
தமிழ்ாடு அரசு

சமூக அறிவியல்

தமிழ்ாடு அரசு விமலயில்லாப் ்பாடநூல் வழஙகும் திடடததினகீழ பவளியிடப்்படடது

பள்ளிக கல்வித்துைற

ஒன்பதாம் வகுப்பு
முதல் ்பருவம்

தீண்டாமை ைனித த்யைற்்ற பசயலும் ப்பருஙகுற்்றமும் ஆகும்

பதாகுதி 4
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மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018
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கற்்றலின குறிக்தகாள்
பாடைத்தின	்நாக்க	எல்்ல	குறிக்கப்படுகி்றது

அறிமுகம்
பாடைத்தில்	்பசப்படும்	து்்றசார்நத	தசய்தி	அறிமுகப்படுத்தப்படுகி்றது

விமரவுக் குறியீடு
மாணவர்களின	கூடுதல்	புரிதலுக்காக	அனி்மஷன	காட்சிக்ள	வழஙகுகி்றது.

உஙகளுக்குத பதரியுைா?
மாணவர்களின	ஆர்வத்்தத்	தூணடும்	வ்கயில்	பாடைத்துடைன	ததாடைர்பு்டைய	கூடுதல்	தகவல்க்ள	

தபட்டிச்	தசய்தியாக	வழஙகுகி்றது.

விளக்கப்்படம்
கடினமான	கருத்துக்ள	எளிதாக்கும்	்நாக்கத்துடைன	தசய்திக்ளப்		படைஙகள்	வாயிலாக	விளக்குகி்றது	

வரலாற்றுடன வலம் வருக
மாணவர்கள்	தனியாக	அல்லது	குழுவாகச்	சில	தசயல்பாடுகளில்	ஈடுபட்டு	கற்க	உதவுகி்றது.

பதாகுப்புமர
முக்கியமான	கருத்துகள்	மாணவர்களின	மனதில்	பதியும்	வணணம்	ஒனறு	அல்லது	இரணடு	வரிகளில்	

நி்னவுறுத்துகி்றது.

்பயிற்சி
மாணவர்கள்	தாஙக்ள	பயில்வதற்கும்	மதிப்பீடு	தசய்வதற்கும்	உதவுகி்றது.

கமலச் பசாற்கள்
முக்கியச்	தசாற்க்ளயும்	ததாழிநுட்பச்	தசால்லாடைல்க்ளயும்	பாடைத்தின	முடிவில்	விளக்குகி்றது.

விரிவா்ன தகவல்களுக்கு
மாணவர்கள்		பாடைநூ்லத்	தாணடியும்	பயில்வதற்குத்	ததாடைர்பு்டைய	நூல்களின	பட்டிய்லயும்	

இ்ணய	தளச்	சானறுக்ளயும்	அளிக்கி்றது.

இமணயச் பசயல்்பாடு
கற்்றல்	தசயல்பாடுகளுக்காக	மினனணு	ஊடைகச்	சானறுக்ள	பயனபடுத்தி	புரித்ல	்மம்படுத்துகி்றது.
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சமூக அறிவியல் முதல் பருவம்

பாடப் பபாருளடககம்

வரலாறு

குடிமையியல்

ப்பாருளியல்

E - book Assessment DIGI links

புவியியல்

்பாட எண் 1	 	மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:		

வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்	 1

்பாட எண் 2	 பண்டைய	நாகரிகஙகள்	 26

்பாட எண் 3	 ததாடைக்ககாலத்	தமிழ்ச்	சமூகமும்	பணபாடும்	 50

்பாட எண் 4 அறிவு	மலர்ச்சியும்,	சமூக-அரசியல்	மாற்்றஙகளும்	 76

்பாட எண் 1 பா்்றக்்காளம்	–	I	புவி		அகச்தசயல்மு்்றகள்	 101

்பாட எண் 2 பா்்றக்்காளம்	–	II	புவி	பு்றச்தசயல்மு்்றகள்	 121

்பாட எண் 3 வளிமணடைலம்	 143

்பாட எண் 1 அரசாஙக	அ்மப்புகள்	மற்றும்	மக்களாட்சி	 173

்பாட எண் 2 ்தர்தல்,	அரசியல்	கட்சிகள்	மற்றும்	அழுத்தக்	குழுக்கள்	 184

்பாட எண் 1  ் மம்பாட்்டை	அறி்வாம்	:	ததா்ல்நாக்கு,		

அளவீடு	மற்றும்	நி்லத்	தன்ம	 197

்பாட எண் 2 	இநதியா	மற்றும்	தமிழ்நாட்டில்	்வ்லவாய்ப்பு	 209
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11 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

கற்்றல்	்நாக்கஙகள்

� புவியின	ததாடைக்ககால	வரலாற்்்ற	அறிதல்

� மனித	இனத்தின	பரிணாம	வளர்ச்சி்ய	அறிதல்

� இரும்புக்	காலம்	வ்ரயிலான	தமிழகத்தின	ததால்பழஙகால	வரலாற்்்ற	அறிதல்

 						 அறிமுகம்

	 நாம்	 தகவல்	 ததாழில்நுட்ப	 காலத்தில்	

வாழ்கி்்றாம்.	 அ்ல்பசிகளால்	 இனறு	

உலகம்	 உண்மயி்ல்ய	 நமது	 விரல்	

நுனியில்	 இருக்கி்றது.	 இனறு	 	 நம்மிடைம்	

இருக்கும்	 	 அ்னத்து	 அறிவுத்	 திரட்சியும்	

திடீதரனறு	 ்தானறிவிடைவில்்ல.	

இநத	 நவீன	 வாழ்விற்கான	 அடித்தளம்	

ததால்பழஙகாலத்தில்	 இடைப்பட்டு,	 நமது	

முன்னார்களின	 அறிவாற்்றலால்	 ததாடைர்நது	

்மம்படுத்தப்பட்டைதாகும்.

	 ததால்பழஙகால	 மக்கள்	 மானுடைப்	

ப்டைப்பாற்்றலின	 	 முன்னாடிகள்.	 அவர்கள்	

உருவாக்கிய	 தசய்தபாருட்கள்,	 தமாழிகள்	

ஆகியவற்றின	 வழியாக	 அவர்கள்	 மிகவும்	

அறிவார்நதவர்களாக	 இருநதிருக்கி்றார்கள்	

எனப்த	அறிய		முடிகி்றது.

மனிதனால்	 உருவாக்கப்பட்டை	 அல்லது	

மாற்றிய்மக்கப்பட்டை	 ஒரு	 தபாரு்ளா	 அல்லது	

கருவி்யா	 தசய்தபாருள்	 (artefact)	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகி்றது.

எணணஙகள்,	 அனுபவஙகள்	 மற்றும்	

புலனாற்்றல்களால்	 அறி்வயும்,	 புரித்லயும்	

தபறும்	 மனதின	 தசயல்பாடு	 அறிவாற்்றல்	

(cognition)	 எனறு	 தசால்லப்படுகி்றது.	 இது	

மனிதர்களின	 சிநத்ன	 வளர்ச்சியுடைன	

ததாடைர்பு்டையது.

	 மனிதர்களின	 வரலாற்்்றப்	 புவியின	

வரலாற்றிலிருநது	 பிரிக்க	 முடியாது.	 	 புவியின	

்மலடுக்குகளில்	 வரலாற்றுக்	 காலகட்டைஙகள்	

குறித்த	 நிலவியல்,	 ததால்லியல்,	 	 உயிரியல்	

பதிவுகள்	 தபாதிநதுகிடைக்கின்றன.	 	 புவி	

மற்றும்	 பல்்வறு	 உயிரினஙகளின	

வரலாற்்்ற	 அறிவதற்கு	 இச்சானறுகள்	 மிக	

முக்கியமான்வயாகும்.	 இவவடுக்குகளில்	

மனித	 மூதா்தயர்களின	 எலும்புகளின	

பு்தபடிவஙகள்	(fossil	bones)	பு்தநதுள்ளன.

	 ததால்மானுடைவியல்	 அறிஞர்களும்	

(Palaeoanthropologists),	 ததால்லியல்	

அறிஞர்களும்	 (Archaeologists)	 புவியின	

மண	 மற்றும்	 பா்்ற	 அடுக்குக்ள	 அகழ்நது,	

மனித	 மூதா்தயர்கள்	 குறித்த	 சானறுக்ளச்	

்சகரிக்கின்றார்கள்.	 மனிதர்களின	

பரிணாமம்,	 ததால்பழஙகாலம்	 ஆகியவற்றின	

பல்்வறு	 கால	 கட்டைஙக்ள	 அறிய	 இநதப்	

பு்தபடிவஙகள்	 மற்றும்	 மணணடுக்குகளின	

காலம்	அறிவியல்பூர்வமாக	 கணிக்கப்படுகி்றது.	

்சகரிக்கப்படும்	 இச்சானறுகளின	 வழியாக		

மனித	வரலாற்றின	பரிணாம	வளர்ச்சி	நி்லகள்	

ைனிதப் ்பரிணாை வளர்ச்சியும் சமூகமும்: 
வரலாற்றுக்கு முநமதய காலம்1

அலகு

 புவியின ததாற்்றமும் நிலவியல் 
காலகடடஙகளும்1.1
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21 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

மற்றும்	 அவற்றின	 காலகட்டைம்	 ஆகியவற்்்றப்	

புரிநதுதகாள்ள	முயல்கின்றனர்.

ததால்லியல்	(Archaeology):	ததால்தபாருள்க்ள	

ஆராய்நது,	 விளக்கமளிப்பதன	 வழியாக	

மனிதர்களின	 கடைநத	 காலம்	 குறித்து	 ஆராயும்	

இயல்	ஆகும்.

ததால்மானுடைவியல்	 (Palaeoanthropology):	

மனிதர்களின	மூதா்தயர்களின	உடைல்மப்பு	

மற்றும்	 அவர்களது	 பரிணாம	வளர்ச்சி	 குறித்து	

ஆய்நது	அறிநது	தகாள்ளும்	இயல்	ஆகும்.

	 புவி	 சுமார்	 4.54	 பில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முன	 உருவானதாகக்	

கருதப்படுகி்றது.	 காலப்்பாக்கில்,	 உயிர்கள்	

்தானறுவதற்கான	 நி்ல	 படிப்படியாக	

உருவானது.	 தாவர	 மற்றும்	 விலஙகுகளின	

்தாற்்றத்்தத்	 ததாடைர்நது	 மனித	 உயிர்கள்	

்தானறுவதற்கான	 அடித்தளம்	 இடைப்பட்டைது.	

புவியின	நீணடை	தநடிய		வரலாற்்்ற	நிலவியல்	

ஆய்வாளர்கள்	 தநடுஙகாலம்	 (Era),	 காலம்	

(Period),	ஊழி	(Epoch)	எனறு	பிரிக்கி்றார்கள்	.

ஒரு	பில்லியன	=	100	்காடி	

1	மில்லியன	=	10	லட்சம்

	 நுணணுயிரிகளின	வடிவில்	உயிர்கள்	

் த ா ன றி ய த ற் க ா ன	

சானறுகள்	 3.5	 பில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முன	

காணப்படுகின்றன.	 சுமார்	

600	முதல்	542	மில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முந்தய	 ததால்லுயிரூழியில்	

(Proterozoic)	 பல	 தசல்	 உயிரினஙகள்	

முதலில்	்தானறின.	 	 பழந	 ததால்லுயிரூழியில்	

(Palaeozoic	 -	 542	 முதல்	 251	 மில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முனபு)	 மீனகளும்,	

ஊர்வனவும்,	 பல்்வறு	 தாவரஙகளும்	

்தானறின.	இ்டைத்	ததால்லுயிரூழி	(Mesozoic)	

காலகட்டைத்தில்	 (251	 முதல்	 66	 மில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முனபு)	 ்டை்னாஸர்கள்	

வாழ்நதன.	 ஆஸட்்ராலாபித்தி்ஸனகள்	

(ஆஸட்்ராலாபித்தி்ஸன	 எனபதற்குத்	

‘ததற்கத்திய	 மனிதக்	 குரஙகு’	 எனறு	 தபாருள்)		

சுமார்	 66	 மில்லியன	 ஆணடுகளுக்கு	 முனபு	

பாலூட்டிகள்	காலத்தில்	(Cenozoic)		்தானறின.	

ஆஸட்்ராலாபித்தி்ஸனகள்	 என்ற	

குரஙகினத்திலிருநதுதான	நவீன	மனித	இனம்	

்தானறியது.	 இனறு	 அழிநது்பாய்விட்டை	 இநத	

ஆஸட்்ராலாபித்தி்ஸன	இனம்	மனிதனுக்கு	

மிக	தநருஙகிய	உ்றவு்டைய	இனமாகும்.	

ஊகக் காலம்

	 இப்புவியில்,	உலகம்	மற்றும்	்பரணடைம்	

குறித்து	 புரிநதுதகாள்ளவும்,	 அ்தக்	 குறித்த	

அறி்வச்	 ்சகரித்து	 விளக்கவும்	 முயற்சி	

தசய்யும்	ஒ்ர	உயிரினம்	மானுடை	இனம்	மட்டும்	

தான.	பரிணாம	வளர்ச்சிப்	்பாக்கில்	மனிதர்கள்	

உணர்தல்	 நி்ல்யயும்	 அறிவாற்்ற்லயும்	

தகாணடைவர்களாக	 மாறினார்கள்.	 அவர்கள்	

இயற்்க,	 தம்்மச்	 சுற்றியுள்ள	உயிரினஙகள்	

மற்றும்	 உலகம்	 குறித்துச்	 சிநதிக்கவும்,	

்கள்வி	 எழுப்பவும்	 ததாடைஙகினர்.	 முதலில்	

அவர்கள்	 இயற்்க்யக்	 கடைவுளாகக்	

கருதினார்கள்.	 சூரியன,	 சநதிரன	 முதலான	

பல	 இயற்்க	 ஆற்்றல்கள்	 குறித்துத்	 தமது	

சுய	 புரிதல்க்ள	 உருவாக்கி	 வழிபட்டைனர்.		

அவற்றில்	சில	அறிவியல்பூர்வமான்வ	அல்ல.		

அவர்களு்டைய	 பண்டைய	 எழுத்துகளிலும்,	

சமய	 இலக்கியஙகளிலும்	 உலகின	 ்தாற்்றம்	

புவியியல்	யுகம்

 உலகின ததாற்்றம் ைற்றும் கடநத 
காலம் குறிதத ைனிதர்களின	

ஆய்வு
1.2
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குறித்த	 அறிவியல்	 அறிவின	 ்பாதா்ம	

தவளிப்படுகி்றது.

தபா.ஆ.மு.	 (BCE)	 	 -	 தபாது	 ஆணடுக்கு	 முன		

(Before	Common	Era)

தபா.ஆ.		(CE)		-	தபாது	ஆணடு	(Common	Era)

நிலவியல், உயிரியல் ைற்றும் பதால்லியல் 
குறிதத அறிவியல் அடிததளம்

	 வரலாறு	 எழுதுவது	 பண்டைய	

கி்ரக்கர்கள்	 காலத்தில்	 ததாடைஙகியது	 எனறு	

தசால்லலாம்.	 கி்ரக்கத்தின	 தெ்ரா்டைாடைஸ	

(தபா.ஆ.மு.	 484–425)	 வரலாற்றின	 தந்த	

எனறு	 கருதப்படுகி்றார்.	 ஏதனனில்,	 அவர்	

எழுதிய	 வரலாறு	 மனிதத்தன்மயுடைனும்,	

பகுத்தறிவுடைனும்	 காணப்படுகி்றது.	 இ்டைக்	

காலத்தில்,	 தபரும்பாலும்	 சமயஙகள்	 குறித்த	

சிநத்ன்ய	 ்மலாதிக்கம்	 தசலுத்தியது.	

என்வ,	 அறிவியல்பூர்வமான	 சிநத்னகளும்	

்கள்விகளும்	 ஐ்ராப்பாவில்	 மறுமலர்ச்சி	

காலத்தில்தான	 ஏற்பட்டைன.	 ஐ்ராப்பாவின	

மறுமலர்ச்சிக்	காலம்	எனபது	தபா.ஆ.	15-16ஆம்	

நூற்்றாணடுகள்	ஆகும்.	 நிலவியல்,	உயிரியல்,	

மானுடைவியல்,	ததால்லியல்	் பான்ற	து்்றகளின	

அறிவியல்	 அடித்தளமும்	 அறிவியல்	 பூர்வமான	

்கள்விகளும்	 இநதக்	 காலகட்டைத்தில்தான	

உருவாகின.	இத்து்்றகளில்	ஏராளமான	புதிய	

சிநத்னகள்	 தவளிப்படுத்தப்பட்டைன.	 இப்புதிய	

து்்றகளின	ஆய்வுகளின	வி்ளவாக	எழுநத	

்கள்விகள்,	 வி்ளவுகளால்	 இப்புவி	 மற்றும்	

உயிரினஙகளின	்தாற்்றம்	குறித்த	சானறுகள்	

புவியின	 ்மல்	 அடுக்குகளில்	 கி்டைக்கலாம்	

எனறு	நம்பப்பட்டைது.

	 மனிதர்களின	 ்தாற்்றம்	 குறித்த	

அறிவியல்	 பூர்வமான	 ஆய்வுகள்	 கீழ்	

தரப்பட்டுள்ள	காரணிகளால்	சாத்தியமாகின.

� ஐ்ராப்பாவின	 மறுமலர்ச்சி	

இயக்கத்திற்குப்	 பி்றகு	 ஏற்பட்டை	

ததால்தபாருள்	 ்சகரிப்பின	 மீதான	

ஆர்வம்	 மற்றும்	 அருஙகாட்சியகஙகள்	

தி்றக்கப்பட்டை்ம

� பா்்ற	 அடுக்கியல்,	 நிலவியல்	 சார்நத	

கருத்துகள்	ஆகியவற்றின	வளர்ச்சி

� உயிரியல்	பரிணாமம்	குறித்த	டைார்வினின	

தகாள்்க

� மனிதன	 மற்றும்	 விலஙகுகளின	

பு்தபடிவஙகள், 	 பண்டைய	

நாகரிகஙகளின	 கற்கருவிகள்,	

த சய்தப ாருள்கள் 	 ஆகியன	

கணடுபிடிக்கப்பட்டை்ம.

� ததாடைக்ககால	 எழுத்துக்ள	 வாசிக்கத்	

ததாடைஙகிய்ம.

மணணடுக்கியல்	 –	 Stratigraphy	 -	 	 இயற்்க	

மற்றும்	 பணபாட்டு	 நடைவடிக்்ககளால்	

உருவான	பா்்ற	மற்றும்	மண	அடுக்குகளின	

்தாற்்றம்,	 தன்ம,	 உ்றவுமு்்றகள்	 குறித்து	

ஆராய்தல்.	

உலகின	 மிகத்	 ததான்மயான	

அருஙகாட்சியகம்	 –	 எனனிகால்டி-நனனா	

அருஙகாட்சியகம்	 தமசப்டைாமியாவில்	

தபா.ஆ.மு.	 530ல்	 அ்மக்கப்பட்டைது.	 	 இளவரசி	

எனனிகால்டி,	 நவீன	 பாபி்லானிய	 அரசரான	

ந்பானிடைசின	 மகள்	 ஆவார்.	 தபா.ஆ.	 1471ல்	

இத்தாலியில்	 அ்மக்கப்பட்டை	 ்கபி்டைா்லன	

அருஙகாட்சியகம்தான	 இனறும்	 இயஙகிக்	

தகாணடிருக்கும்	 மிகப்	 பழ்மயான		

அருஙகாட்சியகமாக	 இருக்கக்கூடும்	 எனக்	

கருதப்படுகின்றது.			இஙகிலாநதின	ஆக்ஸ்பார்ட்	

பல்க்லக்கழகத்தில்	 உள்ள	 ஆஷ்மாலியன	

அருஙகாட்சியக்ம	உலகின	மிகப்	பழ்மயான	

பல்க்லக்கழக	அருஙகாட்சியகம்.	இது	தபா.ஆ.	

1677ல்		உருவாக்கப்பட்டைதாகும்.

	 மனிதர்களின	 ்தாற்்றத்்த	 அறிவியல்	

பூர்வமாகப்	 புரிநதுதகாள்ள	 தெர்பர்ட்	

ஸதபனசரின	 (தபா.ஆ.1820–1903)	 உயிரியல்	

பரிணாமக்	தகாள்்கயும்,	சார்லஸ	டைார்வினின	

(தபா.ஆ.1809	–	1882)	இயற்்கத்	் தர்வு	மற்றும்	

தகவ்மப்பு	 (தகுதியுள்ளது	 தப்பிப்	 பி்ழக்கும்)	

என்ற	 கருத்துகளும்	 பஙகாற்றுகின்றன.	

சார்லஸ	டைார்வின	“உயிரினஙகளின	்தாற்்றம்	

குறித்து”	(On	the	Origin	of	Species)	என்ற	நூ்ல	

1859லும்,	 மனிதனின	 ்தாற்்றம்	 (The	 Descent	

of	Man)	என்ற	நூ்ல	1871லும்	தவளியிட்டைார்.
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இயற்்கத்	 ்தர்வு	 –	 தஙகளது	 சூழ்நி்லக்கு	

சி்றநத	 மு்்றயில்	 தகவ்மத்துக்	 தகாள்ளும்	

உயிரினஙகள்	 பி்ழத்து,	 அதிகமாக	 இனப்	

தபருக்கம்	தசய்து	பல்கிப்	தபருகும்	தசயல்மு்்ற	

இயற்்கத்	்தர்வு	எனப்படும்.

தகுதியுள்ளது	 தப்பிப்	 பி்ழக்கும்	 -	 எனபது	

அடுத்தடுத்த	 த்லமு்்றகளில்	 தனது	

சநததி்ய	 அதிக	 எணணிக்்கயில்	 விட்டுச்	

தசல்லும்	 ஓர்	 இனம்	 பி்ழத்து	 	 நீணடு	

வாழ்வ்தக்	குறிக்கி்றது.

பு்த	 படிவஙகள்	 (Fossils)	 -	 கடைநத	 காலத்தில்	

வாழ்நத	விலஙகுகள்,	தாவரஙகளின	எச்சஙகள்,	

தடைஙகள்,	 அ்டையாளஙகள்	 அப்படி்ய	

பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது	பு்தபடிவஙகள்	(fossils)	

எனப்படும்.	 கனிமமாக்கல்	 (Mineralization)	

காரணமாக	 விலஙகின	 எலும்புகள்	 அப்படி்ய	

பாதுகாக்கப்பட்டுவிடும்.	 பு்தபடிவுகள்	 குறித்த	

ஆய்வு	 பு்தபடிவ	 ஆய்வியல்	 (Palaeontology)		

எனறு	அ்ழக்கப்படுகி்றது.

	 சி.்ே.	 தாம்சன	 முனதமாழிநத	 மூனறு	

காலகட்டை	 மு்்ற	 (Three	 Age	 System)	 என்ற	

கருத்து	 பண்டைய	 மனிதகுல	 வரலாற்்்றப்	

புரிநதுதகாள்வதற்கு	 உதவும்	 முக்கியமான	

கருத்தாகும்.	 அவர்	 ்காபன்ககனில்	 உள்ள	

்டைனிஷ	 ்தசிய	 அருஙகாட்சியகத்தின	

தசய்தபாருட்க்ளக்	 கற்காலத்த்வ,	

தவணகலக்	காலத்த்வ,	இரும்புக்	காலத்த்வ	

என	 மூன்றாகப்	 பிரித்தார்.	 இது்வ	 மூனறு	

காலகட்டை	மு்்ற	அல்லது	முக்காலக்	தகாள்்க	

எனப்படுகின்றது	

கற்காலம்	 –	 கருவிகள்	 தசய்வதற்கு	 கற்கள்	

தபரும்பான்மயாகப்	பயனபடுத்தப்பட்டை	காலம்.

தவணகலக்	காலம்	–	தவணகல	உ்லாகவியல்	

(தாதுவிலிருநது	உ்லாகத்்தப்	பிரித்ததடுத்தல்)		

வளர்ச்சி	 தபற்று	 தவணகலக்	 கருவிகள்,	

தபாருள்கள்	தசய்யப்பட்டை	காலம்.

இரும்புக்	 காலம்	 –	 கருவிகள்	 தசய்ய	 இரும்பு	

உருக்கிப்	பிரித்ததடுக்கப்பட்டை	காலம்.

	 பத்ததானபதாம்	 நூற்்றாணடிலிருநது	

அறிவியல்	 உத்திக்ளப்	 பயனபடுத்தியும்,	

மு்்றயான	 ஆய்வுக்ள	

்மற்தகாணடும்	அறிஞர்கள்	

ததால்பழஙகாலம்	 மனித	

குலத்தின	 ்தாற்்றம்,	

பண்டைய	 நாகரிகஙகள்	

ஆகியன	 குறித்து	

ஆய்வுகள்	 தசய்தனர்.	 இதனமூலம்	 இனறு	

உருவாக்கப்பட்டுள்ள	 அறிவுக்கருத்துகள்	

உருவாக	 மாதபரும்	 பஙகளித்துள்ளார்கள்.	

இனறு	 மனிதனின	 பரிணாமம்	 (படிநி்ல	

வளர்ச்சி)	குறித்த	்காட்பாடு	தபாதுவாக	ஏற்றுக்	

தகாள்ளப்பட்டிருக்கி்றது.

	 எழுத்து	 மு்்றயின	 ்தாற்்றம்	

மனித	 வரலாற்றின	 மிக	 முக்கியமான	

திருப்புமு்னயாகும்.	 எழுத்துமு்்ற	

அறிமுகமாவதற்கு	 முந்தய	 காலகட்டைம்	

ததால்பழஙகாலம்	 எனறு	 குறிப்பிடைப்படுகி்றது.	

மனித	 வரலாற்றின	 தமாத்த	 காலத்தில்	

99	 விழுக்காட்டிற்கு	 ்மல்	 விரவியிருப்பது	

ததால்பழஙகாலத்தில்தான.	 ததால்பழஙகாலச்	

சமூகஙகள்	எழுத்தறிவிற்கு	முந்தய்வயாகக்	

கருதப்படுகின்றன.	 	 ஆனால்,	 எழுத்தறிவிற்கு	

முந்தய்வ	 எனபதால்	 அவர்கள்	

பணபாட்டில்	 பினதஙகியவர்கள்	 எனறு	

தபாருளல்ல.	 ததால்பழஙகால	 மக்கள்	

தமாழி்ய	 உருவாக்கினார்கள்.	 அழகான	

ஓவியஙக்ளயும்.	 தசய்தபாருட்க்ளயும்	

ப்டைத்தார்கள்.	என்வ	அவர்கள்	மிகவும்	தி்றன	

தகாணடைவர்கள்	எனபதில்	ஐயமில்்ல.

நாம்	யார்?	நமது	இனத்திற்கு	எனன	தபயர்?

நாம்	 “்ொ்மா	 ்சப்பியனஸ”	 என்ற	

இனத்்தச்	்சர்நதவர்களா்வாம்.	

ைனிதர்களின ்பரிணாைமும்
இடப் ப்பயர்வும்
	 மனிதர்களுடைன	 சிம்பனசி,	 தகாரில்லா,	

உராஙஉட்டைான	ஆகிய	உயிரினஙக்ள	கி்ரட்	

பதால்்பழஙகாலம்: 
ஆஸடதராலாபிததிமைலிருநது 
த�ாதைா எரக்டஸ வழியாக 
த�ாதைா தசப்பியனின வளர்ச்சி 
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ஏப்ஸ	 என	 அ்ழக்கப்படும்	 தபருஙகுரஙகுகள்	

வ்க	 எனறு	 குறிப்பிடுகி்றார்கள்.	 இவற்றில்,	

சிம்பனசி	மரபணு	ரீதியாக	மனிதர்களுக்கு		மிக	

தநருக்கமானது.

	 மனிதர்களின	 மூதா்தயர்கள்	

்ொமினின	 என்ற்ழக்கப்படுகின்றனர்,	

இவர்களின	 ்தாற்்றம்	 ஆப்பிரிக்காவில்	

கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.	 பினனர்	 உலகின	

பி்ற	 பகுதிகளுக்கும்	 பரவினார்கள்	 என்ற	

கருத்து	 அறிஞர்களால்	 ஏற்கப்பட்டுள்ளது.	

இநத	 ்ொ்மானினகள்	 இனம்	 சுமார்	 7	

முதல்	 5	 மில்லியன	 ஆணடுகளுக்கு	 முன	

்தானறினர்.	 இநதக்	 குழுவின	மிகத்	 ததாடைக்க	

இனமான	 ஆஸட்்ராலாபித்திகஸின	

எலும்புக்கூட்டுச்	 சானறுகள்	 ஆப்பிரிக்காவில்	

கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.	 ஆப்பிரிக்காவின	

கி்ரட்	 ரிிஃப்ட்	 (தபரும்	 பிளவுப்)	 பள்ளத்தாக்கில்	

பல	 இடைஙகளில்	 ததால்பழஙகாலம்	 குறித்த	

சானறுகள்	 கி்டைத்துள்ளன.	 உடைற்கூறு	

அடிப்ப்டையில்	மனித	மூதா்தயர்கள்	பல்்வறு	

இனஙகளாகப்	பிரிக்கப்படுகி்றார்கள்

கி்ரட்	 ரிிஃப்ட்	 பள்ளத்தாக்கு	 சிரியாவின	

வடைபகுதியிலிருநது	 கிழக்கு	 ஆப்பிரிக்காவில்	

மத்திய	 தமாசாம்பிக்	 வ்ர	 சுமார்	 6,400	 கிமீ	

தூரம்	 பரவியுள்ள	 பள்ளத்தாக்கு	 ்பான்ற	

நிலப்பரப்பாகும்.

்ொமினிட்:	 நவீன	 மற்றும்	 அழிநது	 ்பான	

அ்னத்து	 தபருஙகுரஙகு	 இனஙகளும்	

(கி்ரட்	 ஏப்ஸ)	 ்ொமினிட்	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகின்றன.	 இது	 மனிதர்க்ளயும்	

உள்ளடைக்கிய	வ்கயாகும்.

்ொமினின	 எனப்படும்	 விலஙகியல்	

பழஙகுடி	 இனம்	 மனித	 மூதா்தயர்களின	

உ்றவினர்க்ளயும்	அதன	ததாடைர்பு்டைய	நவீன	

மனிதர்க்ளயும்	 (்ொ்மா	 ்சப்பியனஸ)	

குறிக்கும்.	 இதில்	 	 நியாணடைர்தால்	 இனம்,	

்ொ்மா	 எரக்டைஸ,	 ்ொ்மா	 தெபிலிஸ,	

ஆஸடைர்லாபித்தி்சஙகள்	ஆகியன	அடைஙகும்.	

இப்பழஙகுடி	இனத்தில்	மனித	இனம்	மட்டு்ம	

இன்றளவும்	வாழ்கின்றது.	இநத	இனம்	நிமிர்நது	

இரணடு	 கால்களால்	 நடைப்பதாகும்.	 இநத	

இனத்திற்கு	 தபரிய	 மூ்ள	 உணடு.	 இ்வ	

கருவிக்ளப்	 பயனபடுத்தும்.	 இவற்றில்	 சில	

சிம்பனசி	இனத்தின		மரபணு்வ	(டி.என.ஏ)	

எடுத்து	 ஆய்வு	 தசய்ததில்	 அதன	 பணபுகள்	

மனித	இனத்துடைன	98%	ஒத்து	உள்ளதாம்!

ஆப்பிரிக்காவில்	உள்ள	மனித	மூதா்தயரின	சானறுகள்	

கி்டைத்த	ததால்லியல்	இடைஙகள்

லூசி	எனறு	தபயரிடைப்பட்டை	

ஆஸட்ர்லாபித்தி்ஸனின	

உடைல்	எலும்புகள்
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தகவல்	பரிமாறும்	தி்றனதபற்்ற்வ.	தகாரில்லா	

எனப்படும்	மனிதக்	குரஙகுகள்	இப்பழஙகுடியில்	

அடைஙகாது.					

ஆப்பிரிக்காவில்	 சுமார்	 2.6	

மில்லியன	 ஆணடுகளுக்கு	 முன	 வாழ்நத	

்ொ்மா	 தெபிலிஸ	 என்ற	 இனம்தான	

முதனமுதலில்	 கருவிகள்	 தசய்த	 மனித	

மூதா்தயர்	இனமாகும்.	 சுமார்	 2	 மில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முனபு	 ்ொ்மா	 எரக்டைஸ	

என்ற	 இனம்	 உருவானது.	 இநத	 இனம்	

்கக்்காடைரிக்ளச்	தசய்தது.	சுமார்	2	மற்றும்	

1	மில்லியன	ஆணடுகளுக்கு	இ்டையில்	இநத	

இனம்	 ஆப்பிரிக்கா,	 ஆசியாவின	 பல்்வறு	

பகுதிகளுக்கும்	பரவியது.

உடைற்கூறு	 ரீதியாக	 ்ொ்மா	

்சப்பியனஸ	 என்ற்ழக்கப்படும்	 நவீன	

மனிதர்கள்	 (அறிவுக்	 கூர்்மயு்டைய	

மனிதன)	 ஆப்பிரிக்காவில்	 	 சுமார்	 3,00,000	

ஆணடுகளுக்கு	 முன	 ்தானறினர்.	

இநத	 நவீன	 மனிதர்கள்	 சுமார்	 60,000	

ஆணடுகளுக்கு	 முன	 உலகின	 பல்்வறு	

பகுதிகளுக்கும்	 ததாடைர்	 இடைப்தபயர்வால்	

பரவியதாக	நம்பப்படுகி்றது.

பதால்்பழஙகாலப் ்பண்்பாடுகள்

	 மனித	 மூதா்தயரின	 பு்தபடிவ	

எலும்புகள்	 ்ொ்மா	 எபிலிஸ,	 ்ொ்மா	

எரக்டைஸ,	 நியாணடைர்தாதலனசிஸ	 எனறு	

பல்்வறு	 இனஙகளாகப்	 பிரிக்கப்படும்	 அ்த	

சமயத்தில்,	 கற்கருவிகளின	 பணபாடுகள்	

அடிப்ப்டையில்	 ததாடைக்க	 கால	 கற்கருவிகள்	

்சர்க்்க,	 	 ஓல்்டைாவான	 ததாழில்நுட்பம்,	

கீழ்	 (Lower),	 இ்டை	 (Middle),	 ்மல்	 (Upper)	

பழஙகற்கால	(Palaeolithic)	பணபாடுகள்		எனறும்	

இ்டைக்கற்காலப்	 (Mesolithic)	 பணபாடுகள்	

எனறும்	வ்கப்படுத்தப்படுகின்றன.

ைனித மூதாமதயரின பதாடக்ககாலக் 
கற்கருவிகள் தசர்க்மக

	 மனித	 மூதா்தயர்களால்	

உருவாக்கப்பட்டை	 ததாடைக்ககாலக்	 கற்கருவிகள்	

தகனயாவின	 	 ்லாமிக்குவி	 என்ற	 இடைத்தில்	

கி்டைத்துள்ளன.	 இ்வ	 3.3	 மில்லியன	

ஆணடுகளுக்கு	 முற்பட்டை்வ.	 ஓல்்டைாவான	

கருவிகள்	 ஆப்பிரிக்காவின	 ஓல்டுவாய்	

ம்லயிடுக்கில்	 கி்டைத்துள்ளன.	 	 இ்வ	

2	 முதல்	 2.6	 மில்லியன	 ஆணடுகள்	

பழ்மயான்வ.	 மனித	 மூதா்தயர்கள்	

( ஆ ஸ ட் ் ர ா ல ா பி த் தி ் ஸ ன க ள் )	

சுத்தியல்	 கற்க்ள	 பயனபடுத்தினர்,		

்மலும்	 “பி்ளக்ஸ”	 (flakes)	 எனப்படும்	

கற்தசதில்க்ள	 உருவாக்கிக்	 கருவிகளாகப்	

சிம்பனசி	 மற்றும்	 பிக்மி	 சிம்பனசி	

(தபானா்பா)	 வ்க	 இனஙகள்	 நமக்கு	

தநருக்கமான,	 தற்்பாதும்	 உயிர்வாழும்	

உயிரினஙகளாகும்.

தகனயாவில்	கி்டைத்த	2.3	மில்லியன	வருடைஙகளுக்கு	

முந்தய	கற்கருவிகள்

ஓல்டுவாய்	என்ற	இடைத்தில்	கி்டைத்த	

தவட்டுக்	(Chopper)	கருவி

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

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



71 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

பயனபடுத்தினார்கள்.	இக்கருவிகள்	உண்வ	

தவட்டைவும்,	துணடு	் பாடைவும்,	பக்குவப்படுத்தவும்	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.

கீழப் ்பழஙகற்காலப் ்பண்்பாடு

	 ்ொ்மா	 தெபிலிஸ,	 ்ொ்மா	

எரக்டைஸ	 ஆகிய	 மனித	 மூதா்தயர்களின	

பணபாடு	 கீழ்ப்	 பழஙகாலப்	 பணபாடு	 எனறு	

குறிக்கப்படுகி்றது.	 இவர்கள்	 தபரிய	 கற்க்ளச்	

தசதில்களாகச்	 சீவி	 ்கக்்காடைரி	 உள்ளிட்டை	

பல	 வ்கக்	 கருவிக்ள	 வடிவ்மத்தார்கள்.	

இநதக்	கருவிகள்	ஆப்பிரிக்கா,	ஆசியா,	ஐ்ராப்பா	

ஆகிய	கணடைஙகளில்	கணதடைடுக்கப்பட்டுள்ளது.	

இ்வ	 சுமார்	 1.8	 மில்லியன	 ஆணடுகள்	

பழ்மயான்வ	எனறு	கணக்கிடைப்பட்டுள்ளன.		

இவர்கள்	தமது	வாழ்க்்கத்	்த்வகளுக்காக,	

்கக்்காடைரி,	 தவட்டுக்கத்தி	 உள்ளிட்டை	

பல்்வறு	 கருவிக்ளச்	 தசய்தார்கள்.	 	 இநதக்	

கருவிகள்	 (biface)	 இருமுகக்	 கருவிகள்	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகின்றன.	 அ்வ	 சமபஙக	

உருவ	அ்மப்்பப்	 (symmetry)	 தபற்றுள்ளன.	

்மலும்,	 இ்வ	 நமது	 மனித	 மூதா்தயரின	

அறிவுணர்	 ஆற்்ற்ல	 தவளிப்படுத்துகின்றன.		

இநதப்	பணபாடு	கீழ்ப்	பழஙகற்காலப்	பணபாடு	

என்ற்ழக்கப்படுகி்றது.	 ்கக்்காடைரிக்	

கருவிகள்	 அச்சூலியன	 கருவிகள்	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகின்றன.	 	 இநதக்	 கருவிகள்	

தபா.ஆ.மு.	250,000	–	60,000	ஆணடுகளுக்கு	

முனபு	வ்ர	ததாடைர்நது	பயனபாட்டில்	இருநதன.

அச்சூலியன	(Acheulian):

இவவ்கக்	 ்கக்்காடைரிகள்	 முதனமுதலில்	

பிரானஸில்	 உள்ள	 தசயினட்	 அச்சூல்	 என்ற	

இடைத்தில்	 கணதடைடுக்கப்பட்டைன.	 	 என்வ	

இ்வ	 அச்சூலியன	 கருவிகள்	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகின்றன.

இருமுகக்	 கருவி	 (bi-faces)	 –	 இரு	 பு்றமும்	

தசதுக்கப்பட்டைதால்	இக்கருவிகளுக்கு	இப்தபயர்	

இடைப்பட்டைது.	

உயிர்வாழ்வதற்கான	 நி்லயான	 ்த்வகள்		

ததால்பழஙகால	 மக்களது	 நி்லயான	

்த்வகளில்	 உணவும்	 நீரும்தான	

முதன்மயானதாக	இருநதன.

	 மனித	 மூதா்தயர்களிடைம்	

இனறு	 நாம்	 தபற்றுள்ளது	 ்பான்ற	

உயர்	 தமாழியாற்்றல்	 இருநதிருக்காது.		

ஒரு்வ்ள	 அவர்கள்	 சில	 ஒலிக்ள்யா	

தசாற்க்ள்யா	 பயனபடுத்தியிருக்கலாம்.	

தபரிதும்	 அவர்கள்	 ்ச்க	 தமாழி்ய்ய	

பயனபடுத்தியிருக்கக்கூடும்.	 	 கருவிகள்	

தசய்வதற்கான	 கற்க்ளத்	 ்தர்நததடுக்கவும்,		

சுத்தியல்	 கற்க்ளக்	 தகாணடு	 பா்்றக்ள	

உ்டைத்துச்	 தசதுக்கவும்,	 கருவிக்ள	

வடிவ்மக்கவும்	 கூடிய	 அளவிற்கு	 அவர்கள்	

அறிவுக்	 கூர்்ம	 உள்ளவர்களாக	 இருநதனர்.	

லணடைன	அருஙகாட்சியகத்தில்	உள்ள	

்கக்்காடைரி	.

பிலினட்	கல்லால்	ஆன	இருமுகக்	

கருவி,	தசயினட்	அச்சூல்,	பிரானசு
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்வட்்டையாடும்	 விலஙகுகள்	 தினறு	 விட்டுப்	

்பாட்டை	 விலஙகுகளின	 இ்்றச்சி்ய	

உணடைனர்.	 	கிழஙகுகள்,	வி்தகள்,	பழஙகள்	

்பான்ற	 தாவர	 உணவுக்ளச்	 ்சகரித்து	

உணடைனர்.		

	 இநதியாவில்	 அச்சூலியன	 கருவிகள்	

தசன்னக்கு	 அருகிலும்,	 கர்நாடைகாவின	

இசாம்பூர்,	 மத்தியப்	 பிர்தசத்தின	 பிம்தபத்கா	

்பான்ற	பல	இடைஙகளிலும்	கி்டைத்துள்ளன.

மூலக்	 கற்கள்	 	 (raw	 material)	 எனப்வ	

கற்கருவிகள்	தசய்யப்பயனபடும்	கற்கள்	ஆகும்.

கருக்கல்	 	 	 	 (core)	 எனபது	 ஒரு	 கல்லின	

முதன்மப்	 பாளம்	 ஆகும்.	 	 கற்சுத்தியலால்	

இதிலிருநது	 தசதில்கள்	 உ்டைத்து	

எடுக்கப்படுகின்றன.

தசதில்	 –	 தபரிய	 கற்பாளத்திலிருநது	 அல்லது	

கருஙகல்லில்	இருநது	உ்டைத்து	எடுக்கப்பட்டை	

ஒரு	சிறு	கற்துணடு.

இமடப் ்பழஙகற்காலப் ்பண்்பாடு

	 தற்காலத்திற்கு	 சுமார்	 3,98,000	

ஆணடுகளுக்கு	 முன	 ஆப்பிரிக்காவின	

கற்கருவித்	 ததாழில்நுட்பத்தில்	 ்மலும்	

மாற்்றஙகள்	நிகழ்நதன.		இநதக்	காலகட்டைத்தில்	

்ொ்மா	 எரக்டைஸ	 இனம்	 வாழ்நது	 வநதது.	

உடைற்கூறியல்	 ரீதியாக	 நவீன	 மனிதர்கள்	

சுமார்	 3	 லட்சம்	 ஆணடுகளுக்கு	 முனனர்	

்தானறியதாகக்	கூ்றப்படுகி்றது.

கல்	 (‘Lith’)	 ததாழில்நுட்பம்	 (Technology):	

கற்கருவிகள்	உருவாக்கத்தில்	ஈடுபடுத்தப்படும்	

மு்்ற்மகளும்	 நுட்பஙகளும்	 கற்கருவி	

(Lithic)	ததாழில்நுட்பம்	எனப்படுகி்றது.	

	 இக்காலத்தில்	 ்கக்்காடைரிகள்	

்மலும்		அழகு்ற		 வடிவ்மக்கப்பட்டைன.		

பல	 சிறு	 கருவிகளும்	 உருவாக்கப்பட்டைன.	

கருக்கல்	 நனகு	 தயார்	 தசய்யப்பட்டு,	 பினனர்	

அதிலிருநது	 தசதில்கள்	 எடுக்கப்பட்டு	

கருவிகள்	 உருவாக்கப்பட்டைன.	 	 கூர்மு்னக்	

கருவிகளும்,	 சுரணடும்	 கருவிகளும்	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 சிறு	 கத்திகளும்	

தயாரிக்கப்பட்டைன.	தலவலாய்சியன	(தலவலவா	

பிதரஞசு	 தமாழி	உச்சரிப்பு)	 கற்கருவி	 தசய்யும்	

மரபு	 இக்கால	 கட்டைத்்தச்	 ்சர்நததுதான.	

இக்காலகட்டை	 கற்கருவிகள்	 ஐ்ராப்பாவிலும்	

மத்திய	 மற்றும்	 ்மற்கு	ஆசியப்	 பகுதிகளிலும்	

காணப்படுகின்றன.

தலவலாய்சியன	 (தலவலவா)	 கருவிகள்	

–	 கருக்கல்்ல	 	 நனகு	 தயார்	 தசய்து	

உருவாக்கப்பட்டை	 கருவிகள்.	 இ்வ	 முதலில்	

கணதடைடுக்கப்பட்டை	 பிரானஸில்	 உள்ள	

தலவலவா	 	 (தலவலாய்ஸ)	 என்ற	 இடைத்தின	

தபய்ர	ஒட்டி	இப்தபயர்	தபற்்றன.

	 தற்காலத்திற்கு	 முன,	 2,83,000	

முதல்	 1,98,000	 ஆணடுகளுக்கு	 இ்டையில்		

ஐ்ராப்பாவிலும்	 ஆசியாவின	 ்மற்குப்	

பகுதியிலும்	 இ்டைப்	 பழஙகற்காலப்	 பணபாடு	

உருவானது.	 	 இக்கருவிகள்	 தபா.ஆ.மு.	

28,000	வ்ர	பயனபடுத்தப்பட்டைன.

ஓ்மா	கிபிஷ	

கூர்மு்னக்	கருவி

ஒரு	தவட்டுக்	கருவி	

(Cleaver)
சுரணடும்	கருவிகளும்	பி்ற	

இ்டைபழஙகற்காலக்	கருவிகளும்
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	 இக்காலகட்டைத்தின	 மக்கள்	 இனம்	

நியாணடைர்தால்	 எனறு	 அ்ழக்கப்படுகி்றது.	

இவர்கள்	 இ்றநதவர்க்ளப்	 பு்தத்தார்கள்.	

அப்்பாது	சில	சடைஙகுக்ள	் மற்தகாணடைதாகத்	

ததரிகி்றது.

தைல் ்பழஙகற்காலப் ்பண்்பாடு

	 இ்டைப்	 பழஙகற்காலப்	 பணபாட்்டைத்	

ததாடைர்நது	வநத	பணபாடு,	்மல்	பழஙகற்காலப்	

பணபாடு	 எனறு	 அ்ழக்கப்படுகி்றது.	

கற்கருவித்	 ததாழில்நுட்பத்தில்	 ஏற்பட்டை	 புதிய		

நுட்பஙகள்	 இநதப்	 பணபாட்டின	 சி்றப்பான	

கூறுகளில்	 ஒன்றாகும்.	 கற்களாலான	 நீணடை	

கத்திகளும்,	 பியூரின	 எனப்படும்	 உளிகளும்	

உருவாக்கப்பட்டைன.	 இவர்கள்	 சிலிகா	

அதிகமுள்ள	 பல்்வறு	 கல்	 வ்கக்ளக்	

கருவிகள்	 தசய்யப்	 பயனபடுத்தினார்கள்.	

பல்்வறு	ஓவியஙகளும்	க்லப்	தபாருட்களும்	

இக்காலத்தில்	 உருவாக்கப்பட்டைன.	 இவர்கள்	

தயாரித்த	 பல்்வறு	 தசய்தபாருள்கள்	

இவர்களது	 ப்டைப்பாற்்றல்	 தி்றனில்	

ஏற்பட்டை	 முன்னற்்றத்்தயும்,	 தமாழிகள்	

உருவான்தயும்	காட்டுகின்றன.	இநதக்	கால	

கட்டைத்தில்	நுணகற்கருவிகள்	எனப்படும்	குறுங	

கற்கருவிகளும்	பயனபாட்டிற்கு	வநதன.

பியூரின	 –	 கூரிய	 தவட்டுமு்ன	 உள்ள	

கல்லாலான	உளி	

	 மனிதப்	 பரிணாம	 வளர்ச்சியின	

வி்ளவாகத்	 ்தானறிய	 முதல்	 நவீன	

மனிதர்கள்	 சுமார்	 3,00,000	 ஆணடுகளுக்கு	

முனனர்,	 முதனமுதலில்	 	 சப்-சொரா	

பகுதி	 என்ற்ழக்கப்படும்	 ஆப்பிரிக்காவின	

சொராவிற்குத்	ததற்குப்	பகுதியில்	் தானறினர்.		

இநத	 இனம்	 சுமார்	 60,000	 ஆணடுகளுக்கு	

முனனர்	ஆசியாவின	பல்்வறு	பகுதிகளுக்குப்	

பரவினார்கள்.	ஒரு்வ்ள		அஙகு	ஏற்தகன்வ	

வசித்தவர்க்ள	 இவர்கள்	விரட்டியிருக்கலாம்.	

இக்காலகட்டைத்தில்	 ஐ்ராப்பாவில்	 கு்ரா-

மக்னான	 என்ற்ழக்கப்படும்	 	 மனிதர்கள்	

வாழ்நதார்கள்.

	 கருவிக்ளயும்	 க்லப்	

தபாருட்க்ளயும்	 தசய்யக்	 தகாம்புகளும்	

தநதஙகளும்	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 பயனபடுத்தப்பட்டைன.			

எலும்பாலான	 ஊசிகள்,	 தூணடில்	

முட்கள்,	 குத்தீட்டிகள்,	 ஈட்டிகள்	 ஆகிய்வ	

ப்டைப்பாக்கத்துடைன	 பயனபடுத்தப்பட்டைன.	

இவர்கள்	 ஆ்டைக்ள	 அணிநதனர்.	 ச்மத்த	

உண்வ	 உணடைனர்.	 இ்றநதவர்கள்	

மார்பின	 மீது	 ்கக்ள	 ்வத்த	 நி்லயில்	

பு்தக்கப்பட்டைார்கள்.	 பதக்கஙகளும்,	

்வ்லப்பாடு	 மிகுநத	 கருவிகளும்	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 இக்கால	 களிமண	

சிற்பஙகள்,	 ஓவியஙகள்,	 தசதுக்கு்வ்லகள்	

சானறுகளாக	நமக்குக்	கி்டைத்துள்ளன.		வீனஸ	

என்ற்ழக்கப்படும்	 கல்லிலும்	 எலும்பிலும்	

தசதுக்கப்பட்டை	 தபண	 ததய்வச்	 சிற்பஙகள்	

ஐ்ராப்பாவிலும்,	ஆசியாவின	சில	பகுதிகளிலும்	

உருவாக்கப்பட்டைன.

	 சுமார்	 60,000	 ஆணடுகளுக்கு	

முன	 ்தானறிய	 ்மல்	 பழஙகற்காலப்	

பணபாடு,	 பனிக்காலம்	 முற்றுப்தபற்்ற	 சுமார்	

12,000	 ஆணடுகளுக்கு	 முனனால்	 இருநத	

்ொ்லாசின	 (ஆ்லாசீன)	 காலகட்டைம்	வ்ர	

நீடித்தது.	இநதியாவின	சில	பா்்ற	ஓவியஙகள்	

இநதக்	காலகட்டைத்்தச்	்சர்நத்வயாகும்.

பனிக்	 காலம்	 –	 தற்காலத்திற்கு	 8,000	

ஆணடுகளுக்கு	 முனபு	 உலகின	 பல	

பாகஙகள்	 பனியாலும்	 பனிப்பாளஙகளாலும்	

மூடைப்பட்டிருநத	காலம்	பனிக்காலம்	ஆகும்.

நியாணடைர்தால்	 மனிதன:	 குளிர்காலத்்தத்	

தாக்குப்	 பிடிக்க	 அவசியமான	 கதகதப்பான	

வீடுகள்,	்தக்கப்பட்டை	ஆ்டைகள்,	்தயலுக்குத்	

்த்வப்படும்	 ஊசிகள்	 ஆகியவற்்்ற	

நியாணடைர்தால்	மனிதர்கள்	தபற்றிருக்கவில்்ல
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இமடக்கற்காலப் ்பண்்பாடு

	 பழஙகற்காலத்திற்கும்	 புதிய	

கற்காலத்திற்கும்	 இ்டைப்பட்டை	 காலப்	 பணபாடு	

இ்டைக்	 கற்காலம்	 எனறு	 அறியப்படுகி்றது.		

மக்கள்	 தபரும்பாலும்	 ்மக்்ராலித்திக்	 எனறு	

தசால்லப்படும்	 	 சிறு	 நுண	 கற்கருவிக்ளப்	

பயனபடுத்தினர்.	 பனிக்காலத்திற்குப்	

பி்றகு	 புவி	 தவப்பம்டைநத்தத்	 ததாடைர்நது,	

்வட்்டையாடு்வாராகவும்	 உணவு	

்சகரிப்்பாராகவும்	 இருநத	 மக்கள்	 சூழலியல்	

பகுதிகளுக்கும்	 (கடைற்க்ர,	 ம்லப்	 பகுதி,	

ஆற்றுப்படு்க,	 வ்றணடை	 நிலம்)	 பரவ	

ஆரம்பித்தனர்.

	 இ்டைக்கற்கால	மக்கள்	நுணகற்கருவித்	

ததாழில்நுட்பத்்தப்	பயனபடுத்தினர்.	இவர்கள்	

சுமார்	5	தசமீ	அளவிற்கும்	கு்்றவான	அளவுள்ள	

சிறு	 சிறு	 தசய்தபாருள்க்ள	 உருவாக்கினர்.	

இவர்கள்	 கூர்மு்னகள்,	 சுரணடும்	 கருவி,	

அம்பு	 மு்னகள்	 ஆகியவற்்்றச்	 தசய்தனர்.	

இவர்கள்	 பி்்ற	 வடிவ	 (Lunate),	 முக்்காணம்	

சரிவகம்	 (Trapeze)	 ்பான்ற	 கணிதவடிவியல்	

அடிப்ப்டையிலான	 கருவிக்ளயும்	 தசய்தனர்.	

இநதக்	 கருவிகள்	 மரத்தாலும்	 எலும்பாலுமான	

பிடிகள்	அ்மத்துப்	பயனபடுத்தப்பட்டைன.

்மக்்ராலித்:	நுணகற்கருவிகள்	 	மிகச்	 சிறிய	

கற்களில்	 உருவாக்கப்பட்டை	 தசய்தபாருட்கள்	

ஆகும்.		

	 இ்டைக்கற்காலத்தின	 காலம்	

உலகின	 பல்்வறு	 பகுதிகளிலும்	 பல்்வறு	

விதமாக	 ்வறுபடுகி்றது.	 சில	 பகுதிகளில்	

அவர்கள்	 	 ்வளாணகாலத்திற்கு	 முந்தய	

காலகட்டைத்தினராக	 இருநதார்கள்.	 வடை்மற்கு	

ஐ்ராப்பாவில்	 அவர்கள்	 தற்காலத்திற்கு	 சுமார்	

10,000	 முதல்	 5,000	 ஆணடுகளுக்கு	 முன	

்தானறினார்கள்.	 இநதியாவில்	 இப்பணபாடு	

தபா.ஆ.மு	 10,000	 வாக்கில்	 ்தானறியது.	

தமிழ்நாட்டில்	 இரும்புக்காலம்	 ததாடைஙகும்	

வ்ர,	 அதாவது	 தபா.ஆ.மு.	 	 1000	 வ்ர	 இது	

ததாடைர்நதது.	 இநதியாவில்	 காணப்படும்	 சில	

பா்்ற	 ஓவியஙகள்	 	 இநதக்	 காலகட்டைத்்தச்	

்சர்நத்வ்ய.

புதிய கற்காலப் ்பண்்பாடும் 
தவளாண்மையின துவக்கமும்
	 ்வளாண்ம,	 விலஙகுக்ளப்	

பழக்குதல்	 ஆகிய்வ	 புதிய	 கற்காலத்தில்	

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டைன.		இது	வரலாற்றில்	ஒரு	

முக்கியமான	 கட்டைமாகும்.	 	 வளமான	 பி்்ற	

நிலப்பகுதி		எனறு		 	அ்ழக்கப்படும்	 	 	 	எகிப்து			

மற்றும்	 தமஸப்டைாமியா,	 சிநதுதவளி,	 கங்க	

சமதவளி,	 சீனாவின	 தசழு்மயான	 பகுதிகள்	

ஆகியனவற்றில்	 புதிய	 கற்காலத்துக்கான	

லாஸகா	பா்்ற	ஓவியஙகள்,	்மற்கு	பிரானஸ,	

17000	வருடைஙகள்	பழ்மயான்வ

பிம்்பத்தாவில்	காணப்படும்	பா்்ற	

ஓவியஙகள்

நுணகற்கருவிகள்
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ததாடைக்க	காலச்	சானறுகள்	காணப்படுகின்றன.	

சுமார்	 தபா.ஆ.மு.	 10,000லிருநது	 தபா.ஆ.மு.	

5,000ற்குள்	 இப்பகுதிகளில்	 ்வளாண்ம	

நடைவடிக்்ககள்	ததாடைஙகிவிட்டைன.	

எகிப்து,	 இஸ்ரல்-பாலஸதீனம்,	 ஈராக்	

ஆகிய்வ	 அடைஙகிய	 பகுதி	 பி்்ற	 நிலவின	

வடிவத்தில்	உள்ளது.	 	இது	 ‘பி்்ற	நிலப்பகுதி’	

(Fertile	Crescent	Region)	எனப்படுகி்றது.

	 கற்கருவிகள்	 தசய்வதற்கு	

வழவழப்பாக்கும்,	தமருகூட்டும்	புதிய	நுட்பஙகள்	

பயனபடுத்தப்பட்டைதால்	இது	 புதியகாலம்	 எனறு	

அ்ழக்கப்படுகி்றது.	 	 புதிய	 கற்கால	 மக்கள்,	

பழஙகற்காலச்	 தசதுக்கப்பட்டை	 கற்கருவி்ளயும்	

பயனபடுத்தினர்.	 	 இ்டைக்கற்காலம்	

வ்ரயிலும்	மக்கள்	தாம்	நி்லத்திருப்பதற்காக	

்வட்்டையாடுவ்தயும்	 உணவு	

்சகரிப்ப்தயும்தான	 நம்பியிருநதார்கள்.		

்வட்்டையிலும்	உணவு	்சகரிப்பிலும்	மிகவும்	

கு்்றநத	அளவு	உணவுதான	கி்டைத்தது.	இதன	

வி்ளவாக,	ஒரு	குறிப்பிட்டை	

பகுதிக்குள்	 மிகச்	 சிறிய	

எணணிக்்கயில ான	

மக்கள்தான	வாழ	முடிநதது.	

	 பி்றகு	 பயிர்	

வி ் ள வி த் த லு ம் .	

வி ல ங கு க ் ள ப்	

பழக்கப்படுத்துதலும்	 அறிமுகமானது.	 இது	

ஏராளமான	 அளவில்	 தானிய	 மற்றும்	

விலஙகு	 உண்வ	 உற்பத்தி	 தசய்வதற்கு	

இட்டுச்	 தசன்றது.	 	 ஆறுகள்	 படிய	 ்வத்த	

வளமான	 வணடைல்	 மண	 ்வளாண்ம	

அதிகரிக்க	உதவியது.	இது,	 சி்றநத	இயற்்கத்	

தகவ்மப்பாக	 இருநததால்,	 மக்கள்	

நதிக்க்ரகளில்	 வாழ்வ்த	 விரும்பினர்.		

இப்புதிய	 தசயல்பாடுகள்	 	 உணவு	 உபரிக்கு	

இட்டுச்	 தசன்றது.	 இநத	 உணவு	 உபரிதான	

பண்டைய		நாகரிகஙகளின	உருவாக்கத்துக்கு	

ஒரு	முக்கியமான	கூறு	ஆகும்.	 	இக்காலத்தில்	

நிரநதரமான	 வீடுகள்	 கட்டைப்பட்டைன.	 தபரிய	

ஊர்கள்	 உருவாகின.	 என்வ,	 இ்வ	 புதிய	

கற்காலப்	புரட்சி	என்ற்ழக்கப்படுகி்றது.

பதால்்பழஙகாலததின பினபுலம் 

நீ	 எப்்பா்தனும்	 இ்தக்	 குறித்து	

்யாசித்ததுணடைா?

� தமிழகத்தில்	மனிதர்களின	்தாற்்றம்

� இஙகு	பணபாடு	எப்படி	த்ழத்தது?

இப்பகுதியில்	 நாம்	 இக்்கள்விகளுக்கு	 வி்டை	

காண	முயல்்வாம்.

்காது்ம,	 பார்லி,	 பட்டைாணி	 ஆகிய்வ	

10000	 ஆணடுகளுக்கும்	 முன்ப	 பயிரிடைத்	

ததாடைஙகப்பட்டுவிட்டைன.	 	 காய்-கனி	மற்றும்	

தகாட்்டை	தரும்	 	மரஙகள்	தபா.ஆ.மு.	4000	

ஆணடுகளி்ல்ய	 வி்ளச்சலுக்காகப்	

பயிரிடைப்பட்டுள்ளன.		அத்தி,	ஆலிவ,	் பரீச்்ச,	

மாது்ள,	திராட்்ச	அவற்றில்	அடைஙகும்.

	 பதால்்பழஙகாலத தமிழகம்1.4

தவளாண்மையும் விலஙகுகமளப் 
்பழக்கப்்படுததுதலும்:  ைனித 
வரலாற்றின ஒரு மைல்கல்

சுமார்	தபா.ஆ.மு.	7000	ஆணடுகள்	

அல்லது	 அதற்கு	 முன்ப	 இநதியாவிலும்,	

சீனாவிலும்	அரிசி	வி்ளவிக்கப்பட்டிருக்கக்	

கூடும்.	 தபா.ஆ.மு.	 6000	 ஆணடுகளுக்கு	

முனபாக	 இநதியத்	 து்ணக்கணடைத்தின	

வடை்மற்கு	 பாகத்தில்	 (பாகிஸதான)	உள்ள	

தமெர்காரில்	 ்காது்மயும்	 பார்லியும்	

பயிரிடைப்பட்டைன.	

விலஙகுக்ளப்	 பழக்குதல்	

இணஙகி	 வாழும்	 வாழ்க்்கயின	 ஒரு	

பகுதியாக	உருவாகி	இருக்கலாம்.	நாய்கள்	

தான	 முதலில்	 பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்க	

்வணடும்.	 தசம்மறி	 ஆடுகளும்	

தவள்ளாடுகளும்	 தபா.ஆ.மு.	 10,000	

ஆணடுகளுக்கு	 முனனர்	 ததன்மற்கு	

ஆசியாவில்	பழக்கப்படுத்தப்பட்டைன.	சு்மரிய	

நாகரிகத்தில்	 நிலத்்த	 உழுவதற்கு	

கா்ளகள்	 பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 புதிய	

கற்கால	 தமெர்கரில்	 ஆடுகள்,	 மாடுகள்	

பழக்கப்படுத்தப்பட்டைதற்கான	 சானறுகள்	

கி்டைத்துள்ளன.
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	 சஙக	 காலத்தின	 பணபாட்டு	 வளர்ச்சி்யப்	

புரிநதுதகாள்ளும்	 முனனர்	 (காணக,	 3வது	

பாடைம்)	 நாம்	 தமிழகத்தின	 ததால்பழஙகாலப்	

பணபாட்்டைப்	 பற்றித்	 ததரிநதுதகாள்ள	

்வணடும்.	 என்வ,	 இப்பகுதியில்	 தமிழ்	

பணபாட்டின	 ததாடைக்கம்	 பற்றி	 அறிவதற்கு	

முனபாக,	 தமிழகத்தில்	 எப்்பாது,	 எவவாறு	

மனிதர்கள்	 முதலில்	 ்தானறினார்கள்	

எனப்தப்	பார்ப்்பாம்	

்பண்மடய தமிழகததின ்பண்்பாடுகள் ்பற்றிய காலவரிமச

பணபாடு காலம் பணபாட்டுக்	கூறு

பழஙகற்காலம் 20,00,000	ஆணடுகள்	

முனபு	முதல்	தபா.ஆ.மு.	

8,000	வ்ர

்கக்்காடைரி,	தவட்டுக்கத்தி.

்வட்்டையாடுதல்-	உணவு்சகரித்தல்

இ்டைக்கற்காலம் தபா.ஆ.மு.	8,000	முதல்	

தபா.ஆ.மு.		1,300	வ்ர

நுணகற்கருவிகள்

உ்லாகம்	பற்றி	இவர்களுக்குத்	ததரியாது.	

விலஙகுக்ளயும்,	ப்ற்வக்ளயும்	

்வட்்டையாடுதல்

புதியகற்காலம் தபா.ஆ.மு.	2,000	முதல்	

தபா.ஆ.மு.	1,000	வ்ர

தமரு்கற்்றப்பட்டை	கற்்காடைரிகள்

நுணகற்கருவிகள்

விலஙகுக்ளப்	பழக்குதல்

பயிரிடுதல்

குழுக்களின	தபருக்கம்

்வட்்டையாடு்வார்-	உணவு	்சகரிப்்பார்,	

்மய்ச்சல்	சமூகத்தினர்		என	இருவிதமான	

குழுக்களும்	ஒ்ர	சமயத்தில்	வாழ்நதன

இரும்புக்	காலம் தபா.ஆ.மு.	1,300	முதல்	

தபா.ஆ.மு.	500	வ்ர

தபருஙகற்கால	ஈமச்சடைஙகு	மு்்ற

உணவு	்சகரிப்்பாரும்	்மய்ச்சல்	சமூகத்தினரும்		

ஒ்ர	சமயத்தில்	வாழ்தல்

குழுத்	த்லவர்	உருவாதல்

இரும்பின	பயனபாடு	அறிதல்

கருப்பு	சிவப்பு	மட்பாணடைஙகள்,	கருப்பு	

மட்பாணடைஙகள்	உருவாக்குதல்

்கவி்னத்	தி்றனகளில்	சி்றப்பு	நிபுணர்கள்	

உருவாகுதல்	–	குயவர்கள்,	தகால்லர்கள்

பண்டைய	

வரலாற்று	மற்றும்	

சஙககாலம்

தபா.ஆ.மு.	300	

முதல்	தபா.ஆ.	

300	வ்ர

இரும்புக்	கால	மரபுக்ளாடு	்சர,	்சாழ,	பாணடிய	

மனனர்களின	வளர்ச்சி,	வீரர்க்ள	வழிபடுதல்,	

இலக்கிய	மரபு,	கடைல்வழி	வணிகம்
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கீழப் ்பழஙகற்காலப் ்பண்்பாடு

		 ்ொமினின	 என	 அ்ழக்கப்படும்	

மனித	 மூதா்த	 இனத்தால்	 உருவாக்கப்பட்டை	

கற்காலக்	 கருவிகளி்ல்ய	 காலத்தால்	

முந்தய	 பகுதி்யச்	 ்சர்நத	 கற்கருவிகள்	

தமிழ்நாட்டில்தான	 உருவாக்கப்பட்டைன.

இப்பழஙகற்காலக்	 கருவிகள்	 தசன்ன்யச்	

சுற்றியுள்ள	 பகுதிகளில்	 குறிப்பாக	

அதிரம்பாக்கம்,	 குடியம்	 உள்ளிட்டை	 இடைஙகளில்	

கி்டைத்துள்ளன.	 	 அதிரம்பாக்கத்தில்	 நடைநத	

ததால்லியல்	 அகழாய்வுகளும்,	 அஙகு	

கி்டைத்த	 தசய்தபாருட்க்ளக்	 காஸமிக்	

கதிர்	 மூலம்	 காலத்்தக்	 கணிக்கும்	

ஆய்வுக்கு	 உட்படுத்தப்பட்டைதும்	 அஙகு	 சுமார்	

1.5	 மில்லியன	 ஆணடுகளுக்கு	 முன்ப	

மனிதர்கள்	 வாழ்நதிருப்ப்தக்	 காட்டுகின்றன.	

தகாசஸத்லயாறு	 உலகில்	 மனித	

மூதா்தயர்கள்	 வசித்த	 மிக	 முக்கியமான	

இடைஙகளில்	ஒன்றாகும்.		இஙகு	வாழ்நத	மனித	

மூதா்தயர்கள்	 ்ொ்மா	 எரக்டைஸ	 என்ற	

வ்க்யச்	்சர்நதவர்கள்.		

மணணில்	 பு்தநதுள்ள	 கற்கருவிகள்,	

பா்னகள்,	 விலஙகுகளின	 எலும்புகள்,	

மகரநதஙகள்	 ஆகியவற்்்ற	

அகழ்நததடுத்து	 மனிதர்களின	 கடைநத	 கால	

வாழ்க்்கமு்்ற்யப்	 புரிநதுதகாள்வது		

‘ததால்லியல்	அகழாய்வு’	ஆகும்.

காஸமிக்-கதிர்	 பாய்ச்சி	 கணித்தல்	 –	

மாதிரிகளின	 காலத்்தக்	 கணிக்க	

காஸ்மாஜீனிக்	 கதிர்க்ள	 தவளிப்படுத்தி	

அறியும்	மு்்ற.

	 தபா.ஆ.	 1863இல்	 சர்.	 இராபர்ட்	 புரூஸ	

ிஃபூட்	 என்ற	 இஙகிலாநது	 நிலவியலாளர்	

அதிரம்பாக்கத்திலும்	 குடியம்	 கு்ககளிலும்	

ப்ழய	 மற்றும்	 இ்டைக்கற்காலத்	

ததால்தபாருள்கள்	கி்டைத்துள்ளன.

சர்	இராபர்ட்	புரூஸ	பூட்,	இநதியாவில்	

முதல்	பழஙகற்காலக்	கருவி்ய	

பல்லாவரத்தில்	கணடுபிடித்தார்.

இராபர்ட்	புரூஸ	பூட்	கணடுபிடித்த	

கற்கருவிகள்

குடியம்	கு்க	
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பலமூரியாவும் தமிழர்களும்

	 சில	 ஆய்வாளர்கள்,	 மூழ்கிய	

தலமூரியா	 கணடைத்தில்	 தமிழர்கள்	

்தானறியதாகக்	 கருதுகின்றனர்.		

தலமூரியா	கணடைம்	குறித்த	இநதக்	கருத்து	

19ஆம்	 நூற்்றாணடில்	 முன்வக்கப்பட்டைது.	

புவித்தட்டு	 நகர்வியல்	 ்காட்பாட்டில்	 (plate	

tectonics)		ஏற்பட்டுள்ள	முன்னற்்றஙகளின	

காரணமாக	 இப்்பாது	 இநதக்	 கருத்து	

குறித்துப்	 பல்்வறு	 பார்்வக்ள	

அறிஞர்கள்	முன்வக்கின்றனர்.

	 தமிழ்	 இலக்கியக்	 குறிப்புகள்	 கடைல்	

தகாணடை்தப்	 பற்றிக்	 கூறுகின்றன.	

இ்வ	 	 கனனியாகுமரி்யச்	

சுற்றியுள்ள	 சில	 பகுதிகள்	 கடைலுக்கடியில்	

மூழ்கடிக்கப்பட்டைதாகச்	 தசால்கின்றன.				

தபா.ஆ.மு.	 5000க்கு	 முன	 இலங்கயின	

சில	 பகுதிகளும்	 தமிழ்நாடும்	

நிலத்தால்	 இ்ணக்கப்பட்டிருநதன.	

என்வ	 கடைல்	 மட்டை	 உயர்வின	

காரணமாகக்	 கனனியாகுமரிக்கரு்க	

சில	 நிலப்பகுதிகளும்,	 இலங்க	

இநதிய	 இ்ணப்பும்	 கடைலுக்கடியில்	

தசனறிருக்கலாம்.	 	 இப்பகுதியில்	 கூடுதல்	

ஆழ்கடைல்	ஆய்வுகள்	்த்வப்படுகின்றன.

	 தமிழகம்	 உள்ளிட்டை	 ததனனிநதியப்	

பகுதிகளில்	 இ்டைக்	 கற்காலம்	 முதல்	

புதிய	 கற்காலம்	 வ்ர	 மனித	 இனம்	

குறிப்பிட்டை	 எணணிக்்கயில்	 	 ததாடைர்நது	

வாழ்நதிருப்பதற்கான	 சானறுக்ள	

அகழ்வாய்வுகள்	தவளிப்படுத்துகின்றன.

தசன்னக்கு	 அருகில்	 உள்ள	 பல்லாவரத்தில்	

பழஙகற்காலக்	கருவிக்ள	முதனமு்்றயாகக்	

கணடுபிடித்தார்.	 இநதியாவில்	

இப்படிப்பட்டை	 கருவிகள்	 முதனமுதலாகக்	

கணடுபிடிக்கப்பட்டைது	 இஙகுதான.	 	 என்வ,	

இஙகு	 கணதடைடுக்கப்பட்டை	 ்கக்்காடைரிகள்	

தசன்ன	 கற்கருவித்	 ததாழிலகம் எனறு	

அ்ழக்கப்படுகின்றன.	 அவர்	 கணதடைடுத்த	

கருவிகள்	 தசன்ன	 அருஙகாட்சியகத்தில்	

உள்ளன.

	 பழஙகற்கால	 மக்கள்	

காட்டுவிலஙகுக்ள	 ்வட்்டையாடினர்.	

இயற்்கயாகக்	கி்டைத்த	பழஙகள்,	கிழஙகுகள்,	

வி்தகள்,	 இ்லக்ளச்	 ்சகரித்தனர்.	

அவர்களுக்கு	 இரும்பு,	 மட்பாணடைம்	

தசய்வது	 பற்றித்	 ததரியாது.	 அ்வதயல்லாம்	

வரலாற்றில்	 மிகவும்	 பிற்காலத்தில்தான	

கணடுபிடிக்கப்பட்டைன.

	 கீழ்ப்	 பழஙகற்காலத்தில்	

்கக்்காடைரிகளும்	பிளக்கும்	கருவிகளும்தான	

முக்கியமான	 கருவி	 வ்ககள்.	 இநதக்	

கருவிக்ள	 மரத்தாலும்	 எலும்பாலுமான	

்கப்பிடியில்	 தசருகி	 தவட்டுவதற்கு,	

குத்துவதற்கு,	 ்தாணடுவதற்குப்	

பயனபடுத்தினார்கள்.	 	 அவர்கள்	 சுத்தியல்	

கற்க்ளயும்,	 	 ்காளக்	 கற்க்ளயும்	

கூடைப்	 பயனபடுத்தினார்கள்.	 	 அதற்காகக்	

கூழாஙகற்க்ளத்	 ்தர்நததடுத்தார்கள்.	

இநதக்	 கருவிகள்	 மணல்	 திட்டுகளிலும்	

ஆற்்றஙக்ரகளிலும்	 காணப்படுகின்றன.	

அ்வ	 	 பல்லாவரம்,	 	 குடியம்	 	 கு்க,					

அதிரம்பாக்கம்,	 வடைமது்ர,	 எரு்ம	

தவட்டிப்பா்ளயம்,	 பாரிகுளம்	 ஆகிய	

இடைஙகளில்	கி்டைத்துள்ளன.

	 கீழ்ப்	 பழஙகற்காலக்	 கருவிகள்	

வடை		ஆற்காடு,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	தர்மபுரி		 	பகுதிகளிலும்			

கி்டைத்துள்ளன.	 இப்பகுதி	 மக்கள்	

தசய்தபாருட்களுக்கு	பஸால்ட்	எனும்	எரிம்லப்	

பா்்றக்ளப்	 பயனபடுத்தியுள்ளனர்.		

தமிழ்நாட்டின	 ததனபகுதியிலும்						

இலங்கயிலும்	 இநதக்	 கீழ்	 பழஙகற்காலப்	

பணபாட்டிற்கான	சானறுகள்	கி்டைக்கவில்்ல.

பசால்ட்	பா்்றகள்:	இ்வ	எரிம்லப்பா்்றகள்	

அல்லது	 தீப்பா்்றகள்	 ஆகும்.	 	 பூமிக்கடியில்	

இருநது	 தவளிப்படும்	 உருகிய	 எரிம்லக்	

குழம்பிலிருநது	 ்தானறிய்வ	

எரிம்லப்பா்்றகள்	ஆகும்.
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151 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

	 அதிரம்பாக்கத்தின	 கீழ்ப்பழஙகற்காலப்	

பணபாடு	சுமார்	1.5	மில்லியன	ஆணடுகளுக்கு	

முந்தயது	 எனறு	 கணக்கிடைப்பட்டுள்ளது.		

இநதக்	 காலகட்டைம்	 இநதியாவின	 மற்்ற	

பகுதிகளில்	 3,00,000	 ஆணடுகளுக்கு	 முனபு	

வ்ர	நீடித்தது.

இமடப் ்பழஙகற்காலப் ்பண்்பாடு – தமிழ்ாடு

	 இ்டைப்	 பழஙகற்காலப்	 பணபாடு 
3,85,000-1,72,000	 காலகட்டைத்தில்	

உருவானது.	 இக்காலகட்டைத்தில்	 கருவிகளின	

வ்ககளில்	 மாறுதல்கள்	 ஏற்பட்டைன.	 அளவில்	

சிறிய	 தசய்தபாருட்கள்	 பயனபடுத்தப்பட்டைன.		

கருகற்கள்,	 கற்தசதில்கள்,	 சுரணடும்	 கருவி,	

கத்தி,	து்ளப்பான,	தலவலாய்சியன	தசதில்கள்,	

்கக்்காடைரி,	 பிளக்கும்	 கருவி	 ஆகியன	

இக்காலகட்டைத்தின	கருவிகள்	ஆகும்.		முந்தய	

கட்டைத்்தாடு	 ஒப்பிடும்்பாது,	 இ்வ	 அளவில்	

சிறிய்வயாக	உள்ளன.		

	 இ்டைப்	 பழஙகற்கால	 பணபாட்டின	

சானறுகள்	 தமிழ்நாட்டின	 சில	 பகுதிகளில்	

காணப்படுகின்றன.	 தமிழ்நாட்டின	

ததனபகுதியில்	 ்த.புதுப்பட்டி,	 சீவரக்்காட்்டை	

ஆகிய	 இடைஙகளில்	 மத்திய	 பழஙகற்காலக்	

கருவிகள்	 ்சகரிக்கப்பட்டுள்ளன.	 அ்த	 ்பால	

தஞசாவூர்,	 அரியலூர்	 அருகிலும்	 இத்த்கய	

கருவிகள்	கி்டைத்துள்ளன.	

இமடக்கற்காலப் ்பண்்பாடு - தமிழ்ாடு

	 உலகின	 பல	 பாகஙகளிலும்,	

இநதியாவின	 சில	 பகுதிகளிலும்,	 இ்டைப்	

பழஙகற்காலப்	பணபாட்்டைத்	ததாடைர்நது,	்மல்	

பழஙகற்காலப்	 பணபாடு	 உருவானது.	 தமிழ்	

நாட்டில்	்மல்	பழஙகற்காலப்	பணபாட்டுக்கான	

சானறுகள்	 கி்டைக்கவில்்ல.	 ஆனால்		

தமிழ்நாட்டின	 பல	 பகுதிகளிலும்	

வசித்த	 மக்கள்	 நுணகற்கருவிக்ளப்	

பயனபடுத்தியிருக்கி்றார்கள்.	 இப்பணபாட்டுக்	

காலகட்டைம்	 பழஙகற்காலத்திற்கும்	 புதிய	

கற்காலத்திற்கும்	இ்டையில்	உருவானதால்	இது	

இ்டைக்கற்காலம்	 எனறு	 அ்ழக்கப்படுகி்றது.		

இ்டைக்கற்காலத்தின	்வட்்டையாடி	–	உணவு	

்சகரிப்்பார்	 பற்றிய	 சானறுகள்	 தசன்ன,	

வடை	ஆற்காடு,	 தர்மபுரி,	 ்சலம்,	 ்காயம்புத்தூர்,	

அரியலூர்,	புதுக்்காட்்டை,	மது்ர,	சிவகங்க,	

திருதநல்்வலி,	 கனனியாகுமரி	 ஆகிய	

இடைஙகளில்	 கி்டைத்துள்ளன.	 தூத்துக்குடி	

அரு்க	உள்ள	‘்தரி’	பகுதிகளில்	இ்டைக்கற்கால	

கற்கருவிகள்	பல	கி்டைத்துள்ளன.	இப்பகுதியில்	

உள்ள	சிவப்பு	மணல்	குனறுகள்	உள்ள	பகுதி	

‘்தரி’	எனறு	அ்ழக்கப்படும்.

	 இ்டைக்கற்கால	 மக்கள்	 மீனபிடித்தலில்	

ஈடுபட்டிருக்கக்	 கூடும்.	 ததன	 தமிழ்நாட்டில்	

கி்டைத்த்தப்	 ்பான்ற	 இ்டைக்கற்காலக்	

கருவிகள்	 இலங்கயின	 கடை்லாரப்	

பகுதிகளிலும்	 கி்டைத்துள்ளன.	 மக்கள்	

இப்பகுதிக்ளக்	 கடைநது	 பயணித்தார்கள்,	

கடைல்	 மட்டைம்	 தாழ்நதிருநத	 தபா.ஆ.மு.	 5000	

வ்ர	 இலங்கக்கும்	 தமிழ்நாட்டிற்கும்	 நிலத்	

ததாடைர்பு	 இருநதது	 எனறு	 நிலவியலாளர்கள்	

கூறுகின்றனர்.	

	 இக்கால	 மக்கள்	 தசர்ட்	 (Chert),	

குவார்ட்ஸாலான	 (Quartz,	 பளிஙகு)	

சிறிய	 தசதில்க்ளயும்	 கருவிக்ளயும்	

பயனபடுத்தினர்.	 இக்காலத்தின	 கருவி	

வ்ககள்	சுரணடும்	கருவிகள்,		பி்்ற	வடிவம்,		

முக்்காண	வடிவம்	 எனறு	 பல	வடிவஙகளில்	

இருநதன.	 மக்கள்	உயிர்	 வாழ	 விலஙகுக்ள	

்வட்்டையாடினார்கள்.		பழஙகள்,	தகாட்்டைகள்	

மற்றும்	கிழஙகுக்ளச்	்சகரித்தார்கள்.

சுரணடும்	 கருவிகள்:	 சுரணடும்	 கருவிகள்	

ஒரு	 ்மற்பரப்்பச்	 சுரணடுவதற்குப்	

பயனபடுகின்றன.	 	 இ்வ	 இனறு	

ச்மயல்்றயில்	 காய்கறிகளின	 ்தா்ல	

அகற்றுவதற்குப்	 பயனபடுத்தப்படும்	

கருவிக்ளப்	்பான்ற்வ.

முக்்காணக்	 கருவிகள்:	 முக்்காண	 வடிவில்	

அ்மநதிருக்கும்	கருவிகள்.

பி்்ற	 வடிவக்	 கருவிகள்:	 பி்்றவடிவக்	

கருவிகள்	 பி்்ற	 வடிவில்	 அ்மநதிருக்கும்	

கருவிகள்.
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161 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

	 தமிழகத்தின	 ்வலூர்	 மாவட்டைத்தில்	

்பயம்பள்ளி	 என்ற	 ஊர்	 உள்ளது.	 இஙகு	

இநதிய	அரசின	ததால்லியல்	து்்ற	அகழாய்வு	

தசய்துள்ளது.	 தமிழகத்தில்	 முதனமுதலில்	

மட்பாணடைஙகளும்	 ்வளாண்ம	

தசய்ததற்கான	சானறும்	இஙகு	கி்டைத்துள்ளன.	

இஙகு	்கழ்வரகு,	தகாள்ளு,	பச்்சபயறு	ஆகிய	

தானியஙகள்	கி்டைத்துள்ளன.	

	 இநதப்	 புதியகற்கால	 இடைஙகள்	

ததனனிநதிய	 புதியகற்காலப்	 பணபாட்டின	

ஒரு	 பகுதியாகும்.	 	 இப்பணபாடு	

தபருமளவு	 ஆநதிரப்	 பிர்தசம்,	 கர்நாடைகா	

பகுதிகளில்தான	 திரட்சிய்டைநதிருநதது.	

புதிய	 கற்கால	 மக்கள்	 தமரு்கற்்றப்பட்டை	

கற்்காடைரிக்ளப்	 பயனபடுத்தினர்.	 இ்வ	

மரத்தாலான	 ்கப்பிடிகளில்	 தபாருத்தப்பட்டு	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 இனறுகூடைச்	 சில	

தமிழ்நாடு	 கிராமக்	 ்காயில்களில்	 இத்த்கய	

தமரு்கற்்றப்பட்டை	கற்கள்	வழிபடைப்படுகின்றன.

இரும்புக் காலம் - ப்பருஙகற்காலம்

	 புதியகற்காலத்்தத்	 ததாடைர்நது	

வநத	 பணபாட்டுக்	 காலம்	 இரும்புக்	 காலம்	

எனறு	 அ்ழக்கப்படுகி்றது.	 அதன	 தபயர்	

குறிப்பிடுவ்தப்	 ்பால,	 இக்காலகட்டை	 மக்கள்	

இரும்புத்	ததாழில்நுட்பத்்தப்	பயனபடுத்தினர்.	

இது	சஙககாலத்திற்கு	முந்தய	காலம்	ஆகும்.	

இரும்புக்	 காலம்	 	 நல்ல	 பணபாட்டு	 வளர்ச்சி	

உருவான	 காலகட்டைம்.	 இக்காலத்தில்தான	

சஙககாலத்திற்கான	 அடித்தளம்	

அ்மக்கப்பட்டைது.	 இரும்புக்	 காலத்தில்	

தமிழ்நாட்டின	 பல	 பகுதிகளிலும்	 மக்கள்	

குடி்யறிவிட்டைார்கள்.	 மக்களி்டை்ய	 பரிமாற்்ற	

உ்றவுகள்	வளர்நதன.

	 மக்களுக்கு	 உ்லாகவியல்	

மற்றும்	 மட்பாணடைத்	 ததாழில்	 குறித்துத்	

ததரிநதிருநதது.	 அவர்கள்	 இரும்பு,	

தவணகலப்	 தபாருட்க்ளயும்,	 தஙக	

அணிகலனக்ளயும்	 பயனபடுத்தினார்கள்.	

அவர்கள்	 சஙகாலான	 அணிகலனக்ளயும்.	

தசம்மணிக்கல்	 (கார்னீலியன)	 மற்றும்	

பளிஙகாலான	 (குவார்ட்ஸ)	 மணிக்ளயும்	

புதிய கற்காலப் ்பண்்பாடு - தமிழ ்ாடு
	 விலஙகுக்ளப்	 பழக்கப்படுத்தி,	

்வளாண்ம	தசய்த	 பணபாடு	 புதியகற்காலப்	

பணபாடு	 எனறு	 அ்ழக்கப்படுகி்றது.	 	 புதிய	

கற்கால	 பணபாட்டின	 மக்கள்	 தசல்ட்	 (Celt)	

எனறு	 அ்ழக்கப்பட்டை	 தமரு்கற்்றப்பட்டை	

கற்்காடைரிக்ளப்	பயனபடுத்தினர்.	கால்ந்டை	

்மய்த்தல்	அவர்களது	முக்கியமான	ததாழிலாக	

இருநதது.	 	 இவர்கள்	 சிறு	 கிராமஙகளில்	

வசித்தார்கள்.	வீடுகள்	கூ்ர	் வயப்பட்டிருநதன.	

தட்டிகளின	மீது	களிமண	பூசி	உருவாக்கப்படும்	

மு்்றயில்	சுவர்கள்	கட்டைப்பட்டைன.	புதியகற்கால	

ஊர்களுக்கான	சானறு	்வலூர்	மாவட்டைத்தின	

்பயம்பள்ளியிலும்	 தர்மபுரி	 பகுதியில்	 உள்ள	

சில	இடைஙகளிலும்	கி்டைத்துள்ளன.

புதியகற்கால	 மனிதர்கள்தான	 முதலில்	

மட்பாணடைஙக்ளச்	 தசய்திருக்க	

்வணடும்.	 மட்பாணடைஙக்ள	 அவர்கள்	

்கயா்லா	 அல்லது	 	 தமதுவாகச்	 சுற்றும்	

சக்கரத்்தக்	 தகாண்டைா	 வ்னநதார்கள்.		

மட்பாணடைஙக்ளச்	 சுடுவதற்கு	 முனனால்	

அவற்்்றக்	 கூழாஙகற்கள்	 தகாணடு	

தமரு்கற்றினார்கள்.	 	 இத்னத்	 ்தய்த்து	

தமருகிடுதல்	(burnishing)	எனபர்.

தமிழகத்தில்	கி்டைத்த	நுண	கற்தசதில்கள்
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பயனபடுத்தினார்கள்.	 திருதநல்்வலி	

மாவட்டைத்தின	 	 	 	 ஆதிச்சநல்லூர்,					

மதுராநதகத்திற்கு	 அருகிலுள்ள	 சாணூர்,	

புதுக்்காட்்டைக்கு	 அருகில்	 உள்ள	

சித்தனனவாசல்	எனப்	பல	இடைஙகளில்	இரும்புக்	

காலத்திற்கான	 சானறுகள்	 கி்டைத்துள்ளன.	

தமிழகம்	 முழுவதும்	 தபருஙகற்கால	

ஈமச்சினனஙகள்	காணப்படுகின்றன.

ப்பருஙகற்கால ஈைச்சின்ன வமககள்

	 மக்கள்	 இ்றநதவர்க்ளப்	 பு்தப்பதற்கு	

தபரிய	 கற்க்ளப்	 பயனபடுத்தியதால்,	

இரும்புக்	 காலம்,	 தபருஙகற்காலம்	 எனறும்	

அ்ழக்கப்படுகி்றது.	 	 இ்றநதவர்களின	

உடை்லாடு	 	 ஈமப்தபாருட்களாக,	 இரும்புப்	

தபாருட்கள்,	 	 கார்னீலியன	 	 மணிகள்,	

தவணகலப்	 தபாருட்கள்	 ஆகிய்வயும்	

பு்தக்கப்பட்டைன.	 ஈமச்சினனஙகள்	 சிலவற்றில்	

மனித	எலும்புகள்	கி்டைக்கவில்்ல.	மற்்ற	பி்ற	

ஈமப்தபாருட்க்ள	 கி்டைத்துள்ளன.	 இவற்்்ற	

ஈம	நி்னவுச்	சினனஙகள்	எனறு	குறிப்பிடைலாம்.

ஈமப்தபாருட்கள்	 எனப்வ	 இ்றநதவரின	

எலும்புக்ளாடு	ஈமச்சினனத்தில்	பு்தக்கப்படும்	

தபாருட்கள்,	 	 மரணத்திற்குப்	 பி்றகான	

இ்றநதவரின	வாழ்விற்கு	அ்வ	உதவக்கூடும்	

எனறு	 மக்கள்	 நம்பியிருக்கலாம்.	 எகிப்து	

பிரமிடுகளிலும்	 இது்பான்ற	 தசய்தபாருட்கள்	

உணடு.

	 பண்டைய	வரலாற்றுக்	 காலம்	அல்லது	

சஙக	 காலத்தில்	 இது்பானறு	 பு்தப்பது	

நிகழ்நதுள்ளது.	சஙக	இலக்கியஙகள்	பு்தப்பது	

குறித்த	 மக்களின	 பல்்வறு	 வழக்கஙக்ளக்	

கூறுகின்றன.		தபருஙகற்கால		ஈமச்சினனஙகள்		

்டைால்தமன	 எனப்படும்	 கற்திட்்டை,	 சிஸட்	

எனப்படும்	 கல்ல்்றகள்,	 தமனஹிர்	

எனப்படும்	நி்னவுச்சினன	குத்துக்	கல்,	தாழி,		

பா்்ற்யக்	கு்டைநது	உருவாக்கிய	கு்ககள்,	

சார்க்்கா்பகஸ	 எனப்படும்	 ஈமத்ததாட்டிகள்	

எனறு	வ்கப்படுத்தப்படுகின்றன.	 	தகாடைக்கல்	

அல்லது	கு்டைக்கல்	(கு்டை	வ்க),	ததாப்பிக்கல்,	

பத்திக்கல்	 ஆகிய	 வ்ககள்	 ்கரளாவில்	

காணப்படுகின்றன.	 	 ்ம்ே	 ்பான்ற	

கல்லால்	 உருவாக்கப்பட்டை	 ்டைால்தமனகள்	

ஈமச்	 சடைஙகின	 நி்னவுச்சினனமாக	

நிறுவப்பட்டைன.	 சிஸட்	 எனபது	 மணணில்	

பு்தக்கப்படும்	 கல்ல்்ற	 ்பான்றது.	 இ்வ	

நானகு	 பு்றமும்	 நானகு	 கற்பாளஙக்ள	

நிறுத்தி,	் ம்ல	ஒரு	கற்பாளத்்த	் வத்து	மூடி	

உருவாக்கப்படும்.	அர்ன	எனப்வ	மட்பாணடை	

சாடிகள்.	 இ்வ	 இ்றநதவர்க்ளப்	 பு்தக்கப்	

பயனபடுத்தப்பட்டை்வ.	 சார்க்்கா்பகஸ	

எனப்வ	சுட்டை	களிமணணாலான	சவப்தபட்டி	

்பான்ற்வ.	 இவற்றிற்குச்	 சில	 சமயஙகளில்	

பல	 கால்க்ள	 ்வத்துத்	 தயாரிப்பார்கள்.	

தமனஹிர்	 எனப்வ	 பு்தத்ததன	 நி்னவுச்	

சினனம்	 ்பால	 நிறுவப்படும்	 தூண	 ்பான்ற		

நடுகற்கள்.

கல்ல்்ற	 (Cist),	 கற்திட்்டைகளில்	 “்பார்ட்	

்ொல்”	(Porthole)	எனப்படும்	இடு	து்ள	ஒனறு	

ஒருபு்றம்	 இடைப்பட்டிருக்கும்.	 இ்வ	 அவற்றின	

நு்ழவாயில்	 ்பாலப்	 பயனபட்டைன.	 இ்வ	

ஆனமா	வநது	தசல்வதற்காக	்வக்கப்பட்டை்வ	

என்ற	கருத்தும்		உள்ளது.

	 ஏன	 அவர்கள்	 இது	 ்பான்ற	

பல்்வறுவிதமான	 கல்ல்்றக்ளக்	

கட்டினார்கள்?	 இநத	 ்வறுபாடுகளுக்குப்	

பினனால்	உள்ள	பணபாட்டுக்	கூறுகள்	எனன?	

இதற்குப்	பல்்வறு	காரணஙகள்	இருக்கக்கூடும்.	

உதாரணத்திற்கு,	 இ்றநத	 தனிநபரின	 சமூக	

அநதஸது,	அல்லது	அவரு்டைய	முக்கியத்துவம்	

அல்லது	 மிக	 எளி்மயான	 தன்ம,	

இ்றநதவரின	 உ்றவினர்களின	 விருப்பம்	

எனறு	 எத்த்ன்யா	 இருக்கலாம்.	 கல்ல்்ற	

கட்டுவதற்கான	 மூலப்தபாருள்	 கி்டைப்பதும்	

மற்த்றாரு	 காரணம்.	 ஆற்றுப்	 படு்கப்	

(தடைல்டைா)	 பகுதிகளில்	 பா்்றகள்	 கி்டைக்காத	

காரணத்தால்,	 மக்கள்	 களிமண்ணக்	

தகாணடு	 தசய்த	 மட்பாணடை	 சாடிக்ளத்	

தாழிகளாகப்	பயனபடுத்தியிருக்கலாம்.

	 நடுகற்கள்	 (தமனஹிர்கள்)	

இரும்புக்	 காலத்தில்	 வீரர்களுக்காகக்	

கட்டைப்பட்டிருக்கலாம்.	 நடுகல்	 மரபு	 	 இரும்புக்	

காலத்தி்லா	 அல்லது	 அதற்கு	 முன்பா	

ததாடைஙகியிருக்கக்	கூடும்.	
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தவளாண்மையும் கால்்மட வளர்ப்பும்

	 இரும்புக்	கால	மக்கள்	்வளாண்மயும்	

்மற்தகாணடைார்கள்.	 ஆடு,	 மாடுக்ளயும்	

வளர்த்தார்கள்.	 சில	 குழுக்கள்	 இப்்பாதும்	

்வட்்டையாடிக்	 தகாணடும்,	 	 	 உணவு	

்சகரித்துக்	 தகாணடும்	 இருநதன.	

தி்னயும்	 தநல்லும்	 பயிரிடைப்பட்டைன.	 இநதக்	

காலகட்டைத்தில்தான	 பாசன	 நிருவாகம்	

்மம்பட்டைது.	 ஏதனனில்	 பல	 தபருஙகற்கால	

இடைஙகள்	 நதிகள்,	 குளஙகளுக்கு	 அரு்க	

இருநதன.	 ஆற்றுப்படு்ககளில்	 (தடைல்டைா	

பகுதிகளில்),	 பாசன	 ததாழில்நுட்பம்	வளர்நதது.		

தபருஙகற்கால	 இடைஙகளான	 திருதநல்்வலி	

மாவட்டைத்தின	 ஆதிச்சநல்லூரிலும்,	

பழனிக்கு	 அரு்க	 உள்ள	 தபாருநதலிலும்	

ஈமச்சினனஙகளுக்குள்	 தநல்்ல	 ்வத்துப்	

பு்தத்ததற்கான	சானறுகள்	கி்டைத்துள்ளன.		

இரும்புக்காலச் சமூகமும் அரசியலும்

	 இரும்புக்காலத்தில்	 ்வளாண்மச்	

சமுதாயஙகள்,	 ஆடு	 மாடு	 வளர்ப்்பார்,	

்வட்்டையாடி	 உணவு	 ்சகரிப்்பார்	

ஆகி்யாரும்	 இருநதனர்.	 இக்காலகட்டைத்தில்	

்கவி்னக்	 க்லஞர்கள்,	 மட்பாணடைம்	

தசய்பவர்கள்,	 உ்லாக	 ்வ்ல	 தசய்பவர்கள்	

(கம்மியர்)	 ததாழில்மு்்றயாளர்களாக	

இருநதார்கள்.	 சமூகத்தில்	 பல	 குழுக்கள்	

இருநதன.	 கல்ல்்றகளின	 அளவுகளும்,	

ஈமப்தபாருட்களின	 ்வறுபாடுகளும்,	

தநடுஙகல்	சானறு	

(Menhir)	

மூடி	உள்ள	தாழி,	

ஆதிச்சநல்லூர்

கல்வட்டைமும்	

தநடுஙகல்லும்,

தகாடுமணல்

ஈமத்	ததாட்டி கற்திட்்டை		(Dolmen) கற்பல்ககள்	தகாணடு	

உருவாக்கப்பட்டை	கல்ல்்ற	

(Cist)		தகாடுமணல்	

தகாடைக்கல்	/	கு்டைக்கல்,	

்கரளா

ததாப்பிக்கல்,	்கரளா பத்திக்கல்,	்கரளா
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இக்காலத்தில்	 ஏராளமான	 சமூகக்	 குழுக்கள்	

இருநத்தயும்,	 அவர்களுக்குள்	 ்வறுபட்டை	

பழக்கஙகள்	 இருநத்தயும்	 	 காட்டுகின்றன.	

இவற்றில்	 சில,	 ஒரு	 த்லவருக்குக்	 கீழான	

சமூகஙகளாகத்	தம்்ம	அ்மத்துக்தகாணடைன.		

கால்ந்டைக்ளக்	 கவர்வது,	 ்பார்களுக்கும்	

அத்துமீ்றல்களுக்கும்	 வழிவகுத்தது.		

இக்காலத்தில்தான	 எல்்லகள்	 விரிவாக்கம்	

ததாடைஙகியது.

குடித்த்ல்ம	மு்்ற	(Chiefdoms)	எனபது	ஒரு	

படிநி்லச்	 சமூகம்	ஆகும்.	 	 இதில்	 த்ல்மப்	

பதவி	 ரத்த	 உ்றவுமு்்ற	 அடிப்ப்டையில்	

்தர்வுதசய்யப்படுகி்றது.

	 தபா.ஆ.மு.	 மூன்றாம்	 நூற்்றாண்டைச்	

்சர்நத	அ்சாகரின	கல்தவட்டுகள்	அவரது	ஆட்சிப்	

பகுதிக்கு	 தவளி்ய	 தமிழகத்தில்	 ்சர,	 ்சாழ,	

பாணடியர்கள்,	சத்தியபுத்திரர்கள்	இருநத்தக்	

குறிப்பிடுகின்றன.	 தமௌரியர்	 காலத்தில்	 ்சர,	

்சாழ,	 பாணடிய,	 சத்தியபுத்திரர்கள்	 அரசியல்	

ரீதியாக	 சக்தி	 வாய்நதவர்களாக	 இருநதார்கள்	

என்றால்,	 அவர்களது	 அரசியல்	 அதிகாரம்	

இரும்புக்	 காலத்தி்ல்ய	 ஆரம்பித்திருக்க	

்வணடும்	எனறு	கருதலாம்.

ைட்பாண்டஙகள்

	 ததால்லியல்	 ஆய்வு	 நடைநத	

இடைஙகளில்	 கி்டைக்கும்	 முக்கியமான	 சானறு	

மட்பாணடைஙகளாகும்.	 இரும்புக்கால,	 சஙககால	

மக்கள்	 கறுப்பு	 மற்றும்	 சிவப்பு	 நி்றஙக்ள	

மட்பாணடைஙகளுக்குப்	 பயனபடுத்தினார்கள்.	

மட்பாணடைஙகள்	 ச்மயல்,	 தபாருள்க்ளச்	

்சமிப்பதற்கு,	 சாப்பிடுவதற்கு	 எனப்	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 கறுப்பு	 மற்றும்	 சிவப்பு	

மட்பாணடைஙகள்	 உள்்ள	 கறுப்பாகவும்,	

தவளி்ய	 சிவப்பாகவும்	 காணப்படும்.	

தவளிப்பு்றம்	பளபளப்பாக	இருக்கும்.	

இரும்புத பதாழில்நுட்பமும் உதலாகக் 
கருவிகளும்

	 தபருஙகற்காலக்	 கல்ல்்றகளில்	 ஈமப்	

தபாருட்களாக	ஏராளமான	இரும்புப்	தபாருட்கள்	

்வக்கப்பட்டுள்ளன.	வாள்,	குறுவாள்	்பான்ற	

கருவிகள்.	 ்காடைரிகள்,	 உளிகள்,	 விளக்குகள்,	

முக்காலிகள்	 ஆகிய்வ	 கி்டைத்துள்ளன.	

இப்தபாருட்களில்	 சிலவற்றிற்கு	 எலும்பு	

அல்லது	 மரம்	 அல்லது	 தகாம்பாலான	்கப்பிடி	

தபாருத்தப்பட்டிருக்கி்றது.	 இரும்புக்	 கருவிகள்		

்வளாண்மக்கும்,	 ்வட்்டையாடுதலுக்கும்,	

உணவு	 ்சகரிப்பதற்கும்,	 ்பார்களுக்கும்	

பயனபடுத்தப்பட்டைன.	 தவணகலக்	

கிணணஙகள்,	 	 	 விலஙகு,	 	 	 	 ப்ற்வ			

உருவஙகளால்	 அணி்வ்லப்பாடு	

தசய்யப்பட்டை	 கலஙகள்,	 தவணகலத்திலான	

முகம்பார்க்கும்	 கணணாடி,	 மணிகள்	

ஆகிய்வயும்	கி்டைத்துள்ளன.

கருப்பு-சிவப்பு	பா்ன	ஓடுகள்,	ஆதிச்சநல்லூர்	

அ)	இரும்பு	வாளும்	கத்தியும்,	ஆதிச்சநல்லூர்

ஆ)	ஆ்ராவில்	(புதுச்்சரி)	பகுதியில்	ஈமச்	

சினனஙகளில்	கி்டைத்த	தவணகலக்	கிணணம்

அ ஆ

ததால்பழஙகாலத்திற்கு	 எழுத்துப்பூர்வ	

சானறுகள்	 	 கி்டையாது.	 வரலாற்றுக்	

காலத்திற்கு	 எழுத்துப்பூர்வமான	

சானறுகளும்	 உணடு,	 ததால்லியல்	

சானறுகளும்	உணடு.
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I. சரியா்ன விமடமயத ததர்வு பசய்க.
1.	 மனிதர்களுடைன	மரபணுவியல்	்நாக்கில்	

மிகவும்	தநருக்கமாக	இருப்பது

	 அ)	தகாரில்லா	 ஆ)	சிம்பனஸி

	 இ)	உராங	உட்டைான	 ஈ)	கி்ரட்	ஏப்ஸ

2.	 விவசாயம்	 மற்றும்	 விலஙகுக்ளப்	

பழக்கப்படுத்துதல்	ததாடைஙகிய	காலகட்டைம்		

அ)	ப்ழய	கற்காலம்		 	 	 	

ஆ)	இ்டைக்கற்காலம்	

	 இ)	புதிய	கற்காலம்		 	 	 	

	 ஈ)	தபருஙகற்காலம்

3.	 பரிணாம	 வளர்ச்சி	 வரி்சயில்	 நவீன	

மனிதனின	 ்நரடி	 முன்னார்	

____________	ஆவர்.

		 அ)	்ொ்மா	்ெபிலிஸ			 	 	

ஆ)	்ொ்மா	எரக்டைஸ

	 இ)	்ொ்மா	்சபியனஸ	

	 ஈ ) நி ய ாணடை ர் த ா ல்	

					மனிதன	

4.	 த மி ழ க த் து க் கு	

அப்பால்	 ்சர,	 ்சாழ,	 பாணடியர்கள்	

குறித்து	 அறிநதுதகாள்ள	 தபா.ஆ.மு.	

3ம்	 நூற்்றாண்டைச்	 ்சர்நத	

________________	 கல்தவட்டுக்	

குறிப்புகள்	உதவுகின்றன.

	 அ)	புலி்கசி			 ஆ)	அ்சாகர்				

	 இ)	சநதிரகுப்தர்		 ஈ)	தனநநதர்	

5.	 எகிப்து,	 இஸ்ரல்-பாலஸதீனம்	 மற்றும்	

ஈராக்	 ஆகிய்வ	 அடைஙகிய	 பகுதி	 ___	

எனப்படுகி்றது.

	 அ)	கி்ரட்	ரிிஃப்ட்	பள்ளத்தாக்கு	 	

ஆ)	பி்்றநிலப்	பகுதி

	 இ)	்ஸா்லா	ஆறு	 	 	 	

	 ஈ)	நியாணடைர்	பள்ளத்தாக்கு

சுருக்கம்

� மனிதர்களின	வரலாறு	புவியின	வரலாற்்்றாடு	தநருக்கமாகப்	பி்ணநதுள்ளது.	புவி	சுமார்	

4.54	பில்லியன	ஆணடுகளுக்கு	முன	்தானறியது.

� மனித	மூதா்தயர்களான	்ொமினினகள்	சுமார்	5-7	மில்லியன	ஆணடுகளுக்கு	முன	

்தானறினார்கள்.

� மனிதர்களின	் தாற்்றம்	குறித்து	மக்கள்	ததய்வீகமான	விளக்கஙக்ளத்	ததாடைக்க	காலத்தில்	

தநதனர்.	 மனிதர்கள்	 தபருஙகுரஙகுகளிலிருநது	 பரிணமித்தார்கள்	 என்ற	 தகாள்்க்ய	

முன்வக்கி்றது.

� மனிதர்கள்	 விலஙகுக்ளப்	 பழக்கப்படுத்தி,	 பயிர்	 தசய்ய	 ஆரம்பித்தார்கள்.	 இநத	

்வளாண்மப்	 புரட்சி	 பல	 மாற்்றஙகளுக்கு	 இட்டுச்	 தசன்றது.	 மனிதர்கள்	 நிரநதரமான	

வீடுகளில்,	ஊர்களில்	வசித்தார்கள்.	 பா்னகள்	 தசய்தார்கள்.	உபரியின	மூலம்	 பல்்வறு	

க்லக்ள	வளர்த்துக்	தகாணடைார்கள்.

� தமிழ்நாட்டில்	 முதனமுதலில்	 மனிதர்கள்	 சுமார்	 2-1.5	 மில்லியன	 ஆணடுகளுக்கு	 முன	

வாழ்நதிருநததற்கான	சானறுகள்	கி்டைத்துள்ளன.

� இ்டைப்	பழஙகற்காலப்	பணபாடு	தமிழ்நாட்டின	சில	பகுதிகளில்	காணப்படுகின்றது.

� இ்டைகற்கால	மக்கள்	தமிழ்நாட்டின	எல்லாப்	பகுதிகளிலும்	வாழ்நதிருக்கி்றார்கள்.

� ்வளாண்மயில்	இரும்புக்	கருவிகள்	பயனபடுத்தப்	பட்டைன.

� இரும்புக்காலத்தில்	 மக்கள்	 பல்்வறு	 	 நிலப்பகுதிகளில்	 ்மலும்	 பரவினார்கள்.	 	 இவர்கள்	

பினனால்	வநத	சஙககாலத்திற்கு	அடித்தளமிட்டைார்கள்.

 ்பயிற்சிகள் 
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6.	 சர்	இராபர்ட்	புரூஸ	ிஃபூட்	என்ற	இஙகிலாநது	

நிலவியளாலர்	 தசன்னக்கு	 அருகில்	

உள்ள	பல்லாவரத்தில்	_____		கருவிக்ள	

முதனமு்்றயாக	கணடுபிடித்தார்.

	 அ)	கற்காலம்															ஆ)	பழஙகற்காலம்	

	 இ)	இ்டைக்	கற்காலம்		ஈ)	புதிய	கற்காலம்

7.	 i)	எழுத்து	்தானறுவதற்கு	முந்தய	காலம்	

வரலாற்றுக்கு	முந்தயதாகும்.

	 ii)	 வரலாற்றுக்கு	 முந்தய	 கால	 மக்கள்	

தமாழி்ய	வளர்த்ததடுத்தார்கள்;	அழகான	

ஓவியஙக்ளயும்	க்லப்தபாருட்க்ளயும்	

உருவாக்கினார்கள்.

	 iii)	 வரலாற்றுக்கு	 முந்தய	 காலச்	

சமூகஙகள்	 படிப்பறிவு	 தபற்றிருநததாகக்	

கருதப்படுகின்றன.

	 iv)	 வரலாற்றுக்கு	 முந்தய	 காலகட்டைம்	

பழஙகாலம்	எனறு	அ்ழக்கப்படுகி்றது.

			 அ)	(i)	சரி	 ஆ)	(i)	மற்றும்	(ii)	சரி

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

8.	 i)	 தசல்ட்	 	 	 	 	 எனப்பட்டை	 	 	 	 	 தீட்டைப்பட்டை				

கற்்காடைரிக்ளப்	 	 	 	 புதிய	 	 	 	 கற்கால				

மக்கள்	பயனபடுத்தினார்கள்.

	 ii)	 புதிய	 கற்காலக்	 கிராமம்	 குறித்த	

சானறு	 தசன்ன	 மாவட்டைத்தில்	 உள்ள									

்பயம்பள்ளியில்	காணப்படுகி்றது.

	 iii)	 புதிய	 கற்காலத்்தத்	 ததாடைர்நது	 வநத	

பணபாட்டுக்காலம்	 தவணகலக்	 காலம்	

எனப்படுகி்றது.

	 iv)	 விலஙகுக்ள	 வளர்த்தல்,	 பயிர்	

தசய்தல்	 ஆகிய்வ	 நடைநத	 காலகட்டைம்	

இ்டைக்கற்காலம்	எனப்படுகி்றது.

	 அ)	(i)	சரி	 	 ஆ)		(ii)	சரி	 											

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

9.	 கூற்று:	 தமிழகத்தின	 ஆறுகள்,	 குளஙகள்	

அரு்க	 இ்டைக்	 கற்கால	 வாழ்விடைஙகள்		

பல	கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

	 காரணம்:	 நீர்ப்பாசன	 ்மலாண்ம	

இ்டைக்	 கற்காலத்தில்	 வளர்ச்சிய்டைநது	

இருநதது

	 அ)	 கூற்றும்	 காரணமும்	 சரி;	 கூற்்்றக்	

காரணம்	சரியாக	விளக்குகி்றது.

	 ஆ)	 கூற்றும்	 காரணமும்	 சரி;	 ஆனால்	

கூற்்்றக்	 காரணம்	 சரியாக	

விளக்கவில்்ல.

	 இ)	கூற்று	சரி;	காரணம்	தவறு.

	 ஈ)	கூற்றும்	காரணமும்	தவ்றான்வ.

10.	 கூற்று	:	தபா.ஆ.மு.3	ஆம்	நூற்்றாண்டைச்	

்சர்நத	 அ்சாகர்	 கல்தவட்டுக்	 குறிப்புகள்	

அவரது	 ்பரரசுக்கு	 தவளி்ய	 இருநத	

்சரர்கள்,	 ்சாழர்கள்,	 பாணடியர்கள்,	

சத்தியபுத்திரர்கள்	 ஆகி்யா்ரக்	

குறிப்பிடுகி்றது.

	 காரணம்:	 தமிழகத்்தச்	 ்சர்நத	

பழஙகால	 அரசர்கள்	 அரசியல்்நாக்கில்	

அவர்களின	ஆட்சி்ய	இரும்புக்காலத்தில்	

துவக்கினார்கள்.

	 அ)	 கூற்றும்	 காரணமும்	 சரி;	 கூற்்்றக்	

காரணம்	சரியாக	விளக்குகி்றது.

	 ஆ)	 கூற்றும்	 காரணமும்	 சரி;	 ஆனால்	

கூற்்்றக்	 காரணம்	 சரியாக	

விளக்கவில்்ல.

	 இ)	கூற்று	சரி;	காரணம்	தவறு.

	 ஈ)	கூற்றும்	காரணமும்	தவ்றான்வ.

II. தகாடிடட இடஙகமள நிரப்புக.
1.	 மனிதர்கள்	 உருவாக்கிய	 	 அல்லது	

மாற்றிய்மத்த	 ஒரு	 தபாருள்	 அல்லது	

கருவி	___________	எனப்படுகி்றது.

2.	 ததாடைக்க	நி்ல	பல	தசல்	உயிரினம்	முதல்	

முதலில்______________காலத்தில்	

்தானறியது.

3.	 ்காடைரிகளும்	 பிளக்கும்	 கருவிகளும்	

______________	 பணபாட்்டைச்	

்சர்நத	 முக்கியமான	 கருவி	

வ்ககளாகும்.

4.	 கற்கருவிக்ள	 உருவாக்குவதற்குத்	

்த்வயான	 வழிமு்்றகளும்	 நுட்பமும்	

_________________	ததாழில்நுட்பம்	

என	அ்ழக்கப்படுகின்றன.

5.	 பழஙகற்காலத்திற்கும்	 புதிய	

கற்காலத்திற்கும்	 இ்டைப்பட்டை	 காலம்	

_______	எனப்படும்.
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III.  சரியா்ன கூற்ம்றத ததர்வு பசய்க
1.	 அ)			மனிதர்களின	்தாற்்றத்்த	அறிவியல்	்நாக்கில்	புரிநது	தகாள்ள	’தகுதியுள்ளது	பி்ழக்கும்’	

என்ற	கருத்து								உதவுகி்றது.

	 ஆ)		உயிர்களின	்தாற்்றம்	குறித்த	நூ்ல	தெர்பர்ட்	ஸதபனசர்	பதிப்பித்தார்.

		 இ)	உயிரியல்	பரிணாம	வளர்ச்சி	குறித்த	டைார்வின	்காட்பாடு	இயற்்கத்்தர்வு	 	 	 	 	 	 	 	 	 	என்ற	

வழிமு்்றயுடைன	ததாடைர்பு		உ்டையது.

	 ஈ)	கல்		ததாழில்நுட்பம்	குறித்து	ஆராய்வது		நிலவியல்	ஆகும்.

2.	 அ)		குரஙகினஙகளில்	உராங	உட்டைான	மனித	மரபுக்கு		மிக	தநருக்கமான											குரஙகினமாகும்.

	 ஆ)	 மனிதர்களின	முன்னார்க்ள	 ்ொமினின	எனகி்்றாம்,	 அவர்களின	்தாற்்றம்	குறித்த	

சானறுகள்	ஆப்பிரிக்காவில்	காணப்படுகின்றன.

	 இ)	இரு	பக்கமும்	கூர்்மயாகச்	தசதுக்கப்பட்டை	சிறு		சில்லு		சீவல்		எனப்படுகி்றது.

	 ஈ)	 தபரிய	 கற்க்ளச்	 தசதுக்கி	 தயாரிக்கப்படும்	 ்கக்்காடைாரிகள்	 அச்சூலியன	 கருவிகள்	

எனப்படும்.	

V. சுருக்கைா்ன விமட தருக.
1.	 சிநத்னகளின	 காலம்	 மனிதர்க்ளத்	 தனனுணர்வும்	 அறிவும்	 உள்ளவர்களாக	 எப்படி	

மாற்றியது?

2.	 வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலத்	தமிழக	மக்களின	வாழ்வில்	கால்ந்டை	வளர்த்தல்	ஏற்படுத்திய	

தாக்கம்	பற்றி	குறிப்பு	தருக.	

3.	 நியாணடைர்தால்களின	தனித்தன்ம	வாய்நத	பணபுக்ளக்	கூறு.

4.	 தபருஙகற்காலத்தில்	இ்றந்தா்ரப்	பு்தக்கும்	வழக்கத்தின	வ்கக்ளக்	கூறு.

5.	 விலஙகுக்ள	மனிதன	பழக்கிய	நிகழ்வு	மனித	வரலாற்றில்	ஒரு	்மல்	கல்	ஆகும்	–	விளக்கு.

6.	 கருவி	தசய்வதில்	கீழ்ப்	ப்ழய	கற்கால	மக்களிடைமிருநத	ததாழில்நுட்பத்்தத்	தி்றனாய்வு	தசய்க.	

VI. தமலப்பு வி்னாக்கள்
ஒவதவாரு	த்லப்பின	கீ்ழயும்	உள்ள	அ்னத்து	வினாக்களுக்கும்	வி்டையளி.

1.	 ்ொமினிட்	மற்றும்	்ொமினினஸ	

	 அ)	்ொமினிட்	குறித்து	என்பார்	யாவர்?

	 ஆ)	ஆப்பிரிக்காவில்	கருவிக்ள	உருவாக்கிய	முதல்	மனித	இனம்	எது?

	 இ)	நவீன	கால	மனிதர்கள்	எநதப்	தபயரால்	குறிக்கப்படுகி்றார்கள்?

	 ஈ)	இநத	இனத்்தச்	்சர்நத	ஏ்தனும்	ஒரு	வ்க்யக்	கூறு.

2.	 மனித	முன்னார்களின	ததாடைக்க	காலக்	கற்கருவிகளின	ததாகுப்பு

	 அ)	 அச்சூலியக்	 கருவிகள்	 கர்நாடைகத்திலும்	 மத்தியப்பிர்தசத்திலும்	 எஙகு	

கணதடைடுக்கப்பட்டுள்ளன?

IV)  ப்பாருததுக.
1.	 பழஙகால	மானுடைவியல்	 –	 தடைரிஸ

2.	 ்காடைரிக்கருவிகள்	 -	 வீனஸ

3.	 கல்லிலும்	எலும்பிலும்	காணப்பட்டை	உருவஙகள்	 -	 அச்சூலியன

4.	 தசம்மணல்	்மடுகள்	 –	 நுணகற்காலம்	

5.	 சிறு	அளவிலான	கல்லால்	ஆன	தசய்தபாருள்கள்	 –	 மனிதஇன	முன்னார்கள்	குறித்த	ஆய்வு
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	 ஆ)	கல்	ததாழில்நுட்பம்	என்றால்	எனன?

	 இ)	இருமுகக்	கருவிகள்	என்றால்	எனன?

	 ஈ)	மனித	இன	முன்னாடிகள்	பயனபடுத்திய	கல்லால்	ஆன	ஆயுதஙகள்	சிலவற்்்றக்	கூறுக.

VII.  விரிவா்ன விமடயளிக்கவும்.
1.	விவசாயம்,	 பா்ன	தசய்தல்,	உ்லாகக்	கருவிகள்	தசய்தல்	ஆகிய	து்்றகளில்	நிகழ்நத	வளர்ச்சி				

தபருஙகற்காலத்தில்	ஏற்பட்டை	மிக	முக்கியமான	மாற்்றமாகும்	–	உறுதிப்படுத்தவும்.

2.	 மனிதர்களின	வரலாறு	பூமியின	வரலாற்றுடைன	தநருஙகிய	ததாடைர்பு	உ்டையது	–	ததளிவுப்படுத்துக.	

வரலாற்றுடைன	வலம்	வருக

ைாணவர் பசயல்்பாடுகள் 
உலக	வ்ரபடைத்தில்	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	கால	நாகரிகம்	நிலவிய	பகுதிக்ளக்	குறிக்கவும்.

வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்	தமிழ்நாட்டில்	நிலவிய	இடைஙகள்	என்ற	த்லப்பில்	ஒரு	

கணகாட்சி்ய	அ்மக்கவும்.

ஆசிரியரின  வழிகாடடுதலுடன பசய்ய தவண்டியமவ
கீழ்க்கணடை	த்லப்புகளில்	பவர்பாயிணட்	விளக்கக்காட்சி்ய		உருவாக்குக.

மனித	இனத்தின	்தாற்்றம்

வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலக்	கருவிகள்

பழஙகாலத்தில்	உலகின	பல்்வறு	பகுதிகளில்	வ்ரயப்பட்டை	ஓவியஙகள்

க்லச்	தசாற்கள்

பதால்லியல் - Archaeology
பசய்ப்பாருள் - Artefact
நூறு தகாடி - Billion
பவண்கலக் காலம் - Bronze Age
அறிவாற்்றல் - Cognition
இரும்புக்காலம் - Iron Age
இமடக்கற்காலம் - Mesolithic Period
நுண்கற்கருவிகள் - Microliths
்பதது இலடசம் - Million
புதிய கற்காலம் - Neolithic
பதால் ைானுடவியல் - Palaeoanthropology
பதால்லுயிரியலாளர் - Palaeoantologist
்பழஙகற்காலம் - Palaeolithic
பதால்்பழஙகாலம் - Prehistory
(வரலாற்றுக்கு முநமதயகாலம்)
கற்காலம் - Stone Age
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241 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

 விரிவான	வாசிப்பிற்கு

1.  Noboru Karashima. A Concise History of South India: Issues and Interpretations. 
Oxford University Press.

2.  K. Rajan. Iron Age-Early Historic Transition In South India: An Appraisal. Padmashri 
Amalananda Ghosh Memorial Lecture, New Delhi: Institute of Archaeology.

3.  Ralph, Burns and others. World Civilizations (Vol. 1).

குறிப்புகள்

 இ்ணயதள	ஆதாரஙகள்

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

https://www.britannica.com
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251 மனிதப்	பரிணாம	வளர்ச்சியும்	சமூகமும்:	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலம்

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

இ்ணயச்	தசயல்பாடு

அருஙகாட்சியகத்தில்		உள்ள	வரலாற்றுக்கு	முந்தய	காலப்	

தபாருட்க்ளப்	பற்றி	ஆராய்்வாம்.

பனிப்பா்்ற	வீழ்ச்சியால்	

ஏற்படும்	நிலத்்தாற்்றத்்த	

அறி்வாமா!

தபாருட்க்ளப்	பற்றி	ஆராய்்வாம்.

்படிகள்:
படி	 1:	 தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும்	உரலி	/	வி்ரவுக்குறியீட்்டைப்	பயனபடுத்தி	’Google	art	and	

culture’	என்ற	தசயலி்யப்	பதிவி்றக்கம்	தசய்க.

படி	 2:		 தி்ரயின	இடைப்பக்கம்	ததரியும்	மூனறு	பட்்டைக்ளச்	தசாடுக்குக.

படி	 3:	 ’Collections’	 ஐத்	 ்தர்வு	 தசய்தால்	 உலகின	 புகழ்தபற்்ற	 அருஙகாட்சியகஙகளின	

பட்டியல்	 தி்ரயில்	 ்தானறும்.	 அதில்	 ‘British	 museum’எனப்தத்	 ்தர்வு	 தசய்து	

‘மஞசள்	 வணண	 மனிதன	 ‘	 குறியீட்்டைத்	 ்தர்வு	 தசய்து	 அருஙகாட்சியகத்்தச்	

சுற்றி	வருக.	

படி	 4:		 கடிகாரத்்தத்	்தர்வு	தசய்து	காலக்	்காட்்டைக்	காணக.

படி	1 படி	2 படி	3 படி	4
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262 பண்டைய நாகரிகஙகள்

 சமுதாயஙகள் மேற்காணடை 

மேமபடடை வாழ்வியல் மு்ைகள் பண்டைய 

மவட்டையாடுதல் – உணவு மசகரிததல் 

குழுககள் ேறறும புதிய கறகால மவளாண்ேச் 

சமுதாயஙகளின் வாழ்விய்ல விடை 

ஒழுஙக்ேவு ்காணடைதாக அ்ேந்திருந்தன.  

நகரச்  சமூகஙகளானது சமூக அடுககுக்ளயும, 

நன்கு திடடைமிடைபபடடை நகரஙக்ளயும 

்காணடிருந்தன. அவரகள் ்கவி்னத 

திைன்க்ளயும, வணிகம ேறறும பணடைோறறு 

மு்ைக்ளயும, அறிவியல் ்தாழில் நுடபத 

தகவ்ே்வயும, அ்ேபபு ரீதியான அரசியல் 

அ்ேப்பயும (்தாடைககநி்ல அரசு)  

்காணடிருந்தனர.  இதனால், பண்டைய 

சமூக அ்ேபபுகளில் இருந்து இவரக்ளப 

பிரிததுககாடடை ‘நாகரிகம’ என்ை ்சால்லாடைல் 

பயன்படுததபபடுகிைது.  இதனால், இவரகள் 

இதறகு முந்்தய சமூகஙக்ள விடை 

உயரவானவரகள் என்று கருதி விடைககூடைாது.  

ஏ்னனில் ஒவ்வாரு பணபாடும நாகரிகமும 

தனககான தனிதத வாழ்வியல் கூறுக்ளக 

்காணடுள்ளன.

 நவீன காலததுககு முந்்தய 

சமூகஙகள்- குழுககள், ்தால்குடிகள், 

குடிதத்ல்ே மு்ை ேறறும 

அரசுககு முந்்தய நி்லகள் என 

அறிஞரகளால் வ்கபபடுததபபடுகின்ைன.  

இ்டைககறகாலததிறகு முன்பு ்தாடைகககாலச் 

சமூகஙகள் ேககள் குழுககளாகமவ 

(bands) இருந்தன. இந்த குழுககள் என்பது 

நாமடைாடிகளாக இருந்த மவட்டையாடுமவார, 

உணவு மசகரிபமபார, ஆவர.

 புதிய கறகால வாழ்க்க மு்ை 

்தாடைஙகியமபாது, கிராேஙகளில் 

்பரிய குழுககளாக ேககள்   திரள 

ஆரமபிததனர.       இவரகள் ஒரு பகுதியில் 

வாழும உைவுமு்ையால் இ்ணககபபடடை 

்தால்குடி சமுதாயஙகளாக இருந்தாரகள். 

இ்டைககறகாலக காலகடடைததில் உருவான 

்தால்குடி அ்ேபபுகள் ்பருமபாலும சேததுவ 

இயல்பு ்காணடைதாகமவ இருந்தது. 

த்லவரின் கீழான குழுககள் (குடிதத்ல்ே 

மு்ை chiefdoms) என்ப்வ இனககுழு 

பண்டைய நாகரிகஙகள்

2
அலகு

கறைல் மநாககஙகள்

� பண்டைய சமூக அ்ேபபுகள், அரசு உருவாககம ஆகியன குறிததுக கறைல்

� நாகரிகஙகளின் வளரச்சி குறிததுப புரிந்து்காள்ளுதல்

� பண்டைய எகிபது நாகரிகம குறிததுக கறைல்

� ்ேசபமடைாமிய நாகரிகஙகளின் முககியப பணபுக்ளக கறைல்

� சீன நாகரிகம குறிதது அறிதல்

� சிந்து்வளி நாகரிகம குறிதத அறி்வப ்பறுதல்

அறிமுகம  பண்டைய சமூகஙகளும், 
பண்டைய அரசு உருவாககமும்2.1
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272 பண்டைய நாகரிகஙகள்

அ்ேபபுக்ளவிடைச் சறறுப்பரிய அரசியல் 

அ்ேபபுகள். இவரகள் ்தால்குடிகள் வாழ்ந்த 

இடைஙக்ள விடைப்பரிய பரந்த இடைஙகளில் 

வாழ்ந்தாரகள். இவரகள் உைவுமு்ை 

அடிபப்டையில் இ்ணந்தவரகள் என்ைாலும, 

இவரகள் அ்னவரும சரிசேோனவரகளாக 

இல்்ல.  இககுழுககளில் ்சல்வம, 

அதிகாரம ஆகியவறறின் காரணோகச் சமூக 

மவறுபாடுகள் நிலவின.

 புதியகறகாலததிறகுப பிைகு ஆறுகளும, 

ேணவளமும ்காணடை குறிபபிடடை பகுதிகளில் 

ஏறபடடை பணபாடடு வளரச்சி நாகரிகஙகளாக 

வளரந்தன.  புதிய கறகாலததுககுப பிந்்தய 

காலததில் அதாவது ்வணகலக கால 

சமுதாயஙகளில்  மவளாண்ே உபரியும, 

ேககள் ் தா்க ் நருககமும உள்ள இடைஙகளில் 

அரசுககு முந்்தய நி்ல அரசுகள் (Protostate) 

உருவாகின. இந்த அ்ேபபு, தாம மபாரில் 

்கபபறறிய பல சிறிய பகுதிக்ளயும, குழுத 

த்லவரக்ளயும, நகரஙக்ளயும தேது 

கடடுபபாடடிறகுள் ் வததுக்காள்ளும அரசியல் 

அ்ேபபாக இருந்தது.  சமூகப படிநி்லயில் 

அரசரகளும, அரச குடுமபததினரும உயரந்த 

நி்லயில் இருந்தாரகள். இவரகள் வசிகக 

வசதி மிகக கடடிடைஙகள் கடடைபபடடைன. 

ேதகுருோரகள், வணிகரகள், அரசரின் 

அதிகாரிகள் ஆகிமயார நடுததர அடுககில் 

இருந்தாரகள். ்கவி்னக க்லஞரகளும 

விவசாயிகளும சமூகப படிநி்லயின் 

அடிததடடில் இருந்தாரகள். விவசாயிகளிடைமும  

்கவி்னக க்லஞரகளிடைமும வரி 

வசூலிககபபடடைது. ்ோழியும, இலககியமும 

வளரந்தன. அறிவியலும, கணிதமும, 

வானவியலும ஆராய்ச்சிகள் மூலம வளரந்தன. 

நகரேயோககல் ்சயல்மு்ை ்தாடைஙகியது.

 நாகரிகம என்பது ஒரு முன்மனறிய, 

மு்ைபபடுததபபடடை வாழ்க்க மு்ை 

என்று கருதபபடுகிைது.  ஒரு குறிபபிடடை 

சுறறுச்சூழலுககும பணபாடடுககும ஏறப 

உருவான தகவ்ேபபு என்று கருதததகக 

வாழ்க்க மு்ை்ய மநாககி அது இடடுச் 

்சல்கிைது. அதிகோன எணணிக்கயில் 

ேனிதரகள் அருகருமக வாழ்வது அவசியோகிை 

மபாது, அ்வ திடடைமிடைல், மு்ைபபடுததுதல், 

தனிததன்்ே மபணுதல் ஆகியவற்ைக 

்காணடு வந்தனர. பின்பு, குடியிருபபுக்ளத 

திடடைமிடடு உருவாகக மவணடியிருந்தது. 

ஒர அரசியல் அ்ேபபு உருவானது, சமூகம 

ஒழுஙகுபடுததபபடடைது, உணவு ேறறும 

்கவி்னப ்பாருடகளின் உறபததி 

மு்ைபபடுததபபடடைது. நாகரிகஙகள் 

உலகின் பண்டைய நாகரிகஙகள்

பண்டைய நாகரிகஙகள்2.2
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282 பண்டைய நாகரிகஙகள்

வடிவம ்பைத ்தாடைஙகியதும  மிகப ்பரிய 

கடடைடைஙக்ள எழுபபினர. எழுததுக க்ல்ய 

உருவாககினர. அறிவியலும, ்தாழில்நுடபமும 

சமூக மேமபாடடிறகுப பஙகாறறின.

 ்சழிபபான பகுதிகளின் விவசாயிகள் 

உறபததி ்சய்த உபரி உணவு, ்பரும 

எணணிக்கயிலான ேககளுககு 

உணவளிககப மபாதுோனதாக இருந்தது. 

பயிரவளரபபில் ஈடுபடைாத ேறைவரகள் 

்வணகலக கருவிகள், அணிகலன்கள்கள்,  

ேடபாணடைஙகள் ்சய்தல் மபான்ை 

்கத்தாழில்களில் ஈடுபடடைனர. 

ேதகுருோரகள், எழுததரகள், பிரபுககள், 

ஆள்பவரகள், நிரவாகிகள், ்கவி்னக 

க்லஞரகள் ஆகிமயார இந்த நாகரிகததின் 

அஙகஙகளாகினர.

 எகிபதிய, ்ேசபமடைாமிய, சிந்து்வளி, 

சீன நாகரிகஙகள் பண்டைய நாகரிகஙகளில் 

முககியோன்வயாகும. இந்த நாகரிகஙகள் 

த்ழதத அமத காலகடடைததில், உலகின் ேறை 

பகுதிகளில் வாழ்ந்மதார மவட்டையாடும 

உணவு மசகரிபமபாராக, மேய்ச்சல்காரரகளாக 

வாழ்ந்தாரகள். மவட்டையாடுமவார – உணவு 

மசகரிபமபாரும, மேய்ச்சல் சமூகததினரும 

இந்த நாகரிகஙகமளாடு ஊடைாடடைஙகள் மூலம 

உைவு  மபணத ்தாடைஙகினர. அவரகளது 

வரலாறும அமத அளவில் முககியோனதுதான். 

இந்த நாகரிகஙகளின் சே காலததில் 

்தன்னிந்தியாவில்   புதிய கறகால     

மவளாண்ே மேய்ச்சல் சமுதாயஙகளும, 

நுணகறகருவிகள் பயன்படுததும 

மவட்டையாடுமவார- உணவு மசகரிபமபார 

சமுதாயஙகளும வாழ்ந்தனர.

 பழ்ேயான நாகரிகஙகளில் ஒன்ைான 

எகிபதிய நாகரிகம பண்டைய காலததிமலமய 

தனது கடடைடைகக்ல, மவளாண்ே, க்ல, 

அறிவியல், ் கவி்னத ் தாழில் ஆகியவறறின் 

வளரச்சியுடைன் சிைபபானதாகத திகழ்ந்தது.

புவியியல்

 ஆபபிரிககக கணடைததின் 

வடைகிழககு மூ்லயில் எகிபது உள்ளது. 

கிழகமக ்சஙகடைலாலும வடைகமக 

ேததியத்ரககடைலாலும சூழபபடடுள்ளது. 

எகிபது ்நல் நதியால் ்சழிபப்டைகிைது. 

விகமடைாரியா ஏரியில் உறபததியாகி எகிபதில் 

பாயும ்நல் நதி ேததியத்ரக கடைலில் 

கலககிைது. எகிபதிய நாகரிகம ்நல் நதியின் 

்சழிப்ப நமபி இருந்தது. அதனால், கிமரகக 

வரலாறைாளர ் ெமராமடைாடைஸ் எகிப்த “்நல் 

நதியின் நன்்கா்டை” என்று குறிபபிடடைார. நதி 

ஆணடுமதாறும புதிய வணடைல் ேண்ணக 

்காணடு வந்து படிவிதததால் ேததிய ்நல் 

சே்வளி ்சழிபபாக இருந்தது. இந்த வணடைல் 

ேண மவளாண்ே்யச் ்சழிகக ்வதது 

உபரி உறபததிககு உதவியது. எகிபதிய நாகரிக 

வளரச்சிககு விததிடடைது.   ்நல் நதியின் 

இரு பககஙகளிலும பா்லவனஙக்ளயும 

காணலாம.

 எகிபதிய அரசுகள் ஒடடு்ோதத ்நல் 

சே்வளி்யயும கடடுபபடுததின. அவரகள் 

எகிப்திய நாகரிகம்2.3

எகிபதிய நாகரிக நகரஙகள்
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பலவீனே்டைந்தமபாது ப்டை்யடுபபாளரகளும 

நிலபபிரபுககளும ஆதிககம ்சலுததினாரகள். 

எகிபதின் மீது ் பா.ஆ.மு. 1700ல் ் ெகமஸாஸ்,  

்பா.ஆ.மு.  332ல் அ்லகசாணடைரின் 

த்ல்ேயில் கிமரககரகள், பாரசீகரகள், 

பின்னர மராோனியரகள் ஆகிமயார 

ப்டை்யடுததிருககிைாரகள். அ்லகசாணடைரின் 

்வறறிககுப பிைகு, எகிப்த தாலாமிககள் 

ஆணடைாரகள். தாலமி ஆடசியின் இறுதியில் 

மராோனிய ஆதிககம அதிகரிததது. 

மராோனியருககு முந்்தய எகிபதின் 

அரசியலில் 7ஆம கிளிமயாபாடரா, ஜுலியஸ் 

சீஸர, ோரக ஆன்டைனி ஆகிய ஆடசியாளரகள் 

ஆதிககம ்சலுததினாரகள். ்பா.ஆ.மு. 30இல் 

எகிப்த மராோனியப மபரரசு ்கபபறறியது. 

மராோனியரகளால் ்கபபறைபபடடை 

பிைகு, எகிபது கடைல்வழியாகச் சஙககாலத 

தமிழ்நாடடுடைன் ்நருஙகிய ்தாடைரபில் 

இருந்தது.

்ெகமஸாஸ் – எகிபதின் 15வது வமசத்தச் 

மசரந்த ஆடசியாளரகள். இவரகள் மேறகு 

ஆசியாவிலிருந்து வந்திருககலாம.

பாரசீகரகள் – பண்டைய ஈரானின் பகுதியான 

பாரசீகததிலிருந்து வந்தவரகள்

கிமரககம – ஐமராபபாவிலுள்ள இன்்ைய கிரீஸ் 

நாடடில் உள்ள ேகக்ளயும ்ோழி்யயும 

குறிபபிடுகிைது.

மராோனியரகள் – பண்டைய மராோனியப 

மபரர்சச் மசரந்தவரகள். இபமபரரசின் 

த்லநகரம இததாலியில் உள்ள மராம.

பாரராககள், சமூகம் மற்றும் நிரவாகம்

 எகிபதிய அரசர பாமரா (Pharoah) என்ை 

்சால்லால் அ்ழககபபடடைார. பாமரா ்தய்வீக 

சகதி ்பாருந்தியவராகக கருதபபடடைார. 

பாமராவின் ஆடசியின் கீழ் விசியரகள் (Vizhier), 

ஆளுநரகள், உள்ளுர மேயர, வரி வசூலிபமபார 

என அதிகாரிகளின் படிநி்லகள் இருந்தன. 

இந்த அ்ேபபு முழுவ்தயும கல்்வடடுமவார, 

கல்தச்சரகள், ேடபாணடைம ்சய்மவார, தச்சரகள். 

்சமபுக கருவி ்சய்மவார, தஙக மவ்ல 

்சய்மவார, விவசாயிகள், ்தாழிலாளரகள்  

உள்ளிடடை ்கவி்னக க்லஞரகளின் 

உ்ழபபு தாஙகிப பிடிததது. நிலம அரசருககுச் 

்சாந்தோனது. அது அதிகாரிகளுககுப பிரிததுத 

தரபபடடிருந்தது. ்பாதுவாக அடி்ே மு்ை 

இல்்ல என்ைாலும, சி்ைபிடிககபபடமடைார 

அடி்ேகளாகப பயன்படுததபபடடைாரகள்.

விசியர (Vizier):   பாமராவின் கீழ் ோகாணஙக்ள 

ஆளும நிரவாகி

 எகிபதியரகள் ேரணததிறகுப பிைகு 

வாழ்வு இருபபதாக நமபினாரகள். எனமவ 

அவரகள் இைந்தவரகளின் உடைல்க்ளப 

பதபபடுததி ்வததாரகள். இவவாறு உடை்லப 

பதபபடுததி ்வககும மு்ைககு ேமமியாககம 

(mummification) என்று ்பயர. பாமராககளின் 

உடை்லப பாதுககாகக பிரமிடுக்ளயும 

சோதிக்ளயும கடடினாரகள்.

 பல்மவறு வி்லயுயரந்த பலி 

்பாருடகளுடைன் உள்ள புகழ் ்பறை எகிபதிய 

பாமராவான டூடைன்காேனின் (்பா.ஆ.மு. 1332 

முதல் 1322 வ்ர ஆடசி புரிந்தவர) சோதி 

ேமமி எகிபதில் லகஸருககு அருமக உள்ள 

எகிப்திய  மம்மிகள்
பதபபடுததபபடடை இைந்த உடைல் ேமமி 

எனபபடும. இைந்தவரகளின் உடைல்க்ள 

மசாடியம காரபமனட, மசாடியம 

் ப க ா ர ப ம ன ட 

ஆ கி ய வ ற றி ன் 

கல்வயான நாடரன் 

உபபு என்ை ஒரு வ்க 

உப்ப ்வததுப 

பாதுகாககும வழககம 

எ கி ப தி ய ரி ் டை ம ய 

இருந்தது. நாறபது நாடகளுககுப பிைகு, 

உபபு உடைலின் ஈரபபதம அ்னத்தயும 

உறிஞ்சிய பிைகு, உடை்ல ேரததூளால் 

நிரபபி,  லினன் துணடுகளால் சுறறி,  

துணியால் மூடி ்வததுவிடுவாரகள்.  

உடை்ல சாரகமகாமபகஸ் எனபபடும 

கல்லாலான சவப்படடியில் பாதுகாபபாரகள்.
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அரசரகளின் பள்ளததாககில் உள்ளது. அவரது 

ேமமியின் முகமூடி தஙகததால் ்சய்யபபடடு, 

பல்மவறு வி்லயுயரந்த கறகளால் 

அலஙகரிககபபடடுள்ளது. அது எகிபதிய 

நாகரிகததின் முககியோன ்சய்்பாருளாகும.

ரவளாண்ம மற்றும் வணிகம்

 எகிபதியரகள் மகாது்ே, பாரலி, சிறு 

தானியஙகள், காய்கறிகள், பழஙகள், காகித 

நாணல் (பாபபிரஸ்), பருததி ஆகியவற்ைப 

பயிர ்சய்தாரகள். காதித நாணல் கயிறறுப 

பாய், ்சருபபு ்சய்யவும, பின்னர காகிதம 

்சய்யவும பயன்படுததபபடடைது. அவரகள் 

ோடுகள், ்சமேறி ேறறும ்வள்ளாடுகள், 

பன்றிகள் ஆகியவற்ைப பழககபபடுததி 

வளரததாரகள். ்காடிய விலஙகுக்ள 

மவட்டையாடினாரகள். நாய்கள், பூ்னகள், 

குரஙகுகள் மபான்ை ்சல்லப பிராணிக்ள 

வளரததாரகள். எகிபதியரகளுககு ்லபனான், 

கிரீட, ஃ்பானீசியா, பாலஸ்தீனம, சிரியா 

ஆகியவறமைாடு வணிக உைவு இருந்தது. 

தஙகம, ்வள்ளி, தந்தம ஆகிய்வ இைககுேதி 

்சய்யபபடடைன. லாபிஸ் லாசுலீ எனபபடும நீல 

்வடூரியக கல்்ல ஆபகனிஸ்தானிலிருந்து 

்பறைாரகள்.

க்லயும், கடடைடைக க்லயும்

 எகிபதியர கடடைடைக க்லயிலும பல்மவறு 

க்ல வணணஙகளிலும சிைபபுறறிருந்தனர.  

அவரகளது எழுததுமு்ைகூடைச் சிததிர வடிவில் 

இருந்து வந்ததுதான்.  இஙகு காணபபடும 

எணணறை சிறபஙகள், ஓவியஙகள், ப்டைபபுகள், 

எகிபதியரகளின் க்லயாறைலுககு சான்று 

பகரகின்ைன.

 பாமராககளின் சோதிகளாகக 

கடடைபபடடை பிரமோணடைோன நி்னவுச் 

டூடைன்காேனின் முகமூடி

டூடைன்காேனின் 

பதபபடுததபபடடை உடைல் 

(ேமமி)

அறுவ்டை ்சய்வ்த விளககும ஓவியம

உழும விவசாயியின் ஓவியம 1200 ்பா.ஆ.மு

கிஸாவின் ்பரிய பிரமிடு

 ஸ்பிஙகஸ் ேறறும கிஸா பிரமிடு 

(எகிபது)
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சின்னஙகள் பிரமிடுகள் ஆகும. ்கய்மராவிறகு 

அருகில் உள்ள பிரமிடுகள் கிஸா பிரமிடுகள் 

என்ை்ழககபபடுகின்ைன. ்பா.ஆ.மு.  

2575 - 2465ககும இ்டைபபடடை காலததில் 

கடடைபபடடை இ்வ உலக அதிசயஙகளில் 

ஒன்ைாகக கருதபபடுகின்ைன.  இ்வ, எகிபது 

நாகரிக ேககளின் ்பாறியாறைல், கடடுோன 

ஆறைல், ேனித ஆறைல் மேலாண்ே ஆகிய 

திைன்க்ள ்வளிபபடுததுகின்ைன.

ஸ்பிஙகஸின் பிரமோணடைோன சி்ல 

சிஙக உடைலும ேனித முகமும ்காணடை 

சுணணாமபுககல் படிேம.   பாமரா காஃப்ர 

ஆடசிக காலததில் (்பா.ஆ.மு. 2575-2465) 

எழுபபபபடடை இபப்டைபபு எழுபததுமூன்று மீடடைர 

நீளமும, இருபது மீடடைர உயரமும ்காணடைது.  

உலகின் உயரோன சிறபஙகளில் ஒன்ைாக 

ஸ்பிஙகஸ் கருதபபடுகிைது.

மதம்

 எகிபதியரகள் பல ்தய்வக 

்காள்்க்யக க்டைபிடிததனர. அமோன், 

மர, மசத, மதாத, மொரஸ், அனுபிஸ் ஆகிய  

பல கடைவுள்கள் எகிபதில்  இருந்தன. அவறறில் 

சூரியக கடைவுளான மர முதன்்ேயான 

கடைவுளாக இருந்தது. பின்னர இககடைவுள் 

அமோன் என்று அ்ழககபபடடைது. அமோன் 

கடைவுள்களின் அரசனாகக கருதபபடடைால் 

அனுபிஸ், இைபபின் கடைவுள் ஆகும.  இது இைந்த 

உடை்லப பதபபடுததுவது ்தாடைரபானது 

ஆகும.  ேரணததிலிருந்து காபபாறறும கடைவுள் 

என்று நமபபபடும இது, நரியின் த்ல்யக 

்காணடும, எழுதது ேறறும கறைலின் கடைவுள் 

மதாத, இபிஸ் என்ை  பை்வயின் முகத்தக 

்காணடும இருந்தன.

தத்துவம், அறிவியல், இலககியம்

 எகிபதிய நாகரிகம அறிவியல், 

இலககியம, தததுவம, வானவியல். கணிதம, 

அளவீடு மு்ைகளில் சிைந்து விளஙகியது. சூரிய 

கடிகாரம, நீர கடிகாரம, கணணாடி ஆகிய்வ 

எகிபதியரகளால் கணடுபிடிககபபடடை்வ. 

அவரகள் சூரிய்ன அடிபப்டையாக ்வதது 

ஒரு நாடகாடடி்ய உருவாககினாரகள். அதில் 

30 நாடகள் ்காணடை 12 ோதஙகள் இருந்தன. 

ஆணடின் இறுதியில் ஐந்து நாடக்ளச் 

மசரததுக்காள்ள மவணடும. இந்த மு்ை 

்பா.ஆ.மு.  4200மலமய உருவாககபபடடு 

விடடைது. இலககியப ப்டைபபுகளில் கணிதம, 

வானவியல், ேருததுவம, ோந்திரீகம, 

ேதம குறிதது எழுதபபடடை்வயும உணடு. 

எகிபதியரகள் ஓவியம தீடடைல், சிறபம, 

ேடபாணடைம ்சய்தல், இ்ச, ்நசவு 

ஆகியவறறிலும சிைந்து விளஙகினாரகள்.

எழுத்து மு்்ற

 எகிபதியரகள் தேது எழுதது 

மு்ைககாகப புகழ்்பறைவரகள். இவரகளது 

எழுதது      ் ெமராகிளிபிக (சிததிர எழுதது மு்ை) 

என்று அ்ழககபபடுகிைது. இந்த எழுதது வ்க 

நி்னவுச்சின்னஙகளில் உள்ள முததி்ர 

ேறறும இதர ்பாருடகளில் பயன்படுததபபடடைது. 

அமோன் மசத மதாத

மொரசின் சிறபம அனுபிஸ்

பண்டைய எகிப்திய கடைவுள்கள்
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்பாதுவான தகவல் ்தாடைரபுககு ்ெரிடிக 

எழுதது பயன்படுததபபடடைது. இது  பிகமடைாகிராம 

எனபபடும சிததிர எழுதது வடிவோகும.  இது 

சுோர ்பா.ஆ.மு.  3000இல் உருவாககபபடடைது. 

இந்த எழுத்தப பயன்படுததி ஏராளோன 

புததகஙகளும பிரதிகளும எழுதபபடடைன.  

பி்ரஞ்சு அறிஞரான பிராஙகுவா சமமபாலியன் 

(1822) என்பவர எகிபதிய எழுததுகளுககு 

்பாருள் கணடுபிடிததார. அவர  மும்ோழிகளில் 

எழுதபபடடிருந்த மரா்சடடைா கல்லில் 

்பாறிககபபடடை இந்த எழுததுகளுககுப ்பாருள் 

கணடுபிடிததார. ் ெமராகிளிபிகஸ், டிமோடிக, 

கிமரகக ்ோழிகளில் எழுதபபடடை இந்தக 

கல்்வடடு ்நபமபாலியனால் பிரான்சுககு 

எடுததுச் ்சல்லபபடடைது. பின் அஙகிருந்து 

இஙகிலாந்து ் காணடு ் சல்லபபடடைது. இபமபாது 

லணடைனில் பிரிடடிஷ் அருஙகாடசியகததில் 

காடசிககு ்வககபபடடிருககிைது.

எகிப்திய நாகரிகத்தின் தன்்மகளும் 
பஙகளிப்பும்

� எ கி ப தி ய ர க ள்  சூ ரி ய ் ன 

அடிபப்டையாகக ்காணடை நாடகாடடி்ய 

உருவாககினாரகள்

� பிரமிடுகளும, அவறறின் வடிவ்ேபபும 

அவரகளது நிலஅள்வ ேறறும கணிதத 

திைன்க்ள ்வளிபபடுததுகின்ைன.

� ்ெமராகிளிபிகஸ் எழுதது மு்ை, 

அவரகளின் குறியீடுக்ளப பயன்படுததும 

திை்னக காடடுகின்ைன.

� ேமமிகளும, இைந்த உடைல்க்ளப 

பாதுகாபபதும ேற்ைாரு முககியோன 

பஙகளிபபாகும.

� அறிவியல், ்தாழில்நுடபஙகளில் புது 

முயறசிகள் மேற்காள்ளபபடடைன.

 ்ேசபமடைாமியா என்பது மேறகு 

ஆசியாவின் ஈராக, கு்வத பகுதிக்ளக 

குறிககிைது. ்பா.ஆ.மு.  மூன்ைாவது 

ஆயிரோணடின் துவககததில் இபபகுதியின் பல 

நகரஙக்ளச் சுறறிப பல அரசுகள் உருவாகின. 

இபபகுதியில் சுமேரிய, அமகடிய, பாபிமலானிய, 

அஸிரிய நாகரிகஙகள் த்ழதமதாஙகின.

புவியியல்

 கிமரகக ்ோழியில் ”்ேமஸா” 

என்ைால் ‘நடுவில்‘ என்றும, ”்பாமடைாேஸ்” 

என்ைால்  ஆறு என்றும ்பாருள். இஙகு 

பாயும  யூபரடிஸ், ்டைகரிஸ் என்ை நதிகள் 

பாரசீக வ்ளகுடைாவில் இ்ணகின்ைன. 

இந்த இரணடு ஆறுகளுககி்டையில் 

இருபபதால் ்ேசபமடைாமியா எனபபடுகின்ைது.  

்ேசபமடைாமியாவின் வடைபகுதி அஸிரியா என்று 

அ்ழககபபடடைது. ்தன்பகுதி பாபிமலானியா 

ஆகும. 

சுரமரியரகள்

 ்ேசபமடைாமியாவின் பழ்ேயான 

நாகரிகம சுமேரியரகளு்டையதாகும. 

மபபபர என்ை ்சால் “பாபபிரஸ்’ (Papyrus) 

என்ை தாவரததின் ்பயரிலிருந்து வந்தது.  

எகிபதியரகள் காகித நாணல் (பாபபிரஸ்) 

என்ை தாவர தணடிலிருந்து தாள்க்ளத 

தயாரிததனர. இததாவரம ்நல் 

பள்ளததாககில் அதிகோக வளரந்தது.

மரா்சடடைா கல்லில் ்பாறிககபபடடை 

்ெமராகிளிபிக எழுதது மு்ை

மமசபரடைாமிய நாகரிகம்2.4
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சுமேரியரகள் சிந்து்வளி  ேறறும எகிபதிய 

நாகரிகஙகளின் சேகாலததவரகள். இவரகள் 

அ்னவரும ஒருவமரா்டைாருவர வணிகத 

்தாடைரபு ்காணடிருந்தனர. ்பா.ஆ.மு.  5000 

– 4000 காலகடடைஙகளில் சுமேரியரகள் கீழ் 

்டைகரிஸ் பள்ளததாககில் குடிமயறினாரகள். 

அவரகள்  ேததிய ஆசியாவிலிருந்து வந்ததாகக 

கருதபபடுகிைது. அவரகள் பல நகரஙக்ள 

உருவாககினாரகள். நிபபூர என்பது ஒரு 

முககியோன நகரம. அவரகள் கியூனிபாரம 

என்ை முகமகாணவடிவ எழுதது மு்ை்ய 

உருவாககினாரகள். சுமேரிய நாகரிகததின் 

்தாடைகக காலகடடைததில் அரசரகமள த்ல்ே 

ேத குருககளாக இருந்தாரகள். இவரகளது 

அரசியல் ஆதிககம ்பா.ஆ.மு. 2450 வாககில் 

முடிவிறகு வந்தது.

அககாடியரகள்

 ்பா.ஆ.மு. 2450 முதல் 2250 

வ்ர குறுகிய காலததிறகு அககாடியரகள் 

சுமேரியாவில் ஆதிககம ்சலுததினாரகள்.  

சாரகான் என்பவர ஒரு புகழ்்பறை அககாடிய 

அரசர.  சாரகானும அவரது வாரிசுகளும 

100 ஆணடுகளுககு மேல் (்பா.ஆ.மு. 

2334 முதல் 2218 வ்ர) ஆடசிபுரிந்தாரகள். 

அககாடியரகளின் கியூனிபாரம ஆவணஙகள் 

சிந்து்வளி நாகரிகத்தக குறிபபிடுகின்ைன.  

சாரகானின் கியூனிபாரம ஆவணஙகள் 

(்பா.ஆ.மு.  2334 – 2279) ்ேலுொ,  

ோகன், தில்முன் ஆகிய இடைஙகளிலிருந்து 

வந்த கபபல்கள் அககாடிய து்ைமுகஙகளில் 

நின்ைதாகக கூறுகின்ைன. 

பாபிரலானியரகள்

 அமோ்ரடஸ் என்ை்ழககபபடடை யூத 

ேககள் அமரபியப பா்லவனஙகளிலிருந்து 

்ேசபமடைாமியாவிறகுக குடி்பயரந்தாரகள். 

பாபிமலா்னத தேது த்லநகரோகக 

்காணடைாரகள். அவரகள் பாபிமலானியரகள் 

என்று அ்ழககபபடுகிைாரகள். பாபிமலானிய 

அரசர ெமுராபி தேது ஆதிககத்த 

்ேசபமடைாமியாவின் மேறகுப பகுதிககு 

விரிவாககினார.  இ்தத ்தாடைரந்து சகதி 

வாய்ந்த அரசுகளான உர (்பா.ஆ.மு.2112 முதல் 

2004 வ்ர),  பாபிமலான் (்பா.ஆ.மு.1792 முதல் 

1712 வ்ர) உருவாகின. கில்கா்ேஷ் என்ை 

உலகின் முதல் காவியததின் கதாநாயகன் 

ஒரு சுமேரிய அரசராக இருந்திருககலாம எனக 

கருதபபடுகின்ைது.  பாபிமலானின் ஆைாவது 

அரசரான ெமுராபி (்பா.ஆ.மு. 1792 – 1750)  

ோ்பரும சடடைஙக்ள இயறறியதறகாகப புகழ் 

்பறைவர. 

அககாட நகரம தான் பின்னர பாபிமலான் 

என்று அ்ழககபபடடைது.  இது மேறகு 

ஆசியாவின் வணிக, பணபாடடு ்ேயோக 

திகழ்ந்தது.

பழஙகால நிலபபகுதிகளான ்ேகன், 

தில்முன், ்ேலூொ

கில்கா்ேஷ் காவியம தான் 

உலகின் முதல் காவியோக 

இருககலாம.  பண்டைய 

சுமேரியாவில்  கியூனிஃபாரம 

எழுதது மு்ை்யக ்காணடு 

12 களிேண பல்ககளில் இது 

எழுதபபடடிருந்தது.
கில்கா்ேஷ்
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அஸிரியரகள்

 ்பா.ஆ.மு.  1000 காலகடடைததில் 

்ேசபமடைாமியாவில் அஸிரிய அரசு அரசியல் 

ரீதியாகச் ்சல்வாககாக இருந்தது. 

அஸிரியாவின் த்ல்ேக கடைவுளான அஸுர 

அஸிரிய அரசரகளால் வணஙகபபடடைது. 

அஸிரிய அரசு மபரரசரால் கடடுபபடுததபபடடைது. 

அஙகு ோகாண ஆளுனரகள் இருந்தாரகள். 

அஸிரியாவின்  த்லநகரம அஸுர ஆகும. 

அஸிரியப மபரரசின் புகழ்்பறை அரசர 

அஸுரபனிபால் (்பா.ஆ.மு. 668-627) என்பவர. 

அவர கியூனிபாரம ஆவணஙகள் ்காணடை 

புகழ் ்பறை நூலகத்த உருவாககினார. 

அஸிரியரகள் லோஸு என்ை காககும 

்தய்வத்த வழிபடடைனர.

சமூகம், அரசு, நிரவாகம்

 சுமேரிய நாகரிகததில் பல நகர அரசுகள் 

இருந்தன. அவரகளது நகரம மவளாண்ே 

நிலஙகளால் சூழபபடடிருந்தது.  ேதில்சுவரகளால் 

சூழபபடடை சுமேரிய நகரஙகளில்  ேததியில் 

சிகுராட எனபபடும மகாவில் இருககும. மகாவில் 

ேதகுருோரகளின் கடடுபபாடடில் இருந்தது. 

ேதகுருோரகள், எழுததரகள், பிரபுககள் 

ஆகிமயார அரசாஙகததின் அஙகஙகளாக 

இருந்தனர.  சமூகப படிநி்லயின் உச்சியில் 

ஆடசி்சய்மவாரும, ேதகுருோரகளும 

இருந்தனர.  அரசமர த்ல்ே 

ேதகுருோராகவும இருந்தார. எழுததரகள், 

வணிகரகள், ்கவி்னக க்லஞரகள் 

அடுதத நி்லயில் இருந்தனர. எழுததரகள் 

வரி வசூல் கணககுக்ள நிரவகிததனர. 

ேதகுருோரகள் வரி வசூல் ்சய்தனர.  வரியாக 

வசூலிககபபடடைவற்ைச் மசமிதது ்வககும 

கிடைஙகாகக மகாவில்கள் பயன்படடைன.  அரசு 

நிரவாகததின் அஙகோக ச்பகள் இருந்தன. 

சாகுபடி ்சய்யத தகுந்த நிலஙகள் அ்னததும 

அரசருககும உயர வகுபபினருககும 

்சாந்தோன்வயாக இருந்தன. ஆரமபததில் 

மகாவில்களுககு அடி்ேகளாக இருந்த 

்ேசபமடைாமியாவும அதன் நகரஙகளும

லோஸுவின் கறசிறபம

அஸிரிய ரபரரசு உலகின் முதல் 
இராணுவ அரசு எனக கருதப்படுகின்்றது.  
அவரகள் ஒரு வலி்மயான இராணுவ 
சகதியாக உருவாவதற்கான காரணம், 
இரும்புத் மதாழில் நுடபத்்த நன்கு 
பயன்படுத்திய்மதான். உர  நகரததில் உள்ள சிகுராட
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விவசாயிகள் பின்னர விடுத்ல ்பறைனர. 

ேககள் அ்னவரும நகரததில் வசிகக 

அனுேதிககபபடைவில்்ல. 

உணவும் ரவளாண்மயும்
 ்ேசபமடைாமியரகளின் முககியத 

்தாழில் மவளாண்ேயாகும. அவரகள் 

மவளாண்ேககுத து்ணபுரிய 

நீரபபாசனமு்ைக்ள மேமபடுததியிருந்தனர. 

மகாது்ே, பாரலி, ்வஙகாயம. நூல்மகால், 

திராட்ச, ஆபபிள், மபரிச்்ச ஆகியவற்ைப 

பயிரிடடைனர. ோடுகள், ்சமேறியாடுகள், 

்வள்ளாடுகள் ஆகியவற்ை வளரததனர. மீன் 

அவரகளது முககிய உணவாக இருந்தது.

வணிகமும் பரிமாற்்றமும்
 வணிகம ்ேசபமடைாமிய சமூகததின் 

முககியோன ்பாருளாதார நடைவடிக்கயாக 

இருந்தது.  ேடபாணடைம ்சய்மவார, 

்கவி்னக க்லஞரகள் ஆகிமயாரது 

உறபததிகளின் பரிோறைததிறகு வணிகரகள் 

உதவினாரகள். அவரகள் மேறகில் சிரியா, 

ஆசியா ்ேனர, கிழககில் ஈரான், சிந்து்வளி 

ஆகிய இடைஙகமளாடு வணிகம ்சய்தனர. 

அவரகள் கபபல்க்ளப பயன்படுததினர. 

அவரகளது மகாவில்கள் வஙகிகளாகச் 

்சயல்படடுக. கடைன் வழஙகின. வடடியுடைன் 

அல்லது வடடியில்லாேல் கடைன் வழஙகபபடடைதும, 

திருபபி ்சலுததபபடடைதும ்ேசபமடைாமிய 

ஆவணஙகள் மூலம ்தரியவருகிைது.  

கடைனுககு வடடி வாஙகுவது குறிதத உலகின் 

முதல் எழுததுபூரவோன ஆதாரோக இது 

இருககக கூடும.

நகரஙகளும், நகர அ்மப்பும்
 நகரஙகளின் வீடுகள் களிேண 

அல்லது சுடடை ்சஙகறகளாலான சுவரகளுடைன், 

கதவுக்ளயும ்காணடிருந்தன. சிலர 

நகருககு ்வளிமய நாணல் குடி்சகளில் 

வசிததாரகள். நகரின் ்ேயததில் மே்டை மீது 

சிகுராட எனபபடும மகாயில்கள் கடடைபபடடைன. 

அ்வ ்சஙகுததான பிரமிடுகள் மபால் 

காடசியளிததன. உச்சிககுச் ்சல்வதறகுப 

படிககடடுகளுடைன் அ்வ அ்ேந்திருந்தன.

மகாவி்லச் சுறறி சடைஙகுகளுககான 

தாழ்வாரஙகள், புனித இடைஙகள், ஆண ேறறும 

்பண ேதகுருோரகளின் கல்ல்ைகள், 

சடைஙகுகளுககான விருந்து அரஙகுகள், 

்தாழிற கூடைஙகள், களஞ்சியஙகள், கிடைஙகுகள், 

நிரவாகக கடடிடைஙகள் அடைஙகிய வளாகஙகள் 

இருந்தன.

மதம்
 சுமேரிய ேதம பல கடைவுள் மகாடபாடு 

்காணடைது. அவரகள் பலவிதோன 

ஆண,  ்பண கடைவுள்க்ள வணஙகினர. 

சுமேரியரகள் ேரணததிறகுப பிைகான 

வாழ்விறகு அதிக முககியததுவம தரவில்்ல. 

எனமவ, எகிபதியரகள் மபால அவரகள் 

பிரமிடுக்ளக கடடைவில்்ல. சுமேரியரகள் 

என்லில் என்ை காறறு ேறறும ஆகாயததிறகான 

கடைவு்ள வணஙகினர. இககடைவுளின் 

மகாவில் நிபபூரில் இருந்தது. நின்லின் 

என்பது தானியததிறகான ்பண்தய்வம. 

பாபிமலானியரகள் ேரடுக என்ை கடைவு்ள 

வழிபடடைாரகள். அஸிரியரகளின் த்ல்ேக 

கடைவுள் அஸுர ஆகும.   இஸ்டைார  என்ை 

்பண்தய்வம அன்பு ேறறும வள்ேககான 

்தய்வம ஆகும. கடைல் ேறறும குழபபததிறகான 

கடைவுள் டியாேட  ஆகும.  சந்திரக கடைவுள் சின் 

ஆகும. பூமியில் ்தய்வஙகளின் பிரதிநிதிகளாக 

அரசரகள் கருதபபடடைாரகள். ்ேசபமடைாமியரகள் 

பு்னவுகளாலும கடடுகக்தகளாலும 

ஏராளோன   புராணஙக்ள  உருவாககினாரகள். 

இவறறில் ஒன்ைான கில்கா்ேஷ் இன்ைளவும 

புகழ்்பறறு விளஙகுவ்த கியூனிபாரம எழுதது 

வடிவஙகள் மூலம அறியலாம. ்பபிளில் 

சிகுராட என்்றால் என்ன?
சிகுராடகள் என்பது பண்டைய 

்ேஸபமடைாமியாவில் (தறமபா்தய ஈராக) 

காணபபடும பிரமிட வடிவ நி்னவிடைஙகள் 

ஆகும. மிகவும புகழ்்பறை சிகுராட உர என்ை 

நகரில் காணபபடுகிைது.
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்சால்லபபடும மநாவாவின் மப்ழ, இந்து 

புராணஙகளில் உலகம மதான்றியது பறறி 

வரும ்வள்ளம குறிதத க்தக்ளப மபாலமவ 

இதிலும ்வள்ளம பறறிய க்த உள்ளது.

ஹமுராபியின் சடடைத் மதாகுப்பு 
 பல்மவறு குறைஙகளுககான 

சடடைஙக்ளக கூறும ஒரு முககியோன சடடை 

ஆவணம ெமுராபியின் சடடைத ்தாகுபபு ஆகும. 

குடுமப உரி்ேகள், வணிகம, அடி்ே மு்ை, 

வரிகள், கூலி மபான்ை பல்மவறு குறிபபிடடை 

வழககுகள் குறிதது இதில் 282 பிரிவுகள் 

உள்ளன. ெமுராபி இந்த சடடைத ்தாகுப்பச் 

சூரியக கடைவுளான சோஷிடைமிருந்து ்பறுவது 

மபால் கல்லில் வடிககபபடடை சிறபம உள்ளது. 

இது ப்ழய சடடைஙகளின் ்தாகுபபாகும. 

கியூனிபாரம எழுததாலான ஆவணம

ஆடுகள் கணககு உள்ள ஒரு களிேண 

பல்க ்டைல்மலா, ்தறகு ஈராக

எழுத்து மற்றும் எழுத்துமு்்ற 
உருவாககம்
எழுதது உருவாககபபடடைது ேனிதகுல 

வரலாறறில் ஒரு முககியோன ்ேல் 

கல்லாகும. 4000 ஆணடின் பிறபகுதியில். 

சுமேரியாவில் எழுததுமு்ை 

உருவானது. ்ெமராகிளிபிக 

எனபபடும சிததிர எழுததுமு்ை என்ை 

எகிபதிய எழுதது மு்ை ்பா.ஆ.மு.  

மூன்ைாம ஆயிரோணடின் துவககததில் 

உருவானது.  இமத காலகடடைததில் 

ெரபபா ேககளும ஒரு வித எழுதது 

மு்ை்ய பின்பறறினாரகள். எனினும 

சிந்து்வளி எழுததுகள் இன்னமும 

வாசிததுப புரிந்து்காள்ளப படைவில்்ல. 

சீனநாகரிகமும ஆரமப காலததிலிருந்மத 

தனக்கன்று ஒரு எழுததுமு்ை்ய 

உருவாககியது.

கியூனிபாரம எழுததுமு்ை வளரச்சி

இது பழிககுப பழி வாஙகும ்காள்்க்ய 

அடிபப்டையாகக ்காணடைது. ”கணணுககுக 

கண”, ”பல்லுககுப பல்” என்ை ்காள்்கயின் 

அடிபப்டையில் அ்ேந்தது.

கியூனிபாரம் – சுரமரிய  எழுத்து மு்்ற
 சுமேரிய எழுதது மு்ை கியூனிபாரம 

என்று அ்ழககபபடுகிைது. எழுததுகள் 

9th_History_Tamil_Unit_2.indd   36 29-03-2018   09:47:38

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



372 பண்டைய நாகரிகஙகள்

ஆபபு வடிவில் இருபபதால், அதறகு 

இப்பயர இடைபபடடைது. ்பா.ஆ.மு.  3000  

காலகடடைததில் உருவான இமமு்ை, உலகின் 

பழ்ேயான எழுதது மு்ைகளில் ஒன்ைாகும. 

கில்கா்ேஷ் என்ை காவியம இந்த எழுதது 

வடிவில் தான் எழுதபபடடுள்ளது. வணிகப 

பரிோறைஙகளுககும, கடிதஙகள், க்தகள் 

எழுதுவதறகும இந்த எழுதது மு்ை்யச் 

சுமேரியரகள் பயன்படுததினாரகள். இந்த 

எழுததுகள் எழுதபபடடை சுடடை களிேண 

பல்ககள் சுமேரிய நாகரிகம பறறி ஏராளோன 

தகவல்க்ளத தருகின்ைன.

க்ல
 ்ேசபமடைாமியக க்லயில் கல் ேறறும 

களிேணணில்  ்சய்த சிறபஙகளும அடைஙகும. 

சில ஓவியஙகளும, வணணம தீடடைபபடடை 

சிறபஙகளும இன்றும காணபபடுகின்ைன. 

ஆடுகள், கிடைாககள், கா்ளகள், சிஙகஙகள் 

மபான்ை விலஙகுக்ளச் சிறபோக 

வடிததுள்ளாரகள். ேனிதத த்ல 

்காணடை சிஙகம, கா்ள மபான்ை புராண 

வடிவஙகளும ்சதுககபபடடுள்ளன. 

அஸிரிய, பாபிமலானியப மபரரசுகளின் 

காலஙகளில் மிக பிரமோணடைோன சி்லகள் 

உருவாககபபடடைன.

அறிவியல்
 ்ேசபமடைாமியரகள் கணிதம, 

வானவியல், ேருததுவம ஆகியவறறில் 

சிைந்து விளஙகினாரகள். ்பருககல், வகுததல், 

முமேடிச் சேன்பாடு ஆகிய கருததுக்ளயும 

அவரகள் உருவாககினாரகள். அவரகள் 

60ஐ அடிபப்டையாகக ்காணடை ஒரு எண 

மு்ை்யக கணடுபிடிததாரகள். அதன் 

மூலோகததான் நேககு 60 நிமிடைஙகள் ் காணடை 

ஒரு ேணி மநரம, 24 ேணிமநரம ்காணடை 

ஒரு நாள், 360 பா்ககள் ்காணடை வடடைம 

ஆகிய்வ கி்டைததன. சுமேரிய நாடகாடடியில் 

ஒரு வாரததிறகு ஏழு நாடகள். அவரகளது 

எண மு்ையில் இலககஙகளுககு இடை ேதிபபு 

உணடு. அவரகள் நீரக கடிகாரத்தயும, 

சந்திர்ன அடிபப்டையாகக ்காணடை 

நாடகாடடி்யயும உருவாககினாரகள். 

அவரகள் பரபபளவு, திடைப்பாருடகள் 

ஆகியவற்ை    அளவிடுவதறகான 

மு்ைக்ளக கணடுபிடிததாரகள்.  மேமபடடை 

எ்டை ேறறும அள்வ மு்ைக்ள 

பயன்டுததினாரகள்.

 சந்திர்ன அடிபப்டையாக 

்வதது 12 ோதஙகள் ்காணடை நாடகாடடி 

மு்ை்ய உருவாககினாரகள். அவரகளது 

கருததுகள் கிமரகக வானவியல் மீது 

தாககம ்சலுததின. அவரகள் ேருததுவ 

மு்ை்யயும உருவாககினாரகள்.  ்பா.ஆ.மு.  

11ம நூறைாணடில்  மநாய் அறிதலுககான 

ஒரு ்கமயட்டையும உருவாககினாரகள்.  

இது மநாய்களுககான அறிகுறிக்ளயும, 

அவறறிறகான ேருந்துக்ளயும 

படடியலிடுகிைது. இது மூலி்ககள், தாதுககள் 

பறறிய அவரகளது அறிவியல் அறி்வ எடுததுக 

காடடுவதாக உள்ளது.

மமசபரடைாமிய நாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு

� சுமேரியரகள்தான் குயவரகளின் 

சககரத்த முதலில் கணடுபிடிததாரகள்.

� 360 நாடகள் ்காணடை நாடகாடடி்யத 

தயாரிததாரகள். ஒரு வடடைத்த 360 

பா்ககளாகப பிரிததாரகள்.

� கியூனிபாரம எழுததுமு்ை அவரகளது 

பஙகளிபபுதான்.

� ெமுராபியின் சடடைத ்தாகுபபு 

்ேசபமடைாமியரகளின் ேற்ைாரு சாத்ன.

 ேஞ்சள் ஆறு  எனபபடும மொவாங-

மொ ஆறும யாஙடசி  ஆறும சீனாவின் இரு 

்பரும ஆறுகளாகும.  அடிககடி தன் மபாக்க 

ோறறிக ்காள்வதாலும ்வள்ளப ்பருக்க 

ஏறபடுததுவதாலும, ேஞ்சள் ஆறு சீனாவின் 

துயரம எனபபடுகிைது. 

 சீனாவில் ்தால் பழஙகாலதது பீகிங 

ேனிதன் (இன்்ைககு சுோர 7,00,000 

ஆணடுகள் முன்னர முதல் 2,00,000 

ஆணடுகள் வ்ர),   யுவான்ோமவா ேனிதன் 

சீன நாகரிகம்2.5
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வாழ்ந்தது குறிதத சான்றுகள் உள்ளன. 

்பா.ஆ.மு.  4500 முதல் 3750 வ்ர 

புதிய கறகாலச் சமூகஙகள் சீனாவில் 

வாழ்ந்துள்ளன. ேஞ்சளாறு சே்வளியின் 

்ெனான் ோகாணததிலும, யாஙடசி ஆறறுச் 

சே்வளியிலும புதிய கறகால கிராேஙகள் 

இருந்ததறகான சான்றுகள் கி்டைததுள்ளன. 

சீனாவில் பல நகர அரசுகள் இருந்தன. காலப 

மபாககில் இந்த அரசுகள் மபரரசின் பகுதிகளாக 

ோறின. 

அரசியல் அ்மப்புகளும், ரபரரசரகளும்

 ஷி ெுவாங டி (குவின் ஷி ெுவாங 

– முதல் மபரரசர என்று 

்பாருள்) என்பவர குவின் 

(சின்) வமசத்தத 

மதாறறுவிததார. இந்தப 

மபரரசருககு ”சுவரககததின் 

புதல்வர” என்ை படடைம 

இருந்தது. இவரதான் 

சீனாவின் முதல் மபரரசராகக கருதபபடுகிைார.  

இந்தக காலம (்பா.ஆ.மு.  221 – 206) சீனாவின் 

மபரரசுக காலம என்று வழஙகபபடுகிைது. 

அவர ்பா.ஆ.மு. 221இல் அருகில் உள்ள 

பகுதிக்ளயும ேறை சிறைரசுக்ள ்வன்று 

்பா.ஆ.மு. 212 வ்ர மபரரசராக ஆடசி ் சய்தார. 

அவர நிலபபிரபுகக்ள ்வன்று வலி்ேயான 

மபரர்ச உருவாககினார.  சீனா்வ ஒமர 

அரசாக ோறறியவர என்ை ்பரு்ே அவருககு 

உணடு. ஷி ெுவாங டி பல அரசுகளின் 

மகாட்டைக்ளயும தகரததார, ்வளியில் 

இருந்து ஊடுருவும  நாமடைாடிக்ளத தடுகக 

சீனப ்பருஞ்சுவ்ரக கடடினார. மபரர்ச 

இ்ணககச் சா்லக்ள அ்ேததார. 

ஹான் ரபரரசு (மபா.ஆ.மு.  206 – மபா.ஆ.  
220)

 இந்தக காலகடடைததிமலமய இந்தப 

மபரரசு குறிதது எழுததுப பூரவோன 

சீன வரலாறு எழுதபபடடுள்ளது.  ொன் 

மபரரசரகளில் சிைந்தவரான ெு டி (ொன் வூ, 

ேகா ொன் வூ ்பா.ஆ.மு. 141–87) மபரர்ச 

விரிவுபடுததி, பாசனக குளஙகள் உள்ளிடடை பல 

்பாதுவசதிக்ளச் ்சய்தார. ்பா.ஆ.மு. 138இல் 

அவர மே்லநாடுகளுககு தனது தூதராக 

வ்ரபடைம - சீன நாகரிகம

சீனப் மபருஞ்சுவர
உலக அதிசயஙகளில் ஒன்ைான 

சீனப ்பருஞ்சுவர வடைககிலிருந்து                                                  

(ேஙமகாலியரகளிடைமிருந்து) வரும 

ஊடுருவல்க்ளத தடுபபதறகாக 

எடுககபபடடை மிகப ்பரும முயறசியாகும.  

்பா.ஆ.மு.  220ல் குவின் ஷி ெுவாங 

ப்டை்யடுபபுக்ளத தடுபபதறகாக, அதறகு 

முன்னர கடடைபபடடிருந்த ஏராளோன ப்ழய 

மகாட்டைச் சுவரக்ள இ்ணததார. 

்பா.ஆ.மு. மூன்ைாம நூறைாணடிலிருந்து 

்பா.ஆ. 17ஆம நூறைாணடு வ்ர இதன் 

விரிவாககப பணிகள் நீடிததன.  கிழகமக  

்காரிய எல்்லயிலிருந்து மேறமக 

ஆரமடைாஸ் பா்லவனம வ்ர ே்லகள், 

சே்வளிக்ள இ்ணததபடி இது 20,000 

கிமீ தூரம  நீள்கிைது.  

சீனப ்பருஞ்சுவர
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ஜாங கு்ய்ன அனுபபினார. அதன் மூலம 

்பா.ஆ.மு. 130இல் படடுப பா்த்யத (Silk 

Road) திைகக வழிவகுததார.

 படடுப பா்தயினாலும, அதனால் 

உணடைான வணிகத ்தாடைரபுகளாலும 

ஜாங மபரரசர (்பா.ஆ. 75–88) காலததில் 

சீனா ஏராளோன நன்்ேக்ள அ்டைந்தது. 

்பா.ஆ. 166இல் மராோனியப மபரரசர 

ோரககஸ் அமரலியஸ் காலததில் சீனப 

படடு மராோனியரகளி்டைமய மிகவும புகழ் 

்பறறிருந்தது. சீனபபடடுகளில் ஒரு பகுதி 

தமிழக து்ைமுகஙகள் வழிமய மராோபுரி 

்சன்றிருககக கூடும.

தத்துவமும், இலககியமும்
 லாமவா ட சு, கன்பூசியஸ், ்ேன்சியஸ். 

மோ டி (மோட ஜு), தாமவா சின் (்பா.ஆ. 

365-427) மபான்ை தததுவ ஞானிகளும, 

சீனக கவிஞரகளும சீன நாகரிகததிறகு 

ஏராளோகப பஙகளிததுள்ளாரகள்.  இராணுவ 

உததியாளரான சன் டசூ ‘மபாரக க்ல’ என்ை 

நூ்ல எழுதினார. தி ஸ்பிரிங அணட ஆமடைாம 

அனல்ஸ் (வசந்தகால, இ்லயுதிரகால ஆணடு 

குறிபபுகள்) என்ை நூல் அதிகாரபூரவ சீன அரசு 

நூலாக அஙகீகரிககபபடடைது. ேஞ்சள் மபரரசரின் 

மகனன்ஸ் ஆஃப ் ேடிசின் (ேருததுவக குறிபபுத 

்தாகுபபுகள்) என்ை நூல் சீனாவின் பழ்ேயான 

ேருததுவ நூலாகக கருதபபடுகிைது. அது ொன் 

வமச காலததில் மு்ைபபடுததபபடடைது.

 லாமவா ட சு (்பா.ஆ.மு. 604 – 521) 

்சௌ அரசின் த்ல்ே ஆவணக காபபாளராக 

இருந்தார. இவரதான் தாமவாயிசத்தத 

மதாறறுவிததவர.  ஆ்சதான் அதத்ன 

துன்பஙகளுககும மூலகாரணம என்று இவர 

வாதிடடைார. 

 கன்பூசியஸ் (்பா.ஆ.மு. 551–497) ஒரு 

புகழ்்பறை சீன தததுவஞானி. அவர ஒரு அரசியல் 

சீ ர தி ரு த த வ ா தி .  

அவரது ்பயருககு 

“த்லவர (குங)” 

என்று ்பாருள். அவர 

ஒருவரது தனிபபடடை 

வ ா ழ் க ் க ் ய 

சீ ர தி ரு த து வ ் த 

வ லி யு று த தி ன ா ர . 

”ஒருவரது தனிபபடடை 

வாழ்க்க சீரதிருததபபடடைால், அவரது 

குடுமப வாழ்க்க மு்ைபபடுததபபடும. 

குடுமபம மு்ைபபடுததபபடடு விடடைால்  மதச 

வாழ்வு மு்ைபபடுததபபடடுவிடும,” என்று 

குறிபபிடுகிைார.

 ்ேன்சியஸ் (்பா.ஆ.மு. 372–289) 

ேற்ைாரு புகழ்்பறை சீன தததுவஞானியாவார. 

அவர சீனா முழுவதும பயணம ்சய்து 

ஆடசியாளரகளுககு அறிவு்ர கூறினார.

சீன எழுத்துமு்்ற

 மிகப பண்டைய காலததிமலமய 

சீனரகள் ஒரு எழுதது மு்ை்ய 

உருவாககிவிடடைனர. ஆரமபததில் அது சிததிர 

கன்பூசியஸ்

சுடுமண மபாம்்ம இராணுவம்

சீனாவில் பல நூறறுககணககான 

இராணுவ வீரரகளின் சுடுேண ்பாம்ே 

சிறபஙகள் கணடுபிடிககபபடடுள்ளன.  

இ்வ முதல் சீனப மபரரசரான குவின் 

ஷி ெுவாஙகின் இராணுவத்த 

பிரதிபலிபபதாகக கருதபபடுகிைது.  இ்வ 

்பா.ஆ.மு. 210-209 காலகடடைததில் 

அரசருடைன் அவரு்டைய கல்ல்ையில் 

பு்தககபபடடைதாகத ்தரிகின்ைது. இ்வ 

ஷான்கி ோகாணததில் சியான் என்ை 

ஊரிலிருந்து 35கி.மீ. வடைகிழகமக உள்ள 

லிஷான் ே்லயடிவாரததின் வடைககில் 

உள்ள அரசரின் கல்ல்ையில் உள்ளன.

சுடுமண மபாம்்ம இராணுவம்
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எழுதது மு்ையாக 

இருந்தது. பின்னர அது 

குறியீடடு மு்ையாக 

ோறைபபடடைது.

சீன நாகரிகத்தின் 
பஙகளிப்பு
� எழுதது மு்ை்ய 

மேமபடுததியது

� க ா கி த ம 

கணடுபிடிததது

� படடுப பா்த்யத 

திைந்தது

� ்வடிேருந்்தக கணடுபிடிததது

 ெரபபா நாகரிகம என்றும 

அ்ழககபபடும சிந்து்வளி நாகரிகம 

இந்தியாவிலும, பாகிஸ்தானிலும சுோர 

1.3 மில்லியன் சதுர கிமலாமீடடைரகள் 

பரவியிருந்தது. மேறமக பாகிஸ்தான் – ஈரான் 

எல்்லயில் உள்ள சுடகா்ஜன்-மடைார, 

வடைகமக மஷாரடு்க (ஆபகனிஸ்தான்) 

கிழகமக ஆலமகீரபூர (உததிரபபிரமதசம – 

இந்தியா), ்தறமக ்டைோபாத (ேொராஷ்டரா 

– இந்தியா) ஆகிய இடைஙக்ள எல்்லகளாகக 

்காணடைது இந்நாகரிகம. இபபரபபில் 

ெரபபா நாகரிகததுககான பல சான்றுகள் 

கணடுபிடிககபபடடுள்ளன.  இந்நாகரிகம, 

பரவியுள்ள முககிய பகுதிகள் குஜராத, 

பாகிஸ்தான், இராஜஸ்தான், ெரியனா.

திடடைமிடைப்படடை நகரஙகள்

 ெரபபா (பஞ்சாப, பாகிஸ்தான்), 

்ோெஞ்சதாமரா (சிந்து, பாகிஸ்தான்), 

மதாலாவிரா (குஜராத, இந்தியா), கலிபஙகன் 

(ராஜஸ்தான், இந்தியா), மலாதால் (குஜராத, 

இந்தியா), பானவாலி (ராஜஸ்தான், இந்தியா) 

ராகிகரி (ெரியானா, இந்தியா) சுர்காடைா 

(குஜராத, இந்தியா) ஆகிய்வ சிந்து்வளி 

நாகரிகததின் முககியோன நகரஙகள். 

ெரபபா நகரஙகளில் ேதில் சுவரகள், நன்கு 

திடடைமிடைபபடடை ்தருககள், சந்துகள், கழிவுநீரக 

கால்வாய்கள் ஆகிய்வ காணபபடுகின்ைன. 

ெரபபரகள் சுடடை, சுடைாத ்சஙகறக்ளயும, 

கறக்ளயும கடடுோனஙகளுககுப 

பயன்படுததினாரகள். உள்ளாடசி அ்ேபபு 

ஒன்று நகரஙகளின் திடடைமிடை்ல 

கடடுபபடுததியிருககக கூடும. சில வீடுகளில் 

ோடிகள் இருந்தன.  ் ோெஞ்சதாமராவில்  உள்ள  

ோ்பரும குளியல் குளம ஒரு முககியோன 

கடடுோனோகும. இககுளததின் அருமக நன்கு 

தளமிடைபபடடை பல அ்ைகளும உள்ளன. 

ம த ா ண டி ் ய டு க க ப ப ட டை 

சில கடடுோனஙகள் 

களஞ்சியஙகள் மபால் 

க ா ண ப ப டு கி ன் ை ன . 

ெரபபரகளின் அரசு 

எலுமபுகளின் மீது 

காணபபடும சீன 

எழுததுமு்ை

சிந்துமவளி நாகரிகம்2.6

ெரபபாதான் முதலில் கணடுபிடிககபபடடை 

இடைம என்பதால், சிந்து்வளி 

நாகரிகம ெரபபா நாகரிகம என்றும 

அ்ழககபபடுகிைது.  இந்த நாகரிகம 

சிந்து நதிககு அபபாலும பரவியுள்ளதால் 

சிந்து சே்வளி  நாகரிகம என்று முன்னர 

அ்ழககபபடடைதறகு ோைாக சிந்து்வளி 

நாகரிகம என்று அ்ழககபபடுகிைது.

வ்ரபடைம – சிந்து்வளி நாகரிக நகரஙகள்
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அ்ேபபு    பறறி  நேககு விபரஙகள் 

்தரியவில்்ல. ஆனால், பண்டைய 

அரசு மபான்ை ஒரு அரசிய்ல்ேபபு 

ஒன்று இருந்திருகக மவணடும. 

்ோெஞ்சதாமராவிலிருந்து கி்டைததுள்ள ஒரு 

சி்ல ”பூசாரி அரசன்” என்று அ்டையாளம 

காடடைபபடுகிைது. ஆனால் அது சரியானதா 

என்று உறுதிபபடுதத முடியவில்்ல.

ரவளாண்மயும் கால்ந்டை வளரப்பும்

 ெரபபா ேககள் மவளாண்ேயில் 

ஈடுபடடைனர. அவரகள் மகாது்ே, பாரலி 

ேறறும பலவிதோன தி்ன வ்கக்ளப 

பயிரிடடைாரகள். இரட்டைச் சாகுபடி 

மு்ை்யயுமஅவரகள் க்டைபபிடிததாரகள். 

ஆடு ோடு வளரததலும அவரகளுககுத 

்தரிந்திருந்தது. ோடுகள், ்சமேறியாடுகள், 

்வள்ளாடுக்ளயும அவரகள் வளரததாரகள். 

யா்ன உள்ளிடடை பல விலஙகுகள் பறறி 

அறிந்திருந்தாரகள். ஆனால் குதி்ரக்ளப 

பயன்படுததவில்்ல. ெரபபாவின் ோடுகள் 

்ஜபு என்ை்ழககபபடும. இது ஒரு ் பரிய வ்க 

ோடடின் இனம. சிந்து்வளி முததி்ரகளில் 

இவவ்கயான ்பரிய கா்ள உருவம 

பரவலாகக காணபபடுகிைது.

மடபாணடைக க்ல

 ெரபபரகள் ஓவியஙகள் தீடடைபபடடை 

ேடபாணடைஙக்ளப பயன்படுததினாரகள்.  

ேடபாணடைஙகள் ஆழோன சிவபபு 

வணணம பூசபபடடு கருபபு நிை ஓவியஙகள் 

தீடடைபபடடை்வ. பீடைம ்வதத தடடு, தானியம 

மபான்ைவற்ைச் மசமிதது ்வபபதறகான 

ஜாடிகள், து்ளயிடைபபடடை ஜாடிகள், 

மகாப்பகள், ‘S’ வடிவ ஜாடிகள், தடடுகள், 

சிறுதடடுகள், கிணணஙகள், பா்னகள் என்று 

பலவிதோன ேடபாணடைஙக்ளச் ்சய்தாரகள். 

அவரகள் ேடபாணடைஙகளில் சிததிரஙக்ளத 

தீடடினாரகள். அரசேர இ்ல, மீன் ்சதில், 

ஒன்்ை்யான்று ்வடடும வடடைஙகள், 

குறுககும ்நடுககுோன மகாடுகள், கி்டைக 

மகாடடுப பட்டைகள், கணித வடிவியல் 

(ஜிமயாேதி) வடிவஙகள், ்சடி, ்காடிகள் எனப 

பல்மவறு ஓவியஙக்ளக கருபபு நிைததில் 

தீடடினாரகள்.

உரலாகக கருவிகளும் ஆயுதஙகளும்

 ெரபபா பணபாடடு ேககள் ்சரட 

என்ை சிலிகா கல் வ்கயில் ்சய்த பிமளடுகள், 

கததிகள், ்சமபுப ்பாருடகள், எலுமபாலும 

தந்தததாலும ்சய்யபபடடை கருவிகள் 

ஆகியவற்ைப பயன்படுததினாரகள். 

இருமபின் பய்ன அவரகள் அறியவில்்ல. 

கூர்ேயான கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், 

மீன் தூணடில் முடகள், கததிகள், நிறு்வத 

தடடுகள், முகம பாரககும கணணாடி, 

அஞ்சனம தீடடும குச்சி ஆகிய்வ ்சமபால் 

்சய்யபபடடைன. ்சமபில் ்சய்த அமபுகள், 

ஈடடிகள், உளி, மகாடைரி ஆகிய கருவிக்ளப 

பயன்படுததினாரகள். ்ோெஞ்சதாமராவில் 

கி்டைததுள்ள நடைனோடும ்பணணின் சி்ல, 

அவரகளுககு ்ேழுகு அச்சில் உமலாகத்த 

உருககி ஊறறி சி்ல வாரககும ்தாழில் 

நுடபம ்தரிந்திருந்தது என்ப்தக காடடுகிைது. 

ஆ்டை, அணிகலன்கள்

 ெரபபா பணபாடடு ேககள் பருததி 

ேறறும படடு பறறி அறிந்திருந்தாரகள். 

உமலாகததாலும  கல்லாலுோன 

அணிகலன்க்ளப பயன்படுததினாரகள். 

அவரகள் ்சமேணிககல் (காரனிலியன்), ்சமபு 

ேறறும தஙகததாலான அணிகலன்க்ளச் 

்சய்தாரகள். கல் அணிகலன்க்ளயும சஙகு 

வ்ளயல்க்ளயும ்சய்தாரகள். சிலவறறில் 

அணி மவ்லபபாடுகளும ் சய்யபபடடிருந்தன. 

இவற்ை அவரகள் ்ேசபமடைாமியாவிறகு 

ஏறறுேதி ்சய்தாரகள். 

வணிகமும்  பரிமாற்்றமும்

 ெ ர ப ப ர க ளு க கு 

்ேசபமடைாமியரகளுடைன் ்நருஙகிய வணிகத 

்தாடைரபு இருந்தது. மேறகாசிய  பகுதிகளான 

ஓேன், பஹ்ரன், ஈராக, ஈரான் மபான்ை 

பகுதிகளில் ெரபபன் முததி்ரகள் 
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கி்டைததுள்ளன. கியூனிபாரம ஆவணஙகள் 

்ேசபமடைாமியாவிறகும, ெரபபரகளுககும 

இ்டைமய இருந்த வணிகத ்தாடைர்ப 

்வளிபடுததுகின்ைன. கியூனிபாரம 

எழுததுகளில் காணபபடும ்ேலுொ என்ை 

குறிபபு சிந்து பகுதி்யக குறிபபதாகும.

எ்டைகளும் அளவுகளும்

 ெரபபரகள் மு்ையான எ்டைக்ளயும 

அளவுக்ளயும பயன்படுததினாரகள். வணிகப 

பரிோறைஙகளில் ஈடுபடடை காரணததால் 

அவரகளுககு மு்ைபபடுததபபடடை அளவுகள் 

்பருஙகுளம

ேதகுரு அல்லது அரசன், 

்ோகஞ்சதாமரா

வணணம தீடடிய 

ேடபாணடைஙகள், ெரபபா

்ோகஞ்சதாமரா நடைனப 

்பண சிறபம

மராஹரி ்சரட பிமளடுகள்- ெரபப பகுதி  

ஷிகரபூர, குஜராத

சிந்து நாகரிக அணிகலன்கள்

ெரபபா நாகரிக எ்டைககறகள்

்சபபுத தராசு, ்ோெஞ்சதாமரா
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மத்வயாக இருந்தது. ெரபபா நாகரிகப 

பகுதிகளில் கனசதுரோன ்சரட எ்டைகள் 

கி்டைததுள்ளன. தராசுகளுககான ்சமபுத 

தடடுகள் கி்டைததுள்ளன. எ்டைகள் 

அவரகளுககு ஈரடிோன எண மு்ை (்பனரி) 

பறறி ்தரிந்திருந்த்தக காடடுகின்ைன. 

எ்டைகளின் விகிதம 1: 2 : 4 : 8 : 16 : 32 என்று 

இரணடிரணடு ேடைஙகாக அதிகரிததன.

முத்தி்ரகள், எழுத்துருககள்

 ெ ர ப ப ா 

பணபாடடுப பகுதிகளில் 

நு்ரககல், ் சமபு, சுடுேண 

தந்தம ஆகியவறைால் 

்சய்யபபடடை முததி்ரகள் 

கி ் டை த து ள் ள ன . 

இ்வ வணிக 

நடைவடிக்ககளுககாகப 

பயன்படுததபபடடிருககலாம. ெரபபன் 

எழுததுகள் இதுவ்ர வாசிககபபடைவில்்ல. 

ெரபபன் பகுதிகளிலிருந்து சுோர 5000 

எழுதது்டைய சிறு எழுததுத ்தாகுதிகள் 

கணடுபிடிககபபடடுள்ளன. சில அறிஞரகள் 

இ்வ திராவிடை ் ோழியின என்று உறுதியாகக 

கருதுகிைாரகள்.  சிந்து்வளி நாகரிகமே 

இந்தியப பணபாடடு உருவாககததுககான 

அடிததளம எனலாம.

க்லகள், மபாழுதுரபாககுகள்

 ெரபபா பகுதிகளில் கி்டைததுள்ள 

சுடுேணணாலான சிறுசி்லகள், 

ேடபாணடைஙகளில் உள்ள ஓவியஙகள், 

்வணகலச் சி்லகள் ஆகிய்வ 

ெ ர ப ப ர க ளி ன் 

க்லத திை்ே்யக 

க ா ட டு கி ன் ை ன . 

ே ா க க ல் லி ல் 

்சய்யபபடடை 'ேதகுரு 

அல்லது அரசன்', 

்சமபில் வாரககபபடடை 

நடைனோடும ்பண 

சி்ல (இரணடும ்ோெஞ்சதாமராவில் 

கி்டைதத்வ),  ெரபபா, ்ோெஞ்சதாமரா, 

மதாலாவிராவில் கி்டைதத கறசி்லகள் 

ஆகிய்வ இபபகுதியின் முககியோன 

க்லப ப்டைபபுகள். ்பாம்ே 

வணடிகள், கிலுகிலுப்பகள், 

பமபரஙகள், மகாலிககுணடுகள், பல்மவறு 

வி்ளயாடடிறகான சுடுேண சில்லுகள் 

ஆகிய்வ ெரபபா ேககளின் ்பாழுதுமபாககு 

வி்டையாடடுக்ளக காடடுகின்ைன.

மதம்

 சிந்து்வளி ேககள் இயற்க்ய 

வணஙகினாரகள். அரசேரத்த 

வழிபடடைாரகள். சில சுடடை களிேண சி்லகள் 

்பண ்தய்வத்தக குறிபபது மபான்று 

உள்ளன. காலிபஙகனில் ்நருபபுக 

குணடைஙகள் அ்டையாளம காணபபடடுள்ளன.  

இைந்தவரக்ளப பு்தபபது 

வழககததிலிருந்தது. இைந்தவரக்ள எரிககும 

வழககம இருந்ததறகான சான்றுகள் அரிதாகக 

கி்டைததுள்ளன.

ஹரப்பன் மககளும், பணபாடும்  

 ெரபபரகளின் எழுததுகளுககான 

்பாருள் கணடுபிடிககபபடைவில்்ல என்பதால், 

ெரபபா நாகரிகம பறறி முழு்ேயாக அறிய 

முடியாேல் உள்ளது. அவரகள் திராவிடை 

்ோழி்யப மபசினாரகள் என்று அறிஞரகளில் 

ஒரு சாரார கூறுகிைாரகள்.  ்தால்லியல் 

ஆய்வுகள் நாகரிகததின் வீழ்ச்சிககுப பிைகு 

அவரகள் கிழககு மநாககியும, ் தறகு மநாககியும 

இடைம ்பயரந்த்தக காடடுகின்ைன.  ெரபபா 

ேககளில் சிலர இந்தியாவின் பல்மவறு 

இடைஙகளுககும குடி்பயரந்திருகக வாய்பபுகள் 

உணடு. அவரகளது எழுததுகளுககுப 

்பாருள் கணடுபிடிககபபடடைால் ேடடுமே பல 

மகள்விகளுககு உறுதியான பதில் கி்டைககும.

 சிந்து்வளி நாகரிகததில் 

ஒன்றுககும அதிகோன குழுககள் இருந்தன. 

சிந்து்வளியில் விவசாயிகள், கால்ந்டை 

வளரபமபார, மவட்டையாடுமவார – 

உணவு மசகரிபமபார உள்ளிடடை பல்மவறு 

குழுககள் வாழ்ந்திருககிைாரகள்.  சிந்து்வளி 

கீழ்ககணடைவாறு பிரிககபபடுகிைது:  ்பா.ஆ.மு. 

3300 முதல் ்பா.ஆ.மு. 2600 வ்ரயான 

காலகடடைம ்தாடைகக ெரபபா என 

எழுததுககளுடைன் 

கூடிய முததி்ர

சுடுேண ்பாம்ேகள்
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அ்ழககபபடுகிைது.  ்பா.ஆ.மு. 2600-1900 வ்ரயான காலகடடைம முதிரந்த ெரபபா நாகரிகம 

எனபபடுகிைது.  பிந்்தய ெரபபா ்பா.ஆ.மு. 1700 வ்ர நீடிததிருககலாம. 

சிந்துமவளி  நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சி

 சுோர ்பா.ஆ.மு. 1900லிருந்து சிந்து்வளி நாகரிகம வீழ்ச்சி ்பைத துவஙகியது. பருவநி்ல 

ோறைம, ்ேசபமடைாமியாவுடைனான வணிகததில் வீழ்ச்சி, நதியின் வைடசி அல்லது ்வள்ளப்பருககு, 

அந்நியர ப்டை்யடுபபு ஆகிய்வ இந்த நாகரிகம வீழ்ச்சி ்பைவும, ேககள் ்தறகு ேறறும கிழககு 

தி்ச மநாககி இடைம ்பயரவும சில முககியோன காரணஙகளாக அ்ேந்தன எனக கருதபபடுகிைது.  

சிந்து்வளி நாகரிகம முறறிலுோக அழிந்துவிடைவில்்ல.  அது கிராேப பணபாடைாக இந்தியாவில் 

்தாடைரந்தது.

சிந்துமவளி நாகரிகமும், தமிழர நாகரிகமும்
 ்தன்னிந்தியாவின் ்பருஙகறகால முதுேககள் தாழிகளில் காணபபடும மகாடடுருவக குறியீடுகள் 

சிந்து்வளி எழுததுக்ள ஒததிருபபதும, தமிழக ஊர ்பயரகள் - பாகிஸ்தானின் சிந்து பகுதி ஊர 

்பயரகள் ஒததுள்ள்ேயும சிந்து்வளி நாகரிகததிறகும தமிழ்ப பணபாடடிறகும உள்ள உை்வ நிறுவ 

வாதஙகளாக முன்்வககபபடுகின்ைன.  அருடதந்்த ்ென்றி ்ெராஸ், அஸ்மகா பரமபாலா, ஐராவதம 

ேகாமதவன் மபான்ை ஆய்வாளரகளும சிந்து்வளி எழுததுககும திராவிடை/தமிழ் ்ோழிககும இ்டைமய 

ஒறறு்ே நிலவுவ்த இனஙகணடுள்ளாரகள். ்தால்லியல் சான்றுகள்  இ்டைக கறகாலததிலிருந்மத 

தமிழ்நாடடிலும ் தன்னிந்தியாவிலும பல ேககள் குழுககள் ் தாடைரச்சியாக வசிதது வந்த்தக காடடுகின்ைன.  

சிந்து்வளியிலிருந்து சில குழுககள் ் தன்னிந்தியாவிறகு இடைம ் பயரந்திருககக கூடும.  இருமபுககாலததில் 

சிந்து்வளியின் சில கருததுகளும ் தாழில்நுடபஙகளும ் தன்னிந்தியா்வ அ்டைந்துள்ளன.  தமிழ்நாடடின் 

்பருஙகறகாலத்தச் மசரந்த, அகழ்வாய்வுப பகுதிகளில் கி்டைததுள்ள  காரனீலியன் பாசிேணிகள், சஙகு 

வ்ளயல்கள், ்சமபு முகமபாரககும கணணாடிகள் ஆகிய்வ முதலில் சிந்து்வளி ேககளால் அறிமுகம 

்சய்யபபடடை்வ      எனக கருதபபடுகிைது.

 ேககள் இடைம ்பயராேமலமய கருததுகளும, அறிவும, ்பாருடகளும ்தா்ல தூரஙகளுககுப 

பரவமுடியும. இவவிவாதததிறகு ் தளிவான முடிவுகள் ் பை  மேலதிகோன ஆய்வுகள் நடைததபபடை மவணடும.

 தமிழகததின் பண்டைய நகரஙகளான கீழடி, அரிககமேடு, உ்ையூர மபான்ை்வ இந்தியாவின் 

இரணடைாவது நகரேயக காலகடடைததில் த்ழதமதாஙகின. இந்த நகரஙகள் சிந்து்வளியின் 

நகரஙகளிலிருந்து ்பரிதும ோறுபடடுள்ளன. இந்த நகரஙகள் சிந்து்வளி நாகரிகம வீழ்ச்சி அ்டைந்து  சுோர 

1200 ஆணடுகள் கழிதது உருவான்வ.

சுருககம்

� புதிய கறகாலததிறகுபபின், ்வணகலக காலததில் நாகரிகஙகள் மதான்றின.

� திடடைமிடடை நகரஙகளில் குடிமயறிய ேககள், வணிகம, பரிோறைம ஆகியவறறில் ஈடுபடைத 

்தாடைஙகினர.  அறிவியல், ்தாழிநுடபம வளரந்தது.

� நாகரிகம என்பது ஒபபுமநாககில் மேமபடடை சமூக அ்ேபபு ஆகும.

� எகிபது நாகரிகம கடடைடைக க்லககுப புகழ்்பறை பிரமிடுகள் அவரகளது முககியப பஙகளிபபு ஆகும.

� நாடகாடடி உருவாககம, வானியல் அறிவியல் வளரச்சி ஆகிய து்ைகளில் ்ேசபமடைாமியா நாகரிகம 

பஙகளிபபு ்சய்துள்ளது.

� தததுவம, கணடுபிடிபபுகளில் சீன நாகரிகம பஙகாறறியுள்ளது.  

� சிந்து்வளி நாகரிகம புதிய ்தாழில்நுடபக கணடுபிடிபபுக்ளப பயன்படுததிப பல வ்கயான 

நுகர பணடைஙக்ளத தயாரிததனர. அது மேறகாசியாவுடைன் பணபாடடுத ்தாடைரபுக்ளக 

்காணடிருந்தது.
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    iii) யூபரடிஸ், ்டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் 

ேன்னார வ்ளகுடைாவில் கலககின்ைன.

iv)  பாபிமலானிய அரசரான ெமுராபி 

்பரும சடடை வல்லுனர ஆவார.

   அ)  (i)   சரி ஆ) (i) ேறறும  (ii)   சரி        

 இ)  (iii)   சரி ஈ)  (iv)   சரி. 

7. i)  யாஙசி ஆறு சீனாவின் துயரம என்று 

அ்ழககபபடுகிைது.

 ii) வு-டி சீனப்பருஞ்சுவ்ரக கடடினார.

 iii) சீனரகள் ்வடிேருந்்தக 

கணடுபிடிததனர.

 iv)  தாமவாயிசத்த நிறுவியவர மீனியஸ் 

என்று சீன ேரபு கூறுகிைது.

  அ)   (i)      சரி ஆ)   (ii)    சரி    

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

8. பி ன் வ ரு வ ன வ ற று ள் 

்ேசபமடைாமியா்வச் மசரந்த நான்கு 

நாகரிகஙகளின் சரியான காலவரி்ச 

எது?

 அ) சுமேரியரகள் – அஸிரியரகள் – 

அககாடியரகள் – பாபிமலானியரகள்

 ஆ) பாபிமலானியரகள் – சுமேரியரகள் – 

அஸிரியரகள் – அககாடியரகள்

 இ) சுமேரியரகள் – அககாடியரகள் – 

பாபிமலானியரகள்– அஸிரியரகள்

 ஈ) பாபிமலானியரகள் – அஸிரியரகள் – 

அககாடியரகள் – சுமேரியரகள்

9. கூறறு:  ்ேஸபமடைாமிய  நாகரிகததின்  

அஸிரியரகள்      சிந்து்வளி  நாகரிகததின் 

சேகாலததவர ஆவர.

     காரணம:  அஸிரிய  ஆடசியாளரின்  

ஆவணம  ஒன்று  ்ேலுொவிலிருந்து 

வந்த கபபல்கள்  பறறி  கூறுகின்ைது.

 அ) கூறறும காரணமும சரி; கூற்ைக 

காரணம சரியாக விளககுகிைது.

 பயிற்சிகள் 

I. சரியான வி்டை்யத் ரதரவு மசயக.

1. ்சாறக்ளப படைஙகள் மூலம உணரததும 

குறியீடடு மு்ை்ய ___________ 

என்கிமைாம.

 அ) மலாமகாகிராபி       

ஆ) பிகமடைாகிராபி   

 இ) ஐடியாகிராபி

 ஈ) ஸ்டராடடிகிராபி

2. எகிபதியரகள் இைந்த உடைல்க்ளப 

பதபபடுததி பாதுகாதத மு்ை 

___________.

 அ) சரமகாபகஸ்     

 ஆ) ்ெகமசாஸ்  

 இ) ேமமியாககம    

 ஈ) பல கடைவுளரக்ள வணஙகுதல்

3. சுமேரியரகளின் எழுததுமு்ை ______ 

ஆகும.

 அ) பிகமடைாகிராபி     

 ஆ) ்ெமராகிளிபிக  

 இ) மசாமனாகிராம

 ஈ)  கயூனிபாரம

4. ெரபபரகள்  __________ பறறி 

அறிந்திருககவில்்ல.

 அ) தஙகம ேறறும யா்ன    

ஆ) குதி்ர ேறறும இருமபு 

 இ) ஆடு  ேறறும ்வள்ளி     

 ஈ) எருது ேறறும பிளாடடினம

5. சிந்து்வளி ேககள் ‘லாஸ்ட மவகஸ்’ 

மு்ை்ய அறிந்திருந்தாரகள் என்ப்தத 

்தரிவிககும ்வணகலச்சி்ல 

_________ ஆகும.

 அ) ஜாடி ஆ) ேதகுரு அல்லது அரசன்    

இ) நடைனோடும ்பண ஈ) பை்வ

6. i)  ்ேசபமடைாமியாவின் மிகப பழ்ேயான 

நாகரிகம அககாடியரகளு்டைய நாகரிகம 

ஆகும.

      ii) சீனரகள் ்ெமராகிளிபிக மு்ை்ய 

வளரத்தடுததாரகள்.  
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 ஆ) கூறறும காரணமும சரி; ஆனால் 

கூற்ைக காரணம சரியாக 

விளககவில்்ல.

 இ) கூறறு சரி; காரணம தவறு.

 ஈ) கூறறும காரணமும தவைான்வ. 

II. ரகாடிடடை இடைஙக்ள  நிரப்புக. 
1. ____________ என்பது ேனிதத 

த்லயும சிஙக உடைலும ்காணடை, 

கல்லால் ஆன மிகப ்பரிய உருவம 

ஆகும.

2. எகிபதியரகள் ்தாடைகக காலததில்  

பயன்படுததிய  உருவ  எழுததுகள்  

சாரந்த மு்ை ___________ ஆகும. 

3. _____________ என்பது  பல்மவறு  

குறைஙகளுககான  சடடைஙக்ள 

விளககிககூறும்  பண்டைய 
பாபிமலானியாவின் ஒரு முககியோன 

ஆவணம ஆகும.

4. ்சௌ அரசின் த்ல்ே ஆவணககாபபாளர 

____________ ஆவார.

5. ெரபபா நாகரிகம நிலவிய இடைஙகளில் 

கண்டைடுககபபடடை பா்னகளின் 

மீதுள்ள ___________ உருவஙகளும 

ஓவியஙகளும  அவரகளின்  

க்லததிை்ன  உணரததுகின்ைன.
III. சரியான கூற்்்றத் ரதரந்மதடுககவும்.
1. அ)  ெரபபாவில் உள்ள ்பருஙகுளம 

அருகில் சில  அ்ைகள் நன்கு  

கடடைபபடடிருந்தது.

     ஆ) கயூனிபாரம  குறிபபுகள்  கில்கா்ேஷ்  

காவியததுடைன்  ்தாடைரபு்டைய்வ. 

 இ) சுடுேணணால்  ்சய்யபபடடை  

உருவஙகளும,  ்சமபில்  ்சய்யபபடடை  

நடைனோடும  ்பண  உருவமும   

எகிபதியரகளின்  க்லததிை்ன  

உணரததுகின்ைன.

 ஈ) ்ேசபமடைாமியரகள் சூரிய நாள்காடடி 

மு்ை்ய வகுததாரகள்.

2. அ) பழஙகால எகிபதில் அமோன் கடைவுளின் 

அரசனாகக கருதபபடடைார.

     ஆ) அரணகளால் சூழ்ந்த ெரபபா 

நகரததில் மகாயில்கள் இருந்தன.

     இ) ்பரிய ஸ்பிஙஸ் என்பது பழஙகால 

்ேசபமடைாமியாவில் உள்ள பிரமிடு வடிவ 

நி்னவுச்சின்னோகும.

      ஈ) பா்ன வ்னவதறகான சககரத்தக 

கணடுபிடிதத ்பரு்ே எகிபதியரக்ளச்   
சாரும. 

IV. மபாருத்துக.

1. பாமரா - ஒருவ்கப புல்

2. பாபபிரஸ் - பூமியின்  மிகப   

   பழ்ேயான   

   எழுததுக காவியம 

3. ்பரும சடடை வல்லுனர – ்ோகஞ்சதாமரா

4. கில்கா்ேஷ் – ெமுராபி

5. ்பருஙகுளம – எகிபதிய அரசர

V. சுருககமான வி்டை  தருக.
1. எகிபதியரகள் க்ல  கடடைடைகக்லயில்  

திைன்  ்பறைவரகள் - விளககுக.

2. சிகுரடகளின்  முககியோன பணபுக்ளக 

கூறுக.

3. ெமுராபியின்  சடடைம  முககியோன  சடடை  

ஆவணோகும – விவரி.

4. சீனப்பருஞ்சுவர   பறறி  குறிபபு  வ்ரக.

VI. த்லப்பு  வினாககள்
ஒவமவாரு த்லப்பின் கீரழயும் உள்ள 
அ்னத்து வினாககளுககும் வி்டையளி.
1. ்தாடைகக கால நாகரிகம 

 அ) நாகரிகம என்ைால் என்ன?

 ஆ) ்தாடைகக கால நாகரிகஙகளின் 

்பயரக்ள எழுதுக. 

 இ) ்பருமபாலான ேககளுககு 

வாழ்வாதாரோக இருந்த்வ எ்வ? 

 ஈ) நாகரிகம வடிவம ்பைத 

்தாடைஙகியமபாது என்ன நடைந்தது?

2. எகிபதிய  நாகரிகததின் பணபுகள்

 அ) பிரமிடுக்ள யார கடடினாரகள்? ஏன் 

கடடினாரகள்?

 ஆ) ேமமி உருவாகக மு்ை்யக கூறு.

 இ) பழஙகால எகிபதியரகளின் 

நமபிக்கக்ளப பறறிக கூறு.

 ஈ)  ் பரிய  ஸ்பிஙஸின் முககியததுவத்தக 

கூறு.
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வரலாறறுடைன் வலம வருக

மாணவர மசயல்பாடுகள் 
்வணகலக கால நாகரிகம நிலவிய இடைஙக்ள உலக வ்ரபடைததில் குறிககவும.

பிரமிடுகள் ேறறும எகிபதியரகளின் எழுததுமு்ை குறிதது ஒரு விளககபபடைம தயாரிககவும.

சிந்து்வளி நாகரிகத்தச் மசரந்த முததி்ரகள், பா்னகள் உள்ள படைஙக்ளச் மசகரிககவும.

ஆசிரியரின்  வழிகாடடுதலுடைன்  மசயய ரவணடிய்வ
பழஙகால நாகரிகஙக்ள ஒபபிடடு ஒரு துணடுபபிரசுரம தயாரிககவும.

சிந்து நாகரிகம குறிதது துணடுப  படைஙக்ளச் மசகரிதது, ஒரு  படைத்தாகுபபு தயார ்சய்.

க்லச் ்சாறகள்

சிறு குழு - Band 
நாகரிகம் - Civilization 
குடித்த்ல்ம ஆடசிமு்்ற - Chiefdom
ஆப்பு வடிவ எழுத்து - Cuneiform 
ரவளாண சமுதாயம் - Farming Society 
உணவு ரசகரிப்பவர - Food gatherer 
ஆடு மாடு ரமயத்து 
நாரடைாடியாக வாழும் குழு  - Pastoral group 
அரசு  - State 
சுடுமண சிற்பம்/ மபாம்்ம - Terracotta 
பழஙகுடி - Tribe 

 VII.  விரிவான வி்டையளிககவும்.
1. ெமராகிளிபிகஸ், கயூனிபாரம – இவற்ை அவறறின் முககியோன கூறுகளுடைன் விளககு.

2. தததுவம, இலககியம ஆகிய து்ைகளில் சீனததின் தாககம எந்தளவிலானது என்ப்தக கூறு. 

 விரிவான வாசிபபிறகு

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

Thames and Hudson. 

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

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

Studies.

1.  https://www.britannica.com  2. http://www.ancient-origins.net

3.  http://humanorigins.si.edu

 இ்ணயதள ஆதாரஙகள்
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சிந்துமவளி எழுத்துகள் -  ஆயவு

• ெரபபா ேககள் எழுதும க்ல்ய அறிந்திருந்தனர.

• இந்த எழுததுகள் இலச்சி்னகள், சுடுேண முததி்ரகள், ேடபாணடைஙகள் ஆகியவறறில் 

காணபபடுகின்ைன.

• இந்த எழுதது மு்ையின் ்பாருள் இன்னும கணடுபிடிககபபடைவில்்ல. ஏ்னன்ைால் எழுததுப 

்பாறிபபுகள் மிகவும குறுகிய்வ.  ்தாடைரகள் சராசரியாக ஐந்துககும கு்ைவான குறியீடுக்ளமய 

்காணடுள்ளன. 

• மராசடடைா கல்லில் காணபபடடைது மபால மும்ோழிகள் பயன்படுததபபடைவில்்ல.

• எழுததுகள் வலப பககததிலிருந்து  இடைப பககோக எழுதபபடடுள்ளன.

• கணினி மூலம பகுபபாய்வு  ்சய்த இரஷ்ய அறிஞர யூரி மநாமராமசாவ  சிந்து்வளி எழுததுகள் திராவிடை 

்ோழிக குடுமபம மபான்ை  வாரத்த வரி்ச்யப ்பறறுள்ளன என்கிைார.

• சிந்து்வளி நாகரிகம குறிதது விரிவான ஆய்வு ்சய்துள்ள அறிஞரான  ஐராவதம ேகாமதவன் “ெரபபா 

்ோழியின் மூல மவரகள் ்தன்னிந்திய திராவிடை ்ோழிக்ள ஒததிருபப்த நாம காணலாம” 

என்கிைார.

• ேயிலாடுது்ையில் கணடுபிடிககபபடடுள்ள கறமகாடைரியில் உள்ள குறியீடுகள் சிந்து்வளியில் 

கண்டைடுககபபடடை்வயில் உள்ள குறியீடுக்ள ஒததிருககின்ைன என்று கூறுகிைார ஐராவதம 

ேகாமதவன்.

• மே 2007ஆம ஆணடு தமிழ்நாடு ்தால்லியல் து்ையால் பூமபுகாருககு அருகில் மேல்பருமபள்ளம 

என்னும இடைததில் கண்டைடுககபபடடை பா்னகளில் உள்ள அமபு மபான்ை குறியீடுகள் ் ோகஞ்சதாமராவில்  

கண்டைடுககபபடடை இலச்சி்னக்ளப மபான்று உள்ளன.

குறியீடு அ்டையாளம ஒலிபபு

மு்ை

்பாருள் குறியீடு அ்டையாளம ஒலிபபு

மு்ை

்பாருள்

1. 
சரிபாதியாக 

பகுககபபடும 

மீன்   

மீன் மீன் 

விணமீன்
1. 

மீன் பசுமீன் பச்்ச 

விணமீன் 

புதன் கிரகம

2.
 

மேறகூ்ர + 

மீன் 

முமமீன் மூன்று 

விணமீன் 

மிருகசீரிஷம

2. 
3+மீன்  மேய்்ே 

மீன்

கருபபு 

விணமீன் 

சனி கிரகம

3. 
இ்டைபபடடை + 

பகுதி மீன்

அறுமீன் ஆறு 

விணமீன்கள் 

காரததி்க

3. 
6+மீன் ்வள்ளி மீன்  ்வண்ே 

விணமீன்  

்வள்ளி 

கிரகம

4. 
புள்ளி/ துளி 

மீன் 

எழுமீன் ஏழு 

விணமீன்கள் 

சபத ரிஷி 

ேணடைலம

4. 
7+மீன் ்பாடடு மீன்  சிகபபு மீன் 

்கண்டை 

சிகபபு 

விணமீன் 

மராகினி

வரலாறறு அறிஞர பரமபாலாவின் கருததுபபடி, சிந்து்வளி எழுததுககளின் குறியீடுகள் திராவிடை ஒற்ைக  குறிபபு மவரகளுடைன் 

ஒததுபமபாகின்ைன.
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உரலி
http://www.airpano.com/files/Ancient-World/2-2

இ்ணயச் ்சயல்பாடு

பண்டைய காலக கடடிடைக க்ல்யக காணமபாம.

படிகள்:
படி 1: ்காடுககபபடடிருககும உரலி / வி்ரவுககுறியீட்டைப பயன்படுததி  ’airpano’ எனும     

  இ்ணயபபககததிறகுச்  ்சல்லவும.

படி 2: தி்ரயில் மதான்றும ‘Full screen’ என்ப்தச் ்சாடுககி கடடிடைகக்லயின் முழு 

  வடிவத்தப பாரககவும. 

படி 3: ‘Open Google Map’என்ப்தத ்தரிவு ்சய்தவுடைன் உலகவ்ரபடைததில் சிகபபு நிைப 

  பகுதித மதான்றும. அ்த நகரததி  கடடிடைத்தச் சுறறி   360° மகாணததில் 

பாரககவும.  

படி 4: கடடிடைததின் மேல் உள்ள வினாககுறிக்ளச் ்சாடுககினால் அபபகுதிககான 

விளககம ்காடுககபபடடிருககும. 

காறறில் மிதந்து பாரபமபாோ!

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4

9th_History_Tamil_Unit_2.indd   49 29-03-2018   09:47:58

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



503 த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கமும் பணபொடும்

த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கமும் 
பணபொடும்3

அலகு

அறிமு்கம்

 த�ொடக்க ்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கம் 
குறித்து  அறிந்து த்கொள்வ�ற்கொன 
சொன்று்கள

3.1

 தபொ.ஆ.மு. மூன்ொம் நூற்ொணடுககு 

முனபிருந்� �மிழ்ப் பணபொடு ்�ொனறிவிடடது.  

�மிழ்கத்து வணி்கர்களும் ்கட்லொடி்களும் ்கடல் 

்கடந� நொடு்களுடன வணி்கத் த�ொடரபு்களையும் 

பணபொடடுத் த�ொடரபு்களையும் 

த்கொணடிருந�னர.  தவளிநொடடு வணி்கர்கள் 

்கடல்வழி்ே �மிழ்கத்திறகு வநது்பொயினர.  

தவளிநொடடினருடன ஏறபடட பணபொடடுத் 

த�ொடரபு்களும், வணி்க நடவடிகள்க்களும், 

�மிழ்கத்தின உள்நொடடு உறபத்தி வைரச்சியும் 

வொழ்கள்கமுள்்களும் இளைநது 

�மிழ்நொடடில் மு�ல் ந்கரமேமொ�ல் உருவொனது.  

�ளலந்கரங்களும் துள்மு்கப்படடினங்களும் 

்�ொனறின.  நொைேங்களும் பைமும் 

புழக்கத்திறகு வந�ன.  ‘�மிழ் பிரொமி’ என் 

வரிவடிவத்தில் �மிழ் தமொழி மு�னமு�லில் 

எழு�ப்படடது. ஆவைங்கள் உருவொக்கப்படடன.  

தசம்தமொழித் �மிழ்ச் தசய்யுள்்கள் இேற்ப்படடன.

 முநள�ே பொடத்தில் (பொடம் 1), 

வரலொறறுககு முறபடட ்கொலத்தில் இருநது 

இரும்புக ்கொலத்தின த�ொடக்கம் வளரயிலொன 

�மிழ்கத்தின பணபொடடு வைரச்சி்கள் குறித்து 

அறிந்�ொம்.  இந�ப் பொடத்தில் சங்க ்கொலம் 

எனறு அறிேப்படுகின் வரலொறறுக்கொலத்தின 

த�ொடக்கத்தில் �மிழ்ப் பணபொடடின வைரச்சி 

குறித்து  அறி்வொம்.

 த�ொனளமக்கொல �மிழர்களின 

வரலொறள் அறிவிேல்பூரவமொ்க 

மீடடுருவொக்கம் தசய்வ�றகுப் பல வள்கேொன 

சொனறு்கள் உ�வுகின்ன.  அளவேொவன: 

1. தசவ்விேல் �மிழ் இலககிேங்கள்

2. ்கல்தவடடு்கள்

3. த�ொல்லிேல் அ்கழொய்வுச் சொனறு்கள் 

மறறும் பணபொடடுப் தபொருள்்கள்

4. �மிழ் அல்லொ� மறறும் அேல்நொடடினரின 

இலககிேக குறிப்பு்கள் 

தசவ்வியல் �மிழ் இலககியங்கள 

த�ொல்்கொப்பிேம், பதிதனண ்மல்்கைககு 

நூல்்கள், பதிதனண கீழ்க்கைககு நூல்்கள், 

ஐம்தபருங்கொப்பிேங்கள் ஆகிேளவ சங்க 

்கொலத்தில் ்�ொனறிே தசவ்விேல் �மிழ் 

்கற்ல் ்நொக்கங்கள்

இந்�ப் பொடத்தில் கீழ்க்கொணும் தசய்தி்களைத் த�ரிந்துத்கொள்வத� நமது தநொக்கமொகும்
� த�ொடக்க ்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கம் குறித்து அறிநதுத்கொள்வ�ற்கொன 

�மிழ் இலககிேம், த�ொல்லிேல், ்கல்தவடடு, �மிழ் அல்லொ� பி்தமொழி 

ஆவைங்கள் ஆகிே சொனறு்களின சி்ப்பு்களை அறி�ல்

� திளை சொரந� சமூ்க வொழ்கள்க முள்்கள் குறித்துத் 

த�ரிநதுத்கொள்ளு�ல்

� சங்க ்கொல இலககிேம், அரசிேல், சமூ்கம், தபொருைொ�ொரம், 

ந்கரமேமொக்கம் ஆகிேவறள் அறி�ல்
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இலககிேங்கள் ஆகும்.  இளவ சங்க ்கொல 

மக்களின வொழ்கள்க முள்ளே  நனகு அறிே 

உ�வுகின்ன.

த�ொல்்கொப்பியம் 

 த�ொல்்கொப்பிேர இேறறிே 

த�ொல்்கொப்பிேம் �மிழின பழளமேொன 

இலக்கை நூலொகும்.  இநநூலின மு�லிரணடு 

பகுதி்கள் �மிழ் தமொழியின இலக்கைத்ள� 

வளரேறுககின்ன.  மூன்ொவது பகுதி 

மக்களின சமூ்க வொழ்கள்கக்கொன 

இலக்கைத்ள� வளரேறுககி்து.

 பத்துப்பொடடும் எடடுத்த�ொள்கயும் 

பதிதனண ்மல்்கைககு நூல்்கள் எனறு 

அளழக்கப்படுகின்ன.  �மிழில் ்�ொனறிே 

இலககிேங்களில் ்கொலத்�ொல் முறபடட 

இலககிேங்கள் இளவ.  பதிதனண கீழ்க்கைககு 

நூல்்கள் ்கொலத்�ொல் பிநள�ேளவ.

எடடுத்த�ொள்க நூல்்கைொவன:

(1) நறறிளை  (2) குறுநத�ொள்க

(3) பரிபொடல்  (4) பதிறறுப்பத்து

(5) ஐஙகுறுநூறு (6) ்கலித்த�ொள்க

(7) அ்கநொனூறு  (8) பு்நொனூறு

பத்துப்பொடடு நூல்்கைொவன:

(1) திருமுரு்கொறறுப்பளட 

(2) தபொருநரொறறுப்பளட 

(3) தபரும்பொைொறறுப்பளட                                         

(4) சிறுபொைொறறுப்பளட   

(5) முல்ளலப் பொடடு 

(6) தநடுநல்வொளட 

(7) மதுளரக ்கொஞ்சி

(8) குறிஞ்சிப் பொடடு 

(9) படடினப்பொளல 

(10) மளலபடு்கடொம்

பதிதனண கீழ்க்கைககு: 

 வொழ்விேல் அ்தநறி்களை எடுத்து 

இேம்புகின் பதிதனடடு நூல்்கள் பதிதனண 

கீழ்க்கைககு எனத் த�ொகுக்கப்படடுள்ைன.  

அவறறுள் மு�னளமேொனது திருவள்ளுவர 

இேறறிே திருககு்ள்.  1330 கு்டபொக்களைக 

த்கொணட திருககு்ள் அ்ம், தபொருள், இனபம் 

எனறு மூனறு பொல்்கைொ்கப் பகுக்கப்படடுள்ைது.

ஐம்தபருங்கொப்பிேங்கள்: 

 ்கொப்பிேங்கள் எனபளவ ்கவிள� 

நேமுளடே தசய்யுள்வடிவிலொன நீணட 

இலககிேப் பளடப்பு்கைொகும்.  அளவ: 

(1) சிலப்பதி்கொரம்

(2) மணி்ம்களல 

(3) சீவ்கசிந�ொமணி

(4) வளைேொபதி 

(5) குணடல்்கசி 

்கல்த்வட்டுச் சொன்று்கள

 ்கல்தவடடு்களைக குறித்து படிப்பது 

‘்கல்தவடடிேல்’ ஆகும். ்கல்தவடடு்கள் 

்பொல்வ தசப்்படு்கள், நொைேங்கள், 

்மொதிரங்கள் ்பொன்வறறிலும் �்கவல்்கள் 

தபொறிக்கப்படடிருப்பள�த் த�ரிநதுத்கொள்ைலொம்.  

தமொழியின வரிவடிவம் ்�ொனறிே ்கொல்ம 

வரலொறறின த�ொடக்க ்கொலம் எனலொம்.  அ�றகு 

முறபடடது வரலொறறுத் த�ொடக்கத்துககு 

முநள�ே ்கொலம் எனப்படும். �மிழ்கத்தில் 

மு�னமு�லொ்கப் பேனபடுத்�ப்படட தமொழியின 

வரிவடிவத்திறகுத் �மிழ் பிரொமி எனறு தபேர.  

்கறபொள்்களிலும், குள்க வொழிடங்களிலும், 

சுடுமண ்கலங்களிலும், நொைேங்கள், 

முத்திளர்கள், ்மொதிரங்கள் ்பொன் 

அணி்கலன்களிலும் �மிழ் பிரொமி எழுத்து்கள்  

்கொைப்படுகின்ன.

�மிழ் பிரொமி ்கல்த்வட்டு்கள

 �மிழ்நொடடில் முப்பதுககும் 

்மறபடட இடங்களில் �மிழ் பிரொமி 

்கல்தவடடு்கள்  ்கறபொள்்களிலும் 

குள்கவொழிடங்களிலும் ்கொைப்படுகின்ன. 

சமைத் து்வி்கள் இககுள்க்களைப் 

தபரும்பொலும் �மது வொழிடங்கைொ்கக 

த்கொணடிருந�னர.   இேறள்கேொ்க 

அளமந� மளலககுள்க்களின விளிம்பில், 
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மளழநீர வழிநது தவளி்ேறுவ�ற்கொ்கச் 

சிறிே பகுதிளே தவடடி த்கொடுஙள்க 

அல்லது வொரி ்பொனறு தசதுககியிருந�னர.  

அ�றகுக கீ்ழ�ொன தபரும்பொலொன 

்கல்தவடடு்கள் ்கொைப்படுகின்ன.  

குள்க்களின உடபு்த்தில் வழுவழுப்பொன 

படுகள்க்களைப் பொள்்களி்ல்ே 

தசதுககி உருவொககியிருந�னர.  உலகிேல் 

வொழ்ளவத் து்நது, குள்க்களில் வொழ்ந� 

து்வி்களுககு அரசர்களும் வணி்கர்களும் 

இேறள்கேொ்க அளமந� குள்க்களை 

வொழிடங்கைொ்க மொறறி உ�வினர.    

�மிழ்நொடடில்      மொஙகுைம்,       முத்துப்படடி, 

பு்கலூர, அரச்சலூர, த்கொங்கரபுளிேஙகுைம், 

ஜம்ளப, மதுளர உள்ளிடட பல இடங்களில் 

உள்ை குள்கவொழிடங்களில் �மிழ் பிரொமி 

்கல்தவடடு்களை இனறும் ்கொைலொம்.  

தபரும்பொலொன குள்கவொழிடங்கள் 

பணளடக்கொல வணி்க வழி்களில் 

அளமநதுள்ைன.

நடு்கற்கள

 ்பொரக்கைத்திலும் ஆநிளர ்கவரும் 

சணளட்களிலும் வீரமரைம் அளடந�வர்களின 

நிளனவொ்க நடு்கற்கள் நடப்படடன.  முல்ளல 

நில வொழ்கள்கயில் மக்களின சி்ப்பொன தசல்வ 

வைமொ்கக ்கொல்நளட்கள் இருந�ன.  அரு்கரு்்க 

வொழ்ந� இனககுழுவினர மற் குழுவினரின 

்கொல்நளட்களைக ்கவரநது �ம�ொககிக 

த்கொள்வ�ற்கொ்கச் சணளடயிடடுள்ைனர.  

முல்ளலநில மக்களின �ளலவன எதிரி்களை 

எதிரத்துப் ்பொரிடடுக ்கொல்நளட்களைக 

்கவரநது வருவதுணடு.  இள� எதிரத்து 

்பொரிடுபவரும் உணடு.  அப்்பொது 

இ்நதுபடும் வீரர்களைத் திேொகி்கைொ்கப் 

்பொறறி அவர்களின நிளனவொ்க நடு்கற்களை 

நிறுவினர.  ்பொரக்கைக ்கொடசி்களையும், 

நடு்கற்களைக குறித்தும், அவறள் வழிபடட 

முள்்களைக குறித்தும் சங்க இலககிேங்களில் 

விரிவொ்கக குறிப்பிடப்படடுள்ைது.  நடு்கற்கள் 

நடப்படுவ�ற்கொன வழிமுள்்கள் குறித்து  

த�ொல்்கொப்பிேம் விரிவொ்க எடுத்துளரககி்து.

 ்�னி மொவடடத்தின      புலிமொன்்கொம்ளப, 

�ொ�ப்படடி ஆகிே இடங்களிலும், புதுக்்கொடளட 

மொவடடத்தின தபொறபளனக்்கொடளட 

என் இடத்திலும் �மிழ் பிரொமி எழுத்து்கள் 

தபொறிக்கப்படட சங்க ்கொல நடு்கற்கள் 

�மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு ்கொைப்படும் 

குள்கவொழிடத்தில் மளழநீர வடிவ�ற்கொ்க 

தசதுககிே பள்ைம் 

அரச்சலூரில் உள்ை �மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு

அரச்சலூர �மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடின �ொள் படி

பொள்ப்படுகள்க , த்கொ. புளிேஙகுைம்
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்கொைப்படுகின்ன.  சங்க்கொலத்ள�ச் சொரந� 

நடு்கற்களில் உருவம் அல்லது சிளல்கள் 

்கொைப்படவில்ளல.

 சங்க ்கொலத்திறகுப் பி்கும், பல்லவர 

்கொலத்திலும் நடப்படட நடு்கற்கள் முல்ளல 

நிலப்பகுதி்களில் தபரிதும் ்கொைப்படுகின்ன.  

குறிப்பொ்க, திருவணைொமளல மொவடடத்தில் 

தசங்கம் என் ஊரிளனச் சுறறியுள்ை 

பகுதி்களில் பரவலொ்க இத்�ள்கே நடு்கற்களைக 

்கொைலொம்.  ேொருளடே நிளனவொ்க அந� 

நடு்கற்கள் நடப்படடன்வொ, 

அந� வீரர்களின 

தபேர்கள்  தபொறிக்கப்படடு 

வீரர உருவங்களும் 

தசதுக்கப்படடுள்ைன.  

்கல்த்வட்டு்கள

 வரலொறறின த�ொடக்க ்கொலத்ள�ச் 

்சரந� சுடுமண ்கலங்களில் மக்களின 

தபேர்கள் �மிழ் பிரொமி எழுத்துக்கைொல் 

தபொறிக்கப்படடுள்ைன.  அரிக்க்மடு, 

அழ்கனகுைம், த்கொடுமைல், கீழடி உள்ளிடட 

�மிழ்நொடடின பல இடங்களிலும் இத்�ள்கே 

சுடுமண தபொறிப்பு்கள் ்கொைப்படுகின்ன.  

்மலும், எகிப்து நொடடின தப்ரனி்்க 

(Berenike), கு்சர அல் ்கொதிம் (Quseir al 

Qadhim) ஆகிே இடங்களிலும், ஓமன நொடடின 

்்கொர ்ரொரி (Khor Rori) என் இடத்திலும் 

�மிழ் பிரொமி எழுத்துக்களில் மக்களின தபேர 

தபொறித்� சுடுமண ்கலங்களின துணடு்கள்  

்கணதடடுக்கப்படடுள்ைன.  இ�ன மூலம், 

பணளடத் �மிழர்கள் ்மறகு ஆசிேொவிலும் 

அ�றகு அப்பொலும் உள்ை ்ரொமொனிேப் 

்பரரசுப் பகுதி்களுககும் தசனறு வணி்கத்தில் 

ஈடுபடடிருந�து குறித்து அறிேமுடிகி்து.  ஒரு 

தபொருள் �மககு உரிளமேொனது எனபள�க 

குறிப்ப�ற்கொ்க்வ அ�னமீது மக்கள் �ம் 

தபேர்களைப் தபொறித்து ளவத்�னர.  சுடுமண 

்கலங்களில் ்கொைப்படும் தபரும்பொலொன 

தபேர்கள் �மிழிலும், சில தபேர்கள் பிரொகிரு� 
தமொழியிலும் உள்ைன.  ்கப்பல்்களில் 

அல்லது வணடி்களில் தபொருள்்களை எடுத்துச் 

தசல்லும்்பொது இவறள் அளடேொைம் 

்கொணப�றகும் �ங்கைது தபேர்களை எழுதினர.

புலிமொன் த்கொம்ளப நடு்கற்கள 

்�னி மொவடடத்தின ளவள்க 

ஆறறுப் பள்ைத்�ொககில் உள்ை ஊர 

புலிமொன்்கொம்ளப (புள்ளிமொன 

்்கொம்ளப) ஆகும்.  2006ஆம் ஆணடில் 

இந� ஊரிலிருநது  �மிழ் பிரொமி 

்கல்தவடடு்களுடன கூடிே அரிே 

நடு்கற்கள் ்கணதடடுக்கப்படடன.  

புலிமொன்்கொம்ளபயில் ்கணதடடுக்கப்படட 

்கல்தவடடு்களில் ஒனறில் கீழ்க்கணட 

தசய்தி ்கொைப்படுகி்து.

“கூடல்ஊர ஆ்்கொள் தபடு திேன 

அந�வன ்கல்”                                                

 இ�ன தபொருள்: “கூடலூரில் ஆநிளர 

்கவரந�்பொது நடந� பூசலில் த்கொல்லப்படட  

தீேன அந�வனின ்கல்”

புலிமொன ்்கொம்ளப நடு்கல்
அழ்கனகுைத்தில் கிளடத்� சுடுமண ்கலத்தில் 

்கொைப்படும் ்கப்பல் உருவம்
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பிரொகிரு�ம் தமௌரிேர ்கொலத்தில் 

வடஇநதிேொவில் தபொதுமக்கைொல் ்பசப்படட 

தமொழி்கள்.

த�ொல்லியல் ஆய்வும் பணபொட்டுப் 
தபொருள்களும்

 பணளடே மக்கள் பேனபடுத்திே 

த�ொல்தபொருள்்களையும் அவர்கள் வொழ்ந� 

இடங்களையும் ஆரொய்வது த�ொல்லிேல் 

(Archaeology) ஆய்வொகும்.  மக்களின 

பணளடே வொழிடங்களில் முள்ேொ்கத் 

்�ொணடி தவளிகத்கொைரப்படும் தபொருள்்கள் 

அறிவிேல்பூரவமொன நுணைொய்விறகு 

உடபடுத்�ப்படுகின்ன.  மக்கள் வொழ்நதிருந� 

்கடடடங்களின சொனறு்கள், அவர்கள் 

பேனபடுத்திே தபொருள்்கள் ்பொன்ளவ 

குவிநதுகிடககும் இத்�ள்கே பழங்கொல 

வொழ்விடங்களைத் �மிழ்நொடடில் நத்�ம், 

்மடு, ்்கொடளட எனறு அளழககின்னர.  

பணளடக்கொலத்தில் அந� இடங்களில் 

மக்கள் எவ்வொறு வொழ்நதிருந�னர எனபள� 

அ்கழொய்வின மூலம் அறிேமுடிகி்து.

த�ொல்லியல் அ்கழொய்வுக ்கைங்கள

த�ொல்லிேல் அ்கழொய்வுப் (excavation) 

பணி எனபது பணளடக்கொல சமூ்கத்தின 

வொழ்கள்க முள்்களை அறிநதுத்கொள்ளும் 

்நொககில் முள்ப்படி ஓர இடத்ள� அ்கழ்நது, 

சொனறு்கைொ்கக கிளடத்� தபொருள்்களை 

முள்ேொ்கத் திரடடி ஆரொய்வ�ொகும்.

 வரலொறறின த�ொடக்க ்கொலத்ள�ச் 

்சரந� இடங்களில் 

் ம ற த ்க ொ ள் ை ப் ப ட ட 

அ ்க ழ ொ ய் வு ்க ளி ன 

வழிேொ்கச் சங்க 

்கொல மக்களின 

வொழ்கள்க முள் 

குறித்� சொனறு்கள் 

கி ள ட த் து ள் ை ன .  

� மி ழ் ந ொ ட டி ன 

அ ரி க ்க ் ம டு , 

அழ்கனகுைம், கீழடி, த்கொடுமைல், உள்யூர, 

்கரூர, ்கொஞ்சிபுரம், ்கொவிரிப்பூம்படடினம், 

த்கொறள்க,  வசவசமுத்திரம் ஆகிே இடங்களிலும், 

்்கரைத்தின படடைம் என் இடத்திலும் 

்மறத்கொள்ைப்படட அ்கழொய்வு்களிலிருநது 

சங்க ்கொல மக்களின வொழ்கள்க முள்க்கொன 

பலவள்கேொன த�ொல்லிேல் சொனறு்கள் 

கிடடியுள்ைன.  

 புதுச்்சரிககு அருகில் உள்ை 

அரிக்க்மடு என் இடம் இநதிேத் த�ொல்லிேல் 

ஆய்வுத்துள்யினர அ்கழொய்வு தசய்� சங்க 

்கொலத் துள்மு்கப்படடினம் ஆகும்.   பிரிடடளனச் 

்சரந� சர இரொபரட எரிக மொடடிமர வீலர, 

பிரொனளசச் ்சரந� ்ஜ.எம். ்கசொல், நம் நொடடின 

ஏ. ் ்கொஷ், கிருஷ்ை ் �வொ  ஆகிே த�ொல்லிேல் 

அறிஞர்கள் இங்்க அ்கழொய்வுப் பணி்களை 

்மறத்கொணடனர.  சரககுக கிடஙகு, த�ொடடி்கள், 

உள்கிைறு்கள், த�ரு ஆகிேவறள் 

உள்ைடககிே திடடமிடடு உருவொக்கப்படட 

ந்கரம் அங்்க இருந�ளமளே  அவர்கள் 

்கணடறிநது தவளிப்படுத்தினர.  

 பழங்கொல மக்கள் வொழ்ந� 

இடங்களையும் ்கடடுமொனங்களையும் 

நிளனவுச் சினனங்களையும் நிரவொ்கம் 

தசய்யும் அளமப்பு இநதிேத் த�ொல்லிேல் துள் 

ஆகும்.  இது மத்திே அரசின ்கடடுப்பொடடின கீழ் 

இேஙகுகி்து.  �மிழ்க அரசின கீழ் �மிழ்நொடு 

த�ொல்லிேல் துள் இேஙகுகி்து.  இநதிேொவில் 

உள்ை த�ொல்லிேல் தபொருட்களைப் 

பொது்கொப்ப�றகு இநதிேக ்கருவூலம் மறறும் 

புள�ேல் சடடம் (1878), பழங்கொலப் தபொருட்கள் 

மறறும் ்களலக ்கருவூலங்கள் சடடம் (1972), 

பழளமேவொய்ந� நிளனவுச்சினனங்கள், 

த�ொல்லிேல் ஆய்வுக ்கைங்கள் மறறும் 

எஞ்சிே தபொருட்கள் சடடம் (1958) ஆகிேளவ 

வகுக்கப்படடுள்ைன.

பணபொட்டுப் தபொருள்கள

 தசங்கற ்கடடுமொனங்கள், மணி்கள், 

சஙகு வளைேல்்கள், அணி புளடப்பு மணி்கள் 

(cameo), தசதுககு ்வளலப்பொடு்கள் த்கொணட 

அரிக்க்மடடில் 

்கணடறிேப்படட 

உள்கிைறு
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தபொருள்்கள் (intaglio) 

் ப ொ ன ் வ ற ள ் த் 

த�ொல்லிேலொைர்கள், 

அ்கழொய்வு ் மறத்கொணட 

இ ட ங ்க ளி ல் 

்கணடறிந�னர.  �மிழ் 

பிரொமி எழுத்து்கள்  

த்கொணட சுடுமண 

பொணட ஓடு்களும், பல 

வள்க நொைேங்களும் 

அங்்க கிளடத்துள்ைன.  இத் த�ொல்தபொருள்்கள், 

அக்கொலத்தில் வொழ்ந� மக்களின வொழ்கள்க 

முள்்கள், ்களல்கள், ள்கவிளனத் தி்ன, 

த�ொழில்கங்கள் ஆகிேளவ குறித்து  

அறிநதுத்கொள்ை உ�வுகின்ன. 

அணி புளடப்புமணி்கள் (Cameo) எனபளவ, 

விளலயுேரந� நவமணி்களின ்மறபு்த்தில் 

்வளலப்பொடு மிக்க உருவங்கள் 

தசதுக்கப்படடளவேொகும்.  

தசதுககு ்வளலப்பொடுளடே தபொருள்்களில் 

(Intaglio) உருவங்கள் உடகுழிவொ்கச் 

தசதுக்கப்படடிருககும்.

நொணயங்கள 

 மு�னமு�லொ்க, சங்க ்கொலத்தில்�ொன 

தசலொவணிககுரிே தபொருைொ்க நொைேங்கள் 

புழக்கத்திறகு வந�ன.  ்சர, ்சொழ, பொணடிே 

அரசர்களின நொைேங்கள், முத்திளர 

தபொறிக்கப்படட நொைேங்கள், ்ரொமொனிே 

நொைேங்கள் ஆகிேளவ சங்க ்கொலம் 

குறித்து   அறிநதுத்கொள்ை உ�வும் மறத்ொரு 

வள்கேொன சொன்ொகும்.  த்கொடுமைல், 

்பொடிநொேக்கனூர ஆகிே ஊர்களில் முத்திளர 

தபொறித்� நொைேங்கள் கிளடத்துள்ைன. 

்ரொமொனிே நொைேங்கள்  த�னனிநதிேொவில் 

்்கொேம்புத்தூர மணடலத்தில் தசறிநது 

்கொைப்படுகின்ன.   அழ்கனகுைம்,   ்கரூர,  

மதுளர ஆகிே இடங்களிலும் அளவ 

கிளடத்துள்ைன.    சில சமேம் மதிப்புேர 

தசல்வமொ்கவும் (Treasure) நொைேங்கள் 

பொது்கொக்கப்படடன.  ் மலும் பலவறள் உருககி 

அவர்கள் அணி்கலன்களும் தசய்திருக்கலொம்.

்கடடி வடிவிலொன (ingots) �ங்கம், தவள்ளி 

்பொன் மதிப்புமிக்க உ்லொ்கங்கள் புல்லிேன 

(bullion) எனறு அளழக்கப்படுகி்து.

த�ொடக்க ்கொலத்தில் இநதிேொவில் முத்திளர 

தபொறித்� நொைேங்க்ை பேனபடுத்�ப்படடன.  

தபரும்பொலும் தவள்ளியில் தசய்ேப்படட அவறறில் 

எணைற் குறியீடு்கள் முத்திளர்கைொ்கப்  

தபொறிக்கப்படடிருககின்ன.

�மிழ் அல்லொ� பிற தமொழிச் சொன்று்களும் 
த்வளிநொட்டினரின் குறிப்பு்களும்

 �மிழ் அல்லொ� பி் தமொழிச் சொனறு்களும் 

த�ொடக்க ்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கம் குறித்� அரிே 

�்கவல்்களைத் �ருகின்ன.  பணளடத் �மிழ்ச் 

சமூ்கம் உலத்கஙகிலும் விரிந� த�ொடரபு்களைக 

த்கொணடிருந�ள�த் �மிழ் அல்லொ� சொனறு்கள் 

மி்கவும் த�ளிவொ்க தவளிப்படுத்துகின்ன.

அரத்� சொஸ்திரம்

 தமௌரிேர ்கொலத்தில் வொழ்ந� 

த்கௌடில்ேர என் சொைககிேர இேறறிே அரத்� 

சொஸ்திரம் என் நூல் தபொருைொ�ொரம் குறித்தும் 

ஆடசிமுள்ளம குறித்தும் எடுத்துளரககி்து.  

‘பொணடிே ்கொவொட்கொ’ என் அநநூலின குறிப்பு 

பொணடிே நொடடில் கிளடத்� முத்துக்கள், 

்கடறதபொருள்்களைக குறிப்ப�ொ்க இருக்கலொம்.  

தசதுககு்வளலப்பொடு்கள்

 த்கொணட அணி்கலன 

படடைம், ்்கரைொ

புதுக்்கொடளடயில் கிளடத்� 

்ரொமொனிே நொைேங்கள்

முத்திளர தபொறிக்கப்படட நொைேங்கள்
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ம்கொ்வம்சம்

 இலஙள்கயின புத்� சமே வரலொறள்க 

கூறும் ம்கொவம்சம் என் நூல் பொலி தமொழியில் 

எழு�ப்படடது.  த�னனிநதிேொவிலும் 

�மிழ்நொடடிலும் இருந� வணி்கர்கள் குறித்தும் 

குதிளர வணி்கர்கள் குறித்தும் இநநூல் 

குறிப்பிடுகி்து.  

முககிேமொன வரலொறறு நி்கழ்வு்களைக 

்கொலவரிளசயில் விவரிககும் குறிப்பு வரலொறறுக 

குறிப்பு (chronicle) எனப்படும்.

எரித்திரியன் ்கடலின் தபரிப்ைஸ் (Periplus of 
Erythrean Sea)

 எரித்திரிேன ்கடலின தபரிப்ைஸ் 

எனபது பணளடே கி்ரக்க நூலொகும்.  

இநநூலின ஆசிரிேர ேொதரனறு 

த�ரிேவில்ளல.  தபரிப்ைஸ் என்ொல் ்கடல் 

வழி்கொடடி எனறு தபொருள்.  மொலுமி்கள் 

இவ்வழி்கொடடி்களைக ்கடறபேைத்திறகுப் 

பேனபடுத்தினர.  தசங்கடளலச் சுறறியுள்ை 

்கடறபரப்்ப எரித்திரிேன ்கடல் ஆகும். முசிறி, 

த�ொணடி, குமரி, த்கொறள்க ஆகிே சங்க்கொலத் 

துள்மு்கப்படடினங்கள் குறித்தும் ்சர, 

பொணடிே அரசர்கள் குறித்தும் இந� நூலில் 

குறிப்பு்கள் உள்ைன.

பிளினியின் ‘இயறள்க ்வரலொறு’

 ்ரொமொனிேரொன மூத்� பிளினி 

எனபவர ‘இேறள்க வரலொறு’ என் 

நூளல எழுதினொர.  லத்தீன தமொழியில் 

எழு�ப்படட இநநூல், ்ரொமொனிேப் ்பரரசின 

இேறள்க வைங்கள் குறித்து  விவரிககி்து.  

இநதிேொவுடன நளடதபற் மிைகு வணி்கம் 

குறித்துக குறிப்பிடும் பிளினி, வடகிழககு 

ஆப்பிரிக்கொவில் அருகில் உள்ை ஓசலிஸ் 

(Ocealis) துள்மு்கத்திலிருநது பருவக 

்கொறறு (த�ன்மறகுப் பருவக்கொறறு) சரிேொ்க 

வீசினொல் நொறபது நொள்்களில் இநதிேொளவ 

அளடநதுவிடலொம் எனறு கூறியுள்ைொர.  

்்கரைக ்கடற்களரயில் இருந� பக்கொ்ர 

(Bacare)  துள்மு்கத்ள�த் �மது ்கடடுப்பொடடில் 

ளவத்திருந� மதுளரளே ஆணட பொணடிே 

மனனர்கள் குறித்தும் அவர குறிப்பிடடுள்ைொர.   

பக்கொ்ர துள்மு்கத்தின �ற்கொலப் தபேர 

எனனதவனறு த�ரிேவில்ளல.  இநதிேொவுடன 

நளடதபற் மிைகு வணி்கத்தினொல் ் ரொமொனிே 

நொடடுச் தசல்வம் ்களரந�து குறித்துப் பிளினி 

ஆ�ங்கப்படுகி்ொர.  இ�ன மூலம் மிைகுககு 

இருந� மதிப்ளபயும், தபருமைவிறகு மிைகு 

�மிழ்கத்தில் இருநது ஏறறுமதிேொனள�யும் 

அறிேமுடிகி்து.

�ொலமியின் புவியியல்

 இரணடொம் நூற்ொணடில் நிலவிே 

்ரொமொனிேப் ்பரரசின புவியிேல் அளமப்பு 

விவரங்கள், நிலப்படம் ஆகிேவறள்க 

த்கொணட ஆவை்ம �ொலமியின புவியிேல் 

என்  நூலொகும்.  இதில் ்கொவிரிப்பூம்படடினம் 

(Khaberis Emporium), த்கொறள்க (Korkoi), 

்கனனிேொகுமரி (Komaria), முசிறி (Muziris) ஆகிே 

துள்மு்கப்படடினங்கள் குறிப்பிடப்படடுள்ைன.

பியூட்டிஙத்கரியன் அட்ட்வளண (Peutingerian 
Table)

 பியூடடிங்்கரிேன அடடவளை 

எனபது ்ரொமொனிேப் ்பரரசின சொளல்கள் 

குறித்� விைக்கமொன நிலப்படம் ஆகும்.  இதில் 

பணளடே �மிழ்கமும் முசிறி துள்மு்கமும், 

்மலும் பல இடங்களும் குறிக்கப்படடுள்ைன.

குறிப்பு: இஙகு இலஙள்கத் தீவு Taprobane  

எனவும், முசிறி துள்மு்கம் முசிறிஸ் எனவும் 

குறிக்கப்படடுள்ைது,

பியூடடிங்்கரிேன நிலப்படம்
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வியன்னொ பொப்பிரஸ்

 விேனனொ பொப்பிரஸ் எனபது 

இரணடொம் நூற்ொணளடச் ்சரந� கி்ரக்க 

ஆவைமொகும்.  இதில் முசிறியில் நளடதபற் 

வணி்கம் த�ொடரபொன குறிப்பு உள்ைது.  

�ற்பொது இந� ஆவைம் ஆஸ்திரிேொ நொடடின 

�ளலந்கரொன விேனனொவில்,  ஆஸ்திரிே 

்�சிே நூல்கத்துடன இளைக்கப்படடுள்ை 

பொப்பிரஸ் அருங்கொடசிே்கத்தில் உள்ைது.  

இது வணி்கர்களுககு இளட்ேேொன 

எழுத்துப்பூரவமொன ஓர உடனபடிகள்க ஆகும்.  

தெரமொ்பொ்லொன (Hermapollon) என் 

தபேருளடே ்கப்பல், ்ரொமொனிே நொடடிறகு 

ஏறறுமதிேொன மிைகு, �ந�ம் ்பொன் 

சரககு்கள் குறித்� படடிேல் இந� ஆவைத்தில் 

்கொைப்படுகின்ன.

பொப்பிரஸ் எனபது பணளடே எகிப்தில் பொப்பிரஸ் 

என் நொைலிலிருநது �ேொரிக்கப்படட �ொள் 

ஆகும்.  அக்கொலத்தில் எழுதுவ�றகு இள�த்�ொன 

பேனபடுத்தினர.  

 சங்க ்கொலம்  அல்லது  வரலொறறுத்      

த�ொடக்க ்கொலம் த�னனிநதிே வரலொறறின 

சி்ப்புமிக்க ்கொலமொகும்.  இலககிேங்கள், 

�மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு்கள் உள்ளிடட 

எழுத்துப்பூரவமொன சொனறு்கள் 

கிளடத்துள்ை�ொல் சங்க ்கொலம், வரலொறறுககு 

முநள�ே ்கொலத்தில் இருநது மொறுபடடுச் 

சி்ப்புடன விைஙகுகி்து.  சங்க இலககிேத் 

த�ொகுப்பு, அக்கொல மக்களின வொழ்கள்கமுள் 

குறித்தும் சமூ்க அளமப்பு குறித்தும் அறிே 

உ�வுகின்து. 

்கொலமுளறளம

 சங்க ்கொலத்ள� ்கொலவளரேள் 

தசய்வதில் அறிஞர்களுககு இளட்ே ்கருத்து 

்வறுபொடு்கள் உள்ைன.  சங்க ்கொல இலககிேம் 

தபொ.ஆ.மு. மூன்ொம் நூற்ொணடிறகும்,          

தபொ.ஆ. மூன்ொம் நூற்ொணடிறகும் இளடப்படட 

்கொலத்ள�ச் ்சரந�ளவேொ்கப் தபருவொரிேொன 

அறிஞர்களின ்கருத்துக்களின அடிப்பளடயில் 

தீரமொனிக்கப்படடுள்ைது.  அதசொ்கருளடய 
்கல்த்வட்டு்களில் ்கொைப்படும் ்சர, ்சொழ, 

பொணடிே மனனர்கள் குறித்� �்கவல்்களும், 

�மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு்களும், கி்ரக்க, 

்ரொமொனிே குறிப்பு்களும் இக்கொலவரம்ளப 

உறுதிப்படுத்துகின்ன.  சங்கச் தசய்யுள்்கள் 

வரலொறறின த�ொடக்கக ்கொலத்தில் 

இேற்ப்படடளவ எனவும், பினன்ர அளவ 

த�ொள்க நூல்்கைொ்கத் த�ொகுப்படடன எனவும் 

்கரு�ப்படுகி்து.

அதசொ்கரின் ்கல்த்வட்டு்களில் 
பயன்படுத்திய ்வரி்வடி்வத்திறகு அதசொ்கன் 
பிரொமி என்று தபயர.

திளண

 �மிழின த�ொனளமேொன இலக்கை 

நூலொன த�ொல்்கொப்பிேத்தில் திளை என் 

்கருத்து விவரிக்கப்படடுள்ைது.  திளை எனபது 

குறிப்பிடட இேறள்க  நிலவளமப்ளபயும், அ�ன 

வொழ்விேல் முள்்களையும் குறிப்ப�ொகும்.  

சங்கச் தசய்யுள்்கள் திளை அடிப்பளடயி்ல்ே 

த�ொகுக்கப்படடுள்ைன.  மனி� வொழ்கள்களேயும், 

இேறள்க்ேொடு மனி�ர்கள் த்கொணடிருந� 

தநருக்கமொன உ்ளவயும் அளவ படம் பிடித்துக 

்கொடடுகின்ன.

 சங்க ்கொலச் தசய்யுள்்களை தபொருணளம 

அடிப்பளடயில் தபொதுவொ்க அ்கத்திளைப் 

பொடல்்கள் எனறும் பு்த்திளைப் பொடல்்கள் 

எனறும் இரு தபரும் பிரிவு்கைொ்கப் பிரிக்கலொம்.  

அ்கத்திளை எனபது ்கொ�ல் வொழ்ளவயும் 

குடும்ப வொழ்ளவயும் குறிககும்.  பு்த்திளை 

எனபது வொழ்வின பி் அம்சங்களையும் 

குறிப்பொ்க, ்பொர, வீரம் மு�லிே தபொருள்்களைப் 

்பசுகி்து.

ஐநதிளை: ஐநது திளை்கள் அல்லது ஐநது 

வள்க நிலப்பகுதி்கள்

 ஐநதிளை எனபது �மிழ்நொடடின ஐநது 

வள்கேொன நிலப்பகுதி்களைக குறிககும்.  இந� 

ஐநது வள்க நிலங்களும் �னித்� பணபு்கள் 

 சங்க ்கொலம்3.2

9th_History_Tamil_Unit_3.indd   57 29-03-2018   09:48:49

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



583 த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கமும் பணபொடும்

த்கொணடளவ. ஒவ்தவொரு திளைககும் �னி்ே 

்கடவுள், த�ொழில், மக்கள், பணபொடு ் பொன்ளவ 

உணடு.  இந� வள்கப்பொடு ஐவள்க நிலங்களில் 

வொழ்ந� மக்களின உணளமேொன வொழ்கள்கச் 

சூழளலப் பிரதிபலிப்பள� அறிஞர்கள் பலர 

விைககியுள்ைனர.

ஐ்வள்க நிலங்கள குறிஞ்சி, முல்ளல, 
மரு�ம், தநய்�ல், பொளல ஆகும்.

�  மளலயும் மளலச் சொரந� பகுதி்களும் 

குறிஞ்சி
�  ்கொடும் ்கொடு சொரந� பகுதி்களும் முல்ளல 

� வேலும் வேல்தவளி சொரந� பகுதி்களும் 

மரு�ம்
�  ்கடலும் ்கடல் சொரந� பகுதி்களும் தநய்�ல்
� வ்ணட நிலப்பகுதி பொளல

 சங்க ்கொலத்திற்கொன அடித்�ைம் 

இரும்புக ்கொலத்தில் ்வர த்கொணடது.  இரும்புக 

்கொலத்தில் மக்கள் குழுக்கைொ்க வொழ்நது 

வந�னர. �ளல்வர்கள அநநிலப்பகுதி்களைத் 

�மது ஆளுள்கககுககீழ் த்கொணடு வந�னர.  

இவ்வொறு உருவொன �ளலவர்களில் இருந்� 

வரலொறறின த�ொடக்கக ்கொலத்தில் ்வந�ர்கள் 

்�ொனறினொர்கள். ்வளிர்கள் என்பொர சங்க 

்கொலத்தின குறுநிலமனனர்கள் ஆவர.

 தமௌரிேப் ்பரரசர அ்சொ்கர 

்கலிங்கத்ள�யும் (ஒடிேொ) ஆநதிரம், 

்கரநொட்கத்தின சில பகுதி்களையும் 

பளடதேடுத்து தவன்ொர.  �ற்கொலத்திே 

ஒடிேொ, ்கரநொட்கம், த�லுங்கொனொ, ஆநதிரப் 

பிர்�சம் ஆகிே பகுதி்களில் ்கொைப்படும் 

அ்சொ்கரது ்கல்தவடடு்கள் �மிழ்கத்திலும் 

்்கரைத்திலும் ்கொைப்படவில்ளல. என்வ, 

தமௌரிேர்களின ்மலொடசிககு உடபடொ� 

சு�நதிரமொன ஆடசிேொைர்கைொ்கத் �மிழ்க 

்வந�ர்கள் விைஙகினொர்கள். இள� 

அ்சொ்கரின ்கல்தவடடுச் தசய்தி்களும் 

உறுதிப்படுத்துகின்ன.

மூத்வந்�ர

 சங்க ்கொல ஆடசிேொைர்களில் ்சர, 

்சொழ, பொணடிேர என் மூ்வந�ர்க்ை 

முனனிளலயில் இருந�னர.  அக்கொலத்ள�ே 

தபரு ந்கரங்களும் துள்மு்கப்படடினங்களும் 

மூ்வந�ரின ஆளுள்கககுக கீ்ழ்ே 

இருந�ன.

தசரர

 அ்சொ்கரின ்கல்தவடடு்களில் 

்்கரைபுத்திரர்கள் எனறு குறிக்கப்படடுள்ை 

்சரர �ற்கொலத்துக ்்கரைத்ள�யும், 

�மிழ்நொடடின ்மறகுப் பகுதிளேயும் 

ஆடசிபுரிந�னர.  அவர்கைது �ளலந்கரொ்க 

வஞ்சியும், துள்மு்கப்படடினங்கைொ்க முசிறியும் 

த�ொணடியும் இருந�ன.  �மிழ்நொடடில் 

�ற்பொதுள்ை ்கரூர�ொன வஞ்சி எனறு சிலரும், 

்்கரைத்தில் உள்ை திருவஞ்ளசக்கைம்�ொன 

வஞ்சி எனறு ்வறு சிலரும் கூறுகின்னர.  

சங்க இலககிேமொன பதிறறுப்பத்து ்சர 

அரசர்கள் குறித்தும் அவர்களுளடே நொடடின 

எல்ளல்களைக குறித்தும் ்பசுகி்து.  ்சரர்கள் 

பனம்பூ மொளல அணிந�னர.  ்கரூளர அடுத்� 

பு்கலூரில் ்கணதடடுக்கப்படட ்கல்தவடடு்கள் 

்சர மனனர்களின மூனறு �ளலமுள்்களைக 

குறிப்பிடுகி்து.  மனனர்கள் தவளியிடட 

நொைேங்கள் ்கரூரில் கிளடத்துள்ைன.

 சிலப்பதி்கொரத்தின பொடடுளடத் 

�ளலவிேொன ்கணைகிககுக ்்கொயில் 

எழுப்பிே ்சரன தசஙகுடடுவன குறித்து  

சிலப்பதி்கொரம் விரிவொ்கக கூறுகி்து.

சிலப்பதி்கொரத்ள� இேறறிே இைங்்கொவடி்கள் 

்சரன தசஙகுடடுவனின �ம்பி எனபது மரபு. 

வில்லும் அம்பும் ் சரர்களின இலச்சிளனேொகும்.

தசொழர

 ்கொவிரி  வடிநிலப்பகுதிளேயும் 

�மிழ்நொடடின வடபகுதி்களையும் ஆணட 

்சொழர்களுககு உள்யூர �ளலந்கரொ்க 

இருந�து.  ்கொவிரி ஆறு வங்கக ்கடலில் 

்கலககும் பூம்பு்கொர என் ்கொவிரிப்பூம்படடினம் 

 சங்க ்கொல அரசியல்: பணளடய 
�மிழ்க அரசியல் நிளல

3.3
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அ வ ர ்க ளு ள ட ே 

து ள ் மு ்க ப் ப ட டி ன ம ொ ்க 

விைஙகிேது.  ்கடிேலூர 

உருத்திரங்கணைனொர 

என் சங்க ்கொலப் புலவர 

்க ொ வி ரி ப் பூ ம் ப ட டி ன ம் 

குறித்துப் படடினப்பொளல என் தநடிே பொடளல 

இேறறியுள்ைொர.  ்கொவிரிப்பூம்படடினத்தில் 

நடந� வணி்கத்ள�ச் சிலப்பதி்கொரம் 

குறிப்பிடுகி்து.  ்சொழ மனனர்களில் 

�ளலசி்ந�வரொ்கப் ்பொற்ப்படும் ்கரி்கொல் 

்சொழன, ்கொவிரி ஆறறின நீரதபருகள்கத் 

தி்ம்படப் பேனபடுத்திப் பொசன வசதி்களைப் 

தபருககிப் தபரும் நிலப்பரப்பில் விவசொேம் 

�ளழக்க வள்கதசய்� தபருளமககுரிேவர 

ஆவொர.  பிற்கொலச் ்சொழர்களின ஆடசியில் 

(தபொ.ஆ.பி. 10 மு�ல் 12 ஆம் நூற்ொணடு வளர) 

உச்சத்ள� எடடிே பொசனநீர ் மலொணளமககுக 

்கரி்கொல்்சொழன ஆடசியில்�ொன வித்திடப்படடது.  

பொணடிேளரயும் ்சரளரயும் ஏளனே குறுநில 

மனனர்களையும் எதிரத்துக ்கரி்கொலன 

்பொரிடடொர.  ்சொழர்களின இலச்சிளன 

புலி.  அவர்கள் சதுரவடிவிலொன தசப்பு 

நொைேங்களை தவளியிடடனர.  அவறறின  

மு்கப்பில் புலியின உருவமும் மறுபு்த்தில் 

ேொளன மறறும் புனி�ச் சினனங்களும் 

்கொைப்படுகின்ன.

பொணடியர

 பொணடிேர்கள் குறித்தும் அ்சொ்கரது 

்கல்தவடடு்களில் குறிப்பு்கள் உள்ைன.  

மதுளரளேத் �ளலந்கரொ்கக த்கொணடு 

த�ன�மிழ்கத்ள� அவர்கள் ஆணடனர.  �மிழ்ச் 

சங்கங்களை நிறுவி ஆ�ரவு அளித்�வர்கள் 

எனறு �மிழ் இலககிேங்கள் பொணடிே 

அரசர்களைப் ்பொறறுகின்ன.  மொஙகுைத்தில் 

்கணடறிேப்படட �மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு்கள் 

பொணடிேன தநடுஞ்தசழிேளனக 

குறிப்பிடுகின்து.   தநடி்ேொன, 

முடத்திருமொ்ன, பலேொ்கசொளல முதுகுடுமிப் 

தபருவழுதி ஆகி்ேொர குறிப்பிடத்�க்க பொணடிே 

மனனர்கள்.  பொணடிேர்களின இலச்சிளன 

மீன ஆகும்.

த்வளிர/ குடித்�ளலளம

 �மிழ்கத்ள� ஆடசிபுரிந� 

மூ்வந�ர்களைத் �விரப் பல குறுநில 

மனனர்களும் சிறிே பகுதி்களில் குடித்�ளலளம 

ஏறறிருந�னர.  குறுநில மனனர்கள் ்வளிர 

எனறும் அளழக்கப்படடனர.  ்வளிரில் 

்களட்ேழு வள்ைல்்கைொன பொரி, ்கொரி, ஓரி, 

நள்ளி, ்ப்கன, ஆய், அதிேமொன ஆகி்ேொர 

குறிப்பிடத்�க்கவர்கள்.  இவர்களின வள்ைல் 

�னளமளேச் சங்க இலககிேம் விரிவொ்கப் 

்பசுகின்து.  புலவர்க்ைொடு தநருக்கமொன 

த�ொடரபு த்கொணடிருந� ்வளிர்களின 

ஒருபு்த்தில் ேொளனயும் மறுபு்த்தில் 

அஙகுசமும், வில்லும் அம்பும் தபொறித்� ்சரர 

நொைேம்

மு்கப்பில் புலி உருவம், மறுபு்த்தில் ேொளன 

மறறும் புனி�ச் சினனங்களும் தபொறிக்கப்படட 

சங்க ்கொல ்சொழர நொைேங்கள்

மீன சினனம் தபொறிக்கப்படட சங்க ்கொல 

பொணடிேர நொைேங்கள்
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த்கொளடத்தி்ம் இலககிேங்களில் 

்பொற்ப்படுகின்து.  ்வளிரில் சிலர 

மூ்வந�ர்க்ைொடு துளைநினறு 

அவர்களுக்கொ்கப் ்பொர புரிந�னர.  ்வறுசில 

்வளிர்கள் மூ்வந�ளர எதிரத்தும் 

்பொரிடடுள்ைனர.

 இரும்புக ்கொலத்ள�ச் ்சரந� பல 

சமு�ொேங்கள் பழஙகுடிச் சமு�ொேங்கைொ்க 

இருந�ன.  சில, ஒரு குடித்�ளலளமயின கீழ் 

ஒனறுபடடு வொழ்நதிருந�ன.  சங்க ்கொலச் சமூ்கம், 

பழஙகுடி குலத்�ளலளமச் சமு�ொேத்திலிருநது 

ஒரு தபரும்பரப்ளப ஆடசி தசய்யும் மனனர 

ஆடசிமுள்ககு மொறிகத்கொணடிருந�து.

சமூ்கப்பிரிவு்கள
 சங்க ்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கத்தில் 

சமூ்கப் பிரிவு்கள் ்வரூன்த் த�ொடஙகின.  

பொைர, பர�வர, எயினர, உழவர, ்கொனவர, 

்வடடுவர, ம்வர ்பொன் குழுக்கள் குலம் 

அடிப்பளடயிலொன சமு�ொேங்கைொ்க  (clan 

based communities) இருந�னர.  அரசர்களும் 

குலத்�ளலவர்களும் உேரபிரிவினரொ்கக 

்கரு�ப்படடனர.  அந�ைர்கள் எனறு அறிேப்படட 

பூசொரி்களும் இருந�னர.  ள்கவிளனத் த�ொழில் 

புரிந�  பொளன தசய்்வொர, உ்லொ்க்வளல 

தசய்்வொர ்பொன் பிரிவினர சமூ்கத்தில் 

இருந�னர.  வடஇநதிேொவில் ்கொைப்படட 

சொதி அளமப்பு �மிழ்கத்தில் ்வரூன்வில்ளல.  

மொ்ொ்க ஐவள்க நிலச் சூழல் மறறும் 

தசய்த�ொழில் அடிப்பளடயில் சமூ்கக 

குழுக்கைொக ்கொைப்படடனர.  சங்க ்கொலச் 

சமூ்கத்தினர ஒரு வரம்புககுடபட்ட தபொருள் 

நு்கரச்சியில் ஈடுபடடனர. எனினும் அரசர்களும், 

குலத்�ளலவர்களும், வணி்கர்களும் 

தசழிப்பொன வொழ்வில் திளைத்�னர.  

சமூ்கத்தின விளிம்புநிளல மக்கள் மத்தியில் 

வறுளம நிலவிேது. பல நிலங்களுககுச் தசன் 

இளசவொைர்கைொகிே பொைர்கள், தசல்வம் 

பளடத்்�ொளரப் பொடிப் பரிசில் தபறறு வொழ்கள்க 

நடத்தினர.  

 ்வைொண வைரச்சியும், ்கொல்நளட 

வைரப்பும் இேறள்க வைங்களையும் 

வனவிலஙகு்களையும் ஓரைவுககுப் 

பொதித்திருக்க ்வணடும்.  ்வடளடேொடி 

உயிரபிளழத்� சில பிரிவினர வனப்பகுதியில் 

வொழக ்கடடொேப்படுத்�ப்படடிருக்கலொம் 

அல்லது ்கொலப்்பொககில் உடல் உளழப்புத் 

த�ொழிலொைர்கைொ்க மொறியிருக்கலொம்.  

நனதசய் ்வைொண பகுதி்களில் ்வைொண 

வைரச்சிக்கொ்கச் சில குறிப்பிடட சமூ்கப்பிரிவினர 

தபருமைவுககு உடல் உளழப்ளபத் �ந�னர.

தபண்கள
 சங்க இலககிேங்களில் �ொய், 

�ளலவி, தசவிலித்�ொய், ்�ொழி எனறு பறபல 

இடங்களில் ம்களிர குறித்�  தசய்தி்கள் 

பலவொறு கூ்ப்படுகின்ன.  பொைர குலப் 

தபண்கள், நொடடிே ம்களிர, தபணபொற 

புலவர்கள், அரச ம்களிர ஆகி்ேொர 

குறித்தும்  ஐவள்க நிலப்பகுதி்களைச் சொரந� 

தபண்கள் குறித்தும் சங்க இலககிேங்கள் 

குறிப்பிடுகின்ன.  தவணணி என் ஊளரச் 

சொரந� தவணணிககுேத்திேொர தபணபொற 

புலவரொ்கக ்கணடறிேப்படுகி்ொர.  ம்களிர 

திளைப்புனம் ்கொத்�ல் குறித்தும், உமைர 

குல ம்களிர உப்பு விற்து குறித்தும் சங்கச் 

தசய்யுள்்கள் குறிப்பிடுகின்ன.  இ�ன 

மூலம் தபண்கள் மு�ல்நிளல உறபத்தியில் 

ஈடுபடடள� அறிேலொம்.  தபண்கள் �ங்கள் 

்கைவ்ரொடு உயிரது்க்க முனவந�ள� 

அக்கொல இலககிேங்களில் சில இடங்களில் 

்கொைலொம்.

 திளைக ்்கொடபொடு விைககுவது 

்பொல்வ சங்க ்கொலப் தபொருைொ�ொரம் பல 

வள்கப்படட�ொ்க இருந�து.  ்வைொணளம, 

்கொல்நளடவைரப்பு, வணி்கம், பைப்பரிமொற்ம், 

்வடளடேொடு�ல், மீன பிடித்�ல் எனறு 

மக்கள் வொழ்ந� நிலங்களுககு ஏற்வொறு 

த�ொழில்்களும், அளவ சொரநது தபொருைொ�ொரமும் 

இருந�ன.  வணி்கம் ்கடல் ்கடநது 

பலநொடு்களுடன நளடதபறறிருககி்து.

 சங்க்கொலச் சமூ்கம்3.4

 தபொருைொ�ொரம்3.5
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த்வைொணளம உறபத்தி

 சங்க ்கொல மக்களின உயிரவொழ்கள்கத் 

்�ளவ்களை நிள்வு தசய்வதில் 

்வைொணளம்ே மு�லிடத்தில் இருந�து.  

தநல், ்கரும்பு, சிறு�ொனிேங்கள் பயிரிடப்படடன.  

நனதசய் நிலத்திலும் புனதசய் நிலத்திலும் 

பயிரத்த�ொழில் நளடதபற்து.  ஆறறுவடிநீரப் 

பகுதி்களிலும்  குைம்,  ஏரி ் பொன் நீரநிளல்கைொல் 

பொசனவசதி தபற் பகுதி்களிலும்  தநல் 

பயிரிடப்படடது.  �ொனிேங்கள் புனதசய் நிலத்தில் 

பயிரிடப்படடது.  தசநதநல், தவணதைல், 

ஐவனதநல் எனப் பலவள்கேொன தநல்்கள் 

குறித்து இலககிேங்கள் குறிப்பிடுகின்ன.  

ஆதிச்சநல்லூரிலும், தபொருந�ல் என் 

இடத்திலும் ்மறத்கொணட அ்கழொய்வு்களில் 

�ொழி்களுடன தநல்லும் கிளடத்துள்ைது.  

வனப்பகுதி்களில், இடம்விடடு இடம் மொறி 

சொகுபடி தசய்யும் முள் புனம் எனப்படடது.  

்கொல்நளட வைரப்பு:  பசு, எருளம, ்கொளை 

உள்ளிடட மொடு்கள், தவள்ைொடு, தசம்மறி 

ஆடு்களை வைரத்�ல் மூலம் மக்கள் �ங்கள் 

வொழ்வொ�ொரத்ள�ப் தபருககினர.

ள்கவிளன மறறும்  த�ொழிற கூடங்கள

 ள்கவிளனத் �ேொரிப்பு்களும், 

மி்க நுணணிே ்வளலப்பொடுளடே 

த�ொல்தபொருள்்களும் ந்கரவொழ்வின 

முககிேமொன அளடேொைங்கைொகும்.  சங்க 

்கொலத்தில் பல்்வறு தபொருள்்களைத் �ேொரிககும் 

நிபுைத்துவம் தபற் த�ொழிலொைர்கள் 

இருந�னர.  தபொருள் உறபத்தி தசய்யும் 

அளமப்பு்கள் த�ொழிற கூடங்கள் ஆகும்

மட்்கலங்கள தசய்�ல்

 மட்கலங்களைச் தசய்வது பரவலொ்க 

எல்லொ இடங்களிலும் ்கொைப்படடது.  மக்களின 

அன்ொட வொழ்வுககுப் பலவி�மொன மட்கலங்கள் 

்�ளவேொ்க இருந�ன.  ்கரிேநி்த்�ளவ, 

தசநநி் வணைம் பூசிே தவள்ளைக 

்்கொடு்கள் வளரேப்படடளவ (Russet-coated), 

்கருப்பு-சிவப்பு நி்த்�ளவ எனறு பலவி�மொன 

மட்கலங்கள் �ேொரிக்கப்படடன.

இரும்பு  உருககுத் த�ொழில்

 இரும்ளபக த்கொணடு ்கருவி்கள் 

தசய்வதும் முககிேமொன த�ொழிலொ்க 

இருநதிருககி்து.  பல்்வறு இடங்களில் 

தபொருந�ல் அ்கழொய்வில் கிளடத்� தநல்மணி்கள்.

பல்்வறு மட்கலங்கள், தபொருந�ல்

பைபைப்பொன வணைப்பூச்சுளடே, அளல்பொல் 

தீடடப்படட மட்கலம்

புதுச்்சரியில்  கிளடத்� இரும்பு வொள்்கள்
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இரும்ளப உருககும் உளல்களும் இருந�ன.  

அ்கழொய்வு ்மறத்கொணட பல இடங்களில் 

த்கொல்லுளல்கள், உருககு உளல்கள் ஆகிேன 

இருந� �டேங்கள் ்கணடறிேப்படடுள்ைன.  

த்கொடுமைலிலும், குடடூரிலும் இரும்பு உருககு 

உளல்கள் அ்கழொய்வில் தவளிப்படடுள்ைன.  

இரும்பில் ்கருவி்கள் தசய்்�ொர குறித்து  

சங்க இலககிேத்தில் குறிப்பு்கள் உள்ைன.  

உழு்கருவி்களும், வொள், ஈடடி, ்கத்தி ்பொன் 

பளடக்கருவி்களும் �ேொரிக்கப்படடன.

்கல்லில் தசய்� அணி்கலன்்கள

 சங்க ்கொலத்து மக்கள் பலவி�மொன 

அணி்கலன்களை அணிநது �ங்களை  

அழகுபடுத்திக த்கொணடனர.  எளிே மக்கள் 

பூக்களையும் இளல �ளழ்களையும் 

சூடிகத்கொணடதுடன, சுடட ்களிமண, 

உ்லொ்கம் ஆகிேவறறிலும் அணி்கலன்கள் 

தசய்து அணிந�னர.  தசல்வர்கள் தசம்பு, 

�ங்கம், தவள்ளி ்பொன் உ்லொ்கங்களில் 

தசய்� நள்க்களில் நவமணி்களையும் பதித்து 

அழகுபடுத்தி அணிந�னர.

தசவ்வநதிக்கல் (amethyst), தசம்மணிக்கல் 

(carnelian) ்பொன்வறறில் இருநதும் 

அழகிே ்வளலப்பொடுளடே அணி்கலன்கள் 

தசய்ேப்படடன.  துளையிடும் ்கருவி்களில் 

ளவரத்ள�ப் பேனபடுத்திக துளையிடடு, 

மணிக்கற்களை அழகு்க ்்கொத்து   

மொளல்கைொ்க அணிந�னர.  தபருங்கற்கொல 

நிளனவுச் சினனங்களில் தபொறிப்பு (etching) 

்வளல்கள் நிரம்பிே தசம்மணி்களும்  

்கொைப்படுகின்ன.

�ங்க ஆபரணங்கள

 �ங்கத்�ொலொன அணி்கலன்களைச் 

சங்க ்கொல ம்களிர பரவலொ்க அணிந�னர.  

்ரொமொனிேர்களின நொைேங்களைக 

த்கொணடும் நள்க்கள் தசய்ேப்படடன.  

்்கரைத்தின படடைத்தில் தபொனளன 

உருககும் உளல்கள் இருந��ற்கொன சொனறு்கள் 

கிளடத்துள்ைன.  தபருங்கற்கொலத்ள�ச் ்சரந� 

அ்கழொய்வுக ்கைங்கைொன சுத்துக்்கணி, 

ஆதிச்சநல்லூர, த்கொடுமைல் ஆகிே 

இடங்களிலும், அரிக்க்மடு, கீழடி, படடைம் 

ஆகிே பழங்கொல ந்கரங்களிலும் �ங்க 

அணி்கலன்கள் கிளடத்துள்ைன.

்கணணொடி மணி்கள

 ்கணைொடி மணி்களைச் தசய்யும் 

முள்ளே அக்கொல மக்கள் அறிநதிருந�னர.  

சிலிக்கொ மறறும் பி் தபொருள்்களை 

உளலயிலிடடு உருககி நீணட சிறிே 

குழல்்கைொககிப் பினனர அவறள்ச் சிறுசிறு 

மணி்கைொ்க நறுககினர.  ்கணைொடி மணி்கள் 

பல்்வறு வணைங்களிலும் வடிவங்களிலும் 

�ேொரிக்கப்படடன.  அரிக்க்மடடிலும், ்கடலுருககு 

அருகில் குடிக்கொடு என் ஊரிலும் ்கணைொடி 

மணி தசய்யும் த�ொழில்கங்கள் இருநதுள்ைன.  

விளல உேரந� நவமணிக ்கற்களை வொங்க 

இேலொ�வர்கள் ்கணைொடி மணி்களை 

அணிநதிருக்கலொம் எனத்  த�ரிகி்து.  

முத்துககுளித்�லும் சஙகு ்வளையல்்களும்

 கீழடி அ்கழொய்வின்பொது ஒரு 

முத்து கிளடத்துள்ைளம குறிப்பிடத்�க்கது.  

சஙகு்களை அரிநது வளைேல் தசய்யும் 

த�ொழிலும் சங்க ்கொலத்தில் சி்ப்புறறிருந�து.  

பொம்பன ்கடல்பகுதி்களில் சஙகு்களைச்

்ச்கரித்�னர.  ள்கவிளனக ்களலஞர்கள் 

அவறள் அழகு் அறுத்து எழிலொன 

வளைேல்்களைச் தசய்�னர.  முழுளமேொன 

சஙகு்களும், உளடந� வளைேல்்களும் பல 

த�ொல்லிேல் இடங்களில் கிளடத்துள்ைன.  

தபண்கள் சஙகு வளைேல்்கள் அணிநதிருந�து 

குறித்துச் சங்க இலககிேங்களில் குறிப்பு்கள் 

்கொைப்படுகின்ன. 

துணி தநசவு

 துணி தநசவு இனதனொரு முககிேத் 

த�ொழிலொகும்.  நூல் நூறகும் ்கதிர்களும் 

துணடுத் துணி்களும் த்கொடுமைலில் 

கிளடத்திருககின்ன.  ்கலிங்கம் மறறும் 

பி் வள்கத் துணிவள்க்கள் குறித்து  

இலககிேங்களில் குறிப்பு்கள் உள்ைன.  
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தபரிப்ைஸ் என் நூலில் �மிழ்கத்தில் துணி்கள்  

தநய்ேப்படடது குறித்� �்கவல் உள்ைது.  

நூல் நூறகும் ்கதிர  (Spindle whorl) 

பருத்தியிலிருநது நூளல எடுப்ப�றகு நூல் 

நூறகும் ்கதிர பேனபடுகி்து. 

பணடமொறறம், ்வணி்கம், ்வணி்கர்கள, 
்வணி்கப் தபரு்வழி்கள

 தநல் மு�லொன �ொனிேங்கள், 

்கொல்நளடவைரப்பு, ள்கவிளனப் தபொருள் 

�ேொரிப்பு ்பொன்ளவ குறித்து  அறிந்�ொம்.  

ஆனொல் மக்கள் வொழ்ந� எல்லொ இடங்களிலும் 

எல்லொப் தபொருள்்களையும் �ேொரிக்க இேலொது.  

ஓரிடத்தில் கிளடககின் மூலப்தபொருள்்களும், 

வைமும், த�ொழில் நுடபக ்களலஞர்களும் 

மற் இடங்களில் கிளடப்பதில்ளல.  

எடுத்துக்கொடடொ்க, மளலப் பகுதி்களில் ்கடல் 

மீனும் உப்பும் கிளடக்கொது.  ்கடற்களரயின 

மைறபகுதி்களில் தநல் மு�லொன 

�ொனிேங்களைப் பயிரிட முடிேொது.  ஓரிடத்தில் 

கிளடககும் தபொருள்்களை மற் இடங்களில் 

உள்ைவர்கள் �ம்மிடம் உள்ை தபொருள்்களைக 

த்கொடுத்து மொறறிகத்கொள்வொர்கள்.  இ�றகுப் 

பணடமொறறு எனறு தபேர.  இவ்வொ்ொ்கத் 

�ொன வணி்கம் ்�ொனறிேது.  வணி்கர்கள் 

குழுவொ்கச் தசனறும் வணி்கம் தசய்�னர.  

இவ்வணி்கத்தின வழிேொ்க பலவி�மொன 

தபொருள்்களை மக்கள் பேனபடுத்� முடிந�து.

்வணி்கர்கள

 �மிழ் பிரொமி ்கல்தவடடு்களில் வணி்கன, 

நி்கமொ ஆகிே தசொற்கள் ஆைப்படுகின்ன.  

தநல்மணி்களைப் பதித்து அளடேொைமிடட 

சுடுமணணில் தசய்ேப்படட அச்சு, கீழடி

சங்க ்கொலத்ள�ச் ்சரந� 

தசம்மணி்கள்

தபொறிப்பு 

்வளலப்பொடுளடே

சங்க்கொலச் 

தசம்மணி்கள்

சங்க்கொலத்து இடங்கள்

�ங்கத்�ொலொன அணி்கலன, படடைம்

�ங்கக ்்கொடொலி 

வடிவ நள்க

�ங்கத்�ொலொன 

த�ொங்கல் 

அணி, 

தபொருந�ல்
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தபொன வணி்கர்கள், துணி வணி்கர்கள், உப்பு 

வணி்கர்கள் எனறு குறிப்பிடட பணடத்ள� 

மடடும் விேொபொரம் தசய்� வணி்கர்களும் 

இருந�னர.  உப்பு வணி்கர்களை உமைர்கள் 

எனப்படடனர.  அவர்கள் �ம் குடும்பத்்�ொடு 

மொடடு வணடியில் தசனறு வணி்கம் தசய்�னர.  

தபொககு்வரத்து முளற்கள

 மொடடுவணடி்களும் விலஙகு்களும் 

சரககுப் ்பொககுவரத்திறகும் பேனபடடன.  

�மிழ்நொடடின பல்்வறு ந்கரங்களும் வணி்க 

வழி்கைொல் இளைக்கப்படடன.  ்கடறபேைம் 

்மறத்கொள்ை உ�விே ்கலம், பரி, ஓடம், 

்�ொணி, த�ப்பம், நொவொய் ்பொன்ளவ 

்கடற்பொககுவரத்துககுப் பேனபடுத்�ப்படடது 

குறித்து  இலககிேங்களில் குறிப்பிடப்படடுள்ைன.  

பணடமொறறமும் நொணயங்களும்

 பணடமொறறுமுள் மூலமொ்க்வ 

மக்களிளட்ே தபருமைவில் பரிமொற்ம் 

நளடதபற்து.  அரிசிளேக த்கொடுத்து மீளனப் 

தபற்னர.  உப்பு விளலமதிப்புளடே�ொ்கக 

்கரு�ப்படடது.  என்வ ஒரு குறிப்பிடட 

அைவு உப்புககு அ்� அைவு அரிசி 

பரிமொறிகத்கொள்ைப்படடது.  சங்க ்கொல ்சர, 

்சொழ, பொணடிே மறறும் மளலேமொன ஆகிே 

அரசர்களின நொைேங்கள் தபருமைவு 

கிளடத்திருப்பள�க த்கொணடு, அளவ 

பரவலொ்கப் புழக்கத்தில் இருந�ன எனறு 

அறிேமுடிகி்து.  

�மிழ்கமும் த்வளிநொட்டுத் த�ொடரபு்களும்

 கிழககிலும் ்மறகிலும் பல 

தவளிநொடு்களுடன �மிழர்கள் வணி்கத் 

த�ொடரபு ளவத்திருந�னர.  ்ரொமொனிேக 

புதுச்்சரியின 

ஆ்ரொவில்லில் 

கிளடத்�  தவண்கலக 

கிணைம்

(தபருங்கற்கொலம்)

த்கொடுமைலில் கிளடத்� 

தசம்மணிக்கற்கள் பதித்� 

தவண்கலத்�ொலொன புலி.

தபொருந�ல் அ்கழொய்வில் 

கிளடக்கப்தபற் ்கணைொடி 

மணி்கள்

படடைத்தில் கிளடத்� 

நூறபுக ்கதிர. 

 த்கொடுமைலில் 

கிளடத்� துணியும் 

நூறபுக ்கதிர்களும்

உளடந� சஙகு வளைேல்்கள்

(not to scale)

�மிழ்நொடடிலிருநது ்ரொம் ந்கருக்கொன 

்கடல்வழி வணி்கப்பொள�.

நன்கு ்வடி்வளமக்கப்பட்ட ய்வனர்களின் 
்கப்பல் �ங்கம், பிற உதலொ்கக ்கொசு்களுடன் 
முசிறித் துளறமு்கத்திறகு ்வந்து மிைள்க 
ஏறறிச் தசன்ற�ொ்க அ்கநொனூறறின் 149ஆம் 
தசய்யுள கூறுகிறது.  
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்கப்பல்்கள் பருவக்கொறறு வீசும் சமேத்தில் 

்மளலக்கடலொன அரபிக்கடளலக ்கடநது 

�மிழ்கக ்கடற்களர்களுககு வந�ன.  மிைகு 

்பொன் நறுமைப் தபொருள்்களும், ேொளனத் 

�ந�ம், நவமணி்கள் உள்ளிடட அரிே 

தபொருள்்களும் �மிழ்நொடடிலிருநது ஏறறுமதி 

ஆயின.  �ங்கம், தவள்ளி, தசம்பு   உள்ளிடட 

உ்லொ்கங்களும் இ்ககுமதி தசய்ேப்படடன.

 கி்ரக்க, ்ரொமொனிே, ்மறகு ஆசிே 

மக்கள் உள்ளிடட ்மற்கத்திேர்கள் ேவனர 

எனறு அளழக்கப்படுகின்னர.  ேவனர 

எனனும் தசொல் கி்ரக்கப் பகுதிேொன 

‘அ்ேொனிேொ’விலிருநது வந�து.

�மிழ்நொட்டிலிருந்து தசங்கடல் ்களரககு

 தசங்கடல் ்கடற்களரயில் உள்ை 

தபரனி்்க துள்மு்கத்தில் ஏழளர கி்லொ 

மிைகு இருந� இநதிேப் பொளனயும், ்�ககு 

மரப்பலள்கத் துணடு்களும், �மிழ் பிரொமி 

எழுத்து்கள் தபொறித்� (�மிழ்க) பொளன ஓடு 

ஒனறும் ்கணதடடுக்கப்படடன. 

 தசங்கடல் ்கடற்களரயில் தபரனி்்க 

துள்மு்கத்திறகு வடபகுதியில் உள்ை 

இனதனொரு துள்மு்கம் கு்சர அல் ்கொதிம் 

எனப�ொகும்.  இந� இடத்தில் �மிழ் பிரொமி 

எழுத்து்கள்  த்கொணட மூனறு சுடுமண பொணடத் 

துணடு்கள் ்கணடறிேப்படடன.  அவறறில் பளன 

ஓறி, ்கணைன (்கைன), சொத்�ன (சொ�ன) என 

எழு�ப்படடுள்ைது.  

 ‘தபரும் பத்�ன ்கல்’ என் தபேரில் 

�ொய்லொநது நொடடில் உள்ை குவொன லுக 

பொட என் இடத்தில் அரிே ்கல் ஒனறு 

கிளடத்துள்ைது.  இக்கல், தபரும்பத்�ன 

எனபவரொல் பேனபடுத்�ப் படடிருக்கலொம்.  

்மலும் அவர ஒரு தபொறத்கொல்லரொ்க இருக்க 

்வணடும்.  அந�க ்கல், �ங்கத்தின �ரத்ள� 

அறிே உ�வும் உளர்கல் ஆகும்.  த�னகிழககு 

ஆசிேொளவத் �மிழ் இலககிேங்கள் சுவரைபூமி 

எனறு குறிப்பிடுகின்ன. 

 சங்க ்கொலத்தில்�ொன �மிழ்நொடடில் 

ந்கரங்கள் மு�னமுள்ேொ்க உருப்தபற்ன.  

சொளல்களும் குடியிருப்புப் பகுதி்களும் 

த்கொணட திடடமிடட ந்கரங்களில் 

தசங்கற்கைொல் ஆன ்கடடிடங்கள் ்கடடப்படடன.  

வீடு்களுககுக கூளரேொ்க ஓடு்கள் 

்வேப்படடன.  உள்கிைறு்களும், ்சமிப்புக 

 ந்கரங்கள மறறும் 
துளறமு்கங்களின் த�ொறறம்3.6

எகிப்தின தபரனி்்கயில் ்கணதடடுக்கப்படட மிைகு 

ளவக்கப்படடிருந� 

�மிழ்கத்தின பொளன்கள்

சொத்�ன எனப் தபொறித்� சுடுமண துணடு்கள்

தபரும்பத்�ன்கல், குவொன லுகபொட, �ொய்லொநது
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்மற்கொசிேப் பொளன ஓடு்கள் 

ஒ்ர மரத்�ொலொன படகின பகுதி, படடைம்
�ங்க அணி்கலன்கள், படடைம்

தசதுககு மணி்கள் தசய்வ�ற்கொன 

தசம்மணிக்கற்கள்

பச்ளச ்கலந� நீலவணை ஆடிப்பூச்சு 

உள்ை ்மற்கொசிேப் பொளன ஓடு்கள்

பட்டணம், த்கரைொ

்்கரைத்தின எரைொகுைம் மொவடடத்தில் 

உள்ை வடககுப் பரவூர என் ஊளர 

ஒடடிே வடக்்க்கரொ என் சிறறூரின 

அரு்்க படடைம் அளமநதுள்ைது.  ்மளல 

நொடு்க்ைொடும் கீளழ நொடு்க்ைொடும் 

வணி்கத் த�ொடரபு த்கொணடிருந� பழங்கொலத் 

துள்மு்கம்�ொன படடைம்.

த்கொடுமணல்

த்கொடுமைல், �மிழ்நொடடில் ஈ்ரொடுககு அருகில் உள்ைது.  சங்க இலககிேமொன பதிறறுப்பத்தில் 

குறிப்பிடப்படும் த்கொடுமைம்�ொன இவ்வூர எனக ்கரு�ப்படுகி்து.  தபருங்கற்கொல முதுமக்கள் 

�ொழி்களும் இரும்பு, மணிக்கற்கள், சஙகு ்வளலப்பொடு்கள் குறித்� சொனறு்களும் இங்்க 

கிளடத்துள்ைன.  �மிழ் பிரொமி எழுத்து்கள்  த்கொணட 300ககும் ்மறபடட மட்கலப் தபொறிப்பு்கள் 

இந� ஊரில் கிளடத்துள்ைன.

த்கொடுமைல் 

அ்கழொய்வில் 

்�ொணடி எடுக்கப்படட 

தபருங்கற்கொலக 

்கல்லள்

குதிளரச் ்சைத்தில் 

பேனபடும் இரும்பு 

வளைேங்கள், 

த்கொடுமைல்
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சஙகு வளைேல்்களின உளடந� 

பகுதி்கள், சஙகு, த்கொடுமைல்

தசம்மணிக்கல்லொல் தசய்ேப்படட 

மணி்கள், த்கொடுமைல்

மனி� 

எலும்புககூடு, 

த்கொடுமைல்

�மிழ் பிரொமி எழுத்து்கள்  த்கொணட குடுளவ

கீழடி

 மதுளரயிலிருநது ரொ்மஸ்வரம் தசல்லும் தநடுஞ்சொளலயில் சிளலமொன என் 

ஊருககு அருகில் கீழடி உள்ைது.  இங்்க பள்ளிச் சநள�த்திடல் எனறு அளழக்கப்படும் பரந� 

த�னனந்�ொப்பில் இநதிேத் த�ொல்லிேல் ஆய்வுத்துள்யினர ்மறத்கொணட அ்கழொய்வு்களின 

மூலம் சங்க ்கொலத்து ந்கரம் புள�யுணடிருப்பது ்கணடறிேப்படடுள்ைது.  தசங்கற ்கடடுமொனங்கள், 

்கழிவுநீர வழி்கள், �மிழ் பிரொமி எழுத்து்கள்  த்கொணட மட்கல ஓடு்கள், தசம்மணிக்கற்கைொலொன 

அணி்கள், முத்து, இரும்பு தபொருள்்கள், விளைேொடடுப்தபொருள்்கள், ்கணணுககு ளம தீடடும் 

தசப்புக ்கம்பி ்பொன்ளவ ்கணடறிேப்படடுள்ைன.  இனனும் அ்கழொய்வு்களை ்மறத்கொணடொல், 

ள்கத்த�ொழில் முள்்கள் மறறும் பணபொடடு நடவடிகள்க்கள் குறித்தும் பல �்கவல்்கள் தவளிவரும்.

தசங்கல் ்கடடுமொனங்கள், கீழடி

கீழடியில் கிளடத்� 

பலவி�மொன தபொருள்்களும் 

அணி்கலன்களும்
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கிடஙகு்களும் இருந�ன.  சில ந்கரங்கள் 

துள்மு்கப்படடினங்கைொ்கவும், ள்கவிளனத் 

த�ொழில் ளமேங்கைொ்கவும் இருந�ன.  

கிழககுக ்கடற்களரயில் அளமந� அரிக்க்மடு, 

்கொவிரிப்பூம்படடினம், அழ்கனகுைம், த்கொறள்க 

ஆகிே ந்கரங்களும், ்்கரைத்தின படடைம் 

என் ந்கரும் துள்மு்கங்கைொ்கவும் 

விைஙகிேளவ.  ்கொஞ்சிபுரம், உள்யூர, ்கரூர, 

மதுளர, த்கொடுமைல் ஆகிே ந்கரங்கள் 

உள்நொடடு வணி்க ளமேங்கைொ்கத் 

தி்கழ்ந�ன.  இம்ளமேங்களில் பல வள்கப்படட 

தபொருள்்களும் பணடங்களும் உறபத்தி 

தசய்ேப்படடுப் பல்்வறு பகுதி்களுககும் 

ஏறறுமதி தசய்ேப்படடன.

 எணணிகள்கயில் குள்வொ்க 

இருந�ொலும் இந� ந்கரங்கள் அைவில் 

தபரிேளவ.  ந்கரங்களைத் �விர எணைற் 

சிறறூர்களிலும் மக்கள் வொழ்நதிருந�னர.  

தவண்கலப் தபொருள்்கள், மணி்கள், சஙகு 

வளைேல்்கள், ்கணைொடி மணி்கள், �மிழ் 

பிரொமி எழுத்து்களில் மக்களின தபேர தபொறித்� 

மட்கலங்கள் ்பொன்ளவ இந� இடங்களில் 

கிளடத்துள்ைன.

 சங்க ்கொலச் சமு்கம் மறறும் தபொருைொ�ொர 

அளமப்பில் பனளமத்துவம் ்கொைப்படுவது 

்பொல்வ மக்களின வழிபொடடு முள்்களிலும் 

பனளமத்துவம் ்கொைப்படுகி்து.  ஆவி 

வழிபொடு, மூ�ொள�ேொர வழிபொடு, வீரர்கள் 

வழிபொடு, சிறுத�ய்வ வழிபொடு ்பொன்ளவ 

சங்க ்கொலத்தில் இருந�ன.

ந்கரளமயம் என்பது என்ன?
திடடமிடட வடிவளமப்பும், தசங்கல் 

்கடடுமொனங்களும் த்கொணட மக்கள் 

வசிப்பிட்ம ந்கரம் ஆகும்.  ்வைொணளம, 

்கொல்நளடவைரப்பு அல்லொ� ஏளனே 

த�ொழில்்களில் ஈடுபடுகின் மக்கள் 

அவ்விடங்களில் தபருமைவில் வொழ்வொர்கள்.  

ந்கரங்களில் பறபல உறபத்திப் பணி்கள் 

நளடதபறும்.

நம்பிகள்க்களும் வழிபொடடுமுள்யும்3.7

படி்கத்திலொன ்கொ�ணி்கள்,  கீழடி

தசங்கல் ்கடடுமொனங்கள், கீழடி

உருககு உளல, கீழடி

தசங்கல் த�ொடடி, கீழடி
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 ஐநதிளை்களுககும் உரிே வழிபொடடு 

்கடவுள்்களைத் த�ொல்்கொப்பிேம்  சுடடுகி்து.

குறிஞ்சிககு முரு்கன, முல்ளலககுத் திருமொல், 

மரு�த்திறகு இநதிரன, தநய்�லுககு வருைன, 

பொளலககுக த்கொற்ளவ எனறு த�ொல்்கொப்பிேர 

கூறுகி்ொர.

 எனினும் மக்கள் வீரமரைம் எய்திே 

வீரர்களையும், �மது குல மூ�ொள�ேர்களையும் 

அதி்க அைவில் வழிபடடனர.  இேறள்கககு 

மீறிே ஆற்ல் த்கொணட அைஙகு குறித்துச் 

சங்க இலககிேம் குறிப்பிடுகி்து.

 குள்க்களில் ்கொைப்படும் �மிழ் 

பிரொமி ்கல்தவடடு்கள் மூலம் சமை  சமேம் 

வழககில் இருந�ளம த�ரிகி்து. ்வள்வி்கள் 

்மறத்கொள்ைப்படட�ற்கொன சொனறு்கள் 

உள்ைன. சில இடங்களில் புத்� சமேமும் 

இருந�து.  தவவ்்வறு குழுக்கள் ் வறு்வ்ொன 

வழிபொடடு முள்்களைக த்கொணடிருந�னர.

 நுண்களல்கள3.8

்கணணுககு ளமதீடடும் தமல்லிே தசம்பு குச்சி ்கண இளமமுடிளே அழகுபடுத்�ப் 

பேனபடட ்கம்பி

�மிழ் பிரொமி எழுத்து ்வடி்வம் 

சங்க ்கொலத்தில் �மிழில் எழு� �மிழ் பிரொமி என் வரிவடிவம் பேனபடுத்�ப்படடது.

 சங்க ்கொலத்தில் பலவள்கேொன 

்களல்களும் தசழித்திருந�ன.  சமே 

சடஙகு்களின ்பொது நி்கழ்த்�ப்படும் 

ஆடடங்களில் ஒரு வள்கககு தவறிேொடடம் எனறு 

தபேர.  தசய்யுள் இேற்ல், இளசக்கருவி்களை 

இளசத்�ல், நடனமொடு�ல் ஆகிேவறள்ப் 

பலரும் அறிநதிருந�னர.  சங்க ்கொலத்து 

உைவு முள்்கள் குறித்து  இலககிேங்களில் 

கூ்ப்படடுள்ைது.  ம்களிர �ம் ்கண்களுககு 

ளமதீடடுவ�றகுச் தசம்பினொல் ஆன தமல்லிே 

குச்சி்களைப் பேனபடுத்தியுள்ைனர. இககுச்சி்கள் 

பல அ்கழொய்வில் ்கணதடடுக்கப்படடுள்ைன. 

இ�னொல் �ங்கள் ்�ொற்ப் தபொலிவிலும் 

அவர்கள் அக்கள் த்கொணடிருந�னர எனத் 

த�ரிகி்து.
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சுருக்கம்

� ்வைொணளம உறபத்தி, திளை்களுககிளட்ே மக்கள் த்கொணட சமூ்க உ்வு, 

்கடல்்கடந� வணி்கம் ்பொன்னவற்ொல் ந்கரவொழ்கள்க மலரந�து.  பணபொடு தசழித்�து.   

இலககிேங்கள் ்�ொனறின.

� �மிழ்ச் சங்கம் வழிேொ்க இலககிேங்கள் பிற்கொலத்தில் த�ொகுக்கப்படடன.

� த�ொல்்கொப்பிேம் விவரித்துள்ை திளைமுள் �மிழ்கத்திற்்க உரிே வொழ்வுமுள்ேொகும்.

� பழஙகுடி மக்கள் வொழ்வுமுள்யிலிருநது மனனர ஆடசிககு சமூ்கம் மொ்த் த�ொடஙகிேது 

சங்க ்கொலத்தில்�ொன.

� இநதிேப் தபருங்கடற பகுதி்களில் ்கடல்வழி வணி்கம் வைரந�து.

� தசங்கற ்கடடுமொனங்களைக த்கொணட தபரிே ந்கரங்கள் �மிழ்நொடடில் ்�ொனறின

� சமூ்க அளமப்பு பலவொ்ொ்க ்வறுபடடிருந�து.

்கொலகத்கொடு
ஏ்த்�ொழ தபொ.ஆ.மு. 1300 மு�ல் தபொ.ஆ.மு. 

300 வளர 

இரும்புக்கொலம்/தபருங்கற்கொலம்

ஏ்த்�ொழ தபொ.ஆ.மு. 300 மு�ல் 

தபொ.ஆ. 300 வளர. இ�றகு முனனரும் 

த�ொடஙகியிருக்கலொம்  

பணளடே வரலொறறுக ்கொலம்/சங்க ்கொலம்

ஏ்த்�ொழ தபொ.ஆ.மு. 300 மு�ல் தபொ.ஆ. 300 

வளர. 

சங்க இலககிேங்கள்

ஏ்த்�ொழ தபொ.ஆ.மு. 400 மு�ல் தபொ.ஆ.மு. 

300 வளர

�மிழ்-பிரொமி எழுத்து முள்யின அறிமு்கம் 

தபொ.ஆ. மு�ல் நூற்ொணடு எரித்திரிேக ்கடலின தபரிப்ைஸ் 

தபொ.ஆ. மு�ல் நூற்ொணடு பிளினியின இேறள்க வரலொறு

தபொ.ஆ. இரணடொம் நூற்ொணடு �ொலமியின புவியிேல்

தபொ.ஆ. இரணடொம் நூற்ொணடு விேனனொ பொப்பிரஸ்

ஏ்த்�ொழ தபொ.ஆ. 300 மு�ல் தபொ.ஆ. 500 

வளர

சங்கம் மருவிே ்கொலம்

 பயிறசி்கள 

I. சரியொன விளடளயத் த�ரவு  தசய்்க.
1. சங்க ்கொலத்தில்  பேனபடுத்�ப்படட 

எழுத்துமுள்  ேொது? 

 அ) ஆஙகிலம் ஆ) ்�வநொ்கரி

 இ) �மிழ்-பிரொமி ஈ) கிரந�ம்

2. �மிழ்நொடடிலிருநது இலஙள்கககுச் தசன் 

வி ே ொ ப ொ ரி ்க ள ை யு ம் 

குதிளர வணி்கர்களையும் பறறிக  

குறிப்பிடுகின், இலஙள்கயின பொலி 

தமொழி  வரலொறறு  நூல் எது?

 அ) தீபவம்சொ           ஆ) அரத்�சொஸ்திரொ

 இ) ம்கொவம்சொ         ஈ) இணடி்கொ

9th_History_Tamil_Unit_3.indd   70 29-03-2018   09:49:00

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



713 த�ொடக்க்கொலத் �மிழ்ச் சமூ்கமும் பணபொடும்

3. ்கொடொ்க இருந�  இடங்களை  ்வைொண 

நிலங்கைொ்க மொறறு�ல், நீரப்பொசன 

வசதி்களை ்மம்படுத்து�ல்  ஆகிே 

தபருளம்களுககு  உரிே  ்சொழ அரசன 

ேொர? 

 அ) ்கரி்கொலன       

ஆ) மு�லொம் இரொஜரொஜன   

 இ) கு்லொத்துங்கன      

ஈ) மு�லொம் இரொ்ஜநதிரன

4. ்சரர்களை பறறிக குறிப்பிடும் ்கல்தவடடு 

எது? 

 அ) பு்களூர ஆ) கிரநொர

 இ) புலிமொன்்கொம்ளப ஈ) மதுளர

5. ‘்கொேல்  சி்ந� ந்கரம்’ எனறு  விவரித்� 

தவனீஸ் ந்கரப் பேணி  ேொர? 

 அ) வொஸ்்்கொட்கொமொ ஆ) அல்தபருனி

 இ) மொர்்கொ்பொ்லொ ஈ) தம்கஸ்�னிஸ்

6. (i) தபொருள்  பரிமொற்த்துக்கொன  

ஊட்கமொ்க  நொைேங்கள் சங்க ்கொலத்தில்       

அறிமு்கப்படுத்�ப்படடன.

      (ii) தமௌரிேர  ்கொலத்தில்  வட இநதிேொவில் 

இருந� சொ�ொரை மக்கள் பிரொகிரு� தமொழி 

       ்பசினொர்கள்.

    (iii) ்ரொமொனிே  ஆவைமொன விேனனொ 

பொப்பிதரஸ் முசிறி  உடனொன வணி்கத்ள�க 

       குறிப்பிடுகி்து.

     (iv) �மிழ் இலக்கை  நூலொன பத்துப்பொடடில்  

திளை  குறித்�  ்கருத்து  இடம்தபறறுள்ைது.

 அ)   (i)  சரி ஆ)   (ii)  சரி

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

7. (i) பதிறறுப்பத்து  பொணடிே  அரசர்களையும்  

அவர்களின ஆடசிப்  பகுதி்களையும்  

குறித்துச் தசொல்கி்து.

 (ii) ்கொவிரிப்பூம்படடினத்தில்  நடந�  

வணி்க  நடவடிகள்க்களை அ்கநொனூறு 

விவரிககி்து.

     (iii) ்சொழர்களின  சினனம்  புலி  ஆகும்; 

அவர்கள் புலி  உருவம்  தபொறித்�, சதுர  

வடிவிலொன  தசம்பு நொைேங்களை  

தவளியிடடொர்கள்.

 (iv) தநய்�ல்  எனபது மைறபொங்கொன 

பொளலவனப் பகுதி  ஆகும்.

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

 இ) (iii) சரி   ஈ) (iv) சரி

II. த்கொடிட்ட இடங்களை நிரப்பு்க.
1. ்கற்கள்,  தசப்்படு்கள்,  நொைேங்கள்,  

்மொதிரங்கள் ஆகிேவறறின  மீது  

பதிவு  தசய்ேப்படட   ஆவைங்கள்  

___________ ஆகும்.

2. ்கடந�்கொலச்  சமூ்கங்கள்  குறித்து  அறிநது 

த்கொள்வ�ற்கொன சொனறு்கைொ்க  உள்ை  

சில தபொருட்களை  மீடதடடுப்ப�றகு  

ஓரிடத்ள�  முள்ப்படி  ்�ொணடு�ல் 

____________ ஆகும்.

3. தமௌரிேர  ்கொலத்தில்  ஆடசிக்களல  மறறும்  

தபொருைொ�ொரம்  குறித்து  த்கௌடில்ேர  

எழுதிே  நூல் ____________ ஆகும்.

4. _________ எனபது  பிரிவு  அல்லது  

வள்க என் தபொருளில் தசய்யுள்்களில் 

பேனபடுத்�ப்படட ்கருப்தபொருள்; 

்மலும், இது  ஒரு வொழ்விடத்ள� 

அ�ன �னித்�னளம வொய்ந� 

இேறள்கககூறு்களுடன குறிப்ப�ொ்கவும்  

உள்ைது.

5. கி்ரக்கர்கள், ்ரொமொனிேர்கள், ்மறகு  

ஆசிேர்கள் ஆகி்ேொளர உள்ைடககிே 

்மற்கத்திேர்களை ____________ 

எனனும்  தசொல்  குறிககி்து.

III. சரியொன கூறளறத் த�ரந்த�டுக்கவும்.
1. அ) இரும்ளப  உருககிே�ற்கொன சொனறு்கள் 

த்கொடுமைல், குடடூர ஆகிே  இடங்களில் 

்கொைப்படுகின்ன.

 ஆ) எரித்ரிேன ்கடலின தபரிப்ளூஸ் 

இநதிேொ  உடனொன  மிைகு  வணி்கம்  

குறித்துக  கூறுகி்து.

 இ) இநதிேொவில் த�ொடக்க ்கொலத்தில் 

பேனபடுத்�ப்படட நொைேங்களில் 

உருவங்கள் தபொறிக்கப்படடிருந�ன; 

நொைேங்கள் தபரும்பொலும் �ங்கத்�ொல் 

தசய்ேப்படடிருந�ன.

 ஈ)  சங்க  ்கொலம்  தவண்கலக  ்கொலத்தில் 

்வரூன்த்  த�ொடஙகிேது.

2. அ) ்சரர்கள்  ்கொவிரிப்பகுதிளே  ஆடசி  

தசய்�னர.  அவர்களின  �ளலந்கர  

உள்யூர  ஆகும்.
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 ஆ) மொஙகுைம்  �மிழ்-பிரொமி  ்கல்தவடடுக  குறிப்பு்கள்  அரசன  ்கரி்கொலளனக குறிப்பிடுகின்ன.

 இ) �மிழ்-பிரொமி ்கல்தவடடுக குறிப்பு்களில் ்கொைப்படும் வணி்கன, நி்கமொ ஆகிே தசொற்கள் 

வணி்கர்களில்  தவவ்்வறு  வள்கயினளரக  குறிப்பிடுவ�ொகும்.

 ஈ) உப்பு   விற்வர்கள் வணி்கர்கள் எனறு  அளழக்கப்படடனர;  அவர்கள் வணி்கத்துக்கொ்க மொடடு 

வணடியில்  �ங்கள் குடும்பத்தினருடன  பேைம்  தசய்�ொர்கள். 

V. சுருக்கமொன விளட �ரு்க.
1. த�ொல்லிேல்  ஆய்வுக்கைங்கள் ்கடந�  ்கொல  வரலொறறுச்  சொனறு்களை  அளிககின்ன – உன 

்கருத்து்களை முனளவக்கவும்.

2. சங்க ்கொலம் குறித்து அறிநது த்கொள்ை நொைேங்கள் எந�ைவுககு ஒரு முககிேமொன சொன்ொ்க 

உள்ைன?

3. �மிழ் அரசர்கள் தமௌரிே அரசின அதி்கொரத்துககு உடபடொமல் இருந�ொர்கள் – இந�க கூறறுககு 

உன விைக்கம் எனன?

4. சங்க ்கொலத்தில்  விவசொேம் ஒரு முககிேமொன வொழ்வொ�ொரமொ்க இருந�து. இ�ற்கொன 

்கொரைங்களைக கூறு.

5. அேல்  நொடு்களுடனொன த�ொடரபு பழங்கொலத் �மிழ்கத்துககுப் தபருளம  ்சரத்�து – இ�ற்கொன 

சொனறு்களுடன  இககூறள்  நிறுவு்க.

 VI.  �ளலப்பு வினொக்கள
ஒவ்தவொரு  �ளலப்பின கீ்ழயும் உள்ை அளனத்து வினொக்களுககும் விளடேளி.

1. நடு ்கற்கள
 அ) ்மய்ச்சல்  சமூ்கங்களுககிளட்ே  ்கொைப்படட  தபொதுவொன நளடமுள் எனன? 

 ஆ) பள்கவர்களின ்கொல்நளடச் தசல்வத்ள�க ்கவரந�வர்கள் ேொவர?

 இ) இ்ந� வீரர்களை  மக்கள்  எவ்வொறு  நிளனவு  கூரந�னர?

 ஈ) நடு்கற்களை  நிறுவுவ�ற்கொன வழி முள்்களை  விைககும் �மிழ்  நூல் எது?

2. �மிழ் அல்லொ� சொன்று்கள (த்வளிநொட்ட்வர குறிப்பு்கள) 
 அ) �மிழ்  அல்லொ� சொனறு்கள் மூலம் நொம் அறிநதுத்கொள்வது எனன?

 ஆ) பொணடிே  நொடடிலிருநது முத்தும் சஙகும் வந�ள�க கூறும் தமௌரிேர ்கொலச் தசவ்விேல் நூல் 

ேொது?

 இ) ்கொலவரிளசேொன வரலொறறுக  குறிப்பு என்ொல் எனன?

 ஈ) இநதிேொவுககும் ்ரொமொனிேப் ்பரரசுககும் இளட்ே  நடந�  மிைகு வணி்கம் குறித்துக 

கூறிேவர  ேொர?

IV)  தபொருத்து்க.

1. ்கல்தவடடிேல்    –   முககிேமொன வரலொறறு  நி்கழ்வு்களின த�ொகுப்பு 

2. ்கொலவரிளசக குறிப்பு்கள்  –   சங்க ்கொலத் துள்மு்கம்

3. ்மய்ச்சல் வொழ்கள்க   –   விளலயுேரந� ்கல்லில் தசய்ேப்படட ஆபரைம்

4. புளடப்பு மணி்கள் (cameo)  –   ்கல்தவடடுக  குறிப்பு்களை  ஆரொய்வது

5. அரிக்க்மடு    –   ்கொல்நளட்களை வைரத்துப் பிளழககும் நொ்டொடி 

      மக்கள்
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VII. விரி்வொன விளடயளிக்கவும்.
1. �மிழ்கத்தின அரசிேல் சகதி்கள் 

எந�ைவுககுச் சங்க ்கொல ஆடசி  அளமப்பின  

மீது  �ொக்கம் தசலுத்தின?

2. சங்க  ்கொலத்தில் த�ொழில்்களும் 

ள்கவிளனக ்களல்களும் எவ்வொறு 

தபொருைொ�ொரத்ள� ்மம்படுத்தின? 

வரலொறறுடன வலம் வரு்க

மொண்வர தசயல்பொடு்கள 
சங்க ்கொலத் �மிழ்கம் மறறும்  அனள்ே  �மிழ்  அரசு்களின  ஆடசிககு  உடபடடிருந� பகுதி்களையும்  

த�னனிநதிே  வளரபடத்தில் குறிக்கவும். 

அருங்கொடசிே்கத்துககுச் தசனறு, பழங்கொலத் �மிழர்கள் குறித்� ்கல்தவடடுச் தசய்தி்கள், அவர்கள் 

பேனபடுத்திே  நொைேங்கள், ்கருவி்களைப்  பறறிே  தசய்தி்களை ்ச்கரிக்க.

வரலொறறின த�ொடக்க  ்கொலத்தில் மக்கள்  வொழ்ந� அரிக்க்மடு, ்கொவிரிப்பூம்படடினம், கீழடி 

்பொன்  இடங்களுககுச் தசனறு  பொரளவயிடு்க.

வரலொறறுககு முநள�ே  ்கொலத்ள�ச்  ் சரந� ஆய்வுக்கைங்களிலிருநது  நமககுக கிளடத்திருககும் 

தபொருட்கள் மறறும் �மிழ்-பிரொமி எழுத்து முள் குறித்து ஓர ஆய்ளவ ்மறத்கொள்்க.

ஆசிரியரின்  ்வழி்கொட்டலுடன்  தசய்ய  த்வணடியள்வ

ஆதி  மனி�த் ்�ொற்ம்  பறறிே  ஒரு  பவரபொயிணட  விைக்கக ்கொடசிளே  உருவொககு்க.

்களலச் தசொற்கள்

த�ொல்லியல்    -  Archaeology 
தபொது ஆணடிறகு முன் (தபொ.ஆ.மு.)  - Before Common Era (BCE)
தபொது ஆணடு (தபொ.ஆ.)    - Common Era (CE)
ள்கவிளனத் த�ொழில்     - Craft 
்வரலொறறின் த�ொடக்கொலம்     - Early History
அ்கழொய்வு     - Excavation 
பணபொட்டுப் தபொருள்கள     - Material culture 
முத்திளர தபொறிக்கப்பட்ட நொணயங்கள - Punch-marked coins
உளறகிணறு     - Ring Well 
அரசு     - State 
ந்கரமயமொக்கம்     - Urbanization 
மரபுச் சின்னங்களைச் சிள�த்�ல்    - Vandalism

3. இந்தியத் த�ொழில்துளற்கள மறறும் 
 சங்க ்கொலக ள்கவிளன்கள 

அ) ந்கர  மேமொக்கத்தின முககிேமொன 

கூறு்களைக கூறு்க.

ஆ) மட்கலம் தசய்பவருக்கொன 

இனதனொரு  �மிழ்  தபேர எனன?

இ) பொளன தசய்�லின தவவ்்வறு 

வள்க்கள் ேொளவ?

ஈ) விவசொேத்திலும் ் பொரிலும் இரும்பின 

பேனபொடு்கள் எனன?
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1.  https://www.britannica.com 

2.  https://sangamtamilliterature.wordpress.com

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

 விரிவொன வொசிப்பிறகு

1.  ்கொ. இரொசன,  த�ொல்லிேல் ்நொககில் சங்க்கொலம், உல்கத் �மிழொரொய்ச்சி நிறுவனம்.

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

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

 இளைே�ை ஆ�ொரங்கள்

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

படி1

படி 3

படி 2

இளைேச் தசேல்பொடு

அரிக்க்மடளடக ்கொண்பொம்

படி்கள:
படி1. த்கொடுக்கப்படடிருககும் உரலி / விளரவுககுறியீடளடப் 

   பேனபடுத்தி   ‘Bhuvan’   எனும்     இளைேப்பக்கத்திறகுச் தசல்லவும் .

 படி 2. ‘Bhuvan 2D’ எனபள�ச் தசொடுக்கவும்.

படி 3.  ்�டு தபடடியில் ‘Arikkamedu’ எனத் �டடச்சு தசய்� பினபு ‘Enter key’ஐ   

           அழுத்�வும்.

 படி 4.  திளரயின வலப் பக்கத்தில் த�ரியும் ‘Satellite’ எனபள�த் த�ரிவு தசய்து 

  தசேறள்கக ்்கொள் பொரளவயில் இடங்களைக ்கொண்க. திளரயின இடப்பக்கத்தில் 

  ்கொைப்படும்  ‘+’ அல்லது ‘-’ குறியீடு்களைப் பேனபடுத்தி இடங்களைப்    

  தபரிதுபடுத்தியும் சுருககியும் பொரக்கவும்.

்கணடுபிடிப்்பொம் வொருங்கள்…!

படி 4
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அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் 
மாற்றஙகளும்4

அலகு

அறிமுகம்

கற்றல் ந�ாககஙகள்

� ப�ா.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து ப�ா.ஆ.மு. 2ம் நூற்றாண்டு வரர ஏற�ட்ட சமுதாய  

மாற்றம் �றறி அறிதல்

� இந்தியாவின் புததம், சமணம், ஆசிவகம், �ாரசீகததின் 

ப�ாராஸ்டரியம், சீனாவின் கன்பூசியனிசம், தாநவாயிசம் ஆகிய 

புதிய தததுவஙகளின் சாரதரதப் புரிந்து பகாள்ளுதல்

� அரசுகள் உருவாககததிறகு இடடுச் பசன்்ற சூழல்கள் குறிததுக 

கற்றல். குறிப்�ாக மகதப் ந�ரரசு குறிதது அறிதல்

� பமௌரியர் காலததிறகு முன்பும், பமௌரியர் ஆடசியிலும் நிகழந்த சமூக - அரசியல் 

மாற்றஙகரை எடுததுரரததல்

 மனித �ாகரிகம் குறிதத 

வரலாறறின் இரண்்டாவது கட்டம் இரும்பு 

கண்டுபிடிககப்�ட்டதிலிருந்து பதா்டஙகுகி்றது. 

இரும்ர� அதன் தாதுவிலிருந்து பிரிதபதடுககும் 

முர்ற கண்டுபிடிககப்�ட்ட நிகழவு, 

உற�ததி மறறும் ந�ார் முர்றகளில் ப�ரும் 

மாற்றஙகரைக பகாண்டு வந்தது. அதறகுமுன், 

பசம்பும்   அதன் கலப்பு உநலாகமான 

பவண்கலமும்தான் �யன்�டுததப்�டடு 

வந்தன. இரவ விரலயுயர்ந்தரவ. 

இவறறின் கூர்முரன விரரவில் மழுஙகிப் 

ந�ாகும் தன்ரமயுர்டயது என்�தால், 

பவண்கலததாலான ஆயுதஙகரைநயா,  

கலப்ர� ந�ான்்ற கருவிகரைநயா தி்றம்�்டப் 

�யன்�டுதத முடியாது. நமலும், பவண்கலம், 

பசம்புத தாது ஆகியவறர்ற வி்ட  இரும்புத 

தாதுவைம் இயறரகயில்   அ�ரிமிதமாகக 

கிர்டககி்றது. நமலும், இரும்புக நகா்டரியின் 

�யன்�ாடு விவசாயததில் மிக �ன்்றாகப் 

�யன்�ட்டது. இரும்புக நகா்டரி காடுகரைத 

திருததவும், இரும்புக கலப்ர� இறுகிய 

நிலதரதப் பிைககவும் விவசாயிகளுககுப்  

ப�ரிதும் உதவியாக இருந்தன. ப�ா.ஆ.மு. 

7ஆம் நூற்றாண்டின் துவககததில் இரும்புத 

பதாழில்நுட�தரதப் �யன்�டுததிததான் 

அஸிரியப் ந�ரரசு வல்லரம ப�ற்றது. 

சிற்றரசுகள் அல்லது �கர அரசுகள் சீனா, ஆசியா 

ரமனர் (�வீன துருககி), கிநரககம், இததாலி, 

�ாலஸ்தீனம். பல�னான், வ்ட ஆப்பிரிககா 

ந�ான்்ற �குதிகளில் நதான்றின.

 ப�ா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்றாண்டில் 

வணிகமும் �கரமயமாககமும் மீடடுருவாககம் 

ப�றறு, வ்ட இந்தியாவில் ஒரு புதிய 

�ாகரிகம் வைர்ச்சி ப�்றக காரணமாயின. 

முககியமான சமூக அரசியல் மாற்றஙகள் 

நிகழந்த இககால கட்டததில்தான் புததரும் 

மகாவீரரும் நதான்றினர்.   அவர்களின் 

மர்றவுககுப் பிந்ரதய நூற்றாண்டில், 

புதத, சமணக நகாட�ாடுகள் இந்தியாவில் 

முககியமான சமயஙகைாகப் �ரவின. புதிய 

�ம்பிகரககரையும் தததுவஙகரையும் 

தாஙகி, அவறர்றப் பின்�றறும் ப�ரும் 
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எண்ணிகரகயிலான ஆதரவாைர்களு்டன் 

எழுச்சிமிகக சமயக நகாட�ாடுகைாக இரவ 

�ரவின.  இநத காலகட்டததில் புதத, சமண 

சமயஙகரைப் ந�ாலநவ  �ாரசீகததில் 

ப�ாராஸ்டடிரியனிசமும் சீனாவில் 

கம்பூசியனிசமும் தாநவாயிசமும் நதான்றின.

 புதிய இரும்புக காலததில் உருவான 

புதிய �ாகரிகஙகளுககு எனச் சில குறிப்பிட்ட 

ப�ாதுக கூறுகள் காணப்�டுகின்்றன. புதிய 

ரகதபதாழில்கள், பதாரலதூர வர்ததகததின் 

வைர்ச்சி, சிறு�கரஙகளும் �கரஙகளும் 

உருவாகுதல்,  உலகைாவிய மதஙகளின் 

நதாற்றம், �ன்ன்டதரத விதிகள் உருவாகுதல் 

ஆகியன இவறறின் ப�ாதுக குணஙகைாகும்.

எனநவ, ப�ாருைாதார, �ண்�ாடடு, அறிவுசார் 

ந�ாககில் தனிச்சி்றப்�ான வைர்ச்சி ப�ற்ற 

காலகட்டமாக ப�ா.ஆ.மு.  6ஆம் நூற்றாண்டு 

திகழந்தது. இககாலததில்தான் ஏராைமான 

அறிஞர்கள், சிந்தரனயாைர்கள், புதிய 

மதஙகரைத நதாறறுவிதது அககாலகட்டதரத 

வரலாறறுச் சி்றப்புமிககதாய் ஆககினார்கள். 

சீனாவின் கன்பூசியஸ், ஈரானின் ப�ராஸ்்டர், 

இந்தியாவின் மகாவீரர், புததர் ஆகிநயார் 

இககாலகட்டததில் புகழ ப�ற்றனர்.

 ப�ா.ஆ.மு. 6ம் நூற்றாண்டில் 

சீனாவில் கன்பூசியஸ், லாநவாடநச ஆகிய 

மாப�ரும் சிந்தரனயாைர்கள் இருவர் 

நதான்றினர். இவர்கள் தனிமனிதர்களுககும் 

சமூகததிறகுமான  சமூக �்டதரதகரையும் 

ஒழுகக விதிகரையும் உருவாககினார்கள். 

ஆனால், இவர்கைது மரணததிறகுப் பி்றகு, 

இவர்கள் நிரனவாகக நகாவில்கள் 

கட்டப்�டடு, இவர்கள் ந�ாதிதத தததுவஙகள் 

மதஙகைாக மாற்றப்�ட்டன. இரவ 

முர்றநய கன்பூசியனிசம், தாநவாயிசம் 

என்று அரழககப்�ட்டன. இவர்களுர்டய 

நூல்கள் சீனாவில் மிகவும் மதிககப்�ட்டன. 

கன்பூசியனிசம் சீனாவின் ஆளும் வர்ககததின் 

மீது மடடுமல்லாது சாதாரண மககள் மீதும் 

பசல்வாககு பசலுததியது.

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

ஷான்டுங மாகாணததில் பி்றந்தார்.  அவர்  

வரலாறு,        கவிரத, தததுவம், இரச 

ஆகியவறர்றப் �யின்்றார். அவர் ஐந்து 

முககியமான �ர்டப்புகரை எழுதினார்.  

1. ஆவண நூல் - இது மனித சமூகதரத 

ப � றி ப் � டு த து ம் 

அ ்ற வி ய ல் 

ந க ா ட � ா டு க ர ை க 

கூ று கி ்ற து .      

2. இரசப்�ா்டல் 

நூல் - ஒழுகக 

ப � றி மு ர ்ற க ர ை ப் 

�ா்டல் வடிவில் 

கூ று கி ்ற து .  

3. மாற்றம் குறிதத நூல் 

- பமய்ப்ப�ாருளியல் 

�றறிப் ந�சுகி்றது.  

4. இைநவனிலும் இரலயுதிர் காலமும் - 

அரசியல் ஒழுகக ப�றி �றறிக கூறுகி்றது  

5. வரலாறறு நூல் - சீனாவின் �ண்ர்டய 

மதஙகள் �றறிய நிகழவுகரையும் 

புராணககரதகரையும் கூறுகி்றது. 

கன்பூசியனிசததின் ஐந்து முககியக 

பகாள்ரககள்

1. மனிதததன்ரம  

2. ந�ர்ரம   

3. �ன்ன்டதரத   

4. பமய்யறிவு   

5. �ம்�கததன்ரம

 பமய்யறிவு குடும்�ததிலிருந்துதான் 

வைரும் என்்றார் கன்பூசியஸ்.  ஓர்  ஒழுஙகான 

குடும்�ததின் கடடுப்�ாடுமிகக தனி��ர்தான் 

சமூகததின் அடிததைம் என்கி்றார். அவரரப் 

ப�ாறுததவரர நமன்ரமயான மனிதர் 

 கன்பூசியனிசமும், தாவ�ாயிசமும்4.2

 ப�ா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்றாண்டில் 
மதம் 

4.1

கன்பூசியஸ்
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என்�வர் பவறும் அறிவாளியாகநவா, 

அறிஞராகநவா மடடும் இல்லாமல்,  

முன்மாதிரியான �்டதரத பகாண்்டவராகவும் 

இருககநவண்டும். கன்பூசியசின் 

நமன்ரமயான மனிதர் புததிசாலிததனம், 

துணிச்சல், �ல்பலண்ணம் ஆகிய மூன்று 

�ண்புகரைக பகாண்்டவராவார். குழந்ரதகள் 

ப�றந்றாருககுக கீழப்�டிய நவண்டும், மரனவி 

கணவனுககுக கீழப்�டிய நவண்டும் என்று 

கன்பூசியஸ் வலியுறுததினாலும், ”உததரவு 

தவப்றன்்றால், ஒரு  மகன் தனது தந்ரதரய 

எதிர்கக நவண்டும், ஓர் அரமச்சர் அரசரர 

எதிர்கக நவண்டும்” என்றும் பதளிவாக 

முன்பமாழிகி்றார். அரசு குறிதது அவரி்டம் நகட்ட 

ந�ாது, ”ஒரு அரசிறகு மூன்று விசயஙகள் 

அவசியமானரவ; �ாடடில் ந�ாதுமான உணவு, 

ந�ாதுமான இராணுவத தைவா்டஙகள், 

மககளுககுத  தம் ஆடசியாைர் மீது �ம்பிகரக 

ஆகியன இருகக நவண்டும்” என்்றார்.

 கன்பூசியஸின் தததுவம் 

மககளுககுத தமது அரசியல் உரிரமகள் 

�றறிய விழிப்புணர்ரவ அளிததது. நமலும் 

மககளுககான அரசின் க்டரமகரையும் 

சுடடிககாடடியது.  அரசு ஒரு குறிகநகாரை 

முன்ரவதது இயஙக நவண்டும் என்று 

கன்பூசியஸ் ந�ாதிததார். நதசிய வாழகரக 

என்�ரதப் ப�ாறுததவரர, அரசியல் 

இர்றயாண்ரமககான உண்ரமயான, 

ப�ா.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டின் அறிவியககதநதாடு பதா்டர்புர்டய இ்டஙகள்

கன்பூசியசிஸ் ப�யரரப் புதிய பின்இன் 

ஒலிப�யர்ப்பு முர்றப்�டி காங ஃபூ சு 

என்று எழுதநவண்டும். சீனாவிறகுச் 

பசன்்ற ஐநராப்பிய அறிஞர்களுககு  அரத 

உச்சரிகக சிரமமாக இருந்தது. எனநவ அரத 

லததீனில் ஒலி ப�யர்தது கன்பூசியஸ் என்று 

அரழககத பதா்டஙகினர்.  பின்இன் என்�து 

லததீன் எழுததுகளில் எழுதப்�டும் சீனச் 

பசாறகரை உச்சரிகக பமாழியிலாைர்கைால் 

உருவாககப்�ட்ட ஒரு முர்றயாகும்.
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முர்றயான ஆதாரம் �ாடடில் வாழும் மககள்தான் 

என்�து அவரது கருததாகும். ஆடசியாைர்கள் 

�ார�டசமின்றி ஆடசி �்டதத நவண்டும்; 

�ன்ன்டதரத பகாண்ந்டாரரததான் அரசுப் 

�தவிகளில் அமர்தத நவண்டும்  என்று 

அறிவுறுததினார்.  கன்பூசியனிசம் ஒரு 

மதம் என்�தாகக கருதப்�்டாமல், ஒரு சமூக 

அரமப்�ாக, அ்றம்சார் தததுவ முர்றயாகநவ 

கருதப்�டுகி்றது.

தாவ�ாயிசம்

 கன்பூசிய காலககட்டததிறகு முந்ரதய 

தததுவஞானிகளில் தரலசி்றந்தவர் 

லாநவாடநச. இவர் கன்பூசியரை வி்ட 53 

வயது மூததவர். லாநவாட நச ப�ா.ஆ.மு.  

604ல் பி்றந்தார். அந்தக காலகட்டதது 

அரசியல்வாதிகளின் முர்றநகடுகள், ஊழல்கள் 

ஆகியவற்றால் மனம் பவறுதத அவர் �ாடர்ட 

விடடு பவளிநயறி, ஒரு உர்றவி்டததில் 

அரமதியாக வாழந்தார். ஐயாயிரம் பசாறகள் 

பகாண்்ட ஒரு நூரல இரண்டு �ாகஙகைாக 

எழுதினார். பின்னர் அவர் அந்த இ்டததிலிருந்து 

அகன்று பசன்்றார். அவர் எஙநக இ்றந்தார் 

எனத பதரியவில்ரல. அவரது நூலான 

தாநவா ந்ட ஞிங என்�து வாழகரகககான 

வழிகாடடியாகும்.

லாவ�ாடவசவின் வ�ாதனைகள் 
(தாவ�ாயிசம்)

� உ ல கி ல்  ம னி த ர் க ளி ன் 

மகிழச்சியின்ரமககுக காரணம் 

மனிதர்களின் சுய�லம்தான். சுய�லம் 

என்�து நிர்றவு பசய்ய இயலாத 

அைவற்ற ஆரசகரை மனிதர்களுககு 

ஏற�டுததுகி்றது.

� இயறரகயில் அரனததுநம இயறரக 

வழியிநலநய இயஙகுகின்்றன. மனித 

�்டதரதககான விதி இயறரகநயாடு 

ப�ாருந்தியிருகக நவண்டும்.

� மனிதர்கள் யாநரா ஒருவர் 

ஒழுஙகு�டுததிய ஒரு வாழகரகரய 

வாழகி்றார்கள். அறிரவப் ப�ற்ற 

மனிதர்கள் தமது கைஙகமில்லாத 

தன்ரமரய இழந்ததுதான் இதறகுக 

காரணம். தமது திரட்டப்�ட்ட அறிவிரனக 

பகாண்டு அவர்கள் ஒரு �கர 

�ாகரிகதரத ஏற�டுததி, தம்ரமததாநம 

மகிழச்சியற்றவர்கைாக ஆககிக 

பகாள்கி்றார்கள்.

 �ாம் அறிந்த மிகப் �ழரமயான 

உலக மதஙகளில் ப�ாராஸ்டரியனிசமும் 

ஒன்று. ப�ா.ஆ.மு.  ஆ்றாம் நூற்றாண்டில் 

பசழிதநதாஙகி, மததியக கிழககில் ஆதிககம் 

பசலுததிய மூன்று மாப�ரும் �ாரசீகப் 

ந�ரரசுகளுககு அரச மதமாக அது இருந்தது. 

ப�ாராஸ்டரியனிசதரதத நதாறறுவிததவர் 

�ாரசீகதரதச் நசர்ந்த ப�ாராஸ்்டர். அவர் தம்  

மககள்  மிகப் �ழஙகாலததுக க்டவுைர்கரை 

வணஙகுவது கண்டு நவதரனயுறறு அவர் 

அதறபகதிராகக கிைர்ச்சி பசய்தார். ஒளிக 

க்டவுைான அஹுர மஸ்தா தான் உலகின் ஒநர 

க்டவுள் என்று பிரக்டனம் பசய்தார்.

 ப�ாராஸ்டரியர்களின் புனித நூல் 

ப�ன்ட அபவஸ்தா என்�தாகும். இது �ல்நவறு 

காலகட்டஙகளின் புனித இலககியஙகைான 

பிரார்ததரனப் �ா்டல்கள், நவண்டுதல்கள், 

சட்டஙகள், புராணஙகள், புனிதக கரதகளின் 

பதாகுப்�ாகும். ப�ாராஸ்டரிய தததுவஙகளும் 

ச்டஙகுகளும் நவதஙகளில் பசால்லப்�டும் 

தததுவஙகள், ச்டஙகுகரை ஒததுக 

காணப்�டுகின்்றன.லாநவாடநச

 ப�ாராஸ்டரியனிசம்4.3
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 ப�ன்ட அபவஸ்தாவின் பமாழி 

இந்நதா-ஆரியன் பமாழியினதாகும். 

பமாழியியலாைர்கள் நமறகு ஆசியாவின், 

குறிப்�ாக ஈரானின் பமாழிகளுககும்  இந்நதா-

ஆரிய பமாழிகளுககும் இர்டநய ப�ருஙகிய 

உ்றவு இருப்�ரத நிறுவியிருககி்றார்கள். 

�ரழய  ஈரானிய பமாழி ப�ா.ஆ.மு.  

இரண்்டாவது ஆயிரமாண்ர்டச் நசர்ந்தது. 

பின்னர் அது திராவி்டர்கள், இந்திய துரணக 

கண்்டததின் பூர்வகுடிகள் ஆகிநயாரின் 

பமாழிகரையும் இரணததுக பகாண்்டது. 

வரலாறறு ஆய்வாைர் பராமிலா தாப்�ரின் 

கூறறின்�டி, �ரழய ஈரானிய, இந்நதா-

ஆரியன் பமாழி ந�சிநயார் பதா்டககததில் ஒநர 

குழுரவச் சார்ந்தவர்கைாகததான் இருந்திருகக 

நவண்டும். பின்னர் கருததுநவறு�ாடு 

காரணமாகப் பிரிந்திருககலாம் என்கி்றார்.

வ�ாதனைகள்

 ஒரு மதம் அல்லது ஓர் அரசு அல்லது 

ஒரு சமூகததின் முதன்ரமயான ந�ாககம் 

ஒழுககதரத வைர்தபதடுப்�துதான் என்று 

ப�ாராஸ்்டர் ந�ாதிததார். எண்ணம், பசால், 

பசயல் என அரனததிலும் புனிதமாக 

இருப்�துதான் மிக உயரிய மதக நகாட�ா்டாகும். 

அஹுர மஸ்தாவி்டம் 1. ஒளி, 2. �ல்ல மனம், 3. 

�ன்ரம, 4. அரசாடசி, 5. �கதி, 6. ஆநராககியம், 7. 

இ்றவாத தன்ரம ஆகிய தன்ரமகள் உள்ைன 

என்்றார். அஹுர மஸ்தா அரனததும் அறிந்தவர். 

சகல சகதிகளும் பகாண்்டவர். எஙகும் 

நிர்றந்திருப்�வர். ப�ாராஸ்டரிய மதததில் �லி, 

உருவ வழி�ாடு ஆகியரவ இல்ரல. க்டவுளின் 

வடிவமாகத தீரய வணஙகுவதுதான் 

உயர்ந்த வழி�ாடடு முர்றயாகக கருதப்�ட்டது. 

தானம் பசய்வதறகும் ஏரழகளுககுச் நசரவ 

பசய்வதறகும் அதிக முககியததுவம் தரப்�ட்டது. 

மனிதர்களின் �ற�ண்புகள் என்�ரவ  

பிரார்ததரன, தியானம், யாகஙகள், ச்டஙகுகள் 

ஆகியரவ மடடும் அல்ல.   தீரமரய எதிர்ததுப் 

ந�ாராடுவதும், �ன்ரம பசய்ய முயறசி 

பசய்வதும், அஹுர மஸ்தாவின் பசயல்களுககுத 

துரணபுரிவதும் �ற�ண்புகள் ஆகும்.

 �ாரசீகதரத (ஈரான்) அரபியர் 

ரகப்�றறியரதத பதா்டர்ந்து, ப�ா.ஆ. 8ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல் 10ஆம் நூற்றாண்டு 

வரர �ல ப�ாராஸ்டரியக குடும்�ஙகள் 

இந்தியா உள்ளிட்ட �ல்நவறு �ாடுகளுககு 

இ்டம்ப�யர்ந்ததால், அந்த மதம், தான் பி்றந்த 

மண்ணிநலநய அழிந்துந�ானது. தமது புதிய 

�ம்பிகரககரைத திணிகக அராபியர்கள் 

நமறபகாண்்ட முயறசிகள், மதகுருமார்கள் 

பகால்லப்�ட்டது, ப�ருப்புக நகாவில்கள் 

அழிககப்�ட்டது ந�ான்்ற காரணஙகைால் 

ப�ாராஸ்டரிய    மதம்    அழிந்தது. 

�ாரசீகததிலிருந்து முதலில் வர்ததகர்கைாகவும், 

பி்றகு மதத துன்புறுததலிலிருந்து தப்பிததுப் 

�ாதுகாப்�ான வாழி்டம் நதடு�வர்கைாகவும்  

இந்தியா வந்த �ார்ஸிகள் தம்நமாடு 

ப�ாராஸ்டரிய மததரதயும் பகாண்டு 

வந்தனர். அன்றிலிருந்து அரத இந்தியாவில் 

கர்டப்பிடிததும் வருகி்றார்கள்.

 கஙரகச் சமபவளியில்  மககள்   

தஙகைது  உணவுதநதரவரய வி்ட அதிகமான 

அைவில் �யிர்கரை உற�ததி பசய்ய அறிந்து 

பகாண்்டனர். எனநவ மறப்றாரு �குதி மககள் 

நவறு சில ரகதபதாழில்கரை நமறபகாள்ை 

வாய்ப்பு அரமந்தது. விவசாயிகரைப் ந�ாலநவ 

இந்த ரகவிரனக கரலஞர்களும் தமககு 

மூலப்ப�ாருடகரைச் நசகரிததுத தரவும், தமது 

 இந்தியாவில் இரும்புத் 
பதாழில்நுட�ம் ஏற�டுத்திய 
தாககம்

4.4

ஈரானிய, இந்திய மதஙகரைப் ந�ான்்ற 

நகாட�ாடுகரைக பகாண்டிருந்த 

மனிச்சீயி மதம்    ப�ா.ஆ.மு.  3ஆம் 

நூற்றாண்டில் �ாரசீகததில் மணி 

என்�வரால் நதாறறுவிககப்�ட்டது. ஆனால்  

திருச்சர�கள் ஏறகப்�ட்ட மதக கருததுகரை 

மறுப்�வர்களுககு எதிரானவர்கரை 

ஒடுககியதால் மனிச்சீயி நகாட�ாடர்டப் 

பின்�றறு�வர்கள் துன்புறுததப்�ட்டனர். 

இதரன மனிச்சீயி மதததால் தாககுப் பிடிகக  

முடியவில்ரல.
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உற�ததிரய விநிநயாகிககவும் சிலரர �ம்பி 

இருகக ந�ர்ந்தது.  ஆரம்�ககட்ட �கரமயமாககல் 

இரண்டு விதஙகளில் நிகழந்தது. ஒன்று, சில 

கிராமஙகள் இரும்புத பதாழில், மட�ாண்்டஙகள் 

பசய்தல், மரநவரலகள் பதாழில், ப�சவு 

ந�ான்்றவறறில் ஈடு�ட்டதன் மூலமாக 

நிகழந்தது. இன்பனான்று,  கிராமஙகளின் 

தனிததி்றரம பகாண்்ட ரகவிரனஞர் 

குழுககள் மூலப் ப�ாருடகள் கிர்டககும் 

இ்டததிறகு அருகில் இருந்தவாறு, சந்ரதகரை 

இரணதததன் மூலம் நிகழந்தது. இப்�டி 

மககள் ஒநர இ்டததில் குவிந்தது கிராமஙகள் 

�கரஙகைாகவும் �ரிமாற்ற ரமயஙகைாகவும் 

வைர்ச்சிப�்ற உதவியது. ரவசாலி, சிராவஸ்தி, 

ரா�கிருஹம், பகௌசாம்பி, காசி ஆகியரவ 

கஙரகச் சமபவளியின் சில முககியமான 

வர்ததக ரமயஙகைாகும்.

 ரிக நவததரதத பதா்டர்ந்து ய�ுர், சாம, 

அதர்வ நவதஙகள் எழுதப்�ட்டன.   பிராமணஙகள் 

என அரழககப்�டும் ச்டஙகுகளின் 

பதாகுப்புகள், இரசப் �ா்டல் வரிகள், காடுகளில் 

ரகசியமாகக கறறு 

அறியநவண்டிய அறிவு, 

சில  ரிகநவதப் �ா்டல்களின் 

விைககஙகள் அ்டஙகிய 

ஆ ர ண் ய க ங க ளு ம்  

உ�நி்டதஙகளும்  ப�ா.ஆ.மு. 

1000 - 600 காலகட்டததில் 

கஙரகச் சமபவளியில் பதாகுககப்�ட்டன. 

வ�த காலத்திறகுப் பி்றகு

 பிந்ரதய நவத காலததில் ரிகநவதக 

க்டவுள்கைான வருணன், இந்திரன், 

அககினி, சூரியன், உஷா  ந�ான்்றரவ 

தம் முககியததுவதரத இழந்தன. சிவன், 

விஷ்ணு, பிரம்மா  ஆகிய புதிய க்டவுள்கள் 

நதான்றினார்கள். ஆரியர்கள் தவமியற்றல், 

பிரம்மச்சரியம் ந�ான்்ற கருததாககஙகரை 

உருவாககினார்கள். அந்தணர்கள் 

வலியுறுததிய ச்டஙகு, சம்பிரதாயஙகள் மதததின்  

உண்ரமயான சாரதரத மர்றததன. 

பிராமணஙகளில் பசால்லப்�ட்ட விதமாக, 

பசல்வர்கள் மறறும் நமடடுககுடியினரின் 

ஆதரநவாடு �்டந்த யாகம் ந�ான்்ற ச்டஙகுகரை 

எதிர்ததுததான் மகாவீரரும் புததரும் அதறகு 

மாற்றாக எழுச்சி மிகக தஙகள் �ன்பனறிப் 

ந�ாதரனகரை முன்ரவததனர்.

 கஙரகச் சமபவளி விவசாயததிறகுக 

காரைகரைப் �யன்�டுததுவது அவசியமாக 

இருந்தது.  எனநவ, நவத ச்டஙகுகள், 

யாகஙகளுககாக ஏராைமான கால்�ர்டகள் 

�லியிட்டது மககளிர்டநய நகா�தரத 

ஏற�டுததியது.  சமணரும் புததரும் மதச் 

ச்டஙகுகளுககாக விலஙகுகள் �லியிடுவரத 

எதிர்ததனர். அவர்கைது  து்றவும், 

இரந்துண்ணுதலும், பசாததுகரைத து்றந்து 

வாழும் முர்றயும் அப்புதிய ந�ாதகர்கரை 

மககளுககு ஏறபுர்டயவர்கைாக ஆககின. 

நவதச் ச்டஙகுகளின் ஆ்டம்�ரம், விலஙகுகரைப் 

�லியிடுதல், பசாததுகள் மீதான ஆரச ந�ான்்ற 

பசய்ரககள் மககரை பவறுப்பு்றச் பசய்தன.  

இதுநவ காலப்ந�ாககில் அவர்கரை சமணம் 

மறறும் புததம் ந�ாககி இடடுச் பசன்்றது.

 மகாவீரரும் புததரும்  தூய வாழகரக 

வாழந்தார்கள். எளிரமககும் தன்னல 

மறுப்பிறகும் எடுததுககாட்டாகத திகழந்தார்கள். 

அவர்கள் புகழப�ற்ற மகத அரசர்கைான 

பிம்பிசாரர், அ�ாதசதரு ஆகிநயாரின் 

சமகாலததில் வாழந்தவர்கள். பகௌசாம்பி, 

குஷி�கரம், �னாரஸ், ரவஷாலி, ரா�கிருஹம் 

ந�ான்்ற வ்டபு்றதது �கரஙகள் வணிக ந�ாககில் 

வைர்ச்சி அர்டந்த ந�ாககு ரவசியர்களின் 

முககியததுவதரத அதிகரிததது.  ரவசியர்கள் 

தமது சமூக நிரலரய நமலும் உயர்ததிக 

பகாள்ளும் ஆவலில் சமணம் மறறும் ப�ௌததம் 

ந�ாககித திரும்பினார்கள்.

 மதம் - ரிக வ�தத்துககுப்  
பிந்னதய காலம்

4.5

 சமணமும், ப�ௌத்தமும்4.6
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சமணம்

மகாவீரர்: பி்றப்பும் �ாழ்வும்

 வர்ததமான மகாவீரர் ரவஷாலிககு 

அருநக உள்ை குந்தகிராமததில் ப�ா.ஆ.மு.  

599இல் பி்றந்தார். 

அவருர்டய தாய் 

திரிசரல, லிச்சாவி 

இனதரதச் நசர்ந்த  

இ ை வ ர சி ய ா வ ா ர் .  

அவர் தனது 

இ ை ர ம க க ா ல த ர த 

ஓர் இைவரசராகக 

கழிததார். யநசாதா 

என்்ற இைவரசிரய 

மணந்தார். அவர்களுககு ஒரு ப�ண் குழந்ரத 

பி்றந்தது. மகாவீரர் தனது முப்�தாவது வயதில் 

வீடர்ட விடடு பவளிநயறி து்றவியானார். 

சுமார் �ன்னிரண்்டாண்டு காலம் அவர் 

கடுரமயான தவம் பசய்து �ல இ்டஙகளுககு 

அரலந்து திரிந்தார். து்றவ்ற வாழவின் 

�தின்மூன்்றாவது ஆண்டில் அவர் உயரிய 

ஞானதரத (ரகவல்யம்) அர்டந்தார். அப்ந�ாது   

முதல்   அவர்  ஜீனர் (உலரக பவன்்றவர்) 

என்றும் மகாவீரர் என்றும் அரழககப்�ட்டார். 

சமணர்கள், அவர் தீர்ததஙகரர்களின் 

நீண்்ட �ரம்�ரரயில் வந்தவர் என்றும் 

அவர்தான் இரு�தது�ான்காவது மறறும் 

கர்டசி தீர்ததஙகரர் என்றும் கருதினார்கள்.  

ரிஷ�ர் என்�வர்தான் முதல் தீர்ததஙகரர். 

�ார்சுவ�ாதர் என்�வர் மகாவீரருககு முந்ரதய 

இரு�ததுமூன்்றாவது தீர்ததஙகரர். மகாவீரர் 

மகதம், விநதகம், அஙகம்  ஆகிய �ாடுகளில் 

விரிவாகப் �யணம் பசய்து  உ�நதசம் 

பசய்தார்.  மகத மன்னர்கைான பிம்பிசாரரும், 

அ�ாதசதருவும் அவருர்டய ந�ாதரனகைால் 

ஈர்ககப்�ட்டார்கள். ஆயிரககணககான 

மககள் அவரரப் பின்�ற்றத பதா்டஙகினர். 

30 ஆண்டுகள் ந�ாதரன பசய்த பி்றகு, 

ப�ா.ஆ.மு.  527இல் தமது 72வது வயதில் 

ரா�கிருகததிறகு அருகில் உள்ை   �வபுரியில் 

மகாவீரர் காலமானார்.

மகாவீரரின் வ�ாதனைகள்

 மும்மணிகள் (திரிரதனா)  என்று 

அரழகக�டும் சமண  மதததின் முககியமான 

மூன்று பகாள்ரககள்:

1. �ன்னம்பிகரக - மகாவீரரின் 

ந�ாதரனகளில், ஞானததில் �ம்பிகரக 

ரவததல்.

2. �ல்லறிவு  - க்டவுள்  இல்ரல, உலகம் 

�ர்டததவன் - இன்றிநய இருந்து 

வருகி்றது, அரனததுப் ப�ாருடகளுககும் 

ஆன்மா உண்டு என்்ற கருததுகரை 

ஏற�து.

3. �ன்ன்டதரத  - இது   மகாவீரரின் 

ஐம்ப�ரும் சூளுரரகரைக 

கர்டபிடிப்�ரதக  குறிப்�து.       

அரவயாவன - 1. எந்த உயிரினதரதயும் 

துன்புறுததலாகாது 2.ந�ர்ரமயு்டன் 

இருப்�து  3. கருரண 4.  உண்ரமயு்டன் 

இருப்�து  5. பி்றருர்டய பசாததுககளுககு 

ஆரசப்�்டாமல் வாழவது  

சமண மதம் �ரவுதல்

 தமது புதிய பகாள்ரகரயப் 

�ரப்புவதறகாக மகாவீரர் ம்டாலயஙகரை 

நிறுவினார். வசதிகரை ஒதுககிரவதது, மிகக 

கடுரமயான எளிய வாழகரக முர்றரயக 

பகாண்டிருந்த சமணத து்றவிகரை 

நியமிததார். வ்ட இந்தியாவில் இந்தப் புதிய 

மகாவீரர்

கர்�ா்டகாவில் உள்ை சிரவண - 

ப�லபகாலாவில்  உள்ை �ாகு�லியின் 

சிரலதான் (இவர் நகாமதீஸ்வரர்  என்றும் 

அ ர ழ க க ப் � டு கி ்ற ா ர் ) 

இ ந் தி ய ா வி ல் 

பசதுககப்�ட்ட மிக 

உயரமான (57 

அடி) சமணச் சிரல 

இதுநவயாகும்.
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மதததிறகுத  தன�ந்தர், சந்திரகுப்த பமௌரியர், 

காரநவலன் ந�ான்்ற அரசர்களின் ஆதரவு 

கிர்டததது. ப�ா.ஆ.மு.  4ஆம் நூற்றாண்டில் 

கர்�ா்டகததிலும்  நமறகு இந்தியாவிலும் இந்த 

மதததிறகு குறிப்பி்டததகக ஆதரவு இருந்தது. 

சமணம் அரனவரி்டததிலும் ஒரு ப�ாது 

உணர்ரவ உருவாககியது.  வர்ணாசிரம 

முர்றரய எதிர்ததது. இரதப் பின்�ற்றத 

பதா்டஙகிய மககள் அதிகச் பசலவு பிடிககும்  

ஆ்டம்�ரச் ச்டஙகுகரையும் �லிகரையும் 

ரகவிட்டனர். உயிருள்ை, உயிரற்ற என 

அரனததுப் ப�ாருடகளுககும் ஆன்மாவும் 

உணர்வும் உண்டு; அவற்றால் வலிரய 

உணர முடியும் என்றும் மகாவீரர் ந�ாதிததார்.

சமணத்தில் பிளவு

 காலப்ந�ாககில்  சமணம் திகம்�ரர் 

(திரசரயநய ஆர்டயாக உடுததியவர்கள்), 

சுநவதாம்�ரர் (பவண்ணி்ற உர்ட 

உடுததியவர்கள்) என இரு பிரிவுகைாகப் 

பிரிந்தது. திகம்�ரர்கள் மகாவீரரின் 

ந�ாதரனகளில் மாற்றஙகரைச் சிறிதும் 

ஏறகாதவர்கள். இவர்கள் மகாவீரரின் 

பகாள்ரககரை அவர் குறிப்பிட்டது ந�ாலநவ 

கர்டப்பிடிததார்கள்.  இவர்கள் ஆர்டகரைத 

து்றந்து வாழந்தார்கள். சுநவதாம்�ரர்கள் 

தரல முதல் கால் வரர பவண்ணி்ற உர்ட 

உடுததினார்கள். சமூகததிறகான தமது 

க்டரமகரை நிர்றநவறறுவது முககியமானது 

என்று  இவர்கள் கருதினார்கள்.

சமணத்தின் வீழ்ச்சி
 அரச ஆதரவு இன்ரம, அதன் கடுரம, 

குழு மனப்�ான்ரம, புதத மதததின் வரவு 

எல்லாம் நசர்ந்து இந்தியாவில் சமணம் 

வீழச்சியர்டயக காரணமாயின.

ப�ௌத்தம்
பகௌதம புததர் - 

பி்றப்பும் வாழவும்

 ப க ௌ த ம 

புததர்  இன்ர்றய 

ந��ாைததில் உள்ை 

க பி ல வ ஸ் து வி ல் 

பி்றந்தார். அவருர்டய 

தந்ரத சாககியர்கள் 

எனும் ஒரு சததிரிய 

இ ன க கு ழு வி ன் 

தரலவராக இருந்த 

சுதநதாதனார் ஆவார். பகௌதம புததரின்  

இயறப�யர் சிததார்ததர். அவர் சாககிய 

இனததவர் என்�தால் சாககிய முனி என்றும் 

அரழககப்�ட்டார். அவர்  ப�ா.ஆ.மு.  567இல் 

கபிலவஸ்துவிறகு அருகில் உள்ை லும்பினி 

வனததில் பி்றந்தார். அவருர்டய  தாயார் 

மாயாநதவி (மஹாமாயா) அவர் பி்றந்த சில 

�ாடகளிநலநய மரணமர்டந்தார். எனநவ அவர் 

தம்முர்டய சிற்றன்ரனயால் வைர்ககப்�ட்டார்.  

உலக விவகாரஙகரை ந�ாககி அவரது 

கவனம் பசல்லாதிருகக, சிததார்ததரின்  தந்ரத 

அவருககுப்  �தினா்றாவது வயதில்  யநசாதரா 

என்்ற இைவரசிரய மணமுடிதது ரவததார்.  

சிததார்ததர் யநசாதராவு்டன்  சிறிது காலம் 

மகிழச்சியான இல்ல்ற வாழவு வாழந்தார். 

அவர்களுககு ராகுலன் என்்ற மகன் பி்றந்தான்.

 ஒரு�ாள் மாரல, சிததார்ததர் �கர்வலம் 

வந்தந�ாது, உ்றவினர்கைால் ரகவி்டப்�ட்ட 

ஒரு முதியவர், வலியால் கதறிகபகாண்டிருந்த 

ஒரு ந�ாயாளி, இ்றந்த உ்டரலச் சுறறி அழுது 

பகாண்டிருந்த உ்றவினர்கள் ஆகிநயாரரப் 

பகௌதம புததர்

சமணக காஞ்சி: ஏழாம் நூற்றாண்டில் 

தமிழகததில் இருந்த முககியமான 

சமயஙகளில் சமணமும் ஒன்று.  �ல்லவ 

மன்னரான மநகந்திர வர்மன் சமண 

சமயதரதச் சார்ந்தவர்.  அப்�ர் என்று 

அரழககப்�ட்ட திரு�ாவுககரசரின் 

தாககததால் அவர் ரசவ சமயததுககு 

மாறினார்.  தறந�ாரதய காஞ்சி �கரததுககு 

அருகில் சமணக காஞ்சி அரமந்திருககி்றது.  

அஙநக சமணக நகாயில்கரை நீஙகள் 

காணலாம்.  அவறறுள் முககியமானது 

திருப்�ருததிககுன்்றம் சமணக 

நகாயிலாகும்.  இகநகாயிலின் கூரரயில் 

மகாவீரரின் வாழகரகக கரத ஓவியமாக 

வரரயப்�டடுள்ைது.
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�ார்ததார். இந்தக காடசிகைால் சிததார்ததர் 

மனநவதரன அர்டந்தார். உலரகத து்றந்த 

து்றவி ஒருவர் எந்த விதமான துயரமும் இன்றி 

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

காடசிகள்’ அவரர உலரகத து்றககவும், 

துன்�ஙகளுககான காரணதரதத நத்டவும் 

தூண்டின.  ப�ா.ஆ.மு.  537இல் தனது 

முப்�தாவது வயதில் அவர் தனது மரனவி, 

மகரனத து்றந்து, அரண்மரனரய விடடு 

பவளிநயறி, உண்ரமரயத நதடி காடடிறகுச் 

பசன்்றார்.   அஙகுமிஙகும் திரிந்தரலந்து 

பமய்யறிரவ �ாடினார். இககாலததில் ஒரு �ாள்  

ஓர் அரச மரததின் கீழ அமர்ந்தார். பதா்டர்ந்து �ல  

�ாடகள் அமர்ந்திருந்த  அவருககு பமய்யறிவு 

கிடடியது.  அவர் பமய்யறிவு அர்டந்த அந்த 

இ்டம் இன்ர்றய  பீஹாரில் உள்ை புதத கயா 

ஆகும். இது ‘மஹாந�ாதி நகாவில்‘ என்று 

அரழககப்�டுகி்றது.

 தனககு பமய்யறிவு ஏற�ட்டதும், 

தமது அறிரவ மககளுககு அளிகக புததர் 

முடிவுபசய்தார். புதத கயாவிலிருந்து வாரணாசி 

பசன்்ற அவர், சார�ாததில் தனது முதல் 

ந�ாதரனரயச் பசய்தார்.  மகதம், நகாசல 

�ாடுகளில் ந�ாதரன பசய்தார். அவருர்டய 

பசாந்த குடும்�ததினர் உட�்ட �லர் அவருர்டய  

சீ்டர்கைாகினர். 45 ஆண்டுகள் ந�ாதரன 

பசய்த பி்றகு, ப�ா.ஆ.மு.  487இல் தமது 80வது 

வயதில் குஷி�கரததில் (உததரப் பிரநதசததின் 

கரகபூர் அருநக) �ரிநிர்வாணம் அர்டந்தார்.

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

துன்�மும்  துயரமும் நிர்றந்தது 

2. ஆரசயும் ஏககமும்தான் இந்தத 

துன்�ததிறகுக காரணம். 3  ஆரசரய, 

ஏககதரத அ்டககுவதன் மூலம் இந்த 

துன்�ம் அல்லது வலிரயப் ந�ாககலாம். 

4. இரத   ஒழுககமான வாழகரக 

வாழவதன் மூலம் அல்லது புததர் கூறிய 

உததமமான எண்வழிப் �ாரத மூலம் 

அர்டய முடியும்.

(ii) நிர்வாணம் அர்டதல்: புததரின் 

ந�ாதரனயின்�டி, ஒரு மனிதன் 

உயர்ந்த ஆனந்தம்   அல்லது   

நிர்வாணதரத   அர்டய   

நவண்டுபமனில், அதரன 

ஒழுககமான வாழகரகயின் மூலமும், 

புததரின் எண்வழிப் �ாரதரயக 

கர்டப்பிடிப்�தன் மூலமும் எட்ட முடியும்.

(iii) உன்னதமான எண்வழிப் �ாரத: தூய 

மனநிரலரய அர்டவதறகாக புததர் 

கீழககண்்டவறர்றப் ந�ாதிததார்.   

1. �ன்னம்பிகரக 2. �ல்ல ஆர்வம்   

3. �றந�ச்சு  4. �றபசயல் 5. 

�ல்வாழகரக முர்ற  6. �ன்முயறசி 

7. �றசிந்தரன 8.  �ல்ல தியானம். 

இந்த எண்வழிப்  �ாரதரயக 

கர்டப்பிடிப்ந�ார் தூய மனநிரலரய 

அர்டவார்கள் என்்றார் புததர்.

(iv) �டுவழியும் கர்டதநதற்றமும்: உலக  

இன்�ஙகளிலும் ஆ்டம்�ரஙகளிலும்  

ஈடு�்ட நவண்்டாம்; அநதந�ால 

கடுரமயான து்றவு வாழவும் 

நமறபகாள்ை நவண்்டாம் என்று புததர் 

தமது சீ்டர்கரை  அறிவுறுததினார்.  

�டுவழிரய நமறபகாள்வதன் மூலம் 

ஒருவர் பி்றப்பு, இ்றப்பு, மறுபி்றப்பு 

என்்ற சுழறசியிலிருந்து விடுதரல 

அர்டயலாம். அந்த நிரல நமாடசம் 

அல்லது கர்டதநதற்றம் எனப்�டுகி்றது. 

(v) அகிம்ரச என்�து புததரின் மறப்றாரு 

அடிப்�ர்டயான �ம்பிகரக. அவர் 

நவள்விகளில் தரப்�டும் ரததப் 

�லிகரைக கண்டிததார். புதததரத 

கர்டபிடிப்�வரின் அததியாவசியமான 

�ண்பு, அரனதது உயிர்களின் மீதும் 

அன்பு பசலுததுவதுதான் என்்றார் புததர்.

(vi) ஒழுககததிறகு முககியததுவம்:  புததர் 

தமது சீ்டர்கள் �ல்ல பசயல்கள் பசய்ய 

நவண்டும்; ஒழுககமான, ந�ர்ரமயான 

வாழகரக வாழ நவண்டும் 

என்று அறிவுறுததினார். ப�ாய் 

கூறுதல், உயிர்கரைக பகால்லுதல், 

மது�ானஙகள் உடபகாள்ளுதல், 

திருடுதல், சிறறின்�தரத �ாடுதல்  

ஆகியவறர்றத தவிர்ககுமாறு  

வலியுறுததினார்.
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ப�ௌத்தம் �ரவுதல்

 தம்முர்டய ந�ாதரனகரை 

இந்தியாவின் �ல்நவறு �குதிகளுககும் 

�ரப்புவதறகாக புததர் ப�ௌதத சஙகதரத 

நிறுவினார். ப�ௌதததரதப் �ரப்� பிடசுககளும் 

(ஆண் து்றவிகள்), பிடசுணிகளும் (ப�ண் 

து்றவிகள்) நியமிககப்�ட்டார்கள். இவர்கள் 

எளிரமயான து்றவு வாழகரக வாழந்தார்கள். 

ப�ௌததம் மததிய ஆசியா, இலஙரக, திப�த, 

பதன்கிழககு ஆசியா, கிழககததிய �ாடுகைான 

சீனா, மஙநகாலியா, பகாரியா, �ப்�ான், 

வியட�ாம் ஆகிய �ாடுகளுககும் �ரவியது.

ப�ௌத்தத்தில் பிளவு
 ப�ா.ஆ.மு.  2ஆம் நூற்றாண்டில், 

கனிஷ்கரின் ஆடசிக காலததில், ப�ௌததத 

த்றவி �ாகார்�ுனா என்�வர் ப�ௌததததில் ஒரு 

சீர்திருதததரதக பகாண்டு வந்தார். ப�ௌததம், 

ஹீனயானம், மஹாயானம் என்று இரு 

பிரிவுகைாகப் பிரிந்தது.

1. ஹீனயானம் (சிறிய �ாரத) -  

இது புததர் ந�ாதிதத அசல் வடிவம். இந்த 

வடிவதரதப் பின்�றறியவர்கள் புததரரத 

தமது குருவாக ஏற்றார்கள். அவரரக க்டவுைாக 

வழி�்டவில்ரல. இவர்கள் உருவ வழி�ாடர்ட 

மறுததார்கள். மககள் பமாழியான �ாலி 

பமாழிரயநய பதா்டர்ந்து �யன்�டுததினார்கள்.

2. மஹாயானம் (ப�ரிய �ாரத) - புததர் 

க்டவுைாக வழி�்டப்�ட்டார். ந�ாதிசததுவர் 

அவருர்டய  முந்ரதய அவதாரமாகக 

கருதப்�ட்டார். மஹாயானதரதப் 

பின்�றறுநவார் புததர், ந�ாதிசததுவரின் 

சிரலகரை நிறுவி அவர்கைது புகழ �ாடும் 

மந்திரஙகரைச் பசால்லி வழி�ட்டனர். 

பின்னர் இவர்கள் தம்முர்டய  மத நூல்கரை 

சமஸ்கிருதததில் எழுதினார்கள். இந்த வரக 

ப�ௌதததரத கனிஷ்கர் ஆதரிததார்.

ப�ௌத்தத்தின் வீழ்ச்சி
கீழககண்்ட காரணஙகைால் இந்தியாவில் 

ப�ௌதத மதம் வீழச்சி ப�ற்றது.

1. புததம்  மககளின்  பமாழியில் (�ாலி) 

பிரச்சாரம் பசய்யப்�ட்டதனால் �ன்கு  

ப�யர் ப�றறிருந்தது. பிறகாலததிய 

நூல்கள் சமஸ்கிருதததில் எழுதப்�ட்டதால், 

சாமானிய மககளுககு அவறர்றப்  

புரிந்துபகாள்வது கடினமாக இருந்தது.

புததரின் ப�ருககமான சீ்டராக இருந்தவர் 

ஆனந்தன்.  அவர் ஒருமுர்ற புததரி்டம், 

‘ப�ண்கள் து்றவியாக முடியுமா?’ எனக 

நகட்டார்.  அதறகுப் புததர், ‘ப�ண்கள் உலக 

இன்�ஙகரையும் ஆ்டம்�ரஙகரையும் 

து்றந்தால், அவர்களும் ஆண்கரைப் ந�ால 

து்றவியாக முடியும்; பமய்யறிரவயும் அர்டய 

முடியும்’ என்்றார்.
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2. ப�ௌததம் ஹீனயானம், மஹாயானம் 

என்று பிைவுண்்டதும் மறப்றாரு 

முககியமான காரணம். மஹாயானததில் 

உருவ வழி�ாடு இருந்ததால், 

ப�ௌததததிறகும், இந்து மதததிறகும் 

நவறு�ாடு இல்லாமல் ந�ானது.

3. குப்தர்களின் காலததில் ப�ௌததம் அரச 

ஆதரரவ இழந்தது. 

4. நமலும் ஹூணர்கள், துருககியர்களின் 

�ர்டபயடுப்புகள் புதததரதக கிட்டததட்ட 

அழிததுவிட்டன.

ஆசி�கம்
 ப�ௌததமும்,  சமணமும் நதான்றிய 

காலததில் ஆசிவகம் என்ப்றாரு பிரிவும் 

நதான்றியது.  அரதத நதாறறுவிததவர் மககலி 

நகாசலர் (மஸ்கரிபுததிர நகாசலர்) என்�வர். 

இவர் மகாவீரரின் �ண்�ர். சிறிது காலததிறகு 

இருவரும் நசர்ந்து இருந்திருககி்றார்கள். 

பின்னர் நகாசலர் பிரிந்து ஆசிவகப் பிரிரவத 

நதாறறுவிததார். �ாததிகப் பிரிவான ஆசிவகம்  

மனிதர்களின் நிரலரய அவர்களுர்டய 

�ரழய விரனகள்தான் தீர்மானிககின்்றன 

என்று கூறும் விரனப்�யன் (கர்மம்) என்்ற 

நகாட�ாடர்ட நிராகரிததது. நகாசலர் தர்மநமா, 

�கதிநயா எந்தவிதததிலும் மனிதர்களின் இறுதி 

நிரலரயத தீர்மானிககாது என்று வாதிட்டார்.

 ஆசிவகர்கள் பதன்னிந்தியாவில் 

சிறு எண்ணிகரகயில் இருந்தார்கள். 

நசாழர்கள் காலததில் அவர்கள் மீது ஒரு 

சி்றப்பு வரி விதிககப்�ட்டது. புததர்களின் 

இலககியமான மணிநமகரல, சமணர்களின் 

இலககிய நூலான  நீலநகசி, ரசவ நூலான  

சிவஞானசிததியார் ஆகிய தமிழ நூல்களில் 

ஆசிவகத தததுவதரதப் �றறிய  பசய்திகள் 

ஓரைவுககு உள்ைன.

 ஆரியர்கள் கிழககில் �ரவியது 

கஙரகப்�குதியில் புதிய குடிநயற்றஙகள் 

உருவாவதறகு வழிவகுததது. இரும்புக 

கருவிகளின் அறிமுகததின் ஒரு முககியமான 

விரைவு யாபதனில் கஙரகக கரரயில் இருந்த 

அ்டர்ந்த காடுகரை எளிதில் திருதத முடிந்தது. 

அரமதியான விவசாய வாழகரகயின் 

காரணமாகக குறிப்பிட்ட ஒரு �குதியில் குறிப்பிட்ட 

ஒரு குலம் நிரந்தரமாகக குடிநயறியது. இந்தக 

குலததிறகுப் புவியியல் சார்ந்த அர்டயாைமும் 

ஏற�ட்டது.  ரகப்�ற்றப்�ட்ட நிலஙகரைத 

தககரவததுக பகாள்வதறகு ஓர் அரசியல்  

அரமப்பு   நதரவப்�ட்டது. கண-சஙகம் 

என்்ற அரமப்பு (இனககுழு சார்ந்த தரலவர் 

ஆடசிமுர்ற)   இததரகய சூழலில்தான் 

நதான்றியது. குறிப்பிட்ட இனககுழுககள் 

ஆதிககம் பசலுததும்  �குதிகள் �ன�தஙகள் 

என்்றரழககப்�ட்டன.

கண-சஙகஙகள்

 மகாவீரர்,  புததர் ஆகிநயார் காலததில் 

முடியாடசிகள்,  கண-சஙகஙகள் எனப்�டும் 

குலககுழு ஆடசி என்று இரு நவறு�ட்ட அரசு 

வடிவஙகள் இருந்தன.  நவத ச்டஙகுகரைச் 

பசய்ய மறுததல், வர்ணாசிரம முர்றரய 

எதிர்ததல் ஆகியரவ மூலம் கண-சஙகஙகள்  

முடியாடசிகளுககு ஓர் அரசியல் மாறர்றத 

தந்தன.   சாககியர்கள், நகாலியர்கள், 

மல்லர்கள்  ந�ால் கண-சஙகஙகள் ஒநர ஓர் 

குலததால்  ஆனரவயாகவும்  இருந்தன. 

அநத ந�ரததில் விரிஜ்ஜிகள்,  விருஷ்ணிகள்  

(இது ரவசாலியில் இருந்த ஒரு கூட்டரமப்பு) 

ந�ான்று �ல  குலஙகளின்  கூட்டரமப்�ாகவும் 

இருந்தன. கண-சஙகஙகளில் சததிரிய 

ரா�குலம் என்்ற ஆளும் குடும்�ஙகள்,  

அடிரமகளும் பதாழிலாைர்களும் அ்டஙகிய  

தாை கர்மகாரர்கள்   என இருவரகயான 

சமூகப் �டிநிரலகள்தான் இருந்தன.  தாை 

கர்மகாரர்களுககு சர�யில் பிரதிநிதிததுவம் 

கிர்டயாது. கண-சஙகஙகளில் நவறு�ல மத 

வழி�ாடடுப் �ழககஙகளும் அனுமதிககப்�ட்ட 

�ண்பு இருந்தது. இது முடியாடசிகளில்  நிலவிய 

சமூக கலாச்சார முர்றககு ந�ர்மா்றானது.

 கண-சஙகஙகளில் குலததின் தரலவர் 

மற்ற குடும்�ஙகளின் தரலவர்கரைக 

பகாண்்ட சர�ககுத தரலரம தாஙகுவார். 

 பி்ற அன�தீக பிரிவுகள்4.7

  பமௌரியருககு  முந்னதய 
அரசுமுன்ற4.8
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இந்த சர� கண - சஙகஙகளின் விவகாரஙகள் 

குறிதது விவாதிககும். ஒதத கருதது்டன் 

கூடிய  முடிவு எட்டப்�்டவில்ரல என்்றால் 

வாகபகடுப்பிறகு வி்டப்�டும். தரலவருககு 

ஆநலாசகர்கள் இருந்தார்கள். பிறகாலஙகளில் 

மிக விரிவான நீதி வழஙகும் �ர்டமுர்றகள் 

உருவாகின. கண - சஙகததின் வருவாய் 

முககியமாக நவைாண்ரமயிலிருந்தும் 

கால்�ர்ட நமய்ச்சலிலிருந்தும் (இது �ஞ்சாப் 

மறறும் நதாஆப் �குதியில் மடடும்) ஓரைவிறகு 

வர்ததகததிலிருந்தும் வந்தது. வ்ட நமறகின் 

தரலவர்களுககு வருவாய் ப�ருமைவு 

வர்ததகததிலிருந்துதான் வந்தது. நிலம், 

இனககுழு பமாததததிறகும் பசாந்தமாக 

இருந்தது. அவறறில் தாை  கர்மகாரர்கள் 

நவைாண்ரம பசய்தார்கள். வீடடு நவரலகளில் 

மடடும்தான் அடிரமகள் ஈடு�டுததப்�ட்டார்கள். 

உற�ததியில் அடிரமகரை ஈடு�டுததும் 

வழககம் இல்ரல.

 ப�ா.ஆ.மு.  6ஆம் நூற்றாண்டில் 

அரசாடசிகள், குழு ஆடசிகள், குடிததரலரம 

ஆடசிகள் ஆகியவறறின் உருவாககமும், 

�கரஙகளின் உருவாககமும் நிகழந்தன. 

ப�ரியைவிலான குடிததரலரம ஆடசி 

அரமப்புகளிலிருந்து அரசாடசிகள் நதான்றின. 

ரிக நவதகால �ரதர், �ாசு, தரிசு, துர்வசு 

ந�ான்்ற �ழஙகுடி மர்றந்து குரு, �ாஞ்சாலர் 

ந�ான்்ற புதிய �ழஙகுடிகள் முன்னணிககு 

வந்தன. புதத இலககியஙகள் �தினாறு 

மஹா�ன�தஙகரைப் �டடியலிடுகின்்றன. 

�ன�தஙகளில் பமாழி மறறும்  �ண்�ாடடில் 

ஒரு ப�ாதுததன்ரம இருககும். ஆனால் 

மஹா�ன�தஙகளில் �ல்நவறு சமூக, 

�ண்�ாடடுக குழுககள் வாழந்தன.  அரசாடசிகள் 

உருவானதும், �ல்நவறு �ாடுகளிர்டநய 

நமலாதிககததிறகான ந�ாராட்டஙகள் அடிககடி  

�்டந்தன.  எதிரிகளின் மீது ந�ரரசருககு உள்ை 

அதிகாரதரதக காட்ட ரா�சூயம், அஸ்வநமதம் 

ந�ான்்ற நவள்விகள் �்டததப்�ட்டன.  ரிகநவத 

�ட்டமான  ‘ரா�ன்’ என்�தறகு �திலாக சாம்ராட, 

ஏகராட, விராட, ந�ா�ன் ந�ான்்ற �ட்டஙகரை 

மன்னர்கள் �யன்�டுததினர்.

முடியாடசி அதிகாரத்தின் �ளர்ச்சி
 அரசருககு முழுரமயான அதிகாரம் 

இருந்தது.  ரிக நவத காலததின் சர� இப்ந�ாது 

இல்ரல. ந�ார், அரமதி, நிதி பகாள்ரககளுககு 

சமிதியின் உதவிரய அரசர் �ாடினார். 

சர�கள் இருந்தாலும் கூ்ட, அரசரின் அதிகாரம் 

அதிகரிததுக பகாண்ந்ட பசன்்றது. சத�தப் 

பிராமணம்  ‘அரசர் தவறிரழககாதவர், அரனதது 

விதமான தண்்டரனகளிலிருந்தும் விலககுப் 

ப�ற்றவர்’ என்கி்றது. அரச அதிகாரததின் 

வைர்ச்சி விரிவு�டுததப்�ட்ட நிர்வாக அரமப்பில் 

பிரதி�லிததது.  இப்ந�ாது அரசருககு  ஆடசியில் 

துரணபுரிய வரிவசூல் அதிகாரி (�கதுகர்), 

நதநராடடி (சூதா), சூதாட்டக கண்காணிப்�ாைர் 

(அக்ஷர�ா), அரண்மரன காரியஸ்தர் (ஷததிரி), 

நவடர்டத துரணவர் (நகாரிகர்ததனா), 

அரசரவயினர் (�லநகாலா), தச்சர் (தக்ஷன்), நதர் 

பசய்�வர் (ரதகார) என்று �லர் இருந்தார்கள். 

நமலும்  நகாவில், ராணுவம் பதா்டர்�ான 

அதிகாரிகைான புநராகிதர் (நசப்ரலன்), 

தை�தி (நசனானி), கிராம அதிகாரி (கிராமணி) 

ந�ான்ந்றார் இருந்தனர். நவதகாலததின் 

பிற�குதியில் கிராமததரலவராகவும் 

ராணுவ அதிகாரியாகவும் இருந்த 

கிராமணிதான் கிராமததில் அரச அதிகாரம் 

பசலுததப்�டுவதறகான இரணப்�ாக இருந்தார். 

அரசநர நீதி வழஙகினார். சமயஙகளில் நீதி 

வழஙகும் ப�ாறுப்ர� அரசரவ அதிகாரிகைான 

அதயககாககளி்டம் அளிததார். கிராமஙகளில் 

 அரசுகள்  உரு�ாககம்4.9

வ்ட இந்தியா, வ்டகநக காபூல் 

�ள்ைததாககிலிருந்து பதறநக நகாதாவரி 

வரர �ரவியிருந்தது. இஙகு காசி, நகாசலம், 

அஙகம், மகதம், வஜ்ஜி, மல்லா, நசதி, வடசா, 

குரு, �ாஞ்சாலம், மதசயம், சூரநசனம், 

ஆசாகம், அவந்தி, காந்தாரம், காம்ந�ா�ம் 

என்று �தினாறு மஹா�ன�தஙகள் 

நதான்றின.
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கிராம்யவாதின் என்்ற கிராம நீதி�தியும், ச�ா 

என்்ற கிராம நீதிமன்்றமும் நீதி வழஙகின.  

குற்றஙகளுககுத  தண்்டரன கடுரமயாக 

இருந்தது.

மகதத்தின் உரு�ாககம்

 முடியாடசிகளில் கர்டப்பிடிககப்�ட்ட 

அரசியல் கண-சஙகஙகளின் முர்றயிலிருந்து 

மாறு�டடிருந்தது. அரசாடசிகள் ஒரு 

ரமயப்�டுததப்�ட்ட அரசு்டன் இயஙகின. 

அரசியல் அதிகாரம் ஆளும் குடும்�ததி்டம் 

குவிந்திருந்தது. இது மரபுரிரமயாக 

வந்ததால், வம்சஙகைாக மாறின. �ரீக்ஷத 

(அரமச்சர்கள்), ச�ா (ஆநலாசரனக குழு) 

ந�ான்்ற ஆநலாசரன அரமப்புகள் இருந்தன. 

ச�ா வரிவசூல் பசய்து, தரல�கரில் இருந்த 

கருவூலததில் பசலுததியது. அஙகிருந்து அது 

இராணுவச் பசலவு, அரசு அதிகாரிகளுககான 

ஊதியம் ந�ான்்ற ப�ாதுப் �ணிகளுககு மறு 

விநிநயாகம் பசய்யப்�ட்டது.

 அககாலதது இலககியஙகளில் 

குறிப்பி்டப்�டும் அரசுகளில் காசி, நகாசலம், 

மகதம் ஆகியரவ சகதிவாய்ந்தரவயாக  

உருவாகின. இந்த அரசாடசிகநைாடு 

ந�ாடடியிட்ட ஒநர குடியரசு ரவசாலிரயத 

தரல�கரமாகக பகாண்்ட விருஜ்ஜி. இராணுவ 

ரீதியாகவும் ப�ாருைாதார ரீதியாகவும் மிகவும் 

சாதகமான இ்டமான கஙரகச் சமபவளிரயக 

ரகப்�றறுவதறகு �்டந்த ந�ாராட்டததில் மகதம் 

பவறறி ப�ற்றது. அதன் முதல் முககியமான அரசர் 

பிம்பிசாரர். அவர் ரவசாலியின் பசல்வாககு 

மிகக லிச்சாவி குலதது்டனும் நகாசல அரச 

குடும்�தது்டனும் திருமண உ்றவுகள் ரவதது, 

அஙகதரதக ரகப்�றறினார் (இப்ந�ாரதய 

நமறகு வஙகம்).  இந்த �்டவடிகரக அவர் 

கஙரகச் சமபவளிரய அர்டய உதவியது.

 ஒரு விரிவான நிர்வாக முர்றரய 

ஏற�டுததுவதில் பிம்பிசாரர் பவறறிப�ற்றார். 

அவரது நிர்வாக முர்றயில் கிராமம்தான் 

அடிப்�ர்ட அலகு. கிராமஙகரைத தவிர 

வயல்கள், நமய்ச்சல் நிலஙகள், தரிசுநிலஙகள், 

காடுகள் (ஆரண்யம், நகந்ரம், வனம்) 

ஆகியரவயும் இருந்தன. ஒவபவாரு கிராமமும் 

கிராமணி என்்ற கிராமததரலவரின் 

அதிகாரததின் கீழ இருந்தது.  வரிவசூல் 

பசய்து, கருவூலததில் பசலுததுவது இவரது 

ப�ாறுப்பு. சாகு�டி பசய்யப்�டும் நிலஙகரை 

அைந்து, விரைச்சலின் மதிப்ர� அைவிடடு, 

கிராமணிககு உதவி பசய்ய அதிகாரிகள் 

இருந்தார்கள். நிலவரி (�லி) தான் அரசின் 

முககியமான வருவாய் ஆதாரம். விரைச்சலில் 

அரசிறகான �ஙகு (�ாகம்) சாகு�டி பசய்யப்�ட்ட 

நிலததின் �ரப்பிறகு ஏற்ற அைவில் 

நிர்ணயம் பசய்யப்�ட்டது. ஆறில் ஒரு �ஙகு 

உரிரமயானவர் என்று ப�ாருள் �டும் 

ஷட�ாகின் என்்ற பசால் அரசரரக குறிககி்றது.  

எனநவ அஙகு ஒரு விவசாயப் ப�ாருைாதாரம் 

இயஙகிவந்தது. 

 பிம்பிசாரரின் புதல்வரான அ�ாதசதரு 

ப�ா.ஆ.மு.  493இல் தனது தந்ரதரயக 

பகான்றுவிடடு அரியரண ஏறியதாகச் 

பசால்லப்�டுகி்றது.  இராணுவ பவறறிகளின் 

மூலம் ஆடசிரய விரிவு�டுததும் தனது 

தந்ரதயின் பகாள்ரகரய இவரும் பதா்டர்ந்தார். 

மகதததின் தரல�கரான ரா�கிருஹம் 

ஐந்து மரலகைால் சூழப்�டடிருந்ததால்,  

பவளியிலிருந்து வரும் அ�ாயஙகளிலிருந்து 

தகுந்த �ாதுகாப்பு அளிததது. அ�ாதசதரு  இந்த 

ரா�கிருஹக நகாடர்டரய வலுப்�டுததிய 

அநத நவரையில் கஙரகககரரயில் 

�ா்டலிகிராமததில் மறப்றாரு நகாடர்டரயக 

கடடினார். இது உள்ளூர் உற�ததிகளுககான 

�ரிமாற்ற ரமயமாக விைஙகியது. பின்னர் 

பமௌரியத தரல�கர் �ா்டலிபுததிரமாக இது 

மாறியது. அ�ாதசதரு ப�ா.ஆ.மு.  461இல் 

ஈரானில் அசிரியப் ந�ரரசும் இந்தியாவில் 

மகதப் ந�ரரசும் உருவாக இரும்புக கலப்ர� 

சார்ந்த விவசாயம் வழிவகுததது.
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இ்றந்தார். இவருககுப் பி்றகு ஐந்து அரசர்கள் 

ஆடசிபசய்தார்கள். எல்நலாருநம தந்ரதரயக 

பகான்று ஆடசிககு வரும் அ�ாதசதருவின் 

உதாரணதரதப் பின்�றறினார்கள். இப்�டித 

பதா்டர்ந்து தந்ரதரயக பகால்வதால் 

மனம்பவறுதத மகத மககள் கர்டசி அரசரின் 

ரா�ப்பிரதிநிதியான சிசு�ாகரர அரசராக 

நியமிததார்கள். கிட்டததட்ட அரர நூற்றாண்டு 

காலம் ஆடசி பசய்த பி்றகு சிசு�ாக வம்சம் 

மகா�தம �ந்தரி்டம் ஆடசிரய இழந்தது. 

இவர்தான் �ந்த வம்சதரதத நதாறறுவிததவர். 

�ந்த வம்சம்தான் வ்ட இந்தியாவின் முதல் 

சததிரியரல்லாத வம்சமாகும்.

 �ந்தர்கள் மகததரத நமலும் 

விரிவாககினார்கள். �ந்தர்கள் �ாசனததிறகு 

முககியததுவம் தந்தனர். அவர்கள் பவடடிய 

கால்வாய்கள் கலிஙகம் (ஒடிசா) வரர 

நீண்்டன. இவர்கள் காலததில் வரிகரை 

வசூலிப்�தறபகன்ந்ற அதிகாரிகரை 

நியமிககும் பதா்டர் வழககம் நிர்வாகததின் ஒரு 

�குதியாக மாறியது. ஒரு ந�ரரரச உருவாககும் 

�ந்தர்களின் கனவு சந்திரகுப்த பமௌரியரால் 

சிரதந்தது. இவர் ப�ா.ஆ.மு.  321இல் பமௌரிய 

அரரச நிறுவினார்.

 வரலாறறு ரீதியாக வ்டநமறகுப் 

�குதி, வ்டஇந்தியா, ஆப்கனிஸ்தான், �ாரசீகம் 

(ஈரான்) என்று �ல்நவறு ஆளுரகககு 

உட�டடு இருந்திருககி்றது. ப�ா.ஆ.மு.  ஆ்றாம் 

நூற்றாண்டில் அது �ாரசீகததின் இரண்்டாம் 

ரசரைால் ஆரம்பிககப்�ட்ட அகாபமனீட 

ந�ரரசின் ஆடசிககு உட�டடிருந்தது.  

அப்ந�ாதிருந்து இந்தியப் �குதிகள் 

கிநரககர்கரை  எதிர்தத �ாரசீகர்களின் 

ந�ார்களுககுக கூலிப்�ர்ட வீரர்கரை 

அளிதது வந்தன. கிநரககர்கள் ்டகசீலா என்று 

அரழதத தககசீலம்  வ்டநமறகின் முககியமான 

�கரமாகும். இது ஈரானிய - இந்திய �ண்�ாடும் 

கல்வியும் ஒன்்றாகக கலந்த ரமயமாக 

மாறியது. மாசிந்டானியாவின் அபலகைாண்்டர் 

அகாபமனீட ந�ரரரசக ரகப்�றறியது்டன், 

வ்டநமறகில் அப்ந�ரரசின் ஆதிககம் முடிந்தது.  

அகாபமனீட ந�ரரசர் மூன்்றாம் ந்டரியஸின் 

�குதிகளில் அணிவகுதது வந்த கிநரககப் 

ந�ரரசர் அபலகைாண்்டர் ப�ா.ஆ.மு.326இல் 

இந்தியப் �குதிகளுககுள்  நுரழந்தார்.  

வ்டஇந்தியாவில் அவரது �ர்டபயடுப்பு 

இரண்்டாண்டுகளுககு நீடிததது. ஜீலம் 

�குதியின் அரசரான ந�ாரஸ் ரஹ்டாஸ்ப�ஸ் 

ந�ாரில் (ஜீலம்) அபலகைாண்்டரர வீரதநதாடு 

எதிர்ததார். ந�ாரஸ் ந�ாரில் நதால்வியுற்றாலும், 

மீண்டும் அரியரணயில் அமர்ததப்�ட்டார்.  

அபலகைாண்்டரின் மரணததிறகுப் பி்றகு 

அவருர்டய தை�திகளில் ஒருவர் ந�ாரரைக 

பகான்றுவிட்டார்.

 அபலகைாண்்டர் இந்தியாவில் தான் 

ரகப்�றறிய �குதிகளுககு ஆளு�ர்கரை 

நியமிததுவிடடுத திரும்பிச் பசன்்றார். ஆனால் 

தமது முப்�ததிமூன்்றாவது வயதில் அவர் 

திடீபரன மரணமர்டந்ததும், அந்த ஆளு�ர்கள் 

நமறகு ஆசியாவில் பசல்வம் நதடுவதறகாக, 

வ்டநமறகு இந்தியாரவ விடடு பவளிநயறினர். 

அபலகைாண்்டர் ஒரு மாப�ரும் தை�தி. 

உலரகநய பவன்்றவர். ஆனாலும் அவரது 

மரணததிறகுப் பி்றகு, அவரது மாப�ரும் ந�ரரசு 

சிதறுண்்டது. அவரது மரணததிறகுப் பி்றகு, 

அவரது ந�ரரரச அவரது தை�திகள் பிரிததுக 

பகாண்்டனர். தாலமி எகிப்ரத அதன் தரல�கர் 

 �ட வமறகு இந்தியாவும் 
அபலக்ாண்டரும்

4.10

கிநரககப் ந�ரரசர் அபலகைாண்்டர்
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அபலகசாண்டரியாவு்டன் எடுததுக பகாண்்டார். 

பசல்யூகஸ் நிநக்டர் �ாரசீகம், பமை�ந்டாமியா,  

ஆசியா ரமனர் என்்றரழககப்�டும் 

ஆசியாவின் பதன்நமறகுப் �குதியில் ஒரு 

�குதி ஆகியவறர்றத தன் �ஙகாக எடுததுக 

பகாண்்டார்.  எனினும், அபலகைாண்்டரின் 

மரணம் பமௌரியப் ந�ரரசு என்்ற ப�ரும் ந�ரரசு 

உருவாவதறகான வழிரயத தி்றந்துவிட்டது.

பமௌரிய அரசர்கள்

 சாணககியர் அல்லது பகௌடில்யர் 

என்று அறியப்�ட்ட விஷ்ணுகுப்தருககு �ந்த 

அரசநராடு விநராதம் ஏற�ட்டதும், அவர் �ந்த 

அரசரர ஆடசியிலிருந்து அகறறுவதாகச் 

ச�தநமற்றார். பமசிந்டானிய அபலகசாண்்டரின் 

வீரதீரததினால் கவரப்�ட்டதாக �ம்�ப்�டும் 

சந்திரகுப்தர் தமககான ஒரு அரரச 

அரமககும் ந�ாககில் �ர்டகரைத திரடடி 

�ல்வாய்ப்புகளுககாகக காததிருந்தார்.  

அபலகைாண்்டர் மரணமர்டந்தரதக 

நகள்விப்�ட்ட சந்திரகுப்தர் மககரைத 

தூண்டிவிடடு, மககள் உதவிநயாடு 

அபலகைாண்்டர் தககசீலததில் விடடுச் 

பசன்றிருந்த �ர்டரய விரடடினார். பி்றகு அவர், 

தமது கூட்டாளிகளு்டன், �ா்டலிபுததிரததிறகு 

அணிவகுதது வந்து, ப�ா.ஆ.மு.  321இல் �ந்த 

அரசரரத நதாறகடிததார். இவவா்றாக பமௌரிய 

வம்சம் உருவானது. சந்திரகுப்தரின் ஆடசியின் 

ந�ாது, ஆசியா ரமனரிலிருந்து  இந்தியா 

வரரககும் தன் கடடுப்�ாடடின் கீழ ரவததிருந்த 

அபலகைாண்்டரின் 

தை�தி  பசல்யூகஸ் 

நிநக்டர்   சிந்து 

�திரயத தாண்டி 

இ ந் தி ய ா வி ற கு 

� ர ்ட ப ய டு த து 

வ ந் த ந � ா து 

ச ந் தி ர கு ப் த ரி ்ட ம் 

நதாறறுப்ந�ானார் . 

பசல்யூகஸின் தூதரான பமகஸ்தனிஸ் 

இந்தியாவிநலநய தஙகிவிட்டதாகச் 

பசால்லப்�டுகி்றது. அவரது இண்டிகா என்்ற 

நூல் பமௌரியர் காலதது  அரசியரலயும் 

சமூகதரதயும் அறிந்துபகாள்ை உதவுகி்றது.

 கஙரகச் சமபவளியில் தனது 

ஆதிககதரத நிரலநிறுததிய பி்றகு, 

அபலகைாண்்டரின் மர்றவால் ஏற�ட்ட 

பவறறி்டதரதப் �யன்�டுததிக பகாள்ளும் 

ந�ாககதநதாடு சந்திரகுப்தர், தனது கவனதரத 

வ்டநமறகுப் �ககம் திருப்பினார். இன்ர்றய 

ஆப்கனிஸ்தான், �லுசிஸ்தான், மாகரான் ஆகிய 

�குதிகரை உள்ை்டககிய வ்டநமறகு எந்த 

எதிர்ப்புமின்றிச் சரணர்டந்தது. அதன்பி்றகு 

சந்திரகுப்தர் மததிய இந்தியாவிறகு �கர்ந்தார். 

தனது வாழவின் இறுதிககாலததில், தீவிர 

சமணராக மாறிவிட்ட அவர், தனது மகன் 

பிந்துசாரருககாகப் �தவி விலகினார் என்று 

சமண இலககியஙகள் கூறுகின்்றன.

 பிந்துசாரர் தனது ஆடசியில் பமௌரிய 

அரரச கர்�ா்டகம் வரர விரிவு�டுததினார். 

அவரது மர்றவின்ந�ாது இந்தியாவின் 

ப�ரும்�குதி பமௌரிய ஆடசியின் கீழ இருந்தது. 

ப�ா.ஆ.மு.  268இல் பிந்துசாரருககுப் பின் 

அநசாகர் அரசரானார். பதறகில் எஞ்சியுள்ை 

�குதிகரையும் தனது ந�ரரசில் இரணககும் 

ஆரசயால்    தனது    ஆடசியின்    எட்டாவது    ஆண்டில் 

அவர் கலிஙகததின் மீது �ர்டபயடுததார். 

கலிஙக மககள் வீரதநதாடு ந�ார் புரிந்தனர். 

ஆனால் ப�ரும் உயிர்ப்�லிகளுககுப் பி்றகு 

அவர்கள் நதாறகடிககப்�ட்டனர். இந்தப் ந�ாரும் 

�டுபகாரலகளும் 

அ ந ச ா க ர ர ப் 

ப�ரிதும் �ாதிததன.  

அவர் ந�ாரிடுவரத 

விடடுவி்ட முடிவு 

பசய்தார்.  புததத 

து்றவி உ�குப்தரரச் 

சந்திதத பின்னர், 

அநசாகர் தீவிர 

புததப் �ற்றாைராக 

 
4.11

 பமௌரியப் வ�ரரசு - அரசும் 
சமூகமும்

சந்திரகுப்த பமௌரியர்

பமௌரியப் ந�ரரசர் 

அநசாகர்
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மாறி, தனது புதத தம்மதரதப் �ரப்� 

ஆரம்பிததார். தன்ரனநய பவறறி பகாள்வதும், 

மனிதர்களின் மனரத தம்மததால் (தம்மம் 

– �ாலி; தர்மம் - சமஸ்கிருதம்) பவறறி 

பகாள்வதும்தான் உண்ரமயான பவறறி 

என்று அவர் அறிவிததார். அரவ �ார்றகளில் 

ப�ாறிககப்�ட்டன. 

 தனது கலிஙகக கல்பவடடு ஒன்றில் 

அவர் ந�ார் மறறும் பவறறிககாக �்டந்த 

�டுபகாரலகரைப் �ார்ததுத தாம் அர்டந்த மன 

நவதரனரய அநசாகர் �திவு பசய்துள்ைார். 

மறப்றாரு கல்பவடடில், தாம் இனிநமல் 

கலிஙகப் ந�ாரில் �்டந்த �டுபகாரலகளில் 

நூறறில் ஒரு �ஙரகக கூ்ட, ஏன் ஆயிரததில் 

ஒரு �ஙரகககூ்ட ப�ாறுததுகபகாள்ைப் 

ந�ாவதில்ரல என்று குறிப்பிடடுள்ைார்.

 உயிர்கரைக காககும் அநசாகரின் 

ப�ருவிருப்�ம் விலஙகுகரைக காககும் 

ப�ாருடடும் விரிவர்டந்தது. விலஙகுகரைப் 

�லியிடுவது தர்ட பசய்யப்�ட்டது. 

விலஙகுகளுககான மருததுவமரனகள் 

தி்றககப்�ட்டன. அநசாகர் தனது மகன் 

மநகந்திரரனயும், மகள்  சஙகமிததிரரரயயும் 

தம்மம் குறிதத  தனது பசய்திரயப் 

�ரப்புவதறகாக இலஙரகககு அனுப்பினார். 

அநசாகர் 38 ஆண்டுகள் ஆடசி பசய்த பின் 

உயிர் து்றந்தார்.

 ப � ா . ஆ . மு .  

250இல் பமௌரியத 

த ர ல � க ர ா ன 

�ா்டலிபுததிரததில் 

மூ ன் ்ற ா வ து 

புதத மா�ாடு 

� ர ்ட ப � ற ்ற து . 

ப � ௌ த த த ர த 

மற்ற �குதிகளில்  

�ரப்� நவண்டும், 

ம க க ர ை 

ப � ௌ த த த தி ற கு 

மாற்ற சமயப் �ரப்�ாைர்கரை அனுப்� நவண்டும் 

என்�து இந்தச் மா�ாடடின் முககியமான 

முடிவாகும். 

பமௌரிய ஆடசி நிர்�ாகம்

 பதா்டகக ஆண்டுகளில் பமௌரிய அரசு 

எடுதத சில �்டவடிகரககள் 

சமூக முன்நனற்றததிறகுப் 

ப�ரிதும் உதவின. ஒரு 

ப�ரிய நிரலயான 

ராணுவதரத அரமககவும், 

�ரந்த நிர்வாக அரமப்ர� 

உ ரு வ ா க க வு ம் 

வரிகரை உயர்ததியது. பமௌரியர்கள் 

பசயல்தி்றம்மிகக அரசாடசி முர்றரய 

உருவாககினர். நிர்வாகததின் தரலவர் 

அரசர். அவருககு அரமச்சர் குழு உதவிபுரிந்தது. 

மகாமாதநரயர்கள் என்்ற அதிகாரிகள் 

அரமச்சர்களுககுச் பசயலாைர்கைாகப் 

�ணியாறறினார்கள். வருவாய்ககும் 

பசலவினஙகளுககும் ப�ாறுப்�ான அதிகாரி 

சமஹர்ததா என்்றரழககப்�ட்டார். ந�ரரசு 

�ான்கு மாநிலஙகைாகப் பிரிககப்�டடிருந்தது. 

அவறர்ற ஆளு�ர்கள் ஆடசி பசய்தார்கள். 

ப�ரும்�ாலும் இைவரசர்கநை ஆளு�ராக 

பசயல்�ட்டனர் .

 மாவட்ட நிர்வாகம் ஸ்தானிகா 

என்�வரின் கீழ பகாண்டு வரப்�ட்டது. ஐந்து 

முதல் �தது கிராமஙகளின் நிர்வாகியாக நகா�ர் 

என்்ற �ட்டதது்டன் ஒருவர் நியமிககப்�ட்டார். 

�கர நிர்வாகம் �கரகா என்�வர் ப�ாறுப்பில் 

பமாததம் உள்ை 33 கல்பவடடுகளில் 14 

முககியமான �ார்றக கல்பவடடுகள், 7 தூண் 

பிரக்டனஙகள், 2 கலிஙகக கல்பவடடுகள். 

இரவ ந�ாக, சிறு �ார்றக கல்பவடடுகளும், 

தூண் பிரக்டனஙகளும் உண்டு. பமௌரியப் 

ந�ரரசு �றறி, குறிப்�ாக அநசாகரின் தம்ம 

ஆடசிரயப் �றறி அறிய இரவ மிகவும் 

�ம்�கமான ஆதாரஙகைாகத திகழகின்்றன.

�ான்கு சிஙகஙகரைக பகாண்்ட �மது 

நதசியச் சின்னம் சார�ாததில்  உள்ை  

அநசாகர் தூரண பிரதி�லிககும் விதமாகநவ 

நதர்வு பசய்யப்�டடுள்ைது.

அநசாகர் கறறூண், 

அலகா�ாத
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இருந்தது. இவரது தரலரமயில் தலா 

ஐந்து உறுப்பினர்கள் பகாண்்ட ஆறு 

குழுககள் தமது க்டரமகரைச் பசய்தன. 

அவர்கள் பவளி�ாடடினரரக கவனிததுக 

பகாள்ைல், குடிமககளின் பி்றப்பு, இ்றப்பு 

ஆகியவறர்றப் �திவு பசய்தல், வணிகதரதக 

கவனிததுக பகாள்ைல், �ல்நவறு உற�ததித 

பதாழில்கரைக கவனிததுக பகாள்ைல், சுஙக, 

கலால் வரி வசூலிததல் ஆகிய �ணிகரை 

நமறபகாண்்டார்கள். �கர  நிர்வாகதரதப் 

ந�ாலநவ ராணுவததுர்றயும் 30 ந�ர் பகாண்்ட 

குழுவால் நிர்வகிககப்�ட்டது. இககுழுவில் 

தலா ஐந்து உறுப்பினர்கரைக பகாண்்ட 

ஆறு  துரணககுழுககள்   இருந்தன. கிராம 

மட்டததில், எல்ரலகரைப் �ாதுகாப்�து, நிலம் 

குறிதத ஆவணஙகரைப் �ராமரிப்�து, மககள் 

மறறும் கால்�ர்டகளின் எண்ணிகரகரயக 

கணகபகடுப்�து  ந�ான்்ற �ணிகரைச் பசய்ய 

கிராமணி என்்ற அதிகாரி இருந்தார். அதிகாரிகள் 

உள்ளிட்ட ஒடடுபமாதத நிர்வாகதரதயும் 

கண்காணிகக சி்றந்த   உைவுத துர்ற  

இயஙகியது. எல்லா முககியமான ஊர்களிலும் 

�கரஙகளிலும் நீதி வழஙக முர்றயான 

நீதிமன்்றஙகள் அரமககப்�ட்டன. 

குற்றஙகளுககான தண்்டரன கடுரமயாக 

இருந்தது.

 புதிய குடியிருப்புகரை உண்்டாககுதல், 

மககளுககு நிலம் அளிதது, விவசாயிகைாக வாழ 

ஊககுவிததல், �ாசன வசதிகரை ஏற�டுததுதல், 

நீர் �கிர்ரவக கடடுப்�டுததுதல் என்று கிராமப் 

ப�ாருைாதார நமம்�ாடடிறகு அரசு உ�ரி 

வருவாரயப் �யன்�டுததியது. நவைாண்ரம, 

சுரஙகம், பதாழில், வணிகம் ஆகியரவ 

அரசின் கடடுப்�ாடடில் இருந்தன. நிலததில் 

தனியார் பசாததுரிரம உருவாவரத அரசு 

விரும்�வில்ரல. நிலம்  விற�ரத அரசு தர்ட 

பசய்தது. பமௌரிய அரசு �கர  நமம்�ாடடிறகு 

ஊககமளிததது. அது ஈரான், பமச�ந்டாமியா, 

வ்டசீனததின் அரசுகளுககு நிலவழியாக 

வணிகப் ப�ருவழிகரை உருவாககியது. 

அர்ததசாஸ்திரம், காசி, வஙகம் (வஙகாைம்), 

காமரூ�ம் (அஸ்ைாம்), மதுரர ஆகிய 

இ்டஙகரைத துணி உற�ததி ரமயஙகள் 

என்று குறிப்பிடுகி்றது. வ்ட இந்தியாவின்  

�ை�ைப்�ான கறுப்பு  மட�ாண்்டஙகள் 

பதாரலதூரததில் இருககும் பதன்னிந்தியா 

வரர �ரவியிருந்தது.  இது பமௌரியர் காலதது 

வணிகம் பதறகுவரர �ரவியிருந்தரதக 

காடடுகி்றது. �கரமயமாககததிறகு வணிகம் 

ப�ரிய அைவில் உதவியது. பகௌசாம்பி, பிட்டா, 

ரவசாலி, ரா�கிருகம் ந�ான்்ற புதிய �கரஙகள் 

நதாஆப் �குதியில் உருவாகின.

கல்வி னமயஙகள்

 ம்டஙகளும் நகாவில்களும் கல்வி 

கறபிககும் �ணிரயச் பசய்தன. மிகப் ப�ரிய 

ம்டாலயமான       �ாைந்தா     மகதர்கள்     

காலததில்தான் கட்டப்�ட்டது. கல்வி 

ரமயஙகளில் புதத, நவத இலககியஙகள், 

தர்ககம், இலககணம், மருததுவம், 

தததுவம், வானவியல் ஆகியரவ கறறுத 

தரப்�ட்டன. ந�ார்ககரலயும் கறறுத 

தரப்�ட்டது. காலப்ந�ாககில் �ாைந்தா 

அககாலததின் மிகவும் குறிப்பி்டததகக கல்வி 

ரமயமாகத திகழந்துள்ைது. அதன் நிர்வாகச் 

பசலவுகளுககாக 100 கிராமஙகளின் வருவாய் 

ஒதுககீடு பசய்யப்�ட்டது.  மாணவர்களி்டம் 

கல்விக கட்டணம் வசூலிககப்�்டவில்ரல. 

மாணவர்களுககு இலவசத தஙகுமி்டமும் 

உணவும் தரப்�ட்டன.

சந்திரகுப்தரின் அரமச்சரான சாணககியர் 

அர்ததசாஸ்திரம் என்்ற நூரல எழுதினார். 

இது பமௌரிய ஆடசி நிர்வாகம் �றறி விரிவாக 

எடுததுரரககி்றது.

�ாைந்தா �ல்கரலககழகம்

9th_History_Tamil_Unit_4.indd   92 29-03-2018   09:49:49

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



934 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றஙகளும்

I. சரியாை வினடனயத் வதர்வு பசயக.

1. ஒரு  தததுவப் பிரிரவ  நிறுவிய 

__________ எளிரமககும் தன்னல  

மறுப்பிறகும்  உதாரணமாக விைஙகினார்.

 அ) புததர் ஆ) லாநவாடநச

 இ) கன்ஃபூசியஸ் ஈ) ப�ாராஸ்்டர்

2. மகாவீரர்களின்  ந�ாதரனகைால்  

ஈர்ககப்�ட்ட  மகத  அரசர் __________.

 அ) தன�ந்தர் ஆ) சந்திரகுப்தர்

  இ) பிம்பிசாரர் ஈ) சிசு�ாகர்

3. வ்டககில்  காபூல்  �ள்ைததாககிலிருந்து 

பதறகில்  நகாதாவரி வரர �ரவியிருந்த வ்ட 

இந்தியாவின் ___________ எனப்�ட்ட  

�தினாறு  மாநிலஙகளின் அரசுகளின் 

எழுச்சி ஏற�ட்டது. 

 அ) மஹா�ன�தஙகள் ஆ) கனசஙகஙகள்

 இ) திராவி்டம் ஈ) தடசிண�தா

4. மும்மணிகள் (திரி ரதனா) என்்ற 

மூன்று பகாள்ரககரை ந�ாதிததவர் 

__________.

 அ) புததர் ஆ) மகாவீரர்  

 இ) லாநவாடநச ஈ) கன்ஃபூசியஸ்

5. பமௌரிய  ஆடசி அரமப்பு  

மறறும் சமூகம் குறிதத 

பசய்திகரைத தன் 

குறிப்புகைால் அளிததவர்.

 அ) மார்கநகா ந�ாநலா  

ஆ) ஃ�ாஹியான்   

 இ) பமகஸ்தனிஸ் ஈ) பசல்யூகஸ்

6. (i) மகத  அரசர்களின்  கீழ இருந்த  

மகாமாதநரயர்கள் அரமச்சர்களுககுச்          

பசயலாைர்கைாகச் பசயல்�ட்டார்கள்.

 (ii) பமகஸ்தனிஸ் எழுதிய ‘இண்டிகா’ 

என்னும் வரலாறறுக குறிப்பு  பமௌரிய  

ஆடசி  அரமப்பு  மறறும் சமூகம்  குறிதத 

ஆவணமாக விைஙகுகி்றது.

 (iii) ஒரு ந�ரரரசக  கட்டரமகக  �ந்தர்  பசய்த 

முயறசிரய, பமௌரிய அரரச  உருவாககிய  

அநசாகர் தடுதது  நிறுததினார்.

 (iv) மரபுகளின்�டி, சந்திரகுப்தர் அவரது 

வாழவின்  இறுதியில்  புதத சமயததின் 

தீவிரமான ஆதரவாைராக இருந்தார். 

  அ)  (i)  சரி 

 ஆ) (ii)  சரி   

 இ)  (i)  மறறும்  (ii)   சரி 

 ஈ)  (iii)  மறறும்   (iv) சரி

சுருககம்

� ப�ா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்றாண்டு ப�ாருள், �ண்�ாடு மறறும் அறிவாற்றல் வைர்ச்சிககான 

காலகட்டமாக இருந்தது.

� சீனாவின் கன்பூசியஸின் அ்றப�றிகள், �ாரசீகததில் ப�ாரஸ்்டரின் மதம், இந்தியாவில் 

மகாவீரரின் மும்மணிகள்,  புததரின் எண் வழிப் �ாரத ஆகியன மனித குல வைர்ச்சியில் 

புதிய விழிப்புணர்விரனயும், மனித குலததுககு நமலதிக ஒழுகக ப�றிகரையும் 

உருவாககித தந்தன.

� ப�ா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்றாண்டு மகா�ன�தஙகளின் உருவாககதரத கண்்டது. �தினாறு 

மகா�ன�தஙகளில் மகதம் வலிரமமிகக ந�ரரசாக உருபவடுததது.

� சந்திர குப்த பமௌரியர் சாணககியரின் உதவியு்டன் பமௌரிய அரச மரர�த நதாறறுவிததார்.

� பமௌரிய நிர்வாக முர்றயும், அநசாகர் பின்�றறிய தம்மமும் விைககப்�டடுள்ைன.

 �யிறசிகள் 
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II.வகாடிடட  இடஙகனள  நிரப்புக.
1. பவவநவறு  காலகட்டஙகரைச்  

நசர்ந்த, பிரார்ததரனகளும்  மரபுவழிக 

கரதகளும் அ்டஙகிய  புனித இலககியத 

பதாகுப்பு __________ ஆகும்.

2. கஙரகச் சமபவளியில் ________ 

நவைாண்ரமககு மாடுகளின் நதரவ 

அவசியமானது.

3. ____________ தீர்ததஙகரர்களின்  

நீண்்ட  மரபில்  வந்தவர்  என்றும் 24வது  

மறறும்  கர்டசி தீர்ததஙகரர்  என்றும்  

சமணர்கள்  �ம்புகி்றார்கள். 

4. புததருககு  ஞாநனாதயம்  ஏற�ட்ட  

இ்டததில்  கட்டப்�டடுள்ை  மஹாந�ாதி  

நகாயில்  இன்றும் __________ இல்  

உள்ைது.

5. பமௌரியப் ந�ரரரசப்  �றறியும் 

குறிப்�ாக அநசாகரின் தர்மம் சார்ந்த 

ஆடசிரயப்  �றறியும் அறிந்து பகாள்ை 

______________ �ார்றக  குறிப்புகள்  

ப�ரிதும்  உதவுகின்றன. 
III. சரியாை  கூறன்றத்  வதர்வு  பசயக
1. அ) பவண்கலக கருவிகளின் வரவால் 

கஙரக  ஆற்றஙகரரயில்  இருந்த 

அ்டர்ததியான காடுகரை அகறறுவது  

எளிதானது.

 ஆ) அசிவிகம்  நமறகு இந்தியாவில்  சிறு  

அைவில்  �ரவியிருந்தது.

 இ)  குறிப்பிட்ட  இனககுழுககள்  

ஆதிககம்  பசலுததிய  நிலதபதாகுதிகள்          

பமௌரியர்களுககு முற�ட்ட  அரசுகள் 

எனப்�ட்டன.

 ஈ) இலககியஙகளில்  குறிப்பி்டப்�டும்  

அரசுகளில் காசி,  நகாசலம்,  மகதம் 

ஆகியரவ வலிரம �ர்டததரவயாக 

இருந்தன.

2. அ)  மகதததின்  முதல் முககியமான அரசன் 

அ�ாதசதரு.

 ஆ) நிர்வாகததுககான ஒரு விரிவான 

கட்டரமப்ர�  உருவாககுவதில்             

பிம்பிசாரர்  பவறறிகரமாகச் பசயல்�ட்டார்.

 இ)   வ்ட  இந்தியாவில்  ஆடசி  பசய்த  

சதரியர்  அல்லாத  அரச  வம்சஙகளில் 

முதலாமவர்கள் பமௌரியர்கைாகும்.

 ஈ)  ஒரு   ந�ரரசுககான கட்டரமப்ர�  

உருவாகக  �ந்தர்  நமறபகாண்்ட 

முயறசிரய  அநசாகர் தடுதது  நிறுததினார்.

V. சுருககமாை வினட தருக. 

1. இரும்ர�  உருககும்  முர்ற  

கண்டுபிடிககப்�ட்ட  நிகழவு  உற�ததி  

மறறும்  ந�ார்  முர்றரய மாறறியரமததது 

– இரத நிறுவுக.

2. மும்மணிகள் (திரி ரதனா) – இச்பசால்ரல  

விைககிககூறு.

3. அ�ாதசதருரவப் �றறிக கூறு?

4. கலிஙகா  கல்பவடடுக  குறிப்பு  கூறுவது  

என்ன?

5. புதத சமயதரதப் �ரப்� அநசாகர்  

நமறபகாண்்ட முயறசிகள் என்பனன்ன?

IV). ப�ாருததுக.

1. எண் வழிப்�ாரத - மிக  உயரமான சமணச்சிரல

2. �ாகு�லி - அரசியல்  அ்றப�றிகளின் சட்டதபதாகுப்பு

3. வசந்த மறறும் இரலயுதிர்  கால – சட்டஙகளும்  புராணககரதகளும்     

 வரலாறறுப் �திநவடு  அ்டஙகிய புனித இலககியம்

4. ப�ண்ட  அபவஸ்தா – முதல்  தீர்ததஙகரர்

5. ரிஷ�ா - தூய  மனநிரலரய அர்டவதறகான �ாரத
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VI. தனலப்பு விைாககள்
ஒவபவாரு  தரலப்பின்  கீநழயும்  உள்ை 

அரனதது வினாககளுககும்  விர்டயளி.

1. ப�ாராஸ்டரியனிசம்

 அ) இரதத நதாறறுவிததவர்  யார்?

 ஆ) அவர் ‘ஒளியின் க்டவுள்’ என யாரரப்  

பிரக்டனம் பசய்தார்?

 இ) ப�ாராஸ்டரியர்  எதரனப்  ந�ாதிததார்?

 ஈ) வழி�ாடடின்  உயர்ந்த  வடிவம் எது?

2. பகௌதம  புததர்

 அ) புததரின்  இயறப�யர்  என்ன?

 ஆ) புததர்  பி்றந்த  ஊர்  என்ன?

 இ) அவருககு  எஙநக ஞாநனாதயம் 

ஏற�ட்டது?

 ஈ) புததர்  முதல் ந�ாதரனரய  எஙகு  

நிகழததினார்?

VII. விரி�ாை வினடயளிககவும்.

1. கன்பூசியஸின்  ஐந்து  முககியமான  

நகாட�ாடுகரை  விைககிககூறு.

2. சமண,  புதத சமயக பகாள்ரககளுககு 

இர்டநயயான ஒறறுரமகரையும் 

நவறு�ாடுகரையும் எழுதுக. 

வரலாறறு்டன் வலம் வருக

மாண�ர் பசயல்�ாடுகள் 
அநசாகரின் கல்பவடடுக  குறிப்புகள்  குறிதது  ஓர்  ஆய்வறிகரக  தருக.

புததரின்  வாழகரக  மறறும்  ந�ாதரனகரைச்  சிததரிககும்  வரகயில்  ஒரு  �ா்டகதரத 

�ண்�ர்களு்டன்  நசர்ந்து  நிகழததவும்.

ஆசிரியரின்  �ழிகாடடலுடன்  பசயய  வ�ண்டியன�
புதத  சமயம் பின்�ற்றப்�டும்  �ாடுகரைப்  �டடியலிடடு அதரன உலக  வரர�்டததில்  

குறிககவும். 

சாஞ்சி  ஸ்தூபி  மறறும் தர்மச்சககரததின் களிமண் மாதிரிகரைச் பசய்க.

கரலச் பசாறகள்

�ர�லாககல் - proliferation
காலம் - epoch
பூர்�குடிகள் - aboriginal
அன�தீகம் - heresy
பிரம்மச்சரியம் - ascetic
சிறுகுழு ஆடசி - oligarchy
வமலாண்னம - suzerainty
அதிகார�ர்ககம் - bureaucracy

 விரிவான வாசிப்பிறகு

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

2.  Romila Thapar, Early India, Penguin

3.  Jawaharlal Nehru,  Glimpses of World History. Penguin

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

University Press

5.  V.A. Smith, Oxford History of India. Oxford University Press
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சார�ாததிறகுச் சுறறுலா 

பசல்நவாமா?

இரணயச் பசயல்�ாடு

பமய்நிகர் சுறறுலா

�டிகள்:

�டி 1: பகாடுககப்�டடிருககும் உரலி / விரரவுககுறியீடர்டப் �யன்�டுததி ‘Google 

earth’ �ககததிறகு பசல்க.

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

நத்டவும். 

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

அவவி்டததிறகு பமய்நிகர் சுறறுலா பசல்க.

�டி 4: சுடடிககுறிமுள்ரை மஞ்சள் வரிகநகாடடின் நமல் �கர்ததி அவவி்டததிறகு 

பமய்நிகர் சுறறுலா பசல்க. 

உரலி :
https://earth.google.com/web/

�டி 1 �டி 2 �டி 3

�டி 4 �டி 5
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கரலச் பசாறகள்

அகழாய்வு - Excavation

அதிகாரவர்ககம் - Bureaucracy

அரசு - State

அறிவாற்றல் - Cognition

ஆப்பு வடிவ எழுதது - Cuneiform

இர்டககறகாலம் - Mesolithic

இரும்புககாலம் - Iron Age

உணவு நசகரிப்�வர் - Food gatherer

உர்றகிணறு - Ring Well

கறகாலம் - Stone Age

காலம் - Epoch

குடிததரலரம முர்ற  - Chiefdom

ரகவிரனத பதாழில் - Craft

சிறு குழு - Band

சிறுகுழு ஆடசி - Oligarchy

சுடுமண் சிற�ம்/ ப�ாம்ரம - Terracotta

பசய்ப�ாருள் - Artefact

பதால் மானு்டவியல் - Palaeoanthropology

பதால்லியல் - Archaeology

பதால்லுயிரியலாைர் - Palaeoantologist

�கரமயமாககம் - Urbanization

�ாகரிகம் - Civilization

நுண்கறகருவிகள் - Microliths

நூறு நகாடி - Billion

�ண்�ாடடுப் ப�ாருள்கள் - Material culture

�தது இலடசம் - Million

�ரவலாககல் - Proliferation

�ழஙகறகாலம் - Palaeolithic

�ழஙகுடி - Tribe

பிரம்மச்சரியம் - Ascetic

புதிய கறகாலம் - Neolithic

பூர்வகுடிகள் - Aboriginal

ப�ாது ஆண்டிறகு முன் (ப�ா.ஆ.மு.) - Before Common Era (BCE)

ப�ாது ஆண்டு (ப�ா.ஆ.) - Common Era (CE)

அரவதீகம் - Heresy

மரபுச் சின்னஙகரை அழிககும் அழிவு நவரல - Vandalism

முததிரர ப�ாறிககப்�ட்ட �ாணயஙகள் - Punch-marked coins

நமய்ச்சல்நில வாழகரக - Pastoral life

நமலாண்ரம - Suzerainty

வரலாறறின் பதா்டகககாலம் - Early History

வரலாறறுககு முந்ரதய காலம் - Prehistory

பவண்கலக காலம் - Bronze Age

நவைாண் சமுதாயம் - Farming Society
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இந்தியத பதால்லியல் துர்ற 

தமிழ�ாடு பதால்லியல் துர்ற 

நகரை வரலாறறு ஆராய்ச்சி குழுமம் 

சிமிதநசானியன் நிறுவனம்

இஙகிலாந்து அருஙகாடசியகம்

Encyclopaedia Britannica

நதசிய அருஙகாடசியகம், புதுதில்லி

சிககாநகா �ல்கரலககழகம்

www.tamil.net

https:// humanorigions.si.edu

https://wikipedia.org

https://wikimedia.org

https://www.talkativeman.com

http://www.ancient-egypt-online.com 

https://electinghistory.files.wordpress.com

https://discoveringegypt.com

https://www.britannica.com

http://www.crystalinks.com

Harappa.com

Coin India.com

https://www.pinterest.com

ஐராவதம் மகாநதவன்

முரனவர் கா. இராசன்

முரனவர் பி. இரவிச்சந்திரன்

முரனவர் ஷீலா மிஸ்ரா

முரனவர் பி. பியாஹி (Prof. P. Biagi)

ஆர். இரவீந்தரன்

க.த. காந்தி ரா�ன்

Gianni Dagli Orti

முரனவர் ஆர்.எஸ். பிஷ்ட

முரனவர் வி.என். பிர�ாகர்

�நனாரமிநயா

விமலா ப�கலி 

World of Coins

ஸ்டீவன் ஈ ரசட�ாதம்

சவுததாம்ப்்டன் �ல்கரலகழகம்

�. சண்முகம்

ஆனந்தன்

ந்டாம்�ர்

ஒளிப்�டஙகள்/ஓவியஙகள்- நன்றி
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ஒன்�தாம் வகுப்பு – வரலாறு

ஆககம்

�ா்டககுழுத தரலவர்

முரனவர்.கா.அ. மணிககுமார்,

நமனாள் ந�ராசிரியர், வரலாறறுததுர்ற, 

மநனான்மணியம் சுந்தரனார் �ல்கரலக கழகம், திருப�ல்நவலி. 

�ா்டககுழு இரணத தரலவர்

முரனவர். ஆ. இரா. நவஙக்டாசல�தி,

ந�ராசிரியர், பசன்ரன வைர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பசன்ரன 

கரல மறறும் வடிவரமப்புக குழு

தரலரம ஒருஙகிரணப்�ாைர் 

வடிவரமப்பு - ஆககம்

சீனிவாசன் �்டரா�ன்

வரர�்டம்

காந்திரா�ன் K T

கரல மறறும் �்ட ஒருஙகிரணப்�ாைர் 

தமிழ விர்ச்சுவல் அகா்டமி, பசன்ரன

நகாகுலகிருஷ்ணன் 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ�ாடு அரசு.

மாணவர்கள்

அரசு கவின் கரல கல்லூரி,

பசன்ரன மறறும் கும்�நகாணம்

�கக வடிவரமப்�ாைர்

திரு. நவ.சா. �ாண்ஸ்மித  பசன்ரன

In-House - QC 

நகாபு ராசுநவல் 

கார்ததிக கரலயரசு

ஒருஙகிரணப்பு 

ரநமஷ் முனிசாமி

தட்டச்சு

திருமதி. தா.அல்ந�ான்சா நமரி,

�ா்டநூல் ஆசிரியர்கள்

முரனவர். கனகலதா முகுந்த, 

நமனாள் ந�ராசிரியர், ப�ாருைாதாரம் மறறும் சமூக  

ஆய்வுகள் ரமயம், ஐதரா�ாத

முரனவர்.வீ.பசல்வகுமார்,

இரணப் ந�ராசிரியர், கல்பவடடியல் துர்ற,  

தமிழப் �ல்கரலக கழகம், தஞ்சாவூர்.

திருமதி. ம. அமுதா, விரிவுரரயாைர்,

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மறறும் �யிறசி நிறுவனம், நகாததகிரி, நீலகிரி.

திரு. ஜி. சஙகர் ராம், முதுகரல ஆசிரியர், 

ரசயது அம்மாள் நமல்நிரலப்�ள்ளி,  

இராம�ாதபுரம்

திரு. அர.�ாலகிருஷ்ணன், �ட்டதாரி ஆசிரியர்,

ஏ.ஆர்.எல்.எம்.பமடரிக நமல்நிரலப்�ள்ளி, க்டலூர்.

முரனவர். க. சுநரஷ், �ட்டதாரி ஆசிரியர், 

குமார ரா�ா முதரதயா நமல்நிரலப்�ள்ளி,  

அர்டயாறு, பசன்ரன

திருமதி சி. எழிலரசி, �ட்டதாரி ஆசிரியர்,

கர்�ா்டக சஙக நமல்நிரலப்�ள்ளி,  

தி.�கர். பசன்ரன  

SCERT ஒருஙகிரணப்��ாைர் 

திருமதி. �. ஈஸ்வரி,  

துரண  இயககு�ர், 

மாநிலக கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மறறும் �யிறசி நிறுவனம், பசன்ரன 

நமலாய்வாைர் குழு

முரனவர். நகசவன் நவலுதத, 

நமனாள் ந�ராசியர், வரலாறறுததுர்ற,  

புதுதில்லி �ல்கரலககழகம். 

மலப்புரம், நகரைா.

முரனவர். வி�யா ஸ்ரீதரன்,

முதல்வர்(ஓய்வு), வரலாறு (சிபிஎஸ்இ),  

பசன்ரன. 

பமாழி ப�யர்ப்�ாைர்கள் 

திரு. சுப்�ாராவ, மதுரர

திரு. கண்ரணயன் தடசீணாமூர்ததி, புதுதில்லி

திரு. ஆனந்த, பசன்ரன

பமாழி சீரரமப்பு

திரு. அப்�ணசாமி, ஆநலாசகர்,

தமிழ�ாடு �ா்டநூல் கல்வியியல் �ணிகள் கழகம், பசன்ரன

தகவல் பதா்டர்பு பதாழில்நுட� ஒருஙகிரணப்�ாைர்

திரு. து. �ாகராஜ், �ட்டதாரி ஆசிரியர், 

அரசு நமல்நிரலப்�ள்ளி, ராப்பூசல், புதுகநகாடர்ட

திருமதி. நகாகிலா, �ட்டதாரி ஆசிரியர், 

எஸ்.எம்.வி.ஆர், நமல்நிரலப்�ள்ளி, கன்னியாகுமரி

Image Courtesy

List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.
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1011. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

பாறைக்காளம் – I   
புவி  அகச்செயல்முறைகள்1

அலகு

கறைல் ்�ாககஙகள்

� புவியின் �ான்கு ்காளஙகறளத் ்ெரிந்து ்காள்ளுெல்

� புவியின் உள்கட்டறைபறப விளககைாக அறிெல்

� பாறைகளின் வறககறளயும், அென் சுழறசிறயயும் படித்ெல்

� புவியின் அகச்செயல்முறைகறள விளககைாக அறிெல்

� நில�டுககம் ைறறும் எரிைறலகளின் ்செயல்பாடுகறளப புரிந்து 

்காள்ளுெல்

நுறழயும் முன்

சூரியக   குடும்பத்தில்    புவி      

ெனித்ென்றையுள்ள ்காளாகத் திகழ்கிைது. 

புவி ென்னுள் �ான்கு ்காளஙகறள 

உள்ள்டககியொகி உள்ளது. அறவ 

பாறைக்காளம்,  வளிக்காளம், 

நீரக்காளம் ைறறும் உயிரக்காளம் 

ஆகும். இபபா்டத்தில் �ாம் புவியின் உள் 

அறைபறபப பறறி அறிய உள்்ளாம். 

புவி ்காளஙகளின் முககியத்துவத்தின் 

அடிபபற்டயில் பா்டஙகளின் வரிறசெ 

அறைந்துள்ளது.

புவியின் கட்டறைபறப அறிந்து நீ வியந்ெது 

உண்டா? அல்லது புவியின் உள்்ள என்்ன 

உள்ளது என்று உ்னககுத் ்ெரியுைா

     1      புவியின் ்காளஙகள்  
(Spheres of the earth)

புவியின் ்ைறபரபபின் ்ைாத்ெ பரபபளவு 510 

மில்லியன் செதுர கி்லாமீட்டர ஆகும். புவியின் 

�ான்கு ்காளஙகளும் ஒன்்ைா்்டான்று 

்ொ்டரபுற்டயது. இதில் பாறைக்காளம், 

வளிக்காளம் ைறறும் நீரக்காளம் 

உயிரறை ்காளஙகளாகும். உயிரி்னஙகள் 

வாழும் ்காளம் உயிரக்காளைாகும். 

இக்காளஙகள் அற்னத்தும் ஒன்று ்செரந்ெ்ெ 

புவிக்காளைாகும். 

பாறைக்காளத்றெ எளிதில் புரிந்துக 

்காள்வெறகாக அகச ்செயல்முறைகள் 

ைறறும் புைச ்செயல்முறைகள் என்று 

இரணடுப பா்டஙகளாகப பிரிககபபடடுள்ள்ன.

இவறறைபபறறி விரிவாக முெலிரணடுப 

பா்டஙகளில் பாரகக உள்்ளாம்.

புவியா்னது பாறையி்னால் ஆ்ன பந்து 

்பான்ை அறைபபுற்டயது. இெற்னப 

பாறைக்காளம் (Li thosphere) 

எ்னவும் நீரி்னால் சூழபபட்ட 

பகுதிறய நீரக்காளம் (hydrosphere) 

எ்னவும், காறைால் சூழபபட்ட பகுதி 

வளிக்காளம் (Atmosphere) எ்னவும் 

அறழககபபடுககின்ை்ன. இம்மூன்று 

்காளஙகளும் செந்திககும் இ்டத்தில் 

உயிரி்னஙகள் வாழ்வெறகு ஏறை 

சூழ்நிறல உள்ளொல் இபபகுதி 

உயிரக்காளம் (B iosphere ) 

எ்னபபடுகிைது.

-ஆரத்ெர ்�ாம்ஸ்
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1021. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

     2      புவியின் அறைபபு  

(Structure Of The Earth)

புவியின் ்ைறபரபபும், உடபுைமும் அென் 

ென்றையிலும், அறைபபிலும் ஒன்றுக்கான்று 

்வறுபடடுக காணபபடுகின்ை்ன. புவியின் 

உள்ளறைபபு ்ை்லாடு, கவசெம், கருவம் எ்ன 

மூன்று பிரிவுகளாகப பிரிககபபடடுள்ளது.

புவி்ை்லாடு (Crust)

�ாம் வாழும் புவியின் ்ைலடுகறக 

புவி்ை்லாடு என்கி்ைாம். புவியின் ்ொல் 

்பான்று புவி்ை்லாடு உள்ளது. இது 5 

முெல் 30 கி்லாமீட்டர வறர பரவியுள்ளது. 

புவி்ை்லாடு தி்டைாகவும், இறுககைாகவும் 

உள்ளது. க்டலடி ெளத்றெ(Ocean 

Floor) வி்ட, கண்டபபகுதிகளில் உள்ள 

புவி ்ை்லா்டா்னது அதிக ெடிைனு்டன் 

காணபபடுகிைது. புவி்ை்லாடடிற்னக கண்ட 

்ை்லாடு ைறறும் க்டலடி ்ை்லாடு என்று 

இரண்டாகப பிரிககலாம். புவி்ை்லாடடில் 

சிலிகா(Si) ைறறும் அலுமினியம்(Ai) அதிகம் 

காணபபடுவொல் இவவடுககு சியால் (SIAL) 

எ்ன அறழககபபடுகிைது.

கவசெம் (Mantle)

புவி்ை்லாடடிறகு கீ்ழயுள்ள பகுதி கவசெம் 

(Mantle) எ்னபபடும். இென் ெடிைன் சுைார 

2900 கி்லாமீட்டர ஆகும். இவவடுககில் 

சிலிகா (Si)ைறறும் ைகனீசியம்(Mg)அதிகைாகக 

காணபபடுவொல், இவவடுககு ‘சிைா’ (SIMA) 

எ்னவும் அறழககபபடுகிைது. கவசெத்தின் 

்ைறபகுதியில் பாறைகள் தி்டைாகவும், 

கீழ்பபகுதியில் உருகிய நிறலயிலும் 

காணபபடுகின்ை்ன. புவியின் உடபுைத்தில் 

உருகிய நிறலயில் உள்ள பாறைக குழம்பு 

'ைாகைா' எ்ன அறழககபபடுகிைது.

பாறைக்காளத்தின் ஒரு பகுதி 

ைண்காளம் ஆகும். இது ைண ைறறும் 

தூசுகளால் ஆ்னது. பாறைக்காளம், 

வாயுக்காளம் ைறறும் நீரக்காளம் 

ை ற று ம்  உ யி ர க ் க ா ள ம் 

செந்திககுமி்டத்தில் ைண்காளம் 

காணபபடுகிைது.

புவியின் தி்டைா்ன ்ைறபரபபு 

பாறைக்காளம் ஆகும்.

புவிறயச சூழ்ந்துள்ள வாயுககளால் ஆ்ன 

்ைல்லிய அடுககு வாயுக்காளம் ஆகும்.

புவியின் ்ைறபரபபிலுள்ள ்பருஙக்டல்கள், 

ஆறுகள், ஏரிகள் ைறறும் நீராவி 

்பான்ைவறைால் ஆ்ன நீரப பகுதி நீரக 

்காளம் ஆகும்.

உயிரி்னஙகள் வாழும் அடுககு 

உயிரக்காளம் ஆகும்.

கண்ட்ை்லாடு ைறறும் ்பருஙக்டல் 

்ை்லாடு

புவிக்காளஙகள்
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எ்னபபடுகிைது. இது மிகவும் ்வபபைா்னது. 

கருவத்தில் நிககலும் (Ni), இரும்பும் (Fe) 

அதிகைாகக காணபபடுவொல், இவவடுககு 

ற�ஃப (NIFE) எ்ன அறழககபபடுகிைது. 

கருவம் இரணடு அடுககுகறளக ் காண்டொக 

உள்ளது. உடகருவம் தி்டநிறலயிலும், 

்வளிககருவம் திரவ நிறலயிலும் உள்ளது. 

புவியின் கருவத்தில் அதிகைாக இரும்பு 

காணபபடுவ்ெ புவியீரபபு விறசெககுக 

காரணைாகும். புவி ென் அசசில் சுழலும் 

்பாது தி்ட நிறலயில் உள்ள உடகருவத்தின் 

்ைல், திரவ நிறலயிலுள்ள ்வளிககருவம் 

சுழலுவொல், காந்ெபபுலம் உருவாகிைது. 

காந்ெ திறசெகாடடும் கருவி ்செயல்ப்ட இது்வ 

காரணைாகும். உடகருவத்தில் அதிக அழுத்ெம் 

காணபபடுவொல் அஙகுள்ள ்பாருடகள் 

அழுத்ெபபடடு இறுககைாகின்ை்ன. ஆக்வ 

உடகருவம் தி்டநிறலயில் உள்ளது. 

கருவம் (Core)

புவியின் கவசெத்திறகுக கீழ் புவியின் 

றையத்தில் அறைந்துள்ள அடுககு கருவம் 

‘பாறைக்காளம்’ ைறறும் ‘புவி்ை்லாடு’ 

ஆகிய இரணடும் ்வவ்வைா்னறவ 

ஆகும். புவி ்ை்லாடடிற்னயும், கவசெத்தின் 

்ைறபகுதிறயயும் உள்ள்டககிய்ெ 

பாறைக்காளைாகும். 

புவிநிகர ்காள்கள் (Terrestial Planets) 

அற்னத்தும் பாறைக்காளத்றெக 

்காணடுள்ள்ன. புென், ்வள்ளி ைறறும் 

்செவவாய்க ்காள்களின் பாறைக்காளம், 

புவியின் பாறைக்காளத்றெ வி்ட 

ெடிை்னாகவும், கடி்னைாகவும் உள்ளது.

புவி உள்ளறைப்பு விவரஙகள்

அடுககுகள் ெடிைன்

(கிமீ)

்ைல் பகுதி

அ்டரத்தி 

(கிராம்/்செ.மீ
3
)

அடிபபகுதி

அ்டரத்தி (கிராம்/

்செ.மீ
3
)

பாறை வறககள்

்ை்லாடு 30 2.2 _ சிலிகா பாறை

_ 2.9 ஆன்டிறசெட, அடிபபகுதியில் பசொல்ட, 

அலுமினியம்

்ைல் கவசெம் 720 3.4

_

_

4.4

்பரி்்டாற்டட, எக்லாறைட, 

ஒலிவின்,ஸ்பி்னல், கார்னட, 

றபராகசின், ்ப்ராஸ்றகட, 

ஆகறஸைடு.

கீழ் கவசெம் 2,171 4.4 _ ்ைகனீசியம் ைறறும் சிலிகான் 

ஆகறஸைடு

_ 5.6

்வளி கருவம் 2,259 9.9 _

_ 12.2 இரும்பு ஆகறஸைடு, கந்ெகம், நிககல் 

உ்லாகக கலறவ

உட கருவம் 1,221 12.8 _ இரும்பு ஆகறஸைடு, கந்ெகம், நிககல் 

உ்லாகக கலறவ

்ைாத்ெ ெடிைன் 6,401
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    3     பாறைகள்(Rocks)

புவி்ை்லாடு பாறைகளின் உறைவி்டைாகும். 

ொதுககளின் கலறவ்ய பாறையாகும். 

பாறைகள் கிராற்னட ்பான்று தி்டைாக்வா, 

களிைண ்பான்று ்ைன்றையாக்வா, 

ைணல் ்பான்று துகள்களாக்வா 

காணபபடுகிணை்ன.

பாறைகளின் வறககள்:

பாறைகள் உருவாகும் விெத்தின் 

அடிபபற்டயில், அவறறைப பின்வருைாறு 

பிரிககலாம்.

	 •	  தீபபாறைகள் (Igneous Rocks)

	 •	  படிவுப பாறைகள் (Sedimentary Rock) 

	 •	  உருைாறிய பாறைகள் (Metamorphic 

Rocks)

தீப்பாறைகள் (Igneous Rocks)

‘இகனிஸ்’(Ignis) என்ை இலத்தீன் ்சொல்லிறகு 

‘்�ருபபு’ என்பது ்பாருளாகும். புவியின் உள் 

ஆழத்தில் பாறைகள் உருகிய நிறலயில் 

காணபபடுவ்ெ ‘பாறைககுழம்பு’(Magma). 

எ்னபபடும். பாறைக குழம்பா்னது 

புவியின் ்ை்லாடடில் ்வளிபபடுவ்ெ 

‘லாவா’எ்னபபடுகிைது.பாறைக குழம்பு ்வபபம் 

ெணிவொல் குளிரந்து பாறையாகிைது. 

குளிரந்ெ இபபாறைகள் தீபபாறைகள் 

என்று அறழககபபடுகின்ை்ன. ெககாண 

பீ்டபூமி தீபபாறைகளால் உருவா்னொகும். 

(உொரணம்) கருஙகல், பசொல்ட. 

தீபபாறைகள் ‘முென்றைப பாறைகள்’ 

என்றும் ‘ொய்பபாறைகள்’ என்றும் 

அறழககபபடுகின்ை்ன. ஏ்்னன்ைால் ைறை 

பாறைகள் ்�ரிற்டயாக்வா அல்லது 

ைறைமுகைாக்வா இபபாறைகளிலிருந்்ெ 

உருவாகின்ை்ன.

படிவுப்பாறைகள் (Sedimentary Rock))

“்செடி்ைன்ட”(sediment) என்ை இலத்தீன் 

்சொல்லிறகு ‘படிெல்’ என்பது ்பாருளாகும் 

பாறைகள் சிறெவுறறு துகள்களாகி ஆறுகள், 

பனியாறுகள், காறறு ்பான்ைவறைால் 

க்டத்ெபபட்ட படிவுகள் அடுககடுககாகப 

படியறவககபபடுகின்ை்ன. இவவாறு 

படியறவககபபட்ட படிவுகள் பல மில்லியன் 

வரு்டஙகளுககு பிைகு படிவுப பாறைகளாக 

உருவாகின்ை்ன. இபபடிவுகளில் ொவரஙகள், 

விலஙகி்னஙகள் படிந்து ்ொல்லுயிர 

எசசெப படிைஙகளாக(Fossils) ைாறுகின்ை்ன. 

படிவுபபாறைகளுககா்ன உொரணம்:- 

ைணறபாறை,  சுணணாம்புபபாறை, 

சுணணாம்பு, ஜிபசெம், நிலககரி ைறறும் 

கூடடுபபாறைகள்(Conglomerate).

ெகவல் ்பறழ

்ைார்டானில் உள்ள மிகபபழறையா்ன 

�கரைா்ன ‘்படரா’  �கரம் 

முழுவதும் பாறைகறளக குற்டந்து 

உருவாககபபட்டொகும். பாறைகறளக 

குற்டந்து உருவாககபபட்ட கடடி்டக 

கறலசசொன்றுகள் இந்தியாவில் ஏராளைாக 

உள்ள்ன. ைகாராஷ்டிராவில் உள்ள அைந்ொ 

ைறறும் எல்்லாரா குறககள், கர�ா்டகாவில் 

உள்ள ஐ்�ால், பொமி ்காவில்கள், 

ஒடிசொவில் உள்ள ்கா்னாரக ்காவில், 

ெமிழ்�ாடடில் உள்ள ைாைல்லபுரம் ்காவில் 

இெறகுச சொன்றுகளாகும்.

2011 வறர உலகி்ல்ய  மிக   ஆழைா்ன  

பகுதி இரஷ்யாவின் ைரைான்ஸ்க (Murmansk)

இல் உள்ள ்காலா சூபபர டீப ்பார்�ால் 

(12,262 மீ ஆழம்) ஆகும். 2012ல் Z – 44 

சொவ்யா கிணறு (இரஷ்யா) (12,376 மீ 

ஆழம்) மிக ஆழைா்ன பகுதி என்ை அந்ெஸ்றெ 

்பறறிருககிைது. இது துபாயில் உள்ள புருஜ் 

காலிஃபாறவ வி்ட 15 ை்டஙகுப ்பரியது. 

புவியின் உடபுைத்றெ பறறிய ஆராய்சசிகள் 

்ொ்டரந்து �ற்ட்பறறுக ்காண்்ட 

இருககின்ை்ன. 
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1051. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

உருைாறிய /ைாறறுருவப் பாறைகள் 
(Metamorphic Rocks)

‘்ைட்டைாரபிக’ என்ை ்சொல் ‘்ைட்டைாரபிசெஸ்’ 

என்ை ்சொல்லிலிருந்து ்பைபபட்டது. 

இென் ்பாருள் உருைாறுெல் என்பொகும். 

தீபபாறைகளும், படிவுபபாறைகளும் 

அதிக ்வபபத்திறகும், அழுத்ெத்திறகும் 

உடபடும் ்பாது அெனுற்டய அறைபபும், 

குணாதிசெயஙகளும் ைாறைம் அற்டகின்ை்ன. 

இவவாறு உருவாகும் பாறைக்ள உருைாறியப 

பாறைகள் எ்னபபடுகின்ை்ன. கிராற்னட, நீஸ் 

ஆகவும், பசொல்ட, சிஸ்ட ஆகவும், சுணணாம்புப 

பாறை செலறவக கல்லாகவும் ைணறபாறை, 

குவாரடறசெட பாறையாகவும் உருைாறுகிைது. 

பாறை சுழறசி (Rock Cycle)

பாறை சுழறசியா்னது ஒரு ் ொ்டர நிகழ்வாகும். 

இசசுழறசியி்னால் தீபபாறை, படிவுபபாறை, 

உருைாறியபபாறைகள் ஒரு அறைபபிலிருந்து, 

ைற்ைான்ைாக உருைாறைம் அற்டந்து 

்காண்்ட இருககின்ை்ன. 

பாறைகளின் 

வறககள்

உொரணம் பயன்கள்

தீபபாறைகள் கிராற்னட

பசொல்ட

கடடி்டம் கடடுவெறகு

சொறலகள் அறைபபெறகு

படிவுபபாறைகள் ஜிபசெம்

சுணணாம்புககல்

சுவர பலறக, சி்ைணட ைறறும் பாரீஸ் பிலாஸ்்டர 

ெயாரிககவும் கடடுைா்னப ்பாருள்

கடடுைா்னப ்பாருள் உருககாறலகளில் 

இரும்றப சுத்திகரிகக

உருைாறிய 

பாறைகள்

றவரம் ஆபரணஙகள் ்செய்ய,

பளிஙகுககல் கடடி்டம் கடடுவெறகு 

சிறபஙகள் ்செதுககப பயன்படுகிைது.

பாறைகளின் வறககள்

்செயல்பாடு

உன் அருகில் உள்ள இ்டஙகளுககுச ் சென்று 

பாறைகளின் சில ைாதிரிகறளச ்செகரித்து, 

அவறறிலிருந்து நீ என்்ன அறிந்துள்ளாய் 

என்பறெ வறகபபடுத்து.

்செயல்பாடு

்காடுககபபடடுள்ள பாறைச சுழறசி 

வறரப்டத்றெ உறறு ்�ாககி அென் 

்செயல்முறைகறள உன் ்சொந்ெ 

வாககியத்தில் விவரி
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    4      புவிபபுைச ்செயல்முறைகள் 

(Geomorphic Processes)

புவியின் ்ைறபரபபில் காணபபடும் 

நிலத்்ொறைஙகறள உருவாககுவதிலும், ைறு 

உருவாககம் ் செய்வதிலும் இரணடு முென்றைச 

்செயல்கள் முககியப பஙகாறறுகின்ை்ன. 

அறவ, அகச்செயல்முறைகள் ைறறும் 

புைச்செயல்முறைகள் ஆகும்.

இச்செயல் முறைகள் புவியில் 

உள்ள ்பாருள்களின் மீது அழுத்ெத்றெயும், 

ைறு உருவாககத்றெயும் ஏறபடுத்தி 

புவி்ைறபரபபில் உள்ள ்பாருள்களின் மீது 

ைாறைத்றெ உண்டாககுகின்ை்ன. இறவ 

‘புவிபபுைச ்செயல்முறைகள்’ எ்னபபடுகின்ை்ன.

புவியின் உடபகுதியிலிருந்து 

புவியின் ்ைறபரபறப ்�ாககிச ்செயல்படும் 

விறசெகறள ‘அகச்செயல் முறைகள்’ 

எ்னபபடுகின்ை்ன. இவவிறசெகள் புவியின் 

நிலபபரபபில் பல்்வறு நிலத்்ொறைஙகறள 

உருவாககுகின்ை்ன. புவியின் ்ைறபரபபில் 

்செயல்படும் இயறறகக காரணிகளா்ன 

ஆறுகள், பனியாறுகள், காறறு, அறலகள் 

்பான்ை விறசெகள் ‘புவிபபுைச ்செயல்முறை’ 

காரணிகள் எ்னபபடுகின்ை்ன. இககாரணிகள் 

நிலத்தின் ்ைறபரபபிற்ன அரித்து ொழ்நிலச 

செை்வளிகளில் படிய றவத்து அவறறை 

உயரத்துகின்ை்ன. 

அகச்செயல்முறைகள்

பு வி யி ன்  ் வ கு 

ஆழத்தில் உருவாகும் 

் வ ப ப த் தி ்ன ா ல் 

புவி்ை்லாடடின் கீழ் 

காணபபடும் ்பாருள்கள் 

்வளித்ெள்ளபபடுகின்ை்ன. இச்செயல்பாடடில் 

புவியின் உள்்ள உள்ள கதிரவீசசு முககியப 

பஙகாறறுகின்ைது. 

புவித்தட்டுகள்

பாறைக்காளம் (Lithosphere) பல 

புவித்ெடடுகளாய் பிரிககபபடடுள்ள்ன. 

புவித்ெடடுகள், முென்றை புவித்ெடடுகள்(Major 

Plates) என்றும் சிறிய புவித்ெடடுகள் 

(Minor Plates) என்றும் பிரிககபபடடுள்ள்ன. 
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இபபுவித்ெடடுகள் கவசெத்தின் மீது மிெந்து 

்காணடிருககின்ை்ன. புவித்ெடடுகள் 

ஒன்று்டன் ஒன்று ்ைாதுவொல் 

ைறலத்்ொ்டரகள் ைறறும் ஒழுஙகறை 

நிலத்்ொறைஙகள் நிலபபரபபிலும், 

க்டலடித்ெளத்திலும் உருவாகின்ை்ன. 

இந்நிகழ்்வ புவித்ெடடுகளின் �கரவு 

எ்னபபடும். புவித்ெடடுகள் �கரவிறகுக 

கவசெத்தில் காணபபடும் ்வபப செகதி்ய 

காரணைாக உள்ளது. புவி அதிரசசிககும், 

எரிைறல ்வடிபபிறகும் புவித்ெடடுகள் �கரவு 

ஒரு காரணைாக உள்ளது.

புவித்தட்டு விளிம்புகளின் வறககள்  
(Types of plate boundaries)

இறணயும் எல்றல (Convergent boundary) - 

புவித்ெடடுகள் ஒன்று்டன் ஒன்று ் ைாதும்்பாது 

சில ்�ரஙகளில் கீழ் ்�ாககு ்சொருகுெல் 

நிகழ்வு �ற்ட்பறும். இபபகுதிறய 

புவித்ெடடுகள் அமிழ்ெல் ைண்டலம் (Subduction) 

எ்னபபடுகிைது.

விலகும் எல்றல (Divergent boundary) - 

புவித்ெடடுகள் ஒன்றை விடடு ஒன்று 

விலகும்்பாது ்ைகைா எ்னபபடும் 

பாறைககுழம்பு புவிககவசெத்திலிருந்து 

்வளி்யறைபபடுகிைது.

பகக �கரவு எல்றல (Transform boundary)-

புவித்ெடடுகள் ஒன்றுக்கான்று கிற்டயாக 

பககவாடடில் �கரெ்ல பககவாடடு �கரவு 

எ்னபபடும்.

கண்டத்தட்டுகள் நகர்வு (Movements of 
continental plates)

கிற்டைட்ட அழுத்ெ விறசெயின் காரணைாக 

புவித்ெடடுகள் ்ைலும் கீழும் �கரவொல் 

ைடிபபுகள் (Folding) உருவாகின்ை்ன. 

பாறைகளில் ஏறபட்ட ைடிபபின் காரணைாக 

உருவாகும் ைறலகள் ைடிபபு ைறலகள் 

எ்னபபடுகின்ை்ன. இந்நிகழ்வி்னால் 

உலகின் உயரைா்ன ைறலத்்ொ்டரகளா்ன 

இையைறலயும், ஆல்பஸ் ைறலயும் ் ொன்றி்ன.

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

gf;fefu;T vy;iy

Gtpj;jl;L 
tpyFk; vy;iy

Gtpj;jl;L 
,izAk; vy;iy

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

flyb NkNyhL
mfop

ghiwf;Nfhsk; flyb NkNyhL

ntg;gg; gFjp
nkd;ghiwf;Nfhsk;

mfop

fz;l NkNyhL

mkpo;jy; kz;lyk;

mLf;F vupkiy
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1081. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

புவித்ெடடுகளின் அறசெவி்னால் பாறைகளின் 

மீது அழுத்ெம் ைறறும் இறுககம் ஏறபடடு 

அறவ விரிவற்டகிைது. அெ்னால் 

பாறைகளில் விரிசெல்கள் ்ொன்றுகின்ை்ன. 

இபபாறை விரிசெல்கள் பிளவுகள் (Faulting) 

எ்னபபடும். கிழககு ஆபபிரிககாவில் உள்ள 

பிளவுபபள்ளத்ொககு(Rift valley) இெறகு 

மிகச சிைந்ெ உொரணைாகும். புவி அதிரசசி 

ைறறும் எரிைறல இவறறு்டன் ைடிபபுகளும், 

பிளவுகளும் இறணந்து ்செயலாறறி 

கண்டஙகறளயும், க்டல் ெறரகறளயும்(Sea 

floor) உருைாறைம் ்பைச ்செய்கின்ை்ன.

புவித்ெடடுகள் ்ொ்டரந்து �கரந்து ்காண்்ட 

இருககின்ை்ன. அறவ செராசெரியாக 

வரு்டத்திறகு சில ்சென்டி மீட்டர வறர 

�கரகின்ை்ன. இந்�கரவு சிறிய அளவாக 

இருபபது ்பால் ்ொன்றி்னாலும் பல 

மில்லியன் ஆணடுகள் இற்ட்வளியில் 

�ாம் பாரககும் ்பாது அறவ ்வகுதூரம் 

�கரந்திருபபறெ �ாம் உணர முடியும். 

உொரணைாக 250 மில்லியன் ஆணடுகளுககு 

முன் ்காணடுவா்னா நிலபபகுதியின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்ெ இந்தியப புவித் ெட்டா்னது 

ெற்பாறெய ஆபரிககா, ஆஸ்தி்ரலியா, 

அண்டாரடிகா ைறறும் ்ென் அ்ைரிககக 

கண்டஙகளு்டன் இறணந்திருந்ெது. 

140 மில்லியன் ஆணடுகளுககு முன்பு 

இந்தியத்ெடடு ்காணடுவா்னா என்ை 

்பருஙகண்டத்தில் இருந்து விடுபடடு வ்டககு 

்�ாககி �கரந்து ஆசியாவு்டன் இறணந்ெது. 

இந்தியத்ெடடும், யு்ரசியன் ெடடும், இந்திய 

்�பாள எல்றலயில் ்ைாதிக ்காண்டொல் 

ைறலயாகக ைண்டலம்(orogenic belt) 

உருவாகியது. இம்ைண்டலத்தில் ொன் 

இையைறலயும், உலகின் மிக உயரைா்ன 

பீ்டபூமியாகிய தி்பத்பீ்டபூமியும் உருவாகி்ன.

்செயல்பாடு

இஙகு சில ைறலகளின் ்பயரகள் 

்காடுககபபடடுள்ள்ன. நிலவறரபப்ட  

புத்ெகத்தின் உெவியு்டன் அறவகள் 

அறைந்துள்ள இ்டஙகறளக கண்டறிக.

யூரல் ைறலகள், ஆணடீஸ் ைறலகள், 

விந்திய ைறலத்்ொ்டர, ஆல்பஸ் 

ைறலகள் , சொத்பூரா ைறலத்்ொ்டர, ராககி 

ைறலத்்ொ்டர, சீரா நி்வ்டா.
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1091. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

புவிஅதிர்சசி (Earthquake)

புவி அதிரசசி என்பது புவி ஓடடில் திடீ்ர்ன 

ஏறபடும் அதிரறவக குறிககின்ைது. புவி 

அதிரவறலகள் கீழ் றையத்திலிருந்து 

எல்லா திறசெகளிலும் பரவிச்செல்கின்ை்ன. 

புவிககுள் புவி அதிரவு உருவாகும் 

புள்ளி புவி அதிரசசி ‘கீழ்றையம்’(Focus) 

எ்னபபடுகிைது. இவவறலகள் ென்ற்னச 

சுறறி துறண அறலகறள (Elastic 

waves) உருவாககுகின்ை்ன. புவி அதிரசசி 

கீழ்றையத்தின் ்�ர உய்ர புவியின் 

்ைறபரபபில் அறைந்துள்ள றையத்திறகு 

‘்ைல்றையம்’(Epicentre) என்று ்பயர. 

புவி அதிரசசியின் ொககம் புவியின் ்ைல் 

றையத்தில் ொன் அதிகைாகக காணபபடும். 

புவி அதிர்வறைகள் (Seismic waves)

பு வி அ தி ர ச சி ,  அ தி ர வ ற ல க ற ள 

உருவாககுகின்ை்ன. ொன் ஊடுருவிச்செல்லும் 

பாறெறயப ்பாறுத்து இவவதிரகளின் 

ென்றை, விறசெ ைறறும் ்வகம் ைாறுபடும். புவி 

அதிரவறலகளின் ென்றைக்கறப அறவகள்  

மூன்று வறககளாக வறகபபடுத்ெப 

படடுள்ள்ன.

முென்றை அறலகள் (Primary or ’P’ - waves)

முென்றை அறலகள் ைறை அறலகறள வி்ட 

மிகவும் ்வகைாகப பயணிககக கூடியறவ. 

முென்றை அறலக்ள புவி்யாடடிற்ன 

முெலில் வந்ெற்டகின்ை்ன. இவவறலகள் 

தி்ட, திரவ, வாயுப்பாருடகள் வழியாக 

பயணிககும். இென் செராசெரி ் வகம் வி்னாடிககு 

5.6 கி்லா மீட்டர முெல் 10.6 கி்லா மீட்டர 

வறர ்வறுபடும். 

்செயல்பாடு

1)  ஒரு ்ைறசெயின் ்ைல் புத்ெகஙகறள 

ஒன்ைன் மீது ஒன்ைாக அடுககவும். பின்பு 

்ைறசெறய அறசெத்துப பாருஙகள். 

என்்ன �்டககிைது என்று கவனியுஙகள்.  

2.  இரணடு ைாணவரகள் நீண்ட கயிறு 

ஒன்றிற்ன எடுத்துக்காணடு 

இரணடு முற்னகறளயும் இறுககைாக 

பிடித்துக்காள்ளச ்சொல்லவும். 

இப்பாழுது ஒருவர கயிறறிற்ன 

அறசெகக ்வணடும். என்்ன �்டககிைது 

என்று கவனியுஙகள். 

கூடுெல் ெகவல்

C.F. ரிக்டர என்பவர புவி அதிரவு 

அளறவறயக கணடுபிடித்ொர. இந்ெ 

அளறவ புவி ்ைல்றையத்திலிருந்து 

்வளிபபடும் செகதிறயயும், புவி அதிரவின் 

தீவிரத்றெயும் அறிந்து ்காள்ள உெவுகிைது. 

இந்ெ அளறவககு எல்றல வறரயறை 

இல்றல. சிலி �ாடடில் 1960ஆம் ஆணடு 

ப்யா – ப்யா என்ை இ்டத்தில் ரிக்டர 

அலகில் 9.5 ஆகப பதிவா்ன புவிஅதிரசசி்ய 

மிக உயரந்ெ பதிவாக கருெபபடுகிைது.
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1101. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

இரண்டாம் நிறல அறலகள் (secondary or ’S’ 

- waves)

இரண்டாம் நிறல அறலகள் தி்டப்பாருடகள் 

வழியாக ைடடு்ை பயணிககக கூடியறவ.

இககுறுககறலகள் பயணிககும் திறசெககுச 

்செஙகுத்ொகக புவியில் அறசெவிற்ன 

ஏறபடுத்துகின்ை்ன. இென் செராசெரி ்வகம் 

வி்னாடிககு 1கி்லாமீட்டர முெல் 8 கி்லாமீட்டர 

வறர இருககும்.

்ைறபரபபு அறலகள்(Surface waves or ’L’ – 

waves)

்ைறபரபபு அறலகள் முென்றை அறலகறளப 

்பான்று காணபபடுகின்ை்ன. ஆ்னால் இறவ 

புவியின் ்ைறபரபபில் நீண்ட தூரம் பயணம் 

்செய்கின்ை்ன. இவவறலகள் ைறை அறலகறள 

வி்ட ்வகம் குறைவா்னறவ. இறவ அதிக 

அளவில் அழிறவ ஏறபடுத்ெக கூடியொகும். 

இென் செராசெரி ் வகம் வி்னாடிககு 1கி்லாமீட்டர 

முெல் 5 கி்லாமீட்டர வறர இருககும்.

ஆழிப்்பரறை அல்ைது க்டற்காள் (Tsunami)

சு்னாமி என்பது துறைமுக அறலகறளக 

குறிககும் ைபபானிய ்சொல் ஆகும். 

க்டலடியில் ்ொன்றும் புவி அதிரசசி, 

எரிைறலச ்செயல்பாடு(submar i ne 

explosion)ைறறும் க்ட்லாரப பகுதிகளில் 

�ற்ட்பறும் மிகப ்பரிய நிலசசெரிவுகள் 

ஆகியவறைால் க்டலில் ்பரிய அறலகள் 

உருவாகின்ை்ன இவவறலகள் செராசெரியாக 

ைணிககு 500 கி்லா மீட்டர ்வகத்தில் 

பயணிககும். இவவறலகளின் நீளம் 600 

கி்லாமீட்டருககும் அதிகைாக இருககும். 

இந்ெ அறலகள் க்டறகறரறய அற்டயும் 

்பாது 15 மீட்டர உயரம் வறர உயரந்து 

காணபபடும். இறவ க்டறகறர்யாரப 

பகுதிகளில் அதிகைா்ன ்செெத்றெ ஏறபடுத்தும். 

இந்தியப ்பருஙக்டலில் 2004-ல் ஏறபட்ட 

புவிஅதிரசசியால் ஆழிப்பரறல ஏறபட்டது. 

இதுவறர உலகில் ்பரழிறவ ஏறபடுத்திய 

இயறறகப ்பரி்டரகளில் இது ஆைாவது 

இ்டத்றெப ்பறுகிைது. 

இப்பரறல ைணிககு 600 கி்லாமீட்டர 

்வகத்தில் பயணம் ்செய்ெது. இதில் 

சுைார 2,80,000 ்பர உயிரிழந்ெ்னர. 

இந்்ொ்்னசியாவின் அருகில் அதிகாறல 

00.58 ைணி அளவில் ்ொன்றிய புவி 

அதிரசசியால் உண்டா்ன ஆழிப்பரறல 

்சென்ற்னக க்டறகறரறய வந்ெற்டய 7 

ைணி ்�ரம் எடுத்துக்காண்டது. 

எரிைறைகள் (Volcanoes)

புவியின் உடபகுதியில் தி்ட, திரவ, 

வாயு நிறலயில் உள்ள பாறைககுழம்பு 

துவாரம்(Vent) வழியாக புவியின் ்ைறபரபபில் 

உமிழ்ெ்ல எரிைறல ்வடிபபு எ்னபபடுகிைது. 

புவியின் ்ைறபரபபில் ்வளி்யறைபபட்ட 

பாறைககுழம்பு ‘லாவா’ எ்னபபடும். 

புவி அதிரவுகறள பதிவு ்செய்யும் கருவிககு 

‘நில அதிரவு அளறவப ப்டம்’(Seismograph) 

அல்லது ‘நில அதிரவு ைானி’ (Seismometer) 

என்று ்பயர. நில அதிரவு பறறிய படிபபிறகு 

‘நில அதிரவியல்’(Seismology) என்று 

்பயர.

2004, டிசெம்பர 26-ல் இந்தியப 

்பருஙக்டலில் ஆழிப்பரறல உண்டா்னது. 

இ ந் ் ெ ா - ஆ ஸ் தி ் ர லி ய த்  ெ ட டு 

யு்ரசியத்ெடடின் கீ்ழ அமிழ்ந்ெ்ெ இெறகுக 

காரணைாகும். இது ரிக்டர அளறவயில் 9 – 

ஆகப பதிவா்னது. இந்ெப புவி அதிரவால் 

க்டல் ெறரத்ெளம் உயரத்ெபபடடு க்டல் நீர 

ைட்டத்றெ உயரத்தியது.. 
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1111. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

்வளி்யறுவெறகா்ன வழிகள் 

துவாரஙகள் எ்னபபடுகின்ை்ன.

	 iii.	 எரிைறலக கூம்புகள்(Volcanic cone) – 

துவாரஙகள் வழியாக ் வளி்யறைபபட்ட 

பாறைககுழம்பு ஒரு கூம்பு வடிவ 

நிலத்்ொறைத்றெ உருவாககுகின்ைது.

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

எரிைறல உசசியில் காணபபடும் 

கிணணம் ்பான்ை வடிவமுற்டய 

பள்ள்ை’எரிைறல வாய்’ஆகும்.

புவித்ெடடுகள் �கரவொலும் எரிைறலகள் 

உருவாகின்ை்ன.

எரிைறலகளில் காணபபடும் முககியக 

கூறுகள்:

 i.	 பாறைககுழம்புத் ்ெககம்(Magma 

chamber) – இது புவிககு அடியில் ்பரிய 

அளவில் காணபபடும் கறகுழம்புக 

குளைாகும்.

	 ii.	 துவாரஙகள்(Vents) – எரிைறல 

்வடிபபின் ்பாது வாயுககள், புறக, 

்�ருபபு ைறறும் பாறைககுழம்பு 
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்செயின்ட ்�லன்ஸ் எரிைறல – அ்ைரிகக 

ஐககிய �ாடுகள்

(ii). உைஙகும் எரிைறை (Dormant volcano)

எரிைறலகள் ்செயல்படும் காலத்றெ 

அடிபபற்டயாகக ்காணடு அவறறை மூன்று 

வறககளாகப பிரிககலாம். அறவயாவ்ன

	 i.	 ்செயல்படும் எரிைறல (Active Volcano)

	 ii.	 உைஙகும் எரிைறல (Dormant Volcano)

	 iii.	 ெணிந்ெ எரிைறல (Extinct Volcano)

(i) ்செயல்படும் எரிைறை (Active Volcano)

நிரந்ெரைாக ்ொ்டரந்து எரிைறலக 

கு ழ ம்பு கற ள யு ம் ,  து கள்கற ள யு ம், 

வாயுககறளயும் ்வளி்யறறிக ்காண்்ட 

இருககும் எரிைறலகள் ்செயல்படும் 

எரிைறலகள் எ்னபபடுகின்ை்ன. உொரணைாக 

,uz;lhk;epiy 
$k;G

,uz;lhk;epiy 
Jthuk;

rhk;gy; Gif kz;lyk;

vupkiy tha;

ghiwf;Fok;G
topjy;

ghiwf;Fok;G
Njf;fk;;

Kjd;ik Jthuk;

‘வல்க்்னா’(Volcano) என்ை ் சொல் இலத்தீன் 

்ைாழியிலுள்ள ‘வல்்கன்’(Vulcan) என்ை 

்சொல்லாகும். இது ‘்ராைானிய ்�ருபபுக 

க்டவுளின்’ ்பயராகும்.
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1131. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

நுறரகறகளால்(Pumice) ஆ்ன படிவுகள் 

அடுககடுககாக அறைந்து காணபபடும். 

இறவ கூம்பு வடிவில் காணபபடுகின்ை்ன. 

உொரணம்- ஃபியூஜி எரிைறல – ைபபான்.

கும்ைட்்ட எரிைறை (Dome volcano)

சிலிகா அதிகமுள்ள எரிைறலக குழம்பு 

அதிகப பிசுபிசுபபு்டன் ்வளி்யறுவொல் 

நீண்ட தூரத்திறகு பரவ முடியாைல் எரிைறல 

வாய்ககு அருகி்ல்ய வட்ட வடிவத்தில் 

படிந்து சிறு குன்று ்பாலக காணபபடும். இந்ெ 

எரிைறல கும்ைட்ட எரிைறல எ்னபபடுகிைது. 

உொரணம்-பாரிககியூடடின் எரிைறல – 

்ைகசி்கா.

்க்டய எரிைறை (Shield volcano)

நீண்ட காலைாக எரிைறலச ்செய்றககள் 

ஏதும் இல்லாைல் காணபபடும் எரிைறலகள் 

உைஙகும் எரிைறல எ்னபபடும். இறவ 

திடீ்ரன்று ்வடிககும் ென்றையுற்டயது. 

இவவாைா்ன எரிைறலகள் ் வடிககும் ் பாழுது 

அதிகைா்ன உயிரச்செெமும், ்பாருட்செெமும் 

ஏறப்ட வாய்பபுகள் உள்ள்ன. உொரணம்- 

ஃபியூஜி எரிைறல – ைபபான்.

(iii)  ்தணிந்த எரிைறை(Extinct volcano)

எந்ெ விெ எரிைறலச ்செயல்பாடுகளுமின்றி 

காணபபடும் எரிைறலகள் ெணிந்ெ 

எரிைறலகள் ஆகும். உொரணம் – 

கிளிைஞசொ்ரா எரிைறல – ொன்சொனியா.

எரிைறலகளின் வடிவம் ைறறும் அதிலுள்ள 

கலறவகளின் அடிபபற்டயில் மூன்று 

வறககளாகப பிரிககபபடடுள்ள்ன. 

அறவயாவ்ன

  கூடடு எரிைறல(Composite volcano)

  கும்ைட்ட எரிைறல(Dome volcano)

 ்க்டய எரிைறல(Shield volcano)

கூட்டு எரிைறை(Composite volcano)
கூடடு எரிைறல, அடுககு எரிைறல (Strata 

volcano) என்றும் அறழககபபடுகிைது. 

எரிைறலச ்செய்றகயின் ்பாது ்வளிவந்ெ 

சொம்பல் கடி்னப பாறைககுழம்புகள் ைறறும் 

்செயல்பாடு

்சொ்டாறவ ஒரு புடடியில் நிரபபிக குலுககவும். 

பின்பு அென் மூடிறய ்ைதுவாகத் 

திைககவும். என்்ன காணகிைாய்?  
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1141. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

ring of fire) எ்ன அறழககபபடுகிைது. உலகின் 

அதிகைா்ன புவி அதிரவுகளும், எரிைறல 

்வடிபபுகளும் நிகழும் தீவிர ைண்டலைாக 

இபபகுதி உள்ளது. இெறகு அடுத்ெொக ைத்திய 

க்டலடி ைறலத்்ொ்டர குன்றுபபகுதிகள்(Mid 

oceanic ridges) ைறறும் ைத்தியக கண்டத்ெடடு 

ைண்டலஙகளில்(Mid continental belts) 

அதிகைா்ன புவி அதிரவுகளும், எரிைறல 

்வடிபபுகளும் ஏறபடுகின்ை்ன.

அதிக பிசுபிசுபபு்டன் கூடிய பாறைககுழம்பு 

அற்னத்து திறசெகளிலும் வழிந்்ொடி 

்க்டயம் ்பான்ை வடிவத்தில் ்ைன்செரிவு்டன் 

காணபபடும். இவவறக எரிைறல ்க்டய 

எரிைறல எ்னபபடுகிைது. உொரணைாக- 

்ைௌ்ன்லாவா எரிைறல – �வாய்த் தீவு.

எரிைறலகள் ைறறும் புவி அதிரசசிப 

பகுதிகளின் பரவல்கள்

உலகின் எரிைறல ்வடிபபுகளும், புவி 

அதிரவுகளும் எல்லா இ்டஙகளிலும் 

நிகழாைல் குறிபபிட்ட இ்டஙகளில் ைடடு்ை 

ஏறபடுகின்ை்ன. குறிபபாக புவித்ெடடுகளின் 

விளிம்புகளில் நிகழ்கின்ை்ன. பசிபிக 

்பருஙக்டல் பகுதியில் பசிபிக ெடடு்டன் ைறை 

கண்டத்ெடடுகள் இறணயும் எல்றலகளில் 

எரிைறல ்வடிபபு அதிகைாக நிகழ்வொல் 

இபபகுதி பசிபிக ்�ருபபு வறளயம்(Pacific 

சிந்ெற்ன வி்னா

நில அதிரவுகளும் எரிைறல ்வடிபபும் மிக 

அதிக அளவில் பசிபிக ்�ருபபு வறளயத்தில் 

ஏன் காணபபடுகின்ை்ன?

எரிைறலயின் விறளவுகள்

�ன்றைகள்

எரிைறலகளிலிருந்து ்வளிபபடும் 

் ப ா ரு ட க ள்  ை ண ற ண 

வளமிககொககுகிைது. அெ்னால் ்வளாண 

்ொழில் ்ைம்படுகிைது. எரிைறலகள் 

உள்ள பகுதிகள் புவி ்வபப செகதிறய(geo 

thermal energy) பயன்படுத்திக்காள்ள 

உெவுகிைது. உைஙகும் எரிைறலயும், 

்செயல்படும் எரிைறலயும் உலகின் 

சிைந்ெ சுறறுலாத் ெளஙகளாக உள்ள்ன. 

எரிைறலகளிலிருந்து ்வளிவரும் 

்பாருடகள் கடடி்டத்்ொழிலுககுப 

பயன்படுகிைது.
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இறணயச ்செயல்பாடு

புவியியல் – கண்டத்திடடு �கரவு

கண்ட ஆகக �கரறவ 

அறி்வாைா!

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4

படிகள்:
படி 1: ்காடுககபபடடிருககும் உரலி / விறரவுக குறியீடற்டப பயன்படுத்தி ‘Continental  

  Divide – The Breakup of Pangea’ எனும் பககத்திறகுச ்செல்லவும்.

படி  2: பககத்தின் கீ்ழ உள்ள அம்புககுறிறய காலக்காடடில் �கரத்தி கண்டத் ெடடுகள்  

 புவியின் வயதிறகு ஏறப �ழுவிச்செல்வறெ உறறு ்�ாககவும்.

படி 3: இ்டப பககத்தில் உள்ள  ‘Fossilized bones’ ைறறும் ‘Fossilized  plants’    

 ஆகியவறறைத் ்ெரிவு ்செய்து அவறறின்  முககியத்துவத்றெ அறிக. 

படி 4: ்ைலும் ‘Tillite’ and ‘Andes mountains’ ் ெரிவுகறளத் ் ெரிவு ் செய்து ெடடுகளின்

 �கரவுகறளயும்  அவறறுககு இற்ட்ய உள்ள ்ொ்டரபுகறளயும் அறிக.

உரலி :
https://www.pbslearningmedia.org/asset/lsps07_int_
biogeography/
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1161. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

கறலச்சொறகள்

்ைன்பாறைக ்காளம் (Asthenosphere)- 

புவி ் ை்லாடடிறகும், கவசெ ் ைலடுககிறகும் 

இற்ட்ய உள்ள பகுதி.

கண்ட �கரவு (Continental drift)- கண்டத் 

ெடடுகளின் �கரவு

பாஞசியா (Pangea)- பின் ்பலி்யாசொயிக 

ைறறும் முன் மீ்சொசொயிக காலகட்டஙகளில் 

்ொன்றிய மிகப பிரைாண்ட நிலபபரபபு

பாந்ெலாசொ (Panthalasa)- பாஞசியாறவச 

சுறறியிருந்ெ ்பரும் நீரபபரபபு

ைறலயாககம்(Orogeny)- புவி்யாடடின் 

கிற்டைட்ட �கரவி்னால் ்ை்லழும்பும் 

நிலத்்ொறைம்

கதிரவீசசுப புலன்(Internal radio activity)- 

புவியின் உடபுைத்தில் இருககும் 

கதிரவீசசுத் ெனிைஙகளிலிருந்து 

்வளிவரும் கதிரவீசசுகள். இறவகள் ொன் 

புவித்ெடடுகறள �கரச்செய்கிைது.

எரிைறல உமிழ்ெல்(Volcanic eruption)- 

எரிைறல ் வடிபபின் ் பாது பாறைககுழம்பு, 

நீராவி ்பான்ைவறறை ்வளி்யறறுெல்

பசிபிக ்�ருபபு வறளயம்(Pacific ring 

of fire)- அதிகைா்ன எரிைறலகளும், 

நில�டுககஙகளும் உருவாகும் பசிபிக 

க்டல் பகுதி

புவி அறைபபியல்(Geology)- புவியின் 

அறைபறபயும், அதிலுள்ள ் பாருள்கறளயும் 

பறறி படிககும் அறிவியல்

தீறைகள்

எரிைறல ்வடிபபி்னால் புவி அதிரசசி, திடீர 

்வள்ளம், ் செறு வழிெல் ைறறும் பாறைசெரிெல் 

்பான்ைறவ நிகழ்கின்ை்ன. ்வகுதூரம் 

பயணிககும் பாறைககுழம்பா்னது ென் 

பாறெயிலுள்ள அற்னத்றெயும் எரித்தும், 

புறெத்தும் ்செெபபடுத்துகிைது. அதிக 

அளவில் ்வளிபபடும் தூசு ைறறும் சொம்பல் 

�ைககு எரிசசெறலயும் மூசசு விடுவதில் 

சிரைத்றெயும் உண்டாககுகிைது. 

எரிைறல ்வடிபபு அென் சுறறுபபுைப 

பகுதிகளின் வானிறலயில் ைாறைத்றெ 

ஏறபடுத்துவது்டன் ்பாககுவரத்திறகும் 

இற்டயூறை உண்டாககுகின்ை்ன. 

(ஐஸ்லாந்தில் நிகழ்ந்ெ எரிைறல ்வடிபபு) 

நிற்னவிற்காள்க

� பாறைக்காளம், வாயுைண்டலம், 

நீ ர க ் க ா ள ம்  ை ற று ம் 

உயிரக்காளஙகள் புவியின் �ான்கு 

்காளஙகள் ஆகும்.

� புவியின் உடபகுதிறய ்ை்லாடு, 

கவசெம் ைறறும் கருவம் எ்ன மூன்று 

பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்.

� புவியின் உடபுைத்தில் காணபபடும் 

ெனிைங கற ள ப  ்ப ா று த் து 

சியால்(S IAL ) ,  சிைா (S IMA) 

ைறறும் ற�ஃப(NIFE) என்றும் 

அறழககபபடுகின்ை்ன.

� புவியின் ்ொ்டரசசியா்ன ைறறும் 

புைச்செயல்களி்னால் உருவாககம் 

ை ற று ம்  ை று உ ரு வ ா க க ம் 

ஏறபடுகின்ை்ன.

� பாறைக்காளம் முென்றை ைறறும் 

சிறிய ெடடுகளால் ஆ்னறவ.

� புவிஅதிரசசி புவியின் ்ை்லாடடில் 

ஏறபடும் அதிரவுகள் ஆகும்.

� எரிைறலகள் ைறறும் புவி அதிரவுகள் 

புவியின் உடபுைத்றெப பறறி அறியப 

பயன்படுகின்ை்ன.

 பயிறசிகள் 

I. செரியா்ன விற்டறயத் 

்ெரந்்ெடுத்து எழுதுக.

 1. புவியின் தி்டைா்ன ென்றை்காண்ட 

்ைல்புை அடுகறக  _____________ 

என்று அறழககின்்ைாம்.

அ) கருவம்  ஆ) கவசெம்

இ) புவி ்ை்லாடு ஈ) உடகரு
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 2. புவியினுள் உருகிய இரும்றபக 

்காண்ட அடுகறக  _____________ 

என்று அறழககின்்ைாம்.

அ) கருவம்  ஆ) ்வளிககரு

இ) கவசெம்  ஈ) ்ை்லாடு

 3. பாறைககுழம்பு  _____________ 

காணபபடுகிைது.

   அ) புவி்ை்லாடு 

  ஆ) கவசெம்

  இ) கருவம்

  ஈ) ்ைறகண்ட எதுவுமில்றல 

 4. ற்டயஸ்ட்ராபிசெம் _____________ 

உ்டன் ்ொ்டரபுற்டயது.

அ) எரிைறலகள்  ஆ) புவிஅதிரசசி

இ) புவித்ெடடு �கரவு ஈ) ைடிபபுகள்   

    ைறறும் பிளவுகள்

 5. பு வி த் ெ ட டு க ளி ன்  � க ர வு  

_____________  ஆறைறல 

்வளிபபடுத்துகிைது. 

  அ) நீர ஆறைல் ஆ) ்வபப ஆறைல்

  இ) அறலயாறைல் ஈ) ஓெ ஆறைல் 

 6. ஆதியில் ்காணடுவா்னா நிலபபகுதி  

_____________   ்�ாககி �கரந்ெது.

அ) வ்டககு  ஆ) ்ெறகு

இ) கிழககு ஈ) ்ைறகு

 7. பல மில்லியன் ஆணடுகளுககு 

முன், இந்தியா  _____________ 

கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ெது.

அ) ்காணடுவா்னா ஆ) ்லா்ரசியா

இ) பாந்ெலாசொ  ஈ) பாஞசியா

 8. புவித்ெடடுகள் �கரவொல் ஏறபடும் 

அழுத்ெம் ைறறும் இறுககத்தின் 

காரணைாக ஏறபடும் விரிசெல் 

_____________ எ்னபபடும்.

அ) ைடிபபு   ஆ) பிளவு

இ) ைறல  ஈ) புவிஅதிரவு

 9. எரிைறல ்ைல்பகுதியில் கிணணம் 

்பான்ை பள்ளைா்ன அறைபபிற்ன 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  எ ன் று 

அறழககின்்ைாம்.

அ) எரிைறல வாய்

ஆ) துவாரம்

இ) பாறைககுழம்புத் ்ெககம்

ஈ) எரிைறலக கூம்பு

 10. புவி அதிரவு உருவாகும் புள்ளி 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  எ ன் று 

அறழககபபடுகிைது.

அ) ்ைல்றையம்

ஆ) கீழ்றையம்

இ) புவி அதிரவு அறலகள்

ஈ) புவி அதிரவின் தீவிரம்

II. ்பாருத்துக.

அ). உடபுைச்செயல்கள் -  நில அதிரவு 

அளறவபப்டம்

ஆ) கவசெம் -  புவித்ெடடு 

அமிழ்ெல்

இ) இறணயும் எல்றல -  எரிைறல 

்வடிபபு

ஈ) புவிஅதிரசசி -  பசிபிக 

்பருஙக்டல்

உ) கூடடு எரிைறல - சிைா

III. ்காடுககபபடடுள்ள  கூறறுககறள  ஆராய்ந்து 

செரியா்ன விற்டறய ்ெரந்்ெடுத்து எழுதுக.

 1. i.   ஃபியூஜி  ைறல ஒரு உைஙகும் 

எரிைறலயாகும்

  ii.  கிளிைஞசொ்ரா ைறல ஒரு உைஙகும் 

எரிைறலயாகும்.

  iii. ொன்சொனியா ஒரு உைஙகும் 

எரிைறலயாகும்.

அ. (i) உணறையா்னது.

ஆ. (ii) உணறையா்னது.

இ. (iii) உணறையா்னது.

ஈ. (i), (ii)  ைறறும் (iii) உணறையா்னது.

 2. கூறறு:  பாறைககுழம்பு துவாரம் வழியாக 

்வளி்யறும்.

காரணம்:  புவியின் உடபகுதி 

அழுத்ெபபட்ட  பாறைக குழம்பிற்னக 

்காணடிருககும்.

அ. கூறறு, காரணம் இரணடும் செரி.

ஆ. கூறறு செரி, காரணம் ெவறு.
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 4. முென்றை அறலகள் ைறறும் இரண்டாம் 

நிறல அறலகள்

 5. கவசெ எரிைறல ைறறும் கும்ைட்ட 

எரிைறல

VII. பத்தியளவில் விற்டயளி.

 1. புவி அறைபறப விவரி.

 2. புவியின் அகச்செயல் முறைகள் 

ைறறும் புைச்செயல் முறைகள் குறித்து 

எழுதுக. 

 3. எ ரி ை ற ல க ள்  ் வ டி க கு ம் 

காலககட்டத்றெப ்பாறுத்து அென் 

வறககறள விவரி.

 4. எரிைறலகளால் உண்டாகும் 

விறளவுகள் யாறவ?]

VIII. நில வறரப்டப பயிறசி.

உலக வறரப்டத்தில் கீழ்ககண்டவறறை 

குறிககவும்.

 அ). பசிபிக ்�ருபபு வறளயம்

 ஆ) புவி அதிரசசி ைண்டலம் (ஏ்ெனும் 

இரணடு)

 இ) ்செயல்படும் எரிைறலகள் இரணடு

 ஈ) இையைறல ைறறும் ஆல்பஸ் 

ைறலத்்ொ்டரகள்

 உ) கி ழ க கு  ஆ ப பி ரி க க ா வி ன் 

பிளவுபபள்ளத்ொககு

IX. உயர சிந்ெற்ன வி்னாககள்.

 1. கீ்ழ ்காடுககபபடடுள்ள ெகவல்கள் 

புவியின் உள்அறைப்பாடு ்�ரடி 

்ொ்டரபு ்காணடுள்ளொ அல்லது 

ைறைமுகத் ்ொ்டரபு ்காணடுள்ளொ 

என்று வறகபபடுத்தி காரணம் கூறுக.

அ) புவிஅதிரசசி நிகழ்வு

ஆ) எரிைறலகள்

இ) புவியின் காந்ெபபுலம்

ஈ) புவி ஈரபபு விறசெ 

உ) ்ொணடி எடுககபபட்ட பாறைகள்

ஊ) எரிகறகள

2. கண்டத்ெடடுகளின் அறசெறவ 

அளபபெறகு அறிவியலாளர GPS 

பயன்படுத்துகிைாரகள் – கலந்துறரயாடுக.

இ. கூறறு ெவறு, காரணம் செரி.

ஈ. கூறறு, காரணம் இரணடும் ெவறு.

 3. கூறறு I : புவித்ெடடுகள் ஒன்்ைா்்டான்று 

்ைாதுவொல் ைறலத் ்ொ்டரகள்  

்ொறறுவிககபபடுகின்ை்ன.

கூறறு II :   கவசெத்தின் ்வபபத்தின் 

காரணைாக புவித்ெடடுகள் �கருகின்ை்ன.

அ. கூறறு I  ெவறு  II செரி.

ஆ. கூறறு I ைறறும் II ெவறு.

இ. கூறறு I செரி II ெவறு.

ஈ. கூறறு I ைறறும் II செரி.

IV. ் காடுககபபடடுள்ள ்கள்விகளுககு 

சுருககைாக விற்டயளி.

 1. புவியின் �ான்கு ்காளஙகறளப பறறி 

சுருககைாக எழுதுக.

 2. புவியின் உள் அடுககுகள் யாறவ?

 3. ைண்காளம் என்ைால் என்்ன?

 4. புவித்ெடடுகள் – வறரயறு.

 5. ‘ைடிபபு’ ைறறும் ‘பிளவு’- சிறுகுறிபபு 

வறரக.

 6. ஆழிப்பரறலகள் என்ைால் என்்ன?

 7. எரிைறல என்ைால் என்்ன? அவறறின் 

கூறுகள்யாறவ?.

 8. புவிஅதிரசசி என்ைால் என்்ன? அறவ 

எவவாறு உருவாகின்ை்ன?

 9. புவி அதிரவறலகள் என்ைால் என்்ன? 

அவறறின் வறககள் யாறவ?

 10. பசிபிக ்�ருபபு வறளயம் பறறி எழுதுக.

V.  பின்வரும் வி்னாககளுககு காரணம் கண்டறிக:

 1. புவி ்ை்லாடு,  கவசெத்தின் மீது 

மிெககின்ைது.

 2. தீபபாறைகறள முென்றைப பாறைகள் 

அல்லது ொய்பபாறைகள் என்றும் 

அறழககபபடுகின்ை்ன.

VI. ்வறுபடுத்துக.

 1. கருவம் ைறறும் ்ை்லாடு

 2. ்ைல்றையம் ைறறும் கீழ்றையம்

 3. விலகும் எல்றல ைறறும் இறணயும் 

எல்றல
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1191. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

X. வாழ்கறக திைன்கள்:

உன் பகுதியில் புவிஅதிரசசி ஏறபடடுள்ளொக கறபற்ன ்செய்து ்காள். இ்டரபாடடில் 

சிககியுள்ளவரகறள மீடபதில் உன் பஙகு என்்ன? புவிஅதிரசசி ஏறபடும் ்பாது ்செய்யக கூடியறவ, 

்செய்யககூ்டாெறவகறள படடியலிடுக.

XI. முயன்றுபார:

இ்டமிருந்து வலம்:

 1. கவசெத்தின் முககிய கூறுகள்.

 2. புவி ்ை்லாடடுப பாறைகள் 

இ்டம்்பயரெலால் உண்டா்ன 

நிலத்்ொறைம்.

 3. அதிக அழிறவ உருவாககும் புவி அதிரவு 

அறலகள். 

 4. புவி அதிரவின் ்பாது உருவாகும் 

அறலகள்.

 5. புவி அதிரவறலகளால் உருவாகும் 

்பருஙக்டல் அறலகள்.

 6. கருவத்தின் ைறு்பயர.

்ைலிருந்து கீழ்:

 7. அ க ச  ் செ ய ல் மு ற ை க ள ா ல் 

உருவாகுபறவ.

 8. எரிைறல உசசியில் காணபபடும் 

கிணணம் ்பான்ை பள்ளைா்ன பகுதி.

 9. புவி ்ைறபரபபில் புவி அதிரறவ 

கண்டறியும் றையம்.
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1201. பாறைக்காளம் – I  புவி  அகச்செயல்முறைகள்

INTERNET RESOURCES

www.nationalgeographic.org

www.usgs.gov

www.nasa.gov

NOTES:

 விரிவா்ன வாசிபபிறகு அலகு 1 ைறறும் 2

1.  Geomorphology, A. Sivamurthy the tamil nadu text book society, chennai, tamil nadu.

2.  Physical Geography, savindra singh, Kedar Nath, Ram Nath & company  
Meerut- 250 001 (U.P), Revised in 2001-2002

3.  Fundamentals of Physical Geography, Briggs/smithson/ball copp clarik pitman ltd, A 
longman company, Toronto

4.  Physical Geography, Dr. R.N. Tikkha, Kedar Nath, Ram Nath & company  
Meerut- 250 001 (U.P)
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1212. பாறைக்காளம் – II புவி புைச்செயல்முறைகள்

பாறைக்காளம் – II   
புவி புைச்செயல்முறைகள்2

அலகு

கறைல் ்�ாககஙகள்

� புவியின் பல்்வேறு ்வேளிப்புைச ்செயல்பாடுகறளப் பறறி அறிதல்

� பல்்வேறு வேறகயான வோனிறைச சிறதவுகறளயும், அதனால் 

உண்ாகும் விறளவுகறளப் பறறியும் அறிதல்

� சிறதவுறை ்பாருடகள், பருப்்பாருடகள் அறசெவுகளால் 

க்ததப்படுதல் பறறி அறிதல் 

� ஆறுகள், நிைததடி நீர், பனியாறுகள், காறறு மறறும் க்ைறைகள் ் பான்ைவேறறின் அரிததல் 

மறறும் படியறவேததல் ்செயல்களினால் ்தாறறுவிககப்படும் நிைத்தாறைஙகறளப் 

பறறி அறிதல்

நுறையும் முன்

�ாம் பயணிககும் ்பாது சொய்நத, வேறள்நத 

மறறும் உற்்நத நிைத்தாறைஙகறளக 

பார்ததிருககின்்ைாம். இறவேகள் எப்படி 

உருவோயிறறு? இறவே ஒன்றுக்கான்று 

எவ்விதம் ்தா்ர்புற்யது என்ை 

்கள்விகள் �ம் மனதில் எழுகிைது. புவியின் 

்மறபரப்பில், நிைத்தாறைஙகளில் 

ஏறபடும் மாறைஙகளுககு, பல்்வேறு 

விறசெகளின் ்தா்ர்சசியான 

்செயல்பாடுக்ள காரணமாகும். புவி 

்ம்ைாடடின் வேடிவேறமப்பிறகும், நிை 

அறமப்பின் பரிணாம வேளர்சசிககும் 

புைச்செயல்முறைகள் எவ்வோறு துறண 

புரிகின்ைன என்பறதப் பறறி இப்பா்ததின் 

வோயிைாக அறி்நதுக ்காள்ளைாம்.

புவியின் அக மறறும் புைச்செயல்முறைகளால் 

புவி பல்்வேறு மாறுதல்களுககு 

உள்ளாகிைது. இவ்விரு ்தா்ர்சசியான 

்செயல்பாடுகள், புவியின் நிைத்தாறைதறத 

வேடிவேறமககின்ைன. புைச்செயல்முறைகள் 

சூரிய செகதி மறறும் புவியீர்ப்பு விறசெயாலும் 

அகச்செயல்முறைகள் புவியின் உடபுை 

்வேப்பததாலும் இயககப்படுகின்ைன.
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1222. பாறைக்காளம் – II புவி புைச்செயல்முறைகள்

இயறபியல் சிறதவு (Physical Weathering) 

இயறபியல் செகதிகளால் பாறைகள் இரசொயன 

மாறைம் ஏதும் அற்யாமல் உற்படுவே்த 

இயறபியல் சிறதவு எனப்படுகிைது. பகல் 

்�ரததில் அதிக ்வேப்பததின் காரணமாக 

பாறைகள் விரிவேற்கின்ைன. இரவு 

்�ரததில் அதிகக குளிரின் காரணமாக 

அறவே சுருஙகுகின்ைன. இத்தா்ர்சசியான 

நிகழ்வின் காரணமாக பாறைகளில் விரிசெல் 

ஏறபடடு அறவே உற்்நது சிதறுகின்ைன. 

பாறை உரிதல், பாறைப் பிரி்நதுற்தல் மறறும் 

சிறுததுகள்களாக சிறதவுறுதல் ஆகியன 

இயறபியல் சிறதவின் வேறககளாகும்.

பாறை உரிதல் (Exfoliation)

்வேப்பம் மறறும் குளிர்சசியின் மாறுபாடு 

காரணமாக உருணற்யான பாறைகளின் 

்மறபரப்பு ்வேஙகாயத    ்தால்   

உரிவேது   ்பான்று அடுககடுககாக 

உரித்தடுககப்படுகின்ைன. இவ்வோறு 

பாறை சிறதவுறும் நிகழ்வு பாறை உரிதல் 

எனப்படுகிைது. பாறை ்மல் தகடு உரிதல் 

(Sheeting) மறறும் பாறை ்�ாறுஙகுதல் 

(Shattering) பாறை ் பான்ைறவேயும் உரிதலின் 

்வேறு வேறககளாகும். 

சிறுதுகளகளாக சிறதவுறுதல் (Granular 
disintegration)

படிவுப்பாறைகள் காணப்படும் இ்ஙகளில் 

பாறைகள் சிறுத துகள்களாக சிறதவுறுதல் 

அதிகம் �ற்்பறுகிைது. இ்நநிகழ்விறகு அதிக 

்வேப்பம் மறறும் உறைப்பனி்ய காரணமாகும்.

     1      வோனிறைச சிறதவு மறறும் 

பருப்்பாருள் அறசெவு : (Weathering 

and Mass Movement)

வே ளி ம ண ் ை  நி க ழ் வு க ் ள ா டு 

புவியின் ்மறபரப்பு ்�ரடியாகத 

்தா்ர்பு ்காள்வேதால் பாறைகள் 

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

அழிதலுககும் (Decomposition) உடபடுகின்ைன. 

இச்செயல்பாடுகறள்ய வோனிறைச சிறதவு 

என அறைககின்்ைாம்.

பருப்்பாருள் அறசெவு அல்ைது 

பருப்்பாருள் சிறதவு என்பது வோனிறைச 

சிறதவுககுடபட் பாறைததுகள்கள் மிக அதிக 

அளவில் புவியீர்ப்பு விறசெயினால் கீழ்்�ாககிச 

செரிகின்ை ்செய்ை ஆகும். உதாரணமாக 

பாறைவீழ்சசி (Rock slide), கறகுவியல் வீழ்சசி 

(Debris fall), ் செறுவேழிதல் (Mud flow), நிைசசெரிவு 

(Land slide) ்பான்ைறவே ஆகும்.

வோனிறைச சிறதவின் தன்றம மறறும் 

சிறதவின் அளவு, இ்ததிறகு இ்ம், 

பிர்தசெததிறகு பிர்தசெம் ்வேறுபடும். 

்வேப்பம், பாறையின் அறமப்பு, நிைசசெரிவு 

மறறும் தாவேரஙகள் ்பான்ைறவே பாறைகள் 

சிறதவேற்வேறதக கடடுப்படுததும் 

காரணிகளாகும்.

வோனிறைச சிறதவு மூன்று 

வேறகப்படும்.

	 •	  இயறபியல் சிறதவு  

(Physical Weathering) 

	 •	  இரசொயனச சிறதவு (Chemical 

Weathering) 

	 •	  உயிரினச சிறதவு (Biological 

Weathering) 

சி்நதறன வினா

மண உருவோக வோனிறைச சிறதவு ஒரு 

முககியத ்தறவேயா? 
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1232. பாறைக்காளம் – II புவி புைச்செயல்முறைகள்

பாறை பிரிந்துறைதல் (Block Disintegration)

பாறைகள் பகலில் விரிவேற்்நது, 

இரவில் சுருஙகுகின்ைன. இச்செயல் 

்தா்ர்்நது �ற்்பறுவேதால் பாறைகளின் 

இறணப்புகளில் அழுததம் ஏறபடடு பாறைகள் 

சிறதவுறுகின்ைன. இசசிறதவுறுதறை்ய 

பாறை பிரி்நதுற்தல் என்கி்ைாம்.

இரசொயனச சிறதவு (Chemical Weathering)

பாறைகளில் இரசொயன மாறைஙகள் 

ஏறபடுவேதால் அறவே உற்்நது 

சிறதவுறுகின்ைன. இசசிறதவுறுத்ை 

இரசொயனச சிறதவு எனப்படுகிைது. 

அதிக ்வேப்பமும் ஈரப்பதமும் ்காண் 

நிை�டுக்காடடுப் பகுதிகள், ்வேப்பமண்ைப் 

பகுதிகள் மறறும் மித்வேப்பமண்ைப் 

பகுதிகளில் இரசொயனச சிறதவுறுதல்                

அதிகமாக �ற்்பறுகிைது. ஆகஸிகரணம் 

(Oxidation), கார்பனாககம்(Corbonation), 

கறரதல் (Solution), நீர்க்காள்ளல் (Hydration) 

ஆகிய ் செயல்பாடுகளினால் இரசொயன சிறதவு 

ஏறபடுகிைது. ஆகஸிஜன், கார்பன்- ற் 

ஆகறசெடு மறறும் றைடரஜன் இரசொயனச 

சிறதவுறுதலின் முககியக காரணிகளாக 

அறமகின்ைன.

ஆக்ஸிகரணம் (Oxidation)
பாறைகளில் உள்ள இரும்புததாது 

வேளிமண்ைததில் உள்ள ஆகஸிஜனு்ன் 

விறனபுரி்நது இரும்பு ஆகறஸை்ாக 

மாறுகிைது. இச்செய்ை ஆகஸிகரணம் 

எனப்படுகிைது. ஆகஸிகரணததால் பாறைகள் 

பைவீனமற்்நது சிறதவுறுகின்ைன.

காரபனாக்கம் (Carbonation)

வேளிமண்ைததில் உள்ள கார்பன் – ற்  

ஆகறசெடு நீரில் கறர்நது கார்பானிக 

அமிைமாக மாறுகிைது. கார்பானிக அமிைம் 

கை்நத நீர் சுணணாம்பு பாறைகளின் மீது 

விழுவேதால் கார்பனாககம் �ற்்பறறு 

ப ா ற ை க ள்  சி ற த வே ற ் கி ன் ை ன . 

கார்பனாககம் காரணமாக குறககள் (Caves) 

உருவோகின்ைன.

கறரதல் (Solution)

பாறைகளில் உள்ள கறரயும் தன்றம ் காண் 

பாறைததுகள்கள் நீரில் கறரயும் ்செய்ை 

கறரதல் எனப்படுகிைது. கறரதலினால் 

பாறைகளில் சிறதவுறுதல் �ற்்பறுகிைது.

தகவேல் ்பறை

உற்்நத பாறைகள் வோனிறைச 

சிறதவுககு உடபடடு மணணாக 

மாறுகிைது. சிறதவேற்்நத நுணணிய 

பாறைத துகள்கள்  மறறும்  சிறத்நத 

உயிரினஙகளின் (Humus) கைறவே்ய 

மணணாகும்.
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நிை வோட்ம் அறமககும் ்செயல்முறைகள் 

இரணடு ்செயல்பாடுகறளக ்காண்து. 

அரிப்பினால் சிறதவுறுதல் (Degradation) மறறும் 

படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல் (Aggradation) 

ஆகும். நிைததின் ்மறபரப்றப ்தயவுைச 

்செயத்ை அரிப்பினால் செமப்படுததுதல் 

(Degradation) எனப்படும். இயறறகக 

காரணிகளால் நிைத்தாறைஙகறள 

உருவோககுத்ை படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல் 

(Aggradation) எனப்படும்..

செமன்படுததுதல் அறமககும் ்செயல்முறைகள் 

= அரிததல் + க்ததுதல் + படியறவேததல்

நிைவோட் அறமப்பு ்செயல்முறைகளின் 

காரணிகள் (Agents of Gradation)

ஓடும் நீர (அ) ஆறுகள (Rivers)

ஆறுக்ள மிக அதிக அளவில் செமன்படுததுதல் 

அறமககும்   ்செயல்முறைகறள ஏறபடுததும் 

முககியக காரணியாகும். 

்பரும்பாலும் ஆறுகள் 

உயரமான மறைகள், 

குன்றுகள் அல்ைது 

பீ ் பூ மி க ளி லி ரு ்ந து 

உ ரு வே ா கி ன் ை ன . 

ஆறுகளின் ஆதாரமாக மறைநீர், பனியாறுகள், 

நீரூறறுகள் மறறும் ஏரிகள் விளஙகுகின்ைன. 

ஆறுகள் ்தான்றும் இ்ம் ஆறறின் பிைப்பி்ம் 

எனவும், க்லு்ன் கைககுமி்ம் ‘முகததுவோரம்’ 

எனவும் அறைககப்படுகிைது. 

அரிததல், க்ததுதல் மறறும் 

படியறவேததல் ஆறறின் முதன்றமச 

்செயல்களாகும். ஆறறின் ்செயல்பாடுகள் நீரின் 

அளவு, நீ்ராட்ததின் ் வேகம், நிைததின் செரிவு, 

பாறைகளின் அறமப்பு மறறும் க்ததிவேரப்பட் 

்பாருடகளின் சுறம ஆகிய காரணிகறளச 

சொர்்ந்த அறமயும்.

ஆறுகளின் நிறைகள: ஆறுகள் மறைகளில் 

்தான்றி க்லி்ைா அல்ைது ஏரியி்ைா 

நீரக்ககாளளல் (Hydration)

ஈரப்பத காைநிறை உள்ள பிர்தசெஙகளில் 

நீர்க்காள்ளல் அதிகம் �ற்்பறுகிைது. 

பாறைககுள் இருககும் தாதுககள் தணணீறர 

ஈர்ததுக ்காள்வேதால் அறவே பருததுப் 

்பருகுகின்ைன. இதனால் பாறைகளில் 

விரிசெல்கள் ஏறபடடு சிறதவுறுதல் 

நிகழ்கின்ைது. இ்நநிகழ்்வே நீர்க்காள்ளல் 

எனப்படும்.

உயிரினசசிறதவு (Biological Weathering)

தாவேரஙகளின் ்வேர்கள் பாறைகளின் 

விரிசெல்களின் வேழி்ய ஊடுருவிச ்சென்று 

பாறைகறள விரிவேற்யச ்செயகிைது. 

மணபுழுககளாலும், விைஙகினஙகளாலும் 

(எலி மறறும் முயல்) மறறும் மனிதச 

்செயல்பாடுகளினாலும் பாறைகள் 

சிறதவுறுத்ை உயிரினச சிறதவு எனப்படும். 

    2       நிைத்தாறை வோட்ம் அறமககும் 

்செயல்முறைகள் (Gradation)

இயறறக காரணிகளான ஆறுகள், நிைததடி 

நீர், காறறு, பனியாறுகள் மறறும் க்ைறைகள் 

புவியின் ்மறபரப்றப செமன்படுததுககின்ைன. 

இச்செய்ை செமன்படுததுதல் ்செயல்முறை 

(Gradation) எனப்படும். ்மறகண் 

காரணிகள் அதன் ்செயல்பாடுகளினால் 

�ாளற்வில் புவியின் ்மறபரப்பில் பல்்வேறு 

நிைத்தாறைஙகறள உருவோககுகிைன.
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கு்ககுழிகள்(Potholes), மறறும் நீர்வீழ்சசிகள் 

(Water falls) ்பான்ைறவேயாகும்.

(ii) முதிர நிறை (The middle course)

முதிர்நிறையில் ஆறுகள் செம்வேளிறய 

அற்கின்ைன. இ்நநிறையில் கிறளயாறுகள் 

முதன்றம ஆறறு்ன் ஒன்றிறணவேதால் 

ஆறறு நீரின் கனஅளவும் அது க்ததி வேரும் 

்பாருடகளின் சுறமயும் அதிகரிககின்ைது. 

முதிர்நிறையில் க்ததுதல் முதன்றமயானச 

்செயைாகும். ஆறறின் ்வேகம் திடீ்ரன 

குறையும் இ்ஙகளில் படியறவேததலும் 

நிகழ்கிைது. முதிர்நிறையில் உருவோகும் 

நிைத்தாறைஙகள், வேண்ல் விசிறிகள்(Alluvial 

fans), ்வேள்ளச செம்வேளிகள்(Flood plains), 

ஆறறு வேறளவுகள்(Meanders), குருடடு 

ஆறுகள் (Ox bow lakes) ்பான்ைறவேயாகும்.

iii) மூப்பு நிறை (The lower course)

இளநிறை மறறும் முதிர் நிறையில் அரிதது 

க்ததி வேரப்பட் ்பாருடகள் தாழ்நிை 

செம்வேளிகளில் படிய றவேககப்படுகின்ைன. 

தாழ்நிை செம்வேளிகள் படிவுகளால் 

நிரப்பப்படுவேதால் முதன்றம ஆறு பை கிறள 

கைககின்ைன. ஆறு பாய்நது ்செல்லும் அதன் 

பாறத, ஆறறின் ்பாககு (Course) என 

அறைககப்படுகிைது. ஆறறின் ்பாககு மூன்று 

நிறைகளாகப் பிரிககப்படுகிைது.

 (I) இளநிறை (The upper course)

 (II) முதிர் நிறை (The middle course) மறறும்

 (III) மூப்பு நிறை (The lower course)

(i) இளநிறை (The upper course)

ஆறறின் இளநிறையில் ‘அரிதத்ை’ 

முதன்றமயானச ்செயைாக உள்ளது. 

இ்நநிறையில் ஆறுகள் ்செஙகுததான 

மறைசசெரிவுகளில் உருண்்ாடுகின்ைன. 

இசசெரிவுகளில் ஆறறின் ்வேகம் அதிகமாக 

இருப்பதால், அறவே பாய்ந்தாடும் ்பாது 

பள்ளததாகறக அகைமாகவும், ஆைமாகவும் 

அரிததுச ்செல்கின்ைன. இளநிறையில் 

ஆ று க ள ா ல்  ் த ா ற று வி க க ப் ப டு ம் 

நிைத்தாறைஙகள்:- ‘V’ வேடிவே பள்ளததாககுகள் 

(V shaped valley),  மறையிடுககுகள் 

(Gorges), குறுகிய பள்ளததாககுகள் 

(Canyons),இறண்நத கிறளககுன்றுகள் 

(Interlocking spur), துள்ளல்(Rapids) 
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நீரவீழ்ச்சி (Waterfall)

கடினப் பாறைகள் ்மல் அடுககிலும், ்மன் 

பாறைகள் கீழ் அடுககிலும் கிற்யாக 

அறம்நதிரு்நதால் கீழ் அடுககில் உள்ள 

்மன் பாறைகள் நீரினால் விறரவில் 

அரிககப்படுகிைது. இதனால் ்மைடுககிலுள்ள 

அரிககப்ப்ாத கடினப்பாறைகள் நீணடு 

ஆறறின் ்பாககில் நீர்வீழ்சசிறய 

ஏறபடுததுகிைது. நீர் வீழ்சசியின் ்வேகம் 

அதிகமாக இருககும் ்பாது  அது விழும் 

இ்ததில் உள்ள பாறைகறள அரிதது பள்ளம் 

்பான்ை அறமப்பிறன ஏறபடுததுகிைது. 

இது்வே வீழ்சசிககுற்வு (Plunge pool) 

ஆகும். ஆைம் குறைவோன பகுதிகளில் 

்வேகமாக ்செல்லும் ஆறறு நீர் துள்ளல் (Rapid) 

எனப்படுகிைது.

‘V’ வடிவ பளளததாக்கு (V shaped valley):
ஆறறின் ்செஙகுததான அரிததல் ்செயறகயால் 

மறைகளில் உருவோககப்படும் ஆைமான 

மறறும் அகைமான நிைத்தாறை்ம ‘V’ வேடிவே 

பள்ளததாககு ஆகும்.

குைக்குறைவு (Pothole)
ஆறறின் படுறகயில் ்செஙகுததாக 

குற்யப்பட் உருறள வேடிவேப்பள்ளஙக்ள 

ஆறுகளாகப் பிரிகின்ைன. ‘படியறவேததல்’ 

இ்நநிறையின் முதன்றமயானச ்செயைாகும். 

இ்நநிறையில் ்்ல்்ாககள் (Deltas), ஓத 

்பாஙகு முகஙகள் (Estuaries)  ்பான்ை 

நிைத்தாறைஙகள் உருவோககப்படுகின்ைன

ஆறறின் அரிததைால் உருவோகும் 

நிைத்தாறைஙகள் (Erosional landforms of 

rivers)

மறையிடுக்கு மற்றும் குறுகிய பளளததாக்கு 
(Gorges & Canyons)

கடினப் பாறைகள் உள்ள மறைப்பகுதிகள் 

வேழியாக ஆறுகள் பாய்நது ்செல்லும் ்பாது 

்செஙகுததான பககஙகறளக ்காண் 

பள்ளததாககுகறள உருவோககுகின்ைன. 

இறவே மறையிடுககுகள் எனப்படுகின்ைன. 

சி்நது மறறும் பிரம்மபுததிரா ஆறுகள் 

இமயமறையில் இவ்வேறக நிைத்தாறைதறத 

உருவோககுகின்ைன.

்செஙகுததுச செரிறவேக ்காண் 

மறையிடுககுகள் பை நூறு கி்ைா மீட்ருககு 

நீணடு காணப்பட்ால் அறவே குறுகிய 

பள்ளததாககு (Canyon) எனப்படுகிைது. 

்காைரா்்ா(Colorado river) ஆறறினால் 

உருவோககப்பட் கிராணடு ் கன்யான் (Grand 

canyon-USA) இதறகு சிை்நத உதாரணமாகும்.

� துறண ஆறு (Tributary)- முதன்றம 

ஆறறு்ன் இறணயும் அறனதது 

சிறைாறுகளும் துறண ஆறுகள் ஆகும்.  

(உ.ம்) பவோனி ஆறு

� கிறள ஆறு(Distributary)- முதன்றம 

ஆறறிலிரு்நது பிரி்நது ் செல்லும் ஆறுகள். 

(உ.ம்) ்காள்ளி்ம் ஆறு

குறுகிய பள்ளததாககு

நீர் துள்ளல்

கு்ககுற்வு
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ஆறறின் படிய றவேததைால் உருவோகும் 

நிைத்தாறைஙகள் (Depositional landforms of 

rivers)

வணைல் விசிறி (Alluvial fan)

ஆறுகளால் க்ததி வேரப்பட் ்பாருள்கள் 

மறையடிவோரததில் விசிறி ்பான்ை 

வேடிவேததில் படியறவேககப்படுகின்ைன.

இப்படிவுக்ள வேண்ல் விசிறி எனப்படுகிைது.

கவளளச் சமகவளி (Flood plain)

ஆறுகளில் ஏறபடும் ்வேள்ளப் ்பருககின் 

காரணமாக ஆறறின் கறரகளில் படிய 

றவேககப்படும் ்மன்றமயான படிவுகள் 

்வேள்ளசசெம்வேளிறய உருவோககுகின்ைன. 

இப்படிவுகள் அப்பகுதிறய வேளமுள்ளதாக 

மாறறுகின்ைன. ஆறுகள் ்தா்ர்்நது ஆறறின் 

கறரகளில் படிவுகறளப் படியறவேப்பதால் 

ஆறறின் கறரகள் உயர்ததப்படுகின்ைன. 

இவ்வோறு உயர்ததப்பட்தால் உருவோன 

நிைத்தாறைம் உயர் அறண (Levees) 

எனப்படுகிைது.

ஓதப்கபாங்கு முகம் (Estuary): ஓதப்்பாஙகு 

முகமானது ஆறு க்லில் ்செறுமி்ஙகளில் 

உருவோகிைது. ்பாதுவோக இவ்வேறக 

நிைத்தாறைஙகளில் படிய றவேததல் ்செயல் 

கிற்யாது. அறைகளின் அரிததல் காரணமாக 

இஙகு ்்ல்்ாககள் ்பால் படிய றவேததல் 

�ற்்பைாது. (உதாரணம்) இ்நதியாவின் 

�ர்மதா மறறும் தபதி.

கைல்ைா (Delta)

ஆறறின் முகததுவோரததில் படிவுகள் 

முக்காண வேடிவில் படிய றவேககப் 

கு்ககுற்வு எனப்படுகிைது. இவேறறின் 

விட்மும், ஆைமும் ஒன்றுக்கான்று 

்வேறுபடடுக காணப்படும்.

ஆற்று வறளவுகள (Meanders)

ஆறுகளில் படிவுகள் அதிகரிப்பதால் அதன் 

்வேகம் குறைகிைது. இதனால் ஆறுகள் 

வேறள்நது ்செல்கின்ைன. இவ் வேறளவுக்ள 

ஆறறு வேறளவுகள் எனப்படுகின்ைன.

குருட்டு ஆறு அல்ைது குதிறர குளம்பு ஏரி 
(Ox Bow Lake)

ஆறறு வேறளவுகள் காைப்்பாககில் ்பரிதாகி 

இறுதியில் ஒரு முழு வேறளயமாக மாறுகிைது. 

இம்முழு வேறளவுகள் முதன்றம ஆறறிலிரு்நது 

முறறிலுமாகத துணடிககப்படடு ஒரு ஏரிறயப் 

்பான்று காடசி அளிககும். இது்வே குருடடு 

ஆறு எனப்படுகிைது.

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

ePu;tPo;r;rp

kiyapLf;F- tbt gs;sj;jhf;F‘ V ’ 

உைகி்ை்ய ்பரிய குருட்ாறு 

பிைாரிலுள்ள கன்வேர் ஏரி. இது ஆசியாவில் 

உள்ள மிகப்்பரிய �ன்னீர் குருடடு ஆறு 

ஆகும். அ்மரிககாவில் அர்ககன்சொஸ் 

பகுதியில் உள்ள சிககாட ஏரி உைகி்ை்ய 

்பரிய குருடடு ஆறு ஆகும்.

உைகி்ை்ய மிக அதிக உயரமான 

நீர்வீழ்சசி ஏஞசெல் நீர்வீழ்சசி (்வேனிசுைா). 

இதன் உயரம் 979 மீட்ர்.
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நிைததடி நீர், ஊறறு, ்காதிநீர் ஊறறு 

(Geyser), ்வேப்ப நீருறறு (Hot spring), கிணறு, 

குளம், ஆர்டீசியன் கிணறு ்பான்ைவேறறின் 

மூைம் புவியின் ்மறபரப்றப மீணடும் 

வே்நதற்கிைது. இவ்வோறு புவி ்மறபரப்றப 

வே்நதற்யும் நீர் மனித ்செயல்பாடுகளுககு 

பல்்வேறு வேறககளில் பயன்படுகிைது.

சுணணாம்புப் பிரததச நிைதததாற்ைங்கள 
(Karst Topography)

சுணணாம்பு நிைப் பிர்தசெஙகளில் நிைததடிநீர்,  

நிைவோட்ம் அறமககும்  ்செயல்களினால் 

பல்்வேறு விதமான நிைத்தாறைஙகறள  

ஏறபடுததுகின்ைன.  இறவே்ய சுணணாம்புப் 

பிர்தசெ நிைத்தாறைஙகள் எனப்படுகின்ைன.   

இறவே  நீரில் எளிதில் கறரயும் தன்றமயுற்ய 

சுணணாம்புககல் , ்ாைறமட, ஜிப்செம் ்பான்ை 

பாறை  பிர்தசெஙகளில்  காணப்படுகின்ைன. 

்மறகு ஸ்்ைா்வேனியாவில் உள்ள 

சுணணாம்பு பிர்தசெ நிைத்தாறைம் 

சுமார் 480 கி்ைாமீட்ர் நீளததிறகும், 

80 கி்ைாமீட்ர் அகைததிறகும் பரவிக 

காணப்படுகிைது. இ்நநிைத்தாறைம் ஸ்ைாவிக 

படுகின்ைன. இவ்வோறு முக்காண வேடிவில் 

படிவுகளால் உருவோககப்பட் நிைத்தாறைம் 

்்ல்்ா என அறைககப்படுகிைது. 

்்ல்்ாககளில் உள்ள வேண்ல் படிவுகள் 

்மன்றமயானதாகவும்,  தாதுககள் 

நிறை்நததாகவும் காணப்படுகிைது.  

(உதாரணம்) காவிரி ்்ல்்ா - தமிழ்�ாடு

நிைததடி நீர (Ground water)

புவியின் ்மறபரப்பில் உள்ள பாறைகளின் 

துவோரஙகள் மறறும் விரிசெல்கள் வேழியாக நீர் 

உடபுகு்நது நிைததடியில் ்செகரிககப்படுகிைது. 

இவ்வோறு நிைததடியில் ்செகரிககப்பட் 

நீர் நிைததடி நீர் எனப்படுகிைது. நிைததடி 

நீரின் அளவு அ்நத இ்ததில் உள்ள 

பாறைகளின் உறிஞசும்  தன்றமக்கறப நீர் 

நிர்ணயிககப்படுகிைது.

	 •	  நீறர உறிஞசும் பாறைகள் அல்ைது நீர் 

உடபுகும் பாறைகள் (Permeable rocks)

	 •	  நீறர உறிஞசொப் பாறைகள் அல்ைது 

நீர் உடபுகாப் பாறைகள் (Impermeable 

rocks)

தகவேல் ்பறை:

்்ல்்ா என்ை கி்ரகக எழுதது (∆) 

்பான்று, ற�ல்�தியின் முகததுவோரததில் 

காணப்படும் படிவுகள் இருப்பதால், 

இவ்வேறக படிவுகளுககு ‘்்ல்்ா’ என்ை 

்பயர் வேைககததில் வே்நதது. 

கஙறக, பிரம்மபுததிரா ்்ல்்ா உைகின் 

மிகப் ்பரிய ்்ல்்ா ஆகும்.

kWr;nrwpT

cl;GFjy;

epyj;jbePu;
 kl;lk;

epyePu; Nky;tiu kl;lk;

ePu;cl;GFjy;

அ்மரிககாவில் உள்ள வியாமிஙகின் 

எல்்ைா ஸ்்்ான் ்தசிய பூஙகாவில் 

காணப்படும் (Yellow stone national park) 

ஓல்டு ்பயதபுல் (Old faithful) ்வேப்ப நீரூறறு 

உைகின் சிை்நத ்வேப்ப நீருறைாகும்.
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்்ர்ரா ் ராஸைா (Terra rosa), ் ைப்பீஸ்(Lappies), 

உறிஞசிததுறள(Sink holes), மறைநீரால் 

கறர்நது உண்ான குற்வு(Swallow 

holes), ்்ாலின்(Doline), யுவோைா(Uvala), 

்பால்்ஜ(Polje), குறககள்(Cave) மறறும் 

அடிநிைக குறக(Cavern) ்பான்ை 

நிைத்தாறைஙகள் உருவோககப்பபடுகின்ைன

கைரரா தராஸா (இததாலிய கமாழியில் 
‘கசம்மண’)

சுணணாம்பு நிைப்பிர்தசெஙகளில் உள்ள 

சுணணாம்பு மண கறர்நது சிறதவுறை 

பின்னர் அதிலுள்ள எஞசிய ்செம்மண இஙகு 

படியறவேககப்படுவேதால் இ்நநிைத்தாறைம் 

உருவோககப்படுகிைது. இம்மண சிகப்பு 

நிைமாக காணப்படுவேதறகு அதிலுள்ள இரும்பு 

ஆகறஸைடு (Iron Oxide) காரணமாகும்.

தைப்பீஸ்:

கரடு முர்ாக உள்ள சுணணாம்புப் 

பாறைகளிற்்ய நிைததடி நீர் ் �ளி்நது ஓடும் 

்பாது நீண் அரிப்புக குற்வுகள்(Furrows) 

ஏறபடுகின்ைன. இககுற்வுக்ள ் ைப்பீஸ்கள் 

என்று அறைககப்படுகின்ைன.

்மாழியில் ‘கார்ஸ்ட’ என 

அறைககப்படுகிைது. கி்ரட 

ஆ ஸ் தி ் ர லி ய ா வி ன் 

க ் ற க ற ர யி ல் 

அ ற ம ்ந து ள் ள 

‘�ல்ைர்பார்’(Nullarbar) உைகின் மிகப்்பரிய 

சுணணாம்புப் பிர்தசெ நிைத்தாறைமாகும்.

உைகில் சுணணாம்பு நிைப்பிர்தசெஙகள் 

காணப்படும் இ்ஙகள்:- ்தறகு பிரான்சு, 

ஸ்்பயின், ்மகசி்கா, ஜறமககா, ்மறகு 

கியூபா, மததிய நியூகினியா, இைஙறக மறறும் 

மியான்மர்.

நிைததடி நீரின் அரிததல் மறறும் படிய 

றவேததல் ்செயல்களால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகறள சுணணாம்பு நிைப் 

பிர்தசெஙகளில் காண முடியும்

நிைததடி நீர் அரிததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் 

அரிததல் ்செயலுககு ்பரும்பாலும் கறரத்ை 

முககிய காரணமாகும். சுணணாம்பு 

நிைப்பிர்தசெஙகளில் கார்பன்- ற் 

ஆகறசெடு கை்நத மறை நீர் விழும் ்பாது 

அப்பிர்தசெஙகளிலுள்ள சுணணாம்பு்ன் 

்வேதிவிறனபுரி்நது அதறன கறரதது, 

சிறததது விடுகிைது. இதன் விறளவோக 

தகவேல் ்பறை:

இ்நதியாவில் உள்ள சுணணாம்பு பிர்தசெ 

நிைத்தாறைஙகள்:

்மறகு பீைார் - குப்ததாம் குறககள்

உததரகாணட  - ராபர்ட குறக மறறும் 

  தப்்கஷவேர் ்காவில்

மததியப்பிர்தசெம் - பசமாரி மறைகள் 

  பாண்வேர் குறககள்

செததீஸ்கர்(பஸ்தர்) - குடும்செர் குறககள்

ஆ்நதிர பிர்தசெம் - ்பாரா குறககள்

(விசொகப்படடினம்)
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காணப்படும் நிைத ்தாறைஙகளாகும். 

கரியமிை அமிைம் சுணணாம்பு பாறைகளில் 

விறனபுரிவேதால் ஏறபடும் ்வேறறி்ம் குறக 

எனப்படுகிைது. இறவே உருவேததிலும், 

அளவிலும் ்வேறுபடடுக காணப்படும். 

அடிநிைக குறககளின் தறரப்பகுதி 

செமமறறுக காணப்படும். உதாரணம்-்மறகு 

பீைாரிலுள்ள குப்ததாம்.

குறககளிலும், அடி நிைக குறககளிலும் 

படிய றவேததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் ஸ்பீலி்யா்தம்ஸ் 

(Speleothems) என அறைககப்படுகின்ைன. 

ட்ரவேர்ற்ன்(Travertine), டூஃபா(Tufa) 

மறறும் ்சொடடுப்படிவுகள்(Drip stone) 

ஸ்பீலி்யா்தம்ஸில் அ்ஙகும்.

குறககள், யுவோைாககள், ்்ாலின்கள், 

்பால்்ஜககள் ்பான்ை நிைத்தாறைஙகள் 

உைகின் பிை பகுதிகளில் காணப்படும் 

சுணணாம்பு நிைப்பிர்தசெ நிைத்தாறைஙகள் 

ஆகும்.

நிைததடி நீர் படிவு நிைத்தாறைஙகள்:

சுணணாம்பு நிைப்பிர்தசெஙகளில்உள்ள 

குறக மறறும் அடி நிைககுறககளின் ்மல் 

தளம், தறர மறறும் பககசசுவேர்களில் 

உறிஞ்சு துறளகள:

சுணணாம்பு பாறைகள் கறரதலினால் 

ஏறபடும் புனல் வேடிவேப் பள்ளஙகள் உறிஞசு 

துறளகள் எனப்படுகின்ைன. இதன் செராசெரி 

ஆைம் 3 முதல் 9 மீட்ர் வேறர காணப்படும்.

குறககள மற்றும் அடிநிைக் குறககள:
குறககளும், அடிநிைக குறககளும் 

சுணணாம்பு பிர்தசெஙகளில் நிைததடியில் 

� உைகின் மிக ஆைமான உறிஞசு 

துறள, சீனாவில் 2172 அடி ஆைததில் 

காணப்படும் றசெ்னாறசெ ஜியான்காங 

(Xianozhai tienkang) ஆகும்.

� அ்மரிககாவில் உள்ள இலினாயஸில் 

15000றகும் ்மல் உறிஞசு துறளகள் 

உள்ளன.

்செயல்பாடு

ஓர் அகைமான கணணாடி பாததிரததில் 

மணறை நிரப்பவும். �டுவில் ஒரு பிடி 

மணறை எடுதது விடடு அவ்வி்தறத 

செர்ககறரறய ்காணடு நிரப்பி 

செமன்படுததவும். பின்னர் தணணீறர அதன் 

்மல் ஊறைவும். என்ன �்ககின்ைது என்று 

கவேனமாகப் பார்ககவும். செர்ககறர கறர்நது 

துறளகள் ஏறபடுவேறதக காணைாம். 

இவ்வோ்ை உறிஞசு துறளகளும் 

உருவோகின்ைன.  

தகவேல் ்பறை

குறககளில் காணப்படும் பூசசி இனஙகள் 

பார்றவே திைறன இை்நது விடுவேதால் அதன் 

நீளமான உணர் ்காம்புகள் பார்றவேத 

திைறன ஈடு ்செயகின்ைன. 
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ப னி க க ட டி க ள்  ப னி த து க ள் க ள ா க 

உருமாறுவேறத இறுகிய பனிமணிகள் (Firn / 

neve) என்று அறைககின்்ைாம். இது ்மலும் 

இறுகி தி்மான பனிககடடிகளாய (Solid glacial 

ice) உருவோகின்ைன.

பனியாறுகள நகரவுகள:
்பரும் பரப்பளவில் உள்ள பனிககடடிகள் 

அதன் அடிப்பாகததில் அழுதததறத 

ஏறபடுததுவேதால் ்வேப்பம் உருவோகி 

பனிககடடியின் அடியில் உருகி ்மல்ை �கரத 

்தா்ஙகுகிைது. இதன் �கர்வின் ்வேகம் ஒரு 

�ாளில் சிை ்சென்டிமீட்ர் முதல் பை நூறு 

மீட்ர் வேறர ்வேறுபடும். இ்ந�கர்விறகான 

காரணஙகள் செரிவு, பனிககடடியின் கன 

அளவு, அ்ர்ததி, பயணிககும் நிைததின் 

உராயும் தன்றம மறறும் ் வேப்பம் ் பான்ைறவே 

ஆகும். ஆறுகறளப் ்பான்்ை பனியாறுகளும் 

அரிததல், க்ததுதல் மறறும் படியறவேததல் 

்பான்ை ்செயல்கறளச ்செயகின்ைன.

பனியாறுகளின் வறககள:

பனியாறுகள் அறவே உறபததியாகும் 

இ்ஙகறள அடிப்பற்யாகக ்காணடு 

கண்ப்பனியாறு மறறும் பள்ளததாககுப் 

பனியாறு என வேறகப்படுததப்படடுள்ளது.

படிவுகள் படிய றவேககப்படுவேதால் 

நிைத்தாறைஙகள் உருவோககப்படுகின்ைன.

கல்விழுது, கல்முறள மற்றும் கசங்குததுக் 
கல்தூண (Stalactite, Stalagmite and Column)

குறககளின் கூறரகளிலிரு்நது ஒழுகும் 

கால்சியம் கார்ப்னட கை்நத நீர் 

நீராவியாகும்்பாது கால்றசெட விழுதுகள் 

்பான்று காடசியளிககும். இது கல் விழுது 

(Stalactite) என்று அறைககப்படுகிைது. 

கால்சியம் கார்ப்னட கை்நத நீர் 

தறரயில் படி்நது ்மல்்�ாககி வேளர்வேது 

கல்முறள(Stalagmite) எனப்படுகிைது. 

கீழ்்�ாககி வேளரும் கல்விழுதும், ்மல் 

்�ாககி வேளரும் கல்முறளயும் ஒன்று ்செர்்நது 

்செஙகுதது கல்தூணாக (Columns or pillars) 

உருவோகிைது.

பனியாறு (Glacier)

ப னி க கு வி ய ல் 

மண்ைததிலிரு்நது ் பரிய 

அளவிைான பனிககடடிகள் 

்மதுவோக �கர்வே்த 

பனியாறு எனப்படுகிைது. பனிககுவி்நது 

காணப்படும் இ்ம் பனிவேயல்(Snow field) 

என அறைககப்படுகிைது. உ ய ர ம ா ன 

பகுதிகளிலும், உயர் அடசெஙகளிலும் 

நிர்நதரமாக பனி மூடியிருககும் பகுதியின் 

எல்றைக்கா்் உறைபனிக்காடு (Snow 

line) எனப்படுகிைது. உயர் அடசெஙகளுககுச 

்செல்ைச ்செல்ை உறைபனிக்காடடின் 

எல்றைக்காடு க்ல் மட்ததிறகு அருகில் 

காணப்படும்.

சி்நதறன வினா

ஆல்ப்ஸ் மறைகளில் உறைபனிக ்காடு 

2700 மீட்ர் ஆகும்.  ஆனால் கிரீன்ைா்நதில் 

உறைபனிக்காடு 600 மீட்ர் ஆகும்.

காரணம் அறிக.

்செயல்பாடு:

்செயறறகபனி உருவோககுதல்

்தறவேயான ்பாருள்கள் – ஒரு குவேறள 

ஆப்பச்சொ்ா, செவேரககளிம்பு

்செயமுறை- ஒரு குவேறள 

ஆப்பச்சொ்ாவிறன தூவேவும். அதன் மீது 

செவேரககளிம்றப ்தளிககவும். இப்்பாது 

பனிப்்பான்ை துகள்கள் உருவோவேறதக 

காணைாம்.
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தமட்ைர்ாரன் (Matterhorn)

மூன்று அல்ைது அதறகு ்மறபட் செர்ககுகள் 

இறணயும் ்பாது கூரிய பககஙகறள 

உற்ய சிகரம் ்பான்ை பிரமிடு 

வேடிவேதறதப் ்பறுகிைது. இ்நநிைத்தாறை்ம 

்மட்ர்ைார்ன் எனப்படும்.

‘U’ வடிவப் பளளததாக்கு (‘U’ shaped valley)

ஆறறுப்பள்ளததாககுளின் வேழி்ய 

பனியாறுகள் �கரும் ்பாது 

அப்பள்ளததாககுகள் ்மலும் ஆைமாகவும், 

அகைமாகவும் அரிககப்படுவேதால் ‘U’ வேடிவேப் 

பள்ளததாககுகள் உருவோககப்படுகின்ைன

கதாங்கும் பளளததாக்கு (Hanging valley)

பனியாறு அரிததைால் உருவோகும் 

நிைத்தாறைஙகள்:

பனியாறுகள் ஒரு சிை்நத அரிததல் 

காரணியாகும். அரிததைால் உருவோகும் 

நிைத்தாறைஙகள் செர்ககு, அ்ரடடு, 

்மட்ர்ைார்ன், ‘U’ வேடிவேப் பள்ளததாககு, 

்தாஙகுப் பள்ளததாககு, பனியாறுகு்ா 

்பான்ைறவேயாகும். இவ்வேறகயான 

நி ை த ் த ா ற ை ங க ள்  ் ப ரு ம் ப ா லு ம் 

சுவிடசெர்ைா்நது, �ார்்வே ்பான்ை �ாடுகளில் 

அதிகம் காணப்படுகின்ைன.

சரக்கு (Cirque),)

பனியாறுகள் மறைகளின் ்செஙகுததான 

பககசசுவேர்கறள அரிப்பதால் பள்ளஙகள் 

்தான்றுகின்ைன. �ாறகாலி ்பான்ை 

வேடிவேமுற்ய இப்பள்ளஙகள் செர்ககுகள் 

எனப்படுகின்ைன.

அகரட்டு (Arete)

இரு செர்ககுகள் எதிர் பககஙகளில் அறமயும் 

்பாது அதன் பின் மறறும் பககசசுவேர்கள் 

அரிககப்படுகின்ைன. இவ்வோறு அரிககப்பட் 

செர்ககுகள் கததிமுறன ்பான்ை கூரிய 

வேடிவேதது்ன் காடசியளிககும்.

gdpahWfspd; 
tiffs;

 
 

 
 

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

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

vdg;gLfpwJ

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

gs;sj;jhf;F gdpahW
vdg;gLfpwJ
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நிைத்தாறைஙகள் ்மாறரன்கள் 

எனப்படுகின்ைன. இறவே பல்்வேறு 

வேடிவேஙகளிலும், அளவிலும் காணப்படும். 

இறவே படுறக ்மாறரன், விளிம்பு 

்மாறரன் மறறும் பகக ்மாறரன்கள் என 

பைவேறகயாகப் பிரிககப்படடுள்ளன. 

டிரம்ளின் (Drumlin)

கவிழ்தது றவேககப்பட் மிகப்்பரிய 

கரணடிறயப் ்பான்்ைா அல்ைது பாதியாக 

்வேட்ப்பட் முடற்றயப் ்பான்்ைா 

காடசியளிககும் ்மாறரன்கள்  டிரம்ளின்கள் 

எனப்படுகின்ைன.

எஸ்கர (Esker)

பனியாறுகள் உருகுவேதால் அறவே ்காணடு 

வேரும் கூைாஙகறகள், செரறளகறகள் 

மறறும் மணல் ஒரு நீண் குறுகிய 

்தா்ர் குன்று ்பான்று பனியாறறுககு 

இறணயாகப் படிய றவேககப்படுகிைது. 

இவ்வோறு படியறவேககப்படும் குறுகிய ்தா்ர் 

குன்றுக்ள எஸ்கர்கள் எனப்படுகின்ைன

பனியாற்று வணைல் சமகவளி (Outwash plain)

முதன்றம பனியாறறினால் உருவோககப்பட் 

பள்ளததாககின் மீது அறம்நதிருககும் 

துறணப் பனியாறறின் பள்ளததாககு 

்தாஙகும் பள்ளததாககு ஆகும்.

பனியாறு குைா (Fjord):
 க்லில் பகுதியாக அமிழ்்நதிருககும் பனியாறு 

பள்ளததாககுகள், பனியாறு கு்ாககள் 

எனப்படும்.

பனியாறு படியறவேததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள்:

பனியாறுகளால் அடிததுக ்காணடு 

வே ர ப் ப ட ்  நு ண ணி ய ப் ப டி வு க ள் , 

பாறைததுகள்கள், கூைாஙகறகள் ்பான்ை 

கைறவேயால் ஆன படிவுக்ள பனியாறறுப் 

படிவுகள் எனப்படுகின்ைன. இப்படிவுகள் 

தாழ்நிைப்பகுதிகளில் படிறவேககப் 

படுவேதால் ்மாறரன்கள்(Mora ines) , 

டிரம்ளின்கள்(Drumlins) எஸ்கர்கள்(Eskers), 

்கம்ஸ்(Kames) மறறும் பனியாறறு வேண்ல் 

செம்வேளிகள் ்தாறறுவிககப்படுகின்ைன

கமாறரன் (Moraine)
பள்ளததாககு அல்ைது கண்ப்பனியாறுகளால் 

படியறவேககப்படடு உருவோககப்படும் 

சி்நதறன வினா

பனியாறுகள் ஆைமான மறறும் குறுகளான 

பள்ளததாககுகறள உருவோககுவேது 

இல்றை. ஏன்?
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்மன் மறறும் கடினப் பறைகறளக்காண் 

பாறை அடுககுகளின் அடிப்பகுதியில் 

காணப்படும் ்மன்பாறைகள் காறறினால் 

்தா்ர்்நது அரிககப்படும் ்பாது அப்பாறைகள் 

காளான் ்பான்ை வேடிவேதறதப் ்பறுகின்ைன. 

இவ்வோறு அரிககப்படடு உருவோன பாறைகள் 

காளான் பாறைகள் அல்ைது பீ்ப்பாறைகள் 

(Pedestal rocks) எனப்படுகின்ைன. 

இவ்வேறகயானப் பாறைகள் இராஜஸ்தானில் 

உள்ள ்ஜாதபூரில் காணப்படுகின்ைன.

இன்சல்பரக் (Inselberg)

இன்செல்பர்க என்பது ஒரு ்ஜர்மானிய 

வோர்தறத ஆகும். அதன் ்பாருள் தீவுமறை. 

வேைண் பிர்தசெஙகளில் காணப்படும் 

தீப்பாறைகள் (கடினப்பாறை) காறறின் 

அரிப்புககு உடப்ாமல் சுறறியிருககும் 

பகுதிறய வி் தனிதது, உயர்்நது காணப்படும் 

நிைத்தாறை்ம இன்செல்பர்ககுகள் ஆகும். 

(உதாரணம்) ஆஸ்தி்ரலியாவில் உள்ள 

உலுரு அல்ைது எயர்ஸ் பாறை.

யார்்ங (Yardang)

வேைண் பிர்தசெஙகளில் ்செஙகுததாக 

அறம்நதிருககும் சிைபாறைகள் கடின மறறும் 

பனியாறுகள் உருகுவேதால், க்ததப்பட் 

படிவுகள் அவேறறின் முறனயஙகளில் படிய 

றவேககப்டுகின்ைன. இப்படிவுக்ள பனியாறறு 

வேண்ல் செம்வேளி எனப்படுகின்ைன. 

இப்படிவுகள் மணல் (Sand), செரறளககல் 

(Gravel) மறறும் மணடி(Silt) ஆகியறவேகளால் 

இறண்நத மிகப்பர்நத செம்வேளியாகும்.

காற்று (Wind)

பூமியின் ்மறபரப்பில் கிற்மட்மாக 

�கரும் வோயு்வே காறறு எனப்படுகிைது. 

புவி ்மறபரப்பில் வேைண் பிர்தசெஙகளில் 

காறறின் ்செயல்பாடு அதிகமாகக காணப்படும். 

அரிததல், க்ததுதல் மறறும் படிய றவேததல் 

காறறின் முககியச ்செயல்களாகும். காறறின் 

இச்செயல் ஏ்யாலியன் ்செயல்பாடு எனவும் 

அறைககப்படுகிைது.

காறறு அரிததைால் உருவோககப்டும் 

நிைத்தாறைஙகள்:

காறறு அரிததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் காளான் பாறை (Mushroom 

rock), இன்செல்பர்க (Inselberg) மறறும் 

யார்்ங(Yardang) ்பான்ைறவேயாகும்.

காளான் பாறை (Mushroom rock)

்செயல்பாடு:

புவி ்வேப்பமயமாதைால் பனியாறுகள் 

எவ்வேளவு ்வேகமாக உருகுகின்ைன? 

குழுககளில் விவோதி. 
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பிறை வேடிவேததில் தனிததுக காணப்படும் 

மணல் ்மடுகள் பர்கான்கள் என 

அறைககப்படுகின்ைன. அறவே காறறு வீசும் 

பககததில் ்மன் செரிறவேயும், காறறு வீசும் 

திறசெககு எதிர் பககததில் வேன்செரிறவேயும் 

்காணடிருககும். 

(ii) குறுக்கு மணல்தமடு (Transverse dune)

குறுககு மணல்்மடுகள் செமசசீரறை வேடிவேததில் 

காணப்படும். காறறு ் வேகமாகவும், மிதமாகவும் 

மாறி, மாறி ஒ்ர திறசெயில் வீசும் ் பாது குறுககு 

மணல் ்மடுகள் உருவோகின்ைன.

(iii) நீணை மணல் தமடுகள (Longitudinal dune)

நீண் மணல்்மடுகள் குறுகிய மணற 

்தா்ர்களாக நீணடு காணப்படும். 

இம்மணற ்தா்ர்கள் காறறு வீசும் திறசெககு 

இறணயாகக காணப்படும். இறவே செகாராவில் 

்செயப்ஸ்(Seifs) என்று அறைககப்படுகிைது

காற்ைடி வணைல் (Loess)

பர்நத பிர்தசெததில் படிய றவேககப்படும் 

்மன்றமயான மறறும் நுணணியப் படிவுக்ள 

காறைடி வேண்ல் எனப்படும். காறைடி வேண்ல் 

்மன் பாறை என மாறி, மாறி அறம்நதிருககும். 

இ்நத வேரிறசெயில் ் மன் பாறைகள் காறறினால் 

எளிதில் அரிககப்படடு விடும். காறறினால் 

அரிககப்ப்ாத கடினப்பாறைகள் ஒழுஙகறை 

முகடுகள்(Crests) ்பான்று காடசியளிககும். 

இவ்வேறக நிைத்தாறைஙக்ள யார்்ஙகுகள் 

எனப்படுகின்ைன.

காறறின் படியறவேததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் (Depositional landforms)

புதர்கள், காடுகள் மறறும் பாறைகள் காறறு 

வீசும் திறசெககு குறுக்க அறம்நது அதன் 

்வேகதறத தற் ்செயகிைது. இததற்கள் 

காறறினால் க்ததப்பட் படிவுகறள காறறு 

வீசும் பககததிலும், அதன் மறுபககததிலும் 

படியறவேககிைது. காறறின் படியறவேததைால் 

பி ன் வே ரு ம்  நி ை த ் த ா ற ை ங க ள் 

உருவோககப்படுகின்ைன. 

 மணல் குன்று, பர்கான் மறறும் 

காறைடி வேண்ல் ்பான்ைறவே காறறின் 

படியறவேததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் ஆகும். 

மணல் தமடு (Sand dune)

பாறைவேனஙகளில் வீசும் மணல்புயல் மிக 

மிக அதிக அளவில் மணறைக க்ததுகின்ைன. 

காறறின் ்வேகம் குறையும் ்பாது க்ததப்பட் 

படிவுகள் மிக அதிக அளவில் குன்று ்பால் 

படிய றவேககப்படுகின்ைது. இவ்வோறு குன்று 

அல்ைது ்ம்ாகக காணப்படும் நிைத்தாறைம் 

மணல்்மடு எனப்படுகிைது. மணல் ்மடுகள் 

பல்்வேறு வேறககளாகப் பிரிககப்படடுள்ளது.

(i) பரகான் (Barchan)
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ஏறபடுததுகின்ைன. இறவே்ய க்ல் குறககள் 

எனப்படுகின்ைன.

கைல் வறளவு (Sea Arch)

அருகருகிலுள்ள இரு க்றகுறககளின் நீடடு 

நிைஙகள் ்மலும் அரிககப்படுவேதால் அறவே 

இறண்நது ஒரு வேறளவு ்பான்ை அறமப்றப 

ஏறபடுததுகின்ைன. இவ்வேறளவுகள் க்ல் 

வேறளவுகள் எனப்படுகின்ைன. உதாரணம்: 

நீல் தீவு ( அ்நதமான் நிக்காபார்)

கைல் தூண (Stack)
க்ல் வேறளவுகள் ்மலும் அரிககப்படும் ்பாது 

அதன் வேறளவுகள் உற்்நது விழுகின்ைன. 

இவ்வோறு உற்்நது விழு்நத க்ல்வேறளவின் 

ஒரு பகுதி க்றை ்�ாககி அறம்நது, ஒரு 

தூண ்பான்று காடசியளிககும். இது்வே 

க்ல் தூண (Stack) எனப்படும். (உதாரணம்) 

ஸ்காடைா்நதில் உள்ள ஓல்ட ்மன் ஆூஃப் 

்ைாய(Old man of hoy).

கைல் ஓங்கல் (Sea cliffs)
க்றை ்�ாககி இருககும் பாறைகள் மீது 

க்ல் அறைகள் ்மாதுவேதால் அப்பாறைகள் 

அரிககப்படடு வேன்செரிறவேக ்காண் 

்செஙகுததுப் பாறைகள் உருவோகின்ைன. 

்செஙகுததான சுவேர் ்பான்று காணப்படும் 

இப்பாறைகள் ஓஙகல்கள் எனப்படுகின்ைன.

அறை அரிதமறை(Wave cut platforms)
ஓஙகல்களின் மீது அறைகள் ்மாதுவேதால் 

செறறு உயரததில் அரிததல் ஏறபடடு அறை 

அரி்மற் ்தான்றுகிைது. அறை அரி்மற், 

்பன்ச, திடடு(Shelf), தி்ல்(Terrace), செம்வேளி 

(Plain) எனவும் அறைககப்படுகின்ைன.

காணப்படும் இ்ஙகள்:- வே்ககு மறறும் 

்மறகு சீனா, அர்்ஜன்ற்னாவின் பாம்பாஸ், 

உகறரன் மறறும் வே் அ்மரிககாவில் மிசிசிபி 

பள்ளததாககு.

அறைகள (Waves)

க்ல் நீர் ்ம்ைழும்பி செரிவே்த க்ைறை 

எனப்படுகிைது. இது ்மல் வேறளறவேயும், 

கீழ் வேறளறவேயும் ்காணடிருககும். க்ல் 

அறை, நிை வோட்ம் அறமககும் முககிய 

காரணியாகும். அரிததல், க்ததுதல் மறறும் 

படிய றவேததல் க்ல் அறைகளின் முககியச 

்செயைாகும். இதன் ்செயல்கள் க்றகறர 

ஓரஙகளில் மடடு்ம காணப்படுகிைது

அறைகளின் அரிததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் (Erosional landforms)

க்ல் ஓஙகல், அறை அரி்மற், க்ல் குறக, 

க்ல் வேறளவு, க்ல் தூண, க்றகறர மணல் 

திடடு மறறும் நீண் மணல் திடடு ் பான்ைறவே 

க்ல் அறை அரிததைால் உருவோககப்படும் 

நிைத்தாறைஙகள் ஆகும்.

கைல் குறக (Sea cave)

க்ல் அறைகள் ்தா்ர்்நது க்ல் 

ஓஙகல்களின் மீது ்மாதுவேதால் அடிப்பகுதி 

அரிககப்படடு துவோரம் ்பான்ை அறமப்றப 

சீனாவில் உள்ள காறைடி வேண்ல் பீ்பூமி 

தான் மிக கனமான காறைடி வேண்ல் 

படிவோகும். இதன் உயரம் சுமார் 335 மீட்ர் 

ஆகும்.
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நீணை மணல் திட்டு(Spit)

மணல் திடடின் ஒரு முறன நிைத்தாடு 

இறண்நதும் மறு முறன க்றை 

்�ாககி நீணடும் காணப்படும். இ்நநீண் 

நிைத்தாறைம் நீண் மணல் திடடு 

எனப்படும். நீண் மணல் திடடுகள் ் பாதுவோக 

ஓத ்பாஙகு முகஙகளில் காணப்படும். 

இவ்வேறக நிைத்தாறைம் ஆ்நதிராவில் உள்ள 

காககி�ா்ாவில் காணைாம்.

II அறையின் படிவு நிைத்தாறைஙகள்:

கைற்கறர (Beach)

க்ல் அறைகளால் அரிககப்பட் மணல் 

மறறும் செரறளககறகள் க்்ைாரததில் 

படியறவேககப்படுவே்த க்றகறரயாகும். 

இது க்ல் அறைகளின் மிக முககியமான 

ஆககச்செயைாகும். (உதாரணம்) மும்றபயின் 

ஜுைு க்றகறர, ்சென்றனயின் ்மரினா 

க்றகறர, ஒடிசொவின் பூரி க்றகறர.

மணல் திட்டு (Bar)

க்றகறரயில் மணற படிவுகளால் ஆன நீண் 

நிைத்தாறை்ம மணல் திடடு எனப்படும். 

இம்மணல் திடடு ்பரும்பாலும் க்றகறரககு 

இறணயாகக காணப்படும்.

நிறனவிற்காள்க

� செமமறை நிை்மறபரப்றப செமப்படுததும் 

நிகழ்விறகு செமன்படுததல்(Gradation) 

என்று ்பயர்.

� ப ா ற ை க ளி ன்  சி ற த ற வே 

“வோனிறைசசிறதவு”(Weather ing) 

என்று அறைககப்படுகிைது.

� சிறதவுறுதல் இயறபியல், இரசொயன 

மறறும் உயிரியல் சிறதவுகள் என 

மூன்று வேறகப்படும்.

� பருப்்பாருள் அறசெவு என்பது 

உற்்நத, பாறைப் ்பாருடகறள 

ஓரி்ததிலிரி்நது மற்ைாரு இ்ததிறகு 

க்ததுகின்ை ்செயறகயாகும்.

� ஆறு, பனியாறு, நிைததடிநீர், காறறு 

மறறும் க்ைறைகள் வோனிறைச 

சிறதவுககான காரணிகளாகும்.

� மண என்பது புவியின் ்மறபரப்பில்  

வோனிறைச சிறதவினால் உருவோன 

சிறதவேற்்நத பாறைததுகள்கள் 

ஆகும்.

� முககிய நிைத்தாறைஙகள்

� முதல் நிறை நிைத்தாறைம் 

கண்ஙகளும், க்ல்களும்

� இரண்ாம் நிறை நிைத்தாறைம் 

– கண்ஙகளிலும், க்ல்களிலும் 

காணப்படும் மறைகள், பீ்பூமிகள், 

செம்வேளிகள்

� குறு நிைத்தாறைஙகள்

� மூன்ைாம் நிறை நிைத்தாறைஙகள் 

– ்்ல்்ா, பனியாறு கு்ாககள், 

மணல்்மடுகள்,  க்றகறர, 

பள்ளததாககு, செர்க, காளான் 

பாறை, சுணணாம்புப்பாறை, குறக 

்பான்ைறவே
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கறைச்சொறகள்

வோனிறைசசிறதவு (Weathering): 

தி்மான பாறைகளின் சிறதவுறுதலும் 

அழிதலும்.

படிவுகளால் நிரப்பப்படுதல் (Aggradation): 

பள்ளமான பகுதிகறள படிவுகளால் 

நிரப்பும் ்செயறக.

அரிப்பினால் செமப்படுததுதல் (Degradation): 

உயரமான நிைத்தாறைஙகள் 

அரிககப்படடு அதன் உயரதறத குறைககும் 

்செயல்பாடு

நிைத்தாறை வோட்ம் அறமததல் 

(Gradation): இயறறக காரணிகளால் 

புவியின் ்மறபரப்பு செமன்்செயதல்.

நிைசசெரிவுகள் (Land slides): பாறைகளின் 

திடீர் கீழ்்�ாககிய �கர்வு.

அரிததல் (Erosion): நீர், காறறு 

மறறும் பனியாறு ்பான்ைவேறறின் 

்செயறகயினால் புவியின் ்மறபரப்பு 

அரிககப்படுதல்.

்்ல்்ா (Del ta) :  ஆறுகளின் 

முகததுவோரததில் முக்காண 

வேடிவில் காணப்படும் படிவுகளாைான 

நிைத்தாறைம்.

மியான்்ர் (Meander): முதுநிறையில் 

ஆறுகள் மிகவும் குறைவோன ்வேகததில் 

வேறள்நது ்செல்லுதல்.

முறனயம் (Terminus): பனியாறறின் 

எல்றை.

நீடடு நிைம்(Head land ) : 

க்றகறர்யாரததில் க்றை ்�ாககி 

நீணடு இருககும் நிைத்தாறைம்.

 பயிறசிகள் 

I. செரியான விற்றயத ்தர்்ந்தடுகக:

 1. பாறைகளின் சிறதவுறுதலும் 

அழிதலும் ___________ என்று 

அறைககப்படுகிைது.

அ) வோனிறைச சிறதவு ஆ) அரிததல்

இ) க்ததுதல் ஈ) படியறவேததல்

 2. இயறறகக காரணிகளால் நிைம் 

செமப்படுததப்படுதறை ___________ 

என்று அறைககின்்ைாம்.

அ) படிவுகளால் நிரப்படுதல்

ஆ) அரிப்பினால் செமப்படுததுதல்

இ) நிைத்தாறை வோட்ம் அறமததல்

ஈ) ஏதுமில்றை

 3. ________ ஆறறின் மூப்பு நிறையில் 

உருவோகும் நிைத்தாறைம் ஆகும்.

அ) துள்ளல் ஆ) வேண்ல் விசிறி

இ) ்்ல்்ா ஈ) மறை இடுககு

 4. சுணணாம்புப் பாறை நிைத்தாறைஙகள் 

உருவோவேதறகு காரணம் _________

அ) பனியாறு  ஆ) காறறு

இ) க்ல் அறைகள் ஈ) நிைததடி நீர்

 5. கீ ் ை  ் க ா டு க க ப் ப ட டு ள் ள 

நி ை த ் த ா ற ை ங க ளி ல்  எ து 

பனியாறுகளின் படியறவேததைால் 

உருவோககப்ப்வில்றை.

அ) செர்க  ஆ) ்மாறரன்

இ) டிரம்லின் ஈ) எஸ்கர்

 6. காறறின் படியறவேததைால் 

உருவோககப்படும் ்மன்படிவுகறளக 

்காண் நிைத்தாறைம்______ஆகும்.

அ) காறைடி வேண்ல் ஆ) பர்கான்

இ) ைமா்ா ஈ) மணல் சிறைறைகள்
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1402. பாறைக்காளம் – II புவி புைச்செயல்முறைகள்

 7. க்ல் தூணகள் உருவோவேதறகுக 

காரணம் ________________

அ) க்ல் அறை அரிததல்

ஆ) ஆறறு நீர் அரிததல்

இ) பனியாறு அரிததல்

ஈ) காறறின் படியறவேததல்

 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ன் 

அரிததல் ்செயறகயினால் செர்ககுகள் 

உருவோககப்படுகின்ைன.

அ) காறறு  ஆ) பனியாறு

இ) ஆறு  ஈ) நிைததடி நீர்

 9. கீழ்ககண்வேறறில் எது இரண்ாம் நிறை 

நிைத்தாறைம்?

அ) ஆசியா

ஆ) தககாண பீ்பூமி

இ) குலு பள்ளததாககு

ஈ) ்மரினா க்றகறர

II. ்பாருததுக.

1. கிறளயாறு
அ) பனியாறறின் 

்செயல்பாடு

2. காளான் 

பாறை

ஆ) க்ல் அறைச ்செயல்

3. எஸ்கர் இ) ஆறறின் மூப்பு நிறை

4. கல் விழுது ஈ) ஏ்யாலியன்  

5. ஓஙகல் உ) சுணணாம்புப் பாறை

III. சுருககமாக விற்யளி.

 1. வோனிறைசசிறதவு – வேறரயறு.

 2. உயிரினசசிறதவு என்ைால் என்ன? 

 3. ஆறறின் மூன்று நிறைகள் யாது? 

அத்னாடு ்தா்ர்புற்ய இரணடு 

நிைத்தாறைஙகறளக கூறுக?

 4. குறுடடு ஆறு என்ைால் என்ன? 

 5. க்றகுறக எவ்வோறு க்ல் 

வேறளவிலிரு்நது ்வேறுபடுகிைது? 

 6. இ்நதியாவில் காணப்படும் ஏ்தனும் 

�ான்கு சுணணாம்புப்பாறை 

பிர்தசெஙகறள படடியலிடுக.

 7. ்தாஙகும் பள்ளததாககு என்ைால் என்ன?

 8. வேறரயறு – அ) ்மாறரன்  ஆ) டிரம்லின்   

இ) எஸ்கர் 

 9. காறறின் அரிததல் ்செயறகயால் 

உருவோககப்படும் நிைத்தாறைஙகறள 

படடியலிடு.

 10. க்ல் அறை அரி்மற் என்ைால் என்ன?

IV. ்வேறுபடுததுக

 1. இயறபியல் சிறதவு மறறும் இராசெயனச 

சிறதவு

 2. ்்ல்்ா மறறும் ஓத ்பாஙகு முகம்

 3. கல்விழுது மறறும் கல்முறள

 4. நீண் மணறகுன்று மறறும் குறுககு 

மணறகுன்று.

 5. இன்செல்பர்க மறறும் யார்்ங

 6. கண்ப்பனியாறு மறறும் பள்ளததாககுப் 

பனியாறு

 7. நீண் மணல்திடடு மறறும் மணல்திடடு

V. காரணம் கூறு

 1. ்வேப்பம் மறறும் ஈரப்பதம் நிறை்நத 

மண்ைஙகளில் இரசொயனச சிறதவு 

அதிகமாக ஏறபடுகிைது.

 2. ஓதப்்பாஙகு முகஙகளில் ்மன்றமயான 

வேண்ல் படிவுகள் குறைவோக 

படியறவேககப்படுகிைது.

 3. துருவேப்பகுதிகளில் உறை பனிக்காடு 

க்ல்மட்ததிறகு இறணயாக உள்ளது.

 4. பாறைகறள அறனதது திறசெகளிலும் 

அரிககும் தன்றம காறறுககு உணடு.

 5. சுணணாம்புப்பாறை பிர்தசெஙகளின் 

்மறபரப்பில் வேடிகால் குறைவோக 

இருககும்.
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VI. பததியளவில் விற்யளி

 1. வோனிறை சிறதவு என்ைால் என்ன? 

வேறகப்படுததுக

 2. நிைததடி நீரின், அரிததைால் உண்ாகும் 

நிைத்தாறைஙகறள விவேரி?

 3. பனியாறு என்ைால் என்ன? அதன் 

வேறககறள விளககுக.

 4. காறறு படியறவேததல் ்செயலிறன விவேரி.

 5. நிைத்தாறைஙகளின் மூன்று 

நிறைகறள விவேரி.

VII. ்காடுககப்படடுள்ள வோககியஙகறள வோசிதது 

செரியான விற்றய ்தர்்நது எடுககவும் 

I 1. “I” வேடிவே பள்ளததாககு ஆறுகளின் 

அரிததல் ்செயைால் உருவோகிைது. 

 2. “U” வேடிவே பள்ளததாககு பனியாறுகளின் 

அரிததல் ்செயைால் உருவோகிைது.

 3. “V” வேடிவே பள்ளததாககு பனியாறுகளின் 

அரிததல் ்செயைால் உருவோகிைது.

அ) 1, 2 மறறும் 3ம் செரி

ஆ) 1, 2 செரி

இ) 1 மறறும் 3ம் செரி

ஈ) 1 மடடும் செரி

 II  வோககியம் I: ஆறுகள் செமன்படுததுதலின் 

முககிய காரணியாகும்

வோககியம் II: ஆறுகள் ஓடும் செரிவுகறள ்பாருதது 

அதன் ்செயல்பாடு இருககும்

அ) வோககியம் I தவேறு II செரி

ஆ) வோககியம் I மறறும் II தவேறு

இ) வோககியம் I செரி வோககியம் II தவேறு

ஈ) வோககியம் I மறறும் II செரி

 III  வோககியம் : சுணணாம்பு பாறை 

பகுதிகளில் நிைததடி நீர் குறைவோக 

இருககும்

காரணம்: நீர் சுணணாம்பு பாறையில் 

உடபுகாது

அ) வோககியம் செரி. காரணம் தவேறு

ஆ) வோககியம் தவேறு. காரணம் செரி

இ) வோககியம் மறறும் காரணம் தவேறு

ஈ) வோககியம் மறறும் காரணம் செரி

III. சி்நதறன வினா (Hots) :

 1. பாறைவேனஙகளில் செமன்படுததுதலின் 

ஒ்ர காரணி காறைாகும் 

 2. சுணணாம்பு பாறைப் பகுதிகளில் 

்மறபரப்பில் வேழி்ந்தாடும் நீறர வி் 

நிைததடி நீர் அதிகம். ஏன்?

 3. மூப்பு நிறையில் ஆறுகள் இளநிறைறய 

வி் அகன்று காணப்படுகிைது. 

IX. வேறரப்ததிைன்

்காடுககப்படடுள்ள உைக வேறரப்ததில் 

கீழ்ககண்வேறறைக குறிககவும் (நிை வேறரப்ப் 

புததக உதவியு்ன்)

 1. ஏ்தனும் இரணடு ்்ல்்ாககள்.

 2. அ்மரிககாவின் நியூயார்ககில் உள்ள 

சுணணாம்புப் பிர்தசெ பகுதி.

 3. உைகில் காணப்படும் ஏ்தனும் இரணடு 

்வேப்ப மறறும் குளிர் பாறைவேனஙகறளக 

குறிககவும்.

 4. கண்ப்பனியாறு காணப்படும் ஏ்தனும் 

ஒரு பகுதி.

X. புவியியல் பதஙகள் எழுதுக

 அ). சுணணாம்பு நிைததில் உள்ள கால்சியம் 

கார்ப்னட பாறைகளில் ஏறபடும் 

்வேதியல் மாறைம்.

 ஆ). ஓஙகலுககு அருகில் காணப்படும் 

தடற்யான நிைப்பரப்பு

 இ). அரிததல் + க்ததுதல் + படியறவேததல் =

 ஈ). பனிவேயலின் எல்றைக்காடு

 உ). பனியாறுகளால் உருவோககப்படும் 

பள்ளததாககுகள்

 இறணயத ்தா்ர்புகள்

1. www.imd.gov.in

2. www.imdpune.gov.in

3. https://www.isro.gov.in 

4. https://www.india.gov.in
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உரலி :
http://folk.uio.no/hanakrem/svalex/E-learning/Karst/ 

நிை அறமப்றபப் பறறி 

அறி்வோமா!

இறணயச ்செயல்பாடு

நிை அறமப்பியல்

படிகள:
படி 1: ்காடுககப்படடிருககும் உரலி / விறரவுககுறியீடற்ப் பயன்படுததி ‘Karst   

Topography’ என்னும் பககததிறகுச ்செல்ைவும். ‘Flash player’ இயஙக அனுமதிதது  

பககததில் நுறையவும்.

படி 2: ‘Next’ ் பாததாறன அழுததி அடுததடுதது பககததிறகுச ் சென்று இயஙகுறு ப்ஙகறள 

இயககவும்.

படி 3: இ்ப் பககததில் உள்ள ‘Dissolution’ ்தர்்ந்தடுதது ஆராயவும்.

படி 4: அம்புககுறிகறள முன்னும் பின்னும் �கர்ததி இயஙகுரு ப்ஙகறளக காணக.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4
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1433. வளிமண்டலம்

புவி, உயிரினங்கள் வாழவதற்கு ஏற்்ற 

தனிததன்ம வாய்நதக் க்காளா்கத தி்கழகி்றது. 

்காற்று இலலாத புவி்ை உங்களால ்கற்்ப்ன 

செயது ்பாரக்்கமுடியுமா?  முடிைாது.  ஏசனனில 

அ்னதது உயிரினங்களும் வாழவதற்கு 

்காற்று மி்க அவசிைமாகும். புவி்ைச் சூழ்நது  

்காணப்படும் ்காற்று  ்ப்டலம் வளிமண்டலம் 

எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  புவி்ை 

வளிமண்டம் சூழ்நது ்காணப்படுவதற்கு அதன 

ஈரபபு வி்ெகை ்காரணமாகும் 

    1      வளிமண்டல கூட்ட்மபபு

வாயுக்்கள், நீராவி மற்றும் தூசு்கள் 

வளிமண்டலததில கவறு்பட்ட விகிதததில 

்கல்நது ்காணப்படுகின்றன. ்ைடரஜன (78%) 

மற்றும் ஆக்சிஜன (21%) வளிமண்டலததின 

நிர்நதர வாயுக்்களாகும். இவ்விரணடு 

வாயுக்்களும் (99%) அதனு்்டை விகிதததில 

எவ்வித மாறுதலுக்கும் உட்ப்டாமல 

நிர்நதரமா்க ்காணப்படுகின்றன. மீதமுள்ள 

ஒரு ெதவிகிதம் ஆர்கான(0.93%), ்கார்பன-

்்ட ஆக்்ெடு (0.03%), நிைான (0.0018%) 

ஹீலிைம் (0.0005%), ஓகொன (0.00006%) 

வளிமண்டலம்

3
அலகு

்கற்்றல கைாக்்கங்கள்

� வளிமண்டலக் ்கட்ட்மப்்பப புரி்நது ச்காள்ளுதல

� வானி்ல மற்றும் ்காலநி்லயின கவறு்பாடு்க்ள அறி்நது 

ச்காள்ளுதல

� வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல்ை ்பாதிக்கும் ்காரணி்க்ள 

சதா்டரபு்படுததுதல

� கம்கம், ்காற்று மற்றும் ம்ை ஆகிைவற்றின வ்்க்க்ள அறிதல

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

iel;u[d;

Mf;]p[d;

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

நு்ையும் முன

புவியின ்காலநி்ல மண்டலங்க்ளயும் 

வானி்ல மாற்்றங்க்ளயும் 

உருவாக்கும் ஒரு முக்கிை அ்மப்பா்க 

வளிமண்டலம் தி்கழகின்றது.  

வளிமண்டல சுைற்சி, இ்டர்பாடு்கள், 

வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல க்பான்ற 

வளிமண்டல அடுக்கு்களின அடிப்ப்்ட 

செைல்பாடு்க்ள வளிமண்டலம் 

எவ்வாறு ்கடடுப்படுததுகின்றது  என்ப்த 

இப்பா்டததின வாயிலா்க அறிை உள்களாம்.
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1443. வளிமண்டலம்

செலல அ்டரததி கு்்ற்நது இறுதியில 

அண்ட  சவளிகைாடு ்கல்நது விடுகி்றது. 

இவ்வளிமண்டலம் ஐ்நது அடுக்கு்களா்கக் 

்காணப்படுகின்றது. அ்வ வளிமண்டல 

கீைடுக்கு, மீள் அடுக்கு, இ்்டைடுக்கு, சவப்ப 

அடுக்கு மற்றும் சவளிைடுக்கு க்பான்ற்வ 

ஆகும்.

 வளிமண்டல கீைடுக்கு (Troposphere)

‘டகராக்பாஸ்’ என்ற கிகரக்்கச் சொலலுக்கு 

‘மாறுதல’ எனறு ச்பாருள்்படும்.  இது 

வளிமண்டலததின கீைடுக்்காகும். இவ்வடுக்கு 

துருவப்பகுதியில 8கி.மீ. உைர அளவிலும், 

நிலைடுக்்கக்காடடுப ்பகுதியில 18கி.மீ உைர 

வ்ரயிலும் ்காணப்படுகி்றது.  இவ்வடுக்கில 

உைகர செலலச் செலல  சவப்பநி்ல 

கு்்றயும். இவ்வடுக்கில தான அ்னதது 

வானி்ல நி்கழவு்களும் ை்்டச்பறுகின்றன. 

எனகவ  வளிமண்டலததின கீழ அடுக்கு  

“வானி்ல்ை உருவாக்கும் அடுக்கு” 

எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  இ்நத அடுக்கின 

கமல எல்ல ‘டகராக்பா்பாஸ்’ (Tropopause) 

எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

 மீள்அடுக்கு (Stratosphere)

கீைடுக்கிற்கு கமல, மீள் அடுக்கு 

அ்ம்நதுள்ளது. இது வளிமண்டலததில 50 

கி.மீ. வ்ர ்பரவியுள்ளது. இஙகு ஓகொன 

மற்றும் ்ைடரஜன(0.00005%) ஆகிை 

வாயுக்்க்ள  உள்ள்டக்கியுள்ளது. கிரிப்டான, 

செனான மற்றும் மீதகதன ஆகிை்வ 

வளிமண்டலததில மி்கக் கு்்ற்நத 

அளவில ்காணப்படுகின்றன. இவற்று்டன 

வளிமண்டலததில நீராவியும்(0-0.4%) 

்காணப்படுகி்றது. வானி்ல நி்கழவு்க்ள 

நிரணயிக்கும் முக்கிை ்காரணிைா்க நீராவி 

உள்ளது. 

தூசுத து்கள்்கள், உபபுத து்கள்்கள், 

ம்கர்நத து்கள்்கள், பு்்க, ொம்்பல, எரிம்லச் 

ொம்்பல க்பான்ற்வ வளிமண்டலததில 

்காணப்படும் பி்ற தி்டபச்பாருட்களாகும்.

உயிரினங்கள் வாழவதற்கு 

ஆக்சிஜன மி்கவும் இனறிை்மைாததாகும். 

சூரிைக்்கதிரவீெல மற்றும் சூரிை சவப்ப 

அ்ல்களிலிரு்நது வரும் சவப்பததி்ன 

்கார்பன-்்ட ஆக்்ஸைடு ஈரதது 

வளிமண்டலத்த சவப்பமா்க ்வததுக் 

ச்காள்கின்றது. ்ைடரஜன இரொைன 

மாற்்றம் ஏதும் அ்்டைாமல ஒரு செறியூடடும் 

வாயுவா்க உள்ளது.  வளிமண்டலததிலுள்ள 

தி்டதது்கள்்கள் நீரக்குவி புள்ளி்களா்க 

செைல்படடு நீராவி சுருஙகுதல நி்கழகி்றது.  

இ்நநீராவி பினனர குளிரவிக்்கப்படுவதால 

ம்ைபச்பாழிவு  ஏற்்படுகின்றது.

   2     வளிமண்டல அடுக்கு்கள்

வளிமண்டலம் புவியின அரு்கா்மப 

்பகுதியில அ்டரததிைா்கவும் உைகர செலலச் 

த்கவல க்ப்ை:

க்டனிைல ரூதரஃக்பாரடு ச்பா.ஆ. 1772ஆம் 

ஆணடு  வளிமண்டலததில ்ைடரஜன 

வாயு உள்ளசதன்ப்தயும் ச்பா.ஆ.1774 

ஆம் ஆணடு கஜாெப பிரிஸ்டலி ஆக்சிஜன 

வளிமண்டலததில உள்ளசதன்ப்தயும் 

்கண்டறி்நதார.
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1453. வளிமண்டலம்

சவளிைடுக்கு:

வளிமண்டல அடுக்கு்களின கமல அடுக்கு 

சவளிஅடுக்கு எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  இஙகு 

வாயுக்்கள் மி்கவும் கு்்ற்நது ்காணப்படுகி்றது. 

இவ்வடுக்கின கமல்பகுதி ்படிப்படிைா்க  அண்ட 

சவளிகைாடு ்கல்நது விடுகி்றது. அகராரா 

ஆஸ்டரிைாலிஸ் (Aurora Australis) மற்றும் 

அகராரா ச்பாரிைாலிஸ் (Aurora Borealis) 

என்ற விகைாத ஒளிநி்கழவு்கள் இவ்வடுக்கில 

நி்கழகின்றன.

மூலக்கூறு்கள் அதி்கம் உள்ளதால, இது 

‘ஓகொகனாஸ்பிைர’ எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

இஙகு உைரம் அதி்கரிததுச் செலல செலல 

சவப்பநி்ல அதி்கரிக்கின்றது. இ்நத 

அடுக்கு சஜடவிமானங்கள் ்ப்றப்பதற்கு 

ஏதுவா்க உள்ளது.  இவ்வடுக்கின கமல 

எல்ல ‘ஸ்கரக்டா்பாஸ்’(Stratopause) என 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

 இ்்டைடுக்கு (Mesosphere)

இ்்டைடுக்கு (மீகொஸ்பிைர)  என்பது 

வளிமண்டலததில 50 கி.மீ முதல 80 

கி.மீ உைரம்வ்ர ்காணப்படுகி்றது. 

இஙகு உைரம் அதி்கரிததுச் செலல செலல 

சவப்பநி்ல கூடுகின்றது. புவியிலிரு்நது 

ச்ப்றப்படும் வாசனாலி  அ்ல்கள் 

இவ்வடுக்கிலிரு்நது தான புவிக்கு திருபபி 

அனுப்பப்படுகின்றன. புவி்ை கைாக்கி வரும் 

விண்கற்்கள் இவ்வடுக்கில நு்ை்நததும் 

எரிவிக்்கப்படுகின்றன. இ்்டைடுக்கின கமல 

எல்ல ‘மீகொ்பாஸ்’ (mesopause) எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

          சவப்ப அடுக்கு (Thermosphere)

இ்்டைடுக்கிற்கு கமல ்காணப்படும் அடுக்கு, 

சவப்ப அடுக்கு ஆகும்.  இது சுமார 600 கி.மீ 

உைரம் வ்ர ்பரவிக் ்காணப்படுகி்றது.  

சவப்ப அடுக்கின கீழ்பகுதியில வாயுக்்களின 

அளவு சீரா்க ்காணப்படுவதால இது 

‘கைாகமாஸ்பிைர’(Homosphere) என 

அ்ைக்்கப்படுகின்றது. ஆனால  சவப்ப 

அடுக்கின கமல்பகுதியில உள்ள வாயுக்்களின 

அளவு சீரற்று ்காணப்படுவதால அப்பகுதி 

‘சைடகராஸ்பிைர’(heterosphere)  என 

அ்ைக்்கப்படுகின்றது. இவ்வடுக்கில உைரம் 

அதி்கரிததுச் செலல செலல சவப்பநி்ல 

அதி்கரிததுக் ச்காணக்ட  செலகி்றது. சவப்ப 

அடுக்குப்பகுதியில ‘அைகனாஸ்பிைர’ 

(Ionosphere) அ்ம்நதிருக்கி்றது. இஙகு 

அைனி்களும் மினனணுக்்களும் (Electron) 

்காணப்படுகின்றன.

த்கவல க்ப்ை

சவளிைடுக்கிற்கு அப்பால அ்ம்நதுள்ள 

அடுக்கு ்கா்நதக்க்காளமாகும். இது புவியின 

்கா்நத மண்டலமாகும். இம்மண்டலம் 

சூரிைனி்டமிரு்நது சவளிப்படும் 

புகராட்டான்கள் மற்றும் எலக்டரான்க்ள 

தக்்க ்வததுக் ச்காள்கி்றது. புவியின 

கமல்பரபபிலிரு்நது சுமார 64,000 கி.மீட்டர 

வ்ர இக்்கா்நத வைல ்பரவியுள்ளது.

சூரிைனின கமற்்பரபபில உருவாகும் 

்கா்நதபபுைலின ்காரணமா்க 

சவளிகைற்்றப்படும் மினனணுக்்களால 

துருவப்பகுதி்களில, ைள்ளிரவு வானததில 

வானகவடிக்்்கயின க்பாது உருவாகும் 

்பலவணண ஒளிச்சித்றல க்பான்றக் ்காடசி 

கதானறுகின்றது. இதுகவ ‘அகராராஸ்’ 

எனப்படுகின்றது.

சி்நத்ன வினா

கீைடுக்்்க ஏன வானி்ல்ை உருவாக்கும் 

அடுக்கு எனறு அ்ைக்கினக்றாம்?
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1463. வளிமண்டலம்

   2     வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல்ை 

நிரணயிக்கும் ்காரணி்கள்

 • நிலைடுக்க்காடடிலிரு்நது தூரம்

 • ்க்டல மட்டததிலிரு்நது உைரம்

 வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல

வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல வளிமண்டல நி்கழவு்களு்டன சதா்டரபு்்டைதாகும். 

வளிமண்டலததில ஒரு ைாளில ஓர இ்டததில ை்்டச்பறும் வளிமண்டல நி்கழவு்கள் “வானி்ல” 

(Weather) எனப்படுகி்றது.  நீண்ட்கால  வானி்லயின ொராெரி  ்காலநி்ல(Climate) எனப்படும்.  

கீகை ச்காடுக்்கப்படடுள்ள அட்டவ்ண மூலம் இதன கவறு்பாடு்க்ள சதளிவா்கப புரி்நதுக் 

ச்காள்ளலாம்.

வானி்ல ்காலநி்ல

்பகுதிைான 

சவயில

1. ஒரு ைாளில ஒரு  

குறிபபிட்ட ்பகுதியில 

ஏற்்படும் வளிமண்டல  

மாற்்றத்தப ்பற்றி அறிவது 

’வானி்ல’ஆகும்.

1. நீண்ட ்காலததிற்கு 

மி்கப்பர்நத நிலப்பரபபில 

ஏற்்படும் வானி்லயின 

ெராெரிகை 

்காலநி்லைாகும்.

சவப்பமான 

்காலநி்ல

்காற்று 2. ஒவ்சவாரு மணி 

கைரததிற்கும் ஒவ்சவாரு 

ைாளுக்கும் அடிக்்கடி மா்றக் 

கூடிைதா்க உள்ளது.

2. ஏ்றக்கு்்றை மாறுதலுக்கு 

உட்ப்டாமல இருக்கி்றது.

்பருவக்்காற்று

ம்ை 3. ஒகர ைாளில ஓர இ்டததில 

்கா்லகைரததில 

சவப்பமா்கவும் ைண 

்ப்கலில ம்ைப ச்பாழிவும் 

என கவறு்பட்ட வானி்ல 

நி்கழவு்கள் ஏற்்படும்

3. ஓரி்டததில ஒகர 

வ்்கைான ்காலநி்ல 

்காணப்படும்.

ஈரப்பத 

்காலநி்ல ்ப்டம்

்கடுஙகுளிர 4. வானி்ல ஆராயச்சி 

்மைங்களில 

ஒவ்சவாரு ைாளும் 

வானி்ல விவரங்கள் 

கெ்கரிக்்கப்படுகின்றன

4. வானி்லத 

த்கவல்களின ெராெரிகை 

்காலநி்ல ஆகும்.

தீவிர ்காலநி்ல

்காற்று்டன 

கூடிை ம்ை

5. வானி்ல்ைப ்பற்றிை 

்படிபபு வானி்லயிைல 

ஆகும்.

5. ்காலநி்ல்ைப ்பற்றிை 

்படிபபு ்காலநி்லயிைல 

ஆகும்.

புைல

 • ்க்டலிலிரு்நது தூரம் 

 • வீசும் ்காற்றின தன்ம

 • ம்ல்களின இ்்டயூறு
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1473. வளிமண்டலம்

 • கம்க மூட்டம்

 • ்க்டல நீகராட்டங்கள்

 • இைற்்்கத தாவரங்கள்

நிலைடுக்க்காடடிலிரு்நது 

தூரம்

நிலைடுக்க்காடடுப பிரகதெங்களில 

சூரிைனின ்கதிர்கள் செஙகுததா்க விழுவதால 

அப்பகுதி்களில சவப்ப நி்ல அதி்கமா்க 

்காணப்படும். நிலைடுக்க்காடடு ்பகுதியிலிரு்நது 

சதா்லவில அ்ம்நதுள்ள ்பகுதி்களிலும், 

துருவப ்பகுதி்களிலும் சூரிைனின ்கதிர்கள் 

ொயவா்க விழுவதால சவப்பநி்ல கு்்றவா்கக் 

்காணப்படுகின்றது. இவ்சவப்ப கவறு்பாடடிற்கு 

புவி க்காள வடிவில உள்ளகத ்காரணமாகும்.

்க்டல மட்டததிலிரு்நது உைரம்

ஓர இ்டததின உைரத்த ்க்டல மட்டத்த 

அடிப்ப்்டைா்கக் ச்காணடு ்கணக்கிடுகிக்றாம். 

ஒவ்சவாரு  165 மீட்டர உைரததிற்கும்  1ºC 

சவப்பநி்ல கு்்றயும்.  இத்ன சவப்பத 

த்லகீழ மாற்்றம் (Normal Lapse Rate) எனறு 

அ்ைக்கினக்றாம். இதனால உைரமானப 

்பகுதி்களில சவப்பநி்ல கு்்றவா்க உள்ளது.

செைல்பாடு

ச்காடுக்்கப்பட்ட இ்டங்க்ள அடெம் மற்றும் 

சவப்பநி்ல ஆகிை இருகூறு்க்ள 

அடிப்ப்்டைா்கக் ச்காணடு இ்ணக்்கவும்

செைல்பாடு:

ச்காடுக்்கப்பட்ட இ்டங்க்ள உைரம் மற்றும் 

சவப்பதது்டன இ்ணக்்கவும்

ை்கரம் அடெம் சவப்பநி்ல அளவு 

(ஆ்கஸ்ட மாதததில)

்கனனிைாகுமரி 

(தமிழைாடு)

புதுச்டலலி 

(இ்நதிைா)

மாஸ்க்கா 

(இரஷைா)

்க்டலிலிரு்நது தூரம்

ை்கரம் உைரம் 

(மீட்டரில)

சவப்பம் (கம 

மாதம்)

மது்ர (தமிழைாடு)

உத்கமண்டலம்  

(தமிழைாடு)

சிம்லா  

(ஹிமாெலபிரகதெம்)
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1483. வளிமண்டலம்

இ்டத்தக் குளிரச்சிைா்கவும் ்வக்கி்றது. 

்க்டலிலிரு்நது நிலத்த கைாக்கி வீசும் 

்காற்று்கள் ம்ைப ச்பாழி்வத தருகின்றன. 

ஆனால நிலததிலிரு்நது ்க்ட்ல கைாக்கி 

வீசும் ்காற்று்கள் வ்றடசிைான வானி்ல்ை 

உருவாக்குகி்றது.

ம்ல்களின இ்்டயூறு (Mountain barriers)

ஒரு இ்டததின ்காலநி்ல ம்ல்களின 

அ ் ம வி ்ட த ் த ப  ச ்ப ா ரு த து ம் 

தீரமானிக்்கப்படுகின்றது. ம்லதசதா்டர்கள் 

்காற்றி்னத தடுக்கும் ஒர இைற்்்க 

்காரணிைா்க உள்ளது. ம்ல்கள் மி்கவும் 

குளிரச்சிைான ்காற்்்றத தடுதது குளிரிலிரு்நது 

்பாது்காக்கின்றது. கமலும் ்பருவக்்காற்றி்னத 

தடுதது ம்ைப ச்பாழி்வயும் அளிக்கி்றது.

கம்கமூட்டம் (Cloud Cover)

கம்கங்கள் வளிமண்டலததில சூரிைக்்கதிர 

வீச்சி்ன அதி்க அளவு பிரதி்பலிக்கி்றது. 

இது புவியின மீது விழும் சவப்பததி்னத 

தடுக்கி்றது. எனகவ கம்கம் இலலாத 

்பா்லவனப ்பகுதி்களில சவப்பததின அளவு 

ஓர இ்டததின ்காலநி்ல, அவ்வி்டம் 

்க்டலிலிரு்நது எவ்வளது தூரததில உள்ளது 

என்ப்த ச்பாறுதது அ்மகின்றது. 

்க்டலிலிரு்நது வீசும் ்காற்றின தாக்்கததினால 

்க்டகலாரப ்பகுதி்களில ெமமான ்காலநி்ல 

நிலவுகி்றது. மா்றா்க ்க்டலிலிரு்நது சதா்லவில 

அ்ம்நதுள்ள  நிலப ்பகுதி்களில ்க்டற்்காற்றின  

தாக்்கம் இலலாத ்காரணததினால இஙகு 

்கண்டக்்காலநி்ல நிலவுகி்றது.

வீசும் ்காற்றின தன்ம

ஓர  இ்டததின   ்காலநி்ல  ்காற்று 

உருவாகி வீசும் இ்டததி்ன ச்பாறுதகத 

தீரமானிக்்கப்படுகி்றது.  சவப்பமான 

இ்டததிலிரு்நது வீசும் ்காற்று்கள் ஓர 

இ்டத்த சவப்பமா்கவும், குளிரச்சிைான 

இ்டததிலிரு்நது வீசும் ்காற்று்கள் ஓர 

kiyj; njhlu;

tPRk; fhw;W

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

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

 
kio 

kiwT gFjp

த்கவல க்ப்ை

்ப்கல கவ்ள்களில, ்க்ட்ல வி்ட 

நிலப்பகுதி வி்ரவா்க சவப்பம்்ட்நது 

்காற்று கமலகைாக்கிச் செலகி்றது. 

இதன ்காரணமா்க ்க்ட்ல ஒடடியுள்ள 

்பகுதி்களில கு்்ற்நத ்காற்்றழுததம் 

உருவாகி்றது. இதனால ்க்டலிலிரு்நது 

்காற்று மதிை கவ்ல்களில நிலத்த 

கைாக்கி வீசுகின்றது. இது ‘்க்டற்்காற்று’(Sea 

breeze) எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

இக்்க்டற்்காற்று்கள் க்கா்்டக் ்காலங்களில 

நிலப்பகுதி்களில சவப்பம் கு்்றவதற்கு 

்காரணமா்க உள்ளது.

இரவு கவ்ள்களில ்க்ட்ல வி்ட நிலம் 

வி்ரவா்க குளிர்நது விடுகி்றது. இக்குளிர்நத 

்காற்று கீழகைாக்கி இ்றஙகி அதி்க 

அழுததத்த உருவாக்குகி்றது. இதனால 

நிலததிலிரு்நது ்காற்று ்க்டல ்பகுதி்ை 

கைாக்கி வீசுகி்றது. இதுகவ ’நிலக்்காற்று’ 

(Land breeze) என அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

வீசும் ்காற்றின எதிர தி்ெயிலுள்ள ம்லப 

்பகுதி்ை. "்காற்று கமாதும் ்பக்்கம்” (Wind 

Ward) எனறு அ்ைக்கினக்றாம். இஙகு 

அதி்க ம்ைபச்பாழிவு கி்்டக்கின்றது.

்காற்று வீசும் தி்ெக்கு ம்்றவா்க உள்ள 

்பகுதி்ை "்காற்று கமாதா்பக்்கம்”(Leeward 

Ward) எனறு அ்ைக்கினக்றாம். இஙகு 

மி்கவும் கு்்றவான ம்ை கி்்டக்கி்றது.
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1493. வளிமண்டலம்

அதி்கமா்கவும் கம்கங்கள் ்காணப்படும் 

இ்டங்களில சவப்பததின அளவு கு்்றவா்கவும் 

்காணப்படும்.

்க்டல நீகராட்டங்கள்  (Ocean Currents)

சவப்ப நீகராட்டங்கள் ்க்டற்்க்்றக்கு 

அரு்கா்மயில அ்ம்நதுள்ள நிலப ்பகுதி்க்ள 

சவப்பமா்கவும், குளிரநீகராட்டங்கள் 

்க்டற்்க்ரக்கு அரு்கா்மயில அ்ம்நதுள்ள 

நி ல ப ்ப கு தி ்க ் ள  கு ளி ர ச் சி ை ா வு ம் 

்வக்கின்றது. 

இைற்்்கததாவரங்கள் (Natural Vegetation)

தாவரங்களில ை்்டச்பறும் நீராவிப 

க்பாக்கினால வளிமண்டலக் ்காற்று 

குளிரவிக்்கப்படுகி்றது. இதனால  அ்டர்நத 

்காடு்கள் நி்்ற்நத ்பகுதி்கள் சவப்பநி்ல 

கு்்றவா்கவும் ்காடு்களற்்ற ்பகுதி்கள் 

அதி்க சவப்பநி்ல ச்காண்டதா்கவும் 

்காணப்படுகின்றன.

   3     வானி்ல மற்றும் ்காலநி்லக்கூறு்கள்

 •	  சவப்பநி்ல   

 • வளிமண்டல அழுததம்

 •	 ்காற்று

 •	 கம்கம்

 • ம்ைபச்பாழிவு

 •	 ஈரப்பதம்

சவப்பநி்ல:

சூரிைன,  சவப்ப ஆற்்றலின  முக்கிை ஆதாரம் 

ஆகும். சவப்பநி்ல என்பது ஒரு ச்பாருளின 

சவப்பததின அளவு ஆகும். இது ஃ்பாரனஹீட 

ஒரு ச்பாரு்ளச் சூ்டாக்கும் ஆற்்றகல  

சவப்ப ஆற்்றல எனப்படுகி்றது  அபச்பாருள் 

எ்நத அளவிற்கு சூ்டாகியுள்ளது என்ப்த 

அளவிடுவகத ‘சவப்ப நி்ல’ (Temperature) 

ஆகும்.

த்கவல க்ப்ை

� சூரிைனி்டமிரு்நது சவளிப்படும் சவப்பம் 

குறுகிை அ்ல்களா்க (Short Wave) 

புவி்ைவ்நத்்டகி்றது.  இத்ன 

சவயிற்்காயவு (Insolation) அலலது 

சூரிைக்்கதிரவீச்சு (Solar radiation) 

எனகிக்றாம். 

� சூரிைக்்கதிர வீச்ொல ச்ப்றப்பட்ட 

சவப்பம் பிரதி்பலிக்்கப்படடு நீண்ட 

அ்ல்களா்க விணசவளி்ைத 

திரும்்பச் சென்ற்்டகி்றது, இவ்வாறு 

புவியிலிரு்நது திரும்்பச் செலலும் 

்கதிரவீச்சி்ன “புவிக்்கதிரவீச்சு 

(Terrest ia l  Radiat ion) ’ ’அலலது 

“மறு்கதிரவீச்சு (Re – Radiation)’’எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது

� சூ ரி ை க் ்க தி ர வீ ச் சு  பு வி ் ை 

சவப்பம்்டைச் செயைாமல உ்டகன 

திரும்்ப பிரதி்பலிக்்கப்பட்டால 

அத்ன ‘அலபிக்டா’ (Albedo) 

எனறும் எதிசராளிததி்றன எனறும் 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

� சூ ரி ை க் ்க தி ர வீ ச் சு க் கு ம் 

புவிக்்கதிரவீச்சுக்கும் இ்்டயில 

நிலவும் ெமநி்லததன்ம்ை 

“புவியினசவப்பததிட்டம்” (Heat budget) 

எனறு அ்ைக்கிக்றாம்.

மற்றும் செலசிைஸ் க்பான்ற அலகினால 

அளக்்கப்படுகி்றது. 

வளிமண்டலமானது புவி 

சவப்பம்்டை ஒரு ்கருவிைா்க ்பைன்படுகி்றது. 

அதுமடடுமலலாமல சவப்பத்த புவியின மீது 

தக்்க ்வததுக் ச்காள்ளவும் ்பைன்படுகி்றது.  

வளிமண்டலம் இலலாமல க்பாயிரு்நதால 

புவி தீவிர ்காலநி்ல்க்ள உ்்டைதா்க 

இரு்நதிருக்கும். புவி சவப்பம்்டை செயதலில 

்பலகவறு செைல்பாடு்கள் உள்ளன. அ்வ 

்கதிரவீச்சு (Radiation), சவப்பக் ்க்டததல 

(Conduction), சவப்பச் ெலனம்(Convection) 

மற்றும் சவப்பக்கி்்ட அ்ெவு (Advection) 

ஆகும்.
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1503. வளிமண்டலம்

23½º சதன அடெம் (ம்கர கர்்க)  வ்ர ்பரவிக் 

்காணப்படுகி்றது. இம்மண்டலததிலதான 

சூரிைக்்கதிர்கள் செஙகுததா்க விழுகின்றன.  

ஆ்்கைால இப்பகுதி வரு்டம் முழுவதும் 

சவப்பமா்கக் ்காணப்படுகி்றது.

மித வெப்பமண்டலங்கள் (Temperate Zones)

வ்ட அ்ரக்க்காளததில 23½º வ்ட  அடெம் 

முதல 66½ºவ்ட அடெம் (ஆரக்டிக் வட்டம்) 

வ்ர ்பரவியுள்ளது. சதன அ்ரக்க்காளததில  

23½º சதன  அடெததிலிரு்நது 66½º சதன 

அடெம் (அண்டாரக்டிக் வட்டம்) வ்ர 

்பரவியுள்ளது. இஙகு சூரிைனின ்கதிர்கள் 

ொயவா்க விழுகின்றன.

உறை்பனி மண்டலங்கள் (Frigid Zones)

குளிரமண்டலம் வ்ட அ்ரக்க்காளததில 66½º 

வ்டக்கு அடெததிலிரு்நது 90
0
(வ்டதுருவம்) 

வ்ர ்பரவியுள்ளது.  சதனஅ்ரக்க்காளததில 

66½º சதன அடெததிலிரு்நது  90
0
   சதன 

அடெம் (சதனதுருவம்) வ்ர ்பரவியுள்ளது. 

இஙகு சூரிைனின ்கதிர்கள் மி்கச் ொயவா்க 

விழுவதால உலகின மி்க குளிச்சிைான 

மண்டலங்களா்க விளஙகுகின்றன. 

இம்மண்டலங்கள் நிர்நதரமா்க ்பனி 

உ்்ற்நகதக் ்காணப்படுகின்றன. 

வளிமண்டல அழுததம்(Atmoshpheric Pressure)

குறிபபிட்ட ்பரப்பளவில வாயுக்்களின 

எ்்ட ஏற்்படுததும் தாக்்ககம வளிமண்டல 

அழுததம் எனப்படும்.  இது ்பாதரெ 

்காற்்றழுததமானியினால அளக்்கப்படுகி்றது.  

சவப்பமண்டலங்கள் (Heat Zones)

சூரிைனி்டமிரு்நது கி்்டக்கும் சவப்பததின 

அள்வப ச்பாறுதது புவி மூனறு 

மண்டலங்களா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றது.  

அ்வைாவன, சவப்பமண்டலம் (Torridzone), 

மிதசவப்பமண்டலம் (Temperate Zones), 

மற்றும் குளிர மண்டலம்  (Frigid Zones) ஆகும்.

வெப்பமண்டலம் (Torrid Zone)

புவியின கமற்்பரபபில 50 விழுக்்காடு சவப்ப 

மண்டலப ்பகுதி்களா்க ்காணப்படுகி்றது.  இது  

23½º வ்டக்கு அடெததிலிரு்நது (்க்ட்ககர்்க) 

ெமசவப்பக்க்காடு (Isotherms)

ெமசவப்பநி்ல உள்ள இ்டங்க்ள 

இ்ணக்்க வ்ர்ப்டததில வ்ரைப்படும் 

்கற்்ப்னக் க்காடு ெமசவப்பக்க்காடு 

ஆகும். சவப்பநி்ல ்பருவததிற்கு ்பருவம், 

இ்டததிற்கு இ்டம், ்கண்டததிற்கு ்கண்டம் 

கவறு்படும். புவி கமற்்பரபபின ெராெரி 

சவப்பநி்ல 13
0
 செலசிைஸ் ஆகும்.

த்கவல க்ப்ை

� சவப்பக்்க்டததல என்பது சவப்பம் 

மிகுதிைான ச்பாருளிலிரு்நது சவப்பம் 

கு்்றவானப ச்பாருளுக்கு சவப்பம் 

்க்டததப்படுவது

� சவப்பச்ெலனம் என்பது ்காற்றுத 

சதாகுதியின சுைற்சியின ்காரணமா்க 

சவப்பம் ்க்டததப்படுவது

� சவப்பக்கி்்டை்ெவு என்பது ்காற்றின 

கி்்டைான ை்கரவினால சவப்பம் 

்க்டததப்படுவது

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch03.indd   150 29-03-2018   09:54:45

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



1513. வளிமண்டலம்

ெளிமண்டல அழுததததின் கிற்டமட்டப 
்பரெல்  (Horizontal Distribution of Atmospheric 
Pressure)

வ ளி ம ண ்ட ல த தி ல  ்க ா ண ப ்ப டு ம் 

்காற்்றழுததததின கி்்டமட்டப்பரவல புவியின 

கமற்்பரபபில அ்னதது இ்டங்களிலும் 

ஒகர மாதிரிைா்க ்காணப்படுவதில்ல. 

இது கைரததிற்குகைரம் இ்டததிற்கு இ்டம் 

கவறு்படுகி்றது. இதற்்கான ்காரணி்கள் 

்காற்றின சவப்பநி்ல (Air Temperature), 

புவியின சுைற்சி (Earth Rotation) மற்றும் 

வளிமண்டலததில உள்ள நீராவியின அளவு 

(Presence  of  water vapour) க்பான்ற்வ 

ஆகும். அடெங்களின அடிப்ப்்டயில அழுதத 

மண்டலங்கள், உைர அழுதத மண்டலங்கள் 

மற்றும் தாழவழுதத மண்டலங்கள் என 

மாறி மாறி ்காணப்படுகின்றன.  உலகின 

்காற்்றழுதத மண்டலங்கள் கீழவருமாறு:-

	 ●	  நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத 

மண்டலம்(The Equatorial Low pressure 

Belt)

	 ●	  து்ண சவப்ப உைர அழுதத 

மண்டலம்(The Subropical High Pressure 

belt)

இத்ன அளக்்க ்பைன்படுததும் அலகு 

‘மிலலி்பார’ எனப்படும்.

வளிமண்டல அழுததம் புவியின மீது சீரா்கக் 

்காணப்படுவதில்ல. இது செஙகுததான 

்பரவலிலும், கி்்டமட்டப ்பரவலிலும் 

கவறு்படுகி்றது. 

ெளிமண்டல அழுததததின் 
வெஙகுததுப்பரெல் (Vertical Distribution of 
Atmospheric Pressure )

உைகர செலலச் செலல ்காற்றின அழுததம் 

கு்்றகி்றது. உைரமான ்பகுதி்களில 

்காற்றின மூலக்கூறு்கள் சிதறியும், அதி்க 

இ்்டசவளியு்டனும் ்காணப்படுகி்றது. 

ஒவ்சவாரு 300 மீட்டர உைரததிற்கும் 34 

மிலலி்பார அளவு ்காற்்றழுததம் கு்்றகி்றது

நில வ்ர்ப்டததில ெம்காற்்றழுததம் 

ச்காண்ட இ்டங்க்ள இ்ணக்கும் 

்க ற் ்ப ் ன க்  க ்க ா டு ்க க ள 

‘ெமஅழுததக்க்காடு்கள்’ (Isobar)  எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

்க்டல மட்டததில ்காணப்படும் 

்காற்்றழுததததில மூனறில ஒரு 

்பா்ககம எவசரஸ்ட சி்கரததில (8848 

மீட்டர உைரம்) ்காணப்படுகி்றது. ைாம் 

விமானததில ்பைணிக்கும் க்பாகதா அலலது 

ம்லபபிரகதெ ொ்ல்களில ்பைணிக்கும் 

க்பாகதா, ்காது்கள் அ்்டததது க்பான்ற 

உணரவு ஏற்்படுகி்றது. இதற்குக் ்காரணம் 

்காற்்றழுததததிற்கு ஏற்்றவாறு ்காது்கள் 

ெரிசெயதுக் ச்காள்கின்றன. 
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1523. வளிமண்டலம்

கமலகைாக்கிச் செலவதால தாழவழுததம் 

உருவாகின்றது.  இதனால இம்மண்டலம் 

'அ்மதி மண்டலம்' (doldrums) எனவும் 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

து்ண சவப்ப உைர அழுதத மண்டலம் (The 

Subtropical High Pressure belt)

சவப்ப மண்டலததிலிரு்நது 35
0
 வ்டக்கு மற்றும் 

சதற்கு அடெம் வ்ர ்காணப்படும் மண்டலம் 

து்ண சவப்ப உைர அழுதத மண்டலம் 

எனப்படும். நிலைடுக்க்காடடுப ்பகுதியின அதி்க 

சவப்பததின ்காரணமா்க கமசலழுகின்ற 

்காற்்றானது குளிச்சிை்்டவதால  அதன 

எ்்ட அதி்கரிதது இஙகு கீழி்றஙகுகின்றது.  

எனகவ, இம்மண்டலததில உைர அழுததம் 

உருவாகின்றது. இம்மண்டலம்  ‘குதி்ர 

அடெங்கள்’ எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது,

து்ணதுருவ தாழவு அழுதத மண்டலம் (The 

Sub - Polar Low Pressure Belt):

45
0
 வ்ட அடெம் முதல 66½º ஆரக்டிக் 

வட்டம் வ்ரயிலும்,  45
0
 சதன அடெம் முதல 

66½º அண்டாரடிக் வட்டம் வ்ரயிலும் 

்காணப்படும் மண்டலம் தாழவழுதத து்ண 

துருவமண்டலம் என அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

புவியின சுைற்சி  ்காரணமா்க 

	 ●	  து்ண துருவ தாழவழுதத  

மண்டலம்(The Sub Polar – Low 

Pressure Belts)

	 ●	  துருவ உைர அழுதத மண்டலம் (The 

Polar High Pressure Belt)

நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத மண்டலம் (The 

Equatorial Low pressure Belt)

நிலைடுக்க்காடடிலிரு்நது 5
0
 வ்ட சதன 

அடெங்களுக்கு இ்்டகை ்காணப்படும் 

்பகுதிகை நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத 

மண்டலமாகும்.  நிலைடுக்க்காடடுப ்பகுதி்களில 

சூரிைனின செஙகுததான ்கதிர்கள் 

அப்பகுதி்ை சவப்பம்்டைச் செயகி்றது. 

இவ்சவப்பததினால ்காற்று விரிவ்்ட்நது 

்பைங்காலங்களில வணி்கர்கள், து்ண 

சவப்ப மண்டல உைர அழுததப  ்பகுதி்களில 

்கப்பலில ்பைணிக்கும் க்பாது ்காற்று 

்கப்ப்லச் செலல வி்டாமல ஒகர இ்டததில 

்பலைாட்கள் நி்லக் ச்காள்ளச் செயயும் 

அபச்பாழுது தங்களி்டம் உள்ள உணவு 

மற்றும் நீரின இருபபு கு்்ற்நது விடுவதாலும் 

்கப்பலின எ்்ட்ைக் கு்்றக்்கவும் 

ச்காணடு செலலப்பட்ட குதி்ர்க்ளக் 

்க்டலில தூக்கி எறியும் வைக்்கம் இரு்நதது.  

இதனால இம்மண்டலம் ‘குதி்ரஅடெம்’ 

என அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

ITCZ மற்றும் ்டாலடரம்

ITCZ  என்பது து்ண சவப்ப உைர 

அழுதத மண்டலங்களிலிரு்நது குவியும் 

்காற்றுப்பகுதிைானது சவப்பமண்டல 

நிலைடுக்க்காடடுப்பகுதியிலிரு்நது (The 

Inter Tropical Convergence Zone) 

கமசலழும்பும் ்காற்று்கள் ்காணப்படும் 

்பகுதிைாகும். ்டாலடரம்ஸ் என்பது அ்மதி, 

எதிர்பாராத ்காற்று்கள் மற்றும் திடீர 

சூ்றாவளி்கள் ஏற்்படும் நிலைடுக்க்காடடுப 

்பகுதி ‘அ்மதிமண்டலம்’ எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.
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1533. வளிமண்டலம்

்காற்றின வ்்க்கள்

்காற்று ைானகு ச்பரும் பிரிவு்காளப 

பிரிக்்கப்படடுள்ளது.

	 ●	  க்காள் ்காற்று்கள் (Planetary Winds)

	 ●	  ்காலமு்்றக் ்காற்று்கள் (Periodic Winds)

	 ●	  மாறுதலுக்குட்பட்ட ்காற்று்கள் (Variable 

Winds)

	 ●	  தலக்்காற்று்கள் (Local Winds)

க்காள்்காற்று்கள் (Planetary Winds):

வரு்டம் முழுவதும் நி்லைா்க ஒகர தி்ெ்ை  

கைாக்கி வீசும் ்காற்று்கள் க்காள்்காற்று 

எனப்படும்.  இ்வ  ‘நிலவும்்காற்று’ 

(Prevailing Winds) எனவும் அ்ைக்்கப்படு

கி்றது.‘விைா்பாரக்்காற்று்கள்’ (Trade Winds)  

‘கம்லக்்காற்று்கள்’ (westerlies) மற்றும் 

‘துருவகீ்ைக்்காற்று்கள்’ (Polar Easterlies) 

‘க்காள் ்காற்று்கள்’ ஆகும்.

இம்மண்டலததிலிரு்நது ்காற்று து்ண 

சவப்ப உைர அழுதத மண்டலப ்பகுதிக்கும், 

துருவ உைர அழுதத மண்டலததிற்கும் பிரி்நது 

செலகி்றது. இதன ்காரணமா்க இஙகு கு்்ற்நத 

அழுததம் உருவாகி்றது.

 துருவ உைர அழுதத மண்டலம் (The Polar Hi gh 

Pressure Belt) :

சூரிைனின ்கதிர்கள் மி்கவும் ொயவான 

க்காணததில விழுவதால இஙகு சவப்பம் 

மி்கக்கு்்றவா்கக் ்காணப்படுகி்றது.  இ்நத 

கு்்ற்நத சவப்பததின ்காரணமா்க ்காற்று 

அதி்க அ்டரததியு்டன ்காணப்படும். ஆ்ககவ 

இஙகு அதி்க ்காற்்றழுததம் நிலவுகி்றது.  

எனகவ ்காற்று தாழவழுதத து்ண துருவ 

தாழவழுதத மண்டலத்த கைாக்கி வீசும்.

கமற்்கண்ட அழுதத கவறு்பாடு்களுக்கு புவி 

தன அச்சில சுைலவகத ்காரணமாகும்.

    4    ்காற்று (WIND):

புவியின கமற்்பரபபில கி்்டமட்டமா்க 

ை்கரும் வாயுக்்ககள  ‘்காற்று’ எனப்படும். 

வளிமண்டலததில ்காற்று செஙகுததா்க 

அ்ெயும் நி்கழகவ ்காற்க்றாட்டம் (Air 

Current) எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  ்காற்று 

எபச்பாழுதும் உைர அழுததப ்பகுதியிலிரு்நது 

தாழவழுததப ்பகுதி்ை கைாக்கி வீசும்.  

்காற்று வீசும் தி்ெ்ைப ச்பாறுதகத அதன 

ச்பைரும் அ்மகி்றது.. உதாரணமா்க கிைக்கு 

தி்ெயிலிரு்நது வீசும் ்காற்று  ‘கீ்ைக்்காற்று’ 

எனப்படுகி்றது.

்காற்றின கவ்கத்த அளக்்க ்காற்று 

கவ்கமானியும் (Anemometer)  ்காற்றின 

தி்ெ்ை அறிை ்காற்றுதி்ெ்காடடியும் (Wind 

Vane) ்கருவி்களா்கப ்பைன்படுததப்படுகின்றன.

்காற்றி்ன அளக்்க ்பைன்படுததும் அலகு கிகலா 

மீட்டர/மணி அலலது ்க்டல்மல (Knots) 

ஆகும்.

்காற்றுத தி்ெமானி

்காற்று கவ்கமானி
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1543. வளிமண்டலம்

்காற்று்கள் மி்கவும் கவ்கமா்க வீெக்கூடிை்வ, 

எனகவ, இக்்காற்று்கள் 40º “்கரஜிக்கும் 

ைாற்்பது்கள்” எனவும் 50º அடெங்களில  “சீறும் 

ஐம்்பது்கள் எனவும் 60º அடெங்களில “்கதறும் 

அறு்பது்கள்’’ எனவும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

துருெகீறைக்ககாற்று்கள்  (Polar Esterlies)

துருவ உைர அழுதத மண்டலததிலிரு்நது 

து்ண துருவ தாழவழுதத மண்டலத்த 

கைாக்கி வீசும் குளிர்நத, வ்றண்ட ்காற்று்கள் 

துருவ கீ்ைக்்காற்று்கள் எனப்படுகின்றன. 

இ ் வ  வ ்ட அ ் ர க் க ்க ா ள த தி ல 

வ்டகிைக்கிலிரு்நதும், சதனஅ்ரக்க்காளததில 

சதன கிைக்கிலிரு்நதும் வீசுகின்றன. 

இக்்காற்று்கள் வலுவிை்நதக் ்காற்று்களாகும்.

்காலமு்்றக்்காற்று்கள் (Periodic Winds)

இக்்காற்று ்பருவததிற்க்கற்்ப தன தி்ெ்ை 

மாற்றிக் ச்காள்கின்ற தன்மயு்்டைது.  

வியகா்பகாரக்ககாற்று்கள் (Trade Winds)

வ்ட மற்றும் சதன அ்ரக்க்காளங்களின 

து்ண சவப்ப மண்டல உைர அழுதத 

மண்டலங்களிலிரு்நது நிலைடுக்க்காடடு 

தாழவழுதத மண்டலங்க்ள கைாக்கி வீசும் 

்காற்று  ‘விைா்பாரக்்காற்று’ எனப்படும்.  

இக்்காற்று்கள் சதா்டரச்சிைா்கவும், அதி்க 

வலி்மயு்டனும் வரு்டம் முழுவதும் 

ஒகர தி்ெயில நி்லைா்க வீசுகின்றன. 

விைா்பாரி்களின ்க்டலவழி ்பைணததிற்கு 

இக்்காற்று்கள் உதவிைா்க இரு்நததால 

இக்்காற்று ‘விைா்பாரக்்காற்று’ என 

அ்ைக்்கப்படுகின்றது.

இக்்காற்று ச்பருங்க்டல்களில 

்பைணிக்கும்க்பாது அதி்க ஈரப்பதத்த 

உறிஞ்சுவதால சவப்ப மண்டலததில 

அ்ம்நதுள்ள ்கண்டங்களின கிைக்கு 

்க்டற்்க்ரப ்பகுதி்கள் அதி்க ம்ைபச்பாழி்வப 

ச்பறுகின்றன. கமலும் இக்்காற்று கமற்கு 

கைாக்கி ை்கரும் க்பாது வ்றணடுவிடுவதால 

கமற்கு ்பகுதிக்கு ம்ைபச்பாழி்வத 

தருவதில்ல.

செைல்பாடு:

விைா்பாரக் ்காற்று்களுக்கும் ெ்காரா, 

அ்ட்காமா க்பான்ற ்பா்லவனங்களுக்கும் 

இ்்டகை உள்ள சதா்டரபி்னக் ்கண்டறி்க.

மமறலக ்ககாற்று்கள்  (Westerlies)

கம்லக் ்காற்று்கள் நி்லைான 

்காற்று்கள் ஆகும். இ்வ வ்ட, சதன 

அ்ரக்க்காளங்களின சவப்ப மண்டல உைர 

அழுதத மண்டலங்களிலிரு்நது து்ண 

துருவ தாழவழுதத மண்டலத்த கைாக்கி 

வீசுகின்றன. இ்வ வ்ட அ்ரக்க்காளததில 

சதன கமற்கிலிரு்நது, வ்டகிைக்்காவும், சதன 

அ்ரக்க்காளததில வ்டகமற்கிலிரு்நது,  

சதன கிைக்்கா்கவும்  வீசுகின்றன. கம்லக் 

த்கவல க்ப்ை

புவியின சுைற்சி 

்க ா ர ண ம ா ்க 

்காற்று தான வீசும்  

்பா்தயிலிரு்நது விலகி 

வீசும். இவ்வாறு ்காற்று 

தன ்பா்தயிலிரு்நது 

விலகி வீசுவ்த 

‘ச்காரிைாலிஸ் வி்ளவு’ 

எனகிக்றாம். ்காற்று வ்ட அ்ரக்க்காளததில 

வலபபு்றமா்கவும் சதன அ்ரக்க்காளததில 

இ்டபபு்றமா்கவும் விலகி வீசுகின்றன. 

இதுகவ ‘ஃச்பரலஸ் விதி’ எனப்படுகி்றது. 

ஃச்பரலஸ் விதி்ை முனசமாழி்நதவர 

விலலிைம் ச்பரல ஆவார. விலலிைம் 

ச்பரல G.G.ச்காரிைாலிசின, ச்காரிைாலிஸ் 

வி்ெ்ை ்பைன்படுததி ச்பரலஸ் விதி்ை 

நிரூபிததார.

G.G.ச்காரிைாலீஸ்

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch03.indd   154 29-03-2018   09:54:46

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



1553. வளிமண்டலம்

Zones(ITCZ) உருவாகின்றன. இ்வ 

நிலமும் நீரும் சவவ்கவறு விகிதங்களில 

சவப்பம்்டவதால  உருவாகின்றன. 

சவப்பச் சூ்றாவளி்கள் சவவ்கவறு 

ச்பைர்களில அ்ைக்்கப்படுகின்றன.  

இ்வ இ்நதிைப ச்பருங்க்டல ்பகுதியில 

சூ்றாவளி்கள் (Cyclone) எனறும், கமற்கு 

்பசிபிக்ச்பருங்க்டலில ்்டபூன்கள் (Typhoons) 

எனறும், கிைக்கு ்பசிபிக் ச்பருங்க்டல மற்றும் 

அடலாணடிக் ச்பருங்க்டல ்பகுதி்களில 

ைரிக்க்கன்கள் (Hurricanes)  எனறும், 

பிலிப்்பனஸ் ்பகுதி்களில க்பக்யுஸ் (Baguios) 

எனறும், ஆஸ்திகரலிைாவில விலலிவிலலி 

(Wily Wily) எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

சவப்பச் சூ்றாவளி்கள் ்க்டகலாரப ்பகுதி்களில 

இவ்வாறு தி்ெ்ை மாற்றிக் ச்காள்வதற்கு 

நிலமும் ்க்டலும் சவவ்கவறு விகிதங்களில 

சவப்பம்்டவகத ்காரணமாகும். ்காற்று்கள் 

தன தி்ெ்ைப ்பருவததிற்க்கற்்ப மாற்றிக் 

ச்காள்வதால இதற்கு ்பருவக்்காற்று (மானசூன) 

எனறு ச்பைர. இ்நதிை து்ணக்்கண்டததில 

மாறுதலுக்குட்பட்டக்்காற்று்கள் (Variable Winds)

உள்ளூர வானி்லயில ஏற்்படும் திடீர 

மாற்்றங்கள் மற்றும் இ்்டயூறு்களினால, 

அப்பகுதியில நிலவும் நி்லைான 

்காற்றில (Prevaliing winds) மாறுதல்க்ள 

ஏற்்படுததுகின்றன. மாறுதலுக்குட்பட்ட 

்காற்று்கள் கமலும் வலு ச்பறுவதால 

சூ்றாவளி்களா்கவும், எதிர சூ்றாவளி்களா்கவும், 

ச்பரும் புைல்களா்கவும் உருவாகின்றன. 

சூைகாெளி்கள் (Cyclone)

்ெக்களான எனும் சொல ஒரு கிகரக்்கச் 

சொலலாகும். இதற்கு சுருண்ட ்பாம்பு 

எனறு ச்பாருளாகும். அதி்க அழுததமுள்ள 

்பகுதி்களிலிரு்நது ்காற்று கு்்ற்நத 

அழுததமுள்ள ்பகுதிக்கு சுைல வடிவததில 

குவியும் ்காற்று     சூ்றாவளி (Cyclone) எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

புவியின சுைற்சியினால சூ்றாவளி வ்ட 

அ்ரக்காளததில ்கடி்காரச்சுற்றுக்கு 

எதிரததி்ெயிலும், சதன அ்ரக்காளததில 

்கடி்காரததி்ெயிலும் வீசுகி்றது. சூ்றாவளி்கள் 

மூனறு வ்்கப்படும். அ்வ்கள்,

 சவப்பச்சூ்றாவளி்கள்

 மிதசவப்பச்சூ்றாவளி்கள்

 கூடுதலசவப்பச்சூ்றாவளி்கள்

வெப்பச்சூைகாெளி்கள் (Tropical Cyclones)

சவப்பச் சூ்றாவளி்கள் சவப்ப மண்டலங்களுக்கு 

இ்்டகைைான ்காற்்்ற ஒருமு்கப்படுததும் 

்பகுதி்களில (Inter Tropical Convergence 

த்கவலக்ப்ை

சூப்பர ்ெக்களான (Super Cyclone)

1999ம் வரு்டம் அக்க்டா்பர 29ம் ைாள் 

சவள்ளிக்கிை்ம அனறு இ்நதிைாவின 

ஒடிஷா மாநிலததின ்க்டற்்க்ரகைார 

்பகுதி்க்ள ச்பரும் சூ்றாவளி தாக்கிைது.   

இது இ்நதிை வரலாற்றிகலகை அதி்க 

வலுவு்டன வீசி மி்கப ச்பரிைக்பரழி்வ 
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‘கமற்்கததிை இ்்டயூறு ்காற்று’ (Western 

Disturbance) எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

கூடுதல் வெப்பச்சூைகாெளி்கள்  (Extra Tropical 
Cyclones)

கூடுதல சவப்பச் சூ்றாவளி்கள் என்பது 30
0
 

முதல 60
0 

வ்ர உள்ள வ்டக்கு மற்றும் 

சதற்கு அடெப்பகுதி்களில வீசுகின்றன. இது 

‘்மை அடெ சூ்றாவளி்கள்’ (Mid Latitudes 

Cyclones) எனறும் அ்ைக்்கப்படுகின்றன.

இச்சூ்றாவளி்கள் தன ஆற்்ற்ல உைர 

அடெங்களின சவப்ப மாற்்றங்களிலிரு்நது 

ச்பறுகின்றன. இது கலொன ொரலம்ை 

(Mildshowers) முதல ச்பருங்காற்று்டன கூடிை 

ஆலங்கடடி ம்ைபச்பாழி்வயும்(Heavy 

hails), இடியு்டன கூடிை ம்ைபச்பாழி்வயும் 

அதி்கமான உயிரச்கெதங்க்ளயும், 

ச்பாருளாதாரச் கெதங்க்ளயும் ஏற்்படுததிை 

பினனர நிலப்பகுதி்ைச் சென்ற்்டயும்.

மிதவெப்பச்சூைகாெளி்கள் (Temparate Cyclones)

35
0
 முதல 65

0
 வ்டக்கு மற்றும் சதற்கு அடெ 

்பகுதி்களில சவப்பம் மற்றும் குளிர்காற்றுத 

திரள்்கள் ெ்நதிக்கும் ்பகுதி்களில மித சவப்பச் 

சூ்றாவளி்கள் உருவாகின்றன.  மித சவப்பச் 

சூ்றாவளி்கள் சவப்பச் சூ்றாவளி்கள் க்பால 

நிலத்த அ்்ட்நதவு்டன வலுவிைக்்காது. 

இச்சூ்றாவளி்கள் ச்பாதுவா்க வ்ட அடலாணடிக் 

ச்பருங்க்டல ்பகுதி, வ்டகமற்கு ஐகராப்பா 

மற்றும் மததிைத த்ரக்்க்டல ்பகுதி்களில 

உருவாகின்றன.  மததிை த்ரக்்க்டல 

்பகுதியில உருவாகும் இச்சூ்றாவளி்கள் 

ரஷைா மற்றும் இ்நதிைப்பகுதி வ்ர ்பரவி 

வீசுகின்றன. இ்நதிைா்வ அ்்டயும்  இக்்காற்று 

ஏற்்படுததிை சூ்றாவளி ஆகும். ்காற்று  

260 கி.மீ கவ்கததில வீசிைது.  ்க்டல்ல 

7 மீட்டர உைரததிற்கு எழும்பி 

்க்டற்்க்ரயிலிரு்நது  20 கி.மீ தூரம் 

வ்ர உள்ளப ்பகுதி்களில கெதத்த 

ஏற்்படுததிைது. கமலும் இச்சூ்றாவளிைால 

ஒடிஷாவின 12 ்க்டகலார மாவட்டங்களில 

வாழ்நத 10 மிலலிைன மக்்கள் 

்பாதிக்்கப்பட்டார்கள். சுமார 10,000 க்பர 

உயிரிை்நதனர. 

த்கவல க்ப்ை

வளிமு்கம்(Front) என்பது சவப்பக்்காற்றுத 

திர்ளயும், குளிரக்்காற்றுத திர்ளயும் 

பிரிக்கும் எல்லைாகும். இக்்காற்றுத 

திரள்்கள் ஒனறுக்கு ஒனறு  அ்டரததியிலும், 

சவப்பததிலும் ஈரப்பதததிலும் கவறு்படடுக் 

்காணப்படும். இவ்வாறு ்காற்று ெ்நதிக்கும் 

்பகுதி்களில அக்்காற்றின தன்ம்ைப 

ச்பாறுதது ம்ைபச்பாழிவு, ்பனிபச்பாழிவு, 

மி்கவும் குளிரச்சிைான, சவப்பமான ைாட்கள் 

மற்றும் ்காற்று மிகு்நத ைாட்கள் உருவாகும்.

எதிரச் சூ்றாவளி மற்றும் சூ்றாவளி

இ்நதிைப ச்பருங்க்டலில உருவாகும் 

சூ்றாவளி்களுக்கு ச்பைர சூடடுவது 

சதா்டர்பா்க வங்ககதெம், இ்நதிைா, 

மாலததீவு்கள், மிைானமர, ஓமன, 

்பாகிஸ்தான, இலங்்க மற்றும் தாயலா்நது 

ஆகிை ைாடு்கள் ்பஙக்கற்று  ச்பா.ஆ. 2000 

ஆணடு ஆகலாெ்ன கூட்டம் ை்டததின.  

பினனர 2004ஆம் ஆணடு ஒவ்சவாரு 

ைாடும் சூ்றாவளிக்கு ச்பைரப்படடிை்ல 

ச்காடுததன. இதனடிப்ப்்டயில, 

ஒவ்சவாருமு்்ற சூ்றாவளி உருவாகும் 

க்பாதும் இப்படடிைலில உள்ள ச்பைர்க்ள 

வரி்ெக்கிரமமா்க ்பைன்படுததி 

வருகிக்றாம்.
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1583. வளிமண்டலம்

    5    கம்கங்கள் (Clouds)

ஒவ்சவாரு ைாளும் மி்க    அதி்க அளவில  

்க்டல நீர நீராவிைா்க மாறுகி்றது. கம்கங்கள் 

வளிமண்டலததில ்காணப்படும் ஈரப்பதததிற்கு 

முக்கிை ஆதாரமா்க விளஙகுகின்றது.  

நீராவியிலிரு்நது ச்ப்றப்பட்ட உபபுதது்கள்்கள், 

பு்்க க்பான்றவற்றினமீது குளிர்நத 

ஈரப்பதமான ்காற்று ்படிவதன மூலம் 

கம்கங்கள் உருவாகின்றன. சிலகைரங்களில 

சவப்பக்்காற்றும் ஈரப்பதம் நி்்ற்நதக் 

்காற்றும் ஒனறி்ணயும் க்பாதும் கம்கங்கள் 

உருவாக்்கப்படுகின்றன. வளிமண்டலததில 

்கண்களுக்கு புலப்படும்்படிைா்க மித்நது 

ச்காணடிருக்கும் குளிர்நத நீரததிவ்ல்ககள 

கம்கங்களாகும். கம்கங்கள் கீைடுக்கு, 

மீள் அடுக்கு மற்றும் இ்்ட அடுக்கு்களில 

்காணப்படுகின்றன.  

உைரததின அடிப்ப்்டயில கம்கங்க்ள 

மூன்றா்கப பிரிக்்கலாம்.

	 ●	  கமலமட்டகம்கங்கள்  (High clouds)  

(6-20 கி.மீஉைரம் வ்ர)

	 ●	  இ்்டமட்டகம்கங்கள் (Middle clouds)  

(2 .5- 6 கிமீ உைரம் வ்ர)

	 ●	  கீழமட்டகம்கங்கள் (Low clouds) 

(புவியின கமற்்பரபபிலிரு்நது 25 கி.மீ. 

உைரம் வ்ர) 

கம்கங்கள்  அதன வடிவம் மற்றும் அ்மபபின 

அடிப்ப்்டயில கமலும் பிரிக்்கப்படுகின்றன. 

கமலமட்ட கம்கங்கள் (High Clouds)

கீற்று மம்கங்கள்(Cirrus)

வளிமண்டலததில 8000 முதல 12000 

மீட்டரஉைரததில சமலலிை, சவணணி்ற 

இ்ை க்பான்ற கதாற்்றததில  ்காணப்படும் 

கம்கங்கள் கீற்று கம்கங்கள் எனப்படுகின்றன. 

இது முற்றிலும் ஈரப்பதம் இலலாத 

கம்கங்களாகும். எனகவ, இம்கம்கங்கள் 

ம்ைபச்பாழி்வ தருவதில்ல. 

(Thunder storms), ்பனிபச்பாழி்வயும் 

(Blizzards)  மற்றும் சுைல ்காற்று்க்ளயும் 

(Tornadoes) அளிக்கின்றன

எதிரச் சூ்றாவளி்கள் (Anti-Cyclones)

தாழவழுதத சூ்றாவளி்களின  கைர எதிர 

ம்்றைான அ்மபபு ச்காண்டது எதிரச் 

சூ்றாவளி ஆகும். இஙகு உைர அழுததப 

மண்டலம் ்மைததிலும், தாழவழுததங்கள் 

அத்னச் சூழ்நதும் ்காணப்படுகி்றது. 

உைர அழுததமுள்ள மண்டலததிலிரு்நது 

தாழவழுததப ்பகுதிக்கு சுைல வடிவததில 

்காற்று வ்நத்்டகி்றது. எதிரச் சூ்றாவளி்கள் 

ச்பரும்்பாலும் சவப்ப  அ்ல்களு்டன, குளிர 

அ்ல்களு்டன ்காணப்படுகின்றன.

தலக்்காற்று்கள் (Local Winds)

ஒரு குறிபபிட்ட இ்டததில குறுகிை ்காலததிற்கு 

மடடும் வீசும் ்காற்று தலக்்காற்று எனப்படும்.  

தலக்்காற்றின தாக்்கம் குறிபபிட்ட ்பகுதி்களில 

மடடும் ்காணப்படும். இ்வ குறிபபிட்ட 

்பருவததில மடடும் வீசுகின்ற ்காற்்றாகும். இது 

உலகில ஒவ்சவாரு இ்டததிலும் ஒவ்சவாரு 

ச்பைர ச்காணடு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

	 ●	  ஃ்பான ்காற்று(Foehn)  - (ஆலபஸ் – 

ஐகராப்பா)

	 ●	  சிராக்க்கா  (Sirocco)     - 

(ஆபபிரிக்்காவின வ்ட ்க்டற்்க்ரப ்பகுதி)

	 ●	  சினனூக்  (Chinnook)    - (ராக்கி 

ம்லதசதா்டர – வ்ட அசமரிக்்கா)

	 ●	  லூ  (Loo) - (தார ்பா்லவனம் – 

இ்நதிைா)

	 ●	  மிஸ்டரல (Mistral) - (மததிைத 

த்ரக்்க்டல ்பகுதி – பிரானஸ்)

	 ●	  க்பாரா (Bora) - (மததிைத த்ரக்்க்டல 

்பகுதி – இததாலி)    
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1593. வளிமண்டலம்

இற்டப்பட்ட திரள்மம்கங்கள் ( Alto Cumulus)

தனிததனிைா்க உள்ள கம்கததிரள்்கள் 

ஒ ன று ்ட ச ன ா ன று  இ ் ண ்ந து 

்பலகவறு வடிவங்களில ்காணப்படும்.  

இ்வ அ்லததிரள் அலலது 

இ்ணக்்கற்்்ற்கள் க்பான்ற அ்மபபு்டன 

்காடசிைளிக்கும்  ஆ்்கயினால இத்ன 

’செம்மறிைாடடுகம்கங்கள்’ (Sheep Clouds), 

அலலது ‘்கம்்பளிக்்கற்்்றகம்கங்கள்’  (Wool 

Pack Clouds) எனறுஅ்ைக்்கப்படுகி்றது

்ககார்பற்டமம்கங்கள்  (Nimbo Stratus)

புவியின கமற்்பரப்்ப ஒடடிை ்பகுதி்களில 

கதானறும் ்கரு்மைான கம்கங்கள்  ்கார்ப்்ட 

கம்கங்கள் ஆகும். இ்வ ம்ை, ்பனி மற்றும் 

ஆலங்கடடி ம்ையு்டன சதா்டரபு்்டைது.

கீழமட்டகம்கங்கள்  (Low Clouds)

்பற்டததிரள் மம்கங்கள் (Strato Cumulus)  

ொம்்பல  மற்றும்  சவள்்ள நி்ற 

வட்டததிடடுக்்கள் 2500மீட்டர முதல 3000 

மீட்டர உைரததில ொம்்பல மற்றும் சவண்ம 

நி்றததில வட்டததிடடு்களா்க  ்காணப்படும். 

தாழகம்கங்கள் ‘்ப்்டததிரள்கம்கங்கள்’ 

எனப்படுகின்றன. ச்பாதுவா்க இம்கம்கங்கள் 

கதானறும்க்பாது அப்பகுதியில சதளிவான 

வானி்ல ்காணப்படும்.

்பற்டமம்கங்கள் (Stratus)

மி்கவும் அ்டரததிைா்க கீழமட்டததில 

்பனிமூட்டம் க்பானறு ்காணப்படும் கம்கங்கள் 

்ப்்டகம்கங்கள் எனப்படும்.இ்வ ம்ை 

அலலது ்பனிபச்பாழி்வத தரும். 

கீற்றுத திரள் கம்கங்கள் (Cirro Cumulus)

கீற்றுத திரள்  கம்கங்கள் சவண்மைான 

திடடுக்்களா்ககவா, விரிபபு க்பானக்றா, 

அடுக்்கடுக்்கா்ககவா அ்ம்நதிருக்கும்.  இ்வ 

்பனிப்படி்கங்களால உண்டான்வ ஆகும்.

கீற்றுப்ப்்ட கம்கங்கள் (Cirro Stratus) 

கீற்றுப்ப்்ட கம்கங்கள் சமன்மைா்க ்பால 

க்பான்ற சவள்்ள நி்றததில ்கணணாடி 

க்பானறு ்காணப்படும்.  இது மி்கச்சிறிை 

்பனிதது்கள்்க்ள ச்காண்ட கம்கமாகும்.

இ்்டமட்ட கம்கங்கள் (Middle Clouds)

இற்டப்பட்ட ்பற்டமம்கங்கள் (Alto Status)

ொம்்பல அலலது நீல நி்றததில சீரா்க 

சமலலிை விரிபபு க்பானறு ்காணப்படும் 

கம்கங்கள் இ்்டப்பட்ட ்ப்்ட கம்கங்களாகும். 

இ்வ உ்்ற்நத நீரததிவ்ல்க்ளக் 

ச்காணடிருக்கும். 

ntg;g fhw;W

Fsph;e;j fhw;W

ntg;g fhw;W

Fsph;e;j fhw;W

jpws; Nkfk;

Nky;Nehf;fp 
efWk; fhw;W

Nky;
Nehf;fp 
efWk; 
fhw;W

fhh;jpws; Nkfk;

சூரிை ம்்றவின ச்பாழுது கீற்று கம்கங்கள் 

்பல வணணததில ்காடசிைளிப்பதால 

“ச்பணகுதி்ர வால்கள்” (Mare’s Tails)  

எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

வளிமண்டலக் கீழ அடுக்கில (Troposphere) 

மடடும் தான அ்னதது வ்்கைான 

கம்கங்களும் ்காணப்படும்.
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1603. வளிமண்டலம்

ச்பாழிவி்ன நிரணயிக்கும் ்காரணி்கள் 

(Forms of Precipitation)

	 ●	  சவப்பநி்ல (Temparature)

	 ●	  உைரம் (Altitude)

	 ●	  கம்கததின வ்்க (Clouds Type)

	 ●	  வளிமண்டல நி்ல்பாடு்கள் 

(Atmospheric Conditions)

	 ●	  ச்பாழிவு செைலமு்்ற (Precipitation 

Process)

ொரல, ம்ை, ்பனிபச்பாழிவு, ்பனிப்படிவு, 

ஆலங்கடடி ம்ை க்பான்ற்வ ச்பாழிவின 

்பலகவறு விதங்கள் ஆகும்.

ெகாரல் (Drizzle)

0.5 மிலலி மீட்டருக்கும் கு்்றவான 

விட்டமுள்ள நீரததுளி்கள் சீரா்க புவி்ை 

வ்நத்்டயும்ச்பாழுது அத்ன ொரல 

என்ற்ைக்கிக்றாம்.  சில கைரங்களில 

ொரல்கள் ்பனி மூட்டதது்டன இ்ண்நது 

எதிரில உள்ள ச்பாருட்க்ள ்காணமுடிைாத 

நி்ல்ை உண்டாக்குகி்றது.

திரள் மம்கங்கள் (Cumulus)

தட்்டைான அடி்பா்கமும், குவிமா்டம் க்பான்ற 

கமல கதாற்்றமும் ச்காணடு “்காலிபிளவர” 

க்பான்ற வடிவதது்டனும் ்காணப்படும்.  இது 

சதளிவான வானி்லயு்டன சதா்டரபு்்டை 

கம்கமாகும். 

்ககாரதிரள் மம்கங்கள் (Cumulo - Nimbus)

மி்கவும் அ்டரததிைான ்கனதத கதாற்்றதது்டன, 

இடியு்டன கூடிை ம்ைதரும் கம்கங்கள் 

்காரதிரள் கம்கங்கள் எனப்படும்.  இ்வ 

ச்பாதுவா்க  ்கனம்ை்ையும் அதி்க 

்பனிபச்பாழி்வயும் சில கைரங்களில 

்கலமாரி ம்ை மற்றும் சுைற்்காற்று்டன கூடிை 

ம்ை்ையும் தருகின்றன. 

ச்பாழிவு (Precipitation)

சுருஙகிை நீராவி நீரின ்பலகவறு வடிவங்களில 

புவி்ை வ்நத்்டகின்ற நி்கழகவ  ச்பாழிவு 

எனப்படுகி்றது. கம்கததில உள்ள நீரததுளி்கள் 

்பனிவிழு நி்ல்ை அ்்டயும் ச்பாழுது பூரித 

நி்லக்கு வ்நதுவிடுகி்றது. பினபு புவியின மீது 

ம்ைைா்கப ச்பாழிகி்றது.
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1613. வளிமண்டலம்

விழுகின்றன.  இது ்கலமாரிக்்கடடி்கள் 

(hailstones) எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  

இது கவளாண ்பயிர்க்ளயும் மனித 

உயிர்க்ளயும் ்பாதிக்கும் தன்ம ச்காண்டது.

     6     ம்ைபச்பாழிவு (Rainfall)

ச்பாழிவின மி்க முக்கிை வ்்க ம்ைப 

ச்பாழிவாகும். ஈரப்பதம் ச்காண்ட ்காற்றுத 

திரள்்கள் கமகல உைரததப்படடு கம்கங்களா்க 

உருவாகி பினபு நீரததுளி்களா்க புவி்ை 

வ்நத்்டகின்றன.

	 ●	  சவப்பச் ெலன ம்ைபச்பாழிவு 

(Conventional Rainfall)

	 ●	  சூ்றாவளி ம்ைபச்பாழிவு (Cyclonic 

Rainfall (or) Front and Rain fall)

	 ●	  ம்லததடுபபு ம்ைப ச்பாழிவு 

(Orographic Rainfall) 

ஆகிைன ம்ைபச்பாழிவின ்பலகவறு 

வ்்க்கள் ஆகும்.

சவப்பச்ெலன ம்ைபச்பாழிவு (Conventional 

Rainfall)

்ப்கல ச்பாழுதின க்பாது சூரிைக் 

்கதிரவீச்சினால புவியின கமற்்பகுதி 

அதி்கமா்க சவப்பப்படுததப்படுகி்றது.  புவி 

கமற்்பரபபில உள்ள ்காற்று சவப்பம்்டவதால 

விரிவ்்ட்நது கமசலழும்புகி்றது. அஙகு 

சவப்பெலனக் ்காற்க்றாட்டம் உருவாகி்றது 

கமகல சென்ற ்காற்று குளிரச்சிை்்ட்நது, 

சுருஙகி, கம்கங்களா்க உருசவடுதது 

மறை (Rain)
உ்்றநி்லக்கும் அதி்கமான 

சவப்பநி்ல ்காணப்படும் க்பாது ம்ைப 

ச்பாழிகி்றது. புவியின மி்க அதி்கமான 

இ்டங்களில ம்ைபச்பாழிவு கி்்டக்கி்றது.  

்காற்றில மி்க அதி்கமான ஈரப்பதம் இரு்நதால 

மடடுகம ம்ைபச்பாழிவு ஏற்்படும்.  

ம்ைததுளியின விட்டம் 5 மிலலி மீட்டருக்கு 

கமல ்காணப்படும்.

ஆலங்கடடி மறை  (Sleet)

முழு்மைா்ககவா அலலது ்பகுதிைா்ககவா 

ஒளிபுகும் தன்மயு்டன கூடிை மி்கச்சிறிை 

்பனி உருண்்டயு்டன (Pellets) கூடிை 

ம்ைபச்பாழிகவ ஆலங்கடடி ம்ை எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

்பனி (Snow)

உ்்றயும் நி்லக்கு கீைா்க நீர சுருஙகுதல 

ஏற்்படும்க்பாது ்பனிபச்பாழிவு ஏற்்படுகி்றது.  

்பகுதிைா்ககவா, முழு்மைா்ககவா ஒளி 

பு்கா தன்மயு்டன ்காணப்படும் ்பனிதது்கள் 

்படி்கங்க்ள ்பனி எனறு அ்ைக்கினக்றாம்.  

இ்நத ்பனிப்படி்கங்கள் ஒனக்றாச்டானறு 

கமாதிப ்பனிச்சீவல்களா்க (Snowflakes) 

உருபச்பருகின்றன.

்கல்மகாரி மறை (Hail)

இடியு்டன கூடிை புைல மற்றும் ம்ையு்டன 

கூடிை புைலினக்பாது  2 செ மீட்டருக்கு கமல 

விட்டம் உள்ள ்பனிக்்கடடி்ககள ்கலமாரி 

ம்ை (Hail) எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.  

இது தி்டநி்லயில ்காணப்படும் 

ம்ைபச்பாழிவாகும் இபச்பாழிவின க்பாது 

சிறிை ்கடடி்கள் க்பான்ற ்பனிததுணடு்கள் 

த்கவல க்ப்ை

்கலமாரி ம்ை வானி்ல நி்கழவு்களில 

மி்கவும் அஞ்ெதததக்்கதாகும். அதி்கமான 

தாவரங்கள், மரங்கள் கவளாண ்பயிர்கள், 

விலஙகு்கள் மற்றும் மனித உயிர்க்ள 

்பறிக்கும் ஒரு ்பலதத இைற்்்க சீற்்றமாகும். 

த்கவல க்ப்ை

இடியு்டன கூடிை ்கலமாரி ம்ை ்கலமாரி புைல 

என அ்ைக்்கப்படுகி்றது. இது வானி்ல 

நி்கழவு்களில மி்கவும் அஞ்ெதததக்்கதாகும். 

்கலமாரி ம்ை  தாவரங்கள், மரங்கள் 

கவளாண ்பயிர்கள், விலஙகு்கள் மற்றும் 

மனித உயிர்க்ள ்பறிக்கும் ஒரு ்பலதத 

இைற்்்க சீற்்றமாகும்.  
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1623. வளிமண்டலம்

சவப்ப மற்றும் மிதசவப்ப மண்டலங்களில 

சூ்றாவளி ம்ைபச்பாழிவு கி்்டக்கின்றது. 

சவப்பக்்காற்றும்,  குளிர க்்காற்றும் 

ெ்நதிக்கும் எல்லயில நீராவி சுருஙகி 

ம்ைபச்பாழி்வத தருகின்றது இது வளிமு்க 

ம்ை எனப்படுகி்றது.

ம்லததடுபபு ம்ைபச்பாழிவு  (Orographic 

Rainfall)

ம்லத தடுபபு ம்ை நிலதகதாற்்ற ம்ை 

எனவும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது. ஈரப்பதம் மிகு்நது 

வீசும் ்காற்று ம்லச்ெரிவால  தடுக்்கப்படடு 

கமலகைாக்கி எழுகி்றது.  இவ்வாறு எழு்நத 

்காற்று பினனர குளிரவிக்்கப்படடு சுருஙகி 

ம்ைபச்பாழி்வத தருகின்றது.  இவ்வாறு 

ச்ப்றப்படுகின்ற ம்ைபச்பாழிவு ம்லததடுபபு 

ம்ைப ச்பாழிவு (Orographic Rainfall) எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகின்றது.

ம்ைைா்க ச்பாழிகி்றது. இது சவப்பச்ெலன 

ம்ை எனப்படுகி்றது.   சவப்பச்ெலனம்ை 

புவியில நிலைடுக்க்காடடுப ்பகுதி்களில 

மா்ல கவ்ள்களில அடிக்்கடி நி்கழகி்றது. 

கமலும் சவப்ப மண்டலம், து்ண  சவப்ப 

மண்டலம் மற்றும் மித சவப்ப மண்டலங்களில 

க்கா்்ட ்காலங்களில  இவ்வ்்கைான ம்ை 

ச்பாழிகின்றது.

சூ்றாவளி ம்ைபச்பாழிவு (அ) வளிமு்க ம்ை 

(Cyclonic Rain fall or Frontal Rain fall)

அ ்ட ர த தி ை ா ன  ்க ா ற் று த தி ர ள் ்க ள் 

ஒருமு்கப்படுததப்படடு பினபு கமலகைாக்கி 

செனறு சவப்பம் மா்றா நி்லயினால 

குளிரச்சிை்்ட்நது ச்பாழியும் ம்ை சூ்றாவளி 

ம்ைபச்பாழிவு எனப்படுகி்றது.

#whtsp  / tspKf kiog;nghopT

ntg;gr;ryd kiog;nghopT

kiog;nghopT

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

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

இ்நதிைாவில அதி்க ம்ை்ைப ச்பறும் இ்டம் 

சமௌசினராம். இது பூரவாச்ெல ம்லயின 

்காற்று கமாதும் ்பக்்கம் அ்ம்நதுள்ளது. 

ஆனால இம்ம்லயின ்காற்று கமாதா 

்பக்்கம் அ்ம்நதுள்ள   ‘ஷிலலாங’ மி்க 

கு்்ற்நத அளகவ ம்ை்ைப ச்பறுகி்றது.  

இ்தப க்பானக்ற மும்்்பயும், பூனாவும் 

அ்ம்நதுள்ளன.
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1633. வளிமண்டலம்

்காற்று வீசும் தி்ெ்ை கைாக்கி 

உள்ள ம்லச்ெரிவு ‘்காற்று கமாதும் ்பக்்கம்’ 

(Wind ward’) எனப்படுகி்றது. இப்பகுதி அதி்க 

ம்ைபச்பாழி்வ ச்பறுகி்றது. ்காற்று வீசும் 

தி்ெக்கு மறு்பக்்கம் உள்ள ம்லச்ெரிவு 

‘்காற்று கமாதாப ்பக்்கம்’ (Lee ward side) 

எனப்படுகி்றது.  இப்பகுதி மி்கக் கு்்ற்நத 

அளகவ ம்ை்ைப ச்பறுகி்றது. இது ‘ம்ை 

ம்்றவு’ பிரகதெம் எனவும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

     7     ஈரப்பதம் (Humidity)

வளிமண்டலததில வானி்ல்ையும் 

்காலநி்ல்ையும் ்பாதிக்கும் ஒரு 

முக்கிைமான ்காரணிைா்க ஈரப்பதம் உள்ளது.  

வளிமண்டலததில உள்ள நீராவியின 

அளகவ “ஈரப்பதம்” ஆகும்.  வளிமண்டலததில 

நீராவியின அளவு அதி்கரிததால 

ஈரப்பதததின அளவும்  அதி்கரிக்கும். 

வளிமண்டலததில உள்ள சமாதத நீராவியின 

அளவு‘முழு்மைான ஈரப்பதம்’ (absolute 

humidity) எனப்படும். வளிமண்டலததில 

உள்ள   ஈரப்பதம் அளவிற்கும் அதன  சமாததக் 

ச்காள்ளளவிற்கும் உள்ள விகிதாச்ொரகம 

‘ஒபபு ஈரப்பதம்’ (Relative humidity) எனப்படும்.

சவப்பக்்காற்று குளிர்காற்்்ற வி்ட 

அதி்கமான ஈரப்பதத்த தக்்க்வததுக் 

ச்காள்ளும் தன்மயு்்டைதாகும். ஒபபு 

ஈரப்பதமானது குளிர்காற்றில அதி்கமா்கவும் 

சவப்பக்்காற்றில கு்்றவா்கவும் ்காணப்படும்.

முழு்மைான ஈரப்பதம் (Absolute 

humidity) என்பது ஒவ்சவாரு ்கனமீட்டர 

்காற்றிலும் எதத்ன கிராம் நீராவி உள்ளது 

என்பதாகும். ஒபபு ஈரப்பதம் என்பது 

ெதவிகிதததில ்கணக்கி்டப்படுகி்றது.

நி்னவிற்ச்காள்்க

�  பூமி்ைச்சுற்றி  வாயுக்்களால ஆன 

சமலலிை அடுக்்்ககை வளிமண்டலம் 

எனகிக்றாம்.

� ்ைடரஜன (78%) மற்றும் ஆக்சிஜன 

(21%) ஆகிை்வ வளிமண்டலததில 

்காணப்படும் முக்கிைமான வாயுக்்கள் 

ஆகும்.

� வளிமண்டலம், கீைடுக்கு, மீள் 

அடுக்கு, இ்்டைடுக்கு, சவப்ப அடுக்கு 

மற்றும் சவளிைடுக்கு எனும் ஐ்நது 

அடுக்கு்களா்கக் ்காணப்படுகின்றன.

� சவப்பக் ்க்டததுதலால வளிமண்டலம் 

சவப்பம்்டகி்றது.

� சவப்ப மண்டலம், மிதசவப்ப 

மண்டலம் மற்றும் உ்்ற்பனி 

மண்டலம் ஆகிை்வ புவியின மூனறு 

சவப்பமண்டலங்களாகும்.

� புவியின மீதுள்ள எலலா 

ச்பாருட்களும் ்காற்றின அழுததததிற்கு 

உட்படுகின்றன.

� நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத 

மண்டலம், து்ண சவப்ப உைர 

அழுதத மண்டலம், து்ண துருவ 

தாழவழுதத மண்டலம் மற்றும் துருவ 

உைர அழுதத மண்டலம் ஆகிை்வ 

புவியில ்காணப்படும் ்காற்்றழுதத 

மண்டலங்களாகும்.

� வாயுவின கி்்டமட்ட ை்கரகவ ்காற்று  

என அ்ைக்கிக்றாம்.

� ்காற்று ச்பாதுவா்க உைரழுதத 

மண்டலங்களிலிரு்நது கு்்றவழுதத 

மண்டலங்க்ள கைாக்கி  வீசும்.

்காற்றின ஒபபு ஈரப்பதம் நூறு 

ெதவிகிதமா்க இருக்கும்க்பாது ்காற்று பூரித 

நி்ல்ை அ்்டகி்றது. இ்நநி்லயில 

்காற்று நீராவி்ை உறிஞ்ொது. இ்நதப 

பூரிதநி்ல்ை “்பனிவிழுநி்ல”  

(Dew point) எனப்படுகி்றது. ஈரப்பதத்த 

அளப்பதற்கு ஈரப்பதமானி (Hygrometer) 

அலலது ஈர உலரக்குமிழ சவப்பமானி (Wet 

and dry bulb) ்பைன்படுததப்படுகி்றது.
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1643. வளிமண்டலம்

� ்காற்று்கள் ைானகு வ்்கப்படும். 

அ ் வ ,  க ்க ா ள் ்க ா ற் று ்க ள் , 

்க ா ல மு ் ்ற க் ்க ா ற் று ்க ள் , 

மாறுதலுக்குட்பட்ட ்காற்று்கள் மற்றும் 

தலக்்காற்று்கள்.

� த ா ழ வ ழு த த ப ்ப கு தி ் ை 

உைரழுததப்பகுதி சுற்றி இருப்பகத 

சூ்றாவளி (Cyclone) எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

� உைர அழுததப ்பகுதி்ைச் சுற்றி 

தாழவழுததப்பகுதி இருப்பது 

எதிரச்சூ்றாவளி (Anti Cyclone) எனறு 

அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

� ்கணணுக்குத சதரியும் சுருஙகிை நீராவி 

்காற்றில மிதப்ப்தகை கம்கங்கள் 

எனகிக்றாம்.

� அ ் ன த து  ச ்ப ா ழி வு ்க ளு ம் 

கம்கங்களிலிரு்நது உருவாகின்றன.

� உைரததி்ன அடிப்ப்்டைா்கக் 

ச்காணடு கம்கங்கள் கமலமட்ட 

கம்கங்கள், இ்்டமட்ட கம்கங்கள், 

கீழமட்ட கம்கங்கள் எனறு மூனறு 

வ்்க்களா்க பிரிக்்கப்படடுள்ளது.

� ொரல, ம்ைபச்பாழிவு, ்பனி, 

ஆலங்காடடி ம்ை, ்கலமாரி ம்ை 

ஆகிை்வ ச்பாழிவின வ்்க்களாகும். 

்க்லச்சொற்்கள்

சவயிற்்காயவு (Insolation) - ஒரு 

இ்டததில கி்்டக்கும் சூரிைக் ்கதிர 

வீச்சினஅளவு

ெமசவப்பக்க்காடு (Isotherm) - நில 

வ்ர்ப்டததில ஒகர சவப்ப அள்வக் 

ச்காண்ட   இ்ணக்கும் ்கற்்ப்னக் 

க்காடு. 

ைாடஸ் (Knots) - ்காற்றின கவ்கத்த 

அளக்கும் அலகு

்காற்று கவ்கமானி (Aneomometer) - 

்காற்றின கவ்கத்த அளக்கும் ்கருவி

்காற்று தி்ெ ்காடடி (Wind  Vane) - இது 

வினட்காக் எனறும் அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

இது ்காற்று  வீசும் தி்ெ்ை அறிை 

உதவும் ்கருவிைாகும்

சவப்பத த்லகீழ மாற்்றம் (Normal 

Lapse rate) - ஒவ்சவாரு 165 மீட்டர 

உைரததிற்கும் 1° செலசிைஸ் சவப்பம் 

கு்்றதல

சுருஙகுதல (Condensation) - வாயு 

நி்லயிலிருக்கும் நீர  திரவநி்லக்கு 

மாறும் செைல்பாடு

ச்காரிைாலீஸ் வி்ெ (Coriolis Force) 

- புவியின சுைற்சியினால ்காற்று தன 

்பா்தயில இரு்நது   விலகிச் செலலுதல

்டாலடரம் (Doldrum) - 5° வ்டக்கிலிரு்நது 

5° சதற்கு அடெததிற்கி்்டகை உள்ள 

தாழவழுதத நிலைடுக்க்காடடு மண்டலம்.

்காற்க்றாட்டம் (Air Current) - ்காற்றின 

கமலகைாக்கிை மற்றும் கீழ கைாக்கிை 

ை்கரவு.

 ்பயிற்சி்கள் 

I. ெரியகான விற்டறயத 
மதர்நவதடுக்கவும்

 1. _______________ உயிரவாை 

இனறிை்மைாத வாயுவாகும்.

அ) ஹீலிைம் 

ஆ)  ்கார்பன – ்்ட  ஆக்்ெடு

இ) ஆக்சிஜன ஈ) மீதகதன

 2.  வளிமண்டலததில கீைா்க உள்ள அடுக்கு  

_______________ ஆகும்.

அ) கீைடுக்கு  ஆ) மீள் அடுக்கு

இ) சவளிைடுக்கு  ஈ) இ்்டைடுக்கு
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1653. வளிமண்டலம்

 3.   _______________ வாசனாலி 

அ்ல்க்ள பிரதி்பலிக்கி்றது.

அ) சவளிைடுக்கு ஆ) அைன அடுக்கு

இ) இ்்டைடுக்கு ஈ) மீள் அடுக்கு

 4.  புவியின கமற்்பரபபில ்காணப்படும் 

சவப்பததின ெராெரி அளவு 

_______________.

அ) 12
0
 C  ஆ) 13

0
 C

இ) 14
0
 C  ஈ) 15

0
 C

 5.  நிலைடுக்க்காடடுப ்பகுதியில இரு்நது 

துருவம் கைாக்கிச் செலல செலல 

சவப்பம்_______________.

அ) கூடுகி்றது ஆ) மாற்்றம் ஏதுமில்ல

இ) கு்்றகி்றது 

ஈ) நி்லைா்க இருக்கி்றது

 6. வாயு நி்லயிலிரு்நது திரவ நி்லக்கு 

நீரானது மாறுகின்ற செைல்பாடடி்ன 

_______________ எனறு 

அ்ைக்கிக்றாம்.

அ) ச்பாழிவு  ஆ) ஆவிைாதல

இ) நீராவிபக்பாக்கு ஈ) சுருஙகுதல 

 7.  _______________ புவியின முக்கிை 

ஆற்்றல மூலமாகும்.

அ) சூரிைன  ஆ) ெ்நதிரன

இ) ைடெததிரங்கள் ஈ) கம்கங்கள்

 8.  _______________ 5° வ்டக்கு முதல 

5
0
 சதற்கு அடெம் வ்ர ்பரவியுள்ளது.

அ) நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத 

மண்டலம்

ஆ) து்ண சவப்ப உைர அழுதத 

மண்டலம்

இ) து்ண துருவ தாழவழுதத மண்டலம்

ஈ) துருவ உைர அழுதத மண்டலம்

 9.  அ்னதது வ்்க கம்கங்களும் 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ல 

்காணப்படுகி்றது.

அ) கீைடுக்கு ஆ) அைன அடுக்கு

இ) இ்்டைடுக்கு ஈ) கமலடுக்கு

 10.  _______________ செம்மறி ஆடடு 

கம்கங்கள் எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

அ) இ்்டப்பட்ட திரள் கம்கங்கள்

ஆ) இ்்டப்பட்ட ்ப்்ட கம்கங்கள்

இ) ்கார்ப்்ட கம்கங்கள்

ஈ) கீற்றுப்ப்்ட கம்கங்கள்

 11.  ்ப ரு வ க் ்க ா ற் று  எ ன ்ப து 

_______________.

அ) நிலவும் ்காற்று

ஆ) ்காலமு்்றக் ்காற்று்கள்

இ) தலக்்காற்று

ஈ) கமற்்கண்ட எதுவுமில்ல

 12.  ்பனிததுளி ்பனிப்படி்கமா்க இரு்நதால 

_______________ எனறு 

அ்ைக்கினக்றாம்.

அ) உ்்ற்பனி ஆ) மூடு்பனி

இ) ்பனி  ஈ) ஆலங்கடடி

 13.  _______________ புைலின ்கண 

எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது.

அ) அழுததம்  ஆ) ்காற்று

இ) சூ்றாவளி  ஈ) ்பனி

 14. ்காற்றின செஙகுதது அ்ெவி்ன 

_______________ எனறு 

அ்ைக்கினக்றாம்.

அ) ்காற்று  ஆ) புைல

இ) ்காற்க்றாட்டம்  ஈ) ை்கரவு
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1663. வளிமண்டலம்

II. ச்பாருதது்க.

1. வானி்லயிைல ்காற்றின கவ்கம்

2. ்காலநி்லயிைல ்காற்றின தி்ெ

3.

்காற்று 

கவ்கமானி

கீற்று கம்கம்

4.

்காற்று 

தி்ெமானி

்காலநி்ல ்பற்றிை ்படிபபு

5.
ச்பண குதி்ர 

வால

வானி்ல ்பற்றிை ்படிபபு

6.
்காற்று 

கமாதாப்பக்்கம்

ஆஸ்திகரலிைா

7.. விலலி விலலி ம்ை ம்்றவுப ்பகுதி

III. வ்ககாடுக்கப்படடுள்்ள ம்கள்வி்களுககு  
சுருக்கமகா்க விற்டயளி.

 1.  வளிமண்டலம் - வ்ரைறு?

 2.  வளிமண்டல அடுக்கு்கள் ைா்வ?

 3.  ்காலநி்ல்ைப ்பாதிக்கும் ்காரணி்கள் 

ைா்வ?

 4.  சவப்பத்த அளக்கும் அள்வ்கள் 

ைா்வ?

 5.  சவயிற்்காயவு என்றால எனன?

 6.  ெமசவப்பக் க்காடு்கள் என்றால எனன?

 7.  சவப்பத த்லகீழ மாற்்றம்  - சிறுகுறிபபு 

வ்ர்க.

 8.  வளிமண்டலத்த சவப்பமாக்குகின்ற 

செைலமு்்ற்க்ள – விளக்கு்க.

 9.  வளிமண்டல அழுததம் எவ்வாறு 

அளக்்கப்படுகி்றது?

 10.  துருவக் கீ்ைக்்காற்று்கள் மி்கக் 

கு ளி ர ்ந து ம் ,  வ ்ற ட சி ை ா ்க வு ம் 

இருப்பதற்குக் ்காரணம் எனன?

  11.  க்காள் ்காற்று்களின அ்மப்்ப 

விளக்கு்க?

 12.  சிறு குறிபபு வ்ர்க. 

  அ) விைா்பாரக்்காற்று்கள் 

  ஆ) ்கரஜிக்கும் ைாற்்பது்கள்

 13.  கம்கங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

 14.  ம்ைபச்பாழிவின வ்்க்கள் ைா்வ?

 15.  ச்பாழிவு என்றால எனன? அதன 

வ்்க்கள் ைா்வ?

 16.  சிறு குறிபபு வ்ர்க- 

அ) ொரல ஆ) ம்ை இ) ்பனி 

ஈ) ஆலங்கடடி உ) சவப்பமாதல

 17. சூ்றாவளி்க்ள வ்்கப்படுதது.

IV. மெறு்படுதது்க.

 1. வானி்ல மற்றும் ்காலநி்ல

 2.  சவயிற்்காயவு மற்றும் சவப்பம்

 3.  நிலக்்காற்று மற்றும் ்க்டற்்காற்று

 4.  ்காற்று கமாதும் ்பக்்கம் மற்றும் ்காற்று 

கமாதாப ்பக்்கம்

 5.  சவப்பச்சூ்றாவளி மற்றும் மித சவப்பச் 

சூ்றாவளி

V. ்ககாரணம் கூறு்க.

 1. நிலைடுக்க்காடடு தாழவழுதத மண்டலம் 

ஒரு அ்மதிப ்பகுதி.

 2. சூ்றாவளி்கள் அதி்க உயிரச் 

கெதத்தயும், ச்பாருடகெதத்தயும் 

ஏற்்படுததுகி்றது.

 3. கம்கமூட்டதது்டன இருக்கும் ைாள்்க்ள 

வி்ட கம்கமிலலாத ைாள்்கள் சவப்பமா்க 

இருக்கி்றது.

 4.  மூடு ்பனி க்பாக்குவரததுக்கு ஆ்பததா்க 

உள்ளது.

 5.  சவப்பச்ெலன ம்ை 4 மணி ம்ை 

எனறு அ்ைக்்கப்படுகி்றது. 

 6.  துருவக் கீ்ைக்்காற்று்கள் மி்கக் 

குளிரச்சிைா்கவும்,  வ்றணடும் 

்காணப்படுகின்றன.

VI. ஒரு ்பததியில் விற்டயளி

 1. வளிமண்டலததின அ்மப்்பப ்பற்றி 

ஒரு ்பததியில எழுது்க?

 2. நி்லைான ்காற்று்களின வ்்க்க்ள 

விளக்கு்க.
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1673. வளிமண்டலம்

 3. கம்கங்களின வ்்க்க்ள விவரி.

 4. சூ்றாவளி்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? 

அதன வ்்க்க்ள விவரி.

 5. ச்பாழிவின வ்்க்க்ள விவரி.

VII. வெயல்்பகாடு.

 1. வளிமண்டல அடுக்கு்களில ்காணப்படும் 

கம்கங்க்ளப ்ப்டம் வ்ர்க.

 2. கம்கங்கள் மற்றும் ம்ைக்குத 

சதா்டரபு்்டை ்பைசமாழி்க்ளச் 

கெ்கரிக்்கவும்.

 3. “கம்கங்கள்” மற்றும் “ம்ை” ்பற்றி 

்கவி்த எழுது்க.

 4. தங்கள் ்பகுதியில ஒருவார ்காலததிற்கு 

வானததில உள்ள கம்கங்களின வடிவம் 

மற்றும் வணணங்க்ள உற்று கைாக்கி 

அறிக்்்க தைார செய்க.

 5. ம்ை மானி, ்காற்று தி்ெ மானி 

இைஙகும் மாதிரி்க்ள உருவாக்கு்க.

 6. ்பட்்ட விளக்்கப்ப்டம் வ்ர்க.

  அ) ்கனனிைாகுமரி, புதுச்டலலி, 

அல்கா்பாத மற்றும் இட்டாை்கர  

இ்டங்களின ஒரு ைாள் சவப்ப அள்வ 

கெ்கரிக்்கவும்.

  ஆ) சஜயெலமர (இராஜஸ்தான), 

ச ம ௌ சி ன ர ா ம் ( க ம ்க ா ல ை ா ) , 

ைா்கப்படடினம், க்காைம்புததூர 

ஆகிைவற்றின ஒரு ைாள் ம்ை அளவின 

தரவு்க்ளச் கெ்கரிக்்கவும்.

 7. அரும்பும் வானவிைலாளரா்க ஆகு்க.

  தங்கள் ்பகுதியின ஒருவார ்காலததில 

நி்கழும் வானி்ல நி்கழவு்க்ள ்பதிவு 

செய்க.

      வானி்லைாளர ச்பைர:    வகுபபு:

ஞாயிறு

திங்கள்

செவ்வாய

புதன

விைாைன

சவள்ளி

ெனி

ைாள் கததி உள்ளூர வானி்ல சதா்டரபு்்டை ்ப்டம் 

வ்ர்க

 1. www.imd.gov.in

 2. www.imdpune.gov.in

 3. https://www.isro.gov.in 

 4. https://www.india.gov.in

 இ்ணைத சதா்டரபு்கள்

 விரிவான வாசிபபிற்கு

1.  Meteorology Dr. A. Natarajan. The tamil nadu text book society, chennai, tamil nadu. 
First edition april 1973, Climatology.

2.  Climatology Dr. K. Kumarasamy. Grace publications, kumbakonam, Tamil nadu.

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch03.indd   167 29-03-2018   09:54:57

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



1683. வளிமண்டலம்

Website URL:
https://ees.as.uky.edu/sites/default/files/elearning/module13swf.
swf

்பனிப்பா்்ற வீழச்சிைால 

ஏற்்படும் நிலதகதாற்்றத்த 

அறிகவாமா!

இ்ணைச் செைல்பாடு

்பனிப்பா்்ற அ்மவு்கள் - உருகு நி்ல 

்படி்கள்:
்படி 1: ச்காடுக்்கப்படடிருக்கும் உரலி / வி்ரவுக்குறியீட்்டப ்பைன்படுததி ‘Glaciers flash  

file’ ஐ தரவி்றக்்கம் செயைவும்.

்படி 2: ‘Glacier type’ சதரிவு செயது அம்பு குறியீடடின மூலம் மாற்றி ்பனிப்பா்்ற ஏற்்படுததும் 

நில கதாற்்றங்க்ள அறிைவும்.

்படி 3: ‘Anatomy of Glaciers’ ஐ சதரிவு செயது ்பனிப்பா்்றயின இைஙகுரு ்ப்டத்த 

இைக்்கவும்.

்படி 4: ‘Glacier Erosion’ மற்றும் ‘Move Glacier’ ச்பாததா்னப ்பைன்படுததி ்பனிப்பா்்ற 

வீழச்சிைால ஏற்்படும் நில அரிப்்ப அறிைவும்.

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

்படி 4
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முழுமமயான ஈரப்பதம் Absolute Humidity

செயல்படும் எரிமமல Active volcano

சவப்பக்கிம்ட அமெவு Advection

்படிவுகளால நிரப்பப்படுதல Aggradation

உயரம் Altitude

இம்ட திரள்மகம் Alto-cumulus

காற்று ்வகமானி Anemometer

சமன்பாமைக் ்காளம் Asthenosphere

வளிமண்டலம் Atmosphere

வளிமண்டலம் Atmosphere

காற்ைழுததமானி Barometer

உயிரினச் சிமதவு Biological weathering

உயிரக்்காளம் Biosphere

்பாமைப பிரிந்தும்டதல Block Disintegration

கார்பனாக்கம் Carbonation

அடிநிலக்குமக Cavern

கீற்று்மகம் Cirrus clouds

நீர சுருங்குதல Condensation

சவப்பக் க்டததல Conduction

கண்டப்பனியாறு Continental glacier

சவப்பச் ெலன மமைபச்பாழிவு Convectional rainfall

சவப்பச் ெலனம் Convection

கருவம் Core

எரிமமல வாய் Crater

புவி்ம்லாடு Crust

்படிகப ்பாமைகள Crystalline rocks

திரள்மகம் Cumulus clouds

உயரம் குமைக்கும் செயல்பாடு Degradation

ச்டல்டா Delta

உைங்கும் எரிமமமல Dormant volcano

புவிஅதிரவு/நிலநடுக்கம் Earthquake

கீமைக்காற்றுகள Easterlies

புவி அகச்செயலமுமைகள Endogenetic Processes

புவி்மலமமயம் Epicenter

ஓதபச்பாங்குமுகம் Estuary

்பாமை உரிதல Exfoliation

புவி புைச்செயலமுமைகள Exogenetic Processes

வளிமண்டல சவளி அடுக்கு Exosphere 

தணிந்த எரிமமல Extinct volcano

தீவிர காலநிமல Extreme Climate

கீழமமயம் Focus/Hypocenter

குளிர மண்டலம் Frigid zone

மமலயிடுக்கு மற்றும் குறுகிய ்பளளததாக்கு Gorges and Canyons

நிலவாட்டம் அமமததல Gradation

சிறு துகளகளாக சிமதவுறுதல Granular Disintegration

கலமாரி புயல Hailstorm

கலமாரி Hails

புவி சவப்பததிட்டம் Heat Budget

குதிமர அடெம் Horse Latitude

நீரக் சகாளளல Hydration

நீரக்்காளம் Hydrosphere

தீப்பாமைகள   Igneous rocks

சூரிய சவப்ப ஆற்ைல Insolation

சவப்பதமத தக்கமவததல Insulation

ெமஅழுததக்்காடு Isobar

ெமசவப்பக்்காடு Isotherm

சுண்ாம்புப்பாமை நிலத்தாற்ைம் Karst Topography

நிலக் காற்று landbreeze

கலைச் ச�ொறகள்
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அடெம் Latitude

சவளி்யற்ைப்பட்ட ்பாமைக்குைம்பு   Lava

உயரம்கள levees

்பாமைக்்காளம் Lithosphere  

காற்று வண்டல ெமசவளி Loess 

நீண்ட ம்ல்மடு Longitudinal Dunes

்பாமைக்குைம்பு   Magma

கவெம்  Mantle

ெலமவக் கல Marble

்பருபச்பாருள அமெவு Mass Movement

ஆற்று வமளவுகள Meanders

வளிமண்டல மீள அ்டக்கு Mesosphere

உருமாறியப ்பாமைகள   Metamorphic rocks

காளான ்பாமை Mushroom rock

கார்மகம் Nimbus

க்டல நீ்ராட்டம் Ocean currents

மமலததடுபபு  மமைபச்பாழிவு Orographic rainfall

குருட்டாறு Ox-bow lake

ஆக்ஸிகர்ம் Oxidation

மண்காளம் Pedosphere

காலமுமைக் காற்றுகள Periodic winds

்காளகாற்றுகள Planetary winds

புவிததடடுகளின அமெவு Plate tectonic

நீரவீழச்சிக் கும்டவு Plunge pool

கு்டக்கும்டவு Pot hole

ஈரபச்பாழிவு Precipitation

நுமர கல Pumice

ஒபபு ஈரப்பதம் Relative Humidity

ம்ல்மடு Sand dune

பூரித நிமல Saturation

க்டல வமளவு Sea Arch

க்டல காற்று Sea breeze

 ஓங்கல Sea cliff

க்டல தூண Sea stack

்படிவப்பாமைகள Sedimentary rocks

புவி அதிரவமலகள Seismic waves

்பாமை சநாறுங்குதல Shattering

்பாமை ்மலதகடு உரிதல Sheeting

உறிஞ்சிததுமள Sinkholes

ஆலங்கடடி Sleet

சூரிய கதிரவீச்சு Solar Radiation

கமரதல Solution

கலவிழுது Stalactite

கலமுமள Stalagmite

வளிமண்டல இம்டயடுக்கு Stratosphere

்பம்ட்மகம் Stratus clouds

புவிததடடு Tectonic plate

மிதசவப்ப மண்டலம் Temperate zone

வளிமண்டல சவப்ப அடுக்கு Thermosphere

இடியு்டன கூடிய புயல Thunderstorms

சவப்ப மண்டலம் Torrid zone

குறுக்கு ம்ல்மடு Transverse Dunes

வளிமண்டல கீை்டக்கு Troposphere

்பளளததாக்கு ்பனியாறு Valley glacier

்பளளததாக்கு Valley

மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள Variable winds

எரிமமல துவாரம் Vent

எரிமமல Volcano

அமல அரி்மம்ட Wave cut platforms

வானிமலச் சிமதவு Weathering

்மமலக்காற்றுகள Westerlies

காற்று திமெமானி Wind vane
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ஒன்பதாம் வகுபபு – புவியிைல

ஆக்்கம்

்க்ல மற்றும் வடிவ்மபபுக் குழு

த்ல்ம ஒருஙகி்ணப்பாளர 

வடிவ்மபபு - ஆக்்கம்

சீனிவாென ை்டராஜன

வ்ர்ப்டம்

்கா்நதிராஜன K T

்க்ல மற்றும் ்ப்ட ஒருஙகி்ணப்பாளர 

தமிழ விரச்சுவல அ்கா்டமி, சென்ன

க்காகுலகிருஷணன 

ஓவிை ஆசிரிைர்கள்,

தமிழைாடு அரசு.

மாணவர்கள்

அரசு ்கவின ்க்ல ்கலலூரி,

சென்ன மற்றும் கும்்பக்காணம்

்பக்்க வடிவ்மப்பாளர

திரு. கவ.ொ. ஜாணஸ்மித  சென்ன

In-House - QC 

சஜராலடு 

அஸ்்கர அலி. மு

ஒருஙகி்ணபபு 

ரகமஷ முனிொமி

்பா்டவலலுைர

மு்னவர R. ்பவானி

து்்றத த்லவர

புவியிைல து்்ற, 

இராணி கமரி ்கலலூரி, சென்ன. 

கமலாயவாளர

மு்னவர R. கீதா

உதவி க்பராசிரிைர

புவியிைல து்்ற,

இராணி கமரி ்கலலூரி, சென்ன. 

மு்னவர K. ்பால சுபபிரமணி

உதவி க்பராசிரிைர

புவியிைல து்்ற,

தமிழைாடு மததிை ்பல்க்ல்கை்கம், திருவாரூர.

ஒருஙகி்ணப்பாளர

M. சுஜாதா

முதுநி்ல விரிவு்ரைாளர

மா.ஆ.்க.்ப.நி, சென்ன.

்பா்ட நூலாசிரிைர்கள்

S. ்கல்பனா, 

உதவி க்பராசிரிைர

இராணி கமரி ்கலலூரி, சென்ன.

S. மு்கம்மது ரபீக்

முதுநி்ல விரிவு்ரைாளர

மா.ஆ.்க.்ப.நி, தூததுக்குடி

S. ஜுடித ்பாணடிை சிதரா

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

அரசு உைர நி்லப்பள்ளி,

ொக்க்காட்்ட, சிவ்கங்்க.

T. விஜைலடசுமி

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

கலடி சிவொமி   ஐைர அரசு ம்களிர கமலநி்லப்பள்ளி, சென்ன

R. ராகஜஸ்வரி

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

்பாரதிைார விதைா்பவன கமலநி்லப்பள்ளி,

தண்டல, ஈகராடு.

G. சதரொ க்கததரின

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

ஸ்ரீ வரதம் அரசு ம்களிர கமலநி்லப்பள்ளி, ்க்டலூர.

J. சஜ்பா புனிதா

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

எம்.சி.சி. சமடரிக் கமலநி்லப்பள்ளி, 

கெததுப்படடு, சென்ன.

சமாழி ச்பைரப்பாளர்கள்

ை.ராகஜஸ்வரி,  

முது்க்ல ஆசிரிைர

(புவியிைல)

தி.எ.மு.அ.ம.ச்ப. கமலநி்லப்பள்ளி,

கொளிங்கர, கவலூர மாவட்டம்.

சஜ.சைலன,

்பட்டதாரி ஆசிரிைர

(ெமூ்க அறிவிைல)

ச்ப.்கா.அ.ம.கமலநி்லப்பள்ளி, 

அம்்பததூர, திருவள்ளூர மாவட்டம்

ை.இராஜ்பாரதி,

ஆசிரிைர ்பயிற்றுைர,

வட்டார வள்மைம்,

உததிரகமரூர, ்காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.

ICT ஒருஙகி்ணப்பாளர

A. அனு ரஞ்சித, 

்கணினி ஆசிரிைர, 

்கம்லாவதி கமலநி்லப்பள்ளி, (சி.பி.எஸ்.சி)

தூததுக்குடி மாவட்டம்.

Image Courtesy

List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.
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1731. அரசாங்க அமைப்பு்கள் ைற்றும் ைக்களாட்சி

அரசாங்க அமைப்பு்கள் ைற்றும் 
ைக்களாட்சி

கற்றல் ந�ோககஙகள்

� அரசாங்க அமைப்பு்கமளப் பற்றி அறிதல்

� ைக்களாட்சியின் பபாருமளப் புரிதல்

� ைக்களாட்சியின் நிமை்கள், குமை்கள் பற்றி அறிதல்

� இந்திய ைக்களாட்சி எதிரப்காள்ளும் சவால்்கமள அறிதல்

   அறிமு்கம்

உலகின் பல நாடு்கள் பல்்வறு வம்கயான 

அரசாங்க அமைப்பு்கமள பின்பற்றி வந்தாலும், 

இன்மைய உல்கம் ைக்களாட்சிமய்ய 

பபரிதும் விரும்புகிைது. உல்களவில் அரசாங்க 

அமைப்பு்கள் எவவாறு வளரச்சியமைந்து 

இருககிைது என்பது பற்றி இப்பாைத்தின் மூலம் 

்கற்ைறி்வாம்.

   1.    அரசாங்க அமைப்பு்கள்

அதி்காரம் யாரிைம் உள்ளது என்பமதப் பபாறுத்து 

ஒரு நாட்டின் ஆட்சி அமைகிைது. அரசாங்கம் 

என்பது பல அமைப்பு்கமள உள்ளைககியது. 

அமவ உயர குடியாட்சி, முடியாட்சி, தனிநபர 

ஆட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, ைதகுருைார்கள் ஆட்சி, 

ைக்களாட்சி ைற்றும் குடியரசு.

1.1 உயரகுடியாட்சி (Aristocracy) 

உயரகுடியினரால் நைத்தப்பட்டு அமைக்கப்படும் 

அரசாங்கம் ஆகும். எ.்கா. இஙகிலாந்து, ஸபபயின்

1.2 முடியாட்சி (Monarchy)

ஒரு நபர (வழக்கைா்க அரசர)- ஆல் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை முடியாட்சி 

(அரசியலமைப்பு முடியாட்சி) எனப்படும். எ.்கா. 

பூைான், ஓைன், ்கத்தார

1
அலகு

1.3 தனிநபர ஆட்சி (Autocracy)

முழு அதி்காரம் ப்காணை ஒரு நபரால் 

அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை தனிநபர ஆட்சி 

ஆகும். எ.்கா. வை ப்காரியா, சவுதி அ்ரபியா

1.4 சிறு குழு ஆட்சி (Oligarchy)

ைக்களின் சிறிய குழு ஒன்று ஒரு நாட்மை்யா 

(அ) அமைப்மப்யா ்கட்டுப்படுத்துவ்த “சிறு 

குழு ஆட்சி” எனப்படும். எ.்கா. முன்னாள் 

்சாவியத் யூனியன், சீனா, பவனிசுலா

1.5 ைதகுருைார்களின் ஆட்சி (Theocracy)

ைதகுருைார்கள் தம்மை ்கைவுளா்க்வா (அ) 

்கைவுளின் பபயரால், ைதகுருைார்க்ள 

அரசாங்க அமைப்பு்கள்
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அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை “ைதகுருைார்களின் 

ஆட்சி”. எ.்கா. வாட்டி்கன் 

1.6 ைக்களாட்சி (Democracy)

ஒரு நாட்டின் தகுதியுள்ள குடிைக்களால் 

வாக்களிக்கப்பட்ை தனிநப்ரா அல்லது 

குழுவா்க்வா ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்கள் 

மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்க்ை 

“ைக்களாட்சி” எனப்படும். எ.்கா. இந்தியா, 

அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள், பிரான்ஸ

1.7 குடியரசு (Republic)

ைக்களிை்ை அல்லது அவர்களால் 

்தரந்பதடுக்கப்படும் பிரதிநிதி்களிைமும் 

உயரிய அதி்காரம் இருககின்ை அரசாங்க 

முமை்ய “குடியரசு” எனப்படும். இவவம்க 

அரசாங்கத்தில் ஒரு முடிைன்னமர 

்காட்டிலும் ைக்களால் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை (அ) 

நியமிக்கப்பட்ை குடியரசுத்தமலவர இருப்பார. 

(எ.்கா) இந்தியா, ஆஸதி்ரலியா

   2.   ைக்களாட்சி என்ைால் என்ன?

� ைக்களாட்சி என்பது ைக்கள் தங்கள் 

ஆட்சியாளர்கமள தாங்க்ள 

்தரந்பதடுத்துக ப்காள்ள அனுைதியளிககும் 

ஆட்சி முமை்ய “ைக்களாட்சி” ஆகும். 

� இ ம் மு ம ை யி ல்  ை க ்க ள ா ல் 

்தரந்பதடுக்கப்பட்ை தமலவர்கள் ைட்டு்ை 

ஆட்சி பசயய முடியும்.

� ைக்கள் சுதந்திரைா்க தாங்கள் விரும்பிய 

்கருத்துக்கமளத் பதரிவிக்கவும், ஓர 

அமைப்மப ஏற்படுத்தவும், ் பாராட்ைங்கமள 

நைத்தவும் உரிமை பபற்ைவர்கள் ஆவர.

2.1 ைக்களாட்சி என்பதன் பபாருள்:

ஓரு நாட்டின் ைக்கள் உயரந்த அதி்காரங்கமள 

பபற்று அமைககும் ஆட்சி முமை்ய 

“ைக்களாட்சி” எனப்படும். இதன் பபாருள் 

“நாட்டு ைக்களின் ம்க்களில் ஆட்சி அதி்காரம்” 

உள்ளது என்பதாகும். ்ைலும் ைக்கள் தங்களது 

பிரதிநிதி்கமள ஒரு குறிப்பிட்ை ்காலத்திற்கு 

ைக்களாட்சி (Democracy) எனும் பசால் 

‘demos’ ைற்றும் ‘cratia’ எனும் இரு கி்ரக்க 

பசாற்்களிலிருந்து பபைப்பட்ைதாகும். 

பைைாகிரஸி என்ைால் ‘ைக்கள் அதி்காரம்’ 

(power of the people) என்று பபாருள்

பபா.ஆ.மு.500ம் ஆணடு ்ராம் நாட்டில் 

முதன் முதலில் “குடியரசு” (Republic) எனும் 

பசால் வடிவமைக்கப்பட்ைது. இச்பசால் 

“res publica” எனும் லத்தீன் பைாழிச் 

பசால்லிலிருந்து பபைப்பட்ைது.  இதன் 

பபாருள் “பபாது விவ்காரம்” (public matter) 

என்பதாகும்.

இந்திய அரசியலமைப்பு நவம்பர 26, 1949ல் 

ஏற்றுக ப்காள்ளப்பட்டு, ஜனவரி 26, 1950ஆம் 

ஆணடு நமைமுமைககு வந்தது.  என்வ, 

ஜனவரி  ைாதம் 26 நாள், 1950ஆம் ஆணடு 

இந்தியா குடியரசு நாைா்க அறிவிக்கப்பட்ைது.
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 2. சுதந்திரைான ைற்றும் ்நரமையான 

்தரதல்்கள்.

 3. வயது வந்த அமனவருககும் சை 

ைதிப்புமைய வாககுரிமை.

 4. அடிப்பமை உரிமை்கள் ைற்றும் தனிநபர 

சுதந்திரத்மதப்  பாது்காத்தல்.

2.4 ைக்களாட்சியின் பரிணாை வளரச்சி

ஏபதன்ஸ உட்பை பணமைய கி்ரக்க 

நாட்டின் ஒரு சில ந்கர-அரசு்களில், 2500 

ஆணடு்களுககு முன்பா்க்வ ைக்களாட்சி முமை 

்தான்றியது. ்வத ்காலத்திற்கு முன்பா்க்வ 

இந்தியாவில் ைக்களாட்சி முமை அமைப்பு்கள் 

இருந்தன என்பது பற்றி அறிவது மி்க முககியைா்க 

இருககிைது. உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்பமை 

அல்கா்க சுயாட்சி பபற்ை கிராை குழுக்கள், 

பணமைக்காலத்தில் இருந்தது எனும் 

பசயதி்கமள சாணககியரின் அரத்தசாஸதிரம் 

என்ை நூல் கூறுகிைது. பணமைய தமிழ்கத்தில், 

்சாழர்களின் ்காலத்தில் குறிப்பிைத்தக்கச் 

சிைப்பு வாயந்த‘குை்வாமல முமை’ 

இருந்தது. சுதந்திரம், சைத்துவம், விடுதமல, 

பபாறுப்புமைமை, பவளிப்பமைத் தன்மை, 

நம்பிகம்க ஆகிய ைதிப்பீடு்கள் ைக்களாட்சியின் 

வளரச்சிமயப் பிரதிபலிககிைது.

்நரிமையா்க்வா அல்லது ைமைமு்கைா்க்வா 

சுதந்திரைான ைற்றும் ்நரமையான ்தரதல் 

மூலம் ்தரந்பதடுத்துக ப்காள்வார்கள்.

2.2 வமரயமை:

“ஒரு உணமையான ைக்களாட்சிமய, 20 ்பர 

குழுவா்க அைரந்து ப்காணடு பசயல்படுத்த 

முடியாது. இது கீழநிமலயிலுள்ள ஒவபவாரு 

கிராை ைக்களால் பசயல்படுத்தப்படுவதாகும்” 

என ் தசப்பிதா ‘ை்காத்ைா ்காந்தி’ குறிப்பிடுகிைார.

2.3 ைக்களாட்சியின் சிைப்புக கூறு்கள்

 1. ைக்களால் ்தரந்பதடுக்கப்படும் 

பிரதிநிதி்கள் இறுதி முடிமவ 

்ைற்ப்காள்ளும் அதி்காரத்மதப் 

பபற்றிருககிைார்கள்.

வாக்காளர்கள்

ைக்களாட்சி அரசாங்க அமைப்பு்கள்

சட்ைைன்ைம்நிரவா்கம்சட்ைைன்ைம்

வாக்காளர்கள்

நிரவா்கம்

நாைாளுைன்ை அரசாங்க முமை

(எ.்கா: இந்தியா, இஙகிலாந்து)

அதிபர அரசாங்க முமை

(எ.்கா: அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள், பிரான்ஸ)

2.5 ைக்களாட்சி அரசாங்க அமைப்பு்கள்

ைக்களால் ைக்களுக்கா்க ைக்க்ள நைத்தும் 

ஆட்சி ‘ைக்களாட்சி’ என்று அபைரிக்க 

ஐககிய நாடு்களின் முன்னாள் குடியரசுத் 

தமலவர ஆபிர்காம் லிங்கன் ைக்களாட்சிககு 

வமரயமை கூறினார.

ஆபிர்காம் லிங்கன்
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2.5 ைக்களாட்சியின் வம்க்கள்:

ைக்களாட்சி இரு வம்கப்படும். அமவ,

 1. ்நரடி ைக்களாட்சி 

 2. ைமைமு்க ைக்களாட்சி (பிரதிநிதித்துவ 

ைக்களாட்சி).

ைக்களாட்சி வம்க்கள் என்பது ைக்கள் சைைா்கப் 

பங்்கற்்க அனுைதியளிககும் சமூ்க அமைப்பு 

(அ) அரசாங்க வம்க்கமள குறிககிைது.

2.5.1. நேரடி ைக்களாட்சி:
பபாது விவ்காரங்களில் ைக்க்ள ்நரடியா்க 

முடிபவடுக்கககூடிய அரசு முமை்ய ்நரடி 

ைக்களாட்சி என்கி்ைாம். எ.்கா. பணமைய 

கி்ரக்க ந்கர அரசு்கள், சுவிட்சரலாந்து

2.5.2. ை ம ை மு ்க  ை க ்க ள ா ட் சி 
 (பிரதிநிதித்துவ ைக்களாட்சி)
பபாது விவ்காரங்களில் ைக்கள் தங்களது 

விருப்பத்மதத் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை 

பிரதிநிதி்களின்  மூலம் பவளிப்படுத்தும் 

அரசாங்கத்தின் வம்க்ய ைமைமு்க ைக்களாட்சி 

என்று அமழக்கப்படுகிைது.

(எ.்கா.) இந்தியா, அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள், 

இஙகிலாந்து

2.6. இந்தியாவில் ைக்களாட்சி:

இந்தியா நாைாளுைன்ை ைக்களாட்சி முமைமயக 

ப்காணடுள்ள நாைாகும். இந்தியாவின் 

நாைாளுைன்ைம் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை 

ைக்கள் பிரதிநிதி்கமள உள்ளைககியது. 

இது நாட்டிற்கு ்தமவயான சட்ைங்கமள 

உருவாககுகிைது. ப்காள்ம்க முடிபவடுப்பதில் 

ைக்கள் பஙகு பபறுவதும், ஒப்புதல் அளிப்பதும் 

இந்தியாவிலுள்ள நாைாளுைன்ை ைக்களாட்சி 

அரசாங்கத்தின் இரு முககிய கூறு்களா்க 

விளஙகுகின்ைன. 

உலகி்ல்ய மி்கப்பபரிய ஜனநாய்க நாடு 

இந்தியாவாகும். இந்தியாவில் ைக்களாட்சி 

பின்வரும் ஐந்து முககிய ப்காள்ம்க்களின் 

அடிப்பமையில் இயஙகுகிைது. அமவ 

இமையாணமை, சைதரைம், ைதச்சாரபின்மை, 

ைக்களாட்சி ைற்றும் குடியரசு.

ைக்களாட்சி

ைக்கள் ்நரடிப் பங்்கற்பு

்நரடி ைக்களாட்சி 

(எ.்கா: பணமைய கி்ரக்க ந்கர அரசு்கள், 

சுவிட்சரலாந்து)

ைமைமு்க(பிரதிநிதித்துவ) ைக்களாட்சி 

(எ.்கா: இந்தியா, அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள் 

இஙகிலாந்து)

ைக்கள் ைமைமு்க பங்்கற்பு

இந்திய நாைாளுைன்ைம்
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பதிபனட்டு வயது நிரம்பிய ஒவபவாரு 

இந்திய குடிை்கனும் ்தரதலில் வாக்களிககும் 

உரிமைமயப் பபற்றிருககிைார்கள். சாதி, 

சையம், இனம், பால், ்கல்வித்தகுதி என எவவிதப் 

பாரபட்சமும் இன்றி சைைான வாககுரிமைமயப் 

பபற்றுள்ளனர.

2.7 ைக்களாட்சியின் நிமை குமை்கள்:

நிமை்கள்

 1. பபாறுப்பும், பதிலளிககும் ்கைமையும் 

ப்காணை அரசாங்கம்

 2. சைத்துவமும் ச்்காதரத்துவமும்

 3. ைக்களிமை்ய பபாறுப்புணரச்சி

 4. தல சுய ஆட்சி

 5. அமனவருககும் வளரச்சியும் வளமும்

 6. ைக்கள் இமையாணமை

 7. ச்்காதர ைனப்பான்மை ைற்றும் கூட்டுைவு.

குமை்கள்

 1. ைமைமு்க அல்லது பிரதிநிதித்துவ முமை 

ப்காணை ைக்களாட்சி

 2. வாக்காளர்களிமை்ய ்பாதிய 

ஆரவமின்மை ைற்றும் குமைந்த 

வாககுப்பதிவு 

 3. சில சையங்களில் நிமலயற்ை 

அரசாங்கத்திற்கு வழி வகுககிைது

 4. முடிபவடுககும் முமையில் ்காலதாைதம்.

2.8 இந்தியாவில் ்தரதல்்கள்

இந்திய அரசு பகுதி கூட்ைாட்சி அமைப்பு 

முமைமயப் பபற்றுள்ள நாடு.  இங்்க 

நடுவண அரசு (நாைாளுைன்ைம்), ைாநில 

அரசு (சட்ைைன்ைம்), உள்ளாட்சி அமைப்பு்கள் 

(ஊராட்சி, ந்கராட்சி, ைாந்கராட்சி) ஆகிய 

நிமல்களில் ைக்கள் பிரதிநிதி்கள் 

்தரந்பதடுக்கப்படுகிைார்கள். இந்தியாவில்     

பபாதுத்   ்தரதமல, இந்திய ்தரதல் 

ஆமணயம் நைத்துகிைது. ்தசிய அளவில், 

இந்திய நாைாளுைன்ைத்தின் கீழமவயான 

ைக்களமவயில் பபரும்பான்மையான 

உறுப்பினர்களின் ஆதரவு பபற்ை பிரதை 

அமைச்சமர, இந்திய அரசின் தமலவரான 

குடியரசுத் தமலவர நியமிககிைார.

நாைாளுைன்ை ைக்களமவ 

உறுப்பினர்கள் அமனவரும் 

ஐந்தாணடு்களுககு ஒரு முமை பபாதுத் 

்தரதல்்கள் மூலம் ைக்களால் ்நரடியா்க 

்தரந்பதடுக்கப்படுகிைார்கள். ்ைலும் 

இரு ஆஙகி்லா- இந்தியர்கமளக 

குடியரசுத்தமலவர ைக்களமவககு நியைனம் 

பசயகிைார.

நாைாளுைன்ைத்தின் ்ைலமவயான 

ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்கமள 

ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிர்தசங்களில் 

உள்ள ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை உறுப்பினர்கள் 

இந்தியாவில் ்தரதல்்கள்

நாைாளுைன்ைத்தின் இரு அமவ்கள்

்லாக சபா/

கீழமவ/ைக்களமவ

ராஜய சபா/

்ைலமவ/

ைாநிலங்களமவ

1912-13 ஆம் ஆணடு புது தில்லியில் 

உள்ள இந்தியாவின் நாைாளுைன்ைக 

்கட்டிைத்மத எட்வின் லுட்டியன்ஸ ைற்றும் 

பெரபரட் ்பக்கர எனும் பிரிட்டிஷ் 

்கட்டிைக்கமலஞர்கள் வடிவமைத்தனர. 

இக்கட்டிைத்மத 1921 ஆம் ஆணடு ்கட்ைத் 

பதாைஙகி, 1927-ல் முடித்தனர.
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மூலம் ்தரந்பதடுககின்ைனர. ்ைலும் ்கமல, 

இலககியம், அறிவியல் ைற்றும் சமூ்க ்சமவ 

ஆகிய துமை்களில் சிைப்பா்கச் ்சமவ 

புரிந்த 12 ்பமர ைாநிலங்கள் அமவககு 

குடியரசுத்தமலவர நியைனம் பசயகிைார.

2.9 ைக்களாட்சி இந்தியாவின் முதல் ்தரதல்:

இந்தியா சுதந்திரம் அமைந்த பின்னர, 

ைக்களமவயின் முதல் பபாதுத் ்தரதல் 1951ம் 

ஆணடு அக்ைாபர 25ம் நாள் முதல் 1952ம் 

ஆணடு பிப்ரவரி 21ம் நாள் வமர பல்்வறு 

்கால ்கட்ைங்களில் நமைபபற்ைது. பைாத்தம் 

இருந்த 489 இைங்களில் 364 இைங்களில் 

பவற்றி பபற்று இந்திய ்தசிய ்காஙகிரஸ ்கட்சி 

ஆட்சிமய அமைத்தது. சுதந்திர இந்தியாவில் 

ைக்களால் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை முதல் பிரதைர  

ஜவெரலால் ்நரு ஆவார.

2.10 இந்திய ைக்களாட்சி எதிரப்காள்ளும் 

முககிய சவால்்கள்

தற்்கால உலகில் ைக்களாட்சி அரசாங்கம் 

தமழத்்தாஙகி,  அரசாங்கத்தின் 

்ைலாதிக்கம் பசலுத்தும் வடிவைா்க 

இருககிைது. ைக்களாட்சியானது இதுவமர 

்கடுமையான சவாமல்யா அல்லது 

்பாட்டி்யா எதிரப்காள்ளவில்மல. ்கைந்த 

நூறு ஆணடு்களில் உலப்கஙகிலும் ைக்களாட்சி 

விரிவமைந்து வளரந்து வருகிைது.  இந்தியாவில் 

ைக்களாட்சி எதிரப்காள்ளும் முககிய சவால்்கள் 

பின்வருைாறுக ்காணலாம்.

 1. ்கல்வியறிவின்மை

 2. வறுமை

 3. பாலினப் பாகுபாடு

 4. பிராந்தியவாதம்

 5. சாதி, வகுப்பு, சைய வாதங்கள்

 6. ஊழல்

 7. அரசியல் குற்ைையைாதல்

 8. அரசியல் வன்முமை

2.11 ைக்களாட்சி முமை பவற்றி்கரைா்கச்   

           பசயல்படுவதற்்கான நிபந்தமன்கள்

� ஏமழ்கள் ைற்றும் எழுத்தறிவற்்ைாருககு 

ைக்களாட்சியின் பலன்்கமளக கிமைக்கச் 

பசயய அதி்காரம் அளித்தல்.

� ்தரந்பதடுக்கப்பட்ைப் பிரதிநிதி்கள் தைது 

அதி்காரத்மதயும்,   பபாதுச்பசாத்துக்கமளயும் 

தவைா்கப் பயன்படுத்தாைல் இருத்தல்.

� ைக்களாட்சி முமைமயப் பீடித்திருககும் 

சமூ்க தீமை்கமளயும், சமூ்கக 

ப்காடுமை்கமளயும் ஒழித்தல்.

� ைக்களின் ்கருத்மதப் பிரதிபலிக்கப் 

பாரபட்சைற்ை, திைமைமிக்க ஊை்கங்களின் 

்தமவமய உணரதல்.

� பபாதுைக்களின் ்கருத்து வலுவா்க இருத்தல்.

� ைக்களிமை்ய சகிப்புத்தன்மையும், ைத 

நல்லிணக்கமும் நிலவுதல்.

� அடிப்பமை உரிமை்கள் பற்றிய அறிவும் 

விழிப்புணரவும் ைக்களிைம் ஏற்படுத்துதல்.

1952 - இந்தியாவின் முதல் பபாதுத் ்தரதல்

பபாது ்தரதல்்கள் - 1920

இம்பீரியல் ்கவுன்சில் எனும் ைத்திய 

சட்ைசமபககும் ைா்காண சட்ைசமபககும் 

்தமவயான உறுப்பினர்கமளத் 

்தரந்பதடுக்க 1920ம் ஆணடு பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவில் முதல் பபாதுத்்தரதல் 

நமைபபற்ைது. இது்வ இந்திய வரலாற்றின் 

முதல் பபாதுத்்தரதல் ஆகும்.
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ப்காள்ளவும்,  ்கைமையுணர்வாடு 

பசயல்பைவும், தங்களுககுள் பபாறுப்புணரமவ 

உருவாக்கவும்,  தைக்களிக்கப்பட்ை 

வாயப்பு்களுககு ைதிப்பளிக்கவும் ்வணடும்.

மீள்பாரமவ:

� அரசாங்கம் என்பது ஓர சமூ்கத்மத 

நிரவகிககும் அமைப்பாகும்.

� ஒரு அரசன் அல்லது அரசியால் நைத்தப்படும் 

ஆட்சி முடியாட்சி.

� ை க ்க ள்  ் ந ரி ம ை ய ா ்க ் வ ா , 

ைமைமு்கைா்க்வா சை அளவில் பங்்கற்்க 

வம்க பசயயும் சமூ்க அமைப்பு்கள் அல்லது 

அரசு்கமள ைக்களாட்சியின் வம்க்கள் 

எனலாம்.

� பபாது விவ்காரங்களில் ைக்கள் தைது 

விருப்பங்கமள ்நரடியா்க நிமை்வற்றிக 

ப்காள்ளககூடிய அரசு அமைப்்ப ்நரடி 

ைக்களாட்சி எனப்படும்.

� இந்தியாவில் பதிபனட்டு வயது நிரம்பிய 

ஒவபவாரு குடிை்கனுககும் வாககுரிமை 

உணடு.

� ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை ைக்கள் பிரதிநிதி்களின் 

பசயல்பாடு்கமளக ்கண்காணித்தல்

� வலுவான பபாறுப்புமிக்க எதிரக்கட்சி 

இருத்தல்.

நம் நாட்டின் ைக்களாட்சி முமை உல்க 

நாடு்களால் பாராட்ைப்படுகிைது என்ை ்பாதிலும், 

்ைலும் அமத ்ைம்படுத்துவதற்கும் நிமைய 

வாயப்பு்கள் உள்ளன. ைக்களாட்சி பநறி தமழத்து 

அமவருககும் பலன் கிமைக்க ்ைற்்கணை 

நைவடிகம்க்கமளப் பின்பற்ை ்வணடும்.

சைத்துவம், சுதந்திரம், சமூ்க நீதி, பபாறுப்புணரவு 

ைற்றும் அமனவருககும் ைதிப்பளித்தல் 

்பான்ை அடிப்பமை ைக்களாட்சிப் பணபு்கமள, 

ைக்கள் ைனதில் ப்காணடு பசயல்படும் 

்பாது, ைக்களாட்சி ்ைலும் துடிப்பானதா்கவும், 

பவற்றி்கரைானதா்கவும் இருககும். ைக்களின் 

எணணங்கள், சிந்தமன்கள் ைற்றும் 

நைத்மத்கள் ஆகியமவ ைக்களாட்சியின் 

தமலயாய ப்காள்ம்க்களுைன் பபாருத்திச் 

பசயல்பை ்வணடும். என்வ, ைக்களாட்சியின் 

இலககு்கமள நமைமுமைபடுத்த ைக்க்ள 

தங்கமள முன்ைாதிரியா்க பஙப்கடுத்துக 

்கமலச் பசாற்்கள்

1. சமூ்கம் - ஒ்ர இைத்தில் பபாதுவானப் பணபு நலன்ப்காணடு வாழும் 

  ைக்கள் குழு.

2. பிரதிநிதி - ைற்ைவர்களுக்கா்க/பிைருக்கா்கப் ்பச அல்லது பசயல்பை 

  நியமிக்கப்படும் / ்தரந்பதடுக்கப்படும் ஒரு நபர.

3. இமையாணமை - அன்னிய அதி்காரத்தின் ்கட்டுப்பா்ைா, இமையூ்ைா 

  இல்லாதிருப்பது.

4. சைதரைம் - குடிைக்கள் அமனவருககும் சமூ்கப் பபாருளாதார 

  சைத்துவத்மத வழஙகுவது.

5. சையச்சாரபின்மை - எந்த ஒரு ைதத்மதயும் பின்பற்றுவதற்கு அல்லது 

  எல்லாவற்மையும் நிரா்கரிப்பதற்்கான உரிமை.

6. ைக்களாட்சி - குடிைக்களால் ்தரந்பதடுக்கப்பட்ை அரசாங்கம்.

7. குடியரசு - ்நரடியா்க்வா அல்லது ைமைமு்கைா்க்வா அரசின் தமலவர 

  ்தரந்பதடுக்கப்படுதல்.

8. அரசாங்கம் - ஒரு நாடு அல்லது அரசிமன நிரவகிப்பதற்்கான அதி்காரம் ப்காணை 

  ைக்கள் குழு.
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1801. அரசாங்க அமைப்பு்கள் ைற்றும் ைக்களாட்சி

இ) ்சாவியத் ரஷ்யா 

ஈ) இந்தியா

 7. கு ை ் வ ா ம ல 

முமைமய பின்பற்றியவர்கள்

  அ) ்சரர்கள் ஆ) பாணடியர்கள்

  இ) ்சாழர்கள் ஈ) ்களப்பிரர்கள்

 8. பழங்காலத்தில் ்நரடி ைக்களாட்சி முமை 

பின்பற்ைப்பட்ைப் பகுதி

  அ) பணமைய இந்தியாவின் குடியரசு்கள் 

ஆ) அபைரிக்கா

இ) பணமைய ஏதன்ஸ ந்கர அரசு்கள் 

ஈ) பிரிட்ைன்

 9. எந்த நாட்டில் ைக்களாட்சித் ்தான்றியது?

அ) இந்தியா

ஆ) சுவிட்சரலாந்து

இ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள்

ஈ) ஏபதன்ஸ

 10. எந்த பைாழியிலிருந்து “பைைாகிரஸி” 

என்ை வாரத்மதப் பபைப்பட்ைது?

அ) கி்ரக்கம்  ஆ) லத்தீன் 

இ) பாரசீ்கம் ஈ) அரபு

 11. ைக்களாட்சியில் இறுதி அதி்காரம் 

பபற்ைவர்கள்

அ) நாைாளுைன்ைம்

ஆ) ைக்கள் 

இ) அமைச்சர அமவ

ஈ) குடியரசு தமலவர

12.  கீழக்கணை எந்த ஒரு நாைானது 

அதிபர அரசாங்க முமையிமனக  

ப்காணடுள்ளது?

அ) இந்தியா  ஆ) பிரிட்ைன் 

இ) ்கனைா     ஈ) அபைரிக்க ஐககிய   

        நாடு்கள்

I.சரியான விமையிமன ்தரவு பசய்க.

 1. ஒரு நப்ரா, அரச்ரா அல்லது அரசி்யா 

ஆட்சி பசயயும் முமை 

அ) தனி நபராட்சி  ஆ) முடியாட்சி

இ) ைக்களாட்சி  ஈ) குடியரசு

 2. முழு அதி்காரத்துைன் ப்காணை ஒரு நபர 

அரசாங்க முமை

அ) சிறுகுழு ஆட்சி 

ஆ) ைதகுருைார்களின் ஆட்சி

இ) ைக்களாட்சி

 ஈ) தனிநபராட்சி

 3. முன்னுரிமை பபற்ை சிலரால் நைத்தப்படும் 

ஆட்சிமுமை

அ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஆ) நாைாளுைன்ைம்

இ) ைக்களாட்சி

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்மல

 4. முன்னாள் ்சாவியத் யூனியன் 

__________ககு எடுத்துக்காட்டு.

அ) உயரகுடியாட்சி

ஆ) ைதகுருைார்களின் ஆட்சி

இ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஈ) குடியரசு

 5. பபாருந்தாத ஒன்மைத் ்தரந்பதடுக்கவும்

அ) இந்தியா

ஆ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள் 

இ) பிரான்ஸ

ஈ) வாட்டி்கன்

 6. ஆபிர்காம் லிங்கன் _________ 

நாட்டின் ஜனாதிபதியா்க இருந்தார.

அ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள்

ஆ) இஙகிலாந்து 

 பயிற்சி்கள் 
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1811. அரசாங்க அமைப்பு்கள் ைற்றும் ைக்களாட்சி

 13. உலகி்ல்ய மி்கப் பபரிய ைக்களாட்சி 

நாடு

அ) ்கனைா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அபைரிக்க ஐககிய நாடு்கள் 

ஈ) சீனா

 14. கூற்று (A): ்நரடி ைக்களாட்சி 

சுவிட்சரலாந்தில் நமைமுமையில் 

உள்ளது. 

்காரணம் (R): ைக்கள் ்நரடியா்க 

முடிபவடுப்பதில் பஙகு பபறுகிைார்கள்.

அ) (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

   ைற்றும் (R), (A) மவ விளககுகிைது.

ஆ) (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

   (R), (A) மவ விளக்கவில்மல

இ) (A) சரியானது ைற்றும் (R) தவைானது

ஈ) (A) தவைானது ைற்றும் (R) சரியானது

 15. கூற்று (A): இந்தியாவில் நாைாளுைன்ை 

அரசாங்க முமை பின்பற்ைப்படுகிைது 

்காரணம் (R): இந்திய நாைாளுைன்ைம் இரு 

சமப்கமள உள்ளைககியது.

அ) (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

  ைற்றும் (R), (A) மவ விளககுகிைது.

ஆ) (A) ைற்றும் (R) இரணடும் சரியானது 

   (R), (A) மவ விளக்கவில்மல

 இ) (A) சரியானது ைற்றும் (R) தவைானது

 ஈ) (A) தவைானது ைற்றும் (R) சரியானது

 16. வாககுரிமையின் பபாருள்:

அ) ்தரந்பதடுப்பதற்்கான உரிமை 

ஆ) ஏமழ்களுககு வாக்களிககும் உரிமை

இ) வாக்களிககும் உரிமை 

ஈ) பணக்காரர்களுககு வாக்களிக்க 

    உரிமை

 17. அமனவருககும் வாககுரிமை 

வழஙகுவது

அ) சமூ்கச் சைத்துவம்

ஆ) பபாருளாதார சைத்துவம்

இ) அரசியல் சைத்துவம்

ஈ) சட்ை சைத்துவம்

 18. பிரதைமர நியமிப்பவர / நியமிப்பது

அ) ைக்களமவ

ஆ) ைாநிலங்களமவ

இ) சபாநாய்கர

ஈ) குடியரசுத் தமலவர

 19. கு டி ய ர சு த்  த ம ல வ ர ா ல் 

நியமிக்கப்படுபவர்கள்

அ) ்லாகசமபககு 12 உறுப்பினர்கள்

ஆ) ராஜய சமபககு 2 உறுப்பினர்கள்

இ) ராஜய சமபககு 12 உறுப்பினர்கள்

ஈ) ராஜய சமபககு 14 உறுப்பினர்கள்

20.  இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்குப் பிைகு முதல் 

பபாதுத் ்தரதல் நமைபபற்ை ஆணடு.

அ) 1948  ஆ) 1952 

இ) 1957  ஈ) 1947

II. ்்காடிட்ை இைத்மத நிரப்பு்க

 1. இந்திய அரசியலமைப்பு இறுதியா்க 

ஏற்றுகப்காள்ளப்பட்ை ஆணடு ________

 2. இரணடு வம்கயான ைக்களாட்சி 

________ ைற்றும் ________ ஆகும்.

 3. ்நரடி ைக்களாட்சிககு ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு________

 4. இந்தியா ________ ைக்களாட்சி 

முமையிமனக  ப்காணடுள்ள நாைாகும்.

 5. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதைர  

________ ஆவார. 

6.  ஆஙகி்லயர ஆட்சிக ்காலத்தில் 

முதல் பபாதுத்்தரதல் நைத்தப்பட்ை 

ஆணடு________
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1821. அரசாங்க அமைப்பு்கள் ைற்றும் ைக்களாட்சி

 7. இந்தியாவில் நாைாளுைன்ை ்கட்டிைத்மத 

வடிவமைத்தவர்கள் ________ ைற்றும் 

________ ஆவர.

III. ப�ோருத்துக

 1. தனிநபராட்சி - 18

 2. வாககுரிமை - அரத்தசாஸதிரம்

 3. சாணககியர - வாடி்கன்

 4. ைதகுருைார்கள் ஆட்சி -  வைப்காரியா

IV. பின்வரும் வினோககளுககு குறுகிய விடையளி.

 1. ஆப்ர்காம் லிங்கனின் ைக்களாட்சிக்கான 

வமரயமைமய கூறு்க.

 2. ைக்களாட்சி அரசாங்க அமைப்பிமன பற்றி 

கூறு்க.

 3. ்நரடி ைக்களாட்சி ைற்றும் ைமைமு்க 

ைக்களாட்சியிமன ்வறுபடுத்து்க.

V. பின்வரும் வினோககளுககு விரி்வோன விடையளி

 1. ைக்களாட்சியில் உள்ள சவால்்கள் 

யாமவ? விவரி.

 2. இந்தியாவில் ைக்களாட்சி பவற்றி்கரைா்கச் 

பசயல்பைத் ் தமவயான நிமலமை்கமள 

விளககு்க.

 3. இந்தியாவில் ைக்களாட்சிப் பற்றிய 

உங்களது ்கருத்து என்ன?

VI. பெய்முட்றகள் மறறும் பெயல்�ோடுகள்

 1. வயது வந்்தார அமனவருககும் 

வாககுரிமை என்ைால் என்ன? அதன் 

முககியத்துவம் என்ன என்பமத 

வகுப்பமையில் ்கலந்துமரயாடு.

 2.  ைக்களாட்சி என்பது "சிறுபான்மையினமர 

ைதிககும் பபரும்பான்மையினரின்  

ஆட்சி”- ்கலந்துமரயாடு.

 3. உங்கள் வகுப்பமையில் ைாதிரி ் தரதமல 

நைத்து்க.

 4. இந்தியாவில் ைக்களாட்சியின் நிமை, 

குமை்கமளப் பற்றி வகுப்பமையில் குழு 

விவாதம் பசய்க.

VII. சிந்தடன வினோ

 1. சரவாதி்காரத்தின்  கீழ சைத்துவத்திற்்கான 

உரிமை உங்களுககு இருககிைதா? 

அத்தம்கய நாட்டில் பபாதுைக்கள் ்கருத்து 

பற்றி என்ன அணுகுமுமை இருககும்?

 2. குடிைக்களின் அமைதியான ைற்றும் 

ைகிழச்சியான  வாழகம்கககு ைக்களாட்சி 

எவவாறு  வழிவகுககிைது? விளககு்க.

நாட்டின் பபயர அரசாங்கத்தின் வம்க அரசாங்க வம்க்கமளத் தீரைானிக்க உதவும் 

பணபு்கள்

VIII. ்வோழ்வியல் தி்றன

குறிப்பிட்ை நாடு்கமள ்தரவு பசய. ஒவபவாரு நாட்மையும் ஆராயந்து அந்நாட்டின் அரசாங்கம்- 

உயரகுடியாட்சி,  முடியாட்சி,  தனிநபராட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, ைதகுருைார்கள் ஆட்சி,  ைக்களாட்சி, குடியரசு 

- இவற்றில் எந்த வம்கமயச் சாரந்தது என்பமதக கூைவும்: பின்னர அரசாங்க வம்க்கமளத் 

தீரைானிக்க உதவும் பணபு்கமள விவரி.

 இமணய வளங்கள்

https://en.wikipedia.org/wiki/Government

http://eci.nic.in/eci/eci.html  (The Election Commission of India)
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உரலி :
URL-http://www.childlineindia.org.in/1098/b1a-telehelpline.htm

இமணயச் பசயல்பாடு

குழந்மத்கள் உதவிமையம் 

நம் பாது்காப்பு நம் ம்கயில்

1098

படி்கள்:
படி 1 : ்தடு பபாறியில் உரலிமயத் தட்ைச்சு பசயது ‘Child Help Line’ இமணயப் பக்கத்திற்குச் 

பசல்லலாம்.

படி 2 : ‘Child protection & Rights’-ஐ பசாடுககி குழந்மத்களுக்கான பாது்காப்பு விதிமுமை்கமள 

அறியலாம்.

படி 3 : ’Report a children in distress’- ஐ பசாடுககி உதவி ைற்றும் பாது்காப்புத் ்தமவப்படும் 

குழந்மதயின் த்கவல்்கமள பபட்டி்களில் தட்ைச்சு பசயது உதவி மையத்திற்கு 

பதரிவிக்கலாம்.

படி 4 : மு்கப்புப் பக்கத்தில் வலது ஓரத்தில் உள்ள ‘Vulnerability map’-ஐ பதரிவு பசயது தங்கள் 

பகுதி்களில் குழந்மத்களின் பாதிப்பு நிமலமய அறிய முடியும்.

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4
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1842 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் 
அழுதேக் குழுக்கள்2

அலகு

அறிமுகம்

 இந்தியாவில் தேரேல் முறை1

தேரேல் என்பது ேமக்ககான ப்பகாது தேவகர 

ஒருவரர மக்கள் வகாக்களிதது தேரவு பேய்யும் 

முரையகாகும்.

 இந்திய தேரேல் முரை, இங்கிலகாந்தில் 

பின்பற்ைப்படும் தேரேல் முரையிரனப 

பின்பற்றி ஏற்றுக்பககாள்்ளப்பட்்டது.   இந்தியகா 

ஒரு ேமததுவ, மேசேகார்பற்ை, மக்க்ளகாட்சி, 

குடியரசு  நகா்டகாகும், மற்றும் உலகின மிகபப்பரிய 

மக்க்ளகாட்சி நகா்டகாகும்.  ேற்த்பகாரேய நவீன 

இந்தியகாவகானது ஆகஸ்ட் மகாேம் 15ம் நகாள் 

1947ஆம் ஆண்டிலிருந்து நர்டமுரைக்கு 

வந்ேது.  

 இந்திய அரசியலரமபபின XVம் 

்பகுதியில் ககாணப்படும், 324 முேல் 329 

வரரயிலகான பிரிவுகளில் கூைப்பட்டுள்்ள 

பினவரும் விதிமுரைக்தகற்்ப நம் நகாட்டின 

தேரேல் முரை அரமக்கப்பட்டிருக்கிைது.  

i) நகாட்டின சுேந்திரமகான, நியகாயமகான 

தேரேரல உறுதி பேய்தி்ட 

ேனனிசரேயகான தேரேல் ஆரணயம் 

அரமததி்ட இந்திய அரசியலரமபபின 

பிரிவு 324ன ்படி வழிவரகச பேய்கிைது.

ேற்த்பகாது தேரேல் ஆரணயமகானது ஒரு 

ேரலரம தேரேல் ஆரணயர மற்றும் 

இரண்டு தேரேல் ஆரணயரகர்ள 

உள்்ள்டக்கியுள்்ளது.

ii) ்பகாரகாளுமனை தேரேல் ேம்மந்ேமகான 

வகாக்ககா்ளரகளின ்பட்டியல்  ேயகாரிதேல், 

பேகாகுதிகர்ள வரரயரை 

பேய்ேல் உட்்ப்ட அரசியலரமபபில் 

வரரயறுக்கப்பட்்டப பிை அரனதது 

விவககாரங்கர்ளப ப்பறுவேற்ககான 

ேட்்டங்கர்ள நகா்டகாளுமனைம் இயற்ைலகாம்.

கற்ைல் தநகாக்கங்கள்

� இந்தியகாவில் ககாணப்படும் தேரேல் முரைரயப ்பற்றி அறிேல்.

� இந்தியகாவின ்பல்தவறு வரகயகான தேரேல்கள் ்பற்றி அறிேல்.

� அரசியல் கட்சிகளின ப்பகாருர்ளப புரிேல்.

� தேசிய  கட்சி மற்றும் மகாநில/பிரகாந்திய கட்சிகளின நர்டமுரைகர்ள 

அறிேல்.

� இந்தியகாவில் உள்்ள அழுதேக் குழுக்கள் ்பற்றி புரிேல்.

ே மி ழ ந கா ட் டி ல் 

தேகாழரகள் ககாலததில் 

கு்டதவகாரல எனனும் 

வகாக்களிக்கும் முரை 

வழக்கததில் இருந்ேது.
கு்டதவகாரல
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1852 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

iii) மகாநில ேட்்டேர்பத தேரேல் 

ேம்மந்ேமகான வகாக்ககா்ளரகளின 

்பட்டியல்  ேயகாரிதேல், பேகாகுதிகர்ள 

வரரயரை பேய்ேல் த்பகானைவற்ரை 

அரசியலரமபபிற்குட்்பட்டு தேரவயகான 

மகாற்ைங்கர்ள   மகாநில ேட்்ட ேர்ப 

ேட்்டங்கர்ள இயற்ைலகாம்.

1.1 தேரேல் ேறைமுறை:

 தேசிய அ்ளவில் அரேகாங்கததின 

ேரலவர பிரேமர ஆவகார.  இவர  இந்திய 

்பகாரகாளுமனைததின கீழரவயகான மக்க்ளரவ 

(தலகாக்ே்பகா) உறுபபினரகள் மூலம் 

தேரந்பேடுக்கப்படுகிைகார.  நம்ரம த்பகானை 

மக்க்ளகாட்சிப பிரதிநிதிததுவ நகாடுகளில் தேரேல் 

முரை முக்கிய ்பங்கு வகிக்கிைது.  

1.2   தோட்ைா (தமற்கண்ை எவரும் இல்றல 
(NOTA = None Of The Above)) அறிமுகம்

 ஒரு மக்க்ளகாட்சி நர்டப்பறும் நகாட்டில் 

உள்்ள வகாக்ககா்ளரகள் தேரேலில் த்பகாட்டியிடும் 

தவட்்பகா்ளரகள் எவரரயும் தேரவு பேய்ய 

விருப்பம் இல்ரல எனில், வகாக்ககா்ளரகள் 

தமற்கண்்ட எவரும் இல்ரல (NOTA - None 

Of The Above) எனும் ஓர ப்பகாதேகாரன வகாக்கு 

இயந்திரததில் தேரவு பேய்யலகாம்.   இந்திய 

தேரேல் ந்டதரே விதிகள், (1961)-இல் எனும் 

ேட்்டததின விதி எண்  49-O  இம்முரை ்பற்றி 

விவரிக்கிைது.

இந்தியகாவில் ெனவரி 25ம் நகாளிரன தேசிய 

வகாக்ககா்ளர தினமகாக பககாண்்டகாடுகிதைகாம்.

2014ல் நர்டப்பற்ை ப்பகாதுத தேரேலில் முேல் 

முரையகாக NOTA அறிமுகப்படுதேப்பட்்டது. 

உலகில் NOTAரவ அறிமுகப்படுததிய  

14ஆவது நகாடு இந்தியகாவகாகும்.

மினனணு வகாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் 

தவட்்பகா்ளரின ப்பயருக்கு எதிரில் 

உள்்ள ப்பகாதேகாரன அழுததி வகாக்குச 

பேலுதேப்படுகிைது.  ஒருவர ேகாம் பேலுததிய 

வகாக்குச ேரியகான ்படி ்பதிவகாகி உள்்ளேகா 

எனறு பேரிந்து பககாள்ளும் வகாய்பர்ப 

2014ம் ஆண்டு ப்பகாதுத தேரேலில் 

தேரேல் ஆரணயம் அறிமுகப்படுததியது.  

இரே ஆங்கிலததில் சுருக்கமகாக VVPAT 

(Voters Verified Paper Audit Trial) எனறு 

குறிபபிடுகிைகாரகள்.

வகாக்ககா்ளர ேரி்பகாரக்கும் ககாகிே 

ேணிக்ரகச தேகாேரன (VVPAT)

இந்தியகாவில் மினனணு வகாக்குப்பதிவு 

இயந்திரததில் தநகாட்்டகா (NOTA) சினனம்
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1862 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

1.3 இந்தியாவில் தேரேல் வறககள்:

 இந்தியகாவில் இரண்டு வரகயகான 

தேரேல்கள் நர்டப்பறுகினைன.  அரவ  தநரடித 

தேரேல் மற்றும்  மரைமுகத தேரேல் ஆகும்.

1.3.1. தேரடித தேரேல்

 தநரடித தேரேலில் 

வகாக்ககா்ளரகள் ேமது 

பி ர தி நி தி க ர ்ள த 

ேகாங்கத்ள தநரடியகாக 

தேரந்பேடுக்கிைகாரகள்.    18 

வயது     பூரததியர்டந்ே மக்கள் தநரடித தேரேல் 

முரையில் ்பங்கு ப்பற்று ேங்க்ளது வகாக்குகர்ளப 

்பதிவு பேய்கினைனர.  தநரடித தேரேல் 

முரைக்குப பினவரும் சில எடுததுக்ககாட்டுக் 

ககாணலகாம்.

i) மக்க்ளரவ தேரேலில் நகா்டகாளுமனை 

உறுபபினரகர்ள (MP) தேரந்பேடுதேல்.

ii) ேட்்டமனைத தேரேல்களில் ேட்்டபத்பரரவ 

உறுபபினரகர்ள (MLA) தேரந்பேடுதேல்.

iii) ஊரகாட்சி, த்பரூரகாட்சி, நகரகாட்சி, மகாநகரகாட்சி 

ஆகிய உள்்ளகாட்சி அரமபபுகளின    

உறுபபினரகள்  மற்றும் ேரலவரகர்ளத 

தேரந்பேடுதேல்.

1.3.1.1. நிறைகள்

i) வகாக்ககா்ளரகள் ேங்க்ளது பிரதிநிதிகர்ள 

தநரடியகாகத தேரந்பேடுப்பேகால், 

தநரடித தேரேல் முரையகானது 

வலுவகான மக்க்ளகாட்சி பககாண்்டேகாகக் 

கருேப்படுகிைது.

ii) அரேகாங்க ந்டவடிக்ரககள் ்பற்றிய 

விழிபபுணரவும், ேகுதியகான 

பிரதிநிதிகர்ளக்  தேரந்பேடுக்கவும்  

மக்களுக்குக் கற்பிக்கிைது.  தமலும் 

மக்கள் அரசியலில் முக்கிய ்பங்கு வகிக்க 

ஊக்கமளிக்கிைது.

iii) மக்கர்ளத தீவிரமகான அரசியல் 

ந்டவடிக்ரககளில் ஈடு்ப்டத தூண்டுகிைது.

1.3.1.2. குறைகள்

i) தநரடித தேரேல் முரை அதிக பேலவு 

பககாண்்டேகாக உள்்ளது.

ii) எழுதேறிவற்ை வகாக்ககா்ளரகள், 

ப்பகாய்யகானப ்பரபபுரரக்ளகால் ேவைகாக 

வழிந்டதேப்படுகிைகாரகள். சில 

தநரங்களில் ேகாதி, மேம் மற்றும் இனன 

பிை பிரிவுகர்ள அடிப்பர்டயகாகக் 

பககாண்டு ந்டதேப்படும் பிரசேகாரங்கள் 

மற்றும் ப்பகாய்யகானப ்பரபபுரரக்ளகாலும் 

ேவைகாக வழிந்டதேப்படுகிைகாரகள்.

iii) தநரடித தேரேல் ந்டததுவது மிகபப்பரும் 

்பணியகாக இருப்பேகால், ஒவபவகாரு 

வகாக்கு ரமயங்களிலும் சுேந்திரமகான, 

நியகாயமகான தேரேல் முரைரய 

உறுதி பேய்வது என்பது தேரேல் 

ஆரணயததிற்கு மிக ப்பரும் ேவகாலகாக 

உள்்ளது.

iv) சில அரசியல் கட்சி தவட்்பகா்ளரகள், 

வகாக்ககா்ளரகள் மீது ்பணம், ப்பகாருள் 

(அ) ்பணிகள் மூலமகாக ேங்க்ளது 

பேல்வகாக்ரகச பேலுததுவது என்பது ஒரு 

மற்பைகாரு ேவகாலகாகும்.

v) தேரேல் ்பரபபுரரகளின த்பகாது சில 

தநரங்களில் வனமுரைகள், ்பேற்ைங்கள், 

ேட்்டம் –  ஒழுங்கு பிரசசிரனகள் ஏற்்பட்டு 

மக்களின அனைகா்ட வகாழக்ரக முரை 

்பகாதிக்கப்படுகிைது.

1.3.2 மறைமுகத தேரேல்

 மக்க்ளகால் தேரந்பேடுக்கப்படும் 

பிரதிநிதிகள் வகாக்களிததுத தேரவு பேய்யும் 

முரைதய மரைமுகத தேரேல் ஆகும்.  குடியரசுத 

ேரலவர தேரேலில் இதேரகய முரையகானது 

கர்டபிடிக்கப்படுகிைது.

1.3.2.1 நிறைகள்

i) மரைமுகத தேரேல்கள் ந்டதே பேலவு 

குரைவகானேகாகும்.
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1872 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

ii) மரைமுக தேரேல் முரையகானது ப்பரிய 

நகாடுகளுக்கு உகந்ேது.

1.3.2.2. குறைகள்

i) வகாக்ககா்ளர எண்ணிக்ரகக் குரைவகாக 

இருப்பேகால் ஊழல், ரகயூட்டு, குதிரர 

த்பரம் ஆகியவற்றிற்கு வகாய்பபுகள் அதிகம் 

ககாணப்படும்.

ii) மக்கள் ேங்க்ளது பிரதிநிதிகர்ளத 

தேரந்பேடுக்க தநரடியகாக ்பங்கு 

ப்பைகாமல், மகாைகாக மக்க்ளகால் 

தேரந்பேடுக்கப்பட்்டப பிரதிநிதிகத்ள 

இம்முரையில் ்பங்குப்பறுவேகால், மக்கள் 

பிரதிநிதிததுவம்  குரைந்ே மக்க்ளகாட்சி 

முரையகாக ககாணப்படுகிைது.  எனதவ, 

மக்களின உண்ரமயகான விருப்பதரே 

பிரதி்பலிக்ககாமல் இருக்க தநரிடுகிைது.

2.  அரசியல் கட்சிகள்

 மக்க்ளகாட்சி அரேகாங்கததில் அரசியல் 

கட்சிகள் முக்கிய ்பங்கு  வகிக்கிைது.  

இந்ே அரசியல் கட்சிகள் மக்களுக்கும் 

அரேகாங்கததிற்கும் இர்டதய ஓரு ்பகாலமகாக 

பேயல்்படுகிைது.

2.1 அரசியல் கட்சி என்பேன ப்பாருள்:

 ஓர அரசியல் கட்சி என்பது அரேகாங்கததில் 

ஆதிக்கம் பேலுததுவேற்ககாகத தேரேலில் 

த்பகாட்டியிடுவேற்ககான நிகழசசி நிரல்கர்ளயும், 

குறிபபிட்்டக்  பககாள்ரககர்ளயும் பககாண்்ட, 

மக்கள் குழுவின அரமப்பகாகக் ககாணப்படும்.   

ேரலவர, பேயற்குழு உறுபபினரகள் மற்றும் 

பேகாண்்டரகள் எனும் மூனறு அங்கங்கர்ள ஓர 

அரசியல் கட்சி ப்பற்றுள்்ளது.

2.2 கட்சி  முறையின வறககள்:

 உலகில் கட்சி முரையிரன மூனறு 

வரகக்ளகாக வரகப்படுதேலகாம்.

i)  ஒரு கட்சி முரை  -  ஒதர ஒரு 

ஆளும்  கட்சி மட்டும் ்பங்கு ப்பறுவது 

ஆகும்.  இம்முரையில் எதிரகட்சிகள் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல. (எ.ககா. சீனகா, 

கியூ்பகா,  முனனகாள் தேகாவியத யூனியன)

ii) இரு கட்சி முரை  -  இரு முக்கிய கட்சிகள் 

மட்டுதம ்பங்கு ப்பறுவது ஆகும்.  (எ.ககா.  

அபமரிக்க ஐக்கிய நகாடுகள், இங்கிலகாந்து)

iii) ்பல கட்சி முரை  -  இரண்டிற்கும் தமற்்பட்்ட 

கட்சிகள் ்பங்கு ப்பறுவது ஆகும்.  (எ.ககா. 

இந்தியகா,  இலங்ரக, பிரகானஸ், இதேகாலி)

2.3. அரசியல் கட்சியின வறககள்:

 இந்தியகாவில் உள்்ள அரசியல் 

கட்சிக்ளகானது பேல்வகாக்குப ப்பறும் 

பிரதேேததிற்கு ஏற்்ப இரு முக்கிய பிரிவுக்ளகாக 

வரகப்படுதேப்படுகினைன.  அரவ 1) தேசியக் 

கட்சிகள் 2) மகாநிலக் கட்சிகள்.

இந்திய குடியரசுத ேறலவர எப்படி 
தேரந்பேடுக்கப்படுகிைார?

இந்திய குடியரசுத ேரலவர பினவரும் 

உறுபபினரகள் பககாண்்ட தேரேல் 

குழகாம் (Electoral College)  மூலம் 

தேரந்பேடுக்கப்படுகிைகார.  அரவ

1. ்பகாரகாளுமனைததின இரு அரவயின 

தேரந்பேடுக்கப்பட்்ட உறுபபினரகள்

2. இந்தியகாவில் உள்்ள அரனதது 

மகாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன 

பிரதேேங்களில் உள்்ள 

தேரந்பேடுக்கப்பட்்ட ேட்்டமனை 

உறுபபினரகள்

குறிபபு:  ்பகாரகாளுமனை இரு அரவகள் மற்றும் 

மகாநில ேட்்டமனைங்களில் நியமிக்கப்படும் 

நியமன உறுபபினரகள் இக்குழுவில் அங்கம் 

இ்டம் ப்பைமகாட்்டகாரகள்.
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1882 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

2.3.1. தேசியக் கட்சிகள்

 ஒரு கட்சி குரைந்ேது நகானகு 

மகாநிலங்களிலகாவது மகாநிலக் கட்சி எனை 

ேகுதிரய ப்பற்றிருக்குமகானகால் அது ‘தேசியக் 

கட்சி’ எனை ேகுதிரய ப்பறுகிைது.  அரனதது 

அரசியல் கட்சிகளும் இந்திய தேரேல் 

ஆரணயததில் ்பதிவு பேய்ேல் தவண்டும்.  

இந்திய தேரேல் ஆரணயம் அரனதது 

அரசியல் கட்சிகர்ளயும் ேமமகாகப ்பகாவிதேப 

த்பகாதிலும், தேசியக்  கட்சிகளுக்கும், மகாநிலக் 

கட்சிகளுக்கும் சில சிைபபுச ேலுரககர்ள 

வழங்குகிைது.  இக்கட்சிகளுக்கு ேனிதேனிச 

சினனங்கள் வழங்கப்படுகிைது.  ஒரு கட்சியின 

அதிககாரபபூரவ தவட்்பகா்ளர மட்டுதம அக்கட்சியின 

சினனதரே உ்பதயகாகிக்க முடியும்.  2017 

நிலவரப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்்ள  தேசிய 

கட்சிகளின எண்ணிக்ரக ஏழு ஆகும்.

2.3.2. மாநிலக் கட்சிகள்

 ஏழு தேசிய கட்சிகர்ளத ேவிர, நகாட்டின 

ப்பரும்்பகானரமயகான முக்கிய கட்சிகர்ள 

“மகாநிலக் கட்சி”க்ளகாக தேரேல் ஆரணயம் 

வரகப்படுததியிருக்கிைது.  இக்கட்சிகள் 

ப்பகாதுவகாகப “பிரகாந்தியக் கட்சிகள்” எனறு 

குறிபபிடுவர.  மக்க்ளரவ தேரேலிதலகா 

அல்லது மகாநில ேட்்டேர்பத தேரேலிதலகா ஒரு 

குறிபபிட்்ட எண்ணிக்ரகயிலகான இ்டங்கர்ள 

பவற்றி ப்பற்ை அல்லது குறிபபிட்்ட ேேவிகிே 

வகாக்குகர்ளப ப்பற்ைேன அடிப்பர்டயில் 

இந்தியத தேரேல் ஆரணயம் ஒரு கட்சிரய 

மகாநிலக் கட்சியகாக அங்கீககாரம் அளிக்கிைது.

2.3.3. கட்சிகளின அங்கீகாரம்

 இந்தியத தேரேல் ஆரணயததில்  ்பதிவு 

பேய்யப்பட்்ட ஒரு கட்சி தேசியக் கட்சி எனும் 

்பங்கு ப்பை பினவரும் முரைகளில்  ஏதேனும் 

ஒனரை  நிரைவு பேய்திருதேல் தவண்டும். 

i) மக்க்ளரவ தேரேலிதலகா (அ) மகாநில 

ேட்்டேர்பத தேரேலிதலகா  குரைந்ே்பட்ேம் 

நகானகு மகாநிலங்களில் ்பதிவகான 

பமகாதேச பேல்லதேகுந்ே வகாக்குகளில் 

குரைந்ே்பட்ேம் 6% ப்பற்றிருக்க 

தவண்டும். 

ii) மக்க்ளரவயில் குரைந்ே்பட்ேம் 2 ேேவீே 

இ்டங்களில் பவற்றி ப்பை தவண்டும்.  

தமலும் குரைந்ே்பட்ேம் மூனறுக்கும் 

தமற்்பட்்ட மகாநிலங்களிலிருந்து 

தேரந்பேடுக்கப்ப்ட தவண்டும்.  

iii) குரைந்ே்பட்ேம் நகானகு மகாநிலங்களில் 

‘மகாநிலக் கட்சியகாக’ அங்கீககாரம் 

ப்பற்றிருக்க தவண்டும்.

2.3.4. அரசியல் கட்சிகளின பெயல்்பாடுகள்:

� க ட் சி க ள்  த ே ர ே ல் க ளி ல் 

த்பகாட்டியிடுகினைன.  ப்பரும்்பகாலகான 

மக்க்ளகாட்சி நகாடுகளில் கட்சிக்ளகால் 

நி று த ே ப ்ப டு ம்  த வ ட் ்ப கா ்ள ர க ள் 

இர்டதயேகான கடும் த்பகாட்டிகள் 

நிலவுகினைன.

� கட்சிகள் ேங்கர்ளத தேரந்பேடுக்க 

அவரக்ளது பககாள்ரககர்ளயும், 

திட்்டங்கர்ளயும் தேரேல் பேகாகுதிகளில் 

முனனிறுததுகினைனர.

அரசியல் கட்சிகள்

தேசியக் கட்சிகள் மகாநிலக் கட்சிகள்

எதிர 

கட்சிகள்

ஆளும் 

கட்சிகள்

எதிர 

கட்சிகள்

ஆ ளு ம் 

கட்சிகள் 
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1892 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

� நகாட்டில் ேட்்டங்கள் இயற்றுவதில் 

அரசியல் கட்சிகள் முக்கிய 

்பங்களிபபுச பேய்கினைன.  முரையகாக 

ேட்்டங்கள் நகா்டகாளுமனைங்களிலும், 

ேட்்டமனைங்களிலும் விவகாதிக்கப்பட்டு 

நிரைதவற்ைப்படுகினைன.

� அரசியல் கட்சிகள் அரேகாங்கததிரன 

அரமதது, அவற்ரை வழிந்டததுகினைனர.

� தேரேலில் தேகால்வியர்டந்ே கட்சிகள் 

எதிரகட்சியகாகப  ்பங்களிபபுச பேய்கினைன.  

இரவ அரசின குரைகள் மற்றும், ேவைகான 

பககாள்ரககர்ள எதிரதது ்பல்தவறு்பட்்ட 

்பகாரரவகர்ள முனரவக்கினைன, 

விமரேனம் பேய்கினைன.

� மக்கள் கருததிற்கு அரசியல் கட்சிகள் 

வடிவம் பககாடுக்கினைன. தமலும் 

அரவ முக்கிய நிகழவுகர்ள மக்களின 

கவனததிற்குக் பககாண்டு வருகினைன.

� அரேகாங்கததிற்கும்  மக்களுக்கும் இர்டயில் 

ஒரு ்பகாலமகாக அரசியல் கட்சிகளின  

பேயல்்பகாடுகள் இருக்கினைன.

2.4 மக்க்ளகாட்சியில் எதிரகட்சிகளின ்பங்கு

 மக்க்ளகாட்சியில், அபமரிக்க ஐக்கிய 

நகாட்ர்டப த்பகால் இரு கட்சி ஆட்சி முரைதயகா 

அல்லது இந்தியகா, பிபரஞ்சு நகாடுகர்ளபத்பகால் 

்பல கட்சி ஆட்சி முரைதயகா இருக்கலகாம்.  

ப்பரும்்பகானரம மக்களின ஆேரவு ப்பற்ைக் 

கட்சியகாக ஆளும் கட்சியும், எஞ்சிய மக்களின 

ஆேரவு ப்பற்ைக் கட்சியகாக எதிர கட்சியும் 

இருக்கும்.   மக்க்ளகாட்சி முரையிலகான அரனதது 

அரேகாங்கங்களிலும் எதிரகட்சித ேரலவர 

முக்கிய ்பங்ரக வகிக்கிைகார.  இவர தகபினட் 

அரமசேர ேகுதி ப்பறுகிைகார.   இவர ப்பகாது 

ந்டவடிக்ரககர்ள ்பகாதிக்கும் ஆளும் கட்சியின 

ேவைகான  பககாள்ரககர்ள எதிரக்கிைகார.  

ப்பகாதுக்கணக்குக் குழுவின ேரலவரகாக 

இவர அரசுத துரைகளின பேயல்்பகாடுகர்ளக்  

தகள்விக்குள்்ளகாக்குவதேகாடு  மக்கள் 

நலனுக்ககாகச பேலவி்டப்படும் ப்பகாதுப ்பணதரே 

ஆய்வு பேய்கிைகார.  இதே த்பகானறு அவர மததியக் 

கண்ககாணிபபு ஆரணயததின ேரலவர 

மற்றும் உறுபபினரகர்ள தேரந்பேடுபபிலும் 

முக்கியப ்பங்கு வகிக்கிைகார.  மக்க்ளகாட்சியில் 

எதிரக்கட்சிகள் ஒரு ப்பகாறுப்பகானப ்பங்கிரனயும் 

மக்களின நியகாயமகானக் தககாரிக்ரககள் மற்றும் 

விருப்பதரேயும் பிரதி்பலிக்கினைது.

3 அழுதேக் குழுக்கள்

 அழுதேக் குழுக்கள் எனை பேகால் ஐக்கிய 

அபமரிக்க நகாட்டில் உருவகாக்கப்பட்்டது.  ப்பகாது 

நலனகர்ளப ்பகாதுககாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 

தீவிரமகாக பேயல்்படும் குழு அழுதேக் குழு 

எனறு அரழக்கப்படுகிைது.  அரசு மீது அழுதேம் 

பேலுததி அரசின பககாள்ரககளில் மகாற்ைம் 

பககாண்டு வரும்்படி பநருக்கடி ேருவேகால் 

இவவகாறு அரழக்கப்படுகிைது. 

 அழுதேக் குழுக்கள் ‘நலக்குழுக்கள்’ 

அல்லது ேனிப்பட்்ட நலக்குழுக்கள் எனறும் 

அரழக்கப்படுகினைன.  அதே ேமயம் இரவ 

அரசியல் கட்சியிலிருந்து தவறு்பட்்டரவ.  

தேரேலில் த்பகாட்டியிடுவதில்ரல.  அரசியல் 

அதிககாரதரேக் ரகப்பற்ை விர்ளவதும் 

இல்ரல.
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1902 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

3.1. இந்தியாவில் அழுதேக் குழுக்கள்

 இந்தியகாவில் ேற்த்பகாது அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலகான அழுதேக் குழுக்கள் 

உள்்ளன.  ஆனகால் அரவகள் அபமரிக்ககா 

அல்லது தமற்கததிய நகாடுக்ளகான இங்கிலகாந்து, 

பிபரஞ்சு, பெரமனி த்பகானை நகாடுகளில் 

இருப்பரேப த்பகால் வ்ளரசசி அர்டந்ேரவயகாக 

ககாணப்படுவதில்ரல.

இந்தியகாவில் பேயல்்படும் அழுதேக் குழுக்கர்ளக் 

கீழக்ககாணும் வரகக்ளகாக வரகப்படுதேலகாம்.

1.  வணிகக்குழுக்கள்

2.  பேகாழிற்ேங்கங்கள்

3. விவேகாயக் குழுக்கள்

4. பேகாழில் முரைக்   

    குழுக்கள்

5.  மகாணவர அரமபபுகள்

6.  மே அரமபபுகள்

7.  ்பழங்குடி அரமபபுகள்

8.  பமகாழிக் குழுக்கள்

9.   தககாட்்பகாட்டு அடிப்பர்டக் குழுக்கள்

10.  சுற்றுசசூழல் ்பகாதுககாபபுக்  குழுக்கள்

3.1.1.  இந்தியகாவில் அழுதேக் குழுக்களின   

 பேயல்்பகாடுகள்

 அரசின பககாள்ரகயில் பேல்வகாக்குச 

பேலுததுவேன மூலம் குறிபபிட்்ட நலனகர்ளப 

ப்பைச பேயல்்படும் நலக் குழுக்கள் அழுதேக் 

குழுக்கள் எனப்படும்.  அரவ எந்ே அரசியல் 

கட்சியு்டனும் அணி தேருவதில்ரல.  ஆனகால்  

மரைமுக முடிவுகள் எடுப்பதில் அதிக 

பேல்வகாக்குச பேலுததும் அ்ளவுக்கு ஆற்ைல் 

மிக்கரவ.  பிரதிநிதிததுவப்படுததுேல்,  அரசியல் 

்பங்தகற்பு, கல்வி, பககாள்ரக உருவகாக்கம் 

மற்றும் பககாள்ரக அமலகாக்கம் த்பகானை ்பல 

வரகக்ளகான பேயல்்பகாடுகர்ள அழுதேக் 

குழுக்கள் தமற்பககாள்கினைன.

3.1.1.1. அரசியல் ்பங்தகற்பு

 அரசியலின மற்பைகாரு முகம் எனறு 

அழுதேக் குழுக்கர்ளக் கூைலகாம்.  மனுக்கள், 

த்பரணிகள் மற்றும் ஆரப்பகாட்்டங்கள் த்பகானை 

அரசியல் பேயல்்பகாடுகள் மூலம் மக்கள் 

ஆேரரவத திரட்டி ேங்கள் பேல்வகாக்கிரன 

அழுதேக் குழுக்களுக்கான 
எடுததுக்காட்டுகள்

1. இந்திய வணிகம் மற்றும் பேகாழிற்துரை 

ேம்தம்ளததின கூட்்டரமபபு (FICCI)

2. அகில இந்தியத பேகாழிற்ேங்க ககாங்கிரஸ் 

(AITUC)

3. அகில இந்திய விவேகாயிகள் ேங்கம் 

(AIKS)

4. இந்திய மருததுவச  ேங்கம் (IMA)

5. அகில இந்திய மகாணவர ேம்தம்ளனம் 

(AISF)

6. அகில இந்திய சீக்கிய மகாணவர த்பரரவ

7. இ்ளம் ்பேகாககா ேங்கம்(YBA)

8. ேமிழச ேங்கம்

9. ேமிழநகாடு விவேகாயிகள் ேங்கம்

10. நரமேகா ்பசேகாதவகா அந்தேகாலன
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1912 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

அழுதேக் குழுக்கள் விரிவு்படுததுகினைன.  

இதேரகய பேயல்்பகாடுகள் இர்ளய 

ேமுேகாயததினரர பவகுவகாகக் 

கவரந்திழுக்கினைன.

3.1.1.2 கல்வி

 ்பல அழுதேக் குழுக்கள் ஆரகாய்சசிகள் 

தமற்பககாள்வது,   இரணயதே்ளம் ்பரகாமரிபபு,  

அரசுப பககாள்ரககள் மீது கருததுகள் 

பவளியிடுவது மற்றும் உயரநிரலக் 

கல்வியகா்ளரகள், அறிவியலகா்ளரகள் 

மட்டுமல்லகாமல் முக்கிய பிர்பலங்களி்டமிருந்தும் 

கருததுகர்ளத திரட்டி வல்லுநரகளின 

ஆேரவிரனப ப்பறுவது ஆகிய பேயல்்பகாடுகளில் 

ஈடு்படுகினைன.

3.1.1.3. பகாள்றக உருவாக்கம்

 அழுதேக் குழுவினர பககாள்ரககர்ள 

உருவகாக்கு்பவரகள் இல்ரல எனை த்பகாதிலும் 

பககாள்ரக உருவகாக்கச பேயல்முரைகளில் 

அவரகள் ்பங்தகற்்பரேத ேடுப்பதில்ரல.  

அரசுக்குத ேகவல் அளிப்பதிலும்,  

ஆதலகாேரனகர்ள வழங்குவதிலும் இந்ே 

அழுதேக் குழுவினர வலுவகான ்பங்களிபபுச 

பேய்து வருகினைனர.  பககாள்ரக உருவகாக்கச 

பேயல்முரைகளில் அவரகள் பேகா்டரந்து 

ஆதலகாேரன ேருகினைன.

4.  மக்கள் குழுவும் ்பங்தகற்பும்

4.1 மக்கள் குழு

 மக்களின வகாழக்ரகரய 

ஒட்டுபமகாதேமகாக தமம்்படுததும் ேமூக 

ரீதியிலகான ஆக்கபபூரவ பேயல்்பகாடுகர்ள 

தநகாக்கி மக்கள் குழுரவ திரட்டுவது அவசியதம.  

சில தநரங்களில் நில நடுக்கம், சுனகாமி, 

பவள்்ளபப்பருக்கு மற்றும் பிை இயற்ரகப 

த்பரி்டரகள் நிகழும் த்பகாது மீட்பு, நிவகாரணம் 

த்பகானை அவேரப ்பணிகளுக்கு உ்டனடியகாக 

மக்கர்ளத திரட்்ட தநரிடும்.

4.2 மக்களாட்சியில் ்பங்தகற்பு

 நகா்டகாளுமனை, ேட்்டமனை, உள்்ளகாட்சித 

தேரேல்களில் மக்கள் ப்பருவகாரியகாகப 

்பங்தகற்கும்த்பகாதே மக்க்ளகாட்சி அரமபபு 

பவற்றிகரமகாக இயங்க முடியும்.  அதே 

ேமயததில் வரி மற்றும் வருவகாய் வசூலிக்கும் 

முரையிலும், சுற்றுச  சூழல் ்பகாதுககாபபு,   சுதேம் 

சுககாேகாரம், உ்டல் ஆதரகாக்கியம் மற்றும் 

த்பகாலிதயகா பேகாட்டுமருந்து அளிதேல் த்பகானை 

சிைபபுத திட்்டங்களிலும் ஒவபவகாரு குடிமகனும் 

சிறிய உள்ளூர குழுக்களும் ்பங்கு ப்பறும் த்பகாது 

மட்டுதம மக்க்ளகாட்சி பவற்றி ப்பை முடியும்.

 எனதவ, மக்க்ளகாட்சி அரேகாங்கதரே 

வி்ட சிைந்ே அரேகாங்கம் இல்ரல என்பரே 

நகாம் மனதில் பககாள்்ள தவண்டும்.  சிைந்ே 

ேமூகதரேயும் நகாட்ர்டயும் உருவகாக்க, 

இந்திய மக்க்ளகாகிய நகாம் மததிய மற்றும் 

மகாநில அரேகாங்கதது்டன இரணந்து மனிே 

வகாழக்ரகயின துன்பங்கர்ள ஒழிததி்ட 

ஒற்றுரமயு்டன த்பகாரகா்ட தவண்டும்.

மீள்்பாரறவ:

� பிரேம அரமசேர மக்க்ளரவ உறுபபினரக்ளகால் தேரந்பேடுக்கப்படுகிைகார.

� தேரேல்கள் இரண்டு வரகப்படும்.  அரவ தநரடித தேரேல்கள், மரைமுகத தேரேல்கள்.

� ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஒரு ேரலவர, பேயற்குழு உறுபபினரகள் மற்றும் பேகாண்்டரகள் என 

மூனறு ்பகுதிகள் உள்்ளன.

� இந்தியகாவில் அரசியல் கட்சிகர்ள தேசியக் கட்சிகள் மற்றும் மகாநிலக் கட்சிகள் என இரண்டு 

வரகக்ளகாகப பிரிக்கலகாம்.

� 2017ம் ஆண்டு நிலவரப்படி இந்தியகாவில் ஏழு தேசியக் கட்சிகள் உள்்ளன.

� அழுதேக்குழு எனை பேகால் அபமரிக்க ஐக்கிய நகாட்டில் உருவகாக்கப்பட்்டது.

� இந்தியகாவில் அதிக எண்ணிக்ரகயிலகான அழுதேக் குழுக்கள் உள்்ளன.
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1922 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

I. ெரியான விறைறயத தேரவு பெயக.

1. கீழக்கண்்ட நகாட்டின தேரேல் 

முரையிரன இந்தியகா ஏற்றுக் 

பககாண்டுள்்ளது.

 அ)  அபமரிக்க ஐக்கிய நகாடுகள்       

ஆ) இங்கிலகாந்து

 இ) கன்டகா            

ஈ) ரஷயகா

2. இந்திய தேரேல் ஆரணயம் ஒரு

 அ) சுேந்திரமகான அரமபபு        

 ஆ) ேட்்டபூரவ அரமபபு

 இ) ேனியகார அரமபபு        

 ஈ) ப்பகாது நிறுவனம்

3. இந்திய தேரேல் ஆரணயம் அரமக்க 

வழிவரக பேய்யும் அரசியலரமபபு பிரிவு

 அ) பிரிவு 280 ஆ) பிரிவு 315        

 இ) பிரிவு 314 ஈ) பிரிவு 325

4. இந்திய அரசியலரமபபின எந்ே 

்பகுதி தேரேல் ஆரணயதரேப ்பற்றி 

கூறுகிைது?

 அ)  ்பகுதி III       ஆ) ்பகுதி XV        

 இ) ்பகுதி XX      ஈ) ்பகுதி XXII

5. ்பல்தவறு அரசியல் 

கட்சிகர்ளத தேசியக் 

க ட் சி ய கா க த வ கா 

அல்லது மகாநிலக் 

கட்சியகாகதவகா அங்கீகரிப்பவர/ 

அங்கீகரிப்பது.

 அ) குடியரசுத ேரலவர

 ஆ) தேரேல் ஆரணயம்

 இ) நகா்டகாளுமனைம்         

 ஈ)தேரேல் ஆரணயததின 

ஆதலகாேரனயின த்பரில் குடியரசுத 

ேரலவர

6. கூற்று (A):   இந்திய அரசியலரமபபுச 

சுேந்திரமகாக பேயல்்படும் தேரேல்  

ஆரணயததிற்கு வழிவரகச பேய்கிைது.

 ககாரணம் (R): இது நகாட்டின சுேந்திரமகான 

நியகாயமகான தேரேரல ந்டதே உறுதி  

பேய்கிைது.

 அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ேரியகானது 

    மற்றும் (R), (A) ரவ வி்ளக்குகிைது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ேரியகானது 

    (R), (A) ரவ வி்ளக்கவில்ரல

 இ) (A) ேரியகானது மற்றும் (R) ேவைகானது

  ஈ) (A) ேவைகானது மற்றும் (R) ேரியகானது

 ்பயிற்சிகள் 

கரலச பேகாற்கள்

1. நகா்டகாளுமனைம்/ேட்்டமனைம் - ஒரு நகாட்டின அல்லது மகாநிலததின ேட்்டமியற்றும் அரமபபு 

2. பேகாகுதி - ேட்்டேர்ப பிரதிநிதிகர்ளத தேரந்பேடுக்க, வகாக்ககா்ளரகள் 

  அ்டங்கிய குறிபபிட்்டப ்பகுதி.

3. தநகாட்்டகா (NOTA) - மக்க்ளகாட்சி நகாட்டிலுள்்ள மக்கள், எந்ே ஒரு 

  பிரதிநிதிகர்ளயும் தேரவு பேய்ய விருப்பம் இல்லகாே த்பகாது 

  அவரகள் தேரவு பேய்யும் ஓர வகாக்கு முரைதய  தநகாட்்டகா.   

  (NOTA  - தமற்கண்்ட எவரும் இல்ரல).

4. அழுதேக் குழுக்கள் - ப்பகாது நலனகர்ளப ்பகாதுககாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 

  தீவிரமகாக பேயல்்படும் குழுக்கள்.
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1932 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

7. தநகாட்்டகா (NOTA) முரை 

அறிமுகப்படுதேப்பட்்ட ஆண்டு

 அ) 2012  ஆ) 2013       

 இ) 2014       ஈ) 2015

8. அழுதேக்குழுக்கள் எனும் பேகால்லிரன 

உருவகாக்கிய நகாடு

 அ) அபமரிக்க ஐக்கிய நகாடுகள்        

 ஆ) இங்கிலகாந்து

 இ) முனனகாள் தேகாவியத யூனியன  

 ஈ) இந்தியகா

9. கூற்று(A): இந்தியகாவில் அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலகான அழுதேக்குழுக்கள் 

ககாணப்படுகினைன.

 ககாரணம் (R): அபமரிக்க ஐக்கிய நகாட்டில் 

இருப்பரே த்பகால இந்தியகாவில் அழுதேக் 

குழுக்கள் வ்ளரசசியர்டயவில்ரல.

 அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ேரியகானது 

    மற்றும் (R), (A) ரவ வி்ளக்குகிைது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ேரியகானது 

     (R), (A) ரவ வி்ளக்கவில்ரல

 இ) (A) ேரியகானது மற்றும் (R) ேவைகானது

 ஈ) (A) ேவைகானது மற்றும் (R) ேரியகானது

II. தகாடிட்ை இைங்கறள நிரபபுக.

1. இந்திய தேரேல் ஆரணயம் 

___________ உறுபபினரகர்ள 

உள்்ள்டக்கியுள்்ளது.

2. தேசிய வகாக்ககா்ளரகள் தினம் 

அனுேரிக்கப்படும் நகாள் ___________

3. இந்தியகாவில் ___________ கட்சி 

முரை பின்பற்ைப்படுகிைது.

4. 2017ல் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட தேசியக் 

கட்சிகளின எண்ணிக்ரக 

___________

5. நரமேகா ்பசதேகாதவகா அந்தேகாலன என்பது 

ஒரு ___________

III. ப்பாருததுக.

1.  தேசியக் கட்சி  - வணிகக்     

  குழுக்கள்

2.  ஒரு கட்சி ஆட்சி முரை - அபமரிக்க   

        ஐக்கிய நகாடுகள்

3. இரு கட்சி ஆட்சி முரை - சீனகா

4. அழுதேக் குழுக்கள் - ஏழு

IV. பினவரும் வினாக்களுக்கு குறுகிய 
விறையளி

1. இந்தியகாவிலுள்்ள தேரேல் முரைப ்பற்றி 

விவரி.

2. அரசியல் கட்சி என்பேன ப்பகாருர்ள 

வி்ளக்குக.

3. இரு கட்சி ஆட்சிமுரை மற்றும் ்பல கட்சி 

ஆட்சிமுரையிரன தவறு்படுததுக.

4. அழுதேக் குழுக்கள் எனைகால் எனன?

V. பினவரும் வினாக்களுக்கு விரிவான 
      விறையளி

1. தநரடித தேரேலின நிரைகள் மற்றும் 

குரைகர்ள விவகாதி.

2. அரசியல் கட்சிகளின பேயல்்பகாடுகள் 

யகாரவ?

3. இந்தியகாவில் அழுதேக் குழுக்களின 

பேயல்்பகாடுகள் யகாரவ?

VI. பெயமுறைகள் மற்றும் பெயல்்பாடுகள்

1. தேசியக் கட்சிகள் மற்றும் மகாநில 

கட்சிகளின பககாள்ரககள், திட்்டங்கள் 

மற்றும் ேகாேரனகர்ள ஒபபிடுக.

VII.  சிந்ேறன வினா

1. தேரேல்கள்  பிரதிநிதிததுவ 

மக்க்ளகாட்சியில் முக்கியததுவமகாகக் 

கருேப்படுகினைது.  ஏன?
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1942 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

2. வயது வந்தேகார வகாக்குரிரமயின 

அடிப்பர்டக் பககாள்ரககள் மற்றும் 

முக்கியததுவம் எனன?

3. மக்க்ளகாட்சியின நிரைகள் மற்றும் 

குரைகர்ள விவகாதி.

4. ்பல கட்சி ஆட்சி முரையிரன விவகாதி.

VIII. வாழ்வியல் திைன

1. உங்களுர்டய வகுப்பரையில் மகாதிரி 

வகாக்குப ்பதிரவ ந்டததுக.

 இரணயே்ள வ்ளங்கள்

eci.nic.in (The Election Commission of India)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_India

9th Civics Unit_2.indd   194 29-03-2018   10:23:22

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



1952 தேரேல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுதேக் குழுக்கள்

ஒன்பேகாம் வகுபபு – குடிரமயியல்

ஆக்கம்

கரல மற்றும் வடிவரமபபுக் குழு

ேரலரம ஒருங்கிரணப்பகா்ளர 

வடிவரமபபு - ஆக்கம்

சீனிவகாேன ந்டரகாென

வரர்ப்டம்

ககாந்திரகாென K T

கரல மற்றும் ்ப்ட ஒருங்கிரணப்பகா்ளர 

ேமிழ விரசசுவல் அககா்டமி, பேனரன

தககாகுலகிருஷணன 

ஓவிய ஆசிரியரகள்,

ேமிழநகாடு அரசு.

மகாணவரகள்

அரசு கவின கரல கல்லூரி,

பேனரன மற்றும் கும்்பதககாணம்

்பக்க வடிவரமப்பகா்ளர

திரு. தவ.ேகா. ெகாண்ஸ்மித  பேனரன 

In-House - QC 

ரகாதெஷ 

மதனகாகர

ஒருங்கிரணபபு 

ரதமஷ முனிேகாமி

்பகா்டவல்லுநர குழு

முரனவர. பே. தேவநகாேன 

இரண த்பரகாசிரியர மற்றும் துரை ேரலவர 

அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப்பகாது நிரவகாகவியல் துரை, 

அண்ணகாமரலப ்பல்கரலக்கழகம், சிேம்்பரம்.

தமலகாய்வகா்ளர

முரனவர. க. தககாட்ர்ட ரகாென 

உேவிப த்பரகாசியர 

அரசியல் அறிவியல் துரை, 

ப்பரியகார அரசு கரலக் கல்லூரி, க்டலூர.

ஒருங்கிரணப்பகா்ளர

ப்ப. சுதரஷ 

முதுகரல ஆசிரியர 

அரசு மகளிர தமல்நிரலப ்பள்ளி 

ஆததூர, தேலம்.

இரணயச பேயல்்பகாடு ஒருங்கிரணப்பகா்ளர

மு. ெகானகிரகாமன 

்பட்்டேகாரி ஆசிரியர (ஆங்கிலம்) 

ஊரகாட்சி ஒனறிய நடுநிரலப ்பள்ளி 

மகாட்ர்டயகாம்்பட்டி, ேகாரமங்கலம் (ஒனறியம்), தேலம்.

்பகா்டநூலகாசிரியரகள்

தே. சுகந்தி

்பட்்டேகாரி ஆசிரிரய 

அரசு கள்்ளர உயரநிரலப ்பள்ளி 

அனனஞ்சி, தேனி மகாவட்்டம்.

சு. கிருஷணதவணி

்பட்்டேகாரி ஆசிரியர 

கம்லகாவதி தமனிரலப ்பள்ளி, 

ேகாகுபுரம், தூததுக்குடி.

ரகாெலட்சுமி ்பகாரதேேகாரதி

்பட்்டேகாரி ஆசிரியர 

சீேகாதேவி கதரகாடியகா இந்து விதயகாலயகா பமட்ரிக் தமல்நிரலப ்பள்ளி,

கிழக்கு ேகாம்்பரம், பேனரன.

Image Courtesy

List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.
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196 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

ப�ொருளியல்
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1971 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

கற்்றல் ம�பாக்கஙகள்

� ம�று்டடை கணமணபாடடைஙகளிலிருந்து மேம்பாட்டைப் புரிந்து தகபாள்ளல்.

� த்பாருளபா�பார மேம்பாடடின குறியீடுக்ளத் த�ரிந்து தகபாள்ளல்.

� த்பாருளபா�பார மேம்பாடடின த்பாருளி்ைப் புரிந்து தகபாள்ளு�ல்.

� நி்ையபாை �ளர்ச்சிக்கபாைக் தகபாள்்கக்ள அறி�ல்.

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

அைகு

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

       அறிமுகம

 �பாம ்ர�ைபாக ‘மேம்பாடு’ என்ற 

�பார்த்்�்ய அடிக்கடி ்யன்டுத்துகிம்றபாம.  

இது ஒரு குறிப்பிடடைத் து்்றயின அல்ைது 

ஒரு குறிப்பிடடை �்ரின மேம்பாட்டைக் 

குறிக்கி்றது.  ஒரு �பாடடின த்பாருளபா�பார 

முனமைற்்றம என்ம� அ�ன ‘த்பாருளபா�பார 

மேம்பாடு’ எனறு அறியப்்டுகி்றது.  இருப்பினும 

இக்கருத்�பாக்கத்தின விளக்கம த�பாடைர்ந்து 

ேபாறிக்தகபாணமடை இருப்்தும �்ருக்கு �்ர் 

அ�ன த்பாருள் ேபாறு�தும த�பாடைர் நிகழ�பாக 

அ்ேகின்றது.

 ஒவத�பாரு உயிரும �ஙகளின 

குறிக்மகபாள் அல்ைது விருப்்த்்� அ்டைய 

அ�ர�ர் �பாழக்்கயில் முனமை்ற 

விருமபுகி்றபார்கள். அம� ம்பால், ஒரு �பாடு 

எவ�பாறு இருக்க ம�ணடும எனறு ேக்கள் 

மேம்பாடு என்ற த�பால் ்ல்ம�று ேக்களபால் ்ல்ம�று வி�ேபாக உணரப்்டுகி்றது என்்� கற்்்ை த�யக.
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1981 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

்ல்ம�று கருத்துக்க்ளக் தகபாணடுள்ளைர்.  

இ�ற்கபாை கபாரணஙக்ளக் கணடைறிந்�பால் 

�ேது இைக்குக்ள அ்டை��ற்கபாை �ழிகள் 

�பாடடி்ை முனமைற்்றத்திற்கு தகபாணடு 

த�ல்லும.  இதும� மேம்பாடு எைப்்டும.

 மேமை உள்ள �்ர்டைத்்� நீஙகள் 

க�னித்�பால் �ருேபாைம �விர ேக்கள் 

அ�ர்களு்டைய சுயேபாை �ளர்ச்சி்ய 

�பாடு�்� அறியைபாம. உயர்ந்� �ரு�பாய, 

�ரேபாைக் கல்வி, �ல்ை உடைல்�ைம ேற்றும 

ஊடடைச்�த்து, கு்்றந்� �று்ே, நி்ைத்�ச் 

�ே�பாயப்பு ம்பான்ற்� �பாழக்்கத்�ரத்தில் 

மேம்பாட்டைக் குறிக்கி்றது.

 த்பாருளபா�பார மேம்பாடு என்து 

த்பாருளபா�பாரத்தின அ்ைத்துத் து்்றகளின 

ஒடடு தேபாத்� �ளர்ச்சி்யயும, புதிய த�பாழில் 

நுட்ஙக்ளயும ஏற்றுக் தகபாள்��பாகும.  

“த்பாருளபா�பார மேம்பாடு”  என்து ேக்களின 

�பாழக்்கத் �ரத்்�யும, நி்ையபாை 

�ளர்ச்சி்யயும குறிக்கி்றது.

 நிகர �பாடடு உற்்த்தி (NNP), �னி�்ர் 

�ருேபாைம (PCI), �பாஙகும தி்றன �ேநி்ை  

(PPP), ேனி��ள மேம்பாடடுக் குறியீடு (HDI) 

ஆகிய்� த்பாருளபா�பார முனமைற்்றத்தின 

மு�ன்ேயபாைக் குறியீடுகளபாகும.

 ப�ொருளொ�ொர மேம�ொடடிற்்கொன 
குறியீடு்கள்2

G – 8 �ொடு்கள்  

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம 
(அபேரிக்்க டைொைரில் 

ேதிப்பு) (2018)

ப�ற்்கொசிய 
�ொடு்களின 
பிரொந்தியக் 

கூடடை்ேப்பு 
(சொர்க்)

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம    
(அபேரிக்்க டைொைரில் 

ேதிப்பு) (2018)

இஙகிைபாந்து 40,03,000 ஆப்கபானிஸ�பான 610.24

ரஷயபா 10,63,000 ்ஙகளபாம�ஷ 1,66,000

கைடைபா 47,66,000 பூடைபான 3,22,000

பிதரஞ்சு 42,42,000 இந்தியபா 1,99,000

அதேரிக்க 

ஐக்கிய �பாடுகள்

61,69,000 ேபாைத்தீவுகள் 132,000

இத்�பாலி 33,73,000 ம�்பாளம 882.93

ஜப்்பான 40,06,000 ்பாகிஸ�பான த்பாருந்�பாது

தஜர்ேனி 47,54,000 இைங்க 4,05,000

ஆ�பாரம: www.imf.org/external/datamapper

ேபாைத்தீவுகள் ம�்பாளம ்பாகிஸ�பான இைங்க

ஆப்கபானிஸ�பான ்ஙகளபாம�ஷ பூடைபான இந்தியபா
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1991 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

2.1. நி்கர �ொடடு உற்�த்தி
 நிகர �பாடடு உற்்த்தி ம�சிய 

உற்்த்தியின உண்ேயபாை அள�பாக 

கரு�ப்்டுகி்றது.  இது �பாடடு �ருேபாைம 

எனறும அறியப்்டுகி்றது.  �னி �்ர் �ருேபாை 

உயர்வு எப்ம்பாதும தேபாத்� உண்ேயபாை 

உற்்த்தியின உயர்வு எனறு த்பாருள்்டும.  

எைம�,   �னி�்ர் �ருேபாைமே �பாடடின 

மேம்பாட்டை அளவிடும சி்றந்� குறியீடு ஆகும.

 �பாடுகளின மேம்பாட்டை 

அளவிடு��ற்கு �ருேபாைம மிக முக்கியேபாை 

கபாரணிகளில் ஒன்றபாகக் கரு�ப்்டுகி்றது.  அதிக 

�ருேபாைம தகபாணடை �பாடுகள் கு்்ற�பாை 

�ருேபாைத்்�க் தகபாணடை �பாட்டைவிடை அதிக 

�ளர்ச்சிய்டைந்� �பாடைபாக கரு�ப்்டுகின்றை.  

எைம�, �பாடடு �ருேபாைமே த்பாருளபா�பார 

மேம்பாடடின குறியீடைபாகக் கரு�ப்்டுகி்றது.

2.2. �ைொ �ருேொனம

 �பாடுகளின �ளர்ச்சியி்ை ஒப்பிடை, 

தேபாத்� �ரு�பா்யக் கணக்கிடு�து ஒரு 

்யனுள்ள �டை�டிக்்கயபாக இருக்க முடியபாது.  

ஏதைனில், ஒவத�பாரு �பாடுகளிலும ்ல்ம�று 

இை ேக்கள் �பாழகி்றபார்கள்.  �பாடடின 

தேபாத்� �ரு�பா்ய ஒப்பிடடு �ரபா�ரி �னி�்ர் 

�ம்பாதிக்க �பாயப்பு உள்ளத�னறு த�பால்ை 

முடியபாது.  ஒரு �பாடடிலுள்ள ேக்க்ளவிடை 

ம�த்றபாரு �பாடடில் உள்ள ேக்களி்டைமய 

ஓர் ஆணடில் �பாடடின புவியியல் 

எல்்ைக்குள் குறிப்பிடடைக் கபாைத்திற்குள் 

உற்்த்திச் த�யயப்்டடை த்பாருடகள் ேற்றும 

்ணிகளின தேபாத்� ேதிப்ம், தேபாத்� 

உள்�பாடடு உற்்த்தி ஆகும.

�ைபா �ருேபாைம

உைக �ஙகியின அறிக்்கயின்டி, 

�பாடுகளின  �ருேபாை அளவீடுகள் 

கீழக்கணடை�பாறு புதிய�பாக 

�்கப்்டுத்�ப்்டடுள்ளது (2017-18)

�. 

எண

�பாடுகளின 

�்ககள்

�ைபா �ருேபாைம 

(அதேரிக்க டைபாைரில்)

1 கு்்றந்� 

�ரு�பாய

< 1005

2 கு்்றந்� 

�டுத்�ர 

�ரு�பாய

1006–3955

3 உயர் �டுத்�ர 

�ரு�பாய

3956–12,235

4 உயர்ந்� 

�ரு�பாய

> 12,235

ஆ�பாரம:  www.worldbank.org

பிரிக்ஸ் �ொடு்கள்

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம 
(அபேரிக்்க 

டைொைரில் ேதிப்பு) 
(2018)

பிமரசில் 10,51,000

ரஷயபா 10,63,000

இந்தியபா 1,99,000

சீைபா 9,38,000

த�ன ஆப்பிரிக்கபா 6,29,000

ஆ�பாரம: www.imf.org
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2001 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

�ல்ை �ருேபாைம உள்ளது.  �பாடடின �ைபா 

�ருேபாைத்்� கணக்கிடை �பாடடின தேபாத்� 

�ருேபாைத்்� �பாடடின தேபாத்� ேக்கள் 

த�பா்கயபால் �குக்க ம�ணடும.  �ரபா�ரி 

�ரு�பா்ய �ைபா �ருேபாைம எனறு 

அ்ைக்கப்்டுகி்றது.  அ்ைத்து �பாடுகளின 

�னி�்ர் �ருேபாைத்தின கணக்கீடுகள் 

�ர்�ம�� அளவில் ஒப்பிடு��ற்கபாக அதேரிக்க 

டைபாைரில் ேடடுமே கணக்கிடைப்்டுகி்றது.

 2.3. �ொஙகும திறன சேநி்ை
 �பாஙகும தி்றன �ேநி்ை என்து 

ஒரு �பாடடினு்டைய �பாணயஙகளின 

எணணிக்்கக்கு இ்ணயபாக, ஒரு �ந்்�யில் 

அதேரிக்க டைபாைரில் �பாஙகு��ற்மகற்்ற�பாறு, 

உள்�பாடடு �ந்்�யில் அம� அளவிைபாைப் 

த்பாருடக்ளயும �பாஙகு��ற்குத் 

ம�்�ப்்டுகி்றது.  �பாஙகும தி்றன 

�ேன்பாடடின நுட்ம என்து இரு �பாடுகளின 

இரணடு �பாணயஙகளுக்கி்டைமயயபாைப் 

்ரிேபாற்்றம அந்�ந்� �பாடுகளில் உள்ள இரணடு 

�பாணயஙகளின துல்லியேபாை �பாஙகும 

தி்ற்ை த�ளிப்்டுத்�த் ம�்� என்்� 

ேதிப்பிடு��ற்கு உ�வுகி்றது.  �மீ்த்தில், 

�பாஙகும தி்றன �ேநி்ை அடிப்்்டையில் 

இந்தியபா மூன்றபா�து த்ரிய த்பாருளபா�பார 

�பாடைபாக உள்ளது. மேலும சீைபா மு�லிடைத்திலும 

ஐக்கிய அதேரிக்க �பாடுகள் 

இரணடைபா�து இடைத்திலும 

உள்ளது.

2.4. ேனி��ள மேம�ொடடு 
     குறியீடு
 எந்� ஒரு �பாடடின முனமைற்்றத்திற்கும 

ேனி� �ளஙகள் அ�சியேபாகும.  உற்்த்தித் 

து்்றயில் ்யன்டுத்�க் கூடிய ேனி� 

�ளஙக்ள தகபாணடிருக்கும ேக்க்ளமய 

ேனி� �ளம என்ற த�பால் குறிக்கி்றது.

 ேனி� �ள மேம்பாடு என்து ேனி�னின 

உடைல்தி்றன ேற்றும சுகபா�பாரத் தி்றனக்ள 

கல்வியின மூைம மேம்டுத்து��பாகும. எைம� 

ேனி� �ளத்தில் கல்வி ேற்றும உடைல்�ைத்தில் 

த�யயப்்டும மு�லீடு எதிர்கபாைத்தில் உயர்ந்� 

�ருேபாைத்்� அளிக்கைபாம.  எடுத்துக்கபாடடைபாக 

ஒரு குைந்்�க்கு அளிக்கப்்டும �ல்ை கல்வி, 

சி்றந்� சுகபா�பாரம எதிர்கபாைத்தில் அ�ர்களுக்கு 

அதிக �ருேபாைம த்்றக்கூடிய மு�லீடு ஆகும.  

இது உற்்த்தியின மூைம �மூகத்திற்குப் 

இந்தியபாவில் ேனி� �ளஙகளின 

�ளர்ச்சிக்கு ேனி� �ள மேம்பாடடு 

அ்ேச்�கம த்பாறுப்்பாகும.  அ�ன 

�்ை்ேயகம புதுதடைல்லியில் �பாஸதிரி 

்�னில் அ்ேந்துள்ளது.
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2011 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

த்ரும ்ஙகளிப்புத் �ந்து அதிக �ருேபாைம 

அளிக்க முடியும.  ேனி� �ளர்ச்சி குறியீடு 

என்து �மூகத்தின ேக்கள் அ்ை�ரின 

ஒடடுதேபாத்� மேம்பாட்டைக்  குறிக்கி்றது. 

கடைந்� கபாைஙகளில் த்பாருளபா�பார �ல்லுைர்கள் 

�பாடடின த்பாருளபா�பார �ளர்ச்சியின 

விகி�த்்�, ேக்களின உடைல் உ்ைப்்் 

மூை�ைம ஆக்கு��ன மூைமே மு�லீட்டை 

அதிகரிக்க முடியும எனறு �மபிைர்.  ஆைபால் 

ேனி� உ்ைப்பின மு�லீடு என்து 

உடைல்�ைத்தின மீது த�யயப்்டும முக்கியேபாை 

மு�லீடு என்்� பின �பாடகளில் அ�ர்கள் 

உணர்ந்�ைர்.

 நி்ையபாைப் த்பாருளபா�பார மேம்பாடு 

என்து, �ற்ம்பாதுள்ள சுற்றுச்சூை்ைச் 

ம��ப்்டுத்�பாேல் மேம்பாடு அ்டைய ம�ணடும.  

எதிர்கபாை �ந்�தியிைரின ம�்�களுக்கபாக 

எவவி� �ேர�மும த�யது தகபாள்ளக் கூடைபாது.    

ஐக்கிய �பாடுகளின �ளர்ச்சித் திடடைத்�பால் 

உைகின ேனி� �ளர்ச்சி அறிக்்க 

�யபாரிக்கப்்டடு த�ளியிடைப்்டுகி்றது.  

ேனி��ள மேம்பாடடுக் குறியீடதடைண (HDI)

�.

எண
�பாடுகள்

ேனி��ள 

மேம்பாடு 

குறியீடு  

2010

ேனி��ள 

மேம்பாடு 

குறியீடு  

2015

1 இந்தியபா 0.580 0.624

2 ரஷயபா 0.785 0.804

3 சீைபா 0.700 0.738

4 ்பாகிஸ�பான 0.525 0.550

5 ம�்பாளம 0.529 0.558

6 ்ஙகளபாம�ஷ 0.545 0.579

7 த�னஆப்பிரிக்கபா 0.638 0.666

8 இைங்க 0.746 0.766

ஆ�பாரம:  hdr.undp.org/en/composite/trends

�.

எண அளவுகள்

ேொநிைங்கள்

ஆந்திரப் 

பிரம��ம 
கர்�பாடைகம மகரளபா குஜரபாத் உத்திரப்

பிரம��ம
 �மிழ�பாடு இந்தியபா

1 கல்வியறிவு 

விகி�ம % (2011)
67.02 75.36 94 78.03 69.72 80.09 74.04

2

்பாலிை 

விகி�ம (1000 

ஆணகளுக்கு 

�ைபா த்ணகளின 

எணணிக்்க)

(2011)

993 973 1084 919 912 996 943

3
உயர்கல்வியில் 

ம�ர்க்்க % 

(2015-16)

30.8 26.1 30.8 20.7 24.5 44.3 24.5

ஆ�பாரம:   நிதி ஆமயபாக் (Niti Aayog)

 நி்ையொன மேம�ொடு3

9th Economics Tasmil_Unit_1.indd   201 29-03-2018   10:24:40

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



2021 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

 சுற்றுச்சூைல் சீரழிவின வி்ளவுகள் 

ம�சிய, ேபாநிை எல்்ைகளுக்கு உட்டடு 

உள்ளது.  அறிவியல் அறிஞர்கள் த்பாருளபா�பார 

�ல்லு�ர்கள், �த்து��பாதிகள் ேற்றும பி்ற 

�மூகவியைபாளர்கள் ம்பானம்றபார் ஒனறு 

ம�ர்ந்து உ்ைப்்�ன வி்ள�பாக நி்ையபாை 

மேம்பாடு அ்ேயும.

 இயற்்க �ளஙக்ளப் புதுப்பிக்கத் 

�க்க ேற்றும புதுப்பிக்க �கபா� �ளஙகள் எை 

இரு�்கயபாகப் பிரிக்கைபாம.  

நிைத்�டி நீர் என்து 

புதுப்பிக்கத் �குந்� 

�ளஙகளின ஒரு 

எ டு த் து க் க பா ட டை பா கு ம .  

�ளஙக்ள மீணடும 

்யன்டுத்து��ற்குக் ்திைபாகச் த�ைவு 

த�யது விடடைபால் எவ�பாறு நி்ையபாை 

மேம்பாடு �பாத்தியேபாகும என்ற மகள்வி 

எழுகி்றது.  புதுப்பிக்கத் �கபா� �ளஙகள் ்ை 

ஆணடுகளுக்குப் ்யன்டுத்தியப் பி்றகு தீர்ந்து 

விடும.  மேலும அ�ற்்்றப் பூர்த்தி த�யய 

இயைபாது.

 நி்ையபாை மேம்பாட்டை அ்டை��ற்கு 

த்பாருளபா�பார, �மூக ேற்றும சுற்றுச்சூைல் 

�ன்ே்ய �ே நி்ையில் ்�த்திருக்க 

ம�ணடும.

 த்பாது�பாக மேம்பாடு  அல்ைது 

முனமைற்்றம ்ற்றிய மகள்வி த�பாடைர்ந்து 

இருந்து தகபாணமடை �ருகி்றது.  �மூக 

உறுப்பிைரபாகவும �னிப்்டடை �்ரபாகவும �பாம 

த�ல்ை ம�ணடிய ்பா்� ேற்றும இைக்குகள் 

்ற்றி த�ளி�பாைக் கருத்துக்களுடைன இருக்க 

ம�ணடும.   இவ�பாறு �ளர்ச்சி்யப் ்ற்றிய 

வி�பா�ஙகள் த�பாடைர்ந்துக் தகபாணடிருக்கி்றது.

�மிழ�பாடடின கல்வியறிவு வீ�ம 

த�னேபாநிைஙகளில் இரணடைபா�து 

இடைத்்�ப் த்ற்றுள்ளது.  �மிழ�பாடடின 

கல்வியறிவு வீ�ம ம�சியச் �ரபா�ரி்ய விடை 

அதிகேபாக உள்ளது.

�மிழ�பாடடில் உயர்கல்விக்கபாைச் 

ம�ர்க்்கயபாைது இந்தியபாவில் மிக 

உயர்ந்��பாகும.

�பாம இந்� உைகத்்�  �ேது 

முனமைபார்களுக்கபாக த்ற்றிருக்கவில்்ை.  

ேபா்றபாக �பாம �ேது குைந்்�களுக்கபாகப் 

த்ற்றிருக்கிம்றபாம.

9th Economics Tasmil_Unit_1.indd   202 29-03-2018   10:24:40

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



2031 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

4.1. ேரபு சொரொ �ளங்க்ள �யன�டுத்து�ல்

 இந்தியபாவின மின�பார ம�்�க்ளப் 

பூர்த்தி த�யய அைல் மின�பார ேற்றும புைல் 

மின�பார நி்ையஙக்ளச் �பார்ந்திருக்கி்றது.  

இந்� இரணடு உற்்த்தி நி்ையஙகளும  ்பா�கேபாை 

சுற்றுச்சூைல் �பாக்கத்்�க் தகபாணடுள்ளை.  அைல் 

மின நி்ையம சூை்ை ேபாசு்டுத்தும அதிக அளவு 

கபார்்ன ் டை ஆக்்�டு த�ளிமயற்றிச் சுற்றுச் சூை்ை 

ேபாசு்டுத்துகி்றது.

4.2. இந்தியொவில் சூரிய சக்தி

 சூரிய �க்தி என்து சூரிய ஒளி மூைம 

மின�க்தி்ய ம�ரடியபாக சூரிய ஒளியின 

மினைழுத்� த�ல்கள் மூைம உற்்த்தி த�யது 

்யன்டுத்�ப்்டுத்து��பாகும. சூரிய ஒளி �கடுகள் 

சூரிய ஒளியி்ை மின �க்தியபாக ேபாற்்ற சூரிய 

ஒளி்ய ம�தி வி்ைக்கு உட்டுத்தி ஆற்்றைபாக 

ேபாற்றுகி்றது. சூரிய மின �கடு அ்ேப்பின மூைம,  

வீடு ேற்றும அலு�ைகத்திற்கு ம�்�யபாை 

மின�பாரம �யபாரிக்க முடியும.  இந்�  சூரிய மின 

�க்தி அ்ேப்புகள் த்ரும்பாலும வீடு ேற்றும 

�ணிக நிறு�ைஙகளில் மின த�ை்�க் கு்்றக்க 

அ�ர்களபால் நிறு�ப்்டுகின்றை.

 �மிழ�பாடு அதிக அளவில் சூரிய மின�கடு 

அ்ேப்பு (Solar Panels) தகபாணடை ேபாநிைேபாக உள்ளது.  

இந்தியபாவில் சூரிய �க்தி மூைம அதிக மின�பாரம 

உற்்த்தி த�யயும ேபாநிைஙகளில் முனைணியில் 

உள்ளது.  �மிைகத்தில் 2017ஆம ஆணடு சூ்ை 

31ஆம  �பாள் �்ர நிறு�ப்்டடை சூரிய 

அ்ேப்புகளின மூைம த்ற்்ற மின தி்றன 1697 

தேகபா�பாட ஆகும.

 இந்தியபா �ன சுற்றுச்சூைல் 

தகபாள்்கக்ளக் கடைந்� முப்்து ஆணடுகளபாக  

உரு�பாக்கிக் தகபாணடு �ந்துள்ளது. கபாற்று, நீர் 

ேபாசு்பாடு, கழிவு மேைபாண்ே ேற்றும ்ல்லுயிர் 

்பாதுகபாப்பு ம்பான்ற சிக்கல்க்ளப் ்பாதுகபாக்கும 

வி�ேபாக உரு�பாக்கப்்டடுள்ளது.

 இந்தியபா கு்்றந்� �ளஙகளுடைன 

த்பாருளபா�பார மேம்பாட்டை அ்டைய ்ல்ம�று 

��பால்க்ள எதிர்தகபாள்ள ம�ணடியுள்ளது.  

நி்ையற்்ற கபாைநி்ை கு்்றந்� �ளஙகள் 

ம்பான்ற�ற்்்ற எதிர்தகபாணடு அணுகு 

மு்்றகளில் ேபாற்்றம தகபாணடு, இந்தியபா �ைது 

்பா்�யில் ��பால்க்ளச் �ந்தித்து நி்ையபாை 

மேம்பாட்டை அ்டைந்துள்ளது.

புதுப்பிக்கத் �க்க �ளஙகள் புதுப்பிக்க இயைபா� �ளஙகள்

புதுப்பிக்கத் �க்க �ளஙகள் ேபா�ற்்ற ேற்றும 

சுற்றுச்சூைல் �ைம கபாக்கி்றது.

இந்� �ளஙகள் புதுப்பிப்்�ற்கபாை ஒரு குறுகிய 

ம�ரத்்� எடுத்துக் தகபாள்கி்றது.

எடுத்துக்கபாடடு. சூரிய�க்தி, கபாற்று �க்தி, நீர், 

ேரம, கபாகி�ம

புதுப்பிக்கத் �கபா� �ளஙகள் சூை்ை 

ேபாசுப்்டுத்�வும ம��ப்்டுத்துவும த�யகின்றை.  

இந்� �ளஙகள் உரு�பாக்கு��ற்குப் 

்ைநூற்்றபாணடுகள் ம�்�ப்்டுகின்றை. 

எடுத்துக்கபாடடு.  உமைபாகஙகள், கணணபாடி, 

பு்�ப்்டி� எரித்பாருடகள் (நிைக்கரி, த்டமரபால், 

இயற்்க எரி�பாயு, டீ�ல்)

 நி்ையொன மேம�ொடடிற்்கொன 
ப்கொள்்்க்கள்4

 இந்தியொவில் சுற்றுச்சூழல் 
ப்கொள்்்க்கள்5
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 இந்தியபாவின உச்� நீதிேன்றம 

�ைது தீர்ப்புகள், நீதிேன்ற �ழிகபாடடு�ல்கள் 

ேற்றும கூடு�ல் அதிகபாரஙகள் மூைம 

சுற்றுச்சூைல் ்பாதுகபாப்பில் புதிய ேபாற்்றஙக்ள 

அறிமுகப்்டுத்தி, �்டைமு்்றப்்டுத்� 

உத்திரவிடடுள்ளது.

 இந்திய அரசியை்ேப்பின பிரிவு  

51A (g) கபாடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் ேற்றும 

கபாடடு உயிர்கள் ேற்றும இயற்்கச் 

சூை்ைப் ம்ணவும, மேம்டுத்�வும 

அ்ைத்து உயிரிைஙக்ளயும ்பாதுகபாக்கவும 

இந்தியபாவில் உள்ள ஒவத�பாரு குடிேகனும 

கடை்ேப்்டடுள்ளைர் எனறு �லியுறுத்துகி்றது.

 �பாடடின த்பாருளபா�பார மேம்பாமடை 

�பாழக்்கத் �ரத்்� நிர்ணயம த�யகி்றது.  

இ�ன த்பாருள் ேக்களுக்கு அதிக �ருேபாைம, 

தி்றன மிக்கக் கல்வி, சி்றந்� சுகபா�பாரம, 

ஊடடைச்�த்து உணவு, �று்ேயற்்ற 

நி்ை ேற்றும �ே �பாயப்பு ஆகிய�ற்்்ற 

அடிப்்்டையபாகக் தகபாணடு �பாழ��ற்கு ஏற்்ற 

சூை்ை ஏற்்டுத்து��பாகும.  இ�ற்கபாை 

�டடைஙக்ள உரு�பாக்கு�ம� இந்தியபாவின 

சுற்றுச் சூைல் தகபாள்்ககள் ஆகும.

இந்தியொவில் சுற்றுச்சூழல் சடடைங்கள்

�. 
எண்

சடடைம பசயல்�ொடு

1
ம�சியப் ்சு்ே தீர்ப்்பாய 

�டடைம, 2010

சுற்றுச்சூைல் ்பாதுகபாப்பு, கபாடுகள் ேற்றும இயற்்க 

�ளஙக்ளப் ்பாதுகபாக்கி்றது

2
்ல்லுயிர்்ே ்பாதுகபாப்புச் 

�டடைம, 2002
்ல்லுயிர்்ேக்ளப் ்பாதுகபாத்�ல்.

3
சுற்றுச்சூைல் (்பாதுகபாப்பு) 

�டடைம, 1986

சுற்றுச்சூை்ை ்பாதுகபாத்�ல் ேற்றும மேம்டுத்�லுக்கபாை 

அதிகபாரம �ைஙகு�ல்.

4
�ை (்பாதுகபாப்பு) �டடைம, 

1980

கபாடுக்ள அழித்�்ை �்டைத�ய�ல் ேற்றும கபாடுகள் 

அல்ைபா� ்குதிகளில் ேரம �ளர்த்�்ை ஊக்கப்்டுத்து�ல்.

5
நீர் (நீர் ்பாதுகபாப்பு ேற்றும 

ேபாசு்டுத்து�ல் �டுப்பு) 

�டடைம, 1974

அ்ைத்து �்கயபாை ஆறுகள், ஏரிகள், குளஙக்ள மீடடு 

்ரபாேரித்�ல்

6
�ைவிைஙகுகள் ் பாதுகபாப்பு 

�டடைம, 1972

கபாடடு விைஙகுகள் ேற்றும ்்ற்�களுக்குப் ்பாதுகபாப்பு 

�ைஙகுகி்றது.

9th Economics Tasmil_Unit_1.indd   204 29-03-2018   10:24:41

www.Padasalai.Net                                                                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/05/tamilnadu-scert-new-school-books-and-ebooks-download-from-text-books-online.html



2051 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

�மிழ�ொடடின �ளர்ச்சி 

�மிழ �பாடு கு்்றந்�  கபாைகடடைத்துக்குள் மிக வி்ர�பாை �ளர்ச்சி்ய எடடிய சிை ேபாநிைஙகளுள்  ஒனறு 

ஆகும.  �று்ே, அடிப்்்டை ��தி, �ேத்து�மின்ே ம்பான்ற மிக மேபா�ேபாை நி்ையிலிருந்து மிக 

ம�கேபாகத் �மிழ�பாடு �ளர்ச்சி த்ற்றிருக்கி்றது.

 �ற்கபாைத்தில் �மிழ�பாடு துணிச்�ைபாை �மூக�ைத் திடடைஙக்ள முனதைடுத்�து.  அ்ைத்துத் 

்ள்ளிகளிலும ேதிய உணவு �ைஙகும திடடைம, சுகபா�பார ் ேயஙகள், �பா்ை ��திகள், த்பாதுப்ம்பாக்கு�ரத்து, 

குடிநீர் ��தி, மின இ்ணப்பு �ைஙகல் ம்பான்றப் ்ை திடடைஙக்ளக் குறிப்பிடைைபாம.  பி்ற ேபாநிைஙக்ளவிடை 

�மிழ�பாடடில் இனறு சி்றப்்பாை த்பாதுச் ம�்�கள் உள்ளது. அந்�ச் ம�்�களில் த்ரும்பாைபாை்� 

்பாகு்பாடினறி அ்ை�ருக்கும கி்டைக்கி்றது எனறு உறுதியபாக த�பால்ைைபாம. �ளர்ச்சிப் ்பா்�்ய 

த்பாறுத்��்ர �மிழ�பாடு, மகரளபா, இேபாச்�ைபிரம��ம ஆகிய மூனறு ேபாநிைஙகளுக்கும த்பாது�பாை 

ஒற்று்ேகள் கபாணப்்டுகின்றை.

 மு�ைபா�து: த�யலூக்கம மிகுந்� �மூக�ைக் தகபாள்்கக்ளக் தகபாணடை த்பாதுக் கல்வியின 

மூைம மிகவும துல்லியேபாக �ேக்குப் புைப்்டுகி்றது.  அம�ம்பாை ேருத்து� ேற்றும சுகபா�பாரத் து்்ற, �மூகப் 

்பாதுகபாப்பு, த்பாது�ை ��திகள் ம்பான்ற�ற்றிலும இந்� அம�த்்�க் கபாணைபாம.

 இரணடைபா�து: மேற்கூறிய மூனறு ேபாநிைஙகளும அடிப்்்டையபாை த்பாதுச் ம�்� �ைஙகு�தில் 

த்பாது�பாைக் மகபாட்பாடுக்ளக் தகபாணடுள்ளை.  மேற்கணடை ேபாநிைஙக்ள விடை  ்ல்ம�று த்பாதுச் 

ம�்�க்ளத் �மிழ�பாடு இை��ேபாக �ைஙகுகி்றது என்து முக்கியேபாைது.

 மூன்றபா�து: மேற்கணடை முயற்சிக்ளச் �பாத்தியேபாக்கிய, ேற்்ற ேபாநிைஙகளுடைன ஒப்பிடுமம்பாது, 

சி்றப்்பாை நிர்�பாக தி்ற்ே�பான த�ற்றிகரேபாை இந்� நி்ை்யச் �பாத்தியப்்டுத்தியது.  ேரபு ரீதியபாக 

அ்ேந்� சிை அ்ேப்புகள், சுகபா�பார ்ேயஙகள், அரசு அலு�ைகஙகள், ்ஞ்�பாயத்துக்கள், கூடடு்றவுச் 

�ஙகஙகள் ம்பான்ற்��பான அ்�.  ்பாரம்ரியமிக்க இந்� அரசு அ்ேப்புகள்�பான �மிழ�பாடு உள்ளிடடை 

ேபாநிைஙகளில் �ளர்ச்சி்யச் �பாத்தியப்்டுத்திை.

 �பானகபா�து: �பாதி ேற்றும �ேத்து�மின்ே்யக் க்ள�தில் �மிைகம, மகரளபா, இேபாச்�ைப் பிரம��ம 

ஆகிய மூனறு ேபாநிைஙகளும கபாடடிய அக்க்்ற, அ்ை�ரும �ேம என்ற மகபாட்பாட்டை �லியுறுத்தியது.  

�மிைகமும மகரளமும �ேத்து�மின்ே்யக் க்ள�தில் அரும்பாடு்டடு த�ற்றிய்டைந்�ை.  இதில் 

அடடை�்ண்டுத்�ப்்டடைப் பிரிவிைர் மிகச் சி்றந்� அளவில் ்யை்டைந்திருக்கி்றபார்கள்.

 ஐந்�பா�து: வி்ர�பாை �ளர்ச்சி என்து ேபாநிை அரசுகளின �டை�டிக்்ககளின வி்ளவு ேடடுேல்ை, 

ேக்களபாடசி அரசியலில் த்பாது ேக்கள் ்ஙமகற்பின வி்ளவு ஆகும. �பாதிப் ்பாகு்பாடு உள்ளிடடை அநீதிக்ள 

எதிர்த்துப் ம்பாரபாடிய இயக்கஙகளுக்கும இதில் முக்கியேபாை ்ஙகு உணடு.

 இறுதியபாக ஒரு முக்கியேபாை ஒனறு: ேனி�த் தி்றனக்ளப் ்யன்டுத்�பாேல் இந்� வி்ர�பாை 

த்பாருளபா�பார �ளர்ச்சி்ய எடடை முயன்ற த்ரும்பாைபாை இந்திய ேபாநிைஙக்ளவிடை ேனி�த் 

தி்றனக்ள்யன்டுத்திய �மிழ�பாடடில் �னி�்ர் 

�ருேபாைம அதிகேபாகும �று்ேநி்ையும த்ரும்பாைபாை 

ேபாநிைஙக்ளவிடை ஒப்பீடடைளவில் கு்்ற�பாகும த்பாருளபா�பார 

�ளர்ச்சியபாைது �மூக�ைத் திடடைஙக்ள �பாத்தியப்்டுத்திப் 

த்பாருளபா�பார �ளர்ச்சியும ேக்கள் ஆ�ரவும ஒனறுக்தகபானறு 

இணக்கேபாக த�யல்்டு�ம� முக்கியேபாை கபாரணம ஆகும.

ஆ�ொரம : An Uncertain Glory புத்�்கத்திலிருந்து  ம�ொ�ல் 
�ரிசு ப�ற்ற அறிஞர் அேர்த்தியொ பசன 
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2061 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

I. சரியொன வி்டையி்ன ம�ர்வு பசய்க.

1. கூற்று (A): மேம்பாடு �பாழக்்கத் �ரத்்� 

உயர்த்துகி்றது.

 கபாரணம (R): ேக்கள் அதிக �ரு�பாய, சி்றந்� 

கல்வி, உடைல்�ைம ேற்றும ஊடடைச்�த்து, 

கு்்றந்� �று்ே த்று�பார்கள்.

 அ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

      ேற்றும (R), (A) ்� விளக்குகி்றது.

 ஆ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

     (R), (A) ்� விளக்கவில்்ை

 இ) (A) �ரியபாைது ேற்றும (R) ��்றபாைது

 ஈ) (A) ��்றபாைது ேற்றும (R) �ரியபாைது

2.  ேனி� �ளம எனும த�பால் குறிப்பிடு�து.

 அ) ஏ்ை ேக்கள் மீ�பாை மு�லீடு  

ஆ) ம�ளபாண்ே மீ�பாை த�ைவு 

இ) த�பாத்துக்கள் மீ�பாை மு�லீடு  

ஈ) ஒடடு தேபாத்� ேக்களின தி்ற்ே

3. �பாடுகளுக்கு இ்டைமயயபாை மேம்பாட்டை 

ஒப்பிடை அ�ர்களின மிக முக்கிய 

்ணபுகளில் ஒன்றபாக கரு�ப்்டு�து.

 அ) �ளர்ச்சி  ஆ) �ருேபாைம 

இ) த�ைவீைம  ஈ) ம�மிப்புகள்

4. ம�சிய �ருேபாைத்தின உண்ே 

ேதிப்பீடைபாக இ்� கரு�ப்்டுகி்றது.

 அ) தேபாத்� நிகர உற்்த்தி   

ஆ) தேபாத்� உள்�பாடடு உற்்த்தி

 இ) நிகர ம�சிய உற்்த்தி

 ஈ) நிகர உள்�பாடடு உற்்த்தி

5. ___________ �ரு�பா்ய �ைபா 

�ருேபாைம எனறும அ்ைக்கிம்றபாம.

க்ைச் த�பாற்கள்

உள்ளடைக்கு�ல் - உள்மள

நிரப்்வும - மீடக

்பார்்� - கணமணபாடடைம

நி்ைத்� �ன்ே - ்ற்்றபாக்கு்்ற  

  �விர்க்கப்்டு�ல்

சி்�வு - த�ற்றிடைம

ம�மிக்க - ்பாதுகபாக்க

மீள்�ொர்்�:

� மேம்பாடு என்து ஒரு குறிப்பிடடை து்்றயில் அல்ைது ஒரு குறிப்பிடடை �்ரின �ளர்ச்சி்யக் 

குறிக்கி்றது.

� த்பாருளபா�பார மேம்பாடு என்து த்பாருளபா�பாரத்தின அ்ைத்து து்்றகளின ஒடடு தேபாத்� 

�ளர்ச்சி.

� நிகர�பாடடு உற்்த்தி, �ைபா �ருேபாைம, �பாஙகும தி்றன �ேநி்ை, ேனி� �ளர்ச்சிக் குறியீடு 

ஆகிய்� த்பாருளபா�பார மேம்பாடடின குறியீடுகள்.

� எந்� ஒரு �பாடடின மேம்பாடடிற்கும ேனி� �ளஙகள் அ�சியேபாகும.

� நி்ையபாை த்பாருளபா�பார மேம்பாடு என்து �ற்ம்பாதுள்ள சுற்றுச்சூைல் ேற்றும 

முனமைற்்றத்்�ச் ம��ப்்டுத்�பாேல்  த�யல்்டை ம�ணடும. எதிர்கபாை �ந்�தியிைருக்கபாகப் 

்பாதுகபாக்கப்்டை ம�ணடும.

� �ைவிைஙகுகள் ்பாதுகபாப்புச் �டடைம, 1972 கபாடடு விைஙகுகள் ேற்றும ்்ற்�களுக்குப் 

்பாதுகபாப்பு அளிக்கி்றது. அைல் மின நி்ையம சூை்ை ேபாசு்டுத்தும அதிக அளவு கபார்்ன- 

்டை ஆக்்�்டை த�ளிமயற்றிச் சூை்ை ேபாசு்டுத்துகி்றது.

 �யிற்சி்கள் 
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2071 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

 அ) �ரபா�ரி  ஆ) தேபாத்�  

இ) ேக்கள்  ஈ) ேபா�

6. ஜி-8 �பாடுகளின கூடடை்ேப்பின உறுப்பு 

�பாடுகளில் இல்ைபா� ஒனறு

 அ) ஜப்்பான  ஆ) கைடைபா  

இ) ரஷயபா  ஈ) இந்தியபா

7. �பார்க் கூடடை்ேப்பின உறுப்பு �பாடுகளில் 

இல்ைபா� ஒனறு

 அ) இந்தியபா  ஆ) ்பாகிஸ�பான 

இ) சீைபா   ஈ) பூடைபான

8. கூற்று (A): நிகர ம�சிய உற்்த்தி என்து 

ம�சிய உற்்த்தி அளவின உண்ே 

ேதிப்பீடைபாக கரு�ப்்டுகி்றது.

 கபாரணம (R): இது ம�சிய �ருேபாைம 

எனறு அ்ைக்கப்்டுகி்றது.

 அ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

     ேற்றும (R), (A) ்� விளக்குகி்றது.

 ஆ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

     (R), (A) ்� விளக்கவில்்ை

 இ) (A) �ரியபாைது ேற்றும (R) ��்றபாைது

 ஈ) (A) ��்றபாைது ேற்றும (R) �ரியபாைது

9. கூற்று(A): எந்� ஒரு �பாடடின 

மேம்பாடடிற்கும ேனி� �ளம 

அத்தியபா�சியேபாக இருக்கி்றது.

 கபாரணம(R): கல்வி ேற்றும ேக்கள் 

�ைத்தில் மு�லீடு த�ய��ன வி்ள�பாக 

அ�ர்களின எதிர்கபாைத்தில் அதிக அளவு 

்ைன கி்டைக்கும.

 அ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

     ேற்றும (R), (A) ்� விளக்குகி்றது

 ஆ) (A) ேற்றும (R) இரணடும �ரியபாைது 

     (R), (A) ்� விளக்கவில்்ை

 இ) (A) �ரியபாைது ேற்றும (R) ��்றபாைது 

ஈ) (A) ��்றபாைது ேற்றும (R) �ரியபாைது

10. ேனி��ள மேம்பாடடு குறியீடு 

(HDI) கணக்கில்     பின�ரும    

எந்�ப் ்ரிேபாணத்்� எடுத்துக் 

தகபாள்ளவில்்ை?

 அ) ்பாலிைம  ஆ) உடைல்�ைம 

இ) கல்வி  ஈ) �ருேபாைம

11. பின�ரும எமேபாநிைத்தின கல்வியறிவு 

ம�சிய கல்வியறிவு விகி�த்்� கபாடடிலும 

அதிகேபாக உள்ளது?

 அ) ஆந்திரபிரம��ம          

ஆ) உத்திரபிரம��ம 

 இ) �மிழ�பாடு     

ஈ) இ�ற்றில் எதுவுமில்்ை

12. ்பாலிை விகி�ம என்து

 அ) �ய�பாை ஆண ேற்றும �ய�பாை 

       த்ண விகி�ம

 ஆ) ஆணகள் ேற்றும த்ணகள் விகி�ம

 இ) ஆணுக்கும த்ணணுக்கும இ்டைமய 

    நிைவும �மூக த�பாடைர்பு

 ஈ) ஆயிரம ஆணகளுக்கு எத்�்ை 

      த்ணகள் என்ற விகி�ம

13. ்ரம்்ர ரீதியபாை �ேத்து�ம எந்� 

�்டைமு்்றயில் உறுதி த�யயப்்டுகி்றது?

 அ) த�பாழிற்�பா்ை    

ஆ) த்பாருளபா�பார மேம்பாடு

 இ) நி்ையபாை மேம்பாடு   

ஈ) த்பாருளபா�பார �ளர்ச்சி

14. த்பாருந்�பா� ஒன்்ற கணடைறி.

 அ) சூரிய ஆற்்றல் 

 ஆ) கபாற்று ஆற்்றல் 

 இ) கபாகி�ம 

 ஈ) இயற்்க �பாயு

15. இந்தியபாவில் அதிக்ட� சூரிய ஆற்்றல் 

உற்்த்தி்யச் த�யயும ேபாநிைம

 அ) �மிழ�பாடு ஆ) மேற்கு �ஙகபாளம 

இ) மகரளபா  ஈ) ஆந்திரப் பிரம��ம

16. ்ை ஆணடுகளின உ்மயபாகத்திற்குப் 

பி்றகு தீர்ந்து ம்பாகும �ளம

 அ) இயற்்க 

 ஆ) புதுப்பிக்க இயலும 

 இ) புதுப்பிக்க இயைபாது

 ஈ) புதிய்�
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2081 மேம்பாட்டை அறிம�பாம : த�பா்ைம�பாக்கு, அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே

17. அைல் மின நி்ையம அதிக 

அளவிளபாை________ த�ளியிடு��பால் 

சுற்றுச்சூைல் ேபாசு்டுகி்றது.

 அ) ஆக்சிஜன ஆ) ்�டரஜன 

 இ) கபார்்ன ஈ) கபார்்ன ் டை ஆக்்�டு 

II. ம்கொடிடடை இடைத்்� நிரப்பு்க.

1. எந்� ஒரு �பாடடின த்பாருளபா�பார மேம்பாடு 

___________ எனறு அறியப்்டும.

2. ேனி� �ள மேம்பாடடு அ்ேச்�கத்தின 

�்ை்ேயகம ___________

3. இந்தியபாவில் அதிக கல்வியறிவு 

த்ற்றுள்ள ேபாநிைம ___________

4. உைகளவில் ேனி��ள மேம்பாடடு 

அறிக்்க்யத்     �யபாரித்து   த�ளியிடுகின்ற 

நிறு�ைம___________

5. An Uncertain Glory என்ற புத்�கத்்� 

எழுதிய�ர் ___________
III. ப�ொருத்து்க.

1.  மேம்பாடு  - � ை வி ை ங கு க ள் 

  ்பாதுகபாப்புச் �டடைம

2. ேனி� �ளம - புதுப்பிக்க �க்க �ளஙகள்

3. சூரிய �க்தி - திை�ரி �பாழக்்கயின ஒரு 

  ்குதி

4. 1972 - கல்வி

IV. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு குறுகிய 
        வி்டையளி.

1. மேம்பாடு என்�ற்கு நீஙகள் எனை 

த்பாருள் தகபாள்கிறீர்கள்?

2. த்பாருளபா�பார மேம்பாடடின குறியீடுகள் 

எனை?

3.  ஒரு �பாடடின �ளர்ச்சி்யப் பி்ற 

�பாடுகளுடைன ஒப்பிடு��ற்கு நிகர 

�பாடடு உற்்த்தி ்யனுள்ள அளவீடைபாகக் 

கரு�ப்்டைபா�து ஏன?

4. எந்� ஒரு �பாடடினு்டைய மு�ன்ே 

�ளேபாக ேனி� �ளம கரு�ப்்டு�து ஏன?

5. பின�ரு�ை�ற்்்ற விரி�பாக்கம த�யக.  

1. PPP    2. HDI

6. பின�ரு�ை�ற்்்ற விரி�பாக்கம த�யக.  

1. NNP   2. PCI

7.	 சூரிய	சக்தி	என்றால்	என்ன?
V. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு விரி�ொன 
      வி்டையளி.
1. நி்ையபாை மேம்பாடடிற்கபாை 

தகபாள்்கக்ளப் ்ற்றி வி�ரி.

2. இந்தியபாவின சுற்றுச்சூைல் 

தகபாள்்கக்ளப் ்ற்றி விளக்கேபாக 

வி�ரிக்கவும.

3. புதுப்பிக்க   �க்க �ளஙகள் ேற்றும புதுப்பிக்க 

�கபா� �ளஙகள் - ம�று்டுத்துக.

4. ஏம�னும ஐந்து சுற்றுச்சூைல் 

�டடைஙக்ளயும அ�ற்றின 

த�யல்க்ளயும வி�ரி.

VI. பசயமு்ற்கள் ேற்றும பசயல்�ொடு்கள்
1. உைகதகஙகும கபாணப்்டும குப்்் 

ேற்றும கழிவுகளின பிரச்�்ைக்ளப் 

்ல்ம�று �ழிகளில் ்டடியலிடுக.

VII. சிந்�்ன வினொ
1. உைது ்குதியில் நீஙகள் எதிர்தகபாள்ளும 

சுற்றுச்சூைல் பிரச்�்ைகள் ்ற்றி வி�ரி.

VIII. �ொழவியல் திறன
1. �னி�்ர் �ருேபாைத்்� எவ�பாறு 

கணக்கிடு�பாய்?		
� www.imf.org (The International Monetary 

Fund)

� https://en.wikipedia.org/wiki/sustainable_

development

� www.worldbank.org 

� Niti Aayog

� hdr.undp.org/en/composite/trends (The 

United Nations Development Programme)

� h t tp : / /v i kasped ia . i n /energy/po l i cy_

support/environment_1/forests/general-
environmental-acts

 இ்ணய�ள �ளஙகள்
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2092 இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் வேலைோய்ப்பு

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு கட்்டலமப்லபை அறிந்து ககாள்்ளல்.

� ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட மற்றும் ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகல்ளப் பைற்றி 

புரிந்து ககாள்்ளல்.

� கபைாதுத்துல்ற மற்றும் தனியார் துல்ற இல்டயில் உள்்ள வேறுபைாட்டிலைப் புரிந்து 

ககாள்்ளல்.

� மாறிேரும் வேலை ோய்ப்பு முல்றயிலைப் புரிந்து ககாள்்ளல்.

� க்ள ஆய்வு முல்றப் பைற்றி அறிந்து ககாள்்ளல்.

 இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் 
வேலைோய்ப்பு2

அைகு

       அறிமுகம்

 உணவு, உல்ட, இருப்பி்டம் 

ஆகியலே ஒவகோரு மனிதருககும் 

அடிப்பைல்டத் வதலேகள் எனபைலத நீஙகள் 

அறிவீர்கள்.  தற்வபைாலதய உைகில் அந்தப் 

பைட்டியலில் வேலைோய்ப்பு என்ற ஒனல்றயும் 

வேர்ககப்பை்ட வேண்டியது  முககியம்.  

இவவுைகில் ோழேதற்காக ேருோய் ஈட்்ட 

்ம் அலைேருககும் வேலை அேசியம்.  

கபைாருளியல் கேயல்பைாடுகளில் வமல்நிலையில் 

அலுேைர்க்ளாகவும் மற்றும் கீழநிலையில் 

கதாழிைா்ளர்க்ளாகவும் பைஙகுகபைறுவோர் 

ஊழியர் எைப்பைடுேர்.  இந்த ஊழியர்கல்ளப் 

பைணியமர்த்தி, அேர்களின பைணிககு ஊதியம் 

தருவோலை, பைணியமர்த்துவோர் எனறு 

குறிப்பி்டப்பைடுேர்.

 உலைப்பைா்ளர் குழு எனபைது ்ாட்டு 

மககளில் வேலையில் இருப்வபைாரும், 

கூ்டவே வேலை கேய்யும் தி்றன கபைற்்ற 

்பைர்களும் ஆேர்.  உலைப்பைா்ளர் குழுலேக 

கணககிடுேதில் 15 முதல் 60 ேயது 

ேலையிலும் உள்்ளேர்கல்ள ்ாம் எடுத்துக 

ககாள்கிவ்றாம்.  15 ேயதுககுக குல்றந்தேர்கள் 

குைந்லதக்ளாகக கருதப்பைடுகின்றைர்.  60 

ேயலதக க்டந்தேர்கள், உற்பைத்தி ோர்ந்த 

வேலைலய வமற்ககாள்ேதற்கு உ்டல் 

ரீதியாகத் தகுதியாைேர்கள் அல்ை எனபைதால் 

அேர்கள் உ்டல் உலைப்லபைச் கேய்ய 

முடியாது எை விைககப்பைடுகின்றைர்.  மககள் 

கதாலகயில் கபைரும்பைகுதி குைந்லதகளும் ேயது 

முதிர்ந்தேர்களும் இருந்தால், உலைப்பைா்ளர் 

குழுவின எண்ணிகலகக குல்றோக 

இருககும்; இதைால் ்ாட்டு முனவைற்்றம் 

கமதுோக ்ல்டகபைறும்.  வமலும், குல்றந்த 

உலைப்பைா்ளர்கள் குழுோைது, உலைப்பைா்ளர் 

அல்ைாத கபைரிய குழுககளுககுச் சிறிய வதசிய 

உற்பைத்தியிலிருந்து உணேளித்துப் பைைாமரிகக 

வேண்டியிருககும்.

 இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின 

தனலமயாைது பைை பைரிமாணஙகல்ளக 

ககாண்்டது.   சிைருககு ஆண்டு முழுேதும் 

வேலை கில்டககும், ஒரு சிைருககு ஓைாண்டில் 

சிை மாதஙகளுகவக வேலை கில்டககும்.

 முதனலமத் துல்ற அல்ைது விேோயத் 

துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற அல்ைது கதாழில் துல்ற, 

மூன்றாம் துல்ற ோர்புத் துல்ற அல்ைது வேலேத் 

 இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு 
அலமப்பு:1
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2102 இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் வேலைோய்ப்பு

துல்ற எைப் கபைாருளியல் ேருோய் ஈட்டும் 

துல்றகள் மூன்றாக ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளது.

 கபைாருளியல் அலமப்பின கேவவேறு 

துல்றகளில் ஈடுபைட்டுள்்ள ஊழியர்களின 

எண்ணிகலகலய வேலைோய்ப்பு அலமப்பு 

குறிககி்றது.  வேலைப் ோய்ப்பு பைாணி ்ாட்டுககு 

்ாடு மாறுகின்ற வபைாதிலும் இந்தியா வபைான்ற 

ே்ளரும் ்ாடுகளில் உலைப்பைா்ளர் குழு 

கபைரும்பைகுதி முதனலமத் கதாழிலிலும் சிறிய 

குழுககள் இைண்்டாம், மூன்றாம் நிலைத் 

கதாழில்களிலும் ஈடுபைட்டிருப்பைலதக காணைாம்.  

்னகு ே்ளர்ந்த ்ாடுகளில், விேோயத்தில் 

ஈடுபைட்டுள்்ள உலைப்பைா்ளர் குழுவின பைஙகு 

சிறியதாகவும், கதாழில் மற்றும் வேலே 

துல்றகளில் ஈடுபைட்டிருககும் உலைப்பைா்ளர் 

குழுவின பைஙகு கபைரிதாகவும் இருககும்.

 இந்திய ே்ளர்ச்சிக ககாள்லகயின 

ஒரு முககியமாை கூ்றாக வேலைோய்ப்பு 

எப்வபைாதுவம இ்டம்கபைற்றுள்்ளது. 

 1972-73 ஆம் ஆண்டுகளில் கதா்டஙகி 

க்டந்த ்ானகு பைத்தாண்டுகளில் வேலை 

ோய்ப்பு ே்ளர்ச்சி, ேைாேரியாக 2% அ்ளவுககு 

உயர்ந்துள்்ளது.

இரண்டாம் துலை
உற்பைத்தி, சிறிய மற்றும் கபைரிய 

கதாழிற்ோலைகள், கட்டுமாைம் 

வபைான்றலே

இைண்்டாம் துல்ற

முதன்லம துலை 

விேோயம், காடுகள், கால்்ல்ட ே்ளர்ப்பு,

வகாழி ே்ளர்ப்பு, பைால் பைண்லண, மீன 

ே்ளர்ப்பு வபைான்றலே

முதனலம துல்ற

இல்டககாை ேைைாற்றுக காைத்தில் 

இந்தியாவின க்டல்லி சுல்தான கபைவைாஸ் 

ஷா துக்ளக, வேலைோய்ப்பினலமச் 

சிககலைத் தீர்ப்பைதற்காக “வேலைோய்ப்பு 

அலுேைகத்லத” அலமத்தார்.

சார்புத் துலை

வபைாககுேைத்து, காப்பீடு, ேஙகி, ேணிகம், 

கதாலைத்கதா்டர்பு,  வீட்டுமலை விற்பைலை, 

அைசு மற்றும் அைசு ோைா வேலேகள்

ோர்புத் துல்ற
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2112 இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் வேலைோய்ப்பு

 பைதிவு கேய்யப்பைட்்டதும், அைோஙக 

விதிகல்ளயும் ஒழுஙகுமுல்றகல்ளயும் 

பினபைற்றுேதும், ஊழியர்கல்ளயும் ஊழியர் 

ேஙகஙகல்ளயும் ககாண்டுள்்ள துல்ற 

ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத்  துல்ற எைப்பைடும்.  

இந்தியாவில் ேஙகிகள், ையில்வே, காப்பீடு, 

உற்பைத்தித் உற்பைத்தி கதாழிற்ோலைகள், மத்திய 

மற்றும் மாநிை அைசு ஊழியர்கல்ளக ககானடு 

கேயல் பைடும் துல்றகள் ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் 

துல்றகள் எனறு கூ்றைாம். இந்தத் துல்றகள், 

ேட்்டத்திலுள்்ள குறிப்பிட்்ட விதிகள் மற்றும் 

ஒழுஙகுமுல்றகளின பைடி கேயல்பைடுகி்றது.  

இந்த ஊழியர்களுககுப் பைணிப் பைாதுகாப்பு 

உண்டு எனபைவதாடு அலமப்பு ரீதியாக 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றயில் இருப்பைேலைக 

காட்டிலும் அதிக ஊதியம் கபைறுகின்றைர்.

 ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்றயில் ்ல்ை 

ஊதியம், நிர்ணயிககப்பைட்்ட வேலை வ்ைம், 

ஊதியத்து்டன கூடிய விடுமுல்ற, மருத்துே 

உதவித்கதாலக மற்றும் காப்பீடு வபைான்றலே 

ேைஙகப்பைடும்.

2.2 ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகள்:

 அலமப்பு ரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பை்டாத 

துல்றகள் எனபைது வீட்டு உபைவயாகப் 

கபைாருள்கள், சிறு மற்றும் குடிலேத் கதாழில்கள் 

வபைான்றேற்ல்றக கூ்றைாம்.  இதற்கு 

விதிகளும் ஒழுஙகுமுல்றகளும் இருந்தாலும் 

அலே பினபைற்்றப்பைடுேதில்லை.  இேற்றில் 

வேலை கேய்வோருககுக குல்றந்த கூலி 

ககாடுககப்பைடுேவதாடு பைை வ்ைஙகளில் 

கதா்டர்ச்சியாக வேலையும் இருககாது, 

கபைரும்பைாலும் அேர்களுககுக ஊதியத்து்டன 

விடுப்பு, விடுமுல்ற ்ாட்கள், மருத்துே விடுப்பு 

வபைான்றலே இருககாது.  வேலை உத்தைோதம் 

கில்டயாது.  வேலையில்ைாத வபைாது அேர்கள் 

கதாழில் கூ்டஙகளிலிருந்து கேளிவயறுமாறு 

வகட்டுக ககாள்்ளப்பைடுோர்கள்.  கதருககளில் 

விற்பைலை கேய்வோர், பைழுதுகள் ேரி பைார்ப்வபைார், 

சிறிய அ்ளவிைாை கதாழில் கேய்ேதில் 

ஈடுபைட்டுள்்ள ஏைா்ளமாை எண்ணிகலகயிைாை 

மககல்ள இந்தத் துல்ற உள்்ள்டககியுள்்ளது.

 அலமப்பு ரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பை்டாத 

துல்றயில் வேலைோய்ப்பு ேலையல்றகள் 

நிலையாைதாக, ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்்டதாக 

இல்லை.  கதாழிைா்ளர்களுககுச் சி்றப்பு 

ஆதாயஙகவ்ளா வேலை நிைந்தைவமா 

கில்டயாது.  இந்த நிறுேைஙகள் அைோஙகத்தில் 

பைதிவு கபைற்்றலேகள் அல்ை.

கேயல்பைாடு:

தஞோவூர் அருவகயுள்்ள ேல்ைம் கிைாமத்தில் 

வகாவிந்தன ேசிககி்றார்.  அேருககு 

சுப்லபையா, குமைன எை இைண்டு மகனகள் 

உள்்ளைர்.  அேருககுச் கோந்தமாக மூனறு 

ஏககர்கள் நிைமும் ஒரு மாட்டுேண்டியும் 

இருககி்றது.  தஙகளின நிைத்தில் அேர்கள் 

க்ல்லும் வேர்கக்டலையும் பையிரிடுகின்றைர்.  

சுப்லபையா விேோய வேலைகளில் அேைது 

தந்லதககு உதவி கேய்கி்றார்.  இனகைாரு 

மகைாை குமைன, காப்பீட்டு நிறுேைம் 

ஒனறில் ே்ளர்ச்சி அலுேைைாக இருககி்றார்.  

இேர்களின தாய் கமைா அவத கிைாமத்தில் 

உள்்ள ஒரு பைள்ளியில் ஆசிரியைாக 

வேலை பைார்ககி்றார்.  வகாவிந்தனின 

அடுத்த வீட்டுககாைைாை வகாபைாலின 

மகன பைாண்டியன, கேனலையில் சிட்வகா 

கதாழிற்வபைட்ல்டயில் பைணிபுரிகி்றார்.

1. வகாவிந்தன குடும்பைத்தில் 

வேலேத்துல்றயில் வேலை 

கேய்வோர் எத்தலை வபைர்? 

அேர்களின கபையர்கல்ள எழுதுக.

2. சுப்லபையாவும் அேைது தந்லதயும் எந்த 

துல்றயில் வேலை கேய்கின்றைர்?

3. பைாண்டியன ஒரு முதனலமத் 

துல்றயில் வேலை கேய்கி்றாைா?

 வேலைோய்ப்பின் ேலைைள்: 
ஒழுஙைலமகைப்்பட்்ட மற்றும் 
ஒழுஙைலமகைப்்ப்டாத துலைைள்

2
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2.3 ப்பாதுத் துலையும் தனியார் துலையும்:

 க ே ா த் து க ளி ன 

உ ரி ல ம ய ா ்ள ல ை யு ம் , 

வேலேகள் அளிப்பைதற்குப் 

க பை ா று ப் பை ா ை ே ல ை யு ம் 

அ டி ப் பை ல ்ட ய ா க க 

ககாண்டு, கபைாரு்ளாதாை 

் ்ட ே டி க ல க க ளி ன 

அடிப்பைல்டயில் கபைாதுத் துல்ற மற்றும் தனியார் 

துல்ற எை ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளை.

ப்பாதுத் துலை நிறுேனஙைள்
க்ய்வேலி பைழுப்பு நிைககரி நிறுேைம்

இந்திய உருககு ஆலணயம்

பைாைத கதாலைவபைசி நிறுேைம்

தனியார் துலை நிறுேனஙைள்
டிவிஎஸ் வமாட்்டார் நிறுேைம்

அவோக வைைண்ட்

்டா்டா இரும்பு மற்றும் எஃகு கதாழிற்ோலை

ப்பாதுத்துலை மற்றும் தனியார் துலைகைான வேறு்பாடுைள்

ே.

எண்
கபைாதுத் துல்ற தனியார் துல்ற

1 வேலே வ்ாககம் ககாண்்டது இைாபை வ்ாககம் ககாண்்டது

2 கோத்துககள் அைோஙகத்துககுச் கோந்தம் கோத்துககள் தனி ்பைர்களுககுச் கோந்தம்

3 ஊதியம் அைோஙகத்தால் 

ேைஙகப்பைடுகின்றை

ஊதியம் உரிலமயா்ளைால் ேைஙகப்பைடுகின்றை
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 ேமீபை ஆண்டுகளில் வேலைோய்ப்பு 

அலமப்பில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பைட்டுள்்ளவதாடு 

இது பைணியமர்த்துவோர், அேர்களின 

ஊழியர்களில்டவய அதிக க்கிழச்சிவயாடு 

பைணிபுரியும் பைாணிலய ே்ளர்த்கதடுகக 

உதவியது.  தற்காை வேலைோய்ப்பு 

வபைாககுகள் 

1. அதிகரித்துேரும் சுய-வேலைோய்ப்பு

2. நிறுேைஙகள் ஒரு சிை நிைந்தை 

ஊழியர்கல்ளவய பையனபைடுத்துதல் மற்றும் 

குறுகிய காை ஒப்பைந்தப் பைணிகல்ளத் 

தருேதும் ஆகும்.  

3. பைகுதி வ்ை வேலைோய்ப்பில் ஒரு ே்ளர்ச்சி 

இருந்து ேருகி்றது.  மககளின ோழகலக 

முல்றவய இதற்குக காைணமாக இருககைாம்.

3.1 தமிழைத்தில் வேலைோய்ப்புப் 
வ்பாககுைள்

்ாட்டின கமாத்த உள்்ாட்டு உற்பைத்தியில் ஒரு 

கடுலமயாை வீழச்சி ஏற்பைட்டுள்்ள வபைாதிலும் 

தமிைகத்தில் விேோயவம அதிகம் வபைருககு 

வேலையளித்துக ககாண்டிருககி்றது இதற்குக 

காைணம், விேோயமல்ைாத துல்றகள், 

உலைப்பைா்ளர்கள் குழு கதாழில்கல்ள 

மாற்றி ககாள்ேதற்குப் வபைாதுமாை அ்ளவு 

வேலைோய்ப்லபை உருோககவில்லை.  

தமிழ ்ாட்டின வேலைோய்ப்பு ே்ளர்ச்சியின 

கபைரும்பைகுதி, குல்றந்த ேருமாைஙகல்ள 

அளிககின்ற அலமப்பு ரீதியாக 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத முல்றோைா துல்றகளின 

பைஙகளிப்பைாகவே உள்்ளது.

 வேலைோய்ப்பு அலமப்பு3

இருவேல்்பட்டுவில் வேலைோய்ப்பு: ஒரு 
ைள ஆய்வு
 வேலைோய்ப்பு நிைேைஙகளில் 

ஏற்பைடும் மாற்்றத்லதத் வதசிய 

அல்ைது மாநிை அ்ளவில் மட்டும்தான 

புரிந்துககாள்்ளமுடியும் எனறில்லை; 

கிைாமத்லத ஆய்வு கேய்ேதிலிருந்தும் 

புரிந்துககாள்்ளைாம்.  இருவேல்பைட்டு எனபைது 

தமிழ்ாட்டில், விழுப்புைம் மாேட்்டத்திலுள்்ள 

ஒரு கிைாமமாகும்.  இந்தக கிைாமம் 100 

ஆண்டுகளுககும் அதிகமாக அறிஞர்கள் 

பைைைாலும் ஆய்வு கேய்யப்பைட்டு ேந்துள்்ளது. 
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இந்த கிைாமம் ஸ்வைட்்டர் கிைாமம் எனறும் 

கூ்றப்பைடும்; ஏகைனில், கேனலைப் 

பைல்கலைக கைகத்தில் பைணியாற்றி ேந்த 

கில்பைர்ட் ஸ்வைட்்டர் எனபைேர் முதனமுதலில் 

தைது மாணேர்களு்டன க்ள ஆய்வு 

கேய்ேதற்காக இந்த கிைாமத்திற்கு 1916 

ஆம் ஆண்டு கேன்றார். காைப் வபைாககில் 

பைை ஆய்ோ்ளர்கள் கிைாமத்தேர்களின 

வேலை குறித்து கணககாய்வு கேய்து, 

கிைாமத்திலுள்்ள ஒவகோருேர் 

குறித்தும் வமலும் பைை விேைஙகல்ளச் 

வேகரித்துள்்ளைர்.

 இந்தக கிைாம ே்ளர்ச்சியின 

காைணம் கிைாம மககளில்டவய ஆைம்பை 

சுகாதாை ்ைம், பைள்ளிகள் அலமத்தது, 

கபைாது விநிவயாக அலமப்பு ஆகியேற்றின 

மீது ேமூகப் பைாதுகாப்பு விழிப்புணர்லே 

அைோஙகம் அேர்களுககு ஏற்பைடுத்தியது 

காைணமாகும். இந்தக கிைாமம் பைை

மாறுதல்களுககு உட்பைட்டுள்்ள 

வபைாதிலும் இனைமும் அேர்களின 

வேலைோய்ப்புககு முககியமாக 

விேோயத்லதவய ோர்ந்துள்்ளது. 

பினேரும் அட்்டேலணலயப் பைாருஙகள்.  

1981 ஆம் ஆண்டில் 100 குடும்பைஙகளில் 

24 குடும்பைஙகள் விேோயமல்ைாத 

வேலைகளில் ஈடுபைட்டிருந்தலதக 

காணைாம்.  2008ஆம் ஆண்டில் 

விேோயமல்ைாத வேலைகளில் இருந்த 

குடும்பைஙகளின எண்ணிகலக 41 ஆக 

உயர்ந்துள்்ளது. 1981-2008 காைத்தில் 

விேோயத்தில் – விேோயக கூலிக்ளாகவும், 

பையிரிடுவோைாகவும் – ஈடுபைட்டிருந்த 

குடும்பைஙகளின விகிதம் குல்றந்துள்்ளது.  

எைவே விேோயம் அல்ைாத 

கதாழிலில் ஈடுபைடுபைேர் எண்ணிகலக 

அதிகரித்துள்்ளலத காணைாம்.

கேயல்பைாடு

1. விேோயத்திலிருந்து விேோயமல்ைாத வேலைகளுககு இருவேல்பைட்டு மககள் மாறியது ஏன?  

எனை காைணஙக்ளாக இருககமுடியும்?

2. விேோயத்திலிருந்து விேோயமல்ைாத வேலைகளுககு மாறுேது எளிகதனறு நீஙகள் 

நிலைககிறீர்க்ளா? உஙகள் கபைற்வ்றாரி்டமும் ஆசிரியரி்டமும் கைந்துலையாடி, ேகுப்பில் 

விோதிககவும்.

3. உஙகள் பைகுதியிலுள்்ள 20 குடும்பைஙகளின முதனலமத் கதாழில் விேைஙகல்ளச் வேகரியுஙகள்.  

வமவை இருப்பைலதப் வபைானறு ஓர் அட்்டேலண தயார் கேய்து ேகுப்பில் விோதியுஙகள்.

இருவேல்்பட்டுவில் இருந்த குடும்்பஙைளின் வேலை விேரஙைள்(சதவீதத்தில்)
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I சாியான வில்டலயத் வதா்ந்பதடுகைவும்:
1. பைணியி்டத்லதக கணககிடுேதற்கு 

     ___________ ேயது ேலையிைாை 

ேயலத கணககி்டைாம்.

 அ) 12-60  ஆ) 15-60  

இ) 21-65  ஈ) 5-14

2. இந்தியாவின கமாத்த உள்்ாட்டு 

உற்பைத்தியில் பைல்வேறு துல்றகளில் 

எந்த இ்றஙகு ேரிலே ேரியாைது? 

அ) முதனலம துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற,  

   ோர்புத் துல்ற 

 ஆ) முதனலமத் துல்ற, ோர்புத் துல்ற,

  இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற,

  முதனலமத் துல்ற 

 ஈ) இைண்்டாம் துல்ற, ோர்புத் துல்ற,   

முதனலமத் துல்ற

3. பினேரும் துல்றகளில் இந்தியாவில் 

மிகப்கபைரிய வேலைோய்ப்புத் துல்ற எது?

 அ) முதனலமத் துல்ற  

 ஆ) இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற

 ஈ) கபைாதுத் துல்ற

4.  பினேருேைேற்றுள் எது முதனலமத் 

துல்ற ோர்ந்ததல்ை?

 அ) வே்ளாண்லம    

 ஆ) உற்பைத்தி         

 இ) சுைஙகத் கதாழில்      

 ஈ) மீனபிடித் கதாழில்

5. பினேருேைேற்றுள் எது இைண்்டாம் 

துல்றலய ோர்ந்ததல்ை?

 அ) கட்டுமாைம்   ஆ) உற்பைத்தி    

 இ) சிறு கதாழில்   ஈ) காடுகள்

6.  மூன்றாம் துல்றயில் அ்டஙகுேது

 அ) வபைாககுேைத்து  ஆ) காப்பீடு 

 இ) ேஙகியல்  ஈ) அலைத்தும்

மீள்்பார்லே:

� உலைப்பைா்ளர் குழு எனபைது ் ாட்டிலுள்்ள வேலை கேய்கின்ற மற்றும் வேலை கேய்ேதற்காைத் 

தி்றனகபைற்றுள்்ள குழுவிலுள்்ள மககளின எண்ணிகலகயாகும்.

� வேலைோய்ப்பு அலமப்பு, கபைாரு்ளாதாைத்தின கேவவேறுத் துல்றகளில் ஈடுபைட்டுள்்ள 

கதாழிைா்ளர்களின எண்ணிகலகலயக குறிககி்றது.

� 1972-73 ஆம் ஆண்டு கதா்டஙகி ்ானகு பைத்தாண்டுகளுககு இந்தியாவின வேலைோய்ப்பு 

ே்ளர்ச்சி வீதம் ேைாேரியாக 2% கபைருகி உள்்ளது.

� அலமப்புரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்ற அேற்றின ஊழியர்களுககு பைணிப் 

பைாதுகாப்பும், காப்பீடு வபைான்ற இதை ஆதாயஙகளும் அளிககி்றது.

� கபைாதுத்துல்றகள் எனபைலே அைசு நிர்ோகம் கேய்யும் நிறுேைஙக்ளாகும்.

� மகக்ளது ோழகலகமுல்றயின காைணமாக வேலைோய்ப்புப் பைாணி மாற்்றமல்டகி்றது.

கலைச் கோற்கள்

முதனலமத் துல்ற   -   மூைப் கபைாருட்கள்

இைண்்டாம் துல்ற   - உற்பைத்தி   

   கேய்தல் 

ோர்புத் துல்ற  - வேலேகள்

கதாழில்  - வேலை, பைணி

உைேர்  - விேோயி

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

ேரியாை வில்டலய வதர்ந்கதடு.

  பைட்டியல் – I            பைட்டியல் – II

அ) வே்ளாண்லம, காடுகள்,

 மீனபிடிப்பு மற்றும் சுைஙகம்    1. ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்ற

ஆ) உற்பைத்தி, மினஉற்பைத்தி, எரிோயு

 மற்றும் குடிநீர் விநிவயாகம்   2. ோர்புத் துல்ற

இ) ோணிபைம், வபைாககுேைத்து மற்றும்

 கதாலைத்கதா்டர்பு     3. இைண்்டாம் துல்ற

ஈ) குழுமப் பைதிேற்்ற நிறுேைஙகள்

 மற்றும் வீட்டுத் கதாழில்கள்    4. முதனலமத் துல்ற

8. எந்த துல்றயில் கதாழிைலமப்பு முல்ற 

வேர்ககப்பை்டவில்லை?

 அ) முதனலமத் துல்ற    

ஆ) இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற    

ஈ) தனியார் துல்ற

9. எந்த க்டல்லி சுல்தான வேலையினலம 

பிைச்ேலைலய தீர்கக “வேலை ோய்ப்பு 

அலுேைகத்லத” அலமத்தார்?

 அ) முகமது பின துக்ளக   

ஆ) அைாவுதீன கில்ஜி

 இ) ஃகபைவைாஷ் ஷா துக்ளக   

ஈ) பைால்பைன

10.       __________ துல்ற பைதிவு கேய்யப்பைட்டு 

மற்றும் அைசு விதிகல்ள பினபைற்றுகி்றது.

 அ) வே்ளாண்லம   

ஆ) ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட

 இ) ஒழுஙகலமககப்பை்டாத

 ஈ) தனியார்

11. __________ துல்ற வேலை பைாதுகாப்பு 

மற்றும் அதிக ஊதியம் ேைஙகுகி்றது.

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)

அ) 1 2 3 4

ஆ) 4 3 2 1

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)

இ) 2 3 1 4

ஈ) 3 2 4 1

 அ) கபைாதுத் துல்ற   

ஆ) ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்ற

 இ) ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்ற

 ஈ) தனியார் துல்ற

12. கபைாருந்தாத ஒனல்றக கண்்டறிக.

 அ) ேஙகியியல் ஆ) ையில்வே   

 இ) காப்பீடு ஈ) சிறு கதாழில்

13. கபைாதுத் துல்ற மற்றும் தனியார் 

துல்ற எனறு எதன அடிப்பைல்டயில்    

ேலகப்பைடுத்தபைடுகி்றது?

 அ) பைணியா்ளர்களின எண்ணிகலக

 ஆ) இயற்லக  ே்ளஙகள்

 இ) நிறுேைஙகளின உரிலம

 ஈ) வேலைோய்ப்பின நிலை

14. கூற்று (A) : ஒழுஙகுபைடுத்தப்பை்டாத 

துல்றயின கபைாரு்ளாதாை பைண்பு எனபைது 

வீட்டினுள் உற்பைத்தி ்்டேடிகலக மற்றும் 

சிறுகதாழில் கேய்ேதாகும்.

 காைணம் (R) : இஙகு குல்றோை 
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ஊதியமும் மற்றும் வேலைகள் 

முல்றயாக ேைஙகப்பைடுேதில்லை.   

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

கூற்றுககாை காைணம் ேரி 

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

கூற்றுககாை காைணம் தேறு

 இ) கூற்று (A) ேரி காைணம் (R) தேறு

 ஈ) கூற்று (A) தேறு காைணம் (R) ேரி

15. கதாழிைா்ளர்கல்ளப் பைணியமர்த்துபைேர் 

க்ளாகவும்,   தஙகள் பைணிககாை 

கேகுமதிகல்ளச் கேலுத்தும் 

்பைர்க்ளாகவும் உள்்ளேர்கள் 

 அ) ஊழியர்  ஆ) முதைாளி          

இ) உலைப்பைாளி        ஈ) பைாதுகாேைர்

16. தமிழ ்ாட்டில் ________  துல்றயில் 

அதிக ்பைர்கள் வேலைககு 

அமர்த்தப்பைட்டுள்்ளைர்.

 அ) வே்ளாண்லம ஆ) உற்பைத்தி  

  இ) ேஙகியல்   ஈ) சிறுகதாழில்

II வைாடிட்்ட இ்டஙைலள நிரப்புை:

1. ________ துல்றயில் 

வேலைோய்ப்புகள் நிலையாை மற்றும் 

முல்றயாைலே அல்ை.

2. கபைாரு்ளாதாை ்்டேடிகலககள் _______  

மற்றும் ________ துல்றக்ளாக 

ேலகபைடுத்தப்பைடுகின்றை.

3. ________ எப்வபைாதும் இந்தியாவின 

ே்ளர்ச்சிக ககாள்லகயில் ஒரு முககிய 

உறுப்பைாக இ்டம் கபைற்றுள்்ளது.

4. வேலைோய்ப்பு முல்ற மாற்்றத்திற்காை 

காைணம் ________

5. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின தனலம 

________

6. ________ ன கபைாரு்ளாதாைம் எனபைது 

்ாட்டு மககளின எண்ணிகலக, 

உலைககும் மற்றும் கபைற்்றேர்கல்ளக 

குறிககும்.

7. கபைாதுத்துல்ற எனபைது ________

III. ப்பாருத்துை:

1. கபைாதுத் துல்ற  - அ. ேஙகியல்

2. தனியார் துல்ற  - ஆ. வகாழி ே்ளர்ப்பு

3. முதனலமத் துல்ற - இ. இைாபை வ்ாககம்

4. ோர்புத் துல்ற  - ஈ. வேலே வ்ாககம்

IV. கீழகைண்ட வினாகைளுககு குறுகிய 
        வில்டயளி.

1. கபைாரு்ளாதாைத்தில் கதாழிைா்ளர் ேகதி 

என்றால் எனை?

2. குைந்லதகல்ளயும், 60 ேயதுககு 

வமற்பைட்்ட ேவயாதிகர்கல்ளயும் ஏன 

பைணிக குழுகக்ளாக கருதககூ்டாது?

3. கபைாரு்ளாதாைத்திலுள்்ள மூனறு துல்றகள் 

யாலே?

4. கமாத்த உள்்ாட்டு உற்பைத்தியில் 

கடுலமயாை ேரிவு ஏற்பைட்்டாலும், தமிழ 

்ாட்டில் கதா்டர்ந்து விேோயத்தில் 

அதிகமாக ஈடுபைடுேதன காைணத்லத 

கூறுக?

V. கீழகைண்ட வினாகைளுககு விரிோன 
     வில்டயளி.

1.  விேரி.  

 அ) முதனலமத் துல்ற      

 ஆ) இைண்்டாம் துல்ற  

 இ) ோர்புத் துல்ற

2. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு 

அலமப்லபைப் பைற்றி வி்ளககுக.

3. ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட மற்றும் 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகளில் 

நிைவுகின்ற வேலைோய்ப்லபை ஒப்பிடுக.

4. கபைாதுத் துல்றலயயும், தனியார் 

துல்றலயயும் வேறுபைடுத்துக.

VI. பசய்முலைைள் மற்றும் பசயல்்பாடுைள்:

1. உஙகல்ள சுற்றி கபைரியேர்கள் கேய்யும் 

அலைத்து ேலகயாை வேலைகல்ளயும் 

நீண்்ட பைட்டியலிடுக.  நீஙகள் அலேகல்ள 

எவோறு ேலகப்பைடுத்துவீர்கள்.

2. ஒரு ஆைாய்ச்சி அறிஞர் கேனலையிலுள்்ள 

உலைககும் மககல்ளப் பைார்த்து 

எனைகேல்ைாம் கண்்டறிந்தார்.
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VII. சிந்தலன வினா

1. தற்வபைாது மூன்றாம் துல்ற உைகத்தில் 

முதலி்டத்தில் உள்்ளது. காைணம் கூறுக.

வேலை கேய்யும் இ்டம்
வேலைோய்ப்பு 

முல்ற

பைணி கேய்யும் 

மககளின 

ேதவிகிதம்

அைோஙகத்து்டன பைதிவு 

கேய்யப்பைட்்ட அலுேைகஙகள், 

கதாழிற்ோலைகள்

ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்்ட 

முல்ற
15

முல்றயாை உரிமஙகளு்டன 

கபைாது இ்டஙகளில் கோந்தமாைக 

கல்டகள், அலுேைகம், மருத்துேமலைகள்

20

கதருவில் வேலை கேய்யும் மககள், 

கட்டுமாைத் கதாழிைா்ளர்கள்,

 வீட்டுத் கதாழிைா்ளர்கள்

25

சிறு கதாழில்களில் வேலை கேய்ேது 

ேைககமாக அைோஙகத்தில் 

பைதிவு கேய்யப்பைடுேதில்லை

முதனலமத் துல்ற  இைண்்டாம் துல்ற ோர்புத் துல்ற

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

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

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

VIII. ோழவியல் திைன்

1. உஙகளுல்டய கிைாம கபைாரு்ளாதாைத்லதப் 

பைற்றி விோதிககவும்.

1. Iruvelapattu (1916-2008), Economic and Political Weekly, July 31, 2010, vol. XLV, No. 31, pp.47-61.

2. https://villageinfo.in

3. https://quickonomics.com

4. https://study.com

 பைார்லே நூல்கள் மற்றும் இலணயத்ள ே்ளஙகள் 
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உரலி :
URL: https://www.tnskill.tn.gov.in/

இலணயச் கேயல்பைாடு

தமிழ்ாடு தி்றன வமம்பைாட்டுக கைகம்

தி்றன ே்ளர்ப்வபைாமா

்படிைள்:

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

 விலைவுககுறியீட்ல்ட ேருடுக. தமிழ்ாடு தி்றன வமம்பைாட்டுக கைகப் பைககம் தி்றககும்.

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

எை கதா்டர்புல்டய கட்்டஙகல்ளத் வதர்வு கேய்க.மாநிை அைோஙகத்தால் ்்டத்தப்பைடும் 

பையிற்சிகள் அ்டஙகிய பைட்டியல் கதரியும்.

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

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

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

ோ்ளைத்தில் உஙகள் பையைர் கபையர் மற்றும் க்டவுச் கோல்லைத் தட்்டச்சு கேய்க. 

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

அைோலணகள் வதானறும்.அேற்ல்ற நீஙகள் பைதிவி்றககம் கேய்து ககாள்்ளைாம். 

‘Important links’ எனபைலதச் கோடுககிைால் தி்றன வமம்பைாடு கதா்டர்பைாை பி்ற முககியமாை 

இலணப்புகள் கில்டககும்.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3
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ஒனபைதாம் ேகுப்பு – கபைாருளியல்

ஆககம்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட் வமப்லித்வதா தாளில் 

அச்சி்டப்பைட்டுள்்ளது 

ஆப்கேட் முல்றயில் அச்சிட்வ்டார்:

பைா்டேல்லு்ர் குழு

ம.ே. சீனிோேன

இலண வபைைாசிரியர் 

ேமூக அறிவியல் கல்வி துல்ற, 

வதசிய கல்வி ஆைாய்ச்சி மற்றும் பையிற்சி நிறுேைம்,

புதுடில்லி.

வமைாய்ோ்ளர்

முலைேர். பு. அனபைைகன

இலண வபைைாசியர் 

கபைாருளியல் துல்ற, 

மாநிைக கல்லூரி, கேனலை.

ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

கபை. சுவைஷ்

முதுகலை ஆசிரியர் 

அைசு மகளிர் வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

ஆத்தூர், வேைம்.

இலணயச் கேயல்பைாடு ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

ோ. சுவைஷ்

பைட்்டதாரி ஆசிரியர் 

ஊைாட்சி ஒனறிய ்டுநிலைப் பைள்ளி, 

கள்ளிககுடி, முத்துப்வபைட்ல்ட (ஒனறியம்), திருோரூர்.

பைா்டநூைாசிரியர்கள்

பி. சுந்தைேடிவேலு

முதுகலை ஆசிரியர் (கபைாருளியல்) 

அைசு ஆண்கள் வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

ஆத்தூர், வேைம்.

கே. மாைா

துலண முதல்ேர் 

ஸ்ரீஆைந்த் கெயின வித்யாையா கமட்ரிக வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

வமற்கு தாம்பைைம், கேனலை.

கலை மற்றும் ேடிேலமப்புக குழு

தலைலம ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

ேடிேலமப்பு - ஆககம்

சீனிோேன ்்டைாென

ேலைபை்டம்

காந்திைாென K T

கலை மற்றும் பை்ட ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

தமிழ விர்ச்சுேல் அகா்டமி, கேனலை

வகாகுைகிருஷ்ணன 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்ாடு அைசு.

மாணேர்கள்

அைசு கவின கலை கல்லூரி,

கேனலை மற்றும் கும்பைவகாணம்

பைகக ேடிேலமப்பைா்ளர்

திரு. வே.ோ. ொண்ஸ்மித்  கேனலை

In-House - QC 

தமிழ குமைன 

சுல்தான 

ைகு

ஒருஙகிலணப்பு 

ைவமஷ் முனிோமி

Image Courtesy

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