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ப்தாட்க்க்க ்கல்வியில் அறிவியல் ்பாடதண்தப் ப்பாது அறிவியலா்கப் 
(General Science)   ்பயின்்ற மாைவர்கள்  ்தறப்பாது ஆ்றாம் வகுப்பு மு்தல் 

அறிவியல் ்பாடதண்த ொன்கு ப்பரும் பிரிவு்களா்கப் 
(Specific Science) ்படி்ககின்்றனர. அ்தாவது 
இயறபியல், பவதியியல், ்தாவரவியல் மறறும் 
விலஙகியல் வண்கணம்களின் கீழ் அணமந்த  
்பாடங்கணளத ்தனித்தனிபய ்படி்ககின்்றனர. 

இப்புத்த்கம் மாைவர்கள் ்படி்க்க, 
அறிநதுப்காள்ள மறறும் ஆசிரியர்களின் உ்தவியுடன் ்கறகும் 

அனு்பவங்கள் ப்ப்ற உ்தவும் வண்கயில் உள்ளது. மாைவர்களின் 
பசயல்்பாடு்கள் மறறும் ஆசிரியர்கள்  பசயது ்காடடி விள்ககு்தல் மூலமா்கவும் 

்பாட்க்கருதது்கள் விள்க்கப்்படடுள்ளன. ஆண்கயால், இப்புத்த்கமானது ஆசிரியர்களின் 
பமற்பாரணவபயாடு மாைவர்கள் பசயயும் எளிய பசயல்்பாடு்கணள்க ப்காண்டு  ்கறப்பாணர 
ணமயப்்படுததிபய வடிவணம்க்கப்்படடுள்ளது.

• மூன்்றாம் ்பருவ அறிவியல் புத்த்கததில் 
ஆறு அலகு்கள் உள்ளன. 

• ்கணினி அறிவியலுடன் பசரதது 
ஒவபவாரு மா்தததிறகும் இரு அலகு்கள் 
வீ்தம் அறிமு்கப்்படுத்தப்்படடுள்ளது.

• ஒவபவாரு அலகும் எளிய  பசயல்்பாடு்கள் 
மறறும் பசா்தணன்கணள்க ப்காண்டுள்ளன. அவறண்ற ஆசிரியர்கள் 
பசயது ்காண்பிதது விள்க்கலாம். ப்தணவப்்படின்,  மாைவர்கணள்க 
ப்காண்டும் பசயல்்பாடு்கணளச் பசயயலாம். 

• வண்ைமயமான ்த்கவல் விள்க்கப்்படங்கள் (Info graphics)  மறறும் ்த்கவல் 
துணு்ககு்கள் (Info bits) மாைவர்களின் ்பாரதது்க ்கறகும் தி்றணன அதி்கரி்ககும்.

• ்கணலச்பசாற்கள் மூலம் அறிவியல் பசாற்கணள்க (Scientific Terms)  ்கறறு்கப்காள்ள  
வழிவண்க பசயயப்்படடுள்ளது. 

• உல்களாவிய  ப்பாது அறிவியல் சிந்தணனணய வளரதது்க ப்காள்ள  “உங்களு்ககுத 
ப்தரியுமா?”  என்்ற ப்படடிச்பசயதி்கள் ப்காடு்க்கப்்படடுள்ளன. 

• இணைய வழி்க ்கற்றல் மறறும் QR Code மு்தன்மு்தலா்க, ஒவபவாரு அலகிலும் 
அறிமு்கப்்படுத்தப்்படடு ்கணினி சாரந்த தி்றன், (Digital Science Skill) பமம்்பாடணடய 
வழிவண்க பசயயப்்படடுள்ளது.

இப்ெபாழுது நாம் QR Code நுட்பத்ைதப் பாடப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தலாம். எப்படி?
• உங்கள் தி்றன் ப்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்காண்டு QR Code 

ஸ்ப்கனர பசயலிணய ்பதிவி்ற்க்கம் பசயது நிறுவி்க ப்காள்்க.
• பசயலிணயத தி்றந்தவுடன், ஸ்ப்கன் பசயயும் ப்பாத்தாணன அழுததித 

திணரயில் ப்தான்றும் ப்கமராணவ QR Code-இன் அருகில் ப்காண்டு 
பசல்லவும்.

• ஸ்ப்கன் பசயவ்தன் மூலம்   திணரயில் ப்தான்றும் உரலிணயச்(URL) பசாடு்க்க, அ்தன் 
விள்க்கப்்ப்க்கம் திணரயில் ப்தான்றும்.

நுைழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படுத்துவது?

III
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1 காந்தவியல்

அலகு

	்காந்தங்கள் ்கண்டறியப்்படட வரலாறண்ற அறி்தல்
	்காந்தத ்தன்ணமயுணடய மறறும் ்காந்தத ்தன்ணமயற்ற ப்பாருள்்கணள அணடயாளம் ்காணு்தல்
	்காந்தததின் வட மறறும் ப்தன் துருவங்கணள அணடயாளம் ்காணு்தல்
	்காந்தததின் ்பண்பு்கணள அடடவணைப்்படுதது்தல்
	மின்்காந்தத ப்தாடரவண்டி இயஙகும் வி்ததண்த விள்ககு்தல்

 கற்றல் ேநாக்கங்கள் 

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



2

அறிமு்கம்
நீங்கள் ்காந்தங்கணளப் ்பாரததிருப்பீர்கள். 

்காந்தங்கணள ணவதது விணளயாடி 
மகிழ்நதிரு்ககிறீர்களா?

ஒரு எவரசில்வர 
டம்ளணர எடுதது்க 
ப்காள்ளுங்கள். நூல் 
ப்கார்க்கப்்படட ண்தயல் 
ஊசி ஒன்ண்ற எடுதது்க 
ப ்க ா ள் ளு ங ்க ள் . 
்படததில் ்காடடியவாறு 
நூலிணன்க ண்கயால் 
பிடிதது்க ப்காண்டு, டம்ளணர ஊசி்ககு பமல் 

ணவதது, பமதுவா்க பமபல உயரத்தவும். என்ன 
நி்கழ்கி்றது?

இப்த நி்கழ்ணவ உங்கள் ஆசிரியர 
பசயவண்த உறறு பொ்ககுங்கள். என்ன 
நி்கழ்கி்றது?

ஊசி பமபலழுவண்தப் ்பார்ககிறீர்கள் 
அல்லவா? ஏன் இவவாறு நி்கழ்கி்றது என 
ஊகிதது எழுதுங்கள்.

1.1 ்காந்தங்கள் ்கண்டறியப்படல்

இநநி்கழ்ணவ ம்க்கள் அதிசயிததுப் ்பாரத்தனர. ஒவபவாருவரும் ்தம்மனதில் ப்தான்றியண்த்க கூறினர. 
உண்ணமயில் பம்கனஸின் ண்கத்தடி ்பாண்றயில் ஒடடி்கப்காண்ட்தன் ்காரைம் என்ன? நீ என்ன 
நிணன்ககி்றாய? ஊகிதது எழுது.
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உனது யூ்கம் சரியானது்தான். அந்தப்்பாண்ற ்காந்தத்தன்ணமயுணடயது. அது பம்கனஸின் ண்கத்தடிணய 
மடடுமல்ல, இரும்்பாலான அணனததுப் ப்பாருள்்கணளயும் ஈரப்்பண்த ம்க்கள் ்கண்டறிந்தனர. 
இப்த ப்பான்்ற ்பாண்ற்கள் உலகின் ்பல ்பகுதி்களில் ்கண்டறியப்்படடன. 
்காந்தத்தன்ணமயுணடய இப்்பாண்ற்கள் சிறுவன் பம்கனஸின் ப்பயரால் 
‘வமகைட்’ என்றும், ‘வமகை்டட்’ என்றும் அணை்க்கப்்படடன. இப்்பாண்ற்கள் 
்கண்டறியப்்படட பம்கனீசியா என்்ற ஊரின் ப்பயராலும் இப்ப்பயர 
வநதிரு்க்கலாம் என்க ்கரு்தப்்படுகி்றது.

்காந்தத்தன்ணமயுணடய ்தாது பம்கனணடட என்று அணை்க்கப்்படுகி்றது. இணவ 
இயறண்கயான ்பாண்ற்கள் என்்ப்தால் ஒரு குறிப்பிடட வடிவம் இவறறிறகு்க 
கிணடயாது. பம்கனணடட  இயற்்்கக ்காந்தம் எனப்்படுகி்றது. ்காந்தங்கள் 
திணசயிணன அறியப் ்பயன்்படுவ்தால் இணவ வழி்காட்டும் ்கற்்கள் எனவும் அணை்க்கப்்படுகின்்றன.

1.2 ்காந்தங்களின பலவி்த வடிவங்கள்
இரும்புததுண்டு்கணள்க ்காந்தமா்ககும் முண்றணய மனி்தன் அறிந்த பின்னர ்பல வடிவங்களில் 

்காந்தங்கள் பசயயப்்படடு, ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன. மனி்தனால் ்தயாரி்க்கப்்படட இத்தண்கய 
்காந்தங்கள் பெயற்்்கக ்காந்தங்கள் என அணை்க்கப்்படுகின்்றன.

சடட ்காந்தம், லாட ்காந்தம், வணளய ்காந்தம் மறறும் ்காந்த ஊசி ஆகியணவப் ப்பாதுவா்கப் 
்பயன்்படுத்தப்்படும் பசயறண்க்க ்காந்தங்கள் ஆகும்.

நீள்ப்காள வடிவம், வடட வடிவம் மறறும் உருணள வடிவிலும் ்காந்தங்கள் கிணட்ககின்்றன. 

1.3 ்காந்தத்்தன்மயுள்ள மற்றும் ்காந்தத்்தன்மயற்் பபாருள்்கள்
்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்பட்ககூடிய ப்பாருள்்கள் ்காந்தத்்தன்மயுள்ள பபாருள்்கள் எனப்்படுகின்்றன. 

இரும்பு, ப்கா்பால்ட, நி்க்கல் ப்பான்்றணவ ்காந்தத்தன்ணம உள்ள ப்பாருள்்கள் ஆகும்.

ெட்ட ்காந்தம் லாட ்காந்தம் வ்ளய ்காந்தம் ்காந்த ஊசி

நீள்வ்காள வடிவம் உரு்ள வடிவம்வட்ட வடிவம்

வமகை்டட் ்தாது
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்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படா்த ப்பாருள்்கள் ்காந்தத் 
்தன்மயற்் பபாருள்்கள் எனப்்படுகின்்றன. 
்காகி்தம், பெகிழி  ப்பான்்ற ப்பாருள்்கள் 
்காந்தத்தன்ணம அற்ற ப்பாருள்்கள் ஆகும்.

1.4 ்காந்தத் துருவங்கள்
இரும்பு ததூள்்கணள ஒரு ்காகி்தததில் 

எடுதது்கப்காள்ளவும். ஒரு சடட்காந்ததண்த 
அ்தன் பமல் கிணடயா்க ணவதது, சிலமுண்ற 
இரும்புதது்கள்்களு்ககுள் புரடடவும். ்தறப்பாது 
சடட்காந்ததண்த எடுததுப்்பாருங்கள்.

என்ன ்பார்ககிறீர்கள்? சடட்காந்தததின் 
எந்தப்்பகுதியில் இரும்புதது்கள்்கள் அதி்கம் 
ஒடடி்க ப்காண்டுள்ளன? 

சடட்காந்தததின் எந்தப் ்பகுதியில் 
இரும்புதது்கள்்கள் மி்க்க குண்றவா்க 

ஒடடியுள்ளன அல்லது ஒடடபவயில்ணல?

 

்காந்தததின் எந்தப் ்பகுதியில்  இரும்புதது்கள்்கள் 
அதி்கம் ஒடடியுள்ளனபவா அப்்பகுதிணய 
்காந்தததின் துருவங்கள் என்கிப்றாம்.

பெயல்பாடு 1 : உங்கள் சுறறுப்பு்றததில் 
உங்களு்ககு்க கிணட்ககும் ்பல்பவறு 
ப்பாருள்்களின் அருப்க ஒரு ்காந்தததிணன 
எடுததுச் பசன்று ்பார்க்கவும். என்ன 
நி்கழ்கி்றது? உறறு பொ்ககி எழுதுங்கள்.  

்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படும் ப்பாருள்்கள் :

்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படா்த ப்பாருள்்கள்:

எவற்றால் ஆன ப்பாருள்்கள் ்காந்தத்தால் 
ஈர்க்கப்்படுகின்்றன ?

்காந்தங்கணள்க ப்காண்டு பசயயப்்படும் 
்பரிபசா்தணன்களு்ககு உங்களு்ககு 
இரும்புத து்கள்்கள் அதி்கம் ப்தணவப்்படும். 
ஒரு ்காந்ததண்த மைலில் ென்கு 
ப்தாயதது எடுத்தால் இரும்புதது்கள்்கள் 
்காந்ததப்தாடு ஒடடி்கப்காண்டு வருவண்த 
நீங்கள் ்பார்க்கலாம். மைல் 
கிணட்க்கவில்ணலபயனில் ்களிமண் 
ப்பான்்றவறறிலும் முயறசி்க்கலாம்.

இரும்புதது்கள்்கள் இல்ணலபயனில் சிறிய 
இரும்புததுண்டு்கணளப் ்பயன்்படுத்தலாம். 
அ்தணனச் சிறிது சிறி்தா்க பச்கரிதது 
பசா்தணன்ககுப் ்பயன்்படுத்தலாம்.
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்காந்தத்தின ஈர்ப்புவி்ெ ்காந்தத்தின இரு 
மு்ை்களிலும் அதி்கமா்க இருககி்து, இந்த  
இரு மு்ை்க்ளயும் ்காந்தத்தின துருவங்கள் 
எை அ்ழககிவ்ாம்.

உங்களிடம் குதிணர லாட வடிவ ்காந்தபமா, 
அல்லது பி்ற வடிவிலான ்காந்தங்கபளா 
இருப்பின் அவறறின் துருவங்கணளயும் இந்த 
பசயல்்பாடடின் மூலம் ்கண்டறிய முயலவும். 

1.5 ்காந்தங்க்ளக ப்காண்டு 
 தி்ெயறி்தல்.

சடட்காந்தததின் ெடுவில் ஒரு நூணல்க 
்கடடி அ்தணனத ப்தாங்கவிடவும். ்காந்தம் எந்தத 
திணசயில் ஓயவுநிணல்ககு வருகி்றது எனப் 
்பார்க்கவும்.

்காந்தம் ஓயவுநிணல்ககு வரும் திணச்ககு 
இணையா்க (அ்தாவது சடட்காந்தததிறகு 
இணையா்க) ஒரு ப்காடடிணன ஒரு 
அடணடயிபலா, அல்லது பமணசயிபலா வணரநது 
ப்காள்ளுங்கள். 

்காந்ததண்த பமதுவா்கத திருப்பி 
மறு்படியும் அது ஓயவுநிணல்ககு வரும் வணர 
்காததிரு்க்கவும். இதுப்பால் மூன்று அல்லது 
ொன்கு முண்ற மறு்படியும் பசயது ்பார்க்கவும்.

ஒவபவாரு முண்றயும் ்காந்தம் அப்த 
திணசயில்்தான் ஓயவுநிணல்ககு வருகி்ற்தா? 

எந்த திணசயில் அது ஒவபவாரு முண்றயும் 
ஓயவுநிணல்ககு வருகி்றது?

ப்தாங்கவிடப்்படட ்காந்தம் எப்ப்பாழுதும் 
வட்ககு ப்தறகு திணசயிபலபய ஓயவுநிணல்ககு 
வருவண்த்க ்காைலாம். வட்கப்க பொ்ககும் 
முணன ்காந்தததின் வடதுருவம் எனவும், 
ப்தறப்க  பொ்ககும் முணன ்காந்தததின் 
ப்தனதுருவம் எனவும் அணை்க்கப்்படுகி்றது.

்த்டயினறி ப்தாங்க விடப்பட்டுள்ள 
்கா ந்தமாைது எப்பபாழுதும் வடககு-ப்தற்கு 
தி்ெயிவலவய ஓய்வு நி்லககு வரும். 

்காந்தததின் திணச்காடடும் 
்பண்பு ்பல ஆண்டு்களா்க 
திணசணய அறியப் 
்ப ய ன் ்ப டு த ்த ப் ்ப ட டு 

வருகி்றது. ஏ்றத்தாை 800 ஆண்டு்களு்ககு 
முன்பு சீனர்கள் ்காந்த ்கற்கணள்க ்கடடி 
ப்தாங்கவிடடால், அணவ வட்ககு – ப்தறகு 
திணசயிபலபய ஓயவுநிணல்ககு வருவண்த்க 
்கண்டறிந்தனர. ்காந்தத்தன்ணமயுணடய 
்கற்கணள்க ப்காண்டு திணச்காடடும் 
்கருவி்கள் பசயது ்பயன்்படுததினர. 

சீன மாலுமி்கள் ்தங்கள் ்படகு்களிலும் 
்கப்்பல்்களிலும் இத்தண்கய ்கற்கணள்க 
ப்காண்டு,  புயல்்காலங்களிலும், மூடு்பனி 
்காலங்களிலும் திணசணயயறிநது 
்பாது்காப்்பான ்கடல் ்பயைங்கணள 
பமறப்காண்டனர.
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1.6 ்காந்த தி்ெ்காட்டும் ்கருவி
்காந்த தி்ெ்காட்டும் ்கருவி எனபது 

தி்ெயறிய உ்தவும் ஒரு ்காந்த ஊசிப்பபட்டி 
ஆகும்.  ்தணடயின்றி சுைலும் வண்கயில் ஒரு ்காந்த 
ஊசி இ்தன் ணமயததில் ப்பாருத்தப்்படடுள்ளது. 
்காந்த ஊசியின் வட முணன குறியிடப்்படடு 
்காண்பி்க்கப்்படடுள்ளது.

்கப்்பல்்கள் மறறும் விமானங்களில் 
்காந்த திணச்காடடும் ்கருவி ப்பாதுவா்க 
்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது. மணலபயறு்பவர்கள் 
்தாங்கள் திணசமாறி பவறு இடததிறகுச் 
பசல்லாமலிரு்க்க இண்த அவசியம் எடுததுச் 
பசல்கின்்றனர.

்காந்த ஊசி்யப் பயனபடுத்தி உங்களால் 
வமற்கு தி்ெ்யக ்கண்டறிய இயலுமா? 
்காந்த திணச்காடடும் ்கருவிணய எவவாறு 
்பயன்்படுததுவது என உங்கள் ஆசிரியரிடம் 
ப்கடடு அறிநது ப்காள்ளவும்.

1.7 ்காந்தங்களின ஈர்ப்பும், விலக்கமும்
இரண்டு சடட்க்காந்தங்கணள 

எடுதது்கப்காள்ளவும். ்படததில் ்காடடியுள்ளவாறு 
ொன்கு முண்ற்களிலும் ணவததுப் ்பார்க்கவும். 
நீங்கள் என்ன ்காண்கிறீர்கள்? 

எப்ப்பாழுது ்காந்தங்கள் ஒன்ண்றபயான்று 
ஈர்ககின்்றன?

எப்ப்பாழுது ்காந்தங்கள் ஒன்ண்றபயான்று 
வில்ககுகின்்றன?

்காந்தங்களின எதிபரதிர்துருவங்கள் (S-N,
N-S) ஒன்்பயானறு ஈர்ககின்ை. 
ஒத்்ததுருவங்கள் (N-N, S-S) ஒன்்பயானறு 
விலககுகின்ை. 

பெயல்பாடு 2 : ்காந்தங்க்ள    
  உருவாககுவவாமா?

பசயறண்க்க ்காந்தங்கள் ்தயாரி்க்கப் ்பல 
முண்ற்கள் உள்ளன. அதில் ஓர எளிய 
முண்றணய ்பறறிப் ்பாரப்ப்பாம்.

ஓர ஆணி அல்லது சிறிய இரும்புத
துண்ணட பமணஜயின் மீது ணவ்க்கவும். ஒரு 
சடட்காந்தததின் ஒரு முணனணய ஆணி/
சிறிய இரும்புததுண்டின் ஒரு 
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1.8 ்காந்தங்கள்    
 அவற்றின
 ்காந்தத்்தன்ம்ய
 இழநது விடுமா?
 எப்பபாழுது?

பவப்்பப்்படுததும் ப்பாழுப்தா, 
உயரததிலிருநது கீபை ப்பாடும்ப்பாழுப்தா, 
சுததியால் ்தடடும் ப்பாழுப்தா ்காந்தங்கள் 

பவப்்பப்்படுதது்தல்

சுததியால் ்தடடு்தல்

கீபை ப்பாடு்தல்

முணனயிலிருநது மறுமுணன வணர ஒபர 
திணசயில் ப்தய்க்கவும். ப்தய்ககும்ப்பாது 
திணசணயபயா, ்காந்த முணன ணயபயா 
மாற்றாமல் ப்தய்க்க பவண்டும். 30 அல்லது 
40 முண்ற இப்தப்பால் பசயயவும்.

ஆணி / இரும்பு ததுண்டு ்காந்தமா்க 
மாறி உள்ள்தா என்்பண்த்க ்கண்டறிய 
அ்தன் அருகில் சில குண்டூசி்கள் அல்லது 
இரும்புததூள்்கணள்க ப்காண்டு பசல்லவும். 
அணவ ்காந்தமா்க்கப்்படட ஆணி / 
இரும்புததுண்டால் ஈர்க்கப்்படுகின்்றனவா? 
என்்பண்த்க ்கவனி்க்கவும். இல்ணலபயனில் 
இப்த முண்றணயப் பின்்பறறி மறு்படியும் 
பசயது ்பார்க்கவும்.

ண்கப்பசி, குறுந்த்கடு, 
்கணினி ப்பான்்றவறறிறகு 
அருகில் ்காந்தங்கணள 
ணவத்தால், ்காந்தங்கள் 

அ்தன் ்காந்தத்தன்ணமணய இைநது 
விடும். அந்தப் ப்பாருள்்களும் ்பாதிப்பு்ககு 
உள்ளாகும்.

அவறறின் ்காந்தத்தன்ணமணய இைநது 
விடுகின்்றன.
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பெயல்பாடு 3: ்காந்த தி்ெ்காட்டி்ய உருவாககுவவாமா!

 நீங்கள் பசயல்்பாடு - 2 இல் ்காந்தமா்ககிய ்காந்த ஊசிணய இரு ஸ்ணடபராஃப்பாம் 
(ப்தரபமாப்காப்கால்) ்பநது்களில் பசருகி, அ்தணன குவணளயிலுள்ள நீரில் மி்த்க்க 
விடவும். ்காந்த ஊசி வட்ககு - ப்தறகு திணசயில் ஓயவு நிணல்ககு வருகி்ற்தா? 

எனச் சரி்பார்க்கவும்.

குறிப்பு: உங்களிடம் ப்தரபமாப்காப்கால் 
்பநது்கள் இல்ணலபயனில் ்காயந்த 
இணலணயபயா, ்கார்க துண்ணடபயா ்பயன்்படுத்தலாம்.

1.9 ்காந்தங்க்ளப் பாது்காத்்தல்
்காந்தங்கணளச் சரியான முண்றயில் ்பாது்கா்க்கவில்ணல 

என்்றாலும் கூட அணவ ்தமது ்காந்தத்தன்ணமணய இைநது 
விடுகின்்றன. 

சடட்காந்தங்கணள்க ்காந்தத்தன்ணம இைநது விடாமல் ்பாது்கா்க்க, இரண்டு சடட்காந்தங்களின் 
எதிபரதிர முணன்கள் ஒன்ண்றபயான்று ்பாரப்்பது ப்பால் இணையா்க ணவதது, அவறறிறகு இணடயில் 
ஒரு மர்க்கடணடணய ணவ்க்கவும். இரண்டு ப்தனிரும்புத துண்டு்கணள ்காந்தங்களின் முணன்களு்ககு்க 
குறு்கப்க ்படததில் உள்ளது ப்பால் ணவதது சடட்காந்தங்கணளப் ்பாது்கா்க்க பவண்டும்.

குதிணர லாட வடிவ ்காந்தததின் முணன்களு்ககு்க குறு்கப்க ஒரு ப்தனிரும்புத துண்ணட ணவததுப் 
்பாது்கா்க்க பவண்டும்.

1.10 ்காந்தங்களின பயனபாடு்கள்
ெமது ெணடமுண்ற வாழ்வில் ்காந்தங்கள் அடஙகிய ்பல்பவறு ்கருவி்கணளப் ்பயன்்படுததுகிப்றாம். 
கீழ்்க்காணும் ப்பாருள்்களில் ்காந்தங்கள் எவவி்தம் ்பயன்்படுகின்்றன என உங்கள் ெண்்பர்களுடன் 
விவாதி்க்கவும்.

ஒலிப்்பான்்கள்

ப்பாம்ணம்கள்

அணலப்பசி உண்ற்கள் குண்டூசித ்தாஙகி்கள் மின் ்காந்தததூ்ககி்கள்

்காந்த திணச்காடடி்கள் ப்பன்சில் ப்படடி்கள் குளிரசா்தனப்ப்படடி ஸ்டி்க்கர்கள்

மின்பமாடடார்கள் ்க்தவு்களின் ்தாழ்ப்்பாள் ண்ப்கள்

ப்தனிரும்புத துண்டு

மர்க்கடணட
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இந்த விணளயாடடுப் ப்பாருள் 
உங்களு்ககுப் பிடிததிருந்த்தா? மின்்காந்தத 
ப்தாடரவண்டி்களும் இப்த ்தததுவததின் 
அடிப்்பணடயில்்தான் இயஙகுகின்்றன. இ்தணனப் 
்பறறி்க ப்கள்விப்்படடிரு்ககிறீர்களா?

மின்்காந்தத ப்தாடரவண்டி்ககு மி்த்ககும் 
ப்தாடரவண்டி என்்ற ப்பயரும் உண்டு. ்ப்ற்ககும் 
ப்தாடரவண்டி எனவும் இது அணை்க்கப்்படுகி்றது. 
டீசல், ப்படபரால் ப்பான்்ற எரிப்பாருள்்கணளப் 
்பயன்்படுத்தாமல், ொம் பமபல குறிப்பிடட ்காந்த 
ஈரப்பு மறறும் வில்ககு விணச்கணள்க ப்காண்டு 
இந்த அதிபவ்க ப்தாடரவண்டி இயஙகுகி்றது.

1 .1 1 இன்்ய அறிவியல் – ப்ககும் இரயில்
்காந்தங்களின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்ண்றபயான்று வில்ககும் 
என்்பது ெம்ககுத ப்தரியும். ்படததில் ்காடடியவாறு இரண்டு சடட 
்காந்தங்கணள ணவ்க்கவும். நீங்கள் என்ன ்காண்கிறீர்கள்? 

்காந்தங்களின் வில்ககு விணசணய்க ப்காண்டு ொம் ்காந்தப் 
ப்பாருள்்கணள தூ்ககி நிறுத்த முடியும். ்காந்தத தூ்ககு்தணலப் 
புரிநது ப்காள்ள ஒரு விணளயாடடுப் ப்பாருள் பசயது மகிழ்பவாமா?

1

4

3

2

5

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



10

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



11

மின்்காந்த ப்தாடர 
வண்டி எவவாறு 
பவணல பசயகி்றது?

மி ன் ்க ா ந ்த த 
ப ்த ா ட ர வ ண் டி யி ல் 
மின்்காந்தங்கள் ்பயன்்படுகின்்றன. இவறறின் 
வழிபய மின்சாரம் ்பாயும்ப்பாது மடடுபம 
்காந்தத்தன்ணம ப்பறுகின்்றன. மின்சாரததின் 
திணச மாறும்ப்பாது இ்தன் துருவங்களும் 
மாறுகின்்றன. ப்தாடரவண்டியின் அடியிலும், 
்தண்டவாளததிலும் உள்ள ்காந்தங்களின் ஒத்த  
துருவங்கள் ஒன்ண்றபயான்று வில்ககுவ்தன் 
்காரைமா்க இதப்தாடரவண்டி்கள்  
்தண்டவாளததிலிருநது 10  பச.மீ உயரததில் 
அந்தரததில் நிணலநிறுத்தப்்படுன்்றன. ்காந்தததின் 
ஈரப்பு விணசணயயும், ்காந்தததின் 
வில்ககு விணசணயயும் ்பயன்்படுததி ்காந்தப் 
ப்பாரு ள்்கணள ெ்கரத்த முடியும் என 
உன்ககுத ப்தரியுமல்லவா? ்தண்டவாளததில் 
்ப்க்கவாடடிலும், ப்தாடரவண்டியின் கீபை 
்ப்க்கவாடடிலும் உள்ள ்காந்தங்களினால் இந்தத 
ப்தாடரவண்டி முன்பனா்ககி பசலுத்தப்்படுகி்றது. 
மின்பனாடடததின் மூலம் இ்க்காந்தங்கணள 
ெம்மால் ்கடடுப்்படுத்த முடியும். 

இதப்தாடரவண்டியில் ச்க்கரம் ப்பான்்ற 
அணசயும் ப்பாருள்்கள் இல்ணலபயன்்ப்தால் 
உராயவு விணச கிணடயாது. அ்தனால் மணி்ககு 
300 கி.மீ பவ்கததிறகு பமல் எளி்தா்கச் 
பசல்லலாம். இணவ மணி்ககு 600 கி.மீ பவ்கம் 
வணர கூட  பசல்லும் தி்றன் உணடயணவ.  
உராயவு இல்ணலபயன்்ப்தால் இணவ பசல்லும் 
ப்பாது அதி்க சத்தம் ப்கட்பதில்ணல. குண்றந்த 
மின்சாரபம ப்பாதுமானது. சுறறுச்சூைலு்ககும் 
இணவ உ்கந்தணவ.

்பல ொடு்களில் இது ப்தாடர்பான முயறசி்கள் 
பமறப்காள்ளப்்படடாலும், சீனா, ஜப்்பான், 
ப்தன்ப்காரியா ப்பான்்ற ொடு்களில் மடடுபம 
்தறப்பாது ெணடமுண்றயில் ்பயணி்கள் 
ப்பா்ககுவரததிறகுப் ்பயன்்படுகி்றது. 

இநதியாவிலும் இது ப்தாடர்பான சாததிய்க 
கூறு்கணள அரசு ஆராயநது வருகி்றது. 

ொ்தாரண ப்தாடர்வண்டிககும் மின்காந்த 
ப்தாடர்வண்டிககும் உள்ள வவறுபாடு்க்ளப் 
பட்டியலிடுங்கள்.

நி்ைவில் ப்காள்்க
	்காந்தத்தன்ணமயுணடய ்தாது பம்கனணடட 

என்று அணை்க்கப்்படுகி்றது. பம்கனணடட  
இயறண்க்க ்காந்தம் எனப்்படுகி்றது. 

	மனி்தனால் ்தயாரி்க்கப்்படட ்காந்தங்கள் 
பசயறண்க்க ்காந்தங்கள் என 
அணை்க்கப்்படுகின்்றன.

	்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்பட்ககூடிய ப்பாருள்்கள் 
்காந்தத்தன்ணம உள்ள ப்பாருள்்கள் 
எனப்்படுகின்்றன. 

	்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படா்த ப்பாருள்்கள் ்காந்தத 
்தன்ணமயற்ற ப்பாருள்்கள் எனப்்படுகின்்றன. 

	்தணடயின்றி ப்தாங்க விடப்்படடுள்ள 
்காந்தமானது எப்ப்பாழுதும் வட்ககு-ப்தறகு 
திணசயிபலபய ஓயவுநிணல்ககு வரும். 

	வட்கப்க பொ்ககும் முணன வடதுருவம், 
ப்தறப்க பொ்ககும் முணன ப்தன்துருவம் 
ஆகும்.

	்காந்த திணச்காடடும் ்கருவி என்்பது திணசயறிய 
உ்தவும் ஒரு ்காந்த ஊசிப்ப்படடி ஆகும்.  

	்காந்தததின் எதிபரதிரதுருவங்கள் (N-S, 
S-N) ஒன்ண்றபயான்று ஈர்ககின்்றன. ஒத்த 
துருவங்கள் (N-N, S-S) ஒன்ண்றபயான்று 
வில்ககுகின்்றன. 

	பவப்்பப்்படுததும் ப்பாழுப்தா, உயரததிலிருநது 
கீபை ப்பாடும்ப்பாழுப்தா, சுததியால் 
்தடடும் ப்பாழுப்தா ்காந்தங்கள் அவறறின் 
்காந்தத்தன்ணமணய இைநது விடுகின்்றன.
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்காந்த உரலி:
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_

electromagnetism_interactive/bar_magnet_magnetic_field_lines.htm

்காந்தம்

படி  1: கீழ்்க்காணும் உரலி / விணரவு்க குறியீடணடப் ்பயன்்படுததி பசயல்்பாடடின் ்ப்க்கததிறகுச் 
பசல்லவும்.

படி 2: ்ப்க்கததில் சடட ்காந்தம் மறறும் ்காந்த முள் ப்தான்றும். சுடடிணயப் ்பயன்்படுததி, ்காந்த 
ஊசிணயச் சடட ்காந்ததண்தச் சுறறி இழு்க்கவும். ்காந்த புலன்்கணளச் சுறறி ஊசிணய 
ெ்கரததும் ப்பாது ஏற்படும் ்காந்த புலங்களின் வரி்கணள உறறு பொ்ககு்க.

படி 3: திணரயின் கீழ் உள்ள Navigation Icon என்னும் குறிணயச் பசாடு்ககியதும், சடட 
்காந்ததண்தச் சுறறி ்காந்த ஊசி்கள் ப்தான்றும். சுடடிணய்க ப்காண்டு சடட ்காந்ததண்த 
ெ்கரததும் ப்பாது ்காந்த ஊசி்களின் மாற்றங்கணள உறறு பொ்ககு்க.

படி 4: திணரயின் கீழ் உள்ள  ‘field lines’ என்்பண்தச் பசாடு்ககி, ்காந்த புலங்களின் வரி்கணளப் 
்பார்க்க.

*்படங்கள் அணடயாளததிற்கா்க மடடுபம.

பெயல்பாட்டின வழி ்காந்த 
துருவங்களின பண்பு்க்ளயும் 

்காந்த  புலங்க்ளயும் 
அறிவவாமா! 

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4

இணையச் பசயல்்பாடு
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I. பபாருத்்தமாை வி்ட்யத் 
வ்தர்நப்தடுக்கவும்

1. ்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படும் ப்பாருள்.

 அ. மர்க்கடணட ஆ. ஊசி

 இ. அழிப்்பான் ஈ. ்காகி்தததுண்டு

2. மாலுமி திணச்காடடும் ்கருவி்கணள 
மு்தன்மு்தலில் பசயது 
்பயன்்படுததியவர்கள்.

 அ. இநதியர்கள் ஆ. ஐபராப்பியர்கள்

 இ. சீனர்கள் ஈ. எகிப்தியர்கள்

3. ்தஙகு்தணடயின்றி ப்தாங்கவிடப்்படட 
்காந்தம் எப்ப்பாழுதுபம 
திணசயில்்தான் நிறகும்

 அ. வட்ககு-கிை்ககு

 ஆ. ப்தறகு-பமறகு

 இ. கிை்ககு-பமறகு 

 ஈ. வட்ககு-ப்தறகு

4. ்காந்தங்கள் ்தன் ்காந்தத்தன்ணமணய 
இை்க்க்க்காரைம்

 அ. ்பயன்்படுத்தப்்படுவ்தால்

 ஆ. ்பாது்காப்்பா்க ணவததிருப்்ப்தால்

 இ. சுததியால் ்தடடுவ்தால்

 ஈ. சுத்தப்்படுததுவ்தால்

5. ்காந்த ஊசிப்ப்படடிணயப் ்பயன்்படுததி 
 அறிநது ப்காள்ளமுடியும்.

 அ. பவ்கதண்த ஆ. ்கடந்த ப்தாணலணவ

 இ. திணசணய ஈ. இய்க்கதண்த

II. வ்காடிட்ட இடங்க்ள நிரப்பு்க.

1. பசயறண்க்க்காந்தங்கள் , 
,   ஆகிய 

வடிவங்களில் ்தயாரி்க்கப்்படுகின்்றன.

2. ்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்்படும் ப்பாருள்்கள்
 எனப்்படுகின்்றன.

3. ்காகி்தம்  ப்பாருளல்ல.

4. ்பைங்கால மாலுமி்கள், திணசணய்க 
்கண்டறிய ்தங்கள் ்கப்்பல்்களில் ஒரு சிறிய

 ்கடடித ப்தாங்க 
விடடிருந்தனர.

5. ஒரு ்காந்தததிறகு எப்ப்பாழுதும் 
 துருவங்கள் இரு்ககும்

III ெரியா? ்தவ்ா? ்தவப்னில் ெரிபெய்து 
எழுது்க.

1. உருணள வடிவ ்காந்தததிறகு ஒபர ஒரு 
துருவம் மடடுபம உண்டு.

2. ்காந்தததின் ஒத்த துருவங்கள் 
ஒன்ண்றபயான்று வில்ககும்.

3. ்காந்தததிணன இரும்புததூள்்களு்ககு 
அருப்க ப்காண்டு பசல்லும் ப்பாது அதி்க 
அளவிலான து்கள்்கள் ்காந்தததின் 
ணமயப்்பகுதியில் ஒடடி்கப்காள்கின்்றன.

4. ்காந்த ஊசியிணனப் ்பயன்்படுததி கிை்ககு 
மறறும் பமறகு திணச்கணள்க ்கண்டறிய 
முடியும்.

5. இரப்்பர ஒரு ்காந்தப் ப்பாருள்.

IV. பபாருத்து்க
1. ்காந்த திணச்காடடி - அதி்க ்காந்த 

வலிணம
2. ஈரப்பு - ஒத்த 

துருவங்கள்
3. வில்ககு்தல் - எதிபரதிர 

துருவங்கள்
4. ்காந்த துருவங்கள் - ்காந்த ஊசி

மதிப்பீடு
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V. பபாருத்்தமில்லா்த்்த வட்டமிட்டுக 
்காரணம் கூறு்க.

1.  இரும்பு ஆணி, குண்டூசி, இரப்்பரகுைாய, 
ஊசி.

2. மின்தூ்ககி, ்தானியஙகிப் ்படி்க்கடடு, 
மின்்காந்த இரயில், மின்்பல்பு.

3. ்கவர்தல், வில்ககு்தல், திணச்காடடு்தல், 
ஒளியூடடு்தல்.

VI. பினவரும் படங்களில் இரு ெட்ட்காந்தங்கள் 
அரு்கருவ்க ்காட்டப்பட்டுள்ளை. பினவரும் 
வார்த்்்த்க்ளப் பயனபடுத்தி ஒவபவாரு 
மு்்யும் எனை நி்கழும் எைககூறு.  
[ஈர்ககும், விலககும், திரும்பி ஒட்டிக 
ப்காள்ளும்]

VII. நிரப்பு்க.

VIII. சிறு விைாக்கள்
1. ்காந்த துருவங்களின் ஈர்ககும் மறறும் 

வில்ககும் ்தன்ணம குறிதது எழுது்க.

2. ்பள்ளி ஆயவு்ககூடததில் உள்ள சில 
்காந்தங்கள் அவறறின் ்காந்தத்தன்ணமணய 
இைநதிருப்்ப்தா்க அவறண்றப் 
்பரிபசாதி்ககும் ப்பாது ப்தரியவருகி்றது. 
எந்த ்காரைங்களால் அணவ ்தமது 
்காந்தத்தன்ணமணய இைநதிரு்க்க்ககூடும். 
மூன்று ்காரைங்கணள்க கூறு.

IX.  பநடுவிைா
1. உன்னிடம் ஓர இரும்பு ஊசி ்தரப்்படுகி்றது. 

அ்தணன நீ எவவாறு ்காந்தமா்ககுவாய?
2. மின்்காந்த ப்தாடரவண்டி எவவாறு 

இயஙகுகி்றது?
X. உயர்சிந்த்ை விைாக்களுககு 

பதிலளிக்கவும்
1. உன்னிடம் துருவங்கள் குறி்க்கப்்படா்த 

ஒரு ்காந்தமும், சிறிது இரும்புததூளும் 
்தரப்்படுகி்றது. இ்தணன்க ப்காண்டு

 அ. ்காந்தததின் துருவங்கணள எவவாறு 
 ்கண்டறிவாய?

 ஆ. ்காந்தததின் எந்தப் ்பகுதியில் 
  அதி்க அளவு இரும்புததூள்்கள் ஒடடி்க 

ப்காள்கின்்றன? ஏன்?
2. ்படம்- ‘அ’ மறறும் ‘ஆ’ ஆகியணவ இரு 

சடட்காந்தங்கணள்க குறி்ககின்்றன. அணவ 
ஒன்ண்றபயான்று ஈர்ககின்்றன எனில், 
சடட்காந்தம் ‘ஆ’ வின் துருவங்கணள்க 
்கண்டறிநது குறி்க்கவும்.

3. ஒரு ்கண்ைாடி குவணள / மு்கணவயில் 
நீணர எடுதது்க ப்காள்ளவும். அதில் சில 
குண்டூசி்கணளப் ப்பாடவும். நீரு்ககுள் 
ண்கணய விடாமல் நீங்கள் ப்பாடட 
குண்டூசி்கணள பவளியில் எடு்க்க 
பவண்டும். அ்தறகு நீங்கள் என்ன 
பசயவீர்கள்?

N S N S

N

N

S

N

N

S

S

S

N

S

N

S

N S

N S

NS

NS

(a) (b)

(c)

(d)

(e)

(f)
்படம் - அ ்படம் - ஆ
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2 நீர்

அலகு

	நீரின் மூலங்கள் மற்றும் பயன்பபாட்டிற்குக் கிடைக்்கக்கூடிய நீரிடைப் பற்றிய 
த்கவல்கடை அறிந்து க்கபாள்ளுதல

	நீரின் இடயபு பற்றியும், நீர் சுழற்சி பற்றியும் புரிந்து க்கபாள்ளுதல
	நீரிடை சேமிக்கும் வழி்கடைப் பரிந்துடைக்கும் திறன்்கடைப் கபறுதல
	புவியில உயிர் வபாழத் சதடவயபாை நீரின் முக்கியத்துவத்டத உணர்ந்து 

க்கபாள்ளுதல
	நீடை சேமிக்கும் முயற்சி்கடை சமற்க்கபாள்ளுதல.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம் 
புவியில ்கபாணப்படும் உயிர்வபாழவதற்குத் 

சதடவயபாை அடிப்படைப் கபபாருள்்களில நீர் 
ஒரு முக்கியமபாை கபபாருைபாகும். நீைபாைது 
உயிர்்களின் பரிணபாம வைர்ச்சியிலும் உயிர்்கள் 
நிடல கபற்று வபாழவதிலும் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கிறது.  நீர் இலலபாமல இப்புவியில உயிர் 
வபாழடவப் பற்றி ்கற்படை கேய்துபபார்ப்பது 
மி்கவும் ்கடிைமபாகும். நீைபாைது நமது புவியின் 
கவப்பநிடலடய ஒழுஙகுபடுத்துகிறது. சமலும், 
உயிரிைங்களின் உைல கவப்பநிடலயிடை 
ேமமபா்கப் சபணுவதிலும் நீர் முக்கிய 
பங்கபாற்றுகிறது. 

2.1 நாம் நீரினை எங்கிருந்து 
 பெறுகிற�ாம்?

நமது அன்றபாை கேயல்கைபாை ேடமத்தல, 
குளித்தல, துணி்கடைத் துடவத்தல, 
பபாத்திைங்கடைக் ்கழுவுதல சபபான்ற பல 
கேயலபபாடு்களுக்கு நீர் மி்கவும் அவசியமபாகும். 

நபாம் நம்டமச் சுற்றியுள்ை பலசவறு 
மூலங்களில இருந்து நீரிடைப் கபறுகிசறபாம். 
கிணறு்கள், ்கபாலவபாய்்கள், நீர்த்சதக்்கங்கள், 
குைங்கள், ஆறு்கள், நீர்த்கதபாட்டி்கள், ஆழதுடைக் 
கிணறு்கள் சபபான்றடவ கிைபாமங்களுக்கும், 
ந்கைங்களுக்கும் முக்கிய நீர் ஆதபாைங்கைபா்க 
விைஙகுகின்றை.

உங்கள் கிைபாமம் அலலது ந்கைத்தில 
்கபாணப்படும் நீர் ஆதபாைங்கடைப் பட்டியலிடு்க.

உதபாைணமபா்க,   ைபாமு தங்கள் வீட்டின் 
ேடமயல அடறயிலும் குளியல அடறயிலும் 
குழபாய்்கள் மூலம் நீர் வருவதபா்கக் கூறுகிறபான். 
ேங்கர் தபான் குளிப்பதற்கு ்கபாடலயிலும் 
மபாடலயிலும் அடிகுழபாயிலிருந்து நீரிடைப் 
கபறுவதபா்கக் கூறுகிறபான். ைபாஜபா அவைது 
தபாயபார் திைமும் அதி்கபாடலயில எழுந்து 
அருகில உள்ை குைத்திலிருந்து நீரிடை எடுத்து 

வருவதபா்க கூறுகிறபான். உங்கள் வீட்டிற்கு 
பயன்படும் நீரிடை எஙகிருந்து கபறுகிறீர்்கள்?  

2.2 புவியின் ப�ாத்த நீரும் எங்கு 
 காணபெடுகி�து? 

இயற்ட்கயில நீைபாைது மூன்று 
நிடல்களில ்கபாணப்படுகிறது. அடவ திணமம், 
நீர்மம் மற்றும் வபாயு நிடலயபாகும்.

திண� நினல (ெனிககட்டி) இது 
உயைமபாை மடல்களிலும் பனிப்பபாடற்களிலும் 
துருவப்பிைசதேங்களிலும் பனிக்்கட்டியபா்கவும் 
மூடுபனியபா்கவும் ்கபாணப்படுகிறது.

திரவ நினல (நீர்) கபருங்கைல்கள், ்கைல்கள், 
ஏரி்கள், ஆறு்கள்  மற்றும் நிலத்தடியில நீைபாைது 
திைவ நிடலயில ்கபாணப்படுகிறது.

வாயு நினல (நீராவி) நம்டமச் சுற்றி 
்கபாணப்படும் ்கபாற்றில நீைபாவி வபாயுநிடலயில 
்கபாணப்படுகிறது.

2.3 நீரின் ெரவல்
புவியின் கமபாத்த 

பைப்பைவில நபான்கில 
மூன்று பஙகு நீர் 
சூழந்துள்ைது என்பதடை 
நபாம் அறிசவபாம். 
கபரும்பபாலபாை நீைபாைது, அதபாவது 97% 
நீைபாைது கபருங்கைல்களிலும், ்கைல்களிலும் 
்கபாணப்படுகிறது.

்கைலில கிடைக்கும் நீரிடை நம்மபால 
குடிக்்க இயலுமபா?

்கைல நீைபாைது உப்பு நீைபாகும். ஆைபால நபாம் 
அன்றபாை வபாழவில பயன்படுத்தும் நீைபாைது 
உப்பு நீர் அலல.  அதடை நபாம் நன்னீர் 
எை அடழக்கிசறபாம். குைங்கள், குட்டை்கள், 
ஆறு்கள், ஆழதுடைக் கிணறு்கள் மற்றும் 
வீடு்களில ்கபாணப்படும் குழபாய்்களில கிடைக்கும் 
நீர் கபபாதுவபா்க நன்னீைபாகும்.
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புவியில ்கபாணப்படும் நீரின் அைவிடை 
100% எைக் க்கபாணைபால, நமக்கு கிடைக்கும் 
நன்னீரின் அைவு எவ்வைவு என்பதடைக் 
்கபாணசபபாம்.

கீசழ க்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ை வட்ை 
விைக்்கப்பைத்திடைக் (Pie chart) ்கபாண்க.

வட்ை விைக்்கப்பைத்திலிருந்து நபாம் 
பின்வரும் த்கவல்கடைப் கபறுகிசறபாம்.

புவியில ்கபாணப்படும் நீரில 97 % நீைபாைது 
உப்புநீைபாகும்.  நன்னீரின் அைவு கவறும் 3 % 
ஆகும். அவற்றிலும் ஒரு பகுதி துருவங்களில 
பனிப்படிவு்கள் மற்றும் பனியபாறு்கைபா்கவும் 
உள்ைதைபால அந்நீரிடையும் நம்மபால 
பயன்படுத்த இயலபாது.

ப�ாத்தம் 3% உள்ை நன்னீராைது பின்வரு�ாறு 
ெரவி உள்ைது. 

துருவ பனிப்படிவு்கள், பனியபாறு்கள் 68.7% 

நிலத்தடி நீர் 30.1% 

மற்ற நீர் ஆதபாைங்கள் 0.9% 

சமற்பைப்பு நீர் 0.3% 

ப�ாத்த ற�ற்ெரபபு நீராை 0.3% பின்வரு�ாறு 
ெரவியுள்ைது. 

ஏரி்கள் 87%

ஆறு்கள் 2% 

ேதுப்பு நில நீர் 11%

பெைல்ொடு 1 : பவவ்றவறு மூலங்களில் 
இருந்து பெ�ககூடிை நீரின் ொர்ெைவு:    

 ஒரு 20 லிட்ைர் வபாளி நீரிடை 
எடுத்துக் க்கபாள்சவபாம். சமலும், ஒரு 500 
மி.லி குவடை, ஒரு 150 மி.லி ைம்ைர் 
மற்றும் 1 மி.லி சதக்்கைணடி (ஸ்பூன்) 
ஆகியவற்றிடை எடுத்துக்க்கபாள்சவபாம். 20 
லிட்ைர் அைவுள்ை வபாளியின் க்கபாள்ைைவு 
புவியில உள்ை கமபாத்த நீரின் அைடவக் 
குறிப்பதபா்க டவத்துக்க்கபாள்சவபாம்.

 இப்கபபாழுது 20லி வபாளியில இருந்து 
ஒரு 500 மி.லி குவடை அைவு எடுத்தபால, 
அது பூமியில உள்ை கமபாத்த நன்னீரின் 
அைவிடைக் குறிக்கும். வபாளியில மீதமுள்ை 
நீர் ்கைல்கள் மற்றும் கபருங்கைல்களில 
்கபாணப்படும் நீரின் அைவிடைக் குறிக்கும். 
இது மனித பயன்பபாட்டிற்கு உரியது அலல. 
குவடையில உள்ை நன்னீரில மடல்கள், 
பனியபாறு்கள், பனிப்படிவு்கள் ஆகியவற்றில 
்கபாணப்படும் நீரும் அைஙகியுள்ைதபால  
இதுவும் மனிதனின் சதடவக்கு 
முழுவதுமபா்கப் பயன்படுவதிலடல. 

 பிறகு குவடையில இருந்து ஒரு 150 
மி.லி அைவுள்ை ைம்ைரில நீடை எடுக்்கவும். 

வட்ை விைக்்க வடைபைத்திலிருந்து 
புவியில நமது பயன்பபாட்டிற்க்கை மி்கக் 
குடறந்த அைவிலபாை நீசை கிடைக்கின்றது  
என்பதடையும், அதடை பபாது்கபாப்பதன் 
அவசியத்திடையும் நபாம் புரிந்து க்கபாள்ைலபாம். 
அலலவபா?
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 2.4 நீரின் இனைபு
நீர் என்பது ஒளிபுகும் தன்டம க்கபாணை சுடவயற்ற, மணமற்ற மற்றும் 

நிறமற்ற ஒரு சவதிப்கபபாருைபாகும். 

 இரு டைட்ைஜன் அணுக்்கள் ஓர் ஆக்ஸிஜன் அணுவுைன் இடணந்து நீர்  
மூலக்கூறு உருவபாகின்றது. நீரின் மூலக்கூறு வபாய்ப்பபாடு H2O ஆகும்.

இது புவியில உள்ை கமபாத்த நிலத்தடி நீரின் 
அைவிடைக் குறிக்கிறது. இறுதியபா்க அந்த 
ைம்ைர் நீரிலிருந்து சதக்்கைணடியில ஒரு 
்கபாலபஙகு நீரிடை எடுக்்கவும். இதுசவ 
பூமியில உள்ை கமபாத்த ஆறு்கள், ஏரி்கள் 
மற்றும் குைங்களில உள்ை சமற்பைப்பு 
நீைபாகும். 

 இ ச் க ே ய ல ப பா ட் டி லி ரு ந் து 
உலக்கஙகிலும்  பயன்பபாட்டிற்கு எை  உள்ை 
கமபாத்த நீரின் அைவு மி்கக் குடறவபா்கசவ 
உள்ைது என்பதடை அறியலபாம். எைசவ 
நபாம் நீரிடை மிகுந்த ்கவைத்துைன் 
ட்கயபாை சவணடுமலலவபா?

 நீைபாைது மணணில 
உள்ை உப்பு்கள் மற்றும் 
த பா து ப் க ப பா ரு ள் ்க ட ை 
தன்னுைன் ்கடைத்து 

எடுத்துச் கேலகிறது. இந்த உப்பு்களும், 
தபாதுக்்களும் ்கைல்கள் மற்றும் 
கபருங்கைல்களில இலட்ேக்்கணக்்கபாை 
ஆணடு்கைபா்க படிந்து வருகிறது. ்கைலின் 
அடியில ்கபாணப்படும் எரிமடல்களும் ்கைல 
நீருைன் உப்பிடை சேர்க்கின்றை. 
அதி்க அைவு ்கடைகபபாருள் ்கடைந்துள்ை 
நீரிடை நம்மபால பயன்படுத்தசவபா அலலது 
பரு்கசவபா இயலபாது. இத்தட்கய நீரிடை 
நபாம் உப்பு நீர் எை அடழக்கிசறபாம்.

பெைல்ொடு 2 : இச்கேயலபபாட்டிற்கு ேபாதபாைண உப்பு, மணல, சுணணக்்கட்டித்தூள், ்கரித்தூள் மற்றும் 
்கபாப்பர் ேலசபட்டிடை எடுத்துக்க்கபாள்ைவும். உரிய இைத்தில    கேய்யவும்.

பின்வரும் அட்்டவனணனை நிரபபுக:

பொருள் நீரில் கனரகி�து நீரில் கனரைவில்னல
ேபாதபாைண உப்பு
மணல
சுணணக்்கட்டித்தூள்
்கரித்தூள் 
்கபாப்பர் ேலசபட்

இச்கேயலபபாட்டில ேபாதபாைண உப்பு மற்றும் ்கபாப்பர் ேலசபட் ஆகியடவ முழுவதும் நீரில ்கடைவசதபாடு 
தங்களின் நிறம் மற்றும் பணபு்கடை நீருக்கு அளிக்கின்றை. ஆைபால மணல, சுணணக்்கட்டித் 
தூள் மற்றும் ்கரித்தூள் ஆகியடவ நீரில ்கடையவிலடல.
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நீரின் புற இடயபு இைத்திற்கு இைம் 
மபாறுபடுகின்றது. நீர் சில இைங்களில 
கதளிவபா்கவும், சில இைங்களில ்கலஙகிய 
நிடலயிலும், சில இைங்களில ஆக்ஸிஜன் 
குடறந்தும், சில இைங்களில ஆக்ஸிஜன் 
கேறிந்தும், சில இைங்களில நன்னீைபா்கவும், சில 
இைங்களில உவர்ப்பபா்கவும் ்கபாணப்படுகின்றது. 
நீரில ்கலந்துள்ை உப்பின் அைவிடைப் 
கபபாறுத்து, நீைபாைது – நன்னீர், உவர்ப்பு 
நீர் மற்றும் ்கைல நீர் எை மூன்று முக்கிய 
வட்க்கைபா்கப் பிரிக்்கப்படுகிறது. 

நன்னீரில குடறந்தபட்ேம் 0.05% 
கதபாைஙகி அதி்கபட்ைேமபா்க 1% அைவுள்ை 
உப்பு்கள் ்கடைந்திருக்கும். உவர்ப்பு நீரில 
அதி்கபட்ேமபா்க 3% வடையில உப்பு்கள் ்கடைந்த 
நிடலயில இருக்கும். ்கைல நீரில 3 ேதவீதத்திற்கு 
சமற்பட்ை அைவில உப்பு்கள் ்கடைந்துள்ைை. 
்கைலநீைபாைது அதி்கைவு ்கடைகபபாருள்்கடைக் 
க்கபாணடுள்ைது. சேபாடியம் குசைபாடைடு, 
கமக்னீசியம் குசைபாடைடு மற்றும் ்கபாலசியம் 
குசைபாடைடு சபபான்ற உப்பு்கள் ்கைலநீரில 
்கடைந்துள்ைை.

2.5 நீர் சுழற்சி
சூரிய கவப்பத்தின் 

்க பா ை ண ம பா ்க 
நீைபாைது ஆவியபாகி 
வளிமணைலத்திற்குச் 
க ே ல கி ற து . 
வளிமணைலத்தில ்கபாணப்படும் நீைபாவியபாைது 

சம்கமபா்க மபாறுகிறது. சம்கங்களில உள்ை 
நீைபாைது புவிக்கு மடழ அலலது பனி வடிவில 
மீணடும் வருகிறது. இந்த இயற்ட்க நி்கழவின் 
மூலம் நீைபாைது தூய்டமயபாக்்கப்படுகிறது.

இதடை நபாம் நீர் சுழற்சி என்கிசறபாம்.இது 
ஒரு கதபாைர் நி்கழவபாகும். நீர் சுழற்சியபாைது 
மூன்று நிடல்கடைக் க்கபாணடுள்ைது. அடவ 
ஆவிைா்தல் , ஆவி சுருங்கு்தல் �ற்றும் �னழ 
பொழி்தல் ஆகும். இந்த நீர் சுழற்சியிடை நபாம் 
னைட்ராலிஜிககல் சுழற்சி (Hydrological Cycle) 
என்றும் அடழக்கிசறபாம்.

பெைல்ொடு 3 :  நீர் கனரயும் உபபுகனை 
பகாணடுள்ைது

ஒரு பீங்கபான் கிணணத்தில  
சிறிதைவு நீரிடை எடுத்துக்க்கபாணடு 
கவப்பப்படுத்தவும். நீர் முழுவதும் ஆவியபாகும் 
வடை கதபாைர்ந்து கவப்பப்படுத்தவும். பிறகு 
கவப்பப்படுத்துவதடை நிறுத்தி பீங்கபான் 
கிணணத்திடை உற்றுசநபாக்்கவும். 
பீங்கபான் கிணணத்தின் பைப்பில நீவிர் 
்கபாணபது என்ை?  

பீங்கபான் கிணணத்தில 
சில திணமப் கபபாருள்்கள் 
ப டி ந் தி ரு ப் ப ட த க் 
்கபாணலபாம். நீரில 
்க ட ை ந் து ள் ை 
உப்பு்களிைபால இந்த 
படிதல ஏற்பட்டுள்ைது. இச்கேயலபபாட்டின் 
மூலம் நீரில உப்பு்கள் ்கடைந்துள்ைடத 
அறியலபாம்.

குறிபபு: ்கபாய்ச்சி வடித்த நீடைசயபா, 
தூய்டமயபாக்கியிலிருந்து கபறப்பட்ை 
நீடைசயபா, மீள் ேவ்வூடு பைவல 
தூய்டமயபாக்கினியில இருந்து கபறப்பட்ை 
நீடைசயபா இச்கேயலபபாட்டிற்கு பயன்படுத்த 
சவணைபாம்.

கபபாதுவபாை வளிமணைல 
அழுத்தத்தில நீைபாைது 0o 
கேலசியஸ் கவப்பநிடலயில 
பனிக்்கட்டியபா்க உடறகிறது. 

ஒவ்கவபாரு வருைமும் மபார்ச் 22 ஆம் சததி 
உல்க நீர் திைமபா்கக் க்கபாணைபாைப்படுகிறது.

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



21

ஆவிைா்தல் :  ்கைல்கள், குைங்கள் மற்றும் 
ஆறு்கள் சபபான்ற நீர் நிடல்களில ்கபாணப்படும் 
நீைபாைது சூரிய கவப்பத்தின் ்கபாைணமபா்க 
ஆவியபாகிறது.
ஆவி சுருங்கு்தல் : வளிமணைலத்தில 

ஆவியபாதலின் ்கபாைணமபா்க நுடழந்த 
நீைபாவியபாைது ்கபாற்றில சமசல கேலலச்கேலல 
குளிர்ச்சியடைந்து மி்க நுணணிய 
நீர்த்திவடல்கைபா்க மபாறி சம்கங்கடை வபானில 
உருவபாக்குகின்றை.
�னழபொழி்தல் : இலட்ேக்்கணக்்கபாை மி்க 
நுணணிய நீர்த்திவடல்கள் ஒன்சறபாகைபான்று 
சமபாதி கபரிய நீர்த்திவடல்கைபா்க 
மபாறுகின்றை.  சம்கங்கடைச் சுற்றியுள்ை 
்கபாற்றபாைது குளிர்ச்சியடையும்சபபாது இந்த நீர் 
மடழயபா்கசவபா அலலது பனியபா்கசவபா புவிடய 
வந்தடைகின்றது.
நீங்கள் நீராவிபறொககு என்ெ்தனைபெற்றி 
அறிந்திருககிறீர்கைா?

தபாவைங்கள் இடலத்துடை்களின் 
வழியபா்க நீைபாைது ஆவியபா்க  கவளிசயறுவசத 
நீைபாவிப்சபபாக்கு எைப்படும்.

 நீர் சுழற்சியின் ்கபாைணமபா்க இயற்ட்கயில 
எப்கபபாழுதும் நீர் மூன்று நிடல்களிலும் 
்கபாணப்படுகிறது. ஏரி்கள், ஆறு்கள் மற்றும் 

பெைல்ொடு 4 : ஓர் ஈைத் துணியிடை 
கவயிலில உலர்த்தவும்.சிறிது சநைம் ்கழித்து 
உற்று சநபாக்்கவும். துணியில இருந்த ஈைம் 
எஙகு கேன்றது? 

நீைபாைது சூரிய கவப்பத்தின் ்கபாைணமபா்க 
ஆவியபாகி வளிமணைலத்திற்குள் கேன்றது.
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கபருங்கைல்களில உள்ை நீைபாைது 
ஆவியபாகி நீைபாவியிடை உருவபாக்குகின்றது. 
மடழநீைபாைது நீரின் திைவ வடிவமபாகும்.
மடலச்சி்கைங்களிலும், துருவங்களிலும் 
்கபாணப்படும் பனிப்படிவு்கள் மற்றும் 
பனிப்பபாடற்களிலும் நீர் திணம வடிவில 
்கபாணப்படுகிறது. 

இவ்வுலகம் முழுவதும் நீரினைப 
ெைன்ெடுததிைாலும் நீரின் இம்மூன்று 
நினலகளும் புவியில் காணபெடும் நீரின் 
அைவினை �ாற்� இைலாவணணம்  
நினலைாக னவததுள்ைை. 

நமது வளிமணைலத்தில நீைபாவி இருப்படத 
நபாம் எவ்வபாறு அறியலபாம்?

பின்வரும் சேபாதடையிடைச் கேய்சவபாம்.

2.6 இைற்னக நன்னீர்  ஆ்தாரங்கள்
மூன்று வனகைாை இைற்னக நன்னீர் 

ஆ்தாரங்கள் புவியில் காணபெடுகின்�ை.

ற�ற்ெரபபு நீர் 

புவியின் சமற்பைப்பில ்கபாணப்படும் நீர் 
சமற்பைப்பு நீர் எைப்படும். ஆறு, ஏரி, நன்னீர், 
ேதுப்புநில நீர் சபபான்றடவ சமற்பைப்பு நீர் 
ஆதபாைங்கைபாகும்

உன�ந்்த நீர்

துருவங்களில உள்ை பனிப்படிவு்கள் 
மற்றும் பனியபாறு்களில நீர் உடறந்த நிடலயில 
்கபாணப்படும். பூமியில உள்ை கமபாத்த நன்னீரில 
கபருமைவு, அதபாவது 68.7%  உடறந்த 
நிடலயில ்கபாணப்படுகிறது.

நிலத்தடி நீர்

புவிப்பைப்பின் கீசழ மணணில 
நிடறந்திருக்கும் அலலது மணணில 
கேறிந்திருக்கும் நீர் நிலத்தடி நீர் எைப்படும்.  
நீரூற்று்கள், கிணறு்கள், ஆழதுடைக் 
கிணறு்கள், அடிகுழபாய்்கள் சபபான்றடவ மூலம் 
நபாம் நிலத்தடி நீரிடைப் கபறுகிசறபாம். 

பெைல்ொடு 5 : நீராவி நீராக �ாறு்தல்

ஒரு குவடையில பபாதியைவு நீடை 
எடுத்துக் க்கபாள்ைவும். குவடையின் 
கவளிப்பகுதியிடை ஒரு தூய துணியிைபால 
துடைக்்கவும். நீரில சிறிது பனிக் 
்கட்டி்கடைப் சபபாைவும். ஓரிரு நிமிைங்கள் 
கபபாறுத்திருக்்கவும். குவடையின் 
கவளிப்பகுதியிடை உற்று சநபாக்்கவும். 
குவடையின் கவளிப்பகுதியில  
நீர்த்திவடல்கள் எஙகிருந்து  வந்தை? 
பனிக்்கட்டி்கடைக் க்கபாணை நீரின் குளிர்ந்த 
பகுதியபாைது அதடைச் சுற்றியுள்ை 
்கபாற்றிடை குளிைச் கேய்கிறது. அதன்மூலம் 
்கபாற்றிலுள்ை நீைபாவி சுருஙகி  குவடையின் 
கவளிப்பகுதியில நீர்த்திவடல்கடை 
உருவபாக்கியுள்ைது. இதன் மூலம் 
வளிமணைலத்தில நீைபாவி உள்ைதடை 
நபாம் அறியலபாம்.
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இ�ை�னல

 இமயமடல பனிப்படிவு்கள், 
பனிப்பபாடற்கள் மற்றும் 

பனியபாறு்கடைக் க்கபாணடுள்ைது. 
ஆசியபாவின் முக்கிய ஆறு்களில பத்து 
கபரிய ஆறு்கள் இமயமடலயில இருந்து 
கதபாைஙகிப் பபாய்கின்றை. ஏறக்குடறய 
நூறு ச்கபாடி மக்்களின் வபாழவபாதபாைமபாை 
நீர்த்சதடவடய இவ்வபாறு்கள் பூர்த்தி 
கேய்கின்றை. 

�ண

�ணல் �ற்றும் களி�ண

�ணல் �ற்றும் களி�ண

நீர்

நீர்

நீர்
களி�ண

நீர் ஊடுருவாப ொன�கள்
(சுணணாம்புக கல்)

�ணல் �ற்றும் ெரனை

நிலத்தடி நீர்

2.7 நீர் ொதுகாபபு
புவியில ்கபாணப்படும் நீரின் அைவு 

மபாற்றத்திற்கு உட்பைபாமல எப்சபபாதும் ஒசை 
மபாதிரியபா்கசவ உள்ைது. ஆைபால அந்நீரிடை 
உபசயபாகிக்கும் தபாவைங்கள், விலஙகு்கள் 
மற்றும் மனிதர்்களின் எணணிக்ட்க நபாளுக்கு 
நபாள் அதி்கரித்துக்க்கபாணசை உள்ைது. இதடை 
நபாம் நீர்ப் பற்றபாக்குடற எை அடழக்கிசறபாம்.

நீர்ப் பற்றபாக்குடறக்்கபாை ்கபாைணங்கள் 
யபாடவ?

ற�லும் ப்தரிந்து பகாள்க: நீரின் ்கைஅைடவ 
லிட்ைர் மற்றும் மிலலி லிட்ைர் சபபான்ற 
அலகு்கைபால அைக்்கலபாம். ்கபாலன் என்பதும் 
நீரின் ்கை அைவிடை அைக்்கக்கூடிய 
அல்கபாகும். 
ஒரு ்கபாலன் என்பது 3.785 லிட்ைர் ஆகும்.
நீர்த்சதக்்கங்களில உள்ை நீரின் 
அைவிடை TMC/Feet என்ற அல்கபால 
அைக்்கப்படுகின்றது. அடணக்்கட்டு்களில 
இருந்து திறக்்கப்படும் நீரின் அைவு 
கியூேக் (்கை அடி/விநபாடி) என்ற அல்கபால 
அைக்்கப்படுகிறது.
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நீனரப ொதுகாபெ்தற்காை வழிமுன�கள்

நீடைப் பபாது்கபாப்பதற்க்கை பின்பற்றப்படும் 
முதன்டமயபாை இரு வழிமுடற்கள்

1. நீர் ற�லாணன�

நீர் சமலபாணடம பின்வரும் 
்கபாைணி்கடைக் க்கபாணடுள்ைது

அ. மக்்களிடைசய நீர்நிடல்களில 
்கழிவு்கடை கவளிசயற்றுவதிைபால 
ஏற்படும் பபாதிப்பு்கடைப் பற்றிய 
விழிப்புணர்விடை ஏற்படுத்துதல.

ஆ. நீரிடைத் தூய்டமப்படுத்தி 
மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல

இ. விவேபாயத்தில அதி்கப்படியபாை 
உைங்கள் மற்றும் பூச்சிக்க்கபாலலி்களின் 
பயன்பபாட்டிடைக் குடறப்பதன் 
மூலம் நிலத்தடி நீர் மபாசுபபாட்டிடைக் 
குடறத்தல.

ஈ. ்கபாடு்கடைப் பபாது்கபாத்தல

உ. கேபாட்டு நீர்ப்பபாேைம், கதளிப்பு நீர் பபாேைம் 
சபபான்ற நவீை நீர்ப்பபாேை முடற்கடை 
விவேபாயத்தில பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
பபாேைத்திற்கு நீரிடை சிக்்கைமபா்கப் 
பயன்படுத்துதல.

2. �னழநீர் றெகரிபபு

மடழநீரிடை சநைடியபா்கச் சே்கரித்தல 
மற்றும் பயன்படுத்துதசல மடழநீர் சே்கரிப்பு 
எைப்படும். 

மடழநீர் சே்கரிப்பில இைணடு முடற்கள் 
்கபாணப்படுகின்றை.

அ. �னழ எங்கு பொழிகி�ற்தா 
அவ்வி்டததிறலறை றெகரித்தல்.

உதபாைணமபா்க ்கட்டிைங்களின் 
சமலதைத்திலிருந்து வரும் மடழ நீரிடை 
சே்கரித்தல. 

நீர்ப ெற்�ாககுன�ககாை மு்தன்ன�ைாை 
காரணங்கள்

1. மக்்கள் கதபாட்கப் கபருக்்கம்

2. சீைபாை மடழ கபபாழிவின்டம

3. நிலத்தடி நீர்மட்ைம் குடறதல

4. நீர் மபாசுபடுதல

5. நீரிடை ்கவைக்குடறவபா்க 
ட்கயபாளுதல

நபாம் நீர்ப் பற்றபாக்குடறயிலிருந்து 
நம்டமப் பபாது்கபாத்துக் க்கபாள்ை ்கவைமபாை 
வழிமுடற்கடைப் பின்பற்ற சவணடும். 
இலடலகயனில இப்புவியில உயிரிைங்கள் 
வபாழ இயலபாத சூழல ஏற்படும். நீரிடைக் 
்கவைமபா்கவும், சிக்்கைமபா்கப் பயன்படுத்தி 
அதடை வருங்கபால தடலமுடறயிைருக்்கபா்கப் 
பபாது்கபாத்தடலசய நபாம் நீர்ப் பபாது்கபாப்பு 
என்கிசறபாம்.

 நீர்வாழ் விலங்குகள்

ப னி க் ்க பா ல ங ்க ளி ல , 
குளிர்ந்த நபாடு்களில 
ஏரி்கள் மற்றும் குைங்கள் 

குளிர்ச்சியடைந்து நீரின் சமற்பைப்பில 
திணமநிடல பனிப்பைலங்கள் 
உருவபாகின்றை. இருந்தசபபாதிலும் 
பனிப்பைலத்திற்கு கீழ வசிக்கும் நீர்வபாழ 
விலஙகு்கள் இறப்பதிலடல. ஏகைனில 
மிதக்கும் பனிப்பைலமபாைது ஒரு பபாது்கபாப்புப் 
பைலமபா்க கேயலபட்டு நீரிலிருந்து கவப்பம் 
கவளிசயறுவதடை அனுமதிப்பதிலடல. 
எைசவ நீரின் சமற்பைப்பு மட்டுசம 
குளிர்ச்சியடைந்து பனியபா்க மபாறுகின்றது. 
இக்்கபாைணங்கள் நீர்வபாழ விலஙகு்களுக்கு 
ேபாத்கமபா்க அடமந்து அடவ உயிர்வபாழ 
உதவுகின்றை.

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



25

பபாத்திைங்கடைக் ்கழுவுதல, வீடு்கடையும் கபபாது 
இைங்கடையும் தூய்டமயபா்க டவத்திருத்தல, 
சதபாட்ைங்களுக்கு நீர் பபாய்ச்சுதல சபபான்ற பிற 
பணி்களுக்கும் நீர் பயன்படுகிறது.

விவொைம் : பயிர் உற்பத்தி, ்கபாலநடை 
வைர்ப்பு ஆகிய பணி்களிலும், விவேபாய 
கபபாருள்்கள் மற்றும் பணடணப் கபபாருள்்கள் 
உற்பத்தியிலும் நீர் முக்கியப் பஙகு வகிக்கிறது.

ஆ. ஓடும் �னழநீரினை றெகரித்தல்

உதபாைணமபா்க மடழநீர் அதி்கம் பபாய்ந்து 
வரும் பகுதி்களில நீர்த்சதக்்கங்கள் அடமத்து 
சே்கரித்தல.

2.8 நீரின் முககிைததுவம்
�னி்த உ்டல் பெைல்ொட்டில் நீரின் ெங்கு: 

உைலியக்்கச் கேயலபபாடு்கடை நி்கழத்தவும், 
உைல கவப்பநிடலடய சீைபா்கப் பபாது்கபாக்்கவும், 
உைலில உள்ை உறுப்பு்கள், திசுக்்கள் மற்றும் 
கேல்கள்  நன்கு கேயலபைவும் நீர் மி்கவும் 
அவசியம் ஆகும். மனித உைல உறுப்பு்களின் 
சீைபாை கேயலபபாட்டிற்கு நபாள் ஒன்றிற்கு 
ேைபாேரியபா்க  இைணடு முதல மூன்று லிட்ைர் 
நீர் சதடவப்படுகிறது. உணவு கேரிப்பதற்கும், 
உைலில இருந்து ்கழிவுப் கபபாருள்்கடை  
கவளிசயற்றுவதற்கும் நீர்  அவசியமபாகும்.

வீடுகளில் நீர் ெைன்ொடு :  மனிதர்்கள் உயிர் 
வபாழ நீர் அவசியமபாகும். சமலும் ேடமத்தல, 
குளித்தல, துணி்கடைத் துடவத்தல, 

ேதுப்பு நிலங்கள் என்படவ 
ஈைப்பதம் நிடறந்த 
்கபாடு்கள் ஆகும். அடவ 
கபரிய ஆறு்கடைச் 

ேபார்ந்சதபா அலலது கபரிய ஏரி்களின் 
்கடை்களிசலபா ்கபாணப்படும். ேதுப்பு நில 
நீர் நன்னீைபா்கசவபா, உவர்ப்பு நீைபா்கசவபா 
அலலது ்கைல நீைபா்கசவபா இருக்்கலபாம். 
உயிரிைங்களுக்கு நன்னீடையும், 
ஆக்ஸிஜடையும் அளிப்பதில ேதுப்பு 
நிலங்கள் முக்கிய பஙகிடை வகிக்கின்றை.
சிதம்பைத்திடை அடுத்த பிச்ேபாவைம் ேதுப்பு 
நிலக்்கபாடு்கள், முத்துப்சபட்டை ேதுப்பு 
நிலக்்கபாடு்கள், கேன்டையில உள்ை 
பள்ளிக்்கைடண ேதுப்புநிலம், ்கபாஞ்சிபுைத்தில 
உள்ை கேம்பைம்பபாக்்கம் ேதுப்புநிலம் 
ஆகியை தமிழநபாட்டில உள்ை சில ேதுப்பு 
நிலங்கைபாகும்.

கூவம் ஒரு முகததுவாரம்!

நீர் நிடல்கள், ்கைடலச் 
ேந்திக்கும் ஈை நிலங்களுக்கு 
மு்கத்துவபாைம் என்று கபயர். 

இது நிலத்திலிருந்து நன்னீரும் ்கைலிலிருந்து 
உப்பு நீரும் ேந்திக்கும் இைமபாகும். சில 
தனித்தன்டமயபாை தபாவை மற்றும் விலஙகு 
வட்க்களுக்கு உடறவிைமபா்க முகததுவாரம் 
அடமகிறது.
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ப்தாழில்துன� : கதபாழிற்ேபாடல்களில கபபாருள்்கள் உற்பத்தியின் அடைத்து நிடல்களிலும் 
நீர் பயன்படுகிறது. கபபாருள்்களின் உற்பத்தியில நீைபாைது மூலப் கபபாருைபா்க, ்கடைப்பபாைபா்க, 
பயன்படுவசதபாடு அலலபாமல மின்ேபாைத் தயபாரிப்பிலும் நீர் முக்கியப் பஙகு வகிக்கிறது.

2.9 நீர் விநிறைாகம்
உள்ைபாட்சி அடமப்பு்களின் மூலம் வீடு்களுக்கு நீர் விநிசயபா்கம் கேய்யப்படுவடத நபாம் அறிசவபாம். 

சில பகுதி்களில ஆறு்கள், ஏரி்கள் மூலமபா்கவும், நிலத்தடி நீர் மூலமபா்கவும் கபறப்பட்ை நீைபாைது, 
சுத்தி்கரிக்்கப்பட்டு விநிசயபாகிக்்கப்படுகிறது. நீர் விநிசயபா்கம் மற்றும் சுத்தி்கரிக்கும் அடமப்பின் மபாதிரி 
அருகிலுள்ை பைத்தில ்கபாணபிக்்கப்பட்டுள்ைது.

பெைல்ொடு 6 : ஒரு குடும்ெம் ஒரு நாளில் பெலவிடும் நீரினைக கணககி்டல்.

பெைல்ொடு நீர் ெைன்ொடு (லிட்்டரில்)
பல துலக்குதல
குளித்தல
துணி்கடைத் துடவத்தல
்கழிவடறப் பயன்பபாடு
ேடமத்தல
பபாத்திைங்கள் ்கழுவுதல
தடையிடை சுத்தம் கேய்தல
பிற சதடவ்கள்
ஒரு நபாளில அக்குடும்பம் பயன்படுத்திய நீரின் கமபாத்த அைவு
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நினைவில் பகாள்க
	மனிதன் உள்ளிட்ை அடைத்து 

விலஙகிைங்களும், தபாவைங்களும் உயிர் 
வபாழ இன்றியடமயபாத பகுப்பபா்க உள்ைது 
நீைபாகும்.

	உலகில உள்ை கமபாத்த நீரின் 
அைவில 97% நீர் ்கைல்கள் மற்றும் 
கபருங்கைல்களிசலசய உள்ைது. 

	உல்கம் முழுவதிலும் 3% நன்னீசை 
உள்ைது. அதுவும் பனிப்படிவு்களிலும், 
பனிப் பபாடற்களிலும் உடறந்துள்ைது.

்தணணீர் வீணாவன்தத ்தவிர்பறொம்
உமது வீட்டிசலபா அலலது பள்ளியிசலபா ஒழுகும் 

தணணீர்க் குழபாய் இருப்பின், அதன் அடியில ஒரு ்கபாலி 
வபாளியிடை டவத்து நீடைச் சே்கரிக்்கவும். ஒரு வபாளி 
நிைம்பும் ்கபாலத்திடைக் ்கணக்கிட்டுக் க்கபாணடு, நீரின் 
அைடவயும் ்கணக்கிட்டுக் குறித்துக் க்கபாள்ைவும். ஒரு 
வபாளி நீர் நிைம்பும் சநைத்டதக் ்கணக்கிட்ைபின், ஒரு 
நபாளில வீணபாகும் நீடை ்கணக்கிைலபாம். 

இக்்கணக்கீட்டின் மூலம் உல்கம் முழுவதும் 
உள்ை ஒழுகும் குழபாய்்களில வீணபாகும் நீடை உம்மபால 
உத்சதசிக்்க முடிகிறதபா? மி்கவும் அரிதபாை நீர் எவ்வைவு 
வீணபாகிறது எை அறிந்து க்கபாள்ளுங்கள்.

	ஏரி்கள், ஆறு்கள், குட்டை்கள் ஆகிய 
அடைத்திலுமபா்க 0.3% நீர் மட்டுசம 
சமற்பைப்பு நீைபா்க உள்ைது.

	மணணில உள்ை ஈைம் நிலத்தடியில நீர் 
இருப்படதக் குறிக்கிறது.  

	இயற்ட்கயில நீைபாவிப்சபபாக்கு, ஆவியபாதல, 
ஆவி சுருஙகுதல, மற்றும் மடழ கபபாழிதல 
ஆகியவற்றின் கதபாைர்ச்சியபாை நி்கழவிற்கு 
நீர் சுழற்சி என்று கபயர்.

 புவிப்பைப்பின் கீசழ மணணில 
நிடறந்திருக்கும் அலலது மணணில 
கேறிந்திருக்கும் நீர் நிலத்தடி நீர் எைப்படும்.  
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லவாய்சியர் மாசாரின் கல்லூரியில் ேவதியியல், தாவரவியல், 
வானவியல் மற்றும் கணிதமும் பயின்றார். தனது தந்ைதயின் 
விருப்பத்திற்ேகற்ப சட்டப்படிப்பும் பயின்றார். 

லவாய்சியர்
1743-1794

லவாய்சியர் பாய்ேலயின் ஆய்ைவத் 
துல்லியமாகச் ெசய்ய விரும்பினார். 
லவாய்சியர் ெவளிக்காற்றுப்புகா 
குடுைவயில் இரும்புத்தகைட ைவத்து 
ெவப்பப்படுத்தினார்.

1771 ல் ேமரி அன்ேன என்பவைர 
மணந்து ெகாண்டார். 

ேமரி அன்ேன வடிவைமத்த துல்லியமான 
அளவீட்டுக் கருவிகள் இல்லாமல் 
லவாய்சியர் ஆய்வுகைள 
ேமற்ெகாண்டு 
இருக்க முடியாது. 

குடுைவயில் உள்ள இரும்பு தகட்ைட 
நிறுத்துப்பார்த்த ேபாது அதன் நிைற 
கூடியிருந்தது.

குடுைவைய ேலசாக தூக்கும்ேபாது 
காற்று ேவகமாக உள்ேள நு ைழந்தது.

பாய்ேல

நாம் நிைறையத்
துல்லியமாக அளவிட 

ேவண்டும்.
ஒரு ேவதிவிைனயின் ஆரம்பத்தில் ெபாருள்களின்நிைறயும், 

இறுதியில் ெபாருள்களின் நிைறயும் ஒன்றாகத்தான் 
இருக்க ேவண்டும்.  எனேவ ெபாருள்கைள ஆக்கவும் 

முடியாது அழிக்கவும் முடியாது. ேவதிவிைன ெகாண்டு 
ெபாருள்களின் ேவதியைமப்ைப நாம் மாற்றலாம். 

ஆனால் எனக்கு 
ேவதியியல் தான் 

அதிகம் பிடிக்கிறேத!

ஆம்! நான் எதிர்பார்த்தபடிேய ெமாத்த 
அைமப்பின் இறுதி நிைறயும் ஆரம்ப 

நிைறயும் ஒன்றாக இருக்கிறது! 

லவாய்சியைரப் ேபாலேவ இந்த 
கண்டுபிடிப்புகளில் அவரது மைனவி ேமரி 

அன்ேனவுக்கும் பங்குண்டு.  

காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன்தான் இந்த 
எைட அதிகரிப்புக்கு காரணமாக இருக்க 
ேவண்டும்.  ஆக்சிஜன் திடப் ெபாருளாக 

மாறிய பிறகு குடுைவயில் காற்றின் 
அழுத்தம் குைறந்து ேபாயிருக்கேவண்டும். 

இரும்புத் தகைட எரித்தபின் அதன் 
எைட அதிகமாக இருக்கிறது.

ேவதியியலில் ஒரு புரட்சி
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ேமலும் ஓர் ஆச்சரியம் லவாய்சியருக்கு 
காத்திருந்தது.

லவாய்சியர் நீரானது   ைஹட்ரஜனும், 
ஆக்சிஜனும் இைணந்து உருவானது என 

நிருபித்தார். 

நீரும் அடிப்பைடப் ெபாருள் அல்ல.

நீரும் காற்றும் அடிப்பைடப் ெபாருள்கள் 
அல்ல என நிறுவியதன் ெதாடர்ச்சியாக 

பஞ்சபூதம் என்ற கருத்து அடிபட்டுப் 
ேபானது. ெபாருள்கள் ெவவ்ேவறு 

தனிமங்களின் அனுக்களால் ஆக்கப்பட்டு 
இருக்கின்றன என்ற கருத்து எழுந்தது. 

ஆம். இது இக்குடுைவயிலுள்ள 
ஆக்சிஜனின் அளவாகத்தான் இருக்க 
ேவண்டும்.

லவாய்சியரின் ஆய்வுகள் காற்று ஒரு 
கலைவ என நிருபித்தன. 

ேவதியியலின் புதிய சகாப்தம் துவங்கியது,

1789 ஆம் ஆண்டு 
இவர் ெவளியிட்ட

Elements of Chemistry
 எனும் புத்தகம் தற்கால ேவதியியலுக்கு 

அடிப்பைடயாக அைமந்தது.

என்ன இது? இந்தக் குடுைவயில் ஆய்வு 
ெசய்யும் ேபாது சிறிய தகேடா அல்லது 
ெபரிய தகேடா எைதச் சூடாக்கினாலும் 

நிைற இரண்டு கிராம் மட்டுேம 
அதிகரிக்கிறது.

ஆக்சிஜன் தீர்ந்து ேபானபின் ேவதிவிைன 
நின்று ேபாகிறது. நிைற அதிகரிப்பும் 

தைடபடுகிறது.  

 ஆய்வுகைளப் பலமுைற ெசய்து, காற்றில் 
ஆக்சிஜனின் அளவு 20 சதவீதமாக 

இருக்க ேவண்டும் என முடிவு ெசய்தார்.

சுவாசிக்கும் ேபாது ஆக்சிஜைன உள்ளிழுத்து கார்பன்ைட ஆக்ைசைட ெவளிவிடுகிேறாம். துருப்பிடிக்கும்ேபாதும், 
ெபாருள்கள் எரியும்ேபாதும் இேதேபான்ற ஆக்சிஜேனற்றம்தான் நிகழ்கிறது எனேவ நமது சுவாசித்தலானது ெமதுவாக 

எரியும் நிகழ்விற்குச் சமமானது எனக் கூறினார்.

என்ன இது ? காற்று ஓர் 
அடிப்பைடப் ெபாருள் 

இல்ைலயா?

நவீன ேவதியியல் 
புரட்சிைய ஏற்படுத்தியவர்  

என  லவாய்சியர் 
ேபாற்றப்படுகிறார்.
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நீர் உரலி:

https://www.educationsoutheastwater.com.au/resources?audience=&keywords

=&topic=&yearLevel=&type=online-game

இனணைச்பெைல்ொடு
நீர்

ெடி  1: கீழக்்கபாணும் உைலி / விடைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி கேயலபபாட்டின் பக்்கத்திற்குச் 
கேலலவும்.

ெடி 2: விடையபாட்டு்கடைக் க்கபாணை பக்்கம் சதபான்றும். ‘Melbourne water cycle’ என்னும் 
முதல விடையபாட்டைச் கேபாடுக்கி, “Play the Melbourne water game” என்படதச் கேபாடுக்கி 
விடையபாட்டைத் கதபாைங்கவும். 

ெடி 3: அறிவுடை்களின் படி, வழி்கபாட்டும் விடே்கடைப் பயன்படுத்தி விடையபாைவும். நீர் 
பயன்பபாட்டின் படி்கடையும் நீரின் மறுசுழற்சி முடறயிடையும் உற்று சநபாக்கு்க. 

ெடி 4: இயற்ட்க நீர் சுழற்சி மற்றும் நீர் மூலங்கள் சபபான்றடவ்கடை அறிய மற்ற இைணடு 
விடையபாட்டு்கடை விடையபாைவும்.

*பைங்கள் அடையபாைத்திற்்கபா்க மட்டுசம.

இைற்னகயிலிருந்து எடுககபெடும் 
நீராைது வீட்டிற்கு உள்றை வரும் 

றொதும்  பவளிறை பெல்லும் றொதும் 
என்ை நிகழ்கி�து என்ென்த 

அறிறவா�ா! 

ெடி 1

ெடி 3

ெடி 2

ெடி 4
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மதிப்பீடு
5. வீட்டில நீர் சுத்தி்கரிப்பின் கபபாழுது 

கபருமைவு உவர்ப்பு நீர் கவளிசயறுகிறது. 
கவளிசயறிய உவர்ப்பு நீரிடை மீைப் 
பயன்படுத்தும் சிறந்த வழி யபாகதனில 

..

 அ. கவளிசயறிய நீடை ஆழதுடை 
 கிணற்றருச்க விட்டு ்கசிய டவக்்கலபாம்.

 ஆ. அந்நீடை கேடி்களுக்கு நீரூற்ற
 பயன்படுத்தலபாம். 

 இ. கவளிசயறிய நீடை க்கபாதிக்்க டவத்து,
 பின் குளிை டவத்துப் பரு்கலபாம். 

 ஈ. அதில அதி்கமபாை உயிர் ேத்துக்்கள்
 இருப்பதபால அதடை ேடமயலுக்குப்
 பயன்படுத்தலபாம். 

II. றகாடிட்்ட இ்டதன்த நிரபபுக

1. இயற்ட்கயபா்கக் கிடைக்கும் நீரில 
ேதவீதம் நீர் மனிதனின் பயன்பபாட்டிற்்கபா்க 
உள்ைது.

2. நீர் ஆவியபா்க மபாறும் நி்கழவிற்கு  
என்று கபயர்.

3. நீசைபாட்ைம் மற்றும் நீர் விநிசயபா்கத்திடை 
முடறப்படுத்தும் கபபாருட்டு ஆற்றின் 
குறுக்ச்க ்கட்ைப்படுகிறது. 

4. ஆறு்களில பபாயும் நீரின் அைவு   
்கபாலங்களில கபருமைவு அதி்கமபா்க 
இருக்கும்.

5. நீர் சுழற்சியிடை  என்றும் 
அடழக்்கலபாம். 

III. ெரிைா (அ) ்தவ�ா எைக கூறுக. ்தவ�ாக 
இருபபின் ெரிைாக எழு்தவும்

1. ஆறு்கள், ஏரி்கள் மற்றும் குைங்களில 
்கபாணப்படும் நீர் மனிதகுலத்தின் 
பயன்பபாட்டிற்கு ஏதுவபாைதபா்க இலடல.

  I. பொருத்த�ாை வின்டனைத 
ற்தர்ந்ப்தடுககவும்

1. உலகில உள்ை கமபாத்த நீரில 97% 
 ஆகும். 

 அ. நன்னீர் 
 ஆ. தூயநீர்
 இ. உப்பு நீர்  
 ஈ. மபாேடைந்த நீர்

2. பின்வருவைவற்றுள் எது நீர்சுழற்சியின் 
ஒரு படிநிடல அலல?

 அ. ஆவியபாதல 

 ஆ. ஆவி சுருஙகுதல

 இ. மடழ கபபாழிதல 

 ஈ. ்கபாய்ச்சி வடித்தல

3. பின்வரும் முடற்களுள் நீைபாவியிடை 
வளிமணைலத்தினுள் சேர்ப்பது எது?

 I. நீைபாவிப்சபபாக்கு II. மடழகபபாழிதல 
 III. ஆவி சுருஙகுதல IV. ஆவியபாதல
 அ. II மற்றும் III ஆ. II மற்றும் IV 
 இ. I மற்றும் IV ஈ. I மற்றும் II

4. நன்னீரில சுமபார் 30% நீர் எஙச்க 
்கபாணப்படுகிறது?

 அ. பனி ஆறு்கள் 
 ஆ. நிலத்தடி நீர்
 இ. மற்ற நீர் ஆதபாைங்கள் 
 ஈ. சமற்பைப்பு நீர்
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7. வளிமணைலத்தின் உயர் அடுக்கு்களில 
்கபாற்று குளிர்வபா்க இருக்கும்

8. தூசுப் கபபாருள்்களுைன் இடணந்து 
மிதக்கும் இந்த நீர்த் திவடல்கள் 
இடணந்து சம்கங்கைபா்க உருவபாக்கும்.

VI. ஒபபுன� ்தருக
1. மக்்கள் கதபாட்கப் கபருக்்கம் : நீர் 

பற்றபாக்குடற :: மறு சுழற்சி :  

2.  நிலத்தடி நீர் :  :: சமற்பைப்பு நீர் : 
ஏரி்கள்

VII.  மிகக குறுகிை வின்டைளி
1. ஏசதனும் நபான்கு நீர் மூலங்கடைக் 

குறிப்பிைவும். 
2. ந்கைங்களிலும், கிைபாமங்களிலும் உள்ை 

மக்்களின் பலசவறு சதடவ்களுக்்கபாை 
நீர் எவ்வபாறு கபறப்படுகிறது?

3. குளிர்ேபாதைப் கபட்டியில டவத்து 
குளிரூட்ைப்பட்ை ஒரு மு்கடவ நீரிடை 
கவளிசய எடுத்து ஒரு சமடேயில 
டவக்்கவும். சிறிது சநைத்திற்கு பின்ைர் 
அந்த பபாட்டிடலச் சுற்றி குைம்சபபால நீர் 
சதஙகியிருக்கும் ஏன்?

4. அன்றபாைம் நபாம் சம்கங்கடைக் 
்கபாணகிசறபாம். ஆைபால, மடழ கபபாழிவு 
அன்றபாைம் நி்கழவதிலடல. ஏன்?

5. நீர் பனிக்்கட்டியபா்கக் ்கபாணப்படும் இைங்கள் 
யபாடவ? 

6. ஆர்க்டிக் மற்றும் அணைபார்க்டிக் பகுதியில 
உள்ை நீர்வபாழ விலஙகு்கள் எவ்வபாறு 
உயிர் வபாழகின்றை?

7. மடழநீர் சே்கரிப்பின் வட்க்கள் யபாடவ?

VIII.  குறுகிை வின்டைளி
1. சமற்பைப்பு நீரிடை நிலத்தடி நீரிலிருந்து 

சவறுபடுத்தவும்.

2. நீசைபாட்ைம் நிலப்பைப்டப ேந்திக்கும் இைம் 
்கைல ஆகும். 

3. சூரிய கவப்பத்தபால மட்டுசம ஆவியபாதல 
நி்கழும்.

4. குளிர்வித்தலபால புற்்களின் மீது பனி 
உருவபாகும்.

5.  ்கைல நீரிடை சநைடியபா்கப்  பபாேைத்திற்குப் 
பயன்படுத்தலபாம்.

IV. பொருததுக

1. கவள்ைம் - ஏரி்கள்
2. சமற்பைப்பு நீர் - ஆவியபாதல
3. சூரிய ஒளி - நீைபாவி
4. சம்கங்கள் - துருவங்கள்
5. உடறந்த நீர்  - அதி்கைவு மடழ

V. கீழ்வரும் வாககிைங்கனை ெரிைாை 
வரினெயில் எழுதுக 

1. இந்த ஆவியபாைது குளிர்வடைந்து சிறு 
நீர்த் துளி்கைபா்க ஆகிறது.  

2. நீர்த் துளி்கள் ஒன்றபா்க இடணந்து கபரிய 
நீர்த்துளி்கள் ஆகிறது.

3. சூரியனின் கவப்பமபாைது புவி மீதும், 
கபருங்கைல்கள், ஏரி்கள், ஆறு்கள் மற்றும் 
பிற நீர் நிடல்களின் மீதும் கேயலபட்டு 
நீைபாவியபாகிறது.

4. கபரிய நீர்த்துளி்களின் எடை 
அதி்கமபாவதபால, ்கபாற்றபால அந்த 
நீர்த்துளி்கடை சுமந்து கேலல இயலபாமல 
மடழயபா்கப் கபபாழிகிறது.

5. மைங்களில உள்ை இடல்களின் 
மூலம் நீைபாவிப்சபபாக்கு நடைகபற்று 
வளிமணைலத்தினுள் நீைபாவியபா்கச் 
சேர்கிறது.

6. சம்கங்கடைச் சுமந்த கவப்பக் ்கபாற்று 
சமசல சபபாகிறது.
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2. “நீர் சேமிப்பு” என்ற தடலப்பில சில 
வபாே்கங்கடை உமது நடையில எழுதவும்.

3. புவியின் பைப்பில சுமபார் 71% நீர் 
நிடறந்துள்ைது எனில தணணீர் 
பற்றபாக்குடற ஏற்படுவது ேபாத்தியமபா? 
்கபாைணம் கூறு்க. 

4. ்கழிவு நீடை ஆறு்களிசலபா, ்கைலிசலபா 
ேமன்படுத்தபாமல கவளிசயற்றக் கூைபாது. 
இக்கூற்றிக்குத் தகுந்த விைக்்கம் 
அளிக்்கவும்.

5. இந்தியபாவில நீர் பற்றபாக்குடற 
ஏற்படுவதற்்கபாை ்கபாைணங்கடை 
கதளிவுப்படுத்தவும். 

IX.  விரிவாை வின்டைளி
1. குடிநீர் என்பது யபாது? அதன் பணபு்கடைப் 

பட்டியலிைவும்.
2. இந்தியபாவின் நீர் மனிதன் யபார்? 

இடணயத்தின் உதவியுைன் அவர் 
உருவபாக்கிய நீர் சமலபாணடமத் 
திட்ைங்கள் பற்றியும், அவர் கபற்ற விருது்கள் 
பற்றியும் ஒரு குறிப்பிடை எழுதவும்.

3. மடழ நீர் சே்கரிப்பு என்றபால என்ை? 
வீடு்களில மடழநீர் சே்கரிப்பு 
எவ்வபாறு நி்கழகிறது என்பதடை சில 
வபாக்கியங்களில குறிப்பிைவும். 

X. உைர் சிந்்தனைததி�ன் விைாககளுககு 
வின்டைளி

1. ஒரு நிலப்பகுதியில ஏரிசயபா, குைசமபா 
்கபாணப்பைவிலடல. அப்பகுதியில 
சம்கங்கள் உருவபாதல நி்கழுமபா?

2. புவியில 3% மட்டுசம நன்னீர் உள்ைது. 
அதடை அதி்கப்படுத்த முடியபாது. இந்தச் 
சூழநிடலயில இருக்கும் நன்னீரிடை 
எவ்வபாறு தக்்க டவத்துக் க்கபாள்ைலபாம்?

XI. குறுகபகழுததுப புதிர்
ற�லிருந்து கீழ்
1. நீடைச் சேமிக்கும் ஒரு முடற
2. ்கைல நீரில இருந்து நீடைப் கபறும் முடற
6. அடண்களில சதஙகியுள்ை நீர்  

தயபாரிக்்கப் பயன்படுகிறது. 
இ்டமிருந்து வலம்
3. இயற்ட்கயில கிடைக்கும் மி்கப் கபரிய 

அைவிலபாை உவர்ப்பு நீர்  ஆகும். 
4. கவயில ்கபாலங்களில, உைலிலிருந்து 

அதி்கைவில  நீர்  ஆ்க 
கவளிசயறும்.

5. தபாவைங்களில  நடைகபற்று, நீர் 
சுழற்சியில பஙகு கபறுகிறது.

XII. (1) வனரெ்டததினை உற்றுறநாககி 
பின்வரும் விைாககளுககு 
வின்டைளிககவும்

 அ.  மீனில எத்தடை ேதவீதம் நீர் 
உள்ைது?

 ஆ.  எந்த உணவுப் கபபாருள் தன்ை்கத்சத 
அதி்கைவு நீரிடைக் க்கபாணடுள்ைது 
எைக் குறிப்பிைவும்.

 இ.  எந்த உணவுப் கபபாருள் 
தன்ை்கத்சத குடறந்த அைவு 
நீரிடைக் க்கபாணடுள்ைது எைக் 
குறிப்பிைவும்.
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 ஈ. மனித உைலில   ேதவீத அைவு நீர் உள்ைது.

 உ. நீர்ப்சபபாக்கு ஏற்பட்ை ்கபாலங்களில ஒருவர் வடைபைத்தில ்கபாணப்படும் எந்த உணவுப் 
 கபபாருடை எடுத்துக்க்கபாள்ைலபாம் என்று குறிப்பிைவும். 

     (2) பின்வரும் ்தமிழ்நாடு வனரெ்டததில்  ஆணடு ெராெரி  �னழபொழிவு  குறிபபி்டபெட்டுள்ைது.   
அ்தனை உற்றுறநாககி கீழ்ககண்ட விைாககளுககு வின்டைளிககவும் 

 அ. தமிழநபாட்டின் எந்த மபாவட்ைங்களில ஆணடு மடழகபபாழிவு குடறவபாை அைவு உள்ைது 
எைக் ்கணைறிந்து எழுதவும்.

 ஆ. தமிழநபாட்டின் எந்த மபாவட்ைங்களில ஆணடு மடழகபபாழிவு மிதமபாை அைவு உள்ைது எைக் 
்கணைறிந்து எழுதவும்.

 இ. தமிழநபாட்டில அதி்கைவு ஆணடு மடழகபபாழிவிடைப் கபறும் மபாவட்ைங்கள் எடவ?
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3 அன்றாட வறாழ்வில் வவதியியல்

அலகு

	அன்றாட வறாழ்வில் அறிவியலின முக்கியத்துவத்்தைப் புரிந்து க�றாள்ளுதைல்
	ச�றாப்பு தையறாரித்தைல் பற்றி புரிந்து க�றாள்ளுதைல்
	உரங�ளின வ்��ள் மற்றும்  அதைன பயன�ள் பற்றி அறிந்து 

க�றாள்ளுதைல் 
	சிகமண்ட், ஜிப்�ம், எப்�ம் மற்றும் பறாரிஸ் �றாந்து பற்றி கதைரிந்து 

க�றாள்ளுதைல்
	பீனறால் மற்றும் ஒட்டும் கபறாருள்�ளின பயனபறாட்டி்ன அறிந்து க�றாள்ளுதைல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம் 

இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் 
மறாற்்ங�ள் பற்றி நறாம் படித்திருக்கினச்றாம். 
பினவரும் பட்டியலிலிருந்து எ்வ இயற்பியல் 
மறாற்்ங�ள் மற்றும் சவதியியல் மறாற்்ங�ள் 
என உங�ளறால் அ்டயறாளம் �றாண முடியுமறா?

	ஒரு குச்சி இரு துண்டு�ளறா� உ்டதைல்

	�றாகிதைம் எரிதைல்

	�றாகிதைம் சிறிய துண்டு�ளறாதைல்

	�ரக்�்ரயறானது நீரில் �்ரதைல்

	சதைநீர தையறாரித்தைல்

	நீர க�றாதித்து ஆவியறாதைல்

	குளிர�றாலத்தில் சதைங�றாய் எண்கணய் 
உ்்தைல்

இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் 
மறாற்்ங�ளுக்கி்டசயயறான முக்கிய 
சவறுபறாட்டி்னக் �றாணமுடிகி்தைறா? �றாகிதைத்்தை 
இரு துண்டு�ளறா� கவட்டினறாலும், கி்டப்ப்வ 
இரண்டும் �றாகிதைத் துண்டு�சள. ஆனறால் 
�றாகிதைத்்தை எரிக்கும்சபறாது அஙச� �றாகிதைம் 
இல்்ல. அதைற்குப் பதிலறா� �றாம்பலும், பு்�யும் 
மட்டுசம �றாற்றுடன �லந்துள்ளது.

வேதியியல் மாற்றம் எனபது ஒரு கபறாருள் 
புதிய கபறாரு்ள உருவறாக்கும் நி�ழ்வு ஆகும், 
இயறபியல் மாற்றம் எனபது கபறாருள்�ளின 
வடிவம்,  அளவு  மற்றும்  பருமனில் மட்டும் 
ஏற்படும் மறாற்்மறாகும். பருப்கபறாருளின 
நி்லயறானது நீரமத்திலிருந்து வறாயுவறா�வும் 
அல்லது நீரமத்திலிருந்து திண்மமறா� 
மறாறினறாலும் அப்கபறாருளின தைன்ம மறா்றாமல் 
இருக்கும்.

கீழ்க்�ண்ட ச�றாதை்ன்ய நறாம் 
க�ய்யலறாமறா? நீரில் ஒரு சிட்டி்� மஞ�்ளச் 
ச�ரக்கும்சபறாது நீரறானது மஞ�ள் நி்மறா� 

மறாறுகின்து. ஒரு பீக்�ரில் சிறிதைளவு ச�றாப்பு 
நீ்ர எடுத்துக்க�றாள். அதில் சிறிதைளவு 
மஞ�ள்தூ்ளச் ச�ர. இப்கபறாழுது எனன 
நி�ழ்கின்து? �்ர�லில் ஏதைறாவது 
நி்மறாற்்ம் ஏற்படுகின்தைறா? மஞ�ள் 
நி்மறா�சவ உள்ளதைறா? அல்லது சவறு 
நி்த்திற்கு மறாறுகின்தைறா?

உன வீட்டில் உள்ள மற்் திரவங�ளில் 
மஞ�ள்தூ்ளச் ச�ரத்து எனன நி�ழ்கின்து 
எனறு க�ய்துபறார. புளிக்�்ர�லில் மஞ�ள் 
துறா்ளச் ச�ரத்து  முயற்சித்துப் பறாரக்�வும். 
வீட்டி்னத் தூய்்மப்படுத்தும் திரவங�ளிலும் 
ச�ரத்துப் பறார. நி்மறாற்்ம் நி�ழ்கின்தைறா? 

சவதியியலறாளர�ள்   மஞ�்ள      இயற்க 
நி்றஙகாட்டி எனறு அ்ைக்கின்றார�ள். இதைன 
மூலம் ஒரு �்ர�ல் அமிலத்தைன்ம வறாய்ந்தைதைறா, 
�றாரத்தைன்ம வறாய்ந்தைதைறா என நம்மறால் 
அ்டயறாளம் �றாணமுடியும்.

நம்மு்ைய அன்றாை செயல்்ாடுகளில் 
வேதியியல் எவோறு முக்கியத்துேம் 
ோய்ந்தது என்்்தக் கணைறிய கீழக்கணை 
வினாக்களுக்கு உஙகள் ஆசிரியரின 
து்ைவயாடு வி்ைக்ைக் கணடுபிடியுஙகள்.

	பறால்   தையிரறா�   எவவறாறு  
மறாற்்ம்டகின்து? 

	க�ம்புப் பறாத்திரத்தில் இருக்�க்கூடிய 
�்்்ய எவவறாறு அ�ற்்லறாம்? 
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	 புதியதைறா� தையறாரிக்�ப்பட்ட இட்லி மறாவின 
இட்லி �ற்று �டினமறா�வும், ப்ைய மறாவில் 
தையறாரிக்�ப்பட்ட இட்லி மிருதுவறா�வும் 
இருப்பதைற்குக் �றாரணம் எனன?

	இரும்பு எவவறாறு துருப்பிடிக்கின்து?
	கவள்்ளச் �ரக்�்ர்ய (ஜீனி) 

சூசடற்றும்கபறாழுது ஏன �ருப்பறா� 
மறாறுகின்து?

சமற்�ண்ட வினறாக்�ளுக்�றான 
வி்ட�்ளத் கதைரிந்துக�றாள்வதைன மூலம் 
நம்்மச்  சுற்றி நடக்�க்கூடிய சவதியியல் 
மறாற்்ங�்ள நறாம் புரிந்துக�றாள்ள முடியும்.

அன்றாட வறாழ்வில் சவதியியல் 
மறாற்்ங�்ள நறாம் பலவிதைங�ளில் 
பயனபடுத்துகிச்றாம். வேதியியல் எனபது 
பருப்கபறாருள்�ளின அடிப்ப்டக் கூறு�ள், 
அ்மப்பு, பண்பு�ள் மற்றும் அவற்றில் 
ஏற்படும் மறாறுதைல்�்ளப் பற்றிப் படிக்கும் 
அறிவியல் பிரிவு ஆகும். சவதியியலின சி்ப்பு 
எனனகவனில், அது பருப்கபறாருள்�ளின 
அடிப்ப்டத் து�ள்�ளறான அணுக்�ள் மற்றும் 
மூலக்கூறு�ளின பண்்பயும், அவற்றின 
ச�ரக்்�யறால் ஏற்படும் வி்ளவு�்ளயும் 
நமக்கு எளி்மயறா� விளக்குகின்து. 

நம்்மச் சுற்றியுள்ள அ்னத்துப் 
பருப்கபறாருள்�்ளயும் நறாம் 
சவதிப்கபறாருள்�ளறா�க் �ருதை முடியும். நறாம் 
அருந்தும் நீர  (H2O) ் ைட்ரஜனும், ஆக்சிஜனும் 
இ்ணந்தை ஒரு சவதிப்கபறாருளறாகும். 
நறாம் �்மயலுக்குப் பயனபடுத்தும் உப்பு 
(NaCl) ச�றாடியமும், குசளறாரினும் இ்ணந்தை 
ஒரு சவதிப்கபறாருள். நமது உடல்கூட பல 
சவதிப்கபறாருள்�ளறால் �ட்ட்மக்�ப்பட்டசதை!

இட்லிமறாவில் பறாக்டீரியறாக்�ள் நி�ழ்த்தும் 
கநறாதித்தைல் எனும் சவதிமறாற்்த்தின 
�றாரணமறா�சவ, இட்லி மறாவு புளித்து, நம்மறால் 
மிருதுவறான இட்லி தையறாரிக்� முடிகி்து. 

நறாம் �்மக்கும்சபறாது உணவுப்கபறாருள்�ள் 
பல்சவறு சவதிமறாற்்ங�ளுக்கு உள்ளறாவதைன 
�றாரணமறா�சவ, அவற்றின நி்த்திலும், 
மணத்திலும் விரும்பத்தைக்� மறாற்்ங�ள் 
ஏற்படுகின்ன.

சவதிமறாற்்ங�்ளப் பயனபடுத்தி நறாம் 
சில கபறாருள்�்ள உருவறாக்�முடியும். 

ச ே ங க ா ய த் ் ்த 
நறுக்கும்வ்ாது கணகளில் 
எரிசெலுைன கணணீரும் 
ேருேது ஏன? 

கவங�றாயத்தி்ன நறுக்கும் சபறாது 
நம்மில் பலருக்கு �ண்�ளில் எரிச்�லுடன 
�ண்ணீர வருவதைற்�றான �றாரணம், அதைன 
க�ல்�ளில் கபறாதிந்துள்ள புவ�ாபவ்ன 
்தயால் S-ஆக்்ஸைடு எனும் சவதிப்கபறாருள் 
ஆகும். இது எளிதில் ஆவியறா�க்கூடியது 
(Volatile). கவங�றாயத்்தை கவட்டும்சபறாது, 
சில க�ல்�ள் சி்தைந்து இந்தை சவதிப் 
கபறாருள் கவளிப்படும். எளிதில் ஆவியறாகி 
உடசன �ண்�்ளச் க�ன்்டந்து, 
எரிச்�ல் ஏற்படுத்தி �ண்ணீ்ரத் தூண்டும். 
கவங�றாயத்்தை நசுக்கினறால் கூடுதைல் 
க�ல்�ள் உ்டந்து, இந்தை சவதிப்கபறாருள் 
அதி�மறா� கவளிப்படும். எனசவ, இனனும் 
அதி�மறா� �ண்ணீர வரும். சேஙகாயத்்்த 
நீரில் ந்னத்து நறுக்கும்வ்ாது நமக்கு 
எரிசெல் கு்்றகின்றது. ஏன?
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ச�றாப்பு மூலக்கூறு�ளுக்கு இரண்டு 
மு்ன�ள் உண்டு. ஒனறு நீர் விரும்பும் ்குதி 
மற்க்றானறு நீர் சேறுக்கும் ் குதி, நீர கவறுக்கும் 
மூலக்கூறு�ள் துணியிலுள்ள அழுக்கு மற்றும் 
எண்கணய்ப் கபறாரு்ள சநறாக்கியும், நீர 
விரும்பி�ள் நீர மூலக்கூறு�்ள சநறாக்கியும் 
க�ல்கின்ன. துணி து்வக்கும்சபறாது 
ஏரறாளமறான மூலக்கூறு�ள் அழுக்குப் பகுதி்ய 
சுற்றி வட்டமிட்டு அழுக்்� நீக்குகின்ன. 
இறுதியில் அழுக்கு மூலக்கூறு�ள் நீரில் 
மிதைந்து அடித்துச் க�ல்லப்படுகின்ன. துணி 
கவளுக்�ப்படுகி்து.

பினவரும் க�யல்பறாட்டின மூலம் நறாசம 
எளி்மயறான மு்்யில் ச�றாப்பி்னத் 
தையறாரிக்� முடியும்.

உதைறாரணமறா� நறாம் அன்றாடம் பயனபடுத்தும் 
ச�றாப்பு�ள், உரங�ள், கநகிழி�ள் மற்றும் 
சிகமண்ட் சபறான்்வ இயற்்�யறா�க் 
கி்டக்கும் சில கபறாருள்�்ள 
சவதிமறாற்்ங�ளுக்கு உட்படுத்தி 
தையறாரிக்�ப்பட்ட்வசய!

இப்பறாடத்தில் நறாம் வொபபுகள், உ�ஙகள், 
சிசமணட், ஜிபெம், எபெம், ்ாரிஸ் ொ்நது, 
பீனால், ஒட்டும் ச்ாருள்கள் சபறான்்வ 
தையறாரிக்�ப்படும் விதைம் பற்றியும், அவற்றின 
பயனபறாடு�ள் பற்றியும் பறாரக்�லறாம்.

3.1 வொபபுகள் மறறும் ெல்ேத்தூள்
இரண்டு வ்�யறான 

ச�றாப்பு�்ள நறாம் 
ப ய ன ப டு த் து கி ச ் றா ம் . 
ஒனறு குளியல் ச�றாப்பு, 
மற்க்றானறு �ல்வ 
ச�றாப்பு. அதுமட்டுமல்லறாமல் 
அதி�ளவு �்்�்ளயு்டய துணி�்ள 
கவளுப்பதைற்கு �ல்வத்தூ்ளப் 
பயனபடுத்துகிச்றாம். செயல்்ாடு 2 : வொபபு ்தயாரித்்தல் 

வ்த்ேப்டும் ச்ாருள்கள் : 35 மி.லி நீர,  
10 கி. ச�றாடியம் ்ைட்ரறாக்்�டு, 60 மி.லி. 
சதைங�றாய் எண்கணய். 
செயமு்்ற
ச�றாப்பு தையறாரிக்�க்கூடிய இடத்தில் 
ப்ைய க�ய்தித்தைறா்ள விரித்துக்க�றாள்.

செயல்்ாடு 1 : உங�ள் நண்பர�ளுடன 
�லந்தைறாசலறாசித்து உங�ள் பள்ளியிலும், 
வீட்டிலும் தின�ரி பயனபடுத்தைக்கூடிய சில 
சவதிப்கபறாருள்�்ளப் பட்டியலிடு�.
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பலவிதை பயனபறாடு�ளுக்�றான 
தைனித்தைனியறான ச�றாப்பு�ள், பல்சவறு 
சவதி மூலப்கபறாருள்�்ளக் க�றாண்டு 
தையறாரிக்�ப்படுகின்ன. பினவரும் 
க�யல்பறாட்டி்னச் க�ய்து நீங�ள் இதை்னப் 
பற்றி அறியலறாம்.

3.2 உ�ஙகள்

தைறாவரங�ளின வளரச்சிக்கு நீர, சூரியஒளி, �றாற்று மட்டுமல்லறாது சில ஊட்டச்�த்துக்�ளும் 
சதை்வப்படுகின்ன. தைறாவரங�ள் தைங�ளுக்குத் சதை்வயறான ஊட்டச்�த்துக்�்ள மண்ணிலிருந்து 
கபறுகின்ன என நமக்குத் கதைரியும். 

தைறாவரங�ளின வளரச்சிக்கு பலவ்�யறான ஊட்டச்�த்துக்�ள் சதை்வப்படுகின்ன. அவற்றுள் 
்நட்�ஜன (N), ்ாஸ்்�ஸ் (P), ச்ாட்ைாசியம் (K)  ஆகிய்வ தைறாவரங�ளுக்குத் சதை்வயறான மூனறு 
முக்கிய ஊட்டச்�த்துக்�ள் ஆகும். இ்வ மு்தன்ம ஊட்ைசெத்துக்கள் எனறு அ்ைக்�ப்படுகின்ன.

நறாம் கபறாதுவறா�ப் பயிரிடும் சில பயிர�ள் மண்ணிலிருந்து எவவளவு �த்துக்�்ள 
எடுத்துக்க�றாள்கின்ன எனப் பினவரும் அட்டவ்ண பட்டியலிடுகி்து.

்யிர்கள் வி்ைசெல் 
(செக்வைருக்கு)

(கி.கி) வ்தா�ாயமாக

்நட்�ஜன
(கி.கி)

்ாஸ்்�ஸ்
(கி.கி)

ச்ாட்ைாசியம்
(கி.கி)

அரிசி 2,240 34 22 67
ச�றாளம் 2,016 36 20 39
�ரும்பு 67,200 90 17 202
நிலக்�ட்ல 1,904 78 22 45

�ண்ணறாடிக் குவ்ளயில் நீ்ர 
நிரப்பு. அதைனுடன 10 கி. ச�றாடியம் 
்ைட்ரறாக்்�்டச் ச�ரத்து குளிர 
்வக்�  சவண்டும். பின அதைனுடன  
60மி.லி சதைங�றாய் எண்்ண்ய சிறிது 
சிறிதைறா� ச�ரத்து, �லக்கி க�றாண்சட 
இருந்தைறால் இக்�்ர�ல் கூழ்மமறாகி 
க�ட்டித்தைன்ம கபறும். பின இதை்ன 
சிறிய �றாலித் தீப்கபட்டியில் ஊற்றி உலர 
்வத்தைறால் கி்டப்பது ச�றாப்பறாகும். 
இந்தை ச�றாப்்பக் க�றாண்டு உங�ள் 
்�க்குட்்ட்ய து்வத்துப் பறாரக்�வும்.

செயல்்ாடு 3 : நம் வீட்டில் பயனபடுத்தும் 
பலவ்�யறான ச�றாப்பு �ட்டியின 
சமல் உ்்�்ளச் ச��ரித்து 
அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும், மூலப் 
கபறாருள்�்ளக் க�றாண்டு பினவரும்  
அட்டவ்ண்ய நிரப்பு�

வ. 
எண்

ச�றாப்பின கபயர மூலப்கபறாருள்�ள்

1. குளியல் ச�றாப்பு
2. துணி து்வக்கும் 

ச�றாப்பு
3. குைந்்தை�ளுக்�றான 

குளியல் ச�றாப்பு
4. �ழிவ்் சுத்தைம் 

க�ய்யும் கபறாருள்�ள்
5. வீட்டுத் தை்ர்ய 

சுத்தைம் க�ய்யும் 
திரவங�ள்

அறிேன: இதைனமூலம் ச�றாப்பினுள் 
இருக்கும் மூலப்கபறாருள்�்ளப் கபறாறுத்து 
ச�றாப்பின தைன்ம சவறுபடும் எனப்தை 
அறியலறாம்.
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	ஒரு நிலத்தில் கதைறாடரந்து பயிரக�ய்யும் சபறாது, அம்மண்ணில் உள்ள ஊட்டச்�த்துக்�ளுக்கு 
எனன நி�ழும்?

 

	நறாம் எவவறாறு இந்தை ஊட்டச்�த்துக்�்ள மண்ணிற்கு திருப்பி அளிப்பது?

 

பயிர�ளுக்குத் சதை்வயறான ஒனறு அல்லது அதைற்கு அதி�மறான ஊட்டச்�த்துக்�்ள அளிப்பதைற்கு 
மண்ணில் ச�ரக்�ப்படும் �ரிம மற்றும் �னிமப் கபறாருள்�்ள நறாம் உ�ஙகள் எனகிச்றாம்.

தைறாவரங�ளுக்கு அளிக்�ப்படும் உரங�்ள இரண்டு வ்�யறா�ப் பிரிக்�லறாம். அ்வ �னிம 
மற்றும் �ரிம வ்� உரங�ளறாகும்.

கரிம உ�ஙகள்

நுண்ணுயிரி�ளறால் கதைறாகுக்�ப்பட்ட தைறாவர 
மற்றும் விலஙகுக் �ழிவு�ள் அ்னத்தும் இயற்்� 
அல்லது �ரிம உரங�ள் எனப்படும். இந்தை வ்� 
உரங�்ள நறாம் எளி்மயறா�த் தையறாரித்துப் 
பயனபடுத்தை முடியும். இந்தை வ்�யறான உரங�ள் 
சிக்�னமறான்வ. (எ.கா) மணபுழு உ�ம், ச்தாழு 
உ�ம்.

கனிம உ�ஙகள்

மண்ணில் இயற்்�யறா�க் கி்டக்கும் �னிமப் 
கபறாருள்�்ளக் க�றாண்டு, கதைறாழிற்�றா்ல�ளில் 
சவதிமறாற்்த்திற்குட்படுத்தி தையறாரிக்�ப்படும் உரங�ள் 
�னிம உரங�ள் என அ்ைக்�ப்படுகின்ன. (எ.கா) 
யூரியா, சூப்ர் ்ாஸ்வ்ட், அம்வமானியம் ெல்வ்ட் 
மறறும் ச்ாட்ைாசியம் ்நட்வ�ட்.

கீழ்க்�றாணும் பட்டியல் �னிம உரங�ளில் அடஙகியுள்ள �த்துக்�்ளப் பட்டியலிடுகி்து.

உ�த்தின ச்யர் ்நட்�ஜன(%) ்ாஸ்்�ஸ் (%)  ச்ாட்ைாசியம் (%)

யூரியறா 46 0 0

சூப்பர பறாஸ்சபட் 0 8-9 0

அம்சமறானியம் �ல்சபட் 21 0 0

கபறாட்டறாசியம் ்நட்சரட் 13 0 44
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3.3 சிசமணட் 

முற்�றாலத்தில் வீடு�்ளக் �ட்ட 
சுண்ணறாம்புக் �ல்வ�ளும், மண் மற்றும் 
மரக்�ட்்ட�ளும் பயனபடுத்தைப்பட்டன. ஆனறால் 
தைற்சபறாது வீடு�ள் முதைல் கபரிய அ்ணக்�ட்டு�ள்,  
மற்றும் பறாலங�ள் �ட்டுவதைற்கு சிகமண்ட் 
பயனபடுகி்து. இயற்கயில் கி்ைக்கக்கூடிய 
சுணைாம்புக்கல், களிமண மறறும் ஜிபெம் 
ஆகிய ்தாதுஉபபுக்ைக் கல்நது அ்�ப்்தன 
மூலம் சிசமணட் ்தயாரிக்கப்டுகி்றது.

சிகமண்டுடன நீர ச�ரக்கும்கபறாழுது 
சில நிமிடங�ளில் அது க�ட்டிப்படுகி்து. 
சிகமண்ட் தையறாரிக்கும்சபறாது இறுதியறா� 
அத்துடன சிறிதைளவு ஜிப்�ம் ச�ரக்�ப்படுகின்து. 
ஜிப்�மறானது சிகமண்டின க�ட்டிப்படும் 
சநரத்்தை தைறாமதைமறாக்குகின்து.

நறாம் 50 கிசலறாகிரறாம் யூரியறாவி்னப் 
பயனபடுத்தும் சபறாது, அட்டவ்ணயினபடி 
23 கிசலறாகிரறாம் ்நட்ரஜன (46 �தைவீதைம்) 
மண்ணில் ச�ரக்�ப்படுகி்து.

	அம்சமறானியம் �ல்சபட்டில் எத்தை்ன 
�தைவீதைம் ்நட்ரஜன உள்ளது?

 50 கிசலறாகிரறாம் கபறாட்டறாசியம் ்நட்சரட் 
உரமிட்டறால், எவவளவு கபறாட்டறாசியம் 
மண்ணில் ச�ரக்�ப்படும்?

 இஙகிலறாந்து நறாட்்டச் 
ச�ரந்தை வில்லியம் 
ஆஸ்பிடின எனபவர 1824 
ஆம் ஆண்டு முதைனமுதைலில் 

சிகமண்்டக் �ண்டுபிடித்தைறார. இது 
இஙகிலறாந்து நறாட்டில் உள்ள சபறாரட்சலண்ட் 
எனனும் இடத்தில் கி்டக்கும் சுண்ணறாம்புக் 
�ல்லின தைன்ம்ய ஒத்திருந்தைதைறால் 
சபறாரட்சலண்ட் சிகமண்ட் எனறு 
அ்ைக்�ப்படுகி்து.

 மண்புழுக்�ள் உயிரி 
�ழிவு�ள் அ்னத்்தையும் 
உணவறா� உண்டு க�ரித்து 
க வ ளி ச ய ற் று கி ன ் ன . 

இத்தை்�ய மண், க�ழிப்பறான தைறாவர 
வளரச்சிக்கு உதைவுகி்து. இவவறாறு மண்புழு 
விவ�றாயத்திற்குப் பல்சவறு வ்��ளில் 
உ தை வு வ தை றா ல்  
இது உழேனின 
நண்ன எனவும் 
அ்ைக்�ப்படுகி்து.

செயல்்ாடு 4 : உனது ஊரில் உள்ள 
வயல்கவளி�்ளப் பறார்வயிடு. 
அஙகு பயிரிடப்படும் பயிரி்னயும், 
பயனபடுத்தைப்படும் உரங�்ளயும் 
பட்டியலிடு�.

ே. எண ்யிரினச்யர் உ�ஙகளின 
ச்யர்

1.
2.
3.

சிகமண்ட்

சிகமண்ட்
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3.4 ஜிபெம்

ஜிப்�ம் எனபது இயற்்�யில் 
கி்டக்�க்கூடிய ஒரு மிருதுவறான, நி்மற்் 
�னிமப்கபறாருளறாகும். இதைன சவதிப்கபயர  
கால்சியம் ெல்வ்ட் ்ை ்ெட்வ�ட். மூலக்கூறு 
வறாய்ப்பறாடு - CaSO4 .  2H2O. 

்யனகள்
	உரமறா�ப் பயனபடுகி்து.
	சிகமண்ட் தையறாரிக்�ப் பயனபடுகி்து
	பறாரீஸ் �றாந்து தையறாரிப்பில் பயனபடுகி்து.

செயல்்ாடு 5 : ஒசர அளவிலறான மூனறு 
குவ்ள�்ள எடுத்துக்க�றாள்�. அதைற்கு 
A,B,C என கபயரிடு�. ஒவகவறானறிலும் 
இரண்டு சதைக்�ரண்டி சிகமண்்ட 
எடுத்துக்க�றாள். முதைல் குவ்ள Aயில் ஒரு 
சதைக்�ரண்டி நீரும், இரண்டறாவது குவ்ள 
Bயில் இரண்டு சதைக்�ரண்டி நீரும், 
மூன்றாவதில் மூனறு சதைக்�ரண்டி நீ்ரச் 
ச�ரக்�வும். 

சிறிது சநரம்�ழித்து எந்தை குவ்ளயில் 
உள்ள சிகமண்ட் முதைலில் க�ட்டித் 
தைன்மய்டகின்து? குவ்ளயின 
அடிப்பகுதி்ய கதைறாடும்சபறாது குளிர 
அல்லது கவப்பத்்தை உணரகி்றாயறா. ஏன? 
இந்தைச் க�யல்பறாட்டிலிருந்து சிகமண்ட் 
வி்ரவறா� க�ட்டித்தைன்ம அ்டவதைற்கு 
�ரியறான அளவில் நீ்ரச் ச�ரக்�சவண்டும் 
எனபது நமக்குத் கதைளிவறாகின்து.

சிசமணடின ்யனகள்

கா்�, கறகா்�, ேலுவூட்ைப்ட்ை 
கா்� சபறான் பல விதைங�ளில் சிகமண்ட் 
பயனபடுத்தைப்படுகி்து.

கா்�

�றா்ர எனபது சிகமண்ட்டும், மணலும் 
நீருடன �லந்தை �ல்வ ஆகும். வீடு�ளில் 
சுவர�ள் �ட்டுவதைற்கும், அவற்றின சமசல 
பூசுவதைற்கும் தை்ர சபறாடுவதைற்கும் �றா்ர 
பயனபடுகி்து.

கறகா்� (கானகிரீட்)

சிகமண்ட், மணல், ஜல்லிக்�ற்�ள், 
நீர ச�ரந்தை �ல்வசய �ற்�றா்ர ஆகும். 
�ட்டடங�ள், பறாலங�ள், அ்ணக்�ட்டு�ள் 
�ட்டுவதைற்கு இது பயனபடுகி்து.

ேலுவூட்ைப்ட்ை கா்� (Reinforced Cement 
Concrete)

இரும்புக்�ம்பி�ள் அல்லது எஃகு 
வ்ல�்ளக் �ற்�றா்ரசயறாடு ச�ரத்துப் 
கப்ப்படுவசதை வலுவூட்டப்பட்ட �றா்ரயறாகும். 
இந்தைக் �றா்ர மி�வும் வலுவறானதைறா�வும் 
உறுதியறானதைறா�வும் இருக்கும். இது 
அ்ணக்�ட்டு�ள், பறாலங�ள், வீட்டின 
சமல்தைளம் மற்றும் தூண்�ள் �ட்டுவதைற்குப் 
பயனபடுகி்து. இ்தைக்க�றாண்டு கபரிய 
குடிநீரத் கதைறாட்டி�ள், குைறாய்�ள் மற்றும் �ழிவு 
நீர வடி�றால்�்ளயும் அ்மக்கி்றார�ள்.
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3.5 எபெம் 

எப்�ம் எனபது 
சமக்னீசியம் ெல்வ்ட் 
்ெட்வ�ட் எனும் 
உப்பறாகும். இதைன  
மூலக்கூறு வறாய்ப்பறாடு 
- MgSO4 . 7H2O. 
இது பல்சவறு 
வ்��ளில் நமக்குப் 
பயனபடுகின்து.

்யனகள் 

	மருத்துவத்து்்யில், மனிதைனின 
மன அழுத்தைத்்தைக் கு்்க்கும் 
அ்மதிபடுத்தி�ளறா� எப்�ம்  
பயனபடுகின்து.

	மனிதைத் தை்� மற்றும் நரம்பு மண்டலத்்தை 
சீரறாக்குகின்து.

	சதைறால் சநறாய்�்ளத்  தீரக்கும் �ளிம்பு�ளில் 
பயனபடுகின்து.

	விவ�றாயத்தில் தைறாவரங�ளின வளரச்சி்ய 
ஊக்குவிக்�ப் பயனபடுகி்து.

3.6 ்ாரிஸ் ொ்நது
பறாரிஸ் �றாந்து 

ஒரு மி� நுண்ணிய 
கவள்்ளப் கபறாடியறாகும் 
(கால்சியம் ெல்வ்ட் செமி 
்ெட்வ�ட்). இதைன 
மூலக்கூறு வறாயப்பறாடு 
CaSO4, ½H2 O. 

பறாரிஸ் �றாந்து தையறாரிக்�ப் பயனபடும் 
ஜிப்�ம், பிரறானஸ் நறாட்டின தை்லந�ர பறாரிஸில் 
அதி�ளவில் கி்டப்பதைறால் இது ்ாரிஸ் ொ்நது 
என அ்ைக்�ப்படுகி்து. ஜிப்�த்தி்ன 
கவப்பப்படுத்தும் கபறாழுது, பகுதியளவு நீரச்�த்து 
கவளிசயறி பறாரிஸ் �றாந்து தையறாரிக்�ப்படுகி்து. 

்யனகள்

	�ரும்பல்�யில் எழுதும் கபறாருள் 
தையறாரிக்� பயனபடுகின்து.

	அறு்வச் சிகிச்்�யில் எலும்பு 
முறிவு�்ளச் �ரிக�ய்யப் பயனபடுகின்து.

	சி்ல�ள் வறாரப்பதைற்கு பயனபடுகின்து.

	�ட்டுமறானத்து்்யில் பயனபடுகின்து.

3.7 பீனால் 
உனது வீட்டில் �ழிவ்்்யச் சுத்தைம் 

க�ய்யும்சபறாது வறாளியில் சிறிதைளவு எண்கணய் 
சபறான் �்ர�்ல ஊற்றி சுத்தைம் க�ய்வ்தை 
�வனித்திருக்கி்றாயறா? அது எனன எனத் 
கதைரியுமறா? அது பீனால் எனப்படும் ஒரு வ்� 
சவதிப்கபறாருளறாகும். 

பீனறால் எனபது கார்்ாலிக் அமிலம் 
எனப்படும் �ரிம அமிலமறாகும். பீனறாலின 
மூலக்கூறு வறாய்பறாடு - C6H5OH. இது வீரியம் 
கு்்ந்தை அமிலமறாகும். இது ஆவியறாகும் 
தைன்மயுள்ள, கவண்்ம நி்ப் படி� 
திண்மமறாகும்.

பினறாலின �்ர�ல் நி்மற்்தைறா� 
இருப்பினும், மறாசு �றாரணமறா� இளம் சிவப்பு 
நி்க் �்ர�லறா� மறாற்்ம்டகி்து. 
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மூலம் பி்ணக்�ப்பட்டு பிரிக்� முடியறாதைவறாறு 
அ்மகி்து. ஒட்டுப்கபறாருள் எனபது ப்�, 
பிசின  சபறான்வற்்்க் குறிக்கும் கபறாதுவறான 
க�றால் ஆகும். 

ந்ைமு்்ற அனு்ேம்

உனது மிதிவண்டி எப்சபறாதைறாவது 
பஞ�ர ஆனசபறாது, பஞ�ர ஒட்டுவ்தை 
�வனித்திருக்கின்றாயறா? அவர பஞ�ரறானப் 
பகுதி்ய மணற்தைறாள் க�றாண்டு சுத்தைம் க�ய்து 
க�றாரக�றாரப்பறாக்குகி்றார. பினனர கபறாருத்தைமறான 
அளவு டயர/டியூபி்ன எடுத்துக்க�றாண்டு, 
இருபகுதி�ளிலும் தைகுந்தை ப்�யி்னத் தைடவி, 
சதை்வயறான அளவு அழுத்தைம் க�றாடுத்து 
முழு்மயறா� உலர்வக்கி்றார. அவர ஏன 
அழுத்தைம் க�றாடுக்கி்றார? அழுத்தைம் க�றாடுப்பதைன 
மூலம் இரு பகுதி�ளின ஈரப்புத்தி்ன 
அதி�ரித்து மு்்யறான ஒட்டுதைல் உறுதி 
க�ய்யப்படுகி்து.

ஒட்டும் ச்ாருள்களின ே்ககள்

ஒட்டும் கபறாருள்�்ள இரண்டு 
வ்��ளறா�ப் பிரிக்�லறாம். அ்வ இயற்்� 
மற்றும் க�யற்்� ஒட்டும் கபறாருள்�ளறாகும். 
நீரில் �்ரக்�ப்பட்ட ஸ்டறாரச் இயற்்� 
ஒட்டுப்கபறாருளுக்கு எடுத்துக்�றாட்டறாகும். 
இவற்்் பரப்பின மீது பூசி கபறாருள்�்ள 
ஒட்டலறாம். பஞ�ர �்டயில் பயனபடுத்தும் 
ஒட்டும் கபறாருள் ஒரு வ்� க�யற்்� ஒட்டும் 
கபறாருளறாகும்.

மனிதைத் சதைறாலில்பட்டறால் எரிச்�லூட்டும் 
தைன்ம க�றாண்டது. இது கதைறாழிற்�றா்ல�ளில் 
தையறாரிக்�ப்படும் பல கபறாருள்�ளுக்கு மி�வும் 
அவசியமறான மூலப்கபறாருளறாகும்.

கு்்ந்தை அடரவு்டய பீனறால் 
�்ர�ல் வறாய்க�றாப்பளிப்பறானறா�வும், 
கிருமிநறாசினியறா�வும் வீடு�ளில் 
�ழிவ்்்யச் சுத்தைம் க�ய்யவும்  பயனபடுகி்து. 
பீனறால் நுண்ணுயிரி�்ளக் க�றால்வதைறால், 
அறு்வ சிகிச்்�யில் கிருமிநறாசினியறா� 
உபசயறா�ப்படுகி்து.  

3.8 ஒட்டும் ச்ாருள்கள்
 உனது புத்தை�த்தின 
ஒரு தைறாள்  தைற்க�யலறா�க் 
கிழிந்தைறால் நீ எனன 
க�ய்வறாய்? உடசன ஒட்டும் 
நறாடறா (cello tape) எடுத்து ஒட்ட்வப்பறாய் 
அல்லவறா!  அந்தை கநகிழித்தைறாள் ஏன ஒட்டுகி்து 
எனறு சிந்தித்து பறாரத்திருக்கின்றாயறா? 
அந்தை கநகிழியின மீது ஏசதைறா ப்�சபறான் 
ஒனறு உள்ளது எனபது கதைறாட்டுப் பறாரக்கும் 
சபறாது கதைரிகி்து. இது குறித்து எப்சபறாதைறாவது 
உனது நண்பர அல்லது ஆசிரியரிடம் 
ச�ட்டிருக்கி்றாயறா? அந்தைப்  ப்� சபறான் 
கபறாருசள ஒட்டும் ச்ாருள் எனப்படும். 

ஒட்டும் ச்ாருள் என்றால் எனன? ஒரு 
பரப்பின மீசதைறா அல்லது இரண்டு கவவசவறு 
கபறாருள்�ளின பரப்பின மீசதைறா பூ�ப்படும் ஒரு 
வ்�யறான ப்� சபறான் கபறாருசள ஒட்டும் 
ச்ாருள்  எனப்படும்.   பரப்பு�ள்   ஒனறின   மீது   ஒனறு 
கதைறாடுமறாறு அழுத்தும் சபறாது பி்ணக்�ப்பட்டு 
இ்டசய உள்ள இ்டதைளத்தில் ஈரப்புவி்� 
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ஒட்டும்கபறாருள்�்ள அவற்றின 
பயன�்ளப் கபறாறுத்து பலவறாறு 
வ்�ப்படுத்தைலறாம். அவற்றுள் சில ப்��ளறா�, 
திரவங�ளறா�, து�ள்�ளறா�, நறாடறாக்�ளறா� 
உள்ளன. 

சில ஒட்டும்கபறாருள்�்ள அ்வ 
ஒட்டும் விதைங�்ளப் கபறாறுத்து சூடறான 
நி்லயில் உருகுப்வ, சூடறான நி்லயில் 
வி்னபுரிப்வ, கவப்பத்தைறால் இறுகுப்வ, 
அழுத்தைத்தைறால் ஒட்டுப்வ எனப் பல வ்��ளறா� 
வ்�ப்படுத்தைலறாம்.

நி்னவில் சகாள்க
	தைறாவர எண்கணய் அல்லது விலஙகுக்  

க�றாழுப்பி்ன அடர ச�றாடியம் 
்ைடிரறாக்்�டு �்ர�லுடன 
ச�ரத்து குளிர ்வக்கும்சபறாது ச�றாப்பு 
கி்டக்கி்து.

	உரங�ள் தைறாவர வளரச்சிக்கு 
உதைவுகின்ன.

	மண்புழு உரம் ஊட்டச்�த்துமிக்�து மற்றும் 
நிலத்திற்கு நன்ம பயக்�க்கூடியது. 

	சுண்ணறாம்புக்�ல், �ளிமண் மற்றும் 
ஜிப்�ம் ஆகியவற்்் �லந்து சிகமண்ட் 
தையறாரிக்�ப்படுகின்து. 

	எலும்பு முறிவி்னச் �ரிக�ய்யப்  பறாரிஸ் 
�றாந்து பயனபடுகி்து. 

	நீரத்தை பீனறால் சுத்தைம் க�ய்யும் 
கபறாருளறா�வும், கிருமி நறாசினியறா�வும் 
மற்றும் வறாய்க்க�றாப்பளிப்பறானறா�வும் 
பயனபடுகின்து.

	ஒரு பரப்பின மீசதைறா அல்லது இரண்டு 
கவவசவறு கபறாருள்�ளின பரப்பின மீசதைறா 
பூசி அவற்்் ஒட்டுவதைற்கு பயனபடும் 
கபறாருசள ஒட்டும் கபறாருளறாகும். 
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ோழக்்கக்கான ெத்துக்கள் உ�லி:

http://seedsurvivor.com/agrium-games/Feeding%20the%20Future/

இ்ையசசெயல்்ாடு
ோழக்்கக்கான ெத்துக்கள்

்டி  1: கீழ்க்�றாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பயனபடுத்தி ‘ Nutrients for life ’  
க�யல்பறாட்டின பக்�த்திற்குச் க�ல்லவும்.

்டி 2: இப்கபறாழுது குறிப்பு உதைவி �றாளரத்தின இடது சமற்புரம் உள்ள ‘ x ‘ எனப்தை க�றாடுக்கி  
சநரடியறா� க�யல்பறாட்டி்ன கதைறாடங�லறாம்  அல்லது ‘ Next ‘  எனப்தை க�றாடுக்கி  
வழி�றாட்டும் குறிப்பு�்ள  அறியலறாம்.

்டி 3:  தி்ரயில் ஒரு வயல் , தைறாவரத்திற்கு சதை்வயறான ஊட்டச்�த்து�ள் குறிக்�ப்பட்ட நறானகு 
சிறு �துரங�ள் மற்றும் நறானகு அளவி�ள் ஆகியவற்றின படங�ள் தைரப்பட்டிருக்கும்.

்டி 4: சுட்டியின உதைவியறால்  ஊட்டச்�த்து�ள் குறிக்�ப்பட்ட �துரத்தி்ன இழுத்து வயலின மீது 
கபறாருத்தைவும். அளவியின குறிமுள் பச்்� நி்த்தில் இருந்தைறால் தைறாவரங�ள் அ்னத்து 
�த்து�்ளயும் �ரியறான அளவில் கபற்றிருக்கின்ன எனப்தை அறியலறாம்.

*படங�ள் அ்டயறாளத்திற்�றா� மட்டுசம.

செயல்்ாட்டின மூலம் 
்தாே�ஙகளுக்குத் வ்த்ேயான 

ஊட்ைசெத்துக்க்ைப ்றறி 
அறிவோமா!

்டி 1

்டி 3

்டி 2

்டி 4
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5. இயற்்� ஒட்டும்கபறாருள் 
இருந்து தையறாரிக்�ப்படுகின்து

 அ. புரதைங�ளில்  ஆ. க�றாழுப்பு�ளில் 
இ. ஸ்டறாரச்சில்  ஈ. ்வட்டமின�ளில்

II. வகாடிட்ை இைஙக்ை நி�பபுக
1. கவங�றாயம் நறுக்கும்சபறாது நம் �ண்�ளில் 

�ண்ணீரவரக் �றாரணமறான வறாயு 
 ஆகும்.

2. ச�றாப்பு தையறாரிக்� நீர, சதைங�றாய் 
எண்்ணய் மற்றும்  
சதை்வப்படுகின்து.

3. உைவனின நண்பன என 
அ்ைக்�ப்படுவது  ஆகும்.

4. சுற்றுச்சூைலுக்கு உ�ந்தை்வ  
உரங�ள் ஆகும்

5. இயற்்� ப்�க்கு உதைறாரணம் 
 ஆகும்.

III. ெரியா (அ) ்தே்றா எனக் கூறுக. ்தே்றாக 
இருபபின ெரியாக எழு்தவும்

1. க�றிவூட்டப்பட்ட பீனறால் கிருமிநறாசினியறா� 
பயனபடுகின்து.

2. ஜிப்�ம் மருத்துவத் து்்யில் அதி�ளவு 
பயனபடுகின்து.

3. ஜிப்�த்்தை சூடுபடுத்துவதைன மூலம் 
பறாரிஸ்�றாந்து கி்டக்கின்து.

4. ஒட்டும்கபறாருள் எனபது இரு 
கபறாருள்�்ள ஒனச்றாகடறானறு பிரிக்�ப் 
பயனபடுகின்து.

5. NPK எனபது தைறாவரங�ளுக்�றான 
முதைன்மச் �த்துக்�ள் ஆகும்.

IV. ச்ாருத்துக
1. ச�றாப்பு  - C6H5 OH 
2. சிகமண்ட் - CaSO4.2H2O
3. உரங�ள் - NaOH 
4. ஜிப்�ம் - RCC 
5. பீனறால் - NPK

மதிப்பீடு

I. ச்ாருத்்தமான 
வி்ை்யத் 
வ்தர்்நச்தடுக்கவும்

1. ச�றாப்புக்�ளின முதைன்ம மூலம் 
 ஆகும்.

 அ. புரதைங�ள்   

 ஆ. விலஙகு க�றாழுப்பும் தைறாவர
 எண்்ணயும் 

 இ. மண்       

 ஈ. நு்ர உருவறாக்கி

2. கவப்ப நி�ழ்வின மூலம் க�றாழுப்பு அல்லது 
எண்்ண்ய ச�றாப்பறா� மறாற்றுவதைற்கு 

  �்ர�ல் பயனபடுகி்து. 

 அ. கபறாட்டறாசியம் ்ைட்ரறாக்்�டு    
ஆ. ச�றாடியம் ்ைட்ரறாக்்�டு   

 இ. ்ைட்சரறாகுசளறாரிக் அமிலம்  
 ஈ. ச�றாடியம் குசளறா்ரடு
3. சிகமண்டில் ஜிப்�ம் ச�ரக்�ப்படுவதைற்�றான 

�றாரணம்  ஆகும்.
 அ. வி்ரவறா� க�ட்டித்தைன்மய்டய 
 ஆ. க�ட்டிப்படும் தைன்ம்ய தைறாமதைப்படுத்தை    
 இ. �டினமறாக்�
 ஈ. �ல்வ்ய உருவறாக்� 

4. பீனறால் எனபது .

 அ. �றாரபறாலிக் அமிலம் 

 ஆ. அசிட்டிக் அமிலம் 

 இ. கபனச�றாயிக் அமிலம்                                

 ஈ. ்ைட்சரறாகுசளறாரிக் அமிலம்
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V. கீழேரும் ோக்கியஙக்ை ெரியான 
ேரி்ெயில் எழுதுக

1. பின இதை்ன சிறிய �றாலித்தீப்கபட்டியில் 
ஊற்றி உலர ்வத்தைறால் கி்டப்பது 
ச�றாப்பறாகும்.

2. �ண்ணறாடிக் குவ்ளயில் சிறிதைளவு நீ்ர 
நிரப்பவும்.

3. பின அதைனுடன சதைங�றாய் எண்்ண்ய 
சிறிது சிறிதைறா� �லந்து, �லக்கி க�றாண்சட 
இருந்தைறால் இக் �்ர�ல் கூழ்மமறாகி 
க�ட்டித்தைன்ம கபறும். 

4. அதைனுடன அடர ச�றாடியம் 
்ைட்ரறாக்்�்டச் ச�ரத்து குளிர 
்வக்�வும்.

5. இந்தை ச�றாப்பின மூலம் உங�ள் 
்�க்குட்்ட்யத் து்வக்� 
முயற்சிக்�வும்.

6. ச�றாப்பு தையறாரிக்�க்கூடிய இடத்தில் ப்ைய 
க�ய்தித்தைறா்ள விரித்துக்க�றாள்ளவும்.

VI. ஒபபு்ம ்தருக

1. யூரியறா: �னிம உரம் : : மண்புழு உரம்: 

2. : இயற்்� ஒட்டும்கபறாருள் : : 
 க�சலறா சடப் : க�யற்்� ஒட்டும்கபறாருள்: 

VII. மிகக் குறுகிய வி்ையளி

1. ச�றாப்பில் அடஙகியுள்ள மூலப்கபறாருள்�ள் 
யறா்வ?

2. ச�றாப்பில் உள்ள இரு கவவசவறு வ்� 
மூலக்கூறு�ள் எனகனனன?

3. �னிம உரங�ளுக்கு உதைறாரணம் தைரு�.

4. பீனறாலின மூனறு இயற்பியல் 
பண்பு�்ளக் கூறு�.

5. பறாரிஸ் �றாந்தின பயன�்ள விவரிக்�வும்.

6. சிகமண்டில் �லந்துள்ள மூலப்கபறாருள்�ள் 
யறா்வ?

7. சிகமண்ட் தையறாரிப்பில் ஜிப்�ம் எதைற்�றா�ப் 
பயனபடுகி்து?

VIII. குறுகிய வி்ையளி
1. மண்புழு ஏன உைவனின நண்பன எனறு 

அ்ைக்�ப்படுகின்து?
2. சிகமண்ட் தையறாரிக்கும் மு்்்ய 

விவரிக்�வும்.
3. ஜிப்�த்தின பயன�்ளக் கூறு�.

IX. விரிோன வி்ையளி
1. வலுவூட்டப்பட்ட சிகமண்ட் �றா்ர 

மற்றும் அதைன பயனபறாடு�்ளப் பற்றி 
விவரிக்�வும். 

2. ச�றாப்பு எவவறாறு தையறாரிக்�ப்படுகின்து?

X. உயர் சி்ந்த்னத்தி்றன வினாவிறகு 
வி்ையளி

1. ரவி ஒரு விவ�றாயி. அவரு்டய 
பண்்ணயில் அதி� �றால்ந்ட�்ள அவர 
வளரக்கின்றார. இதைனறால் அதி�ளவில் 
உயிரிக்�ழிவு�ள் கி்டக்கின்ன. 
இக்�ழிவு�்ள மண்புழு உரமறா� 
மறாற்றுவதைற்கு தைகுந்தை ஆசலறா�்ன்ய 
ரவிக்கு வைங�வும். மண்புழு உரத்தின 
நன்ம�்ளப்பற்றி எடுத்துக்கூ்வும்.

XI. செயல்திட்ைம்
	ஒரு �ண்ணறாடி மு�்வயில் 100 மி.லி 

சூடறான நீ்ர எடுத்துக்க�றாள்.
	50 கிரறாம் ்மதைறா மறாவி்ன எடுத்து 

கவந்நீரில் ச�ரத்து நனகு �லக்�வும். 
	உருவறாகும் ப்� சபறான் கபறாரு்ள 

எடுத்து கதைறாட்டுப்பறார ஒட்டுகி்தைறா? கிழிந்தை 
உனது புத்தை�த்்தை ப்�்ய பயனபடுத்தி 
ஒட்டவும்.

	சிறிதைளவு மயில்துத்தைம் (தைறாமிர �ல்சபட்) 
ச�ரக்கும் சபறாது ப்�க�டறாமல் நீண்ட 
நறாட்�ளுக்கு இருக்கும்.
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4 நமது சுற்றுச்சூழல்

அலகு

	சூழ்நிலை மண்டைம் பற்றியும், அதன் கூறுகள் பற்றியும் உள்்ள அறிவிலைப் 
பபறுதல்

	உணவுச் சங்கிலி என்்றால் என்ை என்பலதயும், அது சூழ்நிலை மண்டைத்தில் 
என்ை பங்கறாற்றுகின்்து என்பலதயும் புரிந்து பகறாள்ளுதல்

	கழிவுகல்ள மமைறாணலம மற்றும் மறு சுழற்சி பசய்வது எவ்வறாறு 
என்பலதயும் ஆயந்தறிந்து பகறாள்ளுதல்

	உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளறாகும் கழிவுகளுக்கும், உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு உள்்ளறாகறாத கழிவுகளுக்கும் இல்டமே உள்்ள 
ம்வறுபறாடுகல்ள அறிதல்

	மறாசுபறாடுகளின் ்வலககல்ளயும் அல்வ சுற்றுச்சூழலில் உரு்வறாக்கும் தறாக்கத்லதயும் 
அறிதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம்

மனிதரகள், விைங்குகள் அல்ைது தறா்வரங்கள் ்வறாழக்கூடிே பகுதி மற்றும் அ்வற்ல்ச் சுற்றியுள்்ள 
சூழலை நறாம் சுற்றுச்சூழல் என்கிம்றாம். சுற்றுச் சூழல் என்பது நம்லமச் சுற்றியிருக்கும் அலைத்லதயும் 
குறிப்பதறாகும். அல்வ உயிருள்்ளல்வேறாகம்வறா அல்ைது உயிரற்்ல்வேறாகம்வறா இருக்கைறாம். சூரிேன், 
கறாற்று, நீர, தறாதுப்பபறாருள்கள் மற்றும் மண மபறான்் கறாரணிகளுக்கு உயிரற்்ற காரணிகள் என்று 
பபேர. தறா்வரங்கள் விைங்குகள் மற்றும் பறாக்டீரிேறா மபறான்்ல்வ உயிருள்்ள காரணிகள் என்று 
அலழக்கப்படுகின்்ை. உயிரிைங்கள் ஒன்ல்பேறான்று சறாரந்து ்வறாழ்்வமதறாடு, சுற்றுச்சூழலுக்கு 
ஏற்பவும் தங்கல்ளத் தக்வலமத்துக் பகறாள்கின்்ை. 

4.1 சூழ்நிலல மண்டலம் (Ecosystem)

உயிருள்்ளல்வயும், உயிரற்்ல்வயும் ஒன்று மசரந்த ஒரு கட்டலமப்மப சூழ்நிலை மண்டைமறாகும். 
சூழ்நிலை மண்டைத்தில் உள்்ள ஒவப்வறாரு உறுப்பிைருக்கும் / பகுதிக்கும், ஒவப்வறாரு ம்வலை 
உணடு. சுற்றுச் சூழலில் ஏற்படும் மறாற்்ங்கள் (ப்வப்பநிலை உேரவு அல்ைது கைத்த மலழ) சூழ்நிலை 
மண்டைத்தில் மிகப் பபரிே தறாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

சூழ்நிலை மண்டைம்  இேற்லக  சூழ்நிலை மண்டைமறாகம்வறா பசேற்லக சூழ்நிலை 
மண்டைமறாகம்வறா இருக்கைறாம்.
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இயற்லக சூழ்நிலல மண்டலஙகள்

மனிதரகளுல்டே தலையீடுகளின்றி, 
இேற்லகேறாக உரு்வறாை சூழ்நிலை மண்டைம் 
இயற்லக சூழ்நிலல மண்டலம் எைப்படுகி்து. 
இது நீர்வறாழ் சூழ்நிலை மண்டைமறாகம்வறா, 
நிை்வறாழ் சூழ்நிலை மண்டைமறாகம்வறா 
இருக்கைறாம்.

நீரில் கறாணப்படும் சூழ்நிலை மண்டைம் 
நீரவாழ் சூழ்நிலல மண்டலம் எைப்படும். 
க்டல், ஆறு, ஏரி, கு்ளம் மற்றும் குடல்டகள் 

செயல்்பாடு 1 : உங்கள் வீடடில் உள்்ள அலைத்லதயும் உங்கள் கண முன் பகறாணடு ்வருக. 
உங்கள் குடும்பத்திைர, உங்கள் வீடடில் உள்்ள புத்தகங்கள், பபறாம்லமகள், மரச்சறாமறான்கள், 
உணவு ்வலககள் மற்றும் உங்கள் பசல்ைப் பிரறாணிகள் எை அலைத்லதயும் நிலைத்துப் 
பறாருங்கள் இப்படி உயிருள்்ளல்வயும், உயிரற்்ல்வயும் மசரந்ததுதறான் உங்க்ளது வீடு.
பகறாடுக்கப்படடுள்்ள ப்டத்திலைப் பறாருங்கள். கு்ளத்திலை உற்றுமநறாக்கி, உயிருள்்ள மற்றும் 
உயிரற்் கறாரணிகல்ளப் படடிேலிடுங்கள்.

ஆகிேல்வ இேற்லகேறாை நீர்வறாழ் சூழ்நிலை 
மண்டைங்களுக்கு எடுத்துக்கறாடடுக்ளறாகும்.

நீருக்கு ப்வளிமே நிைப்பகுதியில் 
கறாணப்படும் சூழ்நிலைமண்டைங்கள் நிலவாழ் 
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சூழ்நிலல மண்டலஙகள் எைப்படுகின்்ை. 
கறாடுகள், மலைப்பகுதிகள், பறாலை்வைங்கள் 
மபறான்்ல்வ   இேற்லகேறாை   நிை்வறாழ் 
சூழ்நிலை மண்டைங்களுக்கு 
எடுத்துக்கறாடடுக்ளறாகும். 

செயற்லக சூழ்நிலல மண்டலஙகள்

பசேற்லக சூழ்நிலை மண்டைங்கள் 
மனிதரக்ளறால் உரு்வறாக்கப்படடு, 
பரறாமரிக்கப்படுகின்்ை. இல்வ இேற்லக 
சூழ்நிலை மண்டைங்களின் சிை பணபுகல்ளக் 
பகறாணடிருக்கின்்ை. இருப்பினும், இல்வ 
இேற்லக சூழ்நிலை மண்டைங்கல்ள வி்ட மிக 
எளிலமேறாைல்வ ஆகும்,

இல்வ பநல்்வேல், மதறாட்டம் மபறான்் 
நிை்வறாழ் சூழ்நிலை மண்டைங்க்ளறாகம்வறா, 
மீன் ்வ்ளரபதறாடடி மபறான்் நீர்வறாழ் சூழ்நிலை 
மண்டைமறாகம்வறா இருக்கைறாம். 

4.2 உணவுச் ெஙகிலி மற்றும் உணவு 
 வலல

உ யி ரி ை ங் க ள் 
தங்க்ளது உ்டலிேக்கச் 
ப ச ே ல் ப றா டு க ல ்ள 
நி ல ் ம ்வ ற் றி க் 
பகறாள்்ள உணவு 
ம த ல ்வ ப் ப டு கி ் து . 
சிை உயிரிைங்கள் தங்க்ளது உணல்வத் 
தறாமை தேறாரித்துக் பகறாள்கின்்ை. (எ.கறா) 
தறா்வரங்கள். ஆைறால் சிை உயிரிைங்கள் 
தங்க்ளது உணவிற்கறாக பி் உயிரிைங்கல்ளச் 
சறாரந்திருக்க ம்வணடியுள்்ளது.

நீரவாழ் காட்சியகம் 
(Aquarium)

மீன்கள், பி் நீர்வறாழ் 
உயிரிைங்கள் மற்றும் 

நீர்வறாழ் தறா்வரங்கல்ள கறாடசிப்படுத்தும் 
இ்டம் நீர்வறாழ் 
க றா ட சி ே க ம் 
( A q u a r i u m ) 
எைப்படுகி்து. 
இது ஒரு சிறிே 
பதறாடடிேறாகம்வறா 
அல்ைது பை 

பபரிே பதறாடடிகள் கறாடசிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 
கடடி்டமறாகம்வறா இருக்கைறாம். 

நிலவாழ் காட்சியகம் (Terrarium)

நிை்வறாழ் உயிரிைங்கள் மற்றும் 
தறா்வரங்கல்ளக் கறாடசிப்படுத்தும் இ்டம் 
அல்ைது அலமப்பு நிை்வறாழ் கறாடசிேகம் 
(Terrarium) எைப்படுகி்து. இங்கு 
இேற்லகேறாை   சூழ்நிலை   மண்டைத்திலைப் 
மபறாை ்வடி்வலமக்கப்படடு, கடடுப்படுத்தப்பட்ட 
சூழலில் விைங்குகளும், தறா்வரங்களும் 
கறாடசிப்படுத்தப்படுகின்்ை. 

நீர்வறாழ் கறாடசிேகம் மற்றும் நிை 
்வறாழ்கறாடசிேகம் ஆகிேல்வ 
விைங்குகல்ளயும், தறா்வரங்கல்ளயும் 
பநருக்கமறாக உற்றுமநறாக்க உதவுகின்்ை. 
அைங்கறாரத்திற்கறாகவும் இல்வ 
பேன்படுகின்்ை.
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ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தில் பை 
்வலகேறாை உணவூட்ட முல்கல்ள நறாம் 
பறாரக்க முடியும். உயிரிைங்கள் எவ்வறாறு 
தைக்கறாை உணவிலைப் பபறுகின்்ை 
என்பதன் அடிப்பல்டயில் நறாம் அ்வற்ல் 
உற்்பத்தியா்ளரகள் மற்றும் நுகர்வாரகள் 
எைப் பிரிக்கைறாம்.

உற்்பத்தியா்ளரகள்

தைக்கறாை உணல்வத் தறாமை உற்பத்தி 
பசயது பகறாள்்ளக்கூடிே உயிரிைங்கல்ள நறாம் 
உற்்பத்தியா்ளரகள் என்கிம்றாம். இல்வ தமது 
உணவுத் மதல்வக்கறாக பி் உயிரிைங்கல்ளச் 
சறாரந்து இருப்பதில்லை. உற்பத்திேறா்ளரகல்ள 
நறாம் தற்ொரபு ஊட்்ட உயிரிகள் என்கிம்றாம். 
தைக்கறாை உணல்வத் தறாமை உற்பத்தி 
பசயேக் கூடிே என்பைன்ை உயிரிைங்கல்ள 
நீ பறாரத்திருக்கி்றாய? தறா்வரங்கள் தங்களுல்டே 
உணவிலை ஒளிச்்ெர்கலக மூைம் தறாங்கம்ள 
தேறாரித்துக் பகறாள்கின்்ை. எைம்வ இல்வ 
உற்பத்திேறா்ளரகள் எைப்படுகின்்ை.

தறா்வரங்களின் ஒளிச்மசரக்லகக்கு 
என்பைன்ை மதல்வப்படுகி்து?

நுகர்வாரகள்

தைக்கறாை உணல்வத் தறாமை தேறாரிக்க 
முடிேறாத உயிரிைங்கள் பி் உயிரிைங்கல்ள 
உண்வறாக உடபகறாணடு உயிர்வறாழ்கின்்ை. 
இத்தலகே உயிரிைங்கல்ள நறாம் 
நுகர்வாரகள் என்கிம்றாம்.  நுகரம்வறாரகள் 
பி்றொரபு ஊட்்ட உயிரிகள் எை 
அலழக்கப்படுகின்்ை.

விைங்குகள் என்ை ்வலகேறாை உணல்வ 
உடபகறாள்கின்்ை என்பதன் அடிப்பல்டயில் 
நறாம் அ்வற்ல்ப் பிரிக்கைறாம். அல்வேறா்வை:

தாவர உணணிகள்

தறா்வரங்கள் மற்றும் தறா்வரப் பபறாருள்கல்ள 
உண்வறாக உடபகறாள்ளும் விைங்குகள். (எ.கறா) 
பசு, மறான், ஆடு மற்றும் எலி.

ஊன் உணணிகள்

பி் விைங்குகல்ள உண்வறாக 
உடபகறாள்ளும் விைங்குகள். (எ.கறா) சிங்கம், புலி, 
த்வல்ள மற்றும் ஆந்லத.

அலைத்துணணிகள்

தறா்வரங்கல்ளயும், விைங்குகல்ளயும் 
உண்வறாக உடபகறாள்ளும் விைங்குகள். (எ.கறா) 
மனிதன் மற்றும் கறாகம்

சிலதப்பலவகள்

இ்ந்த விைங்குகள் மற்றும் தறா்வரங்கல்ள 
உண்வறாக உடபகறாள்பல்வ. இல்வ இ்ந்த 
தறா்வரங்கள் மற்றும் விைங்குகளில் உள்்ள 
சிக்கைறாை கரிமப்பபறாருள்கல்ள, எளிே 
மூைக்கூறுக்ளறாக, தறா்வரங்கள் எளிதில் 
எடுத்துக்பகறாள்்ளத்தக்க ஊட்டச்சத்துக்ளறாக 
மறாற்றுகின்்ை. (எ.கறா) பறாக்டீரிேறாக்கள், 
பூஞலசகள்.

உணவுச் ெஙகிலி

கறாடுகளில் மறான்கள் புற்கல்ள உண்வறாக 
எடுத்துக்பகறாள்கின்்ை. புலிகள் மறான்கல்ள 
ம்வடல்டேறாடி உணகின்்ை என்பது நமக்குத் 
பதரியும். எந்த ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்திலும், 
அதில் ்வறாழக்கூடிே உயிரிைங்களில்டமே 
ஒரு சங்கிலித்பதறா்டரமபறாை இந்த உ்வு 
கறாணப்படுகின்்து. ஒரு சூழ்நிலல 
மண்டலத்தில் உணணுதல் மற்றும் 
உணணப்படுதலு்ககாை வரிலெமுல்றலய 
நாம் உணவுச்ெஙகிலி என்கி்்றாம். 

ஓர உயிரிைம் எவ்வறாறு பி் 
உயிரிைங்கல்ள உணபதன் மூைம் 
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உணல்வயும், சத்துக்கல்ளயும் பபறுகி்து 
என்பலத உணவுச்சங்கிலி வி்ளக்குகி்து.

உற்பத்திேறா்ளரகள் (எ.கறா – புற்கள்) 
நுகரம்வறாரகள் (எ.கறா – மறான், ஆடு, மறாடு 
மற்றும் புலி) மற்றும் சிலதப்பல்வகள் 
(எ.கறா – பறாக்டீரிேறாக்கள், பூஞலசகள்) 
ஆகிே்வற்றிற்கில்டமேேறாை பதறா்டரபிலை 
உணவுச்சங்கிலி வி்ளக்குகி்து.

(எ.கா.) புல்சவளியில் காணப்படும் 
உணவுச்ெஙகிலி

(எ.கா.) நீரநிலலயில் காணப்படும் 
உணவுச்ெஙகிலி

ஆற்்றல் ஓட்்டம்

உணவுச்சங்கிலிேறாைது சூரிேனி்டமிருந்து 
கில்டக்கும் ஆற்்லில் இருந்து பதறா்டங்குகி்து. 
சூரிேஒளியிலைப் பேன்படுத்தி தறா்வரங்கள் 
ஒளிச்மசரக்லக பசயது உணல்வத் 
தேறாரிக்கின்்ை. இதைறால் சூரிே ஒளியிலுள்்ள 
ஆற்்ல் தறா்வர பறாகங்களில் மசகரிக்கப்படுகி்து. 
ப்வடடுக்கிளி புல்லிலைத் தின்னும் மபறாது, 
ஆற்்ைறாைது புல்லில் இருந்து ப்வடடுக்கிளிக்கு 
க்டத்தப்படுகி்து.

த்வல்ள இந்த ப்வடடுக்கிளிலே உணபதன் 
மூைம் ஆற்்லைப் பபற்றுக்பகறாள்கி்து. இந்த 
ஆற்்ைறாைது ஒரு கறாகத்திற்கு அத்த்வல்ளலே 
உணபதன் மூைம் கில்டக்கி்து.  ஆக, 
அடிப்பல்டேறாக ஆற்்ல் உற்பத்திேறாைது 
தறா்வரங்களில் ஒளிச்மசரக்லக மூைம் 
நிகழ்கி்து.

நுணணுயிரிகள் கழிவுகல்ளயும், இ்ந்த 
தறா்வரங்கள் மற்றும் விைங்குகல்ளயும் 
சிலதத்து, எளிே மூைக்கூறுக்ளறாக மணணில் 
மசரக்கின்்ை. இந்த எளிே மூைக்கூறுகள் 
தறா்வரங்கள் ்வ்ளர உதவுகின்்ை. இந்த ஆற்்ல் 
மறுபடியும் விைங்குகளுக்குக் கில்டக்கி்து.  
இவ்வறாறு அடிப்பல்ட நுகரம்வறாரகளிலிருந்து, 
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உேரமட்ட ம்வடல்டேறாடும் விைங்குகள் ்வலர 
ஆற்்ல் க்டத்தப்படடு, மீணடும் மணலண 
அல்டந்து சுழற்சிேல்டகி்து.

உணவூட்்ட நிலலகள்

 ஆற்்ைறாைது உற்பத்திேறா்ளரகளில் 
இருந்து          நுகரம்வறாரகளுக்குக் 
க்டத்தப்படு்வலதக் கணம்டறாம். ஒரு 
உணவுச்சங்கிலியில் பல்ம்வறு ்வலக 
நுகரம்வறாரகள் உள்்ளை. அ்வற்ல் எவ்வறாறு 
ம்வறுபடுத்தி அறி்வது?

தறா்வரங்கல்ள உணணும் விைங்குகள் 
முதல்நிலல நுகர்வாரகள் எைப்படுகின்்ை.

முதல்நிலை நுகரம்வறாரகல்ள உணணும் 
விைங்குகள் இரண்டாம் நிலல நுகர்வாரகள் 
எைப்படுகின்்ை.

இரண்டறாம் நிலை நுகரம்வறாரகல்ள 
உணணும் விைங்குகள் (பபறாது்வறாக 
ம்வடல்டேறாடும் விைங்குகள்)  மூன்்றாம் நிலல 
நுகர்வாரகள் எைப்படுகின்்ை.

சிை சூழ்நிலை மண்டைங்களில் மூன்்றாம் 
நிலை நுகரம்வறாரகல்ளயும் ம்வடல்டேறா்டக் 
கூடிே பபரிே ம்வடல்டேறாடும் விைங்குகள் 
கறாணப்ப்டைறாம். இல்வ நான்காம் நிலல 
நுகர்வாரகள் எை அலழக்கப்படுகின்்ை.

உணவுச்சங்கிலியின் படிநிலைகள் 
உணவூட்்ட நிலலகள் எை 
அலழக்கப்படுகின்்ை. உணவூட்டநிலைகளின் 
எணணிக்லக சூழ்நிலை மண்டைத்திலைப் 
பபறாறுத்து ம்வறுப்டைறாம்.

உயிரிைங்கள்  உணவிலிருந்து  
கில்டக்கும் ஆற்்லில் பபரும் பகுதிலே 
தங்க்ளது அன்்றா்ட பசேல்பறாடுகளுக்கு 
பேன்படுத்துகின்்ை. ஆற்்லின் சிறுபகுதிமே 
புதிேபசல்கள் உரு்வறாக்கத்திற்குப் 
பேன்படுத்தப்படுகி்து. ஓர உயிரிைம் 
மற்ப்றான்றிற்கு உண்வறாகும்மபறாது இந்த 
சிறுபகுதி ஆற்்மை மற்ப்றாரு உயிரிைத்திற்குக் 
கில்டக்கி்து. உணவூட்டநிலைகளின் 
ஒவப்வறாரு மட்டத்திலும் ஏற்படும் இந்த ஆற்்ல் 
இழப்லப நறாம் ஆற்்றல் பிரமிடு மூைம் புரிந்து 
பகறாள்்ளைறாம்.

எலி தறானிேங்கல்ள உணகி்து. 
பறாம்பிற்கு எலி உண்வறா்வது நமக்குத் பதரியும். 
பறாம்பு மயிலிற்கு உண்வறாகி்து. மயில்கள் 
சிறுத்லதகளுக்மகறா அல்ைது புலிகளுக்மகறா 
உண்வறாகின்்ை. புலிகல்ள ம்வடல்டேறாடி 
உணணும் இேற்லகேறாை ம்வடல்டேறாடும் 
விைங்குகள் ஏமதனும் உள்்ளை்வறா? எை 
சிந்தித்துப் பறாருங்கள்.

ஒவப்வறாரு உணவுச்சங்கிலியிலும் 
பி் விைங்குக்ளறால் ம்வடல்டேறா்டப்ப்ட 
முடிேறாத உேர ம்வடல்டேறாடும் விைங்குகள் 
இருக்கின்்ை. நீரச்சூழ்நிலை மண்டைத்தில் 
முதலைகல்ளயும், கறாடுகளில் புலிகல்ளயும் 
ம்வடல்டேறாடி உணணும் இேற்லகேறாை 
ம்வடல்டேறாடும் விைங்குகள் இல்லை.

உணவுச் ெஙகிலியின் மு்ககியத்துவம்
1. ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தில் 

உயிரிைங்களுக்கில்டமேயுள்்ள உணவு 
உணணும் உ்வுமுல்யும், அந்த 
உயிரிைங்கள் எவ்வறாறு ஒன்ல்பேறான்று 
சறாரந்துள்்ளை என்பலதயும் உணவுச் 
சங்கிலி வி்ளக்குகி்து.

2. சூழ்நிலை மண்டைத்தில் ஆற்்ல் 
எவ்வறாறு ஓர உயிரிைத்தி்டமிருந்து  
மற்ப்றாரு உயிரிைத்திற்கு சுழற்சிேறாகக் 
க்டத்தப்படுகி்து என்பலத நறாம் புரிந்து 
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பகறாள்்ள ம்வணடும். இது மிகவும் 
முக்கிேமறாைது.  சூழ்நிலை மண்டைத்தின் 
மறாசுபறாடடிைறால் உணவுச் சங்கிலியில் 
உள்்ள ஓர உறுப்பிைரின் நச்சுப்பபறாருள் 
மற்் உயிரிைங்களுக்குத் பதறா்டரச்சிேறாக 
எவ்வறாறு க்டத்தப்படுகி்து என்பலதயும் 
அறிந்துபகறாள்்ள உணவுச் சங்கிலி 
உதவுகி்து. 

உணவு வலல 

சூழ்நிலை மண்டைத்தில் 
நுகரம்வறாரகளுக்கு பை ்வலகேறாை உணவுகள் 
கில்டக்கின்்ை. அல்வ உணவிற்கறாக 
ஒமர உயிரிைத்லதச் சறாரந்திருப்பதில்லை. 
ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தின் எல்ைறா 
உணவுச்சங்கிலிகல்ளயும் ஒன்றிலணத்தறால், 
பல்ம்வறு பிலணப்புகல்ளக் பகறாணடுள்்ள ஒரு 
்வலைேலமப்பு கில்டக்கும். இதலை நறாம் 
உணவு வலல என்கிம்றாம்.

ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தின் 
பல்ம்வறுபட்ட உயிரிைங்களுக்கில்டமேேறாை, 
பல்ம்வறு ்வலகேறாை உணவூட்டத் 
பதறா்டரபுகல்ளப் புரிந்து பகறாள்்ள நமக்கு உணவு 
்வலை உதவுகி்து.

4.3 கழிவுப ச்பாருள் ்மலாணலம 
 மற்றும் மறு சுழற்சி

சூழ்நிலை மண்டைத்லதப் பறாதுகறாக்க 
ம்வணடுமறாைறால் கழிவுப்பபறாருள்கல்ளக் 
குல்க்க ம்வணடும் அல்ைது சரிேறாை 
முல்யில் இ்வற்ல்க் லகேறாணடு 
மறுசுழற்சி பசயே ம்வணடும். ஒரு பபறாருல்ளப் 

செயல்்பாடு 2 : ஒரு சதுர்வடி்வக் 
கறாகிதத்லத எடுத்துக்பகறாள்்ளவும். அதன் 
மூலைவிட்டங்கல்ள மடித்துக்பகறாள்்ளவும்.  
கில்டக்கும் முக்மகறாணங்களில் மூன்றில் 
(ப்டத்தில் கறாடடியுள்்ள்வறாறு) குறுக்கறாக 
மூன்று மகறாடுகள் ்வலரேவும்.  ஒரு 
மூலைவிட்டத்தின் முலையிலிருந்து 
லமேம் ்வலர கத்தரிக்மகறாைறால் 
ப்வடடிக்பகறாள்ளுங்கள். 
இந்த முக்மகறாணத்லத ம்டக்கி 
மூன்்றா்வது முக்மகறாணத்தின் 
பின்ைறால் ஒடடிவிட்டறால் 
உங்களுக்கு பிரமிடு ்வடி்வம் கில்டக்கும்.
முதல் முக்மகறாணத்தில் உயிரிைங்களின் 
ப்டத்லத ்வலரயுங்கள். இரண்டறா்வதில் 
அதன் பபேலரயும், மூன்்றா்வதில் அதன் 
ஆற்்ல் மட்டத்லதயும் எழுதுங்கள். 
மறாதிரிக்கறாக ப்டத்தில் பகறாடுக்கப்படடுள்்ளது. 
நீங்கள் ம்வறு உயிரிைங்கல்ளக் பகறாணடு 
உங்க்ளது பிரமில்ட உரு்வறாக்குங்கள்.

(இ
ங்கு ப்வட்டவும்)

மடிக்கவும்

மடிக்கவும்

மடிக்கவும்

முக்மகறாணம் -1

முக்மகறாணம் -3

மு
க்மகறாண

ம் -2 மு
க்ம

கறா
ண

ம் 
-4

உற்பத்திேறா்ளர

முதல்நிலை நுகரம்வறார

இரண்டறாம்நிலை
 நுகரம்வறார

மூன்்றாம் 
நிலை நுகரம்வறாரகழு

கு

பறாம்பு

எலி

தறானி
ேங்

கள்

இ
ம்மு

க்ம
கறா

ண
த்ல

த 
மடி

த்து
 மூ

ன்
்றா

்வ
து

 மு
க்ம

கறா
ண

த்தி
ன்

 பி
ன்

 ஒ
டடு

க

கழுகு
பறாம்பு

எலி
தறானி

ேங்கள்

உணவு வலல
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பேன்படுத்திே பி்கு அது மதல்வயில்லை, 
அதைறால் இது உபமேறாகப்ப்டறாது, இனி 
இதைறால் எந்த பேனும் இல்லை என்று 
தூக்கிபேறிேப்படும் பபறாருள்கம்ள கழிவுகள் 
எைப்படும். ஒவப்வறாரு்வரும் உரு்வறாக்கும் 
கழிவுகள் அலைத்தும் சூழ்நிலை 
மண்டைத்லதப் பறாதிக்கி்து. ஆைறால் நம்மில் 
பைருக்கும் இந்தக் கழிவுகள் எங்மக மபறாகி்து 
என்பது பதரி்வதில்லை. கழிவுகளிமை பை 
்வலகேறாை கழிவுகள் உள்்ளை. தி்ட்ககழிவுகள் 
(குப்லபத்பதறாடடியிலுள்்ள கழிவுகள்), 
திரவ்ககழிவுகள் (சறாக்கல்டக் கழிவுகள்), 
வாயு்ககழிவுகள் (பதறாழிற்சறாலை மறாசுபறாடுகள்).  

4.4 உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளாகும் 
 கழிவுகள் மற்றும் உயிரிைச் 
 சிலதவிற்கு உள்்ளாகாத 
 கழிவுகள் 

தி்டக்கழிவுகல்ள நறாம் பபறாது்வறாக இரணடு 
்வலகக்ளறாகப் பிரிக்கைறாம்.

1. உயிரிைச் சிலதவிற்கு 
உள்்ளாகும் கழிவுகள் 
(மட்கும் கழிவுகள்)

2. உயிரிைச் சிலதவிற்கு 
உள்்ளாகாத கழிவுகள் 
(மட்காத கழிவுகள்)

உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளாகும் கழிவுகள் 
(மட்கும் கழிவுகள்) 

உயிரிைச் சிலதவுறுதல் அல்ைது மடகுதல் 
என்பது  பபறாருள்கள் இேற்லகக் கறாரணிக்ளறாை 
நீர, ஆக்சிஜன், சூரிேனின் பு் ஊதறாக் கதிரகள் 
மற்றும் நுணணுயிரிக்ளறால் சிலதவுறுதல் 
ஆகும்.

்வறாலழப்பழத் மதறால்கள், இலைத்தலழகள் 
ஆகிே்வற்ல் நறாம் மணணில் மபறாடும்மபறாது, 
பறாக்டீரிேறாக்கள் மற்றும் பூஞலசகள் 
மற்றும் சிறு பூச்சிகளின் பசேல்பறாடுக்ளறால் 
மணமணறாடு, மணணறாக மடகிப்மபறா்வலத 
நறாம் பறாரத்திருக்கிம்றாம். காயகறி மற்றும் ்பழ்க 
கழிவுகள், உணவு்ககழிவுகள் மற்றும் ்தாட்்ட்க 
கழிவுகள் (புற்கள், இலலகள், கல்ளகள் 
மற்றும் சிறு கில்ளகள்)  ஆகிேல்வ உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு உள்்ளறாகும் கழிவுகள் ஆகும்.

இேற்லகக் கறாரணிக்ளறாை ஆக்சிஜன், 
நீர, ஈரப்பதம் மற்றும்  ப்வப்பம்  ஆகிேல்வ 
மடகுதலுக்கு உதவி பசயது, சிக்கைறாை கரிமப் 
பபறாருள்கல்ள எளிே மூைக்கூறுக்ளறாக 
மறாற்றுகின்்ை. இவ்வறாறு உயிரிைச் 

செயல்்பாடு 3 : இரணடு மணபறாலைகள் 
அல்ைது கணணறாடிப் பறாடடில்கல்ள 
எடுத்துக்பகறாள்ளுங்கள். முதல் பறாலையில், 
்வறாலழப்பழத்மதறால், கறாயகறிக் கழிவுகள் 
மற்றும் இலை, தலழகள் மபறான்் 
கழிவுகல்ளப் மபறாடடு அதன் மீது மணலை 
நிரப்புங்கள். இரண்டறா்வது பறாலையில், 
பநகிழிப் லபகள், சறாக்கமைட உல்கள் 
மற்றும் அலுமினிேத்தறாள் ஆகிே்வற்ல்ப் 
மபறாடடு மணைறால் நிரப்புங்கள்.

இரணடு பறாத்திரங்களிலும் உள்்ள 
பபறாருள்களுக்கு என்ை நிகழ்கி்து? முதல் 
பறாலைக்கும், இரண்டறா்வது பறாலைக்கும் 
ஏமதனும் வித்திேறாசம் உள்்ளதறா? இரணடு 
்வறாரங்கள் அதலை உற்றுமநறாக்கி, 
என்ை நிகழ்கி்து எை நணபரகளு்டன் 
வி்வறாதியுங்கள்.
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சிலதவிற்கு உள்்ளறாை பபறாருள்கள் 
எளிே தறாதுப் பபறாருள்க்ளறாகவும், 
சத்துப்பபறாருள்க்ளறாகவும் மணலண 
அல்டந்து, மணலண ்வ்ளப்படுத்துகின்்ை.

உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளாகாத கழிவுகள் 
(மட்காத கழிவுகள்)

நுணணுயிரிகள் மற்றும் இேற்லகக் 
கறாரணிக்ளறால் எளிே மூைக்கூறுக்ளறாக 
சிலதவு் முடிேறாத பபறாருள்கள் உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு உள்்ளறாகறாத கழிவுகள் அல்ைது 
மடகறாத கழிவுகள் எைப்படுகின்்ை. 
சநகிழிபச்பாருள்கள், உ்லாகஙகள், 
அலுமினிய்க ்கன்கள் மற்றும் கணணாடிப 
்பாட்டில்கள், ஆகிேல்வ உயிரிைச் சிலதவிற்கு 
உள்்ளறாகறாத கழிவுகள் ஆகும். 

இல்வ இேற்லகச் பசேல்பறாடுக்ளறால் 
சிலதவு்றாமல், ஆயிரக்கணக்கறாை ஆணடுகள் 
மணணில் நீடித்திருக்கின்்ை.

உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளாகும் கழிவுகள் 
மற்றும் உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளாகாத 
கழிவுகளு்ககு சில எடுத்து்ககாட்டுகல்ளத் 
தாருஙகள்.

வ.
எண

உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு 
உள்்ளாகும் 
கழிவுகள்

உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு 
உள்்ளாகாத 

கழிவுகள்

1. உணவுக் 
கழிவுகள்

பநகிழி 
பறாடடில்கள்

2.

3.

4.
5.

உஙகள் ஆசிரியர மற்றும் நண்பரகளு்டன் 
விவாதி்ககவும்.

1. வி ை ங் கு க ளி ன் 
எலும்புகள் உயிரிைச் 
சி ல த வு று ப ல ்வ ே றா ? 

2. எல்ைறா ்வலகேறாை 
துணிகளும் உயிரிைச் 
சிலதவுறுபல்வேறா? 

ராணியும் அவ்ளது குபல்பகளும் 

ரறாணி, பள்ளிக்கூ்டம் முடிந்து வீடடிற்கு 
்வருகி்றாள். அ்வளுக்கு அதிகப் பசி. அதைறால் 
அ்வள் தன் வீடடில் உள்்ள ்வறாலழப்பழத்லதயும், 
சிப்ஸ் பபறாட்டைத்லதயும் எடுத்துச் சறாப்பிடுகி்றாள். 
சறாப்பிட்ட பி்கு ்வறாலழப்பழத்மதறாலையும், 
பநகிழிப்லபலேயும் குப்லபத் பதறாடடியில் 
மபறாடுகி்றாள். குப்லபத் பதறாடடியில் இந்த பநகிழி 
அழுக்கல்டந்தது. ்வறாலழப்பழத்மதறாமைறா, அழுகி, 
துரநறாற்்ம் வீசிேது. ரறாணியின் தறாய இந்தக் 
கழிவுகல்ளத் தி்ந்தப்வளியில் பகறாடடிைறார. 
அலை்வரும் இது மபறாை குப்லபகல்ளக் 
பகறாடடிைறால் என்ை நிகழும் எை சிந்தித்துப் 
பறாருங்கள். தி்ந்தப்வளியில் குப்லபகல்ளக் 
பகறாடடு்வது தீங்கறாைதறாகும். 

சிை சமேம் 
தி்ந்த ப்வளிக் 
கு ப் ல ப க் 
குழிகள் தீப்பற்றி 
எ ரி ே ை றா ம் . 
அப்மபறாது ரறாணி 
மபறாட்ட பிஸ்கட 
பநகிழிப்லபயும் 
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எரிந்து ஆமரறாக்கிேத்லதக் பகடுக்கக்கூடிே 
ம்வதிப்பபறாருள்கல்ளச் சூழ்நிலை மண்டைத்தில் 
மசரத்து அலத மறாசுப்படுத்தும். இந்த ம்வதிப் 
பபறாருள்கள் உள்்ள கறாற்ல்மே உயிரிைங்கள் 
சு்வறாசிக்கின்்ை. குப்லபகள் எரியும் மபறாது 
உரு்வறாகும் சறாம்பல் துகள்கள் மணலணயும் 
மறாசுபடுத்துகின்்ை. இதைறால் மலழ பபயயும் 
மபறாது சிை அபறாேகரமறாை ம்வதிப்பபறாருள்கள் 
நிைத்திற்குச் பசல்லும். குப்லபக் குழியில் உள்்ள 
பநகிழிப்லபகள் மலழநீலர நிைத்திற்கடியில் 
பசல்ைவி்டறாமல் தடுக்கின்்ை. 

சிறிே குடல்டகளில் உள்்ள நீரில் பகறாசுக்கள் 
உற்பத்திேறாகி, ப்டங்கு மற்றும் மமைரிேறா 
மபறான்் மநறாயகல்ள உரு்வறாக்குகின்்ை. 
பசுக்களும், நறாயகளும் உணல்வத் மதடிக் 
குப்லபக்குழிக்குச் பசல்கின்்ை. குப்லபகள் 
ஒன்ம்றாப்டறான்று கைந்திருப்பதறால் பநகிழிப் 
லபகளும் உணவு ்வறாசலைலேத் தரும். 
இதைறால் விைங்குகள் குழப்பம் அல்டந்து, 
எதிரபறாரறாதவிதமறாக பநகிழிப்லபகல்ளயும் 
உணகின்்ை. இதைறால் விைங்களும் மநறாய 
்வறாயப்படுகின்்ை. 

விைங்குகள் மநறாய ்வறாயப்படு்வலத ரறாணி 
விரும்பவில்லை. அழகறாை ஊலர ரறாணி 
மறாசுபடுத்தவும் விரும்பவில்லை. பகறாசுக்கள் 
உற்பத்திேறாகி அதன் மூைம் மனிதரகள் மநறாய 
்வறாயப்படு்வதும் ரறாணிக்குப் பிடிக்கவில்லை. 
அதைறால் ரறாணி “நறான் உரிே முல்யில் 
கழிவுகல்ளக் லகேறாள்ம்வன்” என்று 
முடிப்வடுத்தறாள்‘ .

நீங்கள் ரறாணி மபறால் இருக்க 
விரும்புகிறீரக்ளறா? இப்பகுதியில் கழிவுகள் 
பற்றியும், 3R மூைம் கழிவுகல்ள எவ்வறாறு 
லகேறாணடு சுகறாதறாரப் பிரச்சலைகல்ளத் 
தீரக்கைறாம் என்பலதயும் பதரிந்து பகறாள்ம்வறாம். 

4.5 தி்ட்ககழிவு ்மலாணலம
கழிவுகள் உரு்வறாதலைக் குல்த்து, 

சுற்றுச்சூழல் மறாசுபடுதலைத் தவிரப்பது நம் 

அலை்வரின் க்டலமேறாகும். ்பயன்்பாட்ல்ட்க 
குல்றத்தல் ( Reduce),  மீணடும் ்பயன்்படுத்துதல் 
(Reuse), மறுசுழற்சி செயதல் (Recycle) 
ஆகிேல்வ சுற்றுச்சூழலைக் கறாக்கும் முக்கிே 
மூன்று ்வழிமுல்கள் ஆகும். இ்வற்ல் நறாம் 
3R என்று அலழக்கிம்றாம். 

தி்டக்கழிவு மமைறாணலமப் பிரமிடு 
எவ்வறாறு சி்ந்த முல்யில் தி்டக்கழிவுகல்ளக் 
லகேறா்ளைறாம் எை நமக்குச் சுடடிக்கறாடடுகி்து

1. தவிரத்தல்

மதல்வேற்் பபறாருள்கல்ளயும், அதிகம் 
குப்லபகல்ள உரு்வறாக்கும் பபறாருள்கல்ளயும் 
பேன்படுத்துதலையும், ்வறாங்கு்வலதயும் 
தவிரக்க ம்வணடும். ஒவப்வறாரு பபறாருல்ளயும் 
்வறாங்கு்வதற்குமுன் இது நமக்கு அ்வசிேம் 
தறாைறா? எை சிந்தித்து ்வறாங்க ம்வணடும். (எ.கறா) 
பறாக்பகடடுகளில் அல்டக்கப்பட்ட உணவு 
்வலககல்ள தவிரத்தல். ஒரு முல் மடடும் 
பேன்படுத்தக்கூடிே பநகிழிப்பபறாருள்கல்ள 
்வறாங்க மறுத்தல்.

2. ்பயன்்பாட்ல்ட்க குல்றத்தல்

அதிகமறாை கழிவுகல்ள ஏற்படுத்தும் 
எந்தப் பபறாருள்கல்ளயும் பேன்படுத்தறாமல் 
நீண்ட கறாைத்திற்குப் பேன்படும் தரமறாை 

REDUCE  

 
REUSE 

  RECYCLE

°¬øˆî™  . e‡
´
‹
 ð

ò
¡
ð´

ˆ¶î™  .    ñÁ
²ö

ŸC
 ª

ê
Œ
î
™
  
  

.

3R சுழற்சி

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



62

பபறாருள்கல்ளத் மதரந்பதடுத்து, அ்வற்ல்த் 
மதல்வேறாை அ்ளவிற்குப் பேன்படுத்து்வதன் 
மூைம் நறாம் கழிவுகல்ளக் குல்க்க முடியும். 
(எ.கறா) கறாகிதத்தின் இருபு்மும் எழுதுதல், 
மதல்வேற்் அச்சிடுதலைக் குல்த்து, 
மின்ைணு ்வசதிகல்ளப் பேன்படுத்துதல். 
பசயதித்தறாள்கள் மற்றும் ்வறார இதழ்கள் மற்றும் 
்வறாயப்புள்்ள பி் பபறாருள்கல்ளப் பி்ரு்டன் 
பகிரந்து பேன்படுத்துதல்.

3. மீணடும் ்பயன்்படுத்துதல்
ஒருமுல் பேன்படுத்திே பின்ைர 

வீணறாகப் மபறாகும் பபறாருள்களுக்குப் பதிைறாக 
மீணடும் மீணடும் பேன்படும் பபறாருள்கல்ளப் 
பேன்படுத்துதமை மீணடும் பேன்படுத்துதல் 
ஆகும்.

(எ.கறா) ஒருமுல் மடடுமம 
பேன்படுத்தக்கூடிே பநகிழிப்லபகள், 
மபைறாக்கள், மின்கைன்களுக்குப் பதிைறாக, 
துணிப்லபகள், லமநிரப்பும் மபைறாக்கள், 
மின்மைற்்ம் பசயது பேன்படுத்தக் கூடிே 
மின்கைன்கள் ஆகிே்வற்ல்ப் பேன்படுத்துதல். 
கறாைணிகளில் பழுது ஏற்பட்டறால் சரிபசயது 
பேன்படுத்துதல்.

4. மறுசுழற்சி
கழிவுகளிலிருந்து பேன்தரத்தக்க 

பபறாருள்கல்ளப் பிரித்பதடுத்து மீணடும் 
பேன்படுத்து்வதற்கு மறுசுழற்சி என்று பபேர.

(எ.கறா) பலழே துணிகல்ள கறாகிதத் 
தேறாரிப்பில் பேன்படுத்துதல். சிை்வலக 
பநகிழிகல்ள உருக்கி நல்டபறாலத விரிப்புகள், 
பநகிழி அடல்டகள், நீரபறாயச்சும் குழறாயகள் 
மபறான்்ல்வ தேறாரித்தல்.

5. உரமாக மாற்றுதல்

மடகும் குப்லபகள் நுணணுயிரிகளின் 
பசேல்பறாடுகளிைறால் இேற்லக உரமறாகச் 
சிலதவுறும் நிகழ்ச்சி உரமாதல் எைப்படும். 
இவ்வறாறு குப்லபகளிலிருந்து பப்ப்படும் உரம் 
தறா்வரங்களுக்கு இேற்லக உரமறாகப் பேன்படடு 
மண்வ்ளத்லத அதிகரிக்கச் பசயகி்து.
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6. எரித்துச் ொம்்பலா்ககுதல்

எரிேக் கூடிே தி்டக்கழிவுகல்ள அதற்பகை 
்வடி்வலமக்கப்பட்ட உலைகள் மூைம் எரித்துச் 
சறாம்பைறாக மறாற்்ைறாம். மனித உ்டல்கழிவுகள், 
மருத்து்வக் கழிவுகள் (தூக்கி எறிேப்படும் 
மருந்துகள், நச்சுத் தன்லம பகறாண்ட மருந்துகள், 
இரத்தம், சீழ்) மபறான்்ல்வ இம்முல்யில் 
அழிக்கப்படுகின்்ை. எரிக்கும்மபறாது உரு்வறாகும் 
அதிக ப்வப்பம் பதறாற்று மநறாயக்கிருமிகல்ள 
அழிக்கி்து. இந்த ப்வப்பத்திலைக் பகறாணடு 
மின்சறாரமும் தேறாரிக்கைறாம்.

7. நிலத்தில் நிரபபுதல்

நிைத்தில் கறாணப்படும் இேற்லகக் 
குழிகள் அல்ைது மதறாண்டப்பட்ட பள்்ளங்களில் 
கழிவுகல்ள நிரப்பி அதற்கு மமைறாக மணலணப் 
பரப்பும் முல்க்கு நிைத்தில் நிரப்புதல் என்று 
பபேர. இதிலுள்்ள மடகும் கழிவுகள் சிை 
நறாள்களுக்குப் பின் பமது்வறாகச் சிலதவுற்று 
உரமறாக மறாறி விடுகின்்ை. இவ்வலக நிைங்கள் 
மீது பூங்கறாக்கள், மதறாட்டங்கள் மபறான்்்வற்ல் 
உரு்வறாக்கைறாம். 

பறா்டப்பகுதியில் ரறாணி, சுற்றுச்சூழல் 
மறாசுபறாடல்ட உரு்வறாக்க விரும்பவில்லை 
என்பலத அறிந்மதறாம். திைசரி ்வறாழ்வில், நறாம் 
எடுக்கும் சிறிே முேற்சிகள், சிறிே பசேல்பறாடுகள் 
சுற்றுச்சூழலில் மிகப்பபரிே மறாற்்த்லத 
ஏற்படுத்தும். இதற்கு நறாம் இரணடு படிகல்ள 
நிலைவில் ல்வத்திருக்க ம்வணடும். 

1. எப்பபறாழுதும் கழிவுகளின் 
உரு்வறாக்கத்லதக் குல்க்க ம்வணடும். 
3R மற்றும் பிரமில்டயும், அதன் 
படிநிலைகல்ளயும் நிலைத்துப் பறாரத்து 
அதன்படி பசயேம்வணடும். 

்பல்டப்பா்கக மறு்பயன்்பாடு

பல்டப்பறாக்க மறுபேன்பறாடு 
அல்ைது உேரசுழற்சி 
என்பது கழிவுப்பபறாருள்கள்  

அல்ைது மதல்வேற்் பபறாருள்கல்ள, 
உேரதரமறாை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
மதிப்புல்டே பபறாருள்க்ளறாக மறாற்றிப் 
பேன்படுத்துதல் ஆகும். நறாம் ஒரு பபறாருல்ள 
உேரசுழற்சி பசயயும்மபறாது அதற்கு நறாம் 
ம்வறு பேன்பறாடடிலைத் தருகிம்றாம். 
(எ.கறா) பேன்படுத்திே ்டேரகல்ள அமரும் 
நறாற்கறாலிேறாக மறாற்றுதல். பேன்படுத்திே 
பநகிழிப்பறாடடில்கல்ள மபைறா தறாங்கிேறாக 
மறாற்றிப் பேன்படுத்துதல்.
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2. கழிவுகல்ளப் பிரித்து ல்வயுங்கள். இக்கழிவுகல்ள மீணடும் பேன்படுத்து்வதறாலும், மறுசுழற்சி 
பசய்வதறாலும் சுற்றுச் சூழல் சுத்தமறாகும். பை ்வலகேறாை கழிவுகல்ள ஒன்்றாகச் மசரக்கும்மபறாது 
அந்த இ்டமம அசுத்தமறாகி்து. 

தி்ட்ககழிவு ்மலாணலம விதிகள் 

தி்ட்ககழிவு ்மலாணலம (SWM – Solid Waste Management) விதிகள் 2016 ன் ்படி,

1. ஒவப்வறாரு வீடடிலும் தி்டக்கழிவுகல்ள உயிரிைச்சிலதவு்ககு உள்்ளாகும் கழிவுகள், 
உயிரிைச்சிலதவு்ககு உள்்ளாகாத கழிவுகள் மற்றும் வீட்டு உ்ப்யாக ஆ்பத்தாை கழிவுகள் எை 
மூன்று பிரிவுக்ளாகப பிரித்து, அதற்குரிே குப்லபக் கூல்டகளில் ல்வத்திருந்து, உள்்ளறாடசிேறால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட குப்லப மசகரிப்ப்வரி்டமமறா, தூயலமப்பணி மமற்பகறாள்ப்வரி்டமமறா ஒப்பல்டக்க 
ம்வணடும்.

2. எ்வரும் குப்லபகல்ள, தங்க்ளது ்வ்ளறாகத்திற்கு ப்வளிமே பதருக்கள், தி்ந்த பபறாது ப்வளிகள், 
சறாக்கல்டகள் மற்றும் நீரநிலைகளில் பகறாட்டம்வறா, புலதக்கம்வறா அல்ைது எரிக்கம்வறா கூ்டறாது.

வீட்டு உ்ப்யாக ஆ்பத்தாை கழிவுகள் என்பது, மதல்வேற்் பபயிணட டரம்கள், பூச்சிக்பகறால்லி 
மருந்து மகன்கள், சி.எப்.எல் பல்புகள், குழல் வி்ளக்குகள், கறாைறா்வதிேறாை மருந்துகள், உல்டந்த பறாதரச 
ப்வப்பநிலைமறானிகள், பேன்படுத்திே மின்கைன்கள், பேன்படுத்திே ஊசிகள் மற்றும் சிரிஞசுகள் 
ஆகிே்வற்ல்க் குறிக்கும்.

உலக்ளவில் திைந்தாறும் ஒவசவாரு மனிதனும் உருவா்ககும் கழிவுகளின் 
அ்ளவு எவவ்ளவு சதரியுமா?

இந்திேறாவில் ஒவப்வறாரு்வரும் உரு்வறாக்கும் கழிவுகளின் சரறாசரி அ்ளவு  
0.45 கிமைறா கிரறாம். இது ஒப்பிடுலகயில் குல்்வறாை அ்ள்வறாக இருந்தறாலும், 

மக்கள் பதறாலக அதிகமுள்்ள இந்திே நறாடடு 
மக்களிைறால் உரு்வறாக்கப்படும் பமறாத்த 
கழிவுகல்ளக் கருத்தில் பகறாண்டறால், 
அ்வற்ல் எத்தலை ்வணடிகளில் ஏற்் 
ம்வணடும்? ்வணடிகள் ்வரிலசேறாக நிற்கும் 

தூரத்லதக் 
கணக்கிட்டறால், அது 2800 கிமைறா மீட்டலரத் தறாணடும். இது 
கன்னிேறாகுமரியிலிருந்து ப்டல்லி ்வலர உள்்ள இல்டவி்டறாத 
தூரத்லதக்  குறிக்கி்து. (ந்டப்பதற்குக் கூ்ட இ்டமிருக்கறாது 
இலதக் கருத்தில் பகறாள்்ள ம்வணடும்). எைம்வ இேன்் ்வலர 
கழிவுகல்ளக் குல்த்தல் அ்வசிேம் ஆகும்.

இந்திேறா ஒவப்வறாரு நறாளும் 532 மில்லிேன் கிமைறா  
தி்டக்கழிவுகல்ள உற்பத்தி பசயகி்து. 

0.30 kg 0.45 kg 0.63 kg 1.69 kg 2.58 kg

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



65

4.5 மாசு்பாடு 

நம் சுற்றுச்சூழலில் 
மதல்வேற்், தீங்கு 
வி ல ்ள வி க் க க் கூ டி ே 
பபறாருள்கள் மசரக்கப்படு்வதறால் சுற்றுச்சூழல் 
மறாசல்டகி்து. சுற்றுச்சூழலில் இத்தலகே 
பபறாருள்கள் மசரக்கப்படு்வதறால் சுற்றுச்சூழலின் 
தன்லமமே மறாறிவிடுகி்து. இலதத்தறான் 
மாசு்பாடு என்கிம்றாம். 

மனிதனின் பசேல்பறாடுக்ளறால் சுற்றுச்சூழல் 
மறாசல்டகி்து. எந்தப் பபறாருள்கள் சுற்றுச்சூழல் 
மறாசுபறாடல்ட உரு்வறாக்குகின்்ைம்வறா அல்வ 
மறாசுபடுத்திகள் எைப்படுகின்்ை. நிைம், நீர 
மற்றும் கறாற்றின் இேற்பிேல், ம்வதியிேல் 
மற்றும் உயிரிேல் தன்லமயில் ஏற்படும் 
விரும்பத்தகறாத மறாற்்ங்கம்ள மாசு்பா்டாகும்.  

4.6 மாசு்பாட்டின் வலககள் 

மறாசுபறாடடின் முக்கிே நறான்கு ்வலககள் 
பின்்வருமறாறு.

1. காற்று மாசு்பாடு 

2. நீர மாசு்பாடு

3. நில மாசு்பாடு

4. ஒலி மாசு்பாடு 

4.6.1 காற்று மாசு்பாடு (Air Pollution) 

செயல்்பாடு 4 : மணபுழு உரம் தயாரித்தல்
உங்கள் வீடடின் மதறாட்டத்தில் அல்ைது பள்ளி 
்வ்ளறாகத்தின் ஓரத்தில் ஒரு அடி ஆழத்தில் குழி 
ஒன்ல்த் மதறாண்டவும். குழியினுள் சிறித்ளவு 
மணலை நிரப்பவும். அதன்மமல் மரத்திலிருந்து 
உதிரந்த இலைகள், மதல்வேற்் கறாகிதங்கள் 
மற்றும் சிலதவுறும் கழிவுகல்ள இடடு சிறிது நீலர 
பதளிக்கவும். அக்குழியினுள் சிை மணபுழுக்கல்ளப் 
மபறா்டவும். பின் அக்குழியின் மீது சறாக்கு அல்ைது 
அடல்டப்பபடடி பகறாணடு மூ்டவும். அதில் 
எப்பபறாழுதும் ஈரப்பதம் இருக்கும்படி பறாரத்துக் பகறாள்்ளவும்.
45 நறாள்களுக்குப்பின் அக்குழியினுள் மணபுழு உரம் தேறாரறாக இருக்கும். இந்த உரத்திலை நமது 
வீடு அல்ைது பள்ளி ்வ்ளறாகத்தில் உள்்ள மரங்களுக்கு இ்டைறாம். இதில் நீரில் கலரயும் சத்துக்கள் 
உள்்ளை. இந்த உரம் தறா்வர ்வ்ளரச்சிக்கு உதவு்வது்டன் மணணின் ்வ்ளத்லதயும் கறாக்கி்து.

நீங்கள் கழிவுகல்ள மூன்று ்வலகக்ளறாக எப்படி பிரிக்கைறாம் என்பலத அறிந்து பகறாள்ளுங்கள். இதன் 
மூைம் நறாம் நம் சுற்றுப்பு்த்லதச் சுத்தமறாகவும், அழகறாகவும் ல்வத்துக் பகறாள்்ள முடியும்.
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பதறால்லுயிர படிம எரிபபறாருள்க்ளறாை 
எணபணய, பபடமரறால், நிைக்கரி 
மபறான்்்வற்ல் எரிப்பதறாலும், இேற்லக 
்வறாயுக்க்ளறாலும் கறாற்று மறாசுபறாடு அல்டகி்து.  
இந்த பதறால்லுயிர படிம எரிபபறாருள்கள் 
பதறாழிற்சறாலை, மின் நிலைேம் மற்றும் 
மபறாக்கு்வரத்துச் சறாதைங்கள் தேறாரிப்பிலும் 
பேன்படுத்தப்படுகின்்ை.  

இப்படிப்பட்ட பபறாருள்கல்ள எரிப்பதறால் 
உரு்வறாகும் ்வறாயுக்களும், இதிலிருந்து 
்வரக்கூடிே மிக நுணணிேத் துகள்க்ளறாை 
சறாம்பலும், தூசிகளும் கறாற்றில் கைப்பதறால், 
கறாற்று மறாசுபறாடு ஏற்படுகி்து. பநகிழி 
மபறான்் தி்டப்பபறாருள்கல்ள எரிப்பதறாலும் 
பபயிணட பதறாழிற்சறாலை மற்றும் ்வறாசலைத் 
லதைங்கள் பதறாழிற்சறாலைகளிலிருந்து 
உரு்வறாகும் நீரறாவியும் கறாற்றில் கைப்பதறால் 
கறாற்று மறாசுபறாடு அல்டகி்து. 

பதறாழிற்சறாலையில் உரு்வறாக்கப்படும் சிை 
நச்சு்வறாயுக்கள் மலழநீரு்டன் இலணந்து 
அம்மலழலே, அதிக அமிைத் தன்லமயுள்்ள 
மலழேறாக மறாற்றுகின்்ை. இதற்கு அமில மலழ 
என்று பபேர. அமிை மலழ தறா்வரங்கல்ளப் 
பறாதிப்பமதறாடு, நிைத்லதயும் மறாசுப்படுத்துகி்து. 
இந்த மலழ, ஏரிகளிலும், கு்ளங்களிலும் 
கைப்பதறால், அந்த அமிைங்கள் அங்குள்்ள 
மீன்களுக்கும் மற்் விைங்குகளுக்கும் 
பறாதிப்லப ஏற்படுத்துகின்்ை. கறாற்று 
மறாசுபறாடு மனிதன் உடப்ட அலைத்து 
உயிரிைங்களுக்கும் பறாதிப்லப 
ஏற்படுத்துகின்்து. மறாசல்டந்த கறாற்று மதறால், 
கணகள் மற்றும் நுலரயீரல்களுக்குத் 
தீங்கிலை வில்ளவிக்கி்து. 

காற்று மாசு்பாட்ல்ட நாம் எவவாறு குல்றப்பது? 

1. அருகில் உள்்ள இ்டங்களுக்குச் பசல்ை, 
மமறாட்டறார ்வறாகைங்கல்ளத் தவிரத்து, 

ந்டந்மதறா அல்ைது மிதி்வணடியிமைறா 
பசல்ைைறாம். 

2. நீண்ட தூரம் பசல்ை மபருந்துகல்ளயும், 
பதறா்டர ்வணடிகல்ளயும் பேன்படுத்தைறாம். 

3. தி்டக் கழிவுகல்ள எரிக்க ம்வண்டறாம்.
4. பட்டறாசுகள் ப்வடிப்பலதத் தவிரக்கைறாம்.
4.6.2 நீர மாசு்பாடு (Water Pollution) 

நதிகள், ஏரிகள் மற்றும் க்டல் நீமரறாடு 
பதறாழிற்சறாலைக் கழிவுகளும், வீடடுக் 
கழிவுகளும், ்வேல்ப்வளிக் கழிவுகளும் 
கைக்கும்மபறாது நீர மறாசுபறாடு அல்டகி்து. 
மறாசு கைந்த நீர மநறாயகல்ளப் பரப்புகின்்து. 
அதிலுள்்ள ம்வதிப்பபறாருள்கள் உ்டலுக்குத் 
தீங்கு வில்ளவிக்கின்்ை. 

நீலர மாசு்றச் செயயும் ச்பாருள்கள் 

1. சறாக்கல்டக் கழிவுகள் (வீடடில் சலமக்க, 
சுத்திகரிக்க, குளிக்கப் பேன்படுத்தும் நீர).

2. பதறாழிற்சறாலைக் கழிவுகள் (எணபணய, 
கழிவு நீர, கதிரிேக்கப் பபறாருள்கள்).

3. வி்வசறாேக் கழிவுகள் (பூச்சிக் பகறால்லிகள் 
(Pesticides), உரங்கள், ்வேலிலிருந்து 
அடித்துச் பசல்ைப்படடு நீர நிலைகளில் 
கைக்கப்படுகின்்ை).

4. தி்டக்கழிவுகள்  (ஆறு மற்றும் க்டலில் 
கழிவுகல்ளக் கைத்தல்).

நீர மாசு்பாட்ல்ட எவவாறு குல்றப்பது?

1. மீதமுள்்ள எணபணய, பலழே 
மருந்துகல்ள நீரு்டன் கைத்தலைத் 
தவிரக்க ம்வணடும். 
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2. ்வேலில் பயிரகள் ்வ்ளர்வதற்கறாகப் 
பேன்படுத்தும் பூச்சிக்பகறால்லி மற்றும் 
பசேற்லக உரங்கள் அ்ளல்வக் குல்க்க 
ம்வணடும். 

3. வீடடின் கழிவுநீலர வீடடுத் மதறாட்டம் 
அலமத்துப் பேன்படுத்தைறாம். 

4. கு்ளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகளில் கழிவுகல்ள 
கைப்பலதயும், பகறாடடு்வலதயும் தவிரக்க 
ம்வணடும். எப்பபறாழுதும் குப்லப 
பதறாடடிலேப் பேன்படுத்த ம்வணடும்.

4.6.3 நில மாசு்பாடு (Land Pollution) 

நீரும், கறாற்றும் மறாசல்ட்வது 
மபறான்று நிைமும் நச்சுத்தன்லம ்வறாயந்த 
ம்வதிப்பபறாருள்க்ளறால் மறாசல்டகின்்து.  
்வேல்களில் அதிகப்படிேறாை பூச்சிக் 
பகறால்லிகள் மற்றும் கனிம உரங்கல்ளப் 
பேன்படுத்து்வதறாலும், சுரங்கத் பதறாழிற் 
சறாலைகளில் நிைத்லதத் மதறாணடி அங்குள்்ள 
உமைறாகம் மற்றும் கனிம ்வ்ளங்கல்ள 
எடுப்பதறாலும், பதறாழிற்சறாலைக்ளறாலும், வீடடில் 
பேன்படுத்தப்படும் பநகிழி மற்றும் உல்டந்த 
மின்ைணு சறாதைங்க்ளறாலும், நிைம் மறாசுபறாடு 
அல்டகி்து.

நிைமறாசுபறாடு, விைங்குகள், மனிதரகள் 
மற்றும் தறா்வரங்கள் எை அலைத்து 
உயிரிைங்கல்ளயும் பறாதிக்கி்து.  ஏபைனில் 
மண (நிைம்) அவவுயிரிகள் ்வறாழ உதவுகி்து.  
மலழ பபயயும்மபறாது நிைத்தில் உள்்ள மறாசுக்கள் 

மலழநீரில் கைக்கின்்ை. இந்த மறாசுபடிந்த 
நீலரத் தறா்வரங்கள் உறிஞசுகின்்ை.  இந்த 
நீரில் உள்்ள நச்சுப்பபறாருள்கள் தறா்வரங்கள் 
தேறாரிக்கும் உணவிலும் மசரகின்்ை.  
இலத உணணும் நறாமும் அ்வற்்றால் 
பறாதிப்பல்டகிம்றாம். 

நில மாசு்பாட்டிற்கு எவவாறு தீரவு காண்பது?

1. கழிவுகள் உரு்வறாக்கத்லதக் குல்த்து, 
கழிவுப் பபறாருள்கல்ள மறுசுழற்சி பசயே 
முேற்சிக்க ம்வணடும்.

2. குப்லபத் பதறாடடிகளில் தறான் குப்லபகல்ளப் 
மபறா்டம்வணடும்.

3. கழிவுகல்ள எரிக்கக் கூ்டறாது, அப்படி 
எரித்தறால் அதில் உள்்ள சறாம்பல் நிைத்தில் 
கைக்கும்.

4.6.4 ஒலி மாசு்பாடு (Noise Pollution) 

ஒலி மறாசுபறாடு சுற்றுப்பு்த்லதப் 
பறாதிக்கி்து. நறாம் அலை்வருமம அலமதிேறாை, 
அதிக சத்தம் இல்ைறாத இ்டத்தில் இருக்கம்வ 
விரும்புகிம்றாம். நம்மில் ேறாருக்கும் அதிக சத்தம் 
பிடிப்பதில்லை. சத்தமறாை இலச, மமறாட்டறார 
்வறாகைங்களிலிருந்து ப்வளி்வரும் இலரச்சல், 
பட்டறாசு ப்வடிக்கும் மபறாது உரு்வறாகும் இலரச்சல், 
இேந்திரங்களின் ஓலச மபறான்்ல்வ 
இலரச்சலை உரு்வறாக்குகின்்ை. பதறா்டரந்து 
்வரும் இலரச்சல் நம் தூக்கத்லதக் பகடுக்கி்து. 
நம்லம நிம்மதிேறாகவும் படிக்க விடு்வதில்லை. 
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உங்கள் தூக்கத்லதயும் பகடுக்கிம்ன். 
ஒலிப்பபருக்கிகள் மற்றும் கறாற்று 
ஒலிப்பறான்கல்ளப் பேன்படுத்து்வதறாலும் 
நறான் உரு்வறாகிம்ன். நறான் எந்த்வலக 
மறாசுபறாடு என்று உங்களுக்குத் பதரியுமறா? 
நறான்தறான்  மறாசுபறாடு.

3. சறாக்கல்ட நீலர மநரடிேறாக நதிகளிலும், 
ஏரிகளிலும் மசரப்பதறால் நறான் 
உரு்வறாகிம்ன். நறான் நீரில் உள்்ள 
மீன்கல்ள எல்ைறாம் பறாதிக்கிம்ன். மமலும் 
அந்நீலர நறான் அசுத்தப்படுத்து்வதறால் அலத 
குடிநீரறாகவும் நீங்கள் பேன்படுத்த 
முடிேறாது. நறான் எந்த்வலக மறாசுபறாடு என்று 
உங்களுக்குத் பதரியுமறா? நறான்தறான் 

 மறாசுபறாடு.

4. ்வேல்களில் பசேற்லக உரங்கல்ள 
வி்வசறாயிகள் அதிகம் பேன்படுத்து்வதறால் 
நறான் உரு்வறாகிம்ன். நறான் மணணின் 
தரத்லதக் குல்த்து, அதில் எந்தப் 
பயிலரயும் ்வ்ளரவி்டறாமல் பசயகிம்ன். 
நறான் எந்த்வலக மறாசுபறாடு என்று 
உங்களுக்குத் பதரியுமறா? நறான்தறான் 

 மறாசுபறாடு.

நிலைவில் சகாள்க

	உயிரிைக் கூறுகளும், உயிரற்் 
கூறுகளும் ஒன்ம்றாப்டறான்று 
ஒருங்கிலணந்து பசேல்படுகின்்ை. 

	இரணடு ்வலகேறாை சூழ்நிலை 
மண்டைங்கள் உள்்ளை. 1.	 நிை்வறாழ் 
சூழ்நிலை மண்டைம். 2. நீர்வறாழ் சூழ்நிலை 
மண்டைம்.

	ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தில் உணணுதல் 
மற்றும் உணணப்படுதலுக்கறாை 
்வரிலசமுல்லே நறாம் உணவுச்சங்கிலி 
என்கிம்றாம். 

அதிக இலரச்சல் (அல்ைது) அதிக இலரச்சமைறாடு 
்வரும் பறா்டல்கள் மபறான்்ல்வ நம் கறாதுகல்ளப் 
பறாதிக்கின்்ை.  இலரச்சலிைறால் நமக்கு உேர 
இரத்த அழுத்தம், மை அழுத்தம் மற்றும் மகடகும் 
தி்ன் பறாதிப்பு மபறான்்ல்வ ஏற்படுகின்்ை. 
இலரச்சல் மறாசுபறாடு நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
விைங்குகளுக்கும், குறிப்பறாகப் ப்ல்வகளுக்கும் 
பறாதிப்லப ஏற்படுத்துகி்து. க்டலுக்கடியில் 
உள்்ள திமிங்கைங்கள் கப்பலிைறால் ஏற்படும் 
இலரச்சலிைறால் தங்கள் பறாலதயிலிருந்து 
திலச மறாறுகின்்ை. 

ஒலி மாசு்பாட்ல்ட எவவாறு குல்றப்பது?
1. மின்கருவிகள் பேன்ப்டறாத நிலையில், 

அலணத்து வி்டவும். 

2. பதறாலைக்கறாடசி மற்றும் மின்ைணுக் 
கருவிகளின் ஒலி அ்ளல்வக் குல்த்து 
ல்வத்துக் மகடகைறாம். 

3. ஓடடுநரகள் ்வறாகைங்களின் 
ஒலிப்பறான்கல்ளத், மதல்வ எற்படும்மபறாது 
மடடுமம பேன்படுத்த மகடடுக் பகறாள்்ளைறாம். 

4. பட்டறாசுகள் ப்வடிப்பலதத் தவிரக்கைறாம். 

5. மபசைறாம், ஆைறால் அதிக சத்தம் மபறா்ட 
ம்வண்டறாம். 

வகுப்பல்ற ்பயிற்சி
நான் யார சதரியுமா?
1. நிைக்கரியும், பதறால்லுயிர படிம 

எரிபபறாருள்களும் எரி்வதறால் நறான் 
உரு்வறாகிம்ன். பதறாழிற்சறாலை மற்றும் 
்வறாகைங்களிலிருந்து ப்வளிமேறும் 
புலகயும் என்லை உரு்வறாக்குகி்து. நறான் 
மனிதரகளுக்கு சு்வறாசப் பிரச்சலைகல்ளத் 
தருகிம்ன். நறான் எந்த ்வலக மறாசுபறாடு 
என்று உங்களுக்குத் பதரியுமறா? நறான்தறான் 

 மறாசுபறாடு.

2. அதிக சத்தத்தறால் நறான் உரு்வறாகிம்ன். 
நறான் உங்கள் கறாதுகல்ளப் பறாதிப்பமதறாடு, 
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	நம் திைசரி ்வறாழ்லகயில் உயிரிைச் 
சிலதவிற்கு உள்்ளறாகறாத கழிவுகள் 
மற்றும் சிலதேக்கூடிே கழிவுகல்ளத் 
தனித்தனிேறாக பிரித்து ல்வக்க ம்வணடும். 

	மறாசுபறா்டற்் உைலக உரு்வறாக்க 3R 
அ்வசிேம். அல்வ Reduce – பேன்பறாடல்டக் 
குல்த்தல், Reuse – மீணடும் 
பேன்படுத்துதல், Recycle – மறுசுழற்சி 
பசயதல்.

	தி்டக்கழிவுகல்ள எரிக்க ம்வண்டறாம், 
அது கறாற்று மற்றும் நிை மறாசுபறாடல்ட 
ஏற்படுத்தும்.

	சுற்றுச்சூழலில் தீங்கு வில்ளவிக்கும், 
மதல்வேற்் பபறாருள்கள் மசர்வலதமே 
நறாம் மறாசுபறாடு என்கிம்றாம். 

	மறாசுபறாடல்ட நறாம் நறான்கு ்வலகக்ளறாப் 
பிரிக்கைறாம் அல்வ கறாற்றுமறாசுபறாடு, நீர 
மறாசுபறாடு, நிை மறாசுபறாடு, ஒலி மறாசுபறாடு.

	மறாசுபறாடல்டக் குல்த்து, கழிவுகல்ளச் 
சரிேறாகக் லகேறா்ள ஒவப்வறாரு மறாண்வ, 
மறாணவியும் எடுக்கும் சிறிே முேற்சிகளும், 
நல்ை பழக்கங்களும் நிச்சேமறாக நம் 
சுற்றுசூழலைப் பறாதுகறாக்கும்.
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சூழ்நிலல மண்டலம் உரலி: 
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/
foodchaingame.htm

இலணயச்செயல்்பாடு
சூழ்நிலல மண்டலம்

்படி  1: கீழ்க்கறாணும் உரலி / விலரவுக் குறியீடல்டப் பேன்படுத்தி பசேல்பறாடடின் உணவுச் 
சங்கிலி பக்கத்திற்குச் பசல்ைவும். 

்படி 2: சுடடிலேப் பேன்படுத்தி  உணவுச்சங்கிலியில் இ்டம்பபறும் தறா்வரம் அல்ைது 
விைங்குகல்ளக் பகறாடுக்கப்படடிருக்கும் பபடடிகளில் பபறாருத்தவும்.

்படி 3: சரிேறாகப் பபறாருத்திே பின் உணவு சங்கிலியின் பசேல்முல்க் கறாடசிலேப் பறாரக்க 
முடியும்.

்படி 4: இமத மபறால் பதறா்டரந்து பல்ம்வறு உணவுச்சங்கிலி நிகழ்வுல்ள அடுத்தடுத்து 
வில்ளேறாடிக் கற்கவும்.

*ப்டங்கள் அல்டேறா்ளத்திற்கறாக மடடுமம.

உணவுச்ெஙகிலி மற்றும் சவவ்வறு 
வாழ்வியல் முல்றகல்ள்க சகாண்ட 

உயிரிகளின் குறிபபிட்்ட சூழலில் உணவு 
ெஙகிலி சகாண்ட சூழலல அறி்வாமா !

்படி 1

்படி 3

்படி 2

்படி 4
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II. ்காடிட்்ட இ்டஙகல்ள நிரபபுக

1. தறா்வரங்கல்ள உணபல்வ  
நிலை நுகரம்வறாரகள் ஆகும்.

2. சூழ்நிலை மண்டைத்தில் ப்வப்பநிலை, 
ஒளி மற்றும் கறாற்று மபறான்்ல்வ 

 கறாரணிகள் ஆகும். 

3.  என்் நிகழ்வின்மூைம் 
கழிவுப்பபறாருள்களிலிருந்து புதிே 
பபறாருள்கல்ள உரு்வறாக்கைறாம். 

4. நீர மறாசுபறாடு மனிதனுக்கு 
மநறாலே உரு்வறாக்குகி்து.

5. 3R என்பது பேன்பறாடல்டக் குல்த்தல், 
 மற்றும் மறுசுழற்சி 

ஆகிே்வற்ல்க் குறிக்கி்து. 

III. ெரியா (அ) தவ்றா எை்க கூறுக. தவ்றாக 
இருபபின் ெரியாக எழுதுக

1. க்டல் சூழ்நிலை மண்டைத்திற்கு பசிபிக் 
பபருங்க்டல் ஓர எடுத்துக்கறாட்டறாகும். 

2. பறாக்டீரிேறாக்கள் மற்றும் பூஞலசகள் 
ஆகிேை சிலதப்பல்வகள் எை 
அலழக்கப்படுகின்்ை. 

3. மனிதக் கழிவுகளும், விைங்கிைக் 
கழிவுகளும், உயிரிைச் சிலதவிற்கு 
உடப்டறாத கழிவுகளுக்கு எடுத்துக் 
கறாடடுக்ளறாகும். 

4. அ்ளவுக்கு அதிகமறாக கல்ளக் 
பகறால்லிகல்ளப் பேன்படுத்திைறால் ஒலி 
மறாசுபறாடு உரு்வறாகும். 

5. தி்டக்கழிவு மமைறாணலம விதிகளின்படி, 
கழிவுகல்ள நறாம் இரணடு ்வலகக்ளறாகப் 
பிரிக்க ம்வணடும். 

I. ச்பாருத்தமாை வில்டலயத் 
்தரநசதடு்ககவும்

1. நன்னீர சூழ்நிலை மண்டைம் எது எைக் 
கணடுபிடித்து எழுதுக

 அ. கு்ளம்   ஆ. ஏரி 

 இ. நதி   ஈ. இல்வ அலைத்தும்.

2. உற்பத்திேறா்ளரகள் எைப்படுபல்வ

 அ. விைங்குகள் ஆ. ப்ல்வகள்  
இ. தறா்வரங்கள்  ஈ. பறாம்புகள்

3. உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளறாகும் கழிவு

 அ. பநகிழி  

 ஆ. சலமேைல்க் கழிவுகள்

 இ. கணணறாடி 

 ஈ. அலுமினிேம்

4. கறாற்றிலும், நீரிலும் ஏற்ப்டக்கூடிே 
விரும்பத்தகறாத   மறாற்்ங்கல்ள இப்படியும் 
அலழக்கைறாம். 

 அ. மறுசுழற்சி 

 ஆ. மீணடும் பேன்படுத்துதல் 

 இ. மறாசுபறாடு 

 ஈ. பேன்பறாடல்டக் குல்த்தல் 

5. கல்ளக்பகறால்லிகளின் பேன்பறாடு 
 மறாசுபறாடல்ட உரு்வறாக்கும்

 அ. நிை மறாசுபறாடு  ஆ. நீர மறாசுபறாடு

 இ. இலரச்சல் மறாசுபறாடு ஈ. அ மற்றும் ஆ

மதிப்பீடு
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IV. ச்பாருத்துக

1. உயிரிைக் 
கூறுகள்

- நிை்வறாழ் சூழ்நிலை 
மண்டைம்

2. சறாக்கல்டக் 
கழிவுகள்

- நிை மறாசுபறாடு

3. பசேற்லக 
உரங்கள்

- கறாற்று மறாசுபறாடு

4. பறாலை்வைம் - நீர மறாசுபறாடு
5. புலக - விைங்குகள்

V. ெரியாை வரிலெயில் எழுதி, உணவுச் 
ெஙகிலிலய உருவா்ககு

1. முேல் – மகரட – கழுகு – பறாம்பு

2. மனிதன் – பூச்சி – ஆல்கறா – மீன்

VI. மிக்க குறுகிய வில்டயளி

1. சூழ்நிலை மண்டைம் – ்வலரேறு. 

2. சூழ்நிலை மண்டைத்தின் இரு ்வலககள் 
ேறால்வ?

3. மறுசுழற்சி அல்டேக்கூடிே பபறாருள்களில் 
எல்வமேனும் இரணடிலை எழுதுக.

4. மறாசுபறாடடின் ்வலககல்ளக் குறிப்பிடுக.

5. நீர்வறாழ் உணவுச்சங்கிலிக்கு ஓர 
எடுத்துக்கறாடடு தருக.

6. மறாசுபடுத்திகள் என்்றால் என்ை? 

7. பின்்வரு்வை உரு்வறாக்கும் மறாசுபறாடுகல்ள 
எழுதுக. 

 அ. ஒலி பபருக்கி

 ஆ. பநகிழி

VII. குறுகிய வில்டயளி

1. உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளறாகும் 
கழிவுகள் என்்றால் என்ை? 

2. நீர மறாசுபறாடல்ட நறாம் எவ்வறாறு 
குல்க்கைறாம்?

3. உணவுச் சங்கிலியின் முக்கிேத்து்வத்லத 
எழுதுக.

VIII. விரிவாை வில்டயளி

1. உயிரிைச் சிலதவிற்கு உள்்ளறாகும் 
கழிவுகல்ளயும், உயிரிைச் சிலதவிற்கு 
உள்்ளறாகறாத கழிவுகல்ளயும் ம்வறுபடுத்துக. 

2. ஒலி மறாசுபறாடு பற்றி குறிப்பு தருக.

IX. உயர சிநதலைத்தி்றன் விைாவிற்கு 
வில்டயளி 

1. உணவுச் சங்கிலியில் இருந்து ஓர 
உயிரிைம் நீக்கப்பட்டறால் என்பைன்ை 
வில்ளவுகள் ஏற்படும்?

2. கழிவுகளுக்கும், ப்டங்கு மற்றும் மமைரிேறா 
மபறான்் ஆபத்தறாை மநறாயகளுக்கும் 
இல்டமே உள்்ள பதறா்டரபிலை வி்ளக்குக. 

X. ்ப்டத்லதப ்பாரத்து, பின்வரும் 
விைா்ககளு்ககு வில்ட தருக.

1. இப்ப்டத்திலிருந்து நீ அறியும் நிகழ்வு எது? 
வி்ளக்குக

2. குப்லபக் குழிகளில் நிகழும் மறாசுபறாடுகள் 
ேறால்வ?

நச்சுகள் தணணீரிலும்
 மணணிலும்  கைக்கின்்ை

தி்றநதசவளி்க குபல்ப்மடுகள்
புலக மற்றும் நச்சுகள் 
ப்வளிமேறுகின்்ை.
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5 அன்றாட வறாழ்வில் தறாவரங்கள்

அலகு

	பல்வேறு வேகையான தாவேரஙைகைப் பற்றியும்  அவேற்றின் பயன்ைள் பற்றியும் 
அறிந்து கைாள்ளுதல

	தாவேரஙைளின் கபாருைாதார முக்கியத்துவேத்கதப் பற்றிப் புரிந்து 
கைாள்ளுதல

	தாவேரஙைளுக்கும், விலஙகுைளுக்கும் இகை்ய நகைகபறும் 
இகைவிகனைகையும் அவேற்றினால ஏற்படும் கபாருைாதார 
பயன்ைகையும் அறிந்து கைாள்ளுதல

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம்

இயற்கையில ஏராைமான தாவேர வேைஙைள் 
ைாணப்படுகின்்றன. மனிதரைள் உணவு, உகை, 
இருப்பிைம், மற்றும் மருத்துவேம் ்பான்்ற தஙைள் 
வோழ்வியல ்தகவேைளுக்கு ்நரடியாை்வோ 
அலலது மக்றமுைமாை்வோ தாவேரஙைகைச் 
சாரந்துள்ைனர.

சுற்றுச்சூழல சமன்பாட்டிகனப் ்பணுதல, 
வீட்டு உப்யாைப் கபாருள்ைள், அலஙைாரப் 
கபாருள்ைள் தயாரித்தல மற்றும் வேணிைப் 
பயன்பாடு ஆகியவேற்றிற்ைாைவும் நாம் 
தாவேரஙைகைச் சாரந்துள்்ைாம்.

ஒரு நாட்டிற்குப் கபருமைவு 
கபாருைாதார வேைஙைகைத் தாவேரஙைள் 
அளிக்கின்்றன. உணகமயில எந்த ஒரு 
நாட்டின் கபாருைாதாரமும் அந்நாட்டின் 
விவேசாயத்திகனயும் தாவேரஙைளிலிருந்து 
கிகைக்கும் கபாருள்ைகையும் கபருமைவில 
சாரந்துள்ைது.

மனிதரகளுக்கும் தாவரஙகளுக்கும் 
இடையேோன ததாைரபு மற்றும் தாவரஙகளின் 
த�ாருளாதாரப் �ேன்�ாடு ஆகிேவற்டறைப் 
�ற்றிப் �டிக்கும் அறிவிேல் பிரிவு த�ாருளாதாரத் 
தாவரவிேல்  எனப்�டுகிறைது.

பழஙைாலத்தில இருந்்த இந்தியாவின் 
கபரும்பான்கமயான மக்ைள் அரிசி, ்ைழ்வேரகு, 
மற்றும் ைம்பு ்பான்்ற தானியஙைகை 
முக்கிய உணவோைப் பயன்படுத்தி வேந்தனர 
எனப் பல்வேறு இைஙைளில நகைகபற்்ற 
அைழ்வோராய்ச்சிைளின் மூலம் கிகைக்ைப்கபற்்ற 
தானியஙைளின் எச்சஙைள் மற்றும் படிவுைள் 
மூலம் நாம் அறிய வேருகி்்றாம். ்மலும் 
பணகைய இலக்கியக் குறிப்புைளின் 
வோயிலாை அக்ைாலத்தில பயன்படுத்தப்பட்ை 
பல கபாருைாதார முக்கியத்துவேம் வோய்ந்த 
தாவேரஙைகைப் பற்றி அறிந்து கைாள்கி்்றாம்.

கீ்ழ தரப்பட்டிருக்கும் பைஙைகைக் 
ைவேனமாைப் பாருஙைள். அப்பைஙைளில 
உள்ைவேரைள் என்ன கசய்கி்றாரைள் என்பகத 
உஙைைால ைணடுபிடிக்ை முடிகி்றதா?

1. எதற்ைாை விவேசாயிைள் கநலகல அறுவேகை 
கசய்கி்றாரைள்?

2. ஒரு கபணமணி ையிறு திரித்துக் 
கைாணடிருக்கி்றார. அந்த ையிற்றுக்குத் 
்தகவேயான மூலப்கபாருள் எஙகிருந்து 
கிகைக்கி்றது?

3. ்வேப்பமரத்தின் இகலைள் ஒரு தட்டில 
்சைரித்து கவேக்ைப்பட்டுள்ைன. எதற்ைாை 
என்று ஊகிக்ை முடிகி்றதா?

4. நாற்ைாலிகயத் தயாரிக்ை ஒருவேர 
எப்கபாருகைப் பயன்படுத்துகி்றார?

இப்பாைத்தில நாம் பலதரப்பட்ை 
தாவேரஙைளின் கபாருைாதாரப் பயன்பாடுைள், 
அகவே மனிதரைளுக்குப் பயன்படும் விதம் 
ஆகியவேற்க்றப் பற்றி விவோதிப்்பாம்.

தாவேரஙைளின் கபாருைாதார மதிப்பு 
மற்றும் பயன்பாடுைளின் அடிப்பகையில 
தாவேரஙைகைக் கீழ்க்ைணைவோறு பிரிக்ைலாம்.

 1. உணவுத் தாவரஙகள் 

 2. நறுமணப் த�ாருள் தரும் தாவரஙகள்

 3. மருத்துவத் தாவரஙகள்

 4. நார தரும் தாவரஙகள்

பைம்-1 பைம்-2

பைம்-3 பைம்-4
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 5. மரக்கடடை தரும் தாவரஙகள்

 6. அலஙகாரத் தாவரஙகள்

5.1 உணவுத்
 தாவரஙகள் 

ம னி த ர ை ளு க் கு 
முக்கிய உணவு 
ஆதாரமாைத் தாவேரஙைள் 
விைஙகுகின்்றன. நமக்கு உணவு தரும் 
தாவேரஙைகை நாம் உணவுத் தாவரஙகள் 
என்கி்்றாம்.

உஙைள் வீட்டில ைாய்ைறித் ்தாட்ைம் 
உள்ைதா? அலலது ்தாட்ைத்திலிருந்து 
ைாய்ைறிைள் ்சைரிப்பகதப் பாரத்து 
இருக்கிறீரைைா? 

தாவேரஙைளின் எப்பகுதிைள் நமக்கு 
உணவோைப் பயன்படுகின்்றன?

நாம்  தாவேரத்தின் பல்வேறு பாைஙைைான 
்வேர, தணடு, இகல, விகத, ைாய் மற்றும் 
ைனிைகை உணவோை உட்கைாள்கி்்றாம். 
உணவுத் தாவேரஙைகை நாம் பின்வேருமாறு 
பிரிக்ைலாம்.

 1. காய்கறிகள்
 2. தானிேஙகள்
 3. �ருப்பு வடககள்

்மலும் ைாபி, ்தநீர, சரக்ைகர மற்றும் 
எணகணய்க்ைான மூலப்கபாருள்ைகையும் 
நாம் தாவேரஙைளிலிருந்து கபறுகி்்றாம்.

காய்கறிகள்

நாம் தாவேரத்தின் பல்வேறு பாைஙைளில 
இருந்து ைாய்ைறிைகைப் கபறுகி்்றாம்.

யவரகள்   

(எ.ைா)

பீட்ரூட், ்ைரட்.

இடலகள் 

(எ.ைா) 

கீகரைள், 

முட்கைக்்ைாஸ, ைறி்வேப்பிகல.

தண்டுகள்

(எ.ைா)

ைரும்பு, உருகைக்கிழஙகு, ைருகணக்கிழஙகு.

மலரகள் 

(எ.ைா)

வோகழப்பூ, ைாலிபிைவேர.

கனிகள் 

(எ.ைா) 

க ந ல லி , 
கைாய்யா.

தானிேஙகள் 

தானியஙைள் என்பகவே புலவேகைத் 
தாவேரஙைளில விகைவிக்ைப்படும் உணவுப் 
கபாருைாகும். (எ.ைா.) கநல, ்ைாதுகம, ைம்பு, 
்ைழ்வேரகு, திகன. 

�ருப்பு வடககள்
அவேகரக் குடும்பத்கதச் சாரந்த  

தாவேரஙைளில உள்ை உணணக்கூடிய 

கநல ்ைாதுகம

ைம்பு ்ைழ்வேரகு
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விகதை்ை பருப்புைள் எனப்படுகின்்றன. 
பருப்புைள் ைனிஉக்றயினுள் வேைரகின்்றன. 
(எ.ைா) கைாணகைக்ைைகல, பச்கசப்பயிறு. 

5.2 நறுமணப் த�ாருள் தரும் 
 தாவரஙகள்

கவேப்பமணைலத் தாவேரஙைளிலிருந்து 
கப்றப்படும் நறுமணப் கபாருள்ைள் உணவிற்கு 
நறுமணமூட்ைப் பயன்படுகின்்றன. 
தாவேரஙைளின் மரப்பட்கைைள், ்வேரைள், 
இகலைள், மலரைள் அலலது தணடுைள் 
்பான்்றவேற்றிலிருந்து கப்றப்படும் நறுமணப் 
கபாருள்ைள் உணவிற்குச் சுகவேயூட்ைவும், 
நி்றமூட்டியாைவும், உணவுப் கபாருள்ைகைப் 
பாதுைாக்ைவும் பயன்படுகின்்றன. 

இந்திே நறுமணப் த�ாருள்கள்

பின்வேரும் நறுமணப்கபாருள்ைள் 
இந்திய உணவு வேகைைளில கபருமைவு 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

(எ.கா.) ஏலக்காய், மிளகு கறியவப்பிடல, 
தவந்தேம், த�ருஞ்சீரகம், ஓமம்,  பிரிோணி 
இடல, சீரகம், தகாத்தமல்லி விடதகள், 
மஞ்்சள், கிராம்பு, இஞ்சி, ஜாதிக்காய், மற்றும் 
இலவஙகப்�டடை.  

உலக உணவு தினம்  
அக்யைா�ர 16.

அ க ன வே ரு க் கு ம் 
உணவுப் பாதுைாப்கபயும் 

சத்துணவின் ்தகவேகயயும் வேலியுறுத்தி 
இந்நாள் ைகைபிடிக்ைப்படுகி்றது. 

ஐக்கிய நாடுைள் அகவேயின்  உணவு 
மற்றும் ்வேைாண நிறுவேன அகமப்பு 
ஒவ்வோர ஆணடும் ஒரு ைருப்கபாருகை 
கமயமாைக் கைாணடு இத்தினத்திகனக் 
கைாணைாடுகி்றது. இந்த ஆணடின் 
ைருப்கபாருள்  பற்றி உனது ஆசிரியரிைம் 
்ைட்டு அறிந்து கைாள்.

கைாணகைக்ைைகல பச்கசப்பயிறு

 உலைைவில ைனிைள் மற்றும் 
ைாய்ைறிைள் உற்பத்தியில 
இந்தியா இரணைாம் இைத்கத 
வேகிக்கி்றது.

த்சேல்�ாடு 1 : உனக்குத் கதரிந்த 
ைாய்ைறிைள், தானியஙைள்  மற்றும் பருப்பு 
வேகைைகை அட்ைவேகணப்படுத்துை. 

வ. 
எண்

காய்கறிகள் தானிேஙகள் �ருப்பு 
வடககள்

1.
2.
3.
4.
5.

த்சேல்�ாடு 2 : ரவோ, கமதா, சவவேரிசி, 
்சமியா ்பான்்றகவே எவவோறு 
தயாரிக்ைப்படுகின்்றன? நணபரைளுைன் 
ைலந்துகரயாைவும்.
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5.3 மருத்துவத் தாவரஙகள் 

நம்கமச் சுற்றிக் ைாணப்படும் 
தாவேரஙைளில சில தாவேரஙைள் நமது 
்நாய்ைகைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகின்்றன. 
இவேற்றிகன நாம் மருத்துவத் தாவரஙகள் 
என அகழக்கி்்றாம். புண, கவேட்டுக் ைாயம், 
சளி, ைாய்ச்சல, தும்மல ்பான்்ற இன்னும் பல 
்நாய்ைகை இகவே குணப்படுத்துகின்்றன. சில 
தாவேரஙைளில ைாணப்படும் சிலவேகையான 
்வேதி கூட்டுப் கபாருள்ைள் பூச்சிைள், பூஞகசைள் 
மற்றும் சில ்நாய்க்கிருமிைளுக்கு எதிராை 
சி்றப்பாைச் கசயலபடுகின்்றன. மருத்துவேத் 
தாவேரஙைளில பல்வேறு மருத்துவேக் குணஙைள் 
அைஙகியுள்ைதால இகவே மருந்துைள் தயாரிக்ைப் 
பயன்படுகின்்றன. 

அட்ைவேகணயில சில மருத்துவேத் 
தாவேரஙைளும் அதன் மருத்துவேக் குணஙைளும் 
தரப்பட்டுள்ைன.

தாவரப் 
த�ேர

�ேன்�டும் 
�ாகம்

மருத்துவப்�ேன்கள்

கநலலி ைனி கவேட்ைமின் “சி” 
சத்து குக்றவோல 
வேரும் ஸைரவி 
்பான்்ற 
்நாய்ைளுக்கு 
மருந்தாை, ்நாய் 
எதிரப்புச்சக்திகய 
்மம்படுத்த

துைசி இகல, 
விகத

இருமல, சளி, மாரபுச் 
சளி மற்றும் மூச்சுக் 
குழாய் அழற்சிகயக் 
குணப்படுத்த

்சாற்றுக் 
ைற்்றாகழ

இகலைள் மலமிைக்கியாை, 
ைாயத்கதக் 
குணப்படுத்த, ்தால 
எரிச்சகலயும், குைல 
புணகணயும் 
குணப்படுத்த
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இந்தியாவில ்மற்கு 
வேஙைாைம், அஸ்ாம், ஒடிசா, 
பீைார, உத்திரப்பிர்தசம், 
திரிபுரா மற்றும் ்மைாலயா 

ஆகிய ஏழு மாநிலஙைளில  சணல 
பயிரிைப்படுகின்்றது.   ்மற்கு வேஙைாைம் 
மட்டும் இந்திய சணல உற்பத்தியில,  
50 விழுக்ைாடு உற்பத்தி கசய்கி்றது.

த்சேல்�ாடு 4 : சிறிய பஞசு உருணகை 
ஒன்க்ற எடுத்துக்கைாள். அகதப் பைத்தில 
ைாட்டியவோறு கைைளினால பிடித்து 
கமதுவோை இழுத்துப் பாரத்தால அது 
சுருள்கி்றது. இப்படிச் சுருளும்்பாது 
உஙைைால ஒரு நூகல உருவோக்ை 
முடிகி்றதா? 

நூலிகழைளிலிருந்து நூகல உருவோக்கும் 
முக்ற நூல் நூற்றைல் எனப்படுகி்றது.

த்சேல்�ாடு 3 : கீழாகநலலி, வேலலாகர, 
மணத்தக்ைாளி, திப்பிலி, கவேட்டி்வேர, 
தூதுவேகை ்பான்்ற தாவேரஙைளின் 
மருத்துவேப் பயன்பாட்டிகன உஙைள் 
கபற்்்றாரிைமிருந்து ்ைட்டுக் குறித்து 
வேரவும். 
்வேறு என்கனன்ன தாவேரஙைள் 
மருத்துவேப்பயன்பாட்டிற்ைாை உஙைள் 
பகுதியில பயன்படுத்தப்படுகின்்றன? 

்வேம்பு மரப்பட்கை, 
இகல 
மற்றும் 
விகதைள்

கிருமி நாசினியாை, 
்தால ்நாய்ைளுக்கு 
மருந்தாை

மஞசள் தகர கீழ் 
தணடு

கிருமி நாசினி, 
சிறிய ைாயம்பட்ை 
இைஙைளில கதாற்று 
ஏற்பைாமல தடுக்ை

5.4 நார தரும் தாவரஙகள் 
எந்த தாவேரஙைளில இருந்து நமக்குத் 

்தகவேயான நாரைள் கப்றப்படுகின்்றன்வோ, 
அத்தாவேரஙைள் நார தரும் தாவரஙகள் என 
அகழக்ைப்படுகின்்றன. இகவே நூல, ையிறு, 
துணி மற்றும் ைாகிதம் ்பான்்றகவே தயாரிக்ைப் 
பயன்படுகின்்றன. இத்தகைய நாரைள் 
இயற்கை நாரைள் எனப்படுகின்்றன.

நார தரும் தாவேரஙைகை நாம் 
பயன்பாட்டின் அடிப்பகையிலும், தாவேரத்தின் 
எப்பகுதியில இருந்து நார கிகைக்கி்றது என்்ற 
அடிப்பகையிலும் பின்வேருமாறு பிரிக்ைலாம். 
�ேன்�ாடடின் அடிப்�டையில்

1. தந்சவு நாரகள் (துணி கநய்ய உதவும் 
நாரைள் ) (எ.ைா) பருத்தி

2. கயிறு நாரகள் (ையிறு 
தயாரிக்ை உதவும் 
நாரைள்) (எ.ைா) 
கதன்கன

3. நிரப்பும் நாரகள் (கமத்கதைள் தயாரிக்ை 
உதவும் நாரைள்) (எ.ைா) இலவேம்

கிடைக்கப்த�றும் தாவர �ாகஙகளின் 
அடிப்�டையில் 

1. விடதகளின் யமற்புறைத்தூவி நாரகள் 
(எ.ைா) பருத்தி

2. தண்டு அல்லது தண்டிடை நாரகள் (எ.ைா) 
ஆளி, சணல

3.  இடல நாரகள் (எ.ைா) ைற்்றாகழ

4. உரிமடடை நாரகள் (எ.ைா) ்தஙைாய்
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5.5 மரக்கடடை தரும் தாவரஙகள் 
வீடு ைட்டுவேதற்கும் மரப்கபாருள்ைள் 

தயாரிப்பதற்குமான மரக்ைட்கைைள் 
தாவேரஙைளில இருந்து கப்றப்படுகின்்றன. 
மரக்ைட்கைைளின் நீடித்தத்தன்கம, அழகு 
மற்றும் கவேப்பத்திகனத் தாஙகும் தி்றன் 
ஆகியவேற்றின் ைாரணமாை பல்வேறு 
பயன்பாடுைளுக்கு நாம் மரக்ைட்கைைகைப் 
பயன்படுத்துகி்்றாம்.

வேணிைரீதியாைப் பயன்படும் 
மரக்ைட்கைைள் அதன் வேலிகம மற்றும் 
அைரத்தியின் அடிப்பகையில வேன்ைட்கைைள் 
மற்றும் கமன்ைட்கைைள் என இரணடு 
வேகைைைாைப் பிரிக்ைப்படுகின்்றன.
வன்கடடைகள்

நிலவோழ் பூக்கும் தாவேரஙைைான 
ஆஞசி்யாஸகபரம் என்னும் மிைப் கபரும் 
பிரிவிகனச் சாரந்த தாவேரஙைளிலிருந்து 
வேன்ைட்கைைள் கப்றப்படுகின்்றன.

உயரதர மரச்சாமான்ைள், நாற்ைாலிைள், 
்மற்கூகரைள் மற்றும் மரக்ைட்டுமானஙைள் 
வேன்ைட்கையிகனப் பயன்படுத்திச் 
கசய்யப்படுகின்்றன. (எ.ைா) ்தக்கு, பலா
தமன்கடடைகள்  

இகவே  கபாதுவோைப் பூக்ைாத்     
தாவேரஙைைான ஜிம்்னாஸகபரம் வேகை 
தாவேரஙைளில இருந்து கப்றப்படுகின்்றன. 
ஒரு சில ஆஞசி்யாஸகபரம் தாவேரஙைளும் 
கமன்ைட்கைைகை தருகின்்றன. 

இகவே கபாதுவோை ஒட்டுப்பலகைைள், 

மரப்கபட்டிைள், நடுத்தரமான அைரத்தி கைாணை 
பலகைைள் மற்றும் தாள்ைள் தயாரிக்ைப் 
பயன்படுகின்்றன. (எ.ைா) ைைம்பு, கபன்

5.6 அலஙகாரத் தாவரஙகள் 
 அழகியல ைாரணஙைளுக்ைாை 

வேைரக்ைப்படும் தாவேரஙைள் அலஙகாரத் 
தாவரஙகள் எனப்படுகின்்றன. மலர தரும் 
தாவேரஙைகை வேைரக்கும் மலரவேைரப்பு 
்தாட்ைக்ைகலயின் முக்கியப் பிரிவோை 
இருக்கி்றது. (எ.ைா) மலலி, ்ராஜா, கசவவேந்தி, 
ைார்னஷன், கஜரபரா.

்மலும் வீடுைள், ்தாட்ைஙைள் மற்றும் 
பூஙைாக்ைகை அழகுபடுத்த கசம்பருத்தி, 
நந்தியாவேட்கை, கு்ராட்ைன்ஸ  ்பான்்ற 
கபருஞகசடிைளும்,  முலகல, அலமான்ைா, 
ைாகிதப்பூ ்பான்்ற கைாடிவேகைைளும்,  
சரக்கைான்க்ற, மந்தாகர, டி்லானிக்ஸ 
மரம் (ைாட்டுத்தீ), ஆகிய மரவேகைைளும் 
வேைரக்ைப்படுகின்்றன. உஙைள் பகுதியில 
என்கனன்ன அலஙைாரத் தாவேரஙைள் 
வேைரக்ைப்படுகின்்றன? 

மரக்ைட்கைைள்

மலர வேைரப்பு

மரக்ைட்கைைளிலிருந்து கமலலியதாைச் 
சீவி எடுக்ைப்படுகின்்ற மரத்தைடுைகை 
உரிய வேகையில ஒன்றின் ்மகலான்று 
அடுக்ைடுக்ைாை ஒட்டி உருவோக்ைப்படுவே்த 
ஒடடுப்�லடக (Ply wood) ஆகும். இது 
ஒருவேகைக் கூட்டு மரப் (composite wood) 
பலகை ஆகும்.
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சி்றந்த விகைச்சகலப் கப்ற இத்தகைய 
அயல மைரந்தச்்சரக்கைச் கசய்யும் 
பூச்சிைகையும் ப்றகவேைகையும் பாதுைாத்தல 
அவேசியமாகும்.

்தனீக்ைள் அயலமைரந்தச்்சரக்கைக்கு 
உதவுவே்தாடு, ்தகனயும் நமக்கு 
அளிக்கின்்றன.

ைைலில பவேைப்பாக்றைளில வோழும் 
பாசிைளும் தாவேரஙைளும் கபரும்பான்கமயான 
மீன்ைளின் உணவோை இருக்கின்்றன. 
அப்பகுதிைளில மீன்பிடித்கதாழில சி்றப்பாை 
நகைகபறுகின்்றது.

பல்வேறு தாவேரஙைளின் விடதகள் 
�ரவ விலஙகுைளும் ப்றகவேைளும் முக்கியப் 

5.7 தாவரஙகளுக்கும், 
 விலஙகுகளுக்கும்  
 இடையேோன 
 உறைவுமுடறை 
விலஙகு – தாவர 
இடைவிடனகள்

விலஙகுைள் தனது உணவு, வேசிப்பிைம் 
உள்ளிட்ை ்தகவேைளுக்குத் தாவேரஙைகைச் 
சாரந்திருக்கின்்றன. இந்த கதாைரபினால 
விலஙகுைள் மட்டுமின்றித் தாவேரஙைளும் 
பயனகைகின்்றன. இத்தகைய கதாைரபு 
கபாருைாதார ரீதியாைவும் முக்கியத்துவேம் 
வோய்ந்ததாை இருக்கின்்றது. 

உதாரணமாைப் பட்டுப்புழுக்ைள் மலகபரி 
இகலகய உணவாக எடுத்துக்கைாணடு 
மலகபரி தாவேரத்தில வேசிக்கின்்றன. ஒரு 
புழுவிற்கும் தாவேரத்திற்குமான இந்தத் 
கதாைரபு கபாருைாதார ரீதியில நமக்குப் பட்டு 
உற்பத்திக்குப் பயன்படுகின்்றது. 

தாவேரஙைளின் அேல்  
மகரந்தசய்சரக்டகக்கு விலஙகுைள், பூச்சிைள், 
மற்றும் ப்றகவேைளின் பஙகு மிை அவேசியமாகும். 

மலரைளின் பிரைாசமான வேணணஙைள், 
மணம் மற்றும் ்தன் ஆகியகவே பூச்சிைகை 
ஈரக்கின்்றன. ஒரு பூவிலிருந்து மற்க்றாரு 
பூவிற்கு இப்பூச்சிைள் கசலலும்்பாது தஙைள் 
உைலில ஒட்டியுள்ை மைரந்தத்தூள்ைகை 
விட்டுவிட்டுச் கசலகின்்றன. இதனால 
மைரந்தச்்சரக்கை நகைகபற்றுக் ைாய்ைறிைள் 
மற்றும் பழஙைள் உருவோகின்்றன. 

ஓசனிச்சிட்டு (Humming Bird)

பட்டுப்புழு

்தனீ
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பஙைாற்றுகின்்றன. ப்றகவேைளின் வேயிற்றில 
உள்ை கசரிமான என்கசம்ைள் விகதைளின் 
்மலுக்றகய மிருதுவோக்கி அகவேைகை 
எளிதாை முகைக்ைத் தகுந்ததாை மாற்றுகின்்றன.

விலஙகுைளுக்கும் தாவேரஙைளுக்குமான 
இத்தகைய இயற்கையான கதாைரபுைள் 
பாதிப்பகையும்்பாது கபாருைாதார ரீதியாைவும் 
பாதிப்புைள் ஏற்படுகின்்றன.
தாவரஙகளின் பிறை �ேன்�ாடுகள்
1. மண் வளத்டதப் 

�ாதுகாத்தல்
த ா வே ர ங ை ள் 

ம ண வே ை த் க த 
அ தி ை ரி க் கி ன் ்ற ன . 
தாவேர இகலைள், மலரைள் மற்றும் பி்ற பாைஙைள் 
மணணில உதிரகின்்றன. இகவே மணணில 
சிகதவேகைந்து வேைமான மட்கிய உரத்கத 
உருவோக்குகின்்றன. மட்கிய உரமானது, 
மணணின் வேைத்கத அதிைரிக்ைச் கசய்கி்றது. 
நீலப் �சட்சப் �ாசி, �ாக்டீரிோ சூயைாயமானாஸ் 
ஆகிேடவ வளிமண்ைல டநடரஜடன 
மணணில நிகல நிறுத்தி மணவேைத்கத 
அதிைரித்து, விவேசாயத்திற்கு உதவுகின்்றன. 
2. மண் அரிப்ட�த் தடுத்தல்

அைரத்தியாை வேைரும் தாவேரஙைள் 
மற்றும் அவேற்றின் ்வேரைள் மண அரிப்கபத் 
தடுக்கின்்றன.  ்வேைமாைக் ைாற்று 
வீசும்்பா்தா, நீர பாயும்்பா்தா நிலத்தின் 
்மற்பரப்பில உள்ை வேைமான மண அடித்துச் 
கசலலப்படுகி்றது.  அத்தகைய இைஙைளில 
தாவேரஙைகை வேைரப்பதால மண அரிப்பு 
தடுக்ைப்படுகி்றது.
3. உயிரி – எரித�ாருள் 

சில தாவேரஙைள் உயிரி 
எரிகபாருள்ைளுக்ைாை வேைரக்ைப்படுகின்்றன. 
இந்த எரிகபாருள்ைள் மிைக் குக்றந்த 
அைவு நச்சுச்தன்கம கைாணைகவே. 
இகவே தீஙகு விகைவிக்கும் வோயுக்ைகை 
உருவோக்குவேதிலகல. (எ.ைா) ைாட்ைாமணக்கு.

தாவேரக் ைழிவுைளிலிருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி 
கசய்யப்படுகி்றது.  (எ.ைா) சரக்ைகர ஆகலக் 
ைழிவுைள். 

4. ரப்�ர மற்றும் இேற்டக தநகிழிகள்  
ரப்பர மரத்திலிருந்து கிகைக்கும் 

பாலில இருந்து  ரப்பர தயாரிக்ைப்படுகி்றது. 
ரப்பர வோைனச்சக்ைரஙைள், மின்ைம்பிைள், 
இருக்கைைள் தயாரிப்பில பயன்படுகி்றது. 
இயற்கை கநகிழிைள் தாவேரஙைளிலிருந்து
தயாரிக்ைப்படுகின்்றன. இகவே உயிரினச் 
சிகதவிற்கு உள்ைாைக் கூடியகவே.

5. யவப்� எண்தணய் பூ்சப்�டை யூரிோ
            இந்திய விவேசாயிைள் பயிரவேைரச்சிகயப் 

கபருக்ை யூரியாவிகன உரமாைப் பயன்படுத்தி 
வேருகின்்றனர. ்வேப்ப எணகணய் பூசப்பட்ை 
யூரியாவிகன இந்திய விஞ்ானிைள் 
உருவோக்கியுள்ைனர. இது கநட்ரஜகன 
கமதுவோை கவேளியிடுவேதால தாவேரஙைள் அதிை 

�ாலக்கீடர
            மூட்டு முைக்குவோதம் 
என்பது அகனத்து 
வேயதினருக்கும் மூட்டு 

மற்றும் முழஙைால  பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் 
ஒரு ்நாயாகும். இந்த ்நாய்க்ைான 
மருந்திகன பாலக்கீகரயிலிருந்து 
தற்்பாது மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி 
நிறுவேன (CDRI - Central Drug Research 
Institute – Lucknow) விஞ்ானிைள் நா்னா 
உருவோக்ைத்தின் (nano formulation) மூலம் 
உருவோக்கியுள்ைனர.
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அைவு கநட்ரஜகன எடுத்துக் கைாள்கின்்றன. 
இது யூரியாவினால சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் 
பாதிப்கபயும் குக்றக்கி்றது.

நிடனவில் தகாள்க
	மனிதரைள் உணவு, உகை, இருப்பிைம், 

மற்றும் மருத்துவேம் ்பான்்ற தஙைள் 
வோழ்வியல  ் தகவேைளுக்கு ் நரடியாை்வோ    
அலலது  மக்றமுைமாை்வோ 
தாவேரஙைகைச் சாரந்துள்ைனர.

	மனிதரைளுக்கும் தாவேரஙைளுக்கும் 
இகை்யயான கதாைரபு மற்றும் 
தாவேரஙைளின் கபாருைாதாரப் பயன்பாடு 
ஆகியவேற்க்றப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல 
பிரிவு கபாருைாதாரத் தாவேரவியல 
எனப்படுகி்றது.

	மனிதரைளுக்கு முக்கிய உணவு 
ஆதாரமாைத் தாவேரஙைள் விைஙகுகின்்றன. 
நமக்கு உணவு தரும் தாவேரஙைகை நாம் 
உணவுத் தாவேரஙைள் என்கி்்றாம்.

	அவேகரக் குடும்பத்கதச் சாரந்த 
உணணக்கூடிய விகதை்ை பருப்புைள் 
எனப்படுகின்்றன.

	நறுமணப் கபாருள்ைள் உணவிற்குச் 
சுகவேயூட்ைவும், நி்றமூட்டியாைவும், 
உணவுப் கபாருள்ைகைப் பாதுைாக்ைவும் 
பயன்படுகின்்றன.

	சில தாவேரஙைளில ைாணப்படும் 
சிலவேகையான ்வேதிக்கூட்டுப்கபாருள்ைள் 
பூச்சிைள், பூஞகசைள் மற்றும் சில 
்நாய்க்கிருமிைளுக்கு எதிராை சி்றப்பாைச் 
கசயலபடுகின்்றன. இத்தகைய தாவேரஙைள் 
மருத்துவே தாவேரஙைள் எனப்படுகின்்றன.

	நாரைள் பயன்பாட்டின் அடிப்பகையில 
கநசவு நாரைள், ையிறு நாரைள்  மற்றும் 
நிரப்பும் நாரைள் எனப் பிரிக்ைப்படுகின்்றன.

	வேணிைரீதியாைப் பயன்படும் 
மரக்ைட்கைைள் அதன் வேலிகம 
மற்றும் அைரத்தியின் அடிப்பகையில 
வேன்ைட்கைைள் மற்றும் கமன்ைட்கைைள் 
என இரணடு வேகைைைாைப் 
பிரிக்ைப்படுகின்்றன.

	அழகியல ைாரணஙைளுக்ைாை 
வேைரக்ைப்படும் தாவேரஙைள் அலஙைாரத் 
தாவேரஙைள் எனப்படுகின்்றன.

	விலஙகுைள் மற்றும் தாவேரஙைளுக்கு 
இகை்யயான இயற்கையான 
கதாைரபுைள் பாதிப்பகையும்்பாது 
கபாருைாதாரரீதியாைவும் பாதிப்புைள் 
ஏற்படுகின்்றன.  
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மருந்தா? நஞ்்சா? உரலி:

http://www.rigb.org/education/games/natural-world/kill-or-cure

இடணேசத்சேல்�ாடு
மருந்தா? நஞ்்சா?

�டி  1: கீழ்க்ைாணும் உரலி / விகரவுக் குறியீட்கைப் பயன்படுத்தி ‘Kill? or Cure?’  கசயலபாட்டின் 
பக்ைத்திற்குச் கசலலவும்.

படி 2: இச்கசயலபாட்டிகனத் கதாைஙை ‘PLAY’ என்னும் கபாத்தாகன கசாடுக்ைவும். பின்பு 
‘START’ என்பகத கசாடுக்ைவும்.

படி 3: இப்கபாழுது திகரயில ்தான்றும் மருத்துவேர உருவேம் தரும் குறிப்புைகைக் கைாணடு 
சரியான  மருந்திகன தரும் தாவேரத்திகன ைணைறிய ்வேணடும். 

படி 4: கீ்ழ தரப்பட்டுள்ை பைஙைளில சுட்டியின் உதவியால கசாடுக்கி சரியான தாவேரத்திகன  
்தரந்கதடுக்ைவும், கூடுதல விவேரஙைகைப் கப்ற கசயலபாட்டு சாைரத்தின் வேலது 
்மற்புரம் உள்ை ‘i’என்னும் குறியீட்கை கசாடுக்ைவும்.

*பைஙைள் அகையாைத்திற்ைாை மட்டு்ம.

த்சேல்�ாடடின் மூலம் 
தாவரஙகளின் மருத்துவப் 
�ண்பிடன அறியவாமா!

�டி 1

�டி 3

�டி 2

�டி 4
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I . ்சரிோன விடைடேத் 
யதரந்ததடுத்து எழுதுக

1. தாவேரஙைளின் மைரந்தச் ்சரக்கைக்கு 
உதவும் ப்றகவே. 

 அ. வோத்து   ஆ. கிளி

 இ. ஓசனிச்சிட்டு  ஈ. பு்றா

2.  இயற்கையான கைாசு விரட்டி

 அ. ஜாதிக்ைாய் ஆ. மூஙைல

 இ. இஞசி  ஈ. ்வேம்பு

3.  பின்வேருவேனவேற்றுள் எது ்வேர அலல?      

 அ. உருகைக்கிழஙகு ஆ. ்ைரட்

 இ. முள்ைஙகி ஈ. ைரனிப்

4. பின்வேருவேனவேற்றுள் எது கவேட்ைமின் ‘C’ 
குக்றபாட்கைப் ்பாக்குகி்றது?

 அ. கநலலி  ஆ. துைசி

 இ. மஞசள் ஈ. ்சாற்றுக் ைற்்றாகழ

5. இந்தியாவின் ்தசிய மரம் எது?  

 அ. ்வேப்பமரம் ஆ. பலா மரம்

 இ. ஆலமரம் ஈ. மாமரம்

II. யகாடிடை இைஙகடள நிரப்புக

1. ஒவகவோரு ஆணடும் அக்்ைாபர 
ஆம் நாள் உலை உணவு தினமாைக் 
கைாணைாப்படுகி்றது.

2.   கநசவு  நாருக்கு    எடுத்துக்ைாட்ைாகும்.

3. நான் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம். நான் 
யார? 

4.  இகலயின் சாறு இருமகலயும், 
மாரபுச் சளிகயயும் குணமாக்குகி்றது.

5. அவேகரக் குடும்பத்கதச் சாரந்த 
தாவேரஙைளின் உணணக் கூடிய 
விகதைள்  எனப்படுகின்்றன. 

III. ்சரிோ, தவறைா? தவறைாக இருந்தால் ்சரிோன 
விடைடே எழுதுக

1. அழகிற்ைாை வேைரக்ைப்படும் தாவேரஙைள் 
கமன்ைட்கைைள் என அகழக்ைப் 
படுகின்்றன.

2. பட்டுப்புழுக்ைள் மலகபரி இகலகய 
உணவோை உட்கைாள்கின்்றன. 

3. அலஙைாரத் தாவேரமாைக் ைாலிபிைவேர 
தாவேரம் பயன்படுகி்றது.

4. ்ைாகை ைாலத்திற்குப் பருத்தி உகைைள் 
ஏற்்றதன்று.

5. ைரும்புத் தாவேரம் உயிரி எரிகபாருைாைப் 
பயன்படுகி்றது.

IV. பின்வருவனவற்டறைப் த�ாருத்துக.

1. நாரதரும் 
தாவேரம்

-    கிருமி நாசினி

2. வேன்ைட்கை -    நறுமணப் 
கபாருள்

3. ்வேம்பு   -    சணல
4. ஏலக்ைாய் -    தானியம்
5. ைம்பு -    ்தக்கு

V. ஒப்பிடுக

1. மாம்பழம்   :  ைனி   : :  மக்ைாச்்சாைம்        :   

2. கதன்கன  :  நார : :  ்ராஜா :   

3. ்தனீக்ைள்     :  மைரந்தச் ்சரக்கையாைர  
: :  மணபுழு :   

மதிப்பீடு
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VI. மிகக் குறுகிே விடை தருக

1. உணவுத் தாவேரஙைள் என்்றால என்ன?

2. மருத்துவேத் தாவேரஙைள் என்்றால என்ன?

3. வேன்ைட்கை எவவோறு கமன்ைட்கையில 
இருந்து ்வேறுபடுகி்றது?

4. நறுமணப் கபாருள்ைள் என்்றால என்ன?

5. நீ வேசிக்கும் பகுதியில உள்ை மூன்று 
மருத்துவேத் தாவேரஙைகை எழுதுை.

6. மரக்ைட்கைைளின் பயன்ைள் யாகவே?

VII. குறுகிே விடை தருக

1. அலஙைாரத் தாவேரஙைள் பற்றி எழுதுை?

2. ்வேப்ப மரத்தின் பயன்ைகை எழுதுை?

3. எகவே்யனும் ஐந்து தாவேரஙைகையும், 
அவேற்றின் எந்தப் பகுதிகய உணகி்்றாம் 
என்பகதயும் எழுதுை

VIII.  விரிவான விடை தருக

1. மரக்ைட்கை தரும் தாவேரஙைள் பற்றி குறிப்பு 
வேகரை. 

2. விலஙகு- தாவேர இகைவிகனயின் 
முக்கியத்துவேத்கதப் பற்றி எழுதுை.

IX. உேர சிந்தடனத்திறைன் வினாவிற்கு 
விடைேளி 

1. பாகலவேனத்தில குக்றவோன நீ்ர 
ைாணப்படுகி்றது. இதற்குக் ைாரணம் யாது?

2. “பகனமரம் உயரமான மரம், அதனால 
அது வேன்ைட்கைகயத் தருகி்றது” என்று 
ைவிதா கூறினார. இகத நீ 
ஏற்றுக் கைாள்கி்றாயா? மறுக்கி்றாயா? 
எதுவோயினும் ஏன் என்பகத எழுதுை? 

3.  பைஙைகைப் பாரத்து பின்வேரும் 
வினாக்ைளுக்கு விகைதருை.

அ. பாக்டீரியாக்ைள் எவவோறு மண வேைத்கத 
அதிைரிக்கின்்றன?

ஆ. தாவேரஙைளின் இனப்கபருக்ைத்திற்குத் 
்தனீக்ைள் அவேசியம் எவவோறு?
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6 வன்ெபாருளும் ெமன்ெபாருளும்

அலகு

 கணினியின வனமபொருள்கள் மற்றும் மமனமபொருள்கமள 
இ்னம் கொணுதல்

 வனமபொருள்கள் மற்றும் மமனமபொருள்கள் ஆகியவற்றின  
தனமமகமள ஒப்பிடடு அறிதல்

 மமனமபொருள்களின பல்சவறு வமககமள அறிதல்
 கட்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல மமனமபொருள்கமளப் பற்றி அறிதல் மற்றும் அவற்ம்றத் 

தி்றம்ப்ட மகயொளுதல்

 கற்றல் ேநாக்கங்கள் 

அறிமுகம்	
கணினி எனபது வனமபொருள் 

(HARDWARE) மற்றும் மமனமபொருள் 
(SOFTWARE) ஆகிய இரு மபரும் பகுதிகமள 
உள்ள்டக்கிய அமமப்பொகும். இவ்விரு 
பகுதிகளும் ஒனம்றமயொனறு தவிர்த்து 
கணினி மசயல்படுவதில்மல. நொம் கணினிக்கு 
வனமபொருள் வழியொகக் மகொடுக்கும் 

கட்டமள உள்ளீ்டொ்னது மமனமபொருள் மூலம் 
மசயல்படுத்தப்படடு மவளியீடடுக் கருவிகள் 
மூலம் நமக்குக் கிம்டக்கி்றது. மனித 
உ்டசலொடு கணினிமய ஒப்பிடும்மபொழுது 
உ்டமல வனமபொருளொகவும், உயிமர 
மமனமபொருளொகவும் மகொள்ளலொம். உயிர் 
இல்லொத உ்டமலப் சபொன்றது மமனமபொருள் 
நிறுவப்ப்டொத வனமபொருள்.
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6.1	 வன்ப�ொருள்		(HARDWARE)	

கணினியில் நம்மொல் பொர்த்து மதொடடு 
உணரக்கூடிய அம்னத்து பொகங்களும் 
வனமபொருள்கசள. உள்ளீடடு (INPUT), 
மவளியீடடு (OUTPUT) கருவிகள் மற்றும் 
கணினியின மமயச்மசயலகப் மபடடியினுள் 
(CPU Cabinet) அமமநதிருக்கும்  நிம்னவகம் 
(Hard Disk), தொய்ப்பலமக (MOTHER BOARD), 
SMPS, CPU, RAM, CD DRIVE, GRAPHICS 
CARD இதில் அ்டங்கும்.

6.2.	பமன்ப�ொருள்	(SOFTWARE)

மமனமபொருள் இல்லொ வனமபொருள் ஒரு 
முழு கணினியொக முடியொது. மமனமபொருள்கள்  

பமன்ப�ொருள்

வன்ப�ொருள்

எனபது வனமபொருள் இயங்குவதற்குத் 
சதமவயொ்ன தரவுகமள உள்ள்டக்கிய, 
கணினியொல் மடடும் புரிநதுமகொள்ளக்கூடிய 
குறியீடடு மமொழிமயக் மகொண்்ட அமமப்பு 
ஆகும். வனமபொருமளப்சபொல்  நம்மொல் 
இமதத் மதொடடு உணர இயலொது. ஆ்னொல் 
கணினித்திமர மூலம் கண்டு கட்டமளகமளக் 
மகொடுத்துப் பயனபடுத்த முடியும்.

6.3.	பமன்ப�ொருள்	வனககள்:	
மமனமபொருள்கமளச் மசயல்பொடடின 

அடிப்பம்டயில் இரண்டு வமககளொகப் 
பிரிக்கலொம்.
1. இயக்க மமனமபொருள் (SYSTEM 

SOFTWARE)
2. பயனபொடடு மமனமபொருள் (APPLICATION 

SOFTWARE)

6.3.1	 	இயக்க	பமன்ப�ொருள்	
(OPERATING	SYSTEM-OS) 

கணினியின சொத்னங்கமள ஒனறு்டன 
ஒனறு இமணக்கும் மமனமபொருள் 
இயக்க மமனமபொருள் ஆகும். கணினி 
இயங்குவதற்குத் சதமவயொ்ன அடிப்பம்டத் 
தரவுகமளக் (Data) மகொண்்ட மமனமபொருமள, 
இயக்க மமனமபொருள் எனகிச்றொம். இயக்க 
மமனமபொருள் (OS) இனறி கணினிமயப் 
பயனபடுத்த இயலொது. (எ.கொ.) - Linux, Windows, 
Mac, Android.

6.3.2.		�யன்�ொட்டு	பமன்ப�ொருள்	
(APPLICATION	SOFTWARE)

கணினிமய நமது சதமவக்சகற்ப 
பயனபடுத்த உதவும் மமனமபொருள்கசள 

இமணயம் பயனபொடடிற்கு 
வருவதற்கு முனசப 
மின்னஞசல் பயனபொடடில் 
இருநதது.
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பயனபொடடு மமனமபொருள்கள் ஆகும். இவற்ம்ற இயக்க மமனமபொருளின உதவியு்டச்ன நிறுவ 
முடியும்.  இவ்வமக மமனமபொருள்கள் ஒனறு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட குறிப்பிட்ட சவமலகமளச் 
மசய்து முடிக்க பய்னர்களுக்கு உதவுகின்ற்ன.

எ.கொ – Video players, Audio players, Word processing softwares, Drawing tools, Editing software’s,  etc.

 

 ெம ெபா    

 
 

ெம ெபா  
உ வா க  

1. ெமாழி 
2. ெமாழி – ெமாழி 

ெபய   
3.  

(Linker) 
4.  (Loader)… 

 ெம ெபா   
(System Software) 

 

 

அைம  ேமலா ைம 
நிர  

(System Management Program) 

1.  
2. (அ) 

 
3. கணினி  

ெபா  பய பா  
ெம ெபா  

1.  
2.  
3.  
4. வைரப  

… 

றி பி ட 
பய பா கான 

ெம ெபா  
1.  
2.  
3.  
4. , 

… 

பய பா  ெம ெபா  
(Application Software) 

 ேதைவயான 
 . 

6.4.	இயக்க	மற்றும்	�யன்�ொட்டு	பமன்ப�ொருள்	வனககள்
இயக்க மமனமபொருள் மற்றும் பயனபொடடு மமனமபொருள் ஆகியவற்றிம்ன மப்றப்படும் மூலம் 

மற்றும் பயனபொடடு உரிமம் ஆகியவற்ம்றப் மபொறுத்து இரண்டு வமககளொகப் பிரிக்கலொம்.

1. கட்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல மமனமபொருள் (FREE AND OPEN SOURCE)

2. கட்டண மற்றும் தனியுரிமம மமனமபொருள் (PAID AND PROPRIETARY SOFTWARE)
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I.		 சரியொன	 வினேனயத்	
டதர்ந்பதடுக்க

1. ம ம ய ச் ம ச ய ல க ப் 
மபடடியினுள் கொணப்ப்டொதது எது?

 அ. தொய்ப்பலமக ஆ. SMPS
 இ.  RAM  ஈ. MOUSE

2. கீழ்வருவ்னவற்றுள் எது சரியொ்னது?
 அ. இயக்க மமனமபொருள் மற்றும்

 பயனபொடடு மமனமபொருள்.
 ஆ. இயக்க மமனமபொருள் மற்றும்

 பண்பொடடு மமனமபொருள்.
 இ. இயக்கமில்லொ மமனமபொருள் மற்றும்

 பயனபொடடு மமனமபொருள்.
 ஈ. இயக்கமில்லொ மமனமபொருள் மற்றும்

 பண்பொடடு மமனமபொருள்.

3. LINUX எனபது 
 அ. கட்டண மமனமபொருள்
 ஆ. தனி உரிமம மமனமபொருள்
 இ. கட்டணமில்லொ மற்றும் தனி உரிமம

 மமனமபொருள்
 ஈ.  கட்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல 

மமனமபொருள்

4. கீழ்வருவ்னவற்றுள் எது கட்டண மற்றும் 
தனி உரிமம மமனமபொருள்?

 அ. WINDOWS 
 ஆ. MAC OS
 இ. Adobe Photoshop
 ஈ. இமவ அம்னத்தும்

5.  எனபது ஒரு 
இயங்குதளமொகும்.

 அ. ANDROID ஆ. Chrome
 இ. Internet ஈ. Pendrive

6.4.1.	 	கட்ேற்ற	மற்றும்	திற	மூல
பமன்ப�ொருள்	(FREE	AND	OPEN
SOURCE	SOFTWARE)

கட்டற்்ற மமனமபொருள்கமளப் பய்னர் 
இலவசமொகப் மபற்றுப் பயனபடுத்தவும், பகிரவும் 
மசய்யலொம். தி்றநத மூல மமனமபொருள்களில் 
அவற்றின நிரல்கமளத் (Coding’s) 
திருத்திக்மகொள்ளவும் உரிமம் வைங்கப்படும். 
இதன மூலம் புதிய மமனமபொருள் வடிவத்மத 
உருவொக்க வொய்ப்பு கிம்டக்கி்றது.

சில	கட்ேற்ற	மற்றும்		திறந்த	மூல	பமன்ப�ொருள்

1. லி்னக்ஸ் (LINUX) 
2. ஓபன ஆபீஸ் (Open Office)
3. ஜிசயொஜீப்ரொ (Geogebra), etc
4. இயக்க மமனமபொருள் (Operating System)
6.4.2.		கட்ே்ண	மற்றும்	தனியுரிம

பமன்ப�ொருள்	(PAID	AND
PROPRIETARY	SOFTWARE)

கட்டண மற்றும் தனியுரிம மமனமபொருள்கள் 
எனபது அவற்ம்ற பயனபடுத்துதலில் மடடுசம 
நிரநதர அல்லது கொலவமரயம்றயு்டன  கூடிய 
உரிமம் உள்ளது. ஆ்னொல் அவற்ம்றப் பகிரசவொ, 
நிரல்கமளத் திருத்தசவொ அனுமதி கிம்டயொது.

சில	தனியுரிம	பமன்ப�ொருள்கள்

1. விண்ச்டொஸ் (Windows)
2. மமக்சரொசொப்ட ஆபீஸ் (Microsoft office)
3. அச்டொப் ஃசபொடச்டொஷொப் (Adobe 

Photoshop).

தி்றநத மூல மமனமபொருள் 
த ய ொ ரி த் த ம ல யு ம் 
ப ய ன ப டு த் த ம ல யு ம் 
ஊக்குவிக்கும் நிறுவ்னம் 

Open Source Initiative.

மதிப்பீடு
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II.	 ப�ொருத்துக

1. MAC OS - இலவச மற்றும்  கட்டற்்ற 
மமனமபொருள்

2. Software - கட்டண மற்றும் தனி 
உரிமம மமனமபொருள்

3. Hardware - உள்ளீடடு கருவி
4. Keyboard - RAM
5. LINUX - Geogebra

III.	 சிறுவினொ
1. வனமபொருள் மற்றும் மமனமபொருள் 

விளக்குக.
2. இயங்குதளம் என்றொல் என்ன? அவற்றின 

மசயல்பொடம்ட எழுதுக?
3. கட்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல 

மமனமபொருள்கள் என்றொல் என்ன? 
இரண்டு உதொரணங்கள் தருக?

அலங்கொரத் தொவரங்கள் - Ornamental Plants

இயற்மக கமளக்மகொல்லி - Natural pesticides

இயற்மக நி்றங்கொடடி - Natural Indicator

உணவுச் சங்கிலி - Food Chain 

உணவு வமல - Food web 

உயிரி்னச் சிமதவிற்கு 
உள்ளொகும் கழிவுகள்

- Bio degradable waste 

உயிரி்னச் சிமதவிற்கு 
உள்ளொகொத கழிவுகள்

- Non Bio degradable waste

உயிரி எரிமபொருள் - Bio - fuel

எரித்துச் சொம்பலொக்குதல் - Incinerate  

ஒத்த துருவங்கள் - Like poles

கனிம உரம் - Inorganic Fertilizer

கரிம உரம் - Organic Fertilizer

கொநதம் - Magnet

கொநதப் மபொருள் - Magnetic Material

கொநத தனமமயற்்ற மபொருள்கள் - Non – Magnetic substances

கொநதமொக்கல் - Magnetization

கொநத ஊசிப்மபடடி - Magnetic compass

கொநத ஈர்ப்பு - Magnetic attraction

கொநத விலகல் - Magnetic repulsion

கொநதம் - Magnet

கிருமி நொசினி - Disinfectant

சதுப்பு - Swamp

சிமதப்பொனகள் - Decomposers 

மசயற்மக கொநதம் - Artificial magnet 

மசயற்மக - Synthetic

சசொற்றுக் கற்்றொமை - Aloe   

சூழ்நிமல மண்்டலம் - Ecosystem

தயொரிப்பொளர்கள் - Producers 

தொனியம் - Cereal  

தொவர உண்ணி - Herbivore

மதன துருவம் - South pole

நிலத்தடி நீர் - Ground water

நிலத்தில் நிரப்புதல் - Land Fill 

நீர் சுைற்சி - Water cycle

நீர் சுத்திகரிப்பு நிமலயம் - Water treatment plant

நுகர்சவொர்கள் - Consumers

ஒடடும் மபொருள்கள் - Adhesives 

பருப்பு வமககள் - Pulses 

மரக்கடம்டகள் - Timber

மஞசள் தூள் - Turmeric Powder

மண்புழுஉரம் - Vermi compost

மடகிய உரம் - Compost

மசொலொப் மபொருள்கள் - Spices

மகரநதச் சசர்க்மகயொளர்கள் - Pollinators

மொசுபொடு - Pollution 

மின கொநதம் - Electromagnet

மமனகடம்ட - Soft wood        

முகத்துவொரம் - Estuary

சமற்பரப்பு நீர் - Surface water  

வனகடம்ட - Hard wood         

வ்ட துருவம் - North pole

எதிமரதிர் துருவங்கள் - Unlike poles
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ஆ்றொம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றொம் பருவம்பொ்டநூல் உருவொக்கம்

ஆசலொசம்னக்குழு
குழுத்தமலவர் 
முனனவர்.த.வி.பவஙகடேஷவரன்
விஞ்ொனி,
விஞ்ொன பிரசொர் அறிவியல் மற்றும் மதொழில்நுடபத்தும்ற, புதும்டல்லி.
முனனவர்.	மஸ்ஹர்	சுலதொனொ
தும்றத் தமலவர் (விலங்கியல்) ஓய்வு,
மொநிலக் கல்லூரி, மசனம்ன.

மீளொய்வு 
முனனவர்	வி.	சிவமொதவி
இமணசபரொசிரியர், 
பொரதி மகளிர் கல்லூரி, மசனம்ன.
முனனவர்.	டகொ.	ரடமஷ
உதவி சபரொசிரியர் (சவதியியல்),
்டொக்்டர் அம்சபத்கர் அரசு கமலக்கல்லூரி, 
வியொசர்பொடி மசனம்ன.
முனனவர்.டகொ.	ரொஜலட்சுமி
உதவிப்சபரொசிரியர் 
பொரதி மகளிர் கல்லூரி, மசனம்ன.

பொ்ட மீளொய்வு
ந.	தொமனரக்	கண்ணன்
முதுகமலப் பட்டதொரி ஆசிரியர் மெய்சகொபொல் கசரொடியொ  
சதசிய சமல்நிமலப் பள்ளி, தொம்பரம், மசனம்ன.
முனனவர்	சீ.ரவி	கொசிபவஙகட்ரொமன்
தமலமம ஆசிரியர் 
அரசு மகளிர் சமல்நிமலப் பள்ளி, சதசூர், திருவண்ணமொமல.

இமணயச் மசயல்பொடு
டத.	விஜய்	ஆனந்த்
பட்டதொரி ஆசிரியர்,
ஊரொடசி ஒனறிய நடுநிமலப்பள்ளி, 
ஆடம்டயொம் படடியொன வட்டம், தொரமங்கலம் ஒனறியம்.
வொ.	சுடரஷ
பட்டதொரி ஆசிரியர், 
ஊரொடசி ஒனறிய நடுநிமலப்பள்ளி,
கள்ளிக்குடி, முத்துப்சபடம்ட ஒனறியம்,  திருவொரூர் மொவட்டம்.

வல்லுநர் மற்றும் ஒருங்கிமணப்பொளர்கள்
முனனவர்.	வனிதொ	டேனியல
துமண இயக்குநர்,
SCERT, மசனம்ன.
து.	பிர�ொகரன்
உதவிப்சபரொசிரியர், 
SCERT, மசனம்ன.
ச.	ரொடஜஷ
பட்டதொரி ஆசிரியர். அரசு சமல்நிமலப் பள்ளி, வங்கனூர்,   
திருவள்ளூர் மொவட்டம். 

பொ்டநூல் ஆசிரியர்கள்
த.	ப�ருமொள்	ரொஜ்
பட்டதொரி ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒனறிய நடுநிமலப்பள்ளி, 
மொணிக்கமங்கலம், வலங்மகமொன ஒனறிம், திருவொரூர். 
முனனவர்.டம.நொ.	தனுஜொ
பட்டதொரி ஆசிரியர், அரசு சமல்நிமலப் பள்ளி, 
சதவசசொமல, நீலகிரி.
டமொ.	டமொகனப்பிரியொ
முதுகமல ஆசிரிமய, அரசு மகளிர் சமல்நிமலப்பள்ளி,
மகொர்டொச்சசரி, திருவொரூர்.
முனனவர்.	ந.	வித்யகீதொ
விரிவுமரயொளர் DIET, ஆடுதும்ற, தஞசொவூர்.
ம.	ஆனந்தன்
பட்டதொரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிமலப்பள்ளி,  
சசர்மவக்கொரனபடடி, திண்டுக்கல்.
ந.	மணிகணேன்
பட்டதொரி ஆசிரியர்,
 அரசு உயர்நிமலப்பள்ளி, ரொசிங்கொபுரம், சதனி.
நொ.	�ொலுசசொமி
தமலமம ஆசிரியர் (ஓய்வு),
மொநகரொடசி சமல்நிமலப் பள்ளி, பீலசமடு, சகொயம்பத்தூர்.
மொ.	தமிழரசி 
முதுகமலப் பட்டதொரி ஆசிரியர் (ஓய்வு),
புனித செொசப் மபண்கள் சமல்நிமலப்பள்ளி, வடுகர்சபடம்ட, திருச்சி.
திரு.	ரிபு	டவொரொ
கழிவு சமலொண்மம, ஆசரொவில், புதுச்சசரி.
இர.	ஆசிர்	ஜூலியஸ
உதவிப் சபரொசிரியர்,
மொநிலக் கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம், மசனம்ன.
ஞொ.	தவமணி	மடகஷவரி
முதுநிமல விரிவுமரயொளர், DIET, திரூர்.

கமல மற்றும் வடிவமமப்பு
வமரகமல 
டக.	மதியழகன்,	பிரடமொத்,	டவலமுருகன்,	டகொபு	ரொசூடவல.
புத்தக கட்டமமப்பு
டவ.சொ.	ஜொணஸமித்,	
தியொகரொய நகர், மசனம்ன.
நிைல் வமரப்ப்டம் 
தொமனர	சீனிவொசன்,	ஓவியர்
மசௌத்திரி நகர், வளசரவொக்கம், மசனம்ன.
அடம்ட  வடிவ மமப்பு
கதிர்	ஆறுமுகம்
QC
ம	டனொகர்	இரொதொகிருஷ்ணன்	
பஜரொலட்	விலசன்
ஒருங்கிமணப்பொளர்
ரடமஷ	முனிசொமி
தட்டச்சர்
மு.	சத்யொ
புது மபருங்களத்தூர், மசனம்ன.

விமரவுக் குறியீடு சமலொண்மமக் குழு 
இரொ.	பஜகநொதன்
இம்டநிமல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, கசணசபுரம்- சபொளூர், திருவண்ணொமமல மொவட்டம்.
ந.	பஜகன்
பட்டதொரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.சம.நி. பள்ளி, உத்திரசமரூர், கொஞசிபுரம் மொவட்டம். 
டஜ.எப்.	�ொல	எட்வின்	ரொய்
பட்டதொரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, இரொக்கிப்படடி, சசலம் மொவட்டம்.
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்பாருள்டக்கம்

மின்நூல் மதிப்பீடு இரணய வளைங்கள்

அலகு �்லப்பு பக்ம் எண

வரலறாறு

1 பண்டைக்றாலத் �மிழ்த்தில் சமூ்மும் பணபறாடும்: சங் ்றாலம் 95

2 இந்தியறா- தமௗரியருககுப் பினனர் 109

3 நபரரசு்ளின ்றாலம்: குப்�ர், வர்த்�னர் 122

4 த�னனிந்திய அரசு்ள் 140

புவியியல்

1 ஆசியறா மறறும் ஐநரறாப்பறா 157

2 புவி மறாதிரி 188

3 நபரிடை்ரப் புரிந்து த்றாள்ளு�ல் 207

குடி்மயியல்

1 மக்ளறாட்சி 216

2 உள்ளறாட்சி அ்மப்பு – ஊர்மும் �்ர்ப்பு்மும் 224

3 சறா்ல பறாது்றாப்பு 234
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பண்டைக்றாலத் 
�மிழ்த்தில் சமூ்மும் 
பணபறாடும்: சங் ்றாலம்

அலகு 1

சங்க ்காலம்
சங்கம் என்னும் சசொல் மதுரைப் பொண்டிய 
அைசர்களின் ஆதைவில் தரைத்தொஙகிய 
தமிழ்ப் புலவர்களின் குழுமதரதச் சுட்டுகிறது. 
இப்புலவர்கள் இயற்றிய பொடல்்கள் சமொததமொ்கச் 
சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுகிறது. 
இப்பொடல்்கள் இயற்றப்பட்ட ்கொலம் சங்க ்கொலம் 
என அரைக்்கப்படுகின்றது.

ஆறுமு்க நொவலர (யொழ்ப்பொணம்) 
தொ்மொதைம் பிள்ரளை (யொழ்ப்பொணம்) உ.்வ.
சொமிநொத அயயர ஆகி்யொர அரும்பொடுபட்டு 
பரன்யொரல்களில் எழுதப்பட்டிருநத 
தமிழ் சசவ்வியல் இலக்கியங்கரளையும் 
பண்ரடக்்கொலத தமிழ் நூல்்கரளையும் 
மீட்டு சவளியிடுவதில் பல ஆண்டு்கரளைச் 
சசலவிட்டனர.

 ்ற்ல் ந�றாக்ங்ள்

இப்பொடதரதக் ்கற்றுக் ச்கொள்வதன் வழியொ்க, 
•    பண்ரடக்்கொலத தமிழ்ச் சமூ்கதரதப் பற்றி அறிநது ச்கொள்வதற்கு முக்கியச் சொன்றொன சங்க 

இலக்கியதரதப் பற்றிய அறிரவப் சபறுதல்.
•    மூ்வநதர்கள் எனும் ்சை, ்சொை, பொண்டிய அைசர்களின் ஆட்சி குறிததும் அவர்களின் 

சம்கொலததவர்களைொன குறுநில மன்னர்கள் பற்றியும் சதரிநதுச்கொள்ளுதல்.
•    பண்ரடக்்கொலத தமிை்கததின் நிரவொ்கமுரற, சமூ்க-சபொருளைொதொை நிரல்கள் குறிததுக் 

்கற்றுக்ச்கொள்ளுதல்.
•    ்களைப்பிைர ்கொலதரதப் புரிநதுச்கொள்ளுதல்.
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சான்று்கள்
்கல்வட்டுக்கள் ்கலிங்கநொட்டு அைசன் ்கொை்வலனுரடய ஹதிகும்பொ ்கல்சவட்டு, பு்களூர 

(்கரூரக்கு அரு்்க) ்கல்சவட்டு, அ்சொ்கருரடய இைண்டு மற்றும் பதிமூன்றொம் 
்பைொரணக் ்கல்சவட்டுக்்கள். ்மலும் மொஙகுளைம், அை்கர மரல, கீைவளைவு 
ஆகிய ஊர்களிலுள்ளை (இவ்வூர்கள் அரனததும் மதுரைக்கு அரு்்கயுள்ளைன) 
்கல்சவட்டுக்்கள்.

்சப்புப் பட்்டயங்கள் ்வள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர சசப்்படு்கள் 
நாணயங்கள் சங்க ்கொலதரதச் ்சரநத ்சை, ்சொை பொண்டிய அைசர்களைொலும், குறுநில 

மன்னர்களைொலும் சவளியிடப்பட்ட நொணயங்களும், ்ைொமொனிய 
நொணயங்களும்.

்பருங்கற்கால 
நினைவுச் சின்ைங்கள்

புரதவிடங்கள், நடு்கற்்கள்

அ்கழவாய்விலிருந்து 
்பாருட்்கள் கின்டத்த 
இ்டங்கள்

ஆதிச்சநல்லூர, அரிக்்க்மடு, ச்கொடுமணல், பு்கொர, ச்கொற்ர்க, அை்கன்குளைம், 
உரறயூர.

இலககியச் சான்று்கள் சதொல்்கொப்பியம், எட்டுதசதொர்க, பததுப்பொட்டு, பதிசனண்கீழ்க்்கணக்கு, 
பட்டினப்பொரல, மதுரைக் ்கொஞ்சி ஆகியரவ. சிலப்பதி்கொைம் – மணி்ம்கரல 
ஆகிய ்கொப்பியங்கள்.

அயலநாட்்டவர் 
குறிப்பு்கள்

எரிததிரியக்்கடலின் சபரிப்ளைஸ் (The Periplus of Erythrean Sea) பிளினியின் 
இயற்ர்க வைலொறு (Natural History) தொலமியின் புவியியல் (Geography), 
சம்கஸ்தனிஸின் இண்டி்கொ, ைொஜொவளி, ம்கொவம்சம், தீபவம்சம் ஆகியன.

்்தால்காப்பியம் ஒரு தமிழ் இலக்்கண நூலொகும். அது சங்க ்கொலத தமிழ் மக்்களின் சமொழி, பொண்பொடு 
ஆகியவற்றின்  உயர தைதரதச் சுட்டிக்்கொட்டுகிறது.

்கொல அளைவு கி.மு. (சபொ.ஆ.மு)  3 ஆம் நூற்றொண்டு முதல் – கி.பி. (சபொ.ஆ)   
3 ஆம் நூற்றொண்டு வரை

தமிை்கததின் புவியியல் பைப்பு வடக்்்க ்வங்கடம் (திருப்பதி) முதல் சதற்்்க ்கன்னியொகுமரி 
வரை. கிைக்கிலும், ்மற்கிலும் ்கடல்்கரளை எல்ரல்களைொ்கக் 
ச்கொண்டிருநதது. 

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

்கலிபபார்னியா பல்கனலக்கழ்கததின் ்தமிழ்மாழிப் பபராசிரியர் ஜார்ஜ் எல ஹார்ட் என்பார் 
்தமிழ்மாழியாைது இலததீன் ்மாழியின் அளவிறகுப் பனழனமயாைது எனும் ்கருதன்தக 
்்காண்டுள்ளார். ஏனைய ்மாழி்களின் ்சலவாககிறகு உட்ப்டாமல முறறிலும் சு்தந்திரமாை ஒரு மரபா்க 
அது உரு்பறறு எழுந்துள்ளது எை அவர் கூறுகிறார்.
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பசரர்

சங்க ்கொலததின்்பொது மூ்வநதர்கள் தமிை்கப் 
பகுதி்கரளைக் ஆட்சி புரிநதனர. ்வநதர எனும் 
சசொல் ்சைர, ்சொைர, பொண்டியர ஆகி்யொரைக் 
குறிப்பிடுவதற்்கொ்கப் பயன்படுததப்பட்டது. 
்சைர்கள் தமிை்கதரதச் ்சரநத மததிய மற்றும் 
வடக்குத திருவிதொஙகூர, ச்கொச்சி, சதற்கு 
மலபொர, ச்கொஙகு மண்டலம் ஆகியவற்ரற 
ஆண்டனர. பதிற்றுப்பதது ்சை அைசர்கள் 
குறிதத சசயதி்கரளை வைஙகுகின்றன. ்சை 
அைசன் சசஙகுட்டுவன் வட இநதியொவின் 
மீது பரடசயடுததுச் சசன்றொர. சிலப்பதி்கொைக் 
்கொவியப் பொததிைமொன ்கண்ணகிக்கு சிரல 
எடுப்பதற்்கொ்க அவர இமயமரலயிலிருநது 
்கற்்கரளைக் ச்கொண்டுவநதொர எனத 
சதரியவநதுள்ளைது. பததினித சதயவ வழிபொட்ரட 
அவர அறிமு்கம் சசயதொர. இளைங்்கொவடி்கள் 
்சைன் சசஙகுட்டுவனின் தம்பியொவொர. 
அவரதொன் சிலப்பதி்கொைததின் ஆசிரியர. ்சைல் 
இரும்சபொரற எனும் அைசன் தனது சபயரில் 
நொணயங்கரளை சவளியிட்டொர. சில ்சை 
நொணயங்களில் அவர்களின் சின்னமொன 
வில்லும் அம்பும் சபொறிக்்கப்பட்டுள்ளைன.

முககியததுவம் மிகுந்்த பசர அரசர்்கள்
�	உதயன் ்சைலொதன்
�	இமயவைம்பன் சநடுஞ்்சைலொதன்
�	்சைன் சசஙகுட்டுவன்
�	்சைல் இரும்சபொரற

பசாழர் 

சங்க ்கொலததில் ்சொை அைசு ்வங்கட மரல்கள் 
வரை விரிநதிருநதது. ்கொவிரி ்கழிமு்கப்பகுதி 
்சொை நொட்டின் ரமயப் பகுதியொ்க விளைஙகியது. 
இப்பகுதி பின்னர ்சொை மண்டலம் என 
அறியப்பட்டது. ்சொை அைசர்களில் மி்கவும் 
பு்கழ் சபற்றவர ்கரி்கொல் வளைவன் அல்லது 
்கரி்கொலன் ஆவொர. அவர தன்ரன எதிரதத 

்சைர, பொண்டியர மற்றும் அவர்கரளை ஆதரிதத 
பதிசனொன்று ்வளிர தரலவர்களின் 
கூட்டுப்பரடரயத தஞ்சொவூர பகுதியில் உள்ளை 
சவண்ணி எனும் சிற்றூரில் ்தொற்்கடிததொர. 

அவர ்கொடு்கரளை விரளைநிலங்களைொ்க 
மொற்றினொர.  ்வளைொண்ரமரய ்மம்படுதது- 
வதற்்கொ்கக்  ்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க 
்கல்லரணரயக் ்கட்டினொர. ்சொைர்களின் 
துரறமு்கமொன பு்கொர இநதியப் சபருங்கடலின் 
பல பகுதி்களிலிருநது வணி்கர்கரளை அதன்பொல் 
ஈரததது. பட்டினப்பொரல எனும் பதிசனண் 
கீழ்க்்கணக்ர்கச் ்சரநத  நூல், ்கரி்கொலனின் 
ஆட்சியின்்பொது அஙகு நரடசபற்ற வணி்க 
நடவடிக்ர்க்கள் பற்றிய விரிவொன சசயதி்கரளை 
வைஙகுகிறது.

்கலலனண 
இது ்கற்்களைொல் ்கட்டப்பட்ட 
தடுப்பரண ஆகும். 
ப ொ ச ன த தி ற் ்க ொ ்க க் 
்கழிமு்கப் பகுதி 
வழியொ்க நீரைத திருப்பிவிடுவதற்்கொ்க 
்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க இவ்வரண 
்கட்டப்பட்டது. ்கல்லரண ்கட்டப்பட்ட்பொது 
69,000 ஏக்்கர நிலததிற்கு அது நீரப்பொசன 
வசதிரய வைஙகியது.

முககியததுவம் வாய்ந்்த பசாழ அரசர்்கள் 
�	இளைஞ்்சட்சசன்னி 
�	்கரி்கொல் வளைவன்
�	்்கொச்சசங்கணொன்
�	கிள்ளிவளைவன்
�	சபருநற்கிள்ளி
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பாண்டியர் 

பொண்டியர இன்ரறய சதன்தமிை்கதரத 
ஆட்சி சசயதனர. பொண்டிய அைசர்கள் 
தமிழ்ப்புலவர்கரளையும் அறிஞர்கரளையும் 
ஆதரிததனர. பல பொண்டிய அைசர்களின் 
சபயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளைன. 

சநடுஞ்சசழியன் மி்கவும் பு்கழ்சபற்ற 
்பொரவீைைொ்கப் ்பொற்றப்படுகிறொர. அவர 
தரலயொலங்கொனம் என்னுமிடததில் ்சைர, 
்சொைர, ஐநது ்வளிரகுலத தரலவர்கள் 

ஆகி்யொரின் கூட்டுப்பரடரயத 
தரலயொலங்கொனம் என்னுமிடததில் 
்தொற்்கடிததொர. அவர ச்கொற்ர்கயின் தரலவன் 
எனப் ்பொற்றப்படுகின்றொர. பொண்டிய நொடு 
முததுக்குளிப்புக்குப் பு்கழ் சபற்றதொகும். பொண்டிய 
அைசர்கள் பல நொணயங்கரளை சவளியிட்டனர. 
அவர்களின் நொணயங்கள், ஒருபுறததில் 
யொரனயின் வடிவதரதயும் மற்சறொருபுறததில் 
மீனின் உருவதரதயும் ச்கொண்டுள்ளைன. 
முதுகுடுமிப் சபருவழுதி என்ற பொண்டிய அைசர பல 
்வத்வள்வி்கரளை நடததியரதக் ச்கொண்டொடும் 
விதமொ்க நொணயங்கரளை சவளியிட்டொர. 
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பசரன்
• ஆதவன்
• குட்டுவன்
• வொனவன்
• இரும்சபொரற

பாண்டியன்
• மொறன்
• வழுதி
• சசழியன்
• சதன்னர

பசாழன்
• சசன்னி
• சசம்பியன்
• கிள்ளி
• வளைவன்

மூபவந்்தர்்கள் சூட்டிக்்காண்்ட பட்்டங்கள்
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முககியததுவம் வாய்ந்்த பாண்டிய அரசர்்கள்
�	சநடி்யொன்
�	நன்மொறன் 

�	முதுகுடுமிப் சபருவழுதி
�	சநடுஞ்சசழியன்

அரசுரினமச் சின்ைங்கள்

சசங்்கொல் (Scepter),  முைசு (Drum), சவண்ச்கொற்றக்குரட (white umbrella) ஆகியன அைசு அதி்கொைததின் 
சின்னங்களைொகும்.

மூபவந்்தர் மானல துனறமு்கம் ்தனலந்கர் சின்ைம்
்சைர பனம்பூ மொரல  முசிறி / 

சதொண்டி
வஞ்சி / ்கரூர

வில், அம்பு
்சொைர அததிப்பூ மொரல பு்கொர உரறயூர / பு்கொர 

புலி
பொண்டியர ்வப்பம்பூ மொரல ச்கொற்ர்க மதுரை

இைண்டு மீன்்கள்

குறுநிலமன்ைர்்கள் – 
ஆய், பவளிர், கிழார்
முடிசூடிய இம்மூன்று அைசர்கரளைத தவிை, 
பல சுதநதிைமொன, சநஞ்சுைம் மிக்்க சிறிய 
குறுநிலமன்னர்களும் இருநதனர. ஆய 
என்னும் சபயர பைநதமிழ்ச் சசொல்லொன ஆயர 

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

்வளிர்கள் - ்வளைொளைர – பண்ரடய 
்கொலத தமிை்கததில் ஆட்சி சசயத 
நிலவுரடரமப் பிரிவினர ஆவர. பு்கழ்சபற்ற 
்வளிர்கள் ்கரடசயழு வள்ளைல்்களைொன பொரி, 
்கொரி, ஓரி, ்ப்கன், ஆய, அதியமொன், நள்ளி 
ஆகி்யொைொவர. அவர்கள் தமிழ்ப்புலவர்கரளைப் 
சபருநதன்ரமயுடன் தொைொளைமொ்க 
ஆதரிததரமக்்கொ்கப் பு்கைப்பட்டவர்கள் ஆவர.

கிைொர என்பவர கிைொமத தரலவர ஆவொர.

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



100

சங்க ்கால ஆட்சியனமப்பு
அரசுரினம
அைசுரிரம பைம்பரையொனது. அைசர ‘்்கொ’ 
என அரைக்்கப்பட்டொர. அது ்்கொன் எனும் 
சசொல்லின் சுருக்்கமொகும். ்வநதன், ்்கொன், 
மன்னன், ச்கொற்றவன், இரறவன் எனும் 
்வறு சபயர்களைொலும் அைசர அரைக்்கப்பட்டொர. 
சபொதுவொ்க ஆட்சி புரிநதுச்கொண்டிருக்கும் 
அைசரின் மூததம்க்ன அடுதது அரியரண 
ஏறினொர. பட்டம் சூட்டப்படும் விைொ 
‘அைசுக்்கட்டி்லறுதல்’ அல்லது முடிசூட்டுவிைொ 
எனப்பட்டது. பட்டதது இளைவைசர ்்கொம்கன் 
எனவும் அவருக்கு இரளை்யொர இளைங்்கொ, 
இளைஞ்சசழியன், இளைஞ்்சைல் எனவும் 
அரைக்்கப்பட்டனர.  அைசர தினந்தொறும் 
அைசரவரயக் (நொளைரவ) கூட்டினொர. அஙகு 
அவர விவொதங்கரளைச் சசவிமடுதது அரனதது 
வைக்கு்கரளையும் தீரததுரவததொர. அைசின் 
வருமொனம் வரி்கள் மூலம் சபறப்பட்டன. 
நிலவரி்ய வருவொயின் முக்கிய ஆதொைமொகும். 
அது ‘இரற’ என அரைக்்கப்பட்டது. 
இரதததவிை அைசு சுங்கவரி, ்கப்பம், அபைொதம் 
ஆகியவற்ரறயும் வசூல் சசயதது.

அைசர்களும் வீைர்களும் வீைக்்கைல் 
அணிநதிருநதனர. அதன்மீது 
அணிநதிருப்பவரின் சபயரும், அவரின் 
சொதரன்களும் சபொறிக்்கப்பட்டிருநதன. ஒற்றர்கள் 
நொட்டுக்குள் நடப்பனவற்றரவ மட்டுமல்லொமல் 
சவளிநொடு்களில் நடப்பனவற்ரறயும் 
சதரிநதுச்கொள்ளைப் பயன்படுததப்பட்டனர.

புறமுதுகில் ்கொயமரடவது அவமொனமொ்கக் 
்கருதப்பட்டது. ்பொரின்்பொது புறமுதுகில் 
்கொயம்பட்டதற்்கொ்க அைசர்கள் சொகும்வரை 
உண்ணொவிைதமிருநது உயிரை 
மொயததுக்ச்கொண்ட நி்கழ்வு்களும் நடநதன.

சனப
அைசருரடய சரப அைசரவ என 
அரைக்்கப்பட்டது. அைசர ‘அரியரண’ 

என்றரைக்்கப்பட்ட ஆசனததில் அமரவது 
வைக்்கம். அைசரவயில் அைசரைச் சுற்றி 
அதி்கொரி்கள், சிறப்பு விருநதினர்கள், 
அரவப்புலவர்கள் ஆகி்யொர அமரநதிருநதனர. 
அைசர்கள்  ஐநது விதக் ்கடரம்கரளைச் சசயதனர. 
்கல்வி்கற்பரத ஊக்குவிப்பது, சடஙகு்கரளை 
நடததுவது, பரிசு்கள் வைஙகுவது, மக்்கரளைப் 
பொது்கொப்பது, குற்றவொளி்கரளைத தண்டிப்பது 
ஆகியன அவ்ரவநது  ்கடரம்களைொகும். 
தூதுவர்கள் அைசைொல் பணியில் 
அமரததப்பட்டனர. தூதுவர்கள் முக்கியமொன 
பஙகு வகிததனர. அைசருக்கு நிரவொ்கததில் 
பல அதி்கொரி்கள் உதவி சசயதனர. அவர்கள் 
ஐம்சபருஙகுழு (ஐநது உறுப்பினர்கரளைக் 
ச்கொண்ட குழு) எண்்பைொயம் (எட்டு 
உறுப்பினர்கரளைக் ச்கொண்ட குழு) என இரு 
குழுக்்களைொ்கப் பிரிக்்கப்பட்டிருநதனர.

பன்ட
அைசருரடய பரட என்று அரைக்்கப்பட்ட 
இைொணுவம் நொன்கு பிரிவு்கரளைக் 
ச்கொண்டிருநதது. அரவ ்கொலொட்பரட, 
குதிரைப்பரட, யொரனப்பரட, ்தரப்பரட 
என்பனவொகும். பரடததரலவர ‘தொரனத 
தரலவன்’ என அரைக்்கப்பட்டொர. 
அக்்கொலப்பகுதியில் பயன்படுததப்பட்ட 
முக்கியமொன ஆயுதங்கள் வொள், ்்கடயம், 
்தொமொைம் (எறியீட்டி)  ஈட்டி, வில், அம்பு 
ஆகியனவொகும். ்தொமொைம் எனப்படுவது 
சற்று சதொரலவில் இருநது எதிரியின் மீது 
ஏவு்கரணரயப் ்பொன்று வீசப்படுவதொகும். 
ஆயுதங்கள் ரவக்்கப்பட்டிருநத இடம்   ‘பரடக் 
ச்கொட்டில்’ என அரைக்்கப்பட்டது. ்்கொட்ரட்கள் 
அைண்்களைொலும் ஆைமொன அ்கழி்களைொலும் 
பொது்கொக்்கப்பட்டன. ்பொரமுைசம் ்கடவுளைொ்க்வ 
்கருதி வணங்கப்பட்டது. 

சட்்டமும் நீதியும்

அைச்ை இறுதியொன ்மல்முரறயீட்டு 
நீதிமன்றம் ஆவொர. தரலந்கரில் நீதிமன்றம் 

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



101

‘அரவ’ என்றரைக்்கப்பட்டது. கிைொமங்களில் 
‘மன்றங்கள்’ என்பரவ தீரப்பு வைங்கப்படும் 
இடங்களைொயிருநதன. உரிரமயியல் (Civil) 
வைக்கு்களில் பின்பற்றப்பட்ட வழிமுரறயின் 
படி  நொ்கப் பொம்பு இருக்கும் ஒரு பொரனக்குள் 
வொதி தனது ர்கரய நுரைக்்க ்வண்டும். 
நொ்கம் அவரைத தீண்டினொல் குற்றவொளியொ்கக் 
்கருதப்பட்டு அவருக்கு தண்டரன 
வைங்கப்படும். பொம்பு அவரைத தீண்டவில்ரல 
எனில் அவர குற்றமற்றவர எனக் ்கருதப்பட்டு 
விடுவிக்்கப்படுவொர. தண்டரன்கள் 
எப்்பொதும் ்கடுரமயொ்க்வ இருநதன. 
திருட்டு வைக்கு்களில் மைணதண்டரன 
வைங்கப்பட்டது. தரலரயச் சீவுதல்,  உடல் 
உறுப்புக்்கரளைத துண்டிததல், சிததிைவரத 
சசயவது, சிரறயில் அரடப்பது, அபதொைம் 
விதிப்பது ஆகியரவ குற்றங்களுக்்கொ்க 
வைங்கப்பட்ட தண்டரன்களைொகும்.

உள்ளாட்சி நிர்வா்கம்

ஒட்டுசமொதத ஆட்சிப் பகுதியும் ‘மண்டலம்’  
என்றரைக்்கப்பட்டது. மண்டலங்கள் 
நொடு்களைொ்கப் பிரிக்்கப்பட்டன. நொடு பல 
கூற்றங்களைொ்கப் (கூற்றம்) பிரிக்்கப்பட்டன. ஊர 
என்பது கிைொமம் ஆகும். அரவ ்பரூர (சபரிய 

கிைொமம்), சிற்றூர (சிறிய கிைொமம்), மூதூர 
(பைரமயொன கிைொமம்) என அரைக்்கப்பட்டன. 
்கடற்்கரை்யொை ந்கைங்களுக்குப் 
பட்டினம் எனப் சபயர. ‘பு்கொர’ என்பது 
துரறமு்கங்கரளைக் குறிக்கும் சபொதுவொன 
சசொல்லொகும்.

முககிய ந்கரங்கள்

பு்கொர, உரறயூர, ச்கொற்ர்க, மதுரை, முசிறி, 
வஞ்சி அல்லது ்கரூர, ்கொஞ்சி ஆகியன.

தினண (நிலம்) சார்ந்்த  
சங்க ்காலச் சமூ்கம்

 நிலம் ஐநது திரண்களைொ்கப் பிரிக்்கப்பட்டிருநதது.
மண்ணின் வளைதரதப் சபொறுதது 

நிலங்கள் வர்கப்படுததப்பட்டன. மருதநிலம் 
‘சமன்புலம்’ (நன்சசய) என அரைக்்கப்பட்டது. 
அதில் சநல்லும் 
்கரும்பும் விரளைநதன. 
சநயதல் தவிை மற்றரவ 
‘வன்புலம்’ (புன்சசய) என 
அரைக்்கப்பட்டன. அவற்றில் 
தொனியங்களும் பருப்பு 
வர்க்களும் விரளைநதன.

திரண நிலம் சதொழில் மக்்கள் ்கடவுள்

குறிஞ்சி மரலயும் மரல 
சொரநத இடமும்

்வட்ரடயொடுதல்/ 
்ச்கரிததல்

குறவர, குறததியர முரு்கன்

முல்ரல ்கொடும், ்கொடு சொரநத 
இடமும்

ஆநிரை ்மயததல் ஆயர, ஆயச்சியர மொ்யொன்

மருதம் வயலும் வயல் சொரநத 
இடமும்

 ்வளைொண்ரம  உைவன், உைததியர இநதிைன்

சநயதல் ்கடலும் ்கடல் சொரநத 
பகுதியும்

மீன்பிடிததல்/ உப்பு 
உற்பததி

பைதவர, நுளைததியர வருணன்

பொரல வறண்ட நிலம் வீைச் சசயல்்கள் மறவர, மறததியர ச்கொற்றரவ
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்பண்்களின் நினல
சமூ்க வொழ்வில் சபண்்களுக்குக் ்கட்டுப்பொடு்கள் 
இல்ரல. ்கற்றறிநத, அறிவுக் கூரரமயுரடய 
சபண்்கள் இருநதனர. நொற்பது சபண்புலவர்கள் 
வொழ்நது அரியநூல்்கரளை  ச்கொடுததுச் 
சசன்றுள்ளைனர. திருமணம் சசொநத விருப்பதரத 
சொரநது அரமநதிருநதது. இருநத்பொதிலும் 
‘்கற்பு’ சபண்்களின் மி்கச் சிறநத ஒழுக்்கமொ்கக் 
்கருதப்பட்டது. சபற்்றொரின் சசொததுக்்களில் 
ம்கனும், ம்களும் சமமொன பஙர்கப் சபற்றிருநதனர.

சங்க ்காலப் ்பண்பாறபுலவர்்கள்
அவ்ரவயொர, சவள்ளிவீதியொர, ்கொக்ர்கப் 
பொடினியொர, ஆதி மநதியொர, சபொன்முடியொர.

ம்த நம்பிகன்க்கள் மறறும் சமூ்கப் பிரிவு்கள்
மக்்களின் முதன்ரமக் ்கடவுள் ்ச்யொன் அல்லது 
முரு்கன். சங்க ்கொலததில் வழிபடப்பட்ட ஏரனய 
்கடவுளைர சிவன், மொ்யொன் (விஷ்ணு),  இநதிைன், 
வருணன் ச்கொற்றரவ ஆகி்யொைொவர. நடு்கல் 
வழிபொடும் வைக்்கததில் இருநதது. சபௌததமும் 
சமணமும்  கூட உடனிருநதன. வட பகுதி்களில் 
வளைரநதிருநதரதப் ்பொன்று தமிை்கததில் 
சொதிமுரற வளைரநதிருக்்கவில்ரல. 
ஒப்பீட்டளைவில் வரணொசிைம முரற திைொவிடத 
சதன்னொட்டில் பின்னர வநத்த. 

வீரக்கல / நடு்கல
பண்ரடக்்கொலத தமிைர்கள் ்பொரக்்களைததில் 
மைணமுற்ற வீைர்கள்்மல் சபரும்மரியொரத 
ச்கொண்டிருநதனர. ்பொரில் மைணமரடநத 
வீைனின் நிரனரவப் ்பொற்றுவதற்்கொ்க 
நடு்கற்்கள் நடப்பட்டன.

உன்ட  மறறும்  அணி்கலன்்கள்

சபொருளைொதொை வசதிமிக்்க மக்்கள் மஸ்லின், 
பட்டு மற்றும் ்நரததியொன  பருததியிரைத 
துணி்களிலொல் ஆன ஆரட்கரளை அணிநதனர. 
சொதொைண மக்்கள் பருததியினொலொன இரு 
துண்டு்களைொன ஆரட்கரளை அணிநதனர.  
சங்க இலக்கியங்கள் பொம்பின் ்தொரலக் 
்கொட்டிலும் சமன்ரமயொன துணி்கரளைப் 
(்கலிங்கம்) பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. 
சபண்்கள் தங்கள் சரட்கரளைப் பூக்்களைொல் 
அலங்கரிததுக்ச்கொண்டனர. ஆண்்களும் 
சபண்்களும் விதவிதமொன அணி்கலன்்கரளை 
அணிநதனர. அரவ தங்கம், சவள்ளி, முததுக்்கள், 
நவைததினக் ்கற்்கள், சஙகு, பொசிமணி்கள் 
ஆகியவற்றொல் சசயயப்பட்டிருநதன.

்கனல்கள்

பலவிதமொன இரசக்்கருவி்களைொன முைசு, 
புல்லொஙகுைல், யொழ் ்பொன்றரவ பற்றிய பல 
குறிப்பு்கள் உள்ளைன. ்கரி்கொலன் இரசயின் 
ஏழு ஸ்வைங்கள் குறிதது சபரும்புலரம 
சபற்றிருநதொன் (ஏழிரச வல்லொன்). பொடல்்கள் 
பொடும் புலவர்கள்  ‘பொணர’, ‘விறலியர’ என 
அரைக்்கப்பட்டனர. ‘்கணிர்கயர’ நடனங்கரளை 
நி்கழ்ததினர. கூதது (நொட்டுப்புற நொட்கம்) 
சங்க்கொல மக்்களுரடய மி்க முக்கியமொன 
பண்பொட்டு அம்சமொ்க விளைஙகியது. அவர்கள் 
முததமிழ் எனும் ்்கொட்பொட்ரட உருவொக்கினர 
(இயல், இரச, நொட்கம்).
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்்தாழில

மக்்களின் மி்க முக்கியமொன சதொழில்்கள் 
்வளைொண்ரம, ஆநிரை ் மயததல், மீன்பிடிததல், 
்வட்ரடயொடுதல் ஆகியரவயொகும். ்மலும் 
ர்கவிரனத சதொழில் சசய்வொைொன தச்சர, 
ச்கொல்லர, சபொற்ச்கொல்லர, மண்பொண்டம் 
சசய்வொரும் இருநதனர. சநசவு சசயவது 
விவசொயம் சசய்வொரின் மி்கப் சபொதுவொன 
பகுதி்நைத சதொழிலொ்கவும், பலருக்கு அன்றொட 
முழு்நைத சதொழிலொ்கவும் இருநதது.

விழாக்கள் மறறும் ்பாழுதுபபாககு 
நி்கழச்சி்கள்

மக்்கள் பல்்வறு விைொக்்கரளைக் 
ச்கொண்டொடினொர்கள். அறுவரடத திருநொள் 
(சபொங்கல்), ்கொரததிர்க தீப விைொ ஆகியன 
அவற்றில் சிலவொகும். இநதிைவிைொ தரலந்கரில் 
ச்கொண்டொடப்பட்டது. பல ்வடிக்ர்க 
நி்கழ்ச்சி்களும் விரளையொட்டுக்்களும் 
நரடசபற்றன. நடனமொடுதல், எருதுச் சண்ரட, 
்சவல்  சண்ரட, தொயமொடுதல், ்வட்ரடயொடுதல், 
மல்யுததம் சசயதல், ஊஞ்சலொடுதல் ஆகியன 
அவற்றில் முக்கியமொனரவ ஆகும். குைநரத்கள் 
சபொம்ரம வண்டி்க்ளைொட்டியும், மணல்வீடு 
்கட்டியும் விரளையொடினர.

வணி்கம்

வணி்கம் உள்ளூர, உள்நொட்டில், ்கடல் ்கடநது 
சவளிநொட்டில் என மூன்று நிரல்களில் 
நரடசபற்றது. இக்்கொலப்பகுதியில் தமிை்கம் 
்மற்ச்கொண்ட விரிவொன மற்றும் இலொப்கைமொன 
சவளிநொட்டு வணி்கம், தமிழ்மக்்கள் மி்கச் சிறநத 
்கட்லொடி்கள் என்பரத சமயப்பிக்கின்றது. 
்கடற்்கரை்யொைமொ்கப் சபொருட்்கரளைப் 
பொது்கொப்பொ்க ரவப்பதற்்கொ்கப் ்சமிப்புக் 
கிடஙகு்கள் ்கட்டப்பட்டன. முக்கியத 
துரறமு்கங்களில் ‘்கலங்கரை இலஙகுசுடர’ 
எனும் ஒளிவிளைக்குக் ்்கொபுைங்கள்  இருநதன. 

வணி்கர்கள் தங்கள் விற்பரனப் 
சபொருட்்கரளை பல இடங்களுக்கு எருது்கள் பூட்டிய 
கூண்டு வண்டி்களில் எடுததுச் சசன்றனர.  
பண்டமொற்று முரற பைவலொ்க வைக்்கததில் 
இருநதது.  பு்கொர, மதுரை ்பொன்ற முக்கியமொன 
ந்கைங்களில் இைண்டு வர்கயொன சநரத்கள் 
இருநதன. மதுரையில் ‘நொளைங்கொடி’ எனப்படும் 
்கொரல்நைச் சநரதயும் ‘அல்லங்கொடி’ எனப்படும் 
மொரல்நைச் சநரதயும் இருநதுள்ளைன. 
இச்சநரத்களில் பல்வர்கப்பட்ட சபொருட்்கள் 
சபரும் அளைவில் விற்்கப்பட்டன; வொங்கப்பட்டன.

மலபார் ்கருமிளகு
எகிப்து அைசன் இைண்டொம் ைொம்சசஸின் 
பதப்படுததப்பட்ட உடல் திறக்்கப்பட்ட்பொது, 
சதொல்லியல் அறிஞர்கள் அவருரடய 
நொசியினுள்ளும் அடிவயிற்றிலும் 
்கருமிளைகுக்்கதிர அரடக்்கப்பட்டிருநதரதக் 
்கண்டனர. (இவ்வொறு பதப்படுததி  உடரலப் 
பொது்கொப்பது பண்ரடய நொட்்களில் 
பின்பற்றப்பட்ட முரறயொகும்).

முககியத துனறமு்கங்கள்: முசிறி, சதொண்டி, 
ச்கொற்ர்க 

முககிய ஏறறுமதிப் ்பாருட்்கள்
�	உப்பு, மிளைகு, முததுக்்கள், தநதம், 

பட்டு, நறுமணப் சபொருட்்கள்,  ரவைம், 
குஙகுமப்பூ, விரலமதிப்பு மிக்்க ்கற்்கள், 
மஸ்லின், சநதனக் ்கட்ரட.

முககிய இறககுமதிப் ்பாருட்்கள்
�	புஷ்பைொ்கம், ஈயம், திைொட்ரசமது, 

்கண்ணொடி, குதிரை்கள்

இநதிய வணி்கர்களைொல் ்ைொமப் 
்பைைசுக்கு விநி்யொ்கம் சசயயப்பட்ட பட்டு 
மி்க முக்கியமொனதொ்கக் ்கருதப்பட்டது. 
்ைொமப்்பைைசர ஆரிலியன் அநதபட்டு, எரடக்கு 
எரட தங்கம் ச்கொடுததுப் சபற தகுதியொனது 
என அறிவிததொர.
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்க்டல்க்டந்்த நாடு்களு்டன் வாணி்கத ்்தா்டர்பு

தமிை்கததிற்கும் கி்ைக்்கம், ்ைொம், எகிப்து, 
சீனொ, சதன்கிைக்்கொசியொ, இலஙர்க ஆகிய 
நொடு்களுக்குமிரட்ய வணி்க உறவு்கள் 
நிலவியரதத சதொல்லியல் அ்கழ்வொயவு்கள் 
சமயப்பிததுள்ளைன.

முசிறி - மு்தல பபரங்காடி
்ைொம் நொட்ரடச் ்சரநத மூதத பிளினி 
தன்னுரடய இயற்ர்க வைலொறு (Natural 
History) எனும் நூலில் முசிறிரய 
‘இநதியொவின் முதல் ்பைங்கொடி’ எனக் 
குறிப்பிட்டுள்ளைொர. ்ைொமொனியரின் குடியிருப்பு 
இருநத முசிறியில் அ்கஸ்டஸ் ்கடவுளுக்்கொ்கக் 
்்கொவிசலொன்று ்கட்டப்பட்டிருநதது. 

கி.மு. (சபொ.ஆ.மு) இைண்டொம் 
நூற்றொண்ரடச் ்சரநத பொப்பிைஸ் இரலயில் 
எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பநதப் பததிைததில் 
(வியன்னொவிலுள்ளை அருங்கொட்சிய்கததில் 
உள்ளைது) அசலக்்ொண்டிரியொரவச் 
்சரநத வணி்கர ஒருவருக்கும் முசிறிரயச் 
்சரநத ஒரு வணி்கருக்குமிரட்ய 
்மற்ச்கொள்ளைப்பட்ட வணி்க ஒப்பநதம் பதிவு 
சசயயப்பட்டுள்ளைது.

்களப்பிரர்்கள்
கி.பி. (சபொ.ஆ.) மூன்றொம் நூற்றொண்டின் 
இறுதியில் சங்க்கொலம் படிப்படியொ்கத தனது 
சரிரவச் சநதிததது. ்களைப்பிைர்கள் தமிை்கதரதக் 
ர்கப்பற்றி இைண்டரை நூற்றொண்டு்கள் 
ஆட்சி சசயதனர. ்களைப்பிைர்கரளைப் பற்றி அறிய 
நமக்குக் குரறவொன குறிப்பு்க்ளை கிரடதது 
உள்ளைன. அவர்கள் விட்டுச்சசன்ற நிரனவுச் 
சின்னங்கள், சதொல்்கரலப் சபொருட்்கள் என 
எதுவுமில்ரல. ஆனொல் அவர்களின் ஆட்சி 
குறிதது இலக்கியங்களில் சொன்று்கள் உள்ளைன. 
இலக்கியச் சொன்று்கள், தமிழ் நொவலர சரிரத, 
யொப்சபருங்கலம், சபரியபுைொணம் ஆகியவற்ரற 
உள்ளைடக்கியதொகும். சீவ்க சிநதொமணி, 
குண்டல்்கசி ஆகிய இைண்டும் இக்்கொலததில் 
எழுதப்பட்டரவ்களைொகும். தமிை்கததில் 
சபௌததமும், சமணமும் முக்கியததுவம் சபற்ற 
்கொலம் அது. சமஸ்கிருதம், பிைொகிருதம் ஆகிய 
சமொழி்களின் அறிமு்கததொல் வட்சடழுதது என்னும் 
புதிய எழுததுமுரற உருவொனது. பதிசனண் கீழ் 
்கணக்ர்கச் ்சரநத பல நூல்்கள் இயற்றப்பட்டன. 
இக்்கொலததில் வணி்கமும் வரதத்கமும் சதொடரநது 
சசழித்தொஙகின. என்வ ்களைப்பிைர ்கொலமொனது 
சபொதுவொ்கச் சிததிரிக்்கப்பட்டரதப் ்பொன்று 
இருண்ட ்கொலம் அல்ல.

உல்கம் அந்நாளில

நுனழவாயில
ஹான் அரச வம்சம் - சீைா 
கி.மு. (சபொ.ஆ.மு)  206-கி.பி. 

(சபொ.ஆ)  220 

பிரமிடு
மயன் நா்கரி்கம்  

மததிய அ்மரிக்கா 

்்கா்லாசியம்
பராமானிய நா்கரி்கம்-இத்தாலி 

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

முதலொம் நூற்றொண்டு வரை 

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



105

பா்டச் சுருக்கம்
�	சங்கம் என்னும் சசொல் புலவர்களின் 

குழுமதரத குறிக்கிறது. இவ்வரமப்பு 
மதுரையில் பொண்டிய அைசர்களின் 
ஆதைவில் தரைத்தொஙகியது

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

�	இம்மூன்று முடியைசர்களுக்கு அப்பொற்பட்டு, 
தமிை்கப் பகுதி்கள் பல்்வறுசுதநதிைமொன 
குறுநில மன்னர்களைொலும் ஆளைப்பட்டன.

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

�	கி.பி. (சபொ.ஆ.மு) மூன்றொம் நூற்றொண்டின் 
இறுதியில் சங்க ்கொலம் முடிவுறத 
ச த ொ ட ங கி ய து .  த மி ை ்க த ர த க் 
்களைப்பிைர்கள் ர்கப்பற்றினர. அவர்களின் 
ஆட்சிக்்கொன ஆதொைங்கள் சமண, சபௌதத 
இலக்கியங்களில் ்கொணப்படுகின்றன.

அருஞ்சாற்பாருள்
்கடும் முயற்சி - strove - tried hard

ைொஜ வம்சம்  - dynasty - a line of hereditary rulers

ச்களைைவிப்பதற்்கொ்க - commemorate - to honour the memory of

அைச சின்னம் - royal insignia - symbols of power

ஆதைவு - patronage - support given by a patron

சவளிக்்கொட்டுதல் - blazoned - displayed vividly

விடுதரல - acquitted - released

புலவர்கள் - bards -  poets singing in praise of princes

    and brave men

்சமிப்புக் கிடஙகு - warehouses - a large building for keeping goods

சிததரிக்்கப்பட்டுள்ளைது - portrayed - described elaborately

பயிறசி
 I சரியாை வின்டனயத ப்தர்வு ்சய்்க
 1. தமிை்கததில் பததினி வழிபொட்ரட அறிமு்கம் சசயதவர ________________
 அ. பொண்டியன் சநடுஞ்சசழியன் ஆ. ்சைன் சசஙகுட்டுவன்
 இ. இளைங்்கொ அடி்கள் ஈ. முடததிருமொறன்
 2. கீழ்க்்கொணும் அைச வம்சங்களில் எது சங்க ்கொலததில் ஆட்சி அதி்கொைததில் இல்ரல
 அ. பொண்டியர ஆ. ்சொைர இ.  பல்லவர ஈ. ்சைர
 3. பொண்டியர ஆட்சிக்குப் பின் ஆட்சிக்குப் வந்தொர ________________ ஆவர.
 அ. சொதவொ்கனர்கள் ஆ. ்சொைர்கள் இ. ்களைப்பிைர்கள் ஈ. பல்லவர்கள் 
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 4. சங்க ்கொல நிரவொ்க முரறயில் மி்கச் சிறிய நிரவொ்க அரமப்பு________________.
 அ. மண்டலம் ஆ. நொடு இ. ஊர ஈ. பட்டினம்
 5. குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வொழ்நத மக்்களின் சதொழில் யொது?
 அ. ச்கொள்ரளையடிததல் ஆ. ஆநிரை ்மயததல்
 இ. ்வட்ரடயொடுதல் மற்றும் ்ச்கரிததல் ஈ. ்வளைொண்ரம

 II. கூறனற வாசிக்கவும், சரியாை வின்டனய (✓) ்சய்யவும் 
 1. கூற்று: புலவர்களின் குழுமம் சங்கம் என அறியப்பட்டது.
  ்கொைணம் : சங்க இலக்கியங்களின் சமொழி தமிைொகும்.
  அ. கூற்றும் ்கொைணமும் சரி. ்கொைணம் கூற்றுக்்கொன சரியொன விளைக்்கம் ஆகும்.
  ஆ. கூற்றும் ்கொைணமும் சரி. ்கொைணம் கூற்றுக்்கொன சரியொன விளைக்்கமல்ல.
  இ. கூற்று சரி; ்கொைணம் தவறு.
  ஈ. கூற்றும் ்கொைணமும் தவறொனரவ.
 2. கீழ்்கொணும் கூற்று்களில் எரவ உண்ரமயொனரவ அல்ல?
  1. ்கரி்கொலன்  தரலயொலங்கொனம் ்பொரில் சவற்றி சபற்றொன். 
  2. பதிற்றுப்பதது ்சை அைசர்கள் பற்றிய விவைங்கரளை வைஙகுகின்றன.
  3.  சங்க ்கொலதரதச் ் சரநத பரைரமயொன இலக்கியங்கள் சபரும்பொலும் உரைநரடயில் 

எழுதப்பட்டன.
  அ. ‘1’ மட்டும்
  ஆ. ‘1 மற்றும் 3’ மட்டும்
  இ. ‘2’ மட்டும்
 3.  பண்ரடக்்கொலத தமிை்கததின் நிரவொ்கப் பிரிவு்கள் ஏறுவரிரசயில் இவ்வொறு 

அரமநதிருநதது
  அ. ஊர < நொடு  < கூற்றம்  < மண்டலம்
  ஆ.  ஊர < கூற்றம் <  நொடு  < மண்டலம்
  இ. ஊர < மண்டலம்<  கூற்றம் < நொடு 
  ஈ. நொடு < கூற்றம் <  மண்டலம்  < ஊர
 4. அைசவம்சங்கரளையும் அைச முததிரை்கரளையும் சபொருதது்க.
  அ. ்சைர – 1. மீன்
  ஆ. ்சொைர - 2. புலி
  இ. பொண்டியர - 3. வில், அம்பு
 அ. 3,   2,  1 ஆ. 1,  2,  3 இ. 3,  1,  2 ஈ. 2,  1,  3 
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 III. ப்காடிட்்ட இ்டங்கனள நிரப்பு்க.
 1. சவண்ணி ்பொரில் சவற்றி சபற்றது ____________.
 2. சங்க ்கொலதது மி்கப்பைரமயொன தமிழ் இலக்்கண நூல் ____________.
 3. ்கொவிரியொற்றின் குறுக்்்க ்கல்லரணரய ____________ ்கட்டினொர.
 4. பரடத தரலவர __________ என அரைக்்கப்பட்டொர.
 5. நில வரி ____________ என அரைக்்கப்பட்டது.

 IV. சரியா / ்தவறா
 1. சங்க ்கொலததில் பொடல்்கரளைப் பொடு்வொர இருளைர என அரைக்்கப்பட்டனர.
 2. சொதிமுரற சங்க ்கொலததில் வளைரச்சி சபற்றது.
 3. கிைொர என்பவர கிைொமததின் தரலவரஆவொர.
 4. பு்கொர என்பது ந்கைங்களின் சபொதுவொன சபயர ஆகும்.
 5. ்கடற்்கரைப் பகுதி்கள் மருதம் என அரைக்்கப்பட்டன.

 V. ்பாருதது்க
  அ. சதன்னர – ்சைர
  ஆ. வொனவர – ்சொைர
  இ. சசன்னி – ்வளிர
  ஈ. அதியமொன் – பொண்டியர

 VI. ஓரிரு வாககியங்களில வின்டயளிக்கவும்
 1.  பண்ரடக்்கொலத தமிை்கததின் வைலொற்ரற மறு்கட்டுமொனம் சசயய உதவும் இரு 

இலக்கியச் சொன்று்களின் சபயர்கரளைக் குறிப்பிடு்க.
 2. நடு்கல் அல்லது வீைக்்கல் என்றொல் என்ன?
 3. சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை ஐநது திரண்களின் சபயர்கரளைக் குறிப்பிடு்க.
 4. சங்க ்கொலத்தொடு சதொடரபுரடய இரு சதொல்லியல் ஆயவிடங்கரளைக் குறிப்பிடு்க.
 5. ்கரடசயழு வள்ளைல்்களின் சபயர்கரளைக் குறிப்பிடு்க.
 6.  ்களைப்பிைர ்கொலதரதச் ்சரநத ஏ்தனும் மூன்று தமிழ் இலக்கியங்களின் சபயர்கரளைக் 

குறிப்பிடு்க.

 VII. கீழக ்காண்ப்தறகு வின்டயளிக்கவும்
 1. சங்க ்கொலததில் சபண்்களின் நிரல குறிதது விவொதிக்்கவும்

 VIII. உயர் சிந்்தனை விைாக்கள்
 1. ்கரி்கொல் வளைவன் மி்கச் சிறநத ்சொை அைசனொ்கக் ்கருதப்படுகிறொன்:  நிறுவு்க
 2. ்களைப்பிைர்களின் ்கொலம் இருண்ட ்கொலம் அல்ல. ்கொைணங்கள் தரு்க
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 IX. வனரப்டம் 
 1.  சதன்னிநதிய ஆறு்கள் வரைபடததில் ்சை, ்சொை, பொண்டிய அைசு்களின் எல்ரல்கரளைக் 

குறிதது, வரணம் தீட்டவும்
 2. கீழ்க்்கொணும் இடங்கரளைக் குறிக்்கவும்:
  அ. ச்கொற்ர்க   ஆ. ்கொவிரிப்பூம்பட்டினம்    இ. முசிறி    ஈ. உரறயூர   உ. மதுரை

 X. வாழகன்கத திறன்
 1.  பல்வர்க  நிலப்பைப்புக் ்கொட்சிப் படங்கரளைச் ்ச்கரிதது, ஒட்டி, அரவ எநதத திரணப் 

பகுதிரயச் ்சரநதரவ என்பரதக் ்கண்டுபிடிக்்கவும். அஙகு விரளையும் முக்கியப் 
பயிர்கள், வொழும் மக்்களின் சதொழில் ஆகியரவ பற்றி எழுதவும்.

 XI. ்கட்்ட்க விைாக்கள் 
பைநதமிழ்க் ்கொப்பியங்கள் 
இைண்டிரனக் குறிப்பிடு்க. விரட:

அைசருக்கு உதவிய  இைண்டு 
குழுக்்களின் சபயர்கரளைக் 
குறிப்பிடு்க. 
விரட:

சங்க ்கொலதது சபண்பொற் 
புலவர்கள் இருவரின் 
சபயர்கரளைக் கூறு.
விரட:

சங்க ்கொலதது மூன்று முக்கியத 
துரறமு்கங்களின் சபயர்கரளை 
எழுது்க. 
விரட:

முததமிழில் எரவ எல்லொம்  
அடஙகும்? 
விரட:

சிலப்பதி்கொைம் __________ ஆல் 
எழுதப்பட்டது

எநதப் பொண்டிய அைச்னொடு 
தரலயொலங்கொனம் 
சதொடரபுரடயது?
விரட:

எநதததிரண சமன்புலம் 
என்றரைக்்கப்பட்டது?
விரட:

துரறமு்கங்களில் இருநத 
ஒளிவிளைக்குக் ்்கொபுைங்கள் 
__________ என 
அரைக்்கப்பட்டன.
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இந்தியா- 
ம�ௌரியருக்குப் பின்னர்

அலகு 2

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

வடககு:
சுஙகரகள், கன்வரகள்

மதற்கு: 
சாதவாகனரகள்

வடப�ற்கு:
இந்பதா-

கிபரககரகள், 
சாகரகள், 

ோரத்தியரகள், 
குஷாணரகள்

இந்தியா- 
ம�ைரியருககுப் 

பின்

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

 கற்றல் ந�ாக்கஙகள்

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

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

ஆட்சி அள�ப்பு, சமூகம், மோருைாதாரம், ேணோடு ஆகியவற்ளறப் புரிந்துமகாள்ளுதல
•    இளடககா்ல இந்தியாவிற்கு அவரகள்  ஆற்றிய ேஙகளிப்ளே  மதரிந்துமகாள்ளுதல
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சான்றுகள்
த�ால்லியல் சான்றுகள்
கல்வெட்டுககள்/்ெப்புப் 
பட்்டயஙகள்

�	தனபதவனின் 
அபயாத்தி கலமவட்டு

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

நாணயஙகள்

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

இலக்கியஙகள்

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

அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள்

�	சீன மேௌத்தத் துறவி யுவான்-சுவாஙகின் 
ேயணக குறிப்புகள்

வ்டக்்க சுஙகர்களும் கன்வர்களும்
சுஙகர்கள்

ம�ௌரியப் பேரரசின் களடசி அரசர பிரிகத்ரதா 
அவரது தைேதி புஷயமித்ர சுஙகரால 

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

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

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

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

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

சுஙக வம்சத்தின் பின்வந்த அரசரகள் 
வலிள� குன்றியவரகைாக இருந்ததால 
இந்பதா-ோகடீரியர, இந்பதா-ோரத்தியர 

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



111

ஆகிபயாரின் மதாடர அச்சுறுத்தலகளைச் 
சந்திகக பநரந்தது. சுஙகவம்சத்தினர நூறு 
ஆணடு கா்லம் ஆட்சி புரிந்தனர. பதவபூதி 
களடசி சுஙக அரசராவார.  அவர தன்னிடம் 
அள�ச்சராகப் ேணி புரிந்த வாசுபதவ கன்வர 
என்ேவரால மகால்லப்ேட்டார. வாசுபதவர 
�கதத்தில கன்வர வம்சத்ளத நிறுவினார.

சுஙகர்கள் காலத்தின் முக்கியத்துவம்

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

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

புஷயமித்திரர மேௌத்தரகளைத் 
துன்புறுத்தினாலும் இவருளடய  ஆட்சிக 
கா்லத்திலதான் ோரகுத், சாஞசி ஆகிய 

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

கன்வர்கள்

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

கன்வ அரசர்கள்

�	வாசுபதவர
�	பூமிமித்ரர
�	நாராயணர
�	சுசர�ன்

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

த�ற்கில் சா�வாகனர்கள்
குஷாணரகள் வட இந்தியாவில 300 
ஆணடுகள் ஆட்சி மசய்தனர.  மதன்னிந்தியாவில 
சாதவாகனரகள் (ஆந்திரர) 450 ஆணடுகள் 
பகாப்லாச்சினர. சாதவாகன வம்சத்ளத 
நிறுவிய சிமுகா இருேத்துமூன்று ஆணடுகள் 
ஆட்சிபுரிந்ததாகக கூறப்ேடுகிறது.  அவளரத் 
மதாடரந்து அவருளடய சபகாதரர   கிருஷணா 
ேதவிபயற்றார. கிருஷணரும் அவருளடய 
சபகாதரியின் �கன் சதகரணியும் ேத்தாணடுகள் 
வீதம் ஆட்சி புரிந்தனர.  இவரகள் கா்லத்தில 
சாதவாகன அரசு பேரரசானது.  வடப�ற்கில 

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

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

சாதவாகனர கா்ல நாணயம்

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

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

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

கலலயும் - கட்ட்டக்கலலயும் 
சாதவாகனரகள் மிகச் சிறந்த கட்டடஙகட்டுனர 
ஆவர. அவரகள் அ�ராவதியில மேௌத்த 

மகௌதமிபுத்திர சதகரணி கா்ல நாணயஙகள்

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

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

காந்தாரம், �துரா, அ�ராவதி, புத்த கயா, 
சாஞசி, ோகுத் ஆகிய இடஙகள் கள்லகளுககும் 
அற்புத�ான கட்டடஙகளுககும் மேயர 
மேற்றளவயாகும். �துரா சிற்ேக கள்லப்ேள்ளி 
மேௌத்த, ச�ண, பவத�தக கடவுைரகளின் 

பிம்ேஙகளையும் முழு உருவச் சிள்லகளையும் 
வடித்தது.

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

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

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

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

மினான்்டர்மடமிட்ரியஸ்
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அரசாகஸ் தள்லள�யிலும் சுதந்திர அரசுகைாக 
அறிவித்தன.

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

இந்�ா-கி்ரக்கர்களின் பஙகளிப்பு 
நாணயமுலை

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

சிற்பஙகள்

இந்தியாவின் காந்தாரக கள்லப்ேள்ளி 
கிபரககரகளின் சிற்ேக கள்லககு மிகவும் 

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

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

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

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

இந்�ா-பார்த்திய (பகலவர்) அரசர்கள்
இந்பதா-கிபரககர, இந்பதா-சித்தியர ஆகிபயாருககுப் பின்னர இந்பதா-
ோரத்தியர வந்தனர. அதளனத் மதாடரந்து  இவரகள் கி.பி. முத்லாம் நூற்றாணடின் 
பிற்ோதியில குஷாணரகைால பதாற்கடிககப்ேட்டனர.  இந்பதா-ோரத்திய அரசு 
அல்லது பகான்படாேரித் வம்சம் பகாணபடா மேரனஸால நிறுவப்ேட்டது.  இந்பதா-
ோரத்தியர ஆட்சி மசய்த ேகுதி காபூல, காந்தாரா ஆகியவற்ளற உள்ைடககியதாகும்.  
பகாணபடா மேரமனஸ் எனும் மேயர கிறித்துவ உேபதசியார புனித தா�ஸிடன் 
மதாடரபுளடயதாகும்.  கிறித்துவ �ரபின்ேடி புனித தா�ஸ், பகாணபடா மேரமனஸின் 
அரசளவககு வந்து கிறித்துவத்திற்கு அவளர �தம் �ாற்றினார.

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

ஜுனாகத் கலமவட்டு

ருத்ரதா�ன் கா்ல நாணயம்

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

அரசியல ப�்லாதிககம் மசலுத்தி அவரகளுககு 
அரசியல தள்லள� ஏற்றனர.

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

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

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

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

கனிஷகர கா்ல நாணயம்
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பல்டதயடுப்புகள்

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

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

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

ம�க் தகாள்லக

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

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

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

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

கலலயும்  இலக்கியமும்

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

அரசரகள் ேஙகளிப்புகள்
முத்லாம் கட்பிசஸ் குஷாணரகளில மிகவும் புகழ்மேற்ற முதல அரசியல �ற்றும் இராணுவத் தைேதி 

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

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

காஷமீரில கனிஷகபுரா எனும் புதிய 
நகளர உருவாககினார.  ப�லும் தள்லநகர 
புருஷபுராளவ அற்புத�ான கட்டடஙகைால 
அழகுேடுத்தினார.

இவருளடய கா்லத்தில காந்தாரக 
கள்லப்ேள்ளி மசழித்பதாஙகியது. புத்தரின் 
சிள்லகளைத் மசதுககுவது காந்தாரக 

கள்லஞரகளுககு மிகவும் விருப்ே�ானதாக 
இருந்தது. 

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

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

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

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

�	கன்வரகளின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னர குப்த 
அரச வம்சத்தின் எழுச்சிவளர �கதத்தின் 

உலகம் அநநாளில்

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

அகஸ்டஸ் சீசர ஜுலியஸ் சீசர

அருஞதசாற்தபாருள்

விரட்டியடிககப்ேட்டது - repulsed - driven back by force

முறியடிககப்ேட்டது - thwarted - prevent from accomplishing something

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

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

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

தீவிர - ardent - enthusiastic or passionate

அற்புத�ான	 -	 magnificent	 -	 impressively	beautiful

வர்லாற்றில குறிப்பிடத் தகுந்த நிகழ்வுகள் 
இடம்மேறவிலள்ல

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

�	சாகர வம்ச அரசரகளில தள்ல சிறந்தவர 
ருத்ரதா�ன் ஆவார

�	குஷாணரகளில நன்கறியப்ேட்டவர 
கனிஷகர.  இவர �காயான மேௌத்தத்ளதத் 
தீவிர�ாகப் பின்ேற்றினார.  இவருளடய 
கா்லத்தில காந்தாரக கள்ல வைரச்சி மேற்றது
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பயிற்சி
 I சரியான வில்டலயத் ்�ர்த�டுக்கவும்
 1. களடசி ம�ௌரிய அரசளரக மகான்றவர ________
 அ) புஷயமித்ரர ஆ) அகனிமித்ரர 
 இ) வாசுபதவர ஈ) நாராயணர
 2. சாதவாகன அரச வம்சத்ளத பதாற்றுவித்தவர_____
 அ) சிமுகா ஆ) சதகரணி இ) கன்கர ஈ) சிவாஸ்வதி
 3. குஷாணப் பேரரசரகள் அளனவரிலும் தள்லசிறந்தவர ______
 அ) கனிஷகர ஆ) முத்லாம் கட்பிசஸ்
 இ) இரணடாம் கட்பிசஸ் ஈ) ேன்-சியாங
 4.  கி.மு. இரணடாம் நூற்றாணடில _____ ேகுதியில கணடரா ச�ஸ்கிருதப்ேள்ளி 

தளழத்பதாஙகியது.
 அ) தககாணம் ஆ) வடப�ற்கு இந்தியா
 இ) ேஞசாப்  ஈ) கஙளகப் ேள்ைத்தாககு ச�மவளி
 5.  சாகரகள் ________ நகரத்ளதத் தள்லநகராகக மகாணடு காந்தாரப் ேகுதிளய ஆட்சி 

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

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

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

�ககளுடன் திரு�ண உறவுமகாணடு இரணடறக க்லந்தனர.
  அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுககான சரியான விைககம் ஆகும்.
  ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால காரணம் கூற்றுககான சரியான  விைககம் அல்ல.
  இ) கூற்று சரி, ஆனால  காரணம் தவறு
  ஈ) கூற்று தவறு, ஆனால  காரணம் சரி
 2.  கூற்று 1: இந்பதா-கிபரகக ஆட்சியாைரகள் அச்சு முளறளய அறிமுகம் மசய்து சின்னஙகளும், 

உருவஙகளும், மேயரகளும் மோறிககப்ேட்ட நாணயஙகளை மவளியிட்டனர.
  கூற்று 2: இந்பதா-கிபரககரகளின்  ஆட்சிளயக குஷாணர முடித்துளவத்தனர.
  அ) கூற்று ‘1’ தவறு ,  ஆனால கூற்று ‘2’ சரி
  ஆ) கூற்று ‘2’ தவறு , ஆனால கூற்று ’1’ சரி 
  இ) இரணடு கூற்றுகளுப� சரி
  ஈ) இரணடு கூற்றுகளுப� தவறு

 3.  மோருந்தாதளத வட்டமிடுக
  புஷயமித்ரர வாசுபதவர சிமுகா கனிஷகர
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 4. ஒரு வாரத்ளதயில ேதில எழுதவும்
  களடசி சுஙக அரசர யார?
  சாகரகளில மிக முககிய�ான, புகழ் மேற்ற அரசர யார?
  �கதத்தில கன்வ வம்சத்ளத நிறுவியர யார?
  பகாணபடா மேரனளஸக கிறித்துவ �தத்திற்கு �ாற்றியவர யார?

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

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

ள�ய�ாகத் திகழ்ந்தது.
 2.  காரபவ்லளரப் ேற்றி அதிக�ான மசய்திகளை நாம் ஹதிகும்ோ கலமவட்டிலிருந்து 

மேறுகிபறாம்
 3. குந்த்ல சதகரணி, சாதவாகன வம்சத்தின், ேத்தாவது அரசராவார.
 4. ‘புத்த சரிதம்’ அஸ்வபகாஷரால எழுதப்ேட்டது.

 V தபாருத்துக
  அ) ேதஞசலி - 1. கலிஙகம்
  ஆ) அகனிமித்ரர - 2. இந்பதா-கிபரககர
  இ) அரசர காரபவ்லர - 3. இந்பதா-ோரத்தியர
  ஈ) மடமிட்ரியஸ் - 4. இரணடாம் ச�ஸ்கிருத இ்லககண ஆசிரியர
  உ) பகாணபடா மேரமனஸ் - 5. �ாைவிகாகனிமித்ரம்.

  அ) 4, 3, 2, 1, 5 ஆ) 3, 4, 5, 1, 2  இ) 1, 5, 3, 4, 2 ஈ) 2, 5, 3, 1, 4 

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

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

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

குறிப்பிடுக.

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

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

எழுதவும்.

 X தசயல்பாடு
 1.  சாதவாகனர, குஷாணர ஆகிபயாரகளின் மதாலலியல நிளனவுச் சின்னஙகள் 

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

வகுப்ேளறயில �ாணவரகளை விவாதிகக மசய்யவும்.

 XI கட்டக வினா

பிரிகஸ்த்கதா எனும் நூள்ல இயற்றியவர யார?

விளட ___________

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

சாதவாகனரகள் எத்தளன ஆணடுகள் 
தககாணத்ளத ஆணடனர?
____________

சாகர சகாப்தத்ளத நிறுவியவர யார?

______________

காந்தாரக கள்லஞரகளின் விருப்ே�ான கள்லப் 
ேணி எது?
____________

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

அலகு 3

அறிமுகம்
மூன்றாம் நூற்றாண்டின இறுதியில் வட 
இந்தியறாவில் குஷறாணர்களறாலும், தெற்்க 
சறாெவறா்கனர்களறாலும் நிறுவப்பட்டிருந்ெ 
வலிமை வறாயந்ெ ்்பரரசு்கள் த்பருமைமயயும் 
வலிமைமயயும் இழந்ென. இச்சூழல் 
சந்திரகுபெமர ஒரு அரமச உருவறாக்கித் 
ெனது வம்சத்தின ஆட்சிமய நிறுவ மவத்ெது.  
அவவறாட்சி இருநூறு ஆண்டுக் ்கறாலம் நீடித்ெது.

குபெர்களின வீழ்ச்சிக்குப பினனர, அமெத் 
தெறாடரந்து ஏ்த்ெறாழ 50 ஆண்டு இமட்பட்ட 
்கறாலத்திறகுப பினனர, வரத்ென அரச 
வம்சத்மெச் ்சரந்ெ ஹரஷர வட இந்தியறாமவ 
கி.பி,(த்பறா.ஆ)606 -647 வமர ஆட்சி புரிந்ெறார.

சான்றுகள்
த�ால்லியல் சான்றுகள்

�	குபெ அரசர்களறால் தவளியிடப்பட்ட ெங்க, 
தவள்ளி, தசபபு நறாணயங்கள்

�	சமுத்திரகுபெரின அல்கறா்பறாத் தூண் 
்கல்தவட்டு

�	தைக்ரறாலி இரும்புத்தூண் ்கல்தவட்டு
�	இரண்டறாம் சந்திரகுபெரின உெயகிரி 

கும்கக் ்கல்தவட்டு, ைதுரறா ்பறாம்க் 
்கல்தவட்டு, சறாஞ்சி ்பறாம்க் ்கல்தவட்டு.

�	ஸ்கந்ெ குபெரின பிெறாரி தூண் ்கல்தவட்டு
�	்கத்வறா ்பறாம்க் ்கல்தவட்டு
�	ைது்பறான தசபபுப ்பட்டயம் 

 கற்றல் ப�ாககஙகள்

இப்பறாடத்மெக் ்கறறுக் த்கறாள்வென வழியறா்க, 
•    குபெ அரச வம்சம் நிறுவப்பட்டமெயும், குபெ அரசர்களின ்்பரரசு உருவறாக்்க முயறசி்கமளயும் 

அறிந்துத்கறாள்ளுெல்
•    குபெர ்கறாலத்து அரசு அமைபபு, சமூ்கம், த்பறாருளறாெறாரம் ்பறறிய அறிவிமனப த்பறுெல்
•    ்கமல, ்கட்டடக்்கமல, இலக்கியம், ்கல்வி, அறிவியல், தெறாழில்நுட்்பம் ஆகிய தும்்களில் 

குபெர்களின ்பங்களிபம்பத் தெரிந்துத்கறாள்ளுெல்
•    ஹரஷவரெனருமடய ஆட்சியின முக்கியத்துவத்மெ ஆரறாயெல்
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�	்சறானறா்பட் தசபபுப ்பட்டயம்
�	நறாளந்ெறா ்களிைண் முத்திமரப த்பறாறிபபு

இலக்கியச் சான்றுகள்
�	விஷ்ணு, ைத்சய, வறாயு, ்பறா்கவெ 

புரறாணங்கள், நறாரெரின நீதி சறாஸதிரம்.
�	விசறா்கெத்ெரின ்ெவிச்சந்திர குபெம், 

முத்ரறா ரறாக்்ஸம், ்பறாணரின ஹரஷ சரிெம்.
�	்கறாளிெறாசரின நறாட்கங்கள்
�	இரண்டறாம் சந்திரகுபெரின ்கறாலத்தில் 

இந்தியறாவிறகு வரும்க புரிந்ெ சீன 
த்பௌத்ெத்து்வி  ்பறாகியறானின ்பயணக் 
குறிபபு்கள்

�	ஹரஷரின ரத்னறாவளி, நறா்கநந்ெறா, 
பிரியெரஷி்கறா

�	யுவறான  சுவறாஙகின  சி- யூ-கி

குப� அரச வம்சம் நிறுவப்படல்
குபெ அரச வம்சத்மெ நிறுவியவர ஸ்ரீகுபெர எனக் 
்கருெப்படுகி்றார.  அவர ெற்்பறாமெய வங்கறாளம், 
பீ்கறார ்பகுதி்கமள ஆண்டெறா்கக் ்கருெப்படுகி்து.  
நறாணயங்களில் முெனமுெலறா்க இடம் த்பற் குபெ 
அரசரின வடிவம் இவருமடய்ெ. இவருக்குப 
பினனர இவருமடய ை்கன ்க்டறாத்்கஜர 
அரசப ்பெவி்யற்றார. ்கல்தவட்டு்களில் 
இவர்கள் இருவரு்ை ை்கறாரறாஜறா என்் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளனர.

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

முெலறாம் சந்திரகுபெர, பு்கழ்த்பற், வலிமை 
மிகுந்ெ ‘லிச்சறாவி’ அரச குடும்்பத்மெச் ்சரந்ெ 
குைறார்ெவிமய ைணந்ெறார.  இக்குடும்்பத்தின 
ஆெர்வறாடு, வட இந்தியச் சிற்ரசு்கள் ்பலவறம் 
இவர தவறறித்கறாண்டு, ஒரு ்்பரரசின 
முடியரசரறா்கத் ெனமன முடி சூட்டிக்த்கறாண்டறார.  
சந்திரகுபெரறால் தவளியிடப்பட்டமவ எனக் 
்கருெப்படும் ெங்க நறாணயங்களில் சந்திரகுபெர, 
குைறார்ெவி ஆகிய இருவரின உருவங்கள் 

இடம்த்பறறுள்ளன. ‘லிச்சறாமவயறா’ என் 
வறாச்கமும் த்பறாறிக்்கப்பட்டுள்ளது.

லிச்சறாவி ்பழமையறான ்கன சங்கங்களில் 
ஒன்றாகும்.  அெனுமடய  ஆட்சிப ்பகுதி 
்கஙம்க நதிக்கும் ்ந்பறாள  நறாட்டிறகும் 
இமடப்பட்டெறா்க இருந்ெது.

சமுத்திரகுப�ர் ( C.335 - 380)

முெலறாம் சந்திரகுபெரின ை்கனறான 
சமுத்திரகுபெர குபெ அரச வம்சத்தின 
ெமலசி்ந்ெ அரசர ஆவறார. சமுத்திரகுபெரின 
அமவக்்களப புலவரறான ‘ஹரி்சனர’ 
இயறறிய பிரயறாம்க தையக்கீரத்தி (பிரசஸதி) 
அல்கறா்பறாத் தூணில் த்பறாறிக்்கப்பட்டுள்ளது. 
சமுத்திரகுபெரின ஆட்சிக்்கறான மி்க முக்கியச் 
சறானறு அல்கறா்பறாத் தூண் ்கல்தவட்டறாகும்.

அல்கறா்பறாத் தூண் ்கல்தவட்டு

பிரசஸ்தி/தெய்க்கீர்த்தி: பிரசஸதி என்பது 
ஒரு சைஸகிருெச் தசறால். அென த்பறாருள் 
ஒருவமரப ்பறாரறாட்டிப ‘பு்கழ்வெறாகும்’. 
அமவக்்களப புலவர்கள் அரசர்கமளப 
பு்கழ்ந்து்பறாடி அவரெம் சறாெமன்கமளப 
்பட்டியலிட்டனர.  இமவ பினனர ைக்்கள் 
்படித்துத் தெரிந்து த்கறாள்வெற்கறா்கத் தூண்்களில் 
த்பறாறிக்்கப்பட்டன.
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குப� அரசவம்சம் ஒருங்கிணைக்கப்படல்

சமுத்திரகுபெர ை்கத்ெறான ் ்பறாரத்ெள்பதியறாவறார.  
அவர ்்பரரசர ஆனவுடன நறாடு முழுவதும் 
்பமடதயடுத்துச் தசன்றார. தெனனிந்தியறாவின 
மீதும் ்பமடதயடுத்ெறார.  தெனனிந்தியறாவில் 
்பல்லவநறாட்டு அரசர விஷ்ணு்்கறா்பமன 
சமுத்திரகுபெர ்ெறாற்கடித்ெறார.

வட இந்தியறாவில் சமுத்திரகுபெர 
ஒன்பது அரசு்கமளக் ம்கப்பறறினறார. 
தெனனிந்தியறாமவச் ்சரந்ெ 12 அரசர்கமளத் 
ெனக்குக் ்கட்டுப்பட்ட சிற்ரசர்களறாக்கி   
அவர்கமளக் ்கப்பம் ்கட்டச்   தசயெறார. 
கிழக்கு வங்கறாளம், அஸ்ஸறாம், ்ந்பறாளம், 
்பஞ்சறாபின கிழக்குப ்பகுதி, ஆகியவறறின 
அரசர்களும் ரறாஜஸெறானத்மெச் ்சரந்ெ 
்பல்்வறு ்பழஙகுடியினரும் சமுத்திரகுபெரின 
்ைலறாதிக்்கத்மெ ஏறறுக்த்கறாண்டனர.

சமுத்திரகுபெர ஒரு விஷ்ணு ்பக்ெரறாவறார. 
்்பறார்களில் தவறறி த்பற்ென 
நிமனவறா்க நடத்ெப்படும் ்வெ்கறாலச் 
சடங்கறான குதிமர்கமளப ்பலியிடும் 
்வள்விமயச் சமுத்திரகுபெர மீண்டும் 
நமடமும்ப்படுத்தினறார.  அவர ெங்க 
நறாணயங்கமள தவளியிட்டறார. அவறறுள் 
ஒனறில் அவர வீமண வறாசிப்பது ்்பறான் 
உருவம் த்பறாறிக்்கப்பட்டுள்ளது.  அவர மி்கச் 
சி்ந்ெ ்பமடதயடுப்பறாளர ைட்டுைல்ல; ்கவிமெப 
பிரியரும் இமசப பிரியருைறாவறார.  அெனறால் 
‘்கவிரறாஜறா’ எனும் ்பட்டம் த்பற்றார.

இலஙம்கமயச் ்சரந்ெ ஸ்ரீ ்ை்கவரைன 
எனும் த்பௌத்ெ அரசன சமுத்திரகுபெரின 
சை்கறாலத்ெவரறாவறார.

இரணடாம் சந்திரகுப�ர் (c.380  -  415)

இரண்டறாம் சந்திரகுபெர சமுத்திரகுபெரின 
ை்கனறாவறார.  அவர விக்கிரைறாதித்யர எனறும் 
அறியப்பட்டறார.  அவர சறா்க அரசர்கமளத் 

்ெறாற்கடித்து ்ைறகு ைறாளவத்மெயும் 
குஜரறாத்மெயும் ம்கப்பறறினறார.  தெனனிந்திய 
அரசு்க்ளறாடு அவர நட்பு்மவப ்்பணினறார.  
குதுபமினறாருக்கு அரு்்கயுள்ள இரும்புத் தூண் 
விக்கிரைறாதித்யரறால் உருவறாக்்கப்பட்டது என 
நம்்பப்படுகி்து.  இவருமடய ஆட்சியின்்பறாது 
்பறாகியறான எனும் சீன த்பளத்ெ அறிஞர 
இந்தியறா வந்ெறார.  மி்கச் சி்ந்ெ அறிஞர்களும் 
புலவர்களும் எழுத்ெறாளர்களும் ்கமலஞர்களும் 
(நவரத்தினங்கள்) இவருமடய அமவமய 
அ ல ங ்க ரி த் ெ ெ றா ்க க் 
கூ்ப்படுகி்து.  அவர்களில் 
ஒருவர ்கறாளிெறாசர எனக் 
கூ்ப்படுகி்து 

விக்கிரொதித்யரின் அணவயிலிருந்� 
நவரத்தினங்கள்

்கறாளிெறாசர சைஸகிருெப புலவர
ஹரி்சனர சைஸகிருெப புலவர
அைர சிம்ஹர அ்கரறாதியியல் ஆசிரியர
ெனவந்திரி ைருத்துவர
்கறா்க்பறான்கர ்சறாதிடர
சனகு ்கட்டடக் ்கமல நிபுணர
வரறா்கமிகிரர வறானியல் அறிஞர
வரறாச்சி இலக்்கண ஆசிரியர 

ைறறும் சைஸகிருெப புலவர
விட்டல்்பட்டர ைறாயவித்மெக்்கறாரர 

(Magician) 

இரண்டறாம் சந்திரகுபெரின ்பட்டப த்பயர்கள்:
விக்கிரைறாதித்தியர, ந்ரந்திர சந்திரர, சிம்ை 
சந்திரர, ந்ரந்திர சிம்ைர, விக்கிரை ் ெவரறாஜர, 
்ெவ குபெர, ்ெவஸ்ரீ

இரண்டறாம் சந்திரகுபெமரத் தெறாடரந்து   
அவருமடய ை்கன முெலறாம் குைறாரகுபெர 
அரியமண ஏறினறார.   அவ்ர  நறாளந்ெறா   
்பல்்கமலக் ்கழ்கத்மெ உருவறாக்கியவர.
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்பாகியான்
இ ர ண் ட றா ம் 
சந்திரகுபெரின ஆட்சிக் 
்கறாலத்தில், சீனறாமவச் 
்சரந்ெ த்பௌத்ெத் 
து்வி ்பறாகியறான 
இ ந் தி ய றா வி ற கு 
வந்ெறார.  அவருமடய 
்பயணக் குறிபபு்கள் 
குபெர ்கறாலத்து 
ைக்்களின சமூ்க- த்பறாருளறாெறார, ைெ, 
ஒழுக்்க நிமல்கள் ்பறறிய தசயதி்கமள 
நைக்கு வழஙகுகின்ன. ்பறாகியறான 
கூறறுப்படி   ை்கெத்து ைக்்கள் ைகிழ்ச்சி்யறாடும் 
தசழிப்்பறாடும் வறாழ்ந்ெனர.  ்கடுமையறான 
ெண்டமனயினறி நீதி வழங்கப்பட்டது. 
ைரணெண்டமன வழங்கப்படவில்மல. 
்கயறா ்பறாழமடந்திருந்ெது. ்கபிலவஸது 
்கறாடறாகியிருந்ெது. ஆனறால் ்பறாடலிபுத்திரத்தில் 
ைக்்கள் தசல்வத்்ெறாடும் தசழிப்்பறாடும் 
வறாழ்ந்ெனர. 

குைறாரகுபெமரத் தெறாடரந்து அரசப 
்பெவி்யற் ஸ்கந்ெகுபெர ஹூணர்களின 
்பமடதயடுபம்பச் சந்திக்்க ்நரிட்டது.  அவர 
அவர்கமளத் ்ெறாற்கடித்து விரட்டி அடித்ெறார. 
ஆனறால் ்பனனிரண்டு ஆண்டு்களுக்குப பினனர 
மீண்டும் ்பமடதயடுத்து வந்ெ ஹூணர்கள் 
குபெப ்்பரரமச ்ெறாற்கடித்ெனர.  மி்கச் சி்ந்ெ 
குபெப ்்பரரசர்களில் ்கமடசிப ்்பரரசரறான 
்பறாலறாதித்யர முெலறாம் நரசிம்ைகுபெர என் 
த்பயரில் அரியமண ஏறினறார.  இவர த்பௌத்ெ 
ைெத்ெறால் ஈரக்்கப்பட்டவரறாவறார.  இவர 
மிகிரகுலருக்கு ்கப்பம் ்கட்டிவந்ெறார. ஆனறால் 
மிகிரகுலர த்பௌத்ெத்மெப ்பம்கமை்யறாடு 
்பறாரத்ெெறால் ைன்வெமன அமடந்து ்கப்பம் 
்கட்டுவமெ நிறுத்தினறார.  மிகிரகுலமரக் 
ம்கது தசயது சிம்யில் அமடப்பதில் 
்பறாலறாதித்யறா தவறறி த்பற்றாலும் மிகிரகுலர 

வஞ்ச்கைறா்கப ்பறாலறாதித்யமர ை்கெத்திலிருந்து 
தவளி்யறறினறார. ்பறாலறாதித்யருக்குப பினனர 
ைறாத்பரும் குபெப ்்பரரசு ்ெயந்து ்கறாணறாைற 
்்பறானது.  குபெப ்்பரரசின அஙகீ்கரிக்்கப்பட்ட 
்கமடசி அரசர விஷ்ணுகுபெர ஆவறார.

குப�ர்களின் ஆட்சி அணெபபு 

குபெ அரசர்கள் தெயவீ்க உரிமைக் 
்்கறாட்்பறாட்டிமன நமடமும்ப்படுத்தினர. 
(அரசர ்கடவுளின பிரதிநிதியறா்க ்கருெப்பட்டறார.  
என்வ அரசர ்கடவுளுக்கு ைட்டு்ை 
்பதில் தசறால்லக் ்கடமைப்பட்டவரறாவறார. 
ைற்வர்களுக்குப ்பதில் தசறால்ல 
்வண்டியதில்மல எனும் ்்கறாட்்பறாடு)  
குபெ அரசர்கள் அரசியல், நிரவறா்கம், 
இரறாணுவம், நீதிவழங்கல் ஆகிய தும்்களில் 
த்பருைளவிலறான அதி்கறாரம் த்பறறுத் 
தி்கழ்ந்ெனர. குபெ அரசர்களுக்கு அமைச்சர்கள் 
(ைந்திரி) குழுதவறானறு  நிரவறா்கத்தில் 
உெவி தசயெது. அக்குழு இளவரசர்கமளயும், 
உயர அதி்கறாரி்கமளயும், ்கப்பம் ்கட்டும் 
சிற்ரசர்கமளயும் த்கறாண்டிருந்ெது.  
நறாட்டின அன்றாட நிரவறா்கத்மெத் தி்ம்்பட 
நடத்ெ, த்பருைளவிலறான அதி்கறாரி்கள் குபெ 
அரசர்களறால் ்பணியைரத்ெப்பட்டனர.  உயர 
்பெவி்களில் அைரத்ெப்பட்ட அதி்கறாரி்கள் ‘ெண்ட 
நறாய்கர’ ைறறும் ‘ை்கறாெண்ட நறாய்கர’ என 
அமழக்்கப்பட்டனர.

குபெப ் ்பரரசு ‘்ெசம்’ அல்லது ‘புக்தி’ எனும் 
த்பயரில் ்பல பிரறாந்தியங்களறா்கப பிரிக்்கப்பட்டன.  
அவறம் ‘உ்பறாரி்கறா’ எனும் ஆளுநர்கள் 
நிரவகித்ெனர. பிரறாந்தியங்கள் ‘விஷ்யறா’ 
எனும் ைறாவட்டங்களறா்கப பிரிக்்கப்பட்டன.  
விஷ்யறா்பதி்கள் எனும் அதி்கறாரி்கள் ைறாவட்ட 
நிரவறா்கத்மெ ்ைறத்கறாண்டனர. கிரறாை 
அளவில் கிரறாமி்கறா, கிரறாைதியறா்கஷறா எனும் 
அதி்கறாரி்கள் தசயல்்பட்டனர.
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விரிந்து ்பரந்ெ குபெப ்்பரரசு, 
இரறாணுவ அமைபபின  முக்கியப ்பஙகிமன 
உணரத்துகி்து.   முத்திமர்களிலும் 
்கல்தவட்டுக்்களிலும் இரறாணுவப ்பெவி்களின 
த்பயர்கள் ்பறாலறாதிகிரிெறா, (்கறாலறாட்்பமடயின 
ெள்பதி) ைஹறா்பறாலறாதிகிரிெறா (குதிமரப 
்பமடயின ெள்பதி) எனக் குறிபபிடப்பட்டுள்ளன.  
‘தூெ்கறா’ எனும் ஒற்ர்கமள உள்ளடக்கிய 
்வவு ்பறாரக்கும் அமைபபும் தசயல்்பட்டது.

சமூகமும்  த்பாருளா�ாரமும்
நிலம்  மற்றும் விவசாயிகள்
்கறாைறாந்ெ்கரறால் எழுெப்பட்ட நிதிசாரம் எனும் நூல் 
அரசுக் ்கருவூலத்தின முக்கியத்துவத்மெயும் 
வருைறானத்திற்கறான ்பல வழி்கமளயும் 
குறிபபிடுகின்து. சமுத்திரகுபெமரப ்்பறான் 
அரசர்களின ்பமடதயடுபபு நடவடிக்ம்க்களில், 
வருவறாயின உ்பரி்ய முெலீடு தசயயப்பட்டது.
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நிலவரி்ய அரசின முக்கிய வருவறாயறா்க 
இருந்ெது. விவசறாயி்களின நிமலமை 
்பரிெறா்ப்கரைறா்க இருந்ெது. அவர்கள் ்பல்வறு 
வரி்கமளச் தசலுத்ெ   ்வண்டிய நிமலயில் 
இருந்ெனர.  அவர்கள் த்கறாத்ெடிமை நிமலக்குத் 
ெள்ளப்பட்டனர.

குபெர ்கறாலத்தில்  நிலங்கமள 
வம்கப்படுத்துெல்

்ஷேத்ரறா ்வளறாண்மைக்கு உ்கந்ெ 
நிலங்கள்

கிலறா ெரிசு நிலங்கள்
அபர்கெறா வனம் அல்லது ்கறாட்டு 

நிலங்கள்
வஸதி குடியிருப்பெறகு உ்கந்ெ 

நிலங்கள்
்க்பெ சர்கறா ்ையச்சல் நிலங்கள்

வணிகமும், வர்த்�கமும்
குபெர்களின த்பறாருளறாெறார வளரச்சிக்கு 
வணி்கர்களின ்பங்களிபபு மி்கவும் 
்்பறாற்த்ெக்்கெறா்க இருந்ெது.  வணி்கர்களில் 

இரண்டு வம்கயினர இருந்ெனர. ‘சி்ரஸதி’ 
ைறறும் ‘சறாரத்ெவறா்கறா’ என அவர்கள் 
அமழக்்கப்பட்டனர.

சிரரஸ்தி சார்த்�வாகா
சி்ரஸதி பிரிமவச் 
சறாரந்ெ வணி்கர்கள் 
ஓரிடத்தில் நிமலயறா்க 
இருந்து வணி்கம் 
தசயெவர்கள்

சறாரத்ெவறா்கறா 
வணி்கர்கள் எருது 
பூட்டிய வண்டி்களில் 
சரக்கு்கமள 
ஏறறி ்பல்்வறு 
இடங்களுக்குச் தசனறு 
வணி்கம் தசயெவர்கள்.

விற்பமனப த்பறாருட்்கள் அன்றாடப 
்பயன்பறாட்டுக்குத் ்ெமவயறான 
த்பறாருட்்களிலிருந்து விமல மிகுந்ெ ஆடம்்பரப 
த்பறாருட்்கதளனப ்பல வம்கப்பட்டமவயறாய 
இருந்ென. மிளகு, ெங்கம், தசம்பு, இரும்பு, 
குதிமர்கள், யறாமன்கள் ஆகியமவ முக்கிய 
வணி்கப த்பறாருட்்களறாகும். குபெர்கறாலத்தில் 
அதி்க வட்டிக்குக் ்கடன த்கறாடுக்கும் மும் 
நமடமும்யில் இருந்ெது.

நாளந்�ா ்பல்கணலக்கழகம்
�	நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கம் ஐந்ெறாம் 

ைறறும் ஆ்றாம் நூற்றாண்டு்களில்  குபெப 
்்பரரசின ஆெரவில் ெமழத்்ெறாஙகியது. 
பினனர ்கன்னறாசிமயச் ்சரந்ெ ்்பரரசர 
ஹரஷரின ஆெரவில் சி்பபுற்து

�	நறாளந்ெறாவில் த்பௌத்ெத் ெத்துவ்ை  
முக்கியப ்பறாடபபிரிவறா்க இருந்ெது.  
்யறா்கறா, ்வெ இலக்கியங்கள், ைருத்துவம் 
ஆகியமவயும் ்கறபிக்்கப்பட்டன

�	அப்பல்்கமலக்்கழ்கத்தில் யுவறான-சுவறாங 
த்பௌத்ெ ெத்துவத்மெப ்பறறிப ்படிப்பதில் ்பல ஆண்டு்கள் தசலவழித்ெறார

�	அந்ெ வளறா்கத்தில் எட்டு ை்கறா்பறாடசறாமல்களும் மூனறு மி்கபத்பரிய நூல்கங்களும் இருந்ென
�	நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கம் ்பக்தியறாரகில்ஜி என்பறாரின ெமலமையில் வந்ெ ைம்லுக்கு்கள் என  

அமழக்்கப்பட்ட துருக்கிய  இஸலறாமிய அடிமை வீரர்களறால் அழித்துத்ெமரைட்டம் ஆக்்கப்பட்டது 
�	நறாளந்ெறா யுதனஸ்்கறாவின உல்கப்பறாரம்்பரியச் சினனைறாகும்

நாளந்�ா ்பல்கணலக்கழகம்
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நறாட்டின ்பல்பகுதி்கமள இமணக்கும் 
சறாமல்கமளக் குபெர்கள் அமைத்ெனர.
்பறாடலிபுத்திரம், உஜ்மஜனி, வறாரணறாசி, 
ைதுரறா ஆகியன முக்கிய வணி்க ந்கரங்களறா்க 
இருந்ென.  இந்தியறாவில் உள்ள ்ைமலக் 
்கடற்கமரத் தும்மு்கங்களும் (்கல்யறாண், 
ைங்களூர, ைல்பறார) கீமழக் ்கடற்கமரத் 
தும்மு்கமும் (வங்கறாளத்திலிருந்ெ ெறாமிரலிபதி) 
வணி்கப த்பருக்்கத்திறகு உெவின.

குபெர்களின நறாணய அமைபபு மும்மய 
அறிமு்கப்படுத்தியவர சமுத்திரகுபெர 
ஆவறார.  குஷறாணர்களின நறாணயங்கள் 
சமுத்திர குபெருக்கு உந்துெமல வழஙகின.  
குபெர்களின த்பறாற்கறாசு்கள் தினறாரறா 
என்மழக்்கப்பட்டன.  குபெர்கள் தவளியிட்ட 
த்பறாற்கறாசு்கமள விட  தவள்ளி, தசபபுக் 
்கறாசு்கள் கும்வறா்க்வ தவளியிடப்பட்டன.  
குபெர்களுக்கு அடுத்து வந்ெ ்கறாலத்தில் 
த்பறாற்கறாசு்களின சுழறசியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. 
அது ் ்பரரசினுமடய வளங்களின வீழ்ச்சிமயச் 
சுட்டிக் ்கறாட்டுவெறாய உள்ளது.

உரலாகவியல்
�	குபெர்கள் ்கறாலத்தில் சுரங்கத் தெறாழிலும் 

உ்லறா்கத் தெறாழிலும் தசழிபபுறறு விளஙகின. 

�	உ்லறா்கத் தெறாழில் வளரச்சி 
த்பறறிருந்ெது என்பெறகு எடுத்துக்்கறாட்டு 
சந்திரகுபெரறால் நிறுவப்பட்ட தைக்ரறாலி 
இரும்புத் தூணறாகும். தடல்லியிலுள்ள  
இவதவறாறம் இரும்புத்தூண் 
இன்ளவும் துருப பிடிக்்கறாைல் உள்ளது.

குபெர்களறால் ்பயன்படுத்ெப்பட்ட உ்லறா்கங்கள்:  
இரும்பு, ெங்கம், ெறாமிரம், ெ்கரம், ஈயம், பித்ெமள, 
தசம்பு, ைணி தவண்்கலம், மைக்்கறா, ைறாங்கனீசு, 
சி்கபபுச் சுண்ணம் ஆகியமவயறாகும்.

தைக்ரறாலி இரும்புத் தூண்

ஹூைர்கள் என்ர்பார் யாவர்? ஹூணர்கள் 
என்்பறார நறா்டறாடிப ்பழஙகுடியினரறாவர.  
ெங்கள் ைறாத்பரும் ெமலவர அட்டில்லறாவின 
ெமலமையில் இவர்கள் ்ரறாைறாபுரிமயயும் 
்கறானஸடறாண்டி்நறாபிமளயும் ்்பரச்சத்திறகு 
உள்ளறாக்கினர.  இவர்க்ளறாடு தெறாடரபுமடய 
தவள்மள ஹூணர்கள் ைத்திய ஆசியறா 
வழியறா்க இந்தியறா வந்ெனர.  ெங்கள் தெறாடர 
்பமடதயடுபபு்களின மூலைறா்க எல்மல்யறார 
நறாடு்களுக்குத் தெறாந்ெரவு த்கறாடுத்துவந்ெனர.  
ஸ்கந்ெகுபெமரத் ்ெறாற்கடித்ெ பினனர இவர்கள் ைத்திய இந்தியப ்பகுதி்களில் ்பரவினர.  அவர்களின 
ெமலவரறான ்ெறாரைறானர ெனக்குத் ெறா்ன அரசரறா்க முடி சூட்டிக் த்கறாண்டறார.  அவருக்குப பினனர 
அவரது ை்கன மிகிரகுலர ஆட்சி தசயெறார.  முடிவில், ைத்திய இந்தியறாவில் ைறாளவத்மெ ஆட்சி தசயதுவந்ெ 
ய்சறாெரைன அவர்கமளத் ்ெறாற்கடித்து அவர்களின ஆட்சிக்கு முடிவு ்கட்டினறார.

ஹூணர்களின ெமலவர ்ெறாரைறானரின உருவம் 
த்பறாறிக்்கப்பட்ட நறாணயங்கள்.
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சமூகம்

குபெர ்கறாலச் சமூ்கம் நறானகு வரணங்கமளக் 
த்கறாண்ட  வரண மும்யில் அமைந்திருந்ெது.  
அது ெந்மெவழிச் சமூ்கைறா்க இருந்ெது.  
‘ைனு’வின சட்டங்கள் நமடமும்யில் 
இருந்ென.  அவறறின்படி த்பண்்கள், ெந்மெயின, 
்கணவனின அல்லது மூத்ெ ை்கனின 
்பறாது்கறாபபில் இருத்ெல் ்வண்டும். ்பலெறார 
ைணம் ்பரவலறா்க நமடமும்யில் இருந்ெது. 
அரசர்களும் நிலபபிரபுக்்களும் ஒனறுக்கும் 
்ைற்பட்ட ைமனவியமரப த்பறறிருந்ெனர.  
கு்்பரநறா்கறா, துரு்பசுவறாமினி ஆகிய இருவரும் 
இரண்டறாம் சந்திரகுபெரின அரசியர எனக் 
்கல்தவட்டு்கள் குறிபபிடுகின்ன. உடன்கட்மட 
(சதி) ஏறும் மும் குபெர்கள் ்கறாலத்தில் 
பின்பற்ப்பட்டது.

அடிணெ முணை
இந்தியறாவில் அடிமைமும் ்ைமலநறாடு்களில் 
இருந்ெது ்்பறால ஒரு நிறுவனைறா்க இல்மல. 
ஆனறால் குபெர்கள் ்கறாலத்தில் ்பல்வம்கப்பட்ட 
அடிமை்கள் இருந்ெெறா்கச் சறானறு்கள் 
உணரத்துகின்ன.

ெ�ம்
்வெ ைெமும் ்வெச் சடஙகு்களும் புத்துயிர 
த்பறறு, மீண்டும் நமடமும்க்கு வந்ென.  
சமுத்திரகுபெரும் முெலறாம் குைறாரகுபெரும் 
அஸவ்ைெ யறா்கம் (குதிமர்கமளப ்பலி 
த்கறாடுத்துச் தசயயப்படும் ்வள்வி) நடத்தினர.  
குபெர்கள் ்கறாலத்தில்ெறான உருவ வழி்பறாடு 
தெறாடஙகியமெயும் மவணவம், மசவம் ஆகிய 
இரு பிரிவு்கள் ் ெறானறியமெயும் ்கறாண்கி்்றாம். 
ஹீனயறானம், ை்கறாயறானம் எனப த்பௌத்ெம் 
இரண்டறா்கப பிரிந்ெறாலும் அது தெறாடரந்து 
வளரந்துவந்ெது.

கணலயும் கட்டடக்கணலயும்
்கட்டுைறானக் ்்கறாவில்்கமள முெனமுெலறா்கக் 
்கட்டியவர்கள் குபெர்க்ள. இது முனபிருந்ெ 

ைர்பறான, ்பறாம்க் குமடவமரக் 
்்கறாவில்்களின அடுத்ெ ்கட்டப ்பரிணறாை 
வளரச்சியறாகும்.  ்்கறாபுரங்க்ளறாடும் விரிவறான 
தசதுக்கு்வமலப்பறாடு்க்ளறாடும் அமனத்து 
இந்து தெயவங்களுக்கும்   இக்்்கறாவில்்கள்  
்கட்டப்பட்டன. மி்கவும் குறிபபிடத்ெக்்க ்பறாம்க் 
குமடவமரக் கும்க்கள் அஜந்ெறா, எல்்லறாரறா 
(ை்கறாரறாஷ்டிரறா), ்பறாக் (ைத்தியப பிர்ெசம்), 
உெயகிரி (ஒடிசறா) ஆகிய இடங்களில் 
்கறாணப்படுகின்ன. இக்்கறாலப ்பகுதியில் 
்கட்டப்பட்ட ்கட்டுைறானக் ்்கறாவில்்கள், திரறாவிட 
்பறாணிக் கூறு்கமள ஒத்திருக்கின்ன.

குபெர்களின  உ்லறா்கச் சிற்பத்திறகு இரு 
சி்ந்ெ எடுத்துக்்கறாட்டு்கள்: நறாளந்ெறாவிலுள்ள 
18 அடி உயரமுள்ள புத்ெரின தசபபுச் சிமல. 
சுல்ெறான ்கஞ்ச் எனனும் இடத்திலுள்ள ஏழமர 
அடி  உயரமுள்ள புத்ெரின உ்லறா்கச் சிற்பம். 
குபெர்களின ஓவியக் ்கமலக்கு மி்கச் சி்ந்ெ 
எடுத்துக்்கறாட்டு்களறா்கத் தி்கழ்்பமவ   அஜந்ெறா 
கும்க ஓவியங்களும், குவறாலியர ்பறாக் கும்கயில் 
்கறாணப்படும் ஓவியங்களும் ஆகும்.

இலக்கியம்

பிரறாகிருெம் ைக்்களறால் ்்பசப்படும் தைறாழியறா்க 
இருந்ெ்்பறாதிலும் குபெர்கள் சைஸகிருெத்மெ 
அலுவல்கதைறாழியறா்கக் த்கறாண்டிருந்ெனர.  
அவர்களின ்கல்தவட்டு்கள், அமனத்தும் 
சைஸகிருெ தைறாழியி்ல்ய உள்ளன. 
குபெர்கள் ்கறாலத்தில் சைஸகிருெ 
இலக்்கணமும் வளரச்சி த்பற்து.  அது 
்பறாணினி எழுதிய ‘அஷ்டதியறாயி’, ்பெஞ்சலி 
எழுதிய ‘ை்கறா ்பறாஷ்யம்’ எனும் நூல்்கமள 
அடிப்பமடயறா்கக் த்கறாண்டது.

வங்கறாளத்மெச் ் சரந்ெ சந்தி்ரறா்்கறாமியறா 
எனும் த்பளத்ெ அறிஞர ‘சந்திர வியறா்கரணம்’ 
என் இலக்்கண நூமல எழுதினறார. ்கறாளிெறாசர 
இயறறிய நறாட்க நூல்்கள், சறாகுந்ெலம், 
ைறாளவி்கறாக்னிமித்ரம், விக்கிரை ஊரவசியம் 
என்பனவறாகும்.  அவருமடய ஏமனய 
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சி்பபுமிக்்க நூல்்கள் ்ை்கதூெம் , ரகுவம்சம், 
குைறாரசம்்பவம், ரிதுசம்்கறாரம் ஆகியனவறாகும்.

கணி�ம், வானியல் ெற்றும் ெருத்துவம்

பூஜ்ஜியத்தின ்கண்டுபிடிபபும், அென ்பரிணறாை 
வளரச்சியறா்கத் ெசை எண் மும்யும் குபெர்கள் 
நவீன உலகிறகு விட்டுச்தசனறுள்ள ைரபுவழிச் 
தசறாத்ெறாகும். ஆரிய்பட்டர, வரறா்கமிகிரர, பிரம்ை 
குபெறா ஆகி்யறார அக்்கறாலப ்பகுதிமயச் 
்சரந்ெ மி்க முக்கிய ்கணிெவியல், வறானியல் 
அறிஞர்கள் ஆவர. ஆரிய்பட்டர ெனது 
நூலறான ‘சூரிய சித்ெறாந்ெறா’வில் சூரிய, 
சந்திர கிர்கணங்களுக்்கறான உண்மைக் 
்கறாரணங்கமள விளக்கியுள்ளறார.  பூமி ெனது 
அச்சில் சுழல்கி்து எனும் உண்மைமய 
அறிவித்ெ முெல் இந்திய வறானியல் ஆயவறாளர 
அவ்ரயறாவறார. ைருத்துவத் தும்யில் பு்கழ் 
த்பற் அறிஞர ெனவந்திரி ஆவறார. அவர 
ஆயுர்வெ ைருத்துவத்தில் நிபுணரறா்கத் 
தி்கழ்ந்ெறார.  சறாரக்்கர ஒரு ைருத்துவ 
அறிவியல் அறிஞரறாவறார.  சுஸருெர 
அறுமவச் சிகிச்மச தசயமும்மயப 
்பறறி விளக்கிய முெல் இந்தியர ஆவறார.

வர்த்�னா அரச வம்சம்
வரத்ெனறா அல்லது புஷ்யபூதி அரச வம்சம் 
ெறா்னஸவரத்மெத் ெமலந்கரறா்கக் 
த்கறாண்டு ஆட்சி புரிந்ெது. புஷ்யபூதி 
குபெர்களிடம் ்பமடத்ெள்பதியறா்கப ்பணி 
தசயெவர. குபெப ்்பரரசின வீழ்ச்சிக்குப 
பினனர, அவர ஆட்சி அதி்கறாரத்மெப 
த்பற்றார. பிர்பறா்கர வரத்ெனர ஆட்சிப 
த்பறாறுபம்ப ஏற் பினனர புஷ்யபூதி 
அரச குடும்்பம் தசல்வறாக்கும் வலிமையும் 
மிக்்கெறா்க ைறாறியது.

பிர்பறா்கர வரத்ெனர இயறம்க 
எயதிய பினனர அவருமடய ை்கன 
ரறாஜவரத்ெனர அரியமண ஏறினறார.  
அவருமடய ச்்கறாெரி ரறாஜ்யஸ்ரீ ஆவறார.  

ரறாஜ்யஸ்ரீயின ்கணவர 
்கன்னறாசியின அரசரறாவறார. 
அவர வங்கறாளத்மெச் 
்சரந்ெ த்களடறா வம்ச அரசர 
சசறாங்கரறால் த்கறால்லப்பட்டறார. 
சசறாங்கர ரறாஜ்யஸ்ரீமயச் சிம்யிலமடத்ெறான. 
ெனனுமடய ச்்கறாெரிமய மீட்கும் 
முயறசியின்்பறாது ரறாஜவரத்ெனன 
சசறாங்கரறால் வஞ்சைறா்கக் த்கறால்லப்பட்டறார.  
இென விமளவறா்க அவருமடய ெம்பியறான 
ஹரஷவரத்ெனர ெறா்னஸவரத்தின 
அரசரறானறார.  ்கன்னறாசிமயச் ் சரந்ெ முக்கியப 
பிரமு்கர்கள் ஹரஷமர ்கன்னறாசிமய 
ஆளும் த்பறாறுபம்பயும் ஏறறுக்த்கறாள்ள 
்்கட்டுக்த்கறாண்டனர.  இெனறால் ஹரஷர 
ெறா்னஸவரம், ்கன்னறாசி ஆகிய இரண்டிறகும் 
அரசரறானறார. இெமனத் தெறாடரந்து, ஹரஷர 
ெனது ெமலந்கமரத் ெறா்னஸவரிலிருந்து 
்கன்னறாசிக்கு ைறாறறினறார.
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ஹர்்ஷ வர்த்�னரின் ்பணடதயடுபபுகள்

�	வரத்ென அரச வம்சத்தின பு்கழ்த்பற் 
அரசர ஹரஷ வரத்ெனர ஆவறார. ஹரஷர 
41 ஆண்டு்கள் ஆட்சி புரிந்ெறார. ஜலந்ெர, 
்கறாஷ்மீர, ்ந்பறாளம், வல்லபி ஆகிய 
்பகுதி்கமளச் ்சரந்ெ குறுநில ைனனர்கள் 
ஹரஷருக்குக் ்கட்டுப்பட்டவர்கள் 
ஆவர. வங்கறாளத்மெச் ்சரந்ெ 
சசறாங்கர தெறாடரந்து ்பம்கயுணரவுடன 
நடந்துத்கறாண்டறார.

�	வட இந்தியறாவின த்பரும்்பறாலறான 
்பகுதி்கமள ஹரஷ்ர ஒருஙகிமணத்ெறார. 
ஆனறால் அவர ெனது ஆட்சி அதி்கறாரத்மெ  
தெனனிந்தியறாவில் ்பரபபுவெறகு 
் ை ற த ்க றா ண் ட  மு ய ற சி ்க ம ள , 
சறாளுக்கிய அரசர இரண்டறாம் புலி்்கசி 
ெடுத்துநிறுத்தினறார. கி.பி. 648இல் 
ஹரஷரின ைம்்வறாடு அவருமடய 
அரசு சிமெந்து ்பல சிற்ரசு்கள் ஆனது.  
ஹரஷர சீனறா, ஈரறான ஆகிய நறாடு்களின 
அரசர்க்ளறாடு சுமு்கைறான உ்மவப 
்்பணினறார.

ஹரஷர சீனப்பயணி யுவறான சுவறாஙம்க 
முெனமுெலறா்க ரறாஜ்ை்கறாலுக்கு (ஜறார்கண்ட்) 
அரு்்கயுள்ள ்கஜன்கலறா என் இடத்தில் 
சந்தித்ெறார.

நிர்வாகம்
நிரவறா்கத்தில் அமைச்சர குழுதவறானறு அரசருக்கு 
உெவியது.  அமைச்சரமவயில் பிரெை ைந்திரி 
முக்கிய இடத்மெ வகித்ெறார. ்பறா்கறா, ஹிரண்யறா, 
்பறாலி ஆகிய மூனறு வரி்கள் ஹரஷரின ்கறாலத்தில் 
வசூல் தசயயப்பட்டன. குபெர்கள் ்கறாலத்மெக் 
்கறாட்டிலும் குற்வியல் சட்டங்கள் ்கடுமையறா்க 
இருந்ென.  சட்டங்கமள மீறு்வறாரக்கும் 
அரசருக்கு எதிரறா்கச் சதி தசய்வறாருக்கும் ஆயுள் 
ெண்டமன விதிக்்கப்பட்டது.

ஹரஷர ்கறால நறாணயங்கள்

்்பரரசு முழுவதும் சட்டம், ஒழுஙகு 
்பரறாைரிக்்கப்பட்டது. ஹரஷர ெனது ்பமட்களின 
வலிமை, ஒழுக்்கம் ஆகியவறறின மீது 
ெனிபத்பரும் ்கவனம் தசலுத்தினறார. 
பிரயறாணி்கள் ெஙகிச் தசல்வெறகும், 
்நறாயுற்்றாமரயும் ைறறும் ஏமழ்கமளயும் 
்கவனித்துக் த்கறாள்வெறகும் ்பல தெறாண்டு 
நிறுவனங்கமள ஹரஷர நிறுவினறார.

ெ�க் தகாள்ணக

தெறாடக்்கத்தில் ஹரஷர சிவத்பருைறாமன 
வழி்பட்டுவந்ெறார.  ெனனுமடய ச்்கறாெரி 
ரறாஜ்யஸ்ரீ, த்பௌத்ெத் து்வி யுவறான சுவறாங 
ஆகி்யறாரின தசல்வறாக்கின ்கறாரணைறா்க இவர 
த்பௌத்ெ ைெத்மெத் ெழுவினறார.  இவர ை்கறாயறான 
த்பௌத்ெத்மெச் ்சரந்ெவர.  ஹரஷர ்வெ 
வித்ெ்கர்கமளயும் த்பௌத்ெத் து்வி்கமளயும் 
சரிசைைறா்க்வ நடத்தினறார;  அவர்களுக்குச் 
சரிசைைறா்க்வ த்கறாமட வழஙகினறார. 
இந்தியறாவில் த்பௌத்ெத்மெப பின்பறறிய 
்கமடசி அரசர ஹரஷ்ர.  த்பளத்ெரறான ஹரஷர 
உணவுக்்கறா்க மிரு்கங்கமளக் த்கறால்வமெத் 
ெமட தசயெறார.  

அவர ெனனுமடய ைெச் சகிபபுத்ெனமை 
த்கறாள்ம்கக்்கறா்க அறியப்பட்டவர.  அவர 
புத்ெர, சிவன, சூரியன ஆகிய உருவங்கமள 
ஒ்ர ்நரத்தில் வழி்பட்டறார. இவர இரண்டு 
த்பௌத்ெப ்்பரமவ்கமளக் கூட்டினறார.  ஒனறு 
்கன்னறாசியிலும் அடுத்ெது  பிரயறாம்கயிலும்  
கூட்டப்பட்டன. 
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கணல ெற்றும் இலக்கியம்

ஹரஷ்ர ஒரு ்கவிஞரும் நறாட்க 
ஆசிரியருைறாவறார. அவர சி்ந்ெ ்கவிஞர்கமளயும் 
்கமலஞர்கமளயும் ெனமனச் சூழ்ந்து 

இருக்்கச் தசயெறார.  அவருமடய பு்கழ்த்பற் 
நூல்்கள் ரத்னறாவளி, நறா்கநந்ெறா, பிரியெரசி்கறா 
ஆகியனவறாகும். ்பறான்பட்டர, ையூரறா, ஹரெத்ெறா, 
தஜய்சனர ஆகி்யறார அவருமடய அமவமய 
அலங்கரித்ெனர.
்்கறாவில்்களும் ைடறாலயங்களும் 
்கல்விமையங்களறா்கச் தசயல்்பட்டன. 
்கன்னறாசி பு்கழ்த்பற் ந்கரைறானது. ஹரஷர 
்கஙம்க நதிக் ்கமரயில் ்பல வி்கறாமர்கமளயும் 
ைடறாலயங்கமளயும் ஸதூபி்கமளயும் ்கட்டினறார. 
ஒரு ்பல்்கமலக்்கழ்கைறா்கவும் ைடறாலயைறா்கவும் 
தசயல்்பட்ட நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கத்திறகு 
யுவறான சுவறாங வந்ெ்்பறாது 10,000 
ைறாணவர்களும், த்பௌத்ெத் து்வி்களும் அஙகு  
ெஙகியிருந்து ்கற்ெறா்கக்  கூ்ப்படுகி்து.

‘புனிெ யறாத்ரீ்கர்களின இளவரசன’ 
என்மழக்்கப்படும் யுவறான சுவறாங, ஹரஷரின 
ஆட்சியின்்பறாது இந்தியறாவுக்கு வந்ெறார. 
சி-யூ-கி எனும் அவரது ்பயணக் குறிபபு்கள் 
அடஙகிய ஆவணங்களின தெறாகுபபு, ஹரஷர 
்கறாலத்து இந்தியறாவின சமூ்க த்பறாருளறாெறார, 
ைெ, ்பண்்பறாட்டு நிமல்கள் குறித்து விரிவறான 
தசயதி்கமள வழஙகுகி்து. ஹரஷர ஒரு 
த்பௌத்ெரறா்க இருந்ெ்்பறாதும், பிரயறாம்கயில் 
நமடத்பற் ைறாத்பரும் கும்்ப்ைளறா விழறாவில் 
்கலந்துத்கறாள்ளச்  தசன்றார எனறு யுவறான 
சுவறாங குறிபபிட்டுள்ளறார.

யுவறான சுவறாங

்கன்னறாசி த்பௌத்ெப ்்பரமவயில் 
20 அரசர்கள் ்பங்்கற்னர.  த்பரும் 
எண்ணிக்ம்கயில் த்பௌத்ெ, சைண, 
்வெ அறிஞர்கள் இம்ைறாநறாட்டில் 
்கலந்துத்கறாண்டனர.  த்பௌத்ெ ைடறாலயம் 
ஒனறில் புத்ெரின ெங்கச் சிமலதயறானறு 
நிறுவப்பட்டது. புத்ெரது மூன்டி உயரம் 
த்கறாண்ட ்வத்றாரு சிமல ஊரவலைறா்க 
எடுத்துச்தசல்லப்பட்டது.

பிரயறாம்கப ்்பரமவயில் 
ஹரஷர ெனது தசல்வங்கமளப த்பௌத்ெத் 
து்வி்களுக்கும் ்வெ வித்ெ்கர்களுக்கும் 
ஏமழ்களுக்கும் த்கறாமடயறா்க 
விநி்யறாகித்ெறார.  நறானகு நறாட்்கள் நமடத்பற் 
அந்ெ நி்கழ்வில் அமனத்து நறாட்்களிலும் அவர 
த்பௌத்ெத் து்வி்களுக்கு, அளவிடமுடியறாெ 
்பரிசு்கமள அள்ளிக் த்கறாடுத்ெறார.
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்பாடச்சுருக்கம்
�	ஸ்ரீ குபெர குபெ வம்சத்மெ நிறுவியவர
�	முெலறாம் சந்திரகுபெர, சமுத்திரகுபெர, 

இரண்டறாம் சந்திரகுபெர ஆகி்யறார குபெ 
வம்சத்தின ெமலசி்ந்ெ அரசர்கள் ஆவர

�	குபெ வம்சத்தின அஙகீ்கரிக்்கப்பட்ட 
்கமடசி அரசர விஷ்ணு குபெர

�	குபெர்கள் தெயவீ்க உரிமைக் 
்்கறாட்்பறாட்மட நமடமும்ப்படுத்தினர

�	குபெர்கள் ்கறாலத்தில் சுரங்கத் தெறாழிலும் 
உ்லறா்கத் தெறாழிலும் தசழித்்ெறாஙகின

�	நறால்வரண மும்மயப பின்பறறிய குபெர 
சமுெறாயம் ெந்மெ வழிச் சமூ்கைறா்க இருந்ெது

�	்வெ ைெமும் ்வெச் சடஙகு்களும் 
மீண்டும் நமடமும்க்கு வந்ென

�	்கட்டுைறானக் ்்கறாவில்்கமள முெலில் 
்கட்டியவர்கள் குபெர்க்ள. அது முந்மெய 
்பறாம்க் குமடவமரக் ் ்கறாவில்்களிலிருந்து  
்பரிணறாைம் அமடந்ெெறாகும்

�	ஆரிய்பட்டர, வரறா்கமிகிரர, பிரம்ைகுபெர 
ஆகி்யறார அக்்கறாலத்தின ெமலசி்ந்ெ 
வறானியல் ைறறும் ்கணிெ அறிஞர்களறாவர

�	ஹரஷர வரத்ென வம்சத்தின மி்கச் 
சி்ந்ெ அரசர ஆவறார. அவர ்்பரரசரறானது 
வரலறாறறு முக்கியத்துவம் வறாயந்ெ 
நி்கழ்வறாகும்

�	ஒரு ்கமலஞரறா்க, நறாட்க ஆசிரியரறா்க 
ஹரஷர ்கமல, இலக்கியங்களின 
வளரச்சிக்குப, ்பங்களிபபுச் தசயதுள்ளறார. 

�	யுவறான சுவறாங நறாளந்ெறா 
்பல்்கமலக்்கழ்கத்திறகு வரும்கபுரிந்ெறார. 
அவருமடய ்பயணக் குறிபபு்கள் 
ஹரஷரின ஆட்சிக் ்கறாலத்மெய 
இந்தியறாவின நிமல்கமளப புரிந்து 
த்கறாள்ளப ்பயன்படுகின்ன

�	ஹரஷர த்பௌத்ெ ைெத்மெத்   தீவிரைறா்கப 
பின்பறறினறாலும் ்வெ ைெத்மெயும் 
வளரத்ெறார

உலகம் அந்நாளில்

்்பரரசர ை்கறா ்கறானஸடனமடன ெறாங வம்ச அரசர

முெலறாம் சந்திரகுபெர, ்கறானஸடறாண்டி்நறாபிள் ந்கமர உருவறாக்கிய ்ரறாைறானியப ்்பரரசர ை்கறா 
்கறானஸடனமடனின சை்கறாலத்ெவர ஆவறார. 
ஹரஷரின ்கறாலப்பகுதி சீனறாவின ெறாங அரசவம்சத்தின தெறாடக்்க ்கறாலப ்பகுதி்யறாடு இமணந்து 
தசல்கி்து. சீனர்களின ெமலந்கரறான சியறான (Xi-an) ைறாத்பரும் ்கமல ைறறும் ்கல்விக்்கறான 
மையைறா்கத் தி்கழ்ந்ெது.
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்பயிற்சி
 I சரியான விணடணயத் ர�ர்வு தசய்யவும்
 1. குபெ வம்சத்மெ நிறுவியவர  ________ ஆவறார.
 அ) முெலறாம் சந்திரகுபெர ஆ) ஸ்ரீ குபெர
 இ) விஷ்ணு ்்கறா்பர ஈ) விஷ்ணுகுபெர
 2. பிரயறாம்க தையகீரத்திமய இயறறியவர ________ ஆவறார.
 அ) ்கறாளிெறாசர ஆ) அைரசிம்ைர
 இ) ஹரி்சனர ஈ) ெனவந்திரி
 3. சந்திரகுபெரறால் நிறுவப்பட்ட ஒறம் இரும்புத் தூண்  _______ என் இடத்தில் 

உள்ளது.
 அ) தைக்ரறாலி ஆ) பிெறாரி இ) ்கத்வறா ஈ) ைதுரறா
 4. அறுமவச் சிகிச்மசச் தசயல்மும் குறித்து விளக்கிய முெல் இந்தியர ____
 அ) சர்கர ஆ) சுஸருெர இ) ெனவந்திரி ஈ) அக்னிவறாசர
 5. வங்கறாளத்தின த்கௌட அரசர _______
 அ) சசறாங்கர ஆ) மைத்திர்கர
 இ) ரறாஜ வரத்ெனர ஈ) இரண்டறாம் புலி்்கசி.

 II கூற்ணைக் காரைத்துடன் த்பாருத்திப ்பார்த்து, சரியான விணடணய (✓) தசய்யவும்
 1. கூற்று: வட இந்தியறாவில் ்பல சிறிய நறாடு்கமளக் ம்கப்பறறிய பினனர,  முெலறாம் 

சந்திரகுபெர ஒரு த்பரிய நறாட்டின முடியரசரறா்கத்  ெனக்குத்ெறா்ன முடி சூட்டிக் த்கறாண்டறார.
  காரைம்: முெலறாம் சந்திரகுபெர   லிச்சறாவி குடும்்பத்மெச் ்சரந்ெ குைறார்ெவிமய 

ைணமுடித்ெறார.

அருஞதசாற்த்பாருள்
த்பறாறிக்்கப்பட்ட (தசதுக்கிய) - engraved - carved/inscribed
மு்கஸதுதி - flattered -  lavish insincere praise and compliments  

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

சரிவு - Collapse - fall
்பரிெறா்ப்கரைறான - Pathetic - pitiful
பின்பற்ப்பட்ட - adhered to - abide by, bound by
்ையச்சல் நிலம் - pastoral land - land or farm used for grazing cattle
சித்ெரிக்்கப்பட்டுள்ளது - Portrayed - depicted in a work of art or literature
்பறாழமடந்ெ - Desolated - made unfit for habitation 
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  அ) ்கறாரணமும் கூறறும் சரி, ்கறாரணம் கூறறுக்்கறான சரியறான விளக்்க்ை
  ஆ) ்கறாரணமும் கூறறும் சரி, ஆனறால் ்கறாரணம் கூறறுக்்கறான சரியறான விளக்்கைல்ல
  இ) கூறறு சரி, ஆனறால் ்கறாரணம் ெவறு
  ஈ) கூறறு ெவறு, ஆனறால் ்கறாரணம் சரி
 2. கூற்று: 1 தெனனிந்திய அரசர்க்ளறாடு இரண்டறாம் சந்திரகுபெர சுமு்கைறான உ்மவக் 

த்கறாண்டிருக்்கவில்மல
  கூற்று: 2 குபெர்கள் தெயவீ்க உரிமைக்   ்்கறாட்்பறாட்டிமனப பின்பறறினர
  அ) முெலறாம் கூறறு ெவறு, ஆனறால்  இரண்டறாம் கூறறு சரி
  ஆ) இரண்டறாம் கூறறு ெவறு, ஆனறால்  முெல் கூறறு சரி
  இ) இரண்டு கூறறு்களும் சரி
  ஈ) இரண்டு கூறறு்களும் ெவறு
 3. கீழ்க்்கறாண்்பனவறறில் ்கறால வரிமசப்படி அமைந்துள்ளது எது?
  அ) ஸ்ரீகுபெர – முெலறாம் சந்திரகுபெர – சமுத்திரகுபெர - விக்கிரைறாதித்யர
  ஆ) முெலறாம் சந்திரகுபெர – விக்கிரைறாதித்யர – ஸ்ரீகுபெர – சமுத்திரகுபெர
  இ) ஸ்ரீ குபெர – சமுத்திரகுபெர – விக்கிரைறாதித்யர - முெலறாம் சந்திரகுபெர
  ஈ) விக்கிரைறாதித்யர – ஸ்ரீகுபெர – சமுத்திரகுபெர - முெலறாம் சந்திரகுபெர
 4.  கீழ்க்்கறாணும் கூறறு்கமளச் சிந்திக்்கவும். அவறறில் எது/ எமவ சரியறானது/சரியறானமவ 

என்பமெக் ்கண்டறியவும்.
  1. அதி்க வட்டிக்குப ்பணத்மெக் ்கடன வழஙகும் மும் ்பழக்்கத்தில் இருந்ெது.
  2.  ைட்்பறாண்டம் தசயெலும் சுரங்கம் ்ெறாண்டுவதும் தசழித்்ெறாஙகிய தெறாழில்்களறா்க  

இருந்ென.
  அ) 1  ைட்டும் சரி ஆ) 2 ைட்டும் சரி
  இ) 1 ைறறும் 2 ஆகிய இரண்டு்ை சரி ஈ) 1 ைறறும் 2  ஆகிய இரண்டு்ை ெவறு
 5. த்பறாருந்ெறாெமெ வட்டமிடு்க.
  1. ்கறாளிெறாசர, ஹரி்சனர, சமுத்திரகுபெர, சர்கர
  2. ரத்னறாவளி, ஹரசசரிெறா, நறா்கநந்ெறா, பிரியெரசி்கறா

 III ரகாடிட்ட இடங்கணள நிரபபுக
 1. இலஙம்க அரசர ______ சமுத்திர குபெரின சை்கறாலத்ெவர ஆவறார.
 2. இரண்டறாம் சந்திரகுபெரின ஆட்சியின்்பறாது சீனறாமவச் ்சரந்ெ த்பௌத்ெத் து்வி     

______ இந்தியறாவிறகு வந்ெறார.
 3. _______ ்பமடதயடுபபு குபெர்களின வீழ்ச்சிக்கு வழி்்கறாலியது.
 4. ______ அரசறாங்கத்தின முக்கிய வருவறாயறா்க இருந்ெது.
 5. குபெர்களின அலுவல்க தைறாழி _______.
 6. ்பல்லவ அரசர _______ சமுத்திர குபெரறால் ்ெறாற்கடிக்்கப்பட்டறார.
 7. வரத்ென அரச வம்சத்தின பு்கழ்த்பற் அரசர ______ஆவறார.
 8. ஹரஷர ெமலந்கமர _______லிருந்து ்கன்னறாசிக்கு ைறாறறினறார.
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 IV சரியா / �வைா
 1. ெனவந்திரி  ைருத்துவத்தும்யில் ஒரு பு்கழ்த்பற் அறிஞரறா்க தி்கழ்ந்ெறார.
 2. குபெர்களின ்கறாலத்தில் ்கட்டப்பட்ட ்கட்டுைறானக் ்்கறாவில்்கள் இந்்ெறா - ஆரிய ்பறாணிமய  

ஒத்துள்ளன.
 3. குபெர்களின ஆட்சிக்்கறாலத்தில் உடன்கட்மட ஏறும் ்பழக்்கம் இல்மல.
 4. ஹரஷர ஹீனயறான த்பௌத்ெ  பிரிமவச் ்சரந்ெவர.
 5. ஹரஷர அவருமடய ைெ சகிபபுத் ெனமையினமைக்்கறா்கப த்பயர த்பற்வர.

 V த்பாருத்துக
அ) 

  அ. மிகிரகுலறா - 1. வறானியல்
  ஆ. ஆரிய்பட்டர - 2. குைறாரகுபெர
  இ. ஓவியம் - 3. ஸ்கந்ெகுபெர
  ஈ. நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கம்  - 4. இடம் விட்டு இடம் தசல்லும் வணி்கர்கள்
  உ. சறாரத்ெவறா்கர்கள் - 5. ்பறாக்

  அ) 1, 2, 4, 3, 5 ஆ)  2, 4, 1, 3, 5 இ)  3, 1, 5, 2, 4 ஈ)   3, 2, 1, 4, 5
ஆ) 
  அ. ்பறாணர - 1. 10,000 ைறாணவர்கள்
  ஆ. ஹரஷர - 2. பிரயறாம்க
  இ. நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கம் - 3. ஹரஷ சரிெம்
  ஈ. யுவறான சுவறாங  - 4. ரத்னறாவளி
  உ. த்பளத்ெ சம்ப - 5. சி - யூ- கி

  அ)  4, 3, 2, 1, 5 ஆ)   5,2,1,3,4 இ)  3, 5, 1, 2, 4 ஈ)   2, 1, 3,  4, 5

 VI ஓரிரு வாக்கியங்களில் விணடயளிக்கவும்
 1. ‘்கவிரறாஜறா’ என் ்பட்டம் யறாருக்கு வழங்கப்பட்டது? ஏன?
 2. நறாளந்ெறா ்பல்்கமலக்்கழ்கத்தில் ்கறறுத்ெரப்பட்ட ்பறாடபபிரிவு்கள் யறாமவ?
 3. அரசர்களின தெயவீ்க உரிமைக் ்்கறாட்்பறாட்மட விளக்கு்க
 4. உ்லறா்கவியலில் குபெர்களின சறாெமன்கமள எடுத்துக் கூறு்க.
 5. ஹூணர்கள் என்்பறார யறார?
 6. ஹரஷர ்கறாலத்தில் வசூலிக்்கப்பட்ட மூனறு வம்கயறான வரி்கமளக் குறிபபிடு்க.
 7. ஹரஷர எழுதிய நூற்களின த்பயர்கமளக் குறிபபிடு்க.
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 VII   சுருக்கொன விணடயளிக்கவும்
 1. தையக்கீரத்தி ்பறறி சிறுகுறிபபு வமர்க.
 2. சமுத்திரகுபெரின ்பமடதயடுபபு்கள் குறித்து எழுது்க.
 3. குபெர்கள் ்கறாலத்தில் நிலங்கள் எவவறாறு வம்கப்படுத்ெப்பட்டன?
 4. சிதரஸதி, சறாரத்ெவறா்கறா வணி்கர்கமளக் குறித்து எழுது்க.
 5. ்கட்டடக்்கமலக்குக் குபெர்கள் ஆறறிய ்பங்களிபபு ்பறறி எழுது்க.
 6. ்கறாளிெறாசர இயறறிய நூல்்களின த்பயர்கமள எழுது்க.
 7. ஹரஷமர ஒரு ்கவிஞரறா்கவும் நறாட்க ஆசிரியரறா்கவும் ைதிபபீடு தசயயவும்.

 VIII  உயர் சிந்�ணன வினா
 1. குபெ அரசர்கள் தவளியிட்ட ெங்க நறாணயங்கள் சுட்டிக் ்கறாட்டுவது -
   அ) நறாட்டில் ெங்கச் சுரங்கங்கள் இருந்ெமெ
  ஆ) ெங்க ்வமல தசயயும் தி்மன ைக்்கள் த்பறறிருந்ெமெ
  இ) அரசறாட்சி தசழிப்பறா்க இருந்ெமெ
  ஈ) ைனனர்களின ஆடம்்பர இயல்ம்ப

 2. ்பமழமையும் பு்கழும்மிக்்க அஜந்ெறாவிலுள்ள ஓவியங்கள் எவறறின மீது 
வமரயப்பட்டுள்ளன?

  அ) கும்கச் சுவர்களில்
  ஆ) ்்கறாவில்்களின விெறானங்களில்
  இ) ்பறாம்்களில்
  ஈ) ்பறாபபிரஸ இமல்களில்

 3. குபெர்களின ்கறாலம் எெனறால் நிமனவில் த்கறாள்ளப்படுகி்து?
  அ) ்கமல, இலக்கியத் தும்்களில் ஏற்பட்ட ைறுைலரச்சி
  ஆ) தெனனிந்தியப ்பமடதயழுச்சி
  இ) ஹூணர்களின ்பமடதயடுபபு
  ஈ) ைெசகிபபுத்ெனமை

 4. குபெர்கள் ்கறாலத்தில் ்கணிெம், வறானியல் ஆகிய தும்்களில் இந்திய அறிவியல் 
அறிஞர்கள் சறாதித்ெதெனன?

 IX ொைவர் தசயல்்பாடு
 1. ்கறாளிெறாசரின நறாட்கம் ஒனறிமன வகுப்பம்யில் ்ைமட்யற்வும்.
 2. தைௌரியர ்கறாலச் சமுெறாயத்திறகும் குபெர்கள் ்கறாலச் சமுெறாயத்திறகுமுள்ள ஒறறுமை 

்வறறுமை்கமள ஒபபீடு தசய்க.
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 X வாழக்ணகத் திைன்கள்
 1. வறானியல் தும்க்கு ஆரிய்பட்டர, வரறா்கமிகிரர, பிரம்ைகுபெர ஆகி்யறார ஆறறிய 

்பங்களிபபிமனப ்பறறிய தசயதி்கமளச் ்ச்கரிக்்கவும்.
 2. தசயறம்கக்்்கறாள் ஏவுவமெப ்பறறி அதி்கைறா்க அறிந்துத்கறாள்ள அரு்்கயுள்ள இஸ்ரறா ( 

ISRO) மையத்திறகுச் தசனறு வரவும். 

 XI கட்டக வினா

்ெறாரைறானர என்பவர யறார?

விமட

குபெப ்்பரரசின முக்கிய அரசுஅதி்கறாரி்களின 
த்பயர்கமள எழுது்க.
விமட

அஸவ்ைெ யறா்கம் நடத்திய குபெ அரசர்களின 
த்பயர்கமளக் குறிபபிடு்க?

விமட

சந்திர,சூரிய கிர்கணங்கள் ஏற்படுவெற்கறான 
்கறாரணங்கள் குறித்து விளக்கிய புத்ெ்கத்தின த்பயர 
எனன
விமட

நறாணயங்களில் இடம் த்பற் முெல் குபெ அரசரின 
த்பயர எனன?
விமட

சமுத்திரகுபெரின ஆட்சி குறித்து அறிந்து த்கறாள்ள 
உெவும் மி்க முக்கியைறான சறானறு எது
விமட

தெறாடக்்கத்தில் ஹரஷர ______ வழி்பட்டறார

விமட

ஹரஷரின ்கறாலத்தில்_______ ்பல்்கமலக்்கழ்கம் 
அெனுமடய பு்கழின உச்சத்மெ எட்டியது
விமட
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இணையச் தசயல்்பாடு

வரலாறு - ர்பரரசுகளின் காலம்: குப�ர், வர்த்�னர்

கணட ஆக்க நகர்ணவ 
அறிரவாொ!

்படிநிணலகள்:

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

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

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

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

*்படங்கள் அணடயாளத்திற்கு ெட்டுரெ. 

ர�ணவதயனில் Adobe Flash ணய அனுெதிக்க.

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

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

இணையச் தசயல்்பாடு

கணட ஆக்க நகர்ணவ
அறிரவாொ!

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

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

்படி 4
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தென்னிந்திய அரசுகள்

அலகு 4

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

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

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

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

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

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

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

்்காவில்்கள் ஆகியவறறின் ்கடல, ்கட்டடக்கடல சி்பபுக்கடைத்  த�ரிந்து த்காள்ளு�ல்.
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பல்லவரகள்
்பல்லவ அரசர்கள் த�ன்கிழககுக ்கடற்கடரப 
்பகுதியில் முககிய வணி்க டமயமா்கத் தி்கழ்ந்� 
்காஞ்சிபுரத்ட�யும், அ�ன் வைம் நிட்ந்� 
்வைாண்்பகுதி்கடையும் ஆண்டனர.  சீன, 
்ராமாபுரி வணி்கர்கள் ்காஞ்சிபுரத்ட� நன்கு 
அறிந்திருந்�னர.  வைம் த்காழித்� வணி்க 
டமயமான ்காஞ்சிபுரத்திலிருந்து பிற்காலப 
்பல்லவர்கள் �ங்கள் அரசாட்சிடய ஏழாம், 
எட்டாம் நூற்ாண்டு்களில் �மிழ்கம் முழுவதும் 
விரிவடடயச் தசய்�னர.  ஆனாலும் த�ாண்டட 

மண்டல்ம ்பல்லவ அரசின் டமயப்பகுதியா்க 
இருந்�து.  இப த்பரிய அரசியல் பிரந்தியம் 
�மிழ்நாட்டின் வட ்பகுதி்கடையும் அரு்்க 
அடமந்திருந்� ஆந்திர மாவட்டங்கடையும் 
த்காண்டிருந்�து.

சான்றுகள்

கலதவட்டுகள் மண்ட்கப்பட்டு குட்கக 
்கல்தவட்டு, இரண்டாம் 
புலி்்கசியின் அய்்்கால் 
்கல்தவட்டு

தசப்படுகள் ்காசககுடிச் தசப்்படு்கள்
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இ்லக்கியஙகள் மத்�விலாசப பிர்கசனம், அவந்தி 
சுந்�ரி ்கட�, ்கலிங்கத்துப்பரணி, 
த்பரியபுராணம், நந்திக 
்கலம்்ப்கம்.

அய்லவர 
குறிபபுகள்

யுவான் சுவாஙகின் குறிபபு்கள்

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

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

– த்பரியபுராணம்

ம்்கந்திரவரமன் (கி.பி. 600 - 630) 
்பல்லவஆட்சியின் சி்பபுககுப ்பங்களிபபுச் 
தசய்�ார.  த�ாடக்க்காலத்தில் அவர சமண 
சமயத்ட�ப பின்்பறறினார.  பின்னர டசவத் 
து்வி அப்பரால் (திருநாவுக்கரசர) டசவத்ட�த் 
�ழுவினார.  ்கடல மறறும் ்கட்டடக்கடலககு 
அவர ்்பரா�ரவு அளித்�ார. திராவிடக 

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

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

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

அரசர்களின் த்பயர்கள் ்பட்டங்கள்
சிம்ம விஷ்ணு அவனிசிம்மர
மு�லாம் 
ம்்கந்திரவரமன்

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

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

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

ம்்கந்திரவரமன் ்பாணி
 2. ஒறட்க்கல் ர�ங்களும் சிற்ப 

மண்ட்பங்களும் - மாமல்லன் ்பாணி
 3. ்கட்டுமானக ்்காவில்்கள் - ராஜசிம்மன் 

்பாணி, நந்திவரமன் ்பாணி

ம்கந்திரவரமன் பாணி

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

மண்ட்கப்பட்டு

மாமல்லன் பாணி

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

்பஞ்ச்பாண்டவர ர�ங்கள்

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

ராஜசிமமன் பாணி

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

்காஞ்சி ட்கலாசநா�ர ்்காவில்

நந்திவரமன் பாணி

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

்காஞ்சி டவகுண்டபத்பருமாள் ்்காவில்

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

கலவியும  இ்லக்கியமும
�	்காஞ்சியிலிருந்� ்கடிட்க (மடாலயம் 

அல்லது ்கல்வி டமயம்) ்பல்லவர 
்காலத்தில் பு்கழ்த்பறறு விைஙகியது. அது 
இந்தியாவின் ்பல ்பகுதி்களிலிருந்தும், 
தவளிநாடு்களிலிருந்தும் மாணவர்கடைத் 
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�ன்்பால் ஈரத்�து.  நியாய ்பாஷ்யா எனும் 
நூடல எழுதிய வாத்ஸ்யாயர ்காஞ்சிக 
்கடிட்கயில் ஆசிரியரா்க இருந்�ார.

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

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

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

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

பல்லவரகா்லக் கல்ல

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

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

சாளுககியர்கள்) 
 3. ்கல்யாணிச் சாளுககியர்கள் (்மடலச் 

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

சான்றுகள்

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

அயலவர 
குறிபபு்கள்

யுவான் சுவாஙகின் குறிபபு்கள்

வாொபிச் சாளுக்கியர

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

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

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

கலயாணி ்மல்லச் சாளுக்கியர

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

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

அய்கால கலதவட்டு: இக்கல்தவட்டு 
அய்்்காலிலுள்ை (்பா்கல்்்காட் மாவட்டம், 
்கரநாட்கா) ்மகுதி ்்காவிலில் உள்ைது.  
இது சாளுககிய அரசன் இரண்டாம் 
புலி்்கசியின் அடவக்கைப புலவரான 
ரவிகீரத்தி என்்பவரால் சமஸ்கிரு� 
தமாழியில் எழு�ப்பட்டது.  இக்கல்தவட்டு 
ஹர்ஷவரத்�னர இரண்டாம் புலி்்கசியால் 
்�ாற்கடிக்கப்பட்டட�க குறிபபிடுகின்்து.
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வடக்்க நரமட� ஆறறுககும், த�ற்்க 
்கா்வரி ஆறறுககும் இடடப்பட்ட த்பரும்்பகுதி 
சாளுககியரின் ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்�து.

கல்ல  மற்றும கட்்ட்டக்ல்லக்குச் 
சாளுக்கியரின் பஙகளிபபு

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

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

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

்கள்்ைஸ்வரர ்்காவில் - ்ப்கலி

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

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

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

ராஷ்டிரகூ்டரகள்
ராஷ்டிரகூடர்கள் �க்காணத்ட� மட்டுமல்லாது, 
தூரத் த�றகுப ்பகுதி்கடையும்.  ்கஙட்க 
சமதவளிப்பகுதி்கடையும் எட்டாம் நூற்ாண்டு 
மு�ல் ்பத்�ாம் நூற்ாண்டு வடர ஆட்சி 

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

ராஷ்டிரகூ்ட அரசரகள்

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

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

கல்ல மற்றும கட்்ட்டக்கல்ல

இந்தியக ்கடலககு 
ர ா ஷ் டி ர கூ ட ர ்க ள் 
குறிபபிடத்�க்க ்பங்களிபட்பச் 
த ச ய் து ள் ை ன ர .  
ராஷ்டிரகூடர்களின் ்கடல 
மறறும் ்கட்டிடக்கடலச் 
சா�டன்கடை எல்்லாராவிலும் 
எலித்பண்டாவிலும் ்காணலாம்.

லக்லாசநாெர ்காவில-எல்்லாரா 
(மகாராஷ்டிராவிலுள்்ள ஔரஙகாபாத் 
அருகில)

எல்்லாராவின் குன்றுப ்பகுதியில் அடமந்துள்ை 
முப்பது குடடவடரக ்்காவில்்களில் 

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

எலிதபண்டா தீவு

இத்தீவின் இயறத்பயர ஸ்ரீபுரி-உள்ளூர 
மக்கைால் ்காரபுரி என்று அடழக்கப்படுகி்து.  
எலித்பண்டா மும்ட்பககு அருகிலுள்ை ஒரு 
தீவு ஆகும்.  இத்தீவிலுள்ை த்பரிய யாடனயின் 

ட்கலாசநா�ர ்்காவில் - எல்்லாரா

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

பட்்ட்டக்கல

்பட்டடக்கல் வைா்கத்தில் ராஷ்டிரகூடர்கள் 
்்காவில்்கடைக ்கட்டியுள்ைனர.  இஙகுச் சமண 

நாராயணர ்்காவிலும் ்காசிவிஸ்்வஸ்வரர 
்்காவிலும் ராஷ்டிரகூடர்கைால் 
்கட்டப்பட்டுள்ைன.

சமண நாராயணர ்்காவில்

உ்லகம அந்நாளில

மாதபரும ்்லஷன்((Leshan)  புத்ெர சில்ல
71 மீட்டர உயரம்

சீனாவின் �ாங (Tang) அரச வம்சத்தினரால் 
்கட்டப்பட்டது. 

 (கி பி (த்பா.ஆ) 713 – 803 )

பாக்ொத்
இஸ்லாமியப ்்பரரசின் ம்கத்�ான ந்கரம்

8 ஆம் நூற்ாண்டிலிருந்து  
10ஆம் நூற்ாண்டு வடர நீடித்�து

பா்டச்சுருக்கம
�	ஏழாம் நூற்ாண்டின் த�ாடக்கத்தில் 

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

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

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

�	ராஷ்டிரகூடர்களும் இந்தியக ்கடல 
வைரச்சிககுக குறிபபிடத்�க்கப 
்பங்களிபட்பச் தசய்துள்ைனர.  
அவர்களின் ்கடல மறறும் ்கட்டடக்கடலச் 
சா�டன்கடை எல்்லாரா குட்க்களிலும் 
எலித்பண்டா தீவிலும் ்காணலாம்.
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பயிற்சி
 I சரியான வில்டலயத் ்ெரதெடுக்கவும
 1. கீழ்க்காண்்பவர்களில் டவகுண்டபத்பருமாள் ்்காவிடலக ்கட்டியது யார?
 அ) இரண்டாம் நரசிம்மவரமன் ஆ) இரண்டாம் நந்திவரமன் 
 இ) �ந்திவரமன் ஈ) ்பர்மஸ்வரவரமன்
 2. கீழ்க்காண்்பனவனுறறுள் மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் சூட்டிக த்காண்ட ்பட்டங்கள் 

யாடவ?
 அ) மத்�விலாசன் ஆ) விசித்திரசித்�ன் இ) குண்பாரன் ஈ) இடவ மூன்றும்
 3. கீழ்க்காண்்பனவறறில் இரண்டாம் புலி்்கசியின் தவறறி்கடை விவரிககும் ்கல்தவட்டு 

எது?
 அ) அய்்்கால்  ஆ) சாரநாத் இ) சாஞ்சி ஈ) ஜஜுனா்கத்

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

த்காண்டு ்கட்டுமானக ்்காவில்்கடைக ்கட்டும் மாற்ம் ஏற்பட்டட� ்பல்லவர ்கடல 
உணரத்துகி்து.

  கூறறு ii: ்காஞ்சிபுரத்திலுள்ை ட்கலாசநா�ர ்்காவில் ்பல்லவர்களின் ்கடல மறறும் 
்கட்டடக ்கடலககுச் சி்ந்� எடுத்துக்காட்டாகும்.

 அ) கூறறு i �வறு  ஆ) கூறறு ii �வறு
 இ) இரு கூறறு்களும் சரி ஈ) இரு கூறறு்களும் �வறு
 2. ்பல்லவ அரசிடனப ்பறறிய கூறறு்கடைச் சிந்திக்கவும்
  கூறறு i: இவர்களுடடய ஆட்சியில் அப்பரால் இயற்ப்பட்ட ்�வாரம் மு�ல் மற் �மிழ் 

இலககியங்களும் தசழித்்�ாஙகின.
  கூறறு ii: மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் மத்� விலாச பிர்கசனம் எனும் நூலின் ஆசிரியர 

ஆவார.
  அ) கூறறு i மட்டும் சரி ஆ) கூறறு ii மட்டும் சரி
  இ) இரு கூறறு்களும்  சரி ஈ) இரு கூறறு்களும்  �வறு

அருஞதசாற்தபாருள்

சிற்ரசர்கள் - feudatories - being subject to a sovereign

தூதுவர - ambassador - envoy

்கருங்கல் - granite - a very hard rock

சூட்யாடிய - ravaged - severely damaged

வழித்்�ான்்ல்்கள் - descendants - offspring

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

  1. இவவம்சத்ட� நிறுவியவர �ந்திதுர்கா.

  2. அ்மா்கவர்ஷர ்கவிராஜமாரக்கத்ட� எழுதினார.

  3. மு�லாம் கிருஷ்ணர எல்்லாராவில் ட்கலாசநா�ர ்்காவிடலக ்கட்டினார.

  அ) 1 மட்டும் சரி ஆ) 2, 3 சரி இ) 1, 3 சரி ஈ) மூன்றும் சரி

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

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

 III ்காடிட்்ட இ்டஙகல்ள நிரபபுக
 1. _______ ஹர்ஷவர�னடர நரமட� ஆறறின் ்கடரயில் ்�ாற்கடித்�ார.

 2. _______ வா�ாபிடய அழித்து வா�ாபி த்காண்டான் எனப ்பட்டம் சூட்டிகத்காண்டார. 

 3. அய்்்கால் ்கல்தவட்டின் ஆசிரியர ________ஆவார.

 4. ______ மு�லாம் நரசிம்மவரமனின் ்படடத் �ை்பதியாவார.

 5. _______, _______ ஆகிய இடங்களில் உள்ை இடசக ்கல்தவட்டுக்கள் ்பல்லவர்களின் 
இடசயாரவத்ட� உணரத்துகின்்ன.

 IV தபாருத்துக
 1. ்பல்லவர - ்கல்யாணி

 2. கீடழச் சாளுககியர - மான்ய்்கட்டா

 3. ்மடலச் சாளுககியர - ்காஞ்சி

 4. ராஷ்டிரகூடர - தவஙகி
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 V சரியா/ெவறா
 1. பு்கழ்த்பற் இடசக ்கடலஞர ருத்ராச்சாரியர மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன் ்காலத்தில் 

வாழ்ந்�வர.
 2. ராஷ்டிரகூட வம்சத்தின் �டலசி்ந்� அரசர இரண்டாம் புலி்்கசி.
 3. மாமல்லபுரம் யுதனஸ்்்காவின் உல்கப ்பாரம்்பரியச் சின்னங்களில் ஒன்்ாகும்.
 4. ்�வாரம் ஆழ்வார்கைால் இயற்ப்பட்டது.
 5. விருப்பாக ஷி ்்காவில் ்காஞ்சி ட்கலாசநா�ர ்்காவிடல மாதிரியா்கக த்காண்டு 

்கட்டப்பட்ட�ாகும்.

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

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

வடர்க.

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

 IX வாழக்லகத் திறன்கள்
 1. ்பல்லவர, சாளுககியர, ராஷ்டிரகூடர ஆகி்யாரின் ்்காவில் ்கட்டடக ்கடல குறித்� 

்படங்கடைச் ்ச்கரிக்கவும்.  ஒவதவான்றுககும் இடடயிலுள்ை வித்தியாசங்கடை 
்வறு்படுத்�வும்.

 2. ்கைப்பயணம்
  வரலாறறு முககியத்துவம் வாய்ந்� இடங்களுககுக ்கல்விச் சுறறுலா தசன்றுவரத் 

திட்டமிடவும்.

 X தசயலபாடு
 1. மு�லாம் ம்்கந்திரவரமன், இரண்டாம் புலி்்கசி ஆகி்யாரின் வாழ்ட்க வரலாறட் 

எழுது்க.
 2. ்படத்ட�ப ்பாரத்து,  அது குறித்துச் சில வாககியங்கள் எழு�வும்.
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 XI கட்்டக வினா

்பல்லவர ்காலத்துக ்கட்டுமானக 
்்காவில்்களுககு ஒரு 
எடுத்துக்காட்டுத் �ரு்க
விடட __________

சாளுககியர ்காலத்தில் வைரச்சி 
த்பற் புதிய  ்கட்டடக ்கடலப 
்பாணியின்  த்பயதரன்ன?
விடட __________

அய்்்கால் ்கல்தவட்டு 
கூறுவத�ன்ன?

விடட __________

எல்்லாராவில் உள்ை 
ட்கலாசநா�ர ்்காவிடலக 
்கட்டியது யார?
விடட __________

மாமல்லனின் ்கட்டடக்கடலப 
்பாணியில் அடமந்துள்ை 
சிற்பமண்ட்பத்தின் த்பயதரன்ன?
விடட __________

சாளுககியரின் ்கட்டுமானக 
்்காவில்்கள் எஙகுள்ைன?

விடட __________

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

ராஷ்டிரகூட வம்சத்ட� 
நிறுவியவர யார?
 

விடட __________

மு�லாம் நரசிம்மவரமன் 
சூட்டிகத்காண்ட ்பட்டங்கள் 
யாடவ?

விடட __________
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இலணயச் தசயலபாடு

வர்லாறு - தென்னிந்திய அரசுகள் 

படிநில்லகள்:

படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிலனப பயன்படுத்தி இச்தசயலபாட்டிற்கான 
இலணயபபக்கத்திற்குச் தசலக 

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

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

காண இயலும.

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

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

வர்லாறு - தென்னிந்திய அரசுகள் 

இச்தசயலபாட்டின் மூ்லம UNESCO வால 

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4

*ப்டஙகள் அல்டயா்ளத்திற்கு மட்டு்ம. 

்ெலவதயனில Adobe Flash லய அனுமதிக்க.
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அலகு

ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா

1

கற்்றல் ர�ாககஙகள் 

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

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

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

மாணவரகள் : ஆசியா.

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

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

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

ஆஙகில புததாணம்ட சி்றப்ாகக 
ககாண்டாடினீரகைா?

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

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

அமமந்துள்ைது என்று உஙகளுககுத 
கதரியுமா?

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

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

்குதி அ. ஆசியா
 ஆசியாவாைது உலகின் மிகபக்ரிய 
மற்றும் அதிக மககள்கதாமக ககாண்ட 
கண்டமாகும். இஃது உலகின் ்�ப்ைவில் 
30 ்தவீததமதயும், மககள் கதாமகயில் 
60 ்தவீததமதயும் உள்ை்டககியது.  
ஆசியாவின் க்ரும்்ாலாை நிலப்�பபு 
வ்டஅம�கரகாைததில் ்�வியுள்ைது.  இது ்ல 
வமகயாை நிலதரதாற்்றம் மற்றும் கலாச்ா�க 
கூறுகமைக ககாணடுள்ைது.  உயரந்த 

மமலகள், பீ்டபூமிகள், ்�ந்த ்மகவளிகள், 
தீவுகள் மற்றும் தீ்கற்்ஙகள் ஆகியமவ 
முககிய இயற்மக நிலத ரதாற்்றஙகைாகும்.  
வற்்றாத ஆறுகள் ஆசியாவின் ்ல்ரவறு 

நிலப்�பபுகளில் ்ாயகின்்றை.  இந்த 
ஆற்றுப ்ள்ைததாககுகள் நாகரிகஙகளின் 
கதாட்டிலாகும். (கம்்ர்டாமியா, சிந்துகவளி, 
சீைநாகரீகம்). நம் ஆசியா கண்டதமதப ்ற்றி 
கதரிந்து ககாள்ரவாம்.

அமமவிடம் மற்றும் ்�பபு
ஆசியா 10° 11’ கதற்கு அட்்ததிலிருந்து  

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

எல்மலகள்
ஆசியா கண்டம், வ்டககில் ஆரடிக 

க்ருஙக்டல், கிழககில் ்சிபிக க்ருஙக்டல் 
கதற்கில் இந்தியப க்ருஙக்டல், ரமற்கில் 
யூ�ல், காக்ஸ் மமலகள், க்ஙக்டல், மததியத 
தம�கக்டல், காஸ்பியன் க்டல் மற்றும் 

கருஙக்டல் ஆகியைவற்ம்ற எல்மலகைாகக 
ககாணடுள்ைது. சூயஸ் கால்வாய ஆசியாமவ 
ஆபபிரிககாவி்டம் இருந்து பிரிககின்்றது.  ர்ரிங 
நீரச்ந்தி ஆசியாமவ வ்டஅகமரிககாவி்டம் 
இருந்து பிரிககின்்றது.
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அ�சியல் பிரிவுகள்
ஆசியாவில் நாற்்தது எட்டு நாடுகள் 

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

1. கிழககு ஆசியா 2. கதன்கிழககு ஆசியா

3. கதற்கு ஆசியா 4. கதன்ரமற்கு ஆசியா 

5. மததிய ஆசியா

இயற்மகப பிரிவுகள்
ஆசியா நீண்ட மமலத கதா்டரகள், 

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

1. வட தாழ்நிலஙகள்

2. மத்திய உயர நிலஙகள்

3. ததற்கு பீடபூமிகள்

4. த்ரும் சமதவளிகள்

5. தீவுககூடடஙகள்

õ

A«ñ

ªî

தகவல் ர்மை
ஆசியாவில் 12 �ாடுகள் நிலத்தால் 
சூைப்டடுள்்ளன. அதில் ஒன்று 
இ�ண்டு மும்ற நிலத்தால் சூைப்டடுக 
காணப்டுகின்்றது.  அதாவது, அந�ாடமடச் 
சூழ்நதுள்்ள அமனத்து �ாடுகளும் 
நிலத்தால் சூைப்டடுள்்ள �ாடுக்ளாகும்.  
அந�ாடு எது என்்மதக கண்டறிக.
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1. வட தாழ்நிலஙகள்
ஆசியாவிரலரய மிகவும் ்�ந்து 

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

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

1) ்ாமீர முடிச்சு
2) ஆரமீனியன் முடிச்சு 

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

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

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

உலகின் தாழ்வாை ்குதி ஆசியாவிலுள்ை 
சாககடலில் உள்ைது.

‘முடிசசு’ என்்து மமலத 
கதா்டரகள் கூடும்/பிரியும் 
இ்டஙகள் ஆகும்.

 àƒèÀ‚°

ªîK»ñ£?

்ாமீர மற்றும் ஆரமீனியன் முடிச்சிலிருநது பிரிநது தசல்லும் மமலத்ததாடரகள்.
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மமலயிம்டப பீ்டபூமிகள் இம்மமலத 
கதா்டரகளிம்டரய காணப்டுகின்்றை.  முககிய 
பீ்டபூமிகைாவை,

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

2. ஈ�ான் பீடபூமி (எல்்ரஸ் – ஜாகர�ாஸ்)

3. தித்த்திய பீடபூமி (குன்லுன் – இமயமமல)

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

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

3. ததற்கு பீடபூமிகள்
கதற்கு பீ்டபூமிகள், வ்டககு பீ்டபூமிகமைக 

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

4. த்ரும் சமதவளிகள் 
ஆசியாவின் முககிய ஆறுகளிைால் 

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

5. தீவுககூடடஙகள்
கதன்கிழககு ஆசியாவின் ்சிபிக 

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

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

யாஙசி ஆறு

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

முப்ள்ைததாககு நீரத 
ரதககமாைது யாஙசி ஆற்றின் 
குறுகரக கட்்டப்ட்டுள்ைது.  
இஃது உலகின்  மிகபக்ரிய 

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

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

ஆசியாவின் முககிய ஆறுகள்
வ. 

எண்.
ஆறு பி்றபபிடம் ரசருமிடம் நீ்ளம் (கி.மீ)

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

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

உயரசிநதமன வினா
நிலநடுகரகாட்டுப ்குதியில் குளிரகாலம் 
காணப்டுவதில்மல. ஏன்?

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

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

இயற்மகத் தாவ�ஙகள் 
மமைபத்ாழிவு, தட்தவப்ம் மற்றும் 

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

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

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

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

 ்ாண்டாகக�டி    ஓ�ாய்    லிஙகஸ்,

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

நிமல, அதிக 
மமழப க்ாழிவு

இந்ரதாரைசியா, 
மரலசியா, 
சிஙகபபூர, 
இலஙமக

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

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

2 ரகாம்டகால 
மமழ, வ்றண்ட 
குளிரகாலம்

இந்தியா, 
வியட்நாம், கதற்கு 
சீைா, கம்ர்ாடியா, 
தாயலாந்து, 

இமலயுதிர காடுகள் 
- ரதககு, ்ந்தைம், 
மூஙகில்

புலி, யாமை, 
இந்திய 
நாகப்ாம்பு, 
விரியன் ்ாம்பு.

3
தீவி�மாை 
காலநிமல

அர�பிய 
்ாமலவைம், 
வ்டககு மற்றும்  
வ்டரமற்கு இந்தியா

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

்ாகடிரியன், 
ஒட்்டகம்,
மண ககௌதாரி,
்ாமலவை மான்.

4
வ்றண்ட 
குளிரகாலம், 
மிதகவப் 
ரகாம்டகாலம்

கிழககு சீைா, 
ஜப்ான், வ்ட 
மற்றும் கதன் 
ககாரியா

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

5 மிதகவப் 
ரகாம்டகாலமும் 
குளிரகால 
மமழபக்ாழிவும்

இஸ்ர�ல், 
கல்ைான்,துருககி, 
சிரியா

அததி, ஆலிவ்,சிட்�ஸ் 
்ழஙகள் 

லிஙகஸ், ரஜக 
முயல்

6 நீண்ட வ்றண்ட 
குளிரகாலம், 
குறுகிய, 
குளிரசசியாை 
ரகாம்டகாலம்

ம்பிரீயா, 
இமயமமல

ஊசியிமலககாடுகள் - 
ம்ன், ஃபிர, ஸ்புரூஸ்

ம்பபீரியப புலி, 
்ழுபபுக க�டி, 
ஓநாய

7 நி�ந்த� ்னிப 
்்டரவு

்னி வம�க 
ரகாட்டிற்கு அப்ால்

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

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

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

ரவ்ளாண்மம
ஆசியாவின் கமாதத ்�ப்ைவில் சுமார 

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

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

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

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

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

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

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

்னாவ் ்டிககடடு மும்ற த�ல் 
விவசாயம்
இபககௌஸ் என்்ற 
பிலிபம்ன்ஸ் மககைால் 

2000 ஆணடுகளுககு முன் இது 
உருவாககப்ட்்டதாகும்.  இது க்டல் 
மட்்டததிலிருந்து சுமார 1524 மீ 
உய�ததில் அமமந்துள்ைது. 
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ரகாதுமம ஆசியாவின் மிதகவப் 
மண்டல ்குதிகளில் விமைகின்்றது, �ஷ்யா, 
இநதியா, சீனா, ்ாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 
அதிக அைவு ரகாதுமமமய உற்்ததி 
க்யகின்்றை. ஆசியாவின் வ்றண்ட ் குதிகளில் 
திமைப்யிரகைாை கம்பு, ரகழ்வ�கு, ரசா்ளம், 
மககாச்ரசா்ளம் ஆகியை விமைகின்்றை. இமவ 
இந்தியா, ்ாகிஸ்தான் மற்றும் சில வமைகு்டா 
நாடுகளில் ்யிரி்டப்டுகின்்றை. இப்யிரகள் 
மட்டுமின்றி ஆசியாவின் ்ல்ரவறு ்குதிகளில் 
்ருபபு வமககள், �றுமணபத்ாருடகள் 
மற்றும் எண்தணய் வித்துககள் ஆகியை 
விமைவிககப்டுகின்்றை.

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

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

தகாகரகா ம�ம் 
மீன்பிடித்தல் 

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

ததாழிற்பி�ரதசஙகள் 

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

ர்ாககுவ�த்து
எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் க்ாருைாதா� 

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

சாமலப ர்ாககுவ�த்து
ஆசிய கநடுஞ்்ாமல கிழககில் 

ர்டாககிரயாமவயும் ரமற்கில் துருககிமயயும், 
வ்டககில் �ஷ்யாமவயும், கதற்கில் 
இந்ரதாரைசியாமவயும் (1,41,000 கி.மீ) 
இமணககின்்றது. இந்கநடுஞ்்ாமல 32 

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

இருபபுப்ாமத ர்ாககுவ�த்து
உலகிரலரய நீண்ட இருபபுப்ாமத 

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

நீரவழிப ர்ாககுவ�த்து

ஷஙகாய் தும்றமுகம்

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

ஆசியாவின் கலாச்சா�க கலமவ
மககள்ததாமக

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

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

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

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

அஙரகாரவாட : இஃது 
உலகப ்ா�ம்்ரிய 
தைமாகும்.  இ�ண்டாம் 

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

 àƒèÀ‚°
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கமல மற்றும் கடடடககமல
ஆசியா மூன்று நாகரிகஙகளின் 

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

உணவு
அரிசி, ரகாதுமம, ரசா்ளம் மற்றும் ்ாரலி 

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

�டனம் மற்றும் இமச

க்ாகி 
ஆசியாவில், யாஙகி, டி�ாகன் �டனம், 

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

சூூஃபி இமச மற்றும் அர�பிய ்ா�ம்்ரிய இமச 
ர்ான்்றமவ க்ாதுவாகக காணப்டுகின்்றை.  
பிலிபம்ன்ஸ் நாட்டின் ரதசிய ந்டைம் 
’டினிகலிங’ ஆகும்.
திருவிைாககள்

�டு இமலயுதிரகால ்ண்டிமக

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

ரவற்றுமமயின் இருபபிடம்
உலகின் மிகபக்ரிய கண்டம் ஆசியாவாகும்.  

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

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

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

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

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

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

இயற்மகப பிரிவுகள்
ஐர�ாப்ா, மமலகள், ்மகவளிகள், 

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

1. வடரமற்கு உயரநிலஙகள்

2. மத்திய பீடபூமிகள் /  உயரநிலஙகள்

3. ஆல்ம்ன் மமலகள்

4. வட ஐர�ாபபியச சமதவளிகள்

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

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

தகவல் ர்மை
ூஃபியாரட (fjord) (பி்ளவு்டட கடற்கம�)
க்ஙகுததாை ்ாம்றகளுககிம்டரய 
(்னியாற்றுச க்யல்்ாடுகளின் 
கா�ணமாக) உள்ை குறுகிய, ஆழமாை 
க்டற்கம� பிைவு்ட்்ட க்டற்கம� எைப்டும்.
பின்வரும் வழிகளில் ்யன்்டுகி்றது
1. இமவ காற்று எததிம்யிலிருந்து 

வீசிைாலும் அதன் ரவகதமதக 
கும்றககின்்றை.

2. க்டல் அமலகளின் ரவகதமதயும் 
இமவ கட்டுககுள் மவககின்்றை.  
எ ை ர வ ,  இ ப பி ை வு ் ட் ்ட 
க ்ட ற் க ம � ய ா ை து  இ ய ற் ம க 
து ம ்ற மு க ங க ள்  அ ம ம வ த ற் கு 
ஏற்்றதாக உள்ைது.

பி்ளவு்டட கடற்கம� �ாரரவ

2. மத்திய பீடபூமிகள்
பீ்டபூமிகள் மததிய ஐர�ாப்ாவின் 

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

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

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

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

மாண்ட பி்ளாஙக 

4. வட ஐர�ாபபிய சமதவளி
வ்ட ஐர�ாபபிய ்மகவளி ரமற்கில் 

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

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

ரமடடர�ாரன் : பி�மிடு 
வடிவததில் காணப்டும் 
ரமட்்டர�ாரன் மமல 
சுவிஸ்நாட்டில் உள்ை 

ஆல்பஸ் மமலயில் அமமந்துள்ைது.  இதன் 
உய�ம் 4478மீ ஆகும்.  இம்மமல இதன் 
வடிவததிற்குப புகழ் க்ற்்றதாகும்.
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வடிகால் அமமபபு
ஐர�ாப்ாவின் வைரசசியில் அதன் ஆறுகள் 

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

ரடன்யூப ஆறு
க்ரும்்ான்மமயாை ஆறுகள் 

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

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

காலநிமல
ஐர�ாபபிய காலநிமல மிதகவப் மண்டல 

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

காலநிமல பிரிப்ான் : 
ஆல்பஸ் மமலகதா்டர 
மததியத தம�க்டல் 
காலநிமலமயயும் வ்ட 

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

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

வமகப்டும்.  அமவயாவை:

1. தூநதி�ம்

2. மடகா அல்லது ஊசியிமலக காடுகள்

3. கலபபினக காடுகள்

4. மத்தியத் தம�ககடல் காடுகள்

5. புல்தவளிகள்

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

ஐர�ாப்ாவின் முககிய ஆறுகள் 

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

 ஊசியிமலக காடுகள்
தூந்தி�பபி�ரத்ததின் கதற்கில் 

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

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

ஐர�ாப்ாவின் வ்ள ஆதா�ஙகளும் 
த்ாரு்ளாதா� �டவடிகமககளும்

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

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

துலிப மலரத்ரதாடடம்

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

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

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

தி�ாடமச ரதாடடம்

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

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

ததாழில்கள்
உலகின் எஃகு மற்றும் இரும்புததாது 

ஆகியமவகமைக கணி்மாை அைவில் 
ஐர�ாப்ா உற்்ததி க்யகின்்றது.  கப்ல் 
கட்டுதல், ரமாட்்டார வாகைஙகள், விமாைம் 
தயாரிததல் ஆகிய கதாழில்கள் ஐர�ாப்ா 
முழுவதும் காணப்டுகின்்றை.  ரமலும் 
ஐர�ாப்ா, மருந்து வமககமை மிக அதிக 
அைவில் உற்்ததி க்யகின்்றது.  ஐர�ாப்ா 
முழுவதும் சிறுகதாழிலகஙகள் (நிமலதத 
தன்மமயற்்ற க்ாருட்கமைத தயாரிப்மவ) 
்�விக காணப்டுகின்்றை.  சில நாடுகள் 
தஙகள் நாட்டுகககை சி்றப்ம்்ம் க்ாருந்திய 
க்ாருட்கமைக தயாரிப்தில் புகழ்க்ற்று 
விைஙகுகின்்றை. இஙகிலாநது, இத்தாலி 
மற்றும் டச்சு மிதிவண்டிகள், சுவீடன் மற்றும் 
பின்லாநது கண்ணாடிகள், ்ாரிஸ் வாசமன 
தி�வியஙகள் மற்றும் அைகு சாதனப த்ாருடகள் 
ரமலும் சுவிஸின் துல்லியமான கருவிகள் 
ர்ான்்றமவ இதில் அ்டஙகும்.

ஐர�ாப்ாவின்  கலாச்சா�க கலமவ
ஆசியா, ஆபபிரிககாமவத கதா்டரந்து 

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

சமயம் மற்றும் தமாழி

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

கமல மற்றும் கடடடககமல

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

சிநதிப்வர சிமல

ஈபிள் ரகாபு�ம்

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

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

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

ரகாரலாசியம்

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

மற்றும் ் ால் த்ாருடகள் ஐர�ாப்ாவின் பி�தாை 
உணவுப க்ாருட்கைாகும். ஐர�ாபபியரகள் 
்மயம் ்ாரந்ததும் விடுமும்றகமையும் 
திருவிழாககைாகக ககாண்டாடுகின்்றைர. 

தககாளி திருவிைா

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

ஆகியவற்றின் அடிப்ம்டயில் மிகபக்ரிய 
கண்டமாகும்.

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

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

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

3. இது கிழககு அம�கரகாைததில் 
அமமந்துள்ைது. 

3. இது புவியின் மமயப்குதியில் 
அமமந்துள்ைது. 

4. ர்ரிங நீரச்ந்தி ஆசியாமவ 
வ்டஅகமரிககாவிலிருந்து பிரிககின்்றது.

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

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

5. ஸ்காணடிரநவியன், ஐபீரியன், இததாலி 
மற்றும் ் ால்கன் ர்ான்்றமவ ஐர�ாப்ாவின் 
முககிய தீ்கற்்ஙகைாகும்.

6. நிலநடுகரகாடு, க்டகர�மக, ஆரடிக வட்்டம் 
ஆகிய மிக முககிய அட்்கரகாடுகள் இதன் 
வழிரய க்டந்து க்ல்கின்்றை. 

6. ஆரடிக வட்்டம் மட்டுரம இதன் வழிரய 
க்டககின்்றது.

7. இஙகு அமைதது வமகக 
காலநிமலகளும் காணப்டுகின்்றை. 
இககண்டம் தனிததுவமிகக ்ருவமமழ 
காலநிமலமயயும் க்ற்றுள்ைது. கதற்கு 
ஆசியா ரகாம்டகால மமழமயப 
க்றுகின்்றது.

7. இது அதிகமாக மதிகவப் மண்டலததில் 
அமமந்துள்ைது. தனிததுவமிகக மததிய 
தம�கக்டல் காலநிமலமயக ககாண்டது. 
கதற்கு ஐர�ாப்ா குளிரகால மமழமயப 
க்றுகின்்றது.

8. இஙகு கவப் மற்றும் குளிர ் ாமலவைஙகள் 
உள்ைை.

8. இஙகுப ்ாமலவைஙகரை இல்மல.

9. அதிக கனிம இருபம்க ககாண்டது. 9. நிலககரி மற்றும் இரும்பு தவி� அைவாை 
கனிம வைதமதக ககாணடுள்ைது.

10. ரதாட்்டப ்யிரகைாை ரதயிமல, 
�ப்ர மற்றும் ர்ரீச்ம் ்ழம் அதிகம் 
விமைவிககப்டுகின்்றை.

10. சிட்�ஸ் ்ழஙகள், ஆலிவ் மற்றும் 
தி�ாட்ம் ஆகியை ஐர�ாப்ாவில் அதிகம் 
்யிரி்டப்டுகின்்றை.

11. ஆசியாவின் க்ரும்்ான்மமயாை மககள் 
முதல்நிமலதகதாழில்களில் ஈடு்ட்டுள்ைைர.

11. ஐர�ாப்ாவில் க்ரும்்ான்மமயாை மககள் 
இ�ண்டாம்நிமல மற்றும் மூன்்றாம்நிமலத 
கதாழில்களில் ஈடு்ட்டுள்ைைர.
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 நிமனவில் நிறுத்துக 

•  உலகின் மிகப க்ரியதும், மிக அதிக 
மககள் கதாமகயும் ககாண்டது ஆசியா. 
ஐந்து இயற்மகயமமபபு பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்ட்டுள்ைது.

•  நிலநடுகரகாட்டிலிருந்து துருவம் வம� 
அமைதது வமகயாை காலநிமலயும் 
ஆசியாவில் காணப்டுகின்்றது.

•  ம�ஙகைற்்ற துருவப்குதி முதல் அ்டரந்த 
நிலநடுகரகாட்டுக காடுகள் வம� 
ஆசியாவில் உள்ைை.

•  நிலககரி, இரும்புததாது மற்றும் 
க்ட்ர�ாலியம், ்ாகமஸட், மமககா, 
தக�ம், துததநாகம் முதலியைவும் 
ஆசியாவில் கிம்டககபக்றுகின்்றை.

•  கநல், ரகாதுமம, கரும்பு, ்ணல், ்ருததி, 
ரதயிமல, காபபி மற்றும் ர்ரீச்ம்்ழம் 
ஆகியை ஆசியாவின் முககியப 
்யிரகைாகும்.

•  அமைததுச ்மயஙகளின் பி்றபபி்டம் 
ஆசியாவாகும்.

•  ஐர�ாப்ா உலகின் ஆ்றாவது க்ரிய 
கண்டமாகும். இது நான்கு இயற்மக 
பிரிவுகைாகப  பிரிககப்ட்டுள்ைது.

•  ஐர�ாபபிய ஆறுகள் அககண்டததின் 
க்ாருைாதா� முன்ரைற்்றததில் க்ரும் 
்ஙகு வகிககின்்றை.

•  ஐர�ாப்ா குளிரந்த மிதமாை 
காலநிமலமயக ககாண்டது.

•  கலபபு விவ்ாயமும்ற ்�வலாக 
நம்டக்றுகின்்றது.

•  நிலககரி மற்றும் இரும்பு ஐர�ாப்ாவில் 
கிம்டககபக்றும் முதன்மமயாை 
கனிமம் ஆகும்.

•   கதாழில்தும்றயில் உலகிரலரய மிகவும் 
முன்ரைற்்றமம்டந்த கண்டமாகத 
திகழ்கின்்றது.

•  கி ரு த து வ ம்  ஐ ர � ா ப ் ா வி ன் 
முதன்மமயாை ்மயமாகும்.

 கமலச்தசாற்கள் 

•  ் ாைம் – நீர அல்லாத குடிககப்யன்்டும் தி�வம்

•  வற்்றாத – ஆணடு முழுவதும் தணணீர ்ாயகின்்ற 

•  ் ருவககாற்று – குறிபபிட்்ட ்ருவததில் இந்தியபக்ருஙக்டலில் வீசும் காற்று

•  ம்டகா – ்துபபுநில ஊசியிமலக காடுகள் 

•  தூந்தி�ம் – ்�ந்த ்மமாை ம�மற்்ற ஆரடிக ்குதி

•  ஸ்க்டபபிஸ் – ம்பீரியாவில் காணப்டும் மிகபக்ரிய, ்மமாை ம�ஙகைற்்ற ்�பபு

•  ர்ால்்டர – க்டலிலிருந்து மீட்கப்ட்்ட தாழ்நிலம்

•  ரதாட்்ட ரவைாணமம –  ரதாட்்டஙகள் அமமததுப ்�ாமரிககும் கமல (காயகறிகள், ்ழஙகள் 
மற்றும் பூககள்)
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 ்யிற்சிகள்  

I  சரியான விமடமயத ரதரநததடுத்து 
எழுதுக.

1. ஆசியாவின் ரமற்கு எல்மலயில் இல்லாதது 
எது?
அ) கருஙக்டல் ஆ) மததிய தம�கக்டல் 
இ) க்ஙக்டல் ஈ) அ�பிகக்டல்

2. எல்்ரஸ் மற்றும் ஜாகர�ாஸ் இம்டயில் 
அமமந்துள்ை மமலயிம்டப பீ்டபூமி
அ) திக்த  ஆ) ஈ�ான் 
இ) தககாணம் ஈ) யுைான்

3. நிலநடுகரகாட்டுக காலநிமல என்்து
i) ஆணடு முழுவதும் ஒர� மாதிரியாக இருககும்.
ii) ்�ா்ரி மமழயைவு 200மி.மீ ஆகும்.
iii) ்�ா்ரி கவப்நிமல 10°C ஆகும்.

ரமற்கண்ட கூற்றுகளில்
அ) i மட்டும் ்ரி ஆ) ii மற்றும் iii ்ரி
இ) i மற்றும் iii ்ரி ஈ) i  மற்றும் ii ்ரி

4. ்ட்டியல் I ஐ ்ட்டியல் II உ்டன் க்ாருததி, 
கீரழ ககாடுககப்ட்டுள்ை குறியீடுகமைக 
ககாணடு ்ரியாை விம்டமயத ரதரந்கதடு.

    ்ட்டியல் I   ்ட்டியல் II
A. மரலசியா   1. அததி
B. தாயலாந்து   2. �ப்ர
C. ககாரியா   3. ரதககு
D. இஸ்ர�ல்   4. க்ரரி
குறியீடுகள்
 A B C D
அ) 2 3 4 1
ஆ) 4 3 2 1
இ) 4 3 1 2
ஈ) 2 3 1 4

5. இ ந் தி ய ா _ _ _ _ _ _ _ உ ற் ் த தி யி ல் 
முன்ைணி வகிககின்்றது.
அ) துததநாகம் ஆ) மமககா 
இ) மாஙகனீசு ஈ) நிலககரி

6. ஸ்க்யின் மற்றும் பி�ான்ஸ்ககு இம்டயில் 
இயற்மகயாகரவ அமமந்துள்ை எல்மல 
அ) ஆஸ்பஸ் ஆ) ம்�னீஸ் 
இ) காரர்தியன் ஈ) காகஸஸ்

7. ’ஐர�ாப்ாவின் ரமற்கு மற்றும் வடரமற்கு 
்குதியில் மிதமான மற்றும் ஈ�ப்தமான 
காலநிமல நிலவுகி்றது’. ்ரியாை 
கதரிவிமைத ரதரவு க்யக.
அ)  இந்தப ்குதிகள் நிலநடுகரகாட்டிற்கு 

அருகில் அமமந்துள்ைது.
ஆ)  இப்குதிகள் வ்ட அட்லாணடிக  கவப் 

நீர�ாட்்டததிைால்  ் ாதிககப்டுகின்்றை.
இ)  இப்குதிகமைச சுற்றி மமலகள் 

காணப்டுகின்்றை.
ஈ)  ரமற்கண்ட அமைததும் ்ரி.

8. கீழ்கண்டவற்றுள் தவ்றாை கூற்று எது?
அ)  ஐர�ாப்ா மின்்கதிமய அதிக அைவில் 

உற்்ததி க்யகி்றது.
ஆ)  ஐர�ாப்ாவின் அமைதது ஆறுகளும் 

ஆல்பஸ் மமலயில் உற்்ததியாகின்்றை.
இ)  ஐர�ாப்ாவின் க்ரும்்ாலாை ஆறுகள் 

உள்நாட்டு நீரவழிப ர்ாககுவ�ததிற்குப 
்யன்்டுகின்்றை.

ஈ)  ஐர�ாப்ாவின் ஆறுகள் வற்்றாத 
ஆறுகைாகும்.

9. க்ாருந்தாத இமணமயக கண்டறிக.
அ) கமஸ்டா - ஸ்க்யின்
ஆ) ஜு�ா  - பி�ான்ஸ்
இ) க்ன்னின்ஸ் - இததாலி
ஈ) கருஙகாடுகள் - கஜரமனி
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10. ஐர�ாப்ாவில் மிகக கும்றவாை 
மககை்டரததிமயக ககாண்ட நாடு எது?
அ) ஐஸ்லாந்து
ஆ) கநதரலாந்து
இ) ர்ாலந்து
ஈ) சுவிட்்ரலாந்து 

II ரகாடிடட இடஙகம்ள நி�பபுக.
1. தா�ஸ் மற்றும் ர்ான்ம்டன் 

மமலதகதா்டரகள் ___________ 
முடிசசிலிருந்து பிரிககின்்றது.

2. உலகின் மிக ஈ�ப்தமாை இ்டம் 
___________.

3. உலகிரலரய ______________ 
உற்்ததியில் ஈ�ான் முன்னிமலயில் 
உள்ைது.

4. ஐர�ாப்ாமவயும், கதற்கு மற்றும் 
கதன்கிழககு ஆசியாமவயும் இமணககும் 
க்டல்வழி ______________.

5. பிலிபம்ன்ஸ் நாட்டின் ரதசிய ந்டைம் 
______________.

6. ஐர�ாப்ாவின் இ�ண்டாவது உய�மாை 
சிக�ம் ______________.

7. ஐர�ாப்ாவின் மததிய மற்றும் 
கிழககு ்குதியில் நிலவும் காலநிமல 
____________.

8. வ்டக்டலில் உள்ை முககிய மீன்பிடிததைம் 
______________.

9. ஐர�ாப்ாவின் மககை்டரததி 
______________.

10. _____________ ஆறு ஐர�ாப்ாவில் 
உள்ை ஒன்்து நாடுகமைக க்டந்து 
க்ல்கின்்றது.

III த்ாருத்துக.
1. கம்்ர்டாமியா ்மகவளி -   அதிக மமழ
2. கமௌசின்�ாம்  -   நாரரவ
3. அரிசிக கிணணம்  -   ஸ்க்யின்
4. ஃபியாரடு க்டற்கம� -   யூப�டீஸ் &  

         ம்டகரிஸ்
5. எருதுச ்ணம்ட  -   தாயலாந்து
IV ரமலும் கற்கலாம்.
1. கூற்று (A): இததாலி, வ்றண்ட ரகாம்ட 

காலதமதயும், குளிரகால மமழமயயும் 
க்ற்றுள்ைது.
கா�ணம் (R): இது மததிய தம�கக்டல் 
்குதியில் அமமந்துள்ைது.
அ) (A) மற்றும் (R) இ�ணடும் ்ரி.  ரமலும் (R) 
என்்து (A) விற்கு ்ரியாை விைககம் ஆகும்.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இ�ணடும் ் ரி.  ரமலும் (R) 
என்்து (A) விற்கு ்ரியாை விைககமல்ல.
இ) (A) ்ரி.  ஆைால் (R) தவறு.
ஈ) (A) தவறு.  ஆைால் (R) ்ரி.

2. ககாடுககப்ட்்ட ஆசியா வம�்்டததில் 
குறிககப்ட்டுள்ை 1, 2, 3 மற்றும் 4 என்்ை 
கீழ்ககண்ட ் மகவளிகமைக குறிககின்்றை.

1

23 4

ÝCò£
ஆ
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A. சிந்து – கஙமக ்மகவளி
B. மஞ்சூரியன் ்மகவளி
C. கம்்ர்டாமியா ்மகவளி
D. சீைச ்மகவளி

வம�்்டததில் உள்ை எணணு்டன் 
்மகவளிகமைப க்ாருததி, பின் கீரழ 
ககாடுககப்ட்்ட குறியீட்ம்டப ்யன்்டுததி 
்ரியாை ்திமலத ரதரந்கதடுககவும்.

குறியீடுகள்

 A B C D
அ) 2 1 4 3
ஆ) 2 1 3 4
இ)  1 2 3 4
ஈ) 1 4 3 2 

3. ககாடுககப்ட்டுள்ை ஆசியா வம�்்டததில் 
நிழலி்டப்ட்்ட  ்குதியில் விமையும் 
்யிரவமக

ÝCò£

அ) கரும்பு

ஆ) ர்ரீச்ம் ்ழம்

இ) �ப்ர

ஈ) ்ணல்

V சுருககமாக விமடயளி.
1. ஆசியாவில் உள்ை முககிய மமலயிம்டப 

பீ்டபூமிகளின் க்யரகமைக குறிபபிடுக.
2. ‘மான்சூன் காலநிமல’ ்ற்றிச சுருககமாக 

எழுதுக.
3. நிலதரதாற்்றஙகள் ஆசியாவின் மககள் 

கதாமக ் �வமல எவ்வாறு ் ாதிககின்்றது?
4. ஆசியாவில் காணப்டும் முககிய தும்ற 

முகஙகளின் க்யரகமைக குறிபபிடுக.
5. ‘ரவறு்ாடுகளின் நிலம் ஆசியா’ – நிரூபி.
6. ஆல்ம்ன் மமலதகதா்டரில் உள்ை முககிய 

மமலகள் யாமவ?
7. ஐர�ாப்ாவின் முககிய ஆறுகள் யாமவ?
8. ஐர�ாப்ாவில் மததிய தம�கக்டல் 

காலநிமலமயக ககாண்ட நாடுகளின் 
க்யரகள் சிலவற்ம்றக கூறுக.

9. ஐர�ாப்ாவின் மககள்கதாமகமயப ்ற்றிச 
சிறுகுறிபபுத தருக.

10. ஐர�ாப்ாவில் ககாண்டா்டப்டும் விழாககள் 
சிலவற்றின் க்யரகமைக குறிபபிடு.

VI ரவறு்டுத்துக.
1. மமலயிம்டப பீ்டபூமி மற்றும் கதன் பீ்டபூமி.
2. கவப்ப ்ாமலவைம் மற்றும் 

குளிர்ாமலவைம்.
3. தூந்தி�ா மற்றும் ம்டகா.
4. வ்டரமற்கு ரமட்டுநிலம் மற்றும் ஆல்ம்ன் 

மமலதகதா்டர.
VII கா�ணம் தருக.
1. ஆசியா, அரிசி உற்்ததியில் முன்ைணியில் 

உள்ைது.
2. ஆசியா உலகின் மிகபக்ரிய மற்றும் அதிக 

மககள்கதாமக ககாண்ட கண்டமாகும்.
3. ஐர�ாப்ா ‘மிகபக்ரிய தீ்கற்்ம’ எை 

அமழககப்டுகின்்றது.
4. ரமற்கு ஐர�ாப்ாவாைது உயர அட்்ப 

்குதியில் அமமந்திருந்தாலும் மிதமாை 
காலநிமலமயப க்ற்றுள்ைது.
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VIII. ஒரு ்த்தியில் விமடயளி
1. ஆசியாவின் வடிகால் அமமபம்ப ்ற்றி 

விவரி?
2. ஆசியாவில் காணப்டும் முககிய 

தாதுககமைப ்ற்றி விவரி?
3. பிைவு்ட்்ட க்டற்கம� என்்றால் என்ை? 

தும்றமுகஙகமை எவ்வாறு அது ரமா்மாை 
காலநிமலயில் இருந்து ்ாதுகாககின்்றது?

4. ஐர�ாப்ாவின் காலநிமலப பிரிவுகமைப 
்ற்றி விவரி?

IX. ்டப்யிற்சி
ஆசியா மற்றும் ஐர�ாப்ா வம�்்டததில் 
கீழ்ககண்ட இ்டஙகமைக குறிககவும்.
ஆசியா : யூ�ல்மமல, இமயமமல, ்ாமீர, ரகாபி 
்ாமலவைம், அர�பியன் தீ்கற்்ம், தககாண 
பீ்டபூமி, யாஙசி ஆறு, ஓப ஆறு, ஏ�ல் க்டல் மற்றும் 
ம்கால் ஏரி
ஐர�ாப்ா : ம்ரீனிஸ், கருஙகாடுகள், 
அபக்ன்னிஸ், �ஙரகரியன் ்மகவளி, 
காகஸஸ் மமல, ரவால்கா ஆறு, ்டானுப ஆறு, 
ஜிப�ால்்டர நீரச்ந்தி, லர்டாகா ஏரி, வ்டக்டல்.
X. தசயல்்ாடு
1. கீழ்ககண்டவற்ம்றப பூரததி க்யக.
என்னும்டய மாவட்்டம் _____. என் மாவட்்டம் 1. 
_____ 2. _____3. _____ககுப  புகழ்க்ற்்றது. 
என் மாவட்்டததின் எல்மலகள், வ்டகரக 
_____, கிழகரக _____ கதற்கு _____ 
மற்றும் ரமற்ரக ______ ஆகும். இது ______ 
்�பம்ைமவக ககாணடுள்ைது. இது ______ 
வட்்டஙகமையும் ______ கி�ாமஙகமையும் 
ககாணடுள்ைது. _____, _____ ஆகியை 
முககிய மமலகள் / ்மகவளிகள் / பீ்டபூமிகள் 
ஆகும். (அமைததும் இருந்தாலும் எழுதவும்) 
_____ , _____ ஆறுகள் என் மாவட்்டததில் 
்ாயகின்்றை. _____, _____ ஆகிய ம�ஙகளும்  
_____, _____ ஆகிய வைவிலஙகுகளும் 
உள்ைை. ______, ______ ர்ான்்ற 

முககிய தனிமஙகள் இஙகுக கிம்டககின்்றை. 
இதமை அடிப்ம்டயாகக ககாணடு 
______, ______, கதாழிற்்ாமலகள் இஙகு 
அமமந்துள்ைை. இஙகு விமையும் முககிய 
்யிரகள் ______, _____, _____ ஆகும். 
(க்டரலா� மாவட்்டம் என்்றால் மீன் வமககள்) 
மாவட்்டததின் கமாதத மககள் கதாமக _____. 
நாஙகள் _____ விழாககமைச சி்றப்ாகக 
ககாண்டாடுகின்ர்றாம்.
2. ஐர�ாப்ாமவ இருபபி்டமாகக ககாள்ளும் 

வாயபபு கிம்டததால் நீ எந்த நாட்ம்டத ரதரவு 
க்யவாய? கா�ணஙகமைப ்ட்டியலிடுக.

3. ஆசியாவின் ஏதாவது ஒரு பி�ரத்தமதத 
ரதரவு க்யக. ஆசியா வம�்்டததில் 
இயற்மக தாவ�ஙகள் மற்றும் 
விலஙகிைஙகளின் ்�வமலக குறிககவும். 
அது கதா்டர்ாை ்்டஙகமை ஒட்டிவ�வும்.

   ரமற்ரகாள் நூல்கள்  

1. Douglas L. Johnson, Viola Haarmann, 
Merril L. Johnson, David L. Clawson 
(2012), World Regional Geography, A 
Development Approach, PHI Learning 
Private Limited, New Delhi, India.

2. JohnCole, (2010), Geography, of the 
world’s Major Regions, Routledge, 
London.

3. Majid Husain (2017), Indian and world 
Geography McGraw Hill Education 
(India) Private Limited, New Delhi, 
India.

 இமணயதை இமணபபுகள் 

1. https://www.whatarethe 7continents.
com

2. www.natural history on the Net.com
3. www.worldatlas.com
4. www.internetgeographynet
5. www.worldometers.info
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இமணயச் தசயல்்ாடு

புவியியல் – ஆசியா & ஐர�ாப்ா

கண்ட ஆகக �கரமவ 
அறிரவாமா!

்டிநிமலகள்:

்டி -1  தகாடுககப்டட உ�லிமயப ்யன்்டுத்தி தசயல்்ாடடு த்ளத்திற்கு தசல்லலாம்.
்டி -2  “Search” என்்ற ்குதியில் Asia and Europe என மடப தசய்யவும்.
்டி -3 “+” “-” என்்ற த்ாத்தாமனக தகாண்டு zoom in மற்றும் out தசய்ய முடியும்.
்டி -4  “Full screen” குறியீடமட தசாடுககி முழுத்திம�யில் காண முடியும்.

*்டஙகள் அமடயா்ளத்திற்கு மடடுரம. 
ரதமவதயனில் Adobe Flash மய அனுமதிகக.

உ�லி :
http://earth3dmap.com/#?l=asia

இமணயச் தசயல்்ாடு

இச்தசயல்்ாடடின் மூலம் ஆசிய ஐர�ாபபிய 
கண்டஙகளின் �ாடுகள் மற்றும் அவற்றின் 

நிலப்�பபுகம்ள அறிய முடியும்.

இச்தசயல்்ாடடின் மூலம் ஆசிய ஐர�ாபபிய 
கண்டஙகளின் �ாடுகள் மற்றும் அவற்றின் 

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3

்டி 4
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அலகு

புவி ேொதிரி

2

கற்றல் வநொக்கங்கள்

• நானகு அடிப்்பனட தினசகள் ்பற்றி அறிதேல.

• புவியின வடிவம் ்பற்றி அறிநது பகாள்்ளல.

• புவி மாதிரினயப் ்பற்றி புரிநது பகாள்்ளல. 

• அடசக்்காடுகள் மற்றும் தீரக்கக்்காடுகள் ்பற்றி பதேரிநது பகாள்ளுதேல மற்றும் அவற்றின 
்பயனகன்ள அறிதேல.

• உலகில திடட்நரம் எவவாறு கணக்கிடப்்படுகிறது என்பனதே பதேரிநது பகாள்ளுதேல

சூர்்ொ:  பூ்வநதோ, ஏன இவவ்ளவு தோமதேமாக 
வருகிறாய்?

பூவேந்தன்:  சற்றுப் ப்பாறுத்துக்பகாள்்ள ் வணடும் 
சூரயா. இ்தோ வநது விட்டன.

சூர்்ொ:  நீ இவவ்ளவு தோமதேமாக வருவதேற்கு 
எனை காரணம்?

பூவேந்தன்:  நீ வசிப்்பது பதேற்குத் பதேரு. 
நான பதோனலவில உள்்ள 
வடக்குத் பதேருவில வசிக்கி்றன.  
பதோனலவிலிருநது வருகின்றன 
அலலவா? அதேைாலதோன 
தோமதேமாகிவிடடது.

சூர்்ொ:  சரி நாம் எநதேத் பதேருவில வசித்தோல 
எனை? நாம் அனைவரும் புவியிலதோன 
வாழ்கி்றாம்.  நினைவிருக்கிறதோ?

திருநன்றியூர் எனனும் அழகிய கிராமத்தில, 
வடக்கு பதேருவில வசிக்கும் பூ்வநதேனும், 
பதேற்கு பதேருவில வசிக்கும் சூரயாவும் ஆறாம் 
வகுப்பு ்படிக்கும் ்தோழரகள்.  திைந்தோறும் 
இருவரும் ்பள்ளிக்கு ஒனறாகச ்சரநது பசனறு 
வருவது வழக்கம்.  அப்ப்பாழுது ஒரு நாள்.......
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பூவேந்தன்:  ஆமாம்! ஆமாம்! நம் ப�ொன்னி 
டீச்சர் சூரியகுடும்்பம் ்பற்றி 
்பாடம் நடத்தும்்்பாது கூறியது 
நினைவிருக்கிறது.

சூர்்ொ:  ஆைாலும் எைக்கு ஒரு சந்தேகம் 

பூவேந்தன்:  எனை சந்தேகம்?

சூர்்ொ:  நாம் வசிக்கினற வீடு, நமது மக்கள், 
்பயன்படுத்தும் ப்பாருடகள், விலங்குகள் 
மற்றும் ்பறனவகள் எலலாவற்னறயும் 
நாம் முழுவதுமாகப் ்பாரக்க முடிகினறது.  
ஆைால டீசசர கூறிய புவினய மடடும் 
நம்மால முழுவதுமாகப் ்பாரக்க  
முடியவிலனல்ய!

பூவேந்தன்:  நீ ்பாரக்கவிலனலயா?

சூர்்ொ:  இலனல்ய, நீ எப்்்பாதோவது 
்பாரத்திருக்கிறாயா?

பூவேந்தன்:  ஆம், நமது ்பள்ளியிலதோன 
்பாரத்திருக்கி்றன.

சூர்்ொ:  நமது ்பள்ளியிலா?

பூவேந்தன்:  ஆமாம்! நம் ப்பானனி டீசசர 
்மனசயின ்மல ப்பரியதோக 
உருணனடயாக உள்்ள்தே 
அதுதோன.

சூர்்ொ:  ஆமாம்.  ்பநது மாதிரி ஒரு ஸ்டணடுல 
இருக்்க. 

பூவேந்தன்:  சரியாகக் கூறிைாய். அது தோன 
புவியின மாதிரி.

சூர்்ொ:  ஆைால புவி ்பாலபவளி விணமீனதிரள் 
மணடலத்தில உள்்ளது எனறு டீசசர 
பசானைாங்க. நீ்யா ்மனச ்மல 
உள்்ளது எனறு பசாலகினறாய்! எைக்கு 
ஒ்ர குழப்்பமா இருக்கு.  சரி நாம் 
இருவரும் டீசசரிடம் பசனறு ்கட்்பாம்.

இருவரும் ்்பசிக்பகாண்ட  ்பள்ளிக்கூடம் 
வநதேைர.  ்பள்ளியில  மணி அடிக்கும் சத்தேம் 
்கடடது.  பினைர கானல வழி்பாடடுக் கூடடம் 
முடிநது வகுப்புக்குச பசனறைர.  சமூக 
அறிவியல ்பாட ்வன்ளயில ப்பானனி டீசசரிடம் 
பசனறு சூரயா தேைது சந்தேகத்னதேக் ்கடடான.

சூர்்ொ : வணக்கம் டீசசர

டீச்சர்: வணக்கம்

சூர்்ொ :  டீசசர, நீங்கள் அனறு சூரியகுடும்்பம் 
்பாடம் நடத்தும்்்பாது நாம் வாழ்கினற 
புவி, ்பாலபவளி விணமீனதிரள் 
மணடலத்தில இருக்கினறது எனறு 
தோ்ை கூறினீரகள்? ஆைால 
பூ்வநதேன உங்கள் ்மனசயின மீது 
இருக்கிறது எனகிறான.

டீச்சர்:  ஆமாம். அது உணனமதோன, ஆைால 
்மனசயின ்மல உள்்ளது புவியின 
மாதிரி.

சூர்்ொ :  புவி மாதிரியா? எைக்கு வி்ளக்கமாகச 
பசாலலுங்கள் டீசசர.

டீச்சர்: கடடாயம் பசாலகி்றன.

உட்ை மாணவரகள் அனைவனரயும் அமரச 
பசய்து கீழ்க்கணடவாறு வி்ளக்கிைார.

திச்சகள் (Directions)

புவியில தினசகன்ளச சுடடிக்காணபிக்கும் 
ப்பாழுது வடக்கு தினசனய அடிப்்பனடயாகக் 
பகாள்்ள்வணடும். ஒருவர ேடக்கு தினசனய 
நனகு அறிநதிருநதோல மற்ற தினசக்ளாை 
ப்தற்கு, கிழக்கு, வேற்கு ஆகியைவற்னற 
எளிதோக அறிநது பகாள்்ள இயலும். ்மற்கணட 
நானகு தினசகளும் அடிப்்பனட தினசக்ளாகும்.
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சூரியன கிழக்கில ்தோனறி, ்மற்கில 
மனறவனதே நாம் அறிநதிருக்கின்றாம். நாம் 
கானலயில சூரியனை ்நாக்கி நினறால, அது 
கிழக்கு தினசயாகும். நமக்கு பினைால இருக்கும் 
தினச, வேற்கு ஆகும். இவவாறு நிற்கும்்்பாது 
நமது இடது னக ேடக்கு ்நாக்கியும் வலது னக 
ப்தற்கு ்நாக்கியும் இருக்கும் என்பனதே முதேலில 
நாம் நினைவில பகாள்்ள ்வணடும்.

புவி ேொதிரி (Globe)

சூரியகுடும்்பத்தில உள்்ள ்காள்களில 
சூரியனிடமிருநது மூனறாவதோக உள்்ள 
்கா்ளாை புவியில நாம் வாழ்கின்றாம்.  இது 
மிகப்ப்பரிய அ்ளவில இருப்்பதோலும், இதேன 
்மற்்பரப்பின மிகச சிறிய ்பகுதியில நாம் 
வசிப்்பதோலும், புவியின உருவத்னதே நம்மால 
முழுனமயாகப் ்பாரத்துணர முடியாது. அவவாறு 
்பாரக்க ்வணடுபமனில, விணபவளிக்குச 
பசனறு முழுனமயாகப் ்பாரக்கலாம்.  எை்வ, 
புவினய முழுனமயாகப் ்பாரத்துணரவும், 
அதிலுள்்ள சிறப்்பம்சங்கன்ள அறியவும் புவிச்ப் 
வ�ொன்று கற்�சை்ொக முப்�ரிேொணத்தில், 
குறிப்பிடட அ்ளனவயில உருவாக்கப்்படட்தே 
புவி ேொதிரி (Globe) ஆகும்.

புவி 510.1 மிலலியன சதுர 
கி்லாமீடடர ்பரப்்ப்ளனவக் 
பகாணடதோகும்.
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புவியாைது துருவப் ்பகுதிகளில 
தேடனடயாகவும், நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதியில 
சற்றுப் ்பருத்தும், ்கா்ள (Spherical) வடிவமாக 
காணப்்படுகிறது.  ஆைாலும் புவியின 
வடிவத்னதே எநதே வடிவியல உருவத்துடனும் 
ஒப்பிட முடியாது.  எை்வ, இதேன வடிவம் 
புவிவடிவம் (Geoid) எனறு அனழக்கப்்படுகிறது.

புவி தேைது அசசில 23½ ° சாய்நதே 
நினலயில, ்மற்கிலிருநது கிழக்காகத் 
தேனனைத்தோ்ை சுற்றிக்பகாணடு, 
சூரியனையும் சுற்றி வருகினறது.

இநதேச சாய்நதே நினலனய அசசாகக் பகாணடு 
புவிமாதிரி (Globe)  அனமக்கப்்படடுள்்ளது.  
இநதே அசசு ஒரு கற்்பனை்ய, இது்்பால 
உணனமயாை அசசு நமது புவியில இலனல.

 

 ■  உலகில முதேனமுதேலாக புவி 
மாதிரினய (Globe) கி.பி.(ப்பா.ஆ) 
150-ஆம் ஆணடில கிவேக்கர்கள் 
உருவாக்கியுள்்ளைர.

 ■  இநதிய வானியல அறிஞர மு்தலொம் 
ஆரி்�டடர் அவரகள் எழுதிய 
“ஆர்்�டட சித்்தொந்தம்” எனற 
நூலில “விண்மீன்கள் ேொனில் 
வேற்குப்புறேொக நகர்ேது வ�ொன்ற 
வ்தொற்றம், புவி ்தன்னுசட் 
அசசில் ்தன்சைத்்தொவை சுற்றிக் 
பகொள்ே்தொல் விசைகிறது” எனறு 
குறிப்பிடடுள்்ளார
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புவிேொதிரியின் மீது வகொடுகள் (Lines on 
the Globe)

புவியில ஓர இடம் எங்கு அனமநதுள்்ளது 
என்பனதே மிகத் துலலியமாக அறிநது 
பகாள்்ளவும், தூரம், ்நரம் ஆகியனவகன்ளக் 
கணக்கிடவும், புவியின மீது கிசடேடடேொகவும் 
ப்சங்குத்்தொகவும் கற்்பனையாகக் ்காடுகள் 
வனரயப்்படடுள்்ளை. இனவ அட்சக்வகொடுகள் 
மற்றும் தீர்க்கக் வகொடுகள் எனறு 
அனழக்கப்்படுகினறை.

கி்ரக்க ்ராமானிய கணிதே வலலுநர, 
வான ஆய்வா்ளர மற்றும் புவியியல 
ஆய்வா்ளராகிய ்தொலமி (Ptolemy) என்பவர 
முதேன முதேலில நில வனர்படத்தில அடச 
தீரக்கக் ்காடுகன்ள வனரநதேவராவார.
இவருனடய ‘Geographia’ எனற நூலில 
புவியின அ்ளவும், அதேன ்மற்்பரப்ன்பக் 
குறித்தே விவரங்களும், அடசக்்காடுகள் 
மற்றும் தீரக்கக் ் காடுகளின அடிப்்பனடயில 
அனமநதே ்பல்வறு இடங்களின ்படடியலும் 
இடம் ப்பற்றுள்்ளது.
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அட்சக்வகொடுகள் (Latitudes)

புவியினமீது கிழக்கிலிருநது ்மற்காக 
கினடமடடமாக வனரயப்்படடுள்்ள கற்்பனைக் 
்காடுகள், அடசக்்காடுகள் எைப்்படும்.  

புவியின னமயத்தில காணப்்படும்  
0° அடசக்்காடு நிலநடுக்வகொடு எைப்்படும்.  
இது அடசக்்காடுகளின பதோடக்கமாகும்.  
இக்்காடடிலிருநது வடக்கிலும் பதேற்கிலும் 
90° வனர இனணயாை ்காடுக்ளாக 
சமதூர இனடபவளியில வனரயப்்படடுள்்ளை.  
ஒவபவாரு அடசக்்காடடிற்கும் இனடப்்படட 
நிலப்்பரப்பு தூரம் 111 கி.மீ. ஆகும்.

900 õì‚° 

900 ªîŸ°

00 Gôï´‚«è£´

புவி ்கா்ள (Geiod) வடிவத்துடன 
காணப்்படுவதோல, 90° வடக்கு மற்றும் பதேற்கு 
்நாக்கி பசலலச பசலல அடசக்்காடுகளின நீ்ளம் 
குனறநதுக் பகாண்ட பசலகினறது. இனவ 
90° வடக்கு 90° பதேற்குப் ்பகுதியில ்காடாக 
இலலாமல, புள்ளியாகக் காணப்்படுகினறை.  
இனவ ேடதுருேம் மற்றும் ப்தன்துருேம் எை 
அனழக்கப்்படுகினறை.

நிலக்்காடடிலிருநது வடதுருவம் வனர 
வட அனரக் ்கா்ளத்தில கினடமடடமாக 
வனரயப்்படடுள்்ள அடசக்்காடுகள் 'ேட 
அட்சக்வகொடுகள்' (Northern Latitudes) 
எைவும், பதேன அனரக் ்கா்ளத்தில 
வனரயப்்படடுள்்ள அடசக்்காடுகள்  
'ப்தன் அட்சக்வகொடுகள்' (Southern Latitudes) 
எைவும் அனழக்கப்்படுகினறை.

வட அனரக்்கா்ளத்தில 89 
அடசக்்காடுகளும் பதேன அனரக்்கா்ளத்தில 
89 அடசக்்காடுகளும், இனடயில ஒரு 
நிலநடுக்்காடும், இரு துருவங்களிலும், 
்காடுகள் புள்ளியாகவும் எை, பமாத்தேம் 181 
அடசக்்காடுகள் புவியில வனரயப்்படடுள்்ளை. 
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புவியின நடுவில வனரயப் 
்படடுள்்ள நில நடுக்்காடு 
(Equator) மற்ற அடசக் 

்காடுகன்ள விட நீ்ளமாகக் காணப்்படுகிறது. 
எை்வ, இக்்காடு 'ப�ருேடடம்' (Great 
Circle) எனறு அனழக்கப்்படுகிறது.
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ப்ச்ல்�ொடு :

ஒரு தோளில வடடம் ஒனறு வனரக.  
அதேன னமயத்தில கினடமடடமாக ஒரு 
்காடு வனரநது, அவவடடத்தினைச சம 
்பாகங்க்ளாகப் பிரிக்கவும்.  இக்்காடடினை 
0° எனறு கருதிக்பகாணடு ்பானகமானி 
உதேவியுடன இரு ்பாகங்களிலும் 90° வனர 
15° இனடபவளியில ்காடுகள் வனரக.  
உனைால இப்ப்பாழுது வனரயப்்படட 
்காடுக்்ள அடசக் ்காடுக்ளாகும்.
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ேட அசேக்வகொைம்  
(Northern Hemisphere)

 ªî

AGôï´‚«è£´«ñ

õ

0° நிலநடுக்்காடடிலிருநது 90° வடதுருவம் 
வனரயுள்்ள புவிப்்பரப்பு ்பகுதி ேட அசேக்வகொைம் 
(Northern Hemisphere) எைப்்படும்.

ப்தன் அசேக்வகொைம் 
(Southern Hemisphere)

 ªî

A
Gôï´‚«è£´

«ñ

õ

0° நிலநடுக்்காடடிலிருநது 90° பதேன 
துருவம் வனரயுள்்ள புவிப்்பரப்பு ்பகுதி ப்தன் 
அசேக்வகொைம் (Southern Hemisphere)   
எைப்்படும்.

்மற்கணட அனரக்்கா்ள முனற 
அடிப்்பனடயி்ல்ய ஒரு நாடு அலலது ஒரு 
இடம் எநதே அனரக்்கா்ளத்தில அனமநதுள்்ளது 
என்பனதே அறிகி்றாம்.

உ்ர் சிந்தசை விைொ :
அடசக்்காடடின அடிப்்பனடயில இநதியா 
எநதே அனரக்்கா்ளத்தில அனமநதுள்்ளது?
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முக்கி் அட்சக்வகொடுகள் 
(Important lines of latitudes)

புவி தேைது அசசில 23½° சாய்நதே 
நினலயில தேனனைத்தோ்ை சுற்றிக் பகாணடு, 
சூரியனையும் சுற்றி வருகினறது.  அவவாறு 
சுற்றி வரும்்்பாது சூரியக்கதிரகள் புவியில 
விழுகினற ்காணத்தின அடிப்்பனடயில, 
கீழ்க்கணட அடசக்்காடுகள் முக்கியத்துவம் 
ப்பறுகினறை. அனவகள்,

õì¶¼õ‹ 90°

Ý˜‚®‚ õ†ì‹ 66½°õ

èìè«ó¬è 23½°õ

Gôï´‚«è£´ 0°

ñèó«ó¬è 23½°ªî

Ü‡ì£˜®‚ õ†ì‹ 66½°ªî

ªî¡¶¼õ‹ 90°ªî

•  0° அடசக் ்காடடிலிருநது 
23½° வடக்கு மற்றும் 
பதேற்கு ்பகுதியில வனரயப் 
்படடுள்்ள அடசக்்காடுகள் 
'்தொழ் அட்சக்வகொடுகள்'  
Low Latitudes எைவும்

•  23½° வடக்கு முதேல 66½° வடக்கு 
வனரயிலும், 23½° பதேற்கு முதேல 66½° 
பதேற்கு வனரயிலும் வனரயப்்படடுள்்ள 
அடசக்்காடுகள் 'ேத்தி் அட்சக் 
வகொடுகள்' Middle Latitudes எைவும்

•  66½° வடக்கு முதேல 90° வடக்கு 
வனரயிலும், 66½° பதேற்கு 
முதேல 90° பதேற்கு வனரயிலும் 
வனரயப்்படடுள்்ள அடசக் ்காடுகள் 
'உ்ர் அட்சக்வகொடுகள்' High Latitudes, 
எைவும் அனழக்கப்்படுகினறை.

(ஆ்தொேம் : A Dictionary of Geography – Susan  
Mayhew, Oxford University Press, Fifth Edition 
-2015)
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சூரியக்கதிரகள் புவியின மீது 
விழுகினற்்பாது, கதிரகள் அனைத்து 
இடங்களிலும் சமமாக விழுவதிலனல.  
மாறாக, நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதியில 
பசங்குத்தோகவும், துருவம் ்நாக்கிச பசலலச 
பசலல சாய்நதே நினலயிலும் விழுகினறை.  
இதேைால, புவி முழுவதும் சீராை பவப்்பநினல 
காணப்்படுவதிலனல.  எை்வ புவி 
சூரியனிடமிருநது ப்பறுகினற பவப்்பத்தின 
அடிப்்பனடயில ்பல மணடலங்க்ளாக 
பிரிக்கப்்படுகிறது. இஃது அடசக்்காடுகளின 
அடிப்்பனடயில ்பல காலநினல 
மணடலங்க்ளாகப் பிரிக்கப்்படடுள்்ளது.

 90°õ

 90°ªî

ªõŠð ñ‡ìô‹

ªõŠð ñ‡ìô‹

66½°õ

66½°ªî

23½°õ

0°

23½°ªî

°O˜ ñ‡ìô‹

°O˜ ñ‡ìô‹

Iî ªõŠð ñ‡ìô‹ 

Iî ªõŠð ñ‡ìô‹ 

பேப்�ேண்டலம் (Torrid Zone)

நிலநடுக்்காடடிலிருநது (0°) வடக்கில 
கடக்ரனக (23½° வ) வனர மற்றும் 
பதேற்கில மகர்ரனக (23½° பதே) வனர 
சூரியக்கதிரகள் பசங்குத்தோக விழுவதோல 
இப்்பகுதி அதிக பவப்்பமனடகிறது.  இதேைால 
புவியின மற்ற ்பகுதிகன்ள விட இங்கு அதிக 
பவப்்பநினல நிலவுகிறது.  எை்வ, இப்்பகுதி 
'பேப்�ேண்டலம்' எை அனழக்கப்்படுகிறது.

மி்தபேப்� ேண்டலம்  
(Temperate Zone)

வட அனரக்்கா்ளம் கடக்ரனக 
(23½° வ) முதேல ஆரக்டிக் வடடம் (66½° வ) 
வனரயிலும், பதேன அனரக்்கா்ளம் (23½° பதே) 
மகர்ரனக முதேல (66½° பதே) அணடாரடிக் 
வடடம் வனரயுள்்ள ்பகுதிகளில சூரியக்கதிரகள் 
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சாய்வாக விழுவதோல இங்கு மிதேமாை 
பவப்்பநினல நிலவுகிறது. எை்வ இப்்பகுதி 'மி்த 
பேப்�ேண்டலம்' எனறு அனழக்கப்்படுகிறது.

குளிர் ேண்டலம் (Frigid Zone)

வட அனரக்்கா்ளம் ஆரக்டிக் வடடம்  
(66½° வ) முதேல வடதுருவம் (90° வ) 
வனரயிலும், பதேன அனரக்்கா்ளம் அணடாரடிக் 
வடடம் (66½° பதே) முதேல பதேனதுருவம் 
(90° பதே) வனரயுள்்ள ்பகுதிகளில சூரியக் 
கதிரகள் ஆணடு முழுவதும் மிகவும் சாய்நதே 
நினலயில விழுவதோல, இங்கு மிக மிக 
குனறவாை பவப்்பநினல நிலவுகிறது.  
எை்வ இப்்பகுதி “குளிர்ேண்டலம்” எை 
அனழக்கப்்படுகிறது.

Latitude    - அகலாங்கு

Longitude-  பநடடாங்கு

Equator    - நிலநடுவனர

Tropic of Cancer    -  கடகவனர

Tropic of Capricorn  -  மகரவனர

எைவும் தேமிழில அனழக்கப்்படுகினறை. 
(ஆதோரம் – அறிவியல க்ளஞ்சியம், 

தேமிழ்ப் ்பலகனலக்கழகம்).
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தீர்க்கக்வகொடுகள் (Longitudes)

புவியின மீது வடக்கு பதேற்காக, பசங்குத்தோக 
வனரயப்்படடுள்்ள கற்்பனைக் ்காடுகள் 
தீர்க்கக் வகொடுகள் அலலது பேரிடி்ன்கள் 
எைப்்படும். இக்்காடுகள் வட துருவத்திலிருநது 
பதேன துருவம் வனர அனரவடடக் ்காடுக்ளாக 
உள்்ளை.

தீரக்கக்்காடுகளில 0° தீரக்கக்்காடு 
மு்தன்சே தீர்க்கக்வகொடு (Prime Meridian) எனறு 
அனழக்கப்்படுகிறது.  இங்கிருநது கிழக்காக 180° 
வனர 180 ்காடுகளும், ்மற்காக 180°வனர 

180 ்காடுகளும் பமாத்தேம் 360 ்காடுகள் 
வனரயப்்படடுள்்ளை.  இக்்காடுகள் அனைத்தும் 
துருவப்்பகுதிகளில ஒனறினணகினறை.

900 õì‚° 

900 ªîŸ°
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0°யிலிருநது கிழக்காக உள்்ள 180° 
தீரக்கக்்காடும், ்மற்காக உள்்ள 180° 
தீரக்கக்்காடும் பவவ்வறாை ்காடுகள் 
அலல.  இரு்காடுகளும் ஒன்ற.

0° யிலிருநது 180° கிழக்கு வனர 
வனரயப்்படடுள்்ள தீரக்கக்்காடுகள் 
'கிழக்கு தீர்க்கக்வகொடுகள்' (Eastern 
Longitudes) எைவும் 180° ்மற்கு வனர 
காணப்்படும் தீரக்கக்்காடுகள் 'வேற்கு 
தீர்க்கக்வகொடுகள்' (Western Longitudes) 
எைவும் அனழக்கப்்படுகினறை. அனரவடடமாக 
எதிபரதி்ர காணப்்படும் தீரக்கக் ்காடுகள் 
இனணயும்ப்பாழுது ஒரு 'ப்பருவடடம்' 
உருவாகிறது.

தீரக்கக்்காடுகள் புவியில 
நிலநடுக்்காடடுப்்பகுதியில 
111 கி.மீ. இனடபவளியிலும், 

45° அடசப்்பகுதிகளில 79 கி.மீ. 
இனடபவளியிலும், துருவப்்பகுதிகளில 
இனடபவளியினறியும் காணப்்படுகினறை.
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ப்ச்ல்�ொடு 

ஒரு ்பநதினை எடுத்துக் பகாள்்ளவும். 
அப்்பநதினை ஒரு இரும்புக் கம்பியிைால 
ஒரு நடுனமயத்திலிருநது ்நர எதிர 
னமயம் வனர துன்ளயிடவும்.  பினபு 
கம்பினய எடுத்துவிடவும். ் மல முனைனய 
ஒரு புள்ளியாகவும் கீழ்முனைனய 
மறுபுள்ளியாகவும் குறிக்கவும். 
்மலமுனைனய வடதுருவம் எனறும், 
கீழ்முனைனய பதேனதுருவம் எைவும் 
ப்பயரிடுக.  பினைர வடதுருவத்னதேச சுற்றி 
ஒரு வடடமிடவும். வடடத்தின சுற்ற்ளவு 
360° ஆகும். ்பானகமானி உதேவியுடன 
15° இனடபவளியில வடதுருவத்திலிருநது 
பதேனதுருவத்திற்குக் ்காடுகள் வனரக.  
இப்ப்பாழுது நீ வனரநதே ்காடுகள் தீரக்கக் 
்காடுக்ளாகும். 
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கிழக்கு அசேக்வகொைம்  
(Eastern Hemisphere)

 ªî

 0
0  
º
î¡

¬
ñ
 b

˜‚
è‚

«è
£´

A«ñ

õ
 

0° தீரக்கக்்காடடிலிருநது 180° 
கிழக்கு தீரக்கக்்காடு வனர காணப்்படும் 
புவிப்்பரப்பு ்பகுதி 'கிழக்கு அசேக்வகொைம்' எை 
அனழக்கப்்படுகிறது.

வேற்கு அசேக்வகொைம்  
(Western Hemisphere)
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0° தீரக்கக் ்காடடிலிருநது 180° 
்மற்கு தீரக்கக் ்காடுவனர காணப்்படும் 
புவிப்்பரப்பு ்பகுதி 'வேற்கு அசேக்வகொைம்' எை 
அனழக்கப்்படுகிறது.

ப்ச்ல்�ொடு
தீரக்கக்்காடடின அடிப்்பனடயில நாம் 
வாழும் இநதியா எநதே அனரக்்கா்ளத்தில 
அனமநதுள்்ளது என்பனதே புவிமாதிரியில 
கணடறிநது கூறுக.
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கிரீன்விச தீர்க்கக்வகொடு  
(Greenwich Meridian)

இங்கிலாநது நாடடின இலணடனுக்கு 
அருகிலுள்்ள கிரீனவிச எனனுமிடத்தில 
'இேொ்ல் ேொனி்ல் ஆய்வுசே்ம்' (Royal 
Astronomical observatory) அனமநதுள்்ளது.  
இம்னமயத்தின வழி்ய பசலலும் தீரக்கக் 
்காடடினைத் தீரக்கக் ்காடுகளின பதோடக்கக் 
்காடாக னவத்துக் பகாள்வபதேை, 1884ஆம் 
ஆணடு அபமரிக்காவின வாஷிங்டன நகரில 
நடநதே ்பனைாடடு கருத்தேரங்கில அனைத்து 

நாடுகளும் ஒப்புக்பகாணடை. எை்வ 
இக்்காடு 0° எை வனரயறுக்கப்்படடது.  
இக்்காடு 'மு்தன்சே தீர்க்கக்வகொடு'  
(Prime Meridian) எைவும், கிரீனவிச வழி்ய 
பசலவதோல 'கிரீன்விச தீர்க்கக்வகொடு' (Greenwich 
Meridian) எைவும் அனழக்கப்்படுகிறது.

�ன்ைொடடு வ்ததிக்வகொடு (International 
Date Line)

தீரக்கக் ்காடுகளில 180° 
தீரக்கக்்காடாைது ்பனைாடடு ்தேதிக்்காடாக 
நிரணயிக்கப்்படடுள்்ளது.

1800 
b˜‚è‚«è£´

முக்கி் தீர்க்கக்வகொடுகள் 
(Significant Lines of Longitude)
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இது �சிபிக் ப�ருங்கடலில் அலாஸகாவிற்கும், 
இரஷயாவிற்கும் இனடயில ்்பரிங் நீரசசநதி 
வழியாக பசலகினறது. ஒருவர வேற்கிலிருநது 
கிழக்கொக இக்்காடடுப் ்பகுதினயக் கடநதோல 
ஒருநொள் குசறயும்.  மாறாக, கிழக்கிலிருநது 
வேற்கு வநொக்கி கடநதோல ஒருநொள் கூடும்.  
இக்்காடடினை அடிப்்பனடயாகக் பகாணடு 
உலகில அனைத்துப் ்பகுதிகளிலும் வ்ததி 
நிரணயிக்கப்்படுகிறது.

்பனைாடடு ்தேதிக்்காடு 
வன்ளநது பசலவதேற்குக் 
காரணம், இது ்நராகச 

பசனறால, ஒ்ர நாடடிற்குள் இரணடு 
்தேதிகள் அனமயும். இநதே குழப்்பத்தினைத் 
தேவிரப்்பதேற்காக்வ இக்்காடு வன்ளத்து 
வனரயப்்படடுள்்ளது.
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 புவி ேசலப்பின்ைல் (Earth Grid)
புவியின மீது கற்்பனையாக 

வனரயப்்படடுள்்ள அடசக்்காடுகள் மற்றும் 
தீரக்கக்்காடுகளின ஒருங்கினணநதே அனமப்பு 
“புவி ேசலப்பின்ைல் (Earth Grid or Geographic 
Grid)” எை அனழக்கப்்படுகிறது.

புவி வனலப்பினைல

புவியில ஓர இடத்தின அனமனவ மிகத் 
துலலியமாகத் பதேரிநது பகாள்்ள அடசக் 
்காடடுப்்பரவலும், தீரக்கக் ்காடடுப்்பரவலும் 
்தேனவப்்படுகினறை.

தீர்க்கக்வகொடுகளும் வநேமும் 
(Longitude and Time)

வடதுருவத்னதேயும், பதேனதுருவத்னதேயும் 
இனணத்து 360 தீரக்கக்்காடுகள் புவியின 
மீது வனரயப்்படடுள்்ளை. இதில 180° கிழக்கு 
அனரக்்கா்ளம் வனரயிலும் 180° ்மற்கு 
அனரக்்கா்ளம் வனரயிலும் இக்்காடுகள் 
காணப்்படுகினறை. இத்தீரக்கக்்காடுகன்ள 
அடிப்்பனடயாகக் பகாணடு ்நரம் 
கணக்கிடப்்படுகிறது.

்தகேல் வ�சழ
 ■  புவி தேன அசசில ஒருமுனற 

தேனனைத்தோ்ை சுற்றிக் 
பகாள்ளும் கால அ்ளவு ஒரு நாள்

 ■ 1 நாள் = 24 மணி ்நரம்
 ■ 1 மணி ்நரம ்  = 60 நிமிடங்கள்
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 ■  24 மணி ்நரத்திற்கு  = 24 x 60 
= 1440 நிமிடங்கள்

 ■ புவி ் கா்ளத்தின சுற்ற்ளவு  = 360°

 ■ 360 ° =  360 தீரக்கக்்காடுக்்ள
 ■ 360 ° = 1440 நிமிடங்கள்
 ■  1 ° யின ்நரம ் =  = 4 

நிமிடங்கள்
 ■  1°னய கடக்க புவி 

எடுத்துக்பகாள்ளும் கால அ்ளவு = 
4 நிமிடங்கள்  

 ■  60 நிமிடங்கள்/ 4 நிமிடங்கள் =   
= 15

 ■  1 மணி ்நரத்தில 15° 
தீரக்கக்்காடுகன்ளப் புவி கடக்கிறது.

்தல வநேம்  
(Local Time)

ஒவபவாரு தீரக்கக்்காடடிற்கும் 
்நராக சூரியன உசசியில வரும் ப்பாழுது 
அக்்காடடிலுள்்ள எலலா இங்களிலும் ்நரம் 
நண்பகல 12 மணி, இது்வ தேல ்நரம் 
எைப்்படும்.

ஒவபவாரு தீரக்கக்்காடடிற்கு ்நராக ஒரு 
நாளில ஒருமுனறதோன சூரியன ்நர உசசிக்கு 
வரமுடியும். எை்வ தேல்நரம் ஒவபவாரு 
தீரக்கக் ்காடடிற்கும் மாறு்படும்.

0° கிரீனவிச தீரக்க்காடடிற்குச 
சூரியன உசசநினலயில வரும் நண்பகல 12 
மணி   இநதே இடத்திற்குத் தேல்நரம் ஆகும். 
்மலும் �ன்ைொடடுத் திடட வநேம் இங்கிருநது 
கணக்கிடப்்படுகிறது. இது GMT (Greenwich 
Mean Time) எை அனழக்கப்்படுகிறது.

எடுத்துக்காடடாக, கிரீனவிச  
தீரக்கக்்காடடில நண்பகல 12 மணி எனறால 
அங்கிருநது, கிழக்கு தீர்க்கம் 1 �ொசகயில் பிற்�கல் 
12:04 மணி எைவும், வேற்கு தீர்க்கம் 1 �ொசகயில்  

முற்�கல் 11:56 ஆகவும் இருக்கும். எை்வ எந்த 
ஒரு தீர்க்கக்வகொடடிலிருநதும் கிழக்வக ப்சல்லச 
ப்சல்ல வநேம் கூடும், வேற்வக ப்சல்லச ப்சல்ல 
வநேம் குசறயும்.

1. பேரிடி்ன் (Meridian) 
எனற பசால 'பேரிடி்ொைஸ்' 
(Meridianus) எனற இலத்தீன் 

பமாழிச பசாலலிலிருநது வநதேதோகும். 
இதேற்கு நண்�கல் Midday (Medius – 
middle, dies = day) எைப் ப்பாருள். எை்வ 
Meridian என்பது சூரியன ஓர இடத்தின 
்நர ்ம்ல உசசியில உள்்ளனதேக் 
குறிக்கிறது.

2.  a.m என்பது 'anti – meridiem' (anti = 
before) நண்�கலுக்கு முன்ை்தொக எைப் 
ப்பாருள்்படும்.

3.  p.m என்பது 'post - Meridiem' (Post = 
after or later) நண்�கலுக்குப் பிறகு எைப் 
ப்பாருள்்படும்.
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திடடவநேம்  
(Standard Time)

ஒவபவாரு தீரக்கக்்காடடிற்கும் ்நராக 
சூரியன உசசியில வரும்ப்பாழுது தேல்நரம் 
அனமயும் எைக் கணக்கிட்டாம். இதேன்படி 
ஒரு நாடடின வழி்ய ்பல தீரக்கக்்காடுகள் 
பசலலக்கூடும். இவவாறு கணக்கிடடால ஒரு 
நாடடிற்குப் ்பலவிதே ் நரம் அனமநதுவிடும். எை்வ 
ஒரு நாடடிற்கு ஒ்ர மாதிரியாை ் நரக்கணக்கீடு 
இருக்க்வணடும் என்பதேற்காகக் குறிப்பிடட 
ஒரு தீர்க்கக்வகொடடிசை ஆ்தொேேொகக் பகொண்டு 
ப்பாதுவாை ்நரத்னதே அனமத்துக்பகாள்வது 
திடடவநேம் எைப்்படும்.

ஒரு நாடடின திடட்நரத்தினைக் கணக்கிட 
அநநாடடின வழியாகச பசலலும் ஒரு குறிப்பிடட 
தீரக்கக்்காடு ்பயன்படுத்தேப்்படுகிறது. இது திடட 
தீர்க்கக்வகொடு (Standard Meridian) எைப்்படுகிறது. 
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இது 15° அல்லது 7½° யின் ேடங்குகைொக 
இருக்கும் விதேமாக ்தேரநபதேடுக்கப்்படடுள்்ளது. 
இதேற்காை  காரணம், அநநாடடின திடட 
்நரத்திற்கும், கிரீனவிச திடட ்நரத்திற்கும் 
உள்்ள ்வறு்பாடடினை ஒரு ேணி வநேம் 
அல்லது அசே ேணி வநேம் எனற கணக்கீடடில 
அறியலாம்.

இநதி் திடடவநேம்  
(Indian Standard Time)

இநதியாவின தீரக்கக் ்காடுகளின ்பரவல  
680 7’ கிழக்கு முதேல  970 25’ கிழக்கு வனர 
உள்்ளது. இதேைடிப்்பனடயில, சுமார 29 
தீரக்கக்்காடுகள் இநதியாவின வழி்ய 
பசலகினறை. ஆக்வ, இநதியாவிற்கு 29 
திடட்நரங்கள் கணக்கிடுவது நனடமுனறக்கு 
சாத்தியமற்றது.  எை்வ, இநதியாவின 
னமயத்தில பசலலும் 82½° கிழக்கு 
தீரக்கக்்காடடினை ஆதோரமாகக்பகாணடு 
இநதி் திடடவநேம் IST (Indian standard time) 
கணக்கிடப்்படுகிறது. 
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்தகேல் வ�சழ 
இநதியா கினடமடடப்்பரவலில ்மற்கில 
குஜராத்தில உள்்ள பகௌர்வேொடடொ (Ghuar 
Mota) எனற இடத்திற்கும், கிழக்கில் 
அருணாசசல பிர்தேசத்திலுள்்ள கிபித்து 
(Kibithu) எனற இடத்திற்கும் சமதூர 
இனடபவளியில, உத்திரப்பிர்தேச மாநிலம் 
அலகொ�ொத்தில் உள்ை மிர்்சொபூர் (Mirzabur) 
எனற இடத்தின வழி்ய  82½° கிழக்கு 
தீரக்கக்்காடு பசலகிறது.

உலக வநே ேண்டலம்  
(Time Zones)

உலக்ளவில 24 ்நர மணடலங்கள் 
உள்்ளை. சில நாடுகள் நீணட ்பரப்்ப்ளவில 
காணப்்படுவதோல ஒனறுக்கும் ்மற்்படட தேல 
்நரங்கன்ள பகாணடுள்்ளை. உதோரணமாக  
ரஷயா நாடடிற்கு 7 ்நர மணடலங்கள் 
உள்்ளை.

ப்ச்ல்�ொடு :
(உலக ்நர மணடலம் வனர்படத்னதே 
உற்று ்நாக்கவும்) 

1. கிரீனவீச திடட்நரத்திற்கும் 
இநதியாவின திடட்நரத்திற்கும் 
உள்்ள ்நர இனடபவளி எவவ்ளவு?

2. அபமரிக்காவின நியூயாரக் நகரில 
கானல 5 மணியாக இருக்கும்்்பாது 
இநதியாவின தேனலநகரமாை 
புதுபடலலியின ்நரம் எனை?

3. இலணடனில நள்ளிரவு 12 மணியாக 
இருக்கும்்்பாது, இநதியாவில ்நரம் 
எனை?

4. கிரீனவீச திடட்நரத்திலிருநது 
ஆஸதி்ரலியாவின சிடனி 
நகர __________ மணி்நர 
வித்தியாசத்தில காணப்்படுகிறது.
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5. பசநதேமிழ் என்பவர பசனனையில 
இருநது கானல 9 மணிக்கு புறப்்படும் 
விமாைத்தில இலணடன நகருக்கு 
்பயணிக்கிறார. 12 மணி ்நர 
்பயணத்திற்குப் பின அங்குள்்ள 
்நரப்்படி, எத்தேனை மணிக்கு அவர 
இலணடன பசனறனடநதிருப்்பார?

நாம் காணும் இப் புவிமாதிரியில 
அடசக்்காடுகள் மற்றும் தீரக்கக்்காடுகள் 
்பற்றிப் ்பாரத்்தோம். ்மலும் இதில 
நிலப்்பரப்புகள், கடலகள், ்்பராழிகள், நாடுகள் 
மற்றும் ்பல சிறப்்பம்சங்கள் இதில காணலாம்.

 நிசைவில் நிறுத்துக 
1. புவி மாதிரி மற்றும் நிலவனர்படத்தில 

கினடமடடமாக, கிழக்கு ்மற்காக 
வனரயப்்படடுள்்ள கற்்பனைக் ்காடுகள் 
அடசக்்காடுகள் எைப்்படும்.

2. புவி மாதிரி மற்றும் நிலவனர்படத்தில 
பசங்குத்தோக, வடக்கு பதேற்காக 
வனரயப்்படடுள்்ள கற்்பனைக் ்காடுகள் 
தீரக்கக்்காடுகள் எைப்்படும்.

3. 0° அடசக்்காடு நிலநடுக்்காடு 
எைப்்படுகிறது.

4. 0° தீரக்கக்்காடு 'கிரீனவிச தீரக்கக்்காடு' 
மற்றும் முதேனனம தீரக்கக்்காடு (Prime 
Meridian) எைப்்படுகிறது.

5. நிலநடுக்்காடடிலிருநது 90° வடக்கு 
அடசம் வனரயுள்்ள ்பகுதி 'வடக்கு 
அனரக்்கா்ளம்' (Northern Hemisphere) 
எைவும், 90° பதேற்கு அடசம் வனரயுள்்ள 
்பகுதி 'பதேன அனரக்்கா்ளம்' (Southern 
Hemisphere) எைவும் அனழக்கப்்படுகிறது.

6. 0° கிரீனவிச தீரக்கக்்காடடிற்கு 
வலப்புறம் 180° கிழக்கு தீரக்கக்்காடு 
வனர ்பரவியுள்்ள ்பகுதி 'கிழக்கு 
அனரக்்கா்ளம்' (Eastern Hemisphere) 
எைவும், இடப்புறம் 180° ்மற்கு 
தீரக்கக்்காடு வனரயுள்்ள ்பகுதி '்மற்கு 
அனரக்்கா்ளம்' (Western Hemisphere) 
எைவும் அனழக்கப்்படுகினறை.

7. அடசக்்காடுகள் வடட வடிவத்தில 
்தோராயமாக 111 கி.மீ. இனடபவளியில 
வனரயப்்படடுள்்ளை. துருவப்்பகுதியில 
இனவ புள்ளியாக உள்்ளை.

8. தீரக்கக்்காடுகள் அனர வடடக் 
்காடுக்ளாகும். நில நடுக் ்காடடுப் 
்பகுதியில 111 கி.மீ இனடபவளியிலும், 
45° அடசப் ்பகுதிகளில 79 கி.மீ 
இனடபவளியிலும், துருவப்்பகுதியில 
இ ன ட ப வ ளி யி ன றி யு ம் 
வனரயப்்படடுள்்ளை.

9. அடசக்்காடுகள் இனணவதிலனல.  
தீரக்கக் ்காடுகள் அனைத்தும் 
துருவப்்பகுதியில இனணயும்.

10. தீரக்கக்்காடுகன்ள அடிப்்பனடயாகக் 
பகாண்ட ்நரம் கணக்கிடப்்படுகிறது.  
180° தீரக்கக்்காடு ்பனைாடடு 
்தேதிக்்காடாகும்.

 கசலச ப்சொற்கள் 

1. புவி மாதிரி 
(Globe)

–  புவினயப்்்பானற 
கற்்பனை 
உருவாக்கம்

2. அடசக்்காடு 
(Latitude)

–  கினடமடடமாக, 
கிழக்கு ்மற்காக 
வனரயப்்படடுள்்ள 
கற்்பனைக்்காடு
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3. தீரக்கக்்காடு 
(Meridian)

–  பசங்குத்தோக, 
வடக்கு பதேற்காக 
வனரயப்்படடுள்்ள 
கற்்பனைக் ்காடு

4. ஜியாய்டு 
(Geoid)

– புவியின வடிவம்

5. அனரக்்கா்ளம் 
(Hemisphere)

–  0° அடச 
மற்றும் தீரக்கக் 
்காடடினையும் 
தினசயினையும் 
அடிப்்பனடயாக 
னவத்து புவினய 
்பாகங்க்ளாகப் பிரித்து 
காடடுவது.

6. நிலநடுக்்காடு 
(Equator))

–  புவியின னமயத்தில 
கினடமடடமாகச 
பசலலும் 0° 
அடசக்்காடு.

7. கடக்ரனக 
(Tropic of 
Cancer)

–   23½° வட 
அடசக்்காடு.

8. மகர்ரனக 
(Tropic of 
Capricorn)

–   23½° பதேன 
அடசக்்காடு

9. ஆரக்டிக் 
வடடம் (Arctic 
Circle) 

–  66½° வட 
அடசக்்காடு

10. அணடாரடிக் 
வடடம் 
(Antarctic 
Circle)

–  66½° பதேன 
அடசக்்காடு

 �யிற்சி 

I வகொடிடட இடங்கசை நிேப்புக
1. ப்பருவடடம் எை அனழக்கப்்படும் 

அடசக்்காடு ______________.

2. புவியின மீது கிழக்கு ்மற்காக, 
கினடமடடமாக வனரயப்்படடுள்்ள ்காடுகள் 
______________.

3. புவியில 90° அடசங்கள் ________ எை 
அனழக்கப்்படுகினறை.

4. முதேனனம தீரக்கக்்காடு ________ எை 
அனழக்கப்்படுகிறது.

5. உலகின ்நர மணடலங்களின 
எணணிக்னக ______________.

II  ்சரி்ொை விசடச்த் வ்தர்நப்தடுக்கவும்
1. புவியின வடிவம் 

அ) சதுரம்  ஆ) பசவவகம்

இ) ஜியாய்டு ஈ) வடடம்

2. வடதுருவம் என்பது

அ) 90° வ  அடசக்்காடு

ஆ) 90° பதே  அடசக்்காடு

இ) 90° ்ம  தீரக்கக்்காடு

ஈ) 90° கி  தீரக்கக்்காடு

3. 0° முதேல 180° கிழக்கு தீரக்கக்்காடு 
வனர காணப்்படும் புவிப் ்பகுதி இவவாறு 
அனழக்கப்்படுகிறது.

அ) பதேற்கு அனரக்்கா்ளம்

ஆ) ்மற்கு அனரக்்கா்ளம்

இ) வடக்கு அனரக்்கா்ளம்

ஈ) கிழக்கு அனரக்்கா்ளம்
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4. 23½° வ அடசக்்காடு இவவாறு 
அனழக்கப்்படுகிறது.

அ) மகர்ரனக

ஆ) கடக்ரனக

இ) ஆரக்டிக் வடடம்

ஈ) அணடாரடிக் வடடம்

5. 180° தீரக்கக்்காடு என்பது

அ) நிலநடுக்்காடு

ஆ) ்பனைாடடு ்தேதிக்்காடு

இ) முதேனனம தீரக்கக்்காடு

ஈ) வடதுருவம்

6. கிரீனவிச முதேனனம தீரக்கக்்காடடிற்கு 
்நர உசசியில சூரியன இருக்கும்்்பாது 
அவவிடத்தின ்நரம். 

அ) நள்ளிரவு 12 மணி

ஆ) நண்பகல 12 மணி

இ) பிற்்பகல 1 மணி

ஈ) முற்்பகல 11 மணி

7. ஒரு நாளுக்கு எத்தேனை நிமிடங்கள்?

அ) 1240 நிமிடங்கள்

ஆ) 1340 நிமிடங்கள்

இ) 1440 நிமிடங்கள்

ஈ) 1140 நிமிடங்கள்

8. கீழ்க்காணும் தீரக்கக்்காடுகளில இநதிய 
திடட ்நர தீரக்கக்்காடாக உள்்ளது எது?

அ) 82 ½°கிழக்கு  ஆ) 82 ½° ் மற்கு

இ) 81 ½° கிழக்கு  ஈ) 81 ½° ்மற்கு

9. அடசக்்காடுகளின பமாத்தே எணணிக்னக

அ) 171   ஆ) 161

இ) 181   ஈ) 191

10. தீரக்கக் ் காடுகளின பமாத்தே எணணிக்னக 

அ) 370   ஆ) 380

இ) 360   ஈ) 390

III ப�ொருந்தொ்தச்த ேடடமிடுக
1. வடதுருவம், பதேனதுருவம், நிலநடுக்்காடு, 

்பனைாடடு ்தேதிக்்காடு

2. மகர்ரனக, கடக்ரனக, நிலநடுக்்காடு, 
முதேனனமதீரக்கக்்காடு

3. பவப்்பமணடலம், ்நரமணடலம், மிதேபவப்்ப 
மணடலம், குளிரமணடலம்

4. இராயல வானியல ஆய்வுனமயம், 
முதேனனம தீரக்கக்்காடு, கிரீனவிச, 
்பனைாடடு ்தேதிக்்காடு

5. 10° வடக்கு, 20° பதேற்கு, 30° வடக்கு, 40° 
்மற்கு

IV ப�ொருத்துக
1. 0° அடசக்்காடு  - துருவம்

2. 0° தீரக்கக்்காடு  -  ்பனைாடடு  
்தேதிக்்காடு

3. 180° தீரக்கக்்காடு - கிரீனவிச

4. 90°அடசக்்காடு  - நிலநடுக்்காடு

V  பகொடுக்கப்�டடுள்ை கூற்றுகசை 
ஆேொய்க

1. புவி ்கா்ள வடிவமாகக் காணப்்படுகிறது.

2. புவியின வடிவம், ஜியாய்டு எை 
அனழக்கப்்படுகிறது.

3. புவி தேடனடயாை வடிவத்தில உள்்ளது.
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்மற்கூறிய கூற்றுகளில சரியாைவற்னற, 
கீ்ழ பகாடுக்கப்்படடுள்்ள குறியீடுகன்ளப் 
்பயன்படுத்திக் கணடறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 சரி

ஆ) 2 மற்றும் 3 சரி

இ) 1 மற்றும் 2 சரி

ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி

VI  பகொடுக்கப்�டடுள்ை கூற்றுகசை 
ஆேொய்க

கூற்று 1 – புவியில, அடசக்்காடுகள் ஒரு 
இடத்தின அனமவிடத்னதேக் கணடறியவும், 
பவப்்ப மணடலங்கன்ளக் கணக்கிடவும் 
்பயன்படுகினறை.

கூற்று 2 – புவியில தீரக்கக்்காடுகள், ஒரு 
இடத்தின அனமவிடத்னதேக் கணடறியவும், 
்நரத்னதேக் கணக்கிடவும் ்பயன்படுகினறை.

சரியாை கூற்றினைத் ்தேரநபதேடுக்கவும்.

அ) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேவறு

ஆ) கூற்று 1 தேவறு, கூற்று 2 சரி

இ) இரணடு கூற்றுகளும் சரி

ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தேவறு

VII ப�்ரிடுக
1. புவியில கினடமடடமாக வனரயப்்படடுள்்ள 

கற்்பனைக் ்காடுகள். 

2. புவியில பசங்குத்தோக வனரயப்்படடுள்்ள 
கற்்பனைக் ்காடுகள். 

3. புவியின முப்்பரிமாண மாதிரி.

4. தீரக்கக்்காடுகளின அடிப்்பனடயில 
இநதியா அனமநதுள்்ள அனரக்்கா்ளம்

5. தீரக்கக்்காடுகள் மற்றும் அடசக்்காடுகளின 
வனல அனமப்பு.

VIII  சுருக்கேொக விசட்ளி
1. ஜியாய்டு என்பது எனை?

2. தேல்நரம் என்பது எனை?

3. ஒரு நாளில ஒரு தீரக்க ்காடடுக்கு ்நர, 
உசசியில சூரியன எத்தேனை முனற வரும்?

4. அடசக்்காடுகள், தீரக்கக்்காடுகள் என்பை 
யானவ?

5. புவியில காணப்்படும் நானகு அனரக் 
்கா்ளங்களின ப்பயரகன்ளக் கூறுக.

IX கொேணம் கூறுக
1. 0° தீரக்கக்்காடு, கிரீனவிச தீரக்கக்்காடு 

எனறு அனழக்கப்்படுகிறது.

2. புவியின வடக்கு மற்றும் பதேற்கு்பகுதியில, 
66½° அடசக்்காடு முதேல 90° துருவம் 
வனர உள்்ள ்பகுதிகள் குளிர மணடலங்கள் 
எனறு அனழக்கப்்படுகினறை.

3. ்பனைாடடுத் ்தேதிக்்காடு வன்ளநது 
பசலகிறது.

X விரிேொை விசட்தருக
1. புவி மாதிரியின ்பயனகள் யானவ?

2. அடச, தீரக்கக்்காடுகளின அடிப்்பனடயில 
புவி எவவாறு அனரக்்கா்ளங்க்ளாக 
பிரிக்கப்்படடுள்்ளது என்பனதேப் ்படத்துடன 
விவரி.

3. முக்கிய அடசக் ் காடுகள் யானவ?  அவற்றின 
இனட்ய காணப்்படும் மணடலங்கள் ்பற்றி 
வி்ளக்குக?

4. இநதியாவின திடட்நரத்னதேப் ்பற்றி 
வி்ளக்குக
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ப்ச்ல்�ொடு :
பகாடுக்கப்்படடுள்்ள வனலப்பினைலில (Grid) ஐநது இடங்கள் குறிக்கப்்படடுள்்ளை. அவற்னற 
நீங்கள் உற்று ்நாக்கி பகாடுக்கப்்படடுள்்ள ்காடிடட இடங்களில அவற்றின அடசதீரக்க 
அ்ளனவகன்ளக் குறிக்கவும்.

1. A அடச தீரக்கப்்பரவல 40° வ 30° ்ம.
2. B தீரக்கப்்பரவல __________________
3. C தீரக்கப்்பரவல __________________
4. D தீரக்கப்்பரவல __________________
5. E தீரக்கப்்பரவல __________________
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 ்மற்்காள் நூலகள்  

1.  Goh Cheng Leong, Certificate Physical and Human Geography (2009), Oxford University 
Press, New Delhi, India.

2. A Dictionary of Geography – Susan  Mayhew, Oxford University Press,  
Fifth edition -2015.

3. அறிவியல க்ளஞ்சியம் (பதோகுதிகள்), தேஞ்னச தேமிழ்ப் ்பலகனலக்கழக பவளியீடு.
4. The earth shape and gravity (1965) Oxford Degman Press.
5. Strahler, Physical Geopraphy 4th Edition (1965) New York MC Graw – Hill Book Co.

 இனணயதே்ள இனணப்புகள் 

1. https://www.britannica.com

2. https://www.latlong.net
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இசண்ச ப்ச்ல்�ொடு

புவியி்ல் – புவி ேொதிரி

கண்ட ஆக்க நகர்சே 
அறிவேொேொ!

�டிநிசலகள்:

�டி -1  பகொடுக்கப்�டட உேலிச்ப் �்ன்�டுத்தி ப்ச்ல்�ொடடு ்தைத்திற்கு ப்சல்லலொம்.
�டி -2  அங்கு சிேப்பு நிற “hot spot” என்ற அசேப்ச� ப்சொடுக்கி புவியில் உள்ை முக்கி் 

நிலத்வ்தொற்றங்கசை கொண முடியும்.
�டி -3 “Core” என்ற அசேப்ச� ப்சொடுக்கி புவியின் உள்ைடுக்குகசை கொண முடியும்.
�டி -4  புவிக்வகொைத்ச்த சுடடியின் உ்தவியுடன் இழுப்�்தன் மூலம் சுழல சேக்க முடியும்.

*�டங்கள் அசட்ொைத்திற்கு ேடடுவே. 
வ்தசேப்னில் Adobe Flash ச் அனுேதிக்க.

உேலி :
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/

இசண்ச ப்ச்ல்�ொடு

இசப்ச்ல்�ொடடின் மூலம் புவி ேொதிரியின் 
முப்�ரிேொண அசேப்ச� �ற்றியும் 

உள்ைடுக்குகசைப் �ற்றியும் அறி் முடியும்.

ேொதிரியின்
�ற்றியும்

�டி 1 �டி 2 �டி 3

�டி 4
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பேரிடரைப் புரிந்து 
க�ொள்ளுதல்

3

பேரிடர்கள் நி்கழ்வும் அதன் தீவிரமும் 
சமீே்காலமா்க அதி்கரித்திருபேதா்க உல்கப 
பேரிடர அறிக்்க்கள் ததரிவிககின்்றன. 
உலகில் அதி்கமா்கப பேரிடர்கள் நி்கழககூடிய 
நாடு்களில் இந்தியாவும் ஒன்று. உலகின் மி்கத் 
தீவிர வ்றட்சி, ேஞசம், சூ்றாவளி்கள், நிலநடுக்கம், 
இரசாயனப பேரிடர்கள், ரயில் விேத்து்கள் 
மற்றும் சா்ல விேத்து்கள் போன்்ற பேரிடர்கள் 
இந்தியாவில் நி்கழ்ந்துள்்ளன. மக்கள்ததா்்க 
அடரத்தி அதி்கம் உள்்ள வ்ளரும் நாடு்களில், 
குறிபோ்கக ்கடற்்க்ரப ேகுதி்களில் வாழும்  
மக்கள் இயற்்்க பேரிடரால் 
ோதிக்கபேடுகின்்றனர. அடிக்கடி நி்கழும் 
பேரிடரான தவள்்ளம், சூ்றாவளி மற்றும் 
புயல்்க்ளால்  மி்கவும் ஆேத்திற்கு  உள்்ளாகின்்றன.

இபோடம் ேல்பவறு இயற்்்க பேரிடர்கள் 
மற்றும் மனிதனால் ஏற்ேடககூடிய பேரிடர்க்்ள 
வி்ளககுகி்றது. பமலும் உயிர, உ்ட்ம்கள் 
பசதத்்தத் தவிரக்க எடுக்கபவண்டிய 
முன்தனசசரிக்்க நடவடிக்்க்கள் மற்றும் 
ஆயத்த தசயல்ோடு்கள் ேற்றி விவரிககி்றது.

மனித சமுதாயத்தில் பேரிடர என்ேது 
மி்கவும் தோதுவான நி்கழ்வாகும் நீண்ட 
்காலமா்கபவ சந்தித்துக த்காண்டிருககும் ஒரு 
நி்கழ்வா்க ோரக்கபேடுகி்றது. அந்நி்கழ்வு்கள் ேல 
வடிவங்களில் இருந்தாலும் அது சமூ்கத்திற்கு 
ஒரு சவாலா்கபவ இருந்து வருகி்றது.

�ற்றல் ப�ொக�ங�ள்

• பேரிடர என்ேதன் தோரு்்ளப புரிந்து த்காள்்ளல்
• பேரிடரின் வ்்க்க்்ள அறிந்து த்காள்்ளல்
• ஊட்கத்தில் ேயன்ேடுத்தககூடிய சில முககியமான 

பேரிடரபமலாண்்மயின்  ்கருத்துருக்களின் ேயன்ோட்டி்ன அறிந்து 
த்காள்்ளல்

• சுனாமி மற்றும் தவள்்ளம் ேற்றி புரிந்து த்காள்்ளல்
• முன்னறிவிபபு, அவசரக்கால நடவடிக்்க்கள் ்மயம் பமலும் சிலவற்்்றப ேற்றி புரிந்து 

த்காள்்ளல்.

அலகு
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பேரிடர்
 ஒரு சமுதாயத்தின் தசயல்ோட்டில் 

மனித உயிர மற்றும் உ்ட்மககு ஆேத்்த 
வி்்ளவிககும்ேடியான ததாடரசசியான 
இ்டயூறு்கப்ள பேரிடர எனபேடுகி்றது. 
இயற்்்க பேரிடர மற்றும் மனிதனால் 
உண்டாகும் பேரிடர்கள் என இருதேரும் 
பிரிவு்க்ளா்கப பேரிட்ரப பிரிக்கலாம்.

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

இயறர� பேரிடர்
நில�டுக�ம்

சிறிய ்கால அ்ளவில் திடீதரன்று பூமியில் 
ஏற்ேடககூடிய அதிரவு நிலநடுக்கம் ஆகும். 
நிலநடுக்கமானது சில வினாடி்களில் இருந்து சில 
நிமிடங்கள் வ்ர நீடிக்கலாம். எந்தப புள்ளியில் 
நிலநடுக்கம் பதான்றுகி்றபதா இபபுள்ளி 

நிலநடுக்கம் ்மயம் (focus) எனபேடுகி்றது. 
நிலநடுக்க ்மயத்திலிருந்து தசஙகுத்தா்கப 
புவிபேரபபில் ்காணபேடும் ேகுதி ்மயபபுள்ளி 
(epicenter) ஆகும்.

எரிமரல
புவியின் உட்ேகுதியிலிருந்து சிறிய தி்றபபு 

வழியா்க, லாவா சிறிய ோ்்ற்கள் மற்றும் 
நீராவி போன்்ற்வ புவியின் பமற்ேரபபிற்கு 
உமிழபேடுவபத எரிம்ல எனபேடும்.

சுனொமி
நிலநடுக்கம், எரிம்ல தவடிபபு்கள் மற்றும் 

்கடலடி நிலசசரிவு்க்ளால் பதாற்றுவிக்கபேடும் 
பேர்லபய சுனாமி ஆகும்.
சூ்றொவளி

அதி்க அழுத்தம் உள்்ள ்காற்்றால் 
சூழபேட்டுள்்ள கு்்றந்த ்காற்்றழுத்த ேகுதி யில் 
இருத்து சு்றாவளி உருவாகும்.
கவள்்ளம்

ம்ழ தேய்யும் ேகுதி்களில் இயல்ோன 
அ்ள்வயும் மீறி மி்க அதி்க அ்ளவில் நீர 
வழிந்பதாடுவது தவள்்ளம் எனபேடும்.

நிலச்சரிவு

ோ்்ற்கள், ோ்்றச சி்தவு்கள் மண் போன்்ற 
தோருள்்கள் சரி்வ பநாககி தமாத்தமா்கக 
கீபழ ந்கரவது. 

நிலநடுக்கம் எரிம்ல சுனாமி சூ்றாவளி

தவள்்ளம் நிலசசரிவு ேனிசசரிவு இடி மற்றும்  மின்னல்.
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ேனிச்சரிவு
தேரும் அ்ளவி்ளான ேனி மற்றும் 

ேனிபோ்்ற மி்க  பவ்கமா்க சரி்வ பநாககி 
வருவது ேனிசசரிவு ஆகும்.
இடி மறறும் மினனல்

 வளிமண்டல ்காலநி்லயினால் 
திடீதரன்று ததாடசசியா்க மின்சாரம் 
தவளிபேடும் நி்கழ்வு இடி ஆகும். இதனால் 
திடீர ஒளியும், அதிரும் ஒலி அ்ல்களும் 
ஏற்ேடுகி்றது. இது மின்னல் என்றும் இடி 
என்றும் அ்ழக்கபேடுகி்றது.

மனிதனொல் உணடொகும் பேரிடர்�ள்
க�ருப்பு

மனிதர்களின் ்கவனககு்்றவாலும், 
மின்னல், வ்றட்சி மற்றும் அதி்க தவபேத்தாலும் 
பமலும் பி்ற ந்டமு்்ற ்காரணி்க்ளாலும் மி்கப 
ேரந்த அ்ளவில் தீ உண்டாகி்றது.

�டடடங�ள் இடிந்து பேொதல்
மனிதனின் தசயல்ோடு்க்ளால் ்கட்டடங்கள் 

இடிந்து விழுகின்்றன.

கதொழிற்சொரல விேத்துக�ள்: 
மனிதத் தவறு்க்ளால் ததாழிற்சா்ல்களில் 

ஏற்ேடும் பவதியியல், உயிரியியல் சாரந்த 
விேத்து்கள் நி்கழ்கின்்றன. (எ.்கா. போோல் 
விஷவாயு ்கசிவு)

பேொககுவைத்து விேத்து�ள்
சா்லவிதி்க்்ள மீறுவதாலும், 

்கவனக கு்்றவினாலும் சா்ல விேத்து்கள் 
ஏற்ேடுகின்்றன.

தீவிைவொதம்
சமூ்க அ்மதியின்்ம அல்லது 

த்காள்்்க பவறுோடு்கள் போன்்ற்வ்கள் 
தீவிரவாதத்திற்கு வழிவகுககின்்றன.

கூடட க�ரி்சல்
ஓரிடத்தில் மக்கள் அதி்க எண்ணிக்்கயில் 

கூடுவதால் ஏற்ேடும் தநரிச்ல, கூட்ட தநரிசல் 
என்கிப்றாம். இதனால் ஏற்ேடும் மிதிேடுதல் 
மற்றும் மூசசுத்திண்றல் ்காரணமா்க 
்காயம்டதலும் மரணமும் ஏற்ேடுகின்்றது.

சுனொமி மறறும் கவள்்ளம்

ததன்கிழககு ஆசியாவில் கி.பி.(தோ.ஆ.) 
2004 டிசம்ேர 26ம் நாள் ஆழிப பேர்ல 
எனபேடும் சுனாமி தாககியது. இந்பதாபனசிய 
தீவான சுமித்தாரா தீவுக்கருகில் புவி அதிரவு 

தநருபபு ்கட்டடங்கள் இடிந்து போதல் ததாழிற்சா்ல விேத்துக்கள்: 

போககுவரத்து விேத்து்கள் தீவிரவாதம் கூட்ட தநரிசல்
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்மயம்  த்காண்ட நிலநடுக்கம் 9.1 முதல் 9.3 
ரிகடரா்கப ேதிவானது. உல்கம் இதுவ்ர 
்கண்டறியாத சுனாமியா்க இது அ்மந்தது. 
இதனால் ஏற்ேட்ட அ்ல்கள் 30மீட்டர உயரம் 
வ்ர எழும்பியது. 2,00,000 ககும் பமற்ேட்ட 
ஆசிய மக்க்்ளக த்கான்்றது. இந்தியாவில் 
10,000 மக்கள் த்கால்லபேட்டார்கள். தமிழ்நாட்டில் 
மட்டும் 1,705பேர இ்றந்து போனார்கள். அ்னத்து 
்கடற்்க்ரபயார மாவட்டங்களும் ோதிக்கபேட்டன.

இ��யா 
வ�கேதச� 

தா�லா�� 

மேல�யா 

இ�ேதாேன�யா 
�ம�ரா 

இல�ைக 

ெசெஷ�� 

ேசாமா�யா 

இ��ய� ெப��கட� 
ெக�யா 

த�சா�யா 

�யா�ம� 

ெச�ைன 
வ�காள 
 �டா 

மால���க� 

வ

ெத 

� ேம 

நா்கபேட்டினம் மாவட்டம் மி்க பமாசமா்க 
ோதிக்கபேட்டது. மீனவர்கள், சுற்றுலா ேயணி்கள், 
்கா்ல  ந்டபேயணம் தசய்ேவர்கள், 
மணலில் வி்்ளயாடிக த்காண்டிருந்த 
குழந்்த்கள், ்கடற்்க்ரயில் இருந்த மக்கள் 
என யாவரும் இவவ்ல்க்்ள எதிரத்காள்்ள 
முன்தயாரிபபு இன்றி இருந்தனர. ஆ்கபவ 
அவர்கள் அ்னவரும் இ்றந்து விட்டனர. 
்கடற்்க்ரயிலிருந்து 500 மீட்டர வ்ரயுள்்ள 
தசாத்துக்கள் அ்னத்தும் ோதிக்கபேட்டன. 
இ்தத் ததாடரந்து இந்திய அரசு கி.பி.2007ம் 
ஆண்டு ஐதராோத்தில் INCOIS (Indian National 
Centre for Ocean Information Services) 

என்்ற அ்மபோனது சுனாமி முன்னறிபபு 
தசய்வதற்்கா்க ஏற்ேடுத்தபேட்டுள்்ளது.

சுனொமியினபேொது க்சயயககூடியரவ
• உனது ேள்ளி, வீடு போன்்ற்வ சுனாமி 

தாக்கத்திற்கு உட்ேட்ட ்கடற்்க்ர ேகுதியில் 
உள்்ளதா என்ே்த அறிய பவண்டும்.

• உனது ததரு ்கடல் மட்டத்திலிருந்து 
எவவ்ளவு உயரத்தில் உள்்ளது என்ே்த 
அறிய பவண்டும்.

• மீட்பு வழி்க்்ளத் திட்டமிடுதல் மற்றும் மீட்பு 
மு்்ற்க்்ளப ேயிற்சி தசய்து ோரத்தல்.

• சுனாமி ேற்றி உனது குடும்ேத்தினருடன் 
்கலந்து்ரயாடு்க முன்தனசசரிக்்க, 
ோது்காபபு மு்்ற்க்்ளப ேற்றி 
வி்ளககிககூறு்க.

• ்கடல்நீர உங்க்்ள பநாககி முன்பனறி 
வரும்போது உடனடியா்கக ்கடற்்க்ர 
ேகுதியிலிருந்து தவளிபயறி உயரமான 
இடத்திற்குக தசல்ல பவண்டும்.

• சுனாமி்ய பவடிக்்க ோரக்கபவா 
அல்லது உலாவுவதற்ப்கா ்கடபலாரப 
ேகுதி்களுககுச தசல்லககூடாது.

• சுனாமி ேற்றிய உண்்ம்க்்ள நன்்றா்க 
அறிந்திருக்க பவண்டும்.

கவள்்ளப் கேருககு
 அ்ளவுககு அதி்கமா்க வழிந்பதாடும் 

நீ்ரபய தவள்்ளபதேருககு என்கிப்றாம். இஃது 
அவற்றின் ்க்ர்க்்ள அல்லது சிற்்றாறு்களின் 
்க்ர்க்்ளத் ்கடந்து வழிந்பதாடிப ேள்்ளமான 
ேகுதி்க்்ள மூழ்்கடிககின்்றது.

கவள்்ளப் கேருககின வர��ள்
திடீர் கவள்்ளப் கேருககு, 

அதி்க ம்ழப தோழிவின் போது ஆறு மணி 
பநரத்திற்குள் ஏற்ேடும் தவள்்ளபதேருககு திடீர 
தவள்்ளபதேருக்காகும்.

ஆறறு கவள்்ளப்கேருககு
 ஆற்றின் நீரபபிடிபபுப ேகுதி்களில் ஏற்ேடும் 

அதி்கமான ம்ழப தோழிவு அல்லது ேனிக்கட்டி 
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உருகுதல் அல்லது இரண்டும் பசரந்த சூழல் 
ஆற்று தவள்்ளபதேருக்்க ஏற்ேடுத்துகி்றது.

�டற�ரை கவள்்ளப்கேருககு
 சில சமயங்களில் தவள்்ளப தேருக்கானது, 

சூ்றாவளி, உயர ஓதம் மற்றும் சுனாமி 
ஆகியவற்ப்றாடு ததாடரபு ேடுத்தபேட்டு ்கடற்்க்ர 
சமதவளி்களில் தவள்்ளப தேருககு ஏற்ேடுகி்றது.

கவள்்ளப்கேருககிற�ொன �ொைணங�ள்
• அ்டம்ழ
• ஆற்றின் ்க்ர்க்்ள மீறி ஆறு ோய்ந்து 

தசல்லுதல்
• ஆற்றின் நீரபிடிபபுப ேகுதி்களில் 

அதி்கமான ம்ழபதோழிவு
• போதுமான  தோறியியல் ததாழில் 

நுட்ேத்துடன் வடிவ்மக்கபேடாத 
்கால்வாய்்கள், நீரத்பதக்கங்கள் மற்றும் 
தடுபே்ண்கள்

கவள்்ளப்கேருககின தொக�ம்
• ்கழிவுநீர வடி்கால் அ்மபபு 

அழிக்கபேடுதல்
• நீர மாசுேடுதல்
• மண் அரித்தல்
• நீர பதஙகுதல்
• பவ்ளாண்்ம நிலங்கள் மற்றும் 

்கால்ந்ட்கள் அழிக்கபேடுதல்
• உயிரச பசதங்கள் ஏற்ேடுதல் மற்றும் 

ததாற்று பநாய் ேரவுதல்

கவள்்ளப்கேருககு ஏறேடுவதறகு முன 
க்சயய பவணடியரவ

• குடியிருபபுப ேகுதி தவள்்ளப ோதிபபிற்கு 
உட்ேடும் தன்்மயானதா என்ே்தக 
்கண்டறிய பவண்டும்.

• எடுத்துச தசல்லத்தக்க வாதனாலிப 
தேட்டி, டாரச மற்றும் கூடுதல் பேட்டரி்கள், 
குடிநீர, உலர உணவு வ்்க்கள், உபபு 
மற்றும் சரக்க்ர போன்்றவற்்்ற 

்வத்திருக்க பவண்டும். வி்லமதிபபு 
மிக்க தோருள்்கள், துணி்கள், தீபதேட்டி, 
தேழுகுவரத்தி, மண்தணண்தணய் 
உள்ளிட்ட அவசியமான தோருட்்க்்ளப 
ேத்திரபேடுத்தி ்வக்க பவண்டும்.

• கு்ட மற்றும் மூஙகில் த்காம்பு 
்வத்திருக்க பவண்டும்.

• முதலுதவிப தேட்டி, மற்றும் 
தோருட்்க்்ளப ்கட்டுவதற்குத் திடமான 
்கயிறு ஆகியவற்்்ற ்வத்திருக்க 
பவண்டும்.

• பவ்ளாண் நிலங்கள் மற்றும் தாழ்வான 
ேகுதி்களிலிருந்து நீர வழிந்பதாடக 
்கால்வாய்்கள் தவட்ட பவண்டும். 
மணல் மூட்்ட்கள் ்வத்திருக்க 
பவண்டும். பமலும் சில.

க்சயயக கூடொதரவ
• துண்டிக்கபேட்ட மின் இ்ணப்ே 

உடபன இ்ணத்தல் கூடாது.
• வண்டி்க்்ள இயககுதல் கூடாது.
• தவள்்ளத்தில் நீந்த முயற்சித்தல் கூடாது.
• தவள்்ளப தேருககு ்காலத்தில் சுற்றுப 

ேயணம் பமற்த்காள்்ளக கூடாது.
• தவள்்ளப தேருககு எசசரிக்்க்ய 

அலட்சியபேடுத்துதல் கூடாது.

கவள்்ளப் கேருககின பேொது க்சயய 
பவணடியரவ

• மின்சாரம் மற்றும் ச்மயல் எரிவாயு 
இ்ணபபி்னத் துண்டிக்க பவண்டும்.

• ்கழிபபிடத் து்்ள மீதும், ்கழிவுநீர 
தவளிபயறும் து்்ள மீதும் மணல் 
மூட்்ட்க்்ள ்வக்க பவண்டும்.

• ேரிந்து்ரக்கபேட்ட அல்லது நன்கு 
ததரிந்த ோ்தயில் உடனடியா்க 
தவளிபய்ற பவண்டும்.
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• குடிநீ்ரக ்காய்சசிக குடித்தல் 
பவண்டும்.

• பினீசசிங ேவுடர த்காண்டு 
சுற்றுபபு்றத்்தத் தூய்்மயா்க 
்வத்திருக்க பவண்டும்.

• எரிவாயுக ்கசிவு ஏதும் இல்்ல 
என்ே்த உறுதி தசய்த பின்னபர, 
தீககுசசி மற்றும் தமழுகுவரதி்யப 
ேயன்ேடுத்த பவண்டும்.

• வயிற்றுப போககு இருந்தால் அதி்க 
அ்ளவில் உணவு உண்ணக கூடாது.

பேரிடர் இடர் வொயப்பு குர்றப்பு: 
(Disaster Risk Reduction)

 பேரிடருக்கான தோதுவான 
்காரணங்க்்ளப ேகுத்தறிந்தும் அதற்்கான 
திட்டமிட்ட முயற்சி்க்்ளக ்்கயாண்டும் 
பேரிடர இடர வாய்ப்ேக கு்்றக்க இயலும். 
பேரிடர இடர வாய்பபு கு்்றபபு குறித்து 
மக்களிடம் விழிபபுணரவு ஏற்ேடுத்த ேயன்ேடும் 
நான்கு முககிய ்காரணி்க்ளாவன: ேரபபு்ர 
தசய்தல், ேஙப்கற்பு ்கற்்றல், மு்்றசாராக ்கல்வி 
மற்றும் ேள்ளியில் மு்்றசாரந்த த்லயீடு 
ஆகிய்வயாகும்.

முனனறிவிப்பு க்சயதல் மறறும் ஆைம்ே 
எச்சரிகர�: (Forecasting and Early 
Warning)

 வானி்ல முன்னறிவிபபு, மு்்றயான 
சுனாமி எசசரிக்்க அறிவிபபு, புயல் 
முன்னறிவிபபு மற்றும் எசசரிக்்க ஆகிய்வ 
பேரிடரின் போது இடர வாய்பபு கு்்றபபிற்கு 
மி்கவும் ேயனு்டய த்கவல்்க்்ளத் 
தருகின்்றன.

 ேள்ளி பேரிடர பமலாண்்ம குழு, 
கிராம பேரிடர பமலாண்்ம குழு, மாநில 
மற்றும் பதசிய பேரிடர பமலாண்்ம 
அலுவல்கங்கள் ஒன்றி்ணந்து பேரிடர மீட்பு 
நடவடிக்்க்க்்ள பமற்த்காள்கின்்றன.

 தசய்தித்தாள்்கள், வாதனாலி, 
ததா்லக்காட்சி மற்றும் சமூ்க ்வலத்ளங்கள் 
பமம்ேடுத்தபேட் த்கவல்்க்்ளத் தருகின்்றன. 
மற்றும் ோதிபபுககுள்்ளாகும் ேகுதி்க்்ளப 
ேற்றி எசசரிக்்க தருகின்்றன. இடர்கள், 
முன்பனற்ோடு நடவடிக்்க்கள் மற்றும் மருந்துப 
தோருள்்கள் உள்ளிட்ட மீட்பு நடவடிக்்க்கள் 
குறித்து விவரங்க்்ளத் தருகின்்றன.

க்சனரன கவள்்ளம் – 2015

இந்தியாவின் தேரும் ந்கரங்களில் ஒன்்றான 
தசன்்ன இந்தியாவின் ததன்கிழககுக 
்கடற்்க்ரயில் அ்மந்துள்்ளது. இஃது ஒவபவாரு 
ஆண்டும் வடகிழககுப ேருவக்காற்்றாலும், 
தவபே மண்டல புயலாலும் தேரும் தாக்கத்திற்கு 
உள்்ளாகின்்றது.  2015 ஆம் ஆண்டு, நவம்ேர 
மற்றும் டிசம்ேர மாதத்தில் தேய்த தேரும் 
ம்ழயினால் ஏற்ேட்ட தவள்்ளத்தில் தசன்்ன 
மற்றும் தமிழ்கத்தின் சில ேகுதி்கள் பேரழி்வச 
சந்தித்தன.  இதில் சுமார 400ககும் பமற்ேட்படார 
உயிரிழந்தனர தேரும்ளவில் தோருட்பசதமும் 
ஏற்ேட்டது.  மனித உயிர்க்்ளக ்காபோற்்றவும் 
மக்களின் துயர து்டக்கவும் மத்திய அரசு மற்றும் 
தமிழ்க அரசு ஏரா்ளமான நடவடிக்்க்க்்ள 
பமற்த்காண்டன.

நி�ழொயவு 
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II ஒரு ேத்தியில் விரடயளி

1. தவள்்ளம் என்்றால் என்ன? தவள்்ளத்தின் 
போது தசய்யககூடிய்வ எ்வ?, 
தசய்யககூடாத்வ எ்வ?

III க்சயல்ேொடு

ஒரு ்காகிதத்தில் உனது கிராமம்/
ந்கரம் ேடம் வ்ரந்து அதில் உனது ேள்ளி, 
வீடு, வி்்ளயாட்டுத்திடல் ஆகியவற்்்றக 
குறி. பி்றகு ஆறு்கள்/ஓ்ட்கள்/ஏரி/சா்ல 
போன்்றவற்்்றக குறி. இபபோது கீபழ 
த்காடுக்கபேட்டுள்்ள வினாக்களுககு வி்டயளி.

1. எந்த இடம் மற்றும் சா்ல தவள்்ளத்தால் 
ோதிக்கபேட்டது?

2.  உன்னால் மீட்பு வழி்யக ்காணமுடியுமா?

3. நீங்கள் தவள்்ளபோதிபபு ேகுதியில் 
இருககின்றீர்கள் என்்றால் நீங்கள் 
ம்ழக்காலங்களில் எடுக்க  பவண்டிய 
முன்தனசசரிக்்க நடவடிக்்க்கள் 
யா்வ?

4. தநருக்கடியான ்காலங்களில் 
அவசியமான தோருள்்க்்ள எடுத்துச 
தசல்ல ேயன்ேடுத்தபேடும் ்ே்களில் 
உன்னிடம் ஒரு ்ே உள்்ளது என்்றால் 
அதில் என்தனன்ன தோருள்்கள் எடுத்துச 
தசல்வாய்?

5. முககியமான அவசரக்காலத் ததாடரபு 
எண்்க்்ளப ேட்டியலிடு்க.

 �ரலச க்சொற�ள் 

•  தணித்தல் (Mitigation) – பேரிடரின் 
போது ஏற்ேடும் இடர்க்்ளயும் அவற்றின் 
அ்ள்வயும் கு்்றத்தல் (அ) தணித்தல் 
என்ேதாகும்.

•  முனனறிவிப்பு

  (Forecast)  – உறுதிப்ேடுத்தப்ேடட 
விவைங�ள் அல்லது புள்ளியியல் 
மதிப்பீடு�ர்ளக க�ொணடு ஒரு குறிப்பிடட 
எதிர்�ொலத்தில் �டக�ப்பேொகும் 
பேரிடர்�ர்ளப் ேறறிக கூறுவதொகும்.

•  புவி அதிர்வு அ்ளவு (Magnitude of Earth 
Quake) – புவி அதிரவின் போது 
அ்ளக்கபேடும் அ்ளவு.

•  கதொறறு ( Contagious)  – பநரி்டயான 
அல்லது ம்்றமு்கமான ததாடரோல் 
ஏற்ேடும் பநாய்.

•  நீர்ப் பிடிப்பு (Catchment) – நீர பச்கரிபேது 
குறிபோ்க இயற்்்கயா்க ம்ழநீர 
பச்கரிக்கபேடும் ேகுதி.

 ேயிறசி�ள்

I ்சரியொன விரடயளி.

1. பேரிடர – வி்ளககு்க.
2. பேரிடரின் வ்்க்கள் 

யா்வ? எடுத்துக்காட்டுத் தரு்க.
3. இடி, மின்னல் - குறிபபு வ்ர்க.
4. தசன்்ன, ்கடலூர மற்றும் ்காவிரி 

வடிநிலப ேகுதி அடிக்கடி தவள்்ளத்தால் 
ோதிக்கபேடுகின்்றன. ்காரணம் கூறு.

5. நிலசசரிவு,  ேனிசசரிவு – பவறுேடுத்து்க.
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இரணயச க்சயல்ேொடு

புவியியல் – பேரிடர் பமலொணரம

�ணட ஆக� ��ர்ரவ 
அறிபவொமொ!

ேடிநிரல�ள்:

ேடி -1  க�ொடுக�ப்ேடட உைலிரயப் ேயனேடுத்தி க்சயல்ேொடடு த்ளத்திறகு க்சல்லலொம்.
ேடி -2 “play” என்ற அரமப்ரே க்சொடுககி விர்ளயொடத் கதொடங�லொம்.
ேடி -3 “continue” என்ற அரமப்ரே க்சொடுககி அடுத்த நிரலககுச க்சல்ல முடியும்.
ேடி -4  விர்ளயொடடில் பதொனறும் ஒவ்கவொரு வீடடின முனபு்றம் உள்்ள எரட குர்றவுள்்ள 

கேொருட�ர்ள வீடடின உடபு்றம் இழுத்து ரவக� பவணடும்.

*ேடங�ள் அரடயொ்ளத்திறகு மடடுபம. 
பதரவகயனில் Adobe Flash ரய அனுமதிக�.

உைலி :
http://www.vicses.com.au/stormsafe-game/

இரணயச க்சயல்ேொடு

�ணட ஆக� ��ர்ரவ
அறிபவொமொ!

இசதசயல்ோட்டின் மூலம் பேரிடர 
பமலாண்்ம நடவடிக்்க்க்்ளப புரிந்து 

த்காள்்ள முடியும்.

ேடி 1 ேடி 2 ேடி 3

ேடி 4
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ைக்களாட்சி

• மக்களாட்சி என்பதன ப்பாருளள அறிதல்

• மக்களாட்சியின வள்க்களள அறிந்து ப்காளளல்

• நம் அரசளமப்புச் சட்்டத்தின ்கட்்டளமப்ள்ப அறிந்து வியத்தல்

• மக்களாட்சியின நநாக்கத்ளதப் புரிந்து ப்காளளல்

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்

‘ குடிதழீஇக ந்காந�ாச்சும் மாநி� மன்னன 

அடிதழீஇ நிற்கும் உ�கு’

குடிமக்களள அரவளைத்து ஆட்சி ந்டத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளரின அடிச்சுவட்ள்ட நானி�நம 

ந்பாற்றி நிற்கும்.

நல்லூர் அரசு உயர்நிள�ப்்பளளியில் 

மாதந்நதாறும் நள்டப்பறும் ‘சமூ்கம் அறிநவாம்’ 

நி்கழ்விற்்கா்ன இறுதிக்கட்்ட நவள�்களள 

ஆசிரியர்்கள பசய்து ப்காண்டிருந்த்னர். 

அங்கிருந்த சிங்்காரநவ�ர் அரங்்கம் 

மாைாக்கர்்களால் நிரம்பியிருந்தது. 

தள�ளமயாசிரியர் ஜீவா அனளறய 

சி ற ப் பு  விருந்தி்னரா்ன வழககுளரஞர் 

திரு.ராஜநச்கரன அவர்்களள வரநவற்று 

அளழத்து வந்தார். அங்ந்க சட்ப்டனறு அளமதி 

நி�வியது.

வர�ாற்று ஆசிரியர் பிரிட்ந்டா 

அள்னவளரயும் வரநவற்று அமர, ராஜநச்கரன 

மாைாக்கர்்களு்டன ந்பச எழுந்தார்.

“அன்பா்ன தம்பி, தங்ள்க்கநள! இந்த 

நி்கழ்விற்கு எனள்ன அளழத்தளமககு நனறி. 

இனளறய நி்கழ்வில் நான 

உளரயாற்றப்ந்பாவதில்ள�.” எனறு பசால்லி 

இள்டபவளிவி்ட, எல்ந�ாரும் அவளர 

வியப்பு்டன ்பார்த்த்னர்.

“எப்ந்பாதும் எங்கும் ஜ்னநாய்கம் நவண்டும் 

இல்ள�யா? அத்னால், இந்நி்கழ்வில் உங்்கள 

எல்ந�ாரு்டனும் உளரயா்டப்ந்பாகிநறன.” 

எனறு கூறிவிட்டு ஒலிவாங்கி ஒனளற 

மாைாக்கர்்களி்டம் தருமாறு ந்கட்டுகப்காண்்டார்.

“முதலில் நான ஒரு ந்களவி ந்கட்கிநறன. 

ஆதிமனிதன எப்்படிப்்பட்்ட சமூ்க அளமப்பில் 

அலகு 1
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வாழ்ந்தான எனறு உங்்களுககுத் பதரியுமா?” 

எனறு ந்கட்்டார் ராஜநச்கரன.

“பதா்டக்கத்தில் அவர்்கள நவட்ள்டச் 

சமூ்கமா்கவும் உைவு நச்கரிப்ந்பாரா்கவும் 

வாழ்ந்த்னர். பிறகு ஆற்நறாரம் குடிநயறி 

விவசாயம் பசய்யத்பதா்டங்கி்னர்.” எனறாள 

ஆறாம் வகுப்பு மாைவி தீபி்கா.

“ஆமாம். மனிதர்்கள அப்்படிக குழுக்களா்க 

வாழத்பதா்டங்கியதும், ்பழங்குடி அளமப்பு 

நதானறியது. ஒவபவாரு குழுவிற்கும் தனித்தனித் 

தள�வர்்கள உருவா்னார்்கள. நி�ம், நீர், வளம் 

இவற்ளற முனனிறுத்தி குழுக்களுககு 

இள்டயில் நமாதல்்கள உருவாகி்ன. அதில் 

பவனறவர்்கள ஏள்னய ்பழங்குடி 

இ்னககுழுக்களள ஒனறிளைத்து அரசு்களள 

உருவாககி்னர். இப்்படிப்்பட்்ட சிறு அரசு்களின 

ஒருங்கிளைப்பில் ந்பரரசு்கள உருவாகி்ன.”

“இப்ந்பாது தள�வன என்பவன அரசர் 

எனற நிள�ளய அள்டந்திருப்்பான. 

இல்ள�யா?” எனறு ந்கட்்டான அருண்.

“ஆம். அப்்படித்தான அரசர்்களின 

தள�ளமயில் இயங்கும் மன்னராட்சி முளற 

நதானறியது.”

“நமது நாட்டிலும் இப்்படித்தான மன்னராட்சி 

ஏற்்பட்்டதா?” எனறு ந்கட்்டாள சு்கனயா.

“ஆம். உ�ப்கங்கும் இப்்படியா்ன அளமப்ந்ப 

உருவாகி நீடித்தது. அரசர்்கள மற்றும் 

ந்பரரசர்்களால் ஆளப்்பட்்ட நமது நாடு, பின்னர் 

பிரிட்்டனின ஆட்சியதி்காரத்தினகீழ் வந்து 

நசர்ந்தது.”

“நாம் ்பல்�ாண்டு்கா�ம் ந்பாராடி, ்பல்நவறு 

தியா்கங்்களுககுப் பிறகு பிரிட்்டனின 

்கா�னியாதிக்கத்தில் இருந்து சுதந்திரம் 

ப்பற்நறாம்.” எனறு ஒருமித்த குரலில் கூறி்னர் 

மாைாக்கர்்கள.

“நாடு விடுதள� அள்டந்ததும், நாம் 

மக்களாட்சி முளறளய ஏற்றுகப்காண்ந்டாம்.” 

எனறார் ராஜநச்கரன.

“மக்களாட்சி  எனறால் என்ன?” எனறு 

அவரி்டம் ந்களவி எழுப்பி்னான நதவராஜன.
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“மக்களால் மக்களுக்கா்க 

மக்கநள ந்டத்தும் ஆட்சி 

மக்களாட்சி”

     – ஆப்ர்காம் லிங்்கன.

“நீங்்கள ஒரு விளளயாட்டு மனறம் ஒனளற 

ஆரம்பிககிறீர்்கள எனறால் அதன ப்பாறுப்பு்களள 

உங்்களுககுள பிரித்துகப்காளவீர்்கள. பிறகு 

வரவு பச�வு்கள மற்றும் ்பயன்களள எல்ந�ாரும் 

அனு்பவிப்பீர்்கள. இல்ள�யா?”

“ஆம்.”

“அநதந்பால், ஒரு நாட்டின குடிமக்கள 

நதர்தல் வழியில் தங்்களது பிரதிநிதி்களளத் 

நதர்ந்பதடுக்கவும், அதனமூ�ம் அரசு 

அதி்காரத்தில் நநரடியா்கப் ்பங்ந்கற்்பளதயும்தான 

ைக்களாட்சி எனகிநறாம். மக்களாட்சி அளமப்பில் 

குறிப்பி்டத்தகுந்த அளவு அதி்காரம் மக்களி்டம் 

இருககும். அவர்்கள நநரடியா்க அரசியலில் 

ஈடு்ப்டவும், அரசின முடிபவடுககும் 

நள்டமுளற்களில் ்பங்குப்பறவும் இயலும். 

மக்களாட்சியில் சி� வள்க்கள உண்டு.”

“மக்களாட்சியின பிறப்பி்டம் 

கிநரக்கம் ஆகும்”.

“மக்களாட்சியில் வள்க்களா!”

“ஆமாம். உ�ப்கங்கும் ்பல்நவறு முளற்களில் 

மக்களாட்சி  நள்டமுளறப்்படுத்தப்்பட்டுளளது. 

அவற்றில் நேரடி ைக்களாட்சி  (Direct Democracy), 

பிரதிநிதித்துவ ைக்களாட்சி  (Representative 

Democracy) ஆகிய இரண்டும் பிர்ப�மா்ன 

முளற்கள.”

“நநரடி மக்களாட்சி  எனறால்?” எனறு 

ந்கட்்டான சிராஜுதீன.

“நநரடி மக்களாட்சி முளறயில் மக்கநள 

சட்்டம் இயற்றும் அதி்காரம் ப்பற்றிருப்்பார்்கள. 

உதாரைமா்க உங்்களுள்டய விளளயாட்டு 

மனறத்ளத எடுத்துகப்காளநவாம். நீங்்கள 

எல்ந�ாரும் ஒனறுகூடி விவாதித்து 

மனறத்திற்்கா்ன விதி்களள உருவாககிவி்ட 

முடியும். நமலும் இம்முளறயில் மனறத்தின 

உறுப்பி்னர்்கள அள்னவருககும் ந்பசுவதற்கு 

வாய்ப்பு வழங்்கப்்படுவதால் அவர்்கள 

ஒவபவாருவரின ்பார்ளவயும் பவளிப்்படும். 

ஆ்னால் இறுதி முடிவிள்ன எப்்படி எடுப்பீர்்கள?”

நநரடி மக்களாட்சியில் மக்கநள சட்்டங்்களள 

உருவாககுகினறர்.  அள்னத்து 

சட்்டத்திருத்தங்்களளயும் மக்களதான 

அங்கீ்கரிப்்பர்.  அரசியல்வாதி்கள 

நா்டாளுமனற பசயல்முளற்களின்படி ஆட்சி 

பசய்வர். நநரடி மக்களாட்சிளய 

பவற்றி்கரமா்ன பசயல்்படுத்தும் வர�ாற்ளற 

சுவிட்்சர்ாந்து ப்பற்றுளளது.

சிந்தனை	விைோ
நநரடி மக்களாட்சி முளறளய இந்தியாவில் 

நள்டமுளறப்்படுத்த இயலுமா?

“ப்பரும்்பானளம உறுப்பி்னர்்கள 

ஆதரிககும் ஒனளற முடிவா்க 

ஏற்றுகப்காளநவாம். எஞ்சியவர்்களும் 

அம்முடிவிற்குக ்கட்டுப்்படுவார்்கள.” எனறான 

பசல்வா.

“ஆம். இம்முளறதான நநரடி மக்களாட்சி  

எனறு அளழக்கப்்படுகிறது.” எனறார் ராஜநச்கரன.

“பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி  எனறால் என்ன?”

 “உங்்களுள்டய விளளயாட்டு மனற 

உறுப்பி்னர்்கள எண்ணிகள்க இப்ந்பாது 

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



219

ப்பருகிவிட்்டது எனறு ளவத்துகப்காளநவாம். 

நூற்றுக்கைக்கா்ன உறுப்பி்னர்்கள தி்னசரி 

கூடி விவாதித்து முடிவு்கள எடுப்்பது 

சாத்தியமா?”

“இல்ள�.”

“அப்்படியா்ன சூழல் வரும்ந்பாது 

உறுப்பி்னர்்கள அள்னவளரயும் 

பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தும் வள்கயில் ஒரு குழு 

உருவாக்கப்்ப்ட நவண்டும். இல்ள�யா?”

“ஆமாம்.” எனறு ஒநர குரலில் 

மாைாக்கர்்கள ஆநமாதித்த்னர்.

ைக்களாட்சி

சட்்டங்்கள மற்றும்  

விதி்கள

நநரடி மக்களாட்சி

- சுவிட்சர்�ாந்து

பிரதிநிதித்துவ  

மக்களாட்சி

– இந்தியா, இங்கி�ாந்து 

அபமரிக்க ஐககிய நாடு்கள

வாககு்கள

மக்கள

நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட  

பிரதிநிதி்கள

வாககு்கள

மக்கள

சட்்டங்்கள மற்றும்  

விதி்கள

 “அககுழுவி்னர் உறுப்பி்னர்்கள சார்பில் 

மனறத்ளத நிர்வகிப்்பர். அவர்்களளத் 

நதர்ந்பதடுககும் விதமா்க ஓட்ப்டடுப்பு 

நள்டப்பறும். உதாரைமா்க தள�வர், 

பசய�ாளர்,  ப்பாருளாளர் மற்றும்  நிர்வா்கக 

குழு உறுப்பி்னர்்கள ந்பானற ்பதவி்களுககுப் 

்ப�ரும் ந்பாட்டியிடுவர். முடிவில் ப்பரும்்பானளம 

உறுப்பி்னர்்களின ஆதரவிள்னப் ப்பற்றவர் 

அந்தந்தப் ்பதவி்களள அள்டவார்்கள. 

அவர்்களுககு ஏள்னய உறுப்பி்னர்்கள சார்்பா்க 

ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுககும் அதி்காரம் 

கிள்டககும். இளதநய பிரதிநிதித்துவ 

மக்களாட்சி  எனறு கூறுகிநறாம்.”

பிரதிநிதித்துவ 
ைக்களாட்சி

நா்டாளுமனற 

மக்களாட்சி

• இந்தியா 

• இங்கி�ாந்து

அதி்பர் மக்களாட்சி

•  அபமரிக்க ஐககிய 

நாடு்கள

• ்க்ன்டா

 “ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுப்்பது 

(Democratic Decision making) எனறால் என்ன?” 

எனறு ந்களவி எழுப்பி்னாள ஜூடித்.

“மக்களாட்சி அளமப்பு்களில் முடிபவடுககும் 

அதி்காரம் தள�வரி்டம் குவிந்திருக்காது. மாறா்க 

அவவதி்காரம் ஒரு குழுவி்டம்தான இருககும். 

சட்்டதிட்்டங்்களுககும், விதிமுளற்களுககும் 

உட்்பட்டு இயங்கும் அககுழு, பதா்டர்புள்டநயார் 

அள்னவளரயும் உளள்டககிய பவளிப்்பள்டயா்ன 

உளரயா்டல்்களள முனப்னடுககும். பின்னர் 

அவர்்களிள்டநய ஒருமித்த ்கருத்பதாருளம 

ஏற்்பட்்டதும் இறுதி முடிவிள்ன எடுககும். 

இளதத்தான ஜ்னநாய்க ரீதியா்க முடிபவடுத்தல் 

எனகிநறாம்.”

“ஒரு குழுவிற்்கா்ன விதி்கள இருப்்பதுந்பால் 

நமது நாட்ள்ட நிர்வகிப்்பதற்்கா்ன விதி்களும் 

இருககும். இல்ள�யா?”

தமிழ்நாடு சட்்டமனறம்
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2007ல் ஐ.நா.சள்ப பசப்்டம்்பர் 

15 ஆம் நாளள உ�்க மக்களாட்சி 

தி்னமா்க அறிவித்துளளது.

“ஆம். இந்தியா ந்பானறபதாரு 

மக்களபதாள்க மிக்க நாட்டில் அள்னவரும் 

நிம்மதியா்க வாழ நவண்டுபமனறால் மக்கள 

அள்னவரும் விதி்கள, வழிமுளற்கள, 

உரிளம்கள மற்றும் ்க்டளம்களள அறிந்து 

பின்பற்ற நவண்டியது அவசியமாகிறது. நமது 

அரசளமப்புச்சட்்டம் அத்தள்கய வழிமுளற்களள 

நமககு வழங்கியுளளது. அளவ நமது நாட்டின 

சட்்ட ஒழுங்ள்கக ்காப்்பாற்றுவதில் ப்பரும்்பங்கு 

வகிககினற்ன.”

“அரசளமப்புச்சட்்டம் நமககு என்னமாதிரியா்ன 

உரிளம்களள வழங்கியுளளது?”

“அது இந்தியர் ஒவபவாருவருககும் 

சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் நீதிப்பறும் 

உரிளமளய உறுதி பசய்துளளது.”

“நவறு எளவபயல்�ாம் அதில் 

இ்டம்ப்பற்றுளள்ன?”

“அது அடிப்்பள்ட அரசியல் ப்காளள்க்களள 

வளரயறுத்துளளநதாடு, அரசு நிறுவ்னங்்களின 

வடிவளமப்பு, அளவ பின்பற்றநவண்டிய 

வழிமுளற்கள, அவற்றின அதி்காரம் மற்றும் 

்க்டளம்களளயும் விளககுகிறது. நமலும் 

குடிமக்களுக்கா்ன உரிளம்கள, ்க்டளம்கள 

மற்றும் வழி்காட்டு பநறிமுளற்களளயும் 

நிர்ையம் பசய்துளளது. இப்்படியா்க அது ஒரு 

சிறப்்பா்ன ்கட்்டளமப்ள்ப நமககு 

வழங்கியுளளது.”

“நமது அரசளமப்புச்சட்்டம் இவவளவு 

விளக்கமா்னதா?’” எனறு வியப்பு்டன ந்கட்்டாள 

தமிழ்ச்பசல்வி.

“இந்திய அரசளமப்புச்சட்்டம்தான உ�கில் 

எழுதப்்பட்்ட அரசளமப்புச் சட்்டங்்களிந�நய மி்கப் 

ப்பரியது. இளத டாகடர பி. ஆர. அமநபேத்்கரின் 

தள�ளமயி�ா்ன அரசளமப்புச் சட்்ட வளரவுக 

குழு உருவாககியது. அத்னால்தான அவர் ேைது 
அர்சமைப்புச்சட்டத்மதை உருவாககிய முதைன்மை 
வடிவமைப்போளரா்கக ்கருதப்்படுகிறார்.” எனறு 

முடித்தார் ராஜநச்கரன.

மாைாக்கர்்கள மகிழ்ச்சியு்டன ள்கதட்டி 

ஆரவாரித்த்னர். இறுதியில் மக்களாட்சி  குறித்து 

எளிளமயா்க விளககியளமககு நனறி 

பதரிவித்த்னர். 

மககளோட்சியின்	ந�ோககம்

மக்களால் மக்களுக்கா்க மக்கநள ந்டத்தும் 

ஆட்சியளமப்பு மக்களாட்சி எனறு 

அளழக்கப்்படுகிறது. 

மக்களாட்சி அளமப்பில் அதி்காரம் 

மக்களி்டம் இருககும். அதற்கு அவர்்கள 

முடிபவடுககும் உரிளமளயப் ப்பற நவண்டியது 

அவசியமாகிறது. ஒவபவாரு தனிந்பரும் 

முடிபவடுககும் வழிமுளற்களில் நநரடியா்கப் 

்பங்ந்கற்்க இய�ாது என்பதால் முடிபவடுககும் 

அதி்காரம் மக்களால் நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட 

பிரதிநிதித்துவ அரசிற்கு வழங்்கப்்பட்டுளளது. 

மக்களாட்சி அரசில், 18 வயது நிளறவுற்ற 

அள்னத்துக குடிமக்களுககும் தங்்களுக்கா்ன 

பிரதிநிதிளயத் நதர்ந்பதடுககும் உரிளம 

வழங்்கப்்பட்டுளளது. அநதந்பால் 

நதர்ந்பதடுக்கப்்பட்்ட ஒவபவாரு பிரதிநிதியும் 

மக்கள ந�ள்னக ்காப்்பளதத் த்னது 

்க்டளமயா்கக ப்காளளநவண்டும்.
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உலககஙகும்	மககளோட்சி	

உ�கிந�நய முதன முதலில் ப்பண்்களுககு 

ஓட்டுரிளம அளித்த நாடு நியூஸி�ாந்து

(New zealand) ஆகும் (1893). ஐககிய ந்பரரசில் 

(United Kingdom) 1918ஆம் ஆண்டும், அபமரிக்க 

ஐககிய நாடு்களில் (United states of America) 

1920-ஆம் ஆண்டும்தான ப்பண்்களுககு 

ஓட்டுரிளம வழங்்கப்்பட்்டது. அநத ்கா�்கட்்டத்தில் 

இந்தியாவில் ்பைக்காரர்்களுககு மட்டுநம 

ஓட்டுரிளம வழங்்கப்்பட்டிருந்தது. ம்காத்மா 

்காந்தி உட்்ப்டப் ்ப� தள�வர்்கள அள்னவருககும் 

ஓட்டுரிளம எனற ந்காரிகள்களய வலியுறுத்தி 

வந்த்னர். இனறு இந்தியாவில் 18 வயது 

நிளறவள்டந்த ஒவபவாருவருககும் ஓட்டுரிளம 

வழங்்கப்்பட்டுளளது. (உ�்களாவிய வயதுவந்நதார் 

உரிளம்களின்படி).

இந்தியககுடிமக்களில் 79% 

ந்பர் தங்்களது நாட்டின 

மக்களாட்சியினமீது நம்பிகள்க 

ப்காண்டுளளதா்கப் புளளிவிவரங்்கள 

பதரிவிககினற்ன. இதன ்காரைமா்க 

உ�்க அளவி�ா்ன இப்்பட்டியலில் 

இந்தியாவிற்கு முதலி்டம் கிள்டத்துளளது.

வ.
எண்.

ைக்களாட்சி 
ோடு ்கா்ம அமைவிடம சிறப்புக கூறு்கள்

1 கிநரக்கம்

கி.மு (ப்பா.ஆ.மு) 

5ஆம் 

நூற்றாண்டு

கிரீஸ்
அரசியல் தத்துவத்தின 

அடித்தளம்

2 நராமானியப் 

ந்பரரசு

கி.மு (ப்பா.ஆ.மு) 

300 – 50

தீ்ப்கற்்ப இத்தாலி, 

நராம்

நா்கரி்க வளர்ச்சியின 

உ�்களாவிய விரிவாக்கம்

3 சான 

மரிந்னாஸ்
கி.பி. (ப்பா.ஆ) 301 இத்தாலி

்பழளமயா்ன அரசிய�ளமப்பு 

தற்ந்பாதும் நள்டமுளறயில் 

உளளது.

4 ஐஸ்�ாந்து
கி.பி. (ப்பா.ஆ) 

930
திங்நவளிர்

உ�கிந�நய ்பழளமயா்ன 

மற்றும் நீண்்ட ்கா�மா்க 

பசயல்்பட்டுவரும் 

நா்டாளுமனறத்ளதக 

ப்காண்்டது.

5 மனிதத் தீவு 

(Isle of Man)

கி.பி. (ப்பா.ஆ) 

927

இங்கி�ாந்திற்கும் 

அயர்�ாந்திற்கும் 

இள்டநய உளளது

மன்னராட்சியின கீழ் சுயாட்சி

6 இங்கி�ாந்து

கி.பி. (ப்பா.ஆ) 

13ஆம் 

நூற்றாண்டு

இங்கி�ாந்து
1215இல் எழுதப்்பட்்ட 

ம்காசாச்னம் (மாக்னா ்கார்்டா)

7
அபமரிக்க 

ஐககிய 

நாடு்கள

கி.பி. (ப்பா.ஆ) 

1789

அபமரிக்க ஐககிய 

நாடு்கள

மி்கப் ்பழளமயா்ன 

மக்களாட்சி்களுள ஒனறு

உ்கின் பேழமையான ைக்களாட்சி ோடு்கள்
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மக்களாட்சி - Democracy

நா்டாளுமனறம் - Parliament

அரசளமப்புச் சட்்டம் - Constitution

பிரதிநிதித்துவம் - Representative

சட்்டம் மற்றும் விதி - Laws and rules

வாககு்கள - Votes

ஓட்டுரிளம - Right to vote

 மக்களால் மக்களுக்கா்க மக்கநள ந்டத்தும் 

ஆட்சி மக்களாட்சி ஆகும்.

 நநரடி மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவ 

மக்களாட்சி எ்ன மக்களாட்சி 

இருவள்கப்்படும்.

 நம் அரசளமப்புச் சட்்டம் இந்தியர் 

ஒவபவாருவருக்கம் சுதந்திரம், சமத்துவம் 

மற்றும் நீதி ப்பறும் உரிளமளய உறுதி 

பசய்துளளது.

 இந்திய அரசளமப்புச் சட்்டம்தான உ�கில் 

எழுதப்்பட்்ட அரசளமப்புச் சட்்டங்்களிந�நய 

மி்கப் ப்பரியது.

 இந்தியாவில் 18 வயது நிரம்பிய எந்த 

ஒரு குடிம்கனும் வாக்களிக்க�ாம்.

பயிறசி

I		சரியோை	வினைனயத்	ந்தரநக்தடுககவும்.

1. ஆதிமனிதன  ்பகுதியில் 

குடிநயறி விவசாயம் பசய்யத் 

பதா்டங்கிய்னான.
அ) சமபவளி ஆ) ஆற்நறாரம் 

இ) மள� ஈ) குனறு

2. மக்களாட்சியின பிறப்பி்டம் .

அ) சீ்னா ஆ) அபமரிக்கா 

இ) கிநரக்கம் ஈ) நராம்

3. உ�்க மக்களாட்சி தி்னம்   

ஆகும்.

அ) பசப்்டம்்பர் 15 ஆ) அகந்டா்பர் 15

இ) நவம்்பர் 15 ஈ) டிசம்்பர் 15

4. நநரடி மக்களாட்சியில் வாக்களிப்்பவர் 

.

அ) ஆண்்கள ஆ) ப்பண்்கள

இ) பிரதிநிதி்கள ஈ) வாக்காளர்்கள

II	நிரப்புக.

1. நநரடி மக்களாட்சிளயச் பசயல்்படுத்தும் 

நாடு .

2. மக்களாட்சிக்கா்ன வளரயளறளய வகுத்தவர் 

.

3. மக்கள  அளிப்்பதன மூ�ம் தங்்கள 

பிரதிநிதி்களளத் நதர்ந்பதடுககினற்னர்.

4. நம் நாட்டில்  மக்களாட்சி 

பசயல்்படுகிறது.

III	வினையளிககவும்.

1. மக்களாட்சி எனறால் 

என்ன?

2. ம க ்க ள ா ட் சி யி ன 

வள்க்கள யாளவ?

3. நநரடி மக்களாட்சி – வளரயறு.

4. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி – வளரயறு.

5. நம் அரசளமப்புச் சட்்டத்தின சிறப்பு்களா்க 

நீ புரிந்து ப்காளவ்ன யாளவ?

IV	உயரசிந்தனை	விைோ

நநரடி மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி – 

ஒப்பீடு பசய்து, நவறு்பாடு்களள அறியவும்.

V	கசயல்போடுகள்
1. உங்்கள பதாகுதி பிரதிநிதி்களின 

ப்பயர்்களளக ந்கட்்டறிந்து எழுதவும்.

அ) நா்டாளுமனற உறுப்பி்னர்

ஆ) சட்்டமனற உறுப்பி்னர்

இ) உளளாட்சி உறுப்பி்னர்

2. மக்களாட்சி முளறயின நிளற, குளற்களள 

விவாதிக்கவும்.
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இமணயச ெ்சயல்போடு

குடிமையியல்- ைக்களாட்சி

்கண்ட ஆக்க ே்கரமவ 
அறிநவாைா!

பேடிநிம்்கள்:
பேடி -1  ெ்காடுக்கப்பேட்ட உரலிமயப் பேயன்பேடுத்தி ெ்சயல்போட்டு தைளத்திற்கு ெ்சல்்்ாம.
பேடி -2  “political systems”  என்ற பேகுதிமய ெ்சாடுக்கவும.
பேடி -3   தைளத்தின்  நைந் உள்ள “English” என்ற பேகுதிமய ெ்சாடுக்கவும.
பேடி -4  நதைான்றும இந்திய வமரபேடத்தில் “Tamilnadu”-ஐ நதைரந்ெதைடுத்து வமரபேடத்மதை 

்காணவும.

*பேடங்்கள் அமடயாளத்திற்கு ைட்டுநை. 
நதைமவெயனில் Adobe Flash மய அனுைதிக்க.

உரலி :
http://www.elections.in/

இமணயச ெ்சயல்போடு

இசெ்சயல்போட்டின் மூ்ம ைக்களாட்சி 
பேற்றியும இந்திய அரசின் ஆட்சி அமைப்பு 

முமற பேற்றியும அறிய முடியும.

இசெ்சயல்போட்டின் மூ்ம ைக்களாட்சி 
பேற்றியும இந்திய அரசின் ஆட்சி அமைப்பு 

பேடி 1 பேடி 2 பேடி 3

பேடி 4
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உள்ளாட்சி அமைப்பு – 
ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்

• ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்பு மற்றும் பணிகம் அறிதல்.

• கிரளாம சமபமைப் பற்றியும் கிரளாமசமப கூட்்டத்தின் நநளாககத்மதயும் 

அறிந்துககளாள்ல்.

• பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டத்தின்  சிறப்பம்சஙகம்ப் புரிந்து ககளாள்ல்.

• உள்ளாட்சியில் கபணகளின் பஙமக அறிதல்.

• உள்ளாட்சி நதர்தமைப் பற்றி அறிந்து அடுத்து வரும் நதர்தமை உற்றுநநளாககல்.

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்

நந்தினி ஆறளாம் வகுப்பு படிப்பவள. அவள 

வீட்டில் ஒரு வழககம் இருந்தது. தினமும் 

நளாளிதழில் வரும் தமைப்புச் கசய்திகம் அவள 

சத்தம்நபளாட்டு வளாசித்துககளாட்்டநவணடும். 

அவ்து அப்பளா நம்புரளாஜனும் அம்மளா 

மணிநமகமையும் அமர்ந்து நகட்பளார்கள. இவள 

ஏதளாவது சந்நதகம் நகட்்டளால் அதற்கு வி்ககம் 

ககளாடுப்பளார்கள. சிை சமைம் அககம்பககத்து 

வீட்டு சிறுவர்களும் நசர்ந்துககளாளவளார்கள. 

நளாளிதழில் வரும் கசய்திமை ஆளுகககளான்றளாய் 

பிரித்துகககளாணடு படிப்பளார்கள. அன்றும் 

அப்படித்தளான், சனிககிழமமைளானதளால்.. 

ஜளான்சன், மளாறன், அன்வர் என எல்நைளாரும் 

நந்தினியின் வீட்டில் குழுமி விட்்டனர். நந்தினி, 

முதலில் நளாளிதழில் இருந்து ஒரு கசய்திமை 

வளாசித்தளாள.

“நளாகர்நகளாவில், விமரவில் மளாநகரளாட்சி 

ஆகிறது.” 

அடுத்த கசய்தியின் தமைப்மபப் படிககும் 

முன்னநர அவளுககுச் சந்நதகம் வந்தது.

“அப்பளா, மளாநகரளாட்சின்னளா என்னப்பளா?”

“பை ைட்சம் மககள கதளாமகயும், அதிக 

வருவளாயும் இருககுற ஊர்கம  ் ைளாநகரளாட்சியளாக 

தமிழநளாடு அரசு அறிவிககும். இப்படித்தளான் 

இப்நபளா இந்தப் பட்டிைலில் நளாகர்நகளாவிலும் 

நசரப்நபளாகிறது.” என்றளார் நந்தினியின் அப்பளா, 

நம்புரளாஜன்.

“அப்படின்னளா! இஙநக ஏற்கனநவ நவற 

மளாநகரளாட்சிகள இருககளா?”

“ஆமளாம். 12 மளாநகரளாட்சிகள இருககின்றன” 

என்றளார் நம்புரளாஜன். 

அலகு 2
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1. கசன்மன 2. மதுமர 3.நகளாைம்புத்தூர் 

4. திருச்சி 5. நசைம் 6. திருகநல்நவலி

7. ஈநரளாடு 8. தூத்துககுடி 9.திருப்பூர்  

10. நவலூர் 11. திணடுககல் 12. தஞசளாவூர்

“அப்ப, நம்ம ஊரு..?” என்று நகட்்டளான் 

மளாறன். 

“நம்ம ஊரு.. ஊரளாட்சியிை வரும்்டளா..?”

“ஊரளாட்சின்னளா..?”

“தமிழநளாட்டுை கிரளாமமும் இருககு. நகரமும் 

இருககு இல்மைைளா?

“ஆமளாப்பளா..”

“கிரளாமஙகளின் நதமவகளும், 

நகரஙகளின் நதமவகளும் மளாறுபடும் 

அல்ைவளா? அப்படி இருககும் பகுதிகளில் 

மககளின் நதமவகம்ச் சரிைளாகப் பூர்த்தி 

கசய்வதற்களாக சிை அமமப்புகம் நமது 

அரசமமப்பு உருவளாககி இருககு.

அதன்படி, நகர்ப்புறத்மத மளாநகரளாட்சி, 

நகரளாட்சி, நபரூரளாட்சி என்றும் கிரளாமப்புறத்மத 

ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம், மளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

என்றும் பிரித்து மவத்திருககளாஙக. இமவ 

உள்ளாட்சி அமமப்புகள என்று 

அமழககப்படுகின்றன.”

“ஓ! இவவ்வு இருககளா..?”

“ஆமளா இருககு. கசளால்லுகிநறன் 

நகட்டுககுஙக; மளாநகரளாட்சிப் பற்றி கசளான்நனன் 

இல்மைைளா..?”

“ஆமளாப்பளா”

“தமிழநளாட்டிை மளாநகரளாட்சிககு அடுத்த 

நிமையில் ஒரு ைட்சத்துககும் அதிகமளான மககள 

கதளாமகயு்டன், வருவளாய் அதிகம் இருககும் 

ஊர்கம் நகரளாட்சி என்று பிரித்துள்னர். 

ெசன்ைன
ேவ�ர்

ேசலம்
ஈேரா�

��ப்�ர்

�ண்�க்கல்

ம�ைர


த்�க்��
��ெநல்ேவ�

ேகாயம்�த்
ர்
��ச�்

தஞ்சா�ர்

 வங்காள
 �ரி�டா

வ

 ெத

 ேம  �

1688ல் உருவளாககப்பட்்ட 

கசன்மன 

மளாநகரளாட்சிதளான் 

இந்திைளாவின் மிக 

பழமமைளான உள்ளாட்சி அமமப்பளாகும்.

•  தமிழநளாட்டில் முதன் 

முதலில் உருவளாககப்பட்்ட 

நகரளாட்சி வளாலளாஜளாபேட்மடை 

நகரளாட்சி ஆகும் (நவலூர் 

மளாவட்்டம்).

•  நகரளாட்சிகள அதிகமளாக உள் மளாவட்்டம் 

களாஞ்சிபுரம் மளாவட்்டம்.
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“அப்புறம் மளாமளா, நபரூர் ஆட்சின்னு 

என்னநமளா கசளான்னீஙகந்?”

“அது நபரூர் ஆட்சி இல்மை. நபரூரளாட்சி. 

அப்படீன்னளா.. நகரத்திற்கும், கிரளாமத்திற்கும் 

இம்டப்பட்்ட ஊர். சுமளார் 10 ஆயிரம் நபர் 

வளாழககூடிை ஊரளாக இருந்தளால் அதுதளான் 

பேரூரளாட்சி. இதுை ஒரு சிறப்பு இருககு.. 

என்னன்னு ைளாரளாச்சும் கசளால்லுஙக பளார்ப்நபளாம்” 

என்ற நம்புரளாஜன் எல்நைளாரின் முகத்மதயும் 

பளார்த்தளார். அவர்களும் அவமரநை பளார்த்தபடி 

இருந்தனர். ைளாருககும் அகநகளவிககளான பதில் 

கதரிைவில்மை.

“சரி! நளாநன கசளால்கிநறன். 

இந்திைளாவிநைநை முதல் முமறைளாக 

நபரூரளாட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமமப்பு 

தமிழநளாட்டில் தளான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது”

“ஆஹளா!…” என்றனர் எல்நைளாரும்.

மளாநகரளாட்சிககு இந்திை ஆட்சிப்பணி (இ.ஆ.ப) 

அதிகளாரி ஒருவர் ஆமையரளாக இருப்பளார். 

நகரளாட்சிகளுககு அரசு அதிகளாரிகள நகரளாட்சி 
ஆமையர்க்ளாக   நிைமிககப்படுவளார்கள. 

நபரூரளாட்சியின் நிர்வளாக அலுவைர் செயல் 
அலுவலர் (EO) ஆவளார்.

“ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம்னு 

கசளான்னீஙகந் அப்படின்னளா..”

“கிரளாமஙகளில் கசைல்படும் உள்ளாட்சி 

அமமப்பு கிரளாை ஊரளாட்சி ஆகும்.  கிரளாம ஊரளாட்சி 

மககளுககும் அரசுககும் இம்டநை இமைப்புப் 

பளாைமளாக கசைல்படுகிறது.  கிரளாமஙகள, மககள 

கதளாமகககு ஏற்ப பை பகுதிக்ளாகப் (Ward) 

பிரிககப்படுகின்றன.  இதன் பிரதிநிதிகள 

மகக்ளால் நதர்ந்கதடுககப்படுகின்றனர்.

பதர்்நசதடுககப்ேடும் பிரதிநிதிகள
• ஊரளாட்சி மன்றத் தமைவர்

• பகுதி உறுப்பினர்கள

• ஊரளாட்சி ஒன்றிை உறுப்பினர் (கவுன்சிைர்)

• மளாவட்்ட ஊரளாட்சிக குழு உறுப்பினர்

ஊரோட்சி	ஒன்றியம்

பை கிரளாம ஊரளாட்சிகள ஒன்றிமைந்து 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் அமமககப்படுகிறது. ஒவகவளாரு 

ஊரளாட்சியிலும் ஊரளாட்சி ஒன்றிை உறுப்பினர் 

(கவுன்சிைர்) ஒருவர் நதர்ந்கதடுககப்படுகிறளார் 

அல்ைவளா?  கவுன்சிைர்கள தஙகளில் ஒருவமர 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைத் தமைவரளாகத் நதர்ந்கதடுப்பர். 

துமைத் தமைவரும் நதர்ந்கதடுககப்படுகிறளார், 

வட்டைளார வ்ர்ச்சி அலுவலர் (BDO) இதன் நிர்வளாக 

அலுவைர் ஆவளார்.

ஊரளாட்சி ஒன்றிை அ்வில் பணிகள 

நமற்ககளாள்ப்படுகின்றன.

மோவட்்ட	ஊரோட்சி

ஒவகவளாரு மளாவட்்டத்திலும் ஒரு மளாவட்்ட 

ஊரளாட்சி அமமககப்பட்டுள்து. 50,000 மககள 

கதளாமக என்ற அடிப்பம்டயில் மளாவட்்டம் பை 

பகுதிக்ளாகப் (District Panchayat ward) 

பிரிககப்படுகின்றது. பகுதி உறுப்பினர்கம்க 

கிரளாம ஊரளாட்சி மககள நதர்தல் மூைம் 

• விழுப்புரம் 

மளாவட்்டத்தில் தளான் 

அதிகப்படிைளாக 22 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள 

உள்ன.

•  நீைகிரி மற்றும் கபரம்பலூர் 

மளாவட்்டஙகள ஒவகவளான்றிலும் 4 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள தளான் உள்ன.
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நதர்ந்கதடுககின்றனர். மளாவட்்ட ஊரளாட்சி குழு 

உறுப்பினர்கள தஙகளின் ஒருவமர 

மளாவட்்ட ஊரளாட்சிக குழுத் தமைவரளாகத் 

நதர்ந்கதடுககின்றனர். ஊரளாட்சி மற்றும் 

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகளின் வ்ர்ச்சித் 

திட்்டஙகம்க கணகளாணிககவும் 

நமற்பளார்மவயி்டவும் கசய்கின்றனர்.

உள்ளாட்சி அமமப்புகள நதந்கதடுககப்பட்்ட 

மககள பிரதிநிதிக்ளால் நிர்வகிககப்படுகின்றன. 

கதளாகுதிகள, பகுதிகள (wards) என 

அமழககப்படுகின்றன. பகுதி உறுப்பினர்க ம் 

மககள  நநரடித் நதர்தல் மூைம் 

நதர்ந்கதடுககின்றனர்.

அவவளாநற மளாநகரளாட்சித் தமைவரும் 

(நமைர்), நகரளாட்சித் தமைவரும் நநரடி நதர்தல் 

மூைம் மகக்ளால் நதர்வு கசய்ைப்படுகின்றனர். 

மளாநகரளாட்சித் துமைத்தமைவரும், நகரளாட்சித் 

துமைத் தமைவரும் அந்தந்தப் பகுதி (ward) 

உறுப்பினர்க்ளால் நதர்வு கசய்ைப்படுவளார்கள.” 

என்று தனது நீண்ட உமரமை முடித்தளார் 

நம்புரளாஜன்.

“உள்ளாட்சி அமமப்புக்ளால் என்ன 

நன்மம இருககப்நபளாகுது, மளாமளா?”

“நிமறை நன்மமகள இருகநக, 

கபளாதுமககளுககுத் நதமவைளான பணிகம் 

அவசிைப்பணிகள, விருப்பப்பணிகளனு 

பிரிச்சுககைளாம். இமவ உள்ளாட்சி 

அமமப்புக்ளால் வழஙகப்படுகின்றன..”

கிரோம	ஊரோட்சியின்	பணிகள்

அவசியப் ேணிகள

• குடிநீர் வழஙகுதல்

• கதருவி்ககு அமமத்தல்

• கதருககம்த் தூய்மமப்படுத்துதல்

• கழிவு நீர்க களால்வளாய் அமமத்தல்

• ஊர்ச்சளாமைகள அமமத்தல்

•  மத்திை, மளாநிை அரசின் நைத்திட்்டஙகம்ச் 

கசைல்படுத்துதல்.

விருப்ேப் ேணிகள
• பூஙகளா அமமத்தல்

• நூைகம் அமமத்தல்

•  விம்ைளாட்டு மமதளானம் அமமத்தல் 

இன்னும்பிற.

மோ�கரோட்சியின்	பணிகள்

• குடிநீர் வசதி

• கதருவி்ககு அமமத்தல்

• தூய்மமப் பணி 

• மருத்துவச் நசமவ

• சளாமைகள அமமத்தல்

• நமம்பளாைஙகள அமமத்தல்

• சந்மதகளுககளான இ்டவசதி

• கழிவுநீர்ககளால்வளாய்

• தி்டககழிவு நமைளாணமம 

• மளாநகரளாட்சிப் பளளிகள

• பூஙகளாககள

• விம்ைளாட்டு மமதளானஙகள

• பிறப்பு, இறப்பு பதிவு. இன்னும்பிற.,

“அப்ப இந்த நவமைகம் எல்ைளாம் ைளார் 

கசய்வளாஙக?”

"மன்றககூட்்டஙகளில் நபளா்டப்படும் 

தீர்மளானஙகளின்படி ஆமைைளா்ர், அல்ைது 

அதிகளாரி அந்தப் பணிகம்த் தனககுக கீழுள் 
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அலுவைர் மற்றும் ஊழிைர்கம்க ககளாணடு 

கசைல்படுத்துகிறளார். இப்படி அப்பணிகள 

சிறப்பளாக நம்டகபற பை அடுககுகளிலும் 

பணிைளாற்ற ஊழிைர்கள உணடு.”

“ஓ.. இந்த பணிகம்ச் கசய்ை நிதி 

அரசளாஙகம் ககளாடுத்துடுமளாப்பளா..”

“நநரடிைளாக அரசும் அளிககும். அந்தந்த 

உள்ளாட்சி அமமப்புகளும் வரிக்ளாக வசூல் 

கசய்து ககளாளவளார்கள”

கிரோம	ஊரோட்சியின்	வருவோய்

• வீட்டுவரி 

• கதளாழில் வரி

• கம்டகள மீதளான வரி

• குடிநீர் இமைப்புககளான கட்்டைம்

• நிைவரியிலிருந்து குறிப்பிட்்ட பஙகு 

• கசளாத்துரிமம மளாற்றம் – குறிப்பிட்்ட பஙகு 

•  மத்திை மளாநிை அரசுகளின் நிதி ஒதுககீடு. 

இன்னும்பிற.,

மோ�கரோட்சியின் வருவோய்

• வீட்டு வரி

• குடிநீர் வரி

• கம்டகள மீதளான வரி

• கதளாழில் வரி 

• கபளாழுதுநபளாககு வரி

• வளாகனக கட்்டைம்

•  மத்திை, மளாநிை அரசுகளின் நிதி ஒதுககீடு. 

இன்னும்பிற.,

“சரி, ஊர்மன்றககூட்்டம்னு கசளான்னீஙகந் 

அது எப்படி ந்டககும் மளாமளா..” என்று நகட்்டளான் 

மளாறன்.

 “சமபககூட்்டம்னளா… மரத்தடியில் சுத்தி 

உட்களார்ந்துககளாணடு, நபசுவளாஙகந். 

சினிமளாவுை பளார்த்திருகநகன்” என்றளான் 

ஜளான்சன்.

“அப்படியில்மை! அது நவற, இது நவற. 

ஒவகவளாரு ஊரளாட்சியிலும் கிரளாம சமப 

அமமககப்பட்டுள்து.  இது ஒரு நிரந்தர 

அமமப்பு.  கிரளாம சமபக கூட்்டம் சிறிை 

கிரளாமஙகளிலும் நம்டகபறும்.  கிரளாம சமபநை 

மகக்ளாட்சி அமமப்பின் ஆணிநவரளாகும். 

அதுை 18 வைசு நிமறவம்டந்து, அந்த 

ஊரளாட்சி வளாககளா்ர் பட்டிைலில் கபைர் 

உள்வஙக கைந்து ககளாள்ைளாம். இககூட்்டம் 

ஆணடுககு நளான்கு முமற கூடும். மளாவட்்ட 

ஆட்சித்தமைவர், வட்்டளார வ்ர்ச்சி அலுவைர், 

ஆசிரிைர் நபளான்நறளாரும் இககூட்்டத்தில் 

கைந்துககளாளளுவளாஙக. அப்நபளாது மககள 

தஙகள நதமவகம்யும் குமறகம்யும் 

நநரடிைளாகச் கசளால்ைைளாம்.”

செயல்போடுகள்
•  ஊரக, நகர்ப்புற வருவளாய் மற்றும் 

பணிகம் ஒப்பிடுக.

•  உன் வீட்டில் என்கனன்ன வரிகள 

கட்டுகிறளார்கள எனக நகட்்டறிைவும்?
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“இககூட்்டம் எந்கதந்த நளாளகளில் கூடும்?”

“ஜனவரி 26, பை 1, ஆகஸ்டு 15, அகபடைளாேர் 2”

இந்நளாளகம்த் தவிர நதமவகநகற்பவும் 

அவசர களாைஙகளிலும் கிரளாம சமப கூடும்.  

இமவ சிறப்பு கிரளாம சமபககூட்்டம் எனப்படும்.  

“உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் 

அதிகளாரஙகம்ப் பரவைளாககுவது என்ற 

நநளாககத்திற்களாகத் நதசிை பஞசளாைத்து ரளாஜ் 

சட்்டம் 1992ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 24ஆம் நததி 

ககளாணடுவரப்பட்்டது. இப்படிைளான ஓர் அமமப்பு 

நவணடும் என்று இதற்கு இப்கபைர் மவத்தவர் 

நம்ம மகளாத்மளா களாந்தி”.

பஞெோயத்து	ரோஜ்	–	சி்றபபம்ெஙகள்

• கிரளாம சமப அமமத்தல் 

• மூன்றடுககு ஊரளாட்சி அமமப்பு

• இ்டஒதுககீடு

• நதர்தல்

• பதவிககளாைம்

• நிதிக குழு

• கைககு மற்றும் தணிகமக இன்னும் பிற

 “கரளாம்ப நன்றி மளாமளா. நளாஙகள நிமறை 

கசய்திகம் இன்று கதரிந்துககளாணந்டளாம்.” 

என்றனர் பிளம்கள கூட்்டளாக.

“இன்னிககு உஙகளுககு இமதப் பற்றி 

கசளால்ை முடிந்தது எனககும் கரளாம்ப சந்நதளாசமளாக 

இருககு.. சரி.. நளாளிதழ வளாசிச்சது நபளாதும். 

விம்ைளா்டப்நபளாஙக..” என்று எல்நைளாமரயும் 

அனுப்பி மவத்தளார் நம்புரளாஜன்.

“நஹய்…” என்று கத்திைவளாநற 

அவர்களும் ஓடினளார்கள.

உள்்ோட்சியில்	சபணகளின்	பஙகு

 அமனத்து உள்ளாட்சி அமமப்புகளிலும் 

கபணகள பஙநகற்கும் வமகயில் 33% இ்ட 

ஒதுககீடு வழஙகப்பட்டுள்து. 2011 இல் 

நம்டகபற்ற உள்ளாட்சித் நதர்தலில் கபணகள 

38% இ்டஙகளில் கவற்றி கபற்றனர் என்பது 

சிறப்பு. 2016 ஆம் ஆணடு தமிழக அரசு 

கபணகளுககு உள்ளாட்சியில் 50% 

இ்டஒதுககீடு வழஙக சட்்டத்திருத்தம் 

கசய்துள்து.

உள்்ோட்சித்	நேரேல்

உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக களாைம் 

5 ஆணடுகள.  இதற்களான நதர்தல் 5 

ஆணடுகளுககு ஒரு முமற நம்டகபறுகிறது. 

மளாநிை நதர்தல் ஆமைைம் இதற்களான 

செயல்போடுகள்
கிரளாமசமபக கூட்்டத்திற்கு மளாைவர்கம் 

அமழத்துச் கசன்று பளார்மவயி்டச் 

கசய்ைைளாம்.

அறிக	
சிறப்பளாகச் கசைல்படும் ஊரளாட்சி 

அமமப்புகளுககு மத்திை அரசு விருதுகம் 

வழஙகுகிறது. உன் ஊரளாட்சி அமமப்பு 

ஏநதனும் விருதுகம்ப் கபற்றுள்னவளா 

எனக நகட்்டறிக.

செயல்போடுகள்	
• தஙகள பகுதியில் உள் உள்ளாட்சி 

உறுப்பினர்கம்ப் பற்றி 

கதரிந்துககளாள்வும். 

• கபண உறுப்பினர்களின் பஙநகற்மபயும் 

அனுபவஙகம்யும் நகட்டு அறிக.

நதசிை ஊரளாட்சி தினம் 

ஏப்ரல் 24.
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நதர்தமை ந்டத்துகிறது. ஒவகவளாரு 

மளாநிைத்திலும் ஒரு மளாநிைத் நதர்தல் 

ஆமைைம் உள்து. தமிழகத்தின் நதர்தல் 

ஆமைைம் கசன்மன நகளாைம்நபட்டில் 

உள்து.

தமிழநளாட்டிலுள் 
கிரளாம ஊரளாட்சிகள - 12,524

ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள - 385

மளாவட்்ட ஊரளாட்சிகள - 31

நபரூரளாட்சிகள - 561

நகரளாட்சிகள - 125

மளாநகரளாட்சிகள - 12

நபரி்டர	கோலஙகள்	மறறும்	ந�ோய்த்	சேோறறு	
கோலஙகளில்	 உள்்ோட்சி	 அமமபபுகள்	
நமறசகோண்ட	பணிகள்.

மளாநகரளாட்சி Corporation

நகரளாட்சி Municipality

நபரூரளாட்சி Town Panchayat

கிரளாம ஊரளாட்சி Village Panchayat

ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் Panchayat Union

நதர்தல் ஆமைைம் Election Commission

உயரசிநேமை	விைோ

32 மளாவட்்டஙகள இருககும்நபளாது 

31 மளாவட்்ட ஊரளாட்சிகள என்பது ஏன்?

சிநதிகக	
•  இந்த எணணிகமக நிமைைளானதளா? 

மளாறுப்டககடிைதளா? சமீபத்தில் 

அறிவிககப்பட்்ட மளாற்றஙகம்க நகட்்டறிக.

•  உள்ளாட்சித் நதர்தலின் நபளாது கிரளாமப்புற 

வளாககளா்ர்கள எத்தமன வளாககுகள 

அளிப்பர்? நகர்ப்புற வளாககளா்ர்கள 

எத்தமன வளாககுகள அளிப்பர்?
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		மககளின் நதமவகம்ப் பூர்த்தி கசய்ை 

அமமககப்பட்்ட அமமப்பு உள்ளாட்சி 

அமமப்பு ஆகும்.

		ஊரளாட்சி, ஊரளாட்சி ஒன்றிைம், மளாவட்்ட 

ஊரளாட்சி ஆகிைன ஊரக உள்ளாட்சி 

அமமப்புகள ஆகும்.

		நபரூரளாட்சி, நகரளாட்சி, மளாநகரளாட்சி ஆகிைன 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகள ஆகும்.

		கிரளாம ஊரளாட்சியில் உள் கிரளாம சமப ஒரு 

நிரந்தர அமமப்பு ஆகும்.

		பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டம் உள்ளாட்சி 

அமமப்புகம் நமம்படுத்திைது.

		உள்ளாட்சி நதர்தல் 5 ஆணடுகளுககு 

ஒரு முமற நம்டகபறும்.

பயிறசி

I	ெரியோை	விம்டமயத்	
நேரநசேடுககவும்.

1.  பை கிரளாம ஊரளாட்சிகள 

ஒன்றிமைந்து ____________ 

அமமககப்படுகிறது.

  அ) ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் 

ஆ) மளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

இ) வட்்டம் 

ஈ) வருவளாய் கிரளாமம்

2.  நதசிை ஊரளாட்சி தினம் ____________ 

ஆகும்.

  அ) ஜனவரி 24 ஆ) ஜுமை 24  

இ) நவம்பர் 24 ஈ) ஏப்ரல் 24

3.  இந்திைளாவின் பழமமைளான உள்ளாட்சி 

அமமப்பளாக அமமககப்பட்்ட நகரம் 

____________.

  அ) க்டல்லி ஆ) கசன்மன 

இ) ககளால்கத்தளா ஈ) மும்பளாய்

4.  அதிகப்படிைளான ஊரளாட்சி ஒன்றிைஙகள 

உள் மளாவட்்டம் ____________.

  அ) நவலூர் ஆ) திருவளளூர் 

இ) விழுப்புரம் ஈ) களாஞசிபுரம்5. 

 மளாநகரளாட்சியின் தமைவர் ___________ 

என அமழககப்படுகிறளார்.

  அ) நமைர் ஆ) கமிஷனர் 

இ) கபருந்தமைவர் ஈ) தமைவர்

II	நிரபபுக.

1.  இந்திைளாவிநைநை நபரூரளாட்சி என்ற 

அமமப்மப அறிமுகப்படுத்திை மளாநிைம் 

____________ ஆகும்.

2.  பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டம் ககளாணடுவரப்பட்்ட 

ஆணடு ____________

3.  உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிககளாைம் 

____________ ஆணடுகள.

4.  தமிழநளாட்டில் முதன் முதைளாக 

உருவளாககப்பட்்ட நகரளாட்சி 

____________ஆகும்.

III	சபோருத்துக.

1. கிரளாம சமப - கசைல் அலுவைர்

2. ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் - மளாநிைத் நதர்தல்  

   ஆமைைம்

3. நபரூரளாட்சி - வட்்டளார வ்ர்ச்சி  

   அலுவைர்

4. உள்ளாட்சித் நதர்தல் - நிரந்தர அமமப்பு

IV	விம்டயளிககவும்.

1.  உன் மளாவட்்டத்தில் மளாநகரளாட்சி இருப்பின், 

அதன் கபைமர எழுதவும்?

2.  உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் அவசிைம் ைளாது?

3.  ஊரக உள்ளாட்சி அமமப்புகள ைளாமவ?
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4.  நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகள ைளாமவ?

5.  கிரளாம ஊரளாட்சியில் நதர்ந்கதடுககப்படும் 

பிரதிநிதிகள ைளாவர்?

6.  மளாநகரளாட்சியின் பணிகள சிைவற்மறக 

பட்டிைலிடுக.

7.  கிரளாம ஊரளாட்சியின் வருவளாய்கம்ப் 

பட்டிைலிடுக.

8.  கிரளாம சமபக கூட்்டம் நம்டகபறும் நளாளகள 

ைளாமவ? அந்நளாளகளின்  சிறப்புகள ைளாமவ?

9.  பஞசளாைத்து ரளாஜ் சட்்டத்தின் சிறப்பம்சஙகள 

ைளாமவ?

10.  கிரளாம சமபயின் முககிைத்துவம் ைளாது?

ைளாவட்டைத்தின் 
சேயர்

கிரளாை 
ஊரளாட்சி

ஊரளாட்சி 
ஒன்றியம்

ைளாவட்டை 
ஊரளாட்ெி பேரூரளாட்சி நகரளாட்சி ைளாநகரளாட்சி

V	உயரசிநேமை	விைோ

கிரளாம மற்றும் நகர நமம்பளாட்டிற்கு உள்ளாட்சி 

அமமப்புகள முககிை பஙகளாற்றுகின்றன. 

எவவளாறு?

VI	செயல்போடுகள்

1.  உள்ளாட்சி பிரதிநிதிமை நநர்களாைல் 

கசய்வதற்களாக வினளா நிரல் தைளாரிககவும்.

2.  பளளியின் நமம்பளாட்டிற்கு உள்ளாட்சி 

பிரதிநிதிகளின் பஙகளிப்பு இருப்பின் – 

கைந்துமரைளாடுக.

3.  நளான் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிைளானளால்......?

4.  உன் மளாவட்்டத்தில் உள் பை 

வமகைளான உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் 

எணணிகமகமைக நகட்்டறிந்து பதிவி்டவும்.
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இமையச் செயல்ேளாடு

குடிமையியல்- உள்ளாட்சி

கண்டை ஆகக நகர்மவ 

அறிபவளாைளா!

ேடிநிமலகள:
ேடி -1  சகளாடுககப்ேட்டை உரலிமயப் ேயன்ேடுத்தி செயல்ேளாட்டு த்த்திற்கு செல்லலளாம்.
ேடி -2  “panchayat Raj” என்ற அமைப்மே செளாடுககி உள்ளாட்சி விதிமுமறகம் 

அறியமுடியும்.
ேடி -3  “Scheme” என்ற அமைப்மே செளாடுககி ைத்திய ைளாநில அரசுகளின் திட்டைங்கம் 

அறியமுடியும்.
ேடி -4  “map” என்ற அமைப்மே செளாடுககி தமிழநளாட்டிலுள் உள்ளாட்சி அமைப்புகம் 

அறிய முடியும்.

*ேடைங்கள அமடையளா்த்திற்கு ைட்டுபை. 

பதமவசயனில் Adobe Flash மய அனுைதிகக.

உரலி :
https://www.tnrd.gov.in/index.html

இமையச் செயல்ேளாடு

இச்செயல்ேளாட்டின் மூலம் உள்ளாட்சி 
ேற்றியும் இ்நதிய அரசின் உள்ளாட்சி அமைப்பு 

முமற ேற்றியும் அறிய முடியும்.

இச்செயல்ேளாட்டின் மூலம் உள்ளாட்சி 
ேற்றியும் இ்நதிய அரசின் உள்ளாட்சி அமைப்பு 

அறிய முடியும்.

ேடி 1 ேடி 2 ேடி 3

ேடி 4
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• சாலை பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்லதைப் புரிந்து ககாள்ளல்.
• சாலை விதிகள மற்றும் பபாக்குவரத்து குறியீடுகள குறித்து அறிந்து ககாள்ளல்.
• சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள மற்றும் உத்திகல்ள உள வாங்கி ககாளளுதைல் மற்றும் 

உயிரகளின் பாதுகாப்லப உறுதிப்படுத்துதைல்.

'எசசரிக்லகயாகவும் அக்கலையாகவும் இருங்கள விபத்துகல்ளக் குலைத்திடுங்கள.'

வாகனங்கல்ள எப்படி, எப்பபாது, ஏன் 
இயக்க அனுமதிக்கப் படுகிறீரகள என்பலதைக் 
கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கப்ள சாலைவிதிகள 
ஆகும். சாலை பாதுகாப்புக் கல்வி குழந்லதைகள 
மற்றும் இல்ளபயாரின் அணுகுமுலைகள 
மற்றும் அவரகளின் நடவடிக்லககல்ள 
உருவாக்குவதில் ஒரு முக்கிய 
பங்காற்றுகின்ைது. பமலும், அவரகல்ள ஒரு 
கபாறுப்புமிக்க ஓட்டுனராகவும், பயணியாகவும் 
பாதைசாரிக்ளாகவும் மிதிவண்டி ஓட்டுபவராகவும் 
உருவாக்குவலதை உறுதி கசய்கின்ைது.

குழந்லதைகளுடன் நாம் இருக்க இயைாதை 
பநரங்களிலும் அவரகல்ளப் பாதுகாப்புடன் 
லவத்துக் ககாளவது என்பது ஓரு சவால் ஆகும்.

கபற்பைாரும் ஆசிரியரகளும் வீடுகள 
மற்றும்  பளளிகளில் குழந்லதைகளின் 
பாதுகாப்லப உறுதி கசய்கின்ைனர. ஆனால் 
இவரகல்ளச சாலையில் பாதுகாப்பது யார? 
எனபவ சாலை பாதுகாப்பு குறித்து 
குழந்லதைகளுக்குக் கல்வி புகட்டுவது மிகவும் 
முக்கியமானதைாகும். குழந்லதைகளுக்கான 
சாலை பாதுகாப்புக் கல்வியிலன அவரகள 
வீட்லட விட்டு கவளிபய தைனியாகச கசல்ைத் 
துவங்கும் வயதிபைபய ஆரம்பிப்பது 
சிைந்தைதைாகும்.

சாலை பாதுகாப்பு
அலகு 3

	 கற்றல்	ந�ோககஙகள்
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கடடாயக் குறியீடுகள், எசசரிக்லகக் குறியீடுகள் மற்றும் அறிவுறுத்தும் குறியீடுகள் 
எனறு மூனறு வலகயான பபாக்குவரத்து சமிக்லஞகள் உள்ளன.

I.  கடடாயக் குறியீடுகள்: நாம் சாலைகளில் கசய்ய பவண்டிய மற்றும் கசய்யக்கூடாதைலவகள 
பற்றிய விதிக்ளாகும். இலவ கட்டாயம் கலடப்பிடிக்க பவண்டியலவ. இசசமிக்லஞகள வட்ட 
வடிவில் காணப்படுகின்ைன.

கசல்ைக்கூடாது ஒருவழிப்பாலதை வைப் பக்கம் 
திரும்பக் கூடாது

இடப் பக்கம் 
திரும்பக் கூடாது.

U திருப்பம் 
கிலடயாது

II.  எசசரிக்லகக் குறியீடுகள்: சாலைகளின் சூழ்நிலைகள குறித்தை எசசரிக்லககல்ளச சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரகளுக்கு அறிவிப்பலவ எசசரிக்லகக் குறியீடுகள ஆகும். இலவ கபாதுவாக 
முக்பகாண வடிவத்தில் காணப்படுகின்ைன.

குறுகிய பாைம் குறுக்கு சாலை பளளி இடப் பக்க 
வல்ளவு

ஆட்கள பவலை 
கசய்கிைாரகள

III.  அறிவுறுத்தும் குறியீடுகள்: திலசகள மற்றும் பசர பவண்டிய இடங்கள குறித்தை தைகவல்கல்ள 
அறிவுறுத்துவதைாக அலமகின்ைன. இலவ கபாதுவாக கசவவக வடிவத்தில் காணப்படுகின்ைன.

எரிகபாருள 
நிலையம்

மருத்துவமலன உணவருந்தும் 
இடம்

வாகன நிறுத்தைம் கதைாடரவண்டி 
நிலையம்

நீை நிை வட்டங்கள பநரமலை அறிவுறுத்தைல்க்ளாக சாலைகளில் என்ன கசய்ய 
பவண்டும் என்பலதை வி்ளக்குகின்ைன.

சிவப்பு வல்ளயங்கள அல்ைது வட்டங்கள சாலைகளில் நாம் என்ன 
கசய்யக்கூடாது என்பவற்லை எதிரமலை அறிவுறுத்தைல்க்ளாக வழங்குகின்ைன.
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சாலை பாதுகாப்பு விளக்குகலளத் 
தெரிந்துதகாள்ளுஙகள் 
 சாலை பாதுகாப்பு வி்ளக்குகளில் 
இருக்கும் சிவப்பு, மஞசள மற்றும் பசலச 
நிைங்கள எவற்லைக் குறிக்கின்ைன?

சிவப்பு - நில்
நிறுத்தைக் பகாட்டிற்கு முன் காத்திருக்கவும்

• நிறுத்தைக்பகாடு இல்ைாதை இடங்களில் 
சாலை பபாக்குவரத்து வி்ளக்கு கதைளிவாக 
கதைரியும்படி சாலையில் நிற்கவும்.

• பசலச நிை வி்ளக்கு ஒளிரும் வலர 
காத்திருக்கவும்.

• சிவப்பு வி்ளக்கு ஒளிரும் பநரத்தில் 
தைலடகசய்யும் குறியீடுகள இல்ைாதை 
பபாது இடப் பக்கம் திரும்பிச கசல்ைைாம். 
ஆனால் பாதைசாரிகளுக்கும், பிை 
பபாக்குவரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் 
வழங்கப்படபவண்டும்.

மஞசள் - கவனி
• நிறுத்தைக் பகாட்லடத் தைாண்டிய பிைகு 

நிறுத்துவதைால் விபத்து ஏற்படும் என்று 
எண்ணினால் மஞசள வி்ளக்கு 
ஒளிரும்பபாது கதைாடரந்து பயணத்லதை 
பமற்ககாள்ளைாம். எனினும் அதிக 
கவனத்துடன் கசயல்படவும்.

பசலச - தசல்
• பாலதை தைலடயற்று இருப்பலதை உறுதி 

கசய்து ககாண்டு பயணத்லதைத் 
கதைாடரைாம்.

• தைலட கசய்யும் குறியீடுகள இல்ைாதைபபாது 
நீங்கள வைப் பக்கமாகபவா அல்ைது 

இடப் பக்கமாகபவா திரும்பிச கசல்ைைாம்.  
ஆனாலும் மிகுந்தை கவனத்துடன் இருந்து, 
பாலதைலயக் கடக்கும் பாதைசாரிகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் தைர பவண்டும்.

• பசலச நிை அம்புக் குறி அது காட்டும் திலச 
பநாக்கிப் பயணிக்கைாம் என்பலதைக் 
குறிக்கிைது.

குறுக்கு சாலைகள் மற்றும் பாெசாரிகள் 
கடக்கும் இடஙகள்
 குழந்லதைகள தைாங்கள விரும்பிய 
இடங்களில், சாலைகளின் குறுக்கில் ஓடி 
களிக்கும் தைன்லமயுலடயவரகள. 
சாலைகளிபைா சாலைகளின் குறுக்கிபைா 
ஓடுதைல் கூடாது எனும் உணரலவ 
குழந்லதைகளுக்கு ஏற்படுத்தை பவண்டும். 
குழந்லதைகள விலரவில் திலச திருப்பப்பட்டு, 
கபற்பைார லககல்ள உதைறி விட்டு சாலைகளின் 
குறுக்பக ஓடிவிடக்கூடிய 
தைன்லமயுலடயவரகள.

பாெசாரிகள் கடக்கும் இடம்
 பாதைசாரிகளுக்கு என்று 
சாலையில் கடக்கும் பகுதி 

1934 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனில் 
அலமக்கப்பட்டது. சாலைகள புளளிக்ளால் 
ஆன பகாடுக்ளால் குறிக்கப்பட்டன. 
நலடபாலதைகளில் கபலிஷா பபக்கன் 
என்று அலழக்கப்பட்ட ஒளிக்கம்பங்கள 
அலமக்கப்பட்டன. இது பிரிட்டனின் 
பபாக்குவரத்துத்துலை அலமசசர எல்.
ப�ாரி கபலிஷா அவரகளின் கபயரில் 
அலமக்கப்பட்டது. ஜீப்ரா கிராசிங் எனப்படும் 
கருப்பு கவளல்ளக்ளால் ஆன 
பட்லடகள, கருப்பு கவளல்ளக் பகாடுக்ளாக 
மாற்ைமலடந்தைன.  இரண்டாம் 
உைகப்பபாருக்குப்பின் தைான் ஜீப்ரா 
கிராசிங் உருவாக்கப்பட்டன.
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 சாலை குறியீடுகள அலடயா்ளங்கள 
பபாக்குவரத்து சமிக்லஞகள மற்றும் பிை 
பபாக்குவரத்து சாதைனங்கள ஆகியலவ சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரகளுக்கு வழிகாட்டியாய் 
வி்ளங்குவதைால் இலவ சாலைகளின் 
கமாழியாகக் கருதைப்படுகின்ைன. சாலை 
பயன்பாட்டா்ளரக்ளான பாதைசாரிகள, இருசக்கர 
வாகன ஓட்டுநர, நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டுநர 
ஆகிய யாவரும் பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுச 
சாதைனங்கள குறித்தும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் 
குறித்தும் கதைரிந்திருத்தைல் அவசியமாகும். சாலை 
குறியீடுகள் பபாக்குவரத்லெ ஒழுஙகு படுத்ெவும் 
ஆபத்துகள் குறித்து எசசரிக்கவும் சாலை 
பயனபாடடாளரகளுக்கு வழிகாடடியாய் 
விளஙகுகின்றன.

நலடபாலெலய  எப்பபாதும் 
பயனபடுத்ெவும்
 சாலைகளில் நடக்கும்பபாது 
நலடபாலதைலயப் பயன்படுத்தை குழந்லதைகளுக்கு 
கற்றுத்தைர பவண்டும்.

பாதைசாரிகள
பாெசாரிகள் தசய்யபவண்டியன

• நலடபாலதை இருக்கும் இடங்களில்  
சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் 
நடக்கைாம். 

• நலடபாலதைகள இல்ைாதை சாலைகளில் 
எதிர வரும் வாகனங்கல்ள பநாக்கி 
வைப் பக்க ஓரத்தில் நடக்க பவண்டும். 

• ஜீப்ரா கிராஸிங்குகள, பாதைசாரிகளுக்கான 
பமம்பாைங்கள மற்றும் சுரங்க வழி 
பாலதைகல்ளப் பயன்படுத்தை பவண்டும்.

• இவவசதிகள இல்ைாதை பகுதிகளில் 
சாலைலயக் கடக்கும் பபாது மிகுந்தை 
கவனத்துடன் கசயல்பட பவண்டும்.

• 8 வயதிற்குட்பட்ட குழந்லதைகள 
கபரியவரகள துலணபயாடு 
சாலைகல்ளக் கடக்க பவண்டும்.

• பாதுகாப்பான தூரத்தில் வாகனங்கள 
வரும்பபாது சாலைலயக் கடக்க 
பவண்டும். 

• இரவு பநரங்களில் கவளிர நிை 
ஆலடகல்ள அணிய பவண்டும்.

தசய்யக்கூடாெலவ
• சாலைகல்ள ஓடி கடக்கக் கூடாது.
• நிறுத்திலவக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கு 

முன்புைத்திபைா அல்ைது வாகனங்களுக்கு 
இலடயிபைா சாலைலயக் கடக்கக் கூடாது.

• வாகன ஓட்டுநருக்குத் கதைளிவாக 
க தை ரி ய ா தை  மூ ல ை க ளி லி ரு ந் து ம் 
வல்ளவுகளில் இருந்தும் சாலைலயக் 
கடக்கக் கூடாது.

• சாலை தைடுப்புகல்ளத் தைாண்டிக் குதித்துச 
சாலைலயக் கடக்கக் கூடாது.

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



238

பாதுகாப்பான மிதிவண்டி பயணம்
 கபரும்பாலும் பளளிக்குழந்லதைகள 
மிதிவண்டிகளில் பளளிக்குச கசல்கின்ைனர. 
எனபவ சாலை விதிகள மற்றும் சாலை 
பாதுகாப்பு குறித்து மாணவரகள அறிந்திருத்தைல் 
அவசியம்.  பமலும் அவரக்ளது மிதிவண்டிகல்ளச 
சரியான முலையில் பராமரித்தைல் பவண்டும்.

தசய்ய பவண்டியலவ
• மிதிவண்டிகளில் தைரமான 

உதிரிபாகங்கல்ளப் கபாருத்துதைல் 
பவண்டும். உதைாரணமாக மணி, பிபரக் 
கட்லடகள, கண்ணாடி, முன் மற்றும் பின் 
மட்காரடுகள கவளல்ள நிைம் பூசப்பட்டு 
இருக்க பவண்டும். பிரதிபலிக்கும் 
பட்லடகள மிதிவண்டியின் முன்புைமும் 
பின்புைமும் ஒட்ட பவண்டும்.

• சாலையின் இடப் பக்க ஓரத்தில் 
கசல்ைவும் அல்ைது பசலவ சாலைலயப் 
பயன்படுத்தைவும்.

• பபாக்குவரத்து கநரிசல் உள்ள 
சாலைகல்ளத் தைவிரத்தைல் பவண்டும்

• பவகமாக இயங்கும் பமாட்டார 
வாகனங்கல்ளக் கருத்தில் ககாண்டு 
பயணிக்க பவண்டும்.

• மிதிவண்டிலய நிறுத்துவதைற்கு 
முன்பாகவும் திரும்புவதைற்கு முன்பாகவும் 
சரியான சமிக்லஞகள வழங்குதைல் 
பவண்டும்.

தசய்யக்கூடாெலவ
• மிதிவண்டிகல்ளக் ககாண்டு எவவிதைமான 

சாகசச கசயல்களிலும் ஈடுபட பவண்டாம்.
• மிக அதிகமான சுலமகல்ள ஏற்ை 

பவண்டாம்.  மிதிவண்டியில் ஒருவர 
மட்டுபம பயணிக்க பவண்டும்.

• பவகமாகச கசல்லும் மற்கைாரு 
வாகனத்லதைப் பிடித்துக்ககாண்டு 
மிதிவண்டியில் பயணிக்க பவண்டாம்.

பள்ளி வாகனஙகளில் பயணிக்கும்பபாது 
தசய்ய பவண்டியலவ

• காலையில் முன்கூட்டிபய எழுந்து 
இல்ைத்திலிருந்து முன்கூட்டிபய 
கி்ளம்பிவிட பவண்டும்.

• பயணிக்க பவண்டிய பபருந்தில் 
நிரணயிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து 
வரிலசயில் நின்று ஏை பவண்டும். 

• பபருந்தில் ஏறிய பிைகு சரியான முலையில் 
நடந்து ககாளளுதைல் பவண்டும்.

• பபருந்தில் இருக்கும் பிடிமானங்கல்ளப் 
பிடித்துக்ககாள்ள பவண்டும்.

• நிரணயிக்கப்பட்ட நிறுத்தைத்தில் மட்டுபம 
இைங்க பவண்டும்.

• பபருந்து முழுவதும் நின்ைபிைகு மட்டுபம 
இைங்க பவண்டும்

• சாலை பபாக்குவரத்து விதிகல்ள வாகன 
ஓட்டுனர கலடப்பிடிக்கவில்லை என்ைால் 
அதைலனப் பளளி நிரவாகத்தினர/
கபற்பைார மற்றும் பபாக்குவரத்து 
அதிகாரிகளுக்கு கதைரிவிக்க பவண்டும்.
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தசய்யக்கூடாெலவ
• பபருந்தில் ஓடி ஏைக்கூடாது.
• பபருந்து படிகளில் நின்று 

பயணம் கசய்யக் கூடாது.
• ஓட்டுநலர திலச திருப்பும் விதைமான 

ஒலிகல்ள எழுப்புதைல் கூடாது.
• வாகனத்திற்கு கவளிபய தைலை லக 

கால்கல்ள நீட்டக்கூடாது.
• ஓடும் பபருந்தில் ஏைபவா இைங்கபவா 

கூடாது.

இருசக்கர வாகனத்தில் பினனால் 
அமரந்து பயணிப்பவராக/உடன 
பயணிப்பவராக

• எப்பபாதும் தைலைக்கவசம், இருக்லக 
கபல்ட் அணிய பவண்டும்.

• வாகன ஓட்டுநருடன் பபசிக் 
ககாண்டிருக்கக் கூடாது.

• 12 வயதுக்கு பமற்பட்ட குழந்லதைகப்ள 
வாகனத்தின் பின் இருக்லககளில் 
அமரதைல் பவண்டும்.

பாதுகாப்பான இடஙகளில் 
விலளயாடுெல்

• சாலைகளில் வில்ளயாடக்கூடாது
• காலியான இடங்கல்ள அல்ைது 

வில்ளயாட்டு திடல்கல்ள 
வில்ளயாடுவதைற்குப் பயன்படுத்தை 
பவண்டும்.

• பளளி வ்ளாகம், குடியிருப்பு பகுதிகள 
அல்ைது வீட்டின் அருகில் நிறுத்தைப்பட்டுள்ள 
வாகனத்லதைச சுற்றி வில்ளயாடக்கூடாது.

பயிற்சிகள்
I  கீழக்கண்டலவகளுக்கு 

விலடயளி
1. சாலை பாதுகாப்பு குறித்தை 

முழக்கங்கல்ள எழுதைவும்.
2. கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகல்ள 

அலடயா்ளம் காண்க.

அ. ஆ.

இ. ஈ. 

3. 2017 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகள 
குறித்தை தைகவல்கல்ளக் ககாண்டு  
கைந்துலரயாடல் நடத்தைவும்.

4. விவாதைம் - தைலைக் கவசம் அணிதைல் 
அவசியமானதைா அல்ைது அவசியமற்ைதைா?

5. சாலை பாதுகாப்பு குறித்தை சுவகராட்டிகள 
தையாரிக்கவும்.
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இலணயச தசயல்பாடு

குடிலமயியல்- சாலைப்பாதுகாப்பு

கண்ட ஆக்க நகரலவ 
அறிபவாமா!

படிநிலைகள்:
படி -1  தகாடுக்கப்படட உரலிலயப் பயனபடுத்தி தசயல்பாடடு ெளத்திற்கு தசல்ைைாம்.
படி -2  “Start”என்ற பகுதிலய தசாடுக்கவும்.
படி -3  அஙகு உள்ள விலளயாடடுக்களில் எபெனும் ஒனல்ற பெரவு தசய்து விலளயாடவும்.
படி -4  ஒவ்தவாரு விலளயாடலடயும் படிப்படியாக விலளயாடி முடிக்கவும்.

*படஙகள் அலடயாளத்திற்கு மடடுபம. 
பெலவதயனில் Adobe Flash லய அனுமதிக்க.

உரலி :
https://www.sdera.wa.edu.au/programs/smart-steps/izzy-games/

இலணயச தசயல்பாடு

இசதசயல்பாடடின மூைம் சாலை 
விதிமுல்றகள் பற்றியும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றியும் அறிய முடியும்.

இசதசயல்பாடடின மூைம் சாலை 
விதிமுல்றகள் பற்றியும் பாதுகாப்பு 

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4
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பாட நூைாசிரியரகள
பகாமதி .S
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
பலழய கபருங்க்ளத்தூர
கசன்லன.

ராபேஸவரி .S
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
கநல்லிக்குப்பம்
காஞசிபுரம்

பாட உள்ளடக்கம் வழங்கியவரகள
சதைாசிவம், P
உதைவிப்பபராசிரியர
கசன்லன கிறித்துவ கல்லூரி
தைாம்பரம், கசன்லன

முலனவர சிந்தியா ேூடு
உதைவிப்பபராசிரியர
ஸகடல்ைா பமரிஸ  காபைஜ்
கசன்லன

ஞான தினகராஜ் S
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு உயரநிலைப்பளளி
உமயால்பரமன்பசரி
காஞசிபுரம்

பதைவராேன். N
பட்டதைாரி ஆசிரியர
அரசு பமல்நிலைப்பளளி
நஞசநாடு, நீைகிரி

முலனவர சுபரஷ். K
பட்டதைாரி ஆசிரியர
குமார ராோ முத்லதையா பமல்நிலைப்பளளி
கசன்லன.

சஞசீவி ஞானபசகரன்
முதுகலை ஆசிரியர
NSM VPS பமல்நிலைப்பளளி
பதைவபகாட்லட

ஆைாம் வகுப்பு – வரைாறு 
ஆக்கம்

பாட வல்லுநரகள
முலனவர. மணிகுமார K.A
பபராசிரியர (ஓய்வு), வரைாற்று துலைத் தைலைவர 
மபனான்மணியம் சுந்தைரனார பல்கலைக்கழகம், திருகநல்பவலி .

பமைாய்வா்ளரகள
இரவிசந்திரன் S.L,
உதைவிப்பபராசிரியர (ஓய்வு)
இராேுஸ கல்லூரி 
இராேபால்ளயம்.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
காந்திராேன் K T
கலை மற்றும் பட ஒருங்கிலணப்பா்ளர 
தைமிழ் விரசசுவல் அகாடமி, கசன்லன

வடிவலமப்பு 
ஆபராக்கியம் கபலிக்ஸ, 
கசன்லன

In-House - QC 
ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன் 
கேரால்டு வில்சன்
ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி
தைட்டசசு 
கக்ளரி

பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
சுோதைா .M
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
கசன்லன.
ோய் கிறிஸடி .N
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
பதை.கல்லுப்பட்டி ஒன்றியம், மதுலர.

கணினித் கதைாழில் நுட்பம்
நாகராஜ் D
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, ராபூசல்
புதுக்பகாட்லட.

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளர
நாகராஜ் D.
பட்டதைாரி ஆசிரியர (வரைாறு)
அரசு பமல்நிலைப் பளளி
ராப்பூசல், புதுக்பகாட்லட.

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர , திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு ,ப.ஆ , 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன் .P
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன
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ஆைாம் வகுப்பு – புவியியல்
ஆக்கம்

பாடவல்லுநர குழு
முலனவர. இரா. கேகன்குமார,
உதைவி பபராசிரியர மற்றும் துலைத் தைலைவர
புவியியல் துலை
பாரதிதைாசன் பல்கலைக்கழகம், திருசசிராப்பளளி.
திரு. அ. கசந்தில்பவைன்
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
அரசினர கலைக்கல்லூரி (தைன்னாட்சி)
கும்பபகாணம்.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
முத்துக்குமார R

வலரகலை & வடிவலமப்பு 
S. சந்பதைாஷ் குமார 
P. அருண் காமராஜ்
R. மதைன் ராஜ்
A. அடிசன் ராஜ்
P. பிரசாந்த்

In-House - QC

ராகேஷ் தைங்கப்பன்
ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன்
கேரால்டு  வில்சன்

ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி

தைட்டசசு
மா. கல்பனா 
P. குமுதைா

பமைாய்வா்ளரகள
குமாரசாமி. K
UGC - BSR பபராசிரியர
புவியியல் துலை
பாரதிதைாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருசசி

மரியபிளல்ள. M.K 
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
கபரியார EVR கல்லூரி,
திருசசி

பாடநூைாசிரியரகள

முலனவர திரு. யபசாதைரன் சுபரஷ்
உதைவிப்பபராசிரியர (புவியியல் துலை)
கசன்லன கிறித்துவ கல்லூரி,
தைாம்பரம் (கி), கசன்லன
பமா. கிபரனா பேனட்,
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
இரா.கச.அ.ம.பமல்நிலைப்பளளி,
ஒண்டிப்புதூர, பகாலவ மாவட்டம்.

அ. அஞசுகம்
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி,
துலையூர, திருசசி மாவட்டம்.

இரா. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர 
அரசு பமல்நிலைப்பளளி,
கன்னிலகப்பபர, திருவளளூர மாவட்டம்.

ந. இராேபாரதி,
ஆசிரியர பயிற்றுநர, 
வட்டார வ்ளலமயம், உத்திரபமரூர, காஞசிபுரம் மாவட்டம்.

சமூக அறிவியல் பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளர
பமா. சுோதைா
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கசன்லன.

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
சின்ன துலர. கபா
இலடநிலை ஆசிரியர
ஊ . ஓ . கதைா பளளி
T. சாணார பால்ளயம்
மூைனுார ஒன்றியம்
திருப்பூர

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன் .P
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர , திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு ,ப.ஆ , 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.

கமாழிப்கபயரப்பா்ளரகள
கிபரனா பேனட். மா பட்டதைாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி, ஒண்டிபுதூர, பகாயம்புத்தூர.
R. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, கன்னிலகப்பபர திருவளளூர மாவட்டம்.
R. ககௌசல்யா எப்சி
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
பபாப் நிலனவு பமல்நிலைப்பளளி, சாயரபுரம், தூத்துக்குட
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ஆைாம் வகுப்பு – குடிலமயியல்
ஆக்கம்

பாடவல்லுநர குழு
முலனவர. பகாட்லடராேன்,
உதைவி பபராசிரியர  
அரசியல் அறிவியல் துலை
கபரியார அரசு கலைக்கல்லூரி கடலூர.

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
பவல்முருகன்
வலரகலை & வடிவலமப்பு 
P. அருண் காமராேர
R. மதைன் ராஜ்
A. அடிசன் ராஜ்
C. பிரசாந்த்
In-House - QC

ராபேஷ் தைங்கப்பன்
ம பனாகர இராதைாகிருஷ்ணன்
கேரால்டு வில்சன் 
ஒருங்கிலணப்பு 
ரபமஷ் முனிசாமி
தைட்டசசு 
கல்பனா

இலணயச கசயல்பாடு ஒருங்கிலணப்பா்ளரகள
முலனவர. ஆசீர ேூலியஸ
உதைவி பபராசிரியர  
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன

பமைாய்வா்ளர
அப்பண்ணசாமி M.
ஆபைாசகர, 
தைமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள கழகம்,
TNTB & ESC,  நுங்கம்பாக்கம், கசன்லன.

பாடநூைாசிரியரகள
சாந்தி ந.
இலடநிலையாசிரியர 
அரசு உயரநிலைப்பளளி
பாைபவடு, திருவளளுர.

சரவணன் பாரத்தைசாரதி
எழுத்தைா்ளர / கமாழிப்கபயரப்பா்ளர
ஓக்கூர, சிவகங்லக.

பாைபாரதி. S
பத்திரிலகயா்ளர எழுத்தைா்ளர
கசன்லன

சமூக அறிவியல் பாட ஒருங்கிலணப்பா்ளர
சுோதைா .M
முதுநிலை விரிவுலரயா்ளர 
மாவட்ட ஆசிரியர கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கசன்லன.

ராதைா A
பட்டதைாரி ஆசிரியர
GHSS, பமாசூர , பவலூர.

விலரவுக் குறியீடு பமைாண்லமக் குழு 
இரா. கேகநாதைன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, கபணசபுரம்,
பபாளூர , திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

அ. இசக்கித்துலர, மு.ஆ,  
அ.பம.நி.பளளி, சிக்கல், இராமநாதைபுரம்.

சூ.ஆல்பரட் வ்ளவன் பாபு ,ப.ஆ , 
அ.உ.நி.பளளி, கபருமாள பகாவில்,  
பரமக்குடி, இராமநாதைபுரம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகண்ட் பமப்லித்பதைா தைாளில் அசசிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்கசட் 
முலையில் அசசிட்படார:

பாட பமற்பாரலவயா்ளர
மயில்வாகனன்
துலண இயக்குனர
மாநிைக் கல்வியியல் ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கசன்லன

கமாழிப்கபயரப்பா்ளரகள
கிபரனா பேனட். மா பட்டதைாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு மகளிர பமல்நிலைப்பளளி, ஒண்டிபுதூர, பகாயம்புத்தூர.
R. முத்து
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
அரசு பமல்நிலைப்பளளி, கன்னிலகப்பபர திருவளளூர மாவட்டம்.
R. ககௌசல்யா எப்சி
பட்டதைாரி ஆசிரியர,
பபாப் நிலனவு பமல்நிலைப்பளளி, சாயரபுரம், தூத்துக்குட
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குறிப்பு 
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