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ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடப்புத்தகம் த்தசிய கலைததிடட 
வடிவலைப்பு 2005 இன் வழிகாடடு்தலின்படி ்தயார்சயயப்படடுள்ளது. 

இப்புத்தகம் ைாணவரகள படிகக, அறிந்து்காள்ள 
ைறறும் ஆசிரியரகளின் உ்தவியுடன் கறகும் 
அனுபவஙகள ்பற உ்தவும் வலகயில் 
உள்ளது. ைாணவரகளின் ்சயல்பாடுகள 

ைறறும் ஆசிரியரகள  ்சயது காடடி வி்ளககு்தல் 
மூைைாகவும் பாடககருததுகள வி்ளககப்படடுள்ளன. ஆலகயால், 

இப்புத்தகைானது ஆசிரியரகளின் தைறபாரலவதயாடு ைாணவரகள 
்சயயும் எளிய ்சயல்பாடுகல்ளக ்காண்டு  கறதபாலை லையப்படுததிதய 

வடிவலைககப்படடுள்ளது.

• மு்தல் பருவ அறிவியல் புத்தகததில் ஏழு அைகுகள உள்ளன. 
• கணினி அறிவியலுடன் தசரதது ஒவ்வாரு 

ைா்தததிறகும் இரு அைகுகள வீ்தம் 
அறிமுகப்படுத்தப்படடுள்ளது.

• ஒவ்வாரு அைகும் எளிய  
்சயல்பாடுகள ைறறும் 
தசா்தலனகல்ளக ்காண்டுள்ளன. 
அவறலற ஆசிரியரகள ்சயது காண்பிதது 
வி்ளககைாம். த்தலவப்படின்,  ைாணவரகல்ளக ்காண்டும் 
்சயல்பாடுகல்ளச் ்சயயைாம். 

• வண்ணையைான ்தகவல் வி்ளககப்படஙகள (Info graphics)  ைறறும் ்தகவல் 
துணுககுகள (Info bits) ைாணவரகளின் பாரததுக கறகும் திறலன அதிகரிககும்.

• கலைச்்சாறகள மூைம் அறிவியல் ்சாறகல்ளக (Scientific Terms)  கறறுக்காள்ள  
வழிவலக ்சயயப்படடுள்ளது. 

• உைக்ளாவிய  ்பாது அறிவியல் சிந்்தலனலய வ்ளரததுக ்காள்ள  “உஙகளுககுத 
்்தரியுைா?”  என்ற ்படடிச்்சயதிகள ்காடுககப்படடுள்ளன. 

• இலணய வழிக கறறல் ைறறும் QR Code மு்தன்மு்தைாக, ஒவ்வாரு அைகிலும் 
அறிமுகப்படுத்தப்படடு கணினி சாரந்்த திறன், (Digital Science Skill) தைம்பாடலடய 
வழிவலக ்சயயப்படடுள்ளது.

இப்வபநாழுது ்நாம் QR Code நுடபத்லதப் பநாடப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தைநாம். எப்படி?
• உஙகள திறன் தபசியில், கூகுள playstore /ஆப்பிள app store ்காண்டு QR Code 

ஸதகனர ்சயலிலய பதிவிறககம் ்சயது நிறுவிக ்காளக.
• ்சயலிலயத திறந்்தவுடன், ஸதகன் ்சயயும் ்பாத்தாலன அழுததித 

திலையில் த்தான்றும் தகைைாலவ QR Code-இன் அருகில் ்காண்டு 
்சல்ைவும்.

• ஸதகன் ்சயவ்தன் மூைம்   திலையில் த்தான்றும் உைலிலயச்(URL) 
்சாடுகக, அ்தன் வி்ளககப்பககம் திலையில் த்தான்றும்.

III

நுலழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படுத்துவது?
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பாடப் பபாருளடக்கம்
அலகு தறலப்பு ப. எண் மாதம்
அலகு 1 அளவீட்டியல் 1 ஜுன்
அலகு 2 விறையும் இயக்கமும் 14 ஜுறல
அலகு 3 நம்றமச் சுற்றியுள்ள பருப்பபாருள்கள் 28 ஆகஸ்டு
அலகு 4 அணு அறமப்பு 43 ஜுன்
அலகு 5 தாவரஙகளின் இனப்பபருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் 55 ஜுறல
அலகு 6 உடல் நலமும், சுகாதாரமும் 75 ஆகஸ்டு
அலகு 7 கனிணி காட்சித் பதாடர்பு 90 ஆகஸ்டு

IV

மின்நூல் ைதிப்பீடு

ஒரு வித்திறலத் தாவரம் - விறத 
முறளத்தல்

இரு வித்திறலத் தாவரம் - விறத 
முறளத்தல்
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1

அளவீட்டியல்
1

அலகு
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உ�ைள ��
ேகாள�

கனச�ர� கனெச�வக� அ��ேகாண�

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 அடிப்்ட மறறும் வழி அளவுக்ள அ்டயபாளம் கபாணல்.
 அடிப்்ட மறறும் வழி அலகுக்ள அ்டயபாளம் கபாணல்.
 சில வழி அளவுகளுக்கபான அலகுக்ளப ப்றுதைல்.
 ஒழுஙகபான மறறும் ஒழுஙகற்ற ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவு மறறும் கன அளவி்னக்  
  கணடறியும் மு்்றயி்ன அறிதைல். 
 ப்பாருள்களின் கன அள்வ கனமீடடரிலிருந்து லிடடருக்கு மபாறறுதைல்.
 ப்பாருள்களின் அடரததி, ்ருமன் மறறும் நி்்ற ஆகியவற்்றக் கணக்கிடுதைல்.
 வபானியல் அலகு மறறும் ஒளி ஆணடு ஆகியவற்்ற வ்ரயறுததைல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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2

அறிமுகம்
நம் அன்்றபாட வபாழ்வில் ்ழஙகள், 

கபாயகறிகள், தைபானியஙகள் ப்பான்்றவறறின் 
எ்ட, திரவஙகளின் கன அளவு, ப்பாருளின் 
பவப்நி்ல, வபாகனஙகளின் பவகம் ப்பான்்ற 
்ல்பவறு அளவுக்ள அளவிடுகிப்றபாம். நி்்ற, 
எ்ட, பதைபா்லவு, பவப்நி்ல, கன அளவு 
ப்பான்்ற அளவுகள் இயற்பியல் அளவுகள் என 
அ்ழக்கப்டுகின்்றன. ஒரு இயறபியல் அளவின் 
மதிப்் அளந்தைறிய எண மதிபபு மறறும் அலகு ஆகிய 
இரணடும் பதை்வ. எடுததுக்கபாடடபாக, தினந்பதைபாறும் 
நீ 2 கி.மீ ந்டப்யிறசி பமறபகபாள்வதைபாக 
்வததுக்பகபாள்பவபாம். இந்நிகழ்வில் ’2’ என்்து 
எண மதிப்பாகும். 'கி.மீ’ என்்து பதைபா்லவு என்்ற 
இயறபியல் அளவின் மதிபபி்னக் குறிப்தைறகுப 
்யன்்டும் அலகபாகும். இந்தைப ்பாடப்குதியில், 
அடிப்்ட அளவுகள், ்ரப்ளவு, கன அளவு 
மறறும் மிகப ப்ரிய அளவுக்ள அளவிடுதைல் 
ஆகியவற்்றப ்றறிக் கபாணப்பாம். 

1.1 அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள்
ப்பாதுவபாக இயறபியல் அளவுகள் இரணடு 

வ்கப்டும். அ்வ அடிப்்ட அளவுகள் மறறும் 
வழி அளவுகள். 

1.1.1 அடிப்படை அளவுகள் 
பவறு எந்தை இயறபியல் அளவுகளபாலும் 

குறிபபிடப்ட இயலபாதை இயறபியல் அளவுகள் 
அடிப்படை அளவுகள் எனப்டும். எ.கபா: நீளம், 
நி்்ற, கபாலம். அடிப்்ட அளவுக்ள அளந்தைறியப 
்யன்்டும் அலகுகள் அடிப்்ட அலகுகள் 
எனப்டும். SI (System International Unit) அலகு 
மு்்றயில் ஏழு அடிப்்ட அளவுகள் உள்ளன. 
அடிப்்ட அளவுகளும் அவறறின் அலகுகளும் 
அடடவ்ண 1.1 ல் பகபாடுக்கப்டடுள்ளன.

அட்ைவடை 1.1  அடிப்்ட அளவுகள் மறறும் 
அலகுகள்

அடிப்படை அளவுகள் அடிப்படை அலகுகள்
நீளம் மீடடர (m) 
நி்்ற கிபலபாகிரபாம் (kg)
கபாலம் வினபாடி (s) 
பவப்நி்ல பகல்வின் (K)
மின்பனபாடடம் ஆம்பியர ( A )
ப்பாருளின் அளவு பமபால் (mol )
ஒளிசபசெறிவு பகணடிலபா ( cd )

1.1.2 வழி அளவுகள் 
அடிப்்ட அளவுக்ளப ப்ருக்கிபயபா, வகுதபதைபா 

அல்லது கணிதை மு்்றப்டி இ்ணதபதைபா ப்்றப்டும் 
பி்ற இயறபியல் அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்டும். 
எ.கபா : ் ரப்ளவு, கனஅளவு. வழி அளவுக்ள அளவிடப 
்யன்்டும் அலகுகள் வழி அலகுகள் எனப்டும். ஒரு 
சில வழி அளவுகளும் அவறறின் அலகுகளும் கீபழ 
உள்ள அடடவ்ணயில் தைரப்டடுள்ளன. 

அட்ைவடை 1.2 வழி அளவுகளும் அலகுகளும்
வழி அளவுகள் அலகுகள்

்ரபபு = நீளம் × அகலம் மீ2

கன அளவு = நீளம் × அகலம் × உயரம் மீ3

பவகம் = தூரம் / கபாலம் மீ வி-1

மின்னூடடம் = மின்பனபாடடம் × பநரம் கூலும்
அடரததி = நி்்ற / கனஅளவு கிகிமீ-3

1.2 ்பரப்பளவு
ப்பாருள் ஒன்றின் பமறபு்றப ்குதியின் 

அளவு அதைன் ்ரப்ளவு எனப்டும். வீடடு ம்ன 
ஒன்றின் ்ரப்ள்வக் கபாண அதைன் நீளம் மறறும் 
அகலத்தைப  ப்ருக்க பவணடும்.

்ரப்ளவு = நீளம் × அகலம் 
்ரப்ளவின் அலகு மீ2 (இதை்ன செதுர மீடடர 

எனப ் டிக்க பவணடும்). ் ரப்ளவு என்்து அடிப்்ட 
அளவபான நீளததி்ன இரு மு்்ற ப்ருக்கிக் 
கணக்கிடப்டுவதைபால் (நீளம் × அகலம்) கி்டக்கும் 
வழி அளவபாகும்.
1.2.1  ஒழுஙககான வடிவமுள்ள 

ப்பகாருள்களின் ்பரப்பளவு
ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ் ரப்் 

தைகுந்தை சூததிரஙகளின் மூலம் கணடறியலபாம். 
ஒழுஙகபான வடிவமு்டய சில ப்பாருள்களின் 
கன அள்வக் கணக்கிட உதைவும் சூததிரஙகள் 
அடடவ்ண 1.3ல் பகபாடுக்கப்டடுள்ளன.

கைக்கு 1.1
ஒரு மீடடர ் க்க அளவு பகபாணட 10 செதுரஙக்ளக் 
பகபாணட ப்பாருபளபான்றின் ்ரப்ளவு என்ன?
ஒரு செதுரததின் ்ரப்ளவு = ்க்கம் × ்க்கம்
                                            = 1 மீ × 1 மீ
                                            = 1 மீ2  (அ) 1 செதுர மீடடர
10 செதுரஙக்ளக் பகபாணட ப்பாருபளபான்றின் 
்ரப்ளவு = 1 செதுர மீடடர × 10
 = 10 செதுர மீடடர
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அட்ைவடை 1.3 ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவு
வ. எண் ஒழுஙககான வடிவம் ப்பகாருளின் ்பைம் ்பரப்பளவு

1 செதுரம் a

a

்க்கம் × ்க்கம்
a × a = a2

2 பசெவவகம் b

l

நீளம் × அகலம்
l × b = l b

3 வடடம் r π × (ஆரம்)2

π × r2 = πr2

4 முக்பகபாணம் h

b

1/2 × அடிப்க்கம் × உயரம்
1/2 × b × h = (1/2)bh

கைக்கு 1.2
கீபழ தைரப்டடுள்ள ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள 
ப்பாருள்களின் ் ரப்ள்வக் கபாணவும் (π = 22/7 
எனக் பகபாள்க).
அ. 12 பசெமீ நீளமும், 4 பசெமீ அகலமும் பகபாணட 

பசெவவகம்
ஆ. 7 பசெமீ ஆரம் பகபாணட வடடம்
இ. 6 பசெமீ அடிப்க்கமும் 8 பசெமீ உயரமும் 

பகபாணட முக்பகபாணம்
தீர்வு
அ. பசெவவகததின் ்ரபபு  

= நீளம் × அகலம் = 12 × 4 = 48 பசெமீ2

ஆ. வடடததின் ்ரபபு  
= π × r2 = 22/7 × 7 × 7  = 154 பசெமீ2

இ. முக்பகபாணததின் ்ரபபு  
= 1/2 × அடிப்க்கம் × உயரம்  
= 1/2 × 6 × 8 = 24 பசெமீ2

1.2.2  ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ள 
ப்பகாருள்களின் ்பரப்பளவு

நபாம் நமது அன்்றபாட வபாழ்வில் இ்லகள்,  மயில் 
இ்றகுகள் ப்பான்்ற ்ல ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள 
ப்பாருள்க்ளக் கபாணகிப்றபாம். இததை்கய 
ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் 
்ரப்ளவி்ன நபாம் சூததிரததின் மூலம் கணக்கிட 
இயலபாது.

இததை்கய ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவி்ன 
நபாம் எவவபாறு கபாணலபாம்? இது ப்பான்்ற ஒழுஙகற்ற 
வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவி்ன ஒரு 
வ்ர்டததைபா்ளப ்யன்்டுததிக் கபாணலபாம்.  
ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவி்ன 

ஒரு வ்ர்டததைபா்ளப ்யன்்டுததி எவவபாறு 
கபாணலபாம் என்்்தை பசெயல்்பாடு 1 விளக்குகி்றது. 

ஏபதைனும் ஒரு மரததிலிருந்து 
ஓர இ்ல்ய எடுததுக் பகபாள்க. 
அந்தை இ்ல்ய ஒரு வ்ர்டத 
தைபாளின் மீது ்வதது, அதைன் 
எல்்ல்ய ஒரு ப்ன்சி்லக் 
பகபாணடு வ்ரந்து பகபாள்க. 
இ்ல்ய நீக்கினபால், அதைன் எல்்ல்ய வ்ர்டத 
தைபாளின் மீது கபாணலபாம். 
அ. இபப்பாது, இ்லயின் எல்்லக் பகபாடடிறகுள் 

அ்மந்தை முழு செதுரஙக்ள எணணவும். 
இதை்ன, M எனக் பகபாள்க

ஆ) பி்றகு, ்பாதியளவு ்ரபபிறகு பமல் உள்ள 
செதுரஙக்ள எணணவும். இதை்ன, N எனக் 
பகபாள்க.

இ) அடுதது, ்பாதி அளவு ்ரபபுள்ள செதுரஙக்ள 
எணணவும். இதை்ன, P எனக் பகபாள்க.

ஈ) இறுதியபாக, ்பாதி அளவு ்ரபபிறகுக் கீழ் உள்ள 
செதுரஙக்ள எணணவும். இதை்ன, Q எனக் 
பகபாள்க

இபப்பாது, இ்லயின் ் ரப்ளவி்ன பதைபாரபாயமபாக 
பின்வரும் சூததிரததின் மூலம் கணடறியலபாம். 

இ்லயின் பதைபாரபாயமபான ்ரபபு 
= M + 3/4 N + 1/2 P + 1/4 Q செதுர பசெ.மீ

இ்லயின் ்ரபபு = -__________ பசெமீ2.

செயல்்ோடு 1

இந்தை மு்்றயின் மூலம் எந்தைபவபாரு ஒழுஙகற்ற 
ப்பாருளின் ்ரபபி்னயும் கணக்கிடலபாம். பமபல 
விளக்கப்டட வ்ர்ட மு்்ற மூலம், ஒழுஙகபான 
வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவி்னயும் 
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கபாணமுடியும். செதுர மறறும் பசெவவக வடிவமுள்ள 
ப்பாருள்களின் ்ரப்ளவி்ன இம்மு்்றயில் 
துல்லியமபாகக் கபாண முடியும். 

ஒரு செதுர மீடடர என்்து ஒரு 
மீடடர ்க்க அளவு பகபாணட 
செதுரம் ஒன்றினுள் அ்ட்டும் 

்ரப்பாகும். ்ரப்ளவு என்்து செதுர மீடடரில் 
குறிக்கப்டடபாலும், ்ரபபு செதுர வடிவமபாக 
இருக்க பவணடிய அவசியமில்்ல.

1.3 கன அளவு அல்லது ்பருமன்
ஒரு முப்ரிமபாணப ப்பாருள் 

ஆக்கிரமிததுக்பகபாள்ளும் இடபம அதைன் கன அளவு 
அல்லது ்ருமன் எனப்டும். 

கன அளவு = அடிப்ரபபு × உயரம்
கன அளவின் SI அலகு கன மீடடர அல்லது மீ3 ஆகும். 

1.3.1  ஒழுஙககான வடிவமுள்ள 
ப்பகாருள்களின் கனஅளவு

ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் 
கனஅளவி்ன ்ரப்ள்வப ப்பாலபவ 

அட்ைவடை 1.4 ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் கன அளவு
வ. எண ஒழுஙகபான வடிவம் ப்பாருளின் ்டம் கன அளவு

1 கனசெதுரம்
a

a a

்க்கம் × ்க்கம் × ்க்கம்
a×a×a

a3

2 கனபசெவவகம்
h

b l

நீளம் × அகலம் × உயரம்
l × b × h

l b h

3 பகபாளம் r

4/3 × π × (ஆரம்)3

4/3 × π ×r3

4/3 π r3

4 உரு்ள
r

h
π × (r)2 × (உயரம்)

π ×r2×h

π r2h

கீபழ தைரப்டடுள்ள ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள 
ப்பாருள்களின் அளவுக்ள, ஒரு வ்ர்டத 
தைபாளின் மீது வ்ரந்து, அவறறின் ்ரப்ளவி்ன 
வ்ர்ட மு்்றயில் கபாணவும். பமலும், அவறறின் 
்ரப்ளவி்ன தைகுந்தை சூததிரததின் மூலமும் 
கணடறியவும். இரு மு்்றகளிலும் கி்டததை 
மதிபபுக்ள அடடவ்ணப்டுததி, அவற்்ற 
ஒபபிடவும்
அ. 12 பசெ.மீ. நீளமும் 4 பசெ.மீ. அகலமும் பகபாணட 

பசெவவகம்
ஆ. 6  பசெ.மீ. ்க்க அளவுள்ள செதுரம்
இ. 7 பசெ.மீ. ஆரம் பகபாணட வடடம்
ஈ. 6 பசெ.மீ. அடிப்க்கமும் 8 பசெ.மீ. உயரமும் 

பகபாணட முக்பகபாணம்

வ. 
எண வடிவம்

சூததிரம் மூலம் 
கணடறிந்தை 
்ரப்ளவு

வ்ர்ட 
மு்்றயில் 
கணடறிந்தை 
்ரப்ளவு

செயல்்ோடு 2 

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd   5 21-12-2021   17:44:27



6

தைகுந்தை சூததிரஙகளின் மூலம் கணடறியலபாம். 
ஒரு சில ஒழுஙகபான வடிவமுள்ள முப்ரிமபாணப 
ப்பாருள்களின் கனஅளவி்னக் கபாண உதைவும் 
சூததிரஙகள் அடடவ்ண 1.4ல் தைரப்டடுள்ளன. 

கைக்கு 1.3
கீபழ கபாண்வறறின் கனஅளவி்னக் 
கணக்கிடவும் (π = 22/7 எனக் பகபாள்ளவும்).
அ. 3 பசெ.மீ ்க்க அளவுள்ள கனசெதுரம்
ஆ. 3 மீ ஆரமும், 7 மீ உயரமும் பகபாணட 

உரு்ள 
தீர்வு
அ. கனசெதுரததின் கனஅளவு
 = ்க்கம் × ்க்கம் × ்க்கம்  

= 3 × 3 × 3 = 27 பசெ.மீ3 (அ) கன பசெ.மீ
ஆ. உரு்ளயின் கனஅளவு 
 = π × r2 × h = (22/7) × 3 × 3 × 7 = 198 மீ3

1.3.2  திரவஙகளின் கன அளவு
திரவஙகள் ஒரு குறிபபிடட இடத்தை 

ஆக்கிரமிததுக்பகபாள்கின்்றன. எனபவ, அ்வயும் 
ஒரு குறிபபிடட கன அள்வக் பகபாணடிருக்கின்்றன. 
ஆனபால், திரவஙகளுக்கு நி்லயபான வடிவம் 
கி்டயபாது. எனபவ, திரவஙகளின் கன அள்வ 
திடபப்பாருள்களின் கன அள்வப ப்பால் அளவிட 
முடியபாது. ஒரு திரவத்தை ஒரு பகபாள்கலனில் 
ஊறறும்ப்பாது, அது கலனின் வடிவத்தையும், 
்ரும்னயும் ப்றுகி்றது. திரவததின் கன 
அளவு என்்து அது கலனில் எவவளவு இடத்தை 
நிரபபுகி்றது என்்தைபாகும். இதை்ன ஒரு அளவிடும் 
உரு்ள அல்லது அளவிடும் முக்வ மூலம் 
அளக்கலபாம். ஒரு பகபாள்கலன் அ்டததுக் 
பகபாள்ளக்கூடிய அதிக்டசெ திரவததின் ்ருமபன 
கலனின் பகபாள்ளளவு எனப்டுகி்றது. ஒரு அளவிடும் 
குவ்ளயில் ்டததில் கபாடடியுள்ளவபாறு அளவீடுகள் 
வ்ரயப்டடிருக்கும். 

அளவிடும் குவ்ள

ஒரு திரவததின் கன அளவு என்்து அளவிடும் 
கலனில் அது அ்டததுக்பகபாள்ளும் இடத்தைக் 
குறிக்கி்றது. இதை்ன அளவிடும் குவ்ளயில் 
வ்ரயப்டடிருக்கும் அளவீடுகளிலிருந்து 
பநரடியபாகக் குறிக்க இயலும். ்டததில்  
கபாடடப்டடுள்ள அளவிடும் குவ்ள்ய உறறு 
பநபாக்கினபால், அதில் உள்ள அளவீடுகள் ’ml’ என்்ற 
அலகில் குறிக்கப்டடுள்ள்தை நபாம் கபாணலபாம். 
இது மில்லி லிடடர என்்்தைக் குறிக்கி்றது. 
்ருமனின் இந்தை அலகி்னப புரிந்துக்பகபாள்ள, 
நபாம் முதைலில் ஒரு லிடடர என்்து எவவளவு 
என்்்தைப புரிந்துபகபாள்ள பவணடும். லிடடர 
என்்து திரவஙகளின் கனஅள்வக் குறிக்கப 
்யன்்டும் ப்பாதுவபான அலகபாகும். ஒரு ப்பாருளின் 
அளவுகள் பசெ.மீ இல் குறிக்கப்டும்ப்பாது, 
அதைன் கனஅள்வ கன பசெ.மீ இல்  
குறிக்க பவணடும் என்்்தை நபாம் அறிபவபாம். இந்தை 
கன பசெ.மீ என்்ற அல்க ப்பாதுவபாக cc (cubic 
cm) எனக் குறிக்கிப்றபாம் 1000 cc அளவுள்ள கன 
அள்வபய 1 லிடடர என்கிப்றபாம். 

1 லிடடர = 1000 cc அல்லது பசெமீ3 

1000 மில்லி லிடடர = 1 லிடடர

1.3.3  ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ள 
ப்பகாருள்களின் கன அளவு

ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள 
ப்பாருள்களின் ்ரப்ள்வக் 
கணக்கிடுவதுப்பால, அவறறின் 
்ரும்ன  சூததிரஙகளின் மூலம் 
கணக்கிட இயலபாது. இததை்கய 
ப்பாருள்களின் ்ரும்ன 
ஒரு அளவிடும் குவ்ள மறறும் நீ்ரக் பகபாணடு 
கணக்கிடலபாம். 

திரவஙகளின் ்ரும்ன 
அளக்க பவறு சில அலகுகளும் 
்யன்்டுததைப ்டுகின்்றன. 

அவறறுள் சில பகலன் (Gallon), அவுன்ஸ் 
(Ounce) மறறும் குவபாரட (Quart).

1 பகலன் =  3785 ml
1 அவுன்ஸ் = 30 ml
1 குவபாரட =  1 l 
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1.4 அைர்த்தி
ஒரு முக்வயில் நீ்ர எடுததுக் 

பகபாணடு, அதில் ஓர இரும்புக் குண்டயும் ஒரு 
தைக்்க்யயும் ப்பாடவும். என்ன கபாணகி்றபாய? 
்டததில் கபாடடியுள்ள்டி இரும்புக் குணடு 
மூழ்குகி்றது, தைக்்க மிதைக்கி்றது. இது ஏன் என 
விளக்கமுடியுமபா?

இரும்புக் குணடு

தைக்்க

இரும்புக் குணடு மறறும் தைக்்க

ஒரு அளவிடும் குவ்ள்ய எடுதது அதில் சிறிது 
நீ்ர ஊற்றவும் (குவ்ள்ய முழுவதுமபாக 
நிரப்க்கூடபாது). நீரின் கனஅளவி்ன அளவிடும் 
குவ்ளயின் அளவீடடிலிருந்து குறிததுக் 
பகபாள்ளவும். அதை்ன V1 எனக் குறிக்கவும். 
இபப்பாது, ஒரு சிறிய கல்்ல எடுதது, அ்தை ஒரு 
நூலினபால் கடடவும். நூ்லப பிடிததுக்பகபாணடு, 
கல்்ல நீரினுள் மூழ்கசபசெயயவும். இவவபாறு 
மூழ்கசபசெயயும்ப்பாது, கல் குவ்ளயின் சுவரக்ளத 
பதைபாடபாமல் ்பாரததுக்பகபாள்ள பவணடும். தைறப்பாது, 
குவ்ளயில் நீரின் மடடம் உயரந்திருக்கும். 
நீரின் கனஅளவி்ன அளவிடும் குவ்ளயின் 
அளவீடடிலிருந்து குறிததுக் பகபாள்ளவும். அதை்ன V2 
எனக் குறிக்கவும். கல்லின் கனஅளவு அதிகரிததுள்ள 
நீரின் கனஅளவிறகுச செமம்.

கல்லின் கனஅளவு = V2 – V1 

செயல்்ோடு 3 

அ. ஒபர நி்்றயுள்ள (1கிகி) ஓர இரும்புத 
துண்டயும், ஒரு மரத துண்டயும் 
எடுததுக்பகபாள்க. அவறறின் ்ரும்ன 
அளவிடவும். இவறறுள் எது அதிக 
்ரும்னப ப்றறு அதிக இடத்தை 
ஆக்கிரமிக்கி்றது?. 

்தில் : _______________

ஆ. ஒபர அளவுள்ள ஓர இரும்புத துண்டயும், 
ஒரு மரத துண்டயும் எடுததுக் பகபாள்க. 
அவறறின் நி்்ற்ய அளக்கவும். இவறறுள் 
எது அதிக நி்்ற்யப ப்றறுள்ளது?

்தில் : _______________

செயல்்ோடு 4 

எ்ட மிகுந்தை ப்பாருள்கள் நீரில் மூழ்கும், 
எ்ட கு்்றந்தை ப்பாருள்கள் நீரில் மிதைக்கும்  
என்்து உனது ்தில் எனில், எ்ட கு்்றந்தை ஓர 
உபலபாகக் கபாசு நீரில் மூழ்குவதும், எ்ட மிகுந்தை 
மரக்கட்ட நீரில் மிதைப்தும் ஏன்? அடரததி ்றறிய 
கருததுக்ளப புரிந்து பகபாணடபால், இததை்கய 
பகள்விகளுக்கு நபாம் செரியபாக ்திலளிக்க முடியும்.

எ்ட கு்்றந்தை கபாசு மறறும் 
எ்ட மிகுந்தை மரக்கட்ட

பசெயல்்பாடு 4 இல் இருந்து, மரததுணடு அபதை 
நி்்ற பகபாணட இரும்புத துண்டவிட அதிக 
கனஅளவி்னப ப்றறுள்ளது என அறிகிப்றபாம். 
பமலும், மரததுணடு அபதை கனஅளவி்னக் 
பகபாணட இரும்புத துண்டவிட கு்்றந்தை 
நி்்ற்யப ப்றறுள்ளது எனவும் அறிகிப்றபாம். 

ஒரு ப்பாருள் இபலசெபானதைபா அல்லது கனமபானதைபா 
என்்து அதைன் அடரததி்யப  ப்பாருததைது. குறிபபிடட 
கனஅளவு பகபாணட ப்பாருளின் உள்பள அதிக 
நி்்ற திணிக்கப்டடிருந்தைபால், அதைன் அடரததி 
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அடரததி (D)  =  நி்்ற / கனஅளவு
நி்்ற (M)  =  அடரததி × கனஅளவு
கனஅளவு (V) = நி்்ற / அடரததி

செ்மயல் எணபணய மறறும் 
விளக்பகணபணய ப்பான்்ற்வ 
்பாரப்தைறகு நீ்ரவிட அடரததி 

மிகுந்தை்வகளபாகத பதைபான்றினபாலும், 
அவற்்றவிட நீர அதிக அடரததி பகபாணடது. 
விளக்பகணபணயின் அடரததி 961 கிகி/மீ3.  
விளக்பகணபணயில் ஒரு துளி நீ்ர 
இடும்ப்பாழுது, நீரததுளி மூழ்குகி்றது. ஆனபால், 
நீரில் ஒரு துளி விளக்பகணபண்ய 
இடும்ப்பாழுது, அது மிதைந்து நீரின் மீது ஒரு 
்டலத்தை உருவபாக்கி்றது. எனினும், சில 
எணபணய வ்ககள்  நீ்ரவிட அதிக 
அடரததி பகபாணட்வ. 

அதிகமபாக இருக்கும். ஆகபவ, இரும்புததுணடு, அபதை 
அளவுள்ள மரக்கட்ட்யவிட அதிக நி்்ற்யக் 
பகபாணடிருக்கும். எனபவ, இரும்புததுணடின் 
அடரததி மரததுணடின் அடரததி்ய விட அதிகமபாகும்.

ஒரு ப்பாருளின் அடரததி என்்து ஓரலகு 
்ருமனில் (1 மீ3) அபப்பாருள் ப்றறுள்ள நி்்ற 
என்று வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது. ’M’ நி்்ற பகபாணட 
ஒரு ப்பாருளின் ்ருமன் ’V’ எனில், அதைன் 
அடரததியபானது பின்வருமபாறு குறிபபிடப்டுகி்றது.

அடரததி (D) = நி்்ற (M)
்ருமன் (V)

D =
M
V

அடரததியின் SI அலகு கிகி/மீ3. அதைன் CGS 
அலகு கி/பசெ.மீ3.

1.4.1  பவவ்வறு ப்பகாருள்களின் அைர்த்தி
பவவபவறு ப்பாருள்கள் பவவபவறு 

அடரததி்யப ப்றறுள்ளன. அதிக அடரததி்யக் 
பகபாணட ப்பாருள்கள் அடரவுமிகு ப்பாருள்கள் 
எனப்டுகின்்றன. கு்்றந்தை அடரததி்யக் 
பகபாணட ப்பாருள்கள் அடரவுகு்்ற ப்பாருள்கள் 
எனப்டுகின்்றன. ப்ருமளவில் ்யன்்டுததைப்டும் 
சில ப்பாருள்களின் அடரததி, அடடவ்ண 1.4ல் 
தைரப்டடுள்ளது. 

அட்ைவடை 1.5 சில ப்பகாருள்களின் அைர்த்தி 
(அட்ற பவப்பநிடலயில்)

வ. 
எண் இயல்பு ப்பகாருள்கள் அைர்த்தி 

(கிகி/மீ3)
1. வபாயு கபாறறு 1.2
2.

திரவம்
மணபணணபணய 800

3. நீர 1,000
4. ்பாதைரசெம் 13,600
5.

திணமம் 

மரம் 770
6. அலுமினியம் 2,700
7. இரும்பு 7,800
8. தைபாமிரம் 8,900
9. பவள்ளி 10,500
10. தைஙகம் 19,300

அடரததி, நி்்ற, மறறும் கன அளவு 
ஆகியவறறிறகி்டபயயபான பதைபாடரபு  பின்வரும் 
அடரததி முக்பகபாணததில் குறிக்கப்டடுள்ளது. 

கைக்கு 1.4
280 கிகி நி்்ற பகபாணட ஒரு திட உரு்ளயின் 
கனஅளவு 4 மீ3. அதைன் அடரததி்யக் கபாணக.

தீர்வு

உரு்ளயின்  
அடரததி (D)  

=
 

உரு்ளயின் நி்்ற (M)
உரு்ளயின் கன அளவு (V)

=  
280

4  = 70 கிகி/ மீ3

கைக்கு 1.5
இரும்பினபால் பசெயயப்டட ஒரு ப்டடியின் 
்ருமன் 125 பசெ.மீ3. அதைன் நி்்ற்யக் கபாணக. 
(இரும்பின் அடரததி = 7.8 கி/ பசெ.மீ3).

தீர்வு
அடரததி = நி்்ற / கனஅளவு

எனபவ, நி்்ற = அடரததி × கனஅளவு 
                      = 125 × 7.8 = 975 கி.
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1.5  வகானியல் ப்பகாருள்களின் 
ப�காடலவிடன அளத்�ல்

நம் அன்்றபாட வபாழ்வில் அளவிடும் நீளஙக்ளக் 
குறிக்க பசென்டிமீடடர, மீடடர மறறும் கிபலபாமீடடர 
ப்பான்்ற அலகுக்ளப ்யன்்டுததுகிப்றபாம். 
ஆனபால், விணபவளி ஆரபாயசசியபாளரகள் 
பூமிக்கும், விணமீனுக்கும் இ்டப்டட பதைபா்லவு 
அல்லது இரு விணமீன்களுக்கு இ்டயில் உள்ள 
பதைபா்லவு ப்பான்்ற மிக நீணட பதைபா்லவுக்ள 
விணபவளி ஆரபாயசசிக்கபாக அளவிடுகின்்றனர. 
இததை்கய பதைபா்லவுக்ள அளவிட, கீழ்கபாணும் 
இரு அலகுகள் ்யன்்டுததைப்டுகின்்றன.  

அ. வபானியல் அலகு
ஆ. ஒளி ஆணடு

1.5.1  வகானியல் அலகு
பூமியபானது சூரிய்ன நீள்வடடப ்பா்தையில் 

சுறறுகி்றது என்்து நபாம் அறிந்தைபதை. எனபவ, 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இ்டபய உள்ள 
பதைபா்லவு ஒவபவபாரு நபாளும் மபாறிக்பகபாணபட 
இருக்கும். பூமி அதைன் அண்ம நி்லயில் 
(பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இ்டபயயுள்ள பதைபா்லவு 

கைக்கு 1.6
தைபாமிரததைபால் பசெயயப்டட ஒரு பகபாளததின் நி்்ற 
3000கிகி. தைபாமிரததின் அடரததி 8900 கிகி/மீ3 

எனில், பகபாளததின் ்ரும்னக் கபாணக.

தீர்வு
          அடரததி = நி்்ற / கனஅளவு

எனபவ, கன அளவு = நி்்ற / அடரததி 
                           = 3000 / 8900 = 0.34மீ3

பூமியின் அண்ம மறறும் பசெய்ம நி்லகள்

மிகக்கு்்றவபாக இருக்கும் நி்ல) உள்ளப்பாது, 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இ்டபயயுள்ள பதைபா்லவு 
சுமபார 147.1 மில்லியன் கிபலபாமீடடர ஆகும். பூமி 
அதைன் பசெய்ம நி்லயில் (பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் 
இ்டபய உள்ள பதைபா்லவு மிக அதிகமபாக இருக்கும் 
நி்ல) உள்ளப்பாது,  அவறறிறகி்டபயயபான 
பதைபா்லவு சுமபார 152.1 மில்லியன் கிபலபாமீடடர 
ஆகும். எனபவ, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் 
இ்டபயயுள்ள செரபாசெரித பதைபா்லவு 149.6 மில்லியன் 
கிபலபா மீடடர ஆகும். இதபதைபா்லபவ வபானியல் 
அலகு எனப்டுகி்றது. பநபடியூன், சூரியனிலிருந்து 
30 வபானியல் அலகு பதைபா்லவில் உள்ளது. அதைபாவது, 
பநபடியூன் சூரியனிலிருந்து பூமி்ய விட  30 மடஙகு 
பதைபா்லவில் உள்ளது. 

ஒரு வபானியல் அலகு என்்து பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இ்டபயயுள்ள செரபாசெரித பதைபா்லவு 
ஆகும். 
1 வபானியல் அலகு = 149.6 மில்லியன் கிமீ

                    = 149.6 × 106 கிமீ = 1.496 × 1011 மீ.

1.5.2  ஒளி ஆண்டு
நமது சூரிய குடும்்ததிறகு 

மிக அருகில் அ்மந்துள்ள 
விணமீன் பரபாக்சிமபா பசென்டபாரி 
(Proxima Centauri). இதைன் 
பதைபா்லவு 2,68,770 வபானியல் 
அலகபாகும். இதிலிருந்து, 
விணமீன்களின் பதைபா்ல்வ வபானியல் 
அலகபால் குறிபபிடடபால், அ்தைக் ்கயபாள்வது 
கடினம் என்்து பதைரிகி்றது. எனபவ, விணபவளி 
ஆரபாயசசியபாளரகள் மிக நீணட பதைபா்லவுக்ள 
அளவிட ஒளி ஆணடு என்னும் ஒரு தைனிததைன்்ம 
வபாயந்தை அலகி்னப ்யன்்டுததுகின்்றனர.
பவறறிடததில் ஒளியின் பவகம் 3 × 108 மீ/வி 
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 ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் ்ரப்் 
ஒரு வ்ர்டத  தைபா்ளப ்யன்்டுததி 
கபாணலபாம்.

 ஒரு முப்ரிமபாணப ப்பாருள் அ்டததுக் 
பகபாள்ளும் இடபம அபப்பாருளின் கன அளவு 
அல்லது ்ருமன் எனப்டும். கன அளவின் SI 
அலகு கன மீடடர அல்லது மீ3 ஆகும்.

 லிடடர என்்து திரவஙகளின் கனஅள்வக் 
குறிக்கப ்யன்்டும் ப்பாதுவபான ஓர அலகபாகும். 
ஒரு லிடடர = 1000 cc ஆகும்.

 ஒரு பகபாள்கலன் அ்டததுக்பகபாள்ளும் 
அதிக்டசெ திரவததின் ்ருமபன அக்கலனின் 
பகபாள்ளளவு எனப்டும்.

 ஒரு ப்பாருளின் அடரததி என்்து ஓரலகு 
்ருமனில் (1 மீ3) அபப்பாருள் ப்றறுள்ள நி்்ற 
ஆகும்.

 அடரததியின் SI அலகு கிகி / மீ3. அதைன் CGS 
அலகு கி / பசெமீ3. 1 கி/பசெமீ3 = 103 கிகி / மீ3.

 அதிக அடரததி்யக் பகபாணட ப்பாருள்கள் 
அடரவுமிகு ப்பாருள்கள் எனப்டும். கு்்றந்தை 
அடரததி்யக் பகபாணட ப்பாருள்கள் 
அடரவுகு்்ற ப்பாருள்கள் எனப்டும்.

 ஒரு திடபப்பாருளின் அடரததி ஒரு திரவததின் 
அடரததி்ய விட அதிகமபானபால், அது 
அததிரவததில் மூழ்கும். ஒரு திடபப்பாருளின் 
அடரததி ஒரு திரவததின் அடரததி்யவிட 
கு்்றவபானபால், அபப்பாருள் அததிரவததில் 
மிதைக்கும். 

 அடரததி = நி்்ற / கன அளவு
நி்்ற = அடரததி × கன அளவு
கன அளவு = நி்்ற / அடரததி

 ஒரு வபானியல் அலகு என்்து பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இ்டபயயுள்ள செரபாசெரித 
பதைபா்லவு ஆகும். 1 வபானியல் அலகு  
= 149.6×106 கிமீ = 1.496×1011 மீ.

 ஒளி ஆணடு என்்து ஒளியபானது பவறறிடததில் 
ஓர ஆணடில் கடக்கும் பதைபா்லவு ஆகும். 1 ஒளி 
ஆணடு = 9.46×1015 மீ.

என்்்தை நபாம் அறிபவபாம். அதைபாவது, ஒளி ஒரு 
வினபாடியில் 3×108 மீ பதைபா்ல்வக் கடக்கி்றது. 
ஓர ஆணடில் (லீப ஆண்டத தைவிர) 365 நபாள்கள் 
உள்ளன. ஒரு நபாளில் 24 மணி பநரமும், ஒரு 
மணி பநரததில் 60 நிமிடஙகளும், ஒரு நிமிடததில் 
60 வினபாடிகளும் அடஙகியுள்ளன.
ஆகபவ, ஓர ஆணடில் உள்ள பமபாததை 
வினபாடிகளின் எணணிக்்க
   = 365 × 24 × 60 × 60
   = 3.153 × 107 வினபாடிகள்

ஒளியபானது ஒரு வினபாடியில் 3 × 108 மீ 
பதைபா்ல்வக் கடக்கும் எனில், ஓர ஆணடில் ஒளி 
கடக்கும் பதைபா்லவு = 3 × 108 × 3.153 × 107 = 9.46 × 1015 மீ. 
இதபதைபா்லபவ ஓர ஒளி ஆணடு எனப்டுகி்றது..

ஒளி ஆணடு என்்து ஒளியபானது 
பவறறிடததில் ஓர ஆணடில் கடக்கும் பதைபா்லவு 
என வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது. 

1 ஒளி ஆணடு = 9.46 × 1015 மீ
ஒளி ஆணடில் குறிக்கப்டும்ப்பாது, பரபாக்சிமபா 

பசென்டபாரி (Proxima Centauri) நமது பூமியிலிருந்தும் 
சூரிய குடும்்ததிலிருந்தும் 4.22 ஒளி ஆணடு 
பதைபா்லவில் உள்ளது. பூமியபானது அணடததின் 
்மயததிலிருந்து 25,000 ஒளி ஆணடு 
பதைபா்லவில் உள்ளது.

நிடனவில் பககாள்க
 பவறு எந்தை இயறபியல் அளவுகளபாலும் குறிபபிட 

இயலபாதை இயறபியல் அளவுகள் அடிப்்ட 
அளவுகள் எனப்டும். அவறறிறகுரிய அலகுகள் 
அடிப்்ட அலகுகள் எனப்டும்.

 அடிப்்ட அளவுக்ளப ப்ருக்கிபயபா அல்லது 
வகுதபதைபா ப்்றப்டும் அளவுகள் வழி அளவுகள் 
எனப்டும். அவறறிறகுரிய அலகுகள் வழி 
அலகுகள் எனப்டும்.

 ஒரு ப்பாருள் அ்டததுக்பகபாள்ளும் இடபம 
அதைன் ்ரப்ளவு எனப்டும். இதைன் SI அலகு செதுர 
மீடடர அல்லது மீ2 ஆகும்.
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4. இரும்புக் குணடு ்பாதைரசெததில் மிதைக்கும்.
5. ஓரலகு ்ருமனில் கு்்றந்தை 

எணணிக்்கயிலபான  மூலக்கூறுக்ளக் 
பகபாணட ப்பாருள் அடரததி அதிகமு்டய 
ப்பாருள் எனப்டும்.

IV. ப்பகாருத்துக:
அ.

1. ்ரபபு அ. ஓளி ஆணடு
2. பதைபா்லவு ஆ. மீ3

3. அடரததி இ. மீ2

4. கன அளவு ஈ. கிகி
5. நி்்ற உ. கிகி / மீ3

ஆ.
1. ்ரபபு அ. கி / பசெமீ3

2. நீளம் ஆ. அளவிடும் முக்வ
3. அடரததி இ. ப்பாருளின் அளவு
4. கன அளவு ஈ. கயிறு
5. நி்்ற உ. தைள வடிவ ப்பாருள்

V.  பின்வருவனவற்ட்ற சரியகான வரிடசயில் 
எழு�வும்.

1. 1 L, 100 cc, 10 L, 10 cc
2. தைபாமிரம், அலுமினியம், தைஙகம், இரும்பு

VI. ஒபபுடமடயக் பககாண்டு நிரபபுக.
1. ்ரபபு : மீ2 : : கன அளவு :____________
2. திரவம் : லிடடர : : திடபப்பாருள் : __________
3. நீர : மணபணணபணய : : ____________ : 

அலுமினியம்

VII.   கீழக்ககாணும் கூற்றுக்கடள ஆரகாய்ந்து, 
சரியகான ஒன்ட்றத் ்�ர்வு பசய்க.

1. கூற்று: கல்லின் கன அள்வ அளவிடும் 
முக்வ மூலம் அளக்கலபாம்.

 ககாரைம்: கல் ஒரு ஒழுஙகற்ற வடிவமு்டய 
ப்பாருள்.

I.  சரியகான விடைடயத் ்�ர்ந்ப�டுத்து எழுதுக.
1.  பின்வருவனவறறுள் எது வழி அளவு?

அ) நி்்ற ஆ) பநரம் 
இ) ்ரபபு ஈ) நீளம்

2.. பின்வருவனவறறுள் எது செரி?
அ) 1L = 1cc ஆ) 1L = 10 cc
இ) 1L = 100 cc   ஈ) 1L = 1000 cc

3. அடரததியின் SI அலகு
அ) கிகி / மீ2 ஆ) கிகி / மீ3

இ) கிகி / மீ   ஈ) கி / மீ3

4.  செம நி்்றயுள்ள இரு பகபாளஙகளின் 
கனஅளவுகளின் விகிதைம் 2:1 எனில், அவறறின் 
அடரததியின் விகிதைம்
அ) 1:2 ஆ) 2:1  
இ) 4:1  ஈ) 1:4

5. ஒளி ஆணடு என்்து எதைன் அலகு?
அ) பதைபா்லவு        ஆ) பநரம்
இ) அடரததி             ஈ) நீளம் மறறும் பநரம்

II. ்ககாடிட்ை இைத்ட� நிரபபுக.
1.  ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் 

்ரும்ன அளக்க ______________ விதி 
்யன்்டுகி்றது.

2.  ஒரு கன மீடடர என்்து __________ கன 
பசென்டிமீடடர.

3.  ் பாதைரசெததின் அடரததி .
4.  ஒரு வபானியல் அலகு என்்து ____________.
5.  ஓர இ்லயின் ்ரப்் 

்யன்்டுததி கணக்கிடலபாம்.

III. சரியகா அல்லது �வ்றகா எனக் கூறுக. 
�வ்றகான கூற்ட்றத் திருத்தி எழுதுக.

1.  ஒரு ப்பாருளின் எல்்ல அ்டததுக்பகபாள்ளும் 
இடபம அபப்பாருளின் ்ரப்ளவு ஆகும்.

2. திரவஙகளின் கன அள்வ அளவிடும் முக்வ 
மூலம் அளக்கலபாம்.

3. நீர மணபணணபண்ய  விட  அதிக அடரததி 
பகபாணடது.

மதிபபீடு
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2. கூற்று: மரக்கட்ட  நீரில் மிதைக்கும்.
 ககாரைம்: நீர ஒரு ஒளி ஊடுருவும் திரவம்.
3. கூற்று: ஓர இரும்புக் குணடு நீரில் மூழ்கும்.
 ககாரைம்: நீர இரும்்்விட அடரததி 

அதிகமு்டயது.
அ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரணடும் செரி. 

கபாரணம் கூறறிறகபான செரியபான விளக்கம்.
ஆ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரணடும் செரி. ஆனபால், 

கபாரணம் கூறறிறகபான செரியபான விளக்கமல்ல.
இ. கூறறு செரி. ஆனபால், கபாரணம் தைவறு.
ஈ. கூறறு தைவறு. ஆனபால், கபாரணம் செரி.

VIII. மிகச் சுருக்கமகாக விடையளி.
1. ஒருசில வழி அளவுக்ளக் கூறுக.
2. ஓர ஒளி ஆணடின் மதிப்்த தைருக.
3. ஓர உரு்ளயின் கனஅள்வக் கபாண 

உதைவும் சூததிரத்தை எழுதுக.
4. ப்பாருள்களின் அடரததி்யக் கபாண்தைறகபான 

வபாயப்பாட்டத தைருக.
5. எந்தைத திரவததில் இரும்பு மூழ்கும்?
6. வபானியல் ப்பாருள்களின் பதைபா்ல்வக் 

கபாண உதைவும் அலகுக்ளக் கூறுக.
7. தைஙகததின் அடரததி எவவளவு?

IX. சுருக்கமகாக விடையளி.
1. வழி அளவுகள் என்்றபால் என்ன?
2. ஓரு திரவததின் கன அள்வயும் ஒரு 

கலனின் பகபாள்ளள்வயும் பவறு்டுததுக.
3. ப்பாருள்களின் அடரததி்ய வ்ரயறு.
4. ஓர ஒளி ஆணடு என்்றபால் என்ன?
5. ஓரு வபானியல் அலகு - வ்ரயறு.

X. விரிவகாக விடையளி.
1. ஒழுஙகற்ற வடிவமுள்ள ப்பாருள்களின் 

்ரப்் ஒரு வ்ர்டததைபா்ளப ்யன்்டுததி 
கணக்கிடும் மு்்ற்ய விவரி.

2. ஒரு கல்லின் அடரததி்ய ஒரு அளவிடும் 
முக்வ மூலம் எவவபாறு கணடறிவபாய?

XI. கைக்கிடுக.
1. ஒரு வடட வடிவத தைடடின் ஆரம் 10 பசெமீ 

எனில், அதைன் ்ரப்் செதுரமீடடரில் கபாணக.  
(π = 22/7 எனக் பகபாள்க).

2. ஒரு ்ள்ளியின் வி்ளயபாடடுத திடலின் 
்ரிமபாணம் 800 மீ × 500 மீ. அததிடலின் 
்ரப்்க் கபாணக.

3. ஒபர அளவு்டய இரு பகபாளஙகள் தைபாமிரம் 
மறறும் இரும்பினபால் பசெயயப்டடுள்ளன. 
அவறறின் நி்்றகளின் விகிதைத்தைக் 
கபாணக (தைபாமிரம் மறறும் இரும்பின் 
அடரததி மு்்றபய 8900 கிகி / மீ3 மறறும்  
7800 கிகி / மீ3). 

4. 250 கி நி்்றயுள்ள ஒரு திரவம் 1000 கன பசெ.மீ  
இடத்தை நிரபபுகி்றது. திரவததின் அடரததி்யக் 
கபாணக.

5. 1 பசெமீ ஆரமுள்ள ஒரு பகபாளம் பவள்ளியினபால் 
பசெயயப்டுகி்றது. அக்பகபாளததின் நி்்ற 33 கி 
எனில், பவள்ளியின் அடரததி்யக் கபாணக  
(π = 22/7 எனக் பகபாள்க).

XII. உயர் சிந்�டன வினகாக்கள்.
கீபழ கபாடடப்டடுள்ளவபாறு மூன்று பகபாளஙகள் 

உள்ளன.

   

பகபாளஙகள் 'A' மறறும் 'B' ஒபர ப்பாருளபால் 
பசெயயப்டட்வ. பகபாளம் 'C' பவறு ஒரு ப்பாருளபால் 
பசெயயப்டடது. பகபாளஙகள் 'A' மறறும் 'C' ஒபர ஆரம் 
பகபாணட்வ. பகபாளம் 'B' இன் ஆரம் பகபாளம் 'A' 
இன் ஆரததில் ்பாதியபாக இருக்கும். பகபாளம் 'A' இன் 
அடரததி பகபாளம் 'C' ஐ விட இரு மடஙகபாக உள்ளது. 
இபப்பாது, பின்வரும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளி:
1. பகபாளஙகள் A மறறும் B இன் நி்்றகளின் 

விகிதைத்தைக் கபாணக.
2. பகபாளஙகள் A மறறும் B இன் கன அளவுகளின் 

விகிதைத்தைக் கபாணக.
3. பகபாளஙகள் A மறறும் C இன் நி்்றகளின் 

விகிதைத்தைக் கபாணக.
XIII. குறுக்பகழுத்துப புதிர்.

இைமிருந்து வலம்
1. பவப்நி்லயின் SI அலகு (4) 2. திரவஙகளின் 
கன அள்வக் கபாண உதைவுவது (8) 3. ஓரலகு 
கன அளவில் உள்ள நி்்ற (5) 4. இரும்்்விட 
அடரததி அதிகம் பகபாணட திரவம் (5)
்மலிருந்து கீழ
அ) ஓர அடிப்்ட அளவு (6) ஆ) ஒரு 
முப்ரிமபாணப ப்பாருள் ஆக்கிரமிததுக்பகபாள்ளும் 
இடம் (5) இ) நீணட பதைபா்லவின் அலகு (5)  
ஈ) ஒரு வழி அளவு (5)

A B C
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(1)      

 

    

 (2)       

    

    

    

    

 (3)       

(4)        

  

 

நி்்ற மறறும் கனஅளவினபால் அடரததியில் ஏற்டும் வி்ளவுக்ள அறிபவபாமபா!

்படிநிடலகள்
்படி 1:    கீழ்க்கபாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்டப ்யன்்டுததி இசபசெயல்்டடிறகபான இ்ணயப 

்க்கததிறகுச பசெல்க. 
்படி2 : வலது  செபாளரததின்  பமறபு்றம் உள்ள customizeஎன்்்தை பசெபாடுக்கவும். 
்படி 3:  Material, Mass மறறும் Volume என்்தில் மபாற்றம் பசெயய பமல் இடது பு்ற செபாளரததில்  

உள்ளநகரததி்ய நகரததைவும். இபப்பாழுது நி்்றமறறும் கனஅளவினபால் 
அடரததியில் ஏற்டும் வி்ளவுக்ளக் கபாணலபாம்.

்படி 4: ‘Reset all’ என்்்தை பசெபாடுக்கி புதுபபிக்கவும். 

அளவீடுகள்இடையச்பசயல்்பகாடு

உரலி: https://phet.colorado.edu/en/simulation/density(or) scan the QR Code
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விசையும் இயக்கமும்
2

அலகு

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
  பதைபா்ைவு மறறும் இடபப்யரச்சி்ய வ்ையறுததைல்.
  பதைபா்ைவு மறறும் இடபப்யரச்சி்ய வவறு்டுததுதைல்.
  வவகம், தி்ைவவகம் மறறும் முடுக்கததி்ன வ்ையறுததைல்.
  வவகம் மறறும் தி்ைவவகததி்ன வவறு்டுததுதைல்.
  பதைபா்ைவு - கபாைம், தி்ைவவகம் - கபாைம் வ்ை்டஙக்ள வ்ைந்து, விளக்குதைல்.
  இயஙகும் ப்பாருள்களின் வவகததி்ன அளந்து, கணக்கிடல்.
  ஈரபபு ்மயம் மறறும் ைமநி்ையின் அன்்றபாடப ்யன்்பாடுக்ள அறிதைல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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அறிமு்கம்
கீவே பகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும் ்டத்தைப 

்பார. ்டததில் கபாட்டப்ட்டுள்ள்டி, கவிதைபா தைனது 
வீட்டிலிருந்து இரு வழிகளில் ்ள்ளிக்குச் பைல்ை 
முடியும். எப்பா்தையின் வழியபாகச் பைன்்றபால் 
அவளபால் வி்ைவில் ்ள்ளி்ய அ்டய இயலும் 
என உஙகளபால் கூ்ற இயலுமபா ?

கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள ்டததில், இ்ை 
ஒன்று மைததிலிருந்து கீவே விழுவ்தைக் கபாணைபாம். 
எந்தைப ்பா்தையின் வழியபாகக் கீவே விழும்வ்பாது 
இ்ை தை்ை்ய வவகமபாக வந்தை்டயும்?

கபாறறு வீைபாதை வ்பாது    கபாறறு வீசும் வ்பாது 
இ்ையின் ்பா்தை      இ்ையின் ்பா்தை

உமபாவும், பிரியபாவும் ஒவை ்ள்ளியில் ்டிக்கும் 
வதைபாழிகள். அவரகள் இருவரும் ்ள்ளி வேைம் 
முடிந்தைவுடன் அருகில் உள்ள வி்ளயபாட்டுத 
திடலுக்குச் பைன்று வி்ளயபாடிவிட்டு வீடு 
திரும்புவபாரகள். ஒருேபாள் உமபா தைனது ்பாட்டி 
வீட்டிறகுச் பைன்றுவிட்டு, திடலுக்கு வருவதைபாகக் 
கூறிச் பைன்்றபாள். இருவரும் வி்ளயபாட்டுத 
திடலுக்குச் பைன்்ற ் பா்தை ் டததில் கபாட்டப்ட்டுள்ளது. 

ஒரு நூலி்ன எடுததுக்பகபாண்டு, ்டததில் 
கபாட்டப்ட்டுள்ள ்பா்தையின் (அ மறறும் ஆ) 
நீளஙக்ள அளக்கவும். எப்பா்தையின் நீளம் 
அதிகமபாக உள்ளது?

�ைளயா�� ைமதான�

��

ப��

பா
ை

த-
அ

பாைத-ஆ

வமறகண்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து ஒரு 
ப்பாருளபானது ஓர இடததிலிருந்து மறவ்றபார 
இடததிறகுச் பைல்லும்வ்பாது அவ்விரு 
இடஙக்ளயும் இ்ணக்கும் வேரக்வகபாட்டுப 
்பா்தையில் பைன்்றபால் வி்ைவில் அவ்விடததி்னச் 
பைன்்ற்டயைபாம் என ேபாம் அறிகிவ்றபாம். இந்தை 
வேரவகபாட்டுப்பா்தைவய இரு புள்ளிகளுக்கு 
இ்டயிைபான மிகக் கு்்றந்தை பதைபா்ைவு ஆகும். 

இப்பாடததில், பதைபா்ைவு மறறும் இடபப்யரச்சி, 
வவகம் மறறும் தி்ைவவகம், வவகம் - கபாைம் 
வ்ை்டம், தி்ைவவகம் - கபாைம் வ்ை்டம், ஈரபபு 
்மயம் மறறும் நி்ைததைன்்ம ஆகிய்வ குறிதது 
்பாரக்க இருக்கிவ்றபாம்.

2.1 த�ொசலவு மற்றும் இடபதபெயர்ச்சி
ஓர இடததிலிருந்து மறவ்றபார இடத்தை 

அ்டவதைறகு, ஒரு ப்பாருள் கடந்து வந்தை ்பா்தையின் 
பமபாததை நீளம் த�ொசலவு எனப்டும். ஒரு ப்பாருளின் 
இயக்கததின்வ்பாது, அதைன் துவக்க நி்ைக்கும் 
இறுதி நி்ைக்கும் இ்டவய உள்ள மிகக் கு்்றந்தை 
வேரக்வகபாட்டுத பதைபா்ைவு இடபதபெயர்ச்சி எனப்டும். 
பதைபா்ைவு மறறும் இடபப்யரச்சி இ்வ இைண்டும் 
ஒவை அைகபால் குறிக்கப்டுகின்்றன. இவறறின் SI 
அைகு மீடடர் (மீ) ஆகும்.

ஒருவர A என்்ற இடததிலிருந்து B என்்ற 
இடததிறகு வமறபகபாள்ளும் இயக்கத்தை கீவே 
உள்ள ்டம் கபாண்பிக்கி்றது.

10 ��

A B

1

5 ��3

7 ��2
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A B

இஙகு ப்பாருளின் ஆைம்் நி்ை்ய A எனக் 
பகபாள்வவபாம். ப்பாருள் A என்்ற புள்ளியிலிருந்து 
B என்்ற புள்ளிக்குச் பைல்லும்வ்பாது இடபப்யரச்சி 
வேரகுறி்யயும், B என்்ற புள்ளியிலிருந்து A 
என்்ற புள்ளிக்குச் பைல்லும்வ்பாது எதிரகுறி்யயும் 
ப்றுகி்றது.

சு்பா தைன் வீட்டிலிருந்து அருகில் உள்ள 
்மதைபானததிறகுச் பைல்கி்றபாள். கீவே உள்ள ் டத்தைப 
்பாரதது, பின்வரும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளி.

x

y

400 �

100 �.

வ

�

ெத

ேம

ைமதான�

��

1. அவள் ்யணம் பையதை பதைபா்ைவு என்ன?
2. அவளின் இடபப்யரச்சி என்ன?

பின்வரும் வினபாக்களுக்கு உன்னபால் 
வி்டயளிக்க முடியுமபா?

 ஒரு ப்பாருள் கடந்தை பதைபா்ைவு 15 கிமீ 
அபப்பாருளின் இடபப்யரச்சி 15 கிமீ. 
இவறறிலிருந்து நீ அறிவது என்ன ?

 ஒருவர ்யணம் பையதை பதைபா்ைவு 30 கிமீ 
அவரின் இடபப்யரச்சி 0 கிமீ எனில் நீ அறிவது 
என்ன ?

நொடடி்கல் சமல்
வபான் மறறும் கடல் 

வழிப வ்பாக்குவைததுகளில் 
பதைபா்ைவி்ன அளவிடப 

்யன்்டுததைப்டும் அைகு ேபாட்டிகல் ்மல் 
ஆகும். ஒரு ேபாட்டிகல் ்மல் என்்து  
1.852 கி.மீ ஆகும். 

கப்ல் மறறும் விமபானஙகளின் 
வவகத்தை அளவிடப ்யன்்டும் அைகு ேபாட் 
எனப்டும். அ்வ ஒரு மணி வேைததில் ஒரு 
ேபாட்டிகல் ்மல் பதைபா்ை்வ கடக்கின்்றன 
என்்்தை இது குறிக்கி்றது.

இதில் முதைல் ்பா்தையின் வழியபாக அவர  
10 கிமீ தூைம் ்யணிக்கி்றபார. இைண்டபாவது 
்பா்தையின் வழியபாக ்யணம் பையயும்வ்பாது 7 கிமீ 
தூைம் ்யணிக்கி்றபார. முதைல் ்பா்தையில் Aக்கும் 
Bக்கும் இ்டப்ட்ட தூைம் 10 கிமீ. இைண்டபாவது 
்பா்தையில் அவறறிறகு இ்டப்ட்ட தூைம் 7 
கிமீ. இைண்டு புள்ளிகளுக்கும் இ்டவய உள்ள 
மிகக்கு்்றந்தை தூைம் 5 கிமீ. இது மூன்்றபாவது 
்பா்தையபால்  குறிக்கப்டுகி்றது. எனவவ, எந்தைப 
்பா்தையில் அவர ்யணம் பையதைபாலும் அவைது 
இடபப்யரச்சி 5 கிமீ (கிேக்குத தி்ையில்) ஆகும்.

A என்்ற புள்ளியிலிருந்து B என்்ற புள்ளிக்குப 
்யணம் பையயும் ஒரு ப்பாருளின் ்பா்தையபானது 
்டததில் கபாட்டப்ட்டுள்ளது. அபப்பாருள் ்யணம் 
பையதை பமபாததைத பதைபா்ைவு 120 மீ மறறும் அதைன் 
இடபப்யரச்சி 40 மீ (பதைன்கிேக்குத தி்ையில்) ஆகும்.

40 �

120 �

A

B

முயல் ஒன்று ஓடிய ்பா்தை கீவே உள்ள 
்டததில் கபாட்டப்ட்டுள்ளது. ஒவ்பவபாரு கட்டததின் 
்ைப்ளவும் ஒரு ைதுை மீட்டர எனக் பகபாள்வவபாம். 
முயல் A என்்ற புள்ளியிலிருந்து ஓடத துவஙகி B 
என்்ற புள்ளி்ய வந்தை்டகி்றது. எபப்பாழுது அது 
கடந்தை பதைபா்ைவும், இடபப்யரச்சியும் ைமமபாக 
இருக்கும்? (முயல் ஓடத துவஙகிய புள்ளியும், முடிததை 
புள்ளியும் பவவ்வவ்றபாக இருக்க வவண்டும்).

A B

B

A

ெதாைல� __________________ 
இட�ெபய��� _____________

ெதாைல� __________________
இட�ெபய��� _____________

ேபாம் ஒரு ப்பாருளின் இடபப்யரச்சி்யக் 
குறிபபிடும்வ்பாது அது ்யணம் வமறபகபாள்ளும் 
தி்ை்யப ப்பாருதது வேரகுறி அல்ைது 
எதிரகுறி்யப ்யன்்டுததுகிவ்றபாம்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd   16 21-12-2021   17:45:09



17

தி்ைவவகம் (V) = இடபப்யரச்சி
கபாைம்

தி்ைவவகததின் SI அைகு மீடடர் / விநொடி  
(மீ / வி) ஆகும்.

கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள ்டத்தைப ்பார. 
ஒரு ஓட்டப்ந்தைய வீைர 25 விேபாடியில் 200 மீட்டர 
தூைததி்ன நி்்றவு பையகி்றபார. அவரின் வவகம் 
மறறும் தி்ைவவகததி்னக் கபாண்க.

ஓ�
பாைத�� 

�ள� 200 �.

இடெபய
	�
50 �.

வவகம்  = கடந்தை பதைபா்ைவு / கபாைம்
 =  200 / 25
 =  8 மீ / வி
தி்ைவவகம்  = இடபப்யரச்சி / கபாைம்
 = 50 / 25
 = 2 மீ / வி

சீரொன திசைவே்கம்
ஒரு ப்பாருளபானது தைன் இயக்கததின் வ்பாது 

தி்ையி்ன மபாற்றபாமல் ைமகபாை இ்டபவளிகளில் 
ைமஅளவு இடபப்யரச்சியி்ன வமறபகபாண்டபால், 
அது சீைபான தி்ைவவகததில் இயஙகுகி்றது 
எனப்டுகி்றது. எ.கபா. பவறறிடததில் ்யணம் 
பையயும் ஒளி.

சீரற்்ற திசைவே்கம்
ஒரு ப்பாருளபானது தைன் இயக்கததின் வ்பாது 

தி்ை்யவயபா அல்ைது வவகததி்னவயபா 
மபாறறிக்பகபாண்டபால் அபப்பாருள் சீைற்ற 
தி்ைவவகததில் உள்ளது எனப்டுகி்றது. எ.கபா. 
இையில் நி்ையததிறகு வரும் அல்ைது அஙகிருந்து 
பு்றப்டும் பதைபாடரவண்டியின் இயக்கம்.

ைரொைரி திசைவே்கம்
ஒரு ப்பாருள் கடந்தை பமபாததைத பதைபா்ை்வ, அது 

்யணிக்க எடுததுக்பகபாண்ட பமபாததை வேைததைபால் 
வகுக்கக் கி்டப்து, ைபாைபாைரி தி்ைவவகம் எனப்டும். 

ைைபாைரி தி்ைவவகம் = பமபாததை இடபப்யரச்சி
எடுததுக்பகபாண்ட பமபாததைக் கபாைம்

2.2 வே்கம் மற்றும் திசைவே்கம்
2.2.1 வே்கம்

நீஙகள் வவகம் ்றறி ஏறகனவவ ஆ்றபாம் 
வகுபபில் விரிவபாகப ்டிததுள்ளீரகள். பதைபா்ைவு 
மபாறு்டும் வீதைம் வே்கம் எனப்டும்.

வே்கம் = த�ொசலவு / ்கொலம்
இதைன் அைகு மீடடர் / விநொடி ( மீ / வி).
வே்கத்திசன நொம் சீரொன வே்கம் மற்றும் 

சீரற்்ற வே்கம் என இரு வ்ககளபாகப பிரிக்கைபாம்.
சீரொன வே்கம்

ஒரு ப்பாருள் ைமகபாை இ்டபவளிகளில் ைம 
பதைபா்ைவி்னக் கடந்தைபால் அபப்பாருள் சீைபான 
வவகததில் பைல்வதைபாகக் கருதைப்டுகி்றது.

சீரற்்ற வே்கம்
ஒரு ப்பாருள் பவவ்வவறு கபாை இ்டபவளிகளில் 

பவவ்வவறு பதைபா்ைவி்னக் கடந்தைபால் அபப்பாருள் 
சீைற்ற வவகததில் பைல்வதைபாகக் கருதைப்டுகி்றது.

ைைபாைரி வவகம் =
        கடந்தை பமபாததைத பதைபா்ைவு      

எடுததுக்பகபாண்ட பமபாததைக் கபாைம்

1 கி.மீ / மணி = 5 / 18 மீ / வி
இதை்ன எவ்வபாறு ேபாம் ப்றுகிவ்றபாம் 
என்்தை்னக் கபாண்வ்பாம்.

1 கி.மீ = 1000 மீ  ஒரு மணி = 3600 வி
1 கி.மீ / மணி = 1000 மீ / 3600 வி = 5 / 18 மீ / வி

தபெொதுேொன வே்கங்கள்

ஆ்ம  0.1 மீ / வி
மனிதைரகளின் ே்டயின் வவகம் 1.4 மீ / வி
விழும் ம்ேததுளியின் வவகம் 9-10 மீ / வி
ஓடும் பூ்னயின் வவகம் 14 மீ / வி
்ைக்கிளின் வவகம்  20 - 25 கி.மீ / மணி
சிறுத்தை ஓடும் வவகம்  31 மீ / வி
வவகப்ந்து வீச்ைபாளரகள் 
்ந்தி்ன எறியும் வவகம் 90-100 ்மல் / மணி
்யணிகள் விமபானததின் வவகம் 180 மீ / வி
ைபாக்பகட்டின் வவகம்  5200 மீ / வி

2.2.2 திசைவே்கம்
இடபப்யரச்சி மபாறு்டும் வீதைம் தி்ைவவகம் 

எனப்டும்.
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வேபாக்கியும், க்டசியபாக 2 மீ வடக்கு வேபாக்கியும் 
நீ ேடக்கி்றபாய எனக் பகபாள்வவபாம். பமபாததை 
தூைததி்ன 24 விேபாடிகளில் நீ கடக்கி்றபாய. 
உனது ைைபாைரி வவகம் எவ்வளவு? ைைபாைரி 
தி்ைவவகம் எவ்வளவு?

2.3 முடுக்கம்
தி்ைவவகம் மபாறு்டும் வீதைம் முடுக்கம் 

எனப்டும். வவறு வ்கயில் கூறுவதைபானபால், ஒரு 
ப்பாருளின் வவகததிவைபா அல்ைது தி்ையிவைபா 
மபாற்றம் ஏற்ட்டபால் அபப்பாருள் முடுக்கம்டகி்றது 
எனக் கருதைப்டுகி்றது.

முடுக்கம் = தி்ைவவக மபாறு்பாடு / கபாைம்

= இறுதித   தி்ைவவகம் (v) – ஆைம்்த தி்ைவவகம் (u)
கபாைம் (t)

a = (v – u)
t

முடுக்கததின் SI அைகு மீ / வி2 
ஓயவு நி்ையில் உள்ள ஒரு 

மகிழுந்தைபானது, வேரவகபாட்டில் 
இயஙகத பதைபாடஙகுகி்றது 
எனக் பகபாள்வவபாம். அது 4 விேபாடிகளில் 12 மீ / வி 
வவகததி்ன அ்டகி்றது எனில் அதைன் 
முடுக்கததி்னக் கணக்கிடுக (மகிழுந்து சீைபான 
முடுக்கததில் உள்ளது எனக் பகபாள்க).

tu = 0 � tv = 4 �

u = 0 �/� v = 12 �/�

ஆைம்்த தி்ைவவகம் (u)  = 0 மீ / வி
இறுதி தி்ைவவகம் (v)  = 12 மீ / வி
எடுததுக்பகபாண்ட வேைம் (t) = 4 வி

முடுக்கம் (a) = (v – u)
t

 = (12 – 0 ) / 4
 = 3 மீ / வி2

2.3.1 வநர் முடுக்கம்
ஒரு ப்பாருளின் தி்ைவவகமபானது 

கபாைததி்னப ப்பாருதது அதிகரிததுக் பகபாண்வட 
பைன்்றபால் அபப்பாருளில் ஏற்டும் முடுக்கம் வநர் 
முடுக்கம் எனப்டும்.

கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள ்டததில் ஒரு 
மகிழுந்தைபானது கிேக்குத தி்ையில் 5 கிமீ தூைம் 
்யணம் பையகி்றது. பின்னர, திரும்பி அவதை 
்பா்தையில் வமறகு வேபாக்கி 7 கிமீ தூைம் ்யணம் 
பையகி்றது. இப்யணததி்ன நி்்றவு பையய அது 
0.2 மணி வேைம் எடுததுக்பகபாள்கி்றது எனில் அதைன் 
ைைபாைரி தி்ைவவகததி்னக் கபாண்க.

7 �.�.

0

������� E

ெதாட�க���� 5 �.�.

ைைபாைரி  
தி்ைவவகம் 

= பமபாததை இடபப்யரச்சி
எடுததுக்பகபாண்ட பமபாததைக் கபாைம்

(0 என்்ற புள்ளியிலிருந்து கிேக்குத தி்ை 
வேரகுறியபாக எடுததுக்பகபாள்ள்டுகி்றது)

= (5-7) / 0.2
= -2 / 0.2
= -10 கி.மீ/மணி அல்ைது - 10 × 5 / 18
= -25 / 9 = -0.28 மீ / வி
முக்வகபாண மு்்றயபானது தி்ைவவகம் (v), 

இடபப்யரச்சி (d) மறறும் கபாைம் (t) இவறறிறகி்டவய 
உள்ள பதைபாடரபி்ன எளிதைபாகப புரிந்துபகபாள்ள 
உதைவுகி்றது.

d

v t

v = d / t , t = d / v, d = v × t 
பினேரும் வினொக்களுககு விசடயளி
 சீைபான தி்ைவவகததில் 100 மீ பதைபா்ைவி்ன 

4 விேபாடிகளில் கடக்கும் மகிழுந்தின் 
தி்ைவவகத்தைக் கண்டறிக.

 உ்ைன் வ்பால்ட் 100 மீ தூைததி்ன 
9.58 விேபாடிகளில் கடக்கி்றபார. அவைது 
வவகததி்னக் கண்டறிக. 30 மீ / வி வவததில் 
ஓடக்கூடிய சிறுத்தையுடன், உ்ைன்வ்பால்ட் 
ஓட்டப்ந்தையததில் கைந்து பகபாண்டபால் பவறறி 
ப்றுவது யபார?

 4 மீ கிேக்கு வேபாக்கி வேைபாக ேடந்து, பின்னர 
2 மீ பதைறகு வேபாக்கியும், அடுதது 4 மீ வமறகு 

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd   18 21-12-2021   17:45:10



19

2.3.3 சீரொன முடுக்கம்
ஒரு ப்பாருளின் தி்ை வவகததில் சீைபான கபாை 

இ்டபவளியில் கபாைததி்னப ப்பாருதது ஏற்டும் 
மபாற்றம் (அதிகரிததைல் அல்ைது கு்்றதைல்) சீைபானதைபாக 
இருபபின் அம்முடுக்கம் சீரொன முடுக்கம் எனப்டும்.

ஒரு வ்ருந்தின் சீைபான முடுக்கம் கீழ்க்கபாணும் 
அட்டவ்ணயில் பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளது.

வநரம் (வி) 1 2 3 4 5

திசைவே்கம்  
(மீ/வி)  

20 + 
20

40 + 
20

60 + 
20

80 + 
20

100 + 
20

(வநர் முடுக்கம்)

திசைவே்கம்  
(மீ/வி) 

100 - 
20

80 - 
20

60 - 
20

40 - 
20

20 - 
20

(எதிர் முடுக்கம்)

இஙகு ப்பாருளின் தி்ைவவகமபானது 20 மீ/வி 
என்்ற வீதைததில் மபாற்றம் அ்டவதைபால் (அதிகரிததைல் 
அல்ைது கு்்றதைல்) அதைன் முடுக்கம் 20 மீ / வி2 ஆகும். 
அபப்பாருளின் தி்ைவவகம் 20 மீ/வி என்்ற வீதைததில் 
கு்்றந்தைபால், அதைன் எதிரமுடுக்கம் 20 மீ/வி2 ஆகும்.

2.3.4 சீரற்்ற முடுக்கம் 
ஒவ்பவபாரு அைகு வேைததிலும் ஒரு 

ப்பாருளின் தி்ைவவகததில் கபாைத்தைப ப்பாருதது 
ஏற்டும் மபாற்றமபானது சீைற்றதைபாக இருந்தைபால் 
அம்முடுக்கமபானது சீரற்்ற முடுக்கம் எனப்டும்.

வேைம்(வி) 0 1 2 3 4 5

தி்ைவவகம் (மீ /வி) 0 10 40 60 70 50

தி்ைவவகமபாற்றம் 0 10 30 20 10 20

இஙகு ஒவ்பவபாரு விேபாடியிலும் தி்ைவவக 
மபாற்றம் மபாறு்டுவ்தைக் கபாணைபாம். எனவவ, 
இம்முடுக்கம் சீரற்்ற முடுக்கம் எனப்டும்.

ஒரு பதைபாடரவண்டி வேரவகபாட்டில் ்யணம் 
பையயும் ்பா்தை்ய கீவே உள்ள ்டமபானது 
கபாட்டுகி்றது. ் டததி்னப ் பாரதது அட்டவ்ண்யப 
பூரததி பையயவும்.

 நொன எவேளவு வே்கமொனேன 
பெொருங்கள்!

என் ப்யர சிறுத்தை. ேபான் மிகவவகமபாக 
ஓடக்கூடிய விைஙகு. எனது வவகம் என்ன 
பதைரியுமபா? அது, 25 மீ / வி முதைல் 30 மீ / வி 
வ்ை ஆகும். என்னபால் இைண்டு விேபாடியில் 
எனது வவகததி்ன 0 விலிருந்து 20 மீ / வி 
ஆக மபாறறிக் பகபாள்ளமுடியும். எனது முடுக்கம் 
வியப்பாக உள்ளது அல்ைவபா ! அ்தை நீஙகள் 
கணக்கிட முடியுமபா?

2.3.2 எதிர் முடுக்கம்
ஒரு ப்பாருளின் தி்ைவவகமபானது 

கபாைததி்னப ப்பாருதது கு்்றந்து பகபாண்வட 
வந்தைபால் அபப்பாருளில் ஏற்டும் முடுக்கம் 
எதிர்முடுக்கம் எனப்டும்.

ஒரு வேரவகபாட்டுப ்பா்தையில் 8 மீ/வி என்்ற 
தி்ைவவகததில் இயஙகிக்பகபாண்டிருக்கும் 
்ந்தைபானது 10 விேபாடியில் 2 மீ/வி என்்ற 
தி்ைவவகததி்ன அ்டகி்றது. அபப்பாருள் ப்றும் 
எதிரமுடுக்கம் யபாது? (அது சீைபான எதிரமுடுக்கத்தைக் 
பகபாண்டுள்ளதைபாகக் பகபாள்க).

u = 8 �/�u = 8 �/� v = 2 �/�v = 2 �/�

∆t = 10 �∆t = 10 �

ஆைம்்த தி்ைவவகம் (u)  = 8 மீ/வி
இறுதித தி்ைவவகம் (v)  =  2 மீ/வி
எடுததுக்பகபாண்ட வேைம் (t)  =  10 வி
முடுக்கம் (a)  =  (v – u)/t
 =  ( 2 – 8 )/10
 = - 0.6 மீ/வி2

(அ) ேவக��� மா�ற� (ஆ) �ைச�� மா�ற� (இ) ேவக� ம�� �ைச�� மா�ற�

20 �/
 30 �/
 20 �/

20 �/


20 �/

30 �/
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50

(ஆ) ம���� 10 �/� எ�ற �ரான ேவக	�� ெச��த�

0 1 2 3 4 5
0 10 20 30 40 50ெதாைல� (�)

கால� (�)

இந்தை வ்ை்டததில் ைபாயவின் மதிபபு மபா்றபாமல் 
உள்ளது. இதில் பதைபா்ைவபானது ஒவ்பவபாரு 
விேபாடியிலும் 10 மீட்டர அதிகரிக்கி்றது. எனவவ, 
மகிழுந்து சீைபான வவகததில் பைல்கி்றது.

0 1 2 3 4 5

கால� (�)

ெத
ாை

ல
�

 (�
)

25

50

75

100

125

(இ) ம����� ேவக� அ�க���� ெகா�ேட ெச	�த	

0 1 2 3 4 5
0 5 20 45 80 125ெதாைல� (�)

கால� (�)

2.4 த�ொசலவு – ்கொலம் ேசரபெடங்கள்
O என்்ற புள்ளியிலிருந்து பு்றப்ட்டுச் 

பைல்லும் மகிழுந்து ஒன்று கீவே உள்ள ்டததில் 
கபாட்டப்ட்டுள்ளது. ஒவ்பவபாரு விேபாடி வேைததிலும் 
அது கடக்கும் பதைபா்ைவபானது அளக்கப்டுகி்றது. 
அதைன் பதைபா்ைவு மறறும் கபாைம் ்திவு பையயப்ட்டு 
அதைறகபான வ்ை்டமபானது வ்ையப்டுகி்றது. 
இந்நிகழ்வில் கபாணப்டும் ேபான்கு ைபாததியக்கூறுகள் 
கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன.

x0 S

ெதாட�க�
���

0 1 2 3 4 5

கால� (�)

ெத
ாை

ல
�

 (�
)

10

20

30

40

50

(அ) ம���� ஓ���ைல�� இ��த�

0 1 2 3 4 5
20 20 20 20 20 20ெதாைல� (�)

கால� (�)

இந்தை வ்ை்டததில், வேரவகபாட்டின் ைபாயவு சுழி 
மதிபபி்னப ப்றறுள்ளது. அதைபாவது, ஒவ்பவபாரு 
விேபாடியிலும் பதைபா்ைவபானது மபா்றபாமல் உள்ளது 
எனவவ, மகிழுந்து ஓயவு நி்ையில் உள்ளது. 

ேண்டி பெயணம் 
தைய� த�ொசலவு

ஆரம்பெத் 
திசைவே்கம் (u) மீ/வி

இறுதித் திசைவே்கம் 
(v) மீ/வி

திசைவே்க 
மொற்்றம் (v-u) மீ/வி

எடுத்துகத்கொண்ட 
வநரம் (t) வி

முடுக்கம் = திசைவே்கமொற்்றம் 
/ ்கொலம் (மீ / வி2)

A-B 0 6 6 10 0.6
B-C
C-D
D-E
E-F

0 �/�

A

0 �

6 �/�

B

10 �

14 �/�

C

20 �

14 �/�

D

30 �

6 �/�

E

40 �

2 �/�

F

50 �
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0 1 2 3 4 5
10 10 10 10 10 10ேவக� (�/�)

கால� (�)

(ஆ) ேப��� �ரான ேவக��� ெச�த�

வ்ருந்து 10 மீ / வி என்்ற மபா்றபாதை வவகததில் 
பைன்று பகபாண்டிருக்கி்றது. வ்ை்டததில், 
வேரவகபாட்டின் ைபாயவு சுழி மதிப்்க் பகபாண்டுள்ளது. 
எனவவ, இதைன் முடுக்கம் சுழியொகும்.

0 1 2 3 4 5

கால� (�)

ேவ
க�

 (�
/�

)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
0 10 20 30 40 50ேவக� (�/�)

கால� (�)

(இ) ேப��� �ரான ���க��� ெச��த�

வ்ருந்தின் வவகம் ஒவ்பவபாரு விேபாடியிலும் 10 
மீ / வி என்று அதிகரிதது பகபாண்வட பைல்கி்றது. 
வமலும், வ்ை்டததில் வேரவகபாட்டின் ைபாயவபானது 
வேரகுறியுடன் மபா்றபாதை மதிப்்க் பகபாண்டுள்ளது. 
எனவவ, இதைன் முடுக்கம் மொறிலியொகும்.
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இந்தை வ்ை்டததில் ைபாயவின் மதிபபு. அதிகரிததுக் 
பகபாண்வட பைல்கி்றது. எனவவ, மகிழுந்தின் வவகம் 
அதிகரிததுக் பகபாண்வட பைல்கி்றது. 
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இந்தை வ்ை்டததில் ைபாயவின் மதிபபு 
அதிகரிததுக் பகபாண்வட பைல்கி்றது எனவவ, 
மகிழுந்தின் வவகம் கு்்றந்துபகபாண்வட பைல்கி்றது. 

2.5 வே்கம் - ்கொலம் ேசரபெடம்
ஒரு வ்ருந்தைபானது தைஞ்ையிலிருந்து 

திருச்சி்ய வேபாக்கிச் பைல்வதைபாகக் கருதுவவபாம். 
ஒவ்பவபாரு விேபாடிக்கும் அதைன் வவகமபானது 
கணக்கிடப்டுகி்றது. இதைன் வவகம் மறறும் கபாைததின் 
மதிபபுகள் அட்டவ்ணப்டுததைப்ட்டு வ்ை்டமபானது 
வ்ையப்டுகி்றது. இவ்வ்ை்டம் வவகம் – கபாைம் 
வ்ை்டம் எனப்டுகி்றது. இந்நிகழ்வில் கபாணப்டும் 
ைபாததியக்கூறுகள் கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன.
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இஙகு வவகம் 0 மீ/வி என்்ற நி்ையிவைவய 
உள்ளது. எனவவ, வ்ருந்து சுழி முடுக்கததி்னக் 
பகபாண்டுள்ளது.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd   21 21-12-2021   17:45:11



22

அதிகரிததுக் பகபாண்வட பைல்கி்றது. எனவவ, இதைன் 
முடுக்கம் அதிகரிக்கி்றது.
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வ்ருந்தின் வவகமபானது கபாைததி்னப 
ப்பாருதது கு்்றந்துபகபாண்வட பைல்கி்றது.  வமலும், 
ைபாயவபானது வேரகுறி மதிப்்க் பகபாண்டு, 
கு்்றந்துபகபாண்வட பைல்கி்றது. எனவவ, இதைன் 
முடுக்கததின் மதிபபும் கு்்றந்து பகபாண்வட பைல்கி்றது.

வ்ருந்தின் வவகம் ஒவ்பவபாரு விேபாடியிலும்  
10 மீ / வி என்்ற கு்்றந்து பகபாண்வட பைல்கி்றது. 
வ்ை்டததில், வேரவகபாட்டின் ைபாயவபானது 
எதிரகுறியுடன் மபா்றபாதை மதிப்்க் பகபாண்டுள்ளது. 
எனவவ, இதைன் முடுக்கம் மபாறிலியபாகும். இந்தை 
முடுக்கமபானது எதிர் முடுக்கம் என அ்ேக்கப்டுகி்றது.
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வ்ருந்தின் வவகமபானது ஒவ்பவபாரு 
விேபாடியிலும் அதிகரிததுக் பகபாண்வட பைல்கி்றது. 
இஙகு ைபாயவபானது வேரகுறி மதிப்்க் பகபாண்டு, 

ெதாைல� - கால� வைரபட�

ேவக�  - கால� வைரபட�

 ெதாைல� (�) 

ேவக� (�/�)

A B C D

A B C D

கால� (�) 

கால� (�) 

ம���, ஓ�� �ைல�����
�ராக ���கமைட�ற�.

ம��� மாறாத
ேவக�  ெச�ற�

ம��� �ராக
எ ����கமைட�ற�.

A ���� B 	� B ���� C 	� C ���� D 	�

கால� அ க��க, கட�த �ர� 
அ க���ற�. அதனா, 
சா��� ம ��  அ க���ற�. 
(�� வைளவைரயா 
���க�ப���ள�)

கால��ட�, கட�த �ரமான� 
�ராக அ க���ற�. எனேவ, 
சா�வான� ேந���� மா�� 
ம �ைப� ெகா���ள�.
(ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள�) கால� அ க��க, கட�த �ர� 

�ைற�ற�. அதனா, சா��� 
ம ��� �ைற�ற�. (�� வைள
வைரயா ���க�ப���ள�)

கால� அ க��க, 
அ க��க ேவக� 
அ க���ற�. எனேவ, 
சா��� ம �� 
ேந���� மா��ைய� 
ெப��ற�. 
(ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள�)

கால� அ க��தா��, ேவக� 
மாறாம உ�ள�. ( �ைடம�ட 
ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள�)

கால� அ க��க, 
அ க��க ேவக� �ராக 
�ைற���ெகா�ேட� 
ெச�ற�. எனேவ, சா��� 
ம �� எ ��� மா��ைய� 
ெப��ற�. (ேந��ேகா��� 
�ல� ���க�ப���ள�)

2.5.1  த�ொசலவு – ்கொலம் ேசரபெடம் மற்றும் வே்கம் – ்கொலம் ேசரபெடத்ச� ஒபபிடு�ல்.
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எபபுள்ளியில் ஒரு ப்பாருளின் எ்ட முழுவதும் 
பையல்்டுவது வ்பால் வதைபான்றுகி்றவதைபா அபபுள்ளிவய 
அபப்பாருளின் ஈர்பபு சமயம் எனப்டும். ஒரு 
ப்பாருளின் ஈரபபு ்மயததி்ன ேபாம் எவ்வபாறு 
கபாணைபாம்?

ஒழுங்கற்்ற ேடிேம் த்கொண்ட தபெொருள்்களின ஈர்பபு 
சமயத்திசன எவேொறு ்கொணலொம் ?
வதை்வயபான ப்பாருள்கள்: ஒழுஙகற்ற 
வடிவமு்டய அட்்ட, நூல், ஊைல் குண்டு, 
தைபாஙகி. 
1.  ஒழுஙகற்ற வடிவமு்டய அட்்டயில் மூன்று 

து்ளக்ள இடவும்.
2.  ் டததில் கபாட்டியுள்ள ஒரு து்ளயி்னத 

தைபாஙகியில் ப்பாருததி அட்்டயி்னத 
பதைபாஙகவிடவும்.

3.  தைபாஙகியில் இருந்து அட்்டயின் 
வமல்பு்றமபாக அ்மயுமபாறு குண்டுநூலி்ன 
பதைபாஙகவிடவும்.

4.  அட்்டயின் வமல் குண்டுநூலின் 
நி்ையி்னக் குறிக்கும் வகபாடு ஒன்்்ற 
வ்ையவும்.

5.  வமறகூறியவபாறு மற்ற இரு து்ளக்ளயும் 
தைபாஙகியிலிருந்து பதைபாஙகவிட்டு வகபாடுக்ள 
வ்ைந்து பகபாள்ளவும்.

6.  மூன்றுவகபாடுகளும் பவட்டும் புள்ளியின் 
நி்ையி்ன X எனக் குறிததுக்பகபாள்ளவும். 
X என்்ற புள்ளிவய ஒழுஙகற்ற வடிவமு்டய 
அட்்டயின் ஈரபபு ்மயம் ஆகும்.

செயல்்ோடு 1

2.6.1  ஒழுங்கொன ேடிேம் த்கொண்ட 
தபெொருள்்களின ஈர்பபு சமயம்

ஒழுஙகபான வடிவம் பகபாண்ட ப்பாருள்களின் 
ஈரபபு ்மயமபானது ப்பாதுவபாக அதைன் வடிவியல் 
்மயததில் அ்மகி்றது.

பதைபா்ைவு – கபாைம் வ்ை்டமும் வவகம் – 
கபாைம் வ்ை்டமும் ஒன்றுவ்பால் கபாணப்ட்டபாலும் 
அ்வ ப்பாருளின் ்யணம் ்றறிய பவவ்வவறு 
தைகவல்க்ள ேமக்குப அளிக்கின்்றன. வ்ை்டம் 
மூைம் ேபாம் அவற்்ற ஒபபிடைபாம்.

வைரபட�கைத

ெகா��க�ப���ள வைரபட��� ஏ�ற, ஒ� கைதைய 
க�பைன� ெச�� எ��க.

ராஜூ, ப��� ெச �ெகா����த ேபா�, அவ  

த  ேபனாைவ ���� மற�� ைவ�� ��ட� �ைன�� 

வ�த�. ேபனாைவ எ���வர ����� ெச��� ேபா�, 

��ெரன ஒ� ச�த� ேக�ட�ட  அவ  � ��டா . 

ரா�, த  அ�மா�  வ�ைக� ��� ேநர� 

கா����தா�. த  அ�மா வ�வைத� க�ட�ட , 

������� ெவ�ேய�, த  அ�மாைவ க�� 

அைண��, ��� ேநர� அ�ேகேய � றா�.

2.6 ஈர்பபு சமயம்
ஓர அட்்டயி்ன உனது 

விைல் நுனியில் நி்ையபாக நிறுததை 
முயறசி பைய. இம்முயறசியில் 
நீஙகள் என்ன உணரகிறீரகள்? 
ஒவை ஒரு இடததில் மட்டுவம 
அட்்டயபானது நி்ையபாக 
நிறகி்றது என்்தை்ன நீஙகள் கபாணைபாம். 
அட்்டயபானது எந்தை இடததில் நி்ையபாக 
நிறகி்றவதைபா அபபுள்ளியி்ன ேபாம் அட்்டயின் 
ஈரபபு ்மயம் என்கிவ்றபாம்.

ஈ��� ைமய�

���� ஈ��� (எைட) �ைச, ெபா
	�
ஈ��� ைமய� வ�ேய ெசய�ப��ற�.
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ெச�வக���
அள�

��ேகாண��� 
அள�

வைளய��� 
அள�

வ���
அள�

அளவுவகபாைபானது ஒரு தைபாஙகியின்மீது அதைன் 
ஈரபபு்மயததில் நிறுததைப்டும் வ்பாது ைமநி்ையில் 
நிறகி்றது. அளவுவகபால் வ்பான்்ற ஒழுஙகபான 
வடிவமு்டய ப்பாருள்களுக்கு அதைன் வடிவியல் 
்மயவம ஈரபபு ்மயமபாக உள்ளது. அவறறின் 
ஈரபபு ்மயததில் நிறுததைப்டும்வ்பாது, அ்வ 
நி்ையபாக நிறகின்்றன. ஈரபபு்மயம் தைவிை வவறு 
புள்ளியில் தைபாஙகியின் மீது ்வக்கப்டும்வ்பாது 
அ்வ கவிழ்ந்து விடுகின்்றன.

2.7 ைமநிசல
ஒரு ப்பாரு்ள அவதை நி்ையில் 

்வததுக்பகபாள்ளும் தி்றவன அபப்பாருளின் 
ைமநி்ை எனப்டும். ைமநி்ை மூன்று வ்கப்டும். 
அ்வ:

1. உறுதிச்ைமநி்ை

2. உறுதியற்ற ைமநி்ை

3. ேடுநி்ை ைமநி்ை

ஒரு கூம்பின் மூைம் இவற்்ற ேபாம் 
நிரூபிபவ்பாம்.

உறுதிச் ைமநிசல 
உறுதிச் ைமநி்ையில் கூம்்பானது மிக 

அதிகமபான வகபாணததிறகுச் ைபாயக்கப்ட்டு பின்னர 
விடப்ட்டபாலும், கவிழ்ந்துவிடபாமல் மீண்டும் ்்ேய 
நி்ை்ய அ்டகி்றது.

கூம்பு ைபாயக்கப்டும்வ்பாது அதைன் ஈரபபு 
்மயம் உயரகி்றது. ஈரபபு ்மயததின் வழியபாக 
வ்ையப்டும் பைஙகுததுக் வகபாடபானது ைபாயக்கப்ட்ட 
நி்ையிலும் அதைன் அடிப்ைபபிறகு உள்வளவய 
உள்ளது. எனவவ, அதைனபால் மீண்டும் தைனது ்்ேய 
நி்ை்ய அ்டய முடிகி்றது.

அ��பர��

ஈ��� ைமய�

ஈ��� ைமய�
உய�த�

உறுதியற்்ற ைமநிசல 
இந்தை நி்ையில், கூம்்பானது சிறிது 

ைபாயக்கப்ட்டபாலும் கவிழ்ந்துவிடும். கூம்பி்னச் 
ைபாயக்கும்வ்பாது ஈரபபு்மயம் அதைன் 
நி்ையிலிருந்து உயரகி்றது.

ஈ��� ைமய� 

அ��பர��

ஈ��� ைமய�
தா�த�

இஙகு, ஈரபபு்மயம் வழியபாக வ்ையப்டும் 
பைஙகுததுக்வகபாடபானது அதைன் அடிப்ைபபிறகு 
பவளிவய உள்ளது. எனவவ, கூம்்பானது தைனது 
்்ேய நி்ைக்வக வருகி்றது.

நடுநிசலச் ைமநிசல 
இந்தை நி்ையில், கூம்்பானது உருள்கி்றது. 

ஆனபால், அது கீவே கவிழ்க்கப்டுவதில்்ை.

W

ஈ��� ைமய� 
ஒேர உயர��� 

அைமத�

கூம்பி்ன ேகரததும்வ்பாது அதைன் 
ஈரபபு்மயம் அவதை உயைததில் உள்ளது.கூம்பி்ன 
எஙகு ேகரததினபாலும் அவதை நி்ையிவைவய அது 
நி்ையபாக இருக்கி்றது.
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• வம்ை விளக்குகள், கபாற்றபாடிகள் 
வ்பான்்றவறறின் ைமநி்ை்ய 
அதிகரிப்தைறகபாக அவறறின் அடிப்ைப்பானது 
அகைமபானதைபாகத தையபாரிக்கப்டுகின்்றது.

நிசனவில் த்கொள்்க
 ஒரு இடததிலிருந்து மறப்றபாரு இடததிறகுப 

ப்பாருள் கடந்து வந்தை பமபாததைப ்பா்தை 
பதைபா்ைவு எனப்டும். 

 ஒரு இடததிலிருந்து மறப்றபாரு இடததிறகு 
இ்டவய உள்ள மிகக் கு்்றந்தை வேரக்வகபாட்டுப 
்பா்தை இடபப்யரச்சி எனப்டும்.

 இடபப்யரச்சி மபாறும் வீதைம் தி்ைவவகம் 
எனப்டும். தி்ைவவகததின் SI அைகு மீட்டர / 
விேபாடி (மீ/வி) ஆகும்.

 தி்ைவவகம் மபாறும் வீதைம் முடுக்கம் எனப்டும். 
முடுக்கததின் SI அைகு மீ / வி2 

 எபபுள்ளியில் ஒரு ப்பாருளின் எ்ட முழுவதும் 
பையல்்டுவதுவ்பால் வதைபான்றுகி்றவதைபா 
அபபுள்ளிவய அபப்பாருளின் ஈரபபு ்மயம் 
எனப்டும்.

 ஒழுஙகபான வடிவம் பகபாண்ட ப்பாருள்களின் 
ஈரபபு ்மயமபானது ப்பாதுவபாக அதைன் 
வடிவியல் ்மயததில் அ்மகி்றது.

 ஒரு ப்பாருளின் ஆைம்் நி்ையி்னத 
தைக்க்வததுக்பகபாள்ளும் தி்றவன 
அபப்பாருளின் ைமநி்ை எனப்டும்,

 ைமநி்ை மூன்று வ்கப்டும். அ்வ: 
உறுதிச்ைமநி்ை, உறுதியற்ற ைமநி்ை 
மறறும் ேடுநி்ைச் ைமநி்ை

மதிபபீடு

I.  ைரியொன விசடசயத் 
வ�ர்்நத�டுக்கவும்.

1. ஒரு ப்பாருளபானது r ஆைம் 
பகபாண்ட வட்டப்பா்தையில் 
இயஙகுகி்றது. ்பாதி வட்டம் 
கடந்தைபின் அபப்பாருளின் 
இடபப்யரச்சி
அ. சுழி ஆ. r
இ. 2 r ஈ. r / 2

2.7.1 ைமநிசலக்கொன நிபெ்ந�சன்கள்
கீழ்க்கபாணும் வழிகளில் ஒரு ப்பாருளின் 

ைமநி்ை்ய அதிகரிக்கைபாம்.
 அதைன் ஈரபபு ்மயம் கு்்றந்தை உயைததில் 

அ்மக்கப்ட வவண்டும்.
 ப்பாருளின் அடிப்ைபபி்ன அதிகரிக்க வவண்டும்.
 ஒரு ப்பாருளின் அடிப்குதி கனமபாக 

இருக்கும்வ்பாது, ஈரபபு்மயம் கீவே இருக்கும். 
எனவவ, அபப்பாருள் நி்ையபாக இருக்கும்.

 அடிப்பாகம் அகன்்றதைபாக இருக்கும் வ்பாது 
ப்பாருள் நி்ையபாக இருக்கி்றது.

�ஞைொவூர் தபெொம்சம
இது தைஞைபாவூரில் களி மண்ணபால் 
பையயப்டும் ்ே்ம வபாயந்தை 
்பாைம்்ரிய ப்பாம்்மயபாகும். 

இபப்பாம்்மயின் ஈரபபு ்மயமும், 
அதைன் பமபாததை எ்டயும் ப்பாம்்மயின் 
அடிப்குதியில் அ்மந்துள்ளது. இதைன் 
கபாைணமபாக ப்பாம்்மயபானது மிக பமல்லிய 
அ்ைவுடன் ேடனம் வ்பான்்ற பதைபாடரச்சியபான 
இயக்கததி்னத வதைபாறறுவிக்கி்றது.

2.7.2  ஈர்பபு சமயத்தின நசடமுச்றப 
பெயனபெொடு்கள்

• பைபாகுசுப வ்ருந்துகளின் அடிப்குதியில் 
ப்பாருள்க்ள ்வப்தைறகபான அ்்றகள் 
அ்மக்கப்டுகின்்றன. இதைன் மூைம் வ்ருந்தின் 
ஈரபபு ்மயததின் உயைம் கு்்றக்கப்ட்டு, 
அதைன் ைமநி்ை அதிகரிக்கப்டுகி்றது.

• இைண்டு அடுக்கு வ்ருந்துகளின் இைண்டபாவது 
அடுக்கில் அனுமதிக்கப்ட்ட ்யணிகளின் 
எண்ணிக்்க்யத தைவிை கூடுதைல் ்யணிகள் 
அனுமதிக்கப்டுவதில்்ை.

• ்ந்தையக் கபாரகள் உயைம் கு்்றவபாகவும் 
அகைமபானதைபாகவும் தையபாரிக்கப்டுவதைபால் 
அவறறின் ைமநி்ை அதிகரிக்கப்டுகி்றது.
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II.  வ்கொடிடட இடங்கசள நிரபபு்க.
1. இரு இடஙகளுக்கு இ்டவய உள்ள மிகக் 

கு்்றந்தை தூைம்  
எனப்டும்.

2. தி்ைவவகம் மபாறு்டும் வீதைம் 
 ஆகும்.

3. ஒரு ப்பாருளின் தி்ைவவகமபானது 
கபாைததி்னப ப்பாருதது அதிகரிததைபால் 
அபப்பாருள்  
முடுக்கததி்னப ப்றறிருக்கி்றது என்கிவ்றபாம்

4. வவகம்–கபாைம் வ்ை்டததின் ைபாயவு  
 மதிபபி்னத தைருகி்றது.

5. ஒரு ப்பாருள் ேகரததைப்டும்வ்பாது, 
 ைமநி்ையில் அதைன் 

ஈரபபு ்மயததின் நி்ை மபாறுவதில்்ை.

III. தபெொருத்து்க

இடபப்யரச்சி ேபாட்
பவறறிடததில் ஒளியின் 
தி்ைவவகம்

வடிவியல் ்மயம்

கப்லின் வவகம் மீட்டர
ஒழுஙகபான ப்பாருள்களின் 
ஈரபபு ்மயம்

அகைமபான அடிப்ைபபு

ைமநி்ை சீைபான தி்ைவவகம்

IV. ஒபபுசம �ரு்க.
1. தி்ைவவகம் : மீட்டர / விேபாடி : : முடுக்கம் : 

 .
2. அளவுவகபாலின் நீளம் : மீட்டர : : வபானூரதியின் 

வவகம் : . 
3. இடபப்யரச்சி / கபாைம் : தி்ைவவகம் : : 
 பதைபா்ைவு / கபாைம் :  

V. மி்கக சுருக்கமொ்க விசடயளி.
1.  சீைபான இயக்கததில் இருக்கும் அ்னததுப 

ப்பாருள்களும் சீைபான தி்ைவவகத்தைக் 
பகபாண்டிருக்க வவண்டியதில்்ை என்று 
ஆவைர கூறுகி்றபான். கபாைணம் தைருக.

2.  ைஃ்்ைபா மபா்றபாதை தி்ையில் மபா்றபாதை வவகததில் 
பைன்று பகபாண்டிருக்கி்றபாள். அவளது 
இயக்கத்தை பதைபாடரபு்டுததி எழுதைவும்.

3.  முடுக்கமபானது ஒரு ப்பாருளின் நி்ை எவ்வளவு 
வவகததில் மபாறுகி்றது என்்தை்னப ்றறிய 
தைகவ்ை ேமக்கு அளிக்கி்றது என்று உன் 
ேண்்ன் கூறுகின்்றபான். இவ்வபாக்கியததில் 
உள்ள பி்ேயி்னக் கண்டறிந்து மபாறறுக.

2. கீவே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள தி்ைவவகம்- 
கபாைம் வ்ை்டததிலிருந்து அபப்பாருளபானது 
அ. சீைபான இயக்கததில் உள்ளது.
ஆ. ஓயவு நி்ையில் உள்ளது .
இ. சீைற்ற இயக்கததில் உள்ளது.
ஈ.  சீைபான முடுக்கததில் ப்பாருள் இயஙகுகி்றது.

3. கீவே உள்ள ்டஙகளில் எப்டமபானது 
இயஙகும் ப்பாருளின் சீைபான இயக்கததி்னக் 
குறிக்கி்றது?

 

  
4. ஒரு சிறுவன் கு்ட இைபாட்டினததில்  

10 மீ/வி என்்ற மபா்றபாதை வவகததில் சுறறி 
வருகி்றபான். இக்கூறறிலிருந்து ேபாம் அறிவது
அ. சிறுவன் ஓயவு நி்ையில் உள்ளபான். 
ஆ.  சிறுவனின் இயக்கம் முடுக்கப்டபாதை 

இயக்கமபாகும். 
இ.  சிறுவனின் இயக்கம் முடுக்கப்ட்ட 

இயக்கமபாகும். 
ஈ.  சிறுவன் மபா்றபாதை தி்ைவவகததில் 

இயஙகுகி்றபான்.
5. ஒரு ப்பாருளின் ைமநி்ை்ய ேபாம் எவ்வபாறு 

அதிகரிக்கைபாம்?
அ.  ஈரபபு ்மயததின் உயைததி்னக் 

கு்்றததைல்.
ஆ.  ஈரபபு ்மயததின் உயைததி்ன 

அதிகரிததைல்.
இ.  ப்பாருளின் உயைததி்ன அதிகரிததைல் 
ஈ.  ப்பாருளின் அடிப்ைபபின் அகைததி்னக் 

கு்்றததைல்.

அ. ஆ.

இ. ஈ.
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VIII. ்கணககீடு.
1.  கீதைபா தைனது வீட்டிலிருந்து ்ள்ளிக்கு 

மிதிவண்டியில் 15 நிமிடஙகளில் 
பைன்்ற்டகி்றபாள். மிதிவண்டியின் வவகம்  
2 மீ/வி எனில் அவளது வீட்டிறகும் ்ள்ளிக்கும் 
இ்டவய உள்ள பதைபா்ைவி்னக் கபாண்க.

2.  ஒரு மகிழுந்து ஓயவு நி்ையிலிருந்து 
10 விேபாடிகளில் 20 மீட்டர/விேபாடி என்்ற 
வவகததில் ்யணம் பையயத பதைபாடஙகுகி்றது. 
மகிழுந்தின் முடுக்கம் யபாது?

3.  ஒரு வ்ருந்தின் முடுக்கம் 1 மீ/வி2 எனில் 
அபவ்ருந்தைபானது 50 கிமீ/வி என்்ற வவகததில் 
இருந்து 100 கிமீ/வி என்்ற வவகததி்ன 
அ்டய எடுததுக் பகபாள்ளும் கபாைததி்னக் 
கணக்கிடுக.

VI.  சுருக்கமொ்க விசடயளி.
1.  பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்கு பதைபா்ைவு – கபாைம் 

வ்ை்டததி்ன வ்ையவும்.
 அ.  மபா்றபாதை தி்ைவவகததில் இயஙகும் 

வ்ருந்து.
 ஆ.  ைபா்ைவயபாைம் நிறுததைப்ட்டிருக்கும் மகிழுந்து.
2.  வவகம் மறறும் தி்ைவவகம் இவறறிறகி்டவய 

உள்ள வவறு்பாட்டி்னக் கூறுக.
3.  சீைபான முடுக்கம் என்்து ்றறி நீவிர கருதுவது 

யபாது ?
4. ஈரபபு ்மயம் என்்றபால் என்ன ?

VII.  விரிேொ்க விசடயளி.
1.  ைமநி்ையின் வ்கக்ள 

எடுததுக்கபாட்டுகளுடன் விளக்குக.
2.  ஒழுஙகற்ற ஒரு தைகட்டின் ஈரபபு ்மயததி்னக் 

கபாணும் வைபாதை்ன்ய விவரி.

IX. பினேரும் அடடேசணசய நிரபபு்க.

ேரிசை 
எண் மு�ல் ந்கர்வு இரண்டொம் ந்கர்வு த�ொசலவு (m) இடபதபெயர்ச்சி

1 ேகரவு 4 மீட்டர கிேக்கு ேகரவு 2 மீட்டர வமறகு 6 2மீட்டர கிேக்கு

2 ேகரவு 4 மீட்டர வடக்கு ேகரவு 2 மீட்டர பதைறகு

3 ேகரவு 2 மீட்டர கிேக்கு ேகரவு 4 மீட்டர வமறகு

4 ேகரவு 5 மீட்டர கிேக்கு ேகரவு 5 மீட்டர வமறகு

5 ேகரவு 2 மீட்டர பதைறகு ேகரவு 2 மீட்டர வடக்கு

6 ேகரவு 10 மீட்டர வமறகு ேகரவு 3 மீட்டர கிேக்கு
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இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 தைனிமஙகள் மறறும் சேரமஙகளின் மூலக்கூறுக்ள அறிந்து பகபாள்ளல்.
 ப்பாதுவபான தைனிமஙகளின் குறியீடுக்ள எழுதுதைல்.
 ப்பாதுவபாகப ்யன்்டுததைப்டும் தைனிமஙகளின் அணுக்கட்டு எண்ணக் 

கணக்கிடுதைல்.
 இயற்க, மனிதை உடல் மறறும் கபாறறில் கபாணப்டும் தைனிமஙகள் மறறும் சேரமஙக்ளப ்றறி 

அறிதைல்.
 திணமம், திரவம் மறறும் வபாயுவில் பவப்ததினபால் ஏற்டும் வி்ளவுக்ளப புரிந்து பகபாள்ளல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

அலகு
3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள 

பருப்பொருள்கள

த�ம�க�, ேச�ம�க� ம���
கலைவக�

த�ம�
(ைஹ�ரஜ	)

ேச�ம�
 (��)

கலைவ
(ைஹ�ரஜ	 ம���

ஆ��ஜ	) 
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அறிமு்கம
இடத்தை அ்டததுக் பகபாள்வதும், நி்்ற்ய 

உ்டயதுமபாகிய ப்பாருள்கள் அ்னததும் 
்ருபப்பாருள்கள் எனப்டுகின்்றன என்்்தை 
நபாம் அறிசவபாம்.  ்ருபப்பாருள்கள் எதைனபால் 
ஆக்கப்ட்டுள்ளன என உஙகளுக்குத பதைரியுமபா? 
்ருபப்பாருள்கள் அ்னததும்  பவறும் கணகளபால் 
்பாரக்க இயலபாதை மிக நுணணிய துகள்களபால் 
ஆன்வ என ஏறகனசவ நபாம் ்டிததிருக்கின்ச்றபாம். 
அததுகசள அணு எனப்டுகி்றது. இப்பாடததில்  
அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், தைனிமஙகள், 
சேரமஙகள், சவதி வபாயப்பாடு மறறும் அணுக்கட்டு 
எண ஆகியவற்்றப ்றறி ்பாரக்க இருக்கிச்றபாம்.

3.1 அணு
ப்ன்சிலில் ்யன்்டுததைப்டும் கிரபா்்ட் 

தைணடு கபார்ன் எனப்டும் தைனிமததினபால் ஆனது. 
இந்தை கிரபா்்ட்்ட நபாம் சமலும் சமலும் சிறிய 
துகள்களபாக உ்டக்க முடியும். மிகக்கூர்மயபான 
கததியி்ன நபாம் பகபாணடிருந்தைபால் அதை்ன 
சமலும் மிக நுணணிய துகள்களபாக 
உ்டக்க முடியும். இவவபாறு கிரபா்்ட்்ட 
உ்டததுக்பகபாணசட பேன்்றபால், ஒரு குறிபபிட்ட 
புள்ளியில் கிரபா்்ட்டின் மிகச்சிறிய ்குதிப 
ப்பாருளபாகிய கபார்ன் அணு்வ நபாம் ப்்ற முடியும். 

ஒரு கபார்ன் அணு்வப பிளக்கும்ச்பாது, கபார்னின் 
்ணபுகள் பவளிப்டுகின்்றன. ஒரு தைனிமததின் 
அ்னததுப ்ணபுக்ளயும் பவளிப்டுததைக்கூடிய 
அததைனிமததின் மிக நுணணிய துகசள 
அணு என அ்ைக்கப்டுகி்றது. அ்னததுப 
்ருபப்பாருள்களும் அணு என அ்ைக்கப்டும் 
மிக நுணணிய துகள்களபால் ஆன்வ. நீர, அரிசி 
உட்்ட நம்்மச் சுறறிக் கபாணப்டும் அ்னததுப 
்ருபப்பாருள்களும் அணுக்களபால் ஆன்வ. அணு 
என்்து ்ருபப்பாருளின் அடிப்்ட அலகு ஆகும்.

அணுவின் அ்மைபபு
மிகச் சி்றந்தை ஒளியியல் நுணசணபாக்கியி்னக் 

பகபாணடும் நம்மபால் அணுக்க்ளக் கபாண இயலபாது. 

அறிவியல் 
VIIம வகுபபு அறிவியல் 

VIIம வகுபபு
அறிவியல் 

VIIம வகுபபு

மபா்ல வணக்கம், 
உஙகள் புததைகஙக்ளத 

தி்றக்கவும்

ம்ம்ம்…நபான் ம்றந்துவிட்சடன். 
கபாணடபாமிருகத்தை நி்னததுக் 

பகபாணடிருக்கின்ச்றன்.

மிக்க நன்று. திணமததில் உள்ள துகள்கள் ்றறி கூ்ற 
முடியுமபா? அ்வ எவவபாறு நகரும், பநருக்கமபாக இருக்கும், 

எப்டி அ்வ வலுவபாக பி்ணக்கப்ட்டிருக்கும்.

நிச்ேயமபாக. நுணதுகள்கள் சிறிய  
இ்டபவளியுடன் மிகவும் பநருக்கமபாக 
அ்மந்துள்ளன. துகள்கள் ஒசரமபாதிரி 

அடுக்கப்ட்டுள்ளன. ஒசர இடததில் அதிரவுறும், 
ேபாக்சலட் கட்டி்யபச்பால் துகள்கள் வலுவபாக 

இ்ணந்துள்ளன.

ஹ ஹ ஹ. 
சவடிக்்கயபாக 

உள்ளது. ேபாக்சலட்  
எனக்குப பிடிக்கும்.

திட
திரவ
வோயு

திட
திரவ
வோயு

திட
திரவ
வோயு

நல்ல ஆரபாயச்சி. யபாரபாவது 
வபாயு்வப்றறிக் கூ்ற 

முடியுமபா?
நன்று. திரவததில் உள்ள 
துகள்க்ளப ்றறி கூ்ற 
இயலுமபா?

நிச்ேயமபாக. திரவத துகள்களுக்கி்டயிலபான  
இ்டபவளி ேறறுத தைளரவபாக இருக்கும். துகள்கள் 

ஒசரமபாதிரி அடுக்கப்டவில்்ல, நன்கு  
இயஙகும் தைன்்ம பகபாணடது.

என்னு்டய குறிப்்ப ் பாரக்கின்ச்றன். 
வபாயுததுகள்களுக்கி்டசய உள்ள 

இ்டபவளி மிக அதிகமபாக உள்ளது, 
நன்கு நகரும் தைன்்ம பகபாணடது, 
துகள்கள் இ்ணக்கப்டவில்்ல.

எனக்குத பதைரியும். 
்ருபப்பாருளின் நபான்கபாம் 

நி்ல பிளபாஸமபா

அறிவியல் 
VIIம வகுபபு

அறிவியல் VIIம வகுபபு அறிவியல் 
VIIம வகுபபு

திணமம், திரவம், வபாயுக்க்ள  
என்ன என்று அ்ைக்கின்ச்றபாம் 
என்று யபாரபாவது கூ்ற முடியுமபா?

”ஓ ஓ ஓ” இ்வய்னததும் 
்ருபப்பாருள் எனப்டும்

்ருபப்பாருளின் நி்ல 
்றறித பதைரியுமபா?

நன்று  சேபாமு ேரியபான வி்ட. 
வியபாைக்கிை்ம வகுபபில் 

ேந்திக்கலபாம் மபாணவரகசள. 
பி்றகு ்பாரக்கலபாம்.
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இருந்தைச்பாதிலும் ஒருசில நவீன கருவிகள் ஒரு 
்ருபப்பாருளின் சமற்ரபபில் அணுக்கள் எவவபாறு 
அ்மந்திருக்கக்கூடும் என நபாம் கற்்ன 
பேயது ்பாரக்க உதைவுகின்்றன. உதைபாரணமபாக, 
கீசை கபாட்டப்ட்டுள்ள ்டம் சிலிக்கபான் அணுவின் 
சமற்ரப்்க் கபாணபிக்கி்றது.

சிலிக்கொனின் மமைற்பகுதி

அணடததில் ப்ரும்்பான்்மயபாகக் 
கபாணப்டும் அணு ்ஹட்ரஜன் 
அணுவபாகும். ச்ரணடததில் 

கபாணப்டும் அணுக்களுள் ஏ்றக்கு்்றய 
74% ்ஹட்ரஜன் அணுக்களபாகும். எனினும், 
பூமியின்மீது கபாணப்டும் மூன்று முக்கிய 
அணுக்கள் இரும்பு, ஆக்சிஜன் மறறும் சிலிக்கபான் 
ஆகும்.

3.2 மூலககூறு்கள
ஒரு அணுவபானது மறப்றபாரு அணு அல்லது 

அணுக்களுடன் இ்ணந்து உருவபாக்கும் கூட்டுப 
ப்பாருள் மூலக்கூறு என அ்ைக்கப்டுகி்றது. 
இரணடு அல்லது அதைறகு சமற்ட்ட அணுக்கள் 
சவதிபபி்ணபபினபால் இ்ணவதைபால் மூலக்கூறு 
உருவபாகி்றது.

நபாம் சுவபாசிக்கும் கபாறறில் உள்ள ஆக்சிஜன் 
வபாயுவபானது சவதிபபி்ணபபினபால் இ்ணந்தை 
இரணடு ஆக்சிஜன் அணுக்களபால் உருவபாகி்றது.

ஆ��ஜ�ஆ��ஜ�

ஆகசிஜன் மூலககூறு

மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சவதிப 
பி்ணபபினபால் இ்ணவதைன் மூலம் ஓசேபான் 
எனப்டும் ஒரு மூலக்கூறு உருவபாக்கப்டுகி்றது.

ஓேசா�
o3

 

ஓம�ொன் மூலககூறு

நீர (H2O) மூலக்கூ்றபானது ஒரு ஆக்சிஜன் (O) 
அணுவும், இரணடு ்ஹட்ரஜன் (H2) அணுக்களும் 
இ்ணவதைபால் உருவபாகி்றது.

2H2 + O2 = 2H2O

��

ஆ��ஜ� 

ைஹ�ரஜ� 

நீர் மூலககூறு உருவொதல்

மூலக்கூறுகள் அணுக்களின் ்ணபுக்ள 
பவளிப்டுததுகின்்றன. அசதைசவ்ள, அ்வ 
தைனிததும் கபாணப்டுகின்்றன. ஒசர வ்கயபான 
அணுக்கள் அல்லது ் ல்சவறு வ்கயபான அணுக்கள் 
இ்ணந்து மூலக்கூறுகள் உருவபாகின்்றன.

மூலக்கூறுக்ள நபாம் கீழக்கபாணுமபாறு 
வ்கப்டுததைலபாம்.

• ஓசர ஒரு அணு்வக் பகபாணட மூலக்கூறுகள் 
ஓரணு மூலககூறு்கள எனப்டுகின்்றன (மந்தை 
வபாயுக்கள்).

• இரணடு அணுக்க்ளக் பகபாணட 
மூலக்கூறுகள் ஈரணு மூலககூறு்கள 
எனப்டுகின்்றன (ஆக்சிஜன், ் நட்ரிக் ஆக்்ேடு 
மறறும் ்ஹட்ரஜன்). 

• மூன்று அணுக்க்ளக் பகபாணட மூலக்கூறுகள் 
மூவணு மூலககூறு்கள எனப்டும் (ஓசேபான், 
ேல்்ர ்ட ஆக்்ேடு, கபார்ன்-்ட-ஆக்்ேடு).

• மூன்றுக்கும் சமற்ட்ட அணுக்க்ளக் பகபாணட 
மூலக்கூறுகள் பல அணு மூலககூறு்கள 
எனப்டுகின்்றன (்பாஸச்ட், ேல்்ர மறறும் பி்ற).

3.2.1 தனிமைத்தின் மூலககூறு்கள
ஒரு தைனிமததின் மூலக்கூறுகள் சவதிப 

பி்ணபபினபால் இ்ணந்தை குறிபபிட்ட 
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அணுக்க்ளக் பகபாணட சேரமஙகள் அட்டவ்ண 
3.2 ல் தைரப்ட்டுள்ளன.

��

நீர் மூலககூறு மைொதிரி

வயிற்றுபமபொககு மைருந்தில் பிஸமைத் 
பிஸமத என்்து இயற்கயில் 

கி்டக்கக்கூடிய ஒரு தைனிமம் ஆகும். 
இ்தை பி்ற தைனிமஙகளுடன் இ்ணதது 
வயிறறுபச்பாக்கிறகு சிகிச்்ேயளிக்கும் 
மருந்தைபாகப ்யன்்டுததுகின்்றனர.

எணணிக்்கயிலபான ஒசர 
வ்கயபான அணுக்க்ளக் 
பகபாணடுள்ளன. வபாயுக்கள் 
ஒசர தைனிமததின் இரணடு 
அணுக்களபால் உருவபான்வ 
என்்்தை அட்டவ்ண 3.1 ல் 
கபாணலபாம்.

3.2.2 ம�ர்மைங்களின் மூலககூறு்கள
சேரமததின் மூலக்கூறு சவதிப 

பி்ணபபினபால் இ்ணந்தை குறிபபிட்ட 
எணணிக்்கயிலபான சவறு்ட்ட அணுக்க்ளக் 
பகபாணடுள்ளது. உதைபாரணமபாக கீசை 
கபாணபிக்கப்ட்டுள்ள நீர மூலக்கூறு மபாதிரி்யக் 
கருதுசவபாம். ஒவபவபாரு நீர மூலக்கூறும் ஒரு 
ஆக்சிஜன் அணு்வயும், இரணடு ்ஹட்ரஜன் 
அணுக்க்ளயும் பகபாணடுள்ளது. திணமம், நீரமம் 
மறறும் வபாயு என எந்நி்லயில் நீர கபாணப்ட்டபாலும் 
அதிலுள்ள ஆக்சிஜன் மறறும் ்ஹட்ரஜனின் 
இவவிகிதைமபானது மபா்றபாதைதைபாக உள்ளது. இந்தை 
விதியபானது அ்னததுச் சேரமஙகளின் 
மூலக்கூறுகளுக்கும் ப்பாருந்துகி்றது. பவவசவறு 

அட்டவ்ை 3.1 சில தைனிமஙகளின் மூலக்கூறுகள்

Cl Cl O O N N 

�ல���க� �ேளா�� வா� ஆ��ஜ� வா� ைந
ரஜ� வா�

�ல��� 
வைரபட�

�ல��� மா�� 
(ப� ம��� �
	)

�ேளா�� �ல��� ஆ�	ஜ� �ல��� ைந�ரஜ� �ல���

மூலககூறு்கள ்கொர்பன் ்்டஆக்�டு அமமமைொனியொ ்ைடரஜன் கும்ளொ்ரடு

மூலக்கூறு வ்ர்டம்  
o oC

H

H

H
N

H
Cl

மூலக்கூறு மபாதிரி 
(்ந்து மறறும் குச்சி) கபார்ன் ்ட ஆக்்ேடு 

மூலக்கூறு அம்சமபானியபா 
மூலக்கூறு

்ஹட்ரஜன் குசளபா்ரடு 
மூலக்கூறு

அட்டவ்ை 3.2 சில சேரமஙகளின் மூலக்கூறுகள்
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3.3 தனிமைங்கள
்ருபப்பாருள்க்ள, தூய ப்பாருள்கள் மறறும் 

கல்வகள் என்று இரு ப்ரும் பிரிவுகளபாகப 
பிரிக்கலபாம். தூய ப்பாருள்கள், தைனிமஙகள் மறறும் 
சேரமஙகள் என்று சமலும் பிரிக்கப்டுகின்்றன. 

்ருபப்பாருளின் எளி்மயபான வடிவம் தைனிமம் 
என அ்ைக்கப்டுகி்றது. நம் அன்்றபாட வபாழவில் 
நபாம் ் ல்சவறு தைனிமஙக்ளப ் யன்்டுததுகிச்றபாம். 
ேபாதைபாரண உபபு, சேபாடியம் மறறும் குசளபாரின் 
ஆகிய இரு தைனிமஙக்ளக் பகபாணடுள்ளது. 
நீர, ்ஹட்ரஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் ஆகிய இரு 
தைனிமஙக்ளக் பகபாணடுள்ளது. பமக்னீசியம் 
மறறும் ்பாஸ்ரஸ பவடி ப்பாருள்கள் தையபாரிக்கப 
்யன்்டுகின்்றன. விவேபாயததில் உரமபாக ேல்்ர 
்யன்்டுகி்றது. கபாலியம் அ்லச்சி தையபாரிபபிலும், 
சிலிக்கன் கணினி சிபபுகள் தையபாரிபபிலும் 
்யன்்டுகின்்றன. 

இந்நபாள் வ்ர 118 தைனிமஙகள் 
கணடறியப்ட்டுள்ளன. இவறறுள், 94 
தைனிமஙகள் இயற்கயபாகக் கி்டக்கின்்றன.  24 
தைனிமஙகள் ஆயவகஙகளில் பேயற்கயபாகத 
தையபாரிக்கப்டுகின்்றன.

3.3.1 தனிமைங்களின் வ்்கபபொடு
நபாம் தைனிமஙக்ள 

அவறறின் சவதியியல் 
்ணபுகளின் அடிப்்டயில் 
உசலபாகஙகள், அசலபாகஙகள் 
மறறும் உசலபாகப ச்பாலிகள் என 
வ்கப்டுததைலபாம்.

இ ர பா ் ர ட் 
்பாயில் என்்ற 
விஞ்பானிசய 

முதைன் முதைலில் தைனிமம் 
என்்ற வபாரத்தை்யப 
்யன்்டுததினபார. இவசர 
்ருபப்பாருள்கள் தைனிமஙகளபாகசவ 
கபாணப்டுகின்்றன என்்்தை முதைலில் 
கூறினபார. பவறறிடததின் தைன்்ம்ய 
முதைன்முதைலில் கூறியவரும் இவசர. ்பாயில் 
விதியின் மூலம் இவர நன்கு அறியப்ட்டவர.

உந�ோகஙகள்
நபாம் கருவிகள், ்பாததிரஙகள் மறறும் ந்ககள் 

ச்பான்்றவற்்ற பவள்ளி, கபாப்ர, இரும்பு, தைஙகம், 
அலுமினியம் ச்பான்்ற ப்பாருள்களிலிருந்து 

ப்றுகிச்றபாம். அடிததைல் அல்லது உருட்டுதைல் ச்பான்்ற 
பேயல்களின் மூலம் இபப்பாருள்க்ள ்ல்சவறு 
வடிவஙகளில் மபாற்றமுடியும். இவவபாறு, தைகடபாக 
அல்லது ்ல்சவறு வடிவஙகளில் மபாற்றப்டததைக்க 
வ்கயில் அ்மந்துள்ள ப்பாருள்கசள 
உசலபாகஙகள் என அ்ைக்கப்டுகின்்றன.

ப்பாதுவபாக உசலபாகஙகள் கடினமபான்வ 
மறறும் ்ள்ளப்பான்வ. விதிவிலக்கபாக, சேபாடியம் 
இதில் மபாறு்ட்டுள்ளது. அது பமன்்மயபான 
உசலபாகம் ஆகும். ்பாதைரேம் தைவிர பி்ற உசலபாகஙகள் 
அ்்ற பவப்நி்லயில் திணம நி்லயில் 
கபாணப்டுகின்்றன. உசலபாகஙக்ள வ்ளக்க 
முடியும் அல்லது தைகடபாக மபாற்ற முடியும். இவற்்றக் 
கம்பியபாக நீட்ட முடியும். இ்வ மின்சனபாட்டம் 
மறறும் பவப்ததி்ன நன்கு கடததைக்கூடிய்வ. 
தைபாமிரம், கபாரீயம், டின், நிக்கல், இரும்பு, துததைநபாகம், 
தைஙகம், பமக்னீசியம் மறறும் கபால்சியம் ச்பான்்ற்வ 
உசலபாகஙகளுக்கபான சில எடுததுக்கபாட்டுகளபாகும்.

��க� அ���ய� ��தநாக� 

இ�� கா�ய�

��க� அ���ய� ��தநாக� 

இ�� கா�ய�

��க� அ���ய� ��தநாக� 

இ�� கா�ய�

உமலொ்கங்கள
அந�ோகஙகள்

ப்பாதுவபாக அசலபாகஙகள் ்ள்ளப்ற்ற, 
மிருதுவபான தைனிமஙகள் ஆகும். ஆனபால், ்வரம் 
்ள்ளப்பானதும் பூமியில் கி்டக்கக்கூடிய 
தைனிமஙகளுள் கடினமபானதும் ஆகும். 
அசலபாகஙகள் திணமம், நீரமம் மறறும் 
வபாயு நி்லயில் இருக்கலபாம். ஆக்சிஜன், 
்ஹட்ரஜன் மறறும் குசளபாரின் ச்பான்்ற்வ 
அ்்ற பவப்நி்லயில் வபாயு நி்லயில் 
உள்ளன. கபார்ன், அசயபாடின், ேல்்ர மறறும் 
்பாஸ்ரஸ ச்பான்்ற்வ அ்்ற பவப்நி்லயில் 
திணமநி்லயில் கபாணப்டுகின்்றன. 
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அ்்றபவப்நி்லயில் திரவ நி்லயில் 
கபாணப்டும் ஒசர அசலபாகம் புசரபாமின் ஆகும். 
அசலபாகஙகள் பவப்ம் மறறும் மின்ேபாரத்தை 
அரிதைபாகக் கடததைக்கூடிய்வ. இருபபினும் 
கபார்னின் பு்றசவறறு்ம வடிவமபான கிரபா்்ட் 
நன்கு மின்ேபாரத்தைக் கடததைக்கூடியதைபாகும்.

போஸபரஸசல்பர்
அமலொ்கங்கள

அட்டவ்ை 3.3 உசலபாகஙகள் – அசலபாகஙகள் 
சவறு்பாடுகள்

உமலொ்கங்கள அமலொ்கங்கள
உசலபாகஙகள் 
்ள்ளப்பான்வ. 
இ்வ, ்ள்ளப்பான 
சமற்ரப்்க் 
பகபாணடுள்ளன.

அசலபாகஙகள்  
்ள்ளபபுத 
தைன்்மயற்ற்வ. 
இ்வ, ்ள்ளப்ற்ற 
சமற்ரப்்ப 
ப்றறுள்ளன.

இ்வ ப்பாதுவபாக 
கடினமபான்வ.

இ்வ ப்பாதுவபாக 
பமன்்மயபான்வ

உசலபாகஙக்ள 
வ்ளக்க முடியும் 
அவற்்ற தைகடபாக 
அடிக்கலபாம், கம்பியபாகவும் 
நீட்டலபாம்.

அசலபாகஙக்ள 
வ்ளக்க முடியபாது 
தைகடபாக அடிக்க முடியபாது, 
கம்பியபாகவும் நீட்ட 
இயலபாது.

ப்ரும்்பாலபான 
உசலபாகஙகள் 
மின்ேபாரத்தை நன்கு 
கடததைக்கூடிய்வ.

அசலபாகஙகள் 
மின்ேபாரத்தை 
அரிதிற கடததும் 
தைன்்மயு்டய்வ.

உசலபாகஙகள் 
பவப்த்தை நன்கு 
கடததைக்கூடிய்வ.

இ்வ பவப்த்தை 
அரிதிற 
கடததைக்கூடிய்வ.

உசலபாகஙக்ளத 
தைட்டும்ச்பாது 
ஒலிபயழுபபுகின்்றன. 
ஆ்கயபால் இ்வ 
மணிகள் பேயயப 
்யன்்டுததைப்டுகின்்றன. 

அசலபாகஙகள் 
தைட்டப்டும்ப்பாழுது 
ஒலிபயழுபபும் 
தைன்்மயற்ற்வ.

உந�ோகபநபோலிகள்
உசலபாகஙகள் மறறும் அசலபாகஙகளின் 

்ணபுக்ள பவளிப்டுததும் தைனிமஙகள் 
உசலபாகபச்பாலிகள் எனப்டுகின்்றன. சிலிக்கன், 
ஆரேனிக், ஆன்டிமணி மறறும் ச்பாரபான் ஆகிய்வ 
உசலபாகபச்பாலிகளுக்கு எடுததுக்கபாட்டுகளபாகும்.

ேபாரா� (B) ���கா� (Si) ெஜ�ம�ய
 (Ge) 

ெட��ய
 (Te)ஆ��ம� (Sb)ஆ�ச�� (As) 

உமலொ்கபமபொலி்கள

3.3.2  தனிமைங்களின் குறியீடு
ஒரு தைனிமததின் குறியீடு என்்து 

அததைனிமததி்னச்  சுருக்கமபாகக் குறிபபிடக்கூடிய 
மு்்றயபாகும். ஒவபவபாரு தைனிமமும் தைனிப்ட்ட 
குறியீட்்டக் பகபாணடுள்ளது. இக்குறியீடு 
அததைனிமததின் ஒரு அணுவி்னக் குறிக்கி்றது. 
இக்குறியீடுகள் ப்பாதுவபாக தைனிமததின் 
ப்யரகளிலிருந்து ப்்றப்டுகின்்றன. இ்வ 
ஆஙகிலம் அல்லது இலததீன் பமபாழிப ப்யரகளபாக 
உள்ளன. இக்குறியீடுகள் International Union 
of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) என்்ற 
அ்மபபினபால் அஙகீகரிக்கப்ட்டுள்ளன.

குறியீடுக்ள, தைகுந்தை மு்்றயில் 
்யன்்டுததிய முதைல் சவதியியல் அறி்ர டபால்டன் 
ஆவபார. அவர ஒரு தைனிமததி்னக் குறிப்தைறகு 
்யன்்டுததிய குறியீடு ஒரு குறிபபிட்ட அள்வயும் 
குறிததைது. அதைபாவது, அது அததைனிமததின் ஒரு 
அணு்வக் குறிததைது. ஒரு தைனிமததின் ப்யரில் 
உள்ள ஒன்று அல்லது இரணடு எழுததுக்ளப 
்யன்்டுததி ஒரு தைனிமததின் ப்ய்ர எழுதைலபாம் 
என்று ப்ரசிலியஸ என்்வர ்ரிந்து்ரததைபார.

தைனிமஙகளின் குறியீட்்ட எழுதும்ச்பாது 
பின்வரும் விதிமு்்றகள் பின்்ற்றப்டுகின்்றன.

•  தைனிமஙகளின் குறியீட்டில் ஒன்று அல்லது இரணடு 
எழுததுகள் மட்டுசம இடம்ப்றுகின்்றன.

•  ப்ரும்்பாலபான தைனிமஙகளின் குறியீடுகள் 
அவறறின் ஆஙகிலப ப்யரின் முதைல் எழுதது 
பகபாணடு குறிக்கப்டுகின்்றன. உதைபாரணமபாக, 
ஆக்சிஜனின் குறியீடு O  எனவும், ் ஹட்ரஜனின் 
குறியீடு H எனவும் குறிக்கப்டுகின்்றது. 
தைனிமஙகளின் குறியீடு ்றறி நீஙகள் எட்டபாம் 
வகுபபில் விரிவபாகக் கபாணபீரகள். 
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ஆரம்் நபாட்களில் தைனிமஙகளின் 
ப்யரகள் அததைனிமம் 
முதைன்முதைலில் எந்தை இடததில் 

கி்டததைசதைபா அந்தை இடததின் ப்யரிலிருந்து 
வருவிக்கப்ட்டது. உதைபாரணமபாக கபாப்ர 
என்்ற ப்யர ்ேபரஸ என்்ற ப்யரில் இருந்து 
உருவபாக்கப்ட்டது. சில தைனிமஙகளின் 
ப்யரகள் அததைனிமததின் நி்றஙகளிலிருந்து 
உருவபாக்கப்ட்டன. உதைபாரணமபாக, தைஙகம் 
(Gold) என்்து மஞேள் எனப ப்பாருள் 
தைரும் ஆஙகில வபாரத்தையிலிருந்து 
வருவிக்கப்ட்டது. தைறகபாலஙகளில் IUPAC 
அ்மபச் தைனிமஙகளுக்கபான ப்யரக்ள 
அஙகீகரிக்கி்றது. ்ல தைனிமஙகளின் குறியீடுகள் 
அததைனிமஙகளின் ஆஙகிலப ப்யரகளின் ஒன்று 
அல்லது இரணடு எழுததுக்ள இ்ணதது 
உருவபாக்கப்டுகின்்றன. குறியீட்டின் முதைல் 
எழுததைபானது எபச்பாதும் ப்ரிய ஆஙகில 
எழுததினபாலும் இரணடபாவது எழுததைபானது சிறிய 
ஆஙகில எழுததினபாலும் எழுதைப்டுகின்்றது.

சசயல்போடு  1

கீழக்கபாணும் தைனிமஙகளின் குறியீடுக்ள 
எழுதைவும்.

தனிமைம குறியீடு தனிமைம குறியீடு
தைஙகம் அலுமினியம்
பவள்ளி கபால்சியம்
தைபாமிரம் ்பாஸ்ரஸ
இரும்பு பமக்னீசியம்
்நட்ரஜன் ப்பாட்டபாசியம்
ஆக்சிஜன் சேபாடியம்

3.3.3 மைனித உ்டலில் உள்ள தனிமைங்கள
மனிதை உடலின் நி்்றயில் ஏ்றததைபாை 

99 ேதைவீதைம் நி்்றயபானது ஆறு சவதியியல் 
தைனிமஙகளபால் மட்டும் ஆனதைபாகும். அ்வ: 
ஆக்சிஜன், கபார்ன், ்ஹட்ரஜன், ்நட்ரஜன், 
கபால்சியம் மறறும் ்பாஸ்ரஸ. மற்ற ஐந்து 
தைனிமஙகளபான ப்பாட்டபாசியம், ேல்்ர, சேபாடியம், 
குசளபாரின் மறறும் மக்னீசியம் ச்பான்்ற்வ மிகக் 
கு்்றந்தை ேதைவீதை அளவில் கபாணப்டுகின்்றன. 

3.3.4 ்கொற்றில் உள்ள தனிமைங்கள
கபாற்றபானது ்ல்சவறு வபாயுக்களின் 

கல்வயபாகும். கபாறறில் ்நட்ரஜன் மறறும் 

ஆக்சிஜன் ஆகிய தைனிமஙகளின் மூலக்கூறுகசள 
99 ேதைவீதைம் கபாணப்டுகின்்றன. இவற்்றத தைவிர 
ஆரகபான் மறறும் கரியமில வபாயு ஆகிய்வயும் 
சிறிய அளவில் கபாணப்டுகின்்றன. நியபான், 
ஹீலியம் மறறும் மீதசதைன் ச்பான்்ற்வ மிகக் 
கு்்றந்தை அளவில் கபாணப்டுகின்்றன.  கபாறறில் 
கபாணப்டும் உயிர பகபாடுக்கும் தைனிமம் ஆக்சிஜன் 
ஆகும். 

3.4 ம�ர்மைங்கள
இரணடு அல்லது அதைறகு 

சமற்ட்ட  தைனிமஙகளின் 
அணுக்கள் ஒரு குறிபபிட்ட 
விகிதைததில் சவதிப பி்ணபபின் 
மூலம் இ்ணந்து கி்டக்கும் 
தூயப்பாருள் சேரமம் ஆகும்.

ேரக்க்ர (கபார்ன், 
்ஹட்ரஜன் மறறும் ஆக்சிஜன்)

சுணணக்கட்டி (கபால்சியம், 
கபார்ன் மறறும் ஆக்சிஜன்)

சேரமஙகள் அவறறிலுள்ள தைனிமஙகளின் 
்ணபுகளிலிருந்து முறறிலும் மபாறு்ட்ட 
்ணபுக்ள பவளிப்டுததுகின்்றன. 
உதைபாரணமபாக, ்ஹட்ரஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் 
ஆகிய தைனிமஙகளின் அணுக்கள் ஒரு குறிபபிட்ட 
விகிதைததில் இ்ணந்து நீர என்்ற சேரமததி்ன 
உருவபாக்குகின்்றன. எனினும்,  நீரபானது 
்ஹட்ரஜன் மறறும் ஆக்சிஜனின் ்ணபுக்ளக் 
பகபாணடிருப்தில்்ல. உதைபாரணமபாக, அ்்ற 
பவப்நி்லயில் நீரபானது திரவ நி்லயிலும், 
்ஹட்ரஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் ஆகிய்வ வபாயு 
நி்லயிலும் கபாணப்டுகின்்றன. சமலும், ஆக்சிஜன் 
எரிதைலுக்குத து்ண புரிகி்றது. ஆனபால், நீர தீ 
அ்ணப்பானபாகப ்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

அசதைச்பால், சேபாடியம் மறறும்  குசளபாரின் 
ஆகிய இரு தைனிமஙக்ளக் பகபாணட சேரமம் 
ேபாதைபாரண உபபு (சேபாடியம் குசளபா்ரடு) ஆகும். 
உபபு நமது உணவில் ்யன்்டுததைப்டுகி்றது. 
ஆனபால் சேபாடியம் மறறும் குசளபாரின் ஆகிய்வ  
நச்சுததைன்்ம பகபாணட்வ. சமலும், அ்வ 
உண்தைறகு ஏற்ற்வ அல்ல. 
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3.4.1 ம�ர்மைங்களின் பண்பு்கள 
• தைனிமஙகள் ஒரு குறிபபிட்ட விகிதைததில் 

இ்ணவதைபாசலசய சேரமஙகள் உருவபாகின்்றன.
• ஒரு சேரமததின் ்ணபுகள் அதை்ன உருவபாக்கிய  

தைனிமஙகளின் ்ணபுகளிலிருந்து முறறிலும் 
மபாறு்டுகின்்றன.

• சேரமஙக்ள இயறபியல்  மு்்றயில் 
பிரிக்க இயலபாது. ஏபனனில், இ்வ சவதிப 
பி்ணபபினபால் இ்ணக்கப்ட்டுள்ள 
பவவசவறு தைனிமஙக்ளக் பகபாணடுள்ளன. 
சேபாடியம் குசளபா்ர்ட வடிகட்டுதைல் ச்பான்்ற 
இயறபியல் மு்்றயபால் பிரிக்க இயலபாது. 

• சேரமஙக்ள சவதியியல் மு்்றயில் மட்டுசம 
அவறறின் கூறுகளபாகப பிரிக்க இயலும்.
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கீழக்கபாணும் அட்டவ்ண்ய நிரபபுக.

ம�ர்மைங்கள தனிமைங்களின் 
உறுபபு்கள

நீர
உபபு (சேபாடியம் 
குசளபா்ரடு)
சேபாடியம் கபார்சனட்
ே்மயல் சேபாடபா 
(சேபாடியம் ்்கபார்சனட்)
பவள்்ளச் ேரக்க்ர 
(சுக்சரபாஸ)
கபால்சியம் ஆக்்ேடு
கபால்சியம் ்ஹட்ரபாக்்ேடு
சேபாடியம் ்ஹட்ரபாக்்ேடு
ப்பாட்டபாசியம் 
்ஹட்ரபாக்்ேடு

சசயல்போடு 3

கீழக்கபாணும் அட்டவ்ண்ய நிரபபுக.
மவதியியல் 
வொயபபொடு

தனிமைங்களின் 
எண்ணிக்்க

தனிமைத்தின் 
்பயர்

H2O H – 2 O – 1 ்ஹட்ரஜன், 
ஆக்சிஜன்

NaCl

C6H12O6

NaOH

அட்டவ்ை 3.4 தைனிமஙகள் மறறும் 
சேரமஙகளுக்கி்டசயயபான சவறு்பாடுகள்

தனிமைங்கள ம�ர்மைங்கள
தைனிமஙகசள ஒரு 
்ருபப்பாருளின் 
எளி்மயபான 
ப்பாருளபாகும்.

இரணடு அல்லது அதைறகு 
சமற்ட்ட தைனிமஙகள் 
இ்ணவதின் மூலம் 
உருவபாகும் ஒரு 
சவதியியல் ப்பாருள் 
சேரமம் ஆகும்.

தைனிமஙகள் 
இ்ணந்து 
சேரமஙக்ள 
உருவபாக்குகின்்றன.

சேரமஙக்ள 
தைனிமஙகளபாகப பிரிக்க 
இயலும்.

தைனிமஙகளின் 
அடிப்்டத துகள்கள் 
அணுக்கள்  ஆகும்.

சேரமஙகளின் 
அடிப்்டத துகள்கள் 
மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

3.5 மவதியியல் வொயபபொடு
நபாம் நீரி்ன H2O என்று எழுதுகின்ச்றபாம். 

இதுசவ நீர மூலக்கூறின் சவதியியல் வபாயப்பாடு 
ஆகும். இதைன் ப்பாருள் ஒரு நீர மூலக்கூறில் 
இரணடு ்ஹட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு 
ஆக்ஸிஜன் அணுவும் இ்ணந்து உள்ளன 

அ்்றபவப்நி்லயில் சேபாடியம் மிகுந்தை 
வி்னதி்றன் பகபாணடது. இது நீருடன் 
வி்னபுரியும்ச்பாது தீவிரமபாக எரிகி்றது. 

குசளபாரின் அ்்றபவப்நி்லயில்  
ஒரு மஞேள் நி்ற, நச்சுததைன்்ம 

பகபாணட வபாயு

சேபாடியம் குசளபா்ரடு ே்மயலுக்குப 
்யன்்டுகி்றது
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என்்தைபாகும். சவதியியல் வபாயப்பாடு என்்து ஒரு 
தைனிமம் அல்லது சேரமததி்னக் குறிக்கக்கூடிய 
குறியீட்டு மு்்றயபாகும். இது ஒரு மூலக்கூறில் 
உள்ள தைனிமஙகள் மறறும் ஒவபவபாரு தைனிமததின் 
அணுக்களின் எணணிக்்க ச்பான்்ற தைகவல்க்ள 
வைஙகுகி்றது. ஒரு நீர மூலக்கூறில் H எனும் 
குறியீட்டின் அருகிலுள்ள சிறிய எண கீழக்குறியீடு 
என அ்ைக்கப்டுகி்றது. இது ஒரு மூலக்கூறில் 
உள்ள அணுக்களின் எணணிக்்க்யக் 
குறிக்கி்றது. எனசவ, நீர மூலக்கூறில் 2 ்ஹட்ரஜன் 
அணுக்கள் உள்ளன. O குறியீட்டின் அருகில் 
எந்தை ஒரு எணணும் இல்்ல. இது, ஆக்சிஜன் 
எனும் தைனிமததின் ஒசர ஒரு அணு மட்டும் அதில் 
உள்ள்தைக் குறிக்கி்றது. எனசவ, நீர மூலக்கூறில் 
ஒரு ஆக்சிஜன் அணு மட்டுசம உள்ளது. சேபாடியம் 
குசளபா்ரடில் உள்ள தைனிமஙகளின் ப்யரகள் 
மறறும் எணணிக்்க்ய உஙகளபால் யூகிக்க 
முடிகி்றதைபா? ே்மயல் உபபின் சவதிபப்யர 
என்ன? 

சவதியியல் வபாயப்பாட்டிறகுச் சில 
உதைபாரணஙகள் இஙசக பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன. 
ம�ொடியம கும்ளொ்ரடு (NaCl) : 1 சேபாடியம் அணு 
மறறும் 1 குசளபாரின் அணு
அமமமைொனியொ (NH3) :  1 ்நட்ரஜன்  மறறும் 3 
்ஹட்ரஜன் அணுக்கள்
குளுகம்கொஸ (C6H12O6) : 6 கபார்ன் அணுக்கள், 12 
்ஹட்ரஜன் அணுக்கள், 6 ஆக்சிஜன் அணுக்கள்

மவதியியல் வொயபபொடு என்பது ஒரு 
்பொருளின் ஒரு மூலககூறில் உள்ள அணுக்களின் 
எண்ணிக்்க்யயும, அணுக்களின் வ்்க்க்்ளயும 
நமைககுத் ்தரிவிககிறது.

அட்டவ்ை 3.5 ப்பாதுவபான சேரமஙகளும் 
அவறறின் சவதியியல் வபாயப்பாடும் 

ம�ர்மைங்களின் வொயபபொடு ்பயர்்கள
H2O நீர

C6H12O6 குளுக்சகபாஸ
NaCl சேபாடியம் குசளபா்ரடு
C2H5OH எததைனபால்
NH3 அம்சமபானியபா
H2SO4 கந்தைக அமிலம்

CH4 மீதசதைன்
C12H22O11 சுக்சரபாஸ

3.6 அணுக்கடடு  எண்
சவதியியலில் அணுக்கட்டு எண என்்து ஒரு 

தைனிமம், சேரமம் அல்லது ப்பாருளில் அடஙகியுள்ள 
ஒட்டுபமபாததை அணுக்களின் எணணிக்்க்யக் 
குறிக்கி்றது. ஒரு தைனிமததினு்டய அணுக்கட்டு 
எண்ண எவவபாறு கணக்கிடுவது என்்்தைக் 
கபாணச்பாம். உதைபாரணமபாக, ஆக்சிஜன் ஒரு 
ஈரணு மூலக்கூ்றபாகும். அதைபாவது, ஒரு ஆக்சிஜன் 
மூலக்கூறில் இரணடு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் 
உள்ளன. எனசவ, ஆக்சிஜனின் அணுக்கட்டு எண 
2 ஆகும்.

O + O  O2

ஆக்சிஜன் அணு + ஆக்சிஜன் அணு  
ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு

அசதைச்பால் ்பாஸ்ரஸ (P4) மூலக்கூறு நபான்கு 
அணுக்க்ளக் பகபாணடுள்ளது. ேல்்ர (S8)
மூலக்கூறு எட்டு அணுக்க்ளக் பகபாணடுள்ளது. 
ஆகசவ, அவறறின் அணுக்கட்டு எண மு்்றசய  
நபான்கு மறறும் எட்டு ஆகும். 

ஒன்றுக்கு சமற்ட்ட பவவசவறு வ்கயபான 
அணுக்க்ளக் பகபாணட மூலக்கூறின் 
அணுக்கட்டு எண்ண அதிலுள்ள அணுக்களின் 
எணணிக்்க்யக் கூட்டுவதைன் மூலம் நபாம் ப்்ற 
முடியும். உதைபாரணமபாக, கந்தைக அமிலததில் (H2SO4) 
இரணடு ்ஹட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு ேல்்ர 
அணுவும், நபான்கு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் உள்ளன. 
ஆகசவ, கந்தைக அமிலததினு்டய அணுக்கட்டு 
எண 7 (2+1+4) ஆகும்.

நீர மூலக்கூறு, இரணடு ்ஹட்ரஜன் 
அணுக்கள் மறறும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவினபால் 
ஆனது. ஆகசவ, நீரின் அணுக்கட்டு எண மூன்று 
ஆகும்.

அட்டவ்ை 3.6 சில தைனிமஙகளின் அணுக்கட்டு 
எணகள்

தனிமைம அணுக்கடடு 
எண் தனிமைம அணுக்கடடு 

எண்
H 2 F 2

He 1 Ne 1

Li 1 Na 1

Be 1 Mg 1

N 2 P 4

O 2 S 8
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சசயல்போடு 4

கீழக்கபாணும் தைனிமஙகள் மறறும் சேரமஙகளின் 
அணுக்கட்டு எண்ண எழுதைவும்.

தனிமைமைங்கள அணுக்கடடு எண்
Cl
Na
K
Ca
H2O
NaCl

3.7  திண்மைம, திரவம மைற்றும வொயுக்களின் 
மீது ்வபபத்தின் வி்்ளவு

திடபப்பாருள்களில் அவறறின் துகள்கள் மிக 
பநருக்கமபாக அ்மந்துள்ளன.  திடபப்பாருள்க்ள 
பவப்டுததும்ச்பாது, அவறறின் துகள்கள் 
ஆற்ற்லபப்றறு தீவிரமபாக அதிரவுறுகின்்றன. 
இதைனபால், அததுகள்கள் ஒன்்்றபயபான்று 
பிரிந்து பேல்கின்்றன. இதைன் கபாரணமபாக 
அப்ருபப்பாருளின் ்ருமன் அதிகரிக்கின்்றது. 
இந்தை நிகழவிறகு விரிவ்டதைல் என்று ப்யர. இது 
எவவபாறு நிகழகின்்றது? பவப்ப்டுததும்ச்பாது 
்ருபப்பாருளபானது விரிவ்டகின்்றது. இதைனபால் 
துகள்களுக்கி்டசய உள்ள இ்டபவளி 
அதிகரிதது அதைன் ் ருமனும் அதிகரிக்கி்றது. ஆனபால், 
துகள்களின் ்ரிமபாணததில் எந்தை மபாற்றமும் 
இல்லபாமல் அ்வ அசதை அளவில் இருக்கின்்றன.

பவப்ப்டுததைலின்ச்பாது  ்ருபப்பாருளின் 
நி்்றயில் மபாற்றம் ஏற்டுவதில்்ல. ப்பாருளின் 
்ருமனில் மபாற்றம் ஏற்ட்டபாலும்கூட அதைனு்டய 
அளவு மறறும் துகள்களின் எணணிக்்கயில் 
எந்தை மபாற்றமும் நிகழவதில்்ல. ஆ்கயபால், 
பவப்ப்டுததும்ச்பாது நி்்றயபானது 
மபாற்றம்டயபாமல் கபாணப்டுகி்றது. உதைபாரணமபாக, 
ஒரு இரும்புப பூட்டிலுள்ள துகள்கள் பவப் 
ஆற்ற்லப ப்றும்ச்பாது அவறறிறகி்டயிலபான 
இ்டபவளி அதிகரிக்கின்்றது. எனினும், இரும்புத 

துகள்களின் எணணிக்்க மபாறுவதில்்ல. 
எனசவ, இரும்புப பூட்டின் நி்்றயில் மபாற்றம் 
ஏற்டுவதில்்ல.

்னிக்கட்டி உருகுதைல் ்ருபப்பாருளின் 
நி்லமபாற்றததிறகு ஒரு உதைபாரணமபாகும். உருகுதைல், 
பகபாதிததைல், உ்்றதைல் மறறும் ஆவி சுருஙகுதைல் 
ச்பான்்ற நிகழவுகளில் ்ருபப்பாருள்களில் 
நி்லமபாற்றம் ஏற்டுகி்றது. ்ருபப்பாருள்களின் 
துகள்கள் ச்பாதுமபான பவப் ஆற்ற்லப 
ப்றும்ச்பாது, அவறறிறகி்டயிலபான வலுவபான 
ஈரபபு வி்ேயபானது கு்்றகின்்றது. எனசவ 
இததுகள்கள் ஒன்்்றவிட்டு ஒன்று, விலகிச் பேன்று 
சீரற்றமு்்றயில் நகரகின்்றன. உதைபாரணமபாக, 
திணம ்னிக்கட்டி்ய O°C பவப்நி்லக்கு 
சூடு்டுததும்ச்பாது, அது உருகி தைணணீரபாக 
மபாறுகின்்றது. இ்தைபச்பாலசவ, தைணணீ்ர 

பவப்க்கபாறறு நிரப்ப்ட்ட 
்லூனபானது எவவபாறு கபாறறில் 
மிதைக்கின்்றது? ்லூனில் 

உள்ள கபாற்்ற பவப்ப்டுததும்ச்பாது அது 
விரிவ்டகின்்றது. விரிவ்டதைல் கபாரணமபாக 
்லூனில் உள்ள கபாறறின் அடரததி கு்்றகி்றது. 
அதைனபால் ்லூனில் உள்ள கபாறறின் 
அடரததி பவளிபபு்றததில் உள்ள கபாறறின் 
அடரததி்யவிட கு்்றகின்்றது. இந்தை அடரததி 
சவறு்பாட்டின் கபாரணமபாக பவப்க்கபாறறு  
்லூன் கபாறறில் மிதைக்கின்்றது.
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100°C பவப்நி்லக்கு பவப்ப்டுததும்ச்பாது அது 
பகபாதிதது ஆவியபாக மபாறுகின்்றது.

1. திண்மைம
திடபப்பாரு்ள பவப்ப்டுததும்ச்பாது, துகள்கள் 
ஆற்ற்லப ப்றறு தீவிரமபாக அதிரவுறுகின்்றன. 
2. திரவம
உருகுநி்ல்ய அ்டயும்ச்பாது உருகுதைல் 
ந்டப்றுகின்்றது. திணமம் திரவமபாக 
மபாறுகின்்றது.
திரவத்தை பவப்ப்டுததும்ச்பாது துகள்கள் 
ஆற்ற்லபப்றறு தீவிரமபாக அதிரவுறுகின்்றன. 

3. வொயு
பகபாதிநி்ல்ய அ்டயும்ச்பாது பகபாதிததைல் 
ந்டப்றுகின்்றது. திரவம் வபாயுநி்லக்கு 
மபாறுகின்்றது.

நினைவில் சகோள்க

• தைனிமஙகள் தூய ப்பாருள்களின் எளிய 
வடிவஙகளபாகும்.

• ஒரு தைனிமததின் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிபபிட்ட 
எணணிக்்கயில் உள்ள ஒசரவ்கயபான 
அணுக்க்ளக் பகபாணடிருக்கின்்றன.

• ஒரு சேரமததின் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிபபிட்ட 
எணணிக்்கயில் உள்ள ் ல்சவறு வ்கயபான 
அணுக்க்ளக் பகபாணடிருக்கின்்றன.

• ்நட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஆகிய தைனிமஙகளின் 
மூலக்கூறுகள் கபாறறில் 99 ேதைவீதைம் உள்ளன.

• அணு என்்து ஒரு தைனிமததின் மிகச்சிறிய 
துகளபாகும்.

• ்ருபப்பாருளில் உள்ள துகள்களின் அ்மப்்  
அடிப்்டயபாகக்பகபாணடு திணமம், திரவம், 
மறறும் வபாயுக்களின் மீதைபான பவப்ததின் 
வி்ளவுக்ள விளக்கலபாம்

• விரிவ்டயும்ச்பாது ்ருபப்பாருளின் நி்்ற 
மபா்றபாமல் உள்ளது.

• இரணடு அல்லது அதைறகு சமற்ட்ட அணுக்கள் 
சவதிபபி்ணபபின் மூலம் இ்ணவதைபால் 
மூலக்கூறுகள் உருவபாகின்்றன.

• ஒரு மூலக்கூ்்ற அதைன் மூலக்கூறு வபாய்பாடு 
மூலம் குறிக்கலபாம். 

மைதிபபீடு

I.  �ரியொை வி்்ட்யத் மதர்ந்்தடு.
1. கீழக்கணடவறறுள் உசலபாகம் எது?
 அ. இரும்பு ஆ. ஆக்சிஜன் 
 இ. ஹீலியம் ஈ. தைணணீர
2.  ஆக்சிஜன், ் ஹட்ரஜன் மறறும் ேல்்ர ஆகிய்வ 

கீழக்கணடவறறுள் எதைறகபான உதைபாரணம்?
 அ. உசலபாகம் ஆ. அசலபாகம் 
 இ. உசலபாகபச்பாலிகள் ஈ. மந்தை வபாயுக்கள்
3.  கீழக்கணடவறறுள் ஒரு தைனிமம் மறறும்  

சேரமததின் மூலக்கூ்்றக் குறிக்கக்கூடிய 
எளிய மறறும் அறிவியல் பூரவமபான மு்்ற எது?

 அ. கணிதை வபாயப்பாடு 
 ஆ. சவதியியல் வபாயப்பாடு  
 இ. கணிதைக் குறியீடு  
 ஈ.சவதியியல் குறியீடு
4.  அ ் ்ற ப வ ப ் நி ் ல யி ல் 

திரவமபாக உள்ள உசலபாகம் 
எது?

  அ. குசளபாரின் ஆ. ேல்்ர 
இ. ்பாதைரேம் ஈ. பவள்ளி

5.   எபப்பாழுதுசம ்ள்ளப்பான, வ்ளயக்கூடிய, 
ஒளிரும் தைன்்மயுள்ள தைனிமம் எது?

 அ. அசலபாகம் ஆ. உசலபாகம்  
 இ. உசலபாகபச்பாலிகள் ஈ. வபாயுக்கள்
II. ம்கொடிட்ட இ்டங்க்்ள நிரபபு்க.
1.  ஒரு ் ருபப்பாருளின் தைனிததுக் கபாணப்டக்கூடிய 

மிகச் சிறிய துகள் .
2.  ஒரு கபார்ன் அணு மறறும் இரணடு ஆக்சிஜன் 

அணுக்க்ளக் பகபாணட சேரமம்
.

3.   மின்ேபாரத்தைக் கடததும் 
ஒசர அசலபாகம்.

4.  தைனிமஙகள்  வ்கயபான 
அணுக்களபால் உருவபாக்கப்ட்டுள்ளன. 

5.  சில தைனிமஙகளின்  
லததீன் அல்லது கிசரக்கப ப்யரகளிலிருந்து 
ப்்றப்டுகின்்றன. 

6.  இதுவ்ர அறியப்ட்ட தைனிமஙகளின் 
எணணிக்்க  . 

7.  தைனிமஙகள்  தூய ப்பாருள்களின் 
 வடிவம்.

8.  தைனிமஙகளின் ப்ய்ர எழுதும்ச்பாது முதைல் 
எழுத்தை எபச்பாதுசம  
எழுததைபால் எழுதைசவணடும்.
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9.  மூன்றுக்கும் சமற்ட்ட அணுக்க்ளக் பகபாணட 
மூலக்கூறுக்ள  
மூலக்கூறுகள் என்று அ்ைக்கலபாம்.

10.   வளிமணடலததில் 
அதிகளவு கபாணப்டும் வபாயு.

III.   ஒபபு்மை தரு்க. 
1.  ் பாதைரேம் : அ்்ற பவப்நி்லயில் திரவம் : : 

ஆக்சிஜன் : .
2.  மின்ேபாரத்தைக் கடததும் அசலபாகம் : 

 : :  மின்ேபாரத்தைக் 
கடததும் உசலபாகம் : தைபாமிரம்

3.   தைனிமஙகள் : இ்ணந்து சேரமஙக்ள 
உருவபாக்குகின்்றன : : சேரமஙகள்: 

.
4.  அணுக்கள் : ஒரு தைனிமததின் அடிப்்டத துகள் 

: :  : ஒரு சேரமததின் 
அடிப்்டத துகள்.

IV.  �ரியொ அல்லது தவறொ எைக கூறு்க. தவறொை 
கூற்்றத் திருத்தி எழுது்க.

1.   இரணடு சவறு்ட்ட தைனிமஙகள் ஒசர விதைமபான 
அணுக்க்ளக் பகபாணடிருக்கலபாம்.

2.  தைனிமஙகள் மறறும் சேரமஙகள் தூய 
ப்பாருள்களபாகும்.

3.  அணுக்கள் தைனிதது இருக்க முடியபாது. அ்வ 
மூலக்கூறுகள் எனப்டும் குழுக்களபாகசவ 
உள்ளன.

4.  NaCl என்்து ஒரு சேபாடியம் குசளபா்ரடு 
மூலக்கூ்்றக் குறிக்கி்றது.

5. ஆரகபான் வபாயு  ஓரணு வபாயுவபாகும்.

V. சுருக்கமைொ்க வி்்டயளி.
1.  கீழக்கபாணும் சேரமஙகளின் சவதியியல் 

வபாயப்பாட்்டயும், அதில் அடஙகியுள்ள 
தைனிமஙகளின் ப்யரக்ள எழுதைவும்.

   சேபாடியம் குசளபா்ரடு
   ப்பாட்டபாசியம் ்ஹட்ரபாக்்ேடு
   கபார்ன் ்டஆக்்ேடு
   கபால்சியம் ஆக்்ேடு
   ேல்்ர ்டஆக்்ேடு
2.  கீழக்கணட மூலக்கூறுக்ளத தைனிமஙகள் 

மறறும் சேரமஙகளின் மூலக்கூறுகளபாக 
வ்கப்டுததைவும்.

O O

N N Na Cl

1. 2.

3. 4.

O C O

3.  ஒரு சேரமததின் சவதியியல் வபாயப்பாடு 
என்்றபால் என்ன? இதைன் முக்கியததுவம் என்ன?

4.  கீழக்கபாண்வற்்ற தைக்க உதைபாரணததுடன் 
வ்ரயறு.

 அ. தைனிமம் ஆ. சேரமம்
 இ. உசலபாகம் ஈ.  அசலபாகம் 
 உ. உசலபாகப ச்பாலிகள்
5.  கீழக்கபாணும் தைனிமஙகளின் குறியீடுக்ள 

எழுதி அவற்்ற திணமம், திரவம் மறறும் வபாயு 
அடிப்்டயில் வ்கப்டுததைவும்.

  அலுமினியம், கபார்ன், குசளபாரின், ்பாதைரேம், 
்ஹட்ரஜன் மறறும் ஹீலியம். 

6.  கீழக்கபாணும் தைனிமஙக்ள உசலபாகம், 
அசலபாகம் மறறும்  உசலபாகப ச்பாலிகள் என 
வ்கப்டுததுக.

  சேபாடியம், பிஸமத, பவள்ளி, ்நட்ரஜன், 
சிலிக்கபான், கபார்ன், குசளபாரின், இரும்பு மறறும் 
தைபாமிரம்.

7.  கீழக்கபாண்வற்்ற தைனிமஙகள் மறறும் 
சேரமஙகள் என வ்கப்டுததுக.

  தைணணீர, ேபாதைபாரண உபபு, ேரக்க்ர, கபார்ன் 
்ட ஆக்்ேடு, அசயபாடின் மறறும் அலுமினியம்.

8.  கீழக்கபாணும் தைனிமஙகளின் சவதியியல் 
குறியீட்்ட எழுதுக.

 அ. ்ஹட்ரஜன் ஆ. ்நட்ரஜன் 
 இ. ஓசேபான் ஈ. ேல்்ர
9.  தைனிமஙகள் என்்றபால் என்ன? அ்வ எவற்றபால் 

ஆன்வ? இரணடு உதைபாரணம் தைருக.
10. மூலக்கூறு - வ்ரயறு.
11.  சேரமஙகள் என்்றபால் என்ன? இரணடு 

உதைபாரணஙகள் தைருக.
12.  லததீன் பமபாழியிலிருந்து ப்்றப்ட்ட 

தைனிமஙகளின் ப்யரக்ள எழுதுக.
13.  ஒரு தைனிமததின் அணுக்கட்டு எண என்்றபால் 

என்ன?
14.  கந்தைக அமிலததின் (H2SO4) அணுக்கட்டு 

எண்ணக் கணக்கிடுக.
VI. விரிவொ்க வி்்டயளி.
1.  உசலபாகஙகள் மறறும் அசலபாகஙக்ள 

சவறு்டுததுக.
2. சேரமஙகளின் ்ணபுக்ள விவரிக்கவும்.
3.  தைனிமஙகளின் குறியீடுக்ள எழுதைக்கூடிய 

்ல்சவறு வழிமு்்றக்ள விவரி. 
ப்பாருததைமபான உதைபாரணம் தைருக.

4.  தைனிமஙகள் மறறும் சேரமஙகள் சவறு்டுததுக
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5.  சேரமஙகளின் ்ணபுகளுள் ஏசதைனும் ஐந்்தை 
எழுதுக.

6.  உசலபாகம் மறறும் அசலபாகததின் ்ணபுக்ள 
ஒபபிட்டு, ஒவபவபான்றிறகும் மூன்று 
உதைபாரணஙகள் தைருக.

7.  உசலபாகப ச்பாலிகளின் ் ணபுக்ள எழுதைவும்.

VII.  கீமே ்்கொடுக்கபபடடுள்ள வொககியத்்த 
�ரியொை வடிவத்தில்  எழுதவும. 

1.  தைனிமஙகள் ஒன்று அல்லது அதைறகு சமற்ட்ட 
அணுக்க்ளக் பகபாணட்வ,  சேரமஙகள் ஒசர 
வ்கயபான அணுக்க்ள மட்டும் பகபாணட்வ.

VIII. உயர் சிந்த்ை விைொக்கள.
1.  உனது வீடு மறறும் ்ள்ளியில் நீ 

்யன்்டுததைக்கூடிய உசலபாகம், அசலபாகம் 
மறறும் உசலபாகபச்பாலிக்ளப ்ட்டியலிடவும். 
அவறறின் ்ணபுக்ள ஒபபிடவும்.

2.  ஆகபாஷ் ்கல் சநரஙகளில் அவனு்டய 
வீட்டின் நு்ைவு வபாயிலில் உள்ள உசலபாகத 
தைபாழப்பா்ளத தி்றப்தைறகு சிரமமபாக  உள்ளது 
என்்்தைக் கவனிததைபான். ஆனபால், அசதை 
தைபாழப்பா்ள இரவு சநரஙகளில் தி்றக்க 
எளி்மயபாக உள்ளது என்்்தையும் 
கவனிததைபான். தைபாழப்பாளும்,  நு்ைவுவபாயிலும் 
்கல் சநரததில் பவயிலில் இருப்்தை ஆகபாஷ் 
உறறுசநபாக்கினபான்.

 அ.   வைஙகப்ட்ட தைகவல்களின் அடிப்்டயில் 
ஒரு கருதுசகபா்ள உருவபாக்கு. 

 ஆ.   நீஙகள் கூறும் கருதுசகபா்ள எவவபாறு 
சேபாதிக்கலபாம் என்்்தை சுருக்கமபாகக் கூறுக.

3.  பவப்ப்டுததும்ச்பாது துகள்களிள் இயக்கம் 
மறறும் அ்மபபில் எவவபாறு  மபாற்றஙகள் 
நிகழகின்்றன என்்்தை விவரிக்கவும்.

4.  கீசை பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள ்டததில் வட்டம், 
ேதுரம், முக்சகபாணம் ச்பான்்ற்வ பவவசவறு 
தைனிமததின் அணுக்க்ளக் குறிக்கின்்றன.

சமசல பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள ்டததிலிருந்து, 
கீழக்கணடவற்்றக் கணடுபிடிக்கவும்.
a) சேரமஙகளின் மூலக்கூறுகள். 
b)  இரணடு அணுக்க்ளக் பகபாணட தைனிமஙகளின் 

மூலக்கூறுகள்.
c)  மூன்று அணுக்க்ளக் பகபாணட தைனிமஙகளின் 

மூலக்கூறுகள். 

IX.   கீழக்கொணும கூற்றுக்க்்ள ஆரொயந்து, 
�ரியொை ஒன்்றத் மதர்வு ்�ய்க.

1. கூற்று: ஆக்சிஜன் ஒரு சேரமம்.
 ்கொரைம: ஆக்சிஜ்ன எளிய வ்கயில் 

உ்டக்க முடியபாது..
2. கூற்று: ்ஹட்ரஜன் ஒரு தைனிமம்.
 ்கொரைம: ்ஹட்ரஜ்ன எளிய வ்கயில் 

உ்டக்க முடியபாது.
3. கூற்று: கபாறறு ஒரு சேரமம் ஆகும்.
 ்கொரைம: கபாறறில் கரியமில வபாயு உள்ளது.
4. கூற்று: கபாறறு தைனிமஙகளின் கல்வ.
 ்கொரைம: ்நட்ரஜன், ஆக்சிஜன் மறறும் நியபான் 

ச்பான்்ற்வ கபாறறில் உள்ளன.
5. கூற்று: ்பாதைரேம் அ்்ற பவப்நி்லயில் ஒரு 

திணமம்.
 ்கொரைம: ்பாதைரேம் ஒரு அசலபாகம்.

அ.  கூறறு மறறும் கபாரணம் இரணடும் ேரி. 
கபாரணம் கூறறிறகபான ேரியபான விளக்கம்.

ஆ.  கூறறு மறறும் கபாரணம் இரணடும் ேரி. 
ஆனபால், கபாரணம் கூறறிறகபான ேரியபான 
விளக்கமல்ல.

இ. கூறறு ேரி. ஆனபால், கபாரணம் தைவறு.
ஈ. கூறறு தைவறு. ஆனபால், கபாரணம் ேரி.
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்பொருளின் ்கட்ட்மைபபு

அணு 
அணு தைனிமததின் மிகச் சிறியதுகள் மூலககூறு

மூலக்கூறுகள் அணுக்களபால் ஆக்கப்ட்ட்வ

தனிமைம
பிரிக்க இயலபாதை எளிய 

சவதிபப்பாருள்

ம�ர்மைம
இரணடு அல்லது அதைறகும் சமற்ட்ட தைனிமஙகளபால் 

பி்ணக்கப்ட்ட சவதிபப்பாருள்

இரும்புததைபாது

மவதியியல் வொயபபொடு
சேரமததில் உள்ள தைனிமஙகளின் 
அணுக்களின் எணணிக்்க்ய 

குறிக்கி்றது

கபார்ன்

்ஹட்ரஜன்

ஆக்சிஜன்

மவதிக குறியீடு
சவதித தைனிமததின் அ்மப்் குறிக்கும் 

எளியக் குறியீடு

்ஹட்ரஜன்
 அணு

கபார்ன் 
அணு ப்ன்சீன் (C6H6)

்ஹட்ரஜன் நீர

அசிட்டிக் அமிலம் 
(CH3COOH)
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மூலக்கூறுக்ள 
உருவபாக்குசவபாமபா!

படிநி்ல்கள:
படி 1:  கீழகபாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப ்யன்்டுததி இச்பேயல்்பாட்டிறகபான 

இ்ணயப ்க்கததிறக்குச் பேல்லவும்.‘Download’என்்தை்ன பேபாடுக்கி 
பேயல்்பாட்்டத துவஙகவும். 

படி 2:  மூலக்கூ்்ற உருவபாக்க தி்ரயின் கீசை கருவிபப்ட்டியில் உள்ள அணுக்க்ள 
இழுக்கவும் ‘make molecule’. மூலக்கூறின் முப்ரிமபாண வடிவத்தைக் கபாண  “3D” 
என்்தை்ன பேபாடுக்கவும்அந்தை மூலக்கூ்்ற இழுதது இடது  பு்ற ேபாளரததில் உள்ள 
‘Your molecule collection’என்்தில் ்வக்கவும். 

படி 3:  அதிக மூலக்கூறுக்ளப ப்்ற ேபாளரததின் சமசல உள்ள ‘collect multiple’என்்்தை 
பேபாடுக்கவும். 

படி 4: ப்ரிய மூலக்கூறுக்ள உருவபாக்க ‘Larger molecules’ என்்்தை பேபாடுக்கவும்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள
இ்ையச்்�யல்பொடு

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப ்பொருள்கள உரலி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule

** ்டஙகள் அ்டயபாளததிறகு மட்டுசம.

* சதை்வபயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4
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இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 அணுவின் அ்மபபி்னப ்றறி அறிந்துபகபாள்ளல்.
 அடிப்்டத துகள்கள் அணுவில் அ்மந்திருக்கும் நி்ையி்ன அறிந்துபகபாள்ளல். 
 அணுவின் அடிப்்டத துகள்களின் ்ண்புக்ளப புரிந்துபகபாண்டு அவற்்ற ஒபபிடுதைல்
 அணு எண் மறறும் நி்்ற எண்்ணப புரிந்துபகபாள்ளல்
 தைனிம ஆவரததைன அடடவ்ணயில் உள்ள குறியீடுக்ளப ்யன்்டுததி ஒரு அணுவில் 

உள்ள புர�பாடடபான்கள், எைக்ட�பான்கள் மறறும் நியூட�பான்களின் எண்ணிக்்க்யக் 
கணக்கிடுதைல். 

 அணுவின் இ்ணதி்ற்னப ்றறி அறிந்துபகபாள்ளல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

அலகு
4

அணு அமைப்பு

குளுக்கபான்
புர�பாடடபான்

குவபாரக்-U

அணு

மூைக்கூறு

ப்பாருள்

அணுக்கரு

நியூட�பான்

குவபாரக்-D
ச�ஙகள்

எைக்ட�பான்

ப�ொருளின் மூலக்கூறு அணு ஒன்மறை 
உருவொக்கும் சரங்கள்
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அறிமுகம்

நம்்மச் சுறறிக் கபாணப்டும் அ்னததுப 
்ருபப்பாருள்களும் அணுக்கள் மறறும் 
மூைக்கூறுகளபால் ஆன்வ என்று நபாம் ்டிதரதைபாம். 
மூைக்கூறுகள் என்்்வ ஒர� விதைமபான 
தைனிமததின் அணுக்கள் அல்ைது ்ல்ரவறுவிதைமபான 
தைனிமததின் அணுக்களபால் ஆன்வயபாகும்.  
ரம்ை, நபாறகபாலி, ்ம, புததைகம், சபாக்பீஸ் 
மறறும் கரும்்ை்க சுருஙகக் கூறினபால், நபாம் 
கபாணும் அ்னததுரம அணுக்களபால் ஆன்வ. 
அணுக்கரள மிகச்சிறிய துகள்களபாகும். அவற்்ற 
நுண்ரணபாக்கியபால்கூட நபாம் கபாணமுடியபாது. 
இப்பாடப்குதியில், அணுக்பகபாள்்ககள், அணுவின் 
அடிப்்டத துகள்கள், அணு எண், அணு நி்்ற 
மறறும் இ்னதி்றன் ஆகியவற்்றப ்றறி கபாண 
இருக்கிர்றபாம்

4.1  அணுக ககோள்்ககள்

ஒரு அணுவபானது மனிதை முடியின் தைடிம்னக் 
கபாடடிலும்  ஆயி�ம் மடஙகு சிறியது. அதைன் ச�பாசரி 
விடடம் 0.000000001 மீ. அல்ைது 
1×10-9 மீ. ஒரு அணுவின் 
அள்வப புரிந்துபகபாள்வதைறகு, 
நமக்குத பதைரிந்தை சிை 
ப்பாருள்களபாகிய ப்ன்சில், 
இ�ததை பவள்்ள அணு, 
்வ�ஸ் மறறும் தூசுகளின் அளவு எவவளவு என்று 
நபாம் கபாண்ர்பாம் 

கென்சில் (1 × 10-2 மீ)

்ைரஸ்  
(1 × 10-6 மீ)

இரத்த சிைபெணு  
(1 × 10-4 மீ)

தூசிததுகள்  
(1 × 10-7 மீ)

ஒரு அணு எவவளவு சிறியது என்்்தை 
உஙகளபால் இபப்பாழுது கற்்ன பசய்து ்பாரக்க 
முடியும்.

அணுவின் அ்மபபி்னப ்றறி அரநக 
அறிவியைபாளரகள் ஆய்வுக்ள ரமறபகபாண்டு 
தைஙகள் பகபாள்்கக்ள பவளியிடடுள்ளனர. 
டபால்டன், தைபாம்்ஸன், ரூதைரர்பாரடு ஆகிரயபார கூறிய 
பகபாள்்ககள் இஙகு பகபாடுக்கப்டடுள்ளன.

அணு (1 × 10-10 மீ)

4.1.1 டொலடனின் அணுக்ப்கொள்ம்க 

ைபான் டபால்டன் 1808 ஆம் 
ஆண்டு ஒரு அணுக் 
பகபாள்்க்ய பவளியிடடபார. 
்ருபப்பாருள்கள் மிகச் 
சிறிய துகள்களபால் 
உருவபாக்கப்டடிருக்கின்்றன 
என்று அவர கருதினபார. 
அததுகள்களுக்கு டபால்டன் அணு எனப ப்யரிடடபார. 
அணு என்்து மிகச்சிறிய பிளக்க இயைபாதை துகள் 
ஆகும். அது ரகபாள் வடிவமு்டயது. அவரின் 
பகபாள்்கயபானது அணுவில் கபாணப்டும் 
ரநர மறறும் எதிர மின்னூடடஙக்ளப ்றறி 
எவவிதை விளக்கததி்னயும் அளிக்கவில்்ை.
இதைன்கபா�ணமபாக டபால்டனின் அணுக் 
பகபாள்்கயபால் ்ருபப்பாருளின் ்ை ்ண்புக்ள 
விளக்க இயைவில்்ை.

நபாரனபாமீடடர என்்து 
சிறிய நீளஙக்ள அளக்கப 
்யன்்டும் அைகபாகும். ஒரு 
நபாரனபாமீடடர என்்து 1×10-9 மீ 
ஆகும். 

ஜான் டாலடன்
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4.1.2 தொம்சனின் அணுக்ப்கொள்ம்க
1897 ஆம் ஆண்டு 

J.J. தைபாம்சன் அணுவி்னப 
்றறிய ரவப்றபாரு 
பகபாள்்க்ய பவளியிடடபார. 
இவர ஒரு அணுவி்ன 
தைரபூசணிப ்ழததுடன் 
ஒபபிடடபார. தைரபூசணியில் 
சிகபபுப்குதி கபாணப்டுவது 
ர்பாை, அணுவில் ரநர 
மின்னூடடம் கபாணப்டுகி்றது. தைரபூசணியில் 
வி்தைகள் ்திந்து கபாணப்டுவது ர்பால் எதிர 
மின்னூடடஙகள் ரநரமின்னூடடததில் ்திந்து 
கபாணப்டுகின்்றன. இந்தை எதிர மின்னூடடஙக்ள 
தைபாம்சன் எைக்ட�பான்கள் என அ்ழததைபார. 
இக்பகபாள்்கயின்்டி ஒரு அணுவில் ரநர மறறும் 
எதிர மின்னூடடஙகள் சம எண்ணிக்்கயில் 
கபாணப்டுவதைபால் அணுவபானது எவவிதை 
மின்சு்ம்யயும் பகபாண்டிருக்கவில்்ை.

ஒரு அணுவில்  எதிரமின்சு்ம ப்ற்ற 
துகள்களபான எைக்ட�பான்கள் கபாணப்டுகின்்றன 
என்்்தை ரசபாதை்னயின் மூைமபாக நிரூபிததைது 
தைபாம்சனின் மிகபப்ரிய ்ஙகளிப்பாகும். 
இக்கண்டுபிடிபபிறகபாக அவருக்கு 1906 ஆம் ஆண்டு 
ரநபா்ல் ்ரிசு வழஙகப்டடது. இக்பகபாள்்கயபானது 
அணு ஏன் மின்சு்ம அறறு உள்ளது என்்தை்ன 
விளக்கியர்பாதிலும் சிை கு்்ற்பாடுகள் 
இக்பகபாள்்கயில் கபாணப்டடன.
4.1.3 ரூதர்�ொரடின் அணுக்ப்கொள்ம்க

தைபாம்சனின் அணுக் பகபாள்்கயில்  சிை 
கு்்ற்பாடுகள் இருந்தைன. எரனஸ்ட ரூதைரர்பாரடு 
இதைறகபான ஒரு நல்ை புரிதை்ை ஏற்டுததினபார. 

 J.J . தாம்சன்

இவர ஓரு ரசபாதை்ன்ய 
ரமறபகபாண்டபார. இவர 
பமல்லிய தைஙகத தைகடடி்ன 
ரநரமின்னூடடம் பகபாண்ட 
ஆல்்பா கதிரக்ளக் 
பகபாண்டு ரமபாதைச் பசய்தைபார. 
அதிக தி்சரவகம் பகபாண்ட 
ப ் ரு ம் ் பா ன் ் ம ய பா ன 
ஆல்்பா கதிரகள் எவவிதைத 
தை்ட்யயும் சந்திக்கபாமல் தைஙகத தைகடடி்ன 
ஊடுருவிச் பசல்வ்தைக் கண்டறிந்தைபார. ஒருசிை 
ஆல்்பா கதிரகள் தைஙகத தைகடடின்மீது ரமபாதி 
பின்ரனபாக்கி வருவதை்னயும் கண்டறிந்தைபார. 
ரூதைரர்பாரடு இதை்ன மிக முக்கியமபாகக் கருதினபார. 
துப்பாக்கிக் குண்டபானது பமல்லிய கபாகிதைததின் மீது 
ரமபாதி பின்ரனபாக்கி வந்தைபால் அது எவவளவு வியப்பாக 
இருக்குரமபா அதுர்பால் இந்நிகழ்வு வியப்பாக 
உள்ளது என அவர விவரிததைபார. இச்ரசபாதை்னயின் 
அடிப்்டயில் ரூதைரர்பாரடு தைனது புகழ்ப்ற்ற 
அணுக்பகபாள்்க்ய பவளியிடடபார. அவரின் 
கருததுக்களபாவன: 

1. அதிக அளவிைபான ஆல்்பா கதிரகள் தைஙகத 
தைகடடி்ன ஊடுருவி பசல்கின்்றன எனில் 
அணுவபானது ப்ரும்்பாலும் பவறறிடததி்னக் 
பகபாண்டிருக்கரவண்டும்.

2. எந்தைப ்குதியிலிருந்து ரநரமின்னூடடம் ப்ற்ற 
கதிரகள் பின்ரனபாக்கி வந்தைனரவபா அப்குதி 
முழுவதும் ரநரமின்தைன்்ம ப்ற்றதைபாக இருக்க 
ரவண்டும். ஆனபால் அப்குதியின் அளவபானது 
பவறறிடததி்ன ஒபபிடும்ர்பாது அளவில், 
மிகச்சிறியதைபாக இருக்கரவண்டும்.கெயல்ெோடு 1

நமக்குத பதைரிந்தை சிை ப்பாருள்கள் மறறும் அவறறின் துகள்களின் ்டஙகள் கீரழ 
பகபாடுக்கப்டடுள்ளன.
  ப்பாருள்களின் ப்யரக்ளயும் அ்வ எததுகள்களபால் உருவபான்வ என்்தை்னயும் எழுதுக.

1.  --------------------

2. --------------------

3. --------------------

ரூதர்பாரடு 

VII Std Science Term-1 TM Unit 4_NEw.indd   45 21-12-2021   17:54:11



46

இதை்ன அடிப்்டயபாகக் பகபாண்டு அணு 
அ்மபபி்னப ்றறிய தைமது பகபாள்்கயி்ன 
ரூதைரர்பாரடு பவளியிடடபார. இக்பகபாள்்கக்கபாக  
அவருக்கு  ரவதியியலுக்கபான ரநபா்ல் ்ரிசு 
வழஙகப்டடது.

ரூதைரர்பாரடின் பகபாள்்ககள் பின்வருமபாறு.

1. அணுவின் ்மயததிலுள்ள அணுக்கருவபானது 
ரநரமின்தைன்்ம பகபாண்டதைபாக உள்ளது. 
அணுவின் ப்ரும்்பான்்மயபான நி்்றயபானது 
அதைன் ்மயததில் அ்மந்துள்ளது.

2. எதிரமின்தைன்்ம பகபாண்ட எைக்ட�பான்கள் 
அணுக்கருவி்னச் சுறறி ஒரு குறிபபிடட 
வடடப்பா்தையில் சுறறி வருகின்்றன.

3. அணுவின் அளரவபாடு ஒபபிடும்ர்பாது 
அணுக்கருவபானது அளவில் மிக மிகச் 
சிறியதைபாகும்.

ஒவபவபாரு வருடமும் 
நமது உடலில் 98% பசல்கள் 
இ்றந்து புது பசல்கள் 
ரதைபாறறுவிக்கப்டுகின்்றன. நமது 

உடலில் ஏ்றததைபாழ ஏழு பில்லியன் பசல்கள் 
கபாணப்டுகின்்றன.

4.2 அடிபெ்ை அணுத துகள்கள்

இரு்தைபாம் நூற்றபாண்டில் ந்டப்ற்ற 
கண்டுபிடிபபுகள் யபாவும் அ்னததுத தைனிமஙகளின் 
அணுக்களும் மிகச்சிறிய அணுக்கூறுகளபான 

எைக்ட�பான், புர�பாடடபான் மறறும் நியூட�பானபால் 
ஆன்வ என்்தை்ன நிரூபிததைன. ்ைட�ைன் 

அணுவின் எைக்ட�பானுக்கும் 
கபார்ன் அணுவின் 
எைக்ட�பானுக்கும் இ்டயில் 
எவவிதை ரவறு்பாடும் 
இல்்ை. இரதைர்பால் 
அ்னததுத தைனிமஙகளின் 

புர�பாடடபான்களும், நியூட�பான்களும் ஒர� 
்ண்புக்ளக் பகபாண்டுள்ளன. ஒரு அணுவி்ன 
உருவபாக்கும் இததுகள்கள் அணுவின் 
அடிப்்டததுகள்கள் என அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

பு்ரொடடொன்்கள் (p) 
புர�பாடடபான்கள் என்்்வ அணுக்கருவினுள் 

அ்மந்துள்ள ரநரமின்னூடடம் ப்ற்ற துகள்கள் 
ஆகும். இ்வ ப்றறுள்ள ரநரமின்னூடடததின் 
மதிபபு எைக்ட�பான்கள் ப்றறுள்ள 
எதிரமின்னூடடததின் மதிபபிறகுச் சமமபாகும்.

எ������ட�
ெப�ற எல��ரா�க�

ேந�����ட�
எ������ட�

ெப�ற எல��ரா�க�

ேந�����ட�
ெப�ற உ�க�

ெவ��ட�

+

தா�ச�� அ�மா��
வ�ட�- 1897

த�ேபா��� அ�மா��
வ�ட�- 1911

டா�ட�� அ�மா��
வ�ட� - 1803

க�னமான ம��� 
��ம�ேகாள�

அணுவின் �குதிப்ப�ொருள்்கள் ்கணடறியப்�டட ்கொலம்
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கெயல்ெோடு 2

கீழ்க்கபாணும் வ்�்டத்தை உறறு ரநபாக்கி 
பின்வரும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளிக்கவும்.

+
+

++
+

–

–
–

–

–

1. __________________ ரநரமின் சு்ம 
பகபாண்ட துகளபாகும். 

2. _______________மின்சு்ம அற்றது.
3. __________________ எதிரமின்சு்ம 

பகபாண்ட துகளபாகும்.

4.3 அணு எண் மறறும் நி்்ற எண்

அ்னததுத தைனிமஙகளும் 
ஒர� மபாதிரியபான எைக்ட�பான்கள், 
புர�பாடடபான்கள் மறறும் 
நியூட�பான்களபால் ஆன்வ 
எனில், எவவபாறு ஓரு கபார்ன் 
அணு, ஓர இரும்பு அணுவிலிருந்து 
மபாறு்டுகி்றது? பதைபாடரந்து 
நிகழ்ந்தை ஆய்வுகளின் மூைம் ஓர அணுவின் 
உடகருவினுள் உள்ள புர�பாடடபான்கரள அந்தைத 
தைனிமம் எததை்கயது என்்்தை நிரணயம் பசய்கி்றது 
என்று அறிந்தைனர. எடுததுக்கபாடடபாக, ஒரு அணுவின் 
உடகருவினுள் ஒர� ஒரு புர�பாடடபான் இருந்தைபால் 
அததை்கய அணு ்ைட�ைன் அணுவபாகும். ஒரு 
அணுவின் உடகருவினுள் எடடு புர�பாடடபான்கள் 
இருந்தைபால் அது ஆக்சிைன் அணுவபாகும். 

நியூடரொன்்கள் (n) 
இ்வ அணுக்கருவினுள் அ்மந்துள்ளன. 

நியூட�பான்கள் எவவிதை மின்சு்மயும் 
பகபாண்டிருக்கவில்்ை. ்ைட�ைன் 
(புர�பாடடியம்) தைவி� அ்னதது அணுக்கருக்களும் 
நி யூ ட � பா ன் க ் ள க்  ப க பா ண் டு ள் ள ன . 
அணுக்கருவினுள், புர�பாடடபான்கள், நியூட�பான்கள் 
எனப்டும் இ�ண்டு வ்கயபான துகள்கள் 
கபாணப்டுகின்்றன. அ்வ நியூக்ளியபான்கள் என்று 
அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

எலக்டரொன்்கள் (e) 
எைக்ட�பான்கள் எதிர மின்னூடடம் 

ப்ற்ற துகள்கள் ஆகும். இ்வ ஒரு குறிபபிடட 
வடடப்பா்தைகளில் அணுக்கருவி்னச் சுறறி 
வருகின்்றன. புர�பாடடபான் மறறும் நியூட�பானின் 
நி்்றயுடன் ஒபபிடும்ர்பாது ஒரு எைக்ட�பானின் 
நி்்ற பு்றக்கணிக்கததைக்க அளவில் உள்ளது. 
எனரவ, ஒரு அணுவின் நி்்றயபானது 
அணுக்கருவினுள் அ்மந்துள்ள புர�பாடடபான்கள் 
மறறும் நியூட�பான்களின் நி்்றயி்ன மடடுரம 
சபாரந்திருக்கி்றது.

அணுக்கருவின் பவளிரய கபாணப்டும் 
அ்னதது எைக்ட�பான்களின் பமபாததை எதிர 
மின்னூடடமபானது அணுக்கருவின் உள்ரள 
கபாணப்டும் புர�பாடடபான்களின் பமபாததை ரநர 
மின்னூடடததிறகுச் சமமபாக  இருக்கும். இதைன் 
கபா�ணமபாகரவ அணுக்கள் மின் நடுநி்ை்மயுடன் 
கபாணப்டுகின்்றன.

ஓர அணுவும் சூரிய 
மண்டைமும் ஒர� மபாதிரியபான 
அ்மபபி்னக் பகபாண்டு 
கபாணப்டுகின்்றனவபா?

ஆமபாம்! அணுவும் சூரிய மண்டைமும் ஒர� 
மபாதிரியபான அ்மபபி்னக் பகபாண்டுள்ளன. 
சூரிய மண்டைததி்னப ர்பாைரவ அணுவபானது 
அணுக்கருவி்ன ்மயததில் பகபாண்டுள்ளது. 
அதை்னச் சுறறி எைக்ட�பான்கள் பவவரவறு 
வடடப்பா்தைகளில் சுறறி வருகின்்றன.

து்கள் ்கணடறிநதவர குறியீடு மின்சுமை நிமறை (கி.கி. ல)
புர�பாடடபான் ரகபால்ஸ்டீன் p +1 1.6726×10-27

எைக்ட�பான் சர ைபான் ரைபா்ஸப தைபாம்்ஸன் e -1 9.1093×10-31

நியூட�பான் ரைம்ஸ் சபாடவிக் n 0 1.6749×10-27

அடடவமை 4.1  அடிப்�மடத் து்கள்்களின் மின்சுமை ைற்றும் நிமறை
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முடியும். நி்்ற எண் என்்து அணுக்கருவினுள் உள்ள 
பமபாததை புர�பாடடபான்கள் மறறும் நியூட�பான்களின் 
எண்ணிக்்கயின் கூடுதைலுக்குச் சமமபாகும்.
நி்்ற எண் அல்ைது அணுநி்்ற
= புர�பாடடபான்களின் எண்ணிக்்க + நியூட�பான்களின் எண்ணிக்்க
A = p + n

ஒரு லிததியம் அணுவபானது 3 
புர�பாடடபான்க்ளயும், 4 நியூட�பான்க்ளயும் 
பகபாண்டுள்ளது. எனரவ, அதைன் நி்்ற எண்  
(A) = 3 + 4 = 7. ஒரு ரசபாடியம் அணுவபானது 11 
புர�பாடடபான்க்ளயும் 12 நியூட�பான்க்ளயும் 
பகபாண்டுள்ளது. எனரவ அதைன் நி்்ற எண்  
(A) = 11 + 12 = 23. 

ஒரு தைனிமததின் குறியீட்ட எழுதும்ர்பாது, 
அவறறின் அணு எண் மறறும் நி்்ற எண்ணும் 
எழுதைப்டுகின்்றன, உதைபா�ணமபாக, ்ைட�ைன், 
கபார்ன் மறறும் ஆக்சிைனின் குறியீடுகள்  1H1, 6C12, 
8O16 என்று எழுதைப்டுகின்்றன. தைனிம ஆவரததைன 
அடடவ்ணயில் உள்ள தைனிமஙகள் அ்னததுரம 
கீழ்க்கபாணும்  எைக்ட�பான்கள், புர�பாடடபான்கள் மறறும் 
நியூட�பான்களின் ரசரக்்க்யக்  பகபாண்டுள்ளன. 

ஐ்சொ்டொப்பு்கள் 
ஒர� தைனிமததின் அணுக்கள் பவவரவறு 
எண்ணிக்்கயுள்ள நியூட�பான்க்ளப 
ப்றறிருக்கைபாம். அததை்கய அணுக்கள் ஒர� அணு 
எண்்ணயும் பவவரவறு நி்்ற எண்க்ளயும் 
ப்றறுள்ளன. அ்வ  ஐரசபாரடபாபபுகள் என 
அ்ழக்கப்டுகின்்றன. உதைபா�ணமபாக ்ைட�ைன் 
அணுவபானது மூன்று ஐரசபாரடபாபபுக்ளப 
ப்றறுள்ளது. அ்வ: புர�பாடடியம் (1H1), டியூடரியம் 
(1H2),  டிரிடடியம் ( 1H3).

ஐ்சொ�ொர்கள் 
ஒர� நி்்ற எண்்ணயும் பவவரவறு அணு 
எண்க்ளயும் பகபாண்ட அணுக்கள் ஐரசபா்பாரகள் 
எனப்டுகின்்றன. எ.கபா. கபால்சியம்(20Ca40) மறறும் 
ஆரகபான் - (18Ar40).

4.3.1 அணு எண (z)
ஒரு அணுவில் கபாணப்டும் எைக்ட�பான்கள் 

அல்ைது புர�பாடடபான்களின் பமபாததை 
எண்ணிக்்கரய அந்தை அணுவின் அணு எண் 
ஆகும். இது Z என்்ற எழுததைபால் குறிக்கப்டுகி்றது. 
ஓர அணுவின் அணு எண் பதைரியுமபானபால் 
அவவணுவில் கபாணப்டும் எைக்ட�பான்கள் 
அல்ைது புர�பாடடபான்களின் எண்ணிக்்க்ய 
நம்மபால் கண்டறிய இயலும்.

கீரழ பகபாடுக்கப்டடிருக்கும் ்டஙக்ள 
உறறுரநபாக்கவும். ்ைட�ைன் அணுக்கருவபானது 
ஒர� ஒரு புர�பாடடபா்னக் பகபாண்டுள்ளது. 
அணுக்கருவிறகு பவளிரய  ஒரு எைக்ட�பான் 
மடடுரம சுறறி வருகி்றது. எனரவ ்ைட�ைனின் 
அணு எண் (Z) 1  ஆகும்.

ஆ��ஜ�

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–
e–

e–

p+ 2p+

2n

8p+

8n

ைஹ�ரஜ� ��ய�

ஹீலியம் அணுவபானது அதைன் 
அணுக்கருவினுள் இ�ண்டு புர�பாடடபான்க்ளயும் 
அணுக்கருவிறகு பவளிரய இ�ண்டு 
எைக்ட�பான்க்ளயும் பகபாண்டுள்ளது. எனரவ, 
அதைன் அணு எண் (Z) 2 ஆகும்.

்டததில் பகபாடுக்கப்டட ஆக்சிைனின் அணு 
அ்மபபி்னக் கபாணவும். அதைன் அணு எண் யபாது ?

முயறசி பசய்க
கபார்னின் அணு எண் (Z) 6 எனில் அந்தை 
அணுவபானது அதைன் சுறறுப ்பா்தையில் 
எததை்ன எைக்ட�பான்க்ளக் பகபாண்டுள்ளது?

4.3.2 நிமறை எண (A) அலலது அணுநிமறை
ஒரு அணுவின் பமபாததை நி்்றயும் அதைன் 

அணுக்கருவினுள் கபாணப்டுகி்றது என்று நபாம் 
்டிதரதைபாம். இதிலிருந்து, நபாம் நி்்ற எண்்ணப ப்்ற 

அடடவமை 4.2 தனிைங்களின் குறியீடு்கள் ைற்றும்  அவற்றின் அணு எண ைற்றும் நிமறை எண.
தனிைம் குறியீடு அணு எண பு்ரொடடொன்்கள் (p) நியூடரொன்்கள் (n) நிமறை எண (p+n)

்ைட�ைன் H 1 1 0 1
ஹீலியம் He 2 2 2 4
அலுமினியம் Al 13 13 14 27
ஆக்சிைன் O 8 8 8 16
ரசபாடியம் Na 11 11 12 23
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கெயல்ெோடு  3

்ை்ல ப்கொடுக்்கப்�டடுள்்ள அடடவமையிமை உற்று்�ொக்கி பின்வரும் விைொக்்களுக்கு விமடயளிக்்கவும்.
1.  நபான் சுவபாசிததைலுக்குப ்யன்்டுகிர்றன். நபான் இல்ைபாமல் உஙகளபால் உயிர வபாழ முடியபாது.  எனது 

ப்ய்�யும், குறியீட்டயும் எழுதுக. 
 
2.  இது ்லூன்க்ள நி�ப்ப ்யன்்டுகி்றது. இது ஒரு வபாயுவபாகும். இதை்ன அ்டயபாளம் கபாண்க. இதைன் 

நி்்ற எண் என்ன?
 
3. வபா்ழப்ழததில் உள்ள தைனிமததின் ப்ய்�க் குறிபபிடுக. அதைன் அணு எண் யபாது? 
 
4.  நபான் ்டடபாசுகளில் கபாணப்டுகிர்றன். நபான் எததை்ன புர�பாடடபான்க்ளக் பகபாண்டுள்ரளன்?
 
5.  நபான் உயரந்தை மதிபபுமிக்க தைனிமம். நபான் யபாப�ன்று கண்டுபிடி. என்னு்டய நி்்ற எண்்ணக் 

கூ்ற முடியுமபா?
 

அடடவமை 4.3 தனிைங்களின் குறியீடு்கள் 
தனிைம் குறியீடு ்சரக்ம்க
கபார்ன் 6C12 6p, 6e, 6n

ப்ரிலியம் 4Be9 4p,4e,5n

்நட�ைன் 7N14 7p, 7e, 7n

ர்பா�பான் 5B11 5p, 5e, 6n

முயறசி பசய்க
1.   அ்னதது அணுக்களின் அணு எண் 

மறறும் நி்்ற எண் ஆகிய்வ எபர்பாதும் 
முழு எண்ணபாகரவ இருப்து ஏன்?

2.  ஒரு சல்்ர அணுவபானது 
16 புர�பாடடபான்க்ளயும், 16 
நியூட�பான்க்ளயும் பகபாண்டுள்ளது. 
அதைன் அணு எண் மறறும் நி்்ற 
எண்ணின் மதிபபி்னக் கபாண்க.
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உஙகளபால் மீதரதைனில் உள்ள கபார்ன் அணுவின் 
இ்ணதி்ற்ன யூகிக்க முடிகி்றதைபா? அம்ரமபானியபா 
மூைக்கூறில், ் நட�ைன் அணு மூன்று ் ைட�ைன் 
அணுக்களுடன் இ்ணகி்றது. அம்ரமபானியபாவில் 
உள்ள ்நட�ைனின் இ்ணதி்றன் மதிபபு என்ன?

பவவரவறு தைனிமஙகளின் அணுக்கள் 
அல்ைது ஓர� தைனிமததின் அணுக்கள் இ்ணந்து 
மூைக்கூறுகள் உருவபாகும்.  ரவறு ஒரு தைனிமததின் 
அணு அல்ைது அணுக்களுடன் இ்னயும் ஒரு 
தைனிமததின் அணுக்களின் எண்ணிக்்க்ய 
இ்ணதி்றன் தீரமபானிக்கி்றது. 

இ்ணதி்றன் மதிபபு ஒன்்்றக் பகபாண்ட 
தைனிமஙகள் ஒற்்ற இ்ணதி்றன் தைனிமஙகள் 
எனப்டும். எ.கபா. ்ைட�ைன் மறறும் 
ரசபாடியம். இ்ணதி்றன் மதிபபு இ�ண்்டக் 
பகபாண்ட தைனிமஙகள் இ�ட்ட இ்ணதி்றன் 
தைனிமஙகள் எனப்டும். எ.கபா. ஆக்சிைன் மறறும் 
ப்ரிலியம். இ்ணதி்றன் மதிபபு மூன்்்றக் 
பகபாண்ட தைனிமஙகள் மும்்ம இ்ணதி்றன் 
தைனிமஙகள் எனப்டும். எ.கபா. ்நட�ைன் மறறும் 
அலுமினியம். சிை தைனிமஙகள் ஒன்றுக்கும் 
ரமற்டட இ்ணதி்ற்னப ப்றறிருக்கின்்றன. 
எடுததுக்கபாடடபாக, இரும்பு ஆக்சிைனுடன் இ்ணந்து 
இரு வ்கயபான ஆக்்சடுக்ள உருவபாக்கும்.  
ப்ர�ஸ் ஆக்்சடு இ�ண்டு இ்ணதி்ற்னயும், 
ப்ரரிக் ஆக்்சடு மூன்று இ்ணதி்ற்னயும் 
பகபாண்டுள்ளன. இவற்்றப ்றறி விரிவபாக உயர 
வகுபபுகளில் கறக இருக்கிறீரகள். 

்ல்ரவறு தைனிமஙகளின் அணுக்கள் ஒன்றுடன் 
ஒன்று இ்ணயும்ர்பாது ரசரமஙகளின் 
மூைக்கூறுகள் உருவபாகின்்றன. இந்நிகழ்வுகளில் 
நபாம் அததைனிமஙகளின் இ்ணதி்றன் மதிபபி்ன 
அறிந்து ்வததிருப்து அவசியமபாகும். சிை 
தைனிமஙகளின் இ்ணதி்றன் அடடவ்ண 4.4 ல் 
தை�ப்டடுள்ளன. 

4.4 இ்ைதி்றன்

நபாம் பி்றருடன் ்க குலுக்கும்ர்பாது, 
ஒரு ்கயின் உதைவியுடன் ஒருவருடன் ்க 
குலுக்கைபாம். அல்ைது, இ�ண்டு ்ககளின் 
உதைவியுடன் இருவருடன் ்க குலுக்கைபாம். நமக்கு 
இ�ண்டிறகும் ரமற்டட ்ககள் இருந்தைபால், ்ை 
ந்ரகளுடன் ்க குலுக்கைபாம். இரதைர்பான்று, சிை 
அணுக்கள் ஓர எைக்ட�பா்னயும் சிை அணுக்கள் 
இரு எைக்ட�பான்க்ளயும், சிை அணுக்கள் 
மூன்று எைக்ட�பான்க்ளயும், சிை அணுக்கள் 
நபான்கு எைக்ட�பான்க்ளயும் பி்ற அணுக்களுடன் 
்கி�கூடிய தைன்்ம்யப ப்றறிருக்கும். ரவறு சிை 
அணுக்கள் எந்தை ஒரு எைக்ட�பா்னயும் ்கி�கூடிய 
தைன்்ம்யப ப்்றபாமல் இருக்கும். அணுக்களின் 
இததை்கய ்ண்பிறகு இ்ணதி்றன் என்று ப்யர.

அணுக்க்ளப பி்ணததிருப்து 
எது? எைக்ட�பான்கள் எதிரமின் 
சு்ம பகபாண்ட்வ; 
புர�பாடடபான்கள் ரநரமின்சு்ம 

பகபாண்ட்வ. இவறறிறகு இ்டரய 
உள்ள ஈரபர  ் எைக்ட�பான்க்ள அதைன் 
வடடப்பா்தைகளில் பி்ணதது ் வததிருக்கி்றது.

ஓர அணு பி்ற அணுவுடன் இ்ணயக்கூடிய 
தி்றரன இ்ணதி்றன் எனப்டும். ஓர அணு 
எததை்ன ்ைட�ைன் அணுக்க்ளப பி்ணதது 
்வததிருக்க இயலும் என்்தை்னக் பகபாண்டு 
இது அளவிடப்டுகி்றது. எடுததுக்கபாடடபாக, ஓர 
ஆக்சிைன் அணு இரு ்ைட�ைன் அணுக்களுடன் 
இ்ணந்து ஒரு நீர மூைக்கூறி்ன உருவபாக்கும். 
எனரவ, ஆக்சிைனின் இ்ணதி்றன் இ�ண்டபாகும். 
குரளபாரி்னப ப்பாருததைவ்�யில், அது ஒர� ஒரு 
்ைட�ைன் அணுவுடன் மடடுரம இ்ணந்து 
்ைடர�பாகுரளபாரிக் அமிைத்தை உருவபாக்கும். 
எனரவ, குரளபாரினின் இ்ணதி்றன் ஒன்்றபாகும். 
மீதரதைனில் (CH4) ஒரு கபார்ன் அணு நபான்கு 
்ைட�ைன் அணுக்களுடன் இ்ணந்துள்ளது. 
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அடடவமை 4.4 தனிைங்களின் குறியீடு, அணு எண, நிமறை எண ைற்றும் இமைதிறைன்

தனிைம் குறியீடு அணு எண நிமறை எண இமைதிறைன்
்ைட�ைன் H 1 1 1
கபார்ன் C 6 12 4
ஆக்சிைன் O 8 16 2
ரசபாடியம் Na 11 23 1
கபால்சியம் Ca 20 40 2
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நி்ைவில் ககோள்க
 � ஒரு தைனிமததின் ரவதிப ்ண்புக்ள தைக்க 

்வததுக் பகபாள்ளததைக்க மிகச் சிறிய துகரள 
அணுவபாகும். பி்ற துகள்களுடன் ஒபபிடும்ர்பாது 
அ்வ அளவில் சிறிய்வயபாகும். 

 � அணுக்கள் மிகச் சிறியதைபாக இருப்தைபால் பவறும் 
கண்களபால் மடடுமல்ை நுண்ரணபாக்கியினபாலும் 
அவறறி்னக் கபாண இயைபாது.

 � ஓர அணுவில் ப்ரும்்பான்்மயபான  ்குதி 
பவறறிடமபாகும்.

 � ஒர� தைனிமததின் அ்னதது அணுக்களும் ஒர� 
மபாதிரியபாகவும், பவவரவறு தைனிமஙகளின் 
அணுக்கள் பவவரவறு மபாதிரியபாகவும் 
உள்ளன.

 � ஓர அணுவில் ரநரமின்சு்ம பகபாண்ட 
புர�பாடடபான்களும், மின்சு்மயற்ற 
நியூட�பான்களும் இ்ணந்து பசறிவபான 
உடகரு்வக் பகபாண்டிருக்கின்்றன. 

 � புர�பாடடபான்களும் நியூட�பான்களும் இ்ணந்து 
நியூக்ளியபான்கள் என அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

 � ஓர அணுவபானது மின்சு்மயற்றது. அதைபாவது 
நடுநி்ைததைன்்ம உ்டயது. அ்வ சம 
எண்ணிக்்கயிைபான புர�பாடடபான்கள் மறறும் 
எைக்ட�பான்க்ளக் பகபாண்டுள்ளன. 

 � ஓர அணுவில் உள்ள புர�பாடடபான்களின் 
எண்ணிக்்கரய அததைனிமததின் அணு 
எண்ணபாகும். 

 � ஓர அணுவில் உள்ள புர�பாடடபான்கள் மறறும் 
நியூட�பான்களின் பமபாததை எண்ணிக்்கரய 
அததைனிமததின் நி்்ற எண் எனப்டும். 

 � ஒரு தைனிமம் பி்ற தைனிமஙகளுடன் 
இ்ணயும் தி்றரன அதைன் இ்ணதி்றன்  
எனப்டும். 

ைதிப்பீடு

I.  சரியொை விமடமயத் 
்தரநபதடுக்்கவும்.

1.  ் ருபப்பாருளின் அடிப்்ட அைகு ________ 
ஆகும். 

 அ. தைனிமம்  ஆ. அணு
 இ. மூைக்கூறு  ஈ. எைக்ட�பான்

2.  அணுக்கரு்வச் சுறறி வரும் அடிப்்ட  
அணுததுகள் ___________ ஆகும்.

 அ. அணு ஆ. நியூட�பான்
 இ. எைக்ட�பான் ஈ. புர�பாடடபான்
3. ___________ ரநர மின்சு்மயு்டயது.
 அ. புர�பாடடபான் ஆ. எைக்ட�பான்
 இ. மூைக்கூறு ஈ. நியூட�பான்
4.  ஓர அணுவின் அணு எண் என்்து அதிலுள்ள 

___________ ஆகும்.
 அ. நியூட�பான்களின் எண்ணிக்்க
 ஆ. புர�பாடடபான்களின் எண்ணிக்்க
  இ.  புர�பாடடபான்கள் மறறும் நியூட�பான்களின் 

பமபாததை எண்ணிக்்க
 ஈ. அணுக்களின் எண்ணிக்்க 
5.  நியூக்ளியபான்கள் என்்து ___________ 

குறிக்கும்.
  அ.  புர�பாடடபான்கள் மறறும் எைக்ட�பான்க்ளக் 
 ஆ.  நியூட�பான்கள் மறறும் எைக்ட�பான்க்ளக் 
 இ.  புர�பாடடபான்கள் மறறும் நியூட�பான்க்ளக் 
 ஈ.  நியூட�பான்கள் மறறும் ்பாஸிட�பான்க்ளக் 
II. ்்கொடிடட இடங்கம்ள நிரப்பு்க.
1.  ஒரு அணுவில் கபாணப்டும் மிகச்சிறிய துகள் 

. 
2.  அணுவின் உடகருவில் 

மறறும்  இருக்கும். 
3.  அணுவின் உடகரு்வ 

சுறறி வரும். 
4.  கபார்னின் இ்ணதி்றன் 4 மறறும் 

்ைட�ைனின் இ்ணதி்றன் 1 ஆக உள்ளது 
எனில், மீதரதைனின் மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடு

.
5.  பமக்னீசியம் அணுவின் பவளிவடடப 

்பா்தையபானது இ�ண்டு எைக்ட�பான்க்ளக் 
பகபாண்டிருக்கி்றது எனில், பமக்னீசியம் 
அணுவின் இ்ணதி்றன் .

III. ப�ொருத்து்க.

இ்ணதி்றன் Fe

 மின்சு்மயற்ற 
துகள் புர�பாடடபான்

இரும்பு பவளிவடடப்பா்தையில்  
கபாணப்டும் எைக்ட�பான்

்ைட�ைன் நியூட�பான்
 ரநரமின்சு்ம 
பகபாண்ட துகள்

ஒற்்ற இ்ணதி்றன்
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IV.  சரியொ அலலது தவறைொ எைக் கூறு்க. தவறைொை 
கூற்மறைத் திருத்தி எழுது்க. 

1.  ஒரு தைனிமததின் அடிப்்ட அைகு மூைக்கூறு 
ஆகும். 

2.  எைக்ட�பான்கள் ரநரமின்சு்ம பகபாண்ட்வ.
3.  ஓர அணு மின்சு்மயற்ற நடுநி்ைத 

தைன்்ம்யக் பகபாண்டது.
4.  அணுவின் உடகரு்வச் சுறறி புர�பாடடபான்கள் 

கபாணப்டுகின்்றன. 

V. ஒப்புமை தரு்க.
1.  சூரியன் : உடகரு : : ரகபாள்கள் : .
2.  அணு எண் :  : : நி்்ற எண் : 

புர�பாடடபான்கள் மறறும் நியூட�பான்களின் 
எண்ணிக்்க

3.  K : ப்பாடடபாசியம் : : C : .

VI.  கீழக்்கொணும் கூற்றுக்்கம்ள ஆரொய்நது, சரியொை 
ஒன்மறைத் ்தரவு பசய்்க.

1.  கூற்று : ஓர அணு மின்சு்மயற்றது 
நடுநி்ையபானது 

  ்கொரைம் : அணுக்கள் சம எண்ணிக்்கயிைபான 
புர�பாடடபான்க்ளயும் எைக்ட�பான்க்ளயும் 
பகபாண்ட்வ. 

2.  கூற்று : ஓர அணுவின் நி்்ற என்்து அதைன் 
உடகருவின் நி்்றயபாகும்.  

  ்கொரைம் : உடகரு ்மயததில் அ்மந்துள்ளது.
3.  கூற்று : புர�பாடடபான்கள் மறறும் நியூட�பான்களின் 

எண்ணிக்்க அணு எண்ணபாகும். 
  ்கொரைம் : புர�பாடடபான்கள் மறறும் 

நியூட�பான்களின் பமபாததை எண்ணிக்்க நி்்ற 
எண்ணபாகும். 
அ. கூறறு மறறும் கபா�ணம் இ�ண்டும் சரி. 

கபா�ணம் கூறறிறகபான சரியபான விளக்கம்.
ஆ. கூறறு மறறும் கபா�ணம் இ�ண்டும் சரி. 

ஆனபால், கபா�ணம் கூறறிறகபான சரியபான 
விளக்கமல்ை.

இ. கூறறு சரி. ஆனபால், கபா�ணம் தைவறு.
ஈ. கூறறு தைவறு. ஆனபால், கபா�ணம் சரி.

VII. மி்க சுருக்்கைொ்க விமடயளி.
1. அணு - வ்�யறு.
2.  அணுவின் அடிப்்டத துகள்க்ளக் 

குறிபபிடவும்.
3.  அணு எண் என்்றபால் என்ன?

4.  புர�பாடடபானின் ்ண்புகள் யபா்வ?
5.  நியூட�பான்கள் ஏன் மின்சு்மயற்ற துகள்கள் 

என அ்ழக்கப்டுகின்்றன?
VIII. சுருக்்கைொ்க விமடயளி. 
1.  ஐரசபாரடபாபபுகள், ஐரசபா்பாரகள்- ரவறு்டுததைவும்.
2.  ஐரசபாரடபாபபுகள் என்்றபால் என்ன? ஓர 

உதைபா�ணம் தைருக.
3.  நி்்ற எண் மறறும் அணு எண்  ரவறு்டுததுக.
4.  ஒரு தைனிமததின் அணு எண் 9 மறறும் அததைனிமம் 

10 நியூட�பான்க்ளக் பகபாண்டுள்ளது எனில், 
தைனிம ஆவரததைன அடடவ்ணயி்னக் 
பகபாண்டு அது எததைனிமம் எனக் கண்டறிக. 
அதைன் நி்்ற எண் யபாது? 

IX. விரிவொ்க விமடயளி. 
1.  அணு அ்மபபின் ்டம் வ்�ந்து அதைன் 

அடிப்்டத துகள்களின் நி்ையி்ன விளக்குக.
2.  ஒரு தைனிமததின் அணு எண் மறறும் நி்்ற 

எண் மு்்றரய 26 மறறும் 56. அந்தை அணுவில் 
உள்ள எைக்ட�பான்கள், புர�பாடடபான்கள் 
மறறும் நியூட�பான்களின் எண்ணிக்்க்யக் 
கணக்கிடுக. அதைன் அணு அ்மபபி்ன 
வ்�யவும்.. 

3.  நியூக்ளியபான்கள் என்்றபால் என்ன? அ்வ 
ஏன் அவவபாறு அ்ழக்கப்டுகின்்றன? 
நியூக்ளியபான்களின் ்ண்புக்ள எழுதைவும். 

4.  இ்ணதி்ற்ன வ்�யறு. அணு எண் 8 
பகபாண்ட ஒரு தைனிமததின் இ்ணதி்றன் 
மதிபபு என்ன? அததைனிமம் ்ைட�ைனுடன் 
இ்ணந்து உருவபாக்கும் ரசரமம் யபாது? 

X.  உயர சிநதமைத் திறைன்்கள் அடிப்�மடயிலொை 
விைொக்்கள். 

1.  ஒரு தைனிமததின் அணுவில் எைக்ட�பான் இல்்ை 
எனில் அந்தை அணுவிறகு நி்்ற உண்டபா 
இல்்ையபா? ஒரு அணு எைக்ட�பான் இன்றி 
இருக்குமபா? அவவபாறு இருந்தைபால், எடுததுக்கபாடடு 
தைருக. 

2.  சபாதைபா�ண உபபு என்்து யபாது? அதிலுள்ள 
தைனிமஙகள் யபா்வ? சபாதைபா�ண உபபின் 
மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடடி்ன எழுதுக. 
அததைனிமஙகளின் அணு எண் மறறும் நி்்ற 
எண் மதிபபு என்ன? அந்தை ரசரமததிலுள்ள 
அயனிக்ள எழுதைவும். 
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அணு்வ உருவபாக்குரவபாமபா!

�டிநிமல்கள்:
�டி 1:   கீழ்க்கபாணும் உ�லி / வி்�வுக் குறியீட்டப ்யன்்டுததி இச்பசயல்்டடிறகபான இ்ணயப 

்க்கததிறகுச் பசல்க. ‘play’ ப்பாததைபா்ன பசபாடுக்கி பசயல்்பாடடி்னத துவஙகவும்
�டி 2:   ”ATOM” என்்்தை பசபாடுக்கிநபாள் புதிய சபாள�ம் தி்றக்கும்.தி்�யின் கீரழ  கூ்டயில் உள்ள 

துகள்க்ள (Protons, Neutrons and Electrons) இழுக்கவும். 
�டி 3:  வைது சபாள�ததில் உள்ள  ‘Elements, Net charge and Mass number’ ர்பான்்றவறறில் ஏற்டும் 

மபாற்றஙக்ள உறறுரநபாக்கவும்.  
�டி 4:  கீரழ உள்ள  “Symbol”  என்்்தை பசபாடுக்கவும். துகள்க்ள இழுதது தைனிமஙகளின்   குறியீட்டப  

ப்்றைபாம்.   
்டி 5: ”GAME” என்்தை்ன பசபாடுக்கி வி்ளயபாடடி்னத பதைபாடஙகவும். 

�டி 1

அணு அமைப்பு
இமையசபசயல�ொடு

�டி 2 �டி 3

�டி 4

அணு அமைப்பு உரலி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom

** ்டஙகள் அ்டயபாளததிறகு மடடுரம.

* ரதை்வபயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

XI. பசயலதிடடம். 
அணுக்கள் எவவபாறு இருக்கும் என்்்தை 

அறிய மபாணவரக்ள ஒரு மபாதிரியி்ன 
உருவபாக்கச் பசய்யைபாம். எைக்ட�பான் 
வடடஙக்ள உருவபாக்க குழபா்யச் சுததைம் 
பசய்யும் பமல்லிய உரைபாகக் கம்பிக்ளயும், 
புர�பாடடபான்க்ளயும், நியூட�பான்க்ளயும் குறிபபிட 

பவவரவறு நி்றஙகளில் உள்ள ்ந்துக்ளயும், 
எைக்ட�பான்க்ளக் குறிபபிட மணிக்ளயும் 
பகபாடுக்கைபாம். மபாணவரகள் அபப்பாருள்க்ளக் 
பகபாண்டு அணு மபாதிரி்ய உருவபாக்கி 
வகுப்்்றயின் சுவரகளில் பதைபாஙகவிடும்ர்பாது 
மகிழ்ச்சிய்டவர.
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தாவர�க�� மகர�த�ேச��ைக

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 மகரநதைச்சேரக்்க மறறும் கருவுறுதைல் மூலம் தைபாவரஙகளில் ஒரு மலர எவவபாறு கனியபாக 

மபாறுகி்றது என்்்தைப புரிநதுபகபாள்ளல். 
 மகரநதைச்சேரக்்க மறறும் மகரநதைச ்சேரக்்கயபாளரகள் ்றறி 

அறிநதுபகபாள்ளல். 
 தைன் மகரநதைச்சேரக்்கக்கும், அயல் மகரநதைச்சேரக்்கக்கும் இ்ட்ய  

உள்ள ்வறு்பாடுக்ள அறிநதுபகபாள்ளல்.
 ்வர, தைண்டு மறறும் இ்லகளின் மபாறறுருக்க்ள அறிநதுபகபாள்ளல். 
 இநதை மபாறறுருக்கள் எவவபாறு விலஙகுகளுக்கும், மனிதைரகளுக்கும் ் யன்தைருகின்்றன என்்்தைப 

புரிநதுபகபாள்ளல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் 
மற்றும் மாற்றுருக்கள்

அலகு
5
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அறிமு்கம்
பூக்கும் தைபாவரஙகள் ்வர, தைண்டு மறறும் 

இ்லக்ளக் பகபாண்டுள்ளன என்்து 
நமக்குத பதைரியும். இ்வ தைபாவரததின் ்பாகஙகள் 
எனப்டுகின்்றன. தைபாவரததில் கபாணப்டும் 
மலரகள், கனிகள், மறறும் வி்தைகள் ்்பான்்ற்வ 
இனபப்ருக்க உறுபபுகள் எனப்டுகின்்றன. 
வி்தைகளின் மூலம் தைபாவரஙகள் வளரகின்்றன 
என்்்தை முந்தைய வகுபபுகளில் நபாம் ் டிததுள்்ளபாம். 
இப்பாடததில் தைபாவரததின் இனபப்ருக்க உறுப்பான 
மலர எவவபாறு கனியபாக மபாறுகி்றது என்்்தைப 
்றறியும், ்வர, தைண்டு, இ்லகளின் மபாறறுருக்கள் 
்றறியும் அறிநதுபகபாள்ள இருக்கி்்றபாம்.

5.1 இனப்பெருக்கம்

செயல்்ோடு  1

ந�ாக்கம் 
தைரபபூசேணி மறறும் உரு்ளக் கிழஙகிலிருநது 
புதிய தை்லமு்்றத தைபாவரஙக்ள 
உருவபாக்குதைல். 
நதவவயானவவ 
மண்ணபால் நிரப்ப்டட இரண்டு பதைபாடடிகள், 
உரு்ளக் கிழஙகு, தைரபபூசேணி வி்தைகள் 
மறறும் தைண்ணீர. 
்ெய்முவை 
இரண்டு பதைபாடடிக்ள எடுததுக்பகபாண்டு 
அவற்்ற இயற்க உரம் கலநதை மண்ணபால் 
நிரப்வும். கபாய்நது ்்பாகபாதை ்தைபால் உ்டய புதிய 
உரு்ளக்கிழஙகு ஒன்்்ற எடுததுக்பகபாண்டு, 
ஒரு பதைபாடடியில் அ்தைப பு்தைதது்வக்கவும். 
மறு பதைபாடடியில் தைரபபூசேணி வி்தைக்ள 
வி்தைக்கவும். இரண்டு பதைபாடடிகளுக்கும்  தினமும்  
தைண்ணீர ஊறறி, அவற்்றப ்ரபாமரிக்கவும். 
்காணபென 
சில நபாடகள் கழிதது, ஒரு பதைபாடடியில் 
உரு்ளக்கிழஙகு மு்ளததிருப்்தை நபாம் 
கபாணலபாம். மறு பதைபாடடியில் வி்தைக்கப்டட 
தைரபபூசேணி வி்தைகள் மு்ளததுச பசேடிக்ளத 
தைநதிருக்கும். ஒவபவபாரு வி்தையும் ஒரு பசேடி்ய 
உருவபாக்குகி்றது. 

இசபசேயல்்பாடடின் மூலம் தைரபபூசேணி 
வி்தைகளிலிருநது தைரபபூசேணிச பசேடிகள் 
உருவபாவ்தைக் கபாணலபாம். உரு்ளக்கிழஙகுச 
பசேடி்யபா வி்தைகளிலிருநது உருவபாகவில்்ல. 
அது தைண்டுக் கிழஙகிலிருநது (உடல உறுபபு) 
உருவபாகியுள்ளது. புதிய தை்லமு்்றத 

தைபாவரஙக்ள உருவபாக்க வி்தை மடடுமின்றி 
உடல் உறுபபுகளும் உதைவுகின்்றன என்்்தை 
இதைன் மூலம் நபாம் அறிநது பகபாள்ளலபாம்.

தைபாவரஙகளும், விலஙகுகளும் இளம் உயிரிக்ள 
உருவபாக்கி தைஙகளது  எண்ணிக்்க்ய அதிகரிக்கும் 
நிகழ்சசி்ய இனபப்ருக்கம் எனப்டுகி்றது. முருங்க 
மரததி்ன வி்தைகள் மூலமபாகவும், ்்பாதது நடுதைல் 
மூலமபாகவும் உருவபாக்கலபாம். வி்தைகளின் மூலம் 
தைபாவரஙகள் உருவபாகும் நிகழ்சசி்ய நபாம் ்பாலினப 
ப்ருக்கம் என்கி்்றபாம். வி்தைகள் இல்லபாமல் பி்ற 
வழிகளில் ந்டப்றும் இனபப்ருக்கத்தை நபாம் 
்பாலிலபா இனபப்ருக்கம் என்கி்்றபாம். 

தைபாவரஙகளில் இனபப்ருக்கம்

செயல்்ோடு 2

பின்வரும் தைபாவரஙகள் எதிலிருநது உருவபாகின்்றன 
என்்்தைக் கண்டுபிடி.

வ. 
எண

தாவரத்தின் 
்பெயர்

இனப்பெருக்கப பெகுதி

விவத தணடு நபொத்து 
�டுதல்

பெதியன் 
நபொடுதல்

1. மபாமரம்

2. உரு்ளக்கிழஙகு

3. வபா்ழ

4. புளியமரம்

5. ்ரபாஜபா

6. கடுகு

7. பகபாததைமல்லி

8. முருங்க மரம்

9 பூசேணிக் பகபாடி

10. முள்ளஙகி
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5.2 பொலினப ்பெருக்கம்
மகரநதைச்சேரக்்க மறறும் கருவுறுதைல் மூலமபாக 

ஒரு மலரிலிருநது வி்தைகள் உருவபாகின்்றன. 
இநநிகழ்சசிக்கு ்பாலினப ப்ருக்கம் என்று ப்யர. 
ஒரு மலரில் எவவபாறு வி்தைகள் உருவபாக்குகின்்றன 
என்்்தை அறிநது பகபாள்ள ்வண்டுபமனில், 
முதைலபாவது, மலரின் ்பாகஙக்ளப ்றறி நபாம் 
பதைரிநதுபகபாள்ள ்வண்டும். 

செயல்்ோடு  3

ஒரு மல்ர எடுததுக்பகபாள். அ்தை 
்டததில் உள்ளவபாறு நீள்பவடடுத 
்தைபாற்றததில் பவடடி அதைன் ்பாகஙக்ளப 
பிரிததுப ்பார. உன்னபால் ஆண் இனபப்ருக்க 
உறுப்பான மகரநதைததைபாள் வடடத்தைக் 
(மகரநதைப்் மறறும் மகரநதைக் கம்பி) 
கண்டுபிடிக்க முடிகி்றதைபா? கவனமுடன் 
ப்ண் இனபப்ருக்க உறுப்பான சூலக 
வடடத்தைக் (சூற்், சூலகததைண்டு, சூலக 
முடி) கவனி.  உன்னபால் இவற்்றத 
பதைளிவபாகப ்பாரக்க முடியவில்்லபயன்்றபால் 
பமன்்மயபாக, புல்லிகள் மறறும் அல்லிக்ள 
நீக்கிவிடடுப ்பாரக்கவும் உனது குறிப்்டடில் 
மலரின் ்பாகஙக்ள வ்ரநது அவற்்ற 
வரி்சேப்டுததைவும்.

மல�� ��ெவ���ேதா�ற�

மகர�த�ைப

மகர�த�க��

மகர�த�தா�

��� இத� அ�� இத�


�

லக�


லக�


�த��


���

5.2.1 மலரின் பொ்கங்கள் 
பமபாடடு நி்லயிலும், மலரநதை நி்லயிலும் 

உள்ள பசேம்்ருததி மறறும் ஊமத்தை மலரக்ளச 
்சேகரிததுக் பகபாள். அவற்்ற உறறு்நபாக்கி 
ஒபபிடு. அவறறின் ்ண்புக்ள நபாம் பின்வருமபாறு 
அடடவ்ணப்டுததைலபாம்.

்ெம்பெருத்தி
்மாட்டு மலர்

்சு்ம நி்றம் பிரகபாசேமபான நி்றம்
புல்லிகள் அல்லிகள்

பவடடப்டட மலர
்மாட்டு மலர்

சுருண்ட அல்லிகள் விரிநதை அல்லிகள்
மஞசேள் நி்ற 
அ்்றக்ளக் பகபாண்ட 
சிறிய குழல்

மஞசேள் நி்ற 
அ்்றக்ளக் பகபாண்ட 
நீண்ட குழல்

ஊமத்வத
்மாட்டு மலர்

்சு்ம நி்றம் பவண்்ம நி்றம்
புல்லிகள் அல்லிகள்

பவடடப்டட மலர
்மாட்டு மலர்

சுருண்ட அல்லிகள் விரிநதை அல்லிகள்
சிறிய மஞசேள் நி்ற 
அ்்றகள்

விரிநதை மஞசேள் நி்ற 
அ்்றகள்

இ்ல ்்பான்்ற ்சு்ம நி்றமு்டய அ்மபபு, 
பமபாடடி்ன முழுவதும் மூடி இருப்்தை நபாம் 
கபாணலபாம். பவளிபபு்ற அ்மப்பாக அ்மநதுள்ள 
இநதை ஒவபவபாரு ்சு்ம நி்ற இ்ல ்்பான்்ற 
அ்மபபும் புல்லி இதைழ்கள் எனப்டுகின்்றன. இநதை 
அ்மபபு புல்லி வடடம் எனப்டுகி்றது.

மலரின் ப்ரியதைபான ்பாகம் அல்லிகளபாகும். 
இ்வ பிரகபாசேமபான வண்ணததுடன் 
கவரசசியபாகவும், இனிய நறுமணத்தைபாடும், 
பூசசிக்ளக் கவரநதிழுக்கக் கூடியதைபாகவும் 
இருக்கும். வடடமபாக அ்மநதை அல்லி இதைழ்களின் 
இ்ணவு அல்லி வடடம் எனப்டுகி்றது. 

பசேம்்ருததி மலரில் அல்லிவடடத்தையடுதது 
நீண்ட குழ்லயும் அதில் ் ல மகரநதைததைபாள்க்ளயும் 
நபாம் ்பாரக்கலபாம். ஆனபால், ஊமத்தை மலரில் நபாம் 
ஐநது மகரநதைத தைபாள்க்ள மடடு்ம ் பாரக்கலபாம். வடட 
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தாவர�க��  பா� இன�ெப��க�
 அ�� இத�

���க� ம��� பறைவகைள
மகர�த�ேச�
ைக
	
கவ����
��றன.


�� இத�
ெமா��
கைள

�� தா�	�ற�.மல�
தாவர ��

இன�ெப�
க உ���

மகர�த� தா�
மகர�த�கைள 

உ��ப�ண
��ய ஆ� 
இன�ெப�
க உ��பா	� �லக�தா�

ெப� இன�ெப�
க 
உ��� � லக�, 

� �த�� ம��� 
� ���ைய 

ெப��
காண�ப��ற�.
மகர�த�ேச��ைக

மகர�த தா�க� �லக��ைய
வ�� ேச��ற�.


��தாவர�
�ைத �ைள � �� 

தாவர�கைள ெகா�
�ற�.

க���த�
ஆ� ம��� ெப� 

ேக���க�
இைண�ற�.

�ைத
க���ற �� 

�ைதயா�ற�.

பழ�
க���ற �லக� 

பழமா�ற�.
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5.2.2 மலரின் வவ்க்கள் 
மலரகள் இரண்டு வ்கப்டும். அ்வ 

பின்வருமபாறு விளக்கப்டுகின்்றன.
முழுவமயான மலர்

ஒரு மலரில் புல்லி வடடம், அல்லி வடடம், 
மகரநதைததைபாள் வடடம் மறறும் சூலக வடடம், 
ஆகிய நபான்கு வடடஙகளும் கபாணப்டடபால் அது 
முழுவமயான மலர் எனப்டும். முழு்மயபான மலர 
ப்பாதுவபாக இரு்பால் மலரபாக இருக்கும். 
முழுவமயற்ை மலர்

இநதை நபான்கு வடடஙகளுள் ஏ்தைனும் ஒருசில 
வடடஙகள் இல்லபாதை மலரகள் முழு்மயற்ற 
மலரகள் எனப்டும். முழு்மயற்ற மலரகள் 
ப்பாதுவபாக ஒரு்பால் மலரகளபாக இருக்கும். ஒரு்பால் 
மலரகளில் இரண்டு வ்க உண்டு. அ்வ ஆண் 
மலர அல்லது ப்ண் மலரபாக இருக்கலபாம்.

எநதை மலர மகரநதைததைபாள்க்ளப ப்றறு, சூலக 
வடடத்தைப ப்்றபாமல் உள்ள்தைபா, அது ஆண்மலர 
என்றும், எநதை மலர சூலகவடடத்தைப ப்றறு, 
மகரநதைததைபாள்கள் இல்லபாமல் உள்ள்தைபா, அது 
ப்ண்மலர என்றும் அ்ழக்கப்டுகி்றது. 

சூரியகபாநதிப பூ என்்து  ஒரு 
தைனிமலர அன்று. ்ல மலரகள் 
ஒன்றி்ணநது உருவபான பதைபாகுப்் 
சூரியகபாநதியபாகும். இவவபாறு 

்ல மலரகள் ஒன்்்றபாபடபான்று இ்ணநது 
கபாணப்டடபால் அதைறகு மஞசேரி என்று ப்யர.  
பவடடுக்கபாயப பூண்டு என்றும் கிணற்றடிப 
பூண்டு என்றும் அ்ழக்கப்டும் ட்ரடபாக்ஸ் 
பு்ரபாகும்்ன்ஸ் என்்ற தைபாவரததில் தைனி மலர ் ்பால் 
கபாணப்டுவது மஞசேரி ஆகும். இதைன் இ்லசசேபாறு 
பவடடுக்கபாயஙக்ளக் குணமபாக்கும். 

செயல்்ோடு 4

மலர் ஆல்பெம் ஒன்வைத் தயார் ்ெய்்க
ஒருசில மலரக்ளச ்சேகரிதது, அவற்்ற 
பசேய்திததைபாள் அல்லது புததைகததின் 
்க்கஙகளுக்கு இ்டயில் ்வக்கவும். 
அவறறின் ்மல் இரண்டு கடினமபான தைபா்ள 
்வதது அதைன்மீது பசேஙகல் ்்பான்்ற கனமபான 
ப்பாரு்ள ்வதது அழுததைவும். இரண்டு 
அல்லது மூன்று நபாடகளுக்கு ஒருமு்்ற 
தைபாள்க்ள மபாற்றவும். மலரகள் கபாயும் வ்ர 
இ்தைத பதைபாடரநது பசேய்யவும். பின் அவற்்ற 
ஒரு தைபாளில் ஒடடவும். இது்வ மலர ஆல்்மபாகும். 

வடிவததில் அ்மநதிருக்கும் இப்பாகம் மகரநதைததைபாள் 
வடடம் அல்லது ஆண் இனபப்ருக்க வடடம் 
எனப்டுகி்றது. ஒவபவபாரு மகரநதைததைபாளும் இரண்டு 
்பாகஙக்ளக் பகபாண்டுள்ளது. அ்வ: மகரநதைக் 
கம்பி மறறும் மகரநதைப ்். ஒரு முதிரநதை மலரின் 
மகரநதைப்்்ய நபாம் பதைபாடடபால் தூள் ்்பான்்ற ஒரு 
ப்பாரு்ள நபாம் ப்்றலபாம். அ்வ மகரநதைத தூள்கள் 
(ஆண் இனபப்ருக்க உறுபபு) எனப்டும்.

மகரநதைததைபாள் வடடம்
மகரநதைத தைபாள் வடடததிறகுள் மலரின் ப்ண் 

இனபப்ருக்க உறுப்பான சூலக வடடத்தை நபாம் 
்பாரக்கலபாம். இதைன் அடிப்குதி ் ருததுக் கபாணப்டும். 
இது சூற்் எனப்டும். இதிலிருநதுதைபான் வி்தைகள் 
உருவபாகின்்றன.

சூற்்க்கு ்ம்ல சூலகத தைண்டு எனப்டும் 
பமல்லிய குழல்்்பான்்ற ்குதி கபாணப்டும். இதைன் 
நுனியில் ஒடடும் தைன்்மயு்டய ்குதி ஒன்று 
கபாணப்டும். அது சூலக முடி எனப்டும். சூலக 
முடி, மகரநதைததூள்க்ளப ப்றறுக்பகபாள்கி்றது. 
இது, மலரின் நபான்கபாவது வடடமபாகும்.

சூலக வடடம்

��

�லக�

��த�� 

����

புல்லி வடடம் மறறும் அல்லி வடடம்

அல்லி இதழ்

புல்லி இதழ்
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அல்லி இதழ்

புல்லி இதழ்
பூக்காம்பு

ம்ரநதம்

சூல்முடி

இரு்ோல் மலர்

சூல்தண்டு

சூல்ம்

அல்லி இதழ்

புல்லி இதழ்

பூக்காம்பு

சூல்முடி

ஒரு்ோல் மலர்

சூல்தண்டு

சூல்ம்

5.2.3 ம்கரநதச் நெர்கவ்க
பூசேணி மலர ஒரு்பால் 

மலர என்்்தை நபாம் ஏறகன்வ 
அறி்வபாம். அதைபாவது சில மலரகள் 
ஆண் மலரகளபாகவும், ்ல மலரகள் 
ப்ண் மலரகளபாகவும் இருக்கின்்றன. 

பமபாடடுக்கள் மலரவதைறகு முன்்், நபாம் ஆண் 
மறறும் ப்ண் பூசேணி மலரக்ள அ்டயபாளம் 
கபாணமுடியும். ஒரு மலர எவவபாறு கனியபாக 
மபாறுகி்றது என்்்தைப புரிநதுபகபாள்ள பூசேணி 
மலரில் ஒரு ்சேபாதை்ன்யச பசேய்து்பாரப்்பாம்.

செயல்்ோடு 6

ப்ண் மலர ஆண் மலர
பூசேணித தைபாவரம் பமபாடடுக்ள 

உருவபாக்கும்்்பா்தை அதில் ்ததுப ப்ண் மலர 
பமபாடடுக்ளக் கண்டுபிடிதது அவற்்ற பநகிழிப 
்்யபால் கடடு. இதைனபால் இம்மலருக்குள் ்வறு 
எநதைப ப்பாருளும் நு்ழய முடியபாது. கபாறறு 
நு்ழவதைறகபாக, குண்டூசி பகபாண்டு பநகிழிப்்யில் 
சிறுசிறு து்ளக்ள உருவபாக்க ் வண்டும். இரண்டு 
அல்லது மூன்று நபாள்கள் வ்ர கபாததிரு. பி்றகு 
பமபாடடுகள் விரிநது மலரபாக மபாறும். 

பி்றகு மூன்று அல்லது நபான்கு ஆண் 
மலரக்ளத ்தைரநபதைடுதது அதைன் மகரநதைததைபா்ள 
எடுதது, அ்தை நன்கு குலுக்கி, அதில் உள்ள 
மகரநதைததூள்க்ளச ்சேகரிதது ்வததுக் பகபாள். 
பி்றகு பநகிழிப ்்களபால் கடடப்டட ்ததுப ப்ண் 
மலரகளில், ஐநது ப்ண் மலரகளின் ்்்யத 
தி்றநது, சிறிய தூரி்க மூலம் ்சேகரிக்கப்டட 
மகரநதைததூள்க்ளக் கவனததுடன் ப்ண்மலரின் 
சூலகமுடி ்சேதைம்டயபாமல், அதில் தூவி 
அம்மலரக்ள மீண்டும் பநகிழிப ்்யபால் 
கடடி்வக்கவும். 

செயல்்ோடு 5

வ. 
எண மலரின் ்பெயர் முழுவமயானது/

முழுவமயற்ைது
ஒருபொல் மலர் / 
இருபொல் மலர்  ஆணமலர் / ்பெணமலர்

1. பசேம்்ருததி
2. பூசேணி
3. ்ரபாஜபா
4. பதைன்்ன
5. மல்லி்க
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தாவர�க�� மகர�த�ேச��ைக

அட்டவனை 5.1 தன் மகரநதசநெர்கனகககும் அயல் மகரநதசநெர்கனகககும் இன்டநய உள்்ள 
நவறு்ோடுகள் 

தன் ம்கரநதச்நெர்கவ்க அயல் ம்கரநதச்நெர்கவ்க
ஒரு தைபாவரததின் மகரநதைப்்யில் உள்ள 
மகரநதைததூள்கள் அ்தை மலரின் சூலகமுடி்ய்யபா 
அல்லது மறப்றபாரு மலரின் சூலகமுடி்ய்யபா 
அ்டவது தைன் மகரநதைச ்சேரக்்க எனப்டும். 

ஒரு தைபாவரததின் மகரநதைப்்யில் உள்ள 
மகரநதைததூள்கள் அ்தை இனத்தைச சேபாரநதை மறப்றபாரு 
தைபாவரததின் சூலகமுடி்யச பசேன்்ற்டயும் நிகழ்சசி 
அயல் மகரநதைச்சேரக்்க எனப்டும். 

தைன் மகரநதைச ்சேரக்்க ந்டப்்ற அதிக அளவில் 
மகரநதைததூள்கள் உற்ததியபாகத ்தை்வயில்்ல. 

அயல் மகரநதைச்சேரக்்க ந்டப்்ற அதிக அளவில் 
மகரநதைததூள்கள் உற்ததி பசேய்யப்ட ்வண்டும்.

இதைனபால் உருவபாகும் புதிய தைபாவரஙகளில் எவவிதை 
்வறு்பாடுகளும் இருக்கபாது. 

இதைனபால் உருவபாகும் புதிய தைபாவரஙகளில் புதிய 
்ண்புகள் கபாணப்டுகின்்றன. 

்மறகண்ட ்சேபாதை்னயில் நபாம் ஆண்மலரில் 
உள்ள மகரநதைததூ்ள ப்ண்மலரில் உள்ள 
சூலக முடியில் ்சேரத்தைபாம். இது பசேயற்க 
மகரநதைச்சேரக்்க எனப்டும். ஆனபால், 
இயற்கயபாக்வ, ் ல்்வறு வழிமு்்றகளில் மலரின் 
சூலகமுடி்ய மகரநதைததூள் பசேன்்ற்டகி்றது. இது 
இயற்க மகரநதைச ்சேரக்்க எனப்டும். 

புறகள் ்்பான்்ற சில தைபாவரஙகளில், 
மகரநதைததூள் மிகவும் ்லசேபாக இருக்கும். 
மகரநதைப்், மகரநதைததூள்க்ள உதிரக்கும் ் ்பாது 
அவற்்ற கபாறறு எடுததுச பசேன்று அருகில் உள்ள 

மலரில் ்சேரக்கி்றது. பூசசிகள் மறறும் ்்ற்வகளும் 
மகரநதைச ்சேரக்்கக்கு உதைவுகின்்றன. ்தைனீக்கள், 
வண்ணததுபபூசசிகள் மறறும் ்ல வ்கயபான 
்்ற்வகள் மலரக்ளச சுறறி வடடமிடுகின்்றன. 
இ்வ ஒரு மலரிலிருநது, மறப்றபாரு மலருக்கு 
மகரநதைததூ்ள எடுததுசபசேல்ல உதைவுகின்்றன. 
அ்வ ஒரு மலரிலிருநது ்வப்றபாரு மலருக்குச 
பசேல்லும்்்பாது, அதைன் கபால்கள், இ்றக்்ககள் 
மறறும் வயிறறில் மகரநதைததூள்கள் ஒடடிக் 
பகபாள்கின்்றன. இதைன் மூலம் மகரநதைச்சேரக்்க 
ந்டப்றுகி்றது. இது்வ அயல் மகரநதைச்சேரக்்க 
எனப்டும்.

நபாம் மகரநதைப ்்்யக் குலுக்கும் ்்பாது 
அதில் உள்ள மகரநதைததூள்கள் உதிரகின்்றன. 
இ்தை்்பால், கபாறறு மல்ர அ்சேக்கும்்்பாதும், 
வண்ணததுபபூசசி மல்ர அ்சேக்கும்்்பாதும் 
மகரநதைததூள் அ்தை மலரின் சூலகத்தைச 
பசேன்்ற்டகி்றது. ஒ்ர மலரில் ஆண் மறறும் ப்ண் 
இனபப்ருக்க உறுபபுகள் இரண்்டயும் பகபாண்ட 
தைபாவரஙகளில் (இரு்பால் மலர) இம்மு்்றயில் 
மகரநதைச்சேரக்்க ந்டப்றுகி்றது. இது தைன் 
மகரநதைச்சேரக்்க எனப்டும்.
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ப்பாதுவபாக, ஃ்்்்ஸி குடும்்்தைச சேபாரநதை 
அவ்ர மறறும் பசேபாலபா்னஸி குடும்்த்தைச சேபாரநதை 
தைக்கபாளி ஆகியவறறில் தைன் மகரநதைச்சேரக்்க 
ந்டப்றுகி்றது. தைக்கபாளியில் தைன் மகரநதைச 
்சேரக்்க ந்டப்ற்றபாலும் அதைறகு பூசசிகள் 
்தை்வப்டுகின்்றன. ஏபனனில், பூசசிகள் மலரில் 
ஏற்டுததும் அதிரவுகளபால், மகரநதைததூள்கள் 
பவளி்யறுகின்்றன. பநல்லின் மலரகள் கபாறறினபால் 
அ்சேக்கப்டுவதைபால், அதில் தைன் மகரநதைச்சேரக்்க 
ந்டப்றுகி்றது. இவவபாறு மகரநதைச்சேரக்்கக்கு 
உதைவும் அ்னததுக் கபாரணிகளும் மகரநதைச 
்சேரக்்கயபாளரகள் எனப்டுகின்்றன. 

்ல தைபாவரஙகளில் மகரநதைஙகள் ்வறு 
மலரகளிலிருந்தை ப்்றப்டுகின்்றன. பூசேணி ் ்பான்்ற 
ஒரு்பால் மலரக்ளக் பகபாண்ட தைபாவரஙகளில் இது 
கபாணப்டுகி்றது. சில மலரகளில் மகரநதைஙகள் 
உருவபாவதைறகு முன்்் சூலக வளரசசி முடிவு 
ப்றுகி்றது. இ்வ அயல் மகரநதைச்சேரக்்க்ய்ய 
நம்பியுள்ளன. ஆபபிள், ஃபிளம்ஸ், ஸ்டரபா ஃப்ரரி 
மறறும் பூசேணி வ்ககளில் பூசசிகளின் மூலம் 
அயல் மகரநதைச்சேரக்்க ந்டப்றுகி்றது. 

5.2.4 ்கருவுறுதல்
மகரநதைச்சேரக்்கயின்்்பாது மகரநதைததூள் 

சூலகமுடி்ய அ்டகி்றது. இதைறகுப பி்றகு 
என்ன நிகழும்? சூலக முடியில் உருவபாகும் சில 

ப்பாருள்களபால் மகரநதைததூள் மு்ளக்கின்்றது. 
பி்றகு மகரநதை தூளிலிருநது மகரநதைக்குழல் 
உருவபாகின்்றது. இநதை மகரநதைக்குழல், ஆண் 
்கமீடக்ளக் பகபாண்ட மகரநதைததூ்ள எடுததுச 
பசேல்கி்றது. இது சூலகத தைண்டு வழி்ய சூற்்்ய 
அ்டநது அஙகு இருக்கும் ப்ண் ்கமீட்டபாடு 
இ்ணகி்றது. இவவபாறு ஆண் ்கமீடடும் ப்ண் 
்கமீடடும் இ்ணயும் நிகழ்சசி கருவுறுதைல் 
எனப்டும். 

இநதை ப்ண் ்கமீட எங்க உள்ளது? ஒரு 
மலரின் சூற்்யின் உள்்ள உருண்்டயபான 
சூல்கள் கபாணப்டும். இநதைச சூல்களுக்குள் (ப்ண் 
்கமீட) அண்டம் இருக்கின்்றது. சூலி்னப 
்றறி இன்னும் அதிகம் பதைரிநது பகபாள்ள 
்வண்டுமபானபால் ஒரு மலரின் சூற்்்யக் 
குறுக்கு பவடடிலும் , நீள் பவடடிலும் பவடடிப 
்பாரக்க ்வண்டும். 

ஒரு மலரின் சூற்்்ய நீள்பவடடிலும், 
குறுக்கு பவடடிலும் பவடடிப்பார. அதிலுள்ள 
சூல்க்ளக் கவனி. அது்்பால ்ல்்வறு மலரகளின் 
சூல் மறறும் சூற்்்ய ஒபபிடடுப ்பார. அ்வ 
ஒன்று அல்லது அதைறகு ்மற்டட சூல்க்ளக் 
பகபாண்டுள்ளனவபா? சூற்்யில் உள்ள சூல்களின் 
எண்ணிக்்கக்கும், அதைன் கனிகளில் உள்ள 
வி்தைகளின் எண்ணிக்்கக்கும் ஏ்தைனும் 
பதைபாடர்்க் கபாண முடிகி்றதைபா? 

மகர�த�தா�

மல�

மல�

����த தாவர� 
மல�கைள 

உவா��
ற�

தாவர�

�ைத �ைள�� 
தாவரமா
ற�

மகர�த�ைப
மகர�த� தா�க� 

��� உ�க 
ெகா���ள�

மகர�தேச��ைக

மகர�த�
��த�� ����

மகர�த�
�ழா 

அ�ட�

��� இத�

�லக�

தாவர��� வா��ைக� �ழ��

க��ற ��ைட 
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தைக்கபாளி, கததைரி, பவண்்டக்கபாய், மபாம்்ழம், 
்டடபாணி மறறும் சீததைபாப்ழம் ்்பான்்ற கனிக்ளச 
்சேகரிதது அவற்்ற உறறு்நபாக்கு. இவறறுள் கததைரி 
மறறும் பவண்்டக்கபாயின் அடிப்குதியில் ்சு்ம 
நி்றப்குதி இருப்்தைக் கபாணலபாம். அது என்ன? 

மபாம்்ழம், சீததைபாப்ழம் மறறும் ்டடபாணி்ய 
ஒபபிடடுப ்பார. சீதைபாப்ழத்தைத தைவிர, மற்ற்வ 
எல்லபாம் தைனிக்கனிகள். சீதைபாப்ழததில் ்ல சிறு 
்குதிகள் உள்ளன. ஒவபவபாரு ்குதியிலும் ஒரு 
வி்தை உள்ளது. மபாம்்ழததில் ஒரு வி்தையும், 
்டடபாணியில் ்ல வி்தைகளும் உள்ளன. 
இவறறிலிருநது நீ என்ன புரிநது பகபாள்கி்றபாய்?
•  கததைரிக்கபாய் மறறும் பவண்்டக்கபாயின் 

அடிப்குதியில் உள்ள ்சு்ம நி்றப ்குதி 
அம்மலரின் புல்லிகளபாகும். சில மலரகளில் 
கருவுறுதைலுக்குப பின் புல்லி இதைழ் கனியிலிருநது 
உதிரபாமல் கனி்யபாடு ஒடடி நி்லததிருக்கும். 

•  சீததைபாப்ழம் என்்து ்ல கனிகள் ்சேரநது 
உருவபான திரள் கனி. இதைன் ஒவபவபாரு ் குதியும் 
பமன்்மயபான ஜவவு ்்பான்று இருக்கும். இது 
உண்ணக்கூடிய ்குதியபாகும். 

•   மபாம்்ழததில் பவளிப்குதியும் ்மயததிலுள்ள 
சே்தைப்றறுள்ள ்குதியும் உண்ணக்கூடிய்வ. 
இ்வ இனிப்பாக இருக்கும். இதைன் உடபு்றப 
்குதியில் ஒ்ர ஒரு வி்தை இருக்கும். 

•  ் டடபாணியின் கனியபானது சே்தைப்றறுள்ளதைபாக 
இருக்கபாது. ஆனபால், இது ்ல வி்தைக்ள 
உள்ளடக்கிய மூடிய அ்்ற ்்பான்்றது. 

்மறகூறிய அ்னததுக் கனிகளிலும் 
சூலக வடடததின் ்ருததை ்குதியபான சூற்் 
கனியபாக மபாறியுள்ளது. சூற்்யில் உள்ள சூல்கள் 
வி்தைகளபாக மபாறியுள்ளன. 

இநதை உறறு ் நபாக்குதைல்களின் அடிப்்டயில் 
ஒரு மலர கருவுறறுக் கனியபாகும் ்்பாது 
என்பனன்ன மபாற்றஙகள் ந்டப்றுகின்்றன 
என்்்தைப ் டடியலிடடு்வபாம். இ்வ அ்னததும் 
கருவுறுதைலுக்குப பின் ந்டப்றும் மபாற்றஙகள் 
எனப்டுகின்்றன.

  சில கனிகளில் புல்லி வடடம் கனி்யபாடு ஒடடி 
நி்லததிருக்கும். 

  அல்லிகள் கீ்ழ உதிரகி்றது. 
  மகரநதைததைபாள் வடடமும் உதிரகி்றது. 
  சூற்் கனியபாக மபாறுகி்றது. 
  சூலகத தைண்டும் சூற்்யும் உதிரகின்்றன. 
  உண்வச ்சேமிதது்வப்தைறகபாக சூலகம் 

்ருதது, கனியபாக உருவபாகி்றது.
  சூற்்யில் உள்ள சூல்கள் வி்தைகளபாக 

மபாறுகின்்றன. 

உலகின் ப்ரிய மறறும் அதிக 
எ்டயுள்ள வி்தை, இரட்டத 
்தைஙகபாய் ஆகும். இதைன் 
வி்தை இரண்டு ்தைஙகபாய்கள் 

ஒன்்்றபாபடபான்று இ்ணநது உருவபானது 
்்பால இருக்கும். இவவி்தை ்சேசில்லிஸ் 
(Seychelles) என்்ற இடததில் உள்ள இரண்டு 
தீவுகளில் மடடு்ம மு்ளக்கும். ஒரு 
வி்தையின் நீளம் 12 அஙகுலம், வடடம் 3 அடி, 
எ்ட 18 கி்லபா உள்ளதைபாக இருக்கும்.
 தைபாவர உலகின் மிகச சிறிய வி்தைகள் 
எனப்டு்்வ ஆரக்கிட வி்தைகளபாகும். 35 
மில்லியன் ஆரக்கிட வி்தைகளின் எ்ட 
பவறும் 25 கிரபாம் மடடு்ம. 

5.3 பொலில்லா இனப்பெருக்கம்
தைபாவரஙகள் வி்தைகளின் மூலம் 

மடடுமல்லபாமல், பி்ற வழிகளிலும் இனபப்ருக்கம் 
பசேய்கின்்றன என்்்தை நபாம் முன்ன்ர ்பாரத்தைபாம். 
வி்தைகள் இல்லபாமல், பி்ற நிகழ்வுகள் மூலம் நடக்கும் 
இனபப்ருக்க்ம ்பாலில்லபா இனபப்ருக்கமபாகும். 
நபாம் ்பாலில்லபா இனபப்ருக்க மு்்றக்ளப ்றறி 
அறிநது பகபாள்்வபாம். 

5.3.1 உடல் இனப்பெருக்கம்
உரு்ளக்கிழஙகின் கணு மறறும் அதைன் 

பமபாடடிலிருநது புதிய தைபாவரஙகள் உருவபாகின்்றன. 
கரும்பும், ்சே்னக்கிழஙகும் இவவபாறு 
தைண்டிலிருந்தை வளரகின்்றன. தைபாவரததின் உடல 
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உறுபபுகளபான ்வர, தைண்டு மறறும் இ்லகள் 
தைபாவரததின் இனபப்ருக்கததிறகு உதைவுகின்்றன. 

5.3.2 ்மாட்டு விடுதல்
நபாம் அடும்னக்குச (Bakery) பசேன்்றபால் அங்க 

்ல்்வறு ்கக் வ்கக்ளக் கபாணலபாம். இ்வ 
மிகவும் பமன்்மயபான்வ. இதைறகுக் கபாரணம் 
ஈஸ்ட என்்ற ஒரு பசேல் உயிரி்ய. ஒரு தைனிததை ஈஸ்ட 
சேமமற்ற ்குப்்டநது ஒரு சிறிய பமபாடடி்னத 
்தைபாறறுவிக்கின்்றது. இது ்டிப்டியபாக வளரநது 
தைபாய் பசேல்லிலிருநது விடு்டடு புதிய ஈஸ்ட பசேல்லபாக 
மபாறுகி்றது. இதைறகு பமபாடடு விடுதைல் என்றுப்யர. 

����ய�
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����ய� 
நக�த�

தா
 ெச�
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5.3.3 துணடாதல்
ஒரு குளததில் அதிகளவு ்பாசிக்ள 

நபாம் ்பாரக்கின்்்றபாம். இதில் உள்ள 
ஸ்்்்ரபா்கரபா என்்ற ்பாசி இ்ழ வடிவம் 
உ்டயது. இது முதிரசசிய்டயும்்்பாது ்ல 
துண்டுகளபாக உ்டகின்்றது. பி்றகு ஒவபவபாரு 
துண்டும் வளரசசிய்டநது புதிய இ்ழ்ய 
உருவபாக்குகின்்றது. இவவபாறு, ஸ்்்்ரபா்கரபா 
எண்ணற்ற ் ல இளம் ் பாசிக்ள உருவபாக்குகின்்றது. 
இதைறகு துண்டபாதைல் என்றுப்யர.

5.3.4 ஸநபொர் உருவாதல்
தைண்ணீர ்ற்றபாக்கு்்ற, உயர பவப்நி்ல, 

மண்ணில் ஊடடசசேததுக் கு்்ற்பாடு இ்வயபாவு்ம 
சேபாதைகமற்ற சூழ்நி்லகள் எனப்டுகின்்றன. 
இசசூழ்நி்லயின்்்பாது, பூவபாத தைபாவரஙகளபான 
்பாசிகள், பி்ர்யபாஃ்்ட மறறும் படரி்டபாஃ்்ட 
(்்ரணிகள்) தைபாவரஙகள்  ்்பான்்ற்வ 
ஸ்்்பாரக்ள உருவபாக்குகின்்றன. சேபாதைகமபான 
சூழ்நி்லயில் இ்வ மு்ளதது புதிய தைபாவரத்தை 
உருவபாக்குகின்்றன. 

5.4 தாவர உறுபபு்களின் மாற்றுருக்கள் 
கீழ்க்கபாணும் தைபாவரஙக்ள ஒபபிடடு, உஙகளின் 

ஆசிரியருடன் கலநது்ரயபாடுக.

்கரட புல்

பவஙகபாயம் உரு்ளக்கிழஙகு
ஒரு ்கரட தைபாவரத்தை மண்ணிலிருநது 

கவனமபாக நீக்கி அதை்ன உறறு்நபாக்கு. 
அததைபாவரததில் நபாம் உண்ணக் கூடிய ்கரட என்்ற 
்குதி்யப ் பார. அது உண்்மயி்ல்ய கபாய் அல்ல. 
அது அததைபாவரததின் ஆணி ் வர. இதில் ஆணி ் வர 
தைடிதது ்கரடடபாக மபாறியுள்ள்தை நபாம் கபாணலபாம். 
பி்ற தைபாவர ்வரக்ளப ்்பான்று இல்லபாமல் 
்கரட தைபாவரததின் ஆணி ்வர ்ல விதைஙகளில் 
மபாறு்டடுள்ளது. இயல்்பாக்வ ஒவபவபாரு தைபாவரமும் 
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மா����க�

உதாரண�: ெவ�காய�தாமைர

��க�
உதாரண�: ௪பா���க��

ப��� க��க�
உதாரண�: ப�டா


��ேலா�

ெகா��க�
உதாரண�: ேநப�த¡

தைர�¢£�த��
உதாரண�: ேசப��ழ��

உ�¥¦ ேவ�க�
உதாரண�: க¡��டா
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அதைன் ்தை்வக்ள நி்்ற்வறறுவதைறகபாகப ்ல 
உறுபபுக்ள உருவபாக்குகி்றது. எடுததுக்கபாடடபாக 
ஒரு தைபாவரததில் ்வரபானது தைபாவரத்தை மண்ணில் 
ஊன்்றச பசேய்யவும் மண்ணிலுள்ள நீ்ரயும், கனிமப 
ப்பாருள்க்ளயும் உறிஞசுவதைறகும் உருவபாகி்றது. 

இ்லகள் ஒளிச்சேரக்்க பசேய்வதைற்கற்த 
தைம்்மத தைகவ்மததுக் பகபாள்கின்்றன.  
சூரிய ஒளி்யப ப்றுவதைறகும், ்வரிலிருநது 
நீ்ர இ்லகளுக்குக் கடததுவதைறகும் தைண்டு 
்தைபான்றுகி்றது. எனினும், ஒருசில தைபாவரஙகளில், 
்வறுசில குறிபபிடட ்தை்வக்ளப பூரததி 
பசேய்வதைறகபாக விததியபாசேமபான மறறும் 
வியக்கததைக்க வ்கயில் ஒருசில குறிபபிடட 
்குதிகள் ்தைபான்றுகின்்றன. சில தைபாவரஙகளில் 
்வர, தைண்டு மறறும் இ்லகள் ஆகிய்வ 
சி்றப்பான ்ணிகளபான உணவு ்சேமிததைல், 
ஆதைபாரமளிததைல், ் பாதுகபாபபு மறறும் ் ல முக்கியமபான 
்ணிக்ளச பசேய்வதைறகபாக தைஙகளது வடிவம் 
மறறும் அ்மப்் மபாறறிக் பகபாள்கின்்றன. இதைறகு 
மபாறறுரு என்று ப்யர. 

கள்ளித தைபாவரஙகளில் இ்ல ்்பான்று 
கபாணப்டுவது அதைன் தைண்டு ஆகும். முடகள் 
்்பான்று கபாணப்டுவது அதைன் இ்ல ஆகும். இதைன் 
இ்லகள் நீரபாவிப்்பாக்்கத தைவிரப்தைறகபாக 
முடகளபாக மபாறியுள்ளன. ஒளிச்சேரக்்கயபானது 
தைண்டின்மூலம் ந்டப்றுகி்றது. இப்குதியில் 
்வர, தைண்டு மறறும் இ்லகளின் மபாறறுருக்கள் 
்றறி ்டிப்்பாம். 

5.4.1 நவரின் மாற்றுருக்கள்
அ. நெமிபபு நவர்்கள் 

முள்ளஙகி, டரனிப, பீடரூட 
மறறும் ்கரட்டப ்பார. இ்வ 
அ்னததும் மண்ணிறகடியில் 
வளரகின்்றன. மண்ணிலிருநது 
பிடுஙகிய உடன் அவற்்றக் 
கழுவினபால் அவறறின் ்மற்ரபபில் ்வரகள் 
இருப்்தைக் கபாணலபாம். இநதைக் கபாய்கறிகள் 
அ்னததும் தைபாவர ்வரகளபாகும். இததைபாவரஙகளின் 
்வரகள் சிறிய ்வரகளபாக இருப்தைறகுப ்திலபாக 
உண்வச ்சேமிக்கும் உறுபபுகளபாக மபாறியுள்ளன. 
என்வ, தைடிததும், ்ருததும் உள்ளன. 

முள்ளஙகியின் ஆணி்வ்ரக் கவனிததுப 
்பாரததைபால் அது கதிர வடிவில் இருப்்தைக் 
கபாணலபாம். இது ்மயததில் ்ருததும், ்மலிருநது  
கீழ்ப்குதிவ்ர சிறுததும் கபாணப்டும். இப்டிப்டட 
்வரின் மபாறறுரு, கதிர வடிவ ்வர எனப்டும். 

பவள்்ள முள்ளஙகி

இ்தை ்்பான்று டரனிப மறறும் பீடரூடடின் 
ஆணி ்வர ்ம்்ர வடிவில் உள்ளது. இதைன் 
கீழ்ப்குதி ்ருதது உருண்்ட வடிவிலும் 
்மற்குதி சிறுததும் உள்ளது. இது ்ம்்ர வடிவ 
்வர எனப்டும். 

பீடரூட

்கரடடின் வடிவம் கூம்பு வடிவம் ஆகும். 
இதைன் ்மற்குதி ்ருததும் அடிப்குதி சிறுததும் 
கபாணப்டும். இப்டிப்டட மபாறு்டட ்வர, கூம்பு 
வடிவ ்வரபாகும்.

்கரட

ஆ. ஆதோரமளிததல் 
ஒரு ஆலமரத்தைப ்பார. இதைன் ்மயததில் 

தைபாவரத்தைத தைபாஙகும் தைண்டுகள் ்்பான்்ற 
அ்மபபு ்தைபான்்றலபாம். ஆனபால், அவறறுள் 
ப்ரும்்பாலபான்வ ்வரகளபாகும். ப்ரிய மறறும் 
அகன்்ற மரமபான ஆலமரம் நி்லயபாக நிற்தைறகு 
எண்ணற்ற ்வரகள் ்தை்வப்டுகின்்றன. 
இப்டிப்டட தைபாவரஙகளுக்கு கூடுதைல் ஆதைபாரம் 
்தை்வப்டுகின்்றது. இது ்்பான்று ்ல 
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தைபாவரஙகளுக்கு கூடுதைல் ஆதைரவு ்தை்வப்டுகி்றது. 
இப்டிப்டட தைபாவரஙகள் கூடுதைல் ஆதைபாரததிறகபாக  
தைனது தை்ர்மல் ்பாகஙகளில் ்வரக்ள 
உருவபாக்குகின்்றன. இவ்வரகள் கீழ் ்நபாக்கி 
வளரநது தைபாவரத்தைத தைபாஙகும் உறுபபுகளபாக 
மபாறுகின்்றன. 

செயல்்ோடு 7

ந�ாக்கம் 
்வரின் மபாறறுருக்க்ளப ்றறி ்டிததைல். 
நதவவயானவவ 
முள்ளஙகி, ்கரட, பீடரூட, சேரக்க்ரவள்ளிக் 
கிழஙகு, ஆலமர விழுதுகள், ்றறு்வரகள், 
மறறும் சுவபாசே்வரகள் (இபப்பாருள்கள் 
கி்டக்கவில்்லபயனில் அதைறகுப ்திலபாக 
வ்ர்டத்தைப ்யன்்டுததைலபாம்) 
்ெயல்முவை 
ஒவபவபாரு ்வரின் பு்ற அ்மப்்யும் 
கவனிததுப ்பார. 
்காணபென  
ஒவபவபாரு ்வரும், பி்ற ்வரகளிலிருநது 
எவவபாறு ்வறு்டுகின்்றன என்்்தை அறிநது 
அவறறின் ்டம் வ்ரக.

தூண் நவர்கள்
ஆலமரததில் கபாணப்டுவது்்பால், 

தைபாவரததிறகு ஆதைபாரமளிப்தைறகபாக ்வரகள் 
மபாற்றம்டகின்்றன. இ்வ கி்டமடடக் 
கி்ளகளிலிருநது ்தைபான்றி (விழுதுகள்) 
பசேஙகுததைபாகப பூமி்ய ்நபாக்கி வளரகின்்றன.

ஆலமரம்
முடடு நவர்கள்

கரும்பு மறறும் மக்கபாச ்சேபாளததில் தைண்டின் 
அடிப்குதியில் கணுக்களிலிருநது பகபாததைபான 
்வரகள் ்தைபான்றி, தை்ரயில் ஊன்றுகின்்றன. இ்வ 
முடடு ் வரகள் எனப்டுகின்்றன. இ்வ தைபாவரததிறகு 
்மலும் உறுதி்ய அளிக்கின்்றன.

ெமா�� ேவ�க�

கரும்பு

்றறு நவர்கள்

பவறறி்ல மறறும் மிளகுக் பகபாடிகளில் கணு 
மறறும் கணுவி்டப ்குதியிலிருநது ்தைபான்றும் 
்வரகள் ஆதைபாரததின் மீது இக்பகபாடிகள் ்றறி ஏ்ற 
உதைவுகின்்றன. 

பவறறி்ல

சில தைபாவரஙகளில் ்வரகள் 
தை்ரயிலிருநது ்தைபான்்றபாமல் 
தை்ரமடடததிறகு ்மல் தைண்டு 
அல்லது இ்லகளிலிருநது 

்தைபான்றுகின்்றன. இ்வ மபாறறிட ்வரகள் 
என அ்ழக்கப்டுகின்்றன. 

இ. சுவோெ நவர்கள் 

அவிசினியபா என்்ற மரம் சேதுபபு நிலஙகளில் 
கபாணப்டுகி்றது. இதைன் ்வரகள் வபாயுப 
்ரிமபாற்றததிறகபாக, தை்ரக்கு ்ம்ல வளரகின்்றன. 
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இநதை ்வரகள் குசசி ்்பான்று நீண்டு எண்ணற்ற 
து்ளக்ளக் பகபாண்டுள்ளன. இவறறின் 
மூலம் வபாயுப ்ரிமபாற்றம் ந்டப்றுகி்றது. 
இவவ்க ்வரகள் சுவபாசிக்கும் ்வரகள் அல்லது 
நிமட்டபாஃ்்பாரகள் எனப்டுகின்்றன.

அவிசினியபா

வபாண்டபா தைபாவரம் பதைபாறறுத 
தைபாவரமபாக மரஙகளில் 
வளரகி்றது. இதைன் பதைபாறறு 
்வரகளில் உள்ள பவலமன் 

திசு கபாறறின் ஈரப்தைத்தை உறிஞசி 
ஒளிச்சேரக்்கக்கு உதைவுகி்றது. 

vanda

ஈ. உறிஞ்சு நவர்கள்

்வரகள் ்மலும் ்ல சி்றப்பான  ்ணிக்ளச 
பசேய்கின்்றன. ஹபாஸ்்டபாரியபா அல்லது உறிஞசு 
்வரகள் இதைறகு ஓர எடுததுக்கபாடடபாகும். கஸ்குடடபா 
என்்ற ஒடடுண்ணித தைபாவரம், பி்ற மரஙகளிலும் 
தைபாவரஙகளிலும் ்டரநது தைனது உறிஞசு ்வரகள் 
மூலம் ஓம்புயிரித தைபாவரத திசுக்க்ளத து்ளதது, 
அதிலுள்ள ஊடடசசேத்தை உறிஞசுகின்்றது. 
இவவ்க ்வரகள் ப்பாதுவபாக உணவிறகபாக 
பி்ற தைபாவரஙக்ளச சேபாரநதுள்ள ஒடடுண்ணித 
தைபாவரஙகளில் கபாணப்டுகின்்றன. 

கஸ்குடடபா

5.4.2 தணடின் மாற்றுருக்கள்
இஞசி, பவஙகபாயம் மறறும் உரு்ளக்கிழஙகு 

இம்மூன்றிறகும் உள்ள ப்பாதுவபான ்ண்பு 
என்னபவன்று பதைரியுமபா? இநதை மூன்று்ம 
தைண்டுகளபாகும். சில தைபாவரஙகளின் தைண்டுகள் 
உண்வச ்சேமிப்தைறகபாவும், உடல 
இனபப்ருக்கம் பசேய்வதைறகபாகவும் மபாறு்டடுள்ளன. 
தைண்டின் மபாறறுருக்க்ளத தை்ர்மல் தைண்டின் 
மபாறறுருக்கள், தை்ரபயபாடடிய தைண்டின் 
மபாறறுருக்கள் மறறும் தை்ரகீழ்த தைண்டின் 
மபாறறுருக்கள் எனப பிரிக்கலபாம். 

அ. தனரநமல் தண்டின் மோறறுருககள் 

இனலத சதோழில் தண்டு

வ்றண்ட சூழ்நி்லயில் நீ்ரச ்சேமிப்து ஒரு 
சேவபாலபாகும். ்மற்ரபபில் உள்ள நீர ஆவியபாகி்றது. 
்மற்ரபபு ப்ரியதைபாக இருநதைபால் நீர ஆவியபாதைல் 
அதிகரிக்கி்றது. ்மற்ரபபு சிறியதைபாக இருநதைபால் நீர 
ஆவியபாதைலும் கு்்றகி்றது. அதிகமபான இ்லக்ளக் 
பகபாண்ட தைபாவரஙகள் அதிகளவு ்ரப்்க் 
பகபாண்டுள்ளன. என்வ, கள்ளித தைபாவரஙகள் 
ஒளிச்சேரக்்க மூலம் உண்வத தையபாரிக்கும் ் ருததை 
தைண்்டயும், முடகளபாகிய மபாறிய இ்லக்ளயும் 
பகபாண்டுள்ளன.

கள்ளி
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ஆ.  தனரசயோடடிய தண்டின் மோறறுருககள்
சில வ்கத தைபாவரஙகளின் தைண்டுகள் 

இனபப்ருக்கததிறகபாக தை்ர்ய ஒடடி, 
கி்டமடடமபாக மண்ணில் வளரகின்்றன. இ்வ 
நபான்கு வ்கப்டும். 

 ஓடு தணடு
தை்ரயின் ் மற்ரபபில் வளரக்கூடிய கி்டமடடத 

தைண்டு உ்டநது, ஆஙகபாங்க ்வரக்ளயும், 
இ்லக்ளயும் உருவபாக்கி, புதிய தைபாவரஙக்ள 
உருவபாக்கின்்றது. எ.கபா.: வல்லபா்ர.

வல்லபா்ர

 ஸநடாலன்
ஸ்்டபாலன் என்்து தைண்டின் பமன்்மயபான 

இ்லயபாகும். இது தை்ரயின் ்மற்ரபபிறகு  
்மல் கி்டமடடமபாக வளரநது பின்னர  
வ்ளநது மண்்ணத பதைபாடடு வளரும்.  
அவவபாறு மண்்ணத பதைபாடும்்்பாது இது  
புதிய தைபாவரமபாக மபாறுகி்றது. எ.கபா.: கபாடடு 
ஸ்டரபாப்ரரி.

L o re

m

 

(ஸ்ேடாலன்)

(க்ெரளன்)

ேவர்கள்

ேசய் தாவரம்

குறுகிய தண்டு

ரன்னர்

கபாடடு ஸ்டரபாப்ரரி

தவரகீழ் ஓடு தணடு (அல்லது) ெக்கர்
இது சிறிய மறறும் நலிநதை ்க்கவபாடடுக் 

கி்ள ஆகும். இது ்மல் ்நபாக்கி வளரநது 
ஒரு புதிய தைபாவரத்தை உருவபாக்குகி்றது.  
எ.கபா.: கி்ரசேபாநதிமம். 

கி்ரசேபாநதிமம்

 குட்வடயான ஓடு தணடு
இதைன் தைண்டு குட்டயபானது, தைடிததைது. இது 

இ்லயின் ்கபாணப்குதியிலிருநது ்தைபான்றும் 
குட்டயபான மறறும் தைடிததை கி்ளயபாகும். இது 
தைடிததை கணுவி்டப ்குதி்யக் பகபாண்டது. இது 
ஆஙகபாங்க பகபாததைபான இ்லக்ளயும், அதைறகுக் 
கீ்ழ ்வரக்ளயும் உருவபாக்குகி்றது. இததைண்டு 
உ்டநது இனபப்ருக்கம் பசேய்கி்றது. எ.்கா.: 
்வங்காயத் தாமவர.

பவஙகபாயத தைபாம்ர

இ. தனரகீழ்த தண்டின் மோறறுககள் 
தை்ர்மல் தைண்டு மறறும் தை்ரபயபாடடிய 

தைண்டின் மபாறறுருக்களில், தைண்டு வரம்்ற்ற 
வளரசசி உ்டயது. தை்ரகீழ்த தைண்டுகளில் 
தைண்டபானது முழுவதுமபாக மண்ணில் 
பு்தைநதிருக்கும். இ்வ வரம்பு்டய வளரசசி 
உ்டய்வ. 

ப்பாதுவபாக தைண்டுகள் தை்ரக்கு ்ம்ல 
வளரும். ஆனபால், சில தைண்டுகள் தை்ரக்குக் 
கீ்ழ வளரகின்்றன. உண்வச ்சேமிப்தைறகபாக 
இததை்கய தை்ரகீழ்த தைண்டுகள் ்ருததும், 
தைடிததும் கபாணப்டும். தை்ரகீழ்த தைண்டுகள் 
நபான்கு வ்கப்டும். அ்வ: 

1. மடடநிலத தைண்டு 2. கநதைம்
3. கிழஙகு 4. குமிழம் 
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1. மட்டநிலத் தணடு
இததைண்டு தை்ரக்குக் கீழ் கபாணப்டும் 

தைடிததை தைண்டு ஆகும். இது கணு மறறும் 
கணுவி்டக்ளபாடு கபாணப்டுகின்்றது. கணுவில் 
பசேதில் இ்லகள் கபாணப்டுகின்்றன. இது 
தை்ரக்குக் கீழ் கி்டமடடமபாகவும், குறிபபிடட 
வடிவமின்றியும் வளரகி்றது. இததைண்டில் உள்ள 
பமபாடடுகள் மு்ளதது புதிய தைண்டு மறறும் 
இ்லக்ள உருவபாக்கும். எ.்கா.: இஞ்சி, மஞ்ெள். 

மஞ்சள்
2. ்கநதம்

இததை்ரகீழ்த தைண்டு வடட வடிவில் 
கபாணப்டும். இதைன் ்மற்குதியும், அடிப்குதியும் 
தைட்டயபாகக் கபாணப்டும். இது மடட 
நிலததைண்்டவிட மிகவும் குறுகிய தைண்டபாகும். 
இதைன் பசேதில் இ்லகளின் ்கபாணததிலிருநது 
ஒன்று அல்லது ்ல பமபாடடுகள் ்தைபான்றுகின்்றன. 
ஒவபவபாரு பமபாடடும் வளரநது ்சேய்த தைபாவரஙக்ள 
உருவபாக்குகின்்றன. 
எ.்கா.: நெவனககிழஙகு, நெபபெஙகிழஙகு 

்சேப்ஙகிழஙகு

3. கிழஙகு
இது ்கபாள வடிவிலுள்ள உண்வச ்சேமிக்கும் 

ப்ரிய தை்ர கீழ்த தைண்டபாகும். இதைன் தைண்டில் 
பசேயலற்ற பமபாடடுகள் கபாணப்டும். இ்வ கண்கள் 
எனப்டும். நபாம், இக்கிழஙகின் ஒரு ்குதி்ய 
அதைன் பமபாட்டபாடு பவடடி நடுவதைன் மூலம் அ்வ 
மு்ளதது, புதிய தைபாவரமபாக வளரகின்்றன. எ.்கா.: 
உருவைக கிழஙகு.

உரு்ளக் கிழஙகு
4.  குமிழம்

இதைன் தைண்டு மிகவும் குறுகிய தைடடு ்்பான்்றது. 
சே்தைப்ற்றபான இ்லகளில் இது உண்வச 
்சேமிக்கி்றது. குமிழததில் இரண்டு வ்கயபான 
இ்லகள் உள்ளன. 

• சே்தைப்றறுள்ள இ்ல
• பசேதில் இ்ல 
தைண்டின் நுனியில் நுனி பமபாடடு இருக்கும். இது 

எண்ணற்ற பசேதில் இ்லகளபால் மூடப்டடிருக்கும். 
குமிழததின் உள்்ள உள்ள இ்லகள் உண்வச 
்சேமிக்கின்்றன. எ.்கா.: பூணடு, ்வங்காயம்.

பவஙகபாயம்

செயல்்ோடு  8

ந�ாக்கம் : தைண்டின் மபாறறுருக்க்ளப ்றறி 
்டிததைல். 
நதவவயானவவ: இஞசி, உரு்ளக் 
கிழஙகு, பவஙகபாயம், புதினபா, கபாகிதைபபூ பசேடி, 
அ்கஷியபா, சேப்பாததிக் கள்ளி மறறும் உஙகள் 
்குதியில் கி்டக்கும் தைண்டுகள். 
்ெயல்முவை: ஒவபவபாரு தைண்டின் பு்ற 
அ்மப்்யும் நன்்றபாக உறறு ்நபாக்குக. 
்காணபென: இவறறின் ்டத்தை வ்ரநது, 
இவறறிறகி்ட்யயபான ்வறு்பாடுகள் 
மறறும் அவறறின் மபாறறுருக்களின் 
்ணிக்ளயும் எழுதுக. 
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5.4.3 இவல்களின் மாற்றுருக்கள்
தைபாஙகள் வபாழும் சூழலுக்்கற  ் தைபாவரஙகள் 

தைஙக்ளத தைபாஙக்ள தைகவ்மததுக் பகபாண்டு 
வபாழ்கின்்றன. அதில் ஒன்று இ்லகளின் மபாறறுருக்கள் 
ஆகும். ்ல தைபாவரஙகளின் இ்லகள் தைபாஙகள் வபாழும் 
சூழல் மறறும் தைஙகளது ்தை்வகளுக்்கற  ்தைஙக்ள 
மபாறறிக் பகபாண்டு வபாழ்கின்்றன. 

1. முட்்கள்
இ்லகள் முடகளபாக மபாறியுள்ளன. தைண்டு 

ஒளிச்சேரக்்க பசேய்யும் வ்கயில் ்சு்மயபான 
சே்தைப்றறுள்ள ் குதியபாக மபாறியுள்ளது. எ.்கா.: ்கள்ளி 
வவ்க்கள். 

சேப்பாததிக் கள்ளி
2. பெற்றுக ்கம்பி்கள்

ஏறு பகபாடிகளில் இ்லயும், இ்லயின் 
்பாகஙகளும் நீண்ட ் றறுக் கம்பிகளபாக மபாறியுள்ளன. 
இ்வ ஏறுபகபாடிகள் தைபாஙகிகளில் ்றறி ஏறுவதைறகு 
உதைவுகின்்றன. 

• குநைாரிநயாொ சூபபெர்பொ (்ெங்காநதள்) : 
இ்லயின் நுனி ் றறுக் கம்பியபாக மபாறியுள்ளது. 

• வபெெம் ெட்வடவம் (பெட்டாணி) : தைபாவரததின் நுனிச 
சிறறி்லகள் ்றறுக் கம்பிகளபாக மபாறியுள்ளன.

்டடபாணி
3.  இவலத் ்தாழில், இவலக ்காம்பு (அல்லது) 

பில்நலாடு
அ்கஷியபா ஆரிகுலி்பாரமிஸ் தைபாவரததில் 

இ்லக்கபாம்பு அகன்று, இ்ல்்பான்்ற அ்மப்் 
உருவபாக்குகி்றது. இது, இ்ல பசேய்ய ்வண்டிய 
ஒளிச்சேரக்்கப ்ணி்ய ்மறபகபாள்கி்றது.

அ்கஷியபா
4. ்்கால்லி்கள்

்நடரஜன் ஊடடசசேதது இல்லபாதை இடததில் 
வபாழும் தைபாவரஙகள் அவற்்றப ப்றுவதைற்கற் 
தைம்்ம மபாறறிக் பகபாள்கின்்றன. 

பநப்ன்தைஸ் தைபாவரததில் இ்லகள் 
குடு்வகளபாக மபாறி, பூசசிக்ளயும் சிறு 
விலஙகுக்ளயும் கவரநது இழுக்கின்்றன. 
இ்லயின் உட்குதி பசேரிமபான பநபாதிக்ளச 
சுரக்கின்்றது. இநதை பநபாதிக்ளப ்யன்்டுததி 
இ்வ பூசசிக்ள உடபகபாண்டு அவறறிடமிருநது 
்நடரஜ்னப ப்றுகின்்றன. 

பநப்ன்தைஸ்

நிவனவில் ்்காள்்க
  உயிரினஙகளின் மிக முக்கியமபான ்ண்பு 

இனபப்ருக்கம். தைபாவரஙகளில் இரண்டு 
வ்கயபான இனபப்ருக்க மு்்றகள் 
கபாணப்டுகின்்றன. அ்வ: ்பாலிலபா 
இனபப்ருக்கம் மறறும் ்பாலினப ப்ருக்கம். 

  பூக்கும் தைபாவரஙகளில் மலரக்ள தைபாவரததின் 
இனபப்ருக்க உறுபபுகளபாகும். இ்வ, 
மகரநதைச்சேரக்்க மறறும் கருவுறுதைல் 
மூலம் கனிக்ளயும், வி்தைக்ளயும் 
உருவபாக்குகின்்றன. 
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  ஒரு மலரின் ஆண் இனபப்ருக்க உறுபபு 
மகரநதைததைபாள் வடடமபாகும். ப்ண் இனபப்ருக்க 
உறுபபு சூலக வடடமபாகும். 

  மகரநதைப ்்யில் உள்ள மகரநதைத தூள்கள், 
சூலக முடி்ய அ்டயும் நிகழ்சசிக்கு மகரநதைச 
்சேரக்்க என்று ப்யர. மகரநதைச ்சேரக்்க 
இரண்டு வ்கப்டும். அ்வ தைன் மகரநதைச 
்சேரக்்க மறறும் அயல் மகரநதைச ்சேரக்்க.

  கபாறறு, நீர, பூசசிகள் மறறும் விலஙகுகள் 
மகரநதைச ்சேரக்்கக்கு உதைவுகின்்றன. 
அ்வ மகரநதைச ்சேரக்்கயபாளரகள் 
எனப்டுகின்்றன.

  மகரநதைச்சேரக்்கக்குப பி்றகு, ஆண் ்கமீடடும், 
ப்ண் ்கமீடடும் இ்ணகின்்றன. இது 
கறுவுறுதைல் எனப்டும். கறுவுறுதைலுக்குப பின், 
சூலகம் கனியபாகவும், சூல் வி்தையபாகவும் 
மபாறுகின்்றன.

  வழக்கமபாகச பசேய்யும் ்ணிக்ளத 
தைவிர, ஒருசில சி்றப்பான ்ணிக்ளச 
பசேய்வதைறகபாக, ்வர, தைண்டு மறறும் இ்லகள் 
சூழ்நி்லக்்கற் தைஙக்ள மபாறறிய்மததுக் 
பகபாள்கின்்றன. என்வ அ்வ தைஙகளது அளவு, 
வடிவம் மறறும் நி்றத்தை மபாறறிய்மததுக் 
பகபாள்கின்்றன. இ்வ, ்வர, தைண்டு மறறும் 
இ்லகளின் மபாறறுருக்கள் எனப்டுகின்்றன.

மதிப்பீடு

I.  ெரியான விவடவயத் நதர்ந்தடுக்கவும்.
1.  இ்லகளின் மூலம் உடல் வழி இனபப்ருக்கம் 

நடததுவது
 அ. பி்ர்யபாபில்லம் ஆ. பூஞ்சே
 இ. ்வரஸ் ஈ. ்பாக்டீரியபா

2.  ஈஸ்டடின் ்பாலிலபா 
இனபப்ருக்க மு்்ற

 அ. ஸ்்்பாரகள்
 ஆ. துண்டபாதைல்
 இ. மகரநதைச ்சேரக்்க
 ஈ. பமபாடடு விடுதைல்

3.  ஒரு தைபாவரததின் இனபப்ருக்க உறுபபு
 அ. ்வர   ஆ. தைண்டு
 இ. இ்ல  ஈ. மலர

4. மகரநதைச ்சேரக்்கயபாளரகள் என்்்வ
 அ. கபாறறு
 ஆ. நீர
 இ. பூசசிகள்
 ஈ.  ் மறகூறிய அ்னததும்

5. ்றறு்வரகள் கபாணப்டும் தைபாவரம் 
 அ. பவறறி்ல
 ஆ. மிளகு
 இ. இ்வ இரண்டும் 
 ஈ. இ்வ இரண்டும் அல்ல

II. ந்காடிட்ட இடங்கவை நிரபபு்க.
1.  மலரின் ஆண் இனபப்ருக்க உறுபபு 

 .
2.   என்்து சூலக 

வடடததின் ்ருததை அடிப்குதியபாகும். 
3.  கருவுறுதைலுக்குப பின் சூல் 

 ஆக மபாறுகி்றது.
4.  சுவபாசே ்வரகள் 

தைபாவரததில் கபாணப்டுகின்்றன.
5.  பவஙகபாயம் மறறும் பூண்டு

வ்கக்கு எடுததுக்கபாடடுகளபாகும். 

III.  ெரியா அல்லது  தவைா எனக கூறு்க. தவைான 
கூற்வைத் திருத்தி எழுது்க.

1.  முழு்மயபான மலர என்்து நபான்கு 
வடடஙக்ளக் பகபாண்டது.

 2.  அல்லி இதைழ், சூலக முடி்ய அ்டயும் நிகழ்சசிக்கு 
மகரநதைச ்சேரக்்க என்று ப்யர. 

3.  கூம்பு வடிவ ்வருக்கு எடுததுக்கபாடடு ்கரட.
 4. இஞசி என்்து தை்ரகீழ் ்வரபாகும். 
 5.  ் சேபாறறுக்கற்றபா்ழயில், இ்லகள் நீ்ரச 

்சேமிப்தைபால் அ்வ சே்தைப ் றறுள்ளதைபாக உள்ளன.

IV. ்பொருத்து்க.

அல்லி சேப்பாததிக் கள்ளி
ப்ரணி கி்ரசேபாநதிமம்
இ்லத பதைபாழில் தைண்டு பூசசிக்ள ஈரக்கி்றது
பகபாக்கி ஸ்்்பார
தை்ரகீழ் ஓடு தைண்டு பிக்்னபானியபா
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V. மி்கச் சுருக்கமா்க விவடயளி.
 1.  தைபாவரததில் கபாணப்டும் இருவ்கயபான 

இனபப்ருக்க மு்்றக்ள எழுது.
 2. மலரின் இரு முக்கியமபான ்பாகஙகள் யபா்வ?
3. மகரநதைச ்சேரக்்க - வ்ரயறு.
 4.  மகரநதைச ்சேரக்்கக்கு உதைவும் கபாரணிகள் 

யபா ் வ?
5.  கநதைம் மறறும் கிழஙகு ஆகியவறறிறகு 

எடுததுக்கபாடடு தைருக.
6. ்றறுக் கம்பிகள் என்்றபால் என்ன?
7. முடகள் என்்றபால் என்ன?

VI.  சுருக்கமா்க விவடயளி.
1.  இரு்பால் மல்ர, ஒரு்பால் மலரிலிருநது 

்வறு்டுதது.
2.  அயல் மகரநதைச ்சேரக்்க என்்றபால் என்ன?
3. இ்லத பதைபாழில் இ்லக்கபாம்பு ்றறி எழுது.

VII.  விரிவா்க விவடயளி.
1. மகரநதைச ்சேரக்்க ்றறி விவரி.
2. தை்ரகீழ்த தைண்டின் வ்கக்ள விளக்குக. 

VIII.  உயர் சிநதவன வினாக்கள்.
1.  இஞசி என்்து தைண்டு. அது ்வர அல்ல ஏன்? 
2.  ் ரபாஜபா மலரின் மகரநதைத தூள், லில்லி மலரின் 

சூலக முடியில் விழுநதைபால் என்ன ந்டப்றும்? 
அதில் மகரநதைத தூள் வளரசசிய்டயுமபா? ஏன்?

IX.   பின்வரும் கூற்றும், ்காரணமும் ெரியா  
என்று ்கணடுபிடி.

1.  கூற்று: பூவில் ந்டப்றும் மகரநதைச ்சேரக்்க 
மறறும் கருவுறுதைல், கனிக்ளயும், 
வி்தைக்ளயும் உருவபாக்குகின்்றன. 

  ்காரணம் : கருவுறுதைலுக்குப பின் சூற்  ்கனியபாக 
மபாறுகி்றது. சூலபானது, வி்தையபாக மபாறுகி்றது. 

2.  கூற்று : கூம்பு வடிவ ்வருக்கு எடுததுக்கபாடடு 
்கரட ஆகும் .

  ்காரணம் : இது ்வறறிட ்வரின் மபாறு்பாடபாகும். 
அ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் சேரி. 

கபாரணம் கூறறிறகபான சேரியபான விளக்கம்.

ஆ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் சேரி. ஆனபால், 
கபாரணம் கூறறிறகபான சேரியபான விளக்கமல்ல.

இ. கூறறு சேரி. ஆனபால், கபாரணம் தைவறு.

ஈ. கூறறு தைவறு. ஆனபால், கபாரணம் சேரி.

X.   பெடம் ொர்நத ந்கள்வி்கள்:
 i.  பின்வரும் ்டஙக்ளப ்பாரதது, அதைன்  

்பாகஙக்ளக் குறிக்கவும்.

 
�லக��

அ��

�லக�

�லக�த�� 

மகர�த�க�

மகர�த�தா� 

��

�
ைப

��� மகர�த�தா�

மல�� பாக�க�

 ii.  அடடவ்ணயில் பகபாடுக்கப்டடுள்ள 
நபான்கு தைபாவரஙக்ள அ்டயபாளம் கபாண்க. 
பின்வரும் தைபாவரஙகளின் மபாறறுருக்க்ள 
எழுதுக.

தாவரங்களின் ்பெயர் மாற்றுருக்கள்
ஆலமரம்
பநப்ன்தைஸ்
பவஙகபாயததைபாம்ர
ஸ்்டபாலன்
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பூக்களின் ்பாகஙக்ள 
்டடியலிடுக

பெடிநிவல்கள்:
பெடி 1:  கீழ்க்கபாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்டப ்யன்்டுததி இசபசேயல்்டடிறகபான இ்ணயப 

்க்கததிறகுச பசேல்க. 
பெடி 2: பின்பு OK என்னும் ப்பாததைபா்ன பசேபாடுக்கவும்.
பெடி 3:  ப்யரிடப்டட ப்டடியில் ஒரு மகரநதைக் ் கசேரம் இழுக்கவும் . பின்பு OK என்னும் ப்பாததைபா்ன 

பசேபாடுக்கவும் .
பெடி 4: தி்ரயின்  ்ம்ல உள்ள பகபாடுக்கப்டடுள்ள அறிவுறுததை்ல பசேயல்்டுததுக.  
பெடி 5: ‘Reset all’என்்்தை பசேபாடுக்கி புதுபபிக்கவும்.

  பூக்களின் இனப்பெருக்கம்
இவணயச்்ெயல்பொடு

பூக்களின் இனப்பெருக்கம் உரலி:
 http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lifecycles.html

** ்டஙகள் அ்டயபாளததிறகு மடடு்ம.
* ்தை்வபயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

்டி 1 ்டி 2

்டி 3 ்டி 4
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�����ெகா��த�
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அலகு
6 உடல் நலமும் 

சுகாதாரமும்

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின், மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 உட்ைப ்பாதுகபாக்கும் வழிமு்்றக்ள விவரிததைல்.
 ்ல், கண், முடி ஆகியவற்்றப ்ரபாமரிக்கும் மு்்றக்ள 

அறிந்துபகபாள்ளல் மறறும் சுகபாதைபாரப ்ழக்கஙக்ளப பின்்றறுதைல்.
 பதைபாறறும் மறறும் பதைபாற்றபா ந�பாயகள் ்றறி புரிந்துபகபாள்ளல்.
 சிை ப்பாதுவபான ந�பாயகள் மறறும் அவற்்றக் குணப்டுததும் 

வழிமு்்றகள் ்றறி அறிந்துபகபாள்ளல்.
 முதைலுதைவி மறறும் ்பாதுகபாபபு �டவடிக்்கக்ளப ்றறி அறிந்துபகபாள்ளல். 
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அறிமுகம்
நீஙகள் எபப்பாழுதைபாவது உடல்�ைக் கு்்றவு 

கபாரணமபாக ் ள்ளிக்குப ந்பாகபாமலிருந்தைது  உண்டபா? 
உடல்�ைமின்்மயின் ந்பாது �மக்கு என்ன 
நிகழ்கி்றது? சிை ந�ரஙகளில், எந்தை மருந்துக்ளயும் 
எடுததுக்பகபாள்ளபாமல் �மது உடல்நி்ை சரியபாகி 
விடுகி்றது. சிை ந�ரஙகளில் �பாம் மருததுவ்ர 
அணுகி ஆநைபாசிததைபின் மருந்துக்ள எடுக்க 
நவண்டியிருக்கி்றது. அது ஏன்?

ந�பாயக்ளத தைடுக்கவும், அவறறிறகு 
மு்்றயபான சிகிச்சயளிப்தைறகும் ந�பாயகள் 
மறறும் அவறறிறகபான கபாரணத்தைப ்றறி அறிவது 
அவசியமபாகும். இப்பாடம் ந�பாயக்கபான ்ல்நவறு 
கபாரணஙக்ள முழு்மயபாகப புரிந்து பகபாள்ள 
உதைவும். இப்பாடததில், உடல்�ைம் மறறும் சுகபாதைபாரம், 
உடல்�ைம் ந்ணுதைல், ந�பாயகள், குழந்்தைகளில் 
கபாணப்டும் ந�பாயகள் மறறும் ்பாதுகபாபபு ்றறிக் 
கபாண இருக்கிந்றபாம்.

6.1 சுகாதாரம்
உடல்�ைநம உண்்மயில் சி்றந்தை பசல்வம் 

ஆகும். உஙகள் உடல் �ைமபாக இருந்தைபால், �ல்ை 
மனதுடன் நீஙகள் �ல்ை அறி்வயும், அததுடன் 
பசல்வத்தையும் ப்்றைபாம். உடல்�ைம் என்்து, 
ந�பாயகள், மன அழுததைம் மறறும் பி்ற பிரசச்னகள் 
இல்ைபாதை �ல்ை மனநி்ை மறறும் உடல்நி்ை்யக் 
குறிக்கி்றது. சுருக்கமபாகக் கூறினபால், உடல்�ைம் 
என்்து ஒரு �்ரின் உடல், உணரசசி மறறும் 
உளவியல் �ல்வபாழ்்வக் குறிக்கி்றது. �ல்ை 
உடல்�ைத்தைப ந்ணுவதைறகு, சி்றந்தை சுகபாதைபாரத்தைப 
பின்்றறுவநதைபாடு, சதது நி்்றந்தை உண்வ உண்்து, 
உடற்யிறசி பசயவது, ஓயபவடுப்து மறறும் �ன்கு 
உ்றஙகுவது ந்பான்்ற்வ அவசியமபாகும்.

சுகபாதைபாரம் என்்து ந�பாயக்ளத 
தைடுப்தைறகபாகவும், �ல்ை ஆநரபாக்கியத்தைத தைக்க 
்வததுக் பகபாள்வதைறகபாகவும், தூய்ம்யப 
ந்ணுதைல், ்பாதுகபாப்பான குடிநீர ்ருகுதைல் மறறும் 
சரியபான மு்்றயில் கழிவுக்ள அகறறுதைல் ந்பான்்ற 
சி்றந்தை பசயல்கள் மறறும் ்ழக்கவழக்கஙக்ளக் 
குறிப்தைபாகும். இது �ல்ை உடல் ஆநரபாக்கியம் 
மறறும் திடமபான மனநி்ை்ய 
நமம்்டுததுவதைறகும், ்ரபாமரிப்தைறகும் பசயயப்டும் 
அ்னததுச பசயல்க்ளயும் குறிக்கி்றது.

தைனிப்டட மறறும் சுறறுபபு்றச சுகபாதைபாரத்தைப 
்ரபாமரிப்நதை தூய்ம எனப்டும். சுருக்கமபாகக் 
கூறினபால், �ல்ை உடல்�ைத்தைப ந்ணுவதைறகபாக 

சுததைமபாக இருக்கும் நி்ை்ய இது குறிக்கி்றது. 
ந�பாயகளிலிருந்து �ம்்மப ்பாதுகபாததுக்பகபாள்ள, 
தினமும் குளிததைல், ஆ்டக்ளயும் 
சுறறுபபு்றத்தையும் சுததைமபாக ்வததுக்பகபாள்ளல் 
மறறும் சுகபாதைபாரமற்ற உணவுக்ள 
உடபகபாள்வ்தைத தைவிரததைல் ந்பான்்ற்வ அவசியம்.

6.1.1  தனிநபர் சுகாதாரம்
தைனி�்ர சுகபாதைபாரம் என்்து 

ஒருவர நமம்்டட உடல் 
�ை்ன அ்டவதைறகபாக, தைனது 
உடல் நதை்வ மறறும் உள்ளத 
நதை்வக்ள சமநி்ையில் 
்வததுக் பகபாள்வதுடன் பதைபாடரபு்டயது என்று 
வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது. இது, உடல்�ைததின் ஒரு 
பிரிவபாகும்.

சளி மறறும் கபாயசசல் ஆகிய்வ ப்பாதுவபான 
பதைபாறறு ந�பாயகளபாகும். இ்வ ்பாக்டீரியபாவபால் 
மடடுமல்ைபாமல் ்வரஸ் மூைமபாகவும் 
நதைபான்றுகின்்றன. உஙகளுக்கு சளி மறறும் கபாயசசல் 
இருக்கும் ப்பாழுது, பதைபாடரந்து �பாசியில் ஒழுகுதைல், 
இருமல், பதைபாண்்ட வலி, சிை சமயஙகளில் உடல் 
பவப்நி்ை அதிகரிபபு அல்ைது மூடடுகளில் வலி 
ஆகிய்வ ஏற்டைபாம். சிை ந�ரஙகளில் நைசபான 
வயிறறுபந்பாக்கும் ஏற்டைபாம்.

சளியினபால் ்பாதிக்கப்டட உனது �ண்்ன் 
அல்ைது உன்னுடன் ்டிக்கும் மபாணவன் உனக்கு 
முன்்பாக தும்மினபாநைபா அல்ைது இருமினபாநைபா 
என்ன நிகழும்? அவவபாறு தும்மும்ந்பாது, 
மூக்கிலிருந்து ஒருசிை சுரபபுக்கள் பவளிநயறும். 
�பாசியிலிருந்து இருந்து பவளிநயறும் சளியில் 
்பாக்டீரியபா அல்ைது ்வரஸ் கபாணப்டைபாம். 
ந�பாயபாளி �பாசி்யத பதைபாடடபின் நவறு 
ப்பாரு்ளநயபா அல்ைது நவறு �்்ரநயபா 
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பதைபாடும்ந்பாது ்வரஸ் பி்றருக்குப ்ரவுகி்றது. 
ந�பாயபாளி தும்மும்ந்பாது அல்ைது இருமும்ந்பாது 
பவளிநயறும் துளிகளில் ்வரஸ் இருந்தைபால், அந்தை 
்வரஸ் கபாறறில் ்ரவுகி்றது. எனநவ சளி மறறும் 
கபாயசசல் உ்டயவரகள் எவவிதைததிலும் 
மற்றவரகளுக்கு ்வரஸ் ்ரவபாமல் இருப்தைறகபாக 
்கக்குட்ட்யப ்யன்்டுததி �பாசி்யச 
சிந்துவதும், ்கக்ள அடிக்கடி கழுவுவதும் 
அவசியமபாகும்.

செயல்்ோடு 1

ககாடுககபபடட அடடவணையில் உஙகள் 
தினசரிச் கசயல்கணைப படடியலிடுஙகள்.

நடவடிகணககள்
ஒரு நாளில்  

எததணன முணை 
கசய்கிறீர்கள்?

்ல் துைக்குதைல்
குளிததைல்
தை்ைமுடி அைசுதைல்
்க மறறும் கபால் 
கழுவுதைல்
சுததைமபான துணி / 
சீரு்டகள் அணிதைல் 
நீஙகள் தைன் சுததைத்தைப ந்ணுகிறீரகளபா? 
நீஙகள் சி்றந்தை உடல் தைகுதியுடன் 
 இருப்தைறகு இசபசயல்கள் எவவபாறு 
உதைவும்?

6.1.2  சமூக சுகாதாரம் 
ஒரு சமூகம் என்்து ஒரு குறிபபிடட ்குதியில் 

ஒன்்றபாக வபாழும் மக்களபால் உருவபாகி்றது. 
அசசமூகததில் வபாழும் மக்கள் ஆநரபாக்கியமபான 

வபாழ்க்்க்ய வபாழ விரும்பினபால், அவரகள் 
அடிப்்டயபான சமூக சுகபாதைபாரத்தைக் கடடபாயம் 
்ரபாமரிக்க நவண்டும். பின்வரும் �டவடிக்்கக்ளப 
பின்்றறுவதைன் மூைம் அடிப்்டயபான சமூக 
சுகபாதைபாரத்தைப ்ரபாமரிக்கைபாம்.
¾¾ �பாம் வபாழும் சுறறுபபு்றத்தைத தூய்மயபாக 

்வததிருக்க நவண்டும்.
¾¾ வடிகபால்கள் (சபாக்க்ட) சரியபான மு்்றயில் 

மூடப்டடிருக்க நவண்டும்.
¾¾ வீடுகளில் ்யன்்டுததைப்டடபின், கழிவுநீ்ர 

தி்றந்தை குழபாயகளிநைபா அல்ைது 
தி்றந்தைபவளியிநைபா பவளிநயற்றக்கூடபாது.

¾¾ வீடடுக் குப்்க்ள அரசு வழஙகியுள்ள 
குப்்தபதைபாடடிகளில் (்ச்ச மறறும் நீைம்) 
தைனிததைனியபாகப பிரிதது (மக்கும் மறறும் மக்கபா 
குப்்) மு்்றயபாகவும் ்பாதுகபாப்பாகவும் அகற்ற 
நவண்டும்.

படஙகு கபாயசசைபானது DEN - 1, 2 
்வரஸபால் (இது பிநளவி 
்வரஸ் வ்க்யச சபாரந்தைது) 

நதைபாறறுவிக்கப்டடு ஏடிஸ் எஜிபடி என்்ற 
பகபாசுக்களினபால் ்ரவுகி்றது. இது இரததைத 
தைடடுகளின் எண்ணிக்்க்யக் கு்்றக்கி்றது. 
இந்தைக் பகபாசுக்கள் தைபாஙகள் இருக்கும் 
இடததிலிருந்து அதிக்டசமபாக 50-100 மீடடர 
சுற்றளவில் ்ரவக்கூடிய்வ.

செயல்்ோடு 2

்டத்தைக் கவனிதது, அவற்்றச சரிபசயயும் 
பசயல்க்ள எழுது.
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்றக்ளத தைழுவும்ந்பாது, உஙகள் ஈறுகளில் 
சிறிது இரததைம் கசியைபாம். ஆனபால், சிை 
�பாடகளுக்குப பி்றகு அது நின்று விடும். 
மருததுவரது வழிகபாடடுதைல் ப்றந்ற இதை்னச 
பசயய நவண்டும்).

்றகளைப் ்ோதிககும் ந�ோயகள்
�பாம் வபாய சுகபாதைபாரத்தைப ந்ணபாதைந்பாது, 

ந�பாயகள் ஏற்டடு ்றகள் ்பாதிப்்டகின்்றன. 
்றகள் மறறும் ஈறுக்ளப ்பாதிக்கும் ந�பாயகள், 
அவற்்ற ஏற்டுததும் கபாரணிகள் மறறும் 
அவறறிறகபான தீரவுகள் கீநழ அடடவ்ணயில் 
பகபாடுக்கப்டடுள்ளன.
6.2.2  கண் பராமரிபபு

உடல் உறுபபுகளுள் கண் ஒரு முக்கிய 
உறுப்பாகும். கண்கள் உைகி்னக் கபாணப 
்யன்்டும் சபாளரஙகளபாகக் கருதைப்டுகின்்றன. 
்பார்வ என்்து மிக முக்கியமபான உணரவபாகும். 
�பாம் 80% உணரவுக்ள ்பார்வ மூைமபாகநவ 
ப்றுகிந்றபாம். கண்க்ளப ்பாதுகபாப்தைன் மூைம், 
குருடடுததைன்்ம மறறும் ்பார்வ இழபபு ந்பான்்ற 
கு்்ற்பாடுக்ள �பாம் கு்்றக்க முடியும். ந�பாயகள், 
சுறறுபபு்றம் மறறும் தைட்பவப் நி்ையிலிருந்து 
�பாம் கண்க்ளக் கபாக்க நவண்டும்.

கணகளைப் ்ோதிககும் ந�ோயகள்
கண்க்ளப ்பாதிக்கும் ந�பாயகள் மறறும் 

அவறறிறகபான தீரவுகள் அடடவ்ண 6.2ல் 
தைரப்டடுள்ளன.

6.2 உடல் பராமரிபபு
மனிதை உடல் அ்மபபு ஒரு மகததைபான அதிசயம். 

இது பதைபாடரந்து பசயல்்டக்கூடிய உறுபபுகள் 
மறறும் உறுபபு மண்டைஙக்ள உள்ளடக்கியது. 
மனிதை உட்ை ஓர இயந்திரததுடன் ஒபபிடைபாம். 
மனிதை உடல் மு்்றயபான ்ரபாமரிபபு மறறும் 
வழிகபாடடுதைலுடன் �ன்்றபாகச பசயல்்டுகி்றது. 
உடலின் இயல்்பான பசயல்்பாடடிறகு, உடலின் 
அ்னததுப ்பாகஙகளும் ஒன்றி்ணந்து பசயல்்ட 
நவண்டும். பசரிமபான மண்டைம், இரததை ஓடட 
மண்டைம் மறறும் தை்ச மண்டைம் ஆகிய்வ 
ஒருஙகி்ணந்து �ன்கு பசயல்்டநவண்டிய 
முக்கிய மண்டைஙகள் ஆகும். எனநவ, �பாம் 
இவற்்றப ந்ணிப ்பாதுகபாக்க நவண்டும்.

6.2.1  பறகள் பராமரிபபு 
்ல் ்ரபாமரிபபு அல்ைது வபாய சுகபாதைபாரம் என்்து 

தைனி�்ர ஆநரபாக்கியததின் முக்கிய அம்சமபாகும். வபாய 
சுகபாதைபாரம் என்்து �ல்ை ்றகள் மறறும் 
ஆநரபாக்கியமபான திசுக்களபால் சூழப்டட ஈறுக்ளக் 
குறிக்கி்றது. உண்வ பமல்வதைபால், உமிழ்நீர மறறும் 
பசரிமபானச சுரபபுகள் சுரக்கின்்றன. பமல்லும் மறறும் 
ருசிக்கும் பசயல் 'மபாஸ்டிநகசன்' என்று 
அ்ழக்கப்டுகி்றது.  உண்வ பமன்று உண்்தைபால் 
மகிழ்சசியும் மன திருபதியும் �மக்குக் கி்டக்கி்றது. 
�மது சி்றந்தை நதைபாற்றததிறகும் பதைளிவபான 
ந்சசுக்கும்கூட ்றகள் அவசியமபாகும்.
•¾ ஒரு �பா்ளக்கு இரண்டு மு்்ற ் ல் துைக்குவதைன் 

மூைம் ்றகளிலும், ஈறுகளில் ்றகபா்ர மறறும் 
கருவண்ணம் உருவபாவ்தைத தைடுக்கைபாம்.

•¾ �பாம் ் றக்ளத தைழுவும்ந்பாது (Flossing) உணவுத 
துகள்கள், ்றகபா்ர மறறும் ்பாக்டீரியபாக்கள் 
நீக்கப்டுகின்்றன. (ஆரம்்ததில் நீஙகள் 

அடடவ்ண 6.1 ்றக்ளப ்பாதிக்கும் ந�பாயகள்
வ. 

எண்
நநாய்களின் 

கபயர் காரணிகள் தாககஙகள் /  
விணைவுகள் தீர்வுகள்

1. ஈறுகளில்  
இரததைக் கசிவு

்வடடமின் C 
கு்்ற்பாடு

ஈறுகளில் இரததைபந்பாக்கு சிடரஸ் ்ழஙகள் 
சபாபபிடைபாம்.

2. ்றசி்தைவு ்றகளில் 
கபாணப்டும் 
்பாக்டீரியபாக்கள் 

்பாக்டீரியபாக்கள் 
அமிைஙக்ள உற்ததி 
பசயகின்்றன.

்ல் துைக்குதைல் மறறும் ்ல் 
தைழுவுதைல் (Flossing) பசயதைல் 
ஆகிய்வ சி்தை்வத 
தைடுக்கின்்றன.

3. பு்றததிசு ந�பாய 
(Periodontitis)

பு்கயி்ை 
பமல்லுதைல்

ஈறுகளில் ஏற்டும் ந�பாய 
முறறும்ந்பாது அது 
எலும்புகள், ஈறுகள் மறறும் 
பி்ற திசுக்க்ள 
அழிக்கின்்றது.

பு்கயி்ை பமல்லுதை்ைத 
தைவிரததைல்.

சரிவிகிதை உண்வ 
உண்ணுதைல்.
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சிதைறிய முடி, முடி உதிரதைல் ஆகிய்வ முடியின் 
ஊடடசசததுக் கு்்ற்பாட்டக் குறிக்கின்்றன. 
ஊடடசசததுக் கு்்ற்பாடுகள், ்ல்நவறு உடல் 
மறறும் மன�ை ந�பாயகள் ஆகிய்வ இள�்ரக்கு 
வழிவகுக்கின்்றன.

செயல்்ோடு 3

்டத்தை உறறு ந�பாக்கி, பகபாடுக்கப்டட அடடவ்ணயில் பசயயக்கூடிய்வ மறறும் பசயயக்கூடபாதை்வ 
என்்தில் சரியபானவற்்றக் (    ) குறியிடுக. 
வ. 

எண் கசயல்கள் கசய்யக 
கூடியணவ

கசய்யக 
கூடாதணவ

1. கண்க்ளக் கசக்குகிறீரகளபா?
2. நீண்டந�ரம் பதைபா்ைக்கபாடசி ்பாரக்கிறீரகளபா? / கணினி்யப 

 ் யன்்டுததுகிறீரகளபா?
3. குளிரந்தை நீரில் கண்க்ளச சுததைம் பசயகிறீரகளபா?
4. நகரட ந்பான்்ற கபாயகறிக்ளச சபாபபிடுவ்தை விரும்புகிறீரகளபா?
5. ஆரஞ்சு, பைமன் மறறும் சபாததுக்குடி ந்பான்்ற ்ழஙக்ள 

 அடிக்கடி சபாபபிடுகிறீரகளபா?
இவறறிலிருந்து நீஙகள் என்ன புரிந்துபகபாள்கிறீரகள்?

அடடவ்ண 6.2 கண்க்ளப ்பாதிக்கும் ந�பாயகள்
வ. 

எண் நநாயின் கபயர் காரணிகள் தாககஙகள் / 
விணைவுகள்  தீர்வுகள்

1. மபா்ைக் கண் ந�பாய 
(Night Blindness)

்வடடமின் ஏ 
கு்்ற்பாடு, 
விழிததி்ர 
பசல்களின் 
ஒழுஙகின்்ம

இரவில் அல்ைது 
மஙகைபான ஒளியில் �ன்கு 
்பாரப்து கடினம்.

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட, 
்வடடமின்கள் மறறும் தைபாதுக்கள் 
நி்்றந்தை உணவுக்ளச சபாபபிட 
நவண்டும்.

2. இளம் சிவபபுக் கண் 
ந�பாய (விழி 
பவண்்டை அழறசி) 
Conjunctivitis 
(Pinkeye)

்வரஸ் மறறும் 
்பாக்டீரியபாவபால் 
உண்டபாகி்றது.

ஒன்று அல்ைது இரண்டு 
கண்கள் ்பாதிக்கப்டைபாம். 
மிகவும் பதைபாற்றக்கூடியது. 
இருமல் மறறும் தும்மல் 
மூைம் ்ரவுகி்றது.

ந�பாய எதிரபபு சக்தி பகபாண்ட 
கண் பசபாடடு மருந்து அல்ைது 
களிம்புகள், வீடடு ்வததியம்.

3. வண்ணக் 
குருடடுததைன்்ம 
(Colorblindness)

மர்ணு நி்ை வண்ணஙக்ள 
நவறு்டுததி அறிவதில் 
இடர்பாடு.
ஒநர நி்றததின் நவறு்டட 
பசறிவுக்ளப ்பாரக்க 
இயைபா்ம.

இதைறகுத தைனியபான சிகிச்ச மு்்ற 
இல்்ை. இவரகளுக்கு உதைவக் 
கூடிய வ்கயில், பிரததிநயக 
வடிகடடிகளுடன் கூடிய 
கண்ணபாடிகள் மறறும் கபான்டபாக்ட 
பைன்ஸ்கள் கி்டக்கின்்றன.

6.2.3  தணலமுடி பராமரிபபு 
தை்ைமுடியின் ஆநரபாக்கியம் உடலின் 

ஊடடசசதது நி்ை மறறும் ப்பாது உடல்�ைத்தை 
ஓரளவிறகுப பிரதி்லிக்கி்றது. பமல்லிய மறறும் 
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மயிரக் கபால்கள் (முடி வளருமிடம்) முடி்ய 
பமன்்மயபாக ்வததிருக்க உதைவக்கூடிய 
எண்பணய்ய உற்ததி பசயகின்்றன.  
வியர்வ மறறும் இ்றந்தை சருமச பசல்கள் 
உசசந்தை்ையிலிருந்து பவளிநயறுகின்்றன. 
எண்பணய, வியர்வ மறறும் இ்றந்தை பசல்கள் 
அ்னததும் ஒன்்றபாகச நசரந்து எண்பணய சிக்கு 
உருவபாகி்றது. மு்்றயபாகக் கழுவப்டபாவிடடபால் 
தை்ைமுடி அசுததைமபாகக் கபாணப்டும்.

முடிளயச் சுத்தமோகவும் ஆந�ோககியமோகவும் 
ளைததிருத்தல்
•¾ தினமும் உசசந்தை்ை்ய �ன்்றபாகத 

நதையததுக் குளிப்தைன்மூைம், இ்றந்தை சருமச 
பசல்கள், அதிக எண்பணய மறறும் தூசி 
ஆகியவற்்ற அகற்றைபாம்.

•¾ சுததைமபான தைண்ணீரில் தை்ைமுடி்ய 
அைசுதைல், �ல்ை தைரமபான சீபபுக்ளப 
்யன்்டுததுதைல் ஆகிய்வ முடி்யப 
்ரபாமரிப்தைறகு மிகவும் அவசியமபாகும்.

6.3 நநாய்கள்
சபாதைபாரணமபாக பசயல்்டடுக் 

பகபாண்டிருந்தை ஒரு �்ருக்கு 
இயைபா்ம அல்ைது அசபாதைபாரண 
நி்ை்ய ஏற்டுததி 
அதைன்மூைம் ஆநரபாக்கியத்தைப 
்பாதிக்கும் ஒரு உடல் ரீதியபான 
மபாற்றநம ந�பாய ஆகும். ஒரு �்ருக்கு ந�பாய 
ஏற்டுவதைறகபான கபாரணஙகள் பின்வருமபாறு. 

•  ந�பாய உருவபாக்கும் நுண்கிருமிகளின் மூைம் 
ஏற்டும் ந�பாயத பதைபாறறு.

• சமசசீர உணவு உடபகபாள்ளபாதைது. 
•  தைவ்றபான வபாழ்க்்கமு்்ற மறறும் 

ஆநரபாக்கியமற்ற ்ழக்கஙகள்.
•  ஒன்று அல்ைது ்ை உடல் ்பாகஙகள் அல்ைது 

உறுபபுகளின் பசயலிழபபு.
ந�பாயத தைடுபபு மறறும் சிகிச்சகள் ்றறி 

பதைளிவபாகப புரிந்துபகபாள்வதைறகு அவற்்ற இரண்டு 
பிரிவுகளின் கீழ் கபாணைபாம். அ்வ பதைபாறறு 
ந�பாயகள் மறறும் பதைபாற்றபா ந�பாயகள் ஆகும்.

6.3.1.  கதாறறு நநாய்கள்
ஒருவரிடமிருந்து மறப்றபாருவருக்கு எளிதில் 

்ரவும் ந�பாயகள் பதைபாறறு ந�பாயகள் எனப்டும். 
ஆநரபாக்கியமபான �்ரகள் பதைபாறறு ந�பாயகள் 
உள்ளவரகளிடமிருந்து ்பாதுகபாக்கப்டநவண்டும். 
அசுததைமபான கபாறறு, நீர, உணவு அல்ைது பவக்டபாரகள் 

என்று அ்ழக்கப்டும் ந�பாயகடததிகளபான பூசசிகள் 
மறறும் பி்ற விைஙகுகள் மூைமபாகவும் 
பதைபாறறுந�பாயகள் ்ரவுகின்்றன. 

அ. ்ோகடீரியோைோல் ஏற்டும் ந�ோயகள்
கபாசந�பாய, கபாைரபா மறறும் ்ட்பாயடு ந்பான்்ற 

ந�பாயகள் பதைபாறறு ந�பாயகளபாகும். இ்வ, கபாறறு, 
நீர மறறும் பி்ற உயிரிகள் மூைம் ்ரவுகின்்றன. 

1. கோெந�ோய
கபாசந�பாய எனப்டும் டி.பி.  

்மக்நகபா்பாக்டீரியம் டியூ்ரகுநை என்்ற 
்பாக்டீரியபாவபால் ஏற்டுகி்றது.  இது, கபாறறின் 
மூைமும், துபபுதைல், ந�பாயுற்றவருடன் பதைபாடரபு 
மறறும் அவரகளுடன் ப்பாருள்க்ளப ்கிரந்து 
பகபாள்ளுதைல் ஆகிய்வ மூைமும் பி்றருக்குப 
்ரவுகி்றது. கபாயசசல், எ்ட இழபபு, பதைபாடரந்து 
இருமல், சளியுடன் இரததைம் மறறும் சுவபாசிப்தில் 
சிரமம் ஆகிய்வ இந்ந�பாயின் அறிகுறிகளபாகும்.

்தடுப்பு மறறும் சிகிச்ளெ

¾¾ BCG தைடுபபூசி ந்பாடுதைல்.
¾¾ ந�பாயபாளிக்கு சி்றபபுக் கவனம் பசலுததுதைல்.
¾¾ DOT ந்பான்்ற மருந்துக்ள பதைபாடரந்து 

 எடுததுக்பகபாள்ளல்.

2. கோல�ோ
இது விபரிநயபா கபாைநர என்்ற ்பாக்டீரியபாவபால் 

ஏற்டும் ந�பாயபாகும். இது அசுததைமபான உணவு 
அல்ைது நீர மூைம் ் ரவக்கூடியது. வயிறறுபந்பாக்கு, 
தை்ச வலி மறறும் வபாந்தி ஆகிய்வ இதைன் முக்கிய 
அறிகுறிகளபாகும்.

விப்ரிநயோ கோலந� 
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தைடுபபு மறறும் சிகிச்ச மு்்றகள்
¾¾ சபாபபிடுவதைறகு முன் ்கக்ளக் கழுவுதைல் 

ந்பான்்ற சி்றந்தை சுகபாதைபாரச பசயல்கள்.
¾¾ பதைருக்களில் விறகப்டும் மூடப்டபாதை 

உணவுக்ளச சபாபபிடுவ்தைத தைவிரததைல்.
¾¾ பகபாதிதது ஆ்ற ்வததை குடிநீ்ரப ்ருகுதைல்.
¾¾ கபாைரபாவிறகு எதிரபாகத தைடுபபூசி ந்பாடுதைல்.

3. ளை்ோயடு

சபால்நமபாபனல்ைபா ்டபி என்்ற ்பாக்டீரியபா 
மூைம் இது உருவபாகி்றது. அசுததைமபான உணவு 
மறறும் நீர மூைம் இது ் ரவுகி்றது. ் சியின்்ம, தீவிர 
தை்ைவலி, அடிவயிறறில் புண் அல்ைது தைடிபபுகள் 
மறறும் தீவிர கபாயசசல் ஆகிய்வ (1040F வ்ர) 
கபாயசசல் இந்ந�பாயின் அறிகுறிகளபாகும்.

ெோல்நமோசெல்லோ ளைபி

தைடுபபு மறறும் சிகிச்ச மு்்றகள்
¾¾ பகபாதிக்க்வதது ஆ்ற ்வததை குடிநீ்ரப 

்ருகுதைல்.
¾¾ மு்்றயபாக கழிவுநீ்ர அகறறுதைல்
¾¾ தைடுபபூசி ந்பாடுதைல்

ஆ. ளை�ஸ் மூலம் ந்தோன்றும் ந�ோயகள்
்ை வ்கயபான ்வரஸ்களபால் நதைபான்றும் 

பதைபாறறுந�பாயகநள ்வரஸ் ந�பாயகளபாகும். மஞ்சள் 
கபாமபா்ை, சின்னம்்ம மறறும் நரபிஸ் ந்பான்்ற்வ 
்வரஸ்களபால் ஏற்டும் சிை ந�பாயகளபாகும்.

1. மஞெள் கோமோளல (செ்ோடிட்டிஸ்)
மஞ்சள் கபாமபா்ை என்்து பெ்பாடிடடிஸ் 

்வரஸ் - A, B, C, D, E ஆகியவற்றபால் ஏற்டும் 
ஆ்ததைபான மறறும் இ்றபபு ஏற்டுததைக் கூடிய 
ந�பாயபாகும். அசுததைமபான நீர, ் பாதிக்கப்டடவருக்குப 
்யன்்டுததைப்டட  ஊசிகள் மறறும் 
்பாதிக்கப்டடவரின் இரததைத்தைப ்கிரந்து 
பகபாள்வது ந்பான்்றவறறின் மூைமபாக இந்ந�பாய 
்ரவுகி்றது. ் சியின்்ம (அநனபாபரக்ஸியபா), வபாந்தி, 

சுகோ்தோ� சீரநகடுகள்
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சிறுநீர மறறும் கண்களில் மஞ்சள் நி்றம் 
நதைபான்றுதைல் ந்பான்்ற்வ இந்ந�பாயின் முக்கிய 
அறிகுறிகளபாகும்.

தைடுபபு மறறும் சிகிச்ச மு்்றகள்
¾¾ பகபாதிதது ஆ்ற ்வததை குடிநீ்ரப ்ருகுதைல்.
¾¾ மு்்றயபாக ்கக்ளச சுததைம் பசயதைல்.

2. ்தட்ைம்ளம
தடடம்ணம  நநாய் வபாரிபசல்ைபா என்றும் 

அ்ழக்கப்டுகி்றது. இது வபாரிபசல்ைபா ந�பாஸ்டர 
என்்ற ்வரஸபால் ஏற்டும் தீவிரமபான பதைபாறறுந�பாய 
ஆகும். இந்தை ந�பாய கபாறறின் மூைமும், ்பாதிக்கப்டட 
�்ர மூைமபாகவும் எளிதில் ்ரவுகி்றது. உடல் 
முழுவதும் தைடிபபுகள் நதைபான்றுதைல், கபாயசசல், தை்ைவலி 
மறறும் நசபாரவு ந்பான்்ற்வ இந்ந�பாயின் 
அறிகுறிகளபாகும்.

தைடுபபு மறறும் சிகிச்ச மு்்றகள்
¾¾ சின்னம்ணமணயத தைடுப்தைறகபான சி்றந்தை வழி 
சின்னம்ணம (நவரிபசல்ைபா) தைடுபபூசி 
ந்பாடுவதைபாகும்.

¾¾ ந�பாயபாளிகளுக்கு சி்றபபுக் கவனம் பசலுததைப்ட 
நவண்டும்.

இ. ந�பிஸ் (சைறி�ோயக கடி)
பவறி�பாயக் கடி இ்றப்் ஏற்டுததைக்கூடிய 

ஒரு அ்பாயகரமபான ந�பாயபாகும். ந�பாயத பதைபாறறு்டய 
�பாய, முயல், குரஙகு, பூ்ன ஆகிய்வ கடிப்தைன் 
மூைமபாக இது ்ரவுகி்றது. �பாயகளின் உமிழ்நீரில் 

உள்ள ் வரஸ்கள் �ரம்புகள் வழியபாக மூ்ளக்குள் 
நு்ழகின்்றன. ்ெடநரபாந்பாபியபா (நீ்ரக் கண்டு  
்யம்), இரண்டு முதைல் ்ன்னிரண்டு வபாரஙகளபாக 
கபாயசசல் மறறும் �டத்தையில் மபாற்றம் ஆகிய்வ 
நரபிஸ் ந�பாயின் அறிகுறிகளபாகும்.

செயல்்ோடு 4

அருகிலுள்ள ஆரம்் சுகபாதைபார ்மயததிறகுச 
பசன்று, 0 முதைல் 15 வயது வ்ர உள்ள 
குழந்்தைகளுக்குக் பகபாடுக்கப்டும் தைடுபபூசி்யப 
்றறிய தைகவல்க்ளச நசகரிக்கவும். அருகில் 
உள்ள மருததுவம்னயில் ஒரு மருததுவர 
அல்ைது சுகபாதைபார ஊழிய்ரச சந்திதது 
கீழ்க்கபாண்்்வ ்றறி நகடகவும். 
• அஙகுள்ள தைடுபபூசிகளின் வ்ககள்.
• அவற்்றப ்யன்்டுததுவதைபால் ந�பாயக்ளக் 

கடடுப்டுததை முடியுமபா?
• தைடுபபூசி பகபாடுக்கப்ட நவண்டிய வயது.

தைடுபபு மறறும் சிகிச்ச
¾¾ ஆரம்்க் கடடஙகளில் நரபி்ஸக் 

கண்டுபிடிப்து கடினம். 
¾¾ ஒரு விைஙகு கடிததை பின், ப்பாதுவபாக இரண்டு 

முதைல் ்ன்னிரண்டு வபாரஙகளில் ந�பாயக்கபான 
அறிகுறிகள் நதைபான்்றைபாம். சிை சமயஙகளில் 
அறிகுறிகள் நதைபான்்ற இரண்டு வருடஙகள் கூட  
ஆகைபாம்.

¾¾ அறிகுறிகள் ஏற்டுவதைறகு முன்னர சரியபான 
ந�ரததில் தைடுபபூசி ந்பாடுவதைன் மூைம் 
இந்ந�பா்யத தைடுக்க முடியும்.

்தடுப்பூசி
ஒரு குறிபபிடட ந�பாயக்கு எதிரபாக 
தைடுப்பாற்ற்ை உருவபாக்கி, அந்தை 

ந�பாயக்கு எதிரபாகப ந்பாரபாடுவதைறகு �ம் உட்ைத 
தையபாரபசயதைநை தைடுபபூசி ந்பாடுதைலின் ந�பாக்கமபாகும். 
தைடுக்கக்கூடிய ந�பாயகளிலிருந்து �ம்்மப 
்பாதுகபாக்க குழந்்தைப ்ருவததிநைநய தைடுபபூசி 
(BCG, ந்பாலிநயபா, MMR) பகபாடுக்கப்டுகி்றது.

6.3.2  கதாறைா நநாய்கள்
பதைபாற்றபா ந�பாயகள் ஒருவரிடமிருந்து 

மறப்றபாருவருக்குப ்ரவுவதில்்ை. அ்வ பி்ற 
கபாரணிகளபால் ஏற்டுகின்்றன. எனநவ, எந்தை 
ந�பாயகள் பதைபாற்றக்கூடிய்வ, எ்வ 
பதைபாற்றக்கூடிய்வ அல்ை என்்்தை �பாம் அறிய 
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நவண்டியது அவசியமபாகும். �மது உட்ைப 
்பாதிக்கக்கூடிய கிருமிகள், ்பாக்டீரியபாக்கள் மறறும் 
பி்ற உயிரிகளபால் இ்வ ஏற்டுவதில்்ை. 
நுண்ணுயிர எதிரப்பாருள்கள் அல்ைது கிருமிகளுக்கு 
எதிரபாகப ந்பாரபாடும் மருந்துகள்  பதைபாற்றபா 
ந�பாயக்ளக் குணப்டுததை உதைவுவதில்்ை. 
பதைபாற்றபா ந�பாயகள் சிை கீநழ விளக்கப்டடுள்ளன.

அ உைல் ்ோகஙகளில் ந்தயமோெம் ஏற்டு்தல்
வபாதை ந�பாய, மபார்டபபு, வலிபபு, ்க்கவபாதைம், 

ஒற்்றத தை்ைவலி,. கண்பு்ர மறறும் புறறுந�பாய.

ஆ  தீஙகு விளைவிககககூடிய சைளிப்பு்றக 
கோ�ணிகள் உைலில் நுளை்தல்
ஒவவபா்மகள், ஆஸ்துமபா, �ஞ்சுகள், ்பாம்பு 

கடிததைல், பு்கததைைபால் ஏற்டும் இருமல், வயிறறுப 
புண், மது அருந்துதைல்.

இ  உைலில் நுணணூட்ைத ்தனிமஙகள் 
குள்றவு்டு்தல்

இரததைநசபா்க, ப்ைபாக்ரபா, மபா்ைக்கண் ந�பாய 
மறறும் சீநரபாபதைபால்மியபா, முன் கழுததுக் கழ்ை 
ந�பாய மறறும் ்ெபந்பா ்தைரபாயடிசம்.

ஈ ஊட்ைச்ெததின்ளம
ஒரு �்ர �ன்கு வளரவும், கடினமபாக 

உ்ழக்கவும், ஆநரபாக்கியமபாக இருக்கவும் சததுள்ள 
உணவு நதை்வ. ்ை ப்பாதுவபான ந�பாயகள்  
ஊடடசசததின்்ம கபாரணமபாக ஏற்டுகின்்றன.

லுநகபாபடரமபா என்்து நதைபாலின் 
சிை ்குதி அல்ைது பமபாததைப 
்குதியில் நி்றமி (பமைனின் 
நி்றமி) இழபபுகளபால் ஏற்டும் ஒரு 

பதைபாற்றபா ந�பாயபாகும். இந்தை நி்ை அ்னதது 
வயது, ்பாலினம் மறறும் இனத்தைச 
சபாரந்தைவரக்ளயும் ்பாதிக்கி்றது. இதைறகு 
எவவிதைச சிகிச்சயும் இல்்ை. இது பதைபாடுதைல், 
உண்வப ்கிரதைல் மறறும் ஒன்்றபாக 
உடகபாரவதைன் மூைம் ்ரவுவதில்்ை.

6.4  குழநணதகளின் தனிபபடட சுகாதாரப 
பிரச்சிணனகள்

இ�த்த நெோளக
இரததை நசபா்க இரும்புசசதது கு்்றவபான 

உணவுக்ள உண்்தைபால் ஏற்டுகி்றது. நமலும் 

2. ்வரஸ் விைஙகுகள் கடிததை 
இடததில் உள்ள திசுக்களில் 

ப்ருக்கம்டகி்றது.

6. ்வரஸ் மூ்ளயிலிருந்து 
�ரம்புகள் வழியபாக கண், 
சிறுநீரகஙகள், உமிழ்நீர 
சுரபபிகள் ந்பான்்ற பி்ற 

திசுக்களுக்குச பசல்கி்றது.

3. ்வரஸ் பிறந்பாக்கு 
ந்பாக்குவரதது மூைம் �கரந்து 

்க்கவபாடடு �ரம்பு 
மண்டைததில் உள்ள 

�ரம்புக்ள ்பாதிப்்டயச 
பசயகி்றது.

4. ்வரஸ், முதுகுபபு்ற 
�ரம்பு முடிசசில் ப்ருகி 

தைண்டுவடததின் வழிநய 
மூ்ளக்கு  ்யணிக்கி்றது.

5. ்பாதிக்கப்டட மூ்ள

1. விைஙகுகள் 
கடிப்தைன் மூைம் 

்வரஸ் நு்ழகி்றது.

ந�பிஸ் (சைறி�ோயக கடி)
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குழந்்தைகளுக்கு தைபாயப்பாலுக்குப ்திைபாக நவறு 
சிை உணவுக்ளக் பகபாடுப்தைபாலும் இது 
ஏற்டுகி்றது. தீவிர இரததைநசபா்கயினபால் இளம் 
குழந்்தைகளுக்கு பகபாக்கிபபுழுத பதைபாறறு, �பாள்்டட 
வயிறறுபந்பாக்கு மறறும் வயிறறுக்கடுபபு 
ந்பான்்ற்வ ஏற்டைபாம். சமீ் �பாடகளில் ்ள்ளி 
பசல்லும் பிள்்ளகள், குறிப்பாக ப்ண்  
குழந்்தைகள்  இரததை நசபா்கயபால் 
்பாதிக்கப்டுகின்்றனர. எனநவ, தைமிழக அரசு 
அ்னததுப ்குதிகளிலும் உள்ள ்ள்ளி 
மபாணவிகளுக்கும் வபாரந்நதைபாறும் இரும்புசசதது 
மபாததி்ரகள் வழஙகுகி்றது.

இ�த்த நெோளகயின் முககிய அறிகுறிகள்
•¾ பவளிர அல்ைது எளிதில்  புைப்டுகி்ற  நதைபால், 

பவளிறிய கண்ணி்மயின் உள்்ரபபு, 
பவளிறிய விரல் �கம், பவளிறிய ஈறுகள், 
்ைவீனம் மறறும் நசபாரவு.

•¾ இரததை நசபா்க தீவிரம்டயும்ந்பாது, முகம் 
மறறும் கபால்கள் வீஙகியிருக்கும். இதையத துடிபபு 
வி்ரவபாக இருக்கும். நமலும், மூசசுத 
திண்றலும் கபாணப்டும்.

•¾ மண் சபாபபிடும் குழந்்தைகள் மறறும் 
ப்ண்களுக்கு, ப்பாதுவபாக இரததை நசபா்க 
இருக்கும்.

சிகிச்ளெ மறறும் ்தடுப்புமுள்ற.
இரும்புசசதது பகபாண்ட உணவுக்ளத 

பதைபாடரசசியபாக உடபகபாள்ளுதைல் மூைம் இரததை 
நசபா்க்யத தைடுக்கைபாம்.
உைவு

முருங்கக் கீ்ர, ந்ரீசசம் ்ழம், கல்லீரல் 
(ஆடு, நகபாழி), கீ்ரகள், பீன்ஸ், ்டடபாணி, ்ருபபுகள் 
மறறும் ்ச்ச வபா்ழப்ழம்.
மாததிணரகள்

மீன் எண்பணய மபாததி்ரகள், இரும்பு சல்ந்ட.
இரும்புச சத்தை  மபாததி்ர வடிவில் 
வபாய வழியபாக உடபகபாள்ளைபாம். 
ஊசிகளபாக எடுப்து ஆ்ததைபான 
வி்ளவுக்ள ஏற்டுததும்.

6.5  பாதுகாபபு மறறும் முதலுதவி
முதைலுதைவி என்்து வி்தது மறறும் ந�பாயினபால் 

்பாதிக்கப்டடவரகளுக்கு உரிய மருததுவ உதைவி 
கி்டக்கும் முன் வழஙகப்டும் உடனடிச 
சிகிச்சயபாகும். பின்வரும் கபாரணஙகளுக்கபாக 
இது மிகவும் அவசியமபாகும்.

¾� இது உயி்ரப ்பாதுகபாக்கி்றது. 
¾� இரததைக் கசி்வத தைடுதது ந�பாயபாளியின் 

நி்ை்ய உறுதிப்டுததுகி்றது.
¾� வலிக்கு நிவபாரணம் அளிக்கி்றது.
¾� ஆரம்்நி்ையில் ஒரு அவசர மருததுவ 

உதைவி்ய வழஙகுகி்றது.

6.5.1  தீககாயஙகள் 
பவப்ம், நவதிபப்பாருள்கள், மின்சபாரம், சூரிய 

ஒளி அல்ைது அணுக்கதிரவீசசினபால் திசுக்கள் 
நசதைம்டவநதை தீக்கபாயம் என்று 
அ்ழக்கப்டுகின்்றது. ப்ரும்்பாைபான தீக்கபாயஙகள்  
பவந்துந்பாதைல், கடடிடத தீ, தீப்ற்றக்கூடிய 
திரவஙகள் மறறும் வபாயுக்களபால் ஏற்டுகின்்றன. 
்பாதிபபின் வீரியததிறகு ஏற் தீக்கபாயஙகள் மூன்று 
வ்கப்டும்.

 ¾ முதல் நிணல தீககாயஙகள் நதைபாலின் பவளிபபு்ற 
அடுக்கி்னப (நமல்பு்றத நதைபால்) ்பாதிப்்டயச 
பசயகின்்றன.

¾¾ இரண்டாம் நிணல தீககாயஙகள் நமல்பு்றத 
நதைபால் மறறும் அதைறகுக் கீழ் உள்ள உடநதைபாலில் 
(படரமிஸ்) ்பாதிப்் ஏற்டுததுகின்்றன.

¾¾ மூன்ைாம் நிணல தீககாயஙகள் நதைபாலின் முழு 
ஆழததிறகுத நதைபாலி்ன அழிதது  அடிப்்டத 
திசுக்க்ளயும் சி்தைக்கின்்றன. இததை்கய 
தீக்கபாயததைபால் ்பாதிக்கப்டு்வரகளுக்கு 
ப்ரும்்பாலும் நதால் ஒடடுதல் (skin grafting) 
நதை்வப்டுகி்றது. 
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தீககோயஙகளுககு மு்தலு்தவி
சிறிய தீக்கபாயஙக்ளப ப்பாருததைவ்ர, 

்பாதிக்கப்டட ்குதி்ய குளிரந்தை நீரில் கழுவி, 
கிருமி�பாசினிக் களிம்்்த தைடவ நவண்டும். 
கடு்மயபான தீக்கபாயஙகள் மூைம், திசுக்களின் 
ஆழமபான அடுக்குகள் அழிக்கப்டடு, பகபாப்ளஙகள் 
நதைபான்றியிருந்தைபால், நீர ்யன்்டுததுவ்தைத 
தைவிரக்க நவண்டும். கபாயம்்டட இடத்தைச சுறறிச 
சுததைமபான ஒடடக்கூடிய தைன்்மயற்ற துணி 
அல்ைது கடடுததுணியபால் சுற்ற நவண்டும். ப்ரிய 
தீக்கபாயஙகளபாக இருந்தைபால் உடனடியபாக 
மருததுவரின் சிகிச்ச்ய �பாட நவண்டும். 
தீய்ணப்பான்க்ள எபந்பாதும் தையபார 
நி்ையில் ்வததிருக்க நவண்டியது மிகவும் 
அவசியமபானதைபாகும். 
6.5.2  கவடடுககாயஙகள் மறறும் கீைல்கள்

பவடடுக்கபாயம் மறறும் கீ்றல்கள் ஆகிய்வ 
நதைபாலின் நமற்ரபபில் ஏற்டும் ்பாதிபபுகளபாகும். 
பவடடுக்கபாயததில், நீளவபாக்கில் நதைபால் கிழிந்து 

தை்சத திசுக்கள் வ்ர ்பாதிபபு ஏற்டுகி்றது. 
ஆனபால், கீ்றல், நதைபாலின் நமற்ரப்் மடடுநம 
நசதைப்டுததுகி்றது. திசுக்களில் ்பாதிபபு 
ஏற்டுததுவதில்்ை. பவடடுகள் மறறும் கீ்றல்கள் 
இரததைக்கசிவு, நதைபால் சிவந்து ந்பாதைல், ந�பாயத 
பதைபாறறு மறறும் வடுக்க்ள ஏற்டுததைைபாம்.

சைட்டுககோயததிறகோெ மு்தலு்தவி 
சிறிய பவடடுக்கபாயம் ஏற்டடபால், 

்பாதிக்கப்டட ்குதி்யச சுததைமபான குளிரந்தை 
நீரபால் கழுவிய பின் ஒரு கிருமி�பாசினித 
திரவததைபால் சுததைம் பசயய நவண்டும். பி்றகு, கபாயம் 
்டட இடததில் கிருமி�பாசினிக் களிம்பு இடடு, 
பதைபாறறுந�பா்யத தைடுக்கும் வண்ணம் கபாயம்்டட 
இடத்தைச சுறறி கடடுததுணியபால் கடட நவண்டும். 
பவடடு ஆழமபாக இருந்தைபால், ஒரு சுததைமபான 
்ருததித திண்டு (cotton pad) ்வதது அழுததிப 
பிடிததைவபாறு, கபாயம்டந்தை �்்ர உடனடியபாக 
மருததுவரிடம் அ்ழததுச பசல்ை நவண்டும்.

6.6  தூய்ணம மறறும் பாதுகாபபுககான 
அடிபபணட நடவடிகணககள்

மற்றவரக்ளக் கபாப்பாற்ற உதைவுவது மிகவும் 
முக்கியமபானதைபாகும். அநதைந�ரததில் எச.ஐ.வி 
மறறும் பி்ற இரததைததைபால் ்ரவும் ந�பாயகளிலிருந்து 
நீஙகள் உஙக்ளப ்பாதுகபாததுக்பகபாள்ள 
நவண்டும். இரததைம் சிந்தும் ஒருவ்ரக் 
கபாப்பாறறும்ந்பாது ்கயு்்றகள் அல்ைது ஒரு 
சுததைமபான பிளபாஸ்டிக் ்்்ய உஙகள் ்ககளில் 
அணிந்திருப்து அவசியம். ஆ்ததில் 
உள்ளவரக்ளக் கபாப்பாறறுகின்்றந்பாது ஊசிகள் 
அல்ைது பி்ற கூர்மயபான ப்பாருள்களபால் 
கபாயம்டயபாதைவபாறு, மிகவும் எசசரிக்்கயபாக 
இருக்க நவண்டும்.

நிளெவில் சகோள்க
¾�  உடல் �ைம் என்்து முழு்மயபான உடல், மன 

மறறும் சமூக �ைத்தைக் குறிப்து மடடுமின்றி, 
ந�பாயற்ற நி்ை அல்ைது 
்ைவீனமின்்ம்யயும் குறிக்கி்றது.
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¾�  ந�பாயி்ன உருவபாக்கும் கிருமிகளபால் 
உருவபாகி, ந�பாயதபதைபாறறு்டய �்ரிடமிருந்து 
ந�ரடியபாகநவபா அல்ைது ம்்றமுகமபாகநவபா 
ஆநரபாக்கியமபான �்ருக்குத பதைபாற்றக்கூடிய 
ந�பாயகள் பதைபாறறு ந�பாயகள் எனப்டும்.

¾�  ந�பாயக் கிருமிகளின் பதைபாறறுதைல் இல்ைபாமல் 
நதைபான்்றக்கூடிய, அநதைநவ்ளயில் 
்பாதிக்கப்டடவரிடமிருந்து பி்றருக்குப 
்ரவபாதை ந�பாயகள் பதைபாற்றபா ந�பாயகள் 
எனப்டும்.

¾�  முதைலுதைவி என்்து மருததுவ உதைவி கி்டக்கும் 
முன் ்பாதிக்கப்டடவரகளுக்கு வழஙகப்டும் 
உடனடிச சிகிச்சயபாகும்.

மதிப்பீடு

I.  ெரியோெ விளைளயத 
ந்தர்நச்தடு.

1. ரவி �ல்ை மனநி்ையும் 
தி ட க பா த தி ர ம பா ன 
உட்ையும் ப்றறிருக்கி்றபான். இது எ்தைக் 
குறிக்கி்றது?

 அ. சுகபாதைபாரம் ஆ. உடல்�ைம்
இ. சுததைம் ஈ. பசல்வம்

2. தூக்கம் உடலுக்கு மடடுமல்ை, இதைறகும் 
சி்றந்தைது.

 அ. மகிழ்சசி ஆ. ஓயவு
 இ. மனம் ஈ. சுறறுசசூழல் 
3. �பாம் வபாழுமிடம் இவவபாறு  இருக்க நவண்டும்.
 அ. தி்றந்தை ஆ. மூடியது
 இ. சுததைமபான ஈ. அசுததைமபான 
3. பு்கயி்ை்ய பமல்லுவதைபால் ஏற்டுவது
 அ. இரததை நசபா்க  ஆ. ்றகுழிகள்
 இ. கபாசந�பாய ஈ. நிநமபானியபா 
4.  முதைலுதைவி என்்தைன் ந�பாக்கம்
 அ. ்ணத்தைச நசமிததைல் 
 ஆ. வடுக்க்ளத தைடுததைல் 
 இ. மருததுவப ்ரபாமரிப்்த தைடுததைல்  
 ஈ. வலி நிவபாரணம்

II.  நகோடிட்ை இைதள்த நி�ப்புக.
1.  ஒரு குறிபபிடட ்குதியில் ஒன்்றபாக வபாழும் 

மக்க்ள  என 
அ்ழக்கிந்றபாம். 

2.  �பான் ்ச்ச நி்றததில் குப்்கநளபாடு 
இருக்கக்கூடிய ப்டடி. �பான்  

3.  கண்கள் உைகி்னக் கபாணப ்யன்்டும் 
 கருதைப்டுகின்்றன.  

4.  முடி்ய பமன்்மயபாக ்வததிருக்க 
மயிரக்கபால்கள்  
உற்ததி பசயகின்்றன.

5.  கபாசந�பாய என்்து  
்பாக்டீரியபாவபால் ஏற்டுகி்றது.

III.   ெரியோ அல்லது ்தை்றோ எெககூறுக. 
்தைச்றனில் ெரிசெயது எழுதுக.

1.  அ்னதது உணவுகளும் மூடப்டடிருக்க 
நவண்டும்.

2.  சின்னம்்ம லுநகபாபடரமபா என்றும் 
அ்ழக்கப்டுகி்றது.

3. வயிறறுபபுண் ஒரு பதைபாற்றபாந�பாய.
4.  நரபிஸ் ந�பாய இ்றப்் ஏற்டுததைக்கூடிய ஒரு 

அ்பாயகரமபான ந�பாயபாகும்.
5.  முதைல்நி்ை தீக்கபாயததில் முழுதநதைபால் 

்குதியும் நசதைம்டகி்றது.

IV.   ச்ோருததுக.

நரபிஸ் சபால்நமபாபனல்ைபா
கபாைரபா மஞ்சள்நி்ற சிறுநீர
கபாசந�பாய கபால் தை்ச
பெ்்டடிஸ் ்ெடநரபாந்பாபியபா
்ட்பாயிடு ்மக்நகபா்பாக்டீரியம்

V.   ஒப்புளம ்தருக. 
1.  முதைல்நி்ைத தீக்கபாயம் : நமறபு்றதநதைபால் :: 

இரண்டபாம்நி்ைத தீக்கபாயம் :  .
2.  ் ட்பாயடு : ்பாக்டீரியபா :: பெ்்டடிஸ் :     

 .
3.  கபாசந�பாய : கபாறறு :: கபாைரபா :   .
VI.   கீழககோணும் கூறறுககளை ஆ�ோய்நது, 

ெரியோெ ஒன்ள்றத ந்தரவு செயக.
1.   கூறறு: வபாயச சுகபாதைபாரபாம் �ல்ைது.
  காரைம்: �ல்ை ்றகள் ஆநரபாக்கியமபான 

திசுக்க்ளக் பகபாண்ட ஈறுகளபால் 
சூழப்டடுள்ளன.

2.  கூறறு: சின்னம்்ம ஒரு ்வரஸ் பதைபாறறு 
ந�பாயபாகும்.

     காரைம்: உடல் முழுவதும் தைடிபபுகள், 
கபாயசசல், மறறும் அம்்ம பகபாபபுளஙகள் 
ந்பான்்ற அறிகுறிக்ளக் கிருமிகள் 
நதைபாறறுவிக்கின்்றன.
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3.  பதைபாறறு ந�பாயகள் மறறும் பதைபாற்றபா 
ந�பாயக்ள நவறு்டுததுக.

4.   உஙகள் ்றக்ள ஆநரபாக்கியமபாக ்வக்க நீ 
எடுக்க நவண்டிய �டவடிக்்ககள் 
என்பனன்ன?

5.  பதைபாறறு ந�பாயகள் எவவபாறு ்ரவுகின்்றன?
6.   பமல்லிய, சிதைறிய முடி மறறும் முடி உதிரதைல் 

ந்பான்்ற கு்்ற்பாட்ட கு்்றக்க கூறும் 
ஆநைபாச்ன யபாது?

IX. விரிைோக விளையளி.
1.  ஏநதைனும் மூன்று பதைபாறறு ந�பாயக்ளப ்றறி 

விரிவபாக எழுதுக.
2.  ஒரு �்ருக்குத நதைபாலில் தீக்கபாயம் ஏற்டடபால் 

என்ன பசயவபாய? முதைலுதைவிக்கபான ்ல்நவறு  
சூழ்நி்ைக்ளயும் கூறுக.

3.  ஒரு �்ரிடமிருந்து மறப்றபாரு �்ருக்கு 
எவவபாறு ந�பாய ்ரவுகி்றது?

X.  உயர சி்ந்தளெ விெோ.
  ஒரு �்ர அலுவைகததில் அல்ைது 

வகுப்்்றயில் ்கல் ந�ரததில் தூஙகுவது 
ஏன்? இததை்கய சூழ்நி்ை்ய எபந்பாதைபாவது 
உணரந்திருக்கி்றபாயபா? விவரி.

அ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் சரி. 
கபாரணம் கூறறிறகபான சரியபான விளக்கம்.

ஆ. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் சரி. ஆனபால், 
கபாரணம் கூறறிறகபான சரியபான விளக்கமல்ை.

இ. கூறறு சரி. ஆனபால், கபாரணம் தைவறு.
ஈ. கூறறு தைவறு. ஆனபால், கபாரணம் சரி.

VII.   மிகச் சுருககமோக விளையளி.
1. சுகபாதைபாரம் என்்றபால் என்ன?
2.  கண்க்ளப ்பாதுகபாக்கும் மு்்றகள் ்றறி 

எழுது.
3.  உனது முடி்ய சுததைமபாகவும் 

சுகபாதைபாரமபாகவும் ந்ணுவது எவவபாறு?
4.  தைனது ்கந்சியில் நசபாபி அடிக்கடி 

வி்ளயபாடுகி்றபார. கண் எரிசசலிலிருந்து 
அவரது கண்க்ளப ்பாதுகபாக்க உனது 
்ரிந்து்ர என்ன? 

5.  ம்ழக்கபாைததில் உஙகள் ்குதியில்  ்ரவும் 
இரண்டு பதைபாறறு ந�பாயகளின் ப்யரக்ளக் 
கூறு. 

6.  கபாயஙகளுக்கு என்ன முதைலுதைவி வழஙக 
நவண்டும்?

7.  கஙகபாவிறகு சிறிய தீக்கபாயம் ஏற்டடதைபால், 
�பான் தைண்ணீரபால் புண்்ணக் கழுவிநனன் 
என்று ரவி கூறினபான். அவனது கூறறி்ன 
ஏறறுக் பகபாள்கி்றபாயபா, இல்்ையபா? ஏன் 
என்்்தை  விவரி.

VIII.   சுருககமோக விளையளி.
1. முதைலுதைவியின் அவசியம் என்ன?
2. இந்தைப ்டம் எ்தை விளக்குகி்றது?
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Þó£µõ ió˜èO¡ ñ¼ˆ¶õ‚°¿MŸ° 
î¬ôõó£è çH÷Iƒ GI‚èŠð†ì£˜

Üªô‚ê£‡ì˜ çH÷Iƒ  
(1881 & 1955)

Üªô‚ê£‡ì˜ çH÷Iƒ î¡Â¬ìò 
ðœOŠ ð®Š¬ð ô‡ìQ½œ÷ 

ªêJ¡† «ñKv ðœOJ™ ðJ¡ø£˜

ñ¼ˆ¶õˆ¶¬øJ™ I°‰î Ý˜õ‹ ªè£‡ìî£™  
î¡Â¬ìò 20Ý‹ õòF™ ñ£ñ£ àîM»ì¡ 

ªêJ¡† «ñKv ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖK 
ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ ñ¼ˆ¶õŠð®ŠH¬ùŠ ðJ¡ø£˜

ºî™ àôèŠ «ð£K¡«ð£¶ Þó£µõ ió˜èœ 
ðô˜ è£òñ¬ì‰¶ Üîù£™ ãŸð†ì 

ªî£ŸÁ «ï£Œ‚A¼Iè÷£™ 
ð£F‚èŠð†´ Þ¼‰îù˜

ñ¼‰¶èO¡ Þó£E --& ªð¡CL¡
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Þ‚A¼Ièœ ñŸøõ˜èÀ‚°‹ ðóM»œ÷«î! 

â¡ù? Þ‰î õ÷˜ áìèˆF™ Ì…¬ê ðì˜‰¶œ÷¶. 
Ýù£™ ÞF™ àœ÷ v¬ì¬ð«ô£è£‚èv 

ð£‚¯Kò£¬õ‚ è£«í£«ñ!

â¡ù MòŠ¹! (Ýó£Œ„C‚°Š H¡) ªðQCLò‹ 
ªï£†«ì†ì‹ â¡ø Ì…¬ê à¼õ£‚Aò 

ªð¡CL¡ â¡ø ªð£¼œî£¡ 
ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ÜNˆF¼‚A¡ø¶

«ï£ò£OèÀ‚°‚ A¼Iï£CQ ñ¼‰¶ 
ªè£´ˆ¶‹ Þ¡Â‹ «ï£Œ °íñ£èM™¬ô, 

è£òƒèÀ‹ ÝøM™¬ô

Þ«î£ Þ‰î õ÷˜ áìèƒèO™ 
v¬ìð«ô£è£‚èv âÂ‹ 

ð£‚¯Kò£‚èœ õ÷˜‚A«ø¡

Þ‚A¼Iï£CQèœ Üõ˜èO¡ «ï£Œ 
âF˜Š¹ê‚F¬ò °¬ø‚Aø¶. Þ¬õ 

ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ðóŠ¹A¡øù. âù«õ 
ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ÜN‚°‹ ªð£¼¬÷‚ 

è‡ìPò «õ‡´‹

1928 Ý‹ Ý‡´ àôA«ô«ò ºî¡ºîL™ 
è‡ìPòŠð†ì «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F ñ¼‰¶ 

ªð¡CL¡ î£¡. ï£ƒèœ «ï£ð™ ðK² ªðÁ‹ 
ñA›„C¬ò Mì, â‡íŸ«ø£K¡ àJ¬ó‚ 

è£Šð£ŸPò¶ î£¡ âƒèÀ‚° Iè¾‹ 
ñA›„Cò£ù î¼íñ£°‹ 

ªð¡CL¡ âÂ‹ «ï£ŒâF˜Š¹ ñ¼‰¶ 
G«ñ£Qò£, ®ŠbKò£ «ð£¡ø ð™«õÁ 

«ï£Œèœ ñŸÁ‹ è£òƒè¬÷‚ 
°íñ£‚Aò¶. Üªô‚ê£‡ìK¡ 
è‡´H®Š¹ ñ¼ˆ¶õˆ¶¬øJ™  
IèŠªðKò ðò¬ùˆ î‰îî£™, 

Þî¬ù ñ¼‰¶èO¡ Þó£E â¡Á 
Ü¬ö‚A«ø£‹.
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அலகு
7

காட்சித் த�ாடர்பு

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 ககபாபபு மறறும் ககபாபபுதபதைபாகுப்் கவறு்டுததுதைல்.
 ககபாபபு மறறும் ககபாபபுதபதைபாகுப்் உருவபாக்குதைல்.
 ’Paint’ எனும் பெயலி்யப ்யன்்டுததி ்டஙக்ள உருவபாக்குதைல்.
 ’Photostory’ எனும் பெயலி்யப ்யன்்டுததி கபாபணபாளிக்ள 

உருவபாக்குதைல்.
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7.1.2 ககாப்புத் த�ாகுப்பு
ககபாபபுத பதைபாகுபபு  என்்து ்ல ககபாபபுக்ள 

உள்ளடக்கிய ப்டடகம் க்பான்்றதைபாகும். 
ககபாபபுக்ள கதை்வக்ககற் நபாம் உருவபாக்கிக் 
பகபாள்ள முடியும். இன்னும் பதைளிவபாகக் கூ்ற 
கவண்டுபமனில் நூலகததில் உள்ள புததைக 
அலமபாரி்ய நபாம் கருததில் பகபாள்கவபாம். 
அதிலுள்ள ஒரு தைனிததை புததைகம் என்்து ககபாபபு 
என்றும், அ்னதது புததைகஙக்ளயும் பகபாண்ட 
அலமபாரி்ய ககபாபபுதபதைபாகுபபு என்றும் நபாம் 
கூ்றலபாம். ப்பாதுவபாக சுடடியின் வலது ப்பாததைபா்ன 
அழுததியதும் கணினித தி்ையில் ்ல்கவறு 
பதைரிவுகள் கதைபான்றும். அதில் New என்்்தைச் 
பெபாடுக்கினபால் கமலும் ்ல பதைரிவுகள் கதைபான்றும். 
அதில் Folder என்்்தைச் பெபாடுக்கினபால் புதிய Folder 
நமது ்யன்்பாடடிறகு வந்துவிடும். இந்தை Folder இல் 
நபாம் உருவபாக்கிய File க்ள விருப்ப்டி கெமிதது 
்வக்கலபாம்.

 

ககபாபபுத பதைபாகுபபு

7.2 ககாப்புகளை உருவாக்கு�ல்
ப்ரும்்பாலபானவரகளபால் ்யன்்டுததைப்டும் 

இயக்க பமன்ப்பாருள்கள் விண்கடபாஸ் மறறும் 
லினக்ஸ் ஆகும். இவறறின் மூலம் குறிபபுக்ளச் 
கெகரிததைல், ்டஙகள் வ்ைதைல், அ்ெவூடடப 
்டஙகள் தையபாரிததைல் க்பான்்ற ்ல பெயல்க்ள 
நம்மபால் பெயய இயலும். 

அறிமுகம்
ப்பாதுவபாககவ கணினி என்்றபாகல 

கணினிததி்ை, வி்ெப்ல்க, சுடடி, ்மயச் 
பெயலகம் க்பான்்ற்வ மடடுகம நமது நி்னவுக்கு 
வரும். கணினி, கணினியின் ்பாகஙகள் க்பான்்ற 
கணினி்யக் குறிததை அறிமுகத்தை ஆ்றபாம் 
வகுபபில் நபாம் கறறுள்களபாம். அவற்்றத தைவிை 
கணினி இயஙகுவதைறகு சில வன்ப்பாருள்களும் 
பமன்ப்பாருள்களும் முக்கியப ்ஙகபாறறுகின்்றன. 
இக்கணினி்ய நம் கதை்வகளுக்கு ஏற்றவபாறு 
எவவபாறு பெயல்்டுததுவது என்்்தை இபப்பாழுது 
அறிந்து பகபாள்கவபாம்.

7.1 ககாப்பு மற்றும் ககாப்புத்த�ாகுப்பு
கணினி்ய நபாம் நபாடுவதைறகபான கபாைணம் 

அதைன் கவகமும் தைகவல்க்ளச் கெமிக்கும் 
தி்றனுமபாகும். கணினியில் எவவபாறு நம் 
தைகவல்க்ளச் கெமிதது ்வப்து? தைனிக் ககபாபபு 
அல்லது ்ல ககபாபபுக்ள உள்ளடஙகிய ககபாபபுத 
பதைபாகுபபில் நமது பெயதிக்ளச் கெமிதது 
்வக்கலபாம். ககபாபபு (Files) மறறும் ககபாபபுத 
பதைபாகுபபு  (Folder) ்றறி நபாம் இபப்பாழுது பதைரிந்து 
பகபாள்ளலபாம்.

7.1.1 ககாப்பு
கணினியில் இடம் ப்றறிருக்கும் பெயலி 

மூலம் உருவபாக்கப்டும் எந்தை  ஒரு பவளியீடும் 
‘ககபாபபு’ என்று அ்ைக்கப்டுகின்்றது. ஆககவ, நபாம் 
்யன்்டுததும் பெயலியின் தைன்்ம்யக் 
பகபாண்கட ககபாபபின் தைன்்ம அ்மகி்றது.

ககபாபபுகள்
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விடுகி்றது. இவவபாறு ்டஙகள் வழியபாகக் குறிபபிடட 
கருததி்ன நமக்கு எளிதில் புரிய ்வப்்வகய 
’கபாடசித பதைபாடரபு ெபாதைனஙகள்’ எனப்டுகின்்றன. 
உதைபாைணமபாக, நிைற்டஙகள், ஒலிஒளிப ்டஙகள், 
வ்ை்டஙகள், அ்ெவூடடப ்டஙகள் க்பான்்ற 
அ்னத்தையும் கணினியின் உதைவியுடன் எளிதைபாக 
உருவபாக்க முடியும். கபாடசித பதைபாடரபு ெபாதைனததிறகு, 
தி்ைப்டம் சி்றந்தை ெபான்்றபாகும்.

7.3.1  புளகப்்படத் த�ாகுப்பு மற்றும் 
்படக்கள�

திருமணம் க்பான்்ற நிகழ்வுகளின்க்பாது 
எடுக்கப்டும் பு்கப்டஙக்ள, பு்கப்டக்கபாைர 
ஆல்்மபாகச் பெயது பகபாடுப்தை்ன நபாம் 
அ்னவரும் ்பாரதது ைசிததிருபக்பாம் அல்லவபா? 
பு்கப்டஙக்ள அைகு்டுததைவும், அதில் 
மபாறுதைல்க்ளச் பெயயவும் பு்கப்டக்கபாைரகள் 
க்பாடகடபாஷபாப (Photoshop) எனும் 
பமன்ப்பாரு்ளப ்யன்்டுததுகி்றபாரகள். 
இவவபாறு, பு்கப்டஙக்ளக் பகபாண்டு 
்டதபதைபாகுபபி்ன மடடும்தைபான் பெயய முடியுமபா? 
கவறு என்ன பெயய முடியும்? ்டக்க்தைக்ள 
உருவபாக்க முடியும். ஆம், நம்மிடம் உள்ள 
்டஙக்ளக் பகபாண்டு க்தைக்ளக்கூட நபாம் 
உருவபாக்க முடியும்.

ஒன்்றபாம் வகுபபில் நபாம் இது க்பான்்ற 
்டக்க்தைக்ளப ்டிததிருபக்பாம். குைந்்தைகள் 
புததைகததில் உள்ள எழுததுக்ளப ்டிதது புரிந்து 
பகபாள்வ்தை விட ்டக்க்தைக்ளக் பகபாண்டு 
எளிதில் கருததுக்ளப புரிந்து பகபாள்கின்்றனர. 
இம்மபாதிரியபான ்டக்க்தைக்ள ்மக்கைபாெபாபட 
க்பாடகடபாஸ்கடபாரி எனும் பமன்ப்பாருள் மூலம் 
எளிதில் கபாபணபாளியபாக (VIDEO) மபாறறி விடலபாம்.

முன் பின் பதைரியபாதை ஊரகளுக்குச் பெல்ல 
ஆஙகபாஙகக வழிகபாடடி ்ல்கக்ள நபாம் 
்யன்்டுததுகிக்றபாம். அகதை க்பால் கணினி்ய ‘on’ 
பெயது இடபபு்றம் கீழ் உள்ள START என்்்தைக் 
கிளிக் பெயதைவுடன் அதில் உள்ள அ்னதது  
Program களின் ்டடிய்ல அது கபாடடும். அதில் 
நமக்குத கதை்வயபான Program  ஐத கதைரவு பெயது 
நமது கதை்வக்ககற் அதில் ககபாபபுக்ள 
உருவபாக்க முடியும். 

விண்கடபாஸ் இயஙகுதைளம் உள்ள 
கணினிகளில் நம் குறிபபுக்ளச் கெகரிதது 
்வக்க Notepad பெயலி்யயும், ்டஙகள் 
வ்ைய Paint என்னும் பெயலி்யயும் நபாம் 
்யன்்டுததைலபாம். ப்யருக்ககற்ற்டி ’Notepad’ 
இல் கதை்வயபான குறிபபுக்ளத தைடடச்சு 
பெயவதைன் மூலம் உருவபாக்கப்டட 
ககபாபபுக்ளக் ககபாபபுத பதைபாகுபபுகளில் கெமிதது 
்வததுக் பகபாள்ளலபாம். அது க்பால, Paint 
என்னும் பெயலியில் ஒரு ்டத்தை 
உருவபாக்ககவபா, உருவபாக்கிய ்டஙக்ள Edit 
பெயயகவபா இயலும். இந்தைப ்டஙக்ளக் 
பகபாண்டு எவவபாறு ்டதபதைபாகுபபு அ்ெவூடடப 
்டஙகள் மறறும் வ்ைக்ல ்டஙக்ள 
எளி்மயபாக உருவபாக்குவது என்்து ்றறி 
இனிக் கபாண்க்பாம்.

7.3 காட்சித் த�ாகுப்பு சா�னஙகள்
ஒரு ்பாடத்தை க்சியும், கரும்்ல்கயில் 

எழுதியும் நமக்குப புரிய ்வப்்தைவிட 
பு்கப்டஙகள், ஒலிஒளிப ்டஙகள் மூலம் புரிய 
்வப்து எளிதைபாக இருக்கும் அல்லவபா ?

  

’ஒரு ஊரல ஒரு ைபாஜபா’ என்று பெபால்லப்டும் 
க்தை்ய விட,  கபாபணபாளி ஒரு கருத்தை எளிதைபாகப 
புரிய ்வதது விடுகி்றது. கமலும், அக்கபாடசி 
மபாணவரகளின் மனதில் அப்டிகய ்திந்து 
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்படி 3
இபக்பாது ஒவபவபாரு ்டததிறகும் 

ப்பாருததைமபான சிறு சிறு உ்ைக்ள உள்ளிடலபாம். 
பின்னர ’Next’ என்்்தைக் கிளிக் பெயது, தி்ையில் 
உள்ள ்டஙகளுக்கு அ்ெவூடடம் பகபாடுக்கலபாம். 
இக்க்தைக்குத கதை்வயபான கருததுக்ளப க்சி 
அவற்்ற நபாம் ்திவு பெயயவும் முடியும். அதை்ன 
முடிததைபின் ’Next’ என்்்தைக் கிளிக் பெயயவும்.

்படி 4
க்தைக்கு, பின்னணி இ்ெ்ய இ்ணக்க 

'Select Music’ மூலம் இ்ெக் ககபாப்்த 
கதைரந்பதைடுதது, பின்னர Next என்்்தைக் கிளிக் 
பெயயவும்.

்படி 5
அடுததை்டியபாக, க்தைக்கபான ப்யர மறறும் 

அது கெமிக்கப்டகவண்டிய இடத்தைத கதைரவு 
பெயயவும். பின்னர 'Settings’ மூலம் 
கபாபணபாளியின் தைைததி்ன மபாறறிக் பகபாள்ளவும்.

்படி 6
இகதைபா நமது கபாபணபாளி தையபாைபாகி விடடது. 

தி்ையில் ’View Your Story’ என்்்தைக் கிளிக் 
பெயதைபால் நமது கபாபணபாளியி்னக் கபாணலபாம். 

மைகநரோசோப்ட் ந�ோட்நடோஸநடோரி
(Microsoft Photostory)

இந்தை பமன்ப்பாருள் மூலம் நமது 
பு்கப்டஙக்ள கபாபணபாளியபாக எளிதில் 
மபாறறுவதைறகு நபாம் முதைலில் அவற்்ற 
வரி்ெப்டுததிக் பகபாள்ள கவண்டும். கமலும், 
அதைறகபான இ்ெ்யயும் கதைரந்பதைடுதது தைனிக் 
ககபாபபில் ்வததுக் பகபாள்ள கவண்டும்.
்படி 1

்மக்கைபாெபாபட க்பாடகடபாஸ்கடபாரி 
பெயல்்பாட்டத தி்றந்து, அதில் 'Begin a New 
Story' என்்்தைத கதைரவு பெயது அதில் Next 
என்்்தைக் கிளிக் பெயயவும்.

்படி 2
அடுததைதைபாகத கதைபான்றும் தி்ையில் ’Import 

Picture’ என்்்தைக் கிளிக் பெயதைபால் நம் 
கணினியில் உள்ள ககபாபபுகள் கதைபான்றும். அதில், 
ஏறகனகவ கெமிதது ்வததிருந்தை 
பு்கப்டஙக்ளத கதைரந்பதைடுக்கவும். ்டஙகளில் 
திருததைஙக்ளச் பெயயவும் அதில் வெதிகள் 
உண்டு. கதை்வபயனில் திருததைஙக்ள 
கமறபகபாண்டு ’Next’ என்்்தைக் கிளிக் பெயயவும்.
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மபா்றபாது. ்டஙகள் வ்ைவதைறகும், சின்னஙக்ள 
உருவபாக்கவும் இதுகவ சி்றந்தைதைபாகும். பவக்டர 
்டஙகள் ைபாஸ்டர ்டஙக்ள விட அளவில் மிகக் 
கு்்றந்தை்வ ஆகும்.

வெகடர்  நகோப்பின் ெமககள்
  .eps (Encapsulated Post Script)
  .ai (Adobe Illustrator Artwork)
  .pdf (Portable Document Format)
  .svg (Scalable Vector Graphics)
  .sketch

பவக்டர வ்ைக்லப ்டஙக்ளத திருததும் 
பமன்ப்பாருள்களபாவன:

  அகடபாபி இல்லுஸ்டகைடடர (Adobe Illustrator)
  ஸ்பகடச் (Sketch)
  இஙக்ஸ்ககப (INKSCAPE)

INKSCAPE வைன்வ�ோருமைப் �யன்�டுத்தி 
வெகடர் �டஙகமை ெமரதல்

நபாம் பவள்்ளததைபாளில் வ்ைந்தை ்டஙக்ள 
பவக்டர ்டஙகளபாக மபாற்ற இன்ஙஸ்ககப  
பமன்ப்பாருள் ்யன்்டுகி்றது.

்படி 1
முதைலில் நபாம் வ்ைந்தை ்டததி்ன வருடி 

(Scanner) மூலமபாக ஸ்ககன் பெயய கவண்டும்.

7.3.2  வளைகளல மற்றும் அளசவூட்டம்

அ. ைாஸடர் வளைகளல  (Raster Graphics) 
ைபாஸ்டர வ்ைக்ல மூலம் உருவபாக்கப்டட 

்டம் (Image) அல்லது உருவத்தை ககபாபபு அல்லது 
தைைவு மு்்றயில் அப்டிகய ்திவு பெயயலபாம். 
்டஙகள் ப்பாதுவபாக இருவ்கப்டும். அ்வ 
பவக்டர மறறும் ைபாஸ்டர ஆகும்.

ைபாஸ்டர (Raster Graphics) வ்ைக்லப 
்டஙகள் ்டபபுள்ளிக்ள (Pixels) அடிப்்டயபாகக் 
பகபாண்டு உருவபாக்கப்டு்்வ. நிைற்டக் கருவி 
(Camera) மூலம் எடுக்கப்டும் ்டஙகளும், வருடி 
(Scanner) மூலம் ப்்றப்டும் ்டஙகளும் 
இவவ்க்யச் ெபாரந்தை்வ. இவவ்கப 
்டஙக்ளப ப்ரிதைபாக்கிப ்பாரக்கும்க்பாது அ்வ 
பெவவக அடுக்குகளபாகத பதைரியும்.

ரோஸடர்  நகோப்பு ெமககள்
  .png (Portable Network Graphics)
  .jpg or .jpeg (Joint Photographics Experts Group)
  .gif (Graphics interchange Format)
  .tiff (Tagged Image File Format)
  .psd (Photoshaop Document)

ைபாஸ்டர வ்ைக்லப ்டஙக்ள Edit 
பெயயும் பமன்ப்பாருள் அகடபாபி க்பாடகடபாஷபாப  
(Adobe Photoshop) ஆகும்

ஆ.  வெகடர் ெமரகமைப் �டஙகள்

பவக்டர ் டஙகள் கணிதைததின் அடிப்்டயில் 
உருவபாக்கப்டுவதைபால் அவற்்ற எவவளவு 
ப்ரிதைபாக்கினபாலும் அதைன் துல்லியத தைன்்ம 
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்படி 2
பின்னர 'இஙக்ஸ்ககப' பமன்ப்பாருளில் 

அதை்னத தி்றக்க கவண்டும். ்டம் முழுவ்தையும் 
கதைரந்பதைடுததுக் பகபாள்ளவும்.

்படி 3
Path எனும் கதைரவில் Trace Bitmap 

என்்்தைக் கிளிக் பெயயவும்.

்படி 4
கதைபான்றும் சிறிய தி்ையில் கவண்டிய 

திருததைஙக்ள கமறபகபாண்டு, பின் UPLOAD 
பெயதைபின், OK பகபாடுக்கவும்.

்படி 5
பி்றகு, Trace Bitmap தி்ையி்ன மூடவும்.

தைறக்பாது தி்ையில் உள்ள ்டத்தைக் கிளிக் 
பெயது இழுததைபால் நபாம் வ்ைந்தை ் டததின் பவக்டர 
்டம் கி்டததுவிடும். அதை்ன SAVE பெயய Save 
Buttonஐக் கிளிக் பெயது விரும்பிய ககபாபபில் 
கெமிததுக் பகபாள்ளலபாம். 

7.4  இரு்பரிமாண (2D) மற்றும் 
முப்்பரிமாண ்படஙகள்(3D)

கமலிருக்கும் இரு ்டஙக்ளயும் ்பாரததைவுடன் 
இைண்டிறகுமி்டகயயபான கவறு்பாடு நமக்குப 
புரிந்திருக்கும். முதைலில் இருப்து 2D அதைபாவது 
இரு்ரிமபாணப ்டம். அடுதது இருப்து முப்ரிமபாணப 
்டம் அதைபாவது 3D ஆகும். இரு்ரிமபாணப (2D) ் டஙகள் 
நீளம் மறறும் அகலம் ஆகிய இரு ்ரிமபாணஙக்ள 
மடடும் பகபாண்டிருக்கும். ஆனபால், முப்ரிமபாணப 
்டஙகள் நீளம், அகலம் மறறும் உயைத்தையும் 
பகபாண்டிருக்கும். இரு்ரிமபாணப ்டஙக்ள விட 
முப்ரிமபாணப ்டஙகள் நம் கண்முன்கன நம் நிகழ் 
உலகில் கதைபான்றுவது க்பால இருக்கும்.
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5.  ் டபபுள்ளிக்ள அடிப்்டயபாகக் பகபாண்டு 
உருவபாக்கப்டு்்வ எ்வ?

 அ. ைபாஸ்டர
 ஆ. பவக்டர
 இ. இைண்டும்
 ஈ. கமறகண்ட எதுவுமில்்ல

6.  சின்னஙக்ள உருவபாக்கப ்யன்்டுததைப்டும் 
பமன்ப்பாருள் எது?

 அ. க்பாடகடபாஷபாப
 ஆ. இல்லுஸ்டகைடடர
 இ. பவக்டபார வ்ைக்ல
 ஈ. க்பாடகடபா ஸ்கடபாரி

II. த்பாருத்துக.

அ்ெவூடடப ் டஙகள் 3D
ைபாஸ்டர கபாடசித பதைபாடரபு
பவக்டர ்டப புள்ளிகள்

பமயநிகர உண்்ம ்மக்கைபாெபாபட 
க்பாடகடபாஸ்கடபாரி

கபாபணபாளிப ்டக்க்தை இல்லுஸ்டகைடடர

III. சுருக்கமாக விளடயளி.
1.  ைபாஸ்டர வ்ைக்லப ்டஙகள் என்்றபால் 

என்ன?
2.  இரு்ரிமபாண மறறும் முப்ரிமபாணப ்டஙகள் 

்றறி எழுதுக.
3.  ைபாஸ்டர மறறும் பவக்டர வ்ைக்லப 

்டஙக்ள கவறு்டுததுக.
4.  ் மக்கைபாெபாபட க்பாடகடபா ஸ்கடபாரி மூலம் 

்டக்க்தை கபாபணபாளி ஒன்்்ற எவவபாறு 
உருவபாக்குவபாய?

முப்ரிமபாணக் கபாபணபாளிகள், கபாடசிக்ள 
நம் கண்முன் நிகழ்வது க்பாலக் கபாடடுகின்்றன. 
ஏறகனகவ, முப்ரிமபாணததில் தி்ைப்டஙகள் 
உள்ள நி்லயில் தைறக்பாது முப்ரிமபாண 
வி்ளயபாடடுகளும் வந்துவிடடன.

முப்ரிமபாணததின் அடுததை கடடமபாக 
பமயநிகர (VIRTUAL REALITY) என்னும் பதைபாழில் 
நுட்ம் வந்துள்ளது. பமயநிகர என்்து 
கணினியபால் உருவபாக்கப்டட கதைபாற்றஙக்ள 
உண்்மயபான உருவம் க்பால கபாடடுவதைபாகும். 
இதைன் மூலம் நபாம் வி்ளயபாடும்க்பாது, 
உண்்மயபாக நபாம் ்மதைபானததில் 
வி்ளயபாடுவது க்பான்்ற உணரவு நமக்கு 
கதைபான்றும். தைறக்பாது தி்றன்க்சிகளிலும் (SMART 
PHONES) பமயநிகர பெயலிகள் வந்து விடடன.

ைதிப்பீடு

I. சரியானள�த் க�ர்வு தசய்.
1. அ்ெவூடடம் எதைறகு
 உதைபாைணம்?
 அ. ஒலித பதைபாடரபு
 ஆ. கபாடசித பதைபாடரபு
 இ. பவக்டர பதைபாடரபு
 ஈ. ைபாஸ்டர பதைபாடரபு

2.  க்பாடகடபாஷபாப பமன்ப்பாரு்ள அதிகம் 
்யன்்டுதது்வரகள் யபார?

 அ. ஆசிரியரகள்
 ஆ. மருததுவரகள்
 இ. வண்ணம் அடிப்வரகள்
 ஈ. பு்கப்டக் க்லஞரகள்

3.  ் மக்கைபாெபாபட க்பாடகடபாஸ்கடபாரியில் நமது 
்டஙக்ளப ்திகவற்ற ்யன்்டுததைப்டும் 
பதைரிவு எது?

 அ. Begin a story ஆ. Import pictures
 இ. Settings ஈ. View your story

4.  கீழ்க்கபாண்்வறறுள் கணினியில் 
உருவபாக்கப்டட கதைபாற்றஙக்ள 
உண்்மயபான உருவம் க்பால் கபாடடுவது 
எது?

 அ. இஙக்ஸ்ககப
 ஆ. க்பாடகடபா ஸ்கடபாரி 
 இ. பமயநிகர பதைபாழில் நுட்ம்
 ஈ.  அகடபாபி இல்லுஸ்டகைடடர
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அணுக்கள் - Atoms
அணுக்கள் மற்றும் மூலககூறு்களைக குறிக்கககூடிய குறியீடு - Chemical formula
அல்லி வட்டம் - Corolla
அயல் ம்கரந்தச் சேரகள்க - Cross Pollination
அயனி - Ion
அணு மற்றும் மூலககூறு்களினால் ஆன பருப்பாருள் - Matter
அணுவ்கத் து்கள்்கள் - Subatomic particles
அடிபபள்ட அைவு்களிலிருநது ்தருவிக்கபபட்ட அைவு்கள் - Derived quantities
அைவு்கள் குறிக்கபபட்ட ்்காள்்கலன் - Measuring container
ஆற்்றல் மட்டம் - Orbit
இரத்்த சோள்க - Anemia
இரண்டு அல்லது அ்தற்கு சமலான, சவறுபட்ட    
மூலககூறு்களினால் ஆன சேரமம்

- Compound

இளைதி்றன் - Valency
இ்டப்பயரச்சி - Displacement
இரு அணுக்களுககு இள்டசய உள்ை ்்தாளலவு - Inter-atomic distance
ஈரபபு ளமயம் - Centre of gravity
உ்டலவழி இனப்பருக்கம் - Vegetative propagation
எதிரமின் அயனி - Anion
எதிர முடுக்கம் - Negative Acceleration
ஒசர வள்க அணுக்களினால் ஆன ்தனிமம் - Element
ஒரு ்பாருளின் இயற்பியல் பண்பு்களின் அைவு்கள் - Physical quantity
ஓரலகு பருமனில் அ்டங்கியுள்ை ்மாத்்த ்பாருளின் நிள்ற - Density
்கருவுறு்தல் - Fertilization
்கன்றிபசபான ்காயம் - Bruise
்காே ச�ாய் - Tuberculosis
கிருமி�ாசினி / �ச்சுத்்தள்ட ்பாருள் - Antiseptic
்்காபபைங்்கள் - Pustules
ேமநிளல - Equilibrium
சிறிய து்கள்்கள் - Atoms
சீரற்்ற முடுக்கம் - Non - uniform acceleration
சீரான முடுக்கம் - Uniform acceleration
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சூல்க வட்டம் - Gynoecium
சூரியனுககு, ்்தாளலவில் இருககும் பூமியின் நிளல (Portion) - Aphelion
சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை ஒரு ச்காளின் ்பயர - Neptune
்த்க்டா்க மாற்்றககூடிய ்தன்ளமவாய்ந்த உசலா்கம் - Malleable
்தன் ம்கரந்தச் சேரகள்க - Self pollination
தி்டப்பாருள் திரவமா்க மா்றககூடிய நி்கழ்வு - Melting
தியானம் - Meditation
திளேசவ்கம் - Velocity
தீக்காயம் - Burn
துண்்டா்தல் - Fragmentation
்்தாற்று வியாதி - Communicable disease
்்தாளலவு - Distance
ச�ரமின் அயனி - Cation
ச�ர முடுக்கம் - Positive acceleration
பல்ஈறு வீக்கம் - Gingivitis
பருப்பாருள் - Matter
பருப்பாருள்்களில் அ்டங்கியுள்ை ்பாருளின் அைவு - Mass
பல் ்ோத்ள்த / பல் ்தடள்ட - Plaque
பன்னாடடு அலகு முள்ற - System of international unit (SI)
பாலினப ்பருக்கம் - Sexual reproduction
புல்லி வட்டம் - Calyx
ம்கரந்தச் சேரகள்க - Pollination
மின்னூட்டத்தின் அலகு - Coloumb
முடிவு்றா மூலககூறு - Free radical
மு்தலு்தவி - First aid
முடுக்கம் - Acceleration
மூலககூறு்கள் - Molecules
்மாடடு விடு்தல் - Budding
வானியல் ்பாருள்்கள் Celestial bodies
வானியல் ்பாருள்்களைப பற்றி படிககும் இயற்பியல் பிரிவு - Astronomy

்வற்றி்டம் (்காற்று இல்லா்த இ்டம்) - Vacuum
சவ்கம் - Speed
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ஏைபாம் வகுபபு அறிவியல் முதைல் ்ருவம் ்பாடநூல் உருவபாக்கம்

ஆகலபாெ்னக்குழு
குழுததை்லவர 
முளனவர்.�.வி.தவஙககடஷவைன்
விஞஞபானி,
விஞஞபான் பிைெபார அறிவியல் மறறும் பதைபாழில்நுட்தது்்ற, புதுபடல்லி.
முளனவர். மஸ்ஹர் சுல்�ானா
து்்றத தை்லவர (விலஙகியல்) ஓயவு,
மபாநிலக் கல்லூரி, பென்்ன.

கமலபாயவபாளரகள் 
முளனவர்.ரீடா ஜான்
க்ைபாசிரியர மறறும் து்்றததை்லவர
இயறபியல் து்்ற
பென்்னப ்ல்க்லக்கைகம், பென்்ன.
முளனவர் வி. சிவமா�வி
இ்ணக்ைபாசிரியர, 
்பாைதி மகளிர கல்லூரி, பென்்ன.
முளனவர்.ஆர். குமைன்
உதைவிபக்ைபாசிரியர, கவதியியல் து்்ற
டி.ஜி.்வஸ்னவ கல்லூரி,
அரும்்பாக்கம், பென்்ன.

முளனவர்.ககா. ைாஜலட்சுமி
உதைவிபக்ைபாசிரியர 
்பாைதி மகளிர கல்லூரி, பென்்ன.

முளனவர்.க. சிந�ளனயாைன்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, அைசு உயரநி்லப ்ள்ளி 
ப்ரியபார நகர, நந்தைம்்பாக்கம், கபாஞசிபுைம்.

்பாட மீளபாயவு
முளனவர். கக.பி. கிரிவாசன்
இ்ணபக்ைபாசிரியர, தைபாவைவியல் து்்ற
அைசினர க்லக் கல்லூரி, நந்தைனம், பென்்ன.
முளனவர். எஸ. சமீம்
து்ண இயக்குநர, SCERT, பென்்ன.

இ்ணயச் பெயல்்பாடு
எ.சைணயா
இ்டநி்ல ஆசிரி்ய
ஊைடசி ஒன்றிய பதைபாடக்கப்ள்ளி,
பெல்லததைபா்பா்யயம், பமபாடக்குறிச்சி,
ஈகைபாடு மபாவடடம்.

வல்லுநர மறறும் ஒருஙகி்ணப்பாளரகள்
து. பிை்பாகைன்
உதைவிபக்ைபாசிரியர, 
SCERT, பென்்ன.
ச. ைாகஜஷ
்டடதைபாரி ஆசிரியர. அைசு கமல்நி்லப ்ள்ளி, வஙகனூர,   
திருவள்ளூர மபாவடடம். 

்பாடநூல் ஆசிரியரகள்
�. த்பருமாள் ைாஜ்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, ஊைபாடசி ஒன்றிய நடுநி்லப்ள்ளி, 
மபாணிக்கமஙகலம், வலங்கமபான் ஒன்றிம், திருவபாரூர. 
கமா. கமாகனப்பிரியா
முதுக்ல ஆசிரி்ய, அைசு மகளிர கமல்நி்லப்ள்ளி,
பகபாைடபாச்கெரி, திருவபாரூர.
என்.இைாகமஷ்பாபு
்டடதைபாரி ஆசிரியர
ஊைபாடசி ஒன்றிய நடுநி்லப்ள்ளி,
கெபாைவைம், பென்்ன
முளனவர். ந. வித்யகீ�ா
விரிவு்ையபாளர DIET, ஆடுது்்ற, தைஞெபாவூர.
ம. ஆனந�ன்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, அைசு உயரநி்லப்ள்ளி,  
கெர்வக்கபாைன்்டடி, திண்டுக்கல்.
எஸ. சியாமைா
்டடதைபாரி ஆசிரியர
அைசினர ஆதிதிைபாவிடர உயரநி்லப்ள்ளி,
புளியபாந்கதைபாபபு, பென்்ன.
ந. மணிகணடன்
்டடதைபாரி ஆசிரியர,
 அைசு உயரநி்லப்ள்ளி, ைபாசிஙகபாபுைம், கதைனி.
நா. ்பாலுசசாமி
தை்ல்ம ஆசிரியர (ஓயவு),
மபாநகைபாடசி கமல்நி்லப ்ள்ளி, பீலகமடு, ககபாயம்்ததூர.
மா. �மிழைசி 
முதுக்லப ்டடதைபாரி ஆசிரியர (ஓயவு),
புனிதை கஜபாெப ப்ண்கள் கமல்நி்லப்ள்ளி, வடுகரக்ட்ட, திருச்சி.
டி. கைவதி
்டடதைபாரி ஆசிரியர
நகைபாடசி கமல்நி்லப்ள்ளி
இைபாஜககபா்லபுைம், புதுக்ககபாட்ட மபாவடடம்க்ல மறறும் வடிவ்மபபு

வ்ைக்ல 
சார்லஸ, பிைகமாத், கவல்முருகன்
புததைக கடட்மபபு
கவ.சா. ஜாணஸமித், 
ம. இகயசு ைத்தினம்,  
அ. அடிசன் ைாஜ், 
சி. பிைசாநத் 
்ப. கயாககஷ
நிைல் வ்ைப்டம் 
�ாமளை சீனிவாசன், ஓவியர்
பெௌததிரி நகர, வளெைவபாக்கம், பென்்ன.
அட்ட  வடிவ ்மபபு
கதிர் ஆறுமுகம்
QC
ைாகஜஷ �ஙகப்்பன், 
ம கனாகர் இைா�ாகிருஷணன்
ஒருஙகி்ணப்பாளர
ைகமஷ முனிசாமி

வி்ைவுக் குறியீடு கமலபாண்்மக் குழு 
இைா. தஜகநா�ன்
இ்டநி்ல ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்ள்ளி, ககணெபுைம்- க்பாளூர, 
திருவண்ணபாம்ல மபாவடடம்.
கஜ.எப். ்பால் எட்வின் ைாய்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்ள்ளி, இைபாக்கிப்டடி, வீை்பான்டி, கெலம் மபாவடடம்.
மு.சைவணன் 
்டடதைபாரி ஆசிரியர,
அைசினர மகளிர கமனி்லப்ள்ளி, புதுப்பா்ளயம்,
வபாைப்பாடி, கெலம்.

தைடடச்ெர
மு. சத்யா
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பொடப் தபொருளடககம்
வரலொறு

அலகு தலலப்பு பகக எண் மொதம்
1. இடைக்கால இந்திய வரலகாற்று ஆதகாரங்ள் 103 ஜூன்

2. வைஇந்தியப் புதிய அரசு்ளின் ததகாற்்றம் 114 ஜூடல

3.
ததன்னிந்தியப் புதிய அரசு்ள்
பிற்்காலச் த�காழர்ளும், பகாண்டியர்ளும் 129 ஆ்ஸ்ட்

4. தைல்லி சுல்தகானியம் 143 ஆ்ஸ்ட் & 
த�ப்ைம்பர

புவியியல்

1. புவியின் உள்்ளடைப்பு 157 ஜூன்

2. நிலதததகாற்்றங்ள் 169 ஜூடல

3. ைக்ள் ததகாட்யும், குடியிருப்பு்ளும் 180 ஆ்ஸ்ட்

குடிலமயியல்

1. �ைததுவம் 192 ஜூன்

2. அரசியல் ்ட்சி்ள் 198 ஆ்ஸ்ட்

தபொருளியல்

1. உற்பததி 208 ஜூடல

ைதிப்பீடுமின்நூல்
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வரலொறு
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கற்றலின் ந�ொககஙகள்

�	இடைக்கால இந்தியகாவின் வரலகாற்றுக்கான �கான்று்ட்ள 
அறிந்துத்காள்ளுதல்

�	த்காவில்்ள், ைசூதி்ள், ் ல்லட்ற்ள், அரண்ைடன்ள், த்காட்டை்ள் 
ஆகிய முககியச் �கான்று்ட்ள அறிதல்

�	இலககியங்ள், தபகாறிப்பு்ள் ஆகியவற்ட்றப் புரிந்துத்காள்ளுதல்
�	அதரபிய, துருககியப் பயணி்ளின் பயண நூல்்ட்ள அறிந்துத்காள்ளுதல்

அறிமுகம்

இந்திய வரலகாற்றில் கி.பி. (தபகா.ஆ) 700 
முதல் 1200 ைற்றும் கி.பி. (தபகா.ஆ) 1200 முதல் 
1700 வடரயிலகான ்காலப்பகுதி்ள் முட்றதய 
ததகாைக் இடைக்கால இந்திய வரலகாறு என்றும் 
பின் இடைக்கால இந்திய வரலகாறு என்றும் 
வட்ப்படுததப்பட்டுள்்ளன. இடைக்கால 
இந்திய வரலகாற்ட்றக ்ற்கும் அறிஞர்ளுககு 
நல்வகாயப்பகா் அதி் எண்ணிகட்யிலகான 
பல்வட்ப்பட்ை �கான்று்ள் கிடைக்ப் 
தபறுகின்்றன. ்ல்தவட்டு்ள், 
த�ப்புப்பட்ையங்ள், நிடனவுச்சின்னங்ள், 
நகாணயங்ள் ஆகியடவ அதி்ச்  
த�யதி்ட்ள வழஙகுகின்்றன. அவற்றுைன் 
அதரபிய, பகாரசீ், துருககிய வரலகாற்றுத 
ததகாகுப்பகா்ளர்ளின் பதிவு்ள்  தைலதி்ச் 
த�யதி்ட்ள முன்டவககின்்றன. 

இச்�கான்று்ள் பல்வட்ப்பட்ை விவரங்ட்ளக 
த்காண்டுள்்ளன. �காதகாரண ைக்ளின் 
வகாழ்நிடல குறிததுக குட்றவகான த�யதி்ட்ள 
ைட்டுதை முன் டவககும் இச்�கான்று்ள் 
அர�ர்ளின் வகாழ்கட் பற்றி  தநரடியகான, 
த�றிவகான, அதி் எண்ணிகட்யிலகான 
த்வல்்ட்ள வழஙகுகின்்றன. அர�ர்ளின் 
�காதடன்ள் பற்றிய அர�டவடயச் 
�காரந்ததகாரின் ்ருததுக்ளும் வரலகாற்று 
நி்ழ்வுத ததகாகுப்பகா்ளர்ளின் ்ருததுக்ளும் 
தபரும்பகாலும் ஒருதடலப்பட்�ைகானதகா்வும் 
மிட்ப்படுததப்பட்ைதகா்வும் உயரவுநவிற்சி 
தைகாழி நடையிலுதை அடைந்திருககின்்றன. 
இடைக்கால இந்திய வரலகாற்ட்றத 
ததரிந்துத்காள்்ளக கிடைக்ப்தபறும் 
பல்வட்ப்பட்ை  �கான்று்ட்ள நகாம் ஆயவு 
த�யதவகாம்.

இலடககொல 
இந்திய வரலொறறு 

ஆதொரஙகள்

அலகு - 1
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ஔரஙகசீப்பின் அலவககள வரலொறறு 
அறிஞரொக இருந்த கொஃபிகொனின் புகழ் 
தபற்ற கூறறு உஙகளுககுத் ததரியுமொ? 
“விசுவகா�ம் உள்்ளவரகா் இருததல், லகாப 
தநகாக்ம் இன்டை, ஆபததுககு அஞ�காடை, 
ஒருதடலபட்�ைகா் இல்லகாதிருததல், விருப்பு 
தவறுப்பின்றி இருததல், நண்பருககும் 
அந்நியருககுமிடைதய  தவற்றுடை 
பகாரகாடை, தநரடையுைன் எழுதுதல் 
ஆகியடவ வரலகாற்று ஆசிரியரின் 
்ைடை்ள்” என அவர கூறியுள்்ளகார.

சொன்றுகள்
்ைந்த ்காலதடத ைறுபதிவு த�யவதற்கு 

உதவககூடிய ஆதகாரங்்ளகான ஆவணங்ள் 
அல்லது பதிவு்த்ள �கான்று்ள் எனப்படும். 
�கான்று்ளின் உதவியுைன் நகாம் அரசியல், 
தபகாரு்ளகாதகார, �மூ் ைற்றும் பண்பகாட்டு வ்ளரச்சி 
விவரங்ட்ளத தி்றனகாயவு த�யகித்றகாம்.

�கான்று்ட்ள வட்ப்படுததுதல்

முதல்நிடலச் 
�கான்று்ள்

இரண்ைகாம் நிடலச் 
�கான்று்ள்

முதல்நிலலச் சொன்றுகள்:
தபகாறிப்பு்ள்,  (்ல்தவட்டு்ள், 

த�ப்புப்பட்ையங்ள்), நிடனவுச்சின்னங்ள், 
நகாணயங்ள் ஆகியடவயும் அவற்றிலிருந்து 
கிடைக்ப் தபறுகின்்ற த�யதி்ளும் 
முதல்நிடலச் �கான்று்ள் ஆகும்.

இரண்டொம் நிலலச் சொன்றுகள்:
இலககியங்ள், ்காலவரிட�யிலகான 

நி்ழ்வுப்பதிவு்ள், பயணககுறிப்பு்ள், 
வகாழ்கட் வரலகாற்று நூல்்ள், சுய�ரிடத்ள் 
ஆகியன இரண்ைகாம் நிடலச்�கான்று்ள் ஆகும்.

தபொறிப்புகள் (Inscriptions)
தபகாறிப்பு்ள் என்பன பகாட்ற்ள், ்ற்்ள், 

த்காயிற்சுவர்ள், உதலகா்ங்ள் ஆகியவற்றின் 
்டினைகான தைற்பரப்பின் தைல் தபகாறிக்ப்படும் 
எழுததுக்்ளகாகும். அர�ர பி்றப்பிதத 
தபரகாடண்ள், அவர அரப்பணிததடவ, 
த்காடுதத த்காடை்ள், தபகார்ளில் தபற்்ற 
தவற்றி்ளின் நிடனவகா்வும் தபகாரில் ைடிந்த 
வீரர்ளின் நிடனவகா்வும் எழுப்பப்பட்ை 
நிடனவுச்சின்னங்ள் ஆகியடவ  
அக்காலக ்ட்ைம் குறிதத பல த�யதி்ட்ளத 
தம்ை்ததத த்காண்டுள்்ளன. த்காடை்ள் 
வழங்ப்பட்ைடதக குறிககும் த�ப்புப்பட்ையங்ள் 
�ட்ைபூரவைகான ஆவணங்்ளகா் 
ஐயப்பகாடு்ளுககு இைமில்லகாத ைதிப்பிடனக 
த்காண்டுள்்ளன. 13ஆம் நூற்்றகாண்டு முதலகா் 
இஸ்லகாமியப் பகாரசீ்ததின் நடைமுட்ற்ளின் 
்காரணைகா்வும் த�ப்புப்பட்ையங்ள் விடல 
அதி்ைகா் இருந்ததன் விட்ளவகா்வும் 
அவற்றுககு ைகாற்்றகா் குட்றந்த த�லவிலகான 
படனதயகாடல்ளும், ்காகிதமும் 
பயன்பகாட்டுககு வந்தன.

பகாட்ற தபகாறிப்பு

பிற்்காலச் த�காழர்ள் ்காலததில் (பதது 
முதல் பதிமூன்்றகாம் நூற்்றகாண்டு வடர) 
தவளியிைப்பட்ை பல த�ப்புப்பட்ையக த்காடை 
ஆவணங்ளில் இந்து, தபௌதத அல்லது 
�ைண �ையதடதச் த�ரந்த தனிப்பட்ை 
குருைகார்ளுகத்கா, து்றவி்ளுகத்கா அல்லது 
பு்ழ்தபற்்ற ைனிதர்ளுகத்கா வழங்ப்பட்ை 
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த்காடை்ள் பதிவு த�யயப்பட்டுள்்ளன. 
இவற்றில் த்காடை வழஙகியவர, த்காடை 
தபற்்றவர ஆகிதயகார குறிதது விரிவகான 
த�யதி்ள் இைம்தபற்றுள்்ளன. அவற்றில் 
த்காடை வழஙகியவரின் அ்றச்த�யல்்த்ள 
அதி்ம் பதிவு த�யயப்பட்டுள்்ளன. த்காடை 
வழஙகியவர ைட்டுதை சி்றப்புக ்வனம் 
தபறுகி்றகார. முதலகாம் ரகாதஜந்திர த�காழனின் 
திருவகாலங்காடு த�ப்தபடு்ளும் சுந்தரச் 
த�காழனின் அன்பில் த�ப்தபடு்ளும் 
குறிப்பிைததக் எடுததுக்காட்டு்்ளகாகும். 
்காஞசிபுரம் ைகாவட்ைம் உததிரதைரூர எனும் 
ஊரிலுள்்ள ்ல்தவட்டு்ள், கிரகாைங்ள் 
எவவகாறு நிரவகிக்ப்பட்ைன என்பது  குறிதத 
விவரங்ட்ளத ததரிவிககின்்றன.

த�காழ அர�ர்்ளகால் வழங்ப்பட்ை 
பல்வட்ப்பட்ை நிலகத்காடை்ட்ள 
்ல்தவட்டு்ள், த�ப்புப்பட்ையங்ள் வகாயிலகா் 
நகாம் அறிந்துத்காள்்ள முடிகி்றது. அடவ:

நவளொண் 
வலக

பிரகாைணரல்லகாத 
உடைடையகா்ளருககுச் 
த�காந்தைகான நிலங்ள்.

பிரம்மநதயம் பிரகாைணரககுக த்காடையகா் 
வழங்ப்பட்ை நிலங்ள்.

சொலநபொகம் ்ல்விநிடலயங்ட்ளப் 
பரகாைரிப்பதற்்கா் வழங்ப்பட்ை 
நிலங்ள்.

நதவதொனம் த்காவில்்ளுககுக த்காடையகா் 
வழங்ப்பட்ை நிலங்ள்.

பள்ளிச் சந்தம் �ைண �ைய நிறுவனங்ளுககுக 
த்காடையகா் அளிக்ப்பட்ை 
நிலங்ள்.

நிலனவுச் சின்னஙகள்
த்காவில்்ள், அரண்ைடன்ள், ைசூதி்ள், 

்ல்லட்ற்ள், த்காட்டை்ள், த்காபுரங்ள், 
ஸ்தூபி்ள் ஆகிய ்ட்ைைங்ள் 
நிடனவுச் சின்னங்ள் 
எனும் வட்டயச் 
�காரந்தடவயகாகும். தைல்லி 
சுல்தகான்்ள் புதுவட்யகான 
்ட்ைைக ்டலடய 
அறிமு்ம் த�யதனர. வட்ளவு்ள், ஒடுஙகிய 
வடிவகத்காபுரங்ள், குவிைகாைங்ள் ஆகியன 
அதன் முககியக கூறு்்ளகாகும். இந்த 
நிடனவுச் சின்னங்ளிலுள்்ள ்ல்தவட்டு்ள் 
வரலகாற்ட்றக ்ட்ைடைக்த ததடவப்படும் 
சி்றந்த த்வல்்ட்ளக த்காண்டுள்்ளன. 
இடைக்காலதடதச் த�ரந்த ்ஜுரகாத்கா 
(ைததியப்பிரதத�ம்) எனுமிைததிலுள்்ள 
த்காவில்்ள், ரகாஜஸ்தகான் ைகாநிலம், தில்வகாரகா 
(அபு குன்று) எனுமிைததிலுள்்ள த்காவில்்ள், 
த்கானகாரககில் (ஒடி�கா) உள்்ள த்காவில்்ள் 
ஆகியடவ வைஇந்தியகாவில் �ையதடத 
டையைகா்க த்காண்ை பண்பகாட்டின் பரிணகாை 
வ்ளரச்சிடயப் புரிந்துத்காள்்ள சி்றந்த 
�கான்று்்ளகாகும். தஞ�காவூரிலுள்்ள  தபரிய 
த்காவில் (பிர்தீஸ்வரர த்காவில்), ்ஙட் 
த்காண்ை த�காழபுரம், தகாரகாசுரம் ஆகிய 
இைங்ளிலுள்்ள த்காவில்்ள் பிற்்காலச் 
த�காழர்ள் தமிழ்நகாட்டில் ்ட்டிதயழுப்பிய 
தநரததியகான பிரைகாண்ைைகான ் ட்ைைங்ளுககு 

த�ப்புப்பட்ையம்

தில்வகாரகா த்காவில், அபு குன்று
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அடையகா்ளங்்ளகாகும். இவற்ட்றப் தபகாலதவ 
ஹம்பியிலுள்்ள விததகாலகா, விருப்பகாக�கா 
த்காவில்்ள் விஜயந்ர அர�ர்ளின் 
(15ஆம் நூற்்றகாண்டு) பங்ளிப்டபப் 
பட்ற�காற்றுபடவயகாகும்.

குவவத-உல்-இஸ்லகாம் ைசூதி, தைகாத-
கி-ைசூதி, ஜைகா ைசூதி, பததப்பூர சிகரி 
தர்கா (இடவயடனததும் தைல்லியிலும் 
அதற்்ரு்காடையிலும் அடைந்துள்்ளன),  
�காரமினகார (டஹதரகாபகாத) ஆகியன 
இடைக்காலதடதச் த�ரந்த முககிய 
ைசூதி்்ளகாகும்.

 �காரமினகார

ஆகரகா த்காட்டை, சிததூர த்காட்டை, 
குவகாலியர த்காட்டை, தைல்லி த�ஙத்காட்டை 
தைலும் ததௌலதகாபகாத (ஔரங்காபகாத), 
பிதரகாஷ்  ஷகா த்காதத்ளம் (தைல்லி) ஆகிய 
இைங்ளிலுள்்ள த்காட்டை்ளும் வரலகாற்று 

முககியததுவம் வகாயந்தடவயகாகும். தஜயபூர, 
தஜய�கால்ைர, தஜகாதபூர ஆகிய இைங்ளிலுள்்ள 
அரண்ைடன்ள், ரகாஜபுததிரர்ளின் 
தைன்டைக்கான அடையகா்ளங்்ளகாகும். 
குதுப்மினகார, அதலய-தரவகாஷகா ைற்றும் 
இல்துமிஷ், பகால்பன் ஆகிதயகாரின் ் ல்லட்ற்ள், 
அடனதது மு்லகாய அர�ர்ளின் ்ல்லட்ற்ள் 
ஆகியடவ ைதிப்புமிக் �கான்று்்ளகா் 
அஙகீ்ரிக்ப்பட்ை சி்றப்புமிக் ்ட்ைைங்்ளகாகும். 
வைஇந்தியகாவிலுள்்ள பகாழடைந்த ந்ரங்்ளகான 
பிதரகாஷகாபகாத, துக்ள்காபகாத ஆகியனவும் 
ததன்னிந்தியகாவிலுள்்ள ஹம்பியும் இடைக்கால 
இந்திய வரலகாற்றுக்கான �கான்றுக 
்ருவூலங்்ளகாகும்.

�ொணயஙகள்
நகாணயங்ளில் தபகாறிக்ப்பட்டுள்்ள 

பைங்ளும் உருவங்ளும்,  அர�ர்ளுடைய 
தபயர்ள், பட்ைங்ள்,  அவர்ளின் 
உருவப்பைங்ள், நி்ழ்வு்ள், இைங்ளின் 
தபயர்ள், ்காலங்ள், அர�வம்�ததின் தபயர்ள், 
அர�ச் சின்னங்ள்  ஆகியவற்ட்ற நைககு 
உணரததுகின்்றன. நகாணயங்ளில் உள்்ள 
உதலகா்க்லடவ  தபரரசின் தபகாரு்ளகாதகார 
நிடல குறிதத த�யதி்ட்ள வழஙகுகின்்றன. 

அர�ர்ளின் இரகாணுவப் படைதயடுப்பு்ள், 
பிரதத� விரிவகாக்ம், வணி்த ததகாைரபு்ள், 
�ைய நம்பிகட்்ள் தபகான்்றடவயும் 
நகாணயங்ளில் இைம்தபற்றுள்்ளன. 

மு்ைது த்காரி தகான் தவளியிட்ை தங் 
நகாணயததில் தபண் ததயவைகான இலட்சுமியின் 
வடிவதடதப் பதிப்பிததுத தனது தபயடரயும் 

ஹம்பி, விஜயந்ர

இலட்சுமி உருவம் 
தபகாறிதத த்காரியின் 

நகாணயம்

கில்ஜி அரசு நகாணயங்ள்
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தபகாறிக்ச் த�யதிருந்தகார. இந்நகாணயம், இந்தத 
ததகாைக்்காலத துருககியப் படைதயடுப்பகா்ளர 
ைதவி�யங்ளில் தகாரகா்ளததன்டையுைன் 
நைந்துத்காண்ைகார என்பதற்்கான அடனததுச் 
�காததியக கூறு்ட்ளயும் உணரததுகி்றது.

தைல்லி சுல்தகான்்ளின் ்கால்ட்ைதடத 
அறிந்துத்காள்்ள ’ஜிட்ைல்’ என்னும் த�ப்பு 
நகாணயங்ள் பயன்படுகின்்றன. இல்துமிஷ் 
அறிமு்ம் த�யத ’ைங்கா’ எனப்படும் தவள்ளி 
நகாணயங்ள், அலகாவுதீன் கில்ஜியின் தங் 
நகாணயங்ள், மு்ைதுபின் துக்ளககின் த�ப்பு 
நகாணயங்ள் தபகான்்றடவ நகாணயங்ள் 
பரவலகான பயன்பகாட்டில் இருந்தடதயும் 
நகாட்டின் தபகாரு்ளகாதகார வ்ளம் அல்லது நலிவு 
ஆகியவற்ட்றச் சுட்டுவதகா்வும் அடைந்துள்்ளன.

 ஒரு ஜிட்ைல் 3.6 தவள்ளி 
குன்றிைணி்ட்ளக த்காண்ைது 
ஆகும். 48  ஜிட்ைல்்ள் 1 தவள்ளி 
ைங்காவுககுச் �ைைகாகும்.

சமய இலககியஙகள்
ததகாைக்ததில் ததன்னிந்தியகாவிலும் 

பின்னர வைஇந்தியகாவிலும் ததகான்றிய 
பகதி இயக்ம், பகதி இலககியங்ளின் 
வ்ளரச்சிககு வழியடைததன. த�காழர்ளின் 
்காலம் பகதி இலககியங்ளின் ்காலம் 
என்று அடழக்ப்படுகின்்றது. ‘்ம்ப 
ரகாைகாயணம்’, த�ககிழகாரின் ‘தபரியபுரகாணம்’, 
பன்னிரு ஆழ்வகார்்ளகால் இயற்்றப்பட்டு 
நகாதமுனியகால் ததகாகுக்ப்பட்ை ‘நகாலகாயிர 
திவவிய பிரபந்தம்’, அப்பர, �ம்பந்தர,  சுந்தரர 
ஆகிதயகாரகால் இயற்்றப்பட்டு நம்பியகாண்ைகார 
நம்பியகால் ததகாகுக்ப்பட்ை ’ததவகாரம்’,  
ைகாணிக்வகா�்ரின் ’திருவகா�்ம்’ ஆகியடவ 

த�காழர்காலப் பகதி இலககியங்்ளகாகும். 
தஜயததவரின் ’கீதத்காவிந்தம்’ (12ஆம் 
நூற்்றகாண்டு) ததன்னிந்திய பகதி இலககிய 
ைரபின் ததகாைரச்சியகாகும். பதிடனந்தகாம் 
நூற்்றகாண்டைச் த�ரந்த இட்றநிடல உணரவு 
தபற்்ற ் விஞரகான ் பீரதகாஸ் பகதி இயக்ததகால் 
்வரப்தபற்்றவரகாவகார.

சமயச் சொரபற்ற இலககியஙகள்
்ங்காததவியகால் இயற்்றப்பட்ை 

’ைதுரகா விஜயம்’, கிருஷ்ணததவரகாயரின் 
’அமுகத ைகால்யதகா’ ஆகிய இலககியங்ள்  
விஜயந்ரப் தபரரசுைன் ததகாைரபுடைய 
நி்ழ்வு்ட்ளயும் தனிநபர்ட்ளயும் 
நகாம் அறிந்துத்காள்்ள உதவுகின்்றன. 
�ந்தபகாரடதயின் ’பிருதிவிரகாஜ ரகாத�கா’ 
ரகாஜபுததிர அர�ர்ளின் ைனததுணிச்�டலப் 
பைம்பிடிததுக ்காட்டுகின்்றது. இஸ்லகாமுககு 
முந்டதய ்காலம் குறிதது உள்்ள ஒதர 
�கான்று ்ல்ஹணரின் ’ரகாஜதரஙகிணி’ 
(11ஆம் நூற்்றகாண்டு) ைட்டுதை.

நூல்கள், வொழ்கலக வரலொறுகள், 
சுயசரிலதகள்

அடிடை வம்�தடதச் த�ரந்த சுல்தகான் 
நஸ்ருதின் ைகாமூதுவகால் ஆதரிக்ப்பட்ை மின்்ஜ் 
உஸ் சிரகாஜ் என்பகார ’தப்த-இ-நஸிரி’ எனும் 
நூடல எழுதினகார. இந்நூலின் சுருக் உடர 
மு்ைது த்காரியின் படைதயடுப்பில் ததகாைஙகி 
கி.பி. 1260 வடரயிலகான நி்ழ்வு்ள்  குறிதத 
த�யதி்ட்ளக கூறுகின்்றன. தன்டன ஆதரிதத 
சுல்தகானின் தபயடரதய இச்சுருக்உடரககும், 
மின்்ஜ் உஸ் சிரகாஜ் சூட்டினகார. பதின்மூன்்றகாம் 
நூற்்றகாண்டில் சுல்தகான் இல்துமிஷின் 
இறுதிக்காலததில் ்ஜினியிலிருந்து புலம் 
தபயரந்து வந்திருந்த ஹ�ன் நிஜகாமி என்பகார 
’தகாஜ்-உல்-ைகா-அசிர’ எனும் நூடல எழுதினகார. 
குதபுதீன் ஐபக பற்றிய பல த�யதி்ட்ள 
இந்நூல் முன்டவககி்றது. இந்நூதல தைல்லி 
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சுல்தகானியததின் வரலகாற்ட்றக கூறும், அரசின் 
இட�வு தபற்்ற முதல் நூலகாகும். மு்ைது பின் 
துக்ளககின் அர�டவ வரலகாற்்றகாசிரியர ஜியகா-
உத-பரணி ’தகாரிக-இ-பிதரகாஷகாகி’ எனும் 
நூடலப் படைததகார. இந்நூல் கியகாசுதீன் 
பகால்பன் முதல் பிதரகாஷ்-ஷகா துக்ளககின் 
ததகாைக்க்கால ஆட்சி வடரயிலகான தைல்லி 
சுல்தகானியததின் வரலகாற்ட்ற வி்ளககுகி்றது. 
தபரிஷ்ைகாவின் (16ஆம் நூற்்றகாண்டு)  
தகாரிக-இ-தபரிஷ்ைகா இந்தியகாவில் மு்லகாய 
ஆட்சியின் எழுச்சி குறிதது விவரிககின்்றது.

தபகத் -  அதரபியச் த�கால் இதற்கு 
தடலமுட்ற்ள் அல்லது 
நூற்்றகாண்டு்ள் என்று தபகாருள்.

தஜூக -  பகாரசீ்ச் த�கால் இதற்கு சுய�ரிடத 
எனப்தபகாருள்.

தொரிக/தொகுயூக - அதரபியச் த�கால் இதன்  
   தபகாருள் வரலகாறு என்பதகாகும்.

16ஆம் நூற்்றகாண்டில் பகாபரின் ’பகாபர 
நகாைகா’, அபுல் பகா�லின் ’அயினி அகபரி’, ’அகபர 
நகாைகா’ ஆகிய நூல்்ள் இவவிரு தபரர�ர்ள் 
குறிதத முழுடையகான விவரங்ட்ள 
எடுததுடரககின்்றன. 17ஆம் நூற்்றகாண்டில் 
தனது வகாழ்கட் நிடனவு்்ளகா் ஜஹகாஙகீர 
எழுதிய ”தசுக-இ-ஜகாஹகாஙகீரி” அக்காலக 
்ட்ை வரலகாற்றின் மீது அதி் தவளிச்�தடதப் 
பகாயச்சுகி்றது. தபரர�ர்ள் எழுதியுள்்ள சுய�ரிடத 
நூல்்ள் தவிர நிஜகாமுதீன் அ்ைத என்பவரகால் 
”தப்த-இ-அகபரி” எனும் நூல் எழுதப்பட்ைது. 
அபுல் பகா�லின் மிட்ப்படுததிககூறும் 
பகாஙகிடனக த்காண்ை நூல்்ட்ளக ்காட்டிலும் 
இந்நூல் நம்ப்ததன்டை வகாயந்ததகா்க 
்ருதப்படுகி்றது. இடதப்தபகான்று பதகானி 
எழுதிய ைற்த்றகாரு நூலகான ”தகாரிக-இ- 
பதகானி” (பதகானியின் வரலகாறு) ஒரு மி்ச் சி்றந்த 
நூலகாகும். 1595இல் தவளியிைப்பட்ை இந்நூல் 

மூன்று ததகாகுதி்ட்ளக த்காண்டுள்்ளது. 
அகபருடைய ஆட்சிடயப் பற்றி தபசுகி்ற ததகாகுதி, 
அவரின் நிரவகா்ம் ததகாைரபகா், குறிப்பகா் 
ைதகத்காள்ட் குறிதது, ஒளிவுைட்றவின்றி 
தவளிப்படையகா் விைர�ன பூரவைகான 
்ருததுக்ட்ள முன்டவககி்றது.

பயணிகளும் பயணநூல்களும்
13ஆம் நூற்்றகாண்டுத தமிழ்ததில் 

பகாண்டிய அரசு வலிடை வகாயந்த �கதியகா் 
ைகாறிகத்காண்டிருந்ததபகாழுதில் தவனிஸ் 
ந்டரச் த�ரந்த பயணி ைகாரத்காதபகாதலகா 
வருட் புரிந்தகார. அவர தமிழ்ததில் ்காயல் 
(இன்ட்றய தூததுககுடி ைகாவட்ைததிலுள்்ளது)  
எனும் ஊருககு இருமுட்ற வந்துள்்ளகார. 
அக்காலததில் ்காயல் துட்றமு்ம், 
அதரபியகாவிலிருந்தும், சீனகாவிலிருந்தும்  
வந்த ்ப்பல்்்ளகால் நிரம்பியிருந்த 
துட்றமு்ப்பட்டினைகாகும். சீனகாவிலிருந்து 
தகாம் ்ப்பலில் வந்ததகாய ைகாரகத்காதபகாதலகா 
நம்மிைம் கூறுகி்றகார. அதரபியகாவிலிருந்தும் 
பகாரசீ்ததிலிருந்தும் ஆயிரக்ணககில் 
குதிடர்ள் ததன்னிந்தியகாவில் ்ைல் வழியகா் 
இ்றககுைதி த�யயப்பட்ைதகா் ைகாரகத்காதபகாதலகா 
குறிப்பிடுகின்்றகார.

்ஜினி ைகாமூதின் ஒரு 
படைதயடுப்பின்தபகாது அவருைன் அல்-பரூனி 
(11ஆம் நூற்்றகாண்டு) இந்தியகாவிற்கு வந்து 
இஙகுப் பதது ஆண்டு்ள் தஙகியிருந்தகார. 
்ஜினி ைகாமூதின் த�காைநகாதபுரப் படைதயடுப்பு 
குறிததத துல்லியைகான த்வல்்ள் இவர 
த்காடுதததகாகும். ஒரு ் ற்்றறிந்த அறிஞரகான இவர 
இந்தியகா முழுவதும் பயணம் தைற்த்காண்டு 
இந்தியகாடவயும் அதன் ைக்ட்ளயும் 
புரிந்துத்காள்்ள முயன்்றகார. �ைஸ்கிருத 
தைகாழிடயக ்ற்றுகத்காண்ை அவர இந்தியத 
தததுவங்ட்ளயும் ்ற்்றகார. ”தகாகுயூக-இ-
ஹிந்த” என்்ற தனது நூலில் இந்தியகாவின் 
நிடல்ட்ளயும் அறிவு முட்றயிடனயும், 
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�மூ் விதி்ட்ளயும், ைததடதயும் குறிதது 
விவகாதிததுள்்ளகார.

அதரபியகாவில் பி்றந்த தைகாரகாகத்கா 
நகாட்டு அறிஞரகான இபன் பதூதகா (14ஆம் 
நூற்்றகாண்டு) தைகாரகாகத்காவிலிருந்து பு்றப்பட்டு, 
எகிப்டதக ்ைந்து ைததிய ஆசியகா வழியகா் 
இந்தியகா வந்தடைந்தகார. அவருடைய  
பயணநூல் (ரிக்ளகா [பயணங்ள்]) அவர 
பயணம் த�யத நகாடு்ட்ளயும் ைக்ட்ளயும் 
பற்றிய விவரங்ட்ளக த்காண்டுள்்ளது. 
அவருடைய ்ருததின்படி எகிப்தத 
த�ல்வம் த்காழிதத நகாைகாகும். ஏதனனில் 
தைற்்ததிய நகாடு்ளுைனகான இந்தியகாவின் 
வணி்ம் முழுவதும் எகிப்தின் வழியகா்தவ 
நடைதபற்்றது. இந்தியகாவின் �காதி குறிததும் 
�தி (உைன்்ட்டை ஏறுதல்) பற்றியும் 
கூறியுள்்ளகார. தவளிநகாட்டுத துட்றமு்ங்ளில் 
இந்திய வணி்ர்ளின் விறுவிறுப்பகான 
வணி் நைவடிகட்்ள் குறிததும் ்ைலில் 
்காணப்பட்ை இந்தியக ்ப்பல்்ள் பற்றியும் நகாம் 
அவரிைமிருந்து ததரிந்துத்காள்கித்றகாம். தைல்லி 
ஒரு பரந்து விரிந்த, தநரததியகான ந்ரதைன்று 
அவர விவரிககின்்றகார. இந்நகாட்்ளில்தகான் 
சுல்தகான் மு்ைது பின் துக்ளக தடலந்டர 
தைல்லியிலிருந்து ததற்த்யிருந்த ததவகிரிககு 
(ததௌலதகாபகாத) ைகாற்றி தைல்லிடயப் 
தபகாட்ைற்்காைகாககினகார.

இபன் பதூதகா
ததன்னிந்தியகாடவப் தபகாருததைட்டிலும் 

பல அயல்நகாட்டுப் பயணி்ள் விஜயந்ரம் 
வந்துள்்ளனர. அவர்ள் விஜயந்ர அரட�ப் 
பற்றிய முழுடையகான விவரங்ட்ள 
எழுதிடவததுச் த�ன்றுள்்ளனர. நித்காதலகா 
த்காண்டி எனும் இததகாலியப் பயணி 
1420இல் விஜயந்ர வந்தகார. 1443இல் 
ைததிய ஆசியகாவின் ஹீரட் ந்ரிலிருந்து 
(ைததிய ஆசியகாவின் ைகாதபரும் அர�னகான 
த�ஙகிஸ்்கானின் அர�டவ இருந்த இைம்) 
அப்துர ரஸகாக விஜயந்ருககு வந்தகார. 
தபகாரததுகீசியப் பயணியகான தைகாமிஙத்கா 
பயஸ் 1522இல் இந்ந்ருககு வருட் தந்தகார. 
இவர்ள் அடனவரும் தகாங்ள் ்ண்ைவற்ட்ற 
பதிவுத�யதுள்்ளனர. அடவ விஜயந்ரப் 
தபரரசின் தபரும் சி்றப்டப நகாம் புரிந்து த்காள்்ள 
உதவுகின்்றன.

சுருககம்
�	கி.பி.700 முதல் கி.பி.1200 வடரயிலகான ்காலப்பகுதி ததகாைக் இடைக்காலதைன்றும் கி.பி.1200 

முதல் கிபி.1700 வடரயிலகான ்கால்ட்ைம் பின் இடைக்காலதைன்றும் வட்ப்படுததப்படுகின்்றன.
�	�கான்று்ள் முதல்நிடலச் �கான்று்ள், இரண்ைகாம் நிடலச் �கான்று்ள் என 

வட்ப்படுததப்படுகின்்றன.
�	்ற்்ள், பகாட்ற்ள், த்காவில் சுவர்ள் ஆகியவற்றின் மீதுள்்ள தபகாறிப்பு்ள், அரசு ஆடண்ட்ளயும் 

அர�டவ நி்ழ்வு்ட்ளயும் த்காண்டுள்்ள த�ப்புப்பட்ையங்ள் ஆகியடவ ததளிவகான �கான்று்ள் 
ஆகும்.

�	ததகாைக் இடைக்கால நிடனவுச் சின்னங்்ளகான மு்லகாயர ்காலக  த்காவில்்ள், 
அரண்ைடன்ள், ைசூதி்ள், த்காட்டை்ள், ஸ்தூபி்ள், த்காபுரங்ள், ்ல்லட்ற்ள் ஆகியடவ 
த்காடிட்டுக ்காட்ைப்பட்டுள்்ளன.
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I. சரியொன விலடலயத் 
நதரவு தசயக

1.  என்படவ 
பகாட்ற்ள், ் ற்்ள், த்காவில் 
சுவர்ள், உதலகா்ங்ள் 
ஆகியவற்றின் ்டினைகான 
தைற்பரப்பின் மீது த�துக்ப்படும் 
வகா�்ங்்ளகாகும்.

 அ) ்காலவரிட�யிலகான  நி்ழ்வுப்பதிவு்ள்
 ஆ) பயணககுறிப்பு்ள்
 இ) நகாணயங்ள்
 ஈ)  தபகாறிப்பு்ள்

தசொறகளஞ்சியம்
வரலகாற்றுப் பதிவகா்ளர chronicler

a person who writes accounts of important 
historical events

விதரகாதம், பட்டை animosity hostility, antagonism

பயணககுறிப்பு்ள் travelogue
a book or illustrated account of the places visited 
and experiences encountered by a traveller

நிடனவகா் commemoration in remembrance of

விரிவகா் elaborately in detail

தூபி்ள் minarets a tall  tower, typically part of a mosque

்்ளஞசியங்ள் repositories the places, buildings where materials are stored or kept

உருவப்பைங்ள் portraits pictures, images in drawing or painting

ததகாகுப்பு compendium
a collection of detailed information about a 
particular subject, especially in a book

�கான்று்ளுைன் நிரூபிததல் substantiate to prove with evidence

  பயிறசி

�	இல்துமிஷ், அலகாவுதீன் கில்ஜி ஆகிதயகாரின் நகாணயங்ள், பிற்்கால முஸ்லீம் அர�ர்ளின் த�ப்பு 
நகாணயங்ள் ஆகியடவ பற்றி விவகாதிக்ப்பட்டுள்்ளது.

�	பகதி இயக் �்காப்ததடதச் த�ரந்த பகதி இலககியங்ள் குறிப்பிைப்பட்டுள்்ளன.
�	இடைக்கால அரசியல், �மூ்ப் தபகாரு்ளகாதகார நிடல்ள் குறிதத த்வல்்ட்ள வழஙகும் நூல்்ள், 

வகாழ்கட்வரலகாறு்ள், சுய�ரிடத்ள் ஆகியன விவரிக்ப்பட்டுள்்ளன.
�	இந்தியகாவிற்கு வந்த  தபரும்பகாலகான அதரபிய, பகாரசீ்ப் பயணி்ளின் பயண நூல்்ள் இறுதியில் 

த்காடுக்ப்பட்டுள்்ளன.

2. த்காவில்்ளுககுக த்காடையகா் 
வழங்ப்பட்ை நிலங்ள்  
ஆகும்.

 அ) தவ்ளகாண்வட் ஆ) �காலதபகா்ம்

 இ) பிரம்ைததயம் ஈ)  ததவதகானம்

3.  ்ளின் ்காலம் பகதி 
இலககியங்ளின் ்காலதைன 
அறியப்படுகி்றது.

 அ) த�காழர ஆ) பகாண்டியர

 இ) ரகாஜபுததிரர ஈ) விஜயந்ர அர�ர்ள்
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IV.  சரியொ? தவ்றொ?
1. பள்ளிச்�ந்தம் என்பது �ைண �ைய 

நிறுவனங்ளுககுக த்காடையகா் 
வழங்ப்பட்ை நிலைகாகும்.

2. நகாணயங்ளிலுள்்ள உதலகா்ங்ளின் 
்லடவ தபரரசின் அரசியல்  நிடல குறிதத 
த்வல்்ட்ள நைககு வழஙகுகின்்றன.

3. தகாமிரததின் விடல அதி்ைகா் 
இருந்ததகால் அரசு ஆடண்ட்ளயும் 
அர�டவ நி்ழ்வு்ட்ளயும் பதிவு 
த�யவதற்கு குட்றந்த த�லவிலகான 
படனதயகாடல்ளும் ்காகிதமும் 
பயன்படுததப்பட்ைன.

4. தைகாமிஙத்கா பயஸ் எனும் 
தபகாரததுகீசியப்பயணி கி.பி.1522 இல் 
த�காழப்தபரரசுககு வருட் புரிந்தகார.

V. கூறல்றக கொரணத்நதொடு தபொருத்துக  
(தபொருத்தமொன விலடலய  ( √ ) டிக 
இட்டுக கொட்டவும்)

(1)  கூறறு: மு்ைதுத்காரி தனது தங் 
நகாணயங்ளில் தபண் ததயவைகான 
இலட்சுமியின் உருவதடதப் பதிப்பிததகார.

     கொரணம்: இததுருககிய படைதயடுப்பகா்ளர 
ைத வி�யங்ளில் தகாரகா்ள ைனப்பகான்டை 
த்காண்ைவரகாய இருந்தகார.

 அ)  ் காரணம் கூற்றுக்கான �ரியகான 
வி்ளக்தை.

 ஆ)  ் காரணம் கூற்றுக்கான �ரியகான 
வி்ளக்ம் இல்டல.

 இ) கூற்று தவறு, ்காரணம் �ரி.
 ஈ)  கூற்று, ்காரணம் இரண்டுதை தவறு.

(2) தவ்றொன இலணலயக கண்டறியவும்:
அ) ைதுரகா விஜயம் – ்ங்காததவி
ஆ) அபுல் பகா�ல் – அயினி அகபரி
இ) இபன் பதூதகா – தகாகுயூக-இ- ஹிந்த
ஈ) அமுகதைகால்யதகா – கிருஷ்ணததவரகாயர

4. முதல் தைல்லி சுல்தகான் பற்றிய 
த்வல்்ட்ளக கூறும் நூல் 
ஆகும்.

 அ) அயினி அகபரி
 ஆ) தகாஜ் -  உல் – ைகா -அசிர
 இ) தசுக-இ-ஜகாஹகாஙகீரி
 ஈ) தகாரிக – இ - தபரிஷ்ைகா
5. அதரபியகாவில் பி்றந்து இந்தியகாவிற்கு வந்த 

தைகாரகாகத்கா நகாட்டு அறிஞர  
ஆவகார.

 அ) ைகாரகத்காதபகாதலகா
 ஆ) அல்-பரூனி
 இ) தைகாமிஙத்கா பயஸ்
 ஈ)  இபன் பதூதகா 

II. நகொடிட்ட இடஙகலள நிரப்புக
1.  ்ல்தவட்டு  ஒரு 

பிரம்ைததயக கிரகாைததின் நிரவகா்ம் 
குறிதது விவரிததுக கூறுகி்றது.

2. தன்னுடைய தங் நகாணயங்ள் மீது 
தபண் ததயவைகான இலட்சுமியின் 
உருவதடதப் பதிதது தன்னுடைய 
தபயடரயும் தபகாறிததவர  
ஆவகார.

3. ஒரு  என்பது 3.6 தவள்ளி 
குன்றிைணி்ட்ளக  த்காண்டிருந்தது.

4. அடிடை வம்�தடதச் த�ரந்த சுல்தகான் 
நஸ்ருதீன் ைகாமூதுவகால்  ஆதரிக்ப்பட்ைவர

 ஆவகார.
5. கி.பி.1420 இல் விஜயந்ருககு 

வருட்புரிந்த இததகாலியப் பயணி 
 ஆவகார.

III. தபொருத்துக
1. ்ஜுரகாத்கா ஒடி�கா
2. த்கானகாரக ஹம்பி
3. தில்வகாரகா ைததியப்பிரதத�ம்
4. விருப்பகாக�கா ரகாஜஸ்தகான்
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(3) தபொருந்தொதலதக கண்டுபிடி
அ) தபகாறிப்பு்ள்
ஆ) பயணககுறிப்பு்ள்
இ) நிடனவுச் சின்னங்ள்
ஈ) நகாணயங்ள்

VI. ஓரிரு வொககியஙகளில் பதில் 
அளிககவும்

1. நகாலகாயிர திவவிய பிரபந்ததடதத 
ததகாகுததவர யகார?

2.  ‘தசுக’ எனும் வகாரதடதயின் தபகாருள் 
யகாது?

3. ஜஹகாஙகீர எழுதிய நிடனவுக குறிப்பின் 
தபயர என்ன?

4. வரலகாற்ட்ற அறிந்துத்காள்வதற்்கான 
இருவட்ச் �கான்று்ட்ளக கூறு். 

5. இடைக்காலததில் ்ட்ைப்பட்ை முககிய 
ைசூதி்ட்ளயும், த்காட்டை்ட்ளயும் 
பட்டியலிைவும்.

6. இடைக்காலததில் இந்தியகாவிற்கு 
வருட்தந்த முககியைகான அயல்நகாட்டுப் 
பயணி்ளின் தபயர்ட்ளக கூ்றவும்.

VII. கீழ்ககொணும் வினொவுககு 
விலடயளிககவும்

1. தைல்லிசுல்தகான்்ள் அறிமு்ம் த�யத 
பலவட்ப்பட்ை நகாணயங்ட்ள 
விவரிக்வும்.

IX. உயர சிந்தலன வினொ
1.  "நகாணயங்ளிலுள்்ள உதலகா்ங்ளின் 

்லடவ தபரரசின் தபகாரு்ளகாதகாரச் 
த�ழிப்டபச் சுட்டிக்காட்டுகி்றது’. வி்ளககு்.

X. மொணவர தசயல்பொடு
இடைக்கால இந்தியகாவின் அரண்ைடன்ள், 
த்காட்டை்ள், ைசூதி்ள், ்ல்லட்ற்ள் 
ஆகியவற்றின் பைங்ள் அைஙகிய த�ருத்டு 
(ஆல்பம்) ஒன்ட்றத தயகார த�யயவும்.

XI. வொழ்கலகத் தி்றன்
உனது ந்ரததில் அல்லது கிரகாைததிலுள்்ள 
நூல்ங்ளிலிருந்து அஙகுக கிடைககும் 
முதல் நிடல, இரண்ைகாம் நிடலச் 
�கான்று்ட்ளக ்ண்ைறிந்து அறிகட் 
ஒன்ட்றத தயகார த�யயவும்.

1.  , தபரர�ர 
ஔரங்சீப்பின்  அர�டவ  அறிஞர ஆவகார.

விடை:

2.  திருவகாலங்காடு த�ப்தபடு்ள் 
 ்காலதடதச் த�ரந்ததகாகும்.

விடை:
3.   என்பது ்ல்விக கூைங்ட்ளப் 

பகாரகாைரிப்பதற்்கான நிலைகாகும்.
விடை:

4.  தபரியபுரகாணதடதத  ததகாகுததவர 
 ஆவகார.

விடை:
5.   ஓர அதரபியச் த�கால். 

இதன் தபகாருள் ‘வரலகாறு’ என்பதகாகும்.

விடை:

6.  மு்ைது பின் துக்ளக தனது தடலந்டர 
தைல்லியிலிருந்து ததற்த் அடைந்திருந்த 

 ககு ைகாற்றினகார.
விடை:

VIII. கட்டக வினொககள்

நமறநகொள் நூல்கள்
1. Abraham Eraly, The Age of Wrath, New 

Delhi:Penguin Group, 2014.

2. Burton Stein, A History of India, New Delhi: 
Oxford University Press, 2004 (Reprint).

3. K.A. Neelankanta Shastri, Cholas. Madras: 
University of Madras (Reprint).

4. S.K. Singh, History of Medieval India. New 
Delhi: Axis Books Private Ltd, 2013.
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இலடககொல இந்திய வரலொறறு ஆதொரஙகள்

இலணயச் தசயல்பொடு

�ொணயஙகலளக தகொண்டு 
இலடககொல இந்தியொலவப்பறறி 

அறிநவொமொ?

படிநிலலகள்:
படி 1:  கீழ்்காணும் உரலி / விடரவுக குறியீட்டைப் பயன்படுததி இச்த�யல்பகாட்டிற்்கான 

இடணயப் பக்ததிற்குச் த�ல்லவும்.
படி 2:  தைதல “INDIA” என குறிப்பிைப்பட்டிருககும், அதடன ததரந்ததடுக்வும் .
படி 3:  பின்பு அதில் த்காடுக்ப்பட்டுள்்ள DYNASTY யில் எததனும் ஒரு KINGDOM ஐ ததரவு 

த�யயவும்.
படி 4:  நகாணயங்ட்ள பைததில் த்காடுக்ப்பட்டுள்்ள வி்ளக்ங்ட்ளக த்காண்டு ஆரகாய்.

இலடககொல இந்திய வரலொறறு ஆதொரஙகள் உரலி:
https://www.mintageworld.com/

** பைங்ள் அடையகா்ளததிற்கு ைட்டுதை.
* ததடவதயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுைதிக்வும்.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

�	வடஇந்தியாவின் ராஜபுத்திர அரசுகள் மற்றும் அவற்்றைப் ப�ான்றை 
ஏ்ைய அரசுகள் குறித்்த அறிவி்ைப் ப�று்தல்

�	இந்தியப் �ண�ாட்டிற்கு ராஜபுத்திரரகள் மற்றும் �ாலரகளின் 
�ஙகளிப்பி்ை மதிப்பிடு்தல்

�	அபரபியர மற்றும் துருக்கியரின் ப்தாடக்கக்கால இராணுவப் 
�்டபயடுப்புகள் குறித்து அறிந்து பகாள்ளு்தல்

அறிமுகம்

ராஜபுத்திரரகளின் வீரதீரம், அஞ்ா்ம 
குறித்்த க்்தகள் ஏராளம் உள்ளை. ராஜபு்தைம் 
என்�து ராஜபுத்திர அரசுகளின் கூட்ட்மப்�ால் 
ஆைது. அவற்றுள் மிகவும் புகழ் ப�ற்றைது 
சித்தூர ஆகும். அ்ைத்து ராஜபுத்திர 
இைக்குழுவிைரும் ஒருஙகி்ையும் 
்மயமாகச் சித்தூர விளஙகிற்று. மாளவம், 
குஜராத் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடு்கயில் சித்தூர 
சிறியப்த. இருந்்தப�ாதிலும் ராஜபுத்திரரகள் 
இந்்த மூன்று அரசுகளிலும் ஆட்சி ப்ய்தைர. 
சித்தூரின் ராைா (அர்ர) மாளவத்்்த பவற்றி 
பகாணட்தன் நி்ைவாக ‘பஜய ஸ்தம்�ா’ 
எனும் பவற்றித்தூண சித்தூரில் நிறுவப்�ட்டது. 
பிரதிகாரரகள் பமற்கிந்தியப் �குதியிலும், 
�ாலரகள் இந்தியாவின் கிழக்குப் �குதியிலும் 
வலி்மமிக்க அரசுக்ள நிறுவியிருந்்தைர. 

ஒன்�்தாம் நூற்றைாணடில் ராஜஸ்தான், 
கன்பைாஜ் ஆகிய �குதிகளின் பமல் 
இ்றையாண்ம பகாணட  ்க்தியாகத் 
்தம்்மக் கூறிக்பகாள்ளும் அளவிற்குப் 
பிரதிகார அர்வம்்ம் வளரச்சி ப�ற்றிருந்்தது.

பஜய ஸ்தம்�ா

வடஇந்தியப் புதிய 
அரசுகளின் ந�ோற்றம்

அலகு - 2
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பிரதிகார அரசின் வீழ்ச்சி, வஙகாளத்தில் 
�ாலரகளின் எழுச்சிக்கும் வடபமற்கு 
இந்தியாவில் ப்ௌகான்களின் எழுச்சிக்கும் 
வித்திட்டது. 

கி.பி. (ப�ா.ஆ) 712இல் சிந்துப் �குதி்ய 
அபரபியர ்கப்�ற்றியதிலிருந்ப்த 
இந்தியாவில் இஸலாமியர காலக்கட்ட 
வரலாறு ப்தாடஙகியிருக்க பவணடும். ஆைால் 
கன்பைா்ஜ ஆணட அர்ரகளின் குறிப்�ாக, 
யப்ாவரமனின் (ஏறைத்்தாழ கி.பி.(ப�ா.ஆ) 736) 
எதிரப்பின் காரைமாகவும் அவரகளுக்குப் 

பின்ைர �த்்தாம் நூற்றைாணடின் இ்டப்�குதி 
வ்ர வட இந்தியாவின் ப�ரும்�குதி்யயும் 
கன்பைா்ஜயும் கட்டியாணட ராஜபுத்திர 
அர்ரகள் மற்றும் ்த்லவரகளின் எதிரப்பின் 
வி்ளவாலும் இந்தியாவில் இஸலாமியரின் 
காலக்கட்டம் கி.பி.(ப�ா.ஆ)1200இல் ்தான் 
ப்தாடஙகிற்று.

ரோஜபுத்திரரகளின் ந�ோற்றம்
‘ராஜபுத்’ எனும் ப்ால் ‘ரஜ்புத்ர’ எனும் 

்மஸகிரு்தச் ப்ால்லிலிருந்து ப�றைப்�ட்ட்தாகும். 
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அ்தன் ப�ாருள் அர்வம்் ரத்்தத்தின் வாரிசு 
அல்லது வழித்ப்தான்றைல் என்�்தாகும்.  
கி.பி.(ப�ா.ஆ) 647இல் ஹர்ரின் ம்றை்வத் 
ப்தாடரந்து வடக்கு மற்றும் மத்திய 
இந்தியாவின் �ல �குதிகளில் �ல்பவறு 
ராஜபுத்திர இைக்குழுக்கள் ்தஙகள் அரசுக்ள 
நிறுவிக்பகாணடை. ராஜபுத்திரரகள் 
்தஙகள் வம்்ாவளித் ப்தாற்றைத்்்தக் 
கடந்்தகாலத்திலிருந்து ப்தாடஙகுகின்றைைர. 
அவரகளின் மிக முக்கியமாை மூன்று 
குலஙகள் ‘சூரிய வம்சி’ எனும் சூரிய குலம், 
‘்ந்திர வம்சி’ எனும் ்ந்திர குலம், அக்னி 
குலம் (பெருப்பிலிருந்து ப்தான்றியவரகள்) 
என்�ைவாகும். சூரிய குல, ்ந்திர குல 
வழித்ப்தான்றைல்கள் எைக் கூறிக்பகாள்ளும் 
ராஜபுத்திரரகளுள் முக்கியமாைவரகள் 
�ந்ப்தல்கணடின் ்ந்ப்தலரகள் ஆவர. 
ஹரியாைா �குதியில் ப்தாமரரகள் ஆட்சி 
புரிந்து வந்்தைர. ஆைால் 12ஆம் நூற்றைாணடில் 
இவரகள் ப்ௌகான்களால் பவற்றி 
பகாள்ளப்�ட்டைர.

பஜம்ஸ டாட் எனும் கீழ்த்தி்்ப் 
புல்மயாளர கி.பி.(ப�ா.ஆ)1829இல் 
முக்கியமாை 36 ராஜபுத்திர அர்குலஙக்ளப் 
�ட்டியலிட்டுள்ளார. அவற்றுள் ொன்கு குலஙகள் 
சிறைப்புத்்தகுதி ப�ற்றை்வயாகும். அவரகள் 
பிரதிகாரரகள், ப்ௌகான்கள், ப்ாலஙகிகள் 
என்றை்ழக்கப்�ட்ட ்ாளுக்கியரகள் (்தக்காைச் 
்ாளுக்கியரிடமிருந்து பவறு�ட்டவரகள்),  
�வா்ரச் ப்ரந்்த �ரமாரரகள் 
எைப்�டுபவாராவர. இந்ொன்கு குலமரபிைரும் 
அக்னிகுலத் ப்தான்றைல்கள் ஆவர.

பிரதிகோரரகள்
ொன்கு முக்கிய குலமரபுக்ளச் 

்ாரந்்த ராஜபுத்திரரகளில் ஒரு 
பிரிவிைராை பிரதிகாரர அல்லது கூரஜரப் 
பிரதிகாரர கூரஜராட்டிராவிலிருந்து 
(பஜாத்பூரில் உள்ளது) ஆட்சி புரிந்்தைர. 

கி.பி.(ப�ா.ஆ) ஆறைாம் நூற்றைாணடில் 
 ஹரிச்்ந்திரா என்�வர கூரஜர அர் வம்்த்தின் 
அடிக்கல்்ல ொட்டிைார. பிரதிகார அர்ரகளுள் 
மு்தலாவது மற்றும் முக்கியமாை அர்ர 
மு்தலாம் ொக�ட்டர என்�வராவார. கி.பி எட்டாம் 
நூற்றைாணடில் �ரூச், பஜாத்பூர ஆகிய �குதிக்ள 
ஆட்சி ப்ய்த அவர ்தைது ஆட்சிப்�ரப்்�க் 
குவாலியரவ்ர விரிவு�டுத்திைார. சிந்துவின் 
மீது அபரபியர பமற்பகாணட �்டபயடுப்்� 
அவர முறியடித்து அவரகளின் விரிவாக்க 
ெடவடிக்்கக்ளத் ்தடுத்்தார. அவருக்குப் 
பின்ைர ஆட்சிப் ப�ாறுப்ப�ற்றை வத்்ராஜா 
ஒட்டுபமாத்்த வட இந்தியாவின் பமல் ஆதிக்கம் 
ப்லுத்்த ஆ்்ப்�ட்டார. கன்பைா்ஜக் 
்கப்�ற்றை அவர பமற்பகாணட முயற்சி 
வஙகாளப் �குதியின் �ாலவம்் அர்ராை 
்தரம�ாலாவுடன் �்க ஏற்�ட வழிவகுத்்தது.

மாளவத்தின் கூரஜரப் பிரதிகாரரகள், 
்தக்காைத்்்தச் ப்ரந்்த ராஷ்டிரகூடரகள், 
வஙகாளத்துப் �ாலரகள் ஆகிய மூவருள் 
ஒவபவாருவரும் வளம் நி்றைந்்த 
கன்பைாஜின் மீது அவரகளின் 
பமலாதிக்கத்்்த நிறுவ முயன்றைைர. 
இ்தைால் ஏற்�ட்ட நீணட, பெடிய 
மும்மு்ைப் ப�ாட்டியில் இம்மூன்று 
்க்திகளும் �லவீைம்டந்்தை. 

வத்்ராஜா்வத் ப்தாடரந்து 
ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றை இரணடாம் ொக�ட்டர, 
ராம�த்ரா ஆகிபயார குறிப்பிடத்்தகுந்்த 
்ா்த்ைகள் எதுவும் புரியவில்்ல. 
ராம�த்திராவுக்குப் பின்ைர அவரு்டய 
மகைாை மிகிரப�ாஜா அல்லது ப�ாஜா 
என்�வர அரிய்ை ஏறிைார. �்தவிபயற்றை 
சில ஆணடுகளுக்குள் பிரதிகாரரகளின் 
அதிகாரத்்்த வலுப்�டுத்துவதில் அவர 
பவற்றி ப�ற்றைார. ஒரு வலி்ம மிகுந்்த 
அர்ராக அவர ்தைது ொட்டில் அ்மதி்யப் 
�ராமரித்்தார. அபரபியரின் அச்சுறுத்்தல்க்ள 
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உறுதியுடன் ்மாளித்்தார. ப�ாஜாவுக்குப் 
பின்ைர ஒரு நூற்றைாணடு காலம் பிரதிகாரப் 
ப�ரரசு புகபழாடும், கீரத்திபயாடும் விளஙகியது.

அபரபியரக்ள பவற்றிகரமாக எதிரத்்த 
பிரதிகாரரகள் ்தஙகள் கவைத்்்தக் கிழக்கு 
பொக்கித் திருப்பிைர. மு்தல் ஆயிரமாணடின் 
இறுதியில் ராஜஸ்தான் மற்றும் மாளவத்தின் 
ப�ரும் �குதி்ய அவரகள் ஆணடைர. 
கன்பைா்ஜயும் சில காலம் ்தஙகள் 
வ்ம் ்வத்திருந்்தைர �திபைான்று, 
�ன்னிபரணடாம் நூற்றைாணடுகளில் 
ராஜபுத்திரரகள் ்தஙகளுக்கி்டயிபலபய 
முடிவற்றை ப�ாரக்ள பமற்பகாணடைர. 
இச்சூழ்லச் ்ா்தகமாகப் �யன்�டுத்திப் �ல 
உள்ளூர சிற்றைர்ரகள் சு்தந்திர அர்ரகள் 
ஆயிைர. 

போலரகள்
�ர்மபோலர (கி.பி.(பபோ.ஆ) 770 – 810) 

�ால அர்வம்்த்்்த உருவாக்கியவர 
பகா�ாலர. அர் �ரம்�்ர்யச் ப்ரந்்தவர 
என்றை வரலாற்றுப் பின்ைணி அவருக்கில்்ல. 
அவரது திறை்மயின் காரைமாக மக்கள் 
அவ்ர அர்ராகத் ப்தரவு ப்ய்தைர. கி.பி.
(ப�ா.ஆ) 750 மு்தல் 770 வ்ரயிலாை 
ஆட்சிக்காலத்தில் அவர வஙகாளத்தில் 
�ாலரகளின் எதிரகால பமன்்மக்காை 
அடித்்தளத்்்த அ்மத்்தார. அவரு்டய மகன் 
்தரம�ாலர, �ால அர்் வடஇந்திய அரசியலில் 
ஒரு வலி்மமிக்க ்க்தியாக உருவாக்கிைார. 
கன்பைாஜுக்கு எதிராக பவற்றிகரமாை 
�்டபயடுப்்� அவர பமற்பகாணடார. 

அவர மிகச் சிறைந்்த ப�ௌத்்த ஆ்தரவாளராவார. 
அவரால் உருவாக்கப்�ட்ட விக்கிரமசீலா 
மடாலயம் ப�ௌத்்தக் கல்விக்காை மிகச் சிறைந்்த 
்மயமாயிற்று.

்தரம�ால்ரத் ப்தாடரந்து அவரு்டய 
மகன் ப்தவ�ாலர ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றைார. 
அவர �ாலரகளின் ஆட்சிஅதிகாரத்்்தக் 
கிழக்கு பொக்கி காமரூ�ம் (அஸ்ாம்) வ்ர 
விரிவு�டுத்திைார. அவரும் ்த்லசிறைந்்த ப�ௌத்்த 
ஆ்தரவாளர ஆவார. அவர ப�ௌத்்தரகளுக்கு ஐந்து 
கிராமஙக்ளக் பகா்டயாக வழஙகிைார. 
அவரும் மக்தத்தில் மடாலயஙக்ளயும் �ல 
பகாவில்க்ளயும் நிறுவிைார. ‘‘்தரம�ாலர, 
ப்தவ�ாலர ஆகிபயாரின் ஆட்சிக்காலஙகள் 
வஙகாள வரலாற்றின் சிறைப்பு மிக்க ஒளிரும் 
அத்தியாயஙகள்’’ எை வரலாற்றைறிஞர  
ஆர.சி. மஜும்்தார கருத்துக் கூறியுள்ளார.

ப்தவ�ாலருக்குப் பின்ைர ஐந்து 
அர்ரகள் அப்�குதி்யச் சிறைப்பித்துச் ப்ால்ல 
இயலா்த அளவிற்கு ஆட்சி புரிந்்தைர. 
ஆைால் 988ஆம் ஆணடு மு்தலாம் மகி�ாலர 
அரிய்ை ஏறிய்்தத் ப்தாடரந்து �ாலர 
அரசு முன்பைப்ப�ாதுமில்லா்த ப�ய்ரயும் 
புக்ழயும் ப�ற்றைது.

மு�லோம் ்மகிபோலர ( 988 – 1038)
மு்தலாம் மகி�ாலர �ால வம்்த்தின் மிகச் 

சிறைந்்த, வலி்ம மிக்க அர்ர ஆவார. அவர 
இரணடாம் �ால வம்்த்்்தத் ப்தாற்றுவித்்தவர 
ஆவார. பிரதிகாரரகளின் வீழ்ச்சியாைது 
மகி�ாலருக்கு வடஇந்திய அரசியல் 
நிகழ்வுகளில் மு்தன்்மயாை �ாத்திரத்்்த 
வகிக்கும் வாயப்்� வழஙகியது. ஆைால் 
ப்தன்னிந்திய அர்ராை ராபஜந்திர ப்ாழனின் 
�்டபயடுப்பின் காரைமாய வாரைாசிக்கு 
அப்�ால் ்தைது அதிகாரத்்்த விரிவு�டுத்்த 
அவரால் இயலாமல் ப�ாயிற்று. �ால வம்்த்தின் 
�ண்டய புக்ழயும் ப�ய்ரயும் மகி�ாலர 
மீட்படடுத்்தார. வாரைாசி, ்ாரொத், ொளந்்தா விக்கிரமசீலா  மடாலயம்

History_Unit_2.indd   117 28/12/2021   18:03:54



118

ஆகிய இடஙகளில் ்மயம் ்ாரந்்த ஏராளமாை 
கட்டடஙக்ளக் கட்டுவித்்த மகி�ாலர �்ழய 
கட்டடஙக்ளயும் புைர்மத்்தார. 

மகி�ாலரின் இறைப்்�த் ப்தாடரந்து 
�ால வம்்ம் வீழ்ச்சியுற்று ப்ைா வம்்த்தின் 
வரு்கக்கு வழிவிட்டது. 
ப�ௌகோன்கள்

ப்ௌகான்கள் கி.பி.(ப�ா.ஆ) 956 மு்தல் 
1192 வ்ர இன்்றைய ராஜஸ்தானின் கிழக்குப் 
�குதிக்ளச் ்ாகம்�ரி ெகரில் ்த்லெக்ர 
நிறுவி ஆட்சி புரிந்்தவரகளாவர. இந்்த ராஜபுத்திர 
அர் வம்்த்்்தத் ப்தாற்றுவித்்தவர சிம்மராஜ் 
என்�வராவார. இவர ஆஜ்மீர ெக்ரத் 
ப்தாற்றுவித்்தவர எைவும் அறியப்�டுகின்றைார.

ப்ௌகான்கள் பிரதிகாரரகளுக்குக் 
கட்டுப்�ட்ட குறுநில மன்ைரகளாய 
இருந்்தவராவர. அபரபியரின் 
�்டபயடுப்பின்ப�ாது பிரதிகாரரகளுடன் 
ப்தாபளாடு ப்தாள் நின்றைவராவர. ப்ௌகான் 
வம்்ாவளியின் க்டசி அர்ைாை பிருதிவிராஜ் 
ப்ௌகாபை அவவர் வம்்ாவளி அர்ரகளுள் 
்த்லசிறைந்்தவபரைக் கரு்தப்�டுகின்றைார. அவர 
1191ஆம் ஆணடு ெ்டப�ற்றை  மு்தல் ்தபரயன் 
ப�ாரில் முகமது பகாரி்யத் ப்தாற்கடித்்தார. 

பிருதிவிராஜ் ப்ௌகானின் ம்றைவுக்குப் பின் சில நூற்றைாணடுகள் கழிந்்த பின்பு 
்ந்த் �ார்்த எனும் கவிஞர ‘‘பிருதிவிராஜ ராப்ா’’ எனும் ப�யரில் ஒரு நீணட 
காவியத்்்த இயற்றிைார. காவியம் கூறும் க்்த பின்வருமாறு : கன்பைாஜின் 
அர்னு்டய மகளுக்குத் திருமைம் ப்யய பவணடும். அவள் ்தைது கைவ்ைத் 

ப்தரவு ப்யவ்தற்பகைச் சுயம்வரம் ஏற்�ாடு ப்யயப்�ட்டது. ஏற்பகைபவ பிருதிவிராஜனிடம் 
கா்தல்வயப்�ட்டிருந்்த இளவரசி அவ்ரபய மைந்துபகாள்ள விரும்பிைாள். ஆைால் பிருதிவிராஜ் 
அவள் ்தந்்்தயின் எதிரியாவார. பிருதிவிரா்ஜ அவமாைப்�டுத்தும் பொக்கத்தில் கன்பைாஜின் 
அர்ர அவருக்கு அ்ழப்பு அனுப்�வில்்ல. பமலும் பிருதிவிராஜ் ப்ௌகா்ைப் ப�ான்று ஒரு 
சி்ல ப்யது ்தைது அர் ்்�யின் வாயிலில் வாயிற்காப்ப�ா்ைப் ப�ால நிறுத்தி ்வத்்தார. 
கூடியிருந்ப்தாபரல்லாம் அதிரச்சி அ்டயும் வணைம் இளவரசி அஙகிருந்்த இளவர்ரக்ள 
மறுத்து பிருதிவிராஜின் சி்லக்கு மா்லயிட்டுத் ்தைது விருப்�த்்்த பவளிப்�டுத்திைாள். 
்ற்று ப்தா்லவில் ம்றைந்திருந்்த பிருதிவிராஜ் இளவரசி்ய அ்ழத்துக்பகாணடு குதி்ரயில் 
்தப்பிைார. பின்ைர இருவரும் திருமைம் ப்யது பகாணடைர.

இருந்்தப�ாதிலும் 1192இல் ெ்டப�ற்றை 
இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் அவர 
ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டுக் பகால்லப்�ட்டார.

கலல ்மறறும் கடடடககலலககு 
ரோஜபுத்திரரகளின் பஙகளிப்பு
கலல

ராஜபுத்திர அர்்வகள் �ண�ாட்டு 
்மயஙகளாகத் திகழ்ந்்தை. அஙகு இலக்கியம், 
இ் ,் ெடைம், ஓவியம், சிற்�ம் ஆகிய க்லகளும் 
கவின் க்லகளும் ப்ழிப்புற்றைை. ப�ரும்�ாலும் 
்மயக் கருத்துக்க்ள ்மயமாகக் பகாணட 
ஒரு குறிப்பிட்ட �ாணியிலாை ஓவியக்க்ல 
மரபு ராஜபுத்திர அர்்வகளில் ப்தாற்றைம் 
ப�ற்றைது. இப்�ாணியிலாை ஓவியஙகள் 

ராஜஸ்தானி ஓவியம்
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‘‘ராஜஸ்தானி’’ எை என்றை்ழக்கப்�டுகின்றைை. 
ராஜஸ்தானி �ாணியிலாை ஓவியஙகள் 
பிக்கபைர, பஜாத்பூர (இவவிரு இடஙகளும் 
ராஜஸ்தானில் உள்ளை), பமவார (உ்தயபூர), 
பஜய்ால்மர (ராஜஸ்தான்), புரி (ஹரியாைா) 
ஆகிய இடஙகளில் காைக்கி்டக்கின்றைை. 

கடடடககலல

கட்டடஙகள் கட்டுவதில் ராஜபுத்திரர 
்த்லசிறைந்்தவராவர. சித்ப்தாரகார, ரான்்தம்பூர, 
கும்�ல்கார (இ்வய்ைத்தும் ராஜஸ்தானில் 
உள்ளை), மாணடு, குவாலியர, ்ந்ப்தரி, அசிரகார 
(இ்வய்ைத்தும் மத்தியப்பிரப்த்த்தில் 
உள்ளை) ஆகிய இடஙகளிலுள்ள வலி்ம 
மிகுந்்த பகாட்்டகள் ராஜபுத்திரரகளின் 
கட்டடஙகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

ராஜபுத்திரரகளின் குடியிருப்புக் 
கட்டடக்க்லக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக 
விளஙகு�்வ குவாலியரிலுள்ள மான்சிங 
அரணம்ை, ஆம்�ர (பஜயப்பூர) பகாட்்ட, 
உ்தயபூரில் ஏரியின் ெடுபவ அ்மந்துள்ள 
அரணம்ை ஆகிய்வகளாகும். 
ராஜபுத்திரரகளின் �ல ெகரஙகளும் 
அரணம்ைகளும் ம்லகளின் பமல் 
கட்டப்�ட்டுள்ள பகாட்்டகளிலும், 
ப்யற்்கயாக உருவாக்கப்�ட்ட அழகிய 
ஏரிகளின் அருபகயும் அ்மக்கப்�ட்டுள்ளை. 
பஜாத்பூரில் (ராஜஸ்தான்) உள்ள மாளி்க  
எளிதில் ஏறைமுடியா்த ம்லப்�ா்றையின் 
பமல், ெக்ர பொக்கிய வணைம் 
அ்மக்கப்�ட்டுள்ளது.

ராஜபுத்திர அர்ரகள் கட்டியுள்ள 
பகாவில்கள் க்ல விமர்கரக்ள வியப்பில் 
ஆழ்த்தி அவரகளின் உள்ளஙக்ளக் 
பகாள்்ள பகாணடுள்ளை. கஜுராபகா எனும் 
இடத்திலுள்ள பகாவில்கள், பகாைாரக்கிலுள்ள 
சூரியைார பகாவில், அபு குன்றின் மீது 
கட்டப்�ட்டுள்ள தில்வாரா ்மைக்பகாவில், 
மத்தியப்பிரப்த்த்தில் அ்மந்துள்ள காந்்தரயா 
பகாவில் ஆகியை ராஜபுத்திரரகளின் 
பகாவில் கட்டடக்க்லக்கு உன்ை்தமாை 
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

�ந்ப்தல்கணடிலுள்ள கஜுராபகா 
வளாகத்தில் பமாத்்தம் 30 பகாவில்கள் 
அ்மந்துள்ளை. கஜுராபகா பகாவில்களின் 
சிகரஙகள் எழில் மிகுந்்த்வயாகும். 

ஆம்�ர பகாட்்ட, பஜயப்பூர குவாலியர அரணம்ைஉ்தயபூர அரணம்ை

கஜுராபகா
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பகாவிலின் பவளிப்புறைமும், உட்புறைமும் மிக 
பெரத்தியாை சிற்�ஙக்ளக் பகாணடுள்ளை. 
இக்பகாவில்கள் ்மை தீரத்்தஙகரரகளுக்கும், 
சிவன், விஷ்ணு ஆகிய இந்துக் 
கடவுள்களுக்கும் �்டத்்தளிக்கப்�ட்டுள்ளை.

பஜாத்பூரிலிருந்து 32 ்மல் ப்தா்லவில் 
உள்ள ஓசியான் என்னுமிடத்தில் �திைாறு 
இந்து மற்றும் ்மைக் பகாவில்கள் உள்ளை. 
அபு குன்றின் பமலுள்ள ்மைக் பகாவிலில்   
பவண்மநிறைச் ் ல்வக் கற்களால் கட்டப்�ட்ட 
கூடம் உள்ளது. அ்தன் ்மயத்தில் �திபைாரு 
ப�ாது்மய வட்டஙக்ளக் பகாணட 
குவிமாடம் அ்மந்துள்ளது. பமலும் இஙகுள்ள 
தூணகளும் வி்தாைமும் அழகிய ப்துக்கல் 
பவ்லப்�ாடுகளால் அலஙகரிக்கப்�ட்டுள்ளை.

போலரகளின் பணபோடடுப் பஙகளிப்பு
�ாலரகள் மகாயாை ப�ௌத்்தத்்்தப் 

பின்�ற்றியவராவர. ப�ௌத்்தக் பகாவில்க்ளயும் 
புகழ்ப�ற்றை ொளந்்தா, விக்கிரமசீலா ஆகிய 
�ல்க்லக்கழகஙக்ளயும் அவரகள் �ரந்்த 
மைப்�ான்்மயுடனும் ஈ்கக் குைத்ப்தாடும் 
ஆ்தரித்்தைர. அவரகளின் ்மயப் �ரப்�ாளரகள் 
மூலம் திப�த்தில் ப�ௌத்்தம் நிறுவப்�ட்டது. 
ப�யரும் புகழும் ப�ற்றை ப�ௌத்்தத் துறைவியும், 
திப�த்திய ப�ௌத்்தத்்்தச் சீரதிருத்்தம் 
ப்ய்தவருமாை அதி்ா (981 – 1054) 
விக்கிரமசீலா மடாலயத்தின் ்த்லவராக 
இருந்்தார. சுமத்ரா மற்றும் ஜாவா்வச் ப்ரந்்த 
இந்து ப�ௌத்்த ்்பலந்திர அரசுடன் �ாலரகள் 
சுமூகமாை உறை்வப் ப�ணிைர.

�ாலரகளின் ஆ்தரவால் ்தனித்்தன்்ம 
வாயந்்த புதிய �ாணி்யக் பகாணட 
க்லப்�ள்ளி ஒன்று உருவாைது. இது 
‘‘�ாலரகளின் க்ல’’ அல்லது ‘‘கிழக்கு இந்தியக் 
க்ல’’ என்று அ்ழக்கப்�ட்டது. �ாலரகளின் 
இக்க்லப்�ாணி இன்்றைய பீகார, 
பமற்குவஙகம், அண்ட ொடாை �ஙகளாப்தஷ் 
ஆகிய �குதிகளில் ்த்ழத்ப்தாஙகியது. 
இக்க்லப்�ாணி ப�ரும்�ாலும் ப்ப்புச் 
சி்லகளிலும், �்ை ஓ்லகளிலும் 
வ்ரயப்�ட்ட ஓவியஙகள் எனும் வடிவஙகளில் 
பவளிப்�ட்டை. இ்வ புத்்த்ரயும் 
ஏ்ைய கடவுளரக்ளயும் புகழ்�ாடுவ்தாய 

ரக ஷோபந்�ன் (ராக்கி) எனும் �ண�ாட்டு மர�ாைது ராஜபுத்திரரகளுக்கு உரிய்தாகும்.  
'ரக் ஷா' எனில் �ாதுகாப்பு என்றும், '�ந்்தன்' என்�து கட்டு்தல் அல்லது உறைவு என்னும் ப�ாருளாகும். 
இது ்பகா்தரத்துவத்்்தயும், அன்்�யும் பகாணடாடும் விழாவாகும். ஒரு ப�ண ஓர ஆடவனின் 
மணிக்கட்டில் ராக்கி்யக் கட்டிவிட்டால் அப்ப�ண அந்்த ஆடவ்ை ்பகா்தரைாகக் கருதுகிறைாள் 
என்று ப�ாருள். அப்�டியாை ஆடவரகள் அப்ப�ணக்ளப் �ாதுகாக்கக் கட்மப்�ட்டவரகள் ஆவர. 
1905ஆம் ஆணடு வஙகப் பிரிவி்ையின்ப�ாது ரவீந்திரொத் ்தாகூர ப�ருமளவில் மக்கள் 
�ஙபகற்றை ரக் ஷா�ந்்தன் விழா்வத் ப்தாடஙகிைார. அவவிழாவில் இந்து மற்றும் முஸலீம் ப�ணகள் 
அடுத்்த ்மூகத்்்தச் ப்ரந்்த ஆடவர ்ககளில் ராக்கி்யக் கட்டி அவரக்ளச் ்பகா்தரரகளாக 
ஏற்க்வத்்தார. இந்து, முஸலீம்களுக்கி்டபய பிள்வ ஏற்�டுத்்த ஆஙகிபலயர பமற்பகாணட 
முயற்சிகளுக்கு எதிராக இச்ப்யல்�ாடு பமற்பகாள்ளப்�ட்டது.

ஓசியான் பகாவில்
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அ்மந்துள்ளை. இப்�குதிக்ளச் ப்ரந்்த 
�ாலரகளின் ப்ப்புச் சி்லகள் ப்தன்கிழக்கு 
ஆசியாவில் இந்தியப் �ண�ாடு �ரவியதில் 
முக்கியப்�ஙகு வகித்்தை.

�ாலரகால �்ை ஓ்ல ஓவியம்

இஸலோமின் ந�ோற்றம்
ஒரு ்மய ெம்பிக்்கயாக இஸலாம் 

அபரபியாவிலுள்ள பமக்காவில் 
ப்தான்றியது. இ்த்ைத் ப்தாற்றுவித்்தவர 
இ்றைதூ்தர முகமது ெபிகள் ொயகமாவார. 
இஸலா்மப் பின்�ற்று�வரகள் 
முஸலீம்கள் எை அ்ழக்கப்�டுகின்றைைர. 
ஓர இஸலாமிய அரசு அரசியல் ரீதியாகவும், ம்த 
ரீதியாகவும் ஒபர ெ�ரால் ஆளப்�ட்டால் அவவரசு 
கலீீஃ�த் என்றை்ழக்கப்�ட்டது. கலீீஃ�ா 
என்னும் ப்ால்லுக்கு, இ்றைதூ்தர முகமது 
ெபிகளின் பிரதிநிதி என்று ப�ாருளாகும். 
‘‘உ்மயத்துகளும்’’ ‘‘அப்�ாசித்துகளும்’’ 
ப்தாடக்கக்கால கலீீஃ�த்துகளாகும். 
உ்மயத்துகளும், அப்�ாசித்துகளும் 
்தனித்்தனிபய ்தஙகள் �்டபயடுப்புகளின் 
மூலமும் இஸலாமின் பகாட்�ாடுக்ளப் 
�ரப்பிய்தன் வழியாகவும் ்தஙகள் ஆட்சி்ய 
விரிவு�டுத்திைர.

எட்டாம் நூற்றைாணடு இந்தியாவில் 
சிந்து �குதி்யக் ்கப்�ற்றிய முஸலீம் 
�்டவீரரகளாகபவ அபரபியரகள் 
மு்தன்மு்தலாக அறிமுகமாயிைர. கங்கச் 
்மபவளி மற்றும் ்தக்காை அர்ரகளின் 
எதிரப்பின் வி்ளவாய அபரபியரகளால் 
சிந்து்வத் ்தாணடி ்தஙகள் ஆட்சி்ய 
விரிவு�டுத்்த இயலவில்்ல. ஒன்�்தாம் 
நூற்றைாணடின் இறுதியில் அப்�ாசித் 
கலீீஃ�ாக்களின் வீழ்ச்சி்யத் ப்தாடரந்து 
இந்தியாவிலும் ஏ்ைய �குதிகளிலும் 

இருந்்த அபரபிய இராணுவத் ்தள�திகள் 
கலீீஃ�ாக்களின் அதிகாரத்்்தத் தூக்கி 
எறிந்துவிட்டு சு்தந்திரமாை சுல்்தான்களாக 
ஆட்சிபுரியத் ப்தாடஙகிைர.

கஜினி்யத் ்த்லெகராகக் 
பகாணட துருக்கிய ஆளுெர அல்ப்-டஜின் 
அவரகளில் ஒருவர. அவருக்குப் பின்ைர 
ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றை அவரு்டய மருமகன் 
்�க்டிஜின் வடபமற்குத் தி்் வழியாக 
இந்தியா்வக் ்கப்�ற்றை விரும்பிைார. 
ஆைால் அவரது விருப்�த்்்த அவரது மகன் 
கஜினி மாமூது ்தான் நி்றைபவற்றிைார.
கஜினி ்மோமூது  
(கி.பி.(பபோ.ஆ) 997 – 1030)

கஜினி மாமூது இந்தியாவின் மீது 
சூ்றையாட்ல பொக்கமாகக் பகாணட 
திடீர �்டபயடுப்புக்ளப் �திபைழு 
மு்றை ெடத்திய்தாகக் கூறைப்�டுகிறைது. 
அக்காலக்கட்டத்தில் வட இந்தியா �ல 
சிற்றைரசுகளாகப் பிரிந்திருந்்தது. அவற்றுள் 
ஒன்றைாை ஷாகி அரசு �ஞ்ாப் மு்தல் காபூல் வ்ர 
�ரவியிருந்்தது. கன்பைாஜ், குஜராத், காஷ்மீர, 
பெ�ாளம், மாளவம், �ந்ப்தல்கணடு ஆகியை 
ஏ்ைய முக்கிய அரசுகளாகும். ஷாகி அரசுக்கு 
எதிராக பமற்பகாள்ளப்�ட்ட �்டபயடுப்புகளில் 
அ்தன் அர்ர பஜய�ாலர 1001ஆம் ஆணடு 
ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டார. இத்ப்தால்வி்யப் 
ப�ருத்்த அவமாைமாகக் கருதிய பஜய�ாலர 
்தன்்ைத்்தாபை மாயத்துக்பகாணடார. 
அவருக்குப்பின் வந்்த ஆைந்்த�ாலர கஜினி 
மாமூதுக்கு எதிராகப் ப�ாரிட்டார.  1008ஆம் 
ஆணடு ப�ஷாவருக்கு அருபகயுள்ள ்வகிந்த் 
எனுமிடத்தில் அவர ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டார.  
்வகிந்தில் ப�ற்றை பவற்றியின் வி்ளவாக 
கஜினி மாமூது �ஞ்ாப் வ்ர ்தைது ஆட்சி 
அதிகாரத்்்த விரிவு�டுத்திைார.

இ்த்ைத் ப்தாடரந்து இந்தியாவின் மீது 
அவர பமற்பகாணட �்டபயடுப்புகள் வட 
இந்தியாவின் ப்ல்வச் ப்ழிப்புமிக்க 
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இந்தியாவில் அபரபியரகள் வரு்க

சிந்துலவ அநரபியர லகப்பறறியதும் அ�ன் �ோககமும்
கி.பி.(ப�ா.ஆ) 712ஆம் ஆணடு உ்மயது அரசின் �்டத்்தள�தியாை முகமது பின் காசிம் 
சிந்துவின் மீது �்டபயடுத்்தார. சிந்துவின் அர்ர ்தாகீர, முகமது பின் காசிமால் ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டுக் 
பகால்லப்�ட்டார. சிந்துவின் ்த்லெகர அபரார ்கப்�ற்றைப்�ட்டது. காசிம் முல்்தா்ையும் 
்கப்�ற்றிைார. சிந்துவில் நிரவாக ஏற்�ாடுக்ளச் ப்ய்தார. சிந்துப்�குதிவாழ் மக்களுக்குப் 
‘‘�ாதுகாக்கப்�ட்ட மக்கள்’’ எனும் ்தகுதி வழஙகப்�ட்டது. மக்களின் வாழ்க்்கயிலும் அவரகளின் 
ம்தஙகளிலும் எவவி்தத் ்த்லயீடும் ப்யயப்�டவில்்ல. ஆைால் காசிம் பவகுவி்ரவில் 
கலீீஃ�ாவால் திரும்� அ்ழக்கப்�ட்டார. 
அபரபிய அறிஞரகள் சிந்துவிற்கு வந்து �ல இந்திய இலக்கியஙக்ளக் கற்றைைர. வானியல், 
்தத்துவம், கணி்தம், மருத்துவம் ப்தாடர�ாகச் ்மஸகிரு்த பமாழியிலிருந்்த �ல நூல்க்ள அவரகள் 
அபரபிய பமாழியில் பமாழியாக்கம் ப்ய்தைர. 0 மு்தல் 9 வ்ரயிலாை எணக்ள அவரகள் 
இந்தியாவிலிருந்ப்த கற்றுக்பகாணடைர அதுவ்ரயிலும் பம்லொட்டிைர பூஜ்யத்தின் 
�யன்�ாட்்ட அறிந்திருக்கவில்்ல.  ஐபராப்பியரகள் கணி்தம் ப்தாடர�ாை அதிக அறி்வ 
அபரபியர வாயிலாகப் ப�ற்றைைர. பூஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்்்த அவரகள் இந்தியாவிலிருந்ப்த 
கற்றுக்பகாணடைர. 
பம்லொட்டவரும் அபரபியரகளும் ்துரஙக வி்ளயாட்்ட இந்தியரகளிடமிருந்ப்த 
கற்றுக்பகாணட்தாக ெம்�ப்�டுகிறைது.
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பகாவில்க்ளயும் ெகரஙக்ளயும் 
பகாள்்ளயடிப்�்்தபய பொக்கமாகக் 
பகாணடிருந்்தை. 1011இல் �ஞ்ாபிலுள்ள 
ொகரபகாட், படல்லிக்கு அருபகயுள்ள 
்தாபைஸவர ஆகிய ெகரஙகள் அவரால் 
சூ்றையாடப்�ட்டை.

1018ஆம் ஆணடில் கஜினி மாமூது புனி்த 
ெகரமாை மதுரா்வக் பகாள்்ளயடித்்தார. 
கன்பைா்ஜயும் அவர ்தாக்கிைார. 
கன்பைாஜின் அர்ர  
ராஜ்ய�ாலர கன்பைா்ஜக் 
்கவிட்டுவிட்டு பவளிபயறி 
பின்ைர இயற்்க 
எயதிைார. கஜினி மாமூது 
ப�ரும் ப்ல்வத்துடன் 
ஊர திரும்பிைார. அவரு்டய அடுத்்தப் 
�்டபயடுப்பு குஜராத்தின் மீ்தாை்தாகும்.  
கி.பி. 1024இல் கஜினி மாமூது முல்்தானிலிருந்து 
புறைப்�ட்டு ராஜபு்தைத்தின் குறுக்பக 
�்டபயடுத்து வந்து ப்ாலஙகி அர்ர மு்தலாம் 
பீமப்தவ்ரத் ப்தாற்கடித்து அன்கில்வாட் 
ெக்ரச் சூ்றையாடிைார. கஜினி மாமூது 
மிகவும் புகழ்ப�ற்றை ப்ாமொ்தபுரம் பகாவி்லக் 
பகாள்்ளயடித்து அஙகிருந்்த கடவுள் 
சி்ல்ய உ்டத்்த்தாகவும் ப்ால்லப்�டுகிறைது. 
இ்தன் பின்ைர சிந்து �ா்லவைத்தின் வழியாக 
அவர ொடு திரும்பிைார. இப்�்டபயடுப்ப� 
இந்தியாவின் மீ்தாை அவரின் இறுதிப் 
�்டபயடுப்�ாகும். கி.பி.1030இல் கஜினி 
மாமூது மரைம்டந்்தார. கஜைாவியப் ப�ரரசு 

ப்தாராயமாக �ாரசீகம், ஆக்்்ுக்கு அப்�ால் 
உள்ள �குதிகள், ஆப்கானிஸ்தான், �ஞ்ாப் 
ஆகியவற்்றை உள்ளடக்கிய்தாக இருந்்தது.
முக்மது நகோரி (1149 – 1206) 

பகார �குதி்யச் ப்ரந்்த முகமது 
அல்லது முகமது பகாரி கஜினிக்குக் கப்�ம் 
கட்டிய குறுநிலத் ்த்லவராக இருந்்தவர. 
கஜினி மாமூதின்  இறைப்பிற்குப் பின்ைர 
சு்தந்திரமாைவராைார. கஜைாவியப் ப�ரரசின் 
வீழ்ச்சி்யச் ்ா்தகமாக்கிக்பகாணட முகமது 
பகாரி கஜினி்யத் ்தைது கட்டுப்�ாட்டின் கீழ்க் 
பகாணடுவந்்தார. கஜினியில் ்தைது நி்ல்ய 
வலுவாை்தாகவும் �ாதுகாப்�ாை்தாகவும் 
ஆக்கிக்பகாணட பின்ைர இவர ்தைது 
கவைத்்்த இந்தியா மீது திருப்பிைார. கஜினி 
மாமூ்்தப் ப�ாலன்றி இவர இந்தியா்வக் 
்கப்�ற்றி ்தைது ப�ரர்் விரிவாக்கம் 
ப்யய விரும்பிைார. கி.பி.  (ப�ா.ஆ) 1175இல் 
முல்்தா்ைக் ்கப்�ற்றிய அவர அடுத்்தடுத்்த 
�்டபயடுப்புகளின் மூலம் ஒட்டுபமாத்்த 
முல்்தா்ையும் ்கப்�ற்றிைார. 1186இல் 
�ஞ்ாப்்�த் ்தாக்கி அ்த்ைக் ்கப்�ற்றிைார. 
�பரய்ன் நபோர (1191 – 1192)

்தாஙகள் அகப்�ட்டுக்பகாணட ஆ�த்்தாை 
சூழ்லப் புரிந்துபகாணட வடஇந்திய 
இந்து அர்ரகள் பிருதிவிராஜ் ப்ளகானின் 
்த்ல்மயில் ஒரு கூட்டணி்ய 
உருவாக்கிைர. பெருக்கடி நி்ல்யச் 
்மாளிக்கும் ஆற்றைல் பகாணடவராகப் 
பிருதிவிராஜ் ப்ௌகான் 1191இல் படல்லிக்கு 
அருபக ்தபரயன் எனுமிடத்தில் ெ்டப�ற்றை 
ப�ாரில் முகமது பகாரி்யத் ப்தாற்கடித்்தார. 
இப்ப�ார மு்தலாம் ்தபரயன் ப�ார என்று 
அ்ழக்கப்�டுகிறைது. இத்ப்தால்விக்குப் 
�ழி வாஙகும் ப�ாருட்டு முகமது பகாரி 
தீவிரமாை ஏற்�ாடுக்ள பமற்பகாணடு 
ப�ரும்�்ட்யத் திரட்டிைார. ்தன்னு்டய 
ப�ரும்�்டபயாடு ப�ஷாவர, முல்்தான் ப்ாமொ்தபுரம் பகாவிலின் இடி�ாடுகள்
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வழியாக லாகூ்ர வந்்த்டந்்தார. ்தன்னு்டய 
பமலாதிக்கத்்்த அஙகீகரிக்குமாறும் ஒரு 
முஸலீமாக மாறும்�டியும்  அவர பிருதிவிராஜ் 
ப்ௌகானுக்குச் ப்யதியனுப்பிைார. அ்த்ை 
மறுத்்த பிருதிவிராஜ் ப�ாருக்குத் ்தயாராைார. 
�ல இந்து அர்ரகளும் குறுநிலத் ்த்லவரகளும் 
அவருடன் அணிவகுத்்தைர. 1192இல் 
ெ்டப�ற்றை இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் 
பிருதிவிராஜின் �்டக்ள முற்றிலுமாகத் 
ப்தாற்கடித்்த முகமது பகாரி அவ்ரக் ்கது 
ப்யது பகான்றைார. 

இரணடாம் ்தபரயன் ப�ார 
ராஜபுத்திரரகளுக்குப் ப�ரிழப்்� ஏற்�டுத்திய 
ப�ாராகும். அவரகளின் அரசியல் பகௌரவம் 
ப�ரும் பின்ை்ட்வச் ்ந்தித்்தது. 
ப்ௌகான் அரசு அப்ப�ாது �்டபயடுத்து 

வந்்தவரின் காலடியில் கிடந்்தது. இவவாறு 
இந்தியாவில் ஆஜ்மீரில் மு்தல் இஸலாமிய  
அரசு உறுதியாக நிறுவப்�ட்டது. இந்திய 
வரலாற்றில் புதிய ்காப்்தம் ப்தாடஙகியது. 
இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் பவற்றி ப�ற்றை 
பின்ைர ்தைது ொட்டின் கிழக்பகல்்லயில் 
அச்சுறுத்்தல்க்ள ஏற்�டுத்திய துருக்கிய்ரயும் 
மஙபகாலிய்ரயும் எதிரபகாள்வ்தற்காக 
முகமது பகாரி கஜினிக்குத் திரும்பிைார. கி.பி. 
(ப�ா.ஆ) 1206இல் முகமதுபகாரி இயற்்க 
எய்தபவ இந்தியாவிலிருந்்த அவரு்டய 
திறை்ம வாயந்்த ்தள�தி குத்புதீன் ஐ�க் 
முகமது பகாரிக்குச் ப்ாந்்தமாயிருந்்த 
இந்தியப் �குதிக்ளத் ்தைது கட்டுப்�ாட்டின் 
கீழ்க் பகாணடுவந்்த பின்ைர ்தன்்ை 
‘‘படல்லியின் மு்தல் சுல்்தான்’’ எைப் 
பிரகடைப்�டுத்திக்பகாணடார.

சுருககம்
�	ஹர்ருக்குப் பின்ைர புதிய பிராந்திய அரசுகள் உ்தயமாயிை. அவற்றுள் பிரதிகாரரகள், 

�ாலரகள், ப்ௌகான்கள், �ரமாரரகள் ஆகிபயார முக்கிய அர் வம்்த்திைர ஆவர.

�	பிரதிகாரரகளும், �ாலரகளும் வடக்குச் ்மபவளிக்ளக் ்கப்�ற்றுவதில் ்தஙகளி்டபய 
ப்தாடரந்து ப�ாரிட்டுக்பகாணடைர. குறிப்�ாகக் கன்பைா்ஜக் ்கப்�ற்றுவதில் அவரகள் 
்தனிக்கவைம் ப்லுத்திைர.

�	கன்பைா்ஜக் ்கப்�ற்றை ெ்டப�ற்றை ப்தாடர பமா்தல்கள் குறுநிலத் ்த்லவரக்ளயும் 
சிற்றைர்ரக்ளயும் ்தஙக்ளச் சு்தந்திர அர்ரகளாக அறிவித்துக்பகாள்ளத் தூணடிை.

�	ராஜபுத்திரரகளும் �ாலரகளும் �டிப்�டியாக வளரந்துவந்்த இந்தியப் �ண�ாட்டிற்கு 
பமச்்த்்தகுந்்த �ஙகளிப்்�ச் ப்ய்தைர.

�	அபரபியரின் விரிவாக்க முயற்சிகள் �ல அர்ரகளால் எதிரக்கப்�ட்டை.

�	பகாள்்ளயடிப்�்்த பொக்கமாகக் பகாணட கஜினி மாமூதின் திடீர இராணுவத் 
்தாக்கு்தல்கள் �திபைாராம் நூற்றைாணடிலும் அவற்்றைத் ப்தாடரந்து முகமது பகாரி 
பமற்பகாணட �்டபயடுப்புகளும் இந்தியாவில் இஸலாமியர ஆட்சி நிறுவப்�டுவ்தற்கு 
வழிய்மத்துக் பகாடுத்்தை.
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I. �ரியோன விலடலயத் ந�ரவு ப�ய்க
1. ‘பிருதிவிராஜ ராப்ா’ எனும் நூ்ல 

எழுதியவர யார?
 அ) கல்ஹைர
 ஆ) வி்ாக்தத்்தர
 இ) ராஜப்கரர
 ஈ) ்ந்த் �ார்்த
2. பிரதிகார அர்ரகளுள் மு்தல் ்த்லசிறைந்்த 

அர்ர யார?
 அ) மு்தலாம் ப�ாஜா
 ஆ) மு்தலாம் ொக�ட்டர
 இ) பஜய�ாலர
 ஈ)  ்ந்திரப்தவர
3. கஜினி  என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எஙகு 

அ்மந்திருந்்தது?
 அ) மஙபகாலியா ஆ) துருக்கி
 இ) �ாரசீகம் ஈ)  ஆப்கானிஸ்தான்
4. கஜினி மாமூதின் �்டபயடுப்பிற்கு 

முக்கியக் காரைம் யாது?
 அ) சி்ல வழி�ாட்்ட ஒழிப்�து.
 ஆ)  இந்தியாவின் ப்ல்வத்்்தக் 

பகாள்்ளயடிப்�து.

 இ) இந்தியாவில் இஸலா்மப் �ரப்புவது.
 ஈ)  இந்தியாவில் ஒரு முஸலீம் அர்் 

நிறுவுவது. 

II. நகோடிடட இடஙகலை நிரப்புக
1. விக்கிரமசீலா �ல்க்லக்கழகத்்்தத் 

ப்தாற்றுவித்்தவர 
ஆவார.

2. கி.பி.  இல் சிந்து்வ 
அபரபியர ்கப்�ற்றிைர.

3. ஆஜ்மீர ெகரத்்்த நிரமாணித்்தவர 
 ஆவார.

4. காந்்தரயா பகாவில்  ல்  
அ்மந்துள்ளது.

III. பபோருத்துக

1. கஜுராபகா அபு குன்று
2. சூரியைார பகாவில் �ந்ப்தல்கணட்
3. தில்வாரா பகாவில் பகாைாரக்

IV. �ரியோ? �வ்றோ?
1. 'ராஜபுத்ர' என்�து ஒரு லத்தீன் வாரத்்்த 

ஆகும்.
2. அர்ர பகா�ாலர மக்களால் 

ப்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்டார.

ப�ோறகைஞ்சியம்
வாரிசு, வழித்ப்தான்றைல் scion a descendant of the notable family

முன்பைப்ப�ாதும் இல்லா்த unprecedented exceptional

இரு ்ாராருக்கும் ொ்த்்்த 
வி்ளவிக்கின்றை

internecine mutually destructive

சித்்தரிக்கும் க்ல portraiture the art of painting

பெரத்தியாை elegant grand

மடாலயம் monastery a place where monks live

கூட்ட்மப்பு confederacy a league or alliance of states

  பயிறசி
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3. அபுகுன்றில் அ்மந்துள்ள 
பகாவில் சிவப�ருமானுக்குப் 
�்டத்்தளிக்கப்�ட்டுள்ளது.

4. 'ரக் ஷா�ந்்தன்' ்பகா்தர உறைவு ப்தாடர�ாை 
விழாவாகும்.

5. இந்தியரகள் 0 மு்தல் 9 வ்ரயிலாை 
எணக்ள அபரபியரகளிடமிருந்து கற்றுக் 
பகாணடைர.

V. கீழககோணும் கூறறுகலை ஆய்க: 
பபோருத்�்மோன விலடலய   ( √ ) டிக இடடுக 
கோடடவும்

1. கூறறு: கன்பைாஜின் மீது ஆதிக்கத்்்த 
நிறுவபவ மும்மு்ைப் ப�ாராட்டம் 
ெ்டப�ற்றைது.

  கோரணம்: கன்பைாஜ் மிகப்ப�ரும் ெகரமாக 
இருந்்தது.

 அ) காரைம் கூற்றிற்காை ்ரியாை 
 விளக்கபம.

 ஆ) காரைம் கூற்றிற்காை ்ரியாை 
 விளக்கம் அல்ல.

 இ) கூற்று ்தவறு. காரைம் ்ரி.
 ஈ) கூற்றும் காரைமும் ்தவறு.
2. கூறறு I. மகி�ாலரால் ்தைது ொட்்ட 

வாரைாசி்யக் கடந்து விரிவு�டுத்்த 
முடியவில்்ல.
கூறறு II. மகி�ாலரும் மு்தலாம் ராபஜந்திர 
ப்ாழனும் ்மகாலத்்தவர ஆவர.

 அ) I ்ரி.
 ஆ) II ்ரி.
 இ) I மற்றும் II ்ரி.
 ஈ)  I மற்றும் II ்தவறு.
3. கூறறு: இந்தியாவில் இஸலாமியக் 

காலக்கட்டம் கி.பி.(ப�ா.ஆ) 712 இல் 
அபரபியர சிந்து்வக் ்கப்�ற்றிய உடன் 
ப்தாடஙகவில்்ல.
கோரணம்: கூரஜரப் பிரதிகாரரகள் 
அபரபிய்ரக் கடு்மயாக எதிரத்்தைர.

 அ)  காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கபம.

 ஆ)  காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கமல்ல.

 இ) கூற்று ்ரி, காரைம் ்தவறு.
 ஈ)   கூற்று ்தவறு, காரைம் ்ரி.
4. கூறறு : இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் 

பிருதிவிராஜ் ப்தால்விய்டந்்தார.
கோரணம்:  ராஜபுத்திரரகளி்டபய 
ஒற்று்ம  இல்்ல.

 அ)  காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கபம.

 ஆ)  காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கமல்ல.

 இ)  கூற்று ்ரி, காரைம் ்தவறு.
 ஈ)  கூற்று ்தவறு, காரைம் ்ரி.
5. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்ள ஆயக. அவற்றில் 

எது/எ்வ ்ரியாை்வ என்�்்தக் 
கணடறியவும்.
i)  'ரக் ஷா�ந்்தன்' என்றை மர�ாைது  

ராஜபுத்திரரகளு்டயது. 
ii)  வஙகப் பிரிவி்ையின் ப�ாது 

ரவீந்திரொத் ்தாகூர ப�ருமளவில் 
மக்கள் �ஙபகற்றை 'ரக் ஷா�ந்்தன்' 
விழா்வத் ப்தாடஙகிைார.

iii)  இந்துக்க்ளயும்  முஸலீம்க்ளயும் 
பிரிப்�்தற்காக ஆஙகிபலயர 
பமற்பகாணட முயற்சிகளுக்கு 
எதிராை்தாக இது திட்டமிடப்�ட்டது.

 அ) கூற்று i ்ரியாைது.
 ஆ) கூற்று ii ்ரியாைது.
 இ) கூற்று iii ்ரியாைது.
 ஈ)  பமற்கணட அ்ைத்தும் ்ரியாை்வ.
VI. ஓரிரு வோககியஙகளில் 

விலடயளிககவும்
1.  கன்பைாஜின் மீ்தாை மும்மு்ைப் 

ப�ாராட்டம் குறித்து எழுதுக.
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2. ஏப்தனும் ொன்கு ராஜபுத்திரக் குலஙகளின் ப�யரக்ள எழுதுக.
3. �ாலர அர் வம்்த்்்த நிறுவியவர யார?
4. ப்தாடக்ககால, மு்தல் இரு கலிீஃ�ாத்துகளின் ப�யரக்ளக் குறிப்பிடுக.
5. காசிம் ப்தாற்கடித்்த சிந்து மன்ைரின் ப�ய்ரக் குறிப்பிடுக.

VII. கீழககோணும் வினோவுககு விலடயளிககவும்
1. சிந்து்வ அபரபியர ்கப்�ற்றிய்தன் ்தாக்கஙகள் யா்வ?  (ஏப்தனும் ஐந்்்தக் குறிப்பிடவும்)

VIII. உயர சிந்�லன வினோ
அ) மாமூது கஜினியின் �்டபயடுப்பிற்கும் முகமது பகாரியின் �்டபயடுப்பிற்கும் இ்டபயயுள்ள 

பவறு�ாடுகள் யா்வ?
ஆ)  கணடு பிடித்து நிரப்புக:

மு்தலாம் ்தபரயன்  ப�ார இரணடாம் ்தபரயன் ப�ார

ப�ார ெ்டப�ற்றை ஆணடு

ப�ாருக்காை காரைஙகள்

யார யா்ரத் 
ப்தாற்கடித்்தாரகள்?

வி்ளவு என்ை?

IX. ்மோணவர ப�யல்போடு
அ) வோரத்ல�த் துளிகள்
 இவவாரத்்்தகள் �ற்றி மாைவரகளுக்கு 

என்ை ப்தரியும் என்�்்த மாைவரகள் 
விவாதிக்க பவணடும்; குறிப்பும் எழு்த 
பவணடும்.

ஆ)

ஹர்ர    ராஜபுத்திரர
கன்பைாஜ்  விக்கிரமசீலா
பிருதிவிராஜ்  கலிீஃ�ா 

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1192

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1001

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1175

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1191

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1030

கி.பி. (ப�ா.ஆ)712

இந்தியாவிற்கு இஸலாமியரின் வரு்க
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X. வலரபட வினோ
இந்திய ஆறுகள் வ்ர�டத்தில் பிரதிகாரரகள், ப்ௌகான்கள், �ாலரகள், �ரமாரரகள் ஆணட 
�குதிக்ளக் குறிப்பிடுக.

XI. கடடக வினோககள்
1. மாமூது கஜினியால் ப்தாற்கடிக்கப்�ட்ட 
�ஞ்ாபின் ஷாகி வம்் அர்ர யார?

வி்ட:

2. ராஜபுத்திர ஓவிய �ாணிகள்  
என்று அ்ழக்கப்�டுகின்றைை.

வி்ட: 

3. ராஜபுத்திரக் குலஙகள் எத்்த்ை 
இருந்்தை?

வி்ட:

4. இந்தியாவில் மு்தல் இஸலாமியப் ப�ரர்் 
உருவாக்கியவர யார?

வி்ட:

5. படல்லியின் மு்தல் சுல்்தான் யார?

வி்ட:

6. பமக்கா எஙகுள்ளது?

வி்ட:

XII. வோழகலகத் தி்றன்
 ராஜபுத்திர அர்ரகளால் நிரமாணிக்கப்�ட்ட பகாவில்களின் �டஙக்ளக் பகாணடு ஒரு 

ப்ருபகட்டி்ை (ஆல்�ம்) ்தயார ப்யயவும்.

ந்மறநகோள் நூல்கள்
1. Romila Thapar, Early India, New Delhi: Penguin, 2002.

2. Burton Stein, A History of India, New Delhi: Oxford University Press, 2004 (Reprint).

3. S.K. Singh, History of Medieval India, New Delhi: Axis Books, 2013.

4. K.V Rajendra, Ancient and Medieval Indian History, New Delhi: Pacific Publication, 2010.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

�	பிற்காலச் ச�காழர்ள் மறறும் பகாண்டியர்ளின் ச�காற்றத்�க் 
்ண்்டறி�ல்

�	இவ்விரு அரசு்ளின் முக்கியமகான அர�ர்்ைபபறறி  
அறிந்துக்காள்ளு�ல்

�	அவர்ளின் நிரவகா்மு்்ற்்ை அறிந்துக்காள்ளு�ல்
�	அவர்ளின் ஆட்சிக்்காலததிய �மூ்ப கபகாருைகா�காரப பண்பகாட்டு வைரச்சி்யப 

புரிந்துக்காள்ளு�ல்

1. பிறகோலச் ந�ோழரகள்
அறிமுகம்

க�ன்னிந்திய வரலகாறறில்  பிரபலமகான 
நன்்றியபபட்்ட முடியகாட்சி அரசு்ளில் 
ச�காழ அரசும் ஒன்்றகாகும். அவர்ளின் 
அரசுக் ்ட்்ட்மபபு விரிவகானது. நீரபகா�ன 
அ்மபபுமு்்ற விரிந்து பரந்�து. அதி் 
எண்ணிக்்்யிலகான ச்காவில்்்ை 
அவர்ள் ்ட்டியுள்ைனர.  ்்ல மறறும் 
்ட்்ட்டக்்்லக்குச் ச�காழர்ள்  கபரும் 
பங்காறறியுள்ைனர. ்்டல் ்்டந்து 
அவர்ள் �கா�்ன்ள் பல புரிந்துள்ைனர. 
இ்வய்னததும் அவர்ளுக்கு வரலகாறறில்  
உயரந்� இ்டத்� வழஙகியுள்ைது.

ந�ோழரகள் ஆட்சியின் புத்தெழுச்சி
பண்்்டய ச�காழ அரசு ்காவிரி ஆறறின் 

்ழிமு்பபகுதி்ய ்மயபபகுதியகா்க் 
க்காண்டிருந்�து. அ�ன் �்லந்ர உ்்றயூர 
(இன்்்றய திருச்சிரகாபபள்ளி) ஆகும். 
்ரி்காலனின் ஆட்சிக்்காலததில் இவ்வரசு 
சி்றபபகான இ்டத்� வகித�து. அவருக்குப 
பின்வந்ச�கார ்காலததில் படிபபடியகா்ச் 
�ரிவி்னச் �ந்தித�து. ஒன்ப�காம் நூற்றகாண்டில் 
்காவிரிக்கு வ்டக்ச் ஒரு சிறு பகுதி்ய 
ஆண்டுவந்� விஜயகாலயன் ச�காழ வம்�த்� 
மீட்க்டழச்க�ய�கார. அவர �ஞ�காவூ்ரக் 
்்பபறறி அ்�த �னது �்லந்ரகா் 
ஆக்கினகார. பிற்காலததில் மு�லகாம் 
ரகாசஜந்திரனும் அவருக்குப பின்வந்ச�காரும் 

்தென்னிந்தியப் புதிய 
அரசுகள்:

பிறகோலச் ந�ோழரகளும், 
போண்டியரகளும்

அலகு - 3
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புதி�கா் நிரமகாணிக்்பபட்்ட ்ங்்க்காண்்ட 
ச�காழபுரத்�த �்லந்ரகா்க் க்காண்டு 
ச�காழபசபரர்� ஆட்சி க�ய�னர.

மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன் (கி.பி (கபகா.ஆ)  
985-1014) ச�காழப சபரரசின் மகாகபரும் வல்ல்ம 
கபற்ற சபரர�ர ஆவகார. அவர ்காலத்� 
கவன்்ற பு்்ழ ஈட்டினகார. க�ன்னிந்தியகாவின் 
கபரும் பகுதியின் மீது ச�காழர்ளின் 
அதி்காரத்� அவர நி்லநகாட்டினகார. 
அவரு்்டய ்பபறப்்டகயடுபபு்ள் 
சம்லக்்்டற்்ரயிலும் இலங்்யிலும் 
ச�காழரஆட்சி விரிவ்்டவ�றகு வழிவகுத�ன. 
பு்ழகபற்ற ரகாஜரகாசஜஸவரம் ச்காவி்லத 
(பிர்தீஸவரர ச்காவில்) �ஞ�காவூரில் ் ட்டினகார. 
அவரு்்டய ம்னும் அவருக்குபபின்னர 
ஆட்சிபகபகாறுப்ப ஏற்றவருமகான மு�லகாம் 
ரகாசஜந்திரன் (கி.பி.(கபகா.ஆ) 1014-1044) 
�ந்்�்யப சபகாலசவ சபரர்� விரிவுபடுததி 
்்பபறறிய பகுதி்்ை ஒருஙகி்ைத�கார. 
அவரு்்டய ஆட்சிக்்காலததில் ச�காழபசபரரசு 
க�ன்னிந்தியகாவில் ஒரு வலுவகான �க்தியகா் 
விைஙகியது. அரிய்ை ஏறிய பின்னர 
அவரு்்டய மி் முக்கியப ப்்டகயடுபபகான 
வ்ட இந்தியப ப்்டகயடுபபில் பல பகுதி்்ைக் 
்்பபறறினகார. ்ங்் க்காண்்டகான் 
(்ங்்்யக் ்்பபறறியவர) என்று 
�ன்்னப பிர்்டனபபடுததிக்  க்காண்்டகார. 
வ்டஇந்தியப சபகார்ளில் கபற்ற கவறறியின்  
நி்னவகா் ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம் 
ச்காவில் எழுபபபபட்்டது. அவரு்்டய ் ்டறப்்ட 
ஸ்ரீவிஜயப சபரர்�க் (க�றகு சுமதரகா) ் ்பபற்ற 
அவருக்குத து்ைபுரிந்�து. ச�காழர்ளின் 
்்டறபகுதி்ளின் மீ�கான ்ட்டுபபகாடு ் ்டல் ்்டந்� 
வணி்ம் க�ழிதச�காங் உ�வியது.
ந�ோழப் நபரரசின் �ரிவு

மு�லகாம் ரகாசஜந்திர ச�காழ்னத 
க�கா்டரந்து ப�விசயற்ற மூவரும் தி்ற்ம 
வகாயந்� அர�ர்ைகா் இல்்ல. மூன்்றகாவ�கா்ப 
ப�வி ஏற்ற வீர ரகாசஜந்திரனின் ம்ன் 

அதி ரகாசஜந்திரன் உள்நகாட்டுக் ்ல்ம் ஒன்றில் 
க்கால்லபபட்்டகார. அவரு்டன் விஜயகாலயனின் 
வழிவந்ச�காரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்�து.

அதிரகாசஜந்திரனின் ம்்ற்வக் 
ச்ள்விபபட்்டவு்டன் கீ்ழச் �காளுக்கிய 
இைவர�ரகான ரகாசஜந்திர �காளுக்கியன், 
ச�காழ அரிய்ை்யக் ்்பபறறினகார. 
மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் எனும் கபயரில் 
�காளுக்கிய - ச�காழ வம்�ததின் ஆட்சி்ய அவர 
க�கா்டஙகி்வத�கார. ச�காழ அரிய்ைக்கு 
ஏறபட்டிருந்� அச்சுறுத�ல்்்ை வி்ரவில் 
ஒழிததுக்்ட்டி மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் 
�னது நி்ல்ய உறுதிபபடுததிக்க்காண்்டகார. 
ச�்வயற்ற சபகார்்ைத �விரத� அவர 
கபகாதுமக்்ளின் நன்மதிப்பப கபற்றகார. 
ஆனகால் இலங்்யில் ச�காழர்ளுக்குச் 
க�காந்�மகா் இருந்� பகுதி்்ை இழந்�கார. 
பகாண்டிய நகாட்டிலிருந்� பகுதி்ளும் 
ச�காழர்ளின் ்ட்டுபபகாட்டிலிருந்து நழுவின. 

 ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரததிலுள்ை இடிபகாடு்ள்

மு�லகாம் ரகாஜரகாஜனின் ஆட்சிக்்காலததில் 
ச�காழர்ளுக்கும் கீ்ழச் 
�காளுக்கியர்ளுக்கும் இ்்டயிலகான 
திருமைஉ்றவு க�கா்டஙகியது. அவரு்்டய 
ம்ைகான குந்�்வ �காளுக்கிய இைவர�ர 
விமலகாதித�்ன மைந்�கார. அவர்ளின் 
ம்னகான ரகாஜரகாஜ நசரந்திரன் மு�லகாம் 
ரகாசஜந்திரனின் ம்ைகான அம்மங்கா 
ச�வி்ய மைந்�கார. அவர்ளின் ம்சன 
மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் ஆவகார.
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்காஞசிபுரத்�த க�லுஙகுச் ச�காழர்ளி்டம் 
இழக்் சநரிட்்டது.  1279இல் பகாண்டிய அர�ன் 
மு�லகாம் மகா்றவரமன் குலச�்ர பகாண்டியன் 
மூன்்றகாம் ரகாசஜந்திர ச�காழ்னத ச�காற்டிததுப 
பகாண்டியர ஆட்சி்ய  இன்்்றய �மிழ்ததில் 
நிறுவினகார. அதது்டன் ச�காழ வம்�ததின் ஆட்சி 
முடிவுற்றது.
நிர்ோக முற்ற

மததிய அரசின் நிரவகா்ம் அர�ரின் சநரடிக் 
்ட்டுபபகாட்டில் இருந்�து. நகாட்டின் �்ல்மப 
கபகாறுபபில் இருந்� அவர கபருமைவு 
அதி்காரத்�க் க்காண்டிருந்�கார. அர�ரின் 
ஆ்ை்ள் அவரு்்டய அதி்காரி்ைகால் 
ப்னசயகா்ல்ளில் எழு�பபட்்டன அல்லது 
ச்காவில் சுவர்ளில் கபகாறிக்்பபட்்டன. 
அரசுரி்ம பரம்ப்ர இயல்பு்்டய�காய 
இருந்�து. அர�ர �னது மூத� ம்்னத 
�னது வகாரி�கா்த க�ரிவு க�ய�கார. மூத�ம்ன் 
யுவரகாஜன் என்்ற்ழக்்பபட்்டகார. யுவரகாஜகாக்்ள் 
நிரவகா்ததில் பயிறசி கபறுவ�ற்கா் மண்்டல 
ஆளுநர்ைகா் நியமிக்்பபட்்டனர.

ச�காழ அர�ர்ள் நன்கு ்ட்்ட்மக்்பபட்்ட 
நிரவகா் மு்்ற்ய உருவகாக்கியிருந்�னர. 
நிரவகா் வ�திக்்கா்ப சபரரசு மண்்டலங்ைகா்ப 
பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. ஒவ்கவகாரு மண்்டலமும் 
பல நகாடு்ைகா்ப பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. 
ஒவ்கவகாரு நகாடு பிரிவுக்குள்ளும் பல கூற்றங்ள் 
(கிரகாமங்ளின் க�காகுபபு) இ்டம் கபறறிருந்�ன. 
கிரகாமசம நிரவகா் அ்மபபின் மி்ச் சிறிய 
அல்காகும்.
உள்்ோட்சி நிர்ோகம்

உள்ைகாட்சி நிரவகா்மகானது ஊரகார, 
�்பசயகார, ந்ரத�கார, நகாட்்டகார எனும் 
அ்மபபு்ளின் மூலமகா்ச் க�யல்பட்்டது. 
சவைகாண்்மயின் விரிவகாக்்ததினகால் 
கிரகாமபபு்றங்ளில் அதி் எண்ணிக்்்யில் 
விவ�காயி்ளின் குடியிருபபு்ள் உருவகாயின. 
அ்வ ஊர்ள் என அறியபபட்்டன.  

நிலஉ்ட்மயகாைர்ைகா் இருந்� ஊரகார, 
ஊரின் �காரபகா்ப சபசுபவர்ைகா் இருந்�னர. 
பிரகாமைர கிரகாமங்்ைச் ச�ரந்� �்பசயகார 
கபகாது நிரவகா்த்�யும், நிதி நிரவகா்த்�யும், 
நீதி வழஙகு�்லயும் சமறக்காண்்டனர. 
வணி்ர்ளின் குடியிருபபு்்ை ந்ரத�கார 
நிரவகித�னர. இருந்�சபகாதிலும் �னிததி்றன் 
கபற்ற ்ட்டுமகானக் ்்லஞர்ள், இரும்புத 
க�காழில் க�யசவகார, �ங்சவ்ல க�யசவகார, 
கந�வு க�யசவகார, மட்பகாண்்டம் வ்னசவகார 
ஆகிசயகாரும் ந்ரததில் வகாழந்�னர. 
நகாடு்ளில் நகாட்்டகார எனும் அ்மபபு நகாச்டகாடு 
க�கா்டரபு்்டய பூ�ல்்்ையும் ஏ்னய 
சிக்்ல்்்ையும் தீரதது்வத�து.

ஊர, �்ப, ந்ரம், நகாடு ஆகியவறறில் 
இருந்� மன்்றங்ள் பல்சவறு குழுக்்ள் 
மூலம் பணி்்ை சமறக்காண்்டன. 
இக்குழுக்்ள் நீரபபகா�னம், �கா்ல்ள், 
ச்காவில்்ள், ச�காட்்டங்ள், வரிவசூல், ம� 
விழகாக்்்ை ந்டதது�ல் சபகான்்ற பணி்்ை 
சமறக்காண்்டன.

உததிரநேரூர கல்்ட்டுகள்
இன்்்றய ்காஞசிபுர மகாவட்்டததிலுள்ை 

உததிரசமரூர கிரகாமம் பிரகாமைர்ளுக்குக்  
க்கா்்டயகா் வழங்பபட்்ட 
ஒரு பிரம்மச�ய 
கிரகாமமகாகும். இக்கிரகாமததில் 
கிரகாம �்பக்்கான 
உறுபபினர்ள் எவ்வகாறு 
ச � ர ந் க � டு க் ் ப ப ட் ்ட ன ர 
என்பது குறிததுத க�ளிவகா் விைக்கும் 
்ல்கவட்டு்ள் உள்ைன. ஒவ்கவகாரு 
குடும்பிலிருந்தும் (வகாரடு) உறுபபினர ஒருவர 
ச�ரந்க�டுக்்பபடுவகார. கமகாத�ம் 30 குடும்பு்ள் 
இருந்�ன. சபகாட்டியிடும்  ஆ்டவர 35-70 
வயது வரம்புக்குள் இருத�ல் சவண்டும். 
சவ�நூல்்ளிலும், �மய நூல்்ளிலும் ச�ரச்சி 
கபறறிருபபதும், நிலஉரி்மயகாைரகா்சவகா, 
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க�காந்� வீடு உ்்டயவரகா்சவகா இருக்் 
சவண்டும் என்ப்வ �குதி்ைகாகும். 
ச�ரந்க�டுக்கும் மு்்ற: ஒவ்கவகாரு 
குடும்பிலிருந்தும் �குதியு்்டய 
சவட்பகாைர்ளின் கபயர்ள் ப்னசயகா்லத 
துண்டு்ளில் எழு�பபடும். அ்வ மட்பகாண்்டம் 
ஒன்றில் சபகா்டபபடும். மன்்றததின் மூத� 
உறுபபினர ஒரு சிறுவ்ன அ்ழதது 
கு்டததுக்குள் உள்ை ஓ்லத துண்டு்்ை 
எடுக்்ச் க�கால்லி அதில் எழு�பபட்டுள்ை கபய்ர 
அறிவிபபகார. இம்மு்்றயின்படி பல குழுக்்ள் 
முடிவு க�யயபபடும்.

உததிரசமரூர ்ல்கவட்டு்ள்

்ரு்ோய்
ச�காழஅரசின் கபகாதுவருவகாய முக்கியமகா் 

நிலவரி மூலம் கப்றபபட்்டது. நிலவரியகானது 
‘்காணிக்்்டன்’ என அ்ழக்்பபட்்டது. 
நிலவரி்ய நிரையம் க�யவ�ற்கா்ச்  
ச�காழஅரசு விரிவகான அைவில் நிலஅை்வப 
பணி்ய சமறக்காண்்டது. ம்சூலில் மூன்றில் 
ஒரு பகுதி வரியகா் வசூலிக்்பபட்்டது. 
இவ்வரி கபரும்பகாலும் �கானியமகா்சவ வசூல் 
க�யயபபட்்டது.  நிலவரி்யத �விர க�காழில் 
வரி்ளும் வணி்ததின் மீ�கான சுங்வரி்ளும் 
வசூலிக்்பபட்்டன.

நிலம் �ோரந்தெ உ்றவுகற் 
அடிப்பறையோகக ்கோண்ை �மூக அறேப்பு

ச�காழஅர�ர்ள் வரிவிலக்கு அளிக்்பபட்்ட 
நிலங்்ை அரசுஅதி்காரி்ளுக்கும், 
பிரகாமைர்ளுக்கும், ச்காவில்்ளுக்கும்  

(ச�வ�கானக் கிரகாமங்ள்), ம� 
நிறுவனங்ளுக்கும் க்கா்்டயகா் வழஙகினர. 
�மை �மய நிறுவனங்ளுக்குக் க்கா்்டயகா் 
வழங்பபட்்ட நிலங்ள் ’பள்ளிச்�ந்�ம்’ என 
அ்ழக்்பபட்்டது. ’சவைகாண்வ்்’ என்னும் 
நிலங்ளின் உ்்ட்மயகாைர்ள் சவைகாைர 
என்்ற்ழக்்பபட்்டனர. சவைகாைரில் ஒரு 
பிரிவினரகான ’உழுகுடி’ என்சபகார நிலங்ளின் 
உ்்ட்மயகாைர்ைகா் இருக்் இயலகாது. 
அவர்ள் பிரம்மச�ய, சவைகாண்வ்் 
நிலங்ளில் சவைகாண்பணி்்ைச் 
க�யயசவண்டியிருந்�து. கமகாத� 
வி்ைச்�லில் சவைகாண்வ்் 
நிலவு்்ட்மயகாைர்ள் ’சமல்வகாரத்�ப’ 
(வி்ைச்�லில் கபரும்பகுதி) கபற்றனர. 
உழுகுடி்ள் ’கீழவகாரத்�ப’ (வி்ைச்�லில் 
சிறிய பகுதி) கபற்றனர. ‘அடி்ம’ மறறும் 
‘பணிக�ய மக்்ள்’ என்சபகார �மு�காயததின் 
கீழநி்லயில் இருந்�னர. �மூ்ததின் இ்்ட 
மட்்டததில் சபகார க�யசவகாரும் வணி்ர்ளும் 
இ்டம் கபற்றனர.

நீரப்போ�னம்
ச�காழர்ள் நீரபபகா�னததிறகு 

முக்கியததுவம் வழஙகினர. ்ங்் 
க்காண்்ட ச�காழபுரததில் மு�லகாம் ரகாசஜந்திர 
ச�காழனகால் உருவகாக்்பபட்்ட பதினகாறு 
்மல் நீைம் க்காண்்ட ஏரிக்்்ரத 
�டுபப்ை மி்ச் சி்றந்� எடுததுக்்காட்்டகாகும். 
்காவிரியின் ்ழிமு்ப பகுதியில் குறுக்கும் 
கநடுக்குமகா் மரபு�காரந்� மு்்றயில் 
நீரி்னத தி்�மகாறறிவிடுவ�ற்கான ’வடி-
வகாயக்்கால்்ள்’ அ்மக்்பபட்டிருந்�ன.  
ச�்வபபடும் நீ்ரக் க்காண்டுவருவது 
’வகாயக்்கால்’. ச�்வக்கு அதி்மகான நீ்ர 
கவளிசயறறுவது ’வடி்கால்’. கபகாதுமக்்ள்  
அ்னவருக்கும் க�காந்�மகான வகாயக்்கால் 
’ஊர வகாயக்்கால்’ என அ்ழக்்பபட்்டது. நகாடு 
எனும் நிரவகா்ப பிரிவின் மட்்டததில் பயன்பட்்ட 
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வகாயக்்கால்்ள் ’நகாடு வகாயக்்கால்்ள்’ என 
குறிபபி்டபபட்்டன. நீர விநிசயகா்ததில் 
சுறறுமு்்ற ந்்டமு்்றயில் இருந்�து.
ேதெம்

ச�காழர்ள் ்�வததின் மீது மிகுதியகான 
பறறுக் க்காண்்டவரகாவர. சிவகபருமகானின்  
திருவி்ையகா்டல்்ள் ்�வ அடியகார்ைகான 
நகாயன்மகார்ைகால் பகா்டல்்ைகா் 
இயற்றபபட்டுள்ைன. நம்பியகாண்்டகார நம்பியகால் 
க�காகுக்்பபட்்ட அ்வ ’திருமு்்ற்ள்’ என 
அ்ழக்்பபடுகின்்றன.
நகோவிலகள்

ச�காழர்ள் ்காலததில் பிரமகாண்்டமகான 
ச்காவில்்ள் ்ட்்டபபட்்டன. �ஞ�காவூர, 
்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம், �காரகாசுரம் 
ஆகிய இ்டங்ளிலுள்ை ச்காவில்்ள் 
ச�காழர்ளின் ்்ல்ைகான ்ட்்ட்டங்ள், 
சிறபங்ள், க�பபுச்சி்ல்ள், ஓவியங்ள், 
படிமவியல் ஆகியவறறின் ்ைஞசியமகா் 
உள்ைன. ச�காழர்ள் ்காலக் ச்காவில்்ள் 
வழிபகாட்டிற்கான இ்டங்ள் மட்டுமல்லகாமல் 
கபருமைவு நிலங்்ைச் க�காந்�மகா்க் 
க்காண்டிருந்�ன. அ்வ ்ல்வி்யயும், 
பக்திக் ்்ல்ளின் வடிவங்ைகான ந்டனம், 
இ்�, நகா்ட்ம் ஆகியவற்்றயும் வைரத�ன. 
ந்டனமகா�ர, இ்�க்்்லஞர்ள், பகா்ட்ர்ள், 
இ்�க்்ருவி்்ை மீட்டுசவகார, அரச்�்ர்ள் 
ஆகிசயகார ச்காவில் பணியகாைர்ள் ஆவர.

ந�ோழரகளின் கலவிப் பணி
ச�காழ அர�ர்ள் ்ல்விப பணி்ளுக்குப 

கபரும் ஆ�ரவு நல்கினர. மு�லகாம் 
ரகாசஜந்திரன் எண்ைகாயிரம் (�றசபகா்�ய 
விழுபபுரம் மகாவட்்டததில் உள்ை) எனும் 
கிரகாமததில் சவ�க் ்ல்லூரி ஒன்்்ற 
நிறுவினகார. அக்்ல்லூரியில் 14 ஆசிரியர்ளின் 
வழி்காட்டு�லில் 340 மகாைவர்ள் 
சவ�ங்ள், இலக்்ைம், உபநி்ட�ங்ள் 
ஆகியவற்்றக் ்ற்றனர. அவருக்குப பின்வந்� 
ஆட்சியகாைர்ள் அவரு்்டய அபபணி்ய 
முன்உ�காரைமகா்க் க்காண்டு பின்பறறினர. 
அ�ன் வி்ைவகா்  இன்்்றய புதுச்ச�ரிக்கு 
அருச்யுள்ை திருபுவ்ன எனும் ஊரிலும், 
இன்்்றய க�ங்ல்பட்டு மகாவட்்டததிலுள்ை 
திருமுக்கூ்டலிலும் மு்்றசய 1048, 1067 
ஆகிய ஆண்டு்ளில் இச� சபகான்்ற ் ல்லூரி்ள் 
நிறுவபபட்்டன.

உன்ன�மகான இலக்கியங்ைகான 
’கபரியபுரகாைமும் ்ம்பரகாமகாயைமும்’ 
இக்்காலப பகுதி்யச் ச�ரந்�்வயகாகும். 
்ணிகம்

ச�காழர்ளின் ்காலததில் வணி்ம் 
�்ழதச�காஙகியது. ’அஞசு – வண்ைத�கார’, 
’மணி – கிரகாமத�கார’ எனபபடும் வணி்க் குழு 
அ்மபபு்்ைச் (கில்டு) ச�ரந்� வணி்ர்ள் 
வணி் ந்டவடிக்்்்்ை சமறக்காண்்டனர. 
அஞசு - வண்ைத�கார குழுவகானது 

�ஞ்� கபரியச்காவில் ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம் ச்காவில்
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சமறகு ஆசியர்ள்,  அரகாபியர்ள், யூ�ர்ள், 
கிறித�வர்ள், இஸலகாமியர்ள் ஆகிசயகா்ர 
உள்ை்டக்கிய�காகும்.  அவர்ள் ்்டல் ்்டந்து 
வணி்ம் க�யச�கார  ஆவர. அவர்ள் சமறகு 
்்டற்்ரசயகாரத து்்றமு் ந்ரங்ளில் 
குடியிருந்�னர. மணி - கிரகாமத�கார வணி்க் 
குழு அ்மப்பச் ச�ரந்� வணி்ர்ள் 
உள்நகாட்டு வணி்ததில் தீவிரமகா் 
ஈடுபட்டிருந்�னர எனச் க�கால்லபபடுகி்றது. 
்காலபசபகாக்கில் அவ்விரு அ்மபபு்ளும் 
’ஐநூறறுவர’, ’தி்� -  ஆயிரதது ஐநூறறுவர’ 
எனும் கபயர்ளில் ஒருஙகி்ைந்�ன. அ்வ 
்ரநகா்ட் மகாநிலம் ஐச்காலில் இருந்� �்ல்ம 
அ்மபபின் வழி்காட்டு�லில் க�யல்பட்்டன.  
இந்� ஐநூறறுவர அ்மபபு க�ன்கிழக்்காசிய 
நகாடு்்ை உள்ை்டக்கிய ்்டல் ்்டந்� வணி் 
ந்டவடிக்்்்்ைச் க�யல்படுததியது. 
க�ன்கிழக்கு ஆசிய நகாடு்சைகாடு 
சமறக்காள்ைபபட்்ட ்்டல் ்்டந்� வணி்ததின் 
மூலம் யகா்னத �ந்�ங்ள், பவழம், 
�ஙகு்ள், ஒளிபுகும் - பு்கா ்ண்ைகாடி்ள், 
பகாக்கு, ஏலம், வரைப பட்டு நூல்்சைகாடு 
கநயயபபட்்ட பருததி இ்ழததுணி்ள் ஆகியன 
இ்றக்குமதி க�யயபபட்்டன. �ந்�னக்்ட்்்ட, 
்ருங்காலிக்்ட்்்ட, சு்வயூட்டும் கபகாருட்்ள், 
வி்லயுயரந்� ஆபரைக் ்ற்ள், மிைகு, 
எண்கைய, கநல், �கானியங்ள், உபபு 
ஆகிய்வ ஏறறுமதி க�யயபபட்்டன.

2. பிறகோலப் போண்டியரகள்
அறிமுகம்
கி.மு.(கபகா.ஆ.மு) நகான்்காம் 
நூற்றகாண்டிலிருந்து க�ன்னிந்தியகா்வக் 
குறிபபிட்்ட இ்்டகவளி்சைகாடு  
ஆட்சி க�ய� மூன்று ப்ழ்மயகான 
அர�வம்�ங்ளுள் பகாண்டியர்ள் அ்டஙகுவர. 
முததுக்குளித�சலகாடு க�கா்டரபு்்டய 
க்காற்், க�கா்டக்்க்்காலததில் அவர்ளின் 
து்்றமு்மகா்வும் �்லந்ரமகா்வும் 
இருந்��கா்க் ்ரு�பபடுகி்றது. 

பகாண்டியர்ளின் பல ப்ழ்மயகான 
�மிழக் ்ல்கவட்டு்ள் மது்ரயிலும் அ�ன் 
சுறறுபபு்றங்ளிலும் ்ண்்டறியபபட்டுள்ை�கால் 
அவர்ள் பிற்காலததில் மது்ரக்கு இ்டம் 
கபயரந்திருக்்லகாம் எனக் ்ரு�லகாம். 
�ங்்காலப பகாண்டியர்ளின் கீழ மது்ர ந்ர 
மகாகபரும் பண்பகாட்டு ்மயமகா்த தி்ழந்�து. 
�மிழப புலவர்ளும் எழுத�காைர்ளும் 
அஙகு ஒன்றுகூடித �மிழச் க�வ்வியல் 
இலக்கியங்ளுக்குச் சி்றந்� பங்ளிப்பச் 
க�யதுள்ைனர. கி.பி.(கபகா.ஆ)6ஆம் 
நூற்றகாண்டில் ் ைபபிரர்்ை கவறறிக்காண்டு 
பகாண்டியர்ள் க�ன்�மிழ்ததில் �ங்்ை 
மீண்டும் வலுவகா் நிறுவிக் க்காண்்டனர. 
ஆனகால் 9ஆம் நூற்றகாண்டு மு�ல் 13ஆம் 
நூற்றகாண்டு வ்ர க�ன்னிந்தியகா்வ 
ஆண்்ட பிற்காலச் ச�காழர்ளின் எழுச்சி்யப 
பகாண்டியர்ைகால் எதிரக்காள்ை இயலவில்்ல. 
பின்னர ச�காழர்ளின் வீழச்சி்யச் �கா�்மகா்ப  
பயன்படுததிப  பிற்காலப பகாண்டியர மீண்டும் 
�ங்ள் அதி்காரத்� நிறுவினர. அவர்ளின் 
ஆட்சி 16ஆம் நூற்றகாண்டு வ்ர க�கா்டரந்�து. 
போண்டிய அரசு மீண்்ைழுதெல  
(கி.பி. (்போ.ஆ) 600 - 920)
்டுஙச்கான் எனும் பகாண்டிய அர�ன் 
6ஆம் நூற்றகாண்டின் இறுதியில் 
்ைபபிரர்ளி்டமிருந்து பகாண்டியர்ளின் 
பகுதி்்ை மீட்்டகார. அவ்ரத க�கா்டரந்து 
சவறு இருவர அர� ப�வி ஏற்றனர.  
அரிச்�ரி மகா்றவரமன் எனும்  வலி்ம 
மிக்் மு�ல் பகாண்டிய அர�ர கி.பி. (கபகா.ஆ) 
642இல் அரிய்ை ஏறினகார. அவர பல்லவ 
அர�ர்ள் மு�லகாம் மச்ந்திரவரமன், 
மு�லகாம் நரசிம்மவரமன் ஆகிசயகாரின் 
�ம்காலத�வரகாவகார. ்ல்கவட்டு்ளும் 
க�பபுபபட்்டயங்ளும் �னது எதிரி்ைகான 
ச�ரர, ச�காழர, பல்லவர, சிங்ைர ஆகிசயகா்ர 
அவர கவறறிக்காண்்ட்�ப பு்ழபகாடுகின்்றன. 
அரிச்�ரி மகா்றவரமன் �மைர்்ைத 

History_Unit_3.indd   134 28/12/2021   18:06:54



135

துன்புறுததிய கூன் பகாண்டியசன என 
அ்்டயகாைபபடுத�பபடுகி்றகார.

்�வத து்றவியகான திருஞகான�ம்பந்�ர 
அரிச்�ரி்யச் �மை ம�ததிலிருந்து 
்�வததிறகு மகாறறினகார. ம�ம் மகாறிய 
பின்னர அரிச்�ரி சுமகார 8000 
�மைர்்ைக் ்ழுசவறறிய�கா்க் 
கூ்றபபடுகி்றது. எண்ணிக்்் 
மி்்பபடுததிக் கூ்றபபட்டிருபபினும், 
்�வததிறகு மகாறிய பின்னர அரிச்�ரியின் 
�மை எதிரபபுப சபகாக்கு �ந்ச�்ததிறகு 
இ்டமில்லகா�து.

அரிச்�ரிக்குப பின்னர பகாண்டியர 
அர�வம்�ததின் ம்த�கான மன்னகான 
ஜடிலபரகாந்�் கநடுஞ�்்டயன் (மு�லகாம் 
வரகுைன்) (756 - 815) ஆட்சிப 
கபகாறுபசபற்றகார. அவசர சவள்விக்குடிச் 
க�பசபடு்ளின் க்கா்்டயகாளி ஆவகார. 
கநடுஞ�்்டயன் �ஞ�காவூர, திருச்சிரகாபபள்ளி, 
ச�லம், ச்காயமுததூர ஆகிய பகுதி்்ை 
உள்ை்டக்கிய�கா்ப பகாண்டிய அர்� 
விரிவுபடுததினகார. கநடுஞ�்்டயனுக்குப 
பின்னர ஆட்சிப கபகாறுபசபற்ற ஸ்ரீமகா்ற 
ஸ்ரீவல்லபன், இரண்்டகாம் வரகுைன் ஆகிசயகார 
பல்லவர்ைகால் ச�காற்டிக்்பபட்்டனர. பின்னர 
மு�லகாம் பரகாந்�்னின் கீழ எழுச்சி கபற்ற 
ச�காழவம்�த்� அவர்ைகால் எதிரக்காள்ை 
இயலவில்்ல. மு�லகாம் பரகாந்�்னி்டம் 
ச�கால்விய்்டந்� பகாண்டிய அர�ன் 
இரண்்டகாம் ரகாஜசிம்மன் 920இல் நகாட்்்டவிட்டு 
கவளிசயறினகார. இவ்வகாறு ்டுஙச்கானகால் 
மீள்எழுச்சி கபற்ற பகாண்டியர ஆட்சி முடிவுற்றது.
பிறகோலப் போண்டியரகளின் எழுச்சி 
(1190  –  1310)

அதிரகாசஜந்திரனின் (விஜயகாலயனின் 
வழிவந்� ்்்டசி அர�ர) ம்்றவுக்குப பின்னர 
பகாண்டிய நகாட்டில் ச�காழ மண்்டலகாதிபதி்ளின் 
ஆட்சி பலவீனம்்டந்�து. அ�ன் வி்ைவகா்ப 

பதிமூன்்றகாம் நூற்றகாண்டில் பகாண்டியர மட்டுசம 
எழுச்சி கபற்ற �மிழ அர� வம்�மகா் விைஙகினர. 
மது்ர அவர்ளின் �்லந்ரகா்த க�கா்டரந்�து. 
அவ்வமயம் ்காயல் அவர்ளின் முக்கியத 
து்்றமு்மகாயிறறு. கவனிஸ நகாட்்்டச் ச�ரந்� 
பு்ழ கபற்ற பயணியகான மகாரக்ச்காசபகாசலகா 
இரண்டு மு்்ற (1288, 1293) ்காயலுக்கு 
வரு்்�ந்�கார. இதது்்றமு் ந்ர அரகாபிய, 
சீனக் ்பபல்்ைகால் நிரம்பியிருந்�து என்றும் 
விறுவிறுபபகான வணி் ந்டவடிக்்்்்ைக் 
க்காண்டிருந்��கா்வும் அவர நம்மி்டம் 
கூறுகி்றகார.

பகாண்டிய அரசு “க�ல்வச் க�ழிபபு 
மிக்், உலகிசலசய மி் அறபு�மகான 
பகுதியகாகும்” என மகாரக்ச்கா சபகாலகா 
பு்ழகாரம் சூட்டுகி்றகார. இலங்்சயகாடு 
ச�ரந்து உல்ததில் ்காைபபடும் 
கபரும்பகாலகான மகாணிக்்க்்ற்்ையும் 
முததுக்்்ையும் உறபததி க�யகி்றது என 
சமலும் கூறுகி்றகார. �ன்னு்்டய பயைக் 
குறிபபு்ளில் ’�தி’ (உ்டன்்ட்்்ட ஏறு�ல்) 
நி்ழவு்்ையும் அர�ர்ளின் பல�கார 
மைத்�யும் பதிவு க�யதுள்ைகார.

�றைய்ரேன் சுந்தெரபோண்டியன்
இரண்்டகாம் பகாண்டியப சபரரசின் 

பு்ழகபற்ற அர�ர �்்டய வரமன் (ஜ்டகா 
வரமன்) சுந்�ரபகாண்டியன் (1251 - 1268) 
ஆவகார. ஒட்டுகமகாத�த �மிழ்த்�யும் �னது 
்ட்டுபபகாட்டின் கீழக் க்காண்டுவந்� அவரு்்டய 
ஆட்சி ஆந்திர மகாநிலம் கநல்லூர வ்ர 
பரவியிருந்�து. அவர க�காய�காைர்்ைக் 
்ட்டுக்குள் ்வததிருந்�கார. ம்லநகாட்டுத 
�்லவனகான ச�ர அர�ர சுந்�ர பகாண்டியனின் 
சமலகாதிக்்த்� ஏறறுக்க்காண்டு 
அவருக்குக் ்பபம் ்ட்்டச் �ம்மதித�கார. 
ச�காழ அரசின் வீழச்சியகால் ஊக்்ம் கபற்ற 
மகாைவப பகுதியின் அர�ர வீர ச�காசமஸவரர 
என்பவர சுந்�ர பகாண்டிய்னப சபகாருக்கு 
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அ்ழத�கார. ்ண்ைனூர என்்ற இ்டததில் 
ந்்டகபற்ற சபகாரில் சுந்�ரபகாண்டியன் 
வீர ச�காசமஸவர்ரத ச�காற்டித�கார. 
வ்ட�மிழ்ததில் ்்டலூர, ்காஞசிபுரம், 
சமறகுத �மிழ்ததில் ஆற்காடு, ச�லம் ஆகிய 
பகுதி்்ைச் ச�ரந்� குறுநிலத �்லவர்ளின் 
சமல் �னது அதி்காரத்� நிறுவினகார.

பகாண்டிய அரசின் நகாையம்
சுந்�ர பகாண்டியனின் ஆட்சியின்சபகாது 

அவரு்டன் இரண்டு  சபர கூட்டு அர�ர்ைகா் 
ஆட்சிக�ய�னர. அவர்ள் விக்கிரம 
பகாண்டியன், வீரபகாண்டியன் ஆகிசயகார 
ஆவர. சுந்�ர பகாண்டியனுக்குப பின்னர 
மகா்றவரமன் குலச�்ரன் கவறறி்ரமகா் 
நகாறபது ஆண்டு்ள் ஆட்சிபுரிந்து நகாட்டிறகு 
அ்மதி்யயும் க�ழிப்பயும் நல்கினகார. 
அவருக்கு வீரபகாண்டியன், சுந்�ர பகாண்டியன் 
என இரண்டு ம்ன்்ள் இருந்�னர. 
அர�ர வீரபகாண்டிய்னக் கூட்டுஅர�ரகா் 
நியமித�கார. அ�னகால் �ந்்� மீது கவறுபபுற்ற 
சுந்�ர பகாண்டியன் �ந்்�யகார மகா்றவரமன் 
குலச�்ர்னக் க்கான்்றகார. க�கா்டரந்து 
ஏறபட்்ட உள்நகாட்டுப சபகாரில் வீரபகாண்டியன் 
கவறறி கபறறுத �ன்்ன வலுவகா் 
நிறுவிக்க்காண்்டகார. ச�கால்வியுற்ற  சுந்�ர 
பகாண்டியன் க்டல்லிக்கு வி்ரந்து அலகாவுதீன் 
கில்ஜியின் பகாது்காபபில் அ்்டக்்லமகானகார.  

இதுசவ மகாலிக்்பூரின் ப்்டகயடுபபுக்்கான 
வகாயப்ப வழஙகியது. 

மகாலிக்்பூரின் ப்்டகயடுபபுக்குப பின்னர 
ஆட்சி க�யது க்காண்டிருந்�  அர� குடும்பத்�ச் 
ச�ரந்� பல அர�ர்ைகால் பகாண்டிய நகாடு 
பிரிததுக்க்காள்ைபபட்்டது. மது்ரயில் க்டல்லி 
சுல்�கானுக்குக் ்ட்டுபபட்்ட ஒரு முஸலீம் அரசு 
உருவகாக்்பபட்்டது.

ஆட்சிஅறேப்பும் �மூகமும்
அரசு

பகாண்டிய அர�ர்ள் �்லந்்ரப 
கபகாருத�மட்டிலும் மது்ரக்ச் முன்னுரி்ம 
க்காடுத�னர. மது்ர கபகாதுமக்்ைகால் ‘கூ்டல்’ 
என்ச்ற சபகாற்றபபட்டு வந்�து. பகாண்டிய 
மன்னர்ள் பகாரம்பரியமகா்க் ‘கூ்டல்ச்கான்’,  
‘கூ்டல் ்காவலன்’ என மதிக்்பபட்்டனர. 
ரகாணுவரீதியகா் அண்்்டநகாடு்்ைக் 
்காட்டிலும் பகாண்டியர்ளின் ஆதிக்்ம் 
ஓஙகியிருந்�து.  இ�ன் ்காரைம் அவர்ளி்டம் 
இருந்� குதி்ரப ப்்ட்ைகாகும். அரகாபிய 
வணி், பண்பகாட்டு உலகில் அவர்ளுக்கு 
இருந்� க�கா்டரபின் மூலம் அவர்ள் அந்�க் 
குதி்ர்்ை இ்றக்குமதி க�ய�னர.

அர�ர, ’மனு �காஸதிரததின்படி’ �கான் 
ஆட்சி க�யவ�கா்க் கூறினகார. இக்ச்காட்பகாடு 
�மூ்ததிலிருந்� ஏற்றத �காழவு நி்ல்்ை 
நியகாயபபடுததியது. அர�ர்ளும் உள்ளூர 
�்லவர்ளும் ’மங்லம்’ அல்லது 
’�துரசவதிமங்லம்’ எனும் பிரகாமைர 
குடியிருபபு்்ை உருவகாக்கினர. 
இ்வ நீரபபகா�ன வ�தி்சைகாடு 
உருவகாக்்பபட்டிருந்�ன. நிலததின் 
உண்்மயகான உ்்ட்மயகாைர்ள் ’பூமி 
புததிரர’ அல்லது ’சவைகாைர’ என விவரிக்்ப 
பட்டுள்ைனர. வரலகாறறு ரீதியகா் அவர்ள் 
அபபகுதி்யச் ச�ரந்� மக்்ைகா்்யகால் 
அவர்ள் ’நகாட்டுமக்்ள்’ எனவும் 
குறிபபி்டபபட்டுள்ைனர. இச்�மூ் மக்்ள் 
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ஒன்றி்ைந்� மன்்றம் ’சிததிர – சமழி- கபரிய 
நகாட்்டகார’ என அ்ழக்்பபட்்டது.
அரசு அதிகோரிகள்

அதி்காரி்ளின் குழுகவகான்று அர�ரின் 
ஆ்ை்்ை ந்்டமு்்றபபடுததியது. பிர�ம 
மந்திரி ‘உத�ர மந்திரி’ என அ்ழக்்பபட்்டகார. 
முக்கிய வரலகாறறு ஆளு்ம்ைகான 
மகாணிக்்வகா�்ர, குலச்சி்்றயகார, மகாரன்்காரி 
ஆகிசயகார அ்மச்�ர்ைகா்ப பணியகாறறினர. 
அரசுச் க�யல்ம் ‘எழுதது மண்்டபம்’ என 
அ்ழக்்பபட்்டது. மி்வும் மதிக்்பபட்்ட 
அதி்காரி்ள் ’மகா்றன்-எயினன்’, ’�காத�ன்-
்ைபதி’,  ’ஏனகாதி-�காத�ன்’, ’தி்ற-
தி்றன்’, ’மூரததி-எயினன்’ ஆகிசயகாரும் 
மற்றவருமகாவர. ’பள்ளி-சவலன்’, ’பரகாந்�்ன்-
பள்ளி-சவலன்’, ’மகா்றன்-ஆதித�ன்’, 
’க�ன்னவன்-�மிழசவள்’ ஆகிய்வ ப்்டத 
�ைபதி்ளின் பட்்டங்ைகாகும்.
நிர்ோகப் பிரிவுகள்

ச�காழநகாட்டில் இருந்�்�பசபகாலசவ 
’பகாண்டியநகாடு’ பல மண்்டலங்ைகா்ப 
பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. மண்்டலங்ள் 
’வைநகாடு்ள்’ என அ்ழக்்பபட்்டன. 
வைநகாடு்ள் பல ’நகாடு்ைகா்வும்’, 
’கூற்றங்ைகா்வும்’ பிரிக்்பபட்்டன. நகாடு்்ை 
நிரவகித�வர்ள் ‘நகாட்்டகார’ ஆவர. நகாடு்ளும் 
கூற்றங்ளும் மங்லம், ந்ரம், ஊர, குடி 
எனும் குடியிருபபுக்்்ைக் க்காண்டிருந்�ன. 
அவறறில் பல்வ்்பபட்்ட �மூ்க் குழுக்்்ைச் 
ச�ரந்� மக்்ள் வசித�னர.
கிரோே நிர்ோகம்

திருகநல்சவலி மகாவட்்டம் மகானூர 
என்னும் ஊரில் உள்ை கி.பி. (கபகா.ஆ) 
800ஆம் ஆண்்்டச் ச�ரந்� ்ல்கவட்டு 
கிரகாமநிரவகா்ம் க�கா்டரபகான க�யதி்்ைக் 
க்காண்டுள்ைது. கிரகாம மன்்றங்்ையும், 
பல்சவறு குழுக்்்ையும் க்காண்டிருந்� 
ச�காழர்ளின் உள்ைகாட்சித து்்ற சபகாலசவ 

நிரவகா்ம் ்காைபபடுகி்றது. சிவில் இரகாணுவ 
அதி்காரங்ள் ஆகிய இரண்டும் ஒசர நபரி்டம் 
வழங்பபட்டிருந்�ன.

நீரப்போ�னம்
பகாண்டிய  மன்னர்ள்  அதி் 

எண்ணிக்்்யில் நீர ஆ�காரங்்ை  
உருவகாக்கினர. ்வ்், �காமிரபரணி 
ஆகிய ஆறு்ளின் இரு ்்ர்ளிலும் 
நீரநி்ல்ளுக்கு நீர க்காண்டுக�ல்லும் 
்கால்வகாய்ள் கவட்்டபபட்்டன. க�ன்�மிழ்ததில் 
ச�காழர்்ைப சபகாலசவ பகாண்டியர்ளும் புதிய 
நீரபபகா�னத க�காழில்நுட்பங்்ை அறிமு்ம் 
க�ய�னர. நீரபகா�னப பணி்ள் உள்ைகாட்சி 
அ்மபபு்ைகாலும், அதி்காரி்ள் மறறும் உள்ளூர 
�்லவர்ைகாலும் சமறக்காள்ைபபட்்டன. 
பழுதுநீக்கும் பணி்ள் கபரும்பகாலும் உள்ைகாட்சி 
அ்மபபு்ைகால் சமறக்காள்ைபபட்்டன. 
சில�மயங்ளில் நீரபபகா�ன ஏரி்்ை 
வணி்ர்ள் கவட்டிக்க்காடுததுள்ைனர.

ேதெம்
பகாண்டிய அர�ர்ள் சவ� 

ந்்டமு்்ற்ளுக்கு ஆ�ரவு நல்கினர. 
சவள்விக்குடிச் க�பசபடு்ளும் ஏ்னய 
கபகாறிபபியல் �கான்று்ளும் சி்றந்� 
பகாண்டிய அர�ர்ள் ஒவ்கவகாருவரும் க�ய� 
அஸவசம�யகா்ம், ஹிரண்ய ் ரபபம், வகாஜசபய 
சவள்வி சபகான்்றவற்்றக் குறிபபிடுகின்்றன. 
பகாண்டிய மன்னர்ள் ்�வம், ்வைவம் 
ஆகிய இரண்்்டயும் �மமகா்சவ ்ருதினர 
என்ப்�ப கபகாறிபபுச் �கான்று்ளின் க�கா்டக்்ப 
பகுதி்ள் உைரததுகின்்றன. இரு பிரி்வச் 
ச�ரந்� ச்காவில்்ளும் பகாண்டிய மன்னர்ளின் 
ஆ�ர்வப கபறறிருந்�ன. இக்ச்காவில்்ளுக்கு 
நிலங்ள் க்கா்்டயகா் வழங்பபட்்டன. 
வரிவிலக்கும் அளிக்்பபட்்டது. அ்வ 
புனர்மக்்பபட்டுப புதிய ச்காபுரங்ளும் 
வி�காலமகான மண்்டபங்ளும் ்ட்்டபபட்்டன. 
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பு்ழ கபற்ற ்�வ, ்வைவ அடியகார்ள் 
(நகாயன்மகார்ள், ஆழவகார்ள்) �மிழ இலக்கிய 
வைரச்சிக்கும், ஆன்மி் அறிவு சமம்பகாட்டிறகும் 
கபரும் பங்ளிப்பச் க�ய�னர. 
அக்்காலபபகுதியில் தீவிர ம�சமகா�ல்்ள் 
இருந்��கா் குறிபபி்டபபடுகி்றது. அக்்கால்ட்்டப 
பக்தி இயக்்ம் பு்ற�மயத�கா்ர வகா�ததிறகுத 
தூண்டின. அபபடிபபட்்ட விவகா�ப சபகாட்டி்ளில் 
பலமு்்ற கபௌத�ர்ளும் �மைர்ளும் 
ச�காற்டிக்்பபட்்ட�கா்ப பக்தி இலக்கியங்ள் 
குறிபபிடுகின்்றன. அக்்காலப பகாண்டிய அர�ர்ள் 
�மிழ, �மஸகிரு�ம் ஆகியவற்்ற ஆ�ரிதது 
வைரத�னர.
நகோவிலகள்

இ்்டக்்காலப பகாண்டியர்ளும் பிற்காலப 
பகாண்டியர்ளும் புதிய ச்காவில்்ள் எ்�யும் 
நிரமகாணிக்்வில்்ல. ஏறக்னசவ இருந்� 
ச்காவில்்்ைப பரகாமரித�னர, புதிய 
ச்காபுரங்்ையும் மண்்டபங்்ையும் ்ட்டிப 
கபரி�காக்கினர. கபரிய வடிவிலகான அலங்கார 
சவ்லபபகாடு்ளு்டன் கூடிய ஒற்்றக்்ல் 
தூண்்ள் இ்்டக்்காலப பகாண்டியர்ளின் 
�னித�ன்்ம வகாயந்� பகாணியகாகும். 
சிவன், விஷ்ணு, க்காற்ற்வ, ்சை�ர, 
சுபரமணியர ஆகிய க�யவங்ளின் சிறபங்ள் 
இக்ச்காவில்்ளில் ்காைபபடும் சி்றந்� ்்ல 
வடிவங்ைகாகும். வரலகாறறுச் சி்றபபுமிக்் 
மது்ர மீனகாட்சி அம்மன் ச்காவிலுக்குப 
பகாண்டியர சபரகா�ரவு நல்கினர. புதிய 

ச்காபுரங்்ையும் மண்்டபங்்ையும் ்ட்டிக் 
ச்காவி்லத க�கா்டரந்து வி�காலபபடுததினர.
்ணிகம்

ஏழகாம் நூற்றகாண்டு மு�ல் 
க�ன்னிந்தியகாவின் சமறகுக் ்்டற்்ரயில் 
உருவகாகியிருந்� அரகாபிய வணி்ர்ளின் 
குடியிருபபு்ள் அவர்ளின் வணி் உ்றவு்ள் 
கிழக்குக் ்்டற்்ரக்கு விரிவ்்டய 
வழிவகுத�ன. கிழக்குக் ்்டற்்ரயில் 
இருந்� அரசு்ள் அயல்நகாட்டு வணி்ர்்ைப 
கபகாறுத�மட்டில் மி் �காரகாைமகான, 
அறிவுபூரவமகான க்காள்்்்யப பின்பறறின. 
அவறறின் பட்்டயச் �ட்்டங்ள் வணி்ர்ளுக்குப 
பல து்்றமு் வரி்ளிலிருந்தும், சுங் 
வரி்ளிலிருந்தும் விலக்கு அளித�ன. ்காயல் 
து்்றமு்ததில் மகாலிக் உல் இஸலகாம் 
ஜமகாலுதீன் எனும் அரகாபிய வணி்ரின் 
வணி் நிறுவனம் க�யல்பட்்டது. பகாண்டிய 
அர�ர்ளுக்குக் குதி்ர்ள் எளி�கா்க் 
கி்்டபப�ற்கான வ�தி்்ை இந்நிறுவனம் 
க�யதுக்காடுத�து.

13, 14ஆம் நூற்றகாண்டு்ளில் குதி்ர 
வணி்ம் சமலும் அதி்ரித�து. �ம்பிர�காய 
விழகாக்்ளுக்கும், சபகாரபுரிவ�றகும் குதி்ர்ள் 
ச�்வபபட்்ட�கால் அர�ர்ள் குதி்ர்ளுக்்கா் 
மு�லீடு க�ய�னர என்று மகாரக்ச்காசபகாசலகாவும், 
வகா�பபும் குறிபபிட்டுள்ைனர. குதி்ர 
வணி்ததில் ஈடுபட்்டவர்ள் ’குதி்ரச் 
க�ட்டி்ள்’ என அ்ழக்்பபட்்டனர. அவர்ள் 
்்டல்�கார வணி்ததில் தீவிரமகா் ஈடுபட்்டனர. 
பகாண்டியர்ளின் து்்றமு்ங்ளில் மி்வும் 
விறுவிறுபபகா் வணி்ம் ந்்டகபற்ற 
து்்றமு்ம் கிழக்குக் ்்டற்்ரயிலிருந்� 
்காயல்பட்டினம் ஆகும். இது இன்்்றய 
தூததுக்குடி மகாவட்்டததில் உள்ைது. வணி்ப 
பரிமகாற்றங்ள் �ங் நகாையங்ள் மூலம் 
ந்்டகபற்ற�கால் நகாையங்ள் அதி் அைவில் 
புழக்்ததில் இருந்�ன. அ்வ ்காசு, ்ழஞசு, 
கபகான் எனப பலவகாறு அ்ழக்்பபட்்டன.மது்ர மீனகாட்சி அம்மன் ச்காவில்
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விரிவகான அைவில் இக்்காலததில் ந்்டகபற்ற குதி்ர வணி்ம் குறிதது வகா�ப என்பவர 
பதிவு க�யதுள்ைகார…“10,000 க்கும் சமறபட்்ட குதி்ர்ள் ்காயலிலும் ஏ்னய இந்தியத 
து்்றமு்ங்ளிலும் இ்றக்குமதியகாயின. அவறறில் 1400 குதி்ர்ள் ஜமகாலுதீன் கபகாறுபபில் 
இனபகபருக்்ம் க�யது வைரததுவந்� குதி்ர்ைகாகும். ஒவ்கவகாரு குதி்ரயின் �ரகா�ரிவி்ல 
க�காக்்த �ங்ததினகாலகான 200 தினகார்ைகாகும்” என அவர எழுதுகி்றகார.

சுருககம்
�	ச�காழர்ளும் பகாண்டியர்ளும் நன்்றியபபட்்ட �மிழ முடியகாட்சி மன்னர்ள் ஆவர.
�	விஜயகாலயன், ச�காழர்ள் வம்�காவழி்ய மீண்க்டழச் க�ய�கார.
�	மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன், மு�லகாம் ரகாசஜந்திரன் ஆகிசயகார சி்றபபு வகாயந்� ச�காழ அர�ர்ைகாவர.
�	உததிரசமரூர கபகாறிபபு்ள் கிரகாம நிரவகா்ம் குறித� விவரங்்ை வழஙகுகின்்றன.
�	்டுஙச்கான் பகாண்டிய நகாட்டுப பகுதி்்ைக் ்ைபபிரரி்டமிருந்து மீட்்டகார. அரிச்�ரி 

மகா்றவரமன், பரகாந்�் கநடுஞ�்்டசயகான் ஆகிசயகார அக்்காலததின் மி்ச் சி்றந்� பகாண்டிய 
அர�ர்ள் ஆவர. 

�	பிற்காலப பகாண்டிய அரசின் �்லசி்றந்� அர�ர்ள் �்்டயவரமன் சுந்�ர பகாண்டியன், 
மகா்றவரமன் குலச�்ரன் ஆகிசயகார ஆவர.

�	பகாண்டியர ்காலததுக் ்்டல்�கார வணி்ம் மகாரக்ச்காசபகாசலகா, வகா�ப ஆகிசயகாரகால் 
பு்ழபபட்டுள்ைது.

்�ோறக்ஞ்சியம்

திருமை உ்றவு்ள் மூலம் 
அரசியல் கூட்டு

Matrimonial 
alliances

political alliances through marriages

�டுபப்ை Embankment a wall or stone structure built to prevent a river 
flooding an area as well as to store its water

தீவிரமகான Ardent passionate

அர�ருக்குக் ்ட்டுபபட்்ட  
குறுநில மன்னர

Feudatory a subordinate to another sovereign/ruler

பு்லி்டம் Refuge shelter

்ருவூலம் Repository place in which things are stored
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I. �ரியோன விறைறயத நதெரவு ்�ய்க
1. பிற்கால ச�காழ வம்�த்� 

மீட்க்டழச் க�ய�வர யகார?
 அ) விஜயகாலயன்  
 ஆ) மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன்
 இ) மு�லகாம் ரகாசஜந்திரன்
 ஈ)  அதிரகாசஜந்திரன்
2. கீழக்்காணும் பகாண்டிய அர�ர்ளுள், 

்ைபபிரர ஆட்சி்ய முடிதது்வத�வர 
என அறியபபடுபவர யகார? 

 அ) ்டுஙச்கான் ஆ) வீரபகாண்டியன்
 இ) கூன்பகாண்டியன் ஈ)  வரகுைன்
3.  கீழக்்காண்பனவறறுள் ச�காழர்ளின் 

நிரவகா்ததில் மி்ச் சிறிய அலகு எது?
 அ) மண்்டலம் ஆ) நகாடு
 இ) கூற்றம் ஈ)  ஊர
4.  விஜயகாலயன் வழி வந்� ச�காழ வம்�ததின் 

்்்டசி அர�ர யகார?
 அ) வீர ரகாசஜந்திரன்
 ஆ) ரகாஜகாதிரகாஜகா
 இ) ஆதி ரகாசஜந்திரன்
 ஈ)  இரண்்டகாம் ரகாஜகாதிரகாஜகா
5.  ச�காழர்ளின் ்ட்்ட்டக்்்லக்்கான 

எடுததுக்்காட்்்ட எஙகுக் ்காைலகாம்?
 அ) ்ண்ைகாயிரம் ஆ) உ்்றயூர
 இ) ்காஞசிபுரம்  ஈ)  �ஞ�காவூர
6. கீழக்்காண்பனவறறுள் எந்� இந்தியப 

பகுதிக்கு மகாரக்ச்காசபகாசலகா 13ஆம் 
நூற்றகாண்டின் இறுதிப பகுதியில் 
க�ன்்றகார?

 அ) ச�காழமண்்டலம்  ஆ) பகாண்டிய நகாடு
 இ) க்காஙகுபபகுதி ஈ)  ம்லநகாடு
II. நகோடிட்ை இைஙகற் நிரப்புக
1.  �ஞ�காவூரிலுள்ை 

பு்ழகபற்ற பிர்தீஸவரர ச்காவி்ல 
நிரமகாணித�கார.

2.  சவ�க் ்ல்லூரி 
ஒன்்்ற எண்ைகாயிரததில் நிறுவினகார.

3.   ச வ ள் வி க் கு டி 
க�பசபடு்ளின் க்கா்்டயகாளி ஆவகார.

4.  பகாண்டியப சபரரசின் அரசுச் க�யல்ம் 
 என அறியபபட்்டது.

III. ்போருததுக

1. மது்ர உள்நகாட்டு 
வணி்ர

2. ் ங ் ் க ் கா ண் ்ட 
ச�காழபுரம்

்்டல்�கார வணி்ர

3. அஞசு - 
வண்ைத�கார

ச�காழர்ளின் 
�்லந்ர

4. மணி - கிரகாமத�கார பகாண்டியர்ளின் 
�்லந்ர

IV. �ரியோ? தெ்்றோ?
1. க்டல்லி சுல்�கானுக்குக் ்ட்டுபபட்்ட ஒரு 

முஸலீம் அரசு மது்ரயில் உருவகானது.
2. ’கூ்டல் ந்ர ்காவலன்’ என்பது பகாண்டிய 

அர�ரின் பட்்டமகாகும்.
 3. ச�காழ அரசு ்வ்்யின் 

்ழிமு்பபகுதியில் அ்மக்்பபட்டிருந்�து.
4. மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் �காளுக்கிய – 

ச�காழ அர� வம்�த்�ச் ச�ரந்�வர.
5. ச�காழ அர�ரின் மூத� ம்ன் யுவரகாஜன் 

என அ்ழக்்பபட்்டகார.
V.  கீழககோணும் கூறறுகற் ஆய்க

்போருததெேோன விறைறய (√ ) டிக இட்டுக 
கோட்ைவும் 

1. பிற்காலச் ச�காழர்ள் பறறிய கீழக்்காணும் 
கூறறு்ளில் எ்வ �ரியகான்வ?
i)  அவர்ள் ஓர உள்ைகாட்சித 

து்்றத �ன்னகாட்சிஅ்மப்பக் 
க்காண்டிருந்�னர.

ii)  அவர்ள் வலுவகான ்பபறப்்ட்யக் 
க்காண்டிருந்�னர.

  பயிறசி
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iii) அவர்ள் கபௌத�த்�ப பின்பறறினர.
iv)  அவர்ள் கபரிய ச்காவில்்்ைக் 

்ட்டினர.
 அ) i, ii மறறும் iii ஆ) ii, iii மறறும் iv
 இ) i, ii மறறும் iv  ஈ)  i, iii மறறும் iv
2. இரகாசஜந்திர ச�காழ்னப பறறிய 

கீழக்்காணும் கூறறு்ளில் எ்வ  
�ரியகான்வ?
i)  அவர ்ங்்க்காண்்ட ச�காழன் எனும் 

பட்்டத்�ச்  சூட்டிக்க்காண்்டகார.  
ii)  அவர க�றகு சுமதரகா்வக் 

்்பபறறினகார.
iii)  அவர ச�காழர்ளின் அதி்காரத்� 

நி்லநிறுததினகார எனப 
சபகாற்றபபடுகி்றகார.

iv)  அவர ஸ்ரீவிஜயத்�க் ்்பபற்ற 
அவரு்்டய ்பபறப்்ட    உ�வியது.

 அ) i மறறும் ii ஆ) iii மறறும் iv
 இ) i, ii மறறும் iv  ஈ) இ்வ அ்னததும்
3. கூறறு : யுவரகாஜகாக்்ள் மகாநிலங்ளின் 

ஆளுநர்ைகா்ப   பணியமரத�பபட்்டனர.
 கோரணம்: நிரவகா்ததில் பயிறசி 

கபறுவ�ற்கா் இந்ந்டவடிக்்் 
சமறக்காள்ைபபட்்டது.

 அ) ்காரைம் கூறறுக்்கான �ரியகான 
 விைக்்சம.

 ஆ) ் காரைம் கூறறுக்்கான �ரியகான 
 விைக்்மல்ல.

 இ) கூறறு �வறு, ்காரைம் �ரி.
 ஈ) கூறறும் ்காரைமும் �வறு.
4.  கீழக்்காணும் நிரவகா்ப பிரிவு்்ை 

இ்றஙகுவரி்�யில் வரி்�பபடுத�வும்.
 i) நகாடு  ii) மண்்டலம்
 iii) ஊர  iv) கூற்றம்
5. கீழக்்காணும் நி்ழவு்்ைக் ்கால 

வரி்�பபடி எழு�வும்.
i)  மகா்றவரமன், வீரபகாண்டிய்னக் கூட்டு 

அர�ரகா்ப பணியமரததினகார.
ii)  உள்நகாட்டுபசபகார க�கா்டஙகியது.

iii)  மது்ரயில் ஓர இஸலகாமிய அரசு 
உருவகாக்்பபட்்டது.

iv)  மகா்றவரமன் குலச�்ரனுக்கு இரண்டு, 
ம்ன்்ள். ஒருவர வீரபகாண்டியன்   
மறக்றகாருவர சுந்�ரபகாண்டியன்.

v)  சுந்�ரபகாண்டியன் அலகாவுதீன் 
கில்ஜியின் உ�வி்ய நகாடினகார.

vi)  மகாலிக்்பூர மது்ரயின் மீது 
ப்்டகயடுத�கார.

6. கண்டுபிடிககவும்:
பிரம்மச�யம்

ச�வ�கானம்

பள்ளிச்�ந்�ம்

சவைகாண்வ்்

VI. ஓரிரு ்ோககியஙகளில 
விறையளிககவும்

1. ச�காழர்ள் ்காலததில் ஏறறுமதி 
க�யயபபட்்ட கபகாருட்்ள் யகா்வ?

2. ’�துரசவதி மங்லம்’ என எது 
அ்ழக்்பபட்்டது?

3. ‘்காணிக்்்டன்’ பறறி எழுது்.

VII. கீழககோணும் வினோவுககு 
விறையளிககவும்

1. ச�காழர்ளின் ஆட்சிததி்றம் பறறிய ஐந்து 
முக்கிய அம்�ங்்ை விவரிதது எழு�வும்.

VIII. உயர சிந்தெறன வினோ
1. ’ச�காழ அர�ர்ள் கபரும் ் ல்விபபுரவலர்ள்’ 

-  இக்கூற்்ற உறுதிக�ய்.

IX. ேோண்ர ்�யலபோடு
 �ோன் யோர?
1. மகாலிக்்பூரின் க�ன்னிந்தியப 

ப்்டகயடுபபிறகு நகாசன கபகாறுபபு.
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2. நகான் பதினகாறு ்மல் நீைமுள்ை 
�டுபபு அ்ை்யக் ்ங்்க்காண்்ட   
ச�காழபுரததில் ்ட்டிசனன்.

3. நகான் நீர விநிசயகா்ம் க�யவ�ற்கா்க் 
்ட்்டபபட்்டவன்.

4. நகான் திருமு்்ற்யத க�காகுதச�ன்.

5. நகான் ஒரு சி்றபபு வகாயந்� து்்றமு்ம். 
மகாரக்ச்காசபகாசலகா என்்ன இருமு்்ற 
்காைவந்�கார.

யகார அவர? அவர ஏன் முக்கியமகானவர?

பகாண்டிய நகாட்்்டப பறறி 
அவரு்்டய அவ�கானிபபு்ள் 
யகா்வ?

அவரு்்டய அவ�கானிபபு்ள் 
முக்கியமகான்வ என ஏன் நீ 
்ருதுகி்றகாய?

மகாரக்ச்காசபகாசலகா

X. கட்ைக வினோககள்

1.  ச�காழர்கால இலக்கியங்ள் இரண்டின் 
கபயர்்ைக் எழுது்.

வி்்ட:

2.  முததுக்குளித�சலகாடு க�கா்டரபு்்டய து்்றமு்ம் 
எது?

வி்்ட: 
3.  ் காசு, ்ைஞசு, கபகான் என்ப்வ எ்�க் 

குறிக்கின்்றன?

வி்்ட:

4. ்காயல்பட்டினம் எந்� மகாவட்்டததில் உள்ைது?

வி்்ட:
5.  மு�லகாம் பரகாந்�்னகால் ச�காற்டிக்்பபட்்ட 

பகாண்டிய அர�ன் யகார?

வி்்ட:

6.  பு்ழகபற்ற மீனகாட்சி அம்மன் ச்காவில் 
எஙகுள்ைது?

வி்்ட:
XI. க்ப்பயணம்

ச�காழர்ள் அல்லது பகாண்டியர்ைகால் ்ட்்டபபட்்ட ஏச�னும் ஒரு ச்காவிலுக்குச் க�ன்று அ�ன் 
உன்ன�த்�ப பகாரக்்வும்.

நேறநகோள் நூலகள்
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4. Satish Chandra, History of Medieval India, New Delhi: Orient Blackswan, 2010.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

�	டெல்லியைத் தயைநகராகக் டகாண்டு இந்திைாயை ஆட்சிடெயத 
பல்்ைறு ைமொைளிகயைச் ்ெரந்த துருக்கிைச் சுல்தானகள் 

�	அைரகளின ராணுைப் பயெடைடுப்புகள் மற்றும இயைைாண்யம 
விரிைாக்கம பற்றி டதரிந்து டகாள்ளுதல்

�	டெல்லி சுல்தானிைத்தின நிரைாகம பற்றி அறிதல்
�	அக்காைப் பகுதியின கயை மற்றும கட்ெெக்கயை பற்றி டதரிந்து டகாள்ளுதல்

அறிமுகம்

பதிட�ானைாம நூற்ைாண்டில் 
ைெஇந்திைாயைக் டகாள்யைைடித்த 
துருக்கிைக் குதியரப்பயெ வீரரகள் அடுத்த 
நூற்ைாண்டில் கஙயகச் ெமடைளியைத் 
தஙகள் அரசிைல் ஆதிக்கத்தின கீழ்க் 
டகாண்டுைருைதில் டைற்றி டபற்ை�ர. 
அைரகளின துணிச்ெலும மூரக்கக்குணமு்ம  
டைற்றிக்குக் காரணஙகைாகச் 
டொல்ைப்பட்ொலும, தஙகயையும தஙகள் 
நாட்யெயும காத்துக்டகாள்ைத் தைறிை 
இந்திை அரெரகளின இைைாயம்ை 
அைரகளின டைற்றிக்கா� உண்யமக் 
காரணஙகைாகும. இந்திைரகள் தஙகளியெ்ை 
ஒருைர்மடைாருைர அைநமபிக்யக 
டகாண்டிருந்த�ர. இஸைாமின டதாெக்கக் 
காை டைற்றிகயையும அது பரவிைருையதயும 

கை�த்தில் டகாள்ைத் தைறி�ர. முஸலீம 
வீரரகளின ்மமபட்ெ ்பார டெயயும 
ஆற்ைல் அைரகளின டைற்றிக்கு மற்டைாரு 
காரணமாகும. இப்பாெத்தில் துருக்கிைப் 
்பாரவீரரகள் எவைாறு இந்திைாவில் 
இஸைாமிை ஆட்சியை நிறுவி�ர, பாபரின 
ைருயக ையர அவைாட்சியை எவைாறு 
நியைடகாள்ைச் டெயத�ர எனப� குறித்து 
நாம விைாதிப்்பாம. 

அடிமை வம்்சம் (1206 – 1290) 
இந்திைாவில் முஸலீமகளின ஆட்சி முகமது 

்காரிைால் கி.பி. (டபா.ஆ) 12 ஆம நூற்ைாண்டில் 
நிறுைப்பட்ெது. அைருக்கு மகனகள் இல்ைாத 
காரணத்தால் பனெகன (இராணுைப் 
பணிக்காக வியைக்கு ைாஙகப்பட்ெ 
அடியமகயைக் குறிக்கும பாரசீகச் டொல்) 
எனும தனிையக அடியமகயைப் ்பணி�ார. 

டெல்லி சுல்்ோனியம்

அலகு - 4
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அைரகள் மாகாண அைவில் ஆளுநரகைாகப் 
பதவியில் அமரத்தப்பட்டுப் பின�ர சுல்தான 
எனும நியைக்கு உைரத்தப்பட்ெ�ர. 1206இல் 
்காரியின இைப்பிற்குப் பின�ர, அைரின  
அடியமைா� குத்புதீன ஐபக் இந்திைாவிலிருந்த 
துருக்கிைப் பகுதிகளுக்கு அரெராக தனய� 
அறிவித்துக்டகாண்ொர. அடியம ைமெத்தின  
ஆட்சிக்கா� அடிக்கல்யை அைர நாட்டி�ார. 
இவைரெ மரபு “மாமலுக்” அரெ மரடபனறும 
அயைக்கப்பட்ெது. மாமலுக் எனும அராபிை 
ைாரத்யதக்கு ‘அடியம’ எனறு டபாருள். 
குத்புதீன ஐபக், ெமசுதீன இல்துமிஷ், கிைாசுதீன 
பால்பன ஆகிை மூைரும இவைமெத்யதச் 
்ெரந்த மூனறு மாடபரும சுல்தானகள் ஆைர. 
அடியம ைமெத்தி�ர இத்துயணக்கண்ெத்யத 
எண்பத்து நானகு ஆண்டுகள் ஆட்சி டெயத�ர. 

குத்புதீன் ஐபக (1206 – 1210) 
குத்புதீன ைாகூயரத் தயைநகராகக் 

டகாண்டு த�து ஆட்சியைத் டதாெஙகி�ார. 
பின�ர த�து தயைநகயர டெல்லிக்கு 
மாற்றி�ார. டெல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தையர 
டெைல்திைன மிக்கைராகச் டெைல்பட்டுப் பை புதிை 
பகுதிகயைக் யகப்பற்றி�ார. கைகஙகயை 
ஒடுக்கி�ார. மத்திை மற்றும ்மற்கு சிந்து 
- கஙயகச் ெமடைளிப் பகுதிகளுக்குத் 
(ைெஇந்திைா) தா்� தயையம்ைற்றுப் 
பயெநெத்திச்டெனறு பைபகுதிகயைக் 
யகப்பற்றி�ார. கீயை கஙயகச் ெமடைளியைக் 
(பீகார, ைஙகாைம) யகப்பற்றும டபாறுப்யபப் 
பக்திைார கல்ஜி எனபாரிெம ஒப்பயெத்தார. 
ஐபக் டெல்லியில் குவைத்-உல்-இஸைாம 
மஸஜித் எனும மசூதியைக் கட்டி�ார. அது்ை 
இந்திைாவிலுள்ை மிகப் பையமைா� மசூதி 
எ�க் கருதப்படுகிைது. குதுப்மி�ாருக்கு 
அை்ர அடிக்கல் நாட்டி�ார. ஆ�ால் அைரால் 
அப்பணிகயை முடிக்க இைைாமல் ்பாயிற்று. 
அைருயெை மருமகனும அைருக்குப் பின 
ஆட்சிப் டபாறுப்்பற்ைைருமா� இல்துமிஷ் 

குதுப்மி�ாயரக் கட்டி முடித்தார. ்பா்ைா 
வியைைாட்டின்பாது குதியரயிலிருந்து தைறி 
விழுந்ததில் படுகாைமயெந்த ஐபக்  1210இல் 
இைற்யக எயதி�ார.

குவைத்-உல்-இஸைாம மசூதி

இல்துமிஷ் ( 1210 – 1236)
ஐபக்கின மகன ஆரம ஷா 

திையமைற்ைைராக இருந்தார. எ�்ை 
துருக்கிைப் பிரபுக்கள் ஐபக்கின 
பயெத்தைபதியும மருமகனுமா� 
இல்துமியஷச் சுல்தா�ாகத் ்தரவு டெயத�ர. 
இல்துமிஷ் கைகக்காரரகயை ஒடுக்கி 
ஆட்சிப்பகுதிகளின மீதா� த�து கட்டுப்பாட்யெ 
உறுதிைாக நிறுவி�ார. இைருயெை 
ஆட்சியின்பாதுதான மங்காலிைரகள் 
டெஙகிஸகானின தயையமயில் 
இந்திைாவின எல்யைப்பகுதிகயை 
அச்சுறுத்தி�ர. ஏற்டக�்ை டெஙகிஸகா�ால் 
்தாற்கடிக்கப்பட்டு விரட்ெப்பட்டிருந்த  குைாரிஜம 
ஷா ஜைாலூதீன எனபார இல்துமிஷிெம 
அயெக்கைமும பாதுகாப்பும ்கட்டிருந்தார. 
அைருயெை ் ைண்டு்காயை ஏற்க மறுத்ததன 
மூைம இல்துமிஷ் மங்காலிை ஆபத்யதத் 
தவிரத்தார. மங்காலிைரகள் தாக்குதல் 
்மற்டகாண்ொல் அயத எதிரடகாள்ைதற்காகத் 
துருக்கிைப் பிரபுக்கள் நாற்பது்பயரக் டகாண்ெ 
ஒரு குழுயை உருைாக்கி�ார. அக்குழு  
“ெகல்கானி” அல்ைது நாற்பதினமர எ� 
அறிைப்பட்ெது. 
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இல்துமிஷ் த�து பயெகளில் 
பணிைாற்றி்ைாரக்கு ’இக்தாக்கயை’ 
(நிைஙகள்) ைைஙகி�ார. “இக்தா” எனபது 
ராணுை அதிகாரிகளுக்கு ைைஙகப்பெ 
்ைண்டிை ஊதிைத்திற்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ 
நிைமாகும. நிைத்யதப் டபற்ைைர இக்தாதார 
அல்ைது முக்தி எனையைக்கப்பட்ொர. 
இைர ்பாரக்காைஙகளில் சுல்தானுக்கு 
ராணுை உதவிகள் டெயை ்ைண்டும. 
த�து பயெகயையும குதியரகயையும 
பராமரிப்பதற்காக இக்தாதார த�க்கு 
ைைஙகப்பட்ெ நிைஙகளிலிருந்து ைரிைசூல் 
டெயதுடகாள்ைார.

குதுப்மி�ார

ஐபக்கால் டதாெஙகப்பட்ெ குதுப்மி�ாரின 
கட்டுமா�ப் பணிகயை இல்துமிஷ் 
நியைவுடெயதார. இருபத்தாறு ஆண்டுகள் 
ஆட்சிபுரிந்த இல்துமிஷ்  1236 ஏப்ரல் மாதம 
இைற்யக எயதி�ார. 

ரஸ்ஸியோ (1236 – 1240)
இல்துமிஷ்ஷின திையம ைாயந்த 

மகன ருக்குதீன பி்ராஷ் மரணமுற்ைதால், 
இல்துமிஷ் த�து மகைா� ரஸஸிைா 
சுல்தா�ாயைத் த�க்குப் பின�ர டெல்லியின 
அரிையணக்கா� ைாரிொக அறிவித்தார. 
ரஸஸிைா திையமயுள்ைைரும ம�ைலியம 
டகாண்ெ வீராஙகய�யுமாைார. அைர 
துருக்கிை இ�த்யதச் ொராத பிரபுக்களுக்கு 
ஆதரைாக இருந்ததால் துருக்கிைப் பிரபுக்களின 
டைறுப்யபச் ெமபாதித்தார. அ்த ்நரத்தில் 
பஞொபின மீதா� மூரக்கம நியைந்த 
மங்காலிைரின தாக்குதயையும அைர 
எதிரடகாள்ை ்நரந்தது. 

ரஸஸிைா, ஜைாலுதீன ைாகுத் எனும 
எத்தி்ைாப்பிை அடியமயைத் த�து தனி 
உதவிைாைராக நிைமித்து அையரப் டபரிதும 
நமபத் டதாெஙகி�ார. அப்்பாக்கு துருக்கிை 
பிரபுக்கள் கைகம டெயைக் காரணமாயிற்று. 
அைருக்கு எதிராகத்  துருக்கிை பிரபுக்கள் டெயத 
ெதிைால் 1240இல் ரஸஸிைா டகாயையுண்ொர. 

கியோசுதீன் போல்பன் ( 1266 – 1287) 
ரஸஸிைாவிற்குப் பின�ர ைலியம 

குனறிை மூனறு சுல்தானகள் ஆட்சிபுரிந்த�ர. 
அைரகளுக்குப் பின�ர கிைாசுதீன பால்பன 
அரொளும டபாறுப்்பற்ைார. “நாற்பதினமர” 
எனைறிைப்பட்ெ துருக்கிைப் பிரபுக்கள் 
குழு அை்ராடு பயகயம பாராட்டிைதால் 
அவையமப்யபப் பால்பன ஒழித்தார. த�து 
ஆட்சிக்கு எதிராகச் ெதி டெய்ைாயரயும, 
இயெயூைாய இருப்்பாயரயும கண்ெறிை 
ஒற்ைர துயைடைானயை நிறுவி�ார. 
அரசு அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படிைாயம, 
எதிரத்தல் ்பானைைற்யைக் கடுயமைாகக் 
யகைாண்ொர. பால்பனுக்கு எதிராகக் 
கைகம டெயததால் ைஙகாை மாகாண 
ஆளுநராக இருந்த துக்ரில்கான யகது 
டெயைப்பட்டுக் டகால்ைப்பட்ொர. த�து 
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எதிரிகைா� மீைாட்யெச் ்ெரந்த மி்ைாக்கள் 
(ைெ்மற்கு இந்திைாயைச் ்ெரந்த ராஜபுத்திர 
முஸலீம இ�த்தி�ர) ்பான்ைாரிெம 
கருயணயில்ைாமல் நெந்துடகாண்ொர. 
இருந்த்பாதிலும மங்காலிைரகளுென 
இணக்கமா� உையைப் பராமரிப்பதில் 
கை�த்துென டெைல்பட்ொர. டெஙகிஸகானின 
்பரனும, ஈரானின மங்காலிை 
யைஸராயுமா� குைகுகான எனபாரிெமிருந்து 
“மங்காலிைரகள் ெட்ைஜ் நதியைக் கெந்து 
பயெடைடுத்து ைரமாட்ொரகள்” எனும 
உறுதிடமாழியைப் பால்பன டபற்ைார. 

பால்பன கல்ையை

மங்காலிைரின தாக்குதல்களிலிருந்து 
நாட்யெப் பாதுகாப்பதற்காகப் பால்பன பை 
்காட்யெகயைக் கட்டி�ார. பாரசீகத்யதச் 
்ெரந்த புகழ்டபற்ை கவிஞரா� அமிரகுஸரு 
எனபாயரப் பால்பன ஆதரித்தார. பால்பன 
1287இல் மரணமுற்ைார. பால்பனின 
மக�ா� யககுபாத் திையமைற்ைைராக 
இருந்தார. 1290இல் பயெத்தைபதிைாக 
பணிைாற்றிை மாலிக் ஜைாலுதீன கில்ஜி 
அரெப்பிரதிநிதிைாகப் (நாயிப்) டபாறுப்்பற்ைார. 
சுல்தான யககுபாத்தின டபைரால் அைர 
நாட்யெைாண்ொர. பின�ர ஒரு நாளில் 
ஜைாலுதீ�ால் அனுப்பப்பட்ெ அதிகாரி 
ஒருைரால் யககுபாத் டகால்ைப்பட்ொர. அதன 
பின�ர ஜைாலுதீன முயைைாக அரிையண 
ஏறி�ார. அைரிலிருந்து கில்ஜி ைமெத்தின ஆட்சி 
டதாெஙகிற்று. 

கில்ஜி அர்ச வம்்சம் (1290 – 1320)
ஜலோலுதீன் கில்ஜி (1290 - 1296)

ஜைாலுதீனின ஆட்சியின்பாது பை 
பயெடைடுப்புகள் ்மற்டகாள்ைப்பட்ெ�. 
அைற்றில் டபருமபாைா� பயெடைடுப்புகயைத் 
திட்ெமிட்டுத் தயையம்ைற்று நெத்திைது 
காராவின ஆளுநரா� அைாவுதீன கில்ஜி 
ஆைார. அைர ஜைாலுதீனின உென 
பிைந்்தாரின மக�ாைார. அைரின முக்கிைப் 
பயெடைடுப்பு தக்காண அரொ� ்தைகிரிக்கு 
எதிராக ்மற்டகாண்ெதாகும. அைாவுதீன 
்தைகிரி ைாதை அரெர ராமச்ெந்திரய�த் 
்தாற்கடித்த பின�ர அந்நகயரக் 
டகாள்யைைடித்துப்                    டபருஞடெல்ைத்்தாடு 
திருமபி�ார. அச்டெல்ைத்யத முக்கிைமா� 
பிரபுக்களுக்கும பயெத்தைபதிகளுக்கும 
யகயூட்ொகக் டகாடுத்து அைரகயைத் 
தனபக்கம ஈரத்தார. பின�ர ஜைாலுதீய� 
ைஞெகமாகக் டகானைார. அதய�த் டதாெரந்து 
1296இல் தனய� டெல்லியின சுல்தா�ாக 
அறிவித்துக்டகாண்ொர. 

அலோவுதீன் கில்ஜி (1296 – 1316)
அைாவுதீன டெல்லி சுல்தானிைத்யத 

ஒருஙகியணத்து உறுதிப்படுத்தி�ார. 
பஞொபில் மங்காலிைரகளுக்கு எதிராக, 
ராஜஸதா�த்திற்கும குஜராத்திற்கும 
எதிராக எ� அைருயெை பயெடைடுப்புகள் 
பாராட்டுக்குரிை�ைாகும. த�து 
ைெ எல்யைகளின பாதுகாப்யப 
உறுதிடெயதுடகாண்ெ பின�ர த�து 
தயையமத் தைபதி மாலிக் கபூயர  1310 இல் 
டதனபுைத்தின டைகுடதாயைவிலுள்ை 
மதுயர ையர பயெடைடுக்கப் பணித்தார. 
தக்காண அரசுகைா� ்தைகிரி ைாதைரகள், 
துைாரெமுத்திரத்தின ட�ாயொைரகள், 
ைாரஙகல் காகதிைரகள், மதுயரப் பாண்டிைரகள் 
ஆகிை அய�ைரும அைாவுதீனின 
்மைாதிக்கத்யத ஏற்றுக்டகாண்ெ�ர. 
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சித்தூர் சூம்றயோெல் (1303)
சித்தூரில் ராஜபுத்திரப் பயெகயை 

அைாவுதீனின பயெகள் திணைடித்த 
நியையில் ்தால்விையெந்துவிடு்ைாம 
எனை சூைலில் ்காட்யெக்குள் இருந்த 
ஆெைரும டபண்டிரும தஙகைது பண்யெை 
மரபினபடி ”ஜவ�ர” எ�ப்படும ெெஙயக 
நெத்தி�ர, இதனபடி  ஆெைர ் காட்யெயை 
விட்டு டைளி்ைறிப் 
்பாரக்கைத்தில் மாள்ைர. 
டபண்கள் தீயில் புகுந்து 
தஙகயை மாயத்துக் 
டகாள்ைர.

சித்தூர  ்காட்யெ

அைாவுதீனின பயெடைடுப்புகயைப் 
்பாை்ை அைருயெை அரசிைல் நிரைாகச் 
சீரதிருத்தஙகளும பாராட்டுக்குரிை�ைாகும. 
டெல்லியைச் சுற்றியுள்ை ்ைைாண் 
நிைஙகயை முயைைாக அைந்து டெயத அைர 
ஒரு குறிப்பிட்ெ அைவிைா� நிரந்தர ைரியை 
விதித்தார. ைரிகயை ைசூல் டெயயும பணியை 
ராணுை அதிகாரிகளிெம ஒப்பயெத்தார. 
இந்த நிரைாக மாற்ைத்தால் உள்ளூர 
தயைைரகளும குறுநிை மன�ரகளும 
காைகாைமாகத் தாஙகள் அனுபவித்துைந்த 
உரியமயை இைந்த�ர. டெல்லியிலும ஏய�ை 
இெஙகளிலும முகாமிட்டிருந்த த�து பயெப் 
பிரிவுகளுக்காகக் கட்ொை உணவு தானிைக் 
டகாள்முதல் முயையை அறிமுகம டெயதார. 
டகாள்முதல் வியை சுல்தா�ால் நிரணைம 
டெயைப்பட்ெது. ைரிைாக ைசூலிக்கப்பட்ெ 
தானிைம அரொஙகப் பண்ெகொயைகளில் 

்ெகரித்துயைக்கப்பட்ெது. த�து புதிை 
ெட்ெதிட்ெஙகள் நயெமுயைப்படுத்தப்படுையத 
உறுதி டெயதுடகாள்ை ஒற்ைரகயை நிைமித்தார. 
அவடைாற்ைரகள் ்நரடிைாக சுல்தானிெம 
நியையமகயைத் டதரிைப்படுத்தி�ர. 

அைாவுதீன 1316இல் இைற்யக 
எயதி�ார. அைருயெை ைழித்்தானைல்கள் 
அதிகாரத்யதத் தக்கயைத்துக்டகாள்ைதில் 
்தால்வியுற்ைதால் கிைாசுதீன துக்ைக் எனபைர 
அதிகாரத்யதக் யகப்பற்றி துக்ைக் அரெைமெ 
ஆட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டி�ார. 

துக்ளக அர்சவம்்சம்  (1320 – 1414)
கியோசுதீன் துக்ளக (1320 – 1324)

அைாவுதீன கில்ஜியின இைப்யபத் டதாெரந்து 
ஏற்பட்ெ அரசிைல் குைப்பத்தின காரணமாக 
டெல்லி சுல்தானிைம பை பகுதிகயை இைக்க 
்நரிட்ெது. அைற்யை மீட்ப்த கிைாசுதீனுக்குப் 
டபருமபணிைாக அயமந்தது. கிைாசுதீன துக்ைக் 
த�து மகன ஜூ�ாகாய� ைாராஙகல்லுக்கு 
எதிராகப் ்பாரிெ அனுப்பியைத்தார. 
ஜூ�ாகான ைாராஙகல் அரெர பிரதாப 
ருத்ரய� டைற்றி டகாண்டு டகாள்யைைடித்த 
டபருஞடெல்ைத்்தாடு ஊர திருமபி�ார. 
இச்டெல்ைத்யதக் டகாண்்ெ கிைாசுதீன துக்ைக் 
டெல்லிக்கு அரு்க துக்ைகாபாத் எனும புதிை 
நகயர நிரமாணம டெயை அடிக்கல் நாட்டி�ார. 
இருந்த்பாதிலும அைாவுதீன த�து மாம�ாயர 
ைஞெமாகக் டகானைது ்பாை்ை ஜூ�ாகானும 
த�து தந்யதயைக் டகானறு ஆட்சியைக் 
யகப்பற்றிைதாகச் டொல்ைப்படுகிைது. 
ஜூ�ாகான முகமதுபின துக்ைக் எனும 
டபை்ராடு 1325இல் அரிையண ஏறி�ார. 

முகைது பின் துக்ளக (1325 – 1351) 
முகமது பின துக்ைக் மிகவும 

கற்ைறிந்த மனிதர. ஆ�ாலும அைர குரூரம 
நியைந்தைராைார. அைாவுதீன நாடுகயைக் 
யகப்பற்றி�ார, டகாள்யைைடித்தார. அவைரெ 
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குடுமபஙகள் தனய�ச் ொரந்திருக்குமாறு 
டெயதார. அதற்கு ்நரமாைாக முகமது பின 
துக்ைக் இத்துயணக்கண்ெம முழுையதயும 
த�து நாொக மாற்ைக் க�வு கண்ொர. த�து 
இயைைாண்யமயை விரிவு டெயைதற்கு 
ைெதிைாக த�து தயைநகயர டெல்லியிலிருந்து 
நாட்டின யமைப்பகுதியிலிருந்த ்தைகிரிக்கு 
மாற்றி�ார. ்தைகிரியின டபையரயும 
டதௌைதாபாத் எ� மாற்றி�ார. த�து 
திட்ெம தைைா�து எ� முகமது பின துக்ைக் 
உணரந்ததால் மீண்டும டெல்லிக்்க 
திருமபுமாறு அய�ைருக்கும ஆயணயிட்ொர. 
சுல்தானுென டெல்லி திருமபிை டமாராக்்கா 
நாட்டுப் பைணிைா� இபன பதூதா 
டெல்லியை அயெந்த்பாது அது, “காலிைாக, 
யகவிெப்பட்ெதாக ஆ�ால் குயைந்தைவு 
மக்களுென இருந்தது” எ�க் குறிப்பிட்டுள்ைார.

 அைாவுதீன நிைைரியைத் தானிைமாக 
ைசூல் டெயயும முயையைப் பினபற்றி�ார. 
துக்ைக் நிைைரியை உைரத்திை்தாடு 

அதுமுதல் நிைைரி பணமாக ைசூலிக்கப்பெ 
்ைண்டுடம� ஆயண பிைப்பித்தார. அது 
பஞெகாைஙகளில் டபரும இெரப்பாடுகயை 
ஏற்படுத்திைது. ்பாதுமா� அைவுக்கு 
நாணைஙக்ைா,  புதிை நாணைஙகயை 
டைளியிடும அைவுக்கு டைள்ளி்ைா யகைெம 
இல்யை எனபயத அறிந்துடகாண்ெ 
துக்ைக் டெப்பு நாணைஙகயை அயெைாைப் 
பணமாக டைளியிட்ொர. டைகுவியரவில் 
கள்ை நாணைஙகள் டபருகுைது அனைாெ 
நிகழ்ச்சிைா�து. இதன வியைைாக ஒட்டு 
டமாத்த ைருைாய நிரைாகமுயை சீரகுயைந்தது. 
டைளிநாட்டு ைணிகரகள் விைாபாரத்யத 
நிறுத்திைதால் ைணிகம பாதிப்புக்குள்ைா�து. 
சுல்தான டெப்பு நாணைஙகயை திருமபப் 
டபற்றுக்டகாண்டு அதற்கு மாற்ைாகத் தஙக, 
டைள்ளி நாணைஙகயை ைைஙக ்ைண்டிை 
நியை ஏற்பட்ெது. அத�ால் அரசு திைாைா�து. 
்தாஆப் பகுதியில், முகமது, நிைைரியை 
உைரத்திைதன வியைைாக விைொயிகளின 
கிைரச்சிகள் டைடித்த�. அயை டகாடூரமா� 
முயைகளில் அெக்கப்பட்ெதால் விைொயிகள் 
்ைைாண்யமயைக் யகவிட்ெ�ர. அதன 
வியைைாக அடிக்கடிப் பஞெஙகள் ஏற்பட்ெ�. 

முகமது பின துக்ைக் சுல்தா�ாக 
இருபத்யதந்து ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்தார.  
இந்த நீண்ெ ஆட்சிக்காைத்தில் பை மாகாண 
ஆளுநரகளின கிைரச்சிகயை அைர 
எதிரடகாள்ை ்நரந்தது. அவுத், முல்தான, 
சிந்து ஆகிை மாகாணஙகளின ஆளுநரகள் 
சுல்தானுக்கு எதிராகக் கிைரச்சி டெயது 
தஙகயைச் சுதந்திர அரெரகைாகப் பிரகெ�ம 

டெல்லியிலிருந்து டதௌைதாபாத் 
டெல்ை நாற்பது நாட்கள் நெந்்த 
டெல்ை ்ைண்டும. டபருமபாைா� 
மக்கள் டதௌைதாபாத் புைப்பட்டுச் 
டெனை�ர. சிைர ஒளிந்து டகாண்ெ�ர. 
அைரகள் கண்டுபிடிக்கப்படுயகயில் 
அைரகளில் ஒருைர பாரயைைற்ைைராக 
இருந்த்பாதும மற்டைாருைர பக்கைாத 
்நாைாளிைாக இருந்த்பாதும டகாடூரமா� 
தண்ெய�க்கு உள்ைாக்கப்பட்ெ�ர. எட்டு 
அல்ைது பத்து யமல் அைவு பரவியிருந்த 
அந்நகயரப் பற்றி ஒரு ைரைாற்ைறிஞர 
“அய�த்தும அழிக்கப்பட்ெ�. நகரத்தின 
அரண்மய�களில், கட்ெெஙகளில், புைநகர 
பகுதிகளில் எ� எஙகும ஒரு நா்ைா, 
பூய�்ைா கூெ விட்டுயைக்கப்பெவில்யை 
எனும அைவுக்கு முழுயமைாகப் பாைா�து” 
எ�க் குறிப்பிட்டுள்ைார. 

முகமது பின துக்ைக் – நாணைஙகள்
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டெயது டகாண்ெ�ர. டதனஇந்திைாவில் பை 
புதிை அரசுகள் எழுச்சி டபற்ை�. துக்ைக்கிெம 
முன�ர பயெவீரராகப் பணிைாற்றிை பாமினி 
எனபார டதௌைதாபாத்யதயும அயதச் சுற்றிக் 
யகப்பற்ைப்பட்ெ பகுதிகயையும சுதந்திர 
அரொக அறிவித்தார. அைரது டபைரி்ை்ை அது 
பாமினி சுல்தானிைம எ� அயைக்கப்பட்ெது. 
கி.பி.1335இல் மதுயர தனி சுல்தானிைமாக 
உருைா�து. 1346இல் ைஙகாைம சுதந்திர 
அரொ�து. துக்ைக் 1351  மாரச் 23இல் 
மரணமயெந்தார. 

பிநரோஷ் ஷோ துக்ளக (1351 – 1388)
முகமது பின துக்ைக்யகத் டதாெரந்து 

கிைாசுதீனின இயைை ெ்காதரரின மக�ா� 
பி்ராஷ் அரிையண ஏறி�ார. அைரால் 
கிைரச்சிகயை அெக்கவும இைைவில்யை; 
பிரிந்துடெனை மாகாணஙகயை மீட்கவும 
முடிைவில்யை. டதனபகுதி மாகாணஙகயை 
மீண்டும யகப்பற்றுைதிலும அைர ஆரைம 
காட்ெவில்யை. தக்காணப் பிரச்ெய�களில்  
தயையிெ ்ைண்டும எ�க் ்கட்டுப் 
பாமினி இைைரெர விடுத்த அயைப்யபயும 
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(ஏைத்தாை  1365) அைர ஏற்க மறுத்துவிட்ொர. 
சூபி ஞானிகளுக்கும ஏய�ை மதத் 
தயைைரகளுக்கும பி்ராஷ் தாராைம�துென 
பரிசுகள் ைைஙகி டகௌரவித்து அைரகளின 
அறிவுயரகளுக்குச் டெவிமடுத்தார. 
ஏயை முஸலீமகளுக்கு உதவுைதற்கா� 
அைக்கட்ெயைகயை நிறுவி�ார. 
கல்லூரிகள், மருத்துைமய�கள், மசூதிகள் 
ஆகிைைற்யைக் கட்டி�ார. பை மனிதாபிமா� 
நெைடிக்யககயையும அைர ்மற்டகாண்ொர. 
மனிதாபிமா�மற்ை, டகாடூரமா� 
தண்ெய�கயை ஒழித்தார. இஸைாமிைச் 
ெட்ெஙகைால் அஙகீகரிக்கப்பொத ைரிகயை 
ரத்து டெயதார. 

விைொயிகளின கெனகயை ரத்து டெயதும 
பை நீரப்பாெ�க் கால்ைாயகயை டைட்டியும 
்ைைாண்யமயை ் மமபடுத்தி�ார. 1200 புதிை 
்தாட்ெஙகயை உருைாக்கிை அைர அைாவுதீன 
கில்ஜியின காைத்யதச் ்ெரந்த 30 பயைை 
்தாட்ெஙகயைப் பு�ரயமத்தார. பி்ராஷாபாத், 
ஜானபூர, ஹிொர, பி்ராஷ்பூர ஆகிை புதிை 
நகரஙகயையும அைர நிரமாணித்தார. 

சுல்தானிைத்யதக் கட்டிக்காக்க 
அயமதிைா� முயையில் பை முைற்சிகயை 
அைர ்மற்டகாண்ொர. இருந்த்பாதிலும 
பி்ராஷா துக்ைக்கின இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சி 
நியைந்தயைைாக இல்யை. அைருயெை மகன 
முகமதுகான தந்யதக்கு எதிராகக் கிைரச்சி 
டெயதார. 1388இல் த�து 83 ஆைது ைைதில் 
பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் இைற்யக எயதி�ார. 

பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் கல்ையை

ம்மூரின் பமெடயடுப்பு (1398)
பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் மரணமுற்று 

பத்தாண்டுகள் கழிந்த நியையில் 
“தாமரயைன” எனையைக்கப்பட்ெ யதமூர 
டெல்லியைத் தாக்கிச் சூயைைாடி மாடபரும 
மனிதப் படுடகாயையை அரங்கற்றி�ார. 
மத்திை ஆசிைாவில் ொமரகண்ட் மற்றும 
அயதச் சுற்றியுள்ை பகுதிகயை ஆட்சி 
டெயத யதமூர ைெஇந்திைாவிற்கு ்மற்கில் 
சிை இெஙகயைக் யகப்பற்றி�ார. 
இந்திைாவின ைலியமயினயமயைச் 
ொதகமாக்கிக்டகாண்டு இந்திைாவிற்குள் 
பயெடைடுத்து நுயைந்து 1398 டிெமபர 
மாதத்தில் டெல்லியைக் டகாள்யைைடித்தார. 
யதமூரின பயெடைடுப்பால் டெல்லிக்கு 
அடுத்ததாக அதிகம பாதிப்புக்கு உள்ைா� 
பகுதி பஞொப் ஆகும. தஙகம, டைள்ளி, 
நயககள் எ�ப் டபரும டெல்ைத்யதக் 
டகாள்யைைடித்து எடுத்துச்டெனைார. ்மலும 
யதமூர டெல்லும்பாது ொமரகண்டில் 
நிய�வுச்சின�ஙகயைக் கட்டுைதற்காகத் 
தச்சு்ையை டெய்ைார, கட்ெெக் கயைஞரகள் 
்பானை இந்திைக் யகவிய�ஞரகயையும 
உென அயைத்துச் டெனைார. 

ம்சயது அர்ச வம்்சம்  (1414 – 1451)
டெல்லி சுல்தானிைம பை சுதந்திர 
அரசுகைாகச் சிதறுண்டு்பா�ாலும 
முகைாைர பயெடைடுப்புையர 114 ஆண்டுகள் 
தாக்குப்பிடித்து நினைது. டெல்லியை விட்டுச் 
டெல்ைதற்கு முனபாகத் யதமூர தான 
யகப்பற்றிை பகுதிகளுக்கு (டெல்லி, மீரட், 
பஞொப்) கிசிரகான எனை த�து பிரதிநிதியை 
ஆளுநராக நிைமித்துச்டெனைார. அைர  1414இல் 
யெைது அரெ ைமெத்யதத் ்தானறுவித்தார. 
அவைரெ ைமெம 1451 ையர நீடித்தது. 
அவைமெத்தின கயெசி சுல்தான அைாவுதீன 
ஆைம ஷா  1451இல் அரெ பதவியைத் துைந்தார. 
இது சிரஹிந்த் (பஞொப்) பகுதியின ஆளுநராக 
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இருந்த பகலூல் ்ைாடிக்கு டெல்லியின 
சுல்தா�ாகும ைாயப்பிய� ைைஙகிைது. அை்ர 
்ைாடி ைமெ ஆட்சியைத் ்தாற்றுவித்தார. 

நலோடி அர்ச வம்்சம் (1451 – 1526)
1489இல் பகலூல் ்ைாடியைத் டதாெரந்து 

அைரது மகன சிக்கந்தர ்ைாடி சுல்தா�ாகப் 
டபாறுப்்பற்ைார. அைர கயைகயையும 
கல்வியையும ஆதரித்தார. ஆக்ரா நகயர 

நிரமாணித்த அைர அந்நகயரத் தயைநகர 
ஆக்கி�ார. அைர 1517இல் மரணமுற்ையதத் 
டதாெரந்து அைருயெை மகன இப்ராகிம 
்ைாடி அரெப் பதவி்ைற்ைார. இப்ராகிம ்ைாடி 
பாபரால் 1526இல் பானிபட் ்பாரக்கைத்தில் 
்தாற்கடிக்கப்பட்ொர. இவைாறு ்ைாடி அரெ 
ைமெத்திற்கும டெல்லி சுல்தானிைத்திற்கும 
முற்றுப்புள்ளி யைத்த பாபர முகைாைப் ் பரரயெ 
நிறுவி�ார. 

இஸ்லோமியக கமல, கடெெககமல 
உைரைகுப்யபச் ்ெரந்த முஸலீம பிரபுக்கள், அதிகாரிகள், வீரரகள் ஆகி்ைார தஙகள் குடியிருப்புக் 
கட்ெெஙகயை முதலில் நகரஙகளிலும புைநகரப் பகுதிகளிலும கட்டிக் டகாண்ெ�ர. அைற்யைச் சுற்றிப் 
்பரரசு பாணியிைா� அைகு மிக்க மசூதிகயை டெல்லி முஸலீம ஆட்சிைாைரகள் கட்டி�ர. மசூதிகளும 
மதரொக்களும (கல்வி நியைைஙகள்) கட்ெெ ைடிைத்தில் ்ைறுபட்டிருந்த�. குரானிலுள்ை ைரிகயைச் 
டெதுக்கி ்நரத்திைாகவும நளி�மாகவும அைஙகரிக்கப்பட்ெ கதவுகளும, சுைரகளும அக்கட்ெஙகளுக்குத் 
தனித்தனயமைா� ்தாற்ைத்யத ைைஙகி�. அக்கட்ெெஙகளின ைடிைஙகள் பாரசீகப் பாணியிலும 
அைஙகார ்ையைப்பாடுகள் இந்திைப் பாணியிலும அயமந்திருந்த�. எ�்ை அப்பாணி இந்்தா – 
ொராொனிக் கயைைடிைம எ� அயைக்கப்பட்ெது. குதுப்மி�ார. அடைய தரைாொ, குவைத்-உல்-இஸைாம 
மசூதி, ்மாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், பால்பன ஆகி்ைாரின கல்ையைகள், டதௌைதாபாத், பி்ராஷ் ஷா பாத் 
ஆகிை இெஙகளிலுள்ை ்காட்யெகள் எ� அய�த்தும அப்பாணியில் அயமக்கப்பட்ெ�ைாகும. 

அடைய தரைாொ டதௌைதாபாத் ்காட்யெ

சுருககம்
�	இந்திைாவில் முஸலீம ஆட்சி முகமது ்காரிைால் நிறுைப்பட்ெது .
�	குத்புதீன ஐபக் அடியம ைமெ ஆட்சியை நிறுவி�ார. அைருயெை மருமகன இல்துமிஷ் 

அதய� ஒருஙகியணத்து ைலியமப்படுத்தி�ார.
�	இல்துமிஷின மகைா� ரஸஸிைா  யதரிைமிக்க ்பாராளியும மிகச்சிைந்த நிரைாகியும ஆைார.
�	பால்பனின ஒற்ைறியும முயையும, நாற்பதினமர அயமப்யப அைர அழித்ததும துருக்கிைப் 

பிரபுக்களின அதிகாரத்யத மட்டுப்படுத்திைது.
�	கில்ஜி அரெ ைமெத்யத நிறுவிை அைாவுதீன கில்ஜி, - அைரது பயெடைடுப்புகள் மற்றும 

நிரைாகச் சீரதிருத்த நெைடிக்யககள். 
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ட்சோறக்ளஞ்சியம்
எக்கணமும நயெடபை இருக்கிை / 
அச்சுறுத்தும நியையில் இருக்கிை

impending about to happen

மூரக்கமா�/ அச்ெம தருகிை 
ையகயில்

ferocious cruel, violent

ெதிகாரரகள் conspirator someone who conspires secretly  with other 
people to do something  unlawful or harmful

புரைைர patron supporter, promoter

டகாள்யைைடி plunder to steal goods forcibly from a place especially 
during a war

டகாள்முதல் procurement the process of getting supplies

்பரழிவு disastrous causing great damage

துண்டு துண்ொக fragment break into pieces

்பாலிைா� counterfeit fake

விைக்கு அளி waiving exempting

�	பி்ராஷ் ஷா துக்ைக், மக்களின நல்ைாழ்க்யகயில் அக்கயை டகாண்ெ இரக்கமுள்ை அரெர.
�	யதமூரால்  டெல்லி டகாள்யைைடிக்கப்படுதல்
�	யெைது அரெைமெத்யத கிசிரகான ்தாற்றுவித்தல். ெரகிந்தின ஆளுநரா� பகலூல்்ைாடி  

டெல்லியில் ்ைாடி ைமெத்யத நிறுவிைது.
�	முதைாம பானிபட் ்பார கி.பி. (டபா.ஆ) 1526இல் பாபர முகைாை அரயெ நிறுவுைதற்கு 

ைழிைகுத்தது 

  பயிறசி
2. குத்புதீன த�து தயைநகயர 

 லிருந்து டெல்லிக்கு 
மாற்றி�ார.

 அ) ைாகூர ஆ) பு்�
 இ) டதௌைதாபாத் ஈ)  ஆக்ரா
3.  குதுப்மி�ாரின 

கட்டுமா�ப் பணிகயை நியைவு டெயதார.
 அ) ரஸஸிைா ஆ) குத்புதீன ஐபக்
 இ) இல்துமிஷ் ஈ)  பால்பன

I. ்சரியோன விமெமயத் 
ந்ர்வு ட்சயக

1.  
மாமலுக் அரெ 
ைமெத்திற்கா� அடிக்கல்யை நாட்டி�ார.

 அ) முகமது்காரி ஆ) ஜைாலுதீன 
 இ) குத்புதீன ஐபக் ஈ)  இல்துமிஷ்
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4. டெல்லிக்கு அரு்க துக்ைகாபாத் 
நகருக்கா� அடிக்கல்யை நாட்டிைைர 

  ஆைார.
 அ) முகமதுபின துக்ைக்
 ஆ) பி்ராஷ் ஷா துக்ைக்
 இ) ஜைாலுதீன
 ஈ) கிைாசுதீன
II. நகோடிடெ இெஙகம்ள நிரப்புக
1. துக்ைக் அரெைமெத்யதத் ்தாற்றுவித்தைர 

 ஆைார.
2. முகமது பின துக்ைக் த�து தயைநகயர 

டெல்லியிலிருந்து  க்கு 
மாற்றி�ார.

3. புகழ்டபற்ை பாரசீகக் கவிஞர அமிர 
குஸருயை  ஆதரித்தார.

4. டெல்லியிலுள்ை குவைத்-உல்-இஸைாம 
மசூதியை  கட்டி�ார.

5. இந்திைாவிற்கு டெஙகிஸகான 
தயையமயிைா� மங்காலிைரின 
அச்சுறுத்தல்  ஆட்சியின 
்பாது ஏற்பட்ெது.

III. டபோருத்துக
அ ஆ

1. துக்ரில்கான காராவின ஆளுநர
2. அைாவுதீன ஜைாலுதீன ைாகுத்
3. பகலூல் ்ைாடி ைஙகாை ஆளுநர
4. ரஸஸிைா சிரகந்தின ஆளுநர

IV.  ்சரியோ? ்வ்றோ ?
1. குத்புதீன இ�ஙகாண முடிைாத 

காயச்ெைால் மரணமயெந்தார.

2. ரஸஸிைா திையம மிக்க,  ம�ைலியம 
டகாண்ெ ்பாரவீரர.

3. ஐபக்கின மயைவுக்குப் பின�ர அைருயெை 
மகன இல்துமியஷத் துருக்கிைப் பிரபுக்கள் 
சுல்தா�ாகத் ்தரவு டெயத�ர.

4. தக்காண விெைஙகளில் தயையிெக்்காரி 
பாமினி இைைரெர விடுத்த அயைப்யப 
ஏற்றுக்டகாள்ை பி்ராஷ் ஷா 
மறுத்துவிட்ொர.

V.  கூறம்றக கோரணத்ந்ோடு ஒப்பிடுக.
்சரியோன விமெமய() டிக ட்சயயவும்

1)     கூறறு: மங்காலிைருென பால்பன 
சுமூகமா� உையை ்மற்டகாண்ொர.

  கோரணம்: டெஙகிஸகானின ்பர�ா� 
மங்காலிை அரென,  ெட்ைஜ் நதியைக் 
கெந்து மங்காலிைர பயெடைடுத்து 
ைரமாட்ொரகள்,  எ� உறுதி கூறியிருந்தார.

அ)  காரணம கூற்றிற்கா� ெரிைா� 
விைக்க்ம.

ஆ)  காரணம கூற்றிற்கா� ெரிைா� 
விைக்கமல்ை.

இ)  காரணமும கூற்றும தைைா�யை.
ஈ) கூற்று தைறு; காரணம ெரி.

2) ்சரியோன இமணமயத் ந்ர்வு ட்சயக.

அ) ட�ாயொைர – ்தைகிரி
ஆ) ைாதைர – துைாரெமுத்திரம
இ) காகதிைர – ைாராஙகல்
ஈ) பல்ைைர – மதுயர

3) ்வ்றோன கூறறிமன கணெறியவும்.
அ) 1206இல் ்காரி முகமதுவின 

மரணத்திற்குப் பின�ர, அைருயெை 
அடியமைா� குத்புதீன ஐபக், 
இந்திைாவிலிருந்த துருக்கிைப் 
பகுதிகளுக்குத் தனய� அரெ�ாக 
அறிவித்துக்டகாண்ொர

ஆ) ரஸஸிைா, த�து ஆட்சிக்கு எதிராகச் 
ெதி டெய்ைாயரப் பற்றியும இயெயூறு 
ஏற்படுத்து்ைார பற்றியும டெயதிகள் 
்ெகரிக்க ஒற்ைரகள் துயைடைானயை 
நிறுவி�ார
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இ) மங்காலிைரின தாக்குதலிலிருந்து 
த�து நாட்யெப் பாதுகாக்கப்  பால்பன 
்காட்யெகயைக் கட்டி�ார

ஈ) இப்ராகிம ்ைாடி 1526இல் பாபரால் 
்தாற்கடிக்கப்பட்ொர.

VI. கீழககோணபனவறறிறகு ஓரிரு 
வோககியஙகளில் விமெயளிககவும்

1. முயைைா� ஊதிைத்திற்கு மாற்ைாக 
ராணுை அதிகாரிகளுக்கு ைைஙகப்பட்ெ 
நிைத்தின டபைடரன�?

2. ஆக்ரா நகயர நிரமாணித்தைர ைார?

3. கி.பி.(டபா.ஆ)12ஆம நூற்ைாண்டில் 
இந்திைாவில் முஸலீம ஆட்சியை 
நிறுவிைைர ைார?

4. ‘ெகல்கானி’ குறித்து சிறுகுறிப்பு ையரக.

5. அைாவுதீன கில்ஜி எவைாறு டெல்லி 
சுல்தானிைத்யத ஒருஙகியணத்தார?

6. பி்ராஷ் ஷா துக்ைக்கின ொதய�கயைப் 
பட்டிைலிடுக.

VII. கீழககோணும் வினோவுககு 
விமெயளிககவும்

1. 1398ஆம ஆண்டில் நயெடபற்ை யதமூரின 
பயெடைடுப்யப விைரி.

VIII. உயர் சிந்மன வினோ
1. முகமது பின துக்ைக்யக டெல்லியின 

சுல்தா�ாக நீ எவைாறு மதிப்பீடு டெயைாய?

IX.  வமரபெ வினோ
இந்திை ஆறுகள் ையரபெத்தில் துக்ைக் 
ைமெத்தின ஆட்சி எல்யையையும 
கீழ்க்காணும பகுதிகயையும குறிப்பிடுக.
1. டெல்லி   2. ்தைகிரி
3. ைாகூர    4. மதுயர

X. ைோணவர் ட்சயல்போடு
1.  டபாருத்துக

்நம் ைகன்
1. குத்புதீன ஐபக் ருக்குதீன  பி்ராஷ்
2. இல்துமிஷ் யககுபாத்
3. பால்பன அைாவுதீன
4. கிைாசுதீன சிக்கந்தர ்ைாடி
5. பகலூல் ்ைாடி ஆரம ஷா

2.  டெல்லி சுல்தானிைத்தின இஸைாமிை கயை, 
கட்ெெக் கயை டதாெரபா� பெஙகயைக் 
டகாண்டு டெரு்கடு (ஆல்பம) ஒனயைத் 
தைார டெயைவும.

நைறநகோள் நூல்கள்
1.  Abraham Eraly, The Age of Wrath, New 

Delhi:Penguin, 2014.
2.  R.C Majumdar, H.C. Ray Chaudhuri and 

Kalikinkar Datta, An Advanced History of 
India, New Delhi:Trinity, 2018.

3.  Burton Stein, A History of India, New Delhi: 
Oxford University Press, 2004 (Reprint).

4.  S.K. Singh, History of Medieval India, New 
Delhi: Axis Books, 2013.
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டெல்லி சுல்்ோனியம்

இசட்சயல்போடடின் மூலம் இமெககோல 
டெல்லியின் வரலோறறுக கோல 

வரிம்சயிமன அறியலோம்.

இமணயச ட்சயல்போடு

படிநிமலகள்:
படி 1:  கீழ்காணும உரலி / வியரவுக் குறியீட்யெப் பைனபடுத்தி இச்டெைல்பாட்டிற்கா� 

இயணை பக்கத்திற்குச் டெல்ைவும.

படி 2:  சுட்டியைப் பைனபடுத்தி “ TIMELINE“ டெல்க

படி 3:  குறிப்பிட்ெ ைருெத்யத டொடுக்கி அது டதாெரபா� விைக்கத்திய� அறிைைாம.

டெல்லி சுல்்ோனியம் உரலி:

https://delhi-timeline.in/

** பெஙகள் அயெைாைத்திற்கு மட்டு்ம.

* ்தயைடைனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும.

படி 1

படி 2 படி 3
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புவியியல்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

	புவியின் உள்ளமைபமபைப பைற்றி வி்ளக்கைா்க அறிதல்

	புவிததட்டு்களின் இயக்கங்கம்ள ்கற்்றறிதல்

	நிலநடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல்கள பைற்றி புரிந்து க்காளளுதல்

அறிமுகம்
நாம் வாழும் இபபுவியானது பைல்்வறு 

இயக்கங்களுககு உட்பைட்்டது. புவிபபைரபபின் 
்ைற்பைகுதியில், வான்ளாவிய ைமல்கள, 
உயர் பீ்டபூமி்கள, பைரந்த சைகவளி்கள, 
ஆழபைள்ளததாககு்கள ைற்றும் பைல 
நிலத்தாற்்றங்கள அமைந்துள்ளன. புவியின் 
உள்்ளயும் கவளி்யயும் பைல்்வறு கசயல்்கள 
நி்கழந்து க்காண்்ட இருககின்்றன. புவியின் 
உள்ளமைபபு எவவா்றா்க இருககும், புவி 
எதனால் ஆனது என்று எபகபைாழுதாவது 
ஆசசரியபபைட்்டது உண்டா? இமதப பைற்றி 
விரிவா்கக ்காண்பைாம்.

புவியின் உள்்ளமைப்பு
புவியின் உள்ளமைபபிமன ஓர் 

ஆபபிள பைழத்தாடு ஒபபி்டலாம்.  புவி அதிர்வு 
அமல்கள பைற்றிய ஆய்வின் அடிபபைம்டயில், 
புவிக்்கா்ளம் மூன்று கசறிந்த அடுககு்க்ளா்க 
பிரிக்கபபைட்டுள்ளன. அமவ

1. புவி ்ை்லாடு

2. ்கவசம்

3. புவிக்கருவம்

1. புவி நைந�ோடு (Crust)
புவியின் கவளிபபு்ற அடுககு ்ை்லாடு 

ஆகும். இதன் சராசரி பைருைன் 5 முதல் 
30 கி்லா மீட்்டர் வமர உள்ளது. 
இதன் பைருைன் ்கண்டபபைகுதி்களில் 35 
கி்லா மீட்்டர்்க்ளா்கவும், ்க்டற்த்ளங்களில் 
5 கி்லா மீட்்டர்்க்ளா்கவும் உள்ளது. 
்கண்டததின் ்ை்லாடு அதி்க பைருைனா்க 
இருந்த்பைாதிலும், ்கண்டபபைகுதி்களின் 
அ்டர்ததி ்க்டல் ்ை்லாட்டின் அ்டர்ததிமய வி்ட 
கும்றந்்த ்காணபபைடுகி்றது. ஏகனனில் ்க்டல் 
்ை்லாடு்கள இலகுவான ைற்றும் அ்டர்ந்த 
பைாம்ற்களின் ்கலமவயாகும். கபைரும்பைாலும் 
்க்டல் ்ைற்பைரபபைானது பைசால்ட் பைாம்றயால் 
ஆனது.  

புவியின் 
உள்்ளமைப்பு

அ�கு - 1
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பூமி ஒரு நீல நி்றக ்்காள. 
71% பூமியின்  பைரபபு நீரால் 
சூழபபைட்டுள்ளது.

புவி்ை்லாடு இரணடு பிரத்ய்கப  
பிரிவு்கம்ளக க்காண்டது. ்கண்டங்களின் 
்ைற்பைகுதி ்கருங்கற்பைாம்ற்க்ளால் ஆனது. 
இபபைகுதி முககிய ்கனிைக கூறு்க்ளான 
சிலிக்கா ைற்றும் அலுமினிய தாதுக்க்ளால் 
ஆனது. இபபைகுதிமய சியால் (SIAL) என்று 
அமழககின்்்றாம். இதன் சராசரி அ்டர்ததி 2.7 
கிராம்/கச.மீ3.

்ை்லாட்டின் கீழபபைகுதி அ்டர்ந்த 
பைசால்ட்  பைாம்ற்க்ளாலான ஓர் கதா்டர்சசியான 
பிர்தசைாகும். ்க்டல் தமர்க்ளாலான 
இபபைகுதி சிலிக்கா ைற்றும் கைகனீசியதமத 
மூலககூறு்க்ளா்க க்காணடு அமைந்ததாகும். 
என்வ இபபைகுதிமய சிைா (SIMA) என்று 
அமழககி்்றாம். இதன் சராசரி அ்டர்ததி 
3.0 கி/கச.மீ3. சியாலும் சீைாவும் ் சர்ந்து புவியின் 
்ை்லாட்டின் ்கருபகபைாரு்ளா்க அமைகின்்றது. 
சியாலின் அ்டர்ததி சிைா அ்டர்ததிமயவி்டக 
கும்றவானதால், இமவ சிைா அடுககின் மீது 
மிதககி்றது.

உ�க�வ�

ெவ��க�வ�

புவியின் உள அமைபபு
2. கவசம் (Mantle)

புவி ்ை்லட்டின் கீழ அடுககு ்கவசம் 
என அமழக்கபபைடுகி்றது. புவி ்ை்லாடும் 

்கவசமும் ்ைா்�ா்ராவிசிக என்்ற எல்மல 
மூலம்  பிரிக்கபபைடுகி்றது. ்கவசைானது சுைார்  
2900 கி.மீ தடிைன் க்காண்டதா்க 
்காணபபைடுகி்றது. ்கவசதமத இரண்டா்க 
பிரிக்கலாம். (i) ்ைல் ்கவசம் 3.4 முதல் 4.4 கி/கச.மீ3 
அ்டர்ததியு்டன், 700 கி்லா மீட்்டர் ஆழம் வமர 
உள்ளது.  (ii) கீழக்கவசம் 4.4 முதல் 5.5 கி/கச.மீ3 
அ்டர்ததியு்டன், 700 முதல் 2,900 கி்லா மீட்்டர் 
ஆழம் வமர ்காணபபைடுகி்றது.

புவியின் உட்பைகுதி மிகுந்த கவபபைைா்க 
்காணபபைடுவது ஏன்?

3. புவிக கருவம் (Core)
புவியின் மையபபைகுதி புவிக ்கருவம் எனக 

குறிபபி்டபபைடுகி்றது. புவிக்கருவம்  ்பைரிஸ்பியர் 
(Barysphere) என்றும் அமழக்கபபைடுகி்றது. 
கவய்சார்ட் குட்்டன்கபைர்க என்்ற இம்டகவளி 
புவிக்கருவததிற்கும் ்கவசததிற்கும் இம்ட்ய 
எல்மலயா்க அமைகின்்றது. புவிக்கருவம்  
இரணடு அடுககு்கம்ளக க்காண்டதா்க உள்ளது. 
அமவ
1.  வவளிககருவம் : இது திரவ நிமலயில் உள்ள 

இரும்பு குழம்பைாலானது. இக்கருவம் 2,900 
கி.மீ முதல் 5,150 கி்லாமீட்்டர் ஆழம் வமர 
்காணபபைடுகி்றது.

2.  உடகருவம் : இது தி்டநிமலயில் உள்ள 
நிக்கல் (Ni) ைற்றும் இரும்பைால் (Fe) ஆனது. 
உட்்கருவம் அதி்க கவபபைம் ைற்றும் 
அழுதததது்டன் ்காணபபைடுகி்றது. மநஃப 
(Nife) என்்ற உட்்கருவம் 5,150 முதல் 6,370 
கி்லா மீட்்டர் ஆழம் வமர பைரந்துள்ளது. 
இதன் அ்டர்ததி 13.0 கிராம்/கச.மீ3 ஆகும்.

 புவியின் க்காள்ள்ளவில் புவி 
்ை்லாடு 1%, ்கவசம் 84%, 
மீதமுள்ள 15% புவிக்கருவம் 
உள்ளது. புவியின் ஆரம்  
6,371 கி.மீ ஆகும்.
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புவியின் �கர்வுகள்
பைாம்றக ்்கா்ளததில் ஏற்பைடும் உம்டபபு 

புவித தட்டு்கம்ள உருவாககுகின்்றது. 
ஒவகவாரு நிலததட்டும் ்கண்டததட்டு்க்ளா்க்வா 
அல்லது ்க்டற்தட்டு்க்ளா்க்வா தன்னிசமசயா்க 
புவி்ை்லாட்டின் கீழ உள்ள கைன் அடுககின் 
(Asthenosphere) ்ைல் மிதககின்்றன. நிலத 
தட்டு்களின் ந்கர்வு்க்்ள ்கண்டததட்டு 
ந்கர்வு்க்ளாகும். புவியின் உட்பு்றததிலிருந்து 
கவளிபபைடும் கவபபைைானது இததட்டு்களின் 
இயக்கசகதியா்க கசயல்பைடுகி்றது. இததட்டு்கள 
கவவ்வறு திமச்களில் கவவ்வறு ் வ்கததில் 
ந்கர்கின்்றன.

புவித தட்டு்கள
இததம்கய தட்டு்கள ஒன்றிலிருந்து 

ைற்க்றான்று விலகிச கசல்லும்்பைாது 
அ்கன்்ற பி்ளவு்கம்ள புவியின் ்ைற்பைரபபில் 
உருவாககுகின்்றன. அ்தசையம் சிற்சில 
பைகுதி்களில் ஒன்று ைற்க்றான்றின் 
அரு்காமையில் கநருஙகி வரும்்பைாது 
்ைாதிக க்காளகின்்றன. ஓர் ்க்டற்தட்்டானது 
்கண்டததட்டின் ்ைல் ்ைாதும்்பைாது 
அ்டர்ததி மிகுந்த ்க்டற்தட்டு ்கண்டததட்டின் 
கீ்ழ கசன்றுவிடுகி்றது. அவவாறு 
கசல்லும்்பைாது ஏற்பைடும் அழுததததினால் 
்ைற்பைரபபு கவபபைைம்டந்து உரு்கதகதா்டஙகி 
்கண்டததட்டு்களின் விளிம்பு பைகுதியில் 
எரிைமல்க்ளா்க உருகவடுககின்்றது. 
அ்த்பைான்று அ்டர்ததி ்வறுபைடுவதால் 
இரணடு தட்டு்கள ்ைாதிக க்காளளும்்பைாது 
்க்டல் அ்கழி்கள உருவாகின்்றன.

சிற்சில சையங்களில் தட்டு்கள ஒன்றின் 
்ைல் ைற்க்றான்று ்ைாதும் ்பைாது வம்ளந்து 
ைடிபபு்கம்ள உருவாககுகின்்றன. இையைமலச 
சி்கரங்கள உருவானதும் இவவம்கயில்தான்.

்கண்டததட்டு ந்கர்வு்கள புவியின் 
்ைற்பைரபபில் பைல்்வறு ைாற்்றங்கம்ள 
உருவாககுகின்்றன. புவியின் ந்கர்வு்கம்ள 
அதன் ஆக்க சகதி்களின் அடிபபைம்டயில் 
இரண்டா்கப பிரிக்கலாம். புவியின் உளளிருந்து 
கவளிபபைடும் ஆற்்றலானது அ்க உந்து சகதி்கள 
எனவும், புவியின் கவளிபபு்றததில் இருந்து 
இயஙகும் சகதி்கள பு்ற உந்து சகதி்கள எனவும் 
அமழக்கபபைடுகின்்றன.

அ்க உந்து சகதி்கள விமரவான 
எதிர்பைாராத ந்கர்வு்கம்ளயும், பு்ற உந்து 
சகதி்கள ்வ்கம் கும்றந்த ந்கர்வு்கம்ளயும் 
ஏற்பைடுததுகின்்றன. அ்க உந்து சகதி்கள 
நிலநடுக்கம்  ைற்றும் எரிைமல கவடிபபு ் பைான்்ற 
அ்ளவற்்ற ்பைரழிவு்கம்ள புவியின் ்ைற்பைரபபில் 
ஏற்பைடுததுகின்்றன.

புவி ்ை்லாட்டிற்கும் ்கவச 
்ைலடுககிற்கும் இம்ட்ய 
உள்ள பைகுதி்ய கைன் பைாம்றக 
்்கா்ளம் ஆகும்.

நி��டுககம்
புவியின் ்ை்லாட்டின், ஒரு பைகுதியில் 

ஏற்பைடும் திடீர் ந்கர்வானது, நிலதமத 
அதிரமவககும் அமசமவயும், நடுக்கதமதயும், 
ஏற்பைடுததுவமத்ய நிலநடுக்கம் என்கி்்றாம். 
எந்த ஒரு இ்டததில் நிலநடுக்கதமத 
ஏற்பைடுததுகின்்றன்வா அதமன நிலநடுக்க  
மையம் (Focus) என்கி்்றாம். மையததிற்கு 
்ைல் புவி்யாட்டு பைகுதியில் அமைந்திருககும் 
புளளி நிலநடுக்க ்ைல் மையபபுளளி  
(Epicentre) என அமழக்கபபைடுகி்றது. நிலநடுக்க 
மையததிலிருந்து அதிர்வு்கள பைல்்வறு 
திமச்களில் பையணிககின்்றன. 
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புவி அதிர்வு அமல்கம்ள பைதிவு கசய்யும் 
்கருவிமய நில அதிர்வு ைானி (Seismograph) என 
குறிபபிடுகின்்றனர். இதன் ஆற்்றல் கசறிவின் 
அ்ளவிமன ரிக்டர் அ்ளமவமயக க்காணடு 
்கணககிடுககின்்றனர். ரிக்டர் அ்ளமவ (Richter 
scale) 0 வில் கதா்டஙகி 9 வமர உள்ளது.

நிலநடுக்கம்

�ள� �வ� 

ைமய���� 

�ல ந��க ைமய� �ல அ
	�
அைலக�

ெச����� ச�� �ள� 

�ள��தள�

நி��டுககத்திறகோன கோரணஙகள்
புவி ்ை்லாட்டின் ஒரு பைகுதியானது பி்ளவு 

ைற்றும் விரிசல்்கள க்காண்ட பைகுதி்களின் கீழ 
இ்றஙகுவது நிலநடுக்கததிற்்கான முககிய 
்காரணைாகும். இ்ளகிய ்கற்குழம்பு, புவி்யாட்டின் 
கீ்ழ திடீகரன ்வ்கைா்க ந்கரும் ்பைாது 
்ைற்பைகுதியில் ஏற்பைடும் அழுததம் பைாம்ற்கம்ள 
உம்டயச கசய்கி்றது. புவியதிர்வானது புவி 
்ைற்பைரபபில் அமல்கம்ள பைரவச கசய்கி்றது.  
இதனால் புவியின் ்ை்லாட்டில் பி்ளவு 
ஏற்பைடுகி்றது. 

நி��டுககத்தின் விம்ளவுகள்
நிலநடுக்கம் புவி பைரபபில் பைல்்வறு 

ைாற்்றங்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றது. 
நிலநடுக்கங்கள, ைமலபபிர்தசங்களில் நிலச 
சரிவு்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றன. ்கட்்ட்டங்கள 
இடிந்து விழுவது நிலநடுக்கததின் முககிய 
விம்ளவாகும். ைணணாலும், கசங்கற்்க்ளாலும் 
்கட்்டபபைட்்ட வீடு்கள இடிந்து கநாறுஙகி 
ைரணககுழி்க்ளா்க ைாறுகின்்றன. நிலததடிநீர் 
அமைபபு நிலநடுக்கததால் கபைரிதும் 
பைாதிபபைம்டகி்றது. தீபபைற்றுதல் ைற்்்றார் 
முககிய ஆபைததாகும்.

மூன்று வமகயோன நி� அதிர்வம�கள்
P அமல்கள (அல்லது) அழுதத அமல்கள 
S அமல்கள (அல்லது) முறிவு அமல்கள
L அமல்கள (அல்லது) ்ைற்பைரபபு அமல்கள

்க்டலுககு அடியில் அல்லது ்க்டற்்கமர 
ஓரங்களில் ஏற்பைடும் நிலநடுக்கைானது ்க்டல் 
்பைரமல்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றன. கபைரிய 
அமல்களும் அதனால் ஏற்பைடும் கவள்ளமும் சில 
்நரங்களில் புவியதிர்வமல்க்ளால் ஏற்பைடும் 
உயிரிழபபு ைற்றும் கபைாருட் ்சதங்கம்ள வி்ட 
அதி்க பைாதிபமபை ஏற்பைடுததுகின்்றன. சுனாமி 
என்்ற ஜபபைானிய கசாற்க்றா்டர் நிலநடுக்கததால் 
்க்டலில் ஏற்பைடும் கபைரிய அமல்கம்ள 
குறிபபிடுகின்்றது. ஜபபைானிய ்க்ட்லாரப பைகுதி 
ைற்றும் ஏமனய பைசிபிக ்க்ட்லார பைகுதி்களிலும் 
சுனாமியின் நி்கழவு அதி்கம் ்காணபபைடுகி்றது.

இந்தியப கபைருங்க்டலில் 26 
டிசம்பைர் 2004 அன்று ஏற்பைட்்ட 
சுனாமி, இந்்தா்னஷியா, 
இந்தியா, இலஙம்க, 

தாய்லாந்து ஆகிய நாடு்களின் ்க்ட்லாரப 
பைகுதி்களில் கபைரும் கபைாருள ைற்றும் உயிர் 
்சததமத ்தாற்றுவிததது.

நி��டுககத்தின் பரவல் 
(Distribution of Earthquake)

நிலநடுக்கப பிர்தசங்கள கபைரும்பைாலும் 
எரிைமலப பைகுதி்கம்ள ஒட்டி்ய ஏற்பைடுகின்்றன. 
உலகின் நிலநடுக்க பைகுதி்களின் கபைரும்பைகுதி 
பைசிபிக கபைருங்க்டல் பைகுதியில் அமைந்துள்ளன. 
உலகில் 68% நிலநடுக்கங்கள 
இபபைகுதி்களில்தான் ஏற்பைடுகின்்றன. 
மீதமுள்ள 31% நிலநடுக்கங்கள ஆசியா 
்கண்டததில் உள்ள இையைமலப பைகுதியிலும், 
வ்ட்ைற்கு சீனாவிலிருந்து ைததிய தமரக்க்டல் 
பைகுதிவமரயிலும் ஏற்பைடுகின்்றன. மீதமுள்ள 1% 
நிலநடுக்கம் வ்ட ஆபபிரிக்காவிலும், கசங்க்டல் 
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ைற்றும் சாக்க்டல் பைகுதி்களின் பி்ளவு 
பைள்ளததாககுப பைகுதி்களிலும் ஏற்பைடுகின்்றன.

இந்தியாவின் இையைமலப பைகுதி்கள, 
்கஙம்க-பிரம்ைபுததிரா சைகவளி்கள, நிலநடுக்க 
பைகுதி்க்ளா்க ்கண்டறியபபைட்டுள்ளன. அதி்க 
எணணிகம்கயிலுள்ள நிலநடுக்கங்கள 
இபபைகுதி்களில் ஏற்பைட்டுள்ளன. ்ைாசைான 
ைற்றும் மி்க ்ைாசைான அழிவு்கம்ள 
ஏற்பைடுததிய நிலநடுக்கங்கள இபபைகுதியில் 
ஏற்பைட்டுள்ளது. 1991இல் உததிர்காசியிலும், 
1999இல் சா்ைாலியிலும் ஏற்பைட்்ட 
நிலநடுக்கங்கம்ள இதற்கு எடுததுக்காட்்டா்க 
கூ்றலாம். நிலநடுக்க பைாதிபபு்கள அற்்ற 
பைகுதி்க்ளா்க கசால்லபபைட்்ட தக்காண 
பீ்டபூமியி்ல்ய இரணடு மி்க ்ைாசைான 
நிலநடுக்கங்கள ஏற்பைட்டுள்ளன. அமவ 
1967இல் க்காய்னாவிலும் (Koyna, Maharashtra) 
1993இல் லாததூரிலும் ஏற்பைட்்ட நிலநடுக்கங்கள 
ஆகும்.

எரிைம�கள்
புவியின் ்ைற்பைரபபில் 

உள்ள பி்ளவு அல்லது தும்ள 
வழி்ய கவபபைம் மிகுந்த 
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நிலநடுக்கததின் பைரவல் (Distribution of Earthquake)

ைாகைா (Magma) என்னும் பைாம்றககுழம்பு 
கவளி்யறுவமத்ய எரிைமல என்கி்்றாம். 
கபைாதுவா்க எரிைமலயின் வாய் வட்்ட வடிவில் 
்காணபபைடும். நீ்ளைான பி்ளவு மூலமும் 
சிலசையங்களில் நீராவியு்டன் கூடிய எரிைமலப 
பைாம்றக குழம்பு கவளி்யறும். 

புவியினுள உள்ள வாயுக்களு்டன் 
கூடிய பைாம்றக குழம்பு ைாகைா எனவும் 
இமவ புவி ்ைற்பைரபபிற்கு வரும்கபைாழுது 
“லாவா” (lava) எனவும் அமழக்கபபைடுகி்றது. 
எரிைமலயின் தி்றபபு எரிைமல வாய் (Vent) 
என அமழக்கபபைடுகி்றது.

எ�மைல

சா�ப� �ைக
ம�டல� 

�ைள 
ப�க�ைள 
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்காலப்பைாககில் தும்ள வழி்ய 
கவளி்யறும் லாவாவும் இதர கபைாருட்்களும் 
தும்ளப பைகுதிமய சுற்றி பைடிந்து ஓர் 
கூம்பு வடிவ குன்று அல்லது ைமலமய 
உருவாககுகின்்றது. கூம்பு வடிவ குன்றின் 
உசசி பைகுதியில் ்தான்றும் பைள்ளதமத்ய 
எரிைமலப பைள்ளம் (crater) என்கின்்றனர். 
எரிைமல கவடிபபின் ்பைாது கபைாருட்்கள 
வாய்ப பைகுதியில் பைடிந்து வழிமய அம்டததுக 
க்காளளும்.  அப்பைாது எரிைமல மீணடும் 
பையங்கரைா்க கவடிதது கூம்பு வடிவ குன்றின் 
உசசியில் கபைரிய பைள்ளதமத ்தாற்றுவிககும். 
இதமன கபைரிய எரிைமல வாய் (Caldera) 
என்கி்்றாம்.

எரிைம� வவடிப்பிறகோன கோரணஙகள்
புவியின் உளஆழம் அதி்கரிக்க, அதி்கரிக்க 

கவபபைைானது ஒவகவாரு 32 மீட்்டருககும் 
10 கச. வீதம் உயர்ந்து க்காண்்ட கசல்கி்றது. 
கவபபைதது்டன் அழுததமும் அதி்கரிககின்்றது. 
15 கி்லாமீட்்டர் ஆழததில் அழுததைானது 
சதுர கச.மீககு 5 ்டன்்கள என்்ற அ்ளவில் 
உயருகின்்றது. இததம்கய நிமலயில் 
புவியினுள உள்ள பைாம்றயானது குழம்பு 
நிமலககு ைாறுகி்றது. இதமன்ய ைாகைா 
என்கி்்றாம். மிகுதியான அழுதத நிமலயில் 
ைாகைாவானது எளிதில் பைற்்றக கூடிய 
வாயுக்கம்ள ஈர்ததுக க்காளளும் தி்றன் 
க்காண்டதா்க ்காணபபைடுகி்றது. இததி்றன் 
்காரணைா்க்வ பைலவீனைான புவி ் ை்லாட்டுப 
பைகுதி்களில்  ைாகைா பைாம்றககுழம்பு கவடிதது 
கவளி்யறுகி்றது. 

எரிைம� வவடிப்புகளின் தன்மைகள்
சில சையங்களில் எரிைமலக குழம்பின் 

கவளி்யற்்றம் ைற்றும் பைரவல் கைதுவா்க 
நம்டகபைறுகின்்றது. இதமன்ய பி்ளவு 
கவடிபபு வம்க எரிைமல என்கி்்றாம். சில 
சைநிலங்களும் பீ்டபூமி்களும் இம்மும்றயில் 
்தான்றின.  எடுததுக்காட்டு: இந்தியாவின் 
தக்காண பீ்டபூமி ைற்றும் வ்டஅகைரிக்காவின் 
க்காலம்பியா பீ்டபூமி்கம்ளக கூ்றலாம் . 
புவியினுள்்ளயிருந்து ைாகைா திடீகரன 
்வ்கைா்க கவளி்யறுவதால்  அது 
வளிைண்டலதமத ்நாககி தூககி 
எறியபபைடுகி்றது.  அந்த சையததில் லாவா, 
சாம்பைல், நீராவி ைற்றும் வாயுக்க்்ளாடு ்கற்்களும் 
தூககி எறியபபைடுகின்்றன. இதமன்ய 
எரிைமல கவடிபபு கவளி்யற்்றம் என்கி்்றாம்.  
இந்்தா்னஷியாவில், ்கரக்காட்்டா்வா 
தீவிலுள்ள எரிைமல, 27 ஆ்கஸ்ட்  
1883ஆம் ஆணடு இவவாறு கவடிதது 
ைாகைாமவ கவளி்யற்றியது.

லாவாவின் பைரவல் ைற்றும்  ்வ்கம் 
அதிலுள்ள சிலி்கா ைற்றும் நீரின் அ்ளமவ 
கபைாறுதததாகும்.  சிலி்கா அதி்கமுள்ள அமில 
லாவா கைதுவா்கவும், சிலி்கா கும்றவா்க உள்ள 
்கார லாவா ்வ்கைா்கவும் பைரவுகின்்றது.

்பைகரன்தீவானது (Barren Island) அந்தைான் 
தமலந்கரிலிருந்து 138கி.மீட்்டர் வ்டகிழக்்க 
அமைந்துள்ளது. சுைதராவிலிருந்து 
மியான்ைர் வமர உள்ள கநருபபு 
வம்ளயததினுள இருககும் ஒரு கசயல்பைடும் 
எரிைமல இது்வ ஆகும். ்கம்டசியா்க 
2017ஆம் ஆணடில் இது எரிைமலககுழம்மபை 
கவடிதது கவளி்யற்றியது.

எரிைம�களின் வமககள்
எரிைமல்கள அதன் எரிைமல குழம்பு 

கவளி்யறும் ்கால அ்ளவு ைற்றும் கசயல்பைடும் 
விததமதக க்காணடு மூன்று வம்க்க்ளா்கப 
பிரிக்கப பைடுகின்்றன. அமவ:

எரிைமல்கள பைற்றிய அறிவியல் பூர்வைான 
ஆய்வு்கம்ள எரிைமல ஆய்வியல் 
(Volcanology) என அமழககின்்்றாம்.  
ஆய்வு ்ைற்க்காளளும் வல்லுநர்்கள 
எரிைமல ஆய்வியலா்ளர்்கள (Volcanologist) 
என அமழக்கபபைடுகின்்றனர். 
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 1. கசயல்பைடும் எரிைமல
 2. உ்றஙகும் எரிைமல
 3.  கசயலிழந்த எரிைமல
1.  வசயல்படும் எரிைம� (Active Volcano)

அடிக்கடி கவடிததும், பைாம்றக குழம்மபை 
கவளி்யற்றும் எரிைமல்கள கசயல்பைடும் 
எரிைமல்கள என்்றமழக்கபபைடுகின்்றன. பைசிபிக 
்க்டற்்கமர்யாரைா்க உள்ள கபைரும்பைாலான 
எரிைமல்கள இவவம்கமயச சார்ந்தது. 
சராசரியா்க உலக்கஙகும் 600 கசயல்பைடும் 
எரிைமல்கள உள்ளன. அவற்றுள ைததிய 
தமரக்க்டல் பைகுதியிலுள்ள ஸ்ட்ராம்்பைாலி, 
அகைரிக்க ஐககிய நாடு்களிலுள்ள கசயிணட் 
க�லன், பிலிபமபைன்ஸ் தீவிலுள்ள பினாடு்பைா 
்பைான்்றமவயும் அ்டஙகும். �வாய் தீவிலுள்ள 
ைவுனா ்லா எரிைமல உலகின் மி்கப கபைரிய 
கசயல்பைடும் எரிைமல ஆகும்.

ஸ்ட்ராம்்பைாலி எரிைமல ைததியதமரக 
்க்டலின் ்கலங்கமர வி்ளக்கம் என 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

2.  உ்றஙகும் எரிைம� (Dormant Volcano) 
பைல வரு்டங்க்ளா்க எரிைமலக 

குழம்மபை கவளி்யற்றுவதற்்கான எந்த ஒரு 
அறிகுறியும் கவளிபபைடுததாைல், எப்பைாது 
்வணடுைானாலும் கசயல்பை்டலாம் என்்ற 
நிமலயில் உள்ள எரிைமல்கள உ்றஙகும் 
எரிைமல்கள என அமழக்கபபைடுகின்்றன. 
இததாலியின், கவசுவியஸ், ஜபபைானில் 
பியூஜியாைா, இந்்தா்னஷியாவில் 
்கரக்க்்டாவா ஆகியமவ இவவம்கககு 
எடுததுக்காட்டு்க்ளாகும்.
3.  வசயலிழநத எரிைம� (Extinct Volcano) 

கவடிபபு ஆற்்றல் முழுவமதயும் இழந்து, 
சுைார் 1000 ஆணடு்க்ளா்க கவடிபபைமத 
நிறுததிவிட்்ட எரிைமல, கசயலிழந்த எரிைமல 
என அமழக்கபபைடுகி்றது. கபைரும்பைாலான 

கசயலிழந்த எரிைமல்களின் உசசிப பைகுதி்கள 
முழுவதும் அரிக்கபபைட்டுவிட்்டன. மியான்ைரின் 
்பைாபபைா, ஆபபிரிக்காவின் கிளிைாஞச்ரா 
ைற்றும் க்கன்யா எரிைமல்கள இதற்்கான 
உதாரணங்க்ளாகும்.

உ�க எரிைம� பரவல்  
(Distribution of Volcano in the World)

எரிைமல்களின் அமைவி்டைானது 
கபைாதுவா்க்வ கதளிவான வமரயறுக்கபபைட்்ட 
மும்றயி்ல்ய ்காணபபைடுகி்றது. 
அதி்கைா்க வம்ளந்த அல்லது பி்ளவுபைட்்ட 
பைகுதி்களில்தான் எரிைமல கவடிபபு 
ஏற்பைடுகின்்றது. சுைார் 600 கசயல்பைடும் 
எரிைமல்களும், ஆயிரக்கணககிலான 
உ்றஙகும் எரிைமல்களும், பைல கசயலிழந்த  
எரிைமல்களும் உள்ளன. இமவ கபைரும்பைாலும் 
்க்ட்லாரமும், ைமலபபிர்தசங்களிலும், 
்க்டற்்கமர்யார தீவு்களிலும், ்க்டலுககு 
ைததியிலும் அமைந்துள்ளன. ஒரு சில 
எரிைமல்கள ைட்டு்ை ்கண்டங்களின் 
உட்பைகுதியில் ்காணபபைடுகின்்றன. உலகின் 
எரிைமல பிர்தசங்க்்ள முககிய நில அதிர்வு 
பைகுதி்க்ளா்க வி்ளஙகுகின்்றன. உலகில் 
மூன்று முககிய எரிைமல நி்கழவு பைகுதி்கள 
உள்ளன. அமவ 

1.   பைசிபிக வம்ளயப பைகுதி (The Cirum – Pacific belt)

2.  ைததிய ்கண்டப பைகுதி (The Mid Continental belt)

3.  ைததிய அட்லாணடிக பைகுதி (The Mid Atlantic belt)
1. பசிபிக வம்ளயப் பகுதி

இந்த எரிைமலப பைகுதியானது குவிய 
்க்டல்தட்டின் எல்மல பைகுதியில் அமையப 
கபைற்றுள்ளது. பைசிபிக கபைருங்க்டலின் கிழககு 
ைற்றும் ்ைற்கு ்க்ட்லாரப பைகுதி்களில் 
அமைந்துள்ளது. மூன்றில் இரணடு பைஙகு 
எரிைமல்கள இபபைகுதியில் அமைந்திருபபைதால் 
இபபைகுதிமய பைசிபிக கநருபபு வம்ளயம் (Pacific 
Ring of Fire) என்று அமழககின்்றனர்.
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2. ைத்திய கண்டப் பகுதி
்கண்டததட்டு்கள இமணயும் எல்மலப 

பைகுதியிலுள்ள இந்தப பைகுதி அல்மபைன் ைமலத 
கதா்டர் எரிைமலப பைகுதி்கள, ைததிய தமரக்க்டல் 
பைகுதி ைற்றும் கிழககு ஆபபிரிக்காவின் பி்ளவுப 
பைள்ளததாககு ஆகிய பைகுதி்களில் அமையப 
கபைற்றுள்ளன. முககிய எரிைமல்க்ளான 
கவசுவியஸ், ஸ்ட்ராம்்பைாலி, எட்னா, 
கிளிைாஞசா்ரா ைற்றும் க்கன்யா எரிைமல்கள 
இதற்கு உதாரணைாகும். இையைமலப 
பைகுதியில் ஆசசரியபபைடும் வம்கயில் எந்த ஒரு 
கசயல்பைடும் எரிைமலயும் இ்டம் கபை்றவில்மல.

3. ைத்திய அட�ோணடிக பகுதி
விலகிச கசல்லுகின்்ற தட்டு்களின் 

எல்மலயான ைததிய அட்லாணடிக பைகுதியில் 
அமைந்துள்ள இந்த எரிைமலப பைகுதி, பி்ளவு  
வடிவ எரிைமல கவளி்யற்்ற வம்கமயச 
சார்ந்ததாகும். ைததிய அட்லாணடிக 
ைமலதகதா்டரில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லாந்தில் 
கசயல்பைடும் எரிைமல்கள அமைந்துள்ளன. 
கசயிணட் க�லினா ைற்றும் அ்சார்ஸ் தீவு்கள 
ஆகியமவ இதற்கு ்வறு உதாரணங்க்ளாகும்.
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சுருககம்
	புவியின் உட்பைகுதி ஆபபிள பைழத்தாடு ஒபபி்டபபைட்டுள்ளது.
	புவியின் கவளிபபு்ற அடுககு ்ை்லாடு எனபபைடுகி்றது.
	புவியின் ்ை்லாடு சியால் (SIAL) ஆகும்.
	புவியின் ்ை்லாட்டின் கீழபபைகுதி சிைா (SIMA) ஆகும்.
		்கவசைானது சுைார் 2900 கி.மீ. ஆழம் வமர பைரவியுள்ளது. 
	பைாம்றக்்கா்ள  உம்டபபைால் ஏற்பைடும் தட்டுக்கம்ள பைாம்றக்்கா்ளத தட்டு்கள என்கி்்றாம்.
	புவி அதிர்வு அமல்கம்ள பைதிவு கசய்யும் ்கருவிமய புவி அதிர்வு வமரைானி என்கி்்றாம்.
	்க்டலுககு அடியில் ஏற்பை்டககூடிய நிலநடுக்கைானது சுனாமி அமல்கம்ளத ்தாற்றுவிககி்றது.

Geography_Unit_1.indd   164 12/22/2021   8:20:30 PM



165

கம�சவசோறகள்
்கருவம் Core புவியின் மையபபைகுதி்ய ்கருவைாகும்

்கவசம் Mantle புவி ்ை்லாட்டின் கீழ பைகுதி

்ைா்�ா்ராவிசிக எல்மல
Mohorovicic 
discontinuity புவி ்ை்லாட்ம்டயும் ்கவசதமதயும் பிரிககும் எல்மல

நிலசசரிவு Land slide ைமலச சரிவுப பைகுதி்களில் ைண ைற்றும் பைாம்ற்களின் 
கீழ்நாககிய ந்கர்வு

சீஸ்்ைாகிராப  Seismograph புவி அதிர்வு அமல்கம்ள பைதிவு கசய்யும் ்கருவி

ஆழிப்பைரமல Tsunami ்க்டலுககு அடியில் (அ) ்க்டற்்கமர ஓரங்களில் ஏற்பைடும் 
நிலநடுக்கததால் ்தான்றும் ்பைரமல்கள

எரிைமலவாய் Vent புவியிலுள்ள பைாம்றககுழம்பு கவளி்யறும் பைகுதி

பைாம்றககுழம்பு Magma உருகிய நிமலயில் புவிககுள உள்ள பைாம்ற

எரிைமலககுழம்பு Lava பைாம்றககுழம்பு புவி ்ைற்பைரபபிற்கு வந்து பைடிதல்

I.  சரியோன விம்டமயத் 
நதர்வு வசயக

1. மநஃப (Nife)  
ஆல் உருவானது.

 அ) நிக்கல் ைற்றும் ஃகபைர்ரஸ்
 ஆ) சிலிக்கா ைற்றும் அலுமினியம் 
 இ) சிலிக்கா ைற்றும் கைகனீசியம்
 ஈ) இரும்பு ைற்றும் கைகனீசியம்
2. நிலநடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல கவடிபபு

 விளிம்பின் அருகில் 
ஏற்பைடுகின்்றது.

 அ) ைமல  ஆ) சைகவளி்கள 
 இ) தட்டு்கள ஈ) பீ்டபூமி்கள

  ைதிப்பீடு

3. நிலநடுக்கததின் ஆற்்றல் கசறிவின் 
அ்ளவிமன  மூலம் அ்ளக்கலாம்.

 அ) சீஸ்்ைாகிராஃப
 ஆ) ரிக்டர் அ்ளவு ்்கால் 
 இ) அம்மீட்்டர்
 ஈ) ்ராட்்டா மீட்்டர்
4. பைாம்றக குழம்பு கவளி்யறும் குறு்கலான 

பி்ளவு   என்று 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

 அ) எரிைமலததும்ள
 ஆ) எரிைமலப பைள்ளம்
 இ) நிலநடுக்க மையம்
 ஈ) எரிைமல வாய்

		புவியின் ் ைற்பைரபபில் உள்ள பி்ளவு அல்லது தும்ள வழி்ய கவபபைம் மிகுந்த ைாகைா என்னும் 
பைாம்றககுழம்பு கவளி்யறுவமத எரிைமல என்கி்்றாம்.

		லாவாக்களின் தன்மை ைற்றும் அது கவளி்யறும் விதம் ஆகியவற்ம்ற கபைாருத்த 
எரிைமல்களின் வடிவம் அமையப கபைறுகி்றது.

		உலகில் மூன்று முககிய எரிைமல நி்கழவுப பைகுதி்கள உள்ளன.
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5. ஸ்ட்ராம்்பைாலி, க�கலன், �வாய், 
பியூஜியாைா  

IV. வபோருத்துக

1. நிலநடுக்கம் ஜபபைானிய கசால்
2. சிைா ஆபபிரிக்கா
3. பைசிபிக கநருபபு 

வம்ளயம்
திடீர் அதிர்வு

4. சுனாமி சிலி்கா ைற்றும் 
ைகனீசியம்

5. க்கன்யா  ைமல உல்க எரிைமல்கள

V. கீநழ வகோடுககப்படடுள்்ள 
வோககியத்மத கருத்தில் வகோணடு 
சரியோனமத ( P ) வசயயவும்

1. கூறறு: புவியின் உருவதமத ஒரு 
ஆபபி்்ளாடு ஒபபி்டலாம்.

 கோரணம்: புவியின் உட்பைகுதியானது 
்ை்லாடு, கைல்லிய பு்றத்தால், 
புவிக்கருவம் ஆகியவற்ம்றக க்காண்டது.

 அ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரி, கூற்ம்றக 
்காரணம் சரியா்க வி்ளககுகி்றது.

 ஆ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரி, ஆனால் 
கூற்ம்றக  ்காரணம் சரியா்க 
வி்ளக்கவில்மல

 இ)  கூற்று சரி, ்காரணம் தவறு
 ஈ) கூற்றும் ்காரணமும் தவ்றானமவ
2. கூறறு: உலகின் மூன்றில் இரணடு பைஙகு 

எரிைமல்கள பைசிபிக ்க்டலில் உள்ளன. 
 கோரணம்: பைசிபிக்க்டலின் ்ைற்கு ைற்றும் 

கிழககுக ்க்டற்்கமரப பைகுதிமய பைசிபிக 
கநருபபு வம்ளயம் என அமழககி்்றாம்.

 அ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரி, கூற்ம்றக 
்காரணம் சரியா்க வி்ளககுகி்றது 

 ஆ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரி, ஆனால் 
கூற்ம்றக  ்காரணம் சரியா்க 
வி்ளக்கவில்மல

 இ) கூற்று தவறு, ்காரணம் சரி
 ஈ) கூற்றும் ்காரணமும் தவ்றானமவ

5. ைததிய தமரக ்க்டலின் ்கலங்கமர 
வி்ளக்கம் என அமழக்கபபைடும் எரிைமல

.
 அ) ஸ்ட்ராம்்பைாலி ஆ) ்கரக்க்்டாவா
 இ) பியூஜியாைா ஈ) கிளிைாஞசா்ரா
6.  பைகுதி "பைசிபிக கநருபபு 

வம்ளயம்" என்று அமழக்கபபைடுகி்றது.
 அ) பைசிபிக வம்ளயம் 
 ஆ) ைததிய அட்லாணடிக
 இ) ைததிய-்கண்டம்
 ஈ) அண்டார்ட்டிக
II. நகோடிட்ட இ்டஙகம்ள நிரப்புக
1. புவிக்கருவததிற்கும் ்கவசததிற்கும் 

இம்ட்ய அமையும் எல்மலக்்காடு   
 என்று 

அமழக்கபபைடுகி்றது.
2. நிலநடுக்க அமல்கம்ளப பைதிவு கசய்யும் 

்கருவியின் கபையர்  
ஆகும்.

3. பைாம்றக குழம்பு கவளி்யறி அது 
பைரவிககி்டககும் பைகுதி  
என்று அமழக்கபபைடுகி்றது.

4. கசயல்பைடும் எரிைமலககு உதாரணம் 
 ஆகும்.

5. எரிைமல்களின் அறிவியல் பூர்வைான 
ஆய்வு்கம்ள  என 
அமழககின்்றனர்.

III. வபோருநதோதமத வட்டமிடுக.
1. ்ை்லாடு, ைாகைா, புவிக்கருவம், ்கவசம்
2. நிலநடுக்க மையம், நிலநடுக்க ்ைல் 

மையபபுளளி, எரிைமலவாய், சிஸ்மிக 
அமல்கள 

3. உததர்காசி, சா்ைாலி, க்காய்னா, 
்கரக்க்்டாவா

4. லாவா, எரிைமலவாய், சிலிக்கா, எரிைமலப 
பைள்ளம்
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2. எரிைமலயின் பைா்கங்கம்ளக குறிக்கவும்

VI. ஒரு வரியில் விம்டயளிககவும்
1. புவியின் ்ை்லாட்டின் கபையமர எழுது்க.
2. சியால் (SIAL) என்்றால் என்ன?
3. புவிப பைாம்றக்்கா்ளத தட்டின் ந்கர்வின் 

கபையர் என்ன?
4. கசயலிழந்த எரிைமலககு உதாரணம் 

தரு்க.
VII. கீழகண்டவறறிறகு சுருககைோக 

விம்டயளிககவும்
1. கைல்லிய பு்றத்தால் (அ) ்கவசம் என்்றால் 

என்ன?
2. புவிக்கருவம் பைற்றி சுருக்கைா்க எழுதவும்
3. நிலநடுக்கம் வமரயறு.
4. சீஸ்்ைாகிராஃப என்்றால் என்ன?
5. எரிைமல என்்றால் என்ன?
6. கசயல்பைடும் அடிபபைம்டயில் மூன்று 

எரிைமல்களின் கபையர்்கம்ள எழுது்க.
VIII. கோரணம் கூறு
1. புவியின் உட்பு்றததிலிருந்து ஒருவரு்ை 

ைாதிரி எடுக்கவில்மல.
2. ்கண்டங்களின் ்ை்லாடு ்க்டலின் 

்ை்லாட்ம்டவி்ட அ்டர்ததி கும்றவு.

IX. நவறுபடுத்துக
1. சியால் ைற்றும் சிைா
2. கசயல்பைடும் எரிைமல ைற்றும் உ்றஙகும் 

எரிைமல
X. பத்திய்ளவில்  விம்டயளி
1. நிலநடுக்கததின் விம்ளவு்கள பைற்றி 

எழுது்க.
2. எரிைமல கவடிபபின் அடிபபைம்டயில் அதன் 

வம்க்கம்ள வி்ளககு்க.
3. முககியைான எரிைமல ைண்டலங்கம்ள 

எழுதி ஏ்தனும் ஒன்று பைற்றி விவரி.

XI. சிநதமன வினோ (HOTs)
1. பூமியின் உட்்கருவம் மி்கவும் கவபபைைானது 

ஏன்?
2. எரிைமல்கள அழிவானதா அல்லது 

ஆக்கபபூர்வைானதா?
3. எரிைமல எவவாறு ஒரு தீமவ 

உருவாககுகி்றது?
XII. வசயல்போடுகள்
1. நிலநடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல பைற்றிய 

பை்டங்கம்ள மவதது ஒரு பை்டதகதாகுபபு 
தயாரிக்கவும்.
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3. உல்க வமரபை்டததில் பைசிபிக கநருபபு வம்ளயதமதக குறிபபிடு்க.

நைறநகோள் நூல்கள்
1. Majid Husain, Physical Geography Anmol Publication Pvt Ltd
2. A Das Gupta, A.N. Kapoor, Principles of Physical Geography, S. Chand & Company Ltd., New Delhi
3. Goh Cheng Leong, certificate Physical and Human Geography, Oxford University press.
4. Savindra Singh (2015) physical Geography Pravalika publications Allahabad.

படிநிம�கள்:
படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிமனப பையன்பைடுததி இசகசயல்பைாட்டிற்்கான 

இமணயபபைக்கததிற்கு கசல்்க.
படி 2:  Click on the Map to start என்பைமத கசாடுக்கவும்
படி 3:  முழுததிமர பைக்கைா்க ைாற்்றவும், பின்னர் ்தான்றும் பூமியின் 

உட்பைகுதி வி்ளக்கபபை்டதமத ஒவகவான்்றா்க ்தர்ந்கதடுதது 
விம்ளயா்டவும். 

புவியின் உள்்ளமைப்பு
இமணயச வசயல்போடு

புவியின் உள்்ளமைப்பு உரலி:
http://world-geography-games.com/earth/index.html

இநத வசயல்போடடின் மூ�ம் பூமியின் 
உடபகுதிகள் பறறிவதரிநது வகோள்்ள முடியும்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

	ஆறுகளினால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகள் ்பற்றி அறி�ல்
	்பனியாறுகளினால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகளை 

விைககு�ல்
	காற்றின் செயல்்பாடுகைால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகளை 

வளகப்படுதது�ல்
	கடல் அளலகளின் செயல்்பாடுகைால் உருவாகும் நிலதத�ாற்்றஙகளை கணடறி�ல்

அறிமுகம்
புவியின் தேற்்பரபபில் காணப்படும் 

நிலத த�ாற்்றஙகள் அளனதது இடஙகளிலும் 
ஒதர ோதிரியாக இருப்பதில்ளல என்று 
முநள�ய வகுபபுகளில் ்படித�றிநத�ாம். 
புவி தேற்்பரப்பானது ேளலகள், பீடபூமிகள் 
ெேசவளிகள் ேற்றும் ்பள்ைத�ாககுகள் 
த்பான்்ற எணணற்்ற வளகயான 
நிலதத�ாற்்றஙகளுடன் காணப்படுகின்்றது. 
்பாள்றகதகாைததின் சில ்பகுதிகள் 
கரடு முரடாகவும் ேற்றும் சில ்பகுதிகள் 
ெேநிலோகவும் உள்ைன. புவியின் இவவா்றான 
நிலதத�ாற்்றஙகள் அகச் செயல்முள்றகைாலும் 
பு்றச்செயல் முள்றகைாலும் 
த�ாற்றுவிககப்படுகின்்றன. 
(i) அகச் செயல்முற்றகள் (அகவிறெ)

புவியின் தேற்்பரபபில் ்பல 
இடஙகளில் ஏற்்படும் உயர்நிலப ்பகுதிகள் 

ேற்றும் �ாழ்வு நிலப்பகுதிகள் அகச் 
செயல்முள்றகைால்  ஏற்்படுகின்்றன.

(ii) பு்றச் செயல்முற்ற (பு்றவிறெ)

புவிப்பரபபில் ச�ாடர்நது ஏற்்படும் அரித�ல் 
ேற்றும் ேறுகடடளேத�ல் ஆகியன பு்றச் 
செயல்முள்றகைால் ஏற்்படுகின்்றன. 

உயர்நிலஙகளை அரித�ல் மூலம் 
�ாழ்நிலஙகைாகவும், �ாழ்நிலஙகளை 
்படியளவத�ல் மூலம் உயர்நிலஙகைாகவும் 
ோற்றுவ�ற்கு நிலஙகளை ெேப்படுதது�ல் 
என்று ச்பயர்.

நிலதநதோற்றஙகள்
நிலப்பரப்பானது, வானிளல சிள�வு 

ேற்றும் அரித�ல் ஆகிய இரு செயல்முள்றகள் 
மூலம் ச�ாடர்நது த�யோனததிற்கு 
உட்படுத�ப்படுகின்்றன. புவி தேற்்பரபபில் 
்பாள்றகள் உளடநது ேற்றும் சிறுசிறு 

நிலதநதோற்றஙகள்

அலகு - 2
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கற்கைாகவும், துகள்கைாகவும் சி�றுவது 
வானிளலச் சிள�வு எனப்படுகின்்றது. நீர், 
காற்று, ்பனி ேற்றும் கடல் அளலகள் என 
்பல வளகப்படட காரணிகைால் புவியின் 
நிலதத�ாற்்றஙகள் அடிததுச் செல்லப்படுவள� 
அரித�ல் என்கித்றாம். அரித�லுககு உட்படட 
ச்பாருள்கள் நீர், காற்று, ்பனி ேற்றும் கடல் 
அளலகள் ஆகியவற்்றால் கடத�ப்படடு 
இறுதியில் ்படிய ளவககப்படுகின்்றன. அரித�ல் 
ேற்றும் ்படியளவத�ல் முள்றகைால் புவியின் 
தேற்்பரபபில் ்பல �ரப்படட நிலதத�ாற்்றஙகள் 
த�ாற்றுவிககப்படுகின்்றன. 
ஆறு

ஒரு குறிபபிடட ்பாள�யில் 
த�ான்றுமிடததிலிருநது முகததுவாரம் வளர 
ஓடுகின்்ற நீர் ஆறு என அளைககப்படுகி்றது.
ச்பாதுவாக ஆறுகள், ஒரு ேளலயில் இருநத�ா 
அல்லது குன்றிலிருநத�ா உற்்பததியாகின்்றன. 
ஆறு த�ான்றுமிடம் இடம் ஆற்றின் பி்றபபிடம் 
என்று அளைககப்படும். ஆறு ஒரு ஏரியிதலா, 
கடலிதலா அல்லது ஒரு த்பராழியிதலா கலககும் 
இடம் ஆற்று முகததுவாரம் எனப்படுகி்றது.

ஆற்று நீரானது செஙகுதது ெரிளவக 
சகாணட ேளலப பிரத�ெதள� அரிப்ப�ால் 
அஙகு ஆைோன V வடிவ ்பள்ைத�ாககுகளை 
உருவாககுகி்றது.

ஆற்று நீரானது ஒரு செஙகுததுப 
்பாள்றயின் வன்ெரிவின் விளிம்பில் 
கீழ்தநாககி வீழ்வள� நீர்வீழ்ச்சி எனலாம். 

ஆறு உருவாககும் நிலதத�ாற்்றஙகள்

ஆறு
 த�ான்றுமிடம்

நீர் வீழ்ச்சி

துளண ஆறு குதிளர குைம்பு ஏரி

ஆற்று வளைவு

சவள்ைச்ெேசவளி

சடல்டா

ஆற்றின்  
முகததுவாரம்

த்பர
ாழி

சேன்்பாள்றகள் அரிககப்படுவ�ால் நீர்வீழ்ச்சி 
த�ான்றுகின்்றது. உ�ாரணம்: �மிழ்நாடடில் 
சிற்்றாற்றின் குறுகதக உள்ை குற்்றால 
நீர்வீழ்ச்சி. நீர்வீழ்ச்சியின் கீழ் ்பகுதியில் 
குழிவுறு�ல் காரணோக ஏற்்படும் ச்பரும் 
்பள்ைம் உட்பாயவு த�ககம் (Plunge pool) 
எனப்படுகின்்றது. ஆறு ஒரு ெேசவளிப 
்பகுதிளயதயா அல்லது ேளலயடிவாரப  
்பகுதிளயதயா அளடயும் த்பாது ்படியும் 
்படிவுகளை வணடல் விசிறிகள்  என்கித்றாம்.

‘V’ வடிவ ்பள்ைத�ாககு

ெதா��ய �ைல�� ��த�

ெச���தான மைல இ�
�

உ�பா�� ேத
க� உ�வாத�ெம�பாைற 
உைடத�

க�ன�பாைற 

ெம�பாைற

 ���� �ல� ஏ�ப�� 
ஆ��   ேரா�ட ��னைட�

துறையோறு - ஒரு நீதராளட அல்லது ஆறு 
�ன் த்பாககில் ஒரு மு�ன்ளே ஆற்றுடன் 
இளணவது.
கிறையோறு - ஒரு மு�ன்ளே ஆற்றிலிருநது 
பிரிநது செல்லும் ஆறு. 
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ஆ்றானது ெேசவளிப ்பகுதிளய 
அளடயும் த்பாது நீரின் அளல�லால் 
ஆற்றில் வளைவுகள் த�ான்றுகின்்றன. 
ஆறு வளைநது ேற்றும் சுைன்று செல்வ�ால் 
த�ான்றும் ச்பரிய வளைவுகள் ஆற்று 
வளைவுகள் (Meanders) எனப்படுகின்்றன. 
உ�ாரணம்: �மிழ்நாடடில் கடலூர் 
ோவடடததில் தெததியாதத�ாபபு அருதக 
சவள்ைாற்று ்பகுதியில் ஆற்று வளைவுகள் 
காணப்படுகின்்றன. ஆற்று வளைவுகளின் 
(Meanders) இரு்பககஙகளிலும் ச�ாடர்நது 
அரித�ல் ேற்றும் ்படி�ல் ஏற்்படுவ�ால், ஆற்று 
வளைவின் கழுததுப ்பகுதிகள் சநருஙகி 
வருகின்்றன. நாைளடவில், ஆற்று வளைவு 
ஆற்றிலிருநது துணடிககப்படடு ஒரு ஏரியாக 
உருசவடுககின்்றது. இதுதவ குதிளரக குைம்பு 
ஏரி (Oxbow lake) எனப்படுகி்றது.

ஆற்று வளைவுகள்

ப�யைவ�த� ஏ�ப�� இட�க� அ��
க� ஏ�ப�� இட�க�

ஆ��� அ��
 க���� 
ப��கைள ��க� ெச��ற�

��ைர �ள�
 ஏ� உ�வாத�

ெவ�ள� ெப�� கால�க�� 
ஆ� த� ேபாைக ேநராக 

மா�� ெகா��ற�


�ய ேநரான ஆ��� பாைத

���க�ப�ட ஆ�� வைள� 
அ�ல� ��ைர �ள�
 ஏ�

ஆசியா ளேனர் (துருககி) 
என்்ற நாடடில் உள்ை 
மியாணடர் ஆற்றின் ச்பயரின் 
அடிப்பளடயில்  ஆற்று வளைவு 

என்்ற சொல் ஏற்்படடது. காரணம், இந� 
ஆறு அதிக திருப்பஙகளுடனும் ேற்றும் 
அதிக வளைவுகளுடனும் ஓடுகின்்றது.

சில தநரஙகளில் நீர் ஆற்்றஙகளரகளை 
�ாணடி நிரம்பி வழிகின்்றது. இ�னால் 
ஆற்றின் அணளடப ்பகுதிகளில் 
சவள்ைபச்பருககு ஏற்்படுகின்்றது. இவசவள்ைப 
ச்பருககானது நுண துகள்கள், ேண 
ேற்றும் இ�ர ச்பாருள்களை களரளய 
ஒடடிய ்பகுதிகளில் அடுககுகைாக ்படிய 
ளவககின்்றன. இளவ வணடல் ்படிவுகள் 
எனப்படுகி்றது. இ�னால் வைோன ெே�ை 
சவள்ைச்ெேசவளி உருவாகின்்றது. இது 
உயர்ந� ஆற்்றஙகளரகளை உருவாககுகி்றது. 
இது சலவீஸ் (Levees) (உயர் அளண) என 
அளைககப்படுகி்றது.

ச�ன் அசேரிககாவில் 
உள்ை சவனிசுலா நாடடில் 
காணப்படும் ஏஞெல் 
நீர்வீழ்ச்சி உலகிதலதய 

மிக உயரோன நீர்வீழ்ச்சி ஆகும். வட 
அசேரிககாவில் கனடா ேற்றும் அசேரிகக 
ஐககிய நாடுகளின்  எல்ளலயில் உள்ை 
நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி ேற்றும் ஆபபிரிககாவில் 
ஜாம்பியா ேற்றும் ஜிம்்பாபதவ நாடுகளின் 
எல்ளலயில்  உள்ை விகதடாரியா நீர்வீழ்ச்சி 
ஆகியன ேற்்ற முககிய நீர்வீழ்ச்சிகைாகும்.
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ஆறு கடளல அளடயும் த்பாது, ஆற்று  நீரின் 
தவகம் குள்றநது விடுகின்்றது. இ�னால் ஆறு 
்பல பிரிவுகைாக பிரிநது செல்கின்்றது. இளவ 
கிளையாறுகள் என்று அளைககப்படுகின்்றன. 
இஙகு ஆற்றின் தவகம் மிகவும் குள்றவ�ால் 
ஆற்றினால் கடத�ப்படட ச்பாருள்கள் 
்படியளவககப்படுகின்்றன. கிளையாற்றின் 
முகததுவாரஙகளில் த�ாற்றுவிககப்படும் 
்படிவுகள் சடல்டாககளை உருவாககுகின்்றன. 
சடல்டாககள் உற்்பததிததி்றன் மிகுந� 
ேணணாகும். எ.கா. காவிரி டெலொ, கங்க 
டெலொ மற்றும் மிசிசிபி டெலொ.

சடல்டா

ஆ��� 
ேபா���  �ைச

ஆ��� வைள�

ெபா�கைள 
ப�யைவ	த�

ஏ� �ைள ஆ�க�

கட�

நிலவளர்படததின் உ�வியுடன் உலகில் 
உள்ை சடல்டாளவ உருவாககும் சில 
ஆறுகளின் ச்பயர்களை கணடறியவும்.

பனியோறு
்பனியாறு என்்பது ேளலச்ெரிவில் ஈர்பபு 

விளெயின் காரணோக ெரிளவ தநாககி சேல்ல 
நகரும் ச்பரிய ்பனிககுவியல் ஆகும். இது ேளல 
அல்லது ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறுகள் ேற்றும் 
கணடப ்பனியாறுகள் என இருவளககைாகப 
பிரிககப்படுகின்்றன.

கண்டப் பனியோறு: கணடப்பகுதியில் 
ச்பரும் ்பரபபில் ்பரவிக காணப்படும் 
அடர்ந� ்பனிப்படலம் கணடப ்பனியாறு  
எனப்படுகின்்றது. எ.கா. அணடார்டிகா ேற்றும் 
கிரீன்லாநது.

மறல அல்லது பள்ைததோககுப் பனியோறு: 
ேளலயிலிருநது ்பள்ைத�ாகளக தநாககி 
நகரும் ்பனியாறு ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறு 
எனப்படுகின்்றது. முன்னர் அளேநதுள்ை ஆற்று 
த்பாககுகளை பின்்பற்றி ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறு 
செல்கின்்றன. இது செஙகுத�ான ்பககஙகைால் 
சூைப்படடுள்ைது. எ.கா. இேயேளலப ்பகுதி 
ேற்றும் ஆல்பஸ் ேளலப ்பகுதி.

்பனியாறுகள் தேற்்பரபபில் உள்ை 
துகள்கள் ேற்றும் கற்களை அரிப்ப�ன் 
மூலம் கீதை உள்ை கடின ்பாள்றப ்பகுதிளய 
சவளிப்படுததுகி்றது. ேளலச்ெரிவில் ்பனி 
அரிப்பால் ெர்ககுகள் (Cirque) ஏற்்படுகின்்றன. 
ெர்ககுகள் என்்பது ்பனியாறுகைால் அரி்படா 
்பாள்றகளில் த�ான்றும் ளக நாற்காலி த்பான்்ற 
ஒரு நிலத த�ாற்்றோகும். இ�ன் அளனதது 
்பககமும் செஙகுத�ாகவும் �ளலப்பகுதி 
செஙகுதது சுவர் த்பான்றும் காணப்படும். 
இநநிலத த�ாற்்றம் ஸ்காடலாநதில் கார்ரி 
ெர்க என்றும் சஜர்ேனியில் கார்ெர்க என்றும் 
அளைககப்படுகி்றது. ்பனி உருகும் த்பாது, 
ெர்க நீரால் நிரப்பப்படடு அைகான ஏரிகைாக 
ேளலப்பகுதிகளில் த�ாற்்றேளிககின்்றன. இந� 
ஏரிகள் டார்ன் ஏரி என்று அளைககப்படுகின்்றன.

ெர்க உருவா�ல் 
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இரணதடா அல்லது அ�ற்கு தேற்்படட 
ெர்ககுகள் ஒன்ள்ற தநாககி ஒன்று நகரும் 
த்பாது குறுகிய, செஙகுதது ேற்றும் ெரிவான 
்பககஙகளுடன் கூடிய முகடுகைாக ோற்்றம் 
அளடகின்்றன. இம்முகடுகள் அசரடடுகள் 
என்்ற கததிமுளனக குன்றுகைாக 
உருசவடுககின்்றன.
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அசரட

‘U’ வடிவ ்பள்ைத�ாககு ்பனியாற்றின் 
்பககவாடடு ேற்றும் செஙகுதது அரிபபினால் 
ஆைப்படுதது�ல் ேற்றும் அகலப்படுதது�ல் மூலம் 
உருவாகின்்றன. ்பனியாற்றினால் கடத�ப்படும் 
ச்பரிய ேற்றும் சிறிய ேணல் ேற்றும் வணடல் 
ஆகியன ்படிய ளவககப்படுகின்்றன. இளவ 
்பனியாற்று சோளரன்கள் எனப்படுகின்்றன.

சோளரன்கள்

கோறறு 
நீஙகள் எபச்பாழு�ாவது ஒரு 

்பாளலவனததிற்கு சென்றிருககிறீர்கைா? ேணல் 
குன்றுகளின், தேடுகளின் ்படஙகள் சிலவற்ள்ற 
தெகரிககவும். ்பாளலவனததில் அரித�ல் ேற்றும் 
்படியளவத�ல் செயல்முள்றகளை தவகோக 
செயல்்படுததும் காரணி காற்று ஆகும். 

்பாள்றயின் தேற்்பகுதிளயவிட 
கீழ்ப்பகுதிளய காற்று தவகோக அரிககின்்ற 
காரணததினால் அப்பாள்றகளின் தேற்்பகுதி 
அகன்றும் ேற்றும் அடிப்பகுதி குறுகலாகவும் 

காணப்படுகின்்றன. இளவ காைான் ்பாள்றகள் 
எனப்படுகின்்றன. இள� ்பாளலவனப ்பகுதியில் 
நம்ோல் காண முடியும்.

ஒரு �னிதது விடப்படட எஞசிய குன்று 
வடடோன �ளலப்பகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு 
தூண த்பான்று காடசி அளிப்பது காற்று 
அரிபபுத �னிககுன்றுகள் (Inselbergs) 
என்று அளைககப்படுகின்்றன. (எ.கா.) ச�ன் 
ஆபபிரிககாவின் கலஹாரி ்பாளலவனததில் 
காணப்படும் காற்்றரிபபுத �னிககுன்றுகள்.

காற்று அரிபபுத �னிககுன்று

காற்று வீசும் த்பாது ேணளல ஒரு 
்பகுதியிலிருநது ேற்ச்றாரு ்பகுதிககு 
கடததுகின்்றது. காற்றின் தவகம் குள்றயும் 
த்பாது ேணலானது உயரம் குள்றவான 
குன்றுகள் த்பான்று ்படிகின்்றது. இப்படிவுகள் 
ேணல் குன்றுகள் என அளைககப்படுகின்்றன. 
பிள்றச்ெநதிர த�ாற்்றமுடன் கூடிய ேணல் 
குன்றுகள் – ்பர்கான்கள் எனப்படுகின்்றன.  

காைான் ்பாள்ற
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ேணல் துகள்கள் மிக தலொகவும் ேற்றும் 
எளட குள்றவாகவும் இருககும் த்பாது காற்று 
நீணட ச�ாளலவிற்கு கடததிச் செல்கின்்றது. 
இவவாறு கடத�ப்படட ேணல் ஒரு ச்பரும் ்பரபபில் 
்படிவது காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் (Loess) 
எனப்படுகி்றது. காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் 
சீனாவில் அதிகோக காணப்படுகின்்றன.

காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள்

வடககு சீனாவில் ்படிநதுள்ை 
காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் 
தகாபி ்பாளலவனததில் 
இருநது கடத�ப்படடளவ ஆகும்.

க்டல் அறலகள்
நிலததின் ஒரு ்பகுதி கடளல அடுதத�ா 

அல்லது ஒடடிதயா காணப்படுவது கடற்களர 
எனப்படுகி்றது. கடதலார எல்ளல என்்பது 
கடல் நீரும், நிலமும் ெநதிககின்்ற இடம் ஆகும். 
அளலகளின் அரிபபினாலும், ்படி�லாலும் 
கடற்களர ோற்்றததிற்கு உள்ைாகின்்றது. 

கடதலார நிலதத�ாற்்றஙகள்
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கடல் அளலகளின் அரிபபினாலும் 
ேற்றும் ்படி�லாலும் ்பல வளகப்படட 
கடதலார நிலப்பரபபுககள் உருவாகின்்றன. 
கடற்களரளய அடுததுள்ை நிலம் அளலகளின் 
தோ�லாலும், அரிபபினாலும் கடளல தநாககி 
செஙகுத�ாக உயர்நது காணப்படும். அளவ 
்பாள்ற கடல் ஓஙகல் (Sea Cliff) எனப்படும். 

கடல் ஓஙகல்

கடல் அளலகள் ச�ாடர்நது �ாககதள� 
ஏற்்படுததுவ�ால் ்பாள்றயில் விரிெல்கள் 
உருவாகின்்றது. காலபத்பாககில் இளவ ச்பரிய 
ேற்றும் ்பரந� விரிெல்கைாக ோறுகின்்றன. 
இ�னால் செஙகுததுப ்பாள்றயில் குளககள் 
த்பான்்ற சவற்றிடஙகள் த�ான்றுகின்்றன. இளவ 
கடற்குளககள் (Sea Caves) எனப்படுகின்்றன. 

கடல் குளககளின் உடகுழிவு ச்பரி�ாகும் 
த்பாது குளகயின் தேற்கூளர ேடடும் எஞசி 
நின்று கடல் வளைவுகளை (Sea Arches) 

பிள்றவடிவ ேணல் குன்று

 கடற்குளக
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த�ாற்றுவிககின்்றது. தேலும் கடல் அளலகள் 
தேற்கூளரளய அரிப்ப�ால் ்பககச்சுவர்கள் 
ேடடும் எஞசி நிற்கின்்றன. இந� சுவர் த்பான்்ற 
த�ாற்்றஙகள் கடல் தூணகள் (Sea Stacks) 
எனப்படும்.

கடல் வளைவு ேற்றும் கடல் தூண

கடல் அளலகைால் ேணல் ேற்றும் 
ெரளைகள் ்படிநதுள்ை கடதலாரப்பகுதி 
கடற்களர (Beach) எனப்படும். ஏ்றககுள்றய 
கடற்களரககு இளணயாக கடலில் நீள்வடட 
வடிவில் ்படிநதுள்ை ேணல் அல்லது தெறு 
ேணல் திடடுககள் எனப்படுகின்்றன.

கடற்களர ேற்றும் ேணற் திடடு

கடற்களரயிலிருநது ்பகுதியாகதவா அல்லது 
முற்றிலுோக பிரிககப்படட ஆைம் குள்றவான 
நீர் த�ககம் காயல்கள் அல்லது உப்பஙகழிகள் 
(Lagoon) எனப்படும். எ.கா. ஒடிொவிலுள்ை 
சிலிககா ஏரி, �மிழ்நாடடிலுள்ை ்பைதவற்காடு 
ஏரி ேற்றும் தகரைாவிலுள்ை தவம்்பநாடு ஏரி 
த்பான்்றளவ இநதியாவில் அளேநதுள்ை 
முககிய உப்பஙகழிகள் ஆகும். 

காயல் அல்லது உப்பஙகழி

 உலகிதலதய மிக நீைோன கடற்களர 
அசேரிககாவில் புதைாரிடா ோநிலததின் ச�ற்கில் 
காணப்படும் மியாமி கடற்களர ஆகும். இரணடாவது 
நீணட கடற்களர சென்ளனயில் அளேநதுள்ை 
சேரினா கடற்களர ஆகும். மியாமி கடற்களர

சுருககம்
		வானிளலச் சிள�வு ேற்றும் அரித�ல் செயல்கள் மூலம் நிலதத�ாற்்றஙகள் ச�ாடர்நது 

ோற்்றததிற்கு உள்ைாகின்்றன.
		ஆறு, ்பனியாறு, காற்று ேற்றும் கடல் அளலகள் ஆகியன மு�ன்ளே பு்றச் செயல் முள்றகைாகும்.
		ஆற்றின் பி்றபபிடததிலிருநது முகததுவாரம் வளர ஆ்றானது நிலப்பகுதிளய ச�ாடர்நது ேறு 

வடிவளேப்ப�ால் ்பல்தவறு்படட நிலதத�ாற்்றஙகள் உருவாகின்்றன.
		ஒரு மு�ன்ளே ஆற்றிலிருநது பிரிநது செல்லும் ஆறுகளை கிளையாறுகள் என்று 

அளைககித்றாம். 
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கறலச்செோறகள்

ெேநிளலப 
்படுதது�ல்

Gradation

உயர்ந� நிலஙகள் அரிபபு செயல்கள் மூலம்,  �ாழ்நிலப 
்பகுதிகைாகவும் ்படிய ளவத�ல் செயல்கள் மூலம் 
உயர்நிலஙகைாகவும் ோறுவது  நிலேடடம் ெேோககல்  
எனப்படுகி்றது.

வானிளலச் சிள�வு Weathering புவி தேற்்பரபபில் ்பாள்றகள் உளடவதும் ேற்றும் 
சநாறுஙகுவதும் ்பாள்ற சிள�வளட�ல் எனப்படுகின்்றது. 

ஆற்று 
முகததுவாரம்

River 
mouth

ஆறு ஒரு ஏரியிதலா, கடலிதலா அல்லது ஒரு த்பராழியிதலா 
கலககும் இடம் ஆற்று முகததுவாரம் எனப்படுகி்றது.

துளண ஆறு Tributary ஒரு மு�ன்ளே ஆற்றுடன் இளணயும் ஆறு அல்லது 
நீதராளடயானது துளணயாறு எனப்படுகி்றது.

ஆற்று வளைவு Meander
ஆ்றானது ெேசவளிப ்பகுதிளய அளடயும் த்பாது வளைநது 
ேற்றும்  சுைன்று செல்வ�ால் த�ான்றும் ச்பரிய வளைவுகள் 
ஆற்று வளைவுகள் (Meander) எனப்படுகின்்றன.

சடல்டா Delta ஆற்றினால் த�ாற்றுவிககப்படும் ச்பரிய விசிறி வடிவ 
்படிவுகள்.

ெர்க Cirque
ெர்க என்்பது ்பனியாற்று அரிபபினால் உருவாகும் 
வன்ெரிவு சுவர் சகாணட, ளக ளவத� ஒரு நாற்காலி 
த்பான்்ற நிலதத�ாற்்றோகும்.

பிள்றவடிவ 
ேணற்குன்று

Barchans பிள்றச் ெநதிர த�ாற்்றமுடன் கூடிய ேணல் தேடுகள் 
பிள்றவடிவ ேணல் குன்றுகள்  எனப்படுகின்்றன.

காயல் Lagoon
கடற்களரயிலிருநது ஒரு ்பகுதியாகதவா அல்லது 
முற்றிலுோகதவா பிரிககப்படட ஆைம் குள்றவான நீர் 
த�ககம் காயல்கள் அல்லது உப்பஙகழிகள் எனப்படும்.

	சடல்டாககள் உற்்பததி தி்றன் மிகுந� ்பகுதிகைாகும்
		ஈர்பபு விளெயின் காரணோக ேளலச்ெரிவின் கீழ் தநாககி சேல்ல நகரும் ச்பரும் 

்பனிககுவியல்கள் ்பனியாறுகள் எனப்படுகின்்றன. 
		்பனியாற்று ்படிவுகள் சோளரன்கள் எனப்படுகின்்றன.
		்பாளலவனததில் அரித�ல் ேற்றும் ்படிய ளவத�ளல ஏற்்படுததும் மு�ன்ளே காரணி 

காற்்றாகும். 
		கடல் அளலகைால் ேணல் ேற்றும் ெரளைகள் ்படிநதுள்ை கடதலாரப்பகுதி கடற்களர 

எனப்படும்.
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I. ெரியோன விற்டறயத 
நதர்வு செயக

1. ேளல அடிவாரததில் 
ஆறுகைால்  
்படியளவககப்படும் 
வணடல் ்படிவுகள்  
ஆகும்.

 அ) உட்பாயத த�ககம் ஆ) வணடல் விசிறி
 இ) சவள்ைச் ெேசவளி ஈ) சடல்டா
2. குற்்றால நீர்வீழ்ச்சி 

ஆற்றின் குறுககாக அளேநதுள்ைது. 
 அ) காவிரி ஆ) ச்பணணாறு
 இ) சிற்்றாறு ஈ) ளவளக
3. ்பனியாற்று்படிவுகைால் த�ாற்றுவிககப்படும் 

நிலதத�ாற்்றம்  ஆகும்.
 அ) ெர்க ஆ) அசரடடுகள் 
 இ) சோளரன் ஈ) டார்ன் ஏரி 
4. மிகபச்பரிய காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் 

காணப்படும் இடம்.
 அ) அசேரிககா ஆ) இநதியா 
 இ) சீனா   ஈ) பிதரசில்
5. பின் குறிபபிடடளவயில் கடல் அளல 

அரிபபுடன் ச�ாடர்பில்லா� ஒன்று 
.

 அ) கடல் ஓஙகல்கள்
 ஆ) கடல் வளைவுகள்
 இ) கடல் தூணகள்
 ஈ) கடற்களரகள்
II. நகோடிட்ட இ்டஙகறை நிரப்புக
1. ்பாள்றகள் உளடவள�யும் ேற்றும் 

சநாறுஙகுவள�யும்  என்கித்றாம்.
2. ஆறு, ஏரியில் அல்லது கடலில் தெரும் இடம் 

 எனப்படுகி்றது. 
3. காற்று அரிபபுத �னிககுன்றுகள் ச�ன் 

ஆபபிரிககாவில்  
்பாளலவனததில் காணப்படுகி்றது.

4. சஜர்ேனியில் காணப்படும் ெர்க 
 என்று அளைககப்படுகி்றது. 

5. உலகின் மிக நீணடகடற்களர 
 ஆகும்.

III. சபோருததுக:

1. ்பாள்ற உளட�ல் 
ேற்றும் 
சநாறுஙகு�ல்

்பனியாறுகள்

2. ளகவிடப்படட 
மியாணடர் 
வளைவுகள்

்பர்கான்கள்

3. நகரும் ஒரு ச்பரும் 
்பனிககுவியல்

காயல்

4. பிள்ற வடிவ 
ேணல் குன்றுகள்

்பாள்றச் சிள�வுகள்

5. தவம்்பநாடு ஏரி குதிளரக குைம்பு ஏரி

IV. பின்்வரும் தக்வல்கறை கருததில் 
சகோணடு ெரியோன விற்டறய (P) 
குறியிடுக 

1. கூறறு: முகததுவாரப ்பகுதியில் ஆறுகைால் 
சடல்டாககள் உருவாககப்படுகின்்றன. 

 கோரைம்: ஆறு கடல் ்பகுதிளய அளடயும் 
த்பாது ஆற்றின் தவகம் குள்றகி்றது.

 அ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரணடும் ெரி
 ஆ) கூற்று ெரி, காரணம் �வறு
 இ) கூற்று �வறு ேற்றும் காரணம் ெரி
 ஈ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரணடும் �வறு 
2. கூறறு: கடல் வளைவுகள் இறுதியில் கடல் 

தூணகைாகின்்றன.
 கோரைம்: கடல் தூணகள் அளலகளின் 

்படிவுகைால் ஏற்்படுகின்்றன.
 அ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரணடும் ெரி
 ஆ) கூற்று ெரி, காரணம் �வறு
 இ) கூற்று �வறு ேற்றும் காரணம் ெரி
 ஈ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரணடும் �வறு 

  மதிப்பீடு
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V. பின்்வரு்வன்வறறிறகு விற்டயளிகக.
1. அரித�ல் வளரயறு.
2. உட்பாயத த�ககம் என்்றால் என்ன ?
3. குதிளரக குைம்பு ஏரி எவவாறு 

உருவாகி்றது?
4. ்பனியாற்று அரித�லினால் ஏற்்படும் 

மு�ன்ளே நிலதத�ாற்்றஙகளை 
குறிபபிடவும்.

5. காைான் ்பாள்றகள் ்பற்றி குறிபபு எழுதுக.
6. காயல்கள் என்்றால் என்ன? ஒரு 

உ�ாரணம் �ருக.
VI. கீழ் குறிப்பிட்டற்வகறை 

ந்வறுபடுததுக
1. கிளையாறு ேற்றும் துளணயாறு.
2. ‘V’வடிவ ்பள்ைத�ாககு ேற்றும் ‘U’வடிவ 

்பள்ைத�ாககு.

3. கணடப ்பனியாறு ேற்றும் ேளலப்பனியாறு
VII. கோரைம் தருக
1. ஆற்று வளைவுகளின் கழுததுப ்பகுதிகள் 

சநருஙகி வருகின்்றன.

2. சவள்ைச் ெேசவளிகள் மிகவும் 
வைமிகக�ாக உள்ைன.

3. கடல் குளககள் கடல் தூணகைாக 
ோறுகின்்றன.

VIII. பததி அைவில் விற்ட அளிகக.
1. ஆற்றின் அரிப்பால் த�ான்றும் தவறு்படட 

நிலதத�ாற்்றஙகளை விவரிகக.
2. காற்றின் செயல்கைால் ஏற்்படும் 

நிலதத�ாற்்றஙகளை விைககுக.
3. அசரடடுகள் எவவாறு த�ான்றுகின்்றன? 

2. உன் வீடடு அருநக கீழ்ககோணும் ஏநதனும் ஒரு நிலதநதோற்றதறத கண்டறிந்து 
குறிப்பு எழுதுக
1. குன்று 2. நீர்வீழ்ச்சி 3. ஆறு அல்லது ஓளட 4. கடற்களர

வ.
எண இயற்ளக செயலிகள்

நிலதத�ாற்்றஙகள்

அரிபபு ்படிய ளவத�ல்

1 ஆறு

2 ்பனியாறு

3 காற்று

4 கடல் அளல

IX. 1.  கீநே சகோடுககப்படடுள்ை நிலதநதோற்றஙகறை சதோ்டர்புற்டய கட்டஙகளில் 
நிரப்பவும்.

 (்பர்கான், ‘V’ வடிவ ்பள்ைத�ாககு, ஓஙகல், அசரட, �னிககுன்றுகள், சோளரன், வணடல் விசிறி 
ேற்றும் காயல்)
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நிலதநதோற்றஙகள்

இந்த செயல்போடடின் மூலம் �ோம் ்வோழும் பூமியில் 
எததறன ்வறக நில அறமப்புகள் உள்ைன 

என்பறதப்பறறி சதரிந்துசகோள்ைமுடியும்

நிலதநதோற்றஙகள் உரலி:
http://www.harcourtschool.com/activity/types_of_land_2/index.html

** ்படஙகள் அளடயாைததிற்கு ேடடுதே.
* த�ளவசயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுேதிககவும்.

படிநிறலகள்:
்படி 1:  URL அல்லது QR குறியீடடிளனப ்பயன்்படுததி இச் செயல்்பாடடிற்கான 

இளணயப்பககததிற்கு செல்க

்படி 2:  இடது பு்றோக த�ான்றும் சேனு (Menu) ்பககததிற்கு சென்று ஏ�ாவது ஒரு நில 
அளேபள்பத�ர்நச�டுககவும் (எ.கா) Glacier

்படி 3:  (எ.கா Glacier) இருககும் இடஙகள் உலக வளர்படததில் சிவபபுபுள்ளிகைாக த�ான்றும்.
ஒவசவான்்றாக ச�ரிவு செயது்பட விைககதள� ச்ப்றவும்

இறையச் செயல்போடு

படி 3படி 2படி 1

நமறநகோள் நூல்கள்
1. Savindra Singh (2015), Physical Geography, Pravalika Publications,Allahabad.

2. Rajeev Gupta (2012), Physical Geography, Sonali Publications, New Delhi.

3. A. Das Gupta, A.N. Kapoor, Physical Geography, S. Chand and Company Ltd, New Delhi.

4. Nater Singh Raina (2012), Contemporary Physical Geography, Concept Publishing Company Pvt. 
Ltd, New Delhi.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

	மனித இனம், அவற்றின் வகைப்பாடுைகை அறிதல்
	்ல்்வறு வகையபான மதஙைகை அறிந்துகைபாள்ளுதல்
	முக்கியமபான கமபாழிைகைப ்ற்றி கதரிந்துகைபாள்ளுதல்
	குடியிருபபுைள் அகமய சபாதைமபான சூழ்நிகைைகை ்ற்றி புரிந்துகைபாள்ளுதல்
	கிரபாம	மற்றும் நைர்பபுற குடியிருபபுைளின் தன்கமைகை புரிந்துகைபாள்ளுதல்
	குடியிருபபுைளின் வகை்பாடுைகைப ்ற்றி ைற்றறிதல்

அறிமுகம்
மக்ைட் புவியியல் என்்து மக்ைளின் 

விகிதம், பிறபபு, இறபபு, வைர்ச்சி விகிதம், ைபாைம் 
மற்றும் இடத்திற்கு ஏற்் அவற்றில் ஏற்்டும் 
மபாற்றத்கதப ்ற்றிய ைற்றைபாகும். மக்ைள் 
கதபாகை அதிைரித்தல், குகறதல் என்்து மக்ைள் 
்ரவல் மற்றும் வைர்ச்சிகயக் குறிப்தபாகும். 
மக்ைள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்கறபாரு இடத்திற்குச் 
கசல்வது இடம்க்யர்தல் எனப்டும். 

இனஙகள்
மபானுட பிரிகவ அவர்ைளின் க்ௌதீை மற்றும் 

உயிரியல் ் ண்புைளின் அடிப்கடயில் பிரிப்்த 
மனித இன வகையபாகும். ஒ்ர ்ண்புைள் 
மற்றும் ்ழக்ை வழக்ைஙைகை ைபாைஙைபாைமபாை 
பின்்ற்றக் கூடிய மக்ைள் குழுக்ைள், மனித 
இனம் என்று அகழக்ைப்டுகிறது. க்ருமைவில் 

்ரந்து ைபாணப்டும் மனித இனத்தின் வகைைள் 
தகையின் வடிவம், முைம், மூக்கு, ைண், 
முடியின் வகை, ்தபாலின் நிறம், உயரம் மற்றும்  
இரத்தத்தின் வகை ்்பான்ற ்ை ைபாரணிைகை 
அடிப்கடயபாைக் கைபாண்டு பிரிக்ைப்ட்டுள்ைது. 

உைகின் முக்கிய மனித இனஙைள்

• ைபாக்ைச இனம்
• நீக்்ரபா இனம்
• மங்ைபாலிய இனம்
• ஆஸட்ரைபாய்டு இனம் 
கோககச இனம்

ைபாக்ைச இன மக்ைள் என்்வர்ைள் 
ஐ்ரபாபபிய இனத்தவர்ைள் ஆவர். இவ்வின 
மக்ைள் கவள்கை நிறத்்தபாலும், அடர்்ழுபபு 
நிறக்ைண்ைளும், அகை ்்பான்ற முடியும், 

மககள் த�ோகக 
மறறும் 

குடியிருப்புகளும்

அலகு - 3
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குறுைைபான மூக்கும் உகடயவர்ைைபாவர். 
இவர்ைள் யு்ரசியபாவிலும் ைபாணப்டுகிறபார்ைள்.

மனிதப புவியியல் என்்து 
மனிதன் மற்றும் அவனின் 
சுற்றுபபுறத்கத இயற்கைச் 
சூழ்ைபாடு ்டிப்்த ஆகும். 

நீகநரோ இனம்
நீக்்ரபா இன மக்ைள் ைருகமநிறக் ைண்ைள், 

ைருபபுநிறத் ்தபால், ைருகமயபான சுருள் முடி, 
அைைமபான மூக்கு, நீைமபான தகை, மற்றும் 
தடித்த உதடுைகைக் கைபாண்டவர்ைைபாவபார்ைள். 
இவர்ைள் ஆபபிரிக்ைபாவின் ் ல்்வறு ் குதிைளில் 
வபாழ்ந்து வருகிறபார்ைள்.
மஙநகோலிய இனம்

மங்ைபாலிய இன மக்ைள் க்பாதுவபாை 
ஆசிய-அகமரிக்ை இனத்தவர்ைள் ஆவர். 
அவர்ைள் கவளிர் மஞசள் முதல் ்ழுபபுநிறத் 
்தபால், நீைமபானமுடி,  தட்கடயபான முை 
அகமபபு, க்ரிய தகை மற்றும் தட்கடயபான 
மூக்கை உகடயவர்ைைபாவபார்ைள். இவர்ைள் 
ஆசியபா மற்றும் ஆர்க்டிக் பிர்தசத்தில் 
ைபாணப்டுகிறபார்ைள். 
ஆஸ்டரலோய்டு இனம்

ஆஸட்ரைபாய்டு இன மக்ைள் அைைமபான 
மூக்கு, சுருள்முடி, ைருபபுநிறத்்தபால் மற்றும் 
குட்கடயபானவர்ைைபாைக் ைபாணப்டுகிறபார்ைள். 
இவர்ைள் ஆஸதி்ரலியபா மற்றும் ஆசியபாவில் 
வபாழ்ந்து வருகிறபார்ைள். 
இந்தியோவின் இனஙகள்

மனித நபாைரிைத்தின் கதபாட்டில்ைளில் 
ஒன்றபாை இந்தியபா திைழ்கிறது. வட இந்தியபாவில், 

திரபாவிடர்ைளின் ்தபாற்றம் ்ண்கடய 
சிந்துகவளி நபாைரிைத்திலிருந்து ்தபான்றின 
என நம்்ப்டுகிறது. பிற்ைபாைத்தில் இந்்தபா-
ஆரியர்ைளின் வருகைக்குப பிறகு திரபாவிட 
மக்ைள் இந்தியபாவின் கதன்்குதிக்குத் 
தள்ைப்ட்டபார்ைள். இந்தியபாவின் கதன்்குதி 
மூ்வந்தர்ைைபான ்சர, ்சபாழ, ்பாண்டிய 
மன்னர்ைைபால் ஆதிக்ைம் கசலுத்தப்ட்டது. தமிழ், 
கதலுஙகு, ைன்னடம், மகையபாைம் மற்றும் 
துளு ஆகியகவ திரபாவிட கமபாழிைைபாகும். 
க்ரும்்பாலும் இவர்ைள் இந்தியபாவின் கதன் 
்குதியில் வபாழ்ந்து வருகின்றபார்ைள்.

ம�ம்
மதம் என்்து ஒரு குறிபபிட்ட 

நம்பிக்கைகயயும், வழி்பாட்டு முகறைகையும் 
கைபாண்டதபாகும். இது மனிதர்ைகை மனித 
சமுதபாயத்துடன் ் சர்க்கிறது. மதம் ஒரு குழுவின் 
அகடயபாைமபாைவும், ைைபாச்சபார புத்துணர்வின் 
அகடயபாைமபாைவும் திைழ்கிறது. 

ம�ஙகளின் வககபோடு
(அ) உலகளோவிய ம�ஙகள்

கிறிஸதுவம், இஸைபாம் மற்றும் புத்த மதம்

(ஆ) மனி� இனப்பிரிவு ம�ஙகள்

 ஜூ்டபாயிசம், இந்து மதம் மற்றும் 
ஷிண்்டபாயிசம்

(இ) �ோந�ோடிகள் (அலலது) போரம்பரிய ம�ஙகள்  

அனிமிஸம், ஷபாமபானிஸம் மற்றும் ஷபாமன்

ம�ம் வழிபோ்டடுத�லம்
புத்த மதம் விஹபாரபாம்

கிறிஸதுவ மதம் ்தவபாையம்
இந்து மதம் ்ைபாவில்

இஸைபாம் மதம் மசூதி
சமண மதம் ்சபாதி

ஜூடபாய்ஸ மதம் சினைபாக்
கஜபாரபாஸடிரிய மதம் அகியபாரி
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தமோழி
சமுதபாய அகமபபில் கமபாழியபானது 

ைைபாச்சபாரத்கத ்ரபபும் ஒரு பிரதபான 
ைருவியபாகும். ஒருவர் மற்கறபாருவருடன் கதபாடர்பு 
கைபாள்வதற்கு எழுத்து வடிவி்ைபா அல்ைது 
ஒலி வடிவி்ைபா கமபாழி ்யன்்டுத்தப்டுகிறது. 
அரசியல், க்பாருைபாதபார சமூை மற்றும் மத 
கசயல்்பாடுைளின் ைருத்துக்ைகை ்ரிமபாறிக் 
கைபாள்ை கமபாழி வழி வகுக்கிறது.
உலகின் முககிய தமோழிகள்

• தமிழ்
• இந்தி
• சீனகமபாழி
• ஆஙகிைம்
• ஸ்பானிஷ்
• ்்பார்ச்சுக்கீஸ
• ரஷ்யன்
• அரபாபிக் கமபாழி
• கஜர்மன்

இந்திய தமோழிகள் 
இந்தியபா ்ைவகையபான கமபாழிைகையும் 

ைைபாச்சபாரத்கதயும் கைபாண்ட நபாடு. 
ஒவ்கவபாரு மபாநிைமும் தனக்்ையுரிய 
கமபாழி அகடயபாைத்கத கைபாண்டுள்ைது. 
இந்திய அரசியைகமபபு 22 கமபாழிைகை 
அஙகீைரித்துள்ைது. வட இந்தியபாவில் ைபாஷ்மீரி, 
உருது, ்ஞசபாபி, இந்தி, ரபாஜஸதபானி, குஜரபாத்தி, 
க்ஙைபாலி, அஸஸபாமி மற்றும் ்ை கமபாழிைள் 
்்சப்டுகின்றன. கதன்னிந்தியபாவில் 
்்சப்டும் முக்கியமபான கமபாழிைைபான தமிழ், 
கதலுஙகு, ைன்னடம், மகையபாைம் ் ்பான்றகவ 
திரபாவிட கமபாழிைள் என்றகழக்ைப்டுகிறது. 

இன்கறய கமபாழிப ் யன்்பாடு மபாறியுள்ைது. 
கமபாழி இது க்ரும்்பாலும் கதபாடர்புக் 
ைருவியபாை்வ ்யன்்டுத்தப்டுகிறது. கதபாழில் 
நுட்் வைர்ச்சி மற்றும் முன்்னற்றத்தின் 
மூைம் ்ை கமபாழிைகை எளிகமயபாை புரிந்து 
கைபாள்ை முடிகிறது. இந்த கதபாழில் நுட்்ஙைள் 

உைைத்கத மனித சமூைத்திற்கு மிை அருகில்  
கைபாண்டு வந்திருக்கின்றன.

ந�தி நிகழ்வுகள்

ஜூகை 11 உைை மக்ைள் 
கதபாகை தினம்

பிபரவரி 21 ்ன்னபாட்டு 
தபாய்கமபாழி தினம்

ஒவ்கவபாரு ஆண்டும் 
ஜனவரியில் வரும் 
3வது ஞபாயிற்றுக்கிழகம

உைை மத 
நல்லிணக்ை 
தினம்

்ம 21
உைை ைைபாச்சபார 
்ன்முைத்தன்கம 
தினம்

குடியிருப்பு
குடியிருபபு என்்து மனித வபாழ்விடமபாகும். 

அஙகு விவசபாயம், வபாணி்ம் மற்றும் 
க்பாழுது்்பாக்கு ஆகிய கசயல்ைளின் மூைம் 
ஒருவருக்கைபாருவர் ைருத்துப ்ரிமபாற்றம் கசய்து 
கைபாள்கின்றனர். கிரபாமக் குடியிருபபு என்்து 
ஒரு சமுதபாய மக்ைள், அவர்ைள் தஙைளின் 
முதன்கமத் கதபாழிைபான ்வைபாண்கம, மரம் 
கவட்டுதல், மீன்பிடித்தல் மற்றும் சுரஙைத் 
கதபாழிலில் ஈடு்டுத்திக் கைபாள்வகதக் குறிக்கும். 
நைர்பபுற குடியிருபபில் இரண்டபாம் மற்றும் 
மூன்றபாம் நிகை கதபாழில்ைைபான கதபாழிற்சபாகை, 
வபாணி்ம் மற்றும் வஙகிப்ணிைளில் 
ஈடு்டுத்திக் கைபாள்கிறபார்ைள். கிரபாமபபுற 
குடியிருபபில் மக்ைள் கதபாகையின் அைவு மற்றும் 
அடர்த்தி குகறவபாைவும், நைர்பபுற குடியிருபபில் 
அதிைமபாைவும் ைபாணப்டுகிறது.

�ளம் மறறும் சூழலகமவு

தைம் மற்றும் சூழைகமவு என்்து 
ஒரு குடியிருபபின் உண்கமயபான 
அகமவிடத்கதக் குறிப்தபாகும். ஒரு 
குடியிருபபின் அகமவிடமபானது நம் அன்றபாடத் 
்தகவைைபான நீர் அளிபபு, ்வைபாண் நிைம், 
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ைட்டுமபானப க்பாருட்ைள், எரிக்பாருள் ்்பான்ற 
ைபாரணிைகைக் ைருத்தில் கைபாண்டு அகமகிறது.

பணக�ய குடியிருப்பின் வகககள்
முற்ைபாைத்தில் ஒரு குடியிருப்பானது 

அங்ை்ய கிகடக்ைக் கூடிய க்பாருட்ைகைக் 
கைபாண்டு ைட்டப்ட்டது. ஒரு வீட்டின் 
அகமப்பானது அஙகுள்ை சுற்றுச் சூழலுடன் 
கநருஙகிய கதபாடர்பு கைபாண்டிருந்தது. 
விவசபாயப பிர்தசஙைளில் வீடுைளின் சுவர்ைள் 
ைளிமண்ணபாலும், கூகரைள் கவக்்ைபாைபாலும் 
அல்ைது மற்ற கசடிைளின் புற்ைைபாலும் 
்வயப்ட்டிருந்தது. கூகர அகமப்தற்ைபான 
சட்டஙைளுக்கு அஙகுள்ை மரஙைகை்ய 
்யன்்டுத்திக் கைபாண்டனர். இம்மபாதிரியபான 
்ண்கடய வீடுைளில் க்ரிய முற்றம், திறந்த 
கவளிக் ைபாற்்றபாட்ட வசதிைள் இருந்தன. 
வீட்டின் அைவபானது அஙகுள்ைவர்ைளின் 
க்பாருைபாதபாரத்கதச் சபார்ந்திருந்தது. 

குடியிருப்பின் அகமப்புகள்
குடியிருபபு, குழுமிய குடியிருபபு, சிதறிய 

குடியிருபபு என வகைப்டுத்தப்டுகிறது. 

குழுமிய குடியிருப்பு
குழுமிய குடியிருபக் கமயக் குடியிருபபு 

எனவும் அகழக்ைைபாம். இவ்வகையபான 
குடியிருபபில் வீடுைள் ஒன்றுக்கைபான்று 
அருைரு்ை அகமந்துள்ைன. இவ்வகைக் 

குடியிருபபுைள் ஆற்றுச் சமகவளிைளிலும், 
வைமபான சமகவளிகய ஒட்டியும் 
அகமந்திருக்கும். இந்தியபாவில் குழுமிய 
குடியிருபபுைகை, வடக்குச் சமகவளிைள் 
மற்றும் தீ்ைற்் ைடற்ைகரச் சமகவளிைளிலும் 
ைபாணைபாம்.

சி�றிய குடியிருப்புகள்
சிதறிய குடியிருபபுைகை க்பாதுவபாை அதிை 

கவப்ப ்குதிைளிலும், மகைப்பாகதைளிலும், 
அடர்ந்த ைபாட்டுப்குதிைளிலும், புல்கவளிைளிலும், 
தீவிர சபாகு்டிப பிர்தசஙைளிலும் ைபாண 
முடியும். இவ்வகைக் குடியிருபபுைளில் வீடுைள் 
இகடகவளி விட்டுக் ைபாணப்டுவதுடன் 
வயல்கவளிை்ைபாடு ைைந்தும் ைபாணப்டும். 
இந்தியபாவில் இவ்வகையபான குடியிருபபுைகை 
்ைபாசி மகைப ் பாகதயின் வடக்குப ் குதியிலும், 
ைஙகைச் சமகவளியிலும், ரபாஜஸதபானின் 
்பாகைவனப ்குதியிலும், இமயமகை 
மற்றும் நீைகிரியின் மகையடிவபாரத்திலும் 
ைபாணமுடியும்.
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குடியிருப்புகளின் படிநிகல

கிரபாமபபுறக் குடியிருபபு

தனித்த சிறுகிரபாமம் சிறுசந்கத மபாநைரம் இகணந்த 
நைரம்

நைரம் கிரபாமம்

நைர்பபுற குடியிருபபு

குடியிருபபுைள்

கிரோமப்பு்றக குடியிருப்பு
நீர் நிகைகய ஒட்டிய இடஙைைபாகிய 

ஆறுைள், ஏரிைள் மற்றும் ஊற்றுக்ைள் 
அருகி்ை்ய க்ரும்்பாலும் கிரபாமபபுறக் 
குடியிருபபுக்ைள் அகமந்திருக்கும். ஏகனன்றபால் 
்வைபாண் கதபாழிலுக்கு ஏற்ற  நிைஙைளுடன் 
அடிப்கடத் ்தகவைகைப பூர்த்தி கசய்யக் 
கூடிய இடஙைகை்ய மக்ைள் குடி்யறத் 
்தர்ந்கதடுக்கிறபார்ைள். அதனபால் விவசபாய 
கதபாழிலுக்கு ஏற்் ஆற்றுப ்ள்ைத்தபாக்குைகையும், 
ைடற்ைகரச் சமகவளிைகையும் கிரபாம மக்ைள் 
வபாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமபாைக் ைருதுகிறபார்ைள். 
ைட்டடப க்பாருள்ைைபான மரம், ைல் மற்றும் 
ைளிமண் ்்பான்றகவ எளிதில் கிகடப்தபால் 
கிரபாமஙைகை குடியிருபபு அகமக்ை  சிறந்த 
இடமபாை ைருதுகிறபார்ைள்.

கிரோமப்பு்றக குடியிருப்புககு ஏற்ற 
கோரணிகள்
• இயற்கையபான நிைத்்தபாற்றம்
• உள்ளூர் தட்்கவப்நிகை
• மண் வைம் மற்றும் நீர் வைஙைள் 

• சமூை அகமபபுைள் 
• க்பாருைபாதபார நிகை
கிரோமப்பு்றக குடியிருப்பின் அகமப்புகள் 
(Pattern of Rural settlement)

கிரபாமபபுறக் குடியிருபபின் அகமபபுைள் 
என்்து வீடுைள் மற்றும் ைட்டடஙைளுக்கு 
இகட்யயபான கதபாடர்க்க் குறிப்தபாகும். 
கிரபாமபபுறக் குடியிருபபின் அகமபபு அதன்  
நிைத்்தபாற்றம், தட்்கவப்ம், நீர் நிகைைள் 
மற்றும் சமூைப க்பாருைபாதபாரக் ைபாரணிைளின் 
கசயல்்பாடுைகைப க்பாறுத்து அகமயும். 
கிரபாமபபுறக் குடியிருபபுைள் அவற்றின் 
அகமபபின் அடிப்கடயில் நீள்வடிவமபான, 
கசவ்வை வடிவமபான, வட்டவடிவமபான, 
நட்சத்திர வடிவமபான குடியிருபபுைள் என 
வகைப்டுத்தப்ட்டுள்ைன.

நீள்வடிவக் குடியிருபபு சபாகைைள், 
இருபபுப ்பாகதைள், ஆறு அல்ைது ைபால்வபாய், 
்ள்ைத்தபாக்கின் சரிவு ஆகியவற்றிற்கு அருகில் 
ைட்டப்ட்ட வீடுைளின் கதபாகுபபு நீள்வடிவம் 
குடியிருபபு எனப்டும். எடுத்துக்ைபாட்டு 
இமயமகை, ஆல்பஸ மற்றும் ரபாக்கி 
மகைத்கதபாடர் ஆகிய ்குதிைளில் ைபாணப்டும் 
குடியிருபபுைள்.

நீள்வடிவக் குடியிருபபு
கசவ்வை வடிவக் குடியிருபபுைள் 

க்ரும்்பாலும் கசவ்வை வடிவில் நீைமபானதபாைவும் 
அைைம் குகறந்தும் ைபாணப்டும். 
இவ்வகையபான குடியிருபபுைள் சமகவளிப 
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்குதிைள் மற்றும் மகைைளுக்கிகட்ய உள்ை  
்ள்ைத்தபாக்குைளில் ைபாணப்டுகின்றன. 
(எ.ைபா) சட்ைஜ் ்குதிைளில் ைபாணப்டும் 
குடியிருபபுைள். ஒரு கமயப்குதிகயச் சுற்றி 
வட்ட வடிவமபாை ைபாணப்டும் குடியிருபபுைகை 
வட்ட வடிவக் குடியிருபபுைள் என்கி்றபாம். 
இத்தகைய குடியிருபபுைள், ஏரிைள் மற்றும் 
குைஙைகை சுற்றிக் ைபாணப்டுகின்றன. 
நட்சத்திர வடிவக் குடியிருபபுைள் சபாகைைள் 
ஒன்று ்சரும் இடஙைளிலிருந்து, 
சபாகைைளின் இரு்க்ைஙைளிலும் மற்றும் 
எல்ைபா திகசைளிலும் ்ரவி நட்சத்திர வடிவில் 
ைபாணப்டும். எடுத்துக்ைபாட்டு நபாமக்ைல் நைர்பபுற 
குடியிருபபுைள்.

நட்சத்திர வடிவ அகமபபு வட்டவடிவ அகமபபு

நீர் நிகலக குடியிருப்புகள்  
(Wet Point Settlement)

இவ்வகையபான குடியிருபபுைள் வறண்ட 
நிைப பிர்தசஙைளில் நீர்நிகைகயகயபாட்டிய 
்குதிைளில் ைபாணப்டுகிறது.

வ்றண� நில குடியிருப்புகள் 
(Dry Point Settlement)

வறண்ட நிை குடியிருபபு என்்து 
அகத சுற்றியுள்ை நிைத்கதக் ைபாட்டிலும் 

சற்று உயரத்தில் அகமந்துள்ை குடியிருபபு 
ஆகும். நீர் ஆதபாரஙைைபாலும், நிைத்்தபாற்ற 
அகமப்பாலும், உைர்நிகைக் குடியிருபபுைள் 
கவள்ைத்தபால் ்பாதிக்ைப்டுவதில்கை. 
இந்தியபாவில் ்ைரைபா ைடற்ைகர்யபாரத்திலும் 
மற்றும் கிழக்கு ைடற்ைகர கடல்டபா ைகர்யபாரப 
்குதிைளிலும் இவ்வகையபான குடியிருபபுைள் 
ைபாணப்டுகின்றன. 

�கர்ப்பு்றக குடியிருப்புகள்
நைர்பபுறக் குடியிருபபுைளில் மக்ைள் 

இரண்டபாம் மற்றும் மூன்றபாம் நிகைத் 
கதபாழில்ைளில் ஈடு்டுகின்றனர். நைரம், 
மபாநைரம், க்ருநைரம் ஆகியகவ நைர்புறமபாைக் 
ைருதப்டுகிறது.

�கர்ப்பு்ற குடியிருப்புகளின் வகககள்
நைர்பபுறத்திற்ைபான வகரயகறயபானது 

ஒரு நபாட்டிற்கும் மற்கறபாரு நபாட்டிற்கும் ்வறு்டும். 
க்பாதுவபான சிை வகைப்பாடுைைபாவன.

•  மக்ைள் கதபாகையின் அைவு

• கதபாழில் அகமபபு

• நிர்வபாைம்

�கரம் (Town)
குகறந்த ்ட்ச மக்ைள் 

கதபாகையபான 5000க்கும் 
அதிைமபான மக்ைள் இருக்கும் 
இடத்கத்ய நைரம் என்கி்றபாம். நைரஙைள் 
கசயல்்டும் நிைழ்வுைளின் அடிப்கடயில் 
நிர்வபாை நைரம், இரபாணுவ நைரம் மற்றும் ைல்வி 
நைரம் என வகைப்டுத்தப்ட்டுள்ைன.

யபாத்திகரக் குடியிருபபு என்்து 
வழி்பாட்டுத் தைஙைகைச் சுற்றியும் 
அல்ைது மத முக்கியத்துவம் 

வபாய்ந்த இடஙைளிலும் அகமயும்.  
(எ.ைபா.) தமிழ் நபாட்டில் உள்ை ்ழனியில் 
ைபாணப்டும் குடியிருபபுைள்
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மோ�கரம் (City)
நைரஙைள் க்ரியதபாை வைர்ச்சியகடயும் 

்்பாது, அகவ க்ருநைரஙைள் என 
அகழக்ைப்டுகின்றன. நன்கு வைர்ச்சி அகடந்த 
மத்திய வபாணி் வட்டத்கதக் கைபாண்ட, 
்ல்்வறு கதபாழில்ைகை உள்ைடக்கிய 
ஒரு தனித்த குடியிருப்் மபாநைரமபாகும். 
இந்தியபாவில் ஒரு ைட்சம் மக்ைள் கதபாகைக்கு 
அதிைமபா்னபார் உள்ை இடஙைகை்ய மபாநைரம் 
என அகழக்கி்றபாம். 
மிகப் தபரிய �கரம் (Mega City)

10 மில்லியனுக்கு ்மல் மக்ைள் கதபாகை 
கைபாண்ட க்ரிய நைர்ம மிைபக்ரிய 
நைரஙைைபாகும். இது ஒரு தனித்த 
தகைநைரமபாைவும் கசயல்்டும். ்ைன்டன், 
்டபாக்கி்யபா, கடல்லி, மும்க் முதலியன 
மிைபக்ரிய நைரத்திற்கு சிை எடுத்துக்ைபாட்டுைள் 
ஆகும்.

உைை சுைபாதபார நிறுவனத்தின் (WHO) 
கூற்றுப்டி ஒரு ஆ்ரபாக்கியமபான 
நைரத்திற்கு அவசியம் இருக்ை 
்வண்டியகவயபாவன. 
•  தூய்கமயபான மற்றும் ்பாதுைபாப்பான 

சுற்றுச்சூழல்
•  அகனத்து மக்ைளின் அடிப்கடத் 

்தகவைகை நிகற்வற்றுதல்.
•  உள்ைபாட்சியில் உள்ளூர் மக்ைகை 

ஈடு்டுத்திக் கைபாள்ளுதல்.
•  எளிதபாை கிகடக்ைக் கூடிய ஆ்ரபாக்கிய 

்சகவைகை ஏற்்டுத்திக்கைபாடுத்தல்.

மீப்தபரு �கர் (Megalopolis)
இரண்டு அல்ைது அதற்கு ்மற்்ட்ட 

மிைபக்ரிய நைரஙைளின் மக்ைள் கதபாகை 
்த்து மில்லியனுக்கும் ்மைபாைவும், க்ரிய 
நைரபாக்ைப ்ரபக்யும் கைபாண்ட இடத்கதக் 
குறிப்்த மீபக்ரு நைரபாகும். ்பாஸடனுக்கும் 
வபாஷிஙடனுக்கும் இகடப்ட்ட பிர்தசம் நன்கு 

அறிந்த மீபக்ரு நைரமபாகும். இந்தியபாவில் டில்லி, 
மும்க், கைபால்ைத்தபா மிைக்ரிய நைர்பபுறப 
்குதி்ய மீபக்ரு நைரமபாகும். குஜரபாத்தின் 
ைபாந்தி நைர், சூரத், வ்தபாதரபா, இரபாஜ்்ைபாட் 
ஆகியகவ்ய முக்கியமபான மீபக்ரு 
நைரஙைைபாகும்.
இகைந்� �கரம் (Conurbation)

மக்ைள் கதபாகை வைர்ச்சியின் ைபாரணமபாை 
நிை விரிவபாக்ைம் அகடந்து, கதபாழில் 
வைர்ச்சி அகடந்து சிை நைரஙைகையும் 
க்ரு நைரஙைகையும் நைர்பபுறஙைகையும் 
கைபாண்ட பிர்தச்ம இகணந்த நைரமபாகும். 
இந்தியபாவில் மஹபாரபாஷ்டிரபாவில் உள்ை 
மும்க், ஹரியபானபாவின் குர்ஹபான், ்ரிதபா்பாத், 
உத்திரபபிர்தசத்தில் உள்ை கநபாய்டபா 
ஆகியகவ இகணந்த நைரத்திற்கு சிறந்த 
எடுத்துக்ைபாட்டுைள் ஆகும்.
தசயறககக நகோள் �கரம்  
(Satellite Town)

அதிை அைவு மக்ைள் கதபாகைகயக் 
கைபாண்ட முக்கியமபான க்ரு நைரஙைளில், 
நைர்பபுறஙைளுக்கு கவளி்ய 
வடிவகமக்ைப்டும் வீடுை்ை கசயற்கைக் 
்ைபாள் நைரமபாகும். க்பாதுவபாை கசயற்கை்ைபாள் 
நைரஙைள் கிரபாம, நைர்பபுற எல்கைக்கு கவளி்ய 
அகமந்திருக்கும். இந்தியபாவில் உள்ை அ்நை 
கசயற்கைக்்ைபாள் நைரஙைள் குடியிருபபுப 
்குதிைகைக் கைபாண்டதபாை்வ உள்ைது.
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தபோலிவுறு �கரம் (Smart City)

நைர்பபுறப ் குதியில் உள்ைட்டகமபபு வசதி, 
வீட்டுமகன விற்்கன, கதபாகைத்கதபாடர்பு, 
எளிதபாை கிகடக்ைக் கூடிய சந்கத உள்ை 
நைரஙை்ை சிறபபு க்பாலிவுறு நைரஙைைபாகும். 
இந்தியபாவில் உள்ை முதல் ்த்து சிறபபுப 
க்பாருைபாதபார நைரஙைைபாவன: புவ்னஷ்வர், 
பு்ன, கஜய்பபூர், சூரத், லூதியபானபா, கைபாச்சி, 
அைமதபா்பாத், ஜ்ல்பூர், விசபாைப்ட்டினம், 
்சபாைபாபபூர் மற்றும் தபாவனகைரபா ஆகியன 
ஆகும். தமிழ்நபாட்டில் 12 முக்கிய நைரஙைள் 
க்பாலிவுறு நைரஙைைபாை மபாற்றப்ட உள்ைன. 

சுருககம்:
	்ல்்வறு வகையபான மரபுவழிக் ைடத்தல் மூைம் மனித உயிரினம், உயிரியல் குழுக்ைைபாை 

பிரிக்ைப்டுவ்த இனம் ஆகும்.
	ைபாக்ைசபா, நீக்்ரபா, மங்ைபாலியர்ைள், ஆஸட்்ரபாைபாய்டு ஆகியகவ முக்கியமபான இன 

வகைைைபாகும்.
	கமபாழியபானது ைைபாச்சபாரத்தின் நிகையபான மதிபபுமிக்ை அகமப்பாகும். கமபாழியினபால் 

ைைபாச்சபாரத்கத உயிர்பபிக்ை முடியும். வபாழகவக்ை முடியும்.
	குடியிருப்பானது, மக்ைள்கதபாகையின் அடிப்கடயில் கிரபாமம் மற்றும் நைரம் என்று 

பிரிக்ைப்டுகிறது. 
	குழுமிய குடியிருபபுைள் ஆற்றுப ்ள்ைத்தபாக்குைளிலும் வைமபான சமகவளிைளிலும் 

வைர்ச்சியகடகின்றன.
	சிதறிய குடியிருபபு க்பாதுவபாை உயர்ந்த தட்்கவப்நிகை, மகைப்பாகத, அடர்ந்த ைபாடு, 

புல்கவளிைள் மற்றும் விவசபாயத்திற்கு உைந்ததல்ைபாத நிைஙைளின் அருகில் ைபாணப்டும்.
	க்பாலிவுறு நைரத்தில் உள்ைட்டகமபபு வசதிைள் மிைவும் முன்்னற்றத்துடன் இருக்கும்.

ஊரகம் �கரம்
கிரபாமத்தில் ்வைபாண்கம முதன்கமத் 
கதபாழிைபாகும்.

நைர்பபுறத்தில் இரண்டபாம் மற்றும் மூன்றபாம் 
நிகைத் கதபாழில்ைைபான கதபாழிற்சபாகைைள் 
ஆட்கைபாண்டிருக்கும்.

மக்ைைடர்த்தி குகறவு மக்ைைடர்த்தி அதிைம்

கிரபாமஙைள் மற்றும் குக்கிரபாமஙைள் க்ருநைரஙைள் மற்றும் நைரஙைள் 

எளிதபான, அகமதியபான வபாழ்க்கை ்வைமபான, சிக்ைல் நிகறந்த வபாழ்க்கை

அகவ கசன்கன, மதுகர, திருகநல்்வலி, 
திருச்சிரபாப்ள்ளி, தஞசபாவூர், திருபபூர், 
்சைம், ்வலூர், ்ைபாயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, 
திண்டுக்ைல் மற்றும் ஈ்ரபாடு ஆகும்.

Geography_Unit_3.indd   187 12/22/2021   8:21:24 PM



188188

I. சரியோன விக�கய 
ந�ர்ந்த�டுககவும்

1. ைபாக்ைச இனத்கத 
 

என்றும் அகழக்ைைபாம்.
 அ) ஐ்ரபாபபியர்ைள்
 ஆ) நீக்்ரபாய்டுைள் 
 இ) மங்ைபாலியர்ைள்
 ஈ) ஆஸதி்ரலியர்ைள்
2.  இனம் ஆசிய 

அகமரிக்ை இனமபாகும்.
 அ) ைபாக்ைச இனம்
 ஆ) நீக்்ரபாக்ைள்
 இ) மங்ைபாலியர்ைள்
 ஈ) ஆஸதி்ரலியர்ைள்
3. உைை மக்ைள் கதபாகை தினம் 

 ஆகும்.
 அ) கசபடம்்ர் 1
 ஆ) ஜூன் 11 
 இ) ஜூகை 11
 ஈ) டிசம்்ர் 2
4. கிரபாமபபுறக் குடியிருபபுைள்  

அருகில் அகமந்துள்ைது.
 அ) நீர்நிகைைள்
 ஆ) மகைப ்குதிைள்
 இ) ைட்ைபாரப ்குதிைள்
 ஈ)  ்பாகைவனப ்குதிைள்
5. அைவின் அடிப்கடயில் கீழ்க்ைபாணும் 

நைர்பபுற குடியிருபபுைகை வரிகசப்டுத்துை.
1) நைரம்   2) மீபக்ருநைரம் 
3) க்ரு நைரம்   4) இகணந்த நைரம்

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

II. நகோடி்ட� இ�ஙககள நிரப்புக
1. கதன் ஆபபிரிக்ைபாவின்  

்பாகைவனத்தில் புஷ்கமன்ைள் 
ைபாணப்டுகின்றனர்.

2. கமபாழியின் ்ஙகு என்்து   
குடும்் ்கிர்வு அம்சஙைளின் ்தபாற்றம் 
மற்றும் கதபாகுப்பாகும்.

3.  குடியிருபபில் மக்ைள் 
க்ரும்்பாலும் இரண்டபாம் மற்றும் மூன்றபாம் 
நிகை கசயல்ைளில் ஈடு்ட்டிருப்பார்ைள். 

4.  நைரஙைள் க்பாதுவபாை 
கிரபாமபபுற நைர்பபுற எல்கைக்கு கவளி்ய 
அகமந்திருக்கும்.

5.  குடியிருப்பானது வழி்பாட்டுத் 
தைஙைகைச் சுற்றி அகமந்திருக்கும்.

III. அ. தபோருததுக

1. ைபாக்ைச இனம் ஆசிய அகமரிக்ைர்ைள்
2. நீக்்ரபா இனம் ஆஸதி்ரலியர்ைள்
3. மங்ைபாலிய 

இனம்
ஐ்ரபாபபியர்ைள்

4. ஆஸட்ரைபாய்டு 
இனம்

ஆபபிரிக்ைர்ைள்

 ஆ. தபோருததுக

1. சட்ைஜ்-ைஙகைச் 
சமகவளி

சிதறிய குடியிருபபு

2. நீைகிரி நட்சத்திர வடிவக் 
குடியிருபபு

3. கதன் இந்தியபா கசவ்வை வடிவ 
அகமபபு

4. ைடற்ைகர குழுமிய குடியிருபபு
5. ஹரியபானபா வட்டக் குடியிருபபு

  மதிப்பீடு
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IV. கீநழ தகோடுககப்ப்டடுள்ள 
வோககியதக� கருததில தகோணடு 
சரியோனக� (√ ) தசய்யவும்

1. கூறறு: உைகில் அ்நை கமபாழிைள் 
்்சப்டுகின்றன.

 கோரைம்: கமபாழி ்வற்றுகம உைகில் 
அதிை அைவில் ைபாணப்டுகிறது.

 அ)  கூற்றும் ைபாரணமும்  சரி, கூற்கறக் 
ைபாரணம் சரியபாை விைக்குகிறது 

 ஆ)  கூற்றும் ைபாரணமும்  சரி ஆனபால் 
கூற்கறக் ைபாரணம் சரியபாை 
விைக்ைவில்கை

 இ) கூற்று தவறு, ைபாரணம்  சரி 

 ஈ) கூற்றும் ைபாரணமும்  தவறபானகவ.

2. கூறறு:  ்ழனி தமிழ்நபாட்டில் யபாத்திகரக் 
குடியிருபபிற்கு ஒரு எடுத்துக்ைபாட்டு ஆகும்.

 கோரைம்: அஙகு இரும்பு எஃகு 
கதபாழிற்சபாகை அகமந்துள்ைது.

 அ)  கூற்றும் ைபாரணமும் சரி, கூற்கறக் 
ைபாரணம் சரியபாை விைக்குகிறது 

 ஆ)  கூற்றும் ைபாரணமும்  சரி ஆனபால் 
கூற்கறக் ைபாரணம் சரியபாை 
விைக்ைவில்கை

 இ) கூற்று தவறு ைபாரணம்  சரி 

 ஈ) கூற்று சரி ைபாரணம் தவறு

V. தபோருந்�ோ�க�  வ்ட�மிடுக
1. மீன்பிடித்தல், மரம் அறுத்தல், விவசபாயம், 

வஙகி அலுவல்

2. இமயமகை, ஆல்்ஸ, ரபாக்கி, ைஙகை

3. கசன்கன, மதுகர, திருகநல்்வலி, 
ைபாஞசிபுரம் 

VI. கீழ்ககோணபனவறறிறகு சுருககமோக  
விக�யளிககவும்

1. இனஙைளின் வகைைள் யபாகவ?

2. கமபாழி என்றபால் என்ன?

3. குடியிருபபு வகரயறு.

4. நைர்பபுற குடியிருபபுைள் எதன் 
அடிப்கடயில் வகைப்டுத்தப்டுகின்றன?

5. க்பாலிவுறு நைரம் ்ற்றி சிறு குறிபபு வகரை.

VII. கோரைம் கூறுக
1. மும்க் ஒரு மிைபக்ரிய நைரம். 

2. இமயமகைப ்குதியில் சிதறிய குடியிருபபு 
ைபாணப்டுகிறது.

VIII. நவறுபடுததுக
1.  கமபாழி மற்றும் மதம் 

2. நீக்்ரபாஇனம் மற்றும் மங்ைபாலியஇனம் 

3. க்ருநைரம் மற்றும் நைரம் 

4. நைர்பபுற குடியிருபபு மற்றும் கிரபாமபபுறக் 
குடியிருபபு

IX. பததியளவில விக�யளி
1. நபான்கு முக்கிய மனித இனஙைகைப ்ற்றி 

விவரிக்ைவும்.

2. கிரபாமபபுறக் குடியிருபக்க் ைட்டுப்டுத்தும் 
ைபாரணிைள் யபாகவ?

3. கிரபாமபபுறக் குடியிருபபின் வகைைள் 
யபாகவ? ஏ்தனும் மூன்றிகனப ்ற்றி 
விரிவபாை எழுதவும்.
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X. தசயலமுக்றகள்
ஆரோய்க

1 நீ எஙகு வசிக்கிறபாய்? கிரபாமம் /நைரம்

2 நீ வசிக்கும் குடியிருபபு அகமபபின் க்யகர எழுதவும்

3 நீ இருக்கும் இடத்தில் அகமந்துள்ை நீர் நிகைைகைப 
்ற்றிக் குறிபபிடுை.

4 உன் ்குதியில் நகடக்றும் கசயல்்பாடுைள் 
சிைவற்கறக் குறிபபிடுை 

5 உன் ்குதியில் ்யன்்டுத்தப்டும் ்்பாக்குவரத்து 
வபாைனஙைளின் க்யர்ைகை எழுதுை.

நமறநகோள் நூலகள்
1. Dr. S.D Maurya (2016) Cultural Geography, Sharda Pustak Bhawan publication, Allahabad.

2. R.Y. Singh (2007) Geography of Settlements, Rawat publications, New Delhi

3. Majid Husain (2002) Human Geography, Rawat publications Jaipur ad New Delhi.

Geography_Unit_3.indd   190 12/22/2021   8:21:24 PM



191

குடிமையியல்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	சமத்துவத்தின் ப�ொருள் �ற்றி புரிந்துப�ொள்்ளல்
�	சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்்தை பதைரிந்துப�ொள்ளுதைல்
�	சமத்துவத்தின் �ல்்வறு வ்��்்ளப் �ற்றி �ற்றுக்ப�ொள்்ளல்
�	நமது அரசியல்மப்பில் சமத்துவத்்தை உறுதி பசயவதைற்�ொன 

�ல்்வறு சட்டப்பிரிவு�்்ளப் �ற்றி பதைரிந்துப�ொள்்ளல்.

நீ இன்று மி�வும் �்்ளப்�ொ� 
இருக்கிறொ்ய ஏன்?

அலுவல�த்தில் மி� 
அதி�மொன ்வ்ல.

வீடடு ்வ்ல�்்ள நொம் 
�கிர்ந்து ப�ொள்்வொம்

சரி, மி�வும் நன்றி!

சைத்துவம்

அலகு - 1
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அறிமுகம் 
இயற்்� மனிதை்ன நிறம், உயரம், 

திற்ம, உ்டல் வலி்ம ஆகியவற்றில் 
சமமொ� உருவொக்�வில்்ல. ்மலும் 
இயற்்�யொன சமத்துவமின்்ம்ய 
சரிபசயய இயலொது. ஒ்ர மொதிரியொ� உள்்ள 
இரட்்டக் குழந்்தை�ள் கூ்ட அவர்�்ளது 
திற்மயில் ஒன்றொ� இருப்�தில்்ல. சொதி, 
மதைம், பமொழி, ப�ொரு்ளொதைொரம் ஆகியவற்றின் 
அடிப்�்்டயில் மனிதைனொல் ஏற்�டுத்தைப்�ட்ட 
சமத்துவமின்்ம்ய சரி பசயய முடியும். 
மனிதைர்�ள் தைங�்ளது திறன், வலி்ம, 
எண்ணம் ஆகியவற்றில் ்வறு�டுவொர்�ள் 
என்�து அ்னவரொலும் ஒப்புக்ப�ொள்்ளப்�ட்ட 
ஒன்று. அது ்�ொல அவர்�ள் அ்னவருக்கும் 
திறன்�ள் மற்றும் திற்ம�ள் ்மம்�்ட சமமொன 
வொயப்பு அளிக்�ப்�்ட ்வணடும் என்�து 
ஏற்றுக்ப�ொள்்ளப்�ட்ட ஒன்றொகும். 

சைத்துவம் என்்றோல் என்்ன?
சமத்துவம் என்�து ஒரு தைனி மனிதைன் 

அல்லது ஒரு குழு ்வறு�ொடு �ொடடி ந்டத்தைப்�்டொமல் 
இருத்தைல் அல்லது சிறப்�ொ� �ொது�ொக்�ப்�ட்ட 
இயல்பு�்ளொன இனம், �ொலினம், இயலொ்ம, 
சமயம் அல்லது நம்பிக்்�, �ொலியல் சொர்ந்தை 
்�ொக்கு, வயது  ஆகியவற்றின் அடிப்�்்டயில் 
கு்றவொ� ந்டத்தைப்�்டொமல் இருத்தைல் ஆகும்.

்�ரொசிரியர் லொஸ்கி அவர்�்ளது 
கூற்றின்�டி “சமத்துவம் என்�து சமமொ� 
ந்டத்துவது மடடுமல்ல, பவகுமதி அளிப்�திலும் 
சமத்துவம் இருப்�தைொகும். முதைலொவதைொ� சமூ� 
சிறப்புரி்ம இல்லொதைதும் இரண்டொவதைொ� 
்�ொதுமொன வொயப்பு�ள் அ்னவருக்கும் 
வழங�ப்�டுவதும் ஆகும்.” 

சைத்துவத்தின் முககியத்துவம்
சமத்துவம் �ல நூற்றொணடு�்ளொ�  

மனிதை சமூ�த்்தை ஊக்குவித்து வழி ந்டத்திய 
ஆற்றல் வொயந்தை நீதி மற்றும் அரசியல் 

்�ொட�ொ்டொகும். சமத்துவம் என்ற ்�ொட�ொடு 
மனிதை இனம் அதைனு்்டய சொதி, நிறம், �ொலினம், 
இனம் அல்லது ்தைசியம் ஆகியவற்்றப் 
ப�ொருட�டுத்தைொமல் அ்னத்து மனிதைர்�ளும் 
சமமொன மதிப்புள்்ளவர்�ள் என்ற ்�ொட�ொட்்ட 
அ்றகூவுகிறது. மக்�்ளொடசிக் ் �ொட�ொடு�்ளொன 
சுதைந்திரம், சமத்துவம் ஆகிய்வ நீதியின் 
அடிப்�்்டயில் ந்்டமு்றப்�டுத்தைப்�டும்்�ொது 
மடடு்ம ப�ொருளு்்டய்வயொ�   இருக்கும்.

சைத்துவத்தின் வமககள்
சமூக சைத்துவம் 

அ்னத்து குடிமக்�ளும் சம தைகுதி்ய 
அ்்டய உரி்ம ப�ொண்டவர்�ள் என்�்தை 
சமூ� சமத்துவம் ஆகும். சமூ�த்தில் சொதி, 
சமயக்ப�ொள்்�, நிறம் மற்றும் இனம் 
ஆகியவற்றின் அடிப்�்்டயில் �ொகு�ொடு 
இருத்தைல் கூ்டொது. அ்னவரும் தைங�்ளது 
ஆளு்ம மற்றும் ்நொக்�ங�்்ள 
அ்்டவதைற்கு சமமொன வொயப்பு�்்ளப் 
ப�ற்றிருத்தைல் ்வணடும்.

குடிமை சைத்துவம்
அ்னத்து குடிமக்�ளும் குடியியல் 

உரி்ம�்்ள அ்்டதைல் ்வணடும் என்�்தை 
குடி்ம சமத்துவம் ஆகும். குடிமக்�ளி்்ட்ய 
உயர்ந்்தைொர், தைொழந்்தைொர்; ஏ்ழ, �்ணக்�ொரர், 
சொதி மற்றும் சமயக்ப�ொள்்� ஆகிய்வ 
�ொர்ணமொ� �ொகு�ொடு இருத்தைல் கூ்டொது. 
சமத்துவ உரி்ம�ள் அ்னவருக்கும் 
கி்்டக்�ச் பசயவ்தைொடு எந்தை உரி்மயும் 
எவருக்கும் மறுக்�ப்�டுதைல் கூ்டொது. 
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இஙகிலொந்தில் சட்டத்தின் ஆடசி என்ற 
்�ொட�ொடு உள்்ளது. அஙகு சட்டத்தின் 
�ொர்்வயில் அ்னவரும் சமம்  என்�்தைொடு 
அது அ்னவ்ரயும் சமமொ� ந்டத்துகிறது. 
இந்தியொவிலும் அ்தைப் ்�ொல்வ சட்டத்தின் 
ஆடசிக் ்�ொட�ொடு பின்�ற்றப்�டுகிறது.

சட்டத்தின் ஆடசி என்ற �தைத்்தை, 
ஏ.வி.்்டசி என்ற பிரிடடிஷ் சட்ட வல்லுநர் 
வொது்ரத்தைொர்.

அரசியல் சைத்துவம் 
இந்தியொ உள்ளிட்ட அ்னத்து மக்�்ளொடசி 

நொடு�ளும் அவற்றின் குடிமக்�ளுக்கு அரசியல் 
உரி்ம�்்ள உறுதியளிக்கின்றன. அ்வ 
பின்வருமொறு:

�	வொக்�ளிக்கும் உரி்ம
�	ப�ொது அலுவல�த்தில் �ஙகுப�ொள்ளும் 

உரி்ம
�	அர்ச விமர்சனம் பசயயும் உரி்ம

குடிமக்�ள் அ்னவரும் அரசியல் 
வொழவில் தீவிரமொ� �ஙப�டுப்�தைற்கு சமமொன 
வொயப்பி்ன ப�ற்றிருத்தைல் ்வணடும் 
இந்தை உரி்ம�ள் அ்னவருக்கும் 
வொக்குரி்ம என்�தைன் அடிப்�்்டயில் 

மக்�ளுக்கு கி்்டக்கின்றது. இந்தியொவில் 
18 வயது பூர்த்திய்்டந்தை அ்னவருக்கும் 
எவ்விதை �ொகு�ொடும் இல்லொமல் வொக்குரி்ம 
அளிக்�ப்�டடுள்்ளது. 1952ஆம் ஆணடில் 
ந்்டப�ற்ற முதைல் ப�ொதுத் ்தைர்தைலி்ல்ய 
இந்தியொவில் ப�ண�ளுக்கு வொக்குரி்ம 
அளிக்�ப்�ட்டது. ஆனொல் சுவிடசர்லொந்து 
நொடடில் 1971ஆம் ஆணடில் தைொன் ப�ண�ளுக்கு 
வொக்குரி்ம அளிக்�ப்�ட்டது. இந்தியொவில் 
25 வயது பூர்த்தி அ்்டந்தை எவரும் ்தைர்தைலில் 
்�ொடடியி்டலொம். அர்ச விமர்சிக்�லொம் என்ற 
உரி்ம ஒரு முக்கியமொன உரி்ம என்�்தைொடு 
மக்�ள் தைங�்ளது மொறு�ட்ட �ருத்துக்�்்ள 
�ல்்வறு வ்�யிலும் பதைரிவிக்�லொம். 
நொடடின் பிரதைமரின் வொக்கின் மதிப்பும் ஒரு 
சொதைொர்ண மனிதைனின் வொக்கின் மதிப்பும் 
ப�ொதுத் ்தைர்தைலில் ஒன்்ற என்�து அரசியல் 
சமத்துவத்்தைக் குறிக்கிறது. 

போலி்ன சைத்துவம்
மனிதை இனங�ளில் ஆண ப�ண இருவரும் 

தைமது தைனிப்�ட்ட திற்ன சுதைந்திரமொ� 
்மம்�டுத்திக் ப�ொள்்ளலொம். தைங�்ளது 
விருப்�ங�்்ள எவ்விதை �டடுப்�ொடுமின்றி 
ஏற்�டுத்தியும் ப�ொள்்ளலொம். ப�ண�ளுக்கு சம 
உரி்ம அளிக்�ப்�்டவில்்ல ்மலும் அவர்�ள் 
ஆண�்்ளக் �ொடடிலும் �லவீனமொனவர்�ள் 
என்�்தைொடு சமூ�த்தில் ஆண�ளுக்கு 
அடுத்தை�டியொ� இரண்டொம் இ்டத்தில் அவர்�்்ள 
்வத்துள்்ளனர். அவர்�ள் சமமொ� ந்டத்தைப்�்ட 
்வணடும். சமமொ� ந்டத்தைப்�்ட ்வணடும் 
என்�து அவர்�ள் இருவரும் ஒன்றொ� 
ஆ� ்வணடும் என்�து இல்்ல. ஆனொல் 
உரி்ம�ள், ப�ொறுப்பு�ள் மற்றும் வொயப்பு�ள் 
ஆகிய்வ ஆண, ப�ண என்�்தை ப�ொறுத்து 
அ்மதைல் கூ்டொது. �ொலியல் சமத்துவம் என்�து 
ஆண, ப�ண இருவரும் வொயப்பு�ள் மற்றும் 
வ்ளங�்்ள ப�றுதைல் ஆகும். ப�ண�ள் 
ப�ொரு்ளொதைொர ந்டவடிக்்��ளில் �ஙப�டுக்�வும் 

Civics_Unit_1.indd   194 12/22/2021   8:23:06 PM



195

முக்கியமொன முடிவு�்்ள எடுக்�வும் உரி்ம 
ப�ொண்டவர்�ள் ஆவர். ப�ண�ள் தைமது திறன் 
மற்றும் �டின உ்ழப்�ொல் எவ்விதைத்திலும் 
ஆண�ளுக்கு கு்றவொனவர்�ள் அல்லர் 
என்�்தை நிரூபித்துள்்ளனர். ப�ண�ள் 
தைற்்�ொது எல்்ல �ொது�ொப்பு �்்ட, இந்திய 
விமொனப் �்்ட�ளில் பவற்றி�ரமொ� �ணிபுரிந்து 
வருகின்றனர். ப�ண�்்ள ்மம்�டுத்தும் 
விதைமொ� உள்்ளொடசி அ்மப்பு�ளில் 50% இ்ட 
ஒதுக்கீடு வழங�ப்�டடுள்்ளது.

�ொலின சமத்துவம் என்�து ''ப�ண�ள், 
ஆண�ள், சிறுவர், சிறுமியர் ஆகி்யொர் சமமொன 
உரி்ம�ள், வொயப்பு�ள் ப�ற ்வணடும் என்று 
கூறுவ்தைொடு அவர்�ள் ஒன்று ்�ொல ந்டத்தைப்�்ட 
்வணடும்'' என யூனிபசப் நிறுவனம் கூறுகிறது. 

ஐக்கிய நொடு�ள் ச்� 2017ஆம் 
ஆணடில் நி்லயொன ்மம்�ொடடிற்�ொன 17 
குறிக்்�ொள்�ளில் �ொலின சமத்துவம் என்�து 
ஐந்தைொவதைொ� குறிப்பி்டப்�டடுள்்ளது.

ைனித ைோண்பு
மனிதை மொணபு என்�து சுய மரியொ்தை 

ஆகும். மனிதை மொணபு என்�து முக்கியமொன 
மனிதை உரி்ம என்�்தைொடு மடடுமல்லொமல் 
இதிலிருந்்தை அ்னத்து அடிப்�்்ட 
உரி்ம�ளும் ்தைொன்றுகின்றன. மொணபு 
என்�து ப�ௌரவமொன, ்மலொன மற்றும் சிறந்தை 
தைகுதி ஆகும். ஒவ்பவொரு மனிதைனும் சமூ�த்தின் 
ஒரு மதிப்பு மிக்� உறுப்பினர் என்�்தை 
�ருதுதைல் ்வணடும்.

வோய்ப்பு ைறறும் கல்வியில் சைத்துவம்
அ்னத்து தைனி மனிதைர்�ளும் 

�ல்வியி்ன ப�றுவதைற்கு வொயப்பு�்்ள 
ப�ொணடிருத்தைல் ்வணடும். அவர்�்ளது 
ஆளு்ம்ய ்மம்�டுத்தை வொயப்பு�ள் 
ப�ற்றிருத்தைல் ்வணடும். சமூ�த்தில் நொம் 
சமமொ� ந்டத்தைப்�டுவதைற்கு நமக்கு சமத்துவம் 
்தை்வப்�டுகிறது. நொம் சமமொ� ந்டத்தைப்�ட்டொல் 
மதிப்்�யும் மொண்�யும் ப�று்வொம்.

இந்திய அரசியலமைப்பில் சைத்துவம்
உலகின் அ்னத்து நொடு�ளின் அரசியல் 

அ்மப்பு�ளும் அதைன் மக்�ளுக்கு சமத்துவத்்தை 
உறுதி அளித்துள்்ளன. இ்தை்�ொன்று இந்திய 
அரசியல்மப்பு அதைன் குடிமக்�ளுக்கு 
அரசியல்மப்பு சட்டப்பிரிவு�ள் 14-18 மூலம் 
சமத்துவத்்தை அளிக்கிறது.

சட்டத்தின் முன் அ்னவரும் சமம் மற்றும் 
அ்னவருக்கும் சட்டத்தின்�டி சமமொன 
�ொது�ொப்பு என்�து அரசியல்மப்பு சட்டப்பிரிவு 
21 இல் ்மலும் வலி்மப்�டுத்தைப்�டடுள்்ளது.

சட்டப்பிரிவு 14 - சட்டத்தின் முன் அ்னவரும் சமம் என உத்தைரவொதைம் அளிக்கிறது.
சட்டப்பிரிவு 15 - �ொகு�ொட்்ட தை்்ட பசயகிறது.
சட்டப்பிரிவு 16 - ப�ொது ்வ்லவொயப்பில் அ்னவருக்கும் சம வொயப்பு அளிக்கிறது.
சட்டப்பிரிவு 17 - தீண்டொ்ம்ய ஒழிக்கிறது.
சட்டப்பிரிவு 18 - �ட்டங�ள் அளித்து ்வறு�டுத்துதை்ல தை்்ட பசயகிறது.

�த்பதைொன்�தைொம் நூற்றொணடிலிருந்து 
�ல்்வறு முயற்சி�ள் ப�ண�ளின் 
முன்்னற்றத்திற்�ொ� ்மற்ப�ொள்்ளப்�டடு  
வருகின்றன. ரொஜொ ரொம் ்மொ�ன் ரொய, 
ஈஸ்வர சந்திர வித்யொசொ�ர், தையொனந்தை 
சரஸ்வதி, ம�ொ்தைவ் ்�ொவிந்தைரொன்்ட, 
தைொரொ�ொய ஷிண்்ட, ்��ம் ரு்�யொ 
ச�ொவத் உ்சன் ஆகி்யொர் 
ப�ண�ள் சம அந்தைஸ்து ப�றுவதைற்கு 
�டினமொ� �ணியொற்றியவர்�ளில் 
குறிப்பி்டத்தைகுந்தைவர்�ள் ஆவர்.
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�ோம் பின்வரும் வழிகளில் 
சைத்துவத்மத நைம்படுத்தலோம்
�	அ்னவ்ரயும் நியொயமொ� ந்டத்துதைல்
�	அ்னவ்ரயும் உள்்ள்டக்கிய ஒரு 

�ண�ொடடி்ன உருவொக்குதைல்
�	அ்னவரும் வொயப்பு�ள் ப�றுவ்தை 

உறுதிப்�டுத்துதைல்
�	முழுஆற்ற்லயும் ் மம்�டுத்தை ஊக்குவித்தைல்
�	சட்டம் மற்றும் ப�ொள்்��்்ள வகுத்தைல்
�	�ல்வி

முடிவுமர
இந்தியொ உலகின் மி�ப்ப�ரிய மக்�்ளொடசி 
நொ்டொகும். சமத்துவம் மற்றும் நீதி என்�து 
மக்�்ளொடசியின் தூண�ள் ஆகும். மக்�ள் 
சமமொ� ந்டத்தைப்�டும்்�ொது நீதி எட்டப்�டும். 
சமத்துவம் என்�து மி�வும் முக்கியமொனதைொகும், 
ஏபனனில் அது தைனிமனிதை மொணபி்ன 
தைக்� ்வக்கிறது. சமூ�ம் நல்ல மு்றயில் 
இயஙகுவதைற்கு சமத்துவம் ஒரு முக்கியமொன 
்�ொட�ொடு ஆகும்.

கமலச்சோறகள்
சமத்துவம் Equality absence of any privilege to anybody

சட்டத்தின் ஆடசி Rule of law rule based on law

முடியொடசி Monarchy government by a single person

சலு்��ள் Privileges special concessions

�ொகு�ொடு Discrimination difference

I. சரியோ்ன விம்டமயத் 
நதர்வு ்சய்க

1. பி ன் வ ரு வ ன வ ற் று ள் 
எது சமத்துவத்தின் கீழ 
வருவதில்்ல?

 அ)  பிறப்பு, சொதி, மதைம், இனம், நிறம், �ொலினம் 
அடிப்�்்டயில் �ொகு�ொடு இன்்ம

  பயிறசி

சுருககம்:
�	சுதைந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் என்�து மக்�்ளொடசியின் இரணடு அடிப்�்்டக் ்�ொட�ொடு�ள் ஆகும்.
�	அ்னத்து மக்�ளும் சட்டத்தின் முன்�ொ� சமம். அ்னவருக்கும் அரசியல் வொழவில் �ங்�ற்� 

சமமொன வொயப்பு�ள் வழங�ப்�டுதைல் ்வணடும்.
�	குடியியல் உரி்ம என்�து சட்டத்தின் முன் அ்னவரும் சமம் என்�்தை குறிக்கிறது.
�	�ொலின சமத்துவம் என்�து ஆண, ப�ண இருவரும் சமமொ� ந்டத்தைப்�்ட ்வணடும் என்�்தை 

குறிக்கிறது.
�	அரசொங�த்தின் �ல்்வறு சட்டச் பசயல்�ொடு�ள் �ொலின சமத்துவத்்தை ்நொக்�மொ�க் 

ப�ொணடுள்்ளன.

 ஆ) ்தைர்தைலில் ்�ொடடியிடும் உரி்ம
 இ)  அ்னவரும்  சட்டத்தின் முன் சமமொ� 

ந்டத்தைப்�டுதைல் 
 ஈ)  �்ணக்�ொரர்�ள் மற்றும் ஏ்ழ�ள் 

இ்்டயில் சமத்துவமின்்ம்யக் 
�ொடடுதைல் 

2. கீழ�ண்ட்வ�ளில் எது அரசியல் 
சமத்துவம் ஆகும்?

 அ)  அரசொங�த்திற்கு மனு பசயவது மற்றும் 
ப�ொதுக் ப�ொள்்��்்ள விமர்சிப்�து.
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2.  முதைல்  
வ்ரயிலொன இந்திய அரசியல்மப்புச் 
சட்ட பிரிவு�ள்  சமத்துவ உரி்ம்யப் 
�ற்றி குறிப்பிடுகின்றன.

3. ்தைர்தைலில் ்�ொடடியிடும் உரி்ம என்�து 
 உரி்ம ஆகும்.

4. சமத்துவம் என்�து முதைலொவதைொ� 
 இல்லொதைதைொகும்.

III. குறுகிய விம்டயளி
1. சமத்துவம் என்றொல் என்ன?
2. �ொலின சமத்துவம் ஏன் ்தை்வயொனது?
3. குடி்ம சமத்துவம் என்றொல் என்ன?
IV. விரிவோ்ன விம்டயளி
1. சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்்தைப் �ற்றி 

எழுது�.
2. அரசியல் சமத்துவம் என்றொல் என்ன?
3. இந்திய அரசியல்மப்பு சட்டம் 

சமத்துவத்திற்�ொன உரி்ம்ய 
எவ்வொறு �ொது�ொக்கிறது?

V. உயர் சிந்தம்ன வி்னோ
1. �ள்ளி�ளில் சமத்துவமின்்ம்ய நொம் 

எவ்வொறு அ�ற்ற முடியும்?

 ஆ)  இனம், நிறம், �ொலினம் மற்றும் சொதி 
அடிப்�்்டயில் சமத்துவமின்்ம 
அ�ற்றப்�டுதைல் 

 இ) சட்டத்தின் முன் அ்னவரும் சமம் 
 ஈ) சட்டம் ்��ளில் பசல்வம் பசறிவு தைடுப்பு
3. இந்தியொவில் உள்்ள அ்னத்து 

குடிமக்�ளுக்கும் வொக்�ளிக்கும் உரி்ம 
வழங�ப்�டும் வயது 

 அ) 21  ஆ) 18  இ) 25  ஈ) 31
4. சொதி, �்ணம், மதைம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்�்்டயில் உருவொக்�ப்�ட்ட 
சமத்துவமின்்ம

 அ) இயற்்� சமத்துவமின்்ம
 ஆ)  மனிதைனொல் உருவொக்�ப்�ட்ட 

சமத்துவமின்்ம
 இ) ப�ொரு்ளொதைொர சமத்துவமின்்ம
 ஈ) �ொலின சமத்துவமின்்ம
5. சுவிடசர்லொந்தில், ப�ண�ளுக்கு 

வொக்�ளிக்கும் உரி்ம வழங�ப்�ட்ட 
ஆணடு

 அ) 1981  ஆ) 1971 இ) 1991  ஈ) 1961
II. நகோடிட்ட இ்டஙகமை நிரப்புக
1. குடி்ம சமத்துவம்  க்கு முன்பு 

அ்னவரும் சமம் என்�்தைக் குறிக்கிறது.

சைத்துவத்தின் வமககள் பறறி அறிதல் எந்த சைத்துவ வமகமயச சோர்ந்தது
1. தைகுதி, சொதி, நிறம் மதைம் மற்றும் தைரம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்�்்டயில் குடிமக்�ள் மத்தியில் எந்தை 
�ொகு�ொடு�ளும் இருக்�க் கூ்டொது.

2. சட்டத்திற்கு முன் அ்னவரும் சமம்
3. வொக்�ளிப்�தைற்�ொன உரி்ம, அரசொங� அலுவல�த்தில் 

�ணியொற்றும் உரி்ம, அரசொங�த்்தை விமர்சிக்கும் 
உரி்ம

4. எந்தை விதைத்திலும் ஆணுக்கு கு்றவொ� என் திற்ம 
இல்்ல.

நைறநகோள் நூல்கள்
1.  Eddy Asirvatham, Misra, K.K, Political Theory, S.Chand & Company, New Delhi, 2004.
2.  Agarwal, R.C, Political Theory,  S.Chand & Company, New Delhi, 2009.
3.  Kapur, A.C. Principles of Political Science, S.Chand & Company, New Delhi, 2000.

VI. வோழ்வியல் தி்றன்

Civics_Unit_1.indd   197 12/22/2021   8:23:06 PM



198

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

�	அரசியல் கட்சி என்பதை வதரயதை செயைல் மற்றும் அைன 
முக்கியத்துவத்தை அறிைல்

�	அரசியல் கட்சியின ்பங்கு மற்றும் செயல்்பபாட்டிதை சைரிந்துசகபாள்ளல்
�	இந்தியபாவில் கட்சி முதைதயயும் எதிரக்கட்சியின ்பங்கிதையும் 

அறிந்துசகபாளளுைல்

மோணவன் சிவோ : வணக்கம் அம்மபா. நபான உள்்ள வரலபாமபா?

ஆசிரியை ஆதி : வணக்கம் சிவபா. எப்்பபாதும் ெரியபாை ்நரத்திற்கு வருதகைரும் நீ இனறு 
 ஏன ைபாமைம்?

சிவோ : மனனிக்க ்வண்டும் அம்மபா. ஒரு ஊரவலத்தின கபாரணமபாக எைக்கு ைபாமைம் 
 ்நரிட்்டது.

ஆதி : எனை ஊரவலம் அது? யபார ஏற்்பபாடு செயைது?

சிவோ : அது ஒரு அரசியல் கட்சியின ஏற்்பபாடு எனறு எைது மபாமபா செபானைபார.

ஆதி : அப்படியபா?

சிவோ : அரசியல் கட்சி எனைபால் எனை அம்மபா? ஏன அவரகள அவவபாறு செயகிைபாரகள?

ஆதி: கபாத்திரு. இனறு அரசியல் கட்சிகத்ளப ்பற்றிைபான ்பபா்டம் ந்டத்ை உள்்ளன. 
 அவற்தைப ்பற்றி நபாம் அறிந்து சகபாள்வபாம்.

ஆரம்்பக் கபாலங்களில் ்்பரரெரகளும் அரெரகளும் ஆட்சி செயைைர. அரெர, ெட்்டம் இயற்றுைல், 
நிரவபாகம், நீதி வழங்குைல் ஆகியவற்றின ைதலதமயி்டமபாக இருந்ைபார. நிரவபாகம் அவர ஒருவரின 
தகயில் மட்டு்ம இருந்ைது. மக்களின நலன என்பது அரெதர ச்பபாருத்துதிருந்ைது. மக்கள அரெருக்கு 
எதிரபாக செயல்்படும் உரிதமதய ச்பற்றிருக்கவில்தல. பினைர அனனிய நபாடுகள இந்தியபாதவ 

அரசிைல் கட்சிகள்

அலகு - 2
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குடி்யற்ை நபா்டபாக உருவபாக்கிை. குடி்யற்ை 
நபாடுகள பினைர சுைந்திர நபாடுக்ளபாக 
அறிவிக்கப்பட்்டை.

இந்தியபா 1950ஆம் ஆண்டு மக்க்ளபாட்சி 
நபா்டபாைது. துடிப்பபாை ஒரு மக்க்ளபாட்சி நபாட்டிற்கு 
ஒரு வலிதமயபாை அரசியல் கட்சி முதை 
அவசியமபாை ஒனைபாகும். கட்சி முதை என்பது 
நவீைகபால ்ைபானைல் ஆகும். மக்க்ளபாட்சியில் 
மக்கள எந்ை செயல்்பபாடுகள  குறித்தும் ைங்க்ளது 
கருத்துக்கத்ள சவளியி்டலபாம். 

அரசிைல் கட்சிகள் என்்றோல் என்்ன?
அரசியல் கட்சிகள என்பதவ 

ைனைபாரவத்்ைபாடு ஏற்்படுத்ைப்பட்்ட ைனி 
மனிைரகளின அதமபபு ஆகும். இதவ 
்பரந்ை கருத்தியல் அத்டயபா்ளங்க்்ளபாடு 
சில சகபாளதககத்ள ஏற்றுக்சகபாண்டு 
ெமூகத்திற்கபாை திட்்டங்கத்ளயும் 
நிரல்கத்ளயும் வடிவதமக்கினைை. ்மலும் 
அரசியல் கட்சிகள மக்களின ஆைரதவ ச்பற்று 
்ைரைலில் சவற்றிச்பறுவைன மூலம் ைமது 
சகபாளதககத்ள நத்டமுதைப்படுத்துகினைை. 
அவற்றின அ்ளவு, அதமபபு மற்றும் சகபாளதக 
ஆகியவற்றின அடிப்பத்டயில் ் வறு்படுகினைை.

எந்ை ஒரு அரசியல் கட்சியும் பினவரும் 
மூனறு அடிப்பத்டக் அங்கங்கத்ளக் 
சகபாண்டிருக்கும்.
�	ைதலவர
�	செயல் உறுபபிைரகள
�	சைபாண்்டரகள

அரசிைல் கட்சிகளின் முககிைத்துவம்
அரசியல் கட்சிகள மக்க்ளபாட்சியின 

முதுசகலும்பு எைலபாம். அரசியல் கட்சிகள 
முதையபாக அதமக்கப்பட்்ட அரெபாங்கத்தின 
ஒரு ்பகுதியபாக இல்லபாமல் அரெபாங்கத்தை 
அதமக்கும் முக்கிய கபாரணிக்ளபாக 
இருக்கினைை. அதவ ச்பபாதுகருத்துக்கத்ள 
உருவபாக்குகினைை. கட்சிகள குடிமக்களுக்கும் 

சகபாளதக வகுப்பபா்ளரகளுக்கும் இத்ட்ய 
்பபாலமபாக ்ெதவ செயகினைை. 

ஒரு கட்சி அஙகீகரிககப்படுவது எவவோறு 
எனில் 
�	ஐந்து ஆண்டுக்ளபாக அக்கட்சி அரசியல் 

செயல்்பபாடுகளில் ஈடு்பட்டிருக்க ்வண்டும்.
�	அக்கட்சி ்வட்்பபா்ளரகள குதைந்ை்பட்ெம் 

6% வபாக்குகத்ள  இறுதியபாக நத்டச்பற்ை 
ச்பபாதுத் ் ைரைலில் ச்பற்றிருத்ைல் ் வண்டும்.

அரசிைல் கட்சிகளின் ்பண்புகள்
அரசியல் கட்சிகள என்பது
�	ச்பபாதுவபாை குறிக்்கபாளகள மற்றும் 

்பகிரந்ைளிக்கப்பட்்ட மதிபபீடுகத்ள சகபாண்்ட 
மக்கள குழுக்க்ளபாக இருக்கினைை.

�	ைைக்சகை சகபாளதக மற்றும் திட்்டங்கத்ள 
சகபாண்டிருக்கினைை.

�	அரசியல் அதமபபின வழியபாக மட்டு்ம 
அதிகபாரத்தை தகப்பற்ை முயற்சிக்கினைை .

�	் ைசியம் மற்றும் ்ைசிய நலனகத்ள 
்மம்்படுத்ை முயற்சிக்கினைை.

கட்சியின் ’நேரேல் அறிகயக’
்ைரைலுக்கு முன்பபாை ்பரபபுதரயில் 
்வட்்பபா்ளரகள ைங்க்ளது கட்சி ஆட்சிக்கு 
வந்ைபால் ்மற்சகபாள்ளப்படும் திட்்டங்கள, 
சகபாளதககத்ள அறிவிப்பபாரகள.

கட்சி முய்றகளின் வயககள்
மூனறு வதகயபாை கட்சி முதைகள 

நத்டமுதையில் இருக்கினைை.
ஒரு கட்சி முய்ற

இம்முதையில் ஒ்ர அரசியல் கட்சி மட்டும் 
அரெபாங்கத்தை ஏற்்படுத்தும் உரிதமதயக் 
சகபாண்டிருக்கும். இவவதகயபாை ஒரு கட்சி 
முதை ச்பபாதுவுத்டதம நபாடுக்ளபாை சீைபா, 
வ்டசகபாரியபா மற்றும் கியூ்பபா ஆகிய நபாடுகளில் 
நத்டமுதையில் இருக்கினைை.
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இரு கட்சி முய்ற
இம்முதையில் இரண்டு கட்சிகள 

அதிகபாரத்தை ்பங்கு சகபாளளும் வதகயில் 
ஏற்்படுத்ைப்பட்டிருக்கும். இவற்றில் ஒனறு ஆளும் 
கட்சியபாகவும் மற்சைபானறு எதிரக்கட்சியபாகவும் 
செயல்்படும். இருகட்சி முதை பிரிட்்டன 
(சைபாழிலபா்ளர கட்சி மற்றும் ்பழதமவபாைக் கட்சி),  
அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகளில் (குடியரசுக் கட்சி 
மற்றும் ஜைநபாயகக் கட்சி) கபாணப்படுகினைை.
்பல கட்சி முய்ற

அதிகபாரத்திற்கபாை ்்பபாட்டி மூனறு 
அல்லது அைற்கு ்மற்்பட்்ட கட்சிகளித்ட்ய 
இருக்குமபாயின அது ்பல கட்சி முதை எை 
அதழக்கப்படுகிைது. இம்முதை இந்தியபா 
பிரபானஸ், சுவீ்டன, நபார்வ உளளிட்்ட 
நபாடுகளில் கபாணப்படுகிைது.
இந்திைோவில் அரசிைல் கட்சி முய்ற

கூட்்டபாட்சி அதமபபிதை பின்பற்றும் 
நபாடுகளில் இருவதகயபாை கட்சிகள 

கபாணப்படுகினைை. இந்தியபாவில் கட்சி முதை 
்பத்சைபான்பைபாம் நூற்ைபாண்டின பிற்்பகுதியில் 
்ைபானறியது. உண்தமயில் இந்தியபாவில், 
உலகின அதிக எண்ணிக்தகயிலபாை கட்சிகள 
கபாணப்படுகினைை. இந்தியபாவில் கட்சிகள 
மூனறு ்படிநிதலயில் அதமந்திருப்பதை நபாம் 
கபாணலபாம். அதவ ்ைசியக் கட்சிகள, மபாநிலக் 
கட்சிகள, ்பதிவு செயயப்பட்்ட அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை 
(சு்யட்தெகள) கட்சிகள ஆகும். ஒவசவபாரு 
கட்சியும் ்ைரைல் ஆதணயத்தில் ்பதிவு செயது 
சகபாளளுைல் ்வண்டும்.

ஆ�� அைம�த�

ச�தாய�ைத�� 
அரைச�� இைண�த�. 

ேத
	ெத��க�ப�� 
உ���ன
கைள 

ஒ�� ைண�த�.
அரசா�க�ைத 

ஏ�ப��� இய��த�. 
ெபா�வான 

ெகா�ைகைய 
உ�வா��த�.

ம�க� நல��காக 
ப�ேவ� ��ட�கைள�� 

ெகா�ைககைள�� 
��ைவ�த�.

அர�ய� �ர�சார�, 
ேபர� ஆ யவ�ைற 

ஏ�பா� ெச�த�, ேத
த�� 
ெவ��ெபற ேத
த� 

அ��ைகைய ெவ���த�.

ேத
	ெத��க�ப�ட  
அ�வலக���� த� 
நபைர ப�	�ைர�த�.

ேந
ைமயான எ�
��, 
ெபா���ைடைம,  
��ர�த�ைம 

வழ��த�.

ஊ��¢�த�

ஒ�� ைண�த�

ஏ�பா� ெச�த�

ப�	�ைர�த� 

வழ��த�

அர�ய� 
க��க�� 

ெசய�பா�க�

நேரேல் ஆயணைம் – சட்்டபூரவ அயமபபு
இந்திய ்ைரைல் ஆதணயம் ்ைரைல்கத்ள 
ந்டத்துவைற்கு அதிகபாரம் சகபாண்்ட 
ஒரு சுைந்திரமபாை, 
ெட்்டப்படியபாை  அதமபபு 
ஆகும். இைன ைதலதம 
இ்டம் புதுதில்லியில் 
அதமந்துள்ளது.
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ஒ� அர�ய� க��ைய ேதா����ப� எ�ப
?

இ��ய ேத�த� 
ஆைணய��� ப�� 
ெச� ெகா
	த� 

ேவ���. 

�ைற�தப�ச� �� உ���ன�க
. 
அவ�க
 ஒ�ெவா�வ�� வா�காள� 

அ�ைடைய ெகா����த� 
ேவ���.

க�� அைம�� ���த ஆவண�ைத 
ெகா����த� ேவ���. 

ேத�ய�க��க�

ம�களைவ� ேத�த�� அ�ல� 
நா	� மா�ல�க��கான 

ச�டம	ற ேத�த�� 
ெச�ல�த�க ெமா�த 

வா��க�� ஒ� க�� 6% 
வா��கைள ெப���த� 

ேவ���.

ஒ	� அ�ல� ஒ	�� 
ேமப�ட மா�ல�க�� நா	� 

ம�களைவ� ெதா��க�� 
ெவ� ெப���த� ேவ���.

இ��யாக நைடெபற 
ம�களைவ ேத�த�� 
�ைற�தப�ச� �	� 

மா�ல�க�� 2% ெதா��க��  
ெவ� ெப���த� ேவ���.

�ரா��ய/மா�ல�க��க�

மா�ல ச�ட� ேபரைவ�கான 
ேத�த�� ெச�ல�த�க 

வா��க�� �ைற�த ப�ச� 
6% வா��கைள ெப���த� 

ேவ���..

ஒ�ெவா� 25 
ெதா��க���� ஒ� 

ம�களைவ� ெதா�� அ�ல� 
ச�ட� ேபரைவ� ேத�த�� 

�ைற�தப�ச� இர�� 
ெதா��க�� ெவ� 

ெப���த� ேவ���.

ச�ட� ேபரைவ�� ெமா�த 
ெதா��க�� �ைற�தப�ச� 

3% ெதா��க�� ெவ� ெபற 
ேவ���.

�ேய�ைச ேவ�பாள� 

�ேய�ைச  
ேவ�பாள� எ	பவ� 

எ�த க����� 
ேசராம� தானாக 

ம�களைவ அ�ல� 
மா�ல ச�டம	ற 

ேத�த�� 
ேபா����� நப� 

ஆவா�.

கட்சிகள் அஙகீகரிககப்படுவேறகோ்ன நி்பந்ேய்னகள்
இந்தியபாவில் அரசியல் கட்சிகத்ள அங்கீகரிப்பைற்கு இந்தியத் ்ைரைல் ஆதணயம் சில 
விதிமுதைகத்ள வகுத்துள்ளது.
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அஙகீகரிககப்பட்்ட கட்சிகள்
்ம்ல சைரிவித்ை நி்பந்ைதைகத்ள 

பூரத்தி செயை கட்சிகள அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
கட்சிகள எை அதழக்கப்படும். அவற்றிற்கு 
்ைரைல் ஆதணயத்ைபால் சினைம் ஒனறும் 
ஒதுக்கீடு செயயப்படும். ்பதிவு செயயப்பட்்ட 
ஆைபால் அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை அரசியல் கட்சி 
ைபாங்கள விரும்பும் சினைத்தில்  ்ைரைலில் 
்்பபாட்டியி்ட முடியபாது. இத்ைதகய கட்சி ்ைரைல் 
ஆதணயத்ைபால் அறிவிக்கப்படும் ்ைரைல் 
குழுவில் (Poll Panel) உள்ள ஏ்ைனும் ஒரு 
சினைத்தை ்ைரவு செயைல் ்வண்டும்.

நேரேல் குழு சின்்னஙகள்
1968ஆம் ஆண்டின ்ைரைல் சினைங்கள 
ஆதணயின்படி, ஒதுக்கப்பட்்ட சினைங்கள 
மற்றும் ஒதுக்கப்ப்டபாை சினைங்கள எை 
இரண்டு வதக  உள்ளது.
• ஒதுக்கப்பட்்ட சினைம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்்ட அரசியல் கட்சிக்கு 
மட்டுமபாைது எை ச்பபாருள்படும்.

• ஒதுக்கப்ப்டபாை சினைம் என்பது 
அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை கட்சிகளுக்கு 
ஒதுக்கப்படும் சினைம் ஆகும்.

ப்பரும்்போன்யமக கட்சி
்ைரைலில் ஒரு அரசியல் கட்சியின 

்வட்்பபா்ளரகள மற்ை கட்சிகளின 
்வட்்பபா்ளரகத்ள வி்ட அதிக எண்ணிக்தகயில் 
்ைரவு ச்பற்று இருபபின அக்கட்சியபாைது 
ச்பரும்்பபானதமக் கட்சி எை அதழக்கப்படுகிைது. 
ச்பரும்்பபானதம ச்பற்ை கட்சி, அரெபாங்கத்தை 

அதமத்து ஆட்சி ந்டத்துகிைது. அக்கட்சி 
அரசு நிரவபாகத்தை ந்டத்ை அதமசெரகத்ள 
்ைரந்சைடுத்து நியமிக்கிைது. அது நபாட்டிற்கு 
ெட்்டம் இயற்றுவதில் முக்கிய ்பங்கு வகிக்கிைது.
சிறிை கட்சி
சிறிய கட்சி என்பது ்ைரந்சைடுக்கப்பட்்ட 
்வட்்பபா்ளரகள எண்ணிக்தகயில் குதைவபாை 
எண்ணிக்தகதயக் சகபாண்்ட கட்சி ஆகும். 
எதிரககட்சி
்ைரைலில் ச்பரும்்பபானதம ச்பற்ை கட்சிக்கு 
இரண்்டபாவைபாக அதிக எண்ணிக்தகயில் 
உறுபபிைரகத்ள சகபாண்்ட கட்சி எதிரக்கட்சி 
எை அதழக்கப்படுகிைது. மக்க்ளபாட்சி 
சவற்றிகரமபாக செயல்்படுவைற்கு ஆற்ைல் 
வபாயந்ை எதிரக்கட்சி மிகவும் அவசியம் ஆகும்.  
அது ஆளும் கட்சி ்்பபான்ை முக்கியத்துவம் 
வபாயந்ை ஒனைபாகும். எதிரக்கட்சி ஆளுங்கட்சியின 
ைனனிசதெயபாை ்்பபாக்கிதை கட்டுப்படுத்தும் 
ஆற்ைல் வபாயந்ைது. அது அரெபாங்கத்தின 
சகபாளதககள மற்றும் அறிமுகப்படுத்ைப்படும் 
ெட்்ட ம்ெபாைபாக்கத்ள தீவிரமபாக விமரசிக்கும். 
எதிரக்கட்சி அரசின ைவைபாை சகபாளதககள 
மற்றும் ்ைபால்விகத்ள சவளிப்படுத்தும். அரெபால் 
செயல்்படுத்ைப்ப்டபாை விவகபாரங்கள குறித்து 
அைன முக்கியத்துவத்தை சவளிப்படுத்தும். 
எதிரக்கட்சித் ைதலவர ்கபிைட் அதமசெர 
அந்ைஸ்தைக் சகபாண்டிருப்பபார.

கூட்்டணி அரசோஙகம்

்பல கட்சி அதமபபில் சில ்நரங்களில் 
ஆட்சி அதமக்கத் ்ைதவயபாை 

100
கட்சி 2 கட்சி 3
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ச்பரும்்பபானதமதய ஒரு கட்சி ச்பறுவதில்தல. 
இது ் ்பபானை ் நரவில் சில கட்சிகள இதணந்து 
அரெபாங்கத்தை அதமக்கினைை. இது கூட்்டணி 
அரெபாங்கம் எை அதழக்கப்படுகிைது.

நேரேல் சின்்னஙகள் மறறும் அவறறின் 
முககிைத்துவம்
்ைரைல் சினைம் என்பது அரசியல் 
கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
சினைம் ஆகும். அது ்ைரைலில் ஒரு முக்கிய 
்பங்கிதை வகிக்கிைது. ்ைரைல் சினைங்கள 
வபாக்கபா்ளரக்ளபால் எளிதில் அத்டயபா்ளம் 
கபாணவும், புரிந்து சகபாள்ளவும், நிதைவில் 
சகபாள்ளவும் மற்றும் அங்கீகரிக்கவும் 
உைவுகிைது. விலங்குகளின சினைங்கத்ள 
வழங்குவதை ்ைரைல் ஆதணயம் 
நிறுத்தியுள்ளது. விதிவிலக்கபாக யபாதை 
மற்றும் சிங்கம் ஆகிய சினைங்கள மட்டு்ம 

வழங்கப்பட்டுள்ளை. ்ைசிய அ்ளவிலபாை 
அங்கீகரிக்கப்பட்்ட கட்சிகளின சினைம் நபாடு 
முழுவதும் ஒனைபாக இருக்கும். இத்ைதகய 
சினைங்கள ்வறு எந்ை கட்சிக்கும் அல்லது 
சு்யட்தெ ந்பருக்கும் ஒதுக்கப்ப்டமபாட்்டபாது.

மபாநில கட்சிகளுக்கு அந்ைக் குறிபபிட்்ட 
மபாநிலத்தில் ்பயன்படுத்துவைற்கு ஏதுவபாக 
சினைம் ஒதுக்கீடு செயயப்படும். இைதை ்வறு 
எந்ை கட்சியும் அந்ைக் குறிபபிட்்ட மபாநிலத்தில் 
்பயன்படுத்ை இயலபாது. ஆைபால் ்பல்்வறு 
மபாநிலங்களில் உள்ள மபாநிலக்கட்சிகள 
ைங்க்ளது மபாநிலங்களில் இ்ை ்்பபானை 
சினைத்தை ்பயன்படுத்ைலபாம். (உைபாரணமபாக 
மகபாரபாஷ்டிரபாவில் சிவ்ெதை கட்சி, 
ஜபாரக்கண்ட் மபாநிலத்தில் ஜபாரக்கண்ட் முக்தி 
்மபாட்ெபா ஆகிய கட்சிகள வில் மற்றும் அம்பு 
சினைத்தை ்பயன்படுத்துகினைை).

நேசிைக கட்சி பிரோந்திை / மோநிலக கட்சி

்ைசியக் கட்சி என்பது இந்தியபா முழுவதும் 
நத்டச்பறும் ்ைரைல்களில் ்்பபாட்டியிடும் 
அரசியல் கட்சியபாகும்.

மபாநிலக் கட்சிகள என்பதவ ஒரு மபாநிலத்திற்குள 
நத்டச்பறும் ்பல்்வறு ்ைரைல்களில் ்்பபாட்டியிடும் 
அரசியல் கட்சியபாகும்.

்ைசியக் கட்சி குதைந்ை ்பட்ெம் நபானகு 
மபாநிலங்களில் வலிதம உத்டயைபாக இருக்க 
்வண்டும்.

இது ஒனறு அல்லது இரண்டு மபாநிலங்களில் 
வலிதம உத்டயைபாக இருக்க ்வண்டும்.

இது ைைக்சகை பிரத்தி்யகமபாை சினைத்தை 
நபாடு முழுவைற்கும் சகபாண்டிருக்கும்.

இைற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்்ட ஒரு சினைம் ஒதுக்கீடு 
செயயப்பட்டிருக்கும். ஆைபால் இத்ைதகய சினைம் 
்வறு மபாநிலத்தில் உள்ள கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு 
செயயப்ப்டலபாம்.

இது மபாநில, ்ைசிய மற்றும் ெரவ்ைெ 
விவகபாரங்கத்ளத் தீரத்து தவக்கிைது.

இது பிரபாந்திய மற்றும் மபாநில நலனகத்ள 
வலியுறுத்துகிைது.

்ைசியக் கட்சிகளும், மபாநிலக் கட்சிகளும் நபாட்டின வ்ளரசசிதயத் தூண்டுகினைை. மக்களின 
நலனுக்கபாகப ்பபாடு்படுகினைை. 
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I. சரிைோ்ன விய்டயைத் நேரவு பசயக
1. இரு கட்சி முதை என்பது
 அ)  இரண்டு கட்சிகள 

அரெபாங்கத்தை 
ந்டத்துவது

 ஆ)  இரண்டு உறுபபிைர 
ஒரு கட்சிதய ந்டத்துவது.

சுருககம்:
�	நவீை கபாலம் என்பது ச்பரிய ெமூகத்தையும் அதிக மக்கள சைபாதகதயயும் சகபாண்்டைபாகும். 

கட்சி முதை என்பது நவீை கபாலத்தின ்ைபானைல் ஆகும்.

�	்பரந்ை ச்பபாது நல்ைபாடு உள்ள ஒரு குழு ்ைரைலில் சவற்றிச்பற்று அரெபாங்கத்தைக் 
கட்டுப்படுத்ைவும், அைன சகபாளதககளின மீது செல்வபாக்தக செலுத்ைவும் முடியும்.

�	ச்பபாதுவபாக மூனறு வதகயபாை கட்சி முதைகள கபாணப்படுகினைை. அதவ ஒரு கட்சி முதை, 
இரு கட்சி முதை மற்றும் ்பல கட்சி முதை.

�	இந்தியபாவில் ்பல கட்சி முதை நத்டமுதையில் உள்ளது.

�	கட்சியில் உறுபபிைரபாக இல்லபாை ஒருவரும் ்ைரந்சைடுக்கப்ப்டலபாம். அவவபாறு 
்ைரந்சைடுக்கப்படு்பவர சு்யட்தெ உறுபபிைர எை அதழக்கப்படுவபார.

�	சுைந்திரமபாை மற்றும் நியபாயமபாை ்ைரைதல ந்டத்துவைற்கு ்ைரைல் ஆதணயம் ச்பபாறுபபு 
வபாயந்ைது ஆகும்.

கயலசபசோறகள்
மக்க்ளபாட்சி Democracy Government by the people

்ைரைல் அறிக்தக Election manifesto a public declaration of policies and aims by political 
parties

எதிரக்கட்சி Opposition party a party opposing  to the other parties

கூட்்டபாட்சி அதமபபு Federal system system of government in which several states form 
a unity but remain independent in internal affairs

்ைரைல் ஆதணயம் Election commission a body for implementation of election procedures

்ைரைல் சினைங்கள Electoral symbols symbols allocated to a political party

்கபிைட் அதமசெர Cabinet Minister member of a  parliament or legislative assembly 
cabinet

  ்பயிறசி

 இ)  இரண்டு ச்பரிய அரசியல் கட்சிகள 
்ைரைலில் ்்பபாட்டியிடுவது.

 ஈ)  இவற்றுள எதுவும் இல்தல.
2. இந்தியபாவில் கபாணப்படும் கட்சி முதை
 அ) ஒரு கட்சி முதை
 ஆ) இரு கட்சி முதை
 இ) ்பல கட்சி முதை
 ஈ)  இவற்றுள எதுவுமில்தல
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3. அரசியல் கட்சிகத்ள அங்கீகரிக்கும் 
அதமபபு

 அ) ்ைரைல் ஆதணயம்
 ஆ) குடியரசுத் ைதலவர 
 இ) உசெ நீதிமனைம்
 ஈ) ஒரு குழு
4. அரசியல் கட்சிகள ச்பபாதுவபாக எைன 

அடிப்பத்டயில் ் ைபாற்றுவிக்கப்படுகினைை?
 அ) ெமயக் சகபாளதககள
 ஆ) ச்பபாது நலன
 இ) ச்பபாரு்ளபாைபார ்கபாட்்பபாடுகள
 ஈ) ெபாதி
5. ஒரு கட்சி முதை எங்கு நத்டமுதையில் 

உள்ளது?
 அ) இந்தியபா
 ஆ) அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள
 இ) பிரபானஸ்
 ஈ) சீைபா

II. நகோடிட்்ட இ்டஙகயை நிரபபுக
1. மக்க்ளபாட்சியின முதுசகலும்்பபாகத் 

திகழவது .

2. நமது நபாட்டின ஒவசவபாரு கட்சியும்
 எனை அதமபபில் ்பதிவு 

செயைல் ்வண்டும்.

3. அரசியல் கட்சிகள  மற்றும் 
 இத்ட்ய ்பபாலமபாக 

செயல்்படுகினைை.

4. ஒரு ்பதிவு செயயப்பட்்ட ஆைபால் 
 அரசியல் கட்சி ்ைரைலில் 

ைபாங்கள விரும்பும் சினைத்தில் 
்்பபாட்டியி்ட  இயலபாது.

5. எதிரக்கட்சித் ைதலவர 
அந்ைஸ்தில் இருப்பபார.

III. ப்போருத்துக

1. மக்க்ளபாட்சி அரசின 
சகபாளதககத்ள 
விமரசிப்பது

2. ்ைரைல் ஆதணயம் அரெபாங்கத்தை 
அதமப்பது

3. ச்பரும்்பபானதமக் 
கட்சி 

மக்களின ஆட்சி

4. எதிரக்கட்சி சுைந்திரமபாை 
மற்றும் 
நியபாயமபாை 
்ைரைல்

IV. கீழககோணும் கூறறுகயை ஆயவு 
பசயது ப்போருத்ேமோ்ன விய்டயை 
நேரவு பசயக

1. பினவரும் கூற்றுகளில் ெரியபாைதை 
்ைரவு செயக

 அ)  நபாட்டில் உள்ள ஒவசவபாரு கட்சியும் 
்ைரைல் ஆதணயத்தில் ்பதிவு செயது 
சகபாளளுைல் ்வண்டும்.

 ஆ)  ் ைரைல் ஆதணயம் அதைத்து 
கட்சிகத்ளயும் ெமமபாக ந்டத்துகிைது.

 இ)  ் ைரைல் ஆதணயம் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
கட்சிகளுக்கு ைனி சினைத்தை 
ஒதுக்குகிைது.

 ஈ)  இதவ அதைத்தும்.
2. கூறறு : ச்பரும்்பபானதம கட்சி ஒரு நபாட்டின 

ெட்்டங்கத்ள உருவபாக்குவதில் முக்கிய 
்பங்கு வகிக்கிைது.

  கோரணம் : ்ைரைலில் பிை கட்சிகத்ளக் 
கபாட்டிலும் அதிக எண்ணிக்தகயில் 
உறுபபிைரகள ்ைரந்சைடுக்கப்பட்டிருப்பது 
ஆகும்.

 அ)  கபாரணம் கூற்றிற்கபாை ெரியபாை 
வி்ளக்கமபாகும்

 ஆ)  கபாரணம் கூற்றிற்கபாை ெரியபாை 
வி்ளக்கமல்ல 

 இ)  கபாரணம் ைவறு, கூற்று ெரி
 ஈ)  கூற்று, கபாரணம் இரண்டும் ைவறு.
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V. ஓரிரு வோககிைஙகளில் விய்டகயை 
எழுதுக.

1. ஒரு அரசியல் கட்சியின அடிப்பத்ட கூறுகள 
யபாதவ?

2. மூனறு வதக கட்சி முதைகத்ளக் 
குறிபபிடுக.

3. இரு கட்சி முதை கபாணப்படும் நபாடுகளின 
ச்பயரகத்ள எழுதுக.

4. குறிபபு வதரக: கூட்்டணி அரெபாங்கம்.

VI. பின்வருவ்னவறறிறகு விய்ட 
அளிககவும்

1. அரசியல் கட்சியின செயல்்பபாடுகளில் 
ஏ்ைனும் நபானகிதை எழுதுக.

2. ஒரு அரசியல் கட்சி எப்்பபாது ்ைசிய 
கட்சியபாக அங்கீகரிக்கப்படுகிைது?

VII. உைரசிந்ேய்ன வி்னோ
1. ஒரு மக்க்ளபாட்சி நபாட்டிற்கு அரசியல் கட்சி 

அவசியமபா?
2. ்ைசிய கட்சி, மபாநிலக் கட்சி மற்றும் ்பதிவு 

செயயப்பட்்ட ஆைபால் அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை 
கட்சி ஆகியவற்றிற்கு சில உைபாரணங்கள 
ைருக.

VIII. பசைல்்போடுகள்
1. ஒரு ் ைரைல் அறிக்தகதய எழுதுக (election 

manifesto) (நீ ஒரு கட்சித் ைதலவரபாக 
இருந்ைபால்).

இந்ே பசைல்்போடு மோணவரகளுககுநேரேல் 
ஆயணைம்குறித்துஅறிவிககும்

நேரேல் ஆயணைம் உரலி:
https://play.google.com/store/search?q=election

இயணைச பசைல்்போடு

அரசிைல் கட்சிகள்

்படிநியலகள்:
்படி 1:    URL அல்லது QR குறியீட்டிதைப ்பயன்படுத்தி இசசெயல்்பபாட்டிற்கபாை இதணயப்பக்கத்திற்கு 

செல்க. 
்படி 2:  அதில் “Election India” (Eg: Parties) என்பதை சைரிவு செயக. அைன மூலம் இந்திய  

அரசியல் கட்சிகள குறித்து சிறிது அறிந்து சகபாள்ளலபாம்.
்படி 3:  சகபாடுக்கப்பட்டிருக்கிை விருப்பப்பட்டியலில் இருந்து ஏ்ைனும் ஒரு ைதலபத்ப ்ைரந்சைடுத்து 

(எ.கபா. ைதலவரகள) அதை கபாண்க.
்படி 4:  மறு்படி ைபாங்கு ்பலதகக்குச செனறு வரப்்பபாகும் ்ைரைல் நிதலதயத் சைரிந்து சகபாளக.
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கற்றலின் ந�ொககஙகள்

	உற்பத்தி என்பதன ப்பொருளறிதல்
 உற்பத்தி வகைைகள அறிந்துபைொள்ளுதல் 
 உற்பத்திகைொன ைொரணிைகளத் பதரிந்துபைொள்ளுதல்
 உற்பத்திகைொன ைொரணிைளின சிறப்பியல்புைகளப் புரிந்துபைொள்ளுதல்

“குழந்கதைளள, 
ைரும்பிலிருந்து 

எனன ப்பொருகளத் 
தயொரிககிறொரைள் எனறு 

உஙைளுககுத் பதரியுமொ?“
“ைரும்பிலிருந்து சரகைகர 
தயொரிககிறொரைள் மொமொ“.

சரகைகர

உற�த்தி

அலகு - 1
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யொழினியும் ள�ொஸ்பினும் ஒரு நொள், தஙைள் வீட்டின அருகிலிருந்த பூஙைொவில் அமரந்து, 
ைரும்பு தினறு பைொண்டிருந்தனர. அப்ள்பொது, அவவழிளய வந்த யொழினியின மொமொ இரொ�ொ, 
அவரைளிருவகரயும் ்பொரத்துப் ள்பசத்பதொடஙகினொர. 
மொமொ:   “குழந்கதைளள, ைரும்பிலிருந்து எனன ப்பொருகளத் தயொரிககிறொரைள் 

எனறு உஙைளுககுத் பதரியுமொ?“
யொழினியும் ள�ொஸ்பினும்:  (சறறுச் சிந்தித்து) “ைரும்பிலிருந்து சரகைகர தயொரிககிறொரைள் மொமொ“.
மொமொ:  “சரியொைச் பசொனனீரைள். அந்தக ைரும்பிலிருந்து தயொரிகைப்்படும் 

சரகைகரகய, நொம் ்பயன்படுத்துவதறகு ஏறறவொறு எவவொறு 
உருவொககுகிறொரைள் எனத் பதரியுமொ?“

யொழினி:  “எஙைளுககுத் பதரியவில்கலைளய! ஆனொல், நீஙைள் அகதப்்பறறிக 
கூறினொல், நொஙைளும் பதரிந்துபைொள்ளவொம், அல்லைவொ! 

மொமொ:  நொளன பசொல்கிளறன. நீஙைள் அறிந்துபைொண்டபின, இந்தச் பசய்திகய 
உஙைள் நண்்பரைளுககும் எடுத்துச்பசொல்லை ளவண்டும், புரிந்ததொ?

யொழினியும் ள�ொஸ்பினும்  “ைட்டொயம் பசொல்ளவொம் மொமொ“ எனறு கூற, இரொ�ொ தம் ள்பச்கசத் 
பதொடரந்தொர. 

“ைரும்பு, ளவளொண்கம மூலைம் விகளவிகைப்்படுகிறது. இதகன, நொம் முதனகம உற்பத்தி 
எனறு கூறுகிளறொம். இவவொறு விகளவிகைப்்பட்ட ைரும்புைகளச் சரகைகர ஆகலைைளுககுக 
பைொண்டு பசல்கிளறொம். அஙகுள்ள இயந்திரஙைளின உதவியொல், அகவ சரகைகரயொைத் 
தயொரிகைப்்படுகினறன. இதகன, நொம் இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். இஙகு சரகைகர 
ஆகலைைள் ள்பொனற இதர பிற பதொழிறசொகலைைளுளம இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தியொகும்.

சரகைகர ஆகலைைள், ைரும்பிலிருந்து தயொரித்த சரகைகரகய விற்பகனக 
கூடஙைளுககு அனுப்புகினறன. அகவ தொம் ப்பறறுகபைொண்ட சரகைகரகய நல்லைமுகறயில், 
்பயன்படுத்துவதறளைறற வகையில், முழுகமப்பறச் பசய்து, நுைரளவொரொகிய நமககு அளிககினறன. 
இதகன மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். 

இந்த மூனறொம் நிகலை உற்பத்தியில் இடம்ப்பறும் விற்பகனக கூடஙைள், நம்முகடய 
ளதகவகய நிகறளவறறும் ளசகவத் துகறைளொை உள்ளன. எடுத்துகைொட்டொை விற்பகனக 
கூடஙைள், வஙகிைள், ைொப்பீடு நிறுவனஙைள் முதலைொனவறகறச் ளசகவத் துகற நிறுவனஙைளொைக 
கூறலைொம். இவறகற மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம்.

ஆைளவ உற்பத்தி என்பது, மூலைப்ப்பொருள்ைகள மொறறியகமத்து நம் ்பயன்பொட்டிறளைறறவொறு 
முழுகமயொககும் ஒரு பசயலைொகும். விகளப்பொருளொன ைரும்பு, ஆகலை, இயந்திரம் மறறும் 
பதொழிலைொளரைளின உகழப்பு முதலியகவ உற்பத்தி பசய்வதறைொன உள்ளீடுைளொைவும், இவறறின 
வொயிலைொை நொம் ப்பறும் சரகைகர உற்பத்தியின பவளியீடொைவும் அகமகினறது.   

உற்பத்தி, அதறகு உதவுகினற ்பல்ளவறு ைொரணிைளொன நிலைம், உகழப்பு, முதலீடு, அகமப்பு 
அல்லைது நிறுவனம், அவறறின சிறப்பியல்புைள் ஆகியகவ குறித்து, ளமலும் ்பலை பசய்திைகளச் சறறு 
விரிவொைத் பதரிந்துபைொள்ளவொமொ?“எனறு இரொ�ொ ளைட்ை, யொழினியும் ள�ொஸ்பினும் “பசொல்லுஙைள் 
மொமொ, நொஙைள் பதரிந்துபைொள்கிளறொம்“ எனறு கூறினர. நொமும் பதரிந்துபைொள்ளவொம், வொருஙைள்.
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ப்பொருளொதொரத்தில், உற்பத்தியும் 
நுைரவும் இரு இனறியகமயொத பசயல்ைள். 
அளதள்பொனறு, ப்பொருளொதொரத்தில் 
உற்பத்தியொளர, நுைரளவொர என இருவரும் 
இனறியகமயொதவரைளொை உள்ளனர.  
உற்பத்தியொளருககும் நுைரளவொருககும் 
இகடளய ைொணப்்படும் சிறந்த பசயலைொறறல், 
திறனமிகை நல்லை ப்பொருள்ைள் தயொரிப்க்ப 
உறுதிபசய்கிறது. இருவருககுமிகடளய நிைழும் 
இந்த இகடவிகனயொறறல், நுைரளவொகர 
உற்பத்தியொளரின வொடிககையொளர, வழஙகுநர 
என இருவழிைளில் பசயல்்பட கவககிறது. 
அதொவது, உற்பத்தியொளரிடமிருந்து ப்பொருகள 
வொஙகு்பவரொைவும், உற்பத்தியொளருககுப் 
ப்பொருகள வழஙகு்பவரொைவும் நுைரளவொர 
பசயல்்படுகிறொர. வொடிககையொளரைளின 
நலைன அவரைள் வொஙகும் மறறும் 

�யன்�ொட்டின் வகககள்
வடிவப் �யன்�ொடு
ஒரு ப்பொருளின வடிவம் மொறறப்்படும்ள்பொது, 
அதன ்பயன்பொடு மிகுதியொகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, விகளப்பொருளொகிய 
்பருத்திகயகபைொண்டு ஆகடைள் 
உருவொகைப்்படும்ள்பொது, அதன ளதகவயும் ்பயன்பொடும் உயரகினறன.
இடப்�யன்�ொடு
ஒரு ப்பொருள், ஓரிடத்திலிருந்து மறளறொர இடத்திறகுக பைொண்டு 
பசல்லைப்்படும்ள்பொது, அதன ்பயன்பொடு மிகுதியொகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, விகளப்பொருளொன அரிசி தமிழநொட்டிலிருந்து  
ளைரளொவுககு பைொண்டு பசல்லைப்்படும்ள்பொது, அதன ளதகவயும் ்பயன்பொடும் 
அதிைரிககினறன.
கொலப் �யன்�ொடு
ஒரு ப்பொருகள எதிரைொலைத் ளதகவகைொை ளசமித்து கவககும்ள்பொது, 
அதன ்பயன்பொடு மிகுகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, நுைரளவொரைளொல் ஆண்டு முழுவதும் 
்பயன்படுத்தககூடிய உணவுப் ்பயிரைளொன பநல், ளைொதுகம 
ள்பொனறவறகறச் ளசமித்து கவப்்பதொல், அவறறின ளதகவயும் ்பயன்பொடும் 
மிகுதியொகினறன.

்பருத்தி ஆகடைள் 

ள்பொககுவரத்து

ளசமிப்புக கிடஙகு

நுைரும் ்பண்டஙைளிலிருந்து எழுகிறது. 
உற்பத்தியொளரைள் நலைன என்பது ்பண்டஙைள் 
மறறும் ்பணிைகள விறகும்ள்பொது அவரைள் 
ப்பறும் வருமொனத்துடன பதொடரபுகடயது. ஒரு 
ப்பொருளொதொரத்தில் அகனவரும் நுைரளவொர. 
ஆனொல், அகனவரும் உற்பத்தியொளளரொ 
அல்லைது விற்பகனயொளரைளளொ அல்லைர.

உற�த்தி – ப�ொருள் விளககம்
நுைரளவொரின ்பயன்பொட்டுகைொை, 

மூலைப்ப்பொருகளயும், மூலைப்ப்பொருள் 
அல்லைொதனவறகறயும் ஒனறிகணத்து, 
ஒரு ப்பொருகள  உருவொககும் பசயளலை 
உற்பத்தியொகும். இஃது, ஒவபவொருவரின 
ளதகவகளைற்பச் சிறந்த ளசகவகயயும் 
மதிப்க்பயும் அளிப்்பதில் இனறியகமயொத 
இடத்கதப்ப்பறுகிறது.
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ப்பொருளொதொரத்தில் உற்பத்தி 
எனனும் பசொல், மொறறத் தகை மதிப்புகடய 
ப்பொருள்ைகளயும் ளசகவைகளயும் 
உருவொககுவகதக குறிககிறது. அதொவது, 
்பயன்பொட்கட உருவொககுதளலை உற்பத்தியொகும். 
்பயன்பொடு என்பது, நமது ளதகவைகளயும் 
விருப்்பஙைகளயும் நிகறவு பசய்வதொகும். 
்பயன்பொட்கட அதன இயல்க்பப் ப்பொருத்து 
வடிவப் ்பயன்பொடு, இடப்்பயன்பொடு, ைொலைப் 
்பயன்பொடு என வகைப்்படுத்தலைொம்.

இந்தியொவில் ைலைப்பு 
ப்பொருளொதொர நிகலை 
ைொணப்்படுகிறது. அதொவது, 
ப்பொருளொதொரத்தில் தனியொர 

துகற நிறுவனஙைளும் ப்பொதுத் துகற 
நிறுவனஙைளும் ஒனறொை இகணந்து 
பசயல்்படுகினறன.

உற�த்தியின் வகககள்
உற�த்தியில் மூன்று வகககள் உள்ளன. 
அகவயொவன:

1. முதனகம நிகலை உற்பத்தி
2. இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி
3. மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி

1. முதன்கமை நிகல உற�த்தி
இயறகையொைக கிகடககும் 

ப்பொருள்ைகள, ளநரடியொைப் ்பயன்படுத்திச் 

பசய்கினற பசயல்்பொடுைளுககுட்்பட்ட நிகலைகய 
முதனகம நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். 
முதனகமநிகலையில் ளவளொண்கமககு 
முதலிடம் அளிகைப்்படுவதொல், இதகன 
ளவளொண்கமத் துகற உற்பத்தி எனவும் 
கூறுவர. 

ளவளொண்கம, ைொடுவளரப்பு, மீன 
பிடித்தல், சுரஙைத்பதொழில் மறறும் 
எண்பணய் வளஙைகளப் பிரித்பதடுத்தல் 
ள்பொனறகவ முதனகம நிகலை உற்பத்திககு 
உதொரணஙைளொகும்.

2. இரணடொம் நிகல உற�த்தி
முதனகம நிகலையிலிருந்து கிகடககினற 

ப்பொருள்ைகள மூலைப்ப்பொருள்ைளொைப் 
்பயன்படுத்திப் புதிய உற்பத்திப் ப்பொருள்ைளொை 
உருவொககும் பசயல்்பொட்கட இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். இரண்டொம் 
நிகலையில் பதொழிறசொகலைககு முககியத்துவம் 

சுரஙைத்பதொழில்ளவளொண்கம ைொடுைள்

முதனகம மறறும் இரண்டொம் நிகலை 
உற்பத்தி 

		�ருத்தி (முதனகமத் துகற) – ்பருத்தி 
ஆகலை (இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி) = 
ஆகட உற்பத்தி

		இரும்புத்தொது (முதனகமத் துகற) – 
இரும்பு ஆகலை (இரண்டொம் நிகலை 
உற்பத்தி) = ப்பொருள் தயொரிப்பு
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அளிகைப்்படுவதொல், இதகனத் பதொழில்துகற 
உற்பத்தி எனவும் கூறுவர. நொனகு சகைர 
வொைனஙைள், ஆயத்த ஆகடைள், இரசொயனப் 
ப்பொருள்ைள், ப்பொறியியல் மறறும் ைட்டுமொனப் 
்பணிைள் ள்பொனறகவைள் இரண்டொம் நிகலை 
உற்பத்திககு உதொரணஙைளொகும்.

3. மூன்்றொம் நிகல உற�த்தி
சமூைத்தில் ஆசிரியரைள், மருத்துவரைள் 

ள்பொனளறொர ஆறறும் ளசகவைள் 
மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி எனலைொம். 
இகவைள் ைண்ைளுககு புலைப்்படொதகவ. 
வஙகி, ைொப்பீடு, ைல்வி, மறறும் ்பொதுைொப்பு 
ஆகியகவைள் ளசகவத் துகறைளுககு 
எடுத்துகைொட்டுைளொகும்.

வஙகித் துகற ைல்வித் துகற

்பொதுைொப்புத் துகற

நமது நொட்டின பமொத்த 
உள்நொட்டு உற்பத்தியில்,  
ப்பரும்்பஙகு வகிப்்பகவ 
மூனறொம் நிகலை அல்லைது 

ளசகவத் துகற உற்பத்திைளள.

உற�த்திககொன கொரணிகள்
உற்பத்திக ைொரணிைகள உற்பத்தியின 

உள்ளீடுைள் என அகழகைலைொம். அகவைள் 
பவளியீடு அல்லைது உற்பத்திப் ப்பொருள்ைளொை 
மொறறப்்படுகினறன.

உற்பத்திக ைொரணிைள் இரண்டு முககிய 
பிரிவுைளொை உள்ளன. அகவ, 1. முதனகம 
உற்பத்திக ைொரணிைள் 2. ப்பறப்்பட்ட 
உற்பத்திக ைொரணிைள் அல்லைது இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்திக ைொரணிைள்  அல்லைது நவீன 
உற்பத்திக ைொரணிைள்

நிலைம் மறறும் உகழப்பு ஆகியகவ 
முதனகம உற்பத்திக ைொரணிைள் எனறும், 
மூலைதனம் மறறும் பதொழிலைகமப்பு ஆகியகவ 
ப்பறப்்பட்ட அல்லைது இரண்டொம் நிகலை உற்பத்திக 
ைொரணிைள் எனறும் அகழகைப்்படுகினறன.

மூலைதனம் என்பது முதலீடு எனறும், 
பதொழிலைகமப்பு என்பது உற்பத்தியில் 
நிலைம், உகழப்பு மறறும் மூலைதனத்கத 
ஒருஙகிகணப்்பதொகும். பதொழில் அகமப்பு 
என்பது பதொழில் முகனளவொர எனறும் 
அகழகைப்்படுகிறது.

்பருத்தித் பதொழிறசொகலை ப்பொறியியல் மறறும் ைட்டுமொனத் துகற
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நிலம்
‘நிலைம்’ எனனும் உற்பத்திக ைொரணி, 

இயறகை வளஙைள் அகனத்கதயும் அல்லைது 
இயறகை மனிதனுககு இலைவசமொைக 
பைொடுத்திருககும் பைொகட அகனத்கதயும் 
குறிப்்பதொகும். நிலைப்்பரப்பு, நீர, ைொறறு, 
ைனிமவளஙைள், ைொடுைள், ஆறுைள், ஏரிைள், 
ைடல்ைள், மகலைைள், வொனிகலை, ைொலைநிகலை 
ஆகிய அகனத்தும் நிலைம் எனற பசொல்லுககுள் 
அடஙகுகினறன. ஆைளவ, இகவயொவும் 
மனிதனொல் உருவொகைப்்படொத ப்பொருள்ைள் 
ஆகும்.

நிலைம்

குறிப்பிட்ட நிலைப்்பகுதி அகமந்துள்ள இடத்தில் 
கிகடககும் வளஙைகளப் ப்பொருத்து, 
நிலைத்தின வடிவம் மொறறமகடகிறது. 
எடுத்துகைொட்டொை, ளவளொண்கம 
பசய்யும்ள்பொது, விகளநிலைமொைவும் 
மகன விற்பகன பசய்யும்ள்பொது, வீட்டு 
மகனயொைவும் மொறுகிறது.

நிலத்தின் சி்றப்பியல்புகள்
1. நிலம் இயறககயின் பகொகட

மனிதன மறற உற்பத்திக ைொரணிைகளப் 
ப்பறுவதறைொை முயறசி பசய்கிறொன. ஆனொல் 
நிலைம் எனற உற்பத்திக ைொரணிகயப் 
ப்பறுவதறகு அவன எந்த முயறசியும் 
பசய்ய ளவண்டியதில்கலை. நிலைமொனது 
மனித உகழப்பினொல் உருவொனதனறு. 
மொறொை, அது மனிதனின ்பரிணொம வளரச்சி 
பதொடஙகுவதறகு முனள்ப ளதொனறியதொகும்.

2. நிலத்தின் அளிப்பு நிகலயொனது

நிலைத்தின பமொத்த ்பரப்்பளகவயும் எந்த 
மொறறத்திறகும் உட்்படுத்த இயலைொது. மனிதன 
ளமறபைொள்ளும் முயறசியொல் நிலைத்தின 
அளகவ அதிைரிகைளவொ, குகறகைளவொ  
முடியொது. நிலைத்தின ளமற்பரப்பிலும் எவவித 
மொறறமும் பசய்ய இயலைொது. நிலைத்தின 
பசழிப்க்ப உயரத்த முடியுளம தவிர, அதன 
அளகவ மொறற முடியொது. 

3. நிலம் அழிவில்லொதது

மனிதனொல் உருவொகைப்்பட்ட அகனத்துப் 
்பண்டஙைளும் அழிந்து ள்பொைக கூடியகவ. 
ஆனொல் நிலைம் அழிவில்லைொதது. நிலைத்தின 
அளிப்பு எனறும் மொறொததொை, அழிவறறதொை 
உள்ளது.

முதனகம உற்பத்தி 
ைொரணிைள்

இரண்டொம் நிகலை  உற்பத்தி 
ைொரணிைள்

மூலைதனம் பதொழில் அகமப்பு

உற்பத்திகைொன ைொரணிைள்

நிலைம் உகழப்பு
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4. நிலம் ஓரு முதன்கமை உற�த்திக கொரணி
நொம் பசய்கினற எந்த ஓர உற்பத்திப் 

ப்பொருளுககும் நிலைளம அடிப்்பகடயொை 
அகமகிறது. எடுத்துகைொட்டொை, 
பதொழிறசொகலைைளுககுத் ளதகவயொன 
மூலைப்ப்பொருள்ைகள அளிகை உதவுகிறது. 
ளவளொண்கம மூலைம், ்பயிரைகள விகளவிகை 
உதவுகிறது.
5. நிலம் இடம் ப�யரக கூடியதன்று

நிலைத்கத ஓர இடத்திலிருந்து மறபறொரு 
இடத்திறகுக பைொண்டு பசல்லை முடியொது. 
உதொரணமொை, இந்திய நிலைப்்பரப்பின எந்த ஒரு 
்பகுதிகயயும் ளவறு நொட்டிறகு இடம் ப்பயரச் 
பசய்ய இயலைொது.
6. நிலம் ஆற்றல் வொய்நதது

மனிதனொல் உண்கமயொன அழிகை 
முடியொத ஆறறல்ைள் சிலைவறகற நிலைம் 
பைொண்டுள்ளது. இயறகையில் ஏற்படும் 
மொறறஙைளொல் நிலைத்தின பசழிப்புத் தனகமயில் 
மொறறம் ஏற்படலைொம். ஆனொல் அதகன 
முழுகமயொை அழித்தல் இயலைொது. 
7. நிலம் பெழிப்புத் தன்கமையில் மைொறு�டும்

நிலைம், அதனுகடய பசழிப்புத் தனகமயின 
அடிப்்பகடயில் இடத்திறகு இடம் மொறு்படுகிறது. 
அதனொல் தொன நிலைத்தின உற்பத்தித் 
திறன எல்லைொ இடத்திலும் ஒளர மொதிரியொை 
இருப்்பதில்கலை. ஒரிடத்தில்  அதிை உற்பத்தி 
இருந்தொல் மறபறொரு இடத்தில் உற்பத்தி 
குகறவொை இருககும். 

நிலைம் என்பது இயறகையின நனபைொகட. 
நிலைத்தின ஆரம்்ப அளிப்பு விகலை பூஜயமொகும்.
இருப்பினும், உற்பத்திகைொைப் ்பயன்படும் 
நிலைம் ள்பொதுமொனதொை இருப்்பதில்கலை. 
எனளவ ்பறறொககுகறகயப் ப்பொறுத்ளத 
சந்கதயில் விகலை ப்பறுகிறது.

உகைப்பு (Labour)
உற்பத்திப் ்பொகதயில் உகழப்பு என்பது 

மனித இடுப்பொருள் ஆகும். “ஒரு ்பணிகய 
ஒருவர பசய்வதொல், அவருககுக கிகடககும் 
மனநிகற மட்டுமினறி அதகன பசய்வதறைொை 
கைமொறு எதிர்பொரத்து மனிதன தன 
உடல் அல்லைது அறிகவ முழுகமயொைளவொ 
்பகுதியொைளவொ ்பயன்படுத்தி, ளமறபைொள்ளும் 
ைடும் முயறசிளய உகழப்்பொகும்” என ஆல்பிரட் 
மொர்ஷல் உகழப்க்ப வகரயறுத்துள்ளொர.

ஆடம்ஸ்மித் “ப்பொருளியலின 
தந்கத” என 
அகழகைப்்படுகிறொர. இவரது 
ளைொட்்பொடு, பசல்வத்கத 

அடிப்்பகடயொைக பைொண்ட பசல்வ 
இலைகைணம் ஆகும். "நனபனறி ைருத்து 
உணரவுக பைொள்கை” (1759) "நொடுைளின 
பசல்வமும், அவறகற உருவொககுகினற 
ைொரணிைளும் ஓர ஆய்வு” (1776) என்பன, 
அவரின சிறந்த இரு ்பகடப்பு நூல்ைள் 
ஆகும்.

மன உகழப்புஇயந்திரப் ்பணி உடல் உகழப்பு
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உகைப்பின் சி்றப்பியல்புகள்
  மறற உற்பத்திக ைொரணிைகளக ைொட்டிலும் 

உகழப்பு அதிைமொை அழியக கூடியதொை 
உள்ளது. அதொவது உகழப்க்பச் ளசமித்து 
கவகை இயலைொது. ளவகலையில்லைொத 
பதொழிலைொளியின உகழப்்பொனது அவர 
ளவகலை பசய்யொத நொளில் இழகைப்்படுகிறது. 
உகழப்க்பத் திரட்டளவொ அல்லைது அடுத்த 
நொள் தள்ளிப்ள்பொடளவொ இயலைொது. அதகன 
ஒருமுகற இழந்தொல் மீண்டும் திரும்்பப் 
ப்பற இயலைொது.

  உற்பத்தியில் உகழப்பு என்பது ஓர 
பசயற்படு ைொரணியொகும். நிலைளமொ, 
மூலைதனளமொ உகழப்பு இல்லைொமல் அதிை 
உற்பத்திகய அளிகை இயலைொது.

  உகழப்பு ஒளர சீரொனதல்லை. திறகமயும் 
்பயிறசியும் ந்பருககு ந்பர மொறு்படுகினறன.

  உகழப்க்ப, உகழப்்பொளரிடமிருந்து 
பிரிகை இயலைொது.

  உகழப்பு இடம் ப்பயரககூடியது. குகறந்த 
ஊதியம் ப்பறுகதக ைொட்டிலும் அதிை 
ஊதியம் ப்பற ளவண்டும் என்பதறைொை, 
மனிதரைள் ஓரிடத்திலிருந்து மறபறொரு  
இடத்திறகு இடம் ப்பயரகிறொரைள்.

  தனியொை உகழககும் உகழப்்பொளரிடம் 
ள்பரம்ள்பசும் ஆறறல் குகறவு. 
தமககு ளவகலை அளித்தவரிடம் தம் 
உகழப்புகைொன கூலிகய உயரத்த 
ளவண்டுபமனளறொ ்பணிபுரியும் இடத்கத 
ளமம்்படுத்த ளவண்டுபமனளறொ ள்பொரொட 
முடியொது. பதொழிலைொளிைள்  தஙைளுககுள் 
ஒருஙகிகணந்து பதொழிறசஙைம் 
அகமத்துப் ள்பொரொடுவதன மூலைம் ள்பரம் 
ள்பசும் ஆறறல் அதிைரிககிறது. 

நவகல �குப்பு முக்ற
ளவகலை ்பகுப்பு முகறகய, ஆடம்ஸ்மித், 

தனது “நொடுைளின பசல்வமும் அவறகற 
உருவொககும் ைொரணிைளும் ஓர ஆய்வு”  எனற 
நூலின மூலைம் அறிமுைப்்படுத்தியுள்ளொர. 

ஒரு உற்பத்திகய நனகு 
வகரயறுகைப்்பட்ட பவவளவறு 
உட்பிரிவுைளொைப் பிரித்து அந்த உட்பிரிவுைள் 
ஒவபவொனகறயும் ஒவபவொரு தனிப்்பட்ட 
உகழப்்பொளி அல்லைது உகழப்்பொளர 
குழுவினரிடம் ஒப்்பகடத்தளலை ளவகலைப்்பகுப்பு 
முகற எனப்்படும். அதொவது, ்பல்ளவறு 
ைட்டஙைளிலும் ஒளர பதொழிலைொளி ஈடு்படொமல், 
அவறகறப் பிரித்துக பைொண்டு, ஒவபவொரு 
ைட்டப்்பணிகயயும் ஒரு பதொழிலைொளி 
ளமறபைொள்ள ளவண்டும்.

நொனகு சகைர வொைன உற்பத்தி இரு சகைர வொைன உற்பத்தி
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எடுத்துககொட்டு

ஒரு கதயல்ைொரர ஒரு சட்கடகய 
முழுகமயொைத் கதத்து உருவொககுவதில் 
கதயல்ைொரர மட்டுளம ஈடு்படுகிறொர. ஆனொல், 
ஆயத்த ஆகடைள் ஏறறுமதி  பசய்யும் 
நிறுவனஙைளில் துணிைகள பவட்டுதல், 
உடல்்பகுதி துணிைகளத் கதத்தல், 
கைப்்பகுதிைகளத் கதத்தல், ைழுத்துப் 
்பகுதிைகளத் கதத்தல், ப்பொத்தொன கவககும் 
்பகுதிைகளத் கதத்தல் ள்பொனற ஒவபவொரு 
்பணிைளும் தனித்தனி உகழப்்பொளரைளொல் 
ளமறபைொள்ளப்்படுகிறது. இறுதியொை, 
அகனத்துப் ்பகுதிைகளயும் இகணத்துச் 
சிலைர கதககினறனர. இந்நிகலையில் அத்துணி 
முழுகமயொன  ஒரு ஆகடயொை உருவொகிறது.

ஆகட ஏறறுமதி நிறுவனம்

நவகலப்�குப்பு முக்றயின் �ன்கமைகள்
  உகழப்்பொளி ஒருவர, ஒளர ளவகலைகய 

மீண்டும்  மீண்டும் பசய்வதனொல், அந்த 
ளவகலையில் திறகமயுகடயவரொை ஆகிறொர. 

  இம்முகற நவீன இயந்திரஙைகள 
உற்பத்தியில் அதிைமொை ஈடு்படுத்துவதறகு 
வழி வகுககிறது. உதொரணம் ைம்பியில்லைொத் 
தந்தியின ைண்டுபிடிப்பு.

  ைொலைமும், மூலைப்ப்பொருள்ைளும் மிைத் 
திறகமயொைப் ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.

நவகலப்�குப்பு முக்றயின் தீகமைகள்
  பதொழிலைொளி, ஒளர ளவகலைகயத் திரும்்ப, 

திரும்்ப பசய்வதொல், சுகவயறற, ைளிப்்பறற, 

தனகமகய அகடகிறொர. இது மனிதத் 
தனகமகய அழிககிறது.

  ஒரு ்பகுதி ்பணியிகன மட்டும் ஒரு 
பதொழிலைொளி ளமறபைொள்வதொல், அவர 
குறுகிய ளதரச்சிகய மட்டுளம ப்பறுகிறொர. 
இதனொல் ளவகலை வொய்ப்பினகம ப்பருகும் 
நிகலை உருவொகிறது.

  இம்முகற, கைவிகனப் ப்பொருள்ைளின 
வளரச்சியிகனப் ்பொதிககினறது. 
ஒரு பதொழிலைொளி, ஒரு ப்பொருளிகன 
முழுவதுமொை உருவொககிய மன 
நிகறவிகனப் ப்பறுவதில்கலை.

மொணவரைகளத்  தம் ்பள்ளி/
வீடு அருகிலுள்ள தனியொர கதயல் 
ைகடகயயும், ஆயத்த ஆகட ஏறறுமதி 
நிறுவனத்கதயும் ்பொரகவயிடச் பசய்தல்.
ஆசிரியரும் மொணவரைளும், கதயல் 
ைகடயிலும், ஆயத்த ஆகட ஏறறுமதி 
நிறுவனத்திலும் ஆகடைகள எந்த 
முகறைகளப் பின்பறறி கதககிறொரைள் 
எனக ைலைந்துகரயொடல்.

மூலதனம் (Capital)

மூலைதனம் என்பது ்பல்ளவறு 
்பண்டஙைகள உற்பத்தி பசய்வதறைொை 
மனித முயறசியொல் உருவொகைப்்பட்டதொகும். 
எளிகமயொைக கூறினொல், மூலைதனம் என்பது 
்பணத்கதக குறிககும். பசல்வத்கத உற்பத்தி 
பசய்வதறைொை ஒதுகைப்்பட்ட பசல்வம் எனறும் 
மூலைதனத்கதக கூறலைொம். மொர்ஷலின 
ைருத்துப்்படி, “இயறகையின பைொகட தவிரத்த 
வருமொனம் அளிகைக கூடிய பிற வகைச் 
பசல்வஙைளள மூலைதனம் ஆகும்.”
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மூலதனத்தின் வடிவஙகள்
1.  ்பருமப்ப்பொருள் மூலைதனம் அல்லைது ப்பொருட்சொர 

மூலைதனம். (எ.ைொ) இயந்திரஙைள், ைருவிைள், 
ைட்டடஙைள் ள்பொனறகவ

2.  ்பணமூலைதனம் அல்லைது ்பணவியல் வளஙைள் 
(எ.ைொ) வஙகி கவப்புைள், ்பஙகுைள் மறறும் 
்பத்திரஙைள் ள்பொனறகவ. 

3.  மனித மூலைதனம்  அல்லைது மனிதத் திறன 
வளஙைள் (எ.ைொ) ைல்வி, ்பயிறசி மறறும் 
சுைொதொரம் ஆகியவறறில் முதலீடுைள்

மூலதனத்தின் சி்றப்பியல்புகள்
  மூலைதனம் பசயலைறற ஓர உற்பத்திக ைொரணி 
  மனித முயறசியொல் உருவொகைப்்படுகிறது
  இது உற்பத்தியில் தவிரகை முடியொத 

ைொரணியல்லை. இது இனறியும் உற்பத்தி 
நகடப்பறும்

  மூலைதனம் அதிைம் இயஙகும்  
தனகமயுகடயது

  இதன அளிப்பு பநகிழும் தனகமயுகடயது
  மூலைதனம் ஆகைமுகடயது
  மூலைதனம் ்பலை ஆண்டுைள் நீடிககும் 
  மூலைதனத்கத ஈடு்படுத்துவதன ளநொகைம், 

எதிரைொலைத்தில் வருமொனம் ப்பற ளவண்டும் 
என்பளதயொகும்.

பதொழில் முகனநவொர் (அல்லது) 
பதொழிலகமைப்பு  
(Entrepreneur or Organisation) 

பதொழில் முகனளவொர எனப்்படு்பவர ்பலை 
உற்பத்திக ைொரணிைகள (நிலைம், உகழப்பு, 

மூலைதனம்) ஒருஙகிகணத்துச் பசயல்்படு்பவர 
ஆவொர. அகைொரணிைகளச் சரியொன அளவிலும், 
முகறயிலும் பதொடஙகி, இடரப்்பொடுைகள ஏறறு, 
உற்பத்தி அதிைரிகை முயல்்பவளர பதொழில் 
முகனளவொர ஆவொர.

பதொழில் முகனளவொர, ‘பதொழில் 
அகமப்்பொளர’ எனவும் அகழகைப்்படுகிறொர. 
தறைொலைத்தில், பதொழில் முகனளவொர, 
“சமுதொய மொறறம் ைொணும் முைவர” 
என அகழகைப்்படுகிறொர. இவர சமுதொய 
விருப்்பமுள்ள உற்பத்திகயக பைொடுப்்பளதொடு 
மட்டுமல்லைொமல் சமுதொய நலைம் ளமம்்படவும் 
ைொரணமொகிறொர.

பதொழில் முகனளவொர
பதொழில் முகனநவொரின் சி்றப்பியல்புகள்

  இலைொ்பைரமொன முதலீட்டு வொய்ப்புைகள 
அகடயொளம் ைொணுதல்

  உற்பத்தி அலைகின இருப்பிடத்கதத் 
தீரமொனித்தல்

  புத்தொகைத்திகன  உருவொககுதல்
  பவகுமதி பசலைகவத் தீரமொனித்தல்
  இடரைகள ஏறறல் மறறும் நிச்சயமறற 

தனகமகய எதிரபைொள்ளல்

பதொழிறசொகலைஅலுவலைைம் இயந்திரஙைள்
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I.  ெரியொன விகடகய 
நதர்்நபதடுகக

1. உற்பத்தி என்பது
அ) ்பயன்பொட்கட அழித்தல்
ஆ) ்பயன்பொட்கட உருவொககுதல்
இ) மொறறு மதிப்பு
ஈ) ளமறைண்ட எதுவுமில்கலை

2. ்பயன்பொட்டின வகைைளொவன
அ) வடிவப் ்பயன்பொடு
ஆ) ைொலைப் ்பயன்பொடு 
இ) இடப் ்பயன்பொடு
ஈ)  ளமறைண்ட அகனத்தும்

3.  முதனகமக ைொரணிைள் என்பன 
 

அ) நிலைம், மூலைதனம்
ஆ) மூலைதனம், உகழப்பு
இ) நிலைம், உகழப்பு
ஈ) எதுவுமில்கலை

• மொணவரைகளத் தஙைள் ்பள்ளி/வீட்டின அருகிலுள்ள சிறந்த பதொழில் முகனளவொகரச் 
சந்தித்து அவரைளது பதொழிகலைப் ்பறறிய விவரஙைகள அறிந்து வரக கூறுதல்

• ஆசிரியரும், மொணவரைளும் அகதப் ்பறறிக ைலைந்துகரயொடுதல்.

சுருககம்
		நுைரளவொரின ்பயன்பொட்டுகைொை, மூலைப்ப்பொருகளயும், மூலைப்ப்பொருள் அல்லைொதனவறகறயும் 

ஒனறிகணத்து ஒரு ப்பொருகள  உருவொககும் பசயளலை உற்பத்தியொகும்.
	்பயன்பொடு என்பது நமது ளதகவைகளயும் விருப்்பஙைகளயும் நிகறவு பசய்வதொகும். 
	்பயன்பொட்கட அதன இயல்க்பப் ப்பொருத்து வடிவப் ்பயன்பொடு, இடப்்பயன்பொடு, ைொலைப் ்பயன்பொடு 

என வகைப்்படுத்தலைொம்.
	உற்பத்தியில் மூனறு வகைைள் உள்ளன. அகவயொவன: முதனகம நிகலை உற்பத்தி, இரண்டொம் 

நிகலை உற்பத்தி மறறும் மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி
	ஒரு ப்பொருளின உற்பத்திககு உதவுகினற ைொரணிைகள நிலைம், உகழப்பு, முதலீடு, மறறும் 

பதொழில் முகனளவொர என வகைப்்படுத்தலைொம்.
	ளவகலை ்பகுப்பு முகறகய ஆடம்ஸ்மித், தனது “நொடுைளின பசல்வமும் அவறகற உருவொககுகினற 

ைொரணிைளும் ஓர ஆய்வு”  எனற நூலின மூலைம் அறிமுைப்்படுத்தியுள்ளொர.
	பதொழில் முகனளவொர எனப்்படு்பவர ்பலை உற்பத்திக ைொரணிைகள (நிலைம், உகழப்பு, மூலைதனம்) 

ஒருஙகிகணத்துச் பசயல்்படு்பவர ஆவொர.

ககலசபெொறகள்
உற�த்தி Manufacture Production
�யன்�ொடு Usefulness Utility
நிறுவனம் Firm Organization
பதொழில் முகனநவொர் Businessman Entrepreneur
கொரணிகள் Component Factors 
�குப்பு Dividing Division
வளஙகள் Assets Resources

  �யிறசி
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8. பதொழில் முகனளவொரின ்பண்புைள் 
மூனறிகனக கூறுை.

V.  விரிவொன விகடயளி
1. உற்பத்தியின வகைைகள விரிவொை 

எழுதுை.

2. நிலைம் எனறொல் எனன? அதன 
சிறப்பியல்புைகள விவரிகை?

3. ளவகலை ்பகுப்பு முகறயின நனகமைள் 
மறறும் தீகமைகள எழுதுை.

4. மூலைதனத்தின சிறப்பியல்புைகள விளககுை.

VI. பெயல்திட்டம் 

1. மொணவரைகள முதனகம, இரண்டொம் 
நிகலை மறறும் மூனறொம் நிகலை உற்பத்தித் 
பதொடரபுகடய மொதிரிப் ்படஙைகளச் 
ளசைரித்துவரச் பசய்து, ஒட்டச்பசய்தல்

2. மொணவரைகளத் தஙைள் வீட்டின 
அருகிலுள்ள ளவளொண்கம பசய்யும் 
விவசொயிைளுடன ைலைந்துகரயொடி நிலைம் 
மறறும் அதன பதொடரபுகடயவறகற 
புகைப்்படஙைள் எடுத்துத் தொளில் ஒட்டச் 
பசய்தல்.

VII.  வொழ்வியல் தி்றன்கள் 

1. மொணவரைள் பதொழில் முகனளவொர ்பறறி 
அறிந்து பைொள்ள வகுப்்பகறகய ஒரு நிறுவனம் 
ள்பொல் அகமத்தல். மொணவரைள் சிலைகரத் 
பதொழில் முகனளவொர ள்பொலைவும் உற்பத்தி 
நடவடிககையில் ஈடு்படுவது ள்பொலைவும் நடிகைச் 
பசய்தல். ஆசிரியரும், மொணவரைளும் சமூதொய 
முனளனறறத்திறகுத் பதொழில் முகனளவொரின 
்பஙகு ்பறறிக ைலைந்துகரயொடுதல்.

நமைறநகொள் நூல்கள்
1. H.L.Ahuja- Principles of Micro Economics

2. K.P.M.Sundharam-Business Economics

3. K.K.Dewett-Modern Economic Theory

4.  பதொழில் முகனளவொர என 
அகழகைப்்படு்பவர 
அ) ்பரிமொறறம் பசய்்பவர
ஆ) முைவர
இ) அகமப்்பொளர 
ஈ) பதொடர்பொளர 

II. நகொடிட்ட இடத்கத நிரப்புக.
1.   என்பது ்பண்டத்திறைொன  

விருப்்பஙைகள நிகறவு பசய்யும் சகதியொகும்.
2.   ப்பறப்்பட்ட ைொரணிைள் என்பது 

 மறறும்  ஆகும்.
3.   என்பது நிகலையொன 

அளிப்பிகன உகடயது.
4.   என்பது மனித 

உற்பத்தியில் ஓர இடு ப்பொருள். 
5.   என்பது ்பல்ளவறு 

்பண்டஙைகள உற்பத்தி பசய்திட மனித 
முயறசியொல் உருவொகைப்்பட்டதொகும் 

III. ப�ொருத்துக.
1.  முதனகம 

உற்பத்தி
- ஆடம் ஸ்மித்

2.  ைொலைப் ்பயன்பொடு - மீனபிடித்தல், 
சுரஙைத் பதொழில்

3.  நொடுைளின 
பசல்வம்

- பதொழில் 
முகனளவொர

4.  மனித மூலைதனம் - எதிரைொலை ளசமிப்பு
5.  புதுகம 

புகன்பவர
- ைல்வி, 

உடல்நலைம்

IV. குறுகிய விகடயளி
1. உற்பத்தி எனறொல் எனன?
2. ்பயன்பொடு என்பது எனன?
3. ்பயன்பொட்டின வகைைகள எழுதுை.
4. உற்பத்திக ைொரணிைகளக கூறுை.
5. உகழப்பு வகரயறு
6. ளவகலை ்பகுப்பு முகற –வகரயறு.
7. மூலைதனத்தின வடிவஙைள் யொகவ?
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இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிைண்ட் ளமப்லித்ளதொ தொளில் அச்சிடப்்பட்டுள்ளது.
பவப் ஆப்பசட் முகறயில் அச்சிட்ளடொர:

குழுத்தகலைவர
முகனவர் கொ. அ. மைணிககுமைொர்
ளமனொள் ள்பரொசிரியர,  
வரலைொறறுத் துகற, 
மளனொனமணியம் சுந்தரனொர 
்பல்ைகலைகைழைம், திருளநல்ளவலி. 
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
ஹ. உஷொ
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
ஆர. ளை. எம். சொரதொ வித்யொலையொ, 
மைளிர ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
உஸ்மொன சொகலை, 
தி.நைர பசனகன.
இ. ஆர்ம்்ஸட்ரொங
உதவித் தகலைகம ஆசிரியர, 
(்பட்டதொரி) 
தூய வளனொர ைல்லூரி 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
திருச்சிரொப்்பள்ளி.
படனி்ஸ ரொயர்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
மொரவொர அரசு ஆண்ைள் 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
அச்சிறுப்்பொகைம், ைொஞ்சிபுரம்
உள்ளடகைம் வொசிப்்பொளரைள்
முகனவர் க. சுநரஷ்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
குமொரரொ�ொ முத்கதயொ 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
அகடயொறு, பசனகன. 
சு. நகொமைதி மைொணிககம்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
்பகழய ப்பருஙைளத்தூர, 
பசனகன.
ெ. ரொநே்ஸவரி
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
பநல்லிககுப்்பம், ைொஞ்சிபுரம்.
அ. ெகொய சினி
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
பநம்ளமலி, ைொஞ்சிபுரம்.
பமொழி ப்பயரப்்பொளர 
முகனவர் சு. ரவிசெ்நதிரன்
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர, 
இரொ�்பொகளயம் ரொ�ுகைள் 
ைல்லூரி, இரொ�்பொகளயம்
பமொழி சீரகமப்பு
முகனவர் க. மைொ. நவணுநகொ�ொல்
பமொழிப்பயரப்்பொளர,  
்பத்திரிகை தைவல் பதொடரபு 
அலுவலைைம், பசனகன.

்பொட வல்லுநர
முகனவர் இரொ. பேகன்குமைொர்
உதவிப் ள்பரொசிரியர மறறும் 
துகறத் தகலைவர, 
புவியியல் துகற, ்பொரதிதொசன 
்பல்ைகலைகைழைம், 
திருச்சிரொப்்பள்ளி.
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
�ொ. நஹமைொவதி
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
அரசு (ஆ.தி.ந.) மைளிர 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
ைனனிைொபுரம், பசனகன.
முகனவர் மைொ. கமைலொ
முதுைகலை ஆசிரியர, 
அறிஞர அண்ணொ அரசு 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி 
கும்்பளைொணம், தஞ்சொவூர.
சித்ரொ உமைொ�தி
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
எஸ்.பி.ஐ.ஒ.எ. மொதிரி ளமல்நிகலைப் 
்பள்ளி, முைப்ள்பர, பசனகன.
மை. ஆன்நதகுமைொர்
முதுைகலை ஆசிரியர,  
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,  
த.்பழுர, உகடயொர ்பொகளயம், 
அரியலூர. 
ளமலைொய்வொளரைள்
முகனவர் அ. பெ்நதில் நவலன்
உதவிப் ள்பரொசிரியர,  
புவியியல் துகற,  
குந்தகவ நொச்சியொர அரசு மைளிர 
ைகலை ைல்லூரி, தஞ்சொவூர.
இரொ. விநனொத்குமைொர்
உதவிப் ள்பரொசிரியர,  
ைல்வியியல் துகற,  
ப்பரியொர ்பல்ைகலைகைழைம், ளசலைம்.

்பொட வல்லுநர & ளமலைொய்வொளர
முகனவர் எம். கலியப�ருமைொள் 
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர & 
துகறத்தகலைவர,  
அரசியல் அறிவியல்துகற 
மொநிலைக ைல்லூரி, பசனகன
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
முகனவர் எ்ஸ. குணநெகர்
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,  
புல்லுகைொட்டு வலைகச, பதனைொசி.
சு. நகொமைதி மைொணிககம்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
்பகழய ப்பருஙைளத்தூர, 
பசனகன.
பமொழி ப்பயரப்்பொளரைள் 
க. நவலு 
்பட்டதொரி ஆசிரியர 
அரசு மைளிர ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
தகலைவொசல், 
ளசலைம் மொவட்டம்.
அ. ேொ�ர்அலி 
முதுைகலை ஆசிரியர
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
கீரிப்்பட்டி, 
ளசலைம் மொவட்டம்.

ப�ொருளியல்
்பொட வல்லுநர
முகனவர் எ. �ரமைசிவன் 
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர, 
ம.த.தி, இந்துக ைல்லூரி, 
திருபநல்ளவலி.
்பொடநூல் ஆசிரியர
இல. பகௌெல்யொ நதவி 
முதுைகலை ஆசிரியர, 
அரசு ளமல்நிகலைப்  ்பள்ளி, 
பதொப்பூர, தருமபுரி.
ளமலைொய்வொளர
முகனவர் சித்ரொ பரஜி்ஸ 
உதவிப் ள்பரொசிரியர, 
ப்பொருளியல் துகற, 
பலைொயொலைொக ைல்லூரி, பசனகன.

ெமூக அறிவியல் - ஏைொம் வகுப்பு - முதல் �ருவம்
�ொடநூல் உருவொககம்

வரலொறு புவியியல் குடிகமையியல்
ைல்விககுழு 
ஒருஙகிகணப்்பொளரைள்
க. இரொமைரொஜ்
துகண முதல்வர, 
மொவட்ட ஆசிரியர ைல்வி மறறும் 
்பயிறசி நிறுவனம், 
ளத.ைல்லுப்்பட்டி, மதுகர மொவட்டம். 
படனி்ஸ ரொயர்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
மொரவொர அரசு ஆண்ைள் 
ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
அச்சிறுப்்பொகைம், ைொஞ்சிபுரம் 
மொவட்டம்.
இகணயச் பசயல்்பொடு
மு. ேொனகிரொமைன்
்பட்டதொரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஓ.ந.நி.்பள்ளி, மட்கடயம்்பட்டி, 
தொரமஙைலைம், ளசலைம்.
இரொ. �ொரதிரொேொ
இகடநிகலை ஆசிரியர, 
அரசு பதொடகைப் ்பள்ளி, 
முருைப்்பொகைம் -II, புதுச்ளசரி.
EMIS பதொழில்நுட்்பக குழு
இரொ.மைொ.ெதீ்ஸ
மொநிலை ஒருஙகிகணப்்பொளர 
பதொழில்நுட்்பம், ைல்வி ளமலைொண்கம 
தைவல் முகறகம, ஒருஙகிகணந்த 
்பள்ளிகைல்வி இயகைைம். 
இரொ. அருண மைொருதி பெல்வன்
பதொழில்நுட்்ப திட்ட்பணி ஆளலைொசைர, 
ைல்வி ளமலைொண்கம தைவல் 
முகறகம, ஒருஙகிகணந்த 
்பள்ளிகைல்வி இயகைைம்.
க. �. ெத்திய�ொரொயணொ
தைவல் பதொழில்நுட்்ப ஆளலைொசைர, 
ைல்வி ளமலைொண்கம தைவல் 
முகறகம, ஒருஙகிகணந்த 
்பள்ளிகைல்வி இயகைைம்.
ைகலை மறறும் வடிவகமப்பு
க.த. கொ்நதிரொேன் 
தமிழ இகணயக ைல்விகைழைம்
ஆர். முத்துகுமைொர்
பி. ரவிககுமைொர்
புத்தை ைட்டகமப்பு
நவ.ெொ. ேொண்ஸமித்,  
தியொைரொய நைர, பசனகன.
ெ. அநெொக குமைொர்
சி. பிரெொ்நத்
ந�சசிமுத்து ககலொெம்
அட்கட  வடிவ கமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்
தரகைட்டு்பொடு
மை நனொகர் இரொதொகிருஷ்ணன்
ஒருஙகிகணப்்பொளர
ரநமைஷ் முனிெொமி
தட்டச்சர
மைொ. கல்�னொ பேக�ொதன்
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