆ) நிைநடுக்கம 
 இ) சுனாமி   ஈ) கைவைம 
3. தீவி்பத்து ஏற்படுமம்பாது நீங்கள அலழக்கும 

எண்.
 அ) 114  ஆ) 112  இ) 115  ஈ) 118

உயர் சிநத்ன வினா!
உங்கள வீடடிறகு அருகில் உளை மைங்களின் 
கிலைகலை 3 மீடடர் உயைத்திறகுக் கீமழ பவடட 
மவண்டும. ஏன்?

IX_Std_Geography_TM_Unit _8.indd   250 2/10/2020   10:39:34 AM



250 2518. ம்பரிடர் மமைாண்லம 8. ம்பரிடர் மமைாண்லம

4. கீழ்க்காணும பசாறப்றாடர்களில் எது ்தவறு?
 அ)  தீ வி்பத்திலிருநது ்தப்பிக்க “நில்! விழு! 

உருள!"
 ஆ)  "விழு! மூடிக்பகாள! பிடித்துக்பகாள!" என்்பது 

நிைநடுக்க ்தயார் நிலை.
 இ)  “கடல் நீர் பின்வாங்கிச பசன்்றால் நீங்கள 

உயைமான ்பகுதிகலை மநாக்கி ஓடுங்கள” 
என்்பது பவளைப் ப்பருக்குக்கான 
்தயார்நிலை.

 ஈ)  துப்்பாக்கி சுடும சத்்தம மகடடால் ்தலையில் 
கிலடமடடமாகப் ்படுத்துக்பகாண்டு 
்தலைலயயும கழுத்ல்தயும 
மூடிக்பகாளைவும.

5. கீழ்க்காணும பசாறப்றாடர்களில் எது 
நிைநடுக்கத்ல்த எதிர் பகாளவம்தாடு 
ப்தாடர்புலடயது?

 அ)  காவல் துல்ற மறறும ்பாதுகாப்புப் ்பலடயினர் 
்பாதுகாப்புப் ்பணியில் ஈடு்படடிருக்கும 
்பகுதிகளுக்குச பசல்ைமவண்டாம. 

 ஆ)  கடல் மடடத்திலிருநது உங்கள ப்தரு 
எவவைவு உயைத்தில் உளைது மறறும 
கடமைாைத்திலிருநது எவவைவு தூைத்தில் 
அலமநதுளைது எனத் ப்தரிநதுபகாளைவும. 

 இ)  கண்ணாடிச சன்னல், பவளிக்க்தவுகள, 
சுவர் மறறும எளிதில் விழக்கூடிய ப்தாங்கும 
மின்விைக்குகள மறறும மைசசாமான்கள 
ம்பான்்றவறறிலிருநது விைகியிருக்கவும. 

 ஈ)  க்தலவத் தி்றப்்ப்தறகு முன்பு பு்றங்லகயால் 
க்தலவத் ப்தாடடு பவப்்பமாக உணர்ந்தால் 
க்தலவத் தி்றக்க மவண்டாம.

II. சுருககோக வி்டயளி  
1. ம்பரிடர் மு்தன்லம மீடபுக் குழு என்்பவர் யாவர்?
2. ஜப்்பானில் மிக அதிக அடர்த்தியில் நிைநடுக்க 

வலை காணப்்படடாலும இநம்தாமனசியாவில் 
்தான் மிக அதிக அைவில் நிைநடுக்கங்கள 
ஏற்படுகின்்றன. ஏன்?

3. இநதியாவில் ஒவபவாருநாளும எத்்தலன 
ஆண்கள ப்பண்கள தீவி்பத்தினால் 
இ்றக்கின்்றனர்?

4. சுனாமிக்குப் பி்றகு என்ன பசயயமவண்டும?

III. விரிவான வி்டயளி 
1. ஆழிப் ம்பைலைலயப் ்பறறிச குறிப்பு வலைக.
2. நிைநடுக்கத்தின்ம்பாது கடடடத்திறகுள 

இருந்தால் நீங்கள என்ன பசயவீர்கள?
3. ஆழிப் ம்பைலைலய எவவாறு எதிர்பகாளவாய?
4. தீவி்பத்தின்ம்பாது என்ன பசயயமவண்டும 

என்பல்த ்பறறி குறிப்பு வலைக.

்ெயல்ோடுகள் 
1. தீ வி்பத்திறகான ஒத்திலக ்பயிறசி 
2. நிை நடுக்கத்திறகான ஒத்திலக ்பயிறசி 

 பேற்பகாள் நூல்கள்
1. Disaster management Module, TNSCERT.
2. NDMA.
3. Wikipedia

http://www.ndmindia.nic.in/

Helpline Numbers 
011-23438252 
011-23438253 
011-1070

 இ்ணயத்ள வ்ளஙகள்
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க்லச்்ொற்கள்
அகழி : Trench
அரித்தல்  : Erosion
அரிப்பினால் ெேப்ேடுத்துதல் : Degradation
அழிதல் : Extinction
அறிநது்காள்ளும் ஆர்வம். : Inquisitive
ஆழகடல் ேடடககுன்றுகள் : Guyots
ஆறு வ்்ளநது 
்ெல்லுதல் (மியான்டர்) : Meander
இககடடான நி்ல. : Predicament
இடம் ொர்நத  : Spatial
இ்டயூறு. : Hazard
இரு ேரிோண ேடம்  : 2D
உள்்ளார்நத ஆற்றல் : Inherent energy
எரிே்ல உமிழதல் : Volcanic eruption
ஒளிர்தல் : Luminous
கடலடி ே்லத்்தாடர் : Ridge
கடல் குன்றுகள் : Seamounts
கடல் த்ைப்ேைப்பு : Ocean Floor
கணட நகர்வு  : Continental drift
கதிர்வீச்சுப் புலன்  :  Internal radio 

activity
கலவைம்  : Riot
காயப்ேடாேல் : Unscathed
கால்ந்டவ்ளர்ப்பு : Pastoral
காற்று தி்ெ காடடி : Wind  Vane
காற்று பவகோனி  : Aneomometer
காற்பறாடடம் : Air Current
கு்க  : Lair
கு்றோடு : Deformaties
்காரியாலீஸ் வி்ெ  : Coriolis Force
ெேநி்ல : Equilibrium
ெே்வப்ேகபகாடு  : Isotherm
ொய்வு : Gradiant
சிலு்வ : Cruciform
சிறுசித்திைம் : Miniature
சுருஙகுதல் : Condensation
சுற்றுச்சூழல் : Environment
்ெயற்்ககபகாள் 
ேதிேஙகள் : Satellite Imagery

்ொல் பிறப்பியல் : Etymology
தணித்தல்  : Mitigation
தூய்்ேகபகடு : Contamination
்தாற்றுபநாய் : Epidemics
நன்னீர் உயிரியல் : Limnology
நாடஸ் : Knots
நிகழவு : Phenomenon
நிலச்ெரிவுகள் : Land slides
நிலத்பதாற்ற 
வாடடம் அ்ேத்தல் : Gradation
நிலத்பதாற்றம்  : Topography
நிலம்வாழ ேல்லுயிர்த்்தாகுதி : Terrestrial Biome
நிறோ்ல குறியீடுகள் : Spectral Signature
நீடடு நிலம் : Head land
ேசிபிக ்நருப்பு வ்்ளயம் : Pacific ring of fire
ேடிவுக்ளால் நிைப்ேப்ேடுதல் : Aggradation
ோ்லவனோதல் : Desertification
புவி அ்ேப்பியல் : Geology
புனர்வாழவு  : Rehabilitation
பேரிடர்  : Cataclysms
்ோஙகுமுகம் : Estuary
ேைம் ்வடடுதல் : Lumbering
ே்லயாககம் : Orogeny
ேறு சுழற்சி : Recycle
ேறுேயன்ோடு : Re-use
மின்காநத கதிர்வீச்சு : EMR
முகபகாண வடிவில் 
ஆற்று ேடிவுக்ளால் 
உருவான நிலத்பதாற்றம் : Delta
முப்ேரிோண ேடம் : 3D
முரு்கப்ோ்ற : Coral reefs
மு்னயம் : Terminus
்ேன்ோ்றக பகா்ளம்   : Asthenosphere
வெதிகள் : Amenities
வடடப்ேவ்ளப்ோ்ற : Atoll
வானி்லச்சி்தவு  : Weathering
விபைாதம். : Hostility
்வப்ேத் த்லகீழ ோற்றம்  : Normal Lapse rate
்வயிற்காய்வு : Insolation
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

� அரசாங்க அமைப்பு்கமைப் பற்றி அறிதல்

� ைக்கைாட்சியின் பபாருமைப் புரிதல்

� ைக்கைாட்சியின் நிமை்கள், குமை்கள் பற்றி அறிதல்

� இந்திய ைக்கைாட்சி எதிரப்காள்ளும் சவால்்கமை அறிதல்

         அறிமுகம்

உலகின் பல நாடு்கள் பல்்வறு வம்கயான 

அரசாங்க அமைப்பு்கமை பின்பற்றி வந்தாலும், 

இன்மைய உல்கம் ைக்கைாட்சிமய்ய பபரிதும் 

விரும்புகிைது. உல்கைவில் அரசாங்க அமைப்பு்கள் 

எவவாறு வைரச்சியமைந்து இருககிைது என்பது 

பற்றி இப்பாைத்தின் மூலம் ்கற்ைறி்வாம்.

 1.1  அரசோஙக அமைப்புகள்

அதி்காரம் யாரிைம் உள்ைது என்பமதப் 

பபாறுத்து ஒரு நாட்டின் ஆட்சி அமைகிைது. பல்்வறு 

வம்கயான அரசாங்கங்கள் இருககின்ைன. அமவ 

உயர குடியாட்சி, முடியாட்சி, தனிநபர ஆட்சி, சிறுகுழு 

ஆட்சி, ைதகுருைார்கள் ஆட்சி, ைக்கைாட்சி ைற்றும் 

குடியரசு.

1.1.1 உயர்குடியோட்சி (Aristocracy) 

உயரகுடி ஆட்சி அதி்காரத்தில் அதி்காரம், சிறு, 

சிைப்புரிமை்கள் பபற்ை ஆளும் வரக்கத்தினரிைம் 

்காணப்படுகிைது. எ.்கா. இஙகிலாந்து, ஸபபயின்.

1.1.2 முடியோட்சி (Monarchy)

ஒரு நபர (வழக்கைா்க அரசர)- ஆல் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை முடியாட்சி 

(அரசியலமைப்பு முடியாட்சி) எனப்படும். எ.்கா. 

பூைான், ஓைன், ்கத்தார.

1.1.3 தனி�பர் ஆட்சி (Autocracy)

முழு அதி்காரம் ப்காணை ஒரு நபரால் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை தனிநபர ஆட்சி ஆகும். 

எ.்கா. வை ப்காரியா, சவுதி அ்ரபியா.

1.1.4 சிறு குழு ஆட்சி (Oligarchy)

ைக்களின் சிறிய குழு ஒன்று ஒரு நாட்மை்யா 

(அ) அமைப்மப்யா ்கட்டுப்படுத்துவ்த “சிறு குழு 

ஆட்சி” எனப்படும். எ.்கா. முன்னாள் ்சாவியத் 

யூனியன், சீனா, பவனிசூலா வைப்காரியா.

1.1.5 ைதகுருைோர்களின் ஆட்சி (Theocracy)

ைதகுருைார்கள் தம்மை ்கைவுைா்க்வா 

(அ) ்கைவுளின் பபயரால், ைதகுருைார்கைால் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை “ைதகுருைார்களின் 

ஆட்சி”. எ.்கா. வாட்டி்கன்.

1.1.6 ைககளோட்சி (Democracy)

ஒரு நாட்டின் தகுதியுள்ை குடிைக்கைால் 

வாக்களிக்கப்பட்ை தனிநப்ரா அல்லது 

குழுவா்க்வா ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்கள் 

மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை “ைக்கைாட்சி” 

எனப்படும். எ.்கா. இந்தியா, அபைரிக்க ஐககிய 

நாடு்கள், பிரான்ஸ.
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1.1.7 குடியரசு (Republic)

ைக்களிை்ைா அல்லது அவர்கைால் 

்தரந்பதடுக்கப்படும் பிரதிநிதி்களிை்ைா உயரிய 

அதி்காரம் இருககின்ை அரசாங்க முமை்ய 

“குடியரசு” எனப்படும். இவவம்க அரசாங்கத்தில் 

ஒரு முடிைன்னமர ்காட்டிலும் ைக்கைால் 

்தரந்பதடுக்கப்பட்ை (அ) நியமிக்கப்பட்ை 

குடியரசுத்தமலவர இருப்பார. (எ.்கா) இந்தியா, 

ஆஸதி்ரலியா.

பபா.ஆ.மு.500ம் ஆணடு 

்ராம் நாட்டில் முதன் முதலில் 

“குடியரசு” (Republic) எனும் பசால் 

வடிவமைக்கப்பட்ைது. இச்பசால் “res publica” 

எனும் லத்தீன் பைாழிச் பசால்லிலிருந்து 

பபைப்பட்ைது.  இதன் பபாருள் “பபாது விவ்காரம்” 

(public matter) என்பதாகும்.

இந்திய அரசியலமைப்பு நவம்பர 26, 1949ல் 

ஏற்றுக ப்காள்ைப்பட்டு, ஜனவரி 26, 1950ஆம் 

ஆணடு நமைமுமைககு வந்தது. என்வ, 

ஜனவரி  ைாதம் 26ஆம் நாள், 1950ஆம் ஆணடு 

இந்தியா குடியரசு நாைா்க ைலரந்தது.

 1.2  ைககளோட்சி என்்றோல் என்ன?

� ைக்கைாட்சி என்பது ைக்கள் தங்கள் 

ஆட்சியாைர்கமை தாங்க்ை ்தரந்பதடுத்துக 

ப்காள்ை அனுைதியளிககும் ஆட்சி முமை்ய 

“ைக்கைாட்சி” ஆகும்.

� இம்முமையில் ைக்கைால் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை 

தமலவர்கள் ைட்டு்ை ஆட்சி பசய்ய முடியும்.

� ைக்கள் சுதந்திரைா்க தாங்கள் விரும்பிய 

்கருத்துக்கமைத் பதரிவிக்கவும், ஓர அமைப்மப 

ஏற்படுத்தவும், ்பாராட்ைங்கமை நைத்தவும் 

உரிமை பபற்ைவர்கள் ஆவர.

ைக்கைாட்சி (Democracy) 

எனும் பசால் ‘DEMOS’ ைற்றும் 

‘CRATIA’ எனும் இரு கி்ரக்க 

பசாற்்களிலிருந்து பபைப்பட்ைதாகும். 

பைைாஸ என்ைால் ‘ைக்கள் கிரஸி என்ைால் 

அதி்காரம்’ (power of the people) என்று 

பபாருள்படும்

1.2.1  ைககளோட்சி என்பதன் 

பபோருள்

ஓரு நாட்டில் ைக்களின் 

உயரந்த அதி்காரங்கமை பபற்று 

அமைககும் ஆட்சி முமை்ய 

“ைக்கைாட்சி” எனப்படும். 

இதன் பபாருள் “நாட்டு ைக்களின் ம்க்களில் ஆட்சி 

அதி்காரம்” உள்ைது என்பதாகும். ்ைலும் ைக்கள் 

தங்கைது பிரதிநிதி்கமை ஒரு குறிப்பிட்ை ்காலத்திற்கு 

்நரிமையா்க்வா அல்லது ைமைமு்கைா்க்வா 

சுதந்திரைான ைற்றும் ்நரமையான ்தரதல் மூலம் 

்தரந்பதடுத்துக ப்காள்வார்கள்.

1.2.2 வமரயம்ற

“ஒரு உணமையான ைக்கைாட்சிமய, 

20 ்பர குழுவா்க அைரந்து ப்காணடு பசயல்படுத்த 

முடியாது. இது கீழ்நிமலயிலுள்ை ஒவபவாரு 

கிராை ைக்கைாலும் பசயல்படுத்தப்படுவதாகும்” என 

்தசப்பிதா ‘ை்காத்ைா ்காந்தி’ குறிப்பிடுகிைார.

1.2.3 ைககளோட்சியின் சி்றப்புக கூறுகள்

 1. ைக்கைால் ்தரந்பதடுக்கப்படும் பிரதிநிதி்கள் 

இறுதி முடிமவ ்ைற்ப்காள்ளும் 

அதி்காரத்மதப் பபற்றிருககிைார்கள்.

 2. சுதந்திரைான ைற்றும் ்நரமையான 

்தரதல்்கள்.

 3. 18 வயது நிமைவு பபற்ை அமனவருககும் சை 

ைதிப்புமைய வாககுரிமை.

 4. அடிப்பமை உரிமை்கள் ைற்றும் தனிநபர 

சுதந்திரத்மதப்  பாது்காத்தல்.

"ைக்கைால் ைக்களுக்கா்க ைக்க்ை 

நைத்தும் ஆட்சி" ‘ைக்கைாட்சி’ 

என்று அபைரிக்க ஐககிய 

நாடு்களின் ்ைனள் குடியரசுத் 

தமலவர ஆபிர்காம் லிங்கன் 

ைக்கைாட்சிககு வமரயமை 

கூறினார.

ஆபிர்காம் 

லிங்கன்

1.2.4 ைககளோட்சியின் பரிணோை வளர்ச்சி

ஏபதன்ஸ உட்பை பணமைய கி்ரக்க நாட்டின் 

ஒரு சில ந்கர-அரசு்களில், 2500 ஆணடு்களுககு 

முன்பா்க்வ ைக்கைாட்சி முமை ்தான்றியது. 

்வத ்காலத்திற்கு முன்பா்க்வ இந்தியாவில் 
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ைக்கைாட்சி வம்க்கள் என்பது ைக்கள் சைைா்கப் 

பங்்கற்்க அனுைதியளிககும் சமூ்க அமைப்பு (அ) 

அரசாங்க வம்க்கமை குறிககிைது.

ந�ரடி ைககளோட்சி

பபாது விவ்காரங்களில் ைக்க்ை ்நரடியா்க 

முடிபவடுக்கககூடிய அரசு முமைமய ்நரடி 

ைக்கைாட்சி என்கி்ைாம். எ.்கா. பணமைய கி்ரக்க 

ந்கர அரசு்கள், சுவிட்சரலாந்து

ைம்றமுக ைககளோட்சி (பிரதிநிதித்துவ ைககளோட்சி)

பபாது விவ்காரங்களில் ைக்கள் தங்கைது 

விருப்பத்மதத் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்களின்  

மூலம் பவளிப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் முமை்ய  

ைமைமு்க ைக்கைாட்சி என்று அமழக்கப்படுகிைது.

(எ.்கா.) இந்தியா, அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள், 

இஙகிலாந்து

1.2.7 ைககளோட்சியின் நிம்ற கும்றகள்

நிம்றகள்

 1. பபாறுப்பும், பதிலளிககும் ்கைமையும் ப்காணை 

அரசாங்கம்

 2. சைத்துவமும் ச்்காதரத்துவமும்

 3. ைக்களிமை்ய பபாறுப்புணரச்சி

 4. தல சுய ஆட்சி

 5. அமனவருககும் வைரச்சியும் வைமும்

 6. ைக்கள் இமையாணமை

 7. ச்்காதர ைனப்பான்மை ைற்றும் கூட்டுைவு.

கும்றகள்

 1. ைமைமு்க அல்லது பிரதிநிதித்துவ முமை 

ப்காணை ைக்கைாட்சி

 2. வாக்காைர்களிமை்ய ்பாதிய 

ஆரவமின்மை ைற்றும் குமைந்த வாககுப்பதிவு 

ைக்கைாட்சி முமை அமைப்பு்கள் இருந்தன என்பது 

பற்றி அறிவது மி்க முககியைா்க இருககிைது. 

உள்ைாட்சி அமைப்பின் அடிப்பமை அல்கா்க சுயாட்சி 

பபற்ை கிராை குழுக்கள், பணமைக்காலத்தில் 

இருந்தது எனும் பசய்தி்கமை சாணககியரின் 

அரத்தசாஸதிரம் என்ை நூல் கூறுகிைது. பணமைய 

தமிழ்கத்தில்,  பிற்்கால ்சாழர்களின் ்காலத்தில் 

குறிப்பிைத்தக்க சிைப்பு வாய்ந்த‘குை்வாமல முமை’ 

இருந்தது. சுதந்திரம், சைத்துவம், ச்்காதரத்துவம், 

பபாறுப்புமைமை, பவளிப்பமைத் தன்மை, 

நம்பிகம்க ஆகிய ைதிப்பீடு்கள் ைக்கைாட்சியின் 

வைரச்சிமயப் பிரதிபலிககிைது.

1.2.6 ைககளோட்சியின் வமககள்

ைக்கைாட்சி இரு வம்கப்படும். அமவ,

 1. ்நரடி ைக்கைாட்சி 

 2. ைமைமு்க ைக்கைாட்சி (பிரதிநிதித்துவ 

ைக்கைாட்சி).

வாக்காைர்கள்

ைக்கைாட்சி அரசாங்க அமைப்பு்கள்

சட்ைைன்ைம்நிரவா்கம்
சட்ைைன்ைம்

வாக்காைர்கள்

நிரவா்கம்

நாைாளுைன்ை அரசாங்க முமை 

(எ.்கா: இந்தியா, இஙகிலாந்து)

அதிபர அரசாங்க முமை 

(எ.்கா: அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள், பிரான்ஸ)

1.2.5 ைககளோட்சி அரசோஙக அமைப்புகள்
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 3. சில சையங்களில் நிமலயற்ை அரசாங்கத்திற்கு 

வழி வகுககிைது

 4. முடிபவடுககும் முமையில் ்காலதாைதம்.

1.2.8 இந்தியோவில் ைககளோட்சி

இந்தியா நாைாளுைன்ை ைக்கைாட்சி 

முமைமயக ப்காணடுள்ை நாைாகும். இந்தியாவின் 

நாைாளுைன்ைம் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை ைக்கள் 

பிரதிநிதி்கமை உள்ைைககியது. இது நாட்டிற்கு 

்தமவயான சட்ைங்கமை உருவாககுகிைது. 

ப்காள்ம்க முடிபவடுப்பதில் ைக்கள் பஙகு பபறுவதும், 

ஒப்புதல் அளிப்பதும் இந்தியாவிலுள்ை நாைாளுைன்ை 

ைக்கைாட்சி அரசாங்கத்தின் இரு முககியக 

கூறு்கைா்க விைஙகுகின்ைன. 

உலகி்ல்ய மி்கப்பபரிய ஜனநாய்க நாடு 

இந்தியாவாகும். இந்தியாவில் ைக்கைாட்சி பின்வரும் 

ஐந்து முககிய ப்காள்ம்க்களின் அடிப்பமையில் 

இயஙகுகிைது. அமவ இமையாணமை, சைதரைம், 

ைதச்சாரபின்மை, ைக்கைாட்சி ைற்றும் குடியரசு.

பதிபனட்டு வயது நிரம்பிய ஒவபவாரு இந்திய 

குடிை்கனும் ் தரதலில் வாக்களிககும் உரிமைமயப் 

பபற்றிருககிைார்கள். சாதி, சையம், இனம், பால், 

்கல்வித்தகுதி என எவவிதப் பாரபட்சமும் இன்றி 

சைைான வாககுரிமைமயப் பபற்றுள்ைனர.

இந்திய நாைாளுைன்ைம்

1912-13 ஆம் ஆணடு 

புது தில்லியில் உள்ை 

இந்தியாவின் நாைாளுைன்ைக 

்கட்டிைத்மத எட்வின் 

லுட்டியன்ஸ ைற்றும் பெரபரட் ்பக்கர எனும் 

பிரிட்டிஷ் ்கட்டிைக்கமலஞர்கள் வடிவமைத்தனர. 

இக்கட்டிைத்மத 1921 ஆம் ஆணடு ்கட்ைத் 

பதாைஙகி, 1927-ல் முடித்தனர.

1.2.9 இந்தியோவில் நதர்தல்கள்

இந்திய அரசு பகுதி கூட்ைாட்சி அமைப்பு 

முமைமயப் பபற்றுள்ை நாடு.  இங்்க நடுவண 

அரசு (நாைாளுைன்ைம்), ைாநில அரசு (சட்ைைன்ைம்), 

உள்ைாட்சி அமைப்பு்கள் (ஊராட்சி, ந்கராட்சி, 

ைாந்கராட்சி) ஆகிய நிமல்களில் ைக்கள் 

பிரதிநிதி்கள் ்தரந்பதடுக்கப்படுகிைார்கள். 

இந்தியாவில்     பபாதுத்   ் தரதமல, இந்திய ் தரதல் 

ஆமணயம் நைத்துகிைது. ்தசிய அைவில், இந்திய 

நாைாளுைன்ைத்தின் கீழமவயான ைக்கைமவயில் 

பபரும்பான்மையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு 

பபற்ை பிரதை அமைச்சமர, இந்திய அரசின் 

தமலவரான குடியரசுத் தமலவர நியமிககிைார.

நாைாளுைன்ை ைக்கைமவ உறுப்பினர்கள் 

அமனவரும் ஐந்தாணடு்களுககு ஒரு முமை 

பபாதுத் ்தரதல்்கள் மூலம் ைக்கைால் ்நரடியா்க 

்தரந்பதடுக்கப்படுகிைார்கள். ்ைலும் இரு 

ஆஙகி்லா- இந்தியர்கமைக குடியரசுத்தமலவர 

ைக்கைமவககு நியைனம் பசய்கிைார.

நாைாளுைன்ைத்தின் இரு 

அமவ்கள்

�   ராஜய சபா/்ைல் அமவ/

ைாநிலங்கைமவ

�   ் லாக சபா/கீழ் அமவ/

ைக்கைமவ

நாைாளுைன்ைத்தின் ்ைலமவயான 

ைாநிலங்கைமவ உறுப்பினர்கமை ைாநிலங்கள் 

ைற்றும் யூனியன் பிர்தசங்களில் உள்ை 

்தரந்பதடுக்கப்பட்ை உறுப்பினர்கள் மூலம் 

்தரந்பதடுககின்ைனர. ்ைலும் ்கமல, இலககியம், 

அறிவியல் ைற்றும் சமூ்க ்சமவ ஆகிய துமை்களில் 

சிைப்பா்கச் ்சமவ புரிந்த 12 ்பமர ைாநிலங்கள் 

அமவககு குடியரசுத்தமலவர நியைனம் பசய்கிைார.

1.2.10 ைககளோட்சி இந்தியோவின் முதல் நதர்தல்:

இந்தியா சுதந்திரம் அமைந்த பின்னர, 

ைக்கைமவயின் முதல் பபாதுத் ்தரதல் 1951ம் 

ஆணடு அக்ைாபர 25ம் நாள் முதல் 1952ம் ஆணடு 

பிப்ரவரி 21ம் நாள் வமர பல்்வறு ்கால ்கட்ைங்களில் 

நமைபபற்ைது. பைாத்தம் இருந்த 489 இைங்களில்

இந்தியாவில் ்தரதல்்கள்

364 இைங்களில் பவற்றி பபற்று இந்திய ் தசிய 

்காஙகிரஸ ்கட்சி ஆட்சிமய அமைத்தது. சுதந்திர 

இந்தியாவில் ைக்கைால் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை முதல் 

பிரதைர ஜவெரலால் ்நரு ஆவார.
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பபோது நதர்தல்கள் - 1920

இம்பீரியல் ்கவுன்சில் எனும் 

ைத்திய சட்ைசமபககும் 

ைா்காண சட்ைசமபககும் 

்தமவயான உறுப்பினர்கமைத் ்தரந்பதடுக்க 

1920ம் ஆணடு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் 

பபாதுத்்தரதல் நமைபபற்ைது. இது்வ இந்திய 

வரலாற்றின் முதல் பபாதுத்்தரதல் ஆகும்.

1.2.11  இந்திய ைககளோட்சி எதிர்பகோள்ளும் 

முககிய சவோல்கள்

தற்்கால உலகில் ைக்கைாட்சி அரசாங்கம் 

தமழத்்தாஙகி, அரசாங்கத்தின் ்ைலாதிக்கம் 

பசலுத்தும் வடிவைா்க இருககிைது. ைக்கைாட்சியானது 

இதுவமர ்கடுமையான சவாமல்யா அல்லது 

்பாட்டிமய்யா எதிரப்காள்ைவில்மல. ்கைந்த 

நூறு ஆணடு்களில் உலப்கஙகிலும் ைக்கைாட்சி 

விரிவமைந்து வைரந்து வருகிைது.  இந்தியாவில் 

ைக்கைாட்சி எதிரப்காள்ளும் முககிய சவால்்கள் 

பின்வருைாறு ்காணலாம்.

 1. ்கல்வியறிவின்மை

 2. வறுமை

 3. பாலினப் பாகுபாடு

 4. பிராந்தியவாதம்

 5. சாதி, வகுப்பு, சைய வாதங்கள்

 6. ஊழல்

 7. அரசியல் குற்ைையைாதல்

 8. அரசியல் வன்முமை

1.2.12  ைககளோட்சி மும்ற பவறறிகரைோகச் 

பசயல்படுவதறகோன நிபந்தமனகள்

� ஏமழ்கள் ைற்றும் எழுத்தறிவற்்ைாருககு 

ைக்கைாட்சியின் பலன்்கமைக கிமைக்கச் 

பசய்ய அதி்காரம் அளித்தல்.

� ்தரந்பதடுக்கப்பட்ைப் பிரதிநிதி்கள் தைது 

அதி்காரத்மதயும்,   பபாதுச்பசாத்துக்கமையும் 

தவைா்கப் பயன்படுத்தாைல் இருத்தல்.

� ைக்கைாட்சி முமைமயப் பீடித்திருககும் சமூ்க 

தீமை்கமையும், சமூ்கக ப்காடுமை்கமையும் 

ஒழித்தல்.

� ைக்களின் ்கருத்மதப் பிரதிபலிக்கப் 

பாரபட்சைற்ை, திைமைமிக்க ஊை்கங்களின் 

்தமவமய உணரதல்.

� பபாதுைக்களின் ்கருத்து வலுவா்க இருத்தல்.

� ைக்களிமை்ய சகிப்புத்தன்மையும், ைத 

நல்லிணக்கமும் நிலவுதல்.

� அடிப்பமை உரிமை்கள் பற்றிய அறிவும் 

விழிப்புணரவும் ைக்களிைம் ஏற்படுத்துதல்.

� ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை ைக்கள் பிரதிநிதி்களின் 

பசயல்பாடு்கமைக ்கண்காணித்தல்

� வலுவான பபாறுப்புமிக்க எதிரக்கட்சி இருத்தல்.

சைத்துவம், சுதந்திரம், சமூ்க நீதி, பபாறுப்புணரவு 

ைற்றும் அமனவருககும் ைதிப்பளித்தல் ்பான்ை 

அடிப்பமை ைக்கைாட்சிப் பணபு்கமை, ைக்கள் 

ைனதில் ப்காணடு பசயல்படும் ்பாது, ைக்கைாட்சி 

்ைலும் துடிப்பானதா்கவும், பவற்றி்கரைானதா்கவும் 

இருககும். ைக்களின் எணணங்கள், சிந்தமன்கள் 

ைற்றும் நைத்மத்கள் ஆகியமவ ைக்கைாட்சியின் 

தமலயாய ப்காள்ம்க்களுைன் பபாருத்திச் 

பசயல்பை ்வணடும். என்வ, ைக்கைாட்சியின் 

இலககு்கமை நமைமுமைபடுத்த ைக்க்ை தங்கமை 

முன்ைாதிரியா்க பஙப்கடுத்துக ப்காள்ைவும், 

்கைமையுணர்வாடு பசயல்பைவும், தங்களுககுள் 

பபாறுப்புணரமவ உருவாக்கவும், தைக்களிக்கப்பட்ை 

வாய்ப்பு்களுககு ைதிப்பளிக்கவும் ்வணடும்.

மீள்போர்மவ

� அரசாங்கம் என்பது ஓர சமூ்கத்மத 

நிரவகிககும் அமைப்பாகும்.

� ஒரு அரசன் அல்லது அரசியால் நைத்தப்படும் 

ஆட்சி முடியாட்சி.

� ை க ்க ள்  ் ந ரி ம ை ய ா ்க ் வ ா , 

ைமைமு்கைா்க்வா சை அைவில் பங்்கற்்க 

வம்க பசய்யும் சமூ்க அமைப்பு்கள் அல்லது 

அரசு்கமை ைக்கைாட்சியின் வம்க்கள் 

எனலாம்.

� பபாது விவ்காரங்களில் ைக்கள் தைது 

விருப்பங்கமை ்நரடியா்க நிமை்வற்றிக 

ப்காள்ைககூடிய அரசு அமைப்்ப ்நரடி 

ைக்கைாட்சி எனப்படும்.

� இந்தியாவில் பதிபனட்டு வயது நிரம்பிய 

ஒவபவாரு குடிை்கனுககும் வாககுரிமை 

உணடு.
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 பயிறசி 

I.  சரியோன விமைமயத் நதர்வு பசயக

1.  ஒரு நப்ரா, அரச்ரா அல்லது அரசி்யா ஆட்சி 

பசய்யும் முமை 

அ) தனி நபராட்சி ஆ) முடியாட்சி

இ) ைக்கைாட்சி ஈ) குடியரசு

2.  முழு அதி்காரத்துைன் ப்காணை ஒரு அரசாங்க 

முமை

அ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஆ) ைதகுருைார்களின் ஆட்சி

இ) ைக்கைாட்சி

ஈ) தனிநபராட்சி

3.  முன்னாள் ்சாவியத் யூனியன் ________ ககு 

எடுத்துக்காட்டு.

அ) உயரகுடியாட்சி

ஆ) ைதகுருைார்களின் ஆட்சி

இ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஈ) குடியரசு

4.  பபாருந்தாத ஒன்மைத் ்தரந்பதடுக்கவும்

அ) இந்தியா

ஆ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள் 

இ) பிரான்ஸ

ஈ) வாட்டி்கன்

5.  ஆபிர்காம் லிங்கன் _________ நாட்டின் 

ஜனாதிபதியா்க இருந்தார.

அ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள்

ஆ) இஙகிலாந்து 

இ) ் சாவியத் ரஷ்யா

ஈ) இந்தியா

6. குை்வாமல முமைமய பின்பற்றியவர்கள்

அ) ்சரர்கள் ஆ) பாணடியர்கள்

இ) ் சாழர்கள் ஈ) ்கைப்பிரர்கள்

7.  பழங்காலத்தில் ்நரடி ைக்கைாட்சி முமை 

பின்பற்ைப்பட்ைப் பகுதி

அ) பணமைய இந்தியாவின் குடியரசு்கள் 

ஆ) அபைரிக்கா 

இ) பணமைய ஏதன்ஸ ந்கர அரசு்கள்

ஈ) பிரிட்ைன்

8.  எந்த பைாழியிலிருந்து “பைைாகிரஸி” என்ை 

வாரத்மதப் பபைப்பட்ைது?

அ) கி்ரக்கம்  ஆ) லத்தீன் 

இ) பாரசீ்கம் ஈ) அரபு

9. ைக்கைாட்சியில் இறுதி அதி்காரம் பபற்ைவர்கள்

அ) நாைாளுைன்ைம் ஆ) ைக்கள் 

இ) அமைச்சர அமவ ஈ)  குடியரசு தமலவர

10.  கீழ்க்கணை எந்த ஒரு நாைானது அதிபர 

அரசாங்க முமையிமனக ப்காணடுள்ைது?

அ) இந்தியா  ஆ) பிரிட்ைன் 

இ) ்கனைா ஈ)  அபைரிக்க ஐககிய 

நாடு்கள்

11. உலகி்ல்ய மி்கப் பபரிய ைக்கைாட்சி நாடு

அ) ்கனைா 

ஆ) இந்தியா 

இ)  அபைரிக்க ஐககிய 

ஈ) சீனா நாடு்கள் 

12.  கூற்று (A): ்நரடி ைக்கைாட்சி சுவிட்சரலாந்தில் 

நமைமுமையில் உள்ைது. 

   கோரணம் (R): ைக்கள் ் நரடியா்க முடிபவடுப்பதில் 

பஙகு பபறுகிைார்கள்.

அ)  (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

ைற்றும் (R), (A) மவ விைககுகிைது.

ஆ)  (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது (R), 

(A) மவ விைக்கவில்மல

இ) (A) சரியானது ைற்றும் (R) தவைானது

ஈ) (A) தவைானது ைற்றும் (R) சரியானது

13.  கூற்று (A): இந்தியாவில் நாைாளுைன்ை 

அரசாங்க முமை பின்பற்ைப்படுகிைது 

கோரணம் (R): இந்திய நாைாளுைன்ைம் இரு 

சமப்கமை உள்ைைககியது.

அ)  (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

ைற்றும் (R), (A) மவ விைககுகிைது.

ஆ)  (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது (R), 

(A) மவ விைக்கவில்மல

இ) (A) சரியானது ைற்றும் (R) தவைானது

ஈ) (A) தவைானது ைற்றும் (R) சரியானது

14. வாககுரிமையின் பபாருள்:

அ) ்தரந்பதடுப்பதற்்கான உரிமை 

ஆ) ஏமழ்களுககு வாக்களிககும் உரிமை

இ) வாக்களிககும் உரிமை 

ஈ) பணக்காரர்களுககு வாக்களிக்க உரிமை
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IV. பின்வரும் வினோககளுககு குறுகிய விமையளி.

1.  ஆப்ர்காம் லிங்கனின் ைக்கைாட்சிக்கான 

வமரயமைமய கூறு்க.

2.  ைக்கைாட்சி அரசாங்க அமைப்பிமனப் பற்றி 

கூறு்க.

3.  ் நரடி ைக்கைாட்சி ைற்றும் ைமைமு்க 

ைக்கைாட்சியிமன ்வறுபடுத்து்க.

V. பின்வரும் வினோககளுககு விரிவோன விமையளி

1. ைக்கைாட்சியில் உள்ை சவால்்கள் யாமவ? 

2.  இந்தியாவில் ைக்கைாட்சி பவற்றி்கரைா்கச் 

பசயல்பைத் ்தமவயான நிபந்தமன்கமை 

விைககு்க.

3.  இந்தியாவில் ைக்கைாட்சிப் பற்றிய உங்கைது 

்கருத்து என்ன?

VI. பசயமும்றகள் ைறறும் பசயல்போடுகள்

1.  வயது வந்்தார அமனவருககும் வாககுரிமை 

என்ைால் என்ன? அதன் முககியத்துவம் என்ன 

என்பமத வகுப்பமையில் ்கலந்துமரயாடு.

2.  ைக்கைாட்சி என்பது "சிறுபான்மையினமர 

ைதிககும் பபரும்பான்மையினரின்  ஆட்சி”- 

்கலந்துமரயாடு.

3.  உங்கள் வகுப்பமையில் ைாதிரி ்தரதமல 

நைத்து்க.

4.  இந்தியாவில் ைக்கைாட்சியின் நிமை, 

குமை்கமைப் பற்றி வகுப்பமையில் குழு 

விவாதம் பசய்்க.

5.  தற்்பாமதய ்தரதல் ஆமணயர்களின் பபயர 

ைற்றும் பைங்கமைச் ்ச்கரி.

6.  குடியரசுத் தமலவர ைற்ரும் துமணகுடியரசுத் 

தமலவர, பிரதைர ஆகி்யாரின் பைங்கமை 

கி.பி.1947 முதல் தற்பபாழுது வமர ்ச்கரித்து 

துணுககுப் புத்த்கம் தயாரிக்க.

VII. சிந்தமன வினோ

1.  சரவாதி்காரத்தின்  கீழ் சைத்துவத்திற்்கான 

உரிமை உங்களுககு இருககிைதா? அத்தம்கய 

நாட்டில் பபாதுைக்கள் ்கருத்து பற்றி என்ன 

அணுகுமுமை இருககும்?

2.  குடிைக்களின் அமைதியான ைற்றும் 

ைகிழ்ச்சியான வாழ்கம்கககு ைக்கைாட்சி 

எவவாறு  வழிவகுககிைது? விைககு்க.

15. அமனவருககும் வாககுரிமை வழஙகுவது

அ) சமூ்கச் சைத்துவம்

ஆ) பபாருைாதார சைத்துவம்

இ) அரசியல் சைத்துவம்

ஈ) சட்ை சைத்துவம்

16. பிரதைமர நியமிப்பவர / நியமிப்பது

அ) ைக்கைமவ

ஆ) ைாநிலங்கைமவ

இ) சபாநாய்கர

ஈ) குடியரசுத் தமலவர

17. குடியரசுத் தமலவரால் நியமிக்கப்படுபவர்கள்

அ) ்லாகசமபககு 12 உறுப்பினர்கள்

ஆ) ராஜய சமபககு 2 உறுப்பினர்கள்

இ) ராஜய சமபககு 12 உறுப்பினர்கள்

ஈ) ராஜய சமபககு 14 உறுப்பினர்கள்

18.  இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்குப் பிைகு முதல் 

பபாதுத் ்தரதல் நமைபபற்ை ஆணடு.

அ) 1948-49 ஆ) 1951-52

இ) 1957-58 ஈ) 1947-48

II. நகோடிட்ை இைத்மத நிரப்புக

1.  இந்திய அரசியலமைப்பு இறுதியா்க 

ஏற்றுகப்காள்ைப்பட்ை ஆணடு ________.

2.  இரணடு வம்கயான ைக்கைாட்சி ________ 

ைற்றும் ________ ஆகும்.

3.  ் நரடி ைக்கைாட்சிககு ஒரு எடுத்துக்காட்டு 

________.

4.  இந்தியா ______ ைக்கைாட்சி முமையிமனக  

ப்காணடுள்ை நாைாகும்.

5.  சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதைர  

________ ஆவார.

6.  ஆஙகி்லயர ஆட்சிக ்காலத்தில் முதல் 

பபாதுத்்தரதல் நைத்தப்பட்ை ஆணடு 

________.

7.  இந்தியாவில் நாைாளுைன்ை ்கட்டிைத்மத 

வடிவமைத்தவர்கள் ________ ைற்றும் 

________ ஆவர.

III. பபோருத்துக

1. தனிநபராட்சி - 18

2. வாககுரிமை - அரத்தசாஸதிரம்

3. சாணககியர - வாடி்கன்

4. ைதகுருைார்கள் ஆட்சி - வைப்காரியா
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VIII. வோழ்வியல் தி்றன்

குறிப்பிட்ை நாடு்கமைத் ்தரவு பசய். ஒவபவாரு நாட்மையும் ஆராய்ந்து அந்நாட்டின் அரசாங்கம்- 

உயரகுடியாட்சி,  முடியாட்சி,  தனிநபராட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, ைதகுருைார்கள் ஆட்சி,  ைக்கைாட்சி, குடியரசு - 

இவற்றில் எந்த வம்கமயச் சாரந்தது என்பமதக கூைவும்: பின்னர அரசாங்க வம்க்கமைத் தீரைானிக்க 

உதவும் பணபு்கமை விவரி.

�ோட்டின் பபயர் அரசோஙகத்தின் வமக அரசோஙக வமககமளத் தீர்ைோனிகக உதவும் பண்புகள்

உரலி :
URL-http://www.childlineindia.org.in/1098/b1a-telehelpline.htm

இமணயச் பசயல்போடு

குழந்மத்கள் உதவிமையம் 

நம் பாது்காப்பு நம் ம்கயில்

1098
படிகள்:
படி 1 : ்தடு பபாறியில் உரலிமயத் தட்ைச்சு பசய்து ‘Child Help Line’ இமணயப் பக்கத்திற்குச் பசல்லலாம்.

படி 2 : ‘Child protection & Rights’-ஐ பசாடுககி குழந்மத்களுக்கான பாது்காப்பு விதிமுமை்கமை 

அறியலாம்.

படி 3 : ’Report a children in distress’- ஐ பசாடுககி உதவி ைற்றும் பாது்காப்புத் ் தமவப்படும் குழந்மதயின் 

த்கவல்்கமை பபட்டி்களில் தட்ைச்சு பசய்து உதவி மையத்திற்கு பதரிவிக்கலாம்.

படி 4 : மு்கப்புப் பக்கத்தில் வலது ஓரத்தில் உள்ை ‘Vulnerability map’-ஐ பதரிவு பசய்து தங்கள் பகுதி்களில் 

குழந்மத்களின் பாதிப்பு நிமலமய அறிய முடியும்.
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       அறிமுகம்
தேரேல் என்பது ேமக்கான ப்பகாது தேவ்ர 

ஒருவரை மக்ள் வகாக்ளித்து தேரவு பேய்யும் 

முரையகாகும்.

 2.1  இந்தியாவில் தேரேல் முறை
இந்திய தேரேல் முரை, இங்கிலகாந்தில் 

பின்பறைப்படும் தேரேல் முரையிரனப பின்பறறி 

ஏறறுகப்காள்்ளப்பட்டது.   இந்தியகா ஒரு ேமத்துவ, 

மேசேகார்பறை, மக்்ளகாடசி, குடியைசு  நகா்டகாகும், 

மறறும் உலகின மி்பப்பரிய மக்்ளகாடசி நகா்டகாகும்.  

ேறத்பகாரேய நவீன இந்தியகாவகானது ஜனவரி 

மகாேம் 26ஆம் நகாள் 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

நர்டமுரைககு வந்ேது.  

இந்திய அைசியலரமபபின XVம் ்பகுதியில் 

்காணப்படும், 324 முேல் 329 வரையிலகான 

பிரிவு்ளில் கூைப்படடுள்்ள பினவரும் 

விதிமுரைகத்ற்ப நம் நகாடடின தேரேல் முரை 

அரமக்ப்படடிருககிைது. 

(i)  நகாடடின சுேந்திைமகான, நியகாயமகான 

தேரேரல உறுதி பேய்தி்ட ேனனிசரேயகான 

தேரேல் ஆரணயம் அரமத்தி்ட இந்திய 

அைசியலரமபபின பிரிவு 324ன ்படி வழிவர்ச 

பேய்கிைது.ேறத்பகாது தேரேல் ஆரணயமகானது 

ஒரு ேரலரம தேரேல் ஆரணயர மறறும் 

இைண்டு தேரேல் ஆரணயர்ர்ள 

உள்்ள்டககியுள்்ளது.

(ii)  ்பகாைகாளுமனை தேரேல் ேம்மந்ேமகான 

வகாக்கா்ளர்ளின ்படடியல்  ேயகாரித்ேல், 

பேகாகுதி்ர்ள வரையரை பேய்ேல் உட்ப்ட 

அைசியலரமபபில் வரையறுக்ப்பட்டப பிை 

அரனத்து விவ்காைங்்ர்ளப ப்பறுவேற்கான 

ேட்டங்்ர்ள நகா்டகாளுமனைம் இயறைலகாம்.

ே மி ழ ந கா ட டி ல் 

தேகாழர்ள் ்காலத்தில் 

கு ்ட த வ கா ர ல 

எனனும் வழக்ப்படி 

கிைகாமசேர்ப உறுபபினர்ள் தேரந்பேடுக்ப்பட்டனர. 

(iii)  மகாநில ேட்டேர்பத் தேரேல் ேம்மந்ேமகான 

வகாக்கா்ளர்ளின ்படடியல்  ேயகாரித்ேல், 

பேகாகுதி்ர்ள வரையரை பேய்ேல் 

த்பகானைவறரை அைசியலரமபபிறகுட்படடு 

தேரவயகான மகாறைங்்ர்ள மகாநில ேட்ட ேர்ப 

ேட்டங்்ர்ள இயறைலகாம்.

2.1.1  தேரேல் நறைமுறை
தேசிய அ்ளவில் அைேகாங்்த்தின ேரலவர 

பிைேமர ஆவகார.  இவர  இந்திய ்பகாைகாளுமனைத்தின 

கீழரவயகான மக்்ளரவ (தலகாகே்பகா) 

உறுபபினர்ள் மூலம் தேரந்பேடுக்ப்படுகிைகார.  

நம்ரம த்பகானை மக்்ளகாடசிப பிைதிநிதித்துவ 

நகாடு்ளில் தேரேல் முரை முககிய ்பங்கு 

வகிககிைது.

இந்தியகாவில் ஜனவரி 25ஆம் 

நகாளிரன தேசிய வகாக்கா்ளர 

தினமகா் ப்காண்்டகாடுகிதைகாம்.

கறைல் தநாககஙகள்

� இந்தியகாவில் ்காணப்படும் தேரேல் முரைரயப ்பறறி அறிேல்

� இந்தியகாவின ்பல்தவறு வர்யகான தேரேல்்ள் ்பறறி அறிேல்

� அைசியல் ்டசி்ளின ப்பகாருர்ளப புரிேல்

� தேசிய  ்டசி மறறும் மகாநில ்டசி்ளின நர்டமுரை்ர்ள அறிேல்

� இந்தியகாவில் உள்்ள அழுத்ேக குழுக்ள் ்பறறி புரிேல்

தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மறறும்  
அழுதேக குழுககள்2

அலகு
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263 2. தேரேல், அைசியல் ்டசி்ள் மறறும் அழுத்ேக குழுக்ள்

2.1.2   தநாட்ைா (தமறகண்ை எவரும் இல்றல 
(NOTA = None Of The Above)) அறிமுகம்

ஒரு மக்்ளகாடசி நர்டப்பறும் நகாடடில் 

உள்்ள வகாக்கா்ளர்ள் தேரேலில் த்பகாடடியிடும் 

தவட்பகா்ளர்ள் எவரையும் தேரவு பேய்ய விருப்பம் 

இல்ரல எனில், வகாக்கா்ளர்ள் தமற்ண்்ட எவரும் 

இல்ரல (NOTA - None Of The Above) எனும் 

ஓர ப்பகாத்ேகாரன வகாககு இயந்திைத்தில் தேரவு 

பேய்யலகாம். இந்திய தேரேல் ந்டத்ரே விதி்ள், 

(1961)-இல் எனும் ேட்டத்தின விதி எண்  49-O  

இம்முரை ்பறறி விவரிககிைது.

மினனணு வகாககுப்பதிவு 

இயந்திைங்்ளில் தவட்பகா்ளரின 

ப்பயருககு எதிரில் உள்்ள 

ப்பகாத்ேகாரன அழுத்தி வகாககுச 

பேலுத்ேப்படுகிைது.  ஒருவர ேகாம் பேலுத்திய 

வகாககுச ேரியகான ்படி ்பதிவகாகி உள்்ளேகா 

எனறு பேரிந்து ப்காள்ளும் வகாய்பர்ப 2014ம் 

ஆண்டு ப்பகாதுத் தேரேலில் தேரேல் ஆரணயம் 

அறிமு்ப்படுத்தியது.  இரே ஆங்கிலத்தில் 

சுருக்மகா் VVPAT (Voters Verified Paper Audit 

Trial) எனறு குறிபபிடுகிைகார்ள்.

வகாக்கா்ளர ேரி்பகாரககும் ்காகிே 

ேணிகர்ச தேகாேரன (VVPAT)

2014ல் நர்டப்பறை ப்பகாதுத் 

தேரேலில் முேல் முரையகா் 

NOTA அறிமு்ப்படுத்ேப்பட்டது. 

உலகில் NOTA-ரவ 

அறிமு்ப்படுத்திய 14வது நகாடு 

இந்தியகா ஆகும்.

2014ல் நர்டப்பறை ப்பகாதுத் 

தேரேலில் முேல் முரையகா் 

NOTA அறிமு்ப்படுத்ேப்பட்டது. 

உலகில் NOTAரவ 

அறிமு்ப்படுத்திய  14ஆவது 

நகாடு இந்தியகாவகாகும்.
இந்தியகாவில் மினனணு வகாககுப்பதிவு 

இயந்திைத்தில் தநகாட்டகா (NOTA) சினனம்

2.1.3   இந்தியாவில் தேரேல் வறககள்
இந்தியகாவில் இைண்டு வர்யகான தேரேல்்ள் 

நர்டப்பறுகினைன.  அரவ  தநைடித் தேரேல் மறறும்  

மரைமு்த் தேரேல் ஆகும்.

தநரடித தேரேல்
தநைடித் தேரேலில் வகாக்கா்ளர்ள் 

ேமது பிைதிநிதி்ர்ளத் ேகாங்்த்ள தநைடியகா் 

தேரந்பேடுககிைகார்ள். 18 வயது பூரத்தியர்டந்ே 

மக்ள் தநைடித் தேரேல் முரையில் ்பங்கு ப்பறறு 

ேங்்்ளது வகாககு்ர்ளப ்பதிவு பேய்கினைனர.  

தநைடித் தேரேல் முரைககுப பினவரும் சில 

எடுத்துக்காடடுக ்காணலகாம்.

(i)  மக்்ளரவ தேரேலில் நகா்டகாளுமனை 

உறுபபினர்ர்ள (MP) தேரந்பேடுத்ேல்.

(ii)  ேட்டமனைத் தேரேல்்ளில் ேட்டபத்பைரவ 

உறுபபினர்ர்ள (MLA) தேரந்பேடுத்ேல்.

(iii)  ஊைகாடசி, த்பரூைகாடசி, ந்ைகாடசி, மகாந்ைகாடசி ஆகிய 

உள்்ளகாடசி அரமபபு்ளின உறுபபினர்ள்  

மறறும் ேரலவர்ர்ளத் தேரந்பேடுத்ேல்.

நிறைகள்
(i) வகாக்கா்ளர்ள் ேங்்்ளது பிைதிநிதி்ர்ள 

தநைடியகா்த் தேரந்பேடுப்பேகால், தநைடித் 

தேரேல் முரையகானது வலுவகான மக்்ளகாடசி 

ப்காண்்டேகா்க ்ருேப்படுகிைது.

(ii) அைேகாங்் ந்டவடிகர்்ள் ்பறறிய 

விழிபபுணரவும், ேகுதியகான பிைதிநிதி்ர்ளக  

தேரந்பேடுக்வும்  மக்ளுககுக ்றபிககிைது.  

தமலும் மக்ள் அைசியலில் முககிய ்பங்கு வகிக் 

ஊக்மளிககிைது.

(iii) மக்ர்ளத் தீவிைமகான அைசியல் ந்டவடிகர்்ளில் 

ஈடு்ப்டத் தூண்டுகிைது.

குறைகள்
(i)  தநைடித் தேரேல் முரை அதி் பேலவு 

ப்காண்்டேகா் உள்்ளது.

(ii) எழுத்ேறிவறை வகாக்கா்ளர்ள், 

ப்பகாய்யகானப ்பைபபுரை்்ளகால் ேவைகா் 

வழிந்டத்ேப்படுகிைகார்ள். சில தநைங்்ளில் 

ேகாதி, மேம் மறறும் இனன பிை 

பிரிவு்ர்ள அடிப்பர்டயகா்க ப்காண்டு 

ந்டத்ேப்படும் பிைசேகாைங்்ள் மறறும் 

ப்பகாய்யகானப ்பைபபுரை்்ளகாலும் ேவைகா் 

வழிந்டத்ேப்படுகிைகார்ள்.

(iii) தநைடித் தேரேல் ந்டத்துவது மி்பப்பரும் 

்பணியகா் இருப்பேகால், ஒவபவகாரு வகாககு 

ரமயங்்ளிலும் சுேந்திைமகான, நியகாயமகான 

தேரேல் முரைரய உறுதி பேய்வது என்பது 

தேரேல் ஆரணயத்திறகு மி் ப்பரும் ேவகாலகா் 

உள்்ளது.
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2642. தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

(iv) சில அைசியல் ் டசி தவட்பகா்ளர்ள், வகாக்கா்ளர்ள் 

மீது ்பணம், ப்பகாருள் (அ) ்பணி்ள் மூலமகா் 

ேங்்்ளது பேல்வகாகர்ச பேலுத்துவது என்பது 

ஒரு மறபைகாரு ேவகாலகாகும்.

(v) தேரேல் ்பைபபுரை்ளின த்பகாது சில தநைங்்ளில் 

வனமுரை்ள், ்பேறைங்்ள், ேட்டம் –  ஒழுங்கு 

பிைசசிரன்ள் ஏற்படடு மக்ளின அனைகா்ட 

வகாழகர் முரை ்பகாதிக்ப்படுகிைது.

மறைமுகத தேரேல்
மக்்ளகால் தேரந்பேடுக்ப்படும் பிைதிநிதி்ள் 

வகாக்ளித்துத் தேரவு பேய்யும் முரைதய மரைமு்த் 

தேரேல் ஆகும். குடியைசுத் ேரலவர தேரேலில் 

இத்ேர்ய முரையகானது ்ர்டபிடிக்ப்படுகிைது.

நிறைகள்
(i) மரைமு்த் தேரேல்்ள் ந்டத்ே பேலவு 

குரைவகானேகாகும்.

(ii) மரைமு் தேரேல் முரையகானது ப்பரிய 

நகாடு்ளுககு உ்ந்ேது.

குறைகள்
(i) வகாக்கா்ளர எண்ணிகர்க குரைவகா் 

இருப்பேகால் ஊழல், ர்யூடடு, குதிரை 

த்பைம் ஆகியவறறிறகு வகாய்பபு்ள் அதி்ம் 

்காணப்படும்.

(ii) மக்ள் ேங்்்ளது பிைதிநிதி்ர்ளத் 

தேரந்பேடுக் தநைடியகா் ்பங்கு ப்பைகாமல், 

மகாைகா் மக்்ளகால் தேரந்பேடுக்ப்பட்டப 

பிைதிநிதி்த்ள இம்முரையில் ்பங்குப்பறுவேகால், 

மக்ள் பிைதிநிதித்துவம்  குரைந்ே மக்்ளகாடசி 

முரையகா் ் காணப்படுகிைது.  எனதவ, மக்ளின 

உண்ரமயகான விருப்பத்ரே பிைதி்பலிக்காமல் 

இருக் தநரிடுகிைது.

 2.2   அரசியல் கட்சிகள்
மக்்ளகாடசி அைேகாங்்த்தில் அைசியல் ்டசி்ள் 

முககிய ்பங்கு வகிககிைது.  இந்ே அைசியல் ்டசி்ள் 

மக்ளுககும் அைேகாங்்த்திறகும் இர்டதய ஓரு 

்பகாலமகா் பேயல்்படுகிைது.

2.2.1  அரசியல் கட்சி என்பேன ப்பாருள்
ஓர அைசியல் ்டசி என்பது அைேகாங்்த்தில் 

ஆதிக்ம் பேலுத்துவேற்கா்த் தேரேலில் 

த்பகாடடியிடுவேற்கான நி்ழசசி நிைல்்ர்ளயும், 

குறிபபிட்டக  ப்காள்ர்்ர்ளயும் ப்காண்்ட, மக்ள் 

குழுவின அரமப்பகா்க ்காணப்படும். ேரலவர, 

பேயறகுழு உறுபபினர்ள் மறறும் பேகாண்்டர்ள் 

எனும் மூனறு அங்்ங்்ர்ள ஓர அைசியல் ்டசி 

ப்பறறுள்்ளது.

இந்திய  குடியரசுத  ேறலவர 
எப்படி தேரந்பேடுககப்படுகிைார?
இந்திய குடியைசுத் ேரலவர 

பினவரும் உறுபபினர்ள் 

ப்காண்்ட தேரேல் குழகாம் (Electoral College)  மூலம் 

தேரந்பேடுக்ப்படுகிைகார.  அரவ

1.  ்பகாைகாளுமனைத்தின இரு அரவயின 

தேரந்பேடுக்ப்பட்ட உறுபபினர்ள்

2.  இந்தியகாவில் உள்்ள அரனத்து மகாநிலங்்ள் 

மறறும் யூனியன பிைதேேங்்ளில் உள்்ள 

தேரந்பேடுக்ப்பட்ட ேட்டமனை உறுபபினர்ள்

குறிபபு:   ்பகாைகாளுமனை இரு அரவ்ள் மறறும் 

மகாநில ேட்டமனைங்்ளில் நியமிக்ப்படும் 

நியமன உறுபபினர்ள் இககுழுவில் அங்்ம் 

இ்டம் ப்பைமகாட்டகார்ள்.

2.2.2  கட்சி முறையின வறககள்
உலகில் ்டசி முரையிரன மூனறு 

வர்்்ளகா் வர்ப்படுத்ேலகாம்.

(i)  ஒரு ்டசி முரை - ஒதை ஒரு ஆளும் ்டசி 

மடடும் ்பங்கு ப்பறுவது ஆகும். இம்முரையில் 

எதிர்டசி்ள் அனுமதிக்ப்படுவதில்ரல. (எ.்கா. 

சீனகா, கியூ்பகா,  முனனகாள் தேகாவியத் யூனியன)

(ii) இரு ் டசி முரை - இரு முககிய ் டசி்ள் மடடுதம 

்பங்கு ப்பறுவது ஆகும்.  (எ.்கா.  அபமரிக் ஐககிய 

நகாடு்ள், இங்கிலகாந்து)

(iii) பல கட்சி முறை - இரண்டிற்கும் மேற்பட்்ட 

கட்சிகள் பங்கு பபறுவது ஆகும்.  (எ.கா. இந்தியா,  

இலங்றக, பிரான்ஸ், இத்ாலி)

2.2.3.  அரசியல் கட்சியின வறககள்
இந்தியகாவில் உள்்ள அைசியல் ்டசி்்ளகானது 

பேல்வகாககுப ப்பறும் பிைதேேத்திறகு ஏற்ப இரு 

முககிய பிரிவு்்ளகா் வர்ப்படுத்ேப்படுகினைன.  

அரவ 1) தேசியக ்டசி்ள் 2) மகாநிலக ்டசி்ள்.

அைசியல் ்டசி்ள்

தேசியக ்டசி்ள் மகாநிலக ்டசி்ள்

எதிர 

்டசி்ள்

ஆளும் 

்டசி்ள்

எதிர 

்டசி்ள்

ஆ ளு ம் 

்டசி்ள் 

தேசியக கட்சிகள்
ஒரு ்டசி குரைந்ேது நகானகு 

மகாநிலங்்ளிலகாவது மகாநிலக ்டசி எனை ேகுதிரய 

ப்பறறிருககுமகானகால் அது ‘தேசியக ்டசி’ எனை 
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265 2. தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

ேகுதிரய ப்பறுகிைது.  அரனத்து அைசியல் 

்டசி்ளும் இந்திய தேரேல் ஆரணயத்தில் ்பதிவு 

பேய்ேல் தவண்டும்.  இந்திய தேரேல் ஆரணயம் 

அரனத்து அைசியல் ்டசி்ர்ளயும் ேமமகா்ப 

்பகாவித்ேப த்பகாதிலும், தேசியக  ்டசி்ளுககும், 

மகாநிலக ்டசி்ளுககும் சில சிைபபுச ேலுர்்ர்ள 

வழங்குகிைது. இக்டசி்ளுககு ேனித்ேனிச 

சினனங்்ள் வழங்்ப்படுகிைது. ஒரு ்டசியின 

அதி்காைபபூரவ தவட்பகா்ளர மடடுதம அக்டசியின 

சினனத்ரே உ்பதயகாகிக் முடியும். 2017 

நிலவைப்படி அங்கீ்ரிக்ப்படடுள்்ள தேசிய 

்டசி்ளின எண்ணிகர் ஏழு ஆகும்.

மாநிலக கட்சிகள்
ஏழு தேசிய ்டசி்ர்ளத் ேவிை, நகாடடின 

ப்பரும்்பகானரமயகான முககிய ்டசி்ர்ள 

“மகாநிலக ்டசி”்்ளகா் தேரேல் ஆரணயம் 

வர்ப்படுத்தியிருககிைது. இக்டசி்ள் ப்பகாதுவகா்ப 

“பிைகாந்தியக ்டசி்ள்” எனறு குறிபபிடுவர.  

மக்்ளரவ தேரேலிதலகா அல்லது மகாநில ேட்டேர்பத் 

தேரேலிதலகா ஒரு குறிபபிட்ட எண்ணிகர்யிலகான 

இ்டங்்ர்ள பவறறி ப்பறை அல்லது குறிபபிட்ட 

ேேவிகிே வகாககு்ர்ளப ப்பறைேன அடிப்பர்டயில் 

இந்தியத் தேரேல் ஆரணயம் ஒரு ்டசிரய 

மகாநிலக ்டசியகா் அங்கீ்காைம் அளிககிைது.

கட்சிகளின அஙகீகாரம்
இந்தியத் தேரேல் ஆரணயத்தில்  ்பதிவு 

பேய்யப்பட்ட ஒரு ்டசி தேசியக ்டசி எனும் ்பங்கு 

ப்பை பினவரும் முரை்ளில் ஏதேனும் ஒனரை  

நிரைவு பேய்திருத்ேல் தவண்டும். 

(i) மக்்ளரவ தேரேலிதலகா (அ) மகாநில 

ேட்டேர்பத் தேரேலிதலகா  குரைந்ே்படேம் 

நகானகு மகாநிலங்்ளில் ்பதிவகான பமகாத்ேச 

பேல்லத்ேகுந்ே வகாககு்ளில் குரைந்ே்படேம் 6% 

ப்பறறிருக் தவண்டும். 

(ii) மக்்ளரவயில் குரைந்ே்படேம் 2 ேேவீே 

இ்டங்்ளில் பவறறி ப்பை தவண்டும்.  தமலும் 

குரைந்ே்படேம் மூனறுககும் தமற்பட்ட 

மகாநிலங்்ளிலிருந்து தேரந்பேடுக்ப்ப்ட 

தவண்டும்.

(iii) குரைந்ே்படேம் நகானகு மகாநிலங்்ளில் ‘மகாநிலக 

்டசியகா்’ அங்கீ்காைம் ப்பறறிருக் தவண்டும்.

அரசியல் கட்சிகளின பெயல்்பாடுகள்
� ்டசி்ள் தேரேல்்ளில் த்பகாடடியிடுகினைன.  

ப்பரும்்பகாலகான மக்்ளகாடசி நகாடு்ளில் 

்டசி்்ளகால் நிறுத்ேப்படும் தவட்பகா்ளர்ள் 

இர்டதயேகான ் டும் த்பகாடடி்ள் நிலவுகினைன.

� ்டசி்ள் ேங்்ர்ளத் தேரந்பேடுக் அவர்்ளது 

ப்காள்ர்்ர்ளயும், திட்டங்்ர்ளயும் தேரேல் 

பேகாகுதி்ளில் முனனிறுத்துகினைனர.

� நகாடடில் ேட்டங்்ள் இயறறுவதில் அைசியல் 

்டசி்ள் முககிய ்பங்்ளிபபுச பேய்கினைன.  

முரையகா் ேட்டங்்ள் நகா்டகாளுமனைங்்ளிலும், 

ேட்டமனைங்்ளிலும் விவகாதிக்ப்படடு 

நிரைதவறைப்படுகினைன.

� அைசியல் ்டசி்ள் அைேகாங்்த்திரன அரமத்து, 

அவறரை வழிந்டத்துகினைனர.

� தேரேலில் தேகால்வியர்டந்ே ்டசி்ள் 

எதிர்டசியகா்ப  ்பங்்ளிபபுச பேய்கினைன.  

இரவ அைசின குரை்ள் மறறும், ேவைகான 

ப்காள்ர்்ர்ள எதிரத்து ்பல்தவறு்பட்ட 

்பகாரரவ்ர்ள முனரவககினைன, விமரேனம் 

பேய்கினைன.

� மக்ள் ்ருத்திறகு அைசியல் ்டசி்ள் வடிவம் 

ப்காடுககினைன. தமலும் அரவ முககிய 

நி்ழவு்ர்ள மக்ளின ்வனத்திறகுக 

ப்காண்டு வருகினைன.

� அைேகாங்்த்திறகும்  மக்ளுககும் இர்டயில் ஒரு 

்பகாலமகா் அைசியல் ்டசி்ளின  பேயல்்பகாடு்ள் 

இருககினைன.

2.2.4  மககளாட்சியில் எதிரகட்சிகளின ்பஙகு
மக்்ளகாடசியில், அபமரிக் ஐககிய நகாடர்டப 

த்பகால் இரு ் டசி ஆடசி முரைதயகா அல்லது இந்தியகா, 

பிபைஞ்சு நகாடு்ர்ளபத்பகால் ்பல ்டசி ஆடசி 

முரைதயகா இருக்லகாம்.  ப்பரும்்பகானரம மக்ளின 

ஆேைவு ப்பறைக ்டசியகா் ஆளும் ்டசியும், எஞ்சிய 

மக்ளின ஆேைவு ப்பறைக ்டசியகா் எதிர ்டசியும் 

இருககும். மக்்ளகாடசி முரையிலகான அரனத்து 

அைேகாங்்ங்்ளிலும் எதிர்டசித் ேரலவர முககிய 

்பங்ர் வகிககிைகார. இவர த்பினட அரமசேர 

ேகுதி ப்பறுகிைகார. இவர ப்பகாது ந்டவடிகர்்ர்ள 

்பகாதிககும் ஆளும் ்டசியின ேவைகான  

ப்காள்ர்்ர்ள எதிரககிைகார. ப்பகாதுக்ணககுக 

குழுவின ேரலவைகா் இவர அைசுத் துரை்ளின 

பேயல்்பகாடு்ர்ளக  த்ள்விககுள்்ளகாககுவதேகாடு  

மக்ள் நலனுக்கா்ச பேலவி்டப்படும் ப்பகாதுப 

்பணத்ரே ஆய்வு பேய்கிைகார. இதே த்பகானறு அவர 

மத்தியக ் ண்்காணிபபு ஆரணயத்தின ேரலவர 

மறறும் உறுபபினர்ர்ள தேரந்பேடுபபிலும் 

முககியப ்பங்கு வகிககிைகார. மக்்ளகாடசியில் 

எதிரக்டசி்ள் ஒரு ப்பகாறுப்பகானப ்பங்கிரனயும் 

மக்ளின நியகாயமகானக த்காரிகர்்ள் மறறும் 

விருப்பத்ரேயும் பிைதி்பலிககினைது.

 2.3  அழுதேக குழுககள்
'அழுத்ேக குழுக்ள்' எனை பேகால் ஐககிய 

அபமரிக் நகாடடில் உருவகாக்ப்பட்டது.  ப்பகாது 

நலன்ர்ளப ்பகாது்காக்வும் ஊககுவிக்வும் 

தீவிைமகா் பேயல்்படும் குழு அழுத்ேக குழு எனறு 
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அரழக்ப்படுகிைது.  அைசு மீது அழுத்ேம் பேலுத்தி 

அைசின ப்காள்ர்்ளில் மகாறைம் ப்காண்டு வரும்்படி 

பநருக்டி ேருவேகால் இவவகாறு அரழக்ப்படுகிைது. 

அழுத்ேக குழுக்ள் ‘நலககுழுக்ள்’ 

அல்லது ேனிப்பட்ட நலககுழுக்ள் எனறும் 

அரழக்ப்படுகினைன.  அதே ேமயம் இரவ 

அைசியல் ்டசியிலிருந்து தவறு்பட்டரவ.  தேரேலில் 

த்பகாடடியிடுவதில்ரல. அைசியல் அதி்காைத்ரேக 

ர்ப்பறை விர்ளவதும் இல்ரல.

2.3.1  இந்தியாவில் அழுதேக குழுககள்
இந்தியகாவில் ேறத்பகாது அதி் 

எண்ணிகர்யிலகான அழுத்ேக குழுக்ள் உள்்ளன.  

ஆனகால் அரவ்ள் அபமரிக்கா அல்லது தமற்த்திய 

நகாடு்்ளகான இங்கிலகாந்து, பிபைஞ்சு, பஜரமனி 

த்பகானை நகாடு்ளில் இருப்பரேப த்பகால் வ்ளரசசி 

அர்டந்ேரவயகா் ்காணப்படுவதில்ரல.

இந்தியகாவில் பேயல்்படும் அழுத்ேக குழுக்ர்ளக 

கீழக்காணும் வர்்்ளகா் வர்ப்படுத்ேலகாம்.

1. வணி்ககுழுக்ள்

2. பேகாழிறேங்்ங்்ள்

3. விவேகாயக குழுக்ள்

4. பேகாழில் முரைக  குழுக்ள்

5. மகாணவர அரமபபு்ள்

6. மே அரமபபு்ள்

7. ்பழங்குடி அரமபபு்ள்

8. பமகாழிக குழுக்ள்

9.  த்காட்பகாடடு அடிப்பர்டக குழுக்ள்

10.  சுறறுசசூழல் ்பகாது்காபபுக  குழுக்ள்

அழுதேக  குழுககளுககான 
எடுததுககாட்டுகள்
1. இந்திய வணி்ம் மறறும் 

பேகாழிறதுரை ேம்தம்ளத்தின கூட்டரமபபு 

(FICCI)

 2. அகில இந்தியத் பேகாழிறேங்் ்காங்கிைஸ் 

(AITUC)

 3. அகில இந்திய விவேகாயி்ள் ேங்்ம் (AIKS)

 4. இந்திய மருத்துவச  ேங்்ம் (IMA)

 5. அகில இந்திய மகாணவர ேம்தம்ளனம் (AISF)

 6. அகில இந்திய சீககிய மகாணவர த்பைரவ

 7. இ்ளம் ்பேகா்கா ேங்்ம்(YBA)

 8. ேமிழச ேங்்ம்

 9. ேமிழநகாடு விவேகாயி்ள் ேங்்ம்

 10. நரமேகா ்பசேகாதவகா அந்தேகாலன

இந்தியாவில் அழுதேக குழுககளின பெயல்்பாடுகள்
அைசின ப்காள்ர்யில் பேல்வகாககுச 

பேலுத்துவேன மூலம் குறிபபிட்ட நலன்ர்ளப ப்பைச 

பேயல்்படும் நலக குழுக்ள் அழுத்ேக குழுக்ள் 

எனப்படும்.  அரவ எந்ே அைசியல் ்டசியு்டனும் 

அணி தேருவதில்ரல.  ஆனகால் மரைமு் முடிவு்ள் 

எடுப்பதில் அதி் பேல்வகாககுச பேலுத்தும் அ்ளவுககு 

ஆறைல் மிக்ரவ.  பிைதிநிதித்துவப்படுத்துேல்,  

அைசியல் ்பங்த்றபு, ்ல்வி, ப்காள்ர் உருவகாக்ம் 

மறறும் ப்காள்ர் அமலகாக்ம் த்பகானை ்பல 

வர்்்ளகான பேயல்்பகாடு்ர்ள அழுத்ேக குழுக்ள் 

தமறப்காள்கினைன.

அரசியல் ்பஙதகறபு
அைசியலின மறபைகாரு மு்ம் எனறு அழுத்ேக 

குழுக்ர்ளக கூைலகாம்.  மனுக்ள், த்பைணி்ள் 

மறறும் ஆரப்பகாட்டங்்ள் த்பகானை அைசியல் 

பேயல்்பகாடு்ள் மூலம் மக்ள் ஆேைரவத் திைடடி 

ேங்்ள் பேல்வகாககிரன அழுத்ேக குழுக்ள் 

விரிவு்படுத்துகினைன.  இத்ேர்ய பேயல்்பகாடு்ள் 

இர்ளய ேமுேகாயத்தினரை பவகுவகா்க 

்வரந்திழுககினைன.

கல்வி
்பல அழுத்ேக குழுக்ள் ஆைகாய்சசி்ள் 

தமறப்காள்வது, இரணயத்ே்ளம் ்பைகாமரிபபு,  அைசுப 

ப்காள்ர்்ள் மீது ் ருத்து்ள் பவளியிடுவது மறறும் 

உயரநிரலக ்ல்வியகா்ளர்ள், அறிவியலகா்ளர்ள் 

மடடுமல்லகாமல் முககிய பிை்பலங்்ளி்டமிருந்தும் 

்ருத்து்ர்ளத் திைடடி வல்லுநர்ளின 

ஆேைவிரனப ப்பறுவது ஆகிய பேயல்்பகாடு்ளில் 

ஈடு்படுகினைன.
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பகாள்றக உருவாககம்
அழுத்ேக குழுவினர ப்காள்ர்்ர்ள 

உருவகாககு்பவர்ள் இல்ரல எனை த்பகாதிலும் 

ப்காள்ர் உருவகாக்ச பேயல்முரை்ளில் அவர்ள் 

்பங்த்ற்பரேத் ேடுப்பதில்ரல.  அைசுககுத் ே்வல் 

அளிப்பதிலும்,  ஆதலகாேரன்ர்ள வழங்குவதிலும் 

இந்ே அழுத்ேக குழுவினர வலுவகான ்பங்்ளிபபுச 

பேய்து வருகினைனர. ப்காள்ர் உருவகாக்ச 

பேயல்முரை்ளில் அவர்ள் பேகா்டரந்து 

ஆதலகாேரன ேருகினைன.

 2.4  மககள் குழுவும் ்பஙதகறபும்

2.4.1  மககள் குழு
மக்ளின வகாழகர்ரய ஒடடுபமகாத்ேமகா் 

தமம்்படுத்தும் ேமூ் ரீதியிலகான ஆக்பபூரவ 

பேயல்்பகாடு்ர்ள தநகாககி மக்ள் குழுரவ 

திைடடுவது அவசியதம.  சில தநைங்்ளில் நில 

நடுக்ம், சுனகாமி, பவள்்ளபப்பருககு மறறும் பிை 

இயறர்ப த்பரி்டர்ள் நி்ழும் த்பகாது மீடபு, 

நிவகாைணம் த்பகானை அவேைப ்பணி்ளுககு 

உ்டனடியகா் மக்ர்ளத் திைட்ட தநரிடும்.

2.4.2  மககளாட்சியில் ்பஙதகறபு
நகா்டகாளுமனை, ேட்டமனை, உள்்ளகாடசித் 

தேரேல்்ளில் மக்ள் ப்பருவகாரியகா்ப 

்பங்த்றகும்த்பகாதே மக்்ளகாடசி அரமபபு 

பவறறி்ைமகா் இயங்் முடியும்.  அதே ேமயத்தில் 

வரி மறறும் வருவகாய் வசூலிககும் முரையிலும், 

சுறறுச  சூழல் ்பகாது்காபபு, சுத்ேம் சு்காேகாைம், உ்டல் 

ஆதைகாககியம் மறறும் த்பகாலிதயகா பேகாடடுமருந்து 

அளித்ேல் த்பகானை சிைபபுத் திட்டங்்ளிலும் 

ஒவபவகாரு குடிம்னும் சிறிய உள்ளூர குழுக்ளும் 

்பங்கு ப்பறும் த்பகாது மடடுதம மக்்ளகாடசி பவறறி 

ப்பை முடியும்.

எனதவ, மக்்ளகாடசி அைேகாங்்த்ரே வி்ட 

சிைந்ே அைேகாங்்ம் இல்ரல என்பரே நகாம் மனதில் 

ப்காள்்ள தவண்டும். சிைந்ே ேமூ்த்ரேயும் 

நகாடர்டயும் உருவகாக், இந்திய மக்்ளகாகிய 

நகாம் மத்திய மறறும் மகாநில அைேகாங்்த்து்டன 

இரணந்து மனிே வகாழகர்யின துன்பங்்ர்ள 

ஒழித்தி்ட ஒறறுரமயு்டன த்பகாைகா்ட தவண்டும்.

I.  ெரியான விறைறயத 
தேரவு பெயக

1.  கீழக்ண்்ட நகாடடின 

தேரேல் முரையிரன இந்தியகா ஏறறுக 

ப்காண்டுள்்ளது.

அ) அபமரிக் ஐககிய நகாடு்ள்

ஆ) இங்கிலகாந்து

இ) ்ன்டகா

ஈ) ைஷயகா

2.  இந்திய தேரேல் ஆரணயம் ஒரு

அ) சுேந்திைமகான அரமபபு        

ஆ) ேட்டபூரவ அரமபபு

இ) ேனியகார அரமபபு       

ஈ) ப்பகாது நிறுவனம்

3.  இந்திய தேரேல் ஆரணயம் அரமக் 

வழிவர் பேய்யும் அைசியலரமபபு பிரிவு

அ) பிரிவு 280 ஆ) பிரிவு 315        

இ) பிரிவு 324 ஈ) பிரிவு 325

4.  இந்திய அைசியலரமபபின எந்ே ்பகுதி தேரேல் 

ஆரணயத்ரேப ்பறறி கூறுகிைது?

அ) ்பகுதி III  ஆ) ்பகுதி XV        

இ) ்பகுதி XX ஈ) ்பகுதி XXII

5.  ்பல்தவறு அைசியல் ்டசி்ர்ளத் தேசியக 

்டசியகா்தவகா அல்லது மகாநிலக ் டசியகா்தவகா 

அங்கீ்ரிப்பவர/ அங்கீ்ரிப்பது.

அ) குடியைசுத் ேரலவர

ஆ) தேரேல் ஆரணயம்

இ) நகா்டகாளுமனைம்

ஈ)  தேரேல் ஆரணயத்தின ஆதலகாேரனயின 

த்பரில் குடியைசுத் ேரலவர

6.  கூறறு (A): இந்திய அைசியலரமபபுச சுேந்திைமகா் 

பேயல்்படும் தேரேல்  ஆரணயத்திறகு 

வழிவர்ச பேய்கிைது.

 காரணம்  (R): இது நகாடடின சுேந்திைமகான 

நியகாயமகான தேரேரல ந்டத்ே உறுதி  பேய்கிைது.

அ)  (A) மறறும் (R) இைண்டும் ேரியகானது மறறும் 

(R), (A) ரவ வி்ளககுகிைது.

ஆ)  (A) மறறும் (R) இைண்டும் ேரியகானது 

(R), (A) ரவ வி்ளக்வில்ரல

இ)  (A) ேரியகானது மறறும் (R) ேவைகானது

ஈ)  (A) ேவைகானது மறறும் (R) ேரியகானது

 ்பயிறசி 
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2682. தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

7.  தநகாட்டகா (NOTA) முரை அறிமு்ப்படுத்ேப்பட்ட 

ஆண்டு

அ) 2012  ஆ) 2013

இ) 2014  ஈ) 2015

8.  அழுத்ேககுழுக்ள் எனும் பேகால்லிரன 

உருவகாககிய நகாடு

அ) அபமரிக் ஐககிய நகாடு்ள்

ஆ) இங்கிலகாந்து

இ) முனனகாள் தேகாவியத் யூனியன 

ஈ) இந்தியகா

9.  கூறறு(A): இந்தியகாவில் அதி் 

எண்ணிகர்யிலகான அழுத்ேககுழுக்ள் 

்காணப்படுகினைன.

 காரணம்  (R): அபமரிக் ஐககிய நகாடடில் 

இருப்பரே த்பகால இந்தியகாவில் அழுத்ேக 

குழுக்ள் வ்ளரசசியர்டயவில்ரல.

அ)  (A) மறறும் (R) இைண்டும் ேரியகானதுமறறும் 

(R), (A) ரவ வி்ளககுகிைது.

ஆ)  (A) மறறும் (R) இைண்டும் ேரியகானது (R), 

(A) ரவ வி்ளக்வில்ரல

இ)  (A) ேரியகானது மறறும் (R) ேவைகானது

ஈ)  (A) ேவைகானது மறறும் (R) ேரியகானது

II.  தகாடிட்ை இைஙகறள நிரபபுக
1.  இந்திய தேரேல் ஆரணயம் ___________ 

உறுபபினர்ர்ள உள்்ள்டககியுள்்ளது.

2.  தேசிய வகாக்கா்ளர்ள் தினம் அனுேரிக்ப்படும் 

நகாள் ___________.

3.  இந்தியகாவில் ___________ ்டசி முரை 

பின்பறைப்படுகிைது.

4.  2017ல் அங்கீ்ரிக்ப்பட்ட தேசியக ்டசி்ளின 

எண்ணிகர் ___________

5.  நரமேகா ்பசதேகாதவகா அந்தேகாலன என்பது ஒரு 

___________.

III.  ப்பாருததுக
1. தேசியக ்டசி - வணி்க குழுக்ள்

2. ஒரு ்டசி ஆடசி முரை -  அபமரிக் ஐககிய 

நகாடு்ள்

3. இரு ்டசி ஆடசி முரை - சீனகா

4. அழுத்ேக குழுக்ள் -  ஏழு

IV.  பினவரும் வினாககளுககு குறுகிய விறையளி
1. இந்தியகாவிலுள்்ள தேரேல் முரைப ்பறறி விவரி.

2. அைசியல் ்டசி என்பேன ப்பகாருர்ள வி்ளககு்.

3.  இரு ்டசி ஆடசிமுரை மறறும் ்பல ்டசி 

ஆடசிமுரையிரன தவறு்படுத்து்.

4. அழுத்ேக குழுக்ள் எனைகால் எனன?

V.   பினவரும்  வினாககளுககு  விரிவான 
விறையளி

1.  தநைடித் தேரேலின நிரை்ள் மறறும் 

குரை்ர்ள விவகாதி.

2.  அைசியல் ்டசி்ளின பேயல்்பகாடு்ள் யகாரவ?

3.  இந்தியகாவில் அழுத்ேக குழுக்ளின 

பேயல்்பகாடு்ள் யகாரவ?

VI.  பெயமுறைகள் மறறும் பெயல்்பாடுகள்

1.  தேசியக ்டசி்ள் மறறும் மகாநில ்டசி்ளின 

ப்காள்ர்்ள், திட்டங்்ள் மறறும் 

ேகாேரன்ர்ள ஒபபிடு்.

VII.  சிந்ேறன வினா
1.  தேரேல்்ள்  பிைதிநிதித்துவ மக்்ளகாடசியில் 

முககியத்துவமகா்க ்ருேப்படுகினைது. ஏன?

2.  வயது வந்தேகார வகாககுரிரமயின அடிப்பர்டக 

ப்காள்ர்்ள் மறறும் முககியத்துவம் எனன?

3.  மக்்ளகாடசியின நிரை்ள் மறறும் குரை்ர்ள 

விவகாதி.

4. ்பல ்டசி ஆடசி முரையிரன விவகாதி.

VIII. வாழ்வியல் திைன
1.  உங்்ளுர்டய வகுப்பரையில் மகாதிரி வகாககுப 

்பதிரவ ந்டத்து்.

 இரணயே்ள வ்ளங்்ள்

eci.nic.in (The Election 
Commission of India)
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_political_parties_in_
India
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           அறிமுகம்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் ்காந்தி

�	மனிெ உரிமம்மைப் பகாது்காக் உல் அைவில் எடுக்ப்படும் முயற்சி்மைப் பற்றி அறிந்து 

த்காளைல்

�	 இந்திய அரசியலமமப்பில் இடம்தபற்றுளை அடிப்பமட உரிமம்ள பற்றி புரிந்து 

த்காளைல்

�	 மனிெ உரிமம்ளுடன் தெகாடர்புமடய சிக்ல்்ள மற்றும் பல்்வேறு 

நிறுவேனங்ளின் பணி்மைப் பற்றி புரிந்து த்காளைல்

�	மனிெ உரிமம்ளின் வேம்்மைப் பற்றி தெரிந்து த்காளைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

1893ஆம் ஆண்டு  ஜூன்  மகாெம் 7 ஆம் நகாள 

தென் ஆப்பிரிக்காவில் உளை பிரி்டகாரியகா என்னும் 

இடத்திற்கு தெகாடர்வேண்டியில், முெல் வேகுப்பில் 

தவேளமையர் அல்லகாெ ஒருவேர் பயணம் தெய்து 

த்காண்டிருந்ெகார். வேழியில் 

வேண்டியில் ஏறிய தவேளமை 

இனத்ெவேர் ஒருவேர், 

தவேளமையரல்லகாெவேமர  

முெல் வேகுப்பிலிருந்து 

மூன்்காம் வேகுப்புப் தபட்டிககு 

தெல்லும்படி ்ட்டமையிட்டகார். 

முெல் வேகுப்பு பயணச் 

சீட்மட மவேத்திருந்ெ 

தவேளமையரல்லகாெவேர், அவவேகாறு தெல்ல 

மறுத்ெ்பகாது, பீட்டர்மரிட்்ஸபர்க என்் இடத்தில் 

ஓடும் வேண்டியிலிருந்து ெளளிவிடப்பட்டகார். 

அவவிரவு ்நர ்டுஙகுளிரில் அந்நிமலயத்தில் 

மனித உரிமமகள்
3

அலகு

இப்பகாடம் மனிெ உரிமம்ளுக்கா்ப் 

்பகாரகாடிய நிறுவேனங்ளின் வேரலகாற்றின் ஊ்ட 

பயணிககி்து. மனிெ உரிமம்ள பற்றிய 

உல்ைகாவிய ்பரறிகம் (UDHR) மனிெ 

உரிமம்மை உறுதி தெய்து தவேளிச்ெத்திற்குக 

த்காண்டு வேருகி்து. இந்திய அரசியலமமப்பில் 

இடம்தபற்றுளை அடிப்பமட உரிமம்ள மற்றும் 

்டமம்ள பற்றியும் ்ெசிய மற்றும் மகாநில 

மனிெ  உரிமம ஆமணயங்ள பற்றியும் 

அவேற்றின் தெயல்பகாடு்ள பற்றியும் விைககுகி்து. 

குழந்மெ்ள உரிமம்ள, பட்டியல் இனத்ெவேர் 

மற்றும் பழஙகுடியினர் உரிமம்ள, தபண்்ள 

உரிமம்ள மற்றும் தெகாழிலகாைர் உரிமம்ள 

்பகான்் மனிெ  உரிமம வேம்மம்ள பற்றியும் 

விைககுகி்து.
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2703. மனிெ உரிமம்ள

மனிெ உரிமமயின் வேரலகாற்று ் வேர்்ள, உலகின் 

பல முககிய நி்ழவு்ளில் ஊடுருவி சுெந்திரம் மற்றும் 

ெமத்துவேம் ஆகியவேற்றிமன நிமல நிறுத்தியுளைன. 

இரண்டகாம் உல்ப்்பகாரின் விமைவு்மை 

ெமகாளிக்வும், எதிர்்காலத்தில் உல்ப்்பகார் ்பகான்் 

நி்ழவு்ள நமடதப்காமல் ெடுப்பமெ ்நகாக்மகா்க 

த்காண்டும், அக்டகாபர் 24, 1945இல் ஐ.நகா. ெமப 

தெகாடங்ப்பட்டது.

ஐ.நகா. ெமப நகாள அக்டகாபர் 24

மனிெ        உரிமம்மை நமடமும்ப்படுத்துவேதில் 

உல்ைகாவிய மனிெ உரிமம்ள ்பரறிகம் (The 

Universal Declaration of Human Rights) தபரும்பஙகு 

வேகிககின்்து.

குளிர் நடுக்த்தில் உட்்கார்ந்து இருந்ெ்பகாது 

அவேரிடம் துளிர்விட்ட சிந்ெமன, அவேர் வேகாழவின் 

திமெமய மகாற்றியது. அந்தநகாடியிலிருந்து அகிம்மெ 

வேழி நின்று இனஒதுக்ல் த்காளம்ககு எதிரகா் 

ென் வேகாழநகாள  முழுவேதும் ்பகாரகாட அந்ெ நபர் உறுதி 

பூண்டகார்.

அந்நபர் யகாதரன்று ஊகித்தீர்்ைகா? அவேர் 

்வேறு யகாருமல்ல; நமது ்ெெத்ெந்மெ அண்ணல்  

்காந்தியடி்ளெகான். தென்னகாப்பிரிக்காவில் 

இந்தியர்்ள உளளிட்ட தவேளையர் 

அல்லகாெவேர்்ளுககு எதிரகா் நிலவிய இனஒதுக்ல் 

த்காளம்மய எதிர்த்துப் ்பகாரகாட ்வேண்டும் என்் 

முககியமகான முடிவு அவேமர அந்நகாட்டி்ல்ய ெங் 

மவேத்ெது. அப்்பகாரகாட்டத்தில் உருவேகானது ெகான் 

்காந்தியின் ெத்தியகாகிர்ம் என்் ெனித்துவேமகான 

அமமதி வேழிப்்பகாரகாட்டம்.

ஒரு மனிெரகா், முெல் வேகுப்புப் தபட்டியில் 

பயணம் தெய்ய ்காந்திககு எல்லகா உரிமம்ளும் 

இருந்ென. ஆனகால், அவேமரப் பகாகுபடுத்திக 

்காட்டியது அவேரது நி்்ம. மக்ள நி்த்ெகால் 

மட்டுமின்றி, இனம், பகாலினம், பி்ந்ெ நகாடு, ெகாதி 

மற்றும் மெம் ்பகான்்வேற்றின் அடிப்பமடயிலும் 

பகாகுபடுத்ெப்படுகின்்னர்.

இப்பகாகுபகாடு்ளினகால், மக்ள ெங்ள 

அடிப்பமட மனிெ உரிமம்மை அனுபவிக் 

இயலகாமல் ்பகாகின்்து.

பீட்டர்மரிட்்ஸ்பர்க இரயில்வேண்டி நிமலயத்தில் 

அமமக்ப்பட்டுளை நிமனவுக ்ல்தவேட்டு

 3.1   மனித உரிமமகள் என்்றோல் என்ன?
ஐ.நகா. ெமப மனிெ உரிமம்மைப் 

பின்வேருமகாறு வேமரயறுககி்து. “இன, பகாலின, 

்ெசிய, இனககுழு, தமகாழி, மெம் அல்லது ்வேறு 

ெகுதி அடிப்பமடமயப் தபகாருத்து மகாறுபடகாமல் 

மனிெர்்ைகா்ப் பி்ககும் அமனவேருககும் மரபகா் 

இருககும் உரிமம்ய மனிெ உரிமம ஆகும். எவேர் 

ஒருவேருககும் இந்ெ உரிமமமய வேழஙகுவேதில் 

பகாரபட்ெம் ்காட்டக கூடகாது.

மனிெ உரிமம நகாள ஒவதவேகாரு வேருடமும் டிெம்பர் 

10ஆம் நகாள த்காண்டகாடப்படுகி்து

இறுதிககு ேந்த இன ஒதுககல் ்கோள்மக

சிைறயில் 27வருடங்கள் கழித்த மண்ேடலா 

விடுதைலயின் ேபாது ைககைள உயர்த்தும் காட்சி.

இன ஒதுக்ல் (Apartheid) 

தென்னகாப்பிரிக்காவில் ்காணப்பட்ட 

இனப்பகாகுபகாடு ஆகும். வேசிப்பிடங்ளும் இனத்தின் 

அடிப்பமடயில் தீர்மகானிக்ப்பட்டன. கும்ந்ெ 

எண்ணிகம்யிலகான தவேளமைஇனத்ெவேர் 

அதி் எண்ணிகம்யிலகான ்றுப்பினத்ெவேரின் 

மீது ஆதிக்ம் தெலுத்திய  இந்ெ இனஒதுக்ல் 

த்காளம்ககு எதிரகா் தென்னகாப்பிரிக் மக்ள 

்பகாரகாடினர்.

தநல்ென் மண்்டலகா இன ஒதுக்ல் 

எனப்படும் த்காளம்ககு எதிரகா் தெகாடர்ச்சியகா்ப் 

்பகாரகாடினகார். அரசுககு எதிரகா் ்பகாரகாட்டங்ள 

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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சுெந்திரத்மெப் பகாது்காப்பமவே்ய இவவுரிமம்ள. 

ஒருவேர் ெமூ்த்தின் குடிமம மற்றும் அரசியல் வேகாழவில் 

பங்்ற்கும் தி்மமமய உறுதி தெய்கின்்ன. 

'குடிமம உரிமம்ள' என்பன ஒவதவேகாரு 

மனிெனுககும் இன, ்ெசிய, நி், பகால், வேயது, ெமய 

்பகான்் பகாகுபகாடு்ளின்றி, அரசின் ெட்டத்ெகால் 

ெரப்படும் உரிமம்மைக குறிககின்்து. 

அரெகாங்ம் அமமக்வும், நிர்வேகா்ம் தெய்யவும் 

பயன்படுத்ெப்படும் உரிமம்்ை 'அரசியல் 

உரிமம்ள' ஆகும், இமவே ெட்டத்தின் மூலம் 

குடிமக்ளுககு வேழங்ப்பட்டுளைன. நகாட்டின் 

நிர்வேகா்த்தில் ்நரடியகா்்வேகா, மம்மு்மகா்்வேகா 

குடிமக்ள பங்காற்றும் அதி்காரத்மெ இவவுரிமம்ள 

அளிககின்்ன. 

 3.3  இந்தியோவில் அடிபபம்ட உரிமமகள்
ஒரு மனிெனின் ஒட்டுதமகாத்ெ வேைர்ச்சிககுத் 

்ெமவேயகான உரிமம்ள அடிப்பமட உரிமம்ள 

எனப்படும். இமவே குடிமக்ளுககு ்பசும் உரிமம, 

விரும்பிய இடத்தில் வேகாழும் உரிமம ்பகான்் 

்மலும் சில உரிமம்மை வேழஙகி மனிெ வேகாழமவே 

அர்த்ெமுளைெகாககுகின்்ன. 

அடிபபம்ட உரிமமகள்
• ெமத்துவே உரிமம

• சுெந்திர உரிமம 

• சுரண்டலுககு எதிரகான உரிமம 

•  ெமய மற்றும்  மனச்ெகான்று சுெந்திரத்திற்்கான 

உரிமம 

•  சிறுபகான்மமயினருக்கான பண்பகாடு மற்றும் 

்ல்வி உரிமம்ள 

•  அரசியலமமப்பு வேழி தீர்வு்ளுக்கான உரிமம 

3.3.1  சமததுே உரிமம 
ெட்டத்தின் முன் அமனவேரும் ெமம், ெட்டத்தின் 

மூலம் அமனவேருககும் ெம பகாது்காப்பு என்ப்ெ 

இவவுரிமம ஆகும். ெமயம், இனம், பகாலினம் அல்லது 

பி்ப்பிடம் ஆகியவேற்றின் அடிப்பமடயில் 

்வேறுப்படுத்ெ்லகா, ஒதுககுெ்லகா ெட்டத்திற்கு 

பு்ம்பகானெகாகும். அவவேகாறு நடத்ெப்பட்டகால் ஒருவேர் 

நீதிமன்்த்மெ அணு்லகாம். 

இப்படம் குறித்து உங்ள ்ருத்மெப் பகிரவும்

 3.2    உலகளோவிய மனித உரிமமகள் 
நபரறிகமக (UDHR)

தவேவ்வேறு ெட்ட மற்றும் பண்பகாட்டுப் 

பின்னணியுடன் உலகின் பல்்வேறு பகுதி்ளிலிருந்து, 

்லந்துத்காண்ட பிரதிநிதி்ைகால் ெயகாரிக்ப்பட்ட 

உல்ைகாவிய மனிெ உரிமம்ள ் பரறிகம் (Universal 

Declaration of Human Rights) மனிெ உரிமம்ள 

வேரலகாற்றில் ஒரு மமல்்ல் ஆகும். 1948ஆம் ஆண்டு 

டிெம்பர் 10 அன்று பகாரிசில் நமடதபற்் ஐ.நகா. தபகாது 

ெமபயில் நிம்்வேற்்ப்பட்ட (தபகாது ெமப தீர்மகானம் 

217A) இந்ெப் ்பரறிகம ,் அமனத்துல் நகாடு்ள 

மற்றும் அமனத்துல் மக்ளின் தபகாதுத்ெர  ெகாெமன 

ஆகும். அடிப்பமட மனிெ உரிமம்ள உல்ைவில் 

பகாது்காக்ப்பட்வேண்டும் எனும் ்நகாக்ம் த்காண்ட 

முெல் ்பரறிகம்யகான இது  பல்்வேறு தமகாழி்ளில் 

தமகாழிதபயர்க்ப்பட்டு உளைது. 

மனிெ உரிமம்ள பற்றிய உல்ைகாவிய 

்பரறிகம்யில் 30 உறுப்பு்ள (articles) உளைன. 

அது சுெந்திரத்திற்்கான உரிமமமய உறுதி 

தெய்வே்ெகாடு குடிமம, அரசியல், ெமூ், தபகாருைகாெகார 

மற்றும் பண்பகாட்டு உரிமம்மையும் ெருகி்து. 

இவவுரிமம்ள இனம், பகால், ் ெசியம் ஆகியவேற்ம்க 

்டந்து அமனத்து மக்ளுககும் தபகாருந்தும். 

ஏதனனில் மனிெர்்ள அமனவேரும் சுெந்திரமகா்வும், 

ெம உரிமம்யகாடும் பி்ககின்்னர்.

3.2.1   சமூக, ்போருளோதோர மறறும் பணபோடடு 
உரிமமகள்

ெமூ், தபகாருைகாெகார மற்றும் பண்பகாட்டு 

உரிமம்ள இரண்டகாம் உல்ப் ்பகாரின் 

விமைவு்ளுககுப்பின் உருவேகாக்ப்பட்ட மனிெ 

உரிமம்ள ெட்டத்தின் ஒரு பகுதியகாகும்.

ஒரு ெமூ்த்தில் முழுமமயகா்ப் பங்காற்்த் 

்ெமவேப்படும் உரிமம்்ை ெமூ் உரிமம்ள. 

ஒவதவேகாரு மனிெனும் ெனது ்ெமவே்மை 

நிம்்வேற்்ககூடிய தபகாருைகாெகார நிமலககு 

உறுதி அளிப்பமவே தபகாருைகாெகார உரிமம்ள. 

ஒரு நகாட்டில் ெட்டத்திற்கு உட்பட்ட தபகாருைகாெகார 

ெமத்துவேம் மற்றும் சுெந்திரம் ஆகியன இெனகால் 

பகாது்காக்ப்படுகின்்ன. 

ஒவதவேகாருவேரும் ெமது பண்பகாட்மடக 

்மடப்பிடிககும் உரிமம்மை உறுதிப்படுத்துபமவே 

பண்பகாட்டு உரிமம்ள. பண்பகாட்டு மகிழவில் 

ெமத்துவேம், மனிெ ்ண்ணியம், பகாகுபகாடின்மம 

ஆகியவேற்ம்யும் இது உளைடககியுளைது.

3.2.2  குடிமம மறறும் அரசியல் உரிமமகள் 
அரசு, ெமூ் நிறுவேனங்ள மற்றும் ெனியகாரின் 

அத்துமீ்ல்்ளிடமிருந்து ஒரு ெனிமனிெனின் 
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3.3.2  சுதந்திர உரிமம
ஆறு வேம்யகான சுெந்திரங்ள நமது 

அரசியலமமப்புச் ெட்டத்தில் த்காடுக்ப்பட்டுளைன. 

அமவே: 

• ்பச்சுரிமம. 
• ஆயுெமின்றி கூடும் உரிமம. 
• ெங்ங்ள அமமககும் உரிமம.

• இந்தியகாவில் எந்ெ பகுதியிலும் வேசிககும் 
உரிமம. 

• இந்தியகா முழுவேதும் சுெந்திரமகா் நடமகாடும் 
உரிமம. 

• எந்ெ தெகாழிமலயும், வேணி்த்மெயும் தெய்யும் 
உரிமம. 

3.3.3  சுரண்டலுககு எதிரோன உரிமம 
14 வேயதிற்குட்பட்ட சிறுவேர்்மை சுரங்ங்ள, 

அல்லது மற்் அபகாய்ரமகான தெகாழில்்ளில் 

ஈடுபடுத்துவேது ெட்டப்படி குற்்மகாகும். எந்ெ ஒரு 

ஒப்பந்ெெகார்ரகா, முெலகாளி்யகா ஒரு தெகாழிலகாளிமய 

அவேரது விருப்பத்திற்கு எதிரகா் ஒரு ்வேமலயில் 

ஈடுபடுமகாறு ்ட்டகாயப்படுத்ெ முடியகாது.

3.3.4   சமயச் சுதந்திரம் மறறும் 
பகுததறிவுககோன உரிமம 

குடிமக்ள ெகாங்ள விரும்பிய ெமயத்திமன 

ஏற்்வும் பின்பற்்வும் உரிமம அளிககி்து. 

குடிமக்ள சில ெமய நம்பிகம்்மை ஏற்று 

பின்பற்றுவேெற்கு அல்லது ெமய நம்பிகம்்ளின்றி 

ெங்ள மனெகாட்சிபடி வேகாழவேெற்கு உரிமம 

அளிக்ப்பட்டுளைது  

3.3.5  பணபோடு மறறும் கல்வி உரிமமகள்

அரசியலமமப்பு கூட்டம் பண்பகாட்டிமனப் 

பகாது்காக்வும், ஊககுவிக்வும் உரிமமமய 

வேழஙகியுளைது. ்ல்விககூடங்மை அமமக்வும், 

நமது பகாரம்பரியம் மற்றும் பண்பகாட்மடப் 

பகாது்காக்வும், ஊககுவிக்வும் நமககு உரிமம 

உளைது. ெமயச்ெகார்பு ்ல்வி அளிக் மக்ள 

மெ நிறுவேனங்மை நிறுவேலகாம். அரசு அெற்கு 

மகானியங்மை வேழஙகுகின்்து. இருப்பினும், ெகாதி, 

நி், இனம் அல்லது ெமய ் வேறுபகாட்டிமனக ் காரணம் 

கூறி யகாருககும் இவவேம் நிறுவேனங்ளில் 

அனுமதி மறுத்ெல் கூடகாது.

மனித உரிமமகள் மறறும் அடிபபம்ட உரிமமகளுககு இம்டயிலோன நேறுபோடுகள்
மனித உரிமமகள் அடிபபம்ட உரிமமகள்

• மனிென் ென்மகானத்்ெகாடும், சுெந்திரத் ்ெகாடும் 

வேகாழுகின்் உரிமம்ள.

• அரசியலமமப்பில் ்காணப்படும் குடிமக்ளின் ஆெகார 

உரிமம்ள அடிப்பமட உரிமம்ள எனப்படும். இமவே 

ெட்டத்தின் மூலம் நமடமும்ப்படுத்ெப்படலகாம்.

• மனிெனின் வேகாழவில் அடிப்பமடத் 

்ெமவே்ளுக்கான உரிமம்ள இதில் 

அடஙகியுளைன. இவேற்ம்ப் பறிக் இயலகாது.

• மக்ளின் இயல்பு வேகாழகம்ககு ஆெகாரமகா் உளை 

உரிமம்ளும், அடிப்பமட உரிமம்ளில் அடஙகும்.

• மனிெ உரிமம்ள பன்னகாடு அைவில் 

அஙகீ்ரிக்ப்பட்டமவே. 

• அடிப்பமட உரிமம்ள நமது நகாட்டின் அரசியலமமப்புச் 

ெட்டத்தின் மூலம் உத்திரவேகாெம் அளிக்ப்படுகின்்ன.

ஐ.நகா. மனிெ உரிமம்ள பிர்டனத்தின்படி அரெகானது கும்ந்ெபட்ெ உரிமம்மை வேழங் ்வேண்டும் என்று பரிந்துமரககி்து. 

அது ்மலும் அரசு வேழி்காட்டி தநறிமும்்மைப்்பகால தெயல்படுத்ெப்பட ்வேண்டும்.
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நீதிப் ்பரகாமண (writ) என்பது ஒரு தெயமல 

தெய்ய்வேகா அல்லது அச்தெயமல ெடுக்்வேகா, 

நீதிமன்்த்ெகால் அல்லது ் வேறு ெட்ட அமமப்பினகால் 

வேழங்ப்படும் எழுத்துப்பூர்வேமகான உத்ெரவு.

3.3.6   அரசியலமமபபு ேழி தீர்வுகளுககோன 
உரிமம

அடிப்பமட உரிமம்ள அரசியலமமப்புச் 

ெட்டத்தினகால் உத்திரவேகாெம் ெரப்பட்டமவே. 

ஒரு குடிம்னின் அடிப்பமட உரிமம்ள 

மறுக்ப்படும்யில், அரசியலமமப்பு வேழி 

தீர்வு்ளுக்கான உரிமமயின்படி அவேர் 

நீதிமன்்த்மெ அணு்லகாம். நீதிமன்்ம் 

அககுடிம்னுககுரிய உரிமமமய மீட்டளிககுமகாறு 

அரசுககு ஆமணயிடுகி்து. இது  நீதிபநபரோமை 

என்று அமழக்ப்படுகி்து. ஒரு தெயல் அரசியலமமப்பு 

ெட்டத்தின் படி ஏ்ெனும் ெவே்கானெகா் ்ருெப்படின் 

அெற்்கான ெரியகான தீர்வு்மை அரசியலமமப்புச் 

ெட்ட தீர்வேகாமண்ள வேழஙகுகின்்ன. இவவேகாறு, 

இவவுரிமம அமனத்து உரிமம்ளுககும் 

பகாது்காப்பகா்வும், ்காவேலகா்வும் அமமகின்்து.

அரசியலமமப்புச் ெட்டங்ளுக்கான 

உரிமமயின்படி பிரத்தி்கா யகாஷினி 

நீதிமன்்த்மெ அணுகியதின் மூலம் ெனது 

்வேமலவேகாய்ப்பு உரிமமமய தவேன்்கார்.

 3.4  அடிபபம்டக க்டமமகள்
அடிப்பமடக ்டமம்ள என்பமவே 

குடிமக்ளின் ் டமம்ள மற்றும் தபகாறுப்பு்ள என்் 

விெத்தில் அமமந்துளைன. 1950 ஜனவேரி 26 முெல் 

நமடமும்ககு வேந்ெ இந்திய அரசியலமமப்புச் 

ெட்டத்தில் அடிப்பமடக ்டமம்ள என்் பகுதி 

இடம்தபற்றிருக்வில்மல. 

1976ஆம் ஆண்டு 42 வேது ெட்ட திருத்ெத்தின் 

மூலம் அமவே இமணக்ப்பட்டன. அரசியலமமப்பு 

கீழ்ண்ட 11 அடிப்பமடக ்டமம்மைக 

குறிப்பிடுகின்்து.

1. ஒவதவேகாரு இந்திய குடிம்னும் இந்திய 

அரசியலமமப்புச் ெட்டத்திமன மதிப்பதுடன், 

அரசியலமமப்புச் ெட்ட நிறுவேனங்ள, 

இலட்சியம், ்ெசியகத்காடி மற்றும் ்ெசியகீெம் 

ஆகியவேற்ம்யும் மதிக் ்வேண்டும்.

2. விடுெமலப் ்பகாரகாட்டத்தின்்பகாது 
புத்துணர்வேளித்ெ உன்னெமகான 
இலட்சியங்மை நிமனவிற்த்காண்டு பின்பற்் 
்வேண்டும்.

3. இந்தியகாவின் இம்யகாண்மம, ஒற்றுமம 

மற்றும் ஒருமமப்பகாட்மடப் ்பணிப் பகாது்காக் 

்வேண்டும்.

4. ்ெமவே ஏற்படின், நகாட்டின் பகாது்காப்புப் பணியில் 

ஈடுபட்டு, நகாட்டுப்பணியகாற்் ்வேண்டும்.

5. ெமய, தமகாழி, மண்டல அல்லது பிரிவு 

்வேறுபகாடு்மைக ்டந்து இந்திய மக்ள 

அமனவேர் மனதிலும் ெ்்காெரத்துவேமும் 

இணக்மும் ஏற்பட பகாடுபட்வேண்டும். 

தபண்்மை இழிவு தெய்யும் தெயல்்மை 

விட்தடகாழிக் ்வேண்டும்.

6. நமது கூட்டுப் பண்பகாட்டு மரபிமனப் ்பகாற்றிப் 

பகாது்காக் ்வேண்டும்.

7. ்காடு்ள, ஏரி்ள, ஆறு்ள, 

விலஙகினங்ள ஆகியமவே உளளிட்ட 

பு்ச்சூழமலப் பகாது்காத்து ்மம்படுத்துவேதுடன் 

உயிரினங்ள மீதும் ்ருமண ்காட்ட 

்வேண்டும்.

8. அறிவியல் உணர்வு, மனிெ்நயம், பகுத்ெறிவு 

மற்றும் சீர்திருத்ெ உணர்மவே வேைர்க் 

்வேண்டும்.

9. தபகாதுச் தெகாத்துக்மைப் பகாது்காக் 

வேன்மும்மய தவேறுத்து ஒதுக் ்வேண்டும்.

10. ெனிப்பட்ட அைவிலும் கூட்டு தெயற்பகாட்டிலும் 

மி்ச் சி்ந்ெ நிமலமய அமடய  

முயலுவேென் மூலமகா் நகாட்டின் ்மம்பகாட்டிற்கு 

முயல ்வேண்டும். 

11. 14 வேயது வேமர உளை குழந்மெ்ளின் 

தபற்்்கார் அல்லது ்காப்பகாைர் குழந்மெ்ளின் 

்ல்விக்கான வேகாய்ப்புககு வேம் தெய்திடல் 

்வேண்டும்.

மூத்ெ குடிமக்ள மற்றும் 

தபற்்்கார் நலன்்ள பரகாமரிப்புச் 

ெட்டம் 2007-ஆம் ஆண்டில் 

ெட்டமகா் இயற்்ப்பட்டது. 

இந்ெச் ெட்டம் பிளமை்ளுககும் 

வேகாரிசு்ளுககும் ெங்ள 

தபற்்்காமர அல்லது மூத்ெ 

குடிமக்மைப் பகாது்காககுமகாறு 

்்ட்டுகத்காளளும் ெட்டப்பூர்வே 

்வேண்டு்்காள ஆகும்.
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முன்வேந்து விெகாரமண நடத்தும் வேம்யிலும், மகாநில 

மனிெ உரிமம ஆமணயங்ளின் தெயல்பகாடு்மை 

தவேளிப்பமடத் ென்மமயகாககியது ்பகான்் 

ஒழுங்காற்று விதி்மை ஆமணயம் வேகுத்ெென் 

மூலமகா் மகாநிலங்ளில் ஆமணயத்தின் 

தெயல்மும்்ள வேலுவேகாக்ப்பட்டுளைது.

மோநில மனித உரிமமகள் ஆமையததின் 
பணிகள்
• மகாநில பட்டியல், தபகாதுப் பட்டியல் ஆகியனவேற்றில் 

குறிப்பிடப்பட்டுளை அம்ெங்ள குறித்ெகான மனிெ 

உரிமம மீ்ல்்மை விெகாரித்ெல்.
• இென் ்நகாக்ங்ளும் பணி்ளும் ்ெசிய 

மனிெ உரிமம்ள ஆமணயத்மெப் 
்பகான்்் உளைன. ஆனகால் மகாநில 
எல்மலககுட்பட்டெகாகும். இவவேகாமணயத்தில் 
ஒரு ெமலவேரும் இரு உறுப்பினர்்ளும் 
உளைனர். 

• இவவேகாமணயத்திற்கு உரிமமயியல் 
நீதிமன்்த்திற்கு இமணயகான அதி்காரம் 
உண்டு. என்வே, தெகாடுக்ப்படும் வேழககு்ள 
அல்லது ெகானகா் முன்வேந்து தெகாடுககும் 
வேழககு்மை விெகாரித்து தீர்ப்பளிக்லகாம்.

• பகாதிக்ப்பட்டவேர்்ளுககு இழப்பீடு்ள வேழங் 

பரிந்துமர்ளும் தெய்யலகாம்.

3.6.1  குழந்மதகளுககோன உரிமமகள்
அரசியலமமப்பினகால் விைக்ப்பட்ட அடிப்பமட 

உரிமம்மைக ்டந்து நகாம் ்வேறு சில 

உரிமம்மையும் உறுதி தெய்ெல் ்வேண்டும்.

ஐககிய நகாடு்ள ெமப 18 வேயதுவேமரயுளை 

அமனவேமரயும் குழந்மெ்ள என வேமரயறுககி்து. 

இது உல்ைகாவிய மனிெ உரிமம்ள 

பிர்டனத்தின் பிரிவு 25ல் ்காணப்படுகின்்து. 

இகத்காளம்்ளின் அடிப்பமடயில் ஐ.நகா.ெமப 

1989ஆம் ஆண்டு நவேம்பர் 20 அன்று குழந்மெ்ள 

உரிமம்ள பிர்டனத்மெ ஏற்றுக த்காண்டது.

• வேகாழவேெற்்கான உரிமம

• குடும்பச் சூழலுக்கான உரிமம

 3.5    இந்திய மனித உரிமமகள் ஆமையம் 
(National Human Rights Commission)

மனிெ உரிமம்ள பகாது்காப்புச் ெட்டத்தின் 

கீழ 1993 ஆம் ஆண்டு அக்டகாபர் 12 ஆம் நகாள 

அமமக்ப்பட்டது ்ெசிய மனிெ உரிமம்ள 

ஆமணயம். இது ஒரு ென்னகாட்சி அமமப்பகாகும். 

இவவேமமப்பு ஒரு ெமலவேமரயும், சில 

உறுப்பினர்்மையும் த்காண்டுளைது இந்திய 

அரசியலமமப்புச் ெட்டம் மற்றும் ெர்வே்ெெ 

உடன்படிகம்யில் உத்திரவேகாெம் ெரப்பட்டுளை 

ஒரு ெனி மனிெனின் வேகாழவு, சுெந்திரம், ெமத்துவேம் 

மற்றும் ்ண்ணியம் ஆகியவேற்ம்ப் பகாது்காக்வும், 

்மம்படுத்ெவும் ்ெசிய மனிெ உரிமம்ள 

ஆமணயம் தபகாறுப்்பற்கி்து.

நதசிய மனித உரிமமகள் ஆமையததின் பணிகள்:
• மனிெ உரிமம மீ்ல் அல்லது அத்ெம்ய மீ்ல் 

குறித்து அரசு ஊழியர் அலட்சியம் ்காட்டுெல் 

ஆகியமவே மீது விெகாரமண நடத்திடுெல். 

• மனிெ உரிமம மீ்ல் வேழககு்ளில் ென்மன 
இமணத்துக த்காளளுெல்.

• மனிெ உரிமம்ள குறித்ெ ஆரகாய்ச்சி்மை 

்மற்த்காளளுெல் மற்றும் ஊககுவித்ெல்.

• ெமூ்த்தின் பல்்வேறு பிரிவினரிமட்ய மனிெ 
உரிமமக ்ல்விமயப் பரப்புெல்.

• மனிெ உரிமமத் தும்யில் பணியகாற்றும் 
அரசுெகாரகா அமமப்பு்ள மற்றும் நிறுவேனங்ள 
ஆகியவேற்றின் முயற்சி்மை ஊககுவித்ெல்.

 3.6   மோநில மனித உரிமமகள் ஆமையம் 
(State Human Rights Commission)

இந்தியகாவில் ஒவதவேகாரு மகாநிலத்திலும் ஒரு 

மகாநில மனிெ உரிமம்ள ஆமணயம் அமமக் 

வேழி தெய்யும் வேம்யுமர ஒன்று பிரிவு 21, மனிெ 

உரிமம்ள பகாது்காப்புச் ெட்டம், 1993ல் உளைது. 

மனிெ உரிமம்ள பகாது்காப்பு மற்றும் ்மம்பகாடு 

ஆகியமவே இவவேகாமணயத்தின் முென்மம 

்நகாக்மகாகும். ்மல் அதி்மகா், எழுத்து மூலமகான 

பு்கார் தப்காவிட்டகாலும்கூட ஆமணயம் ெகாமகா் 
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• ்ல்விக்கான உரிமம

• ெமூ்ப் பகாது்காப்பு உரிமம

•  பகாலியல் தெகால்மல்ளுககு எதிரகான உரிமம

•  விற்பது அல்லது ்டத்ெலுகத்திரகான உரிமம

•  குழந்மெ உமழப்பு மும் ்பகான்் மற்் 

சுரண்டல்்ளுகத்திரகான உரிமம

ேோழேதறகோன உரிமம
ஒரு குழந்மெ பி்ப்பிற்கு முன்்ப அது 

வேகாழத்ெகுதி தபறுகின்்து. வேகாழவேெற்்கான உரிமம 

என்பது பி்ப்புரிமம, அடிப்பமடத் ்ெமவே்ைகான 

உணவு, உமட, இருப்பிடம் ஆகியமவே மற்றும் 

்ண்ணியமகான வேகாழவு வேகாழும் உரிமம 

ஆகியனவேற்ம் உளைடககியது.

குடும்பச் சூழலுககோன உரிமம
ஒரு குழந்மெககு ஒரு நல்ல குடும்பச் சூழலில், 

இயல்பகான குழந்மெப் பருவேத்திமனக ்ழிக் 

உரிமமயுண்டு. ஆெரவேற்், ம்விடப்பட்ட 

அல்லது அனகாமெக குழந்மெ்ளும் வேகாழ 

ெகுதியுமடயவேர்்ள. இது ்பகான்் குழந்மெ்ள, 

அக்ம்யுளை குடும்பங்ளுககுத் ெத்துக 

த்காடுக்ப்படலகாம்.

சமூகப போதுகோபபு உரிமம
உடல் நலமின்மம, இயலகாமம அல்லது 

வேயது முதிர்வு ்காரணமகா்ப் தபற்்்கார்்ள 

அல்லது பகாது்காவேலர்்ைகால், குழந்மெ்ளுககுத் 

ெரமகான வேகாழமவேத் ெர இயலகாெ சூழநிமலயில் 

அககுழந்மெ்ளுககு அரசு நிதியுெவி அளிக் 

்வேண்டும்.

கல்விககோன உரிமம
அரசியலமமப்பின் பிரிவு 21Aல் உளைபடி 6 

முெல் 14 வேயது வேமரயுளை குழந்மெ்ளுககு 

இலவேெ மற்றும் ்ட்டகாயக ்ல்வி வேழங் 2009ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய நகாடகாளுமன்்ம் ்ல்வி உரிமமச் 

ெட்டத்திமன நமடமும்ப்படுத்தியது. 

இலவேெ மற்றும் ்ட்டகாயக ்ல்வி உரிமமச் 

ெட்டம் (Right of children to free and compulsory 

education) 2009, ஒவதவேகாரு குழந்மெயும் 

தெகாடக்க ்ல்வி பயில உரிமம உளைது 

என்பமெ வேலியுறுத்துகின்்து. இவவுரிமம, 

குழந்மெ்ள தெகாடக்க ்ல்வி முடியும் வேமர 

அரு்காமமயில் உளை பளளியில் இலவேெ 

மற்றும் ்ட்டகாயக ்ல்வி அளிக் வேழிவேம் 

தெய்கி்து. ்ல்வி பயிலும் குழந்மெ எந்ெ 

வேம்யகான ்ட்டணமும் தெலுத்ெ ்வேண்டிய 

அவேசியமில்மல.

மலகாலகா - ்நகாபல் பரிசு தவேன்்வேர் கூறுகி்கார்

”நகான் பளளிமய 

்நசித்்ென். ஆனகால் 

அடிப்பமடவேகாதி்ள என் 

வேசிப்பிடமகாகிய ்ஸவேகாட் 

ப ள ை த் ெ கா க கி ம ன 

ஆ க கி ர மி த் ெ த ப கா ழு து 

அமனத்தும் மகாறியது. தபண்்ள பளளிககுச் 

தெல்ல முடியவில்மல. மற்் தபண்்ளுக்கா்வும், 

எங்ைது ்ல்வி ்ற்கும் உரிமமக்காவும் நகான் 

குரல் த்காடுத்்ென். 

2012 அக்டகாபரில், பளளியிலிருந்து வீடு 

திரும்பும்தபகாழுது, துப்பகாககி ஏந்திய ஒருவேர் 

எங்ள ்பருந்தில் ஏறி இதில் மலகாலகா யகார்? 

என்று ்்ட்டு, என் ெமலயின் இடது பக்த்தில் 

சுட்டகான். பத்து நகாட்்ள ்ழிந்து இஙகிலகாந்தில் 

உளை பர்மிங்காம் என்னுமிடத்தில் உளை 

மருத்துவேமமனயில் ்ண்விழித்்ென். பல 

மகாெங்ள அறுமவே சிகிச்மெ்ளிலும், மறுவேகாழவு 

சிகிச்மெயிலும் ் ழிந்ெது. இஙகிலகாந்திலுளை எனது 

புது வீட்டில் என் குடும்பத்தின்ரகாடு மீண்டும் 

்ெர்ந்ெ நகான், ஒவதவேகாரு தபண் குழந்மெயும் 

பளளி தெல்லும்வேமர என் ்பகாரகாட்டத்மெத் 

தெகாடர்்வேன் என உறுதி பூண்்டன்.

அமனத்து தபண்்ளும் 12 வேருட 

இலவேெ, பகாது்காப்பகான மற்றும் ெரமகான ்ல்வி 

பயில ்வேண்டும் என்பமெ உறுதி தெய்ய 

நகான் ஒவதவேகாரு நகாளும் ்பகாரகாடுகி்்ன். 

130 மில்லியன் தபண்்ள பளளியில் 

பயிலகாெ இன்ம்ய சூழலில், நகான் தெய்ய 

்வேண்டிய ்வேமல்ள அதி்ம் உளைன. 

்ல்வி மற்றும் ெமத்துவேத்திற்்கா் என்்னகாடு 

்ெர்ந்து ்பகாரகாடுவீர்்ள என நம்புகி்்ன். 

நகாம் இமணந்து, தபண்்ள ்ல்வி பயின்று, 

வேழிநடத்தும் ஓர் உலம் உருவேகாககு்வேகாம்.”

நீ மலகாலகாவேகா் இருந்ெகால், என்ன தெய்திருப்பகாய்? 

மலகாலகாவின் ்பகாரகாட்டம் ்ெமவேயகா? 

தபண்்ளுககு ெமமகான ்ல்வி உரிமம 

த்காடுக்ப்பட்டு, ெமமகா் நடத்ெப்படுகின்்னரகா?

 குழந்மத விறபமன அல்லது க்டததலுக்கதிரோன 
உரிமம

குழந்மெ்ள அமனவேரும் அடிப்பமட 

மனிெ உரிமம்ள த்காண்ட ெனிநபர்்ள 

எனக ்ருதுெல் ்வேண்டும் அவேர்்ள எளிதில் 

பகாதிக்ப்படககூடியவேர்்ள. குழந்மெ்ள 

விற்பமன மற்றும் ்டத்ெல் நமடதப் ஏழமம, 

பகாலினப்பகாகுபகாடு, சிெறிய குடும்பங்ள ஆகியன 

முககிய ்காரணங்ைகாகும்.
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ஆபத்து ் காலத்தில் உெவிட ் காவேலன் 

SOS தெயலி ெமிழநகாடு அரசினகால் 

தபகாது மக்ளின் பயன்பகாட்டிற்்கா் 

அ றி மு ் ப் ப டு த் ெ ப் ப ட் டு ள ை து . 

தபண்்ள மட்டுமின்றி, சிக்லகான அல்லது 

தநருக்டியகான சூழலில் இருககும் அமனவேரும் 

மகாநில ்காவேல் ்ட்டுப்பகாட்டு அம்யிமன 

இச்தெயலியின் உெவி்யகாடு எளிெகா்வும், 

்நரடியகா்வும், தெகாடர்பு த்காளை இயலும்.

குழந்மெ்ள தபகாருைகாெகாரச் சுரண்டல், 

பகாலியல் சுரண்டல், பகாலியல் துன்புறுத்ெல், 

்பகாமெப்தபகாருள ்டத்ெல் மற்றும் குழந்மெத் 

தெகாழில் ஆகிய ்காரணங்ளுக்கா் விற்பமன 

அல்லது ்டத்ெல் தெய்யப்படுகின்்னர்.

குழந்மெக ்டத்ெல் பற்றி அறிந்துளளீர்்ைகா? 

இத்ெமலப்பிமனப் பற்றி உமது வேகுப்பம்யில் 

ஒரு ்லந்துமரயகாடல்  நடத்துவும்.

போலியல் ்தோந்தரவுக்கதிரோன உரிமம
குழந்மெ்ள உடலைவி்லகா, 

மனெைவி்லகா பகாலியல் நடவேடிகம்்ளில் 

ஈடுபட ்ட்டகாயப்படுத்ெப்படும்்பகாது, மகாநில அரசு 

அககுழந்மெ்மைப் பகாலியல் சுரண்டலிலிருந்தும் 

தெகால்மல்ளிலிருந்தும் பகாது்காக் ்வேண்டும்.

குழந்மத உமழபபு மும்ற நபோன்்ற மற்ற 
சுரண்டல்களுககு எதிரோன உரிமம

பல்்வேறு தெகாழில்ங்ளில் குழந்மெ்ள 

பணியமர்த்ெப்படுகின்்னர். இவேர்்ள ெங்ள 

குழந்மெப் பருவேத்திமனயும், உடல்நலம் மற்றும் 

்ல்வி ஆகியவேற்ம்யும் இழககின்்னர். இது 

வேறுமம மற்றும் ்ெமவே்ள நிம்்வேற்்ப்படகாெ 

POCSO ெட்டம் – பகாலியல் 

கு ற் ் ங ் ளி லி ரு ந் து 

குழந்மெ்மைப் பகாது்காககும் 

ெட்டம்.

பகாலியல் குற்்ங்ளிலிருந்து 

குழந்மெ்மைப் பகாது்காககும் ெட்டம் (The 

Protection of children from sexual offence 

Act, 2012) ஒவதவேகாரு நிமலயிலும் 

குழந்மெ்ளின் நலமன மமயமகா்க த்காண்டு 

தெயல்படுகின்்து.

POCSO சட்டததின் சி்றபபு அம்சஙகள்
•  இச்ெட்டம் 18 வேயது வேமர உளைவேர்்மை 

குழந்மெ்ள என வேமரயறுககி்து; 

அககுழந்மெ்ளின் உடல், மன, அறிவுெகார் மற்றும் 

ெமூ் வேைர்ச்சியிமன உறுதி தெய்கி்து.

•  பகாலியல் வேன்த்காடுமமயில் 

அதி்காரத்தில் இருப்பவே்ரகா, குடும்ப

உறுப்பின்ரகா, அண்மட வீட்டகா்ரகா 

அல்லது அறிமு்மகானவே்ரகா ஈடுபட்டகால் 

அவேர்்ளுககுத் ெகுந்ெ ெண்டமன வேழங்ப்படும்.

•  குழந்மெ என்ன வேகாககுமூலம் கூறுகி்்ெகா, 

அமெ அவவேகா்் பதிவு தெய்ய ்வேண்டும்.

•  பகாதிக்ப்பட்ட குழந்மெமய அடிக்டி ெகாட்சி 

தெகால்ல அமழக்க கூடகாது.

பனிதரண்டு வேயதிற்குட்பட்ட தபண் குழந்மெ்ள 

பகாலியல் வேன்த்காடுமமச் தெய்யப்படும்்பகாது, 

வேன்த்காடுமம தெய்ெவேருககு மரண ெண்டமன 

வேழஙகுவே்ெகாடு ்டுமமயகான ெண்டமன்ள 

விதிக் வேம்தெய்யும் ெட்டம் 2018 ஏப்ரல் மகாெம் 

த்காண்டுவேரப்பட்டது. குற்்வியல்ெட்ட திருத்ெச்ெட்டம் 

2018. இது இந்திய குற்்வியல் ெட்டத்தில் 

்டுமமயகான திருத்ெங்மைக த்காண்டு வேந்ெது. 

இென் சி்ப்பம்ெம் என்னதவேன்்கால் விதிக்ப்படும் 

அபரகாெத் தெகாம்யகானது பகாதிக்ப்பட்டவேரின் 

மருத்துவேச் தெலமவே ஈடு்ட்டும் வேம்யில்  இருக் 

்வேண்டும் என்பெகாகும். 

1098

1098-உெவி ்ெமவேப்படும் 

குழந்மெ்ளுக்கான உெவி மமய எண் 

(Child line) இந்தியகாவின் முெல் 24 மணி்நர 

்ட்டணமில்லகா அவேெர தெகாமலதெகாடர்பு   

்ெமவே   ஆகும். குழந்மெத் தெகாழிலகாைர், 

குழந்மெத் திருமணம் மற்றும் ஏ்ெனும் 

வேன்த்காடுமமககு ஆைகாகும் குழந்மெ்ளுககு 

சி்ப்புக ்வேனம் தெலுத்ெப்படும்.
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குழந்மெ்ள ்ெெத்தின் அடித்ெைமகா் 

விைஙகுகின்்னர். சிறு வேயதி்ல்ய தபண் 

குழந்மெ்ளுககுத் திருமணம் தெய்து 

மவேக்ப்படும்்பகாது குழந்மெப் பருவேத்தின் 

மகிழச்சி்ள, ்ல்வியறிவு, ஆ்ரகாககியமகான  

வேகாழவு ்பகான்் பல ெலும்்மை அவேர்்ள 

இழந்து விடுகின்்னர். இெனகால் குழந்மெத் 

திருமணங்ள ெமூ்த்மெப் தபருமைவில் 

பகாதிககின்்ன. என்வே குழந்மெத் 

திருமணங்ள அமனத்து விெத்திலும் ெடுக்ப்பட 

்வேண்டிய ஒன்்காகும்.

3.6.2  ்பணகளுககோன உரிமமகள்
இந்தியகாவில் தபண்்ளுக்கான ்ெசிய 

ஆமணயம் அமமக்ப்பட்டு தபண்்ளுக்கான 

அரசியலமமப்பு மற்றும் ெட்ட ரீதியிலகான 

பகாது்காப்பிமன மீைகாய்வு தெய்து உறுதிப்படுத்துகி்து. 

தபண்்ளுக்கான நலவேகாழவு மற்றும் வேைர்ச்சி 

குறித்ெ அரசின் அமனத்து தெயல் திட்டங்ள மீெகான 

ெனது ்ருத்மெயும் மகாற்றுக ்ருத்துக்மையும் 

இவவேகாமணயம் பரிந்துமர தெய்கி்து.

குடியரசுத் ெமலவேர், பிரெமர், நகாடகாளுமன்் 

அமவேத்ெமலவேர், எதிர்க்ட்சித் ெமலவேர், மத்திய 

அமமச்ெர்்ள, முெலமமச்ெர்்ள மற்றும் ஆளுநர்்ள 

என இந்தியகாவின் முககிய பெவி்ளில் தபண்்ள பெவி 

வேகிககின்்னர். இந்திய அரசியலமமப்புெட்டத்தின் 

கீழ வேழங்ப்பட்டுளை தபண்்ள உரிமம்ளில் 

ெமத்துவேம், ்ண்ணியம் மற்றும் பகாகுபகாடு்ளில் 

இருந்து சுெந்திரம் ஆகியன அடஙகும். தபண்்ளின் 

உரிமம்மை உறுதிப்படுத்தும் ்மலும் பல்்வேறு 

ெட்டங்ள இந்தியகாவில் உளைன.

்பணகளுககு மூதோமதயர் ்சோததுரிமம
ெமிழநகாடு இந்து வேகாரிசு உரிமம (ெமிழநகாடு 

திருத்ெச்) ெட்டம், 1989 ஐ நிம்்வேற்றி 

மூெகாமெயரின்  தெகாத்து்ளில் தபண்்ளுககும் 

ெம உரிமம வேழஙகியுளைது,

மத்திய அரசு இந்து வேகாரிசுரிமமச் ெட்டம் 

2005-இல் திருத்ெங்மை ்மற்த்காண்டது. 

இதில் மூெகாமெயரின் பிரிக்ப்படகாெ தெகாத்தில் 

வேகாரிசு அடிப்பமடயில் தபண்்ளுககு ெம 

உரிமமயிமன அளித்ெது.

இந்திய அரசியலமமப்புச் ெட்டத்தின் கீழ 

வேழங்ப்பட்டுளை தபண்்ள உரிமம்ளில் 

ெமத்துவேம், ்ண்ணியம் மற்றும் பகாகுபகாடு்ளில் 

இருந்து சுெந்திரம் ஆகியன அடஙகும். தபண்்ளின் 

உரிமம்மை உறுதிப்படுத்தும் ்மலும் பல்்வேறு 

ெட்டங்ள இந்தியகாவில் உளைன.

வேகாழவிற்கு வேழிவேகுககும். இககுழந்மெ்ள 

்ண்ணகாடி, தீப்தபட்டி, பூட்டு ெயகாரிககும் 

தெகாழிற்ெகாமல்ளிலும், குப்மப தபகாறுககுெல், 

்ம்பைம், பீடி ெயகாரிப்பு, சுரங்்வேமல, ்ல் 

குவேகாரி்ள, தெங்ல் சூமை்ள மற்றும் 

்ெயிமலத் ்ெகாட்டங்ள ஆகிய இடங்ளில் 

பணியமர்த்ெப்படுகின்்னர்.

்வேமலவேகாய்ப்பு்ளில் பகாலினப்பகாகுபகாடு 

்காணப்படுகின்்து. தபண் குழந்மெ்ள வீடு 

ெகார்ந்ெ ்வேமல்ளிலும் ஆண் குழந்மெ்ள கூலி 

்வேமல்ளிலும் பணியமர்த்ெப்படுகின்்னர். 

இககுழந்மெ்ள விவேெகாய நிலங்ள, 

உணவே்ங்ள, வேகா்னங்மைப் பழுது பகார்ககும் 

பட்டம்்ள மற்றும் குடிமெத் தெகாழில்்ளில் 

பணிபுரிவேெகால், குழந்மெ உமழப்மப ஒழிப்பது 

மி்ப் தபரிய ெவேகாலகா் உளைது.

பச்பன் பச்ெகாவ அந்்ெகாலன் 

(இைமமமயக ்காப்பகாற்று 

இயக்ம்) ்பகான்் பல 

குழந்மெ்ள உரிமம 

அமமப்பு்ளின் நிறுவேனர் மகலோஷ்  சதயோர்ததி. 
அவேர் குழந்மெ உமழப்பு, த்காத்ெடிமம, 

்டத்ெல் ்பகான்் பல குழந்மெ்ளுககு எதிரகான 

நடவேடிகம்்ளிலிருந்து சுமகார் 86,000த்திற்கும் 

அதி்மகான இந்தியக குழந்மெ்ள 

இவேரகாலும், இவேரது குழு உறுப்பினர்்ைகாலும் 

மீட்்ப்பட்டுளைனர். 1998ல் உல் மக்ளின் 

்வேனத்மெ குழந்மெ உமழப்பு மும் மீது திமெ 

திருப்ப, 80,000கி.மீ. நீை 

‘குழந்மெ உமழப்புககு 

எதிரகான உல்ைகாவிய 

அணிவேகுப்மப (Global 

March against child labour) 

முன்னின்று நடத்தினகார்.

கும்பகாடு்ள உமடய குழந்மெ்்ை, 

மற்் குழந்மெ்மை விட 3.4% அதி்மகா் 

பகாலியல் வேன்த்காடுமமககு ஆைகாகின்்னர் 

என உல்ைகாவிய ஆரகாய்ச்சி ஒன்றின் முடிவு்ள 

குறிப்பிடுகின்்ன. 

இந்திய அரசியலமமபபில் குழந்மதகள் உரிமம
பிரிவு24: பதினகான்கு வேயதுககுட்பட்ட எந்ெ 

குழந்மெயும் ஆபத்ெகான ்வேமல்ளில் 

ஈடுபடுத்ெககூடகாது. 

 பிரிவு45:  பதினகான்கு வேயது நிம்வேமடயும்வேமர 

இலவேெ மற்றும் ்ட்டகாயக ்ல்வி அமனத்து 

குழந்மெ்ளுககும் அளிக்ப்பட ்வேண்டும்.
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்பண ்தோழிலோளர் �லனும்-்டோக்டர் பி.ஆர். 
அம்நபதகரும்

சுரங்த் தெகாழிலகாைர் ்பறு்கால நன்மமச் 

ெட்டம், தபண் தெகாழிலகாைர் நல நிதி, தபண்்ள 

மற்றும் குழந்மெத் தெகாழிலகாைர் பகாது்காப்புச் 

ெட்டம், தபண் தெகாழிலகாைர்்ளுக்கான ்பறு்கால 

நன்மம்ள, நிலக்ரிச் சுரங்ங்ளில் சுரங்ப் 

பணி்ளில் தபண்்மை ஈடுபடுத்ெப்படவேெற்்கான 

ெமடமய மீட்தடடுத்ெல் ்பகான்் ெட்டங்ள 

்டோக்டர்  பி.ஆர்.  அம்நபதகர் அவேர்்ைகால் 

தபண் தெகாழிலகாைர்்ளுக்கா் இந்தியகாவில் 

இயற்்ப்பட்டது.

இ்டஒதுககீடு
பிற்படுத்ெப்பட்்டகார், பிற்படுத்ெப்பட்ட வேகுப்பு, 

மு்ஸலிம்்ள, மி்ப் பிற்படுத்ெப்பட்்டகார்/சீர்மரபினர், 

ஆதி திரகாவிடர், பழஙகுடியினர் ஆகி்யகாருககு 

அரசு ்வேமலவேகாய்ப்பு மற்றும் ்ல்வியில் 69% 

இடஒதுககீட்மடத் ெமிழநகாடு அரசு வேழஙகியுளைது. 

ஆதிதிரகாவிடர் பிரிவில் இடம் தபற்றுளை அருந்ெதியர் 

வேகுப்பினருககு முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் சி்ப்பு 

ஒதுககீடு வேழஙகியுளைது. 

த்காடுக்ப்பட்டுளை அட்டவேமண மூலம் 

ெமிழநகாட்டின் பல்்வேறு வேகுப்பினர்்ளுககு 

வேழங்ப்பட்டுளை இட ஒதுககீட்டிமனப் பற்றி  

தெளிவேகா் புரிந்துத்காளை இயலும். 

பிரிவுகள் இ்ட ஒதுககீடு 
(சதவீ தததில்)

பிற்படுத்ெப்பட்்டகார் 26.5
பிற்படுத்ெப்பட்ட வேகுப்பு மு்ஸலிம்்ள  3.5

மி்ப் பிற்படுத்ெப்பட்்டகார் / 

சீர்மரபினர்

20

ஆதிதிரகாவிடர்  18
பழஙகுடியினர்  1
்மோததம் 69

்மலும் தபண்்ளுககு 30%, மகாற்றுத் 

தி்னகாளி்ளுககு 4% முன்னுரிமம 

அடிப்பமடயில் ஒவதவேகாரு பிரிவின்கீழும் 

இடஒதுககீடு வேழங்ப்பட்டுளைது. ெமிழ 

வேழியில் ்ல்வி பயின்்வேர்்ளுககு ஒவதவேகாரு 

பிரிவின்கீழும் முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் 20% 

ஒதுக்ப்பட்டுளைது. ெமிழநகாட்டில் திருநஙம்யர்்ள 

மி்வும் பிற்படுத்ெப்பட்்டகார் பிரிவின் கீழ 

த்காண்டுவேரப்பட்டுளைனர்.

3.6.3  தகேல் அறியும் உரிமமச்சட்டம்
ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டம் ஓர் 

புரட்சி்ரமகான ெட்டமகாகும். அரசு நிறுவேனங்ளின் 

தவேளிப்பமடத் ென்மமமயக த்காண்டு 

வேருவேெற்்கான இச்ெட்டம் இந்தியகாவில் 2005 

அக்டகாபர் மகாெம் இயற்்ப்பட்டது. 

இச்ெட்டத்தின்படி அரசு நிறுவேனங்ளில் 

்ெமவேப்படும் ெ்வேல்்மை எந்ெ ஒரு ெகாெகாரண 

குடிம்னும் ்்காரிப் தப்லகாம். ெ்வேல்்ள 30 

நகாட்்ளுககுள வேழங்ப்படுெல் ்வேண்டும். 

அவவேகாறு ெவேறும் பட்ெத்தில் ெ்வேல் வேழஙகும் 

அதி்காரியிடமிருந்து ்ட்டணமகா் ஒரு குறிப்பிட்டத் 

தெகாம் வேசூலிக்ப்படும்.

நகாட்டின் வேலிமம வேகாய்ந்ெ ெட்டங்ளுள 

ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டமும் ஒன்்காகும். 

இச்ெட்டம் மி்வும் எளிமமயகானெகா்வும், ெகாெகாரண 

மக்ளும் பயன்படுத்ெககூடிய வேம்யிலும் 

அமமக்ப்பட்டுளைது. ்மலும் இச்ெட்டத்தின் 

வேகாயிலகா் ெ்வேல்்மைப் தப் படிக்த் 

தெரியகாெவேர்்ளுககு தபகாதுத்ெ்வேல் அலுவேலர் 

உெவி தெய்ய ்வேண்டும். அமனத்து அரசு 

அலுவேல்ங்ள அெகாவேது ஊரகாட்சி, ந்ரகாட்சி மற்றும் 

மகாந்ரகாட்சி அலுவேல்ங்ள ்பகான்் உளைகாட்சி 

அமமப்பு்ள பல்்வேறு அரசுத் தும்்ள, அரசுப் 

பளளி்ள, தநடுஞெகாமலத் தும்்ள ்பகான்்மவே 

இச்ெட்டத்திற்கு உட்பட்டெகாகும்.

தகேல் அறியும் உரிமமச்சட்ட ்சயல்போட்டோளர்கள்

அருைோ ரோய் நிககில்நதவ்
ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டத்தின் மூலம் 

ஒருவேர் அரசு ஆவேணங்ைகான ்்காப்பு்ள, 

அறிகம்்ள, ெகாள்ள மற்றும் ெனிப்பட்ட 

ஒருவேரின் ெ்வேல்்ள ்பகான்்மவே்ள 

கிமடக்ப்தப்லகாம். நகாட்டின் பகாது்காப்பு மற்றும் 

உைவுத்தும்்ைகான எல்மலப் பகாது்காப்புப் பமட 

(BSF), மத்திய ்ெமக ்காவேல் பமட (CRPR) மற்றும் 

உைவுத்தும்ப் பணிய்ம் (Intelligence Bureau) 

ஆகிய அமமப்பு்ளுககு ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் 

ெட்டத்திலிருந்து விலககு அளிக்ப்படுகி்து.

•  விண்ணப்பத்தில் உங்ள முழுதபயர், மு்வேரி 

எழுதி ம்தயழுத்திட்டு ்ெதியுடன் பதிவு 
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39பி, இருப்பகாலினருககும் ெம ்வேமலககு ெம 

ஊதியம் என்பமெ உறுதி தெய்கி்து.

“ஒரு மனிெனுமடய உரிமம 

அச்சுறுத்ெப்படும்்பகாது, ஒவதவேகாரு மனிெனுமடய 

உரிமமயும் கும்க்ப்படுகி்து” என்்கார் 

ஜகான். எஃப். த்ன்னடி. உலகின் நகா்ரி்மமடந்ெ 

நகாடு்ள ெமத்துவேத்மெ வேலியுறுத்துகின்்ன. 

ெமத்துவேத்மெ உறுதி தெய்ய, நகாடு்ள மனிெ 

உரிமம்ள மீது ்வேனம் தெலுத்துகின்்ன. இது ஒரு 

நகாட்டின் அமமதி, நல்லிணக்ம் மற்றும் 

முன்்னற்்த்திற்கு உெவுகி்து. 

்சயல்போடு
கீ்ழ த்காடுக்ப்பட்ட அட்டவேமணயில், 

பல்்வேறு வேம்யகான ்வேமல்மையும் அெற்கு 

அளிக்ப்படும் ெம்பைத்மெயும் எழுெவும்.

வே. 

எண்.

்வேமல/ 

தெகாழில்

ஆண் 

தெகாழிலகாைர் 

ெம்பைம்

தபண் 

தெகாழிலகாைர் 

ெம்பைம்

1.

2.

3.

4.

5.

மீள்போர்மே
�	பகாகுபகாடு என்பது மக்ளின் ஒரு 

பகுதியினமரப் பகாரபட்ெமகா் நடத்துவேது 

ஆகும்.

�		ஐ.நகா. வின் மனிெ உரிமம்ள பற்றிய 

வேமரயம்.

�		மனிெ உரிமம்ளின் வேரலகாறு இரண்டகாம் 

உல்ப் ்பகாரின் பின் விமைவு்மை 

்வேரகா்க த்காண்டது.

�		மனிெ உரிமம்ள பற்றிய உல்ைகாவிய 

அறிவிப்பு.

�		இந்திய அரசியலமமப்பு 6 அடிப்பமட 

உரிமம்மை உறுதி தெய்து 11 ் டமம்மை 

குடிமக்ளுககு குறிப்பிடுகின்்து.

�		“்ெசிய மற்றும் மகாநில மனிெ உரிமம்ள 

ஆமணயத்தின் உருவேகாக்ம் மற்றும் 

தெயல்பகாடு்ள.

�		நீட்டிக்ப்பட்ட உரிமம்ைகான குழந்மெ்ள 

உரிமம, SC மற்றும் ST உரிமம, தபண்்ள 

உரிமம, ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டம் 

(RTI) மற்றும் தெகாழிலகாைர் ெட்டங்ள.

ெபகாலின் குறிப்பிட்ட அலுவேல்த்திற்கு அனுப்பப்பட 

்வேண்டும்.

•  அனுப்பப்பட்ட அஞெலுககு 30 நகாட்்ளுககுள பதில் 

தப்ப்படவில்மல எனில் 1 விண்ணப்பத்மெ 

்மல்மும்யீடுககு அனுப்பலகாம்.

பத்து ஆண்டு்ைகா் ்்ரைகாவில் 

உளை ்மட்ள மற்றும் 

வேணி் வேைகா்ங்ளில் ்வேமல 

தெய்யும் தபண்்ள ஒரு  நகாளில்   

ஏ்ககும்ய 12-14 மணி்நரம் நின்றுத்காண்்ட 

்வேமல தெய்து த்காண்டிருந்ெனர். 

்மட்ளிலிலும், வேணி் வேைகா்ங்ளிலிலும் 

்வேமல தெய்யும் தபண் பணியகாைர் 

அமர்ந்்ெகா, சுவேரில் ெகாய்ந்ெபடி்யகா பணியகாற்் 

அனுமதிக்ப்படவில்மல. ஒரு நகாமைககு, 

இருமும் 5 நிமிடங்ள மட்டு்ம ஓய்வு எடுக் 

அனுமதிக்ப்பட்டனர்.

தபண்்ளுககு இமழக்ப்படும் இந்ெ மனிெ 

ென்மமயற்் தெயலுக்கா் நீண்ட நகாள்ைகா் 

தபருத்ெ ்ண்டனக குரல்்ள ஒலித்து வேந்ென.

இப்பிரச்ெமனமயப் பரிசீலித்து 

கும்்மை நிவேர்த்தி தெய்யும் தபகாருட்டு ்்ரை 

அரசு வேணி் நிறுவேன ெட்டத்தில், 2018 ஜுமல 

மகாெத்தில் ெட்ட திருத்ெம் த்காண்டு வேந்ெது. 

இென் மூலம் தபண்்ள இத்துயர் நீஙகி தவேற்றி 

்ண்டுளைனர்.

்தோழிலோளர் �லனில்  
்டோக்டர் பி.ஆர்.அம்நபதகரின் பஙகளிபபுகள்

• தெகாழிற்ெகாமலயில் ்வேமல ்நரம் கும்ப்பு

• தெகாழிற்ெங்ங்ளின் ்ட்டகாய அஙகீ்காரம்.

•  இந்தியகாவில் ்வேமலவேகாய்ப்பு அலுவேல்ங்ள 

அமமத்ெல்.

• த ெ கா ழி ல கா ை ர் 

்காப்பீட்டுக்ழ்ம் (ESI)

•  தெகாழிலகாைர்்ளுக்கான 

கும்ந்ெபட்ெ ஊதியம்.

•  நிலக்ரி மற்றும் மம்கா சுரங்த்தின் 

வேருங்கால மவேப்பு நிதி.

3.6.4  ்தோழிலோளர் உரிமமகள்
ெமத்துவேத்திற்்கான உரிமம, தபகாது 

்வேமலவேகாய்ப்பில் ெமத்துவேம், அமமப்பு்ள மற்றும் 

ெங்ம் தெகாடஙகுவேெற்்கான உரிமம, வேகாழவேகாெகார 

உரிமம, ்டத்ெமலத் ெடுத்ெல் மற்றும் ்ட்டகாயத் 

தெகாழிலகாைர் மற்றும் குழந்மெ்ள உரிமம்மை, 

இந்திய அரசியலமமப்பு உறுதி தெய்கி்து. பிரிவு 
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I.   சரியோன விம்டமயத நதர்வு ்சய்க

1.  இன ஒதுக்ல் (Apartheid) என்னும் 

த்காளம்மயப் பின்பற்றிய நகாடு 

____________.

அ) தென் சூடகான்

ஆ) தென் ஆப்பிரிக்கா

இ) மநஜீரியகா

ஈ) எகிப்த்

2.  ஒரு அரெகாங்த்தின் உருவேகாக்ம் மற்றும் 

நிர்வேகா்த்தில் பஙகுதபறுவேது ____________.

அ) ெமூ்ம்

ஆ) தபகாருைகாெகாரம்

இ) அரசியல்

ஈ) பண்பகாடு

3.  ஒரு 10 வேயது மபயன் ்மடயில் 

்வேமலப்பகார்த்துக த்காண்டிருககி்கான் – எந்ெ 

உரிமமமயப் பயன்படுத்தி அவேமன மீட்பகாய்?

அ) ெமத்துவே உரிமம 

ஆ) சுெந்திர உரிமம

இ)  குழந்மெ உமழப்பு மற்றும் சுரண்டலுககு 

எதிரகான உரிமம

ஈ) ெமய சுெந்திர உரிமம

4.  ெ்வேல் அறியும் உரிமமச் ெட்டத்தின்படி 

ெ்வேமலப் தபறுவேெற்்கான ்கால வேரம்பு 

____________.

அ) 20 நகாட்்ள

ஆ) 25 நகாட்்ள

இ) 30 நகாட்்ள

ஈ) 35 நகாட்்ள

5. பின்வேரும் கூற்று்ளில் எமவே ெரியகானமவே?

i)  மகாநில மனிெ உரிமம ஆமணயம் 1993ல் 

நிறுவேப்பட்டது.

ii)  இது ஓர் உரிமமயியல் நீதிமன்்த்திற்கு 

உளை அதி்காரங்மைப் தபற்றுளைது.

iii)  இென் அதி்காரம் மகாநில எல்மலமயக 

்டந்தும் தெயல்படும்.

iv)  இது பகாதிக்ப்பட்டவேர்்ளுககு இழப்பீடு 

வேழங் பரிந்துமரக்லகாம்.

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

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

6. கீழக்ண்ட வேகாககியங்மைக ்வேனி.

 கூறறு  (A): உரிமம்ளும் ்டமம்ளும் 

ஓர் நகாணயத்தின் இரு பக்ங்ள ்பகான்்மவே.

 கோரைம்  (R): நகாம் விரும்பும் மெத்மெ 

பின்பற்றுவேெற்்கான உரிமம உண்டு. பி் 

மெத்தினர் இமட்ய இணக்மகான உ்மவே 

ஏற்படுத்துவேதுடன் அவேர்்ளின் உணர்மவேயும் 

மதிக் ்வேண்டும்.

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

என்பது (A) விற்கு ெரியகான விைக்ம்.

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

என்பது (A) விற்கு ெரியகான விைக்மல்ல.

இ) (A) ெரி, ஆனகால் (R) ெவேறு.

ஈ) (A) ெவேறு, ஆனகால் (R) ெரி.

7.  ஐ.நகா. ெமபயின்படி ____________ வேயது 

நிம்வு தப்கா்ெகார் குழந்மெ ஆவேகார்.

அ) 12 ஆ) 14 இ) 16 ஈ) 18

8.  ____________ ்கான ்நகாபல் பரிசு ம்லகாஷ் 

ெத்தியகார்த்தி மற்றும் மலகாலகாவிற்கு 

த்காடுக்ப்பட்டது.

அ) இலககியம்

ஆ) அமமதி

இ) இயற்பியல்

ஈ) தபகாருைகாெகாரம்

II.  நகோடிட்ட இ்டஙகமள நிரபபுக.
1.  உல்ைகாவிய மனிெ உரிமம பிர்டனம் 

_________ பிரிவு்மைக த்காண்டுளைது.

2.  அடிப்பமடக ்டமம்ள இந்திய 

அரசியலமமப்புச் ெட்டத்தின் ____________ 

ெட்ட திருத்ெத்தின்படி ்ெர்க்ப்பட்டது.

3.  ் ெசிய மனிெ உரிமம ஆமணயம் 

____________ ஆண்டு அமமக்ப்பட்டது.

 பயிறசி 
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281 3. மனித உரிமமகள்

4.  தபண்்ளுக்கான மூெகாமெயர் தெகாத்துரிமம 

ெட்டத்மெ 1989இல் நமடமும்ப்படுத்திய 

இந்திய மகாநிலம் ____________.

III.  ்போருததுக.
1.  வேகாக்ளிககும் - பண்பகாட்டு உரிமம 

உரிமம

2.  ெங்ம் அமமககும் - சுரண்டலுகத்திரகான  

உரிமம   உரிமம

3.  பகாரம்பரியத்மெ - அரசியல் உரிமம 

பகாது்காககும் உரிமம

4.  இந்து வேகாரிசுரிமமச் - சுெந்திர உரிமம 

ெட்டம்

5. குழந்மெ தெகாழிலகாைர் - 2005

IV.  சுருககமோக விம்டயளி
1. மனிெ உரிமம என்்கால் என்ன?

2. அடிப்பமட உரிமம்ள யகாமவே?

3.  குழந்மெ்ளுக்கான உரிமம்ைகா் ஐ.நகா.

ெமப அறிவித்துளைமவே யகாமவே?

4.  அரசியலமமப்புத்தீர்வு வேழி்ளுக்கான 

உரிமமமயப் பற்றி சிறு குறிப்பு வேமர்.

5. ்பகாகெகா (POCSO) – வேமரயறு.

6.  குழந்மெ்ளுககுச் சி்ப்பு ்வேனம் 

்ெமவேப்படுவேது ஏன்?

7.  தெகாழிலகாைர் நலனுக்கா்  

பி.ஆர். அம்்பத்்காரின் பங்ளிப்பு யகாமவே?

8.  ெட்டத்தின் முன் அமனவேரும் ெமம். ஆனகால் 

தபண்்ளுக்கான ெனிச்ெட்டம் நமடமும்ப் 

படுத்ெப்படுகி்து. நியகாயப்படுத்து்.

9.  டகாகடர். பி.ஆர். அம்்பத்்ர் தெகாழிலகாைர் 

நலனுககு அளித்ெ பங்ளிப்மபப் பற்றி 

ஏ்ெனும் இரண்டு கூறு.

10.  ் வேறுபடுத்து் – மனிெ உரிமம்ள மற்றும் 

அடிப்பமட உரிமம்ள.

V.  விரிேோன விம்டயளி
1.  உல்ைகாவிய மனிெ உரிமம்ள பிர்டனம் 

பற்றி ஒரு பத்தியில் விமட ெரு்.

2.  அடிப்பமடக ்டமம்ள என்்கால் என்ன? 

அவேற்ம் எவவேகாறு உன் பளளி வேைகா்த்தில் 

தெயல்படுத்துவேகாய்?

3.  ் ெசிய மனிெ உரிமம்ள ஆமணயம் நம் 

உரிமம்மை எவவேகாறு பகாது்காககி்து?

4.  தெகாழிலகாைர் ெட்டத்தின் மூலம் தெகாழிலகாைர் 

தபறும் நன்மம்ள யகாமவே?

5.  அடிப்பமட உரிமம்மை எவவேகாத்ல்லகாம் 

உன்வேகாழம்யில் அனுபவிககின்்காய்?

VI.  ்சயல்போடுகள்
1.  பகாலியியல் ரீதியகான துன்புறுத்ெல், சுரண்டல் 

மற்றும் ்டத்ெல்்ளில் இருந்து நீ எவவேகாறு 

உன்மனப்  பகாது்காத்துக த்காளவேகாய்.

2.  “என் நகாடு என் உரிமம்ள” என்் ெமலப்பில் 

்ட்டுமர வேமர்.

 ்மற்்்காள நூல்்ள 

 1. The constitution of India 
Edition: 2009, Tamil Nadu Text Book 
Society, India

 இமணயெை வேைங்ள

1.  https://www.hrw.org/world-report/2018/
country-chapters/india

2. https://amnesty.org.in › About Section Pages
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          அறிமுைம்
ஒரு அரெவாஙகத்தின் முக்கிய நிறு்னம் அரசு 

ஆகும். இது அரசியல மற்றும் நிர்வாக குழுக்களைச் 
ெவார்ந்த ்்ல உறுபபினரகளை உள்ை்டக்கிய்தவாகும்.  
மக்களுக்கவான ச்வாதுந்லன் ெவார்ந்த அரசின் 
சகவாள்ளககளைப பிரதிநிதித்து்ப ்டுத்து்்தற்கும் 
செயல்டுத்து்்தற்குமவான கருவியவாக இது 
திகழ்கிறது. அரசு ஓர மவாநி்லத்தின் விருப்த்ள்த 
உணர்நது அ்தளன ச்ளிப்டுத்தும் வி்தமவாக 
திட்டஙகளை அளமக்கிறது. இ்நதிய அரசிய்லளமபபு 
மற்றும் ெட்டஙகளுக்கு உட்ட்ட ெட்டமன்ற, 
நிர்வாக மற்றும் நீதித்துளற அதிகவாரஙகளை அரசு 
செயல்டுத்துகிறது. அரெவாஙகத்தின் உறுபபுகைவாகச் 
ெட்டமன்றம், நிர்வாகத் துளற மற்றும் நீதித்துளற 
அளம்நதுள்ைன.  இவ்வுறுபபுகள் அரசின் 
செயல்வாடுகளை நள்டமுளறப்டுத்துகின்றன. 
ஒற்ளற ஆடசிமுளற, கூட்டவாடசி ஆடசி முளற, 

நவா்டவாளுமன்ற ஆடசிமுளற மற்றும் ஜனவாதி்தி 
ஆடசி முளற என ்ளகப்டுத்்தப்டுகின்றன.

அரசொஙைஙைளின் வமைைள்4
அலகு

��அரெவாஙகஙகளின் ்ளககளை அறி்தல
��அரெவாஙகஙகளின் ்லப்று அளமபபுகளைப புரி்நது சகவாள்ளு்தல
��்லப்று அரெவாஙக அளமபபுகளின் நிளற, குளறகளைக் கற்றல
��ஒற்ளறயவாடசி, கூட்டவாடசி, அதி்ர மக்கைவாடசி மற்றும் நவா்டவாளுமன்ற ஆடசி 

ஆகிய்ற்றின் ப்று்வாடுகளைப புரி்நது சகவாள்ளு்தல

ைறறைல் யநொக்ைஙைள்
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 4.1   ப�ொருள்
ஒரு அரசின் நிர்வாக செயல்வாடுகளை 

அரெவாஙகம் குறிக்கிறது. அரசு என்்து, ச்வாதுமக்கள் 
ெவார்ந்த, ச்ரு நிறு்னஙகள் ம்தம் ெவார்ந்த கலவி 
மற்றும் பிற குழுக்களுக்கு ெட்டஙகள் இயற்றி 
அ்ற்ளற நள்டமுளறப்டுத்தும் அதிகவாரம் ்ள்டத்்த 
ஓர அளமப்வாகும்.

 4.2  அரசியலமைப்பின் வமைைள்

மிைவும் �ழமையொன அரசொஙைம் எது?
ஐக்கிய ப்ரரசு கவாணப்ட்ட முடியவாடசி 
அளமபப் மிகவும் ்ழளமயவான அரெவாஙகம் 
ஆகும். முடியவாடசியில அரெபரவா அல்லது 
மகவாரவாணிபயவா அரெவாஙகத்தின் ்தள்ல்ரவா்வார. 
ஆஙகி்ல முடியவாடசி என்்து அரசிய்லளமபபுக்கு 
உட்ட்ட முடியவாடசி ஆகும். அ்தவா்து 
அரசின் ்தள்லளமயவாகப் இரு்ந்தவாலும் 
ெட்டமியற்றும் ்ல்லளம ப்தர்நச்தடுக்கப்ட்ட 
நவா்டவாளுமன்றத்தி்டபம உள்ைது.

மற்றும் அ்தன் அளமபபுப பிரிவுகளுக்குள்ளும் 
்கிர்ந்தளிக்கப்டுகிறது. ஒற்ளறயவாடசி முளற 
அரசிய்லளமபபிலும் அதிகவாரப ்ர்்லவாக்கம் 
இருக்கக்கூடும். ஆனவாலும் அ்தளனக் கூட்டவாடசி 
முளற எனக் சகவாள்ை்லவாகவாது.

ஒறமறை ஆட்சி முமறையின் நிமறைைள்
• சிறு நவாடுகளுக்குப ச்வாருத்்தமவானது

• அதிகவாரம் மற்றும் ச்வாறுபபுகளுக்கு இள்டயில 
பமவா்தலகள் இருப்திலள்ல.

• ஒற்ளற ஆடசி முளற உ்டனடியவாக 
முடிச்டுத்துத் துரி்தமவாகச் செயல்டுகிறது. 

• ஒற்ளற ஆடசி குளற்ந்த செ்லவுள்டயது.

• அரசிய்லளமபபு திருத்்தஙகளை எளிதில 
பமற்சகவாள்ை இயலும். 

• ஒற்றுளம, சீரவான ெட்டம், சகவாள்ளக மற்றும் 
நிர்வாகத்திளன உள்ை்டக்கியது.

ெ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   ஒறமறை ஆட்சி முமறை
ஒற்ளற ஆடசி முளற என்்து இளறயவாணளம 

மிக்க ஓர அரசு ஒபர நிறு்னமவாக இரு்நது ஆடசி 
செய்்தவாகும். மத்திய அரசு அதிகவாரம் மிக்க்தவாகும். 
நிர்வாக அளமபபுகள் மத்திய அரசினவால 
ஒப்ள்டக்கப்ட்ட அதிகவாரஙகளை மடடுபம 
செயல்டுத்தும்.

இஙகி்லவா்நது, பிரவான்ஸ், ஜப்வான், மற்றும் 
இ்லஙளக ஆகியள் ஒற்ளற ஆடசி முளறக்கவான 
உ்தவாரணஙகைவாகும். 

அரசு என்னும் ்்தம், ்ளழய பிசரஞ்சு 
்வாரத்ள்தயவான க்ரனர (governer) 
என்்திலிரு்நதும்  இயக்கு, ஆடசி செய, ்ழி ந்டத்து, 
ஆள் என்று ச்வாருள் ்தரும் ்லத்தீன் ்வாரத்ள்தயவான 
கு்ரனர (gubernare) என்்திலிரு்நதும் ச்றப்ட்டது.

ஒற்ளறயவாடசி முளறயில அளனத்து 
அதிகவாரஙகளும் ஒபர இ்டத்தில 
ளமயப்டுத்்தப்டுகின்றன. ஆனவால கூட்டவாடசி 
அரசு முளறயில அதிகவாரமவானது, மத்திய அரசு 
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குமறைைள்
• மிகபச்ரிய நவாடுகளுக்குப ச்வாருத்்தமற்றது.
• மத்திய அரசு ்்ல்தரப்ட்ட பிரச்சிளனகளைச் 

ெமவாளிக்க ப்ணடியிருக்கும்.  அ்தனவால நிர்வாக 
்தவாம்தஙகள் ஏற்்டும் ்வாயபபுகள் உள்ைன.

• மத்திய அரசு உள்ளூர பிரச்சிளனகள் 
ெவார்நதும் உள்ளூர மக்கள் ந்லனிலும் உள்ளூர 
முயற்சிகளிலும் அக்களற  கவாட்டவாது. 

• அதிகமவான அதிகவாரஙகள் குவிக்கப்டு்்தவால 
மத்திய அரசின் ெர்வாதிகவாரத்திற்கு 
்ழி்குக்கவும் கூடும் .

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்்டத்தில் ஒறமறை ஆட்சி 
முமறையின் அம்சஙைள்
• ்்லமவான மத்திய அரசு
• மவாநி்ல அரசின் மீது மத்திய அரசின் ஆளுளம
• ஒற்ளற அரெளமபபு
• அரசிய்லளமபபின் சநகிழ்வுத்்தன்ளம.
• மவாநி்லஙகளின் ெமமற்ற பிரதிநிதித்து்ம்.
• அ்ெரகவா்ல ஏற்்வாடுகள்
• ஒற்ளறக் குடியுரிளம
• ஒருஙகிளணக்கப்ட்ட ஒற்ளற நீதித்துளற
• அகி்ல இ்நதியச் பெள்கள்
• ஆளுநரகள் மத்திய அரசினவால நியமிக்கப்டு்தல.

4.2.2   கூட்்டொட்சி முமறை ஆட்சி
ப்தசிய அரசுக்கும் பிரவா்நதிய அரசுக்கும் 

இள்டயில இருக்கும் உறவின் அடிப்ள்டயிப்லபய 
ஒற்ளற ஆடசி முளற என்றும் கூட்டவாடசி முளற 
என்றும் அரசு ்ளகப்டுத்்தப்டுகிறது. 

அரசிய்லளமபபு ெட்டத்தின்்டி ப்தசிய அரசும் 
பிரவா்நதிய அரசுகளும் ்தஙகைது அதிகவாரஙகளைப 
்கிர்நது அ்ர்ர எலள்லக்கு உட்டடு சு்த்நதிரமவாகச் 
செயல்டு்து கூட்டவாடசி முளற ஆடசியவாகும். ஐக்கிய 
அசமரிக்க நவாடுகள், சுவிடெர்லவா்நது ஆஸ்திபரலியவா, 

கன்டவா, ரஷயவா, பிபரசில, அரசஜன்டினவா ஆகிய 
நவாடுகள் கூட்டவாடசி முளறளய சகவாண்டள். 
கூட்டவாடசி முளறயில ப்தசிய அரளெ  ளமய அரசு 
அல்லது மத்திய அரசு என்றும் பிரவா்நதிய அரளெ 
மவாநி்ல அரசு அல்லது மவாகவாண அரசு என்றும் 
அளழக்கின்றனர.
கூட்்டொட்சி முமறையின் நிமறைைள் 
• உள்ளூர சுய ஆடசி மற்றும் ப்தசிய 

ஒருளமப்வாடடுக்கு இள்டபய ெமரெம் ஏற்்டுத்து்தல
• மத்திய மவாநி்ல அரசுகளுக்கு இள்டயி்லவான 

அதிகவாரப ்கிரவு,  நிர்வாகத் திறன்கள் பமம்்்ட 
்ழி்குக்கிறது.

• மிகப ச்ரிய நவாடுகள் ப்தவான்று்்தற்கு ்ழி 
செயகிறது.

• அதிகவாரம் ்கிர்நது அளிக்கப ்டு்்தவால மத்திய 
அரசின் ெரதி்திகவாரப ப்வாக்ளகத் ்தடுக்கிறது.

• மிகபச்ரிய நவாடுகளுக்குப ச்வாருத்்தமவானது
• ச்வாருைவா்தவார மற்றும் ்ண்வாடடு 

முன்பனற்றஙகளுக்கு நன்ளம அளிக்கிறது.

குமறைைள்
• ஒற்ளறயவாடசி முளறபயவாடு ஒபபிடும்ப்வாது 

கூட்டவாடசி முளற ்்லவீனமவானது.
• கூட்டவாடசி முளற அதிக செ்லவினம் சகவாண்டது.
• பிரவா்நதிய ப்வாக்குகள்்தவான் ச்வாது்வாக 

கவாணப்டும்.
• நிர்வாகச் ெமநிள்லயில குளற்வாடுகள்.
• ப்தசிய ஒருளமப்வாடடிற்கு அச்சுறுத்்தல
• அதிகவாரப ்கிரவில மத்திய மவாநி்ல அரசுகளுக்கு 

இள்டபய முரண்வாடு உரு்வாகிறது.
• இரடள்டக் குடியுரிளம.
• மவாறி்ரும் ப்தள்களுக்கு ஏற்் மவாற்றி 

அளமக்க இய்லவாது தி்டமவான அரசிய்லளமபபு.
• ச்ளியுறவுக் சகவாள்ளககளில சி்ல பநரஙகளில 

மவாநி்ல அரசுகள் ்தள்டகளை ஏற்்டுத்துகின்றன.

ஒறமறையொட்சி முமறை ைறறும் கூட்்டொட்சி முமறைைளுக்கு இம்டயயயொன யவறு�ொடுைள்

ஒறமறையொட்சி முமறை கூட்்டொட்சி முமறை
ஒபரசயவாரு அரசு அல்லது துளணக் குழுக்கள் இரணடு நிள்லயில அரெவாஙகம்
ச்ரும்்வாலும் ஒபர குடியுரிளம இரடள்டக் குடியுரிளம
துளணக் குழுக்கள் ்தன்னிச்ளெயவாகச் செயல்்ட 
இய்லவாது

கூட்டவாடசியின் குழுக்கள் மத்திய அரசுக்கு 
உட்ட்டள்

அதிகவாரப ்கிரவு இலள்ல அதிகவாரப ்கிரவு
ளமயப்டுத்்தப்ட்ட அதிகவாரம் அதிகவாரப ்ர்ல
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இந்திய அரசியலமைப்பில் கூட்்டொட்சி முமறையின் 
அம்சஙைள்
• இரடள்ட அரெவாஙகம்
• எழு்தப்ட்ட அரசிய்லளமபபு
• அதிகவாரப ்கிரவு
•  அரசியல அளமபபின் உயர அதிகவாரம்
• நவாடடின் உச்ெ்டெ ெட்டமவாக அரசிய்லளமபபுச் 

ெட்டம் விைஙகுகிறது.  மத்திய மவாநி்ல அரசுகைவால 
இயற்றப்டும் ெட்டஙகள் அ்தன் விதிகளுக்கு 
உட்டடு அளம்தல ப்ணடும். 

• சநகிழும் ்தன்ளமயற்ற அரசியல அளமபபு
• சு்த்நதிரமவான நீதித்துளற
• இரணடு அள் ஆடசி.
4.2.3   நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி முமறை

நவீன மக்கைவாடசி முளறகளைப 
நவா்டவாளுமன்றப ஆடசி முளற அதி்ர மக்கைவாடசி 
முளற என இரு்ளககைவாகப பிரிக்க்லவாம்.  
நிர்வாக மற்றும் ெட்டமன்ற அளமபபுகளுக்கு 
இள்டபய உள்ை ச்தவா்டரபின் ்தன்ளமளயப 
ச்வாறுத்து அரசுகள் இவ்விரு ்ளககைவாகப 
பிரிக்கப்டுகின்றன. 

நவா்டவாளுமன்ற ஆடசி முளறயில ெட்டமன்றத்தில 
சகவாள்ளககள் மற்றும் செயலகளுக்கு 
நிர்வாகத்துளற ச்வாறுபப்ற்கிறது. 

நவா்டவாளுமன்ற ஆடசிமுளற அளமச்ெரள் 
அரெவாஙகம் அல்லது ச்வாறுபபு அரெவாஙகம் அல்லது 
ச்ஸ்ட மினிஸ்்டர அரெவாஙக மவாதிரி எனப ்லப்று 
ச்யரகளில அளழக்கப்டுகிறது. இவ்்ளக 
ஆடசிமுளற பிரிட்டன், ஜப்வான், கன்டவா, இ்நதியவா 
ப்வான்ற நவாடுகளில கவாணப்டுகிறது.

நொடுைள் நொ்டொளுைன்றைஙைளின் 
ப�யரைள்

இஸ்பரல சகசனஸட
சஜரமனி ்்நச்தஸ்்டவாக்
ச்டன்மவாரக் ப்வாக்டிங
நவாரப் ஸ்்டவாரடிங
ஐக்கிய அசமரிக்க நவாடுகள் கவாஙகிரஸ்
ஜப்வான் ்டயட
பிரிட்டன் ்வாரலிசமன்ட

நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி முமறையின் அம்சஙைள்
• ச்யரைவில மற்றும் உணளமயவான நிர்வாகிகள்
• ச்ரும்்வான்ளம கடசி ஆடசி
• கூடடுப ச்வாறுபபுணரவு
• இரடள்ட உறுபபினர
• பிர்தம ம்நதிரியின் ்தள்லளம

நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி முமறை நிமறைைள்
• ெட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாகத் துளறக்கு 

இள்டயி்லவான இணக்கம்
• ச்வாறுப்வான அரெவாஙகம்
• ெர்வாதிகவாரத்ள்தத் ்தடுக்கிறது
• ்ர்்லவான பிரதிநிதித்து்ம்

குமறைைள்
• நிள்லயற்ற அரெவாஙகம்
• ச்தவா்டரச்சியற்ற சகவாள்ளககள்
• அளமச்ெரள்யின் ெர்வாதிகவாரம்
• அதிகவாரஙகளைப பிரிப்தில உள்ை சிக்கலகள்

4.2.4  அதி�ர ைக்ைொளட்சி முமறை
அதி்ர மக்கவாைடசி முளற என்்து ெட்ட 

மன்றத்திற்க ச்வாறுபபில்லவா்த்தவாகவும் நவா்டவாளுமன்றம் 
அற்ற்தவாகவும் நிள்லத்்த நிர்வாக அற்ற்தவாகவும் 
நிள்லத்்த நிர்வாக அளமபபு உள்டய்தவாகவும் 
இருக்கும்.  அதிகவாரப ்கிரவு சகவாள்ளகயின் 
அடிப்ள்டயில அளமக்கப்ட்ட இவ்்ரசு முளற 
அசமரிக்கவா, பிபரசில, இரஷயவா, இ்லஙளக ப்வான்ற 
நவாடுகளில நள்ட முளறயில உள்ைது.  

அதி�ர ைக்ைளொட்சியின் அம்சஙைள்
அரசின் ்தள்ல்ர என்்து ஒரு ச்யரைவிற்கவான 

்்தவியவாகும். 
அதி்ர ்வாக்கவாைர மன்றத்தினவால 

ந வா ன் க வா ண டு க ளு க் ச க வா ரு  மு ள ற 
ப்தர்நச்தடுக்கப்டுகிறவார.

அதி்ர ஆடசியில அளமச்ெரள்ளயக் "கிச்ென் 
பகபினட" என்று அளழக்கிறவாரகள். 

அரசின் ெட்டமன்ற, நிர்வாகத்துளற மற்றும் 
நீதித்துளற அதிகவாரஙகள் மூன்றும் ்தனியவாக 
பிரிக்கப்டடு சு்த்நதிரமவாக இயஙகும் அளமபபுகைவாகும். 

அதி�ர ைக்ைளொட்சி ஆட்சி முமறையின் நிமறைைள்
• ஜனநவாயகமவானது
• அதி்ரின் முளறயவான கடடுப்வாடு
• முடிச்டுத்்தள்ல பமம்்டுத்து்தல
• மவாகவாண அரெவாஙகம்.

குமறைைள்
• ெர்வாதிகவாரமவாகச் சிள்தயும் ்வாயபபு
• நிர்வாக மற்றும் ெட்டமன்றத்திற்கு இள்டயி்லவான 

இணக்கமற்ற உறவு
• ெட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாகக் குழுவுக்கு 

இள்டயி்லவான நலலுறவின்ளம
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அதி�ர ைக்ைளொட்சி முமறை நொ்டொளுைன்றைஆட்சி முமறை
குடியரசுத்்தள்ல்ர மக்கைவால பநரடியவாகத் 
ப்தர்நச்தடுக்கப்டுகிறவாரகள்

ச்ரும்்வான்ளம ச்ற்ற கடசியின் ்தள்ல்ர பிர்தம 
ம்நதிரியவா்வார

அதி்பர அதிகவாரம் ்ள்டத்்த்ர மத்திய ெட்டமன்றம் அதிகவாரம் ்ள்டத்்தது

அதிகவாரப பிரிவிளன அதிகவாரப பிரிவிளன ளமயப்டுத்்தப ்்டவாமல இருப்து

சு்த்நதிரமவாகச் செயல்டும் பிரிவுகள் ்தனித்்தனியவான ெவாரபுள்டய செயல்வாடுகளைக் சகவாண்ட 
பிரிவுகள்

மவாகவாணத்தின் ்தள்ல்ர அதி்ர ஆ்வார அரசின் ்தள்ல்ர – குடியரசுத் ்தள்ல்ர

அரெவாஙகத்தின் ்தள்ல்ரும் அதி்பர அரெவாஙகத்தின் ்தள்ல்ர - பிர்தம அளமச்ெர

்தனிந்ர ்தள்லளம கூடடுத் ்தள்லளம

மகவா ெள்யின் செயலகளுக்கு அதி்ர 
ச்வாறுபள் ஏற்க மவாட்டவார.

கூடடு மற்றும் ்தனித்்தனியவான ச்வாறுபபுகள்.

நொ்டொளுைன்றை ைறறும் அதி�ர ைக்ைளொட்சி இம்டயிலொன யவறு�ொடுைள்

இந்திய ைத்திய, ைொநில அரசுைளுக்கு இம்டயய உள்ள உறைவு
இ்நதிய நவாடு,  இ்நதிய அரசிய்லளமபபில குறிபபி்டப்டடுள்ை ் ழி முளறகளுக்கு உட்டடு மத்திய, 

மவாநி்ல அரசுகளுக்கிள்டபய அதிரஙகளை ்கிர்நது சகவாள்ளும்  மவாநி்லஙகளின் கூட்டளமபபு ஆகும். 
மத்திய மவாநி்ல அரசுகளுக்கு இள்டபய அதிகவாரஙகள் ்கிர்நது சகவாள்ைப ்ட்டவாலும் அளனத்து 
வி்கவாரஙகளிலும் முடிச்டுப்து மத்திய அரபெ ஆகும். மத்திய மவாநி்ல அரசுகளுக்கு இள்டபயயவான 
உறவு என்்து:

1. ெட்ட மன்ற உறவுகள் (பிரிவுகள் 245 மு்தல 255 ்ளர)

2. நிர்வாக  உறவுகள் (பிரிவுகள் 256 மு்தல 263 ்ளர)

3. நிதி உறவுகள் (பிரிவுகள் 268 மு்தல 294 ்ளர)

மத்திய மவாநி்ல அரசுகள் ெட்டஙகள் இயற்றும் அதிகவாரம் ்ள்டத்்தள்.  ஆனவாலும் அதிகவாரஙகள் 
ப்று்டுகின்றன. சி்ல குறிபபிட்ட துளறகளுக்கு ெட்டமியற்றும் அதிகவாரம் மத்திய அரெவாஙகத்தி்டம் 
உள்ைது.  இத்துளறகள் மத்தியப ்டடியலில இ்டம் ச்ற்றுள்ைன.  சி்ல துளறகளுக்கு ெட்டமியற்றும் 
அதிகவாரம் மவாநி்ல அரெவாஙகத்திற்கு உள்ைது.  அத்துளறகளுக்கவான ெட்டஙகளை அ்ந்த்ந்த மவாநி்ல 
அரசுகபை இயற்றிக் சகவாள்ளும்.   இள் மவாநி்லப்டடியல எனப்டுகிறது. சி்ல துளறகளுக்கு மத்திய 
அரசும் மவாநி்ல அரசும் ெட்டம் இயற்றும் அதிகவாரம் ச்ற்றுள்ைன.  இள் ச்வாதுப்டடியல எனப்டுகிறது.

ைத்திய �ட்டியல்: மத்தியப ்டடியலில 100 துளறகள் உள்ை்டஙகியுள்ைது . ச்ளியுறவுத் துளறகள், 
்வாதுகவாபபு, ஆயு்தப்ள்டகள், ச்தவாள்லச்தவா்டரபு, ்த்வால மற்றும் ்த்நதி, மவாநி்லஙகளுக்கிள்டயி்லவான 
வியவா்வாரம் மற்றும் ்ணிகம்.

ைொநிலப் �ட்டியல்: மவாநி்லப ்டடியல 61 துளறகளைக் சகவாணடுள்ைது. மவாநி்லத்தின் ச்வாது ஒழுஙகு, 
கவா்ல துளற, நீதித்துளற நிர்வாகம், சிளறத்துளற, உள்ைவாடசி அளமபபுகள்,  வி்ெவாயம் ப்வான்றள்.
ச்வாதுப ்டடியல: ச்வாதுப்டடியல 52 துளறகைவாக உள்ைன.   குற்றவியல மற்றும் சிவில 
நள்டமுளறகள், திருமணம் மற்றும் வி்வாகரத்து, ச்வாருைவா்தவாரம் மற்றும் சிறபபுத் திட்டமி்டல, 
செயதித்்தவாள், புத்்தகஙகள் மற்றும் அச்ெகஙகள், மக்கள் ச்தவாளக கடடுப்வாடு ஆகியன.
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பைொத்்த ய்தசிய ைகிழ்ச்சி (Gross National 
Happiness GNH)

சமவாத்்த ப்தசிய மகிழ்ச்சி என்்து  ்தற்ப்வாது 
்ைர்நது ்ரும் ஓர ்தத்து்மவாகும். இது ஒரு 
குறிபபிட்டநவாடடில உள்ை சமவாத்்த மகிழ்ச்சிளயக் 
குறிக்கும் ஒரு குறியீடு ஆகும். பூட்டவான் அரசின் 
அரெளமபபில இ்டம் ச்ற்றுள்ை இக்கருத்து 
ஜுள்ல 18, 2008ல நள்டமுளறப்டுத்்தப்ட்டது. 

சமவாத்்த ப்தசிய மகிழ்ச்சி என்னும் ்்தத்ள்தப 
பூட்டவானின் நவான்கவாம் அரெரவான ஜிக்பம சிஙகிபய 
்வான்சுக் அ்ரகைவால 1970 இல 
உரு்வாக்கப்ட்டது. சமவாத்்த ப்தசிய மகிழ்ச்சி 
நிள்லயவான மற்றும் ெமமவான ெமூக ச்வாருைவா்தவார 
்ைரச்சி, சுற்றுச்சூழல ்வாதுகவாபபு,  மற்றும் 
ஊக்குவிபபு, ்ண்வாடு மற்றும் நல்ல ஆடசி 
ஆகிய்ற்ளற ளமயக் கருத்்தவாகக் 
சகவாணடுள்ைது.

இயற்ளக மற்றும் ்வாரம்்ரிய 
மதிபபுகளுக்கிள்டபய இளெள் ்லியுறுத்தும் 
்ளகயில மக்களிள்டபய கூடடு மகிழ்ச்சிளய 
ஏற்்டுத்து்து அரசின் இ்லக்கவாக இருக்க 
ப்ணடும்.

I.   சரியொன விம்டமயத் 
ய்தரவு பசயை

1. ________, ________ ஆகியள் ஒற்ளற ஆடசி 
முளறக்கவான உ்தவாரணஙகைவாகும்.

2. ்வாரவாளுமன்ற ஆடசி முளற ________ என்றும் 
அளழக்கப்டுகின்றது.

3. ்வாரவாளுமன்ற ஆடசிமுளறயில ச்ரும்்வான்ளம 
ச்ற்ற கடசியின் ்தள்ல்ர ________ ஆ்ர.

II. யைொடிட்்ட இ்டஙைமள நிரப்புை

எண நவாடுகள் நவா்டவாளுமன்றத்தின் 
ச்யர

1. அசமரிக்க ஐக்கிய 
நவாடுகள்

________

2. நவாரப் ________
3. ________ ஃப்வாக்டிங

III.  யவறுப்�டுத்துை.
1. ஒற்ளறயவாடசி முளற மற்றும கூட்டவாடசி முளற.
2. நவா்டவாளுமன்ற ஆடசிமுளற மற்றம் அதி்ர 

மக்கைவாடசி.

IV.  சுருக்ைைொை விம்டயளி

1. ஒற்ளறயவாடசி முளற

V.  கீழ்க்ைண்ட வினொக்ைளுக்கு விம்டயளி

1. அரெளமபபின் ்ளககளைப ்டடியலிடுக.
2. கூட்டவாடசி முளறயின் நிளறகள் யவாள்?
3. ஒற்ளறயவாடசி முளறக்கும் கூட்டவாடசி 

முளறக்கும் இள்டபய உள்ை ப்று்வாடுகளற 
எழுதுக.

VI.  விரிவொன விம்டயளி

1. ஒற்ளறயவாடசி முளறயின் நிளறகளை வி்ரி.
2. அதி்ர மக்கைவாடசி முளற ்ற்றிக் குறிபபு 

்ளரக. பமலும் அதி்ர மக்கைவாடசி  முளறக்கும் 
நவா்டவாளுமன்ற மக்கைவாடசி முளறக்கும் உள்ை 
ப்று்வாடடிளன எழுதுக.

யைறயைொள் நூல்ைள்

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

�� அரெவாஙகம் என்்து அரசின் செயல்வாடுகளைச் 
செயல்டுத்தும் அளமப்வாகும்.

�� ெட்டமன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துளற 
ப்வான்றள் அரசின் உறுபபு அளமப்வாகும்.

�� ஒற்ளற ஆடசி முளற, கூட்டவாடசி ஆடசி முளற, 
நவா்டவாளுமன்ற ஆடசி முளற மற்றும் அதி்ர 
ஆடசிமுளற ப்வான்றள் முக்கிய அரெவாஙக 
அளமபபுகைவாகும்.

�� இ்நதியவாவில நவா்டவாளுமன்ற ஆடசி முளற 
நள்டமுளறப்டுத்்தப்டுகிறது.

�� முடிச்டுத்்தல மற்றும் அ்ற்ளற 
நள்டமுளறப்டுத்தும் செயலமுளறபய ஆடசி 
எனப்டுகிறது. 

மீள்�ொரமவ

 �யிறசி 
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5

அலகு

�	இந்தியாவின் விடுதலைக்கு முன்பும், பின்பும் உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
வ்ர்ச்சியிலைப் பற்றி புரிந்து ககாள்ல்

�	ஊரக ைற்றும் நகர்ப்புற உள்ாட்சி அலைப்புகல்ப் பற்றி அறிந்து ககாள்ல்
�	இந்தியாவில் பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பின் இயல்பு ைற்றும் அதன் க்யல்பாடுகள 

குறித்து கற்றல்
�	1992ஆம் ஆண்டு அரசியைலைப்பு திருத்தச் ்ட்்டஙகள 73 ைற்றும் 74 

ஆகியவற்லறப் பற்றிப் புரிந்து ககாள்ல்
�	தமிழநாட்டில் உள்ாட்சி அலைப்புகள ததான்றிய வரைாறு பற்றியும் அவற்றின் வ்ர்ச்சி குறித்தும் 

அறிந்து ககாள்ல்

கற்றல் ந�ளாககஙகள 

 5.1  உள்ளாட்சி அமைப்பு - வி்ககம்
ஒரு பகுதி அல்ைது ஒரு கிராைம், சிறிய நகரம் 

அல்ைது ைாநகரம் தபான்ற சிறிய ்மூகத்திலை 
நிர்வாகம் க்ய்யும் அலைப்புகத் உள்ாட்சி 
அலைப்புகள எைப்படுகின்றை. உள்ாட்சி 
அலைப்புகள ைக்களுக்கு கநருக்கைாகவும், 
அன்றா்டத் ததலவகல்ப் பூர்த்தி க்ய்யும் 
விதைாகவும், அடிைட்்டத்திலிருந்து க்யல்படுகின்றை. 
உள்ாட்சி அலைப்பின் உறுப்பிைர்கள உளளூர் 
ைக்க்ால் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். 

இவவலைப்புகள உளளூர் ததலவகல் 
தைைாண்லை க்ய்கின்றை. உள்ாட்சி அலைப்புகள 
உளளூர் ்மூகத்திற்குப் பணியாற்றுவது்டன், 
தன்ைாட்சிக் குடியரசுக்கும் கருவியாகச் 
க்யல்படுகின்றை. 

 5.2  வரலளாறறுப் பின்னணி
உள்ாட்சி அலைப்பு இந்தியாவில் 

கதான்றுகதாட்டு காணப்படும் கருத்துரு ஆகும். இது 
பிற்காைச் த்ாழர்கள அல்ைது தஞல் த்ாழப்தபரரசு 
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காைத்தில் உச்்நிலைலய அல்டந்தது. கை்ரியப் 
தபரரசு காைத்திலும் உள்ாட்சி அலைப்புகல்ப் 
பற்றிய ஆவணக் குறிப்புகள உள்ை. பண்ல்டய 
இந்தியா முழுவதும் உள்ாட்சி அலைப்புகள பல் 
தவறுபட்்ட அம்்ஙகளு்டன் காணப்பட்்டை. 
இல்டக்காைத்தில் நிைபிரபுவத்துவத்தின் 
முலறயின் தாக்கத்தால், உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
முக்கியத்துவம் குலறந்தது. ரிப்பன் பிரபுவின் 
1882ஆம் ஆண்டு தீர்ைாைத்தின்படி, தைற்கத்திய 
நாடுகளின் ைக்க்ாட்சி முலறயின் அடிப்பல்டயில் 
19ஆம் நூற்றாண்டின் கால் இறுதியில் 
இவவலைப்புகள இந்தியாவில் புத்துயிர் கபற்றை. 
நவீை உள்ாட்சி அலைப்புகளுக்கு 
அடித்த்மிட்்டதால் ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் தந்லத’ எை அலழக்கப்படுகிறார்.

1935 இந்திய அரசு ்ட்்டம், ைாகாணஙகளில் 
தன்ைாட்சிலய அறிமுகப்படுத்தியது. இச்்ட்்டம் 
1937இல் நல்டமுலறக்கு வந்தது. காஙகிரஸ் ஆட்சி 
அலைத்த ைாகாணஙகளில், ஊரக வ்ர்ச்சிக்குச் 
சிறப்பு கவைம் அளிக்கப்பட்்டது. பஞ்ாயத்து ராஜ் 
அலைப்புகள கிராைஙகளிலிருந்து நகரஙகள வலர 
கட்்டலைக்கப்ப்ட தவண்டும் என்பது காந்தியடிகளின் 
திட்்டஙகளின் ஒரு முக்கியக் கூறாக இருந்தது.

இந்திய விடுதலைக்குப் பின்பு, இந்திய 
அர்லைப்பிலை உருவாக்கியவர்கள 
காந்தியடிகளின் கிராை தன்ைாட்சிக் 
ககாளலகயிலைப் கபரிதும் கவைத்தில் ககாண்டு 
க்யைாற்றிைர். கிராைஙகள நிலறந்த இந்தியாவில், 
கிராை ஊராட்சிகளின் உருவாக்கம் ஒரு ்மூக 
இயக்கைாகதவ அலைந்தது. விடுதலைப் 
தபாராட்்டத்தின்தபாது பஞ்ாயத்து ைறுசீரலைப்பு 
என்பது ைக்களுக்கு நம்பிக்லகலய ஊட்டியது.

உள்ாட்சி அலைப்புகல் 
நல்டமுலறப்படுத்துவதில் இருந்த சிை 
தல்டகல் 1882 ஆம் ஆண்டு அவர் இயற்றிய 
தீர்ைாைத்தின் மூைம் அகற்ற முயன்றார். 
கிராைப்புற ைற்றும் 
நகர்ப்புறஙகளில் உள் 
அ ல ை ப் பு க ளு க் கு ம் 
த த ர் ந் க த டு க் க ப் ப ட் ்ட 
ைக்களுக்கும் அதிக 
அதிகாரஙகல்யுல்டய 
உள்ாட்சி நிர்வாக 
உரிலைகல் வழஙகும் 
விதைாக ரிப்பன் 
கதா்டர்ச்சியாை பை 
்ட்்டஙகல் ஏற்படுத்திைார்.

ரிப்பன் பிரபு

 5.3   இந்திய விடுதமலககுப் பின 
உள்ளாட்சி அமைப்புகள

உள்ாட்சி அலைப்புகள என்ற முலறயின் 
கருத்துருவாக்கம், 1957ஆம் ஆண்டு முதல் 
1986ஆம் ஆண்டு வலர, நான்கு முக்கிய 
குழுக்களின் உருவாக்கம் ைற்றும் அவற்றின் 
முயற்சியிைால் நல்டமுலறப்படுத்தப்பட்்டது. ்மூக 
அபிவிருத்தி திட்்டம் (1952) ைற்றும் ததசிய நீட்டிப்பு 
த்லவ (1953) ஆகியை, 1957ஆம் ஆண்டின் 
பஞ்ாயத்து ராஜ் ்ட்்டத்திற்கு அடிப்பல்டயாகத் 
திகழந்தை. 
73 ைறறும் 74 வது அரசமைப்பு திருததச் 
சட்்டஙகளின(1992) சி்றப்்பம்சஙகள

 ¾ ஊராட்சி ைற்றும் நகராட்சிகள ‘உள்ாட்சி 
அலைப்பு’ நிறுவைஙக்ாகச் க்யல்படும்.

 ¾ குடியரசு அலைப்பின் அடிப்பல்ட அைகுகள: 
வாக்கா்ர்க்ாகப் பதிவு க்ய்யப்பட்டுள் 
உரிய வயதுல்டதயாலரக் ககாண்்ட கிராை 
்லபகள (கிராைஙகள) ைற்றும் பகுதி குழுக்கள 
(நகராட்சிகள) ஆகியை. 

 ¾ கிராைஙகள இல்டயில் காணப்படும் வட்்டாரம் / 
வட்்டம் / ைண்்டைம் ைற்றும் ைாவட்்ட அ்வில் 
ஊராட்சிகள எை மூன்றடுக்கு முலறயில் 
க்யல்படுகின்றை. இரண்டு மில்லியனுக்கும் 
குலறவாை ைக்கள கதாலகலய உல்டய சிறு 
ைாநிைஙகளில் பஞ்ாயத்துக்கள இரண்்டடுக்கு 
முலறயில் இயஙகுகின்றை.

 ¾ தநரடித் ததர்தலின் மூைம் அலைத்து அ்விலும் 
இ்டஙகள நிரப்பப்படுகின்றை.

 ¾ அலைத்து அ்வு நிலைகளில் பஞ்ாயத்து 
தலைவர்களுக்காை இ்டஙகளில் பட்டியல் 
இைத்தவர் ைற்றும் பழஙகுடியிைர் 
ஆகிதயாருக்கு, ைக்களகதாலக விகிதாச்்ார 
அடிப்பல்டயில் இ்ட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும்.

ரிப்்பன பிரபு
1882ஆம் ஆண்டு உள்ாட்சி அலைப்புகல் 

அறிமுகம் க்யததன் மூைம் இந்தியர்களுக்கு 
சுதந்திரத்தின் சுலவலய அறிமுகப்படுத்தியவர் 
ரிப்பன் பிரபு ஆவார். 

இந்தியாவில் நிர்வாகத்லத தாரா்ையம் 
ஆக்கும் சிை ந்டவடிக்லககல் ரிப்பன் 
தைற்ககாண்்டார். நிர்வாகத்லத பரவைாக்க 
தவண்டும் என்பதற்காகதவ உள்ாட்சி 
அலைப்புகல் அவர் முலறப்படுத்திைார்.
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 ¾ கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்ட ஒதுக்கீடு 
வழஙகப்பட்டுள்து. பட்டியல் இைத்தவர் 
ைற்றும் பழஙகுடியிைருக்காை ஒதுக்கீட்டில் 
கபண்களுக்கும் மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்ட 
ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்து. எல்ைா அ்வு 
நிலைகளிலும் தலைவர்கள பதவிக்கு மூன்றில் 
ஒரு பஙகு இ்டம் கபண்களுக்கு 
ஒதுக்கப்பட்டுள்து.

 ¾ ஒதர ைாதிரியாை ஐந்தாண்டு பதவிக்காைம் 
ைற்றும் பதவிக்காைம் நிலறவல்டயும் 
முன்பாகதவ ததர்தல்கள ந்டத்தப்கபற்று, புதிய 
அலைப்புகள உருவாக்கப்படுதல் தவண்டும். 
ஆட்சி கலைக்கப்பட்்டால், ஆறு ைாதஙகளுக்குள 
ததர்தல் ந்டத்தப்படுதல் தவண்டும்.

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 ்பரிந்துமரகளும்

1994 தமிழ�ளாடு ்பஞசளாயதது ரளாஜ் சட்்டததின 
சி்றப்்பம்சஙகள 

1994ஆம் ஆண்டு நல்டமுலறப்படுத்தப்பட்்ட 
உள்ாட்சி அலைப்புகளுக்காை ஒரு புதிய ் ட்்டத்தின் 
அடிப்பல்டயில், புதிய பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பு 
க்யல்படுத்தப்பட்்டது. அதன் சிறப்பம்்ஙக்ாவை: 
(அ) மூன்று அடுக்கு அலைப்பு (ஆ) கிராை ்லப  
(இ) ததர்தல் ஆலணயத்திலை நிறுவுதல்  
(ஈ) நிதி ஆலணயத்திலை நிறுவுதல் (உ) ைக்கள 
கதாலகக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் பட்டியல் இைத்தவர் 
ைற்றும் பழஙகுடியிைர் ஆகிதயாருக்கு இ்ட ஒதுக்கீடு 
(ஊ) கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்ட ஒதுக்கீடு 
ைற்றும் (எ) ைாவட்்ட திட்்டக்குழுக்கல் அலைத்தல்.

 5.3  கிரளாை ஊரளாட்சி
கிராைஙகளில் க்யல்படும் உள்ாட்சி 

அலைப்புகள, கிராை ஊராட்சி என்று 
அலழக்கப்படுகின்றை.  தலைவர் ைற்றும் பகுதி 
உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் தநரடியாகத் 
ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர்.  (18வயது 
பூர்த்தியல்டந்ததார்) அவர்க்து பணிக்காைம் 5 
வரு்டஙகள ஆகும்.  கிராை ஊராட்சியின் ஆய்வா்ராக 
ைாவட்்ட ஆட்சியர் க்யல்படுகின்றார். ஐநூறுக்கும் 
தைற்பட்்ட ைக்களகதாலகலயக் ககாண்டுள் 
ஒவகவாரு கிராைமும் கிராை ஊராட்சியாக 
உருைாறியுள்து.
கிரளாை ஊரளாட்சியின சசயல்்பளாடுகள
• குடிநீர் வழஙகுதல்
• கதருவி்க்குகல்ப் பராைரித்தல்
• ்ாலைகல்ப் பராைரித்தல்
• கிராை நூைகஙகல்ப் பராைரித்தல்
• சிறிய பாைஙகல்ப் பராைரித்தல்
• வீட்டுைலைகளுக்கு அனுைதி அளித்தல்
• வடிகால் அலைப்புக்கல்ப் பராைரித்தல்
• கதாகுப்பு வீடுகல்க் கட்டுதல்
• கதருக்கல்ச் சுத்தம் க்ய்தல்
• இடுகாடுகல்ப் பராைரித்தல்
• கபாதுக்கழிப்பி்ட வ்திகல்ப் பராைரித்தல்

விருப்்பப் ்பணிகள
1994ஆம் ஆண்டு நல்டமுலறக்கு வந்த 

தமிழநாடு உள்ாட்சி அலைப்புகளின் ்ட்்டம் 
கீழக்கண்்ட விருப்ப க்யல்பாடுகல் உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் மூைம் நல்டமுலறப்படுத்தியது.
• கிராைஙகளிலுள் கதரு வி்க்குகல்ப் 

பராைரித்தல்
• ்ந்லதகல்யும் திருவிழாக்கல்யும் ந்டத்துதல்
• ைரஙகல் நடுதல்
• வில்யாட்டு லைதாைஙகல்ப் பராைரித்தல்
• வண்டிகள நிறுத்தப்படும் இ்டஙகளில் உள் 

வாகைஙகள, இலறச்சி கூ்டஙகள ைற்றும் 
கால்நல்டகளின் ககாட்்டலக ஆகியவற்லறப் 
பராைரித்தல்

• கபாருட்காட்சிகள நல்டகபறும் இ்டஙகல்க் 
கட்டுப்படுத்துதல்

வருவளாய்
மூன்றடுக்கு அலைப்பு உள் ஊரக உள்ாட்சி 

அலைப்பில் கிராை ஊராட்சி ைட்டுதை வரி விதிக்கும் 
அதிகாரத்லதப் கபற்றுள்து.
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291 5. உள்ாட்சி அலைப்புகள

தமிழ�ளாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரலளாறறுத சதளா்டககம் ைறறும் வ்ர்ச்சி
காஞசிபுரம் ைாவட்்டத்திலுள் உத்திரதைரூர் கல்கவட்டுகளில் காணப்படுகின்ற 

ஆதாரஙகளின்படி, உள்ாட்சி அலைப்புகளில் தமிழநாடு ஒரு நீண்்ட 
வரைாற்றிலைக் ககாண்்டதாக அறியப்படுகின்றது. அக்காைத்தில் தமிழநாடு 
பை கிராை குடியாட்சிலயக் ககாண்்ட நிைைாக வி்ஙகியது. பை ்மூகக் 
குழுக்கள தஙக்து பகுதி தைம்பாட்டிற்காக பல்தவறு ந்டவடிக்லககளில் 
ஈடுபட்்டைர். பத்து ைற்றும் பதிதைாறாம் நூற்றாண்டுகளில் நல்டகபற்ற 
த்ாழர்க்து ஆட்சிக் காைத்தில், இந்த முலற உச்்நிலைலய அல்டந்தது. 
கிராை ்லபகள வரி விதித்தை; ்மூக வாழவிலை தைம்படுத்திை; 
தஙக்து குறிப்பிட்்ட பகுதியில் நீதிலயயும் நிலைநாட்டிை. இந்தக் கிராை 
்லபகள த்ாழ அர்ர்களு்டன் வலிலையாை உறவுகல்க் 
ககாண்டிருந்தைர். கிராை ்லபயின் உறுப்பிைர்கல்த் ததர்ந்கதடுக்க 
‘கு்டதவாலை முலற’ என்ற இரகசிய ததர்தல் முலற புழக்கத்தில் இருந்தது. 

த்ாழர்களின் வீழச்சிக்குப் பிறகு, கிராை தன்ைாட்சி 
்ரியவும், நிைப்பிரபுக்களின் லையப்படுத்தப்பட்்ட நிர்வாக 
முலற தைதைாஙகவும் கதா்டஙகியது. இம்முலற, 
ஆஙகிதைய காைனி ஆதிக்க ஆட்சி உள்ாட்சி 
அலைப்புகல் அவர்களுக்கு ஏதுவாக 
இருக்கும் விதைாக அறிமுகம் க்ய்யும் வலர 
கதா்டர்ந்தது.

சுதந்திர இந்தியாவில், ஜைநாயக 
பரவைாக்கத்தின் முதல் ்ட்்டைாக,   1950 

இல் ைதராஸ் கிராை பஞ்ாயத்து ்ட்்டம் இயற்றப்பட்்டது. 1957, உளளூர் 
நிர்வாக சீர்திருத்தஙகள கதா்டர்பாக கவளியாை விவரஙகளின் 
கதா்டர்ச்சியாக , 1958ல் ைதராஸ் பஞ்ாயத்து ் ட்்டமும், ைதராஸ் ைாவட்்ட 
வ்ர்ச்சி கவுன்சில் ்ட்்டமும் இயற்றப்பட்்டை.

்ரியவும், நிைப்பிரபுக்களின் லையப்படுத்தப்பட்்ட நிர்வாக 
முலற தைதைாஙகவும் கதா்டஙகியது. இம்முலற, 
ஆஙகிதைய காைனி ஆதிக்க ஆட்சி உள்ாட்சி 
அலைப்புகல் அவர்களுக்கு ஏதுவாக 
இருக்கும் விதைாக அறிமுகம் க்ய்யும் வலர 

வரிகள
• க்ாத்து வரி
• கதாழில் வரி
• வீட்டு வரி
• குடிநீர் இலணப்புக்காை கட்்டணம்
• நிை வரி
• கல்டகள மீது விதிக்கப்படும் வரிகள

உைது கிராைத்திலுள் உள்ாட்சி அலைப்பு 
அலுவைகத்திற்குச் க்ன்று அஙகு விதிக்கப்படும் 
வரிகள பற்றி அறிக.

கிரளாை சம்ப கூட்்டஙகள 
ஒவகவாரு ஊராட்சியிலும், அவவூராட்சி அதிகார 

எல்லைக்கு உளத் வசிக்கும் ைக்கத் கிராை ்லப 
உறுப்பிைர்க்ாக இருப்பர். ஊராட்சித் தலைவர் 
கூட்்டஙகளுக்குத் தலைலை தாஙகுவார். கிராை ்லப 
கூட்்டஙகளில், வரவு க்ைவு கணக்குகளும், 
திட்்டஙகளிைால் பயைல்டந்ததார் பற்றியும் 
கைந்துலரயா்டப்படும். 

கிரளாை சம்ப

ஒரு வரு்டததில் �ளானகு மும்ற கிரளாை சம்ப 
கூட்்டஙகள �்டததப்்படும். 

1. ்ைவரி 26 – குடியரசு திைம் 

2. தை 1 – உலழப்பா்ர் திைம்

3. ஆகஸ்ட் 15 – சுதந்திர திைம்

4. அக்த்டாபர் 2 – காந்தி பிறந்த திைம்
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2925. உள்ாட்சி அலைப்புகள

ஊரளாட்சி ஒனறியம்
பை ஊராட்சிகள ஒன்றிலணந்து ஊராட்சி 

ஒன்றியம் உருவாக்கப்படுகின்றது. ைக்கள 
ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பிைர்கல் (கவுன்சிைர்) 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கின்றைர். 
உறுப்பிைர்கள தஙகளில் ஒருவலர ஊராட்சி 
ஒன்றியத் தலைவராகத் (Chairman) 
ததர்ந்கதடுகின்றைர்.

மாவ�ட
ஊரா��

ஊரா��
ஒ��ய�

�ராம
ஊரா��

ஊரளாட்சி ஒனறியததின ்பணிகள 
• குடிநீர் வழஙகல்
• கிராை சுகாதார நிலையஙகள பராைரிப்பு
• ்ாலைகள பராைரிப்பு
• ைகப்தபறு விடுதிகல் நிறுவுதல் 
• கபாதுக் கண்காட்சிகள ந்டத்துதல்
• கால்நல்ட ைருத்துவைலைகல் நிறுவுதல்
• ்மூக காடுகல் பராைரித்தல்.
• துவக்கப்பளளி கட்்டஙகல் சீர் க்ய்தல்

உஙக்து பகுதியில் கதரு வி்க்குகள 
எரியாவிட்்டாதைா குழாயில் குடிநீர் வரவில்லை 
என்றாதைா யாரி்டம், எஙகுச் க்ன்று 
முலறயிடுவீர்கள?

ைாவட்்ட ஆட்சியர், திட்்ட அலுவைர் ைற்றும் 
்ம்பந்தப்பட்்ட வட்்டார வ்ர்ச்சி அலுவைர் ஆகிதயார் 
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வ்ர்ச்சிப் பணிகல் 
தைற்பார்லவயிடும் அதிகாரம் கபற்றுள்ைர். 
ைளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

ஒவகவாரு ைாட்்டத்திலும் ஒரு ைாவட்்ட ஊராட்சி 
அலைக்கப்பட்டுள்து. 50,000 ைக்கள கதாலக 

என்ற அடிப்பல்டயில் ைாவட்்டம் பை பகுதிக்ாகப் 
பிரிக்கப்படுகிறது. பகுதி உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். 
இவவுறுப்பிைர்கள தஙகளில் ஒருவலர 
தலைவராகத் ததர்ந்கதடுக்கின்றைர். அவர்க்து 
பதவிக்காைம் 5 ஆண்டுக்ாகும். 

ைளாவட்்ட ஊரளாட்சியின ்பணிகள 
• கிராை ஊராட்சி ைற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 

வ்ர்ச்சித் திட்்டஙகள குறித்து அரசுக்கு 
கதரிவித்தல்

• ைாவட்்ட திட்்ட ஆலணயத்தின் பணிகல் 
தைற்பார்லவயி்டல் 

�கர்ப்பு்ற உள்ளாட்சி
• தபரூராட்சி 
• நகராட்சி 
• ைாநகராட்சி

களாந்தியின கிரளாைசுயரளாஜ்யம்
காந்தியடிகள கிராைப்புறஙகளின் 

பிரதிநிதிகல்க் ைக்க்ாகக் ககாண்்ட கிராை 
சு ய ர ா ஜ் ஜி ய த் ல த 
விரும்பிைார். இந்தியாவின் 
ஆன்ைா கிராைஙகளில் 
வாழகிறது என்பலத 
உணர்ந்தார் காந்தியடிகள. 
சுதந்திர இந்தியாவில், 
கிராை குடியரசு எனும் 
பஞ்ாயத்துக்கல் கைவு கண்்டார்.

காந்தியடிகள பஞ்ாயத்து ராஜ் ஒரு 
அதிகார பகிர்வு ககாண்்ட அர்ாக இருக்க 
அறிவுறுத்திைார். இந்திய அரசியைலைப்பின் 
அடிப்பல்டயாக திகழும் கிராைஙகள தஙகளின் 
ததலவகளுக்கு தாஙகத் கபாறுப்பாவர்.

எளிலையாை க்ாற்களில் 
க்ால்வகதன்றால் காந்தியின் சுயராஜ்ய கிராைம், 
அடிப்பல்டயில் சுய்ார்புல்டயதாக 
இருக்கதவண்டும். வாழக்லகக்குத் ததலவயாை 
உணவு, தூய்லையாை நீர், சுகாதாரம், வீட்டு 
வ்தி, கல்வி ைற்றும் பிற ததலவகளுக்கு எை 
அலைத்து ததலவகல்யும் ஏற்கும் அர்ாஙகம் 
ைற்றும் சுய பாதுகாப்பு உளளிட்்ட அலைத்லதயும் 
வழஙக தவண்டும்.
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293 5. உள்ளாட்சி அமைப்புகள

ந்பரூரளாட்சி
பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகைாை ைக்கள வாழும் 

பகுதி தபரூராட்சி எைப்படும். தபரூராட்சித் 
தலைவரும் உறுப்பிைர்களும் ைக்க்ால் 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். 
இவர்களின் பதவிக்காைம் 5 ஆண்டுக்ாகும். 
தபரூராட்சியின் நிர்வாகத்திலை தைற்ககாள் ஒரு 
க்யல் அலுவைர் நியமிக்கப்படுகிறார். 

�கரளாட்சி
ஒரு இைட்்த்திற்கும் அதிகைாை ைக்கள வாழும் 

பகுதி நகராட்சி எைப்படும். நகர ்லபத் தலைவர் 
ைற்றும் பகுதி உறுப்பிைர்கள (கவுன்சிைர்) ைக்க்ால் 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். 
அவர்க்து பதவிக்காைம் ஐந்தாண்டுக்ாகும். 
இந்நகராட்சியிலை நிர்வாகம் க்ய்ய ஒரு நகராட்சி 
ஆலணயர் அர்ால் நியமிக்கப்படுகிறார்.  

ைளா�கரளாட்சி
பை இைட்்ம் ைக்களகதாலக ககாண்்ட கபரு 

நகரப்பகுதிகள ைாநகராட்சி எை அலழக்கப்படுகிறது. 
ைாநகராட்சித் தலைவர் தையர் என்று 
அலழக்கப்படுகிறார். தையர் ைற்றும் பிற 
உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காைம் ஐந்தாண்டுகள 
ஆகும். இம் ைாநகராட்சிக்கு ைாநகராட்சி ஆலணயர் 
நிர்வாக அலுவைர் ஆவார்.

தமிழநாட்டில் 15 ைாநகராட்சிகள உள்ை. 
அலவ க்ன்லை, தகாலவ, ைதுலர, திருச்சி, 
திருகநல்தவலி, த்ைம், ஈதராடு, தவலூர், 
தூத்துக்குடி, திருப்பூர், தஞ்ாவூர், திண்டுக்கல், 
ஆவடி, ஓசூர் ைற்றும் நாகர்தகாவில்.

இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) அதிகாரி ஒருவர் 
ைாநகராட்சியின் ஆலணயராக நியமிக்கப்படுகிறார். 
ைாநகராட்சி ்லபயில் ககாண்டுவரப்படும் 
தீர்ைாைஙகள அலைத்தும் இவரால் 
க்யல்படுத்தப்படுகிறை. ைாநகராட்சி அலுவைகம் 
இவரது க்யல்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றது.

க்ன்லை ைாநகராட்சித் கட்்ட்டத்திற்கு எந்த 
ஆஙகிதையப் பிரபுவின் கபயர் சூட்்டப்பட்டுள்து?

சசனம்ன ைளா�கரளாட்சி

ைளா�கரளாட்சித தமலவரின (நையரின) முககிய 
்பணிகள
• அரசுக்கும் ைாநகராட்சி உறுப்பிைர்களுக்கும் 

இல்டதய ஓர் இலணப்புப்பாைைாக தையர் 
க்யல்படுகிறார்.

• ைாநகராட்சி குழு கூட்்டஙகளுக்குத் தலைலை 
தாஙகுகிறார்.

• கவளிநாட்டு பிரமுகர்கல் வரதவற்று 
உப்ரிப்பார்.

பி்ற �கர்ப்பு்ற ்பஞசளாயததுககள
• அறிவிக்கப்பட்்ட பகுதி குழுக்கள
• நகர் பகுதி குழுக்கள
• இராணுவக் குடியிருப்பு வாரியம்
• குடியிருப்புகள
• துலறமுகப் கபாறுப்பு கழகம்
• சிறப்பு தநாக்க நிறுவைம்

தமிழ�ளாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின நதர்தல்கள
உள்ாட்சி அலைப்புகளின் ததர்தல்கல் 

கபாதுத் ததர்தல்கல்ப் தபான்தற ைாநிைத் ததர்தல் 
ஆலணயம் ந்டத்துகின்றது. வாக்கா்ர் பட்டியல் 
பகுதி வாரியாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றது. பட்டியல் 
இைத்தவர், பழஙகுடியிைர் ைற்றும் கபண்கள 
ஆகிதயாருக்கு சுழற்சி முலறயில், ைக்கள கதாலக 
விகிதாச்்ார அடிப்பல்டயில் இ்ட ஒதுக்கீடு 
க்ய்யப்படுகின்றது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகள எதிர்சகளாளளும் 
பிரச்சம்னகளும், சவளால்களும்

நைது ைக்க்ாட்சிக்கு உள்ாட்சி அலைப்புகத் 
அடிப்பல்டக்ாகும். உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
அர்லைப்பு நிலை, அவற்றின் க்யல்பாட்டிற்கு மிகவும் 
முக்கியத்துவத்திலை அளிக்கின்றது. இருப்பினும், 
இந்தியாவில் இவற்றின் க்யல்பாடுகளில் ஒரு சிை 
கநருக்கடிகள உள்ை. அவற்றின் முதன்லையாை 
சிக்கல்களும் ் வால்களும் கீதழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ை. 
• உள்ாட்சி அலைப்புகளின் பணிகள ைற்றும் 

அதிகாரஙகல்ப் பற்றிய கதளிவாை 
வலரயலறயின்லை.

• நிதி ஒதுக்கீடு ைற்றும் ததலவகளின் ைதீப்பீடு 
ஒத்துப்தபாவதில்லை.

• உள்ாட்சி அலைப்புகள எடுக்கும் முக்கிய 
முடிவுகளில் ்ாதி, வகுப்பு ைற்றும் ்ையம் ஆகிய 
மூன்றும் முக்கியப் பஙகாற்றுகின்றை.

• ைக்க்ாட்சியின் அடிப்பல்ட நிலையிலுள் 
அலுவைர்கள ைற்றும் ததர்ந்தகதடுக்கப்பட்்ட 
உறுப்பிைர்களின் கபாறுப்பற்ற நிலை.
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2945. உள்ளாட்சி அமைப்புகள

�கரளாட்சி தமலவரளாக ச்பரியளார்
கபரியார் ஈ.தவ. 

இராை்ாமி அவர்கள 1917 
ஆம் ஆண்டில் இருந்து 
பை ஆண்டுகள ஈதராடு 
ந க ர ா ட் யி ன் 
கபருந்தலைவராக பதவி 
வகித்தார். அவரது 
பதவிக் காைத்தில் 
ஈதராடு நகராட்சி ைக்களுக்காை முலறயாை 
குடிநீர் வ்தி ைற்றும் சுகாதார வ்திகல் 
ஏற்படுத்தி தருவதில் முலைப்பு காட்டிைார்.  1919 
இல் குழாய் மூைம் குடிநீர் விநிதயாகம் 
முலறயிலை கபரியார் க்யல்படுத்திைார். 
இந்திய நகராட்சி நிர்வாகஙகளின் வரைாற்றில் 
இத்திட்்டத்திலை முதன்முதலில் 
க்யல்படுத்தியவர் கபரியார் எை அறியப்படுகிறது.

�	உள்ாட்சி அலைப்புகள ்மூகத்தின் அடிைட்்ட 
அ ் வி லி ரு ந் து  க ் ய ல் 
படுகின்றை.

�	ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
தந்லத’ எை அலழக்கப்படுகிறார்.

�	த்ாழர் காைத்தில் கிராை நிர்வாகக் குழு 
உறுப்பிைர்கள ‘கு்டதவாலை முலற’ மூைம் 
ததர்ந்கதடுக்கப்பட்்டைர்.

�	1994 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழநாட்டில் புதிய 
பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பு நல்டமுலறயில் 
உள்து.

�	கிராை ஊராட்சி என்பது கிராைஙகளின் 
உள்ாட்சி அலைப்பு ஆகும்.

�	கிராை ்லபக் கூட்்டஙகள ஆண்டுக்கு 4 
முலற நல்டகபறுகின்றை.

�	ஊராட்சி ஒன்றியஙகள பை ஊராட்சிகள 
ஒன்றிலணவதால் உருவாகின்றை.

�	ைாவட்்ட ஊராட்சிகள ஒவகவாரு 
ை ா வ ட் ்ட த் தி லு ம்  உ ரு வ ா க் க ப் 
பட்டுள்ை.

�	ைாநகராட்சி, நகராட்சி ைற்றும் 
நகரப்பஞ்ாயத்துகள ஆகியை நகர்ப்புற 
உள்ாட்சி அலைப்புகள ஆகும்.

�	ை ா ந க ர ா ட் சி யி ன்  த ல ை வ ர்  
ைாநகர தலைவர் (தையர்) 
என்றலழக்கப்படுகிறார்.

�	உள்ாட்சி அலைப்புக்களுக்காை ததர்தலை, 
ைாநிைத் ததர்தல் ஆலணயம் ந்டத்துகிறது.

மீள்பளார்மவ

I.  சரியளா்ன விம்டமயத 
நதர்வு சசய்க

1. 1985 ஆம் ஆண்டு திட்்டக் 
குழுவிைால் நிறுவப்பட்்ட குழு எது?
அ.  பல்வந்ராய் தைத்தா குழு
ஆ. அத்ாக் தைத்தா குழு
இ. GVK ராவ தைத்தா குழு
ஈ. LM சிஙவி தைத்தா குழு

2. _______ காைத்தில் இருந்த உள்ாட்சி 
அலைப்புப் பற்றி உத்திரதைரூர் கல்கவட்டு 
கதரிவிக்கிறது.
அ. த்ாழர் ஆ. த்ரர் 
இ. பாண்டியர் ஈ. பல்ைவர்

3. 73 ைற்றும் 74வது அர்லைப்புத் திருத்தச் 
்ட்்டஙகள இவவாண்டில் நல்டமுலறக்கு    
வந்தை.
அ. 1992 ஆ. 1995
இ. 1997 ஈ. 1990

4. ஊராட்சிகளின் ஆய்வா்ராகச் 
க்யல்படுகின்றவர் _______ ஆவார்.
அ. ஆலணயர்
ஆ. ைாவட்்ட ஆட்சியர்
இ. பகுதி உறுப்பிைர்
ஈ. ைாநகரத் தலைவர்

II. நகளாடிட்்ட இ்டதமத நிரப்புக
1. ‘உள்ாட்சி அலைப்புகளின்’ தந்லத எை 

அலழக்கப்படுபவர் __________.
2. நைது விடுதலைப் தபாராட்்டத்தின் தபாது 

ைறுசீரலைப்பு என்பது __________ ஆக 
வி்ஙகியது. 

3. த்ாழர் காைத்தின் தபாது கிராை ்லப 
உறுப்பிைர்கல்த் ததர்ந்கதடுத்த 
இரகசிய ததர்தல் முலற __________ 
என்றலழக்கப்பட்்டது.

4. கிராைஙகளில் க்யல்படும் உள்ாட்சி அலைப்பு 
__________ ஆகும்.

5. தபரூராட்சிகளின் நிர்வாகத்திலைக் 
கண்காணிப்பவர் __________ ஆவார்.

 ்பயிறசி 
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295 5. உள்ாட்சி அலைப்புகள

III. ச்பளாருததுக
1. ைாவட்்ட ஊராட்சி - கிராைஙகள
2. கிராை ்லபகள -  ைாநகரத் தலைவர்
3. பகுதி குழுக்கள - கபருந்தலைவர்
4. ஊராட்சி ஒன்றியம் - ைாவட்்ட ஆட்சியர்
5. ைாநகராட்சி - நகராட்சிகள

IV.  தவறுகம்க கண்்டறிந்து பிமழ திருததி 
எழுதவும்

1. ஊராட்சி ஒன்றியம் பை ைாவட்்டஙகள 
ஒன்றிலணவதால் உருவாகின்றது.

2. ஒவகவாரு கிராைத்திலும் ஒரு ைாவட்்ட ஊராட்சி 
ஒன்றியம் அலைந்துள்து.

3. நகராட்சி ஆலணயர் ஓர் இந்திய அரசுப் 
பணிகள அலுவைர் ஆவார்.

4. ஊராட்சிகளில், ஊராட்சித் தலைவர் 
ைற்றும் பகுதி உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் 
ததர்த்கநடுக்கப்படுகின்றைர்.

V. சுருககைளா்ன விம்டயளி
1. கிராை ஊராட்சிக்ால் விதிக்கப்படும் வரிகள 

யாலவ?
2. 1994 ஆம் ஆண்டு தமிழநாடு பஞ்ாயத்து ராஜ் 

்ட்்டத்தின் சிறப்பம்்ஙகள யாலவ?
3. கிராை ஊராட்சிகளின் முக்கிய பணிகள 

யாலவ?
4. உள்ாட்சி அலைப்புகளின் விருப்பப்பணிகள 

யாலவ?
5. நகர்ப்புற உள்ாட்சி அலைப்புகள யாலவ?
VI. ஒரு ்பததியில் விம்டயளி
1. 1992 ஆம் ஆண்டு 73 ைற்றும் 74வது அர்லைப்பு 

திருத்தச் ்ட்்டத்தின் சிறப்பம்்ஙகள யாலவ?
2. உள்ாட்சி அலைப்புகள எதிர்ககாளளும் 

முக்கிய சிக்கல்கள ைற்றும் ்வால்கள யாலவ?
VII. சசயல்்பளாடு
1. உன் உள்ாட்சி அலைப்பு பிரதிநிதிலயச் 

்ந்தித்து உள்ாட்சி அலைப்புகள எவவாறு 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றை என்ற விவரஙகல் 
த்கரி.

உள்ளாட்சி அமைப்புகள

தமிழக அரசின் பஞ்ாயத்து ராஜ் ைற்றும் ஊரக வ்ர்ச்சி 
துலறயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்த்த்திற்கு 

க்ல்வதன் மூைம் பஞ்ாயத்து ராஜ் பற்றிய 
அர்ாலணகள, திட்்டஙகள, தரவுத்த் வலரப்டஙகள 
ைற்றும் அதன் நிர்வாகத்லதப் பற்றி அறிந்து ககாள்!

சசயல்மும்ற
படி – 1   URL அல்ைது QR குறியீட்டிலைப் பயன்படுத்தி இச்க்யல்பாட்டிற்காை இலணயப்பக்கத்திற்கு க்ல்க 
படி - 2  கைனுவில் வலரப்டத்லத ( Map) ததர்ந்கதடுத்தவு்டன் கீழத்ததான்றும் கைனுவில் "Blocks" என்பலதத் 

க்ாடுக்கவும்
படி -3  ததான்றும் பக்கத்தில் உஙகளுக்கு விருப்பைாை ைாவட்்டத்லத ததர்ந்கதடுத்து க்ாடுக்கியபின் 

அம்ைாவட்்டத்தின் பஞ்ாயத்து ஒன்றியஙகளின் எண்ணிக்லகலய தரவுத்த் வலரப்டம் மூைம் அறிந்து 
ககாள்ைாம் (ex. Tiruchirappalli).

உரலி:

https://www.tnrd.gov.in/index.html (or) scan the QR Code

இமணயச்சசயல்்பளாடு

*ப்டஙகள அல்டயா்த்திற்கு ைட்டும். 
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சாலை பாதுகாப்பு
6

அலகு

� நம் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் சாலல விபத்துகலைப் புரிந்துககாள்ளுதல்
� சாலல விபத்துககான காரணஙகலைத் கதரிந்துககாள்ளுதல்
� சாலல பாதுகாப்பு விதிகலைப் பினபற்றுதல்

கற்றல் ந�ாககஙகள் 

ªñ¶õ£è„ ªê™

          அறிமுகம்

சாலல விபத்து எனபது திறந்த கவளி 
சாலலயில் ஒரு வாகன விபத்தில் குலறந்தபட்சம் 
ஒரு நபர் காயமலைவலதயயா அல்லது 
இறப்பலதயயா குறிககும். ககாலல, தற்ககாலல 
மற்றும் இயற்லக யபரிைர் யபானறலவ சாலல 
விபத்தில் அைஙகாது. 

சாலல விபத்துகள் காயத்தால் 
ஏற்படும் மரணஙகளுககு முதனலமக 
காரணிகைாகும். இலவ உலகைவில் ஏற்படும் 
உயிரிழப்புகளுககுககான பத்தாவது முதனலமக 
காரணியாகும். ஒவகவாரு ஆண்டும் சாலல 
விபத்தில் 1.2 மில்லியன யபர் இறககிறார்கள்; 
மற்றும் ஏறககுலறய 50 மில்லியன யபர் 
காயமலைகிறார்கள்.

ஆண்டுககு 1,30,000ககும் 
யமற்பட்ை உயிரிழப்புைன இந்தியா 

உலகின மிக யமாசமான சாலல விபத்துகலைக 
ககாண்ை நாைாக உள்ைது
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297 6. சாலல பாதுகாப்பு

சாலை விபத்துககான பல்நவேறு காரணிகள்:
ஓட்டுனர்:  அதியவகம், கண்மூடித்தனமாக வாகனத்லத இயககுதல், சாலலவிதிகலை மீறல், 

யபாககுவரத்துக குறியீடுகலைப் புரிந்துககாள்ைத் தவறுதல், கலைப்பு மற்றும் மது 
அருந்துவது.

பாதசாரிகள்: கவனககுலறவு, கல்வியறிவினலம, தவறான இைஙகளில் சாலலலயக கைப்பது.

பயணிகள்:  கரம் சிரம் புறம் நீட்டுவது, ஓட்டுநரிைம் யபசுவது, தவறான வழியில் வாகனத்தில் ஏறுவது 
இறஙகுவது, படியில் பயணம் கசயவது, ஓடுகிற வண்டியில் ஏறுவது.

வோகனஙகள்:  வாகனம் கட்டுப்பாட்லை இழப்பது, ையர் கவடிப்பது, குலறவான கவளிசசம், அதிக சுலம 
ஏற்றுவது.

சாலையின் நிலை:  குழிகள், யசதமலைந்த சாலல, ஊரக சாலலயும் கநடுஞசாலலயும் இலணயும் இைத்தில் 
உள்ை அரிககப்பட்ை சாலல,  சட்ைத்துககுப் புறம்பான யவகத்தலைகள்.

வோனிலை: மூடுபனி, பனி, கன மலழ, புயல், ஆலஙகட்டி மலழ.

உலகில் ஒவகவாரு மூனறு நிமிைத்திற்கும் ஒரு குழந்லத விபத்தில் இறககிறது.
சாலல விபத்தில் ஏற்படும் மரணஙகளுககு முககிய காரணஙகள் 
1.  குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது (40%), அதியவகம் (24%) வாகன எண்ணிகலக அதிகரிப்பு (16%) 

சட்ைத்லத நலைமுலறப்படுத்துவதில் கமத்தனம் (15%) மற்றும் தலலககவசம் மற்றும் இருகலகப் 
பட்லைலய குலறவாகப் பயனபடுத்துவது (5%).

2.  ஓட்டுநருககு ஏற்படும் கவனசசிலதவு.
3.  சிவப்பு விைககு எரியும் யபாது சாலலலயக கைப்பது.
4.  தவறான முலறயில் பிற வாகனஙகலை முந்திச கசல்வது.
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யமயல ககாடுககப்பட்டுள்ை பைத்லதப் பார்த்து 
கீழககாணும் வினாககளுககு விலையளிககவும்.

1.  எந்த வலக சாலலப் பயனபாடு மிக அதிக 
நபர்கள் இறப்பதற்குக காரணமாகிறது? 
உஙகைால் ஏதாவது மூனறு காரணஙகலைக 
குறிப்பிைமுடியுமா? இலதசசார்ந்த சாலல விதிகள் 
எனன எனபலதக குறிப்பிைமுடியுமா?

2.  பாதசாரிகள் எவவாறு தஙகலைப் பாதுகாத்துக 
ககாள்ைமுடியும்?

சாலை விபத்தின் ந�ரடி விலைவுகள் 
மரணம், காயம் மற்றும் கபாருட்யசதம் 

யபானறலவ சாலல விபத்தின யநரடியான 
விலைவுகள் ஆகும்.

விபத்லதத் தடுககும் முல்றகள்:
1.  சாலல விபத்லதப் பற்றிய கல்வியறிவு மற்றும் 

விழிப்புணர்வு.
2.  சட்ைத்லதக கடுலமயாக நலைமுலறப் படுத்துதல்.
3.  கதாழில்நுட்பம்: வாகன வடிவலமப்பு மற்றும் 

சாலல கட்ைலமப்பு.

இருகலகப்  பட்லை 
பயனபடுத்துவதன மூலம்  சாலல 

விபத்தினால் ஏற்படும் இறப்லப 51% தடுககலாம்.

பாலினம் மற்றும் வயதுக குழுவின அடிப்பலையில் 
உலகைவில் சாலல விபத்தில் உயிரிழந்யதார், 2002

யமயல ககாடுககப்பட்டுள்ை பைத்லதப் பார்த்து 
கீழககாணும் வினாககளுககு விலையளிககவும்.
1.  எந்த வயதுக குழுலவச் சார்ந்யதார் உலகைவில் 

சாலல விபத்தில் இறப்யபாரில் அதிகைவில் 
உள்ைனர்? ஏன?

2.  சாலல விபத்தில் இறப்யபாரின 
எண்ணிகலகயில் இருபாலாரிலையய 
காணப்படும் மிகப்கபரிய இலைகவளிககுச சில 
விைககம் தருக.

ஆதாரம்: உலகசுகாதார நிறுவனம் (2002)
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II. விரிவோன விலையளி:
1.  சாலல விபத்துககானக காரணிகலை விவரி. 
2.  சாலல பாதுகாப்பு விதிகலைப் பற்றி விவரி.

சசயல்பாடுகள்.
சாலை பாதுகாப்பு விலையாட்டுகள் மறறும் 
சசயல்பாடுகள்.

குழந்லதகளுககு மிக முககியமான ஏயதனும் 
ஒனலறக கற்பிககும் முலறகளில் ஒனறு 
விலையாட்டு. இஙயக தரப்பட்டுள்ை சில  சாலல 
பாதுகாப்பு கசயல்பாடுகள் குழந்லதகள் சாலல 
பாதுகாப்புப் பற்றிக கற்க உதவும்
1.  வைர்ந்த குழந்லதகள் கற்க குறுகசகழுத்து ஒரு 

சிறந்த முலறயாகும். குழந்லதகளுககான சாலல 
பாதுகாப்பு கல்வி குறுகககழுத்துப் யபாட்டிலய 
இலணயத்தில் காணலாம்.

2.  யூகிககும் விலையாட்லை விலையாடு – 
சாலலயில் யகட்கும் சத்தம் எது கதாைர்பானது 
எனகயகட்டு விலையாடுவது.

3.  சிவேப்பு விைககு, பச்லச விைககு: குழந்லதகலை 
ஓைவிட்டு யாராவது சிவப்பு விைககு என கசால்ல 
குழந்லதகள் ஓடுவலத நிறுத்தயவண்டும். 
பசலச விைககு எனச கசால்லும் வலர அவர்கள் 
ஓைககூைாது.

நமறநகாள் 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

குழநலதகளுககான சாலை பாதுகாப்லப  
உறுதிசசய்யும் விதிகள்

குழந்லதகள் சாலல பாதுகாப்பு விதிகலைத் 
கதரிந்துககாள்வது இனறியலமயாதது எனினும் 
அவர்களின எல்லலககுயமல் தகவல்கலைத் 
திணிககககூைாது. குழந்லதகளுககான சில 
அடிப்பலை சாலல பாதுகாப்பு விதிகலைக 
காண்யபாம்.
1.  சாலல பாதுகாப்புக குறிகலைத் கதரிந்துககாள்.
2.  நில்! கவனி! கசல்!
3.  கவனி – யகள்!
4.  சாலலயில் ஓைாதீர்!
5.  எப்யபாதும் சாலலயயாரத்லதப் பயனபடுத்துவீர்!
6.  வாகனத்தின கவளியய லகலய நீட்ைாதீர்!
7.  வலைவில் சாலலலயக கைககாதீர்!
8.  அவசரப் பைாதீர்!
9. இைதுபுறம் கசல்லவும்
10. பாதசாரிகள் கைககும் இைத்தில் சாலலலயக 

கைககவும்

 பயிறசி 

I. சுருககமான விலையளி.
1. இருசககர வாகனம் ஓட்டும் யபாது தலலககவசம் 

அணிவதன நனலமகள் யாலவ?

2. சாலல விபத்துககானக காரணிகலை 
குறிப்பிடுக. 

3. சாலல சமிகலஞையில் (road signal) எந்த நிறம் 
'நில்' எனபலத உணர்த்துகிறது?

4. சாலல பாதுகாப்பு விதி ஏயதனும் மூனலற 
கூறுக. 
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கலைச் சசாறகள்
அதிகாரப்பகிர்வு  -   மத்திய அரசிலிருந்து உள்ைாட்சி  அலமப்புகளுககு அதிகாரத்லதப் 

பகிர்தல்
அரசாஙகம் -  ஒரு நாடு அல்லது அரசிலன நிர்வகிப்பதற்கான அதிகாரம் ககாண்ை 

மககள் குழு.
அரசு - மககலை ஆட்சி கசயயும் ஓர் அலமப்பு
அழுத்தக குழுககள் -  கபாது நலனகலைப் பாதுகாககவும் ஊககுவிககவும் தீவிரமாக 

கசயல்படும் குழுககள்.
இராணுவக குடியிருப்பு  -  இராணுவ முகாம்
இலறயாண்லம - அனனிய அதிகாரத்தின கட்டுப்பாயைா, இலையூயறா இல்லாதிருப்பது.
ஒதுககீடு  -  ஒரு குறிப்பிட்ை பயனாளிககு ஒதுககப் படும்  வைஙகளின அைவு
கருத்துருவாககம்  - ஒரு கருத்லத உருவாககும் முலற
குடியரசு -  யநரடியாகயவா அல்லது மலறமுகமாகயவா அரசின தலலவர்  

யதர்ந்கதடுககப்படுதல்.
குடியுரிலம - எந்த ஒரு நாட்டிலும் வாழவதற்கான உரிலம
குழுககள்  -  ஒயர மாதிரியான கபாருள்கள் அல்லது மககள்
சட்ைத்திருத்தம்  - நலைமுலறயிலுள்ை சட்ைத்தில் யமற்ககாள்ைப்படும் மாற்றம்
சமதர்மம் -  குடிமககள் அலனவருககும் சமூகப் கபாருைாதார சமத்துவத்லத  

வழஙகுவது.
சமயசசார்பினலம -  எந்த ஒரு மதத்லதயும் பினபற்றுவதற்கு அல்லது எல்லாவற்லறயும்  

நிராகரிப்பதற்கான உரிலம.
சமூகம் -  ஒயர இைத்தில் கபாதுவானப் பண்பு நலனககாண்டு வாழும் மககள்  

குழு.
சர்வாதிகாரம் - அதிகாரஙகள் அலனத்தும் ஓரிைத்தில் குவிககப் படுதல்
தனனாட்சி  -  சுயாட்சி அரசு
கதாகுதி -  சட்ைசலப பிரதிநிதிகலைத் யதர்ந்கதடுகக, வாககாைர்கள் அைஙகிய  

குறிப்பிட்ைப் பகுதி.
நாைாளுமனறம்/சட்ைமனறம் - ஒரு நாட்டின அல்லது மாநிலத்தின சட்ைமியற்றும் அலமப்பு 
நிர்வாகத்துலற - சட்ைஙகலை கசயல்படுத்துவதற்கான ஓர் அலமப்பு.
யநாட்ைா (NOTA) -  மககைாட்சி நாட்டிலுள்ை மககள், எந்த ஒரு யவட்பாைர்கலையும் யதர்வு 

கயய விருப்பம் இல்லாத யபாது அவர்கள் யதர்வு கசயயும் ஓர் வாககு 
முலறயய  யநாட்ைா. (NOTA  - யமற்கண்ை எவரும் இல்லல).

பிரதிநிதி -  மற்றவர்களுககாக/பிறருககாகப் யபச அல்லது கசயல்பை 
நியமிககப்படும் / யதர்ந்கதடுககப்படும் ஒரு நபர்.

பிரமுகர்கள்  - முககிய உயர் பணியாைர்கள் அல்லது அலுவலர்கள்
பிராந்தியம் - மாகாணம் அல்லது மாநிலம்
புத்துயிர் அளித்தல் - மீட்கைடுத்தல்
மககைாட்சி - குடிமககைால் யதர்ந்கதடுககப்பட்ை அரசாஙகம்.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

� வேறுபட்ட கணவணோட்டஙகளிலிருந்து வேமபோட்்டப் புரிந்து ககோள்ளல்

� கபோரு்ளோதோர வேமபோடடின் குறியீடுக்்ளத் கதரிந்து ககோள்ளல்

� கபோரு்ளோதோர வேமபோடடின் கபோருளி்ைப் புரிந்து ககோளளுதல்

� நி்ையோை ே்ளர்ச்சிககோைக ககோள்கக்்ள அறிதல்

நேம்ோட்டை அறிந�ோம : த�ோ்ைந�ோககு, 
அளவீடு ேறறும நி்ைத் �ன்ே1

அைகு

       அறிமுகம
 நோம பரேைோக ‘வேமபோடு’ என்்ற 

ேோர்த்்த்ய அடிககடி பயன்படுத்துகிவ்றோம.  இது 

ஒரு குறிப்பிட்டத் து்்றயின் அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட 

நபரின் வேமபோட்்டக குறிககி்றது.  ஒரு நோடடின் 

கபோரு்ளோதோர முன்வைற்றம என்பவத அதன் 

‘கபோரு்ளோதோர வேமபோடு’ என்று அறியப்படுகி்றது.  

இருப்பினும இககருத்தோககத்தின் வி்ளககம 

கதோ்டர்ந்து ேோறிகககோணவ்ட இருப்பதும நபருககு 

நபர் அதன் கபோருள ேோறுேதும கதோ்டர் நிகழேோக 

அ்ேகின்்றது.

 நேம்ோடு ்றறிய ்ல்ந�று 
த�ோ்ைந�ோககு கருத்துககள்

1.1

 ஒவகேோரு ேனிதரும தஙகளின் 

குறிகவகோள அல்ைது விருப்பத்்த அ்்டய அேரேர் 

ேோழக்கயில் முன்வை்ற விருமபுகி்றோர்கள. அவத 

வபோல், ஒரு நோடு எவேோறு முன்வை்ற  வேணடும 

என்று ேககள பல்வேறு கருத்துகக்்ளக 

ககோணடுள்ளைர்.  இதறகோை கோரணஙக்்ளக 

கண்டறிந்து கெயல்படுத்திைோல் நேது 

இைககுக்்ள அ்்டேதறகோை ேழிகள நோடடி்ை 

முன்வைற்றத்திறகு ககோணடு கெல்லும.  இதுவே 

வேமபோடு எைப்படும.

வேமபோடு என்்ற கெோல் பல்வேறு ேகக்ளோல் பல்வேறு விதேோக உணரப்படுகி்றது என்ப்த கறப்ை கெயக.
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303 1.  மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

 வேவை உள்ள ப்டத்்த நீஙகள கேனித்தோல் 

ேருேோைம தவிர ேககள அேர்களு்்டய சுயேோை 

ே்ளர்ச்சி்ய நோடுே்த அறியைோம. உயர்ந்த 

ேருேோய, தரேோைக கல்வி, நல்ை உ்டல்நைம 

ேறறும ஊட்டச்ெத்து, கு்்றந்த ேறு்ே, நி்ைத்தச் 

ெேேோயப்பு வபோன்்ற்ே ேோழக்கத்தரத்தில் 

வேமபோட்்டக குறிககி்றது.

 கபோரு்ளோதோர வேமபோடு என்பது 

கபோரு்ளோதோரத்தின் அ்ைத்துத் து்்றகளின் ஒடடு 

கேோத்த ே்ளர்ச்சி்ய, புதிய கதோழில் நுடபஙகவ்ளோடு 

மு்்றவயோடு ஏறறுக ககோளேதோகும. “கபோரு்ளோதோர 

வேமபோடு”  என்பது ேககளின் ேோழக்கத் 

தரத்்தயும, நி்ையோை நோடடின் ே்ளர்ச்சி்யயும 

குறிககி்றது.

 த்ோருளோ�ோர நேம்ோடடிறகோன 
குறியீடுகள்

1.2

 நிகர நோடடு உறபத்தி (NNP), தனிநபர் 

ேருேோைம (PCI), ேோஙகும தி்றன் ெேநி்ை  (PPP), 

ேனிதே்ள வேமபோடடுக குறியீடு (HDI) ஆகிய்ே 

கபோரு்ளோதோர முன்வைற்றத்தின் முதன்்ேயோை 

குறியீடுக்ளோகும.

ஓர் ஆணடில் நோடடின் புவியியல் 

எல்்ைககுள குறிப்பிட்ட 

கோைத்திறகுள உறபத்திச் 

கெயயப்பட்ட கபோருடகள ேறறும 

பணிகளின் கேோத்த பண 

ேதிப்வப, கேோத்த உளநோடடு உறபத்தி ஆகும.

நிகர �ோடடு உற்த்தி
 நிகர நோடடு உறபத்தி வதசிய உறபத்தியின் 

உண்ேயோை அ்ளேோக கருதப்படுகி்றது.  இது 

நோடடு ேருேோைம என்றும அறியப்படுகி்றது.  தனி நபர் 

ேருேோை உயர்வு எப்வபோதும கேோத்த உண்ேயோை 

உறபத்தியின் உயர்வு என்று கபோருளபடும.  எைவே,   

தனிநபர் ேருேோைவே நோடடின் வேமபோட்்ட 

அ்ளவிடும சி்றந்த குறியீடு ஆகும.

 நோடுகளின் வேமபோட்்ட அ்ளவிடுேதறகு 

ேருேோைம மிக முககியேோை கோரணிகளில் 

ஒன்்றோகக கருதப்படுகி்றது.  அதிக ேருேோைம 

ககோண்ட நோடுகள கு்்றேோை ேருேோைத்்தக 

ககோண்ட நோட்்டவி்ட அதிக ே்ளர்ச்சிய்்டந்த 

நோ்டோக கருதப்படுகின்்றை.  எைவே, நோடடு 

ேருேோைவே கபோரு்ளோதோர வேமபோடடின் 

குறியீ்டோகக கருதப்படுகி்றது.

�ைோ �ருேோனம
 நோடுகளின் ே்ளர்ச்சியி்ை ஒப்பி்ட, கேோத்த 

ேருேோ்யக கணககிடுேது ஒரு பயனுள்ள 

ந்டேடிக்கயோக இருகக முடியோது.  ஏகைனில், 

ஒவகேோரு நோடுகளிலும பல்வேறு வித ேககள 

கதோ்க கோணப்படுகி்றது. நோடடின் கேோத்த 

ேருேோ்ய ஒப்பிடடு ெரோெரி தனிநபர் ெமபோதிகக 

ேோயப்பு உள்ளகதன்று கெோல்ை முடியோது.  ஒரு 

நோடடிலுள்ள ேகக்்ளவி்ட வேக்றோரு நோடடில் 

உள்ள ேககளி்்டவய அதிக ேருேோைம உள்ளதோ?, 

எைவே நோடடின் தைோ ேருேோைத்்த கணககி்ட 

நோடடின் கேோத்த ேருேோைத்்த நோடடின் கேோத்த 

ேககள கதோ்கயோல் ேகுகக வேணடும.  ெரோெரி 

ேருேோ்ய தைோ ேருேோைம என்று அ்ைககிவ்றோம. 

அ்ைத்து நோடுகளின் தனிநபர் ேருேோைத்தின் 

கணககீடுகள ெர்ேவதெ அ்ளவில் ஒப்பிடுேதறகோக 

அகேரிகக ்டோைரில் ேடடுவே கணககி்டப்படுகி்றது.

ே. 

எண

நோடுகளின் 

ே்ககள

தைோ ேருேோைம 

(அகேரிகக ்டோைரில்)

1 கு்்றந்த 

ேருேோய

< 1005

2 கு்்றந்த நடுத்தர 

ேருேோய

1006–3955

3 உயர் நடுத்தர 

ேருேோய

3956–12,235

4 உயர்ந்த 

ேருேோய

> 12,235

ஆதோரம:  www.worldbank.org

தைோ ேருேோைம

உைக ேஙகியின் அறிக்கயின்படி, 

நோடுகளின்  ேருேோை அ்ளவீடுகள 

கீழககண்டேோறு புதியதோக 

ே்கப்படுத்தப்படடுள்ளது (2017-18)

�ோஙகும தி்றன சேநி்ை
 ேோஙகும தி்றன் ெேநி்ை என்பது ஒரு 

நோடடினு்்டய நோணயஙகளின் எணணிக்கககு 

இ்ணயோக, ஒரு ெந்்தயில் அகேரிகக ்டோைரில் 

ேோஙகுேதறவகற்றேோறு, உளநோடடு ெந்்தயில் 

அவத அ்ளவிைோை கபோருடக்்ளயும ேோஙகுேதறகுத் 

வத்ேப்படுகி்றது. 

 ேோஙகும தி்றன் ெேன்போடடின் 

நுடபம என்பது இரு நோடுகளின் இரணடு 

நோணயஙகளுககி்்டவயயோை பரிேோற்றம, அந்தந்த 

நோடுகளில் உள்ள இரணடு நோணயஙகளின் 

துல்லியேோை ேோஙகும தி்ற்ை கேளிப்படுத்தத் 

வத்ே என்ப்த ேதிப்பிடுேதறகு உதவுகி்றது.  

ெமீபத்தில், ேோஙகும தி்றன் ெேநி்ை அடிப்ப்்டயில் 

இந்தியோ மூன்்றோேது கபரிய கபோரு்ளோதோர நோ்டோக 

உள்ளது. வேலும சீைோ முதலி்டத்திலும ஐககிய 

அகேரிகக நோடுகள இரண்டோேது இ்டத்திலும உள்ளது.
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ேனி��ள நேம்ோடடு குறியீடு
 எந்த ஒரு நோடடின் 

முன்வைற்றத்திறகும ேனித 

ே்ளஙகள அேசியேோகும.  

உறபத்தித் து்்றயில் 

பயன்படுத்தக கூடிய ேனித 

ே்ளஙக்்ள ககோணடிருககும 

ேகக்்ளவய ேனித ே்ளம என்்ற கெோல் குறிககி்றது.

 ேனித ே்ள வேமபோடு என்பது ேனிதனின் 

உ்டல்தி்றன் ேைத்தி்றன் ேறறும சுகோதோரத் 

தி்றன்க்்ள கல்வி, ேருத்துேம ேறறும பயிறசியின் 

மூைம வேமபடுத்துேதோகும. எைவே ேனித 

ே்ளத்தில், கல்வி ேறறும உ்டல்நைத்தில் கெயயப்படும 

முதலீடு எதிர்கோைத்தில் உயர்ந்த ேருேோைத்்த 

அளிககைோம.  எடுத்துககோட்டோக ஒரு குைந்்தககு 

அளிககப்படும நல்ை கல்வி, சி்றந்த சுகோதோரம 

எதிர்கோைத்தில் அேர்களுககு அதிக ேருேோைம 

கப்றககூடிய முதலீடு ஆகும.  இது அேர்களின் 

உறபத்தியின் மூைம ெமூகத்திறகுப் கபரும 

பஙகளிப்புத் தந்து அதிக ேருேோைம அளிகக முடியும.  

ேனித ே்ளர்ச்சி குறியீடு என்பது ெமூகத்திலுள்ள 

ேககள அ்ைேரின் ஒடடுகேோத்த வேமபோட்்டக  

குறிககி்றது.க்டந்த கோைஙகளில் கபோரு்ளோதோர 

ேல்லுைர்கள நோடடின் கபோரு்ளோதோர ே்ளர்ச்சியின் 

விகிதத்்த, ேககளின் உ்டல் உ்ைப்்ப மூைதைம 

ஆககுேதன் மூைவே முதலீட்்ட அதிகரிகக முடியும 

என்று நமபிைர்.  ஆைோல் ேனித உ்ைப்பின் 

முதலீடு என்பது உ்டல்நைத்தின் மீது கெயயப்படும 

முககியேோை முதலீடு என்ப்த பின் நோடகளில் 

அேர்கள உணர்ந்தைர்.

இந்தியோவில் ேனித 

ே்ளஙகளின் ே்ளர்ச்சிககு ேனித 

ே்ள வேமபோடடு அ்ேச்ெகம 

கபோறுப்போகும. இதன் 

த்ை்ேயகம புதுக்டல்லியில் 

ெோஸ்திரி பேனில் அ்ேந்துள்ளது.

நி்ையோன நேம்ோடு1.3

 நி ் ை ய ோ ை 

கபோரு்ளோதோர வேமபோடு என்பது, 

தறவபோதுள்ள சுறறுச்சூை்ைச் 

வெதப்படுத்தோேல் வேமபோடு 

அ்்டய வேணடும.  

எதிர்கோை ெந்ததியிைரின் 

வத்ேகளுககோக எவவித 

ெேரெமும கெயது ககோள்ளக கூ்டோது. 

 சுறறுச்சூைல் சீரழிவின் வி்்ளவுகள வதசிய, 

ேோநிை எல்்ைகளுககு உடபட்டது ேடடும அல்ை.  

அறிவியல் அறிஞர்கள கபோரு்ளோதோர ேல்லுநர்கள, 

தத்துேேோதிகள ேறறும பி்ற ெமூகவியைோ்ளர்கள 

வபோன்வ்றோர் ஒன்று வெர்ந்து உ்ைப்பதன் வி்்ளேோக 

நி்ையோை வேமபோடு அ்ேயும.

 இயற்க ே்ளஙக்்ள புதுப்பிககத் 

தகக ேறறும புதுப்பிககதகோத ே்ளஙகள எை 

இருே்கயோகப் பிரிககைோம.  

1.  புதுப்பிககத் தகக ே்ளஙக்்ள புதுப்பிகக இயலும. 

எ.கோ: சூரிய ெகதி

2.  புதுப்பிகக இயைோத ே்ளஙக்்ள புதுப்பிகக 

இயைோது. எ.கோ: நிைககரி, கபடவரோல்

 நிைத்தடி நீர் என்பது புதுப்பிககத் தகுந்த 

ே்ளஙகளின் ஒரு எடுத்துககோட்டோகும.  ே்ளஙக்்ள 

மீணடும பயன்படுத்துேதறகுக பதிைோகச் கெைவு 

கெயது விட்டோல் எவேோறு நி்ையோை வேமபோடு 

ெோத்தியேோகும என்்ற வகளவி எழுகி்றது.  புதுப்பிககத் 

தகோத ே்ளஙகள பை ஆணடுகளுககுப் பயன்படுத்தியப் 

பி்றகு தீர்ந்து விடும.  வேலும அேற்்றப் உருேோகக 

இயைோது.

 நி்ையோை வேமபோட்்ட அ்்டேதறகு 

கபோரு்ளோதோர, ெமூக ேறறும சுறறுச்சூைல் தன்்ே்ய 

ெே நி்ையில் ்ேத்திருகக வேணடும.

 கபோதுேோக வேமபோடு  அல்ைது முன்வைற்றம 

பறறிய வகளவி கதோ்டர்ந்து இருந்து ககோணவ்ட 

ேருகி்றது.  ெமூக உறுப்பிைரோகவும தனிப்பட்ட 

நபரோகவும நோம கெல்ை வேணடிய போ்த, நம பஙகு 

ேறறும இைககுகள பறறி கதளிேோை கருத்துககளு்டன் 

இருகக வேணடும.

தமிழநோடடின் கல்வியறிவு 

வீதம கதன்ேோநிைஙகளில் 

இரண்டோேது இ்டத்்தப் 

கபறறுள்ளது.  தமிழநோடடின் 

கல்வியறிவு வீதம வதசியச் 

ெரோெரி்ய வி்ட அதிகேோக உள்ளது.

தமிழநோடடில் உயர்கல்விககோைச் வெர்க்கயோைது 

இந்தியோவில் மிக உயர்ந்ததோகும.
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நி்ையோன நேம்ோடடிறகோன தகோள்்ககள்1.4

ேரபு சோரோ �ளஙக்ள ்யன்டுத்து�ல்
 இந்தியோவின் மின்ெோர வத்ேக்்ளப் 

பூர்த்தி கெயய அைல் மின்ெோர ேறறும புைல் 

மின்ெோர நி்ையஙக்்ளச் ெோர்ந்திருககி்றது.  இந்த 

இரணடு உறபத்தி நி்ையஙகளும  போதகேோை 

சுறறுச்சூைல் தோககத்்தக ககோணடுள்ளை. அைல் 

மின் நி்ையம சூை்ை ேோசுபடுத்தும அதிக 

அ்ளவு கோர்பன் ்்ட ஆக்ெடு கேளிவயறறி சுறறுச் 

சூை்ை ேோசுபடுத்துகி்றது.

இந்தியோவில் சூரிய சகதி
 சூரிய ெகதி என்பது சூரிய ஒளி மூைம 

மின்ெகதி்ய வநரடியோக சூரிய ஒளியின் 

மின்ைழுத்த கெல்கள மூைம உறபத்தி கெயது 

பயன்படுத்தப்படுத்துேதோகும. சூரிய ஒளி தகடுகள 

சூரிய ஒளியி்ை மின் ெகதியோக ேோற்ற சூரிய 

ஒளி்ய வேதி வி்ைககு உடபடுத்தி ஆற்றைோக 

ேோறறுகி்றது. சூரிய மின் தகடு அ்ேப்பின் மூைம,  

வீடு ேறறும அலுேைகத்திறகு வத்ேயோை 

மின்ெோரம தயோரிகக முடியும.  இந்த  சூரிய மின் 

ெகதி அ்ேப்புகள கபருமபோலும வீடு ேறறும 

ே.

எண
அ்ளவுகள

ேோநிைஙகள்
ஆந்திரப் 

பிரவதெம கர்நோ்டகம வகர்ளோ குஜரோத்
உத்திரப்

பிரவதெம
 தமிழநோடு இந்தியோ

1 கல்வியறிவு 

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

2

போலிை 

விகிதம (1000 

ஆணகளுககு 

தைோ கபணகளின் 

எணணிக்க)

(2011)

993 973 1084 919 912 996 943

3
உயர்கல்வியில் 

வெர்க்க % 

(2015-16)

30.8 26.1 30.8 20.7 24.5 44.3 24.5

ஆதோரம:   நிதி ஆவயோக (Niti Aayog)

புதுப்பிககத் தகக ே்ளஙகள புதுப்பிகக இயைோத ே்ளஙகள

புதுப்பிககத் தகக ே்ளஙகள ேோெற்ற ேறறும 

சுறறுச்சூைல் நைம கோககி்றது.

இந்த ே்ளஙகள புதுப்பிப்பதறகோை ஒரு குறுகிய 

வநரத்்த எடுத்துக ககோளகி்றது.

எடுத்துககோடடு. சூரியெகதி, கோறறு ெகதி, நீர், ேரம, 

கோகிதம

புதுப்பிககத் தகோத ே்ளஙகள சூை்ை 

ேோசுப்படுத்தவும வெதப்படுத்துவும கெயகின்்றை.  இந்த 

ே்ளஙகள உருேோேதறகுப் பைநூற்றோணடுகள 

வத்ேப்படுகின்்றை. 

எடுத்துககோடடு.  உவைோகஙகள, கணணோடி, 

பு்தப்படிே எரிகபோருடகள (நிைககரி, கபடவரோல், 

இயற்க எரிேோயு, டீெல்)

IX_Std_Economics_TM_Ch01.indd   305 2/10/2020   1:00:37 PM



3061.  மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

இந்தியோவில் சுறறுச்சூழல் சடடைஙகள்
�. எண் சடடைம தசயல்்ோடு

1 வதசியப் பசு்ே தீர்ப்போய 

ெட்டம, 2010

சுறறுசூைல் போதுகோப்பு, கோடுகள ேறறும இயற்க ே்ளஙக்்ளப் 

போதுகோககி்றது

2 பல்லுயிர்்ே போதுகோப்புச் 

ெட்டம, 2002
பல்லுயிர்்ேக்்ளப் போதுகோத்தல்.

3 சுறறுச்சூைல் (போதுகோப்பு) 

ெட்டம, 1986

சுறறுசூை்ை போதுகோத்தல் ேறறும வேமபடுத்தலுககோை 

அதிகோரம ேைஙகுதல்.

4 ேை (போதுகோப்பு) ெட்டம, 1980
கோடுகள அழித்தல் த்்டகெயதல் ேறறும கோடுகள அல்ைோத 

பகுதிகளில் ேரம ே்ளர்த்த்ை ஊககப்படுத்துதல்.

5
நீர் (நீர் போதுகோப்பு ேறறும 

ேோசுபடுத்துதல் தடுப்பு) ெட்டம, 

1974

அ்ைத்து ே்கயோை ஆறுகள, ஏரிகள, கு்ளஙக்்ள மீடடு 

பரோேரித்தல்

6 ேைவிைஙகுகள போதுகோப்பு 

ெட்டம, 1972

கோடடு விைஙகுகள ேறறும ப்ற்ேகளுககுப் போதுகோப்பு 

ேைஙகுகி்றது.

ேணிக நிறுேைஙகளில் மின் கெை்ேக கு்்றகக 

அேர்க்ளோல் நிறுேப்படுகின்்றை.

 சூரிய ெகதி உறபத்தி கதோழில், இந்தியோவில் 

வேகேோக ே்ளர்ந்து ேருகி்றது, தமிழநோடு அதிக 

அ்ளவில் சூரிய மின்தகடு அ்ேப்பு (Solar Pan-

els) ககோண்ட ேோநிைேோக உள்ளது.  இந்தியோவில் 

சூரிய ெகதி மூைம அதிக மின்ெோரம உறபத்தி 

கெயயும ேோநிைஙகளில் முன்ைணியில் உள்ளது.  

தமிைகத்தில் 2017ஆம ஆணடு சூ்ை 31ஆம  நோள 

ே்ர நிறுேப்பட்ட சூரிய அ்ேப்புகளின் மூைம 

கபற்ற மின் தி்றன் 1697 கேகோேோட ஆகும.

இந்தியோவில் சுறறுச்சூழல் தகோள்்ககள்1.5

 இந்தியோ தன் சுறறுச்சூைல் 

ககோள்கக்்ளக க்டந்த முப்பது ஆணடுக்ளோக  

உருேோககிக ககோணடு ேந்துள்ளது. கோறறு, நீர் 

ேோசுபோடு, கழிவு வேைோண்ே ேறறும பல்லுயிர் 

போதுகோப்பு வபோன்்ற சிககல்க்்ளப் போதுகோககும 

விதேோக உருேோககப்படடுள்ளது.

 இந்தியோ கு்்றந்த ே்ளஙகளு்டன் 

கபோரு்ளோதோர வேமபோட்்ட அ்்டய பல்வேறு 

ெேோல்க்்ள எதிர்ககோள்ள வேணடியுள்ளது.  

நி்ையற்ற கோைநி்ை, கு்்றந்த ே்ளஙகள, 

கேளிகோரணிகள வபோன்்றேற்்ற எதிர்ககோணடு 

அணுகு மு்்றகளில் ேோற்றம கெயது, இந்தியோ தைது 

போ்தயில் ெேோல்க்்ளச் ெந்தித்து நி்ையோை 

வேமபோட்்ட அ்்டந்துள்ளது.

 இந்தியோவின் உச்ெ நீதிேன்்றம தைது 

தீர்ப்புகள, நீதிேன்்ற ேழிகோடடுதல்கள ேறறும கூடுதல் 

அதிகோரஙகள மூைம சுறறுச்சூைல் போதுகோப்பில் புதிய 

ேோற்றஙக்்ள அறிமுகப்படுத்தி, ந்்டமு்்றப்படுத்த 

உத்திரவிடடுள்ளது.

 இந்திய அரசியை்ேப்பின் பிரிவு  

51A (g) கோடுகள, ஏரிகள, ஆறுகள ேறறும ேை 

உயிர்கள ேறறும இயற்கச் சூை்ைப் வபணவும, 

வேமபடுத்தவும அ்ைத்து உயிரிைஙக்்ளயும 

போதுகோககவும இந்தியோவில் உள்ள ஒவகேோரு 

குடிேகனும க்ட்ேப்படடுள்ளைர் என்று 

ேலியுறுத்துகி்றது.

 நோடடின் கபோரு்ளோதோர வேமபோவ்ட 

ேோழக்கத் தரத்்த நிர்ணயம கெயகி்றது.  

இதன் கபோருள ேககளுககு அதிக ேருேோைம, 

தி்றன் மிகக கல்வி, சி்றந்த சுகோதோரம, ஊட்டச்ெத்து 

உணவு, ேறு்ேயற்ற நி்ை ேறறும ெே ேோயப்பு 

ஆகியேற்்ற அடிப்ப்்டயோகக ககோணடு 

ேோழேதறகு ஏற்ற சூை்ை ஏறபடுத்துேதோகும.  

இதறகோை ெட்டஙக்்ள உருேோககுேவத 

இந்தியோவின் சுறறுச் சூைல் ககோள்ககள 

ஆகும.
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�மிழ�ோடடின �ளர்ச்சி 

 தமிழநோடு கு்்றந்த  கோைகட்டத்துககுள 

மிக வி்ரேோை ே்ளர்ச்சி்ய எடடிய சிை 

ேோநிைஙகளுள  ஒன்று ஆகும.  ேறு்ே, 

அடிப்ப்்ட ேெதி, ெேத்துேமின்்ே வபோன்்ற மிக 

வேோெேோை நி்ையிலிருந்து மிக வேகேோகத் 

தமிழநோடு ே்ளர்ச்சி கபறறிருககி்றது.

 தறகோைத்தில் தமிழநோடு துணிச்ெைோை 

ெமூகநைத் திட்டஙக்்ள முன்கைடுத்தது.  

அ்ைத்துத் பளளிகளிலும ேதிய உணவு 

ேைஙகும திட்டம, சுகோதோர ்ேயஙகள, 

ெோ்ை ேெதிகள, கபோதுப்வபோககுேரத்து, 

குடிநீர் ேெதி, மின் இ்ணப்பு ேைஙகல் 

வபோன்்றப் பை திட்டஙக்்ளக குறிப்பி்டைோம.  

பி்ற ேோநிைஙக்்ளவி்ட தமிழநோடடில் இன்று 

சி்றப்போை கபோதுச் வெ்ேகள உள்ளது. 

அந்தச் வெ்ேகளில் கபருமபோைோை்ே 

போகுபோடின்றி அ்ைேருககும கி்்டககி்றது 

என்று உறுதியோக கெோல்ைைோம. ே்ளர்ச்சிப் 

போ்த்ய கபோறுத்தே்ர தமிழநோடு உளப்ட சிை 

ேோநிைஙகளி்்டவய கபோதுேோை ஒறறு்ேகள 

கோணப்படுகின்்றை.

 இறுதியோக ஒரு முககியேோை ஒன்று: 

ேனிதத் தி்றன்க்்ளப் பயன்படுத்தோேல் 

இந்த வி்ரேோை கபோரு்ளோதோர 

ே்ளர்ச்சி்ய எட்ட முயன்்ற கபருமபோைோை 

இந்திய ேோநிைஙக்்ளவி்ட ேனிதத் 

தி்றன்க்்ளபயன்படுத்திய தமிழநோடடில் தனிநபர் 

ேருேோைம அதிகேோகும ேறு்ேநி்ையும 

கபருமபோைோை ேோநிைஙக்்ளவி்ட ஒப்பீட்ட்ளவில் 

கு்்றேோகும கபோரு்ளோதோர ே்ளர்ச்சியோைது 

ெமூகநைத் திட்டஙக்்ள ெோத்தியப்படுத்திப் 

கபோரு்ளோதோர ே்ளர்ச்சியும ேககள ஆதரவும 

ஒன்றுகககோன்று இணககேோக கெயல்படுேவத 

முககியேோை கோரணம ஆகும.

ஆதோரம : An Uncertain Glory புத்தகத்திலிருந்து  

வநோபல் பரிசு கபற்ற அறிஞர் அேர்த்தியோ கென்

மீள்்ோர்்�

� வேமபோடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 

து்்றயில் அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் 

ே்ளர்ச்சி்யக குறிககி்றது.

� கபோரு்ளோதோர வேமபோடு என்பது 

கபோரு்ளோதோரத்தின் அ்ைத்து 

து்்றகளின் ஒடடு கேோத்த ே்ளர்ச்சி.

� நிகரநோடடு உறபத்தி, தைோ ேருேோைம, 

ேோஙகும தி்றன் ெேநி்ை, ேனித ே்ளர்ச்சிக 

குறியீடு ஆகிய்ே கபோரு்ளோதோர 

வேமபோடடின் குறியீடுகள.

� எந்த ஒரு நோடடின் வேமபோடடிறகும ேனித 

ே்ளஙகள அேசியேோகும.

� நி்ையோை கபோரு்ளோதோர வேமபோடு 

என்பது தறவபோதுள்ள சுறறுச்சூைல் ேறறும 

முன்வைற்றத்்தச் வெதப்படுத்தோேல்  

கெயல்ப்ட வேணடும. எதிர்கோை 

ெந்ததியிைருககோகப் போதுகோககப்ப்ட 

வேணடும.

� ேைவிைஙகுகள போதுகோப்புச் ெட்டம, 1972 

ேை விைஙகுகள ேறறும ப்ற்ேகளுககுப் 

போதுகோப்பு அளிககி்றது. 

� அைல் மின் நி்ையம சூை்ை 

ேோசுபடுத்தும அதிக அ்ளவு கோர்பன்- ்்ட 

ஆக்ெ்்ட கேளிவயறறிச் சூை்ை 

ேோசுபடுத்துகி்றது.

 ்யிறசி 

I.  சரியோன வி்டை்யத் ந�ர்வு தசயக
1.  கூறறு (A): வேமபோடு ேோழக்கத் தரத்்த 

உயர்த்துகி்றது.

    கோரணம (R): ேககள அதிக ேருேோய, சி்றந்த 

கல்வி, உ்டல்நைம ேறறும ஊட்டச்ெத்து, கு்்றந்த 

ேறு்ே கபறுேோர்கள.

அ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது ேறறும 

(R), (A) ்ே வி்ளககுகி்றது.

ஆ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது 

(R), (A) ்ே வி்ளககவில்்ை

இ) (A) ெரியோைது ேறறும (R) தே்றோைது

ஈ) (A) தே்றோைது ேறறும (R) ெரியோைது

IX_Std_Economics_TM_Ch01.indd   307 2/10/2020   1:00:38 PM



3081.  மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

2. ேனித ே்ளம எனும கெோல் குறிப்பிடுேது.

அ) ஏ்ை ேககள மீதோை முதலீடு

ஆ) வே்ளோண்ே மீதோை கெைவு 

இ) கெோத்துககள மீதோை முதலீடு  

ஈ) ஒடடு கேோத்த ேககளின் தி்ற்ே

3.  நோடுகளுககு இ்்டவயயோை வேமபோட்்ட 

ஒப்பி்ட அேர்களின் மிக முககிய பணபுகளில் 

ஒன்்றோக கருதப்படுேது.

அ) ே்ளர்ச்சி  ஆ) ேருேோைம

இ) கெைவீைம  ஈ) வெமிப்புகள

4.  வதசிய ேருேோைத்தின் உண்ே ேதிப்பீ்டோக 

இ்ே கருதப்படுகி்றது.

அ) கேோத்த நிகர உறபத்தி

ஆ) கேோத்த உளநோடடு உறபத்தி

இ) நிகர வதசிய உறபத்தி

ஈ) நிகர உளநோடடு உறபத்தி

5.   ேருேோ்ய தைோ ேருேோைம 

என்றும அ்ைககிவ்றோம.

அ) ெரோெரி ஆ) கேோத்த இ) ேககள ஈ) ேோத

6.  ஜி-8 நோடுகளின் கூட்ட்ேப்பின் உறுப்பு 

நோடுகளில் இல்ைோத ஒன்று

அ) ஜப்போன்  ஆ) கை்டோ

இ) ரஷயோ   ஈ) இந்தியோ

7.  ெோர்க கூட்ட்ேப்பின் உறுப்பு நோடுகளில் 

இல்ைோத ஒன்று

அ) இந்தியோ  ஆ) போகிஸ்தோன் 

இ) சீைோ   ஈ) பூ்டோன்

8.  கூறறு (A): நிகர வதசிய உறபத்தி என்பது வதசிய 

உறபத்தி அ்ளவின் உண்ே ேதிப்பீ்டோக 

கருதப்படுகி்றது.

     கோரணம (R): இது வதசிய ேருேோைம என்று 

அ்ைககப்படுகி்றது.

அ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது ேறறும 

(R), (A) ்ே வி்ளககுகி்றது.

ஆ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது 

(R), (A) ்ே வி்ளககவில்்ை

இ)  (A) ெரியோைது ேறறும (R) தே்றோைது

ஈ) (A) தே்றோைது ேறறும (R) ெரியோைது

9.  கூறறு (A): எந்த ஒரு நோடடின் வேமபோடடிறகும 

ேனித ே்ளம அத்தியோேசியேோக இருககி்றது.

கோரணம (R): கல்வி ேறறும ேககள நைத்தில் 

முதலீடு கெயேதன் வி்்ளேோக அேர்களின் 

எதிர்கோைத்தில் அதிக அ்ளவு பைன் கி்்டககும.

அ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது 

ேறறும (R), (A) ்ே வி்ளககுகி்றது

ஆ)  (A) ேறறும (R) இரணடும ெரியோைது 

(R), (A) ்ே வி்ளககவில்்ை

இ) (A) ெரியோைது ேறறும (R) தே்றோைது

ஈ) (A) தே்றோைது ேறறும (R) ெரியோைது

10. ேனிதே்ள வேமபோடடு குறியீடு (HDI) கணககில்     

பின்ேரும எந்தப் பரிேோணத்்த எடுத்துக 

ககோள்ளவில்்ை?

அ) போலிைம  ஆ) உ்டல்நைம

இ) கல்வி   ஈ) ேருேோைம

11.  பின்ேரும எமேோநிைத்தின் கல்வியறிவு வதசிய 

கல்வியறிவு விகிதத்்த கோடடிலும அதிகேோக 

உள்ளது?

அ) ஆந்திரபிரவதெம 

ஆ) உத்திரபிரவதெம 

இ) தமிழநோடு 

ஈ) இேறறில் எதுவுமில்்ை

12.  போலிை விகிதம என்பது

அ)  ேயதோை ஆண ேறறும ேயதோை 

கபண விகிதம

ஆ) ஆணகள ேறறும கபணகள விகிதம

இ)  ஆணுககும கபணணுககும இ்்டவய 

நிைவும ெமூக கதோ்டர்பு

ஈ)  ஆயிரம ஆணகளுககு எத்த்ை 

கபணகள என்்ற விகிதம

13.  பரமப்ர ரீதியோை ெேத்துேம எந்த 

ந்்டமு்்றயில் உறுதி கெயயப்படுகி்றது?

அ) கதோழிறெோ்ை

ஆ) கபோரு்ளோதோர வேமபோடு

இ) நி்ையோை வேமபோடு

ஈ) கபோரு்ளோதோர ே்ளர்ச்சி

14.  கபோருந்தோத ஒன்்்ற கண்டறி.

அ) சூரிய ஆற்றல் 

ஆ) கோறறு ஆற்றல் 

இ) கோகிதம     

ஈ) இயற்க ேோயு

15.  இந்தியோவில் அதிகபடெ சூரிய ஆற்றல் 

உறபத்தி்யச் கெயயும ேோநிைம

அ) தமிழநோடு ஆ) வேறகு ேஙகோ்ளம

இ) வகர்ளோ  ஈ) ஆந்திரப் பிரவதெம

16.  பை ஆணடுகளின் உபவயோகத்திறகுப் பி்றகு 

தீர்ந்து வபோகும ே்ளம

அ) இயற்க 

ஆ) புதுப்பிகக இயலும ே்ளம

இ) புதுப்பிகக இயைோத ே்ளம  

ஈ) புதிய்ே
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17.  அைல் மின் நி்ையம அதிக அ்ளவி்ளோை 

 கேளியிடுேதோல் சுறறுச்சூைல் 

ேோசுபடுகி்றது.

அ) ஆகசிஜன் ஆ) ்நடரஜன் 

இ) கோர்பன் ஈ) கோர்பன் ்்ட ஆக்ெடு 

II. நகோடிடடை இடைத்்� நிரப்புக
1. எந்த ஒரு நோடடின் கபோரு்ளோதோர வேமபோடு 

 என்று அறியப்படும.

2. ேனித ே்ள வேமபோடடு அ்ேச்ெகத்தின் 

த்ை்ேயகம .

3. இந்தியோவில் அதிக கல்வியறிவு கபறறுள்ள 

ேோநிைம .

4. உைக்ளவில் ேனிதே்ள வேமபோடடு 

அறிக்க்யத்     தயோரித்து   கேளியிடுகின்்ற 

நிறுேைம .

5. நிைத்தடி நீர் என்பது 

ே்ளஙகளின் ஓர் எடுத்துககோட்டோகும.

6. An Uncertain Glory என்்ற புத்தகத்்த 

எழுதியேர் .

III. த்ோருத்துக
1. வேமபோடு  - ேைவிைஙகுகள 

  போதுகோப்புச் ெட்டம

2. ேனித ே்ளம - புதுப்பிகக தகக ே்ளஙகள

3. சூரிய ெகதி -  திைெரி ேோழக்கயின் 

ஒரு பகுதி

4. 1972 - கல்வி

IV.  கீழககண்டை வினோககளுககு குறுகிய 
வி்டையளி

1. வேமபோடு என்பதறகு நீஙகள என்ை கபோருள 

ககோளகிறீர்கள?

2. கபோரு்ளோதோர வேமபோடடின் குறியீடுகள 

என்ை?

3. ஒரு நோடடின் ே்ளர்ச்சி்யப் பி்ற நோடுகளு்டன் 

ஒப்பிடுேதறகு நிகர நோடடு உறபத்தி பயனுள்ள 

அ்ளவீ்டோகக கருதப்ப்டோதது ஏன்?

4. எந்த ஒரு நோடடினு்்டய முதன்்ே ே்ளேோக 

ேனித ே்ளம கருதப்படுேது ஏன்?

5. பின்ேருேைேற்்ற விரிேோககம கெயக. 

1. PPP 2. HDI

6. பின்ேருேைேற்்ற விரிேோககம கெயக.   

1. NNP 2. PCI

7. சூரிய ெகதி என்்றோல் என்ை?

V.  கீழககண்டை வினோககளுககு விரி�ோன 
வி்டையளி

1. நி்ையோை வேமபோடடிறகோை ககோள்கக்்ளப் 

பறறி விேரி.

2. இந்தியோவின் சுறறுச்சூைல் ககோள்கக்்ளப் 

பறறி வி்ளககேோக விேரிககவும.

3. புதுப்பிகக   தகக ே்ளஙகள ேறறும புதுப்பிகக 

தகோத ே்ளஙகள - வேறுபடுத்துக.

4. ஏவதனும ஐந்து சுறறுச்சூைல் ெட்டஙக்்ளயும 

அேறறின் கெயல்க்்ளயும விேரி.

VI. தசயமு்்றகள் ேறறும தசயல்்ோடுகள்
1. உைகககஙகும கோணப்படும குப்்ப ேறறும 

கழிவுகளின் பிரச்ெ்ைக்்ள கண்டறிந்து 

அ்த ெரிகெயயும பல்வேறு ேழிமு்்றக்்ள 

படடியலிடுக.

VII. சிந்�்ன வினோ
1. உைது பகுதியில் நீஙகள எதிர்ககோளளும 

சுறறுச்சூைல் பிரச்ெ்ைகள பறறி விேரி.

VIII. �ோழவியல் தி்றன
1. தனிநபர் ேருேோைத்்த எவேோறு 

கணககிடுேோய?  

 இ்ணயத்ள ே்ளஙகள

� www.imf.org (The International Monetary 

Fund)

� https://en.wikipedia.org/wiki/sustainable_

development

� www.worldbank.org

� Niti Aayog

� hdr.undp.org/en/composite/trends (The United 

Nations Development Programme)

� h t t p : / / v i k a s p e d i a . i n / e n e r g y / p o l i c y _

support/environment_1/forests/general-

environmental-acts
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

 � இந்தியோவில் நேலைேோய்ப்பு கட்டலைப்லபை அறிந்து ககோள்்ளல்

 � ஒழுஙகலைககப்பைட்ட ைறறும் ஒழுஙகலைககப்பை்டோத துல்றகல்ளப் பைறறி புரிந்து 

ககோள்்ளல்

 � கபைோதுத்துல்ற ைறறும் தனியோர் துல்ற இல்டயில் உள்்ள நேறுபைோடடிலைப் புரிந்து ககோள்்ளல்

 � ைோறிேரும் நேலை ேோய்ப்பு முல்றயிலைப் புரிந்து ககோள்்ளல்

 � க்ள ஆய்வு முல்றப் பைறறி அறிந்து ககோள்்ளல்

இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் வேலைோய்ப்பு
2

அைகு

         அறிமுகம்

உணவு, உல்ட, இருப்பி்டம் ஆகியலே 

ஒவகேோரு ைனிதருககும் அடிப்பைல்டத் நதலேகள் 

எனபைலத நீஙகள் அறிவீர்கள்.  தறநபைோலதய உைகில் 

அந்தப் பைடடியலில் நேலைேோய்ப்பு என்ற ஒனல்றயும் 

நேர்ககப்பை்ட நேண்டியது  முககியம்.  இவவுைகில் 

ேோழேதறகோக ேருேோய் ஈட்ட �ம் அலைேருககும் 

நேலை அேசியம்.  கபைோருளியல் கேயல்பைோடுகளில் 

நைல்நிலையில் அலுேைர்க்ளோகவும் ைறறும் 

கீழநிலையில் கதோழிைோ்ளர்க்ளோகவும் 

பைஙகுகபைறுநேோர் ஊழியர் எைப்பைடுேர்.  இந்த 

ஊழியர்கல்ளப் பைணியைர்த்தி, அேர்களின பைணிககு 

ஏறபை ஊதியம் தருநேோலை, பைணியைர்த்துநேோர் 

எனறு குறிப்பி்டப்பைடுேர்.

உலைப்பைோ்ளர் குழு எனபைது �ோடடு ைககளில் 

நேலையில் இருப்நபைோரும், கூ்டநே நேலை கேய்யும் 

தி்றன கபைற்ற �பைர்களும் ஆேர்.  உலைப்பைோ்ளர் 

குழுலேக கணககிடுேதில் 15 முதல் 60 ேயது 

ேலையிலும் உள்்ளேர்கல்ள �ோம் எடுத்துக 

ககோள்கிந்றோம். 15 ேயதுககுக குல்றந்தேர்கள் 

குைந்லதக்ளோகக கருதப்பைடுகின்றைர்.  60 ேயலதக 

க்டந்தேர்கள், உறபைத்தி ேோர்ந்த நேலைலய 

நைறககோள்ேதறகு உ்டல் ரீதியோகத் 

தகுதியோைேர்கள் அல்ை எனபைதோல் அேர்கள் உ்டல் 

உலைப்லபைச் கேய்ய முடியோது எை 

விைககப்பைடுகின்றைர்.  ைககள் கதோலகயில் 

கபைரும்பைகுதி குைந்லதகளும் ேயது முதிர்ந்தேர்களும் 

இருந்தோல், உலைப்பைோ்ளர் குழுவின எண்ணிகலகக 

குல்றேோக இருககும்; இதைோல் �ோடடு முனநைற்றம் 

கைதுேோக �ல்டகபைறும்.  நைலும், குல்றந்த 

உலைப்பைோ்ளர்கள் குழுேோைது, உலைப்பைோ்ளர் 

அல்ைோத கபைரிய குழுககளுககுச் சிறிய நதசிய 

உறபைத்தியிலிருந்து உணேளித்துப் பைைோைரிகக 

நேண்டியிருககும்.

இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு 
அலமப்பு

2.1

இந்தியோவில் நேலைேோய்ப்பின 

தனலையோைது பைை பைரிைோணஙகல்ளக ககோண்்டது.   

சிைருககு ஆண்டு முழுேதும் நேலை கில்டககும், 

ஒரு சிைருககு ஓைோண்டில் சிை ைோதஙகளுகநக 

நேலை கில்டககும்.

முதனலைத் துல்ற அல்ைது விேேோயத் துல்ற, 

இைண்்டோம் துல்ற அல்ைது கதோழில் துல்ற, மூன்றோம் 

துல்ற ேோர்புத் துல்ற அல்ைது நேலேத் துல்ற எைப் 

கபைோருளியல் ேருேோய் ஈடடும் துல்றகள் மூன்றோக 

ேலகப்பைடுத்தப்பைடடுள்்ளது.
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கபைோருளியல் அலைப்பின கேவநேறு 

துல்றகளில் ஈடுபைடடுள்்ள ஊழியர்களின 

எண்ணிகலகலய நேலைேோய்ப்பு அலைப்பு 

குறிககி்றது.  நேலைப் ேோய்ப்பு முல்றகள் �ோடடுககு 

�ோடு ைோறுகின்ற நபைோதிலும் இந்தியோ நபைோன்ற 

ே்ளரும் �ோடுகளில் உலைப்பைோ்ளர் குழு கபைரும்பைகுதி 

முதனலைத் கதோழிலிலும் சிறிய குழுககள் 

இைண்்டோம், மூன்றோம் நிலைத் கதோழில்களிலும் 

ஈடுபைடடிருப்பைலதக கோணைோம்.  �னகு ே்ளர்ந்த 

�ோடுகளில், விேேோயத்தில் ஈடுபைடடுள்்ள 

உலைப்பைோ்ளர் குழுவின பைஙகு சிறியதோகவும், 

கதோழில் ைறறும் நேலே துல்றகளில் ஈடுபைடடிருககும் 

உலைப்பைோ்ளர் குழுவின பைஙகு கபைரிதோகவும் 

இருககும்.

இந்திய ே்ளர்ச்சிக ககோள்லகயின ஒரு 

முககியைோை கூ்றோக நேலைேோய்ப்பு எப்நபைோதுநை 

இ்டம்கபைறறுள்்ளது. 

1972-73 ஆம் ஆண்டுகளில் கதோ்டஙகி க்டந்த 

�ோனகு பைத்தோண்டுகளில் நேலை ேோய்ப்பு ே்ளர்ச்சி, 

ேைோேரியோக 2% அ்ளவுககு உயர்ந்துள்்ளது.

இல்டககோை ேைைோறறுக 

கோைத்தில் இந்தியோவின க்டல்லி 

சுல்தோன கபைநைோஸ் ஷோ துக்ளக, 

நேலைேோய்ப்பினலைச் சிககலைத் தீர்ப்பைதறகோக 

“நேலைேோய்ப்பு அலுேைகத்லத” அலைத்தோர்.

வேலைோய்ப்பின் ேலைைள் 2.2

ஒழுஙைலமகைப்்பட்்ட துலைைள்
பைதிவு கேய்யப்பைட்டதும், அைேோஙக விதிகல்ளயும் 

ஒழுஙகுமுல்றகல்ளயும் பினபைறறுேதும், 

ஊழியர்கல்ளயும் ஊழியர் ேஙகஙகல்ளயும் 

ககோண்டுள்்ள துல்ற ஒழுஙகலைககப்பைட்டத்  துல்ற 

எைப்பைடும்.  இந்தியோவில் ேஙகிகள், ையில்நே, 

கோப்பீடு, உறபைத்தித் கதோழிறேோலைகள், ைத்திய 

ைறறும் ைோநிை அைசு ஊழியர்கல்ளக ககோண்டு 

கேயல்பைடும் துல்றகள் ஒழுஙகலைககப்பைட்டத் 

துல்றகள் எனறு கூ்றைோம். இந்தத் துல்றகள், 

ேட்டத்திலுள்்ள குறிப்பிட்ட விதிகள் ைறறும் 

ஒழுஙகுமுல்றகளின பைடி கேயல்பைடுகி்றது.  இந்த 

ஊழியர்களுககுப் பைணிப் பைோதுகோப்பு உண்டு 

எனபைநதோடு அலைப்பு ரீதியோக ஒழுஙகலைககப்பை்டோத 

துல்றயில் இருப்பைேலைக கோடடிலும் அதிக ஊதியம் 

கபைறுகின்றைர்.

ஒழுஙகலைககப்பைட்ட துல்றயில் �ல்ை 

ஊதியம், நிர்ணயிககப்பைட்ட நேலை ந�ைம், 

ஊதியத்து்டன கூடிய விடுமுல்ற, ைருத்துே 

உதவித்கதோலக ைறறும் கோப்பீடு நபைோன்றலே 

ேைஙகப்பைடும்.

ஒழுஙைலமகைப்்ப்டாத துலைைள்
அலைப்பு ரீதியோக ஒழுஙகலைககப்பை்டோத 

துல்றகள் எனபைது வீடடு உபைநயோகப் கபைோருள்கள், 

சிறு ைறறும் குடிலேத் கதோழில்கள் நபைோன்றேறல்றக 

கூ்றைோம்.  இதறகு விதிகளும் ஒழுஙகுமுல்றகளும் 

இருந்தோலும் அலே பினபைற்றப்பைடுேதில்லை.  

இேறறில் நேலை கேய்நேோருககுக குல்றந்த கூலி 

ககோடுககப்பைடுேநதோடு பைை ந�ைஙகளில் 

கதோ்டர்ச்சியோக நேலையும் இருககோது, கபைரும்பைோலும் 

அேர்களுககுக ஊதியத்து்டன விடுப்பு, விடுமுல்ற 

�ோடகள், ைருத்துே விடுப்பு நபைோன்றலே இருககோது.  

நேலை உத்தைேோதம் கில்டயோது.  நேலையில்ைோத 

நபைோது அேர்கள் கதோழில் கூ்டஙகளிலிருந்து 

கேளிநயறுைோறு நகடடுக ககோள்்ளப்பைடுேோர்கள்.  

கதருககளில் விறபைலை கேய்நேோர், பைழுதுகள் ேரி 

பைோர்ப்நபைோர், சிறிய அ்ளவிைோை கதோழில் கேய்ேதில் 

ஈடுபைடடுள்்ள ஏைோ்ளைோை எண்ணிகலகயிைோை 

ைககல்ள இந்தத் துல்ற உள்்ள்டககியுள்்ளது.

அலைப்பு ரீதியோக ஒழுஙகலைககப்பை்டோத 

துல்றயில் நேலைேோய்ப்பு ேலையல்றகள் 

நிலையோைதோக, ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்டதோக இல்லை.  

கதோழிைோ்ளர்களுககுச் சி்றப்பு ஆதோயஙகந்ளோ 

நேலை நிைந்தைநைோ கில்டயோது.  இந்த 

நிறுேைஙகள் அைேோஙகத்தில் பைதிவு கபைற்றலே 

அல்ை.

 ப்பாது மகைள் துலையும் தனியார் துலையும்
கேோத்துகளின உரிலையோ்ளலையும், 

நேலேகள் அளிப்பைதறகுப் கபைோறுப்பைோைேலையும் 

அடிப்பைல்டயோகக ககோண்டு, 

கபைோரு்ளோதோை �்டேடிகலககளின 

அடிப்பைல்டயில் கபைோதுத் துல்ற 

ைறறும் தனியோர் துல்ற எை 

ேலகப்பைடுத்தப்பைடடுள்்ளை.
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ப்பாதுத்துலை மற்றும் தனியார் துலைகைான 
வேறு்பாடுைள்

ே.

எண்

கபைோதுத் துல்ற தனியோர் துல்ற

1 நேலே ந�ோககம் 

ககோண்்டது

இைோபை ந�ோககம் 

ககோண்்டது

2
கேோத்துககள் 

அைேோஙகத்துககுச் 

கேோந்தம்

கேோத்துககள் தனி 

�பைர்களுககுச் 

கேோந்தம்

3
ஊதியம் 

அைேோஙகத்தோல் 

ேைஙகப்பைடுகின்றது

ஊதியம் 

உரிலையோ்ளைோல் 

ேைஙகப்பைடுகின்றை

 வேலைோய்ப்பு அலமப்பு2.3
ேமீபை ஆண்டுகளில் நேலைேோய்ப்பு 

அலைப்பில் ஒரு ைோறுதல் ஏறபைடடுள்்ளநதோடு இது 

பைணியைர்த்துநேோர், அேர்களின 

ஊழியர்களில்டநய அதிக க�கிழச்சிநயோடு 

பைணிபுரியும் முல்றலய ே்ளர்த்கதடுகக உதவியது.  

தறகோை நேலைேோய்ப்பு நபைோககுக்ளோேை. 

(அ.) அதிகரித்துேரும் சுய-நேலைேோய்ப்பு 

(ஆ.) நிறுேைஙகள் ஒரு சிை நிைந்தை 

ஊழியர்கல்ளநய பையனபைடுத்துதல் ைறறும் குறுகிய 

கோை ஒப்பைந்தப் பைணிகல்ளத் தருேதும் ஆகும். 

(இ.) பைகுதி ந�ை நேலைேோய்ப்பில் ஒரு ே்ளர்ச்சி 

இருந்து ேருகி்றது.  ைககளின ேோழகலக முல்றநய 

இதறகுக கோைணைோக இருககைோம்.

தமிழைத்தில் வேலைோய்ப்புப் வ்பாககுைள்
�ோடடின கைோத்த உள்�ோடடு உறபைத்தியில் ஒரு 

கடுலையோை வீழச்சி ஏறபைடடுள்்ள நபைோதிலும் 

தமிைகத்தில் விேேோயநை அதிகம் நபைருககு 

நேலையளித்துக ககோண்டிருககி்றது இதறகுக 

கோைணம், விேேோயைல்ைோத துல்றகள், 

உலைப்பைோ்ளர்கள் குழு கதோழில்கல்ள ைோறறி 

ககோள்ேதறகுப் நபைோதுைோை அ்ளவு நேலைேோய்ப்லபை 

உருேோககவில்லை.  தமிழ �ோடடின நேலைேோய்ப்பு 

ே்ளர்ச்சியின கபைரும்பைகுதி, குல்றந்த 

ேருைோைஙகல்ள அளிககின்ற அலைப்பு ரீதியோக 

ஒழுஙகலைககப்பை்டோத முல்றேோைோ துல்றகளின 

பைஙகளிப்பைோகநே உள்்ளது.

இருவேல்்பட்டுவில் வேலைோய்ப்பு: ஒரு ைள 
ஆய்வு

நேலைேோய்ப்பு நிைேைஙகளில் ஏறபைடும் 

ைோற்றத்லதத் நதசிய அல்ைது ைோநிை அ்ளவில் 

ைடடும்தோன புரிந்துககோள்்ளமுடியும் எனறில்லை; 

கிைோைத்லத ஆய்வு கேய்ேதிலிருந்தும் 

புரிந்துககோள்்ளைோம்.  இருநேல்பைடடு எனபைது 

தமிழ�ோடடில், விழுப்புைம் ைோேட்டத்திலுள்்ள ஒரு 

கிைோைைோகும்.  இந்தக கிைோைம் 100 

ஆண்டுகளுககும் அதிகைோக அறிஞர்கள் 

பைைைோலும் ஆய்வு கேய்யப்பைடடு ேந்துள்்ளது. இந்த 

கிைோைம் ஸவைட்்டர் கிராமம் எனறும் கூ்றப்பைடும்; 

ஏகைனில், கேனலைப் பைல்கலைக கைகத்தில் 

பைணியோறறி ேந்த கில்பைர்ட ஸ்நைட்டர் எனபைேர் 

முதனமுதலில் தைது ைோணேர்களு்டன க்ள 

ஆய்வு கேய்ேதறகோக இந்த கிைோைத்திறகு 1916 

ஆம் ஆண்டு கேன்றோர். கோைப் நபைோககில் பைை 

ஆய்ேோ்ளர்கள் கிைோைத்தேர்களின நேலை 

குறித்து கணககோய்வு கேய்து, கிைோைத்திலுள்்ள 

ஒவகேோருேர் குறித்தும் நைலும் பைை 

விேைஙகல்ளச் நேகரித்துள்்ளைர். 

இந்தக கிைோை ே்ளர்ச்சியின கோைணம் கிைோை 

ைககளில்டநய ஆைம்பை சுகோதோை �ைம், பைள்ளிகள் 

அலைத்தது, கபைோது விநிநயோக அலைப்பு 

ஆகியேறறின மீது ேமூகப் பைோதுகோப்பு 

விழிப்புணர்லே அைேோஙகம் அேர்களுககு 

ஏறபைடுத்தியது கோைணைோகும். இந்தக கிைோைம் பைை 

ைோறுதல்களுககு உடபைடடுள்்ள நபைோதிலும் 

இனைமும் அேர்களின நேலைேோய்ப்புககு 

முககியைோக விேேோயத்லதநய ேோர்ந்துள்்ளது. 

பினேரும் அட்டேலணலயப் பைோருஙகள்.  1981 

ஆம் ஆண்டில் 100 குடும்பைஙகளில் 24 

குடும்பைஙகள் விேேோயைல்ைோத நேலைகளில் 

ஈடுபைடடிருந்தலதக கோணைோம்.  2008ஆம் 

ஆண்டில் விேேோயைல்ைோத நேலைகளில் 

இருந்த குடும்பைஙகளின எண்ணிகலக 41 ஆக 

உயர்ந்துள்்ளது. 1981-2008 கோைத்தில் 

விேேோயத்தில் 34% லிருந்து 26% ஆக விேேோயக 

கூலிக்ளோகவும், பையிரிடுநேோைோகவும் – 

ஈடுபைடடிருந்த குடும்பைஙகளின விகிதம் 

குல்றந்துள்்ளது.
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இருவேல்்பட்டுவில் இருந்த குடும்்பஙைளின் 
வேலை விேரஙைள்(சதவீதத்தில்)

 � உலைப்பைோ்ளர் குழு எனபைது 

�ோடடிலுள்்ள நேலை கேய்கின்ற 

ைறறும் நேலை கேய்ேதறகோை 

தி்றனகபைறறுள்்ள குழுவிலுள்்ள ைககளின 

எண்ணிகலகயோகும்.

 � நேலைேோய்ப்பு அலைப்பு, கபைோரு்ளோதோைத்தின 

கேவநேறு துல்றகளில் ஈடுபைடடுள்்ள 

கதோழிைோ்ளர்களின எண்ணிகலகலயக 

குறிககி்றது.

 � 1972-73 ஆம் ஆண்டு கதோ்டஙகி �ோனகு 

பைத்தோண்டுகளுககு இந்தியோவின 

நேலைேோய்ப்பு ே்ளர்ச்சி வீதம் ேைோேரியோக 

2% கபைருகி உள்்ளது.

 � அலைப்புரீதியோக ஒழுஙகலைககப்பைட்ட 

துல்ற அேறறின ஊழியர்களுககு பைணிப் 

பைோதுகோப்பும், கோப்பீடு நபைோன்ற இதை 

ஆதோயஙகளும் அளிககி்றது.

 � கபைோதுத்துல்ற எனபைலே அைசு நிர்ேோகம் 

கேய்யும் நிறுேைஙக்ளோகும்.

 � ைகக்ளது ேோழகலகமுல்றயின கோைணைோக 

நேலைேோய்ப்புப் முல்ற ைோற்றைல்டகி்றது.

மீள்்பார்லே

 ்பயிற்சி 

I.  சரியான வில்டலயத் வதர்வு பசய்ை
1. பைணியி்டத்லதக கணககிடுேதறகு 

__________ ேயது ேலையிைோை ேயலத 

கணககி்டைோம்.

அ) 12-60  ஆ) 15-60

இ) 21-65  ஈ) 5-14

2. இந்தியோவின கைோத்த உள்�ோடடு உறபைத்தியில் 

பைல்நேறு துல்றகளில் எந்த இ்றஙகு ேரிலே 

ேரியோைது?

அ)  முதனலை துல்ற, இைண்்டோம் துல்ற, ேோர்புத் 

துல்ற 

ஆ)  முதனலைத் துல்ற, ேோர்புத் துல்ற, 

இைண்்டோம் துல்ற

இ)  ேோர்புத் துல்ற, இைண்்டோம் துல்ற, 

முதனலைத் துல்ற 

ஈ)  இைண்்டோம் துல்ற, ேோர்புத் துல்ற, 

முதனலைத் துல்ற

1. விேேோயத்திலிருந்து விேேோயைல்ைோத 

நேலைகளுககு இருநேல்பைடடு ைககள் 

ைோறியது ஏன? எனை கோைணைோக 

இருககமுடியும்?

2. விேேோயத்திலிருந்து விேேோயைல்ைோத 

நேலைகளுககு ைோறுேது எளிகதனறு 

நீஙகள் நிலைககிறீர்க்ளோ? 

 உஙகள் கபைறந்றோரி்டமும் ஆசிரியரி்டமும் 

கைந்துலையோடி, ேகுப்பில் விேோதிககவும்.

3. உஙகள் பைகுதியிலுள்்ள 20 குடும்பைஙகளின 

முதனலைத் கதோழில் விேைஙகல்ளச் 

நேகரியுஙகள்.  நைநை இருப்பைலதப் நபைோனறு 

ஓர் அட்டேலண தயோர் கேய்து ேகுப்பில் 

விேோதியுஙகள்.

பசயல்்பாடு
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3. பினேரும் துல்றகளில் இந்தியோவில் 

மிகப்கபைரிய நேலைேோய்ப்புத் துல்ற எது?

அ) முதனலைத் துல்ற

ஆ) இைண்்டோம் துல்ற

இ) ேோர்புத் துல்ற

ஈ) கபைோதுத் துல்ற

4. பினேருேைேறறுள் எது முதனலைத் துல்ற 

ேோர்ந்ததல்ை?

அ) நே்ளோண்லை ஆ) உறபைத்தி

இ) சுைஙகத் கதோழில் ஈ) மீனபிடித் கதோழில்

5. பினேருேைேறறுள் எது இைண்்டோம் 

துல்றலய ேோர்ந்ததல்ை?

அ) கடடுைோைம் ஆ) உறபைத்தி    

இ) சிறு கதோழில்  ஈ) கோடுகள்

6. மூன்றோம் துல்றயில் அ்டஙகுேது

அ) நபைோககுேைத்து  ஆ) கோப்பீடு 

இ) ேஙகியல் ஈ) அலைத்தும்

7. எந்த துல்றயில் கதோழிைலைப்பு முல்ற 

நேர்ககப்பை்டவில்லை?

அ) முதனலைத் துல்ற ஆ) இைண்்டோம் துல்ற

இ) ேோர்புத் துல்ற ஈ) தனியோர் துல்ற

8. பைடடியல் I-ஐ பைடடியல் II உ்டன கபைோருத்தி கீநை 

ககோடுககப்பைடடுள்்ள குறியீடுகல்ளக ககோண்டு 

ேரியோை வில்டலய நதர்ந்கதடு.

பைடடியல் – I பைடடியல் – II

அ)  நே்ளோண்லை, கோடுகள், 

மீனபிடிப்பு ைறறும் 

சுைஙகம்

ஆ)  உறபைத்தி, மினஉறபைத்தி, 

எரிேோயு ைறறும் 

குடிநீர் விநிநயோகம்

இ)  ேோணிபைம், 

நபைோககுேைத்து ைறறும் 

கதோலைத்கதோ்டர்பு

ஈ)  குழுைப் பைதிேற்ற 

நிறுேைஙகள்ைறறும் 

வீடடுத் கதோழில்கள் 

1.  ஒழுஙகலைககப்பை்டோத 

துல்ற

2. ேோர்புத் துல்ற

3. இைண்்டோம் துல்ற

4. முதனலைத் துல்ற

(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 க்டல்லி சுல்தோன நேலையினலை 

பிைச்ேலைலய தீர்கக “நேலை ேோய்ப்பு 

அலுேைகத்லத” அலைத்தோர்?

அ) முகைது பின துக்ளக

ஆ) அைோவுதீன கில்ஜி

இ) ஃகபைநைோஷ் ஷோ துக்ளக

ஈ) பைோல்பைன

10. _______ துல்ற பைதிவு கேய்யப்பைடடு ைறறும் 

அைசு விதிகல்ள பினபைறறுகி்றது.

அ) நே்ளோண்லை

ஆ) ஒழுஙகலைககப்பைட்ட

இ) ஒழுஙகலைககப்பை்டோத

ஈ) தனியோர்

11. __________ துல்ற நேலை பைோதுகோப்பு ைறறும் 

அதிக ஊதியம் ேைஙகுகி்றது.

அ) கபைோதுத் துல்ற

ஆ) ஒழுஙகலைககப்பைட்டத் துல்ற

இ) ஒழுஙகலைககப்பை்டோத துல்ற

ஈ) தனியோர் துல்ற

12. கபைோருந்தோத ஒனல்றக கண்்டறிக.

அ) ேஙகியியல் ஆ) ையில்நே   

இ) கோப்பீடு  ஈ) சிறு கதோழில்

13. கபைோதுத் துல்ற ைறறும் தனியோர் துல்ற எனறு 

எதன அடிப்பைல்டயில் ேலகப்பைடுத்தபைடுகி்றது?

அ) பைணியோ்ளர்களின எண்ணிகலக

ஆ)  இயறலக ே்ளஙகள்/ கபைோரு்ளோதோை 

கேயல்முல்ற 

இ) நிறுேைஙகளின உரிலை

ஈ) நேலைேோய்ப்பின நிலை

14. கூறறு (A): ஒழுஙகுபைடுத்தப்பை்டோத துல்றயின 

கபைோரு்ளோதோை பைண்பு எனபைது வீடடினுள் 

உறபைத்தி �்டேடிகலக ைறறும் சிறுகதோழில் 

கேய்ேதோகும்.

கோைணம் (R): இஙகு குல்றேோை 

ஊதியமும் ைறறும் நேலைகள் முல்றயோக 

ேைஙகப்பைடுேதில்லை.   

அ)  கூறறு (A) ைறறும் கோைணம் (R) ேரி, 

கூறறுககோை கோைணம் ேரி 

ஆ)  கூறறு (A) ைறறும் கோைணம் (R) ேரி, 

கூறறுககோை கோைணம் தேறு

இ) கூறறு (A) ேரி கோைணம் (R) தேறு

ஈ) கூறறு (A) தேறு கோைணம் (R) ேரி
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15. கதோழிைோ்ளர்கல்ளப் பைணியைர்த்துபைேர் 

க்ளோகவும், அேர்கள் பைணிககோை 

கேகுைதிகல்ளச் கேலுத்தும் �பைர்க்ளோகவும் 

உள்்ளேர்கள்

அ) ஊழியர்  ஆ) முதைோளி

இ) உலைப்பைோளி        ஈ) பைோதுகோேைர்

16. தமிழ �ோடடில் ________  துல்றயில் அதிக 

�பைர்கள் நேலைககு அைர்த்தப்பைடடுள்்ளைர்.

அ) நே்ளோண்லை  ஆ) உறபைத்தி  

 இ) ேஙகியல்   ஈ) சிறுகதோழில்

II. வைாடிட்்ட இ்டஙைலள நிரப்புை
1. ________ துல்றயில் நேலைேோய்ப்புகள் 

நிலையோை ைறறும் முல்றயோைலே அல்ை.

2. கபைோரு்ளோதோை �்டேடிகலககள் _______  

ைறறும் ________ துல்றக்ளோக 

ேலகபைடுத்தப்பைடுகின்றை.

3. ________ எப்நபைோதும் இந்தியோவின ே்ளர்ச்சிக 

ககோள்லகயில் ஒரு முககிய உறுப்பைோக இ்டம் 

கபைறறுள்்ளது.

4. நேலைேோய்ப்பு முல்ற ைோற்றத்திறகோை 

கோைணம் ________.

5. இந்தியோவில் நேலைேோய்ப்பின தனலை 

________.

6. ________ ன கபைோரு்ளோதோைம் எனபைது �ோடடு 

ைககளின எண்ணிகலக, உலைககும் ைறறும் 

உலைககும் தி்றன கபைற்றேர்கல்ளக குறிககும்.

7. கபைோதுத்துல்ற எனபைது ________.

III. ப்பாருத்துை
1. கபைோதுத் துல்ற - அ. ேஙகியல்

2. தனியோர் துல்ற - ஆ. நகோழி ே்ளர்ப்பு

3. முதனலைத் துல்ற - இ. இைோபை ந�ோககம்

4. ேோர்புத் துல்ற - ஈ. நேலே ந�ோககம்

IV.  கீழகைண்ட வினாகைளுககு குறுகிய 
வில்டயளி.

1. கபைோரு்ளோதோைத்தில் கதோழிைோ்ளர் ேகதி என்றோல் 

எனை?

2. குைந்லதகல்ளயும், 60 ேயதுககு நைறபைட்ட 

ேநயோதிகர்கல்ளயும் ஏன பைணிக குழுகக்ளோக 

கருதககூ்டோது?

3. கபைோரு்ளோதோைத்திலுள்்ள மூனறு துல்றகள் 

யோலே?

V.  கீழகைண்ட வினாகைளுககு விரிோன 
வில்டயளி.

1. விேரி.

 அ) முதனலைத் துல்ற

 ஆ) இைண்்டோம் துல்ற இ) ேோர்புத் துல்ற

2. இந்தியோவில் நேலைேோய்ப்பு அலைப்லபைப் 

பைறறி வி்ளககுக.

3. ஒழுஙகலைககப்பைட்ட ைறறும் 

ஒழுஙகலைககப்பை்டோத துல்றகளில் 

நிைவுகின்ற நேலைேோய்ப்லபை ஒப்பிடுக.

4. கபைோதுத் துல்றலயயும், தனியோர் துல்றலயயும் 

நேறுபைடுத்துக.

VI. பசய்முலைைள் மற்றும் பசயல்்பாடுைள்.
1. உஙகல்ள சுறறி கபைரியேர்கள் கேய்யும் 

அலைத்து ேலகயோை நேலைகல்ளயும் 

நீண்்ட பைடடியலிடுக.  நீஙகள் அலேகல்ள 

எவேோறு ேலகப்பைடுத்துவீர்கள்.

2. ஒரு ஆைோய்ச்சி அறிஞர் கேனலையிலுள்்ள 

உலைககும் ைககல்ளப் பைோர்த்து 

எனைகேல்ைோம் கண்்டறிந்தோர்.

3. பினேரும் கதோழில்கல்ள முதனலை, 

இைண்்டோம் ைறறும் ேோர்புத் துல்றகளின கீழ 

பைடடியலிடுக.

 பைோல் விறபைலையோ்ளர், லதயல்கோைர், ஆசிரியர், 

ைருத்துேர், விேேோயி, தபைோல்கோைர், கபைோறியோ்ளர், 

குயேர், மீைேர், லகவிலைஞர்கள், கோேைர், 

ேஙகியோ்ளர், ஓடடு�ர், தச்ேர்.

முதன்லமத் 
துலை

 இரண்டாம் 
துலை சார்புத் துலை
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3162. இந்தியோ ைறறும் தமிழ�ோடடில் நேலைேோய்ப்பு

வேலை பசய்யும் இ்டம் வேலைோய்ப்பு முலை ்பணி பசய்யும் மகைளின் 
சதவிகிதம்

அைேோஙகத்து்டன பைதிவு கேய்யப்பைட்ட அலுேைகஙகள், 

கதோழிறேோலைகள்
ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்ட முல்ற 15

முல்றயோை உரிைஙகளு்டன கபைோது இ்டஙகளில் 

கேோந்தைோைக கல்டகள், அலுேைகம், 

ைருத்துேைலைகள்

20

கதருவில் நேலை கேய்யும் ைககள், கடடுைோைத் 

கதோழிைோ்ளர்கள், வீடடுத் கதோழிைோ்ளர்கள்
25

சிறு கதோழில்களில் நேலை கேய்ேது ேைககைோக 

அைேோஙகத்தில் பைதிவு கேய்யப்பைடுேதில்லை

VII. சிந்தலன வினா
1.  தறநபைோது மூன்றோம் துல்ற உைகத்தில் 

முதலி்டத்தில் உள்்ளது. கோைணம் கூறுக.

VIII. ோழவியல் திைன்
1.  உஙகளுல்டய கிைோை கபைோரு்ளோதோைத்லதப் 

பைறறி விேோதிககவும்.

உரலி :
URL: https://www.tnskill.tn.gov.in/

இலணயச் கேயல்பைோடு

தமிழ�ோடு தி்றன நைம்பைோடடுக கைகம்

தி்றன ே்ளர்ப்நபைோைோ

இலணயச் கேயல்பைோடு

தி்றன ே்ளர்ப்நபைோைோ

1.  Iruvelapattu (1916-2008), Economic and Political 

Weekly, July 31, 2010, vol. XLV, No. 31, pp.47-61.

2. https://villageinfo.in

3. https://quickonomics.com

4. https://study.com

 நைறநகோள் நூல்கள் ைறறும்  

இலணயத்ள ே்ளஙகள்
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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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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 விடுத்ை பெற்றவொதும் அதன் பின் 

நாறெது ஆணடு காைம் ே்ையும் தமிழக மைககளில் 
பெரும்ொன்்மையிவ�ார் வேளாண பதாழி்ைவய 
நம்பியிருந்த�ர். அந்த நி்ை சமீெ காைஙகளில் 
மைாறி ேருகி்றது. 2011ஆம் ஆணடின் மைககள் பதா்க 
கணகபகடுப்பின்ெடி, தமிழகத்தில் விேசாயிகளின் 
எணணிக்க கடந்த ெத்து ஆணடு காைத்தில் 
கு்்றந்தது பதரியேந்துள்ளது. அவதவொல், 
விேசாய பதாழிைாளர்களின் எணணிக்கயும் 
கு்்றந்தது. 2001ஆம் ஆணடின் மைககள் பதா்க 
கணகபகடுப்பின்ெடி பமைாத்த பதாழிைாளர்களில் 
49.3 விழுககாட்டி�ர் வேளாணது்்றயில் 
இருந்த�ர். ெத்து ஆணடுகளுககுப் பின்�ர் இந்த 
அளவு 42.1 விழுககாடு எ� கு்்றந்தது. 2011 ஆம் 
ஆணடு தமிழகத்தில் பமைாத்தமைாக மூன்று வகாடிவய 
29ைட்சம் பதாழிைாளர்கள் இருந்த�ர். அேர்களுள் 
96 ைட்சம் வெர் விேசாயத் பதாழிைாளர்கள் ஆேர்.

ஏ்றத்தாழ 55 விழுககாடு பெணகள் 
வேளாண்மையில் ஈடுெட்டிருந்த 2011ஆம் ஆணடில் 
மூன்றில் ஒரு ெகுதிககும் (35.3%) கூடுதைா� 
ஆணகள் மைட்டுவமை அத்து்்றயில் ஈடுெட்ட�ர். 

அலகு

கற்றல் வ�ாககஙகள்

� தமிழநாட்டின் வேளாண்மைத் பதாழில் ெறறி அறிதல்
� வேளாண்மை பசயயப்ெடும் நிைப்ெைப்ெள்ேப் ெறறித் பதரிந்து பகாள்ளல்
� வேளாண்மையில் நீரின் அேசியத்்தப் புரிந்து பகாள்ளல்
� தமிழநாட்டில் வி்ளயும் ெயிர்ே்கக்ளப் ெறறி பதரிந்து பகாள்ளல்
� தமிழநாட்டின் ெயிர் உறெத்தித் தி்றன் ெறறி ஆயவு பசயதல்

 4.1    வேளாண ததாழிலில் ஈடுபடுவோரின் 
பிரிவுகள்

வேளாண பதாழிலில் ஈடுெடுவோரில் 
பெரும்ெகுதியி�ர் நிைமைற்ற கூலித் பதாழிைாளிகள் 
ஆேர். நிைம் ெ்டத்வதார் எல்வைாரிடமும் ஒவை 
அளவில் நிைம் இருப்ெதில்்ை. ெைரிடமும் சிறிய 
ெைப்ெளவில்தான் நிைம் இருககும். பேகு சிைரிடம் 
மைட்டுவமை பெரிய அளவில் நிைம் இருககி்றது.

தமிழகத்்தப் பொறுத்தே்ை நிைத்்தச் 
சாகுெடி பசயவோரின் எணணிக்க 2015-
16ல் 79,38,000ஆக இருந்தது. ஆ�ால் ஐந்து 
ஆணடுகளுககு முன்பு 81,18,000 விேசாயிகளாக 
இருந்த�ர். இந்த ஐந்து ஆணடுகளில் இேர்களின் 
எணணிக்கயில் 1,80,000 கு்்றந்துள்ளது. 
இவதவொல் சாகுெடி பசயயப்ெடும் ெைப்ெளவும் 64.88 
ைட்சம் பெகவடர்கள் என்ெதிலிருந்து 59.71 ைட்சம் 
பெகவடர்களாகக கு்்றந்து வொ�து. அதாேது 
சைாசரியாக ஆணடு ஒன்றுககு 1,03,400 பெகவடர் 
சாகுெடி நிைத்்த, கடந்த ஐந்து ஆணடுகளில் 
தமிழகம் இழந்துள்ளது.
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தமிழகத்தில் நிகைமைாக ெயிர் பசயயப்ெடும் 
ெைப்ெளவு 45, 44,000 பெகவடர்கள் ஆகும். 
இப்ெைப்பு ஆணடுககு ஆணடு மைாறும். மை்ழப்பொழிவு 
காைத்தில் வொதுமைா� அளவு மை்ழ இருந்தால் 
இப்ெைப்பு கூடும். மை்ழபொயத்தாவைா, கு்்றந்தாவைா 
இப்ெைப்பு கு்்றயும். இப்ெைப்பில் ஒரு சிறு ெகுதி 
மைட்டும் ஒர் ஆணடில் ஒரு மு்்றககு வமைல் ெயிர் 
பசயயும் ோயப்்ெ ேழஙகும். இப்ெைப்பும் நீர் 
ேசதிககுத் தகுந்தோறு ஆணடுவதாறும் மைாறும். 
இப்ெைப்பு 9 இைட்சம் பெகவடர்களாக இருந்தது. 
அடுத்த ஆணடு மை்ழயின்்மையின் காைணமைாக 
6 இைட்சம் பெகவடர்களாகக கு்்றந்து 
வொ�து. நி்ையா�தும் நம்ெகமைா�துமைா� 
நீைாதாைம் இருந்தால் மைட்டுவமை இப்ெைப்பு ஓைளவுககு 
நி்ைத்திருககும்.

2012 – 13ஆம் ஆணடில் பமைாத்தமைாக 
ெயிரிடப்ெட்ட நிைப்ெைப்பில் ஏ்றத்தாழ 72 விழுககாடு 
ெைப்ெளவில் உணவுப் ெயிர்கள் ெயிரிடப்ெட்ட�; மைற்ற 
இடஙகளில் உணேற்ற ெயிர்கள் ெயிரிடப்ெட்ட�.

 4.3  வேளாண்மைககான நீர் ஆதாரஙகள்

தமிழகத்தில் ேற்றாத நதிகள் இல்்ை. 
தமிழகம் த�து வத்ேககா� நீ்ை ேடகிழககு 
மைறறும் பதன்வமைறகுப் ெருே மை்ழகளிலிருந்து 
பெறுகி்றது. பதன்வமைறகு ெருே மை்ழப்பொழிவு 
அெரிமிதமைாக இருந்தால் காவிரி ஆறறின் நீர்ப் 
பிடிப்பு ெகுதிகளிலுள்ள கர்நாடக அ்ணகள் 
நிைம்பிவிட்டால் தமிழகத்தில் காவிரி ஆறறில் நீர் 
பெருகும்.

 
ெயிர் பசயயப்ெடும் பமைாத்த ெைப்ெளவில் ொச� 
ேசதி பெற்ற ெைப்ெளவு 57 விழுககாடு ஆகும்.

தமிழகத்திறகுப் பெரும் நீர் ஆதாைமைாக 
இருப்ெது ேடகிழககுப் ெருே (அகவடார் – 
டிசம்ெர்) மை்ழயாகும். ேடகிழககுப் ெருேமை்ழ 
நீ்ைத் வதககஙகளிலும், கணமைாயகளிலும், 
மைறறும் ஏரிகளிலும் வதககி வேளாண்மை்ய 
வமைறபகாள்கின்்ற�ர். தமிழக வேளாண்மைககா� 
நீ்ை ோயககால்கள், ஏரிகள், குளஙகள், கிணறுகள் 
ஆகிய்ே ேழஙகுகின்்ற�. தமிழகத்தில் 2,239 
ோயககால்கள் ஏ்றத்தாழ 9,750 கிவைாமீட்டர் தூைம் 
ொயகின்்ற�. சிறு ஏரிகள் 7,985ம் பெரிய ஏரிகள் 
33,142ம் உள்ள�. தி்றந்த பேளி கிணறுகள் 15 
இைட்சம் உள்ள�. இ்ேயல்ைாது 3,54,000 
ஆழது்ளக கிணறுகள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்்ற�. 
இந்த ஆதாைஙக்ளக பகாணவட தமிழகத்தில் 
வேளாண்மை வமைறபகாள்ளப்ெடுகி்றது.

தமிழகத்தின் பெரும்ொைா� விேசாயிகள் 
குறுவிேசாயிகள் ஆேர் (ஒரு பெகவடருககும் 
கு்்றோ� ெைப்பில் சாகுெடி பசயவோர்). பமைாத்த 
விேசாயிகளின் எணணிக்கயில் குறுவிேசாயிகள் 
78 % உள்ள�ர். ஆ�ால் அேர்கள் சாகுெடி பசயயும் 
நிைத்தின் ெைப்ெளவு பமைாத்தச் சாகுெடி ெைப்ெளவில் 
36 % மைட்டுவமை. அடுத்ததாக சிறுவிேசாயிகள் (1-2 
பெகவடர் சாகுெடி பசயவோர்) 14 % உள்ள�ர். 
அேர்கள் விேசாயம் பசயயும் ெைப்ெளவு 26 % ஆகும்.

தமிழகத்தில் விேசாயம் பசயெேர்களில் 
நூறறில் ஒருேர் மைட்டுவமை ெட்டியலி�த்தேர். 
அேர்களில் 96 விழுககாட்டி�ர் சிறு, குறு 
விேசாயிகள்.

தமிழகம் மைட்டுமின்றி இந்தியா முழுேதிலுவமை 
சாகுெடி பசயயப்ெடும் நிைத்தின் ெைப்ெளவு சுருஙகிக 
பகாணவட ேருகி்றது. குறு விேசாயிகளின் 
எணணிக்க அதிகரிககி்றது. தமிழகத்தில் 
வநர்மைா்றாக, இேர்களின் எணணிக்க கு்்றந்து 
ேருகி்றது. மைககள் வேளாண பதாழி்ைவிட்டு 
விைகுே்தவய இது சுட்டுகி்றது.

 4.2  நிலப் பயன்பாட்டு ே்ககள்
தமிழகத்தின் பமைாத்தப் புவியியல் ெைப்பு ஒரு 

வகாடிவய முப்ெது ைட்சத்து முப்ெத்து மூன்்றாயிைம் 
பெகவடர்கள் ஆகும். இப்ெைப்பில் ஏ்றத்தாழ மூன்றில் 
ஒரு ெஙகு நிைப்ெைப்பு மைட்டுவமை ெயிர் பசயயப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. (45,44,000 பெகவடர்). 
வேளாண அல்ைாத ெயன்ொட்டுககு 17 விழுககாடு 
நிைம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. ஏ்றத்தாழ இவத அளவு 
நிைம் (2,125 ஆயிைம் பெகவடர்கள்) காடுகளாக 
உள்ள�. பமைாத்த நிைப்ெைப்பில் சறவ்ற்றக கு்்றய 
4 விழுககாடு நிைஙகள் ெயன்ெடுத்த முடியாத்ே. 
தறவொ்தககுத் தரிசாகக கிடககும் நிைத்தின் அளவு 
ெத்தில் ஒரு ெகுதியாகும். மைற்ற தரிசு நிைஙகள் 13 
விழுககாடு ஆகும். ஆக, நான்கில் ஒரு ெகுதி நிைம் 
தரிசாக விடப்ெட்டுள்ளது. தரிசாக வொடப்ெடும் நிைம் 
கூடுதைாகி ேருே்த நாம் கே�த்தில் பகாள்ள 
வேணடும். இ்ேயன்றி, வமையச்சல் நிைஙகள், 
மைைஙகள் ேளர்ககப்ெடும் நிைஙகள் ஆகிய்ே 
பமைாத்த நிைப்ெைப்பில் 5 விழுககாடுககும் சறவ்ற 
கூடுதைாக உள்ள�.
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மைா்றாக எடுககும் அளவு கூடக கூட நீர் மைட்டம் கீவழ 
பசல்லும். ஒன்று நீர் முறறிலும் ேறறிப் வொகைாம் 
அல்ைது ொச�த்திறகு உதோத நீைாக மைா்றவும் 
ோயப்புணடு.

நிைத்தடி நீரின் அள்ேயும் தன்்மை்யயும் 
மைத்திய நிைத்தடி நீர் ோரியம் பதாடர்ந்து 
கணகாணிககி்றது.

இதிலிருந்து நாம் பதரிந்து பகாள்ேது 
என்�பேன்்றால்
1. தமிழக வேளாண்மை நிைத்தடி நீ்ை நம்பியுள்ளது.
2. நிைத்தடி நீரின் ெயன்ொட்்டச் சீர் பசயேது 

மிகவும் அேசைமும் அேசியமும் ஆகும்.
3. ேளம் குன்்றா வேளாண்மைககு இது மிகவும் 

வத்ே ஆகும்.

 4.4  பாசனமும் பயிர் ே்ககளும்
தமிழகத்தில் வி்ளயும் பயிர்கள்

ெயிரிடப்ெடும் ெயிர்க்ள உணவுப்ெயிர்கள் 
என்றும் உணேல்ைாத ெயிர்கள் என்றும் 
ே்கப்ெடுத்தைாம். தமிழகத்தில் உணவு தானியம் 
ெயிரிடப்ெடும் ெைப்பில் 57 விழுககாடு ொச�ேசதி 
பெறுகின்்ற�. 2014 – 15 ஆம் ஆணடில் உணவுப் 
ெயிர்கள் 59 விழுககாடும் உணேல்ைாத ெயிர்கள் 
50 விழுககாடும் ொச� ேசதி பெறறிருந்த�.

தமிழகத்தில் ெயிரிடப்ெட்ட நிைத்தின் பமைாத்தப் 
ெைப்ெளவில் 2014 – 15 ஆம் ஆணடில் 59இைட்சத்து 
94 ஆயிைம் பெகவடர்களாக இருந்தது. இதில் 76 
விழுககாடு ெைப்ெளவில் உணேல்ைாத ெயிர்கள் 
ெயிரிடப்ெட்ட�.

பநல் சாகுெடி தான் பெரிய அளவில் 30 
விழுககாடு வமைறபகாள்ளப்ெடுகி்றது. இதை 
உணவுப் ெயிர்கள் 12 விழுககாடு ெைப்பிலும் 
ெயிரிடப்ெடுகின்்ற�. சிறுதானிய சாகுெடி கு்்றந்த 
அளவிவைவய ந்டபெறுகி்றது. வசாளம் 7 
விழுககாடு நிைப்ெைப்பிலும் கம்பு ஒரு விழுககாடு 
ெைப்பிலும் வகழேைகு 1.7 விழுககாடு ெைப்பிலும் இதை 
சிறுதானியஙகள் 6 விழுககாடு ெைப்பிலும் 2014 – 15 
ஆணடில் ெயிரிடப்ெட்ட�.

 மை்ழப்பொழிவு, நீர் இருப்பு, காைநி்ை, சந்்த 
வி்ை வொன்்ற ெை காைணிகளின் வி்ளோகப் 
ெயிர்கள் ெயிரிடப்ெடும் ெைப்ெளவு ஆணடுககு ஆணடு 
மைாறும்.

  • பதன் இந்தியாவின் மூன்்றாேது 
பெரிய ஆறு காவிரி ஆகும் இது 765 
கிவைா மீட்டர் நீளம் பகாணடது.

•  காவிரி ஆறறின் குறுகவக தமிழநாட்டில் வமைட்டூர் 
அ்ண மைறறும் கல்ை்ண கட்டப்ெட்டுள்ள�.

ஏரிகளிலிருந்து ொச� ேசதி பெறும் 
நிைத்தின் ெைப்ெளவுதான் மிகவும் கு்்றோ�து. 
ஏ்றத்தாழ 3.68 ைட்சம் பெகவடர் ெைப்பு ஏரிகளின் 
ோயிைாக நீர் பெறுகின்்ற�. ோயககால்கள் 
6.68 இைட்சம் பெகவடர் ெைப்ெளவிறகு நீர் 
ேழஙகுகின்்ற�. ஆழது்ளக கிணறுகள் 
4.93 இைட்சம் பெகவடருககும் தி்றந்த பேளிக 
கிணறுகள் 11.91 இைட்சம் பெகடர் நிைத்திறகும் 
ொச� ேசதி ேழஙகுகின்்ற�.

மை்்றநீர்
மை்்றநீர் எனும் ெதம் 1990ஆம் 

ஆணடு வடானி ஆைன் என்ெேைால் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. விேசாயம் அல்ைது 
பதாழிறசா்ை உறெத்தியின் வொது நுகைப்ெடும் 
நீர் மை்்றநீர் எ� அ்ழககப்ெடுகி்றது.

மை்்றநீர் என்ெது  உணவு அல்ைது 
மைற்ற உறெத்தி பொருட்கள் ஒரு நாட்டில் 
இருந்து மைறப்றாரு நாட்டிறகு ோணிகம் 
பசயயப்ெடும்வொது அேறவ்றாடு மை்்றமுகமைாக 
அேறறிறகாக பசைவிடப்ெடும் நீரும் பசல்கி்றது. 
இதுவே மை்்றநீர் ஆகும். உதாைணமைாக ஒரு 
பமைட்ரிக டன் வகாது்மை உறெத்தி பசயேதறகு 
உைக அளவிைா� சைாசரியாக 1,340 கியூபிக 
மீட்டர் நீர் வத்ேப்ெடுகி்றது. அப்ெடிபயனில் ஒரு 
பமைட்ரிக டன் வகாது்மை பேளிநாட்டிறகு ஏறறுமைதி 
பசயயப்ெடும் வொது அ்த வி்ளவிககப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 1,340 கியூபிக மீட்டர் நீரும் 
அதனுடன் பசல்கி்றது என்ெது பொருள். 

உைக அளவில் இந்தியா மிக அதிகமைா� 
நன்னீர் ெயன்ொட்டாளைாக உள்ளது. இது 
மிகவும் அதிகமைா� எச்சரிககககூடிய அளோகும். 
உைகின் ஐந்தாேது மிகப்பெரிய மை்்றநீர் 
ஏறறுமைதியாளைாக இந்தியா விளஙகுகி்றது.

வகாது்மை வசாளம் கம்பு

கரும்பு வதயி்ை

= 50 லிட்டர் மை்்றநீர்

காபி

தமிழக வேளாண்மை பெரும் அளவிறகு 
நிைத்தடி நீ்ைவய நம்பி இருககி்றது. நிைத்தடி 
நீ்ை வேளாண்மைககுப் ெயன்ெடுத்துேது 
ெை இன்�ல்க்ளயும் உருோககேல்ைது. 
நிைத்தடியிலிருந்து நீ்ை எடுககும் அளவும் 
மை்ழப் பொழிவின் வொது நிைத்தடிககுச் பசல்லும் 
நீரின் அளவும் சமைமைாக இருந்தால் துன்ெம் இல்்ை. 
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35 ஆயிைம் டன்களாகும். பநல் மைட்டும் ஏ்றத்தாழ 
80 இைட்சம் டன்கள் வி்ளந்தது. பமைாத்த உணவு 
தானிய உறெத்தியில் பநல்லின் ெஙகு 62 விழுககாடு 
ஆகும். 20 விழுககாடு அளவிறகு மைககாச் வசாளம் 
வி்ளந்தது. 7 விழுககாடு வசாளமும் 3 விழுககாடு 
வகழேைகும் வி்ளந்த�. மூன்று விழுககாடு 
அளவிறகு உளுந்து வி்ளந்தது. மைற்ற உணவுப் 
ெயிர்கள் சிறிய அளவில் வி்ளந்த�.

ெயிரிடப்ெடும் நிைத்தின் அளவு மைாறுேது 
வொைவே உறெத்தியின் அளவும் வேறுெடும். 

 4.6  உறபத்தித் தி்றன்
ெயிர்களின் வி்ளச்சல் ெயிரிடப்ெடும் ெைப்ெளவு 

மைட்டுமைன்றி ெயிர்களின் உறெத்தித் தி்ற்�யும் 
சார்ந்து இருககி்றது. 

தமிழகத்தில் பெருமைளவு ெயிர் பசயயப்ெடும் 
பநல்லின் உறெத்தித்தி்றன் 2014–15 ஆம் ஆணடில் 
பெகவடருககு 4,429 கிவைா என்்ற அளவில் 
இருந்தது. இந்தத்தி்றன் 2010–11ஆம் ஆணடில் 
3,039 கிவைாோக இருந்தது. இதன் ோயிைாக 
உறெத்தித் தி்றன் கூடியுள்ள்த நாம் அறியைாம்.

பநல்லுககு அடுத்தெடியாக அதிக ெைப்ெளவில் 
சாகுெடி பசயயப்ெடும் மைககாச்வசாளம் பெகவடருககு 
8,824 கிவைா வி்ளந்தது. 

நுணணீர் பாசனத் ததாழில்நுட்பம்

நுணணீர் ொச�த் பதாழில்நுட்ெம் 
ொச� நீர் ெற்றாககு்்றககு நல்ை தீர்ோக 
விளஙகுகி்றது. இத்பதாழில்நுட்ெம் ொைம்ெரிய 
நீர்ொச� மு்்றக்ளவிட ெயிர்களில் அதிக 
மைகசூல் கி்டகக ேழி பசயகி்றது. சீைா� காை 
இ்டபேளியில் அளோக நீர் ொயச்சப்ெடுேதால் 
உறெத்தித் தி்றன் மைறறும் நீர் ெயன்ொட்டுத்தி்றன் 
அதிகரிப்ெதுடன் ெணி ஆட்களின் பசை்ேக 
கணிசமைாக கு்்றத்து, க்ள ேளர்ச்சியி்�க 
கட்டுப்ெடுத்துகி்றது. நுணணீர் ொச�த்தின் 
மூைம் நீர் ேழி உைமிடுேதால் உைப்ெயன்ொட்டுத் 
தி்றன் அதிகரிப்ெவதாடு தைமைா� வி்ளபொருளும் 
கி்டககி்றது. தமிழகம் ஒரு தணணீர் 
ெற்றாககு்்ற மைாநிைமைாக இருப்ெதால் நுணணீர் 
ொச�த் திட்டத்தி்�, அதிக தணணீர் 
வத்ேப்ெடும் விேசாய ெயிர்களில் தீவிைமைாக 
பசயல்ெடுத்துேதில் அைசு கே�ம் பசலுத்துகி்றது.

பாசனத்திறகான நீர் ஆதாரஙகள்
பாசனப்பரப்பு

கிணறுகள் – 62% ோயககால்கள் – 24% ஏரிகள் – 14%

 4.5  பத்து ஆணடுகால வேளாண ேளர்ச்சி
கடந்த 2014 – 15 ஆணடில் தமிழகத்தில் 

மிகக கூடுதைாக உறெத்தி பசயயப்ெட்ட உணவு 
தானியஙகளின் அளவு ஒரு வகாடிவய 27இைட்சத்து 
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I.  சரியான வி்ை்யத் 
வதர்வு தசயக

1.  ெயிர் பசயயப்ெடும் ெைப்ெளவில் ொச� ேசதி 
பெற்ற நிைத்தின் ெைப்ெளவு

 அ) 27%    ஆ) 57%    இ) 28%    ஈ) 49%

2. இேறறுள் உணேல்ைாத ெயிர் எது?
 அ) கம்பு  ஆ) வகழேைகு 
 இ) வசாளம்  ஈ) பதன்்�

3. 2014-15ஆம் ஆணடில் பநல் உறெத்தித் தி்றன்
 அ) 3,039 கி.கி ஆ) 4,429 கி.கி 
 இ) 2,775 கி.கி ஈ) 3,519 கி.கி

4.  தமிழகத்தின் வேளாண உறெத்தித்தி்றன் 
மைறறும் உணவு உறெத்தி ஆகிய இைணடுவமை

 அ) கு்்றந்துள்ளது  
 ஆ)  எதிர்மை்்றயாக உள்ளது
 இ) நி்ையாக உள்ளது
 ஈ) அதிகரித்துள்ளது

 பயிறசி 

� தமிழகத்தில் வேளாண பதாழிலில் 
ஈடுெட்டுள்வளாரின் எணணிக்க மைறறும் 
சாகுெடி ெைப்பு கு்்றந்து பகாணவட 
ேருகின்்றது.

� இந்திய அளவில் குறுவிேசாயிகளின் 
எணணிக்க அதிகரித்து ேரும் வே்ளயில் 
தமிழகத்தில் இந்த எணணிக்க கு்்றந்து 
பகாணவட ேருகி்றது.

மீள்பார்்ே

வசாளம் பெகவடருககு 2,093 கிவைாவும் 
கம்பு 3,077 கிவைாவும் வகழேைகு 3,348 கிவைாவும் 
இவத காைகட்டத்தில் வி்ளந்த�.

ெருப்பு ே்ககளில் அதிகமைாக ெயிரிடப்ெட்ட 
உளுந்து பெகவடருககு 645 கிவைா வி்ளந்தது. 
கரும்பு பெகவடருககு 107 டன் வி்ளந்தது. 
மைணிைா ஒரு பெகவடரில்  2,753  கிவைா 
வி்ளந்தது.

ெயிர்களின் உறெத்தித்தி்றன் பதாடர்ந்து 
அதிகரித்த ேணணம் உள்ளது. எடுத்துககாட்டாக 
பநல்லின் உறெத்தித்தி்றன் 1965 – 66ஆம் 
ஆணடுகளில் 1,409 கிவைாோக இருந்தது. இது 
1975 – 76 ஆம் ஆணடுகளில் 2,029 கிவைாோக 
உயர்ந்தது. 1985 – 86 ஆம் ஆணடுகளில் 2,372 
கிவைா எ� மீணடும் உயர்ந்தது. ெத்து ஆணடுகள் 
பசன்்றபின் பநல்லின் உறெத்தி தி்றன் 2,712 கிவைா  
2014 – 15 ஆம் ஆணடில் உறெத்தித் தி்றன் 4,429 
கிவைா. கடந்த ஐம்ெது ஆணடுகளில் தமிழகத்தில் 
பநல் உறெத்தித்தி்றன் மூன்று மைடஙகிறகும். 
கூடுதைாக உயர்ந்துள்ளது. உணவுதானிய 
உறெத்தித் தி்ற்� வநாககி�ால் 1965 – 66ஆம் 
ஆணடிறகும் 2014 – 15 ஆம் ஆணடிறகும் இ்டவய 
ஏ்றத்தாழ 3.5 மைடஙகு உயர்ந்திருப்ெது பதரிகி்றது.

 தமிழகத்தின் உறெத்தித்தி்றன் மைறறும் 
உணவு உறெத்தி ஆகிய இைணடுவமை பதாடர்ந்து 
அதிகரித்துள்ளது நமைககுப் புை�ாகி்றது. ஆ�ால் 
இவத காைகட்டத்தில் உணவு தானிய உறெத்தி 
பசயயப்ெடும் ெைப்ெளவு கு்்றந்துள்ளது. ெைப்ெளவு 
கு்்றந்த வொதிலும் உறெத்தி கு்்றயாதது 
மைட்டுமைல்ை கூடியிருப்ெதறகும் உறெத்தித் தி்றனின் 
உயர்வே காைணமைாகும்.

� தமிழகத்தின் பமைாத்த புவியியல் ெைப்பில் ஒரு 
விழுககாடு நிைப்ெைப்பு மைட்டுவமை ெயிர் பசயயப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. நான்கில் ஒரு ெகுதி 
நிைம் தரிசாக விடப்ெட்டுள்ளது.

� ஒரு நிைத்திறகு நல்ை நீர் ேசதி கி்டத்தால் 
ஓைாணடு காைத்தில் இருமு்்ற அல்ைது 
மும்மு்்ற ெயிர் சாகுெடி பசயயைாம்.

� தமிழகத்தின் வேளாண்மைககா� நீர் 
ஆதாைமைாக விளஙகுேது பதன்வமைறகு மைறறும் 
ேடகிழககு ெருேமை்ழயாகும். ஆகவே, 
தமிழக வேளாண்மை பெரும் அளவிறகு 
நிைத்தடி நீ்ை நம்பிவய உள்ளது.

� ெயிர்க்ள உணவுப்ெயிர்கள் 
மைறறும் உணேல்ைாத ெயிர்கள் எ� 
இருே்கப்ெடுத்தைாம்.

� தமிழகத்தின் முககிய உணவுப்ெயிர்கள் 
பநல், வசாளம், கம்பு, வகழேைகு. 
உணேல்ைாத ெயிர்களில் பதன்்� 
முதலிடம் ேகிககி்றது.

� தமிழகத்தில் வேளாண ெயிர்களின் 
உறெத்தித் தி்றன் அதிகரித்து ேருே்த 
சமீெகாை ஆயவுகள் பேளிப்ெடுத்துககின்்ற�.
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5.  தமிழகத்தில் ேடகிழககுப் ெருே மை்ழ பொழியும் 
மைாதஙகள் 

 அ) ஆகஸ்டு – அகவடாெர்
 ஆ) பசப்டம்ெர் – நேம்ெர்
 இ) அகவடாெர் – டிசம்ெர்
 ஈ) நேம்ெர் – ஜ�ேரி
II. வகாடிட்ை இைஙக்ள நிரப்புக
1.  தமிழக மைககளில் பெரும்ொன்்மையி�ர் 

_______ பதாழி்ைவய சார்ந்திருககின்்ற�ர்.

2.  தமிழகத்திறகுப் பெரும் நீர் ஆதாைமைாக இருப்ெது 
_______ ெருே மை்ழயாகும்.

3.  தமிழகத்தின் பமைாத்தப் புவியியல் ெைப்பு _____ 
பெகவடர்கள் ஆகும்.

III. தபாருத்துக
1. உணேல்ைாத  - 79,38,000 

ெயிர்கள்
2. ெருப்பு ே்ககள் - ஒரு பெகவடருககும்

   கு்்றோ� ெைப்பில்
  சாகுெடி பசயவோர்

3. ேடகிழககுப் - அகவடாெர் – டிசம்ெர்
ெருேமை்ழ

4. குறு விேசாயிகள் - உளுந்து, துே்ை,
  ொசிப்ெயிறு

5. 2015 இல் - வதஙகாய, பகாண்ட  
விேசாயிகளின்   கட்ை (Channa)
எணணிக்க

IV. குறுகிய வினாககளுககு வி்ையளி
1. உணவுப்ெயிர்களுககு இைணடு 

எடுத்துககாட்டுகளும், உணேல்ைாத ெயிர்களுககு 
இைணடு எடுத்துககாட்டுகளும் எழுதுக.

2. ெயிர்கள் ெயிரிடப்ெடும் ெைப்ெளவு மைாறுேதறகா� 
காைணிகள் யா்ே?

3. நிைத்தடி நீரின் அள்ேயும் தன்்மை்யயும் 
யாைால் கணகாணிககப்ெடுகி்றது?

4. ெயிர்களின் வி்ளச்சல் எத்�ச் சார்ந்து 
இருககி்றது?

5. சிறு மைறறும் குறு விேசாயிக்ள வேறுெடுத்துக.
V. விரிோன வி்ையளி
1. தமிழகத்தின் நீர் ஆதாைம் ெறறி சிறு குறிப்பு 

ே்ைக.
2. வேளாண்மைககு நிைத்தடி நீ்ைப் 

ெயன்ெடுத்துேதால் ஏறெடும் வி்ளவுகள் 
யா்ே?

3. வேளாண நீர் ஆதாைம் ெறறி ஆயவு பசயக.
VI.  தசயல்பாடுகள்
1.  கிைாமைம் அல்ைது நீஙகள் ேசிககும் ெகுதியில் 

வி்ளயும் உணவுப் ெயிர்க்ளயும், 
உணேல்ைாத ெயிர்க்ளயும் ஆைாயக.

2. தஞ்சாவூர் எந்தப் ெயிருககுப் பெயர் பெற்றது? 
ஏன்? ஆைாயக.

3. தமிழநாட்டின் பநறகளஞ்சியம் எ� 
அ்ழககப்ெடும் தஞ்சாவூர் மைாேட்டத்தின் பநல் 
வி்ளச்சல் குறித்தத் தைவுக்ள வசகரிககவும்.

தமிழகத்தில் வேளாண்மை

தி்றன் ேளர்ப்வொமைா

உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.vivasayam.
agriculture.market&hl=en (or) scan the QR Code

இ்ணயச் பசயல்ொடு
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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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333 5 இடம்பெயர்தல்.

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

14.7%

43.8%6.7%

21%

9.6%

3%

1.2%

•  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

IX_Std_Economics_TM_Ch05.indd   333 2/14/2020   4:22:06 PM



3345. இடம்பெயர்தல்

 � 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.

இகணய்த்ள வ்ளஙகள்

www.censusindia.gov.in/2011census/ 
2011-D05-00-prov.xls

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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