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தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிகைகான ஐநேகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல், மதலசியக ைல்வி 
அகமச்சின் தேகாடகை்ப்பள்ளிகைகான ேர அடி்ப்பகடயிலகான ைகலத்திடட (KSSR) சீரகாய்வு 
2017ககு ஏற்்ப எழுே்ப்படடுள்்ளது. இ்ப்பகாடநூல் ்பண்பு தெறி, ெகாடடு்ப்பற்று, குடியியல், 
குடியுரிகம ஆகிய கூறுைக்ள வலியுறுத்துகின்்றது. இகவ த்பகாடடியிடும் ஆற்்றகலயும்  
மதலசியக குடிமைன் என்னும் வகையில் ெகாடடு்ப்பற்க்றயும் விகேத்துத் தூய 
ேன்னகடயகா்ளமிகு மகாணவரைக்ள உருவகாககும்.

இ்ப்பகாடநூல் ்பல்வகைக ைற்்றல் அணுகுமுக்றைக்ள வலியுறுத்துவதேகாடு, ைண்டறிேல் 
அடி்ப்பகடயிலகான ைற்்றல், எதிரைகாலவியல், சூழலகமவு, வகு்ப்பக்றககு தவளிதய ைற்்றல், 
நிைழகாய்வு, ேைவல் தேகாடரபுத் தேகாழில்நுட்பத் தி்றன்  21ஆம் நூற்்றகாண்டுக ைற்்றல் தி்றன்ைள் 
ஆகியவற்க்ற உள்்ளடககியுள்்ளது.

தமலும், வரலகாற்க்ற ஆரவமுடன் ைற்ை மகாணவரைள் ஆய்வு, ்பகட்ப்பகாகைம், புத்ேகாகைம் 
நிக்றநே வரலகாற்றுச் சிநேகனகய உருவகாககிட உயரநிகலச் சிநேகனத் தி்றனும் 
(KBAT) ்பயன்்படுத்ே்ப்படடுள்்ளது. இேனிகடதய, மகாணவரைள் ேைவல் திரடடும் வகையில் 
சுயமகாை ஆய்வு தெய்வேற்ைகான ெடவடிககைைளும் இகணகை்ப்படடுள்்ளன. இநே ஆய்வுைள் 
மகாணவரைளுககு்ப ்படடறிகவயும் தி்றன்ைக்ளயும் வ்ளர்ப்பேற்ைகாைக தைகாடுகை்ப்படடன. 
மகாணவரைள் வரலகாற்று அறிகவ உய்த்துணரநது, ேன்னகடயகா்ளத்கே வலு்ப்படுத்தி சிநேகன 
முதிரச்சி மிகைவரை்ளகாை உருவகாகிட தவண்டும்.

இநேத் தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிகைகான ஐநேகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல்,  
ெகான்ைகாம் ஆண்டுகைகான வரலகாற்று்ப ்பகாடநூலின் தேகாடரச்சி ஆகும். இநே வரலகாற்று்ப ்பகாட 
நூலின் ைரு்பத்பகாருள் ெகாடடின் இக்றயகாண்கம ஆகும். தமலும், இ்ப்பகாடநூல் பின்வரும் 
ெகான்கு ேகல்பபுைக்ளக தைகாண்டுள்்ளது.

இத்ேகல்பபுத் ேனித்துவமும் சி்ற்பபிற்குரியேகாைவும் ைகாண்ப்படும் மதலசிய ெகாடடின் ்பகாரம்்பரியம்  
குறித்ேேகாகும். ெம் ெகாடு, கூடடரசு மதலசியகா அரசியலகம்பபில் உள்்ளடகை்ப்படடுள்்ள 
மலகாகைகா மலகாய் அரசு தேகாடங்கி அரெகம்பபு, இஸலகாமிய ெமயம், மலகாய்தமகாழி என்ப 
த்பருகம்ப்படத்ேகை ்பல்தவறு ்பகாரம்்பரியங்ைக்ளத் தேகாடரச்சியகாைக தைகாண்தடகாழுகுகி்றது. 
இநே்ப ்பகாரம்்பரியதம இன்க்றய மதலசிய அகம்பபிற்கு அடி்ப்பகடக தைகாள்கையகாை 
அகமகின்்றது.

இத்ேகல்பபு ெம் ெகாடடில் ைகாலனித்துவத்கேயும் அநநியத் ேகலயீடகடயும் எதிரத்ே முநகேய 
ேகலவரைளின் த்பகாரகாடடங்ைக்ளயும் தியகாைங்ைக்ளயும் விவரிககின்்றது. ேன்னம்பிககையும்  
எழுச்சியின்வழி மடடுமின்றி ேகலவரைளின் அர்ப்பணி்பக்ப உய்த்துணரவதேகாடு த்பகாற்்றவும் 
தெய்ேல்வழி ்பள்ளி்ப ்பருவம் முேற்தைகாண்தட மகாணவரைளிடம் ெகாடடுணரகவயும் வலுவகான 
குடியுரிகம தெறி ஆரவத்கேயும் கி்ளரநதேழச் தெய்ய இயலும். இத்ேகல்பபு அநநிய 
ெகதிைளின் ேகலயீடு, ைகாலனித்துவம் மீேகான த்பகாரகாடடம், 1957ஆம் ஆண்டு சுேநதிர 
வரலகாறு ்பற்றிய உடேகல்பபுைக்ளக தைகாண்டுள்்ளது. 

முன்னுணை

தலைப்பு 6: நம் நாட்டின் பாரம்பரியம்

தலைப்பு 7: நாட்டின் சுதந்திரப் பபாராட்்டம்
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சாைம்
ஒவதவகார அலகின் ைற்்றலின் த்பகாதுவகான ைண்தணகாடடம்.

சசாற்களஞ்சியம்
மகாணவரைள் புரிநது தைகாள்்ளச் சிரம்ப்படும் தெகாற்ைளுககு்ப த்பகாருள்வி்ளகைம் 
தைகாடுகை்ப்படுகி்றது.

உருவாக்குவவாம் வாரீர்
ஒவதவகாரு அலகிலும் ைற்்ற ேகல்பக்ப ஆகைத் தி்றகனத் தூண்டும் 
ெடவடிககை மூலம் தெய்திடல் தவண்டும்.  

உயர்நிரைச் சிந்தரைத் திறன் வ்கள்வி்கள் (KBAT)
வரலகாற்று நிைழவுைள் தேகாடர்பகான சிநேகனகயத் தூண்டுவேற்கு உயரநிகலச் 
சிநேகனத் தி்றன் தைள்விைள் வழங்ை்ப்படுவகேக குறிககின்்றது.

குடியியல் செறி
மகாணவரைளுககு இருகை தவண்டிய ்பண்புதெறிைள்.

அடிப்பரை வைைாறறுச் சிந்தரைத் திறன்
மகாணவரைள் சுயமகாை வரலகாற்று நிைழவுை்ளகான ெகான்றுைள், 
நிைழவுைக்ளதயகாடடிய ஆய்வு ஆகியவற்க்ற ஆகைச்சிநேகன அடி்ப்பகடயில் 
ஆய்வுதெய்ய வகை தெய்ய்ப்படடுள்்ளது. இவவரலகாற்றுச் சிநேகனத் தி்றன்்படி 
அடி்ப்பகட வரலகாற்றுக கூறுைள், ைகாலக ைருத்துரு, ைகாலநிரல் மகாறுேல்ைள், 
தேளிவகான ெகான்று, ைற்்பகன, சிகைல், முநகேய சிகைல்ைள், முநகேய ைகால 
ஒ்பபீடு, மூலம் அறிேல் ஆகியன இவரைளுககு உேவும்.

நீங்கள் ்கற்கப வ்பாவது என்ை?
இககூறு, தெரடியகாைவும் மக்றமுைமகாைவும் வி்ளகைம், தைள்விைள், 
ெடவடிககைைள் வழி தவளி்ப்படுகின்்றது.

இத்ேகல்பபு ெகாடடுணரகவயும் ெகாடகட தெசி்ப்பகேயும் குறி்பபிடுவதேகாடு, ெகாடடின் 
முேன்கமத் ேகலவர என்னும் முக்றயில் மகாடசிகம ேகாங்கிய மகாமன்னர அகம்பபு 
முக்றகய மதிகைவும் விரும்பிடச் தெய்ேகலயும் வ்ளரககி்றது. இத்ேகல்பபு நியமன முக்ற, 
அரசுரிகமச் சின்னங்ைள், அரெ அரசியலகம்பபு அதிைகாரத்துக்ற ஆகியன ெகாடடின் அரணகாை 
அரெகம்பக்ப்ப த்பகாற்றுவேற்ைகானது என்்பகே விவரிககின்்றது.

இத்ேகல்பபு குடியுரிகமக கூறுை்ளகாைத் திைழும் ெகாடடின் அகடயகா்ளங்ை்ளகான தேசியச் 
சின்னம், தேசியக தைகாடி, தேசிய்ப ்பண், தேசிய தமகாழி,  தேசிய மலர ஆகியவற்க்ற 
விவரிககின்்றது. ெகாடடின் அகடயகா்ளங்ைள் மீேகான அறிவு, உய்த்துணரவு த்பருகம்ப்படத்ேகை 
ெகாடகட தெசிககும் ேன்னகடயகா்ளத்கே உருவகாககும். 

 தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிைளுகைகான ஐநேகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல், 
12  அலகுைளில், 4 ேகல்பபுைளில் ஒவதவகான்றும் ேனிச்சி்ப்பமகாை இயங்கும் ஆற்்றகலக 
தைகாண்டேகாகும். ஒவதவகார அலகும் ஐநேகாம் ஆண்டுகைகான ேர அடி்ப்பகடயிலகான 
ைகலத்திடடம்(KSSR) சீரகாய்வு 2017 விவரிககின்்றது. ஆசிரியரைள் விவரம் தெைரிகை 
உேவும் வகையில் இ்ப்பகாட நூலின் இறுதியில் துகணநூல் ்படடியலும் வழங்ை்ப்படடுள்்ளது. 
ஆசிரியரைளும் மகாணவரைளும் இ்ப்பகாடநூகல எளிேகாை்ப ்பயன்்படுத்ே பின்வரும் சில 
்படவுருகைள் ்பயன்்படுத்ே்ப்படடுள்்ளன.

தலைப்பு 8: மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்்னர்

தலைப்பு 9: நம் நாட்டின் அல்டயாளம்
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ெைவடிக்ர்க
சுயக ைற்்றலும் வகு்ப்பக்றககு தவளிதய ைற்்றலுகைகான ெடவடிககைைள் 
வழங்ை்ப்படடுள்்ளன. குறி்ப்பகாை, ஐ- திங் (I-think), உருவகாககுதவகாம் வகாரீர, 
நிைழகாய்வு, எதிரைகாலவியல், 21ஆம் நூற்்றகாண்டுக ைல்வி, ேைவல் தேகாடரபு 
தேகாழில்நுட்பம் ஆகும்.

உங்களுக்குத் ச்தரியுமா?
ஒன்்றகன விரிவகாைவும் ஆழமகாைவும் தேரிநதுதைகாள்்ள தைகாடுகை்ப்படடுள்்ள 
கூடுேல் விவரங்ைள் ஆகும்.

விரைநது ்பதிைளி
ைற்்ற வரலகாற்று நிைழவுைள் தேகாடர்பகான புரிேகல அறியும் வகையிலகான 
தைள்விைக்ள உள்்ளடககியுள்்ளது. இகதைள்விைள் சுருகைமகாைவும் மிேமகாைவும் 
இருககும்.

ஆசிரியர் குறிபபு
ஆசிரியர ஒவதவகார அலகின் ைற்்றல் ைற்பித்ேகல மிைச் சி்ற்ப்பகாை 
ெடத்துவேற்குத் துகண புரிகி்றது.

விரைவு ்த்கவல் குறியீடு (QR CODE)
தமலும் ேைவல்ைக்ளக ைகாதணகாலி அல்லது ஏகனய மூலங்ைளிலிருநது த்ப்ற 
முடியும்.

மீட்டுணர்வவாம்
ஒவதவகாரு அலகின் இறுதியிலும் ்பகாடத்தின் சுருகைமகாை, மகாணவரைள் ேகாங்ைள் 
ைற்்ற ேகல்பக்ப மீடடுணர உேவுகி்றது.

சிநதித்துப ்பதிைளி
்பல்தவறு வகையகான ்பயிற்சிைளின் மூலம் ைற்்ற ேகல்பபின் உள்்ளடகைத்தின் 
புரிேகல அறிய முடிகி்றது.

்கறறல் ்தைமும் குடியியல் கூறு்களும்
ஒரு குறி்பபிடட ேகல்பபில் மகாணவரைளின் ைற்்றல் ைற்பித்ேலின் வழி த்ப்ற்ப்படட 
ைற்்றல் அகடகவயும் ேரத்கேயும் குறிககும் அ்ளவுதைகால் ஆகும். இது 
மகாணவரைள் அகடய தவண்டிய ைற்்றல் உள்்ளடகைங்ைக்ள தவளி்ப்படுத்துகி்றது.

 தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிகைகான ஐநேகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல், மகிழவகான 
ைற்்றல் ைற்பித்ேலின் வழி வரலகாற்று அறிகவ தமம்்படுத்துகி்றது. தமலும், மகாணவரைள் ேங்ைளின் 
அறிவகாற்்றகலயும் தி்றகனயும் முழுகம ்படுத்திக தைகாள்வதேகாடு ்பண்புதெறிைக்ளயும் 
அமல்்படுத்ே உேவும். மதலசிய குடிமைன் என்னும் வகையில் மகாணவரைள் ேன்னகடயகா்ள  
உணரகவயும் த்பருமிேத்கேயும் உருவகாககி ெகாடடு்ப்பற்க்ற வலு்ப்படுத்தும்.

6.1.3
K6.1.7

       அல்லது       குறியீடகட அேன் ெகாேனத்கே்ப ்பயன்்படுத்தி வருடி 

Augmented Reality (AR) ்பயனீடடுத் ேைவல்ைக்ள அநே்ப ்பகைத்தில் த்ப்றவும்.
Google Play Store App Store

ொட்ரை வெசிபவ்பாம்
மகாணவரைள் சுயமகாைத் ேகாம் ைற்்ற கூறுைக்ளத் ேனிெ்பர, ெமுேகாயம், ெகாடு 
எனும் அடி்ப்பகடயில் மீண்டும் மதி்பபிடடுத் தேகாடரபு்ப ்படுத்ே இயலும். 
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நாட்டின் நாட்டின் 
இறையாணறமைஇறையாணறமை
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1897ஆம் ஆண்டு க�ோல �ங்ோரில் நடைபெற்ற மலோய் 
அர்ர�ளின் முதலோவது மோநோட்டில் (தரெோர) பிரிட்டிஷ் 
அதி�ோரி�ளுைன் மலோய் அர்ர�ளும் மலோய் ஆட்சியர�ளும் 
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

இன்ட்றய அர்டமபெோனது பதோைக�க�ோல மலோய் அரசு ஆட்சிமுட்றடய 
அடிபெடையோ�க ப�ோண்ைது. இன்றுவடர பின்ெற்றபெடும் அர்டமபெோனது 
நோட்டின் ெோரம்ெரியத்தின் அடையோளமோ� மகலசியர�ளோல் மதிக�பெட்டும் 
கெோற்றபெட்டும் வருகி்றது. இநத அலகு அர்ர, அரசு, வோைோட் �ருத்துரு 
(konsep waadat), இட்றயோண்டம, துகரோ�ம் ஆகியவறறின் பெோருடள 
விவரிககின்்றது. கமலும், இவவல�ோனது அர்ர�ளின் நிடலடயயும் 
ெங�ளிபடெயும் விளககுவகதோடு இன்றும் அர்டமபபு முட்றடய அமல்ெடுத்தும் 
நோடு�ள் குறித்தும் விவரிககின்்றது.

சாரம்

அலகு

தலைப்பு 6 :  நம் நாட்டின் பாரம்பரியம்

அரசமைப்பு நாட்டின் அரண்அரசமைப்பு நாட்டின் அரண்
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நீங்கள் ்கற்கப் பபாவது என்்ன?

1. அர்ர, அரசு என்ெதன் பெோருள்.
2. அர்ருககும் மக�ளுககும் இடையிலோன வோைோட் �ருத்துரு.
3. இட்றயோண்டம, துகரோ�ம் ஆகியவறறின் பெோருள். 
4. அன்ட்றய, இன்ட்றய மலோய் அர்ர�ளின் நிடலயும் ெங�ளிபபும்.
5. அர்ோட்சி முட்றடய இன்றும் அமல்ெடுத்தும் நோடு�ள்.

அடிப்பலை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. அர்ர, அரசு, வோைோட் �ருத்துரு, இட்றயோண்டம, துகரோ�ம் 
ஆகியவறட்றப பெோருள்விளக�ம் ப்ய்தல்.

2. அன்ட்றய, இன்ட்றய மலோய் அர்ர�ளின் நிடல, ெங�ளிபபு 
ஆகியவறறின் குறிபபிைத்தக�ச் ்ோன்று�டள ஆரோய்தல்.

3. அர்ோட்சி முட்றடய இன்றும் அமல்ெடுத்துகி்ற நோடு�ளின் 
ஏறபுடைடமடய (rasionalisasi) ஆரோய்தல்.

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

மதித்தல்
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இலறயாணலமைமிகு அரசர் அரசின் தூண

அர்ர அல்லது சுல்தோன் என்ெவர இட்றயோண்டமமிகு அரசின் உயரநிடல 
ஆட்சியோளர ஆவோர. அரசு என்ெது அஙகீ�ரிக�பெட்ை முட்றயில் ஆட்சி 
ப்ய்யபெடும் மோநிலம் அல்லது நோடு ஆகும்.

சுதநதிரத்திறகுப பின்னரும் அர்டமபபு, பதோைரநது 
பின்ெற்றபெட்டு நோட்டின் அடையோளமோ� விளஙகுகின்்றது. 
நோட்டின் ெோரம்ெரியம் எனும் வட�யில் அர்டமபடெ நோம் 
மதிபெதும் நன்றி ெோரோட்டுவதும் அவசியம் ஆகும்.

1. மோணவர�டளக குழுவோரியோ�ப பிரித்தல்.
2. நம்ெ�மோன வடலத்தளத்டதப ெயன்ெடுத்தி, ஒவபவோரு குழுவும் அர்ர 

அல்லது சுல்தோன், அரசு பதோைரெோன ெைத் த�வல்�டளத் கதடுதல்.
3. மோணவர�ள் பெ்றபெட்ை த�வல்�டளப ெடைத்தல்.

அர்ர, அரசு என்ெதன் பெோருடள விளஙகிக ப�ோள்ள மோணவர�ளுககு வழி�ோட்டுதல்.

 ஐயோ, இஸலோமிய 
வருட�ககுப பின்னரதோன் 
அர்ருககுச் சுல்தோன் 
எனும் விளிபபுமுட்ற 
ெயன்ெடுத்தபெட்ைதோ?

21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்
த்கவல் ததாலைத்ததாைர்பு ததாழில்நுட்பம்

ரோஜோ என்ெதன் 
பெோருள் என்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

உங�ளுககுத் பதரியுமோ? அர்டமபபு, பதோைக�க�ோல மலோய் அரசு�ளின் 
�ோலநபதோட்கை பின்ெற்றபெட்டு வருகின்்றது. பதோைக�க�ோல மலோய் 
அரசு�ளின் அர்ோட்சி முட்றயில் அர்ர, மி� உயரநத நிடலயில் 
டவக�பெட்டுள்ளோர. அர்ர அல்லது சுல்தோன் மக�டளயும் தனது 

அரட்யும் ஆட்சி ப்ய்யும் மோநிலத்தில் தடலவர ஆவோர.

ஆமோம் சீமோ, 
பெரும்ெோலோன 

மலோய் அர்ர�ள் 
சுல்தோன் எனும்  

விளிபபுமுட்றடயப 
ெயன்ெடுத்தினர.
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ரோஜோ அல்லது சுல்தோன் மோநிலத்தின் அடமதிடயயும் நல்லிணக�த்டதயும் 
நிடலநோட்டும் தடலவரோ�த் தி�ழ்கின்்றோர. தறபெோழுது ஒன்ெது மோநிலம் 
அர்டமபடெ அமல்ெடுத்துகின்்றன. அம்மோநிலத் தடலவர�ள் பவவகவறு 
விளிபபு முட்றடயக ப�ோண்டுள்ளனர.

நம் நோட்டின் ெோரம்ெரியமோ� விளஙகும் அர்டமபபு நோட்டின் அடமபபுககு 
அடிபெடையோ� விளஙகுவதோல் முககியமோனதோ�க �ருதபெடுகி்றது. நோம் 
அடனவரும் அர்டமபடெ முழுமனத்துைன் ஏற�வும் கெோற்றவும் கவண்டும்.

ரோஜோ அல்லது சுல்தோன் ப�ோண்ை மோநிலங�ள்

மைாநிைத்தின் அரண

சுல்தான்

யதாங் டி பெர்துவதான் பெசதார்

ரதாஜதா

சுல்தான்

சுல்தான்

சுல்தான்

சுல்தான்

சுல்தான்

சுல்தான்

பெர்லிஸ்

பெடதா

பெரதாக்

பினதாங்கு கிளந்தான்

திரங்ெதானு

ெெதாங்

சிலதாங்கூர்

பெகிரி 
பசம்பிலதான்

மலதாக்ெதா

பஜதாகூர்

மலதாக்ெதா 

நீரிண
ை

ப்ன் சீனக் ெடல

சரவதாக்

செதா

வ

• பினோஙகு, மலோக�ோ, ்ரவோக, ்ெோ ஆகிய மோநிலங�ளில் அர்டமபபு 
இல்டல. இம்மோநிலங�ளுககுத் தடலவரோ� யோங டி பெரதுவோ பநகிரி, 
மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னரோல் நியமிக�பெடுகி்றோர.

• கூட்ைரசுப பிரகத்ங�ளோன க�ோலோலம்பூர, புத்ரோபஜயோ, லோபுவோன் 
ஆகியவறறிறகு மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னர தடலடமகயறகி்றோர.

•  பநகிரி ப்ம்பிலோன் ரோஜோடவ யோங டி பெரதுவோன் பெ்ோர 
   என்றும் பெரலிஸ ஆட்சியோளடர ரோஜோ என்றும் அடைபெர.

உங்களுக்குத் ததரியுமைா?உங்களுக்குத் ததரியுமைா?

அர்டமபடெ 
அமல்ெடுத்துகி்ற 
மோநிலங�டளக குறிபபிடு�.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

அர்டமபடெ அமல்ெடுத்துகி்ற மோநிலங�டள அடையோளங�ோண மோணவர�ளுககு 
வழி�ோட்டுதல்.

குழுவில், அர்டமபடெப கெோற்ற 
கவண்டியதன் அவசியத்டதப 
ெடைபெோக�த்தி்றகனோடு விவரித்திடு�.

ெடவடிக்ரகெடவடிக்ரக
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6.1.2
K6.1.7

“...யோம் மோட்சிடம தோஙகிய தங�ளின் 
அருடள கவண்டுகிக்றன். எல்லோ 
மலோய் அடிடம�ளும் தங�ளின் 

ெோவத்திறகு ஆளோயிருபபினும், எங�டள 
ஒதுக்்காதீர்்கள். தீயச் ப்ோற�ளோல் 

நிநதிக்்காதீர்்கள். ஒரு கவடள 'ஷாராக்' 
விதி�ளுககு உட்ெட்ை ப�ோடலயோ� 
இருபபினும் தங�ளிைம் தயவு கூரநது 

மன்னிபபுக க�ோருகிக்றோம்."

 “ெோமோன் உமது வோககுறுதிடய யோம் ஏறகிக்றோம்'. 
அடிகயனும் தங�ளிைமிருநது வோககுறுதிடய 

எதிரெோரககிக்றன்.'
 .... அடிகயனின் வம்்ோவளிக குைநடத�ள் 

தவறு�ள் ப்ய்யினும், எல்லோ மலோய்க�ோரர�ளும் 
அடிகயன் மீது துகரோ�ம் பூண்டு பூமியில் ரத்தம் 
சிநதககூைோது. அவர�ள் �ோயம் ெட்ைோலும் 

நோட்டைக ட�பெறறிப பின்வோஙகும் வடரயிலும் 
கூை."

“அபெடிகய ஆ�ட்டும் கவநதகர, 
தங�ளின் குைநடத�ள் முதலில் 
மோறிடும் ெட்்த்தில் எங�ளின் 

குைநடத�ளும் மோறிடுவர கவநதகர"

அரசர் விசுவாசத்திறகும் மைரியாலதக்கும் உரியவர்

அர்ருககு விசுவோ்மோ� இருககும் ெண்ெோனது முநடதய �ோலநபதோட்டு 
ஒவபவோரு குடிம�னும் பின்ெறறிவரும் ெைக�மோகும். 'சுலோலோதூஸ ்ோலோத்தின்' 
எனும் புத்த�த்தில் அர்ருைனோன வோைோட் உைன்பாடு �ோணபெடுகி்றது. 
இவவுைன்ெோடு ஸ்ரீ பதரி புவோனோவிறகும் மக�ளுககும் அதோவது பைமோங பலெோர 
ைோவுன் உைனோன வோககுறுதி விசுவோ்த்திறகு அடிபெடையோ� அடமநதுள்ளது. 
மக�ள் அர்ருககு விசுவோ்மோ� இருக� உறுதியளித்தனர. அகத ்மயம் அர்ரும் 
மக�டள நீதிவழுவோ நடுநிடலடமயுைன் ஆட்சி ப்ய்ய உறுதி அளித்தோர. 

"ஆ�ட்டும் ெோமோன், அடிகயன் 
இநத உைன்ெோட்டை 

ஏறகிக்றன்."

நோடு சுதநதிரம் அடைநத பின்னர இநத வோைோட் �ருத்துரு ருககுன் 
பந�ோரோவில், 'கெரர்ருககும் நோட்டிறகும் விசுவோ்ம் ப்லுத்துதல்' என 
இரண்ைோவது க�ோட்ெோைோ� அடமக�பெட்டுள்ளது. எனகவ, மகலசியர�ளோகிய 
நோம் அர்ர அல்லது சுல்தோனுககு முழு விசுவோ்த்டத வைங� கவண்டும்.

ஒதுக்்காதீர்: தள்ளி டவக�ோதீர
ஷாராக்: இஸலோமிய ்மய விதி
நிநதிக்கும்: அவமதிககும்
உைன்பாடு: ஒபபுகப�ோள்ளுதல்

ந�றாறகளஞ்சியம்

• வோைோட் �ருத்துருடவ விளஙகிக ப�ோள்ள மோணவர�ளுககுத் துடண 
புரிதல்.

• மோணவர�ள் அர்டமபபு மீதோன விசுவோ் பநறியின் அவசியத்டத விளக� 
வழி�ோட்டுதல்.

1. ஐவர ப�ோண்ை குழுக�டள அடமத்தல்.
2. கமற�ண்ை உடரயோைலுகக�றெப ெடைபெோற்றல்  
 தி்றனுைன் நடிக�ச் ப்ய்தல்.

21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்

'சுலோலோதூஸ 
்ோலோத்தின்' புத்த�த்தில் 
�ோணபெடும் வோைோட் 

மூலவரி�ள்.

'சுலோலோதூஸ ்ோலோத்தின்' புத்த�த்தில் �ோணபெடும் வோைோட் உைன்ெோடு பதோைரெோ� மோணவர 
குழுவினரின் நடிபபுக �ோட்சி.
[மூலம்: A. Samad Ahmad (peny.), 1996. Sulalatus Salatin, Edisi Pelajar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, hlm. 25-26]

பா்கபமைறறு நடித்தல் 

வோைோட் எனபெடுவது விசுவோ் 
உைன்ெடிகட� ஆகும்.

உங்களுக்குத் ததரியுமைா?உங்களுக்குத் ததரியுமைா?
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6.1.3

(மூலம்: Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Muhammad Yusoff bin Hashim)

இலறயாணலமைமிகு அரசர்

அர்ர அல்லது சுல்தோன் என்ெவர மக�ளின் விசுவோ்த்திறகும் மதிபபிறகும் 
உரிய ஓர அரசின் தடலவர ஆவோர. ஸ்ரீ பதரி புவோனோவிறகும் பைமோங பலெோர 
ைோவுனிறகும் இடையிலோன உைன்ெோட்டின் வழி இட்றயோண்டமக �ருத்துருவும் 
துகரோ�க �ருத்துருவும் கதோன்றின.

இலறயாணலமை 

இட்றயோண்டம எனபெடுவது 
தனது அரசின் மீது அர்ர 

அல்லது சுல்தோன் ப�ோண்டுள்ள 
மி� உயரிய அதி�ோர அடையோளம் 
ஆகும். இட்றயோண்டமமிகு அர்ர 
அல்லது சுல்தோன் ஆட்சிபபுரிவதறகு  
ஆளுடம, தனித்துவமிகு தன்பனறி,  

அறிவோற்றல் ப�ோண்டிருத்தல் 
கவண்டும்.

துபரா்கம்
 

துகரோ�ம் எனபெடுவது 
அர்ர அல்லது சுல்தோனின் 

ஆடணடயயும் �ட்ைடளடயயும் 
பு்றக�ணித்தல் ஆகும். 

துகரோ�ம் புரிகின்்ற மக�ளுககு 
அதறகு நி�ரோன தண்ைடன 

வைங�பெடும்.

இட்றயோண்டமமிகு அர்ர எநகநரமும் அடமதியும் சுபிட்்மும் நிலவுவடத 
உறுதிச் ப்ய்ெவர. மக�ள் அவரின் ஆட்சியின் கீழ் அடமதியுைனும் 
ஒறறுடமயுைனும் வோழ்கின்்றனர.

உங்களுக்குத் ததரியுமைா?உங்களுக்குத் ததரியுமைா?

• ‘ைோவலோட்’ (இட்றயோண்டம) எனும் ப்ோல் அரபுச் ப்ோல்லோகும். 
‘ைோவலோ’ என்ெதன் பெோருள் நோடு அல்லது அரசு.

•  துகரோ�ம் புரிகின்்ற மக�ளுககுச் ்ோெகக�டு அல்லது கெரிைர ஏறெடும்.

இட்றயோண்டம என்ெதன் 
பெோருடளக குறிபபிடு�.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

குழுவோரியோ� அர்டமபபு மீது விசுவோ்ம் 
ப்லுத்த கவண்டியதன் அவசியத்டத விளககுதல்.

ெடவடிக்ரகெடவடிக்ரக
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அரசலமைப்பில் ஏறபட்ை மைாறறங்கள்

அர்டமபபுப ெோரம்ெரியத்டத நிடலநிறுத்தியுள்ள நோடு�ளில் மகலசியோவும் 
ஒன்்றோகும். பதோைக�க�ோல மலோய் அரசு�ளின் �ோலம் பதோட்கை அர்டமபபு 
நமது இட்றயோண்டமககும் பெருடமககும் அடையோளமோ� விளஙகுகின்்றது. 
�ோலத்திறக�றெ அர்டமபபு ெல மோற்றங�டளக �ண்டுள்ளது.

ப்தாடக்ெக்ெதால மலதாய் 
அரசணமப்பு

பிரிட்டிஷ் ெதாலனித்துவ 
அரசணமப்பு

1. அருநத�ச் சூைல் கெோன்று ஒரு கமட்யில் மோணவர�ள் குழுவோ� அமரநதிருத்தல்.
2. ‘அர்டமபபு இட்றயோண்டமடயத் தற�ோக� கவண்டியதன் அவசியம்’ என்்ற 

�லநதுடரயோைல் தடலபடெ ஆசிரியர வைஙகுதல்.
3. மோணவர�ள் அத்தடலபடெபயோட்டி குழுவில் �லநதுடரயோடுதல்.

21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்
அருநத்கம் (Kafe)

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் தங�ள் 
மோநிலத்தின் தடலவர. 

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் தமது 
ஆட்சியில் முழு அதி�ோரம் 
பெற்றவர. 

• நிரவோ�ம், ்ட்ைம், நீதி, அர்தநதிர  
உ்றவு ஆகியடவ பதோைரெோன 
ப�ோள்ட��டள அர்ர அல்லது 
சுல்தோன் முடிவு ப்ய்வோர. 

• அரட் நிரவோ�ம் ப்ய்ய அர்ர 
அல்லது சுல்தோனுககு ஆட்சியர�ள் 
உதவுகின்்றனர.

ஆட்சியர�ள் ெோலோய் கரோங ஸ்ரீயில் 
சுல்தோனுைன் �லநதோகலோசிககும் 
உருபகெோலி �ோட்சியடமபபு. (Diorama) 
(மூலம்: Kompleks Sejarah Pasir Salak)

பதோடுவோய்க குடிகயற்ற மோநிலங�ளின் 
ஆளுநருைன் மலோய்ச் சுல்தோன்�ள்.

(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் மோநிலத் 
தடலவரோ� நிடலநிறுத்தபெட்ைோர.

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் ஆட்சிப 
பெோறுபபில் முழு அதி�ோரம் 
பெறறிருக�வில்டல.

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் 
தங�ள் மோநிலத்தில் இஸலோமிய 
்மயத்திறகும் மலோய்ச் ்ைஙகு 
்ம்பிரதோயங�ளுககும் தடலவர 
ஆவோர.

• ஒவபவோரு மோநில நிரவோ�த்டதயும் 
நிரவகிக� பிரிட்டிஷ் ஆகலோ்�ர 
ஒருவர நியமிக�பெட்ைோர.



Saiz sebenar

9

Saiz sebenar

9

6.1.4
K6.1.8

33 ஜப்ெதானிய ஆக்கிரமிப்புக் 
ெதாலத்தில அரசணமப்பு

• அரசியலடமபபு முடியோட்சி 
முட்றடம அறிமு�பெடுத்தபெட்ைது.

• அர்ர அல்லது சுல்தோனின் 
அதி�ோரம் மோநில 
அரசியலடமபபுககு உட்ெட்ைது.

• மோநில நிரவோ�த்திறகு மநதிரி 
பெ்ோர தடலடமகயற�, நிர்வா்கச் 
சலப துடண புரிகி்றது.

• மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னர 
அடமபபுமுட்ற சுதநதிரத்திறகுப 
பின்னர அறிமு�பெடுத்தபெட்ைது.

• ஒன்ெது மலோய் அர்ர�ளும் 
மோட்சிடம தோஙகிய 
மோமன்னரோ�ச் சுைல்முட்றயில் 
நியமிக�பெடுகின்்றனர.

• நோட்டின் நிரவோ�த்டதப பிரதமர 
தடலடமகயற� அலமைச்சரலவ 
துடணபுரிகி்றது.

சு்நதிரத்திற்குப் பின்னர் இன்று 
வணரயிலதான அரசணமப்பு

மகலசியக குடிமக�ளோகிய நோம் 
அர்டமபபு இட்றயோண்டமடய எவவிதப 
ெோகுெோடின்றித் தற�ோபெது அவசியமோகும். 
அர்டமபபு இட்றயோண்டம நோட்டின் 
வளபெத்டதயும் அடமதிடயயும் 
உறுதிபெடுத்துகின்்றது.

 அர்டமபபில் ஏறெட்ை மோற்றங�டள மோணவர�ள் விளஙகிக ப�ோள்ள   
 வழி�ோட்டுதல்.

நிர்வா்கச் சலப: நிரவோ�ப ெணி�டளச் 
ப்ய்யும் அடமபபு ஆகும்.
அலமைச்சரலவ: பிரதமடரயும் 
அடமச்்ர�டளயும் உள்ளைககிய 
அடமபபு.
முழு அதி்காரம்: முழுடமயோன அல்லது 
எல்டலயற்ற அதி�ோரம்.

ந�றாறகளஞ்சியம்

ஜபெோனிய ஆககிரமிபபுககுப 
பின்னர ஆட்சிககு வநத 
பிரிட்டிஷோர தங�ளது 
ப�ோள்ட��டளத் பதோைரநதனர.

உங்களுக்குத் ததரியுமைா?உங்களுக்குத் ததரியுமைா?

ஆசிரியர்
குறிப்பு

 
ஜபெோனிய ஆககிரமிபபின்கெோது 
மலோய் மோநிலங�ளின் நிரவோ�த்டத 
நிரவகித்தது யோர?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

டி்ம்ெர 1941இல் ஜபெோனிய இரோணுவம் 
க�ோத்தோ ெோரு, கிளநதோன் வழியோ� 
ஊடுருவியது.

(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் மோநிலத் 
தடலவரோ� நிடலநிறுத்தபெட்ைோர.

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் ஆட்சிப 
பெோறுபபில் முழு அதி்காரம் 
பெறறிருக�வில்டல.

• அர்ர அல்லது சுல்தோன் தங�ள் 
மோநிலத்தில் இஸலோமிய ்மயத்திறகும் 
மலோய்ச் ்ைஙகு ்ம்பிரதோயங�ளுககும் 
தடலவர ஆவோர.

• ஜபெோனிய ஆளுநர மலோய் 
மோநிலங�ளின் நிரவோ�த்டத 
நிரவகித்தோர.

44

மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னர 14ஆம் 
நோைோளுமன்்ற இரண்ைோம் தவடணக 
கூட்ைத்பதோைர அர்ச் ்ைஙகில் 
அதி�ோரபபூரவத் தி்றபபுடர ஆறறுகின்்றோர.

(மூலம்: Istana Negara)
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அர்டமபபு ஆட்சிமுட்ற உலகின் மி�ப ெைடமயோன நிரவோ�முட்ற ஆகும். 
அர்டமபபு ஆட்சிமுட்றயில் அர்ர மி� முககியத் தூண் கெோன்்றவர. 
தறபெோழுது உலகில் மகலசியோ உட்ெை 43 நோடு�ள் அர்டமபபு முட்றடய 
அமல்ெடுத்துகின்்றன.

பன்்னாட்டு அரசலமைப்பு
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அர்டமபபு இட்றயோண்டமடயத் தற�ோககும் முட்றடய வகுபபில் ெடைத்தல். 
த�வல் பதோைரபு பதோழில்நுட்ெச் ப்யலிடயப ெயன்ெடுத்தி இபெடைபடெப 
ெடைக�லோம்.

மைாணவர் பலைப்பு 21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்

யுணனட்டட் கிங்டம்

மஹ்க்ரிபீ

அட்லதாண்டிக் பெருங்ெடல

யுணனட்டட் கிங்டம் மெதாரதாணியின் பெதாடி

(மூலம்: Khairil Annas Jusoh, 2014. Dustur Wa 
Salatin: Perlembagaan dan Para Sultan. 
Shah Alam: Yayasan Penyelidikan Transformasi)

படன்மதார்க்

படன்மதார்க் மெதாரதாணியின்  பெதாடி

மஹ்க்ரிபீ அரசின் பெதாடி

(மூலம்: British High Commision, 
Kuala Lumpur)

(மூலம்: Sekretariat Kabinet 
Denmark, Denmark)

(மூலம்: Kedutaan Negara 
Maghribi, Kuala Lumpur)
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6.1.5 உலகில் அர்டமபபு முட்றடய அமல்ெடுத்தும் நோடு�டள மோணவர�ள் 
அறிய வழி�ோட்டுதல்.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

அர்டமபபு நோட்டின் ஒறறுடமடயயும் வளபெத்டதயும் �ோட்டும் 
அடையோளமோகும். ஆ�கவ, அர்டமபபு இட்றயோண்டமடயத் தற�ோக�, மக�ள் 
முழு விசுவோ்த்டதக �ோட்டுவது அவசியமோகும்.

அர்டமபடெ அமல்ெடுத்தும் நோடு�டளக குறிபபிடு�.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

்தாய்லதாநது

ம ல ே சி ய ா

இநதியப் பெருங்ெடல

ெசிபிக் பெருங்ெடல

மதாட்சிணம ்தாங்கிய மதாமன்னரின் பெதாடி

்தாய்லதாநது அரசின் பெதாடி

(மூலம்: Kedutaan Negara Thailand, 
Kuala Lumpur)

(மூலம்: Istana Negara)
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�ருவி�ளும் பெோருள்�ளும் 

�த்தரிகக�ோல்

மணிலோ 
அட்டை

பநகிழிப 
ெோத்திரம்

அர்ர 
ப�ோடி

தூரிட�

துடளயிடும் 
�ருவி

�யிறு
நீர வண்ணம் ெட்

கிடள�ள்மணல்

பநகிழிப ெோத்திரத்தின் கமல் 
வண்ணம் பூசி அதன் உள்கள 
மணடல நிரபபு�. 

ஒவபவோரு நோட்டின் அர்க ப�ோடிப 
ெைத்டத மணிலோ அட்டையில் ஒட்டு�.

மணிலோ அட்டையில் 
�யிறட்றக �ட்டிக கிடள�ளில் 
பதோங�விைவும்.

மணிலோ அட்டையில் துடளயிடு�.

அர்க ப�ோடி, அறிவு மரம் 
தயோரோகிவிட்ைது.

ெடைபெோக�த்தி்றனுைன் கிடள�ளுககு 
வண்ணம் பூசி மணல் நிரம்பிய 
ெோத்திரத்தின் உள்கள நைவும்.

அரசக் பெதாடி அறிவு மரம்

மோணவர�ள் அர்க ப�ோடி அறிவு மரத்டதத் தயோர ப்ய்ய வழி�ோட்டுதல்.

உருவறாக்குவவறாம் வறாரீர்உருவறாக்குவவறாம் வறாரீர் 
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3

4

5

இநத அலகு, அர்டமபபு பதோைரெோன வரலோறு, வளரச்சி, நம் நோட்டில் மலோய் 
அர்ர�ளின் நிடல, ெஙகு ஆகியவறட்ற விவரிககின்்றது. இநத அறிவோனது 
நோட்டின் ெோரம்ெரியமோ� விளஙகும் அர்டமபபு மீது பெருடம ப�ோள்ளும் 
உணரடவ ஊட்டுகி்றது. அடுத்த அலகு இஸலோமிய ்மயம் கூட்ைரசுச் ்மயம் 
என்ெடத விவரிககின்்றது.

இலறயாணலமைமிகு அரசர் நாட்டின் அரண
அர்ர அல்லது சுல்தோன் இட்றயோண்டமமிகு 

அரசின் உயரிய ஆட்சியோளர ஆவோர. அரசு என்ெது 
அஙகீ�ரிக�பெட்ை முட்றயில் ஆட்சி ப்ய்யபெடும் 

மோநிலம் அல்லது நோடு ஆகும்.

இலறயாணலமைமிகு அரசர்
இட்றயோண்டம என்ெது அர்ர அல்லது சுல்தோன் 

தங�ள் அரசின் மீதோன உச்் அதி�ோரத்தின் 
அடையோளமோகும். அர்ர அல்லது சுல்தோனின் 

ஆடணடய மீறுவது துகரோ�ம்.

அரசலமைப்பின் மைாறறங்கள்
பதோைக�க�ோல மலோய் அரசு�ளின் கெோது அர்ர 
அல்லது சுல்தோன் முழு அதி�ோரம் ப�ோண்டிருநதோர. 
தறபெோழுது அர்ர அல்லது சுல்தோனின் அதி�ோரம் 

அரசியலடமபபுககு உட்ெட்டுள்ளது.

உைகின் அரசலமைப்பு
உலகின் அர்டமபபு ஆட்சிமுட்றடய அமல்ெடுத்தும் 

நோடு�ளில் மகலசியோ, தோய்லோநது, யுடனட்ைட் 
கிஙைம், மஹ்கரிபீ, பைன்மோரக ஆகியடவ 

அைஙகும்.

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

2 அரசர் மைரியாலதக்கும் விசுவாசத்திறகும் உரியவர்
ஸ்ரீ பதரி புவோனோ (அர்ர), பைமோங பலெோர ைோவுன் 
(மக�ள்) இடையிலோன வோைோட் அர்ர, சுல்தோன் 
மீதோன மக�ளின் விசுவோ்த்திறகு அடிபெடையோ� 

அடமநதது.
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அ.   கீழக்ெதாணும் கூற்றுெளுக்குச் சரி, பிணை என அணடயதாளமிடுெ.

ஆ. பெதாடுக்ெப்ெட்டுளள பசதாற்ெளுக்கு ஏற்ெக் ெட்டத்தில உளள பசதாற்ெளுக்கு 
வட்டமிடுெ.

1. அரசு என்ெது மோநிலம் அல்லது நோட்டைச் ்ட்ைபெடி 
ஆள்வதோகும்.

2. பதோைக�க�ோல மலோய் அர்ர�ளின் �ோலநபதோட்கை 
அர்டமபபு பின்ெற்றபெடுகி்றது.

3. யோங டி பெரதுவோ பநகிரிடய அர்ர அல்லது சுல்தோன் 
நியமனம் ப்ய்வோர.

4. வோைோட்,  பதரி புவோனோவிறகும் பைமோங பலெோர 
ைோவுனிறகும் இடைகய ஏறெட்ை உைன்ெடிகட�யோகும்.

5. ஜபெோனிய ஆககிரமிபபின்கெோது சுல்தோன் பதோைரநது முழு 
அதி�ோரம் ப�ோண்டிருநதோர.

6. மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னர அர்டமபபு, சுதநதிரத்திறகுப 
பின்னகர அறிமு�பெடுத்தபெட்ைது.

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

இபெக�த்டதப ெடிபயடுத்து வைஙகிடு�.

இர்யறாண்ரமை

விசுவறா�ம்

பிரிட்டிஷ்

முழு
அதிகறாைம்

துவைறாகம்

சுல்்றான்

அை�ர்

இ து த பி ரி ட் டி ஷ் ம் ரா வி

ம் மை ர சு ல் தா ன் ஜி து ஜா சு

வி ந் யா ய் து ச் கி வி ரரா ஒ வா

சு கி தா ண் யி ரை சு சு க மு ச

அ ர ச ர் மை க கக வா ம் ட் ம்

இ ரா ஜ து ரரா க ம் ச சி ம் க்

மு ழு அ தி கா ர ம் ம் து கெ சி
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16ஆவது மோட்சிடம தோஙகிய மோமன்னரோன அல்-சுல்தோன் அபதுல்லோ ரியோத்துடின் அல்-
முஸதோெோ பில்லோ ஷோ அவர�ளின் முடிசூட்டு விைோ கதசிய அரண்மடனயில் நைநகதறியது.
(மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia) 

நோட்டின் ெோரம்ெரிய அர்டமபபு மகலசியோவின் வளபெத்டதயும் சுபிட்்த்டதயும் 
உறுதிச் ப்ய்கி்றது.

்னிெெர் 
அர்டமபடெ நன்கு 
பதரிநது ப�ோள்வது 
விசுவோ் உணரடவ 

விடதககும்.

சமு்தாயம் 
அர்டமபடெப கெோறறுவது 
மக�ளிடைகய ஒறறுடமடய 

வலுபெடுத்தும்.

ெதாடு 
இட்றயோண்டம அர்டமபபு 
மீதோன விசுவோ்த்டதயும் 
நோட்டை கநசிககும் 

ெண்டெயும் வலுபெடுத்தும்.

நாட்மெ ரநசிப்ரபாம்
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அலகு

22
சாரம்

சமூகத்தினரிடையே பலயவேறு சமேமும் நம்பிகடககளும் உள்ளன. இந்த 
அலகு மலாோவின் சமூகத்தினரிடையே காணபபடும் சமேப பின்னணிடேயும் 
நம்பிகடககட்ளயும் விவோதிககின்்றது. யமலும், இந்த அலகு மலாககா மலாய் 
மன்னராட்சிக காலத்தில இஸலாமிே சமே வேருடகயின்  வேரலாறு; சு்தநதிரம் 
வேடரககுமான மலாய் மாநிலஙகளின் நிரவோகத்தில இஸலாமிே சமேத்தின் 
நிடல; கூட்ைரசுச் சமேமாக வி்ளஙகும் இஸலாமிே சமேம் ஒற்றுடமடே 
உருவோககுவேதில ககாண்டுள்ள பஙகு ஆகிேவேற்ட்ற வி்ளககுகின்்றது.

மலேசியாவில் மலேசியாவில் 
இஸோமிய சமயம்இஸோமிய சமயம்

நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்ன?

1. மலாோவில உள்ள சமூகத்தினரின் சமேமும் நம்பிகடககளின் 
பின்னணியும்.

2. மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில இஸலாமிே சமே 
வேருடகயின் வேரலாறு.

3. சு்தநதிரம் வேடரயிலான மலாய் மாநிலஙகளின் நிரவோகத்தில 
இஸலாமிே சமேத்தின் நிடல.

4. கூட்ைரசுச் சமேமாக இஸலாமிே சமேத்தின் நிடல.
5. ஒற்றுடமடே உருவோககுவேதில இஸலாமிே சமேத்தின் 

பஙகளிபபு.

தலைப்பு 6: நம் நாட்டின �ாரம்�ரியம்
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மயலசிேத் ய்தசிேப பளளிவோசல
(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)Saiz sebenar
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அடிப்�லை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறனA
K

PS
A

K
PS

1. மலாோவில உள்ள சமூகத்தினரின் இஸலாமிே சமேத்தின் கால 
வேடரகயகாடு, நம்பிகடககள ஆகிேவேற்ட்ற வி்ளஙகிக ககாள்ளச் கசய்்தல.

2. மலாோவில இஸலாமிே சமேத்தின் வேருடகககான குறிபபிைத்்தககச் 
சான்றுகட்ள ஆராய்்தல.

3. இஸலாமிே சமேத்தில ஒற்றுடமடே உருவோககுகின்்ற கபாதுடம 
கநறிகட்ளக காட்சிநிடலயில கற்படன கசய்்தல.

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

கபாறுபபுணரவு    
மதித்்தல
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6.2.1

மலாோவில உள்ள சமூகத்தினர க்தாைககககாலம் க்தாட்யை சமேப பிடிபபும் 
நம்பிகடககளும் ககாண்டிருந்தனர. இ்வேற்றுள இேற்டக வேழிபாடு (Animisme), 
இநது, கப்ளத்்தம், இஸலாம், கிறிஸதுவேம் ஆகிேடவே அைஙகும்.

பின�றறப்�டும் சமயம் மதிக்கப்�டும் நம்பிகல்க

இயறல்க வழி�ாடு

•  இது மலாோவில உள்ள 
சமூகத்தினரின்   
க்தாைககககால 
நம்பிகடகோகும்.

•  முன்யனாரகளின் ஆத்மா 
மீதும் அமானுஷே 
சகதி மீதும் நம்பிகடக 
ககாண்டிருந்தனர.

 இநது சமயம்
•  மலாோவுககு  

வேணிகத்தின் 
வோயிலாகக 

 ககாண்டுவேரபபட்ைது.
•  மறுபி்றபபில நம்பிகடக  
  ககாண்டுள்ளது.

    ப�ளத்த சமயம்
•  மலாோவுககு வேணிகம் 

வோயிலாகக 
 ககாண்டுவேரபபட்ைது.
•  எட்டு உேரநிடல 

கநறிகட்ளக கடைபபிடித்்தல.

    இஸைாமிய சமயம்
•  மலாோவுககு வேணிகரகள, 

உலாமாககள, சமேப 
யபா்தகரக்ளால   
ககாண்டுவேரபபட்ைது.

•  இஸலாமிேக யகாட்பாடுகட்ளயும் 
இமான் யகாட்பாடுகட்ளயும் 
உறுதிோக நம்பு்தல.

இேற்டக வேழிபாடு அன்றும் இன்றும் அமலில 
உள்ளது. இநது, கப்ளத்்தம், இஸலாமிே சமேஙகளின் 
வேருடக மலாோடவேப பலயவேறு சமேத்்தவேரகள ககாண்ை 
சமூகமாக உருவோககிேது. யபாரத்துகீஸிேர, ைச்சு, 
பிரிட்டிஷார ஆகிே காலனித்துவே வேருடக மலாோவுககுக 
கிறிஸதுவே சமேத்ட்தக ககாண்டு வேந்தது.

  கிறிஸதுவ சமயம்

•  யபாரத்துகீஸிே 
காலனித்துவே 
வேருடகககுப பின்னர 
ய்தான்றிேது.

•  ஏசுடவே இட்றவேனின் 
குழநட்தோக 
நம்பு்தல.

குழு வோரிோக, மலாோவில உள்ள சமேம், நம்பிகடககள 
ஆகிேவேற்றின் பின்னணிடேக கலநதுடரோடுக.

ெடவடிக்கைெடவடிக்கை
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திரஙகானுவிலும் கநகிரி கசம்பிலானிலும் கண்கைடுககபபட்ை கலகவேட்டுகள, 
இஸலாமிே சமேம் மலாோவில இருநதுள்ளட்த நிரூபிககின்்றன. 
க்தாைககககால மலாய் அரசாட்சிக காலநக்தாட்யை இஸலாமிே சமேம் 
பரபபபபட்டுள்ளது. 

அகழவோராய்ச்சி சான்றுகளுள 
ஒன்்றான கலகவேட்டுகட்ள 
நாம் ஏன் யபண யவேண்டும்?

அகழவோராய்ச்சி மூலஙகட்ளப யபணுவே்தன் அவேசிேத்ட்த மாணவேரகள வி்ளஙகிக 
ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

மைாக்கா மைாய் மன்னராட்சிக  
்காைத்தில் இஸைாத்தின வருல்க

(மூலம்: Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. “Sejarah Tulisan Jawi melalui Kajian Arkeologi
di Alam Melayu” dlm. Jurnal Arkeologi Malaysia, Bil. 22, 2009)

மைாயாவில் இஸைாத்தின வருல்கக்கா்ன அ்கழவாராய்ச்சி சானறு்கள் 

❃  1467ஆம் ஆண்டு எனத்  
ய்ததியிைபபட்ை கபஙகாலான் 
ககம்பாஸ எனும் இைத்தில 
கண்கைடுககபபட்ை கலகவேட்டு 
கநகிரி கசம்பிலானில இஸலாமிே 
சமேத்தின் வேருடகடே 
நிரூபிககின்்றது.

❃ 1303ஆம் ஆண்டு எனத்  
 ய்ததியிைபபட்ை யகால கபராங, 
 சுஙடக க்தகரசாட்டில 

கண்கைடுககபபட்ை கலகவேட்டு, 
திரஙகானுவில இஸலாமிே சமேத்தின் 
வேருடகடே நிரூபிககின்்றது.

மலாோவில இஸலாமிே சமேத்தின் வேருடகடே நிரூபிககும்  
இரண்டு கலகவேட்டுச் சான்றுகளின் அடமவிைஙகட்ளக கூறுக.

வி்ைந்து பதிலளிவி்ைந்து பதிலளி

கலகவேட்டு, 'பிரசஸடி' (Prasasti) என்றும் 
அடழககபபடுகி்றது. 'பிரசஸடி' எனும் கசால 
சமஸகிரு்த கமாழியிலிருநது ய்தான்றிேது.

உங்களுககுத் பதரியுமா?உங்களுககுத் பதரியுமா?
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மைாக்கா 
மைாய் 

மன்னராட்சிக 
்காைத்தில் 
இஸைாமிய 
வருல்கயின 
்காரணி்கள்

15ஆம் நூற்்றாண்டின் க்தாைககத்தில, மலாககா புகழ கபற்்ற கைல வோணிப 
டமேமாக உருவோனது. மலாககா, ஏறறுமதி இறககுமதி துலறமு்கமா்கவும் 
இஸலாமிே வேணிகரகளும் இஸலாம் அலலா்த வேணிகரகளும் கூடும் ்த்ளமாகவும் 
திகழந்தது. மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில இஸலாமிே சமே 
வேருடகககுப பலயவேறு காரணிகள உநது்தலாக அடமந்தன.

மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில இஸலாத்ட்தப பரபபுவேதில 
சுல்தான், வேணிகரகள, உலாமாககள கபரும் பஙகு வேகித்்தனர.

ந�ொறகைளஞ்சியம்

ஏறறுமதி 
இறககுமதி: 
கவேளிநாட்டுப  
கபாருளகட்ளப 
கபறுவேதும் 
உளநாட்டுப 
கபாருளகட்ள 
விநியோகம் 
கசய்வேதும்.
துலறமு்கம்: 
வேணிகத்திற்காகப 
பலயவேறு கபபலகள 
முகாமிடும் இைம்.

மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில இஸலாமிே சமே வேருடகககான 
காரணிகட்ள மாணவேரகள வி்ளஙகிக ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

இஸ்லாமிய வணிகரகளின் பங்கு

அயரபிோ, இநதிே நாடுகளிலிருநது வேருடக புரிந்த இஸலாமிே 
வேணிகரகள பரபபுடர நைவேடிகடக வோயிலாக இஸலாத்ட்தப 
பரபபினர. சில வேணிகரகள மலாககா மககட்ள மணம்புரிநது, 
உளளூர மககளிடையே இஸலாத்ட்தப பரபபினர.

உ்லாமலாககளின் பங்கு
மலாககாவில இஸலாத்ட்தப பரபபிேவேர கமககாவிலிருநது வேந்த 
யசக அபதுல அஜிஸ எனும் உலாமா என்று ஹிககாோட் ராஜா 
ராஜா பாசாய் (Hikayat Raja-raja Pasai) குறிபபிடுகி்றது. இவேர ராஜா, 
ஆட்சிேர, மலாககா மககள இஸலாத்ட்தத் ்தழுவேக காரணமானார. 

கமகாட் இஸகண்ைார ஷா, பாசாய் இ்ளவேரசிடேத் திருமணம் 
கசய்து ககாண்ை்தன் விட்ளவோக இஸலாத்ட்தத் ்தழுவினார. 
சுல்தான் இஸலாத்ட்தத் ்தழுவிே்தால மலாககா மககளும் அவவோய்ற 
இஸலாத்ட்தத் ்தழுவினர.

சுல்லானின்  பங்கு

மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில, மலாககா 
வேந்தடைந்ததுயம வேணிகரகளும் உலாமாககளும் க்தாழுடக 
யமற்ககாளளும் காட்சிபபைம்.           
(மூலம்: Muzium Sejarah dan Etnografi, Melaka)
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மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்திலான சட்ை அடமபபில இஸலாமிே 
சட்ைஙகளும் (Hukum Islam) உள்ளைஙகியுள்ளன. மலாககாவில இரண்டு சட்ை 
அடமபபுமுட்றகள உள்ளன. அடவே மலாககா சட்ை மரபு (Hukum Kanun Melaka), 
மலாககா கைல சட்ை விதிகள (Undang-undang Laut Melaka) ஆகும்.

மலாோவுககு இஸலாத்தின் வேருடக, அகழவோராய்ச்சிக கண்கைடுபபு மூலம் 
நிரூபிககபபட்டுள்ளது. மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில, இஸலாமிே 
சமே வே்ளரச்சி அரசாட்சி முட்றடம, சட்ை அடமபபு, கலவி யபான்்ற சமூகத்தின் 
பலயவேறு கூறுகளில மாற்்றஙகட்ள ஏற்படுத்திேது.

மலாககா சட்ை மரபு, மலாககா கைல சட்ை விதிகள ஆகிேவேற்றிற்கிடையிலான 
யவேறுபாடுகட்ள மாணவேரகள வி்ளஙகிக ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

[மூலம்: Muhammad Yusoff Hashim, 1980. “Islam dalam Sejarah Perundangan Melaka di Abad Ke-15/16” 
dlm. Khoo Kay Kim (peny.) Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Persatuan Sejarah Malaysia]

இந்தச் சட்ைம் வோணிப 
நைவேடிகடககட்ளச் சீரடமபபய்தாடு 
மலாககாவிற்கு வேரும் வேணிகரகளுககு 
நம்பிகடகடேயும் ஏற்படுத்திேது.

மைாக்கா சட்ை மரபு

இந்தச் சட்ைம் அரசர, ஆட்சிேர 
சி்றபபுரிடமடேயும் கபாறுபடபயும் 
உள்ளைககிே 44 பிரிவுகள 
ககாண்ை்தாகும்.

இந்தச் சட்ைம் மலாககா மாநில 
மககளிடையே அடமதிடேயும் 
பாதுகாபடபயும் உருவோககிேது.

இச்சட்ை அடமபபிலுள்ள 
இஸலாமிேச் சட்ைம், குற்்றவிேல 
குற்்றஙகளுககான ்தண்ைடனகள 
க்தாைரபுடைே்தாகும்.

மைாக்கா ்கைல் சட்ை விதி்கள்

இச்சட்ைம் கைல விதிமுட்ற, வோணிப 
விதிமுட்ற, வேணிகப பரிவேரத்்தடன 
விதிமுட்ற க்தாைரபான 25 
பிரிவுகட்ள உள்ளைககிேது.

இச்சட்ை அடமபபிலுள்ள இஸலாமிேச் 
சட்ைம் குற்்றவிேல, வேணிகப 
பரிவேரத்்தடன, குடும்பவிேல யபான்்ற 
குற்்றஙகளுககுரிே ்தண்ைடனகள 
க்தாைரபுடைே்தாகும்.

மலாககா கைல சட்ை விதிகளமலாககா சட்ை மரபு

மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக காலத்தில காணபபட்ை 
இரண்டு சட்ை அடமபபு மூலஙகட்ளக குறிபபிடுக.

வி்ைந்து பதிலளிவி்ைந்து பதிலளி

6.2.2

(மூலம்: Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia)
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15ஆம் நூற்்றாண்டில மாநில நிரவோகத்தில இஸலாமிே சமேம் முககிேப 
பஙடக ஆற்றியுள்ளது. மலாககா சட்ை மரபு, மலாககா மலாய் மன்னராட்சிக 
காலத்தில நிரவோக முட்றககு ஒரு யமற்யகா்ளாக வி்ளஙகிேய்தாடு யவேறு 
மலாய் மாநிலஙகளின் சட்ை மரபுக்ளான பகாங சட்ை மரபு (Hukum 
Kanun Pahang), யபராக 99 சட்ை மரபு (Undang-undang 99 Perak) 
உருவோககத்திற்கும் யமற்யகா்ளாகத் திகழந்தது.

(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)

ப�ராக 99 சட்ை மரபு�்காங சட்ை மரபு

சட்ைம் எவவோறு நலலிணககமிகக 
மககட்ள உருவோககுகின்்றது?

நலலிணககமிகக சமு்தாேத்ட்த உருவோககுவேதில சட்ைத்தின் பஙடக மாணவேரகள 
அறிநது ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

நிரவா்கத்தில் இஸைாமிய சமயம்

சட்ைம் மனி்த வோழகடகடேக கட்டுபபடுத்்த உருவோககபபட்ைது. நாட்டின் 
சுபிட்சம், சட்ைத்ட்தக கடைபபிடிககும் குடிமகக்ளால நிடலநிறுத்்தபபடுகி்றது.
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6.2.3

யபாரத்துகீஸிே, ைச்சுக காலனித்துவேத்தின்யபாது, இஸலாமிேச் சட்ைம் 
அமலபடுத்்தபபட்ைது. எனினும், பிரிட்டிஷ காலனித்துவேத்தின் யபாதும் ஜபபானிே 
ஆககிரமிபபின் யபாதும் இஸலாமிேச் சட்ைம், மலாய் மாநிலஙகளில மட்டுயம 
பேன்படுத்்தபபட்ைது.

ஜபபானிே ஆககிரமிபபுககுப பின்னர, பிரிட்டிஷார மீண்டும் காலனித்துவேம் 
கசய்்தய்தாடு இஸலாமிேச் சட்ைஙகள க்தாைரநது அமலாககபபட்ைன. அநநிே 
சகதிகளின் வேருடக க்தாைரநது மாறினும் நாடு சு்தநதிரம் அடைந்த பின்னரும் 
இஸலாமிே சமேத்தின் நிடல க்தாைரநது வேலுபபடுத்்தபபட்டு கூட்ைரசு 
அரசிேலடமபபில இைம்கப்றச் கசய்்தது.

பிரிட்டிஷ காலனித்துவேத்தில 
இஸலாமிேச் சட்ைம் ஏன் முழுடமோகக 
கடைபபிடிககபபைவிலடல? 

சு்தநதிரம் வேடரயிலான மலாய் மாநிலஙகளின் நிரவேகிபபில இஸலாமிே சமேத்தின் பஙடக 
மாணவேரகள வி்ளஙகிக ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

❋  சுல்தான், ்தத்்தம் மாநிலஙகளின் இஸலாமிே சமேத்திற்கும் மலாய்ச் சைஙகு 
சம்பிர்தாேத்திற்கும் ்தடலவேராகத் திகழகி்றார. 

❋  இஸலாமிேக குடும்பச் சட்ைத்ட்த யமற்ககாள்ள இஸலாமிே சமே சடபடே 
ஜபபானிேர உருவோககினர.     

ஜப்�ானிய ஆககிரமிப்புக ்காைம்ஜப்�ானிய ஆககிரமிப்புக ்காைம்

❋  சுல்தான், ்தத்்தம் மாநிலஙகளின் இஸலாமிே சமேத்திற்கும் மலாய்ச் சைஙகு 
சம்பிர்தாேத்திற்கும் ்தடலவேராகத் திகழந்தார. 

❋ இஸலாமிேச் சட்ைம் குடும்பவிேல, பூரவீகச் கசாத்து, நன்ககாடை (zakat) 
க்தாைரபான விவேகாரஙகளில மட்டுயம பேன்படுத்்தபபட்ைது.     

பிரிட்டிஷ் ்காைனித்துவக ்காைம்பிரிட்டிஷ் ்காைனித்துவக ்காைம்

பிரிட்டிஷ காலனித்துவேத்தின்யபாது சுல்தானின் பஙடகக 
குறிபபிடுக.

வி்ைந்து பதிலளிவி்ைந்து பதிலளி

்காைனித்துவத்தின ப�ாது
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6.2.4
K6.2.7
K6.2.8

1

3

2

பலயவேறு சமேம், நம்பிகடக ய்தான்்றலின் வோயிலாக மயலசிோ ்தனகயக 
உரிே அடைோ்ளத்ட்தக ககாண்டுள்ளது. பலவேடகடம காரணமாக மயலசிோ 
சைஙகு, பண்பாடு, பாரம்பரிேத்தில வே்ளம் கபற்றுள்ளது. எனினும், கூட்ைரசு 
அரசிேலடமபபில நிடலநிறுத்்தபபட்டுள்ள இஸலாமிே சமேம் கூட்ைரசுச் சமேம் 
ஆகும்.

சீன் யீ, நான் மயலசிேக குடிமகனாக 
இருபபதில கபருடமககாளகிய்றன். 
இஸலாம் கூட்ைரசுச் சமேமாக 
இருபபினும் பி்ற சமேஙகட்ளயும் 

அமலபடுத்்த முடியும்.

கூட்ைரசு மபைசியாவின சமயம்

ஆமாம் அமீர, நாம் ஆண்டு முழுதும் 
பலயவேறு சமே, இன விழாகக்ளான 

முகம்மது நபிகள நாேகம் பி்றந்தநாள, 
ட்தபபூசம், விசாக தினம் ககாண்ைாடுவேது 

ஆச்சரிேபபடுவே்தற்கிலடல.

நான் ஒரு கைசானிேன். 
நாஙகள கக அமாத்்தான் திருவிழாடவேக 
(Pesta Kaamatan) ககாண்ைாடுகிய்றாம்.

4நான் ஓர ஈபானிேன். நாஙகள 
'காவோய் திருநாள' (Hari Gawai) 

ககாண்ைாடுகிய்றாம்.

மயலசிோவின் கூட்ைரசுச் 
சமேம் எது?

வி்ைந்து பதிலளிவி்ைந்து பதிலளி

 மயலசிேக குடிமகக்ளாகிே நாம், நாட்டின் ஒற்றுடம க்தாைரநது 
யபணபபை பி்ற இனத்்தவேரின் சமேத்ட்தயும் நம்பிகடககட்ளயும் மதிகக 
யவேண்டும்.

கூட்ைரசுச் சமேமான இஸலாமிே சமேத்ட்த 
மதிபப்தன் அவேசிேம் என்ன?

கக அமாத்்தான் திருவிழா, அறுவேடைத் 
திருநாட்ள (semangat padi) மதிககும் 
விழாவோகும்.

உங்களுககுத் பதரியுமா?உங்களுககுத் பதரியுமா?
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ஒவகவோரு சமேமும் அ்தன் பின்பற்றுநரகள நலல கநறிகட்ள அமலபடுத்்த 
வேலியுறுத்துகின்்றது; ஒழுககமற்்ற கசேலகளுககுத் ்தடை விதிககின்்றது. 
இஸலாமிே சமேம் ்தன் பின்பற்றுநரகளிடையே சமத்துவேத்ட்தயும் 
மனி்தயநேத்ட்தயும் அமலபடுத்தி ஒற்றுடமடே உருவோககி மககள சுபிட்சமாக 
வோழ வேழிவேகுககின்்றது.

இஸைாமும் சமூ்க ஒறறுலமயும்

அனபுலைலம

•  கவேவயவேறு சமேத்்தவேராக 
இருபபினும் அன்பு கசலுத்து்தல; 
யநசித்்தல.

•  ய்தடவேபபடுயவோருககு 
 உ்தவு்தல.

அலமதி

•  சநதிபபுக கூட்ைத்தின்வேழி பலரின் 
முடிடவே அறி்தல.

•  சச்சரவு ஏற்பைக காரணமாக 
இலலாதிருத்்தல.

ஒறறுலமலய 
உருவாககும் 

சமய சமத்துவம் 

மிதமா்ன ப�ாககு

•  பலயவேறு வோழகடகச் சூழலில 
கசலவு கசய்்தல, யபச்சு, உடை 
ஆகிேவேற்றில மி்தமான யபாகடகக 
கடைபபிடித்்தல.

சமே சமத்துவே கநறிகட்ள வி்ளஙகிக ககாளளும் நைவேடிகடகடே யமற்ககாள்ள 
மாணவேரகளுககு வேழிகாட்டு்தல.

1. நான்கு குழுகக்ளாக மாணவேரகட்ளப பிரித்்தல.
2. ஒவகவோரு குழுவினரும் நலலிணககமிகு சமு்தாேத்ட்த உருவோகக 

அமலபடுத்்த யவேண்டிே சமேக கூறுகட்ள விவோதித்துப பட்டிேலிடு்தல.
3. கிடைககபகபற்்ற ்தகவேலகட்ளப படைத்்தல.

ெடவடிக்கைெடவடிக்கை

விட்டுக ப்காடுத்தல்
•  பலயவேறு யவேடலகளில 

ஒத்துடழத்்தல.
•  வேழிபாட்டுத் ்தலஙகட்ள மதித்்தல.
•  சமேப பின்பற்று்தலில 

கட்ைாேமின்டம.
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6.2.5
K6.2.6

(மூலம்: Koleksi peribadi
Hasfalila binti Hassan)

சமேத்தில காணபபடும் மனி்தயநேமும் சமத்துவேமும் சுபிட்சத்ட்த 
உருவோககுவேதில முககிேமான்தாகக கரு்தபபடுகி்றது. ஒற்றுடம நிட்றந்த 
மககட்ள உருவோகக இநகநறிகட்ளப பின்பற்றுவேது அவேசிேமாகும்.

மனிதருககும் மனிதருககுமா்ன 
பதாைரபு

நலல அபிபபிராேம் ககாளவேய்தாடு, சக 
மனி்தடர மதித்்தல.

சுற்றுச்சூழடலப யபணு்தல, 
புனரடமத்்தல, அழகுபபடுத்து்தல.

மனிதருககும் 
இலறவனுககுமா்ன 

பதாைரபு

மனிதபநயம் 
சுபிட்சத்தின 
அடித்தளம்

கசஜாத்ரா 
மயலசிோ 
காகணாலிப 
பாைல

சுற்றுச்சூழடலப யபணும் 
முட்றகட்ளக குறிபபிடுக.

வி்ைந்து பதிலளிவி்ைந்து பதிலளி

21ஆம் நூற்்றாண்டின் கற்்றல தி்றனுககான கநறிகட்ள மாணவேரகள வி்ளஙகிக 
ககாள்ள வேழிகாட்டு்தல.

விலரவா்க எழுதுதல்

பளளியில ஒற்றுடமடே நிடலநாட்ை நீ 
கடைபபிடிகக யவேண்டிே கநறிகட்ள ஐநது 
மணித்துளிகளில குறிபபிடுக.

21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்

மனிதருககும் 
சுறறுச்சூழலுககுமா்ன

பதாைரபு

சமேப யபா்தடனகட்ள 
அமலபடுத்துவேய்தாடு அது 
விதிககும் ்தடைகட்ள 
விட்கைாழித்்தல.



Saiz sebenar

27

இந்த அலகு, மலாோவில ஒற்றுடமடே உருவோககிே இஸலாமிே சமே 
கநறிகளின் யமம்பாட்டை வி்ளககுகின்்றது. அடுத்்த அலகு, கமாழி நாட்டின் 
பாரம்பரிேம் எனும் வேடகயில மலாய்கமாழியின் வேரலாற்ட்றயும் பஙடகயும் 
விவோதிககின்்றது.

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

இஸைாமும் சமூ்க ஒருலமப்�ாடும்
¯	விட்டுகககாடுத்்தல   ¯	மனி்தருககும் இட்றவேனுககுமான க்தாைரபு
¯	மி்தமான யபாககு    ¯ மனி்தருககும் மனி்தருககுமான க்தாைரபு
¯	அன்புடைடம        ¯	மனி்தருககும் சுற்றுச்சூழலுககுமான
¯	அடமதி  க்தாைரபு
	 	                 

மபைசியக கூட்ைரசுச் சமயம்

கூட்ைரசு அரசிேலடமபபில இஸலாமிே சமேம் 
கூட்ைரசுச் சமேமாக நிடலநிறுத்்தபபட்டுள்ளது. 
எனினும், யவேறு சமேஙகட்ளயும் அமலபடுத்்த முடியும்.

நிரவா்கத்தில் இஸைாமிய சமயம்
¯  மலாககா சட்ை மரபு
¯  மலாககா கைல சட்ைம்

்காைனித்துவ நிரவா்கத்தினப�ாது   
இஸைாமிய சமயம்
¯  பிரிட்டிஷ காலனித்துவேம்
¯  ஜபபானிே ஆககிரமிபபு

மைாக்கா மைாய் மன்னராட்சிக ்காைத்தில் 
இஸைாத்தின வருல்க

¯ இேற்டக வேழிபாடு  ¯ இஸலாம்
¯ இநது   ¯ கிறிஸது
¯ கப்ளத்்தம்

பின�றறப்�டும் சமயம் மதிக்கப்�டும் நம்பிகல்க

அ்கழவாராய்ச்சி 
சானறு  
¯	கலகவேட்டு

வருல்கக்கா்ன ்காரணி்கள் 
¯	இஸலாமிே வேணிகரகளின்   
 பஙகு      
¯	உலாமாககளின் பஙகு 
¯	சுல்தானின் பஙகு	      
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்காலி இைத்லதச் சரியா்ன �திலைக ப்காண்டு நிலறவு பசய்்க.

இஸைாமிய 
சமயம்

இஸைாமிய
சமய சல�

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

1. _______________ மலாோவில இஸலாமிே சமே வேருடகடே நிரூபிககின்்றது.

2. நம் நாட்டின் கூட்ைரசு சமேம் ________________ ஆகும்.

3. ஜபபானிே ஆககிரமிபபின்யபாது _________________ ய்தாற்றுவிககபபட்ைது.

4. _______________ மலாககாவின்  சட்ை மூலம் ஆகும்.

5. _______________ மலாககாவிற்கு இஸலாமிே சமேத்ட்தக ககாண்டு 
வேந்தனர.

6. _______________ ஒவகவோரு கபாருளிலும் ஆத்மாவும் அமானுஷே சகதியும்  
உள்ள்தாக நம்புகி்றது.

7. மனி்தனுககும் சுற்றுச்சூழலுககுமான க்தாைரபு _____________ மூலம் 
கவேளிபபடுகின்்றது.

8. கவேவயவேறு சமேத்்தவேராக இருபபினும் ஒருவேடர யநசித்்தலும் 
யநசிககபபடு்தலும் அநநபர _______________ அதிகம் ககாண்டுள்ள்தாகக 
காட்டுகின்்றது.

இபபககத்ட்தப படிகேடுத்து வேழஙகிடுக.

இயறல்க
வழி�ாடு

மைாக்கா சட்ை 
மரபு

அனபுலைலம

வணி்கர்கள் திரங்கானு 
்கல்பவட்டு

சுறறுச்சூழலைப் ப�ணுதலும் 
பு்னரலமத்தலும்
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மலாோவில க்தாைககககால மலாய் அரசுகளின் காலநக்தாட்யை இஸலாமிே 
சமேம் யவேறூன்றி இருககி்றது. மககள சுபிட்சமாக வோழவே்தற்குப புரிநதுணரவு, 
ஒருவேர ஒருவேடர மதித்்தல ஆகிேன க்தாைரநது நிடலநிறுத்்தபபடுகி்றது.

தனிந�ர
்தன்னிைமுள்ள சமே கநறி 

சி்றந்த ஆளுடமடே 
உருவோகக அவேசிேமாகி்றது.

சமுதாயம்
பி்ற இனத்்தவேரின் சமேத்ட்தயும் 

நம்பிகடகடேயும் அறிநது 
மதிபப்தன் வேழி மககள 
மகிழச்சிோக வோழலாம்.

நாடு
விட்டுகககாடுத்்தல, அன்புடைடம, 

இனஙகளுககிடையிலான புரிநதுணரவு ஆகிேடவே 
நாட்டின் சுபிட்சத்திற்கு வேழி வேகுககும்.

நாட்டை லநசிபலபாம்

பி்ற இனத்்தவேரின் சமேம், நம்பிகடககட்ள மதிபப்தன்வேழி மயலசிோவில சமு்தாேத்தின் 
ஒற்றுடமடே அடைே முடிந்தது.
(மூலம்: Koleksi peribadi Hasfalila binti Hassan)
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அன்றைய இன்றைய சமூகத்தினரின வாழ்க்கயில் வரலாற்றையும் 
பங்கயும் விளஙகி்க ககாளவதறகாக மலாயகமாழி கறபது 
அவசியமாகும். நம் நாட்டின பாரம்பரியத்்த நி்லநாட்்டப் பல்்வறு 
முயறசிகளும் ந்டவடி்க்ககளும் ்மறககாளளப்பட்டுளளன. இநத 
அலகு மலாயகமாழிப் பாரம்பரிய வழித்்தானறைல், உலகின மலாயகமாழி 
்பசுகினறைவர் பகுதி, முந்தய காலம் கதாட்டு இனறு வ்ரயிலான 
மலாயகமாழியின பஙகு ஆகியவற்றை விவாதி்ககினறைது.

அலகு

தலைப்பு 6: நம் நாட்டின் பாரம்பரியம்

சாரம்

மலாய்மாழி நமது மலாய்மாழி நமது 
பாரமபரியமபாரமபரியம
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நீங்கள் ்கற்கப் பபாவது என்்ன?

1. மலாயகமாழியின பாரம்பரிய வழித்்தானறைல்.
2. உலகில் மலாயகமாழி ்பசுகினறைவர் பகுதி.
3. அனறும் இனறும் மலாயகமாழியின பஙகு.

அடிப்பலை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. மலாயகமாழி வரலாறு, பஙகு ஆகியவறறின காலநிரல் மாறறைத்்த  
விளஙகி்க ககாளளல்.

2. நாட்டின கபரு்மமிகு பாரம்பரியம் எனும் வ்கயில் மலாயகமாழியின 
மு்ககியத்துவத்்த விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்தும் வணணம் முந்தய 
சி்ககல்க்ளயும் பிரச்சி்னக்ளயும் விளஙகி்க ககாளளல்.

3. மலாயகமாழி அறிவு கமாழி, ஒறறு்ம கமாழி எனும் வ்கயில் அதன 
மாறறைஙக்ளயும் கதா்டர்ச்சி்யயும் விவரித்தல்.

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

மதித்தல் 
கபாறுப்புணர்வு

'பூ்ராங கதம்புவா க்டஙகான பூ்டா்க மாலாஸ்' 
எனும் நூலில் பயனபடுத்தப்பட்டுளள ப்ைய 
மலாயகமாழி எழுத்து்க கூட்்டல்.
(மூலம்: Burong Tempua dengan Budak Malas, 

1971. Johor: Pustaka Pendidekan Sdn. Bhd.)
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மலாயகமாழியின நில அசல் வ்ரப்டம்

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Ensiklopedia Bahasa 
Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)
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கமாழி மனிதனின கதா்டர்பு்க கருவி ஆகும். மலாயகமாழி பிலும் (filum) என்க 
கூறைப்படும் ஆஸ்ட்ரி்ககிலிருநது ்தானறியது. இநதப் பிலும்மிலிருநதுதான 
அஸ்ட்்ரா்னசியா குடும்பம் (rumpun) ்தானறியது. மலாயத் தீவு்க 
கூட்்டஙகளில் ்பசப்படும் ்வறுபட்்ட ஆயிர்ககண்ககான கமாழிகளில் 
மலாயகமாழியும் ஒனறு. உலகில் புகழ கபறறை மலாயகமாழி, மிதமான கவளி்க 
கூறுக்ள எளிதாக ஏறறு்கககாளளும் இயல்புக்ளப் கபறறுளளதால் 
கதா்டர்நது விரிவ்்டயும் கமாழியாகத் திகழகினறைது.

மைாய்மாழி பாரம்பரிய வழித்பதான்றல்

ந�ொற்களஞ்சியம்

பிலும்: 5000 ஆணடுகளு்ககும் 
்மலான வய்த்க ககாண்ட 
முதன்ம கமாழி்க குடும்பமாகும்.
குடும்பம் (Rumpun):  2500–
5000 ஆணடுகளு்ககும் ்மலான 
வய்த்க ககாண்ட கமாழி்க 
குடும்பமாகும்.

மலாயகமாழியின மூல்க குடும்பத்்த்க குறிப்பிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

பிலும்-ஆஸ்ட்ரிக்
(Filum - Austrik)

குடும்பம் -
அஸ்ட்பராப்னசியா

(Rumpun - Austronesia) 

மைாய்மாழி

மலாயகமாழி பாரம்பரிய 
வழித்்தானறைலின சுரு்ககம்

வியாட்நாம்
(கமலாயு சம்பா)

சுமத்திரா

்பார்னி்யா

புரு்ண

ஜாவா

ஜாவா க்டல்

கதன சீன்க க்டல்

அநதமான 
க்டல்

தீபகறப 
மலாயா

வ

சயாம்
விரிகு்டா

்பார்னி்யா க்டறக்ர
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6.3.1
K6.3.4

 மலாயகமாழி நாட்டின பாரம்பரியம் எனும் வ்கயில் இனத்தின 
அ்்டயாளத்்தப் பிரதிபலிப்பதால் அவசியம் நி்லநாட்்ட ்வணடும். ஒரு 
நாட்டின நாகரிகத்்த்க க்ல கலாச்சாரப் பாரம்பரியம், கமாழி, பை்ககஙகள, 
பல்்வறு இனத்தவரின வாழ்க்கமு்றை ஆகியவறறிலிருநதும் அறிய 
முடிகிறைது. பணபாட்டுத் கதா்டர்ச்சி்ய நி்லநாட்்ட நாட்டின பாரம்பரியத்்த 
நி்லநிறுத்த ்வணடும்.

• கவி்த்யச் சரியான கதானியில் வாசித்தி்ட மாணவர்களு்ககு வழிகாட்டுதல்.
• சுயமாக்க கவி்த எழுத மாணவர்களு்ககுத் து்ணபுரிதல்.

 மலாயகமாழி பாரம்பரியத்தின 
வழித்்தானறை்ல்க கறபதன வழி 
மலாயகமாழி நாட்டின பாரம்பரியமி்ககது 
என நம்்ம விழிப்ப்்டயவும் கபரு்ம 
ககாளளவும் கசயகிறைது.

1. ்மறகண்ட கவி்த்யச் சரியான 
கதானியு்டன வாசித்தல்.

2. அ்ககவி்தயின கபாரு்ள 
விளஙகி்க ககாளளுதல்.

3. ‘மலாயகமாழி நாட்டின 
பாரம்பரியம்’ எனும் த்லப்பில் 
கவி்த ஒனறை்ன எழுதுதல்.

4. எழுதிய கவி்த்யப் ப்்டத்தல்.

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க

நாட்டின பாரம்பரியமி்கக 
மலாயகமாழியின அவசியத்்த 
விள்ககுதல்.

   Bahasa Melayu Warisan Negara

Bahasa Melayu sanjungan kita,
Usah cemarkan keindahannya,
Gunakanlah dengan bijaksana,
Santun bahasa sama dijaga.

Puisi Melayu tiada kurangnya,
Jadi penyeri hari bahagia,
Kita alunkan warisan budaya,
Lambang kebanggaan kita semua.

Cintailah bahasa kita,
Bahasa Melayu warisan bangsa,
Usahlah malu menuturkannya,
Martabatkan bahasa setiap masa.

Bahasa Melayu warisan kita,
Ayuh semua menuturkannya,
Bahasa juga menyatukan kita,
Aman negara tiada sengketa.

கவி்த: மலாயகமாழி 
நாட்டின பாரம்பரியம்
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கம்்பாடியா

ம்லசியா

கதன தாயலாநது

்கா்காஸ் தீவு

கிறிஸ்மஸ் தீவு

கிை்ககு ஆஸ்தி்ரலியா

ம்டகாஸ்கார்

ஸ்ரீ லஙகா

இந்தா்னசியா

கதன 
ஆப்பிரி்ககா

சிஙகப்பூர்

பிலிப்்பனஸ்

்தவான

புரு்ண 
்டாருஸ்சலாம்

வியட்நாம் 
(கமலாயு சம்பா)

இந்தியப் பெருங்கடல்
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மலாயகமாழி மலா்ககா மலாய மனனராட்சி்க காலநகதாட்டுப் புகழ கபறறை 
கபா்ககிஷமாக விளஙகுகினறைது. உலகம் முழுதும் 'லிஙகுவா பிரான்்கா' 
அடிப்ப்்டயில் மலாயகமாழியின பயனபாடு ப்டர்நதிருநதது. பினவரும் 
க்ரவ்ரப்டம் உலகில் மலாயகமாழி ்பசுகிறைவர்களின ப்டர்ச்சி்ய்க 
காட்டுகினறைது.

மைாய்மாழி பபசுபவார் வாழும் பகுதி்கள்

லிஙகுவா பிரான்்கா (Lingua 
Franca): இ்ணப்பு கமாழி அல்லது 
சமூகத்தினரி்்டயிலான கதா்டர்பு கமாழி.

ந�ொற்களஞ்சியம்

பென் சீனக் 
்கடல்

ஜாவா ்கடல்

சூலு 
்கடல்

சவுதி அரேபியா

உலகின மலாயகமாழி ்பசும் பகுதிகளின 
ப்டர்ச்சிகளில் சில
(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Ensiklopedia 
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka) 
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நியூசிலாநது

ஈஸ்்டர் தீவு

ெசிபிக் பெருங்கடல்
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பிரான்காயஸ் கவலணடின (Francois Valentijn) எனும் ்டச்சு 
எழுத்தாளர் 1726இல் பதிவு கசயதது:
“அவர்கள கமாழியான மலாய கமாழி, க்ர்யார மாவட்்டஙகளில் 
்பசப்படுவது மட்டுமினறி மலாயத் தீவுகள முழுவதிலும் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது. கிை்ககத்திய நாடுகளில் எவ்வி்டத்தும் 
ஒவ்கவாருவரு்ககும் விளஙகும் கமாழியாக ஐ்ராப்பாவில் பிரஞ்சு, 
லத்தின கமாழி ்பாலவும் அல்லது இத்தாலியில் லிஙகுவா பிரானகா  
கமாழி ்பாலவும் ்பானறைது ஆகும். அநத கமாழி பார்சியிலும் 
அதறகப்பால் வ்ரயிலும் விளஙகி்கககாளளப்படுவ்தாடு மட்டுமினறி 
கிை்ககில் பிலிப்்பனஸ் தீவுகள வ்ரயிலும் காணப்படுகிறைது.  
உன்ககு இநத கமாழி கதரியவில்்லகயனில் கிை்ககில் நீ 
கல்வியறிவு அறறைவராக்க கருதப்படுவாய” 
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia).

உலகின மலாயகமாழி ்பசும் பகுதிகள 
இரண்்ட்க குறிப்பிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

உலகின மலாயகமாழி ்பசும் பகுதிக்ள அ்்டயாளஙகாண மாணவர்களு்ககு 
வழிகாட்டுதல்.

6.3.2
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6.3.2
K6.3.7

மலாயகமாழியின வளர்ச்சி மிக விரிவானது. அநநிய ஆதி்ககத்தின வரு்க 
மலாயகமாழியின கசாறகளஞ்சியத்்த வளப்படுத்தியது. மலாயகமாழி இனறு 
சமஸ்கிருதம், அரபு, ்பார்த்துகீஸ், ்டச்சு, ஆஙகிலம், சீனம், தமிழ ஆகிய 
கமாழிகளின கசாறகளஞ்சியஙக்ள்க ககாணடுளளது.

உச்சரிப்பில் ஒறறுலம

பிற்மாழி ஆதிக்்கம்

சமஸ்கிருதம்

அரபு

பபார்த்துகீஸ்

ஆஙகிைம்

ைச்சு

சீ்னம்

தமிழ்

nagara

sholat

camisa

hospital

laatje

cawan

kappal

rajha

ustaz

veradha

clinic

balkon

laici

ayyaa

putra

aqal

janela

doctor

negara

solat

kemeja

hospital

laci

cawan

kapal

raja

ustaz

beranda

klinik

balkoni

laici

ayah

putera

akal

jendela

doktor

நவீ்ன மைாய்மாழி

மலாயகமாழி, மலா்ககா மலாய 
மனனராட்சி்க காலத்தில் மிகவும் புகழ 
கபறறிருநத்தாடு உலகம் முழுதும் 
பரவலாகப் பயனபடுத்தப்பட்்டது.

தாயகமாழி்யப் பயனபடுத்துவ்த 
நி்லநாட்்ட ்வணடியதன அவசியம் 
எனன?

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka)

தாயகமாழி்யப் பயனபடுத்துவ்த நி்லநாட்்ட ்வணடியதன அவசியத்்த 
மாணவர்கள விவரி்கக வழிகாட்டுதல்.
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6.3.3

மலாயகமாழி நாட்்்ட ்மம்படுத்துவதில் மு்ககியப் பங்க ஆறறுகிறைது. 
மலாயகமாழி அதிகாரப்பூர்வ கமாழி, ஒறறு்ம கமாழி எனப்தாடு மட்டும் 
அல்லாமல் கல்வி, நிர்வாகம், சட்்டம், கபாருளாதாரம், கதா்டர்பு, எழுத்துப் 
படிவ கமாழி ஆகியவறறிலும் பயனபடுத்தப்பட்டு வருகினறைது. இனறுவ்ர 
மலாயகமாழி கதா்டர்புகமாழி எனும் வ்கயில் கீழ்ககாணும் து்றைகளில் 
பயனபடுத்தப்படுவது நாட்டின கபரு்மமிகு பாரம்பரியமாகத் திகழகினறைது.

மைாய்மாழியின் பஙகு

மலாயகமாழியின பங்க மாணவர்கள விளஙகி்க ககாளள வழிகாட்டுதல்.

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Ensiklopedia
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka)

மலாயகமாழியின பங்கப் 
பட்டியலிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

S
பொருளாொர 

ப�ாழி

பொடர்பு ப�ாழி

எழுத்துப் ெடிவ 
ப�ாழி

அதி்காரப்பூர்வ 
ப�ாழி

்கல்வி ப�ாழி

நிர்வா்க ப�ாழி

சடட ப�ாழி

மலாய்மாழியின் மலாய்மாழியின் 

பங்குபங்கு

ஒற்றும� ப�ாழி
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அன்று 

�லாயப�ாழி அறிவாற்்றமல 
வழஙகும் ்கல்விப�ாழி ஆகும். 
உலா�ாக்்கள் அரண�மனயில்  
�லாய அரசர்்களுக்குச் ச�யக் 

்கல்விமய �லாயப�ாழியிலலலய 
வழஙகினர்.

இன்று 

�லாயப�ாழி பொடர்பு 
ப�ாழியா்கக் ்கற்்றல் ்கற்பித்ெலில் 

அறிமவயும் ெ்கவல்்கமளயும் 
வழங்கப் ெள்ளி்களிலும் 

உயர்க்்கல்விக் கூடங்களிலும் 
ெயன்ெடுத்ெப்ெடுகின்்றது.

்கல்வி ்மாழி்கல்வி ்மாழி
அன்று

மலா்ககா மலாய மனனராட்சி்க 
கால நிர்வாகத்தில் மலாயகமாழி 

பயனபடுத்தப்பட்்டது.

இன்று
மலாயகமாழி அதிகாரப்பூர்வ 

கமாழியாக அரசு அலுவல்களில் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

நிர்வா்க ்மாழிநிர்வா்க ்மாழி

அன்று
மலா்ககா மலாய மனனராட்சி்க கால 

நிர்வாகத்திலும் ஆட்சி மு்றையிலும் மு்ககிய 
வழிகாட்டியாக விளஙகிய மலா்ககா 
சட்்ட மரபு பதிப்பில் மலாயகமாழி 

பயனபடுத்தப்பட்டுளளது.

இன்று
மலாயகமாழி நாட்டின சட்்ட 
அ்மப்பு மு்றையில் முதன்ம              
கமாழியாகத் திகழகிறைது.

சட்ை ்மாழிசட்ை ்மாழி

மலாயகமாழி அறிவு 
கமாழி எனபதன 
அவசியத்்த்க 
குறிப்பிடுக.

நிர்வாகத் து்றையில் மலாயகமாழியின பங்கப் பட்டியலிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

�லாய 
ப�ாழியின்

 ெஙகு 
அன்றும்
 இன்றும்  
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6.3.3
K6.3.6

அன்று
மலாயகமாழி லிஙகுவா பிரானகா 

எனும் வ்கயில் மலா்ககா 
மலாய மனனராட்சி்க காலத்தில் 

வாணிபப் பரிவர்த்த்ன்ய 
எளிதா்ககியது.  

இன்று
மலாயகமாழி நம் நாட்டின 
வாணிபப் பரிவர்த்த்னயில் 

முதன்ம கமாழியாக 
அ்மநதுளளது.

்பாருளாதார ்மாழி்பாருளாதார ்மாழி

அன்று
மலாய அரசு, கவளி 

அரசுகளு்டன கதா்டர்பு ககாளள 
மலாயகமாழி்யப் பயனபடுத்தியது. 

கிளநதான சுல்தான, ்ரட் 
வில்லியம் ்டப் அவர்களு்ககு எழுதிய 
கடிதம் ஓர் எடுத்து்ககாட்்டாகும்.

இன்று
மலாயகமாழி ம்ககளின 

வட்்டாரத் கதா்டர்பு கமாழியாகப் 
பயனபடுத்தப்படுகிறைது.

்தாைர்பு ்மாழி்தாைர்பு ்மாழி

அன்று
அதிகமான உயரிய ப்்டப்புகள 

மலாயகமாழியில் எழுத்துப் 
படிவமா்ககப்பட்டுளளன. 

இன்று 

நாட்டின ப்்டப்பாளர்களின 
ப்்டப்புகளால் மலாயகமாழி எழுத்துப் 

படிவ கமாழியாக உலக அளவில் 
அஙகீகரி்ககப்படுகிறைது.

எழுத்துப் படிவ ்மாழிஎழுத்துப் படிவ ்மாழி

அ்னத்துலக 
நி்லயில் 
மலாயகமாழி

அனறும் இனறும் மலாயகமாழியின பங்க மாணவர்கள விளஙகி்க ககாளள 
வழிகாட்டுதல்.

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Ensiklopedia
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka)

கபாருத்தமான சிநத்ன 
வ்ர்யப் பயனபடுத்தி அனறும் 
இனறும் மலாயகமாழியின 
பங்க ஒப்பிட்டு்க காட்டுக.

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க
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ஒறறு்ம கமாழியாக மலாயகமாழி்ய 
்மம்படுத்தும் நிகழச்சி் 

மலாயகமாழி நம் நாட்டின 
அதிகாரப்பூர்வ கமாழி ஆகும். ்தசிய 
கமாழிச் சட்்டம் 1963/67இன வழி 
இதன நி்ல உறுதிப்படுத்தப்படுகிறைது. 
அதிகாரப்பூர்வ கமாழி எனும் வ்கயில் 
அனறைா்ட அலுவலில் கதா்டர்பு 
கமாழியாக இதன மு்ககியத்துவம் 
இரு்ககினறைது. எனினும், பல 
இனத்்தச் ்சர்நத ம்லசியர்கள 
்வறு கமாழிக்ளயும் சுதநதிரமாகப் 
பயனபடுத்தலாம்.

மலாயகமாழி பல்்வறு இனத்தவர்க்ள 
ஒனறுபடுத்தும் கமாழியாகும். 
மலாயகமாழி மிக எளிதாக விளஙகி்க 
ககாளள்க கூடியது மட்டுமல்லாமல் 
சமுதாயத்திறகுத் தகவல்க்ள 
வைஙகுவதறகான முதன்ம கதா்டர்பு 
கமாழியாக விளஙகுகினறைது. 
்தசிய கமாழி வாரம், கவி்த 
ஒப்புவித்தல், கவி்த்ககு்க கவி்த 
கூறுதல், ்பச்சுப் ்பாட்டி, ்ம்்டப் 
்பச்சு ்பானறை ந்டவடி்க்ககள 
பல இன மாணவர்களி்்ட்ய 
ஒறறு்ம்ய வி்த்கக உதவுகிறைது. 
இநந்டவடி்க்ககள ம்றைமுகமாக 
கமாழியின வாயிலாக இனத்்த 
ஒனறுபடுத்துகிறைது.

அரசு அலுவலகஙகளில் 
மலாயகமாழிப் பயனபாடு

அதி்காரப்பூர்வ ்மாழியா்க மைாய்மாழி 

ஒறறுலம ்மாழியா்க மைாய்மாழி

மலாயகமாழியின பஙகு அனறும் 
இனறும் மிகவும் விரிவானது. இதன 
பயனபாடு காலமாறுதலு்ககு ஏறப 
அ்மகிறைது. மலாயகமாழி நாட்டின 
பாரம்பரியமாகத் திகழவதால் அவசியம் 
மதி்ககப்ப்ட ்வணடும்.

நம் நாட்டின ஒறறு்ம கமாழியாக 
விளஙகும் மலாயகமாழியின 
மு்ககியத்துவத்்த்க குழுவாரியாகப் 
பட்டியலிடுக.

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க
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மைாய்மாழியின் பாரம்பரிய 
வழித்பதான்றல்

மைாய்மாழி பபசுபவார் வாழும் பகுதி்கள்

• �லலசியா 
• இந்லொலனசியா 
• பென் ொயலாந்து
• பிலிப்மென்ஸ் 
• புருமை 
• சிங்கப்பூர்
• ்கம்லொடியா

• வியட்ாம் 
   (ப�லாயு சம்ொ) 
• பென் ஆப்பிரிக்்கா    
• ஸ்ரீ லங்கா    
• ல்கால்காஸ் தீவு
• மெவான் 
• �ட்காஸ்்கார் 
• நியூசிலாந்து 
• ஈஸ்டர் தீவு
• சவுதி அலரபியா
• கிறிஸ்�ஸ் தீவு
• கிழக்கு ஆஸ்திலரலியா

மலாய்மாழி மலாய்மாழி 
நாட்டின் நாட்டின் 

பாரமபரியமபாரமபரியம

மீட்டுணர்வாம்மீட்டுணர்வாம்

மைாய்மாழியின் பஙகு அன்றும் இன்றும்
 ■ அதி்காரப்பூர்வ ப�ாழி
 ■ ஒற்றும� ப�ாழி
 ■ ்கல்வி ப�ாழி
 ■ நிர்வா்க ப�ாழி
 ■ சடட ப�ாழி 
 ■ பொருளாொர ப�ாழி
 ■ பொடர்பு ப�ாழி 
 ■ எழுத்துப் ெடிவ ப�ாழி

இநத அலகு, மலா்ககா மலாய மனனராட்சி்க காலநகதாட்்்ட மலாய 
கமாழி பாரம்பரிய வழித்்தானறைல், மலாயகமாழி ்பசு்வார் வாழும் பகுதிகள 
பறறிய விள்ககத்்த வைஙகியது. அடுத்த அலகு சுதநதிரத்்த ்நா்ககிய 
்பாராட்்டத்்தப் பறறி விவாதி்ககும்.

பிலும்-ஆஸ்ட்ரிக்
(Filum - Austrik)

குடும்பம் -
அஸ்ட்பராப்னசியா

(Rumpun - Austronesia) 

மைாய்மாழி

மலாயகமாழி பாரம்பரிய 
வழித்்தானறைலின சுரு்ககம்

S
பொருளாொர 

ப�ாழி

பொடர்பு ப�ாழி

எழுத்துப் ெடிவ 
ப�ாழி

அதி்காரப்பூர்வ 
ப�ாழி

்கல்வி ப�ாழி

நிர்வா்க ப�ாழி

சடட ப�ாழி

மலாய்மாழியின் மலாய்மாழியின் 

பங்குபங்கு

ஒற்றும� ப�ாழி
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பின்வரும் கூறறு்கலள நிலறவு ்சயது ்கட்ைங்களில் அதன் சரியா்ன 
விலைக்கு வட்ைமிடு்க.

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

பமலிருநது கீழ்

1. நம் நாட்டில் மலாயகமாழி ______________யின சினனமாகத் திகழகிறைது.

2. மலாயகமாழி_________ கமாழி்யயும் தழுவி இருநதது. 

3. பல உயரிய ப்்டப்புகள மலாயகமாழி்ய _____________ கமாழியாகப் 

பயனபடுத்தின.

4. மலா்ககா மலாய மனனராட்சி்க காலத்தில் மலா்ககா சட்்ட மரபில் 

மலாயகமாழி ______________யாகப் பயனபடுத்தப்பட்்டது.  

இைமிருநது வைம்

1.  மலாயகமாழி _________ கி்ளயிலிருநது ்தானறியதாக்க கூறைப்படுகிறைது.
2.  மலாயகமாழி நாட்டின ________ எனபதில் கபரு்ம ககாளள ்வணடும்.

3.  மலாயகமாழி ்பசப்படும் பகுதிகளில் __________________ ஒனறைாகும்.

4.  லிஙகுவா பிரானகா கவவ்்வறு கமாழி ்பசும் சமூகத்தினரி்்ட்ய    
 __________________ கமாழியாக இருநதது.

ச க ம் சி த் டி ச் ல து அ கி ந் ண ஏ சச லா ம்

அ ச ஸ் ச ச கி எ ச ரி ம ச இ ச ச வ ச ச

ச அ ஸ் ட் ர�ா ரே சி யா ச ச டி உ ச சா ழி ச ச

ந் ச ஸ் ச அ ச க ச லா ச ச ச ச ன் கா கி ட

ச கி த�ா ட ர் பு ச டி ச அ ச ச ச று ட் டி ச்

மு ச ம் ச ண ச ரி தச க் ச ஸ் கி ச ஏ டி ந் சு

ச எ ஸ் ச ச லி ங் கு வா பி � ன் கா ச ந் ச ச

� ழு ப ஒ ச ந் கி ச ண ச டி ச லி ச லி ல்்்் ச

ச த் ஸ் ற் ச க ம் ரபா டி யா ச ச ட் கி து ந் ச

ந் து கி று டி ச ப அ சு ச ஜ் ப் ச ச அ லி க்

வ் ச ஸ் சம ச அ ண ச ச பா � ம் ப ரி ய ம் ச

லி கு ஸ் ச கி ச கி ந் ச ஹ் ச டி ண ச ந் ச அ

இப்ப்ககத்்தப் படிகயடுத்து வைஙகிடுக.ஆசிரியர்
குறிப்பு
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நாட்்டை நநசிபநபாம

மலாயகமாழியின பூர்வீகத்்தயும் பங்கயும் அறிவதனவழி நாம் எப்்பாதும் 
முயறசி கசயயவும் தயாராக இரு்ககவும் சவால்க்ள எதிர்ககாளளவும் 
துணி்வப் கபறைவும் தூணடு்காலாக அ்மயும்.

நாடு
நாட்டின பாரம்பரியம் எனும் 

வ்கயில் மலாயகமாழி 
ஒனறுபட்்ட வளர்ச்சிமிகு 
நாட்்்ட உருவா்ககும்.

சமுதாயம்
அறிவுமி்கக சமுதாயம் மலாய 

கமாழி்ய ஒறறு்ம கமாழியாக 
மாணபுறைச் கசயயும்.

தனிநபர்
   மலாயகமாழியின பாரம்பரிய 

வழித்்தானறை்ல அறிவதனவழி அனறைா்ட 
வாழவில் தனகனறி்ய வளப்படுத்துவர்.

(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)
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நாட்டின் வரலாற்றை ஆழமாக அறிந்து ககாள்ள காலனித்துவ வரலாற்றை 
அவசியம் கறக வவண்டும். அந்நியத் த்லயீடும் காலனித்துவமும் நம் 
நாட்டில் அதிகமான மாறறைஙக்்ளக் ககாண்டு வந்துள்ளன. இந்த அலகு, 
பாதுகாபபளித்தல் (naungan), த்லயீடு, காலனித்துவம் ஆகியவறறின் 
கபாரு்்ள விவரிக்கின்றைது. வமலும், அந்நிய சக்திகள, வரு்கயின் வநாக்கம், 
த்லயீட்்ாலும் காலனித்துவத்தினாலும் ஏறபட்் வி்்ளவுகள ஆகியவற்றையும் 
விவாதிக்கின்றைது.

அலகு
நாட்டின் நாட்டின் 
இறையாணறமைக்குச் இறையாணறமைக்குச் 
சவால்சவால்

சாரம்

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

கபாறுபபுணர்வு

தலைப்பு 7: நாட்டின் சுதந்திரப் ப�ாராட்்டம்
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(மூலம்: Arkib Negara Malaysia dan Kompleks Sejarah Pasir Salak)

அடிப்�ல்ட வரைாற்றுச் சிந்தலைத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. நம் நாட்டிறகு வரு்க தந்த அந்நிய சக்திகளின் வரலாறறுக் 
காலநிர்ல வி்ளஙகிக் ககாளளுதல்.

2. நம் நாட்டிறகு அந்நிய சக்திகளின் வரு்கக்கான குறிபபி்த்தக்கச் 
சான்றுக்்ள ஆராயதல்.

3. நம் நாட்டில் அந்நிய சக்திகளின் வரு்கயின் காரணஙக்்ளயும் 
வி்்ளவுக்்ளயும் காணல்.

நீங்கள் ்கற்்கப் ப�ாவது என்ை?

1. பாதுகாபபளித்தல், த்லயீடு, காலனித்துவம் ஆகியவறறின் கபாருள.
2. நம் நாட்டில் த்லயீடு கசயது காலனித்துவம் புரிந்த அந்நிய சக்திகள.
3. அந்நிய சக்திகள நம் நாட்டிறகு வரு்க புரிந்ததறகான காரணிகள.
4. அந்நிய சக்திகளின் த்லயீடும் காலனித்துவமும் ஏறபடுத்திய நிர்வாகம், 

சமூகவியல், கபாரு்ளாதாரம் ஆகியவறறின் வி்்ளவுகள.



Saiz sebenar

46

முன்பு ஒரு காலத்தில் நம் நாடு அந்நிய சக்திகளின் ஆதிக்கத்திலும் 
காலனித்துவத்திலும் இருந்துள்ளது. நம் நாட்டின் வகந்திரத்துவமிக்க நில 
அ்மபபும் இயற்க வ்ளமும் அந்நிய சக்திக்்ள ஈர்த்தன. அந்நிய சக்திகள 
தஙகள வநாக்கத்்த நி்றைவவறறிக் ககாள்ளப பாதுகாபபளித்தல், த்லயீடு, 
காலனித்துவம் ஆகிய உத்திக்்ளப பயன்படுத்தின.

✯  பாதுகாபபளித்தல் என்பது அந்நிய சக்திகள நாட்டிறவகா 
நாட்டின் ஒரு பகுதிக்வகா அரண் அளிபபதாகும்.

✯  பாதுகாபபு அளிக்கபபட்் நாடுகள நட்புறைவின் 
அ்்யா்ளமாகவும் பாதுகாபபிறகு உத்தரவாதமாகவும் ்கப்�ம் 
கசலுத்தின.

✯  20ஆம் நூறறைாண்டின் கதா்க்கம்வ்ர கபர்லிஸ், கக்ா, 
கி்ளந்தான், திரஙகானு ஆகிய மாநிலஙகள சயாமின் 
பாதுகாபபின்கீழ் இருந்தன.

�ாது்காப்�ளித்தல்

எைது தாய்கத்தில் அந்நிய சக்தி்கள்

20ஆம் நூறறைாண்டின் கதா்க்கம் 
வ்ர சயாமின் பாதுகாபபில் 
இருந்த மாநிலஙகள யா்வ?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

்கப்�ம்: சிறறைரசு, வபரரசின் அதிகாரத்்த ஏறபதன் அ்்யா்ளமாக 
வழஙகபபடும் பணம், தஙகமலர், உ்்.
தங்கமைர்: தஙகத்தாலும் கவளளியாலும் கசயயபபட்் பூச்கசடி.

ந�ொற்களஞ்சியம்

தஙகமலர் உருபவபாலி (Replika).
(மூலம்: Muzium Kota Kayang, Perlis)

தங்கமைர் மூன்றைாண்டுக்கு 
ஒருமு்றை கபபமாகச் சயாம் 
ஆட்சியா்ளருக்கு அனுபபபபட்்து.

உங்களுக்குத் ததரியுமா?உங்களுக்குத் ததரியுமா?
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

அந்நிய சக்திகளின் த்லயீட்்்த் தவிர்க்க 
மூன்று வழிமு்றைக்்ளக் குறிபபிடுக. 

✯ த்லயீடு என்பது அந்நிய சக்திகள, மாநிலஙகளின் 
நிர்வாகத்தில் வநரி்்யாகத் த்லயிடுகின்றைன

   என்பதாகும்.
✯  உளளூர் ஆட்சியா்ளர் நிர்வாகத்்த வழிந்த்துவதறகு 

உதவியாகப பிரிட்டிஷ் கரசி்ண்ட் நியமிக்கபபட்்ார்.
✯  1874ஆம் ஆண்டில் ்ககயழுத்தி்பபட்் பஙவகார் 

உ்ன்படிக்்கயின்படி மலாயாவில் பிரிட்டிஷாரின் 
த்லயீடு வபராக்கில் கதா்ஙகியது.

தலையீடு

✯  அந்நிய சக்திகள ஒரு நாட்்்க் ்கபபறறித் தன் 
வசபபடுத்திக் ககாளவவத காலனித்துவம் ஆகும்.

✯  அந்நிய சக்திகள ்கபபறறிய நாட்்்த் தன்வசபபடுத்தி  
அரசியல், கபாரு்ளாதாரம், சமூகவியல் ஆகிய 
ந்வடிக்்கக்்ளத் தன்னலம் கருதிப பாதுகாபபின்கீழ் 
்வத்திருத்தல்.

✯ முதல் காலனித்துவம் வபார்த்துகீஸியர்கள மலாக்காவிலும் 
வேம்ஸ் புரூக் சரவாக்கிலும் வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் 
நிறுவனம் (Syarikat Borneo Utara British) சபாவிலும் 
கதா்ஙகியது.

்காைனித்துவம்

• பாதுகாபபளித்தல், த்லயீடு, காலனித்துவம் ஆகியவறறின் கபாரு்்ள   
 வி்ளஙகிக் ககாள்ள மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.
• சிந்த்ன மனவ்ரப்த்்த நி்றைவு கசயய வழிகாட்டுதல்.

நாட்டின் இ்றையாண்்ம அந்நிய சக்திகளின் த்லயீட்்ாலும் 
காலனித்துவத்தாலும் நி்லகு்லந்தது. அந்நிய சக்திகள தஙகளின் 
வத்வக்காகப பல மாறறைஙக்்ளச் கசயதன.

1. பாதுகாபபளித்தல், த்லயீடு, 
காலனித்துவம் ஆகிய்வ 
கதா்ர்பான தகவல்க்்ள 
அடிபப்்யாகக் ககாண்டு 
மரவ்ரப்த்்த (peta pokok) 
நி்றைவு கசயக.

2. மரவ்ரப்த்்த உனது 
குறிபபுப புத்தகத்தில் வ்ரக.

21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்

சிந்தலை வலர�்டம்

7.1.1
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ஆ பாவமாசா வகாட்்் 
(மூலம்: Koleksi peribadi Hasfalila binti Hassan)

 மலாய சுல்தான்களு்ன் பிரிட்டிஷ் அதிகாரி (மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

வகால கக்ா வகாட்்் 
(மூலம்: Koleksi peribadi Timothy Tye)

சயாம் 
❃  கக்ா, கபர்லிஸ், கி்ளந்தான், திரஙகானு ஆகிய 

மாநிலஙகளுக்குச் சயாம் பாதுகாபபளித்தது.  
❃   அம்மாநிலஙக்்ள நிர்வகிபபதில் சயாம் சிக்க்ல 

எதிர்வநாக்கியது.
❃   1909ஆம் ஆண்டு பாஙவகாக் உ்ன்படிக்்கயின்வழி 

வமறகண்் அ்னத்து மாநிலஙகளும் பிரிட்டிஷாரி்ம் 
ஒபப்்க்கபபட்்ன.

அந்நிய சக்தி்களின் தலையீடும் ்காைனித்துவமும்

ப�ார்த்துகீஸ் (1511)
❃   1511ஆம் ஆண்டில் வபார்த்துகீஸ் மலாக்கா்வத் 

தாக்கிக் காலனித்துவம் கசயதது.
❃   மலாக்கா சுல்தான், மலாக்கா்வ மீண்டும் 

்கபபறறை முயன்று வதால்வி கண்்ார்.
❃   1641ஆம் ஆண்டில் வபார்த்துகீஸியர்கள 

்ச்சுக்காரர்களி்ம் வதால்வியுறறைனர்.

்டச்சு (1641)
❃   1641ஆம் ஆண்டு ்ச்சுக்காரர்கள மலாக்காவில் 

வபார்த்துகீஸிய்ரத் தாக்கினர்.
❃   கவறறி கபறறை ்ச்சுக்காரர்கள 1824ஆம் ஆண்டுவ்ர 

மலாக்கா்வ ஆண்்னர்.
❃   1824இல் ஆஙகில-்ச்சு உ்ன்படிக்்கயின்வழி ்ச்சுக்காரர்கள 

மலாக்கா்வப பிரிட்டிஷாரி்ம் ஒபப்்த்தனர்.

❃ 1786ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் 
பினாங்கத் தன் வசபபடுத்தியது.

❃  1824ஆம் ஆண்டு ஆஙகில–்ச்சு 
உ்ன்படிக்்கயின்வழி மலாக்கா, 
பிரிட்டிஷாரி்ம் ஒபப்்க்கபபட்்து.

நம் நாடு மீண்டும் காலனித்துவ 
ஆட்சிக்குட்பட்்ால் என்ன நிகழும்?

எந்தச் சக்தி மலாக்காவில் 
வபார்த்துகீஸிய்ரத் வதாறகடித்தது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

ஸ்க்ட்டியூஸ் (stadthuys)
கட்்்ம் மலாக்கா

(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)

நம் நாட்டிறகு அந்நிய சக்திகள த்லயீடு கசயவதறகும் காலனித்துவ 
வநாக்கத்திறகுவம வந்தனர். அந்த அந்நிய சக்திகள சயாம், வபார்த்துகீஸ், 
்ச்சு, பிரிட்டிஷ், ேபபான், புரூக் குடும்பத்தினர், வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் 
நிறுவனம் ஆகிய்வ ஆகும்.

     பிரிட்டிஷ் (1786, 1824, 1826, 1874)
❃   1826ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ், பினாஙகு, சிஙகபபூர், 

மலாக்கா ஆகியவற்றைக் ககாண்டு கதாடுவாயக் 
குடிவயறறை மாநிலஙக்்ள அ்மத்தது.

❃   1874ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ், வபராக்கில் த்லயிட்டுத் 
தன் கசல்வாக்்க மலாயாவில் இரண்்ாம் உலகப 
வபார்வ்ர நி்லகபறைச் கசயதது.
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7.1.2
K7.1.5

இ்ளம்வயதில் வேம்ஸ் புருக்  
(மூலம்: Jabatan Muzium Sarawak)

SBUB இயக்குநர் வாரியம்
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

1955 மலாயா கூட்்ரசின் 
அ்மச்சர்வ
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

பிரிட்டிஷ் இராணுவம் 1942ஆம் ஆண்டில் 
ேபபான் இராணுவத்தி்ம் சரண் அ்்ந்தது. 
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

   பேம்ஸ் புரூக்கும் புரூக் குடும்�த்திைரும் (1841)
❃   1841ஆம் ஆண்டு வேம்ஸ் புரூக் சரவாக்்கத் தம் 

வசபபடுத்தினார்.
❃   வேம்ஸ் புரூக் ‘கவள்்ள ராோ’ என அ்ழக்கபபட்்ார்.
❃   அவரின் ம்றைவிறகுப பின்னர், சரவாக் கதா்ர்ந்து 1946 

வ்ர புரூக் குடும்பத்தினரால் ஆ்ளபபட்்து.

வ்ட ப�ார்னிபயா பிரிட்டிஷ் நிறுவைம் 
(SBUB) (1881)
❃   கதா்க்கத்தில் வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் 

சபாவில் உள்ள நிலத்தில் கதாழில் புரிய உரி்ம 
கபறறைது.

❃   பிரிட்டிஷ் அரசாஙகத்தின் அரசப பிரக்னம் கபறறை பின், 
1881ஆம் ஆண்டில் வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் 
சபா்வ ஆட்சி கசயதது.

❃   வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் நிறுவனக் காலனித்துவம் 
1946ஆம் ஆண்டுவ்ர கதா்ர்ந்தது.

ேப்�ான் (1942)
❃  1942ஆம் ஆண்டில் ேபபான் ஒரு வல்லரசாக 

உருவாகி மலாயா, சரவாக், சபா்வ 
கவறறிகரமாகத் தன் வசபபடுத்தியது.

❃  1945ஆம் ஆண்டில் ேபபான் பிரிட்டிஷாரி்ம் 
சரண்்ந்தது.

பிரிட்டிஷ் (1945,1946)
❃   பிரிட்டிஷ் மீண்டும் மலாயா்வ 1945ஆம் ஆண்டு  

முதல் 1957ஆம் ஆண்டுவ்ர காலனித்துவம் கசயதது.
❃   1946ஆம் ஆண்டில் புரூக் குடும்பத்தினர் சரவாக்்கயும் 

வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் சபா்வயும்  
பிரிட்டிஷாரி்ம் ஒபப்்த்தனர்.

❃   1963ஆம் ஆண்டுவ்ர பிரிட்டிஷ் சரவாக்்கயும் 
சபா்வயும் தன் வசபபடுத்தியிருந்தது. 

அந்நிய சக்திகளின் வரு்க நம் நாட்டின் இ்றையாண்்ம்யப பாதித்தது. 
எனவவ, குடிமக்க்ளாகிய நாம் அ்மதி கதா்ர்ந்து நி்லத்திருக்க நம் 
நாட்்்த் தறகாக்க வவண்டும்.

இரண்்ாம் உலகப வபார் 
1939ஆம் ஆண்டில் 
கதா்ஙகி 1945ஆம் 
ஆண்டில் முடிவு கபறறைது.

உங்களுக்குத் ததரியுமா?உங்களுக்குத் ததரியுமா?

அந்நிய சக்திகள நம் நாட்டில் த்லயிட்டு, காலனித்துவம் கசயத்த மாணவர்கள 
வி்ளஙகிக் ககாள்ளத் து்ணபுரிதல்.

சிந்தலை வலரவு

1. தன்கனறியின் முக்கியத்துவம் கதா்ர்பான 
தகவல்க்்ளப பல்வவறு மூலஙகளின்வழி திரட்டுதல்.

2. தகவல் கதாழில்நுட்பத்்தப பயன்படுத்தி 
வ்ரப்த்்தத் தயார் கசயதல்.

3. வகுபபில் ப்்த்தல்.

21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்
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நம் நாடு இயற்ல்க வளமும் இயற்ல்க மூைமும் வகந்திரத்துவமிக்க 
இ்த்திலும் அ்மந்துள்ளது. இதுவவ, அந்நிய சக்திகள தஙகளின் 
சுயநலத்திறகாக நம் நாட்்்க் ்கபபறறைக் காரணமாக அ்மந்தது. வமலும், 
சமயத்்தப பரபபவும் ததாழிற்புரட்சிலய வமம்படுத்தவும் நாட்டின் சிறைபபும் 
அந்நிய சக்திகள நம் நாட்டின் மீது ஈர்பபுக் ககாள்ள வழிவகுத்தன.

்கவர்ந்திழுக்கும் வளமாை பூமி

அந்நிய சக்தி்களின் வருல்கக்்காை ்காரணி்கள்அந்நிய சக்தி்களின் வருல்கக்்காை ்காரணி்கள்

கேந்திரத்துவமிகேப் பகுதி

v  கிழக்கு வமறகு வாணிப வழியில் மலாக்கா    
அ்மந்துள்ளது.

v  மலாக்கா முக்கியத் தஙகுமி்த் து்றைமுகமாக 
வி்ளஙகியது.

v வபார்த்துகீஸியர்களும் ்ச்சுக்காரர்களும் 
மலாயத்தீவுகளின் மசா்லப கபாருளகளின் 
வாணிபத்்தத் தம் கட்டுபபாட்டிறகுக் 
ககாண்டுவர மலாக்கா்வ வசமாக்கிக் 
ககாள்ள ஆர்வம் ககாண்்னர்.

15ஆம் நூறறைாண்டில் 
மலாக்காவின் வாணிப வழி

மலாக்ா

இ
ந்தியாவி

லி
ரு

ந்து

சீன
ாவி

லி
ரு

ந்து
 

ஜ
ப்
ப
ானி

லி
ரு

ந்து

மலாய்த் 

தீவுேளி
லிருந்து

வ

 இயற்ே மூலமும்
இயற்ே  வளமும்

v ஈயம், எஃகு, தஙகம் வபான்றை்வ  
மலாயாவின் இயற்ல்க வளங்களாகும்.

v  கவட்டுமரம், பிரம்பு, பறை்வக் கூடு 
வபான்றை்வ சபாவின் புகழ் கபறறை 
இயற்ல்க மூைங்கள் ஆகும்.

v  தஙகம், ேவவரிசி, கறபூரம் ஆகிய்வ 
சரவாக்கில் காணபபடுகின்றைன.

இயற்ல்க வளம்: பூமியிலிருந்து வதாண்டி எடுக்கபபடும் கபாருள. 
இயற்ல்க மூைம்: பூமியின் வமறபரபபில் காணபபடும் தாவரஙகளும் 
விலஙகுகளும்.
ததாழிற்புரட்சி: கபரிய அ்ளவில் கபாருளக்்ளத் தயாரித்தல்.

ந�ொற்களஞ்சியம்
 ஈயம்

 கவட்டு மரம்

 ேவவரிசி

 தஙகம்
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7.1.3
K7.1.6

(மூலம்: Peter Lafferty, 2002. Perintis Sains 
Pengangkutan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka) 

1521ஆம் ஆண்டு ப�ோர்த்துகீஸியர்்களோல் 
மலோக்கோவில் ்கட்டப�ட்ட 
செண்டப�ோல் பேவோலயம்
(மூலம்: Koleksi peribadi Jayakumary a/p Marimuthu)

(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)

சமயத்்தைப் பரப்புதைல்

v  அந்நிய சக்திகள கிறிஸ்துவ சமயத்்த மலாயா 
உட்ப் பல இ்ஙகளில் பரபப எண்ணினர்.

v  வபார்த்துகீஸிய அரசர் கிறிஸ்துவ சமயத்்தப பரபப  
க்ல் பயணஙக்்ள ஊக்குவித்தார்.

ததைாழிறபுரட்சி

v  18ஆம் நூறறைாண்டில் கதாழிறபுரட்சி  
ஐவராபபாவில் விரிவ்்ந்தது.

v  இரும்பு, எஃகு தயாரிபபு, வாகனத் 
தயாரிபபு, உண்வக் கலனிடுதல் 
வபான்றை கதாழில்து்றைகள மும்முரமாக 
ந்்கபறறைன.

v  அந்நிய சக்திகள தஙகளின் கபாருளக்்ளச் 
சந்்தபபடுத்துவதறகுப புதிய காலனித்துவ 
நாடுகள வத்வபபட்்ன.

ஐவராபபிய கதாழிறபுரட்சியின் 
விரிவாக்கம்

புேழ்

v  அந்நிய சக்திகள தமக்கும் நாட்டுக்கும் புக்ழச் 
வசர்க்க விரும்பின.

v  பிரிட்டிஷ் மாகபரும் காலனித்துவச் சக்தியாகத் 
வதான்றியது.

v  பினாஙகிலும் சிஙகபபூரிலும் பிரிட்டிஷாரின் கவறறி்யப 
பார்த்த வேம்ஸ் புரூக் சரவாக்்கத் தம் வசபபடுத்தினார்.

வபார்ட் மார்கரீத்தா, சரவாக்

 அந்நிய சக்திகளின் காலனித்துவம், நாட்டின் இ்றையாண்்ம்யக் தறகாக்க 
வவண்டியதன் அவசியத்்த நமக்கு உணர்த்துகிறைது. அந்நிய சக்திகளின் த்லயீடும் 
காலனித்துவமும் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க குடிமக்க்ளாகிய நாம் நாட்டுப பற்றை 
அவசியம் வ்ளர்க்க வவண்டும்.

நாட்டின் 
இ்றையாண்்ம்யத் 
தறகாக்க நாட்டுபபறறின் 
அவசியத்்தக் குறிபபிடுக.

கதாழிறபுரட்சி ஐவராபபாவில் 
எபவபாது விரிவ்்ந்தது?

உடனே பதிலளிஉடனே பதிலளி

அந்நிய சக்திகள நம் நாட்டிறகு வந்ததறகான காரணிக்்ள அறிய மாணவர்களுக்கு 
வழிகாட்டுதல்.

1. அந்நிய சக்திகள வரு்கயின் 
காரணிகளுக்வகறப ஐந்து குழுக்க்்ள 
அ்மத்தல்.

2. ஒவகவாரு குழுவினரும் தஙகளுக்கு 
வழஙகபபட்் த்லப்பகயாட்டிய கூடுதல் 
தகவல்க்்ளத் திரட்டுதல்.

3. தகவல்க்்ளப ப்்த்து, பிறை குழுவினரின் 
வகளவிகளுக்குப பதிலளித்தல்.

தங்கமீன் ்கைன்
21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்
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7.1.4

அந்நிய சக்திகளின் த்லயீடும் காலனித்துவமும் மலாயா, சரவாக், வ் 
வபார்னிவயா (சபா) மாநிலஙகளில் நிர்வாக மு்றையில் அதிக மாறறைஙக்்ள 
ஏறபடுத்தின.

த்லயீடு, காலனித்துவத்தின் வி்்ளவுகளினால் ஏறபட்் நிர்வாக மாறறைஙக்்ள 
மாணவர்கள அறிய உதவுதல்.

்காைனித்துவத்திைால் நிர்வா்கத்திற்கு ஏற்�ட்்ட விலளவு்கள்

சரவாக் (1841)
✯  முடியாட்சிமுலற 

அறிமுகபபடுத்தபபட்்து.
✯ சரவாக் ஆட்சியா்ளர் கவள்்ள 

ராோ என அ்ழக்கபபட்்ார்.
✯ சரவாக்கின் நிர்வாகம் ஐந்து 

பிரிவுக்ளாகப பிரிக்கபபட்டுப 
பிரிட்டிஷ் கரசி்ண்்ால்(Residen)  
நிர்வகிக்கபபட்்து.

ஐக்கிய மைாய் மாநிைங்கள் 
(1896)

✯  வபராக், சிலாஙகூர், கநகிரி 
கசம்பிலான், பகாங ஆகியன  
ஐக்கிய மலாய மாநிலஙக்ளாக 
ஒருஙகி்ணக்கபபட்்ன.

✯ மாநில நிர்வாகத்்த நிர்வகிக்க 
பிரிட்டிஷ் கரசி்ண்ட் 
நியமிக்கபபட்்ார்.

✯ பிரிட்டிஷ் கரசி்ண்்ால் 
இஸ்லாமிய சமய விவகாரஙகளிலும் 
மலாயக்காரர்களின் ச்ஙகு 
சம்பிரதாயஙகளிலும் த்லயீடு 
கசயய இயலாது.

ஐக்கியப்�்டாத மைாய் மாநிைங்கள் 
(1909, 1914)

✯  கக்ா, கி்ளந்தான், கபர்லிஸ், திரஙகானு 
ஆகியன ஐக்கியபப்ாத மலாய 
மாநிலஙகள என அ்ழக்கபபட்்ன.

✯ 1914ஆம் ஆண்டில் கோகூர் ஐக்கியப 
ப்ாத மாநிலஙகளில் வசர்க்கபபட்்து.

✯ பிரிட்டிஷ் ஆவலாசகர் மாநில 
நிர்வாகத்திறகு உதவ நியமிக்கபபட்்ார்.

 

வ்டப�ார்னிபயா(ச�ா) (1881)
✯  லண்்னில் உள்ள வ்வபார்னிவயா 

பிரிட்டிஷ் நிறுவன இயக்குநர் வாரியம், 
சபா நிர்வாக விவகாரஙகளுக்கான 
கட்்்்ளக்்ளப பிறைபபித்தது.

✯  மாநில நிர்வாகத்திறகு ஆளுநர் 
த்ல்மவயறறைார்.

ததாடுவாய்க் குடிபயற்ற 
மாநிைங்கள் (1826)

✯  பினாஙகு, மலாக்கா, சிஙகபபூர் 
ஆகியன கதாடுவாயக் குடிவயறறை 
மாநிலஙக்ளாக இ்ணக்கபபட்்ன.

✯  இந்த மாநிலஙகள காலனித்துவ 
மகு்மாக வி்ளஙகின.

✯  கதாடுவாயக் குடிவயறறை மாநிலஙக்்ள 
ஆளுநர் நிர்வாகம் கசயதார்.

•   பிரிட்டிஷ் கரசி்ண்ட், பிரிட்டிஷ் 
ஆவலாசகர் என்பவர் அரசர் அல்லது 
சுல்தானுக்கு ஆவலாச்ன வழஙகுபவர்.

•  காலனித்துவ நாடு மகு்ம் என்பது 
பிரிட்டிஷ் அரசு வநரி்்யாக ஆட்சி 
கசயயும் மாநிலஙகள ஆகும்.

உங்களுக்குத் ததரியுமா?உங்களுக்குத் ததரியுமா?
முடியாட்சி: அரசாட்சி மு்றை

ந�ொற்களஞ்சியம்

சரவாக்கின் 
அரசாட்சிமு்றை என்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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7.1.4

பிரிட்டிஷார் இயற்க மூலம், இயற்க வ்ளம் ஆகியவறறிலிருந்து ஆதாயம் 
கபறைவவண்டிப பல்வவறு மாறறைஙக்்ள அறிமுகம் கசயதனர். இந்த மாறறைஙகள 
நாட்டின் சமூகவியலிலும் கபாரு்ளாதாரத்திலும் பல வி்்ளவுக்்ள ஏறபடுத்தின.

நாட்டின் கபாரு்ளாதாரத்தில் காலனித்துவத்தின் வி்்ளவுக்்ள அறிந்தி் 
மாணவர்களுக்கு உதவுதல்.

சபாவில் கசயல்படுத்தபபட்் வாணிப 
விவசாயஙக்்ளக் குறிபபிடுக.

்காைனித்துவத்திைால் ஏற்�ட்்ட சமூ்கப் த�ாருளாதார விலளவு்கள்

்காைனித்துவத்திைால் ஏற்�ட்்ட த�ாருளாதார விலளவு்கள்்காைனித்துவத்திைால் ஏற்�ட்்ட த�ாருளாதார விலளவு்கள்

நிலக்கரி

மி்ளகு

கமர்கண்்ல் வஙகி, ஈபவபா

 ரபபர் ந்வு

சுரங்கத்ததாழில் வளர்ச்சிசுரங்கத்ததாழில் வளர்ச்சி

சுரஙகத்கதாழில் மிகத் தீவிரமாகச் கசயல் 
படுத்தபபட்்து. மலாயாவில் ஈயம், சரவாக்கில் 
தஙகம், சபாவில் நிலக்கரி ஆகியன ஆகும்.

வாணி� விவசாய வளர்ச்சிவாணி� விவசாய வளர்ச்சி

ஏறறுமதி வநாக்கத்திறகான வாணி� விவசாயம்.
மலாயா  – கசம்ப்ன, கரும்பு, காபபி.
சரவாக்  – மி்ளகு.
சபா  – பு்கயி்ல.

ரப்�ர் (தநாய்வம்) ந்டவு வளர்ச்சிரப்�ர் (தநாய்வம்) ந்டவு வளர்ச்சி

அதிக ரபபர் வதாட்்ஙகள உருவாக்கபபட்்ன.
ஐவராபபிய நிறுவனமான கத்ரியும் (Guthrie) 
வ்வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் நிறுவனமும் ரபபர் 
ந்வில் ஈடுபட்்ன.

நவீை வஙகிப் �ரிவர்த்தலைநவீை வஙகிப் �ரிவர்த்தலை

வஙகிப பரிவர்த்த்ன அறிமுகபபடுத்தபபட்்து.
கமர்கண்்ல் வஙகி 1859ஆம் ஆண்டிலும் 
(Mercantile bank), தி. சார்ட்்ட் வஙகி 
(The Chartered Bank) 1888ஆம் ஆண்டிலும் 
வதாறறுவிக்கபபட்்ன.
விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

வாணி�ம்: வியாபாரம் கதா்ர்பான்வ
ந�ொற்களஞ்சியம்
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�ல்லிை சமுதாய உருவாக்்கம்

சீனா, இந்தியா நாடுகளின் கதாழிலா்ளர்களின் 
வரு்க பல்லின சமுதாயத்்த உருவாக்கியது.

்காைனித்துவத்தின் சமூ்கவியல் விலளவு்கள்்காைனித்துவத்தின் சமூ்கவியல் விலளவு்கள்

சீன, இந்தியத் கதாழிலா்ளர்
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

புதிய ந்கர் பமம்�ாடு

புதிய நகரஙகள நிர்வாக, வாணிப, து்றைமுக 
்மயஙக்ளாகத் வதான்றின.
எடுத்துக்காட்்ாக, வகாலாலம்பூர், ஈபவபா, ்தபபிங, 
சிரம்பான், சிபு, மிரி, கேசல்்ன் (வகாத்தா கினபாலு), 
சண்்கான், தாவாவ ஆகும்.

்கல்விமுலறயில் வளர்ச்சி
மலாய, ஆஙகிலம், சீனம், தமிழ் எனத் தாய்தமாழிக் 
்கல்விமுலற அறிமுகபபடுத்தபபட்்து.
பட்்ணஙகளிலும் நகரஙகளிலும் ஆஙகிலப பளளிகள 
வதாறறுவிக்கபபட்்ன.
எதிர்கால ஆசிரியர்களுக்குப பயிறசி வழஙக கல்லூரி 
நி்லயிலான கல்வி அறிமுகபபடுத்தபபட்்து.

1883ஆம் ஆண்டில் கசன்ட் வமரி 
நகர வதசியப பளளி நிறுவபபட்்து.
(சபாவில் முதல் ஆஙகிலபபளளி)
(மூலம்: SK St. Mary Bandar, Sabah)

்தபபிங மருத்துவம்ன, 1880ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவபபட்்து (நாட்டின் முதலாவது மருத்துவம்ன) 
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

நைத்துலற பசலவ வளர்ச்சி

மருத்துவம்னகளும் மருந்த்கங்களும் 
வநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்்ச அளிக்கத் 
திறைக்கபபட்்ன.

நாட்டின் சமூகவியலில் காலனித்துவத்தின் வி்்ளவுக்்ள மாணவர்கள 
வி்ளஙகிக்ககாள்ள உதவுதல்.

ப�ாக்குவரத்து, ததா்டர்புத் துலற 
வளர்ச்சி

து்றைமுகஙகளுக்குப கபாருளக்்ள எளிதில் 
ககாண்டுச் கசல்ல இருபபுப பா்தகளும் 
சா்லகளும் அ்மக்கபபட்்ன.
அஞசல், கதா்லவரி, கதா்லவபசி 
வச்வகள அறிமுகபபடுத்தபபட்்ன.

1886ஆம் ஆண்டில் வகாலாலம்பூர் 
இரயில் நி்லயம்
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

நாட்டின் இ்றையாண்்ம்யயும் 
சுபிட்சத்்தயும் நி்லநிறுத்த 
வவண்டியதன் அவசியம் என்ன?

மூலபகபாருள வ்ளத்்தச் சுய ஆதாயத்திற்குப் 
பயன்படுத்திய காலனித்துவாதிகளின் கசயல், நாம் 
நம் நாட்டின் இ்றையாண்்ம்யயும் சுபிட்சத்்தயும் 
வபண வவண்டியதன் முக்கியத்துவத்்த 
உணர்த்துகிறைது. வமலும், அ்னத்து நிர்வாகம், 
சமூகவியல், கபாரு்ளாதார மாறறைஙகளும் 
காலனித்துவவாதிகளின் நன்்மக்கு மட்டுவம 
என்ப்த நாம் அறிய வவண்டும்.

மருந்த்கம்: மருந்்தப கபறறுக் ககாளளும் இ்ம்
சுய ஆதாயம்: வாயபபுக்்ளச் சுய ஆதாயத்திறகுப பயன்படுத்திக்ககாள்ளல்.
தாய்தமாழிக் ்கல்விமுலற: தாயகமாழியிலான பயிறறுகமாழி

ந�ொற்களஞ்சியம்

1960ஆம் ஆண்டுகளில் சிபு
(மூலம்: Sarawak Chinese Cultural
Association, 2010. Sibu of Yesterday. Edisi Kedua: Sibu: Sarawak)
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சீன, இந்தியத் கதாழிலா்ளர்
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்
எைது தாய்கத்தில் அந்நிய சக்தி்கள்
அந்நிய சக்திகள பாதுகாபபளித்தல், த்லயீடு, காலனித்துவம் 
ஆகிய அணுகுமு்றைக்்ளப பயன்படுத்தி நாட்டின் விவகாரஙகளில் 
த்லயிட்்ன.

அந்நிய சக்தி்களின் தலையீடும் 
்காைனித்துவமும்
சயாம், வபார்த்துகீஸ், ்ச்சு, பிரிட்டிஷ், ேபபான், 
புரூக் குடும்பத்தினர், வ் வபார்னிவயா பிரிட்டிஷ் 
நிறுவனம் ஆகியன நம் நாட்டில் த்லயிட்டுக் 
காலனித்துவம் கசயத அந்நிய சக்திகள ஆகும்.

்கவர்ந்திழுக்கும் வளமாை பூமி
வகந்திரத்துவமிக்க அ்மவி்ம், இயற்க வ்ளம், 
இயற்க மூலம், சமய விரிவாக்கம், கதாழிறபுரட்சி, 
நாட்டின் புகழ் ஆகியன நம் நாடு காலனித்துவம் 
கசயயபபட்்தறகான முக்கியக் காரணிகள ஆகும்.

்காைனித்துவமும் நிர்வா்க விலளவு்களும்

நிர்வா்க விலளவு்கள்
-  கதாடுவாயக் குடிவயறறை மாநிலஙகள (1826)
-  சரவாக் (1841)
-  வ் வபார்னிவயா (சபா) (1881)
-  ஐக்கிய மலாய மாநிலஙகள (1896)
-  ஐக்கியபப்ாத மலாய மாநிலஙகள
  (1909, 1914)

த�ாருளாதார விலளவு்கள்
-  ரபபர் ந்வு வ்ளர்ச்சி
-  சுரஙகத் கதாழில் வ்ளர்ச்சி
-  வாணிப விவசாய வ்ளர்ச்சி
-  நவீன வஙகிப பரிவர்த்த்ன   
சமூ்கவியல் விலளவு்கள்
-  பல்லின சமுதாயம் உருவாக்கம்
-  புதிய நகர்  வமம்பாடு
-  கல்விமு்றையில் வ்ளர்ச்சி
-  நலத்து்றைச் வச்வ வ்ளர்ச்சி
- வபாக்குவரத்து, கதா்ர்புத் து்றை வ்ளர்ச்சி

இந்த அலகு, நம் நாட்டில் த்லயீட்்்யும்  காலனித்துவத்்தயும் 
விவரிக்கின்றைது. அந்நிய சக்திகள கதா்ர்பான புரிதல் அடுத்த அலகில் 
காலனித்துவவாதிக்்ள எதிர்த்துப வபாராடிய உளளூர்த் த்லவர்க்்ள அறிந்து 
ககாள்ள உதவியாக இருக்கும்.
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1 ___________ மாநிலத்திறகு அந்நிய சக்திகள பாதுகாபபு வழஙகுகின்றைன.

2 இரண்்ாம் உலகபவபாரில் ______________ கவறறிகரமாக நம் நாட்்் 
ஆக்கிரமித்தது.

3 பினாஙகு, ____________, சிஙகபபூர் ஆகியன 1826ஆம் ஆண்டில் 
கதாடுவாயக் குடிவயறறை மாநிலஙக்ளாக இ்ணக்கபபட்்ன.

4 _______________ புரட்சி அந்நிய சக்திகள நம் நாட்டில் த்லயீடும் 
காலனித்துவம் புரியவும் காரணமாக அ்மந்தது.

5 நாட்டின் வ்ளத்்த வமம்படுத்த _______________விவசாயப பயிரீட்்் 
அறிமுகபபடுத்தினர்.

6 சீன, இந்தியத் கதாழிலா்ளர்களின் வரு்க _____________ சமுதாயத்்த 
உருவாக்கியது.

7 மருத்துவம்னயும் _____________ வநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்்சயளிக்கத் 
திறைக்கபபட்்ன.

8 இயற்க _____________ இயற்க மூலமும் அந்நிய சக்திகள நம் 
நாட்டிறகு வரு்க புரிந்ததறகான காரணிகள ஆகும். 

9 வேம்ஸ் புருக் சரவாக்்கக் ்கபபறறிய பிறைகு _____________ என  
அ்ழக்கபபட்்ார்.

10 இருபபுப பா்தகளும் சா்லகளும் கபாருளக்்ளத் _____________ 
ககாண்டு கசல்ல அ்மக்கபபட்்ன.

இபபக்கத்்தப படிகயடுத்து வழஙகிடுக.

வாணிபவ்ளமும் பல்லின

கதாழிறமலாக்காமருந்தகமும்

பாதுகாபபளிக்கும்

து்றைமுகத்திறகுக் கவள்்ள ராோேபபான்

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

ஆசிரியர்
குறிப்பு

அ. காலி இ்ஙக்்ளக் ககாடுக்கபபட்டுள்ள வி்்க்்ளத் து்ணயாகக்  
 ககாண்டு நி்றைவு கசயக.
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பிரிட்டிஷ் அரசாஙகம் கேசல்்்ன வ் வபார்னிவயாவின் த்லநகராக உருவாக்கியது. 
1968ஆம் ஆண்டில் வகாத்தா கினபாலு எனப கபயர் மாறறைம் கண்்து.                                       

(மூலம்: Arkib Negara Malaysia) (மூலம்: Tourism Malaysia)

                         அன்றும் இன்றும்
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காலனித்துவக் காலத்்த அறிந்து ககாளவதால் இன்்றைய நம் நாட்டின் 
இ்றையாண்்ம்ய வி்ளஙகிக் ககாள்ளவும் வபாறறைவும் உதவும்.

நாட்றடை நநசிபநபாம்

தைனிநபர் 
மாணவராகிய நாம் நாட்்் 

வநசிக்கும் உணர்்வப 
கபறறிருக்க வவண்டும். சமுதைாயம் 

நாட்்் வநசிக்கும் உணர்வு 
நாட்டுப பறறுமிகு சமுதாயத்்த 

உருவாக்கும்.

நாடு 
தன்கனறியும் நாட்டுபபறறும் 

ககாண்் குடிமக்கள நாட்டின் 
இ்றையாண்்ம்யத் தறகாக்கும் 

வலி்ம கபறறைவர் ஆவர்.

வகாத்தா கினபாலு நகரம் 1910ஆம் ஆண்டில் கேசல்்ன் நகரம் 
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மல
ாக்ா நீரிண

ை

அலகு

தலைப்பு 7 : நாட்டின் சுதந்திரப் ப�ாராட்்டம்

ப�ோரோட்ட எழுச்சியும் ப�ோரோட்ட எழுச்சியும் 
கோலனித்துவ எதிர்ப்பும்கோலனித்துவ எதிர்ப்பும்

ட�ால் ணைட்

ஹஜி அப்துல் ரஹமான் லிமடபாங்

ட�ாக ஜங்கூட்

�தட�ா ம்ாராஜா டலலா

�தட�ா பஹாமான்

யாமதுவான் அந�ா

அந்நிய சக்திகளின் வருகக உள்ளூர் மக்களிகையய எதிர்ப்புணர்கவ 
ஏற்படுத்தியது. காலனித்துவத்கதை எதிர்த்தை உள்ளூர்த் தைகலவர்கள், 
எதிர்ப்பிறகான காரணஙகள், அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடு, ஆக்கிரமிப்புக்கு 
எதிரான ய்பாராடைஙகள் ஆகியகவ இந்தை அலகில் விவாதிக்கப்்படுகின்்றன.

சாரம்

பபர்லிஸ்

ப்�ா

பினாங்கு

டபராக கிளந�ான்

திரங்்ானு

ப்ாங்

சிலாங்கூர்

பெகிரி 
பைமபிலான்

மலாக்ா
பஜாகூர்
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ப�ன் சீனக ்�ல்

நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்்ன?

1. அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடகையும் காலனித்துவத்கதையும் எதிர்த்தை 
உள்ளூர்த் தைகலவர்கள்.

2. உள்ளூர்த் தைகலவர்கள் அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடகையும் 
காலனித்துவத்கதையும் எதிர்த்தைதைறகான காரணஙகள்.

3. அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடகையும் காலனித்துவத்கதையும் எதிர்த்தை 
உள்ளூர்த் தைகலவர்களின் ய்பாராடைஙகள்.

பரந�ாப்

ஷரிப் மைாடஹார்

மாட் ைாடல

அந�ாடனாம

அடிப்�ல்ட வரைாறறுச் சிந்தல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. காலனித்துவத்கதையும் அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடகையும் 
எதிர்ப்்பதில் ஈடு்படை உள்்ாடடுத் தைகலவர்களின் குறிப்பிைத்தைக்கச்  
சான்றுககை ஆராயதைல்.

2. காலனித்துவத்திறகு உள்ளூர்த் தைகலவர்களின் எதிர்ப்க்பயும் அந்நிய 
சக்திகளின் தைகலயீடடிறகான காரணஙககையும் ஆராயதைல்.

3. உள்ளூர்த் தைகலவர்களின் ய்பாராடைஙககையும் காரணஙககையும் 
அதைன் விகைவுககையும் அறிதைல்.

ப்பாறுப்புணர்வு
அன்புகைகம

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

ைபா

ைரவாக
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்ானிங ய்பார் ககரவகர்பைம்

ப்டால் லசட் (Dol Said)

இவரின் இயறப்பயர் அப்துல் கசட பின் ஓமார். இவர் 
ப்பஙகுலு ்ானிங ஸ்ரீ யமரா ராஜா யைால் கசட என்றும் 
அகைக்கப்்படைார். 1773ஆம் ஆண்டில் பி்றந்தை இவர் 
பசபமலிஙகாங இனக் குழுமத்கதைச் யசர்ந்தைவர்.

உள்ளூர் வீரர்கைான யைால் கசட, பரந்தைாப், ஷரிப் மசாய�ார், ைத்யதைா 
மகாராஜா யலலா, யாம்துவான் அந்தைா, ைத்யதைா ்ப�ாமான், மாட சாயல, 
அந்தைாயனாம், யதைாக் ஜஙகூட, �ஜி அப்துல் ரஹமான் லிம்ய்பாங ஆகியயார் 
அந்நிய ்ாடைவர்களின் தைகலயீடகையும் காலனித்துவத்கதையும் எதிர்த்துப் 
ய்பாராடினர். இந்தை வீரர்கள் தைஙகளுகைய நிகலகயயும் நிர்வாகத்கதையும் 
அந்நிய சக்திகளிைமிருந்து தைறகாத்துக் பகாள்ை முயன்்றனர். அவர்களின் 
வடைாரம் சார்ந்தை ய்பாராடை உணர்வும் வீரமும் உள்ளூர் ஆடசியர், மக்கள் 
ஆகியயாரின் ஆதைரகவப் ப்பறறுத் தைந்தைன.

 உள்ளூர் வீரர்்கள்

◆ ்ானிங மலாக்காவின் எல்கலப் ்பகுதி.
◆  பிரிடடிஷ் ்ானிங தைன் 

காலனித்துவத்திறகு உட்படைது 
என்று உரிகம யகாரியதைால் யைால் 
கசட எதிர்ப்புத் பதைரிவித்தைார்.

◆  யைால் கசட ஆண்டு வருமானத்தில் 
்பத்தில் ஒரு ்பகுதிகய வரியாகப் 
பிரிடடிஷாரிைம் பசலுத்தை மறுத்தைார்.

◆  யைால் கசட ்ானிஙகின் 
இக்றயாண்கமகயக் காக்கப் 
ய்பாராடினார்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம் ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

◆ 1831ஆம் ஆண்டில் பிரிடடிஷ் ்ானிஙகக 
எதிர்த்துத் யதைாற்றது. உலு மூவார், 
சுஙகக ஊயஜாங, ஸ்ரீ பமனாந்தி, 
பரம்்பாவ் ஆகிய ்பகுதிகளிலிருந்து 
இராணுவ உதைவி ப்பற்றதைால் யைால் 
கசட பவன்்றார்.

◆ 1832ஆம் ஆண்டில் பிரிடடிஷ் மீண்டும் 
்ானிஙகக எதிர்த்துத் தைாக்கி யைால் 
கசடகை வீழ்த்தியது. யைால் கசடடுைன் 
இருந்தைவர்கள் பிரிடடிஷாருக்கு 
உதைவியதைால் அவர் வீழ்ந்தைார்.

◆ இறுதியாக, யைால் கசட 
சரணகைந்தைார். அவருக்கு ஓயவு ஊதியம், 
நிலம் வைஙகப்்படடு மலாக்காவுக்கு 
அகைத்துச் பசல்லப்்படைார்.

பிரிடடிஷார் எவ்வாறு யைால் 
கசடகை பவன்்றனர்? 

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

பெகிரி பைமபிலான்

பஜாகூர்

அடலார் ்ாஜா
�ாடபா

குறியீடு:
நானிங் ப�ாராட்டப் 
�குதி

மலாக்ா நீரிண
ை
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 ரரந்தாப் (Rentap)

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

இவரின் இயறப்பயர் லி்பாவ் அனாக் நிஙகன். 
இவர் சரவாக் நஙா ஸகராஙகில் இ்பான் 
மக்களின் தைகலவர் ஆவார்.

◆ யஜம்ஸ புரூக் ்ஙா ஸகராஙகில் 
இ்பான் மக்களின் வசிப்பிைத்கதை 
அழித்தைார்.

◆ யஜம்ஸ புரூக் இ்பான் மக்ககைக் 
கைறபகாள்கையர்கள் எனக் 
கருதினார்.

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

◆ 1853ஆம் ஆண்டு, பரந்தைாப் ்ஙா 
ஸகராஙகில் யஜம்ஸ புரூக்கின் 
தைறகாப்பு அரகணத் தைகர்த்தைார்.

◆ யஜம்ஸ புரூக் ்பலி தீர்க்க பரந்தைாப் 
்பகுதியில் உள்ை 20 நீண்ை 
வீடுககை எரித்தைார்.

◆ 1854ஆம் ஆண்டு, யஜம்ஸ புரூக் 
சுஙகக லாஙகில் பரந்தைாப்க்ப 
எதிர்த்தைார். பரந்தைாப் பின்வாஙகி 
காடடுக்குள் பசன்று புக்கிட 
சயைாக்கில் (Bukit Sadok) தைறகாப்பு 
அரண் ஒன்க்ற எழுப்பினார்.

◆ 1861ஆம் ஆண்டு யஜம்ஸ புரூக் 
பரந்தைாப் அரகணத் தைாக்கினார்.

◆ பரந்தைாப் உலு எந்தைா்பாயக்குப் பின் 
வாஙகினார்.

பரந்தைாப் தைறகாப்பு 
அரண் ‘ர�லியான்’ 
எனும் மரக்கடகையால் 
அகமக்கப்்படைது.

உங்களுக்குத் ரதரியுமா?உங்களுக்குத் ரதரியுமா?

ஆசிரியர்
குறிப்பு

பரந்தைாப் அரகணக் காடடும் ககரவகர்பைம் 

யைால் கசட, பரந்தைாப் ஆகியயாரின் ய்பாராடைஙககையும் 
காரணஙககையும் மாணவர்கள் விைஙகிக் பகாள்ை வழிகாடடுதைல்.

நஙா: இ்பான் பமாழியில் ஆறு 
என்று ப்பாருள். 
ர�லியான்: உறுதியான 
மரக்கடகை வகக.

ந�ொற்களஞ்சியம்

புககிட் ைாட�ாககில் 
பரந�ாப் அரண் 

புககிட் ைாட�ாக

சிமங்்ாங்

லிங்்ா

ெஙா ஸ்்ராங்  
அரண்

ைரிபாஸ் ஆறு

குறியீடு:

டஜமஸ் புரூக அரண்

பரந�ாப்  அரண்

7.2.1
7.2.2
7.2.3



Saiz sebenar

62

Saiz sebenar

62

Saiz sebenar

62

ஷரிப் மசாப�ார் (Sharif Masahor)

இவரின் ப்பயர் ஷரிப் மசாய�ார் பின் முகமட அல் சா�ாப். 
இவர் இகான் கிராமத்கதைச் யசர்ந்தைவர். இவர் சரவாக் சுஙகக 
பரஜாங, சரிக்யகயின் ஆடசியர் ஆவார்.

◆ சரிக்யகய ்பகுதிகய 
ஆக்கிரமித்தைதைால் ஷரிப் 
மசாய�ார் யஜம்ஸ புரூக்கக 
எதிர்த்தைார்.

◆ நிர்வாக அதிகாரஙககை 
யஜம்ஸ புரூக் அ்பகரித்துக் 
பகாண்ைதைால் ஷரிப் 
மசாய�ார் சரிக்யகயில் 
தைனது ஆடசியர் ்பதைவிகயயும் 
அதிகாரத்கதையும் இைந்தைார்.

◆ 1859ஆம் ஆண்டு ஷரிப் மசாய�ார், ைத்து 
்பத்திஙகி அப்துல் காப்பூருைனும் பதைபமஙயகாங 
�சிமுைனும் இகணந்து கூச்சிஙகில் உள்ை 
யஜம்ஸ புரூக்கின் குடும்்பத்கதை பவளியயற்ற 
முயன்்றார்.

◆ கயனாவிடடில் உள்ை சுஙகக பரஜாங அருகில் 
புரூக் அரகண ஷரிப் மசாய�ார் தைாக்கினார்.

◆ எனினும், யஜம்ஸ புரூக் குடும்்பத்தினர் 
இத்தைாக்குதைகல முறியடித்தைனர்.

◆ ஷரிப் மசாய�ார் ்ாடு கைத்தைப்்படைார். ைத்து 
்பத்திஙகி அப்துல் காப்பூர் ைச்சுக்காரர்கைால் 
பிடி்படடு ப்பதைாவியில் (Betawi) சிக்ற 
கவக்கப்்படைார்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம் ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

 குறியீடு:
ஷரிப் மைாடஹார், �தது 
பததிங்கி அப்துல் ்ாப்பூரின் 
டபாராட்�ப் பகுதி

ப�ன் சீனக ்�ல்

ஈ்ான்

கூச்சிங்

ைரிகட்ய்

சிபு
்டனாவிட்

்ாபிட்

ை ரவ ாக

ை
ப

ா

பரஜாங் ெதி

ஷரிப் மசாய�ாரின் ய்பாராடைப் 
்பகுதிகயக் காடடும் ககரவகர்பைம்

ஷரிப் மசாய�ார் ய்பாராடைப் 
்பகுதியின் ப்பயர் என்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

ைத்யதைா மகாராஜா யலலா, ஷரிப் மசாய�ார் ஆகியயாரின் ய்பாராடைஙககையும் 
காரணஙககையும் அறிய மாணவர்களுக்கு வழிகாடடுதைல்.

்டத்பதா ம்காராஜா பைைா (Dato' Maharaja Lela)
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7.2.1, 7.2.2
7.2.3

K7.2.4

குறியீடு:
�தட�ா ம்ாராஜா டலலாவின் 
டபாராட்�ப் பகுதி

டபராக

சிலாங்கூர்

பாசீர் ைாலாக

ப்ாங்

வ

ட
ப

ரா
க

 ெ
தி

ய்பராக்கில் ைத்யதைா மகாராஜா 
யலலாவின் ய்பாராடைப் ்பகுதிகயக் 
காடடும் ககரவகர்பைம்

இவரின் ப்பயர் ைத்யதைா மகாராஜா யலலா ்பண்ைாக் லாம். 
ைத்யதைா மகாராஜா யலலா ்பாசீர் சாலாக் ்பகுதிகய நிர்வாகம் 
பசயதை ய்பராக்கின் எண்மர் ப்பருந்தைகலவர்களில் (Orang Besar 
Berlapan) ஒருவர்.

◆ பிரிடடிஷ் பரசிைண்ட J.W.W. ப்பர்ச் மாநில நிர்வாகத்திலும்            
மலாயக்காரர்களின் மரபுவைக்குகளிலும் தைகலயீடு பசயதைார்.

◆ பிரிடடிஷ் பரசிைண்ட மாநில சுல்தைான் அதிகாரத்கதை எடுத்துக் பகாண்ைார்.
◆  பிரிடடிஷார் புதிய வரிககை அறிமுகப்்படுத்தி மக்ககைச் சிரமப்்படுத்தினர்.
◆  பிரிடடிஷ் பரசிைண்ட கர்வமும் ஆணவமும் பகாண்டிருந்தைார்.

◆ பிப்ரவரி 1875ஆம் ஆண்டு சுல்தைான் அப்துல்லா, ைத்யதைா மகாராஜா யலலா, ய்பராக் 
மலாய ஆடசியர்கள் ஆகியயார் பிரிடடிஷ் ஆதிக்கத்கதை எதிர்த்தைனர்.

◆ பசப்ைம்்பர் 1875ஆம் ஆண்டு ைத்யதைா மகாராஜா யலலா பிரிடடிஷ் ஆயலாசகரான 
J.W.W. ப்பர்ச்கசக் பகால்லப் ப்பாறுப்ய்பறறுக் பகாண்ைார்.

◆ ்வம்்பர் 1875ஆம் ஆண்டு ்பாசீர் சாலாக் சுஙகக ய்பராக்கில் ைத்யதைா மகாராஜா 
யலலா ஆகணயின்கீழ் பசபுத்தும் (Seputum) என்்பவர் J.W.W. ப்பர்ச்கசக் 
பகான்்றார்.

◆ 1877ஆம் ஆண்டு ைத்யதைா மகாராஜா யலலாவும் பசபுத்துவும் ககது பசயயப்்படடுத் 
தூக்கிலிைப்்படைனர்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

்பாசீர் சாலாக், சுஙகக ய்பராக்கில் J.W.W. 
ப்பர்ச் பகாகலச் சம்்பவ உருப்ய்பாலி காடசி.
(மூலம: Kompleks sejarah Pasir Salak)

ைத்யதைா மகாராஜா யலலாவின் 
ய்பாராடைத்திலிருந்து என்ன 
கறறுக் பகாண்ைாய?

அக்காலத்தில் ய்பாராடிய உள்ளூர் வீரர்களின் 
உகைகய மறுசுைறசிப் ப்பாருள்ககைக் 
பகாண்டு குழுவாரியாக உருவாக்குதைல். 

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க

J.W.W. ப்பர்ச்சின் முழுப்ப்பயர் யஜம்ஸ 
வீல்லர் வூடய்பார்ட ப்பர்ச் என்்பதைாகும்.

உங்களுக்குத் ரதரியுமா?உங்களுக்குத் ரதரியுமா?
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

யாம்துவான் அந்தா (Yamtuan Antah) 
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யாம்துவான் அந்தைாவின் இயறப்பயர் துஙகு அந்தைா ராஜா ராடின். இவர் 
ப்கிரி பசம்பிலான் யாம்துவான் ப்பசார் அவர்களின் புதைல்வர் ஆவார்.

◆ சுஙகக ஊயஜாங நிர்வாகத்தில் தைகலயிடைதைால் யாம்துவான் அந்தைா பிரிடடிஷாகர 
எதிர்த்தைார்.

◆ பதைராச்சிகயத் தைனது ்பகுதியாக உரிகமக்யகாரிய ைத்யதைா கிைானாகவப் பிரிடடிஷார் 
ஆதைரித்தைனர்.

◆ பிரிடடிஷார் ைத்யதைா கிைானாகவ ஆதைரித்தைகதை யாம்துவான் அந்தைா ஏறறுக் 
பகாள்ைவில்கல.

◆ பிரிடடிஷார் மற்ற ்பகுதிகள் மீதும் தைம் அதிகாரத்கதைப் பசலுத்துவர் என யாம்துவான் 
அந்தைா அச்சம் பகாண்ைார்.

◆ 1875ஆம் ஆண்டு ்பாயராயில் (Paroi) யமாதைல் ்ைந்தைது.
◆ யாம்துவான் அந்தைா ்பாயராகயக் ககப்்பறறினார். எனினும், பிரிடடிஷார் மீண்டும் தைாக்கி  

இறுதியாக யாம்துவான் அந்தைாவின் ்பகைகயத் யதைாறகடித்தைனர்.
◆ இம்யமாதைகல ஒரு முடிவுக்குக் பகாண்டு வர, 1876ஆம் ஆண்டு யாம்துவான் அந்தைா 

பிரிடடிஷாருைன் ய்பச்சுவார்த்கதை ்ைத்தினார்.
◆ இந்தைப் ய்பச்சுவார்த்கதையின் ்பயனாக, யாம்துவான் அந்தைா, ஸ்ரீ பமனாந்தியின் 

யாம்துவான் ப்பசாராக அஙகீகரிக்கப்்படைார்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

1. யமறகண்ை ய்பாராடைத்கதை அடிப்்பகையாகக் பகாண்டு   
   ககதை வசனத்கதைக் குழுவாரியாக இயறறுக.
2. ்டித்துக் காடடுக.

• யாம்துவான் அந்தைாவின் ய்பாராடை ்ைவடிக்ககககை ்டிக்க மாணவர்களுக்கு 
வழிகாடடுதைல்.

• ்ைவடிக்ககயின்ய்பாது மாணவர்களின் ்பாதுகாப்க்பக் கண்காணித்தைல்.

நா்ட்கம்
ஸ்ரீ பமனாந்தி என்்பது 
ப்கிரி பசம்பிலான் 
யாங டி ப்பர்துவான் 
ப்பசாரின் அதிகாரப்பூர்வ 
இருப்பிைம்.

உங்களுக்குத் ரதரியுமா?உங்களுக்குத் ரதரியுமா?

குறியீடு:

� பமனாநதி 
்ட்டுப்பாட்டில் இருந� 
பகுதி்ள்

சிலாங்கூர்
பஜபலபு

உலு மூவார்

ப�ராச்சி

அமபாஙான்ராைா

ப்பாயாங் ப�ராச்சி ஆறு மூவார் ஆறு

சுங்்ாய் உடஜாங்

� 
பமனாநதி

பஜாடஹால்

பரமபாவ்

பபர்மாத�ாங்
பாசீர்

லுககூட்

மலாக்ா

� பமனாந்தி கடடுப்்பாடடில் இருந்தை 
்பகுதிகயக் காடடும் ககரவகர்பைம்

21ஆம் நூற்ொண்டுக ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக ்கற்ல் தி்ன்
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குறிப்பு

்டத்பதா ��ாமான் (Dato' Bahaman)

ைத்யதைா ்ப�ாமான் ஏன் 
லுய்பாக் பதைருவாகவத் 
தைறகாக்க முயன்்றார்?
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7.2.1, 7.2.2 
7.2.3

K7.2.6

உங்களுக்குத் ரதரியுமா?உங்களுக்குத் ரதரியுமா?

ைத்யதைா ்ப�ாமானின் இயறப்பயர் அப்துல் ரஹமான் பின் இமாம் 
ய்ா. இவகர ைத்யதைா ்ப�ாமான் ஓராங காயா பசமாந்தைன் 
என்றும் அகைப்்பர். 

◆ ைத்யதைா ்ப�ாமான் வரி வசூலிக்கும் 
உரிகமகயயும் ஆடசியர் ்படைத்கதையும் 
இைந்தைார்.

◆ ைத்யதைா ்ப�ாமான் தைன் பசல்வாக்கு 
மிகுந்தை ்பகுதியான லுய்பாக் பதைருவா 
காவல் நிகலய நிர்மாணிப்க்ப எதிர்த்துப் 
ய்பாராடினார்.

◆ 1891ஆம் ஆண்டில் ைத்யதைா 
்ப�ாமான் பிரிடடிஷார் மீதைான 
தைாக்குதைலுக்குத் தைகலகமயயறறு 
லுய்பாக் பதைருவாகவ மீண்டும் 
ககப்்பறறினார்.

◆ 1892 ஆம் ஆண்டில் ைத்யதைா 
்ப�ாமான் பசமந்தைானில் பிரிடடிஷ் 
தைாக்குதைகல முறியடித்தைார்.

◆   1894ஆம் ஆண்டில் ைத்யதைா 
்ப�ாமான் யகால பதைம்பிலிஙககயும் 
பஜராம் அம்்பாகயயும் 
ககப்்பறறினார்.

◆  1895ஆம் ஆண்டில் பிரிடடிஷார் 
பஜராம் அம்்பாகய மீண்டும் 
ககப்்பறறியய்பாது ைத்யதைா 
்ப�ாமான் கிைந்தைானுக்குப் 

   பின்வாஙகினார்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

ைத்யதைா ்ப�ாமான், யாம்துவான் அந்தைா ஆகியயாரின் ய்பாராடைஙககையும் 
காரணஙககையும் மாணவர்கள் விைஙகிக் பகாள்ை வழிகாடடுதைல்.

பகாங்கில் டத்தா பஹாமான் ்பாராடிய 
பகுதிகளின் கரரவகர்பைம்

Peta 2g. Peta Negeri Pahang Abad Ke-19: Kawasan Penentangan

குறியீடு:

டபாராட்�ம ெ�ந� 
பகுதி்ள்

கிளந�ான் திபரங்்ானு

டபராக

சிலாங்கூர்

ப்ாங்

பஜராம
        அமபாய்

பஜராநதூட்

ப�பமர்டலா

லுடபாக ப�ருவா

வ

ப�ன்

சீனக

்�ல்

ப
�

ம
ப

ப
லி

ங்
 ஆ

று

பைமந�ான் ஆறு

ககரவகர்பைத்கதை 
அச்சிடடு, ைத்யதைா 
்ப�ாமானின் 
ய்பாராடைப் 
்பகுதிககைக் 
கருகமயாக்கவும்.

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க

ப்ாங் ஆறு
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மாட் சாபை (Mat Salleh)

◆    சண்ைகான், பமஙகாத்தைால், இனனாம், புலாவ் காயா ஆகிய இைஙகளின் ஆடசியாைராக 
மாட சாயலகவ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனம் அஙகீகரிக்காதைதைால், மாட 
சாயல அவர்ககை எதிர்த்தைார்.

◆ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனம் வரிவிதிப்பிறகான உரிகமகய எடுத்துக் 
பகாண்டு மக்களுக்குச் சுகமகயத் தைரும் புதிய விதிககை விதித்தைனர்.

◆ 1897ஆம் ஆண்டில் மாட சாயலவும் அவரது சகாக்களும் புலாவ் காயாவில் 
இருக்கும் வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனத்தின் அரகணத் தைாக்கினர்.

◆ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனத்தைால் மாட சாயலவின் தைறகாப்பு அரண் 
ரானாவில் அழிக்கப்்படைதைால், மாட சாயல தைம்புனானில் ஒரு வலுவான தைறகாப்பு 
அரகண நிர்மானித்தைார்.

◆ 1900ஆம் ஆண்டில் வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனம் ்ைத்திய ப்பரிய 
தைாக்குதைலினால் மாடசாயல ்பலியானார்.

◆ தைம்புனானில் உள்ை க்பாயான் லாமா கிராமத்தில் கமயம் பகாண்டிருந்தை மாட 
சத்யதைார், மாட சாயலவின் ய்பாராடைத்கதைத் பதைாைர்ந்தைார்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

மாட சாயலயின் இயறப்பயர் ப்பயர் ைத்து ்படுகா முகமாட சாயல பின் 
ைத்து ்பாலு. இவகர மாட சாயல என்றும் அகைப்்பர். இவர் இனனாம் 
(Inanam), ச்பாவில் பி்றந்தைார். இவர் ்பஜாவ், சுலுக் இனத்கதைச் சார்ந்தைவர்.

ைத்து ்படுக்கா மாட சாயலயின் 
நிகனவகம், தைம்புனான்
(மூலம: Koleksi peribadi Sinawat Antakah)

அக்காலத்து வீரர்களின் ய்பாராடைஙககைப் 
ய்பாற்ற யவண்டியதைன் அவசியம் என்ன?

குறியீடு:

்ாயா தீவு இனனாம

ட்ாத�ா கினபாலு

�ாவாவ்

லாஹாட் �தது

ைண்�்ான்

ப�ருைான்

புருணை 
�ாருல்ைலாம

ச�ா

சரவாக்

ப�ன்
சீனக
்�ல்

மாட் ைாடலயின் 
டபாராட்�ப் பகுதி

சபாவில் மாட் சா்ே ்பாராடிய பகுதிகரைக் 
காட்டும் ககரவகர்பைம்

ரானாவ்

�மபுனான்

7.2.1, 7.2.2 
7.2.3

K7.2.5
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அந்தாப்னாம் (Antenom)

மாட சாயல, அந்தைாயனாம் ஆகியயாரின் ய்பாராடைஙககையும்  
காரணஙககையும் அறிந்து பகாள்ை மாணவர்களுக்கு வழிகாடடுதைல்.

(மூலம: Dayu Sansalu, 2017. Antenom Pahlawan Terbilang
Bangsa Murut. Kota Kinabalu: Pusaka Sabah)

அந்தைாயனாமின் இயறப்பயர் ஒந்பதைாயராஸ பின் 
புயுசான். இவர் 1873ஆம் ஆண்டில் சிலார் பினிகிட 
சலஙகிட, உலு சுஙகக தைாய�ால், ப்பன்சியாஙகன் 
ச்பாவில் பி்றந்தைார்.

◆    வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் 
நிறுவனம் முரூட குடிககைக் 
கடைாயத் பதைாழிலாைர்கைாகச் 
சாகலகள் அகமக்கப் 
்பயன்்படுத்தியது.

◆ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் 
நிறுவனம் முன்யனார்களின் 
ஆவிகளுக்கு இகையூறு 
விகைவிப்்பதைாகக் கருதைப்்படும் 
காடடுப்்பகுதிககை 
ஆக்கிரமிப்்பதைன் மூலம் மக்களின்  
்பைக்க வைக்கஙககையும் 
்ம்பிக்ககககையும் 
பு்றக்கணித்தைது.

◆    புதிய வரியின் அறிமுகம் 
மக்களுக்குச் சுகமகய 
ஏற்படுத்தியது. 

◆  வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் 
நிறுவனம் குடிமக்ககை 
விவசாயம் பசயய 
அனுமதிக்கவில்கல.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

ச்பாவில் அந்தைாயனாம் எதிர்ப்பிறகான 
இரண்டு காரணஙககைக் கூறுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

ஆசிரியர்
குறிப்பு

◆ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனத்கதை 
எதிர்க்க முரூட வீரர்களின் தைகலவராக 
அந்தைாயனாம் திகழ்ந்தைார். யமலும், இவர் 
பினிட, சஙகிட, உலு சுஙகக தைாய�ால், 
ப்பன்சியாஙகன் எனும் இைத்தில் அரண் 
அகமத்தைார்.

◆ 1915ஆம் ஆண்டில் அந்தைாயனாம் 
ஈடடி, வாள், நீள் ஊதுகுைல் (sumpit) 
ஆகியவறக்றப் ்பயன்்படுத்தி வை ய்பார்னியயா 
பிரிடடிஷ் நிறுவனத்தின் மீது திடீர்த் 
தைாக்குதைல் ்ைத்தினார். யமலும், சுஙகக 
பசலாஙகிடடில் தைறகாப்பு அரகண 
அகமத்தைார்.

◆ இறுதியில் தைன் குடும்்பம், சகாக்கள், மூரூட 
இனத்கதைக் காக்க அந்தைாயனாம் வை 
ய்பார்னியயா பிரிடடிஷாரிைம் சரணகைந்தைார்.
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பதாக் ஜஙகுட் (Tok Janggut)

யதைாக் ஜஙகுடடின் இயறப்பயர் �ஜி மாட �ாசான் 
பின் முனாஸ. இவர் 1853ஆம் ஆண்டு கம்ய்பாங 
பஜராம், ்பாசீர் பூத்யதை, கிைந்தைானில் பி்றந்தைார்.

◆ 1915ஆம் ஆண்டில் யதைாக் ஜஙகூட ்பாசீர் பூத்யதைகவத் தைாக்கி அதைகனக் 
ககப்்பறறினார்.

◆ கம்ய்பாங ைாலாம் பூத்யதையில் முகாமிடடிருந்தை யதைாக் ஜஙகூட மீது பிரிடடிஷார்  
எதிர்த்தைாக்குதைல் ்ைத்தினர்.

◆ அம்யமாதைலில் யதைாக் ஜஙகூட ்பலியானார்.

◆ பிரிடடிஷ் அறிமுகப்்படுத்திய 'பிரிடடிஷ் ஆயலாசகர் முக்றகமக்கு' யதைாக் ஜஙகூட 
உைன்்பைவில்கல.

◆ சுகமயாக அகமந்தை வரிவசூலிப்பு முக்றகயயும் புதிய நில விதிமுக்றகயயும் ஏறறுக் 
பகாள்ை உள்்ாடடு மக்கள் கடைாயப்்படுத்தைப்்படைனர்.

◆ பிரிடடிஷாரின் புதிய விதிமுக்றகள் உள்ளூர் மக்களுக்குச் சிரமஙககை ஏற்படுத்தின.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்

ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

பிரிடடிஷ் ஆயலாசகன 
முக்றகம என்்பது  
குறிப்பிடை மாநிலத்தில் 
ஓர் ஆயலாசககர 
நியமிக்கும் பிரிடடிஷ் 
நிர்வாகத்தின் முக்றயாகும். 
இஸலாமிய சமயம், மலாய 
மரபுவைக்குகள் தைவிர இதைர 
விவகாரஙகளில் சுல்தைானுக்கு 
ஆயலாசகன கூறுவது 
பிரிடடிஷ் ஆயலாசகரின் 
ப்பாறுப்்பாகும்.

உங்களுக்குத் ரதரியுமா?உங்களுக்குத் ரதரியுமா?
கிைநதானில் ்தாக் ஜங்கூட் ்பாராட்டப் 
பகுதிகளின் கரரவகர்பைம்

1. யமறகண்ை ்பகுதிகய மாணவர்கள் வாசித்தை பின்னர், 
யமறபகாள்ளும் பதைாைர்்ைவடிக்கக.

2. ஒரு மாணவகனத் யதைர்வு பசயது தையார் பசயதுள்ை 
்ாறகாலியில் யதைாக் ஜஙகூடைாக அமர கவத்தைல்.

3. ‘யதைாக் ஜஙகூட’ மாணவர்கள் யகடகும் அகனத்துக் 
யகள்விகளுக்கும் ்பதிலளிக்க யவண்டும்.

ரவப்� நாற்காலி 21ஆம் நூற்ொண்டுக ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக ்கற்ல் தி்ன்

குறியீடு:

கிளந�ான்

பாசீர் பூதட�

ைாரிங்

ப�ன்

சீனக

்�ல்

பிரிட்டிணஷ எதிர்தது ெ�ந� 
டபாராட்�ப் பகுதி்ள்

ட்ாட
லாக

  ெ
தி

கி
ள

ந�
ான்

  ெ
தி
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�ஜி அப்துல் ரஹமான் லிம்ப�ாங (Haji Abdul Rahman Limbong)

 யதைாக் ஜஙகுட, �ஜி அப்துல் ரஹமான் ய்பாராடைஙககையும் 
காரணஙககையும் மாணவர்கள் விைஙகிக் பகாள்ை வழிகாடடுதைல்.

7.2.1, 7.2.2 
7.2.3

K7.2.6

இவரின் இயறப்பயர் �ஜி அப்துல் ரஹமான் பின் �ஜி அப்துல் �மிட. 
1868ஆம் பி்றந்தை இவர் 1929ஆம் ஆண்டில் பமக்காவில் உயிர் து்றந்தைார். 

◆ பிரிடடிஷ் அறிமுகப்்படுத்திய 
புதிய விதிமுக்றகள் மக்களுக்குப் 
ப்பரும் சுகமகயத் தைந்தைன. 
எடுத்துக்காடைாக விவசாய 
்ைவடிக்ககககை யமறபகாள்ளும் 
விவசாயிகளுக்கான நில 
விதிமுக்றகள் ஆகும்.

◆ வரி பசலுத்தைாதை உள்ளூர் 
மக்கள் மீது சடை ்ைவடிக்கக 
எடுக்கப் ய்பாவதைாகப் பிரிடடிஷார் 
அச்சுறுத்தினர்.

◆  1922ஆம் ஆண்டில் புதிய 
நிலவிதிககைப் பின்்பற்றாதைதைால் 
யகால பதையலயமாங விவசாயிகள் 
ககது பசயயப்்படைனர். அவர்ககைப் 
பிரதிநிதித்து �ஜி அப்துல் 
ரஹமான் லிம்ய்பாங வைக்கறிஞராக 
நீதிமன்்றத்தில் வாதைாடி பவறறி 
ப்பற்றார்.

◆  1928ஆம் ஆண்டில் விவசாயிகளும் 
�ஜி அப்துல் ரஹமான் 
லிம்ய்பாஙகின் சகாக்களும் யகால 
ய்பராங காவல் நிகலயத்கதைக் 
ககப்்பறறினர்.

◆  பிரிடடிஷார் எதிர் தைாக்குதைல் 
்ைத்தினார். �ஜி அப்துல் 
ரஹமான் லிம்ய்பாஙககத் தூண்டுதைல் 
குற்றத்திறகாகக் ககது பசயது 
பமக்காவிறகு ்ாடு கைத்தினர்.

எதிர்ப்பிறகோன கோரணம்எதிர்ப்பிறகோன கோரணம் ப�ோரோட்டஙகள்ப�ோரோட்டஙகள்

்ாடடின் இக்றயாண்கமகயத் தைறகாக்க 
யவண்டியதைன் அவசியத்கதை விவரிக்கவும்.

பிரிடடிஷாகர எதிர்த்தை உள்ளூர் 
மக்ககைக் காவல் நிகலயத்திறகு 
அகைத்துச் பசல்லும் சூைல்
(மூலம: Arkib Negara Malaysia)

காலனித்துவத்திைமிருந்து தைஙகள் ்பகுதிகயப் ்பாதுகாப்்பதைறகாக ்ம் 
உள்ளூர் வீரர்களின் ய்பாராடை வரலாறறிலிருந்து ்பல ்படிப்பிகனககைக் கறறுக் 
பகாள்ை முடியும். ்ாடடுப்்பறறு மிக்க குடிமக்கள் எனும் வககயில் வீரர்களின் 
ய்பாராடைஙககையும் அவர்களின் தியாகஙககையும் ய்பாறறுவயதைாடு ப்பருகம 
பகாள்ை யவண்டும்.

திரரங்கானு மக்களின் ்பாராட்டப் 
பகுதிகரைக் காட்டும் கரரவகர்பைம்

குறியீடு:

கிளந�ான்

ப்ாங்

திபரங்்ானு

ட்ால 
டபராங்

பைதூயு

ப�ன்
   சீனக
       ்�ல்

திபரங்்ானு மக்ளின் 
எழுச்சிப் பகுதி்ள்

ட்ால திரங்்ானு
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்கள ஆய்வு்கள ஆய்வு

• மலாயாகவக் ககப்்பற்ற அந்நிய 
சக்திகளின் வருகக உள்ளூர் 
மக்களிகையய எதிர்ப்க்ப ஏற்படுத்தியது. 
அதைகனபயாடடிக் கலந்துகரயாடுக.

• குழு அல்லது தைனியாள் முக்றயில் பசயயலாம்.
• ஆயவறிக்கக ஒன்று முதைல் ஐந்து ்பக்கஙகளுக்குள் பசயதிை யவண்டும்.
• சரியான வடிவ முக்றயில் கை ஆயகவச் பசயதிை மாணவர்களுக்கு வழிகாடடுதைல்.

ஆய்வுச்சிக்ல்

• அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடகையும் 
காலனித்துவத்திறகு எதிர்ப்பு 
பதைரிவித்தை வீரர்ககையும் அதைறகான 
காரணஙககையும் கூறுக.

• ய்பாராடைஙககை விவரிக்கவும்.
• ய்பாராடைஙகளின் விகைவுககையும் 

அதைனால் ஏற்படை ்படிப்பிகனககையும் 
விவரிக்கவும்.

ஆய்வின் டொக்ம

• அருஙகாடசியகம்/்பைஞ்சுவடிக் காப்்பகம்     
பதைாைர்்பான நிறுவனஙகள்

• நூல்/இதைழ்/சஞ்சிகக
• ஆவணம்/அறிக்கக/்ாடகுறிப்பு
• ்ாளிதைழ்  
• தைனிமனிதைர்  
• அதிகாரப்பூர்வ வகலத்தைைம்

டமறட்ாள்/மூலம

• தைகலப்பு
• ஆயவுச் சிக்கல்
• ஆயவின் ய்ாக்கம்
• ஆயவு அணுகுமுக்ற
• தைரவு ்பகுப்்பாயவு
• ஆயவின் முடிவு
• முடிவு
• யமறயகாள்
• இகணப்பு

ஆய்வு அறிகண்

ப�ருமைமிகு வீரர்கள் 

ஆசிரியர்
குறிப்பு
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உள்ளூர் வீரர்்கள்மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

✿ சுஙகக ஊயஜாஙகில் பிரிடடிஷ் 
தைகலயீடகை எதிர்த்தைார்.

✿ யாம்துவான் அந்தைா யமாதைகல 
முடிவிறகுக் பகாண்டுவர 
பிரிடடிஷாருைன் ய்பச்சுவார்த்கதை 
்ைத்தினார்.

யாம்துவான் அந்தா

✿ சரிக்யகய ்பகுதிகய யஜம்ஸ 
புரூக் ஆக்கிரமித்தைதைால் அவகர 
எதிர்த்தைார்.

✿ ஷாரிப் மசாய�ார் 
கயனாவிடடிலுள்ை புரூக்  
அரகணத் தைாக்கினார்.

ஷரிப் மசாப�ார்

✿ யஜம்ஸ புரூக், இ்பான் மக்ககைக் 
கைறபகாள்கையர்கள் எனக் கருதினார்.

✿ பரந்தைாப் ்ஙா ஸகராஙகில் உள்ை 
யஜம்ஸ புரூக்கின் தைறகாப்பு அரகணத் 
தைாக்கினார்.

ரரந்தாப்

உள்ளூர் வீரர்களின் அந்நிய சக்திகளின் தைகலயீடடுக்கும் காலனித்துவத்திறகும் 
எதிரான ய்பாராடைத்கதை இந்தை அலகு விவாதிக்கி்றது. இவர்களின் 
ய்பாராடைத்கதைப் ்பறறிய புரிதைல் மாணவர்கள் ்ாடடின் சுதைந்திர வரலாறக்ற 
அடுத்தை அலகில் புரிந்துபகாள்ை உதைவும்.

✿ ்ானிங தைனது காலனி என்று 
பிரிடடிஷ் கூறியது.

✿ யைால் கசட பிரிடடிஷ் மீது 
தைாக்குதைல் ்ைத்தினார். ஆனால், 
அவர் யதைாறகடிக்கப்்படைார்.

ப்டால் லசட்

✿ ஆடசியர் வரிவசூலிப்பு உரிகமகய 
இைந்தைனர்.

✿ ைத்யதைா ்ப�ாமான் பிரிடடிஷ் 
மீது தைாக்குதைகலத் பதைாைஙகி, 
லுய்பாக் பதைருவாகவ மீண்டும் 
ககப்்பறறினார்.

்டத்பதா ��ாமான்

✿ பிரிடடிஷ் ஆயலாசகன முக்றக்கு 
எதிர்ப்புத் பதைரிவித்தைார்.

✿ யதைாக் ஜஙகுட தைாக்குதைல் 
்ைத்தி ்பாசீர் பூத்யதைகவக் 
ககப்்பறறினார். 

பதாக் ஜஙகுட்

✿ வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனம் 
மாட சாயலகவச் சண்ைகான், 
பமஙகாத்தைால், இனனாம், புலாவ் காயா 
ஆகிய இைஙகளில் ஆடசியாைராக 
அஙகீகரிக்கவில்கல.

✿ புலாவ் காயாவில் அகமந்துள்ை வை 
ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் நிறுவனத்தின் 
தைறகாப்பு அரகண மாட சாயல 
தைாக்கினார்.

மாட் சாபை
✿ சாகலகள் அகமக்க வை ய்பார்னியயா 

பிரிடடிஷ் நிறுவனம் முரூட குடிமக்ககைக் 
கடைாயத் பதைாழிலாைர்கைாக ஆக்கியது.

✿ அந்தையனாம் வை ய்பார்னியயா பிரிடடிஷ் 
நிறுவனத்கதை எதிர்க்கத் தைகலகமயயறறு, 
முரூட வீரர்ககை ஒன்று திரடடினார்.

அந்தாப்னாம்

✿ புதிய நில விதி சடைத்கதை 
அறிமுகப்்படுத்திறகாகப் பிரிடடிஷாகர 

   எதிர்த்தைார்.
✿ பிரிடடிஷ் விதிககை மீறியதைறகாகக் ககது 

பசயயப்்படை விவசாயிகளுக்கு �ஜி 
   அப்துல் ரஹமான் லிம்ய்பாங 
   வைக்கறிஞராகப் பிரதிநிதித்து வாதைாடி 
   பவறறி ப்பற்றார்.

�ஜி அப்துல் ரஹமான் லிம்ப�ாங

✿	 ஆடசியர் அதிகாரஙககை இைந்தைார்.
   பிரிடடிஷ் பரசிபைண்ட மலாய மரபு 

வைக்குகளில் தைகலயிடைார். 
✿	 ைத்யதைா மகாராஜா யலலா J.W.W. 

ப்பர்ச்கசக் பகால்லத் திடைமிடைார்.

்டத்பதா ம்காராஜா பைைா
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

அ. சரியான விட்டடயக் க�ாண்டு அட்டவடைடய நிடைவு கசய�.

இ்டம்
்ானிங

சரிக்யகய

ஸ்ரீ பமனாந்தி

பரந்தைாப்

ைத்யதைா மகாராஜா யலலா

மாவீரர்

்பாசீர் பூத்யதை
ைத்யதைா ்ப�ாமான்

�ஜி அப்துல் 
ரஹமான் லிம்ய்பாங

மாட சாயல

இ்டம் மாவீரர்

 அந்தைாயனாம்

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

"Perajurit Tanah Air"  ்பாைகல உறசாகத்துைன் ்பாை மாணவர்களுக்கு வழி 
காடடுதைல்.

ஆ. டமற்ண்� பா�ல் வரி்ணள அடிப்பண�யா் க ப்ாண்டு:
 அ)  ் ற்பண்புகள் இரண்ைகனக் குறிப்பிடுக.

         (i) ______________________________________________   
    (ii) ______________________________________________
   
 ஆ) இப்்பாைலில் உள்ை முதைல் கண்ணியின் ப்பாருள் என்ன?
   ________________________________________________

 இ)  ் ாடடுக்காகத் தியாகம் பசயதை வீரர்களின் யசகவகயப் ய்பாறறும்   
   முக்றகயக் குறிப்பிடுக.
   _________________________________________________

Perajurit Tanah Air

Inilah barisan kita
Yang ikhlas berjuang
Siap sedia berkorban

Untuk ibu pertiwi
Sebelum kita berjaya

Jangan harap kami pulang
Inilah sumpah pendekar kita 

Menuju medan bakti
Andai kata kami gugur semua 
Taburlah bunga di atas pusara 

Kami mohon doa Malaysia berjaya 
Semboyan telah berbunyi 

Menuju medan bakti.

Perajurit Tanah Air

Lagu/lirik: Saiful Bahri



Saiz sebenar

73

Saiz sebenar

73

காலனித்துவத்திறகு எதிரான உள்ளூர் வீரர்களின் ய்பாராடைஙகளும் அந்நிய 
சக்திகளின் தைகலயீடும் ்ம் ்ாடடின் இக்றயாண்கமகயப் ய்பணுவதைன் 
அவசியத்கதை ்மக்கு ்ன்கு உணர்த்துகின்்றன.

மயலசியத் தைகரப் ்பகை 

்பாதுகாப்புப் ்பகை எப்ப்பாழுதும் ்ாடடின் இக்றயாண்கமகயத் தைறகாக்கத் தையாராக உள்ைது.
(மூலம: Kementerian Pertahanan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia)

அரச மயலசிய விமானப்்பகை அரச மயலசியக் கைற்பகை

அரச மயலசியக் காவல்துக்ற

�னிெபர் 
காலனித்துவத்திறகு எதிரான வீரர்களின் 
தியாகஙககை உயத்துணர்ந்து அதைகனப் 

ய்பாறறுவது என்னுள் ஒரு ்ாடடுப்்பறக்றத்  
தூண்டுகி்றது.

ைமு�ாயம 
்ாடடுப்்பறக்றயும் வரலாறக்றயும் 
உயத்துணரும் சமூகம் நிச்சயமாகச் 
சமயம், இனம், ்ாடகை ய்சிக்கும்.

ொடு 
்ாடகை ய்சிக்கும்  
சமூகம் ்ாடடின் 
்லனுக்காக 

அகமதிகயயும் 
இக்றயாண்கமகயயும் 

ஒறறுகமகயயும் 
நிகலநிறுத்தை முயறசிக்கும்.

நோடம்ட பநசிப்ப�ோம்
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நம் நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு நம் நாட்டுத் தலைவர்களின் 
அயரா உலைபலெயும் மக்களின் ெங்களிபலெயும் அறிந்து 
ப்காள்ள நாட்டின் சுதந்திர வரைாற்லறை அறிவது 
அவசியமாகும். சுதந்திர நாட்லடை உருவாக்கப ெல்வறு 
்ொராட்டைங்கல்ளயும் சவால்கல்ளயும் ்கடைந்து வந்துள்்ளாம். 
இந்த அைகு தலைவர்களின் சுதந்திரப ்ொராட்டைங்கள, 
1957ஆம் ஆண்டு சுதந்திரப பிர்கடைன பநாடிபபொழுது 
ஆகியவற்லறை விவாதிககின்றைது.

20 பிபரவரி 1956ஆம் ஆண்டில சுதந்திரக குழுவினர 
வருல்க, ெண்டைா ஹிலிர மைாக்கா.
(மூைம்: Arkib Negara Malaysia)

அலகு

சுதந்திர வரலாறுசுதந்திர வரலாறு

சாரம்

தலைப்பு 7: நாட்டின் சுதந்திரப் ப�ாராட்்டம்
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அடிப்�ல்ட வரைாற்றுச் சிந்தலைத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. நாட்டின் சுதந்திர வரலாற்றின் காலநிரல் மாற்்றத்த விளங்கிக் 
ககாளளல்.

2. நாட்டின் சுதந்திரத்தத தற்காப்பதன் அவசியததின் விழிபபுணர்வு 
மமம்பட முந்்தய சிக்கல்க்ள விளங்கிக் ககாளளல்.

3. சுதந்திரப ம்பாராட்டததில் ஈடு்பட்ட த்லவர்களின் குறிபபிடததக்கச் 
சான்றுக்ள ஆராயதல். 

க்பாறுபபுணர்வு

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

நீங்கள் ்கற்்கப் ப�ாவது என்ை?

1. சுதந்திரத்திற்குப ்ொராடிய தலைவர்கள.
2. சுதந்திரத்திற்்கான முயற்சி்கள.
3. சுதந்திரப பிர்கடைன பநாடிபபொழுது.
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அமாட் ப�ாஸதாமாம்
(Ahmad Boestamam)

✯  1946ஆம் ஆண்டில 'அங்காத்தான் பெமுடைா 
இன்சாப' (API) தலைவர.

✯  1955ஆம் ஆண்டில மைாயா மக்கள ்கட்சிலயத் 
(PRM) ்தாற்றுவித்தார.

✯  'சுவாரா ராகயாட்' (Suara Rakyat), '்வாய்ஸ் ஓப 
தி பீபபிள' (Voice of The People) நாளிதழ்கல்ள 
பவளியிட்டைார.

்டாக்டர் புர்்ானுடின் அல்்லமி  
(Dr. Burhanuddin al-Helmi)

✯ 1945ஆம் ஆண்டின் மைாயாத் ்தசிய மைாய்க்காரர்கள  
்கட்சியின் (PKMM) இரண்டைாம் தலைவர.

✯  1956ஆம் ஆண்டில மைாயா இஸ்ைாமியர ்கட்சிககுத்  
(PAS) தலைலம்யற்றைார.

✯   'மைாயு ராயா' சிந்தலனககுப ்ொராடினார.
✯  'ஐககிய தீெ்கற்ெ இந்்தா்னசியக குடியரசு ்கட்சிககுத் 

(KRIS) தலைலம்யற்றைார.

மக்களும் தலைவர்களும் சுதந்திர நாட்டின் அவசியத்லத அறிந்திருபெர. 
சுதந்திரத் தலைவர்களின் அறிவாற்றைலும் தீரமும் அந்நிய ஆதிக்கத்திலிருந்து 
நாட்லடைச் சுதந்திரம் அலடையச் பசய்தது. தலைவர்களுககிலடையிைான 
ஒருலமபொடு நாட்டின் சுதந்திரத்லத எளிதாககியது.

்டத்பதா ஓன் பின் ஜ�ார் 
(Dato’ Onn bin Ja’afar)

✯  1946ஆம் ஆண்டில மைாய் ்காஙகிரஸின் தலைவர.
✯  1946ஆம் ஆண்டில அம்்னாவின் (United Malays 

National Organisation) முதல தலைவர.
✯  ப�ாகூர மந்திரி பெசரா்க நியமிக்கபெட்டைவர.
✯  மைாய்க்காரர்கல்ள ஒன்றிலைத்து ம்ையன் 

யூனியலன எதிரத்தவர.
✯  மைாயா சுதந்திரக ்கட்சிலயத் (IMP) 

்தாற்றுவித்தவர.

சுதந்திரப் ப�ாராளி்கள்
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ஈஷாக ்ஜி மு்கமட் (Ishak Haji Muhammad)

✯  1934ஆம் ஆண்டு அரசியலில தீவிரமா்க ஈடுெடை 
மூன்றைாம் நிலை மஜிஸ்தி்ரட் ெதவியிலிருந்து 
விைகினார.

✯  உத்துசான் பமைாயு நாளிதலைத் ்தாற்றுவித்தார.
✯ 1957ஆம் ஆண்டு மைாயா பதாழிைா்ளர ்கட்சிககுத் 

தலைலம்யற்றைார.

அபு �க்கார் அல �கீர் (Abu Bakar al-Baqir)

✯  1934ஆம் ஆண்டு மஹாட் அல எஹயா 
அஸ்்ஷரிபலெத் (al-Ehya Assharif) ்தாற்றுவித்தார.

✯  1948ஆம் ஆண்டில ஒ்ர மைாயா உயரநிலை 
சமய சலெலயக (MATA) கூட்டினார.

✯ 1948ஆம் ஆண்டில ஹிஸ்புல முஸ்லிமின்னுககுத் 
தலைலம்யற்றைார. 

துஙகு அப்துல ரஹமான் புத்ரா அல ்ஜ் இப்னி 
அலமர்ப்ாம் சுலதான் அப்துல ்மிட் ்லிம் ஷா 

(Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni    
  Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah)

✯   அம்்னாவின் இரண்டைாம் தலைவர. 
✯  1952ஆம் ஆண்டில கூட்டைணிக ்கட்சிலயத் 

்தாற்றுவித்தவர.
✯  1956ஆம் ஆண்டில ைண்டைன் பசன்றை கூட்டைரசு 

மைாயா சுதந்திரக குழுவிற்குத் தலைலம்யற்றைார.
✯  கூட்டைரசு மைாயாவின் முதைாவது பிரதமர.

ைண்டைன் பசன்றை கூட்டைரசு 
மைாயாச் சுதந்திரக குழுவிற்குத் 
தலைலம்யற்றைவர யார?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி •    துஙகு அபதுல ரஹமான் புத்ரா 
அல ஹஜ் இபனி அலமார்ஹாம் 
சுலதான்  ஹமிட் ஹலிம் ்ஷா, 
ப்கடைா சுலதானாகிய சுலதான் 
ஹமிட் ஹலிம் ்ஷாவின் புதலவராவார.

•    கூட்டைணிக ்கட்சி எனபெடுவது 
அம்்னா, மசீச, மஇ்கா ஆகிய 
உறுபபுக்கட்சி்கள இலைந்தது  
ஆகும். மைாய்க்காரர்கள, 
சீனர்கள, இந்தியர்கள அரசியலில 
வலுவான உறைவு அலமய இக்கட்சி 
அலமக்கபெட்டைது.

உங்களுககுத் ்தரியுமா?உங்களுககுத் ்தரியுமா?

சுதந்திரம் பெறுவதற்கு ஒருலமபொடு 
எவவ்ளவு முககியபமனக குறிபபிடு்க.

நாட்டின் சுதந்திரப ்ொராளி்கல்ள அறிய மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதல.
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துன் தான் ்சங பைாக (Tun Tan Cheng Lock)

✯  1945ஆம் ஆண்டு 'ஆல மைாயன் ப்கான்சில ஓப  
்�ாயிண்ட் ஆக ்ஷன்'இன் (AMCJA) தலைவர.

✯  1949ஆம் ஆண்டின் மைாயன் சீனர சங்கத்தின் (மசீச) 
முதல தலைவராவார. 

✯  மசீச, அம்்னா்வாடு இலைந்து கூட்டைணிக ்கட்சி 
உருவா்கக ்காரைமானவர.

✯  சீனச் சமூ்கத்தினரிலடை்ய நாட்டின் மீது விசுவாச 
உைரலவ விலதத்தவர.

துன் அப்துல ரசாக பின் ்டத்பதா உபசன்
(Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein)

✯  ைண்டைன் பசன்றை கூட்டைரசு மைாயாச் சுதந்திரக 
குழுவின் உறுபபினர.

✯  1956ஆம் ஆண்டு ரசாக அறிகல்கலய 
அறிமு்கபெடுத்தியவர.

✯ 1957ஆம் ஆண்டு கூட்டைரசு மைாயாவின் முதைாவது 
துலைப பிரதமர.

✯  மைாய்பமாழிலயப ெயிற்று பமாழியாககியவர.

்டத்பதா அப்துல வா்ாப் பின் 
்தா மூ்டா அப்துல அசிஸ 

(Dato’ Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz)

✯  ம்ையன் யூனியனின் உருவாக்கத்லத எதிரத்தவர.
✯  1946ஆம் ஆண்டின் அம்்னாவின் முதைாவது பொதுச் 

பசயைா்ளர.
✯  1956ஆம் ஆண்டில ைண்டைன் பசன்றை கூட்டைரசு 

மைாயாவின் சுதந்திரக குழுவில மைாய் அரசர்கள 
நி்கராளியா்கச் பசன்றைார.

✯  முதைாவது ்ெராக மந்திரி பெசார ஆவார.

1.  மாைவர்கள ெை குழுக்க்ளா்கப பிரிக்கபெடுதல. 
2.  ஒவபவாரு குழுவிற்கும் ஒரு தாள ப்காடுக்கபெடும். நாட்டுச் சுதந்திரத்திற்குப 

்ொராடிய ்ொராளி்களின் ்ொராட்டைங்கல்ளப ெலடைபொக்கத் திறைன்ப்காண்டு 
எழுதுதல.

3.  மாைவர்களின் ெலடைபலெப பிறை குழு மாைவர்களும் ்காை வகுபபில ஒட்டி 
லவத்தல.

4.  பிறை குழு மாைவர்கள ெலடைபபு்கள பதாடைரொன தங்கள ்கருத்து்கல்ளக குறிபபு 
அட்லடையில எழுதி, அபெலடைபபு்களமீது ஒட்டுதல. 

்களரி நல்ட (Gallery Walk)21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்
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துன் எச்.எஸ.லீ (Tun H.S. Lee)

✯  1949ஆம் ஆண்டின் சிைாஙகூர மாநிை மசீச ்கட்சியின் 
தலைவர.

✯  அம்்னா-மசீச ஒத்துலைபலெ முன்பனடுத்த தலைவர. 
✯  இனங்களிலடை்ய ஒற்றுலமலய வ்ளரக்க முற்ெட்டைவர.
✯  1956ஆம் ஆண்டு ைண்டைன் பசன்றை கூட்டைரசு மைாயாவின் 

சுதந்திரக குழுவின் உறுபபினர.
✯ கூட்டைரசு மைாயாவின் முதல நிதி அலமச்சர.

துன் வீ.தி. சம்�ந்தன் (Tun V.T. Sambanthan)

✯  1955ஆம் ஆண்டின் மைாயன் இந்தியர ்காஙகிரஸின் 
(மஇ்கா) 5ஆவது ்தசியத் தலைவர.

✯  1957ஆம் ஆண்டு சுதந்திரக குழுவில ெங்்கற்றைார.
✯  கூட்டைரசு மைாயாவின் முதல நைத்துலறை அலமச்சர 

ஆவார.

துன் ்டாக்டர் இஸமாயில பின் 
்டத்பதா அப்துல ரஹமான் 

(Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman)

✯  1951ஆம் ஆண்டின் அம்்னாவின் துலைத் தலைவர.
✯ 1951-1952 ஆம் ஆண்டில கூட்டைணிக ்கட்சி 

உருவாக்கத்தில மசீசவுடைன் ்ெச்சுவாரத்லத நடைத்திய 
அம்்னாவின் நி்கராளி.

(மூலம்: Ishak Saat, 2011. Radikalisme Melayu Perak 1945-1970. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia)

சுதந்திரத்திற்குப ்ொராடிய ்ொராளி்களின் பெயர்கல்ளப ெட்டியலிடை 
மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதல.

சுதந்திரப ்ொராளி்கள நாட்டிற்குப பெரும் தியா்கம் பசய்துள்ளார்கள. 
சுதந்திரக குடிமக்க்ளாகிய நாம், தலைவர்களின் தியா்கங்கல்ளயும் 
்ொராட்டைங்கல்ளயும் ்ொற்றிப பெருமிதம் ப்காள்ள ்வண்டும்.

கூட்டைரசு மைாயாவின் முதைாவது 
நைத்துலறை அலமச்சர யார?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

7.3.1
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்காைனித்துவ ஆட்சியின் துயரம் மக்களிலடை்ய சுதந்திர ்வட்ல்கலயத் 
தூண்டியது. சமூ்க ஒருலமபொடும் ெலலினச் சமூ்கத் தலைவர்களுககிலடையிைான 
ஒருலமபொடும் கூட்டைரசு மைாயாவின் சுதந்திர அலடைலவ எளிதாககியது. 
பின்வருவன நாட்டின் சுதந்திரப ்ொராட்டை நிரல்க்ளாகும்.

சுதந்திரம் ப்காரிப் ப�ாராட்்டம்

ஜப்�ானியர் ஆககிரமிப்பு

�பொனியர ஆககிரமிபபுப பெரும் 
துயரத்லத ஏற்ெடுத்தியது.
உளளூரத் தலைவர்கள 
சுதந்திரத்திற்கு முழுமூச்சாய்ப 
்ொராடினர.

மைாயாவின் ்கம்னியூஸ்ட்டுக ்கட்சி 
ப்காலை பசய்தல, ஈயச் சுரங்கங்கல்ளயும் 
ரபெர ்தாட்டைங்கல்ளயும் அழித்தல 
்ொன்றை ப்காடுலம்கல்ளப புரிந்தது.
்கம்னியூஸ்டின் வன்பசயல்களின் 
வில்ளவா்க 1948ஆம் ஆண்டு நாடு 
முழுவதும் அவசரக்காைம் (darurat) 
பிர்கடைனபெடுத்தபெட்டைது.
1955ஆம் ஆண்டில ொலிஙகில 
நடைத்தபெட்டை ்ெச்சுவாரத்லத ்தாலவியில 
முடிந்தது.
1960ஆம் ஆண்டில அவசரக்காைம் 
முடிவுககுக ப்காண்டு வரபெட்டைது.

மபையன் யூனியன்

புதிய ்காைனித்துவ வடிவமா்கப பிரிட்டி்ஷார 
ம்ையன் யூனியலன அறிமு்கபெடுத்தினர.
மைாய் அரசர்களின் அதி்காரத்லத அழித்தனர.
டைத்்தா ஓன் பின் �ொர மைாய்க்காரர்களுககுத் 
தலைலம்யற்று ம்ையன் யூனியலன 
எதிரத்தார.
1948ஆம் ஆண்டில ம்ையன் யூனியனுககுப 
ெதிைா்கக கூட்டைரசு மைாயா அலமக்கபெட்டைது.

அவசரக்காைம் என்ெது எதிரொரா 
விதமா்கத் திடீபரன ஏற்ெடும் 
துயரம் ஆகும்.

உங்களுககுத் ்தரியுமா?உங்களுககுத் ்தரியுமா?
ம்ையன் யூனியன் எதிரபபுப 
்ொராட்டைத்திற்குத் 
தலைலம்யற்றைவர யார?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

்கம்னியூஸட்டு அச்சுறுத்தல

1942–19451942–1945 1946–19481946–1948 19481948 195119511945 –1945 –
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7.3.2    

K7.3.4

அரசியல ்கட்சி்களின் பதாற்றம்

1945ஆம் ஆண்டு மைாயாத் ்தசிய   
மைாய்க்காரர்கள ்கட்சி [Parti Kebangsaan  
Melayu Malaya (PKMM)]. 
1946ஆம் ஆண்டு அம்்னா [United Malays  
National Organisation (UMNO)].
1946ஆம் ஆண்டு மஇ்கா [Malayan Indian 
Congress (MIC)].
1948ஆம் ஆண்டு ஹிஸ்புல முஸ்லிமின் 
(Hizbul Muslimin).
1949ஆம் ஆண்டு மசீச [Malayan Chinese 
Association (MCA)].
1951ஆம் ஆண்டு ொஸ் [Parti Islam      
Se-Malaya (PAS)].

்தரதலை எதிர்நாக்க அம்்னா, 
மசீச, மஇ்கா அங்கத்துவம் 
பெற்றை கூட்டைணிக ்கட்சி 
அலமக்கபெட்டைது.
இந்தக கூட்டைணிக ்கட்சியில 
மைாய்க்காரர, சீனர, இந்தியர 
பிரதிநிதித்துவம் இருந்தது.
இத்்தரதலில கூட்டைணிக ்கட்சி 
பவற்றி பெற்றைது.
துஙகு அபதுல ரஹமான் 
முதைலமச்சரா்க நியமிக்கபெட்டைார.
கூட்டைணிக ்கட்சி பிரிட்டி்ஷாருடைன் 
சுதந்திரப ்ெச்சுவாரத்லதலய 
நடைத்தியது.

கூட்்டரசு மைாயாவின் 
சுதந்திரம்

31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் ஆண்டு 
துஙகு அபதுல ரஹமான் கூட்டைரசு 

மைாயாவின் சுதந்திரத்லதப 
பிர்கடைனம் பசய்தார.

ைண்டன் ப�ச்சுவார்த்லத

மைாய் அரசர்களின் நி்கராளி்களும் 
கூட்டைணிக ்கட்சியின் 
நி்கராளி்களும் ைண்டைன் பசன்றைனர.
இககுழு ைண்டைன் பசன்றை 
்நாக்கம் பிரிட்டி்ஷாருடைன் 
சுதந்திரம் பதாடைரொன 
்ெச்சுவாரத்லத நடைத்துவதற்்்க 
ஆகும். 

(மூலம்: Ramlah Adam, 2003. Pejuang-pejuang
Kemerdekaan. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia)

நாம் முன்மாதிரியா்கக 
ப்காள்ள ்வண்டிய 
சுதந்திரப ்ொராளி்களின் 
தியா்கங்கள என்ன? 

சுதந்திரம் ்்காரிகல்க நி்கழவு்கல்ள மாைவர்கள அலடையா்ளங்காை 
வழி்காட்டுதல.

கூட்்டரசு சட்்டச் சல�க்காை 
பதர்தல

19551955 19561956 19571957

195119511945 –1945 –



Saiz sebenar

82

தலைவர்களுககு இலடையிைான ஒருலமபொடு நம் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு 
அடிபெலடையா்க அலமந்தது. 1956ஆம் ஆண்டில சுதந்திரம் பெறுவதற்்கா்கப 
பிரிட்டி்ஷாருடைன் ்ெச்சுவாரத்லத நடைத்த ைண்டைனுககுச் பசன்றை சுதந்திரக 
குழுவிற்கு ்ைாரட் எபைன் பைபனாகஸ் ்ொய்ட் (Lort Alan Lennox Boyd) 
தலைலம்யற்றைார.

இச்சுதந்திரக குழுவில மைாய் அரசர்களின் நி்கராளியா்க நாலவரும் கூட்டைணிக 
்கட்சியின் நி்கராளியா்க நாலவரும் இடைம் பெற்றிருந்தனர.

துஙகு அபதுல ரஹமான் தலைலமயில ைண்டைன் பசன்றை சுதந்திரக குழுவினர.
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

மைாய் அரசர்்களின் நி்கராளி்கள்:

டைத்்தா அபதுல வாஹாப பதா மூடைா 
அபதுல அசிஸ் (ெஙலீமா புககிட் ்கந்தாங)
அபதுல அசிஸ் அபதுல மஜிட்
டைத்்தா மு்கமட் ்சத் மு்கமட் லசட்
டைத்்தா நிக அமாட் ்கமில ஹஜி மாமூட்

கூட்்டணிக ்கட்சியின் 
நி்கராளி்கள்:

துஙகு அபதுல ரஹமான்
டைத்்தா அபதுல ரசாக 
உ்சன்
டைாகடைர இஸ்மாயில அபதுல 
ரஹமான்
ப்கரைல எச்.எஸ்.லீ

சுதந்திரக குழு 
்காபைாலி

சுதந்திரக குழுவினர பிரிட்டி்ஷாலர 
எஙகுச் சந்தித்துப ்ெச்சுவாரத்லத 
நடைத்தினர?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

சுதந்திரப் ப�ச்சுவார்த்லத
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 இப்ெச்சுவாரத்லதயின் 
முடிவில கூட்டைரசு மைாயாவின் 
சுதந்திர உடைன்ெடிகல்க, 
ைண்டைன்  உடைன்ெடிகல்க 
எனவும் அறியபெட்டைது. இந்த 
உடைன்ெடிகல்கயில கூட்டைரசு 
மைாயாவின் சுதந்திர நாள 
31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957 எனத் 
தீரமானிக்கபெட்டைது.

ைண்டைன், பைன்ப்கஸ்பதர அவுஸ் (Lancaster House) 8 �னவரி 1956ஆம் ஆண்டில துஙகு 
அபதுல ரஹமான், ்ைாரட் எபைன் பைபனாகஸ் ்ொய்ட்டுடைன் இலைந்து கூட்டைரசு 
மைாயாவின் சுதந்திர உடைன்ெடிகல்கயில ல்கபயழுத்திடுகிறைார.                                        

(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

கூட்டைரசு மைாயாவிற்குச் சுதந்திரம் பெறை நம் நாட்டுத் 
தலைவர்கள ்கலடைபபிடித்த அணுகுமுலறை என்ன?

சுதந்திரக குழுவின் ்நாக்கத்லத மாைவர்கள வி்ளஙகிகப்காள்ள வழி்காட்டுதல.
7.3.2    
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சுதந்திரப பிர்கடைன ்காைநிரலை மாைவர்கள வி்ளஙகிக ப்காள்ளத் துலைபுரிதல.

ைண்டைன் ்ெச்சுவாரத்லத 
பவற்றிககுப பின்னர 16 பிபரவரி 
1956இல சுதந்திரக குழுவினர 
கூட்டைரசு மைாயாவுககுத் திரும்பினர.

30 ஆ்கஸ்ட்டு 1957இல மைாக்கா 
ெண்டைா ஹிலி்ர திடைலில யூனியன் 
ப�க ப்காடி மாலை மணி 
6.30ககு இறைக்கபெட்டைது. இந்த 
நி்கழலவ மைாக்காவின் பரசிடைண்ட் 
ஆலையர எச்.ஜி.பஹம்மட்டும் 
ஆயிரக்கைக்கான மக்களும் ்கண்டு 
்களித்தனர. இந்நி்கழச்சி மைாயாவில 
பிரிட்டிஷ் ்காைனித்துவம் முடிவுககு 
வந்தலதப பிரதிெலித்தது.

20 பிபரவரி 1956இல ம்ையன் 
ஏர்வஸ் விமானத்தில சுதந்திரக 
குழு ெத்து பெரபரண்டைாம் விமான 
நிலையத்தில வந்து இறைஙகியது. 
மக்கள குதூ்கைத்்தாடு 
வர்வற்றைனர. துஙகு அபதுல 
ரஹமான் 31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் 
நாள நாடு சுதந்திரம் அலடையும் 
என அறிவித்தார.

துஙகு அபதுல ரஹமான் மக்கல்ளப 
ொரத்துக ல்க அலசககிறைார.

சுதந்திரக குழுவினலர மக்கள 
குதூ்கைத்துடைன் வர்வற்கும் ்காட்சி.

தலைவர்களிலடையிைான ஒருலமபொட்டைால நம் நாட்டுககுச் சுதந்திரம் 
கிலடைத்தது. இதனால, நாட்டில வ்ளபெமும் அலமதியும் நிலறைந்தது. 
இந்நாட்டின் குடிமக்க்ளாகிய நாம் இதலன உைரந்து நாட்டின் சுபிட்சத்லதயும் 
எதிர்காைத்லதயும் ்காக்க ஒன்றிலை்வாம்.

யூனியன் ப�க ப்காடி மைாக்கா ெண்டைா ஹிலிர 
திடைலில இறைக்கபெடும் ்காட்சி.

சுதந்திரப் பிர்க்டை அறிவிப்பு

7.3.2    
K7.3.5
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31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் நாள மைாயா மக்கள அலனவருககும் மி்க முககியமான 
நா்ளாகும். அந்த பநாடிபபொழுதின் ம்கத்துவத்தில நம் நாடு சுதந்திரம் 
பெற்றுக ்காைனித்துவக ்காைம் முடிவுற்றைது.

சுதந்திர ்நாடிப்்�ாழுது

30 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் 
நாள சரியா்க நளளிரவு 
மணி 12.00ககு 
யூனியன் ்�க ப்காடி 
இறைக்கபெட்டைது 
மைாயாவில பிரிட்டிஷ் 
்காைனித்துவக ்காைம் 
முடிவு பெற்றைலதக 
்காட்டுகிறைது.

நளளிரவுநளளிரவு
1212::0000

நளளிரவுநளளிரவு
1212::0101்்காைாைம்பூரில யூனியன் ்�க 

ப்காடி இறைக்கபெடுகிறைது.

்்காைாைம்பூரில மைாயா கூட்டைரசுக ்்காைாைம்பூரில மைாயா கூட்டைரசுக 
ப்காடி ஏற்றைபெடுகிறைது.ப்காடி ஏற்றைபெடுகிறைது.

கூட்டைரசு மைாயாக  
ப்காடி ஏற்றைபெடுவது 
மைாயா சுதந்திர 
நாடு என்ெதற்குச் 
சான்றைாகிறைது.

கூட்டைரசு மைாயாக ப்காடி ஏற்றைபெடுவலத ்நரடியா்கப 
ொரத்திருபபீர்க்ளானால உங்களின் மன உைரவு எபெடி 
இருந்திருககும்?

 (மூலம்: Arkib Negara Malaysia)
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பமர்டைக்கா 
முைக்கக ்காபைாலி

பு்கழ்மிகு சுதந்திரம் 

்காமன்்வலத்: முன்னாள பிரிட்டிஷ் 
்காைனித்துவ நாடு்களின் அலமபபு.

ந�றாறகளஞ்சியம்

நாட்டின் சுபிட்சத்திற்கு வித்திடும் சுதந்திர நாட்லடைத் தற்்காபெதன் அவசியத்லத 
மாைவர்கள வி்ளஙகிக ப்காள்ள வழி்காட்டுதல.

நாட்டின் சுதந்திரத்லதத் 
தற்்காபெதன் அவசியத்லதக 
குழுவில ்கைந்துலரயாடு்க.

31 ஆ்கஸட்டு 1957- ்்காைாைம்பூர பமர்டைக்கா 
அரஙகில துஙகு அபதுல ரஹமான் மைாய் அரசர்கள, 
மக்கள, 30 ்காமன்்வலத் நாடு்களின் நி்கராளி்கள ஆகி்யாரின் முன்னிலையில 
கூட்டைரசு மைாயாவின் சுதந்திரப பிர்கடைன விைாலவ நி்கழத்தினார.

துஙகு அபதுல ரஹமான் ஏழு முலறை ‘பமர்டைக்கா’ என முைஙகினார. 
மக்களும் அவலரப பின் பதாடைரந்து உற்சா்கத்துடைன் முைக்கமிட்டைனர. 
இதனூ்டை, ்தசியப ெண் இலசக்கபெட்டுக கூட்டைரசு மைாயாவின் ப்காடி 
ஏற்றைபெட்டைது.

சுதந்திரப பிர்கடைனம் விடுதலை பெற்றை சுதந்திர நாடைா்க மைாயாவிற்குப 
புதியத் துவக்கமா்க அலமந்தது. 

ஒவபவாரு குடிம்கனும் நாட்டின் இலறையாண்லமலயத் தற்்காக்க ்வண்டும். 
சிறுவயதிலிருந்்த நாட்டுபெற்லறை விலதக்க ்வண்டும். இனங்களுககிலடையிைான 
நலலுறைவு சுதந்திரத்லத நிலைபெடுத்துவதற்கும் நாட்டின் சுபிட்சத்துககும் 
வழிவகுககும்.

துஙகு அபதுல ரஹமான் புத்ரா அல ஹஜ் இபனி 
அலமர்ஹாம் சுலதான் அபதுல ஹமிட் ஹலிம் ்ஷா 
ல்க உயரத்தி ‘பமர்டைக்கா’ என முைக்கமிட்டைது நம் 
நாடு அந்நிய ்காைனித்துவத்திலிருந்து விடுதலையானது 
என்ெலதப ெலறைசாற்றுவதாகும்.

உங்களுககுத் ்தரியுமா?உங்களுககுத் ்தரியுமா?

7.3.3    
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மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

இந்த அைகில நாட்டின் சுதந்திர வரைாற்லறை நன்கு அறிந்து ப்காண்டைனர. 
அடுத்த அைகில மாட்சிலம தாஙகிய மாமன்னரின் அதி்காரங்கல்ள அறிய 
இந்தப புரிதல துலைபுரியும்.

•    டைத்்தா ஓன் பின் �ொர
•   டைாகடைர புரஹானுடின் 

அலபஹலமி
•   அமாட் ்ொஸ்தாமாம்
•   துஙகு அபதுல ரஹமான் புத்ரா 

அல ஹஜ்
•   ஈ்ஷாக ஹஜி மு்கமட்
•   அபு ெக்கார அல ெகீர
•   துன் தான் பசங ்ைாக

சுதந்திரம் ப்காரிப் ப�ாராட்்டம்

  • அந்நிய சகதி்களின் ்காைனித்துவமும் ்கம்யூனிஸ்ட்டின் அச்சுறுத்தலும்  
சுதந்திரம் ்்காரிப ்ொராட்டைத்திற்கு மக்களிலடை்ய எழுச்சிலய 
ஏற்ெடுத்தியது.

சுதந்திரப் ப�ச்சுவார்த்லத  

•   சமூ்க ஒருலமபொடும் ெலலினத் தலைவர்களுககும் இலடையிைான 
ஒருலமபொடும் ஒத்துலைபபும் கூட்டைரசு மைாயாவின் சுதந்திர 
அலடைலவ எளிதாககியது.

சுதந்திர ்நாடிப்்�ாழுது

•   31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் நாள மைாயா மக்கள அலனவருககும் மி்க 
முககிய நா்ளாகும். சுதந்திரம் அலடைந்த அந்த பநாடிபபொழுது 
அந்நிய ஆட்சிலய முடிவுககுக ப்காண்டு வந்தது.

•   துன் அபதுல ரசாக பின் டைத்்தா 
உ்சன்

•   டைத்்தா அபதுல வஹாப பின் 
பதா மூடைா அபதுல அசிஸ் 

•   துன் எச்.எஸ்.லீ
•   துன் வீ.தி.சம்ெந்தன்
•   துன் டைாகடைர இஸ்மாயில பின் 

டைத்்தா அபதுல ரஹமான்

சுதந்திரப் ப�ாராளி்கள்
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அனைத்துக் கேள்விக்கும் பதிலளிக்ேவும்.

அ)  சுதந்திரப் கபோரோட்ட நிரல் வனரப்டத்னதச் சரியோை வின்டனயக் கேோண்டு  
 நினைவு கசயே. 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

�பொனியர 
ஆககிரமிபபு

ஆ)  சரியோை வின்டனயக் கேோண்டு நினைவு கசயே.

1. முந்லதய தலைவர்களின் ----------------- நாடு எளிதில சுதந்திரம் 
அலடைந்தது. 

2. தலைவர்களிலடை்ய ஒருலமபொடு இருந்ததால நாடு எளிதில ---------------- 
அலடைந்தது.

3. ைண்டைனுககுச் பசன்றை சுதந்திரக குழு --------------- நடைத்தி சுதந்திரத்திற்கு 
வழிவகுத்தது.

4. இனங்களுககிலடை்ய ------------------ இருந்தால நாடு சுபிட்சம் பெறும்.

5. சுதந்திரம் பெற்றை நாட்டின் குடிம்கனா்க, நாம் அலடைந்துவரும் 
பவற்றி்கல்ளக ்கண்டு ---------------- ப்காள்ள ்வண்டும்.

ஒற்றுலம்ெச்சுவாரத்லதசுதந்திரம்

பெருமிதம் ஒருலமபொட்டைால

இபெக்கத்லதப ெடிபயடுத்து வைஙகிடு்க.
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சுதந்திரப ்ொராட்டைத்லத அறிவது நாம் சுதந்திரத்லத உய்த்துைர 
வழிவகுககிறைது. ஒவபவாருவரும் நாட்டின் சுதந்திரத்லதத் தற்்காக்க எவவிதச் 
சவால்கல்ளயும் தலடை்கல்ளயும் சந்திக்கத் தயாரா்க இருக்க ்வண்டும்.

சுதந்திர நாட்டின் குடிமக்க்ளாகிய நாம் அடுத்த தலைமுலறைக்கா்க நாட்டின் 
சுதந்திரத்லத நிலைநிறுத்த ்வண்டும்.
(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)

நாட்டை நநசிபநபாம்

தனிநபர் 
மக்க்ளாகிய நாம் 
நாட்டுபெற்லறை 

விலதத்துச் சுதந்திரத்தின் 
பொருல்ளப ்ொற்றி 
அதலன ்நசித்திடை 

்வண்டும்.

சமுதோயம் 
சுதந்திரத்தின் பொருல்ள 

உய்த்துைரந்து மக்களிலடை்ய 
ஒற்றுலமலய உருவாககுவதன்வழி 
நாட்டின் இலறையாண்லமலயத் 

தற்்காக்கைாம். 

நோடு 
நாட்டின் முன்்னற்றைத்திற்்கா்க 
இலறையாண்லமலயத் தற்்காக்க 

்வண்டும்.
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