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மின்நூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

ெபாருளடக்கம்
அலகு தைலப்பு பக்கம் எண் மாதம்

வரலாறு
1 வரலாறு என்றால் என்ன? 106 ஜூன்

2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 117 ஜூைல

3 சிந்து ெவளி நாகரிகம் 132 ஆகஸ்ட்

4 தமிழ்நாட்டின் பண்ைடய நகரங்கள் 149  ஆகஸ்ட் & ெசப்டம்பர்

புவியியல்
1 ேபரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 159 ஜூன்

2 நிலப்பரப்பும்  ெபருங்கடல்களும் 176 ஜூைல & ஆகஸ்ட்

குடிைமயியல்
1 பன்முகத் தன்ைமயிைன அறிேவாம் 192 ஜூன்

2 சமத்துவம் ெபறுதல் 202 ஜூைல

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 

•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 

•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 

•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும் ஓர் 

QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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வரலாறு
என்ால் என்ன?

அலகு 1

பள்ளியிலிருந்து திரும்பிய தமிழினி 

வீட்டிற்குள் நுழைந்ததாள். உள்்ளே உட்்தார்ந்து 

புதத்ம் படிததுக் க்தாண்டிருந்த அம்்தா எழுந்து 

வந்து தமிழினிழய வர்வற்று அழைததுக் 

க்தாண்்தார். தமிழினியின் புதத்ப் ழபழய 

வதாங்கி ழவததுவிட்டு அவழளேக் ழ்்தால், மு்ம் 

்ழுவி வரசகசதான்்தார். பின்்ர், தமிழினிக்குச 

சிற்றுண்டிழயக் க்தாடுததுவிட்டு, அன்று 

வகுப்பில் ந்ந்தவற்ழறைப் பற்றி விசதாரிதததார்.

அம்ா: “தமிழினி, இன்ழறைக்கு என்் பதா்ம் 

படிதததாய்?”

தமிழினி: “வரலதாறு அம்்தா”  

அம்ா: “அப்படியதா…  நன்று. வரலதாறு என்றைதால் 

என்் என்று கதரிந்து க்தாண்்தாயதா?” 

 கற்லின ந�ாககஙகள்

இப்பதா்தழதக் ்ற்றுக்க்தாள்வதன் வதாயிலதா்,

	வரலதாறு என்றைதால் என்் என்று அறிந்துக்தாள்ளுதல்

	 வரலதாற்றின் சிறைப்ழபப் புரிந்துக்தாள்ளுதல்

	 வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்னித இ்ததின் வதாழ்வியல் முழறைழயத 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்

	 பதாழறை ஓவியங்்ள் அவர்்ளின் வதாழ்வியல் கூறு்ழளே கவளிப்படுததுவழத அறிதல்

	 வரலதாறு ்ற்றும் வரலதாற்று ஆரதாய்சசி்ளின் முக்கியததுவததிழ்த 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்

தகவல் நேழை

வரலாறறில் காலம 
வரலதாற்றின் ்தாலம் ஆண்டு்ளில் ்ைக்கி்ப்படுகிறைது. இது கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு 

முன் (கபதாது ஆண்டிற்கு முன்) ்ற்றும் கி.பி. (கபதா.ஆ.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு பின் (கபதாது ஆண்டு) 

எ்ப்படுகிறைது.

2500 2000 1500 1000  500 0 500  1000  1500 2000 2500
 கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.)  கி.பி. (கபதா.ஆ.)
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தமிழினி: “ஓரளேவுக்குத கதரிந்து க்தாண்்்ன், 

அம்்தா. நீங்்ள் வரலதாறு குறிதது ்்லும் சில 

கசய்தி்ழளேச கசதால்லுங்்்ளேன்”.

அம்ா: “கசதால்கி்றைன், தமிழ். முதலில் நதான் 

்்ட்கும் ்்ள்வி்ளுக்குப் பதில் கசதால்கிறைதாயதா? 

அம்ா: உன்னுழ்ய கபயர் என்்?”

தமிழினி: “தமிழினி, அம்்தா..” 

அம்ா: “உன் அம்்தாவின் கபயர்?”

தமிழினி: “திரு்தி. சு்தி, அம்்தா”

அம்ா: “அப்பதாவின் கபயர்?” 

தமிழினி: “திரு. அதிய்தான்”

அம்ா: “அப்பதாவின் அப்பதா கபயர்…?”

தமிழினி: “அது… வந்து… ததாதததாழவத ததா்் 

்்ட்கிறீர்்ள் அம்்தா..? திரு. சிதம்பரம்..”

அம்ா: “சிதம்பரம் ததாதததாவின் அப்பதா கபயர் 

கதரியு்தா?”

தமிழினி: “க்தாள்ளுதததாதததா என்று பதாட்டி 

கசதால்லுவதார்்்ளே, அவருழ்ய கபயரதா அம்்தா? 

”ம்ம்ம்……..”

அம்ா: “ஆ்தாம், தமிழினி.. உன் 

க்தாள்ளுதததாதததாவின் கபயர் திரு. ரதா்சதாமி.  

அப்பதா ஒரு பழைய ்ட்ழ்ப் ்ப்தாழவ 

ழவததுக்க்தாண்டு, “இது எங்் ததாதததா 

பயன்படுததிய ்ப்தா, கதரியு்தா?” என்று 

கபருழ்யதா்ச கசதால்லிக் க்தாண்டிருப்பதா்ர, 

அது உ்க்கு நிழ்விருக்கிறைததா?”

தமிழினி: “அ்்், ஆ்தாம் அம்்தா. அப்பதாவுழ்ய 

்்ழசயில் அை்தா் சிறிய ்ரப்கபட்டியில் 

ழவததிருக்கிறைதா்ர, அழதத ததா்் 

கசதால்கிறீர்்ள்?”

அம்ா: “சரியதா்ச 

கசதான்்தாய், தமிழினி. 

அது ஒரு பழைய ்ப்தா. 

இப்்பதாது அழத ழவதது 

எழுத முடியதாது. ஆ்தால், 

அப்பதா அழத இன்னும் 

பததிர்தா் ழவததிருக்கிறைதார். அப்பதாவி்ம் 

்்ட்்தால், அந்தப் பழைய ்ப்தாழவக் 

க்தாண்டு அவரின் ததாதததா எழுதி 

ழவததுள்ளே நதாட்குறிப்பு்ழளேயும் உ்க்குக் 

்தாட்டுவதார். இதன் மூலம் அக்்தாலததில் 

கபரும்பதான்ழ்யதா்வர்்ள் எழுதப் படிக்்த 

கதரியதாதவர்்ளேதா் இருந்த்பதாதிலும் 

உ்து க்தாள்ளுத ததாதததா அவரது ஊரில் 

எழுதப்படிக்்த கதரிந்தவரதா் இருந்துள்ளேதார் 

என்பழத நம்்தால் கதரிந்து க்தாள்ளே 

முடிகிறைது அல்லவதா? ்்லும், அவர் எழுதிய 

நதாட்குறிப்பு்ழளேக் க்தாண்்் அந்த ஊரில் 

அந்தக் ்தால்ட்்ததில் என்்கவல்லதாம் 

ந்ந்த் என்பழதயும் அறிந்து க்தாள்கி்றைதாம்.”

தமிழினி: “நதாட்குறிப்பு்ழளே ழவததுக் 

க்தாண்்் இவவளேவு கசய்தி்ழளேயும் 

கதரிந்துக்தாள்ளே முடியு்தா அம்்தா?”

அம்ா: “முடியும் தமிழினி. வரலதாற்றுக்கு 

முற்பட்் ் தாலததில் நம்முழ்ய முன்்்தார்்ள் 

பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ழளேக் க்தாண்டு 

அவர்்ள் வதாழ்ந்த ்தாலதழதயும், அவர்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் நி்ழ்வு்ழளேயும் நதாம் அறிந்து 

க்தாள்வழதப் ்பதான்றைது ததான் இது.”

தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால 

்க்்ளின் வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் புரிந்து 

க்தாள்ளே உதவும் பிறை சதான்று்ள் எழவ அம்்தா?”

வரலதாறு என்பது ்்ந்த 

்தால நி்ழ்வு்ளின் 

்தாலவரிழசப் பதிவு. 

தகவல் நேழை

வரலதாறு என்றை கசதால் கி்ரக்்ச 

கசதால்லதா் ‘இஸ்்தாரியதா’ (Istoria) 
என்பதிலிருந்து கபறைப்பட்்து.   இதன் 

கபதாருள்  “விசதாரிப்பதன்  மூலம் ்ற்றைல்” 

என்பததாகும்.
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அம்ா: “பைங்்ற்்தால ்னிதர்்ள் 

எப்படி ்வட்ழ்யதாடி்தார்்ள் என்பழத 

்ழலப்பதாழறை்ளிலும் குழ்ச சுவர்்ளிலும் 

வழரயப்பட்டுள்ளே பதாழறை ஓவியங்்ளிலிருந்து 

கதரிந்து க்தாள்கி்றைதாம்  தமிழினி”.

தமிழினி: “பதாழறை ஓவியங்்ளேதா? அதிசய்தா் 

இருக்கிறை்த! அம்்தா, எதற்்தா் அவர்்ள் 

பதாழறை்ளில் ஓவியம் தீட்டியிருப்பதார்்ள்?”

அம்ா: “்வட்ழ்க்குப் ்பதா் இயலதா்ல் 

குழ்்ளி்ல்ய சிலர் இருப்பதார்்ள் 

அல்லவதா?  ்வட்ழ்க்குப் ்பதா்வர்்ள் 

அங்கு ந்ந்தது என்் என்பழத, தங்்்ளேதாடு 

வர இயலதாதவர்்ளுக்குக் ்தாட்டுவதற்்தா்ப் 

பதாழறை்ளிலும் குழ்சசுவர்்ளிலும் 

இப்படியதா் ஓவியங்்ழளேத தீட்டியிருக்்லதாம். 

சில ்நரங்்ளில் கபதாழுது்பதாக்்தா்வும் 

தீட்டியிருக்்லதாம்.

இந்தியதாவில் அ்ழ்வதாய்வு கசய்யப்பட்் சில முக்கிய இ்ங்்ள்

ேழைய கறகாலம

புதிய கறகாலம

இருமபுக காலம

வவணகலக காலம

தகவல் நேழை

தகவல் நேழை�ாணயவியல் –  நதாையங்்ள் பற்றிய 

படிப்பு 

கல்வவட்டியல் -  எழுததுப்கபதாறிப்பு்ள் 

பற்றிய படிப்பு
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தமிழினி: “உண்ழ் ததான் அம்்தா, அத்தால் 

ததா்் இன்று நதாம் அவர்்ளின் வதாழ்க்ழ்ழய 

ஓரளேவதாவது அறிந்து க்தாள்ளே முடிகிறைது”.

அம்ா: “சரியதா்ச கசதான்்தாய் தமிழினி 

வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலம் என்பது 

்ற்்ருவி்ழளே பயன்படுததியதற்கும் எழுதும் 

முழறை்ழளே ்ண்டுபிடிதததற்கும் இழ்ப்பட்் 

்தாலம் ஆகும். கததால்லியல் அழ்யதாளேங்்ளேதா் 

்ற்்ருவி்ள், புழத படி்ங்்ள், பதாழறை 

ஓவியங்்ள் ்பதான்றை பலவற்றிலிருந்தும் 

வரலதாற்றுத த்வல்்ழளேப் கபறுகி்றைதாம்”.

அம்ா: “வரலதாற்றுத கததா்க்் ்தாலம்  (Proto 

History) என்றைதால் என்் என்று கதரியு்தா 

தமிழினி?”.

தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கும், வரலதாற்றுக்கு 

முந்ழதய ்தாலததிற்கும்  இழ்ப்பட்் ்தாலம் 

அம்்தா”.

அம்ா: “மி்ச சரி. இக்்தாலததில் எழுதப்பட்் 

பதிவு்ள் உள்ளே்.  ஆ்தால், அவற்றின் 

கபதாருழளே இன்னும் நம்்தால் புரிந்துக்தாள்ளே 

முடியவில்ழல.

“இப்்பதாது நதாம் நவீ் ்ருவி்ளு்ன், 

மி்ப் பதாது்தாப்பதா் வதாழ்கி்றைதாம். ஆ்தால் 

்வட்ழ்யதாடுதழலத கததாழிலதா்க் 

க்தாண்டிருந்த பைங்்தால ்னிதர்்ள் அப்படிப் 

பதாது்தாப்பதா் சூைலில் வதாைவில்ழல. 

அவர்்ள் வதாழ்ந்து வந்த குழ்்ளுக்குள் 

க்தாடிய விலங்கு்ள் நுழைந்துவிடும். 

அழவ எதிர்பதாரதா்ல் வரும் ்பதாது 

்னிதர்்ளேதால் அவற்ழறை அறிய முடியதா்ற் 

்பதா்துண்டு. ஆ்தால், அவர்்ளு்ன் திரிந்து 

க்தாண்டிருந்த நதாய்்ள் த்து கூர்ழ்யதா்  

்்தாப்ப உைர்வி்தால் விலங்கு்ளின் 

வருழ்ழய அறிந்து க்தாண்டு குழரதத். 

இழதக் ்ண்் ்னிதர்்ள், நதாய்்ழளேப் 

பைக்கி,  தங்்ள் பதாது்தாப்பிற்்தா்வும், 

்வட்ழ்யதாடுவதற்்தா்வும் ்வட்ழ்யதா்ப் 

்பதாகும்்பதாது உ்ன் அழைததுச கசல்லத 

கததா்ங்கி்ர்.

ேணழடைய ்னிதரகள்,  குழககளில் வாழ்நதநோது, ோழ்களில் ஓவியஙகள் வழர்நத்னர. இழவ ோழ் ஓவியஙகள் 
எனறு அழைககபேடுகின்்ன. த்து வாழகழக நிகழவுகழைப ேதிவு வெயவதறகாக இவவாறு வெயதிருககலாம. 
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சதாஞ்சி ஸதூபி சதாரநதாத தூண்

வலிழ்மிகக நேரரெர அநொகர
பண்ழ்ய இந்திய அரசர்்ளில் ்பரும் பு்ழும் கபற்றை அரசர் அ்சதா்ர் ஆவதார். 

இவரது ஆட்சியில் ததான் புதத ்தம் ஆசியதாவின் பல்்வறு பகுதி்ளுக்குப் 

பரவியது. ்லிங்்ப் ்பதாருக்குப் பின் பல உயிர்்ள் ்டிவழதக் ்ண்டு வருந்தி, ்பதார் 

கததாடுப்பழதக் ழ்விட்்தார். அதற்குப் பிறைகு புதத ச்யதழதத தழுவி, அழ்திழயயும் அறைதழதயும் 

பரப்புவதற்்தா்த தன் வதாழ்ழவ்ய அர்ப்பணிதததார். கபதாது்க்்ளுக்கு அவர் ஆற்றிய ்சழவ 

முன் ்தாதிரியதா் விளேங்கியது. கவற்றிக்குப் பின் ்பதாழரத துறைந்த முதல் அரசர் அ்சதா்ர்ததான்.  

உலகி்ல்ய முதன்முதலதா் விலங்கு்ளுக்கும் தனி்ய ்ருததுவ்ழ் அழ்ததுத தந்தவரும் 

அ்சதா்்ர ஆவதார்.  இன்றும் அவர் உருவதாக்கிய சதாழல்ழளே நதாம் பயன்படுததிக்க்தாண்டு 

இருக்கி்றைதாம். ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் கபற்றுள்ளே 24 ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 

நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே முததிழரயிலிருந்்த கபறைப்பட்்து.  இதிலிருந்து அ்சதா்ரது 

முக்கியததுவதழத நதாம் அறியலதாம். ஆ்தால், இததழ்ய சிறைப்பு்ழளேக் க்தாண்் அ்சதா்ர் 

குறிதத த்வல்்ள், வரலதாற்றின் பக்்ங்்ளில் 19 ஆம் நூற்றைதாண்டு வழர இ்ம்கபறை்வ 

இல்ழல. ஆங்கி்லய வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ளேதா் வில்லியம் ்�தான்ஸ, ்�ம்ஸ பிரின்கசப், 

அகலக்்தாண்்ர் ்ன்னிங்்தாம் ்பதான்றைவர்்ள் வரலதாற்று ஆய்வு்ள் மூலம் ்ண்டுபிடிதத 

வரலதாற்றுச சதான்று்ள்ததான் ்தா்ன்்ர் அ்சதா்ரின் சிறைப்பு்ழளே கவளி உலகிற்குக் க்தாண்டு 

வந்த். 

இதன் அடிப்பழ்யில் சதார்லஸ ஆலன் எனும் ஆங்கி்லய எழுதததாளேர் அ்சதா்ர் குறிதத 

அழ்தது வரலதாற்று ஆவைங்்ழளேயும் ்ச்ரிததுத கததாகுதது நூலதா் 

கவளியிட்்தார்.  அந்த நூலின் கபயர் ‘The Search for the India’s Lost Emperor’. 

அதற்குப் பிறைகு பல ஆய்வதாளேர்்ள் தங்்ள் ஆய்வு்ள் மூலம் அ்சதா்ரின் 

கபதாற்்தால ஆட்சி குறிதத கசய்தி்ழளே கவளிக்க்தாைர்ந்த்ர். இதற்்தா் 

சதான்று்ள் சதாஞ்சி ஸதூபியிலும், சதாரநதாத ்ற்றூணிலும் ்தாைப்படுகின்றை். 

இழவ அ்சதா்ரின் கபருழ்ழய ந்க்கு எடுததுச கசதால்லுகின்றை். 
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“இப்கபட்டிச கசய்தியின் மூலம் வரலதாற்று 

ஆரதாய்சசி்ள் எவவளேவு முக்கியம் என்பழத 

நதாம் உைர முடியும். வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ள் 

முயற்சியதால்ததான் அ்சதா்ர் குறிதத வரலதாற்று 

உண்ழ்்ழளே கவளிக்க்தாண்டு வர முடிந்தது.

“்ல்கவட்டு்ள், நிழ்வுச சின்்ங்்ள், 

கசப்புப் பட்்யங்்ள், கவளிநதாட்்வர் அல்லது 

கவளி நதாட்டுப் பயைக் குறிப்பு்ள், நதாட்டுப்புறைக் 

்ழத்ள் ்பதான்றைழவ வரலதாற்ழறைக் 

்ட்்ழ்க்்வும் ்றுசீரழ்க்்வும் கபரிதும் 

உதவுகின்றை்.

தமிழினி: “வரலதாறு என்றைதால் என்் என்பது 

இப்்பதாது எ்க்கு நன்றைதா்ப் புரிகிறைது அம்்தா, 

நன்றி”.

மீள்ோரழவ
		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்வியழலக் ்ற்்ருவி்ள், பதாழறை 

ஓவியங்்ள், புழத படி்ங்்ள் ்ற்றும் 

அ்ைதாய்வுப்கபதாருள்்ள் மூலம் 

அறிந்துக்தாள்ளேலதாம்.

		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததுக்கும் 

வரலதாற்றுக்்தாலததுக்கும் இழ்ப்பட்்து 

கததா்க்் ்தால வரலதாறு எ்ப்படுகிறைது.

		பைங்்தால ்னிதர்்ள் தங்்ள் 

பதாது்தாப்புக்்தா்வும் ்வட்ழ்க்்தா்வும் 

நதாய்்ழளேப் பைக்்ப்படுததி்தார்்ள்.

		்பரரசர் அ்சதா்ர் அழ்தி, அறைம் 

ஆகியவற்ழறைப் பின்பற்றி்தார்.

		ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் 

கபற்றுள்ளே 24ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 

நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே 

இலசசிழ்யதாகும்.

ேயிறசிகள்
I.  ெரியா்ன விழடைழயக 

கணடுபிடி
1.  பைங்்தால ்னிதன் த்து 

உைழவச ்ச்ரிக்் 

்்ற்க்தாண்் ந்வடிக்ழ்

அ. வணி்ம் 

ஆ. ்வட்ழ்யதாடுதல்  

இ.  ஓவியம் வழரதல் 

ஈ. விலங்கு்ழளே  வளேர்ததல்

II.  கூறழ்யும காரணதழதயும வோருததுக. 
ெரியா்ன விழடைழயக குறியிட்டுக காட்டுக

1.  கூறறு : பழைய ்ற்்தால ்னிதர்்ள்  

்வட்ழ்யதா்ச கசல்லும்்பதாது நதாய்்ழளே 

உ்ன் அழைததுச கசன்றை்ர்.

  காரணம: குழ்்ளில் பழைய 

்ற்்தால ்னிதன் தங்கியிருந்த்பதாது, 

விலங்கு்ள் வருவழத நதாய்்ள் த்து 

்்தாப்ப சக்தியி்தால் அறிந்து அவனுக்கு 

உைர்ததி். 

 அ) கூற்று சரி, ்தாரைம் தவறு.

 ஆ)  கூற்று சரி, கூற்றுக்்தா் ்தாரைமும் 

சரி.

 இ) கூற்று தவறு, ்தாரைம் சரி.

 ஈ) கூற்று தவறு, ்தாரைமும் தவறு.

2.  பண்ழ்ய ்தாலததில் வதாழ்ந்த ்னிதர்்ள் 

பயன்படுததிய கபதாருள்்ள் அ்ைதாய்வு்ள்  

மூல்தா்த ்ததாண்டிகயடுக்்ப்பட்டுள்ளே். 

அப்கபதாருள்்ள் அக்்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் முழறை பற்றி அறிந்து க்தாள்ளேப் 

பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். இக்கூற்று்ன் 

கததா்ர்புழ்யது  எது?

அ) அருங்்தாட்சிய்ங்்ள்  

ஆ) புழதகபதாருள்படி்ங்்ள்  

இ) ்ற்்ருவி்ள்

ஈ) எலும்பு்ள்

1 ஆததாரங்்ள் - Sources

2 முன்்்தார்்ள் - Ancestors

3 தம்்தா - Dharma

4 நிழ்வுச சின்்ம் - Monument

5 ்ல்கவட்டு - Inscription

6 வரலதாற்றைதாசிரியர் -  Historian
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3. தவறைதா் இழைழயக் ்ண்டுபிடி

அ) பழைய 

்ற்்தாலம்

- ்ற்்ருவி்ள்

ஆ) பதாழறை 

ஓவியங்்ள்

- குழ்ச  

சுவர்்ள்

இ) கசப்புத 

த்டு்ள்

- ஒரு வரலதாற்று  

ஆததாரம்

ஈ) பூழ்்ள்

-
முதலில்  
பைக்்ப்படுததப்பட்்

 விலங்கு

4.  ் ற்றை கததா்ர்்ளிலிருந்து  ்வறுபட்் 

ஒன்ழறைக் ்ண்டுபிடி.

அ)  பதாழறை்ள் ்ற்றும் குழ்்ளில் 

 ஓவியங்்ள் வழரயப்பட்டிருந்த்.

ஆ) ்வட்ழ்யதாடுதழல குறிப்பததா் 

 ஓவியங்்ள் இருந்த்.

இ)  பைங்்தால ்னிதன் த்து குடும்ப 

 உறுப்பி்ர்்ளுக்கு ் வட்ழ்யதாடுதழல 

 எடுததுழரப்பதற்்தா்  வழரந்திருக்்லதாம்

ஈ)  பல வண்ைங்்ளில் ஓவியங்்ள் 

வழரயப்பட்டிருந்த்.

III. நகாடிட்டை இடைதழத நிரபபுக
1.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் கபரும்பதாலும் 

வதாழ்ந்த இ்ங்்ள் .

2.  வரலதாற்றின் தந்ழத .

3.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் பைக்கிய முதல் 

விலங்கு .

4.  ் ல்கவட்டு்ள்  ஆததாரங்்ள் 

ஆகும்.

5.  அ்சதா்ச சக்்ரததில்  

ஆரக்்தால்்ள் உள்ளே்.  

IV. ெரியா? தவ்ா? 
1.  பழைய ்ற்்தாலதழதச ்சர்ந்த 

்ற்்ருவி்ள் கசன்ழ்க்கு அருகில் உள்ளே 

அததிரம்பதாக்்ததில் கிழ்ததுள்ளே்.

2.  பைங்்தால ்னிதர்்ள் பயன்படுததிய 

கபதாருள்்ள் கததால்லியல் 

துழறையி்ரதால் அருங்்தாட்சிய்ததில் 

பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். 

3.  அ்சதா்ரது ்தாலததில்  புதத ச்யம் நதாடு 

முழுவதும் பரவியது. 

V.  வோருததுக

அ)  பதாழறை 

ஓவியங்்ள்

- கசப்்படு்ள்

ஆ)  எழுதப்பட்்ப் 

பதிவு்ள்

- மி்வும் பு்ழ்கபற்றை அரசர்

இ) அ்சதா்ர் -  ்தவதாரம்

ஈ)  ் தச 

சதார்புள்ளே 

இலக்கியம்

- வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் 

புரிந்து க்தாள்வதற்கு  

உதவுகிறைது.

VI. ஓரிரு வாரதழதகளில்  விழடையளிககவும 

1.  நதாட்குறிப்பு எழுதுவதன் பயன்்ள் 

இரண்ழ்க் கூறு.

2.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் முழறைழய நதாம் எவவதாறு அறிந்து 

க்தாள்கி்றைதாம்? 

3.  ் ல்கவட்டு்ள் ஓர் எழுதப்பட்் 

வரலதாற்றுசசதான்றைதா?

4.  வரலதாற்று கததா்க்்க் ்தாலம் (Proto History) 

என்றைதால் என்்?

5.  ஏ்தனும் ஒரு ்தாப்பியததின் கபயழர எழுது.
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VII. பினவரும வி்னாககளுககு விழடையளி 
1. வரலதாறு என்றைதால் என்்?

2. வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ் தாலம் பற்றி எழுது்.

3.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலதழதப்  பற்றி 

அறிய உதவும் சதான்று்ள் எழவ?

4.   வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலக் ்ருவி்ள் 

்ண்டுபிடிக்்ப்பட்் இ்ங்்ள் யதாழவ?

5. அருங்்தாட்சிய்ததின் பயன்்ள் யதாழவ?

6.  பைங்்தால ்னிதன் ்வட்ழ்யதா்ப் 

பயன்படுததிய ்ருவி்ள் சிலவற்ழறைக் கூறு.

7.  பதாழறை்ளில் ஓவியங்்ள் ஏன் 

வழரயப்பட்்்?

8.  கததால் ழ்விழ்ப் கபதாருள்்ள் ஏ்தனும் 

இரண்டிழ்க் கூறு்.

VIII. உயர சி்நதழ்ன வி்னாககள் 

1.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததில் 

்க்்ளுக்கு நதாய் எவவதாறு பயனுள்ளேததா் 

இருந்தது?

2.  பழைய ்ற்்தால ்னிதனின் வதாழ்க்ழ் 

முழறைழயத தற்்தால வதாழ்க்ழ் 

முழறை்யதாடு ஒப்பிட்டுப் பதார்.

IX. ்ாணவர வெயல்ோடு

1.  உ்து குடும்பததில் ந்ந்த முக்கிய 

நி்ழ்வு்ழளேயும் அழவ நி்ழ்ந்த 

ஆண்டு்ழளேயும்  குறிக்்வும்.  ஆசிரியர் 

உதவியு்ன் தனியதா் அல்லது குழுவதா் 

இழைந்து இந்த நி்ழ்வு்ழளேக் 

்தாலக்்்தா்தா் வழரந்து பதார்.

2.  ஆதி்தால ்னிதன் ்ற்்ழளேக் ்ருவியதா்ப் 

பயன்படுததி்தான். ்ற்்ளின் பயன்்ழளேக் 

்தாட்டும் ப்ங்்ழளேச ்ச்ரிதது ஒரு 

ப்தகததாகுப்பு தயதார் கசய்்.

3.  கீ்ை குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளே வரலதாற்று 

ஆததாரங்்ள் எந்த வழ்ழயச சதார்ந்தது

அ) ஆதிசசநல்லூரில் இருந்து 

அ்ழ்ந்கதடுக்்ப்பட்் ததாழி்ள்

ஆ) ்வள்விக்குடி கசப்்படு்ள்

இ) ்்தாபதாரதம்

ஈ) சதாஞ்சி ஸதூபி

உ) பட்டி்ப்பதாழல

ஊ) கீைடியில் கிழ்ததுள்ளே ்ட்பதாண்்ங்்ள்

எ) சிந்து கவளியில் ்ண்க்டுக்்ப்பட்் 

கபதாம்ழ்்ள்

ஏ) தஞ்ழச  கபரிய ்்தாவில்

X. வாழகழகக கல்வி 

1.  ் ளி்ண்ழைக் க்தாண்டு பழைய ்ற்்தால 

்னிதன் பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ளின் 

்தாதிரி்ள் தயதார்கசய்்.

2.  ததாதததா, பதாட்டி அண்ழ் வீட்டுக்்தாரர்்ள், 

ஆசிரியர்்ள் ஆகி்யதாரு்ன் உழரயதாடி  

உ்து  கதரு, கிரதா்ம்,  ந்ரம் அல்லது 

பள்ளி இவற்றில் ஏ்தனும் ஒன்ழறைப் பற்றிய 

கசய்தி்ழளேச ்ச்ரி. அதன் வரலதாற்ழறை 

“நதானும் ஒரு வரலதாற்று ஆசிரியன்” என்றை 

தழலப்பில் ஒரு ்ட்டுழரயதா் எழுதிப்பதார். 
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XI.  கட்டைக வி்னாககள்

அன்று ்னிதர்்ள் என் மீது 

கிறுக்கி்தார்்ள்; வண்ைழ் 

க்தாண்டு ஓவியம் வழரந்த்ர்.  

இன்று என்ழ் உழ்தது வீடு்ள், 

சதாழல்ள் அழ்க்கின்றை்ர். நதான் 

யதார்?

விழடை:

ஏ்தனும் இரு கததால்கபதாருள் 

ஆததாரங்்ழளேக் கூறு,

விழடை:

இலக்கியச சதான்று்ளின் 

வழ்்ழளேக் கூறு.

விழடை:

கபதா.ஆ.மு - இதன் விரிவதாக்்ம் 

என்்?

விழடை:

’இஸ்்தாரியதா’ என்னும் கி்ரக்்ச 

கசதால்லுக்கு என்் கபதாருள்?

விழடை:

கபதா.ஆ-இதன் விரிவதாக்்ம் 

என்்?

விழடை:

்ல்கவட்டுக் குறிப்பு்ழளேப் பற்றி 

ஆரதாயும் துழறை .

நதாையங்்ழளே ஆரதாயும் துழறை 

.

நீங்்ள் ்பச, பதார்க்், 

்்ட்், எழுத, படிக்் 

உதவு்வன். 

நதானின்றி இவவுல்ம் 

இல்ழல. நதான் யதார்?

விழடை:

 XII.  வழரேடைம 

இந்திய அரசியல் நில வழரப்ததில் 

கீழ்க்்தாணும் இ்ங்்ழளேக் குறிக்்வும்.

1. க்ல்லி

2. கசன்ழ்

3. தமிழ்நதாடு

4. ஆந்திர பிர்தசம்

5. ்்ரளேதா

6. ்ர்நதா்்தா

இழணய வைஙகள்

வரலதாறு குறிதது ்்லும் அறிய:

1. community.dur.ac.uk

2. History, www2.ed.gov
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வரலாறு கால வரிைசப்படி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

	கீநைக வகாடுககபேட்டிருககும உரலிழயத நதடுவோறியில் தட்டைச்சு வெயக அல்லது துரித துலஙகள் 
குறியீட்ழடை ஸ்நகன வெயக. 

	 http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

	தி்ககும ேககததில் காலகநகாடு நதானறியிருககும. அதில் உஙகள் வேயர ்றறும வெயல்திட்டைததின 
வேயழர அ்நத்நத வேட்டிகளில்  தட்டைச்சு வெயயவும.

	அஙகு உள்ை வவறறுககாலகநகாட்டில் வொடுககி நதானறும வ்னு வேட்டியில் நதழவயா்ன விேரஙகழை  
தட்டைச்சு வெயயவும.”choose image”-இல் ேடைஙகழை நதரவு வெயது உள்ளீடு வெயது டிக குறி உள்ைழத 
வொடுககவும.

	கால வரிழெபேடி எல்லா விேரஙகழையும  உள்ளீடு வெயத பின “Finish” ்றறும “Save Final” வொடுககி 
உஙகள் வெயல் திட்டைதழத நெமிககவும.

உரலி:
http://www.readwritethink.org/f i les/resources/interact ives/
timeline_2/

ேடைம 1 ேடைம 2 ேடைம 3 ேடைம 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
வரலாறு என்ால் என்ன?
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அலகு 2
மனிதர்களின்
பரிணாம வளரச்சி

 ்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக,

 மனிதைகுலம் உரு்வபான ்வரலபாற்்றை அறிந்து்கபாள்ளல்

 வ்வட்டயபாடுதைல் மற்றும் வேகரிததைல் நி்லயிலிருந்து ஓரிடததில் 

நி்லதது ்வபாழதைல் ்வ்ரயிலபான மனிதைப ்ரிணபாமததின் ்்வவவ்வறு கடடஙக்்ளப 

்யில்்வது

 ்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலதது மனிதைரகளின் கற்கருவிக்்ளப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ெருபபு மற்றும் ேக்கரததின் ்யன்்பாட்டப புரிந்து்கபாள்ளல்

 ்ழஙகபால மனிதைரகளின் கு்க ஓவியஙகளின் முக்கியதது்வத்தை அறிந்து்கபாள்ளல்
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ஆறைபாம் ்வகுபபு ்யிலும் மபாணவியபான 

தைமிழினியும்  அ்வளு்டய  ்பாடடியும் ஓர 

அறிவியல் ்மயததிற்குச் ்ேன்றைபாரகள. 

அஙவக அ்வரகள ஒரு கபால இயந்திரத்தைக் 

கணடபாரகள. அ்தை இயக்கு்்வர, இயந்திரம் 

்ேயல்்டும் மு்றை்ய அ்வரகளுக்கு 

வி்ளக்கினபார.

இயககுபவர  :  “இந்தை இயந்திரம் மூலம் 

நீஙகள விரும்பும் கபாலததில் ்யணம் 

்ேயயமுடியும். இதிலுள்ள ஒவ்்வபாரு 

்்பாததைபானும் ஒரு குறிபபிடட  கபால கடடததுக்கு 

உரியது. ஏவதைனும் ஒன்்றை நீஙகள 

அழுததினபால் வ்பாதும். அதைற்குறிய கபாலத்தைச் 

வேரந்தை கபாடசிக்்ளக் கணடு மகிழலபாம். 

கபாலப்யணததிற்கு நீஙகள தையபாரபா?”

இ்தைக் வகடடு தைமிழினியும் அ்வள 

்பாடடியும் உற்ேபாகம்டந்தைபாரகள. கபாலப்யணம் 

வமற்்கபாள்ள முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “்பாடடி, ெபாம் முன்வனபாக்கிப 

வ்பாகலபாமபா? கி.பி (்்பா.ஆ) 2200 எப்டி 

இருக்கும் என்று ்பாரபவ்பாமபா?” 

மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை 

க்தை்யத ் தைபால்லியல், 

ம பா னு ட வி ய ல் 

ஆ கி ய ்வ ற் றி ன் 

உதைவியுடன் ெபாம் அறிவியல் வெபாக்கில் 

்யில முடியும்.

பாட்டி : 2200ஆம் ஆண்டப ்பாரப்தில் 

ஆர்வத்தைத தூணடும்்டி ஏதும் இருப்தைபாக 

எனக்குத வதைபான்றைவில்்ல. ெபாம் பின்வனபாக்கிச் 

்ேன்று, கடந்தை கபாலம் எப்டி இருந்தைது என்று 

்பாரததைபால் என்ன?

தமிழினி : நீஙகள ்ேபால்்வது ேரிதைபான் ்பாடடி. 

அப்டிவய ்ேயயலபாம்.

்பாடடி கி.பி (்்பா.ஆ) 1950க்குச் 

்ேல்்வதைற்கபான ்்பாததைபா்ன அழுததினபார. 

உடவன அ்வரகள முன் இருந்தை கபாடசி மபாறியது. 

்்ரும்்பாலபான மக்கள ெடந்து ்ேல்்வ்தையும் 

சிலர மிதி்வணடி ஓடடிச் ்ேல்்வ்தையும் 

ேபா்லகளில் வ்ருந்துகள அரிதைபாகக் கடந்து 

வ்பா்வ்தையும் கணடபாரகள. பிறைகு அ்வரகள 

1850க்கு ெகரந்தைபாரகள. இபவ்பாது வ்ருந்து, 

மிதி்வணடி இரண்டயுவம கபாண 

முடியவில்்ல. மபாடுகள அல்லது வகபாவ்வறு 

கழு்தைகள பூடடப்டட ்வணடிக்்ளச் 

ேபா்லயில் கபாண முடிந்தைது. குதி்ர ்வணடிகள 

அரிதைபாகவ்வ ்தைன்்டடன.

அடுததைதைபாக, தைமிழினி 

8,000 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்டட கபாலததுக்கபான 

் ் பா த தை பா ் ன 

அழுததினபாள. அக்கபால 

மக்கள ்யிர ்வ்ளரப்திலும் 

கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபிலும் ஈடு்டடிருந்தைபாரகள. 

அடுதது, அ்வள 18,000 ஆணடுகளுக்கு 

முந்்தைய கபாடசிக்்ளக் கபாண இன்்னபாரு 

்்பாததைபா்ன அழுததினபாள. அந்தைக் 

கபாலததில் மனிதைரகள கு்கயில் ்வபாழந்து 

்கபாணடிருந்தைபாரகள. கல்லிலும், எலும்பிலும் 

்ேயதைக் கருவிக்்ள வ்வட்டக்குப 

்யன்்டுததினபாரகள. அப்டி அ்வரகள 

வ்வட்டயபாடிய ஒரு கபாடசி்யக் கணடு 

தைமிழினி ்யந்து விடடபாள. உரிய ்்பாததைபா்ன 

அழுததிப ்பாடடியுடன் தைற்கபாலததுக்வக ்வந்து 

வேரந்தைபாள.

பாட்டி : ெபான் தைபான் உன்னுடன் 

இருக்கிவறைவன...்யம் வ்வணடபாம்.  மீணடும் 

்ேல்வ்வபாம்.
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த்கவல் நபழை

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபால 

மனிதைரக்்ளயும் அ்வரகள ்யன்்டுததிய 

்்பாருளக்்ளயும் ்ற்றிப ்டிப்து 

ததால்லியல் ஆகும்.  ் தைபால்லியல்  ஆயவிற்கு 

முக்கிய ஆதைபாரமபாக அகழ்வபாரபாயச்சிப 

்்பாருளகள உதைவுகின்றைன.

இரு்வரும் மீணடும் பின்வனபாக்கிச் ் ேன்று, 

மனிதைக் குரஙகுகளுடன் ்வசிததை ்ழஙகபால 

முன்வனபாரக்்ளக் கபாணலபாம் என ்பாடடி 

்வற்புறுததினபார. ஆனபால், தைமிழினி அதைற்குச் 

ேம்மதிக்கவில்்ல. இரு்வரும் அந்தை இடத்தை 

விடடு அகன்றைபாரகள.

தமிழினி : ்பாடடி, மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை க்தை்ய எனக்குச் 

்ேபால்வீரக்ளபா?

பாட்டி : நிச்ேயமபாக…தைமிழினி.

்பாடடி : மபானுடவியலபா்ளரகள கிழக்கு 

ஆபபிரிக்கபாவில் உள்ள தைபான்ேபானியபா 

என்னும் இடததில் கி்டததை சில 

மனிதைக் கபாலடிததைடஙக்்ள உலகின் 

்பார்்வக்குக் ்கபாணடு்வந்தைபாரகள. 

கல் ்டு்ககளில் ்திந்திருந்தை அந்தைத 

தைடஙகள அது்வ்ர மணணில் பு்தைந்து 

கிடந்தைன. அ்்வ கதிரியக்கக் கபார்ன் 

்குப்பாயவுக்கு உட்டுததைப்டடன. அதைன் 

மூலம் மபானுடவியலபா்ளரகள அந்தைக் 

கபாலடிததைடஙக்்ள 3.5 மில்லியன் ஆணடுகள 

்ழ்மயபான்்வ என்று கணடறிந்தைபாரகள. 

கு்கயில் ்வபாழ 

கற்றுக் ்கபாணட 

கு வ ர பா வ ம க் ன பா ன் ஸ் 

மனிதைரகள பிரபான்சில் 

உள்ள லபாஸ்கபாஸ் என்னுமிடததில் உள்ள 

கு்ககளில் ்வபாழந்தைதைற்கபான ்தைபால்லியல் 

ேபான்றுகள கி்டததுள்ளன.  இ்வரகளிடம் 

இறைந்தை்வரக்்ள பு்தைக்கும் ்ழக்கம் 

இருந்தைது.

இயற்்கயில் ஏவதைனும் ஒரு திடீர 

மபாற்றைம் நிகழும்வ்பாது, உயிரினஙகள அந்தை 

மபாற்றைததிற்கு ஏற்்த தைஙக்்ளத தைக்வ்மததுக் 

்கபாணடு, உயிர பி்ழக்கின்றைன. இவ்வபாறு 

மனிதைரகள கபாலததுக்கு ஏற்றை்வபாறு ்ல 

மில்லியன் ஆணடுக்ளபாகத தைஙக்்ளத 

தைக்வ்மததுக் ்கபாணடு ்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி 

அ்டந்துள்ளனர.”

தமிழினி : ்பாடடி, இ்தை 

இன்னும் வி்ளக்கமபாகக் 

கூறுஙகவ்ளன்.

பாட்டி : மனிதை இனம் 

மபாறுதைல் அ்டந்து, ஒரு 

வமம்்டட கடடத்தை வெபாக்கி 

்வ்ளரச்சி அ்ட்வவதை 

்ரிணபாமம் ஆகும். தைற்கபால மனிதைன் எப்டி 

்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி அ்டந்தைபான் எனப 

்பாரபவ்பாம்.

த்கவல் நபழை

மானுடவியல் (anthropology) மனிதைரகள 

மற்றும் அ்வரகளின் ் ரிணபாம ்வ்ளரச்சி்யப 

்ற்றி ்டிப்து மபானுடவியல் ஆகும்

மபானுடவியல் என்னும் ்ேபால் இரணடு 

கிவரக்க ்வபாரத்தையிலிருந்து ்்றைப்டடது. 

anthropos என்்தைன்  ்்பாருள மனிதைன். 

logos என்்தைன் ்்பாருள எணணஙகள 

அல்லது கபாரணம். மபானுடவியல் 

ஆய்வபா்ளரகள, மனிதை குலததின் 

்வ்ளரச்சி்யயும், ெடத்தை்யயும் 

ஆரபாயந்து மனிதைனின் கலபாச்ேபார 

மற்றும் ேமூக நிகழவுகள ்ற்றிய 

முழு வி்ளக்கத்தையும் அ்ட்வதைற்கு 

முயல்கின்றைனர. 
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1. நிமிரந்தை நி்ல மற்றும் இரு கபால்க்்ளப 

்யன்்டுததி ெடப்து.

2. ் ்பாருளக்்ள இறுகப ்ற்று்வதைற்கு 

்வேதியபாகக் கட்ட விரலில் ஏற்்டட 

மபாற்றைஙகள

3. மூ்்ளயின் ்வ்ளரச்சி.

கிழக்கு ஆபபிரிக்கபாவிலிருந்து இடம் 

்்யரந்தை வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் உலகின் 

்்வவவ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள. 

அ்வரகள ்வபாழந்தை சூழலுக்குத தைக்க்டி 

அ்வரகளின் ்வபாழக்்க மு்றை மபாறு்டடது. 

்வபாழுமிடததின் ்வபானி்ல, கபாலநி்ல 

மற்றும் இயல்பு ஆகிய்வற்றின் அடிப்்டயில் 

அ்வரகளின் உடல்மபபும் வதைபாலின்  

நிறைமும் வ்வறு்டடன. இதைனபால் ்்வவவ்வறு 

இனஙகள வதைபான்றின. ஒவ்்வபாரு இனமும் 

்வழிதவதைபான்றைல்க்்ள உரு்வபாக்கியது.  

மக்கள்தைபா்க அதிகரிததைது. 

கிைககு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து உலகின் பி்ற பகுதி்கழள ந�ாககிய ந�ாநமா 
நேப்பியன்்களின் இடப்தபயரச்சி

மனிதர்களும்  
அவர்களது 
வாழ்விடங்களும்

1. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - கிழக்கு 

  ஆபபிரிக்கபா

2. வ�பாவமபா வ�பிலிஸ் - ்தைன்  

  ஆபபிரிக்கபா

3. வ�பாவமபா எரக்டஸ் - ஆபபிரிக்கபா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா

4. நியபாணடரதைபால் -  யூவரசியபா  

  (ஐவரபாப்பா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா)

5. குவரபாவமக்னபான்ஸ் - பிரபான்ஸ்

6. பீகிங மனிதைன் -  சீனபா

7. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் -  ஆபபிரிக்கபா

8. ்�டல்்ரக்  மனிதைன் -  லணடன்

சிந்தழை விைா
இ்வரகள ஏன் வ்வட்டயபாடிக்ளபாக, 

வேகரிப்பா்ளரக்ளபாக ஆனபாரகள? 

நில அ்மபபு அதில் முக்கியப ்ஙகு 

்வகிததைதைபா?
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தமிழினி : “ஓ… மிக அரு்ம ..்பாடடி!”

பாட்டி : “ேரி, வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் எப்டி 

வ்வட்டயிலும் வேகரிபபிலும்  ஈ டு ் ட ட பா ர க ள 

என்்்தை இனி ்பாரபவ்பாம்.”

நவட்ழடயாடுதலும் உணழவச் 
நே்கரிததலும்

்ல மில்லியன்கள  ஆணடுகளுக்கு 

முன்னபால், ெம் முன்வனபாரகள அ்லந்து 

திரி்்வரக்ளபாகவ்வ இருந்தைபாரகள. அ்வரகள 

குழுக்க்ளபாக மரம், கு்க அல்லது 

ம்லயடி்வபாரததில் தைஙகினபாரகள. ஒவ்்வபாரு 

குழுவிலும் 30 முதைல் 40 வ்ர இருந்தைபாரகள. 

தைஙகளின் உணவுத வதை்்வ்ய பூரததி 

்ேயது ்கபாள்ள வ்வட்டயபாட ஆரம்பிததைனர. 

அ்வரகள உண்்வத வதைடி ெகரந்து்கபாணவட 

இருந்தைபாரகள. ்ன்றி, மபான், கபாட்டரு்ம, 

கபாணடபாமிருகம், யபா்ன, கரடி வ்பான்றை 

விலஙகுக்்ள வ்வட்டயபாடினபாரகள. புலி 

வ்பான்றை விலஙகுக்ளபால் ்கபால்லப்டட 

விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்யயும் அ்வரகள 

உணடனர. மீன் பிடிக்கவும் அ்வரகள 

கற்றுக் ்கபாணடபாரகள. வதைன் எடுப்து, ்ழம் 

்றிப்து, கிழஙகுக்்ள அகழந்்தைடுப்து 

ஆகிய்வற்றிலும் ஈடு்டடபாரகள. கபாடுகளில் 

இருந்து தைபானியஙக்்ளச் வேகரிததைபாரகள. 

ஓரிடததில் உணவுப்்பாருளகள கி்டப்து 

நின்றுவிடடபால், அ்வரகள 

வ்வறு இடததிற்குச் 

்ேன்றைபாரகள.   குளிரிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ள, ்தைப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளின் வதைபால்கள, 

மரப்ட்டகள,  இ்லகள ஆகிய்வற்்றை 

அ்வரகள ஆ்டக்ளபாக அணிந்தைபாரகள. 

பாட்டி : “தைமிழினி, ஆதிமனிதைரகளின் வ்வட்டக் 

கருவிகள ்ற்றி   உனக்குத்தைரியுமபா?”

தமிழினி : “எனக்குத ்தைரியபாது, அ்வரகளின்  

வ்வட்ட மு்றைகள ்ற்றிச் ்ேபால்லுஙகவ்ளன்”

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்
பாட்டி : “ஆதிகபாலததில் வ்வட்டயபாடு்வதுதைபான் 

மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான ்தைபாழில். ஒரு 

குச்சி அல்லது கல்லபால் ஒரு ்்ரிய விலங்கக் 

்கபால்்வது அ்வரகளுக்குக் கடினமபாக இருந்தைது. 

எனவ்வ கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளப 

்யன்்டுததை முடி்்வடுததைபாரகள.

நவட்ழடயாடும் முழ்ற்கள்:

2. குழி வதைபாணடி, அதில் விலஙகுக்்ளச் சிக்க 

்்வதது வ்வட்டயபாடுதைல்.

சிந்தழை விைா

உன் ்குதியில் வ்வட்டக்கபாரரகள 

இருக்கிறைபாரக்ளபா?

வ்வட்டயபாடு்வது தைற்வ்பாது தை்ட 

்ேயயப்டடுள்ளது ஏன்?

1. குழு்வபாகச் ்ேன்று வ்வட்டயபாடுதைல்.
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ஆயுதைஙகள ் ேயய சிக்கி முக்கிக் கல் மிகவும் 

ஏற்றைதைபாக இருந்தைது. அதைன் ்வலி்மயும் தைபாஙகும் 

திறைனுவம இதைற்குக் கபாரணம். சிக்கி முக்கிக் 

கற்க்்ளத வதைடு்வதில்  ்ல மணி வெரஙக்்ள 

அ்வரகள ்ேல்வழிததைபாரகள. கற்களின் து்ண 

்கபாணடு கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளச் 

்ேயதைதுடன், அ்வற்்றைப பிடிப்தைற்கு ்வேதியபாக 

மரக் ்கபபிடிக்்ளயும் ்்பாருததினபாரகள. 

்்ரிய கற்க்்ளக் ்கபாணடு வகபாடரிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினர”

தமிழினி : “முன்வனபாரகள  வகபாடரிக்்ள 

எவ்வபாறு  ்யன்்டுததினபாரகள?”

பாட்டி : முன்வனபாரகள வகபாடரிக்்ள 

மரம் ்்வடடவும், மரக்கி்்ளக்்ள 

நீக்கவும், குழிவதைபாணடவும், விலஙகுக்்ள 

வ்வட்டயபாடவும், விலஙகுகளின் வதைபா்ல 

உரிக்கவும் ்யன்்டுததினபாரகள.

பாட்டி : “தைமிழினி, கற்கருவிக்்ள 

உரு்வபாக்கியதைற்கு அடுததை கடடம் என்ன என்று 

்தைரியுமபா?”

தமிழினி : ்தைரியவில்்ல... என்ன்வபாக 

இருந்திருக்கும்?

பாட்டி : “அ்வரகள ்ெருபபின் ்யன்்பாட்டக் 

கணடறிந்தைபாரகள.”்தைபாடக்கததில் மனிதைரகள 

்ெருப்்யும் மின்ன்லயும் கணடு 

்யந்தைபாரகள. மின்னலபால் வதைபான்றிய ்ெருபபில் 

சிக்கி, கபாடடு விலஙகுகள இறைந்திருக்கலபாம். 

அ்வரகள அந்தை விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்ய 

தேதுககும் ்கழல 
ஒரு கல்லி்ன அடியில் ்்வததுக் 

கூர்மயபான மற்்றைபாரு  கல்லினபால் 

அதை்னத தைடடிச் ்ேதுக்குதைல்.

ஒரு கற்கருவி்ய உரு்வபாக்க இரு கற்கள 

எடுததுக்்கபாள்ளப்டடன. ஒரு கல்லில் 

உள்ள சீரற்றை ்குதிக்்ள நீக்கவும் அ்தைக் 

கூர்மயபான கருவியபாக்கவும் இன்்னபாரு 

கல் சுததியல் வ்பால ்யன்்டுததைப்டடது.

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்

6th History_Tamil_Unit 2.indd   123 28-01-2020   16:59:08



124

உணடவ்பாது, அது ்மன்்மயபாகவும் 

சு்்வயபாகவும் இருந்திருக்கும். இந்தை நிகழவு 

அ்வரக்்ள ்ெருபபு ்ற்றிக் கூடுதைலபாக 

அறிந்து்கபாள்ளத தூணடியது. மனிதைரகள 

்ெருப்் உரு்வபாக்க சிக்கி முக்கிக் கல்்லப 

்யன்்டுததினபாரகள. அ்வரகள கபாடடு 

விலஙகுகளிடமிருந்து தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ளவும் ே்மக்கவும் இரவில் ஒளி்ய 

உரு்வபாக்கவும் ்ெருபபு ்யன்்டடது. 

இவ்வபாறு மனிதைரகளின் ்வபாழவில் ்ெருபபு 

இன்றிய்மயபாதை இடத்தைப பிடிததைது.

சிந்தழை விைா
்்வப்த்தையும் ்ெருப்்யும் 

உரு்வபாக்கு்வதைற்குத தீப்்டடி்யத தைவிர 

வ்வறு ஏவதைனும் ்்பாருள உள்ளதைபா?

ேக்கரம் ்கண்டுபிடிக்கப்படுதல்
ேக்கர உரு்வபாக்கம் மனிதை ்வரலபாற்றில் 

ஒரு முதைல்தைரமபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது. ம்லகளிலிருந்து கற்கள 

உருணடு ்வரு்வ்தைப ் பாரததைவ்பாது, ேக்கரத்தை 

உரு்வபாக்கு்வதைற்கபான  சிந்தை்ன்ய அ்வரகள 

்்ற்றிருக்கலபாம்.

பாழை தேயதல்
மனிதைரகள களிமணணில் ்பா்ன 

்ேயயக் கற்றுக்்கபாணடபாரகள. ேக்கரம் 

கணடுபிடிக்கப்டட பிறைகு  ்பா்ன ்ேய்வது 

எளிதைபாகின. அ்வரகள ்பா்ன்ய ்ெருபபில் 

சுடடு, அதைற்கு உறுதி்யக் ்கபாடுததைபாரகள. 

்பா்னகள மீது ்ல்வ்வறு ்வணணஙகள 

பூேப்டடு அழகூடடப்டடன. ்வணணச் 

ேபாயஙகள தைபா்வரஙகளின் வ்வரகள, இ்லகள, 

மரப்ட்டகள ஆகிய்வற்றின் ேபாற்றிலிருந்து 

தையபாரிக்கப்டடன. 

பாட்டி : “இந்தைப ்டததில் இருப்து என்ன 

என்று ்ேபால்ல முடியுமபா?”

தமிழினி : “ஏவதைபா மஙகலபான கிறுக்கல்கள 

வ்பால உள்ளன.”

தீப்்டடி்யப ்யன்்டுததைபாமல் 

்ெருப்் உரு்வபாக்கும் ்ழக்கம் நீலகிரி 

மபா்வடடததில் உள்ள சில கிரபாமஙகளில் 

இன்்றைக்கும் உள்ளது.

 ஆணகளும், ்்ணகளும் ்ஙகு ்கபாணடு 

வ்வட்டயபாடும் கபாடசி

தமிழினி : அடுததைது என்ன ்பாடடி? 

்பாடடி : மனிதைரகளின் அடுததை கணடுபிடிபபு 

ேக்கரம் என்றைபால் உனக்கு வியப்பாக 

இருக்கும். மனிதைரகள தைஙகள புலனறி்வபாலும் 

சிந்தை்னயபாலும் அனு்்வததைபாலும் உரு்வபாக்கிய  

சிறைந்தை அறிவியல் கணடுபிடிபபுகளில் ேக்கரம் 

ஒன்றைபாகும்.
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பாட்டி : “இல்்ல…  இ்்வ ெம் 

முன்வனபாரகளின் ்கவி்னததிறைனின் 

்்வளிப்பாடுகள.  மனிதைச் ேமூகததின் 

முதைல் க்ல இது என்வறை கூறைலபாம். ்மபாழி 

வதைபான்று்வதைற்கு மு ன் ன பா ல் ,  ம னி தை ர க ள 

ஒ லி ய பா க வு ம்  அ்ேவுக்ளபாகவும் தைஙகள 

எணணஙக்்ள ் ்வளிப்டுததினபாரகள. ் பா்றை 

ஓவியஙகளில் அ்வற்்றைப ்திவு  ்ேயதைபாரகள.”

பைங்காலப் பாழ்ற ஓவியங்கள்
இந்தியபாவில் உள்ள ்ல ்பா்றைகளிலும் 

கு்ககளிலும் ெபாம் ஓவியஙக்்ளக் கபாண 

கீழ்வ்ல – விழுபபுரம் உசிலம்்டடி – மது்ர

குமுதி்தி – வகபா்்வ மபா்வ்டபபு – வகபா்்வ

்்பாறி்வ்ர – கரிக்்கயூர, நீலகிரி

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலததில் மனிதைரகள கு்ககளில் ்வசிததைபாரகள. 

அ்வரகள அன்றைபாட நிகழவுக்்ள ஓவியஙகளில் சிததைரிததைபாரகள. ்்ரும்்பாலும் 

விலஙகுகளின் ஓவியஙகவ்ள ்வ்ரயப்டடன. 

தமிழ்�ாட்டில் உள்ள ததால் பைங்கால பாழ்ற ஓவியங்கள்
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முடியும். ்பா்றை ஓவியஙகள கடந்தை கபாலம் 

குறிததை சில ்ேயதிக்்ளத ்தைரிவிக்கின்றைன. 

750 கு்ககளில் ஏறைததைபாழ 500  கு்ககளில் 

்பா்றை ஓவியஙகள கபாணப்டுகின்றைன. 

இன்னும் கணடறியப்டபாதை ்ல கு்ககள 

உள்ளன. ஆணகளும் ்்ணகளும் 

வ்வட்டயபாடு்வ்தையும் ெடனமபாடு்வ்தையும் 

குழந்்தைகள வி்்ளயபாடு்வ்தையும் இந்தை 

ஓவியஙகள சிததைரிக்கின்றைன.

தமிழினி : “இந்தை ஓவியஙகள மூலமபாகக் 

கடந்தை கபால ்வபாழக்்க மு்றை குறிதது ெபாம் 

அறிந்து்கபாள்ள முடியும் அல்ல்வபா ்பாடடி?”

பாட்டி : “ேரியபாகச் ்ேபான்னபாய. இததை்கய 

்பா்றை மற்றும் கு்க ஓவியஙகள ெம் 

முன்வனபாரகள குறிததுப ்ல க்தைக்்ள 

ெமக்குக் கூறுகின்றைன.”

தமிழினி : “ேரி ்பாடடி, மனிதைரகள 

்ேன்றை்டந்தை அடுததை கடடம் 

்ற்றிச்்ேபால்லுஙகள.”

பாட்டி : “வ்வட்டயபாடு்வதில் ்ல ஆ்ததுகள 

இருந்தைன. மனிதைரகள ம்லப்குதிகளிலும் 

கபாடுகளிலும் ்்ரும்ளவு வ்வட்டயில் 

ஈடு்டடதைபால், ்ல ்வ்கயபான விலஙகுகள 

எணணிக்்கயில் கு்றைந்து அரிதைபான்்வ 

ஆகின. மனிதைரகளுக்குப வ்பாதுமபான இ்றைச்சி 

கி்டக்கபாதைதைபால், உணவுக்கபாகக் கபாயக்்ளயும் 

்ழஙக்்ளயும் வதைட வ்வணடியதைபாயிற்று.” 

தமிழினி : “இபவ்பாது அ்வரகள தைபாஙகவ்ள 

உண்்வ உரு்வபாக்கு்வது குறிததை  

சிந்தை்னக்கு ்வந்திருப்பாரகள அல்ல்வபா?”

அழலந்து திரியும் நிழலயிலிருந்து 
ஓரிடததில் நிழலதது வாழும் நிழலழய 
அழடதல்: உலகின் முதல் விவோயி்கள்
பாட்டி : “சிறைப்பாகச் ்ேபான்னபாய தைமிழினி. 

அ்வரகள தின்றை ்ழஙகளின் வி்தைகளும் 

்கபாட்டகளும் மணணில் வீேப்டடன. 

சில ெபாடகளுக்குப பிறைகு அந்தை வி்தைகள  

மு்்ள விடடன. அ்வற்றிலிருந்து ்ேடி 

்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள தைற்்ேயலபாகக் 

கணடபாரகள.  அனு்்வததைபாலும் கபாரண கபாரியம் 

குறிததை அறி்வபாலும் அ்வரகள ்யிர ்வ்ளரபபு 

்தைபாடர்பான அறி்்வப ்்ற்றைபாரகள.

அ) ’ஒற்்றை வி்தையிலிருந்து மு்்ளக்கும் 

்ேடி ்வ்ளரந்து ்ல மடஙகுகள 

கபாயக்்ளயும் கனிக்்ளயும் 

்வழஙகும்’ என்்்தை அ்வரகள    

புரிந்து்கபாணடபாரகள.

ஆ) ஆற்றைஙக்ர நிலஙகளில் விழுந்தை 

வி்தைகள எளிதைபாக மு்்ள விடட்தையும் 

மனிதைரகள கணடபாரகள.

இ) நீர நி்றைந்தை ்குதிகளில் ்ேடிகள 

வி்ர்வபாக ்வ்ளரும் என்்து 

அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது.

ஈ) ்வணடல் மணணுக்குரிய நிலம் மற்றைப 

்குதிக்்ள விட, ்ேடி ்வ்ளர்வதைற்கு 

ஏற்றைதைபாக இருந்தை்தைக் கணடபாரகள. 

 மனிதைரகள வி்தைக்்ளயும் 

்கபாட்டக்்ளயும் வேகரிதது, மணணில் 

வி்தைததைனர. அ்்வ இ்ளஙகன்றைபாகவும் 

்ேடியபாகவும் மரமபாகவும் ்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள 

கணடனர. மு்றையபாக வி்தைப்தைன் மூலம் 

அதிக்ளவு உற்்ததி்யப ்்றை முடியும் 

என்்தும் அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது. இதைன் மூலம் 

வி்வேபாயம் என்்து ்ேயல்்பாடடுக்கு ்வந்தைது. 

அ்வரகள விலஙகுக்்ளப ்ழக்கி, அ்வற்றுக்கு 

உணவு ்கபாடுதது ்வ்ளரதது, அ்வற்்றையும் 

வி்வேபாயததில் ஈடு்டுததினபாரகள.
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விலஙகுக்்ள ்வ்ளரப்து மனிதைரகளின் 

்வபாழவில் முக்கியமபான ்குதி ஆனது. எருதுகள 

உழு்வதைற்குப ்யன்்டுததைப்டடன. எருதுகள 

வி்வேபாய வ்வ்லக்்ள எளிதைபாக்கின. 

வ்வட்டயபாடி ்வபாழக்்க்ய ெடததிய்தை 

விட, இந்தை ்வபாழக்்க எளிதைபாக இருந்தைது. 

வி்வேபாயம் அ்வரக்்ள ஒரு குறிபபிடட இடததில் 

குடிவயறும்்டி ்ேயதைது. நி்லதது ்வபாழும் 

்வபாழக்்க மு்றையபால் ே்மப்தைற்கும் வேமிதது 

்்வப்தைற்கும் ் கபாளகலன்கள வதை்்வப்டடன.  

்பா்ன ்ேயயும் ேக்கரமும் ்ெருபபும் இந்தைப 

பிரச்்னக்குத தீர்்வ ்வழஙகின. 

கலப்் கணடுபிடிக்கப்டடதைபால் 

வி்வேபாயம் இன்னும் எளிதைபானது. மனிதைரகள 

நிலததில் இருந்தை வதை்்வயற்றை புதைரக்்ள 

அகற்றி, அ்வற்்றை எரிதது நிலத்தைத 

தையபார்டுததியதுடன் வி்வேபாயப்ணி 

்தைபாடஙகியது. அ்வரகள நிலத்தை உழுது, 

வி்தைதது, ்யிர ்வ்ளரதது, அறு்வ்ட 

்ேயதைபாரகள. அந்தை நிலததில் மண ்வ்ளம் 

குன்றிவிடடபால், அ்வரகள வ்வ்றைபாரு ்குதிக்கு 

இடம்்்யரந்தைபாரகள. ்தைபாடக்கததில் வி்வேபாயம் 

மனிதைரகளின் உடனடி உணவுத வதை்்வ்ய 

நி்றைவ்வற்று்வதைற்கபாக வமற்்கபாள்ளப்டடது. 

உற்்ததி அதிகரிததைவ்பாது, அ்வரகள 

தைஙக்ளது எதிரகபாலத வதை்்வக்கபாக 

வி்்ள்்பாருளக்்ளச் வேமிதது ்்வக்க 

்தைபாடஙகினபாரகள. இவ்வபாறு வேமிக்கப்டட 

்்பாருளகள உற்்ததி கு்றைந்தை கபாலததில் 

அ்வரகளுக்கு உதைவின. அ்வரகள தைஙகள 

அனு்்வததைபால் ஆற்றுக்கு அருகில் உள்ள நிலம் 

வி்வேபாயததுக்கும் கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபுக்கும் 

்யனுள்ளதைபாக இருக்கும் என்்்தைப 

புரிந்து்கபாணடபாரகள. எனவ்வ மனிதைரகள 

ஆற்றைஙக்ரகளிவலவய நி்லயபாகத தைஙக 

முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “எப்டி  வீடடு விலஙகுக்்ளப 

்ழக்கினபாரகள?”

பாட்டி : மனிதைரகள வ்வட்டயபாடு்வ்தை 

எளிதைபாக்கு்வதைற்குப ்ல ்வழிக்்ளச் 

சிந்திததைபாரகள. பிறை விலஙகுக்்ள வமபாப்ம் 

பிடிக்கும் ஆற்றை்ல ெபாயகள ்்ற்றிருப்்தையும் 

விலஙகுக்்ளத தைஙகள எல்்லக்குள  

அனுமதிக்கபாமல் துரதது்வ்தையும் அ்வரகள 

கணடறிந்தைபாரகள.  எனவ்வ தைபாஙகள 

வ்வட்டயபாடும்வ்பாது ெபாய உதைவியபாக 

இருக்க முடியும் என்்்தையும் மனிதைரகள 

உணரந்தைபாரகள. இதைன் மூலம் ெபாய 

மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆனது. ெபாயுடன், வகபாழி, ஆடு, 

்சு வ்பான்றை்வற்்றையும் அ்வரகள ்வ்ளரக்க 

ஆரம்பிததைபாரகள.

தமிழினி : “அடுதது என்ன… ்பாடடி?”

்பாடடி : “மனிதைரகள ்ெடுஙகபாலமபாகச் 

ேம்்வளிகளில் தைஙகினபாரகள. இந்தைக் 

கபாலகடடததில் அ்வரகள வி்வேபாயத்தைக் கற்றுக் 

்கபாணடதுடன், ்கவி்னக் க்லகளுக்கபான 

திறைன்க்்ளயும் ்வ்ளரததுக் ்கபாணடபாரகள. 

ஓரிடததில் குடிவயறி நிரந்தைரமபாகத தைஙகும் 

்வபாழக்்கமு்றை உற்்ததி்யப ்்ருக்கியது. 

இபவ்பாது அ்வரகளிடம்  வதை்்வ்ய விட 

அதிகமபான அ்ளவில் தைபானியஙகள இருந்தைன. 

அ்வரகள கூடுதைல் தைபானியஙக்்ளப 

பிறை குழுக்களிடம் ்ரிமபாற்றைம் ்ேயது, 

தைஙகளுக்குத வதை்்வயபான்வற்்றைப 

்்ற்றுக்்கபாணடபாரகள. இது  ்ணடமபாற்று 

மு்றை  என  அ்ழக்கப்டுகிறைது. இவ்வபாறு 

்வணிகமும் ்வரததைகமும் ்வ்ளரந்து. ெகரஙகளும் 

்்ருெகரஙகளும் வதைபான்றின.

தமிழினி : “நீஙகள கூறிய ்ேயதிகள எனக்கு 

மிகவும் ்யனுள்ளதைபாக இருக்கும். ெபா்்ள 

்ளளிக்கூடததில் என் ெண்ரகளுக்கும் 

இச்்ேயதிக்்ளச் ்ேபால்வ்வன். ென்றி ்பாடடி.”

பாட்டி : “அது ஒரு ெல்ல ்ழக்கம். ்வபாழததுகள 

தைமிழினி.”
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மீள்பாரழவ
மனிதை இனம் மபாற்றைஙக்்ள அ்டந்து, 

ஒரு வமம்்டட நி்ல்ய வெபாக்கி ்வ்ளரச்சி 

்்றும் ்வழிமு்றை்யப ்ரிணபாமம் 

என்கிவறைபாம்.

வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் ஆபபிரிக்கபாவுக்கு 

்்வளிவய இடம்்்யரந்து, உலகின் 

்ல்வ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள.

மனிதைரகள சிக்கி முக்கிக் கற்களின் 

து்ணயுடன் கூர்மயபான 

ஆயுதைஙக்்ளயும்  பிறை கருவிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினபாரகள.

வ்வட்டயபாடும் விலஙகுகளிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாப்தைற்கும் உண்்வச் 

ே்மப்தைற்கும் இரவில் இருட்டப 

வ்பாக்கு்வதைற்கும் மனிதைரகள ்ெருப்்ப 

்யன்்டுததினபாரகள.

ேக்கரத்தை மனிதைன் உரு்வபாக்கிய நிகழவு 

ஒரு முன்வனபாடியபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது ்பா்ன ்ேய்வ்தைச் 

ேக்கரம் எளிதைபாக்கியது.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகளின் 

்வபாழக்்கமு்றை்யப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ள ்பா்றை ஓவியஙகள 

உதைவுகின்றைன.

5 ்தைப்டுததைப்டட

விலஙகின் வதைபால்

- Hides

6 ஒரு மில்லியன்  

(10 இலடேம்)

- Million

7 ெபாவடபாடி - Nomad 

8 ்ணடமபாற்று 

மு்றை

- Barter

9 இ்ர - Prey

பயிறசி்கள்
I.  ேரியபான வி்ட்யத 

வதைரந்்தைடு

1. ்ரிணபாமததின் 

்வழிமு்றை 

.

அ. வெரடியபானது ஆ. ம்றைமுகமபானது 

இ. ்டிப்டியபானது ஈ. வி்ர்வபானது

2. தைபான்ேபானியபா  

கணடததில் உள்ளது.

அ. ஆசியபா ஆ. ஆபபிரிக்கபா   

இ. அ்மரிக்கபா ஈ. ஐவரபாப்பா

II.  கூற்றுக்கபான கபாரணத்தைப ்்பாருததுக. 

ேரியபான வி்ட்யத வதைரந்்தைடு

1.  கூறறு : உலகின் ்்வவவ்வறு ்குதிகளுக்கு 

இடம்்்யரந்தை மனிதைரகளின்உடல்மபபிலும் 

நிறைததிலும் கபாலபவ்பாக்கில் மபாற்றைஙகள 

ஏற்்டடன.

 ்காரணம் : தைட்்்வப் நி்ல மபாற்றைவம

 அ. கூற்று ேரி. 

 ஆ. கபாரணம் தை்வறு.

 இ. கூற்றும் கபாரணமும் ேரி.

 ஈ. கூற்றும் கபாரணமும் தை்வறைபான்்வ.

1 கபால இயந்திரம் - Time 

machine

2 ்ரிணபாம

்வ்ளரச்சி 

- Evolution 

3 இ்ர 

பிடிததுணணி

- Predator

4 கபாலடிச் சு்வடு - Foot prints
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III. ேரியபான இ்ண்யக் கணடுபிடி

அ. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - இரு கபால்க்ளபால் 

ெடப்து

ஆ.  வ�பாவமபா 

வ�பிலிஸ்

- நிமிரந்து நின்றை 

மனிதைன்

இ.  வ�பாவமபா எரக்டஸ் - சிந்திக்கும் 

மனிதைன்

ஈ.    வ�பாவமபா   

வேபபியன்ஸ்

- முகததின் 

முன்்க்க நீடசி 

கு்றைந்து 

கபாணப்டு்வது

IV. வகபாடிடட இடஙக்்ள நிரப்வும்

1. தைபான்ேபானியபாவில் கபாணப்டட ்தைபாடக்க 

கபால மனிதைரகளின் கபாலடிததைடஙக்்ள 

 உலகின் ்பார்்வக்குக் 

்கபாணடு்வந்தைபாரகள.

2. ்ல மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்னபால், 

ெம் முன்வனபாரகள  

்வபாழக்்க ்வபாழந்தைபாரகள.

3. ்ழஙகபால மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான 

்தைபாழில்கள  மற்றும் 

 ஆகும்.

4.  கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு வி்வேபாயத்தை எளிதைபாக்கியது.

5. ்பா்றை ஓவியஙகள நீலகிரி மபா்வடடததில் 

உள்ள  என்னுமிடததில் 

கபாணப்டுகின்றைன.

V. ேரியபா, தை்வறைபா?

1. ெபாணயஙக்்ள ஆரபாய்வதைற்கபான து்றை 

மபானுடவியல் ஆகும்.

2. வ�பாவமபா எரக்டஸ் மனிதைரகளுக்கு 

்ெருபபு குறிததை அறிவு இருந்தைது.

3. மனிதைரகளின் முதைல் அறிவியல் 

கணடுபிடிபபு ேக்கரம் ஆகும்.

4. மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆடு.

VI. ஓரிரு ்வபாரத்தைகளில் வி்டயளி 

1. அகழபாயவில் கி்டக்கும் ்்பாருடகளின் 

கபாலத்தை அறிய என்ன மு்றை 

்யன்்டுகிறைது?

2. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எ்தை 

அணிந்தைபாரகள?

3. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

4. நிலத்தை உழு்வதைற்கு எந்தை விலஙகு 

்யன்்டுததைப்டடது?

5. மனிதைரகள எபவ்பாது ஒவர இடததில் 

குடிவயறி ்வபாழ ஆரம்பிததைபாரகள?

VII. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளி 

1. ்ரிணபாமம் என்றைபால் என்ன?

2. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் மனிதைரகளின்  

இரு ்ணபுக்்ள எழுது.

3. மனிதைரகள ஏன் இடம் விடடு இடம் 

ெகரந்தைபாரகள?

4. ்ழஙகபால வ்வட்ட மு்றைக்்ள வி்ளக்கிக் 

கூறைவும்.

5. வகபாடரிகள ஏன் உரு்வபாக்கப்டடன?

6. ்தைபால்லியல் என்்்தை எவ்வபாறு 

்வ்ரயறுப்பாய?

7. மபானுடவியல் ் ற்றி நீ அறிந்துள்ளது என்ன?

VIII. உயர சிந்தை்ன வினபா  

1.  ் ழஙகபாலம் முதைல் ெவீன கபாலம் ்வ்ர 

ேக்கரம் ்வகிதது ்வரும் முக்கியதது்வம்

IX. மபாண்வர ்ேயல்்பாடு

1.  ் ்வவவ்வறு கபாலகடடஙக்்ளச் வேரந்தை 

மனிதைரகளின் ்டஙகள அடஙகிய ஒரு 

்டத்தைபாகுப்்த தையபார ்ேய.

X. ்வபாழக்்கத திறைன்

1. களிமண ்பா்னகள மற்றும் கருவிக்்ளச் 

்ேயது்பார.

2. விதைவிதைமபான ்்பாம்்ம ்வணடிக்்ளச் 

வேகரி. அ்வற்றில் ்ேவ்வகம், ேதுரம், 

முக்வகபாணம் வ்பான்றை ்வடி்வஙகளில் 

ேக்கரஙக்்ளப ்்பாருததி, ்வணடிகள 

எப்டி ெகரகின்றைன என்று வேபாதை்ன 

்ேயது ்பார.
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XI. கடடக வினபாக்கள

 கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு ்பா்ன ்ேய்வ்தை 

எளிதைபாக்கியது.

்ணடப்ரிமபாற்றை மு்றை 

என்்து 

ஆகும்.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள 

வ்வட்டக்குப ்யன்்டுததிய 

ஆயுதைஙகளில் இரண்டக் 

கூறு.

விழட

ஆயுதைஙகள ்ேய்வதைற்கு ஏற்றை கல் 

எது?

விழட:

ெகரஙகளும் ்்ரு 

ெகரஙகளும் 

 மற்றும் 

 

ஆகிய்வற்றைபால் 

வதைபான்றின.

மனிதைரகளின் முதைல் 

அறிவியல் கணடுபிடிபபு எது?

விழட:

்பா்றை ஓவியஙகளில் உள்ள 

உரு்வஙக்்ள அ்டயபா்ளம் 

கபாணவும்.

விழட:

்தைபாடக்க கபால 

மனிதைரகளின் 

முதைன்்மயபான ்தைபாழில் 

எது?

விழட:

கு்க ஓவியஙகள மூலம் ெபாம் 

என்ன அறிந்து்கபாளகிவறைபாம்?

விழட:

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

விழட:

 

்தைபால்லியல் து்றையுடன் 

்தைபாடரபு்டயது. 

்தைபாடக்க கபால மனிதைரக்ளபால் 

்ழக்கப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளில் இரண்டக் 

குறிபபிடு.

விழட:

XII. ்வ்ர்டம்

இந்திய ்வ்ர்டததில் கீழக்கணட இடஙக்்ளக் குறிக்கவும்.

1. ஆதிச்ேெல்லூர

2. அததிரம்்பாக்கம்

3. பிம்வ்டகபா

4. �ன்ேபாகி  ்ள்ளததைபாக்கு

5. வலபாததைல்

இழணய வளங்கள் 

மனிதைரகள வதைபாற்றைம் குறிதது வமலும் கற்க உதைவும் இ்ணய தை்ளஙகள:

1. www.humanorigins.si.edu
2. www.yourgenome.org
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மனித பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

கீநை த்காடுக்கப்பட்டிருககும் உரலிழயத நதடுதபாறியில் தட்டச்சு தேய்க.

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-interactive

 “Human Evolution Timeline Interactive” என்்ற பக்கம் தி்றககும். அந்த பட வழரபடததில் கிழடமட்டததில் 
உள்ள நீல நி்றக ந்காடாைது “Major Milestone in Human Evolution” என்்ற விபரதழதயும்  இளஞ்சிவப்புக 
ந்காடு “Species” என்்ற விபரதழதயும் குறிககி்றது. வழரபடததில் இந்த வண்ணக ந்காடு்கழள ததாட்டுச் 
தோடுககுவதன் மூலம் நமற்கண்ட விபரங்கழள தப்றலாம்.

கிழடமட்ட ்காலக ந்காட்டில் உள்ள குறியீடு்கழள தோடுககும் நபாது மனித பரிணாம வளரச்சியின் நி்கழ்ந்த 
முககிய மாற்றங்கழள அறிய முடியும். வழரபட்ததின் நமல்பககததில் உள்ள ஊதா நி்ற ந்காடு்கழள தோடுககி 
அக்காலததில் ஏறபட்ட ்காலநிழல மாற்றங்களி அறிய முடியும்.

கிழடமட்ட சிவப்பு பாட்ழடக ந்காடு்கழள தோடுககி பரிணாம வளரச்சியில் மனித மு்கங்களின் பல்நவறு 
நதாற்றங்கழளயும் அதற்காை தபயர மறறும் விபரங்கழளயும் அறிய முடியும். இந்த பரிணாம 
வளரச்சியாைது “Sahelanthropus Tchadensis” முதல்  “Homo Sapiens” வழர ்காலககிரமமா்க இருககும். 

உரலி:
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-
interactive

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
மனித பரிணாம வளரச்சி
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1700 - 1122

3300 - 1900

3500 - 2000

3100 - 1100

1100

1122 

1400

1700

1900

2000

2600

3100

3300

3500

 

மேமே குறிப்பிட்ட  அனைத்து நாகரிகஙகளும் நதிக் கனை நாகரிகஙகள் ஆகும்.

3அலகு

சிந்துவெளி நாகரிகம்

	 கற்றலின்	ந�ோககஙகள்

இப்்ா்டத்னதைக் கற்றுக்வகாள்ெதைன் ொயிோக, 

   சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கும்,  பிற சேகாே நாகரிகஙகளுக்கும் உள்்ள வதைா்டரன்  

அறிந்துவகாள்்ளல்

  ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் என்்னதைப் புரிந்துவகாள்்ளல்

  இந்தை நாகரிக  ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிந்துவகாள்்ளல் 

  சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை  முக்கிை இ்டஙகன்ளக் கண்டறிதைல்

  இந்தை இ்டஙகன்ள நிே ெனை்்டத்தில் அன்டைா்ளம் காணுதைல்
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வதைா்டக்கத்தில் ேனிதைரகள் குழுக்க்ளாக 

ொழந்தைாரகள்.  அக்குழுக்களில் இருந்து 

சமுதைாைஙகள் உருொகிை.  பின்  அனெ 

சமூகஙக்ளாக ெ்ளரந்து காேப்ம்ாக்கில்  

நாகரிகஙக்ளாயிை.

மககள்	ஏன்	�திககரையில்	குடிநேறினர்?
ேனிதைரகள் தைஙகள் குடிமைற்றஙக்ளாக நதிக் 

கனைகன்ளக் கீழக்கண்ட காைணஙகளுக்காகத் 

மதைரந்வதைடுத்தைாரகள்.

  ெ்ளோை ேண

 ஆறுகளில் ்ாயும் நன்னீர குடிப்்தைற்கும் 

கால்நன்டகளின் மதைனெகளுக்கும், 

நீரப்்ாசைத்திற்கும் ்ைன்்ட்டை.

 ம்ாக்குெைத்துக்கு  ஏற்ற ெழிக்ளாக 

இருந்தைை.

ஹைப்ோ		-	புரையுண்ட	�கைம்
ஹைப்்ா நகைத்தின் இடி்ாடுகன்ள 

முதைன்முதைலில் சாரேஸ் மேசன் என்ற 

ஆஙகிமேைர தைேது நூலில் விெரித்தைார. 

அெர கிழக்கிந்திைக் 

க ம் வ ் னி யி ல் 

்ணிபுரிந்தை ்ன்டவீைரும், 

ஆ ை ா ய் ச் சி ை ா ்ள ரு ம் 

ஆொர. அெர தைற்ம்ாது 

் ா கி ஸ் தை ா னி ல் 

உள்்ள இந்திைாவின் 

ெ்டமேற்கு ்குதினைப் 

்ாரனெயிட்டம்ாது சிே 

வசஙகல் திடடுகள் இருப்்னதைக் கண்டார. 

“அந்தைப் ்ாழன்டந்தை வசஙகற்மகாடன்ட 

உைைோை சுெரகளு்டனும், மகாபுைஙகளு்டனும் 

ஒரு ேனே மீது கட்டப்்டடுள்்ளது” எைக் 

குறிப்பிட்டார. இதுதைான் ஹைப்்ா இருந்தைதைற்காை 

முதைல் ெைோற்றுச் சான்று ஆகும் . 

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1856 - இல் வ்ாறிைா்ளரகள் 

ோகூரில் இருந்து கைாச்சிக்கு இையில் ்ானதை 

அனேக்கும் வ்ாருடடு  நிேத்னதைத் மதைாணடிை 

வ்ாழுது அதிகோை சுட்ட வசஙகற்கள் 

கண்டறிைப்்ட்டை.  அெரகள் அெற்றின் 

முக்கிைத்துெத்னதை உணைாேல், அெற்னற 

இையில் ்ானதைக்கு இன்டயில் ம்ா்டப்்டும் 

கற்களுக்குப் ்திோக ்ைன்்டுத்திைர.

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1920இல் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்ொ்ளரகள் ஹைப்்ா ேற்றும் வோகஞச-

தைாமைா நகைஙகன்ள அகழாய்வு வசய்ை 

ஆைம்பித்தைைர. அப்வ்ாழுது நீண்டநாள் 

ேனறந்து கி்டந்தை  நகைத்தின் எஞசிை ் குதிகன்ள 

உேகின் ்ாரனெக்குக் வகாணடு ெந்தைாரகள்.  

1924இல் இந்திைத் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்வுத்துனறயின் இைக்குநர 

3500

1100

1200

1400

1700

2000

2600

3100

3300

1900

1700 - 1122

3300 - 1900 

3500 - 2000 

3100 - 1100 

ஜான் ோர்ஷல்

ைகவல்	ந்ரை

நாகரிகம் என்ற வசால்  ்ணன்டை ேத்தீன் 

வோழிச் வசால்ோை ‘சிவிஸ்’ (CIVIS) 

என்்திலிருந்து ெந்தைது. இதைன் வ்ாருள் 

‘நகைம்’ ஆகும்.
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ஜான் ோர்ஷல் ஹைப்்ாவிற்கும், 

வோகஞச-தைாமைாவிற்கும் இன்டமை வ்ாதுொை 

அம்சஙகள் இருப்்னதைக் கண்டறிந்தைார. 

அனெ இைணடுமே ஒரு வ்ரிை நாகரிகத்னதைச் 

சாரந்தை வெவமெறு ்குதிகள் என்ற முடிவுக்கு 

ெந்தைார.ஹைப்்ாவிலும், வோகஞச-

தைாமைாவிலும் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ள 

ேட்ாண்டஙகளுக்கின்டமை சிறிை அ்ளவு 

மெறு்ாடு இருப்்னதை ஆைாய்ச்சிைா்ளரகள் 

கண்டறிந்தைைர. எைமெ, ஹைப்்ா நாகரிகம் 

வோகஞச-தைாமைானெ வி்டப் ்ழனேைாைது 

எை முடிவுக்கு ெருகின்றைர.

கோல	வரைேர்ற
புவி எல்னே  -  வதைற்கு ஆசிைா

காேப்்குதி - வெணகேக்காேம்

காேம் -  கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

3300 –1900 

  (கதிரிைக்க கார்ன் ெைதுக் 

கணிப்பு முனற மூேம் முடிவு   

வசய்ைப்்ட்டது)

்ைப்பு - 13 ேடசம் சதுை கி.மீ

நகைஙகள் - 6 வ்ரிை நகைஙகள்

கிைாேஙகள் - 200க்கும் மேற்்ட்டனெ

பைோல்லிேலோளர்கள்	எவ்வோறு	புரையுண்ட		�கைத்ரைக	கணடு	பிடிககி்றோர்கள்	?
 அகழொைாய்ச்சிைா்ளரகள் வசஙகற்கள், கற்கள், உன்டந்தை 

்ானை ஓடுகள் ம்ான்றெற்னற ஆைாய்ந்து அனெ 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட காேத்னதை அறிந்து வகாள்கிறாரகள்.

 ்ணன்டை இேக்கிை ஆதைாைஙகன்ளப் 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 ொன் ெழிப் புனகப் ்்டஙகள்  மூேம் புனதையுண்ட 

நகைஙகள் ேற்றும் இ்டஙகளின் மேற்்ைப்ன்க் கண்டறிந்து 

வகாள்கிறாரகள்.

 நிேத்தைடினை  ஆய்வு வசய்ை   காந்தைப்புே ெருடினை   (Magnetic scanner) 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 எஞசிை வதைால்வ்ாருள்கள் புனதையுணடு இருக்கின்றைொ இல்னேைா என்்னதை மை்டார 

கருவி மூேம் அறிை முடியும் (வதைானே நுணணுணரவு முனற)

 இந்திேத் 
பைோல்லிேல்	
துர்ற - ASI   

(Archaelogical 

Survey of India).

 1861 ஆம் 

ஆணடு 

அவேக்ஸாண்டர 

கன்னிஙஹாம் 

என்ற 

நிேஅ்ளனெைா்ளர உதைவியு்டன் 

நிறுெப்்ட்டது.

 இதைன் தைனேனேைகம் புது தில்லியில்  

உள்்ளது.

ைகவல்	ந்ரை

வெணகேக் காேம் என்்து, ேக்கள் 

வெணகேத்தைாோை வ்ாருள்கன்ளப் 

்ைன்்டுத்திை காேம் ஆகும்.
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�கை	�ோகரிகம்
ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் 

எைோம். அதைற்காை காைணஙகள் :

சிறப்்ாை நகைத் திட்டமி்டல்

 சிறப்்ாை கடடி்டக்கனே மெனேப்்ாடு

மேமே வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்னதை உற்று மநாக்கி, கீமழ 

வகாடுக்கப்்ட்ட அட்டெனணனை நிைப்புக

இ்டத்தின் 

வ்ைர
ோநிேத்தின் வ்ைர

கணடுபிடிக்கப்்ட்ட

 வ்ாருள்கள்

 தூய்னேக்கும், வ்ாதுச் சுகாதைாைத்திற்கும்  

வகாடுக்கப்்ட்ட அதிக முன்னுரினே 

 தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் ேற்றும் 

அ்ளவீடுகள்

 விெசாை ேற்றும் னகவினைத் 

வதைாழில்களுக்காைத் தி்டோை அடித்தை்ளம்

இந்திே	எல்ரலகளில்	கணடுபிடிககப்ட்ட	இ்டஙகள்
வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளரகள் இந்திை எல்னேகளில் ஹைப்்ா நாகரிகம் இருந்தை இ்டஙகன்ளக் 

கணடுபிடித்துள்்ளைர.
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பைருககளும்	வீடுகளும்

வதைருக்கள் சட்டக ெடிெனேப்ன்க் 

வகாணடிருந்தைை. 

 வதைருக்கள் மநைாக   அனேக்கப்்டடிருந்தைை. 

அனெ ெ்டக்கு வதைற்காகவும், கிழக்கு 

மேற்காகவும் வசன்றை. ஒன்னற ஒன்று 

வசஙமகாணத்தில் வெடடிக்  வகாள்ளும் 

்டியும் இருந்தைை. 

 சானேகள் அகேோகவும் ென்ளொை 

முனைகன்ளக் வகாண்டதைாகவும் இருந்தைை. 

  வீடுகள், வதைருக்களின் இரு ஓைஙகளிலும் 

சீைாக அனேக்கப்்டடிருந்தைை.  வீடுகள் 

ஒன்று அல்ேது இைணடு ோடி அடுக்குகன்ள 

உன்டைைொகக் காணப்்டுகின்றை.

  வ்ரும்்ாோை வீடுகள் ்ே அனறகன்ளயும் 

ஒரு முற்றத்னதையும் ஒரு கிணற்னறயும் 

வகாணடிருந்தைை. ஒவவொரு வீடடிலும் 

கழிெனறயும், குளிைேனறயும் 

இருந்திருக்கின்றை.

வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளாலும் 

சுணணாம்புக் கேனெைாலும் 

கட்டப்்டடிருந்தைை. சூரிை வெப்்த்தில் 

உேை னெக்கப்்ட்ட வசஙகற்களும் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை. வ்ரும்்ாோை 

வசஙகற்கள் சீைாை அ்ளவுகள் 

உன்டைதைாகமெ இருந்தைை.  கூனைகள் 

சேதை்ளோக இருந்தைை. 

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்தின்	ைனித்	ைன்ரம 
சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்்ம்சமே திட்டமிட்ட நகை அனேப்பு ஆகும். நகைம் திட்டமி்டப்்ட்ட 

இைணடு ்குதிக்ளாக இருந்தைது.

பமஹர்கர்	-	சிந்து	பவளி	�ோகரிகத்துககு	முன்நனோடி	
வேஹரகர புதிை கற்காே ேக்கள் ொழந்தை ஓர இ்டம் ஆகும். இது ் ாகிஸ்தைான் நாடடில் ் லுச்சிஸ்தைான் 

ோநிேத்தில் ம்ாேன் ஆற்றுப் ்ள்்ளத்தைாக்கில் அனேந்துள்்ளது. இது வதைா்டக்க காே ேனிதைரகள் 

ொழந்தைதைாகக் கண்டறிைப்்ட்ட இ்டஙகளுள் ஒன்று. ேக்கள் மெ்ளாணனேயிலும், கால்நன்ட 

ெ்ளரப்பிலும் ஈடு்ட்டதைற்காை  சான்று இஙகு கின்டத்துள்்ளது. கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 7000-ஐ ஒடடிை 

காேத்திமேமை வேவஹரகரில்  நாகரிகத்துக்கு முந்னதைை ொழக்னக நிேவிைதைற்காை வதைால்லிைல்  

சான்றுகள் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளை.

நகைத்தின் மேற்கு ்குதி 

சற்று உைைோைது. 

அது மகாடன்ட 

எைப்்ட்டது.

நகை நிரொகிகள் 

இனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர.

வ்ருஙகு்ளமும் 

தைானிைக் 

க்ளஞசிைஙகளும் 

இருந்தைை.

நகைத்தின் கிழக்குப் 

்குதி சற்று தைாழந்தை 

உைைமுன்டைது. அதிக 

்ைப்புக் வகாண்டது.

அது வ்ாதுேக்கள் 

ெசிக்கும் இ்டோக 

இருந்தைது.
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 அைணேனைகம்ளா,    ெழி்ாடடுத் தைேஙகம்ளா 

இருந்தைனதைத் தீரோனிக்கக் கூடிை 

சான்றுகள்  எதுவும் கின்டக்கவில்னே.

கட்ட்டஙகள் கடடுெதைற்கு ஏன் சுட்ட 

வசஙகற்கள் ்ைன் ்டுத்தைப்்டுகின்றை?

ஏவைன்றால், அனெ ெலுொைனெ, 

கடிைோைனெ, நினேத்து நிற்கக் 

கூடிைனெ, வநருப்ன்க் கூ்டத் 

தைாஙகு்னெ.  மேலும், அனெ நீரிைால் 

கனைெதில்னே.

கழிவு	நீர்	அரமபபு
ஏறத்தைாழ எல்ோ 

ந க ை ங க ளி லு ம் 

மூ்டப்்ட்ட கழிவு 

நீர ெடிகால் 

அ ன ே ப் பு 

இ ரு ந் தை து .  

ெ டி க ா ல் க ள் 

வசஙகற்கன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

கல்தைடன்டகன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

மூ்டப்்டடிருந்தைை.

ெடிகால் கழிவு நீர மதைஙகாேல் வசல்ே 

ெசதிைாக மேசாை வேன்சரினெக்  

வகாணடிருந்தைது. கழிவுப் வ்ாருள்கன்ள 

அப்புறப்்டுத்துெதைற்காை துன்ளகளும் 

சரிைாை இன்டவெளியில் 

அனேக்கப்்டடிருந்தைை.

வீடடிலிருந்து கழிவுநீர ் ே வதைருக்களின் கீழ 

அனேக்கப்்டடிருந்தை குழாய்கள் மூேோக 

முக்கிை ெடிகால்கன்ளச் வசன்றன்டயுோறு 

அனேக்கப்்டடிருந்தைது

ஒவவொரு வீடடிலும் தி்டக் கழிவுகன்ளத் 

மதைக்குெதைற்காை குழிகள் இருந்தைை.  

அனெ தி்டக்கழிவுகன்ளத் மதைக்கி, கழிவு 

நீனை ேடடும் வெளிமைற்றிை.

ப்ருஙகுளம்	-		பமோகஞ்ச-ைோநைோ

இந்தை வ்ருஙகு்ளோைது நன்கு அகன்று,  

வசவெக ெடிெத்தில் அனேந்திருந்தை 

நீரத்மதைக்கம் ஆகும். இது நகரின் நடுவில் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளது.  நீர கசிைாதை 

கடடுோைத்துக்காை மிகப் ்ழனேைாை 

சான்று எைோம்.

இக்கு்ளத்தின் சுெரகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்டடு, நீர கசிைாேல் இருப்்தைற்காக  

சுெரிலும், தை்ளத்திலும் ்ே அடுக்குகள் 

இைற்னகத் தைார வகாணடு 

பூசப்்டடிருந்தைை.

ெ ்ட பு ற த் தி லி ரு ந் து ம் , 

வதைன்புறத்திலிருந்தும் 

கு்ளத்திற்குச் வசல்ே 

் டி க் க ட டு க ள் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளை. 

கு்ளத்தின் ்க்கொடடில் 

மூன்று புறமும் 

அனறகள் உள்்ளை.

அருகில் இருந்தை கிணற்றில் இருந்து 

நீர இனறக்கப்்டடு வ்ருஙகு்ளத்தில் 

வி்டப்்ட்டது. உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்ட நீர 

வெளிமைறவும் ெனக வசய்ைப்்டடிருந்தைது.
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ைோனிேக	களஞசிேம்	-	ஹைப்ோ

தைானிைக் க்ளஞசிைம் – வசஙகற்க்ளால்    

அடித்தை்ளமி்டப்்ட்ட, வ்ரிை, உறுதிைாை 

கட்ட்ட அனேப்பு.

இனெ தைானிைஙகன்ளச் மசகரித்து 

னெப்்தைற்காகப் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.

தை்ள வெடிப்புகளில் மகாதுனே, ்ாரலி, 

தினைெனககள், எள் ேற்றும் ்ருப்பு 

ெனககளின் மிச்சஙகள் சிதைறிக் 

காணப்்ட்டை.

வசஙகற்க்ளால் கட்டப்்ட்ட சுெரகன்ளக் 

வகாண்ட தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஒன்று 

ஹரிைாைா ோநிேத்தில் உள்்ள 

ைாகிகரகியில் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. 

இது முதிரச்சிைன்டந்தை ஹைப்்ா காேத்னதைச் 

சாரந்தைது.

மோப்ரும்	கட்ட்டஙகள்

வோகஞச-தைாமைாவில் இருந்தை இன்வைாரு 

மிகப்வ்ரும் வ்ாதுக் கட்ட்டம், கூட்ட அைஙகு 

ஆகும். 

இது 20 தூணகள் 4 ெரினசகன்ள 

வகாணடு ்ைந்து விரிந்தை கூ்டம் ஆகும். 

வணிகம்	மறறும்	ந்ோககுவைத்து	

ஹைப்்ா ேக்கள் வ்ரும் ெணிகரக்ளாக 

இருந்தைைர.

தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் 

ேற்றும் அ்ளனெகள் அெரக்ளால் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.  வ்ாருடகளின் 

நீ்ளத்னதை அ்ளவி்ட, அ்ளவுகள் குறிக்கப்்ட்ட 

குச்சிகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

அெரகள் சக்கை ெணடிகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.  ஆைக்கால் இல்ோதை, 

தி்டோை  சக்கைஙகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

வேச்ம்டாமிைாவு்டன் விரிொை க்டல் 

ெணிகம் நன்டவ்ற்றிருக்கிறது. சிந்து 

வெளி முத்தினைகள் தைற்காே ஈைாக், குனெத் 

ேற்றும் சிரிைா ஆகிை ் குதிகன்ளக் குறிக்கும் 

்ணன்டை வேச்ம்டாமிைாவில் உள்்ள  

சுமேர ்குதிகளில் கின்டத்துள்்ளனே இனதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

சுமேரிைாவின் அக்காடிைப் ம்ைைசிற்குட்ட்ட 

அைசன் நாைம் – சின் என்்ெர சிந்து வெளிப் 

்குதியிலுள்்ள வேலுக்கா  என்னும் இ்டத்தில் 

இருந்து அணிகேன் ொஙகிைதைாக நாைம் – 

சின் குறித்தை காவிைத்தில் கூறப்்டடுள்்ளது. 

ம்ாக்குெைத்திற்குக் கான்ளகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.

்ாைசீக ென்ளகு்டா ேற்றும் 

வேச்ம்டாமிைாவில் கணடுபிடிக்கப் 

்ட்டனதைப் ம்ான்று உருன்ள ெடிெ 

முத்தினைகள்  சிந்து வெளிப்்குதியிலும் 
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காணப்்டுகின்றை . இது  இந்தை இரு 

்குதிகளுக்கும் இன்டயில் ெணிகம் 

நன்டவ்ற்றனதைக் காடடுகிறது .

கப்ல்	கடடும்	ைளம்	-	நலோத்ைல்

தைற்காே குஜைாத்திலுள்்ள மோத்தைலில் 

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் வசப்்னிடும் தை்ளம் 

ஒன்று கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது.   இது 

அெரகள் மேற்வகாண்ட க்டல் ெணிகத்னதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

மோத்தைல் என்னும் இ்டம் குஜைாத்தில் 

ச்ரேதி ஆற்றின் ஒரு துனண ஆற்றின் 

கனையில் அனேந்துள்்ளது

பமோகஞ்ச-ைோநைோ-ைரலவர

  அேரந்தை நினேயில் உள்்ள ஓர ஆண 

சினே வோகஞச-தைாமைாவில் உள்்ள 

ஒரு கடடி்டத்தில் இருந்து கணடு 

பிடிக்கப்்டடுள்்ளது.

அது வநற்றியில் ஒரு தைனேப்்டன்டயு்டனும் 

ெேது னக மேல்்குதியில் ஒரு சிறிை 

அணிகேனு்டனும் காணப்்டுகிறது. 

அதைன் தைனே முடியும், 

தைாடியும் நன்றாக  

ஒழுஙகு்டுத்தைப்்டடு 

காணப்்டுகிறது.

காதுகளின் கீழ 

காணப்்டும் இரு 

துன்ளகள், தைனேயில் அணிைப்்டும் 

அணிகேனைக் காதுெனை இனணக்க 

ஏற்்டுத்தைப்்டடிருக்கோம் .

இ்டதுமதைாள் பூக்கள் ேற்றும் 

ென்ளைஙகளின் ெடிெனேப்பில் 

அேஙகரிக்கப்்ட்ட ஒரு மேேஙகிைால் 

மூ்டப்்டடுள்்ளது.

இது ம்ான்ற ெடிெனேப்பு அப்்குதியில் 

உள்்ள ேக்க்ளால் இன்ற்ளவும் 

்ைன்்டுத்தைப்்டுெது குறிப்பி்டத்தைக்கது.

பைோழில்	நுட்ம்	

சிந்துவெளி நாகரிக ேக்கள் தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட 

என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடுகன்ள 

உருொக்கிைர.

குஜைாத் ோநிேத்தில் உள்்ள 

மோத்தைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

தைந்தைத்திைாோை அ்ளவுமகால்  

1704 மி.மீ. ெனை சிறிை அ்ளவீடுகன்ளக் 

வகாணடுள்்ளது. (அதைன் சேகாேத்திை 

நாகரிகஙகளில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

அ்ளவுமகால்களில் இது தைான் மிகச் சிறிை 

பிரிவு ஆகும்)

ைகவல்	ந்ரை

ேனிதைரக்ளால் முதைன் முதைலில் கணடு 

பிடிக்கப்்ட்ட ேற்றும் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட 

உமோகம் – வசம்பு.
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நக.வி.டி	 (பகோறரக	 –	 வஞசி	 –	 பைோணடி)	 வளோகம்: ்ாகிஸ்தைானில் இன்றும்  

வகாற்னக, ெஞசி, வதைாணடி, ேத்னை, உனற, கூ்டல்கர என்ற வ்ைர வகாண்ட 

இ்டஙகள் உள்்ளை. வகாற்னக,  பூம்புகார ம்ான்ற சஙக காே நகைஙகள் ேற்றும் 

துனறமுகஙகளின்  வ்ைரகளு்டன் உள்்ள இ்டஙகள் ஆப்கானிஸ்தைானில் 

உள்்ளை. ஆப்கானிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவரி, வ்ாருணஸ் ேற்றும் 

்ாகிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவிரி ொோ ேற்றும்  வ்ாருனை  ஆகிை வ்ைரகள் தைமிழச் 

வசாற்கன்ள முழுனேைாகப் பிைதி்லிக்கின்றை.

வோகஞச-தைாமைாவில் வெணகேத்தைால் ஆை 

இந்தை சிறிை வ்ண சினே கின்டத்தைது.  ‘ந்டை 

ோது’ என்று குறிப்பி்டப்்டுகிற இந்தைச் சினேனைப் 

்ாரத்தை சர ஜான் ோர்ஷல் “முதைலில் இந்தைச் 

சினேனை நான் ்ாரத்தை வ்ாழுது இது ெைோற்றிற்கு  முந்னதைை 

காேத்தின் உருொக்க முனறனைச் சாரந்தைது என்று நம்புெதைற்குக் 

கடிைோக இருந்தைது.  ஏவைனில் இதும்ான்று உருொக்கம்  

்ணன்டை ேக்களுக்கு கிமைக்க காேம் ெனை வதைரிைவில்னே . இனெ 

ஏறத்தைாழ 3000 ஆணடுகளுக்கு முற்்ட்டதைாக இருக்கோம் எை 

நினைத்மதைன்.  இச்சினேகள் அக்காேகட்டத்துக்கு உரிைதைாகமெ 

இருந்தைை” என்றார.
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்ழஙகாே எழுத்துக்கன்ளப் ்டிப்்தைன் மூேம் அக்காே நாகரிகத்னதை 

நாம் அறிந்துவகாள்்ளோம். ஆைால்  சிந்துவெளி எழுத்துகன்ள இன்று 

ெனை நம்ோல் புரிந்து வகாள்்ள முடிைவில்னே. எைமெ, சிந்துவெளி 

ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிெதைற்கு மெறு ஏதைாெது 

சான்றுகன்ளமை நாம் மநாக்க  மெணடி உள்்ளது.

உர்ட
வ்ாதுொக ்ருத்தி ஆன்டகம்ள ்ைன்்ாடடில் இருந்தைை. 

அஙகு கணடுபிடிக்கப்்ட்ட நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற்காை 

      சுழல் அச்சுக்கள் மூேம் அெரகள் நூற்கவும் வசய்திருக்கின்றைர  

 என்று வதைரிகிறது. 

 கம்்ளி ஆன்டகளும் உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்டை.

சிந்துபவளி	�ோகரிகத்தின்	மர்றந்ை	ப்ோககிஷஙகரளப	்றறி	உனககுத்	பைரியுமோ?t

அன்பும்	அரமதியும்
குடியிருப்புகள் தைனைேட்டத்திலிருந்து நன்கு உைரத்தைப்்ட்ட தை்ளஙகளில்  

கட்டப்்டடிருந்தைை.

 சிந்துவெளி ேக்கள் அனேதிைாை ொழக்னக ொழந்திருப்்தைாகமெ 

மதைான்றுகிறது. ஏவைன்றால் அெரகளி்டம் ்ன்ட இருந்தைதைற்காை எந்தை 

ஆதைாைமும் இல்னே. மேலும் சிே ஆயுதைஙகள் ேடடுமே அஙகிருந்து 

கின்டத்துள்்ளை. 

 அெரகள் தைஙகளின் மேம்்ட்ட நினேனை அெரகளுன்டை ஆன்டகள், 

வினேேதிப்்ற்ற நனககள் ேற்றும் மேம்்ட்ட நகை ொழக்னக மூேம் 

வெளிப்்டுத்திைர.

சிந்துவெளி ேக்கள் ஆ்ைணம் வசய்ை 

சிெப்பு நிற ேணிக்கற்கன்ளப் (carnelian) 

்ைன்்டுத்திைர.

ைகவல்	ந்ரை

சிந்துவெளி ேக்கள் இரும்பு 

ேற்றும் குதினைனை 

அறிந்திருக்கவில்னே .

ஆண, வ்ண இரு்ாேரும் ஆ்ைணஙகன்ள விரும்பி   

அணிந்திருக்கின்றைர.

கழுத்தைணிகள், னகைணிகள், ென்ளைல்கள், மோதிைஙகள், காதைணிகள் 

ேற்றும் காேணிகள் முதைலிைெற்னறயும் அணிந்தைைர. தைஙகம், வெள்ளி, 

தைந்தைம், சஙகு, வசம்பு, சுடுேண  ேற்றும் வினேயுைரந்தை கற்க்ளால் 

அணிகேன்கள்  வசய்ைப்்டடிருந்தைை.

அணிகலன்கள்
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்சமே	�ம்பிகரக		
 சிந்துவெளி ேக்களின் ெழி்ாடு ேற்றும் அெரகளின் ேதை நன்டமுனறகள் 

்ற்றி அறிை எந்தை ஓர ஆதைாைமும் கின்டக்க வில்னே .

அஙகு கின்டக்கப்வ்ற்ற வ்ண சினேகள் மூேம் சிந்து வெளி ேக்களின்டமை 

தைாய் வதைய்ெ ெழி்ாடு இருந்திருக்கோம் எைத் வதைரிகிறது .

மட்ோண்டஙகள்	
ேட்ாண்டஙகன்ளச் சக்கைஙகள் வகாணடு உருொக்கிைர.  அனெ

தீயிலிடடுச் சு்டப்்ட்டை. 

ேட்ாண்டஙகள் சிெப்பு ெணணத்தில் இருந்தைை. அதில் கருப்பு

ெணணத்தில் அழகிை மெனேப்்ாடுகன்ளச் வசய்தைைர.

அஙகு கின்டத்தை உன்டந்தை ்ானைத் துணடுகள் விேஙகுகளின்

உருெஙகளு்டனும், ெடிவிைல் ெடிெனேப்புகளு்டனும்

காணப்்டுகின்றை. 

அவர்கரள	நிர்வகித்ைது	ேோர்?	
நகைத் திட்டமி்டனே நிரெகிக்கவும், ெணிகத்னதை மேம்்டுத்தைவும், நகைத்தில் 

அனேதினை நினேநாட்டவும்,  ெடிகால் அனேப்ன்ப் ்ைாேரிக்கவும், ஓர அதிகாை 

னேைம்  இருந்து இருக்கமெணடும் என்று ெைோற்றாசிரிைரகள் நம்புகின்றைர.

பைோழில்	
 சிந்துவெளி ேக்களின் முதைன்னேைாை வதைாழில் 

்ற்றி எதுவும் வதைரிைவில்னே, எனினும் 

மெ்ளாணனே, னகவினைப் வ்ாருள்கள் 

வசய்தைல், ்ானை  ெனைதைல், அணிகேன்கள் 

வசய்தைல்  ம்ான்றெற்றில் ஈடு்ட்டைர எை 

வதைரிகிறது. 

 அஙகு ெரத்தைகரகள், ெணிகரகள் ேற்றும் 

னகவினைஞரகளும் இருந்துள்்ளைர.

கால்நன்ட ெ்ளரப்பும் அெரக்ளது  வதைாழிோக 

இருந்தைது.

அெரகள் சக்கைத்தின் ்ைனையும் அறிந்திருந்தைைர.
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முதைல் எழுத்து ெடிெம் 

சுமேரிைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

கரலத்தி்றன்
வ்ாம்னே ெணடிகள், தைனேனையும், கால்கன்ளயும் அனசக்கக்கூடிை ்சுவ்ாம்னேகள், களிேண 

்ந்துகள், சிறிை வ்ாம்னேகள், சிறிை களிேண குைஙகு, சுடுேண வ்ாம்னேகள், வகாடன்டகன்ளக் 

வகாறிக்கும் அணில் வ்ாம்னேகள், ேணணால் ஆை நாய்கள்,  ந்டைோடும் ஆண வ்ாம்னே 

ம்ான்றனெயும் கின்டத்துள்்ளை.

சுடுேணணால் வசய்ைப்்ட்ட ்ல்மெறு ெனகைாை வ்ாம்னேகள் ேக்களின் வின்ளைாடடு ேற்றும் 

வ்ாழுதும்ாக்கு ஆரெத்னதைக் காடடுகின்றை .

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்திறகு	�்டந்ைது	என்ன?
கி.மு.(வ்ா.ஆ.மு) 1900ஆம் ஆணடில் 

ஹைப்்ா நாகரிகம் சரிைத் வதைா்டஙகிைது.  

அதைற்குக் கீழக்கண்டனெ காைணஙக்ளாக 

அனேந்திருக்கோம்.

ஆற்றின் கனையில் உள்்ள அதைன் நகைஙகளில் 

அடிக்கடி ஏற்்ட்ட வெள்்ளப்வ்ருக்கு

சுற்றுச்சூழல் ோற்றம் 

 ்ன்டவைடுப்பு

இைற்னகச் சீற்றஙகள்

காேநினே ோற்றம்

காடுகள் அழிதைல்

வதைாற்று மநாய்த் தைாக்குதைல்

சிந்து	 பவளி	 �ோகரிகம்	 -	 ப்ோதுவோன	
உணரமகள்
உேகின் மிகப்்ழனேைாை நாகரிகஙகளில் 

ஒன்று .

்ழனேைாை நான்கு நாகரிகஙகளில் 

வ்ரிை ்ைப்்்ளவு வகாண்டது.

உேகின் முதைல் திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகள். 

மேம்்ட்ட சுகாதைாைம் ேற்றும் ெடிகால் 

அனேப்பு.

சுத்தைம் ேற்றும் சுகாதைாைம் ்ற்றிை உணரவு 

மேமோஙகியிருந்தைது.

வோகஞச-தைாமைாவில் வதைால்வ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சி நன்டவ்றும் இ்டம் உேகப் 

்ாைம்்ரிைத் தை்ளோக யுவைஸ்மகா 

அனேப்்ால் மதைரந்வதைடுக்கப்்டடுள்்ளது.

கதிரிேகக	 கோர்்ன்	 வேதுககணிபபு	 	 முர்ற	 –	 பைோல்லிேல்	 ஆய்வோளர்களுககோன		
ைைப்டுத்ைப்ட்ட	முர்ற
கார்னின் கதிரிைக்க ஐமசாம்டாப் ஆை கார்ன்

14
 ஐப் ்ைன்்டுத்தி, ஒரு வ்ாருளின் ெைனதை 

அறியும் முனற கதிரிைக்க கார்ன் முனற அல்ேது கார்ன்
14

 (c
14

) முனற என்று அனழக்கப்்டுகிறது. 
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மீள்்ோர்ரவ
எப்வ்ாழுது ேனிதைன் நினேைாக ொழ ஆைம்பித்தைாமைா, அதுமெ நாகரிகத்தின் வதைா்டக்கோகக் 

குறிக்கப்்ட்டது.

நாகரிகம் ெ்ளை ஆற்றஙகனைகள் முக்கிை ்ஙகு ெகித்தைை.

ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் ஆகும்.

நன்கு திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகளும், சரிைாை மகாணஙகளில் ஒன்னற ஒன்று வெடடுகின்ற 

அகேோை சானேகளும், மூ்டப்்ட்ட ெடிகால் ெசதிகளும் இருந்தைை. 

ேக்களின்டமை விைக்கத்தைக்க வ்ாறியிைல் திறனும் இருந்திருக்கிறது.

வோகஞச-தைாமைாவில் காணப்்டுகின்ற வ்ருஙகு்ளமே உேகின் முதைன் முதைலில் கட்டப்்ட்ட 

வ்ாதுக் கு்ளம் ஆகும்.

நாகரிகத்தின் ்ைப்்்ளவு: 

மேற்கில் - ்லுசிஸ்தைானின் ேக்ைான் க்டற்கனை ெனை:

கிழக்கில் - காகர – ஹாக்ைா நதிப் ்ள்்ளத்தைாக்கு ெனை:

ெ்டகிழக்கில் - ஆப்கானிஸ்தைான் 

வதைற்கில் - ேகாைாஷைா ெனை:  ்ைவியிருந்தைது

உர்	ஜிகுைோட	-	வேச்ம்டாமிைா 

(சுமேரிைர காேம்) உர 

நம்மு என்ற அைசைால் சின் 

என்ற சந்திை க்டவுளுக்கு 

கட்டப்்ட்டது. 

அபு	சிம்்ல் - எகிப்து அைசன்  

இைண்டாம் ைாவேசிஸ் 

என்்ெைால் கட்டப்்ட்ட 

இைடன்டக் மகாயில்கள் 

உள்்ள இ்டம்.

கி்சோ	பிைமிடு	-	கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

2500 இல் குுஃபு ேன்ைைால் 

சுணணாம்புக் கல்ோல் 

கட்டப்்ட்டது.

உலகம்	அந்�ோளில்

வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர - Archaeologist 
அகழொைாய்ச்சி - Excavation

நகைேைோக்கல் - Urbanisation

சித்திை எழுத்து - Pictograph

ோவுக்கல் (ஒரு கல் ெனக) - Steatite

நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற் 

காை சுழல் அச்சுக்கள்
- Spindles

நிேக்கல் (இைற்னகத் தைார) - Bitumen

னகத்திறன் - Artefact

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் 

வசப்்னிடும் இ்டம்
- Dock yard

முத்தினை - Seal
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நீமைாட்டத்னதைக் கணித்தை பின் கப்்ல் கடடும் 

தை்ளத்னதைக் கடடியிருப்்து.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரிைாைது.

3. கூற்று சரிைாைது,  ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

4. கீமழ கூறப்்டடுள்்ள வோகஞச-தைாமைானெ 

்ற்றிை கூற்றுகளில் எனெ   சரிைாைனெ?

1. தைஙக ஆ்ைணஙகள் ்ற்றித் 

வதைரிைவில்னே

2. வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்ட்டை.

3. கருவிகள் இரும்பிைால் வசய்ைப்்ட்டை.

4. வ்ருஙகு்ளம் நீர கசிைாேல் 

இருப்்தைற்காக ்ே அடுக்குக்ளால் 

இைற்னக தைார வகாணடு பூசப்்ட்டை.

5. கீழக்காணும் கூற்னற ஆைாய்க.

1. நகைஙகள், வதைருக்களின் ெடிெனேப்பு 

ேற்றும் வசஙகல் அ்ளவுகள் ஆகிைெற்றில் 

சீைாை தைன்னே.

2. ஒரு விரிொை ேற்றும் நன்கு 

ெடிெனேக்கப்்ட்ட ெடிகால் அனேப்பு.

3. தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஹைப்்ா 

நகைஙகளில் முக்கிைோை ்குதிைாக 

வி்ளஙகிைது.

மேமே கூறப்்ட்ட கூற்றுகளில் எது / எனெ 

சரிைாைனெ? 

1) 1 & 2 2) 1 & 3 3) 2 & 3 4) அனைத்தும் சரி

6. வ்ாருந்தைாதைனதை ெட்டமிடு

 கான்ளகள், ஆடுகள், எருதுகள், ்ன்றிகள்,  

குதினைகள்

 7. தைெறாை இனணனைத் மதைரந்வதைடு

1. ASI –  ஜான் ோர்ஷல்

2. மகாடன்ட –  தைானிைக்க்ளஞசிைம்

3. மோத்தைல் –  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

4. ஹைப்்ா நாகரிகம் –  காவிரி ஆறு

III.	நகோடிட்ட	இ்டத்ரை	நிைபபுக:
1.   மிகப் ் ழனேைாை நாகரிகம்.

2.  இந்திைாவின்   வதைால்லிைல்  ஆய்வுத் துனற 

 என்ற நிே அ்ளனெைா்ளர  

உதைவியு்டன் வதைா்டஙகப்்ட்டது.

3.    தைானிைஙகள் மசகரித்து 

னெக்கப் ்ைன்்ட்டது.

்யிறசிகள் 
I.	 ்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு	
1. சிந்து வெளி ேக்கள் எந்தை உமோகஙகன்ளப் 

்ற்றி அறிந்திருந்தைைர?

1. வசம்பு, வெணகேம், வெள்ளி, தைஙகம் 

2. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு ,வெணகேம் 

3. வசம்பு, தைஙகம், இரும்பு, வெள்ளி 

4. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு, தைஙகம் 

2. சிந்து வெளி நாகரிகம் எக்காேத்னதைச் 

சாரந்தைது

1. ்னழை கற்காேம் 

2. இன்டக்கற்காேம்

3. புதிை கற்காேம்

4. உமோக காேம்

3. ஆற்றஙகனைகள் ‘நாகரிகத்வதைாடடில்கள்’ 

எை அனழக்கப்்்டக் காைணம்

1. ேண மிகவும் ெ்ளோைதைால்

2. சீைாை காே நினே நிேவுெதைால்

3. ம்ாக்குெைத்திற்குப் ்ைனுள்்ளதைாக   

இருப்்தைால்

4. வ்ரும்்ாோை நாகரிகஙகள் ஆற்றின்  

கனைகளில் மதைான்றிைதைால்

II.	 	கூறர்றக	 கோைணத்நைோடு	 ப்ோருத்துக.	
்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு.

1. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை 

நாகரிகம் எைோம்.

 காைணம் – திட்டமி்டப்்ட்ட நகை அனேப்பு, 

மேம்்ட்ட கழிவு நீர அனேப்பு

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறு, காைணம் சரி.

3. கூற்று சரி, காைணம் தைெறு.

4. கூற்றும் காைணமும் தைெறு.

2. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் வெணகே 

காேத்னதைச் சாரந்தைது.

 காைணம் – ஹைப்்ா ேக்களுக்கு இரும்பின் 

்ைன் வதைரிைாது.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரி

3. கூற்று சரிைாைது, ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

3. கூற்று – ஹைப்்ா ேக்களின் வ்ாறியிைல் 

திறன் குறிப்பி்டத் தைக்கது

 காைணம் - க்டலின்  அனேகள், ஓதைஙகள் 
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4.  ேக்கள் குழுக்க்ளாகச் மசரந்து 

 னதை உருொக்குகிறாரகள்.

IV.	்சரிேோ?	ைவ்றோ?
1.  வேஹரகர  புதிை கற்காே  ேக்கள் ொழந்தை 

ஓர இ்டோகும். 

2.  இந்திைாவின் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனற வதைால்வ்ாருள் ஆைாய்ச்சிக்கும், 

நாடடின் கோச்சாை நினைவுச் சின்ைஙகளின் 

்ாதுகாப்பிற்கும் வ்ாறுப்்ாைது.

3.  தைானிைக் க்ளஞசிைம் தைானிைஙகன்ளச் 

மசகரித்து னெப்்தைற்காகப் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டது. 

4.  முதைல் எழுத்துெடிெம் சீைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

V.	ப்ோருத்துக
1. வோகஞச-தைாமைா –  மே்டாை ்குதி

2. வெணகேம் –  சிெப்பு ேணிக்கல்

3. மகாடன்ட –  உமோகக் கேனெ

4. காரனிலிைன் –  இறந்மதைார மேடு

VI.	ஓரிரு	வோர்த்ரைகளில்	விர்டேளி	
1. உமோகஙகளின் ்ைன்கன்ளக் கூறு.

2.  நாம் உணணும் உணவில் மெக னெத்தை 

உணவு, ்ச்னசைாை உணவு எை ஒரு 

்டடிைனே உருொக்கு.

3.  மிருகஙகன்ளயும், ேைஙகன்ளயும் ெழி்டும் 

்ழக்கம் நம்மின்டமை உள்்ளதைா?

4.  ஆற்றஙகனைகள் நாகரிகத் வதைாடடில்கள்.  

ஏன்?

5.  ஒரு வ்ாம்னே நகரெதைாமேமை அனதை  

நவீை காே வ்ாம்னேகள் என்று வ்ாருள் 

வகாள்்ள முடிைாது.  சிந்து வெளி ேக்கள் 

வ்ாம்னேகளில் ம்ட்டரிக்கு  (மின் கேம்)  

ோற்றாக எனதைப் ்ைன்்டுத்திைர?

6.  நீ ஒரு வதைால் வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர எனில் 

என்ை வசய்ொய்?

7.  இந்திை எல்னேக்கு உட்ட்ட ்குதியில் 

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை இரு 

்குதிகன்ளக் கூறு.

8.  சிந்து வெளி நாகரிகத்தின் கூறுகளில் 

உன்னைக் கெரந்தைது எது? ஏன்?

9.  தைற்காேத்தில் வ்ாருடகளின் 

நினறனை அ்ளக்க என்ை கருவி 

்ைன்்டுத்தைப்்டுகிறது?

VII.	 கீழககோணும்	வினோககளுககு	விர்டேளி
1.  புனதைந்தை கடடி்டஙகன்ளக் கணடுபிடிக்க 

தைற்ம்ாது எந்தை நன்டமுனற 

பின்்ற்றப்்டுகிறது?

2.  சிந்து வெளி நாகரிகம் வெணகே காே 

நாகரிகம் எை ஏன் அனழக்கப்்டுகிறது?

3.  சிந்து வெளி நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம்.  

காைணம் கூறு.

4.  கழிவு நீர ெடிகால் அனேப்பின்  சிறப்ன்க் 

கூறு.

5.  வ்ருஙகு்ளம் ்ற்றி உைக்கு 

வதைரிந்தைெற்னறக் கூறு.

6.  சிந்து வெளி ேக்கள் வெளிநாடடிைரு்டன் 

ெணிகத்தில் ஈடு்ட்டைர என்்னதை நீ 

எவொறு அறிந்து வகாள்கிறாய்?

VIII.	 உேர்	சிந்ைரன	வினோககள்	
1.  கீமழ வகாடுக்கப்்டடுள்்ளச் சிந்து 

வெளியின் சிறப்்ம்சஙகன்ளக் 

கெனித்துத் தைற்காேத்து்டன் ஒப்பிடு

1.  வி்ளக்குக் கம்்ஙகள் 

2.  சுட்ட வசஙகற்கள் 

3.  நிேத்தைடி ெடிகால் அனேப்பு

4.  என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடு

5.  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

2.  மெ்ளாணனே சிந்துவெளி ேக்களின் 

வதைாழில்களுள் ஒன்று -  எவொறு 

நிரூபிப்்ாய்? (கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ள னெத்து)

3.  ேட்ாண்டஙகளும் அதைன் உன்டந்தை 

துணடுகளும் சிந்துவெளி ் குதியில் இருந்து 

கணவ்டடுக்கப்்டடுள்்ளை. இதிலிருந்து நீ 

அறிெது என்ை?

4.  மோத்தைல் ஒரு கப்்ல் கடடும் தை்ளம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. அதைன் மூேம் நீ 

அறிெது என்ை?

5.  ஹைப்்ா நாகரிகத்தின்  அழிவுக்கு காைணம் 

என்ை?
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IX.	 மோணவர்	ப்சேல்்ோடு
1.  ஒரு குறிப்புப் புத்தைகம் தைைாரி.(வோகஞச-தைாமைா 

ேற்றும் ஹைப்்ாவில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ளப் ்ற்றிை வசய்திகள்)  

2.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஒரு ்குதிைாக 

வி்ளஙகிை இ்டத்தில்  ஒரு வதைால்லிைல் 

ஆைாய்ச்சிைா்ளைாக உன்னை நினைத்துக் 

வகாள். நீ எனதைவைல்ோம் மசகரிப்்ாய்?

3.  தைகெல் அடன்ட தைைாரி. (சதுை அடன்டகன்ள  

எடுத்துக் வகாள். அதில் சிே அடன்டகளில் 

்்டஙகன்ள ஒடடு.  சிே அடன்டகளில் 

அதைற்காை  தைகெல்கன்ள எழுது.  

ோணெரகளி்டம் இந்தை அடன்டகன்ளக்  

வகாடுத்துப்  வ்ாருத்தைச் வசய்.)

4.   கற்்னைைாக ஒரு  ோதிரி நகை அனேப்ன் 

ெனைந்து ்ார.

5.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஏதைாெது ஓர 

அனேப்ன் களிேண, ென்ளைல் துணடுகள், 

தீக்குச்சிகள், கம்்ளி நூல் ேற்றும் ஐஸ்கிரிம் 

குச்சிகள் வகாணடு ெடிெனேத்தைல்.

6.  வின்ளைாடடு வ்ாம்னேகள் ஒவவொரு 

காேகட்டத்திலும் எவொறு ோறியுள்்ளை 

என்று உன்ைால் கற்்னை வசய்து ்ாரக்க 

முடிகிறதைா?

களிேண -> கல் -> ேைம் -> உமோகம் ->
-> பி்ளாஸ்டிக் -> விேஙகுகளின் உமைாேம் 

(fur)-> மின்சாைம் -> மின்ைணு ->???

7.  குறுக்வகழுத்து

இ்டமிருந்து	வலம்
(4) ஒவவொரு வீடடிலும்……… இருந்தைது.

(5) இது……………. காே நாகரிகம்.

(10)  தைானிைஙகன்ள மசகரித்து னெக்கப் 

்ைன்்ட்டது.

வலமிருந்து	இ்டம்
(2)  வோகஞச-தைாமைானெ வி்ட 

்ழனேைாைது.

(6) இது நீர கசிைாேல் இருக்கப் பூசப்்ட்டது.

(7)  இது தைான் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விற்கு 

வ்ாறுப்பு ெகிக்கிறது.

நமலிருந்து	கீழ
(1)  கப்்ல் கடடும் தை்ளம் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

இ்டம்.

(3)  இந்திை வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனறயின் இைக்குநைாக இருந்தைெர.

கீழிருந்து	நமல்
(8)  சிந்துவெளி ேக்களுக்கு இதைன் ்ைன் 

வதைரிைாது

வினோடி	-	வினோ	
1.  சிந்துவெளி ேக்கள் ஆன்ட தைைாரிக்க எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

2.  முதைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட சிந்துவெளி 

நாகரிக நகைம் எது?

3.  சிந்துவெளி நாகரிகம் எஙகு இருந்தைது?

4.  எந்தை விேஙகு ெணடி இழுக்கப் 

்ைன்்ட்டது?

5.  சிந்து வெளி ேக்களுக்கு எந்தை உமோகம் 

வதைரிைாது?

6.  ் ானை வசய்ெதைற்கு எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

7.  உேகின் நான்கு ்ழம்வ்ரும் நாகரிகஙகளில் 

மிகப் ்ழனேைாைது எது?

X.	வோழகரகத்	தி்றன்	
1. களிேணனணக் வகாணடு ஒரு விேஙகு 

அல்ேது ்ானை வசய்யுஙகள். 

2. நகரும் னககால்கன்ளக் வகாண்ட சுடுேண 

வ்ாம்னேகன்ளச் வசய்யுஙகள். 

3. ்ானையில் ஓவிைம் தீடடு (ெடிவிைல் 

்்டஙகளு்டன் கூடிை முனறயில்)

4. தைகெல் சுெவைாடடிகள் ேற்றும் காடசிப் 

்தைானககள் வசய்தைல்.

(1) (2) (3)

(4) (6)

(5)

(7)

(8)

(10)
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XI.	வரை்்டம்

1. இந்திை எல்னேக்குள் சிந்துவெளி நாகரிகம் 

காணப்்ட்ட ஏமதைனும் நான்கு ்குதிகன்ளக் குறி.

2. இந்திை ஆறுகளுக்காை ெனை்்டத்தில் 

சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை ்குதிகன்ள 

ெணணமிடடுக்  காடடு.

3. கீ ழ க் க ண ்ட  ் கு தி க ன ்ள க்           

வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்தில் குறி.

1. வோகஞச – தைாமைா

2. சான்கு தைாமைா

3. ஹைப்்ா

4. வேஹரகர

5. மோத்தைல்

	XII.	கட்டக	வினோககள்
சாரேஸ் மேசன் எனதைப் 

்ாரத்தைார?

விர்ட:

சிந்து வெளி ேக்கள் ்ைன்்டுத்திை 

வ்ாருள்களுள் தைற்ம்ாது 

நாம் எெற்னறவைல்ோம் 

்ைன்்டுத்துகிமறாம்?

(ஏமதைனும் மூன்று கூறு)

விர்ட:

மெறு என்வைன்ை 

வ்ாருள்கள் எல்ோம் 

கின்டத்துள்்ளை?.

விர்ட:

சிந்துவெளி ேக்களுக்குத் 

வதைரிைாதை மூன்னறக் கூறு?

விர்ட:

எந்தை உமோகம் சிந்து வெளி 

ேக்களுக்குத் வதைரிைாது?

விர்ட:

உேகின் மிகப் 

்ழனேைாை நாகரிகம் 

எது?

விர்ட:
முதைலில் 

்ழக்கப்்டுத்தைப்்ட்ட

விேஙகு நாய். ஏன்?

விர்ட:

முதைன் முதைலில் ்ருத்திச் வசடினை 

ெ்ளரத்தைெரகள் ைார?

விர்ட:

எந்தை நிறுெைம் 

புனதைவ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சிக்குப் 

வ்ாறுப்்ாைது?

விர்ட:
தைமிழ நாடடில் 

ஏமதைனும் ஆற்றஙகனை 

நாகரிகம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளதைா? 

விர்ட:

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவிை இைணடு 

இ்டஙகள் எனெ? (இந்திைாவின் 

எல்னேக்குள்)

விர்ட:

சிந்து வெளி நகைஙகள் 

குழந்னதைகளுக்காை 

நகைஙகள் எை நாம் 

கூறமுடியுோ?

விர்ட:

இரணே	வளஙகள்
சிந்துவெளி நாகரிகம் குறித்து மேேதிகோகக் கற்க உதைவும் இனணைத் தை்ளஙகள்:

1. http://www.thenagain.info/webchron/india/harappa.html

2. http://www.archaeologyonline.net/artifact/harappa-mohenjodaro.html 

3. http;//en.m.wikipedia.org 

4. www.harappa.com
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தமிழ்நாட்டின் 
பண்டைய ்கரஙகள்

4அலகு

 கற்றலின் ந்நாககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக, 

 ்ண்டய தைமிழக நகரஙகளின் ்்ரு்ை்யத ்தைரிந்து்கபாள்ளல்

 பூம்புகபார் நகரத்தைப ்ற்றி அறிதைல்

 ைது்ர நகரததின் சிறப்் உணர்தைல்

 கபாஞ்சி நகரததின் ைபாணபி்ை அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ண்டய தைமிழகததின் ஆட்சியபா்ளர்க்்ள அறிதைல்

  ் ண்டய தைமிழகததின் ்கவி்ைக் க்லகள, சந்்தைகள, உற்்ததியபா்ளர்கள, கடல் 

கடந்து நடந்தை ்வணிகம், கல்வி ைற்றும் நீர் மைலபாண்ை ்ற்றி அறிதைல்

(அஃது ஓர் அரசு மைல்நி்லப்ளளியின் 

ஆறபாம் ்வகுபபு.  எழுந்து நின்று ்வணஙகிய 

குழந்்தைக்்ள ்வபாழ்ததி அைரச் ்சய்கிறபார் 

சமூக அறிவியல் ஆசிரி்ய.)

ஆசிரி்ய : “அரு்ை! என்ை இன்்றக்குப 

புதிய சட்்டயில் மிளிர்கிறபாய் தைமிழினி?”

குழந்தகள் :  “அம்ைபா, இன்று அ்வளுக்குப 

பிறந்தைநபாள.”

ஆசிரி்ய :  “்வபாழ்ததுகள, நீணட கபாலம் நீ 

நன்றபாக ்வபாழ ்வபாழ்ததுகிமறன்.”

தமிழினி : “மிக்க நன்றிஙக அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரி குழந்்தைக்ளபா, 

தைமிழினியினு்டய பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை 

இன்்றய ்பாடத்தை ஆரம்பிதது விடலபாைபா?”

குழந்தகள் : எப்டிஙக அம்ைபா?  இன்று 

நபாம் ்பார்க்கம்வணடிய ்பாடம் தைமிழ் நபாட்டின் 

நகரஙகள. அ்தை எப்டி தைமிழினியு்டய பிறந்தை 

நபாளில் இருந்து ்தைபாடஙகு்வது?

ஆசிரி்ய : ்தைபாடஙகலபாம், அழகபாகத 

்தைபாடஙகலபாம். முதைலில் எல்மலபாரும் எழுந்து 

நின்று தைமிழினிக்கு ்வபாழ்தது ்சபால்லலபாைபா?

குழந்தகள் : பிறந்தை நபாள ்வபாழ்ததுகள தைமிழ்!

தமிழினி : எல்மலபாருக்கும் நன்றி!

ஆசிரி்ய :  தைமிழ், உன் ்சபாந்தை ஊமர 

்சன்்ை தைபாைபா?

தமிழினி : இல்்லஙக அம்ைபா, என் ்சபாந்தை 

ஊர் கரூருக்கு அருகில் உள்ள கடவூர்.
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ஆசிரி்ய : நல்லது, ்சபாந்தை ஊருக்குப 

ம்பாய் ்வரும் ்வழக்கம் உணடபா?

தமிழினி : ஒவ்்வபாரு மகபா்ட 

விடுமு்றக்கும் அஙகு ம்பாய் ்வரும்வன் அம்ைபா

ஆசிரி்ய : ைகிழ்ச்சி! கடவூருக்கும் 

்சன்்ைக்கும் இ்டமய என்ை ம்வறு்பாடு?

தமிழினி : கடவூர் கிரபாைம்; ்சன்்ை 

நகரம் அம்ைபா.

ஆசிரி்ய : அரு்ை! ்ண்டய 

இந்தியபாவில் திட்டமிட்டுக் கட்டப்ட்ட முதைல் 

நகரஙகள எ்்வ என்று ்தைரியுைபா?”

குழந்தகள் :  “ஹரப்பா, ்ைபாகஞ்ச - தைபாமரபா, 

அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரியபாகச் ்சபான்னீர்கள 

குழந்்தைகம்ள!  இன்று தைமிழ் நபாட்டின் மிகவும் 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள குறிதது ்டிக்கப 

ம்பாகிமறபாம் சரியபா”?அ்்வ பூம்புகபார், ைது்ர 

ைற்றும் கபாஞ்சி ஆகும்

குழந்தகள் : “சரி அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “்பார்ததீர்க்ளபா! தைமிழினியின் 

பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை இன்்றய ்பாடத்தை 

ஆரம்பிததுவிட்மடபாம்”. 

குழந்தகள் : “ஆைபாம் அம்ைபா”.

“ஹரப்பா, ் ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஆகிய்வற்்றப 

ம்பால, தைமிழகததிலும் ்தைபான்்ையபாை 

நகரஙகள இருந்திருக்கின்றை. அந்நகரஙகளுள 

ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார் ஆகிய்்வ மிகவும் 

புகழ்்்ற்ற்்வ ஆகும்.

“இதைற்கபாை சபான்றுக்்ள நைது ்ண்டய 

தைமிழ் இலக்கியஙகளில் இருந்தும் அயல்நபாட்டுப 

்யணிகளின் ்யணக்குறிபபுகளில் இருந்தும் 

்தைபால்லியல் கணடுபிடிபபுகளில் இருந்தும் நபாம் 

்்ற முடியும். 

 பூம்புகநார்
“்ண்டய தைமிழகததின் மிகப ் ழ்ையபாை 

நகரஙகளுள பூம்புகபாரும் ஒன்று. கபாபபிய 

ைபாந்தைர்க்ளபாை மகபா்வலனும், கணணகியும்   

இந்தை ஊரில்தைபான் பிறந்தைபார்கள. பூம்புகபார் 

புகழ்்்ற்று வி்ளஙகிய து்றமுக நகரமும் கூட. 

ஒவ்்வபாரு நபாடும் தைைது மதை்்வக்குப ம்பாக 

எஞ்சிய ்்பாருளக்்ள அண்டநபாடுகளுக்கு 

ஏற்றுைதி ்சய்யவும், தைஙகள நபாடுகளில் 

்ற்றபாக்கு்றயபாக உள்ள ்்பாருளக்்ளப 

பிற நபாடுகளில் இருந்து இறக்குைதி ்சய்யவும் 

ம்வணடியிருந்தைது.  இதைற்கபாகக் கடல்்வழி 

்வணிகம் அதிகரிததை ம்பாது, து்றமுகஙகள 

உரு்வபாகிை.  அததை்கய து்றமுகஙகளில் 

்வரலபாற்றுச் சிறபபுமிக்க ஒன்றுதைபான் பூம்புகபார் 

து்றமுகம் ஆகும். இது ்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடலின் க்ரயில் அ்ைந்துள்ளது.  இது கபாவிரி 

ஆறு கடமலபாடு கலக்கும் இடததில்  தைற்ம்பா்தைய 

ையிலபாடுது்ற அருமக உள்ளது.

உலகின் மிகத 

் தை பா ன் ் ை ய பா ை 

நபாகரிகம் ்ைச்மடபாமியபா 

நபாகரிகம்.  இது 6500 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்ட்டது.  
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பூம்புகநார் து்்றமுகம் 
இந்தை நகரததுக்குப புகபார், 

கபாவிரிபபூம்்ட்டிைம் ம்பான்ற ்்யர்களும் 

உணடு. சஙக கபாலச் மசபாழ அரசின் து்றமுகம் 

பூம்புகபார்.  பூம்புகபார் து்றமுகததில்  சீரும், 

சிறபபுைபாக நடந்தை ்வணிகம் குறிதது சஙக 

இலக்கிய நூலபாை ்ட்டிைப்பா்லயிலிருந்தும், 

இரட்்டக் கபாபபிய நூல்க்ளபாை சிலப்திகபாரம், 

ைணிமைக்லயிலிருந்தும் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம். 

இ்வற்றில் குறிப்பாக, 

சிலப்திகபாரம் பூம்புகபாரின் 

சிறப்்ப ம்சுகின்றது.  

சிலப்திகபார நபாயகி 

கணணகியின் தைந்்தை 

ைபாநபாய்கன்.  ைபாநபாய்கன் 

என்றபால் ் ்ருஙகடல் ்வணிகன் என்று ் ்பாருள.  

நபாயகன் மகபா்வலனின் தைந்்தை ைபாசபாதது்வன்.  

ைபாசபாதது்வன் என்றபால் ்்ரு்வணிகன் என்று 

்்பாருள.  இதிலிருந்து ்்ரு்வணிகர்களும் 

்்ருஙகடல் ்வணிகர்களும் நி்றந்தை ் குதியபாக 

பூம்புகபார் வி்ளஙகியது ்தைளி்வபாகிறது.

இஙகு ்வணிகம் ்சய்ய கிமரக்கம், மரபாம் 

உளளிட்ட ் ல நபாடுக்்ளச் மசர்ந்தை ்வணிகர்கள 

்வந்தை ்வணணம் இருந்துள்ளைர். ்தைபாடர் 

்வணிகததின் கபாரணைபாக இ்வர்களில் ்லர் 

பூம்புகபார் நகரிமலமய ்வசிததிருக்கின்றைர். 

ஆகம்வ, இஙகு ் ்வளிநபாட்ட்வர் குடியிருபபுகளும் 

மதைபான்றிை. எைம்வ இஙகு ்ல்ம்வறு 

்ைபாழிகளும் ம்சப்ட்டை.  கப்லில் இருந்து 

சரக்குக்்ள இறக்கி ்்வக்கவும், ஏற்றவும்  

சில ைபாதைஙகள ஆகும் என்்தைபால் அயல்நபாட்டு 

்வணிகர்கள இஙகுள்ள ைக்களுடன் 

உ்ரயபாடவும், உற்வபாடவும் ்வபாய்பபுகள 

உரு்வபாயிை. பூம்புகபார் ைக்கள ்்வளிநபாட்ட்வர் 

்ைபாழிக்்ளக் கற்றறிந்தைைர். அயல்நபாட்ட்வரும்  

தைமிழ் ்ைபாழி்யக் கற்றைர். இதைைபால் ்ணட 

ைபாற்றஙகம்ளபாடு கூடம்வ ்ைபாழி ைபாற்றமும் 

ஏற்்ட்டது.  இதைன் வி்்ள்வபாகச் சிந்தை்ைப 

்ரிைபாற்றமும்  ்ண்பாட்டுக் கலபபும் நிகழ்ந்தைை.

பூம்புகபார் நகரதது ்வணிகர்கள 

மநர்்ைக்கும் நபாணயததிற்கும் ்்யர் 

்்ற்ற்வர்க்ளபாக வி்ளஙகிைபார்கள.    மிகச் 

சரியபாை வி்லக்மக ்்பாருளக்்ள விற்றைர்.  

கூடுதைலபாை வி்லக்கு ்்பாரு்்ள விற்்து 

தை்வறபாை ்சயல் என்று அ்வர்கள கருதிைர் 

என்்்தை ்ட்டிைப்பா்ல கூறுகிறது.

்ட்டிைப்பா்ல ஆசிரியர் கடியலூர் 

உருததிரஙகணணைபார் கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 2-ம் 

நூற்றபாணடி்ைச் மசர்ந்தை்வர். இதிலிருந்மதை 

புகபார் நகரின் ்தைபான்்ை்ய நபாம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

“கடல் ்வழியபாகக் குதி்ரகள இறக்குைதி 

்சய்யப்ட்டை. கருமி்ளகு தை்ர்வழித தைடஙகள 

்வழிமய இறக்குைதி ஆைது. ்வடை்லயிலிருந்து 

தைஙகம் இறக்குைதி ்சய்யப்ட்டது.  அது 

்ைருகூட்டப்ட்டு மீணடும் அயல்நபாட்டுக்கு 

ஏற்றுைதியபாைது.

மைற்குத ்தைபாடர்ச்சி ை்லயிலிருந்து 

சந்தைைமும், ்தைன்கடல் ்குதியிலிருந்து 

முததும், கிழக்குப ்குதியிலிருந்து ்்வ்ளமும், 

ஈழததிலிருந்து உணவுப்்பாருளகளும் 

இறக்குைதியபாகிை.

பூம்புகபார் ைற்ற நகரஙகளிலிருந்து 

முற்றிலும் ம்வறு்ட்ட மு்றயில் 

கட்ட்ைக்கப்ட்டிருந்தைது.  வீடுகள ஒழுஙகபாை 

மு்றயில் ்வடி்வ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை. அகன்ற, 

மநரபாை ்தைருக்க்்ளக் ்கபாணடதைபாக புகபார் 

நகரம் வி்ளஙகியது.
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இஙகு கப்ல் கட்டும் ைற்றும் ்சப்னிடும் 

தை்ளம் இருந்தைதைபாகவும் கூறப்டுகிறது. பூம்புகபார் 

நகர ்வபாழ்வி்ைச் சிலப்திகபாரததின் புகபார் 

கபாணடததி்ை ்வபாசிததும் ்ட்டிைப்பா்ல 

ம்பான்ற சஙக இலக்கியஙக்்ள ்வபாசிததும் 

அறியலபாம்

கி.பி (்்பா.ஆ). 200 ்வ்ர சிறபபுற்றுத 

திகழ்ந்தை புகபார் நகரம் கடற்மகபாள அல்லது 

கடற்சீற்றஙக்ளபால் அழிந்து ம்பாயிருக்கலபாம் 

என்று கூறப்டுகிறது. அதைன் சபான்றுக்்ளப 

பூம்புகபார் நகரில் இன்றும் கபாணலபாம். 

மது்ர
இந்தியபாவில் உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரஙகளில் ைது்ரயும் ஒன்று.  சஙகம் ்வ்ளர்ததை 

நகரம் என்று ்்யர் ்்ற்றுள்ளதில் இருந்மதை 

இதைன் ்தைபான்்ை்யப புரிந்து ்கபாள்ளலபாம்.

்ண்டய கபாலததில் ைது்ர்ய 

மு்றமய ்பாணடியர்களும், மசபாழர்களும், 

க்ளபபிரர்களும் ஆட்சி ்சய்தைைர். 

இ்டக்கபாலததில்  பிற்கபாலச் மசபாழர்களும், 

பிற்கபாலப ்பாணடியர்களும், அ்வர்க்்ளத 

்தைபாடர்ந்து நபாயக்கர்களும் ஆட்சி புரிந்தைைர்.  

இதைன் வி்்ள்வபாகப ்ண்பாட்டுக் கலபபு 

நிகழ்ந்தைது. ்வணிகம் ்சழிததைது.  இதைற்கபாை 

சபான்றுகள ைது்ரக்கு அருகில் உள்ள கீழடியில் 

நடததைப்ட்ட  அகழ்்வபாய்வில் கி்டததுள்ளை.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு. க்டச்சஙக 

கபாலததில் தைமிழ்ப ்ணி ்சய்தை புல்வர்கள 49 

ம்ர்.

கிழக்குக் கடற்க்ரயில் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபாணடியில் இருந்து ைது்ரக்கு அகில், 

சந்தைைம் ம்பான்ற நறுைணப ்்பாருளகள 

்கபாணடு ்வரப்ட்டை.  ்ண்டய இஸமரல் 

அரசர் சபாலமைபான் முததுக்க்்ள உ்வரி 

என்னுமிடததிலிருந்து இறக்குைதி ்சய்தைபார்.  

்பாணடியர் து்றமுகைபாை ்கபாற்்கக்கு 

அருகில் உ்வரி உள்ளது. மரபாைபானிய 

நபாணயஙகள தையபாரிக்கும் ்தைபாழிற்சபா்ல 

தூஙகநா ்கரம்

நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி என்ற 

இரணடு ்வ்க அஙகபாடிகள 

ைது்ரயில் இருந்தைை.  நபா்ளஙகபாடி 

என்்து ்கல் ்்பாழுதிலபாை 

அஙகபாடியபாகும்.  அல்லஙகபாடி என்்து 

இரவு மநரதது அஙகபாடியபாகும்.  

இரவு - ்கல் ம்வறு்பாடு இல்லபாைல் 

உயிர்பபுள்ள நகரைபாக  ைது்ர 

வி்ளஙகியதைபால் தூஙகபா நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்ட்டது. 

்்ணகள எந்தை விதைப ்யமும் இன்றி 

இரவு மநரததில் அல்லஙகபாடியில் 

்்பாருளக்்ள ்வபாஙகிச் ்சன்றைர். 

அந்தை அ்ளவிற்குப ்பாதுகபாப்பாைதைபாக 

ைது்ர நகர் வி்ளஙகியது.

6th History_Tamil_Unit 4.indd   152 28-01-2020   17:04:30



153

ைது்ரயில் இருந்துள்ளது. பிறநபாட்டு 

நபாணயஙகளும் ைது்ரயில் அச்சடிக்கப்ட்டது, 

ைது்ரயின் புகழுக்கு ஒரு சபான்று ஆகும்.

புகழ்்்ற்ற கிமரக்க ்வரலபாற்றபாசிரியர் 

்ைகஸதைனிசின் குறிபபுகளில் ைது்ர்யப 

்ற்றிய தைக்வல்கள உணடு.  ்ைௌரிய ்வம்ச 

அரசைபாை சந்திர குபதைரின் அ்ைச்சரபாை  

சபாணக்கியர் ைது்ர்யப ்ற்றித தைைது 

அர்ததைசபாஸதிரததில் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

ைது்ர நக்ரச் சுற்றிலும் இருந்தை 

அகழியில் யபா்ைகளகூடச்  ்சல்லும் 

அ்ளவுக்கு அகலைபாை சுரஙகப்பா்தைகள 

அ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை.  இவ்வபாறு ைது்ர 

்ண்டய கபாலததில் சிறபபுற்றுத திகழ்ந்தைது.

கநாஞ்சி
கல்வி கற்்தைற்கபாை இடததி்ைப ்ளளி 

என்று அ்ழக்கிமறபாம் அல்ல்வபா? இப்ளளிகள 

கபாஞ்சி நகரில் தைபான் முதைன்முதைலில் ஏரபா்ளைபாக 

அ்ைக்கப்ட்டை. சைணர் அ்ைததை ் ளளிகளில் 

சைண ைபாண்வர்களும், புததை விகபாரஙகளில்  

புததை ைபாண்வர்களும் ்யின்றைர். நபா்ளந்தைபாப 

்ல்க்லக்கழகததில் ்யின்ற சீைப ்யணி 

யு்வபான் சு்வபாங கூடுதைல் ்டிபபுக்கபாகக் 

கபாஞ்சியில் இருந்தை கடி்கக்கு ்வந்திருக்கிறபார். 

“நகரஙகளில் சிறந்தைது கபாஞ்சி” என்று 

கவிஞர்  கபாளிதைபாசர் கூறுகிறபார்.  “கல்வியில் 

க்ரயிலபாதை கபாஞ்சி” என்று நபாயன்ைபார்களுள 

முதைன்்ையபாை்வரபாை  திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி 

நக்ரப புகழ்ந்துள்ளபார்.  புததைகயபா, சபாஞ்சி 

ம்பான்ற ஏழு இந்தியப புனிதைத தைலஙகளுள 

கபாஞ்சியும் ஒன்று எை சீை ்வரலபாற்றபாசிரியர்          

யு்வபான் சு்வபாங குறிபபிடுகிறபார்.

்தைபாண்ட நபாட்டில் 

உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரம் கபாஞ்சியபாகும்.  

தைர்ை்பாலர், ம�பாதி்பாலர், 

சுைதி, ம்பாதிதைர்ைர் ம்பான்ற 

சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் 

பிறந்து ்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  இச்்சய்திகள மூலம் 

கபாஞ்சியின் கல்விச் சிறப்் அறியலபாம். 

கபாஞ்சி, “மகபாயில்களின் நகரம்” 

என்று அ்ழக்கப்டுகிறது.  இஙகு உள்ள  

்கலபாசநபாதைர் மகபாவில் புகழ்்்ற்றது.  

யு்வபான் சு்வபாங 

தகவல் நப்ழ

புகபார் - து்றமுக நகரம்

ைது்ர - ்வணிக நகரம்

கபாஞ்சி - கல்வி நகரம் ஆகும்

கநாஞ்சிக கடி்க கநாஞ்சிபுரம் 
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பிற்கபாலப ்ல்ல்வ ைன்ைன் இரபா�சிம்ைன் 

இந்தை கற்மகபாவி்லக் கட்டிைபார்.  ்ல்ல்வர்கள 

கபாலததில் எணணற்ற கு்ட்வ்ரக் 

மகபாவில்களும் கட்டப்ட்டை.  ்்ௌததைத 

துறவியபாை ைணிமைக்ல தைைது இறுதிக் 

கபாலத்தைக் கபாஞ்சியில் கழிததைபார் என்்து இதைன் 

சிறபபுக்கு இன்்ைபாரு சபான்று ஆகும்.

ம்வ்ளபாண்ைச் சமூகததில் நீர் 

மைலபாண்ைக்கு முதைன்்ையபாை இடம் 

உணடு.  கபாஞ்சி நக்ரச் சுற்றிலும் 

நுற்றுக்கணக்கபாை ஏரிகள ்்வட்டப்ட்டு 

நீர் மதைக்கி ்்வக்கப்ட்டது; இந்தை ஏரிகள 

கபால்்வபாய்களுடன் இ்ணக்கப்ட்டிருந்தைை.  

இன்றும்  கபாஞ்சிபுரம் ‘ஏரிகளின் ைபா்வட்டம்’ 

என்று அ்ழக்கப்டு்வ்தை நபாம் அறிம்வபாம்.  

கரிகபாற் மசபாழர்க்ளபால் கட்டப்ட்ட கல்ல்ண, 

கபாஞ்சிபுரத்தைச் சுற்றிலும்  உள்ள ஏரிகள 

ைற்றும் கபால்்வபாய்கள மூலம் தைமிழர்களின் நீர் 

மைலபாண்ைத திற்ை அறிந்து ் கபாளகிமறபாம்.

“ பூ ம் பு க பா ர் ,  ை து ் ர ,  க பா ஞ் சி 

ஆ கி ய  இ ம்  மூன்று நகரஙகள 

ைட்டுைல்லபாைல் ்கபாற்்க, ்வஞ்சி, ்தைபாணடி, 

உ்றயூர், தைகடூர்,  முசிறி, கருவூர், ைபாைல்லபுரம், 

தைஞ்்ச, கபாயல் ம்பான்ற நகரஙகளும் 

தைமிழ்நபாட்டில் இருந்துள்ளை. இங்கல்லபாம் 

ஆய்வுகள மைற்்கபாள்வதைன் ்வழியபாக இன்னும் 

ஏரபா்ளைபாை ்தைபால்லியல் சபான்றுக்்ளக் 

கணடறிய முடியும். நன்றி. இததுடன் 

இப்பாடத்தை நி்றவு ்சய்ம்வபாம்.”

“நன்றி அம்ைபா!”

மீள்பநார்்வ
ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார்  ஆகிய்்வ 

தைமிழகததிலுள்ள மிகவும் புகழ்்்ற்ற 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள ஆகும்.

புகபார்  நகரதது ைக்களின் ்வபாழ்க்்க 

மு்ற்ய, சஙக கபால நூல்க்ளபாை 

்ட்டிைப்பா்ல, சிலப்திகபாரம் 

ம்பான்ற்வற்்றப ்டிப்தைன் மூலம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு.

் ல சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் பிறந்து 

்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  கபாஞ்சி கல்வியில் சிறந்தை 

நகரம் ஆகும்.

கபாஞ்சி மகபாயில்கள நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்டுகிறது.  இந்நகரம்                                    

நீர் மைலபாண்ைக்குச் சிறந்தை சபான்று 

ஆகும். 

நேர ்நாடு – மகபா்்வ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியபாகுைரி 

 ைற்றும்  இன்்றய மகர்ள ைபாநிலததின்  ்குதிகள

நேநாழ ்நாடு – தைஞ்்ச, திரு்வபாரூர், நபா்க, திருச்சி, புதுக்மகபாட்்ட ைபா்வட்டஙகள

பநாணடிய ்நாடு  – ைது்ர, இரபாைநபாதைபுரம், சி்வகங்க, தூததுக்குடி, திரு்நல்ம்வலி        

 உளளிட்ட ்தைன் ைபா்வட்டஙகள

ததநாண்டை ்நாடு – கபாஞ்சிபுரம்,  திரு்வளளுர்,  தைருைபுரி, திரு்வணணபாை்ல,  ம்வலூர், 

 ைற்றும்  விழுபபுரம் ைபா்வட்டததின் ்வடக்குப ்குதி

தகவல் நப்ழ

மசபாழ நபாடு - மசபாறு்டதது, 

்பாணடிய நபாடு - முதது்டதது , 

மசர நபாடு - ம்வழமு்டதது,

்தைபாண்ட நபாடு - சபான்மறபாரு்டதது.
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1. கடல் ்வர்ததைகம் - Maritime Trade 

2. ்்வளிநபாட்ட்வர் - Foreigner

3. கலததைல் - Blending 

4. மநர்்ை - Integrity

5. நியபாயைபாை 

வி்ல 

- Legitimate price

6. ்ழ்ைத தைன்்ை - Antiquity

7. பு்ைப்்யர் - Sobriquet

8. நபாணயச் சபா்ல - Mint

9. அகழி - moat 

பயிறசிகள்
I. ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. 6500 ஆணடுகளுக்கும் ்ழ்ையபாை 

நபாகரிகததின் நகரம்

 அ) ஈரபாக் 

 ஆ) சிந்து்்வளி 

 இ) தைமிழகம்

 ஈ) ்தைபாண்ட ைணடலம்

2. இ்வற்றுள எது தைமிழக நகரம்?

 அ) ஈரபாக்     ஆ) ஹரப்பா    

 இ) ்ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

3. ்வஙகபா்ள விரிகுடபாவுடன் ்தைபாடர்பில்லபாதை 

நகரம்

 அ) பூம்புகபார்    ஆ) ்தைபாணடி    

 இ) ்கபாற்்க    ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

4.  தைமிழர்களின் நீர்மைலபாண்ை்ய 

வி்ளக்கு்வது

i) கல்ல்ண  ii) கபாஞ்சிபுர ஏரிகள 

iii) ்ரபாக்கிரை ்பாணடியன் ஏரி 

iv) கபாவிரிஆறு

அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி 

இ) iii ைட்டும் சரி ஈ) i ைற்றும் ii சரி 

5. பின்்வரு்வை்வற்றுள எது ்தைபான்்ையபாை 

நகரைல்ல?

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம்  

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ்சன்்ை

6. கீழடி அகழபாய்வுகளுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நகரம்

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம் 

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ஹரப்பா

I I .  கூறறுககநான கநாரணத்்த ஆரநாய்நது 
ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. கூற்று: பூம்புகபார் நகரததிலிருந்து அண்ட 

நபாடுகளுக்கு ஏற்றுைதியும், இ ற க் கு ை தி யு ம் 

ந்ட்்ற்றது.

 கநாரணம்: ்வஙகபா்ளவிரிகுடபா கடல் 

ம்பாக்கு்வரததிற்கு ஏது்வபாக அ்ைந்தைதைபால் 

அண்டய நபாடுகளுடன் ்வணிகம் 

சிறபபுற்றிருந்தைது.

 அ) கூற்று சரி ;  கபாரணம் தை்வறு. 

 ஆ) கூற்று சரி ; கூற்றுக்கபாை கபாரணமும் சரி. 

 இ) கூற்று தை்வறு ;  கபாரணம் சரி .

 ஈ) கூற்று தை்வறு ; கபாரணம் தை்வறு .

2. i)  திருநபாவுக்கரசர்,  “கல்வியில் க்ரயில” 

எைக் குறிபபிட்ட நகரம்  கபாஞ்சிபுரம்.

     ii)  இந்தியபாவின் ஏழு புனிதைத தைலஙகளுள 

ஒன்று எை யு்வபான்சு்வபாங குறிபபிட்டது  

கபாஞ்சிபுரம்.

    iii)  நகரஙகளுள சிறந்தைது கபாஞ்சிபுரம் எை 

கபாளிதைபாசர் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி

 இ) iii ைட்டும் சரி  ஈ ) அ்ைததும் சரி

3. சரியபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக

 அ) நபா்ளஙகபாடி என்்து இரவு மநரக் க்ட.

 ஆ) அல்லஙகபாடி என்்து ்கல் மநரக் க்ட.

 இ)  மரபாைபானிய நபாட்டு  நபாணயம் தையபாரிததை  

்தைபாழிற்சபா்ல கி்டததைது பூம்புகபார்.
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 ஈ)  ் கபாற்்க அருகில் உள்ள உ்வரியில் 

இருந்து முதது ஏற்றுைதி ்சய்யப்ட்டது.

4. தை்வறபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக.

 அ) ்ைகஸதைனிஸ தைன்னு்டய ்யணக் 

குறிபபுகளில் ைது்ர்யப ்ற்றிக் 

குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 ஆ) யு்வபான் சு்வபாங தைமிழ்நபாட்டு நகரபாை 

கபாஞ்சிபுரததிற்கு ்வந்தைபார்.

 இ)  மகபா்வலனும், கணணகியும் 

கபாஞ்சிபுரததில் ்வபாழ்ந்தைைர்.

     ஈ) ஈரபாக் நகரம் ்ட்டிைப்பா்லயில் 

குறிபபிடப்ட்டுள்ளது. .

5. சரியபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) கூடல் நகர் -  பூம்புகபார்

 ஆ) தூஙகபா நகரம் - ஹரப்பா

 இ) கல்வி நகரம் - ைது்ர

 ஈ)   மகபாயில்களின் - கபாஞ்சிபுரம்

நகரம்

6. தை்வறபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) ்வட ை்ல - தைஙகம்

 ஆ) மைற்கு ை்ல - சந்தைைம்

 இ) ்தைன்கடல் - முதது

 ஈ) கீழ்கடல்  - அகில்

III.  நகநாடிட்டை இடைத்்த நிரப்புக
1. ்கலபாசநபாதைர் ஆலயத்தைக் கட்டிய்வர் 

.

2. மகபாயில்களின்  நகரம் எை அ்ழக்கப்டு்வது 

.

3. ைபாசபாதது்வன் எனும் ்்யர் தைரும் ்்பாருள 

.

IV.  ேரியநா? தவ்றநா?
1. பூம்புகபாரில் ந்ட்்ற்ற அண்டநபாட்டு 

்வணிகததின் மூலைபாகப ்ண்பாட்டுப 

்ரிைபாற்றம் ந்ட்்ற்றது.

2. ைது்ரயில் அல்லஙகபாடியில் ்்ணகள 

்யமின்றி இரவு மநரஙகளில் ்்பாருட்கள 

்வபாஙகிச் ்சன்றைர்.

3. ்ல்ல்வர்கள கபாலததில் எணணற்ற 

கு்ட்வ்ரக் மகபாயில்கள அ்ைக்கப்ட்டை. 

4. ம்பாதிதைர்ைர் கபாஞ்சிபுரத்தைச் சபார்ந்தை்வர்.

V.  ஓரிரு வநார்த்்தகளில் வி்டையளி
1. ஏற்றுைதி என்றபால் என்ை?

2. இப்பாடததில் குறிபபிடப்ட்டுள்ள கபாபபியம் 

ைற்றும் சஙகப ்பாடல் நூ்லக் கூறு?

3. ்தைபாண்டநபாட்டின் ்தைபான்்ையபாை நகரம் 

எது?

4. கிரபாைததிற்கும், நகரததிற்கும் உள்ள 

ஏமதைனும் ஒரு ம்வறு்பாட்்டக் கூறு.

5. மலபாததைல் நகரததுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நபாகரிகம் எது?

6. உலகின் ்தைபான்்ையபாை நபாகரிகம் எது?

VI. கீழககணடை வினநாககளுககு வி்டையளி
1. இந்தியபாவின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

2. தைமிழகததின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

3. தைமிழக நகரஙகள ்ற்றி அறிய உதைவும் 

சபான்றுகள யபா்்வ?

4. ைது்ர்ய ஆணட தைமிழ் ைன்ைர்கள ்ற்றி 

குறிபபிடுக.

5. ைது்ரக்கு ்வழஙகப்டும் ம்வறு சில 

்்யர்க்்ளக் குறிபபிடுக.

6. நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி - ம்வறு்டுததுக.

7. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்கள யபா்வர்? 

8. ஏரிகள ைபா்வட்டம் எது? ஏன் அவ்வபாறு 

அ்ழக்கப்டுகிறது?

VII.  உயர் சிநத்ன வினநாககள் 

1. ஈரபாக் -  குறிபபு தைருக.

2. பூம்புகபாரின் ்வணிகம் ் ற்றி ஒரு ் ததிய்ளவில் 

எழுதுக.

3. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்களின் 

்்யர்க்்ளக் கூறு.

4. மகபாயில்களின் நகரம் -  குறிபபு தைருக.
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5. கபாஞ்சிபுரம் கல்வியில் தை்ல சிறந்து 

வி்ளஙகிய்தைன்்்தை நிரூபி.

VIII.  மநாணவர் தேயல்பநாடுகள்

1. கீழடி அகழபாய்வுகள குறிததை ்டத்தைபாகுபபு 

ஒன்்றத தையபாரிக்கவும்.

2. ்ண்டய தைமிழகததின் ்வணிகச்  

சிறபபுமிக்க நகரம் பூம்புகபார்….. 

கலந்து்ரயபாடு.

3. ்ல்ல்வர்கபாலக் மகபாயில்களின்  

பு்கப்டஙக்்ளச் மசகரி.

4. தைமிழகததில் உள்ள புகழ்்்ற்ற ஏரிகள ்ற்றி 

ஒரு சிறு நூலி்ைத தையபாரிக்கவும்.

5. தைமிழ்நபாட்டின் புகழ்்்ற்ற நகரஙகள குறிதது 

ஒரு சிறு  நூ்லத தையபாரிக்கவும்.

6. நூலகததிற்குச்   ்சன்று, உன் ைபா்வட்டததில் 

உள்ள முக்கியைபாை இடஙக்்ளக் 

கணடுபிடி.

IX.  கட்டைக வினநாககள்
எந்தை நதிக்க்ரயில் பூம்புகபார் 

அ்ைந்திருந்தைது?

வி்டை:

தைமிழ்ச்சஙகம் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபான்்ையபாை நகரம் எது?

வி்டை:

சஙக இலக்கியஙகளில் ஏமதைனும் 

ஒன்று கூறு.

வி்டை:
்பாணடிய நபாட்்டப ்ற்றி 

குறிபபுகள கூறிய கிமரக்க 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

தைமிழ்நபாட்டின் ்தைற்கு 

ைபா்வட்டஙகள சஙக 

கபாலததில் எந்தை ஆட்சியின் கீழ் 

இருந்தைை?

வி்டை:

நபா்ளந்தைபாப ்ல்க்லக்கழகததில் 

தைஙகிப ்டிததை சீை 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி்ய 

 என்று 

குறிபபிடுகிறபார். 

சஙக கபாலததில் இருந்தை இரவு 

மநர க்டகளின் ்்யர் 

என்ை ?

வி்டை:

்ல்ல்வ ைன்ைன் 

இரபா�சிம்ைைபால் கபாஞ்சியில் 

கட்டப்ட்ட மகபாயிலின் ்்யர் 

என்ை?

வி்டை:
ஏரிகள ைபா்வட்டம் என்று 

அ்ழக்கப்டு்வது எது?

வி்டை:

்வணிகம் என்றபால் என்ை?

வி்டை:
்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடற்க்ரயில் அ்ைந்துள்ள 

ஒரு து்றமுகததின் ்்ய்ரக் 

கூறு? 

வி்டை: 

X. வநாழக்கத் தி்றன் 
 நீ ்வபாழும் ்குதியின் முக்கியதது்வத்தைக் கபாட்டும் ்கமயடு ஒன்றி்ைத தையபாரிக்க.

XI. வ்ரபடைம் 
 ்தைன்னிந்திய ்வ்ர்டததில் கீழ்க்கணட இடஙக்்ளக் குறிபபிடு

1. ்சன்்ை 2. ைது்ர     3. கபாஞ்சிபுரம் 4.   பூம்புகபார்         5. அரபிக்கடல் 

6. ்வஙகபா்ள விரிகுடபா  7.  இந்தியப ்்ருஙகடல்
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புவியியல்
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நுழையுமுன்

இப்பாடம் ப்ரணடம் மற்றும் சூரியக் குடும்்தழதைப ்ற்றி விளக்குகின்்றது.  புவியின் 

இயக்்கங்கள் ்ற்றியும் அதைனபால் ஏற்்டும் விழளவு்கழளயும் எடுததுழரக்கி்றது.  பமலும் புவியின் 

நபான்கு ப்கபாளங்கழளயும் விவரிக்கி்றது.

ஆசிரியர்	 :		நீங்கள்	 எஙகு	வசிக்கிறீர்்கள்	 என	

உங்களுக்குத்	தெரியுமா?

மாணாக்்கர்:	தெரியும்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்	 :		(இனியாவவச்	 சுட்டிக்்காட்டி)	

இனியா	 உன்னுவைய	

விலாசம்	 உனக்குத்	 தெரியுமா?	

உன்னுவைய	முழு	விலாசத்வெக்	

கூற	முடியுமா?

இனியா	 :		தசால்கிறறன்	அம்மா	/	அயயா.	

என்னுவைய	விலாசம்

அலகு 1

	 றேரணைம்	றொறறம்	ேறறி	அறிெல்

	 	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	விணதோருள்்களின்	றவறுோடு்கவை	

அறிெல்

	 	புவியின்	இயக்்கங்கவைப	ேறறியும்	அென்	விவைவு்கவைப	ேறறியும்	புரிந்து	

த்காள்ைல்

	 	புவியின்	ற்காைங்கவையும்,	அவறறிறகு	இவைறயயான	தொைர்பிவனயும்	்கறறல்

 ்கற்்றலின் பநபாக்்கங்கள்

றேரணைம்	மறறும்	

சூரியக்குடும்ேம்
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இனியா	:	தசல்வி.	

	 புவி,

	 எண.3,	சூரியக்	குடும்ேம்,

	 ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலம்

	 றேரணைம்	

(அவனத்து	 மாணவர்்களும்	 ஆசிரியரும்	

வ்க்கவைத்	 	 ெட்டி	 இனியாவவப	

ோராட்டினார்்கள்)	

‘ப்ருபவடிபபு’	(Big	Bang)	என்ற	ஓரு	நி்கழ்வு	

ஏறேட்ைதின்	 ்காரணமாய	 	 எணணிலைங்கா	

விணமீன்்களும்,	 வான்தோருள்்களும்	

றொன்றின.		இவவ	அவனத்வெயும்	தோதுவா்க	

‘ப்ரணடம்’(Universe)	 	 என்று	 அவைத்ெனர்.	

இெவன	 ‘பிர்ஞ்சம்’(Cosmos)	 என்றும்	

குறிபபிடுகின்றனர்.	 நீங்கள்	 ்காணகின்ற	

விணமீன்்கள்	மி்கவும்	தொவலவில்	உள்ைொல்	

அவவ	 அைவில்	 மி்கபதேரியொ்க	 இருபபினும்,	

சிறியொ்கத்	றொன்றுகின்றன.

றேரணைத்வெப	 	 ேறறிய	

ேடிபபிறகு	 ‘பிர்ஞ்சவியல்’	

(Cosmology)	என்று	தேயர்.

்காஸமாஸ	 என்ேது	 ஒரு			

கிறரக்்கச்	தசால்லாகும்

1. ப்ரணடம் (Universe)

றேரணைம்	 என்ேது	

மி்கபேரந்ெ	 விணதவளி	

ஆகும்.	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	

ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	

எறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	

றோது	 றேரணைம்	 உருவானொ்க	 ேல	

வானியல்	 அறிஞர்்கள்	 நம்புகின்றனர்.	

இபறேரணைமானது	 பில்லியன்	 ்கணக்்கான	

விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்,	விணமீன்்கள்,	

ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறுற்காள்்கள்,	

விண்கற்கள்	 மறறும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	

ஆகியவறவற	உள்ைைக்கியுள்ைது.	 இவவ	 ேல	

குழுக்்கைா்க	 ஒன்றிவணந்து	 தொவலவில்	

	 	 இனியா,		

	 	 24,		ோரதியார்	தெரு,	திருந்கர்,	

	 	 மதுவர	–	625	006

ஆசிரியர்  :		நன்று.	 திருந்கர்	 எஙகுள்ைது	

இனியா?

இனியபா  :	மதுவரயில்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :		குைந்வெ்கறை	 மதுவர	 எஙற்க	

உள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	ெமிழ்நாட்டில்

ஆசிரியர்  : 	ெமிழ்நாடு	எஙகுள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	இந்தியாவில்

ஆசிரியர்  :  இபதோழுது	இந்தியா	எஙகுள்ைது	

என்று	கூறுங்கள்	ோர்பறோம்.

மபாணபாக்்கர்: ஆசியா	்கணைத்தில்	உள்ைது.

ஆசிரியர்  : 	மி்க	 நன்று.	 ஆசியா	 ்கணைம்	

எஙகுள்ைது	 என்று	 யாராவது	

தசால்ல			முடியுமா?

மபாணபாக்்கர்:	புவியில்.

ஆசிரியர்  :	சரி.	புவி	எஙற்க	இருக்கு?

மபாணபாக்்கர்:		(சறறு	றநர	அவமதிக்குப	பின்	ஒறர	

குரலில்)	 எங்களுக்கு	 	 தெரியாது	

அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :  நான்	விைக்குகிறறன்.	புவி	சூரியக்	

குடும்ேத்தின்	மூன்றாவது	ற்காள்.	

சூரியக்	 குடும்ேம்	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

புவி	 ோல்தவளி	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

றேரணைத்தில்	 மில்லியன்	

்கணக்்கான	 விணமீன்	 திரள்	

மணைலங்கள்	உள்ைன.	

இனியபா  :		அம்மா	/	அயயா,	நான்	இபதோழுது	

புவியின்	 விலாசத்வெச்	

தசால்கிறறன்.	

ஆசிரியர் :		புவியின்	 விலாசமா?		

(ஆச்சரியத்துைன்)	தசால்	இனியா.

6th_Geography_Tamil_Unit_I.indd   160 28-01-2020   17:05:54



161

்காணபேடும்.	 இவவ்கள்	 வான்	 தோருள்்கள்	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இந்ெ	 வான்	

தோருள்்களின்	 இவைறயயான	 தூரத்வெ	

அைவிடும்	 அலகிறகு	 ஒரு ஒளியபாணடு என்று	

தேயராகும்	

விணமீன் திரள் மணடலம் (Galaxy)

	விணமீன் திரள் மணடலம்

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 என்ேது	

ஈர்பபு	விவசயால்	 ஒன்றா்கப	 பிவணக்்கபேட்டு	

இருக்கும்	 நட்சத்திரங்களின்	 தொகுபோகும்.	

வான்தவளியில்		விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்	

சிெறியும்,	 குழுவா்கவும்	 ்காணபேடுகின்றன.		

தேருதவடிபபு	 நி்கழ்வுக்குப	 பிறகு	 சுமார்	 5	

பில்லியன்	 வருைங்களுக்குப	 பின்	 ‘ோல்தவளி	

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ’(Milky	 Way	

Galaxy)	 உருவானது.	 நமது	சூரியக்	 குடும்ேம்	

ோல்தவளி	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலத்தில்	

்காணபேடுகிறது.	 ஆணட்றராதமைா	

(Andromeda)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	

மறறும்	 தம்கல்லனிக்	 க்ைவுட்ஸ	 (Magellanic	

Clouds)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ஆகியன	

புவிக்கு	அருகில்	்காணபேடும்	விணமீன்	திரள்	

மணைலங்கள்	ஆகும்.

ஓர்	 ஒளியாணடு	

என்ேது	 ஒளி	 ஓர்	 ஆணடில்	

ே ய ணி க் ்க க் கூ டி ய	

தொவலவு	ஆகும்.		ஒளியின்	

திவசறவ்கம்	 வினாடிக்கு	 3,00,000	 கி.மீ	

ஆகும்.	 ஆனால்,	 ஒலியானது	 வினாடிக்கு	

330	மீட்ைர்	என்ற	றவ்கத்தில்	ேயணிக்கும்.

2. சூரியக் குடும்்ம் (Solar System)

றசாலார்	 என்ற	 தசால்லானது	 ‘சூரியக்	

்கைவுள்’	எனப	தோருள்ேடும்	sol	என்ற	இலத்தீன்	

வார்த்வெயிலிருந்து	 தேறபேட்ைது.	 சூரியக்	

குடும்ேம்	சுமார்	4.5	பில்லியன்	வருைங்களுக்கு	

முன்பு	 உருவானொ்க	 நம்ேபேடுகிறது.	

சூரியன்,	 எட்டு	 ற்காள்்கள்,	 குறுஙற்காள்்கள்,	

துவணக்	ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறு	

ற்காள்்கள்	 மறறும்	விண்கற்கள்	ஆகியவறவற		

உள்ைைக்கியது	சூரியக்குடும்ேம்	ஆகும்.	இஃது	

ஈர்பபு	 விவசயால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ை	 ஓர்	

அவமபோகும்.	

ப்சயல்்பாடு: 

அருகில்	 உள்ை	 ற்காைரங்கத்திறகுச்	

தசன்று	ோர்வவயிைவும்.	அ)	வகுபேவறயில்	

உங்கள்	 அனுேவத்வெப	 ேகிரவும்	

ஆ)	 சூரியக்	 குடும்ேத்வெப	 ேறறி	 ஒரு	

ேைத்தொகுபபு	ெயார்	தசயயவும்.

சூரியன் (The Sun)

சூ ரி ய க்	

குடும்ேத்தின்	வமயத்தில்	

சூரியன்	அவமந்துள்ைது.	

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	

உள்ை	 அவனத்து	

வ ான் த ே ா ருள் ்களும்	

சூரியவனச்	சுறறி	வருகின்றன.

சூரியன்
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இவவாறு	 ற்காள்்கள்	 சூரியவன	 நீள்வட்ைப	

ோவெயில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	 ற்காள்்கள்	

அவனத்தும்	 அவவ்களின்	 ோவெவய	 விட்டு	

வில்காமல்	 சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவெறகுச்	

சூரியன்	ஈர்பபு	விவசறய	்காரணமாகும்.

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 உள்ை	 நான்கு	

ற்காள்்கைான	 புென்,	 தவள்ளி,	 புவி	 மறறும்	

தசவவாய	‘உட்பு்றக் ப்கபாள்்கள்’ அல்லது ‘புவிநி்கர் 

ப்கபாள்்கள்’	 என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	

ோவற்கைால்	 ஆன	 இக்ற்காள்்கள்	 அைவில்	

சிறியன.	 	 இக்ற்காள்்களின்	 றமறேரபபில்	

மவல்கள்,	எரிமவல்கள்	மறறும்	ெவரக்குழிவுப	

ேள்ைங்கள்	(Craters)	்காணபேடுகின்றன.

	சூரியக்குடும்ேத்தில்	உள்ை	்கவைசி	நான்கு	

ற்காள்்கைான	வியாைன்,	சனி,	யுறரனஸ	மறறும்	

தநபடியூன்	 ஆகியன	 ‘பவளிப பு்றக்ப்கபாள்்கள்’	

அல்லது	‘வியபாைன் நி்கர் ப்கபாள்்கள்’	(ற�ாவியன்)	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இக்ற்காள்்கள்	

வாயுக்்கைால்	 நிரம்பிக்	 ்காணபேடுவொல்	

‘வளிமக் ப்கபாள்்கள்’	(Gaseous	Planets)	எனவும்	

அவைக்்கபேடுகின்றன.	 தசவவாய,	 வியாைன்		

ற்காள்்களுக்கிவைறய	'குறுஙற்காள்	மணைலம்'	

்காணபேடுகிறது.

ற்காள்்களின்	 வரிவசவய	 நிவனவிற	

த்காள்ை	(Mnemonics):

புது	 பவள்ைம்	 புவியில்	 ப்சலுத்தினால்		

விவாெம்,		்சணவை,	யுத்ெம்		பநருங்காது.

புதைன் (Mercury) (மி்க அருகிலுள்ள ப்கபாள்)

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 இருக்கும்	 புென்	

ற்காள்	அைவில்	மறற	ற்காள்்கவைவிை	மி்கவும்	

சிறியது.	 இக்ற்காைானது	 றராமானியக்	

்கைவுள்்களின்	 தூதுவரான	 ‘தமர்குரி’யின்	

தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	

நீறரா,	 வாயுக்்கறைா	 கிவையாது.	 இக்ற்காளில்	

வளிமணைலம்	 இல்லாெொல்	 ே்கல்	 தோழுதில்	

அதி்க	 தவபேநிவலயும்,	 இரவு	 றநரத்தில்	

்கடுஙகுளிரும்	 ்காணபேடும்.	 றமலும்	 புென்	

ற்காளுக்குத்	துவணக்ற்காள்்கள்	எதுவுமில்வல.	

சூரியன்	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 தமாத்ெ	

நிவறயில்	 99.8	 செவிகிெம்	உள்ைது.	சூரியன்	

வைட்ர�ன்	 மறறும்	 ஹீலியம்	 றோன்ற	

தவபேமான	 வாயுக்்கைால்	 ஆனது.	 	 சூரியன்	

ொறன	 ஒளிவய	 உமிைக்கூடிய	 ென்வம	

தேறறது.	 சூரியன்	 ஒரு	 விணமீன்	 ஆகும்.	

சூரியனின்	 றமறேரபபு	 தவபேநிவல	 6000°C	
ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 அவனத்து	

ற்காள்்களுக்கும்	 தவபேத்வெயும்,	 ஒளிவயயும்	

சூரியன்	 அளிக்கிறது.	 சூரிய	 ஒளி	 	 புவியின்	

றமறேரபவே	வந்ெவைய	சுமார்	8.3	நிமிைங்கள்	

ஆகின்றது.

்கறேவன	 தசயது	

ோர்க்்கவும்.	 சூரியன்	 1.3	

மில்லியன்	 புவி்கவை	

ெனக்குள்றை	அைக்்கக்கூடிய		

வவ்கயில்	மி்கபதேரியொகும்.

ப்கபாள்்கள் (Planets)

‘ற்காள்’	 என்றால் 

‘சுற்றிவரு்வர்’	 என்று	

தோருள்.	 சூரியக்	

குடும்ேத்தில்	 எட்டுற்காள்்கள்	

உள்ைன.	அவவ	புென்,	தவள்ளி,	புவி,	தசவவாய,	

வியாைன்,	 சனி,	 யுறரனஸ	 மறறும்	 தநபடியூன்	

ஆகும்.	தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	

ெவிர	 பிற	 ற்காள்்கள்	 அவனத்தும்	 சூரியவன	

எதிர்	்கடி்காரச்சுறறில்,	அொவது	றமறகிலிருந்து	

கிைக்்கா்க	 ெனது	 அச்சில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	

ேணவைத்	 ெமிைர்்கள்	

சூரியன்	 மறறும்	 பிற	

ற்காள்்கவைப	 ேறறி	

அ றி ந் தி ரு ந் ெ ன ர்	

என்ேது	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 வாயிலா்க	

நமக்குப	 புலனாகிறது.	 உொரணமா்க,	

சிறு்பாணபாற்றுப்ழடயில்	்காணபேடும் ‘வபாள் 

நி்ற விசும்பின் ப்கபாள் மீன் சூழ்நதை இளங்கதிர் 

ஞபாயிறு’	 என்று	 ோைல்	 வரி்களிலிருந்து	 நாம்	

தெரிந்துத்காள்றவாம்.
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அதி்காவலப	 தோழுதிலும்,	 அந்திப	 தோழுதிலும்	

புென்	 ற்காவை	 நாம்	 தவறுங	 ்கண்கைால்	

்காணமுடியும்.

புென்

பவள்ளி (Venus) ( பவப்மபான ப்கபாள்)

தவள்ளி	சூரியனிைமிருந்து	இரணைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	 புவிவயப	 றோன்றற	 ஒத்ெ	

அைவுள்ைொல்	 தவள்ளியும்	 புவியும்	 'இரட்ழடக் 

ப்கபாள்்கள்'	 என	அவைக்்கபேடுகின்றன.	 	அென்	

சுைலுெல்	்காலம்	மறற	ற்காள்்கவைக்	்காட்டிலும்	

அதி்கமா்க	 	 உள்ைது.	 தவள்ளி	 ென்வனத்	

ொறன	 சுறறிக்	 த்காள்ை	 243	 நாள்்கள்	

எடுத்துக்	த்காள்கிறது.	 யுறரனவஸைப	றோன்றற	

இக்ற்காளும்	 கிைக்கிலிருந்து	 றமற்கா்கச்	

சுறறுகிறது	 (்கடி்காரச்	 சுறறு).	 இது	 மறற	

ற்காள்்கவைக்	 ்காட்டிலும்	 மி்கவும்	 தமதுவா்கச்	

சுறறுகிறது.	 புென்	 ற்காவைப	 றோன்றற	

தவள்ளிக்கும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	 இல்வல.	

அன்பு	 மறறும்	 அைவ்கக்	 குறிக்கும்	 றராமானிய	

தேண	 ்கைவுைான	 ‘வீனஸ்’	 என்ற	 தேயரால்	

இக்ற்காள்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 	 ்காவலயிலும்,	

மாவலயிலும்	 விணணில்	 ்காணபேடுவொல்	

இக்ற்காவை	 ‘விடிபவள்ளி’	 மறறும்	

‘அ்நதிபவள்ளி’	 என்று	 அவைக்கின்றறாம்.	

நிலவிறகு	அடுத்ெபேடியா்க	இரவில்	பிர்காசமா்கத்	

தெரியும்	விணதோருள்	தவள்ளியாகும்.

புவி (Earth) (உயிர்க்ப்கபாளம்)

புவி

சூரியனிைமிருந்து	 மூன்றாவொ்க	

அவமந்துள்ை	புவி	ஐந்ொவது	தேரிய	ற்காைாகும்.	

புவியின்	றமறேரபோனது	நான்கில்	மூன்று	ேகுதி	

நீரால்	சூைபேட்டுள்ைொல்	‘நீலக்ற்காள்’	என்றும்	

‘நீர்க்ற்காள்’	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.

றராமானிய	 மறறும்	 கிறரக்்கக்	 ்கைவுள்்களின்	

தேயரால்	அவைக்்கபேைாெ	ஒறர	ற்காள்	புவியாகும்.	

இக்ற்காள்	 உயிரினங்கவைக்	 த்காணை	 ஒறர	

ற்காைாகும்.	 புவியின்	 துருவ	 விட்ைம்	 12,714

கிறலாமீட்ைர்	 மறறும்	 நிலநடுக்ற்காட்டு	 விட்ைம்	

12,756	 கிறலாமீட்ைர்	 ஆகும்.	 	 புவி	 சூரியவன	

வினாடிக்கு	 30	 கிறலாமீட்ைர்	 றவ்கத்தில்	

சுறறிவருகிறது.	இக்ற்காளில்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	

்காறறு	 ்காணபேடுவொல்	 உயிரினங்கள்	

வாைத்	ெகுதியான	சூைல்	நிலவுகிறது.	புவியின்	

ஒறர	துவணக்ற்காள்	நிலவாகும்.

ப்சவ்வபாய் (Mars) (ப்ச்நநி்றக் ப்கபாள்)

சூரியனிைமிருந்து	 நான்்காவொ்கக்	

்காணபேடும்	 தசவவாய	 ற்காைானது	 அைவில்	

புெனுக்கு	 அடுத்ெேடியா்க	 இரணைாவது	

சி்நதைழன வினபா

புென்	சூரியனுக்கு	அருகில்	இருந்ெறோதிலும்,	

தவள்ளி	மி்கவும்		தவபேமான	ற்காள்	ஆகும்.	

்காரணம்	்கணடுபிடி.	

தவள்ளி

6th_Geography_Tamil_Unit_I.indd   163 28-01-2020   17:06:02



164

சிறிய	 ற்காைாகும்.	 இக்ற்காள்	 றராமானியப	

றோர்க்்கைவுள்	 'மார்ஸ'	 (Mars)	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 இென்	 றமறேரபபில்	

இரும்பு ஆக்ழஸடு	 உள்ைொல்	 தசந்நிறமா்கத்	

றொறறமளிக்கிறது.	 ஆ்கறவ,	 தசவவாய	

'சிவ்நதை ப்கபாள்'	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

இக்ற்காளின்	 வளிமணைலம்	 மி்கவும்	

தமல்லியொகும்.	 இென்	 துருவப	 ேகுதி்களில்	

புவிவயப	றோன்றற ் னிக் ்கவிழ்க்கள்	(Ice	caps)	

்காணபேடுகின்றன.	இக்ற்காைானது	ஃப்பா்ஸ் 

(Phobos)	 மறறும்	 டீமஸ்	 (Deimos)	 என்று	 இரு	

துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணடுள்ைது.		

தசவவாயக்	 ற்காவை	 ஆராயவெற்கா்க,	

சுறறிவரும்	 ்கலங்களும்	 (Orbiters),	 ெவர	

ஊர்தி்களும்	(Rovers)	அனுபேபேட்டுள்ைன.	

தசவவாய

வியபாைன் (Jupiter) (ப்ருஙப்கபாள்)

சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 மி்கப	 தேரியக்		

ற்காைான	 வியாைன்	 சூரியனிைமிருந்து	

ஐந்ொவொ்க	 அவமந்துள்ைது.	 இது	

றராமானியர்்களின்	 முென்வமக்	 ்கைவுள்	

(Jupiter)	 தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 நிலா	

மறறும்	 தவள்ளி	 	 ற்காளுக்கு	 அடுத்ெொ்க	

பிர்காசமா்க	 விணணில்	 தெரிவது	 வியாைன்	

ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்திறலறய	 மி்கவும்	

றவ்கமா்கச்	 சுைலக்கூடியொகும்.	 இக்ற்காள்	

வளிமக்ற்காள்	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

சூரியவனப	 றோன்றற	 இென்	

வளிமணைலத்திலும்	 வைட்ர�ன்	 மறறும்	

ஹீலியம்	 வாயுக்்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.	

மி்க	 அதி்கமான	 துவணக்ற்காள்்கவை	

இக்ற்காள்	 த்காணடுள்ைது.	அவறறுள் அபயபா	

(IO),	யூபரபாப்பா	 (Europa), ்கனிமீடு	 (Ganymede)

மறறும்	 ப்கலிஸ்படபா	 (Callisto)	 ஆகியன	 சில	

மி்கபதேரிய	துவணக்ற்காள்்கைாகும்.

வியாைன்

இந்திய	 விணதவளி	

ஆராயச்சி	 நிறுவனம்	 (ISRO)	

தசவவாயக்	 ற்காளின்	

வளிமணைலம்	 மறறும்	

ெவரபேகுதிவய	ஆராயவெற்கா்க	24.09.2014	

அன்று	 மங்கள்யான்	 (Mars	 Orbiter	 Mission)		

எனபேடும்	 விண்கலத்வெ	 அனுபபியது.		

இெனால்	 இந்தியா	 தசவவாயக்	 ற்காளிவன	

ஆராயும்	 நாடு்களின்	 ேட்டியலில்	 ரஷ்யா	

விணதவளி	 ஆராயச்சி	 நிறுவனம்,	 நாஸைா	

(USA),	 ஐறராபபிய	 விணதவளி	 ஆராயச்சி	

நிறுவனத்திறகு	 அடுத்ெொ்க	 நான்்காம்	

இைத்தில்	உள்ைது.

சூ ரி ய னு க் கு ம்	

புவிக்கும்	 இவைறய	 உள்ை	

தொவலவு	 150	 மில்லியன்	

கிறலா	 மீட்ைராகும்.	 மணிக்கு	

800	 கி.மீ.	 றவ்கத்தில்	 தசல்லும்	 வானூர்தி	

சூரியவன	தசன்றவைய	21	வருைங்கள்	ஆகும்.	
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விண	 ்கைவுைான	

‘யுறரனஸ’	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது .	

தவள்ளிக்	 ற்காவைப	

றோன்றற	இக்ற்காளும்	

ென்	 அச்சில்	 ்கடி்காரச்	

சுறறில்	 சுறறுகிறது.	

இென்	 அச்சு	 மி்கவும்	

சாயந்து	்காணபேடுவொல்	ென்	சுறறுபோவெயில்	

ஒரு	 ேந்து	 உருணறைாடுவது	 றோன்று	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருகிறது.	 யுறரனஸின்

27	 துவணக்ற்காள்்களில்	 ‘ழடட்டபானியபா’	

(Titania)	மி்கப	தேரியொகும்.

பநபடியூன் (Neptune) (குளிர்்நதை ப்கபாள்)

சூ ரி ய க்	

கு டு ம் ே த் தி ல்	

எட்ைாவது	 மறறும்	

மி்கத்	 தொவலவில்	

அ வ ம ந் து ள் ை	

ற்காள்	 இதுவாகும்.	

ற ர ா ம ா னி ய க்	

்கைல்	 ்கைவுளின்	

தேயவரக்	த்காணை	

இக்ற்காளில்	ேலத்ெ	

்காறறு	 வீசும்.	 14	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	

த்காணை	 தநபடியூனின்	 மி்கப	 தேரிய	

துவணக்ற்காள்	 ‘டிவரட்ைன்’	 (Triton)	

ஆகும்.	 தநபடியூன்	 சூரியனிலிருந்து	 மி்கவும்	

தொவலவில்	 உள்ைொல்	 மி்கவும்	 குளிர்ந்து	

்காணபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	 ்காணபேடும்	

நீலம்	மறறும்	தவள்வை	நிறமானது	யுறரனஸ	

ற்காளிலிருந்து	 இவெ	 றவறுேடுத்திக்	

்காட்டுகிறது.

தநபடியூன்

்சனி (Saturn) (வழளயங்கள் ப்கபாணட 

ப்கபாள்)ப்கபாள்)

சனி

சூரியக்	குடும்ேத்தின்	இரணைாவது	தேரிய	

ற்காைான	 சனி	சூரியனிைமிருந்து	ஆறாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

றராமானிய	 றவைாணவம	 ்கைவுளின்	

தேயரால்	 (Saturn)	 இது	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ோவறத்து்கள்்கள்,	 ேனித்து்கள்்கள்,	

ோவற்கள்	 மறறும்	 தூசுக்்கைால்	 ஆன	 ேல	

தேரிய	 வவையங்கள்	 இக்ற்காவைச்	 சுறறிக்	

்காணபேடுகின்றன.	

சனி	 62	 துவணக்	 ற்காள்்கவைக்	

த்காணடுள்ைது.		வியாைன்	ற்காவைப	றோன்றற	

அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

இக்ற்காளின்	 மி்கபதேரிய	 துவணக்ற்காள்	

‘ழடட்டன்’ (Titan)	ஆகும்.	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	துவணக்ற்காள்்களில்	வநட்ர�ன்	

மறறும்	 மீத்றென்	 ஆகிய	 வாயுக்்கவைக்	

த்காணை	 வளிமணைலம்	 மறறும்	 றம்கங்கள்	

சூழ்ந்து	்காணபேடுகின்ற	ஒறர	துவணக்ற்காள்	

வைட்ைன்	 ஆகும்.	 சனிக்	 ற்காளின்	 ென்	

ஈர்பபுத்	 திறன்	 (Specific	 Gravity)	 நீவர	 விைக்	

குவறவாகும்.

சி்நதைழன வினபா

ஏதனன்று	அறிவாயா?	 	 சனிக்ற்காவை	ஒரு	

தேரிய	நீர்நிவலயில்	இட்ைால்	அது	மிெக்கும்.	

யுபரனஸ் (Uranus) (உருளும் ப்கபாள்)

வில்லியம்	 தைர்ஷல்	 என்ற	 வானியல்	

அறிஞரால்	 1781ஆம்	 ஆணடு	 யுறரனஸ	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ைது.	 தொவல	 றநாக்கியால்	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ை	 முெல்	 ற்காள்	 இதுவாகும்.	

இது	 சூரியனிைமிருந்து	 ஏைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

மீத்றென்	வாயு	இக்ற்காளில்	உள்ைொல்	இது	

ேச்வச	 நிறமா்கத்	 றொன்றுகிறது.	 இது	 கிறரக்்க	

யுறரனஸ

சி்நதைழன வினபா

ஒளியின்	 றவ்கத்தில்	 தசல்லக்கூடிய	

விண்கலத்தில்	 ேயணம்	தசயவவெப	றோல்	

்கறேவன	 தசய.	 சூரியவன	 தசன்றவைய	

எவவைவு	றநரம்	பிடிக்கும்?
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ொக்்கத்ொல்	இென்	 றமறேகுதியில்	அதி்கைவில்	

ெவரக்குழிப	 ேள்ைங்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.		

நிலவு	 புவியிலிருந்து	 3,84,400		கி.மீ	

தொவலவில்	 அவமந்துள்ைது.	 இது	 புவியில்	

நான்கில்	 ஒரு	 ேஙற்க	 அைவுவையது.	 மனிென்	

ெவரயிறஙகிய	ஒறர	விணதோருள்	நிலவாகும்.	

சி்நதைழன வினபா

நாம்	 எபறோதும்	 நிலவின்	 ஒரு	 ேக்்கத்வெ	

மட்டுறம	்காணகிறறாம்.	ஏன்?

	

சிறுப்கபாள்்கள் (Asteroids)

சூரியவனச்	 சுறறி	 வரும்	 சிறிய	 திைப	

தோருள்்கறை	 சிறுற்காள்்கள்	 எனபேடும்.	

தசவவாய	 மறறும்	 வியாைன்	 ஆகிய	

ற்காள்்களுக்கிவைறய	 சிறுற்காள்்கள்	

மணைலம்	 ்காணபேடுகிறது.	 அவவ	 அைவில்	

மி்கவும்	 சிறியொ்க	 இருபேொல்	 ற்காள்்கள்	

என	 அவைக்்கபேடுவதில்வல.	 இவவ	

குறுஙற்காள்்கள்	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

வபால் விணமீன்்கள் (Comets)

வால்	விணமீன்

வால்	 விணமீன்்கள்	 ெவல	 மறறும்	 வால்	

ேகுதி்கவைக்	 த்காணைொ்கக்	 ்காணபேடும்.	

திைப	 தோருள்்கைால்	 ஆன	 ெவலப	 ேகுதி	

ேனிக்்கட்டியால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ைது.	 அென்	

வால்	ேகுதி	வாயுக்்கைால்	ஆனது.	புவிக்கு	அருகில்	

76	 வருைங்களுக்கு	 ஒருமுவற	 வரக்கூடிய	

‘றைலி’	வால்விணமீன்	்கவைசியா்க	1986ஆம்	

ஆணடு	 வானில்	 தென்ேட்ைது.	 இது	 மீணடும்	

2061ஆம்	ஆணடு	விணணில்	றொன்றும்	என	

்கணக்கிைபேட்டுள்ைது.

நிலவவப	 ேறறி	

ஆ ர ா ய வ ெ ற ்க ா ்க	

இந்தியாவால்	 அனுபேபேட்ை	

முெல்	 விண்கலம்	

்ச்நதிரபாயன்-1	ஆகும்.	இது	2008ஆம்	ஆணடு	

விணணில்	தசலுத்ெபேட்ைது

குறுஙப்கபாள்்கள் (Dwarf Planets)

தநபடியூன்	 ற்காளுக்கு	 அபோல்	

தொவலவில்	 ்காணபேடும்	 சிறிய	

விணதோருள்்கள்	 குறுஙற்காள்்கள்	 ஆகும்.	

அவவ	 மி்கவும்	 குளிர்ந்தும்	 ஒளியில்லாமலும்	

்காணபேடுகின்றன.	 ற்காை	 வடிவில்	

்காணபேடும்	 இவவ	 ற்காள்்கவைப	 றோல	

இல்லாமல்	 ெமது	 சுறறுபோவெவயப	 பிற	

குறுவைக்	 ற்காள்்களுைன்	 ேகிர்ந்துத்காள்ளும்.	

புளுட்றைா,	 தசரஸ,	 ஈரிஸ,	 றமக்றமக்	 மறறும்	

தைௌமியா	றோன்றவவ	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	ஐந்து	குறுஙற்காள்்கைாகும்.

நிலவு (The Moon) (புவியின் 

துழணக்ப்கபாள்)

ற்காள்்கவைச்	 சுறறிவரும்	

விணதோருள்்கள்	 துவணக்ற்காள்்கைாகும்.	

புவியின்	 ஒறர	 துவணக்ற்காள்	 நிலவாகும்.		

நிலவு	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்த்காள்ை	

எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்,	 புவிவயச்	

சுறறிவர	 எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்	

ஏறக்குவறய	ஒன்றாகும்.	அொவது	27	நாள்்கள்	

8	மணி	றநரமாகும்.	நிலவிறகு	வளிமணைலம்	

கிவையாது.	இென்	்காரணமா்க	விண்கற்களின்	

நிலவு
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புவியின் வடிவமும், ்சபாய்வும் 

(Shape and Inclination of the Earth)

புவி	ற்காை	வடிவமானது.	இது	ென்	அச்சில்	

சுைலுகிறது.	 புவியின்	 வை	 துருவத்திலிருந்து,	

புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	தென்	துருவம்	வவர	

தசல்லக்கூடிய	ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு	புவியின்	

அச்சு	 எனபேடும்.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 23½°	
சாயந்து	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்	 த்காணடு	

சூரியவனயும்	சுறறி	வருகிறது.	ென்	சுறறுவட்ைப	

ோவெக்கு	 66½°	 ற்காணத்வெ	 இந்ெ	 சாயவு	

ஏறேடுத்துகிறது.

புவியின்	சுைலும்	றவ்கம்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	

1670	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,		

60°	வைக்கு	அட்சறரவ்கயில்	

845	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,	 துருவப	 ேகுதியில்	

சுைலும்	றவ்கம்	சுழியமா்கவும்		இருக்கும்.

சுைலுதைல் (Rotation)

புவி	 ென்	 அச்சில்	 ென்வனத்	 ொறன	

சுறறுவவெச்	 சுைலுெல்	 என்று	 	 கூறுகிறறாம்.	

றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுைலும்	

புவியானது,	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	

23	 மணி	 றநரம்,	 56	 நிமிைங்கள்,	 4.09	

வினாடி்கள்	 எடுத்துக்	 த்காள்கிறது.		

நள்ளிரவு சூரியன்	 என்ேது	 இரு	

அவரக்ற்காைங்களிலும்	 ற்காவைக்்காலத்தில்	

ஆர்க்டிக்	 வட்ைத்திறகு	 வைக்கிலும்,	 அணைார்க்டிக்	

வட்ைத்திறகு	 தெறகிலும்	 24	 மணி	 றநரமும்	

சூரியன்	 ெவலக்குறமல்	 தெரியும்	 நி்கழ்வாகும்.	

விண்கற்்கள் (Meteors) மற்றும் 

விணவீழ்கற்்கள் (Meteorites)

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	 ்காணபேடும்	 சிறு	

்கற்கள்	 மறறும்	 உறலா்கப	 ோவற்கைால்	

ஆன	 விணதோருள்்கவை	 விண்கற்கள்	

என்று	 அவைக்கிறறாம்.	 	 இந்ெ	 விண்கற்கள்	

புவியின்	 வளிமணைலத்வெ	 அவையும்	 றோது	

உராயவின்	 ்காரணமா்க	 எரிந்து	 ஒளிர்வொல்	

எரிநட்சத்திரம்	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ஆனால்,	 வளிமணைலத்வெத்	 ொணடி	

புவியின்	 றமறேரபவேத்	 ொக்கும்	 விண்கற்கள்	

‘விணவீழ்கற்்கள்’	 (Meteorites)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகின்றன.

3. புவியின் இயக்்கம் (Motion of the Earth) 

சூரியவனக்	 ்காவலயிறலா,	 மதியறமா	

அல்லது	 மாவலயிறலா	 ்கவனித்ெதுணைா?	

நாள்	 முழுவதும்	 அஃது	 ஒரிைத்திறலறய		

்காணபேடுகிறொ?	 அல்லது	 மாறுேடுகிறொ?	

சூரியன்	 ்காவலயில்	 கிைக்கிலும்,	 மதியம்	

உச்சியிலும்	 மாவலயில்	 றமறகிலும்	

்காணபேடுகிறது	 அல்லவா?	 புவி	 சூரியவன	

இவைவிைாமல்	 சுறறி	 வருவறெ	 இெறகுக்	

்காரணம்	ஆகும்.	நமது	்கண்களுக்குச்	சூரியன்	

ந்கர்வவெப	 றோன்று	 றொன்றினாலும்	

அது	 உணவமயல்ல.	 எவவாதறனில்,	 நாம்	

றேருந்திறலா	 அல்லது	 புவ்க	 வணடியிறலா	

தசல்லும்	றோது	மரங்கள்,	விைக்குக்	்கம்ேங்கள்	

மறறும்	 ்கட்ைைங்கள்	 	 றவ்கமா்க	 நாம்	 தசல்லும்	

திவசக்கு	 எதிர்த்	 திவசயில்	 ந்கர்வவெப	

ோர்த்திருக்கிறறாம்.	 அறெறோன்று	 புவி	

சூரியவன	 	 றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுறறி	

வருவொல்	சூரியன்	கிைக்கிலிருந்து	றமற்கா்கச்	

தசல்வொ்கத்	 றொன்றுகிறது.	 புவியின்	

சுைறசிவயப	 ேறறி	 புரிந்து	 த்காள்ை	 அென்	

வடிவத்வெப	 ேறறியும்,	 சாயவவப	 ேறறியும்	

அறிந்திருக்்க	றவணடும்.
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சி்நதைழன வினபா

பிரியாவின்		வயது	12.	எத்ெவன	முவற	அவள்	

சூரியவன	முழுவதும்	சுறறி	வந்திருபோள்?	

‘சூரிய அணழம 

புள்ளி’ (Perihelion) என்ேது	

புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்கு	 மி்க	 அருகில்	

வரும்	நி்கழ்வாகும்.	'சூரிய	தொவலதூர	புள்ளி'	

(Aphelion)	என்ேது	புவி	ென்	சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்குத்	 தொவலவில்	 ்காணபேடும்	

நி்கழ்வாகும்.

புவி	 சூரியவனச்	 சுறறிவருவொல்	 மார்ச்	

21ஆம்	றெதி	முெல்	தசபைம்ேர்	23ஆம்	றெதி	வவர	

ஆறுமாெங்கள்	 புவியின்	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியவன	 றநாக்கி	 சாயந்து	 ்காணபேடும்.		

அச்சமயத்தில்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	 விலகி	 ்காணபேடுகிறது.		

அடுத்ெ	 ஆறுமாெங்கள்	 அொவது	 தசபைம்ேர்	

23ஆம்	 றெதி	முெல்	 மார்ச்	 21ஆம்	 றெதி	வவர	

புவியின்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	 சூரியவன	

றநாக்கி	 சாயந்தும்,	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	விலகியும்	்காணபேடும்.

இவவாறு	 புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவொல்	 சூரியன்	

நிலநடுக்ற்காட்டிறகு	 வைக்்கா்கவும்,	

தெற்கா்கவும்	ந்கர்வவெப	றோன்ற	றொறறத்வெ	

ஏறேடுத்துகிறது.	 இென்	 ்காரணமா்க	 மார்ச்	

21	 மறறும்	 தசபைம்ேர்	 23	 ஆகிய	 நாள்்கள்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	 சூரியனின்	

்கதிர்்கள்	 தசஙகுத்ொ்க	 விழும்.	 அெனால்	

புவியின்	 அவனத்துப	 ேகுதி்களிலும்	 ே்கல்	

மறறும்	 இரவுபதோழுது	 சமமா்கக்	 ்காணபேடும்.		

எனறவ,	 இந்நாள்்கள் ‘்சமப்்கலிரவு’	 நாள்்கள்	

என	அவைக்்கபேடுகின்றன.

புவி	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	 எடுத்துக்	

த்காள்ளும்	 றநரத்வெ	 ஒரு	 நாள்	 என்று	

அவைக்கிறறாம்.	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	

இரவு	,	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.	புவி	ற்காை	வடிவமா்க	

உள்ைொல்	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	 றநரத்தில்	 சூரிய	

தவளிச்சம்	 புவியின்	 ஒரு	 ேகுதியில்	 மட்டுறம	

ேடுகிறது.	அபேகுதிக்கு	அது	ே்கல்தோழுது	ஆகும்.	

புவியின்	 ஒளிேைாெ	 ேகுதி	 இரவா்க	 இருக்கும்.	

இவவாறு	 புவியின்	 ஒளிேடும்	 ேகுதிவயயும்,	

ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	 பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	

‘ஒளிர்வு வட்டம்’	 (Terminator	 Line)	 என்று	

தேயர்.

சுற்றுதைல் (Revolution)

புவி	 ென்	 நீள்வட்ைப	 ோவெயில்	 (Elliptical	

Orbit)	 சூரியவனச்	 சுறறிவரும்	 ந்கர்வவறய	

சுறறுெல்	என்று	கூறுகிறறாம்.		புவி	வினாடிக்கு	

30	கிறலாமீட்ைர்	றவ்கத்தில்	சூரியவனச்	சுறறி	

வருகிறது.	புவி	ஒரு	முவற	சூரியவனச்	சுறறிவர	

365¼	 நாள்்கள்	 ஆகிறது.	 இது	 றொராயமா்க	

365	 நாள்்கைா்க	 எடுத்துக்த்காள்ைபேட்டு	 ஒரு	

வருைம்	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.	மீெமுள்ை	¼		

நாள்்கள்	நான்கு	ஆணடு்களுக்கு	ஒருமுவற	ஒரு	

நாைா்கக்	 ்கணக்கிைபேட்டு	 பிபரவரி	 மாெத்தில்	

கூடுெலா்க	 ஒரு	 நாள்	 றசர்க்்கபேடுகிறது.	

அொவது	 நான்கு	 வருைங்களுக்கு	 ஒரு	 முவற	

பிபரவரி	மாெத்திறகு	29	நாள்்கைா்க	இருக்கும்.	

அந்ெ	வருைம்	 ‘லீப	வருைம்’	 (Leap	Year)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சாயந்து	

சூரியவனச்	சுறறி	வருவொல்	ேருவ்காலங்கள்	

றொன்றுகின்றன.

சி்நதைழன வினபா

லீப	 வருைத்வெ	 வட்ைமிடு்க	 2000,	 2005,	

2012,	2014,	2017,	2020.
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நீர்க்ப்கபாளம் (Hydrosphere)

‘‘வைட்றரா”	 (Hydro)	 என்ற	 கிறரக்்கச்	

தசால்லிருந்து	 தேறபேட்ை	 தசால்றல	

வைட்றராஸபியர்	(Hydrosphere)	ஆகும்.	இெறகு	

நீர்க்ற்காைம்	என்று	தேயர்.	இது	தேருங்கைல்்கள்,	

்கைல்்கள்,	 ஆறு்கள்,	 ஏரி்கள்,	 மவலயுச்சி்களில்	

்காணபேடும்	 ேனிக்	 ்கவிவ்க்கள்,	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 நீராவி	ஆகிய	

அவனத்வெயும்	உள்ைைக்கியொகும்.

வளிமணடலம் (Atmosphere)

'அட்பமபா'	 (Atmo)	 என்ற	 கிறரக்்கப	

ேெத்திறகு	வளி	அல்லது	்காறறு	என்று	தோருள்.	

புவிவயச்	சுறறி	்காணபேடும்	ேல்றவறு	்காறறுத்	

தொகுதி	 வளிமணைலம்	 எனபேடுகிறது.	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 வாயுக்்களில்	

வநட்ர�ன்	 (78%)	 மறறும்	 ஆக்ஸி�ன்	 (21%)	

முென்வமயான	வாயுக்்கைாகும்.	்கார்ேன்-வை-

ஆக்வஸைடு,	 ஆர்்கான்,	 வைட்ர�ன்,	 ஹீலியம்	

மறறும்	 ஓறசான்	வாயுக்்கள்	 குவறந்ெ	 அைவில்	

்காணபேடுகின்றன.

உயிர்க்ப்கபாளம் (Biosphere)

ோவறக்ற்காைம்,	 நீர்க்ற்காைம்	 மறறும் 
வளிமணைலம்	ஆகியவறறறாடு	தொைர்புவைய	

உயிரினங்கள்	 வாைக்கூடிய	 ஒரு	 ேகுதி	

‘உயிர்க்ற்காைம்	’	எனபேடுகிறது. '்பயபா'	என்ற	

கிறரக்்கச்	 தசால்லிறகு	 'உயிர்'	 என்று	 தோருள்.	

உயிர்க்ற்காைம்	 ேல்றவறு	 	 மணைலங்கைா்கப	

பிரிக்்கபேட்டுள்ைது.	 	 ஒவதவாரு	 மணைலமும்	

ஒபேறற	 ்காலநிவல,	 ொவரங்கள்	 மறறும்	

விலஙகினங்கவைக்	 த்காணை	 ேகுதியா்க	

உள்ைது.	 இம்மணைலங்கள்	 ‘சூைல்	

மணைலங்கள்’	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

மன்னார்	 வவைகுைா	

உயிர்க்ற்காள்	 தேட்ை்கம்	

இந்திய	 தேருங்கைலில்	

10,500	சதுர	கி.மீ.	ேரபேைவில்	

அவமந்துள்ைது.

இறெ	 றோன்று	 	 �ுன்	 21ஆம்	 நாள்	

்கை்கறரவ்க	 மீது	 சூரியனின்	 தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	 விழுவொல்	 வை	 அவரக்ற்காைத்தில்	

அந்நாள்	 மி்க	 நீணை	 ே்கல்தோழுவெக்	

த்காணடிருக்கும்.	தென்	அவரக்	ற்காைம்	நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

இந்நி்கழ்வு	‘ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்திருபேம்'	

(Summer	 Solstice)	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.		

டிசம்ேர்	 22ஆம்	 றெதி	 ம்கர	 றரவ்கயின்	 மீது	

சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	்கதிர்்கள்	விழுகின்றன.	

இந்நி்கழ்விறகு	 ‘குளிர்்கபாலக் ்கதிர்திருப்ம்’ 

(Winter	 Solstice)	 என்று	 தேயர்.	 இச்சமயத்தில்	

தென்	அவரக்ற்காைத்தில்	ே்கல்தோழுது	நீணடு	

்காணபேடும்.	 வை	 அவரக்ற்காைம்	 நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

சி்நதைழன வினபா

புவி	ென்	அச்சில்	23½	°		சாயந்திருக்்காவிட்ைால்	

என்ன	நி்கழும்?

4.  புவிக்ப்கபாளங்கள் 

(Spheres of the Earth)

உயிரினங்கள்	 வாைத்	 ெகுதியான	

ற்காள்	 புவியாகும்.	 புவியில்	 ்காணபேடும்	

மூன்று	 தொகுதி்கள்	 ோவறக்ற்காைம்,	

நீர்க்ற்காைம்	 மறறும்	 வளிமணைலம்	 ஆகும்.		

இத்தொகுதி்களுைன்	 ெகுந்ெ	 ்காலநிவலயும்	

நிலவுவொல்	 	 உயிரினங்கள்	 வாைத்	

ெகுதியுள்ை	 இைமா்க	 புவி	 மாறியுள்ைது.	

உயிரினங்கள்	வாைக்கூடிய	குறுகிய	மணைலம்	

‘உயிர்க்ற்காைம்’	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.

்பாழ்றக்ப்கபாளம் (Lithosphere)

ோவற	 என்ற	 தோருள்ேடும்	 ‘லித்றொஸ	

(Lithos)	 என்ற	 கிறரக்்கப	 ேெத்தில்	 இருந்து	

ோவறக்ற்காைம்	 (Lithosphere)	 என்ற	

தசால்	 தேறபேட்ைது.	 	 புவியின்	 றமறேரபபில்	

்காணபேடும்	ோவற்கள்	மறறும்	மண	அடுக்வ்கப	

ோவறக்ற்காைம்	 என்று	 கூறுகிறறாம்.	 இந்ெ	

நிலபேரபபில்	உயிரினங்கள்	்காணபேடுகின்றன.
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மீள்்பார்ழவ

	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	 ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	 ஏறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	 றோது	 றேரணைம்	

உருவானது.

	 றேரணைத்தில்	எணணிலைங்கா	விணமீன்திரள்	மணைலங்கள்	்காணபேடுகின்றன.

	 நமது	சூரியக்	குடும்ேம்	ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலத்தில்	்காணபேடுகிறது.

	 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	தமாத்ெ	நிவறயில்	சூரியன்	மட்டும்	99.8	செவிகிெம்	உள்ைது.

	 தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	ெவிர	பிற	ற்காள்்கள்	அவனத்தும்	சூரியவன	எதிர்	

்கடி்காரச்	சுறறில்	சுறறி	வருகின்றன.

	 சிறுற்காள்்கள்	தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ற்காள்்களுக்கிவைறய	்காணபேடுகின்றன.

	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	இரவு	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.

	 புவி	சூரியவனச்	சுறறி	வருவென்	்காரணமா்க	ேருவ	்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

	 ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்	திருபேம்	வை	அவரக்ற்காைத்தில்	நீணை	ே்கல்தோழுவெக்	த்காணடிருக்கும்.

	 புவியில்	்காணபேடும்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	்காறறு	ஆகியவறறறாடு	ெகுந்ெ	்காலநிவலயும்	புவியில்	

உயிரினங்கள்	வாைக்	்காரணமாகின்றன.

1 விணமீன்திரள் _ விணமீன்	கூட்ைம்

2 சிறுற்காள்்கள் _ தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ஆகிய	ற்காள்்களுக்கிவைறய	

்காணபேடும்	ோவறத்து்கள்்கள்.

3 விண்கல் _ சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	சிறு்கற்கள்	மறறும்	

உறலா்கப	ோவற்களின்	எஞ்சியுள்ை	விணதோருள்்கள்.

4 வால்	விணமீன்்கள் _ ேனிக்்கட்டி	தூசு	மறறும்	சிறிய	ோவறத்து்கள்்கைால்	ஆன	

விணதோருள்்கள்.

5 	துவணக்ற்காள்்கள் _ ற்காள்்கவைச்	சுறறி	வரும்	விணதோருள்்கள்.

6 சுறறுபோவெ _ ற்காள்்கள்	சூரியவனச்	சுறறிவரும்	ோவெ.

7 	புவியின்	அச்சு _ புவியின்	வை	துருவத்திலிருந்து	புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	

தென்	துருவம்	வவர	தசல்லக்	கூடிய		ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு.

8 	சுைலுெல் _ புவி	ென்வனத்ொறன	ென்	அச்சில்	சுைலுெல்.

9 சுறறுெல் _ புவி	ென்	நீள்வட்ைபோவெயில்	சூரியவனச்	சுறறி	வரும்	ந்கர்வு.

10 சமபே்கலிரவு _ இரவும்	ே்கலும்	சமமா்கக்	்காணபேடும்	நி்கழ்வு.

11 ்கதிர்	திருபேம் _ ்கை்கறரவ்க	மறறும்	ம்கர	றரவ்க	மீது	சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	விழும்	நி்கழ்வு.

12 ெவர	ஊர்தி _ விணதோருள்்கவை	 ஆராயவெற்கா்க	 அென்	 றமறேரபபில்	

ஊர்ந்து	தசல்லும்	ஊர்தி.

13 சுறறி	வரும்	்கலங்கள் _ விணதோருள்்களின்	மீது	இறங்காமல்	அெவனச்	சுறறி	வரும்	

்கலம்.
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்யிற்சி்கள் 

அ.  ப்கபாடிட்ட இடங்கழள 

நிரபபு்க

1.		 ற ே ர ண ை ம்	

உ ரு வ ா ்க க்	

்காரணமான	நி்கழ்வு	

2.			 இரு		வான்தோருள்்களுக்கு	இவையிலான		

தொவலவவ	 அைக்்க	 உெவும்	 அைவு	

	ஆகும்.

3.		 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	வமயம்	

4.	 ற்காள்	 என்ற	 வார்த்வெயின்	 தோருள்	

5.		 அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

ற்காள்	

6.		 நிலவிறகு	 அனுபேபேட்ை	 முெல்	 இந்திய	

விண்கலம்	

7.	 புவியின்	சாயவுக்	ற்காணம்	

8.		 நிலநடுக்ற்காடு	 சூரியவன	 றநரா்கச்	

சந்திக்கும்	 நாள்்கள்	 	

மறறும்	

9.		 சூரிய	 அணவம	 நி்கழ்வின்	 றோது	

புவி	 சூரியனுக்கு	 	 ல்	

்காணபேடும்.

10.		 புவியின்	 றமறேரபபின்	 மீது	 ஒளிேடும்	

ேகுதிவயயும்,	 ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	

பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	 	

என்றுதேயர்.

ஆ. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுக்்க

1.		 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சுைல்வவெ	 இவவாறு	

அவைக்கிறறாம்

அ)	சுறறுெல்	 ஆ)	ேருவ்காலங்கள்			

இ)	சுைல்ெல்	 ஈ)	ஓட்ைம்

2.		 ம்கர	 றரவ்கயில்	 சூரியக்்கதிர்்கள்	

தசஙகுத்ொ்க	விழும்	நாள்

அ)	மார்ச்	21	 ஆ)	�ூன்	21	

இ)	தசபைம்ேர்	23	 ஈ)	டிசம்ேர்	22

3.			 சூரியக்குடும்ேம்	அைஙகியுள்ை	விணமீன்	

திரள்	மணைலம்

அ)	ஆணடிறராதமைா	

ஆ)		தம்கலனிக்	கிைவுட்	(Magellanic	

Clouds)

இ)	ோல்தவளி	

	ஈ)	ஸைார்ேர்ஸட்

4.			 மனிென்	 ென்	 ்காலடிவயப	 ேதித்துள்ை	

ஒறர	விணதோருள்

அ)	தசவவாய	 ஆ)	சந்திரன்			

இ)	புென்	 ஈ)	தவள்ளி

5.			 எந்ெ	 ற்காைால்	 ெணணீரில்	 மிெக்்க	

இயலும்?

அ)	வியாைன்	 ஆ)	சனி			

இ)	யுறரனஸ	 ஈ)	தநபடியூன்

இ. ப்பாரு்நதைபாதைழதை வட்டமிடு்க

1.	 தவள்ளி,	வியாைன்,	தநபடியூன்,	சனி

2.	 சிரியஸ,	 ஆணடிறராதமைா,	 ோல்தவளி,	

தம்கலனிக்கிைவுட்

3.	 புளூட்றைா,	ஏரிஸ	,	தசரஸ,	அறயா

4.	 	வால்விணமீன்,	சிறுற்காள்,	விணவீழ்்கல்,	

குறுவைக்	ற்காள்்கள்

5.	 	ெவர	 ஊர்தி,	 சுறறுக்்கலம்,	 வானுர்தி,	

விண்கலம்

ஈ. ப்பாருதது்க

1.	 	தவபேமான	ற்காள்								 –	 தசவவாய

2.	 	வவையம்	உள்ை	ற்காள்		 –	 தநபடியூன்

3.	 தசந்நிறக்	ற்காள்										 –	 தவள்ளி

4.	 உருளும்	ற்காள்									 -	 சனி

5.	 	குளிர்ந்ெ	ற்காள்									 –	 யுறரனஸ
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உ(i)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

1.			 தவள்ளிக்	 ற்காள்	 கிைக்கிலிருந்து	

றமற்கா்கச்	சுறறுகிறது.

2.			 �ுன்	 21ஆம்	 நாைன்று	 ்கை்கறரவ்கயில்	

சூரியக்	்கதிர்	தசஙகுத்ொ்க	விழும்.

3.			 தசவவாயக்	 ற்காளுக்கு	 வவையங்கள்	

உணடு.

பமற்கூறிய கூற்று்களில் ்சரியபானவற்ழ்றக் 

கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள குறியீடு்கழளப 

்யன்்டுததிக் ்கணடறி்க

அ)	1	மறறும்	2		 	 ஆ)	2	மறறும்	3

இ)	1,	2	மறறும்	3		 ஈ)	2	மட்டும்	

(ii)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

கூற்று 1:  	 புவி,	நீர்க்ற்காைம்	என	

அவைக்்கபேடுகிறது.

கூற்று 2:  புவி	ென்	அச்சில்	சுைலுவொல்	ேருவ	

்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

்சரியபான கூற்றிழன பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.

அ)	கூறறு	1	சரி,	கூறறு		2	ெவறு

ஆ)	கூறறு	1	ெவறு,	கூறறு	2	சரி

இ)	இரணடு	கூறறு்களும்	சரி

ஈ)	இரணடு	கூறறு்களும்	ெவறு.

ஊ. ப்யரிடு்க

1.		 விணமீன்்களின்	தொகுபபு	 	.

2.			 சூரியக்	 குடும்ேத்திறகு	 அருகில்	 உள்ை	

விணமீன்	திரள்	மணைலம்	 	.

3.		 பிர்காசமான	ற்காள்	 	.

4.			 உயிரினங்கவை	 உள்ைைக்கிய	 ற்காைம்	

	.

5.			 366	 நாட்்கவை	 உவைய	 ஆணடு	

	.

எ.   சுருக்்கமபான விழடயளி

1.		 உட்புறக்ற்காள்்கவைப	தேயரிடு்க.

2.			 புளுட்றைா	 ஒரு	 ற்காைா்க	 ெறசமயம்	

்கருெபேைவில்வல,	்காரணம்	ெரு்க.

3.		 சூரிய	அணவம	என்றால்	என்ன?

4.			 ஒருவர்	 	 20°	 வைக்கு	 அட்சறரவ்கயில்	

நின்றால்,	ஓர்	ஆணடில்	சூரியன்	அவரின்	

ெவல	 உச்சிக்கு	 றமல்	 எத்ெவன	 முவற	

வரும்?

5.			 எந்ெ	 விணதோருள்	 ென்	 சுறறுப	

ோவெவய	 பிற	 விணதோருள்்களுைன்	

ேகிர்ந்து	த்காள்கிறது?		உொரணம்	ெரு்க.

ஏ. ்கபாரணம் கூறு்க

1.		 யுறரனஸ	 ஏன்	 உருளும்	 ற்காள்	 என	

அவைக்்கபேடுகிறது?

2.	 	நிலவின்	 றமறேரபபில்	 ெவரக்குழிப	

ேள்ைங்கள்	அதி்கமா்க	்காணபேடுகின்றன.	

்காரணம்	ெரு்க.

3.	 	புவியின்	 சுைலும்	 றவ்கம்	 துருவப	

ேகுதி்களில்	சுழியமா்க	உள்ைது

ஐ. விரிவபான விழட தைரு்க

1.			 உட்புற	 மறறும்	 தவளிபபுறக்	 ற்காள்்கள்	 –	

றவறுேடுத்து்க.

2.		 புவியின்	 சுைலுெல்	 மறறும்	 சுறறுெல்	

நி்கழ்வு்கைால்	 ஏறேடும்	 விவைவு்கள்	

யாவவ?

3.		 புவிக்ற்காைங்களின்	 ென்வம்கள்	 ேறறி	

விவரி.
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ஒ.  அ)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ்டதழதைப ்பார்தது 

விழடயளிக்்கவும் 

1.			 சூரியனுக்கு	அரு்காவமயில்	உள்ை	ற்காள்	

எது?

2.	 தேரியொன	ற்காள்	எது?

3.			 சூரியனிைமிருந்து	 தொவலவில்	 உள்ை	

ற்காள்	எது?

4.		 இரணைாவது	சிறிய	ற்காள்	எது?

ஆ) ்டதழதைப ்பார்தது ்திலளி 1.		 ேைத்தில்	உள்ை	ற்காளின்	தேயர்	என்ன?

	

2.	 ற்காளின்	நிறம்	என்ன?

	

3.	 இந்நிறத்திற்கான	்காரணம்	என்ன?

	

	

இைமிருந்து	வலம்

1.	 இரவும்	ே்கலும்	சமமா்க	்காணபேடும்	

நி்கழ்வு

றமலிருந்து	கீழ்

4. நான்	்காவலயில்	தென்ேடுறவன்

2.	 நிலவவ	ஆராய	இந்தியாவால்	

அனுபேபேட்ை.	முெல்	விண்கலம்

3.	 நான்	76	ஆணடு்களுக்கு	ஒரு	முவற	

றொன்றுறவன்

6.	 பூமியின்	நடுவில்	தசல்லும்	ஓர்	்கறேவனக்	

ற்காடு

9.		 எனக்கு	இரணடு	துவணக்	ற்காள்்கள்	

உணடு

5.	 குறுஙற்காள்

7.	 சூரியனிைமிருந்து	மி்கத்	தொவலவில்	

உள்ை	ற்காள்

8.	 சூரியனில்	உள்ை	வாயு

இ. குறுக்ப்கழுதது புதிர்
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இழணய வளங்கள்

1.	 www.nationalgeographic.org/encylopedia/

seasons

2.		www.slideshare.net

3.		www.britannica.com

4.		www.geography4kids.com

5.		https://sangamtamilliterature.wordpress.com/

வான	_இயல்

உரலி:
https://earth.google.com/web/

உலகத்ைதச்சுற்றி வருேவாமா. 

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
பிர்ஞ்சமும் சூரியகுடும்்மும்

படிநிைலகள்:

◆ இழணய உலபாவியில் கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள உரலிழய தைட்டச்சு ப்சய்யவும் அல்லது துரிதை 

துலங்கல் குறியீட்ழட ஸ்ப்கன் ப்சய்யவும். அல்லது கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ப்சல்ப்சி ப்சயலிழய 

தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து நிழலநிறுததைவும்.

◆ வலது பமல் ்க்்கததில் உள்ள பதைடு ப்பாறியில் மபாநிலததின் ப்யழர தைட்டச்சு ப்சய்து பதைடி அதைன் தைனி-

ததைன்ழம்கழள ஆரபாய்்நது அறியவும்.

◆ அ்நதை ்க்்கதழதை துலபாவி “Explore in 360° ” என்்ற பதைர்விழன ்யன்்டுததி பு்கழப்ற்்ற 

்கட்டிடக்்கழல்கழள 360° ப்கபாணததில் ்கணடு்களிக்்கலபாம்.

◆ உங்களுக்கு பதைழவயபான நிலதபதைபாற்்றங்கழள பதைடுப்பாறியில் பதைடி ஆரபாயவும்.
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நுழையுமுன்
இப்பாடம், புவியில் கபாணப்டும் நிலப்ரபபினைப ்ற்றியும், ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் 

விைக்குகின்றது. முதல்நினல, இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல நிலத் ததபாற்்றஙகள் 

்ற்றியும் விரிவபாக எடுத்துனரக்கின்றது.

நிலப்ரபபும் 

ப்ருஙகடல்களும் 

2அலகு

	கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றி புரிந்துபகபாள்ளுதல்.

	்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள்  

ஆகியவற்றின ்ணபுகனைப ்ற்றி கற்்றல்.

	நிலத் ததபாற்்றஙகளின வனககனைப ்ற்றி அறிந்து பகபாள்ளுதல்.

	ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் அதன சி்றபபுக் கூறுகனையும் புரிந்து பகபாள்ளுதல்.

 கற்றலின் ந�ோககஙகள்

ஆசிரியர் மிகப ப்ரிய அைவிலபாை 

உன்றகளுடன வகுப்ன்றயில் நுனைகி்றபார். 

ஆசிரியர் பகபாணடு வந்த உன்றயினுள் 

உள்ைனதப ் ற்றி அறிந்து பகபாள்ை மபாணவர்கள் 

ஆவல் பகபாணடைர். ஆசிரியர் மபாணவர்கனை 

குழுவில் அமரச் ப�பால்லி ப�யயவிருக்கும் 

ப�யல்்பாட்டினை விைக்குகி்றபார். ஆசிரியர் 

ஒவபவபாரு குழுவிற்கும் ஒரு உன்றயினை 

வைஙகுகி்றபார். அவவுன்றயினுள் ஏழு 

புதிர் துணடுகள் (jigsaw) மற்றும் அட்னட 

(chart) னவக்கப்ட்டிருந்தை. ஆசிரியர் 

புதிர் துணடுகனை இனடபவளி இல்லபாமல் 
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புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரோல் 

சூைப்ட்டுள்ைது. எஞ்சிய 29 �தவிகிதம் 

நிலத்ோல் சூைப்ட்டுள்ைது. தமலும், புவியின 

தமற்்ரபபு சீரபாக கபாணப்டுவதில்னல. புவியில் 

உயர்ந்த மனலகள், ஆழகடல்கள் மற்றும் 

்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

கபாணப்டுகின்றை. இந்நிலத்ததபாற்்றஙகனை 

கீழக்கணடவபாறு வனகப்டுத்தலபாம். 

1.  மு்ல் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(First order landforms)

கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். மிகப 

ப்ரும் நிலப்ரபபினைக் கணடஙகள் எைவும் 

பெருக்கமபாக அட்னடயின மீது ப்பாருத்தி 

ஒட்டுமபாறு கூறுகி்றபார். ப்பாருத்தியப பி்றகு 

அப்டத்னதச் சுற்றியுள்ைப ்குதிகளுக்கு நீல 

வணணம் பகபாணடு வணணமிடக் கூறுகி்றபார்.

இதில் ஒரு குழு, மற்்ற குழுக்கனைக் 

கபாட்டிலும் �ரியபாகப ப்பாருத்தி முதல் 

இடத்னதப பிடித்தது. ஆசிரியர் அப்டத்னத 

்லனகயின மீது ஒட்டுகி்றபார். மபாணவர்களும் 

னகத்தட்டிப ்பாரபாட்டிைர். “இது எனை ்டம்? 

இது த்பானறு ஒரு ்டத்னத ஏற்கைதவ ெபான 

நிலவனரப்டத்தில் ்பார்த்திருக்கித்றதை!” 

என்றபாள் யபாழினி. “�ரியபாகக் கூறிைபாய, 

இது தபான ்பாஞ்சியபா, இது ப்ருஙகணடம் 

எைப்டும். இபப்ருஙகணடத்னதச் சுற்றியுள்ை 

நீர்்ரபபு ்பானதலபா�பா ஆகும். 200 மில்லியன 

ஆணடுகளுக்கு முனபிருந்த இந்நிலப்ரபபு 

பமதுவபாக ெகரத் பதபாடஙகியது. ெபாைனடவில் 

கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

தற்த்பாதுள்ை நினலனய அனடந்தை” எனறு 

ஆசிரியர் கூறிைபார்.

“இந்ெகர்வு எவவபாறு ெடந்தது ? ” எனறு 

விைவிைபாள் நிலபா.

“இதற்குக் கபாரணம் புவியினுள் உள்ை 

பவப்ம் தபான” எைக் கூறிய ஆசிரியர் தமலும் 

கணடஙகள் ப்ருஙகடல்கள் ் ற்றி இப்பாடத்தில் 

அறிந்து பகபாள்தவபாம் என்றபார்.

இலககியததில் 
சஙக இலககியததில் நிலவழகப்ோடு
குறிஞ்சி - மனலயும் மனல�பார்ந்த  

  நிலமும்

முல்ழல - கபாடும் கபாடு �பார்ந்த   

  நிலமும்

மரு்ம் - வயலும் வயல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

ந�ய்ல் - கடலும் கடல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

்ோழல - மணலும் மணல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

நீ வோழ்கின்்ற ் குதி இதில் எந்ப ் குதிழயச் 
சோரந்து?
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்ரந்த நீர்ப்ரபபினை ந்ருஙகடல்கள் எைவும் 

அனைக்கித்றபாம். உலகில் ஏழு கணடஙகள் 

உள்ைை. அனவ ஆசியோ, ஆபபிரிககோ, வட 
அநமரிககோ, ந்ன் அநமரிககோ, அணடோரடிகோ, 
ஐநரோப்ோ, மறறும் ஆஸ்திநரலியோ. உலகின 

மிகபப்ரிய கணடம் ஆசியபா ஆகும். 

ஆஸ்திதரலியபா மிகச் சிறிய கணடமபாகும். 

புவியில் ஐந்து ப்ருஙகடல்கள் 

கபாணப்டுகின்றை. அனவ ்சிபிக ந்ருஙகடல், 
அடலோணடிக ந்ருஙகடல், இநதியப 
ந்ருஙகடல், ந்ன்ந்ருஙகடல் மறறும் 
ஆரகடிக ந்ருஙகடல் ஆகும். இவற்றுள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் மிகபப்ரியது. ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் மிகச்சிறியதபாகும். 

2.  இரணடோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Second order landforms)

மனலகள், பீடபூமிகள் மற்றும் �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை 

அனைக்கப்டுகின்றை.

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்:

மனல, பீடபூமி, �மபவளி

2.1 மழலகள் (Mountains)
சுற்றுபபு்ற நிலப்குதினய விட  

600 மீட்டருக்கு தமல் 

உயர்ந்து கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றம் மழலகள் 

ஆகும். இனவ வன�ரினவக் 

பகபாணடிருக்கும். இனவ 

தனித்ததபா அல்லது 

பதபாடர்கைபாகதவபா கபாணப்டுகின்றை. 

பதபாடர்ச்சியபாக நீணடு கபாணப்டும் 

மனலகள் மனலத்பதபாடர் எைப்டும். 

ப்பாதுவபாக மனலத் பதபாடர்கள் ்ல நூறு 

கிதலபா மீட்டர் முதல் ்ல்லபாயிரம் கிதலபா 

மீட்டர் வனர ்ரவிக் கபாணப்டுகின்றை. 

நிலச்சநதி: 
இரணடு ப்ரிய நிலப்ரபபுகனை 

இனணக்கக் கூடியதும் அல்லது இரணடு 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபுகனை பிரிக்கக் கூடியதுமபாை 

மிக குறுகிய நிலப்குதி நிலச்�ந்தி ஆகும்.

நசயல்்ோடு: 
ததனவயபாை ப்பாருட்கள்:

வட்ட வடிவமபாை தட்டு,

ஏழு துணடுகைபாக பவட்டப்ட்ட ஒரு தகரட்,

ஒரு குவனை நீர்.

ப�யமுன்ற:

• கணடஙகளுக்கபாை குறியீடுகனை 

தகரட் துணடுகளில் எழுதவும் 

(கணடஙகளின ்ரப்ைவிற்கு ஏற்்) 

• சுவரில் உலக வனர்டத்னத ஆசிரியர் 

பதபாஙக விடுகி்றபார்.

• கணடஙகளின ப்யர்கனை ஆசிரியர் 

கரும்்லனகயில் எழுதுகி்றபார்.

• உலக வனர்டத்னத உற்றுதெபாக்கி 

கணடஙகளின இருபபிடத்னத 

அறிந்து அதற்கு ஏற்்றபார் த்பால் வட்ட 

வடிவ தட்டில் தகரட் துணடுகனை 

மபாணவர்கள் னவக்கின்றைர், 

• அதில் சிறிது நீர் ஊற்றுகின்றைர்.

• உலவ வனர்டத்தில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

ஆசிரியர் கபாட்டுகி்றபார்.

• புரிந்து பகபாணட மபாணவர்கள் தட்டில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

சுட்டிக் கபாட்டி ப்யர்கனை கூறுவர்.

• மபாணவர்கள் இச்ப�யல்்பாட்டின மூலம் 

கணடஙகள், ப்ருஙகடல்களின 

அனமவிடத்னதயும், ்ரப்ைனவயும் 

அறிந்து பகபாள்வர்.
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2.2. பீடபூமிகள் (Plateaus)
�மமபாை தமற்்ரபன்க் பகபாணட 

உயர்த்தப்ட்ட நிலப்ரபபு பீடபூமி ஆகும். 

இனவ மனலகனைப த்பானறு வன�ரிவுகள் 

பகபாணடனவ. பீடபூமிகள் நூறு மீட்டலிருந்து 

்ல்லபாயிரம் மீட்டர் வனர உயர்ந்து 

கபாணப்டுகின்றை. உலகிதலதய உயர்ந்த 

பீடபூமி திந்த பீடபூமியோகும். ஆகதவ திப்த் 

பீடபூமினய “உலகததின் கூழர” எனறு 

அனைக்கித்றபாம். பீடபூமி �மமபாை தமற்்ரபன்க் 

பகபாணடுள்ைதபால் “நமழசநிலம்” எைவும் 

அனைக்கப்டுகி்றது. ப்பாதுவபாக பீடபூமிகளில் 

கனிமஙகள் நின்றந்து கபாணப்டுகின்றை. 

இந்தியபாவில் கபாணப்டும் நசோடடோ �ோகபுரி 
பீடபூமி கனிமஙகள் நின்றந்த ்குதியபாகும். 

எைதவ சுரஙகத்பதபாழில் இப்குதியின 

முக்கியத் பதபாழிலபாகும். பதனனிந்தியபாவில் 

உள்ை ்ககோணப பீடபூமி எரிமனலப 

்பான்றகைபால் ஆைது. 

உதபாரணமபாக, ஆசியபாவில் உள்ை 

இமயமழலதந்ோடர, வட அபமரிக்கபாவில் 

உள்ை ரோககி மனலத்பதபாடர் மற்றும் 

பதன அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் 

மனலத்பதபாடர் ஆகியவற்ன்றக் கூ்றலபாம். 

உலகின நீைமபாை மனலத்பதபாடர் பதன 

அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் மனலத் 

பதபாடரபாகும். இது சுமபார் 7000 கிதலபா மீட்டர் 

நீைத்திற்கு வடக்குத் பதற்கபாகப ்ரவியுள்ைது. 

ஒரு மனலத்பதபாடரின உயரமபாை ்குதி சிகரம் 

எைப்டுகி்றது. உலகிதலதய உயரமபாை சிகரம் 

இமயமனலத் பதபாடரில் உள்ை எவபரஸ்ட் 

(8848 மீட்டர்) ஆகும். எவபரஸ்ட் சிகரம் 

எந்த ெபாட்டில் அனமந்துள்ைது எனறு நீஙகள் 

அறிவீர்கைபா?

சிந்ழை விைோ
டிசம்்ர 11 சரவந்ச மழலகள் திைம். 

�ர்வதத� மனலகள் திைத்னத 

பகபாணடபாடுவதற்கபாக முைக்கத் பதபாடர்கள், 

சுவபரபாட்டிகள், ்தபானககள் தயபாரிக்கவும். 

மனலகள், ஆறுகள் உற்்த்தியபாகும் 

இடமபாகத் திகழகின்றை. இனவ தபாவரஙகள் 

மற்றும் விலஙகிைஙகளின இருபபிடமபாகவும் 

உள்ைை. சில மனலப்குதிகள் சி்றந்த சுற்றுலபாத் 

தலஙகைபாகவும், தகபானட வபாழிடஙகைபாகவும் 

விைஙகுகின்றை. உதகமணடலம், 

பகபானடக்கபாைல், பகபால்லிமனல, ஏற்கபாடு 

மற்றும் ஏலகிரி த்பான்ற தகபானட வபாழிடஙகள் 

தமிழ ெபாட்டில் அனமந்துள்ைை.

நசயல்்ோடு: கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன் நிரபபுக.
வ.எண மனலத்பதபாடர்கள் சிகரஙகள் கணடஙகள் உயரம் (மீ)

1. இமயமனலத்பதபாடர் எவபரஸ்ட் ஆசியபா 8,848

2. ரபாக்கி மனலத்பதபாடர்

3. ஆணடிஸ் மனலத்பதபாடர்

4. ஆல்பஸ் மனலத்பதபாடர்

5. கிைக்குத் பதபாடர்ச்சி மனல

சிந்ழை விைோ
கோடுகழை ்ோதுகோகக நவணடிய்ன் 
அவசியம் உஙகளுககுத ந்ரியும். 
கோடுகளுககு இழணயோக மழலகழையும் 
்ோதுகோகக நவணடும் எை 
நிழைககிறீரகைோ?

தருமபுரி பீடபூமி, 

தகபாயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் 

மதுனர பீடபூமி ஆகியை 

தமிழெபாட்டில் கபாணப்டும் 

பீடபூமிகைபாகும்.
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2.3 சமநவளிகள் (Plains)
�மபவளி �மமபாை மற்றும் தபாழ நிலத் 

ததபாற்்றமபாகும். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 

சுமபார் 200 மீ க்கும் குன்றவபாை உயரம் 

பகபாணட நிலத்ததபாற்்றம் ஆகும். சில 

�மபவளிகள் சீரற்்றதபாகவும் கபாணப்டும். 

ப்ரும்்பாலும் �மபவளிகள், ஆறுகள், அதன 

துனண ஆறுகள் மற்றும் கினை ஆறுகைபால் 

உருவபாக்கப்டுகின்றை. இஙகு வைமபாை 

மணணும் நீர்ப்பா�ைமும் இருப்தபால் 

தவைபாணனம தனைத்ததபாஙகுகி்றது. மக்கள் 

வபாழவதற்கு �மபவளிகள் ஏற்்றதபாய உள்ைை. 

எைதவ அனவ உலகில் அதிக மக்கள் பதபானக 

பகபாணட பிரதத�ஙகைபாக விைஙகுகின்றை. 

மிகப ்னைய ெபாகரிகஙகைபாை 

பம�்தடபாமிதயபா ெபாகரிகம், சிந்து �மபவளி 

ெபாகரிகம் த்பான்றனவ �மபவளிகளில் 

ததபானறியனத அறிவீர்கள். வட இந்தியபாவிலுள்ை 

கஙனகச் �மபவளி உலகின ப்ரிய 

�மபவளிகளில் ஒன்றபாகும். தமிழ ெபாட்டிலுள்ை 

முக்கிய �மபவளிகள் கபாவிரி மற்றும் னவனக 

ஆறுகைபால் உருவபாக்கப்ட்டனவ ஆகும். 

ப்ருஙகடல்கள் மற்றும் கடல்கனை ஒட்டியுள்ை 

தபாழநிலஙகள் கடற்கனரச் �மபவளிகள் ஆகும்.

ஆற்றுச் �மபவளிகள் 

்ணனடய ெபாகரிகஙகளின 

பதபாட்டிலபாக விைஙகிை. 

இந்தியபாவில் சிந்து ெதி 

மற்றும் எகிபதின னெல் ெதி த்பான்ற ஆற்றுச் 

�மபவளிகளில் ெபாகரிகஙகள் ததபானறி 

ப�ழித்ததபாஙகி வைர்ந்தை.

நசயல்்ோடு
கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப 
புத்க உ்வியுடன் நிரபபுக.

வ.

எண
கணடஙகள் பீடபூமிகள் �மபவளிகள்

1. ஆசியபா
திப்த் 

பீடபூமி

யபாஙசி 

�மபவளி

2.
வட 

அபமரிக்கபா

3.
பதன 

அபமரிக்கபா

4. ஆஸ்திதரலியபா

5. ஐதரபாப்பா

6. ஆபரிக்கபா

3.  மூன்்றோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Third order landforms)

ஆறுகள், ்னியபாறுகள், கபாற்று மற்றும் 

கடல் அனலகள் த்பான்றவற்றின முக்கியச் 

ப�யல்கள் அரித்தல் மற்றும் ்டியனவத்தல் 

ஆகும். இச்ப�யல்கைபால் மனலகள், பீடபூமிகள் 

மற்றும் �மபவளிகளில் ததபாற்றுவிக்கப்டும் 

்ள்ைத்தபாக்குகள், பமபானரனகள், மணற்குனறுகள் 

மற்றும் கடற்கனரகள் த்பான்ற நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். 

நசயல்்ோடு: 
்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகள் ்ற்றிய 

மபாதிரி தயபார் ப�யக.

்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகளில் வபாழும் 

மக்களின ப�யல்்பாடுகள் குறித்த 

்டத்பதபாகுபபு தயபார் ப�யக.

புவியின தமற்்ரபபிலுள்ை ப்பாருள்கனை 

(்பான்றகள்) அரித்து அகற்றுததல அரித்ல் 

எைப்டுகி்றது. இவவபாறு அரிக்கப்ட்ட 

்பான்ற துகள்கள் கடத்தப்ட்டு தபாழநிலப 

்குதிகளில் ்டிய னவக்கப்டுகின்றை. 

இச்ப�யல் ்டியழவத்ல் எைப்டுகி்றது.

்ள்ைத்ோககு
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 புவியில் கபாணப்டும் ஐந்து ப்ருஙகடல்கைனை 

ஏற்கைதவ அறிந்துள்ளீர்கள். அவற்ன்றப ்ற்றி 

தற்த்பாது கபாணலபாம்.

4.1  ் சிபிக ந்ருஙகடல் (The Pacific 
Ocean)
புவியின மிகபந்ரிய 

மறறும் ஆைமோை ந்ருஙகடல் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். 

இது புவியின பமபாத்தப 

்ரப்ைவில் மூனறில் ஒரு 

்குதினயக் பகபாணடுள்ைது.

இதன ்ரப்ைவு சுமபார்  

168.72 மில்லியன �துர கிதலபா மீட்டர் ஆகும். 

்சிபிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் ஆசியபா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியபாவும், கிைக்கில் வட அபமரிக்கபா 

மற்றும் பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. இது வடக்குத் பதற்கபாக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதன ப்ருஙகடல் வனர 

்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் முக்தகபாண 

வடிவத்தில் கபாணப்டுகி்றது. முக்தகபாண 

வடிவத்தின தமற்்குதி ் சிபிக் ப்ருஙகடனலயும் 

ஆர்டிக் ப்ருஙகடனலயும், இனணக்கும் ப்ரிங 

நீர்ச்�ந்தியில் கபாணப்டுகி்றது.

4. ந்ருஙகடல்கள் (Oceans)
விணபவளியில் இருந்து ்பார்க்கும் 

த்பாது புவி நீல நி்றமபாக கபாட்சியளிக்கும். 

புவியின மூனறில் இரணடு ்ஙகு நீர்ப்ரப்பாக 

உள்ைதத இதற்குக் கபாரணமபாகும். கடல்களும், 

ப்ருஙகடல்களும் இந்நீரினை பகபாணடுள்ைை. 

ப்ரும் நீர்ப்ரபபு, ப்ருஙகடல்கள் எனறு 

அனைக்கப்டுகின்றை. முழுனமயபாகதவபா 

அல்லது ்குதியபாகதவபா நிலத்தபால் சூைப்ட்ட 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபு கடல் எைப்டுகி்றது.

சிந்ழை விைோ
ப�னனை பமரிைபா கடற்கனர எந்த நினல 

நிலத் ததபாற்்றம்?

ப்ருஙகடல்களின ்ரப்ைவு (%)

கடறகழர

மணல்குன்று

 மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்

்சிபிக்ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார கடல்கள்
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ப்ரிங கடல், சீைக் கடல், ஜப்பான 

கடல், தபாஸ்மபானியபா கடல், பிலிபன்னஸ் 

கடல் ஆகியனவ ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் 

உள்ை எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

இந்ததபாதைசியபா, பிலிபன்னஸ், ஜப்பான, 

ஹவபாய, நியூசிலபாந்து உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடலில் உள்ைை. புவியின 

ஆைமபாை ்குதியபாை மரியபாைபா அகழி (10,994 

மீ
-
) ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் அனமந்துள்ைது. 

்சிபிக் ப்ருஙகடனலச் சுற்றி எரிமனலகள் 

பதபாடர்ச்சியபாக அனமந்துள்ைதபால் ்சிபிக் 

“பெருபபு வனையம்” எை அனைக்கப்டுகி்றது.

4.2  அடலோணடிக ந்ருஙகடல் 
(The Atlantic Ocean)
புவியின இரணடபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரப்ைவு சுமபார் 85.13 மில்லியன �துர கி.மீட்டர் 

ஆகும். இது புவியின பமபாத்த ்ரப்ைவில் ஆறில் 

ஒரு ்ஙனகக் பகபாணடுள்ைது. அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின கிைக்தக ஐதரபாப்பாவும், 

ஆபபிரிக்கபாவும் தமற்தக வட அபமரிக்கபாவும், 

பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. ்சிபிக் ப்ருஙகடனலப த்பானத்ற 

சிந்ழை விைோ
ப்யர் கபாரணம் அறிக.

அ. ப�ஙகடல் ஆ. �பாக்கடல்

இ.கருஙகடல்

உலகின உயரமபாை 

எவநரஸ்ட சிகரம்  

(8,848 மீ) மரியோைோ 
அகழியில் (10,994 மீ

-
) 

மூழகிவிடும் என்றபால் அதன ஆைத்னத 

உணர்ந்தறிவபாயபாக.

கடலின ஆைத்னத மீ
-
 என்ற குறியீட்டபால் 

குறிபபிட தவணடும்.

ஸ்ப்யின ெபாட்டின மபாலுமி 

ப்ர்டிைபாணடு பமகல்லன 

்சிபிக் எை ப்யரிட்டபார். 

்சிபிக் என்தன ப்பாருள்  

  அனமதி என்தபாகும்.

இபப்ருஙகடலும் வடக்தக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதற்தக பதன ப்ருஙகடல் 

வனர ்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் ஆஙகில 

எழுத்து ‘S’ வடிவத்னதப த்பானறு உள்ைது.

ஜிபரபால்டர் நீர்ச்�ந்தி அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடனலயும், மத்திய தனரக் கடனலயும் 

இனணக்கி்றது. கிைக்கு மற்றும் தமற்கு 

அனரதகபாைஙகளுக்கு இனடதயயபாை கப்ல் 

த்பாக்குவரத்து அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலில் 

அதிகமபாக ெனடப்றுகி்றது. ந்ோரடநடோ 
ரிகநகோ அகழியில் கபாணப்டும் மில்வோககி 

அகழி அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின ஆைமபாை 

்குதியபாகும். இது 8,600 மீ
-
 ஆைமுனடயது 

ஆகும். கரீபியன கடல், பமக்சிதகபா வனைகுடபா, 

வடகடல், கினியபா வனைகுடபா, மத்திய 

தனரக் கடல் த்பான்றனவ அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின முக்கிய எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். ப�யினட் பஹலைபா, 

நியூ்வுணட்லபாந்து, ஐஸ்லபாந்து, ஃ்பாக்லபாந்து 

உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலில் உள்ைை. 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன 

எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ஆைமபாை ்குதி ஜபாவபா அகழியபாகும். இதன 

ஆைம் 7,725 மீ
-
 ஆகும். 

4.4  ந்ன் ந்ருஙகடல்  
(The Southern Ocean)

பதனப்ருஙகடல் அணடபார்க்டிகபானவ 

சுற்றி அனமந்துள்ைது. பதன ப்ருஙகடல் 60° 

பதற்கு அட்�த்தபால் சூைப்ட்டுள்ைது. இதன 

்ரப்ைவு 21.96 மில்லியன �துர கி.மீ ஆகும். 

பதன ப்ருஙகடல் இந்திய ப்ருஙகடல், 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடல்களின பதன ்குதிகைபால் 

சூைப்ட்டுள்ைது. 

4.3  இநதியப ந்ருஙகடல்  
(The Indian Ocean)

இந்தியப ப்ருஙகடல் புவியின 

மூன்றபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரபபு சுமபார் 70.56 மில்லியன �துர கி.மீ. ஆகும். 

இந்தியபாவிற்கு அருகபானமயில் உள்ைதபால் 

இபப்ருஙகடல் இபப்யனரப ப்ற்்றது. இது 

முக்தகபாண வடிவத்னதக் பகபாணடுள்ைது. 

இபப்ருஙகடல் தமற்தக ஆபபிரிக்கபா வடக்தக 

ஆசியபா, கிைக்தக ஆஸ்திதரலியபா த்பான்ற 

கணடஙகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இந்தியப ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார 

கடல்கள்

இந்தியப ப்ருஙகடலில் அந்தமபான 

நிக்தகபா்பார், லட்�த் தீவுகள், மபாலத் தீவுகள், 

இலஙனக, பமபாரிஷியஸ், ரீயூனியன உள்ளிட்ட 

்ல தீவுகள் கபாணப்டுகின்றை. மலபாக்கபா 

நீர்ச்�ந்தி இந்தியப ப்ருஙகடனலயும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடனலயும் இனணக்கி்றது.

இந்தியப ப்ருஙகடலில் வஙகபாை விரிகுடபா 

,அரபிக் கடல், ்பாரசீக வனைகுடபா மற்றும் 

ப�ஙகடல் த்பான்ற கடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாக உள்ைை. இபப்ருஙகடலின 

• 6° கபால்வபாய - 

இந்திரபா முனைனயயும் 

இந்ததபாதைசியபானவயும் 

பிரிக்கி்றது.

• 8° கபால்வபாய மபாலத் தீனவயும் 

மினிக்கபாய தீனவயும் பிரிக்கி்றது

• 9° கபால்வபாய லட்� தீனவயும் மினிக்கபாய 

தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

• 10° கபால்வபாய அந்தமபான தீனவயும் 

நிக்தகபா்பார் தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

்பாக் நீர்ச்�ந்தி வஙகபாை விரிகுடபானவயும் 

்பாக் வனைகுடபானவயும் இனணக்கி்றது.
பதன ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ரபாஸ் கடல், பவடல் கடல் மற்்றம் தடவிஸ் 

கடல் இதன எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

ஃத்ர்பவல் தீவு, ப்ௌமன தீவு, ஹபார்ட்ஸ் 

தீவு த்பான்ற தீவுகள் இபப்ருஙகடலில் 

கபாணப்டுகின்றை. இது அருகிலுள்ை 

ப்ருஙகடல்கனைக் கபாட்டிலும் குளிர்ச்சியபாக 

உள்ைது. இதன ப்ரும்்பானனமயபாை 

்குதி ்னிப்பான்றகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இபப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 'ந்ன் 
சோன்டவிச் அகழி' (7,235 மீ

- 
ஆைம்) ஆகும்.

4.5  ஆரகடிக ந்ருஙகடல்  
(The Arctic Ocean)

ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல் மிகச் சிறியது ஆகும். 

இதன ்ரப்ைவு சுமபார் 15.56 மில்லியன �துர கி,மீ 

இது ஆர்க்டிக் வட்டத்தினுள் அனமந்துள்ைது. 

வருடத்தின ப்ரும்்பானனமயபாை ெபாட்களில் 

இபப்ருஙகடல் உன்றந்தத கபாணப்டும்.

ெபார்தவ கடல், கிரீனலபாந்து கடல், 

கிைக்கு ன�பீரியக் கடல் மற்றும் த்ரணட் 

கடல் த்பான்றனவ இதன எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். கிரீனலபாந்து தீவு, நியூ ன�பீரியத் 

தீவு மற்றும் ெதவபாயபா ப�மல்யபா த்பான்ற தீவுகள் 

இபப்ருஙகடலில் கபாணப்டுகின்றை.

வட துருவம் ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின 

னமயத்தில் அனமந்துள்ைது. இபப்ருஙடலின 

ஆைமபாை ்குதி ‘யுநரசியன் ்ோழ்நிலம்’ ஆகும். 

இதன ஆைம் சுமபார் 5,449 மீட்டர் ஆகும்.

ஆரகடிக ந்ருஙகடல் மறறும் அ்ன் எல்ழலநயோரக 
கடல்கள்

நில வழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன், கீழ்ககணட அடடவழணழய நிரபபுக.

வ.

எண
ப்ருஙகடல்

்ரப்ைவு 

(மில்லியன �துர  

கிதலபா மீட்டர்)

ஆைமபாை 

்குதி (அகழி)

ஆைம்

(மீட்டர்)

1. ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 168.72 மரியபாைபா 10,994

2. அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

3. இந்தியப ப்ருஙகடல்

4. பதன ப்ருஙகடல்

5. ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

சிந்ழை விைோ
கணடஙகனை ்ரப்ைவின அடிப்னடயில் 

ஏறு வரின�யில் வரின�ப்டுத்திைபால் 

மூன்றபாவதபாக உள்ை கணடம் எது? 

சிந்ழை விைோ
ஜப்பானில் இருந்து கலித்பார்னியபாவிற்கு 

்யணம் ப�யய தவணடும் என்றபால் எந்தப 

ப்ருஙகடல் வழியபாக ்யணம் ப�யவீர்கள்? 
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மீள்்ோரழவ
• புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரபாலும், 

29 �தவிகிதம் நிலத்தபாலும் சூைப்ட்டுள்ைது.

• பூமியின தமற்்ரபபில் கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றஙகனை முதல்நினல, 

இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை வனகப்டுத்தலபாம்.

• கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• புவியில் ஏழு கணடஙகளும், ஐந்து 

ப்ருஙகடல்களும் கபாணப்டுகின்றை.

• மனலகள், பீடபூமிகள், �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ்ள்ைத்தபாக்குகள், கடற்கனர, 

மணற்குனறுகள் த்பான்றனவ மூன்றபாம் 

நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ப்ருஙகடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கனையும், தீவுகனையும் 

பகபாணடுள்ைை.

1 தீவு _ நீரபால் சூைப்ட்ட 

நிலப்குதி 

2 விரிகுடோ _ அகன்ற நில 

வனைனவக் பகபாணட 

கடல் ்குதி

3 நீரச்சநதி _ இரணடு 

நீர்ப்குதிகனை 

இனணக்கும் குறுகிய 

நீர்ப்குதி

4 அகழி _ ப்ருஙகடலில் உள்ை 

ஆைமபாை ்குதி

5 தீ்கற்்ம் _ மூனறு ்க்கம் நீரபால் 

சூைப்ட்ட நிலப்குதி

்யிறசிகள்

அ.  சரியோை விழடழயத 
ந்ரநந்டுககவும்

1. மிகச் சிறிய ப்ருஙகடல்

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல்  

ஆ) இந்தியப ப்ருஙகடல்

இ) அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

2. மலபாக்கபா நீர்ச்�ந்தினய இனணப்து

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஆ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் பதன 

ப்ருஙகடல்

இ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

ஈ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

3.  அதிகமபாை கப்ல் த்பாக்குவரத்து ெனடப்றும் 

ப்ருஙகடல்

அ) ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் 

இ) இந்தியபப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

4. உன்றந்த கணடம்

அ) வட அபமரிக்கபா 

ஆ) ஆஸ்திதரலியபா

இ) அணடபார்டிகபா

ஈ) ஆசியபா

ஆ. நகோடிடட இடதழ் நிரபபுக

1. உலகின மிகப ப்ரிய கணடம் -------- .

2. இந்தியபாவில் கனிம வைம் நின்றந்த 

பீடபூமி -------- .

3. ப்ருஙகடல்களில் மிகபப்ரியது -------.
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4. படல்டபா -------- நினல நிலத்ததபாற்்றம்.

5 தீவுக் கணடம் எை அனைக்கப்டுவது  

-------- .

இ. ந்ோருந்ோ்ழ் வடடமிடுக
1.  ஆபபிரிக்கபா, ஐதரபாப்பா, ஆஸ்திதரலியபா, 

இலஙனக

2.  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல், மத்திய தனரக் 

கடல், இந்தியப ப்ருஙகடல், அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்.

3. பீடபூமி, ்ள்ைத்தபாக்கு, �மபவளி, மனல

4.  வஙகபாை விரிகுடபா, த்ரிங கடல், சீைக் கடல், 

தபாஸ்மபானியபா கடல்

5. ஆணடிஸ், ரபாக்கி, எவபரஸ்ட், இமயமனல

ஈ. ந்ோருததுக
1. பதன�பானட்விச் அகழி - அ)  அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்

2. மில்வபாக்கி அகழி - ஆ)  பதன 

ப்ருஙகடல்

3. மரியபாைபா அகழி - இ)  இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

4. யுதரஷியன ்டுனக - ஈ)   ் சிபிக் 

ப்ருஙகடல்

5. ஜபாவபா அகழி - உ)  ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

உ. i).  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக
1. �மபவளிகள் ஆறுகைபால் 

ததபாற்றுவிக்கப்டுகின்றை.

2. இந்தியப ப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 

‘�பானட்விச்’ அகழி.

3. பீடபூமிகள் வன�ரினவக் பகபாணடிருக்கும்.

நமறகூறிய கூறறுகளில் சரியோைவறழ்றக 
கீநை நகோடுககப்டடுள்ை குறியீடுகழைப 
்யன்்டுததிக கணடறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 ஆ) 2 மற்றும் 3

இ) 1, 2, மற்றும் 3 ஈ) 2 மட்டும்

உ. ii)  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக

கூறறு 1: மனலகள் இரணடபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும்.

கூறறு 2: உலகிதலதய மிகவும் ஆைமபாை 

அகழி மரியபாைபா அகழி.

அ) கூற்று 1 �ரி, கூற்று 2 தவறு.

ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 �ரி.

இ) இரணடு கூற்றுகளும் �ரி

ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு.

ஊ. ஒரு வோரதழ்யில் விழடயளி

1. உலகின உயரமபாை பீடபூமி எது?

2. இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றம் எனவ?

3.  ஒரு ெபாட்டின ப்யனரக் பகபாணடுள்ை 

ப்ருஙகடல் எது?

4. அரபிக் கடலில் உள்ை தீவுகள் யபானவ?

5. கடலிலுள்ை ஆைமபாை ்குதி யபாது?

எ. சுருககமோை விழடயளி

1. கணடம் என்றபால் எனை?

2.  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின 

எல்னலகைபாக உள்ை கணடஙகள் 

யபானவ?

3. ப்ருஙகடல் என்றபால் எனை?

4.  ் ரப்ைவின அடிப்னடயில் கணடஙகளின 

ப்யர்கனை வரின�ப்டுத்தி எழுது?

5.  வட, பதன அபமரிக்கபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள் எனவ?

6th_Geography_Tamil_Unit_II.indd   187 28-01-2020   17:11:50



188

ஏ. நவறு்ோடறிக
1. மனல -  பீடபூமி

2. ப்ருஙகடல் –  கடல் 

ஐ. விரிவோை விழடயளி
1.  நிலத்ததபாற்்றத்தின வனககனை விைக்கி 

எழுதுக.

2. பீடபூமி ்ற்றிக் குறிபபு வனரக.

3.  �மபவளி மக்கள் பெருக்கம் மிகுந்ததபாகக் 

கபாணப்டுகி்றது. கபாரணம் கூறு.

4.  ் சிபிக் ப்ருஙகடலின சி்றப்ம்�ஙகனை 

விைக்குக.

5.  ப்ருஙகடல்களின முக்கியத்துவத்னத 

விைக்குக.

ஒ.  நகோடுககப்டடுள்ை ்டதழ்ப ்ோரதது 
விழடயளி

1.  இந்த நிலத்ததபாற்்றத்தின ப்யனரக் கூறுக.

2. இது எந்த நினல நிலத்ததபாற்்றம்?

3.  இந்த நிலத்ததபாற்்றம் ஆற்றின எவவனகச் 

ப�யலபால் ததபாற்றுவிக்கப்டுகி்றது?

ஓ. i. நசயல்்ோடு
அ).  அருகில் உள்ை குறிபபிடத்தக்க ஏததனும் 

ஒரு நிலத்ததபாற்்றத்திற்குக் கைப ்யணம் 

தமற்பகபாள்க.

ஆ)  நிலத்ததபாற்்றம் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

்ற்றி விைபாடி விைபா ெடத்துதல்.

இழணய வைஙகள்

1. www.nationalgeographic.com

2. http://mocomi.com/landforms

3. www.nationalgeographic.org/encyclopedia/

landform

4. www.britannica.com

ii. நசயல்்ோடு
1.  நிலவனர்டப புத்தகத்னதப ்யன்டுத்தி 

தகபாடிட்ட இடஙகனை நிரப்வும்.

அ) விரிகுடபா -------,--------, -----

ஆ) வனைகுடபா -------,--------, 

இ) தீவு --------,-------, ---------

ஈ) நீர்ச்�ந்தி -------,--------, ----

2.  கீழ்ககணடவறழ்ற நிலவழரப்ட புத்க 
உ்வியுடன் கணடுபிடிககவும்

அ) இந்தியபாவின கிைக்கில் உள்ை கடல்

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் 

உள்ை கணடஙகள்

இ)  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின பதற்கில் உள்ை 

கணடஙகள்

ஈ)  இந்தியபாவிற்கும் இலஙனகக்கும் இனடதய 

உள்ை நீர்ச்�ந்தி 

உ)  ஆஸ்திதரலியபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள்

ஊ)  நிலச்�ந்திகனை கணடுபிடிக்கவும். 

(தமலும் தகள்விகனை உருவபாக்கவும்) 
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3.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் கணடஙகழையும் மழலதந்ோடரகழையும் குறிககவும்.

4.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் ந்ருஙகடல்கள், கடல்கள் மறறும் நீரச்சநதிகள் 
ஆகியவறழ்றக குறிககவும்

6th_Geography_Tamil_Unit_II.indd   189 28-01-2020   17:11:52



190

நிலபரப்ைப பற்றி 
அறிேவாமா...

உரலி:
https://earth.google.com/web/

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இழணயச் நசயல்்ோடு
நிலப்ரபபும் ந்ருஙகடல்களும்

படிநிைலகள்:

◆ Google Earth இழணய்ைததிறகுச் நசல்ல கீழ்ககணட உரலிழயப ்யன்்டுத்வும்.

◆ இடது நமறபு்ற மூழலயில் கோணப்டும் ந்டு்ல் ந்ோத்ோழை ்யன்்டுததி உலக உருணழடயில் ஒரு 
குறிபபிடட இடஙகழைத ந்ரிவு நசயது ந்ட முடியும். (எடுததுககோடடு) நடல்லி, நசன்ழை, கீைடி 
ந்ோன்்றழவ.,

◆ திழரயில் கோணப்டும் ‘+’ மறறும் ‘-’ ந்ோத்ோன்கழை அழுததி அல்லது சுடடியில் உள்ை scroll button-ஐ 
்யன்்டுததி நிலப்ரபபுகழையும், கடற்ரபபுகழையும் zoom in and zoom out நசயது கோண முடியும். 

◆ ந்டு்லின் விழைவோக பீடபூமிகள் மறறும் நிலப்ரபபுகளின் அழமபழ்ப புரிநது நகோள்ை முடியும். நமலும் 
சமநவளி்குதி மறறும் ்ள்ைத்ோககுகழைப ்றறியும் அறிநது நகோள்ை முடியும். 
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குடிமையியல்
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1அலகு

பன்முகத் தன்்மையி்ை 

அறிவ�ோம்

1. பன்முகத்தன்மையிமை அறிவ�ோம்
உஙகள் �குபப்ையில் உள்்ள 

மைோண�ரக்்ளக் க�னியுஙகள்.  

அ�ரகளில் யோரோ�து ஒரு�்ரபவபோல் 

மைற்ைோரு�ர இருக்கிைோரக்ளோ? கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயி்ைக் க�னி.

கீழக்கண்ட அட்ட�்ணயில் இருக்கும் 

மூன்று மைோண�ரகளி்்டவய ஒரு�ரி்டமிருந்து 

ஒரு�ர வ�றுபடடு இருபப்த நோம் புரிந்து 

்கோள்கிவைோம்.  நோம் ஒவ்�ோரு�ரும் 

பல்வ�று விதமைோை ்மைோழிகள், உணவு 

ைோண�ர் 1 ைோண�ர் 2 ைோண�ர் 3
்தோய்ைோழி தமிழ மை்ையோ்ளம் இந்தி

உணவு அரிசி புடடு சபபோத்தி

விழோ ்போஙகல் ஓணம் வ�ோலி

பழக்க�ழக்கஙகள், விழோக்கள் மைறறும் 

பணபோடுக்்ள பின்பறறுகிவைோம்.  இவதவபோல், 

நம் நோடடில் பல்வ�று பகுதிகளில் �ோழும் 

மைக்கள், தஙகள் �ோழக்்க மு்ைகளிைோல் 

	பன்முகத்தன்்மையின் ்போரு்்ள அறிதல்

	இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத்தன்்மையி்ைப புரிந்து ்கோள்ளுதல்

	நம்்மை சுறறி இருபப�ரகளு்டன் நைமைோை அணுகுமு்ையி்ை 

வமைம்படுத்துதல்

	�ழிபோடடு நம்பிக்்க மு்ைகளில் உள்்ள வ�றுபோடுக்்ளப புரிந்து 

்கோள்ளுதல்

	வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை என்ப்த அறிந்து அதறகு மைதிபபளித்தல்

 கற்றலின் வ�ோககஙகள்
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வ�றுபடடு இருக்கிைோரகள். நோம் பல்வ�றுபட்ட 

பின்புைஙகள், பணபோடுகள், �ழிபோடடு 

மு்ைக்்ளச் சோரந்து இருபபினும், 

ஒறறு்மையோக �ோழகிவைோம். இதுவ� 

பன்முகத்தன்்மை எைபபடும்.

2. இந்தியோவில் பன்முகத்தன்மை:
இந்தியோ ஏைத்தோழ ஐந்தோயிரம் ஆணடுகள் 

பழ்மை �ோயந்த நோகரிகத்தின் தோயகமைோக 

வி்ளஙகுகிைது. இந்தியோவில் கோணபபட்ட 

பல்வ�று �்ளஙக்ளோல் ஈரக்கபபடடு உைகின் 

பல்வ�று பகுதிகளிலிருந்து, பல்வ�று இை மைக்கள் 

�ந்தைர. சிைர உள்ளூர மைக்களு்டன் வசரந்து 

�ணிகம் ்சயயவும், மைறை�ரகள் ப்்ட்யடுபபு 

கோரணமைோகவும் இந்தியோவிறகு �ரு்க தந்தைர. 

நிை �ழியோகவும் க்டல் �ழியோகவும் பல்வ�று 

இை மைக்கள் இந்தியோவிறகுள் இ்டம் ் பயரந்தைர.  

ஆ்கயோல் திரோவி்டரகள், நீக்ரிடவ்டோக்கள், 

ஆரியரகள், ஆல்்பன்கள் மைறறும் 

மைஙவகோலியரகள் வபோன்வைோர நவீை இந்திய 

இைத்த�ரின் ஒரு பகுதியோக உள்்ளைர.    வமைலும் 

இந்தியோவிலிருந்து பல்வ�று பகுதிகளுக்கு 

்சன்று தஙகிைர. இவ�ோறு இ்டம்்பயரந்து 

தஙகியவத இந்தியோவில் பன்முகத்தன்்மை 

வமைவைோஙகி இருக்க கோரணமைோக உள்்ளது.

இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத் 

தன்்மையி்ை பின்�ரும் த்ைபபுகளில் 

கோணைோம்.

நிை அ்மைபபுகள் மைறறும் �ோழவியல் 

மு்ைகளில் பன்முகத்தன்்மை, சமூகப 

பன்முகத்தன்்மை, சமையப பன்முகத்தன்்மை, 

்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை, பணபோடடுப 

பன்முகத்தன்்மை. 

2.1.  நில அமைப்புகள் ைறறும் �ோழ்வியல் 
மும்றகளில் பன்முகத்தன்மை

கண்டம் எைபபடு�து மை்ைகள், பீ்டபூமிகள், 

சமை்�ளிகள், ஆறுகள், க்டல்கள், பள்்ளத்தோக்கு 

வபோன்ை பல்வ�று இயற்கப பிரிவுகள் 

மைறறும் கோை நி்ைக்்ள ்கோண்ட மிகப பரந்த 

நிைபபரபபோகும். இவ�்ைத்்தயும் இந்தியோ 

்பறறிருபபதோல், இந்தியோ “து்ணக்கண்டம்” 

என்று அ்ழக்கபபடுகிைது. இக்கோரணிகவ்ள 

வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை
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நோடடின் பல்வ�று நிை அ்மைபபுகளில் �ோழும் 

மைக்களின் மீது தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.

ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் மைறறும் 

கோைநி்ை கூறுகள் தோன் தீரமைோனிக்கின்ைை.  

க்டவைோரப பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் 

மீன்பிடித் ்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர என்ைோல் 

சமை்�ளிகளில் �ோழும் மைக்கள் வ�்ளோண்மைத் 

்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர. மை்ைப 

பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் வமையத்தல் ் தோழிலில் 

ஈடுபடுகின்ைைர வமைலும் மை்ைபபகுதிகளில் 

நிைவும் கோைநி்ையோைது கோபி, வதயி்ை 

வபோன்ை வதோட்டபபயிரத் ்தோழிலுக்கு 

உகந்ததோக உள்்ளது.

நிை அ்மைபபில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அபபகுதியில் �்ளரும் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகள் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.  ஒரு பகுதியின் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகளின் �்ளம் 

என்பது அபபகுதியில் நிைவும் இயற்க மைறறும் 

கோைநி்ை்யப ்போறுத்து மைோறுபடுகின்ைது.  

மைக்களின் உணவு, உ்்ட, ்தோழில் மைறறும் 

நில அமைப்புகள் 

பள்்ளத்தோக்கு

தீவு  

 மை்ைகள்

போ்ை�ைம்

சமை்�ளிகள்

க்டறக்ர

•  வமைகோையோவில் உள்்ள ்மைௌசின்ரோம் அதிக மை்ழ ்போழியும் பகுதி ஆகும்.  

• ரோ�ஸதோனில் உள்்ள ்�யசோல்மைர கு்ை�ோை மை்ழப்போழியும் பகுதி 

ஆகும்.

்மைௌசின்ரோம் ்�யசோல்மைர

பூமியின் வமைறபரபபு பல்வ�று �்கயோை 

நிைபபரபபுக்ளோல் சூழபபடடுள்்ளது.
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�ோழக்்கத் தரம் வபோன்ை்� அபபகுதியின் 

இயற்க நி்ை மைறறும் கோைநி்ை்ய 

்பரிதும் சோரந்துள்்ளை.

2.2. சமூக பன்முகத்தன்மை
2.2.1. சோர்ந்து �ோழ்்தல் ைறறும் சக �ோழ்வு

சமூகம் என்பது ஒரு ்போது நைத்திறகோக 

மைக்கள் இ்ணந்து �ோழும் இ்டமைோகும்.  

நமைது சமுதோயம் என்பது வி�சோயிகள், 

்தோழிைோ்ளரகள், ்கவி்ைஞரகள், 

்பறவைோரகள், ஆசிரியரகள், மைோணோக்கர 

வபோன்ை பை்ரயும் உள்்ள்டக்கியது ஆகும். 

மைக்களின் வமைம்பட்ட �ோழக்்க மு்ைக்கு 

சமுதோயஙகள் ஒன்்ை ஒன்று சோரந்து 

உள்்ளை.

2.2.2. குடும்பம் ைறறும் சமூகம்
ஒரு சமூகத்தின் அடிபப்்ட அைகு குடும்பம் 

ஆகும். குடும்பம் என்பது இரு�்கபபடும்: 

அ்� கூடடுக்குடும்பம் மைறறும் தனிக்குடும்பம் 

ஆகும். பை குடும்பஙகள் வசரந்து இணக்கமைோை 

சூழலில் �ோழந்து  ்கோணடிருக்கின்ைைர. 

வமைலும் பை குடும்பஙகள்  இ்ணந்து 

கிரோமைஙக்ளோகவும், பை கிரோமைஙகள் இ்ணந்து 

நகரஙக்ளோகவும் உரு�ோகின்ைை.  குடிநீர, 

உணவு, மின்சோரம், கல்வி, வீடடு�சதி வபோன்ை 

பை வத்�கவ்ள மைக்க்்ள ஒன்றுபடுத்தி சமூக 

நல்லிணக்கத்து்டன் �ோழச் ்சயகின்ைை.  

நமைது பணபோடடு ந்்டமு்ைகள் அல்ைது 

�ோழவியல் அ்மைபபுகள் வ�றுபடடு 

இருபபினும் அடிபப்்டயில் நோம் ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்து ஒன்ைோக இ்ணந்து �ோழந்து 

�ருகிவைோம்.

2.3. ை்த பன்முகத்தன்மை
இந்தியோ ஒரு மைதச்சோரபறை நோடு ஆகும். 

இந்திய அரசு எந்த்�ோரு மைதத்்தயும் 

அரசு மைதமைோக அஙகீகரிக்கவில்்ை எந்த 

மைதத்்தயும் பின்பறைைோம் என்பது அடிபப்்ட 

உரி்மையோகும். இந்தியோ பை மைதஙகளின் 

தோயகமைோகவும், பை மைதஙகளின் புகலி்டமைோகவும் 

வி்ளஙகுகிைது. இந்து மைதம், இஸைோமிய மைதம், 

கிறிஸது� மைதம், சீக்கிய மைதம், புத்த மைதம், சமைண 

மைதம், ்�ோரோஸடிரிய மைதம் வபோன்ை எணணறை 

மைதஙகள் இந்தியோவில் த்ழத்வதோஙகி 

உள்்ளை.

வதோ்டர பழஙகுடியிை மைக்கள்

்போஙகல்

ஓணம்கிறிஸதுமைஸ

மிைோடி நபி புத்த பூரணிமைோ

தீபோ�ளி  
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பி்ரஞ்சுக்கோரரகள் ஆகிவயோர இந்தியோவிவைவய 

தஙகி இருந்ததோல் மைக்களின் ்மைோழி மைறறும் 

பணபோடுகள் மீது ்பரும் தோக்கத்்த 

ஏறபடுத்திைர.  ஏ்ைனில் 1947-ல் இந்தியோ 

சுதந்திரம் ்பறு�தறகு முன்ைர, ஏைத்தோழ 300 

ஆணடுகள் ஆஙகிவையர ஆடசியின் கீழ இருந்தது.  

இதன் கோரணமைோக இந்தியோவில் ஆஙகிைம் ஒரு 

முக்கிய ்மைோழியோக எழுச்சி்பறறு பள்ளிகள், 

கல்லூரிகளில் பயிறறு ்மைோழியோகவும், அலு�ைக 

்மைோழியோகவும் மைறறும் அன்ைோ்ட �ோழவிலும் 

ஆஙகிைம் ்பருமை்ளவில் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

2.5. பணபோட்டு பன்முகத்தன்மை
பணபோடு என்ை ்சோல்ைோைது, மைக்களின் 

்மைோழி, உ்்ட, உணவு மு்ை, மைதம், சமூகப 

பழக்க �ழக்கஙகள், இ்ச, க்ை மைறறும் 

கடடி்டக் க்ைகளின் போரம்பரியத்்த 

குறிக்கிைது.

ஒரு குறிபபிட்ட மைக்களின் பணபோடு 

அ�ரகளின் சமூக ந்டத்்தயிலும் மைறறும் 

சமூக ்தோ்டரபுகளிலும் ்�ளிபபடுகிைது.  இது 

சமூக �டி�்மைபபுக்ளோல் முன்னிறுத்தபபடும் 

குழு அ்்டயோ்ளத்தின் �்ளரச்சி நி்ை ஆகும்.  

வமைலும் இ்� ஒரு குழுவிறகு மைடடுவமையோை 

தனித்த அ்்டயோ்ளஙகள் ஆகும்.

இந்தியோ பல்வ�று விழோக்களின் தோயகம் 

ஆகும். இந்தியோவில் பல்வ�று மைதஙக்்ளச் 

சோரந்த மைக்கள் பல்வ�று விழோக்க்்ள நோடடின் 

பை பகுதிகளிலும் ஒன்றுபடடு, ஒறறு்மையோக 

்கோண்டோடுகின்ைைர. இதுவ� இந்தியோ ஒரு 

உயரந்த போரம்பரியமிக்க கைோச்சோர நோடு என்ப்த 

ப்ைசோறறுகிைது. வமைலும் இந்திய விழோக்க்ளோை 

்போஙகல், தீபோ�ளி, வ�ோலி, வி�யதசமி, ஆயுத 

பூ்�,  ந�ரோத்திரி, துரகோ பூ்�, தசரோ, விநோயகர 

சதுரத்தி, பி�ு, கும்பவமை்ளோ, ஓணம், மிைோது 

நபி, ரம்�ோன், கிறிஸதுமைஸ, புத்த பூரணிமைோ, 

மைகோவீர ்�யந்தி, குருநோைக் ்�யந்தி மைறறும் 

ரக்சோபந்தன் வபோன்ை விழோக்கள் இந்தியோவின் 

பணபோடடுப  பன்முகத்தன்்மைக்கோை ஆதோரமைோக 

வி்ளஙகுகிைது.

2.4. ்ைோழிசோர் பன்முகத்தன்மை
இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது. இந்வதோ-

ஆரியன், திரோவி்டன், ஆஸடவரோஆஸடிக்,  

சீைதி்பத்தியன் ஆகிய நோன்கும் முக்கிய 

்மைோழி குடும்பமைோகும்.  தமிழ ்மைோழியோைது 

பழ்மையோை திரோவி்ட ்மைோழி ஆகும்.

இந்தியோவில் வபசபபடும் முதல் ஐந்து 

்மைோழிகள்  (2011-ன்  கணக்்கடுபபின்படி)

்மைோழி
்மைோத்த மைக்கள்்தோ்க 

சதவிகிதம்

இந்தி 43.63 %

�ஙகோ்ளம் 8.30 %

்தலுஙகு 6.93 %

மைரோத்தி 7.09 %

தமிழ 5.89 %

�ரைோறறு ரீதியோக, இந்தியோவிறகு 

�ணிகம் ்சய�தறகோக �ரு்க தந்த 

வபோரத்துக்கீசியரகள், ்டச்சுக்கோரரகள், 

ஆஙகிவையரகள், வ்டனியரகள் மைறறும் 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் 

சட்டத்தின் எட்டோ�து 

அ ட ்ட � ் ண யி ன் ப டி 

22 ்மைோழிகள் அலு�ைக  

்மைோழிக்ளோக அஙகீகரிக் 

கபபடடுள்்ளது. 2004 ஆம் ஆணடு இந்திய 

அரசோல் முதல் ்சம்்மைோழியோக “தமிழ ்மைோழி” 

அறிவிக்கபபட்டது. தறவபோது 6 ்மைோழிகள் 

்சம்்மைோழிக்ளோக அறிவிக்கபபடடுள்்ளது. 

சமைஸகிருதம் 2005 ஆம் ஆணடும் ்தலுஙகு 

மைறறும் கன்ை்டம் 2008 ஆம் ஆணடும் 

மை்ையோ்ளம் 2013 ஆம் ஆணடும் ஒரியோ 

2016 ஆம் ஆணடும் ்சம்்மைோழிக்ளோக 

அறிவிக்கபபட்டை
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க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை என்பது 

ஒவ்�ோரு சமுதோயத்தின் ஒருஙகி்ணந்த 

அஙகம் ஆகும்.  ஒரு சமுதோயத்தின் மைரபு மைறறும் 

பணபோடடின் ஒரு பகுதியோக க்ை �்ளரச்சி 

அ்்டகிைது.  இந்தியோவில் 28 மைோநிைஙகளும் 9 

யூனியன் பிரவதசஙகளும் உள்்ளை.  ஒவ்�ோரு 

மைோநிைமும் அ�றறிறகோை உயரந்த மைர்பயும் 

மைறறும் நுணணிய க்ை ்�ளிபபோடடு 

�டி�ஙக்்ள ்பறறிருக்கின்ைை.

 இந்திய ்தோல்லியல் 

து்ை இது�்ர கணடுபிடித்த 

கல்்�டடுச் சோன்றுகளில் 

60% தமிழநோடடில் இருந்து 

கணடு பிடிக்கபபட்ட்� 

ஆகும்.  அ�றறில் ்பரும்போைோை்� தமிழ 

்மைோழியிவைவய எழுதபபடடுள்்ளை.

2.5.1.  இந்தியோவில் புகழ்்பற்ற 
�டைஙகள் ைறறும் இமசகள்

பண்்டய கோைஙகளில் ந்டைம் என்பது 

�ழிபோடு மைறறும் ்கோண்டோட்டத்திறகோை 

�ழியோகவும், மைகிழச்சி மைறறும் நன்றி்ய 

்�ளிபபடுத்து�தறகோை போ�்ையோகவும் 

கருதபபடுகிைது.  இந்திய ந்டைஙகள் மூைம் 

நமைது உயரந்த பணபோடு ்�ளிபபடுகிைது.

இ்சயும் ந்டைமும் ஒன்று்டன் 

ஒன்று இ்ணந்தது.  இந்தியோவில் 

பல்வ�று �்கயோை இ்ச �டி�ஙகள் 

பின்பறைபபடுகின்ைை.  அ்� இந்துஸதோனி 

இ்ச, கரநோ்டக இ்ச, தமிழ ்சவவியல் இ்ச, 

நோடடுபபுை இ்ச, ைோ�ணி இ்ச  மைறறும் 

க�ல் இ்சயோகும்.  இந்த இ்ச �டி�ஙகளில் 

வசரக்கபபட்ட ஏரோ்ளமைோை போ்டல்கள், பை 

்மைோழிகளிலும் கோணக் கி்்டக்கின்ைை.

்சயல்போடு
இந்தியோவில் நிைவும் பன்முகத்தன்்மை 

குறித்து கறைறிந்து உள்ளீரகள்.  கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயில் ்கோடுக்கபபடடுள்்ள இரு 

மைோநிைஙக்்ளயும் ஒபபிடடு எழுதுக.

தமிழநோடு
உத்திரப

பிரவதசம்

ந்டைம்

பயிரகள்

உணவு

்மைோழி

கட்ட்டக்க்ை

பிரகதீஸ�ரர வகோயில்

புனித தோமைஸ வத�ோையம்

 ்சன்்ை தோஜமைகோல்

சோஞ்சி ஸதூபி கந்தரய மைகோவத�ோ வகோயில் வகோைோரக்

சூரியைோர வகோயில்

 தில்�ோரோ   

சமைண வகோயில்
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அ்ள்�யில் இல்்ை 

மைோநிைம் புகழ்பறை ந்டைம்

தமிழநோடு கரகோட்டம், ஒயிைோட்டம், கும்மி, ்தருக்கூத்து,

்போம்மைைோட்டம்.    புலியோட்டம், வகோைோட்டம், தபபோட்டம்

வகர்ளோ ்தயயம், வமைோகினியோட்டம்

பஞ்சோப போஙக்ரோ

கு�ரோத் கோரபோ, தோணடியோ

ரோ�ஸதோன் கல்வபலியோ, கூமைர

உத்திரபபிரவதசம் ரோசலீைோ

உத்தரகணட வசோலியோ

அசோம் பி�ு

இந்திய �ோட்டுப்பு்ற �டைஙகள்
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3. வ�றறுமையில் ஒறறுமை
இந்தியோ பன்முகத்தன்்மை நி்ைந்த நோ்டோக 

இருபபினும் “நோடடுபபறறு” என்ை உணர�ோல் 

நோம் அ்ை�ரும் ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்.  நம் 

நோடடின் சின்ைஙக்ளோை வதசியக்்கோடி, 

வதசிய கீதம் ஆகிய்� நமைது தோயநோட்்டயும், 

அதறகோக நோம் ஒன்று படடிருக்க வ�ணடியதன் 

முக்கியத்து�த்்தயும் நமைக்கு நி்ைவூடடிக் 

்கோணவ்ட இருக்கின்ைை.  சுதந்திர திைம், 

குடியரசு திைம், கோந்தி ்�யந்தி வபோன்ை 

நோடகள் வதசிய விழோக்க்ளோக நம் நோடு 

முழு�தும் ்கோண்டோ்டபபடுகின்ைை.  

இ்�வய நோம் அ்ை�ரும் ஒவர நோடடிைர 

என்ை உணர்�யும் நம் நோடடுபபறறி்ையும் 

உயிரபபிக்கச் ்சயது ்கோணடு இருக்கின்ைை.

இந்தியோ “வ�றறு்மையில் 

ஒறறு்மை” உள்்ள 

நோ்டோக வி்ளஙகுகிைது. 

இச்்சோற்ைோ்டரோைது நமைது 

சுதந்திர இந்தியோவின் 

முதல் பிரதமைரோை ���ரைோல் வநருவின் 

“டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலில் 

இ்டம்்பறறுள்்ளது.

இந்தியோ ஒரு பன்முக பணபோடடு 

சமுதோயத்்தக் ்கோணடுள்்ளது.  இந்தியோவின் 

்போது�ோை நம்பிக்்ககள், பழக்க �ழக்கஙகள், 

பணபோடடு ்மையஙகள் வபோன்ை�றறின் 

�ோயிைோக நோம் அ்ை�ரும் இந்தியரகள் 

என்ை உணர�ோல், ஓவர வதசத்தோல் ஒன்றுபடடு 

உள்வ்ளோம்.  நமைது விடுத்ைபவபோரோட்டஙகளும், 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டமும் இந்தியோவின் 

ஒறறு்மைக்கு சோன்ைோக திகழகின்ைை.

இந்தியோவில் பல்வ�று இை 

மைக்கள் கோணபபடு�தோல், 

இந்தியோ்�  “இைஙகளின் 

அ ரு ங க ோ ட சி ய க ம் ” 

எை �ரைோறைோசிரியர  

வி.ஏ. ஸமித் அ�ரகள் கூறியுள்்ளோர.

மீள்போர்ம�
	 இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நி்ைந்த நோடு.

	 பன்முகத்தன்்மை என்பது 

ஒரு�ரி்டமிருந்து ஒரு�ர மைோறுபடடு 

இருபபினும் ஒறறு்மையோக �ோழதல்.

	 நிைஅ்மைபபும் கோைநி்ையும் 

பன்முகத்தன்்மையின் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த  ஏறபடுத்துகிைது.

	 ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் 

கூறுகளும் கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கிைது.

	 நிை அ்மைபபுகளில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அஙகுள்்ள தோ�ரஙகள் 

மைறறும் உயிரிைஙகளின் வதோறைத்தில் 

்பரும் தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகிைது.

	 இந்தியோவில் ்மைோழி, மைதம், சமூக மைறறும் 

பணபோடுகளில் பன்முகத்தன்்மை பரந்து 

கோணபபடுகிைது.

		ஒரு கண்டத்திறகுரிய அ்ைத்து 

கூறுகளும் ்கோணடிருபபதோல் 

இந்தியோ்� ஒரு து்ணக்கண்டம் 

என்கிவைோம்.

	 இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது.

	 ஒரு குறிபபிட்ட சமூகத்தின் ந்்டமு்ைகள் 

மைறறும் பழக்க �ழக்கஙக்்ள பணபோடு  

எனும் ்சோல் குறிபபிடுகிைது.

	 இந்தியோவின் ்சவவியல் மைறறும் 

நோடடுபபுை ந்டைஙகள் நமைது �்ளமைோை 

பணபோடடு பன்முகத் தன்்மையி்ை 

ப்ைசோறறுகின்ைை.
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பயிறசிகள்
I.  சரியோை விமடமய  

வ்தர்வு ்சயக
1. இந்தியோவில்              மைோநிைஙகளும்,  

_______ யூனியன் பிரவதசஙகளும் 

உள்்ளை.

 அ) 27, 9 ஆ) 29, 7 இ) 28, 7 ஈ) 28, 9

2. இந்தியோ ஒரு _______ என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது.

 அ) கண்டம்  ஆ) து்ணக்கண்டம்

 இ) தீவு  ஈ) இ�றறில் எதுமில்்ை

3. மிக அதிக மை்ழப்போழிவுள்்ள ்மைௌசின்ரோம் 

_______ மைோநிைத்தில் உள்்ளது.

 அ) மைணிபபூர   ஆ) சிக்கிம்

 இ) நோகைோந்து ஈ) வமைகோையோ

4. கீழகண்ட�றறில் எந்த மைதம் இந்தியோவில் 

ந்்டமு்ையில் இல்்ை?

 அ) சீக்கிய மைதம்    ஆ) இஸைோமிய மைதம்  

 இ) ்�ோரோஸடரிய மைதம்  ஈ) கன்ஃபூசிய மைதம்

5.   இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டத்தின் 

எட்டோ�து அட்ட�்ணயில் 

அஙகீகரிக்கபபடடுள்்ள அலு�ைக 

்மைோழிகளின் எணணிக்்க _______ 

 அ) 25  ஆ) 23  இ) 22  ஈ) 26

6. _______ மைோநிைத்தில் ஓணம் பணடி்க 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு  

 இ) பஞ்சோப    ஈ) கரநோ்டகோ

7. வமைோகினியோட்டம் _______ மைோநிைத்தின் 

்சவவியல் ந்டைம் ஆகும்.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு   

 இ) மைணிபபூர  ஈ) கரநோ்டகோ

8. “டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலி்ை 

எழுதிய�ர _______

 அ) இரோ�ோஜி ஆ) �.உ.சி   

 இ) வநதோஜி  ஈ) ���ரைோல் வநரு

9. ‘வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை’ என்ை 

்சோற்ைோ்ட்ர உரு�ோக்கிய�ர _______

 அ) ���ரைோல் வநரு ஆ) மைகோத்மைோ கோந்தி 

 இ) அம்வபத்கோர            ஈ) இரோ�ோஜி

10. வி.ஏ. ஸமித் இந்தியோ்� _______ என்று 

அ்ழத்தோர.

 அ) ்பரிய �ைநோயகம்

 ஆ) தனித்து�மைோை பன்முகத்தன்்மை  

 ்கோண்ட நிைம்

 இ) இைஙகளின் அருஙகோடசியகம்

 ஈ) மைதச்சோரபறை நோடு

II. வகோடிட்ட இடஙகமை நிரப்புக
1. ஒரு பகுதியின் _______ ந்ட�டிக்்கக்்ள 

அபபகுதியின் நிைவியல் கூறுகளும் 

கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கின்ைை.

2. மிகவும் கு்ைந்த மை்ழப்போழிவுள்்ள 

்�யசோல்மைர _______ மைோநிைத்தில்  உள்்ளது.

3. தமிழ ்சம்்மைோழியோக அறிவிக்கபபட்ட 

ஆணடு _______

4. பி�ு  திருவிழோ _______ மைோநிைத்தில் 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

பன்முகத்தன்்மை - பல்வ�று இை 

மைக்களின் அல்ைது 

்போருடகளின் பணபு

சோரந்து இருத்தல் - இரணடு அல்ைது 

அதறகு வமைறபட்ட 

மைக்கள்ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்திருத்தல்

சக �ோழவு - ஒறறு்மையோகவும்; 

அ்மைதியோகவும் 

ஒன்றி்ணந்து �ோழதல்

்மைோழியியல் - ்மைோழி பறறிய 

அறிவியல் படிபபு
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III. ்போருததுக
1. நீக்ரிடவ்டோக்கள் - அ) மைதம்

2. க்டறக்ர பகுதிகள் - ஆ) இந்தியோ

3. ்�ோரோஸடரியம் - இ) மீன்பிடித்்தோழில்

4. வ�றறு்மையில்

 ஒறறு்மை -  ஈ) இந்திய இைம்

IV. பின்�ரும் விைோககளுககு விமடயளி
1. பன்முகத்தன்்மையி்ை �்ரயறு.

2. பன்முகத்தன்்மையின் �்ககள் யோ்�?

3. இந்தியோ ஏன் து்ணக்கண்டம் என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது?

4. இந்தியோவில் ்கோண்டோ்டபபடும் பல்வ�று 

விழோக்களில் எ்�வயனும் மூன்்ை 

பறறி எழுதுக.

5. இந்தியோவில் புகழ்பறை ்சவவியல் 

ந்டைஙக்்ள படடியலிடு. 

6. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நிைவும் நோடு எை ஏன்  அ்ழக்கபபடுகிைது?

V.  பின்�ரும் விைோககளுககு விரி�ோை 
விமடயளி

1. ்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை மைறறும் 

பணபோடடு பன்முகத்தன்்மையி்ை 

வி்ளக்குக .

2. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” என்ை 

நோ்டோக இருபபினும் நோம் அ்ை�ரும் 

ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்-வி்ளக்குக.

VI. ்சயமும்றகள் ைறறும் ்சயல்போடுகள்
1. ஒரு நிை அ்மைபபியல் அபபகுதி மைக்களின் 

்தோழில்க்்ள தீரமைோனிக்கிைது. உதோரணம் 

மூைம் இக்கூறறி்ை நிரூபி.

2. ஏவதனும் ஒரு மைோநிைம் பறறிய தக�ல்க்்ள 

அறிந்து, அம்மைோநிை மைக்களின்  போரம்பரியம், 

பணபோடு குறித்த தக�ல்க்்ள ஒரு 

பு்கபப்டத் ்தோகுபபோக தயோர ்சயக.

3. தமிழ நோடடின் க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை 

சோரந்த பு்கபப்டஙக்்ள ்தோகுக்க.

VII. உயர் சிந்்தமை விைோ
1. நம் நோடடின் பல்வ�று மைோநிைஙகளில் 

்கோண்டோ்டபபடும் விழோக்க்்ள 

�ரி்சபபடுத்துக.

VIII. �ோழ்வியல் தி்றன்
1. உைது பள்ளியில் ஒறறு்மை்ய நி்ை 

நிறுத்த வமைற்கோள்ளும் பரிந்து்ரகள் 

யோ்�?

இமணய �ைஙகள்

1. wikipedia.org/wiki/unity_in_diversity

2. www.yourarticlelibrary.com

3. www.readmeindia.com

4. www.indiaculture.nic.in

இந்தியாவின் கைல, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்ேதாற்றங்கைள அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:
	 இமணய உலோவியில் கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை உரலிமய ்தட்டச்சு ்சயயவும் அல்லது துரி்த துலஙகல் குறியீட்மட 

ஸ்வகன் ்சயயவும். அல்லது கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை ்சல்வபசி ்சயலிமய ்தரவி்றககம் ்சயது நிமலநிறுத்தவும்.
	 �லது வைல் பககததில் உள்ை வ்தடு ்போறியில் ைோநிலததின் ்பயமர ்தட்டச்சு ்சயது வ்தடி அ்தன் ்தனித்தன்மைகமை 

ஆரோயந்து அறியவும்.
	 அந்்த பககதம்த துலோவி “Explore in 360° ” என்்ற வ்தர்விமை பயன்படுததி புகழ்்பற்ற 

கட்டிடககமலகமை 360° வகோணததில் கணடுகளிககலோம்.
	 உஙகளுககு வ்தம�யோை நிலதவ்தோற்றஙகமை வ்தடு்போறியில் வ்தடி ஆரோயவும்.

உரலி: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
தி்றன்வபசி ்சயலியின் உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.cultural&hl=en

இைணயச் ெசயல்பாடு பணமுகத்தன்மைமய ஏறறுக்கோள்ளு்தல்
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சமத்துவம் பெறுதல்

நாம் வாழும் இசசமூகம் ெல்்வறு 

வகககளில் ்வறுொடுககைக் பகாண்ட 

சமூகக் குழுக்ககைக் பகாண்டதாகும்.  நாம் 

“்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” எனெகத 

நம்புவதால் அத்தககய ்வறுொடுககைக் 

ககைந்து பிறரு்டன அகமதியாக வாழ்ந்து 

பகாணடிருக்கி்றாம்.  ெனமுகத் தனகம 

எப்ொதும் ஏற்றுக் பகாளைபெடுவதில்கலை 

எனெதால் மக்கள தம்மி்டமிருந்து ்வறுெடும் 

பிற மக்களி்டம் ெகககம உணரகவக் 

பகாளவர. அவரகள பிற இனத்தின மீது ஒரு 

பொதுவான எணணத்கதக் பகாணடிருபெது 

சமூகத்தில் ெதற்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.  இது 

்ொனற எணணஙகள ொரெடசத்திற்கு இடடுச 

பசல்கினறன.

1. முன்முடிவு (பாரபட்சம்)
ொரெடசம் எனெது மற்றவரககைப 

ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான 

முகறயில் கருதுவதாகும்.  அவரககைப 

ெற்றி அறிந்து பகாளைாம்லை்ய தவறாக 

முனமுடிவு எடுபெதாகும்.  மக்கள தவறான 

நம்பிக்ககககையும் கருத்துக்ககையும் 

பகாணடிருக்கும் ்ொது ொரெடசம் ஏற்ெடுகிறது.

முனமுடிவு = முன + முடிவு / ொரெடசம்

ொரெடசம் எனற வாரத்கத முனமுடிவிகன 

குறிக்கிறது.  முனமுடிவு எனெது மக்களின மத 

நம்பிக்கககள, அவரகள வாழ்கினற ெகுதிகள, 

நிறம், பமாழி மற்றும் உக்ட ்ொனற ெலைவற்கற 

அடிபெக்டயாக பகாணடுளைது.  ொரெடசமானது 

ொலினரீதியாகவும், இனரீதியாகவும், 

வரக்கரீதியாகவும், மாற்றுத்திறனாளிகள மீதும் 

மற்றும் பிறவற்றிலும்  காணபெடுகிறது.

உதாரணமாக, கிராமபபுற மக்ககை வி்ட 

நகரபபுற மக்களின மனபொனகம மற்றும் 

ந்டத்கதயானது, நாகரிகமானது எனெது 

ொரெடசமாகும்.

1.1. பாரபட்சம் உருவாவதற்ான 
்ாரணங்ள்

ொரெடசம் உருவாவதற்குப பொதுவான 

சமூக காரணிகள,

	முனமுடிவு மற்றும் ஒத்த கருத்து ஆகியவற்றின பொருகை அறிதல்

	ொகுொடு மற்றும் சமத்துவமினகமகயப ெற்றி புரிந்து பகாளளுதல்

	ொகுொடுகளின எதிரமகற விகைவுககைப ெற்றி அறிதல்

 ்ற்றலின் ந�ாக்ங்ள்

அலகு
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1. சமூகமயமாக்கல் 

2. நிரணயிக்கபெட்ட ந்டத்கத 

3. பொருைாதார ெயனகள 

4. சரவாதிகார ஆளுகம 

5. இன கமயக் பகாளகக 

6.  கடடுபொ்டான குழு அகமபபு

7. முரணொடுகள

2. மா்றாக ்ருத்து
முனமுடிவு வலுவாக இருக்கும்்ொது 

மாறாக் கருத்து உருவாகிறது. மாறாக் கருத்து 

எனெது தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது 

ஏ்தா ஒனகறப ெற்றிய தவறான கருத்தாகும்.  

எடுத்துக்காட்டாக,  பெணகள விகையாடடிற்கு 

உகந்தவரகள அல்லை எனெது முனமுடிவு 

பகாளவதாகும். மாறாக தனகம ெற்றிய 

தவறான எணணஙகள சிறுவயதி்லை்ய 

கற்றுக் பகாளைபெடுகிறது. ்மலும் குழந்கதகள 

பொருடகள, குழுக்கள, கருத்தியல்கள 

்ொனறவற்றில் வலுவான கருத்துக்ககையும் 

தவறான எணணஙககையும் இைம் 

ெருவத்தி்லை்ய வைரத்துக் பகாளகினறனர.

குழந்கதகள வைரும் ்ொது அவரகளுக்கு 

பொருளகள, மனிதரகள, நாகரிகம், நம்பிக்கக, 

பமாழி இவற்றின மீதான விருபபு பவறுபபுகள 

ஒத்தக் கருத்தால் ்ம்லைாஙகுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ரகுவின 

கணணில் பமனெந்து தாக்கியதால், அவன 

அழத்பதா்டஙகினான.  உ்ட்ன அவகனப 

ொரத்து அகனவரும் சிரிக்கத் பதா்டஙகினர.  

ஆனால் ரகுவின கணணில் பமனெந்து 

தாக்கிய்ொது அவனது நணென மணிக்கு 

உணகமயில் வருத்தமாக இருந்தது.  ஆனால் 

அவனும் மற்றவரகளு்டன இகணந்து 

சிரிக்கத்தான பசயதான.

் ம ற் கூ றி ய 

எடுத்துக்காடடிலிருந்து 

பெணகள அழுவாரகள 

எனறும் ஆணகள 

அழக்கூ்டாது எனற பொதுவான கருத்கத 

வலியுறுத்துகி்றாம். ஆககயால்தான ரகு 

வலியால் அழுத்ொது மற்ற அகனவரும் 

அவகனப ொரத்து சிரித்தனர. இது்வ மாறாக் 

கருத்துளை எணணமாகும். இதிலிருந்து, 

நாம் ஒருவர மீதான தவறான எணணத்கத 

ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் ்ொது, அஙகு மாறாக் 

கருத்து உருவாகிறது எனெகத நாம் 

புரிந்துபகாளைலைாம். 

ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக்  கருத்திகன 

ெற்றி திகரபெ்டஙகள, விைம்ெரஙகள 

மற்றும் பதாகலைக்காடசி பதா்டரகளில் 

சித்தரிக்கபெடுவகத காணலைாம்.  சலைகவக்கடடி, 

சலைகவ இயந்திரம், ொத்திரஙககை கழுவுதல் 

பதா்டரொன அகனத்து விைம்ெரஙகளிலும் 

பெணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இரு சக்கர வாகனம் ்ொனற விைம்ெரத்தில் 

ஆணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இவவாறு ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக் கருத்து 

இருபெகத காணலைாம்.

3. ்சமத்துவமின்்ம மறறும் பாகுபாடு
சமத்துவமினகம எனெது ஒருவர 

மற்பறாருவகர ொகுொடடு்டன ந்டத்துவது 

ஆகும். சாதி ஏற்றத்தாழ்வு, மதச சமத்து 

வமினகம, இன ்வறுொடு மற்றும் ொலின 

்வறுொடு ்ொனற ெல்்வறு ஏற்றத்தாழ்வுகள 

ொகுொடக்ட வைரக்கினறன.  

மக்களுக்பகதிரான எதிரமகறயான 

பசயல்க்ை ொகுொடு எனபெடும். சாதி, 

மதம், ொலினம் சாரந்து கக்டபபிடிக்கபெடும் 

ொகுொடுக்ை சமத்துவமினகம, தீண்டாகம 

ஆகியனவற்றுக்கான காரணிகள ஆகும். 

பவளகை நிற நெரகளி்டமிருந்து கடுகம வணண 

நிறத்தவரககை ்வறுொ்டாக ந்டத்துதல், நிறம்-

சாதி-ொலினம்-மதம் ்ொனறகவ அடிபெக்டயில் 

உரிகமகள, வாயபபுகள, சமத்துவ நிகலை 

ஆகியன மறுக்கபெடுதல் ்ொனற ொகுொடுகள 

நிகழ்கினறன. 
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எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக 

மதம், இனம், சாதி, ொலினம், பிறபபி்டம் எனற 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது எனறு  

இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டப பிரிவு 15(1) 

அறிவுறுத்துகிறது.

3.1. ்சாதி பாகுபாடு
இந்தியாவில் சமத்துவமினகம மற்றும் 

ொகுொடடிற்கான மிக முக்கிய காரணம் சாதி 

முகற ஆகும். ்வத காலை ஆரிய சமுதாயத்தில் 

நிலைவிய வரண அகமபபிலிருந்து சாதி ெடிநிகலை 

முகற உருவானது. பதா்டக்கத்தில் வரண 

அகமபபும் பதாழில் அடிபெக்டயில் பநகிழ்வான 

சமூகப பிரிவிகனககை்ய பகாணடிருந்தது. 

பிற்காலை ்வத சமுதாயத்தில் இறுக்கமான, 

ொகுொடுகள நிகறந்த, பிறபபு அடிபெக்டயில் 

ெடிநிகலைபெடுத்தபெட்ட சாதிப பிரிவுகைாக வரண 

அகமபபு விரிவக்டந்தது.

இந்தியாவில் சாதி ஒடுக்குமுகறக் 

பகதிராக ெலைரும் ்ொராடி வருகினறனர.  

இவரகளுக்கு முன்னாடியாக திகழ்ந்தவர 

்டாக்்டர பி.ஆர. அம்்ெத்கர ஆவார.  தாழ்த்தபெட்ட 

குடும்ெத்கதச ்சரந்த இவர சிறுவயதி்லை்ய 

சாதிபொகுொடடின  காரணமாக பெரிதும் 

ொதிபபுக்கு உளைானார. இந்தியாவில் 

அகனத்து குடிமக்கள மத்தியிலும் சமத்துவத்கத 

உறுதிபெடுத்தும் வணணம் சாதி முகற 

அழிபபுக்காக தீவிரமாகப ்ொராடினார.

3.2. பாலினப் பாகுபாடு
ொலினப ொகுொடு எனெது ஆணகள மற்றும் 

பெணகளுக்கு இக்ட்ய நிலைவும் உ்டல்நலைம், 

கல்வி, பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் 

சமத்துவமினகம ்ொனறவற்கறக் குறிக்கிறது.  

எடுத்துக்காட்டாக  ஒரு பெண ெளளிபெடிபகெ 

முடித்தபின கல்லூரிக்கு பசல்லை அனுமதி 

இல்கலை.  இ்த ்ொனறு பெரும்ொனகமயான 

பெணகள அவரகள விரும்பும் வாழ்க்கககய 

்தரந்பதடுக்க அனுமதிக்கபெ்டாமல் 

இனநி்றவவறிககு முடிவு
        பதனனாபபிரிக்காவின 

முனனாள  அதிெரான 

பநல்சன மண்்டலைா 

அவரகள, 27 ஆணடுகள 

சிகறவாழ்க்ககக்குபபின 

1990 ஆம் ஆணடு 

விடுதகலையானார. இவர 

பதனனாபபிரிக்காவிலிருந்த 

இ ன நி ற ப வ றி க் கு 

முடிவு கடடினார. 

ப த ன ன ா ப பி ரி க் க ா வி ல் 

உலைகைவில் அகமதி 

நிலைவவும், மனித 

உரிகமகளுக்கான ்ொராட்டத்தில் 

முன்னாடியாகவும் திகழ்ந்தார.

 டாகடர் பி.ஆர்.  அம்நபத்்ார்
	இவர ொொ சா்ேப என பிரெலைமாக அகழக்கபெடுகிறார.

	 இவர இந்திய சட்ட நிபுணராகவும்,  பொருைாதார 

நிபுணராகவும், அரசியல்வாதியாகவும், சமூகச 

சீரதிருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார.

	இவர 1915 இல் எம்.ஏ. ெட்டத்கத பெற்றார.  பினனர 1927 இல் பகாலைம்பியா 

ெல்ககலைக்கழகத்தில் பி.எச.டி ெட்டத்கத பெற்றார. அதற்கு முனனர 

இலைண்டன பொருைாதாரப ெளளியில்  D.Sc ெட்டத்கதயும் பெற்றிருந்தார.

	இவர அரசியலைகமபபு நிரணய சகெயின வகரவு குழுவின தகலைவராக 

இருந்தார.  என்வ, இவர இந்திய அரசியலைகமபபின தந்தயா்க 

கருதபெடுகிறார.

	இவர சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசராகப ெணியாற்றினார.

	இவரது  மகறவுக்குப பினனர, 1990 ஆம் ஆணடு ொரத ரத்னா விருது 

வழஙகபெட்டது.
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திருமணத்தில் தளைபெடுகினறனர.  

இனனும் ஒரு சிலை குடும்ெஙகளில் 

பெணபிளகைகள நவீன ஆக்டககை 

அணிந்தி்ட அனுமதிக்கபெடுவதில்கலை. ஆனால் 

அக்குடும்ெத்தின ஆணபிளகைகள 

அவவககயான ஆக்டககை அணிந்தி்ட 

அனுமதிக்கபெடுகினறனர. இது்வ ொலினப 

ொகுொடு ஆகும்.

3.3. மத பாகுபாடு
மதம் சாரந்த ொகுொடு எனெது நம்பிக்ககயின 

அடிபெக்டயில் ஒரு தனிநெரின மீ்தா அல்லைது 

குழுவினர மீ்தா சமத்துவமினறி ந்டத்துவது 

ஆகும்.  ஆயிரக்கணக்கான ஆணடுகைாக 

பவவ்வறு மதஙகளின மக்களுக்கிக்ட்ய 

பிரசசிகனகள நிலைவுகினறன. நமது 

அரசகமபபுச சட்டம் அகனவருக்கும் சமத்துவம் 

வழஙகுகிறது; பிறபபி்டம், சாதி, மதம், பமாழி 

்ொனற எதன காரணமாகவும் சமத்துவம் 

மறுக்கபெ்டக் கூ்டாது. இருபபினும், வழிொடடு 

இ்டஙகள ்ொனறவற்றில் இனனமும் சாதி, மதம், 

ொலினம், பமாழி அடிபெக்டயில் ொகுொடுகள 

கக்டபபிடிக்கபெடுகினறன. இத்தககய 

ொகுொடுகள, சமத்துவமினகம ் ொனறவற்றுக்கு 

எதிராக நமது மாபெரும் சிந்தகனயாைரகள 

கடுகமயாகப ்ொராடியுளைனர.

3.4.  ்சமூ்-வபாருளாதார 
்சமத்துவமின்்ம

சமூக-பொருைாதார தைத்தில் வைரசசியின 

ெயனகள சமமாக ெரவுவதில்கலை. குகறவான 

பதாழிற்வைரசசி, குகறவான ் வைாண உற்ெத்தி, 

குகறவான மனித ் மம்ொடு ஆகியகவ குகறந்த 

வருவாய மாவட்டஙகளு்டன பதா்டரபுக்டயகவ. 

அ்த ் ொல் கல்வியறிவு குகறந்த விகிதம் உளை 

மாவட்டஙகள குகறவான ொலின விகிதத்து்டன 

காணபெடுகினறன.

3.5.  ்சமத்துவமின்்ம மறறும் 
பாகுபாடடி்ன நீககுவதற்ான 
தீர்வு்ள்:

இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடடிகன   அகற்றுவதற்கான 

தீரவுகைாக  கீழ்கண்டவற்கற ் மற்பகாளைலைாம்.

1. அகனவருக்கும் தரமான உ்டல்நலைம் 

மற்றும் கல்வியிகன கிக்டக்கச பசயதல்.

2. தற்்ொதய ொலின ொரெடசத்கதப ெற்றி 

பதரிந்து பகாளளுதல்.

3. ொலின ஏற்றத் தாழ்வுககை 

அகற்றுவதற்காக பொதுவாழ்வு மற்றும் 

நிறுவனஙகளில் பெணகளின திறனககை 

பவளிபெடுத்துதல்.

4. மற்ற மதஙககை ெற்றி பதரிந்து பகாளளும் 

பவளிபெக்டயான  மனநிகலை வைரத்தல்.

5. வகுபெகறயில் குழுவாக சாபபிடுவகத 

ஊக்குவித்தல் மூலைம் சாதி, மதம், ொலினம்    

ஆகியவற்றின எந்தவித ொரெடசமினறி  

மாணவரககை ஒனறாக இகணக்கச 

பசயதல்.

6. ெலை தரபெட்ட மக்களி்டமும் இணஙகி 

இருத்தல்.

7. சட்டஙககை முகறயாக 

நக்டமுகறபெடுத்துதல்.

எழுத்தறிவு விகிதம் -  2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
அதி்ம் கு்்றவு

வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம்
1 கனனியாகுமரி 92.14% 1 தருமபுரி 64.71%

2 பசனகன 90.33% 2 அரியலூர 71.99%

3 தூத்துக்குடி 86.52% 3 விழுபபுரம் 72.08%

4 நீலைகிரி 85.65% 4 கிருஷணகிரி 72.41%

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu
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3.6  இநதிய அரசியல்மப்பு மறறும் 
்சமத்துவம்
ஒரு அரசியலைகமபபு எனெது நாடடின 

நிரவாகத்கத வழிந்டத்தும் விதிகள மற்றும் 

விதிமுகறகளின பதாகுபொகும். இந்திய 

அரசியலைகமபபின 14-வது பிரிவு  ’சட்டத்திற்கு 

முன அகனவரும் சமம்’ எனகிறது.  ்மலும் 

மக்களுக்குள ெகுத்தறிவுக்கு ஒவவாத 

ொகுொடுகள கக்டபபிடிக்கபெடுவகதத் 

தடுக்கிறது..

நாடடின நிலைபெரபபு ெனமுகத்தனகம 

பகாண்டது எனெதால் அகனவருக்கும் 

சமத்துவம் உறுதிபெடுத்தபெ்ட ்வணடும் 

எனறும் நமது அரசகமபபுச சட்டம் கூறுகிறது. 

சமுதாயத்தில் சமத்துவத்கத உறுதி  

பசயவதற்கான இரணடு முக்கியமான 

காரணிகள ெனமுகத்தனகமக்கு மதிபெளித்தல் 

மற்றும் சுதந்திரத்கத உறுதிெடுத்துதல் ஆகும்.  

ெல்்வறு வககயான சுதந்திரம் எனெது அவரவர 

மதத்கத பினெற்றவும், பமாழிகயப ்ெசவும்,  

விழாக்ககைக் பகாண்டா்டவும், கருத்துக்ககை 

சுதந்திரமாக பவளிபெடுத்துவதும் ஆகும்.

அரசியலைகமபபு எனெது விதிகள மற்றும் 

ஒழுஙகுமுகறகளின சட்டவடிவகமபொகும், 

இதனெடி ஒரு நாடு நிரவகிக்கபெடும்.  சமத்துவம் 

எனெது தீண்டாகமகய ஒரு குற்றமாகக் 

காணெதாகும்.  இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்ட 

பிரிவு 17-னெடி இந்தியாவில் தீண்டாகம 

ஒழிக்கபெட்டது.  எந்த வககயிலும் 

தீண்டாகமகயப பினெற்றுவது தக்ட 

பசயயபெடடுளைது.

இனறும் கூ்ட நாடு முழுவதும் ெல்்வறு 

வககயான ொகுொடு காணபெடுகிறது.  

பெணகள, விவசாயிகள,  ெழஙகுடியினர மற்றும் 

தாழ்த்தபெட்ட சமூக வகுபபினர உளளிட்்டார 

இனனும் இந்தியாவில் சமத்துவத்திற்காகப 

்ொராடி வருகிறாரகள.

பாலின விகிதம் – 2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
தலா ஆயிரம் ஆண்்ளுககு நி்ரான வபண்்ளின் எண்ணிக்்

அதி்ம் கு்்றவு
வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம்

1 நீலகிாி 1041 1 த�ம�ாி 946
2 தஞ்சா�ர் 1031 2 ேசலம் 954
3 நாகப்பட்�ணம் 1025 3 கி�ஷ்ணகிாி 956

4 �த்�க்��, 
தி�ெநல்ேவ� 1024 4 இராமநாத�ரம் 977

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.

(1931-2015)
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மீள்பார்்வ:
		முனமுடிவு (ொரெடசம்) எனெது மற்றவரககைப ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

	 மாறாக்  கருத்து எனெது ஏதாவது ஒனகறப ெற்றிய தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது கருத்தாகும்.

	 ொகுொடு எனெது மக்களின மீது ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் தவறான பசயலைாகும்.  ொகுொ்டானது நிறம், 

வரக்கம், மதம், ொலினம் ்ொனறவற்றின அடிபெக்டயில் ஏற்ெடுவதாகும்.

	 சமத்துவமினகம மற்றும் ொகுொடிற்கான மிகவும் முக்கிய காரணம் சாதி அகமபொகும்.

	 ொலின ொகுொடு எனெது ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் இக்ட்யயான சுகாதாரம், கல்வி, 

பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஏற்றத்தாழ்வுககை குறிக்கிறது.

	 மத ொகுொடு எனெது மக்களின நம்பிக்ககயின அடிபெக்டயில் ஒரு தனி நெகர்யா அல்லைது 

குழுவினகர்யா சமத்துவமினறி  ந்டத்துவதாகும்.

முனமுடிவு / ொரெடசம் - ஒருவர குறித்து எதிரமகறயாக முடிவு பசயதல் அல்லைது தாழ்வாக 

மதிபபிடுதல்.

மாறாக் கருத்து - நிகலையான வடிவத்கத ஏற்ெடுத்துவது.

ொகுொடு - மக்ககை சாதி, நிறம், மதம், ொலினம் ஆகிய காரணஙகளுக்காக 

சமத்துவமினறி ந்டத்துவதாகும்.

சமத்துவமினகம - சமூக ரீதியாக்வா அல்லைது பொருைாதார ரீதியாக்வா அல்லைது 

இரணடிலு்மா சமத்துவம் இல்லைாமலிருத்தல்.

அரசகமபபுச சட்டம் - ஓர அர்சா அல்லைது அகமபகெ்யா 

நிரவகிக்க அல்லைது ்மலைாணகம பசயய முனகூடடி்ய 

வடிவகமக்கபெடடிருக்கும் அடிபெக்ட பகாளகககள.

பயிறசி்ள்
I.    ்சரியான வி்ட்யத் நதர்வு வ்சய்
1. பினவருவனவற்றில் 

எது ொரெடசத்திற்கான 

காரணம் அல்லை

 அ) சமூகமயமாக்கல் 

 ஆ) பொருைாதார 

நனகமகள  

 இ) அதிகாரத்துவ ஆளுகம

   ஈ) புவியியல்

2 ொலின அடிபெக்டயில் ந்டத்தபெடும் ொகுொடு 

குறிபபிடுவது

 அ) ொலின ொகுொடு  

 ஆ) சாதி ொகுொடு  

 இ) மத ொகுொடு   

 ஈ) சமத்துவமினகம

3. ொலின அடிபெக்டயிலைான ஒத்தக் கருத்து 

உருவாதல் பெரும்ொலும்   சித்தரிக்கபெடுவது

 அ) திகரபெ்டஙகள  

 ஆ) விைம்ெரஙகள 

 இ) பதாகலைகாடசி பதா்டரகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

4. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகள எழுதிய 

புத்தகம்/கள

 அ) இந்தியா 2020 

 ஆ) அக்கினிசசிறகுகள

 இ) எழுசசி தீெஙகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

5. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகளுக்கு ொரத 

ரத்னா விருது வழஙகபெட்ட ஆணடு

 அ) 1997  ஆ) 1996  

இ) 1995  ஈ) 1994
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6. விஸவநாத் ஆனந்த் முதனமுதலில் கிராணட 

மாஸ்டரான ஆணடு

 அ) 1985  ஆ) 1986  

இ) 1987  ஈ) 1988

7.  இைவழகி சிறந்து விைஙகிய விகையாடடு

 அ) பசஸ    ஆ) மல்யுத்தம் 

 இ) ்கரம்           ஈ) ப்டனனிஸ

8. அரசியலைகமபபின எந்தபபிரிவின கீழ், 

எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம்,     

இனம், சாதி, ொலினம், பிறந்த இ்டம் ஆகிய 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது    

எனக் கூறுகிறது?

 அ) 14 (1)  ஆ) 15 (1)  

இ) 16 (1)  ஈ) 17 (1)

9. பி.ஆர. அம்்ெத்கார அவரகளுக்கு ொரத ரத்னா 

விருது வழஙகபெட்ட  ஆணடு

 அ) 1990  ஆ) 1989  

இ) 1988  ஈ) 1987

10. 2011 ஆம் ஆணடின கணக்பகடுபபினெடி 

தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு      

பெற்றுளை மாவட்டம்

 அ) நாமக்கல்  ஆ) ்சலைம்     

இ) கனனியாகுமரி    ஈ) சிவகஙகக

II. வபாருத்து்

1. ொரெடசம் - தீண்டாகம ஒழிபபு

2.  மாறாக் கருத்து 

உருவாதல்

- மற்றவரககை 

காடடிலும் சிலைகர 

தாழ்வாக ந்டத்துவது

3. ொகுொடு - சட்டத்திற்கு முன 

அகனவரும் சமம்

4. பிரிவு 14 - தவறான ொரகவ 

அல்லைது தவறான 

கருத்து

5. பிரிவு 17 - பிறகர ெற்றி 

எதிரமகறயாக 

மதிபபிடுதல்

III. ந்ாடிடட இடங்்ள நிரப்பு்
1.  ________ எனெது மற்றவரககைப ெற்றி 

எதிரமகறயாக அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

2.  ________ ஆம் ஆணடு ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் 

பிறந்தார.

3.  இந்தியாவில் மிக உயரந்த விகையாடடு 

விருதான ராஜீவகாந்தி ்கல் ரத்னா 

விருதிகன  முதன முதலில் பெற்றவர 

________.

4.  சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசர 

________.

5.  2011 ஆம் ஆணடு மக்கள பதாகக 

கணக்பகடுபபினெடி குகறந்த ொலின      

விகிதம் உளை மாவட்டம் ________. 

IV. பின்வரும் வினாக்ளுககு வி்டயளி
1. ொரெடசம் எனறால் எனன?

2. ஒத்தக் கருத்து எனறால் எனன?

3. ொகுொடு எனறால் எனன?

4. இந்திய அரசியலைகமபபினெடி எந்த பிரிவுகள 

சமத்துவத்கத ெற்றி கூறுகிறது?

V. பின்வரும் வினாக்ளுககு விரிவான வி்டயளி
1. ொரெடசத்திற்கான காரணஙககை கூறுக.

2. ொகுொடடிற்கான ஏ்தனும் இரணடு 

காரணிககை எழுதுக.

3. இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடக்ட நீக்குவதற்கான 

தீரவுககை விவரி.

VI. வ்சயமு்்ற்ள் மறறும் வ்சயலபாடு்ள்
1. வகுபெகறகய சிறு குழுக்கைாக பிரித்து, 

ொகுொடு ஏற்ெடுவதற்கான     காரணஙககைப 

ெற்றி கலைந்துகரயாடி அறிக்கக ஒனறிகன 

எழுதவும்.

2. ொரெடசம் மற்றும் ொகுொடு ஆகியவற்கற 

எதிர பகாண்ட நெரகள ெற்றி     தகவல்ககை 

்சகரிக்கவும்.

VII. உயர் சிநத்ன வினா
1.  இநதியாவில நி்ழும் பலநவறு 

பாகுபாடடி்ன விவரி.
VIII. வாழ்வியல தி்றன்
1. உஙகள கிராமத்தில் ொரெடசம் மற்றும் 

ொகுொடுகளுக்கு எதிராக நீஙகள எவவாறு 

்ொராடுவீர.

இ்ணய வளங்ள்
1. http://www.ncsc.nic.in/      

  (The National Commission for Scheduled 

  Castes)

2. http://ncst.nic.in/    
  (The National Commission for Scheduled Tribes)

3. http://www.ncw.nic.in/   
  (The National Commission for Women)

4. Censusindia.gov.in
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ஆறாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல் (முதல் பருவம்)
பாடநூல் ஆசிரியரகள் மற்றும் மமலாயவாளர குழுவினர
வரலாறு

பாட ஆமலாசகர மற்றும் வல்லுநர
முனனவர பபான். குமார  
இணை இயக்குநர் (பாடத்திடடம்) 
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன

பாட ஒருங்கினைப்பாளரகள்
பவ. மேமலதா 
துணை இயக்குநர், 
மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன -6.
மமா. சுஜாதா 
முதுநிணல விரிவுணரயாளர்  
மாவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன.
பப. சுமரஷ் 
முதுகணல ஆசிரியர், அரசு மகளிர் மமல்நிணலப் பள்ளி 
ஆத்தூர், மெலம்.
மகாமதி மாணிககம் S 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, பணைய சபருஙகளத்தூர் 
செனணன-63, காஞ்சிபுரம்.
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பாட நூலாசிரியரகள்
மகாமதி மாணிககம் S 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப,  
பணைய சபருஙகளத்தூர், செனணன-63, 
காஞ்சிபுரம்.
மதவராஜன் N 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, நஞ்ெநாடு 
நீலகிரி மாவடடம்
எட்வின் R 
தணலணமயாசிரியர், ஸ்ரீ மாரியம்மன மமல்நிணலப்பள்ளி, 
ெமயபுரம், திருச்சி மாவடடம்
ஷாஜகான் J 
ஊராடசி ஒனறிய நடுநிணலப்பள்ளி,  
கடராம்படடி, மதுணர.
சிவகுருநாதன் M
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
காடடூர், திருவாரூர்

அப்பைசாமி M
ஆமலாெகர், தமிழநாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள் கைகம், 
TNTB & ESC, நுஙகம்பாக்கம், செனணன-6
பசந்தில்குமார P
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
திருக்கழுக்குன்றம், காஞ்சிபுரம் மாவடடம்
பமரலின் கிமரஸி 
உதவிப் மபராசிரியர், வரலாற்றுத் துண்ற,  
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி) 
செனணன
அனிதா பபான்மலர 
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
மெலம்.
ரீட்டா B
உதவிப் மபராசிரியர், NKT கல்வியியல் கல்லூரி 
செனணன.
சீனிவாசன் B
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிணலப்பள்ளி  
கஙகமலரி, கிருஷைகிரி

பமாழிபபயரப்பாளரகள்
அமசாக K 
உதவிப் மபராசிரியர், வரலாற்றுத்  துண்ற 
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி), செனணன 
மகாமதி மாணிககம் S
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, பணைய சபருஙகளத்தூர், 
செனணன-63, காஞ்சிபுரம்.
ஆனந்த் C
ப்ரிலானஸ் எழுத்தாளர், முகப்மபர் கிைக்கு, செனணன-37 

முனனவர சுமரஷ் K
படடதாரி ஆசிரியர்,  
குமாரராஜா முத்ணதயா மமல்நிணலப்பள்ளி 
அணடயாறு, செனணன

பாட வல்லுநரகள்
முணனவர். மணிகுமார K.A 
மபராசிரியர் (ஓய்வு), வரலாற்று துண்றத் தணலவர் 
மமனானமணியம் சுநதரனார் பல்கணலக்கைகம்,  
திருசநல்மவலி.

மமலாயவாளரகள்
முணனவர் சுந்தர G. 
இயக்குநர், இராஜா முத்ணதயா ஆராய்ச்சி நூலகம், 
செனணன
முணனவர். பசல்வகுமார V 
உதவிப் மபராசிரியர், கடற்ொர் வரலாறு மற்றும் கடற்ொர் சதால்லியல் துண்ற 
தமிழ பல்கணலகைகம், தஞ்ொவூர்.
சங்கரன் K R 
வரலாற்று உதவிப் மபராசிரியர், A.V.C  கல்லூரி (தனனாடசி) 
மைப்பநதல்.
குைமசகரன் V (கமலாலயன்) 
B-210, மகாவீர் ஸ்பிரிஙஸ், 17வது  குறுக்கு சதரு 
18 வது முதனணம சதரு, மஜ.பி. நகர், 5வது ஸ்மடஜ் 
சபஙகளூரு.

பாடவல்லுநர குழு
முனனவர இரா.ஜகன்குமார,
உதவிப் மபராசிரியர் மற்றும் துண்றத் தணலவர் 
புவியியல் துண்ற 
பாரதிதாென பல்கணலக்கைகம், திருச்சிராப்பள்ளி.

மமலாயவாளரகள்
திரு. அ.பசந்தில்மவலன் 
உதவிப் மபராசிரியர் 
புவியியல் துண்ற 
அரசினர் கணலக்கல்லூரி (தனனாடசி) 
கும்பமகாைம்.
திரு. யமசாதரன் சுமரஷ் 
உதவிப் மபராசிரியர் 
புவியியல் துண்ற 
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி) 
செனணன.

பாடநூலாசிரியரகள்
ந.ராமஜஸவரி, 
முதுகணல ஆசிரியர், (புவியியல்) 
தி.எ.மு.அ.ம.சப.மமல்நிணலப்பள்ளி, மொளிஙகர், 
மவலூர் மாவடடம்.
பஜ.பேலன், 
படடதாரி ஆசிரியர், (ெமூக அறிவியல்) 
சப.கா.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, அம்பத்தூர், 
திருவள்ளூர் மாவடடம்.

மமா.கிமரனா மஜனட்,
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
இரா.செ.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, ஒண்டிப்புதூர், 
மகாணவ மாவடடம்.

அ.அஞ்சுகம்,
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, துண்றயூர், 
திருச்சி மாவடடம்.

இரா.முத்து, 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்), அரசுமமல்நிணலப்பள்ளி, 
கனனிணகப்மபர், திருவள்ளூர் மாவடடம்.

ந.இராஜபாரதி,
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வடடார வளணமயம், உத்திரமமரூர், 
காஞ்சிபுரம் மாவடடம்.

பமாழிபபயரப்பாளரகள்
மமா.கிமரனா மஜனட், 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
இரா.செ.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, ஒண்டிப்புதூர், 
மகாணவ மாவடடம்.
அ.அஞ்சுகம், 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, 
துண்றயூர், திருச்சி மாவடடம்.
இரா.முத்து,  
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அரசுமமல்நிணலப்பள்ளி, கனனிணகப்மபர், 
திருவள்ளூர் மாவடடம்.
ந.இராஜபாரதி, 
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வடடார வளணமயம், உத்திரமமரூர்,
காஞ்சிபுரம் மாவடடம்.

புவியியல்
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ஆப்செட முண்றயில் அச்சிடமடார்:
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குடினமயியல்
பாடவல்லுநர குழு
முனனவர. பத. மதவநாதன் 
இணை மபராசிரியர் மற்றும் துண்ற தணலவர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் சபாது நிர்வாகவியல் துண்ற, 
அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கைகம், 
சிதம்பரம்.

இனையச் பசயல்பாடு ஒருங்கினைப்பாளர
பச. புனிதா
படடதாரி ஆசிரியர் (ஆஙகிலம்)
அரசு மமல்நிணலப் பள்ளி
அநநதமகாபாலபுரம்
தஞ்ொவூர்

மமலாயவாளர
முனனவர. க. மகாட்னட ராஜன் 
உதவிப் மபராசியர் 
அரசியல் அறிவியல் துண்ற, 
சபரியார் அரசு கணலக் கல்லூரி, 
கடலூர்.

பாடநூலாசிரியரகள்
மீராபாய மகாபி
சதாடக்கப்பள்ளி தணலணம ஆசிரிணய
டி.ஐ.சமடரிக்குமலஷன மமல்நிணலப் பள்ளி
அம்பத்தூர்
செனணன
லதா ராமச்சந்திரன்
ஆசிரியர்
மகநதிரிய வித்யாலாயா
மத்திய மதால் ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகம்
அணடயார்
செனணன
ந. சாந்தி
இணடநிணலயாசிரியர்
அரசினர் உயர்நிணலப் பள்ளி
பாலமவடு
திருவள்ளூர்
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கனல மற்றும் வடிவனமப்புக குழு
வனரபடம்
காந்திராஜன் K T 
கணல மற்றும் பட ஒருஙகிணைப்பாளர் 
தமிழ விர்ச்சுவல் அகாடமி, 
செனணன.
ரவி குமார . பா, ஈமராடு. 
ஓவிய ஆசிரியரகள், தமிழநாடு அரசு. 
மாைவர்கள், அரசு கவின கணல கல்லூரி, 
செனணன மற்றும் கும்பமகாைம்

ICT ஒருங்கினைப்பாளர
புனிதா S 
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
படடுக்மகாடணட, தஞ்ொவூர் மாவடடம்
ஆ.அனுரஞ்சித் 
கணினி இணடநிணல ஆசிரியர், 
கமலாவதி மமல்நிணலப் பள்ளி, (சிபிஎஸ்சி) 
சுகுபுரம், தூத்துகுடி மாவடடம்

வினரவுககுறியீடு மமலாணனமககுழு
இரா. பஜகநாதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கமைெபுரம், 
மபாளூர், 
திருவண்ைாமணல மாவடடம்.
வ.பத்மாவதி, ப.ஆ, 
அ.உ.நி. பள்ளி, சவற்றியூர், திருமானூர், 
அரியலூர்.
ஆ.மதவி பஜஸிந்தா, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பள்ளி, என.எம்.மகாவில், 
மவலூர்

வடிவனமப்பு
மவ. ொ. ஜாண்ஸ்மித்
அணடக்கலம் ஸ்டீபன
விமனாத் குமார் வி
யுவராஜ் ரவி
அமொக் குமார்

In-House - QC
காமாடசி பாலன ஆறுமுகம்
மகாபு ராசுமவல்
ராமஜஷ தஙகப்பன

ஒருங்கினைப்பு
ரமமஷ முனிொமி
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அலகு 2
மனிதர்களின்
பரிணாம வளரச்சி

 ்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக,

 மனிதைகுலம் உரு்வபான ்வரலபாற்்றை அறிந்து்கபாள்ளல்

 வ்வட்டயபாடுதைல் மற்றும் வேகரிததைல் நி்லயிலிருந்து ஓரிடததில் 

நி்லதது ்வபாழதைல் ்வ்ரயிலபான மனிதைப ்ரிணபாமததின் ்்வவவ்வறு கடடஙக்்ளப 

்யில்்வது

 ்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலதது மனிதைரகளின் கற்கருவிக்்ளப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ெருபபு மற்றும் ேக்கரததின் ்யன்்பாட்டப புரிந்து்கபாள்ளல்

 ்ழஙகபால மனிதைரகளின் கு்க ஓவியஙகளின் முக்கியதது்வத்தை அறிந்து்கபாள்ளல்
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ஆறைபாம் ்வகுபபு ்யிலும் மபாணவியபான 

தைமிழினியும்  அ்வளு்டய  ்பாடடியும் ஓர 

அறிவியல் ்மயததிற்குச் ்ேன்றைபாரகள. 

அஙவக அ்வரகள ஒரு கபால இயந்திரத்தைக் 

கணடபாரகள. அ்தை இயக்கு்்வர, இயந்திரம் 

்ேயல்்டும் மு்றை்ய அ்வரகளுக்கு 

வி்ளக்கினபார.

இயககுபவர  :  “இந்தை இயந்திரம் மூலம் 

நீஙகள விரும்பும் கபாலததில் ்யணம் 

்ேயயமுடியும். இதிலுள்ள ஒவ்்வபாரு 

்்பாததைபானும் ஒரு குறிபபிடட  கபால கடடததுக்கு 

உரியது. ஏவதைனும் ஒன்்றை நீஙகள 

அழுததினபால் வ்பாதும். அதைற்குறிய கபாலத்தைச் 

வேரந்தை கபாடசிக்்ளக் கணடு மகிழலபாம். 

கபாலப்யணததிற்கு நீஙகள தையபாரபா?”

இ்தைக் வகடடு தைமிழினியும் அ்வள 

்பாடடியும் உற்ேபாகம்டந்தைபாரகள. கபாலப்யணம் 

வமற்்கபாள்ள முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “்பாடடி, ெபாம் முன்வனபாக்கிப 

வ்பாகலபாமபா? கி.பி (்்பா.ஆ) 2200 எப்டி 

இருக்கும் என்று ்பாரபவ்பாமபா?” 

மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை 

க்தை்யத ் தைபால்லியல், 

ம பா னு ட வி ய ல் 

ஆ கி ய ்வ ற் றி ன் 

உதைவியுடன் ெபாம் அறிவியல் வெபாக்கில் 

்யில முடியும்.

பாட்டி : 2200ஆம் ஆண்டப ்பாரப்தில் 

ஆர்வத்தைத தூணடும்்டி ஏதும் இருப்தைபாக 

எனக்குத வதைபான்றைவில்்ல. ெபாம் பின்வனபாக்கிச் 

்ேன்று, கடந்தை கபாலம் எப்டி இருந்தைது என்று 

்பாரததைபால் என்ன?

தமிழினி : நீஙகள ்ேபால்்வது ேரிதைபான் ்பாடடி. 

அப்டிவய ்ேயயலபாம்.

்பாடடி கி.பி (்்பா.ஆ) 1950க்குச் 

்ேல்்வதைற்கபான ்்பாததைபா்ன அழுததினபார. 

உடவன அ்வரகள முன் இருந்தை கபாடசி மபாறியது. 

்்ரும்்பாலபான மக்கள ெடந்து ்ேல்்வ்தையும் 

சிலர மிதி்வணடி ஓடடிச் ்ேல்்வ்தையும் 

ேபா்லகளில் வ்ருந்துகள அரிதைபாகக் கடந்து 

வ்பா்வ்தையும் கணடபாரகள. பிறைகு அ்வரகள 

1850க்கு ெகரந்தைபாரகள. இபவ்பாது வ்ருந்து, 

மிதி்வணடி இரண்டயுவம கபாண 

முடியவில்்ல. மபாடுகள அல்லது வகபாவ்வறு 

கழு்தைகள பூடடப்டட ்வணடிக்்ளச் 

ேபா்லயில் கபாண முடிந்தைது. குதி்ர ்வணடிகள 

அரிதைபாகவ்வ ்தைன்்டடன.

அடுததைதைபாக, தைமிழினி 

8,000 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்டட கபாலததுக்கபான 

் ் பா த தை பா ் ன 

அழுததினபாள. அக்கபால 

மக்கள ்யிர ்வ்ளரப்திலும் 

கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபிலும் ஈடு்டடிருந்தைபாரகள. 

அடுதது, அ்வள 18,000 ஆணடுகளுக்கு 

முந்்தைய கபாடசிக்்ளக் கபாண இன்்னபாரு 

்்பாததைபா்ன அழுததினபாள. அந்தைக் 

கபாலததில் மனிதைரகள கு்கயில் ்வபாழந்து 

்கபாணடிருந்தைபாரகள. கல்லிலும், எலும்பிலும் 

்ேயதைக் கருவிக்்ள வ்வட்டக்குப 

்யன்்டுததினபாரகள. அப்டி அ்வரகள 

வ்வட்டயபாடிய ஒரு கபாடசி்யக் கணடு 

தைமிழினி ்யந்து விடடபாள. உரிய ்்பாததைபா்ன 

அழுததிப ்பாடடியுடன் தைற்கபாலததுக்வக ்வந்து 

வேரந்தைபாள.

பாட்டி : ெபான் தைபான் உன்னுடன் 

இருக்கிவறைவன...்யம் வ்வணடபாம்.  மீணடும் 

்ேல்வ்வபாம்.
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த்கவல் நபழை

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபால 

மனிதைரக்்ளயும் அ்வரகள ்யன்்டுததிய 

்்பாருளக்்ளயும் ்ற்றிப ்டிப்து 

ததால்லியல் ஆகும்.  ் தைபால்லியல்  ஆயவிற்கு 

முக்கிய ஆதைபாரமபாக அகழ்வபாரபாயச்சிப 

்்பாருளகள உதைவுகின்றைன.

இரு்வரும் மீணடும் பின்வனபாக்கிச் ் ேன்று, 

மனிதைக் குரஙகுகளுடன் ்வசிததை ்ழஙகபால 

முன்வனபாரக்்ளக் கபாணலபாம் என ்பாடடி 

்வற்புறுததினபார. ஆனபால், தைமிழினி அதைற்குச் 

ேம்மதிக்கவில்்ல. இரு்வரும் அந்தை இடத்தை 

விடடு அகன்றைபாரகள.

தமிழினி : ்பாடடி, மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை க்தை்ய எனக்குச் 

்ேபால்வீரக்ளபா?

பாட்டி : நிச்ேயமபாக…தைமிழினி.

்பாடடி : மபானுடவியலபா்ளரகள கிழக்கு 

ஆபபிரிக்கபாவில் உள்ள தைபான்ேபானியபா 

என்னும் இடததில் கி்டததை சில 

மனிதைக் கபாலடிததைடஙக்்ள உலகின் 

்பார்்வக்குக் ்கபாணடு்வந்தைபாரகள. 

கல் ்டு்ககளில் ்திந்திருந்தை அந்தைத 

தைடஙகள அது்வ்ர மணணில் பு்தைந்து 

கிடந்தைன. அ்்வ கதிரியக்கக் கபார்ன் 

்குப்பாயவுக்கு உட்டுததைப்டடன. அதைன் 

மூலம் மபானுடவியலபா்ளரகள அந்தைக் 

கபாலடிததைடஙக்்ள 3.5 மில்லியன் ஆணடுகள 

்ழ்மயபான்்வ என்று கணடறிந்தைபாரகள. 

கு்கயில் ்வபாழ 

கற்றுக் ்கபாணட 

கு வ ர பா வ ம க் ன பா ன் ஸ் 

மனிதைரகள பிரபான்சில் 

உள்ள லபாஸ்கபாஸ் என்னுமிடததில் உள்ள 

கு்ககளில் ்வபாழந்தைதைற்கபான ்தைபால்லியல் 

ேபான்றுகள கி்டததுள்ளன.  இ்வரகளிடம் 

இறைந்தை்வரக்்ள பு்தைக்கும் ்ழக்கம் 

இருந்தைது.

இயற்்கயில் ஏவதைனும் ஒரு திடீர 

மபாற்றைம் நிகழும்வ்பாது, உயிரினஙகள அந்தை 

மபாற்றைததிற்கு ஏற்்த தைஙக்்ளத தைக்வ்மததுக் 

்கபாணடு, உயிர பி்ழக்கின்றைன. இவ்வபாறு 

மனிதைரகள கபாலததுக்கு ஏற்றை்வபாறு ்ல 

மில்லியன் ஆணடுக்ளபாகத தைஙக்்ளத 

தைக்வ்மததுக் ்கபாணடு ்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி 

அ்டந்துள்ளனர.”

தமிழினி : ்பாடடி, இ்தை 

இன்னும் வி்ளக்கமபாகக் 

கூறுஙகவ்ளன்.

பாட்டி : மனிதை இனம் 

மபாறுதைல் அ்டந்து, ஒரு 

வமம்்டட கடடத்தை வெபாக்கி 

்வ்ளரச்சி அ்ட்வவதை 

்ரிணபாமம் ஆகும். தைற்கபால மனிதைன் எப்டி 

்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி அ்டந்தைபான் எனப 

்பாரபவ்பாம்.

த்கவல் நபழை

மானுடவியல் (anthropology) மனிதைரகள 

மற்றும் அ்வரகளின் ் ரிணபாம ்வ்ளரச்சி்யப 

்ற்றி ்டிப்து மபானுடவியல் ஆகும்

மபானுடவியல் என்னும் ்ேபால் இரணடு 

கிவரக்க ்வபாரத்தையிலிருந்து ்்றைப்டடது. 

anthropos என்்தைன்  ்்பாருள மனிதைன். 

logos என்்தைன் ்்பாருள எணணஙகள 

அல்லது கபாரணம். மபானுடவியல் 

ஆய்வபா்ளரகள, மனிதை குலததின் 

்வ்ளரச்சி்யயும், ெடத்தை்யயும் 

ஆரபாயந்து மனிதைனின் கலபாச்ேபார 

மற்றும் ேமூக நிகழவுகள ்ற்றிய 

முழு வி்ளக்கத்தையும் அ்ட்வதைற்கு 

முயல்கின்றைனர. 
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1. நிமிரந்தை நி்ல மற்றும் இரு கபால்க்்ளப 

்யன்்டுததி ெடப்து.

2. ் ்பாருளக்்ள இறுகப ்ற்று்வதைற்கு 

்வேதியபாகக் கட்ட விரலில் ஏற்்டட 

மபாற்றைஙகள

3. மூ்்ளயின் ்வ்ளரச்சி.

கிழக்கு ஆபபிரிக்கபாவிலிருந்து இடம் 

்்யரந்தை வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் உலகின் 

்்வவவ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள. 

அ்வரகள ்வபாழந்தை சூழலுக்குத தைக்க்டி 

அ்வரகளின் ்வபாழக்்க மு்றை மபாறு்டடது. 

்வபாழுமிடததின் ்வபானி்ல, கபாலநி்ல 

மற்றும் இயல்பு ஆகிய்வற்றின் அடிப்்டயில் 

அ்வரகளின் உடல்மபபும் வதைபாலின்  

நிறைமும் வ்வறு்டடன. இதைனபால் ்்வவவ்வறு 

இனஙகள வதைபான்றின. ஒவ்்வபாரு இனமும் 

்வழிதவதைபான்றைல்க்்ள உரு்வபாக்கியது.  

மக்கள்தைபா்க அதிகரிததைது. 

கிைககு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து உலகின் பி்ற பகுதி்கழள ந�ாககிய ந�ாநமா 
நேப்பியன்்களின் இடப்தபயரச்சி

மனிதர்களும்  
அவர்களது 
வாழ்விடங்களும்

1. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - கிழக்கு 

  ஆபபிரிக்கபா

2. வ�பாவமபா வ�பிலிஸ் - ்தைன்  

  ஆபபிரிக்கபா

3. வ�பாவமபா எரக்டஸ் - ஆபபிரிக்கபா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா

4. நியபாணடரதைபால் -  யூவரசியபா  

  (ஐவரபாப்பா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா)

5. குவரபாவமக்னபான்ஸ் - பிரபான்ஸ்

6. பீகிங மனிதைன் -  சீனபா

7. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் -  ஆபபிரிக்கபா

8. ்�டல்்ரக்  மனிதைன் -  லணடன்

சிந்தழை விைா
இ்வரகள ஏன் வ்வட்டயபாடிக்ளபாக, 

வேகரிப்பா்ளரக்ளபாக ஆனபாரகள? 

நில அ்மபபு அதில் முக்கியப ்ஙகு 

்வகிததைதைபா?
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தமிழினி : “ஓ… மிக அரு்ம ..்பாடடி!”

பாட்டி : “ேரி, வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் எப்டி 

வ்வட்டயிலும் வேகரிபபிலும்  ஈ டு ் ட ட பா ர க ள 

என்்்தை இனி ்பாரபவ்பாம்.”

நவட்ழடயாடுதலும் உணழவச் 
நே்கரிததலும்

்ல மில்லியன்கள  ஆணடுகளுக்கு 

முன்னபால், ெம் முன்வனபாரகள அ்லந்து 

திரி்்வரக்ளபாகவ்வ இருந்தைபாரகள. அ்வரகள 

குழுக்க்ளபாக மரம், கு்க அல்லது 

ம்லயடி்வபாரததில் தைஙகினபாரகள. ஒவ்்வபாரு 

குழுவிலும் 30 முதைல் 40 வ்ர இருந்தைபாரகள. 

தைஙகளின் உணவுத வதை்்வ்ய பூரததி 

்ேயது ்கபாள்ள வ்வட்டயபாட ஆரம்பிததைனர. 

அ்வரகள உண்்வத வதைடி ெகரந்து்கபாணவட 

இருந்தைபாரகள. ்ன்றி, மபான், கபாட்டரு்ம, 

கபாணடபாமிருகம், யபா்ன, கரடி வ்பான்றை 

விலஙகுக்்ள வ்வட்டயபாடினபாரகள. புலி 

வ்பான்றை விலஙகுக்ளபால் ்கபால்லப்டட 

விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்யயும் அ்வரகள 

உணடனர. மீன் பிடிக்கவும் அ்வரகள 

கற்றுக் ்கபாணடபாரகள. வதைன் எடுப்து, ்ழம் 

்றிப்து, கிழஙகுக்்ள அகழந்்தைடுப்து 

ஆகிய்வற்றிலும் ஈடு்டடபாரகள. கபாடுகளில் 

இருந்து தைபானியஙக்்ளச் வேகரிததைபாரகள. 

ஓரிடததில் உணவுப்்பாருளகள கி்டப்து 

நின்றுவிடடபால், அ்வரகள 

வ்வறு இடததிற்குச் 

்ேன்றைபாரகள.   குளிரிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ள, ்தைப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளின் வதைபால்கள, 

மரப்ட்டகள,  இ்லகள ஆகிய்வற்்றை 

அ்வரகள ஆ்டக்ளபாக அணிந்தைபாரகள. 

பாட்டி : “தைமிழினி, ஆதிமனிதைரகளின் வ்வட்டக் 

கருவிகள ்ற்றி   உனக்குத்தைரியுமபா?”

தமிழினி : “எனக்குத ்தைரியபாது, அ்வரகளின்  

வ்வட்ட மு்றைகள ்ற்றிச் ்ேபால்லுஙகவ்ளன்”

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்
பாட்டி : “ஆதிகபாலததில் வ்வட்டயபாடு்வதுதைபான் 

மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான ்தைபாழில். ஒரு 

குச்சி அல்லது கல்லபால் ஒரு ்்ரிய விலங்கக் 

்கபால்்வது அ்வரகளுக்குக் கடினமபாக இருந்தைது. 

எனவ்வ கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளப 

்யன்்டுததை முடி்்வடுததைபாரகள.

நவட்ழடயாடும் முழ்ற்கள்:

2. குழி வதைபாணடி, அதில் விலஙகுக்்ளச் சிக்க 

்்வதது வ்வட்டயபாடுதைல்.

சிந்தழை விைா

உன் ்குதியில் வ்வட்டக்கபாரரகள 

இருக்கிறைபாரக்ளபா?

வ்வட்டயபாடு்வது தைற்வ்பாது தை்ட 

்ேயயப்டடுள்ளது ஏன்?

1. குழு்வபாகச் ்ேன்று வ்வட்டயபாடுதைல்.
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ஆயுதைஙகள ் ேயய சிக்கி முக்கிக் கல் மிகவும் 

ஏற்றைதைபாக இருந்தைது. அதைன் ்வலி்மயும் தைபாஙகும் 

திறைனுவம இதைற்குக் கபாரணம். சிக்கி முக்கிக் 

கற்க்்ளத வதைடு்வதில்  ்ல மணி வெரஙக்்ள 

அ்வரகள ்ேல்வழிததைபாரகள. கற்களின் து்ண 

்கபாணடு கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளச் 

்ேயதைதுடன், அ்வற்்றைப பிடிப்தைற்கு ்வேதியபாக 

மரக் ்கபபிடிக்்ளயும் ்்பாருததினபாரகள. 

்்ரிய கற்க்்ளக் ்கபாணடு வகபாடரிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினர”

தமிழினி : “முன்வனபாரகள  வகபாடரிக்்ள 

எவ்வபாறு  ்யன்்டுததினபாரகள?”

பாட்டி : முன்வனபாரகள வகபாடரிக்்ள 

மரம் ்்வடடவும், மரக்கி்்ளக்்ள 

நீக்கவும், குழிவதைபாணடவும், விலஙகுக்்ள 

வ்வட்டயபாடவும், விலஙகுகளின் வதைபா்ல 

உரிக்கவும் ்யன்்டுததினபாரகள.

பாட்டி : “தைமிழினி, கற்கருவிக்்ள 

உரு்வபாக்கியதைற்கு அடுததை கடடம் என்ன என்று 

்தைரியுமபா?”

தமிழினி : ்தைரியவில்்ல... என்ன்வபாக 

இருந்திருக்கும்?

பாட்டி : “அ்வரகள ்ெருபபின் ்யன்்பாட்டக் 

கணடறிந்தைபாரகள.”்தைபாடக்கததில் மனிதைரகள 

்ெருப்்யும் மின்ன்லயும் கணடு 

்யந்தைபாரகள. மின்னலபால் வதைபான்றிய ்ெருபபில் 

சிக்கி, கபாடடு விலஙகுகள இறைந்திருக்கலபாம். 

அ்வரகள அந்தை விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்ய 

தேதுககும் ்கழல 
ஒரு கல்லி்ன அடியில் ்்வததுக் 

கூர்மயபான மற்்றைபாரு  கல்லினபால் 

அதை்னத தைடடிச் ்ேதுக்குதைல்.

ஒரு கற்கருவி்ய உரு்வபாக்க இரு கற்கள 

எடுததுக்்கபாள்ளப்டடன. ஒரு கல்லில் 

உள்ள சீரற்றை ்குதிக்்ள நீக்கவும் அ்தைக் 

கூர்மயபான கருவியபாக்கவும் இன்்னபாரு 

கல் சுததியல் வ்பால ்யன்்டுததைப்டடது.

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்
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உணடவ்பாது, அது ்மன்்மயபாகவும் 

சு்்வயபாகவும் இருந்திருக்கும். இந்தை நிகழவு 

அ்வரக்்ள ்ெருபபு ்ற்றிக் கூடுதைலபாக 

அறிந்து்கபாள்ளத தூணடியது. மனிதைரகள 

்ெருப்் உரு்வபாக்க சிக்கி முக்கிக் கல்்லப 

்யன்்டுததினபாரகள. அ்வரகள கபாடடு 

விலஙகுகளிடமிருந்து தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ளவும் ே்மக்கவும் இரவில் ஒளி்ய 

உரு்வபாக்கவும் ்ெருபபு ்யன்்டடது. 

இவ்வபாறு மனிதைரகளின் ்வபாழவில் ்ெருபபு 

இன்றிய்மயபாதை இடத்தைப பிடிததைது.

சிந்தழை விைா
்்வப்த்தையும் ்ெருப்்யும் 

உரு்வபாக்கு்வதைற்குத தீப்்டடி்யத தைவிர 

வ்வறு ஏவதைனும் ்்பாருள உள்ளதைபா?

ேக்கரம் ்கண்டுபிடிக்கப்படுதல்
ேக்கர உரு்வபாக்கம் மனிதை ்வரலபாற்றில் 

ஒரு முதைல்தைரமபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது. ம்லகளிலிருந்து கற்கள 

உருணடு ்வரு்வ்தைப ் பாரததைவ்பாது, ேக்கரத்தை 

உரு்வபாக்கு்வதைற்கபான  சிந்தை்ன்ய அ்வரகள 

்்ற்றிருக்கலபாம்.

பாழை தேயதல்
மனிதைரகள களிமணணில் ்பா்ன 

்ேயயக் கற்றுக்்கபாணடபாரகள. ேக்கரம் 

கணடுபிடிக்கப்டட பிறைகு  ்பா்ன ்ேய்வது 

எளிதைபாகின. அ்வரகள ்பா்ன்ய ்ெருபபில் 

சுடடு, அதைற்கு உறுதி்யக் ்கபாடுததைபாரகள. 

்பா்னகள மீது ்ல்வ்வறு ்வணணஙகள 

பூேப்டடு அழகூடடப்டடன. ்வணணச் 

ேபாயஙகள தைபா்வரஙகளின் வ்வரகள, இ்லகள, 

மரப்ட்டகள ஆகிய்வற்றின் ேபாற்றிலிருந்து 

தையபாரிக்கப்டடன. 

பாட்டி : “இந்தைப ்டததில் இருப்து என்ன 

என்று ்ேபால்ல முடியுமபா?”

தமிழினி : “ஏவதைபா மஙகலபான கிறுக்கல்கள 

வ்பால உள்ளன.”

தீப்்டடி்யப ்யன்்டுததைபாமல் 

்ெருப்் உரு்வபாக்கும் ்ழக்கம் நீலகிரி 

மபா்வடடததில் உள்ள சில கிரபாமஙகளில் 

இன்்றைக்கும் உள்ளது.

 ஆணகளும், ்்ணகளும் ்ஙகு ்கபாணடு 

வ்வட்டயபாடும் கபாடசி

தமிழினி : அடுததைது என்ன ்பாடடி? 

்பாடடி : மனிதைரகளின் அடுததை கணடுபிடிபபு 

ேக்கரம் என்றைபால் உனக்கு வியப்பாக 

இருக்கும். மனிதைரகள தைஙகள புலனறி்வபாலும் 

சிந்தை்னயபாலும் அனு்்வததைபாலும் உரு்வபாக்கிய  

சிறைந்தை அறிவியல் கணடுபிடிபபுகளில் ேக்கரம் 

ஒன்றைபாகும்.
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பாட்டி : “இல்்ல…  இ்்வ ெம் 

முன்வனபாரகளின் ்கவி்னததிறைனின் 

்்வளிப்பாடுகள.  மனிதைச் ேமூகததின் 

முதைல் க்ல இது என்வறை கூறைலபாம். ்மபாழி 

வதைபான்று்வதைற்கு மு ன் ன பா ல் ,  ம னி தை ர க ள 

ஒ லி ய பா க வு ம்  அ்ேவுக்ளபாகவும் தைஙகள 

எணணஙக்்ள ் ்வளிப்டுததினபாரகள. ் பா்றை 

ஓவியஙகளில் அ்வற்்றைப ்திவு  ்ேயதைபாரகள.”

பைங்காலப் பாழ்ற ஓவியங்கள்
இந்தியபாவில் உள்ள ்ல ்பா்றைகளிலும் 

கு்ககளிலும் ெபாம் ஓவியஙக்்ளக் கபாண 

கீழ்வ்ல – விழுபபுரம் உசிலம்்டடி – மது்ர

குமுதி்தி – வகபா்்வ மபா்வ்டபபு – வகபா்்வ

்்பாறி்வ்ர – கரிக்்கயூர, நீலகிரி

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலததில் மனிதைரகள கு்ககளில் ்வசிததைபாரகள. 

அ்வரகள அன்றைபாட நிகழவுக்்ள ஓவியஙகளில் சிததைரிததைபாரகள. ்்ரும்்பாலும் 

விலஙகுகளின் ஓவியஙகவ்ள ்வ்ரயப்டடன. 

தமிழ்�ாட்டில் உள்ள ததால் பைங்கால பாழ்ற ஓவியங்கள்
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முடியும். ்பா்றை ஓவியஙகள கடந்தை கபாலம் 

குறிததை சில ்ேயதிக்்ளத ்தைரிவிக்கின்றைன. 

750 கு்ககளில் ஏறைததைபாழ 500  கு்ககளில் 

்பா்றை ஓவியஙகள கபாணப்டுகின்றைன. 

இன்னும் கணடறியப்டபாதை ்ல கு்ககள 

உள்ளன. ஆணகளும் ்்ணகளும் 

வ்வட்டயபாடு்வ்தையும் ெடனமபாடு்வ்தையும் 

குழந்்தைகள வி்்ளயபாடு்வ்தையும் இந்தை 

ஓவியஙகள சிததைரிக்கின்றைன.

தமிழினி : “இந்தை ஓவியஙகள மூலமபாகக் 

கடந்தை கபால ்வபாழக்்க மு்றை குறிதது ெபாம் 

அறிந்து்கபாள்ள முடியும் அல்ல்வபா ்பாடடி?”

பாட்டி : “ேரியபாகச் ்ேபான்னபாய. இததை்கய 

்பா்றை மற்றும் கு்க ஓவியஙகள ெம் 

முன்வனபாரகள குறிததுப ்ல க்தைக்்ள 

ெமக்குக் கூறுகின்றைன.”

தமிழினி : “ேரி ்பாடடி, மனிதைரகள 

்ேன்றை்டந்தை அடுததை கடடம் 

்ற்றிச்்ேபால்லுஙகள.”

பாட்டி : “வ்வட்டயபாடு்வதில் ்ல ஆ்ததுகள 

இருந்தைன. மனிதைரகள ம்லப்குதிகளிலும் 

கபாடுகளிலும் ்்ரும்ளவு வ்வட்டயில் 

ஈடு்டடதைபால், ்ல ்வ்கயபான விலஙகுகள 

எணணிக்்கயில் கு்றைந்து அரிதைபான்்வ 

ஆகின. மனிதைரகளுக்குப வ்பாதுமபான இ்றைச்சி 

கி்டக்கபாதைதைபால், உணவுக்கபாகக் கபாயக்்ளயும் 

்ழஙக்்ளயும் வதைட வ்வணடியதைபாயிற்று.” 

தமிழினி : “இபவ்பாது அ்வரகள தைபாஙகவ்ள 

உண்்வ உரு்வபாக்கு்வது குறிததை  

சிந்தை்னக்கு ்வந்திருப்பாரகள அல்ல்வபா?”

அழலந்து திரியும் நிழலயிலிருந்து 
ஓரிடததில் நிழலதது வாழும் நிழலழய 
அழடதல்: உலகின் முதல் விவோயி்கள்
பாட்டி : “சிறைப்பாகச் ்ேபான்னபாய தைமிழினி. 

அ்வரகள தின்றை ்ழஙகளின் வி்தைகளும் 

்கபாட்டகளும் மணணில் வீேப்டடன. 

சில ெபாடகளுக்குப பிறைகு அந்தை வி்தைகள  

மு்்ள விடடன. அ்வற்றிலிருந்து ்ேடி 

்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள தைற்்ேயலபாகக் 

கணடபாரகள.  அனு்்வததைபாலும் கபாரண கபாரியம் 

குறிததை அறி்வபாலும் அ்வரகள ்யிர ்வ்ளரபபு 

்தைபாடர்பான அறி்்வப ்்ற்றைபாரகள.

அ) ’ஒற்்றை வி்தையிலிருந்து மு்்ளக்கும் 

்ேடி ்வ்ளரந்து ்ல மடஙகுகள 

கபாயக்்ளயும் கனிக்்ளயும் 

்வழஙகும்’ என்்்தை அ்வரகள    

புரிந்து்கபாணடபாரகள.

ஆ) ஆற்றைஙக்ர நிலஙகளில் விழுந்தை 

வி்தைகள எளிதைபாக மு்்ள விடட்தையும் 

மனிதைரகள கணடபாரகள.

இ) நீர நி்றைந்தை ்குதிகளில் ்ேடிகள 

வி்ர்வபாக ்வ்ளரும் என்்து 

அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது.

ஈ) ்வணடல் மணணுக்குரிய நிலம் மற்றைப 

்குதிக்்ள விட, ்ேடி ்வ்ளர்வதைற்கு 

ஏற்றைதைபாக இருந்தை்தைக் கணடபாரகள. 

 மனிதைரகள வி்தைக்்ளயும் 

்கபாட்டக்்ளயும் வேகரிதது, மணணில் 

வி்தைததைனர. அ்்வ இ்ளஙகன்றைபாகவும் 

்ேடியபாகவும் மரமபாகவும் ்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள 

கணடனர. மு்றையபாக வி்தைப்தைன் மூலம் 

அதிக்ளவு உற்்ததி்யப ்்றை முடியும் 

என்்தும் அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது. இதைன் மூலம் 

வி்வேபாயம் என்்து ்ேயல்்பாடடுக்கு ்வந்தைது. 

அ்வரகள விலஙகுக்்ளப ்ழக்கி, அ்வற்றுக்கு 

உணவு ்கபாடுதது ்வ்ளரதது, அ்வற்்றையும் 

வி்வேபாயததில் ஈடு்டுததினபாரகள.
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விலஙகுக்்ள ்வ்ளரப்து மனிதைரகளின் 

்வபாழவில் முக்கியமபான ்குதி ஆனது. எருதுகள 

உழு்வதைற்குப ்யன்்டுததைப்டடன. எருதுகள 

வி்வேபாய வ்வ்லக்்ள எளிதைபாக்கின. 

வ்வட்டயபாடி ்வபாழக்்க்ய ெடததிய்தை 

விட, இந்தை ்வபாழக்்க எளிதைபாக இருந்தைது. 

வி்வேபாயம் அ்வரக்்ள ஒரு குறிபபிடட இடததில் 

குடிவயறும்்டி ்ேயதைது. நி்லதது ்வபாழும் 

்வபாழக்்க மு்றையபால் ே்மப்தைற்கும் வேமிதது 

்்வப்தைற்கும் ் கபாளகலன்கள வதை்்வப்டடன.  

்பா்ன ்ேயயும் ேக்கரமும் ்ெருபபும் இந்தைப 

பிரச்்னக்குத தீர்்வ ்வழஙகின. 

கலப்் கணடுபிடிக்கப்டடதைபால் 

வி்வேபாயம் இன்னும் எளிதைபானது. மனிதைரகள 

நிலததில் இருந்தை வதை்்வயற்றை புதைரக்்ள 

அகற்றி, அ்வற்்றை எரிதது நிலத்தைத 

தையபார்டுததியதுடன் வி்வேபாயப்ணி 

்தைபாடஙகியது. அ்வரகள நிலத்தை உழுது, 

வி்தைதது, ்யிர ்வ்ளரதது, அறு்வ்ட 

்ேயதைபாரகள. அந்தை நிலததில் மண ்வ்ளம் 

குன்றிவிடடபால், அ்வரகள வ்வ்றைபாரு ்குதிக்கு 

இடம்்்யரந்தைபாரகள. ்தைபாடக்கததில் வி்வேபாயம் 

மனிதைரகளின் உடனடி உணவுத வதை்்வ்ய 

நி்றைவ்வற்று்வதைற்கபாக வமற்்கபாள்ளப்டடது. 

உற்்ததி அதிகரிததைவ்பாது, அ்வரகள 

தைஙக்ளது எதிரகபாலத வதை்்வக்கபாக 

வி்்ள்்பாருளக்்ளச் வேமிதது ்்வக்க 

்தைபாடஙகினபாரகள. இவ்வபாறு வேமிக்கப்டட 

்்பாருளகள உற்்ததி கு்றைந்தை கபாலததில் 

அ்வரகளுக்கு உதைவின. அ்வரகள தைஙகள 

அனு்்வததைபால் ஆற்றுக்கு அருகில் உள்ள நிலம் 

வி்வேபாயததுக்கும் கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபுக்கும் 

்யனுள்ளதைபாக இருக்கும் என்்்தைப 

புரிந்து்கபாணடபாரகள. எனவ்வ மனிதைரகள 

ஆற்றைஙக்ரகளிவலவய நி்லயபாகத தைஙக 

முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “எப்டி  வீடடு விலஙகுக்்ளப 

்ழக்கினபாரகள?”

பாட்டி : மனிதைரகள வ்வட்டயபாடு்வ்தை 

எளிதைபாக்கு்வதைற்குப ்ல ்வழிக்்ளச் 

சிந்திததைபாரகள. பிறை விலஙகுக்்ள வமபாப்ம் 

பிடிக்கும் ஆற்றை்ல ெபாயகள ்்ற்றிருப்்தையும் 

விலஙகுக்்ளத தைஙகள எல்்லக்குள  

அனுமதிக்கபாமல் துரதது்வ்தையும் அ்வரகள 

கணடறிந்தைபாரகள.  எனவ்வ தைபாஙகள 

வ்வட்டயபாடும்வ்பாது ெபாய உதைவியபாக 

இருக்க முடியும் என்்்தையும் மனிதைரகள 

உணரந்தைபாரகள. இதைன் மூலம் ெபாய 

மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆனது. ெபாயுடன், வகபாழி, ஆடு, 

்சு வ்பான்றை்வற்்றையும் அ்வரகள ்வ்ளரக்க 

ஆரம்பிததைபாரகள.

தமிழினி : “அடுதது என்ன… ்பாடடி?”

்பாடடி : “மனிதைரகள ்ெடுஙகபாலமபாகச் 

ேம்்வளிகளில் தைஙகினபாரகள. இந்தைக் 

கபாலகடடததில் அ்வரகள வி்வேபாயத்தைக் கற்றுக் 

்கபாணடதுடன், ்கவி்னக் க்லகளுக்கபான 

திறைன்க்்ளயும் ்வ்ளரததுக் ்கபாணடபாரகள. 

ஓரிடததில் குடிவயறி நிரந்தைரமபாகத தைஙகும் 

்வபாழக்்கமு்றை உற்்ததி்யப ்்ருக்கியது. 

இபவ்பாது அ்வரகளிடம்  வதை்்வ்ய விட 

அதிகமபான அ்ளவில் தைபானியஙகள இருந்தைன. 

அ்வரகள கூடுதைல் தைபானியஙக்்ளப 

பிறை குழுக்களிடம் ்ரிமபாற்றைம் ்ேயது, 

தைஙகளுக்குத வதை்்வயபான்வற்்றைப 

்்ற்றுக்்கபாணடபாரகள. இது  ்ணடமபாற்று 

மு்றை  என  அ்ழக்கப்டுகிறைது. இவ்வபாறு 

்வணிகமும் ்வரததைகமும் ்வ்ளரந்து. ெகரஙகளும் 

்்ருெகரஙகளும் வதைபான்றின.

தமிழினி : “நீஙகள கூறிய ்ேயதிகள எனக்கு 

மிகவும் ்யனுள்ளதைபாக இருக்கும். ெபா்்ள 

்ளளிக்கூடததில் என் ெண்ரகளுக்கும் 

இச்்ேயதிக்்ளச் ்ேபால்வ்வன். ென்றி ்பாடடி.”

பாட்டி : “அது ஒரு ெல்ல ்ழக்கம். ்வபாழததுகள 

தைமிழினி.”
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மீள்பாரழவ
மனிதை இனம் மபாற்றைஙக்்ள அ்டந்து, 

ஒரு வமம்்டட நி்ல்ய வெபாக்கி ்வ்ளரச்சி 

்்றும் ்வழிமு்றை்யப ்ரிணபாமம் 

என்கிவறைபாம்.

வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் ஆபபிரிக்கபாவுக்கு 

்்வளிவய இடம்்்யரந்து, உலகின் 

்ல்வ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள.

மனிதைரகள சிக்கி முக்கிக் கற்களின் 

து்ணயுடன் கூர்மயபான 

ஆயுதைஙக்்ளயும்  பிறை கருவிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினபாரகள.

வ்வட்டயபாடும் விலஙகுகளிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாப்தைற்கும் உண்்வச் 

ே்மப்தைற்கும் இரவில் இருட்டப 

வ்பாக்கு்வதைற்கும் மனிதைரகள ்ெருப்்ப 

்யன்்டுததினபாரகள.

ேக்கரத்தை மனிதைன் உரு்வபாக்கிய நிகழவு 

ஒரு முன்வனபாடியபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது ்பா்ன ்ேய்வ்தைச் 

ேக்கரம் எளிதைபாக்கியது.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகளின் 

்வபாழக்்கமு்றை்யப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ள ்பா்றை ஓவியஙகள 

உதைவுகின்றைன.

5 ்தைப்டுததைப்டட

விலஙகின் வதைபால்

- Hides

6 ஒரு மில்லியன்  

(10 இலடேம்)

- Million

7 ெபாவடபாடி - Nomad 

8 ்ணடமபாற்று 

மு்றை

- Barter

9 இ்ர - Prey

பயிறசி்கள்
I.  ேரியபான வி்ட்யத 

வதைரந்்தைடு

1. ்ரிணபாமததின் 

்வழிமு்றை 

.

அ. வெரடியபானது ஆ. ம்றைமுகமபானது 

இ. ்டிப்டியபானது ஈ. வி்ர்வபானது

2. தைபான்ேபானியபா  

கணடததில் உள்ளது.

அ. ஆசியபா ஆ. ஆபபிரிக்கபா   

இ. அ்மரிக்கபா ஈ. ஐவரபாப்பா

II.  கூற்றுக்கபான கபாரணத்தைப ்்பாருததுக. 

ேரியபான வி்ட்யத வதைரந்்தைடு

1.  கூறறு : உலகின் ்்வவவ்வறு ்குதிகளுக்கு 

இடம்்்யரந்தை மனிதைரகளின்உடல்மபபிலும் 

நிறைததிலும் கபாலபவ்பாக்கில் மபாற்றைஙகள 

ஏற்்டடன.

 ்காரணம் : தைட்்்வப் நி்ல மபாற்றைவம

 அ. கூற்று ேரி. 

 ஆ. கபாரணம் தை்வறு.

 இ. கூற்றும் கபாரணமும் ேரி.

 ஈ. கூற்றும் கபாரணமும் தை்வறைபான்்வ.

1 கபால இயந்திரம் - Time 

machine

2 ்ரிணபாம

்வ்ளரச்சி 

- Evolution 

3 இ்ர 

பிடிததுணணி

- Predator

4 கபாலடிச் சு்வடு - Foot prints
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III. ேரியபான இ்ண்யக் கணடுபிடி

அ. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - இரு கபால்க்ளபால் 

ெடப்து

ஆ.  வ�பாவமபா 

வ�பிலிஸ்

- நிமிரந்து நின்றை 

மனிதைன்

இ.  வ�பாவமபா எரக்டஸ் - சிந்திக்கும் 

மனிதைன்

ஈ.    வ�பாவமபா   

வேபபியன்ஸ்

- முகததின் 

முன்்க்க நீடசி 

கு்றைந்து 

கபாணப்டு்வது

IV. வகபாடிடட இடஙக்்ள நிரப்வும்

1. தைபான்ேபானியபாவில் கபாணப்டட ்தைபாடக்க 

கபால மனிதைரகளின் கபாலடிததைடஙக்்ள 

 உலகின் ்பார்்வக்குக் 

்கபாணடு்வந்தைபாரகள.

2. ்ல மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்னபால், 

ெம் முன்வனபாரகள  

்வபாழக்்க ்வபாழந்தைபாரகள.

3. ்ழஙகபால மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான 

்தைபாழில்கள  மற்றும் 

 ஆகும்.

4.  கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு வி்வேபாயத்தை எளிதைபாக்கியது.

5. ்பா்றை ஓவியஙகள நீலகிரி மபா்வடடததில் 

உள்ள  என்னுமிடததில் 

கபாணப்டுகின்றைன.

V. ேரியபா, தை்வறைபா?

1. ெபாணயஙக்்ள ஆரபாய்வதைற்கபான து்றை 

மபானுடவியல் ஆகும்.

2. வ�பாவமபா எரக்டஸ் மனிதைரகளுக்கு 

்ெருபபு குறிததை அறிவு இருந்தைது.

3. மனிதைரகளின் முதைல் அறிவியல் 

கணடுபிடிபபு ேக்கரம் ஆகும்.

4. மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆடு.

VI. ஓரிரு ்வபாரத்தைகளில் வி்டயளி 

1. அகழபாயவில் கி்டக்கும் ்்பாருடகளின் 

கபாலத்தை அறிய என்ன மு்றை 

்யன்்டுகிறைது?

2. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எ்தை 

அணிந்தைபாரகள?

3. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

4. நிலத்தை உழு்வதைற்கு எந்தை விலஙகு 

்யன்்டுததைப்டடது?

5. மனிதைரகள எபவ்பாது ஒவர இடததில் 

குடிவயறி ்வபாழ ஆரம்பிததைபாரகள?

VII. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளி 

1. ்ரிணபாமம் என்றைபால் என்ன?

2. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் மனிதைரகளின்  

இரு ்ணபுக்்ள எழுது.

3. மனிதைரகள ஏன் இடம் விடடு இடம் 

ெகரந்தைபாரகள?

4. ்ழஙகபால வ்வட்ட மு்றைக்்ள வி்ளக்கிக் 

கூறைவும்.

5. வகபாடரிகள ஏன் உரு்வபாக்கப்டடன?

6. ்தைபால்லியல் என்்்தை எவ்வபாறு 

்வ்ரயறுப்பாய?

7. மபானுடவியல் ் ற்றி நீ அறிந்துள்ளது என்ன?

VIII. உயர சிந்தை்ன வினபா  

1.  ் ழஙகபாலம் முதைல் ெவீன கபாலம் ்வ்ர 

ேக்கரம் ்வகிதது ்வரும் முக்கியதது்வம்

IX. மபாண்வர ்ேயல்்பாடு

1.  ் ்வவவ்வறு கபாலகடடஙக்்ளச் வேரந்தை 

மனிதைரகளின் ்டஙகள அடஙகிய ஒரு 

்டத்தைபாகுப்்த தையபார ்ேய.

X. ்வபாழக்்கத திறைன்

1. களிமண ்பா்னகள மற்றும் கருவிக்்ளச் 

்ேயது்பார.

2. விதைவிதைமபான ்்பாம்்ம ்வணடிக்்ளச் 

வேகரி. அ்வற்றில் ்ேவ்வகம், ேதுரம், 

முக்வகபாணம் வ்பான்றை ்வடி்வஙகளில் 

ேக்கரஙக்்ளப ்்பாருததி, ்வணடிகள 

எப்டி ெகரகின்றைன என்று வேபாதை்ன 

்ேயது ்பார.
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XI. கடடக வினபாக்கள

 கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு ்பா்ன ்ேய்வ்தை 

எளிதைபாக்கியது.

்ணடப்ரிமபாற்றை மு்றை 

என்்து 

ஆகும்.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள 

வ்வட்டக்குப ்யன்்டுததிய 

ஆயுதைஙகளில் இரண்டக் 

கூறு.

விழட

ஆயுதைஙகள ்ேய்வதைற்கு ஏற்றை கல் 

எது?

விழட:

ெகரஙகளும் ்்ரு 

ெகரஙகளும் 

 மற்றும் 

 

ஆகிய்வற்றைபால் 

வதைபான்றின.

மனிதைரகளின் முதைல் 

அறிவியல் கணடுபிடிபபு எது?

விழட:

்பா்றை ஓவியஙகளில் உள்ள 

உரு்வஙக்்ள அ்டயபா்ளம் 

கபாணவும்.

விழட:

்தைபாடக்க கபால 

மனிதைரகளின் 

முதைன்்மயபான ்தைபாழில் 

எது?

விழட:

கு்க ஓவியஙகள மூலம் ெபாம் 

என்ன அறிந்து்கபாளகிவறைபாம்?

விழட:

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

விழட:

 

்தைபால்லியல் து்றையுடன் 

்தைபாடரபு்டயது. 

்தைபாடக்க கபால மனிதைரக்ளபால் 

்ழக்கப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளில் இரண்டக் 

குறிபபிடு.

விழட:

XII. ்வ்ர்டம்

இந்திய ்வ்ர்டததில் கீழக்கணட இடஙக்்ளக் குறிக்கவும்.

1. ஆதிச்ேெல்லூர

2. அததிரம்்பாக்கம்

3. பிம்வ்டகபா

4. �ன்ேபாகி  ்ள்ளததைபாக்கு

5. வலபாததைல்

இழணய வளங்கள் 

மனிதைரகள வதைபாற்றைம் குறிதது வமலும் கற்க உதைவும் இ்ணய தை்ளஙகள:

1. www.humanorigins.si.edu
2. www.yourgenome.org
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மனித பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

கீநை த்காடுக்கப்பட்டிருககும் உரலிழயத நதடுதபாறியில் தட்டச்சு தேய்க.

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-interactive

 “Human Evolution Timeline Interactive” என்்ற பக்கம் தி்றககும். அந்த பட வழரபடததில் கிழடமட்டததில் 
உள்ள நீல நி்றக ந்காடாைது “Major Milestone in Human Evolution” என்்ற விபரதழதயும்  இளஞ்சிவப்புக 
ந்காடு “Species” என்்ற விபரதழதயும் குறிககி்றது. வழரபடததில் இந்த வண்ணக ந்காடு்கழள ததாட்டுச் 
தோடுககுவதன் மூலம் நமற்கண்ட விபரங்கழள தப்றலாம்.

கிழடமட்ட ்காலக ந்காட்டில் உள்ள குறியீடு்கழள தோடுககும் நபாது மனித பரிணாம வளரச்சியின் நி்கழ்ந்த 
முககிய மாற்றங்கழள அறிய முடியும். வழரபட்ததின் நமல்பககததில் உள்ள ஊதா நி்ற ந்காடு்கழள தோடுககி 
அக்காலததில் ஏறபட்ட ்காலநிழல மாற்றங்களி அறிய முடியும்.

கிழடமட்ட சிவப்பு பாட்ழடக ந்காடு்கழள தோடுககி பரிணாம வளரச்சியில் மனித மு்கங்களின் பல்நவறு 
நதாற்றங்கழளயும் அதற்காை தபயர மறறும் விபரங்கழளயும் அறிய முடியும். இந்த பரிணாம 
வளரச்சியாைது “Sahelanthropus Tchadensis” முதல்  “Homo Sapiens” வழர ்காலககிரமமா்க இருககும். 

உரலி:
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-
interactive

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
மனித பரிணாம வளரச்சி
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1700 - 1122

3300 - 1900

3500 - 2000

3100 - 1100

1100

1122 

1400

1700

1900

2000

2600

3100

3300

3500

 

மேமே குறிப்பிட்ட  அனைத்து நாகரிகஙகளும் நதிக் கனை நாகரிகஙகள் ஆகும்.

3அலகு

சிந்துவெளி நாகரிகம்

	 கற்றலின்	ந�ோககஙகள்

இப்்ா்டத்னதைக் கற்றுக்வகாள்ெதைன் ொயிோக, 

   சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கும்,  பிற சேகாே நாகரிகஙகளுக்கும் உள்்ள வதைா்டரன்  

அறிந்துவகாள்்ளல்

  ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் என்்னதைப் புரிந்துவகாள்்ளல்

  இந்தை நாகரிக  ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிந்துவகாள்்ளல் 

  சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை  முக்கிை இ்டஙகன்ளக் கண்டறிதைல்

  இந்தை இ்டஙகன்ள நிே ெனை்்டத்தில் அன்டைா்ளம் காணுதைல்
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வதைா்டக்கத்தில் ேனிதைரகள் குழுக்க்ளாக 

ொழந்தைாரகள்.  அக்குழுக்களில் இருந்து 

சமுதைாைஙகள் உருொகிை.  பின்  அனெ 

சமூகஙக்ளாக ெ்ளரந்து காேப்ம்ாக்கில்  

நாகரிகஙக்ளாயிை.

மககள்	ஏன்	�திககரையில்	குடிநேறினர்?
ேனிதைரகள் தைஙகள் குடிமைற்றஙக்ளாக நதிக் 

கனைகன்ளக் கீழக்கண்ட காைணஙகளுக்காகத் 

மதைரந்வதைடுத்தைாரகள்.

  ெ்ளோை ேண

 ஆறுகளில் ்ாயும் நன்னீர குடிப்்தைற்கும் 

கால்நன்டகளின் மதைனெகளுக்கும், 

நீரப்்ாசைத்திற்கும் ்ைன்்ட்டை.

 ம்ாக்குெைத்துக்கு  ஏற்ற ெழிக்ளாக 

இருந்தைை.

ஹைப்ோ		-	புரையுண்ட	�கைம்
ஹைப்்ா நகைத்தின் இடி்ாடுகன்ள 

முதைன்முதைலில் சாரேஸ் மேசன் என்ற 

ஆஙகிமேைர தைேது நூலில் விெரித்தைார. 

அெர கிழக்கிந்திைக் 

க ம் வ ் னி யி ல் 

்ணிபுரிந்தை ்ன்டவீைரும், 

ஆ ை ா ய் ச் சி ை ா ்ள ரு ம் 

ஆொர. அெர தைற்ம்ாது 

் ா கி ஸ் தை ா னி ல் 

உள்்ள இந்திைாவின் 

ெ்டமேற்கு ்குதினைப் 

்ாரனெயிட்டம்ாது சிே 

வசஙகல் திடடுகள் இருப்்னதைக் கண்டார. 

“அந்தைப் ்ாழன்டந்தை வசஙகற்மகாடன்ட 

உைைோை சுெரகளு்டனும், மகாபுைஙகளு்டனும் 

ஒரு ேனே மீது கட்டப்்டடுள்்ளது” எைக் 

குறிப்பிட்டார. இதுதைான் ஹைப்்ா இருந்தைதைற்காை 

முதைல் ெைோற்றுச் சான்று ஆகும் . 

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1856 - இல் வ்ாறிைா்ளரகள் 

ோகூரில் இருந்து கைாச்சிக்கு இையில் ்ானதை 

அனேக்கும் வ்ாருடடு  நிேத்னதைத் மதைாணடிை 

வ்ாழுது அதிகோை சுட்ட வசஙகற்கள் 

கண்டறிைப்்ட்டை.  அெரகள் அெற்றின் 

முக்கிைத்துெத்னதை உணைாேல், அெற்னற 

இையில் ்ானதைக்கு இன்டயில் ம்ா்டப்்டும் 

கற்களுக்குப் ்திோக ்ைன்்டுத்திைர.

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1920இல் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்ொ்ளரகள் ஹைப்்ா ேற்றும் வோகஞச-

தைாமைா நகைஙகன்ள அகழாய்வு வசய்ை 

ஆைம்பித்தைைர. அப்வ்ாழுது நீண்டநாள் 

ேனறந்து கி்டந்தை  நகைத்தின் எஞசிை ் குதிகன்ள 

உேகின் ்ாரனெக்குக் வகாணடு ெந்தைாரகள்.  

1924இல் இந்திைத் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்வுத்துனறயின் இைக்குநர 

3500

1100

1200

1400

1700

2000

2600

3100

3300

1900

1700 - 1122

3300 - 1900 

3500 - 2000 

3100 - 1100 

ஜான் ோர்ஷல்

ைகவல்	ந்ரை

நாகரிகம் என்ற வசால்  ்ணன்டை ேத்தீன் 

வோழிச் வசால்ோை ‘சிவிஸ்’ (CIVIS) 

என்்திலிருந்து ெந்தைது. இதைன் வ்ாருள் 

‘நகைம்’ ஆகும்.

6th History_Tamil_Unit 3.indd   133 28-01-2020   17:01:01



134

ஜான் ோர்ஷல் ஹைப்்ாவிற்கும், 

வோகஞச-தைாமைாவிற்கும் இன்டமை வ்ாதுொை 

அம்சஙகள் இருப்்னதைக் கண்டறிந்தைார. 

அனெ இைணடுமே ஒரு வ்ரிை நாகரிகத்னதைச் 

சாரந்தை வெவமெறு ்குதிகள் என்ற முடிவுக்கு 

ெந்தைார.ஹைப்்ாவிலும், வோகஞச-

தைாமைாவிலும் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ள 

ேட்ாண்டஙகளுக்கின்டமை சிறிை அ்ளவு 

மெறு்ாடு இருப்்னதை ஆைாய்ச்சிைா்ளரகள் 

கண்டறிந்தைைர. எைமெ, ஹைப்்ா நாகரிகம் 

வோகஞச-தைாமைானெ வி்டப் ்ழனேைாைது 

எை முடிவுக்கு ெருகின்றைர.

கோல	வரைேர்ற
புவி எல்னே  -  வதைற்கு ஆசிைா

காேப்்குதி - வெணகேக்காேம்

காேம் -  கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

3300 –1900 

  (கதிரிைக்க கார்ன் ெைதுக் 

கணிப்பு முனற மூேம் முடிவு   

வசய்ைப்்ட்டது)

்ைப்பு - 13 ேடசம் சதுை கி.மீ

நகைஙகள் - 6 வ்ரிை நகைஙகள்

கிைாேஙகள் - 200க்கும் மேற்்ட்டனெ

பைோல்லிேலோளர்கள்	எவ்வோறு	புரையுண்ட		�கைத்ரைக	கணடு	பிடிககி்றோர்கள்	?
 அகழொைாய்ச்சிைா்ளரகள் வசஙகற்கள், கற்கள், உன்டந்தை 

்ானை ஓடுகள் ம்ான்றெற்னற ஆைாய்ந்து அனெ 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட காேத்னதை அறிந்து வகாள்கிறாரகள்.

 ்ணன்டை இேக்கிை ஆதைாைஙகன்ளப் 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 ொன் ெழிப் புனகப் ்்டஙகள்  மூேம் புனதையுண்ட 

நகைஙகள் ேற்றும் இ்டஙகளின் மேற்்ைப்ன்க் கண்டறிந்து 

வகாள்கிறாரகள்.

 நிேத்தைடினை  ஆய்வு வசய்ை   காந்தைப்புே ெருடினை   (Magnetic scanner) 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 எஞசிை வதைால்வ்ாருள்கள் புனதையுணடு இருக்கின்றைொ இல்னேைா என்்னதை மை்டார 

கருவி மூேம் அறிை முடியும் (வதைானே நுணணுணரவு முனற)

 இந்திேத் 
பைோல்லிேல்	
துர்ற - ASI   

(Archaelogical 

Survey of India).

 1861 ஆம் 

ஆணடு 

அவேக்ஸாண்டர 

கன்னிஙஹாம் 

என்ற 

நிேஅ்ளனெைா்ளர உதைவியு்டன் 

நிறுெப்்ட்டது.

 இதைன் தைனேனேைகம் புது தில்லியில்  

உள்்ளது.

ைகவல்	ந்ரை

வெணகேக் காேம் என்்து, ேக்கள் 

வெணகேத்தைாோை வ்ாருள்கன்ளப் 

்ைன்்டுத்திை காேம் ஆகும்.
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�கை	�ோகரிகம்
ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் 

எைோம். அதைற்காை காைணஙகள் :

சிறப்்ாை நகைத் திட்டமி்டல்

 சிறப்்ாை கடடி்டக்கனே மெனேப்்ாடு

மேமே வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்னதை உற்று மநாக்கி, கீமழ 

வகாடுக்கப்்ட்ட அட்டெனணனை நிைப்புக

இ்டத்தின் 

வ்ைர
ோநிேத்தின் வ்ைர

கணடுபிடிக்கப்்ட்ட

 வ்ாருள்கள்

 தூய்னேக்கும், வ்ாதுச் சுகாதைாைத்திற்கும்  

வகாடுக்கப்்ட்ட அதிக முன்னுரினே 

 தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் ேற்றும் 

அ்ளவீடுகள்

 விெசாை ேற்றும் னகவினைத் 

வதைாழில்களுக்காைத் தி்டோை அடித்தை்ளம்

இந்திே	எல்ரலகளில்	கணடுபிடிககப்ட்ட	இ்டஙகள்
வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளரகள் இந்திை எல்னேகளில் ஹைப்்ா நாகரிகம் இருந்தை இ்டஙகன்ளக் 

கணடுபிடித்துள்்ளைர.
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பைருககளும்	வீடுகளும்

வதைருக்கள் சட்டக ெடிெனேப்ன்க் 

வகாணடிருந்தைை. 

 வதைருக்கள் மநைாக   அனேக்கப்்டடிருந்தைை. 

அனெ ெ்டக்கு வதைற்காகவும், கிழக்கு 

மேற்காகவும் வசன்றை. ஒன்னற ஒன்று 

வசஙமகாணத்தில் வெடடிக்  வகாள்ளும் 

்டியும் இருந்தைை. 

 சானேகள் அகேோகவும் ென்ளொை 

முனைகன்ளக் வகாண்டதைாகவும் இருந்தைை. 

  வீடுகள், வதைருக்களின் இரு ஓைஙகளிலும் 

சீைாக அனேக்கப்்டடிருந்தைை.  வீடுகள் 

ஒன்று அல்ேது இைணடு ோடி அடுக்குகன்ள 

உன்டைைொகக் காணப்்டுகின்றை.

  வ்ரும்்ாோை வீடுகள் ்ே அனறகன்ளயும் 

ஒரு முற்றத்னதையும் ஒரு கிணற்னறயும் 

வகாணடிருந்தைை. ஒவவொரு வீடடிலும் 

கழிெனறயும், குளிைேனறயும் 

இருந்திருக்கின்றை.

வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளாலும் 

சுணணாம்புக் கேனெைாலும் 

கட்டப்்டடிருந்தைை. சூரிை வெப்்த்தில் 

உேை னெக்கப்்ட்ட வசஙகற்களும் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை. வ்ரும்்ாோை 

வசஙகற்கள் சீைாை அ்ளவுகள் 

உன்டைதைாகமெ இருந்தைை.  கூனைகள் 

சேதை்ளோக இருந்தைை. 

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்தின்	ைனித்	ைன்ரம 
சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்்ம்சமே திட்டமிட்ட நகை அனேப்பு ஆகும். நகைம் திட்டமி்டப்்ட்ட 

இைணடு ்குதிக்ளாக இருந்தைது.

பமஹர்கர்	-	சிந்து	பவளி	�ோகரிகத்துககு	முன்நனோடி	
வேஹரகர புதிை கற்காே ேக்கள் ொழந்தை ஓர இ்டம் ஆகும். இது ் ாகிஸ்தைான் நாடடில் ் லுச்சிஸ்தைான் 

ோநிேத்தில் ம்ாேன் ஆற்றுப் ்ள்்ளத்தைாக்கில் அனேந்துள்்ளது. இது வதைா்டக்க காே ேனிதைரகள் 

ொழந்தைதைாகக் கண்டறிைப்்ட்ட இ்டஙகளுள் ஒன்று. ேக்கள் மெ்ளாணனேயிலும், கால்நன்ட 

ெ்ளரப்பிலும் ஈடு்ட்டதைற்காை  சான்று இஙகு கின்டத்துள்்ளது. கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 7000-ஐ ஒடடிை 

காேத்திமேமை வேவஹரகரில்  நாகரிகத்துக்கு முந்னதைை ொழக்னக நிேவிைதைற்காை வதைால்லிைல்  

சான்றுகள் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளை.

நகைத்தின் மேற்கு ்குதி 

சற்று உைைோைது. 

அது மகாடன்ட 

எைப்்ட்டது.

நகை நிரொகிகள் 

இனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர.

வ்ருஙகு்ளமும் 

தைானிைக் 

க்ளஞசிைஙகளும் 

இருந்தைை.

நகைத்தின் கிழக்குப் 

்குதி சற்று தைாழந்தை 

உைைமுன்டைது. அதிக 

்ைப்புக் வகாண்டது.

அது வ்ாதுேக்கள் 

ெசிக்கும் இ்டோக 

இருந்தைது.
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 அைணேனைகம்ளா,    ெழி்ாடடுத் தைேஙகம்ளா 

இருந்தைனதைத் தீரோனிக்கக் கூடிை 

சான்றுகள்  எதுவும் கின்டக்கவில்னே.

கட்ட்டஙகள் கடடுெதைற்கு ஏன் சுட்ட 

வசஙகற்கள் ்ைன் ்டுத்தைப்்டுகின்றை?

ஏவைன்றால், அனெ ெலுொைனெ, 

கடிைோைனெ, நினேத்து நிற்கக் 

கூடிைனெ, வநருப்ன்க் கூ்டத் 

தைாஙகு்னெ.  மேலும், அனெ நீரிைால் 

கனைெதில்னே.

கழிவு	நீர்	அரமபபு
ஏறத்தைாழ எல்ோ 

ந க ை ங க ளி லு ம் 

மூ்டப்்ட்ட கழிவு 

நீர ெடிகால் 

அ ன ே ப் பு 

இ ரு ந் தை து .  

ெ டி க ா ல் க ள் 

வசஙகற்கன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

கல்தைடன்டகன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

மூ்டப்்டடிருந்தைை.

ெடிகால் கழிவு நீர மதைஙகாேல் வசல்ே 

ெசதிைாக மேசாை வேன்சரினெக்  

வகாணடிருந்தைது. கழிவுப் வ்ாருள்கன்ள 

அப்புறப்்டுத்துெதைற்காை துன்ளகளும் 

சரிைாை இன்டவெளியில் 

அனேக்கப்்டடிருந்தைை.

வீடடிலிருந்து கழிவுநீர ் ே வதைருக்களின் கீழ 

அனேக்கப்்டடிருந்தை குழாய்கள் மூேோக 

முக்கிை ெடிகால்கன்ளச் வசன்றன்டயுோறு 

அனேக்கப்்டடிருந்தைது

ஒவவொரு வீடடிலும் தி்டக் கழிவுகன்ளத் 

மதைக்குெதைற்காை குழிகள் இருந்தைை.  

அனெ தி்டக்கழிவுகன்ளத் மதைக்கி, கழிவு 

நீனை ேடடும் வெளிமைற்றிை.

ப்ருஙகுளம்	-		பமோகஞ்ச-ைோநைோ

இந்தை வ்ருஙகு்ளோைது நன்கு அகன்று,  

வசவெக ெடிெத்தில் அனேந்திருந்தை 

நீரத்மதைக்கம் ஆகும். இது நகரின் நடுவில் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளது.  நீர கசிைாதை 

கடடுோைத்துக்காை மிகப் ்ழனேைாை 

சான்று எைோம்.

இக்கு்ளத்தின் சுெரகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்டடு, நீர கசிைாேல் இருப்்தைற்காக  

சுெரிலும், தை்ளத்திலும் ்ே அடுக்குகள் 

இைற்னகத் தைார வகாணடு 

பூசப்்டடிருந்தைை.

ெ ்ட பு ற த் தி லி ரு ந் து ம் , 

வதைன்புறத்திலிருந்தும் 

கு்ளத்திற்குச் வசல்ே 

் டி க் க ட டு க ள் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளை. 

கு்ளத்தின் ்க்கொடடில் 

மூன்று புறமும் 

அனறகள் உள்்ளை.

அருகில் இருந்தை கிணற்றில் இருந்து 

நீர இனறக்கப்்டடு வ்ருஙகு்ளத்தில் 

வி்டப்்ட்டது. உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்ட நீர 

வெளிமைறவும் ெனக வசய்ைப்்டடிருந்தைது.
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ைோனிேக	களஞசிேம்	-	ஹைப்ோ

தைானிைக் க்ளஞசிைம் – வசஙகற்க்ளால்    

அடித்தை்ளமி்டப்்ட்ட, வ்ரிை, உறுதிைாை 

கட்ட்ட அனேப்பு.

இனெ தைானிைஙகன்ளச் மசகரித்து 

னெப்்தைற்காகப் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.

தை்ள வெடிப்புகளில் மகாதுனே, ்ாரலி, 

தினைெனககள், எள் ேற்றும் ்ருப்பு 

ெனககளின் மிச்சஙகள் சிதைறிக் 

காணப்்ட்டை.

வசஙகற்க்ளால் கட்டப்்ட்ட சுெரகன்ளக் 

வகாண்ட தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஒன்று 

ஹரிைாைா ோநிேத்தில் உள்்ள 

ைாகிகரகியில் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. 

இது முதிரச்சிைன்டந்தை ஹைப்்ா காேத்னதைச் 

சாரந்தைது.

மோப்ரும்	கட்ட்டஙகள்

வோகஞச-தைாமைாவில் இருந்தை இன்வைாரு 

மிகப்வ்ரும் வ்ாதுக் கட்ட்டம், கூட்ட அைஙகு 

ஆகும். 

இது 20 தூணகள் 4 ெரினசகன்ள 

வகாணடு ்ைந்து விரிந்தை கூ்டம் ஆகும். 

வணிகம்	மறறும்	ந்ோககுவைத்து	

ஹைப்்ா ேக்கள் வ்ரும் ெணிகரக்ளாக 

இருந்தைைர.

தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் 

ேற்றும் அ்ளனெகள் அெரக்ளால் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.  வ்ாருடகளின் 

நீ்ளத்னதை அ்ளவி்ட, அ்ளவுகள் குறிக்கப்்ட்ட 

குச்சிகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

அெரகள் சக்கை ெணடிகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.  ஆைக்கால் இல்ோதை, 

தி்டோை  சக்கைஙகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

வேச்ம்டாமிைாவு்டன் விரிொை க்டல் 

ெணிகம் நன்டவ்ற்றிருக்கிறது. சிந்து 

வெளி முத்தினைகள் தைற்காே ஈைாக், குனெத் 

ேற்றும் சிரிைா ஆகிை ் குதிகன்ளக் குறிக்கும் 

்ணன்டை வேச்ம்டாமிைாவில் உள்்ள  

சுமேர ்குதிகளில் கின்டத்துள்்ளனே இனதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

சுமேரிைாவின் அக்காடிைப் ம்ைைசிற்குட்ட்ட 

அைசன் நாைம் – சின் என்்ெர சிந்து வெளிப் 

்குதியிலுள்்ள வேலுக்கா  என்னும் இ்டத்தில் 

இருந்து அணிகேன் ொஙகிைதைாக நாைம் – 

சின் குறித்தை காவிைத்தில் கூறப்்டடுள்்ளது. 

ம்ாக்குெைத்திற்குக் கான்ளகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.

்ாைசீக ென்ளகு்டா ேற்றும் 

வேச்ம்டாமிைாவில் கணடுபிடிக்கப் 

்ட்டனதைப் ம்ான்று உருன்ள ெடிெ 

முத்தினைகள்  சிந்து வெளிப்்குதியிலும் 

6th History_Tamil_Unit 3.indd   138 28-01-2020   17:01:05



139

காணப்்டுகின்றை . இது  இந்தை இரு 

்குதிகளுக்கும் இன்டயில் ெணிகம் 

நன்டவ்ற்றனதைக் காடடுகிறது .

கப்ல்	கடடும்	ைளம்	-	நலோத்ைல்

தைற்காே குஜைாத்திலுள்்ள மோத்தைலில் 

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் வசப்்னிடும் தை்ளம் 

ஒன்று கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது.   இது 

அெரகள் மேற்வகாண்ட க்டல் ெணிகத்னதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

மோத்தைல் என்னும் இ்டம் குஜைாத்தில் 

ச்ரேதி ஆற்றின் ஒரு துனண ஆற்றின் 

கனையில் அனேந்துள்்ளது

பமோகஞ்ச-ைோநைோ-ைரலவர

  அேரந்தை நினேயில் உள்்ள ஓர ஆண 

சினே வோகஞச-தைாமைாவில் உள்்ள 

ஒரு கடடி்டத்தில் இருந்து கணடு 

பிடிக்கப்்டடுள்்ளது.

அது வநற்றியில் ஒரு தைனேப்்டன்டயு்டனும் 

ெேது னக மேல்்குதியில் ஒரு சிறிை 

அணிகேனு்டனும் காணப்்டுகிறது. 

அதைன் தைனே முடியும், 

தைாடியும் நன்றாக  

ஒழுஙகு்டுத்தைப்்டடு 

காணப்்டுகிறது.

காதுகளின் கீழ 

காணப்்டும் இரு 

துன்ளகள், தைனேயில் அணிைப்்டும் 

அணிகேனைக் காதுெனை இனணக்க 

ஏற்்டுத்தைப்்டடிருக்கோம் .

இ்டதுமதைாள் பூக்கள் ேற்றும் 

ென்ளைஙகளின் ெடிெனேப்பில் 

அேஙகரிக்கப்்ட்ட ஒரு மேேஙகிைால் 

மூ்டப்்டடுள்்ளது.

இது ம்ான்ற ெடிெனேப்பு அப்்குதியில் 

உள்்ள ேக்க்ளால் இன்ற்ளவும் 

்ைன்்டுத்தைப்்டுெது குறிப்பி்டத்தைக்கது.

பைோழில்	நுட்ம்	

சிந்துவெளி நாகரிக ேக்கள் தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட 

என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடுகன்ள 

உருொக்கிைர.

குஜைாத் ோநிேத்தில் உள்்ள 

மோத்தைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

தைந்தைத்திைாோை அ்ளவுமகால்  

1704 மி.மீ. ெனை சிறிை அ்ளவீடுகன்ளக் 

வகாணடுள்்ளது. (அதைன் சேகாேத்திை 

நாகரிகஙகளில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

அ்ளவுமகால்களில் இது தைான் மிகச் சிறிை 

பிரிவு ஆகும்)

ைகவல்	ந்ரை

ேனிதைரக்ளால் முதைன் முதைலில் கணடு 

பிடிக்கப்்ட்ட ேற்றும் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட 

உமோகம் – வசம்பு.
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நக.வி.டி	 (பகோறரக	 –	 வஞசி	 –	 பைோணடி)	 வளோகம்: ்ாகிஸ்தைானில் இன்றும்  

வகாற்னக, ெஞசி, வதைாணடி, ேத்னை, உனற, கூ்டல்கர என்ற வ்ைர வகாண்ட 

இ்டஙகள் உள்்ளை. வகாற்னக,  பூம்புகார ம்ான்ற சஙக காே நகைஙகள் ேற்றும் 

துனறமுகஙகளின்  வ்ைரகளு்டன் உள்்ள இ்டஙகள் ஆப்கானிஸ்தைானில் 

உள்்ளை. ஆப்கானிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவரி, வ்ாருணஸ் ேற்றும் 

்ாகிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவிரி ொோ ேற்றும்  வ்ாருனை  ஆகிை வ்ைரகள் தைமிழச் 

வசாற்கன்ள முழுனேைாகப் பிைதி்லிக்கின்றை.

வோகஞச-தைாமைாவில் வெணகேத்தைால் ஆை 

இந்தை சிறிை வ்ண சினே கின்டத்தைது.  ‘ந்டை 

ோது’ என்று குறிப்பி்டப்்டுகிற இந்தைச் சினேனைப் 

்ாரத்தை சர ஜான் ோர்ஷல் “முதைலில் இந்தைச் 

சினேனை நான் ்ாரத்தை வ்ாழுது இது ெைோற்றிற்கு  முந்னதைை 

காேத்தின் உருொக்க முனறனைச் சாரந்தைது என்று நம்புெதைற்குக் 

கடிைோக இருந்தைது.  ஏவைனில் இதும்ான்று உருொக்கம்  

்ணன்டை ேக்களுக்கு கிமைக்க காேம் ெனை வதைரிைவில்னே . இனெ 

ஏறத்தைாழ 3000 ஆணடுகளுக்கு முற்்ட்டதைாக இருக்கோம் எை 

நினைத்மதைன்.  இச்சினேகள் அக்காேகட்டத்துக்கு உரிைதைாகமெ 

இருந்தைை” என்றார.
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்ழஙகாே எழுத்துக்கன்ளப் ்டிப்்தைன் மூேம் அக்காே நாகரிகத்னதை 

நாம் அறிந்துவகாள்்ளோம். ஆைால்  சிந்துவெளி எழுத்துகன்ள இன்று 

ெனை நம்ோல் புரிந்து வகாள்்ள முடிைவில்னே. எைமெ, சிந்துவெளி 

ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிெதைற்கு மெறு ஏதைாெது 

சான்றுகன்ளமை நாம் மநாக்க  மெணடி உள்்ளது.

உர்ட
வ்ாதுொக ்ருத்தி ஆன்டகம்ள ்ைன்்ாடடில் இருந்தைை. 

அஙகு கணடுபிடிக்கப்்ட்ட நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற்காை 

      சுழல் அச்சுக்கள் மூேம் அெரகள் நூற்கவும் வசய்திருக்கின்றைர  

 என்று வதைரிகிறது. 

 கம்்ளி ஆன்டகளும் உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்டை.

சிந்துபவளி	�ோகரிகத்தின்	மர்றந்ை	ப்ோககிஷஙகரளப	்றறி	உனககுத்	பைரியுமோ?t

அன்பும்	அரமதியும்
குடியிருப்புகள் தைனைேட்டத்திலிருந்து நன்கு உைரத்தைப்்ட்ட தை்ளஙகளில்  

கட்டப்்டடிருந்தைை.

 சிந்துவெளி ேக்கள் அனேதிைாை ொழக்னக ொழந்திருப்்தைாகமெ 

மதைான்றுகிறது. ஏவைன்றால் அெரகளி்டம் ்ன்ட இருந்தைதைற்காை எந்தை 

ஆதைாைமும் இல்னே. மேலும் சிே ஆயுதைஙகள் ேடடுமே அஙகிருந்து 

கின்டத்துள்்ளை. 

 அெரகள் தைஙகளின் மேம்்ட்ட நினேனை அெரகளுன்டை ஆன்டகள், 

வினேேதிப்்ற்ற நனககள் ேற்றும் மேம்்ட்ட நகை ொழக்னக மூேம் 

வெளிப்்டுத்திைர.

சிந்துவெளி ேக்கள் ஆ்ைணம் வசய்ை 

சிெப்பு நிற ேணிக்கற்கன்ளப் (carnelian) 

்ைன்்டுத்திைர.

ைகவல்	ந்ரை

சிந்துவெளி ேக்கள் இரும்பு 

ேற்றும் குதினைனை 

அறிந்திருக்கவில்னே .

ஆண, வ்ண இரு்ாேரும் ஆ்ைணஙகன்ள விரும்பி   

அணிந்திருக்கின்றைர.

கழுத்தைணிகள், னகைணிகள், ென்ளைல்கள், மோதிைஙகள், காதைணிகள் 

ேற்றும் காேணிகள் முதைலிைெற்னறயும் அணிந்தைைர. தைஙகம், வெள்ளி, 

தைந்தைம், சஙகு, வசம்பு, சுடுேண  ேற்றும் வினேயுைரந்தை கற்க்ளால் 

அணிகேன்கள்  வசய்ைப்்டடிருந்தைை.

அணிகலன்கள்
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்சமே	�ம்பிகரக		
 சிந்துவெளி ேக்களின் ெழி்ாடு ேற்றும் அெரகளின் ேதை நன்டமுனறகள் 

்ற்றி அறிை எந்தை ஓர ஆதைாைமும் கின்டக்க வில்னே .

அஙகு கின்டக்கப்வ்ற்ற வ்ண சினேகள் மூேம் சிந்து வெளி ேக்களின்டமை 

தைாய் வதைய்ெ ெழி்ாடு இருந்திருக்கோம் எைத் வதைரிகிறது .

மட்ோண்டஙகள்	
ேட்ாண்டஙகன்ளச் சக்கைஙகள் வகாணடு உருொக்கிைர.  அனெ

தீயிலிடடுச் சு்டப்்ட்டை. 

ேட்ாண்டஙகள் சிெப்பு ெணணத்தில் இருந்தைை. அதில் கருப்பு

ெணணத்தில் அழகிை மெனேப்்ாடுகன்ளச் வசய்தைைர.

அஙகு கின்டத்தை உன்டந்தை ்ானைத் துணடுகள் விேஙகுகளின்

உருெஙகளு்டனும், ெடிவிைல் ெடிெனேப்புகளு்டனும்

காணப்்டுகின்றை. 

அவர்கரள	நிர்வகித்ைது	ேோர்?	
நகைத் திட்டமி்டனே நிரெகிக்கவும், ெணிகத்னதை மேம்்டுத்தைவும், நகைத்தில் 

அனேதினை நினேநாட்டவும்,  ெடிகால் அனேப்ன்ப் ்ைாேரிக்கவும், ஓர அதிகாை 

னேைம்  இருந்து இருக்கமெணடும் என்று ெைோற்றாசிரிைரகள் நம்புகின்றைர.

பைோழில்	
 சிந்துவெளி ேக்களின் முதைன்னேைாை வதைாழில் 

்ற்றி எதுவும் வதைரிைவில்னே, எனினும் 

மெ்ளாணனே, னகவினைப் வ்ாருள்கள் 

வசய்தைல், ்ானை  ெனைதைல், அணிகேன்கள் 

வசய்தைல்  ம்ான்றெற்றில் ஈடு்ட்டைர எை 

வதைரிகிறது. 

 அஙகு ெரத்தைகரகள், ெணிகரகள் ேற்றும் 

னகவினைஞரகளும் இருந்துள்்ளைர.

கால்நன்ட ெ்ளரப்பும் அெரக்ளது  வதைாழிோக 

இருந்தைது.

அெரகள் சக்கைத்தின் ்ைனையும் அறிந்திருந்தைைர.
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முதைல் எழுத்து ெடிெம் 

சுமேரிைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

கரலத்தி்றன்
வ்ாம்னே ெணடிகள், தைனேனையும், கால்கன்ளயும் அனசக்கக்கூடிை ்சுவ்ாம்னேகள், களிேண 

்ந்துகள், சிறிை வ்ாம்னேகள், சிறிை களிேண குைஙகு, சுடுேண வ்ாம்னேகள், வகாடன்டகன்ளக் 

வகாறிக்கும் அணில் வ்ாம்னேகள், ேணணால் ஆை நாய்கள்,  ந்டைோடும் ஆண வ்ாம்னே 

ம்ான்றனெயும் கின்டத்துள்்ளை.

சுடுேணணால் வசய்ைப்்ட்ட ்ல்மெறு ெனகைாை வ்ாம்னேகள் ேக்களின் வின்ளைாடடு ேற்றும் 

வ்ாழுதும்ாக்கு ஆரெத்னதைக் காடடுகின்றை .

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்திறகு	�்டந்ைது	என்ன?
கி.மு.(வ்ா.ஆ.மு) 1900ஆம் ஆணடில் 

ஹைப்்ா நாகரிகம் சரிைத் வதைா்டஙகிைது.  

அதைற்குக் கீழக்கண்டனெ காைணஙக்ளாக 

அனேந்திருக்கோம்.

ஆற்றின் கனையில் உள்்ள அதைன் நகைஙகளில் 

அடிக்கடி ஏற்்ட்ட வெள்்ளப்வ்ருக்கு

சுற்றுச்சூழல் ோற்றம் 

 ்ன்டவைடுப்பு

இைற்னகச் சீற்றஙகள்

காேநினே ோற்றம்

காடுகள் அழிதைல்

வதைாற்று மநாய்த் தைாக்குதைல்

சிந்து	 பவளி	 �ோகரிகம்	 -	 ப்ோதுவோன	
உணரமகள்
உேகின் மிகப்்ழனேைாை நாகரிகஙகளில் 

ஒன்று .

்ழனேைாை நான்கு நாகரிகஙகளில் 

வ்ரிை ்ைப்்்ளவு வகாண்டது.

உேகின் முதைல் திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகள். 

மேம்்ட்ட சுகாதைாைம் ேற்றும் ெடிகால் 

அனேப்பு.

சுத்தைம் ேற்றும் சுகாதைாைம் ்ற்றிை உணரவு 

மேமோஙகியிருந்தைது.

வோகஞச-தைாமைாவில் வதைால்வ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சி நன்டவ்றும் இ்டம் உேகப் 

்ாைம்்ரிைத் தை்ளோக யுவைஸ்மகா 

அனேப்்ால் மதைரந்வதைடுக்கப்்டடுள்்ளது.

கதிரிேகக	 கோர்்ன்	 வேதுககணிபபு	 	 முர்ற	 –	 பைோல்லிேல்	 ஆய்வோளர்களுககோன		
ைைப்டுத்ைப்ட்ட	முர்ற
கார்னின் கதிரிைக்க ஐமசாம்டாப் ஆை கார்ன்

14
 ஐப் ்ைன்்டுத்தி, ஒரு வ்ாருளின் ெைனதை 

அறியும் முனற கதிரிைக்க கார்ன் முனற அல்ேது கார்ன்
14

 (c
14

) முனற என்று அனழக்கப்்டுகிறது. 
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மீள்்ோர்ரவ
எப்வ்ாழுது ேனிதைன் நினேைாக ொழ ஆைம்பித்தைாமைா, அதுமெ நாகரிகத்தின் வதைா்டக்கோகக் 

குறிக்கப்்ட்டது.

நாகரிகம் ெ்ளை ஆற்றஙகனைகள் முக்கிை ்ஙகு ெகித்தைை.

ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் ஆகும்.

நன்கு திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகளும், சரிைாை மகாணஙகளில் ஒன்னற ஒன்று வெடடுகின்ற 

அகேோை சானேகளும், மூ்டப்்ட்ட ெடிகால் ெசதிகளும் இருந்தைை. 

ேக்களின்டமை விைக்கத்தைக்க வ்ாறியிைல் திறனும் இருந்திருக்கிறது.

வோகஞச-தைாமைாவில் காணப்்டுகின்ற வ்ருஙகு்ளமே உேகின் முதைன் முதைலில் கட்டப்்ட்ட 

வ்ாதுக் கு்ளம் ஆகும்.

நாகரிகத்தின் ்ைப்்்ளவு: 

மேற்கில் - ்லுசிஸ்தைானின் ேக்ைான் க்டற்கனை ெனை:

கிழக்கில் - காகர – ஹாக்ைா நதிப் ்ள்்ளத்தைாக்கு ெனை:

ெ்டகிழக்கில் - ஆப்கானிஸ்தைான் 

வதைற்கில் - ேகாைாஷைா ெனை:  ்ைவியிருந்தைது

உர்	ஜிகுைோட	-	வேச்ம்டாமிைா 

(சுமேரிைர காேம்) உர 

நம்மு என்ற அைசைால் சின் 

என்ற சந்திை க்டவுளுக்கு 

கட்டப்்ட்டது. 

அபு	சிம்்ல் - எகிப்து அைசன்  

இைண்டாம் ைாவேசிஸ் 

என்்ெைால் கட்டப்்ட்ட 

இைடன்டக் மகாயில்கள் 

உள்்ள இ்டம்.

கி்சோ	பிைமிடு	-	கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

2500 இல் குுஃபு ேன்ைைால் 

சுணணாம்புக் கல்ோல் 

கட்டப்்ட்டது.

உலகம்	அந்�ோளில்

வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர - Archaeologist 
அகழொைாய்ச்சி - Excavation

நகைேைோக்கல் - Urbanisation

சித்திை எழுத்து - Pictograph

ோவுக்கல் (ஒரு கல் ெனக) - Steatite

நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற் 

காை சுழல் அச்சுக்கள்
- Spindles

நிேக்கல் (இைற்னகத் தைார) - Bitumen

னகத்திறன் - Artefact

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் 

வசப்்னிடும் இ்டம்
- Dock yard

முத்தினை - Seal
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நீமைாட்டத்னதைக் கணித்தை பின் கப்்ல் கடடும் 

தை்ளத்னதைக் கடடியிருப்்து.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரிைாைது.

3. கூற்று சரிைாைது,  ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

4. கீமழ கூறப்்டடுள்்ள வோகஞச-தைாமைானெ 

்ற்றிை கூற்றுகளில் எனெ   சரிைாைனெ?

1. தைஙக ஆ்ைணஙகள் ்ற்றித் 

வதைரிைவில்னே

2. வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்ட்டை.

3. கருவிகள் இரும்பிைால் வசய்ைப்்ட்டை.

4. வ்ருஙகு்ளம் நீர கசிைாேல் 

இருப்்தைற்காக ்ே அடுக்குக்ளால் 

இைற்னக தைார வகாணடு பூசப்்ட்டை.

5. கீழக்காணும் கூற்னற ஆைாய்க.

1. நகைஙகள், வதைருக்களின் ெடிெனேப்பு 

ேற்றும் வசஙகல் அ்ளவுகள் ஆகிைெற்றில் 

சீைாை தைன்னே.

2. ஒரு விரிொை ேற்றும் நன்கு 

ெடிெனேக்கப்்ட்ட ெடிகால் அனேப்பு.

3. தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஹைப்்ா 

நகைஙகளில் முக்கிைோை ்குதிைாக 

வி்ளஙகிைது.

மேமே கூறப்்ட்ட கூற்றுகளில் எது / எனெ 

சரிைாைனெ? 

1) 1 & 2 2) 1 & 3 3) 2 & 3 4) அனைத்தும் சரி

6. வ்ாருந்தைாதைனதை ெட்டமிடு

 கான்ளகள், ஆடுகள், எருதுகள், ்ன்றிகள்,  

குதினைகள்

 7. தைெறாை இனணனைத் மதைரந்வதைடு

1. ASI –  ஜான் ோர்ஷல்

2. மகாடன்ட –  தைானிைக்க்ளஞசிைம்

3. மோத்தைல் –  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

4. ஹைப்்ா நாகரிகம் –  காவிரி ஆறு

III.	நகோடிட்ட	இ்டத்ரை	நிைபபுக:
1.   மிகப் ் ழனேைாை நாகரிகம்.

2.  இந்திைாவின்   வதைால்லிைல்  ஆய்வுத் துனற 

 என்ற நிே அ்ளனெைா்ளர  

உதைவியு்டன் வதைா்டஙகப்்ட்டது.

3.    தைானிைஙகள் மசகரித்து 

னெக்கப் ்ைன்்ட்டது.

்யிறசிகள் 
I.	 ்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு	
1. சிந்து வெளி ேக்கள் எந்தை உமோகஙகன்ளப் 

்ற்றி அறிந்திருந்தைைர?

1. வசம்பு, வெணகேம், வெள்ளி, தைஙகம் 

2. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு ,வெணகேம் 

3. வசம்பு, தைஙகம், இரும்பு, வெள்ளி 

4. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு, தைஙகம் 

2. சிந்து வெளி நாகரிகம் எக்காேத்னதைச் 

சாரந்தைது

1. ்னழை கற்காேம் 

2. இன்டக்கற்காேம்

3. புதிை கற்காேம்

4. உமோக காேம்

3. ஆற்றஙகனைகள் ‘நாகரிகத்வதைாடடில்கள்’ 

எை அனழக்கப்்்டக் காைணம்

1. ேண மிகவும் ெ்ளோைதைால்

2. சீைாை காே நினே நிேவுெதைால்

3. ம்ாக்குெைத்திற்குப் ்ைனுள்்ளதைாக   

இருப்்தைால்

4. வ்ரும்்ாோை நாகரிகஙகள் ஆற்றின்  

கனைகளில் மதைான்றிைதைால்

II.	 	கூறர்றக	 கோைணத்நைோடு	 ப்ோருத்துக.	
்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு.

1. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை 

நாகரிகம் எைோம்.

 காைணம் – திட்டமி்டப்்ட்ட நகை அனேப்பு, 

மேம்்ட்ட கழிவு நீர அனேப்பு

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறு, காைணம் சரி.

3. கூற்று சரி, காைணம் தைெறு.

4. கூற்றும் காைணமும் தைெறு.

2. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் வெணகே 

காேத்னதைச் சாரந்தைது.

 காைணம் – ஹைப்்ா ேக்களுக்கு இரும்பின் 

்ைன் வதைரிைாது.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரி

3. கூற்று சரிைாைது, ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

3. கூற்று – ஹைப்்ா ேக்களின் வ்ாறியிைல் 

திறன் குறிப்பி்டத் தைக்கது

 காைணம் - க்டலின்  அனேகள், ஓதைஙகள் 
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4.  ேக்கள் குழுக்க்ளாகச் மசரந்து 

 னதை உருொக்குகிறாரகள்.

IV.	்சரிேோ?	ைவ்றோ?
1.  வேஹரகர  புதிை கற்காே  ேக்கள் ொழந்தை 

ஓர இ்டோகும். 

2.  இந்திைாவின் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனற வதைால்வ்ாருள் ஆைாய்ச்சிக்கும், 

நாடடின் கோச்சாை நினைவுச் சின்ைஙகளின் 

்ாதுகாப்பிற்கும் வ்ாறுப்்ாைது.

3.  தைானிைக் க்ளஞசிைம் தைானிைஙகன்ளச் 

மசகரித்து னெப்்தைற்காகப் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டது. 

4.  முதைல் எழுத்துெடிெம் சீைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

V.	ப்ோருத்துக
1. வோகஞச-தைாமைா –  மே்டாை ்குதி

2. வெணகேம் –  சிெப்பு ேணிக்கல்

3. மகாடன்ட –  உமோகக் கேனெ

4. காரனிலிைன் –  இறந்மதைார மேடு

VI.	ஓரிரு	வோர்த்ரைகளில்	விர்டேளி	
1. உமோகஙகளின் ்ைன்கன்ளக் கூறு.

2.  நாம் உணணும் உணவில் மெக னெத்தை 

உணவு, ்ச்னசைாை உணவு எை ஒரு 

்டடிைனே உருொக்கு.

3.  மிருகஙகன்ளயும், ேைஙகன்ளயும் ெழி்டும் 

்ழக்கம் நம்மின்டமை உள்்ளதைா?

4.  ஆற்றஙகனைகள் நாகரிகத் வதைாடடில்கள்.  

ஏன்?

5.  ஒரு வ்ாம்னே நகரெதைாமேமை அனதை  

நவீை காே வ்ாம்னேகள் என்று வ்ாருள் 

வகாள்்ள முடிைாது.  சிந்து வெளி ேக்கள் 

வ்ாம்னேகளில் ம்ட்டரிக்கு  (மின் கேம்)  

ோற்றாக எனதைப் ்ைன்்டுத்திைர?

6.  நீ ஒரு வதைால் வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர எனில் 

என்ை வசய்ொய்?

7.  இந்திை எல்னேக்கு உட்ட்ட ்குதியில் 

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை இரு 

்குதிகன்ளக் கூறு.

8.  சிந்து வெளி நாகரிகத்தின் கூறுகளில் 

உன்னைக் கெரந்தைது எது? ஏன்?

9.  தைற்காேத்தில் வ்ாருடகளின் 

நினறனை அ்ளக்க என்ை கருவி 

்ைன்்டுத்தைப்்டுகிறது?

VII.	 கீழககோணும்	வினோககளுககு	விர்டேளி
1.  புனதைந்தை கடடி்டஙகன்ளக் கணடுபிடிக்க 

தைற்ம்ாது எந்தை நன்டமுனற 

பின்்ற்றப்்டுகிறது?

2.  சிந்து வெளி நாகரிகம் வெணகே காே 

நாகரிகம் எை ஏன் அனழக்கப்்டுகிறது?

3.  சிந்து வெளி நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம்.  

காைணம் கூறு.

4.  கழிவு நீர ெடிகால் அனேப்பின்  சிறப்ன்க் 

கூறு.

5.  வ்ருஙகு்ளம் ்ற்றி உைக்கு 

வதைரிந்தைெற்னறக் கூறு.

6.  சிந்து வெளி ேக்கள் வெளிநாடடிைரு்டன் 

ெணிகத்தில் ஈடு்ட்டைர என்்னதை நீ 

எவொறு அறிந்து வகாள்கிறாய்?

VIII.	 உேர்	சிந்ைரன	வினோககள்	
1.  கீமழ வகாடுக்கப்்டடுள்்ளச் சிந்து 

வெளியின் சிறப்்ம்சஙகன்ளக் 

கெனித்துத் தைற்காேத்து்டன் ஒப்பிடு

1.  வி்ளக்குக் கம்்ஙகள் 

2.  சுட்ட வசஙகற்கள் 

3.  நிேத்தைடி ெடிகால் அனேப்பு

4.  என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடு

5.  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

2.  மெ்ளாணனே சிந்துவெளி ேக்களின் 

வதைாழில்களுள் ஒன்று -  எவொறு 

நிரூபிப்்ாய்? (கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ள னெத்து)

3.  ேட்ாண்டஙகளும் அதைன் உன்டந்தை 

துணடுகளும் சிந்துவெளி ் குதியில் இருந்து 

கணவ்டடுக்கப்்டடுள்்ளை. இதிலிருந்து நீ 

அறிெது என்ை?

4.  மோத்தைல் ஒரு கப்்ல் கடடும் தை்ளம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. அதைன் மூேம் நீ 

அறிெது என்ை?

5.  ஹைப்்ா நாகரிகத்தின்  அழிவுக்கு காைணம் 

என்ை?
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IX.	 மோணவர்	ப்சேல்்ோடு
1.  ஒரு குறிப்புப் புத்தைகம் தைைாரி.(வோகஞச-தைாமைா 

ேற்றும் ஹைப்்ாவில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ளப் ்ற்றிை வசய்திகள்)  

2.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஒரு ்குதிைாக 

வி்ளஙகிை இ்டத்தில்  ஒரு வதைால்லிைல் 

ஆைாய்ச்சிைா்ளைாக உன்னை நினைத்துக் 

வகாள். நீ எனதைவைல்ோம் மசகரிப்்ாய்?

3.  தைகெல் அடன்ட தைைாரி. (சதுை அடன்டகன்ள  

எடுத்துக் வகாள். அதில் சிே அடன்டகளில் 

்்டஙகன்ள ஒடடு.  சிே அடன்டகளில் 

அதைற்காை  தைகெல்கன்ள எழுது.  

ோணெரகளி்டம் இந்தை அடன்டகன்ளக்  

வகாடுத்துப்  வ்ாருத்தைச் வசய்.)

4.   கற்்னைைாக ஒரு  ோதிரி நகை அனேப்ன் 

ெனைந்து ்ார.

5.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஏதைாெது ஓர 

அனேப்ன் களிேண, ென்ளைல் துணடுகள், 

தீக்குச்சிகள், கம்்ளி நூல் ேற்றும் ஐஸ்கிரிம் 

குச்சிகள் வகாணடு ெடிெனேத்தைல்.

6.  வின்ளைாடடு வ்ாம்னேகள் ஒவவொரு 

காேகட்டத்திலும் எவொறு ோறியுள்்ளை 

என்று உன்ைால் கற்்னை வசய்து ்ாரக்க 

முடிகிறதைா?

களிேண -> கல் -> ேைம் -> உமோகம் ->
-> பி்ளாஸ்டிக் -> விேஙகுகளின் உமைாேம் 

(fur)-> மின்சாைம் -> மின்ைணு ->???

7.  குறுக்வகழுத்து

இ்டமிருந்து	வலம்
(4) ஒவவொரு வீடடிலும்……… இருந்தைது.

(5) இது……………. காே நாகரிகம்.

(10)  தைானிைஙகன்ள மசகரித்து னெக்கப் 

்ைன்்ட்டது.

வலமிருந்து	இ்டம்
(2)  வோகஞச-தைாமைானெ வி்ட 

்ழனேைாைது.

(6) இது நீர கசிைாேல் இருக்கப் பூசப்்ட்டது.

(7)  இது தைான் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விற்கு 

வ்ாறுப்பு ெகிக்கிறது.

நமலிருந்து	கீழ
(1)  கப்்ல் கடடும் தை்ளம் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

இ்டம்.

(3)  இந்திை வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனறயின் இைக்குநைாக இருந்தைெர.

கீழிருந்து	நமல்
(8)  சிந்துவெளி ேக்களுக்கு இதைன் ்ைன் 

வதைரிைாது

வினோடி	-	வினோ	
1.  சிந்துவெளி ேக்கள் ஆன்ட தைைாரிக்க எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

2.  முதைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட சிந்துவெளி 

நாகரிக நகைம் எது?

3.  சிந்துவெளி நாகரிகம் எஙகு இருந்தைது?

4.  எந்தை விேஙகு ெணடி இழுக்கப் 

்ைன்்ட்டது?

5.  சிந்து வெளி ேக்களுக்கு எந்தை உமோகம் 

வதைரிைாது?

6.  ் ானை வசய்ெதைற்கு எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

7.  உேகின் நான்கு ்ழம்வ்ரும் நாகரிகஙகளில் 

மிகப் ்ழனேைாைது எது?

X.	வோழகரகத்	தி்றன்	
1. களிேணனணக் வகாணடு ஒரு விேஙகு 

அல்ேது ்ானை வசய்யுஙகள். 

2. நகரும் னககால்கன்ளக் வகாண்ட சுடுேண 

வ்ாம்னேகன்ளச் வசய்யுஙகள். 

3. ்ானையில் ஓவிைம் தீடடு (ெடிவிைல் 

்்டஙகளு்டன் கூடிை முனறயில்)

4. தைகெல் சுெவைாடடிகள் ேற்றும் காடசிப் 

்தைானககள் வசய்தைல்.

(1) (2) (3)

(4) (6)

(5)

(7)

(8)

(10)
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XI.	வரை்்டம்

1. இந்திை எல்னேக்குள் சிந்துவெளி நாகரிகம் 

காணப்்ட்ட ஏமதைனும் நான்கு ்குதிகன்ளக் குறி.

2. இந்திை ஆறுகளுக்காை ெனை்்டத்தில் 

சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை ்குதிகன்ள 

ெணணமிடடுக்  காடடு.

3. கீ ழ க் க ண ்ட  ் கு தி க ன ்ள க்           

வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்தில் குறி.

1. வோகஞச – தைாமைா

2. சான்கு தைாமைா

3. ஹைப்்ா

4. வேஹரகர

5. மோத்தைல்

	XII.	கட்டக	வினோககள்
சாரேஸ் மேசன் எனதைப் 

்ாரத்தைார?

விர்ட:

சிந்து வெளி ேக்கள் ்ைன்்டுத்திை 

வ்ாருள்களுள் தைற்ம்ாது 

நாம் எெற்னறவைல்ோம் 

்ைன்்டுத்துகிமறாம்?

(ஏமதைனும் மூன்று கூறு)

விர்ட:

மெறு என்வைன்ை 

வ்ாருள்கள் எல்ோம் 

கின்டத்துள்்ளை?.

விர்ட:

சிந்துவெளி ேக்களுக்குத் 

வதைரிைாதை மூன்னறக் கூறு?

விர்ட:

எந்தை உமோகம் சிந்து வெளி 

ேக்களுக்குத் வதைரிைாது?

விர்ட:

உேகின் மிகப் 

்ழனேைாை நாகரிகம் 

எது?

விர்ட:
முதைலில் 

்ழக்கப்்டுத்தைப்்ட்ட

விேஙகு நாய். ஏன்?

விர்ட:

முதைன் முதைலில் ்ருத்திச் வசடினை 

ெ்ளரத்தைெரகள் ைார?

விர்ட:

எந்தை நிறுெைம் 

புனதைவ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சிக்குப் 

வ்ாறுப்்ாைது?

விர்ட:
தைமிழ நாடடில் 

ஏமதைனும் ஆற்றஙகனை 

நாகரிகம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளதைா? 

விர்ட:

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவிை இைணடு 

இ்டஙகள் எனெ? (இந்திைாவின் 

எல்னேக்குள்)

விர்ட:

சிந்து வெளி நகைஙகள் 

குழந்னதைகளுக்காை 

நகைஙகள் எை நாம் 

கூறமுடியுோ?

விர்ட:

இரணே	வளஙகள்
சிந்துவெளி நாகரிகம் குறித்து மேேதிகோகக் கற்க உதைவும் இனணைத் தை்ளஙகள்:

1. http://www.thenagain.info/webchron/india/harappa.html

2. http://www.archaeologyonline.net/artifact/harappa-mohenjodaro.html 

3. http;//en.m.wikipedia.org 

4. www.harappa.com
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தமிழ்நாட்டின் 
பண்டைய ்கரஙகள்

4அலகு

 கற்றலின் ந்நாககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக, 

 ்ண்டய தைமிழக நகரஙகளின் ்்ரு்ை்யத ்தைரிந்து்கபாள்ளல்

 பூம்புகபார் நகரத்தைப ்ற்றி அறிதைல்

 ைது்ர நகரததின் சிறப்் உணர்தைல்

 கபாஞ்சி நகரததின் ைபாணபி்ை அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ண்டய தைமிழகததின் ஆட்சியபா்ளர்க்்ள அறிதைல்

  ் ண்டய தைமிழகததின் ்கவி்ைக் க்லகள, சந்்தைகள, உற்்ததியபா்ளர்கள, கடல் 

கடந்து நடந்தை ்வணிகம், கல்வி ைற்றும் நீர் மைலபாண்ை ்ற்றி அறிதைல்

(அஃது ஓர் அரசு மைல்நி்லப்ளளியின் 

ஆறபாம் ்வகுபபு.  எழுந்து நின்று ்வணஙகிய 

குழந்்தைக்்ள ்வபாழ்ததி அைரச் ்சய்கிறபார் 

சமூக அறிவியல் ஆசிரி்ய.)

ஆசிரி்ய : “அரு்ை! என்ை இன்்றக்குப 

புதிய சட்்டயில் மிளிர்கிறபாய் தைமிழினி?”

குழந்தகள் :  “அம்ைபா, இன்று அ்வளுக்குப 

பிறந்தைநபாள.”

ஆசிரி்ய :  “்வபாழ்ததுகள, நீணட கபாலம் நீ 

நன்றபாக ்வபாழ ்வபாழ்ததுகிமறன்.”

தமிழினி : “மிக்க நன்றிஙக அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரி குழந்்தைக்ளபா, 

தைமிழினியினு்டய பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை 

இன்்றய ்பாடத்தை ஆரம்பிதது விடலபாைபா?”

குழந்தகள் : எப்டிஙக அம்ைபா?  இன்று 

நபாம் ்பார்க்கம்வணடிய ்பாடம் தைமிழ் நபாட்டின் 

நகரஙகள. அ்தை எப்டி தைமிழினியு்டய பிறந்தை 

நபாளில் இருந்து ்தைபாடஙகு்வது?

ஆசிரி்ய : ்தைபாடஙகலபாம், அழகபாகத 

்தைபாடஙகலபாம். முதைலில் எல்மலபாரும் எழுந்து 

நின்று தைமிழினிக்கு ்வபாழ்தது ்சபால்லலபாைபா?

குழந்தகள் : பிறந்தை நபாள ்வபாழ்ததுகள தைமிழ்!

தமிழினி : எல்மலபாருக்கும் நன்றி!

ஆசிரி்ய :  தைமிழ், உன் ்சபாந்தை ஊமர 

்சன்்ை தைபாைபா?

தமிழினி : இல்்லஙக அம்ைபா, என் ்சபாந்தை 

ஊர் கரூருக்கு அருகில் உள்ள கடவூர்.
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ஆசிரி்ய : நல்லது, ்சபாந்தை ஊருக்குப 

ம்பாய் ்வரும் ்வழக்கம் உணடபா?

தமிழினி : ஒவ்்வபாரு மகபா்ட 

விடுமு்றக்கும் அஙகு ம்பாய் ்வரும்வன் அம்ைபா

ஆசிரி்ய : ைகிழ்ச்சி! கடவூருக்கும் 

்சன்்ைக்கும் இ்டமய என்ை ம்வறு்பாடு?

தமிழினி : கடவூர் கிரபாைம்; ்சன்்ை 

நகரம் அம்ைபா.

ஆசிரி்ய : அரு்ை! ்ண்டய 

இந்தியபாவில் திட்டமிட்டுக் கட்டப்ட்ட முதைல் 

நகரஙகள எ்்வ என்று ்தைரியுைபா?”

குழந்தகள் :  “ஹரப்பா, ்ைபாகஞ்ச - தைபாமரபா, 

அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரியபாகச் ்சபான்னீர்கள 

குழந்்தைகம்ள!  இன்று தைமிழ் நபாட்டின் மிகவும் 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள குறிதது ்டிக்கப 

ம்பாகிமறபாம் சரியபா”?அ்்வ பூம்புகபார், ைது்ர 

ைற்றும் கபாஞ்சி ஆகும்

குழந்தகள் : “சரி அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “்பார்ததீர்க்ளபா! தைமிழினியின் 

பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை இன்்றய ்பாடத்தை 

ஆரம்பிததுவிட்மடபாம்”. 

குழந்தகள் : “ஆைபாம் அம்ைபா”.

“ஹரப்பா, ் ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஆகிய்வற்்றப 

ம்பால, தைமிழகததிலும் ்தைபான்்ையபாை 

நகரஙகள இருந்திருக்கின்றை. அந்நகரஙகளுள 

ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார் ஆகிய்்வ மிகவும் 

புகழ்்்ற்ற்்வ ஆகும்.

“இதைற்கபாை சபான்றுக்்ள நைது ்ண்டய 

தைமிழ் இலக்கியஙகளில் இருந்தும் அயல்நபாட்டுப 

்யணிகளின் ்யணக்குறிபபுகளில் இருந்தும் 

்தைபால்லியல் கணடுபிடிபபுகளில் இருந்தும் நபாம் 

்்ற முடியும். 

 பூம்புகநார்
“்ண்டய தைமிழகததின் மிகப ் ழ்ையபாை 

நகரஙகளுள பூம்புகபாரும் ஒன்று. கபாபபிய 

ைபாந்தைர்க்ளபாை மகபா்வலனும், கணணகியும்   

இந்தை ஊரில்தைபான் பிறந்தைபார்கள. பூம்புகபார் 

புகழ்்்ற்று வி்ளஙகிய து்றமுக நகரமும் கூட. 

ஒவ்்வபாரு நபாடும் தைைது மதை்்வக்குப ம்பாக 

எஞ்சிய ்்பாருளக்்ள அண்டநபாடுகளுக்கு 

ஏற்றுைதி ்சய்யவும், தைஙகள நபாடுகளில் 

்ற்றபாக்கு்றயபாக உள்ள ்்பாருளக்்ளப 

பிற நபாடுகளில் இருந்து இறக்குைதி ்சய்யவும் 

ம்வணடியிருந்தைது.  இதைற்கபாகக் கடல்்வழி 

்வணிகம் அதிகரிததை ம்பாது, து்றமுகஙகள 

உரு்வபாகிை.  அததை்கய து்றமுகஙகளில் 

்வரலபாற்றுச் சிறபபுமிக்க ஒன்றுதைபான் பூம்புகபார் 

து்றமுகம் ஆகும். இது ்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடலின் க்ரயில் அ்ைந்துள்ளது.  இது கபாவிரி 

ஆறு கடமலபாடு கலக்கும் இடததில்  தைற்ம்பா்தைய 

ையிலபாடுது்ற அருமக உள்ளது.

உலகின் மிகத 

் தை பா ன் ் ை ய பா ை 

நபாகரிகம் ்ைச்மடபாமியபா 

நபாகரிகம்.  இது 6500 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்ட்டது.  
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பூம்புகநார் து்்றமுகம் 
இந்தை நகரததுக்குப புகபார், 

கபாவிரிபபூம்்ட்டிைம் ம்பான்ற ்்யர்களும் 

உணடு. சஙக கபாலச் மசபாழ அரசின் து்றமுகம் 

பூம்புகபார்.  பூம்புகபார் து்றமுகததில்  சீரும், 

சிறபபுைபாக நடந்தை ்வணிகம் குறிதது சஙக 

இலக்கிய நூலபாை ்ட்டிைப்பா்லயிலிருந்தும், 

இரட்்டக் கபாபபிய நூல்க்ளபாை சிலப்திகபாரம், 

ைணிமைக்லயிலிருந்தும் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம். 

இ்வற்றில் குறிப்பாக, 

சிலப்திகபாரம் பூம்புகபாரின் 

சிறப்்ப ம்சுகின்றது.  

சிலப்திகபார நபாயகி 

கணணகியின் தைந்்தை 

ைபாநபாய்கன்.  ைபாநபாய்கன் 

என்றபால் ் ்ருஙகடல் ்வணிகன் என்று ் ்பாருள.  

நபாயகன் மகபா்வலனின் தைந்்தை ைபாசபாதது்வன்.  

ைபாசபாதது்வன் என்றபால் ்்ரு்வணிகன் என்று 

்்பாருள.  இதிலிருந்து ்்ரு்வணிகர்களும் 

்்ருஙகடல் ்வணிகர்களும் நி்றந்தை ் குதியபாக 

பூம்புகபார் வி்ளஙகியது ்தைளி்வபாகிறது.

இஙகு ்வணிகம் ்சய்ய கிமரக்கம், மரபாம் 

உளளிட்ட ் ல நபாடுக்்ளச் மசர்ந்தை ்வணிகர்கள 

்வந்தை ்வணணம் இருந்துள்ளைர். ்தைபாடர் 

்வணிகததின் கபாரணைபாக இ்வர்களில் ்லர் 

பூம்புகபார் நகரிமலமய ்வசிததிருக்கின்றைர். 

ஆகம்வ, இஙகு ் ்வளிநபாட்ட்வர் குடியிருபபுகளும் 

மதைபான்றிை. எைம்வ இஙகு ்ல்ம்வறு 

்ைபாழிகளும் ம்சப்ட்டை.  கப்லில் இருந்து 

சரக்குக்்ள இறக்கி ்்வக்கவும், ஏற்றவும்  

சில ைபாதைஙகள ஆகும் என்்தைபால் அயல்நபாட்டு 

்வணிகர்கள இஙகுள்ள ைக்களுடன் 

உ்ரயபாடவும், உற்வபாடவும் ்வபாய்பபுகள 

உரு்வபாயிை. பூம்புகபார் ைக்கள ்்வளிநபாட்ட்வர் 

்ைபாழிக்்ளக் கற்றறிந்தைைர். அயல்நபாட்ட்வரும்  

தைமிழ் ்ைபாழி்யக் கற்றைர். இதைைபால் ்ணட 

ைபாற்றஙகம்ளபாடு கூடம்வ ்ைபாழி ைபாற்றமும் 

ஏற்்ட்டது.  இதைன் வி்்ள்வபாகச் சிந்தை்ைப 

்ரிைபாற்றமும்  ்ண்பாட்டுக் கலபபும் நிகழ்ந்தைை.

பூம்புகபார் நகரதது ்வணிகர்கள 

மநர்்ைக்கும் நபாணயததிற்கும் ்்யர் 

்்ற்ற்வர்க்ளபாக வி்ளஙகிைபார்கள.    மிகச் 

சரியபாை வி்லக்மக ்்பாருளக்்ள விற்றைர்.  

கூடுதைலபாை வி்லக்கு ்்பாரு்்ள விற்்து 

தை்வறபாை ்சயல் என்று அ்வர்கள கருதிைர் 

என்்்தை ்ட்டிைப்பா்ல கூறுகிறது.

்ட்டிைப்பா்ல ஆசிரியர் கடியலூர் 

உருததிரஙகணணைபார் கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 2-ம் 

நூற்றபாணடி்ைச் மசர்ந்தை்வர். இதிலிருந்மதை 

புகபார் நகரின் ்தைபான்்ை்ய நபாம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

“கடல் ்வழியபாகக் குதி்ரகள இறக்குைதி 

்சய்யப்ட்டை. கருமி்ளகு தை்ர்வழித தைடஙகள 

்வழிமய இறக்குைதி ஆைது. ்வடை்லயிலிருந்து 

தைஙகம் இறக்குைதி ்சய்யப்ட்டது.  அது 

்ைருகூட்டப்ட்டு மீணடும் அயல்நபாட்டுக்கு 

ஏற்றுைதியபாைது.

மைற்குத ்தைபாடர்ச்சி ை்லயிலிருந்து 

சந்தைைமும், ்தைன்கடல் ்குதியிலிருந்து 

முததும், கிழக்குப ்குதியிலிருந்து ்்வ்ளமும், 

ஈழததிலிருந்து உணவுப்்பாருளகளும் 

இறக்குைதியபாகிை.

பூம்புகபார் ைற்ற நகரஙகளிலிருந்து 

முற்றிலும் ம்வறு்ட்ட மு்றயில் 

கட்ட்ைக்கப்ட்டிருந்தைது.  வீடுகள ஒழுஙகபாை 

மு்றயில் ்வடி்வ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை. அகன்ற, 

மநரபாை ்தைருக்க்்ளக் ்கபாணடதைபாக புகபார் 

நகரம் வி்ளஙகியது.
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இஙகு கப்ல் கட்டும் ைற்றும் ்சப்னிடும் 

தை்ளம் இருந்தைதைபாகவும் கூறப்டுகிறது. பூம்புகபார் 

நகர ்வபாழ்வி்ைச் சிலப்திகபாரததின் புகபார் 

கபாணடததி்ை ்வபாசிததும் ்ட்டிைப்பா்ல 

ம்பான்ற சஙக இலக்கியஙக்்ள ்வபாசிததும் 

அறியலபாம்

கி.பி (்்பா.ஆ). 200 ்வ்ர சிறபபுற்றுத 

திகழ்ந்தை புகபார் நகரம் கடற்மகபாள அல்லது 

கடற்சீற்றஙக்ளபால் அழிந்து ம்பாயிருக்கலபாம் 

என்று கூறப்டுகிறது. அதைன் சபான்றுக்்ளப 

பூம்புகபார் நகரில் இன்றும் கபாணலபாம். 

மது்ர
இந்தியபாவில் உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரஙகளில் ைது்ரயும் ஒன்று.  சஙகம் ்வ்ளர்ததை 

நகரம் என்று ்்யர் ்்ற்றுள்ளதில் இருந்மதை 

இதைன் ்தைபான்்ை்யப புரிந்து ்கபாள்ளலபாம்.

்ண்டய கபாலததில் ைது்ர்ய 

மு்றமய ்பாணடியர்களும், மசபாழர்களும், 

க்ளபபிரர்களும் ஆட்சி ்சய்தைைர். 

இ்டக்கபாலததில்  பிற்கபாலச் மசபாழர்களும், 

பிற்கபாலப ்பாணடியர்களும், அ்வர்க்்ளத 

்தைபாடர்ந்து நபாயக்கர்களும் ஆட்சி புரிந்தைைர்.  

இதைன் வி்்ள்வபாகப ்ண்பாட்டுக் கலபபு 

நிகழ்ந்தைது. ்வணிகம் ்சழிததைது.  இதைற்கபாை 

சபான்றுகள ைது்ரக்கு அருகில் உள்ள கீழடியில் 

நடததைப்ட்ட  அகழ்்வபாய்வில் கி்டததுள்ளை.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு. க்டச்சஙக 

கபாலததில் தைமிழ்ப ்ணி ்சய்தை புல்வர்கள 49 

ம்ர்.

கிழக்குக் கடற்க்ரயில் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபாணடியில் இருந்து ைது்ரக்கு அகில், 

சந்தைைம் ம்பான்ற நறுைணப ்்பாருளகள 

்கபாணடு ்வரப்ட்டை.  ்ண்டய இஸமரல் 

அரசர் சபாலமைபான் முததுக்க்்ள உ்வரி 

என்னுமிடததிலிருந்து இறக்குைதி ்சய்தைபார்.  

்பாணடியர் து்றமுகைபாை ்கபாற்்கக்கு 

அருகில் உ்வரி உள்ளது. மரபாைபானிய 

நபாணயஙகள தையபாரிக்கும் ்தைபாழிற்சபா்ல 

தூஙகநா ்கரம்

நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி என்ற 

இரணடு ்வ்க அஙகபாடிகள 

ைது்ரயில் இருந்தைை.  நபா்ளஙகபாடி 

என்்து ்கல் ்்பாழுதிலபாை 

அஙகபாடியபாகும்.  அல்லஙகபாடி என்்து 

இரவு மநரதது அஙகபாடியபாகும்.  

இரவு - ்கல் ம்வறு்பாடு இல்லபாைல் 

உயிர்பபுள்ள நகரைபாக  ைது்ர 

வி்ளஙகியதைபால் தூஙகபா நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்ட்டது. 

்்ணகள எந்தை விதைப ்யமும் இன்றி 

இரவு மநரததில் அல்லஙகபாடியில் 

்்பாருளக்்ள ்வபாஙகிச் ்சன்றைர். 

அந்தை அ்ளவிற்குப ்பாதுகபாப்பாைதைபாக 

ைது்ர நகர் வி்ளஙகியது.
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ைது்ரயில் இருந்துள்ளது. பிறநபாட்டு 

நபாணயஙகளும் ைது்ரயில் அச்சடிக்கப்ட்டது, 

ைது்ரயின் புகழுக்கு ஒரு சபான்று ஆகும்.

புகழ்்்ற்ற கிமரக்க ்வரலபாற்றபாசிரியர் 

்ைகஸதைனிசின் குறிபபுகளில் ைது்ர்யப 

்ற்றிய தைக்வல்கள உணடு.  ்ைௌரிய ்வம்ச 

அரசைபாை சந்திர குபதைரின் அ்ைச்சரபாை  

சபாணக்கியர் ைது்ர்யப ்ற்றித தைைது 

அர்ததைசபாஸதிரததில் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

ைது்ர நக்ரச் சுற்றிலும் இருந்தை 

அகழியில் யபா்ைகளகூடச்  ்சல்லும் 

அ்ளவுக்கு அகலைபாை சுரஙகப்பா்தைகள 

அ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை.  இவ்வபாறு ைது்ர 

்ண்டய கபாலததில் சிறபபுற்றுத திகழ்ந்தைது.

கநாஞ்சி
கல்வி கற்்தைற்கபாை இடததி்ைப ்ளளி 

என்று அ்ழக்கிமறபாம் அல்ல்வபா? இப்ளளிகள 

கபாஞ்சி நகரில் தைபான் முதைன்முதைலில் ஏரபா்ளைபாக 

அ்ைக்கப்ட்டை. சைணர் அ்ைததை ் ளளிகளில் 

சைண ைபாண்வர்களும், புததை விகபாரஙகளில்  

புததை ைபாண்வர்களும் ்யின்றைர். நபா்ளந்தைபாப 

்ல்க்லக்கழகததில் ்யின்ற சீைப ்யணி 

யு்வபான் சு்வபாங கூடுதைல் ்டிபபுக்கபாகக் 

கபாஞ்சியில் இருந்தை கடி்கக்கு ்வந்திருக்கிறபார். 

“நகரஙகளில் சிறந்தைது கபாஞ்சி” என்று 

கவிஞர்  கபாளிதைபாசர் கூறுகிறபார்.  “கல்வியில் 

க்ரயிலபாதை கபாஞ்சி” என்று நபாயன்ைபார்களுள 

முதைன்்ையபாை்வரபாை  திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி 

நக்ரப புகழ்ந்துள்ளபார்.  புததைகயபா, சபாஞ்சி 

ம்பான்ற ஏழு இந்தியப புனிதைத தைலஙகளுள 

கபாஞ்சியும் ஒன்று எை சீை ்வரலபாற்றபாசிரியர்          

யு்வபான் சு்வபாங குறிபபிடுகிறபார்.

்தைபாண்ட நபாட்டில் 

உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரம் கபாஞ்சியபாகும்.  

தைர்ை்பாலர், ம�பாதி்பாலர், 

சுைதி, ம்பாதிதைர்ைர் ம்பான்ற 

சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் 

பிறந்து ்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  இச்்சய்திகள மூலம் 

கபாஞ்சியின் கல்விச் சிறப்் அறியலபாம். 

கபாஞ்சி, “மகபாயில்களின் நகரம்” 

என்று அ்ழக்கப்டுகிறது.  இஙகு உள்ள  

்கலபாசநபாதைர் மகபாவில் புகழ்்்ற்றது.  

யு்வபான் சு்வபாங 

தகவல் நப்ழ

புகபார் - து்றமுக நகரம்

ைது்ர - ்வணிக நகரம்

கபாஞ்சி - கல்வி நகரம் ஆகும்

கநாஞ்சிக கடி்க கநாஞ்சிபுரம் 
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பிற்கபாலப ்ல்ல்வ ைன்ைன் இரபா�சிம்ைன் 

இந்தை கற்மகபாவி்லக் கட்டிைபார்.  ்ல்ல்வர்கள 

கபாலததில் எணணற்ற கு்ட்வ்ரக் 

மகபாவில்களும் கட்டப்ட்டை.  ்்ௌததைத 

துறவியபாை ைணிமைக்ல தைைது இறுதிக் 

கபாலத்தைக் கபாஞ்சியில் கழிததைபார் என்்து இதைன் 

சிறபபுக்கு இன்்ைபாரு சபான்று ஆகும்.

ம்வ்ளபாண்ைச் சமூகததில் நீர் 

மைலபாண்ைக்கு முதைன்்ையபாை இடம் 

உணடு.  கபாஞ்சி நக்ரச் சுற்றிலும் 

நுற்றுக்கணக்கபாை ஏரிகள ்்வட்டப்ட்டு 

நீர் மதைக்கி ்்வக்கப்ட்டது; இந்தை ஏரிகள 

கபால்்வபாய்களுடன் இ்ணக்கப்ட்டிருந்தைை.  

இன்றும்  கபாஞ்சிபுரம் ‘ஏரிகளின் ைபா்வட்டம்’ 

என்று அ்ழக்கப்டு்வ்தை நபாம் அறிம்வபாம்.  

கரிகபாற் மசபாழர்க்ளபால் கட்டப்ட்ட கல்ல்ண, 

கபாஞ்சிபுரத்தைச் சுற்றிலும்  உள்ள ஏரிகள 

ைற்றும் கபால்்வபாய்கள மூலம் தைமிழர்களின் நீர் 

மைலபாண்ைத திற்ை அறிந்து ் கபாளகிமறபாம்.

“ பூ ம் பு க பா ர் ,  ை து ் ர ,  க பா ஞ் சி 

ஆ கி ய  இ ம்  மூன்று நகரஙகள 

ைட்டுைல்லபாைல் ்கபாற்்க, ்வஞ்சி, ்தைபாணடி, 

உ்றயூர், தைகடூர்,  முசிறி, கருவூர், ைபாைல்லபுரம், 

தைஞ்்ச, கபாயல் ம்பான்ற நகரஙகளும் 

தைமிழ்நபாட்டில் இருந்துள்ளை. இங்கல்லபாம் 

ஆய்வுகள மைற்்கபாள்வதைன் ்வழியபாக இன்னும் 

ஏரபா்ளைபாை ்தைபால்லியல் சபான்றுக்்ளக் 

கணடறிய முடியும். நன்றி. இததுடன் 

இப்பாடத்தை நி்றவு ்சய்ம்வபாம்.”

“நன்றி அம்ைபா!”

மீள்பநார்்வ
ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார்  ஆகிய்்வ 

தைமிழகததிலுள்ள மிகவும் புகழ்்்ற்ற 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள ஆகும்.

புகபார்  நகரதது ைக்களின் ்வபாழ்க்்க 

மு்ற்ய, சஙக கபால நூல்க்ளபாை 

்ட்டிைப்பா்ல, சிலப்திகபாரம் 

ம்பான்ற்வற்்றப ்டிப்தைன் மூலம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு.

் ல சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் பிறந்து 

்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  கபாஞ்சி கல்வியில் சிறந்தை 

நகரம் ஆகும்.

கபாஞ்சி மகபாயில்கள நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்டுகிறது.  இந்நகரம்                                    

நீர் மைலபாண்ைக்குச் சிறந்தை சபான்று 

ஆகும். 

நேர ்நாடு – மகபா்்வ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியபாகுைரி 

 ைற்றும்  இன்்றய மகர்ள ைபாநிலததின்  ்குதிகள

நேநாழ ்நாடு – தைஞ்்ச, திரு்வபாரூர், நபா்க, திருச்சி, புதுக்மகபாட்்ட ைபா்வட்டஙகள

பநாணடிய ்நாடு  – ைது்ர, இரபாைநபாதைபுரம், சி்வகங்க, தூததுக்குடி, திரு்நல்ம்வலி        

 உளளிட்ட ்தைன் ைபா்வட்டஙகள

ததநாண்டை ்நாடு – கபாஞ்சிபுரம்,  திரு்வளளுர்,  தைருைபுரி, திரு்வணணபாை்ல,  ம்வலூர், 

 ைற்றும்  விழுபபுரம் ைபா்வட்டததின் ்வடக்குப ்குதி

தகவல் நப்ழ

மசபாழ நபாடு - மசபாறு்டதது, 

்பாணடிய நபாடு - முதது்டதது , 

மசர நபாடு - ம்வழமு்டதது,

்தைபாண்ட நபாடு - சபான்மறபாரு்டதது.
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1. கடல் ்வர்ததைகம் - Maritime Trade 

2. ்்வளிநபாட்ட்வர் - Foreigner

3. கலததைல் - Blending 

4. மநர்்ை - Integrity

5. நியபாயைபாை 

வி்ல 

- Legitimate price

6. ்ழ்ைத தைன்்ை - Antiquity

7. பு்ைப்்யர் - Sobriquet

8. நபாணயச் சபா்ல - Mint

9. அகழி - moat 

பயிறசிகள்
I. ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. 6500 ஆணடுகளுக்கும் ்ழ்ையபாை 

நபாகரிகததின் நகரம்

 அ) ஈரபாக் 

 ஆ) சிந்து்்வளி 

 இ) தைமிழகம்

 ஈ) ்தைபாண்ட ைணடலம்

2. இ்வற்றுள எது தைமிழக நகரம்?

 அ) ஈரபாக்     ஆ) ஹரப்பா    

 இ) ்ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

3. ்வஙகபா்ள விரிகுடபாவுடன் ்தைபாடர்பில்லபாதை 

நகரம்

 அ) பூம்புகபார்    ஆ) ்தைபாணடி    

 இ) ்கபாற்்க    ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

4.  தைமிழர்களின் நீர்மைலபாண்ை்ய 

வி்ளக்கு்வது

i) கல்ல்ண  ii) கபாஞ்சிபுர ஏரிகள 

iii) ்ரபாக்கிரை ்பாணடியன் ஏரி 

iv) கபாவிரிஆறு

அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி 

இ) iii ைட்டும் சரி ஈ) i ைற்றும் ii சரி 

5. பின்்வரு்வை்வற்றுள எது ்தைபான்்ையபாை 

நகரைல்ல?

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம்  

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ்சன்்ை

6. கீழடி அகழபாய்வுகளுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நகரம்

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம் 

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ஹரப்பா

I I .  கூறறுககநான கநாரணத்்த ஆரநாய்நது 
ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. கூற்று: பூம்புகபார் நகரததிலிருந்து அண்ட 

நபாடுகளுக்கு ஏற்றுைதியும், இ ற க் கு ை தி யு ம் 

ந்ட்்ற்றது.

 கநாரணம்: ்வஙகபா்ளவிரிகுடபா கடல் 

ம்பாக்கு்வரததிற்கு ஏது்வபாக அ்ைந்தைதைபால் 

அண்டய நபாடுகளுடன் ்வணிகம் 

சிறபபுற்றிருந்தைது.

 அ) கூற்று சரி ;  கபாரணம் தை்வறு. 

 ஆ) கூற்று சரி ; கூற்றுக்கபாை கபாரணமும் சரி. 

 இ) கூற்று தை்வறு ;  கபாரணம் சரி .

 ஈ) கூற்று தை்வறு ; கபாரணம் தை்வறு .

2. i)  திருநபாவுக்கரசர்,  “கல்வியில் க்ரயில” 

எைக் குறிபபிட்ட நகரம்  கபாஞ்சிபுரம்.

     ii)  இந்தியபாவின் ஏழு புனிதைத தைலஙகளுள 

ஒன்று எை யு்வபான்சு்வபாங குறிபபிட்டது  

கபாஞ்சிபுரம்.

    iii)  நகரஙகளுள சிறந்தைது கபாஞ்சிபுரம் எை 

கபாளிதைபாசர் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி

 இ) iii ைட்டும் சரி  ஈ ) அ்ைததும் சரி

3. சரியபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக

 அ) நபா்ளஙகபாடி என்்து இரவு மநரக் க்ட.

 ஆ) அல்லஙகபாடி என்்து ்கல் மநரக் க்ட.

 இ)  மரபாைபானிய நபாட்டு  நபாணயம் தையபாரிததை  

்தைபாழிற்சபா்ல கி்டததைது பூம்புகபார்.
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 ஈ)  ் கபாற்்க அருகில் உள்ள உ்வரியில் 

இருந்து முதது ஏற்றுைதி ்சய்யப்ட்டது.

4. தை்வறபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக.

 அ) ்ைகஸதைனிஸ தைன்னு்டய ்யணக் 

குறிபபுகளில் ைது்ர்யப ்ற்றிக் 

குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 ஆ) யு்வபான் சு்வபாங தைமிழ்நபாட்டு நகரபாை 

கபாஞ்சிபுரததிற்கு ்வந்தைபார்.

 இ)  மகபா்வலனும், கணணகியும் 

கபாஞ்சிபுரததில் ்வபாழ்ந்தைைர்.

     ஈ) ஈரபாக் நகரம் ்ட்டிைப்பா்லயில் 

குறிபபிடப்ட்டுள்ளது. .

5. சரியபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) கூடல் நகர் -  பூம்புகபார்

 ஆ) தூஙகபா நகரம் - ஹரப்பா

 இ) கல்வி நகரம் - ைது்ர

 ஈ)   மகபாயில்களின் - கபாஞ்சிபுரம்

நகரம்

6. தை்வறபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) ்வட ை்ல - தைஙகம்

 ஆ) மைற்கு ை்ல - சந்தைைம்

 இ) ்தைன்கடல் - முதது

 ஈ) கீழ்கடல்  - அகில்

III.  நகநாடிட்டை இடைத்்த நிரப்புக
1. ்கலபாசநபாதைர் ஆலயத்தைக் கட்டிய்வர் 

.

2. மகபாயில்களின்  நகரம் எை அ்ழக்கப்டு்வது 

.

3. ைபாசபாதது்வன் எனும் ்்யர் தைரும் ்்பாருள 

.

IV.  ேரியநா? தவ்றநா?
1. பூம்புகபாரில் ந்ட்்ற்ற அண்டநபாட்டு 

்வணிகததின் மூலைபாகப ்ண்பாட்டுப 

்ரிைபாற்றம் ந்ட்்ற்றது.

2. ைது்ரயில் அல்லஙகபாடியில் ்்ணகள 

்யமின்றி இரவு மநரஙகளில் ்்பாருட்கள 

்வபாஙகிச் ்சன்றைர்.

3. ்ல்ல்வர்கள கபாலததில் எணணற்ற 

கு்ட்வ்ரக் மகபாயில்கள அ்ைக்கப்ட்டை. 

4. ம்பாதிதைர்ைர் கபாஞ்சிபுரத்தைச் சபார்ந்தை்வர்.

V.  ஓரிரு வநார்த்்தகளில் வி்டையளி
1. ஏற்றுைதி என்றபால் என்ை?

2. இப்பாடததில் குறிபபிடப்ட்டுள்ள கபாபபியம் 

ைற்றும் சஙகப ்பாடல் நூ்லக் கூறு?

3. ்தைபாண்டநபாட்டின் ்தைபான்்ையபாை நகரம் 

எது?

4. கிரபாைததிற்கும், நகரததிற்கும் உள்ள 

ஏமதைனும் ஒரு ம்வறு்பாட்்டக் கூறு.

5. மலபாததைல் நகரததுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நபாகரிகம் எது?

6. உலகின் ்தைபான்்ையபாை நபாகரிகம் எது?

VI. கீழககணடை வினநாககளுககு வி்டையளி
1. இந்தியபாவின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

2. தைமிழகததின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

3. தைமிழக நகரஙகள ்ற்றி அறிய உதைவும் 

சபான்றுகள யபா்்வ?

4. ைது்ர்ய ஆணட தைமிழ் ைன்ைர்கள ்ற்றி 

குறிபபிடுக.

5. ைது்ரக்கு ்வழஙகப்டும் ம்வறு சில 

்்யர்க்்ளக் குறிபபிடுக.

6. நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி - ம்வறு்டுததுக.

7. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்கள யபா்வர்? 

8. ஏரிகள ைபா்வட்டம் எது? ஏன் அவ்வபாறு 

அ்ழக்கப்டுகிறது?

VII.  உயர் சிநத்ன வினநாககள் 

1. ஈரபாக் -  குறிபபு தைருக.

2. பூம்புகபாரின் ்வணிகம் ் ற்றி ஒரு ் ததிய்ளவில் 

எழுதுக.

3. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்களின் 

்்யர்க்்ளக் கூறு.

4. மகபாயில்களின் நகரம் -  குறிபபு தைருக.
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5. கபாஞ்சிபுரம் கல்வியில் தை்ல சிறந்து 

வி்ளஙகிய்தைன்்்தை நிரூபி.

VIII.  மநாணவர் தேயல்பநாடுகள்

1. கீழடி அகழபாய்வுகள குறிததை ்டத்தைபாகுபபு 

ஒன்்றத தையபாரிக்கவும்.

2. ்ண்டய தைமிழகததின் ்வணிகச்  

சிறபபுமிக்க நகரம் பூம்புகபார்….. 

கலந்து்ரயபாடு.

3. ்ல்ல்வர்கபாலக் மகபாயில்களின்  

பு்கப்டஙக்்ளச் மசகரி.

4. தைமிழகததில் உள்ள புகழ்்்ற்ற ஏரிகள ்ற்றி 

ஒரு சிறு நூலி்ைத தையபாரிக்கவும்.

5. தைமிழ்நபாட்டின் புகழ்்்ற்ற நகரஙகள குறிதது 

ஒரு சிறு  நூ்லத தையபாரிக்கவும்.

6. நூலகததிற்குச்   ்சன்று, உன் ைபா்வட்டததில் 

உள்ள முக்கியைபாை இடஙக்்ளக் 

கணடுபிடி.

IX.  கட்டைக வினநாககள்
எந்தை நதிக்க்ரயில் பூம்புகபார் 

அ்ைந்திருந்தைது?

வி்டை:

தைமிழ்ச்சஙகம் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபான்்ையபாை நகரம் எது?

வி்டை:

சஙக இலக்கியஙகளில் ஏமதைனும் 

ஒன்று கூறு.

வி்டை:
்பாணடிய நபாட்்டப ்ற்றி 

குறிபபுகள கூறிய கிமரக்க 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

தைமிழ்நபாட்டின் ்தைற்கு 

ைபா்வட்டஙகள சஙக 

கபாலததில் எந்தை ஆட்சியின் கீழ் 

இருந்தைை?

வி்டை:

நபா்ளந்தைபாப ்ல்க்லக்கழகததில் 

தைஙகிப ்டிததை சீை 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி்ய 

 என்று 

குறிபபிடுகிறபார். 

சஙக கபாலததில் இருந்தை இரவு 

மநர க்டகளின் ்்யர் 

என்ை ?

வி்டை:

்ல்ல்வ ைன்ைன் 

இரபா�சிம்ைைபால் கபாஞ்சியில் 

கட்டப்ட்ட மகபாயிலின் ்்யர் 

என்ை?

வி்டை:
ஏரிகள ைபா்வட்டம் என்று 

அ்ழக்கப்டு்வது எது?

வி்டை:

்வணிகம் என்றபால் என்ை?

வி்டை:
்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடற்க்ரயில் அ்ைந்துள்ள 

ஒரு து்றமுகததின் ்்ய்ரக் 

கூறு? 

வி்டை: 

X. வநாழக்கத் தி்றன் 
 நீ ்வபாழும் ்குதியின் முக்கியதது்வத்தைக் கபாட்டும் ்கமயடு ஒன்றி்ைத தையபாரிக்க.

XI. வ்ரபடைம் 
 ்தைன்னிந்திய ்வ்ர்டததில் கீழ்க்கணட இடஙக்்ளக் குறிபபிடு

1. ்சன்்ை 2. ைது்ர     3. கபாஞ்சிபுரம் 4.   பூம்புகபார்         5. அரபிக்கடல் 

6. ்வஙகபா்ள விரிகுடபா  7.  இந்தியப ்்ருஙகடல்
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புவியியல்
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நுழையுமுன்

இப்பாடம் ப்ரணடம் மற்றும் சூரியக் குடும்்தழதைப ்ற்றி விளக்குகின்்றது.  புவியின் 

இயக்்கங்கள் ்ற்றியும் அதைனபால் ஏற்்டும் விழளவு்கழளயும் எடுததுழரக்கி்றது.  பமலும் புவியின் 

நபான்கு ப்கபாளங்கழளயும் விவரிக்கி்றது.

ஆசிரியர்	 :		நீங்கள்	 எஙகு	வசிக்கிறீர்்கள்	 என	

உங்களுக்குத்	தெரியுமா?

மாணாக்்கர்:	தெரியும்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்	 :		(இனியாவவச்	 சுட்டிக்்காட்டி)	

இனியா	 உன்னுவைய	

விலாசம்	 உனக்குத்	 தெரியுமா?	

உன்னுவைய	முழு	விலாசத்வெக்	

கூற	முடியுமா?

இனியா	 :		தசால்கிறறன்	அம்மா	/	அயயா.	

என்னுவைய	விலாசம்

அலகு 1

	 றேரணைம்	றொறறம்	ேறறி	அறிெல்

	 	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	விணதோருள்்களின்	றவறுோடு்கவை	

அறிெல்

	 	புவியின்	இயக்்கங்கவைப	ேறறியும்	அென்	விவைவு்கவைப	ேறறியும்	புரிந்து	

த்காள்ைல்

	 	புவியின்	ற்காைங்கவையும்,	அவறறிறகு	இவைறயயான	தொைர்பிவனயும்	்கறறல்

 ்கற்்றலின் பநபாக்்கங்கள்

றேரணைம்	மறறும்	

சூரியக்குடும்ேம்
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இனியா	:	தசல்வி.	

	 புவி,

	 எண.3,	சூரியக்	குடும்ேம்,

	 ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலம்

	 றேரணைம்	

(அவனத்து	 மாணவர்்களும்	 ஆசிரியரும்	

வ்க்கவைத்	 	 ெட்டி	 இனியாவவப	

ோராட்டினார்்கள்)	

‘ப்ருபவடிபபு’	(Big	Bang)	என்ற	ஓரு	நி்கழ்வு	

ஏறேட்ைதின்	 ்காரணமாய	 	 எணணிலைங்கா	

விணமீன்்களும்,	 வான்தோருள்்களும்	

றொன்றின.		இவவ	அவனத்வெயும்	தோதுவா்க	

‘ப்ரணடம்’(Universe)	 	 என்று	 அவைத்ெனர்.	

இெவன	 ‘பிர்ஞ்சம்’(Cosmos)	 என்றும்	

குறிபபிடுகின்றனர்.	 நீங்கள்	 ்காணகின்ற	

விணமீன்்கள்	மி்கவும்	தொவலவில்	உள்ைொல்	

அவவ	 அைவில்	 மி்கபதேரியொ்க	 இருபபினும்,	

சிறியொ்கத்	றொன்றுகின்றன.

றேரணைத்வெப	 	 ேறறிய	

ேடிபபிறகு	 ‘பிர்ஞ்சவியல்’	

(Cosmology)	என்று	தேயர்.

்காஸமாஸ	 என்ேது	 ஒரு			

கிறரக்்கச்	தசால்லாகும்

1. ப்ரணடம் (Universe)

றேரணைம்	 என்ேது	

மி்கபேரந்ெ	 விணதவளி	

ஆகும்.	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	

ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	

எறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	

றோது	 றேரணைம்	 உருவானொ்க	 ேல	

வானியல்	 அறிஞர்்கள்	 நம்புகின்றனர்.	

இபறேரணைமானது	 பில்லியன்	 ்கணக்்கான	

விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்,	விணமீன்்கள்,	

ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறுற்காள்்கள்,	

விண்கற்கள்	 மறறும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	

ஆகியவறவற	உள்ைைக்கியுள்ைது.	 இவவ	 ேல	

குழுக்்கைா்க	 ஒன்றிவணந்து	 தொவலவில்	

	 	 இனியா,		

	 	 24,		ோரதியார்	தெரு,	திருந்கர்,	

	 	 மதுவர	–	625	006

ஆசிரியர்  :		நன்று.	 திருந்கர்	 எஙகுள்ைது	

இனியா?

இனியபா  :	மதுவரயில்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :		குைந்வெ்கறை	 மதுவர	 எஙற்க	

உள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	ெமிழ்நாட்டில்

ஆசிரியர்  : 	ெமிழ்நாடு	எஙகுள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	இந்தியாவில்

ஆசிரியர்  :  இபதோழுது	இந்தியா	எஙகுள்ைது	

என்று	கூறுங்கள்	ோர்பறோம்.

மபாணபாக்்கர்: ஆசியா	்கணைத்தில்	உள்ைது.

ஆசிரியர்  : 	மி்க	 நன்று.	 ஆசியா	 ்கணைம்	

எஙகுள்ைது	 என்று	 யாராவது	

தசால்ல			முடியுமா?

மபாணபாக்்கர்:	புவியில்.

ஆசிரியர்  :	சரி.	புவி	எஙற்க	இருக்கு?

மபாணபாக்்கர்:		(சறறு	றநர	அவமதிக்குப	பின்	ஒறர	

குரலில்)	 எங்களுக்கு	 	 தெரியாது	

அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :  நான்	விைக்குகிறறன்.	புவி	சூரியக்	

குடும்ேத்தின்	மூன்றாவது	ற்காள்.	

சூரியக்	 குடும்ேம்	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

புவி	 ோல்தவளி	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

றேரணைத்தில்	 மில்லியன்	

்கணக்்கான	 விணமீன்	 திரள்	

மணைலங்கள்	உள்ைன.	

இனியபா  :		அம்மா	/	அயயா,	நான்	இபதோழுது	

புவியின்	 விலாசத்வெச்	

தசால்கிறறன்.	

ஆசிரியர் :		புவியின்	 விலாசமா?		

(ஆச்சரியத்துைன்)	தசால்	இனியா.
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்காணபேடும்.	 இவவ்கள்	 வான்	 தோருள்்கள்	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இந்ெ	 வான்	

தோருள்்களின்	 இவைறயயான	 தூரத்வெ	

அைவிடும்	 அலகிறகு	 ஒரு ஒளியபாணடு என்று	

தேயராகும்	

விணமீன் திரள் மணடலம் (Galaxy)

	விணமீன் திரள் மணடலம்

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 என்ேது	

ஈர்பபு	விவசயால்	 ஒன்றா்கப	 பிவணக்்கபேட்டு	

இருக்கும்	 நட்சத்திரங்களின்	 தொகுபோகும்.	

வான்தவளியில்		விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்	

சிெறியும்,	 குழுவா்கவும்	 ்காணபேடுகின்றன.		

தேருதவடிபபு	 நி்கழ்வுக்குப	 பிறகு	 சுமார்	 5	

பில்லியன்	 வருைங்களுக்குப	 பின்	 ‘ோல்தவளி	

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ’(Milky	 Way	

Galaxy)	 உருவானது.	 நமது	சூரியக்	 குடும்ேம்	

ோல்தவளி	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலத்தில்	

்காணபேடுகிறது.	 ஆணட்றராதமைா	

(Andromeda)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	

மறறும்	 தம்கல்லனிக்	 க்ைவுட்ஸ	 (Magellanic	

Clouds)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ஆகியன	

புவிக்கு	அருகில்	்காணபேடும்	விணமீன்	திரள்	

மணைலங்கள்	ஆகும்.

ஓர்	 ஒளியாணடு	

என்ேது	 ஒளி	 ஓர்	 ஆணடில்	

ே ய ணி க் ்க க் கூ டி ய	

தொவலவு	ஆகும்.		ஒளியின்	

திவசறவ்கம்	 வினாடிக்கு	 3,00,000	 கி.மீ	

ஆகும்.	 ஆனால்,	 ஒலியானது	 வினாடிக்கு	

330	மீட்ைர்	என்ற	றவ்கத்தில்	ேயணிக்கும்.

2. சூரியக் குடும்்ம் (Solar System)

றசாலார்	 என்ற	 தசால்லானது	 ‘சூரியக்	

்கைவுள்’	எனப	தோருள்ேடும்	sol	என்ற	இலத்தீன்	

வார்த்வெயிலிருந்து	 தேறபேட்ைது.	 சூரியக்	

குடும்ேம்	சுமார்	4.5	பில்லியன்	வருைங்களுக்கு	

முன்பு	 உருவானொ்க	 நம்ேபேடுகிறது.	

சூரியன்,	 எட்டு	 ற்காள்்கள்,	 குறுஙற்காள்்கள்,	

துவணக்	ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறு	

ற்காள்்கள்	 மறறும்	விண்கற்கள்	ஆகியவறவற		

உள்ைைக்கியது	சூரியக்குடும்ேம்	ஆகும்.	இஃது	

ஈர்பபு	 விவசயால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ை	 ஓர்	

அவமபோகும்.	

ப்சயல்்பாடு: 

அருகில்	 உள்ை	 ற்காைரங்கத்திறகுச்	

தசன்று	ோர்வவயிைவும்.	அ)	வகுபேவறயில்	

உங்கள்	 அனுேவத்வெப	 ேகிரவும்	

ஆ)	 சூரியக்	 குடும்ேத்வெப	 ேறறி	 ஒரு	

ேைத்தொகுபபு	ெயார்	தசயயவும்.

சூரியன் (The Sun)

சூ ரி ய க்	

குடும்ேத்தின்	வமயத்தில்	

சூரியன்	அவமந்துள்ைது.	

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	

உள்ை	 அவனத்து	

வ ான் த ே ா ருள் ்களும்	

சூரியவனச்	சுறறி	வருகின்றன.

சூரியன்
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இவவாறு	 ற்காள்்கள்	 சூரியவன	 நீள்வட்ைப	

ோவெயில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	 ற்காள்்கள்	

அவனத்தும்	 அவவ்களின்	 ோவெவய	 விட்டு	

வில்காமல்	 சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவெறகுச்	

சூரியன்	ஈர்பபு	விவசறய	்காரணமாகும்.

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 உள்ை	 நான்கு	

ற்காள்்கைான	 புென்,	 தவள்ளி,	 புவி	 மறறும்	

தசவவாய	‘உட்பு்றக் ப்கபாள்்கள்’ அல்லது ‘புவிநி்கர் 

ப்கபாள்்கள்’	 என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	

ோவற்கைால்	 ஆன	 இக்ற்காள்்கள்	 அைவில்	

சிறியன.	 	 இக்ற்காள்்களின்	 றமறேரபபில்	

மவல்கள்,	எரிமவல்கள்	மறறும்	ெவரக்குழிவுப	

ேள்ைங்கள்	(Craters)	்காணபேடுகின்றன.

	சூரியக்குடும்ேத்தில்	உள்ை	்கவைசி	நான்கு	

ற்காள்்கைான	வியாைன்,	சனி,	யுறரனஸ	மறறும்	

தநபடியூன்	 ஆகியன	 ‘பவளிப பு்றக்ப்கபாள்்கள்’	

அல்லது	‘வியபாைன் நி்கர் ப்கபாள்்கள்’	(ற�ாவியன்)	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இக்ற்காள்்கள்	

வாயுக்்கைால்	 நிரம்பிக்	 ்காணபேடுவொல்	

‘வளிமக் ப்கபாள்்கள்’	(Gaseous	Planets)	எனவும்	

அவைக்்கபேடுகின்றன.	 தசவவாய,	 வியாைன்		

ற்காள்்களுக்கிவைறய	'குறுஙற்காள்	மணைலம்'	

்காணபேடுகிறது.

ற்காள்்களின்	 வரிவசவய	 நிவனவிற	

த்காள்ை	(Mnemonics):

புது	 பவள்ைம்	 புவியில்	 ப்சலுத்தினால்		

விவாெம்,		்சணவை,	யுத்ெம்		பநருங்காது.

புதைன் (Mercury) (மி்க அருகிலுள்ள ப்கபாள்)

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 இருக்கும்	 புென்	

ற்காள்	அைவில்	மறற	ற்காள்்கவைவிை	மி்கவும்	

சிறியது.	 இக்ற்காைானது	 றராமானியக்	

்கைவுள்்களின்	 தூதுவரான	 ‘தமர்குரி’யின்	

தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	

நீறரா,	 வாயுக்்கறைா	 கிவையாது.	 இக்ற்காளில்	

வளிமணைலம்	 இல்லாெொல்	 ே்கல்	 தோழுதில்	

அதி்க	 தவபேநிவலயும்,	 இரவு	 றநரத்தில்	

்கடுஙகுளிரும்	 ்காணபேடும்.	 றமலும்	 புென்	

ற்காளுக்குத்	துவணக்ற்காள்்கள்	எதுவுமில்வல.	

சூரியன்	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 தமாத்ெ	

நிவறயில்	 99.8	 செவிகிெம்	உள்ைது.	சூரியன்	

வைட்ர�ன்	 மறறும்	 ஹீலியம்	 றோன்ற	

தவபேமான	 வாயுக்்கைால்	 ஆனது.	 	 சூரியன்	

ொறன	 ஒளிவய	 உமிைக்கூடிய	 ென்வம	

தேறறது.	 சூரியன்	 ஒரு	 விணமீன்	 ஆகும்.	

சூரியனின்	 றமறேரபபு	 தவபேநிவல	 6000°C	
ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 அவனத்து	

ற்காள்்களுக்கும்	 தவபேத்வெயும்,	 ஒளிவயயும்	

சூரியன்	 அளிக்கிறது.	 சூரிய	 ஒளி	 	 புவியின்	

றமறேரபவே	வந்ெவைய	சுமார்	8.3	நிமிைங்கள்	

ஆகின்றது.

்கறேவன	 தசயது	

ோர்க்்கவும்.	 சூரியன்	 1.3	

மில்லியன்	 புவி்கவை	

ெனக்குள்றை	அைக்்கக்கூடிய		

வவ்கயில்	மி்கபதேரியொகும்.

ப்கபாள்்கள் (Planets)

‘ற்காள்’	 என்றால் 

‘சுற்றிவரு்வர்’	 என்று	

தோருள்.	 சூரியக்	

குடும்ேத்தில்	 எட்டுற்காள்்கள்	

உள்ைன.	அவவ	புென்,	தவள்ளி,	புவி,	தசவவாய,	

வியாைன்,	 சனி,	 யுறரனஸ	 மறறும்	 தநபடியூன்	

ஆகும்.	தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	

ெவிர	 பிற	 ற்காள்்கள்	 அவனத்தும்	 சூரியவன	

எதிர்	்கடி்காரச்சுறறில்,	அொவது	றமறகிலிருந்து	

கிைக்்கா்க	 ெனது	 அச்சில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	

ேணவைத்	 ெமிைர்்கள்	

சூரியன்	 மறறும்	 பிற	

ற்காள்்கவைப	 ேறறி	

அ றி ந் தி ரு ந் ெ ன ர்	

என்ேது	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 வாயிலா்க	

நமக்குப	 புலனாகிறது.	 உொரணமா்க,	

சிறு்பாணபாற்றுப்ழடயில்	்காணபேடும் ‘வபாள் 

நி்ற விசும்பின் ப்கபாள் மீன் சூழ்நதை இளங்கதிர் 

ஞபாயிறு’	 என்று	 ோைல்	 வரி்களிலிருந்து	 நாம்	

தெரிந்துத்காள்றவாம்.
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அதி்காவலப	 தோழுதிலும்,	 அந்திப	 தோழுதிலும்	

புென்	 ற்காவை	 நாம்	 தவறுங	 ்கண்கைால்	

்காணமுடியும்.

புென்

பவள்ளி (Venus) ( பவப்மபான ப்கபாள்)

தவள்ளி	சூரியனிைமிருந்து	இரணைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	 புவிவயப	 றோன்றற	 ஒத்ெ	

அைவுள்ைொல்	 தவள்ளியும்	 புவியும்	 'இரட்ழடக் 

ப்கபாள்்கள்'	 என	அவைக்்கபேடுகின்றன.	 	அென்	

சுைலுெல்	்காலம்	மறற	ற்காள்்கவைக்	்காட்டிலும்	

அதி்கமா்க	 	 உள்ைது.	 தவள்ளி	 ென்வனத்	

ொறன	 சுறறிக்	 த்காள்ை	 243	 நாள்்கள்	

எடுத்துக்	த்காள்கிறது.	 யுறரனவஸைப	றோன்றற	

இக்ற்காளும்	 கிைக்கிலிருந்து	 றமற்கா்கச்	

சுறறுகிறது	 (்கடி்காரச்	 சுறறு).	 இது	 மறற	

ற்காள்்கவைக்	 ்காட்டிலும்	 மி்கவும்	 தமதுவா்கச்	

சுறறுகிறது.	 புென்	 ற்காவைப	 றோன்றற	

தவள்ளிக்கும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	 இல்வல.	

அன்பு	 மறறும்	 அைவ்கக்	 குறிக்கும்	 றராமானிய	

தேண	 ்கைவுைான	 ‘வீனஸ்’	 என்ற	 தேயரால்	

இக்ற்காள்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 	 ்காவலயிலும்,	

மாவலயிலும்	 விணணில்	 ்காணபேடுவொல்	

இக்ற்காவை	 ‘விடிபவள்ளி’	 மறறும்	

‘அ்நதிபவள்ளி’	 என்று	 அவைக்கின்றறாம்.	

நிலவிறகு	அடுத்ெபேடியா்க	இரவில்	பிர்காசமா்கத்	

தெரியும்	விணதோருள்	தவள்ளியாகும்.

புவி (Earth) (உயிர்க்ப்கபாளம்)

புவி

சூரியனிைமிருந்து	 மூன்றாவொ்க	

அவமந்துள்ை	புவி	ஐந்ொவது	தேரிய	ற்காைாகும்.	

புவியின்	றமறேரபோனது	நான்கில்	மூன்று	ேகுதி	

நீரால்	சூைபேட்டுள்ைொல்	‘நீலக்ற்காள்’	என்றும்	

‘நீர்க்ற்காள்’	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.

றராமானிய	 மறறும்	 கிறரக்்கக்	 ்கைவுள்்களின்	

தேயரால்	அவைக்்கபேைாெ	ஒறர	ற்காள்	புவியாகும்.	

இக்ற்காள்	 உயிரினங்கவைக்	 த்காணை	 ஒறர	

ற்காைாகும்.	 புவியின்	 துருவ	 விட்ைம்	 12,714

கிறலாமீட்ைர்	 மறறும்	 நிலநடுக்ற்காட்டு	 விட்ைம்	

12,756	 கிறலாமீட்ைர்	 ஆகும்.	 	 புவி	 சூரியவன	

வினாடிக்கு	 30	 கிறலாமீட்ைர்	 றவ்கத்தில்	

சுறறிவருகிறது.	இக்ற்காளில்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	

்காறறு	 ்காணபேடுவொல்	 உயிரினங்கள்	

வாைத்	ெகுதியான	சூைல்	நிலவுகிறது.	புவியின்	

ஒறர	துவணக்ற்காள்	நிலவாகும்.

ப்சவ்வபாய் (Mars) (ப்ச்நநி்றக் ப்கபாள்)

சூரியனிைமிருந்து	 நான்்காவொ்கக்	

்காணபேடும்	 தசவவாய	 ற்காைானது	 அைவில்	

புெனுக்கு	 அடுத்ெேடியா்க	 இரணைாவது	

சி்நதைழன வினபா

புென்	சூரியனுக்கு	அருகில்	இருந்ெறோதிலும்,	

தவள்ளி	மி்கவும்		தவபேமான	ற்காள்	ஆகும்.	

்காரணம்	்கணடுபிடி.	

தவள்ளி
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சிறிய	 ற்காைாகும்.	 இக்ற்காள்	 றராமானியப	

றோர்க்்கைவுள்	 'மார்ஸ'	 (Mars)	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 இென்	 றமறேரபபில்	

இரும்பு ஆக்ழஸடு	 உள்ைொல்	 தசந்நிறமா்கத்	

றொறறமளிக்கிறது.	 ஆ்கறவ,	 தசவவாய	

'சிவ்நதை ப்கபாள்'	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

இக்ற்காளின்	 வளிமணைலம்	 மி்கவும்	

தமல்லியொகும்.	 இென்	 துருவப	 ேகுதி்களில்	

புவிவயப	றோன்றற ் னிக் ்கவிழ்க்கள்	(Ice	caps)	

்காணபேடுகின்றன.	இக்ற்காைானது	ஃப்பா்ஸ் 

(Phobos)	 மறறும்	 டீமஸ்	 (Deimos)	 என்று	 இரு	

துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணடுள்ைது.		

தசவவாயக்	 ற்காவை	 ஆராயவெற்கா்க,	

சுறறிவரும்	 ்கலங்களும்	 (Orbiters),	 ெவர	

ஊர்தி்களும்	(Rovers)	அனுபேபேட்டுள்ைன.	

தசவவாய

வியபாைன் (Jupiter) (ப்ருஙப்கபாள்)

சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 மி்கப	 தேரியக்		

ற்காைான	 வியாைன்	 சூரியனிைமிருந்து	

ஐந்ொவொ்க	 அவமந்துள்ைது.	 இது	

றராமானியர்்களின்	 முென்வமக்	 ்கைவுள்	

(Jupiter)	 தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 நிலா	

மறறும்	 தவள்ளி	 	 ற்காளுக்கு	 அடுத்ெொ்க	

பிர்காசமா்க	 விணணில்	 தெரிவது	 வியாைன்	

ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்திறலறய	 மி்கவும்	

றவ்கமா்கச்	 சுைலக்கூடியொகும்.	 இக்ற்காள்	

வளிமக்ற்காள்	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

சூரியவனப	 றோன்றற	 இென்	

வளிமணைலத்திலும்	 வைட்ர�ன்	 மறறும்	

ஹீலியம்	 வாயுக்்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.	

மி்க	 அதி்கமான	 துவணக்ற்காள்்கவை	

இக்ற்காள்	 த்காணடுள்ைது.	அவறறுள் அபயபா	

(IO),	யூபரபாப்பா	 (Europa), ்கனிமீடு	 (Ganymede)

மறறும்	 ப்கலிஸ்படபா	 (Callisto)	 ஆகியன	 சில	

மி்கபதேரிய	துவணக்ற்காள்்கைாகும்.

வியாைன்

இந்திய	 விணதவளி	

ஆராயச்சி	 நிறுவனம்	 (ISRO)	

தசவவாயக்	 ற்காளின்	

வளிமணைலம்	 மறறும்	

ெவரபேகுதிவய	ஆராயவெற்கா்க	24.09.2014	

அன்று	 மங்கள்யான்	 (Mars	 Orbiter	 Mission)		

எனபேடும்	 விண்கலத்வெ	 அனுபபியது.		

இெனால்	 இந்தியா	 தசவவாயக்	 ற்காளிவன	

ஆராயும்	 நாடு்களின்	 ேட்டியலில்	 ரஷ்யா	

விணதவளி	 ஆராயச்சி	 நிறுவனம்,	 நாஸைா	

(USA),	 ஐறராபபிய	 விணதவளி	 ஆராயச்சி	

நிறுவனத்திறகு	 அடுத்ெொ்க	 நான்்காம்	

இைத்தில்	உள்ைது.

சூ ரி ய னு க் கு ம்	

புவிக்கும்	 இவைறய	 உள்ை	

தொவலவு	 150	 மில்லியன்	

கிறலா	 மீட்ைராகும்.	 மணிக்கு	

800	 கி.மீ.	 றவ்கத்தில்	 தசல்லும்	 வானூர்தி	

சூரியவன	தசன்றவைய	21	வருைங்கள்	ஆகும்.	
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விண	 ்கைவுைான	

‘யுறரனஸ’	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது .	

தவள்ளிக்	 ற்காவைப	

றோன்றற	இக்ற்காளும்	

ென்	 அச்சில்	 ்கடி்காரச்	

சுறறில்	 சுறறுகிறது.	

இென்	 அச்சு	 மி்கவும்	

சாயந்து	்காணபேடுவொல்	ென்	சுறறுபோவெயில்	

ஒரு	 ேந்து	 உருணறைாடுவது	 றோன்று	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருகிறது.	 யுறரனஸின்

27	 துவணக்ற்காள்்களில்	 ‘ழடட்டபானியபா’	

(Titania)	மி்கப	தேரியொகும்.

பநபடியூன் (Neptune) (குளிர்்நதை ப்கபாள்)

சூ ரி ய க்	

கு டு ம் ே த் தி ல்	

எட்ைாவது	 மறறும்	

மி்கத்	 தொவலவில்	

அ வ ம ந் து ள் ை	

ற்காள்	 இதுவாகும்.	

ற ர ா ம ா னி ய க்	

்கைல்	 ்கைவுளின்	

தேயவரக்	த்காணை	

இக்ற்காளில்	ேலத்ெ	

்காறறு	 வீசும்.	 14	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	

த்காணை	 தநபடியூனின்	 மி்கப	 தேரிய	

துவணக்ற்காள்	 ‘டிவரட்ைன்’	 (Triton)	

ஆகும்.	 தநபடியூன்	 சூரியனிலிருந்து	 மி்கவும்	

தொவலவில்	 உள்ைொல்	 மி்கவும்	 குளிர்ந்து	

்காணபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	 ்காணபேடும்	

நீலம்	மறறும்	தவள்வை	நிறமானது	யுறரனஸ	

ற்காளிலிருந்து	 இவெ	 றவறுேடுத்திக்	

்காட்டுகிறது.

தநபடியூன்

்சனி (Saturn) (வழளயங்கள் ப்கபாணட 

ப்கபாள்)ப்கபாள்)

சனி

சூரியக்	குடும்ேத்தின்	இரணைாவது	தேரிய	

ற்காைான	 சனி	சூரியனிைமிருந்து	ஆறாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

றராமானிய	 றவைாணவம	 ்கைவுளின்	

தேயரால்	 (Saturn)	 இது	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ோவறத்து்கள்்கள்,	 ேனித்து்கள்்கள்,	

ோவற்கள்	 மறறும்	 தூசுக்்கைால்	 ஆன	 ேல	

தேரிய	 வவையங்கள்	 இக்ற்காவைச்	 சுறறிக்	

்காணபேடுகின்றன.	

சனி	 62	 துவணக்	 ற்காள்்கவைக்	

த்காணடுள்ைது.		வியாைன்	ற்காவைப	றோன்றற	

அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

இக்ற்காளின்	 மி்கபதேரிய	 துவணக்ற்காள்	

‘ழடட்டன்’ (Titan)	ஆகும்.	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	துவணக்ற்காள்்களில்	வநட்ர�ன்	

மறறும்	 மீத்றென்	 ஆகிய	 வாயுக்்கவைக்	

த்காணை	 வளிமணைலம்	 மறறும்	 றம்கங்கள்	

சூழ்ந்து	்காணபேடுகின்ற	ஒறர	துவணக்ற்காள்	

வைட்ைன்	 ஆகும்.	 சனிக்	 ற்காளின்	 ென்	

ஈர்பபுத்	 திறன்	 (Specific	 Gravity)	 நீவர	 விைக்	

குவறவாகும்.

சி்நதைழன வினபா

ஏதனன்று	அறிவாயா?	 	 சனிக்ற்காவை	ஒரு	

தேரிய	நீர்நிவலயில்	இட்ைால்	அது	மிெக்கும்.	

யுபரனஸ் (Uranus) (உருளும் ப்கபாள்)

வில்லியம்	 தைர்ஷல்	 என்ற	 வானியல்	

அறிஞரால்	 1781ஆம்	 ஆணடு	 யுறரனஸ	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ைது.	 தொவல	 றநாக்கியால்	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ை	 முெல்	 ற்காள்	 இதுவாகும்.	

இது	 சூரியனிைமிருந்து	 ஏைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

மீத்றென்	வாயு	இக்ற்காளில்	உள்ைொல்	இது	

ேச்வச	 நிறமா்கத்	 றொன்றுகிறது.	 இது	 கிறரக்்க	

யுறரனஸ

சி்நதைழன வினபா

ஒளியின்	 றவ்கத்தில்	 தசல்லக்கூடிய	

விண்கலத்தில்	 ேயணம்	தசயவவெப	றோல்	

்கறேவன	 தசய.	 சூரியவன	 தசன்றவைய	

எவவைவு	றநரம்	பிடிக்கும்?
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ொக்்கத்ொல்	இென்	 றமறேகுதியில்	அதி்கைவில்	

ெவரக்குழிப	 ேள்ைங்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.		

நிலவு	 புவியிலிருந்து	 3,84,400		கி.மீ	

தொவலவில்	 அவமந்துள்ைது.	 இது	 புவியில்	

நான்கில்	 ஒரு	 ேஙற்க	 அைவுவையது.	 மனிென்	

ெவரயிறஙகிய	ஒறர	விணதோருள்	நிலவாகும்.	

சி்நதைழன வினபா

நாம்	 எபறோதும்	 நிலவின்	 ஒரு	 ேக்்கத்வெ	

மட்டுறம	்காணகிறறாம்.	ஏன்?

	

சிறுப்கபாள்்கள் (Asteroids)

சூரியவனச்	 சுறறி	 வரும்	 சிறிய	 திைப	

தோருள்்கறை	 சிறுற்காள்்கள்	 எனபேடும்.	

தசவவாய	 மறறும்	 வியாைன்	 ஆகிய	

ற்காள்்களுக்கிவைறய	 சிறுற்காள்்கள்	

மணைலம்	 ்காணபேடுகிறது.	 அவவ	 அைவில்	

மி்கவும்	 சிறியொ்க	 இருபேொல்	 ற்காள்்கள்	

என	 அவைக்்கபேடுவதில்வல.	 இவவ	

குறுஙற்காள்்கள்	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

வபால் விணமீன்்கள் (Comets)

வால்	விணமீன்

வால்	 விணமீன்்கள்	 ெவல	 மறறும்	 வால்	

ேகுதி்கவைக்	 த்காணைொ்கக்	 ்காணபேடும்.	

திைப	 தோருள்்கைால்	 ஆன	 ெவலப	 ேகுதி	

ேனிக்்கட்டியால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ைது.	 அென்	

வால்	ேகுதி	வாயுக்்கைால்	ஆனது.	புவிக்கு	அருகில்	

76	 வருைங்களுக்கு	 ஒருமுவற	 வரக்கூடிய	

‘றைலி’	வால்விணமீன்	்கவைசியா்க	1986ஆம்	

ஆணடு	 வானில்	 தென்ேட்ைது.	 இது	 மீணடும்	

2061ஆம்	ஆணடு	விணணில்	றொன்றும்	என	

்கணக்கிைபேட்டுள்ைது.

நிலவவப	 ேறறி	

ஆ ர ா ய வ ெ ற ்க ா ்க	

இந்தியாவால்	 அனுபேபேட்ை	

முெல்	 விண்கலம்	

்ச்நதிரபாயன்-1	ஆகும்.	இது	2008ஆம்	ஆணடு	

விணணில்	தசலுத்ெபேட்ைது

குறுஙப்கபாள்்கள் (Dwarf Planets)

தநபடியூன்	 ற்காளுக்கு	 அபோல்	

தொவலவில்	 ்காணபேடும்	 சிறிய	

விணதோருள்்கள்	 குறுஙற்காள்்கள்	 ஆகும்.	

அவவ	 மி்கவும்	 குளிர்ந்தும்	 ஒளியில்லாமலும்	

்காணபேடுகின்றன.	 ற்காை	 வடிவில்	

்காணபேடும்	 இவவ	 ற்காள்்கவைப	 றோல	

இல்லாமல்	 ெமது	 சுறறுபோவெவயப	 பிற	

குறுவைக்	 ற்காள்்களுைன்	 ேகிர்ந்துத்காள்ளும்.	

புளுட்றைா,	 தசரஸ,	 ஈரிஸ,	 றமக்றமக்	 மறறும்	

தைௌமியா	றோன்றவவ	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	ஐந்து	குறுஙற்காள்்கைாகும்.

நிலவு (The Moon) (புவியின் 

துழணக்ப்கபாள்)

ற்காள்்கவைச்	 சுறறிவரும்	

விணதோருள்்கள்	 துவணக்ற்காள்்கைாகும்.	

புவியின்	 ஒறர	 துவணக்ற்காள்	 நிலவாகும்.		

நிலவு	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்த்காள்ை	

எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்,	 புவிவயச்	

சுறறிவர	 எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்	

ஏறக்குவறய	ஒன்றாகும்.	அொவது	27	நாள்்கள்	

8	மணி	றநரமாகும்.	நிலவிறகு	வளிமணைலம்	

கிவையாது.	இென்	்காரணமா்க	விண்கற்களின்	

நிலவு
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புவியின் வடிவமும், ்சபாய்வும் 

(Shape and Inclination of the Earth)

புவி	ற்காை	வடிவமானது.	இது	ென்	அச்சில்	

சுைலுகிறது.	 புவியின்	 வை	 துருவத்திலிருந்து,	

புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	தென்	துருவம்	வவர	

தசல்லக்கூடிய	ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு	புவியின்	

அச்சு	 எனபேடும்.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 23½°	
சாயந்து	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்	 த்காணடு	

சூரியவனயும்	சுறறி	வருகிறது.	ென்	சுறறுவட்ைப	

ோவெக்கு	 66½°	 ற்காணத்வெ	 இந்ெ	 சாயவு	

ஏறேடுத்துகிறது.

புவியின்	சுைலும்	றவ்கம்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	

1670	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,		

60°	வைக்கு	அட்சறரவ்கயில்	

845	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,	 துருவப	 ேகுதியில்	

சுைலும்	றவ்கம்	சுழியமா்கவும்		இருக்கும்.

சுைலுதைல் (Rotation)

புவி	 ென்	 அச்சில்	 ென்வனத்	 ொறன	

சுறறுவவெச்	 சுைலுெல்	 என்று	 	 கூறுகிறறாம்.	

றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுைலும்	

புவியானது,	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	

23	 மணி	 றநரம்,	 56	 நிமிைங்கள்,	 4.09	

வினாடி்கள்	 எடுத்துக்	 த்காள்கிறது.		

நள்ளிரவு சூரியன்	 என்ேது	 இரு	

அவரக்ற்காைங்களிலும்	 ற்காவைக்்காலத்தில்	

ஆர்க்டிக்	 வட்ைத்திறகு	 வைக்கிலும்,	 அணைார்க்டிக்	

வட்ைத்திறகு	 தெறகிலும்	 24	 மணி	 றநரமும்	

சூரியன்	 ெவலக்குறமல்	 தெரியும்	 நி்கழ்வாகும்.	

விண்கற்்கள் (Meteors) மற்றும் 

விணவீழ்கற்்கள் (Meteorites)

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	 ்காணபேடும்	 சிறு	

்கற்கள்	 மறறும்	 உறலா்கப	 ோவற்கைால்	

ஆன	 விணதோருள்்கவை	 விண்கற்கள்	

என்று	 அவைக்கிறறாம்.	 	 இந்ெ	 விண்கற்கள்	

புவியின்	 வளிமணைலத்வெ	 அவையும்	 றோது	

உராயவின்	 ்காரணமா்க	 எரிந்து	 ஒளிர்வொல்	

எரிநட்சத்திரம்	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ஆனால்,	 வளிமணைலத்வெத்	 ொணடி	

புவியின்	 றமறேரபவேத்	 ொக்கும்	 விண்கற்கள்	

‘விணவீழ்கற்்கள்’	 (Meteorites)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகின்றன.

3. புவியின் இயக்்கம் (Motion of the Earth) 

சூரியவனக்	 ்காவலயிறலா,	 மதியறமா	

அல்லது	 மாவலயிறலா	 ்கவனித்ெதுணைா?	

நாள்	 முழுவதும்	 அஃது	 ஒரிைத்திறலறய		

்காணபேடுகிறொ?	 அல்லது	 மாறுேடுகிறொ?	

சூரியன்	 ்காவலயில்	 கிைக்கிலும்,	 மதியம்	

உச்சியிலும்	 மாவலயில்	 றமறகிலும்	

்காணபேடுகிறது	 அல்லவா?	 புவி	 சூரியவன	

இவைவிைாமல்	 சுறறி	 வருவறெ	 இெறகுக்	

்காரணம்	ஆகும்.	நமது	்கண்களுக்குச்	சூரியன்	

ந்கர்வவெப	 றோன்று	 றொன்றினாலும்	

அது	 உணவமயல்ல.	 எவவாதறனில்,	 நாம்	

றேருந்திறலா	 அல்லது	 புவ்க	 வணடியிறலா	

தசல்லும்	றோது	மரங்கள்,	விைக்குக்	்கம்ேங்கள்	

மறறும்	 ்கட்ைைங்கள்	 	 றவ்கமா்க	 நாம்	 தசல்லும்	

திவசக்கு	 எதிர்த்	 திவசயில்	 ந்கர்வவெப	

ோர்த்திருக்கிறறாம்.	 அறெறோன்று	 புவி	

சூரியவன	 	 றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுறறி	

வருவொல்	சூரியன்	கிைக்கிலிருந்து	றமற்கா்கச்	

தசல்வொ்கத்	 றொன்றுகிறது.	 புவியின்	

சுைறசிவயப	 ேறறி	 புரிந்து	 த்காள்ை	 அென்	

வடிவத்வெப	 ேறறியும்,	 சாயவவப	 ேறறியும்	

அறிந்திருக்்க	றவணடும்.
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சி்நதைழன வினபா

பிரியாவின்		வயது	12.	எத்ெவன	முவற	அவள்	

சூரியவன	முழுவதும்	சுறறி	வந்திருபோள்?	

‘சூரிய அணழம 

புள்ளி’ (Perihelion) என்ேது	

புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்கு	 மி்க	 அருகில்	

வரும்	நி்கழ்வாகும்.	'சூரிய	தொவலதூர	புள்ளி'	

(Aphelion)	என்ேது	புவி	ென்	சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்குத்	 தொவலவில்	 ்காணபேடும்	

நி்கழ்வாகும்.

புவி	 சூரியவனச்	 சுறறிவருவொல்	 மார்ச்	

21ஆம்	றெதி	முெல்	தசபைம்ேர்	23ஆம்	றெதி	வவர	

ஆறுமாெங்கள்	 புவியின்	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியவன	 றநாக்கி	 சாயந்து	 ்காணபேடும்.		

அச்சமயத்தில்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	 விலகி	 ்காணபேடுகிறது.		

அடுத்ெ	 ஆறுமாெங்கள்	 அொவது	 தசபைம்ேர்	

23ஆம்	 றெதி	முெல்	 மார்ச்	 21ஆம்	 றெதி	வவர	

புவியின்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	 சூரியவன	

றநாக்கி	 சாயந்தும்,	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	விலகியும்	்காணபேடும்.

இவவாறு	 புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவொல்	 சூரியன்	

நிலநடுக்ற்காட்டிறகு	 வைக்்கா்கவும்,	

தெற்கா்கவும்	ந்கர்வவெப	றோன்ற	றொறறத்வெ	

ஏறேடுத்துகிறது.	 இென்	 ்காரணமா்க	 மார்ச்	

21	 மறறும்	 தசபைம்ேர்	 23	 ஆகிய	 நாள்்கள்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	 சூரியனின்	

்கதிர்்கள்	 தசஙகுத்ொ்க	 விழும்.	 அெனால்	

புவியின்	 அவனத்துப	 ேகுதி்களிலும்	 ே்கல்	

மறறும்	 இரவுபதோழுது	 சமமா்கக்	 ்காணபேடும்.		

எனறவ,	 இந்நாள்்கள் ‘்சமப்்கலிரவு’	 நாள்்கள்	

என	அவைக்்கபேடுகின்றன.

புவி	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	 எடுத்துக்	

த்காள்ளும்	 றநரத்வெ	 ஒரு	 நாள்	 என்று	

அவைக்கிறறாம்.	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	

இரவு	,	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.	புவி	ற்காை	வடிவமா்க	

உள்ைொல்	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	 றநரத்தில்	 சூரிய	

தவளிச்சம்	 புவியின்	 ஒரு	 ேகுதியில்	 மட்டுறம	

ேடுகிறது.	அபேகுதிக்கு	அது	ே்கல்தோழுது	ஆகும்.	

புவியின்	 ஒளிேைாெ	 ேகுதி	 இரவா்க	 இருக்கும்.	

இவவாறு	 புவியின்	 ஒளிேடும்	 ேகுதிவயயும்,	

ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	 பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	

‘ஒளிர்வு வட்டம்’	 (Terminator	 Line)	 என்று	

தேயர்.

சுற்றுதைல் (Revolution)

புவி	 ென்	 நீள்வட்ைப	 ோவெயில்	 (Elliptical	

Orbit)	 சூரியவனச்	 சுறறிவரும்	 ந்கர்வவறய	

சுறறுெல்	என்று	கூறுகிறறாம்.		புவி	வினாடிக்கு	

30	கிறலாமீட்ைர்	றவ்கத்தில்	சூரியவனச்	சுறறி	

வருகிறது.	புவி	ஒரு	முவற	சூரியவனச்	சுறறிவர	

365¼	 நாள்்கள்	 ஆகிறது.	 இது	 றொராயமா்க	

365	 நாள்்கைா்க	 எடுத்துக்த்காள்ைபேட்டு	 ஒரு	

வருைம்	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.	மீெமுள்ை	¼		

நாள்்கள்	நான்கு	ஆணடு்களுக்கு	ஒருமுவற	ஒரு	

நாைா்கக்	 ்கணக்கிைபேட்டு	 பிபரவரி	 மாெத்தில்	

கூடுெலா்க	 ஒரு	 நாள்	 றசர்க்்கபேடுகிறது.	

அொவது	 நான்கு	 வருைங்களுக்கு	 ஒரு	 முவற	

பிபரவரி	மாெத்திறகு	29	நாள்்கைா்க	இருக்கும்.	

அந்ெ	வருைம்	 ‘லீப	வருைம்’	 (Leap	Year)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சாயந்து	

சூரியவனச்	சுறறி	வருவொல்	ேருவ்காலங்கள்	

றொன்றுகின்றன.

சி்நதைழன வினபா

லீப	 வருைத்வெ	 வட்ைமிடு்க	 2000,	 2005,	

2012,	2014,	2017,	2020.
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நீர்க்ப்கபாளம் (Hydrosphere)

‘‘வைட்றரா”	 (Hydro)	 என்ற	 கிறரக்்கச்	

தசால்லிருந்து	 தேறபேட்ை	 தசால்றல	

வைட்றராஸபியர்	(Hydrosphere)	ஆகும்.	இெறகு	

நீர்க்ற்காைம்	என்று	தேயர்.	இது	தேருங்கைல்்கள்,	

்கைல்்கள்,	 ஆறு்கள்,	 ஏரி்கள்,	 மவலயுச்சி்களில்	

்காணபேடும்	 ேனிக்	 ்கவிவ்க்கள்,	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 நீராவி	ஆகிய	

அவனத்வெயும்	உள்ைைக்கியொகும்.

வளிமணடலம் (Atmosphere)

'அட்பமபா'	 (Atmo)	 என்ற	 கிறரக்்கப	

ேெத்திறகு	வளி	அல்லது	்காறறு	என்று	தோருள்.	

புவிவயச்	சுறறி	்காணபேடும்	ேல்றவறு	்காறறுத்	

தொகுதி	 வளிமணைலம்	 எனபேடுகிறது.	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 வாயுக்்களில்	

வநட்ர�ன்	 (78%)	 மறறும்	 ஆக்ஸி�ன்	 (21%)	

முென்வமயான	வாயுக்்கைாகும்.	்கார்ேன்-வை-

ஆக்வஸைடு,	 ஆர்்கான்,	 வைட்ர�ன்,	 ஹீலியம்	

மறறும்	 ஓறசான்	வாயுக்்கள்	 குவறந்ெ	 அைவில்	

்காணபேடுகின்றன.

உயிர்க்ப்கபாளம் (Biosphere)

ோவறக்ற்காைம்,	 நீர்க்ற்காைம்	 மறறும் 
வளிமணைலம்	ஆகியவறறறாடு	தொைர்புவைய	

உயிரினங்கள்	 வாைக்கூடிய	 ஒரு	 ேகுதி	

‘உயிர்க்ற்காைம்	’	எனபேடுகிறது. '்பயபா'	என்ற	

கிறரக்்கச்	 தசால்லிறகு	 'உயிர்'	 என்று	 தோருள்.	

உயிர்க்ற்காைம்	 ேல்றவறு	 	 மணைலங்கைா்கப	

பிரிக்்கபேட்டுள்ைது.	 	 ஒவதவாரு	 மணைலமும்	

ஒபேறற	 ்காலநிவல,	 ொவரங்கள்	 மறறும்	

விலஙகினங்கவைக்	 த்காணை	 ேகுதியா்க	

உள்ைது.	 இம்மணைலங்கள்	 ‘சூைல்	

மணைலங்கள்’	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

மன்னார்	 வவைகுைா	

உயிர்க்ற்காள்	 தேட்ை்கம்	

இந்திய	 தேருங்கைலில்	

10,500	சதுர	கி.மீ.	ேரபேைவில்	

அவமந்துள்ைது.

இறெ	 றோன்று	 	 �ுன்	 21ஆம்	 நாள்	

்கை்கறரவ்க	 மீது	 சூரியனின்	 தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	 விழுவொல்	 வை	 அவரக்ற்காைத்தில்	

அந்நாள்	 மி்க	 நீணை	 ே்கல்தோழுவெக்	

த்காணடிருக்கும்.	தென்	அவரக்	ற்காைம்	நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

இந்நி்கழ்வு	‘ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்திருபேம்'	

(Summer	 Solstice)	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.		

டிசம்ேர்	 22ஆம்	 றெதி	 ம்கர	 றரவ்கயின்	 மீது	

சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	்கதிர்்கள்	விழுகின்றன.	

இந்நி்கழ்விறகு	 ‘குளிர்்கபாலக் ்கதிர்திருப்ம்’ 

(Winter	 Solstice)	 என்று	 தேயர்.	 இச்சமயத்தில்	

தென்	அவரக்ற்காைத்தில்	ே்கல்தோழுது	நீணடு	

்காணபேடும்.	 வை	 அவரக்ற்காைம்	 நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

சி்நதைழன வினபா

புவி	ென்	அச்சில்	23½	°		சாயந்திருக்்காவிட்ைால்	

என்ன	நி்கழும்?

4.  புவிக்ப்கபாளங்கள் 

(Spheres of the Earth)

உயிரினங்கள்	 வாைத்	 ெகுதியான	

ற்காள்	 புவியாகும்.	 புவியில்	 ்காணபேடும்	

மூன்று	 தொகுதி்கள்	 ோவறக்ற்காைம்,	

நீர்க்ற்காைம்	 மறறும்	 வளிமணைலம்	 ஆகும்.		

இத்தொகுதி்களுைன்	 ெகுந்ெ	 ்காலநிவலயும்	

நிலவுவொல்	 	 உயிரினங்கள்	 வாைத்	

ெகுதியுள்ை	 இைமா்க	 புவி	 மாறியுள்ைது.	

உயிரினங்கள்	வாைக்கூடிய	குறுகிய	மணைலம்	

‘உயிர்க்ற்காைம்’	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.

்பாழ்றக்ப்கபாளம் (Lithosphere)

ோவற	 என்ற	 தோருள்ேடும்	 ‘லித்றொஸ	

(Lithos)	 என்ற	 கிறரக்்கப	 ேெத்தில்	 இருந்து	

ோவறக்ற்காைம்	 (Lithosphere)	 என்ற	

தசால்	 தேறபேட்ைது.	 	 புவியின்	 றமறேரபபில்	

்காணபேடும்	ோவற்கள்	மறறும்	மண	அடுக்வ்கப	

ோவறக்ற்காைம்	 என்று	 கூறுகிறறாம்.	 இந்ெ	

நிலபேரபபில்	உயிரினங்கள்	்காணபேடுகின்றன.
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மீள்்பார்ழவ

	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	 ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	 ஏறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	 றோது	 றேரணைம்	

உருவானது.

	 றேரணைத்தில்	எணணிலைங்கா	விணமீன்திரள்	மணைலங்கள்	்காணபேடுகின்றன.

	 நமது	சூரியக்	குடும்ேம்	ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலத்தில்	்காணபேடுகிறது.

	 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	தமாத்ெ	நிவறயில்	சூரியன்	மட்டும்	99.8	செவிகிெம்	உள்ைது.

	 தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	ெவிர	பிற	ற்காள்்கள்	அவனத்தும்	சூரியவன	எதிர்	

்கடி்காரச்	சுறறில்	சுறறி	வருகின்றன.

	 சிறுற்காள்்கள்	தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ற்காள்்களுக்கிவைறய	்காணபேடுகின்றன.

	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	இரவு	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.

	 புவி	சூரியவனச்	சுறறி	வருவென்	்காரணமா்க	ேருவ	்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

	 ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்	திருபேம்	வை	அவரக்ற்காைத்தில்	நீணை	ே்கல்தோழுவெக்	த்காணடிருக்கும்.

	 புவியில்	்காணபேடும்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	்காறறு	ஆகியவறறறாடு	ெகுந்ெ	்காலநிவலயும்	புவியில்	

உயிரினங்கள்	வாைக்	்காரணமாகின்றன.

1 விணமீன்திரள் _ விணமீன்	கூட்ைம்

2 சிறுற்காள்்கள் _ தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ஆகிய	ற்காள்்களுக்கிவைறய	

்காணபேடும்	ோவறத்து்கள்்கள்.

3 விண்கல் _ சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	சிறு்கற்கள்	மறறும்	

உறலா்கப	ோவற்களின்	எஞ்சியுள்ை	விணதோருள்்கள்.

4 வால்	விணமீன்்கள் _ ேனிக்்கட்டி	தூசு	மறறும்	சிறிய	ோவறத்து்கள்்கைால்	ஆன	

விணதோருள்்கள்.

5 	துவணக்ற்காள்்கள் _ ற்காள்்கவைச்	சுறறி	வரும்	விணதோருள்்கள்.

6 சுறறுபோவெ _ ற்காள்்கள்	சூரியவனச்	சுறறிவரும்	ோவெ.

7 	புவியின்	அச்சு _ புவியின்	வை	துருவத்திலிருந்து	புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	

தென்	துருவம்	வவர	தசல்லக்	கூடிய		ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு.

8 	சுைலுெல் _ புவி	ென்வனத்ொறன	ென்	அச்சில்	சுைலுெல்.

9 சுறறுெல் _ புவி	ென்	நீள்வட்ைபோவெயில்	சூரியவனச்	சுறறி	வரும்	ந்கர்வு.

10 சமபே்கலிரவு _ இரவும்	ே்கலும்	சமமா்கக்	்காணபேடும்	நி்கழ்வு.

11 ்கதிர்	திருபேம் _ ்கை்கறரவ்க	மறறும்	ம்கர	றரவ்க	மீது	சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	விழும்	நி்கழ்வு.

12 ெவர	ஊர்தி _ விணதோருள்்கவை	 ஆராயவெற்கா்க	 அென்	 றமறேரபபில்	

ஊர்ந்து	தசல்லும்	ஊர்தி.

13 சுறறி	வரும்	்கலங்கள் _ விணதோருள்்களின்	மீது	இறங்காமல்	அெவனச்	சுறறி	வரும்	

்கலம்.
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்யிற்சி்கள் 

அ.  ப்கபாடிட்ட இடங்கழள 

நிரபபு்க

1.		 ற ே ர ண ை ம்	

உ ரு வ ா ்க க்	

்காரணமான	நி்கழ்வு	

2.			 இரு		வான்தோருள்்களுக்கு	இவையிலான		

தொவலவவ	 அைக்்க	 உெவும்	 அைவு	

	ஆகும்.

3.		 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	வமயம்	

4.	 ற்காள்	 என்ற	 வார்த்வெயின்	 தோருள்	

5.		 அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

ற்காள்	

6.		 நிலவிறகு	 அனுபேபேட்ை	 முெல்	 இந்திய	

விண்கலம்	

7.	 புவியின்	சாயவுக்	ற்காணம்	

8.		 நிலநடுக்ற்காடு	 சூரியவன	 றநரா்கச்	

சந்திக்கும்	 நாள்்கள்	 	

மறறும்	

9.		 சூரிய	 அணவம	 நி்கழ்வின்	 றோது	

புவி	 சூரியனுக்கு	 	 ல்	

்காணபேடும்.

10.		 புவியின்	 றமறேரபபின்	 மீது	 ஒளிேடும்	

ேகுதிவயயும்,	 ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	

பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	 	

என்றுதேயர்.

ஆ. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுக்்க

1.		 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சுைல்வவெ	 இவவாறு	

அவைக்கிறறாம்

அ)	சுறறுெல்	 ஆ)	ேருவ்காலங்கள்			

இ)	சுைல்ெல்	 ஈ)	ஓட்ைம்

2.		 ம்கர	 றரவ்கயில்	 சூரியக்்கதிர்்கள்	

தசஙகுத்ொ்க	விழும்	நாள்

அ)	மார்ச்	21	 ஆ)	�ூன்	21	

இ)	தசபைம்ேர்	23	 ஈ)	டிசம்ேர்	22

3.			 சூரியக்குடும்ேம்	அைஙகியுள்ை	விணமீன்	

திரள்	மணைலம்

அ)	ஆணடிறராதமைா	

ஆ)		தம்கலனிக்	கிைவுட்	(Magellanic	

Clouds)

இ)	ோல்தவளி	

	ஈ)	ஸைார்ேர்ஸட்

4.			 மனிென்	 ென்	 ்காலடிவயப	 ேதித்துள்ை	

ஒறர	விணதோருள்

அ)	தசவவாய	 ஆ)	சந்திரன்			

இ)	புென்	 ஈ)	தவள்ளி

5.			 எந்ெ	 ற்காைால்	 ெணணீரில்	 மிெக்்க	

இயலும்?

அ)	வியாைன்	 ஆ)	சனி			

இ)	யுறரனஸ	 ஈ)	தநபடியூன்

இ. ப்பாரு்நதைபாதைழதை வட்டமிடு்க

1.	 தவள்ளி,	வியாைன்,	தநபடியூன்,	சனி

2.	 சிரியஸ,	 ஆணடிறராதமைா,	 ோல்தவளி,	

தம்கலனிக்கிைவுட்

3.	 புளூட்றைா,	ஏரிஸ	,	தசரஸ,	அறயா

4.	 	வால்விணமீன்,	சிறுற்காள்,	விணவீழ்்கல்,	

குறுவைக்	ற்காள்்கள்

5.	 	ெவர	 ஊர்தி,	 சுறறுக்்கலம்,	 வானுர்தி,	

விண்கலம்

ஈ. ப்பாருதது்க

1.	 	தவபேமான	ற்காள்								 –	 தசவவாய

2.	 	வவையம்	உள்ை	ற்காள்		 –	 தநபடியூன்

3.	 தசந்நிறக்	ற்காள்										 –	 தவள்ளி

4.	 உருளும்	ற்காள்									 -	 சனி

5.	 	குளிர்ந்ெ	ற்காள்									 –	 யுறரனஸ
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உ(i)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

1.			 தவள்ளிக்	 ற்காள்	 கிைக்கிலிருந்து	

றமற்கா்கச்	சுறறுகிறது.

2.			 �ுன்	 21ஆம்	 நாைன்று	 ்கை்கறரவ்கயில்	

சூரியக்	்கதிர்	தசஙகுத்ொ்க	விழும்.

3.			 தசவவாயக்	 ற்காளுக்கு	 வவையங்கள்	

உணடு.

பமற்கூறிய கூற்று்களில் ்சரியபானவற்ழ்றக் 

கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள குறியீடு்கழளப 

்யன்்டுததிக் ்கணடறி்க

அ)	1	மறறும்	2		 	 ஆ)	2	மறறும்	3

இ)	1,	2	மறறும்	3		 ஈ)	2	மட்டும்	

(ii)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

கூற்று 1:  	 புவி,	நீர்க்ற்காைம்	என	

அவைக்்கபேடுகிறது.

கூற்று 2:  புவி	ென்	அச்சில்	சுைலுவொல்	ேருவ	

்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

்சரியபான கூற்றிழன பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.

அ)	கூறறு	1	சரி,	கூறறு		2	ெவறு

ஆ)	கூறறு	1	ெவறு,	கூறறு	2	சரி

இ)	இரணடு	கூறறு்களும்	சரி

ஈ)	இரணடு	கூறறு்களும்	ெவறு.

ஊ. ப்யரிடு்க

1.		 விணமீன்்களின்	தொகுபபு	 	.

2.			 சூரியக்	 குடும்ேத்திறகு	 அருகில்	 உள்ை	

விணமீன்	திரள்	மணைலம்	 	.

3.		 பிர்காசமான	ற்காள்	 	.

4.			 உயிரினங்கவை	 உள்ைைக்கிய	 ற்காைம்	

	.

5.			 366	 நாட்்கவை	 உவைய	 ஆணடு	

	.

எ.   சுருக்்கமபான விழடயளி

1.		 உட்புறக்ற்காள்்கவைப	தேயரிடு்க.

2.			 புளுட்றைா	 ஒரு	 ற்காைா்க	 ெறசமயம்	

்கருெபேைவில்வல,	்காரணம்	ெரு்க.

3.		 சூரிய	அணவம	என்றால்	என்ன?

4.			 ஒருவர்	 	 20°	 வைக்கு	 அட்சறரவ்கயில்	

நின்றால்,	ஓர்	ஆணடில்	சூரியன்	அவரின்	

ெவல	 உச்சிக்கு	 றமல்	 எத்ெவன	 முவற	

வரும்?

5.			 எந்ெ	 விணதோருள்	 ென்	 சுறறுப	

ோவெவய	 பிற	 விணதோருள்்களுைன்	

ேகிர்ந்து	த்காள்கிறது?		உொரணம்	ெரு்க.

ஏ. ்கபாரணம் கூறு்க

1.		 யுறரனஸ	 ஏன்	 உருளும்	 ற்காள்	 என	

அவைக்்கபேடுகிறது?

2.	 	நிலவின்	 றமறேரபபில்	 ெவரக்குழிப	

ேள்ைங்கள்	அதி்கமா்க	்காணபேடுகின்றன.	

்காரணம்	ெரு்க.

3.	 	புவியின்	 சுைலும்	 றவ்கம்	 துருவப	

ேகுதி்களில்	சுழியமா்க	உள்ைது

ஐ. விரிவபான விழட தைரு்க

1.			 உட்புற	 மறறும்	 தவளிபபுறக்	 ற்காள்்கள்	 –	

றவறுேடுத்து்க.

2.		 புவியின்	 சுைலுெல்	 மறறும்	 சுறறுெல்	

நி்கழ்வு்கைால்	 ஏறேடும்	 விவைவு்கள்	

யாவவ?

3.		 புவிக்ற்காைங்களின்	 ென்வம்கள்	 ேறறி	

விவரி.
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ஒ.  அ)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ்டதழதைப ்பார்தது 

விழடயளிக்்கவும் 

1.			 சூரியனுக்கு	அரு்காவமயில்	உள்ை	ற்காள்	

எது?

2.	 தேரியொன	ற்காள்	எது?

3.			 சூரியனிைமிருந்து	 தொவலவில்	 உள்ை	

ற்காள்	எது?

4.		 இரணைாவது	சிறிய	ற்காள்	எது?

ஆ) ்டதழதைப ்பார்தது ்திலளி 1.		 ேைத்தில்	உள்ை	ற்காளின்	தேயர்	என்ன?

	

2.	 ற்காளின்	நிறம்	என்ன?

	

3.	 இந்நிறத்திற்கான	்காரணம்	என்ன?

	

	

இைமிருந்து	வலம்

1.	 இரவும்	ே்கலும்	சமமா்க	்காணபேடும்	

நி்கழ்வு

றமலிருந்து	கீழ்

4. நான்	்காவலயில்	தென்ேடுறவன்

2.	 நிலவவ	ஆராய	இந்தியாவால்	

அனுபேபேட்ை.	முெல்	விண்கலம்

3.	 நான்	76	ஆணடு்களுக்கு	ஒரு	முவற	

றொன்றுறவன்

6.	 பூமியின்	நடுவில்	தசல்லும்	ஓர்	்கறேவனக்	

ற்காடு

9.		 எனக்கு	இரணடு	துவணக்	ற்காள்்கள்	

உணடு

5.	 குறுஙற்காள்

7.	 சூரியனிைமிருந்து	மி்கத்	தொவலவில்	

உள்ை	ற்காள்

8.	 சூரியனில்	உள்ை	வாயு

இ. குறுக்ப்கழுதது புதிர்
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இழணய வளங்கள்

1.	 www.nationalgeographic.org/encylopedia/

seasons

2.		www.slideshare.net

3.		www.britannica.com

4.		www.geography4kids.com

5.		https://sangamtamilliterature.wordpress.com/

வான	_இயல்

உரலி:
https://earth.google.com/web/

உலகத்ைதச்சுற்றி வருேவாமா. 

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
பிர்ஞ்சமும் சூரியகுடும்்மும்

படிநிைலகள்:

◆ இழணய உலபாவியில் கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள உரலிழய தைட்டச்சு ப்சய்யவும் அல்லது துரிதை 

துலங்கல் குறியீட்ழட ஸ்ப்கன் ப்சய்யவும். அல்லது கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ப்சல்ப்சி ப்சயலிழய 

தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து நிழலநிறுததைவும்.

◆ வலது பமல் ்க்்கததில் உள்ள பதைடு ப்பாறியில் மபாநிலததின் ப்யழர தைட்டச்சு ப்சய்து பதைடி அதைன் தைனி-

ததைன்ழம்கழள ஆரபாய்்நது அறியவும்.

◆ அ்நதை ்க்்கதழதை துலபாவி “Explore in 360° ” என்்ற பதைர்விழன ்யன்்டுததி பு்கழப்ற்்ற 

்கட்டிடக்்கழல்கழள 360° ப்கபாணததில் ்கணடு்களிக்்கலபாம்.

◆ உங்களுக்கு பதைழவயபான நிலதபதைபாற்்றங்கழள பதைடுப்பாறியில் பதைடி ஆரபாயவும்.
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நுழையுமுன்
இப்பாடம், புவியில் கபாணப்டும் நிலப்ரபபினைப ்ற்றியும், ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் 

விைக்குகின்றது. முதல்நினல, இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல நிலத் ததபாற்்றஙகள் 

்ற்றியும் விரிவபாக எடுத்துனரக்கின்றது.

நிலப்ரபபும் 

ப்ருஙகடல்களும் 

2அலகு

	கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றி புரிந்துபகபாள்ளுதல்.

	்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள்  

ஆகியவற்றின ்ணபுகனைப ்ற்றி கற்்றல்.

	நிலத் ததபாற்்றஙகளின வனககனைப ்ற்றி அறிந்து பகபாள்ளுதல்.

	ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் அதன சி்றபபுக் கூறுகனையும் புரிந்து பகபாள்ளுதல்.

 கற்றலின் ந�ோககஙகள்

ஆசிரியர் மிகப ப்ரிய அைவிலபாை 

உன்றகளுடன வகுப்ன்றயில் நுனைகி்றபார். 

ஆசிரியர் பகபாணடு வந்த உன்றயினுள் 

உள்ைனதப ் ற்றி அறிந்து பகபாள்ை மபாணவர்கள் 

ஆவல் பகபாணடைர். ஆசிரியர் மபாணவர்கனை 

குழுவில் அமரச் ப�பால்லி ப�யயவிருக்கும் 

ப�யல்்பாட்டினை விைக்குகி்றபார். ஆசிரியர் 

ஒவபவபாரு குழுவிற்கும் ஒரு உன்றயினை 

வைஙகுகி்றபார். அவவுன்றயினுள் ஏழு 

புதிர் துணடுகள் (jigsaw) மற்றும் அட்னட 

(chart) னவக்கப்ட்டிருந்தை. ஆசிரியர் 

புதிர் துணடுகனை இனடபவளி இல்லபாமல் 
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புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரோல் 

சூைப்ட்டுள்ைது. எஞ்சிய 29 �தவிகிதம் 

நிலத்ோல் சூைப்ட்டுள்ைது. தமலும், புவியின 

தமற்்ரபபு சீரபாக கபாணப்டுவதில்னல. புவியில் 

உயர்ந்த மனலகள், ஆழகடல்கள் மற்றும் 

்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

கபாணப்டுகின்றை. இந்நிலத்ததபாற்்றஙகனை 

கீழக்கணடவபாறு வனகப்டுத்தலபாம். 

1.  மு்ல் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(First order landforms)

கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். மிகப 

ப்ரும் நிலப்ரபபினைக் கணடஙகள் எைவும் 

பெருக்கமபாக அட்னடயின மீது ப்பாருத்தி 

ஒட்டுமபாறு கூறுகி்றபார். ப்பாருத்தியப பி்றகு 

அப்டத்னதச் சுற்றியுள்ைப ்குதிகளுக்கு நீல 

வணணம் பகபாணடு வணணமிடக் கூறுகி்றபார்.

இதில் ஒரு குழு, மற்்ற குழுக்கனைக் 

கபாட்டிலும் �ரியபாகப ப்பாருத்தி முதல் 

இடத்னதப பிடித்தது. ஆசிரியர் அப்டத்னத 

்லனகயின மீது ஒட்டுகி்றபார். மபாணவர்களும் 

னகத்தட்டிப ்பாரபாட்டிைர். “இது எனை ்டம்? 

இது த்பானறு ஒரு ்டத்னத ஏற்கைதவ ெபான 

நிலவனரப்டத்தில் ்பார்த்திருக்கித்றதை!” 

என்றபாள் யபாழினி. “�ரியபாகக் கூறிைபாய, 

இது தபான ்பாஞ்சியபா, இது ப்ருஙகணடம் 

எைப்டும். இபப்ருஙகணடத்னதச் சுற்றியுள்ை 

நீர்்ரபபு ்பானதலபா�பா ஆகும். 200 மில்லியன 

ஆணடுகளுக்கு முனபிருந்த இந்நிலப்ரபபு 

பமதுவபாக ெகரத் பதபாடஙகியது. ெபாைனடவில் 

கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

தற்த்பாதுள்ை நினலனய அனடந்தை” எனறு 

ஆசிரியர் கூறிைபார்.

“இந்ெகர்வு எவவபாறு ெடந்தது ? ” எனறு 

விைவிைபாள் நிலபா.

“இதற்குக் கபாரணம் புவியினுள் உள்ை 

பவப்ம் தபான” எைக் கூறிய ஆசிரியர் தமலும் 

கணடஙகள் ப்ருஙகடல்கள் ் ற்றி இப்பாடத்தில் 

அறிந்து பகபாள்தவபாம் என்றபார்.

இலககியததில் 
சஙக இலககியததில் நிலவழகப்ோடு
குறிஞ்சி - மனலயும் மனல�பார்ந்த  

  நிலமும்

முல்ழல - கபாடும் கபாடு �பார்ந்த   

  நிலமும்

மரு்ம் - வயலும் வயல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

ந�ய்ல் - கடலும் கடல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

்ோழல - மணலும் மணல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

நீ வோழ்கின்்ற ் குதி இதில் எந்ப ் குதிழயச் 
சோரந்து?
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்ரந்த நீர்ப்ரபபினை ந்ருஙகடல்கள் எைவும் 

அனைக்கித்றபாம். உலகில் ஏழு கணடஙகள் 

உள்ைை. அனவ ஆசியோ, ஆபபிரிககோ, வட 
அநமரிககோ, ந்ன் அநமரிககோ, அணடோரடிகோ, 
ஐநரோப்ோ, மறறும் ஆஸ்திநரலியோ. உலகின 

மிகபப்ரிய கணடம் ஆசியபா ஆகும். 

ஆஸ்திதரலியபா மிகச் சிறிய கணடமபாகும். 

புவியில் ஐந்து ப்ருஙகடல்கள் 

கபாணப்டுகின்றை. அனவ ்சிபிக ந்ருஙகடல், 
அடலோணடிக ந்ருஙகடல், இநதியப 
ந்ருஙகடல், ந்ன்ந்ருஙகடல் மறறும் 
ஆரகடிக ந்ருஙகடல் ஆகும். இவற்றுள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் மிகபப்ரியது. ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் மிகச்சிறியதபாகும். 

2.  இரணடோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Second order landforms)

மனலகள், பீடபூமிகள் மற்றும் �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை 

அனைக்கப்டுகின்றை.

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்:

மனல, பீடபூமி, �மபவளி

2.1 மழலகள் (Mountains)
சுற்றுபபு்ற நிலப்குதினய விட  

600 மீட்டருக்கு தமல் 

உயர்ந்து கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றம் மழலகள் 

ஆகும். இனவ வன�ரினவக் 

பகபாணடிருக்கும். இனவ 

தனித்ததபா அல்லது 

பதபாடர்கைபாகதவபா கபாணப்டுகின்றை. 

பதபாடர்ச்சியபாக நீணடு கபாணப்டும் 

மனலகள் மனலத்பதபாடர் எைப்டும். 

ப்பாதுவபாக மனலத் பதபாடர்கள் ்ல நூறு 

கிதலபா மீட்டர் முதல் ்ல்லபாயிரம் கிதலபா 

மீட்டர் வனர ்ரவிக் கபாணப்டுகின்றை. 

நிலச்சநதி: 
இரணடு ப்ரிய நிலப்ரபபுகனை 

இனணக்கக் கூடியதும் அல்லது இரணடு 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபுகனை பிரிக்கக் கூடியதுமபாை 

மிக குறுகிய நிலப்குதி நிலச்�ந்தி ஆகும்.

நசயல்்ோடு: 
ததனவயபாை ப்பாருட்கள்:

வட்ட வடிவமபாை தட்டு,

ஏழு துணடுகைபாக பவட்டப்ட்ட ஒரு தகரட்,

ஒரு குவனை நீர்.

ப�யமுன்ற:

• கணடஙகளுக்கபாை குறியீடுகனை 

தகரட் துணடுகளில் எழுதவும் 

(கணடஙகளின ்ரப்ைவிற்கு ஏற்்) 

• சுவரில் உலக வனர்டத்னத ஆசிரியர் 

பதபாஙக விடுகி்றபார்.

• கணடஙகளின ப்யர்கனை ஆசிரியர் 

கரும்்லனகயில் எழுதுகி்றபார்.

• உலக வனர்டத்னத உற்றுதெபாக்கி 

கணடஙகளின இருபபிடத்னத 

அறிந்து அதற்கு ஏற்்றபார் த்பால் வட்ட 

வடிவ தட்டில் தகரட் துணடுகனை 

மபாணவர்கள் னவக்கின்றைர், 

• அதில் சிறிது நீர் ஊற்றுகின்றைர்.

• உலவ வனர்டத்தில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

ஆசிரியர் கபாட்டுகி்றபார்.

• புரிந்து பகபாணட மபாணவர்கள் தட்டில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

சுட்டிக் கபாட்டி ப்யர்கனை கூறுவர்.

• மபாணவர்கள் இச்ப�யல்்பாட்டின மூலம் 

கணடஙகள், ப்ருஙகடல்களின 

அனமவிடத்னதயும், ்ரப்ைனவயும் 

அறிந்து பகபாள்வர்.
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2.2. பீடபூமிகள் (Plateaus)
�மமபாை தமற்்ரபன்க் பகபாணட 

உயர்த்தப்ட்ட நிலப்ரபபு பீடபூமி ஆகும். 

இனவ மனலகனைப த்பானறு வன�ரிவுகள் 

பகபாணடனவ. பீடபூமிகள் நூறு மீட்டலிருந்து 

்ல்லபாயிரம் மீட்டர் வனர உயர்ந்து 

கபாணப்டுகின்றை. உலகிதலதய உயர்ந்த 

பீடபூமி திந்த பீடபூமியோகும். ஆகதவ திப்த் 

பீடபூமினய “உலகததின் கூழர” எனறு 

அனைக்கித்றபாம். பீடபூமி �மமபாை தமற்்ரபன்க் 

பகபாணடுள்ைதபால் “நமழசநிலம்” எைவும் 

அனைக்கப்டுகி்றது. ப்பாதுவபாக பீடபூமிகளில் 

கனிமஙகள் நின்றந்து கபாணப்டுகின்றை. 

இந்தியபாவில் கபாணப்டும் நசோடடோ �ோகபுரி 
பீடபூமி கனிமஙகள் நின்றந்த ்குதியபாகும். 

எைதவ சுரஙகத்பதபாழில் இப்குதியின 

முக்கியத் பதபாழிலபாகும். பதனனிந்தியபாவில் 

உள்ை ்ககோணப பீடபூமி எரிமனலப 

்பான்றகைபால் ஆைது. 

உதபாரணமபாக, ஆசியபாவில் உள்ை 

இமயமழலதந்ோடர, வட அபமரிக்கபாவில் 

உள்ை ரோககி மனலத்பதபாடர் மற்றும் 

பதன அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் 

மனலத்பதபாடர் ஆகியவற்ன்றக் கூ்றலபாம். 

உலகின நீைமபாை மனலத்பதபாடர் பதன 

அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் மனலத் 

பதபாடரபாகும். இது சுமபார் 7000 கிதலபா மீட்டர் 

நீைத்திற்கு வடக்குத் பதற்கபாகப ்ரவியுள்ைது. 

ஒரு மனலத்பதபாடரின உயரமபாை ்குதி சிகரம் 

எைப்டுகி்றது. உலகிதலதய உயரமபாை சிகரம் 

இமயமனலத் பதபாடரில் உள்ை எவபரஸ்ட் 

(8848 மீட்டர்) ஆகும். எவபரஸ்ட் சிகரம் 

எந்த ெபாட்டில் அனமந்துள்ைது எனறு நீஙகள் 

அறிவீர்கைபா?

சிந்ழை விைோ
டிசம்்ர 11 சரவந்ச மழலகள் திைம். 

�ர்வதத� மனலகள் திைத்னத 

பகபாணடபாடுவதற்கபாக முைக்கத் பதபாடர்கள், 

சுவபரபாட்டிகள், ்தபானககள் தயபாரிக்கவும். 

மனலகள், ஆறுகள் உற்்த்தியபாகும் 

இடமபாகத் திகழகின்றை. இனவ தபாவரஙகள் 

மற்றும் விலஙகிைஙகளின இருபபிடமபாகவும் 

உள்ைை. சில மனலப்குதிகள் சி்றந்த சுற்றுலபாத் 

தலஙகைபாகவும், தகபானட வபாழிடஙகைபாகவும் 

விைஙகுகின்றை. உதகமணடலம், 

பகபானடக்கபாைல், பகபால்லிமனல, ஏற்கபாடு 

மற்றும் ஏலகிரி த்பான்ற தகபானட வபாழிடஙகள் 

தமிழ ெபாட்டில் அனமந்துள்ைை.

நசயல்்ோடு: கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன் நிரபபுக.
வ.எண மனலத்பதபாடர்கள் சிகரஙகள் கணடஙகள் உயரம் (மீ)

1. இமயமனலத்பதபாடர் எவபரஸ்ட் ஆசியபா 8,848

2. ரபாக்கி மனலத்பதபாடர்

3. ஆணடிஸ் மனலத்பதபாடர்

4. ஆல்பஸ் மனலத்பதபாடர்

5. கிைக்குத் பதபாடர்ச்சி மனல

சிந்ழை விைோ
கோடுகழை ்ோதுகோகக நவணடிய்ன் 
அவசியம் உஙகளுககுத ந்ரியும். 
கோடுகளுககு இழணயோக மழலகழையும் 
்ோதுகோகக நவணடும் எை 
நிழைககிறீரகைோ?

தருமபுரி பீடபூமி, 

தகபாயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் 

மதுனர பீடபூமி ஆகியை 

தமிழெபாட்டில் கபாணப்டும் 

பீடபூமிகைபாகும்.
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2.3 சமநவளிகள் (Plains)
�மபவளி �மமபாை மற்றும் தபாழ நிலத் 

ததபாற்்றமபாகும். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 

சுமபார் 200 மீ க்கும் குன்றவபாை உயரம் 

பகபாணட நிலத்ததபாற்்றம் ஆகும். சில 

�மபவளிகள் சீரற்்றதபாகவும் கபாணப்டும். 

ப்ரும்்பாலும் �மபவளிகள், ஆறுகள், அதன 

துனண ஆறுகள் மற்றும் கினை ஆறுகைபால் 

உருவபாக்கப்டுகின்றை. இஙகு வைமபாை 

மணணும் நீர்ப்பா�ைமும் இருப்தபால் 

தவைபாணனம தனைத்ததபாஙகுகி்றது. மக்கள் 

வபாழவதற்கு �மபவளிகள் ஏற்்றதபாய உள்ைை. 

எைதவ அனவ உலகில் அதிக மக்கள் பதபானக 

பகபாணட பிரதத�ஙகைபாக விைஙகுகின்றை. 

மிகப ்னைய ெபாகரிகஙகைபாை 

பம�்தடபாமிதயபா ெபாகரிகம், சிந்து �மபவளி 

ெபாகரிகம் த்பான்றனவ �மபவளிகளில் 

ததபானறியனத அறிவீர்கள். வட இந்தியபாவிலுள்ை 

கஙனகச் �மபவளி உலகின ப்ரிய 

�மபவளிகளில் ஒன்றபாகும். தமிழ ெபாட்டிலுள்ை 

முக்கிய �மபவளிகள் கபாவிரி மற்றும் னவனக 

ஆறுகைபால் உருவபாக்கப்ட்டனவ ஆகும். 

ப்ருஙகடல்கள் மற்றும் கடல்கனை ஒட்டியுள்ை 

தபாழநிலஙகள் கடற்கனரச் �மபவளிகள் ஆகும்.

ஆற்றுச் �மபவளிகள் 

்ணனடய ெபாகரிகஙகளின 

பதபாட்டிலபாக விைஙகிை. 

இந்தியபாவில் சிந்து ெதி 

மற்றும் எகிபதின னெல் ெதி த்பான்ற ஆற்றுச் 

�மபவளிகளில் ெபாகரிகஙகள் ததபானறி 

ப�ழித்ததபாஙகி வைர்ந்தை.

நசயல்்ோடு
கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப 
புத்க உ்வியுடன் நிரபபுக.

வ.

எண
கணடஙகள் பீடபூமிகள் �மபவளிகள்

1. ஆசியபா
திப்த் 

பீடபூமி

யபாஙசி 

�மபவளி

2.
வட 

அபமரிக்கபா

3.
பதன 

அபமரிக்கபா

4. ஆஸ்திதரலியபா

5. ஐதரபாப்பா

6. ஆபரிக்கபா

3.  மூன்்றோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Third order landforms)

ஆறுகள், ்னியபாறுகள், கபாற்று மற்றும் 

கடல் அனலகள் த்பான்றவற்றின முக்கியச் 

ப�யல்கள் அரித்தல் மற்றும் ்டியனவத்தல் 

ஆகும். இச்ப�யல்கைபால் மனலகள், பீடபூமிகள் 

மற்றும் �மபவளிகளில் ததபாற்றுவிக்கப்டும் 

்ள்ைத்தபாக்குகள், பமபானரனகள், மணற்குனறுகள் 

மற்றும் கடற்கனரகள் த்பான்ற நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். 

நசயல்்ோடு: 
்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகள் ்ற்றிய 

மபாதிரி தயபார் ப�யக.

்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகளில் வபாழும் 

மக்களின ப�யல்்பாடுகள் குறித்த 

்டத்பதபாகுபபு தயபார் ப�யக.

புவியின தமற்்ரபபிலுள்ை ப்பாருள்கனை 

(்பான்றகள்) அரித்து அகற்றுததல அரித்ல் 

எைப்டுகி்றது. இவவபாறு அரிக்கப்ட்ட 

்பான்ற துகள்கள் கடத்தப்ட்டு தபாழநிலப 

்குதிகளில் ்டிய னவக்கப்டுகின்றை. 

இச்ப�யல் ்டியழவத்ல் எைப்டுகி்றது.

்ள்ைத்ோககு
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 புவியில் கபாணப்டும் ஐந்து ப்ருஙகடல்கைனை 

ஏற்கைதவ அறிந்துள்ளீர்கள். அவற்ன்றப ்ற்றி 

தற்த்பாது கபாணலபாம்.

4.1  ் சிபிக ந்ருஙகடல் (The Pacific 
Ocean)
புவியின மிகபந்ரிய 

மறறும் ஆைமோை ந்ருஙகடல் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். 

இது புவியின பமபாத்தப 

்ரப்ைவில் மூனறில் ஒரு 

்குதினயக் பகபாணடுள்ைது.

இதன ்ரப்ைவு சுமபார்  

168.72 மில்லியன �துர கிதலபா மீட்டர் ஆகும். 

்சிபிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் ஆசியபா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியபாவும், கிைக்கில் வட அபமரிக்கபா 

மற்றும் பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. இது வடக்குத் பதற்கபாக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதன ப்ருஙகடல் வனர 

்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் முக்தகபாண 

வடிவத்தில் கபாணப்டுகி்றது. முக்தகபாண 

வடிவத்தின தமற்்குதி ் சிபிக் ப்ருஙகடனலயும் 

ஆர்டிக் ப்ருஙகடனலயும், இனணக்கும் ப்ரிங 

நீர்ச்�ந்தியில் கபாணப்டுகி்றது.

4. ந்ருஙகடல்கள் (Oceans)
விணபவளியில் இருந்து ்பார்க்கும் 

த்பாது புவி நீல நி்றமபாக கபாட்சியளிக்கும். 

புவியின மூனறில் இரணடு ்ஙகு நீர்ப்ரப்பாக 

உள்ைதத இதற்குக் கபாரணமபாகும். கடல்களும், 

ப்ருஙகடல்களும் இந்நீரினை பகபாணடுள்ைை. 

ப்ரும் நீர்ப்ரபபு, ப்ருஙகடல்கள் எனறு 

அனைக்கப்டுகின்றை. முழுனமயபாகதவபா 

அல்லது ்குதியபாகதவபா நிலத்தபால் சூைப்ட்ட 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபு கடல் எைப்டுகி்றது.

சிந்ழை விைோ
ப�னனை பமரிைபா கடற்கனர எந்த நினல 

நிலத் ததபாற்்றம்?

ப்ருஙகடல்களின ்ரப்ைவு (%)

கடறகழர

மணல்குன்று

 மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்

்சிபிக்ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார கடல்கள்
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ப்ரிங கடல், சீைக் கடல், ஜப்பான 

கடல், தபாஸ்மபானியபா கடல், பிலிபன்னஸ் 

கடல் ஆகியனவ ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் 

உள்ை எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

இந்ததபாதைசியபா, பிலிபன்னஸ், ஜப்பான, 

ஹவபாய, நியூசிலபாந்து உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடலில் உள்ைை. புவியின 

ஆைமபாை ்குதியபாை மரியபாைபா அகழி (10,994 

மீ
-
) ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் அனமந்துள்ைது. 

்சிபிக் ப்ருஙகடனலச் சுற்றி எரிமனலகள் 

பதபாடர்ச்சியபாக அனமந்துள்ைதபால் ்சிபிக் 

“பெருபபு வனையம்” எை அனைக்கப்டுகி்றது.

4.2  அடலோணடிக ந்ருஙகடல் 
(The Atlantic Ocean)
புவியின இரணடபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரப்ைவு சுமபார் 85.13 மில்லியன �துர கி.மீட்டர் 

ஆகும். இது புவியின பமபாத்த ்ரப்ைவில் ஆறில் 

ஒரு ்ஙனகக் பகபாணடுள்ைது. அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின கிைக்தக ஐதரபாப்பாவும், 

ஆபபிரிக்கபாவும் தமற்தக வட அபமரிக்கபாவும், 

பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. ்சிபிக் ப்ருஙகடனலப த்பானத்ற 

சிந்ழை விைோ
ப்யர் கபாரணம் அறிக.

அ. ப�ஙகடல் ஆ. �பாக்கடல்

இ.கருஙகடல்

உலகின உயரமபாை 

எவநரஸ்ட சிகரம்  

(8,848 மீ) மரியோைோ 
அகழியில் (10,994 மீ

-
) 

மூழகிவிடும் என்றபால் அதன ஆைத்னத 

உணர்ந்தறிவபாயபாக.

கடலின ஆைத்னத மீ
-
 என்ற குறியீட்டபால் 

குறிபபிட தவணடும்.

ஸ்ப்யின ெபாட்டின மபாலுமி 

ப்ர்டிைபாணடு பமகல்லன 

்சிபிக் எை ப்யரிட்டபார். 

்சிபிக் என்தன ப்பாருள்  

  அனமதி என்தபாகும்.

இபப்ருஙகடலும் வடக்தக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதற்தக பதன ப்ருஙகடல் 

வனர ்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் ஆஙகில 

எழுத்து ‘S’ வடிவத்னதப த்பானறு உள்ைது.

ஜிபரபால்டர் நீர்ச்�ந்தி அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடனலயும், மத்திய தனரக் கடனலயும் 

இனணக்கி்றது. கிைக்கு மற்றும் தமற்கு 

அனரதகபாைஙகளுக்கு இனடதயயபாை கப்ல் 

த்பாக்குவரத்து அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலில் 

அதிகமபாக ெனடப்றுகி்றது. ந்ோரடநடோ 
ரிகநகோ அகழியில் கபாணப்டும் மில்வோககி 

அகழி அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின ஆைமபாை 

்குதியபாகும். இது 8,600 மீ
-
 ஆைமுனடயது 

ஆகும். கரீபியன கடல், பமக்சிதகபா வனைகுடபா, 

வடகடல், கினியபா வனைகுடபா, மத்திய 

தனரக் கடல் த்பான்றனவ அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின முக்கிய எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். ப�யினட் பஹலைபா, 

நியூ்வுணட்லபாந்து, ஐஸ்லபாந்து, ஃ்பாக்லபாந்து 

உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலில் உள்ைை. 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன 

எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ஆைமபாை ்குதி ஜபாவபா அகழியபாகும். இதன 

ஆைம் 7,725 மீ
-
 ஆகும். 

4.4  ந்ன் ந்ருஙகடல்  
(The Southern Ocean)

பதனப்ருஙகடல் அணடபார்க்டிகபானவ 

சுற்றி அனமந்துள்ைது. பதன ப்ருஙகடல் 60° 

பதற்கு அட்�த்தபால் சூைப்ட்டுள்ைது. இதன 

்ரப்ைவு 21.96 மில்லியன �துர கி.மீ ஆகும். 

பதன ப்ருஙகடல் இந்திய ப்ருஙகடல், 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடல்களின பதன ்குதிகைபால் 

சூைப்ட்டுள்ைது. 

4.3  இநதியப ந்ருஙகடல்  
(The Indian Ocean)

இந்தியப ப்ருஙகடல் புவியின 

மூன்றபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரபபு சுமபார் 70.56 மில்லியன �துர கி.மீ. ஆகும். 

இந்தியபாவிற்கு அருகபானமயில் உள்ைதபால் 

இபப்ருஙகடல் இபப்யனரப ப்ற்்றது. இது 

முக்தகபாண வடிவத்னதக் பகபாணடுள்ைது. 

இபப்ருஙகடல் தமற்தக ஆபபிரிக்கபா வடக்தக 

ஆசியபா, கிைக்தக ஆஸ்திதரலியபா த்பான்ற 

கணடஙகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இந்தியப ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார 

கடல்கள்

இந்தியப ப்ருஙகடலில் அந்தமபான 

நிக்தகபா்பார், லட்�த் தீவுகள், மபாலத் தீவுகள், 

இலஙனக, பமபாரிஷியஸ், ரீயூனியன உள்ளிட்ட 

்ல தீவுகள் கபாணப்டுகின்றை. மலபாக்கபா 

நீர்ச்�ந்தி இந்தியப ப்ருஙகடனலயும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடனலயும் இனணக்கி்றது.

இந்தியப ப்ருஙகடலில் வஙகபாை விரிகுடபா 

,அரபிக் கடல், ்பாரசீக வனைகுடபா மற்றும் 

ப�ஙகடல் த்பான்ற கடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாக உள்ைை. இபப்ருஙகடலின 

• 6° கபால்வபாய - 

இந்திரபா முனைனயயும் 

இந்ததபாதைசியபானவயும் 

பிரிக்கி்றது.

• 8° கபால்வபாய மபாலத் தீனவயும் 

மினிக்கபாய தீனவயும் பிரிக்கி்றது

• 9° கபால்வபாய லட்� தீனவயும் மினிக்கபாய 

தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

• 10° கபால்வபாய அந்தமபான தீனவயும் 

நிக்தகபா்பார் தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

்பாக் நீர்ச்�ந்தி வஙகபாை விரிகுடபானவயும் 

்பாக் வனைகுடபானவயும் இனணக்கி்றது.
பதன ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ரபாஸ் கடல், பவடல் கடல் மற்்றம் தடவிஸ் 

கடல் இதன எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

ஃத்ர்பவல் தீவு, ப்ௌமன தீவு, ஹபார்ட்ஸ் 

தீவு த்பான்ற தீவுகள் இபப்ருஙகடலில் 

கபாணப்டுகின்றை. இது அருகிலுள்ை 

ப்ருஙகடல்கனைக் கபாட்டிலும் குளிர்ச்சியபாக 

உள்ைது. இதன ப்ரும்்பானனமயபாை 

்குதி ்னிப்பான்றகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இபப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 'ந்ன் 
சோன்டவிச் அகழி' (7,235 மீ

- 
ஆைம்) ஆகும்.

4.5  ஆரகடிக ந்ருஙகடல்  
(The Arctic Ocean)

ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல் மிகச் சிறியது ஆகும். 

இதன ்ரப்ைவு சுமபார் 15.56 மில்லியன �துர கி,மீ 

இது ஆர்க்டிக் வட்டத்தினுள் அனமந்துள்ைது. 

வருடத்தின ப்ரும்்பானனமயபாை ெபாட்களில் 

இபப்ருஙகடல் உன்றந்தத கபாணப்டும்.

ெபார்தவ கடல், கிரீனலபாந்து கடல், 

கிைக்கு ன�பீரியக் கடல் மற்றும் த்ரணட் 

கடல் த்பான்றனவ இதன எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். கிரீனலபாந்து தீவு, நியூ ன�பீரியத் 

தீவு மற்றும் ெதவபாயபா ப�மல்யபா த்பான்ற தீவுகள் 

இபப்ருஙகடலில் கபாணப்டுகின்றை.

வட துருவம் ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின 

னமயத்தில் அனமந்துள்ைது. இபப்ருஙடலின 

ஆைமபாை ்குதி ‘யுநரசியன் ்ோழ்நிலம்’ ஆகும். 

இதன ஆைம் சுமபார் 5,449 மீட்டர் ஆகும்.

ஆரகடிக ந்ருஙகடல் மறறும் அ்ன் எல்ழலநயோரக 
கடல்கள்

நில வழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன், கீழ்ககணட அடடவழணழய நிரபபுக.

வ.

எண
ப்ருஙகடல்

்ரப்ைவு 

(மில்லியன �துர  

கிதலபா மீட்டர்)

ஆைமபாை 

்குதி (அகழி)

ஆைம்

(மீட்டர்)

1. ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 168.72 மரியபாைபா 10,994

2. அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

3. இந்தியப ப்ருஙகடல்

4. பதன ப்ருஙகடல்

5. ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

சிந்ழை விைோ
கணடஙகனை ்ரப்ைவின அடிப்னடயில் 

ஏறு வரின�யில் வரின�ப்டுத்திைபால் 

மூன்றபாவதபாக உள்ை கணடம் எது? 

சிந்ழை விைோ
ஜப்பானில் இருந்து கலித்பார்னியபாவிற்கு 

்யணம் ப�யய தவணடும் என்றபால் எந்தப 

ப்ருஙகடல் வழியபாக ்யணம் ப�யவீர்கள்? 

6th_Geography_Tamil_Unit_II.indd   185 28-01-2020   17:11:50



186

மீள்்ோரழவ
• புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரபாலும், 

29 �தவிகிதம் நிலத்தபாலும் சூைப்ட்டுள்ைது.

• பூமியின தமற்்ரபபில் கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றஙகனை முதல்நினல, 

இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை வனகப்டுத்தலபாம்.

• கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• புவியில் ஏழு கணடஙகளும், ஐந்து 

ப்ருஙகடல்களும் கபாணப்டுகின்றை.

• மனலகள், பீடபூமிகள், �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ்ள்ைத்தபாக்குகள், கடற்கனர, 

மணற்குனறுகள் த்பான்றனவ மூன்றபாம் 

நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ப்ருஙகடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கனையும், தீவுகனையும் 

பகபாணடுள்ைை.

1 தீவு _ நீரபால் சூைப்ட்ட 

நிலப்குதி 

2 விரிகுடோ _ அகன்ற நில 

வனைனவக் பகபாணட 

கடல் ்குதி

3 நீரச்சநதி _ இரணடு 

நீர்ப்குதிகனை 

இனணக்கும் குறுகிய 

நீர்ப்குதி

4 அகழி _ ப்ருஙகடலில் உள்ை 

ஆைமபாை ்குதி

5 தீ்கற்்ம் _ மூனறு ்க்கம் நீரபால் 

சூைப்ட்ட நிலப்குதி

்யிறசிகள்

அ.  சரியோை விழடழயத 
ந்ரநந்டுககவும்

1. மிகச் சிறிய ப்ருஙகடல்

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல்  

ஆ) இந்தியப ப்ருஙகடல்

இ) அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

2. மலபாக்கபா நீர்ச்�ந்தினய இனணப்து

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஆ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் பதன 

ப்ருஙகடல்

இ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

ஈ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

3.  அதிகமபாை கப்ல் த்பாக்குவரத்து ெனடப்றும் 

ப்ருஙகடல்

அ) ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் 

இ) இந்தியபப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

4. உன்றந்த கணடம்

அ) வட அபமரிக்கபா 

ஆ) ஆஸ்திதரலியபா

இ) அணடபார்டிகபா

ஈ) ஆசியபா

ஆ. நகோடிடட இடதழ் நிரபபுக

1. உலகின மிகப ப்ரிய கணடம் -------- .

2. இந்தியபாவில் கனிம வைம் நின்றந்த 

பீடபூமி -------- .

3. ப்ருஙகடல்களில் மிகபப்ரியது -------.
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4. படல்டபா -------- நினல நிலத்ததபாற்்றம்.

5 தீவுக் கணடம் எை அனைக்கப்டுவது  

-------- .

இ. ந்ோருந்ோ்ழ் வடடமிடுக
1.  ஆபபிரிக்கபா, ஐதரபாப்பா, ஆஸ்திதரலியபா, 

இலஙனக

2.  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல், மத்திய தனரக் 

கடல், இந்தியப ப்ருஙகடல், அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்.

3. பீடபூமி, ்ள்ைத்தபாக்கு, �மபவளி, மனல

4.  வஙகபாை விரிகுடபா, த்ரிங கடல், சீைக் கடல், 

தபாஸ்மபானியபா கடல்

5. ஆணடிஸ், ரபாக்கி, எவபரஸ்ட், இமயமனல

ஈ. ந்ோருததுக
1. பதன�பானட்விச் அகழி - அ)  அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்

2. மில்வபாக்கி அகழி - ஆ)  பதன 

ப்ருஙகடல்

3. மரியபாைபா அகழி - இ)  இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

4. யுதரஷியன ்டுனக - ஈ)   ் சிபிக் 

ப்ருஙகடல்

5. ஜபாவபா அகழி - உ)  ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

உ. i).  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக
1. �மபவளிகள் ஆறுகைபால் 

ததபாற்றுவிக்கப்டுகின்றை.

2. இந்தியப ப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 

‘�பானட்விச்’ அகழி.

3. பீடபூமிகள் வன�ரினவக் பகபாணடிருக்கும்.

நமறகூறிய கூறறுகளில் சரியோைவறழ்றக 
கீநை நகோடுககப்டடுள்ை குறியீடுகழைப 
்யன்்டுததிக கணடறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 ஆ) 2 மற்றும் 3

இ) 1, 2, மற்றும் 3 ஈ) 2 மட்டும்

உ. ii)  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக

கூறறு 1: மனலகள் இரணடபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும்.

கூறறு 2: உலகிதலதய மிகவும் ஆைமபாை 

அகழி மரியபாைபா அகழி.

அ) கூற்று 1 �ரி, கூற்று 2 தவறு.

ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 �ரி.

இ) இரணடு கூற்றுகளும் �ரி

ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு.

ஊ. ஒரு வோரதழ்யில் விழடயளி

1. உலகின உயரமபாை பீடபூமி எது?

2. இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றம் எனவ?

3.  ஒரு ெபாட்டின ப்யனரக் பகபாணடுள்ை 

ப்ருஙகடல் எது?

4. அரபிக் கடலில் உள்ை தீவுகள் யபானவ?

5. கடலிலுள்ை ஆைமபாை ்குதி யபாது?

எ. சுருககமோை விழடயளி

1. கணடம் என்றபால் எனை?

2.  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின 

எல்னலகைபாக உள்ை கணடஙகள் 

யபானவ?

3. ப்ருஙகடல் என்றபால் எனை?

4.  ் ரப்ைவின அடிப்னடயில் கணடஙகளின 

ப்யர்கனை வரின�ப்டுத்தி எழுது?

5.  வட, பதன அபமரிக்கபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள் எனவ?

6th_Geography_Tamil_Unit_II.indd   187 28-01-2020   17:11:50



188

ஏ. நவறு்ோடறிக
1. மனல -  பீடபூமி

2. ப்ருஙகடல் –  கடல் 

ஐ. விரிவோை விழடயளி
1.  நிலத்ததபாற்்றத்தின வனககனை விைக்கி 

எழுதுக.

2. பீடபூமி ்ற்றிக் குறிபபு வனரக.

3.  �மபவளி மக்கள் பெருக்கம் மிகுந்ததபாகக் 

கபாணப்டுகி்றது. கபாரணம் கூறு.

4.  ் சிபிக் ப்ருஙகடலின சி்றப்ம்�ஙகனை 

விைக்குக.

5.  ப்ருஙகடல்களின முக்கியத்துவத்னத 

விைக்குக.

ஒ.  நகோடுககப்டடுள்ை ்டதழ்ப ்ோரதது 
விழடயளி

1.  இந்த நிலத்ததபாற்்றத்தின ப்யனரக் கூறுக.

2. இது எந்த நினல நிலத்ததபாற்்றம்?

3.  இந்த நிலத்ததபாற்்றம் ஆற்றின எவவனகச் 

ப�யலபால் ததபாற்றுவிக்கப்டுகி்றது?

ஓ. i. நசயல்்ோடு
அ).  அருகில் உள்ை குறிபபிடத்தக்க ஏததனும் 

ஒரு நிலத்ததபாற்்றத்திற்குக் கைப ்யணம் 

தமற்பகபாள்க.

ஆ)  நிலத்ததபாற்்றம் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

்ற்றி விைபாடி விைபா ெடத்துதல்.

இழணய வைஙகள்

1. www.nationalgeographic.com

2. http://mocomi.com/landforms

3. www.nationalgeographic.org/encyclopedia/

landform

4. www.britannica.com

ii. நசயல்்ோடு
1.  நிலவனர்டப புத்தகத்னதப ்யன்டுத்தி 

தகபாடிட்ட இடஙகனை நிரப்வும்.

அ) விரிகுடபா -------,--------, -----

ஆ) வனைகுடபா -------,--------, 

இ) தீவு --------,-------, ---------

ஈ) நீர்ச்�ந்தி -------,--------, ----

2.  கீழ்ககணடவறழ்ற நிலவழரப்ட புத்க 
உ்வியுடன் கணடுபிடிககவும்

அ) இந்தியபாவின கிைக்கில் உள்ை கடல்

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் 

உள்ை கணடஙகள்

இ)  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின பதற்கில் உள்ை 

கணடஙகள்

ஈ)  இந்தியபாவிற்கும் இலஙனகக்கும் இனடதய 

உள்ை நீர்ச்�ந்தி 

உ)  ஆஸ்திதரலியபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள்

ஊ)  நிலச்�ந்திகனை கணடுபிடிக்கவும். 

(தமலும் தகள்விகனை உருவபாக்கவும்) 
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3.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் கணடஙகழையும் மழலதந்ோடரகழையும் குறிககவும்.

4.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் ந்ருஙகடல்கள், கடல்கள் மறறும் நீரச்சநதிகள் 
ஆகியவறழ்றக குறிககவும்
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நிலபரப்ைப பற்றி 
அறிேவாமா...

உரலி:
https://earth.google.com/web/

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இழணயச் நசயல்்ோடு
நிலப்ரபபும் ந்ருஙகடல்களும்

படிநிைலகள்:

◆ Google Earth இழணய்ைததிறகுச் நசல்ல கீழ்ககணட உரலிழயப ்யன்்டுத்வும்.

◆ இடது நமறபு்ற மூழலயில் கோணப்டும் ந்டு்ல் ந்ோத்ோழை ்யன்்டுததி உலக உருணழடயில் ஒரு 
குறிபபிடட இடஙகழைத ந்ரிவு நசயது ந்ட முடியும். (எடுததுககோடடு) நடல்லி, நசன்ழை, கீைடி 
ந்ோன்்றழவ.,

◆ திழரயில் கோணப்டும் ‘+’ மறறும் ‘-’ ந்ோத்ோன்கழை அழுததி அல்லது சுடடியில் உள்ை scroll button-ஐ 
்யன்்டுததி நிலப்ரபபுகழையும், கடற்ரபபுகழையும் zoom in and zoom out நசயது கோண முடியும். 

◆ ந்டு்லின் விழைவோக பீடபூமிகள் மறறும் நிலப்ரபபுகளின் அழமபழ்ப புரிநது நகோள்ை முடியும். நமலும் 
சமநவளி்குதி மறறும் ்ள்ைத்ோககுகழைப ்றறியும் அறிநது நகோள்ை முடியும். 
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குடிமையியல்
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1அலகு

பன்முகத் தன்்மையி்ை 

அறிவ�ோம்

1. பன்முகத்தன்மையிமை அறிவ�ோம்
உஙகள் �குபப்ையில் உள்்ள 

மைோண�ரக்்ளக் க�னியுஙகள்.  

அ�ரகளில் யோரோ�து ஒரு�்ரபவபோல் 

மைற்ைோரு�ர இருக்கிைோரக்ளோ? கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயி்ைக் க�னி.

கீழக்கண்ட அட்ட�்ணயில் இருக்கும் 

மூன்று மைோண�ரகளி்்டவய ஒரு�ரி்டமிருந்து 

ஒரு�ர வ�றுபடடு இருபப்த நோம் புரிந்து 

்கோள்கிவைோம்.  நோம் ஒவ்�ோரு�ரும் 

பல்வ�று விதமைோை ்மைோழிகள், உணவு 

ைோண�ர் 1 ைோண�ர் 2 ைோண�ர் 3
்தோய்ைோழி தமிழ மை்ையோ்ளம் இந்தி

உணவு அரிசி புடடு சபபோத்தி

விழோ ்போஙகல் ஓணம் வ�ோலி

பழக்க�ழக்கஙகள், விழோக்கள் மைறறும் 

பணபோடுக்்ள பின்பறறுகிவைோம்.  இவதவபோல், 

நம் நோடடில் பல்வ�று பகுதிகளில் �ோழும் 

மைக்கள், தஙகள் �ோழக்்க மு்ைகளிைோல் 

	பன்முகத்தன்்மையின் ்போரு்்ள அறிதல்

	இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத்தன்்மையி்ைப புரிந்து ்கோள்ளுதல்

	நம்்மை சுறறி இருபப�ரகளு்டன் நைமைோை அணுகுமு்ையி்ை 

வமைம்படுத்துதல்

	�ழிபோடடு நம்பிக்்க மு்ைகளில் உள்்ள வ�றுபோடுக்்ளப புரிந்து 

்கோள்ளுதல்

	வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை என்ப்த அறிந்து அதறகு மைதிபபளித்தல்

 கற்றலின் வ�ோககஙகள்

6th _ CIVICS_Unit 1.indd   192 28-01-2020   17:14:26



193

வ�றுபடடு இருக்கிைோரகள். நோம் பல்வ�றுபட்ட 

பின்புைஙகள், பணபோடுகள், �ழிபோடடு 

மு்ைக்்ளச் சோரந்து இருபபினும், 

ஒறறு்மையோக �ோழகிவைோம். இதுவ� 

பன்முகத்தன்்மை எைபபடும்.

2. இந்தியோவில் பன்முகத்தன்மை:
இந்தியோ ஏைத்தோழ ஐந்தோயிரம் ஆணடுகள் 

பழ்மை �ோயந்த நோகரிகத்தின் தோயகமைோக 

வி்ளஙகுகிைது. இந்தியோவில் கோணபபட்ட 

பல்வ�று �்ளஙக்ளோல் ஈரக்கபபடடு உைகின் 

பல்வ�று பகுதிகளிலிருந்து, பல்வ�று இை மைக்கள் 

�ந்தைர. சிைர உள்ளூர மைக்களு்டன் வசரந்து 

�ணிகம் ்சயயவும், மைறை�ரகள் ப்்ட்யடுபபு 

கோரணமைோகவும் இந்தியோவிறகு �ரு்க தந்தைர. 

நிை �ழியோகவும் க்டல் �ழியோகவும் பல்வ�று 

இை மைக்கள் இந்தியோவிறகுள் இ்டம் ் பயரந்தைர.  

ஆ்கயோல் திரோவி்டரகள், நீக்ரிடவ்டோக்கள், 

ஆரியரகள், ஆல்்பன்கள் மைறறும் 

மைஙவகோலியரகள் வபோன்வைோர நவீை இந்திய 

இைத்த�ரின் ஒரு பகுதியோக உள்்ளைர.    வமைலும் 

இந்தியோவிலிருந்து பல்வ�று பகுதிகளுக்கு 

்சன்று தஙகிைர. இவ�ோறு இ்டம்்பயரந்து 

தஙகியவத இந்தியோவில் பன்முகத்தன்்மை 

வமைவைோஙகி இருக்க கோரணமைோக உள்்ளது.

இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத் 

தன்்மையி்ை பின்�ரும் த்ைபபுகளில் 

கோணைோம்.

நிை அ்மைபபுகள் மைறறும் �ோழவியல் 

மு்ைகளில் பன்முகத்தன்்மை, சமூகப 

பன்முகத்தன்்மை, சமையப பன்முகத்தன்்மை, 

்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை, பணபோடடுப 

பன்முகத்தன்்மை. 

2.1.  நில அமைப்புகள் ைறறும் �ோழ்வியல் 
மும்றகளில் பன்முகத்தன்மை

கண்டம் எைபபடு�து மை்ைகள், பீ்டபூமிகள், 

சமை்�ளிகள், ஆறுகள், க்டல்கள், பள்்ளத்தோக்கு 

வபோன்ை பல்வ�று இயற்கப பிரிவுகள் 

மைறறும் கோை நி்ைக்்ள ்கோண்ட மிகப பரந்த 

நிைபபரபபோகும். இவ�்ைத்்தயும் இந்தியோ 

்பறறிருபபதோல், இந்தியோ “து்ணக்கண்டம்” 

என்று அ்ழக்கபபடுகிைது. இக்கோரணிகவ்ள 

வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை
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நோடடின் பல்வ�று நிை அ்மைபபுகளில் �ோழும் 

மைக்களின் மீது தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.

ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் மைறறும் 

கோைநி்ை கூறுகள் தோன் தீரமைோனிக்கின்ைை.  

க்டவைோரப பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் 

மீன்பிடித் ்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர என்ைோல் 

சமை்�ளிகளில் �ோழும் மைக்கள் வ�்ளோண்மைத் 

்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர. மை்ைப 

பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் வமையத்தல் ் தோழிலில் 

ஈடுபடுகின்ைைர வமைலும் மை்ைபபகுதிகளில் 

நிைவும் கோைநி்ையோைது கோபி, வதயி்ை 

வபோன்ை வதோட்டபபயிரத் ்தோழிலுக்கு 

உகந்ததோக உள்்ளது.

நிை அ்மைபபில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அபபகுதியில் �்ளரும் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகள் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.  ஒரு பகுதியின் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகளின் �்ளம் 

என்பது அபபகுதியில் நிைவும் இயற்க மைறறும் 

கோைநி்ை்யப ்போறுத்து மைோறுபடுகின்ைது.  

மைக்களின் உணவு, உ்்ட, ்தோழில் மைறறும் 

நில அமைப்புகள் 

பள்்ளத்தோக்கு

தீவு  

 மை்ைகள்

போ்ை�ைம்

சமை்�ளிகள்

க்டறக்ர

•  வமைகோையோவில் உள்்ள ்மைௌசின்ரோம் அதிக மை்ழ ்போழியும் பகுதி ஆகும்.  

• ரோ�ஸதோனில் உள்்ள ்�யசோல்மைர கு்ை�ோை மை்ழப்போழியும் பகுதி 

ஆகும்.

்மைௌசின்ரோம் ்�யசோல்மைர

பூமியின் வமைறபரபபு பல்வ�று �்கயோை 

நிைபபரபபுக்ளோல் சூழபபடடுள்்ளது.
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�ோழக்்கத் தரம் வபோன்ை்� அபபகுதியின் 

இயற்க நி்ை மைறறும் கோைநி்ை்ய 

்பரிதும் சோரந்துள்்ளை.

2.2. சமூக பன்முகத்தன்மை
2.2.1. சோர்ந்து �ோழ்்தல் ைறறும் சக �ோழ்வு

சமூகம் என்பது ஒரு ்போது நைத்திறகோக 

மைக்கள் இ்ணந்து �ோழும் இ்டமைோகும்.  

நமைது சமுதோயம் என்பது வி�சோயிகள், 

்தோழிைோ்ளரகள், ்கவி்ைஞரகள், 

்பறவைோரகள், ஆசிரியரகள், மைோணோக்கர 

வபோன்ை பை்ரயும் உள்்ள்டக்கியது ஆகும். 

மைக்களின் வமைம்பட்ட �ோழக்்க மு்ைக்கு 

சமுதோயஙகள் ஒன்்ை ஒன்று சோரந்து 

உள்்ளை.

2.2.2. குடும்பம் ைறறும் சமூகம்
ஒரு சமூகத்தின் அடிபப்்ட அைகு குடும்பம் 

ஆகும். குடும்பம் என்பது இரு�்கபபடும்: 

அ்� கூடடுக்குடும்பம் மைறறும் தனிக்குடும்பம் 

ஆகும். பை குடும்பஙகள் வசரந்து இணக்கமைோை 

சூழலில் �ோழந்து  ்கோணடிருக்கின்ைைர. 

வமைலும் பை குடும்பஙகள்  இ்ணந்து 

கிரோமைஙக்ளோகவும், பை கிரோமைஙகள் இ்ணந்து 

நகரஙக்ளோகவும் உரு�ோகின்ைை.  குடிநீர, 

உணவு, மின்சோரம், கல்வி, வீடடு�சதி வபோன்ை 

பை வத்�கவ்ள மைக்க்்ள ஒன்றுபடுத்தி சமூக 

நல்லிணக்கத்து்டன் �ோழச் ்சயகின்ைை.  

நமைது பணபோடடு ந்்டமு்ைகள் அல்ைது 

�ோழவியல் அ்மைபபுகள் வ�றுபடடு 

இருபபினும் அடிபப்்டயில் நோம் ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்து ஒன்ைோக இ்ணந்து �ோழந்து 

�ருகிவைோம்.

2.3. ை்த பன்முகத்தன்மை
இந்தியோ ஒரு மைதச்சோரபறை நோடு ஆகும். 

இந்திய அரசு எந்த்�ோரு மைதத்்தயும் 

அரசு மைதமைோக அஙகீகரிக்கவில்்ை எந்த 

மைதத்்தயும் பின்பறைைோம் என்பது அடிபப்்ட 

உரி்மையோகும். இந்தியோ பை மைதஙகளின் 

தோயகமைோகவும், பை மைதஙகளின் புகலி்டமைோகவும் 

வி்ளஙகுகிைது. இந்து மைதம், இஸைோமிய மைதம், 

கிறிஸது� மைதம், சீக்கிய மைதம், புத்த மைதம், சமைண 

மைதம், ்�ோரோஸடிரிய மைதம் வபோன்ை எணணறை 

மைதஙகள் இந்தியோவில் த்ழத்வதோஙகி 

உள்்ளை.

வதோ்டர பழஙகுடியிை மைக்கள்

்போஙகல்

ஓணம்கிறிஸதுமைஸ

மிைோடி நபி புத்த பூரணிமைோ

தீபோ�ளி  
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பி்ரஞ்சுக்கோரரகள் ஆகிவயோர இந்தியோவிவைவய 

தஙகி இருந்ததோல் மைக்களின் ்மைோழி மைறறும் 

பணபோடுகள் மீது ்பரும் தோக்கத்்த 

ஏறபடுத்திைர.  ஏ்ைனில் 1947-ல் இந்தியோ 

சுதந்திரம் ்பறு�தறகு முன்ைர, ஏைத்தோழ 300 

ஆணடுகள் ஆஙகிவையர ஆடசியின் கீழ இருந்தது.  

இதன் கோரணமைோக இந்தியோவில் ஆஙகிைம் ஒரு 

முக்கிய ்மைோழியோக எழுச்சி்பறறு பள்ளிகள், 

கல்லூரிகளில் பயிறறு ்மைோழியோகவும், அலு�ைக 

்மைோழியோகவும் மைறறும் அன்ைோ்ட �ோழவிலும் 

ஆஙகிைம் ்பருமை்ளவில் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

2.5. பணபோட்டு பன்முகத்தன்மை
பணபோடு என்ை ்சோல்ைோைது, மைக்களின் 

்மைோழி, உ்்ட, உணவு மு்ை, மைதம், சமூகப 

பழக்க �ழக்கஙகள், இ்ச, க்ை மைறறும் 

கடடி்டக் க்ைகளின் போரம்பரியத்்த 

குறிக்கிைது.

ஒரு குறிபபிட்ட மைக்களின் பணபோடு 

அ�ரகளின் சமூக ந்டத்்தயிலும் மைறறும் 

சமூக ்தோ்டரபுகளிலும் ்�ளிபபடுகிைது.  இது 

சமூக �டி�்மைபபுக்ளோல் முன்னிறுத்தபபடும் 

குழு அ்்டயோ்ளத்தின் �்ளரச்சி நி்ை ஆகும்.  

வமைலும் இ்� ஒரு குழுவிறகு மைடடுவமையோை 

தனித்த அ்்டயோ்ளஙகள் ஆகும்.

இந்தியோ பல்வ�று விழோக்களின் தோயகம் 

ஆகும். இந்தியோவில் பல்வ�று மைதஙக்்ளச் 

சோரந்த மைக்கள் பல்வ�று விழோக்க்்ள நோடடின் 

பை பகுதிகளிலும் ஒன்றுபடடு, ஒறறு்மையோக 

்கோண்டோடுகின்ைைர. இதுவ� இந்தியோ ஒரு 

உயரந்த போரம்பரியமிக்க கைோச்சோர நோடு என்ப்த 

ப்ைசோறறுகிைது. வமைலும் இந்திய விழோக்க்ளோை 

்போஙகல், தீபோ�ளி, வ�ோலி, வி�யதசமி, ஆயுத 

பூ்�,  ந�ரோத்திரி, துரகோ பூ்�, தசரோ, விநோயகர 

சதுரத்தி, பி�ு, கும்பவமை்ளோ, ஓணம், மிைோது 

நபி, ரம்�ோன், கிறிஸதுமைஸ, புத்த பூரணிமைோ, 

மைகோவீர ்�யந்தி, குருநோைக் ்�யந்தி மைறறும் 

ரக்சோபந்தன் வபோன்ை விழோக்கள் இந்தியோவின் 

பணபோடடுப  பன்முகத்தன்்மைக்கோை ஆதோரமைோக 

வி்ளஙகுகிைது.

2.4. ்ைோழிசோர் பன்முகத்தன்மை
இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது. இந்வதோ-

ஆரியன், திரோவி்டன், ஆஸடவரோஆஸடிக்,  

சீைதி்பத்தியன் ஆகிய நோன்கும் முக்கிய 

்மைோழி குடும்பமைோகும்.  தமிழ ்மைோழியோைது 

பழ்மையோை திரோவி்ட ்மைோழி ஆகும்.

இந்தியோவில் வபசபபடும் முதல் ஐந்து 

்மைோழிகள்  (2011-ன்  கணக்்கடுபபின்படி)

்மைோழி
்மைோத்த மைக்கள்்தோ்க 

சதவிகிதம்

இந்தி 43.63 %

�ஙகோ்ளம் 8.30 %

்தலுஙகு 6.93 %

மைரோத்தி 7.09 %

தமிழ 5.89 %

�ரைோறறு ரீதியோக, இந்தியோவிறகு 

�ணிகம் ்சய�தறகோக �ரு்க தந்த 

வபோரத்துக்கீசியரகள், ்டச்சுக்கோரரகள், 

ஆஙகிவையரகள், வ்டனியரகள் மைறறும் 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் 

சட்டத்தின் எட்டோ�து 

அ ட ்ட � ் ண யி ன் ப டி 

22 ்மைோழிகள் அலு�ைக  

்மைோழிக்ளோக அஙகீகரிக் 

கபபடடுள்்ளது. 2004 ஆம் ஆணடு இந்திய 

அரசோல் முதல் ்சம்்மைோழியோக “தமிழ ்மைோழி” 

அறிவிக்கபபட்டது. தறவபோது 6 ்மைோழிகள் 

்சம்்மைோழிக்ளோக அறிவிக்கபபடடுள்்ளது. 

சமைஸகிருதம் 2005 ஆம் ஆணடும் ்தலுஙகு 

மைறறும் கன்ை்டம் 2008 ஆம் ஆணடும் 

மை்ையோ்ளம் 2013 ஆம் ஆணடும் ஒரியோ 

2016 ஆம் ஆணடும் ்சம்்மைோழிக்ளோக 

அறிவிக்கபபட்டை
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க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை என்பது 

ஒவ்�ோரு சமுதோயத்தின் ஒருஙகி்ணந்த 

அஙகம் ஆகும்.  ஒரு சமுதோயத்தின் மைரபு மைறறும் 

பணபோடடின் ஒரு பகுதியோக க்ை �்ளரச்சி 

அ்்டகிைது.  இந்தியோவில் 28 மைோநிைஙகளும் 9 

யூனியன் பிரவதசஙகளும் உள்்ளை.  ஒவ்�ோரு 

மைோநிைமும் அ�றறிறகோை உயரந்த மைர்பயும் 

மைறறும் நுணணிய க்ை ்�ளிபபோடடு 

�டி�ஙக்்ள ்பறறிருக்கின்ைை.

 இந்திய ்தோல்லியல் 

து்ை இது�்ர கணடுபிடித்த 

கல்்�டடுச் சோன்றுகளில் 

60% தமிழநோடடில் இருந்து 

கணடு பிடிக்கபபட்ட்� 

ஆகும்.  அ�றறில் ்பரும்போைோை்� தமிழ 

்மைோழியிவைவய எழுதபபடடுள்்ளை.

2.5.1.  இந்தியோவில் புகழ்்பற்ற 
�டைஙகள் ைறறும் இமசகள்

பண்்டய கோைஙகளில் ந்டைம் என்பது 

�ழிபோடு மைறறும் ்கோண்டோட்டத்திறகோை 

�ழியோகவும், மைகிழச்சி மைறறும் நன்றி்ய 

்�ளிபபடுத்து�தறகோை போ�்ையோகவும் 

கருதபபடுகிைது.  இந்திய ந்டைஙகள் மூைம் 

நமைது உயரந்த பணபோடு ்�ளிபபடுகிைது.

இ்சயும் ந்டைமும் ஒன்று்டன் 

ஒன்று இ்ணந்தது.  இந்தியோவில் 

பல்வ�று �்கயோை இ்ச �டி�ஙகள் 

பின்பறைபபடுகின்ைை.  அ்� இந்துஸதோனி 

இ்ச, கரநோ்டக இ்ச, தமிழ ்சவவியல் இ்ச, 

நோடடுபபுை இ்ச, ைோ�ணி இ்ச  மைறறும் 

க�ல் இ்சயோகும்.  இந்த இ்ச �டி�ஙகளில் 

வசரக்கபபட்ட ஏரோ்ளமைோை போ்டல்கள், பை 

்மைோழிகளிலும் கோணக் கி்்டக்கின்ைை.

்சயல்போடு
இந்தியோவில் நிைவும் பன்முகத்தன்்மை 

குறித்து கறைறிந்து உள்ளீரகள்.  கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயில் ்கோடுக்கபபடடுள்்ள இரு 

மைோநிைஙக்்ளயும் ஒபபிடடு எழுதுக.

தமிழநோடு
உத்திரப

பிரவதசம்

ந்டைம்

பயிரகள்

உணவு

்மைோழி

கட்ட்டக்க்ை

பிரகதீஸ�ரர வகோயில்

புனித தோமைஸ வத�ோையம்

 ்சன்்ை தோஜமைகோல்

சோஞ்சி ஸதூபி கந்தரய மைகோவத�ோ வகோயில் வகோைோரக்

சூரியைோர வகோயில்

 தில்�ோரோ   

சமைண வகோயில்
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அ்ள்�யில் இல்்ை 

மைோநிைம் புகழ்பறை ந்டைம்

தமிழநோடு கரகோட்டம், ஒயிைோட்டம், கும்மி, ்தருக்கூத்து,

்போம்மைைோட்டம்.    புலியோட்டம், வகோைோட்டம், தபபோட்டம்

வகர்ளோ ்தயயம், வமைோகினியோட்டம்

பஞ்சோப போஙக்ரோ

கு�ரோத் கோரபோ, தோணடியோ

ரோ�ஸதோன் கல்வபலியோ, கூமைர

உத்திரபபிரவதசம் ரோசலீைோ

உத்தரகணட வசோலியோ

அசோம் பி�ு

இந்திய �ோட்டுப்பு்ற �டைஙகள்
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3. வ�றறுமையில் ஒறறுமை
இந்தியோ பன்முகத்தன்்மை நி்ைந்த நோ்டோக 

இருபபினும் “நோடடுபபறறு” என்ை உணர�ோல் 

நோம் அ்ை�ரும் ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்.  நம் 

நோடடின் சின்ைஙக்ளோை வதசியக்்கோடி, 

வதசிய கீதம் ஆகிய்� நமைது தோயநோட்்டயும், 

அதறகோக நோம் ஒன்று படடிருக்க வ�ணடியதன் 

முக்கியத்து�த்்தயும் நமைக்கு நி்ைவூடடிக் 

்கோணவ்ட இருக்கின்ைை.  சுதந்திர திைம், 

குடியரசு திைம், கோந்தி ்�யந்தி வபோன்ை 

நோடகள் வதசிய விழோக்க்ளோக நம் நோடு 

முழு�தும் ்கோண்டோ்டபபடுகின்ைை.  

இ்�வய நோம் அ்ை�ரும் ஒவர நோடடிைர 

என்ை உணர்�யும் நம் நோடடுபபறறி்ையும் 

உயிரபபிக்கச் ்சயது ்கோணடு இருக்கின்ைை.

இந்தியோ “வ�றறு்மையில் 

ஒறறு்மை” உள்்ள 

நோ்டோக வி்ளஙகுகிைது. 

இச்்சோற்ைோ்டரோைது நமைது 

சுதந்திர இந்தியோவின் 

முதல் பிரதமைரோை ���ரைோல் வநருவின் 

“டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலில் 

இ்டம்்பறறுள்்ளது.

இந்தியோ ஒரு பன்முக பணபோடடு 

சமுதோயத்்தக் ்கோணடுள்்ளது.  இந்தியோவின் 

்போது�ோை நம்பிக்்ககள், பழக்க �ழக்கஙகள், 

பணபோடடு ்மையஙகள் வபோன்ை�றறின் 

�ோயிைோக நோம் அ்ை�ரும் இந்தியரகள் 

என்ை உணர�ோல், ஓவர வதசத்தோல் ஒன்றுபடடு 

உள்வ்ளோம்.  நமைது விடுத்ைபவபோரோட்டஙகளும், 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டமும் இந்தியோவின் 

ஒறறு்மைக்கு சோன்ைோக திகழகின்ைை.

இந்தியோவில் பல்வ�று இை 

மைக்கள் கோணபபடு�தோல், 

இந்தியோ்�  “இைஙகளின் 

அ ரு ங க ோ ட சி ய க ம் ” 

எை �ரைோறைோசிரியர  

வி.ஏ. ஸமித் அ�ரகள் கூறியுள்்ளோர.

மீள்போர்ம�
	 இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நி்ைந்த நோடு.

	 பன்முகத்தன்்மை என்பது 

ஒரு�ரி்டமிருந்து ஒரு�ர மைோறுபடடு 

இருபபினும் ஒறறு்மையோக �ோழதல்.

	 நிைஅ்மைபபும் கோைநி்ையும் 

பன்முகத்தன்்மையின் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த  ஏறபடுத்துகிைது.

	 ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் 

கூறுகளும் கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கிைது.

	 நிை அ்மைபபுகளில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அஙகுள்்ள தோ�ரஙகள் 

மைறறும் உயிரிைஙகளின் வதோறைத்தில் 

்பரும் தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகிைது.

	 இந்தியோவில் ்மைோழி, மைதம், சமூக மைறறும் 

பணபோடுகளில் பன்முகத்தன்்மை பரந்து 

கோணபபடுகிைது.

		ஒரு கண்டத்திறகுரிய அ்ைத்து 

கூறுகளும் ்கோணடிருபபதோல் 

இந்தியோ்� ஒரு து்ணக்கண்டம் 

என்கிவைோம்.

	 இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது.

	 ஒரு குறிபபிட்ட சமூகத்தின் ந்்டமு்ைகள் 

மைறறும் பழக்க �ழக்கஙக்்ள பணபோடு  

எனும் ்சோல் குறிபபிடுகிைது.

	 இந்தியோவின் ்சவவியல் மைறறும் 

நோடடுபபுை ந்டைஙகள் நமைது �்ளமைோை 

பணபோடடு பன்முகத் தன்்மையி்ை 

ப்ைசோறறுகின்ைை.
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பயிறசிகள்
I.  சரியோை விமடமய  

வ்தர்வு ்சயக
1. இந்தியோவில்              மைோநிைஙகளும்,  

_______ யூனியன் பிரவதசஙகளும் 

உள்்ளை.

 அ) 27, 9 ஆ) 29, 7 இ) 28, 7 ஈ) 28, 9

2. இந்தியோ ஒரு _______ என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது.

 அ) கண்டம்  ஆ) து்ணக்கண்டம்

 இ) தீவு  ஈ) இ�றறில் எதுமில்்ை

3. மிக அதிக மை்ழப்போழிவுள்்ள ்மைௌசின்ரோம் 

_______ மைோநிைத்தில் உள்்ளது.

 அ) மைணிபபூர   ஆ) சிக்கிம்

 இ) நோகைோந்து ஈ) வமைகோையோ

4. கீழகண்ட�றறில் எந்த மைதம் இந்தியோவில் 

ந்்டமு்ையில் இல்்ை?

 அ) சீக்கிய மைதம்    ஆ) இஸைோமிய மைதம்  

 இ) ்�ோரோஸடரிய மைதம்  ஈ) கன்ஃபூசிய மைதம்

5.   இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டத்தின் 

எட்டோ�து அட்ட�்ணயில் 

அஙகீகரிக்கபபடடுள்்ள அலு�ைக 

்மைோழிகளின் எணணிக்்க _______ 

 அ) 25  ஆ) 23  இ) 22  ஈ) 26

6. _______ மைோநிைத்தில் ஓணம் பணடி்க 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு  

 இ) பஞ்சோப    ஈ) கரநோ்டகோ

7. வமைோகினியோட்டம் _______ மைோநிைத்தின் 

்சவவியல் ந்டைம் ஆகும்.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு   

 இ) மைணிபபூர  ஈ) கரநோ்டகோ

8. “டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலி்ை 

எழுதிய�ர _______

 அ) இரோ�ோஜி ஆ) �.உ.சி   

 இ) வநதோஜி  ஈ) ���ரைோல் வநரு

9. ‘வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை’ என்ை 

்சோற்ைோ்ட்ர உரு�ோக்கிய�ர _______

 அ) ���ரைோல் வநரு ஆ) மைகோத்மைோ கோந்தி 

 இ) அம்வபத்கோர            ஈ) இரோ�ோஜி

10. வி.ஏ. ஸமித் இந்தியோ்� _______ என்று 

அ்ழத்தோர.

 அ) ்பரிய �ைநோயகம்

 ஆ) தனித்து�மைோை பன்முகத்தன்்மை  

 ்கோண்ட நிைம்

 இ) இைஙகளின் அருஙகோடசியகம்

 ஈ) மைதச்சோரபறை நோடு

II. வகோடிட்ட இடஙகமை நிரப்புக
1. ஒரு பகுதியின் _______ ந்ட�டிக்்கக்்ள 

அபபகுதியின் நிைவியல் கூறுகளும் 

கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கின்ைை.

2. மிகவும் கு்ைந்த மை்ழப்போழிவுள்்ள 

்�யசோல்மைர _______ மைோநிைத்தில்  உள்்ளது.

3. தமிழ ்சம்்மைோழியோக அறிவிக்கபபட்ட 

ஆணடு _______

4. பி�ு  திருவிழோ _______ மைோநிைத்தில் 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

பன்முகத்தன்்மை - பல்வ�று இை 

மைக்களின் அல்ைது 

்போருடகளின் பணபு

சோரந்து இருத்தல் - இரணடு அல்ைது 

அதறகு வமைறபட்ட 

மைக்கள்ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்திருத்தல்

சக �ோழவு - ஒறறு்மையோகவும்; 

அ்மைதியோகவும் 

ஒன்றி்ணந்து �ோழதல்

்மைோழியியல் - ்மைோழி பறறிய 

அறிவியல் படிபபு
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III. ்போருததுக
1. நீக்ரிடவ்டோக்கள் - அ) மைதம்

2. க்டறக்ர பகுதிகள் - ஆ) இந்தியோ

3. ்�ோரோஸடரியம் - இ) மீன்பிடித்்தோழில்

4. வ�றறு்மையில்

 ஒறறு்மை -  ஈ) இந்திய இைம்

IV. பின்�ரும் விைோககளுககு விமடயளி
1. பன்முகத்தன்்மையி்ை �்ரயறு.

2. பன்முகத்தன்்மையின் �்ககள் யோ்�?

3. இந்தியோ ஏன் து்ணக்கண்டம் என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது?

4. இந்தியோவில் ்கோண்டோ்டபபடும் பல்வ�று 

விழோக்களில் எ்�வயனும் மூன்்ை 

பறறி எழுதுக.

5. இந்தியோவில் புகழ்பறை ்சவவியல் 

ந்டைஙக்்ள படடியலிடு. 

6. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நிைவும் நோடு எை ஏன்  அ்ழக்கபபடுகிைது?

V.  பின்�ரும் விைோககளுககு விரி�ோை 
விமடயளி

1. ்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை மைறறும் 

பணபோடடு பன்முகத்தன்்மையி்ை 

வி்ளக்குக .

2. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” என்ை 

நோ்டோக இருபபினும் நோம் அ்ை�ரும் 

ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்-வி்ளக்குக.

VI. ்சயமும்றகள் ைறறும் ்சயல்போடுகள்
1. ஒரு நிை அ்மைபபியல் அபபகுதி மைக்களின் 

்தோழில்க்்ள தீரமைோனிக்கிைது. உதோரணம் 

மூைம் இக்கூறறி்ை நிரூபி.

2. ஏவதனும் ஒரு மைோநிைம் பறறிய தக�ல்க்்ள 

அறிந்து, அம்மைோநிை மைக்களின்  போரம்பரியம், 

பணபோடு குறித்த தக�ல்க்்ள ஒரு 

பு்கபப்டத் ்தோகுபபோக தயோர ்சயக.

3. தமிழ நோடடின் க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை 

சோரந்த பு்கபப்டஙக்்ள ்தோகுக்க.

VII. உயர் சிந்்தமை விைோ
1. நம் நோடடின் பல்வ�று மைோநிைஙகளில் 

்கோண்டோ்டபபடும் விழோக்க்்ள 

�ரி்சபபடுத்துக.

VIII. �ோழ்வியல் தி்றன்
1. உைது பள்ளியில் ஒறறு்மை்ய நி்ை 

நிறுத்த வமைற்கோள்ளும் பரிந்து்ரகள் 

யோ்�?

இமணய �ைஙகள்

1. wikipedia.org/wiki/unity_in_diversity

2. www.yourarticlelibrary.com

3. www.readmeindia.com

4. www.indiaculture.nic.in

இந்தியாவின் கைல, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்ேதாற்றங்கைள அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:
	 இமணய உலோவியில் கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை உரலிமய ்தட்டச்சு ்சயயவும் அல்லது துரி்த துலஙகல் குறியீட்மட 

ஸ்வகன் ்சயயவும். அல்லது கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை ்சல்வபசி ்சயலிமய ்தரவி்றககம் ்சயது நிமலநிறுத்தவும்.
	 �லது வைல் பககததில் உள்ை வ்தடு ்போறியில் ைோநிலததின் ்பயமர ்தட்டச்சு ்சயது வ்தடி அ்தன் ்தனித்தன்மைகமை 

ஆரோயந்து அறியவும்.
	 அந்்த பககதம்த துலோவி “Explore in 360° ” என்்ற வ்தர்விமை பயன்படுததி புகழ்்பற்ற 

கட்டிடககமலகமை 360° வகோணததில் கணடுகளிககலோம்.
	 உஙகளுககு வ்தம�யோை நிலதவ்தோற்றஙகமை வ்தடு்போறியில் வ்தடி ஆரோயவும்.

உரலி: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
தி்றன்வபசி ்சயலியின் உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.cultural&hl=en

இைணயச் ெசயல்பாடு பணமுகத்தன்மைமய ஏறறுக்கோள்ளு்தல்
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2
சமத்துவம் பெறுதல்

நாம் வாழும் இசசமூகம் ெல்்வறு 

வகககளில் ்வறுொடுககைக் பகாண்ட 

சமூகக் குழுக்ககைக் பகாண்டதாகும்.  நாம் 

“்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” எனெகத 

நம்புவதால் அத்தககய ்வறுொடுககைக் 

ககைந்து பிறரு்டன அகமதியாக வாழ்ந்து 

பகாணடிருக்கி்றாம்.  ெனமுகத் தனகம 

எப்ொதும் ஏற்றுக் பகாளைபெடுவதில்கலை 

எனெதால் மக்கள தம்மி்டமிருந்து ்வறுெடும் 

பிற மக்களி்டம் ெகககம உணரகவக் 

பகாளவர. அவரகள பிற இனத்தின மீது ஒரு 

பொதுவான எணணத்கதக் பகாணடிருபெது 

சமூகத்தில் ெதற்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.  இது 

்ொனற எணணஙகள ொரெடசத்திற்கு இடடுச 

பசல்கினறன.

1. முன்முடிவு (பாரபட்சம்)
ொரெடசம் எனெது மற்றவரககைப 

ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான 

முகறயில் கருதுவதாகும்.  அவரககைப 

ெற்றி அறிந்து பகாளைாம்லை்ய தவறாக 

முனமுடிவு எடுபெதாகும்.  மக்கள தவறான 

நம்பிக்ககககையும் கருத்துக்ககையும் 

பகாணடிருக்கும் ்ொது ொரெடசம் ஏற்ெடுகிறது.

முனமுடிவு = முன + முடிவு / ொரெடசம்

ொரெடசம் எனற வாரத்கத முனமுடிவிகன 

குறிக்கிறது.  முனமுடிவு எனெது மக்களின மத 

நம்பிக்கககள, அவரகள வாழ்கினற ெகுதிகள, 

நிறம், பமாழி மற்றும் உக்ட ்ொனற ெலைவற்கற 

அடிபெக்டயாக பகாணடுளைது.  ொரெடசமானது 

ொலினரீதியாகவும், இனரீதியாகவும், 

வரக்கரீதியாகவும், மாற்றுத்திறனாளிகள மீதும் 

மற்றும் பிறவற்றிலும்  காணபெடுகிறது.

உதாரணமாக, கிராமபபுற மக்ககை வி்ட 

நகரபபுற மக்களின மனபொனகம மற்றும் 

ந்டத்கதயானது, நாகரிகமானது எனெது 

ொரெடசமாகும்.

1.1. பாரபட்சம் உருவாவதற்ான 
்ாரணங்ள்

ொரெடசம் உருவாவதற்குப பொதுவான 

சமூக காரணிகள,

	முனமுடிவு மற்றும் ஒத்த கருத்து ஆகியவற்றின பொருகை அறிதல்

	ொகுொடு மற்றும் சமத்துவமினகமகயப ெற்றி புரிந்து பகாளளுதல்

	ொகுொடுகளின எதிரமகற விகைவுககைப ெற்றி அறிதல்

 ்ற்றலின் ந�ாக்ங்ள்

அலகு
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1. சமூகமயமாக்கல் 

2. நிரணயிக்கபெட்ட ந்டத்கத 

3. பொருைாதார ெயனகள 

4. சரவாதிகார ஆளுகம 

5. இன கமயக் பகாளகக 

6.  கடடுபொ்டான குழு அகமபபு

7. முரணொடுகள

2. மா்றாக ்ருத்து
முனமுடிவு வலுவாக இருக்கும்்ொது 

மாறாக் கருத்து உருவாகிறது. மாறாக் கருத்து 

எனெது தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது 

ஏ்தா ஒனகறப ெற்றிய தவறான கருத்தாகும்.  

எடுத்துக்காட்டாக,  பெணகள விகையாடடிற்கு 

உகந்தவரகள அல்லை எனெது முனமுடிவு 

பகாளவதாகும். மாறாக தனகம ெற்றிய 

தவறான எணணஙகள சிறுவயதி்லை்ய 

கற்றுக் பகாளைபெடுகிறது. ்மலும் குழந்கதகள 

பொருடகள, குழுக்கள, கருத்தியல்கள 

்ொனறவற்றில் வலுவான கருத்துக்ககையும் 

தவறான எணணஙககையும் இைம் 

ெருவத்தி்லை்ய வைரத்துக் பகாளகினறனர.

குழந்கதகள வைரும் ்ொது அவரகளுக்கு 

பொருளகள, மனிதரகள, நாகரிகம், நம்பிக்கக, 

பமாழி இவற்றின மீதான விருபபு பவறுபபுகள 

ஒத்தக் கருத்தால் ்ம்லைாஙகுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ரகுவின 

கணணில் பமனெந்து தாக்கியதால், அவன 

அழத்பதா்டஙகினான.  உ்ட்ன அவகனப 

ொரத்து அகனவரும் சிரிக்கத் பதா்டஙகினர.  

ஆனால் ரகுவின கணணில் பமனெந்து 

தாக்கிய்ொது அவனது நணென மணிக்கு 

உணகமயில் வருத்தமாக இருந்தது.  ஆனால் 

அவனும் மற்றவரகளு்டன இகணந்து 

சிரிக்கத்தான பசயதான.

் ம ற் கூ றி ய 

எடுத்துக்காடடிலிருந்து 

பெணகள அழுவாரகள 

எனறும் ஆணகள 

அழக்கூ்டாது எனற பொதுவான கருத்கத 

வலியுறுத்துகி்றாம். ஆககயால்தான ரகு 

வலியால் அழுத்ொது மற்ற அகனவரும் 

அவகனப ொரத்து சிரித்தனர. இது்வ மாறாக் 

கருத்துளை எணணமாகும். இதிலிருந்து, 

நாம் ஒருவர மீதான தவறான எணணத்கத 

ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் ்ொது, அஙகு மாறாக் 

கருத்து உருவாகிறது எனெகத நாம் 

புரிந்துபகாளைலைாம். 

ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக்  கருத்திகன 

ெற்றி திகரபெ்டஙகள, விைம்ெரஙகள 

மற்றும் பதாகலைக்காடசி பதா்டரகளில் 

சித்தரிக்கபெடுவகத காணலைாம்.  சலைகவக்கடடி, 

சலைகவ இயந்திரம், ொத்திரஙககை கழுவுதல் 

பதா்டரொன அகனத்து விைம்ெரஙகளிலும் 

பெணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இரு சக்கர வாகனம் ்ொனற விைம்ெரத்தில் 

ஆணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இவவாறு ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக் கருத்து 

இருபெகத காணலைாம்.

3. ்சமத்துவமின்்ம மறறும் பாகுபாடு
சமத்துவமினகம எனெது ஒருவர 

மற்பறாருவகர ொகுொடடு்டன ந்டத்துவது 

ஆகும். சாதி ஏற்றத்தாழ்வு, மதச சமத்து 

வமினகம, இன ்வறுொடு மற்றும் ொலின 

்வறுொடு ்ொனற ெல்்வறு ஏற்றத்தாழ்வுகள 

ொகுொடக்ட வைரக்கினறன.  

மக்களுக்பகதிரான எதிரமகறயான 

பசயல்க்ை ொகுொடு எனபெடும். சாதி, 

மதம், ொலினம் சாரந்து கக்டபபிடிக்கபெடும் 

ொகுொடுக்ை சமத்துவமினகம, தீண்டாகம 

ஆகியனவற்றுக்கான காரணிகள ஆகும். 

பவளகை நிற நெரகளி்டமிருந்து கடுகம வணண 

நிறத்தவரககை ்வறுொ்டாக ந்டத்துதல், நிறம்-

சாதி-ொலினம்-மதம் ்ொனறகவ அடிபெக்டயில் 

உரிகமகள, வாயபபுகள, சமத்துவ நிகலை 

ஆகியன மறுக்கபெடுதல் ்ொனற ொகுொடுகள 

நிகழ்கினறன. 
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எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக 

மதம், இனம், சாதி, ொலினம், பிறபபி்டம் எனற 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது எனறு  

இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டப பிரிவு 15(1) 

அறிவுறுத்துகிறது.

3.1. ்சாதி பாகுபாடு
இந்தியாவில் சமத்துவமினகம மற்றும் 

ொகுொடடிற்கான மிக முக்கிய காரணம் சாதி 

முகற ஆகும். ்வத காலை ஆரிய சமுதாயத்தில் 

நிலைவிய வரண அகமபபிலிருந்து சாதி ெடிநிகலை 

முகற உருவானது. பதா்டக்கத்தில் வரண 

அகமபபும் பதாழில் அடிபெக்டயில் பநகிழ்வான 

சமூகப பிரிவிகனககை்ய பகாணடிருந்தது. 

பிற்காலை ்வத சமுதாயத்தில் இறுக்கமான, 

ொகுொடுகள நிகறந்த, பிறபபு அடிபெக்டயில் 

ெடிநிகலைபெடுத்தபெட்ட சாதிப பிரிவுகைாக வரண 

அகமபபு விரிவக்டந்தது.

இந்தியாவில் சாதி ஒடுக்குமுகறக் 

பகதிராக ெலைரும் ்ொராடி வருகினறனர.  

இவரகளுக்கு முன்னாடியாக திகழ்ந்தவர 

்டாக்்டர பி.ஆர. அம்்ெத்கர ஆவார.  தாழ்த்தபெட்ட 

குடும்ெத்கதச ்சரந்த இவர சிறுவயதி்லை்ய 

சாதிபொகுொடடின  காரணமாக பெரிதும் 

ொதிபபுக்கு உளைானார. இந்தியாவில் 

அகனத்து குடிமக்கள மத்தியிலும் சமத்துவத்கத 

உறுதிபெடுத்தும் வணணம் சாதி முகற 

அழிபபுக்காக தீவிரமாகப ்ொராடினார.

3.2. பாலினப் பாகுபாடு
ொலினப ொகுொடு எனெது ஆணகள மற்றும் 

பெணகளுக்கு இக்ட்ய நிலைவும் உ்டல்நலைம், 

கல்வி, பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் 

சமத்துவமினகம ்ொனறவற்கறக் குறிக்கிறது.  

எடுத்துக்காட்டாக  ஒரு பெண ெளளிபெடிபகெ 

முடித்தபின கல்லூரிக்கு பசல்லை அனுமதி 

இல்கலை.  இ்த ்ொனறு பெரும்ொனகமயான 

பெணகள அவரகள விரும்பும் வாழ்க்கககய 

்தரந்பதடுக்க அனுமதிக்கபெ்டாமல் 

இனநி்றவவறிககு முடிவு
        பதனனாபபிரிக்காவின 

முனனாள  அதிெரான 

பநல்சன மண்்டலைா 

அவரகள, 27 ஆணடுகள 

சிகறவாழ்க்ககக்குபபின 

1990 ஆம் ஆணடு 

விடுதகலையானார. இவர 

பதனனாபபிரிக்காவிலிருந்த 

இ ன நி ற ப வ றி க் கு 

முடிவு கடடினார. 

ப த ன ன ா ப பி ரி க் க ா வி ல் 

உலைகைவில் அகமதி 

நிலைவவும், மனித 

உரிகமகளுக்கான ்ொராட்டத்தில் 

முன்னாடியாகவும் திகழ்ந்தார.

 டாகடர் பி.ஆர்.  அம்நபத்்ார்
	இவர ொொ சா்ேப என பிரெலைமாக அகழக்கபெடுகிறார.

	 இவர இந்திய சட்ட நிபுணராகவும்,  பொருைாதார 

நிபுணராகவும், அரசியல்வாதியாகவும், சமூகச 

சீரதிருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார.

	இவர 1915 இல் எம்.ஏ. ெட்டத்கத பெற்றார.  பினனர 1927 இல் பகாலைம்பியா 

ெல்ககலைக்கழகத்தில் பி.எச.டி ெட்டத்கத பெற்றார. அதற்கு முனனர 

இலைண்டன பொருைாதாரப ெளளியில்  D.Sc ெட்டத்கதயும் பெற்றிருந்தார.

	இவர அரசியலைகமபபு நிரணய சகெயின வகரவு குழுவின தகலைவராக 

இருந்தார.  என்வ, இவர இந்திய அரசியலைகமபபின தந்தயா்க 

கருதபெடுகிறார.

	இவர சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசராகப ெணியாற்றினார.

	இவரது  மகறவுக்குப பினனர, 1990 ஆம் ஆணடு ொரத ரத்னா விருது 

வழஙகபெட்டது.
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திருமணத்தில் தளைபெடுகினறனர.  

இனனும் ஒரு சிலை குடும்ெஙகளில் 

பெணபிளகைகள நவீன ஆக்டககை 

அணிந்தி்ட அனுமதிக்கபெடுவதில்கலை. ஆனால் 

அக்குடும்ெத்தின ஆணபிளகைகள 

அவவககயான ஆக்டககை அணிந்தி்ட 

அனுமதிக்கபெடுகினறனர. இது்வ ொலினப 

ொகுொடு ஆகும்.

3.3. மத பாகுபாடு
மதம் சாரந்த ொகுொடு எனெது நம்பிக்ககயின 

அடிபெக்டயில் ஒரு தனிநெரின மீ்தா அல்லைது 

குழுவினர மீ்தா சமத்துவமினறி ந்டத்துவது 

ஆகும்.  ஆயிரக்கணக்கான ஆணடுகைாக 

பவவ்வறு மதஙகளின மக்களுக்கிக்ட்ய 

பிரசசிகனகள நிலைவுகினறன. நமது 

அரசகமபபுச சட்டம் அகனவருக்கும் சமத்துவம் 

வழஙகுகிறது; பிறபபி்டம், சாதி, மதம், பமாழி 

்ொனற எதன காரணமாகவும் சமத்துவம் 

மறுக்கபெ்டக் கூ்டாது. இருபபினும், வழிொடடு 

இ்டஙகள ்ொனறவற்றில் இனனமும் சாதி, மதம், 

ொலினம், பமாழி அடிபெக்டயில் ொகுொடுகள 

கக்டபபிடிக்கபெடுகினறன. இத்தககய 

ொகுொடுகள, சமத்துவமினகம ் ொனறவற்றுக்கு 

எதிராக நமது மாபெரும் சிந்தகனயாைரகள 

கடுகமயாகப ்ொராடியுளைனர.

3.4.  ்சமூ்-வபாருளாதார 
்சமத்துவமின்்ம

சமூக-பொருைாதார தைத்தில் வைரசசியின 

ெயனகள சமமாக ெரவுவதில்கலை. குகறவான 

பதாழிற்வைரசசி, குகறவான ் வைாண உற்ெத்தி, 

குகறவான மனித ் மம்ொடு ஆகியகவ குகறந்த 

வருவாய மாவட்டஙகளு்டன பதா்டரபுக்டயகவ. 

அ்த ் ொல் கல்வியறிவு குகறந்த விகிதம் உளை 

மாவட்டஙகள குகறவான ொலின விகிதத்து்டன 

காணபெடுகினறன.

3.5.  ்சமத்துவமின்்ம மறறும் 
பாகுபாடடி்ன நீககுவதற்ான 
தீர்வு்ள்:

இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடடிகன   அகற்றுவதற்கான 

தீரவுகைாக  கீழ்கண்டவற்கற ் மற்பகாளைலைாம்.

1. அகனவருக்கும் தரமான உ்டல்நலைம் 

மற்றும் கல்வியிகன கிக்டக்கச பசயதல்.

2. தற்்ொதய ொலின ொரெடசத்கதப ெற்றி 

பதரிந்து பகாளளுதல்.

3. ொலின ஏற்றத் தாழ்வுககை 

அகற்றுவதற்காக பொதுவாழ்வு மற்றும் 

நிறுவனஙகளில் பெணகளின திறனககை 

பவளிபெடுத்துதல்.

4. மற்ற மதஙககை ெற்றி பதரிந்து பகாளளும் 

பவளிபெக்டயான  மனநிகலை வைரத்தல்.

5. வகுபெகறயில் குழுவாக சாபபிடுவகத 

ஊக்குவித்தல் மூலைம் சாதி, மதம், ொலினம்    

ஆகியவற்றின எந்தவித ொரெடசமினறி  

மாணவரககை ஒனறாக இகணக்கச 

பசயதல்.

6. ெலை தரபெட்ட மக்களி்டமும் இணஙகி 

இருத்தல்.

7. சட்டஙககை முகறயாக 

நக்டமுகறபெடுத்துதல்.

எழுத்தறிவு விகிதம் -  2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
அதி்ம் கு்்றவு

வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம்
1 கனனியாகுமரி 92.14% 1 தருமபுரி 64.71%

2 பசனகன 90.33% 2 அரியலூர 71.99%

3 தூத்துக்குடி 86.52% 3 விழுபபுரம் 72.08%

4 நீலைகிரி 85.65% 4 கிருஷணகிரி 72.41%

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu
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3.6  இநதிய அரசியல்மப்பு மறறும் 
்சமத்துவம்
ஒரு அரசியலைகமபபு எனெது நாடடின 

நிரவாகத்கத வழிந்டத்தும் விதிகள மற்றும் 

விதிமுகறகளின பதாகுபொகும். இந்திய 

அரசியலைகமபபின 14-வது பிரிவு  ’சட்டத்திற்கு 

முன அகனவரும் சமம்’ எனகிறது.  ்மலும் 

மக்களுக்குள ெகுத்தறிவுக்கு ஒவவாத 

ொகுொடுகள கக்டபபிடிக்கபெடுவகதத் 

தடுக்கிறது..

நாடடின நிலைபெரபபு ெனமுகத்தனகம 

பகாண்டது எனெதால் அகனவருக்கும் 

சமத்துவம் உறுதிபெடுத்தபெ்ட ்வணடும் 

எனறும் நமது அரசகமபபுச சட்டம் கூறுகிறது. 

சமுதாயத்தில் சமத்துவத்கத உறுதி  

பசயவதற்கான இரணடு முக்கியமான 

காரணிகள ெனமுகத்தனகமக்கு மதிபெளித்தல் 

மற்றும் சுதந்திரத்கத உறுதிெடுத்துதல் ஆகும்.  

ெல்்வறு வககயான சுதந்திரம் எனெது அவரவர 

மதத்கத பினெற்றவும், பமாழிகயப ்ெசவும்,  

விழாக்ககைக் பகாண்டா்டவும், கருத்துக்ககை 

சுதந்திரமாக பவளிபெடுத்துவதும் ஆகும்.

அரசியலைகமபபு எனெது விதிகள மற்றும் 

ஒழுஙகுமுகறகளின சட்டவடிவகமபொகும், 

இதனெடி ஒரு நாடு நிரவகிக்கபெடும்.  சமத்துவம் 

எனெது தீண்டாகமகய ஒரு குற்றமாகக் 

காணெதாகும்.  இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்ட 

பிரிவு 17-னெடி இந்தியாவில் தீண்டாகம 

ஒழிக்கபெட்டது.  எந்த வககயிலும் 

தீண்டாகமகயப பினெற்றுவது தக்ட 

பசயயபெடடுளைது.

இனறும் கூ்ட நாடு முழுவதும் ெல்்வறு 

வககயான ொகுொடு காணபெடுகிறது.  

பெணகள, விவசாயிகள,  ெழஙகுடியினர மற்றும் 

தாழ்த்தபெட்ட சமூக வகுபபினர உளளிட்்டார 

இனனும் இந்தியாவில் சமத்துவத்திற்காகப 

்ொராடி வருகிறாரகள.

பாலின விகிதம் – 2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
தலா ஆயிரம் ஆண்்ளுககு நி்ரான வபண்்ளின் எண்ணிக்்

அதி்ம் கு்்றவு
வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம்

1 நீலகிாி 1041 1 த�ம�ாி 946
2 தஞ்சா�ர் 1031 2 ேசலம் 954
3 நாகப்பட்�ணம் 1025 3 கி�ஷ்ணகிாி 956

4 �த்�க்��, 
தி�ெநல்ேவ� 1024 4 இராமநாத�ரம் 977

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.

(1931-2015)
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மீள்பார்்வ:
		முனமுடிவு (ொரெடசம்) எனெது மற்றவரககைப ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

	 மாறாக்  கருத்து எனெது ஏதாவது ஒனகறப ெற்றிய தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது கருத்தாகும்.

	 ொகுொடு எனெது மக்களின மீது ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் தவறான பசயலைாகும்.  ொகுொ்டானது நிறம், 

வரக்கம், மதம், ொலினம் ்ொனறவற்றின அடிபெக்டயில் ஏற்ெடுவதாகும்.

	 சமத்துவமினகம மற்றும் ொகுொடிற்கான மிகவும் முக்கிய காரணம் சாதி அகமபொகும்.

	 ொலின ொகுொடு எனெது ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் இக்ட்யயான சுகாதாரம், கல்வி, 

பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஏற்றத்தாழ்வுககை குறிக்கிறது.

	 மத ொகுொடு எனெது மக்களின நம்பிக்ககயின அடிபெக்டயில் ஒரு தனி நெகர்யா அல்லைது 

குழுவினகர்யா சமத்துவமினறி  ந்டத்துவதாகும்.

முனமுடிவு / ொரெடசம் - ஒருவர குறித்து எதிரமகறயாக முடிவு பசயதல் அல்லைது தாழ்வாக 

மதிபபிடுதல்.

மாறாக் கருத்து - நிகலையான வடிவத்கத ஏற்ெடுத்துவது.

ொகுொடு - மக்ககை சாதி, நிறம், மதம், ொலினம் ஆகிய காரணஙகளுக்காக 

சமத்துவமினறி ந்டத்துவதாகும்.

சமத்துவமினகம - சமூக ரீதியாக்வா அல்லைது பொருைாதார ரீதியாக்வா அல்லைது 

இரணடிலு்மா சமத்துவம் இல்லைாமலிருத்தல்.

அரசகமபபுச சட்டம் - ஓர அர்சா அல்லைது அகமபகெ்யா 

நிரவகிக்க அல்லைது ்மலைாணகம பசயய முனகூடடி்ய 

வடிவகமக்கபெடடிருக்கும் அடிபெக்ட பகாளகககள.

பயிறசி்ள்
I.    ்சரியான வி்ட்யத் நதர்வு வ்சய்
1. பினவருவனவற்றில் 

எது ொரெடசத்திற்கான 

காரணம் அல்லை

 அ) சமூகமயமாக்கல் 

 ஆ) பொருைாதார 

நனகமகள  

 இ) அதிகாரத்துவ ஆளுகம

   ஈ) புவியியல்

2 ொலின அடிபெக்டயில் ந்டத்தபெடும் ொகுொடு 

குறிபபிடுவது

 அ) ொலின ொகுொடு  

 ஆ) சாதி ொகுொடு  

 இ) மத ொகுொடு   

 ஈ) சமத்துவமினகம

3. ொலின அடிபெக்டயிலைான ஒத்தக் கருத்து 

உருவாதல் பெரும்ொலும்   சித்தரிக்கபெடுவது

 அ) திகரபெ்டஙகள  

 ஆ) விைம்ெரஙகள 

 இ) பதாகலைகாடசி பதா்டரகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

4. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகள எழுதிய 

புத்தகம்/கள

 அ) இந்தியா 2020 

 ஆ) அக்கினிசசிறகுகள

 இ) எழுசசி தீெஙகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

5. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகளுக்கு ொரத 

ரத்னா விருது வழஙகபெட்ட ஆணடு

 அ) 1997  ஆ) 1996  

இ) 1995  ஈ) 1994
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6. விஸவநாத் ஆனந்த் முதனமுதலில் கிராணட 

மாஸ்டரான ஆணடு

 அ) 1985  ஆ) 1986  

இ) 1987  ஈ) 1988

7.  இைவழகி சிறந்து விைஙகிய விகையாடடு

 அ) பசஸ    ஆ) மல்யுத்தம் 

 இ) ்கரம்           ஈ) ப்டனனிஸ

8. அரசியலைகமபபின எந்தபபிரிவின கீழ், 

எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம்,     

இனம், சாதி, ொலினம், பிறந்த இ்டம் ஆகிய 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது    

எனக் கூறுகிறது?

 அ) 14 (1)  ஆ) 15 (1)  

இ) 16 (1)  ஈ) 17 (1)

9. பி.ஆர. அம்்ெத்கார அவரகளுக்கு ொரத ரத்னா 

விருது வழஙகபெட்ட  ஆணடு

 அ) 1990  ஆ) 1989  

இ) 1988  ஈ) 1987

10. 2011 ஆம் ஆணடின கணக்பகடுபபினெடி 

தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு      

பெற்றுளை மாவட்டம்

 அ) நாமக்கல்  ஆ) ்சலைம்     

இ) கனனியாகுமரி    ஈ) சிவகஙகக

II. வபாருத்து்

1. ொரெடசம் - தீண்டாகம ஒழிபபு

2.  மாறாக் கருத்து 

உருவாதல்

- மற்றவரககை 

காடடிலும் சிலைகர 

தாழ்வாக ந்டத்துவது

3. ொகுொடு - சட்டத்திற்கு முன 

அகனவரும் சமம்

4. பிரிவு 14 - தவறான ொரகவ 

அல்லைது தவறான 

கருத்து

5. பிரிவு 17 - பிறகர ெற்றி 

எதிரமகறயாக 

மதிபபிடுதல்

III. ந்ாடிடட இடங்்ள நிரப்பு்
1.  ________ எனெது மற்றவரககைப ெற்றி 

எதிரமகறயாக அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

2.  ________ ஆம் ஆணடு ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் 

பிறந்தார.

3.  இந்தியாவில் மிக உயரந்த விகையாடடு 

விருதான ராஜீவகாந்தி ்கல் ரத்னா 

விருதிகன  முதன முதலில் பெற்றவர 

________.

4.  சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசர 

________.

5.  2011 ஆம் ஆணடு மக்கள பதாகக 

கணக்பகடுபபினெடி குகறந்த ொலின      

விகிதம் உளை மாவட்டம் ________. 

IV. பின்வரும் வினாக்ளுககு வி்டயளி
1. ொரெடசம் எனறால் எனன?

2. ஒத்தக் கருத்து எனறால் எனன?

3. ொகுொடு எனறால் எனன?

4. இந்திய அரசியலைகமபபினெடி எந்த பிரிவுகள 

சமத்துவத்கத ெற்றி கூறுகிறது?

V. பின்வரும் வினாக்ளுககு விரிவான வி்டயளி
1. ொரெடசத்திற்கான காரணஙககை கூறுக.

2. ொகுொடடிற்கான ஏ்தனும் இரணடு 

காரணிககை எழுதுக.

3. இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடக்ட நீக்குவதற்கான 

தீரவுககை விவரி.

VI. வ்சயமு்்ற்ள் மறறும் வ்சயலபாடு்ள்
1. வகுபெகறகய சிறு குழுக்கைாக பிரித்து, 

ொகுொடு ஏற்ெடுவதற்கான     காரணஙககைப 

ெற்றி கலைந்துகரயாடி அறிக்கக ஒனறிகன 

எழுதவும்.

2. ொரெடசம் மற்றும் ொகுொடு ஆகியவற்கற 

எதிர பகாண்ட நெரகள ெற்றி     தகவல்ககை 

்சகரிக்கவும்.

VII. உயர் சிநத்ன வினா
1.  இநதியாவில நி்ழும் பலநவறு 

பாகுபாடடி்ன விவரி.
VIII. வாழ்வியல தி்றன்
1. உஙகள கிராமத்தில் ொரெடசம் மற்றும் 

ொகுொடுகளுக்கு எதிராக நீஙகள எவவாறு 

்ொராடுவீர.

இ்ணய வளங்ள்
1. http://www.ncsc.nic.in/      

  (The National Commission for Scheduled 

  Castes)

2. http://ncst.nic.in/    
  (The National Commission for Scheduled Tribes)

3. http://www.ncw.nic.in/   
  (The National Commission for Women)

4. Censusindia.gov.in
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ஆறாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல் (முதல் பருவம்)
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செனணன-63, காஞ்சிபுரம்.
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ஊராடசி ஒனறிய நடுநிணலப்பள்ளி,  
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VIth_ Social science Authors List TM.indd   210 28-01-2020   16:37:56



இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட மமப்லித்மதா தாளில் 
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அரியலூர்.
ஆ.மதவி பஜஸிந்தா, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பள்ளி, என.எம்.மகாவில், 
மவலூர்

வடிவனமப்பு
மவ. ொ. ஜாண்ஸ்மித்
அணடக்கலம் ஸ்டீபன
விமனாத் குமார் வி
யுவராஜ் ரவி
அமொக் குமார்

In-House - QC
காமாடசி பாலன ஆறுமுகம்
மகாபு ராசுமவல்
ராமஜஷ தஙகப்பன

ஒருங்கினைப்பு
ரமமஷ முனிொமி
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வரலாறு
மூன்றாம் பருவம்
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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

ப�ாருளடக்கம்
அலகு �லலப்பு

பக்கம் 

எண்
மறா�ம்

வரலறாறு

1 பண்லடைக்கறாலத் �மிழ்கத்தில் சமூ்கமும் பண்பறாடும்: சங்க ்கறாலம் 95 சனவரி

2 இந்தியறா - தமௌரியருககுப் பினனர் 109 பிப்ரவரி

3 பபரரசு்களின ்கறாலம்: குப்�ர், வர்த்�னர் 122
பிப்ரவரி

மறார்ச்

4 த�னனிந்திய அரசு்கள் 140
மறார்ச்
ஏப்ரல்

புவியியல்

1 ஆசியறா மற்றும் ஐபரறாப்பறா 157 சனவரி

2 புவி மறாதிரி 188 பிப்ரவரி

3 பபரிடைலரப் புரிந்து த்கறாள்ளு�ல் 207 மறார்ச்

குடிலமயியல்

1 மக்களறாட்சி 216 சனவரி

2 உள்ளறாட்சி அலமப்பு – ஊர்கமும் ந்கர்ப்பு்மும் 224 பிப்ரவரி

3 சறாலல பறாது்கறாப்பு 234 மறார்ச்
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பண்லடைக்கறாலத் 
�மிழ்கத்தில் சமூ்கமும் 
பண்பறாடும்: சங்க ்கறாலம்

அலகு 1

சங்க ்காலம்
சங்கம் என்னும் சசொல் மதுணைப் பொண்டிய 

அைசர்களின் ஆதைவில் தணைத்தொஙகிய 
தமிழ்ப் புலவர்களின் குழுமதணதச் சுட்டுகிறது. 
இப்புலவர்கள் இயற்றிய பொடல்்கள் சமொததமொ்கச் 
சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுகிறது. 
இப்பொடல்்கள் இயற்றப்பட்ட ்கொலம் சங்க ்கொலம் 
என அணைக்்கப்படுகின்றது.

ஆறுமு்க நொவலர (யொழ்ப்பொைம்) 
தொ்மொதைம் பிள்ணள (யொழ்ப்பொைம்) 
உ.்வ.சொமிநொத அயயர ஆகி்யொர 
அரும்பொடுபட்டு பணன்யொணல்களில் 
எழுதப்பட்டிருநத தமிழ் சசவ்வியல் 
இலக்கியங்கணளயும் பண்ணடக்்கொலத 
தமிழ் நூல்்கணளயும் மீட்டு சவளியிடுவதில் 
பல ஆண்டு்கணளச் சசலவிட்டனர.

 ்கற்்ல் பநறாக்கங்கள்

இப்பொடதணதக் ்கற்றுக் ச்கொள்வதன் வழியொ்க, 
•   பண்ணடக்்கொலத தமிழ்ச் சமூ்கதணதப் பற்றி அறிநது ச்கொள்வதற்கு முக்கியச் சொன்றொன சங்க 

இலக்கியதணதப் பற்றிய அறிணவப் சபறுதல்.
•  மூ்வநதர்கள் எனும் ்சை, ்சொை, பொண்டிய அைசர்களின் ஆட்சி குறிததும் அவர்களின் 

சம்கொலததவர்களொன குறுநில மன்னர்கள் பற்றியும் சதரிநதுச்கொள்ளுதல்.
•  பண்ணடக்்கொலத தமிை்கததின் நிரவொ்கமுணற, சமூ்க-சபொருளொதொை நிணல்கள் குறிதது 

்கற்றுக்ச்கொள்ளுதல்.
•  ்களப்பிைர ்கொலதணதப் புரிநதுச்கொள்ளுதல்.
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சான்று்கள்
்கலபவட்டு்கள் ்கலிங்கநொட்டு அைசன் ்கொை்வலனுணடய ஹதிகும்பொ ்கல்சவட்டு, பு்களூர 

(்கரூரக்கு அரு்்க) ்கல்சவட்டு, அ்சொ்கருணடய இைண்டு மற்றும் பதிமூன்றொம் 
்பைொணைக் ்கல்சவட்டு்கள். ்மலும் மொஙகுளம், அை்கர மணல, கீைவளவு 
ஆகிய ஊர்களிலுள்ள (இவ்வூர்கள் அணனததும் மதுணைக்கு அரு்்கயுள்ளன) 
்கல்சவட்டு்கள்.

பசப்�டு்கள் ்வள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர சசப்்படு்கள் 
நாணயங்கள் சங்க ்கொலதணதச் ்சரநத ்சை, ்சொை, பொண்டிய அைசர்களொலும், 

குறுநில மன்னர்களொலும் சவளியிடப்பட்ட நொையங்களும், ்ைொமொனிய 
நொையங்களும்.

ப�ருங்கற்கால 
நினைவுச் சின்ைங்கள்

புணதவிடங்கள், நடு்கற்்கள்

அ்கழவாய்விலிருந்து 
ப�ாருட்்கள் கினடத்த 
இடங்கள்

ஆதிச்சநல்லூர, அரிக்்க்மடு, ச்கொடுமைல், பு்கொர, ச்கொற்ண்க, அை்கன்குளம், 
உணறயூர.

இலககியச் சான்று்கள் சதொல்்கொப்பியம், எட்டுதசதொண்க, பததுப்பொட்டு, பதிசனண்கீழ்க்்கைக்கு, 
பட்டினப்பொணல, மதுணைக் ்கொஞ்சி ஆகியணவ. சிலப்பதி்கொைம், மணி்ம்கணல 
ஆகிய ்கொப்பியங்கள்.

அயலநாட்டவர் 
குறிபபு்கள்

எரிததிரியக் ்கடலின் சபரிப்ளஸ் (The Periplus of Erythrean Sea) பிளினியின் 
இயற்ண்க வைலொறு (Natural History) தொலமியின் புவியியல் (Geography), 
சம்கஸ்தனிஸின் இண்டி்கொ, ைொஜொவளி, ம்கொவம்சம், தீபவம்சம் ஆகியன.

ப்தால்காபபியம் ஒரு தமிழ் இலக்்கை நூலொகும். அது சங்க ்கொலத தமிழ் மக்்களின் சமொழி, பண்பொடு 
ஆகியவற்றின்  உயர தைதணதச் சுட்டிக்்கொட்டுகிறது.

்கொல அளவு கி.மு. (சபொ.ஆ.மு)  3 ஆம் நூற்றொண்டு முதல் – கி.பி. (சபொ.ஆ)   
3 ஆம் நூற்றொண்டு வணை

தமிை்கததின் புவியியல் பைப்பு வடக்்்க ்வங்கடம் (திருப்பதி) முதல் சதற்்்க ்கன்னியொகுமரி 
வணை. கிைக்கிலும், ்மற்கிலும் ்கடல்்கணள எல்ணல்களொ்கக் 
ச்கொண்டிருநதது. 

்கொலம் இரும்புக் ்கொலம்
பண்பொடு சபருங்கற்்கொலப் பண்பொடு
அைசுமுணற முடியொட்சி 
ஆட்சி புரிநத அைச வம்சங்கள் ்சைர, ்சொைர, பொண்டியர

்கலி்பொரனியொ பல்்கணலக்்கை்கததின் தமிழ்சமொழிப் ்பைொசிரியர ஜொரஜ் எல் ஹொரட் என்பொர 
தமிழ்சமொழியொனது இலததீன் சமொழியின் அளவிற்குப் பணைணமயொனது எனும் ்கருதணதக் 
ச்கொண்டுள்ளொர. ஏணனய சமொழி்களின் சசல்வொக்கிற்கு உட்படொமல் முற்றிலும் சுதநதிைமொன ஒரு மைபொ்க 
அது உருசபற்று எழுநதுள்ளது என அவர கூறுகிறொர.
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்சரர்

சங்க ்கொலததின்்பொது மூ்வநதர்கள் 
தமிை்கப் பகுதி்கணளக் ஆட்சி புரிநதனர. 
்வநதர எனும் சசொல் ்சைர, ்சொைர, 
பொண்டியர ஆகி்யொணைக் குறிப்பிடுவதற்்கொ்கப் 
பயன்படுததப்பட்டது. ்சைர்கள் தமிை்கதணதச் 
்சரநத மததிய மற்றும் வடக்குத திருவிதொஙகூர, 
ச்கொச்சி, சதற்கு மலபொர, ச்கொஙகு மண்டலம் 
ஆகியவற்ணற ஆண்டனர. பதிற்றுப்பதது ்சை 
அைசர்கள் குறிதத சசயதி்கணள வைஙகுகின்றன. 
்சை அைசன் சசஙகுட்டுவன் வட இநதியொவின் 
மீது பணடசயடுததுச் சசன்றொர. சிலப்பதி்கொைக் 
்கொவியப் பொததிைமொன ்கண்ைகிக்கு சிணல 
எடுப்பதற்்கொ்க அவர இமயமணலயிலிருநது 
்கற்்கணளக் ச்கொண்டுவநதொர எனத 
சதரியவநதுள்ளது. பததினித சதயவ 
வழிபொட்ணட அவர அறிமு்கம் சசயதொர. 
இளங்்கொவடி்கள் ்சைன் சசஙகுட்டுவனின் 
தம்பியொவொர. அவரதொன் சிலப்பதி்கொைததின் 
ஆசிரியர. ்சைல் இரும்சபொணற எனும் 
அைசன் தனது சபயரில் நொையங்கணள 
சவளியிட்டொர. சில ்சை நொையங்களில் 
அவர்களின் சின்னமொன வில்லும் அம்பும் 
சபொறிக்்கப்பட்டுள்ளன.

முககியததுவம் மிகுந்்த ்சர அரசர்்கள்
�	உதயன் ்சைலொதன்
�	இமயவைம்பன் சநடுஞ்்சைலொதன்
�	்சைன் சசஙகுட்டுவன்
�	்சைல் இரும்சபொணற

்சாழர் 

சங்க ்கொலததில் ்சொை அைசு ்வங்கட 
மணல்கள் வணை விரிநதிருநதது. ்கொவிரி 
்கழிமு்கப்பகுதி ் சொை நொட்டின் ணமயப் பகுதியொ்க 
விளஙகியது. இப்பகுதி பின்னர ் சொை மண்டலம் 
என அறியப்பட்டது. ்சொை அைசர்களில் மி்கவும் 
பு்கழ் சபற்றவர ்கரி்கொல் வளவன் அல்லது 
்கரி்கொலன் ஆவொர. அவர தன்ணன எதிரதத 

்சைர, பொண்டியர மற்றும் அவர்கணள ஆதரிதத 
பதிசனொன்று ்வளிர்களின் கூட்டுப்பணடணயத 
தஞ்சொவூர பகுதியில் உள்ள சவண்ணி எனும் 
சிற்றூரில் ்தொற்்கடிததொர. 

அவர ்கொடு்கணள விணளநிலங்களொ்க 
மொற்றினொர.  ்வளொண்ணமணய ்மம்படுதது- 
வதற்்கொ்கக்  ்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க 
்கல்லணைணயக் ்கட்டினொர. ்சொைர்களின் 
துணறமு்கமொன பு்கொர, இநதியப் சபருங்கடலின் 
பல பகுதி்களிலிருநது வணி்கர்கணள அதன்பொல் 
ஈரததது. பட்டினப்பொணல எனும் பதிசனண் 
கீழ்க்்கைக்ண்கச் சொரநத  நூல், ்கரி்கொலனின் 
ஆட்சியின்்பொது அஙகு நணடசபற்ற வணி்க 
நடவடிக்ண்க்கள் பற்றிய விரிவொன சசயதி்கணள 
வைஙகுகிறது.

்கலலனண 
இது ்கற்்களொல் ்கட்டப்பட்ட 
தடுப்பணை ஆகும். 
ப ொ ச ன த தி ற் ்க ொ ்க க் 
்கழிமு்கப் பகுதி 
வழியொ்க நீணைத திருப்பிவிடுவதற்்கொ்க 
்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க இவ்வணை 
்கட்டப்பட்டது. ்கல்லணை ்கட்டப்பட்ட்பொது 
69,000 ஏக்்கர நிலததிற்கு அது நீரப்பொசன 
வசதிணய வைஙகியது.

முககியததுவம் வாய்ந்்த ்சாழ அரசர்்கள் 
�	இளஞ்்சட்சசன்னி 
�	்கரி்கொல் வளவன்
�	்்கொச்சசங்கைொன்
�	கிள்ளிவளவன்
�	சபருநற்கிள்ளி
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�ாண்டியர் 

பொண்டியர இன்ணறய சதன்தமிை்கதணத 
ஆட்சி சசயதனர. பொண்டிய அைசர்கள் 
தமிழ்ப்புலவர்கணளயும் அறிஞர்கணளயும் 
ஆதரிததனர. பல பொண்டிய அைசர்களின் 
சபயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சநடுஞ்சசழியன் 
மி்கவும் பு்கழ்சபற்ற ்பொரவீைைொ்கப் 
்பொற்றப்படுகிறொர. அவர ்சைர, ்சொைர, ஐநது 
்வளிர்கள் ஆகி்யொரின் கூட்டுப்பணடணயத 
தணலயொலங்கொனம் என்னுமிடததில் 

்தொற்்கடிததொர. அவர ச்கொற்ண்கயின் தணலவன் 
எனப் ்பொற்றப்படுகின்றொர. 

பொண்டிய நொடு முததுக்குளிப்புக்குப் 
பு்கழ் சபற்றதொகும். பொண்டிய அைசர்கள் பல 
நொையங்கணள சவளியிட்டனர. அவர்களின் 
நொையங்கள், ஒருபுறததில் யொணனயின் 
உருவதணதயும் மற்சறொருபுறததில் மீனின் 
உருவதணதயும் ச்கொண்டுள்ளன. முதுகுடுமிப் 
சபருவழுதி என்ற பொண்டிய அைசர பல 
்வத்வள்வி்கணள நடததியணதக் ச்கொண்டொடும் 
விதமொ்க நொையங்கணள சவளியிட்டொர. 
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்சரர்்கள்
• ஆதவன்
• குட்டுவன்
• வொனவன்
• இரும்சபொணற

�ாண்டியர்்கள்
• மொறன்
• வழுதி
• சசழியன்
• சதன்னர

்சாழர்்கள்
• சசன்னி
• சசம்பியன்
• கிள்ளி
• வளவன்

மூ்வந்்தர்்கள் சூட்டிகப்காண்ட �ட்டங்கள்
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முககியததுவம் வாய்ந்்த �ாண்டிய அரசர்்கள்
�	சநடி்யொன்
�	நன்மொறன் 

�	முதுகுடுமிப் சபருவழுதி
�	சநடுஞ்சசழியன்

அரசுரினைச் சின்ைங்கள்

சசங்்கொல் (Scepter),  முைசு (Drum), சவண்ச்கொற்றக்குணட (white umbrella) ஆகியன அைசு 
அதி்கொைததின் சின்னங்களொகும்.

மூ்வந்்தர் ைானல துனைமு்கம் ்தனலந்கர் சின்ைம்
்சைர பனம்பூ மொணல  முசிறி / 

சதொண்டி
வஞ்சி / ்கரூர

வில், அம்பு
்சொைர அததிப்பூ மொணல பு்கொர உணறயூர / பு்கொர 

புலி
பொண்டியர ்வப்பம்பூ மொணல ச்கொற்ண்க மதுணை

இைண்டு மீன்்கள்

குறுநில ைன்ைர்்கள் – ஆய், ்வளிர், 
கிழார்

முடிசூடிய இம்மூன்று அைசர்கணளத 
தவிை, பல சுதநதிைமொன, சநஞ்சுைம் மிக்்க 
சிறிய குறுநிலமன்னர்களும் இருநதனர. ஆய 
என்னும் சபயர பைநதமிழ்ச் சசொல்லொன ஆயர 

(சபொருள்: ஆநிணை ் மயப்்பொர) என்ற சசொல்லில் 
இருநது சபறப்பட்டதொகும். சங்க ்கொலதது 
ஆய மன்னர்களில்  முக்கியமொனவர்களின் 
சபயர்கள் அநதிைன், திதியன், நன்னன் 
ஆகியனவொகும்.

்வளிர்கள் - ்வளொளர – பண்ணடய 
்கொலத தமிை்கததில் ஆட்சி சசயத 
நிலவுணடணமப் பிரிவினர ஆவர. பு்கழ்சபற்ற 
்வளிர்கள் ்கணட்யழு வள்ளல்்களொன பொரி, 
்கொரி, ஓரி, ்ப்கன், ஆய, அதியமொன், நள்ளி 
ஆகி்யொைொவர. அவர்கள் தமிழ்ப்புலவர்கணளப் 
சபருநதன்ணமயுடன் தொைொளமொ்க 
ஆதரிததணமக்்கொ்கப் பு்கைப்பட்டவர்கள் ஆவர.

கிைொர என்பவர கிைொமத தணலவர ஆவொர.

6th Std  History_Term 3_TM_Unit1.indd   99 06-11-2019   12.27.37 PM



100

சங்க ்கால ஆட்சியனைபபு
அரசுரினை

அைசுரிணம பைம்பணையொனது. அைசர ‘்்கொ’ 
என அணைக்்கப்பட்டொர. அது ்்கொன் எனும் 
சசொல்லின் சுருக்்கமொகும். ்வநதன், ்்கொன், 
மன்னன், ச்கொற்றவன், இணறவன் எனும் 
்வறு சபயர்களொலும் அைசர அணைக்்கப்பட்டொர. 
சபொதுவொ்க ஆட்சி புரிநதுச்கொண்டிருக்கும் 
அைசரின் மூததம்க்ன அடுதது அரியணை 
ஏறினொர. பட்டம் சூட்டப்படும் விைொ 
‘அைசுக்்கட்டி்லறுதல்’ அல்லது முடிசூட்டுவிைொ 
எனப்பட்டது. பட்டதது இளவைசர ்்கொம்கன் 
எனவும் அவருக்கு இணள்யொர இளங்்கொ, 
இளஞ்சசழியன், இளஞ்்சைல் எனவும் 
அணைக்்கப்பட்டனர.  அைசர தினந்தொறும் 
அைசணவணயக் (நொளணவ) கூட்டினொர. அஙகு 
அவர விவொதங்கணளச் சசவிமடுதது அணனதது 
வைக்கு்கணளயும் தீரததுணவததொர. அைசின் 
வருமொனம் வரி்கள் மூலம் சபறப்பட்டன. 
நிலவரி்ய வருவொயின் முக்கிய ஆதொைமொகும். 
அது ‘இணற’ என அணைக்்கப்பட்டது. 
இணதததவிை அைசு சுங்கவரி, ்கப்பம், தண்டம் 
ஆகியவற்ணறயும் வசூல் சசயதது.

அைசர்களும் வீைர்களும் வீைக்்கைல் 
அணிநதிருநதனர. அதன்மீது 
அணிநதிருப்பவரின் சபயரும், அவரின் 
சொதணன்களும் சபொறிக்்கப்பட்டிருநதன. ஒற்றர்கள் 
நொட்டுக்குள் நடப்பனவற்றணவ மட்டுமல்லொமல் 
சவளிநொடு்களில் நடப்பனவற்ணறயும் 
சதரிநதுச்கொள்ளப் பயன்படுததப்பட்டனர.

புறமுதுகில் ்கொயமணடவது அவமொனமொ்கக் 
்கருதப்பட்டது. ்பொரின்்பொது புறமுதுகில் 
்கொயம்பட்டதற்்கொ்க அைசர்கள் சொகும்வணை 
உண்ைொவிைதமிருநது உயிணை 
மொயததுக்ச்கொண்ட நி்கழ்வு்களும் நடநதன.

சன�

அைசருணடய சணப அைசணவ என 
அணைக்்கப்பட்டது. அைசர ‘அரியணை’ 
என்றணைக்்கப்பட்ட ஆசனததில் அமரவது 
வைக்்கம். அைசணவயில் அைசணைச் சுற்றி 
அதி்கொரி்கள், சிறப்பு விருநதினர்கள், 
அணவப்புலவர்கள் ஆகி்யொர அமரநதிருநதனர. 
அைசர்கள்  ஐநது விதக் ்கடணம்கணளச் 
சசயதனர. ்கல்வி்கற்பணத ஊக்குவிப்பது, 
சடஙகு்கணள நடததுவது, பரிசு்கள் வைஙகுவது, 
மக்்கணளப் பொது்கொப்பது, குற்றவொளி்கணளத 
தண்டிப்பது முதலியன ஐநது வண்கயொன  
்கடணம்களொகும். தூதுவர்கள் அைசைொல் பணியில் 
அமரததப்பட்டனர. தூதுவர்கள் முக்கியமொன 
பஙகு வகிததனர. அைசருக்கு நிரவொ்கததில் 
பல அதி்கொரி்கள் உதவி சசயதனர. அவர்கள் 
ஐம்சபருஙகுழு (ஐநது உறுப்பினர்கணளக் 
ச்கொண்ட குழு) எண்்பைொயம் (எட்டு 
உறுப்பினர்கணளக் ச்கொண்ட குழு) என இரு 
குழுக்்களொ்கப் பிரிக்்கப்பட்டிருநதனர.
�னட

அைசருணடய பணட என்று அணைக்்கப்பட்ட 
இைொணுவம் நொன்கு பிரிவு்கணளக் 
ச்கொண்டிருநதது. அணவ ்கொலொட்பணட, 
குதிணைப்பணட, யொணனப்பணட, ்தரப்பணட 
என்பனவொகும். பணடததணலவர ‘தொணனத 
தணலவன்’ என அணைக்்கப்பட்டொர. 
அக்்கொலப்பகுதியில் பயன்படுததப்பட்ட 
முக்கியமொன ஆயுதங்கள் வொள், ்்கடயம், 
்தொமொைம் (எறியீட்டி)  ஈட்டி, வில், அம்பு 
ஆகியனவொகும். ்தொமொைம் எனப்படுவது 
சற்று சதொணலவில் இருநது எதிரியின் மீது 
ஏவு்கணைணயப் ்பொன்று வீசப்படுவதொகும். 
ஆயுதங்கள் ணவக்்கப்பட்டிருநத இடம்   ‘பணடக் 
ச்கொட்டில்’ என அணைக்்கப்பட்டது. ்்கொட்ணட்கள் 
அைண்்களொலும் ஆைமொன அ்கழி்களொலும் 
பொது்கொக்்கப்பட்டன. ்பொரமுைசும் ்கடவுளொ்க்வ 
்கருதி வைங்கப்பட்டது. 
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சட்டமும் நீதியும்

அைச்ை இறுதியொன ்மல்முணறயீட்டு 
நீதிமன்றம் ஆவொர. தணலந்கரில் நீதிமன்றம் 
‘அணவ’ என்றணைக்்கப்பட்டது. கிைொமங்களில் 
‘மன்றங்கள்’ என்பணவ தீரப்பு வைங்கப்படும் 
இடங்களொயிருநதன. தண்டணன்கள் 
எப்்பொதும் ்கடுணமயொ்க்வ இருநதன. 
திருட்டு வைக்கு்களில் மைைதண்டணன 
வைங்கப்பட்டது. தணலணயத துண்டிததல்,  
உடல் உறுப்புக்்கணளத துண்டிததல், 
சிததிைவணத சசயவது, சிணறயில் 
அணடப்பது, அபைொதம் (தண்டம்) விதிப்பது 
ஆகியணவ குற்றங்களுக்்கொ்க வைங்கப்பட்ட 
தண்டணன்களொகும்.
உள்ளாட்சி நிர்வா்கம்

ஒட்டுசமொதத ஆட்சிப் பகுதியும் ‘மண்டலம்’  
என்றணைக்்கப்பட்டது. மண்டலங்கள் 
நொடு்களொ்கப் பிரிக்்கப்பட்டன. நொடு பல 
கூற்றங்களொ்கப் (கூற்றம்) பிரிக்்கப்பட்டன. ஊர 
என்பது கிைொமம் ஆகும். அணவ ்பரூர (சபரிய 
கிைொமம்), சிற்றூர (சிறிய கிைொமம்), மூதூர 
(பைணமயொன கிைொமம்) என அணைக்்கப்பட்டன. 

்கடற்்கணை்யொை ந்கைங்களுக்குப் 
பட்டினம் எனப் சபயர. ‘பு்கொர’ என்பது 
துணறமு்கங்கணளக் குறிக்கும் சபொதுவொன 
சசொல்லொகும்.

முககிய ந்கரங்கள்

பு்கொர, உணறயூர, ச்கொற்ண்க, மதுணை, முசிறி, 
வஞ்சி அல்லது ்கரூர, ்கொஞ்சி ஆகியன.

தினண (நிலம்) சார்ந்்த  சங்க ்காலச் சமூ்கம்

நிலம் ஐநது திணை்களொ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருநதது.

மண்ணின் வளதணதப் 
சபொறுதது நிலங்கள் 
வ ண ்க ப் ப டு த த ப் ப ட் ட ன . 
மருதநிலம் ‘சமன்புலம்’ 
(நன்சசய) என 
அணைக்்கப்பட்டது. அதில் 
சநல்லும் ்கரும்பும் விணளநதன. சநயதல் 
தவிை மற்றணவ ‘வன்புலம்’ (புன்சசய) என 
அணைக்்கப்பட்டன. அவற்றில் தொனியங்களும் 
பருப்பு வண்க்களும் விணளநதன.

திணை நிலம் சதொழில் மக்்கள் ்கடவுள்

குறிஞ்சி மணலயும் மணல 
சொரநத இடமும்

்வட்ணடயொடுதல் / 
்ச்கரிததல்

குறவர, குறததியர முரு்கன்

முல்ணல ்கொடும், ்கொடு சொரநத 
இடமும்

ஆநிணை ்மயததல் ஆயர, ஆயச்சியர மொ்யொன்

மருதம் வயலும் வயல் சொரநத 
இடமும்

 ்வளொண்ணம  உைவன், உைததியர இநதிைன்

சநயதல் ்கடலும் ்கடல் சொரநத 
பகுதியும்

மீன்பிடிததல் / உப்பு 
உற்பததி

பைதவர, நுளததியர வருைன்

பொணல வறண்ட நிலம் வீைச் சசயல்்கள் மறவர, மறததியர ச்கொற்றணவ
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ப�ண்்களின் நினல
சமூ்க வொழ்வில் சபண்்களுக்குக் 

்கட்டுப்பொடு்கள் இல்ணல. ்கற்றறிநத, அறிவுக் 
கூரணமயுணடய சபண்்கள் இருநதனர. நொற்பது 
சபண்புலவர்கள் வொழ்நது அரியநூல்்கணள  
ச்கொடுததுச் சசன்றுள்ளனர. திருமைம் 
சசொநத விருப்பதணத சொரநது அணமநதிருநதது. 
இருநத்பொதிலும் ‘்கற்பு’ சபண்்களின் மி்கச் 
சிறநத ஒழுக்்கமொ்கக் ்கருதப்பட்டது. சபற்்றொரின் 
சசொததுக்்களில் ம்கனும், ம்களும் சமமொன 
பஙண்கப் சபற்றிருநதனர.

சங்க ்காலப ப�ண்�ாறபுலவர்்கள்
அவ்ணவயொர, சவள்ளிவீதியொர, ்கொக்ண்கப் 
பொடினியொர, ஆதி மநதியொர, சபொன்முடியொர.

ை்த நம்பிகன்க்கள் ைறறும் சமூ்கப பிரிவு்கள்
மக்்களின் முதன்ணமக் ்கடவுள் ்ச்யொன் 

அல்லது முரு்கன். சங்க ்கொலததில் வழிபடப்பட்ட 
ஏணனய ்கடவுளர சிவன், மொ்யொன் 
(விஷ்ணு),  இநதிைன், வருைன் மற்றும் 
ச்கொற்றணவ ஆகி்யொைொவர. நடு்கல் வழிபொடும் 
வைக்்கததில் இருநதது. சபௌததமும் சமைமும்  
கூட உடனிருநதன. வட பகுதி்களில் 
வளரநதிருநதணதப் ்பொன்று தமிை்கததில் 
சொதிமுணற வளரநதிருக்்கவில்ணல. 
ஒப்பீட்டளவில் வரைொசிைம முணற (சதொழிணல 
அடிப்பணடயொ்கக் ச்கொண்ட) திைொவிடத 
சதன்னொட்டில் பின்னர வநத்த ஆகும். 

வீரக்கல / நடு்கல
பண்ணடக்்கொலத தமிைர்கள் ்பொரக்்களததில் 
மைைமுற்ற வீைர்கள்்மல் சபரும்மரியொணத 
ச்கொண்டிருநதனர. ்பொரில் மைைமணடநத 
வீைனின் நிணனணவப் ்பொற்றுவதற்்கொ்க 
நடு்கற்்கள் நடப்பட்டன.

உனட  ைறறும்  அணி்கலன்்கள்

சபொருளொதொை வசதிமிக்்க மக்்கள் மஸ்லின், 
பட்டு மற்றும் ்நரததியொன  பருததியிணைத 
துணி்களிலொல் ஆன ஆணட்கணள அணிநதனர. 
சொதொைை மக்்கள் பருததியினொலொன இரு 
துண்டு்களொன ஆணட்கணள அணிநதனர.  சங்க 
இலக்கியங்கள் பொம்பின் ்தொணலக் ்கொட்டிலும் 
சமன்ணமயொன துணி்கணளப் (்கலிங்கம்) பற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றன. சபண்்கள் தங்கள் கூநதணல 
பூக்்களொல் அலங்கரிததுக்ச்கொண்டனர. 
ஆண்்களும் சபண்்களும் விதவிதமொன 
அணி்கலன்்கணள அணிநதனர. அணவ 
தங்கம், சவள்ளி, முதது்கள், நவைததினக் 
்கற்்கள், சஙகு, பொசிமணி்கள் ஆகியவற்றொல் 
சசயயப்பட்டிருநதன.

்கனல்கள்

பலவிதமொன இணசக்்கருவி்களொன முைசு, 
புல்லொஙகுைல், யொழ் ்பொன்றணவ பற்றிய பல 
குறிப்பு்கள் உள்ளன. ்கரி்கொலன் இணசயின் 
ஏழு சுவைங்கள் குறிதது சபரும்புலணம 
சபற்றிருநதொன் (ஏழிணச வல்லொன்). பொடல்்கள் 
பொடும் புலவர்கள்  ‘பொைர’, ‘விறலியர’ என 
அணைக்்கப்பட்டனர. ‘்கணிண்கயர’ நடனங்கணள 
நி்கழ்ததினர. கூதது (நொட்டுப்புற நொட்கம்) 
சங்க்கொல மக்்களுணடய மி்க முக்கியமொன 
பண்பொட்டு அம்சமொ்க விளஙகியது. அவர்கள் 
முததமிழ் எனும் ்்கொட்பொட்ணட உருவொக்கினர 
(இயல், இணச, நொட்கம்).
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ப்தாழில

மக்்களின் மி்க முக்கியமொன 
சதொழில்்கள் ்வளொண்ணம, ஆநிணை 
்மயததல், மீன்பிடிததல், ்வட்ணடயொடுதல் 
ஆகியணவயொகும். ்மலும் ண்கவிணனத 
சதொழில் சசய்வொைொன தச்சர, ச்கொல்லர, 
சபொற்ச்கொல்லர, மட்பொண்டம் சசய்வொரும் 
இருநதனர. சநசவு சசயவது விவசொயம் 
சசய்வொரின் மி்கப் சபொதுவொன பகுதி்நைத 
சதொழிலொ்கவும், பலருக்கு அன்றொட முழு்நைத 
சதொழிலொ்கவும் இருநதது.

விழாக்கள் ைறறும் ப�ாழுது்�ாககு 
நி்கழச்சி்கள்

மக்்கள் பல்்வறு விைொக்்கணளக் 
ச்கொண்டொடினொர்கள். அறுவணடத திருநொள் 
(சபொங்கல்), ்கொரததிண்க தீப விைொ ஆகியன 
அவற்றில் சிலவொகும். இநதிைவிைொ தணலந்கரில் 
ச்கொண்டொடப்பட்டது. பல ்வடிக்ண்க 
நி்கழ்ச்சி்களும் விணளயொட்டுக்்களும் 
நணடசபற்றன. நடனமொடுதல், எருதுச் சண்ணட, 
்சவல்  சண்ணட, தொயமொடுதல், ்வட்ணடயொடுதல், 
மல்யுததம் சசயதல், ஊஞ்சலொடுதல் ஆகியன 
அவற்றில் முக்கியமொனணவ ஆகும். குைநணத்கள் 
சபொம்ணம வண்டி்க்ளொட்டியும், மைல்வீடு 
்கட்டியும் விணளயொடினர.

வணி்கம்

வணி்கம் உள்ளூர, உள்நொட்டில், 
்கடல் ்கடநது சவளிநொட்டில் என மூன்று 
நிணல்களில் நணடசபற்றது. இக்்கொலப்பகுதியில் 
தமிை்கம் ்மற்ச்கொண்ட விரிவொன மற்றும் 
இலொப்கைமொன சவளிநொட்டு வணி்கம், 
தமிழ்மக்்கள் மி்கச் சிறநத ்கட்லொடி்கள் என்பணத 
சமயப்பிக்கின்றது. ்கடற்்கணை்யொைமொ்கப் 
சபொருட்்கணளப் பொது்கொப்பொ்க ணவப்பதற்்கொ்கப் 
்சமிப்புக் கிடஙகு்கள் ்கட்டப்பட்டன. முக்கியத 
துணறமு்கங்களில் ‘்கலங்கணை இலஙகுசுடர’ 
எனும் ஒளிவிளக்குக் ்்கொபுைங்கள்  இருநதன. 

வணி்கர்கள் தங்கள் விற்பணனப் 
சபொருட்்கணள பல இடங்களுக்கு எருது்கள் பூட்டிய 
கூண்டு வண்டி்களில் எடுததுச் சசன்றனர.  
பண்டமொற்றுமுணற பைவலொ்க வைக்்கததில் 
இருநதது.  பு்கொர, மதுணை ்பொன்ற முக்கியமொன 
ந்கைங்களில் இைண்டு வண்கயொன சநணத்கள் 
இருநதன. மதுணையில் ‘நொளங்கொடி’ எனப்படும் 
்கொணல்நைச் சநணதயும் ‘அல்லங்கொடி’ எனப்படும் 
மொணல்நைச் சநணதயும் இருநதுள்ளன. 
இச்சநணத்களில் பல்வண்கப்பட்ட சபொருட்்கள் 
சபரும் அளவில் விற்்கப்பட்டன; வொங்கப்பட்டன.

ைல�ார் ்கருமிளகு
எகிப்து அைசன் இைண்டொம் ைொம்சசஸின் 
பதப்படுததப்பட்ட உடல் திறக்்கப்பட்ட்பொது, 
சதொல்லியல் அறிஞர்கள் அவருணடய 
நொசியினுள்ளும் அடிவயிற்றிலும் 
்கருமிளகுக்்கதிர அணடக்்கப்பட்டிருநதணதக் 
்கண்டனர. (இவ்வொறு பதப்படுததி  உடணலப் 
பொது்கொப்பது பண்ணடய நொட்்களில் 
பின்பற்றப்பட்ட முணறயொகும்).

முககியத துனைமு்கங்கள்
முசிறி, சதொண்டி, ச்கொற்ண்க 

முககிய ஏறறுைதிப ப�ாருட்்கள்
�	உப்பு, மிளகு, முததுக்்கள், தநதம், 

பட்டு, நறுமைப் சபொருட்்கள், ணவைம், 
குஙகுமப்பூ, விணலமதிப்பு மிக்்க ்கற்்கள், 
மஸ்லின், சநதனக் ்கட்ணட.

முககிய இைககுைதிப ப�ாருட்்கள்
�	புஷ்பைொ்கம், த்கைம், ்கண்ைொடி, 

குதிணை்கள்.

இநதிய வணி்கர்களொல் ்ைொமப் 
்பைைசுக்கு விநி்யொ்கம் சசயயப்பட்ட பட்டு 
மி்க முக்கியமொனதொ்கக் ்கருதப்பட்டது. 
்ைொமப்்பைைசர ஆரிலியன் இநதியப் 
பட்டொனது, எணடக்கு எணட தங்கம் ச்கொடுததுப் 
சபற தகுதியொனது என அறிவிததொர.
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்கடல்கடந்்த நாடு்களுடன் வாணி்கத ப்தாடர்பு

தமிை்கததிற்கும் கி்ைக்்கம், ்ைொம், எகிப்து, 
சீனொ, சதன்கிைக்்கொசியொ, இலஙண்க ஆகிய 
நொடு்களுக்குமிணட்ய வணி்க உறவு்கள் 
நிலவியணதத சதொல்லியல் அ்கழ்வொயவு்கள் 
சமயப்பிததுள்ளன.

முசிறி - மு்தல ்�ரங்காடி
்ைொம் நொட்ணடச் ்சரநத மூதத 

பிளினி தன்னுணடய இயற்ண்க வைலொறு 
(Natural History) எனும் நூலில் முசிறிணய 
‘இநதியொவின் முதல் ்பைங்கொடி’ எனக் 
குறிப்பிட்டுள்ளொர. ் ைொமொனியரின் குடியிருப்பு 
இருநத முசிறியில் அ்கஸ்டஸ் ்கடவுளுக்்கொ்கக் 
்்கொவிசலொன்று ்கட்டப்பட்டிருநதது. 

கி.மு. (சபொ.ஆ.மு) இைண்டொம் 
நூற்றொண்ணடச் ்சரநத பொப்பிைஸ் 
ஒப்பநதப் பததிைததில் (வியன்னொவிலுள்ள 
அருங்கொட்சிய்கததில் உள்ளது) 
அசலக்்ொண்டிரியொணவச் ்சரநத வணி்கர 
ஒருவருக்கும் முசிறிணயச் ்சரநத ஒரு 
வணி்கருக்குமிணட்ய ்மற்ச்கொள்ளப்பட்ட 
வணி்க ஒப்பநதம் பதிவு சசயயப்பட்டுள்ளது.

்களபபிரர்்கள்
கி.பி. (சபொ.ஆ.) மூன்றொம் நூற்றொண்டின் 

இறுதியில் சங்க்கொலம் படிப்படியொ்கத தனது 
சரிணவச் சநதிததது. சங்க ்கொலதணதத 
சதொடரநது ்களப்பிைர்கள் தமிை்கதணதக் 
ண்கப்பற்றி இைண்டணை நூற்றொண்டு்கள் 
ஆட்சி சசயதனர. ்களப்பிைர்கணளப் பற்றி அறிய 
நமக்குக் குணறவொன குறிப்பு்க்ள கிணடதது 
உள்ளன. அவர்கள் விட்டுச்சசன்ற நிணனவுச் 
சின்னங்கள், சதொல்்கணலப் சபொருட்்கள் 
என எதுவுமில்ணல. ஆனொல் அவர்களின் 
ஆட்சி குறிதது இலக்கியங்களில் சொன்று்கள் 
உள்ளன. இலக்கியச் சொன்று்கள், தமிழ் நொவலர 
சரிணத, யொப்சபருங்கலம், சபரியபுைொைம் 
ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கியதொகும். சீவ்க 
சிநதொமணி, குண்டல்்கசி ஆகிய இைண்டும் 
இக்்கொலததில் எழுதப்பட்டணவ்களொகும். 
தமிை்கததில் சபௌததமும், சமைமும் 
முக்கியததுவம் சபற்ற ்கொலம் அது. 
சமஸ்கிருதம், பிைொகிருதம் ஆகிய சமொழி்களின் 
அறிமு்கததொல் வட்சடழுதது என்னும் புதிய 
எழுததுமுணற உருவொனது. பதிசனண் 
கீழ்்கைக்ண்கச் ்சரநத பல நூல்்கள் 
இயற்றப்பட்டன. இக்்கொலததில் வணி்கமும் 
வரதத்கமும் சதொடரநது சசழித்தொஙகின. 

உல்கம் அந்நாளில

நுனழவாயில
ஹான் அரச வம்சம் - சீைா 

கி.மு. (சபொ.ஆ.மு)  206 - 
கி.பி. (சபொ.ஆ)  220 

பிரமிடு
ையன் நா்கரி்கம்  

ைததிய அபைரிக்கா 

ப்காபலாசியம்
்ராைானிய நா்கரி்கம்-இத்தாலி 

கி.மு. (சபொ.ஆ.மு) மூன்றொம் 
நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. (சபொ.ஆ)  

முதலொம் நூற்றொண்டு வணை 
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என்வ ்களப்பிைர ்கொலமொனது சபொதுவொ்கச் 
சிததிரிக்்கப்பட்டணதப் ்பொன்று இருண்ட 
்கொலம் அல்ல.

�ாடச்சுருக்கம்
�	சங்கம் என்னும் சசொல் புலவர்களின் 

குழுமதணத குறிக்கிறது. இவ்வணமப்பு 
மதுணையில் பொண்டிய அைசர்களின் 
ஆதைவில் தணைத்தொஙகியது

�	சங்க ்கொலததில் ்சைர, ்சொைர, பொண்டியர 
ஆகிய மூ்வநதர்கள் தமிை்கப்பகுதி்கணள 
ஆட்சி சசயதனர.

�	இம்மூன்று முடியைசர்களுக்கு அப்பொற்பட்டு, 
தமிை்கப் பகுதி்கள் பல்்வறு சுதநதிைமொன 
குறுநில மன்னர்களொலும் ஆளப்பட்டன.

�	ச த ொ ல் லி ய ல்  அ ்க ழ் வ ொ ய வு ்க ள் 
தமிை்கததிற்கும் அயல் நொடு்களுக்கும் 
இணட்ய இருநத வணி்க உறவு்கணள 
உறுதி சசயகின்றன.

�	கி.பி. (சபொ.ஆ.மு) மூன்றொம் நூற்றொண்டின் 
இறுதியில் சங்க ்கொலம் முடிவுறத 
ச த ொ ட ங கி ய து .  த மி ை ்க த ண த க் 
்களப்பிைர்கள் ண்கப்பற்றினர. அவர்களின் 
ஆட்சிக்்கொன ஆதொைங்கள் சமை, சபௌதத 
இலக்கியங்களில் ்கொைப்படுகின்றன.

அருஞபசாறப�ாருள்
்கடும் முயற்சி - strove - tried hard

ைொஜ வம்சம்  - dynasty - a line of hereditary rulers

ச்களைவிப்பதற்்கொ்க - commemorate - to honour the memory of

அைச சின்னம் - royal insignia - symbols of power

ஆதைவு - patronage - support given by a patron

சவளிக்்கொட்டுதல் - blazoned - displayed vividly

விடுதணல - acquitted - released

புலவர்கள் - bards -  poets singing in praise of princes

    and brave men

்சமிப்புக் கிடஙகு - warehouses - a large building for keeping goods

சிததரிக்்கப்பட்டுள்ளது - portrayed - described elaborately

 �யிறசி 

I. சரியாை வினடனயத ்்தர்ந்ப்தடுதது எழுது்க
1. தமிை்கததில் பததினி வழிபொட்ணட அறிமு்கம் சசயதவர 
 அ) பொண்டியன் சநடுஞ்சசழியன் ஆ) ்சைன் சசஙகுட்டுவன்
 இ) இளங்்கொ அடி்கள் ஈ) முடததிருமொறன்
2. கீழ்க்்கொணும் அைச வம்சங்களில் எது சங்க ்கொலததில் ஆட்சி அதி்கொைததில் இல்ணல
 அ) பொண்டியர ஆ) ்சொைர இ) பல்லவர ஈ) ்சைர
3. பொண்டியர ஆட்சிக்குப் பின் ஆட்சிக்குப் வந்தொர  ஆவர.
 அ) சொதவொ்கனர்கள் ஆ) ்சொைர்கள் இ) ்களப்பிைர்கள் ஈ) பல்லவர்கள் 
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4. சங்க ்கொல நிரவொ்க முணறயில் மி்கச் சிறிய நிரவொ்க அணமப்பு .
 அ) மண்டலம் ஆ) நொடு இ) ஊர  ஈ) பட்டினம்
5. குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வொழ்நத மக்்களின் சதொழில் யொது?
 அ) ச்கொள்ணளயடிததல் ஆ) ஆநிணை ்மயததல்
 இ) ்வட்ணடயொடுதல் மற்றும் ்ச்கரிததல் ஈ) ்வளொண்ணம

II. கூறனை வாசிக்கவும், சரியாை வினடனய (✓) பசய்யவும் 
1. கூறறு: புலவர்களின் குழுமம் சங்கம் என அறியப்பட்டது.
 ்காரணம்: சங்க இலக்கியங்களின் சமொழி தமிைொகும்.
 அ) கூற்றும் ்கொைைமும் சரி. ்கொைைம் கூற்றுக்்கொன சரியொன விளக்்கம் ஆகும்.
 ஆ) கூற்றும் ்கொைைமும் சரி. ்கொைைம் கூற்றுக்்கொன சரியொன விளக்்கமல்ல.
 இ) கூற்று சரி; ்கொைைம் தவறு.
 ஈ) கூற்றும் ்கொைைமும் தவறொனணவ.
2. கீழ்்கொணும் கூற்று்களில் எணவ உண்ணமயொனணவ அல்ல?
1. ்கரி்கொலன்  தணலயொலங்கொனம் ்பொரில் சவற்றி சபற்றொன். 
2. பதிற்றுப்பதது ்சை அைசர்கள் பற்றிய விவைங்கணள வைஙகுகின்றன.
3.  சங்க ்கொலதணதச் ்சரநத பணைணமயொன இலக்கியங்கள் சபரும்பொலும் உணைநணடயில் 

எழுதப்பட்டன.
 அ) ‘1’ மட்டும்
 ஆ) ‘1 மற்றும் 3’ மட்டும்
 இ) ‘2’ மட்டும்
3.  பண்ணடக்்கொலத தமிை்கததின் நிரவொ்கப் பிரிவு்கள் ஏறுவரிணசயில் இவ்வொறு அணமநதிருநதது
 அ) ஊர < நொடு  < கூற்றம்  < மண்டலம்
 ஆ) ஊர < கூற்றம் <  நொடு  < மண்டலம்
 இ) ஊர < மண்டலம்<  கூற்றம் < நொடு 
 ஈ) நொடு < கூற்றம் <  மண்டலம்  < ஊர
4. அைசவம்சங்கணளயும் அைச முததிணை்கணளயும் சபொருதது்க.
 அ. ்சைர – 1. இைண்டு மீன்்கள்
 ஆ. ்சொைர - 2. புலி
 இ. பொண்டியர - 3. வில், அம்பு
 அ) 3,   2,  1 ஆ) 1,  2,  3 இ) 3,  1,  2 ஈ) 2,  1,  3 
III. ் ்காடிட்ட இடங்கனள நிரபபு்க.
1. சவண்ணி ்பொரில் சவற்றி சபற்றவர .
2. சங்க ்கொலதது மி்கப்பைணமயொன தமிழ் இலக்்கை நூல் .
3. ்கொவிரியொற்றின் குறுக்்்க ்கல்லணைணய  ்கட்டினொர.
4. பணடத தணலவர  என அணைக்்கப்பட்டொர.
5. நில வரி  என அணைக்்கப்பட்டது.
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IV. சரியா / ்தவைா
1. சங்க ்கொலததில் பொடல்்கணளப் பொடு்வொர இருளர என அணைக்்கப்பட்டனர.
2. சொதிமுணற சங்க ்கொலததில் வளரச்சி சபற்றது.
3. கிைொர என்பவர கிைொமததின் தணலவர ஆவொர.
4. பு்கொர என்பது ந்கைங்களின் சபொதுவொன சபயர ஆகும்.
5. ்கடற்்கணைப் பகுதி்கள் மருதம் என அணைக்்கப்பட்டன.
V. ப�ாருதது்க
 அ. சதன்னர – ்சைர
 ஆ. வொனவர – ்சொைர
 இ. சசன்னி – ்வளிர
 ஈ. அதியமொன் – பொண்டியர
VI. ஓரிரு வாககியங்களில வினடயளிக்கவும்
1.  பண்ணடக்்கொலத தமிை்கததின் வைலொற்ணற மறு்கட்டுமொனம் சசயய உதவும் இரு இலக்கியச் 

சொன்று்களின்
 சபயர்கணளக் குறிப்பிடு்க.
2. நடு்கல் அல்லது வீைக்்கல் என்றொல் என்ன?
3. சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஐநது திணை்களின் சபயர்கணளக் குறிப்பிடு்க.
4. சங்க ்கொலத்தொடு சதொடரபுணடய இரு சதொல்லியல் ஆயவிடங்கணளக் குறிப்பிடு்க.
5. ்கணட்யழு வள்ளல்்களின் சபயர்கணளக் குறிப்பிடு்க.
6.  ்களப்பிைர ்கொலதணதச் ் சரநத ஏ்தனும் மூன்று தமிழ் இலக்கியங்களின் சபயர்கணளக் குறிப்பிடு்க.
VII. கீழக ்காண்�்தறகு வினடயளிக்கவும்
1. சங்க ்கொலததில் சபண்்களின் நிணல குறிதது விவொதிக்்கவும்
VIII. உயர் சிந்்தனை விைாக்கள்
1. ்கரி்கொல் வளவன் மி்கச் சிறநத ்சொை அைசனொ்கக் ்கருதப்படுகிறொன்:  நிறுவு்க
2. ்களப்பிைர்களின் ்கொலம் இருண்ட ்கொலம் அல்ல. ்கொைைங்கள் தரு்க
IX. வனர�டப �யிறசி 
1.  சதன்னிநதிய ஆறு்கள் வணைபடததில் ் சை, ் சொை, பொண்டிய அைசு்களின் எல்ணல்கணளக் குறிதது,
 வரைம் தீட்டவும்.
2. கீழ்க்்கொணும் இடங்கணளக் குறிக்்கவும்:
 ச்கொற்ண்க, ்கொவிரிப்பூம்பட்டினம். முசிறி, உணறயூர, மதுணை
X. வாழகன்கத திைன்
1. பல்வண்க  நிலப்பைப்புக் ்கொட்சிப் படங்கணளச் ்ச்கரிதது, ஒட்டி, அணவ எநதத திணைப் பகுதிணயச்
 ்சரநதணவ என்பணதக் ்கண்டுபிடிக்்கவும். அஙகு விணளயும் முக்கியப் பயிர்கள், வொழும் மக்்களின்
 சதொழில் ஆகியணவ பற்றி எழுதவும்.
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XI. ்கட்ட்க விைாக்கள் 
பைநதமிழ்க் ்கொப்பியங்கள் 
இைண்டிணனக் குறிப்பிடு்க.

விணட:

அைசருக்கு உதவிய  இைண்டு 
குழுக்்களின் சபயர்கணளக் 
குறிப்பிடு்க. 
விணட:

சங்க ்கொலதது சபண்பொற் 
புலவர்கள் இருவரின் 
சபயர்கணளக் கூறு.
விணட:

சங்க ்கொலதது மூன்று முக்கியத 
துணறமு்கங்களின் சபயர்கணள 
எழுது்க. 
விணட:

முததமிழில் எணவ எல்லொம்  
அடஙகும்? 

விணட:

சிலப்பதி்கொைம் 
 ஆல் 

எழுதப்பட்டது

எநதப் பொண்டிய அைச்னொடு 
தணலயொலங்கொனம் 
சதொடரபுணடயது?
விணட:

எநதததிணை சமன்புலம் 
என்றணைக்்கப்பட்டது?

விணட:

துணறமு்கங்களில் இருநத 
ஒளிவிளக்குக் ்்கொபுைங்கள் 

 என 
அணைக்்கப்பட்டன.
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இந்தியா- 
ம�ௌரியருக்குப் பின்னர்

அலகு 2

அறிமுகம்
ம�ௌரியப் பேரரசின் வீழ்ச்சியின் 

விளைவாக வடப�ற்கிலிருந்து சாகரகள், 
ளசத்தியரகள், ோரத்தியரகள், இந்பதா-
கிபரககரகள் அல்லது ோகடீரிய-கிபரககரகள், 
குஷாணரகள் போன்பறார இந்தியாவின் 
மீது ேளடமயடுத்தனர. அபசாகரின் 
�ளறவுககுப் பின்னர மதற்பக சாதவாகனரகள் 
சுதந்திர அரசரகைாயினர.  குப்தப் பேரரசு 
நிறுவப்ேடுவதற்கு முன்னர வடகபக 
சுஙகரகளும் கன்வரகளும் ஆட்சி புரிந்தனர. 
கலிஙகத்தில பசடிகள் தஙகள் சுதந்திரத்ளதப் 
பிரகடனப்ேடுத்தினர.

வடககு:
சுஙகரகள், 
கன்வரகள்

மதற்கு: 
சாதவாகனரகள்

வடப�ற்கு:
இந்பதா-

கிபரககரகள், 
சாகரகள், 

ோரத்தியரகள், 
குஷாணரகள்

இந்தியா- 
ம�ைரியருககுப் 

பின்

�கதம் முன்பிருந்தது போல ஒரு பேரரசாக 
இல்லாது போனாலும் அது மதாடரந்து மேௌத்தப் 
ேணோட்டின் முககிய ள�ய�ாகத் திகழ்ந்தது 
என்ேளத இவ்விடத்தில குறிப்பிட்டாக 
பவணடியுள்ைது.

 கற்றல் ந�ாக்கஙகள்

இப்ோடத்ளதக கற்றுக மகாள்வதன் வழியாக, 
•    ம�ௌரியப் பேரரசின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னர பதான்றிய அரசுகள், அரச வம்சஙகள் குறித்து 

அறிந்துமகாள்ளுதல
•    இந்தியாவில வடககு, வடப�ற்கு, மதற்கு ஆகிய ேகுதிகளில நிறுவப்ேட்ட ேலபவறு அரசுகளின் 

ஆட்சி அள�ப்பு, சமூகம், மோருைாதாரம், ேணோடு ஆகியவற்ளறப் புரிந்துமகாள்ளுதல
•    இந்தியாவின் இளடககா்லத் மதாடககத்திற்கு  அவரகள்  ஆற்றிய ேஙகளிப்ளே  

மதரிந்துமகாள்ளுதல
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சான்றுகள்
த�ால்லியல் சான்றுகள்
கல்வெட்டுகள் / ்ெப்புப் 
பட்்டயஙகள்

�	தனபதவனின் 
அபயாத்தி கலமவட்டு

�	மேரசிபோலிஸ் நகஸி ரஸ்தம் கலமவட்டு
�	ப�ாகா (தட்சசீ்லம் மசப்புப்ேட்டயம்)
�	ஜுனாகத்/கிரனார கலமவட்டு
�	நாசிக ம�ய்ககீரத்தி (பிரசஸ்தி)
�	முத்லாம் படரியஸின் கலமவட்டு

நாணயஙகள்

�	சாதவாகனரின் நாணயஙகள்
�	இரணடாம் கட்பிஸிசின் நாணயஙகள்
�	பரா�ானிய நாணயஙகள்

இலக்கியஙகள்

�	புராணஙகள்
�	காரகி சம்கிதா
�	ோணேட்டரின் ஹரஷ சரிதம்
�	ேதஞசலியின் �காோஷயா
�	குணாதியாவின் பிரிகஸ்தகதா
�	நாகாரஜுனாவின் �த்யமிக சூத்ரா
�	அஸ்வபகாஷரின் புத்த சரிதம்
�	காளிதாசரின் �ாைவிகாகனிமித்ரம்
அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள்

�	சீன மேௌத்தத் துறவி யுவான்-சுவாஙகின் 
ேயணக குறிப்புகள்

வ்டக்்க சுஙகர்களும் கன்வர்களும்
சுஙகர்கள்

ம�ௌரியப் பேரரசின் களடசி அரசர 
பிருகத்ரதா அவரது தைேதி புஷயமித்ர 

சுஙகரால மகால்லப்ேட்டார.  புஷயமித்ர சுஙகர 
�கதத்தில தனது சுஙக வம்சத்ளத நிறுவினார. 
புஷயமித்திரர ோடலிபுத்திரத்ளதத் தனது 
தள்லநகராககினார.

புஷயமித்திரரின் அரசு ப�ற்கு பநாககி 
விரிவளடந்து உஜளஜனி, விதிஷா 
ஆகியவற்ளற உள்ைடககியதானது. 
ோகடீரியாவின் அரசன் மினான்டரின் ேளடளய 
புஷயமித்ரர மவற்றிகர�ாக முறியடித்தார.  
ஆனால மினான்டர காபூள்லயும் சிந்துளவயும் 
தன்ளகவசம் ளவத்துக மகாணடார.

கலிஙக அரசர காரபவ்லனின் 
தாககுதள்லயும் புஷயமித்ரர முறியடித்தார.  
ப�லும் விதரோளவயும் அவர  ளகப்ேற்றினார. 
புஷயமித்ரர பவத�தத்ளதத் 
தீவிர�ாகப் பின்ேற்றியவர. 
அவர தனது ஆதிககத்ளத 
நி ள ்ல ந ா ட் டு வ த ற் க ா க 
இருமுளற அஸ்வப�த யாகம் 
நடத்தினார.

ோரகுத், சாஞசி ஆகிய இடஙகளிலுள்ை 
மேௌத்த ஸ்தூபிகளில காணப்ேடுவது 
போ்ல ஸ்தூபிகளின் சுற்றுச்சுவரகளிலும் 
வாயிலகளிலும் கற்களுககுப் ேதி்லாக 
�ரத்ளதப் ேயன்ேடுத்தும் முளற சுஙகர 
கா்லத்தில நளடமுளறககு வந்தது.

புஷயமித்ர சுஙகருககுப் பின்னர 
அவருளடய �கன்  அகனிமித்ரர அரச 
ேதவி ஏற்றார.  அவரதான் காளிதாசர 
இயற்றிய �ாைவிகாகனிமித்ரா நாடகத்தின் 
கதாநாயகன் எனக கருதப்ேடுகிறார. ப�லும் 
அந்நாடகம் அகனிமித்ரரின் �கன் வசுமித்ரர 
கிபரககரகளைச் சிந்து நதிககளரயில மவற்றி 
மகாணடதாகக குறிப்பிடுகின்றது.

சுஙக வம்சத்தின் பின்வந்த அரசரகள் 
வலிள� குன்றியவரகைாக இருந்ததால 
இந்பதா-ோகடீரியர, இந்பதா-ோரத்தியர 
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ஆகிபயாரின் மதாடர அச்சுறுத்தலகளைச் 
சந்திகக பநரந்தது. சுஙகவம்சத்தினர நூறு 
ஆணடு கா்லம் ஆட்சி புரிந்தனர. பதவபூதி 
களடசி சுஙக அரசராவார.  அவர தன்னிடம் 
அள�ச்சராகப் ேணி புரிந்த வாசுபதவ கன்வர 
என்ேவரால மகால்லப்ேட்டார. வாசுபதவர 
�கதத்தில கன்வர வம்சத்ளத நிறுவினார.

சுஙகர்கள் காலத்தின் முக்கியத்துவம்

ோகடீரியாளவச் பசரந்த கிபரககரகளின் 
ஆககிரமிப்புகளிலிருந்து கஙளகப் 
ேள்ைத்தாககுப் ேகுதிளயப் ோதுகாப்ேதில 
சுஙகரகள் முககியப் ேஙகு வகித்தனர. 
புஷயமித்திரரும் அவருககுப் பின்வந்பதாரும் 
பவத�த நளடமுளறகளுககுப் புத்துயிர ஊட்டி,  
ளவணவத்ளத வைரத்தனர.  ச�ஸ்கிருத 
ம�ாழி நாைளடவில வைரச்சியளடந்து 
அரசளவ ம�ாழியானது.

ச�ஸ்கிருத ம�ாழியின் இரணடாவது 
இ்லககண அறிஞரான ேதஞசலிளயப் 
புஷயமித்திரர ஆதரித்தார.

புஷயமித்திரர மேௌத்தரகளைத் 
துன்புறுத்தினாலும் இவருளடய  ஆட்சிக 
கா்லத்திலதான் ோரகுத், சாஞசி ஆகிய 

இடஙகளிலுள்ை மேௌத்த நிளனவுச் 
சின்னஙகள் சீரமசய்யப்ேட்டுப் புதுப்பிககப்ேட்டன. 
சாஞசியில உள்ை �ாமேரும் ஸ்தூபியும் அளதச் 
சுற்றியுள்ை சுற்றுச் சுவரும் சுஙகரகளின் 
கா்லத்தளவயாகும்.

கன்வர்கள்

கன்வ வம்சம் நான்கு அரசரகளை �ட்டுப� 
மேற்றிருந்தது. அவரகளின் ஆட்சி 45 ஆணடுகள் 
�ட்டுப� நீடித்தது. கன்வரகளின் வீழ்ச்சிககுப் 
பின்னர, குப்தரகளின் எழுச்சிவளர �கதத்தின் 
வர்லாற்றில குறிப்பிட்டுச் மசாலலும்ேடியாக 
எதுவும் நிகழவிலள்ல.

கன்வ அரசர்கள்

�	வாசுபதவர
�	பூமிமித்ரர
�	நாராயணர
�	சுசர�ன்

களடசிக கன்வ அரசனான சுசர�ன், 
ஆந்திராளவச் பசரந்த வலிள� மிகுந்த 
குறுநி்ல �ன்னரான சிமுகா என்ேவரால 
மகால்லப்ேட்டார.  சிமுகா சாதவாகன வம்ச 
ஆட்சிககு அடிககலள்ல நாட்டினார.

த�ற்கில் சா�வாகனர்கள்
குஷாணரகள் வட இந்தியாவில 300 

ஆணடுகள் ஆட்சி மசய்தனர.  மதன்னிந்தியாவில 
சாதவாகனரகள் (ஆந்திரர) 450 ஆணடுகள் 
பகாப்லாச்சினர. சாதவாகன வம்சத்ளத 
நிறுவிய சிமுகா இருேத்துமூன்று ஆணடுகள் 
ஆட்சிபுரிந்ததாகக கூறப்ேடுகிறது.  அவளரத் 
மதாடரந்து அவருளடய சபகாதரர   கிருஷணா 
ேதவிபயற்றார. கிருஷணரும் அவருளடய 
சபகாதரியின் �கன் சதகரணியும் ேத்தாணடுகள் 
வீதம் ஆட்சி புரிந்தனர.  இவரகள் கா்லத்தில 
சாதவாகன அரசு பேரரசானது.  வடப�ற்கில 

கலிஙக அரசர காரபவ்லர சுஙக அரசரகளின் 
ச�கா்லத்தவர ஆவார.  காரபவ்லர 
ேற்றிய மசய்திகளை நாம் ஹதிகும்ோ 
கலமவட்டிலிருந்து மேறுகிபறாம்

ஹதிகும்ோ யாளன குளக கலமவட்டு
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ராஜஸ்தான் முதல மதன்கிழகபக ஆந்திரா 
வளரயிலும் ப�ற்கில குஜராத் முத்லாக கிழகபக 
கலிஙகம் வளரயிலு�ாக விரிந்து ேரந்த பேரரளச 
இவரகள் ஆட்சி மசய்தனர.  தனது பேராதிகக 
நிள்லயின் அளடயாை�ாகச் சதகரணி இரணடு 
அஸ்வப�த யாகஙகளை நடத்தினார.

சாதவாகனர கா்ல நாணயம்

சாதவாகன அரச குடும்ேத்தின் �ாமேரும் 
�ன்னர மகௌதமிபுத்திர சதகரணியாவார.  
இவரது அன்ளன மகௌதமி ோ்லஸ்ரீயால 
மவளியிடப்ேட்ட நாசிக ம�ய்ககீரத்தியில 
(பிரசஸ்தியில) இவர சாகர, யவனர (கிபரககர) 
ேக்லவர (ோரத்தியர) ஆகிபயாளர  அழித்து 
ஒழித்தார எனக கூறப்ேட்டுள்ைது.  பேரரசின் 
எலள்லகளும் இம்ம�ய்ககீரத்தியில 
குறிப்பிடப்ேட்டுள்ைன.  இவரகளின் பேரரசு 
�காராஷடிரா,  வடககு மகாஙகன், மேரார, 
குஜராத், கத்தியவார, �ாைவம் ஆகிய ேகுதிகளை 
உள்ைடககியதாக இருந்தது.  கப்ேலின் 
வடிவம் மோறிககப்ேட்டுள்ை வசிஸ்டபுத்திர 
ஸ்ரீபு்ல�ாயி நாணயஙகள் ஆந்திரரகள் கடலசார 
நடவடிகளககளில மேற்றிருந்த திறன்களையும்.  
அவரகைது கப்ேற்ேளட வலிள�ளயயும் 
உணரத்துகின்றன.  போகர கலமவட்டானது 

மதன்கிழககு ஆசியப் ேகுதிகளில அரசு 
உருவாககத்தில மதன்னிந்தியா வகித்த 
முககியப் ேஙளகப் ேற்றிக கூறுகிறது.

சா�வாகனர்களின் பஙகளிப்பு
இலக்கியம்

சாதவாகன அரசர ஹா்லா ஒரு சிறந்த 
ச�ஸ்கிருத அறிஞர. கி.மு .(மோ.ஆ.மு) இரணடாம் 
நூற்றாணடில, தககாணப் ேகுதிகளில கணடரா 
ம�ாழிப்ேள்ளிளயச் சாரந்த ச�ஸ்கிருதம் 
மசழித்பதாஙகியது.  பிராகிருத ம�ாழியில 700 
ோடலகளைக மகாணட சட்டசாய் (சப்தசதி) 
எனும் நூள்ல எழுதியதன் மூ்லம் அரசர ஹா்லா 
புகழ் மேற்றிருந்தார. 

கலலயும் - கட்ட்டக்கலலயும் 
சாதவாகனரகள் மிகச் சிறந்த கட்டடககள்ல 

வலலுநரகள் ஆவர. அவரகள் அ�ராவதியில 

மகௌதமிபுத்திர சதகரணி கா்ல நாணயஙகள்

உ்லகப் புகழ்மேற்ற புத்தரின் ஆளுயரச் 
சிற்ேஙகள் ோமியான் ேள்ைத்தாககிலுள்ை 
�ள்லகளில மசதுககப்ேட்டுள்ைன. 
இம்�ள்லகள் ேணளடய இந்தியாவின் 
வடப�ற்கு எலள்லப்புறத்தில 
அள�ந்திருந்தது. (தற்போது இப்ேகுதி 
ஆப்கானிஸ்தானின் ள�யத்தில உள்ைது.  
அணள�யில இவற்ளறத் தாலிோன்கள் 
உளடத்து மநாறுககினர.)  இச்சிற்ேஙகள் 
ம�ௌரியர கா்லத்துககு பின்னரான காந்தாரக 
கள்லப்ேள்ளிளயச் பசரந்த அரப்ேணிப்பு  
மிகக கள்லஞரகைால திட�ான ோளறகளில 
மசதுககப்ேட்டளவ ஆகும்.

ோமியான் ேள்ைத்தாககிலுள்ை புத்தரின் சிற்ேம்
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மேௌத்த ஸ்தூபிகளைக கட்டினர. வியட்நாமில 
உள்ை ஒக-பயா என்னும் மதாலலியல 
ஆய்விடத்தில கணடறியப்ேட்ட புத்தரின் நின்ற 
பகா்லத்தி்லான மவணக்லச் சிள்லயானது 
அ�ராவதி ோணிளய ஒத்துள்ைது.  
பிற்கா்லத்ளதச் பசரந்த சாதவாகன அரசரகள் 
இரணடு ோய்�ரஙகளைக மகாணட 
கப்ேலகளின் சின்னம் மோறிககப்ேட்ட ஈய 
அல்லது மசப்பு நாணயஙகளை மவளியிட்டனர.  
தாய்்லாந்தில நாககான் ேபதாம் என்ற 
இடத்தில கல்லால ஆன முத்திளர ஒன்று 
கணடுபிடிககப்ேட்டது.  அதுவும் அபத வடிவத்தில 
அள�ந்துள்ைது.

காந்தாரம், �துரா, அ�ராவதி, புத்த கயா, 
சாஞசி, ோகுத் ஆகிய இடஙகள் கள்லகளுககும் 
அற்புத�ான கட்டடஙகளுககும் மேயர 
மேற்றளவயாகும். �துரா சிற்ேக கள்லப்ேள்ளி 

மேௌத்த, ச�ண, பவத�தக கடவுைரகளின் 
பிம்ேஙகளையும் முழு உருவச் சிள்லகளையும் 
வடித்தது.

இந்�ா-கி்ரக்கர், இந்�ா-பார்த்தியர், 
சாகர், குஷாணர்
இந்�ா-கி்ரக்கர்கள்,  
இந்�ா-பார்த்தியர்கள்

வடப�ற்கு இந்தியாளவயும் ேஞசாப் 
ேகுதிளயயும் ளகப்ேற்றிய அம்லக்ாணடர 
அவற்ளறத் தனது  பிராந்திய ஆளுநரகளின் 
மோறுப்பில விட்டுச்மசன்றார.  அவற்றில 
கிழககுப் ேகுதியில அள�ந்திருந்த ோகடீரியா, 
ோரத்தியா ஆகிய இரு சத்ராபிகள் (�ாநி்லஙகள்) 
தஙகள்  கிபரகக ஆளுநரகளின் தள்லள�யில 
கிைரச்சி மசய்து அவரகளின் கீழ் சுதந்திர 
அரசுகைாயின. ோகடீரியா சத்ராபி முத்லாம் 

இந்�ா-கி்ரக்க அரசர்கள்
மு�லாம் த்டமிடரியஸ்:  இவர கிபரகபகா-
ோகடீரிய அரசர யுதி மட�ஸ் என்ோரின் 
�கனாவார.  இவர கி.மு.(மோ.ஆ.மு) 294 
முதல 288 வளர �ாசிபடானியாவின் 
�ன்னராக இருந்தார.  மடமிட்ரியஸ் சதுர 
வடிவி்லான இரு ம�ாழி வாசகஙகளைக 
மகாணட நாணயஙகளை மவளியிட்டார 
என்ேளத நாணயச் சான்றுகள் உறுதி 
மசய்கின்றன.  நாணயத்தின் தள்லப் 
ேகுதியில கிபரகக ம�ாழியும் பூப்ேகுதியில கபராஷதி ம�ாழியும் இடம் மேற்றுள்ைன.  மடமிட்ரியஸ் எனும் 
மேயரில மூவர இருந்துள்ைனர.  எனபவ, இம்மூவருள் யார கி.மு. (மோ.ஆ.மு) இரணடாம் நூற்றாணடில 
மதாடஙகும் யவன சகாப்தத்ளதத் மதாடஙகிளவத்தவர என்ேளத வர்லாற்று அறிஞரகைால முடிவு மசய்ய 
முடியவிலள்ல.

மினான்்டர்: இவர நன்கறியப்ேட்ட இந்பதா-கிபரகக அரசரகளில ஒருவராவார.  வடப�ற்குப் ேகுதியில 
மேரியமதாரு அரளச இவர ஆணடதாகக கூறப்ேடுகிறது.  இவர மவளியிட்ட நாணயஙகள் ேரந்து விரிந்த 
ேகுதியில கிளடககின்றன.  காபூல ேள்ைத்தாககில மதாடஙகி சிந்துநதி கடந்து ப�ற்கு உத்தரப்பிரபதசம் 
வளரயி்லான ேகுதிகளில கிளடத்தன.  மிலிந்த ேன்கா எனும் நூல ஒன்று உள்ைது.  ோகடீரிய அரசன் 
மிலிந்தா என்ேவருககும் மேௌத்த அறிஞர நாகபசனாவுககும் இளடபய நளடமேற்ற உளரயாடப்ல 
அந்நூ்லாகும்.  இந்த மிலிந்தாபவ மினான்டர என அளடயாைப்ேடுத்தப்ேடுகிறது.  மினான்டர மேௌத்தராக 
�ாறி மேௌத்தத்தின் வைரச்சிககு ேணியாற்றியதாகக  கருதப்ேடுகிறது.

மினான்்டர்மடமிட்ரியஸ்
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டபயாடாடஸ் தள்லள�யிலும், ோரத்தியா 
அரசாகஸ் தள்லள�யிலும் சுதந்திர அரசுகைாக 
அறிவித்தன.

ம�ௌரியப் பேரரசின் வீழ்ச்சிககுப் 
பின்னர ோகடீரியா, ோரத்தியா ஆகியவற்றின் 
கிபரகக அரசரகள் இந்தியாவின் வடப�ற்கு 
எலள்லப்புறப் ேகுதிகளை ஆககிரமித்தனர. 
இவ்வாறு குடிபயறிய ோகடீரியரகளும் 
ோரத்தியரகளும் குடிபயறிய இடத்தில 
வாழ்ந்த �ககபைாடு திரு�ண உறவு மகாணடு 
இரணடறக க்லந்தனர. இது இந்தியாவின் 
வடப�ற்குப் ேகுதிகளில இந்பதா-கிபரககர, 
இந்பதா ோரத்தியர குடியிருப்புகள் உருவாக 
உதவியது.

இந்�ா-கி்ரக்கர்களின் பஙகளிப்பு 
நாணயமுலை

இந்பதா-கிபரகக ஆட்சியாைரகள் 
அச்சு வாரககும் முளறளய அறிமுகம் 
மசய்து, பநரத்தியான வடிவஙகளில 
நாணயஙகளை மவளியிட்டனர.  அவற்றில 
எழுத்துககளும் சின்னஙகளும் உருவஙகளும் 
மோறிககப்ேட்டன.  இம்முளறளய இந்தியரகள் 
இவரகளிடமிருந்து கற்றுகமகாணடனர.
சிற்பஙகள்

இந்தியாவின் காந்தாரக கள்லப்ேள்ளி 
கிபரககரகளின் சிற்ேக கள்லககு மிகவும் 

கடள�ப்ேட்டுள்ைது.  கிபரககரகள் குளககளை 
அள�ப்ேதில சிறந்தவரகள்.  �காயான 
மேௌத்தரகள் குளககளைக குளடந்மதடுககும் 
முளறளயக கிபரககரகளிடமிருந்து 
கற்றனர.  அதன்மூ்லம் குளடவளரச் 
சிற்ே கட்டடககள்லயில சிறப்புத்திறன் 
மேற்றவராயினர.

சாகர்கள்
இந்தியாவில இந்பதா-கிபரககரின் 

ஆட்சிககுச் சாகரகள் முற்றுப்புள்ளி ளவத்தனர.  
நாபடாடி இனத்தவரான இவரகள் மேரும் 
எணணிகளகயில இந்தியாவுககுள் 
நுளழந்து வடககு �ற்றும் ப�ற்கிந்தியா 
முழுவதும் ேரவினர. இவரகள் துருககிய 
நாபடாடிப் ேழஙகுடியினரககு எதிரானவரகள்.  
சாகரகள் ேணளடய நாபடாடி இன ஈரானிய 
ளசத்தியரகள் ஆவர.  ச�ஸ்கிருத ம�ாழியில 
இவரகள் சாகரகள் என அறியப்ேட்டனர.

சாகரகளின் ஆட்சியானது �ாபவாஸ் 
அல்லது ப�ாகா என்ேவரால காந்தாரப்ேகுதியில 
நிறுவப்ேட்டது.  அவருளடய தள்லநகர சிரகாப் 
ஆக இருந்தது.

ப�ாரா கலமவட்டில அவருளடய 
மேயர குறிப்பிடப்ேட்டுள்ைது. அவருளடய 
நாணயஙகளில புத்தர, சிவன் ஆகிபயாரின் 
உருவஙகள் மோறிககப்ேட்டுள்ைன.

இந்�ா-பார்த்திய (பகலவர்) அரசர்கள்
இந்பதா-கிபரககர, இந்பதா-ளசத்தியர ஆகிபயாருககுப் பின்னர இந்பதா-
ோரத்தியர வந்தனர. அதளனத் மதாடரந்து  இவரகள் கி.பி. முத்லாம் நூற்றாணடின் 
பிற்ோதியில குஷாணரகைால பதாற்கடிககப்ேட்டனர.  இந்பதா-ோரத்திய அரசு 
அல்லது பகான்படாேரித் வம்சம் பகாணபடா மேரன்ால நிறுவப்ேட்டது.  இந்பதா-
ோரத்தியர ஆட்சி மசய்த ேகுதி காபூல, காந்தாரா ஆகியவற்ளற உள்ைடககியதாகும்.  
பகாணபடா மேரமனஸ் எனும் மேயர கிறித்துவ உேபதசியார புனித தா�சுடன் 
மதாடரபுளடயதாகும்.  கிறித்துவ �ரபின்ேடி புனித  தா�ஸ் இந்தியவிற்கு வருளக 
புரிந்தார. பகாணபடா மேரமனஸின் அரசளவககு அவரது வருளகயால �ன்னர  
கிறித்துவத்ளத தழுவினார.

புனித தா�ஸ்
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சாகர வம்சத்தின் மிக முககிய�ான, 
புகழ்வாய்ந்த  அரசர ருத்ரதா�ன் ஆவார.  
அவருளடய ஜுனாகத்/கிரனார கலமவட்டு 
தூய ச�ஸ்கிருதத்தில எழுதப்ேட்ட முதல 
கலமவட்டுக குறிப்ோகும். இந்தியாவில சாகரகள் 
இந்தியச் சமூகத்தினுள் இரணடறக க்லந்து 
வாழ்ந்தனர. நாைளடவில அவரகள் இந்தியப் 
மேயரகளைச் சூட்டிக மகாணடனர. இந்திய 
�த நம்பிகளககளையும் ஏற்கத் மதாடஙகினர. 
சாகரகள் ஷேத்திராேஸ் அல்லது சத்ரப்ஸ் என்னும் 
மேயரகளில பிராந்திய ஆளுநரகளை நியமித்து, 
அவரகள் தஙகள் ேகுதிகளை நிரவகித்தனர. 

ஜுனாகத் கலமவட்டு

ருத்ரதா�ன் கா்ல நாணயம்

குஷாணர்கள்
குஷாணரகள் ேழஙகா்லத்தில சீனாவின் 

வடப�ற்குப் ேகுதிகளில வாழ்ந்துவந்த யூச்-சி 
ேழஙகுடி  இனத்தின் ஒரு பிரிவினராவர. கி.மு. 
முத்லாம் நூற்றாணடில யூச்-சி-ேழஙகுடியினர 
ஐந்து பிரதானப் பிரிவினராக இருந்தனர. 
அவரகளுள் குஷாணர ஏளனய பிரிவினரமீது 

அரசியல ப�்லாதிககம் மசலுத்தி அவரகளுககு 
அரசியல தள்லள� ஏற்றனர.

கிறித்தவ சகாப்தத்தின் மதாடககத்தில 
அளனத்துப் பிரிவுகளைச் பசரந்த யூச்-சி-
ேழஙகுடியினரும், குஷாணரகளுளடய 
ப�்லாதிககத்ளத ஏற்றுகமகாணடனர.  
தஙகளுளடய நாபடாடிப் ேழககவழககஙகளைக 
ளகவிட்ட அவரகள் இந்தியாவின் வடப�ற்கு 
எலள்லப்புறத்ளத ஒட்டியிருந்த ோகடீரியர, 
ோரத்தியர ஆகிபயாரின் ேகுதிகளில குடிபயறினர.

பின்னர ோகடீரியர, ோரத்தியர 
ஆகிபயாரின் ேகுதிகளையும் ளகப்ேற்றிய 
அவரகள் ேடிப்ேடியாக வட இந்தியப் ேகுதிகளில 
தஙகளை நிள்லநிறுத்திக மகாணடனர.  
ேஞசாப், ராஜஸ்தான், கத்தியவார ஆகிய 
ேகுதிகளில அதிகம் ேரவியிருந்த குஷாணரகள் 
மேௌத்த �தத்ளதப் பின்ேற்றினர.  இதன் 
விளைவாக தட்சசீ்லமும் �துராவும் மிகச் 
சிறந்த கலவிள�யஙகைாகச் மசயலேட்டன.  
ப�ற்கு  ஆசியாவிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் 
�ாணவரகள் இஙகு வந்தனர.

குஷாண அரசர்கள்
கனிஷகர்

குஷாணப் பேரரசரகளில �ாமேரும் 
பேரரசர கனிஷகர ஆவார. கி.பி. (மோ.ஆ) 78 
இல அரச ேதவி ஏற்றார.  ஒரு புதிய சகாப்தத்ளத 
நிறுவியதன் மூ்லம் தனது ஆட்சிளயப் 
பிரகடனப்ேடுத்தினார.  பின்னர இது சாகர 
சகாப்த�ானது.

மதாடககத்தில காபூல, குஷாணரகளின் 
தள்லநகராக இருந்தது.  பின்னர அது மேஷாவர 
அல்லது  புருஷபுரத்துககு �ாற்றப்ேட்டது.

கனிஷகர கா்ல நாணயம்
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பல்டதயடுப்புகள்

கனிஷகர காஷமீளரக ளகப்ேற்றி தம் 
நாட்டுடன் இளணத்துகமகாணடார.  ப�லும், 
�கதத்திற்கு எதிராக போரிட்டு மவற்றி மேற்றார.
விரிந்து ேரந்த தனது பேரரசின் ோதுகாப்ளேயும் 
நம்பிகளகளயயும் உறுதி மசய்வதற்காக 
ப�ற்கு, மதன்ப�ற்கு எலள்லகளில ோரத்திய 
அரசருககு எதிராகப் போர மதாடுத்தார.

காஷமீளரயும் காந்தாரத்ளதயும் மவன்ற 
பின்னர தனது கவனத்ளதச் சீனாளவ 
பநாககித் திருப்பினார. கனிஷகர சீனத் 
தைேதி ேன்-சியாங என்ேவளரத் பதாற்கடித்து, 
இந்தியாவின் வட எலள்லகளைச் சீனரகளின் 
ஊடுருவலகளிலிருந்து ோதுகாத்தார.

அவருளடய பேரரசு, கீபழ வாரணாசி 
வளரயிலும் வடகபக காஸ்கர, யாரககணட், 
மதற்பக விந்திய �ள்லகள், ப�ற்பக ோரசீகம், 
ோரத்தியா ஆகியவற்றின் எலள்லகள் வளர 
ேரவியிருந்தது.

ம�க் தகாள்லக

கனிஷகர ஒரு தீவிர மேௌத்தராவார. 
கனிஷகரின் பேரரசு ஒரு மேௌத்தப் பேரரசு. 
ோடலிபுத்திரத்ளதச் பசரந்த மேௌத்தத் 
துறவியான அஸ்வபகாஷர என்ேவரின் 
போதளனகைால அவர மேௌத்தத்ளதத் 

தழுவினார. கனிஷகர �ாமேரும் வீரராகவும் 
பேரரளச உருவாககியவராகவும் 
இருந்தபோதிலும் அபத அைவிற்கு �காயான 
மேௌத்தத்ளத ஆதரிப்ேவராகவும் அளதத் 
தீவிர�ாக முன்மனடுத்துச் மசலேவரு�ாக 
விைஙகினார.

கனிஷகர மேௌத்தத்ளத 
அரச�த�ாககினார. ப�லும் ே்ல ஸ்தூபிகளையும் 
�டா்லயஙகளையும் �துரா, தட்ச சீ்லம் �ற்றும் 
பேரரசின் இதரேகுதிகளிலும் கட்டினார. 
புத்தரின் நற்மசய்திகளைப் ேரப்புவதற்காகப் 
மேௌத்தச் ச�யப் ேரப்ோைரகளைத் திமேத், சீனா 
�ற்றும் �த்திய ஆசியாவின் ே்லநாடுகளுககும் 
அனுப்பிளவத்தார.

மேௌத்த�தப் பிரிவுகளிளடபய நி்லவிய 
கருத்துபவறுோடுகளைக களைவதற்காக 
நான்காவது மேௌத்தப் பேரளவளய ஸ்ரீநகருககு 
அருபகயுள்ை குந்த்ல வனத்தில கூட்டினார.  
இப்பேரளவயிலதான் ஹீனயானம், �காயானம் 
எனப்  மேௌத்தம் பிைவுற்றது.

கலலயும்  இலக்கியமும்

கனிஷகர கள்ல, இ்லககியஙகளின் 
மிகப்மேரும் ஆதரவாைர ஆவார. அஸ்வபகாஷர, 
வசுமித்ரர, நாகாரஜுனர போன்ற எணணற்ற 
மேௌத்தத் துறவிகைாலும் அறிஞரகைாலும் 
அவருளடய அளவ அ்லஙகரிககப்ேட்டது.

அரசரகள் ேஙகளிப்புகள்
மு�லாம் கடபிசஸ் குஷாணரகளில மிகவும் புகழ்மேற்ற முதல அரசியல �ற்றும் இராணுவத் தைேதி 

இவபரயாவார.  அவர இந்பதா-கிபரகக, இந்பதா-ோரத்திய அரசரகளை 
மவற்றிமகாணடு ோகடீரியாவில இளறயாணள�யுடன் கூடிய அரசராக 
தன்ளன நிள்லநிறுத்தினார.  தன்னுளடய ஆதிககத்ளத முதலில காபூல, 
காந்தார பதசம் மதாடஙகி, பின்னர சிந்து வளரயிலும் ேரப்பினார.

இரண்டாம் கடபிசஸ் இவர சீன, பரா�ானிய அரசரகளுடன் நட்புறளவ ப�ற்மகாணடார.  
அயலநாட்டு வரத்தகத்ளத ஊககுவித்தார.  அவருளடய நாணயஙகள் 
சி்லவற்றில சிவமேரு�ானின் உருவஙகள் மோறிககப்ேட்டுள்ைன.  அரசருளடய 
ேட்டப்மேயரகள் கபராஷதி ம�ாழியில மோறிககப்ேட்டுள்ைன.
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அஸ்வபகாஷர ‘புத்தசரிதம்’ என்னும் முதல 
ச�ஸ்கிருத நாடகத்தின் போற்றப்ேடும் 
ஆசிரியர ஆவார. 

காஷமீரில கனிஷகபுரம் எனும் புதிய 
நகளர உருவாககினார. ப�லும் தள்லநகர 
புருஷபுரத்ளத அற்புத�ான கட்டடஙகைால 
அழகுேடுத்தினார.

இவருளடய கா்லத்தில காந்தாரக 
கள்லப்ேள்ளி மசழித்பதாஙகியது. புத்தரின் 
சிள்லகளைத் மசதுககுவது காந்தாரக 

கள்லஞரகளுககு மிகவும் விருப்ே�ானதாக 
இருந்தது. 

மேௌத்தக கலவியும் ேணோடும் 
தட்சீ்லத்திலிருந்து சீனாவுககும் 
�ஙபகாலியாவுககும் மசன்றன.  குஷாணர 
கா்லத்தில �ாமேரும் ஆசியப் ேணோடானது 
இந்திய மேௌத்தப் ேணோட்படாடு க்லந்தது.

கனிஷகரின் பின்வந்பதார 
திறள�யற்றவரகைாகவும் வலிள� 
குன்றியவரகைாகவும் இருந்தனர.  இதன் 
விளைவாகக குஷாணப் பேரரசு பவக�ாகச் 
சிளதவுற்று ே்ல சிற்றரசுகைானது.
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பா்டச்சுருக்கம்
�	ம�ௌரியப் பேரரசு சிதறுணடதன் 

விளைவாக வடப�ற்கிலிருந்து சாகரகள், 
ளசத்தியரகள், ோரத்தியரகள், இந்பதா-
கிபரககரகள், குஷாணரகள் ஆகிபயார 
இந்தியாவின் மீது ேளடமயடுத்தனர

�	களடசி ம�ௌரியப் பேரரசர பிருகத்ரதர 
அவருளடய ேளடத்தைேதி புஷயமித்ர 
சுஙகரால மகால்லப்ேட்டார.  �கதத்தில 
புஷயமித்ர சுஙகர சுஙக அரசவம்சத்ளத 
நிறுவினார

�	கன்வரகளின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னர குப்த 
அரச வம்சத்தின் எழுச்சிவளர �கதத்தின் 

உலகம் அநநாளில்

குஷாணப் பேரரசு ஜுலியஸ் சீசர வாழ்ந்த 
பரா�னியக குடியரசின் இறுதி நாட்களின் 
ச�கா்லத்தியதாகும்.  குஷாணப் பேரரசர 
அகஸ்டஸ் சீசரின் அளவககு ஒரு மேரும் தூதுக 
குழுளவ அனுப்பியதாகக கூறப்ேடுகிறது.

அகஸ்டஸ் சீசர ஜுலியஸ் சீசர

அருஞதசாற்தபாருள்

விரட்டியடிககப்ேட்டது - repulsed - driven back by force

முறியடிககப்ேட்டது - thwarted - prevent from accomplishing something

ஆககிரமிப்புகள் - encroachments - intrusion on a person’s territory, rights etc,

புதுப்பிககப்ேட்டது - renovated -  Restored (something old, especially a 
building) to a good state of repair

ஒன்றிப்போதல - assimilate -  absorb (information, ideas or culture) fully

தீவிர - ardent - enthusiastic or passionate

அற்புத�ான	 -	 magnificent	 -	 impressively	beautiful

வர்லாற்றில குறிப்பிடத் தகுந்த நிகழ்வுகள் 
இடம்மேறவிலள்ல

�	வட இந்தியாவில குஷாணரகள் 300 
ஆணடுகள் ஆட்சி புரிந்தனர.  மதற்பக 
சாதவாகனரகள் (ஆந்திரர) 450 
ஆணடுகள் ஆட்சி மசய்தனர

�	சாகர வம்ச அரசரகளில தள்ல சிறந்தவர 
ருத்ரதா�ன் ஆவார

�	குஷாணரகளில நன்கறியப்ேட்டவர 
கனிஷகர.  இவர �காயான மேௌத்தத்ளதத் 
தீவிர�ாகப் பின்ேற்றினார.  இவருளடய 
கா்லத்தில காந்தாரக கள்ல வைரச்சி மேற்றது
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 பயிற்சி 

I. சரியான வில்டலயத் ்�ர்நத�டுத்து எழுதுக
1. களடசி ம�ௌரிய அரசளரக மகான்றவர 
 அ) புஷயமித்ரர ஆ) அகனிமித்ரர 
 இ) வாசுபதவர ஈ) நாராயணர

2. சாதவாகன அரச வம்சத்ளத பதாற்றுவித்தவர
 அ) சிமுகா ஆ) சதகரணி 
 இ) கன்கர ஈ) சிவாஸ்வதி

3. குஷாணப் பேரரசரகள் அளனவரிலும் தள்லசிறந்தவர 
 அ) கனிஷகர ஆ) முத்லாம் கட்பிசஸ்
 இ) இரணடாம் கட்பிசஸ் ஈ) ேன்-சியாங

4.  கி.மு. இரணடாம் நூற்றாணடில  ேகுதியில கணடரா ச�ஸ்கிருதப்ேள்ளி 
தளழத்பதாஙகியது.

 அ) தககாணம் ஆ) வடப�ற்கு இந்தியா
 இ) ேஞசாப்  ஈ) கஙளகப் ேள்ைத்தாககு ச�மவளி

5.  சாகரகள்  நகரத்ளதத் தள்லநகராகக மகாணடு காந்தாரப் ேகுதிளய ஆட்சி 
மசய்தனர.

 அ) சிரகப் ஆ) தட்சசீ்லம் இ) �துரா ஈ) புருஷபுரம்

II. கூற்லைக் காரணத்து்டன் தபாருத்திப் பார்த்து சரியான வில்டலயக்  கணடுபிடிக்கவும்
1.  கூற்று:  இந்பதா-கிபரககரகளின், இந்பதா-ோரத்தியரகளின் குடிபயற்றஙகள் இந்தியாவின் 

வடப�ற்குப் ேகுதியில நிறுவப்ேட்டன.
  காரணம்:  குடிபயறிய ோகடீரியரகளும் ோரத்தியரகளும் ேடிப்ேடியாக உள்ளூர �ககளுடன் 

திரு�ண உறவுமகாணடு இரணடறக க்லந்தனர.
 அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுககான சரியான விைககம் ஆகும்.
 ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால காரணம் கூற்றுககான சரியான  விைககம் அல்ல.
 இ) கூற்று சரி, ஆனால  காரணம் தவறு
 ஈ) கூற்று தவறு, ஆனால  காரணம் சரி

2.  கூற்று 1:  இந்பதா-கிபரகக ஆட்சியாைரகள் அச்சு முளறளய அறிமுகம் மசய்து சின்னஙகளும், 
உருவஙகளும், மேயரகளும் மோறிககப்ேட்ட நாணயஙகளை மவளியிட்டனர.

 கூற்று 2: இந்பதா-கிபரககரகளின்  ஆட்சிளயக குஷாணர முடித்துளவத்தனர.
 அ) கூற்று ‘1’ தவறு ,  ஆனால கூற்று ‘2’ சரி
 ஆ) கூற்று ‘2’ தவறு , ஆனால கூற்று ’1’ சரி 
 இ) இரணடு கூற்றுகளுப� சரி
 ஈ) இரணடு கூற்றுகளுப� தவறு
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3.  தபாருந�ா�ல� வட்டமிடுக
 புஷயமித்ரர வாசுபதவர சிமுகா கனிஷகர
4. ஒரு வார்த்ல�யில் பதில் எழு�வும்
1.  களடசி சுஙக அரசர யார?
2.  சாகரகளில மிக முககிய�ான, புகழ் மேற்ற அரசர யார?
3.  �கதத்தில கன்வ வம்சத்ளத நிறுவியர யார?
4.  பகாணபடா மேரனள்க கிறித்துவ �தத்திற்கு �ாற்றியவர யார?

III.  ் காடிட்ட இ்டஙகலை நிரப்பவும்
1. இந்பதா-ோரத்திய அரளச நிறுவியவர 
2. மதற்பக  இறப்பிற்குப் பின்னர சாதவாகனர சுதந்திர அரசரகைாயினர.
3. ஹா்லா எழுதிய நூலின் மேயர 
4.  கன்வ வம்சத்தின் களடசி அரசராவார.
5. குஷாணரகளின் பிந்ளதய தள்லநகரம்  ஆகும்.

IV. சரியா / �வைா  என எழுதுக
1.  ம�ௌரியப் பேரரசின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னரும் �கதம் மதாடரந்து ஒரு மேௌத்த ேணோட்டு ள�ய�ாகத் 

திகழ்ந்தது.
2.  காரபவ்லளரப் ேற்றி அதிக�ான மசய்திகளை நாம் ஹதிகும்ோ கலமவட்டிலிருந்து மேறுகிபறாம்
3. குந்த்ல சதகரணி, சாதவாகன வம்சத்தின், ேத்தாவது அரசராவார.
4. ‘புத்த சரிதம்’ அஸ்வபகாஷரால எழுதப்ேட்டது.

V. தபாருத்துக
 அ. ேதஞசலி - 1. கலிஙகம்
 ஆ. அகனிமித்ரர - 2. இந்பதா-கிபரககர
 இ. அரசர காரபவ்லர - 3. இந்பதா-ோரத்தியர
 ஈ. மடமிட்ரியஸ் - 4. இரணடாம் ச�ஸ்கிருத இ்லககண 

ஆசிரியர
 உ) பகாணபடா மேரமனஸ் - 5. �ாைவிகாகனிமித்ரம்.
 அ) 4, 3, 2, 1, 5 ஆ) 3, 4, 5, 1, 2  இ) 1, 5, 3, 4, 2 ஈ) 2, 5, 3, 1, 4 

VI.  பின்வருவனவற்றில் �வைான கூற்லைக் கண்டறிக
1.  குஷாணர வடப�ற்குச் சீனாவில வாழ்ந்த யூச்-சி ேழஙகுடி �ககளின் ஒரு பிரிவினளர 

உருவாககினார.
2. கனிஷகர ச�ண �தத்ளத அரசு �த�ாககிப் ே்ல  �டா்லயஙகளைக கட்டினார.
3. சாஞசியின் �ாமேரும் ஸ்தூபியும் அதன் சுற்றுபவலியும் சுஙகர கா்லத்ளதச் பசரந்தளவ.
4. ேன்-சியாங சீனத் தைேதியாவார.  இவர கனிஷகரால பதாற்கடிககப்ேட்டார.

VII.  ஓரிரு வாக்கியஙகளில் பதில் அளிக்கவும்
1. களடசி ம�ௌரிய அரசருககு என்ன பநரந்தது?
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2. காளிதாசரின் ‘�ாைவிகாகனிமித்ரம்’ குறித்து சிறு குறிப்பு வளரக.
3. கன்வ வம்சத்தின் அரசரகளின் மேயரகளைக குறிப்பிடுக
4. சாதவாகனரகளின் இ்லககியச் சாதளனகளை எடுத்து கூறுக.
5. சாதவாகனரகளின் நிளனவுச் சின்னஙகள் அள�ந்துள்ை இடஙகள் யாளவ?
6. முத்லாம் கட்பிசஸ்ஸின் சாதளனகளைக குறிப்பிடுக.
7.  கனிஷகரின் அளவளய அ்லஙகரித்த துறவிகள், அறிஞரகள் ஆகிபயாரின் மேயரகளைக 

குறிப்பிடுக.

VIII.  கீழக்காணபனவற்றிற்கு வில்டயளிக்கவும்
1. ம�ௌரியப்பேரரசின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னர இந்தியாவின் மீது ேளடமயடுத்தவர யார?
2. புஷயமித்ர சுஙகரின் மவற்றி ேற்றி எழுதுக.
3. மகௌதமிபுத்திர சதகரணிளயப் ேற்றிக குறிப்மேழுதுக.
4. பகாணபடாேரித் அரச வம்சத்ளதப் ேற்றி நீஙகள் அறிந்தமதன்ன?
5. இந்பதா-கிபரகக அரசரகளில மிக முககிய அரசர யார?  ஏன்?
6. சாகரகள் யார?
7. கனிஷகருளடய �தக மகாள்ளக ேற்றி எழுதுக.

IX. உயர் சிந�லன வினாக்கள்
1. காந்தாரக கள்லப்ேள்ளியின் முககியத்துவத்ளத எழுதவும்.
2.  ம�ௌரியருககுப் பின்வந்த கா்லத்தில மதன்னிந்தியாவில வணிக-வரத்தக நிள்ல குறித்து 

எழுதவும்.

X. தசயல்பாடுகள்
1.  சாதவாகனர, குஷாணர ஆகிபயாரகளின் மதாலலியல நிளனவுச் சின்னஙகள் அள�ந்துள்ை 

இடஙகளைப் ேற்றி ஒரு ஆலேம் (மசருபகடு) தயார மசய்யவும்.
2.  இந்பதா-கிபரககர, சாகர, குஷாணர ஆகிபயாரின் ேணோட்டுப் ேஙகளிப்பு குறித்து 

வகுப்ேளறயில �ாணவரகளை விவாதிகக மசய்யவும்.

XI. கட்டக வினா

பிரிகஸ்த்கதா எனும் நூள்ல இயற்றியவர யார?

விளட 

இரணடு அஸ்வப�த யாகஙகள் நடத்திய 
சாதவாகன அரசரின் மேயர என்ன?
விளட 

சாதவாகனரகள் எத்தளன ஆணடுகள் 
தககாணத்ளத ஆணடனர?
விளட 

சாகர சகாப்தத்ளத நிறுவியவர யார?

விளட 

காந்தாரக கள்லஞரகளின் விருப்ே�ான கள்லப் 
ேணி எது?
விளட 

கனிஷகர நான்காவது மேௌத்தப் 
பேரளவளயக கூட்டிய இடம் எது?
விளட 
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பேரரசுகளின் காலம்: 
குப்தர், வர்்த்தனர்

அலகு 3

அறிமுகம்
கி.பி. (ப�ொ.ஆ) மூன்ொம் நூற்ொண்டின 

இறுதியில் வட இந்தியொவில் குஷொணர்களொலும், 
பெற்்க சொெவொ்கனர்களொலும் நிறுவப�ட்டிருந்ெ 
வலிமை வொயந்ெ ்�ரரசு்கள் ப�ருமைமயயும் 
வலிமைமயயும் இழந்ென. இச்சூழல் 
சந்திரகுபெமர ஒரு அரமச உருவொக்கித் 
ெனது வம்சத்தின ஆட்சிமய நிறுவ மவத்ெது.  
அவவொட்சி இருநூறு ஆண்டுக் ்கொலம் நீடித்ெது.

குபெர்களின வீழ்ச்சிக்குப பினனர, அமெத் 
பெொடரந்து ஏ்த்ெொழ 50 ஆண்டு இமட�ட்ட 
்கொலத்திறகுப பினனர, வரத்ென அரச 
வம்சத்மெச் ்சரந்ெ ஹரஷர வட இந்தியொமவ 
கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 606 - 647 வமர ஆட்சி புரிந்ெொர.

சான்றுகள்
த�ால்லியல் சான்றுகள்

�	குபெ அரசர்களொல் பவளியிடப�ட்ட ெங்க, 
பவள்ளி, பசபபு நொணயங்கள்

�	சமுத்திரகுபெரின அல்கொ�ொத் தூண் 
்கல்பவட்டு

�	பைக்ரொலி இரும்புத்தூண் ்கல்பவட்டு
�	இரண்டொம் சந்திரகுபெரின உெயகிரி 

கும்கக் ்கல்பவட்டு, ைதுரொ �ொம்க் 
்கல்பவட்டு, சொஞ்சி �ொம்க் ்கல்பவட்டு.

�	ஸ்கந்ெ குபெரின பிெொரி தூண் ்கல்பவட்டு
�	்கத்வொ �ொம்க் ்கல்பவட்டு
�	ைது�ொன பசபபுப �ட்டயம் (�ஞ்சொப) 

 கற்றல் ப�ாககஙகள்

இப�ொடத்மெக் ்கறறுக் ப்கொள்வென வழியொ்க, 
•    குபெ அரச வம்சம் நிறுவப�ட்டமெயும், குபெ அரசர்களின ்�ரரசு உருவொக்்க முயறசி்கமளயும் 

அறிந்துப்கொள்ளுெல்
•    குபெர ்கொலத்து அரசு அமைபபு, சமூ்கம், ப�ொருளொெொரம் �றறிய அறிவிமனப ப�றுெல்
•    ்கமல, ்கட்டடக்்கமல, இலக்கியம், ்கல்வி, அறிவியல், பெொழில்நுட்�ம் ஆகிய தும்்களில் 

குபெர்களின �ங்களிபம�த் பெரிந்துப்கொள்ளுெல்
•    ஹரஷவரத்ெனருமடய ஆட்சியின முக்கியத்துவத்மெ ஆரொயெல்
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�	்சொனொ�ட் பசபபுப �ட்டயம்
�	நொளந்ெொ ்களிைண் முத்திமரப ப�ொறிபபு

இலக்கியச் சான்றுகள்
�	விஷ்ணு, ைத்சய, வொயு, �ொ்கவெ 

புரொணங்கள், நொரெரின நீதி சொஸதிரம்.
�	விசொ்கெத்ெரின ்ெவிச்சந்திர குபெம், 

முத்ரொ ரொக்்ஸம், �ொணரின ஹரஷ சரிெம்.
�	்கொளிெொசரின நொட்கங்கள்
�	இரண்டொம் சந்திரகுபெரின ்கொலத்தில் 

இந்தியொவிறகு வரும்க புரிந்ெ சீன 
ப�ௌத்ெத்து்வி  �ொகியொனின �யணக் 
குறிபபு்கள்

�	ஹரஷரின ரத்னொவளி, நொ்கநந்ெொ, 
பிரியெரஷி்கொ

�	யுவொன  சுவொஙகின  சி- யூ-கி

குப� அரச வம்சம் நிறுவப்படல்
குபெ அரச வம்சத்மெ நிறுவியவர ஸ்ரீகுபெர 

எனக் ்கருெப�டுகி்ொர.  அவர ெற்�ொமெய 
வங்கொளம், பீ்கொர �குதி்கமள ஆண்டெொ்கக் 
்கருெப�டுகி்து.  நொணயங்களில் முெனமுெலொ்க 
இடம் ப�ற் குபெ அரசரின வடிவம் 
இவருமடய்ெ. இவருக்குப பினனர இவருமடய 
ை்கன ்க்டொத்்கஜர அரசப �ெவி்யற்ொர. 
்கல்பவட்டு்களில் இவர்கள் இருவரு்ை 
ை்கொரொஜொ என்் குறிபபிடப�ட்டுள்ளனர.

மு�லாம் சந்திரகுப�ர்  
(கி.பி. (த்பா.ஆ) 319 - 335)

முெலொம் சந்திரகுபெர, பு்கழ்ப�ற், வலிமை 
மிகுந்ெ ‘லிச்சொவி’ அரச குடும்�த்மெச் ்சரந்ெ 
குைொர்ெவிமய ைணந்ெொர.  இக்குடும்�த்தின 
ஆெர்வொடு, வட இந்தியச் சிற்ரசு்கள் �லவறம் 
இவர பவறறிப்கொண்டு, ஒரு ்�ரரசின 
முடியரசரொ்கத் ெனமன முடி சூட்டிக்ப்கொண்டொர.  
சந்திரகுபெரொல் பவளியிடப�ட்டமவ எனக் 
்கருெப�டும் ெங்க நொணயங்களில் சந்திரகுபெர, 
குைொர்ெவி ஆகிய இருவரின உருவங்கள் 

இடம்ப�றறுள்ளன. ‘லிச்சொமவயொ’ என் 
வொச்கமும் ப�ொறிக்்கப�ட்டுள்ளது.

லிச்சொவி �ழமையொன ்கன சங்கங்களில் 
ஒன்ொகும்.  அெனுமடய  ஆட்சிப �குதி 
்கஙம்க நதிக்கும் ்ந�ொள  நொட்டிறகும் 
இமடப�ட்டெொ்க இருந்ெது.

சமுத்திரகுப�ர் (கி.பி. (த்பா.ஆ) 335 - 380)

முெலொம் சந்திரகுபெரின ை்கனொன 
சமுத்திரகுபெர குபெ அரச வம்சத்தின 
ெமலசி்ந்ெ அரசர ஆவொர. சமுத்திரகுபெரின 
அமவக்்களப புலவரொன ஹரி்சனர 
இயறறிய பிரயொம்க பையக்கீரத்தி (பிரசஸதி) 
அல்கொ�ொத் தூணில் ப�ொறிக்்கப�ட்டுள்ளது. 
சமுத்திரகுபெரின ஆட்சிக்்கொன மி்க முக்கியச் 
சொனறு அல்கொ�ொத் தூண் ்கல்பவட்டொகும்.

அல்கொ�ொத் தூண் ்கல்பவட்டு

பிரசஸ்தி / தெய்க்கீர்த்தி: பிரசஸதி என�து 
ஒரு சைஸகிருெச் பசொல். அென ப�ொருள் 
ஒருவமரப �ொரொட்டிப ‘பு்கழ்வெொகும்’. 
அமவக்்களப புலவர்கள் அரசர்கமளப 
பு்கழ்ந்து�ொடி அவரெம் சொெமன்கமளப 
�ட்டியலிட்டனர.  இமவ பினனர ைக்்கள் 
�டித்துத் பெரிந்து ப்கொள்வெற்கொ்கத் தூண்்களில் 
ப�ொறிக்்கப�ட்டன.
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குப� அரச வம்சம் ஒருங்கிணைக்கப்படல்

சமுத்திரகுபெர ை்கத்ெொன 
்�ொரத்ெள�தியொவொர.  அவர ்�ரரசர 
ஆனவுடன நொடு முழுவதும் �மடபயடுத்துச் 
பசன்ொர. பெனனிந்தியொவின மீதும் 
�மடபயடுத்ெொர.  பெனனிந்தியொவில் 
�ல்லவநொட்டு அரசர விஷ்ணு்்கொ�மன 
சமுத்திரகுபெர ்ெொற்கடித்ெொர.

வட இந்தியொவில் சமுத்திரகுபெர 
ஒன�து அரசு்கமளக் ம்கப�றறினொர. 
பெனனிந்தியொமவச் ்சரந்ெ 12 அரசர்கமளத் 
ெனக்குக் ்கட்டுப�ட்ட சிற்ரசர்களொக்கி   
அவர்கமளக் ்கப�ம் ்கட்டச்   பசயெொர. 
கிழக்கு வங்கொளம், அஸ்ஸொம், ்ந�ொளம், 
�ஞ்சொபின கிழக்குப �குதி, ஆகியவறறின 
அரசர்களும் ரொஜஸெொனத்மெச் ்சரந்ெ 
�ல்்வறு �ழஙகுடியினரும் சமுத்திரகுபெரின 
்ைலொதிக்்கத்மெ ஏறறுக்ப்கொண்டனர.

சமுத்திரகுபெர ஒரு விஷ்ணு �க்ெரொவொர. 
ெனது ்ைலொதிக்்கத்மெ நிமல நொட்டும் 
அரசரொல் நடத்ெப�டும் ்வெ்கொலச் சடங்கொன 
குதிமர்கமளப �லியிடும் ்வள்விமயச் 
சமுத்திரகுபெர மீண்டும் நமடமும்ப�டுத்தினொர.  
அவர ெங்க நொணயங்கமள பவளியிட்டொர. 
அவறறுள் ஒனறில் அவர வீமண வொசிப�து 
்�ொன் உருவம் ப�ொறிக்்கப�ட்டுள்ளது.  அவர 
மி்கச் சி்ந்ெ �மடபயடுப�ொளர ைட்டுைல்ல; 
்கவிமெப பிரியரும் இமசப பிரியருைொவொர.  
அெனொல் ‘்கவிரொஜொ’ எனும் �ட்டம் ப�ற்ொர.

இலஙம்கமயச் ்சரந்ெ ஸ்ரீ ்ை்கவரைன 
எனும் ப�ௌத்ெ அரசன சமுத்திரகுபெரின 
சை்கொலத்ெவரொவொர.

இரணடாம் சந்திரகுப�ர்
(கி.பி. (த்பா.ஆ) 380  -  415)

இரண்டொம் சந்திரகுபெர சமுத்திரகுபெரின 
ை்கனொவொர.  அவர விக்கிரைொதித்யர எனறும் 
அறியப�ட்டொர.  அவர சொ்க அரசர்கமளத் 

்ெொற்கடித்து ்ைறகு ைொளவத்மெயும் 
குஜரொத்மெயும் ம்கப�றறினொர.  பெனனிந்திய 
அரசு்க்ளொடு அவர நட்பு்மவப ்�ணினொர.  
குதுபமினொருக்கு அரு்்கயுள்ள இரும்புத் 
தூண் விக்கிரைொதித்யரொல் உருவொக்்கப�ட்டது 
என நம்�ப�டுகி்து.  இவருமடய 
ஆட்சியின்�ொது �ொகியொன எனும் சீன 
ப�ளத்ெ அறிஞர இந்தியொ வந்ெொர.  மி்கச் சி்ந்ெ 
அறிஞர்களும் புலவர்களும் எழுத்ெொளர்களும் 
்கமலஞர்களும் (நவரத்தினங்கள்)  
இவருமடய அமவமய 
அ ல ங ்க ரி த் ெ ெ ொ ்க க் 
கூ்ப�டுகி்து.  அவர்களில் 
ஒருவர ்கொளிெொசர எனக் 
கூ்ப�டுகி்து 

விக்கிரொதித்யரின் அணவயிலிருந்� 
நவரத்தினங்கள்

்கொளிெொசர சைஸகிருெப புலவர
ஹரி்சனர சைஸகிருெப புலவர
அைர சிம்ஹர அ்கரொதியியல் ஆசிரியர
ெனவந்திரி ைருத்துவர
்கொ்க�ொன்கர ்சொதிடர
சனகு ்கட்டடக் ்கமல நிபுணர
வரொ்கமிகிரர வொனியல் அறிஞர
வரொச்சி இலக்்கண ஆசிரியர 

ைறறும் சைஸகிருெப புலவர
விட்டல்�ட்டர ைொயவித்மெக்்கொரர 

(Magician) 

இரண்டொம் சந்திரகுபெரின �ட்டப ப�யர்கள்:
விக்கிரைொதித்தியர, ந்ரந்திர சந்திரர, சிம்ை 
சந்திரர, ந்ரந்திர சிம்ைர, விக்கிரை ் ெவரொஜர, 
்ெவ குபெர, ்ெவஸ்ரீ

இரண்டொம் சந்திரகுபெமரத் பெொடரந்து   
அவருமடய ை்கன முெலொம் குைொரகுபெர 
அரியமண ஏறினொர. அவ்ர நொளந்ெொ   
�ல்்கமலக்்கழ்கத்மெ உருவொக்கியவர.
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்பாகியான்
இ ர ண் ட ொ ம் 
ச ந் தி ர கு ப ெ ரி ன 
ஆட்சிக் ்கொலத்தில், 
சீ ன ொ ம வ ச் 
்சரந்ெ ப�ௌத்ெத் 
து்வி �ொகியொன 
இ ந் தி ய ொ வி ற கு 
வந்ெொர.  அவருமடய 
�யணக் குறிபபு்கள் குபெர ்கொலத்து 
ைக்்களின சமூ்க- ப�ொருளொெொர, ைெ, ஒழுக்்க 
நிமல்கள் �றறிய பசயதி்கமள நைக்கு 
வழஙகுகின்ன. �ொகியொன கூறறுப�டி   
ை்கெத்து ைக்்கள் ைகிழ்ச்சி்யொடும் 
பசழிப்�ொடும் வொழ்ந்ெனர.  ்கடுமையொன 
ெண்டமனயினறி நீதி வழங்கப�ட்டது. 
ைரணெண்டமன வழங்கப�டவில்மல. 
்கயொ �ொழமடந்திருந்ெது. ்கபிலவஸது 
்கொடொகியிருந்ெது. ஆனொல் 
�ொடலிபுத்திரத்தில் ைக்்கள் பசல்வத்்ெொடும் 
பசழிப்�ொடும் வொழ்ந்ெனர. 

குைொரகுபெமரத் பெொடரந்து அரசப �ெவி்யற் 
ஸ்கந்ெகுபெர ஹூணர்களின 
�மடபயடுபம�ச் சந்திக்்க ்நரிட்டது. அவர, 
அவர்கமளத் ்ெொற்கடித்து விரட்டி அடித்ெொர. 
ஆனொல் �னனிரண்டு ஆண்டு்களுக்குப 
பினனர மீண்டும் �மடபயடுத்து வந்ெ 
ஹூணர்கள் குபெப ்�ரரமசத் 
்ெொற்கடித்ெனர.  மி்கச் சி்ந்ெ குபெப 
்�ரரசர்களில் ்கமடசிப ்�ரரசரொன 
�ொலொதித்யர முெலொம் நரசிம்ைகுபெர என் 
ப�யரில் அரியமண ஏறினொர.  இவர ப�ௌத்ெ 
ைெத்ெொல் ஈரக்்கப�ட்டவரொவொர. இவர 
மிகிரகுலருக்கு ்கப�ம் ்கட்டிவந்ெொர. ஆனொல் 
மிகிரகுலர ப�ௌத்ெத்மெப �ம்கமை்யொடு 
�ொரத்ெெொல் ைன்வெமன அமடந்து ்கப�ம் 
்கட்டுவமெ நிறுத்தினொர. மிகிரகுலமரக் ம்கது 

பசயது சிம்யில் அமடப�தில் �ொலொதித்யொ 
பவறறி ப�ற்ொலும் மிகிரகுலர வஞ்ச்கைொ்கப 
�ொலொதித்யமர ை்கெத்திலிருந்து 
பவளி்யறறினொர. �ொலொதித்யருக்குப பினனர 
ைொப�ரும் குபெப ்�ரரசு ்ெயந்து ்கொணொைற 
்�ொனது.  குபெப ்�ரரசின அஙகீ்கரிக்்கப�ட்ட 
்கமடசி அரசர விஷ்ணுகுபெர ஆவொர.

குப�ர்களின் ஆட்சி அணெபபு 

குபெ அரசர்கள் பெயவீ்க உரிமைக் 
்்கொட்�ொட்டிமன நமடமும்ப�டுத்தினர. 
(அரசர ்கடவுளின பிரதிநிதியொ்க ்கருெப�ட்டொர.  
என்வ அரசர ்கடவுளுக்கு ைட்டு்ை 
�தில் பசொல்லக் ்கடமைப�ட்டவரொவொர. 
ைற்வர்களுக்குப �தில் பசொல்ல 
்வண்டியதில்மல எனும் ்்கொட்�ொடு)  
குபெ அரசர்கள் அரசியல், நிரவொ்கம், 
இரொணுவம், நீதிவழங்கல் ஆகிய தும்்களில் 
ப�ருைளவிலொன அதி்கொரம் ப�றறுத் 
தி்கழ்ந்ெனர. குபெ அரசர்களுக்கு அமைச்சர்கள் 
(ைந்திரி) குழுபவொனறு  நிரவொ்கத்தில் 
உெவி பசயெது. அக்குழு இளவரசர்கமளயும், 
உயர அதி்கொரி்கமளயும், ்கப�ம் ்கட்டும் 
சிற்ரசர்கமளயும் ப்கொண்டிருந்ெது.  
நொட்டின அன்ொட நிரவொ்கத்மெத் தி்ம்�ட 
நடத்ெ, ப�ருைளவிலொன அதி்கொரி்கள் குபெ 
அரசர்களொல் �ணியைரத்ெப�ட்டனர.  உயர 
�ெவி்களில் அைரத்ெப�ட்ட அதி்கொரி்கள் ‘ெண்ட 
நொய்கர’ ைறறும் ‘ை்கொெண்ட நொய்கர’ என 
அமழக்்கப�ட்டனர.

குபெப ் �ரரசு ‘்ெசம்’ அல்லது ‘புக்தி’ எனும் 
ப�யரில் �ல பிரொந்தியங்களொ்கப பிரிக்்கப�ட்டன.  
அவறம் ‘உ�ொரி்கொ’ எனும் ஆளுநர்கள் 
நிரவகித்ெனர. பிரொந்தியங்கள் ‘விஷ்யொ’ 
எனும் ைொவட்டங்களொ்கப பிரிக்்கப�ட்டன.  
விஷ்யொ�தி்கள் எனும் அதி்கொரி்கள் ைொவட்ட 
நிரவொ்கத்மெ ்ைறப்கொண்டனர. கிரொை 
அளவில் கிரொமி்கொ, கிரொைதியொ்கஷொ எனும் 
அதி்கொரி்கள் பசயல்�ட்டனர.
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விரிந்து �ரந்ெ குபெப ்�ரரசு, 
இரொணுவ அமைபபின  முக்கியப �ஙகிமன 
உணரத்துகி்து.   முத்திமர்களிலும் 
்கல்பவட்டுக்்களிலும் இரொணுவப �ெவி்களின 
ப�யர்கள் �ொலொதிகிரிெொ, (்கொலொட்�மடயின 
ெள�தி) ைஹொ�ொலொதிகிரிெொ (குதிமரப 
�மடயின ெள�தி) எனக் குறிபபிடப�ட்டுள்ளன.  
‘தூெ்கொ’ எனும் ஒற்ர்கமள உள்ளடக்கிய 
உளவு �ொரக்கும் அமைபபும் பசயல்�ட்டது.

சமூகமும்  த்பாருளா�ாரமும்
நிலம் ெற்றும் விவசாயிகள்

்கொைொந்ெ்கரொல் எழுெப�ட்ட நிதிசாரம் 
எனும் நூல் அரசுக் ்கருவூலத்தின 
முக்கியத்துவத்மெயும் வருைொனத்திற்கொன 
�ல வழி்கமளயும் குறிபபிடுகின்து. 
சமுத்திரகுபெமரப ்�ொன் அரசர்களின 
�மடபயடுபபு நடவடிக்ம்க்களில், வருவொயின 
உ�ரி்ய முெலீடு பசயயப�ட்டது.
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நிலவரி்ய அரசின முக்கிய வருவொயொ்க 
இருந்ெது. விவசொயி்களின நிமலமை 
�ரிெொ�்கரைொ்க இருந்ெது. அவர்கள் �ல்வறு 
வரி்கமளச் பசலுத்ெ   ்வண்டிய நிமலயில் 
இருந்ெனர.  அவர்கள் ப்கொத்ெடிமை நிமலக்குத் 
ெள்ளப�ட்டனர.

குபெர ்கொலத்தில்  நிலங்கமள 
வம்கப�டுத்துெல்

்சத்ரொ ்வளொண்மைக்கு உ்கந்ெ 
நிலங்கள்

கிலொ ெரிசு நிலங்கள்
அபர்கெொ வனம் அல்லது ்கொட்டு 

நிலங்கள்
வஸதி குடியிருப�ெறகு உ்கந்ெ 

நிலங்கள்
்க�ெ சர்கொ ்ையச்சல் நிலங்கள்

வணிகமும், வர்த்�கமும்
குபெர்களின ப�ொருளொெொர வளரச்சிக்கு 

வணி்கர்களின �ங்களிபபு மி்கவும் 
்�ொற்த்ெக்்கெொ்க இருந்ெது.  வணி்கர்களில் 

இரண்டு வம்கயினர இருந்ெனர. ‘சி்ரஸதி’ 
ைறறும் ‘சொரத்ெவொ்கொ’ என அவர்கள் 
அமழக்்கப�ட்டனர.

சிரரஸ்தி சார்த்�வாகா
சி்ரஸதி பிரிமவச் 
சொரந்ெ வணி்கர்கள் 
ஓரிடத்தில் நிமலயொ்க 
இருந்து வணி்கம் 
பசயெவர்கள்

சொரத்ெவொ்கொ 
வணி்கர்கள் எருது 
பூட்டிய வண்டி்களில் 
ப�ொருட்்கமள 
ஏறறி �ல்்வறு 
இடங்களுக்குச் பசனறு 
வணி்கம் பசயெவர்கள்.

விற�மனப ப�ொருட்்கள் அன்ொடப 
�யன�ொட்டுக்குத் ்ெமவயொன 
ப�ொருட்்களிலிருந்து விமல மிகுந்ெ ஆடம்�ரப 
ப�ொருட்்கபளனப �ல வம்கப�ட்டமவயொய 
இருந்ென. மிளகு, ெங்கம், பசம்பு, இரும்பு, 
குதிமர்கள், யொமன்கள் ஆகியமவ முக்கிய 
வணி்கப ப�ொருட்்களொகும். குபெர்கொலத்தில் 
அதி்க வட்டிக்குக் ்கடன ப்கொடுக்கும் மும் 
நமடமும்யில் இருந்ெது.

நாளந்�ா ்பல்கணலக்கழகம்
�	நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கம் ஐந்ெொம் 

ைறறும் ஆ்ொம் நூற்ொண்டு்களில்  குபெப 
்�ரரசின ஆெரவில் ெமழத்்ெொஙகியது. 
பினனர ்கன்னொசிமயச் ்சரந்ெ ்�ரரசர 
ஹரஷரின ஆெரவில் சி்பபுற்து

�	நொளந்ெொவில் ப�ௌத்ெத் ெத்துவ்ை  
முக்கியப �ொடபபிரிவொ்க இருந்ெது.  
்யொ்கொ, ்வெ இலக்கியங்கள், ைருத்துவம் 
ஆகியமவயும் ்கறபிக்்கப�ட்டன

�	அப�ல்்கமலக்்கழ்கத்தில் யுவொன-சுவொங 
ப�ௌத்ெ ெத்துவத்மெப �றறிப �டிப�தில் �ல ஆண்டு்கள் பசலவழித்ெொர

�	அந்ெ வளொ்கத்தில் எட்டு ை்கொ�ொடசொமல்களும் மூனறு மி்கபப�ரிய நூல்கங்களும் இருந்ென
�	நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கம் �க்தியொரகில்ஜி என�ொரின ெமலமையில் வந்ெ ைம்லுக்கு்கள் என  

அமழக்்கப�ட்ட துருக்கிய  இஸலொமிய அடிமை வீரர்களொல் அழித்துத் ெமரைட்டம் ஆக்்கப�ட்டது 
�	நொளந்ெொ யுபனஸ்்கொவின உல்கப�ொரம்�ரியச் சினனைொகும்

நாளந்�ா ்பல்கணலக்கழகம்
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நொட்டின �ல�குதி்கமள இமணக்கும் 
சொமல்கமளக் குபெர்கள் அமைத்ெனர.
�ொடலிபுத்திரம், உஜமஜனி, வொரணொசி, 
ைதுரொ ஆகியன முக்கிய வணி்க ந்கரங்களொ்க 
இருந்ென.  இந்தியொவில் உள்ள ்ைமலக் 
்கடற்கமரத் தும்மு்கங்களும் (்கல்யொண், 
ைங்களூர, ைல�ொர) கீமழக் ்கடற்கமரத் 
தும்மு்கமும் (வங்கொளத்திலிருந்ெ ெொமிரலிபதி) 
வணி்கப ப�ருக்்கத்திறகு உெவின.

குபெர்களின நொணய அமைபபு மும்மய 
அறிமு்கப�டுத்தியவர சமுத்திரகுபெர 
ஆவொர.  குஷொணர்களின நொணயங்கள் 
சமுத்திர குபெருக்கு உந்துெமல வழஙகின.  
குபெர்களின ப�ொற்கொசு்கள் தினொரொ 
என்மழக்்கப�ட்டன.  குபெர்கள் பவளியிட்ட 
ப�ொற்கொசு்கமள விட  பவள்ளி, பசபபுக் 
்கொசு்கள் கும்வொ்க்வ பவளியிடப�ட்டன.  
குபெர்களுக்கு அடுத்து வந்ெ ்கொலத்தில் 
ப�ொற்கொசு்களின சுழறசியில் வீழ்ச்சி ஏற�ட்டது. 
அது ் �ரரசினுமடய வளங்களின வீழ்ச்சிமயச் 
சுட்டிக் ்கொட்டுவெொய உள்ளது.

உரலாகவியல்
�	குபெர்கள் ்கொலத்தில் சுரங்கத் பெொழிலும் 

உ்லொ்கத் பெொழிலும் பசழிபபுறறு விளஙகின. 

�	உ்லொ்கத் பெொழில் வளரச்சி 
ப�றறிருந்ெது என�ெறகு எடுத்துக்்கொட்டு 
சந்திரகுபெரொல் நிறுவப�ட்ட பைக்ரொலி 
இரும்புத் தூணொகும். படல்லியிலுள்ள  
இவபவொறம் இரும்புத்தூண் 
இன்ளவும் துருப பிடிக்்கொைல் உள்ளது.

குபெர்களொல் �யன�டுத்ெப�ட்ட உ்லொ்கங்கள்:  
இரும்பு, ெங்கம், ெொமிரம், ெ்கரம், ஈயம், பித்ெமள, 
பசம்பு, ைணி பவண்்கலம், மைக்்கொ, ைொங்கனீசு, 
சி்கபபுச் சுண்ணம் ஆகியமவயொகும்.

பைக்ரொலி இரும்புத் தூண்

ஹூைர்கள் என்ர்பார் யாவர்? ஹூணர்கள் 
என்�ொர நொ்டொடிப �ழஙகுடியினரொவர.  
ெங்கள் ைொப�ரும் ெமலவர அட்டில்லொவின 
ெமலமையில் இவர்கள் ்ரொைொபுரிமயயும் 
்கொனஸடொண்டி்நொபிமளயும் ்�ரச்சத்திறகு 
உள்ளொக்கினர.  இவர்க்ளொடு பெொடரபுமடய 
பவள்மள ஹூணர்கள் ைத்திய ஆசியொ 
வழியொ்க இந்தியொ வந்ெனர.  ெங்கள் பெொடர 
�மடபயடுபபு்களின மூலைொ்க எல்மல்யொர 
நொடு்களுக்குத் பெொந்ெரவு ப்கொடுத்துவந்ெனர.  
ஸ்கந்ெகுபெமரத் ்ெொற்கடித்ெ பினனர இவர்கள் ைத்திய இந்தியப �குதி்களில் �ரவினர.  அவர்களின 
ெமலவரொன ்ெொரைொனர ெனக்குத் ெொ்ன அரசரொ்க முடி சூட்டிக் ப்கொண்டொர.  அவருக்குப பினனர 
அவரது ை்கன மிகிரகுலர ஆட்சி பசயெொர.  முடிவில், ைத்திய இந்தியொவில் ைொளவத்மெ ஆட்சி பசயதுவந்ெ 
ய்சொெரைன அவர்கமளத் ்ெொற்கடித்து அவர்களின ஆட்சிக்கு முடிவு ்கட்டினொர.

ஹூணர்களின ெமலவர ்ெொரைொனரின உருவம் 
ப�ொறிக்்கப�ட்ட நொணயங்கள்.
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சமூகம்

குபெர ்கொலச் சமூ்கம் நொனகு 
வரணங்கமளக் ப்கொண்ட  வரணொசிரை 
மும்யில் அமைந்திருந்ெது.  அது ெந்மெவழிச் 
சமூ்கைொ்க இருந்ெது.  ‘ைனு’வின சட்டங்கள் 
நமடமும்யில் இருந்ென.  அவறறின�டி 
ப�ண்்கள், ெந்மெயின, ்கணவனின அல்லது 
மூத்ெ ை்கனின �ொது்கொபபில் இருத்ெல் 
்வண்டும். �லெொர ைணம் �ரவலொ்க 
நமடமும்யில் இருந்ெது. அரசர்களும் 
நிலபபிரபுக்்களும் ஒனறுக்கும் ்ைற�ட்ட 
ைமனவியமரப ப�றறிருந்ெனர.  கு்�ரநொ்கொ, 
துரு�சுவொமினி ஆகிய இருவரும் இரண்டொம் 
சந்திரகுபெரின அரசியர எனக் ்கல்பவட்டு்கள் 
குறிபபிடுகின்ன. உடன்கட்மட (சதி) ஏறும் 
மும் குபெர்கள் ்கொலத்தில் பின�ற்ப�ட்டது.

அடிணெ முணை
இந்தியொவில் அடிமைமும் 

்ைமலநொடு்களில் இருந்ெது ்�ொல ஒரு 
நிறுவனைொ்க இல்மல. ஆனொல் குபெர்கள் 
்கொலத்தில் �ல்வம்கப�ட்ட அடிமை்கள் 
இருந்ெெொ்கச் சொனறு்கள் உணரத்துகின்ன.

ெ�ம்
்வெ ைெமும் ்வெச் சடஙகு்களும் புத்துயிர 

ப�றறு, மீண்டும் நமடமும்க்கு வந்ென.  
சமுத்திரகுபெரும் முெலொம் குைொரகுபெரும் 
அஸவ்ைெ யொ்கம் (குதிமர்கமளப �லி 
ப்கொடுத்துச் பசயயப�டும் ்வள்வி) நடத்தினர.  
குபெர்கள் ்கொலத்தில்ெொன உருவ வழி�ொடு 
பெொடஙகியமெயும் மவணவம், மசவம் ஆகிய 
இரு பிரிவு்கள் ் ெொனறியமெயும் ்கொண்கி்்ொம். 
ஹீனயொனம், ை்கொயொனம் எனப ப�ௌத்ெம் 
இரண்டொ்கப பிரிந்ெொலும் அது பெொடரந்து 
வளரந்துவந்ெது.

கணலயும் கட்டடக்கணலயும்
்கட்டுைொனக் ்்கொவில்்கமள 

முெனமுெலொ்கக் ்கட்டியவர்கள் குபெர்க்ள. இது 

முனபிருந்ெ ைர�ொன, �ொம்க் குமடவமரக் 
்்கொவில்்களின அடுத்ெ ்கட்டப �ரிணொை 
வளரச்சியொகும்.  ்்கொபுரங்க்ளொடும் விரிவொன 
பசதுக்கு்வமலப�ொடு்க்ளொடும் அமனத்து 
இந்து பெயவங்களுக்கும்   இக்்்கொவில்்கள்  
்கட்டப�ட்டன. மி்கவும் குறிபபிடத்ெக்்க �ொம்க் 
குமடவமரக் கும்க்கள் அஜந்ெொ, எல்்லொரொ 
(ை்கொரொஷ்டிரொ), �ொக் (ைத்தியப பிர்ெசம்), 
உெயகிரி (ஒடிசொ) ஆகிய இடங்களில் 
்கொணப�டுகின்ன. இக்்கொலப �குதியில் 
்கட்டப�ட்ட ்கட்டுைொனக் ்்கொவில்்கள், திரொவிட 
�ொணிக் கூறு்கமள ஒத்திருக்கின்ன.

குபெர்களின  உ்லொ்கச் சிற�த்திறகு இரு 
சி்ந்ெ எடுத்துக்்கொட்டு்கள்: நொளந்ெொவிலுள்ள 
18 அடி உயரமுள்ள புத்ெரின பசபபுச் சிமல. 
சுல்ெொன ்கஞ்ச் எனனும் இடத்திலுள்ள ஏழமர 
அடி  உயரமுள்ள புத்ெரின உ்லொ்கச் சிற�ம். 
குபெர்களின ஓவியக் ்கமலக்கு மி்கச் சி்ந்ெ 
எடுத்துக்்கொட்டு்களொ்கத் தி்கழ்�மவ   அஜந்ெொ 
கும்க ஓவியங்களும், குவொலியர �ொக் கும்கயில் 
்கொணப�டும் ஓவியங்களும் ஆகும்.

இலக்கியம்

பிரொகிருெம் ைக்்களொல் ்�சப�டும் 
பைொழியொ்க இருந்ெ்�ொதிலும் குபெர்கள் 
சைஸகிருெத்மெ அலுவல்கபைொழியொ்கக் 
ப்கொண்டிருந்ெனர.  அவர்களின ்கல்பவட்டு்கள், 
அமனத்தும் சைஸகிருெ பைொழியி்ல்ய 
உள்ளன. குபெர்கள் ்கொலத்தில் சைஸகிருெ 
இலக்்கணமும் வளரச்சி ப�ற்து.  அது 
�ொணினி எழுதிய ‘அஷ்டதியொயி’, �ெஞ்சலி 
எழுதிய ‘ை்கொ�ொஷ்யம்’ எனும் நூல்்கமள 
அடிப�மடயொ்கக் ப்கொண்டது.

வங்கொளத்மெச் ்சரந்ெ சந்தி்ரொ்்கொமியொ 
எனும் ப�ளத்ெ அறிஞர ‘சந்திர வியொ்கரணம்’ 
என் இலக்்கண நூமல எழுதினொர. ்கொளிெொசர 
இயறறிய நொட்க நூல்்கள், சொகுந்ெலம், 
ைொளவி்கொக்னிமித்ரம், விக்கிரை ஊரவசியம் 
என�னவொகும். அவருமடய ஏமனய 
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சி்பபுமிக்்க நூல்்கள் ்ை்கதூெம் , ரகுவம்சம், 
குைொரசம்�வம், ரிதுசம்்கொரம் ஆகியனவொகும்.

கணி�ம், வானியல் ெற்றும் ெருத்துவம்

பூஜஜியத்தின ்கண்டுபிடிபபும், அென 
�ரிணொை வளரச்சியொ்கத் ெசை எண் மும்யும் 
குபெர்கள் நவீன உலகிறகு விட்டுச்பசனறுள்ள 
ைரபுவழிச் பசொத்ெொகும். ஆரிய�ட்டர, 
வரொ்கமிகிரர, பிரம்ை குபெர ஆகி்யொர அக்்கொலப 
�குதிமயச் ்சரந்ெ மி்க முக்கிய ்கணிெவியல், 
வொனியல் அறிஞர்கள் ஆவர. ஆரிய�ட்டர 
ெனது நூலொன ‘சூரிய சித்ெொந்ெொ’வில் சூரிய, 
சந்திர கிர்கணங்களுக்்கொன உண்மைக் 
்கொரணங்கமள விளக்கியுள்ளொர.  பூமி ெனது 
அச்சில் சுழல்கி்து எனும் உண்மைமய 
அறிவித்ெ முெல் இந்திய வொனியல் ஆயவொளர 
அவ்ரயொவொர. ைருத்துவத் தும்யில் பு்கழ் 
ப�ற் அறிஞர ெனவந்திரி ஆவொர. அவர 
ஆயுர்வெ ைருத்துவத்தில் நிபுணரொ்கத் 
தி்கழ்ந்ெொர.  சொரக்்கர ஒரு ைருத்துவ அறிவியல் 
அறிஞரொவொர.  சுஸருெர அறுமவச் 
சிகிச்மச பசயமும்மயப �றறி 
விளக்கிய முெல் இந்தியர ஆவொர.

வர்த்�ன அரச வம்சம்
வரத்ெனொ அல்லது புஷ்யபூதி 

அரச வம்சம் ெொ்னஸவரத்மெத் 
ெமலந்கரொ்கக் ப்கொண்டு ஆட்சி 
புரிந்ெது. புஷ்யபூதி குபெர்களிடம் 
�மடத்ெள�தியொ்கப �ணி பசயெவர. 
குபெப ்�ரரசின வீழ்ச்சிக்குப பினனர, 
அவர ஆட்சி அதி்கொரத்மெப ப�ற்ொர. 
பிர�ொ்கர வரத்ெனர ஆட்சிப ப�ொறுபம� 
ஏற் பினனர புஷ்யபூதி அரச குடும்�ம் 
பசல்வொக்கும் வலிமையும் மிக்்கெொ்க 
ைொறியது.

பிர�ொ்கர வரத்ெனர இயறம்க 
எயதிய பினனர அவருமடய 
ை்கன ரொஜவரத்ெனர அரியமண 

ஏறினொர.  அவருமடய 
ச்்கொெரி ரொஜயஸ்ரீ ஆவொர.  
ரொஜயஸ்ரீயின ்கணவர 
்கன்னொசியின அரசரொவொர. 
அவர வங்கொளத்மெச் 
்சரந்ெ ப்களடொ வம்ச அரசர சசொங்கரொல் 
ப்கொல்லப�ட்டொர. சசொங்கர ரொஜயஸ்ரீமயச் 
சிம்யிலமடத்ெொன. ெனனுமடய ச்்கொெரிமய 
மீட்கும் முயறசியின்�ொது ரொஜவரத்ெனன 
சசொங்கரொல் வஞ்சைொ்கக் ப்கொல்லப�ட்டொர.  
இென விமளவொ்க அவருமடய ெம்பியொன 
ஹரஷவரத்ெனர ெொ்னஸவரத்தின 
அரசரொனொர.  ்கன்னொசிமயச் ் சரந்ெ முக்கியப 
பிரமு்கர்கள் ஹரஷமர ்கன்னொசிமய 
ஆளும் ப�ொறுபம�யும் ஏறறுக்ப்கொள்ள 
்்கட்டுக்ப்கொண்டனர.  இெனொல் ஹரஷர 
ெொ்னஸவரம், ்கன்னொசி ஆகிய இரண்டிறகும் 
அரசரொனொர. இெமனத் பெொடரந்து, ஹரஷர 
ெனது ெமலந்கமரத் ெொ்னஸவரத்திலிருந்து 
்கன்னொசிக்கு ைொறறினொர.
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ஹர்்ஷ வர்த்�னரின் ்பணடதயடுபபுகள்

�	வரத்ென அரச வம்சத்தின பு்கழ்ப�ற் 
அரசர ஹரஷவரத்ெனர ஆவொர. ஹரஷர 
41 ஆண்டு்கள் ஆட்சி புரிந்ெொர. ஜலந்ெர, 
்கொஷ்மீர, ்ந�ொளம், வல்லபி ஆகிய 
�குதி்கமளச் ்சரந்ெ குறுநில ைனனர்கள் 
ஹரஷருக்குக் ்கட்டுப�ட்டவர்கள் 
ஆவர. வங்கொளத்மெச் ்சரந்ெ 
சசொங்கர பெொடரந்து �ம்கயுணரவுடன 
நடந்துப்கொண்டொர.

�	வட இந்தியொவின ப�ரும்�ொலொன 
�குதி்கமள ஹரஷ்ர ஒருஙகிமணத்ெொர. 
ஆனொல் அவர ெனது ஆட்சி அதி்கொரத்மெ  
பெனனிந்தியொவில் �ரபபுவெறகு 
் ை ற ப ்க ொ ண் ட  மு ய ற சி ்க ம ள , 
சொளுக்கிய அரசர இரண்டொம் புலி்்கசி 
ெடுத்துநிறுத்தினொர. கி.பி. 648இல் 
ஹரஷரின ைம்்வொடு அவருமடய 
அரசு சிமெந்து �ல சிற்ரசு்கள் ஆனது.  
ஹரஷர சீனொ, ஈரொன ஆகிய நொடு்களின 
அரசர்க்ளொடு சுமு்கைொன உ்மவப 
்�ணினொர.

ஹரஷர சீனப�யணி யுவொன சுவொஙம்க 
முெனமுெலொ்க ரொஜை்கொலுக்கு (ஜொர்கண்ட்) 
அரு்்கயுள்ள ்கஜன்கலொ என் இடத்தில் 
சந்தித்ெொர.

நிர்வாகம்
நிரவொ்கத்தில் அமைச்சர குழுபவொனறு 

அரசருக்கு உெவியது.  அமைச்சரமவயில் 
பிரெை ைந்திரி முக்கிய இடத்மெ வகித்ெொர. 
�ொ்கொ, ஹிரண்யொ, �ொலி ஆகிய மூனறு வரி்கள் 
ஹரஷரின ்கொலத்தில் வசூல் பசயயப�ட்டன. 
குபெர்கள் ்கொலத்மெக் ்கொட்டிலும் குற்வியல் 
சட்டங்கள் ்கடுமையொ்க இருந்ென.  சட்டங்கமள 
மீறு்வொரக்கும் அரசருக்கு எதிரொ்கச் சதி 
பசய்வொருக்கும் ஆயுள் ெண்டமன 
விதிக்்கப�ட்டது.

ஹரஷர ்கொல நொணயங்கள்

்�ரரசு முழுவதும் சட்டம், ஒழுஙகு 
�ரொைரிக்்கப�ட்டது. ஹரஷர ெனது �மட்களின 
வலிமை, ஒழுக்்கம் ஆகியவறறின மீது 
ெனிபப�ரும் ்கவனம் பசலுத்தினொர. �யணி்கள் 
ெஙகிச் பசல்வெறகும், ்நொயுற்்ொமரயும் 
ைறறும் ஏமழ்கமளயும் ்கவனித்துக் 
ப்கொள்வெறகும் �ல பெொண்டு நிறுவனங்கமள 
ஹரஷர நிறுவினொர.
ெ�க் தகாள்ணக

பெொடக்்கத்தில் ஹரஷர சிவமன 
வழி�ட்டுவந்ெொர.  ெனனுமடய ச்்கொெரி 
ரொஜயஸ்ரீ, ப�ௌத்ெத் து்வி யுவொன சுவொங 
ஆகி்யொரின பசல்வொக்கின ்கொரணைொ்க இவர 
ப�ௌத்ெ ைெத்மெத் ெழுவினொர.  இவர ை்கொயொன 
ப�ௌத்ெத்மெச் ்சரந்ெவர.  ஹரஷர ்வெ 
வித்ெ்கர்கமளயும் ப�ௌத்ெத் து்வி்கமளயும் 
சரிசைைொ்க்வ நடத்தினொர;  அவர்களுக்குச் 
சரிசைைொ்க்வ ப்கொமட வழஙகினொர. 
இந்தியொவில் ப�ௌத்ெத்மெப பின�றறிய 
்கமடசி அரசர ஹரஷ்ர.  ப�ளத்ெரொன ஹரஷர 
உணவுக்்கொ்க மிரு்கங்கமளக் ப்கொல்வமெத் 
ெமட பசயெொர.  

அவர ெனனுமடய ைெச் சகிபபுத்ெனமை 
ப்கொள்ம்கக்்கொ்க அறியப�ட்டவர.  அவர 
புத்ெர, சிவன, சூரியன ஆகிய உருவங்கமள 
ஒ்ர ்நரத்தில் வழி�ட்டொர. இவர இரண்டு 
ப�ௌத்ெப ்�ரமவ்கமளக் கூட்டினொர.  ஒனறு 
்கன்னொசியிலும் அடுத்ெது  பிரயொம்கயிலும்  
கூட்டப�ட்டன. 
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கணல ெற்றும் இலக்கியம்

ஹரஷ்ர ஒரு ்கவிஞரும் நொட்க 
ஆசிரியருைொவொர. அவர சி்ந்ெ ்கவிஞர்கமளயும் 
்கமலஞர்கமளயும் ெனமனச் சூழ்ந்து 
இருக்்கச் பசயெொர.  அவருமடய பு்கழ்ப�ற் 
நூல்்கள் ரத்னொவளி, நொ்கநந்ெொ, பிரியெரசி்கொ 
ஆகியனவொகும். �ொன�ட்டர, ையூரொ, ஹரெத்ெொ, 

பஜய்சனர ஆகி்யொர அவருமடய அமவமய 
அலங்கரித்ெனர.

்்கொவில்்களும் ைடொலயங்களும் 
்கல்விமையங்களொ்கச் பசயல்�ட்டன. 
்கன்னொசி பு்கழ்ப�ற் ந்கரைொனது. ஹரஷர 
்கஙம்க நதிக் ்கமரயில் �ல வி்கொமர்கமளயும் 
ைடொலயங்கமளயும் ஸதூபி்கமளயும் ்கட்டினொர. 
ஒரு �ல்்கமலக்்கழ்கைொ்கவும் ைடொலயைொ்கவும் 
பசயல்�ட்ட நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கத்திறகு 
யுவொன சுவொங வந்ெ்�ொது 10,000 
ைொணவர்களும், ப�ௌத்ெத் து்வி்களும் அஙகு  
ெஙகியிருந்து ்கற்ெொ்கக்  கூ்ப�டுகி்து.

‘புனிெ யொத்ரீ்கர்களின இளவரசன’ 
என்மழக்்கப�டும் யுவொன சுவொங, 
ஹரஷரின ஆட்சியின்�ொது 
இந்தியொவுக்கு வந்ெொர. சி-யூ-கி 
எனும் அவரது �யணக் குறிபபு்கள் 
அடஙகிய ஆவணங்களின பெொகுபபு, 
ஹரஷர ்கொலத்து இந்தியொவின சமூ்க 
ப�ொருளொெொர, ைெ, �ண்�ொட்டு நிமல்கள் 
குறித்து விரிவொன பசயதி்கமள 
வழஙகுகி்து. ஹரஷர ஒரு ப�ௌத்ெரொ்க 
இருந்ெ்�ொதும், பிரயொம்கயில் 
நமடப�ற் ைொப�ரும் கும்�்ைளொ 
விழொவில் ்கலந்துப்கொள்ளச்  பசன்ொர 
எனறு யுவொன சுவொங குறிபபிட்டுள்ளொர.

யுவொன சுவொங

்கன்னொசி ப�ௌத்ெப ்�ரமவயில் 
20 அரசர்கள் �ங்்கற்னர.  ப�ரும் 
எண்ணிக்ம்கயில் ப�ௌத்ெ, சைண, 
்வெ அறிஞர்கள் இம்ைொநொட்டில் 
்கலந்துப்கொண்டனர.  ப�ௌத்ெ ைடொலயம் 
ஒனறில் புத்ெரின ெங்கச் சிமலபயொனறு 
நிறுவப�ட்டது. புத்ெரது மூன்டி உயரம் 
ப்கொண்ட ்வப்ொரு சிமல ஊரவலைொ்க 
எடுத்துச்பசல்லப�ட்டது.

பிரயொம்கப ்�ரமவயில் 
ஹரஷர ெனது பசல்வங்கமளப 
ப�ௌத்ெத் து்வி்களுக்கும் ்வெ 
வித்ெ்கர்களுக்கும் ஏமழ்களுக்கும் 
ப்கொமடயொ்க விநி்யொகித்ெொர.  நொனகு 
நொட்்கள் நமடப�ற் அந்ெ நி்கழ்வில் 
அமனத்து நொட்்களிலும் அவர ப�ௌத்ெத் 
து்வி்களுக்கு, அளவிடமுடியொெ 
�ரிசு்கமள அள்ளிக் ப்கொடுத்ெொர.
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்பாடச்சுருக்கம்
�	ஸ்ரீ குபெர குபெ வம்சத்மெ நிறுவியவர
�	முெலொம் சந்திரகுபெர, சமுத்திரகுபெர, 

இரண்டொம் சந்திரகுபெர ஆகி்யொர குபெ 
வம்சத்தின ெமலசி்ந்ெ அரசர்கள் ஆவர

�	குபெ வம்சத்தின அஙகீ்கரிக்்கப�ட்ட 
்கமடசி அரசர விஷ்ணு குபெர

�	குபெர்கள் பெயவீ்க உரிமைக் 
்்கொட்�ொட்மட நமடமும்ப�டுத்தினர

�	குபெர்கள் ்கொலத்தில் சுரங்கத் பெொழிலும் 
உ்லொ்கத் பெொழிலும் பசழித்்ெொஙகின

�	நொனகுவரண மும்மயப பின�றறிய 
குபெர சமுெொயம் ெந்மெ வழிச் சமூ்கைொ்க 
இருந்ெது

�	்வெ ைெமும் ்வெச் சடஙகு்களும் 
மீண்டும் நமடமும்க்கு வந்ென

�	்கட்டுைொனக் ்்கொவில்்கமள முெலில் 
்கட்டியவர்கள் குபெர்க்ள. அது முந்மெய 
�ொம்க் குமடவமரக் ் ்கொவில்்களிலிருந்து  
�ரிணொைம் அமடந்ெெொகும்

�	ஆரிய�ட்டர, வரொ்கமிகிரர, பிரம்ைகுபெர 
ஆகி்யொர அக்்கொலத்தின ெமலசி்ந்ெ 
வொனியல் ைறறும் ்கணிெ அறிஞர்களொவர

�	ஹரஷர வரத்ென வம்சத்தின மி்கச் 
சி்ந்ெ அரசர ஆவொர. அவர ்�ரரசரொனது 
வரலொறறு முக்கியத்துவம் வொயந்ெ 
நி்கழ்வொகும்

�	ஒரு ்கமலஞரொ்க, நொட்க ஆசிரியரொ்க 
ஹரஷர ்கமல, இலக்கியங்களின 
வளரச்சிக்குப �ங்களிபபுச் பசயதுள்ளொர. 

�	யுவொன சுவொங நொளந்ெொ 
�ல்்கமலக்்கழ்கத்திறகு வரும்கபுரிந்ெொர. 
அவருமடய �யணக் குறிபபு்கள் 
ஹரஷரின ஆட்சிக் ்கொலத்மெய 
இந்தியொவின நிமல்கமளப புரிந்து 
ப்கொள்ளப �யன�டுகின்ன

�	ஹரஷர ப�ௌத்ெ ைெத்மெத்   தீவிரைொ்கப 
பின�றறினொலும் ்வெ ைெத்மெயும் 
வளரத்ெொர

உலகம் அந்நாளில்

்�ரரசர ை்கொ ்கொனஸடனமடன ெொங வம்ச அரசர

முெலொம் சந்திரகுபெர, ்கொனஸடொண்டி்நொபிள் ந்கமர உருவொக்கிய ்ரொைொனியப ்�ரரசர ை்கொ 
்கொனஸடனமடனின சை்கொலத்ெவர ஆவொர. 
ஹரஷரின ்கொலப�குதி சீனொவின ெொங அரசவம்சத்தின பெொடக்்க ்கொலப �குதி்யொடு இமணந்து 
பசல்கி்து. சீனர்களின ெமலந்கரொன சியொன (Xi-an) ைொப�ரும் ்கமல ைறறும் ்கல்விக்்கொன 
மையைொ்கத் தி்கழ்ந்ெது.
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்பயிற்சி

I.  சரியான விணடணயத் ர�ர்ந்த�டுத்து எழுதுக
1. குபெ வம்சத்மெ நிறுவியவர  ஆவொர.
 அ) முெலொம் சந்திரகுபெர ஆ) ஸ்ரீ குபெர
 இ) விஷ்ணு்்கொ�ர ஈ) விஷ்ணுகுபெர

2. பிரயொம்க பையகீரத்திமய இயறறியவர  ஆவொர.
 அ) ்கொளிெொசர ஆ) அைரசிம்ைர
 இ) ஹரி்சனர ஈ) ெனவந்திரி

3. சந்திரகுபெரொல் நிறுவப�ட்ட ஒறம் இரும்புத் தூண்  என் இடத்தில் உள்ளது.
 அ) பைக்ரொலி ஆ) பிெொரி இ) ்கத்வொ ஈ) ைதுரொ
4. அறுமவச் சிகிச்மசச் பசயல்மும் குறித்து விளக்கிய முெல் இந்தியர 
 அ) சர்கர ஆ) சுஸருெர இ) ெனவந்திரி ஈ) அக்னிவொசர
5. வங்கொளத்தின ப்கௌட அரசர 
 அ) சசொங்கர ஆ) மைத்திர்கர
 இ) ரொஜவரத்ெனர ஈ) இரண்டொம் புலி்்கசி.

II.  கூற்ணைக் காரைத்துடன் த்பாருத்திப ்பார்த்து, சரியான விணடணய (✓) தசய்யவும்
1. கூற்று: வட இந்தியொவில் �ல சிறிய நொடு்கமளக் ம்கப�றறிய பினனர,  முெலொம் சந்திரகுபெர 

ஒரு ப�ரிய நொட்டின முடியரசரொ்கத்  ெனக்குத்ெொ்ன முடி சூட்டிக் ப்கொண்டொர.
  காரைம்: முெலொம் சந்திரகுபெர   லிச்சொவி குடும்�த்மெச் ் சரந்ெ குைொர்ெவிமய ைணமுடித்ெொர.
 அ) ்கொரணமும் கூறறும் சரி, ்கொரணம் கூறறுக்்கொன சரியொன விளக்்க்ை

அருஞதசாற்த்பாருள்
ப�ொறிக்்கப�ட்ட (பசதுக்கிய) - engraved - carved/inscribed
மு்கஸதுதி - flattered -  lavish insincere praise and compliments  

upon (someone) especially  
to further one’s own interest

சரிவு - Collapse - fall
�ரிெொ�்கரைொன - Pathetic - pitiful
பின�ற்ப�ட்ட - adhered to - abide by, bound by
்ையச்சல் நிலம் - pastoral land - land or farm used for grazing cattle
சித்ெரிக்்கப�ட்டுள்ளது - Portrayed - depicted in a work of art or literature
�ொழமடந்ெ - Desolated - made unfit for habitation 
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 ஆ) ்கொரணமும் கூறறும் சரி, ஆனொல் ்கொரணம் கூறறுக்்கொன சரியொன விளக்்கைல்ல
 இ) கூறறு சரி, ஆனொல் ்கொரணம் ெவறு
 ஈ) கூறறு ெவறு, ஆனொல் ்கொரணம் சரி
2. கூற்று:  1 பெனனிந்திய அரசர்க்ளொடு இரண்டொம் சந்திரகுபெர சுமு்கைொன உ்மவக் 

ப்கொண்டிருக்்கவில்மல
  கூற்று: 2 குபெர்கள் பெயவீ்க உரிமைக் ்்கொட்�ொட்டிமனப பின�றறினர
 அ) முெலொம் கூறறு ெவறு, ஆனொல்  இரண்டொம் கூறறு சரி
 ஆ) இரண்டொம் கூறறு ெவறு, ஆனொல்  முெல் கூறறு சரி
 இ) இரண்டு கூறறு்களும் சரி
 ஈ) இரண்டு கூறறு்களும் ெவறு

3. கீழ்க்்கொண்�னவறறில் ்கொல வரிமசப�டி அமைந்துள்ளது எது?
 அ) ஸ்ரீகுபெர – முெலொம் சந்திரகுபெர – சமுத்திரகுபெர - விக்கிரைொதித்யர
 ஆ) முெலொம் சந்திரகுபெர – விக்கிரைொதித்யர – ஸ்ரீகுபெர – சமுத்திரகுபெர
 இ) ஸ்ரீகுபெர – சமுத்திரகுபெர – விக்கிரைொதித்யர - முெலொம் சந்திரகுபெர
 ஈ) விக்கிரைொதித்யர – ஸ்ரீகுபெர – சமுத்திரகுபெர - முெலொம் சந்திரகுபெர

4.  கீழ்க்்கொணும் கூறறு்கமளச் சிந்திக்்கவும். அவறறில் எது / எமவ சரியொனது / சரியொனமவ 
என�மெக் ்கண்டறியவும்.

1. அதி்க வட்டிக்குப �ணத்மெக் ்கடன வழஙகும் மும் �ழக்்கத்தில் இருந்ெது.
2.  ைட்�ொண்டம் பசயெலும் சுரங்கம் ்ெொண்டுவதும் பசழித்்ெொஙகிய பெொழில்்களொ்க  இருந்ென.
 அ) 1  ைட்டும் சரி ஆ) 2 ைட்டும் சரி
 இ) 1 ைறறும் 2 ஆகிய இரண்டு்ை சரி ஈ) 1 ைறறும் 2  ஆகிய இரண்டு்ை ெவறு

5. ப�ொருந்ெொெமெ வட்டமிடு்க.
 1. ்கொளிெொசர ஹரி்சனர சமுத்திரகுபெர சர்கர
  2. ரத்னொவளி ஹரசசரிெொ நொ்கநந்ெொ பிரியெரசி்கொ

III.  ரகாடிட்ட இடங்கணள நிரபபுக
1. இலஙம்க அரசர  சமுத்திர குபெரின சை்கொலத்ெவர ஆவொர.
2. இரண்டொம் சந்திரகுபெரின ஆட்சியின்�ொது சீனொமவச் ் சரந்ெ ப�ௌத்ெத் து்வி      

இந்தியொவிறகு வந்ெொர.
3.  �மடபயடுபபு குபெர்களின வீழ்ச்சிக்கு வழி்்கொலியது.
4.  அரசொங்கத்தின முக்கிய வருவொயொ்க இருந்ெது.
5. குபெர்களின அலுவல்க பைொழி .
6. �ல்லவ அரசர  சமுத்திர குபெரொல் ்ெொற்கடிக்்கப�ட்டொர.
7. வரத்ென அரச வம்சத்தின பு்கழ்ப�ற் அரசர  ஆவொர.
8. ஹரஷர ெமலந்கமர  லிருந்து ்கன்னொசிக்கு ைொறறினொர.
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IV.  சரியா / �வைா
1. ெனவந்திரி  ைருத்துவத்தும்யில் ஒரு பு்கழ்ப�ற் அறிஞரொ்க தி்கழ்ந்ெொர.
2. குபெர்களின ்கொலத்தில் ்கட்டப�ட்ட ்கட்டுைொனக் ்்கொவில்்கள் இந்்ெொ - ஆரிய �ொணிமய  

ஒத்துள்ளன.
3. குபெர்களின ஆட்சிக்்கொலத்தில் உடன்கட்மட ஏறும் �ழக்்கம் இல்மல.
4. ஹரஷர ஹீனயொன ப�ௌத்ெ  பிரிமவச் ்சரந்ெவர.
5. ஹரஷர அவருமடய ைெ சகிபபுத் ெனமையினமைக்்கொ்கப ப�யர ப�ற்வர.

V.  த்பாருத்துக
அ) 
 அ. மிகிரகுலர - 1. வொனியல்
 ஆ. ஆரிய�ட்டர - 2. குைொரகுபெர
 இ. ஓவியம் - 3. ஸ்கந்ெகுபெர
 ஈ. நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கம்  - 4. இடம் விட்டு இடம் பசல்லும் வணி்கர்கள்
 உ. சொரத்ெவொ்கொ - 5. �ொக்
 அ) 1, 2, 4, 3, 5 ஆ)  2, 4, 1, 3, 5 இ)  3, 1, 5, 2, 4 ஈ)   3, 2, 1, 4, 5
ஆ) 
 அ. �ொணர - 1. 10,000 ைொணவர்கள்
 ஆ. ஹரஷர - 2. பிரயொம்க
 இ. நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கம் - 3. ஹரஷ சரிெம்
 ஈ. யுவொன சுவொங  - 4. ரத்னொவளி
 உ. ப�ளத்ெ சம� - 5. சி - யூ- கி
 அ)  4, 3, 2, 1, 5 ஆ)   5, 2, 1, 3, 4 இ)  3, 5, 1, 2, 4 ஈ)   2, 1, 3,  4, 5

VI.  ஓரிரு வாக்கியங்களில் விணடயளிக்கவும்
1. ‘்கவிரொஜொ’ என் �ட்டம் யொருக்கு வழங்கப�ட்டது? ஏன?
2. நொளந்ெொ �ல்்கமலக்்கழ்கத்தில் ்கறறுத்ெரப�ட்ட �ொடபபிரிவு்கள் யொமவ?
3. அரசர்களின பெயவீ்க உரிமைக் ்்கொட்�ொட்மட விளக்கு்க
4. உ்லொ்கவியலில் குபெர்களின சொெமன்கமள எடுத்துக் கூறு்க.
5. ஹூணர்கள் என்�ொர யொர?
6. ஹரஷர ்கொலத்தில் வசூலிக்்கப�ட்ட மூனறு வம்கயொன வரி்கமளக் குறிபபிடு்க.
7. ஹரஷர எழுதிய நூல்்களின ப�யர்கமளக் குறிபபிடு்க.

VII.  சுருக்கொன விணடயளிக்கவும்
1. பையக்கீரத்தி �றறி சிறுகுறிபபு வமர்க.
2. சமுத்திரகுபெரின �மடபயடுபபு்கள் குறித்து எழுது்க.
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3. குபெர்கள் ்கொலத்தில் நிலங்கள் எவவொறு வம்கப�டுத்ெப�ட்டன?
4. சிபரஸதி, சொரத்ெவொ்கொ வணி்கர்கமளக் குறித்து எழுது்க.
5. ்கட்டடக்்கமலக்குக் குபெர்கள் ஆறறிய �ங்களிபபு �றறி எழுது்க.
6. ்கொளிெொசர இயறறிய நூல்்களின ப�யர்கமள எழுது்க.
7. ஹரஷமர ஒரு ்கவிஞரொ்கவும் நொட்க ஆசிரியரொ்கவும் ைதிபபீடு பசயயவும்.

VIII. உயர் சிந்�ணன வினாக்கள்
1. குபெ அரசர்கள் பவளியிட்ட ெங்க நொணயங்கள் சுட்டிக் ்கொட்டுவது -
 அ) நொட்டில் ெங்கச் சுரங்கங்கள் இருந்ெமெ
 ஆ) ெங்க ்வமல பசயயும் தி்மன ைக்்கள் ப�றறிருந்ெமெ
 இ) அரசொட்சி பசழிப�ொ்க இருந்ெமெ
 ஈ) ைனனர்களின ஆடம்�ர இயல்ம�
2. �ண்மடய பு்கழும்மிக்்க அஜந்ெொவிலுள்ள ஓவியங்கள் எவறறின மீது  

வமரயப�ட்டுள்ளன?
 அ) கும்கச் சுவர்களில்
 ஆ) ்்கொவில்்களின விெொனங்களில்
 இ) �ொம்்களில்
 ஈ) �ொபபிரஸ இமல்களில்
3. குபெர்களின ்கொலம் எெனொல் நிமனவில் ப்கொள்ளப�டுகி்து?
 அ) ்கமல, இலக்கியத் தும்்களில் ஏற�ட்ட ைறுைலரச்சி
 ஆ) பெனனிந்தியப �மடபயழுச்சி
 இ) ஹூணர்களின �மடபயடுபபு
 ஈ) ைெசகிபபுத்ெனமை
4. குபெர்கள் ்கொலத்தில் ்கணிெம், வொனியல் ஆகிய தும்்களில் இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள் 

சொதித்ெபெனன?

IX.  ொைவர் தசயல்்பாடுகள்
1. ்கொளிெொசரின நொட்கம் ஒனறிமன வகுப�ம்யில் ்ைமட்யற்வும்.
2. பைௌரியர ்கொலச் சமுெொயத்திறகும் குபெர்கள் ்கொலச் சமுெொயத்திறகுமுள்ள ஒறறுமை 

்வறறுமை்கமள ஒபபீடு பசய்க.

X.  வாழக்ணகத் திைன்கள்
1. வொனியல் தும்க்கு ஆரிய�ட்டர, வரொ்கமிகிரர, பிரம்ைகுபெர ஆகி்யொர ஆறறிய 

�ங்களிபபிமனப �றறிய பசயதி்கமளச் ்ச்கரிக்்கவும்.
2. பசயறம்கக்்்கொள் ஏவுவமெப �றறி அதி்கைொ்க அறிந்துப்கொள்ள அரு்்கயுள்ள இஸ்ரொ  

(ISRO) மையத்திறகுச் பசனறு வரவும். 
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XI.  கட்டக வினா
்ெொரைொனர என�வர யொர?

விமட

குபெப ்�ரரசின முக்கிய அரசு அதி்கொரி்களின 
ப�யர்கமள எழுது்க.
விமட

அஸவ்ைெ யொ்கம் நடத்திய குபெ அரசர்களின 
ப�யர்கமளக் குறிபபிடு்க?

விமட

சந்திர, சூரிய கிர்கணங்கள் ஏற�டுவெற்கொன 
்கொரணங்கள் குறித்து விளக்கிய புத்ெ்கத்தின ப�யர 
எனன?
விமட

நொணயங்களில் இடம் ப�ற் முெல் குபெ அரசரின 
ப�யர எனன?
விமட

சமுத்திரகுபெரின ஆட்சி குறித்து அறிந்து ப்கொள்ள 
உெவும் மி்க முக்கியைொன சொனறு எது?
விமட

பெொடக்்கத்தில் ஹரஷர  
வழி�ட்டொர.

ஹரஷரின ்கொலத்தில்  �ல்்கமலக்்கழ்கம் 
அெனுமடய பு்கழின உச்சத்மெ எட்டியது.
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இணையச் தசயல்்பாடு

ர்பரரசுகளின் காலம்: குப�ர், வர்த்�னர்

்படிநிணலகள்:

்படி - 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிணனப ்பயன்்படுத்தி இச்தசயல்்பாட்டிற்கான 
இணையப்பக்கத்திற்குச் தசல்க.

்படி - 2:  Free map Quiz ்பக்கம் திணரயில் ர�ான்றும். 
்படி - 3  திணரணயக் கீழரநாக்கி நகர்த்தி ஏர�னும் ஒரு கணடம் அல்லது நாட்ணடத் ர�ர்வு 

தசய்து நகரங்களின் அணெவிடங்கணளத் ர�ர்வுதசய்து நகரங்கணளப ்பார்க்கவும் 
(எ.கா. இந்தியாவின் நகரங்கள்)

்படி - 4  உங்களால்  வணர்படத்தில் ்பல்ரவறு இடங்கணள ஆராய்ந்து வினாக்கணள 
உருவாக்கி விணளயாட முடியும்

*்படங்கள் அணடயாளத்திற்கு ெட்டுரெ. 

ர�ணவதயனில் Adobe Flash ணய அனுெதிக்க.

உரலி :
https://online.seterra.com/en/  (or) scan the QR Code

தசயலி : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seterra.free

இணையச் தசயல்்பாடு

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

்படி 4

Settera Map Quiz என்ை தசயலி மூலொக ஒவதவாரு 
கணடத்திலுள்ள நாடுகள், �ணலநகரங்கள், தகாடிகள் 
ெற்றும் நகரங்கணளப ்பற்றி த�ரிந்து தகாள்ள முடியும்
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தென்னிந்திய அரசுகள்

அலகு 4

தென்னிந்திய அரசுகள்
ஏழாம் நூற்ாண்டின் த�ாடக்கத்தில், 

வடக்்க ஹர்ஷருடடய ஆட்சியின் சம்காலத்தில் 
த�ாடலதூரத் த�ன்்பகுதி்கள் ்காஞ்சிபுரத்ட� 
�டலந்கரா்கக த்காண்டு ஆண்ட ்பல்லவ 
அரசர்களின் ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்திருந்�ன.  
அவர்களின் ஆட்சிப்பகுதி ்சாழ, ்பாண்டிய 
அரசு்களின் ்பகுதி்கடையும் உள்ைடககிய�ா்க 
இருந்�து.  ்சாழர்களும், ்பாண்டியர்களும் 
அப்்பாது �ங்கள் ்பகுதிசார ஆறறுச் சமதவளிப 
்பகுதி்களில் ஆட்சி தசய்யும் அரச வம்சங்கைா்க 

உருவாகிகத்காண்டிருந்�னர. மத்திய மறறும் 
கிழககுத் �க்காணத்தின் த்பரும்்பகுதி வா�ாபிச் 
(்பா�ாமி) சாளுககியர்களின் கீழிருந்�ன.  
சாளுககியர்கள் பின்னர ராஷ்டிரகூடர்கைால் 
அஙகிருந்து பு்ம்�ள்ைப்பட்டனர.  பிராந்திய 
அதி்கார டமயங்களின் ் �ாற்்ம இடடக்கால 
இந்தியாவின் ்பண்்பம்சமா்க  இருந்�து.  
இந்தியாவின் த்பரும்்பான்டமப ்பகுதி்கடை 
அடககி ஆைக கூடிய, தமௌரியர அல்லது 
குப�ர்கடைப ் ்பான்் �னிப ் ்பரரசு சகதி ஏதும் 
அப்்பாது இல்டல.

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்ட�க ்கறறுக த்காள்வ�ன் வழியா்க, 
•    தமௌரியரியப ்்பரரசின் வீழ்ச்சிககுப பின்னர எழுச்சி த்பற் த�ன்னிந்திய அரசு்கடைத் 

த�ரிந்துத்காள்ளு�ல்.
•    ்பல்லவர, சாளுககியர, ராஷ்டிரகூடர ஆகிய அரச வம்சங்கடைப ்பறறியும் அவர்கள் ஆண்ட 

்பகுதி்கடைப ்பறறியும் அறிடவப த்பறு�ல்.
•    சமூ்கம்  மறறும் ்பண்்பாட்டிறகு, குறிப்பா்க இலககியம், ்கடல, ்கட்டடக்கடல ஆகியவறறிறகு 

ஆறறிய ்பங்களிபட்பப புரிந்துத்காள்ளு�ல்
•    மாமல்லபுரம் ்கடற்கடரக ்்காவில், எல்்லாரா நிடனவுச் சின்னங்கள், எலித்பண்டா குட்கக 

்்காவில்்கள் ஆகியவறறின் ்கடல, ்கட்டடக்கடல சி்பபுக்கடைத்  த�ரிந்து த்காள்ளு�ல்.
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பல்லவரகள்
்பல்லவ அரசர்கள் த�ன்கிழககுக 

்கடற்கடரப ்பகுதியில் முககிய வணி்க 
டமயமா்கத் தி்கழ்ந்� ்காஞ்சிபுரத்ட�யும், அ�ன் 
வைம் நிட்ந்� ்வைாண்்பகுதி்கடையும் 
ஆண்டனர.  சீன, ்ராமாபுரி வணி்கர்கள் 
்காஞ்சிபுரத்ட� நன்கு அறிந்திருந்�னர.  
வைம் த்காழித்� வணி்க டமயமான 
்காஞ்சிபுரத்திலிருந்து பிற்காலப ்பல்லவர்கள் 
�ங்கள் அரசாட்சிடய ஏழாம், எட்டாம் 
நூற்ாண்டு்களில் �மிழ்கம் முழுவதும் 

விரிவடடயச் தசய்�னர.  ஆனாலும் 
த�ாண்டட மண்டல்ம ்பல்லவ அரசின் 
டமயப்பகுதியா்க இருந்�து.  இபத்பரிய அரசியல் 
பிராந்தியம் (வட்டாரம்) �மிழ்நாட்டின் வட 
்பகுதி்கடையும், அரு்்க அடமந்திருந்� ஆந்திர 
மாவட்டங்கடையும் த்காண்டிருந்�து.

சான்றுகள்

கலதவட்டுகள் மண்ட்கப்பட்டு குட்கக 
்கல்தவட்டு, இரண்டாம் 
புலி்்கசியின் அய்்்கால் 
்கல்தவட்டு
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தசப்படுகள் ்காசககுடிச் தசப்்படு்கள்
இ்லக்கியஙகள் மத்�விலாசப பிர்கசனம், அவந்தி 

சுந்�ரி ்கட�, ்கலிங்கத்துப்பரணி, 
த்பரியபுராணம், நந்திக 
்கலம்்ப்கம்.

அய்லவர 
குறிபபுகள்

யுவான் சுவாஙகின் குறிபபு்கள்

பல்லவ வமசாவளி (முக்கிய அரசரகள்)
த�ாடக்க்காலப ்பல்லவ அரசர்கள் 

சா�வா்கனர்களின் கீழ் சிற்சர்கைா்க 
இருந்�னர.  இரண்டாம் சிம்மவரமனின் 
ம்கனான சிம்மவிஷ்ணு (கி.பி. (த்பா.ஆ.மு) 
550 வாககில்) ்கைபபிரர்கடை அழித்து ஒரு 
வலுவான ்பல்லவ அரடச உருவாககினார.  
்சாழர்கள், ்பாண்டியர்கள் உள்ளிட்ட ்பல 
த�ன்ன்க அரசர்கடை அவர தவறறி த்காண்டார.  
அவருடடய ம்கன் மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் 
மி்கத் தி்டம வாய்ந்� அரசரா்க விைஙகினார.  
அவருககுப பின் அவருடடய ம்கன் மு�லாம் 
நரசிம்மவரமன் ஆட்சிப த்பாறுப்்பற்ார.  
இரண்டாம் நரசிம்மவரமன் அ�ாவது 
ராஜசிம்மன், இரண்டாம் நந்திவரமன் ஆகி்யார 
ஏடனய முககிய அரசர்கள் ஆவர. ்கடடசிப 
்பல்லவ மன்னர அ்பராஜி�ன் ஆவார.

மு�லாம் நரசிம்மவரமனின் ்படடத்�ை்பதி 
்பரஞ்்சாதி, சிறுத்த�ாண்டர (63 
நாயன்மார்களில் ஒருவர) எனப பிர்பலமா்க 
அறியப்பட்டார. ்பரஞ்்சாதி வா�ாபிப 
்படடதயடுபபில் ்பல்லவர ்படடககுத் �டலடம 
ஏறறு நடத்தினார.  அ�ன் தவறறிககுப பின்னர 
மனமாற்ம் த்பற் அவர சிவ ்பக�ரா்க மாறினார.

– த்பரியபுராணம்

ம்்கந்திரவரமன் (ஏ்த்�ாழ கி.பி. 600 - 
630) ்பல்லவ ஆட்சியின் சி்பபுககுப ்பங்களிபபுச் 
தசய்�ார. த�ாடக்க்காலத்தில் அவர சமண 
சமயத்ட�ப பின்்பறறினார. பின்னர டசவத் 
து்வி அப்பரால் (திருநாவுக்கரசர) டசவத்ட�த் 
�ழுவினார. ்கடல மறறும் ்கட்டடக்கடலககு 

அவர ்்பரா�ரவு அளித்�ார. திராவிடக 
்கட்டடக்கடலககு ஒரு புதிய ்பாணிடய 
அறிமு்கம் தசய்�ார.  அது ‘ம்்கந்திர்பாணி’ எனக 
குறிபபிடப்படுகின்்து.  மத்�விலாசபபிர்கசனம் 
(குடி்காரர்களின் மகிழ்ச்சி) உட்்பட சில 
நாட்கங்கடைச் சமஸ்கிரு� தமாழியில் 
எழுதியுள்ைார.  இந்நாட்கம் த்பௌத்�த்ட� 
இழிவு்படுத்தும் வட்கயில் உள்ைது.

ம்்கந்திரவரமனின் ஆட்சிக்காலத்தில் 
வா�ாபிடயச் �டலந்கரா்கக த்காண்ட ் மடலச் 
சாளுககிய அரசன் இரண்டாம் புலி்்கசி்யாடு 
த�ாடரந்து ்்பார்கள் ்மறத்காள்ைப்பட்டன.  
இப்்பார்களுள் ஒன்றில் இரண்டாம் புலி்்கசி 
ம்்கந்திரவரமடன தவறறி த்காண்டு 
நாட்டின் வடககில் த்பரும் ்பகுதிடய (தவஙகி) 
ட்கப்பறறிய�ா்கத் த�ரிகி்து.  அவருடடய 
ம்கன் மு�லாம் நரசிம்மவரமன் (ஏ்த்�ாழ 630 - 
668) இத்்�ால்விககுப ்பழிவாஙகும் வட்கயில் 
சாளுககியரின் �டலந்கரான வா�ாபிடயக 
ட்கப்பறறினார.  வா�ாபி தீககிடரயாக்கப்பட்டது.  
இரண்டாம் புலி்்கசியும் த்கால்லப்பட்டார.

இரண்டாம் நரசிம்மவரமன் (ஏ்த்�ாழ 695 
- 722) ராஜசிம்மன் எனவும் அடழக்கப்பட்டார.  
அவர மாத்பரும் வீரர ஆவார.  சீன அரசுககு 
தூதுககுழுக்கடை அனுபபினார.  சீனநாட்டின் 
தூதுக குழுக்கடை வர்வற்ார.  ஒபபீட்டைவில் 
அவரது ்காலத்தில் அரசியல் பிரச்சடன்கள் 
அதி்கம் இல்லா��ால் அவரால் ்்காவில்்கடைக 
்கட்டுவதில் ்கவனம் தசலுத்� முடிந்�து.  
்காஞ்சிபுரம் ட்கலாசநா�ர ்்காவிடலக 
்கட்டியது அவ்ர.

அரசர்களின் த்பயர்கள் ்பட்டங்கள்
சிம்ம விஷ்ணு அவனிசிம்மர
மு�லாம் 
ம்்கந்திரவரமன்

சஙகீரணஜதி, 
மத்�விலாசன், 
குண்பாரன், 
சித்திர்காரப புலி, 
விசித்திர சித்�ன்

மு�லாம் நரசிம்மவரமன் மாமல்லன், 
வா�ாபி த்காண்டான்
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கட்்ட்டக் கல்லக்குப பல்லவரகளின் பஙகளிபபு

்பல்லவர ்காலம் ்கட்டடக்கடலச் 
சி்பபு்களுககுப த்பயர த்பற் ்காலமாகும். 
மாமல்லபுரத்திலுள்ை ஒறட்க ்கருங்கல்லில் 
தசதுககி உருவாக்கப்பட்ட ்கடற்கடரக 
்்காவிலும், ஏடனய ்்காவில்்களும், வரா்கர 
குட்கயும் (ஏழாம் நூற்ாண்டு) ்பல்லவக 
்கட்டடக ்கடலயின் ஈடு இடணயற் அழகிறகு 
எடுத்துக்காட்டு்கைாகும்.  1984ஆம் ஆண்டு 
யுதனஸ்்்காவின் உல்கப ்பாரம்்பரியச் 
சின்னங்கள் அட்டவடணயில் மாமல்லபுரம் 
்சரக்கப்பட்டது.
்பல்லவர ்கட்டடக ்கடலடய கீழ்க்காணுமாறு 
வட்கப்படுத்�லாம்:
 1. ்பாட்க குடடவடரக ்்காவில்்கள் - 

ம்்கந்திரவரமன் ்பாணி
 2. ஒறட்க்கல் ர�ங்களும் சிற்ப 

மண்ட்பங்களும் - மாமல்லன் ்பாணி
 3. ்கட்டுமானக ்்காவில்்கள் - ராஜசிம்மன் 

்பாணி, நந்திவரமன் ்பாணி
ம்கந்திரவரமன் பாணி

ம்்கந்திரவரமன் ்பாணியில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ை நிடனவுச் சின்னங்களுககு 
மண்ட்கப்பட்டு, ம்்கந்திரவாடி, மாமண்டூர, 
�ைவானூர, திருச்சிராப்பள்ளி, வல்லம், 
திருக்கழுககுன்்ம், சியாமங்கலம் ஆகிய 
இடங்களிலுள்ை குட்கக ்்காவில்்கள் சி்ந்� 
எடுத்துக்காட்டு்கைாகும்.

மண்ட்கப்பட்டு

மாமல்லன் பாணி

மாமல்லபுரத்திலுள்ை ்பஞ்ச்பாண்டவர 
ர�ங்கள் எனப பிர்பலமா்க அடழக்கப்படும் 
ஐந்து ர�ங்கள் ஐந்து வட்கயான 
்்காவில்்கட்டட ்பாணிடய உணரத்துகின்்ன.  
ஒவதவாரு ர�மும் ஒவதவாரு �னிக 
்கல்லிலிருந்து தசதுக்கப்பட்டிருககின்்ன.  
என்வ அடவ ஒறட்க்கல் ர�ங்கள் என 
அடழக்கப்படுகின்்ன. மகி்ஷாசுரமரத்தினி 
மண்ட்பம், திருமூரத்தி மண்ட்பம், வரா்கர 
மண்ட்பம் ஆகியடவ அவர ்கட்டியுள்ை 
பிர்பலமான மண்ட்பங்கைாகும்.

்பஞ்ச்பாண்டவர ர�ங்கள்

மாமல்லனின் ்கட்டடக்கடலப ்பாணியில் 
அடமந்துள்ைவறறில் மி்கவும் முககியமானது 
ம்கா்பலிபுரத்திலுள்ை தி்ந்�தவளிக 
்கடலயரங்கம் ஆகும்.  த்பரும் ்பாட்தயான்றின் 
சுவறறில், ்்பன் ்பாரககும் குரஙகு, த்பரிய 
வடிவிலான யாடன்கள், �வமிருககும் பூடன 
ஆகிய நுண்ணிய சிற்பங்கள் மி்கவும் அழ்கா்கச் 
தசதுக்கப்பட்டுள்ைன.  சிவத்பருமானின் 
�டலயிலிருந்து அருவிதயனக த்காட்டும் 
்கஙட்க நதி, அரச்சுனன் �்பசு ஆகியடவ 
அவறறுள் குறிபபிடத்�க்கடவ.  த்பருந்�வ 
வடிவச் சிற்ப ்வடலப்பாடு உலகில் 
தசதுக்கப்பட்ட தி்ந்�தவளிச் சிற்பங்களில் 
மி்கபத்பரிய�ாகும்.
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அரச்சுனன் �்பசு

ராஜசிமமன் பாணி

ராஜசிம்மன் எனவும் அறியப்பட்ட 
இரண்டாம் நரசிம்மவரமன் த்பருங்கற்கடைக 
த்காண்டு ்கட்டுமானக ்்காவில்்கடைக 
்கட்டினார. ்காஞ்சிபுரத்திலுள்ை ட்கலாசநா�ர 
்்காவில் ்கட்டுமானக ்்காவில் ்கடலப 
்பாணிககுச் சி்ந்� எடுத்துக்காட்டாகும் 
இக்்காவில்்கள் மிருதுவான மணற ்கற்கைால் 
்கட்டப்பட்டடவயாகும். ட்கலாசநா�ர ்்காவில் 
ராஜசிம்்மஸ்வரம் என்று அடழக்கப்படுகி்து.

்காஞ்சி ட்கலாசநா�ர ்்காவில்

நந்திவரமன் பாணி

்பல்லவ ்்காவில் ்கட்டக்கடலயின் இறுதிக 
்கட்டம். பிற்காலப ்பல்லவர்கைால் ்கட்டப்பட்ட 
்கட்டுமானக ்்காவில்்கைால் பிரதிநித்துவப 
்படுத்�ப்படுகின்்ன. ்காஞ்சிபுரத்திலுள்ை 
டவகுண்டபத்பருமாள் ்்காவில்  இ�றகுச் 
சி்ந்� எடுத்துக்காட்டாகும்.

்காஞ்சி டவகுண்டபத்பருமாள் ்்காவில்

சமூகமும பணபாடும

்பல்லவ அரசர்கள் த்பௌத்�, சமண 
சமயங்கடையும் ்வ� சமயத்ட�யும் 
ஆ�ரித்�னர.  அவர்கள் இடச, ஓவியம், 
இலககியம் ஆகியவறறின் புரவலர்கைாய்த் 
தி்கழ்ந்�னர. ்பகதி மாரக்கத்ட� 
அடிப்படடயா்கக த்காண்டு ஆழ்வார்களும் 
நாயன்மார்களும் புதிய வடிவிலான டசவம், 
டவணவம் ஆகியவறட்ப ்்பாதித்�னர.  
அவர்கடைச் சில ்பல்லவ அரசர்கள் 
ஆ�ரித்�னர.  அப்பரும், மாணிக்கவாச்கரும் 
டசவ அடியார்கைா்கவும், நம்மாழ்வாரும், 
ஆண்டாளும் டவணவ அடியார்கைா்கவும் 
விைஙகினர. ்பகதி மாரக்கத்ட�ப ்்பாதிப்பட� 
்நாக்கமா்கக த்காண்ட இவவியக்கம் 
சமஸ்கிரு�த்ட� விடவும் �மிழுககு 
முன்னுரிடம வழஙகியது. சமயக கூட்டங்களில் 
்பங்்கற்க த்பண்்கள் ஊககுவிக்கப்பட்டனர. 
�மிழ் ்பகதி வழி்பாடு த்பௌத்�, சமண 
சமயங்களுடன் ்்பாட்டி்்பாட்டது.  இ�ன் 
விடைவா்கப  த்பௌத்�மும் சமணமும் 
�மிழ்கத்தின் த்பரும்்பாலான ்பகுதி்களிலிருந்து 
்படிப்படியா்க வீழ்ச்சியுற்ன.

கலவியும  இ்லக்கியமும

�	்காஞ்சியிலிருந்� ்கடிட்க (மடாலயம் 
அல்லது ்கல்வி டமயம்) ்பல்லவர 
்காலத்தில் பு்கழ்த்பறறு விைஙகியது. அது 
இந்தியாவின் ்பல ்பகுதி்களிலிருந்தும், 

6th Std  History_Term 3_TM_Unit4.indd   144 06-11-2019   12.33.05 PM



145

தவளிநாடு்களிலிருந்தும் மாணவர்கடைத் 
�ன்்பால் ஈரத்�து.  நியாய ்பாஷ்யா எனும் 
நூடல எழுதிய வாத்ஸ்யாயர ்காஞ்சிக 
்கடிட்கயில் ஆசிரியரா்க இருந்�ார.

�	த�ன்னிந்திய ஒவியங்கள் குறித்� 
ஆய்்வடான �ட்சிண சித்திரம் மு�லாம் 
ம்்கந்திரவரமனின் ஆட்சிக ்காலத்தில் 
த�ாகுக்கப்பட்டது.

�	மாத்பரும் சமஸ்கிரு� அறிஞரான �ண்டின் 
மு�லாம் நரமிம்மவரமனின் அடவடய 
அலங்கரித்�ார.  அவர �சகுமார சரி�ம் 
எனும் நூடல எழுதினார.

�	மறத்ாரு சமஸ்கிரு� அறிஞரான ்பாரவி 
சிம்மவிஷ்ணுவின் ்காலத்தில் வாழ்ந்�ார.  
அவர கிரா�ாரஜஜுனியம் என்னும் 
வடதமாழிக ்காபபியத்ட�  வடித்�ார.

�	�மிழ் இலககியமும் வைரச்சி 
த்பறறிருந்�து. நாயன்மார்கைால் 
இயற்ப்பட்ட ்�வாரமும் ஆழ்வார்கைால் 
்படடக்கப்பட்ட நாலாயிரதிவவிய 
பிர்பந்�மும் ்பல்லவர ்காலத்தில் 
எழு�ப்பட்ட சமய இலககியங்கைாகும்.  
இரண்டாம் நந்திவரமனால் ஆ�ரிக்கப்பட்ட 
த்பருந்்�வனார ம்கா்பார�த்ட�, 
்பார�தவண்்பா எனும் த்பயரில் �மிழில் 
தமாழித்பயரத்�ார.

பல்லவரகா்லக் கல்ல

்பல்லவ அரசர்கள் ்கவின்்கடல்கடையும் 
ஆ�ரித்�னர.  குடுமியான்மடல, திருமயம் 
ஆகிய இடங்களிலுள்ை ்்காவில்்களில் 
்காணப்படும் இடச குறித்� ்கல்தவட்டுக்கள் 
இடசயில் ்பல்லவர த்காண்டிருந்� ஆரவத்ட� 
தவளிப்படுத்துகின்்ன. பு்கழ்த்பற் இடசக 
்கடலஞரான ருத்ராச்சாரியர மு�லாம் 
ம்்கந்திரவரமனின் ்காலத்தில் வாழ்ந்�வர.  
இக்காலப்பகுதிடயச் ்சரந்� ்பல சிற்பங்கள் 
நடனமாடும் வட்கயில் வடிக்கப்பட்டுள்ைன.  

சாளுக்கியர
சாளுககியர த�ன்னிந்தியாவின் 

மத்தியிலும் ்மறகிலும் மராத்திய நாட்டட 
உள்ைடககிய த்பரும்்பகுதிடய ஆண்டனர.  
அவர்களின் �டலந்கர வா�ாபி (்ப�ாமி).  
சாளுககியர்களில் மூன்று தவவ்வறு ஆனால் 
தநருஙகிய த�ாடரபுடடய, சு�ந்திர அரசமரபு்கள் 
இருந்�ன. அடவ
 1. வா�ாபிச் சாளுககியர்கள் 
 2. தவஙகிச் சாளுககியர்கள் (கீடழச் 

சாளுககியர்கள்) 
 3. ்கல்யாணிச் சாளுககியர்கள் (்மடலச் 

சாளுககியர்கள்).  
வடக்்க ஹர்ஷரின் ்்பரரசும், த�ற்்க 
்பல்லவ நாடும், கிழக்்க ்கலிங்கமும் (ஒடிசா) 
சாளுககியர்களின் எல்டல்கைா்க இருந்�ன.

சான்றுகள்

்கல்தவட்டு்கள் மங்க்ைசனின் வா�ாபி 
குட்கக ்கல்தவட்டு, ்காஞ்சி 
ட்கலாசநா�ர ்்காவில் 
்கல்தவட்டு, ்பட்டடக்கல் 
விருப்பாக்ா ்்காவில் 
்கல்தவட்டு, இரண்டாம் 
புலி்்கசியின் அய்்்கால் 
்கல்தவட்டு.

அயலவர 
குறிபபு்கள்

யுவான் சுவாஙகின் குறிபபு்கள்

வாொபிச் சாளுக்கியர

மு�லாம் புலி்்கசி, பீஜபபூர 
மாவட்டம் ்பட்டடக்கல்லில் ஒரு குறுநில 
மன்னரா்க இருந்�ார. கி.பி. (த்பா.ஆ) 
543இல் வா�ாபி மடலக்்காட்டடடயக 
ட்கப்பறறி அ�டனச் சுறறி மதில் சுவர 
எழுபபினார. விடரவில் கிருஷ்ணா, 
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துங்க்பத்ரா ஆகிய நதி்களுககு இடடப்பட்ட 
்பகுதிடயடயயும் ்மறகுத் த�ாடரச்சி 
மடலப ்பகுதி்கடையும் ட்கப்பறறினார.  
இவருடடய ம்கன் மு�லாம் கீரத்திவரமன் 
(ஆட்சிக்காலம் கி.பி. (த்பா.ஆ) 566 - 597)  
த்காங்கணக ்கடற்கடரப ்பகுதிடயச் 
சாளுககியரின் ்கட்டுப்பாட்டில் த்காண்டுவந்�ார.  
இரண்டாம் புலி்்கசி (ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 610 - 
642) இவவம்சத்தின் மி்கவும் வலிடம த்பற் 
அரசராவார. ்பாரசீ்க (ஈரான்) அரசர இரண்டாம் 
குஸ்ரூ இரண்டாம் புலி்்கசியின் அடவககுத் 
தூதுககுழு ஒன்ட் அனுபபிடவத்�ார.  
குஜராத், மாைவம் ஆகியவறறின் சில 
்பகுதி்கடைக ட்கப்பறறுவதிலும் புலி்்கசி 
தவறறி த்பற்ார.  இவர வட இந்திய அரசர 
ஹர்ஷருககு அடி்பணிய மறுத்�ார.  இருவரும் 
ஒபபுக த்காண்டபுரி�லின்்படி இருவருககும் 
இடடயிலான எல்டலயா்க நரமட� நதி 
வடரயட் தசய்யப்பட்டது.  கி.பி. (த்பா.ஆ) 624 
்காலப்பகுதியில் தவஙகி அரடசக ட்கப்பறறிய 

இரண்டாம் புலி்்கசி அட�த் �ன்னுடடய 
ச்்கா�ரர விஷ்ணுவரத்�னருககு வழஙகினார.  
விஷ்ணுவரத்�னர மு�ல் கீடழச் சாளுககிய 
அரசரானார.

கி.பி.(த்பா.ஆ) 641 - 647 ்காலப்பகுதியில் 
்பல்லவர்கள் �க்காணத்ட�ச் சூட்யாடி 
வா�ாபிடயக ட்கப்பறறினர.  ஆனால் கி.பி. 
655 இல் சாளுககியர அ�டன மீட்டனர.  
மு�லாம் விககிரமாதித்�னும் (ஆட்சிக்காலம் 
கி.பி. (த்பா.ஆ) 655 - 680) அவருககுப பின்வந்� 
இரண்டாம் விககிரமாதித்னும் ்காஞ்சிபுரத்ட�க 
ட்கப்பறறினர. ஆனால் ந்கடரச் 
்ச�ப்படுத்�வில்டல. இவருககுப பின்னர 
அரச ்ப�வி்யற் இரண்டாம் கீரத்திவரமடன 
ராஷ்டிரகூட வம்ச அரடச நிறுவிய �ந்திதுரக்கர 
்்பாரில் ்�ாற்கடித்�ார.

கலயாணி ்மல்லச் சாளுக்கியர

இவர்கள் வா�ாபிச் சாளுககியரின் 
வழித்்�ான்்ல்்கள் ஆவர. ்கல்யாணிடயத் 
(�ற்்பாட�ய ்பசவ ்கல்யாண்) �டலந்கரா்கக 
த்காண்டு ஆட்சி புரிந்�னர.  இரண்டாம் ட�லப்பர 
என்்பவர ராஷ்டிரகூடர்களின் சிற்ரசரா்க 
பீஜபபூர  ்பகுதிடய ஆண்டுவந்�ார.  இவர கி.பி. 
(த்பா.ஆ) 973இல் மாைவ அரசர ்பரமாரடரத் 
்�ாற்கடித்து ்கல்யாணிடயக ட்கப்பறறினார. 
இவருடடய வம்சம் மு�லாம் ்சா்மஸ்வரனின் 
ஆட்சியின்்்பாது ்்பரரசா்க ்வ்கமா்க வைரச்சி 
த்பற்து. மு�லாம் ்சா்மஸ்வரர �டலந்கடர 
மன்ய்்கட்டாவிலிருந்து ்கல்யாணிககு 
மாறறினார.

ஒரு நூற்ாண்டுககும் ்மலா்க 
த�ன்னிந்தியாவிலிருந்� இரண்டு 
்்பரரசு்கைான ்மடலச் சாளுககியர்களும் 
�ஞ்சாவூரச் ்சாழர்களும் வைம் நிட்ந்� 
தவஙகிடயக ட்கப்பறறுவ�ற்கா்கக 
்கடுடமயா்கக ்்பாரிட்டுகத்காண்டனர.  
்பதி்னாராம் நூற்ாண்டின் பிற்பகுதியில் 
ஆ்ாம் விககிரமாதித்யரின் ்காலத்தில் 

அய்கால கலதவட்டு: இக்கல்தவட்டு 
அய்்்காலிலுள்ை (்பா்கல்்்காட் மாவட்டம், 
்கரநாட்கா) ்மகுதி ்்காவிலில் உள்ைது.  
இது சாளுககிய அரசன் இரண்டாம் 
புலி்்கசியின் அடவக்கைப புலவரான 
ரவிகீரத்தி என்்பவரால் சமஸ்கிரு� 
தமாழியில் எழு�ப்பட்டது.  இக்கல்தவட்டு 
ஹர்ஷவரத்�னர இரண்டாம் புலி்்கசியால் 
்�ாற்கடிக்கப்பட்டட�க குறிபபிடுகின்்து.

6th Std  History_Term 3_TM_Unit4.indd   146 06-11-2019   12.33.05 PM



147

வடக்்க நரமட� ஆறறுககும், த�ற்்க 
்கா்வரி ஆறறுககும் இடடப்பட்ட த்பரும்்பகுதி 
சாளுககியரின் ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்�து.

கல்ல  மற்றும கட்்ட்டக்ல்லக்குச் 
சாளுக்கியரின் பஙகளிபபு

சாளுககியர்கள் டசவம், 
டவணவம் ஆகியவறறின் 
ஆ�ரவாைர்கைா்கக ்கடல 
மறறும் ்கட்டடக்கடலத் 
துட்்களுககுச் சி்ந்� 
்பங்களிபட்பச் தசய்துள்ைனர.  
தவசாரா ்பாணியிலான ்்காவில் 
விமானங்கடைக ்கட்டும் முட்  வைரச்சி 
த்பற்து. இது த�ன் இந்திய (திராவிட) மறறும் 
வட இந்திய (ந்கரா) ்கட்டடப ்பாணி்களின் 
்கலபபு ஆகும். சாந்து இல்லாமல் ்கற்கடை 
மட்டு்ம த்காண்டு ்கட்டடங்கடைக ்கட்டும் 
த�ாழில்நுட்்பத்ட� அவர்கள் ்மம்்படுத்தினர.  
அவர்கள் ்கட்டுமானத்திறகு மிருதுவான 
மணற்கற்கடைப ்பயன்்படுத்தினர.

சாளுககியர்கள் த்பரும் 
எண்ணிகட்கயிலான குடடவடரக 
குட்கக ்்காவில்்கடையும், ்கட்டுமானக 
்்காவில்்கடையும் ்கட்டி சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா 
ஆகிய ்கடவுைர்களுககு அரப்பணித்�னர.  
சாளுககியர்களின் ்கட்டுமானக ்்காவில்்கள் 
அய்்்கால், வா�ாபி, ்பட்டடக்கல் ஆகிய 
இடங்களில் உள்ைன. வா�ாபி மறறும் 
அய்்்காலிலுள்ை விஷ்ணு ் ்காவில்்கள், பீஜபபூர 
மாவட்டம் ்பட்டடக்கல்லிலுள்ை விருப்பாக ்ஷா 
்்காவில் ஆகியன ்கற்கைால் ்கட்டப்பட்ட 
்்காவில்்கைாகும்.  வா�ாபியிலுள்ை விஷ்ணு 
்்காவில் சாளுககிய வம்சத்ட�ச் ்சரந்� 
மங்க்ைசனால் ்கட்டப்பட்டது.  இரண்டாம் 
விககிரமாதித்�னுடடய அய்்்கால் ்கல்தவட்டு 
அஙகுள்ைது.  அவர்களின் குட்கக்்காவில்்கள் 
அஜந்�ா, எல்்லாரா, நாசிக ஆகிய இடங்களில் 
உள்ைன.

வா�ாபியிலுள்ை குட்கக ்்காவில்்களில் 
்ச்ஷநா்கர மீது சாய்ந்திருககும் விஷ்ணு, 
விஷ்ணுவின் வரா்க, நரசிம்ம, (்பாதி 
சிங்கம் – ்பாதி மனி�ன்) வாமன (குள்ை) 
அவ�ாரங்கள் ்நரத்திமிக்க சிற்பங்கைா்கச் 
தசதுக்கப்பட்டுள்ைன. லக்கண்டியிலுள்ை ்காசி 
விஸ்்வஸ்வரர ்்காவில். குருவட்டியிலுள்ை 
மல்லி்காரஜஜுனா ்்காவில், ்ப்கலி 
என்னுமிடத்திலுள்ை ்கள்்ைஸ்வரர ்்காவில், 
இட்டகியிலுள்ை ம்கா்�வர ் ்காவில் ஆகியடவ 

்கள்்ைஸ்வரர ்்காவில் - ்ப்கலி

குட்கக ்்காவில் - ்ப�ாமி
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்கல்யாணி ்மடலச் சாளுககியரின் ்கட்டிடக 
்கடலககுச் சி்ந்� எடுத்துக்காட்டு்கைாகும்.

ஓவியங்களில் சாளுககியர வா்கட்கர 
்பாணிடயப பின்்பறறினர.  அஜந்�ா 
குட்க்களில் ்காணப்படும் சில சுவ்ராவியங்கள் 
சாளுககியர ்காலத்ட�ச் ்சரந்�டவ, 
்பாரசீ்கத் தூதுககுழுடவ இரண்டாம் புலி்்கசி 
வர்வற்பது ்்பான்்த�ாரு ்காட்சி அஜந்�ா 
ஓவியதமான்றில் ்காட்சிப ்படுத்�ப்பட்டுள்ைது. 

பட்்ட்டக்கல - யுதனஸ்்்கா உல்கப்பாரம்்பரியச் 
சின்னம். ்பட்டடக்கல் ்கரநாட்க மாநிலம் 
்பா்கல்்்காட் மாவட்டத்திலுள்ை ஒரு சிறறூர 
ஆகும்.  அஙகு 10 ்்காவில்்கள் உள்ைன.  
அவறறில் நான்கு வட இந்திய ்பாணியான ந்கரா 
்பாணியிலும் மறறுமுள்ை ஆறு த�ன்னிந்திய 
திராவிட ்பாணியிலும் ்கட்டப்பட்டுள்ைன.  
விருப்பாக ்ஷா ்்காவிலும் சங்க்மஸ்வரா 
்்காவிலும் திராவிடப ்பாணியிலும் ்பாப்பநா�ர 
்்காவில் ந்கரா ்பாணியிலும் அடமந்துள்ைன.  
விருப்பாக ்ஷா ்்காவில் ்காஞ்சி ட்கலாசநா�ர 
்்காவிடல மாதிரியாக த்காண்டு 
்கட்டப்பட்டுள்ைது.  இக்கட்டுமானப ்பணியில் 
்காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரவடழக்கப்பட்ட 
சிறபி்கள் ஈடு்படுத்�ப்பட்டனர.

ராஷ்டிரகூ்டரகள்
ராஷ்டிரகூடர்கள் �க்காணத்ட� 

மட்டுமல்லாது, தூரத் த�றகுப ்பகுதி்கடையும்.  
்கஙட்க சமதவளிப்பகுதி்கடையும் எட்டாம் 
நூற்ாண்டு மு�ல் ்பத்�ாம் நூற்ாண்டு 

வடர ஆட்சி புரிந்�னர.  அவர்கள் பி்ப்பால் 
்கன்னடர்கைாவர. அவர்களின் �ாய்தமாழி 
்கன்னடம். �ந்திதுரக்கர ராஷ்டிரகூட 
வம்சத்ட� நிறுவியவர ஆவார. அவர 
வா�ாபிச் சாளுககியரிடம் உயர அதி்காரியா்கப 
்பணியாறறியவர.  மு�லாம் கிருஷ்ணர 
�ந்திதுரக்கடர அடுத்துப ்ப�வி ஏற்ார.  அவர 
ராஷ்டிரகூடர ஆட்சிடய ஒருஙகிடணத்து 
விரிவு்படுத்தினார.  அவர ்கடல மறறும் 
்கட்டிடக்கடலயின் த்பரும் ஆ�ரவாைர ஆவார.  
எல்்லாராவிலுள்ை ட்கலாசநா�ர ்்காவில் 
இவர ்கட்டிய�ாகும்.

ராஷ்டிரகூ்ட அரசரகள்
ராஷ்டிரகூட அரசர்களில் �டலசி்ந்� அரசர 

அ்மா்கவர்ஷர, அவர மான்யக்்கட்டாவில் 
(�ற்்பாது ்கரநாட்காவில் உள்ை மால்த்கட்) 
புதிய �டலந்கடர உருவாககினார. பு்ராச், 
அவர்களின் துட்மு்கமானது.  அ்மா்கவர்ஷர 
கி.பி. (த்பா.ஆ) 814 - 878) ஜின்சனர எனும் 
சமணத் து்வியால் சமணத்ட� �ழுவினார.  
அ்மா்கவர்ஷருககுப பின்னர அவரது ம்கன் 
இரண்டாம் கிருஷ்ணர அரசரானார. கி.பி. 
(த்பா.ஆ) 916இல் அவர ்பராந்�்கச் ்சாழனால் 
வல்லம் (�ற்்பாட�ய திருவல்லம், 
்வலூர மாவட்டம்) ்்பாரக்கைத்தில் 
்�ாற்கடிக்கப்பட்டார. மூன்்ாம் கிருஷ்ணர 
ராஷ்டிரகூட  வம்சத்தின் தி்டம வாய்ந்� 
்கடடசி அரசனாவார.  இவர ்சாழர்கடைத் 
�க்்காலம் (�ற்்பாட�ய ்வலூர 
மாவட்டத்தில் உள்ைது)  ்்பாரக்கைத்தில் 
்�ாற்கடித்துத் �ஞ்சாவூடரக ட்கப்பறறினார. 
மூன்்ாம் கிருஷ்ணரின் கீழ் சாளுககியர 
்கன்்னாசிடயக ட்கப்பறறுவ�ற்கா்க ஏடனய 
வட இந்திய அரசர்க்ைாடு ்்பாட்டியிட்டனர.  
அவர இரா்மஸ்வரத்தில் கிருஷ்்ணஸ்வரர 
்்காவிடலக ்கட்டினார. நாட்டடச் சரியான 
முட்யில் டவத்திருந்� ்கடடசி அரசர 
மூன்்ாம் ்்காவிந்�னாவார.  அவருககுப பின் 
ராஷ்டிரகூடரின் அதி்காரம் வீழ்ந்�து.
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இ்லக்கியம, கல்ல,  கட்்ட்டக்கல்ல 
ஆகியவற்றுக்கு ராஷ்டிரகூ்டரகளின் 
பஙகளிபபு
இ்லக்கியம

்கன்னடதமாழி த்பருமைவு முககியத்துவம் 
த்பற் தமாழியானது. அ்மா்கவர்ஷரால் 
இயற்ப்பட்ட ்கவிராஜமாரக்கம் ்கன்னட 
தமாழியின் மு�ல் ்கவிட� நூலாகும்.  அரசடவப 
புலவர்கள் ்கன்னட தமாழியில் சி்ந்� நூல்்கடை 
எழுதினர.  இக்காலப ்பகுதியின் ்கன்னட 
இலககியத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் எனக 
்கரு�ப்படு்பவர்கள் ஆதி்கவி ்பம்்பா, ஸ்ரீ த்பான்னா, 
ரன்னா ஆகி்யாராவர. ஆதி்கவி ்பம்்பா அவரது 
நூற்கைான ஆதிபுராணம், விககிரமாரஜஜுன 
விஜயம் ஆகியவறறிற்கா்கப த்பரும்பு்கழ் 
த்பற்வர. மு�ல் சமணத் தீரத்�ங்கரரான 
ரி்ஷ்ப்�வரின் வாழ்கட்கடய ஆதிபுராணம் 
சித்திரிககின்்து. விககிரமாரஜஜுனவிஜயம் 
மஹா்பார�த்தின் மீள் �ருட்கயாகும். இதில் 
�ன்டன ஆ�ரித்� சாளுககிய அரி்்கசரிடய 
அரசுனனின் ்பாத்திரத்தில் த்பாருத்தி ்பம்்பா 
எழுதியுள்ைார.

கல்ல மற்றும கட்்ட்டக்கல்ல

இந்தியக ்கடலககு ராஷ்டிரகூடர்கள் 
குறிபபிடத்�க்க ்பங்களிபட்பச் தசய்துள்ைனர.  
ராஷ்டிரகூடர்களின் ்கடல 
மறறும் ்கட்டிடக்கடலச் 
ச ா � ட ன ்க ட ை 
எ ல் ் ல ா ர ா வி லு ம் 
எ லி த ்ப ண் ட ா வி லு ம் 
்காணலாம்.

லக்லாசநாெர ்காவில-எல்்லாரா 
(மகாராஷ்டிராவிலுள்்ள ஔரஙகாபாத் 
அருகில)

எல்்லாராவின் குன்றுப ்பகுதியில் 
அடமந்துள்ை முப்பது குடடவடரக 
்்காவில்்களில் ட்கலாசநா�ர ் ்காவிலும் ஒன்று.  

மு�லாம் கிருஷ்ணருடடய ஆட்சிக ்காலத்தில் 
இக்்காவில் உருவாக்கப்பட்டது.  இக்்காவில் 
அ�ன் ்கட்டடக்கடல பிரமாண்டத்திறகும் 
சிற்பங்களின் அறபு�ங்களுககும் த்பயர 
த்பற்�ாகும்.  இக்்காவில் 60,000 சதுர 
அடி்கள் ்பரப்பைடவக த்காண்டுள்ைது.  
இ�னுடடய விமானத்தின் (்்காபுரம்) உயரம் 
90 அடி்கைாகும்.  இக்்காவில் மாமல்லபுரம் 
்கடற்கடரக ்்காவிலின் சாயடலப 
த்பறறுள்ைது.  ட்கலாசநா�ர ் ்காவில் திராவிடக 
்கட்டடக்கடலக கூறு்கடைக த்காண்டுள்ைது.

எலிதபண்டா தீவு

இத்தீவின் இயறத்பயர ஸ்ரீபுரி-உள்ளூர 
மக்கைால் ்காரபுரி என்று அடழக்கப்படுகி்து.  
எலித்பண்டா மும்ட்பககு அருகிலுள்ை ஒரு 
தீவு ஆகும்.  இத்தீவிலுள்ை த்பரிய யாடனயின் 
உருவத்ட�க ்கண்ணுற் ்்பாரத்துகீசியர்கள், 

ட்கலாசநா�ர ்்காவில் - எல்்லாரா

எலித்பண்டா குட்க
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இத்தீவுககு எலித்பண்டா தீவு எனப 
த்பயரிட்டனர. எலித்பண்டா குட்கயிலுள்ை 
திரிமூரத்தி  (மூன்று மு்கங்கள் த்காண்ட) சிவன் 
சிடலயின் வனபபு ஈடு இடணயற்�ாகும்.  
்்காவிலின் நுடழவாயிலில் ்காணப்படும் 
துவார்பால்கர்களின் சிடல்கள் நமது 
்கண்டணயும் ்கருத்ட�யும் ்கவர்படவ.

பட்்ட்டக்கல

்பட்டடக்கல் வைா்கத்தில் ராஷ்டிரகூடர்கள் 
்்காவில்்கடைக ்கட்டியுள்ைனர.  இஙகுச் சமண 
நாராயணர ்்காவிலும் ்காசி விஸ்்வஸ்வரர 

்்காவிலும் ராஷ்டிரகூடர்கைால் 
்கட்டப்பட்டுள்ைன.

சமண நாராயணர ்்காவில்

உ்லகம அந்நாளில

மாதபரும ்்லஷன் (Leshan)  புத்ெர சில்ல
71 மீட்டர உயரம்

சீனாவின் �ாங (Tang) அரச வம்சத்தினரால் 
்கட்டப்பட்டது. 

 (கி பி (த்பா.ஆ) 713 – 803)

பாக்ொத்
இஸ்லாமியப ்்பரரசின் ம்கத்�ான ந்கரம்

8 ஆம் நூற்ாண்டிலிருந்து  
10ஆம் நூற்ாண்டு வடர நீடித்�து

பா்டச்சுருக்கம
�	ஏழாம் நூற்ாண்டின் த�ாடக்கத்தில் 

த�ன்னிந்தியா ்காஞ்சிப ்பல்லவர, 
வா�ாபிச் சாளுககியர ஆகி்யாரின் 
்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்�து.

�	்பல்லவர்கள் ்காலம் அ�ன் ்கட்டடக்கடல 
அறபு�ங்களுக்கா்கப த்பயர த்பற்�ாகும்.  
்பல்லவர்களின் ்கட்டடக்கடலடய 
மூன்்ா்க வட்கப்படுத்�லாம் -  
குடடவடரக ்்காவில்்கள், ்கட்டுமானக 
்்காவில்்கள், ஒறட்ப ்பாட்க ்கல் 
ர�ங்கள் மறறும் மண்ட்பங்கள்.

�	சாளுககியர்கள் ்கடல மறறும் 
்கட்டடக்கடலககுப த்பருமைவுப 
்பங்களிபட்பச் தசய்துள்ைனர.  ்்காவில் 
விமானங்கடைக ்கட்டுவதில் புதிய 
்கட்டக்கடல ்பாணியான தவசாரா 
அவர்கைால் வைரக்கப்பட்டது.  

�	ராஷ்டிரகூடர்களும் இந்தியக ்கடல 
வைரச்சிககுக குறிபபிடத்�க்கப 
்பங்களிபட்பச் தசய்துள்ைனர.  
அவர்களின் ்கடல மறறும் ்கட்டடக்கடலச் 
சா�டன்கடை எல்்லாரா குட்க்களிலும் 
எலித்பண்டா தீவிலும் ்காணலாம்.
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பயிற்சி

I.  சரியான வில்டலயத் ்ெரந்தெடுத்து எழுதுக
1. கீழ்க்காண்்பவர்களில் டவகுண்டபத்பருமாள் ்்காவிடலக ்கட்டியது யார?
 அ) இரண்டாம் நரசிம்மவரமன்  ஆ) இரண்டாம் நந்திவரமன் 
 இ) �ந்திவரமன் ஈ) ்பர்மஸ்வரவரமன்

2. கீழ்க்காண்்பனவனுறறுள் மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் சூட்டிக த்காண்ட ்பட்டங்கள் யாடவ?
 அ) மத்�விலாசன் ஆ) விசித்திரசித்�ன் 
 இ) குண்பாரன் ஈ) இடவ மூன்றும்

3. கீழ்க்காண்்பனவறறில் இரண்டாம் புலி்்கசியின் தவறறி்கடை விவரிககும் ்கல்தவட்டு எது?
 அ) அய்்்கால்  ஆ) சாரநாத் 
 இ) சாஞ்சி ஈ) ஜஜுனா்கத்

II. கீழக்காணும கூற்றுகல்ள வாசித்துப தபாருத்ெமான வில்டலய டிக் () தசயயவும
1. கூற்று i: ்பாட் குடடவடர  ்்காவிடலச் தசதுககும் முட்யிலிருந்து, ்கற்கடைக த்காண்டு 

்கட்டுமானக ்்காவில்்கடைக ்கட்டும் மாற்ம் ஏற்பட்டட� ்பல்லவர ்கடல உணரத்துகி்து.
 கூற்று ii: ்காஞ்சிபுரத்திலுள்ை ட்கலாசநா�ர ்்காவில் ்பல்லவர்களின் ்கடல மறறும் ்கட்டடக 

்கடலககுச் சி்ந்� எடுத்துக்காட்டாகும்.
 அ) கூறறு i �வறு  ஆ) கூறறு ii �வறு
 இ) இரு கூறறு்களும் சரி ஈ) இரு கூறறு்களும் �வறு

2. ்பல்லவ அரசிடனப ்பறறிய கூறறு்கடைச் சிந்திக்கவும்
 கூற்று i: இவர்களுடடய ஆட்சியில் அப்பரால் இயற்ப்பட்ட ்�வாரம் மு�ல் மற் �மிழ்  

இலககியங்களும் தசழித்்�ாஙகின.
 கூற்று ii: மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் மத்� விலாச பிர்கசனம் எனும் நூலின் ஆசிரியர ஆவார.
  அ) கூறறு i மட்டும் சரி ஆ) கூறறு ii மட்டும் சரி
  இ) இரு கூறறு்களும் சரி ஈ) இரு கூறறு்களும்  �வறு

அருஞதசாற்தபாருள்

சிற்ரசர்கள் - feudatories - being subject to a sovereign

தூதுவர - ambassador - envoy

்கருங்கல் - granite - a very hard rock

சூட்யாடிய - ravaged - severely damaged

வழித்்�ான்்ல்்கள் - descendants - offspring

சாய்ந்திருக்கககூடிய - reclining - leaning back
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3. ராஷ்டிரகூட வம்சம் குறித்� கீழ்க்காணும் கூறறு்கடைச் சிந்தித்து அவறறில் எடவ சரியான 
கூறத்ன்று ்கண்டறியவும்.

 1. இவவம்சத்ட� நிறுவியவர �ந்திதுர்கர.
 2. அ்மா்கவர்ஷர ்கவிராஜமாரக்கத்ட� எழுதினார.
 3. மு�லாம் கிருஷ்ணர எல்்லாராவில் ட்கலாசநா�ர ்்காவிடலக ்கட்டினார.
 அ) 1 மட்டும் சரி ஆ) 2, 3 சரி 
 இ) 1, 3 சரி ஈ) மூன்றும் சரி

4. கீழ்க்காண்்பனவறறில் எது சரியான இடணயில்டல
 அ) எல்்லாரா குட்க்கள் - ராஷ்டிரகூடர்கள்
 ஆ) மாமல்லபுரம்  - மு�லாம் நரசிம்மவரமன்
  இ) எலித்பண்டா குட்க்கள் - அ்சா்கர
  ஈ) ்பட்டடக்கல் - சாளுககியர்கள்

5. �வ்ான இடணடயக ்கண்டறியவும்
 அ) �ந்தின் - �சகுமார சரி�ம்
 ஆ) வாத்ஸ்யாயர - ்பார� தவண்்பா
 இ) ்பாரவி - கிர�ாரஜஜுனியம்
 ஈ) அ்மா்கவர்ஷர - ்கவிராஜமாரக்கம்

III.  ் காடிட்்ட இ்டஙகல்ள நிரபபுக
1.  ஹர்ஷவர�னடர நரமட� ஆறறின் ்கடரயில் ்�ாற்கடித்�ார.
2.  வா�ாபிடய அழித்து வா�ாபி த்காண்டான் எனப ்பட்டம் சூட்டிகத்காண்டார. 
3. அய்்்கால் ்கல்தவட்டின் ஆசிரியர ஆவார.
4.  மு�லாம் நரசிம்மவரமனின் ்படடத் �ை்பதியாவார.
5. ,  ஆகிய இடங்களில் உள்ை இடசக ்கல்தவட்டுக்கள்
    ்பல்லவர்களின் இடசயாரவத்ட� உணரத்துகின்்ன.

IV.  தபாருத்துக
1. ்பல்லவர - ்கல்யாணி
2. கீடழச் சாளுககியர - மான்ய்்கட்டா
3. ் மடலச் சாளுககியர - ்காஞ்சி
4. ராஷ்டிரகூடர - தவஙகி
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V.  சரியா/ெவறா
1. பு்கழ்த்பற் இடசக ்கடலஞர ருத்ராச்சாரியர மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் ்காலத்தில் வாழ்ந்�வர.
2. ராஷ்டிரகூட வம்சத்தின் �டலசி்ந்� அரசர இரண்டாம் புலி்்கசி.
3. மாமல்லபுரம் யுதனஸ்்்காவின் உல்கப ்பாரம்்பரியச் சின்னங்களில் ஒன்்ாகும்.
4. ்�வாரம் ஆழ்வார்கைால் இயற்ப்பட்டது.
5. விருப்பாக ்ஷா ் ்காவில் ்காஞ்சி ட்கலாசநா�ர ் ்காவிடல மாதிரியா்கக த்காண்டு ்கட்டப்பட்ட�ாகும்.

VI. ஓரிரு வாக்கியஙகளில வில்டயளிக்கவும
1. ்கன்னட இலககியத்தின் மூன்று இரத்தினங்களின் த்பயர்கடைக குறிபபிடு்க.
2. ்பல்லவர்களின் ்கட்டடக ்கடலடய நாம் எவவாறு வட்கப்படுத்�லாம்?
3. ‘்கடிட்க’ ்பறறி நீங்கள் அறிந்�த�ன்ன?
4. ்பஞ்ச்பாண்டவர ர�ங்கள் ஒறட்ப ்பாட்க்கல் ர�ங்கள் ஆகும்-விைககு்க.
5. �க்்காலம் ்்பார ்பறறிக குறிபத்பழுது்க.

VII.  கீழக் காணபனவற்றிற்கு வில்டயளிக்கவும
1. ்கட்டடக ்கடலககு ்பல்லவர்கள் ஆறறிய ்பங்களிபட்பத் தி்னாய்வு தசய்்க.
2. எலித்பண்டா தீவு, எல்்லாராவிலுள்ை ட்கலாசநா�ர ்்காவில் ஆகியடவ ்பறறி சிறுகுறிபபு
    வடர்க.

VIII.  உயர சிந்ெலன வினா
1. ்கல்யாணி ்மடலச் சாளுககியர குறித்து எழுது்க.

IX. வாழக்லகத் திறன்கள்
1. ்பல்லவர, சாளுககியர, ராஷ்டிரகூடர ஆகி்யாரின் ்்காவில் ்கட்டடக ்கடல குறித்� ்படங்கடைச்
   ்ச்கரிக்கவும். ஒவதவான்றுககும் இடடயிலுள்ை வித்தியாசங்கடை ்வறு்படுத்�வும்.
2. க்ளபபயணம
    வரலாறறு முககியத்துவம் வாய்ந்� இடங்களுககுக ்கல்விச் சுறறுலா தசன்றுவரத் திட்டமிடவும்.

X. தசயலபாடுகள்
1. மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன், இரண்டாம் புலி்்கசி ஆகி்யாரின் வாழ்ட்க வரலாறட் எழுது்க.
2. ்படத்ட�ப ்பாரத்து,  அது குறித்துச் சில வாககியங்கள் எழு�வும்.

6th Std  History_Term 3_TM_Unit4.indd   153 06-11-2019   12.33.07 PM



154

XI. கட்்டக வினா
்பல்லவர ்காலத்துக ்கட்டுமானக 
்்காவில்்களுககு ஒரு 
எடுத்துக்காட்டுத் �ரு்க
விடட 

சாளுககியர ்காலத்தில் 
வைரச்சி த்பற் புதிய  ்கட்டடக 
்கடலப்பாணியின் த்பயதரன்ன?
விடட 

அய்்்கால் ்கல்தவட்டு 
கூறுவத�ன்ன?

விடட 

எல்்லாராவில் உள்ை 
ட்கலாசநா�ர ்்காவிடலக 
்கட்டியது யார?
விடட 

மாமல்லனின் ்கட்டடக்கடலப 
்பாணியில் அடமந்துள்ை 
சிற்பமண்ட்பத்தின் த்பயதரன்ன?
விடட 

சாளுககியரின் ்கட்டுமானக 
்்காவில்்கள் எஙகுள்ைன?

விடட 

்பல்லவர ்காலத்தில் ்பகதி 
மாரக்கத்ட�ப ்்பாதித்� இரு 
டசவ,  டவணவத் து்வியரின் 
த்பயர்கடைக குறிபபிடு்க.
விடட 

ராஷ்டிரகூட வம்சத்ட� 
நிறுவியவர யார?
 

விடட 

மு�லாம் நரசிம்மவரமன் 
சூட்டிகத்காண்ட ்பட்டங்கள் 
யாடவ?

விடட 
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இலணயச் தசயலபாடு

தென்னிந்திய அரசுகள் 

படிநில்லகள்:

படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிலனப பயன்படுத்தி இச்தசயலபாட்டிற்கான 
இலணயபபக்கத்திற்குச் தசலக 

படி 2: UNESCOவால அஙகீகரிக்கபபட்்ட பாரமபரிய லமயஙகள்  திலரயில ்ொன்றும.
படி 3:  வலரப்டத்தில இந்தியாலவ உற்று்நாக்கி  ஏொவது ஒரு குறிச்தசால இ்டத்லெ 

தபரிொக்க சுட்டிலய இருமுலற தசாடுக்கவும. (உ.ம. மாமல்லபுரம)
படி 4:  மாமல்லபுரத்லெப பற்றிய  ெகவலகள், ப்டஙகள் மற்றும காதணாளிகல்ள உஙக்ளால 

காண இயலும.

உரலி
http://whc.unesco.org/en/interactive-map
செயலி :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripbucket.

unesco

இச்தசயலபாட்டின் மூ்லம UNESCO வால 
அஙகீகரிக்கபபட்்ட உ்லக புராொனச் 
சின்னஙகல்ளப பற்றி தெரிந்து தகாள்்ள முடியும 

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4

*ப்டஙகள் அல்டயா்ளத்திற்கு மட்டு்ம. 

்ெலவதயனில Adobe Flash லய அனுமதிக்க.
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அலகு

ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா

1

கற்்றல் ர�ாககஙகள் 

• ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா கண்டஙகளின் அமமவி்டம், ்�வல் மற்றும் அ�சியல் பிரிவுகமைப 
புரிந்து ககாள்ளுதல்.

• இவ்வி�ணடு கண்டஙகளின் நிலதரதாற்்றஙகள் மற்றும் ஆறுகமைப ்ற்றி அறிதல்.
• இககண்டஙகளின் காலநிமல மற்றும் இயற்மகத தாவ�ஙகமைப ்ற்றி 

புரிந்து ககாள்ைல்.
• க்ாருைாதா� ந்டவடிகமககள் மற்றும் வைஙகமைப ் ற்றி கலந்தும�யாடுதல்.
• இககண்டஙகளில் காணப்டும் கலாச்ா� கூறுகமைப ்ா�ாட்டுதல்.
• ககாடுககப்ட்்ட இ்டஙகமை வம�்்டததில் குறிககும் தி்றமைப க்றுதல். 

மாணவரகள் : ஆசியா.

ஆசிரியர:  மிகச ்ரியாகச க்ான்னீரகள்.  
முதலாம் ்ருவததில் நீஙகள் 
உலகில் உள்ை கண்டஙகள் 
மற்றும் அவற்றின் க்யரகமை 
அறிந்துள்ளீரகள். இப்ா்டததில் 
நாம் ஆசியா மற்றும் ஐர�ாபபியக 
கண்டஙகமைப ்ற்றி விரிவாக 
அறிந்து ககாள்ைபர்ாகின்ர்றாம்.  
இவ்விரு கண்டஙகமைப ்ற்றி 
ஆ�ாயரவாமா?

இப்ா்டம் ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ாவின் 
அமமவி்டம், எல்மலகள், நிலதரதாற்்றம் மற்றும் 
அ�சியல்பிரிவுகள் ்ற்றி விவாதிககின்்றது. 
முககிய ஆறுகள், காலநிமல, இயற்மகத 

மாணவரகள் : வணககம் அம்மா.
ஆசிரியர:  காமல வணககம்! மாணவரகரை, 

ஆஙகில புததாணம்ட சி்றப்ாகக 
ககாண்டாடினீரகைா?

மாணவரகள் : ககாண்டாடிரைாம் அம்மா.
ஆசிரியர:  ் ரி, எந்த நாடு ஆஙகில கமாழியின் 

தாயகம்?
மாணவரகள் : பிரிட்்டன்.
ஆசிரியர:  நல்லது.  எந்தக கண்டததில் அந்நாடு 

அமமந்துள்ைது என்று உஙகளுககுத 
கதரியுமா?

மாணவரகள் : ஐர�ாப்ா.
ஆசிரியர:   மிகச ் ரி.  நம்மும்டய க்ாந்த கண்டம் 

எது?
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தாவ�ம் ர்ான்்றவற்றிற்கு முககியததுவம் 
ககாடுககப்ட்டுள்ைது.  ரமலும் இப்ா்டம் 
கிம்டககககூடிய வைஙகள் எவ்வாறு 
க்ாருைாதா� ந்டவடிகமககமைத 
தீரமானிககின்்றது என்்மதயும் விைககுகி்றது.  
ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ாவின் கலாச்ா� கலமவ 
்ற்றிய ஒரு ்ாரமவமயக கற்ர்ாருககுக 
ககாடுககின்்றது.

்குதி அ. ஆசியா
ஆசியாவாைது உலகின் மிகபக்ரிய 

மற்றும் அதிக மககள்கதாமக ககாண்ட 
கண்டமாகும். இஃது உலகின் ்�ப்ைவில் 
30 ்தவீததமதயும், மககள் கதாமகயில் 
60 ்தவீததமதயும் உள்ை்டககியது.  
ஆசியாவின் க்ரும்்ாலாை நிலப்�பபு 
வ்டஅம�கரகாைததில் ்�வியுள்ைது.  இது ்ல 
வமகயாை நிலதரதாற்்றம் மற்றும் கலாச்ா�க 
கூறுகமைக ககாணடுள்ைது.  உயரந்த 
மமலகள், பீ்டபூமிகள், ்�ந்த ்மகவளிகள், 
தீவுகள் மற்றும் தீ்கற்்ஙகள் ஆகியமவ 
முககிய இயற்மக நிலத ரதாற்்றஙகைாகும்.  
வற்்றாத ஆறுகள் ஆசியாவின் ்ல்ரவறு 
நிலப்�பபுகளில் ்ாயகின்்றை. இந்த 

ஆற்றுப ்ள்ைததாககுகள் நாகரிகஙகளின் 
கதாட்டிலாகும். (கம்்ர்டாமியா, சிந்துகவளி, 
சீைநாகரீகம்). நம் ஆசியா கண்டதமதப ்ற்றி 
கதரிந்து ககாள்ரவாம்.

அமமவிடம் மற்றும் ்�பபு
ஆசியா 10° 11’ கதற்கு அட்்ததிலிருந்து  

81° 12’ வ்டககு அட்்ம் வம�யிலும், 26°  2’ 
கிழககு தீரககம் முதல் 169°  40’ ரமற்குத 
தீரககம் வம�யிலும் ்�வியுள்ைது. இதன் 
கமாதத ்�ப்ைவு 44 மில்லியன் கி.மீ2 ஆகும். 

எல்மலகள்
ஆசியா கண்டம், வ்டககில் ஆரடிக 

க்ருஙக்டல், கிழககில் ்சிபிக க்ருஙக்டல் 
கதற்கில் இந்தியப க்ருஙக்டல், ரமற்கில் 
யூ�ல், காக்ஸ் மமலகள், க்ஙக்டல், மததியத 
தம�கக்டல், காஸ்பியன் க்டல் மற்றும் 
கருஙக்டல் ஆகியைவற்ம்ற எல்மலகைாகக 
ககாணடுள்ைது. சூயஸ் கால்வாய ஆசியாமவ 
ஆபபிரிககாவி்டம் இருந்து பிரிககின்்றது.  ர்ரிங 
நீரச்ந்தி ஆசியாமவ வ்டஅகமரிககாவி்டம் 
இருந்து பிரிககின்்றது.
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அ�சியல் பிரிவுகள்
ஆசியாவில் நாற்்தது எட்டு நாடுகள் 

உள்ைை. இந்நாடுகள் நிலதரதாற்்றம் மற்றும் 
அ�சியல் நிமலப்ாடுகளின் அடிப்ம்டயில் 
்ல்ரவறு ்குதிகைாகப பிரிககப்ட்டுள்ைை.  
அமவ,

1. கிழககு ஆசியா 2. கதன்கிழககு ஆசியா

3. கதற்கு ஆசியா 4. கதன்ரமற்கு ஆசியா 

5. மததிய ஆசியா

இயற்மகப பிரிவுகள்
ஆசியா நீண்ட மமலத கதா்டரகள், 

்னி ்்டரந்த உயரந்த மமலகள், அகன்்ற 
பீ்டபூமிகள், ்�ந்த ்மகவளிகள், ஆற்றுப 
்ள்ைததாககுகள் மற்றும் க்டற்கம�கமைக 
ககாணடுள்ைது. இவ்ரவறு்ட்்ட இயற்மக 
கூறுகள், இககண்டததில் காணப்டும் 
மககளின் ்ல்ரவறு்ட்்ட க்ாருைாதா� 
ந்டவடிகமககளுககுத துமணபுரிகின்்றை.  
ஆசியாவின் இயற்மக அமமபபிமை ஐந்து 
க்ரும் பிரிவுகைாகப பிரிககலாம். அமவ,

1. வட தாழ்நிலஙகள்

2. மத்திய உயர நிலஙகள்

3. ததற்கு பீடபூமிகள்

4. த்ரும் சமதவளிகள்

5. தீவுககூடடஙகள்
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தகவல் ர்மை
ஆசியாவில் 12 �ாடுகள் நிலத்தால் 
சூைப்டடுள்்ளன. அதில் ஒன்று மடடுரம 
இ�ண்டு மும்ற நிலத்தால் சூைப்டடுக 
காணப்டுகின்்றது.  அதாவது,  இது 
முழுவதும் நிலப்�பபுள்்ள �ாடுக்ளால் 
சூைப்டடுள்்ளது. அந�ாடு எது என்்மதக 
கண்டறிக.
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1. வட தாழ்நிலஙகள்
ஆசியாவிரலரய மிகவும் ்�ந்து 

காணப்டும் தாழ்நிலம் மசபீரியச் சமதவளி 
ஆகும்.  அது ரமற்ரக யூ�ல் மமலகளிலிருந்து 
கிழகரக கவரரகாயான்ஸ்க மமலதகதா்டர 
வம� ்�ந்து காணப்டுகின்்றது.
2. மத்திய உயரநிலஙகள்

மததிய உயரநிலஙகள் துருககியிலிருந்து 
ர்ரிங நீரச்ந்தி வம� விரிந்து 
காணப்டுகின்்றை. ஆசியாவில் இரு மமல 
முடிசசுககள் காணப்டுகின்்றை. அமவ,

1) ்ாமீர முடிச்சு
2) ஆரமீனியன் முடிச்சு 

இநதுகுஷ் மமலத கதா்டர, சுமலமான் 
மமலதகதா்டர, இமயமமலத்ததாடர மற்றும் 
டியான் ஷன் மமலதகதா்டர ர்ான்்றை ்ாமீர 
முடிசசிலிருந்து ்�விக காணப்டுகின்்றை.  
இந்துகுஷ் மமலதகதா்டர ரமற்ரக எல்்ரஸ் 
எைவும் சுமலமான் மமலதகதா்டர கதன் 

ரமற்ரக ஜாகர�ாஸ் மமலதகதா்ட�ாகவும் 
நீணடு காணப்டுகி்றது. எல்்ரஸ் மற்றும் 
ஜாகர�ாஸ் ஆரமீனியன் முடிசசில் 
ஒன்றிமணகி்றது.  தா�ஸ் மற்றும் ர்ான்மடன் 
மமலதகதா்டரகள் ஆரமீனியன் முடிசசிலிருந்து 
்�விக காணப்டுகின்்றை.  த்ரிய கிஙகன், 
அல்டாய், தவரரகாயான்ஸ்க, அ�ககன்ரயாமா 
ர்ான்்றமவ இஙகுக காணப்டும் முககிய 
மமலதகதா்டரகள் ஆகும்.

இமயமமலத கதா்டரகரை உலகின் 
உய�மாை  மமலதகதா்டர ஆகும். ஆசியாவின் 
உயரந்த சிக�ம் எவத�ஸ்ட சிக�ம் (8848மீ). 
ஆசியாவில் மட்டுமின்றி உலகின் உய�மாை 
சிக�மும் இதுரவ ஆகும்.

உலகின் தாழ்வாை ்குதி ஆசியாவிலுள்ை 
சாககடலில் உள்ைது.

‘முடிசசு’ என்்து மமலத 
கதா்டரகள் கூடும்/பிரியும் 
இ்டஙகள் ஆகும்.
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்ாமீர மற்றும் ஆரமீனியன் முடிச்சிலிருநது பிரிநது தசல்லும் மமலத்ததாடரகள்.
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மமலயிம்டப பீ்டபூமிகள் இம்மமலத 
கதா்டரகளிம்டரய காணப்டுகின்்றை.  முககிய 
பீ்டபூமிகைாவை,

1.  அனரடாலிய பீடபூமி  
(ர்ான்ம்டன் - தா�ஸ் மமல)

2. ஈ�ான் பீடபூமி (எல்்ரஸ் – ஜாகர�ாஸ்)

3. தித்த்திய பீடபூமி (குன்லுன் – இமயமமல)

திக்த ‘உலகின் கூம�’ 
எை அமழககப்டுகின்்றது.  
அஙகு நிலவும் கடுங குளிரின் 

கா�ணமாகவும், நன்னீரின் மிகபக்ரும் 
இருபபி்டமாகவும், மககள் வாழ இயலாத 
சூழல் காணப்டுவதாலும் திக்த ‘மூன்்றாம் 
துருவம்’ என்றும் அமழககப்டுகின்்றது.
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உயரசிநதமன வினா
மக்ர கணவாய சுமலமான் 
மமலதகதா்டரிலும், ர்ாலன் கணவாய 
ர்டா்ா காகர மமலதகதா்டரிலும் 
அமமந்துள்ைை. இவ்விரு கண 
வாயகளின் முககியததுவம் என்ை?

3. ததற்கு பீடபூமிகள்
கதற்கு பீ்டபூமிகள், வ்டககு பீ்டபூமிகமைக 

காட்டிலும் உய�ம் கும்றந்து காணப்டுகின்்றை.  
கதற்கு பீ்டபூமிகளில் முககியததுவம் வாயந்த 
நான்கு பீ்டபூமிகைாவை : அர�பிய பீடபூமி 
(க்ௌதி அர�பியா), தககாண பீடபூமி (இந்தியா) 
ஷான் பீடபூமி (மியான்மர), யுனான் பீடபூமி 
(சீைா). இவற்றில் மிகப க்ரியது அர�பிய பீ்டபூமி 
ஆகும்.

4. த்ரும் சமதவளிகள் 
ஆசியாவின் முககிய ஆறுகளிைால் 

இபக்ரும் ்மகவளிகள்  உருவாககப 
்டுகின்்றை. அமவயாவை : ரமற்கு மசபீரியச் 
சமதவளி (ஓப மற்றும் எனிசி), மஞ்சூரியன் 
சமதவளி (அமூர), சீன த்ரும் சமதவளி (யாஙசி 
மற்றும் சிகியாங), சிநது – கஙமகச் சமதவளி 
(சிந்து மற்றும் கஙமக), தமச்ரடாமிய சமதவளி 
(யூப�டிஸ் மற்றும் ம்டகரிஸ்), ஐ�ாவதி சமதவளி 
(ஐ�ாவதி).

5. தீவுககூடடஙகள்
கதன்கிழககு ஆசியாவின் ்சிபிக 

க்டற்கம�மய கயாட்டி எணணற்்ற தீவுகள் 
காணப்டுகின்்றை. குரில், மதவான், சிஙகபபூர 
மற்றும் ர்ாரனிரயா ர்ான்்ற மவ முககியமாை 
தீவுகைாகும். பிலிபம்ன்ஸ், ஜப்ான் மற்றும் 
இநரதாரனசியா ஆகியை ஆசியாவின் 
மிகபக்ரிய தீவுககூட்்டஙகைாகும். அ�பிகக்டலில் 
உள்ை மாலத்தீவுகள் மற்றும் லடசத்தீவுகள், 
்ா�சீக வமைகு்டாவில் உள்ை ்ஹம�ன் 
ர்ான்்ற மவ இந்தியப க்ருஙக்டலில் 
காணப்டும் சிறிய  தீவுககூட்்டஙகைாகும். 
இலஙமகத் தீவு வஙகாை விரிகு்டாவில் 
அமமந்துள்ைது.

 ஒன்றிமணககப்ட்்ட ்ல 
தீவுகள், தீவுககூட்்டம் எை 
அ ம ழ க க ப ் டு கி ன் ்ற து .  
இந்ரதாரைசியா மிகபக்ரியத 
தீவுககூட்்டம் ஆகும்.
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வடிகால் அமமபபு

யாஙசி ஆறு

ஆசியாவின் க்ரும்்ான்மமயாை ஆறுகள் 
மததிய உயரநிலஙகளில் ரதான்றுகின்்றை. ஓப, 
எனிசி, ரலனா ஆகிய முககிய ஆறுகள் வ்டககு 
ரநாககிப ் ாயந்து ஆரடிக க்ருஙக்டலில் கலககின்்றை.  
இமவ  குளிரகாலததில் உம்றந்து விடுகின்்றை. 
ஆைால், கதற்காசியாவில் ்ாயும் ஆறுகைாை 
பி�ம்மபுத்தி�ா, சிநது, கஙமக (இநதியா), ஐ�ாவதி 
(மியான்மர) ஆகிய வற்்றாத ஆறுகள் ்னி்்டரந்த 
உயரந்த மமலகளில் ரதான்றுகின்்றை. இமவ 
குளிரகாலததில் உம்றவதில்மல. யூப�டிஸ் 
மற்றும் மடகிரிஸ் ஆறுகள் ரமற்கு ஆசியாவில் 
்ாயகின்்றை. அமூர, ர�ாவாஙரகா, யாஙசி 
மற்றும் மீகாங ஆகிய ஆறுகள் ஆசியாவின் 
கதற்கு மற்றும் கதன்கிழககுப ்குதிகளில் 
்ாயகின்்றை. ஆசியாவின் மிக நீைமாை ஆறு 
யாஙசி ஆகும்.

முப்ள்ைததாககு நீரத 
ரதககமாைது யாஙசி ஆற்றின் 
குறுகரக கட்்டப்ட்டுள்ைது.  
இஃது உலகின்  மிகபக்ரிய 

நீரதரதககமாகும். இது சீைாவின் மின்்ா� 
ரதமவயில் 10 ்தவீததமதப பூரததி 
க்யகி்றது.
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கால நிமல
ஆசியாவில் ் ல வமகயாை காலநிமலகள் 

நிலவுகின்்றை. வ்டககு ஆசியப ்குதியில் 
குளிரகாலம் நீண்டதாகவும், ரகாம்டகாலம் 
்ற்று குளிரந்தும் காணப்டும். (குளிரகாலம் 
-37°தச மற்றும் ரகாம்டககாலம் 10°தச). இஙகுப 
்னிபக்ாழிவு உணடு (250 மி.மீ - 300 மி.மீ). 
ஆசியாவின் வ்டகிழககுப ்குதியில் 
மிகக குளிரந்த குளிரகாலமும், மிதகவப் 
ரகாம்டகாலமும், 50 மி.மீ முதல் 250 மி.மீ. 
மிதமாை மமழபக்ாழிவும் காணப்டுகி்றது.

ஆசியாவின் முககிய ஆறுகள்
வ. 

எண்.
ஆறு பி்றபபிடம் ரசருமிடம் நீ்ளம் (கி.மீ)

1 யாஙசி  திக்த பீ்டபூமி கிழககுச சீைகக்டல் 6,350
2 ர�ாவாஙரகா  திக்த பீ்டபூமி ர்ாகாய வமைகு்டா 5,464
3 மீகாங  திக்த பீ்டபூமி கதன்சீைக க்டல் 4,350
4 எனிசி தானுவாலா மமல ஆரடிக க்ருஙக்டல் 4,090
5 ஓப அல்்டாய மமல ஓப வமைகு்டா 3,650
6 பி�ம்மபுததி�ா இமயமமல வஙகாை விரிகு்டா 2,900
7 சிந்து இமயமமல அ�பிகக்டல் 3,610 
8 அமூர சிகா, ஆரகன் ஆறுகளின் ்ஙகமம் ்டா்டார நீரச்ந்தி 2,824
9 கஙமக இமயமமல வஙகாை விரிகு்டா 2,525
10 ஐ�ாவதி வ்டககு மியான்மர வஙகாை விரிகு்டா 2,170
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கதற்கு, கிழககு மற்றும் கதன்கிழககு 
ஆசியப ்குதிகள் ்ருவககாற்றுகளின் 
தாககததிற்கு உட்்ட்்ட ்குதிகைாகும். 
க்ாதுவாக ரகாம்டகாலம் அதிக கவப்மும் 
ஈ�ப்ததது்டனும், குளிரகாலம், வ்றணடும் 
காணப்டும். ரகாம்டககாலப ்ருவமமழக 
காற்றுகள் இந்தியா, வஙகாைரத்ம், இந்ரதா-
சீைா, பிலிபம்ன்ஸ் மற்றும் கதற்கு சீைா 
ஆகிய இ்டஙகளுககு அதிக மமழபக்ாழிமவத 
தருகின்்றை (1500 மி.மீ - 2500 மி.மீ). 
இந்தியாவில் உள்ை தமௌசின்�ாம் (11871 மி.மீ) 
அதிக மமழபக்ாழிமவப க்றுவதால், இஃது 
உலகின் மிக அதிக மமழபக்றும் ்குதியாகும்.

நிலநடுகரகாட்டிலும், அதமைச சுற்றிலும் 
காணப்டுகின்்ற ்குதியிலும் ஆணடு 
முழுவதும் ஒர�மாதிரியாை காலநிமல 
உள்ைது. இஙகுக குளிரகாலம் இல்மல. 
இஙகுக காணப்டும் ்�ா்ரி கவப்நிமல 
(27° தச), ்�ா்ரி மமழபக்ாழிவு (1270 மி.மீ). 
ரமற்கு மற்றும் மததிய ஆசியாவில் வ்றண்ட, 
கவப்மாை காலநிமல காணப்டுகின்்றை. 
இப்குதிகளில் கவப்நிமல ்கலில் 
அதிகமாகவும், இ�வில் கும்றந்தும் காணப்டும். 
மமழயைவு 25 மி.மீ முதல் 200 மி.மீ வம� 
ரவறு்டுகின்்றது. ஆசியாவின் ரமற்குக 
க்டற்கம�ரயா�ம் (மததியத தம�கக்டல் ஓ�ம்) 
குளிரகாலத்தில் மமைமயப க்றுகின்்றது. 
இஙகுக ரகாம்டககாலம் மிதகவப்தது்டன் 
காணப்டும்.

உயரசிநதமன வினா
நிலநடுகரகாட்டுப ்குதியில் குளிரகாலம் 
காணப்டுவதில்மல. ஏன்?

ஆசியாவில் ்ாமலவைஙகள் ரமற்கு 
க்டற்கம�ரயா�மாகக காணப்டுகின்்றை. 
இஙகுள்ை அர�பிய (க்ௌதி அர�பியா) 
மற்றும் தார (இந்தியா மற்றும் ்ாகிஸ்தான்) 
்ாமலவைஙகள் மிக கவப்மாை 

்ாமலவைஙகள் ஆகும்.  ரகாபி மற்றும் 
தகலாமககன் ்ாமலவைஙகள் மிகவும் 
குளிரந்த ்ாமலவைஙகள் ஆகும். ஆசியாவின் 
மிகப க்ரிய ்ாமலவைம் அர�பிய 
்ாமலவைமாகும்.

இயற்மகத் தாவ�ஙகள் 
மமைபத்ாழிவு, தவப்நிமல மற்றும் 

மண் ஆகியவற்ம்றச ்ாரந்து இயற்மகத 
தாவ�ஙகள் உள்ைை. ஆசியா கண்டமாைது 
நிலநடுகரகாட்டுப ்குதியிலிருந்து, துருவப 
்குதிவம� ்�விக காணப்டுவதால் இஙகு 
அமைததுவமக இயற்மகத தாவ�ஙகளும் 
காணப்டுகின்்றை. உ�ாஙகுடான், ரகாரமாரடா 
டி�ாகன், த்ரிய ்ாண்டாகக�டி ர்ான்்ற 
சில அரியவமக விலஙகிைஙகளும் இஙகுக 
காணப்டுகின்்றை. ஆசியாவின் தாவ�ஙகள் 
மற்றும் விலஙகிைஙகளின் ்ட்டியல் கீரழ 
ககாடுககப்ட்டுள்ைது.

தகவல் ர்மை: ்ாமலவனம்
்ாமலவைப பி�ரத்ம் என்்து மிகக 
கும்றந்த மமழபக்ாழிமவப க்றும் 
்குதியாகும். இஙகுக கும்றந்த 
அைவிரலரய தாவ�ஙகள் மற்றும் 
விலஙகிைஙகள் காணப்டுகின்்றை. 
ஆசியாவில் இ�ணடு வமகயாை 
்ாமலவைஙகள் உள்ைை. கவப்ப 
்ாமலவைம் மற்றும் குளிரப ் ாமலவைம்

ரூ் - அல் - காலி ் ாமலவைம் 
உலகின் மிகத கதா்டரசசியாை 
ம ண ற் ் ா ங க ா ை 
்ாமலவைமாகும். இது க்ௌதி 

அர�பியாவின் கதன்கிழககுப ்குதியில் 
காணப்டுகின்்றது.
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 உ�ாஙகுடான்    புலி   ்ாகடிரியன் ஒடடகம்

 ்ாண்டாகக�டி    ஓ�ாய்    லிஙகஸ்

வ.எண். காலநிமல இருபபிடம் தாவ�ம் விலஙகினம்
1 அதிக கவப் 

நிமல, அதிக 
மமழப க்ாழிவு

இந்ரதாரைசியா, 
மரலசியா, 
சிஙகபபூர, 
இலஙமக

்சுமம 
மா்றாததாவ�ஙகள் 
-மர�ாகனி, �ப்ர, 
க்ம்ம�ம், ்ால்

காண்டாமிருகம், 
உ�ாஙகு்டான், 
ரகாரமார்டா 
டி�ாகன், புலி,  
்ாபிரூஸா.

2 ரகாம்டகால 
மமழ, வ்றண்ட 
குளிரகாலம்

இந்தியா, 
வியட்நாம், கதற்கு 
சீைா, கம்ர்ாடியா, 
தாயலாந்து, 

இமலயுதிர காடுகள் 
- ரதககு, ்ந்தைம், 
மூஙகில்

புலி, யாமை, 
இந்திய 
நாகப்ாம்பு, 
விரியன் ்ாம்பு.

3
தீவி�மாை 
காலநிமல

அர�பிய 
்ாமலவைம், 
வ்டககு மற்றும்  
வ்டரமற்கு இந்தியா

்ப்ாததிக கள்ளி, 
ர்ரீச்ம�ஙகள், 
(்ாமலவைச ர்ாமல) 
முட்புதரகள், கருரவல 
ம�ம்

்ாகடிரியன் 
ஒட்்டகம்,
மண ககௌதாரி,
்ாமலவை மான்.

4
வ்றண்ட 
குளிரகாலம், 
மிதகவப் 
ரகாம்டகாலம்

கிழககு சீைா, 
ஜப்ான், வ்ட 
மற்றும் கதன் 
ககாரியா

க்ரரி, ஆபரிகாட், பிைம் க்ரிய 
்ாண்டாகக�டி, 
ஜப்ானிய 
மகாகயூ

5 மிதகவப் 
ரகாம்டகாலம் 
குளிரகால 
மமழபக்ாழிவு

இஸ்ர�ல், 
கல்ைான், 
துருககி, சிரியா

அததி, ஆலிவ்,சிட்�ஸ் 
்ழஙகள் 

லிஙகஸ், ரஜக 
முயல்

6 நீண்ட வ்றண்ட 
குளிரகாலம், 
குறுகிய, 
குளிரசசியாை 
ரகாம்டகாலம்

ம்பிரீயா, 
இமயமமல

ஊசியிமலககாடுகள் - 
ம்ன், ஃபிர, ஸ்புரூஸ்

ம்பபீரியப புலி, 
்ழுபபுக க�டி, 
ஓநாய

7 நி�ந்த� ்னிப 
்்டரவு

்னி வம�க 
ரகாட்டிற்கு அப்ால்

லிச்ன், ்ாசிகள், புல் ்னிகக�டி, 
கலம்மிங, ஆரடிக 
நரி, கமலமான்.

இயற்மகப பி�ரதசஙகள் (தாவ�ஙகள் மற்றும் விலஙகினஙகள்)
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இருபபுகள் காணப்டுகின்்றை. தசௌதி 
அர�பியா, குமவத், ஈ�ான், ்ஹம�ன், கத்தார 
மற்றும் ஐககிய அர�பிய குடிய�சு ர்ான்்றமவ 
க்ட்ர�ாலிய உற்்ததி க்யயும் ரமற்காசிய 
நாடுகைாகும். ததன்சீனா, மரலசியா, புரூரன, 
இநரதாரனசியா, இநதியா, �ஷ்யா ஆகிய 
நாடுகள் க்ட்ர�ாலியம் உற்்ததி க்யயும் மற்்ற 
நாடுகைாகும்.

்ாகமஸைட, இநதியா மற்றும் 
இநரதாரனசியா நாடுகளில் காணப்டுகின்்றது. 
இநதியா உலகிரலரய அதிக அைவில் 
மமககாவிமை உற்்ததி க்யகின்்றது. 
மியான்மர, தாய்லாநது, மரலசியா மற்றும் 
இநரதாரனசியா ஆகிய நாடுகளில் தக�ம் 
காணப்டுகின்்றது.

ரவ்ளாண்மம
ஆசியாவின் கமாதத ்�ப்ைவில் சுமார 

18 ்தவிகிதம் மட்டுரம ரவைாணமமககு 
ஏற்்ற நிலமாகக காணப்டுகி்றது. 
ஆசியநாட்டு மககளின் முதன்மமயாை 
கதாழில் ரவைாணமம ஆகும். கதற்கு, 
கதன்கிழககு மற்றும் கிழககாசியாவில் 
காணப்டும் ஆற்றுப்ள்ைததாககுகள் 
க்ழுமமயாை வண்டல்மண நிலஙகைாகும். 
ஆற்றுச்மகவளிகளில் தீவி� ரவைாணமம 
நம்டக்றுகின்்றது. இருபபினும் ஆசியாவின் 
சில ்குதிகள் ரவைாணமம க்யய 
உகந்தமவ அல்ல. ஆசியாவிரலரய அதிக 
்யிரசாகு்டிதசய்ய ஏற்்ற நிலப்�பம்க 
தகாண்டுள்்ள �ாடு இநதியா ஆகும். ்ல 
ரமற்காசிய நாடுகளில் நிலததடி நீர, 
நிலப்�பபிற்கு அருகில் கிம்டககும் இ்டஙகளில் 
்யிரகள் ்யிரி்டப்டுகின்்றை. ஈ�ாக நாட்டில் 
ரவைாண ந்டவடிகமக, மமழபக்ாழிவு 
மற்றும் யூப�டிஸ், ம்டகரிஸ் ஆறுகளிலிருந்து 
க்்றப்டும் நீரிமைப க்ாறுதரத அமமகின்்றை.

ஆசியாவின் முககிய உணவுப்யிரகள் 
த�ல் மற்றும் ரகாதுமம ஆகும். உலகிரலரய 
மிக அதிகமாக கநல் உற்்ததி க்யயும் நாடுகள் 

ஆசியாவின் வ்ள ஆதா�ஙகளும், 
த்ாரு்ளாதா� �டவடிகமககளும்
கனிம வ்ளஙகள்

ஆசியா ்ல்வமகயாை கனிம 
வைஙகமைக ககாணடுள்ைது. இரும்பு, 
நிலககரி, மாஙகனீசு, ்ாகமஸைட, துத்த�ாகம், 
டஙஸ்டன், த்டர�ாலியம், தக�ம் ஆகியவற்றின் 
உற்்ததியில் ஒரு முககிய இ்டதமதப 
க்ற்றுள்ைது. எண்தணய் மற்றும் இயற்மக 
வாயு ரமற்காசிய  நாடுகளில் காணப்டுகின்்றை. 
உலகின் மூன்றில் ஒரு ்ஙகு எணகணய 
ஆசியாவிலிருந்து கிம்டககபக்றுகின்்றது. 
ரமற்காசிய நாடுகளிரலரய, ஈ�ானில் 
குறிபபி்டததகக அைவில் கனிம வைஙகள் 
காணப்டுகின்்றை. ஆசியாவில் காணப்டும் 
முககிய கனிம வைஙகைாவை : 

இரும்புத் தாது: உலகிரலரய மிக 
அதிகமாை இரும்புததாது வைதமத ஆசியா 
ககாணடுள்ைது. சீனா மற்றும் இநதியா அதிக 
இரும்புததாது இருபபுள்ை நாடுகைாகும். 
துருககி, பிலிபம்ன்ஸ், மரலசியா, தாய்லாநது, 
மியான்மர மற்றும் ்ல நாடுகளும் இரும்புததாது 
வைதமதக ககாணடுள்ைை.

நிலககரி: நிலககரி ஒரு ்டிம எரித்ாருள் ஆகும். 
உலகிரலரய ஆசியாவில்தான் அதிக நிலககரி 
இருபபு உள்ைது. ஆசியாவில் சீனா மற்றும் 
இநதியா அதிகமாக நிலககரி உற்்ததி க்யயும் 
நாடுகைாகத திகழ்கின்்றை.

இநதியாவின் நிலககரி சு�ஙகம்

த்டர�ாலியம்: க்ட்ர�ாலியம் ஒரு கனிம 
எணகணய வைமாகும். கதன்ரமற்கு 
ஆசியாவில்தான் அதிக அைவில் க்ட்ர�ாலிய 
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சீனா மற்றும் இநதியா ஆகும். மியான்மர, 
ஜப்ான், வஙகா்ளரதசம் மற்றும் தாய்லாநது 
ஆகிய நாடுகள் கநல் விமைவிககும் பி்ற முககிய 
நாடுகைாகும். அதிக மமழபக்ாழிவு, க்ழுமம 
வாயந்த ்மகவளிகள் மற்றும் மனிதவைம்  
ஆகியவற்ம்றப க்ற்றிருப்தால் ்ருவமமழ 
க்யயும் ஆசியப்குதிகள் கநல் விமைய ஏற்்ற 
்குதிகைாகத திகழ்கின்்றை. தாய்லாநது 
கதன்கிழககு ஆசியாவின் 'அரிசிக கிண்ணம்' 
எை அமழககப்டுகின்்றது.

்னாவ் ்டிககடடு மும்ற த�ல் 
விவசாயம்
இபககௌஸ் என்்ற 
பிலிபம்ன்ஸ் மககைால் 

2000 ஆணடுகளுககு முன் இது 
உருவாககப்ட்்டதாகும்.  இது க்டல் 
மட்்டததிலிருந்து சுமார 1524 மீ 
உய�ததில் அமமந்துள்ைது. 

 àƒèÀ‚°
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ரகாதுமம ஆசியாவின் மிதகவப் 
மண்டல ்குதிகளில் விமைகின்்றது, �ஷ்யா, 
இநதியா, சீனா, ்ாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 
அதிக அைவு ரகாதுமமமய உற்்ததி 
க்யகின்்றை. ஆசியாவின் வ்றண்ட ் குதிகளில் 
திமைப்யிரகைாை கம்பு, ரகழ்வ�கு, ரசா்ளம், 
மககாச்ரசா்ளம் ஆகியை விமைகின்்றை. இமவ 
இந்தியா, ்ாகிஸ்தான் மற்றும் சில வமைகு்டா 
நாடுகளில் ்யிரி்டப்டுகின்்றை. இப்யிரகள் 
மட்டுமின்றி ஆசியாவின் ்ல்ரவறு ்குதிகளில் 
்ருபபு வமககள், �றுமணபத்ாருடகள் 
மற்றும் எண்தணய் வித்துககள் ஆகியை 
விமைவிககப்டுகின்்றை.

சணல் மற்றும் ்ருத்தி ஆகிய முககிய 
இமழப்யிரகள் ஆசியாவில் விமைகின்்றை. 
உலகின் மூன்றில் ஒரு ் ஙகு ் ருததி ஆசியாவில் 
உற்்ததி க்யயப்டுகி்றது. ஆசியாவில் அதிக 
்ருததி உற்்ததி க்யயும் நாடுகள் சீனா, 
இநதியா, �ஷ்யா மற்றும் கஜகிஸ்தான். இநதியா, 
்ாகிஸ்தான், சீனா, மற்றும் வஙகா்ளரதசம் 
ஆகிய நாடுகள் அதிக அைவில் ்ணல் உற்்ததி 
க்யகின்்றை. 

கவப்மண்டலஙகளில் காணப்டும் 
வ்றண்ட மற்றும் ஈ�ப்தம்மிகக காலநிமல 
ஆசியாவில் கரும்பு உற்்ததிககு 
ஏற்்றதாகவுள்ைது. இநதியா, இநரதாரனசியா, 
பிலிபம்ன்ஸ் ஆகிய நாடுகள் அதிகமாை 
அைவில் கரும்பு உற்்ததி க்யகின்்றை. காபி, 
ரதயிமல, �ப்ர, ் மன மற்றும் தகாகரகா 
ஆகியை முககியத ரதாட்்டப ் யி�ாகும். இந்தியா, 
இலஙமக, தாய்லாநது, வியட�ாம், மரலசியா 
மற்றும் இநரதாரனசியா ஆகிய நாடுகளில் 
ரதாட்்டப்யிரகள் வைரககப்டுகின்்றை. 
மரலசியா மற்றும் தாய்லாநது ஆகிய நாடுகள் 
இயற்மக �ப்ர உற்்ததியில் முதன்மமயாக 
விைஙகுகின்்றை.ரமற்காசிய நாடுகள் 
ர்ரீச்சம் ்ைஙகம்ள அதிகம் உற்்ததி 
க்யயப்டுகின்்றை. அவற்றுள் உலகிரலரய 
ஈ�ான் இப்ழஙகமை அதிக அைவு உற்்ததி 
க்யகின்்றது.

தகாகரகா ம�ம் 
மீன்பிடித்தல் 

மீன்பிடிதகதாழில் ஆசியாவின் மிக 
முககியமாை க்ாருைாதா� ந்டவடிகமக ஆகும். 
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க்டல் மற்றும் உள்நாட்டு நீரநிமலகளிலும் 
இதகதாழில் நம்டக்றுகின்்றது. சீனா மற்றும் 
ஜப்ான் மீன்பிடிதகதாழிலில் முன்ைணி 
நாடுகைாகத திகழ்கின்்றை. கம்ர்ாடியாவில் 
உள்ை ‘ரடான்ரல சாப’ ஏரி உலகின் மிகச சி்றந்த 
நன்னீர மீன்பிடி ஏரியாகும்.  இந்தியா, இலஙமக, 
மியான்மர மற்றும் ்ஙகைாரதஷ் ஆகிய 
நாடுகள் வஙகாை விரிகு்டாவில் சி்றந்த மீன்பிடித 
தைஙகமைப க்ற்றுள்ைை. மீன்பிடிததல் 
மாலததீவுகளின் க்ாருைாதா�ததிற்கு முககிய 
்ஙகாற்றுகி்றது. முததுககுளிததல் கிழககு 
அர�பியக க்டற்கம�யில் பி�சிததி க்ற்று 
விைஙகுகின்்றது.

ததாழிற்பி�ரதசஙகள் 

மஞ்சூரியன், ஷஙகாய- வியூ�ன், 
பீகிங-கஷன்யாங, குவான்ர்டான்-
�ாஙகாங ஆகிய ்குதிகள் சீைாவின் 
முககியத கதாழிற்பி�ரத்ஙகைாகும். 
ர்டாககிரயா, ரயாகரகா�ாமா மற்றும் 
ஒ்ாகா-கிரயாட்ர்டா ்குதிகள் ஜப்ானின் 
முககியத கதாழிற்்குதிகைாகும். இந்தியாவில், 
மும்ம், அகமதா்ாத, ரகாயம்புததூர, 
க்ஙகளூரு, ர்ாட்்டா நாகபூர ஆகியை முககிய 
கதாழிற்பி�ரத்ஙகைாகும்.

ர்ாககுவ�த்து
எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் க்ாருைாதா� 

முன்ரைற்்றததின் முதுககலும்்ாக  விைஙகுவது 
ர்ாககுவ�தரத ஆகும். ஆசியாவின் ்ல 
நாடுகளும் தஙகைது ர்ாககுவ�தது 
வமலயமமபம் ரமம்்டுததி வருகின்்றை. 
ஆசியாவில் காணப்டும் மிகப க்ாதுவாை 
ர்ாககுவ�தது ்ாமலப ர்ாககுவ�தது ஆகும்.

சாமலப ர்ாககுவ�த்து
ஆசிய கநடுஞ்்ாமல கிழககில் 

ர்டாககிரயாமவயும் ரமற்கில் துருககிமயயும், 
வ்டககில் �ஷ்யாமவயும், கதற்கில் 
இந்ரதாரைசியாமவயும் (1,41,000 கி.மீ) 

இமணககின்்றது. இந்கநடுஞ்்ாமல 32 
நாடுகளின் வழிரய க்டந்து க்ல்கின்்றது. 
ஆசிய கநடுஞ்்ாமல வமலயமமபபிரலரய 
மிக நீைமாை கநடுஞ்்ாமல (20,557 கி.மீ) 
ஆசிய த�டுஞ்சாமல 1 (AH1) ஆகும். இது 
ர்டாககிரயாமவத துருககியு்டன் இமணககி்றது. 
ஆசிய த�டுஞ்சாமல 43 (AH43) இந்தியாவிலுள்ை 
ஆக�ாவிலிருந்து இலஙமகயிலுள்ை மதா�ா 
வம� க்ல்கின்்றது. (3024 கி.மீ)

இருபபுப்ாமத ர்ாககுவ�த்து
உலகிரலரய நீண்ட இருபபுப்ாமத 

வழிதத்டம் டி�ான்ஸ்-மசபீரியன் 
இருபபுப்ாமத (9258 கி.மீ) ஆகும். அது 
க்ருஙகண்ட இருபபுப்ாமத தலனின் கிர�ட 
மற்றும் வி்ளாடிரவாஸ்டாக ஆகியவற்ம்ற 
இமணககி்றது. டி�ான்ஸ் ஆசியா இருபபுப்ாமத 
சிஙகபபூம�, துருககியிலுள்்ள இஸ்தான்புல்லுடன் 
இமணககின்்றது. சின்கான்க்ன் எைப்டும். 
உலகபபுகழ் வாயந்த அதிவிம�வு புல்லட் இ�யில் 
(352 கி.மீ/ மணி) ஜப்ானிலுள்ை ஒ்ாகா மற்றும் 
ர்டாககிரயா இம்டயில் ்யணிககின்்றது. 
ஆசியாவிரலரய இ�ண்டாவது மிகபக்ரிய 
இருபபுப்ாமத ர்ாககுவ�தது வமலயமமபபு 
இந்தியாவில் காணப்டுகி்றது.

நீரவழிப ர்ாககுவ�த்து

ஷஙகாய் தும்றமுகம்

�ன்னம்பிகமக முமன வழி, 
ஐர�ாப்ாமவத கதற்கு ஆசியாவு்டன் 
இமணககின்்றது.  டி�ான்ஸ் ்சிபிக வழி 
கிழககாசியத தும்றமுகஙகமை ரமற்கு 
அகமரிகக நாடுகளின் தும்றமுகஙகளு்டன் 
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இமணககின்்றது. சூயஸ் கால்வாய் வழி 
உலக வரததக வழியின் நடுரவ ்யணிதது 
ஐர�ாப்ாமவத கதற்கு மற்றும் கதன்கிழககு 
ஆசியாவு்டன் இமணககி்றது.  ரடாககிரயா, 
ஷஙகாய், சிஙகபபூர, �ாஙகாங, தசன்மன, 
மும்ம், க�ாச்சி மற்றும் து்ாய் ஆகியை 
ஆசியாவின் முககியத தும்றமுகஙகைாகும்.

ஆசியாவின் கலாச்சா�க கலமவ
மககள்ததாமக

உலகிரலரய மிக அதிக 
மககள்கதாமக ககாண்ட 
கண்டம் ஆசியாவாகும்.  
உலகில் சுமார ்ததில் 
ஆறு ்ஙகு மககள்கதாமக 
ஆசியாவில் காணப்டுகின்்றது.  ்ல்ரவறு்ட்்ட 
இயற்மக கூறுகளிைால் ஆசியாவின் 
மககட்்�வல் சீ�ற்றுக காணப்டுகின்்றது.  
ஆசியாவின் கமாதத மககள்கதாமகயில் 
ஐந்தில் மூன்று ்ஙகு மககள் சீனா மற்றும் 
இநதியாவில் வசிககின்்றைர.  இவ்விரு 
நாடுகள் மட்டுமின்றி, வஙகா்ளரதசம், 
இநரதாரனசியா, ஜப்ான், ்ாகிஸ்தான் 
மற்றும் பிலிபம்ன்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் 
மககள்கதாமக 100 மில்லியனுககு அதிகமாக 
உள்ைது.  ஆசியாவின் மககள் அ்டரததி ஒரு 
்து� கிரலாமீட்்டருககு 143 ந்ரகள் ஆகும்.  
இந்தியா, ஜப்ான், வஙகாைரத்ம் மற்றும் 
சிஙகபபூர ஆகிய நாடுகள் மிக அதிக மககள் 
அ்டரததிமயக ககாணடுள்ைை. குறிப்ாக, 
ஆற்றுச ்மகவளிகள் மற்றும் கதாழிற்்குதிகள் 
அதிக மககள் அ்டரததிமயக ககாணடுள்ைை.  
ஆசியாவின் உட்்குதிகளில் மககள் அ்டரததி 
மிகக கும்றந்து காணப்டுகின்்றது.

உயரசிநதமன வினா
ஆசியாவில் உள்ை சில நாடுகள் மட்டும் 
மிக அதிக மககள் கதாமகமயக 
ககாணடுள்ைது.  கா�ணம் கூறுக.

சமயம் மற்றும் தமாழி
இநது, இஸ்லாம், புத்தம், கிறித்துவம், மற்றும் 

சீககிய ்மயஙகள் க்ரும்்ான்மமயாை மககள் 
பின்்ற்றும் ் மயஙகள் ஆகும்.  மற்்ற ் மயஙகைாை 
தஜா�ாஸ்டிரியனிசம், சமணம், ஷின்ரடாயிசம், 
கன்பூஷியானிசம் மற்றும் டாரவாயிசம் 
ஆகியைவும் ஆசியாவில் பின்்ற்்றப்டுகின்்றை. 
மாண்டரின், ஆஙகிலம், இநரதாரனசியன், 
ஜப்ானிய தமாழி, அ�பு, தகாரியா, வியட�ாமீய 
மற்றும் இநதி ர்ான்்ற கமாழிகள் ஆசியாவில் 
்�வலாகப ர்்ப்டுகின்்றை.

அஙரகாரவாட : இஃது 
உலகப ்ா�ம்்ரிய 
தைமாகும்.  இ�ண்டாம் 

சூரியவரமன் என்்ற மன்ை�ால் கி.பி.  
(க்ா. ஆ) 1100ம் ஆணடில் கம்ர்ாடியாவில் 
கட்்டப்ட்்டது.  ககமர கமாழியில் 
‘அஙரகாரவாட்’ என்்றால் 'ரகாயில்களின் 
நக�ம்’ எைப க்ாருள்.  இதுரவ உலகின் 
மிகபக்ரிய ரகாயிலாகும்.
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கமல மற்றும் கடடடககமல
ஆசியா மூன்று நாகரிகஙகளின் 

தாயகமாகும். (கம்்்டர்டாமியன், சிந்து 
்மகவளி மற்றும் சீை நாகரிகஙகள்) இம்மூன்று 
நாகரிகஙகளும் கதா்டககக காலஙகளிரலரய 
கட்்ட்டககமலககுப க்ரும் ்ஙகாற்றிை. 
உலக அதி்யஙகளில் இ�ணடு அதி்யஙகள் 
(இந்தியாவிலுள்ை தாஜமகால்  மற்றும் 
சீனபத்ருஞ்சுவர) ஆசியாவில் உள்ைை. 
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ஏமன் நாட்டு மககள் ஆயி�ககணககாை 
ஆணடுகளுககு முன்ர் வானுயரந்த மண் 
ரகாபு�த்மதக கட்டிைர. கம்ர்ாடியாவிலுள்ை 
அஙரகாரவாட, கிழககு மற்றும் கதன்கிழககு 
ஆசியாவிலுள்ை புத்த மடாலயஙகள், 
ரமற்கு ஆசியாவிலுள்ை மசூதிகள் மற்றும் 
இந்தியாவிலுள்ை ரகாவில்களும், 
ரகாடமடகளும் ஆசியக கட்்ட்டககமலககு 
எடுததுககாட்டுகைாகும்.
உணவு

அரிசி, ரகாதுமம, ரசா்ளம் மற்றும் ்ாரலி 
ஆகியை ஆசியாவின் முதன்மமயாை 
உணவுகைாகும்.  இமவமட்டுமன்றி, ்ால் 
த்ாருடகள், ்ைஙகள் மற்றும் தகாடமடகள் 
ஆகியைவற்ம்றயும் உணகின்்றைர.  
கிழககு ஆசியாவில் அரிசி கிம்டககபக்்றாத 
இ்டஙகளில் த�ாடடி மற்றும் நூடுல்ஸ் ர்ான்்ற 
உணவுகமை உணகின்்றைர.  ரதயிமல, 
காபபி மற்றும் ்ச்மசத் ரதயிமல ஆகியை 
முககிய ்ாைஙகைாகும்.  ரமற்கு ஆசியாவில் 
மாமி்ம், மூலிமககள், ஆலிவ் எணகணய 
ஆகியை உணவில் ர்ரததுக ககாள்ைப்டும் 
முதன்மமப க்ாருட்கைாகும்.

�டனம் மற்றும் இமச

க்ாகி 
ஆசியாவில், யாஙகி, டி�ாகன் �டனம், 

க்ாகி ர்ான்்ற ந்டைஙகள் கிழககாசியாவில் 
புகழ் க்ற்்ற ந்டைஙகள் ஆகும்.  தாயலாந்தின் 
�ாம் தாய், இந்தியாவில் ்ாஙக�ா, கதக மற்றும் 
்�த�ாடடியம் ஆகியமவயும் ஆசியாவின் 
முககிய ந்டைஙகள் ஆகும். ரமற்கு ஆசியாவில் 
சூூஃபி இமச மற்றும் அர�பிய ்ா�ம்்ரிய இமச 

ர்ான்்றமவ க்ாதுவாகக காணப்டுகின்்றை.  
பிலிபம்ன்ஸ் நாட்டின் ரதசிய ந்டைம் 
’டினிகலிங’ ஆகும்.
திருவிைாககள்

�டு இமலயுதிரகால ்ண்டிமக

சீைா, வியட்நாம் மற்றும் மதவானின் �டு 
இமலயுதிரகால ்ண்டிமக அல்லது நிலவு 
்ண்டிமக, இந்தியாவின் க்ரும்்ான்மமயாை 
இ்டஙகளில் ர�ாலி மற்றும் மக� சஙக�ாநதி / 
த்ாஙகல், இஸ்ர�லின் சுகரகாத் ர்ான்்றமவ 
ஆசியாவின் அறுவம்டத திருவிழாககள் ஆகும்.  
்னிச் சிற்் விைா, சீனபபுத்தாண்டு, மதபபூசம், 
தீ்ாவளி, மதவான் வி்ளககுத் திருவிைா, 
சஙகி�ான் மற்றும் குளிரகால வி்ளககுத் 
திருவிைா ர்ான்்றை ஆசியாவின் புகழ்க்ற்்ற 
திருவிழாககைாகும்.
ரவற்றுமமயின் இருபபிடம்

உலகின் மிகபக்ரிய கண்டம் 
ஆசியாவாகும்.  அது மமலகள், பீ்டபூமிகள், 
்மகவளிகள், ்ள்ைததாககுகள், 
விரிகு்டாககள், தீவுகள் ர்ான்்ற ்ல்ரவறு்ட்்ட 
நிலத ரதாற்்றஙகமைக ககாண்டது.  
நிலநடுகரகாட்டிலிருந்து துருவப ்குதி 
வம� ்ல்ரவறு காலநிமலகமை 
உள்ை்டககியது.  இமவமட்டுமின்றி, ்ல 
இைஙகள், கமாழிகள், ்மயஙகள் மற்றும் 
கலாச்ா�ஙகமைப பின்்ற்றும் மககள் வாழும் 
இ்டமாகத திகழ்கின்்றது. எைரவ ஆசியா 
கண்டம், ‘ரவற்றுமமயின் இருபபிடம்’ எை 
அமழககப்டுகின்்றது.
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உலகின் ்�ப்ைவில் ஐர�ாப்ா ஆ்றாவது 
க்ரிய கண்டமாகவும், மககள் கதாமகயின் 
அடிப்ம்டயில் மூன்்றாவது இ்டததிலும் உள்ைது.  
இது ்ல்ரவறு்ட்்ட நிலதரதாற்்றஙகமையும், 
்ல வமகயாை மககமையும் ககாண்டது.  
இககண்டம்  ரமற்கத்திய �ாகரிகஙகள், (கிர�கக, 
ர�ாம நாகரிகஙகள்) மகக்ளாடசி மற்றும் ததாழிற் 
பு�டசி ஆகியவற்றின் பி்றபபி்டமாகும். இவ்வுலகில் 
மிகுந்த வைரசசியம்டந்த கண்டமாக இது 
திகழ்கின்்றது.  இககண்டதமதப ்ற்றிச ்ற்று 
ஆ�ாயரவாம்.
அமமவிடம்

ஐர�ாப்ா கண்டம் 34°51’ வ்ட 
அட்்ததிலிருந்து 81° 47’ வ்டஅட்்ம் வம�யிலும், 
24° 33’ ரமற்கு தீரகககரகாட்டிலிருந்து 69° 
03’ கிழககு தீரககம் வம� ்�வியுள்ைது.  
முதன்மம தீரகக ர�மகயாை 0° தீரககர�மக 
இஙகிலாந்திலுள்ை கிரீன்விச் வழிரய 
க்டந்து க்ல்கின்்றது. ஐர�ாப்ா கண்டம் 10.5 
மில்லியன் ்.கி.மீ ்�ப்ைமவக ககாண்டது.  
இது வ்ட அம�கரகாைததில் அமமந்துள்ைது.  

இககண்டம் வ்டகரக ஆரடிக க்ருஙக்டல், 
கதற்கில் கருஙக்டல் மற்றும் மததிய தம�கக்டல், 
ரமற்கில் அட்லாணடிக க்ருஙக்டல் மற்றும் 
கிழகரக யூ�ல் மமலகள் ஆகியவற்்றால் 
சூழப்ட்டுள்ைது.  எைரவ, இது ஒரு மிகபத்ரிய 
தீ்கற்்ம் ர்ான்று ரதாற்்றமளிககின்்றது.

உயரசிநதமன வினா
ஐர�ாப்ா கண்டம் ‘தீ்கற்்ஙகளின் 
தீ்கற்்ம்’ எை அமழககப்டுவது ஏன்?

ஐர�ாபபிய ஒன்றியம்: 
ஐர�ாபபிய ஒன்றியம்  
(European Union) என்்து 
28 உறுபபு நாடுகளின் 

க்ாருைாதா� மற்றும் அ�சியல் நலனுககாக 
உருவாககப்ட்்ட ஒரு குழுமமாகும்.  இது 
தைகககை ஒரு தனி ககாடியும், க்ாதுவாை 
நாணய (யூர�ா) மதிபபும் (€) ககாண்டது.
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தகவல் ர்மை
கநதரலாந்து: கநதரலாந்தில் சுமார 25 
்தவீத நிலப்�பபு க்டல் மட்்டததிற்குக 
கீழாகக காணப்டுகின்்றது.  
எைரவ ம்டக (dikes) எைப்டும் 
க்ருஞ்சுவரகமை எழுபபியுள்ைைர.  இந்த 
ம்டககுகளிைால் க்டலிலிருந்து நிலதமத 
மீட்க்டடுததுள்ைைர. க்டலிலிருந்து 
மீட்க்டககப்ட்்ட இந்நிலஙகள் 
‘ர்ால்்டரகள்’ எை அமழககப்டுகின்்றை.

இயற்மகப பிரிவுகள்
ஐர�ாப்ா, மமலகள், ்மகவளிகள், 

பீ்டபூமிகள், தீ்கற்்ஙகள், விரிகு்டா, தீவுகள் 
மற்றும் ஆற்றுப்டுமககள் ஆகிய ்ல்ரவறு்ட்்ட 
இயற்மக பிரிவுகமைக ககாணடுள்ைது.  
இது நான்கு க்ரும் இயற்மக பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்ட்டுள்ைது.

1. வடரமற்கு உயரநிலஙகள்

2. மத்திய பீடபூமிகள் /  உயரநிலஙகள்

3. ஆல்ம்ன் மமலகள்

4. வட ஐர�ாபபியச சமதவளிகள்

1. வடரமற்கு உயரநிலஙகள்
இபபி�ரத்ம் நாரரவ, ஸ்வீ்டன், பின்லாந்து, 

ஸ்காட்லாந்து மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய 
நாடுகளின் மமலகள் மற்றும் பீ்டபூமிகமை 
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உள்ை்டககியது.  இது மிக அழகிய பிைவு்ட்்ட 
(fiord) க்டற்கம�யிமைக ககாண்டது.  இக 
க்டற்கம�கள் க்டந்த காலஙகளில் நம்டக்ற்்ற 
்னியாறுகளிைால் உருவாைமவ ஆகும். 
இப்குதியில் ஏரிகள் அதிகமாக உள்ைை. 
இந்த ஏரிகள் நீரரதககஙகைாகவும் 
க்யல்்டுவதால், அவற்றிலிருந்து நீர மின்்ா�ம் 
உற்்ததி க்யயப்டுகின்்றது.  உலகிரலரய, 
நாரரவ மற்றும் ஸ்வீ்டன் ஆகிய நாடுகள் 
நீர மின்்ா�தமத அதிக அைவில் உற்்ததி 
க்யகின்்றை.

தகவல் ர்மை
ூஃபியாரட (fiord) (பி்ளவு்டட கடற்கம�)
க்ஙகுததாை ஓஙகல் அல்லது 
ம ம ல க ளு க கி ம ்ட ர ய ( ் னி ய ா ற் று ச 
க்யல்்ாடுகளின் கா�ணமாக) உள்ை 
குறுகிய, ஆழமாை க்டற்கம� பிைவு்ட்்ட 
க்டற்கம� எைப்டும்.
பின்வரும் வழிகளில் ்யன்்டுகி்றது
1. இமவ காற்று எததிம்யிலிருந்து 

வீசிைாலும் அதன் ரவகதமதக 
கும்றககின்்றை.

2. க்டல் அமலகளின் ரவகதமதயும் 
இமவ கட்டுககுள் மவககின்்றை.  
எ ை ர வ , இ ப பி ை வு ் ட் ்ட 
க ்ட ற் க ம � ய ா ை து  இ ய ற் ம க 
தும்றமுகஙகள் அமமவதற்கு ஏற்்றதாக 
உள்ைது.

பி்ளவு்டட கடற்கம�, �ாரரவ

2. மத்திய பீடபூமிகள்
பீ்டபூமிகள் மததிய ஐர�ாப்ாவின் 

குறுகரக கிழககு ரமற்கு திம்யில் ்�விக 
காணப்டுகின்்றை.  ரடன்யூப, ரவால்கா 
மற்றும் டாகஸ் ர்ான்்ற ்ல ஐர�ாபபிய 
ஆறுகள் இபபீ்டபூமியில் உற்்ததியாகின்்றை.  
இப்குதியில் காணப்டும் முககிய 
பீ்டபூமிகைாை, த்ன்மனன்ஸ் (இஙகிலாந்து), 
தமஸைடடா (ஸ்க்யின்), மத்திய ரமசிப மற்றும் 
ஜு�ா (பி�ான்ஸ்) கருஙகாடுகள் (கஜரமனி) 
ர்ான்்றவற்றில் கனிம வைஙகள் மிகுந்து 
காணப்டுகின்்றை.  த்ன்மனன்ஸ் 
‘இஙகிலாநதின் முதுதகலும்பு’ எை 
அமழககப்டுகின்்றது.

கருஙகாடுகள் : கருதத 
நி்றமும்டய, க்ழிதது 
வைரும் அததி மற்றும் ம்ன் 
ம�ஙகள் இப்குதிககுக 

கருமம நி்றதமத அளிககின்்றை.
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3. ஆல்ம்ன் மமலத் ததாடர
ஆல்ம்ன் மமலதகதா்டர கதற்கு 

ஐர�ாபபிய ்குதியில் காணப்டும் 
கதா்டரசசியாை இைம் மடிபபு மமலகள்  ஆகும்.  
அஙகுக காணப்டும் முககிய மமலதகதா்டரகள் 
சியா�ா த�ரவடா, ம்ரினீஸ், ஆல்பஸ், 
அபனின்ஸ், டினாரிக ஆல்பஸ், காகசஸ் மற்றும் 
காரர்தியன் மமலதகதா்டரகள் ஆகும்.  
ம்�னீஸ் மமலகள் ஸ்க்யின் மற்றும் 
பி�ான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுககிம்டயில் இயற்மக 
எல்மலயாக விைஙகுகின்்றை.  ஐர�ாப்ாவின் 
மிக உய�மாை சிக�ம் காக்ஸ் 
மமலதகதா்டரிலுள்ை எல்ப�ாஸ் சிக�மாகும் 
(5645மீ). ஆல்பஸ் மமலயில் உள்ை மாண்ட 
பி்ளாஙக (4807மீ) சிக�ம் ஆல்ம்ன் மமலத 
கதா்டரில் காணப்டும் இ�ண்டாவது மிக 
உயரந்த சிக�மாகும்.  ஆல்ம்ன் மமலத 
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மாண்ட பி்ளாஙக 
கதா்டரில் ்ல க்யல்்டும் எரிமமலகள் 
உள்ைை.  எடனா, தவசூவியஸ் மற்றும் 
ஸ்டர�ாம்ர்ாலி எரிமமலகள் ஐர�ாப்ாவில் 
காணப்டும் முககிய எரிமமலகைாகும்.  
இபபி�ரத்ததில் நிலநடுககஙகள் ் ாதா�ணமாக 
நிகழும்.  ஸ்டர�ாம்ர்ாலி எரிமமல ‘மததிய 
தம�கக்டல் ்குதியின் கலஙகம� வி்ளககம்’ 
என்்றமழககப்டுகின்்றது. 

ரமடடர�ாரன் : பி�மிடு 
வடிவததில் காணப்டும் 
ரமட்்டர�ாரன் மமல 
சுவிஸ் நாட்டில் உள்ை 

ஆல்பஸ் மமலயில் அமமந்துள்ைது.  இதன் 
உய�ம் 4478மீ ஆகும்.  இம்மமல இதன் 
வடிவததிற்குப புகழ் க்ற்்றதாகும்.
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4. வட ஐர�ாபபிய சமதவளி
வ்ட ஐர�ாபபிய ்மகவளி ரமற்கில் 

அட்லாணடிக க்ருஙக்டலில் இருந்து 
கிழககில் யூ�ல் மமலகள் வம� ்�ந்து 

காணப்டுகின்்றது.  வ்டககில் இச்மகவளி 
்ால்டிக க்டலாலும், கதற்கில் ஆல்ம்ன் 
மமலகைாலும் சூழப்ட்டுள்ைது.  இது 
ரமற்கில் குறுகியதாகவும் கிழககில் விரிந்தும் 
காணப்டுகின்்றது. க்யின், ம�ன், ர்டன்யூப 
மற்றும் ்டான் ஆகிய முககிய ஐர�ாபபிய 
ஆறுகள் இச்மகவளியில் குறுககு கநடுககாக 
ஓடி தஙகள் வண்டமலப ்டிய மவககின்்றை.

அண்டலூசியா, �ஙரகரியன் மற்றும் 
வாலச்சியன் ஆகிய ்மகவளிகளும் இஙகுக 
காணப்டுகின்்றை.  இஙகு இரும்புத தாது 
மற்றும் நிலககரி க்றிந்துள்ைை. வ்ட 
ஐர�ாபபிய ்மகவளியில் மககள் கதாமக மிக 
அ்டரந்து காணப்டுகின்்றது. ்ாரிஸ், மாஸ்ரகா 
மற்றும் க்ரலின் ஆகிய நக�ஙகள் இஙகு 
அமமந்துள்ைை.

வடிகால் அமமபபு
ஐர�ாப்ாவின் வைரசசியில் அதன் ஆறுகள் 

மிகப க்ரும் ்ஙகாற்றுகின்்றை.  இவ்வாறுகள் 
ரவைாண நிலஙகளுககு நீரப்ா்ை 
வ்தியிமையும், மின்்ா�ம் தயாரிககவும் 
்யன்்டுகின்்றை.

ரடன்யூப ஆறு
க்ரும்்ான்மமயாை ஆறுகள் 

ஆல்பஸ் மமலகள் மற்றும் மததிய பீ்டபூமி 
ஆகியவற்றில் உருவாகின்்றை.  மததிய 
மற்றும் கிழககு ஐர�ாப்ாவின் உள்நாட்டு 
நீரபர்ாககுவ�ததிற்கு இவ்வாறுகள் க்ரிதும் 
உதவுகின்்றை.  ரவால்கா ஆறு ஐர�ாப்ாவின் 
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மிக நீ்ளமான ஆறு ஆகும்.  ரடன்யூப ஆறு 
ஐர�ாப்ாவின் ்த்து �ாடுகள் வழியாகப 
்ாயகின்்றது. 

உயர சிநதமன வினா
ஐர�ாபபிய ஆறுகள் உள்நாட்டு நீரவழிப 
ர்ாககுவ�ததிற்கு உகந்ததாக உள்ைை. 
ஏன்?

காலநிமல
ஐர�ாபபிய காலநிமல மிதகவப் மண்டல 

காலநிமல முதல், துருவ காலநிமல வம� 
ரவறு்ட்டுக காணப்டுகின்்றது.  கதன்்குதியில் 
காணப்டும் மத்தியதம�க கடல் ்குதி 
காலநிமல மிதமாை ரகாம்டகாலமும், 
குளிரகால மமழமயயும் ககாண்டதாகும்.   வட 
அடலாண்டிக நீர�ாடடத்தினால் ரமற்கு மற்றும் 
வ்டரமற்கு ்குதிகள் க்ாதுவாக மிதமாை, 
ஈ�க காலநிமலமயக ககாண்டதாகும். மததிய 
மற்றும் கிழககு ஐர�ாப்ாவின் காலநிமல 
ஈ�ப்தம் வாயந்த கண்டகாலநிமல ஆகும். 
துமண துருவ மற்றும் தூந்தி�க காலநிமல 
வ்டகிழககில் காணப்டுகின்்றது.  அட்லாணடிக 
க்ருஙக்டலிலிருந்து வீசுகின்்ற ரமற்கத்திய 
காற்றுகளின் மிதமாை தாககததிற்கு ஐர�ாப்ா 
முழுவதும் உட்்டுகின்்றது.

காலநிமல பிரிப்ான் : 
ஆல்பஸ் மமலகதா்டர 
மததியத தம�க்டல் 
காலநிமலமயயும் வ்ட 

ஐர�ாப்ாவில் காணப்டும் குளிரந்த 
காலநிமலயும் பிரிககின்்ற ஒரு அ�ணாக 
உள்ைது. 
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தகவல் ர்மை
வ்டஅட்லாணடிக கவப்கக்டல் நீர�ாட்்டம் 
ஐர�ாப்ாவின் ரமற்குப ்குதிககு மிதமாை 
கவப்தமத அளிககின்்றது.  ரமலும் 
ரமற்கததிய காற்று ஐர�ாப்ா முழுவதும் 
கவப்தமதக க்டததுகின்்றது.

இயற்மகத் தாவ�ம்
ஐர�ாப்ாவின் இயற்மக தாவ�ம் ஐந்து 

வமகப்டும்.  அமவயாவை:

1. தூநதி�ம்

2. மடகா அல்லது ஊசியிமலக காடுகள்

3. கலபபினக காடுகள்

4. மத்தியத் தம�ககடல் காடுகள்

5. புல்தவளிகள்

வ. 
எண. ஆறு நீைம் (கி.மீ) பி்றபபி்டம் கலககுமி்டம் 
1 ரவால்கா 3692 வால்ர்டஸ் பீ்டபூமி காஸ்பியன் க்டல்
2 ர்டன்யூப 2860 கருஙகாடு கருஙக்டல்
3 நீப்ர 2145 வால்்டாய குன்றுகள் கருஙக்டல்
4 ம�ன் 1,230 சுவிஸ் ஆல்பஸ் வ்டககு க்டல்
5 ர�ான் 813 சுவிஸ் ஆல்பஸ் மததிய தம�கக்டல்
6 ர்ா 652 ரகாட்டியன் ஆலபஸ் ஏட்ரியாடிக க்டல்
7 ரதம்ஸ் 346 ககம்பில் வ்டககு க்டல்

ஐர�ாப்ாவின் முககிய ஆறுகள் 

Source w.w.w.worldatlas.com
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ஆரடிக மற்றும் வ்ட ஸ்காணடிரைவிய 
உயரநிலஙகள் தூந்தி� வமக இயற்மகத 
தாவ�ஙகமைக ககாணடுள்ைை. இஙகு 
லிச்ன்ஸ் மற்றும் ்ாசி வமககள் 
காணப்டுகின்்றை.

 ஊசியிமலக காடுகள்
தூந்தி�பபி�ரத்ததின் கதற்கில் 

அமமந்துள்ை நாரரவ, சுவீ்டன், பின்லாந்து, 
கஜரமனி, ர்ாலந்து மற்றும் ஆஸ்திரியா 
ஆகிய நாடுகளில் ஊசியிமல அல்லது ம்டகா 
காடுகள் காணப்டுகின்்றை. இஙகு ம்ன், 
ூஃபிர, ஸ்புரூஸ் மற்றும் லாரச் ர்ான்்ற முககிய 
ம�வமககள்  காணப்டுகின்்றை.  

பிரச், பீச், ்ாபலர, ஓக மற்றும் ரமபிள் 
ம�ஙகமைக ககாண்ட கலபபிைக காடுகள் 
ரமற்கு ஐர�ாப்ாவில் உள்ை பி�ான்சின் 
ரமற்குப்குதி, க்ல்ஜியம், க்டன்மாரக, பிரிட்்டன் 
ர்ான்்ற நாடுகளில் காணப்டுகின்்றை.  
மததியத தம�கக்டல் ்குதி ம�ஙகைாை 
மசப�ஸ், காரக, ஓக, ஆலிவ்  மற்றும் 
தசடார ஆகியை மததியத தம�கக்டலின் 
எல்மலப்குதிகளில் காணப்டுகின்்றை.  
புல்கவளிகள் (ஸ்க்டபபி) கிழககு ஐர�ாப்ாவில் 
காணப்டுகின்்றை.

ஐர�ாப்ாவின் வ்ள ஆதா�ஙகளும் 
த்ாரு்ளாதா� �டவடிகமககளும்

கிம்டககபக்றும் வைஙகள், ஆற்்றலும்டய 
்டிதத ரவமலயாட்கள், ஆ�ாயும் தன்மம, மற்்ற 
நாடுகளு்டைாை கதா்டரபு, புதுமமமய நாடுதல் 
ஆகியமவ ஐர�ாப்ாமவ ஒரு புதுமம வாயந்த, 
க்ாருைாதா� முன்ரைற்்றமம்டந்த கண்டமாக 
மாற்றியுள்ைது.

ஐர�ாப்ா, கதாழில்தும்றயில் 
வைரசசியம்டந்த ஒரு கண்டமாக இவ்வுலகில் 
திகழ்கின்்றது.  இது நில அமமபபு, காலநிமல 
மற்றும் மண ஆகியவற்றில் ரவறு்ட்டு 
காணப்டுகி்றது. இமவ ஒன்று்டன் ஒன்று 
இம்டவிமை ஆற்றுவதால் மத்தியதம�ப 
்குதி ரவ்ளாண்மம, ்ால் ்ண்மண, கலபபுக 
கால்�மட வ்ளரபபு, ்யிர வ்ளரபபு மற்றும் 
ரதாடடப ்யிர ரவ்ளாண்மம ஆகிய ்ல்ரவறு 
வமகயாை ரவைாண மும்றகள் ் யன்்ாட்டில் 
இருககின்்றை.

துலிப மலரத்ரதாடடம்

ஐர�ாப்ா முழுவதும் காணப்டும் 
முதன்மமயாை ்யிர ரகாதுமம ஆகும்.  
்ாரலி, ஓடஸ், சரககம� வள்ளிககிைஙகு, 
ம�, உரும்ளககிைஙகு, கால்�மட தீவன 
புற்கள் ஆகியை க்ாதுவாக விமையும் 
்யிரகைாகும்.  ரமலும் மககாச்ரசா்ளம் ர்டன்யூப 
தாழ்நிலஙகள், கதன்ரமற்கு ஐர�ாபபிய �ஷ்யா, 
பி�ான்ஸ் மற்றும் இததாலியில் விமையும் 
முககியப ்யி�ாகும்.  த�ல்(வ்டஇததாலி) 
சிட�ஸ் ்ைஙகள், ஆலிவ் ம�ஙகள் (ஸ்க்யின், 
சிசிலி) ர்ான்்றமவ நீரப்ா்ை வ்தியு்டன் 
விமைவிககப்டுகின்்றை.

வ்டககில் அமமந்துள்ை நாடுகள் 
க்ரும்்ாலும் ஓட்ஸ் ர்ான்்ற தானியஙகமை  
விமைப்ரதாடு, கால்நம்ட வைரபபு மற்றும் 
்ால் ்ணமண கதாழிலிலும் அதிக கவைம் 
க்லுததுகின்்றை.
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ஆலிவ் ம�ம் 
கலபபுமும்ற விவசாயம் மற்றும் 

சி்றப்ாை ்யிர சுழற்சி மும்றகள் அதிகைவில் 
்யன்்ாட்டில் உள்ைை.  பி�ான்ஸ், இததாலி 
மற்றும் கஜரமனி ர்ான்்ற நாடுகளில் தி�ாட்ம் 
அதிக அைவில் உற்்ததி க்யயப்டுகின்்றை.  
ஐர�ாபபிய �ஷ்யா, உகம�ன் மற்றும் 
க்லா�ஸ் ஆகிய நாடுகள் கதாழிற்்யிரகைாை 
ஆளி விமத, சணல் ர்ான்்ற �ாரப்யிரகள் 
(hemp), சரககம�வள்ளிக கிைஙகு மற்றும் 
சூரியகாநதி விமதகள் ஆகியவற்ம்ற மிக 
அதிகமாக விமைவிககின்்றை. க்லா�ஸ், 
்ல்ரகரியா, இததாலி மற்றும் மாசிர்டானியன் 
கிரீஸ் ஆகிய இ்டஙகளில் புமகயிமல 
விமைவிககப்டுகின்்றது.

தி�ாடமச ரதாடடம்

ஐர�ாபபிய �ஷ்யா, சுவீ்டன், 
பின்லாந்து ஆகியை தமன்ம�ஙகள் 
மற்றும் கடினம�ஙகம்ள அதிக 
அைவில் உற்்ததி க்யகின்்றை.  

நாரரவ, ஐஸ்லாந்து, �ஷ்யா, க்டன்மாரக, 
ஐககிய ர்��சு, கநதரலாந்து ஆகிய நாடுகளில் 
மீன் பிடிததல் மிகப க்ரிய கதாழிலாக 
நம்டக்றுகின்்றது.  வ்ட க்டலிலுள்ை டாகர 
திடடு (Dogger Banks) ஐர�ாப்ாவின் மிக 
முககிய மீன்பிடிததைமாக விைஙகுகின்்றது.

ததாழில்கள்
உலகின் எஃகு மற்றும் இரும்புததாது 

ஆகியமவகமைக கணி்மாை அைவில் 
ஐர�ாப்ா உற்்ததி க்யகின்்றது.  கப்ல் 
கட்டுதல், ரமாட்்டார வாகைஙகள், விமாைம் 
தயாரிததல் ஆகிய கதாழில்கள் ஐர�ாப்ா 
முழுவதும் காணப்டுகின்்றை.  ரமலும் 
ஐர�ாப்ா, மருந்து வமககமை மிக அதிக 
அைவில் உற்்ததி க்யகின்்றது. 

ஐர�ாப்ா முழுவதும் சிறுகதாழிலகஙகள் 
(நிமலதத தன்மமயற்்ற க்ாருட்கமைத 
தயாரிப்மவ) ்�விக காணப்டுகின்்றை.  
சில நாடுகள் தஙகள் நாட்டுகககை சி்றப்ம்்ம் 
க்ாருந்திய க்ாருட்கமைக தயாரிப்தில் 
புகழ்க்ற்று விைஙகுகின்்றை. இஙகிலாநது, 
இத்தாலி மற்றும் டச்சு மிதிவண்டிகள், சுவீடன் 
மற்றும் பின்லாநது கண்ணாடிகள், ்ாரிஸ் 
வாசமன தி�வியஙகள் மற்றும் அைகு சாதனப 
த்ாருடகள் ரமலும் சுவிஸின் துல்லியமான 
கருவிகள் ர்ான்்றமவ இதில் அ்டஙகும்.

ஐர�ாப்ாவின்  கலாச்சா�க கலமவ
ஆசியா, ஆபபிரிககாமவத கதா்டரந்து 

உலகின் மூன்்றாவது மிக அதிக 
மககள்கதாமகமயக ககாண்டது ஐர�ாப்ா 
ஆகும். 2018 ஆம் ஆண்டில் 742 மில்லியனாக 
இருந்த ஐர�ாப்ாவின் மககள்கதாமக, உலக 
மககள் கதாமகயில் 9.73 சதவிகிதமாகக 
காணப்ட்்டது. ஐர�ாபபிய மககள் அ்டரததி ஒரு 
்து� கிரலா மீட்்டருககு 34 ந்ரகள் ஆகும்.
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அதிக மககள் அ்டரததி ஐர�ாபபிய 
நிலககரி சு�ஙகஙகளு்டன் கதா்டரபும்டயதாகக 
காணப்டுகின்்றது. சு�ஙகதகதாழில், உற்்ததி 
கதாழில்கள், வரததகம், க்ரும் ்ந்மதகைாகச 
க்யல்்டுதல், மனிதவைம் மற்றும் ரவைாண 
உற்்ததி ஆகியை மககள்கதாமக மிகுந்து 
காணப்்டக கா�ணமாக அமமகின்்றை. 
தமானாகரகா, மால்டா, சான் மரிரனா மற்றும் 
த�தரலாநது ஆகியை மிகுந்த மககள் 
அ்டரததிமயக ககாண்ட நாடுகைாகும். 
ஐஸ்லாநது மற்றும் �ாரரவ ஆகியை 
மிகககும்றந்த மககள் அ்டரததிமயக 
ககாணடுள்ைை. க்ாதுவாக மமலப்ாஙகாை 
்குதிகள், சில உயரநிலஙகள், ஸ்க்யின் 
நாட்டின் மிக வ்றண்ட ்குதிகள் மற்றும் 
�ஷ்யாவின் ஆரடிக பி�ரத்ஙகள் ஆகியை 
மிகக கும்றந்த மககள் கதாமகமயக 
ககாணடுள்ைை. ஐர�ாப்ாவில் உள்ை  
கமாைாகரகா நாட்டில்தான் உலகிரலரய 
அதிக மககள் அ்டரததி காணப்டுகின்்றது. 
(26,105 ந்ரகள் / ்.கி.மீ). ஐஸ்லாந்து மிக 
கும்றந்த மககள் அ்டரததி ககாண்ட நா்டாகும்  
(3 ந்ரகள் / ். கி.மீ). 

சமயம் மற்றும் தமாழி

ஐர�ாப்ா கண்டம் கமாழி மற்றும் 
கலாச்ா�ஙகளில் மிகுந்த ரவறு்ாடுகமைக 
ககாணடு காணப்டுகின்்றது. ஆஙகிலம், 
ஸ்்ானிஷ், ர்ாரச்சுகீசு, பித�ஞ்சு, இத்தாலியன் 
மற்றும் ஸ்ரலாவிக தமாழிகள் ஐர�ாப்ா 
முழுவதும் ்�வலாகப ர்்ப்டும் கமாழியாகும். 
ஐர�ாப்ாவின் முதன்மம ்மயம் கிருத்துவம் 
ஆகும். குறிபபி்டததகக எணணிகமகயில் 
இநதுககள், முஸ்லிம்கள் மற்றும் யூதரகளும் 
இககண்டததில் ்�விக காணப்டுகின்்றைர. 
இஙகு வாழும் 90 ்தவிகிதததிற்கும் அதிகமாை 
மககள் காக்ாயடு இைததவர ஆவார. 

கமல மற்றும் கடடடககமல

ஐர�ாபபிய கமல மற்றும் கட்்ட்டககமல 
்ாதா�ண மனிதமை உலகறிய க்யதுள்ைது. 
அஃது உலககஙகும் பி�சிததி க்ற்றும் 
விைஙகுகின்்றது. அகர�ார்ாலிஸ், 
ரகாரலாசியம், ரடவிட சிமல, சிநதிப்வர 
சிமல, ஈபிள் ரகாபு�ம், பிக த்ன் கடிகா�ம், 
ம்சா ரகாபு�ம் மற்றும் ரமானாலிசா ஆகியன 
ஐர�ாபபிய கமல மற்றும் கட்்ட்டககமலககு 
மிகச சி்றந்த எடுததுககாட்டுகைாகும்.

சிநதிப்வர சிமல

ஈபிள் ரகாபு�ம்

 பிக த்ன் கடிகா�ம்
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்னிச்சறுககு, �கபி, கால்்நது, கூமடப்நது 
மற்றும் ஐஸ் �ாககி ஆகிய விமையாட்டுகள் 
இஙகுப புகழ் க்ற்்றமவ. ஸ்க்யின் நாட்டின் 
எருதுச்சண்மட உலகபபுகழ் க்ற்்ற 
விமையாட்்டாகும்.

ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா – ஓர ஒபபீடு
ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா கண்டஙகள் 

புவியியல் அமமபபிைால் ஒன்று்ட்டும், 
அ�சியல் பிரிவுகைால் பிரிககப்ட்டும் உள்ைை. 
ஆசியாவின் மிகபக்ரிய தீ்கற்்மாக ஐர�ாப்ா 
திகழ்கின்்றது. ஆசியாவின் இமயமமலயும், 
ஐர�ாப்ாவின் ஆல்பஸ் மமலயும் ஒர� புவியியல் 
காலகட்்டததில் ரதான்றியமவ. ஸ்க்டபபி 
புல்கவளிகளும், ஊசியிமலக காடுகளும் 
்ல நூறு கிரலாமீட்்டர, ஐர�ாப்ாவிலிருந்து 
ஆசியா வம� ்�விக காணப்டுகின்்றை. 
இவ்விரு கண்டஙகளிலும் ்மகவளிகள் 
வ்டககுப்குதியிலும், மமலகள் கதற்குப 
்குதியிலும் காணப்டுகின்்றை.ஆசியா மற்றும் 
ஐர�ாப்ா கண்டஙகள் ் ணம்டய நாகரிகஙகள் 
ரதான்றிய இ்டஙகைாகும். ்ணம்டய 
காலம் முதரல இவ்விரு கண்டஙகளும் 
நறுமணப ்ாமத மற்றும் ்ட்டுப்ாமத மூலம் 
வணிகதகதா்டரபு ககாணடிருந்தை. புவியியல் 
அமமபபில் இமவ இ�ணடும் ்லவமககளில் 
ஒன்று்ட்டுக காணப்ட்்டாலும் இவ்வி�ணடு 
கண்டஙகளுககிம்டரய குறிபபி்டததகக 
ரவற்றுமமகளும் காணப்டுகின்்றை.

ரகாரலாசியம்

உணவு மற்றும் திருவிைாககள்
த�ாடடி, மீன், இம்றச்சி, உரும்ளககிைஙகு 

மற்றும் ் ால் த்ாருடகள் ஐர�ாப்ாவின் பி�தாை 
உணவுப க்ாருட்கைாகும். ஐர�ாபபியரகள் 
்மய திருவிழாககள், விடுமும்ற நாட்கள் ஆகிய 
இ�ணம்டயும் ககாண்டாடுகின்்றைர. 

தககாளி திருவிைா

கிறிஸ்மஸ், ஈஸ்டர, புனித தவள்ளி, 
புனிதரகள் �ாள், த�டன் ரடார, தககாளி மற்றும் 
காரனிவல் ஆகியை ஐர�ாப்ாவின் முககிய 
்ணடிமககள் மற்றும் திருவிழாககைாகும். 
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ஆசியா ஐர�ாப்ா
1. ஆசியா ்�பபு மற்றும் மககள்கதாமக 

ஆகியவற்றின் அடிப்ம்டயில் மிகபக்ரிய 
கண்டமாகும்.

1. ஐர�ாப்ா ்�பபின் அடிப்ம்டயில் மிகச 
சிறியது. ஆைால் நன்கு வைரசசியம்டந்த 
கண்டமாகும்.

2. 10° 11’கத முதல் 81° 12’வ அட்்ம் வம�யிலும் 
்�வியுள்ைது. அதாவது, நிலநடுகரகாட்டு 
்குதி முதல் துருவப்குதி வம� 
்�விககாணப்டுகின்்றது.

2. 34° 51’ வ முதல் 81° 47’ வ அட்்ம் வம� 
்�வியுள்ைது. அதாவது மிதகவப் மண்டலம் 
முதல் துருவப்குதி வம� ்�வியுள்ைது.

3. இது கிழககு அம�கரகாைததில் 
அமமந்துள்ைது. 

3. இது புவியின் மமயப்குதியில் 
அமமந்துள்ைது. 

4. ர்ரிங நீரச்ந்தி ஆசியாமவ 
வ்டஅகமரிககாவிலிருந்து பிரிககின்்றது.

4. ஜிப�ால்்டர நீரச்ந்தி ஐர�ாப்ாமவ 
ஆபபிரிககாவி்டமிருந்து  பிரிககின்்றது.

5. அர�பிய, இந்ரதா-சீைா, இந்தியா மற்றும் 
ககாரியா ர்ான்்றமவ ஆசியாவின் முககிய 
தீ்கற்்ஙகைாகும்.

5. ஸ்காணடிரநவியன், ஐபீரியன், இததாலி 
மற்றும் ் ால்கன் ர்ான்்றமவ ஐர�ாப்ாவின் 
முககிய தீ்கற்்ஙகைாகும்.

6. நிலநடுகரகாடு, க்டகர�மக, ஆரடிக வட்்டம் 
ஆகிய மிக முககிய அட்்கரகாடுகள் இதன் 
வழிரய க்டந்து க்ல்கின்்றை. 

6. ஆரடிக வட்்டம் மட்டுரம இதன் வழிரய 
க்டககின்்றது.

7. இஙகு அமைதது வமகக 
காலநிமலகளும் காணப்டுகின்்றை. 
இககண்டம் தனிததுவமிகக ்ருவமமழ 
காலநிமலமயயும் க்ற்றுள்ைது. கதற்கு 
ஆசியா ரகாம்டகால மமழமயப 
க்றுகின்்றது.

7. இது அதிகமாக மதிகவப் மண்டலததில் 
அமமந்துள்ைது. தனிததுவமிகக மததிய 
தம�கக்டல் காலநிமலமயக ககாண்டது. 
கதற்கு ஐர�ாப்ா குளிரகால மமழமயப 
க்றுகின்்றது.

8. இஙகு கவப் மற்றும் குளிர ் ாமலவைஙகள் 
உள்ைை.

8. இஙகு ்ாமலவைஙகரை இல்மல.

9. அதிக கனிம இருபம்க ககாண்டது. 9. நிலககரி மற்றும் இரும்பு தவி� அைவாை 
கனிம வைதமதக ககாணடுள்ைது.

10. ரதாட்்டப ்யிரகைாை ரதயிமல, 
�ப்ர மற்றும் ர்ரீச்ம் ்ழம் அதிகம் 
விமைவிககப்டுகின்்றை.

10. சிட்�ஸ் ்ழஙகள், ஆலிவ் மற்றும் 
தி�ாட்ம் ஆகியை ஐர�ாப்ாவில் அதிகம் 
்யிரி்டப்டுகின்்றை.

11. ஆசியாவின் க்ரும்்ான்மமயாை மககள் 
முதல்நிமலதகதாழில்களில் ஈடு்ட்டுள்ைைர.

11. ஐர�ாப்ாவில் க்ரும்்ான்மமயாை மககள் 
இ�ண்டாம்நிமல மற்றும் மூன்்றாம்நிமலத 
கதாழில்களில் ஈடு்ட்டுள்ைைர.
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 நிமனவில் நிறுத்துக 

•  உலகின் மிகப க்ரியதும், மிக அதிக 
மககள் கதாமகயும் ககாண்டது ஆசியா. 
ஐந்து இயற்மகயமமபபு பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்ட்டுள்ைது.

•  நிலநடுகரகாட்டிலிருந்து துருவம் வம� 
அமைதது வமகயாை காலநிமலயும் 
ஆசியாவில் காணப்டுகின்்றது.

•  ம�ஙகைற்்ற துருவப்குதி முதல் அ்டரந்த 
நிலநடுகரகாட்டுக காடுகள் வம� 
ஆசியாவில் உள்ைை.

•  நிலககரி, இரும்புததாது, க்ட்ர�ாலியம், 
்ாகமஸட், மமககா, தக�ம், 
துததநாகம் முதலியைவும் ஆசியாவில் 
கிம்டககபக்றுகின்்றை.

•  கநல், ரகாதுமம, கரும்பு, ்ணல், ்ருததி, 
ரதயிமல, காபபி மற்றும் ர்ரீச்ம்்ழம் 
ஆகியை ஆசியாவின் முககியப 
்யிரகைாகும்.

•  அமைததுச ்மயஙகளின் பி்றபபி்டம் 
ஆசியாவாகும்.

•  ஐர�ாப்ா உலகின் ஆ்றாவது க்ரிய 
கண்டமாகும். இது நான்கு இயற்மக 
பிரிவுகைாகப  பிரிககப்ட்டுள்ைது.

•  ஐர�ாபபிய ஆறுகள் அககண்டததின் 
க்ாருைாதா� முன்ரைற்்றததில் க்ரும் 
்ஙகு வகிககின்்றை.

•  ஐர�ாப்ா குளிரந்த மிதமாை 
காலநிமலமயக ககாண்டது.

•  கலபபு விவ்ாயமும்ற ்�வலாக 
நம்டக்றுகின்்றது.

•  நிலககரி மற்றும் இரும்பு ஐர�ாப்ாவில் 
கிம்டககபக்றும் முதன்மமயாை 
கனிமம் ஆகும்.

•   கதாழில்தும்றயில் உலகிரலரய மிகவும் 
முன்ரைற்்றமம்டந்த கண்டமாகத 
திகழ்கின்்றது.

•  கி ரு த து வ ம்  ஐ ர � ா ப ் ா வி ன் 
முதன்மமயாை ்மயமாகும்.

 கமலச்தசாற்கள் 

•  ் ாைம் – நீர அல்லாத குடிககப்யன்்டும் தி�வம்

•  வற்்றாத – ஆணடு முழுவதும் தணணீர ்ாயகின்்ற 

•  ் ருவககாற்று – குறிபபிட்்ட ்ருவததில் இந்தியபக்ருஙக்டலில் வீசும் காற்று

•  ம்டகா – ்துபபுநில ஊசியிமலக காடுகள் 

•  தூந்தி�ம் – ்�ந்த ்மமாை ம�மற்்ற ஆரடிக ்குதி

•  ஸ்க்டபபிஸ் – ம்பீரியாவில் காணப்டும் மிகபக்ரிய, ்மமாை ம�ஙகைற்்ற புல்கவளி ்�பபு

•  ர்ால்்டர – க்டலிலிருந்து மீட்கப்ட்்ட தாழ்நிலம்

•  ரதாட்்ட ரவைாணமம –  ரதாட்்டஙகள் அமமததுப ்�ாமரிககும் கமல (காயகறிகள், ்ழஙகள் 
மற்றும் பூககள்)
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 ்யிற்சி  

I.  சரியான விமடமயத 
ரதரநததடுத்து எழுதுக.

1. ஆசியாவின் ரமற்கு 
எல்மலயில் இல்லாதது 
எது?
அ) கருஙக்டல் ஆ) மததிய தம�கக்டல் 
இ) க்ஙக்டல் ஈ) அ�பிகக்டல்

2. எல்்ரஸ் மற்றும் ஜாகர�ாஸ் இம்டயில் 
அமமந்துள்ை மமலயிம்டப பீ்டபூமி
அ) திக்த  ஆ) ஈ�ான் 
இ) தககாணம் ஈ) யுைான்

3. நிலநடுகரகாட்டுக காலநிமல என்்து
i) ஆணடு முழுவதும் ஒர� மாதிரியாக இருககும்.
ii) ்�ா்ரி மமழயைவு 200மி.மீ ஆகும்.
iii) ்�ா்ரி கவப்நிமல 10°C ஆகும்.

ரமற்கண்ட கூற்றுகளில்
அ) i மட்டும் ்ரி ஆ) ii மற்றும் iii ்ரி
இ) i மற்றும் iii ்ரி ஈ) i  மற்றும் ii ்ரி

4. ்ட்டியல் I ஐ ்ட்டியல் II உ்டன் க்ாருததி, 
கீரழ ககாடுககப்ட்டுள்ை குறியீடுகமைக 
ககாணடு ்ரியாை விம்டமயத ரதரந்கதடு.

    ்ட்டியல் I   ்ட்டியல் II
A. மரலசியா   1. அததி
B. தாயலாந்து   2. �ப்ர
C. ககாரியா   3. ரதககு
D. இஸ்ர�ல்   4. க்ரரி
குறியீடுகள்
 A B C D
அ) 2 3 4 1
ஆ) 4 3 2 1
இ) 4 3 1 2
ஈ) 2 3 1 4

5. இந்தியா உற்்ததியில் 
முன்ைணி வகிககின்்றது.
அ) துததநாகம் ஆ) மமககா 
இ) மாஙகனீசு ஈ) நிலககரி

6. ஸ்க்யின் மற்றும் பி�ான்ஸ்ககு இம்டயில் 
இயற்மகயாகரவ அமமந்துள்ை எல்மல 
அ) ஆஸ்பஸ் ஆ) ம்�னீஸ் 
இ) காரர்தியன் ஈ) காகஸஸ்

7. ’ஐர�ாப்ாவின் ரமற்கு மற்றும் வடரமற்கு 
்குதியில் மிதமான மற்றும் ஈ�ப்தமான 
காலநிமல நிலவுகி்றது’. ்ரியாை 
கதரிவிமைத ரதரவு க்யக.
அ)  இந்தப ்குதிகள் நிலநடுகரகாட்டிற்கு 

அருகில் அமமந்துள்ைது.
ஆ)  இப்குதிகள் வ்ட அட்லாணடிக  கவப் 

நீர�ாட்்டததிைால்  ் ாதிககப்டுகின்்றை.
இ)  இப்குதிகமைச சுற்றி மமலகள் 

காணப்டுகின்்றை.
ஈ)  ரமற்கண்ட அமைததும் ்ரி.

8. கீழ்கண்டவற்றுள் தவ்றாை கூற்று எது?
அ)  ஐர�ாப்ா மின்்கதிமய அதிக அைவில் 

உற்்ததி க்யகி்றது.
ஆ)  ஐர�ாப்ாவின் அமைதது ஆறுகளும் 

ஆல்பஸ் மமலயில் உற்்ததியாகின்்றை.
இ)  ஐர�ாப்ாவின் க்ரும்்ாலாை ஆறுகள் 

உள்நாட்டு நீரவழிப ர்ாககுவ�ததிற்குப 
்யன்்டுகின்்றை.

ஈ)  ஐர�ாப்ாவின் ஆறுகள் வற்்றாத 
ஆறுகைாகும்.

9. க்ாருந்தாத இமணமயக கண்டறிக.
அ) கமஸ்டா - ஸ்க்யின்
ஆ) ஜு�ா  - பி�ான்ஸ்
இ) க்ன்னின்ஸ் - இததாலி
ஈ) கருஙகாடுகள் - கஜரமனி
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10. ஐர�ாப்ாவில் மிகக கும்றவாை 
மககை்டரததிமயக ககாண்ட நாடு எது?
அ) ஐஸ்லாந்து
ஆ) கநதரலாந்து
இ) ர்ாலந்து
ஈ) சுவிட்்ரலாந்து 

II. ரகாடிடட இடஙகம்ள நி�பபுக
1. தா�ஸ் மற்றும் ர்ான்ம்டன் 

மமலதகதா்டரகள் 
முடிசசிலிருந்து பிரிககின்்றது.

2. உலகின் மிக அதிக மமழபக்றும் இ்டம்  
.

3. உலகிரலரய  உற்்ததியில் 
ஈ�ான் முன்னிமலயில் உள்ைது.

4. ஐர�ாப்ாமவயும், கதற்கு மற்றும் 
கதன்கிழககு ஆசியாமவயும் இமணககும் 
க்டல்வழி .

5. பிலிபம்ன்ஸ் நாட்டின் ரதசிய ந்டைம் 
.

6. ஐர�ாப்ாவின் இ�ண்டாவது உய�மாை 
சிக�ம் .

7. ஐர�ாப்ாவின் மததிய மற்றும் கிழககு 
்குதியில் நிலவும் காலநிமல .

8. வ்டக்டலில் உள்ை முககிய மீன்பிடிததைம் 
.

9. ஐர�ாப்ாவின் மககை்டரததி .
10.  ஆறு ஐர�ாப்ாவில் உள்ை 

ஒன்்து நாடுகமைக க்டந்து க்ல்கின்்றது.
III. த்ாருத்துக
1. கம்்ர்டாமியா ்மகவளி -   அதிக மமழ
2. கமௌசின்�ாம்  -   நாரரவ
3. கதன்கிழககு ஆசியாவின் -   ஸ்க்யின்
 அரிசிக கிணணம்
4. ஃபியாரடு க்டற்கம� -   யூப�டீஸ் &  

         ம்டகரிஸ்
5. எருதுச ்ணம்ட  -   தாயலாந்து

IV. ரமலும் கற்கலாம்
1. கூற்று (A): இததாலி, வ்றண்ட ரகாம்ட 

காலதமதயும், குளிரகால மமழமயயும் 
க்ற்றுள்ைது.
கா�ணம் (R): இது மததிய தம�கக்டல் 
்குதியில் அமமந்துள்ைது.
அ) (A) மற்றும் (R) இ�ணடும் ்ரி.  ரமலும் (R) 
என்்து (A) விற்கு ்ரியாை விைககம் ஆகும்.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இ�ணடும் ் ரி.  ரமலும் (R) 
என்்து (A) விற்கு ்ரியாை விைககமல்ல.
இ) (A) ்ரி.  ஆைால் (R) தவறு.
ஈ) (A) தவறு.  ஆைால் (R) ்ரி.

2. ககாடுககப்ட்்ட ஆசியா வம�்்டததில் 
குறிககப்ட்டுள்ை 1, 2, 3 மற்றும் 4 என்்ை 
கீழ்ககண்ட ் மகவளிகமைக குறிககின்்றை.

1

23 4

ÝCò£
ஆ

A. சிந்து – கஙமக ்மகவளி
B. மஞ்சூரியன் ்மகவளி
C. கம்்ர்டாமியா ்மகவளி
D. சீைச ்மகவளி

வம�்்டததில் உள்ை எணணு்டன் 
்மகவளிகமைப க்ாருததி, பின் கீரழ 
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ககாடுககப்ட்்ட குறியீட்ம்டப ்யன்்டுததி 
்ரியாை ்திமலத ரதரந்கதடுககவும்.

குறியீடுகள்

 A B C D
அ) 2 1 4 3
ஆ) 2 1 3 4
இ)  1 2 3 4
ஈ) 1 4 3 2 

3. ககாடுககப்ட்டுள்ை ஆசியா வம�்்டததில் 
நிழலி்டப்ட்்ட  ்குதியில் விமையும் 
்யிரவமக

ÝCò£

அ) கரும்பு

ஆ) ர்ரீச்ம் ்ழம்

இ) �ப்ர

ஈ) ்ணல்

V. சுருககமாக விமடயளி
1. ஆசியாவில் உள்ை முககிய மமலயிம்டப 

பீ்டபூமிகளின் க்யரகமைக குறிபபிடுக.
2. ‘மான்சூன் காலநிமல’ ்ற்றிச சுருககமாக 

எழுதுக.

3. நிலதரதாற்்றஙகள் ஆசியாவின் மககள் 
கதாமக ் �வமல எவ்வாறு ் ாதிககின்்றது?

4. ஆசியாவில் காணப்டும் முககிய தும்ற 
முகஙகளின் க்யரகமைக குறிபபிடுக.

5. ‘ரவறு்ாடுகளின் நிலம் ஆசியா’ – நிரூபி.
6. ஆல்ம்ன் மமலதகதா்டரில் உள்ை முககிய 

மமலகள் யாமவ?
7. ஐர�ாப்ாவின் முககிய ஆறுகள் யாமவ?
8. ஐர�ாப்ாவில் மததிய தம�கக்டல் 

காலநிமலமயக ககாண்ட நாடுகளின் 
க்யரகள் சிலவற்ம்றக கூறுக.

9. ஐர�ாப்ாவின் மககள்கதாமகமயப ்ற்றிச 
சிறுகுறிபபுத தருக.

10. ஐர�ாப்ாவில் ககாண்டா்டப்டும் விழாககள் 
சிலவற்றின் க்யரகமைக குறிபபிடு.

VI. ரவறு்டுத்துக
1. மமலயிம்டப பீ்டபூமி மற்றும் கதன் பீ்டபூமி.
2. கவப்ப ்ாமலவைம் மற்றும் 

குளிர்ாமலவைம்.
3. தூந்தி�ா மற்றும் ம்டகா.
4. வ்டரமற்கு உயரநிலம் மற்றும் ஆல்ம்ன் 

மமலதகதா்டர.
VII. கா�ணம் தருக
1. ஆசியா, அரிசி உற்்ததியில் முன்ைணியில் 

உள்ைது.
2. ஆசியா உலகின் மிகபக்ரிய மற்றும் அதிக 

மககள்கதாமக ககாண்ட கண்டமாகும்.
3. ஐர�ாப்ா ‘மிகபக்ரிய தீ்கற்்ம’ எை 

அமழககப்டுகின்்றது.
4. ரமற்கு ஐர�ாப்ாவாைது உயர அட்்ப 

்குதியில் அமமந்திருந்தாலும் மிதமாை 
காலநிமலமயப க்ற்றுள்ைது.

VIII. ஒரு ்த்தியில் விமடயளி
1. ஆசியாவின் வடிகால் அமமபம்ப ்ற்றி 

விவரி?
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2. ஆசியாவில் காணப்டும் முககிய 
தாதுககமைப ்ற்றி விவரி?

3. பிைவு்ட்்ட க்டற்கம� என்்றால் என்ை? 
தும்றமுகஙகமை எவ்வாறு அது ரமா்மாை 
காலநிமலயில் இருந்து ்ாதுகாககின்்றது?

4. ஐர�ாப்ாவின் காலநிமலப பிரிவுகமைப 
்ற்றி விவரி?

IX. வம�்டப ்யிற்சி
ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா வம�்்டததில் 
கீழ்ககண்ட இ்டஙகமைக குறிககவும்.
ஆசியா : யூ�ல்மமல, இமயமமல, ்ாமீர, ரகாபி 
்ாமலவைம், அர�பியன் தீ்கற்்ம், தககாண 
பீ்டபூமி, யாஙசி ஆறு, ஓப ஆறு, ஏ�ல் க்டல் மற்றும் 
ம்கால் ஏரி
ஐர�ாப்ா : ம்ரீனிஸ், கருஙகாடுகள், 
அபக்ன்னிஸ், �ஙரகரியன் ்மகவளி, 
காகஸஸ் மமல, ரவால்கா ஆறு, ்டானுப ஆறு, 
ஜிப�ால்்டர நீரச்ந்தி, லர்டாகா ஏரி, வ்டக்டல்.
X. தசயல்்ாடுகள்
1. கீழ்ககண்டவற்ம்றப பூரததி க்யக.
என்னும்டய மாவட்்டம் . என் மாவட்்டம்  
1.  2.  3.  ககுப  
புகழ்க்ற்்றது. என் மாவட்்டததின் எல்மலகள், 
வ்டகரக , கிழகரக  கதற்கு 

 மற்றும் ரமற்ரக  ஆகும். இது 
 ்�பம்ைமவக ககாணடுள்ைது. 

இது  வட்்டஙகமையும்  
கி�ாமஙகமையும் ககாணடுள்ைது.  
ஆகியை முககிய மமலகள் / ்மகவளிகள் / 
பீ்டபூமிகள் ஆகும். (அமைததும் இருந்தாலும் 
எழுதவும்) ,  ஆறுகள் என் 
மாவட்்டததில் ்ாயகின்்றை. ,  
ஆகிய ம�ஙகளும்  ,  ஆகிய 
வைவிலஙகுகளும் உள்ைை. , 

 ர்ான்்ற முககிய தனிமஙகள் இஙகுக 
கிம்டககின்்றை. இதமை அடிப்ம்டயாகக 
ககாணடு ,  கதாழிற்்ாமலகள் 

இஙகு அமமந்துள்ைை. இஙகு விமையும் 
முககிய ்யிரகள் , ,  
ஆகும். (க்டரலா� மாவட்்டம் என்்றால் மீன் 
வமககள்) மாவட்்டததின் கமாதத மககள் 
கதாமக . நாஙகள்  விழாககமைச 
சி்றப்ாகக ககாண்டாடுகின்ர்றாம்.

2. ஐர�ாப்ாமவ இருபபி்டமாகக ககாள்ளும் 
வாயபபு கிம்டததால் நீ எந்த நாட்ம்டத ரதரவு 
க்யவாய? கா�ணஙகமைப ்ட்டியலிடுக.

3. ஆசியாவின் ஏதாவது ஒரு பி�ரத்தமதத 
ரதரவு க்யக. ஆசியா வம�்்டததில் 
இயற்மக தாவ�ஙகள் மற்றும் 
விலஙகிைஙகளின் ்�வமலக குறிககவும். 
அது கதா்டர்ாை ்்டஙகமை ஒட்டிவ�வும்.

   ரமற்ரகாள் நூல்கள்  

1. Douglas L. Johnson, Viola Haarmann, 
Merril L. Johnson, David L. Clawson 
(2012), World Regional Geography, A 
Development Approach, PHI Learning 
Private Limited, New Delhi, India.

2. JohnCole, (2010), Geography, of the 
world’s Major Regions, Routledge, 
London.

3. Majid Husain (2017), Indian and world 
Geography McGraw Hill Education 
(India) Private Limited, New Delhi, 
India.

 இமணயதை இமணபபுகள் 

1. https://www.whatarethe7continents.
com

2. www.natural history on the Net.com
3. www.worldatlas.com
4. www.internetgeographynet
5. www.worldometers.info
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இமணயச் தசயல்்ாடு

ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா

கண்ட ஆகக �கரமவ 
அறிரவாமா!

்டிநிமலகள்:

்டி -1  தகாடுககப்டட உ�லிமயப ்யன்்டுத்தி தசயல்்ாடடு த்ளத்திற்கு தசல்லலாம்.
்டி -2  “Search” என்்ற ்குதியில் Asia and Europe என மடப தசய்யவும்.
்டி -3 “+” “-” என்்ற த்ாத்தாமனக தகாண்டு zoom in மற்றும் out தசய்ய முடியும்.
்டி -4  “Full screen” குறியீடமட தசாடுககி முழுத்திம�யில் காண முடியும்.

*்டஙகள் அமடயா்ளத்திற்கு மடடுரம. 
ரதமவதயனில் Adobe Flash மய அனுமதிகக.

உ�லி :
http://earth3dmap.com/#?l=asia

இமணயச் தசயல்்ாடு

இச்தசயல்்ாடடின் மூலம் ஆசிய ஐர�ாபபிய 
கண்டஙகளின் �ாடுகள் மற்றும் அவற்றின் 

நிலப்�பபுகம்ள அறிய முடியும்.

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3

்டி 4
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அலகு

புவி மாதிரி

2

கற்றல் ந�ாககஙகள்

• நான்கு அடிப்படை திடைகள் ்பற்றி அறிதல்.

• புவியின் வடிவம் ்பற்றி அறிந்து ககாள்்ளல்.

• புவி மாதிரிடைப ்பற்றி புரிந்து ககாள்்ளல். 

• அடைக்காடுகள் மற்றும் தீரககக்காடுகள் ்பற்றி கதரிந்து ககாள்ளுதல் மற்றும் அவற்றின் 
்பைன்கட்ள அறிதல்.

• உலகில் திடை்நரம் எவவாறு கணககிைப்படுகிறது என்்படத கதரிந்து ககாள்ளுதல்

சூர்ா:  பூ்வந்தா, ஏன் இவவ்ளவு தாமதமாக 
வருகிறாய்?

பூநேந்தன்:  ைற்றுப க்பாறுத்துகககாள்்ள ் வண்டும் 
சூரைா. இ்தா வந்து விட்ைன்.

சூர்ா:  நீ இவவ்ளவு தாமதமாக வருவதற்கு 
என்்ன காரணம்?

பூநேந்தன்:  நீ வசிப்பது கதற்குத் கதரு. 
நான் கதாடலவில் உள்்ள 
வைககுத் கதருவில் வசிககி்றன்.  
கதாடலவிலிருந்து வருகின்்றன் 
அல்லவா? அத்னால்தான் 
தாமதமாகிவிடைது.

சூர்ா:  ைரி நாம் எந்தத் கதருவில் வசித்தால் 
என்்ன? நாம் அட்னவரும் புவியில்தான் 
வாழ்கி்றாம்.  நிட்னவிருககிறதா?

திரு�ன்றியூர என்னும் அழகிை கிராமத்தில், 
வைககு கதருவில் வசிககும் பூ்வந்தனும், 
கதற்கு கதருவில் வசிககும் சூரைாவும் ஆறாம் 
வகுபபு ்படிககும் ்தாழரகள்.  தி்னந்்தாறும் 
இருவரும் ்பள்ளிககு ஒன்றாகச் ்ைரந்து கைன்று 
வருவது வழககம்.  அபக்பாழுது ஒரு நாள்.......
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பூநேந்தன்:  ஆமாம்! ஆமாம்! நம் ப�ான்னி 
டீச்சர சூரிைகுடும்்பம் ்பற்றி 
்பாைம் நைத்தும்்்பாது கூறிைது 
நிட்னவிருககிறது.

சூர்ா:  ஆ்னாலும் எ்னககு ஒரு ைந்்தகம் 

பூநேந்தன்:  என்்ன ைந்்தகம்?

சூர்ா:  நாம் வசிககின்ற வீடு, நமது மககள், 
்பைன்்படுத்தும் க்பாருடகள், விலங்குகள் 
மற்றும் ்பறடவகள் எல்லாவற்டறயும் 
நாம் முழுவதுமாகப ்பாரகக முடிகின்றது.  
ஆ்னால் டீச்ைர கூறிை புவிடை மடடும் 
நம்மால் முழுவதுமாகப ்பாரகக  
முடிைவில்டல்ை!

பூநேந்தன்:  நீ ்பாரககவில்டலைா?

சூர்ா:  இல்டல்ை, நீ எப்்பாதாவது 
்பாரத்திருககிறாைா?

பூநேந்தன்:  ஆம், நமது ்பள்ளியில்தான் 
்பாரத்திருககி்றன்.

சூர்ா:  நமது ்பள்ளியிலா?

பூநேந்தன்:  ஆமாம்! நம் க்பான்னி டீச்ைர 
்மடையின் ்மல் க்பரிைதாக 
உருண்டைைாக உள்்ள்த 
அதுதான்.

சூர்ா:  ஆமாம்.  ்பந்து மாதிரி ஒரு ஸ்ைண்டுல 
இருக்க. 

பூநேந்தன்:  ைரிைாகக கூறி்னாய். அது தான் 
புவியின் மாதிரி.

சூர்ா:  ஆ்னால் புவி ்பால்கவளி விண்மீன்திரள் 
மண்ைலத்தில் உள்்ளது என்று டீச்ைர 
கைான்்னாங்க. நீ்ைா ்மடை ்மல் 
உள்்ளது என்று கைால்கின்றாய்! எ்னககு 
ஒ்ர குழப்பமா இருககு.  ைரி நாம் 
இருவரும் டீச்ைரிைம் கைன்று ்கட்்பாம்.

இருவரும் ்்பசிகககாண்்ை  ்பள்ளிககூைம் 
வந்த்னர.  ்பள்ளியில்  மணி அடிககும் ைத்தம் 
்கடைது.  பின்்னர காடல வழி்பாடடுக கூடைம் 
முடிந்து வகுபபுககுச் கைன்ற்னர.  ைமூக 
அறிவிைல் ்பாை ்வட்ளயில் க்பான்னி டீச்ைரிைம் 
கைன்று சூரைா த்னது ைந்்தகத்டதக ்கடைான்.

சூர்ா : வணககம் டீச்ைர

டீச்சர: வணககம்

சூர்ா :  டீச்ைர, நீங்கள் அன்று சூரிைகுடும்்பம் 
்பாைம் நைத்தும்்்பாது நாம் வாழ்கின்ற 
புவி, ்பால்கவளி விண்மீன்திரள் 
மண்ைலத்தில் இருககின்றது என்று 
தா்்ன கூறினீரகள்? ஆ்னால் 
பூ்வந்தன் உங்கள் ்மடையின் மீது 
இருககிறது என்கிறான்.

டீச்சர:  ஆமாம். அது உண்டமதான், ஆ்னால் 
்மடையின் ்மல் உள்்ளது புவியின் 
மாதிரி.

சூர்ா :  புவி மாதிரிைா? எ்னககு வி்ளககமாகச் 
கைால்லுங்கள் டீச்ைர.

டீச்சர: கடைாைம் கைால்கி்றன்.

உை்்ன மாணவரகள் அட்னவடரயும் அமரச் 
கைய்து கீழ்ககண்ைவாறு வி்ளககி்னார.

திச்சகள் (Directions)

புவியில் திடைகட்ளச் சுடடிககாண்பிககும் 
க்பாழுது வைககு திடைடை அடிப்படைைாகக 
ககாள்்ள்வண்டும். ஒருவர ேடககு திடைடை 
நன்கு அறிந்திருந்தால் மற்ற திடைக்ளா்ன 
ப்தறகு, கிழககு, நமறகு ஆகிை்னவற்டற 
எளிதாக அறிந்து ககாள்்ள இைலும். ்மற்கண்ை 
நான்கு திடைகளும் அடிப்படை திடைக்ளாகும்.

6th Std  Geography_Term 3_TM_Unit2.indd   189 06-11-2019   12.44.39 PM



190

õì‚°

ªîŸ°

Aö‚°

«ñŸ°

சூரிைன் கிழககில் ்தான்றி, ்மற்கில் 
மடறவடத நாம் அறிந்திருககின்்றாம். நாம் 
காடலயில் சூரிைட்ன ்நாககி நின்றால், அது 
கிழககு திடைைாகும். நமககு பின்்னால் இருககும் 
திடை, நமறகு ஆகும். இவவாறு நிற்கும்்்பாது 
நமது இைது டக ேடககு ்நாககியும் வலது டக 
ப்தறகு ்நாககியும் இருககும் என்்படத முதலில் 
நாம் நிட்னவில் ககாள்்ள ்வண்டும்.

புவி மாதிரி (Globe)

சூரிைககுடும்்பத்தில் உள்்ள ்காள்களில் 
சூரிைனிைமிருந்து மூன்றாவதாக உள்்ள 
்கா்ளா்ன புவியில் நாம் வாழ்கின்்றாம்.  இது 
மிகபக்பரிை அ்ளவில் இருப்பதாலும், இதன் 
்மற்்பரபபின் மிகச் சிறிை ்பகுதியில் நாம் 
வசிப்பதாலும், புவியின் உருவத்டத நம்மால் 
முழுடமைாகப ்பாரத்துணர முடிைாது. அவவாறு 
்பாரகக ்வண்டுகமனில், விண்கவளிககுச் 
கைன்று முழுடமைாகப ்பாரககலாம்.  எ்ன்வ, 
புவிடை முழுடமைாகப ்பாரத்துணரவும், 
அதிலுள்்ள சிறப்பம்ைங்கட்ள அறிைவும் புவிச்ப் 
ந�ான்று கற�சை்ாக முப்�ரிமாணத்தில், 
குறிபபிடை அ்ளடவயில் உருவாககப்படை்த 
புவி மாதிரி (Globe) ஆகும்.

புவி 510.1 மில்லிைன் ைதுர 
கி்லாமீடைர ்பரப்ப்ளடவக 
ககாண்ைதாகும்.
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புவிைா்னது துருவப ்பகுதிகளில் 
தடடைைாகவும், நிலநடுக்காடடுப ்பகுதியில் 
ைற்றுப ்பருத்தும், ்கா்ள (Spherical) வடிவமாக 
காணப்படுகிறது.  ஆ்னாலும் புவியின் 
வடிவத்டத எந்த வடிவிைல் உருவத்துைனும் 
ஒபபிை முடிைாது.  எ்ன்வ, இதன் வடிவம் 
புவிவடிவம் (Geoid) என்று அடழககப்படுகிறது.

புவி த்னது அச்சில் 23½ ° ைாய்ந்த 
நிடலயில், ்மற்கிலிருந்து கிழககாகத் 
தன்ட்னத்தா்்ன சுற்றிகககாண்டு, 
சூரிைட்னயும் சுற்றி வருகின்றது.

இந்தச் ைாய்ந்த நிடலடை அச்ைாகக ககாண்டு 
புவிமாதிரி (Globe)  அடமககப்படடுள்்ளது.  
இந்த அச்சு ஒரு கற்்பட்ன்ை, இது்்பால் 
உண்டமைா்ன அச்சு நமது புவியில் இல்டல.

 

 ■  உலகில் முதன்முதலாக புவி 
மாதிரிடை (Globe) கி.பி.(க்பா.ஆ) 
150-ஆம் ஆண்டில் கிநேககரகள் 
உருவாககியுள்்ள்னர.

 ■  இந்திை வானிைல் அறிஞர மு்தலாம் 
ஆரி்�டடர அவரகள் எழுதிை 
“ஆர்�டட சித்்தாந்தம்” என்ற 
நூலில் “விண்மீன்கள் ோனில் 
நமறகுப்பு்றமாக �கரேது ந�ான்்ற 
ந்தாற்றம், புவி ்தன்னுசட் 
அசசில் ்தன்சைத்்தாநை சுறறிக 
பகாள்ே்தால் விசைகி்றது” என்று 
குறிபபிடடுள்்ளார
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புவிமாதிரியின் மீது நகாடுகள் (Lines on 
the Globe)

புவியில் ஓர இைம் எங்கு அடமந்துள்்ளது 
என்்படத மிகத் துல்லிைமாக அறிந்து 
ககாள்்ளவும், தூரம், ்நரம் ஆகிைடவகட்ளக 
கணககிைவும், புவியின் மீது கிசடமடடமாகவும் 
ப்சஙகுத்்தாகவும் கற்்பட்னைாகக ்காடுகள் 
வடரைப்படடுள்்ள்ன. இடவ அட்சகநகாடுகள் 
மற்றும் தீரககக நகாடுகள் என்று 
அடழககப்படுகின்ற்ன.

கி்ரகக ்ராமானிை கணித வல்லுநர, 
வான் ஆய்வா்ளர மற்றும் புவியிைல் 
ஆய்வா்ளராகிை ்தாலமி (Ptolemy) என்்பவர 
முதன் முதலில் நில வடர்பைத்தில் அடை 
தீரககக ்காடுகட்ள வடரந்தவராவார.
இவருடைை ‘Geographia’ என்ற நூலில் 
புவியின் அ்ளவும், அதன் ்மற்்பரபட்பக 
குறித்த விவரங்களும், அடைக்காடுகள் 
மற்றும் தீரககக ் காடுகளின் அடிப்படையில் 
அடமந்த ்பல்்வறு இைங்களின் ்படடிைலும் 
இைம் க்பற்றுள்்ளது.
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அட்சகநகாடுகள் (Latitudes)

புவியின்மீது கிழககிலிருந்து ்மற்காக 
கிடைமடைமாக வடரைப்படடுள்்ள கற்்பட்னக 
்காடுகள், அடைக்காடுகள் எ்னப்படும்.  

புவியின் டமைத்தில் காணப்படும்  
0° அடைக்காடு நில�டுகநகாடு எ்னப்படும்.  
இது அடைக்காடுகளின் கதாைககமாகும்.  
இக்காடடிலிருந்து வைககிலும் கதற்கிலும் 
90° வடர இடணைா்ன ்காடுக்ளாக 
ைமதூர இடைகவளியில் வடரைப்படடுள்்ள்ன.  
ஒவகவாரு அடைக்காடடிற்கும் இடைப்படை 
நிலப்பரபபு தூரம் 111 கி.மீ. ஆகும்.

900 õì‚° 

900 ªîŸ°

00 Gôï´‚«è£´

புவி ்கா்ள (Geiod) வடிவத்துைன் 
காணப்படுவதால், 90° வைககு மற்றும் கதற்கு 
்நாககி கைல்லச் கைல்ல அடைக்காடுகளின் நீ்ளம் 
குடறந்துக ககாண்்ை கைல்கின்றது. இடவ 
90° வைககு 90° கதற்குப ்பகுதியில் ்காைாக 
இல்லாமல், புள்ளிைாகக காணப்படுகின்ற்ன.  
இடவ ேடதுருேம் மற்றும் ப்தன்துருேம் எ்ன 
அடழககப்படுகின்ற்ன.

நிலக்காடடிலிருந்து வைதுருவம் வடர 
வை அடரக ்கா்ளத்தில் கிடைமடைமாக 
வடரைப்படடுள்்ள அடைக்காடுகள் 'ேட 
அட்சகநகாடுகள்' (Northern Latitudes) 
எ்னவும், கதன் அடரக ்கா்ளத்தில் 
வடரைப்படடுள்்ள அடைக்காடுகள்  
'ப்தன் அட்சகநகாடுகள்' (Southern Latitudes) 
எ்னவும் அடழககப்படுகின்ற்ன.

வை அடரக்கா்ளத்தில் 89 
அடைக்காடுகளும் கதன் அடரக்கா்ளத்தில் 
89 அடைக்காடுகளும், இடையில் ஒரு 
நிலநடுக்காடும், இரு துருவங்களிலும், 
்காடுகள் புள்ளிைாகவும் எ்ன, கமாத்தம் 181 
அடைக்காடுகள் புவியில் வடரைப்படடுள்்ள்ன. 
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புவியின் நடுவில் வடரைப 
்படடுள்்ள நில நடுக்காடு 
(Equator) மற்ற அடைக 

்காடுகட்ள விை நீ்ளமாகக காணப்படுகிறது. 
எ்ன்வ, இக்காடு 'ப�ருேடடம்' (Great 
Circle) என்று அடழககப்படுகிறது.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

ப்ச்ல்�ாடு :

ஒரு தாளில் வடைம் ஒன்று வடரக.  
அதன் டமைத்தில் கிடைமடைமாக ஒரு 
்காடு வடரந்து, அவவடைத்திட்னச் ைம 
்பாகங்க்ளாகப பிரிககவும்.  இக்காடடிட்ன 
0° என்று கருதிகககாண்டு ்பாடகமானி 
உதவியுைன் இரு ்பாகங்களிலும் 90° வடர 
15° இடைகவளியில் ்காடுகள் வடரக.  
உன்்னால் இபக்பாழுது வடரைப்படை 
்காடுக்்ள அடைக ்காடுக்ளாகும்.

00 00
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450 450
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ேட அசேகநகாைம்  
(Northern Hemisphere)

 ªî

AGôï´‚«è£´«ñ

õ

0° நிலநடுக்காடடிலிருந்து 90° வைதுருவம் 
வடரயுள்்ள புவிப்பரபபு ்பகுதி ேட அசேகநகாைம் 
(Northern Hemisphere) எ்னப்படும்.

ப்தன் அசேகநகாைம் 
(Southern Hemisphere)

 ªî

A
Gôï´‚«è£´

«ñ

õ

0° நிலநடுக்காடடிலிருந்து 90° கதன் 
துருவம் வடரயுள்்ள புவிப்பரபபு ்பகுதி ப்தன் 
அசேகநகாைம் (Southern Hemisphere)   
எ்னப்படும்.

்மற்கண்ை அடரக்கா்ள முடற 
அடிப்படையி்ல்ை ஒரு நாடு அல்லது ஒரு 
இைம் எந்த அடரக்கா்ளத்தில் அடமந்துள்்ளது 
என்்படத அறிகி்றாம்.

உ்ர சிந்தசை விைா :
அடைக்காடடின் அடிப்படையில் இந்திைா 
எந்த அடரக்கா்ளத்தில் அடமந்துள்்ளது?
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முககி் அட்சகநகாடுகள் 
(Important lines of latitudes)

புவி த்னது அச்சில் 23½° ைாய்ந்த 
நிடலயில் தன்ட்னத்தா்்ன சுற்றிக ககாண்டு, 
சூரிைட்னயும் சுற்றி வருகின்றது.  அவவாறு 
சுற்றி வரும்்்பாது சூரிைககதிரகள் புவியில் 
விழுகின்ற ்காணத்தின் அடிப்படையில், 
கீழ்ககண்ை அடைக்காடுகள் முககிைத்துவம் 
க்பறுகின்ற்ன. அடவகள்,

õì¶¼õ‹ 90°

Ý˜‚®‚ õ†ì‹ 66½°õ

èìè«ó¬è 23½°õ

Gôï´‚«è£´ 0°

ñèó«ó¬è 23½°ªî

Ü‡ì£˜®‚ õ†ì‹ 66½°ªî

ªî¡¶¼õ‹ 90°ªî

•  0° அடைக ்காடடிலிருந்து 
23½° வைககு மற்றும் 
கதற்கு ்பகுதியில் வடரைப 
்படடுள்்ள அடைக்காடுகள் 
'்தாழ் அட்சகநகாடுகள்'  
Low Latitudes எ்னவும்

•  23½° வைககு முதல் 66½° வைககு 
வடரயிலும், 23½° கதற்கு முதல் 66½° 
கதற்கு வடரயிலும் வடரைப்படடுள்்ள 
அடைக்காடுகள் 'மத்தி் அட்சக 
நகாடுகள்' Middle Latitudes எ்னவும்

•  66½° வைககு முதல் 90° வைககு 
வடரயிலும், 66½° கதற்கு 
முதல் 90° கதற்கு வடரயிலும் 
வடரைப்படடுள்்ள அடைக ்காடுகள் 
'உ்ர அட்சகநகாடுகள்' High Latitudes, 
எ்னவும் அடழககப்படுகின்ற்ன.

(ஆ்தாேம் : A Dictionary of Geography – Susan  
Mayhew, Oxford University Press, Fifth Edition 
-2015)

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

சூரிைககதிரகள் புவியின் மீது 
விழுகின்ற்்பாது, கதிரகள் அட்னத்து 
இைங்களிலும் ைமமாக விழுவதில்டல.  
மாறாக, நிலநடுக்காடடுப ்பகுதியில் 
கைங்குத்தாகவும், துருவம் ்நாககிச் கைல்லச் 
கைல்ல ைாய்ந்த நிடலயிலும் விழுகின்ற்ன.  
இத்னால், புவி முழுவதும் சீரா்ன கவப்பநிடல 
காணப்படுவதில்டல.  எ்ன்வ புவி 
சூரிைனிைமிருந்து க்பறுகின்ற கவப்பத்தின் 
அடிப்படையில் ்பல மண்ைலங்க்ளாக 
பிரிககப்படுகிறது. இஃது அடைக்காடுகளின் 
அடிப்படையில் ்பல காலநிடல 
மண்ைலங்க்ளாகப பிரிககப்படடுள்்ளது.

 90°õ

 90°ªî

ªõŠð ñ‡ìô‹

ªõŠð ñ‡ìô‹

66½°õ

66½°ªî

23½°õ

0°

23½°ªî

°O˜ ñ‡ìô‹

°O˜ ñ‡ìô‹

Iî ªõŠð ñ‡ìô‹ 

Iî ªõŠð ñ‡ìô‹ 

பேப்�மண்டலம் (Torrid Zone)

நிலநடுக்காடடிலிருந்து (0°) வைககில் 
கைக்ரடக (23½° வ) வடர மற்றும் 
கதற்கில் மகர்ரடக (23½° கத) வடர 
சூரிைககதிரகள் கைங்குத்தாக விழுவதால் 
இப்பகுதி அதிக கவப்பமடைகிறது.  இத்னால் 
புவியின் மற்ற ்பகுதிகட்ள விை இங்கு அதிக 
கவப்பநிடல நிலவுகிறது.  எ்ன்வ, இப்பகுதி 
'பேப்�மண்டலம்' எ்ன அடழககப்படுகிறது.

மி்தபேப்� மண்டலம்  
(Temperate Zone)

வை அடரக்கா்ளம் கைக்ரடக 
(23½° வ) முதல் ஆரகடிக வடைம் (66½° வ) 
வடரயிலும், கதன் அடரக்கா்ளம் (23½° கத) 
மகர்ரடக முதல் (66½° கத) அண்ைாரடிக 
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வடைம் வடரயுள்்ள ்பகுதிகளில் சூரிைககதிரகள் 
ைாய்வாக விழுவதால் இங்கு மிதமா்ன 
கவப்பநிடல நிலவுகிறது. எ்ன்வ இப்பகுதி 'மி்த 
பேப்�மண்டலம்' என்று அடழககப்படுகிறது.

குளிர மண்டலம் (Frigid Zone)

வை அடரக்கா்ளம் ஆரகடிக வடைம்  
(66½° வ) முதல் வைதுருவம் (90° வ) 
வடரயிலும், கதன் அடரக்கா்ளம் அண்ைாரடிக 
வடைம் (66½° கத) முதல் கதன்துருவம் 
(90° கத) வடரயுள்்ள ்பகுதிகளில் சூரிைக 
கதிரகள் ஆண்டு முழுவதும் மிகவும் ைாய்ந்த 
நிடலயில் விழுவதால், இங்கு மிக மிக 
குடறவா்ன கவப்பநிடல நிலவுகிறது.  
எ்ன்வ இப்பகுதி “குளிரமண்டலம்” எ்ன 
அடழககப்படுகிறது.

 àƒèÀ‚°
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அடை்ரடக (Latitude)- அகலாங்கு
தீரகக்ரடக (Longitude) -  கநடைாங்கு

பூமத்திை்ரடக (Equator) - நிலநடுவடர
கைக்ரடக (Tropic of Cancer) - கைகவடர
மகர்ரடக (Tropic of Capricorn)- மகரவடர
எ்னவும் தமிழில் அடழககப்படுகின்ற்ன. 
(ஆதாரம் – அறிவிைல் க்ளஞ்சிைம், 
தமிழ்ப ்பல்கடலககழகம்).

தீரகககநகாடுகள் (Longitudes)

புவியின் மீது வைககு கதற்காக, கைங்குத்தாக 
வடரைப்படடுள்்ள கற்்பட்னக ்காடுகள் 
தீரககக நகாடுகள் அல்லது பமரிடி்ன்கள் 
எ்னப்படும். இக்காடுகள் வை துருவத்திலிருந்து 
கதன் துருவம் வடர அடரவடைக ்காடுக்ளாக 
உள்்ள்ன.

தீரககக்காடுகளில் 0° தீரககக்காடு 
மு்தன்சம தீரகககநகாடு (Prime Meridian) என்று 
அடழககப்படுகிறது.  இங்கிருந்து கிழககாக 180° 
வடர 180 ்காடுகளும், ்மற்காக 180°வடர 
180 ்காடுகளும் கமாத்தம் 360 ்காடுகள் 

வடரைப்படடுள்்ள்ன.  இக்காடுகள் அட்னத்தும் 
துருவப்பகுதிகளில் ஒன்றிடணகின்ற்ன.

900 õì‚° 

900 ªîŸ°
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0°யிலிருந்து கிழககாக உள்்ள 180° 
தீரககக்காடும், ்மற்காக உள்்ள 180° 
தீரககக்காடும் கவவ்வறா்ன ்காடுகள் 
அல்ல.  இரு்காடுகளும் ஒன்்ற.

0° யிலிருந்து 180° கிழககு வடர 
வடரைப்படடுள்்ள தீரககக்காடுகள் 
'கிழககு தீரகககநகாடுகள்' (Eastern 
Longitudes) எ்னவும் 180° ்மற்கு வடர 
காணப்படும் தீரககக்காடுகள் 'நமறகு 
தீரகககநகாடுகள்' (Western Longitudes) 
எ்னவும் அடழககப்படுகின்ற்ன. அடரவடைமாக 
எதிகரதி்ர காணப்படும் தீரககக ்காடுகள் 
இடணயும்க்பாழுது ஒரு 'க்பருவடைம்' 
உருவாகிறது.

தீரககக்காடுகள் புவியில் 
நிலநடுக்காடடுப்பகுதியில் 
111 கி.மீ. இடைகவளியிலும், 

45° அடைப்பகுதிகளில் 79 கி.மீ. 
இடைகவளியிலும், துருவப்பகுதிகளில் 
இடைகவளியின்றியும் காணப்படுகின்ற்ன.

 àƒèÀ‚°
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ப்ச்ல்�ாடு 

ஒரு ்பந்திட்ன எடுத்துக ககாள்்ளவும். 
அப்பந்திட்ன ஒரு இரும்புக கம்பியி்னால் 
ஒரு நடுடமைத்திலிருந்து ்நர எதிர 
டமைம் வடர துட்ளயிைவும்.  பின்பு 
கம்பிடை எடுத்துவிைவும். ் மல் முட்னடை 
ஒரு புள்ளிைாகவும் கீழ்முட்னடை 
மறுபுள்ளிைாகவும் குறிககவும். 
்மல்முட்னடை வைதுருவம் என்றும், 
கீழ்முட்னடை கதன்துருவம் எ்னவும் 
க்பைரிடுக.  பின்்னர வைதுருவத்டதச் சுற்றி 
ஒரு வடைமிைவும். வடைத்தின் சுற்ற்ளவு 
360° ஆகும். ்பாடகமானி உதவியுைன் 
15° இடைகவளியில் வைதுருவத்திலிருந்து 
கதன்துருவத்திற்குக ்காடுகள் வடரக.  
இபக்பாழுது நீ வடரந்த ்காடுகள் தீரககக 
்காடுக்ளாகும். 
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கிழககு அசேகநகாைம்  
(Eastern Hemisphere)
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0° தீரககக்காடடிலிருந்து 180° 
கிழககு தீரககக்காடு வடர காணப்படும் 
புவிப்பரபபு ்பகுதி 'கிழககு அசேகநகாைம்' எ்ன 
அடழககப்படுகிறது.

நமறகு அசேகநகாைம்  
(Western Hemisphere)
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0° தீரககக ்காடடிலிருந்து 180° 
்மற்கு தீரககக ்காடுவடர காணப்படும் 
புவிப்பரபபு ்பகுதி 'நமறகு அசேகநகாைம்' எ்ன 
அடழககப்படுகிறது.

ப்ச்ல்�ாடு
தீரககக்காடடின் அடிப்படையில் நாம் 
வாழும் இந்திைா எந்த அடரக்கா்ளத்தில் 
அடமந்துள்்ளது என்்படத புவிமாதிரியில் 
கண்ைறிந்து கூறுக.
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கிரீன்விச தீரகககநகாடு  
(Greenwich Meridian)

இங்கிலாந்து நாடடின் இலண்ைனுககு 
அருகிலுள்்ள கிரீன்விச் என்னுமிைத்தில் 
'இோ்ல் ோனி்ல் ஆய்வுசம்ம்' (Royal 
Astronomical observatory) அடமந்துள்்ளது.  
இம்டமைத்தின் வழி்ை கைல்லும் தீரககக 
்காடடிட்னத் தீரககக ்காடுகளின் கதாைககக 
்காைாக டவத்துக ககாள்வகத்ன, 1884ஆம் 
ஆண்டு அகமரிககாவின் வாஷிங்ைன் நகரில் 
நைந்த ்பன்்னாடடு கருத்தரங்கில் அட்னத்து 

நாடுகளும் ஒபபுகககாண்ை்ன. எ்ன்வ 
இக்காடு 0° எ்ன வடரைறுககப்படைது.  
இக்காடு 'மு்தன்சம தீரகககநகாடு'  
(Prime Meridian) எ்னவும், கிரீன்விச் வழி்ை 
கைல்வதால் 'கிரீன்விச தீரகககநகாடு' (Greenwich 
Meridian) எ்னவும் அடழககப்படுகிறது.

�ன்ைாடடு ந்ததிகநகாடு (International 
Date Line)

தீரககக ்காடுகளில் 180° 
தீரககக்காைா்னது ்பன்்னாடடு ்ததிக்காைாக 
நிரணயிககப்படடுள்்ளது.

1800 
b˜‚è‚«è£´

முககி் தீரகககநகாடுகள் 
(Significant Lines of Longitude)

6th Std  Geography_Term 3_TM_Unit2.indd   196 06-11-2019   12.44.43 PM



197

இது �சிபிக ப�ருஙகடலில் அலாஸகாவிற்கும், 
இரஷைாவிற்கும் இடையில் ்்பரிங் நீரச்ைந்தி 
வழிைாக கைல்கின்றது. ஒருவர நமறகிலிருநது 
கிழககாக இக்காடடுப ்பகுதிடைக கைந்தால் 
ஒரு�ாள் குச்றயும்.  மாறாக, கிழககிலிருநது 
நமறகு ந�ாககி கைந்தால் ஒரு�ாள் கூடும்.  
இக்காடடிட்ன அடிப்படைைாகக ககாண்டு 
உலகில் அட்னத்துப ்பகுதிகளிலும் ந்ததி 
நிரணயிககப்படுகிறது.

்பன்்னாடடு ்ததிக்காடு 
வட்ளந்து கைல்வதற்குக 
காரணம், இது ்நராகச் 

கைன்றால், ஒ்ர நாடடிற்குள் இரண்டு 
்ததிகள் அடமயும். இந்த குழப்பத்திட்னத் 
தவிரப்பதற்காக்வ இக்காடு வட்ளத்து 
வடரைப்படடுள்்ளது.
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 புவி ேசலப்பின்ைல் (Earth Grid)
புவியின் மீது கற்்பட்னைாக 

வடரைப்படடுள்்ள அடைக்காடுகள் மற்றும் 
தீரககக்காடுகளின் ஒருங்கிடணந்த அடமபபு 
“புவி ேசலப்பின்ைல் (Earth Grid or Geographic 
Grid)” எ்ன அடழககப்படுகிறது.

புவி வடலபபின்்னல்

புவியில் ஓர இைத்தின் அடமடவ மிகத் 
துல்லிைமாகத் கதரிந்து ககாள்்ள அடைக 
்காடடுப்பரவலும், தீரககக ்காடடுப்பரவலும் 
்தடவப்படுகின்ற்ன.

தீரகககநகாடுகளும் ந�ேமும் 
(Longitude and Time)

வைதுருவத்டதயும், கதன்துருவத்டதயும் 
இடணத்து 360 தீரககக்காடுகள் புவியின் 
மீது வடரைப்படடுள்்ள்ன. இதில் 180° கிழககு 
அடரக்கா்ளம் வடரயிலும் 180° ்மற்கு 
அடரக்கா்ளம் வடரயிலும் இக்காடுகள் 
காணப்படுகின்ற்ன. இத்தீரககக்காடுகட்ள 
அடிப்படைைாகக ககாண்டு ்நரம் 
கணககிைப்படுகிறது.

்தகேல் ந�சழ
 ■  புவி தன் அச்சில் ஒருமுடற 

தன்ட்னத்தா்்ன சுற்றிக 
ககாள்ளும் கால அ்ளவு ஒரு நாள்

 ■ 1 நாள் = 24 மணி ்நரம்
 ■ 1 மணி ்நரம ்  = 60 நிமிைங்கள்
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 ■  24 மணி ்நரத்திற்கு  = 24 x 60 = 
1440 நிமிைங்கள்

 ■ புவி ்கா்ளத்தின் சுற்ற்ளவு  = 360°

 ■ 360 ° =  360 தீரககக்காடுக்ள்

 ■ 360 ° = 1440 நிமிைங்கள்

 ■  1 ° யின் ்நரம ் =  = 4 நிமிைங்கள்

 ■  1°டை கைகக புவி எடுத்துகககாள்ளும் 
கால அ்ளவு = 4 நிமிைங்கள்  

 ■  60 நிமிைங்கள்/ 4 நிமிைங்கள் =   = 15

 ■  1 மணி ் நரத்தில் 15° தீரககக்காடுகட்ளப 
புவி கைககிறது.

்தல ந�ேம் (Local Time)

ஒவகவாரு தீரககக்காடடிற்கும் 
்நராக சூரிைன் உச்சியில் வரும் க்பாழுது 
அக்காடடிலுள்்ள எல்லா இங்களிலும் ்நரம் 
நண்்பகல் 12 மணி, இது்வ தல ்நரம் 
எ்னப்படும்.

ஒவகவாரு தீரககக்காடடிற்கு ்நராக ஒரு 
நாளில் ஒருமுடறதான் சூரிைன் ்நர உச்சிககு 
வரமுடியும். எ்ன்வ தல்நரம் ஒவகவாரு 
தீரககக ்காடடிற்கும் மாறு்படும்.

0° கிரீன்விச் தீரககக்காடடிற்குச் 
சூரிைன் உச்ைநிடலயில் வரும் நண்்பகல் 12 
மணி   இந்த இைத்திற்குத் தல்நரம் ஆகும். 
்மலும் �ன்ைாடடுத் திடட ந�ேம் இங்கிருந்து 
கணககிைப்படுகிறது. இது GMT (Greenwich 
Mean Time) எ்ன அடழககப்படுகிறது.

எடுத்துககாடைாக, கிரீன்விச்  
தீரககக்காடடில் நண்்பகல் 12 மணி என்றால் 
அங்கிருந்து, கிழககு தீரககம் 1 �ாசகயில் பிற�கல் 
12:04 மணி எ்னவும், நமறகு தீரககம் 1 �ாசகயில்  
முற�கல் 11:56 ஆகவும் இருககும். எ்ன்வ எந்த 

ஒரு தீரகககநகாடடிலிருநதும் கிழகநக ப்சல்லச 
ப்சல்ல ந�ேம் கூடும், நமறநக ப்சல்லச ப்சல்ல 
ந�ேம் குச்றயும்.

1. பமரிடி்ன் (Meridian) 
என்ற கைால் 'பமரிடி்ாைஸ்' 
(Meridianus) என்ற இலத்தீன் 

கமாழிச் கைால்லிலிருந்து வந்ததாகும். 
இதற்கு �ண்�கல் Midday (Medius – 
middle, dies = day) எ்னப க்பாருள். எ்ன்வ 
Meridian என்்பது சூரிைன் ஓர இைத்தின் 
்நர ்ம்ல உச்சியில் உள்்ளடதக 
குறிககிறது.

2.  a.m என்்பது 'anti – meridiem' (anti = 
before) �ண்�கலுககு முன்ை்தாக எ்னப 
க்பாருள்்படும்.

3.  p.m என்்பது 'post - Meridiem' (Post = 
after or later) �ண்�கலுககுப் பி்றகு எ்னப 
க்பாருள்்படும்.

 àƒèÀ‚°
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திடடந�ேம் (Standard Time)

ஒவகவாரு தீரககக்காடடிற்கும் ்நராக 
சூரிைன் உச்சியில் வரும்க்பாழுது தல்நரம் 
அடமயும் எ்னக கணககிட்ைாம். இதன்்படி 
ஒரு நாடடின் வழி்ை ்பல தீரககக்காடுகள் 
கைல்லககூடும். இவவாறு கணககிடைால் ஒரு 
நாடடிற்குப ்பலவித ் நரம் அடமந்துவிடும். எ்ன்வ 
ஒரு நாடடிற்கு ஒ்ர மாதிரிைா்ன ் நரககணககீடு 
இருகக்வண்டும் என்்பதற்காகக குறிப்பிடட 
ஒரு தீரகககநகாடடிசை ஆ்தாேமாகக பகாண்டு 
க்பாதுவா்ன ்நரத்டத அடமத்துகககாள்வது 
திடடந�ேம் எ்னப்படும்.

ஒரு நாடடின் திடை்நரத்திட்னக கணககிை 
அந்நாடடின் வழிைாகச் கைல்லும் ஒரு குறிபபிடை 
தீரககக்காடு ்பைன்்படுத்தப்படுகிறது. இது திடட 
தீரகககநகாடு (Standard Meridian) எ்னப்படுகிறது. 
இது 15° அல்லது 7½° யின் மடஙகுகைாக 
இருககும் விதமாக ்தரந்கதடுககப்படடுள்்ளது. 
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இதற்கா்ன  காரணம், அந்நாடடின் திடை 
்நரத்திற்கும், கிரீன்விச் திடை ்நரத்திற்கும் 
உள்்ள ்வறு்பாடடிட்ன ஒரு மணி ந�ேம் 
அல்லது அசே மணி ந�ேம் என்ற கணககீடடில் 
அறிைலாம்.

இநதி் திடடந�ேம்  
(Indian Standard Time)

இந்திைாவின் தீரககக ்காடுகளின் ்பரவல்  
680 7’ கிழககு முதல்  970 25’ கிழககு வடர 
உள்்ளது. இத்னடிப்படையில், சுமார 29 
தீரககக்காடுகள் இந்திைாவின் வழி்ை 
கைல்கின்ற்ன. ஆக்வ, இந்திைாவிற்கு 29 
திடை்நரங்கள் கணககிடுவது நடைமுடறககு 
ைாத்திைமற்றது.  எ்ன்வ, இந்திைாவின் 
டமைத்தில் கைல்லும் 82½° கிழககு 
தீரககக்காடடிட்ன ஆதாரமாககககாண்டு 
இநதி் திடடந�ேம் IST (Indian standard time) 
கணககிைப்படுகிறது. 
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்தகேல் ந�சழ 
இந்திைா கிடைமடைப்பரவலில் ்மற்கில் 
குஜராத்தில் உள்்ள பகௌரநமாடடா (Ghuar 
Mota) என்ற இைத்திற்கும், கிழககில் 
அருணாச்ைல பிர்தைத்திலுள்்ள கிபித்து 
(Kibithu) என்ற இைத்திற்கும் ைமதூர 
இடைகவளியில், உத்திரபபிர்தை மாநிலம் 
அலகா�ாத்தில் உள்ை மிர்சாபூர (Mirzapur) 
என்ற இைத்தின் வழி்ை  82½° கிழககு 
தீரககக்காடு கைல்கிறது.

உலக ந�ே மண்டலம் (Time Zones)
உலக்ளவில் 24 ்நர மண்ைலங்கள் 

உள்்ள்ன. சில நாடுகள் நீண்ை ்பரப்ப்ளவில் 
காணப்படுவதால் ஒன்றுககும் ்மற்்படை தல 
்நரங்கட்ள ககாண்டுள்்ள்ன. உதாரணமாக  
ரஷைா நாடடிற்கு 7 ்நர மண்ைலங்கள் 
உள்்ள்ன.

ப்ச்ல்�ாடு :
(உலக ்நர மண்ைல வடர்பைத்டத 
உற்று ்நாககவும்) 

1. கிரீன்வீச் திடை்நரத்திற்கும் 
இந்திைாவின் திடை்நரத்திற்கும் 
உள்்ள ்நர இடைகவளி எவவ்ளவு?

2. அகமரிககாவின் நியூைாரக நகரில் 
காடல 5 மணிைாக இருககும்்்பாது 
இந்திைாவின் தடலநகரமா்ன 
புதுகைல்லியின் ்நரம் என்்ன?

3. இலண்ைனில் நள்ளிரவு 12 மணிைாக 
இருககும்்்பாது, இந்திைாவில் ்நரம் 
என்்ன?

4. கிரீன்வீச் திடை்நரத்திலிருந்து 
ஆஸதி்ரலிைாவின் சிடனி 
நகர  மணி்நர 
வித்திைாைத்தில் காணப்படுகிறது.
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5. கைந்தமிழ் என்்பவர கைன்ட்னயில் 
இருந்து காடல 9 மணிககு புறப்படும் 
விமா்னத்தில் இலண்ைன் நகருககு 
்பைணிககிறார. 12 மணி ்நர 
்பைணத்திற்குப பின் அங்குள்்ள 
்நரப்படி, எத்தட்ன மணிககு அவர 
இலண்ைன் கைன்றடைந்திருப்பார?

நாம் காணும் இப புவிமாதிரியில் 
அடைக்காடுகள் மற்றும் தீரககக்காடுகள் 
்பற்றிப ்பாரத்்தாம். ்மலும் இதில் 
நிலப்பரபபுகள், கைல்கள், ்்பராழிகள், நாடுகள் 
மற்றும் ்பல சிறப்பம்ைங்கள் இதில் காணலாம்.

 நிசைவில் நிறுத்துக 
1. புவி மாதிரி மற்றும் நிலவடர்பைத்தில் 

கிடைமடைமாக, கிழககு ்மற்காக 
வடரைப்படடுள்்ள கற்்பட்னக ்காடுகள் 
அடைக்காடுகள் எ்னப்படும்.

2. புவி மாதிரி மற்றும் நிலவடர்பைத்தில் 
கைங்குத்தாக, வைககு கதற்காக 
வடரைப்படடுள்்ள கற்்பட்னக ்காடுகள் 
தீரககக்காடுகள் எ்னப்படும்.

3. 0° அடைக்காடு நிலநடுக்காடு 
எ்னப்படுகிறது.

4. 0° தீரககக்காடு 'கிரீன்விச் தீரககக்காடு' 
மற்றும் முதன்டம தீரககக்காடு (Prime 
Meridian) எ்னப்படுகிறது.

5. நிலநடுக்காடடிலிருந்து 90° 
வைதுருவம் வடரயுள்்ள ்பகுதி 'வைககு 
அடரக்கா்ளம்' (Northern Hemisphere) 
எ்னவும், 90° கதன்துருவம் வடரயுள்்ள 
்பகுதி 'கதன் அடரக்கா்ளம்' (Southern 
Hemisphere) எ்னவும் அடழககப்படுகிறது.

6. 0° கிரீன்விச் தீரககக்காடடிற்கு 
வலபபுறம் 180° கிழககு தீரககக்காடு 
வடர ்பரவியுள்்ள ்பகுதி 'கிழககு 
அடரக்கா்ளம்' (Eastern Hemisphere) 
எ்னவும், இைபபுறம் 180° ்மற்கு 
தீரககக்காடு வடரயுள்்ள ்பகுதி '்மற்கு 
அடரக்கா்ளம்' (Western Hemisphere) 
எ்னவும் அடழககப்படுகின்ற்ன.

7. அடைக்காடுகள் வடை வடிவத்தில் 
்தாராைமாக 111 கி.மீ. இடைகவளியில் 
வடரைப்படடுள்்ள்ன. துருவப்பகுதியில் 
இடவ புள்ளிைாக உள்்ள்ன.

8. தீரககக்காடுகள் அடர வடைக 
்காடுக்ளாகும். நில நடுக ்காடடுப 
்பகுதியில் 111 கி.மீ இடைகவளியிலும், 
45° அடைப ்பகுதிகளில் 79 கி.மீ 
இடைகவளியிலும், துருவப்பகுதியில் 
இ ட ை க வ ளி யி ன் றி யு ம் 
வடரைப்படடுள்்ள்ன.

9. அடைக்காடுகள் இடணவதில்டல.  
தீரககக ்காடுகள் அட்னத்தும் 
துருவப்பகுதியில் இடணயும்.

10. தீரககக்காடுகட்ள அடிப்படைைாகக 
ககாண்்ை ்நரம் கணககிைப்படுகிறது.  
180° தீரககக்காடு ்பன்்னாடடு 
்ததிக்காைாகும்.

 கசலச ப்சாறகள் 

1. புவி மாதிரி 
(Globe)

–  புவிடைப்்பான்ற 
கற்்பட்ன 
உருவாககம்

2. அடைக்காடு 
(Latitude)

–  கிடைமடைமாக, 
கிழககு ்மற்காக 
வடரைப்படடுள்்ள 
கற்்பட்னக்காடு
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3. தீரககக்காடு 
(Meridian)

–  கைங்குத்தாக, 
வைககு கதற்காக 
வடரைப்படடுள்்ள 
கற்்பட்னக ்காடு

4. ஜிைாய்டு (Geoid) – புவியின் வடிவம்

5. அடரக்கா்ளம் 
(Hemisphere)

–  0° அடை 
மற்றும் தீரககக 
்காடடிட்னயும் 
திடையிட்னயும் 
அடிப்படைைாக 
டவத்து புவிடை 
்பாகங்க்ளாகப 
பிரித்து காடடுவது.

6. நிலநடுக்காடு 
(Equator))

–  புவியின் 
டமைத்தில் 
கிடைமடைமாகச் 
கைல்லும் 0° 
அடைக்காடு.

7. கைக்ரடக 
(Tropic of 
Cancer)

–   23½° வை 
அடைக்காடு.

8. மகர்ரடக 
(Tropic of 
Capricorn)

–   23½° கதன் 
அடைக்காடு

9. ஆரகடிக வடைம் 
(Arctic Circle) 

–  66½° வை 
அடைக்காடு

10. அண்ைாரடிக 
வடைம் 
(Antarctic Circle)

–  66½° கதன் 
அடைக்காடு

 �யிறசி 

I.  ்சரி்ாை விசடச்த் 
ந்தரநப்தடுத்து எழுதுக

1. புவியின் வடிவம் 

அ) ைதுரம்  ஆ) கைவவகம்

இ) ஜிைாய்டு ஈ) வடைம்

2. வைதுருவம் என்்பது

அ) 90° வ  அடைக்காடு

ஆ) 90° கத  அடைக்காடு

இ) 90° ்ம  தீரககக்காடு

ஈ) 90° கி  தீரககக்காடு

3. 0° முதல் 180° கிழககு தீரககக்காடு 
வடர காணப்படும் புவிப ்பகுதி இவவாறு 
அடழககப்படுகிறது.

அ) கதற்கு அடரக்கா்ளம்

ஆ) ்மற்கு அடரக்கா்ளம்

இ) வைககு அடரக்கா்ளம்

ஈ) கிழககு அடரக்கா்ளம்

4. 23½° வ அடைக்காடு இவவாறு 
அடழககப்படுகிறது.

அ) மகர்ரடக
ஆ) கைக்ரடக
இ) ஆரகடிக வடைம்
ஈ) அண்ைாரடிக வடைம்

5. 180° தீரககக்காடு என்்பது

அ) நிலநடுக்காடு
ஆ) ்பன்்னாடடு ்ததிக்காடு
இ) முதன்டம தீரககக்காடு
ஈ) வைதுருவம்
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6. கிரீன்விச் முதன்டம தீரககக்காடடிற்கு 
்நர உச்சியில் சூரிைன் இருககும்்்பாது 
அவவிைத்தின் ்நரம். 

அ) நள்ளிரவு 12 மணி

ஆ) நண்்பகல் 12 மணி

இ) பிற்்பகல் 1 மணி

ஈ) முற்்பகல் 11 மணி

7. ஒரு நாளுககு எத்தட்ன நிமிைங்கள்?

அ) 1240 நிமிைங்கள்

ஆ) 1340 நிமிைங்கள்

இ) 1440 நிமிைங்கள்

ஈ) 1140 நிமிைங்கள்

8. கீழ்ககாணும் தீரககக்காடுகளில் இந்திை 
திடை ்நர தீரககக்காைாக உள்்ளது எது?

அ) 82 ½°கிழககு  ஆ) 82 ½° ் மற்கு

இ) 81 ½° கிழககு  ஈ) 81 ½° ்மற்கு

9. அடைக்காடுகளின் கமாத்த எண்ணிகடக

அ) 171   ஆ) 161

இ) 181   ஈ) 191

10. தீரககக ் காடுகளின் கமாத்த எண்ணிகடக 

அ) 370   ஆ) 380

இ) 360   ஈ) 390

II. நகாடிடட இடஙகசை நிேப்புக
1. க்பருவடைம் எ்ன அடழககப்படும் 

அடைக்காடு .

2. புவியின் மீது கிழககு ்மற்காக, 
கிடைமடைமாக வடரைப்படடுள்்ள ்காடுகள் 

.

3. புவியில் 90° அடைங்கள்  
எ்ன அடழககப்படுகின்ற்ன.

4. முதன்டம தீரககக்காடு  
எ்ன அடழககப்படுகிறது.

5. உலகின் ்நர மண்ைலங்களின் 
எண்ணிகடக .

III. ப�ாருந்தா்தச்த ேடடமிடுக
1. வைதுருவம், கதன்துருவம், நிலநடுக்காடு, 

்பன்்னாடடு ்ததிக்காடு

2. மகர்ரடக, கைக்ரடக, நிலநடுக்காடு, 
முதன்டமதீரககக்காடு

3. கவப்பமண்ைலம், ்நரமண்ைலம், மிதகவப்ப 
மண்ைலம், குளிரமண்ைலம்

4. இராைல் வானிைல் ஆய்வுடமைம், 
முதன்டம தீரககக்காடு, கிரீன்விச், 
்பன்்னாடடு ்ததிக்காடு

5. 10° வைககு, 20° கதற்கு, 30° வைககு, 40° 
்மற்கு

IV. ப�ாருத்துக
1. 0° அடைக்காடு  - துருவம்

2. 0° தீரககக்காடு  -  ்பன்்னாடடு  
்ததிக்காடு

3. 180° தீரககக்காடு - கிரீன்விச்

4. 90°அடைக்காடு  - நிலநடுக்காடு

V.  பகாடுககப்�டடுள்ை கூறறுகசை 
ஆோய்க

1. புவி ்கா்ள வடிவமாகக காணப்படுகிறது.

2. புவியின் வடிவம், ஜிைாய்டு எ்ன 
அடழககப்படுகிறது.

3. புவி தடடைைா்ன வடிவத்தில் உள்்ளது.
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்மற்கூறிை கூற்றுகளில் ைரிைா்னவற்டற, 
கீ்ழ ககாடுககப்படடுள்்ள குறியீடுகட்ளப 
்பைன்்படுத்திக கண்ைறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 ைரி

ஆ) 2 மற்றும் 3 ைரி

இ) 1 மற்றும் 2 ைரி

ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 ைரி

VI.  பகாடுககப்�டடுள்ை கூறறுகசை 
ஆோய்க

கூற்று 1 – புவியில், அடைக்காடுகள் ஒரு 
இைத்தின் அடமவிைத்டதக கண்ைறிைவும், 
கவப்ப மண்ைலங்கட்ளக கணககிைவும் 
்பைன்்படுகின்ற்ன.

கூற்று 2 – புவியில் தீரககக்காடுகள், ஒரு 
இைத்தின் அடமவிைத்டதக கண்ைறிைவும், 
்நரத்டதக கணககிைவும் ்பைன்்படுகின்ற்ன.

ைரிைா்ன கூற்றிட்னத் ்தரந்கதடுககவும்.

அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு

ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி

இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி

ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

VII. ப�்ரிடுக
1. புவியில் கிடைமடைமாக வடரைப்படடுள்்ள 

கற்்பட்னக ்காடுகள். 

2. புவியில் கைங்குத்தாக வடரைப்படடுள்்ள 
கற்்பட்னக ்காடுகள். 

3. புவியின் முப்பரிமாண மாதிரி.

4. தீரககக்காடுகளின் அடிப்படையில் 
இந்திைா அடமந்துள்்ள அடரக்கா்ளம்

5. தீரககக்காடுகள் மற்றும் அடைக்காடுகளின் 
வடல அடமபபு.

VIII.  சுருககமாக விசட்ளி
1. ஜிைாய்டு என்்பது என்்ன?

2. தல்நரம் என்்பது என்்ன?

3. ஒரு நாளில் ஒரு தீரகக ்காடடுககு ்நர, 
உச்சியில் சூரிைன் எத்தட்ன முடற வரும்?

4. அடைக்காடுகள், தீரககக்காடுகள் என்்ப்ன 
ைாடவ?

5. புவியில் காணப்படும் நான்கு அடரக 
்கா்ளங்களின் க்பைரகட்ளக கூறுக.

IX. காேணம் கூறுக
1. 0° தீரககக்காடு, கிரீன்விச் தீரககக்காடு 

என்று அடழககப்படுகிறது.

2. புவியின் வைககு மற்றும் கதற்கு்பகுதியில், 
66½° அடைக்காடு முதல் 90° துருவம் 
வடர உள்்ள ்பகுதிகள் குளிர மண்ைலங்கள் 
என்று அடழககப்படுகின்ற்ன.

3. ்பன்்னாடடுத் ்ததிக்காடு வட்ளந்து 
கைல்கிறது.

X. விரிோை விசட்தருக
1. புவி மாதிரியின் ்பைன்கள் ைாடவ?

2. அடை, தீரககக்காடுகளின் அடிப்படையில் 
புவி எவவாறு அடரக்கா்ளங்க்ளாக 
பிரிககப்படடுள்்ளது என்்படதப ்பைத்துைன் 
விவரி.

3. முககிை அடைக ் காடுகள் ைாடவ?  அவற்றின் 
இடை்ை காணப்படும் மண்ைலங்கள் ்பற்றி 
வி்ளககுக?

4. இந்திைாவின் திடை்நரத்டதப ்பற்றி 
வி்ளககுக
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ப்ச்ல்�ாடு :
ககாடுககப்படடுள்்ள வடலபபின்்னலில் (Grid) ஐந்து இைங்கள் குறிககப்படடுள்்ள்ன. அவற்டற 
நீங்கள் உற்று ்நாககி ககாடுககப்படடுள்்ள ்காடிடை இைங்களில் அவற்றின் அடைதீரகக 
அ்ளடவகட்ளக குறிககவும்.

1. A அடை தீரககப்பரவல் 40° வ 30° ்ம.
2. B தீரககப்பரவல் __________________
3. C தீரககப்பரவல் __________________
4. D தீரககப்பரவல் __________________
5. E தீரககப்பரவல் __________________
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 ்மற்்காள் நூல்கள்  

1.  Goh Cheng Leong, Certificate Physical and Human Geography (2009), Oxford University 
Press, New Delhi, India.

2. A Dictionary of Geography – Susan  Mayhew, Oxford University Press,  
Fifth edition -2015.

3. அறிவிைல் க்ளஞ்சிைம் (கதாகுதிகள்), தஞ்டை தமிழ்ப ்பல்கடலககழக கவளியீடு.
4. The earth shape and gravity (1965) Oxford Degman Press.
5. Strahler, Physical Geopraphy 4th Edition (1965) New York MC Graw – Hill Book Co.

 இடணைத்ள இடணபபுகள் 

1. https://www.britannica.com

2. https://www.latlong.net
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இசண்ச ப்ச்ல்�ாடு

புவி மாதிரி

கண்ட ஆகக �கரசே 
அறிநோமா!

�டிநிசலகள்:

�டி -1  பகாடுககப்�டட உேலிச்ப் �்ன்�டுத்தி ப்ச்ல்�ாடடு ்தைத்திறகு ப்சல்லலாம்.
�டி -2  அஙகு சிேப்பு நி்ற “hot spot” என்்ற அசமப்ச� ப்சாடுககி புவியில் உள்ை முககி் 

நிலத்ந்தாற்றஙகசை காண முடியும்.
�டி -3 “Core” என்்ற அசமப்ச� ப்சாடுககி புவியின் உள்ைடுககுகசை காண முடியும்.
�டி -4  புவிகநகாைத்ச்த சுடடியின் உ்தவியுடன் இழுப்�்தன் மூலம் சுழல சேகக முடியும்.

*�டஙகள் அசட்ாைத்திறகு மடடுநம. 
ந்தசேப்னில் Adobe Flash ச் அனுமதிகக.

உேலி :
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/

இசண்ச ப்ச்ல்�ாடு

இசப்ச்ல்�ாடடின் மூலம் புவி மாதிரியின் 
முப்�ரிமாண அசமப்ச� �றறியும் 

உள்ைடுககுகசைப் �றறியும் அறி் முடியும்.

�டி 1 �டி 2 �டி 3

�டி 4
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பேரிடரைப் புரிந்து 
க�ொள்ளுதல்

3

பேரிடர்கள் நி்கழ்வும் அதன் தீவிரமும் 
சமீே்காலமா்க அதி்கரித்திருபேதா்க உல்கப 
பேரிடர அறிக்்க்கள் ததரிவிககின்்றன. 
உலகில் அதி்கமா்கப பேரிடர்கள் நி்கழககூடிய 
நாடு்களில் இந்தியாவும் ஒன்று. உலகின் மி்கத் 
தீவிர வ்றட்சி, ேஞசம், சூ்றாவளி்கள், நிலநடுக்கம், 
இரசாயனப பேரிடர்கள், ரயில் விேத்து்கள் 
மற்றும் சா்ல விேத்து்கள் போன்்ற பேரிடர்கள் 
இந்தியாவில் நி்கழ்ந்துள்்ளன. மக்கள்ததா்்க 
அடரத்தி அதி்கம் உள்்ள வ்ளரும் நாடு்களில், 
குறிபோ்கக ்கடற்்க்ரப ேகுதி்களில் வாழும்  
மக்கள் இயற்்்க பேரிடரால் 
ோதிக்கபேடுகின்்றனர. அடிக்கடி நி்கழும் 
பேரிடரான தவள்்ளம், சூ்றாவளி மற்றும் 
புயல்்க்ளால்  மி்கவும் ஆேத்திற்கு  உள்்ளாகின்்றன.

இபோடம் ேல்பவறு இயற்்்க பேரிடர்கள் 
மற்றும் மனிதனால் ஏற்ேடககூடிய பேரிடர்க்்ள 
வி்ளககுகி்றது. பமலும் உயிர, உ்ட்ம்கள் 
பசதத்்தத் தவிரக்க எடுக்கபவண்டிய 
முன்தனசசரிக்்க நடவடிக்்க்கள் மற்றும் 
ஆயத்த தசயல்ோடு்கள் ேற்றி விவரிககி்றது.

மனித சமுதாயத்தில் பேரிடர என்ேது 
மி்கவும் தோதுவான நி்கழ்வாகும் நீண்ட 
்காலமா்கபவ சந்தித்துக த்காண்டிருககும் ஒரு 
நி்கழ்வா்க ோரக்கபேடுகி்றது. அந்நி்கழ்வு்கள் ேல 
வடிவங்களில் இருந்தாலும் அது சமூ்கத்திற்கு 
ஒரு சவாலா்கபவ இருந்து வருகி்றது.

�ற்றல் ப�ொக�ங�ள்

• பேரிடர என்ேதன் தோரு்்ளப புரிந்து த்காள்்ளல்
• பேரிடரின் வ்்க்க்்ள அறிந்து த்காள்்ளல்
• ஊட்கத்தில் ேயன்ேடுத்தககூடிய சில முககியமான 

பேரிடரபமலாண்்மயின்  ்கருத்துருக்களின் ேயன்ோட்டி்ன அறிந்து 
த்காள்்ளல்

• சுனாமி மற்றும் தவள்்ளம் ேற்றி புரிந்து த்காள்்ளல்
• முன்னறிவிபபு, அவசரக்கால நடவடிக்்க்கள் ்மயம் பமலும் சிலவற்்்றப ேற்றி புரிந்து 

த்காள்்ளல்.

அலகு
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பேரிடர்
ஒரு சமுதாயத்தின் தசயல்ோட்டில் மனித 

உயிர மற்றும் உ்ட்மககு ஆேத்்த 
வி்்ளவிககும்ேடியான ததாடரசசியான 
இ்டயூறு்கப்ள பேரிடர எனபேடுகி்றது. 
இயற்்்க பேரிடர மற்றும் மனிதனால் 
உண்டாகும் பேரிடர்கள் என இருதேரும் 
பிரிவு்க்ளா்கப பேரிட்ரப பிரிக்கலாம்.

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

இயறர� பேரிடர்
நில�டுக�ம்

சிறிய ்கால அ்ளவில் திடீதரன்று பூமியில் 
ஏற்ேடககூடிய அதிரவு நிலநடுக்கம் ஆகும். 
நிலநடுக்கமானது சில வினாடி்களில் இருந்து சில 
நிமிடங்கள் வ்ர நீடிக்கலாம். எந்தப புள்ளியில் 
நிலநடுக்கம் பதான்றுகி்றபதா இபபுள்ளி 

நிலநடுக்கம் ்மயம் (focus) எனபேடுகி்றது. 
நிலநடுக்க ்மயத்திலிருந்து தசஙகுத்தா்கப 
புவிபேரபபில் ்காணபேடும் ேகுதி ்மயபபுள்ளி 
(epicenter) ஆகும்.

எரிமரல
புவியின் உட்ேகுதியிலிருந்து சிறிய தி்றபபு 

வழியா்க, லாவா சிறிய ோ்்ற்கள் மற்றும் 
நீராவி போன்்ற்வ புவியின் பமற்ேரபபிற்கு 
உமிழபேடுவபத எரிம்ல எனபேடும்.

சுனொமி
நிலநடுக்கம், எரிம்ல தவடிபபு்கள் மற்றும் 

்கடலடி நிலசசரிவு்க்ளால் பதாற்றுவிக்கபேடும் 
பேர்லபய சுனாமி ஆகும்.
சூ்றொவளி

அதி்க அழுத்தம் உள்்ள ்காற்்றால் 
சூழபேட்டுள்்ள கு்்றந்த ்காற்்றழுத்தப 
ேகுதியிலிருந்து சூ்றாவளி உருவாகும்.
கவள்்ளம்

ம்ழ தேய்யும் ேகுதி்களில் இயல்ோன 
அ்ள்வயும் மீறி மி்க அதி்க அ்ளவில் நீர 
வழிந்பதாடுவது தவள்்ளம் எனபேடும்.

நிலச்சரிவு

ோ்்ற்கள், ோ்்றச சி்தவு்கள் மண் 
போன்்ற தோருள்்கள் சரி்வ பநாககி 
தமாத்தமா்கக கீபழ ந்கரவது.

நிலநடுக்கம் எரிம்ல சுனாமி சூ்றாவளி

தவள்்ளம் நிலசசரிவு ேனிசசரிவு இடி மற்றும்  மின்னல்
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ேனிச்சரிவு
தேரும் அ்ளவி்ளான ேனி மற்றும் 

ேனிபோ்்ற மி்க  பவ்கமா்க சரி்வ பநாககி 
வருவது ேனிசசரிவு ஆகும்.
இடி மறறும் மினனல்

வளிமண்டல ்காலநி்லயினால் 
திடீதரன்று ததாடசசியா்க மின்சாரம் 
தவளிபேடும் நி்கழ்வு இடி ஆகும். இதனால் 
திடீர ஒளியும், அதிரும் ஒலி அ்ல்களும் 
ஏற்ேடுகி்றது. இது மின்னல் என்றும் இடி 
என்றும் அ்ழக்கபேடுகி்றது.

மனிதனொல் உணடொகும் பேரிடர்�ள்
க�ருப்பு

மனிதர்களின் ்கவனககு்்றவாலும், 
மின்னல், வ்றட்சி மற்றும் அதி்க தவபேத்தாலும் 
பமலும் பி்ற ந்டமு்்ற ்காரணி்க்ளாலும் மி்கப 
ேரந்த அ்ளவில் தீ உண்டாகி்றது.

�டடடங�ள் இடிந்து பேொதல்
மனிதனின் தசயல்ோடு்க்ளால் ்கட்டடங்கள் 

இடிந்து விழுகின்்றன.

கதொழிற்சொரல விேத்துக�ள் 
மனிதத் தவறு்க்ளால் ததாழிற்சா்ல்களில் 

ஏற்ேடும் பவதியியல், உயிரியியல் சாரந்த 
விேத்து்கள் நி்கழ்கின்்றன. (எ.்கா. போோல் 
விஷவாயு ்கசிவு)

பேொககுவைத்து விேத்து�ள்
சா்லவிதி்க்்ள மீறுவதாலும், 

்கவனக கு்்றவினாலும் சா்ல விேத்து்கள் 
ஏற்ேடுகின்்றன.

தீவிைவொதம்
சமூ்க அ்மதியின்்ம அல்லது 

த்காள்்்க பவறுோடு்கள் போன்்ற்வ்கள் 
தீவிரவாதத்திற்கு வழிவகுககின்்றன.

கூடட க�ரி்சல்
ஓரிடத்தில் மக்கள் அதி்க எண்ணிக்்கயில் 

கூடுவதால் ஏற்ேடும் தநரிச்ல, கூட்ட தநரிசல் 
என்கிப்றாம். இதனால் ஏற்ேடும் மிதிேடுதல் 
மற்றும் மூசசுத்திண்றல் ்காரணமா்க 
்காயம்டதலும் மரணமும் ஏற்ேடுகின்்றது.

சுனொமி மறறும் கவள்்ளம்

ததன்கிழககு ஆசியாவில் கி.பி.(தோ.ஆ.) 2004 
டிசம்ேர 26ம் நாள் ஆழிப பேர்ல எனபேடும் 
சுனாமி தாககியது. இந்பதாபனசிய தீவான சுமித்ரா 
தீவுக்கருகில் புவி அதிரவு ்மயம்  த்காண்ட 

தநருபபு ்கட்டடங்கள் இடிந்து போதல் ததாழிற்சா்ல விேத்துக்கள் 

போககுவரத்து விேத்து்கள் தீவிரவாதம் கூட்ட தநரிசல்
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நிலநடுக்கம் 9.1 முதல் 9.3 ரிகடரா்கப ேதிவானது. 
உல்கம் இதுவ்ர ்கண்டறியாத சுனாமியா்க 
இது அ்மந்தது. இதனால் ஏற்ேட்ட அ்ல்கள் 
30மீட்டர உயரம் வ்ர எழும்பியது. 2,00,000 
ககும் பமற்ேட்ட ஆசிய மக்க்்ளக த்கான்்றது. 
இந்தியாவில் 10,000 மக்கள் த்கால்லபேட்டார்கள். 
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1,705பேர இ்றந்து 
போனார்கள். அ்னத்து ்கடற்்க்ரபயார 
மாவட்டங்களும் ோதிக்கபேட்டன.

இ��யா 
வ�கேதச� 

தா�லா�� 

மேல�யா 

இ�ேதாேன�யா 
�ம�ரா 

இல�ைக 

ெசெஷ�� 

ேசாமா�யா 

இ��ய� ெப��கட� 
ெக�யா 

த�சா�யா 

�யா�ம� 

ெச�ைன 
வ�காள 
 �டா 

மால���க� 

வ

ெத 

� ேம 

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

நா்கபேட்டினம் மாவட்டம் மி்க பமாசமா்க 
ோதிக்கபேட்டது. மீனவர்கள், சுற்றுலா ேயணி்கள், 
்கா்ல  ந்டபேயணம் தசய்ேவர்கள், 
மணலில் வி்்ளயாடிக த்காண்டிருந்த 
குழந்்த்கள், ்கடற்்க்ரயில் இருந்த மக்கள் 
என யாவரும் இவவ்ல்க்்ள எதிரத்காள்்ள 
முன்தயாரிபபு இன்றி இருந்தனர. ஆ்கபவ 
அவர்கள் அ்னவரும் இ்றந்து விட்டனர. 
்கடற்்க்ரயிலிருந்து 500 மீட்டர வ்ரயுள்்ள 
தசாத்துக்கள் அ்னத்தும் ோதிக்கபேட்டன. 
இ்தத் ததாடரந்து இந்திய அரசு கி.பி.2007ம் 
ஆண்டு ஐதராோத்தில் INCOIS (Indian National 
Centre for Ocean Information Services) 

என்்ற அ்மபோனது சுனாமி முன்னறிபபு 
தசய்வதற்்கா்க ஏற்ேடுத்தபேட்டுள்்ளது.

சுனொமியினபேொது க்சயயககூடியரவ
• உனது ேள்ளி, வீடு போன்்ற்வ சுனாமி 

தாக்கத்திற்கு உட்ேட்ட ்கடற்்க்ர ேகுதியில் 
உள்்ளதா என்ே்த அறிய பவண்டும்.

• உனது ததரு ்கடல் மட்டத்திலிருந்து 
எவவ்ளவு உயரத்தில் உள்்ளது என்ே்த 
அறிய பவண்டும்.

• மீட்பு வழி்க்்ளத் திட்டமிடுதல் மற்றும் மீட்பு 
மு்்ற்க்்ளப ேயிற்சி தசய்து ோரத்தல்.

• சுனாமி ேற்றி உனது குடும்ேத்தினருடன் 
்கலந்து்ரயாடு்க முன்தனசசரிக்்க, 
ோது்காபபு மு்்ற்க்்ளப ேற்றி 
வி்ளககிககூறு்க.

• ்கடல்நீர உங்க்்ள பநாககி முன்பனறி 
வரும்போது உடனடியா்கக ்கடற்்க்ர 
ேகுதியிலிருந்து தவளிபயறி உயரமான 
இடத்திற்குக தசல்ல பவண்டும்.

• சுனாமி்ய பவடிக்்க ோரக்கபவா 
அல்லது உலாவுவதற்ப்கா ்கடபலாரப 
ேகுதி்களுககுச தசல்லககூடாது.

• சுனாமி ேற்றிய த்கவல்்க்்ள நன்்றா்க 
அறிந்திருக்க பவண்டும்.

கவள்்ளப் கேருககு
அ்ளவுககு அதி்கமா்க வழிந்பதாடும் 

நீ்ரபய தவள்்ளபதேருககு என்கிப்றாம். இஃது 
அவற்றின் ்க்ர்க்்ள அல்லது சிற்்றாறு்களின் 
்க்ர்க்்ளத் ்கடந்து வழிந்பதாடிப ேள்்ளமான 
ேகுதி்க்்ள மூழ்்கடிககின்்றது.

கவள்்ளப் கேருககின வர��ள்
திடீர் கவள்்ளப் கேருககு, 

அதி்க ம்ழப தோழிவின் போது ஆறு மணி 
பநரத்திற்குள் ஏற்ேடும் தவள்்ளபதேருககு திடீர 
தவள்்ளபதேருக்காகும்.

ஆறறு கவள்்ளப்கேருககு
 ஆற்றின் நீரபபிடிபபுப ேகுதி்களில் ஏற்ேடும் 

அதி்கமான ம்ழப தோழிவு அல்லது ேனிக்கட்டி 
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உருகுதல் அல்லது இரண்டும் பசரந்த சூழல் 
ஆற்று தவள்்ளபதேருக்்க ஏற்ேடுத்துகி்றது.

�டற�ரை கவள்்ளப்கேருககு
சில சமயங்களில் தவள்்ளப தேருக்கானது, 

சூ்றாவளி, உயர ஓதம் மற்றும் சுனாமி 
ஆகியவற்ப்றாடு ததாடரபு ேடுத்தபேட்டு ்கடற்்க்ர 
சமதவளி்களில் தவள்்ளப தேருககு ஏற்ேடுகி்றது.

கவள்்ளப்கேருககிற�ொன �ொைணங�ள்
• அ்டம்ழ
• ஆற்றின் ்க்ர்க்்ள மீறி ஆறு ோய்ந்து 

தசல்லுதல்
• ஆற்றின் நீரபிடிபபுப ேகுதி்களில் 

அதி்கமான ம்ழபதோழிவு
• போதுமான  தோறியியல் ததாழில் 

நுட்ேத்துடன் வடிவ்மக்கபேடாத 
்கால்வாய்்கள், நீரத்பதக்கங்கள் மற்றும் 
தடுபே்ண்கள்

கவள்்ளப்கேருககின தொக�ம்
• ்கழிவுநீர வடி்கால் அ்மபபு 

அழிக்கபேடுதல்
• நீர மாசுேடுதல்
• மண் அரித்தல்
• நீர பதஙகுதல்
• பவ்ளாண்்ம நிலங்கள் மற்றும் 

்கால்ந்ட்கள் அழிக்கபேடுதல்
• உயிரச பசதங்கள் ஏற்ேடுதல் மற்றும் 

ததாற்று பநாய் ேரவுதல்

கவள்்ளப்கேருககு ஏறேடுவதறகு முன 
க்சயய பவணடியரவ

• குடியிருபபுப ேகுதி தவள்்ளப ோதிபபிற்கு 
உட்ேடும் தன்்மயானதா என்ே்தக 
்கண்டறிய பவண்டும்.

• எடுத்துச தசல்லத்தக்க வாதனாலிப 
தேட்டி, டாரச மற்றும் கூடுதல் பேட்டரி்கள், 
குடிநீர, உலர உணவு வ்்க்கள், உபபு 
மற்றும் சரக்க்ர போன்்றவற்்்ற 

்வத்திருக்க பவண்டும். வி்லமதிபபு 
மிக்க தோருள்்கள், துணி்கள், தீபதேட்டி, 
தேழுகுவரத்தி, மண்தணண்தணய் 
உள்ளிட்ட அவசியமான தோருட்்க்்ளப 
ேத்திரபேடுத்தி ்வக்க பவண்டும்.

• கு்ட மற்றும் மூஙகில் ்கம்பு 
்வத்திருக்க பவண்டும்.

• முதலுதவிப தேட்டி, மற்றும் 
தோருட்்க்்ளப ்கட்டுவதற்குத் திடமான 
்கயிறு ஆகியவற்்்ற ்வத்திருக்க 
பவண்டும்.

• பவ்ளாண் நிலங்கள் மற்றும் தாழ்வான 
ேகுதி்களிலிருந்து நீர வழிந்பதாடக 
்கால்வாய்்கள் தவட்ட பவண்டும். 
மணல் மூட்்ட்கள் ்வத்திருக்க 
பவண்டும். பமலும் சில.

க்சயயக கூடொதரவ
• துண்டிக்கபேட்ட மின் இ்ணப்ே 

உடபன இ்ணத்தல் கூடாது.
• வண்டி்க்்ள இயககுதல் கூடாது.
• தவள்்ளத்தில் நீந்த முயற்சித்தல் கூடாது.
• தவள்்ளப தேருககு ்காலத்தில் சுற்றுப 

ேயணம் பமற்த்காள்்ளக கூடாது.
• தவள்்ளப தேருககு எசசரிக்்க்ய 

அலட்சியபேடுத்துதல் கூடாது.

கவள்்ளப் கேருககின பேொது க்சயய 
பவணடியரவ

• மின்சாரம் மற்றும் ச்மயல் எரிவாயு 
இ்ணபபி்னத் துண்டிக்க பவண்டும்.

• ்கழிபபிடத் து்்ள மீதும், ்கழிவுநீர 
தவளிபயறும் து்்ள மீதும் மணல் 
மூட்்ட்க்்ள ்வக்க பவண்டும்.

• ேரிந்து்ரக்கபேட்ட அல்லது நன்கு 
ததரிந்த ோ்தயில் உடனடியா்க 
தவளிபய்ற பவண்டும்.
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• குடிநீ்ரக ்காய்சசிக குடித்தல் 
பவண்டும்.

• பிளிசசிங ேவுடர த்காண்டு 
சுற்றுபபு்றத்்தத் தூய்்மயா்க 
்வத்திருக்க பவண்டும்.

• எரிவாயுக ்கசிவு ஏதும் இல்்ல 
என்ே்த உறுதி தசய்த பின்னபர, 
தீககுசசி மற்றும் தமழுகுவரதி்யப 
ேயன்ேடுத்த பவண்டும்.

• வயிற்றுப போககு இருந்தால் அதி்க 
அ்ளவில் உணவு உண்ணக கூடாது.

• நீரில் மிதந்து வரும் தோருட்்க்்ள 
எடுக்க முயற்சிக்கககூடாது

க்சனரன கவள்்ளம் – 2015

இந்தியாவின் தேரும் ந்கரங்களில் ஒன்்றான 
தசன்்ன இந்தியாவின் ததன்கிழககுக 
்கடற்்க்ரயில் அ்மந்துள்்ளது. இஃது ஒவபவாரு 
ஆண்டும் வடகிழககுப ேருவக்காற்்றாலும், 
தவபே மண்டல புயலாலும் தேரும் தாக்கத்திற்கு 
உள்்ளாகின்்றது.  2015 ஆம் ஆண்டு, நவம்ேர 
மற்றும் டிசம்ேர மாதத்தில் தேய்த தேரும் 
ம்ழயினால் ஏற்ேட்ட தவள்்ளத்தில் தசன்்ன 
மற்றும் தமிழ்கத்தின் சில ேகுதி்கள் பேரழி்வச 
சந்தித்தன.  இதில் சுமார 400ககும் பமற்ேட்படார 
உயிரிழந்தனர தேரும்ளவில் தோருட்பசதமும் 
ஏற்ேட்டது.  மனித உயிர்க்்ளக ்காபோற்்றவும் 
மக்களின் துயர து்டக்கவும் மத்திய அரசு மற்றும் 
தமிழ்க அரசு ஏரா்ளமான நடவடிக்்க்க்்ள 
பமற்த்காண்டன.

நி�ழொயவு 

பேரிடர் இடர் வொயப்பு குர்றப்பு: 
(Disaster Risk Reduction)

பேரிடருக்கான தோதுவான 
்காரணங்க்்ளப ேகுத்தறிந்தும் அதற்்கான 
திட்டமிட்ட முயற்சி்க்்ளக ்்கயாண்டும் 
பேரிடர இடர வாய்ப்ேக கு்்றக்க இயலும். 
பேரிடர இடர வாய்பபு கு்்றபபு குறித்து 
மக்களிடம் விழிபபுணரவு ஏற்ேடுத்த ேயன்ேடும் 
நான்கு முககிய ்காரணி்க்ளாவன: ேரபபு்ர 
தசய்தல், ேஙப்கற்பு ்கற்்றல், மு்்றசாராக ்கல்வி 
மற்றும் ேள்ளியில் மு்்றசாரந்த த்லயீடு 
ஆகிய்வயாகும்.

முனனறிவிப்பு க்சயதல் மறறும் ஆைம்ே 
எச்சரிகர�: (Forecasting and Early 
Warning)

வானி்ல முன்னறிவிபபு, மு்்றயான 
சுனாமி எசசரிக்்க அறிவிபபு, புயல் 
முன்னறிவிபபு மற்றும் எசசரிக்்க ஆகிய்வ 
பேரிடரின் போது இடர வாய்பபு கு்்றபபிற்கு 
மி்கவும் ேயனு்டய த்கவல்்க்்ளத் 
தருகின்்றன.

ேள்ளி பேரிடர பமலாண்்ம குழு, கிராம 
பேரிடர பமலாண்்ம குழு, மாநில மற்றும் 
பதசிய பேரிடர பமலாண்்ம அலுவல்கங்கள் 
ஒன்றி்ணந்து பேரிடர மீட்பு நடவடிக்்க்க்்ள 
பமற்த்காள்கின்்றன.

தசய்தித்தாள்்கள், வாதனாலி, 
ததா்லக்காட்சி மற்றும் சமூ்க ்வலத்ளங்கள் 
பமம்ேடுத்தபேட் த்கவல்்க்்ளத் தருகின்்றன. 
மற்றும் ோதிபபுககுள்்ளாகும் ேகுதி்க்்ளப 
ேற்றி எசசரிக்்க தருகின்்றன. இடர்கள், 
முன்பனற்ோடு நடவடிக்்க்கள் மற்றும் மருந்துப 
தோருள்்கள் உள்ளிட்ட மீட்பு நடவடிக்்க்கள் 
குறித்து விவரங்க்்ளத் தருகின்்றன.
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II. ஒரு ேத்தியில் விரடயளி

1. தவள்்ளம் என்்றால் என்ன? தவள்்ளத்தின் 
போது தசய்யககூடிய்வ எ்வ?, 
தசய்யககூடாத்வ எ்வ?

III. க்சயல்ேொடு�ள்

ஒரு ்காகிதத்தில் உனது கிராமம்/
ந்கரம் ேடம் வ்ரந்து அதில் உனது ேள்ளி, 
வீடு, வி்்ளயாட்டுத்திடல் ஆகியவற்்்றக 
குறி. பி்றகு ஆறு்கள்/ஓ்ட்கள்/ஏரி/சா்ல 
போன்்றவற்்்றக குறி. இபபோது கீபழ 
த்காடுக்கபேட்டுள்்ள வினாக்களுககு வி்டயளி.

1. எந்த இடம் மற்றும் சா்ல தவள்்ளத்தால் 
ோதிக்கபேட்டது?

2.  உன்னால் மீட்பு வழி்யக ்காணமுடியுமா?

3. நீங்கள் தவள்்ளபோதிபபு ேகுதியில் 
இருககின்றீர்கள் என்்றால் நீங்கள் 
ம்ழக்காலங்களில் எடுக்க  பவண்டிய 
முன்தனசசரிக்்க நடவடிக்்க்கள் 
யா்வ?

4. தநருக்கடியான ்காலங்களில் 
அவசியமான தோருள்்க்்ள எடுத்துச 
தசல்ல ேயன்ேடுத்தபேடும் ்ே்களில் 
உன்னிடம் ஒரு ்ே உள்்ளது என்்றால் 
அதில் என்தனன்ன தோருள்்கள் எடுத்துச 
தசல்வாய்?

5. முககியமான அவசரக்காலத் ததாடரபு 
எண்்க்்ளப ேட்டியலிடு்க.

 �ரலச க்சொற�ள் 

•  தணித்தல் (Mitigation) – பேரிடரின் 
போது ஏற்ேடும் இடர்க்்ளயும் அவற்றின் 
அ்ள்வயும் கு்்றத்தல் (அ) தணித்தல் 
என்ேதாகும்.

•  முனனறிவிப்பு

  (Forecast)  – உறுதிப்ேடுத்தப்ேடட 
விவைங�ள் அல்லது புள்ளியியல் 
மதிப்பீடு�ர்ளக க�ொணடு ஒரு குறிப்பிடட 
எதிர்�ொலத்தில் �டக�ப்பேொகும் 
பேரிடர்�ர்ளப் ேறறிக கூறுவதொகும்.

•  புவி அதிர்வு அ்ளவு (Magnitude of Earth 
Quake) – புவி அதிரவின் போது 
அ்ளக்கபேடும் அ்ளவு.

•  கதொறறு ( Contagious)  – பநரி்டயான 
அல்லது ம்்றமு்கமான ததாடரோல் 
ஏற்ேடும் பநாய்.

•  நீர்ப் பிடிப்பு (Catchment) – நீர பச்கரிபேது 
குறிபோ்க இயற்்்கயா்க ம்ழநீர 
பச்கரிக்கபேடும் ேகுதி.

 ேயிறசி

I.  ்சரியொன விரடரயத் 
பதர்ந்கதடுத்து எழுது�

1. பேரிடர – வி்ளககு்க.
2. பேரிடரின் வ்்க்கள் யா்வ? 

எடுத்துக்காட்டுத் தரு்க.
3. இடி, மின்னல் - குறிபபு வ்ர்க.
4. தசன்்ன, ்கடலூர மற்றும் ்காவிரி 

வடிநிலப ேகுதி அடிக்கடி தவள்்ளத்தால் 
ோதிக்கபேடுகின்்றன. ்காரணம் கூறு.

5. நிலசசரிவு,  ேனிசசரிவு – பவறுேடுத்து்க.
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இரணயச க்சயல்ேொடு

பேரிடரைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்

�ணட ஆக� ��ர்ரவ 
அறிபவொமொ!

ேடிநிரல�ள்:

ேடி -1  க�ொடுக�ப்ேடட உைலிரயப் ேயனேடுத்தி க்சயல்ேொடடு த்ளத்திறகு க்சல்லலொம்.
ேடி -2 “play” என்ற அரமப்ரே க்சொடுககி விர்ளயொடத் கதொடங�லொம்.
ேடி -3 “continue” என்ற அரமப்ரே க்சொடுககி அடுத்த நிரலககுச க்சல்ல முடியும்.
ேடி -4  விர்ளயொடடில் பதொனறும் ஒவ்கவொரு வீடடின முனபு்றம் உள்்ள எரட குர்றவுள்்ள 

கேொருட�ர்ள வீடடின உடபு்றம் இழுத்து ரவக� பவணடும்.

*ேடங�ள் அரடயொ்ளத்திறகு மடடுபம. 
பதரவகயனில் Adobe Flash ரய அனுமதிக�.

உைலி :
http://www.vicses.com.au/stormsafe-game/

இரணயச க்சயல்ேொடு

�ணட ஆக� ��ர்ரவ
அறிபவொமொ!

இசதசயல்ோட்டின் மூலம் பேரிடர 
பமலாண்்ம நடவடிக்்க்க்்ளப புரிந்து 

த்காள்்ள முடியும்.

ேடி 1 ேடி 2 ேடி 3

ேடி 4
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ைக்களாட்சி

• மக்களாட்சி என்பதன ப்பாருளள அறிதல்
• மக்களாட்சியின வள்க்களள அறிந்து ப்காளளல்
• நம் அரசளமப்புச் சட்்டத்தின ்கட்்டளமப்ள்ப அறிந்து வியத்தல்
• மக்களாட்சியின நநாக்கத்ளதப் புரிந்து ப்காளளல்

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்

‘ குடிதழீஇக ந்காந�ாச்சும் மாநி� மன்னன 
அடிதழீஇ நிற்கும் உ�கு’

குடிமக்களள அரவளைத்து ஆட்சி ந்டத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளரின அடிச்சுவட்ள்ட நானி�நம 
ந்பாற்றி நிற்கும்.

நல்லூர் அரசு உயர்நிள�ப்்பளளியில் 
மாதந்நதாறும் நள்டப்பறும் ‘சமூ்கம் அறிநவாம்’ 
நி்கழ்விற்்கா்ன இறுதிக்கட்்ட நவள�்களள 
ஆசிரியர்்கள பசய்து ப்காண்டிருந்த்னர். 
அங்கிருந்த சிங்்காரநவ�ர் அரங்்கம் 
மாைாக்கர்்களால் நிரம்பியிருந்தது. 
தள�ளமயாசிரியர் ஜீவா அனளறய 
சி ற ப் பு  விருந்தி்னரா்ன வழககுளரஞர் 
திரு.ராஜநச்கரன அவர்்களள வரநவற்று 
அளழத்து வந்தார். அங்ந்க சட்ப்டனறு அளமதி 
நி�வியது.

வர�ாற்று ஆசிரியர் பிரிட்ந்டா 
அள்னவளரயும் வரநவற்று அமர, ராஜநச்கரன 
மாைாக்கர்்களு்டன ந்பச எழுந்தார்.

“அன்பா்ன தம்பி, தங்ள்க்கநள! இந்த 
நி்கழ்விற்கு எனள்ன அளழத்தளமககு நனறி. 
இனளறய நி்கழ்வில் நான 
உளரயாற்றப்ந்பாவதில்ள�.” எனறு பசால்லி 
இள்டபவளிவி்ட, எல்ந�ாரும் அவளர 
வியப்பு்டன ்பார்த்த்னர்.

“எப்ந்பாதும் எங்கும் ஜ்னநாய்கம் நவண்டும் 
இல்ள�யா? அத்னால், இந்நி்கழ்வில் உங்்கள 
எல்ந�ாரு்டனும் உளரயா்டப்ந்பாகிநறன.” 
எனறு கூறிவிட்டு ஒலிவாங்கி ஒனளற 
மாைாக்கர்்களி்டம் தருமாறு ந்கட்டுகப்காண்்டார்.

“முதலில் நான ஒரு ந்களவி ந்கட்கிநறன. 
ஆதிமனிதன எப்்படிப்்பட்்ட சமூ்க அளமப்பில் 

அலகு 1
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வாழ்ந்தான எனறு உங்்களுககுத் பதரியுமா?” 
எனறு ந்கட்்டார் ராஜநச்கரன.

“பதா்டக்கத்தில் அவர்்கள நவட்ள்டச் 
சமூ்கமா்கவும் உைவு நச்கரிப்ந்பாரா்கவும் 
வாழ்ந்த்னர். பிறகு ஆற்நறாரம் குடிநயறி 
விவசாயம் பசய்யத்பதா்டங்கி்னர்.” எனறாள 
ஆறாம் வகுப்பு மாைவி தீபி்கா.

“ஆமாம். மனிதர்்கள அப்்படிக குழுக்களா்க 
வாழத்பதா்டங்கியதும், ்பழங்குடி அளமப்பு 
நதானறியது. ஒவபவாரு குழுவிற்கும் தனித்தனித் 
தள�வர்்கள உருவா்னார்்கள. நி�ம், நீர், வளம் 
இவற்ளற முனனிறுத்தி குழுக்களுககு 
இள்டயில் நமாதல்்கள உருவாகி்ன. அதில் 
பவனறவர்்கள ஏள்னய ்பழங்குடி 
இ்னககுழுக்களள ஒனறிளைத்து அரசு்களள 
உருவாககி்னர். இப்்படிப்்பட்்ட சிறு அரசு்களின 
ஒருங்கிளைப்பில் ந்பரரசு்கள உருவாகி்ன.”

“இப்ந்பாது தள�வன என்பவன அரசர் 
எனற நிள�ளய அள்டந்திருப்்பான. 
இல்ள�யா?” எனறு ந்கட்்டான அருண்.

“ஆம். அப்்படித்தான அரசர்்களின 
தள�ளமயில் இயங்கும் மன்னராட்சி முளற 
நதானறியது.”

“நமது நாட்டிலும் இப்்படித்தான மன்னராட்சி 
ஏற்்பட்்டதா?” எனறு ந்கட்்டாள சு்கனயா.

“ஆம். உ�ப்கங்கும் இப்்படியா்ன அளமப்ந்ப 
உருவாகி நீடித்தது. அரசர்்கள மற்றும் 
ந்பரரசர்்களால் ஆளப்்பட்்ட நமது நாடு, பின்னர் 
இங்கி�ாந்தின ஆட்சியதி்காரத்தினகீழ் வந்து 
நசர்ந்தது.”

“நாம் ்பல்�ாண்டு்கா�ம் ந்பாராடி, ்பல்நவறு 
தியா்கங்்களுககுப் பிறகு இங்கி�ாந்தின 
்கா�னியாதிக்கத்தில் இருந்து சுதந்திரம் 
ப்பற்நறாம்.” எனறு ஒருமித்த குரலில் கூறி்னர் 
மாைாக்கர்்கள.

“நாடு விடுதள� அள்டந்ததும், நாம் 
மக்களாட்சி முளறளய ஏற்றுகப்காண்ந்டாம்.” 
எனறார் ராஜநச்கரன.

“மக்களாட்சி  எனறால் என்ன?” எனறு 
அவரி்டம் ந்களவி எழுப்பி்னான நதவராஜன.

“மக்களால் மக்களுக்கா்க 
மக்கநள ந்டத்தும் ஆட்சி 
மக்களாட்சி”

     – ஆப்ர்காம் லிங்்கன.
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“நீங்்கள ஒரு விளளயாட்டு மனறம் ஒனளற 
ஆரம்பிககிறீர்்கள எனறால் அதன ப்பாறுப்பு்களள 
உங்்களுககுள பிரித்துகப்காளவீர்்கள. பிறகு 
வரவு பச�வு்கள மற்றும் ்பயன்களள எல்ந�ாரும் 
அனு்பவிப்பீர்்கள. இல்ள�யா?”

“ஆம்.”
“அநதந்பால், ஒரு நாட்டின குடிமக்கள 

நதர்தல் வழியில் தங்்களது பிரதிநிதி்களளத் 
நதர்ந்பதடுக்கவும், அதனமூ�ம் அரசு 
அதி்காரத்தில் நநரடியா்கப் ்பங்ந்கற்்பளதயும்தான 
ைக்களாட்சி எனகிநறாம். மக்களாட்சி அளமப்பில் 
குறிப்பி்டத்தகுந்த அளவு அதி்காரம் மக்களி்டம் 
இருககும். அவர்்கள நநரடியா்க அரசியலில் 
ஈடு்ப்டவும், அரசின முடிபவடுககும் 
நள்டமுளற்களில் ்பங்குப்பறவும் இயலும். 
மக்களாட்சியில் சி� வள்க்கள உண்டு.”

“மக்களாட்சியின பிறப்பி்டம் 
கிநரக்கம் ஆகும்”.
Democracy எனற ஆங்கி� 

பசால் Demos மற்றும் Cratia எனற இரு 
கிநரக்க பசாற்்களிலிருந்து ப்பறப்்பட்்டதாகும். 
Demos எனறால் மக்கள எனறும் Cratia 
எனறால் அதி்காரம் அல்�து ஆட்சிளயக 
குறிககும்.

“மக்களாட்சியில் வள்க்களா!”
“ஆமாம். உ�ப்கங்கும் ்பல்நவறு முளற்களில் 

மக்களாட்சி நள்டமுளறப்்படுத்தப்்பட்டுளளது. 
அவற்றில் நேரடி ைக்களாட்சி  (Direct Democracy), 
ைமைமு்க ைக்களாட்சி (அல்�து) பிரதிநிதித்துவ 
ைக்களாட்சி  (Representative Democracy) ஆகிய 
இரண்டும் பிர்ப�மா்ன முளற்கள.”

“நநரடி மக்களாட்சி  எனறால்?” எனறு 
ந்கட்்டான சிராஜுதீன.

“நநரடி மக்களாட்சி முளறயில் மக்கநள 
சட்்டம் இயற்றும் அதி்காரம் ப்பற்றிருப்்பார்்கள. 
உதாரைமா்க உங்்களுள்டய விளளயாட்டு 
மனறத்ளத எடுத்துகப்காளநவாம். நீங்்கள 
எல்ந�ாரும் ஒனறுகூடி விவாதித்து 

மனறத்திற்்கா்ன விதி்களள உருவாககிவி்ட 
முடியும். நமலும் இம்முளறயில் மனறத்தின 
உறுப்பி்னர்்கள அள்னவருககும் ந்பசுவதற்கு 
வாய்ப்பு வழங்்கப்்படுவதால் அவர்்கள 
ஒவபவாருவரின ்பார்ளவயும் பவளிப்்படும். 
ஆ்னால் இறுதி முடிவிள்ன எப்்படி எடுப்பீர்்கள?”

நநரடி மக்களாட்சியில் மக்கநள சட்்டங்்களள 
உருவாககுகினறர்.  அள்னத்து 
சட்்டத்திருத்தங்்களளயும் மக்களதான 
அங்கீ்கரிப்்பர்.  அரசியல்வாதி்கள 
நா்டாளுமனற பசயல்முளற்களின்படி ஆட்சி 
பசய்வர். நநரடி மக்களாட்சிளய 
பவற்றி்கரமா்க பசயல்்படுத்தும் வர�ாற்ளற 
சுவிட்்சர்ாந்து ப்பற்றுளளது.

உயர்சிந்தனை	விைோ
நநரடி மக்களாட்சி முளறளய இந்தியாவில் 
நள்டமுளறப்்படுத்த இயலுமா?

“ப்பரும்்பானளம உறுப்பி்னர்்கள ஆதரிககும் 
ஒனளற முடிவா்க ஏற்றுகப்காளநவாம். 
எஞ்சியவர்்களும் அம்முடிவிற்குக 
்கட்டுப்்படுவார்்கள.” எனறான பசல்வா.

“ஆம். இம்முளறதான நநரடி மக்களாட்சி  
எனறு அளழக்கப்்படுகிறது.” எனறார் ராஜநச்கரன.

“பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி  எனறால் என்ன?”
 “உங்்களுள்டய விளளயாட்டு மனற 

உறுப்பி்னர்்கள எண்ணிகள்க இப்ந்பாது 
ப்பருகிவிட்்டது எனறு ளவத்துகப்காளநவாம். 
நூற்றுக்கைக்கா்ன உறுப்பி்னர்்கள தி்னசரி 
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கூடி விவாதித்து முடிவு்கள எடுப்்பது 
சாத்தியமா?”

“இல்ள�.”
“அப்்படியா்ன சூழல் வரும்ந்பாது 

உறுப்பி்னர்்கள அள்னவளரயும் 
பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தும் வள்கயில் ஒரு குழு 
உருவாக்கப்்ப்ட நவண்டும். இல்ள�யா?”

“ஆமாம்.” எனறு ஒநர குரலில் 
மாைாக்கர்்கள ஆநமாதித்த்னர்.

ைக்களாட்சி

சட்்டங்்கள மற்றும்  
விதி்கள

நநரடி மக்களாட்சி
- சுவிட்சர்�ாந்து

பிரதிநிதித்துவ  
மக்களாட்சி

– இந்தியா, இங்கி�ாந்து 
அபமரிக்க ஐககிய நாடு்கள

வாககு்கள

மக்கள

நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட  
பிரதிநிதி்கள

வாககு்கள

மக்கள

சட்்டங்்கள மற்றும்  
விதி்கள

 “அககுழுவி்னர் உறுப்பி்னர்்கள சார்பில் 
மனறத்ளத நிர்வகிப்்பர். அவர்்களளத் 
நதர்ந்பதடுககும் விதமா்க ஓட்ப்டடுப்பு 
நள்டப்பறும். உதாரைமா்க தள�வர், 
பசய�ாளர்,  ப்பாருளாளர் மற்றும்  நிர்வா்கக 
குழு உறுப்பி்னர்்கள ந்பானற ்பதவி்களுககுப் 
்ப�ரும் ந்பாட்டியிடுவர். முடிவில் ப்பரும்்பானளம 
உறுப்பி்னர்்களின ஆதரவிள்னப் ப்பற்றவர் 
அந்தந்தப் ்பதவி்களள அள்டவார்்கள. 
அவர்்களுககு ஏள்னய உறுப்பி்னர்்கள சார்்பா்க 
ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுககும் அதி்காரம் 

கிள்டககும். இளதநய பிரதிநிதித்துவ 
மக்களாட்சி  எனறு கூறுகிநறாம்.”

பிரதிநிதித்துவ 
ைக்களாட்சி

நா்டாளுமனற 
மக்களாட்சி
• இந்தியா 
• இங்கி�ாந்து

அதி்பர் மக்களாட்சி
•  அபமரிக்க ஐககிய 

நாடு்கள
• ்க்ன்டா

 “ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுப்்பது 
(Democratic Decision making) எனறால் என்ன?” 
எனறு ந்களவி எழுப்பி்னாள ஜூடித்.

“மக்களாட்சி அளமப்பு்களில் முடிபவடுககும் 
அதி்காரம் தள�வரி்டம் குவிந்திருக்காது. மாறா்க 
அவவதி்காரம் ஒரு குழுவி்டம்தான இருககும். 
சட்்டதிட்்டங்்களுககும், விதிமுளற்களுககும் 
உட்்பட்டு இயங்கும் அககுழு, பதா்டர்புள்டநயார் 
அள்னவளரயும் உளள்டககிய பவளிப்்பள்டயா்ன 
உளரயா்டல்்களள முனப்னடுககும். பின்னர் 
அவர்்களிள்டநய ஒருமித்த ்கருத்பதாற்றுளம 
ஏற்்பட்்டதும் இறுதி முடிவிள்ன எடுககும். 
இளதத்தான ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுத்தல் 
எனகிநறாம்.”

“ஒரு குழுவிற்்கா்ன விதி்கள இருப்்பதுந்பால் 
நமது நாட்ள்ட நிர்வகிப்்பதற்்கா்ன விதி்களும் 
இருககும். இல்ள�யா?”

தமிழ்நாடு சட்்டமனறம்
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2007ல் ஐ.நா.சள்ப பசப்்டம்்பர் 
15 ஆம் நாளள உ�்க மக்களாட்சி 
தி்னமா்க அறிவித்துளளது.

“ஆம். இந்தியா ந்பானறபதாரு 
மக்களபதாள்க மிக்க நாட்டில் அள்னவரும் 
நிம்மதியா்க வாழ நவண்டுபமனறால் மக்கள 
அள்னவரும் விதி்கள, வழிமுளற்கள, 
உரிளம்கள மற்றும் ்க்டளம்களள அறிந்து 
பின்பற்ற நவண்டியது அவசியமாகிறது. நமது 
அரசளமப்புச்சட்்டம் அத்தள்கய வழிமுளற்களள 
நமககு வழங்கியுளளது. அளவ நமது நாட்டின 
சட்்ட ஒழுங்ள்கக ்காப்்பாற்றுவதில் ப்பரும்்பங்கு 
வகிககினற்ன.”

“அரசளமப்புச்சட்்டம் நமககு என்ன 
மாதிரியா்ன உரிளம்களள வழங்கியுளளது?”

“அது இந்தியர் ஒவபவாருவருககும் 
சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் நீதிப்பறும் 
உரிளமளய உறுதி பசய்துளளது.”

“நவறு எளவபயல்�ாம் அதில் 
இ்டம்ப்பற்றுளள்ன?”

“அது அடிப்்பள்ட அரசியல் ப்காளள்க்களள 
வளரயறுத்துளளநதாடு, அரசு நிறுவ்னங்்களின 
வடிவளமப்பு, அளவ பின்பற்றநவண்டிய 
வழிமுளற்கள, அவற்றின அதி்காரம் மற்றும் 
்க்டளம்களளயும் விளககுகிறது. நமலும் 
குடிமக்களுக்கா்ன உரிளம்கள, ்க்டளம்கள 
மற்றும் வழி்காட்டு பநறிமுளற்களளயும் 
நிர்ையம் பசய்துளளது. இப்்படியா்க அது ஒரு 
சிறப்்பா்ன ்கட்்டளமப்ள்ப நமககு 
வழங்கியுளளது.”

“நமது அரசளமப்புச்சட்்டம் இவவளவு 
விளக்கமா்னதா?’” எனறு வியப்பு்டன ந்கட்்டாள 
தமிழ்ச்பசல்வி.

“இந்திய அரசளமப்புச்சட்்டம்தான உ�கில் 
எழுதப்்பட்்ட அரசளமப்புச் சட்்டங்்களிந�நய மி்கப் 
ப்பரியது. இளத டாகடர பி. ஆர. அமநபேத்்கரின் 

தள�ளமயி�ா்ன அரசளமப்புச் சட்்ட வளரவுக 
குழு உருவாககியது. அத்னால்தான அவர் ேைது 
அர்சமைப்புச்சட்டத்மதை உருவாககிய முதைன்மை 
வடிவமைப்போளரா்கக ்கருதப்்படுகிறார்.” எனறு 
முடித்தார் ராஜநச்கரன.

மாைாக்கர்்கள மகிழ்ச்சியு்டன ள்கதட்டி 
ஆரவாரித்த்னர். இறுதியில் மக்களாட்சி  குறித்து 
எளிளமயா்க விளககியளமககு நனறி 
பதரிவித்த்னர். 

மககளோட்சியின்	ந�ோககம்

மக்களால் மக்களுக்கா்க மக்கநள ந்டத்தும் 
ஆட்சியளமப்பு மக்களாட்சி எனறு 
அளழக்கப்்படுகிறது. 

மக்களாட்சி அளமப்பில் அதி்காரம் 
மக்களி்டம் இருககும். அதற்கு அவர்்கள 
முடிபவடுககும் உரிளமளயப் ப்பற நவண்டியது 
அவசியமாகிறது. ஒவபவாரு தனிந்பரும் 
முடிபவடுககும் வழிமுளற்களில் நநரடியா்கப் 
்பங்ந்கற்்க இய�ாது என்பதால் முடிபவடுககும் 
அதி்காரம் மக்களால் நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட 
பிரதிநிதித்துவ அரசிற்கு வழங்்கப்்பட்டுளளது. 
மக்களாட்சி அரசில், 18 வயது நிளறவுற்ற 
அள்னத்துக குடிமக்களுககும் தங்்களுக்கா்ன 
பிரதிநிதிளயத் நதர்ந்பதடுககும் உரிளம 
வழங்்கப்்பட்டுளளது. அநதந்பால் 
நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட ஒவபவாரு பிரதிநிதியும் 
மக்கள ந�ள்னக ்காப்்பளதத் த்னது 
்க்டளமயா்கக ப்காளளநவண்டும்.
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உலககஙகும்	மககளோட்சி	

உ�கிந�நய முதன முதலில் ப்பண்்களுககு 
ஓட்டுரிளம அளித்த நாடு நியூஸி�ாந்து
(New zealand) ஆகும் (1893). ஐககிய ந்பரரசில் 
(United Kingdom) 1918ஆம் ஆண்டும், அபமரிக்க 
ஐககிய நாடு்களில் (United states of America) 
1920-ஆம் ஆண்டும்தான ப்பண்்களுககு 
ஓட்டுரிளம வழங்்கப்்பட்்டது. அநத ்கா�்கட்்டத்தில் 
இந்தியாவில் ்பைக்காரர்்களுககு மட்டுநம 
ஓட்டுரிளம வழங்்கப்்பட்டிருந்தது. ம்காத்மா 
்காந்தி உட்்ப்டப் ்ப� தள�வர்்கள அள்னவருககும் 
ஓட்டுரிளம எனற ந்காரிகள்களய வலியுறுத்தி 
வந்த்னர். இனறு இந்தியாவில் 18 வயது 

நிளறவள்டந்த ஒவபவாருவருககும் ஓட்டுரிளம 
வழங்்கப்்பட்டுளளது. (உ�்களாவிய வயதுவந்நதார் 
உரிளம்களின்படி).

இந்தியகுடிமக்களில் 79% 
ந்பர் தங்்களது நாட்டின 
மக்களாட்சியினமீது நம்பிகள்க 

ப்காண்டுளளதா்கப் புளளிவிவரங்்கள 
பதரிவிககினற்ன. இதன ்காரைமா்க 
உ�்க அளவி�ா்ன இப்்பட்டியலில் 
இந்தியாவிற்கு முதலி்டம் கிள்டத்துளளது.

வ.
எண்.

ைக்களாட்சி 
ோடு ்கா்ம அமைவிடம சிைப்புக கூறு்கள்

1 கிநரக்கம்
கி.மு (ப்பா.ஆ.மு) 

5ஆம் 
நூற்றாண்டு

கிரீஸ் அரசியல் தத்துவத்தின 
அடித்தளம்

2 நராமானியப் 
ந்பரரசு

கி.மு (ப்பா.ஆ.மு) 
300 – 50

தீ்ப்கற்்ப இத்தாலி, 
நராம்

நா்கரி்க வளர்ச்சியின 
உ�்களாவிய விரிவாக்கம்

3 சான 
மரிந்னாஸ் கி.பி. (ப்பா.ஆ) 301 இத்தாலி

்பழளமயா்ன அரசிய�ளமப்பு 
தற்ந்பாதும் நள்டமுளறயில் 

உளளது.

4 ஐஸ்�ாந்து கி.பி. (ப்பா.ஆ) 
930 திங்நவளிர்

உ�கிந�நய ்பழளமயா்ன 
மற்றும் நீண்்ட ்கா�மா்க 

பசயல்்பட்டுவரும் 
நா்டாளுமனறத்ளதக 

ப்காண்்டது.

5 மனிதத் தீவு 
(Isle of Man)

கி.பி. (ப்பா.ஆ) 
927

இங்கி�ாந்திற்கும் 
அயர்�ாந்திற்கும் 

இள்டநய உளளது
மன்னராட்சியின கீழ் சுயாட்சி

6 இங்கி�ாந்து
கி.பி. (ப்பா.ஆ) 

13ஆம் 
நூற்றாண்டு

இங்கி�ாந்து 1215இல் எழுதப்்பட்்ட 
ம்காசாச்னம் (மாக்னா ்கார்்டா)

7
அபமரிக்க 

ஐககிய 
நாடு்கள

கி.பி. (ப்பா.ஆ) 
1789

அபமரிக்க ஐககிய 
நாடு்கள

மி்கப் ்பழளமயா்ன 
மக்களாட்சி்களுள ஒனறு

உ்கின் பேழமையான ைக்களாட்சி ோடு்கள்
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மக்களாட்சி - மக்களால் ந்டத்தப்்படும் ஆட்சி
நதர்தல் -  மக்கள தங்்கள பிரதிநிதி்களள 

நதர்ந்பதடுககும் முளற
தீர்மானித்தல் -  ஒருவர் ம்னதளவில் 

முடிபவடுத்தல்
அரசாங்்கம் -  ஒரு நாட்ள்ட ஆட்சி 

பசய்வதற்்கா்ன அதி்காரம் 
ப்காண்்ட மக்கள குழு

	 மக்களால் மக்களுக்கா்க மக்கநள ந்டத்தும் 
ஆட்சி மக்களாட்சி ஆகும்.

	 நநரடி மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவ 
மக்களாட்சி எ்ன மக்களாட்சி 
இருவள்கப்்படும்.

	 நம் அரசளமப்புச் சட்்டம் இந்தியர் 
ஒவபவாருவருககும் சுதந்திரம், 
சமத்துவம் மற்றும் நீதி ப்பறும் 
உரிளமளய உறுதி பசய்துளளது.

	 இந்திய அரசளமப்புச் சட்்டம்தான உ�கில் 
எழுதப்்பட்்ட அரசளமப்புச் சட்்டங்்களிந�நய 
மி்கப் ப்பரியது.

	 இந்தியாவில் 18 வயது நிரம்பிய எந்த 
ஒரு குடிம்கனும் வாக்களிக்க�ாம்.

 பேயிற்சி

I.  ்சரியான விமடமயத் 
நதைரந்்தைடுத்து எழுது்க

1. ஆதிமனிதன  ்பகுதியில் 
குடிநயறி விவசாயம் பசய்யத் 
பதா்டங்கி்னான.
அ) சமபவளி்கள ஆ) ஆற்நறாரம் 
இ) மள�்கள ஈ) குனறு்கள

2. மக்களாட்சியின பிறப்பி்டம் .
அ) சீ்னா ஆ) அபமரிக்கா 
இ) கிநரக்கம் ஈ) நராம்

3. உ�்க மக்களாட்சி தி்னம்   
ஆகும்.
அ) பசப்்டம்்பர் 15 ஆ) அகந்டா்பர் 15
இ) நவம்்பர் 15 ஈ) டிசம்்பர் 15

4. நநரடி மக்களாட்சியில் வாக்களிப்்பவர் 
.

அ) ஆண்்கள ஆ) ப்பண்்கள
இ) பிரதிநிதி்கள ஈ) வாக்காளர்்கள

II.  ந்காடிட்ட இடங்கமள நிரப்பு்க
1. நநரடி மக்களாட்சிளயச் பசயல்்படுத்தும் 

நாடு .
2. மக்களாட்சிக்கா்ன வளரயளறளய வகுத்தவர் 

.
3. மக்கள  அளிப்்பதன மூ�ம் தங்்கள 

பிரதிநிதி்களளத் நதர்ந்பதடுககினற்னர்.
4. நம் நாட்டில்  மக்களாட்சி 

பசயல்்படுகிறது.

III. விமடயளிக்கவும
1. மக்களாட்சி எனறால் என்ன?
2. மக்களாட்சியின வள்க்கள யாளவ?
3. நநரடி மக்களாட்சி – வளரயறு.
4. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி – வளரயறு.
5. நம் அரசளமப்புச் சட்்டத்தின சிறப்பு்களா்க 

நீ புரிந்து ப்காளவ்ன யாளவ?
IV. உயரசிந்தைமன வினா
1. நநரடி மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவ 

மக்களாட்சி – ஒப்பீடு பசய்து, நவறு்பாடு்களள 
அறியவும்.

V. ்்சயல்போடு்கள்
1. உங்்கள பதாகுதி பிரதிநிதி்களின 

ப்பயர்்களளக ந்கட்்டறிந்து எழுதவும்.
அ) நா்டாளுமனற உறுப்பி்னர்
ஆ) சட்்டமனற உறுப்பி்னர்
இ) உளளாட்சி உறுப்பி்னர்

2. மக்களாட்சி முளறயின நிளற, குளற்களள 
விவாதிக்கவும்.
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இமையச ்்சயல்போடு

ைக்களாட்சி

்கண்ட ஆக்க ே்கரமவ 
அறிநவாைா!

பேடிநிம்்கள்:
பேடி -1  ் ்காடுக்கப்பேட்ட உரலிமயப் பேயன்பேடுத்தி ்்சயல்போட்டு தைளத்திற்கு ்்சல்்்ாம.
பேடி -2  “political systems” என்ை பேகுதிமய ்்சாடுக்கவும.
பேடி -3   தைளத்தின்  நைந் உள்ள “English” என்ை பேகுதிமய ்்சாடுக்கவும.
பேடி -4  நதைான்றும இந்திய வமரபேடத்தில் “Tamilnadu”-ஐ நதைரந்்தைடுத்து வமரபேடத்மதை 

்காைவும.

*பேடங்கள் அமடயாளத்திற்கு ைட்டுநை. 
நதைமவ்யனில் Adobe Flash மய அனுைதிக்க.

உரலி :
http://www.elections.in/

இமையச ்்சயல்போடு

இச்்சயல்போட்டின் மூ்ம ைக்களாட்சி 
பேற்றியும இந்திய அரசின் ஆட்சி அமைப்பு 

முமை பேற்றியும அறிய முடியும.

பேடி 1 பேடி 2 பேடி 3

பேடி 4
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உள்ளாட்சி அமைப்பு – 
ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்

• ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்பு மற்றும் பணிகம் அறிதல்.

• கிரளாம சமபமைப் பற்றியும் கிரளாமசமப கூட்்டத்தின் நநளாககத்மதயும் 

அறிந்துககளாள்ல்.

• பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டத்தின்  சிறப்பம்சஙகம்ப் புரிந்து ககளாள்ல்.

• உள்ளாட்சியில் கபணகளின் பஙமக அறிதல்.

• உள்ளாட்சி நதர்தமைப் பற்றி அறிந்து அடுத்து வரும் நதர்தமை உற்றுநநளாககல்.

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்

நந்தினி ஆறளாம் வகுப்பு படிப்பவள. அவள 

வீட்டில் ஒரு வழககம் இருந்தது. தினமும் 

நளாளிதழில் வரும் தமைப்புச் கசய்திகம் அவள 

சத்தம்நபளாட்டு வளாசித்துககளாட்்டநவணடும். 

அவ்து அப்பளா நம்புரளாஜனும் அம்மளா 

மணிநமகமையும் அமர்ந்து நகட்பளார்கள. இவள 

ஏதளாவது சந்நதகம் நகட்்டளால் அதற்கு வி்ககம் 

ககளாடுப்பளார்கள. சிை சமைம் அககம்பககத்து 

வீட்டு சிறுவர்களும் நசர்ந்துககளாளவளார்கள. 

நளாளிதழில் வரும் கசய்திமை ஆளுகககளான்றளாய் 

பிரித்துகககளாணடு படிப்பளார்கள. அன்றும் 

அப்படித்தளான், சனிககிழமமைளானதளால்.. 

ஜளான்சன், மளாறன், அன்வர் என எல்நைளாரும் 

நந்தினியின் வீட்டில் குழுமி விட்்டனர். நந்தினி, 

முதலில் நளாளிதழில் இருந்து ஒரு கசய்திமை 

வளாசித்தளாள.

“ஆவடி மளாநகரளாட்சிைளாக அறிவிககப்பட்டு 

உள்து.” 

அடுத்த கசய்தியின் தமைப்மபப் படிககும் 

முன்னநர அவளுககுச் சந்நதகம் வந்தது.

“அப்பளா, மளாநகரளாட்சின்னளா என்னப்பளா?”

“பத்து ைட்சத்துககும் நமற்பட்்ட மககள 

கதளாமகயும், அதிக வருவளாயும் இருககுற 

ஊர்கம் மளாநகரளாட்சிைளாக தமிழநளாடு அரசு 

அறிவிககும். இப்படித்தளான் இப்நபளா இந்தப் 

பட்டிைலில் ஆவடியும் நசர்ந்துள்து.” என்றளார் 

நந்தினியின் அப்பளா, நம்புரளாஜன்.

“அப்படின்னளா! இஙநக ஏற்கனநவ நவற 

மளாநகரளாட்சிகள இருககளா?”

அலகு 2

6th Std  Civics_Term 3_TM_Unit2.indd   224 06-11-2019   12.50.03 PM



225

“ஆமளாம். ஏற்கனநவ 14 மளாநகரளாட்சிகள 

தமிழநளாட்டில் இருககின்றன. தற்நபளாது இந்தப் 

பட்டிைலில் ஆவடியும் நசர்ந்துள்து" என்றளார் 

நம்புரளாஜன். 

1. கசன்மன 2. மதுமர 3.நகளாைம்புத்தூர் 

4. திருச்சி 5. நசைம் 6. திருகநல்நவலி

7. ஈநரளாடு 8. தூத்துககுடி 9.திருப்பூர்  

10. நவலூர் 11. திணடுககல் 12. தஞசளாவூர்

13. நளாகர்நகளாவில் 14. ஒசூர் 15. ஆவடி

“அப்ப, நம்ம ஊரு..?” என்று நகட்்டளான் 

மளாறன். 

“நம்ம ஊரு.. ஊரளாட்சியிை வரும்்டளா..?”

“ஊரளாட்சின்னளா..?”

“தமிழநளாட்டுை கிரளாமமும் இருககு. நகரமும் 

இருககு இல்மைைளா?

“ஆமளாப்பளா..”

“கிரளாமஙகளின் நதமவகளும், 

நகரஙகளின் நதமவகளும் மளாறுபடும் 

அல்ைவளா? அப்படி இருககும் பகுதிகளில் 

மககளின் நதமவகம்ச் சரிைளாகப் பூர்த்தி 

கசய்வதற்களாக சிை அமமப்புகம் நமது 

அரசமமப்பு உருவளாககி இருககு.

அதன்படி, நகர்ப்புறத்மத மளாநகரளாட்சி, 

நகரளாட்சி, நபரூரளாட்சி என்றும் கிரளாமப்புறத்மத 

ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம், மளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

என்றும் பிரித்து மவத்திருககளாஙக. இமவ 

உள்ளாட்சி அமமப்புகள என்று 

அமழககப்படுகின்றன.”

“ஓ! இவவ்வு இருககளா..?”

“ஆமளா இருககு. கசளால்லுகிநறன் 

நகட்டுககுஙக; மளாநகரளாட்சிப் பற்றி கசளான்நனன் 

இல்மைைளா..?”

“ஆமளாப்பளா”

“தமிழநளாட்டிை மளாநகரளாட்சிககு அடுத்த 

நிமையில் ஒரு ைட்சத்துககும் அதிகமளான மககள 

கதளாமகயு்டன், வருவளாய் அதிகம் இருககும் 

ஊர்கம் நகரளாட்சி என்று பிரித்துள்னர். 

•  தமிழநளாட்டில் முதன் 

முதலில் உருவளாககப்பட்்ட 

நகரளாட்சி வளாலளாஜளாபேட்மடை 

நகரளாட்சி ஆகும்.

ெசன்ைன
ேவ�ர்

ேசலம்

ஈேரா�

��ப்�ர்

�ண்�க்கல்

ம�ைர


த்�க்��
��ெநல்ேவ�

ேகாயம்�த்
ர்
��ச�்

தஞ்சா�ர்

 வங்காள
 �ரி�டா

வ

 ெத

 ேம  �

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô நாகர்ேகா�ல்

ஒ�ர்

ஆவ�

1688ல் உருவளாககப்பட்்ட 

கசன்மன 

மளாநகரளாட்சிதளான் 

இந்திைளாவின் மிக 

பழமமைளான உள்ளாட்சி அமமப்பளாகும்.
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“அப்புறம் மளாமளா, நபரூர் ஆட்சின்னு 

என்னநமளா கசளான்னீஙகந்?”

“அது நபரூர் ஆட்சி இல்மை. நபரூரளாட்சி. 

அப்படீன்னளா.. நகரத்திற்கும், கிரளாமத்திற்கும் 

இம்டப்பட்்ட ஊர். சுமளார் 10 ஆயிரம் நபர் 

வளாழககூடிை ஊரளாக இருந்தளால் அதுதளான் 

பேரூரளாட்சி. இதுை ஒரு சிறப்பு இருககு.. 

என்னன்னு ைளாரளாச்சும் கசளால்லுஙக பளார்ப்நபளாம்” 

என்ற நம்புரளாஜன் எல்நைளாரின் முகத்மதயும் 

பளார்த்தளார். அவர்களும் அவமரநை பளார்த்தபடி 

இருந்தனர். ைளாருககும் அகநகளவிககளான பதில் 

கதரிைவில்மை.

“சரி! நளாநன கசளால்கிநறன். 

இந்திைளாவிநைநை முதல் முமறைளாக 

நபரூரளாட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமமப்பு 

தமிழநளாட்டில் தளான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது”

“ஆஹளா!…” என்றனர் எல்நைளாரும்.

மளாநகரளாட்சிககு இந்திை ஆட்சிப்பணி (இ.ஆ.ப) 

அதிகளாரி ஒருவர் ஆமையரளாக இருப்பளார். 

நகரளாட்சிகளுககு அரசு அதிகளாரிகள நகரளாட்சி 
ஆமையர்க்ளாக   நிைமிககப்படுவளார்கள. 

நபரூரளாட்சியின் நிர்வளாக அலுவைர் செயல் 
அலுவலர் (EO) ஆவளார்.

“ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம்னு 

கசளான்னீஙகந் அப்படின்னளா..”

“கிரளாமஙகளில் கசைல்படும் உள்ளாட்சி 

அமமப்பு கிரளாை ஊரளாட்சி ஆகும்.  கிரளாம ஊரளாட்சி 

மககளுககும் அரசுககும் இம்டநை இமைப்புப் 

பளாைமளாக கசைல்படுகிறது.  கிரளாமஙகள, மககள 

கதளாமகககு ஏற்ப பை பகுதிக்ளாகப் (Ward) 

பிரிககப்படுகின்றன.  இதன் பிரதிநிதிகள 

மகக்ளால் நதர்ந்கதடுககப்படுகின்றனர்.

பதர்்நசதடுககப்ேடும் பிரதிநிதிகள
• ஊரளாட்சி மன்றத் தமைவர்

• பகுதி உறுப்பினர்கள

• ஊரளாட்சி ஒன்றிை உறுப்பினர் (கவுன்சிைர்)

• மளாவட்்ட ஊரளாட்சிக குழு உறுப்பினர்

ஊரோட்சி	ஒன்றியம்

பை கிரளாம ஊரளாட்சிகள ஒன்றிமைந்து 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் அமமககப்படுகிறது. ஒவகவளாரு 

ஊரளாட்சியிலும் ஊரளாட்சி ஒன்றிை உறுப்பினர் 

(கவுன்சிைர்) ஒருவர் நதர்ந்கதடுககப்படுகிறளார் 

அல்ைவளா?  கவுன்சிைர்கள தஙகளில் ஒருவமர 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைத் தமைவரளாகத் நதர்ந்கதடுப்பர். 

துமைத் தமைவரும் நதர்ந்கதடுககப்படுகிறளார், 

வட்டைளார வ்ர்ச்சி அலுவலர் (BDO) இதன் நிர்வளாக 

அலுவைர் ஆவளார்.

ஊரளாட்சி ஒன்றிை அ்வில் பணிகள 

நமற்ககளாள்ப்படுகின்றன.

மோவட்்ட	ஊரோட்சி

ஒவகவளாரு மளாவட்்டத்திலும் ஒரு மளாவட்்ட 

ஊரளாட்சி அமமககப்பட்டுள்து. 50,000 மககள 

கதளாமக என்ற அடிப்பம்டயில் மளாவட்்டம் பை 

பகுதிக்ளாகப் (District Panchayat ward) 

பிரிககப்படுகின்றது. பகுதி உறுப்பினர்கம்க 

கிரளாம ஊரளாட்சி மககள நதர்தல் மூைம் 

நதர்ந்கதடுககின்றனர். மளாவட்்ட ஊரளாட்சி குழு 

உறுப்பினர்கள தஙகளுககுள ஒருவமர 

• நீைகிரி மற்றும் 

கபரம்பலூர் மளாவட்்டஙகள 

ஒவகவளான்றிலும் 4 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள 

தளான் உள்ன.
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மளாவட்்ட ஊரளாட்சிக குழுத் தமைவரளாகத் 

நதர்ந்கதடுககின்றனர். ஊரளாட்சி மற்றும் 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகளின் வ்ர்ச்சித் 

திட்்டஙகம்க கணகளாணிககவும் 

நமற்பளார்மவயி்டவும் கசய்கின்றனர்.

உள்ளாட்சி அமமப்புகள நதந்கதடுககப்பட்்ட 

மககள பிரதிநிதிக்ளால் நிர்வகிககப்படுகின்றன. 

கதளாகுதிகள, பகுதிகள (wards) என 

அமழககப்படுகின்றன. பகுதி உறுப்பினர்க ம் 

மககள  நநரடித் நதர்தல் மூைம் 

நதர்ந்கதடுககின்றனர்.

அவவளாநற மளாநகரளாட்சித் தமைவரும் 

(நமைர்), நகரளாட்சித் தமைவரும் நநரடி நதர்தல் 

மூைம் மகக்ளால் நதர்வு கசய்ைப்படுகின்றனர். 

மளாநகரளாட்சித் துமைத்தமைவரும், நகரளாட்சித் 

துமைத் தமைவரும் அந்தந்தப் பகுதி (ward) 

உறுப்பினர்க்ளால் நதர்வு கசய்ைப்படுவளார்கள.” 

என்று தனது நீண்ட உமரமை முடித்தளார் 

நம்புரளாஜன்.

“உள்ளாட்சி அமமப்புக்ளால் என்ன 

நன்மம இருககப்நபளாகுது, மளாமளா?”

“நிமறை நன்மமகள இருகநக, 

கபளாதுமககளுககுத் நதமவைளான பணிகம் 

அவசிைப்பணிகள, விருப்பப்பணிகளனு 

பிரிச்சுககைளாம். இமவ உள்ளாட்சி 

அமமப்புக்ளால் வழஙகப்படுகின்றன..”

கிரோம	ஊரோட்சியின்	பணிகள்

அவசியப் ேணிகள

• குடிநீர் வழஙகுதல்

• கதருவி்ககு அமமத்தல்

• கதருககம்த் தூய்மமப்படுத்துதல்

• கழிவுநீர் களால்வளாய் அமமத்தல்

• ஊர்ச்சளாமைகள அமமத்தல்

•  மத்திை, மளாநிை அரசின் நைத்திட்்டஙகம்ச் 

கசைல்படுத்துதல்.

விருப்ேப் ேணிகள
• பூஙகளா அமமத்தல்

• நூைகம் அமமத்தல்

•  விம்ைளாட்டு மமதளானம் அமமத்தல் 

இன்னும்பிற.

மோ�கரோட்சியின்	பணிகள்

• குடிநீர் வசதி

• கதருவி்ககு அமமத்தல்

• தூய்மமப் பணி 

• மருத்துவச் நசமவ

• சளாமைகள அமமத்தல்

• நமம்பளாைஙகள அமமத்தல்

• சந்மதகளுககளான இ்டவசதி

• கழிவுநீர் களால்வளாய்

• தி்டககழிவு நமைளாணமம 

• மளாநகரளாட்சிப் பளளிகள

• பூஙகளாககள

• விம்ைளாட்டு மமதளானஙகள

• பிறப்பு, இறப்பு பதிவு. இன்னும்பிற.,

“அப்ப இந்த நவமைகம் எல்ைளாம் ைளார் 

கசய்வளாஙக?”

"மன்றககூட்்டஙகளில் நிமறநவற்றப்படும் 

தீர்மளானஙகளின்படி ஆமைைளா்ர், அல்ைது 

அதிகளாரி அந்தப் பணிகம்த் தனககுக கீழுள் 
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அலுவைர் மற்றும் ஊழிைர்கம்க ககளாணடு 

கசைல்படுத்துகிறளார். இப்படி அப்பணிகள 

சிறப்பளாக நம்டகபற பை அடுககுகளிலும் 

பணிைளாற்ற ஊழிைர்கள உணடு.”

“ஓ.. இந்த பணிகம்ச் கசய்ை நிதி 

அரசளாஙகம் ககளாடுத்துடுமளாப்பளா..”

“நநரடிைளாக அரசும் அளிககும். அந்தந்த 

உள்ளாட்சி அமமப்புகளும் வரிக்ளாக வசூல் 

கசய்து ககளாளவளார்கள”

கிரோம	ஊரோட்சியின்	வருவோய்

• வீட்டுவரி 

• கதளாழில் வரி

• கம்டகள மீதளான வரி

• குடிநீர் இமைப்புககளான கட்்டைம்

• நிைவரியிலிருந்து குறிப்பிட்்ட பஙகு 

• கசளாத்துரிமம மளாற்றம் – குறிப்பிட்்ட பஙகு 

•  மத்திை மளாநிை அரசுகளின் நிதி ஒதுககீடு. 

இன்னும்பிற.

மோ�கரோட்சியின் வருவோய்

• வீட்டு வரி

• குடிநீர் வரி

• கம்டகள மீதளான வரி

• கதளாழில் வரி 

• கபளாழுதுநபளாககு வரி

• வளாகனக கட்்டைம்

•  மத்திை, மளாநிை அரசுகளின் நிதி ஒதுககீடு. 

இன்னும்பிற.

செயல்போடுகள்
•  ஊரக, நகர்ப்புற வருவளாய் மற்றும் 

பணிகம் ஒப்பிடுக.

•  உன் வீட்டில் என்கனன்ன வரிகள 

கசலுத்துகிறளார்கள எனக நகட்்டறிைவும்?

“சரி, ஊர்மன்றககூட்்டம்னு கசளான்னீஙகந் 

அது எப்படி ந்டககும் மளாமளா..” என்று நகட்்டளான் 

மளாறன்.

 “சமபககூட்்டம்னளா… மரத்தடியில் சுத்தி 

உட்களார்ந்துககளாணடு, நபசுவளாஙகந். 

சினிமளாவுை பளார்த்திருகநகன்” என்றளான் 

ஜளான்சன்.

“அப்படியில்மை! அது நவற, இது நவற. 

ஒவகவளாரு ஊரளாட்சியிலும் கிரளாம சமப 

அமமககப்பட்டுள்து.  இது ஒரு நிரந்தர 

அமமப்பு.  கிரளாம சமபக கூட்்டம் சிறிை 

கிரளாமஙகளிலும் நம்டகபறும்.  கிரளாம சமபநை 

மகக்ளாட்சி அமமப்பின் ஆணிநவரளாகும். 

அதுை 18 வைசு நிமறவம்டந்து, அந்த 

ஊரளாட்சி வளாககளா்ர் பட்டிைலில் கபைர் 

உள்வஙக கைந்து ககளாள்ைளாம். இககூட்்டம் 

ஆணடுககு நளான்கு முமற கூடும். மளாவட்்ட 

ஆட்சித்தமைவர், வட்்டளார வ்ர்ச்சி அலுவைர், 

ஊரளாட்சி மன்றத் தமைவர், துமைத் தமைவர் 

மற்றும் பகுதி (வளார்டு) உறுப்பினர்கள 

நபளான்நறளாரும் இககூட்்டத்தில் 

கைந்துககளாளளுவளாஙக. அப்நபளாது மககள 

தஙகள நதமவகம்யும் குமறகம்யும் 

நநரடிைளாகச் கசளால்ைைளாம்.”

“இககூட்்டம் எந்கதந்த நளாட்களில் கூடும்?”

“ஜனவரி 26, பை 1, ஆகஸ்டு 15, அகபடைளாேர் 2”
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இந்நளாட்கம்த் தவிர நதமவகநகற்பவும் 

அவசர களாைஙகளிலும் கிரளாம சமப கூடும்.  

இமவ சிறப்பு கிரளாம சமபககூட்்டம் எனப்படும்.  

செயல்போடுகள்
கிரளாமசமபக கூட்்டத்திற்கு மளாைவர்கம் 

அமழத்துச் கசன்று பளார்மவயி்டச் 

கசய்ைைளாம்.

“உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் 

அதிகளாரஙகம்ப் பரவைளாககுவது என்ற 

நநளாககத்திற்களாக பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டம் 

1992ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 24ஆம் நததி 

ககளாணடுவரப்பட்்டது. இப்படிைளான ஓர் அமமப்பு 

நவணடும் என்று இதற்கு இப்கபைர் மவத்தவர் 

நம்ம மகளாத்மளா களாந்தி”.

நதசிை ஊரளாட்சி தினம் 

ஏப்ரல் 24.

பஞெோயத்து	ரோஜ்	–	சி்றபபம்ெஙகள்

• கிரளாம சமப அமமத்தல் 

• மூன்றடுககு ஊரளாட்சி அமமப்பு

• இ்டஒதுககீடு

• பஞசளாைத்து நதர்தல்

• பதவிககளாைம்

• நிதிக குழு

• கைககு மற்றும் தணிகமக இன்னும் பிற

 “கரளாம்ப நன்றி மளாமளா. நளாஙகள நிமறை 

கசய்திகம் இன்று கதரிந்துககளாணந்டளாம்.” 

என்றனர் பிளம்கள கூட்்டளாக.

“இன்னிககு உஙகளுககு இமதப் பற்றி 

கசளால்ை முடிந்தது எனககும் கரளாம்ப சந்நதளாசமளாக 

இருககு.. சரி.. நளாளிதழ வளாசிச்சது நபளாதும். 

விம்ைளா்டப்நபளாஙக..” என்று எல்நைளாமரயும் 

அனுப்பி மவத்தளார் நம்புரளாஜன்.

“நஹய்…” என்று கத்திைவளாநற 

அவர்களும் ஓடினளார்கள.

உள்்ோட்சியில்	சபணகளின்	பஙகு

அமனத்து உள்ளாட்சி அமமப்புகளிலும் 

கபணகள பஙநகற்கும் வமகயில் 33% இ்ட 

ஒதுககீடு வழஙகப்பட்டுள்து. 2011 இல் 

நம்டகபற்ற உள்ளாட்சித் நதர்தலில் கபணகள 

38% இ்டஙகளில் கவற்றி கபற்றனர் என்பது 

சிறப்பு. 2016 ஆம் ஆணடு தமிழக அரசு 

கபணகளுககு உள்ளாட்சியில் 50% 

இ்டஒதுககீடு வழஙக சட்்டத்திருத்தம் 

கசய்துள்து.

உள்்ோட்சித்	நேரேல்

உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக களாைம் 

5 ஆணடுகள.  இதற்களான நதர்தல் 5 

ஆணடுகளுககு ஒரு முமற நம்டகபறுகிறது. 

மளாநிை நதர்தல் ஆமைைம் இதற்களான 

நதர்தமை ந்டத்துகிறது. ஒவகவளாரு 

மளாநிைத்திலும் ஒரு மளாநிைத் நதர்தல் 

அறிக	
சிறப்பளாகச் கசைல்படும் ஊரளாட்சி 

அமமப்புகளுககு மத்திை அரசு விருதுகம் 

வழஙகுகிறது. உன் ஊரளாட்சி அமமப்பு 

ஏநதனும் விருதுகம்ப் கபற்றுள்னவளா 

எனக நகட்்டறிக.

செயல்போடுகள்	
• தஙகள பகுதியில் உள் உள்ளாட்சி 

உறுப்பினர்கம்ப் பற்றி 

கதரிந்துககளாள்வும். 

• கபண உறுப்பினர்களின் பஙநகற்மபயும் 

அனுபவஙகம்யும் நகட்டு அறிக.
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ஆமைைம் உள்து. தமிழநளாடு மளாநிை நதர்தல் 

ஆமைைம் கசன்மன நகளாைம்நபட்டில் 

உள்து.

நபரி்டர	கோலஙகள்	மறறும்	ந�ோய்த்	சேோறறு	
கோலஙகளில்	 உள்்ோட்சி	 அமமபபுகள்	
நமறசகோண்ட	பணிகள்.

ேறநபோது	ேமிழ�ோட்டின்	உள்்ோட்சி	அமமபபுகள் 
கிரளாம ஊரளாட்சிகள - 12,524

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள - 388

மளாவட்்ட ஊரளாட்சிகள - 31

நபரூரளாட்சிகள - 528

நகரளாட்சிகள - 121

மளாநகரளாட்சிகள - 15

(ஆதளாரம்: தமிழநளாடு மளாநிை நதர்தல் ஆமைைம்.

 www.tnsec.tn.nic.in)

சிந்திகக	
•  நமற்கண்ட இந்த எணணிகமக 

நிமைைளானதளா? மளாறுப்டககடிைதளா? 

சமீபத்தில் அறிவிககப்பட்்ட மளாற்றஙகம்க 

நகட்்டறிக.

•  உள்ளாட்சித் நதர்தலின் நபளாது கிரளாமப்புற 

வளாககளா்ர்கள எத்தமன வளாககுகள 

அளிப்பர்? நகர்ப்புற வளாககளா்ர்கள 

எத்தமன வளாககுகள அளிப்பர்?

நபரூரளாட்சி - Town Panchayat

நகரளாட்சி - Municipality

மளாநகரளாட்சி - Corporation

கிரளாம ஊரளாட்சி - Village Panchayat

ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் - Panchayat Union

மளாவட்்ட ஊரளாட்சி - District Panchayat

		மககளின் நதமவகம்ப் பூர்த்தி கசய்ை 

அமமககப்பட்்ட அமமப்பு உள்ளாட்சி 

அமமப்பு ஆகும்.

		ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம், மளாவட்்ட 

ஊரளாட்சி ஆகிைன ஊரக உள்ளாட்சி 

அமமப்புகள ஆகும்.
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		நபரூரளாட்சி, நகரளாட்சி, மளாநகரளாட்சி ஆகிைன 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகள ஆகும்.

		கிரளாம ஊரளாட்சியில் உள் கிரளாம சமப ஒரு 

நிரந்தர அமமப்பு ஆகும்.

		பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டம் உள்ளாட்சி 

அமமப்புகம் நமம்படுத்திைது.

		உள்ளாட்சி நதர்தல் 5 ஆணடுகளுககு 

ஒரு முமற நம்டகபறும்.

 ேயிற்சி

I.  ெரியளான விமடைமயத் 
பதர்்நசதடுககவும்.

1.  பை கிரளாம ஊரளாட்சிகள 

ஒன்றிமைந்து 

 

அமமககப்படுகிறது.

  அ) ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் 

ஆ) மளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

இ) வட்்டம் 

ஈ) வருவளாய் கிரளாமம்

2.  நதசிை ஊரளாட்சி தினம்  

ஆகும்.

  அ) ஜனவரி 24 ஆ) ஜுமை 24  

இ) நவம்பர் 24 ஈ) ஏப்ரல் 24

3.  இந்திைளாவின் பழமமைளான உள்ளாட்சி 

அமமப்பளாக அமமககப்பட்்ட நகரம் 

.

  அ) க்டல்லி ஆ) கசன்மன 

இ) ககளால்கத்தளா ஈ) மும்பளாய்

4.  மளாநகரளாட்சியின் தமைவர் 

 என அமழககப்படுகிறளார்.

  அ) நமைர் ஆ) கமிஷனர் 

இ) கபருந்தமைவர் ஈ) தமைவர்

II.  பகளாடிட்டை இடைஙகம் நிரப்புக
1.  இந்திைளாவிநைநை நபரூரளாட்சி என்ற 

அமமப்மப அறிமுகப்படுத்திை மளாநிைம் 

 ஆகும்.

2.  பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டம் ககளாணடுவரப்பட்்ட 

ஆணடு 

3.  உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிககளாைம் 

 ஆணடுகள.

4.  தமிழநளாட்டில் முதன் முதைளாக 

உருவளாககப்பட்்ட நகரளாட்சி 

ஆகும்.

III. சேளாருத்துக
1. கிரளாம சமப - கசைல் அலுவைர்

2. ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் - மளாநிைத் நதர்தல்  

   ஆமைைம்

3. நபரூரளாட்சி - வட்்டளார வ்ர்ச்சி  

   அலுவைர்

4. உள்ளாட்சித் நதர்தல் - நிரந்தர அமமப்பு

IV. விமடையளிககவும்
1.  உன் மளாவட்்டத்தில் மளாநகரளாட்சி இருப்பின், 

அதன் கபைமர எழுதவும்?

2.  உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் அவசிைம் ைளாது?

3.  ஊரக உள்ளாட்சி அமமப்புகள ைளாமவ?

4.  நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகள ைளாமவ?

5.  கிரளாம ஊரளாட்சியில் நதர்ந்கதடுககப்படும் 

பிரதிநிதிகள ைளாவர்?

6.  மளாநகரளாட்சியின் பணிகள சிைவற்மறக 

பட்டிைலிடுக.

7.  கிரளாம ஊரளாட்சியின் வருவளாய்கம்ப் 

பட்டிைலிடுக.

8.  கிரளாம சமபக கூட்்டம் நம்டகபறும் நளாட்கள 

ைளாமவ? அந்நளாட்களின்  சிறப்புகள ைளாமவ?

9.  பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டத்தின் சிறப்பம்சஙகள 

ைளாமவ?

10.  கிரளாம சமபயின் முககிைத்துவம் ைளாது?
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V. உயர்சி்நதமன வினளா
கிரளாம மற்றும் நகர நமம்பளாட்டிற்கு உள்ளாட்சி 

அமமப்புகள முககிை பஙகளாற்றுகின்றன. 

எவவளாறு?

VI. செயல்ேளாடுகள
1.  உள்ளாட்சி பிரதிநிதிமை நநர்களாைல் 

கசய்வதற்களாக வினளா நிரல் தைளாரிககவும்.

ைளாவட்டைத்தின் 
சேயர்

கிரளாை 
ஊரளாட்சி

ஊரளாட்சி 
ஒன்றியம்

ைளாவட்டை 
ஊரளாட்ெி பேரூரளாட்சி நகரளாட்சி ைளாநகரளாட்சி

2.  பளளியின் நமம்பளாட்டிற்கு உள்ளாட்சி 

பிரதிநிதிகளின் பஙகளிப்பு இருப்பின் – 

கைந்துமரைளாடுக.

3.  நளான் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிைளானளால்......?

4.  உன் மளாவட்்டத்தில் உள் பை 

வமகைளான உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் 

எணணிகமகமைக நகட்்டறிந்து பதிவி்டவும்.
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இமையச் செயல்ேளாடு

உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்

கணடை ஆகக நகர்மவ 

அறிபவளாைளா!

ேடிநிமலகள:
ேடி -1  சகளாடுககப்ேட்டை உரலிமயப் ேயன்ேடுத்தி செயல்ேளாட்டு த்த்திற்கு செல்லலளாம்.
ேடி -2  “panchayat Raj” என்ற அமைப்மே செளாடுககி உள்ளாட்சி விதிமுமறகம் 

அறியமுடியும்.
ேடி -3  “Scheme” என்ற அமைப்மே செளாடுககி ைத்திய ைளாநில அரசுகளின் திட்டைஙகம் 

அறியமுடியும்.
ேடி -4  “map” என்ற அமைப்மே செளாடுககி தமிழநளாட்டிலுள் உள்ளாட்சி அமைப்புகம் 

அறிய முடியும்.

*ேடைஙகள அமடையளா்த்திற்கு ைட்டுபை. 

பதமவசயனில் Adobe Flash மய அனுைதிகக.

உரலி :
https://www.tnrd.gov.in/index.html

இமையச் செயல்ேளாடு

இச்செயல்ேளாட்டின் மூலம் உள்ளாட்சி 
ேற்றியும் இ்நதிய அரசின் உள்ளாட்சி அமைப்பு 

முமற ேற்றியும் அறிய முடியும்.

ேடி 1 ேடி 2 ேடி 3

ேடி 4
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• சாலை பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்லதைப் புரிந்து ககாள்ளல்.
• சாலை விதிகள மற்றும் பபாக்குவரத்து குறியீடுகள குறித்து அறிந்து ககாள்ளல்.
• சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள மற்றும் உத்திகல்ள உள வாங்கி ககாளளுதைல் மற்றும் 

உயிரகளின் பாதுகாப்லப உறுதிப்படுத்துதைல்.

'எசசரிக்லகயாகவும் அக்கலையாகவும் இருங்கள விபத்துகல்ளக் குலைத்திடுங்கள.'

வாகனங்கல்ள எப்படி, எப்பபாது, ஏன் 
இயக்க அனுமதிக்கப்படுகிறீரகள என்பலதைக் 
கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கப்ள சாலைவிதிகள 
ஆகும். சாலை பாதுகாப்புக் கல்வி குழந்லதைகள 
மற்றும் இல்ளபயாரின் அணுகுமுலைகள 
மற்றும் அவரகளின் நடவடிக்லககல்ள 
உருவாக்குவதில் ஒரு முக்கிய 
பங்காற்றுகின்ைது. பமலும், அவரகல்ள ஒரு 
கபாறுப்புமிக்க ஓட்டுனராகவும், பயணியாகவும் 
பாதைசாரிக்ளாகவும் மிதிவண்டி ஓட்டுபவராகவும் 
உருவாக்குவலதை உறுதி கசய்கின்ைது.

குழந்லதைகளுடன் நாம் இருக்க இயைாதை 
பநரங்களிலும் அவரகல்ளப் பாதுகாப்புடன் 
லவத்துக் ககாளவது என்பது ஓரு சவால் ஆகும்.

கபற்பைாரும் ஆசிரியரகளும் வீடுகள 
மற்றும்  பளளிகளில் குழந்லதைகளின் 
பாதுகாப்லப உறுதி கசய்கின்ைனர. ஆனால் 
இவரகல்ளச சாலையில் பாதுகாப்பது யார? 
எனபவ சாலை பாதுகாப்பு குறித்து 
குழந்லதைகளுக்குக் கல்வி புகட்டுவது மிகவும் 
முக்கியமானதைாகும். குழந்லதைகளுக்கான 
சாலை பாதுகாப்புக் கல்வியிலன அவரகள 
வீட்லட விட்டு கவளிபய தைனியாகச கசல்ைத் 
துவங்கும் வயதிபைபய ஆரம்பிப்பது 
சிைந்தைதைாகும்.

சாலை பாதுகாப்பு

அலகு 3

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்
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கட்ாயக் குறியீடுகள், எசசரிக்லகக் குறியீடுகள் மற்றும் அறிவுறுத்தும் குறியீடுகள் 
என்று மூன்று வலகயான பபாக்குவரத்து குறியீடுகள் உள்்ளன.

I.  கட்ாயக் குறியீடுகள்: நாம் சாலைகளில் கசய்ய பவண்டிய மற்றும் கசய்யக்கூடாதைலவகள 
பற்றிய விதிக்ளாகும். இலவ கட்டாயம் கலடப்பிடிக்க பவண்டியலவ. இந்தை குறியீடுகள வட்ட 
வடிவில் காணப்படுகின்ைன.

கசல்ைக்கூடாது ஒருவழிப்பாலதை வைப் பக்கம் 
திரும்பக் கூடாது

இடப் பக்கம் 
திரும்பக் கூடாது.

U திருப்பம் 
கிலடயாது

II.  எசசரிக்லகக் குறியீடுகள்: சாலைகளின் சூழ்நிலைகள குறித்தை எசசரிக்லககல்ளச சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரகளுக்கு அறிவிப்பலவ எசசரிக்லகக் குறியீடுகள ஆகும். இலவ கபாதுவாக 
முக்பகாண வடிவத்தில் காணப்படுகின்ைன.

குறுகிய பாைம் குறுக்கு சாலை பளளி இடப் பக்க 
வல்ளவு

ஆட்கள பவலை 
கசய்கிைாரகள

III.  அறிவுறுத்தும் குறியீடுகள்: திலசகள மற்றும் பசர பவண்டிய இடங்கள குறித்தை தைகவல்கல்ள 
அறிவுறுத்துவதைாக அலமகின்ைன. இலவ கபாதுவாக கசவவக வடிவத்தில் காணப்படுகின்ைன.

எரிகபாருள 
நிலையம்

மருத்துவமலன உணவருந்தும் 
இடம்

வாகன நிறுத்தைம் கதைாடரவண்டி 
நிலையம்

நீை நிை வட்டங்கள பநரமலை அறிவுறுத்தைல்க்ளாக சாலைகளில் என்ன கசய்ய 
பவண்டும் என்பலதை வி்ளக்குகின்ைன.

சிவப்பு வல்ளயங்கள அல்ைது வட்டங்கள சாலைகளில் நாம் என்ன 
கசய்யக்கூடாது என்பவற்லை எதிரமலை அறிவுறுத்தைல்க்ளாக வழங்குகின்ைன.

6th Std  Civics_Term 3_TM_Unit3.indd   235 06-11-2019   12.51.56 PM



236

சாலை பாதுகாப்பு வி்ளக்குகல்ளத் 
தெரிந்துதகாள்ளுஙகள் 

சாலை பாதுகாப்பு வி்ளக்குகளில் இருக்கும் 
சிவப்பு, மஞசள மற்றும் பசலச நிைங்கள 
எவற்லைக் குறிக்கின்ைன?

சிவப்பு - நில்
நிறுத்தைக் பகாட்டிற்கு முன் காத்திருக்கவும்

• நிறுத்தைக்பகாடு இல்ைாதை இடங்களில் 
சாலை பபாக்குவரத்து வி்ளக்கு கதைளிவாக 
கதைரியும்படி சாலையில் நிற்கவும்.

• பசலச நிை வி்ளக்கு ஒளிரும் வலர 
காத்திருக்கவும்.

• சிவப்பு வி்ளக்கு ஒளிரும் பநரத்தில் 
தைலடகசய்யும் குறியீடுகள இல்ைாதை 
பபாது இடப் பக்கம் திரும்பிச கசல்ைைாம். 
ஆனால் பாதைசாரிகளுக்கும், பிை 
பபாக்குவரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் 
வழங்கப்படபவண்டும்.

மஞசள் - கவனி
• நிறுத்தைக் பகாட்லடத் தைாண்டிய பிைகு 

நிறுத்துவதைால் விபத்து ஏற்படும் என்று 
எண்ணினால் மஞசள வி்ளக்கு 
ஒளிரும்பபாது கதைாடரந்து பயணத்லதை 
பமற்ககாள்ளைாம். எனினும் அதிக 
கவனத்துடன் கசயல்படவும்.

பசலச - தசல்
• பாலதை தைலடயற்று இருப்பலதை உறுதி 

கசய்து ககாண்டு பயணத்லதைத் 
கதைாடரைாம்.

• தைலட கசய்யும் குறியீடுகள இல்ைாதைபபாது 
நீங்கள வைப் பக்கமாகபவா அல்ைது 

இடப் பக்கமாகபவா திரும்பிச கசல்ைைாம்.  
ஆனாலும் மிகுந்தை கவனத்துடன் இருந்து, 
பாலதைலயக் கடக்கும் பாதைசாரிகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் தைர பவண்டும்.

• பசலச நிை அம்புக் குறி அது காட்டும் திலச 
பநாக்கிப் பயணிக்கைாம் என்பலதைக் 
குறிக்கிைது.

குறுக்கு சாலைகள் மற்றும் பாெசாரிகள் 
க்க்கும் இ்ஙகள்

குழந்லதைகள தைாங்கள விரும்பிய 
இடங்களில், சாலைகளின் குறுக்கில் ஓடி 
களிக்கும் தைன்லமயுலடயவரகள. 
சாலைகளிபைா சாலைகளின் குறுக்கிபைா 
ஓடுதைல் கூடாது எனும் உணரலவ 
குழந்லதைகளுக்கு ஏற்படுத்தை பவண்டும். 
குழந்லதைகள விலரவில் திலச திருப்பப்பட்டு, 
கபற்பைார லககல்ள உதைறி விட்டு சாலைகளின் 
குறுக்பக ஓடிவிடக்கூடிய 
தைன்லமயுலடயவரகள.

பாெசாரிகள் க்க்கும் இ்ம்
 பாதைசாரிகளுக்கு என்று 
சாலையில் கடக்கும் பகுதி 

1934 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனில் 
அலமக்கப்பட்டது. சாலைகள புளளிக்ளால் 
ஆன பகாடுக்ளால் குறிக்கப்பட்டன. 
நலடபாலதைகளில் கபலிஷா பபக்கன் 
என்று அலழக்கப்பட்ட ஒளிக்கம்பங்கள 
அலமக்கப்பட்டன. இது பிரிட்டனின் 
பபாக்குவரத்துத்துலை அலமசசர எல்.
ப�ாரி கபலிஷா அவரகளின் கபயரில் 
அலமக்கப்பட்டது. ஜீப்ரா கிராசிங் எனப்படும் 
கருப்பு கவளல்ளக்ளால் ஆன 
பட்லடகள, கருப்பு கவளல்ளக் பகாடுக்ளாக 
மாற்ைமலடந்தைன.  இரண்டாம் 
உைகப்பபாருக்குப்பின் தைான் ஜீப்ரா 
கிராசிங் உருவாக்கப்பட்டன.
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சாலை குறியீடுகள, அலடயா்ளங்கள, 
பபாக்குவரத்து குறியீடுகள மற்றும் பிை 
பபாக்குவரத்து சாதைனங்கள ஆகியலவ சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரகளுக்கு வழிகாட்டியாய் 
வி்ளங்குவதைால் இலவ சாலைகளின் 
கமாழியாகக் கருதைப்படுகின்ைன. சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரக்ளான பாதைசாரிகள, இருசக்கர 
வாகன ஓட்டுநர, நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டுநர 
ஆகிய யாவரும் பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுச 
சாதைனங்கள குறித்தும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் 
குறித்தும் கதைரிந்திருத்தைல் அவசியமாகும். சாலை 
குறியீடுகள் பபாக்குவரத்லெ ஒழுஙகு படுத்ெவும் 
ஆபத்துகள் குறித்து எசசரிக்கவும் சாலை 
பயன்பாட்ா்ளரகளுக்கு வழிகாடடியாய் 
வி்ளஙகுகின்்றன.

நல்பாலெலய  எப்பபாதும் 
பயன்படுத்ெவும்

சாலைகளில் நடக்கும்பபாது 
நலடபாலதைலயப் பயன்படுத்தை குழந்லதைகளுக்கு 
கற்றுத்தைர பவண்டும்.

பாதைசாரிகள
பாெசாரிகள் தசய்யபவண்டியன

• நலடபாலதை இருக்கும் இடங்களில்  
சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் 
நடக்கைாம். 

• நலடபாலதைகள இல்ைாதை சாலைகளில் 
எதிர வரும் வாகனங்கல்ள பநாக்கி 
வைப் பக்க ஓரத்தில் நடக்க பவண்டும். 

• ஜீப்ரா கிராஸிங்குகள, பாதைசாரிகளுக்கான 
பமம்பாைங்கள மற்றும் சுரங்க வழி 
பாலதைகல்ளப் பயன்படுத்தை பவண்டும்.

• இவவசதிகள இல்ைாதை பகுதிகளில் 
சாலைலயக் கடக்கும் பபாது மிகுந்தை 
கவனத்துடன் கசயல்பட பவண்டும்.

• 8 வயதிற்குட்பட்ட குழந்லதைகள 
கபரியவரகள துலணபயாடு 
சாலைகல்ளக் கடக்க பவண்டும்.

• பாதுகாப்பான தூரத்தில் வாகனங்கள 
வரும்பபாது சாலைலயக் கடக்க 
பவண்டும். 

• இரவு பநரங்களில் கவளிர நிை 
ஆலடகல்ள அணிய பவண்டும்.

தசய்யக்கூ்ாெலவ
• சாலைகல்ள ஓடி கடக்கக் கூடாது.
• நிறுத்திலவக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கு 

முன்புைத்திபைா அல்ைது வாகனங்களுக்கு 
இலடயிபைா சாலைலயக் கடக்கக் கூடாது.

• வாகன ஓட்டுநருக்குத் கதைளிவாக 
க தை ரி ய ா தை  மூ ல ை க ளி லி ரு ந் து ம் 
வல்ளவுகளில் இருந்தும் சாலைலயக் 
கடக்கக் கூடாது.

• சாலை தைடுப்புகல்ளத் தைாண்டிக் குதித்துச 
சாலைலயக் கடக்கக் கூடாது.
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பாதுகாப்பான மிதிவண்டி பயணம்
 கபரும்பாலும் பளளிக்குழந்லதைகள 
மிதிவண்டிகளில் பளளிக்குச கசல்கின்ைனர. 
எனபவ சாலை விதிகள மற்றும் சாலை 
பாதுகாப்பு குறித்து மாணவரகள அறிந்திருத்தைல் 
அவசியம்.  பமலும் அவரக்ளது மிதிவண்டிகல்ளச 
சரியான முலையில் பராமரித்தைல் பவண்டும்.

தசய்ய பவண்டியலவ
• மிதிவண்டிகளில் தைரமான 

உதிரிபாகங்கல்ளப் கபாருத்துதைல் 
பவண்டும். உதைாரணமாக மணி, பிபரக் 
கட்லடகள, கண்ணாடி, முன் மற்றும் பின் 
மட்காரடுகள கவளல்ள நிைம் பூசப்பட்டு 
இருக்க பவண்டும். பிரதிபலிக்கும் 
பட்லடகள மிதிவண்டியின் முன்புைமும் 
பின்புைமும் ஒட்ட பவண்டும்.

• சாலையின் இடப் பக்க ஓரத்தில் 
கசல்ைவும் அல்ைது பசலவ சாலைலயப் 
பயன்படுத்தைவும்.

• பபாக்குவரத்து கநரிசல் உள்ள 
சாலைகல்ளத் தைவிரத்தைல் பவண்டும்

• பவகமாக இயங்கும் பமாட்டார 
வாகனங்கல்ளக் கருத்தில் ககாண்டு 
பயணிக்க பவண்டும்.

• மிதிவண்டிலய நிறுத்துவதைற்கு 
முன்பாகவும் திரும்புவதைற்கு முன்பாகவும் 
சரியான குறியீடுகள வழங்குதைல் 
பவண்டும்.

தசய்யக்கூ்ாெலவ
• மிதிவண்டிகல்ளக் ககாண்டு எவவிதைமான 

சாகசச கசயல்களிலும் ஈடுபட பவண்டாம்.
• மிக அதிகமான சுலமகல்ள ஏற்ை 

பவண்டாம்.  மிதிவண்டியில் ஒருவர 
மட்டுபம பயணிக்க பவண்டும்.

• பவகமாகச கசல்லும் மற்கைாரு 
வாகனத்லதைப் பிடித்துக்ககாண்டு 
மிதிவண்டியில் பயணிக்க பவண்டாம்.

பள்ளி வாகனஙகளில் பயணிக்கும்பபாது 
தசய்ய பவண்டியலவ

• காலையில் முன்கூட்டிபய எழுந்து 
இல்ைத்திலிருந்து முன்கூட்டிபய 
கி்ளம்பிவிட பவண்டும்.

• பயணிக்க பவண்டிய பபருந்தில் 
நிரணயிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து 
வரிலசயில் நின்று ஏை பவண்டும். 

• பபருந்தில் ஏறிய பிைகு சரியான முலையில் 
நடந்து ககாளளுதைல் பவண்டும்.

• பபருந்தில் இருக்கும் பிடிமானங்கல்ளப் 
பிடித்துக்ககாள்ள பவண்டும்.

• நிரணயிக்கப்பட்ட நிறுத்தைத்தில் மட்டுபம 
இைங்க பவண்டும்.

• பபருந்து முழுவதும் நின்ைபிைகு மட்டுபம 
இைங்க பவண்டும்

• சாலை பபாக்குவரத்து விதிகல்ள வாகன 
ஓட்டுனர கலடப்பிடிக்கவில்லை என்ைால் 
அதைலனப் பளளி நிரவாகத்தினர/
கபற்பைார மற்றும் பபாக்குவரத்து 
அதிகாரிகளுக்கு கதைரிவிக்க பவண்டும்.
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தசய்யக்கூ்ாெலவ
• பபருந்தில் ஓடி ஏைக்கூடாது.
• பபருந்து படிகளில் நின்று 

பயணம் கசய்யக் கூடாது.
• ஓட்டுநலர திலச திருப்பும் விதைமான 

ஒலிகல்ள எழுப்புதைல் கூடாது.
• வாகனத்திற்கு கவளிபய தைலை, லக, 

கால்கல்ள நீட்டக்கூடாது.
• ஓடும் பபருந்தில் ஏைபவா இைங்கபவா 

கூடாது.

இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் 
அமரந்து பயணிப்பவராக/உ்ன் 
பயணிப்பவராக

• எப்பபாதும் தைலைக்கவசம், இருக்லக 
கபல்ட் அணிய பவண்டும்.

• வாகன ஓட்டுநருடன் பபசிக் 
ககாண்டிருக்கக் கூடாது.

• 12 வயதுக்கு பமற்பட்ட குழந்லதைகப்ள 
வாகனத்தின் பின் இருக்லககளில் 
அமரதைல் பவண்டும்.

பாதுகாப்பான இ்ஙகளில் 
வில்ளயாடுெல்

• சாலைகளில் வில்ளயாடக்கூடாது
• காலியான இடங்கல்ள அல்ைது 

வில்ளயாட்டு திடல்கல்ள 
வில்ளயாடுவதைற்குப் பயன்படுத்தை 
பவண்டும்.

• பளளி வ்ளாகம், குடியிருப்பு பகுதிகள 
அல்ைது வீட்டின் அருகில் நிறுத்தைப்பட்டுள்ள 
வாகனத்லதைச சுற்றி வில்ளயாடக்கூடாது.

பயிற்சிகள்
I  கீழக்கண்்லவகளுக்கு 

வில்யளி
1. சாலை பாதுகாப்பு குறித்தை 

முழக்கங்கல்ள எழுதைவும்.
2. கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகல்ள 

அலடயா்ளம் காண்க.

அ. ஆ.

இ. ஈ. 

3. 2017 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகள 
குறித்தை தைகவல்கல்ளக் ககாண்டு  
கைந்துலரயாடல் நடத்தைவும்.

4. விவாதைம் - தைலைக் கவசம் அணிதைல் 
அவசியமானதைா அல்ைது அவசியமற்ைதைா?

5. சாலை பாதுகாப்பு குறித்தை சுவகராட்டிகள 
தையாரிக்கவும்.
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இலணயச தசயல்பாடு

சாலை பாதுகாப்பு

கண்் ஆக்க நகரலவ 
அறிபவாமா!

படிநிலைகள்:
படி -1  தகாடுக்கப்பட் உரலிலயப் பயன்படுத்தி தசயல்பாடடு ெ்ளத்திற்கு தசல்ைைாம்.
படி -2  “Start”என்்ற பகுதிலய தசாடுக்கவும்.
படி -3  அஙகு உள்்ள வில்ளயாடடுக்களில் எபெனும் ஒன்ல்ற பெரவு தசய்து வில்ளயா்வும்.
படி -4  ஒவதவாரு வில்ளயாடல்யும் படிப்படியாக வில்ளயாடி முடிக்கவும்.

*ப்ஙகள் அல்யா்ளத்திற்கு மடடுபம. 
பெலவதயனில் Adobe Flash லய அனுமதிக்க.

உரலி :
https://www.sdera.wa.edu.au/programs/smart-steps/izzy-games/

இலணயச தசயல்பாடு

இசதசயல்பாடடின் மூைம் சாலை 
விதிமுல்றகள் பற்றியும் பாதுகாப்பு 

ந்வடிக்லககள் பற்றியும் அறிய முடியும்.

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4
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பாட நூைாசிரியரகள
பகாமதி. S
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
பலழய கபருங்க்ளத்தூர
கசன்லன.

ராபேஸவரி .S
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
கநல்லிக்குப்பம்
காஞசிபுரம்

பாட உள்ளடக்கம் வழங்கியவரகள
சதைாசிவம். P
உதைவிப்பபராசிரியர
கசன்லன கிறித்துவ கல்லூரி
தைாம்பரம், கசன்லன.

முலனவர சிந்தியா ேூடு
உதைவிப்பபராசிரியர
ஸகடல்ைா பமரிஸ  காபைஜ்
கசன்லன.

ஞான தினகராஜ். S
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு உயரநிலைப்பளளி
உமயால்பரமன்பசரி
காஞசிபுரம்.

பதைவராேன். N
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
நஞசநாடு, நீைகிரி.

முலனவர சுபரஷ். K
பட்டதைாரி ஆசிரியர
குமார ராோ முத்லதையா பமல்நிலைப்பளளி
கசன்லன.

சஞசீவி ஞானபசகரன்
முதுகலை ஆசிரியர
NSM VPS பமல்நிலைப்பளளி
பதைவபகாட்லட.

ஆைாம் வகுப்பு – வரைாறு 
பமைாய்வா்ளர மற்றும் பாட நூைாசிரியரகள

பாட வல்லுநர
முலனவர. மணிகுமார K.A
பபராசிரியர (ஓய்வு), வரைாற்று துலைத் தைலைவர 
மபனான்மணியம் சுந்தைரனார பல்கலைக்கழகம், திருகநல்பவலி.

பமைாய்வா்ளர
இரவிசந்திரன் S.L,
உதைவிப்பபராசிரியர (ஓய்வு)
இராேுஸ கல்லூரி 
இராேபால்ளயம்.

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன். P
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
காந்திராேன் K T
கலை மற்றும் பட ஒருங்கிலணப்பா்ளர 
தைமிழ் விரசசுவல் அகாடமி, கசன்லன

வடிவலமப்பு 
ஆபராக்கியம் கபலிக்ஸ, 
கசன்லன

In-House - QC 
ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன் 
கேரால்டு வில்சன்
ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி
தைட்டசசு 
கக்ளரி

பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
சுோதைா. M
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
கசன்லன.
ோய் கிறிஸடி. N
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
பதை.கல்லுப்பட்டி ஒன்றியம், மதுலர.

கணினித் கதைாழில் நுட்பம்
நாகராஜ். D
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, ராபூசல்
புதுக்பகாட்லட.

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளர
நாகராஜ் D.
பட்டதைாரி ஆசிரியர (வரைாறு)
அரசு பமல்நிலைப் பளளி
ராப்பூசல், புதுக்பகாட்லட.

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.
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ஆைாம் வகுப்பு – புவியியல்
பமைாய்வா்ளர மற்றும் பாட நூைாசிரியரகள

பாடவல்லுநர குழு
முலனவர. இரா. கேகன்குமார
உதைவி பபராசிரியர மற்றும் துலைத் தைலைவர
புவியியல் துலை
பாரதிதைாசன் பல்கலைக்கழகம், திருசசிராப்பளளி.

திரு. அ. கசந்தில்பவைன்
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
அரசினர கலைக்கல்லூரி (தைன்னாட்சி)
கும்பபகாணம்.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
முத்துக்குமார R

வலரகலை & வடிவலமப்பு
பவ.சா.ோண்ஸமித்
In-House - QC

ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன்
 
ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி

தைட்டசசு
மா. கல்பனா 
P. குமுதைா

பமைாய்வா்ளரகள
குமாரசாமி. K
UGC - BSR பபராசிரியர
புவியியல் துலை
பாரதிதைாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருசசி

மரியபிளல்ள. M.K 
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
கபரியார EVR கல்லூரி,
திருசசி

பாடநூைாசிரியரகள

முலனவர திரு. யபசாதைரன் சுபரஷ்
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
கசன்லன கிறித்துவ கல்லூரி,
தைாம்பரம் (கி), கசன்லன

பமா. கிபரனா பேனட்,
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
இரா.கச.அ.ம.பமல்நிலைப்பளளி,
ஒண்டிப்புதூர, பகாலவ மாவட்டம்.

அ. அஞசுகம்
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி,
துலையூர, திருசசி மாவட்டம்.

இரா. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி,
கன்னிலகப்பபர, திருவளளூர மாவட்டம்.

ந. இராேபாரதி,
ஆசிரியர பயிற்றுநர, 
வட்டார வ்ளலமயம், உத்திரபமரூர, காஞசிபுரம் மாவட்டம்.

சமூக அறிவியல் பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளர
பமா. சுோதைா
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கசன்லன.

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
சின்ன துலர. கபா
இலடநிலை ஆசிரியர
ஊ. ஓ. கதைா. பளளி, T. சாணார பால்ளயம்
மூைனுார ஒன்றியம், திருப்பூர.

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன். P
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர , திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு ,ப.ஆ , 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.

கமாழிப்கபயரப்பா்ளரகள
கிபரனா பேனட். மா 
பட்டதைாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி, ஒண்டிபுதூர, பகாயம்புத்தூர.

R. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, கன்னிலகப்பபர திருவளளூர மாவட்டம்.

R. ககௌசல்யா எப்சி
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
பபாப் நிலனவு பமல்நிலைப்பளளி, சாயரபுரம், தூத்துக்குடி.
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ஆைாம் வகுப்பு – குடிலமயியல்
பமைாய்வா்ளர மற்றும் பாட நூைாசிரியரகள

பாடவல்லுநர குழு
முலனவர. பகாட்லடராேன்,
உதைவி பபராசிரியர  
அரசியல் அறிவியல் துலை
கபரியார அரசு கலைக்கல்லூரி, கடலூர.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
பவல்முருகன்
வலரகலை & வடிவலமப்பு
பவ. சா. ோண்ஸமித்
In-House - QC

ராபேஷ் தைங்கப்பன்
ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன்
கேரால்டு வில்சன் 
ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி
தைட்டசசு 
கல்பனா

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
முலனவர. ஆசீர ேூலியஸ
உதைவி பபராசிரியர  
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன.

பமைாய்வா்ளர
அப்பண்ணசாமி M.
ஆபைாசகர, 
தைமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள கழகம்,
TNTB & ESC,  நுங்கம்பாக்கம், கசன்லன.

பாடநூைாசிரியரகள
சாந்தி ந.
இலடநிலையாசிரியர 
அரசு உயரநிலைப்பளளி
பாைபவடு, திருவளளுர.

சரவணன் பாரத்தைசாரதி
எழுத்தைா்ளர / கமாழிப்கபயரப்பா்ளர
ஓக்கூர, சிவகங்லக.

பாைபாரதி. S
பத்திரிலகயா்ளர எழுத்தைா்ளர
கசன்லன.

சமூக அறிவியல் பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளர
சுோதைா .M
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கசன்லன.

ராதைா A
பட்டதைாரி ஆசிரியர
GHSS, பமாசூர , பவலூர.

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர , திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகண்ட் பமப்லித்பதைா தைாளில் அசசிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்கசட் 
முலையில் அசசிட்படார:

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன். P
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன.

கமாழிப்கபயரப்பா்ளரகள
கிபரனா பேனட். மா 
பட்டதைாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி, ஒண்டிபுதூர, பகாயம்புத்தூர.

R. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, கன்னிலகப்பபர திருவளளூர மாவட்டம்.

R. ககௌசல்யா எப்சி
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
பபாப் நிலனவு பமல்நிலைப்பளளி, சாயரபுரம், தூத்துக்குடி.
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குறிப்பு 
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