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தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிகைகான ஆறகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல் மதலசியக 
ைல்வி அகமச்சின் தேகாடகை்ப்பள்ளிகைகான ேர அடி்ப்பகடயிலகான ைகலத்திடடம் 
(KSSR) சீரகாய்வு 2017ககு ஏற்்ப எழுே்ப்படடுள்்ளது. இ்ப்பகாடநூல் ்பண்புதெறி, 
ெகாடடு்ப்பற்று, குடியியல், குடியுரிகம ஆகிய கூறுைக்ள வலியுறுத்துகின்றது. இகவ 
மதலசியக குடிமைன் எனும் வகையில் ெகாடடின் மீது ்பற்கறயும் தெசத்கேயும் 
உருவகாககும் தூய சிநேகனமிகு த்பகாடடியிடும் ஆற்றல் தைகாண்ட மகாணவரைக்ள 
உருவகாககுவது ஆகும்.

இ்ப்பகாடநூலின் உள்்ளடகைமகானது ்பல்வகைக ைற்றல் ைற்பித்ேல் 
அணுகுமுகறைக்ள வலியுறுத்துவதேகாடு, ைண்டறிேல் அடி்ப்பகடயிலகான ைற்றல், 
எதிரைகாலவியல், சூழகமவு, விடய ஆய்வு, ேைவல் தேகாடரபுத் தேகாழில் நுட்பத் திறன் 
மற்றும் 21ஆம் நூற்றகாண்டுக ைல்வித் திறன்ைள் ஆகியவற்கற உள்்ளடககியுள்்ளது.

வரலகாறு ைற்றகல தமலும் மகிழவுறச் தசய்ய மகாணவரைள் ஆய்வு, ஆகைம், புத்ேகாகைம் 
நிகறநே வரலகாற்றுச் சிநேகனகய உருவகாககிட உயரநிகலச் சிநேகனத் திறனும் 
(KBAT) மனமகிழ கூறுைளும் ்பயன்்படுத்ே்ப்படடுள்்ளன. இேனிகடதய மகாணவரைள் 
ேைவல் திரடடும் வகையில் சுயமகாை ஆய்வு தசய்வேற்ைகான ெடவடிககைைளும் உண்டு. 
இநே ஆய்வுைளின்வழி மகாணவரைள் ஆழமகான ்படடறிகவயும் திறன்ைக்ளயும் த்பற 
இயலும். மகாணவரைள் வரலகாற்கற உய்த்துணரவேன் மூலம் திடமகான ேன்தனறிமிகு 
தவளி்ப்பகடயகான சிநேகனமிகைவரை்ளகாை உருவகாகிட இயலும்.

தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிைளின் ஆறகாம் ஆண்டுகைகான இ்ப்பகாடநூல் ஐநேகாம் 
ஆண்டு்ப ்பகாடநூலின் தேகாடரச்சி ஆகும். ஆறகாம் ஆண்டுகைகான வரலகாறு ெகாடடின் 
சுபிடசம் என்னும் ைரு்பத்பகாருளில் பின்வருமகாறு மூன்று முககியத் ேகல்பபுைளில் 
வழங்குகிறது.

 தலைப்பு 10: மலைசிய நாடு

இநே அலகு மதலசிய உருவகாகைம் தேகாடர்பகான நிைழவுைக்ளயும் ஈடு்படட ேகலவரைள் 
்பற்றியும் விவகாதிககின்றது. இத்ேகல்பபு ெகாடடின் மகாநில்ப த்பயரைளின் தேகாற்றம் 
தேகாடர்பகான பூரவீைத்கே விவரிககின்றது. இத்ேைவல்ைளின்வழி மகாணவரைளிடத்தில் 
ெகாடடின்மீது த்பருகமகயயும் த்பகாற்றும் உணரகவயும் ஏற்்படுத்துவது 
தெகாகைமகாகும். அதேதவக்ளயில் ேன்தனறி, ஒற்றுகம, த்பகாறு்பபுணரவுமிகை 
மகாணவரைக்ள உருவகாககுேல் ஆகியவற்கற எதிர்பகார்ப்பகாைக தைகாண்டுள்்ள தேசிய 
தைகாட்பகாடகடயும் தெகாகைங்ைக்ளயும் உய்த்துணரச் தசய்வேகாகும். 

 தலைப்பு 11: நாம் மலைசிய மக்கள்

இத்ேகல்பபு ெகாடடின் ்பல்தவறு இன சமூைத்தினகர்ப ்பற்றி விவரிககின்றது. 
அத்தேகாடு, மதலசியச் சமூைத்தினர ைகட்பபிடிககும் ்பல்தவறு ்பண்்பகாடு, ைகலைக்ள 
தவளி்ப்படுத்துகின்றது. ்பல்வகை ்பண்்பகாடு விவரி்பபின்வழி சகி்பபுத்ேன்கம, தவற்று 
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இனத்ேவர ்பண்்பகாடு, ைலகாச்சகாரம், ைகலகய மதித்ேல் ஆகியன மகாணவரைளிடத்தும் 
ெகாடடிலும் ஒற்றுகமகய உருவகாகை முடியும்.

தலைப்பு 12: நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலமயும்

இத்ேகல்பபு ெகாடடின் அகடகவயும் த்பருகமகயயும் த்பகாரு்ளகாேகார தமம்்பகாடு, 
விக்ளயகாடடில் அகடவு, ெகாடடின் ேகலவரைள், அகனத்துலை அகம்பபுைளில் 
மதலசியகாவின் ஈடு்பகாடு ஆகியவற்கற உள்்ளடககிய ்பல்தவறு துகறைக்ளத் 
தேளிவு்படுத்துகின்றது. ேகலவரைளின் ்பங்தைற்பு, மகைளின் ஒத்துகழ்பபு ஆகியன 
இேகன தவற்றித்பறச் தசய்வேகானது, மகாணவரைள் ெகாடடின் ேகலவரைள் மீதும் 
ெகாடடின் ேகலவரைளின் தசகவகய்ப த்பகாற்றவும் தூண்டவும் ்பல்லின மகைளிகடதய 
மதித்ேல் உணரகவ விகேகைவும் இயலும். அகனத்துலை நிகலைளில் ெகாடடின் 
ஈடு்பகாடகடயும் ெலன்ைக்ளயும் மகாணவரைள் அறிய உேவுகிறது. இத்ேகல்பக்ப 
வி்ளங்கி, உய்த்துணரவேன்வழி ்பள்ளி்ப ்பருவத்திதல மகாணவரைளிகடதய 
ெகாடடுணரகவயும் திடமகான குடியுரிகமகயயும் ஏற்்படுத்ே இயலும். ஆசிரியரைளும் 
மகாணவரைளும் இநநூகல எளிய வகையில் கையகா்ள, சில அகடயகா்ளங்ைள் 
்பயன்்படுத்ே்ப்படுள்்ளன.

ஒவதவகார அலகின் ைற்றல் 
தேகாடர்பகான த்பகாதுவகான 
ைண்தணகாடடம்.

மகாணவரைள் வரலகாற்றுச் சிநேகனத் 
திறன் அடி்ப்பகடயில் வரலகாற்று 
நிைழவுைக்ளச் சுயமகாை அடி்ப்பகட 
வரலகாற்றுக கூறுைள், ைகாலக 
ைருத்துரு, ைகாலநிரலும் மகாறுேல்ைளும், 
தேளிவகான சகான்று, ைற்்பகன, 
சிகைல் மற்றும் முநகேய சிகைல்ைள், 
முநகேய ைகால ஒ்பபீடு மூலம் அறிேல் 
ஆகியவற்றின் மூலம் ஆய்வுதசய்ய 
வகைதசய்ய்ப்படடுள்்ளது.

தெரடியகாைவும் மகறமுைமகாைவும் 
வி்ளகைம், தைள்விைள், 
ெடவடிககைைள்வழி இககூறு  
தவளி்ப்படுகின்றது.

மகாணவரைளுககு ஊடட்ப்படுகிற 
முைகாகமயகான ெற்்பண்புைள்.

வரலகாற்று நிைழவுைள் தேகாடர்பகான 
சிநேகனகயத் தூண்ட மகாணவரைளிகடதய 
உயரநிகலச் சிநேகனத் திறன் தைள்விைள் 
தைடை்ப்படுகின்றன.

சாரம்சாரம்

நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்ன?நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்ன?

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

மகாணவரைள் புரிநது 
தைகாள்வேற்ைகான ைடினமகான 
தசகாற்ைளின் த்பகாருள் 
வி்ளகை்ப்படுகிறது.

ஒன்கற விரிவகாைவும் ஆழமகாைவும் 
தேரிநதுதைகாள்்ள தைகாடுகை்ப்படடுள்்ள 
கூடுேல் விவரங்ைள். 

உங்்களுககுத் மேரியு�பாஉங்்களுககுத் மேரியு�பா

அடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தட்னத் திறனஅடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தட்னத் திறன
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v



வரலகாற்று நிைழவுைளின் புரிேல் அடி்ப்பகடயில் 
மகாணவரைள் ்பதிலளிகைககூடிய தைள்விைக்ளக 
தைகாண்டிருத்ேல், சுருகைமகாைவும் மிேமகாைவும் 
தைள்விைக்ளத் தேகாடுத்ேல்.

சுயகைற்றலும் வகு்ப்பகறககு 
தவளிகைற்றலுககுமகான 
ெடவடிககைைக்ளக 
தைகாண்டுள்்ளன. ஐ-திங், விடய 
ஆய்வு, எதிரைகாலவியல்,  21ஆம்  
நூற்றகாண்டுக ைற்றல், ேைவல் 
தேகாடரபுத் தேகாழில் நுட்பம் 
ஆகும்.

தேசிய வகைத் ேமிழ்ப்பள்ளிகைகான ஆறகாம் ஆண்டு வரலகாற்று்ப ்பகாடநூல் 
மகாணவரைளின் வரலகாற்று அறிவு தமம்்பட, மகிழவூடடும் வகையில் ைற்றல் 
ைற்பித்ேல் தமற்தைகாள்்ளத் துகண புரியும். மகாணவரைள் அறிவகாற்றல், திறன் 
ஆகியவற்கற்ப த்பறுவதேகாடு ்பண்புதெறிைக்ள அமல்்படுத்தும் ேன்தனறிமிகை 
மதலசியக குடிமைன் எனும் வகையில் ெகாடடின் மீது ்பகாசத்கேயும் தெசத்கேயும் 
உருவகாகை உேவும்.

ஒருசில ேகல்பபுைளில் மகாணவரைளின் 
ைற்றகலயும் அகடவு நிகலகயயும் குறிககும் 
ேரககுறியீடு ஆகும். இது தெரிகடயகாைதவகா 
மகறமுைமகாைதவகா, உகரெகட, தைள்வி 
அல்லது ்பல்வகைைள்வழி தவளி்ப்படுகிறது.

விரைந்துவிரைந்து  பதிலளிபதிலளி

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

ஒவதவகார அலகின் ைற்றல் 
ைற்பித்ேகலயும் மிைச் சிற்ப்பகாை 
ெடத்துவேற்குத் துகண புரிகிறது.

ஆசிரியர் குறிப்பு

ைற்றல் அலகுைள் 
உள்்ளடகைத்கேதயகாடடிய, புரிேகல 
மதி்பபீடு தசய்ய ்பல்தவறு வகையகான 
்பயிற்சிைள் ேயகாரித்ேல்.

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

தெறி, ெகாடடு்ப்பற்று, உறுதி்ப்பகாடு ஆகிய 
மூன்று கூறுைள் வலியுறுத்ே்ப்படுகின்றன. 
அலகில் ைற்றகே மீண்டும் மதி்பபிடடு 
ேன்மீதும் சமுேகாயத்தின் மீதும் 
ெகாடடின் மீதுமகான ெடவடிககைைக்ளத் 
தேகாடரபு்படுத்துவர. ேனித்ே தேசிய 
அகடயகா்ளத்கேக தைகாண்ட மதலசியன் 
என்று மகாணவரைள் த்பருமிேம் தைகாள்வர.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்

மகாணவரைள் ேகாங்ைள் ைற்ற 
ேகல்பபுைக்ள மீடடுணர 
உேவும் வகையில் ஒவதவகார 
அலகின் இறுதியிலும் 
தைகாடுகை்ப்படடுள்்ளது. 

மீடடுைர்லவபாம்மீடடுைர்லவபாம்

12.4.312.4.3
K12.4.7K12.4.7

கைற்றல் தரமும் கைற்றல் தரமும் 
குடியியல் கூறும்குடியியல் கூறும்

இேன்வழி தமலும் 
ேைவல்ைக்ளக ைகாதணகாலி 
அல்லது ஏகனய 
ஆவணங்ைளில் த்பற முடியும்.

என்லனை 
வருடு்க

திறன்த்பசியில் த்பகாருத்ேமகான  
தசயலிகயக தைகாண்டு AR 
தெகாககுக குறியீடடின்வழி 
குறி்பபிடட ்பகைத்தில் உள்்ள 
விவரத்கே்ப த்பறுேல். 

Google Play Store

அல்லது

App Store

அருங்ைகாடசியைக ைற்றல் 
வகாயிலகாை ெகாடடின் வரலகாற்று 
ை்ளஞ்சியங்ைள் மீது ஆரவத்கேயும் 
தெசத்கேயும் ஏற்்படுத்துேல்.

vi
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மலேசிய உருவாக்கம் என்பது கூட்டரசு மோயா, சரவாக, ச்பா, சிங்கப்பூர் 
ஆகியவற்றின இணைப்பில் உள்ள்டககிய கூட்டரசு முணையாகும். இந்த 
அேகு உளளூர்த் ்தணேவர்்கள, பிரிடடிஷார் ஆகிலயாரின மலேசிய 
உருவாக்கத்தின சிந்தணைணயயும் ்காரைங்கண்ளயும் வி்ளககுகினைது. 
லமலும், மலேசிய உருவாக்கத்தின ்படிமுணை்கள, ்தணேவர்்கள த்தா்டர்புண்டய 
மாநிேங்கள, எதிர்லநாககிய சவால்்கள ஆகியவற்ணையும் விவரிககினைது.

சாரம்சாரம்

11
தலைப்பு 10: மலைசிய நாடுதலைப்பு 10: மலைசிய நாடு

அலகுஅலகுஅலகு மலலசிய உருவாக்கம்மலலசிய உருவாக்கம்

துஙகு அப்துல் ரஹமான மலேசியா 
த்தா்டர்்பாை ல்பச்சு வார்த்ண்த முடிநது 
ேண்டனிலிருநது திரும்பியல்பாது.

லோர்ட ல்கமரன ல்கால்பால்ட (Lord Cameron 
Cobbold - இ்டம்) இரணடு பிரிடடிஷ் 
ஆணையக குழு உறுப்பிைர்்களு்டன.

மாடசிணம ்தாஙகிய மாமனைர் தமர்ல்டக்கா அரஙகில் சு்தநதிரப் பிர்க்டைத்ண்த 
வாசிக்க, துஙகு அப்துல் ரஹமான புத்ரா அல்்ாஜ் ்பார்ணவயிடுகிைார்.
மூேம்: மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்

2



1   மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தணையும் ்காரைங்களும்.
2   மலேசிய உருவாக்கத்ண்த லநாககிய ்படிமுணை்கள.

3   மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடு்பட்ட ்தணேவர்்களும் 
மாநிேங்களும்.

4   மலேசிய உருவாக்கத்ண்த லநாககிய சவால்்கள.

•  அனபுண்டணம
•  மதித்்தல்

1   மலேசிய உருவாக்கக ்காரைங்கண்ளயும் 
விண்ளவு்கண்ளயும் ஆராய்தல்.

2   மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடு்பட்ட 
்தணேவர்்களுண்டய சானறு்களின நம்்ப்கத் 
்தனணமணய ஆராய்தல்.

3   மலேசிய உருவாக்கத்தில் சநதித்்த 
சவால்்கண்ளக ்கற்்பணை தசயது ்பார்த்்தல்.

அடிப்படை வரலாற்றுச் சிந்தடைத் திறன்அடிப்படை வரலாற்றுச் சிந்தடைத் திறன்

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

AKPSAKPS

நீங்கள் ்கற்்கப ல்பாவது என்ை?நீங்கள் ்கற்்கப ல்பாவது என்ை?

மூேம்: Ghazali Shafie, 2015. Memoir Ghazali Shafie: Penubuhan 
Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

துஙகு அப்துல் ரஹமான புத்ரா அல்்ாஜ் 
சு்தநதிரப் பிர்க்டைத்தினல்பாது ஏழு முணை 
‘தமர்ல்டக்கா’ எை முழஙகு்தல்.ஐககிய நாடு்கள சண்ப (ச்பா குழு).
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மலேசிய உருவாக்கத் த்தா்டக்கச் சிந்தணைணயப் ்பரிநதுணரத்்தவர்்கள உளளூர்த் 
்தணேவர்்களும் பிரிடடிஷாரும் ஆவர். இச்சிந்தணை கூட்டரசு மோயா, சரவாக, 
ச்பா, சிங்கப்பூர், புருணை ஆகியவற்ணை உள்ள்டககிய ஒருஙகிணைப்பு ஆகும்.

1  

6

5
ஐயா, 1955ஆம் ஆணடு கூட்டரசு மோயாவின 
மு்தேணமச்சர் துஙகு அப்துல் ரஹமான புத்ரா 
அல்்ாஜ் இந்த இணைப்புக்காை சிந்தணைணய 
முனணவத்்தார். அவர் சிங்கப்பூர், சரவாக, ச்பா, 
புருணை ஆகியணவ கூட்டரசு மோயாவில் 
இணையப் ்பரிநதுணரத்்தார்.

நீங்கள அணைவரும் மி்கச் சரியாை 
்பதில் அளித்்த்தற்்கா்க நான த்பருமி்தம் 
த்காளகிலைன. மலேசிய உருவாக்கத் 
த்தா்டக்கச் சிந்தணைணய வழஙகிய 
்தணேவர்்களின திைணமணய நாம் 
உள்ள்படிலய ல்பாற்ை லவணடும்.

மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தனையும் ்காரணங்களும்மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தனையும் ்காரணங்களும்மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தனையும் ்காரணங்களும்

மலைசிய உருவாக்கச் சிநதலைமலைசிய உருவாக்கச் சிநதலை
மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தணை 
உளளூர்த் ்தணேவர்்கண்ளயும் 
பிரிடடிஷாணரயும் உள்ள்டககியது 
என்பது உங்களுககுத் 
த்தரியுமா? ்பல்லவறு மூேங்களின 
அடிப்்பண்டயில், மலேசிய 
உருவாக்கத் த்தா்டக்கச் 
சிந்தணைணயப் ்பற்றி ஒவதவாரு 
மாைவரும் குறிப்பிடும்்படி ல்கடடுக 
த்காளகிலைன.

4



  மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தணை்கண்ளக கூைச் தசயது ்காேநிரலுககு ஏற்்ப 
வரிணசப்்படுத்்த மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஐயா, 1951ஆம் ஆணடு த்தனகிழககு ஆசியாவின பிரிடடிஷ் 
்தணேணம ஆளுநர் தெைரல் தமல்ல்காம் தமகல்டாைால்ட 
இந்தச் சிந்தணைணயக த்காணடிருந்தார். இவவிணைப்புத் 
த்தா்டர்்பா்க அவர் கூட்டரசு மோயா, சரவாக, ச்பா, 
சிங்கப்பூர் ்தணேவர்்களிண்டலய ்பே ்கேநதுணரயா்டல்்கண்ள 
லமற்த்காண்டார்.

110.0.11..11

4

ஆசிரியர் குறிப்பு

2 
ஐயா, 1887ஆம் ஆணடு வ்ட ல்பார்னிலயா 
பிரிடடிஷ் நிறுவைத்தின இயககுநர் லோர்ட 
பிராஸலச மலேசிய உருவாக்கத் த்தா்டக்கச் 
சிந்தணைணயப் ்பரிநதுணரத்்தார். அவர் சரவாக, 
ச்பா, மோய மாநிேங்கள, த்தாடுவாயக 
குடிலயற்ை மாநிேங்கள ஆகியவற்ணை 
ஒருஙகிணைக்கப் ்பரிநதுணர தசய்தார்.

3 1938ஆம் ஆணடு உளளூர்த் 
்தணேவர்்க்ளாை இப்ராஹிம் ்ஜி 
யாகல்காப், ்ருண அமினுராஷிட 
ஆகிலயார் 'தமோயு ராயா' எனும் 
்கருத்துருவில் இந்த இணைப்புச் 
சிந்தணைககுப் ல்பாராடிைர்.

'தமோயு ராயா' (Melayu Raya)
 மோயா, சிங்கப்பூர், 
்கலிமந்தான முழுவதும், 
பிலிப்ண்பனஸ தீவு்கள, 
இநல்தாலைசியா தீவு்கள 
ஆகியவற்றின இணைப்பின 
்கருத்துருவாகும்.

உங்களுககுத் த்தரியுமாஉங்களுககுத் த்தரியுமா

5



மலேசிய உருவாக்கத்திற்குப் ்பல்லவறு ்காரைங்கள உள்ளை. நாடடின 
்பாது்காப்ண்ப உறுதி தசய்தல், இைங்களுககிண்டலய சமனநிணேப்்படுத்து்தல், 
சு்தநதிரத்ண்த விணரவு்படுத்து்தல், சமூ்கப் த்பாரு்ளா்தாரத்ண்த லமம்்படுத்து்தல் 
ஆகியை அவற்றுள அ்டஙகும்.

1. மலேசிய உருவாக்கக ்காரைங்களுகல்கற்்ப நானகு குழுக்கண்ள அணமத்்தல்.
2. ஒவதவாரு குழுவிைரும் ்தங்களுககு வழங்கப்்பட்ட ்தணேப்பு, ்காரைம், 

நனணம த்தா்டர்்பாை கூடு்தல் ்த்கவல்்கண்ளத் திரடடு்தல்.
3. ்தணேவர்்களின லசணவணயயும் திைணமணயயும் மதிப்்ப்தன அவசியத்ண்தக 

்கேநதுணரயாடு்தல். ்தத்்தம் ்தரவு்கண்ளப் ்பண்டத்்தல்.

தங்கமீன் பாத்திரம் (Goldfish Bowl)தங்கமீன் பாத்திரம் (Goldfish Bowl)

மலைசிய உருவாக்கக ்காரணங்கள்மலைசிய உருவாக்கக ்காரணங்கள்

21ஆம் நூற்ாண்டுக 21ஆம் நூற்ாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

KK110.0.11.6.6

• கூட்டரசு மோயாவு்டன 
சிங்கப்பூணர மடடுலம 
இணைப்்பது 
இைங்களுககிண்டலய 
சமனநிணேயற்ை நிணேணய 
உருவாககும்.

• சிங்கப்பூர் எதிர்லநாககிய 
்கம்யூனிஸடடு அச்சுறுத்்தல், 
கூட்டரசு மோயாவின 
்பாது்காப்ண்ப நிணேகுணேயச் 
தசயயும். 

•  சிங்கப்பூணரத் ்தவிர்த்து 
சரவாககும் ்கம்யூனிஸடடு 
அச்சுறுத்்தணே எதிர்லநாககியது.

• கூட்டரசு மோயாவு்டன 
சரவாக, ச்பா, 
புருணை ஆகியவற்ணை 
இணைப்்ப்தன வாயிோ்க 
இைங்களுககிண்டயிோை 
மக்கள எணணிகண்கணயச் 
சமனநிணேப்்படுத்்த இயலும்.

• ்கம்யூனிஸடடு அச்சுறுத்்தணே 
மலேசிய உருவாக்கத்தின 
வாயிோ்கத் ்தடுக்க இயலும். 
கூட்டரசு மோயா ்கம்யூனிஸடடு 
அச்சுறுத்்தணே எதிர்லநாககிய 
அனு்பவத்ண்தக த்காணடுள்ளது.

நாட்டின் பாது்காப்லப 
உறுதி செயதல்

இைங்களுககிலைலய 
ெமன்நிலைப்படுத்துதல்

மூேம்: Mohd bin Samsudin, 2016. Persekutuan Malaysia 1961-1966: Penubuhan 
dan Cabaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
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110.0.11..11

மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தணைணய மி்க நீண்ட ்காேமா்கலவ உளளூர்த் 
்தணேவர்்களும் பிரிடடிஷாரும் முனணவத்துள்ளைர். அக்காேச் சூழலும் சவாலும் 
இச்சிந்தணை ல்தானறிய்தற்்காை ்காரைங்க்ளாகும். எைலவ, இச்சிந்தணைணயத் 
தூணடிய ்தணேவர்்களின விலவ்கத்ண்தயும் லசணவணயயும் நாம் ல்பாற்ைலவணடும். 

  மலேசிய உருவாக்கக ்காரைங்கண்ளப் ்பல்லவறு கூறு்களினவழி 
வி்ளஙகிகத்காள்ள மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

• மலேசிய உருவாக்கம் 
சரவாக, ச்பா, 
சிங்கப்பூர், புருணை 
ஆகியவற்றின 
சு்தநதிரத்ண்த 
விணரவு்படுத்்தவல்ேது.

     

• மலேசிய உருவாக்கம் 
அடிப்்பண்ட வசதி, 
சமூ்கம், த்பாரு்ளா்தாரம் 
ஆகியவற்றின லமம்்பாடண்ட 
விணரவு்படுத்தும்.

• இ்தற்கு அணைத்துத் 
்தரப்பிைரின ஒருணமப்்பாடும் 
ஆ்தரவும் ல்தணவ.

• இந்த இணைப்பு நம் நாடடு 
மக்களின வாழகண்கத் 
்தரத்ண்த உயர்த்தும்.

சுதநதிரத்லத 
விலரவுபடுத்துதல்

ெமூ்கப் சபாருளாதாரத்லத 
லமம்படுத்துதல்
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மலேசிய உருவாக்கத்ண்த தவற்றி த்பைச் தசயய ்தணேவர்்கள ்பல்லவறு 
்படிமுணை்கண்ள லமற்த்காண்டைர். இதில் உள்ள்டஙகிய மாநிேங்களுககு வருண்க 
லமற்த்காளளு்தல், தசத்தியா ்காவான மலேசியச் தசயற்குழுணவ (Jawatankuasa 
Setia Kawan Malaysia - JSKM) அணமத்்தல், ல்கால்பால்ட ஆணையம் அணமத்்தல், 
்கருத்து வாகத்கடுப்பு லமற்த்காளளு்தல், அரசு்களுககு இண்டயிோை தசயற்குழு   
(Jawatankuasa Antara Kerajaan - JAK) அணமத்்தல் ஆகியைவும் அ்டஙகும்.

27 லம27 லம
19611961

23 ஜூனே23 ஜூனே
19611961

ஜூனேஜூனே
19611961

17 ஜைவரி17 ஜைவரி
19621962

21 ஜூன்21 ஜூன்
19621962

மூேம்: மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்

மலேசிய உருவாக்கத்ன்த ல�ாககிய படிமுன்்கள்மலேசிய உருவாக்கத்ன்த ல�ாககிய படிமுன்்கள்

ல்கால்பால்ட ஆணையம் 
அணமக்கப்்பட்ட்தன 
லநாக்கம் எனை?

விலரநதுவிலரநது  பதிைளிபதிைளி

மலேசிய உருவாக்க இயங்கணேக ்கண்காடசி

என்னை 
வருடுக

1 துஙகு அப்துல் ரஹமான 
மலேசிய உருவாக்கப் 
்பரிநதுணரணயச் சிங்கப்பூர் 
அ்டல்பி விடுதியில் 
அறிவித்்தார்.

சரவாக, ச்பா 
்தணேவர்்களுககு  
நம்பிகண்கயூடடும் 
லநாககில் தசத்தியா 
்காவான மலேசியச் 
தசயற்குழு (JSKM) 
அணமக்கப்்பட்டது.

3
5 ல்கால்பால்ட ஆணையம் அந்த 

எணைத்ண்தப் பிரதி்பலிககும் 
அறிகண்கணயப் பிரிடடிஷாரி்டமும் 
கூட்டரசு மோயாவி்டமும் 
வழஙகியது. இவவறிகண்கயினவழி 
சரவாக, ச்பா மக்களுள மூனறில் 
இரணடு ்பகுதியிைர் மலேசிய 
உருவாக்கத்ண்த ஆ்தரிககினைைர் 
எை அறியப்்பட்டது.

2 துஙகு அப்துல் ரஹமான மலேசிய 
உருவாக்கம் த்தா்டர்்பா்க 
உளளூர்த் ்தணேவர்்களுககு 
வி்ளக்கம் அளிக்க சரவாககிற்கு 
வருண்க லமற்த்காண்டார்.

4 சரவாக, ச்பா மக்களின 
எணைத்ண்த அறிய 
ல்கால்பால்ட ஆணையம் 
அணமக்கப்்பட்டது.

ல்கால்பால்ட ஆணைய உறுப்பிைர்்கள இ்டமிருநது 
துன மு்கமட ்கசாலி ஷாபியி, ்டான � லவாங 
்பாவ நீ, லோர்ட ல்கால்பால்ட, சர் ல்டவிட 
வாத்தர்ஸல்தான, சர் அநல்தாணி அத்பல்
மூேம்: Memorial Negarawan, மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக 
்காப்்ப்கம்8



110.0.11.2.2
KK110.0.11.5.5

மலேசிய உருவாக்கம் நமககுப் ்பே 
்படிப்பிணைணயக த்காடுத்்தது. எல்ோத் 
்தரப்பிைரின முழு முயற்சி, ஒருணமப்்பாடு, 
அக்கணை ஆகியை நாடடிற்கு வ்ளப்்பத்ண்தயும் 
சுபிடசத்ண்தயும் ஏற்்படுத்தியது.

30 ஆ்கஸ்ட்டு30 ஆ்கஸ்ட்டு
19621962

1 தெப்டம்பர்1 தெப்டம்பர்
19621962

9 ஜூனே9 ஜூனே
19631963

12 ஆ்கஸ்ட்டு12 ஆ்கஸ்ட்டு
19631963

16 தெப்டம்பர்16 தெப்டம்பர்
19631963

  மலேசிய உருவாக்கப் ்படிமுணை்கண்ளக ்காேநிரலுகல்கற்்ப வி்ளஙகிகத்காள்ள  
மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

7 கூட்டரசு மோயாவுககும் சிங்கப்பூருககும் 
இண்டலய ல்பச்சுவார்த்ண்த ந்டத்்தப்்பட்டது. 
இ்தனவழி வாகத்கடுப்பு (Referendum) 
சிங்கப்பூரில் ந்டத்்தப்்பட்டது. இந்தக 
்கருத்து வாகத்கடுப்பு மூேம் சிங்கப்பூர் 
மக்கள மலேசிய உருவாக்கத்திற்கு ஒப்புக 
த்காண்டைர் எை அறியப்்பட்டது.

9 சரவாக, ச்பா மக்களின 
ஒப்பு்தணே உறுதிப்்படுத்தும் 
வண்கயில் மலேசியப் 
்பணிககுழுணவத் (UNMM)  
ல்தாற்றுவித்்தது.

6

8

10

அரசு்களுககு இண்டயிோை 
தசயற்குழு ்தயார் நிணேக 
கூட்டம் ந்டத்்தப்்பட்டது. 
பிரிடடிஷ், கூட்டரசு மோயா, 
சரவாக, ச்பா நி்கராளி்கள 
அரசு்களுககு இண்டயிோை 
தசயற்குழுவில் அங்கத்துவம் 
த்பற்றிருந்தைர். இச்தசயற்குழு 
சரவாக, ச்பா நேன்கண்ளக 
்காககும் சட்டத்ண்த 
வடிவணமககும் லநாககில் 
அணமக்கப்்பட்டது.

ல்காோேம்பூர், கூச்சிங, 
சரவாக, ல்காத்்தா கிை்பாலு, 
ச்பா, சிங்கப்பூரிலுள்ள ந்கர 
மண்ட்பம் ஆகியவற்றில்  
மலேசியப் பிர்க்டைம் 
பிர்க்டைப்்படுத்்தப்்பட்டது. 

மலேசிய உ்டன்படிகண்க 
ேண்டன, மால்புலரா 
இல்ேத்தில் 
(Malborough House) 
ண்கதயழுத்தி்டப்்பட்டது.

9 ெூணே 1963இல் ேண்டனில் ந்டந்த மலேசிய 
உ்டன்படிகண்க ண்கதயாப்்பமிடும் நி்கழச்சி.
மூேம்: Memorial Negarawan, மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக 
்காப்்ப்கம் ல்காோேம்பூரில் நண்டத்பற்ை தசத்தியா 

்காவான மலேசியா தசயற்குழு 
பிரதிநிதி்கள கூட்டம்.
மூேம்: Memorial Negarawan, மலேசியப் 
்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்

ஐககிய நாடு்கள சண்ப மதிப்பீடடுப் ல்பரா்ளர்்கள. 
மூேம்: Memorial Negarawan, மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக 
்காப்்ப்கம்
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்தணேவர்்களுககிண்டயிோை ஒருணமப்்பாடு மலேசிய உருவாக்கத்தின தவற்றிச் 
சு்டரா்க அணமந்தது. எல்ோத் ்தரப்பிைரின முணைப்பும் ஒத்துணழப்பும் மலேசிய 
உருவாக்கத்தின தவற்றிககு இடடுச் தசனைது.

1. லமற்்காணும் குறிப்பு்கண்ள வாசித்்த பினைர் லமற்த்காளளும் த்தா்டர் 
ந்டவடிகண்க்கள. 

2. ஒரு மாைவணரத் ல்தர்நத்தடுத்துத் ்தயார் தசயயப்்படடுள்ள இருகண்கயில் 
அமரச் தசய்தல். மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடு்பட்ட திே்கங்களில் ஒருவரா்கப் 
்பா்கலமற்்கப் ்பணித்்தல்.

3. அத்திே்கம் பிை மாைவர்்களின எல்ோக ல்களவி்களுககும் ்பதிேளித்்தல்.
4. மலேசிய உருவாக்கத்தில் ்காைப்்படும் ஒருணமப்்பாடடின முககியத்துவத்ண்தயும் 

அம்மாைவணரக கூைச் தசால்லு்தல்.
5. வல்லுநர் இருகண்க விண்ளயாடண்ட லவறு ஒரு மாைவணரத்     

திே்கமா்கக த்காணடு த்தா்டரச் தசய்தல்.

மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்்ட ்தனேவர்்களும் மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்்ட ்தனேவர்்களும் 
மாநிேங்களும்மாநிேங்களும்

மலைசிய உருவாக்கத் திை்கங்கள்மலைசிய உருவாக்கத் திை்கங்கள்

வல்லுநர் இருகல்க (Hot Seat)வல்லுநர் இருகல்க (Hot Seat)21ஆம் நூற்ாண்டுக 21ஆம் நூற்ாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

• ல்தசிய மோயக்காரர் 
கூட்டணமப்பின (UMNO) 
்தணேவர்.

• கூட்டரசு மோயாவின 
பிர்தமர்.

• ேண்டனில் நண்டத்பற்ை 
மலேசிய உ்டன்படிகண்கயில் 
கூட்டரசு மோயாவின 
பிரதிநிதி்களுககுத் 
்தணேணமலயற்ைவர்.

• ல்தசிய மோயக்காரர் 
கூட்டணமப்பின (UMNO) 
்தணேவர்.

• கூட்டரசு மோயாவின 
துணைப்பிர்தமர்.

• அரசு்களுககு 
இண்டயிோை 
தசயற்குழுவில் (JAK) 
்பங்காற்றியவர்.

துன அப்துல் ரசாக் உசசன துன அப்துல் ரசாக் உசசன 
(Tun Abdul Razak Hussein)(Tun Abdul Razak Hussein)

துன தெதெஙசகாங ஜூகா துன தெதெஙசகாங ஜூகா 
அனைாக் பரிதெஙஅனைாக் பரிதெங

(Tun Temenggung Jugah     (Tun Temenggung Jugah     
anak Barieng) anak Barieng) 

• த்பசா்கா அைாக சரவாக 
்கடசியின (PESAKA) 
்தணேவர். 

• ‘தசத்தியா ்காவான 
மலேசியா' தசயற்குழுவில் 
(JSKM) உறுப்பியம் வகித்்தவர்.

• 1963ஆம் ஆணடு 
ேண்டனில் நண்டத்பற்ை 
மலேசிய உ்டன்படிகண்கயில் 
ண்கதயழுத்திட்டவர்்களுள 
ஒருவர்.

துஙகு அப்துல் ரஹொன புதரா துஙகு அப்துல் ரஹொன புதரா 
அல்்ாஜ்அல்்ாஜ்

(Tunku Abdul Rahman(Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj)Putra Al-Haj)

KK110.0.11.5.5
10



• ச்பா ல்தசியக 
கூட்டணமப்பின (USNO)
்தணேவர்.

• ச்பா மக்களுககு மலேசிய 
உருவாக்கம் த்தா்டர்்பா்க 
வி்ளக்கம் அளித்்தவர்.

• மக்கள தசயல் ்கடசியின 
(PAP) ்தணேவர்.

• சிங்கப்பூரில் 
்கம்யூனிஸடடு 
சித்்தாந்தத்ண்த 
மு்டககுவ்தற்்கா்க 
மலேசிய உருவாக்கச் 
சிந்தணைககு ஆ்தரவு 
அளித்்தவர்.

• சரவாக ல்தசியக 
்கடசியின (SNAP) 
்தணேவர்.

• சரவாக கூட்டணி 
உருவாக்கத்தில் முககியப் 
்பங்காற்றியல்தாடு 
மலேசிய உருவாக்க 
முயற்சிணய ஆ்தரித்்தவர்.

துன டதது முஸொப்பா துன டதது முஸொப்பா 
டதது ்ருண்டதது ்ருண்

(Tun Datu Mustapha    (Tun Datu Mustapha    
Datu Harun)  Datu Harun)  

லீ குவான யூலீ குவான யூ
(Lee Kuan Yew)(Lee Kuan Yew)

டான � டதசொ அொர் டான � டதசொ அொர் 
ஸடீபன காச�ாங நிஙகானஸடீபன காச�ாங நிஙகான
(Tan Sri Datuk Amar Stephen (Tan Sri Datuk Amar Stephen 

Kalong Ningkan)Kalong Ningkan)
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• ்பார்டடி தந்காரா சரவாக 
(PANAS) ்தணேவர்.

• மலேசிய உருவாக்கத்ண்த 
ஆ்தரித்்தவர்.

• 1963ஆம் ஆணடு 
ேண்டனில் மலேசிய   
உ்டன்படிகண்கயில் 
ண்கதயழுத்திட்டவர்்களுள 
ஒருவர். 

• ல்தசியக ்க்டசான 
கூட்டணமப்பின (UNKO) 
்தணேவர். 

• மலேசிய உருவாக்கத்ண்த 
தவற்றி த்பைச் தசயய 
'தசத்தியா ்காவான 
மலேசியா' தசயற்குழுணவ 
(JSKM) அணமக்க 
முனதமாழிந்தவர்.

• ல்தசிய மோயக்காரர் 
கூட்டணமப்பின (UMNO) 
்தணேவர்.

• ல்கால்பால்ட 
ஆணையத்தில் 
உறுப்பியம் வகித்்தவர்.

• தவளியுைவு அணமச்சின 
நிரந்தரத் ்தணேணமச் 
தசயோ்ளரா்கப் ்ப்தவி 
வகித்்தல்பாது மலேசிய 
உருவாக்கத்தில் முககியப் 
்பங்காற்றியவர்.

சடானைால்ட் ஸடீபனஸசடானைால்ட் ஸடீபனஸ
(துன முகெட் புவாட் (துன முகெட் புவாட் 

ஸடீபனஸ)ஸடீபனஸ)
Donald Stephens (Tun Donald Stephens (Tun 

Muhammad Fuad Stephens)Muhammad Fuad Stephens)

டதது பண்டார் அபாங ்ஜி டதது பண்டார் அபாங ்ஜி 
முஸொப்பாமுஸொப்பா

(Datu Bandar Abang Haji (Datu Bandar Abang Haji 
Mustapha) Mustapha) 

துன முகெட் கசாலி ஷாபியிதுன முகெட் கசாலி ஷாபியி
(Tun Muhammad Ghazali (Tun Muhammad Ghazali 

Shafie)Shafie)
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'ஒற்றுணமலய ்பேம்'. இது 
ல்பானை ்பழதமாழி்கண்ள  
மலேசிய உருவாக்கத்  
்தணேவர்்களின முயற்சிலயாடு 
த்தா்டர்பு்படுத்து்க.

110.0.11.3  .3  

• மலேசிய இநதியர் 
்காஙகிரசின (MIC)
்தணேவர்.

• கூட்டரசு மோயா 
அணமச்சரணவக 
குழுலவாடு லசர்நது 
ல்கால்பால்ட ஆணையத் 
திட்ட அறிகண்கணயக 
்கருத்தூனறி ஆயந்தவர்.

• மலேசிய சீைர் 
சங்கத்தின (MCA)
்தணேவர்.

• ல்கால்பால்ட 
ஆணையத்தின கூட்டரசு 
மோயா நி்கராளி. 

• மலேசிய உருவாக்கம் 
த்தா்டர்்பா்கச் சரவாக, 
ச்பா மக்கண்ள 
லநர்்காைல் தசயது 
ல்காரிகண்க மனுணவ 
ஆயந்தவர்.

மலேசிய உருவாக்கத்தில் 
நற்லசணவ ஆற்றிய திே்கங்கள 
்பற்றிய வி்டய ஆயவு ்தயாரித்திடு்க.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை     விடய ஆய்வு   விடய ஆய்வு   
                  (Kajian Kes)(Kajian Kes)  

  மலேசிய உருவாக்கத் திே்கங்கண்ளப் ்பற்றி ஆழமா்கத் த்தரிநதுத்காள்ள 
மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

டான � சவாங டான � சவாங 
பாவ் நீபாவ் நீ

(Tan Sri Wong Pow Nee)(Tan Sri Wong Pow Nee)

துன வீ.தி. சமபநெனதுன வீ.தி. சமபநென
(Tun V. T. Sambanthan)(Tun V. T. Sambanthan)
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கீழக்காண்பை மலேசியப் பிர்க்டை ஆவைம் ஆகும். இந்த ஆவைத்ண்த 
ஆயவு தசயது ல்களவி்களுககுப் ்பதில் அளிக்கவும்.

இந்த ஆவைத்ண்த வாசிக்கவும்.
(i) இந்த ஆவைத்தில் ண்கதயழுத்திட்டவர் யார்? 
(ii) இந்த ஆவைம் ண்கதயழுத்தி்டப்்பட்ட ல்ததி எனை?
(iii) மலேசிய உருவாக்கத்தில் உள்ள்டஙகிய மாநிேங்கண்ளக குறிப்பிடு்க.
(iv) மலேசியாவில் சுபிடசத்ண்தயும் ஒற்றுணமணயயும் நிணேப்்படுத்்த லவணடிய்தன 

அவசியத்ண்த விவரித்திடு்க. 

ஆவண ஆய்வுஆவண ஆய்வு

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  ஆவண ஆய்வுஆவண ஆய்வு

KK110.0.11.7 .7 

மோயதமாழி ொவி எழுத்து்களில் 
மலேசியப் பிர்க்டை ஆவைம்

மலேசியப் பிர்க்டை ஆவைம் இேத்தீன 
எழுத்து்களில் (tulisan Rumi) தமாழித்பயர்ப்பு

மூேம்: மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்

Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, segala puji-pujian 
bagi Allah Tuhan seru sekalian alam dan selawat dan salam bagi junjungan kita 
Nabi Muhammad dan bagi sekalian keluarga serta sahabat-sahabatnya.
 Bahawasanya oleh kerana suatu perjanjian yang diperbuat pada sembilan 
hari bulan Julai tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga antara Persekutuan 
Tanah Melayu, United Kingdom, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura, maka telah 
dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan Negeri Sabah, Negeri Sarawak, dan 
Negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi Negeri 
Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri 
Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang dan 
Negeri Melaka dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan “MALAYSIA”.
 Dan bahawasanya oleh kerana pihak-pihak dalam perjanjian yang tersebut telah 
bersetuju bahawa mulai daripada penubuhan Malaysia maka Negeri Sabah, Negeri 
Sarawak dan Negeri Singapura hendaklah tamat daripada menjadi jajahan takluk Duli 
Yang Maha Mulia Baginda Queen dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen tiada lagi 
mempunyai kedaulatan dan kuasa dalam ketiga-tiga buah negeri itu:
 Dan bahawasanya oleh kerana telah dimasyhurkan suatu perlembagaan bagi 
Malaysia yang akan menjadi kanun yang muktamad di dalamnya:
 Dan bahawasanya oleh kerana perlembagaan yang tersebut itu diadakan syarat 
bagi menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan-keutamaan Duli-Duli Yang 
Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat dan bagi 
menggalakkan keamanan dan kemesraan di dalam Malaysia sebagai kerajaan 
yang mempunyai Raja yang berperlembagaan dan yang berdasarkan demokrasi 
cara berparlimen:
 Dan bahawasanya oleh kerana perlembagaan yang tersebut itu telah disahkan 
oleh suatu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah 
Melayu dan Parlimen United Kingdom maka telah berjalanlah kuat kuasa 
perlembagaan itu pada enam belas hari bulan September tahun seribu sembilan 
ratus enam puluh tiga.
 Maka dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, saya TUNKU 
ABDUL RAHMAN PUTRA AL-HAJ IBNI ALMARHUM SULTAN ABDUL HAMID HALIM 
SHAH, Perdana Menteri Malaysia dengan persetujuan dan perkenan ke bawah 
Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Terutama 
Yang di-Pertuan Negara Singapura, Yang Terutama Yang di-Pertua Negara Sabah 
dan Yang Terutama Gabenor Negeri Sarawak dengan ini MENGISYTIHAR dan 
MEMASYHURKAN bagi pihak umat Malaysia bahawa mulai daripada enam belas 
hari bulan September tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga  bersamaan 
dengan dua puluh lapan hari bulan Rabiulakhir tahun Hijrah seribu tiga ratus lapan 
puluh tiga, Malaysia yang mengandungi Negeri Pahang, Negeri Terengganu, 
Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, 
Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka, Negeri Singapura, 
Negeri Sabah dan Negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin 
akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat 
serta berasaskan kebebasan dan keadilan dan sentiasa mempertahankan serta 
memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di 
antara segala bangsa di dunia ini.

Pemasyhuran Malaysia
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கூட்டரசு மோயா, சரவாக, ச்பா, சிங்கப்பூர் இணைந்த்தன விண்ளவா்க        
16 தசப்்டம்்பர் 1963இல் மலேசியா உருவாக்கப்்பட்டது.

மலைசிய உருவாக்கத்தில் இைம்சபற்ற மாநிைங்கள்மலைசிய உருவாக்கத்தில் இைம்சபற்ற மாநிைங்கள்

மலேசியாவில் இணைவண்தப் புருணை 
நிரா்கரித்்தது. 1965ஆம் ஆணடு 
சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலிருநது 
பிரிந்தது.

110.0.11.3 .3 

ஒவலவார் ஆணடும் நீ 
எவவாறு மலேசிய நாண்ளக 
த்காண்டாடுவாய?

உங்களுககுத் த்தரியுமாஉங்களுககுத் த்தரியுமா

  மலேசிய உருவாக்கத்தில் உள்ள்டஙகிய மாநிேங்கண்ள அறிநதுத்காள்ள 
மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

சரவாக

ச்பா

சிங்கப்பூர்

த்தன சீைக ்க்டல்

கூட்டரசு மோயா

மலேசிய உருவாக்கத்தினவழி இனறுவணர நாடடின 
சுபிடசம் தவற்றி்கரமா்க நிணேநாட்டப்்படடுள்ளது. 
எைலவ, ஒவலவார் ஆணடும் தசப்்டம்்பர் 16ஆம் 
நாண்ள மலேசிய நா்ளா்கக த்காண்டாடி வருகிலைாம். 
மலேசியர்்களின ஒருணமப்்பாடடிற்கும் ஒற்றுணமயின 
அண்டயா்ளத்திற்கும் நனறி கூறும் வண்கயில் 
இநநாள த்காண்டா்டப்்படுகிைது.

15



்பே சவால்்கள இருப்பினும் மலேசியா, இநல்தாலைசியா, பிலிப்ண்பனஸ இண்டயிோை 
இறுக்கமாை உைவு இறுதியில் வழக்க நிணேககுத் திரும்பியது. இவவுைவின விரிசல் 
அநநாடடுத் ்தணேவர்்களின ஒருணமப்்பாடடிைால் ்கண்ளயப்்பட்டது. சுபிடசத்திற்கும் 
வட்டார ஒற்றுணமககும் நாடு்களுககிண்டலய ஒத்துணழப்பு லமற்த்காள்ளப்்பட்டது.

அடுத்்த சவால் பிலிப்ண்பனஸ நாடடிலிருநது வந்தது. ச்பாணவத் ்தன 
நாடடின ஒரு ்பகுதி எை உரிணம ல்காரியது. 

110.0.11.4.4

்பல்லவறு சவால்்கண்ளக ்க்டநது 16 தசப்்டம்்பர் 1963இல் மலேசியா 
உருவாக்கப்்பட்டது. மலேசிய மக்க்ளாகிய நாம் மலேசிய உருவாக்கத்தின 
தவற்றிககுப் ்பங்காற்றிய ஒவதவாரு குடிம்கனின முழு ஈடு்பாடண்டயும் எணணி 
அவசியம் த்பருமி்தம் த்காள்ள லவணடும்.

மலேசிய உருவாக்க முயற்சியில் 
எழுந்த ஏணைய சவால்்கண்ளப் ்பல்லவறு 
மூேங்களிலிருநது திரடடு்க.

மலேசிய உருவாக்கம் ்தன நாடடின 
நிணேககு அச்சுறுத்்தோ்க அணமவ்தா்கக 
்கருதிய இநல்தாலைசியா 1963ஆம் ஆணடு 
மு்தல் 1966ஆம் ஆணடுவணர, மலேசியா 
மீது எதிர்ப்புப் ல்பாராட்டத்ண்தப் (konfrontasi) 
பிர்க்டைப்்படுத்தியது.

மலேசிய உருவாக்கத்தில் எழுந்த ெவால்்கள்மலேசிய உருவாக்கத்தில் எழுந்த ெவால்்கள்

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

  மலேசிய உருவாக்கத்தில் எழுந்த பிை சவால்்கண்ளத் திரட்ட 
மாைவர்்களுககு வழி்காடடு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

மலேசிய உருவாக்கம் ்பல்லவறு சவால்்கண்ளக ்க்டநது வநதுள்ளது. மலேசிய 
உருவாக்க லநாக்கத்ண்த விவரிககும் முயற்சி த்தா்டஙகி இநல்தாலைசியா, 
பிலிப்ண்பனஸ ஆகிய நாடு்கள எதிர்த்்தது வணர விவரிககினைது.

'தசத்தியா ்காவான மலேசியா' 
(JSKM) மூனைாவது தசயற்குழு 
கூட்டத்தின ல்பாது துஙகு அப்துல் 
ரஹமான.
மூேம்: மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்.

த்பரித்்தா ்ரியான, 18 தசப்்டம்்பர் 1963.
மூேம்: மலேசியப் ்பழஞ்சுவடிக ்காப்்ப்கம்

தொற்களஞ்சியம்தொற்களஞ்சியம்

த்கானபுலராந்தாசி 
(Konfrontasi) எைப்்படுவது 
ஒரு ்தரப்புககு எதிராை 
எதிர்ப்புப் ல்பாராட்டம் ஆகும்.

சரவாக மக்கள கூட்டணமப்புக ்கடசி (SUPP) 
சுயமா்கப் புருணை, சரவாக, வ்ட ல்பார்னிலயா 
ஆகியவற்ணை உள்ள்டககிய கூட்டரணச உருவாககும் 
லநாககில் மலேசிய உருவாக்கத்ண்த நிரா்கரித்்தது.

துஙகு அப்துல் ரஹமானும் நம் நாடடுத் 
்தணேவர்்களும் மலேசிய உருவாக்கத்தின 
லநாக்கத்திற்கு மக்களிண்டலய நம்பிகண்கயூடடும் 
முயற்சி்கண்ள லமற்த்காண்டைர்.
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• பிரிடடிஷார், உளளூர் ்தணேவர்்களி்டமிருநதும் ல்தானறிய சிந்தணை
• மலேசியா உருவாக்கத்திற்்காை ்காரைங்கள:

 நாடடின ்பாது்காப்ண்ப உறுதிதசய்தல்
 இைங்களுககிண்டலய சமனநிணேப்்படுத்து்தல்

1. ஈடு்பட்ட திே்கங்கள:
• துஙகு அப்துல் ரஹமான புத்ரா    
அல்்ாஜ்

• துன அப்துல் ரசாக உலசன
• துன த்ததமஙல்காங ெூ்கா அைாக 
்பரிதயங

• துன ்டத்து முஸ்தப்்பா ்டத்து ்ருண
• லீ குவான யூ
• ்டான � ்டத்ல்தா அமார் ஸடீ்பன 
்காலோங நிங்கான

இந்த அேகு மலேசிய உருவாக்கத்தின ்காரைங்கள, ்படிமுணை்கள, இ்டம்த்பற்ை 
மாநிேங்கள, எழுந்த சவால்்கள ஆகியவற்ணை விவாதிககினைது. மாைவர்்கள 
நாடடின வரோற்ணைப் ல்பாற்ை மலேசிய உருவாக்கத்ண்தச் தசயல்்படுத்்த 
முணைப்புக ்காடடிய திே்கங்கண்ளப் ்பற்றி விவரிககிைது. அடுத்்த அேகில் மலேசிய 
மாநிேங்கண்ள லமலும், ஆழமா்க அறிநது த்காள்ள இஃது உ்தவும்.

மலேசிய உருவாக்கச் சிந்தணையும் ்காரைங்களும்

மலேசிய உருவாக்கத்ண்த லநாககிய ்படிமுணை்கள

மலேசிய உருவாக்கத்தில் ஈடு்பட்ட 
திே்கங்களும் இ்டம் த்பற்ை மாநிேங்களும்

உளநாடடிலிருநதும் தவளிநாடடிலிருநதும் எழுந்த சவால்்கள.

மலேசிய உருவாக்கத்தில் எழுந்த சவால்்கள

• ல்டாைால்ட ஸடீ்பனஸ (துன மு்கமட 
புவாட ஸடீ்பனஸ)

• ்டத்து ்பண்டார் அ்பாங ்ஜி முஸ்தாப்்பா
• துன மு்கமட ்கசாலி ஷாபியி
• ்டான � லவாங ்பாவ நீ
• துன வீ.தி. சம்்பந்தன

2. கூட்டரசு மோயா, சரவாக, ச்பா, சிங்கப்பூர் 
ஆகியை மலேசிய உருவாக்கத்தில் இ்டம் 
த்பற்றுள்ள மாநிேங்கள.

 சு்தநதிரத்ண்த விணரவு்படுத்து்தல்
 சமூ்கப் த்பாரு்ளா்தாரத்ண்த 
லமம்்படுத்து்தல் 

• துஙகு அப்துல் ரஹமான மலேசிய 
உருவாக்கப் ்பரிநதுணரணய அறிவித்்தார்

• சரவாககிற்கு வருண்க 
லமற்த்காளளு்தல்

• தசத்தியா ்காவான மலேசியா 
தசயற்குழு அணமத்்தல்

• ல்கால்பால்ட ஆணையம் அணமத்்தல்
• ல்கால்பால்ட ஆணையம் பிரிடடிஷ் 

அரசி்டமும் கூட்டரசு மோயாவி்டமும்  
அறிகண்க சமர்ப்பித்்தல்

• அரசாங்கங்களுககு இண்டயிோை 
தசயற்குழு அணமத்்தல்

• கூட்டரசு மோயாவிற்கும் 
சிங்கப்பூருககும் இண்டயிோை 
ல்பச்சுவார்த்ண்த

• ேண்டனில் மலேசிய உ்டன்படிகண்க
• மலேசியப் ்பணிககுழுணவ அணமத்்தல்
• 16 தசப்்டம்்பர் 1963இல் மலேசியப் 

பிர்க்டைம்

மீட்டுணர்லவாம்மீட்டுணர்லவாம்
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சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

நிகழ்வு கா�நிரலுக்சகறப 
எண்களிடுக

1. மலேசிய உ்டன்படிகண்க ேண்டன, மால்புலரா இல்ேத்தில் 
ண்கதயழுத்தி்டப்்பட்டது.

2. தசத்தியா ்காவான மலேசியா தசயற்குழு அணமக்கப்்பட்டது.

3. சிங்கப்பூரில் ்கருத்து வாகத்கடுப்பு லமற்த்காள்ளப்்பட்டது.

4. ல்காோேம்பூர், சரவாக, ச்பா, சிங்கப்பூரில் மலேசியப் 
பிர்க்டைம் பிர்க்டைப்்படுத்்தப்்பட்டது.

5. துஙகு அப்துல் ரஹமான மலேசிய உருவாக்கப் 
்பரிநதுணரணயச் சிங்கப்பூர் அ்டல்பி விடுதியில் அறிவித்்தார்.

அ மலேசிய உருவாக்கத்தில் இ்டம் த்பற்ை மாநிேங்கண்ள அறிநது த்காள்ள 
நண்பருககுத் துணைபுரி்க. அம்மாநிேங்களுககு வட்டமிடு்க.

ஆ  மலேசிய உருவாக்கப் ்படிமுணை்கண்ளக ்காேநிரலுககு ஏற்்ப வரிணசப்்படுத்து்க.

கூட்டரசு 
மோயா

புருணை

பிலிப்ண்பனஸ

சரவாக

ச்பா

சிங்கப்பூர்

இநல்தாலைசியா

சிநதித்துப் 
்பதிேளி

என்னை 
வருடுக
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மலேசிய உருவாக்க வரோற்ணை அறிநது த்காளவ்தால் முழு ஈடு்பாடடு்டனும் 
ஒருணமப்்பாடடு்டனும் நாடடிற்கு தவற்றிணய ஈடடித் ்தந்த ்தணேவர்்களின்பால் 
நாம் த்பருணம்ப்டத் தூணடுகிைது.

நாடு
லநசமிகு நாடடின 
அணமதிக்கா்க 
ஒருணமப்்பாடண்டத் 
்தற்்காக்க லவணடும்.

சமுொெம
மலேசிய உருவாக்க 
வரோற்ணை அறிவ்தால் 
ஒற்றுணம உைர்ணவ 
உருவாககி நாடடின 
இணையாணணமணயத் 
்தற்்காக்க முடியும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்

ெனிநபர்
மலேசிய மக்கள 
எனும் அடிப்்பண்டயில் 
நாம் நாடடுப்்பற்ணைப் 
ல்பணுவல்தாடு நாடடிற்குச் 
லசணவயாற்றிய 
்தணேவர்்களின 
ல்பாராட்டங்கண்ளப் 
ல்பாற்ை லவணடும்.
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மலேசியா 13 மாநிேங்களையும் கூட்டரசு பிரலேசதளேயும் க்காண்டுளைது. 
இநே அேகு மலேசிய மாநிேங்களை விவாதிக்கின்றது. இம்மாநிேங்கள 
ஒரு மாநிேத ேளேவளரத ேமக்குரிய விளிப்பில் க்காண்டுளைன. அதலோடு, 
இநே அேகு மாநிேத ேளேந்கரங்களையும் அரச ந்கரங்களையும் 
விவரிக்கின்றது. ஒவகவாரு மாநிேததின க்காடி, பா்டல், சினனம் ஆகியளவ 
இள்றயாண்ளமளயயும் கபருளமளயயும் குறிக்கின்றன.

தலைப்பு 10: மலைசிய நாடுதலைப்பு 10: மலைசிய நாடு

மலேசிய மாநிேங்கள்மலேசிய மாநிேங்கள்

சாரம்சாரம்

22அேகுஅேகுஅேகு

கபர்லிஸ்

கிைநோன

திரங்கானு

ப்காங

க�ாகூர்

மோக்்கா

கநகிரி 
கசம்பிோன

பினாஙகு

லபராக்

சிோஙகூர்

புதராக�யா 
கூட்டரசு 
பிரலேசம்

ல்காோேம்பூர் 
கூட்டரசு 
பிரலேசம்

க்க்டா
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Laut China Selatan

1   மலேசிய மாநிேங்களின கபயர்்களின 
பூர்வீ்கதளே ஆராயேல்.

2   மாநிேப் பா்டளே மாநிே அள்டயாைமா்கப் 
கபாருள கபயர்ப்புச் கசயேல்.

3   மாநிேங்களின அரச ந்கரமா்க விைஙகும் 
மாவட்டங்களின ஒருளமப்பாடள்ட 
அள்டயாைம் ்காணல்.

நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?

1   மலேசிய மாநிேங்களின கபயர்்கள.
2   மலேசிய மாநிேங்களின ேளேவர்்கள.

3   ேளேந்கரமும் அரச ந்கரமும்.

4   மாநிேங்களின அள்டயாைமா்கக் க்காடி, பா்டல், சினனம்.

AKPSAKPS

அடிப்�டை வரோறறுச் சிந்தட்னத் திறனஅடிப்�டை வரோறறுச் சிந்தட்னத் திறன

வ

லம கி 

கே

•  மதிதேல்
•  கபாறுப்புணர்ச்சி

கேன சீனக் ்க்டல்

சபா

சரவாக்

ோபுவான 
கூட்டரசு பிரலேசம்

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி
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மலேசியாவின ஒவகவாரு மாநிேமும் ேனக்ல்க உரிய முள்றயில் கபயர்்களைக் 
க்காண்டுளைன. மலேசிய மாநிேங்களின கபயர் பூர்வீ்கம் எழுதது முள்றயிலும் 
வாயகமாழியா்கவும் பல்லவறு மூேங்களில் குறிப்பி்டப்படடுளைன.

கெடா

கெர்லிஸ்

பினாங்கு

மூேம்: Hazman Hassan dan Mohd Kasturi Nor Abd. Aziz, 
2021. Salasilah Perlis Asal Usul Pemerintahan Jamalullail. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

மூேம்: Noriah Mohamed, Muhammad 
Haji Salleh dan Mahani Musa, 2006. 
Sejarah Awal Pulau Pinang. Pulau Pinang: 
Universiti Sains Malaysia.

'அறியாமல் அனபு பி்றப்பதில்ளே' 
இக்கூறள்ற உன மாநிேம் மீது 
நீ க்காண்டுளை லநசதலோடு 
கோ்டர்புபடுதது்க. 

மலேசிய மாநிேங்களின் பெயர்கள் மலேசிய மாநிேங்களின் பெயர்கள் 

மூேம்: Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2016. Sejarah 
Kedah Dua Millenia. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

• பூோவ பினாஙகின இயறகபயர் 'பூலோ ்கா சதது' (Pulo Ka Satu) 
ஆகும். எனினும், க்க்டாளவச் லசர்நே மோயக்்காரர்்கள அததீவில் 
அதி்கம் ்காணப்படும் கபனா்கா மரததின அடிப்பள்டயில் இேளனத   
ேஞலசாங கபனா்கா என அளைதேனர்.

• பூோவ பினாங எனும் கபயர் இஙகு முக்கிய வாணிபப் கபாருைா்க 
இருநே பாக்கு மரதலோடு கோ்டர்புபடுதேப்படுகி்றது. 

• க்க்டா எனும் கபயர் 'க்கட்டா' (Kheddah) எனும் 
கசால்லிலிருநது லோனறியோகும். அேன கபாருள 
யாளனப்கபாறி எனபோகும்.

• அலே லவளையில் க்க்டா எனும் கபயர் அலரபிய 
கசால்ோன ‘்கஹ்டா’ (Qadah) அோவது அலரபிய 
வணி்கர்்கள இம்மோயப் பிராநதியததில் அதி்கம் 
விறபளன கசயே ஒருவள்கக் ல்காப்ளப எனும் 
கபாருளைக் குறிப்போகும்.

• ேமிழில் ்காணப்படும் பள்டப்பு்கள க்க்டாளவக் ‘்க்டாரம்’ 
அல்ேது ‘்கை்கம்’ எனவும் குறிததுளைன.

• கபர்லிஸ் எனும் கபயர் சயாமிய கசால்ோன 
‘பிலராவ லோவி’ (Prow-lowy) எனபதிலிருநது 
லோனறியோ்க நம்பப்படுகின்றது. அேன கபாருள 
மிேநது வரும் லேங்காய எனபோகும்.

• கபர்லிஸ் எனும் கபயர், சுல்ோன அமாட 
ோ�ூடின ஹலிம் ஷா II அவர்்கள ரா�ா 
�மாலுோயல் சயாளம எதிர்க்்க உேவியேற்கா்க 
வைங்கப்பட்ட கபலராலே (peroleh) எனப்படும் 
ஒப்புேல் கோ்டர்புள்டயோகும்.
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லெராக்

கநகிரி கெம்பிைான்

சிைாங்கூர்

மைாக்ொ

மூேம்: Raja Masittah Raja Ariffin, Che Ibrahim Salleh, Norazlina 
Mohd Kiram dan Hasnah Mohamad, 2016. Etimologi Nama Negeri 
di Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

மூேம்: Tan Sri Datuk Abdul Samad Idris, 1987. Takhta Kerajaan Negeri 
Sembilan. Kuala Lumpur: Utusan Printcorp Sdn. Bhd.

மூேம்: Zakiah Hanum, 1989. Asal Usul Negeri-negeri di 
Malaysia. Kuala Lumpur: Times Books International.

மூேம்: Buyong Adil, 1981. Sejarah Selangor. Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

மூேம்: Lembaga Muzium 
Negeri Sembilan.

• லபராக் எனும் கபயர் நீரில் மீன்கள கவளளி நி்றததில் 
பைபைப்பா்கப் பிர்காசிப்பளே முனனிடடுக் கூ்றப்படுகி்றது.

• அம்மாநிேததில் அதி்கம் ்காணப்படும் ஈயம், கவளளி லபாேப் 
பைபைப்பான ேனளமளயப் க்காண்டிருப்போல் லபராக் எனும் 
கபயரு்டன கோ்டர்புபடுததி வைங்கப்படுகி்றது.

• சிோஙகூர் எனும் கபயர் அச்சமயம் ஆறறு 
மு்கததுவாரததில் அதி்கம் ்காணப்பட்ட ‘கமநோ்காவ’ 
(mentagau) மரதளேச் சார்நேோகும். அநே ஆறறு 
மு்கததுவாரததில் ேஙகிச் கசன்ற வணி்கர்்கள ல்காே 
சிோங்காவ என அளைக்்கத கோ்டஙகி இறுதியில் 
அதுலவ ல்காே சிோஙகூர் எனவும் ஆனது.

• லமலும், சிோஙகூர் எனும் கபயர் அச்சமயம் ஆறறில் 
அதி்கம் ்காணப்பட்ட 'கசோஙகூர்' (sangur) எனும் 
பூச்சிலயாடு கோ்டர்புபடுதேப்படுகி்றது.

• அலரபிய மூேங்களினபடி, மோக்்கா எனும் கசால் 
வணி்கர்்கள கூடுமி்டதளேக் குறிக்கும் 'மோ்காட' 
(malakat) என்ற கசால்லில் இருநது கப்றப்பட்டோ்கவும் 
கூ்றப்படுகி்றது.

•  மோக்்கா எனும் கபயர் மரததின கபயரில் இருநது 
லோனறியோ்கவும் கூ்றப்படுகி்றது. ஒரு சமயம் பரலமஸ்வரா 
அநே மரதேடியில் ஓயவு எடுததுக் க்காண்டிருநே 
லவளையில் ஒரு சிறிய கவளளைச் சருகுமான லவடள்ட 
நாய ஒனள்ற உளேதே ்காடசிளயப் பார்தேதின 
அடிப்பள்டயில் லோனறியோ்கக் கூ்றப்படுகி்றது.

• கநகிரி கசம்பிோன எனும் கபயர் ஒனபது மாவட்டங்களின 
இளணப்பு்களிலிருநது உருவானோகும். 1773ஆம் ஆண்டில் 
இருநே கோ்டக்்க ்காே மாவட்டங்கள சுஙள்க ஊல�ாங, 
க�லுபு, கரம்பாவ, ல�ாலஹால், க�ோய, உலு ப்காங, 
நானிங, கச்காமட, கிளைான ஆகும். 

• கநகிரி எனும் கசால் மினாங்காபாவ கமாழியில் பிரலேசம் 
எனப் கபாருளபடும் 'நா்காரி' எனும் கசால்லிலிருநது 
லோனறியோ்கக் கூ்றப்படுகி்றது. 
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திரங்ொனு

1. மாணவர்்களைக் குழுவாரியா்கப் பிரிதேல்.
2. ஒவகவாரு குழுவினரும் மாநிேங்களின 

கபயர்்கள கோ்டர்பான பூர்வீ்கத ே்கவல்்களையும் 
சி்றப்பு்களையும் திரடடுேல்.

3. குமிழி வரிப்டதளேப் பயனபடுததி, மலேசிய 
மாநிேங்களின பாரம்பரியததினமீது ஏறபடும் 
கபருமிேதளேக் குறிப்பிடுேல். 

4. திரடடிய ே்கவல்்களை வகுப்பில் ஒடடுேல். திரடடிய 
ே்கவல்்கள கோ்டர்பா்கப் பி்ற குழு உறுப்பினர்்கள 
ேங்கள ்கருதது்களைக் குறிப்புச்சிடள்டயில் எழுதி 
ஒடடுேல்.

க�ாகூர்

• க�ாகூர் எனும் கசால் அலரபிய கமாழியில் 
விளேயுயர்நே மாணிக்்கக் ்கல்ளேக் குறிக்கும் 
‘�ாவஹார்’ என்ற கசால்லிலிருநது பி்றநேோ்கக் 
கூ்றப்படடுளைது.

•  க�ாகூரின கபயர் 'சுோோதுஸ் சாோதின' 
(Sulalatus Salatin) நூலில் ஊல�ாங ோனா  
எனக் குறிக்்கப்படடுளைது.

லநர்்காணல் 
அணுகுமுள்றயில் 
உங்கள வசிப்பி்டம், 
மாநிேததின கபயர் 
கோ்டர்பான பூர்வீ்கச் 
சானறு்களைத லேடு்க.

மூேம்: Zakiah Hanum, 1989. Asal usul Negeri-negeri di 
Malaysia. Kuala Lumpur: Times Books International.

• ப்காங எனும் கபயர் 'ம்காங' (mahang) எனும் மரததின 
கபயளர முனனிடடு ளவக்்கப்பட்டது.

•  ‘சுோோதுஸ் சாோதின' நூலில், ப்காங எனும் கபயர், 
இநதிரா புரா அல்ேது புரா என அறியப்படுகி்றது. 
'புரா' எனபது ந்கரம் அல்ேது சிறு பட்டணம் எனப் 
கபாருளபடும்.

ெொங்

ெற்றல் உைா (Gallery Walk)ெற்றல் உைா (Gallery Walk)21ஆம் நூற்ாண்டுக் 21ஆம் நூற்ாண்டுக் 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன் நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

சான்றின் நம்பகைமசான்றின் நம்பகைம

• திரங்கானு எனும் கபயர், 'ோரிங அனு' (taring anu) 
எனும் கசால்லிலிருநது லோனறியோ்கக் கூ்றப்படுகி்றது. 
இது புோவ டூலயாஙகில் ்காணப்படும் கபரிய 
யாளனதேநேம் அல்ேது பி்ற க்காடூர விேஙகுக்கு உளை 
கூர்ளமயான பல் லபான்றது எனப் கபாருளபடும்.

• திரங்கானு எனும் கபயர் 'கேராங்ா ்கானு' (terangnya 
ganu) எனறு வானவில்ளேத கோ்டர்புபடுததியோகும்.

KK110.2.70.2.7

மூேம்: Buyong Adil, 1984. Sejarah Pahang. Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

மூேம்: Muhammad Salleh Haji Awang, 1992. Sejarah Darul 
Iman hingga 1361H=1942M. Kuala Terengganu: Percetakan 
Yayasan Islam Terengganu. 
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நம் நாடடின மாநிேங்கள கோ்டர்பான கபயர்்களின பூர்வீ்கதளேக் குறிக்கும் 
பல்லவறு மூேங்கள இருக்கின்றன. இப்கபயர்்களை அறிநது க்காளளும்லபாது 
நாம் ஓரி்டததின கபயலராடு கோ்டர்புபடுதேப்படும் இயறள்கப் பாரம்பரியதளே  
எண்ணிப் கபருமிேம் அள்டய முடிகி்றது.

• கிைநோன எனும் கபயர் ‘கிைாதோன’ (kilatan) என்ற கசால்லிலிருநது 
லோனறியோ்கக் கூ்றப்படுகி்றது. மி்கப் பிர்காசமான ஒளிளயப் 
பட்டாணி மோயச் சமூ்கததினர் ்கண்்டனர். 'கிைாதோன' எனும் கசால் 
நாைள்டவில் கிைநோன என மாறியது.

•  கிைநோன எனும் கபயர், முனனர் கிைநோன ்க்டலோரததில் 
்காணப்பட்ட “க்கஹோம் ஊதோன” (gelam hutan) அல்ேது “க்கோம் 
ஊதோன” (kelam hutan) எனும் கபயரிோன மரதளே முனனிடடும் 
வைங்கப்படுகி்றது.

கிளநதான்

• ல்காோேம்பூர் கூட்டரசு பிரலேசம், ோபுவான கூட்டரசு பிரலேசம், புதராக�யா 
கூட்டரசு பிரலேசம் ஆகியளவ கூட்டரசு பிரலேசங்கைாகும். 

• ல்காோேம்பூர் எனும் கபயர் ல்காம்பாக் ஆறு, கிளைான ஆறு ஆகியவறறில் 
லமறக்காளைப்பட்ட ஈயச்சுரங்கப் பணி்கைால் லசறு நிள்றநே ஆறறு 
மு்கததுவாரதளேத கோ்டர்புபடுததுவோகும்.

• ோபுவான எனும் கபயர் 'ோபுஹான' எனபதிலிருநது லோனறியோகும். இது 
்கப்பல் ேஙகிச் கசல்லும் இ்டம் எனறு கபாருளபடும்.

• புதராக�யா எனும் கபயர் துஙகு அப்துல் ரஹமான புதரா அல்ஹாஜ் 
என்ற கபயளரயும் க�யா எனப்படுவது கவறறி அல்ேது உச்சிநிளேளய 
அள்டவளேயும் குறிக்கும்.

110.2.0.2.11

மூேம்: Arba’iyah Mohd Noor. “Perkembangan Pendidikan Islam di Kelantan” dlm. 
Malaysia Dari Segi Sejarah (Malaysia In History), Vol. 36, hlm. 68-83, 2008.

உங்களுக்குத் பெரியுமாஉங்களுக்குத் பெரியுமா

  மலேசிய மாநிேங்களின கபயர்்கள கோ்டர்பான பூர்வீ்கதளே வாயகமாழி மூேம், 
எழுதது அறிநது க்காளை மாணவர்்களுக்கு வழி்காடடுேல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

• சரவாக் எனும் கபயர் சுஙள்க கசராக் எனபலோடு 
கோ்டர்புள்டயது. சரவாக் எனும் ஒரு வள்கக் ்கனிமவைததின 
கபயளர முனனிடடுச் சுஙள்க கசராக் நாைள்டவில் சுஙள்க 
சரவாக் எனப் கபயர் மாற்றம் ்கண்்டது. 

•  ‘கசரவா' (cerava) எனறு லபார்ததுகீசியரால் அளைக்்கப்படும் 
அஞசன உலோ்கக் ்கல்லோடு (antimoni) சரவாக் எனும் கபயர் 
கோ்டர்புள்டயது எனறும் ்கருேப்படுகி்றது.

ெரவாக்

மூேம்: S. Baring Gould, 2019. A History of Sarawak. Kuala Lumpur: Silverfish Books. 

மூேம்:  P. J. Rivers. “The Origin of ‘Sabah’ and A Reappraisal of 
Overbeck as Maharajah” dlm. Journal of the Malaysian Branch of 
the Royal Asiatic Society Vol 77. No 1 (286), 2004.

ெொ
• சபா எனும் கபயர் அம்மாநிேததின லமறகுக்்களரயில் 

உணவுத லேளவக்்கா்க அதி்கமா்கப் பயிரி்டப்படும் 'பீசாங 
சபா' வாளைலயாடு கோ்டர்புள்டயது ஆகும்.

•  1877ஆம் ஆண்டு சபா எனும் கபயர் 'மஹாரா�ா ஆப் 
சபா' (Maharajah of Sabah) என்ற வரோறறு ஆவணததில் 
குறிப்பி்டப்படடுளைது.
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இவவிளிப்பு முள்ற பினாஙகு, 
மோக்்கா, சரவாக், சபா 
ஆகிய மாநிேங்களில் 
பயனபடுதேப்படுகி்றது.

யாங் டி பெர்துவா பெகிரி

மாநிேத ேளேவர் எனபவர் ஒரு மாநிே ஆடசியின முக்கியத தூண் ஆவார். 
ஒவகவாரு மாநிேத ேளேவரின விளிப்புமுள்றயும் மாறுபடடு இருப்பது நம் 
நாடடின ேனிததுவம் ஆகும்.

மாநிேத ேளேவர்்களைத கேரிநதுக்காளவேன மூேம், அரசர் மீது மதிக்கும் 
பண்ளபயும் விசுவாசதளேயும் லமலோங்கச் கசயயும்.

சுல்ோன எனும் விளிப்பு முள்ற க்க்டா, 
லபராக், சிோஙகூர், க�ாகூர், ப்காங, 
திரங்கானு, கிைநோன ஆகிய மாநிேங்களில் 
பயனபடுதேப்படுகி்றது. கபர்லிஸில் ரா�ா 
எனும் விளிப்புப் பயனபடுதேப்படுகி்றது.

இவவிளிப்பு முள்ற கநகிரி கசம்பிோனில்  
பயனபடுதேப்படுகி்றது.

சுல்ான் அல்லது ராஜா

கூட்டரசு பிரலேச மாநிேத 
ேளேவர் மாடசிளம ோஙகிய 
மாமனனர் ஆவார்.

மாடசிளம ோஙகிய மாமனனர் துவானகு 
முக்ரிஷ் இப்னி அல்மர்ஹஹும் துவானகு 
முனாவீர், யாங டி கபர்துவான கபசார் 
கநகிரி கசம்பிோன.
மூேம்: Jabatan Penerangan Malaysia.

யாங் டி பெர்துவான் பெசார்

மலேசிய மாநிேங்களின் ெலேவர்கள்மலேசிய மாநிேங்களின் ெலேவர்கள்

உங்களுக்குத் பெரியுமாஉங்களுக்குத் பெரியுமா

  மலேசிய மாநிேங்களின ேளேவர்்களின விளிப்பு முள்றளய அறிய 
மாணவர்்களுக்கு வழி்காடடுேல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

மாநிேத ேளேவர்்களின மீது 
விசுவாசம் க்காளவதினாலும், 
மதிப்பதினாலும் ஏறபடும் 
நனளம எனன?

110.2.20.2.2
KK110.2.50.2.5

ரா�ா கபர்லிஸ் மாடசிளம ோஙகிய மாமனனர் 
துவானகு ளசட சிரா�ஹுடின �மாலுோயல் 
அரியளண அமர்வு ச்டஙகு.
மூேம்: Jabatan Penerangan Malaysia.

துன கபஹின � ஹஜி 
அப்துல் ோயிப் மாமுட 
சரவாக்கின யாங டி
கபர்துவாவா்க 
நியமிக்்கப்படுகி்றார்.
மூேம்: Utusan Borneo.

துன ்டதலோ � பஙலிமா 
(Dr.) ஹஜி �ஹுஹார் ஹஜி 
மஹிருடின சபாவின யாங 
டி கபர்துவா கநகிரியா்க 
நியமிக்்கப்படுகி்றார்.
மூேம்: Utusan Borneo.
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மலேசியாவின ஒவகவாரு மாநிேததிறகும் ேளேந்கரம் உண்டு. ஒரு சிே 
மாநிேங்களுக்கு அரச ந்கரமும் உளைது.

நாடள்ட லநசிக்கும் மக்்கள எனும் 
வள்கயில், நம் நாடடில் உளை 
ேளேந்கரம், அரச ந்கரம் ஆகியவறள்ற 
நாம் அறிநதிருக்்க லவண்டியது 
அவசியமாகும். நாம் இஙகுக் ்காணப்படும் 
வரோறறுப் பாரம்பரியதளேப் லபாற்றவும் 
லபணவும் பராமரிததுப் 
புணரளமக்்க 
லவண்டியதும் 
அவசியமாகும்.

110.2.30.2.3
KK110.2.7 0.2.7 

ேளேந்கரம் எனபது ஒரு மாநிேததின நிர்வா்க ளமயம் 
ஆகும். ேளேந்கர வைர்ச்சிக்கு நிர்வா்க லமம்பாடு, 
அடிப்பள்ட வசதி்கள, லவளேவாயப்பு்கள, ்கல்வி 
நிளேயங்கள ஆகியன ்காரணமா்க விைஙகுகின்றன.

ெலேந்கரமும் அரச ந்கரமும்ெலேந்கரமும் அரச ந்கரமும்

  நம் நாடடில் ்காணப்படும் ேளேந்கரம், அரச ந்கரம் ஆகியவறள்ற 
கேரிநதுக்காளை மாணவர்்களுக்கு வழி்காடடுேல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

கூட்டரசு பிரலேசங்களுக்குத ேளேந்கரமும் 
அரச ந்கரமும் இல்ளே.

உங்களுக்குத் பெரியுமாஉங்களுக்குத் பெரியுமா

இ்டஞசுடடி:

ேளேந்கரம்

அரச ந்கரம்

்கங்கார்

�ார்ஜ்்டவுன

ல்காே
்கஙசார்

ஆராவ

அனாக் புக்கிட

கேன சீனக் ்க்டல்

கூச்சிங

சிரம்பான

பண்்டார் 
மோக்்கா

ஈப்லபா

ஷா ஆேம்

குவாநோன

க�ாகூர் பாரு

ல்காதோ 
பாரு

ல்காே 
திரங்கானு

கபக்்கான

�

கமனாநதி

பண்்டார்
மஹாராணி

கிளைான

ல்காதோ கினபாலு

அலோர் ஸ்்டார்

நம் நாடடில் உளை அரண்மளன, 
பளைய நிர்வா்கக் ்கட்ட்டம் 
ஆகியவறள்றப் லபணவும் 
பராமரிக்்கவும் லமறக்காளை 
லவண்டிய ந்டவடிக்ள்க்களைப் 
பரிநதுளர கசயதிடு்க.

அரச ந்கரம் வரோறறுப் பாரம்பரியதளேக் க்காண்டுளைது. 
எடுததுக்்காட்டா்க அரண்மளன, கபருநேளேவர்்களின 
்கட்ட்டம், பளைய ்கள்ட்கள, அருங்காடசிய்கம், ்களேக்கூ்டம், 
நிளனவுக்கூ்டம் ஆகியளவ ஆகும்.
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Aamiin-AamiinAamiin-Aamiin

Berkatlah Yang Berkatlah Yang 
di-Pertuan Besar di-Pertuan Besar 

Lagu Bangsa Lagu Bangsa 
JohorJohor

Selamat SultanSelamat Sultan

Duli Yang Maha Duli Yang Maha 
Mulia Mulia 

ப்காடிப்காடி ொடல்ொடல் சின்்னம்சின்்னம்

இள்றயாண்ளமமிக்்க மாநிேம் எனும் வள்கயில் மலேசியாவில் ்காணப்படும் ஒவகவாரு 
மாநிேமும் ேனக்க்கன க்காடி, பா்டல், சினனம் ஆகியவறள்றக் க்காண்டுளைன. 
இவவள்டயாைங்கள அம்மாநிேங்களுக்குத ேனிதேனளமளய உருவாக்குகின்றன.

பெர்லிஸ்பெர்லிஸ்

பெகிரி பசம்பி்லான்பெகிரி பசம்பி்லான்

சி்லாங்கூர்சி்லாங்கூர்

மாநிே அலடயாளங்களா்கக் ப்காடி, ொடல், சின்்னம்மாநிே அலடயாளங்களா்கக் ப்காடி, ொடல், சின்்னம்

திரங்்ானுதிரங்்ானு

பஜாகூர்பஜாகூர்

மூேம்: Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa, 
Jabatan Perdana Menteri.
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Allah Selamatkan Allah Selamatkan 
Sultan KamiSultan Kami

Selamat SultanSelamat Sultan

Allah Selamatkan Allah Selamatkan 
Sultan MahkotaSultan Mahkota

Allah Lanjutkan Allah Lanjutkan 
Usia SultanUsia Sultan

Ibu Pertiwiku Ibu Pertiwiku 

Sabah Tanah Airku Sabah Tanah Airku 

ப்காடிப்காடி ொடல்ொடல் சின்்னம்சின்்னம்

சரவாக்சரவாக்

சொசொ

கிளந்ான்கிளந்ான்

பெராக்பெராக்

ப்டாப்டா

ெ்ாங்ெ்ாங்

மாநிேச் சினனததில் 
கநற்கதிளர அள்டயாைமா்கக் 
க்காண்டுளை மாநிேதளேப் 
கபயரிடு்க.

விலரநதுவிலரநது  ெதிைளிெதிைளி

மாநிேக் க்காடி, பா்டல், சினனம் 
கோ்டர்பான ே்கவல்்கள என்்னை 

வருடு்
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Maju dan SejahteraMaju dan Sejahtera

Melaka Maju JayaMelaka Maju Jaya

Untuk Negeri KitaUntuk Negeri Kita

மூேம்: Setiausaha Kerajaan Negeri.

1. குறிப்பிட்ட மாநிேப் பா்டளே ஆசிரியர் ஒலிபரப்புேல்.
2. மாணவர்்கள குழுவில் சுைல் முள்றயில் மாநிேப் பா்டளேச் 

கசவிமடுப்பலோடு பா்டல் வரி்களை விைஙகிக் க்காளை முயலுேல்.
3. மாணவர்்கள குழு உறுப்பினர்்களுக்குப் பா்டல்வரி்களின கபாருளை 

விைக்கிக் கூறுேல். 

ஒவகவாரு மாநிேததின க்காடி, பா்டல், 
சினனம் ஆகியவறள்ற அறிவேன மூேம் 
நாடடின மீது விசுவாசமும் அனபும் கசலுதே 
இயலும். ஒரு குடிம்கனா்க மாநிேங்களின 
கபருளமக்குரிய அள்டயாைங்களை நாம் 
மதிக்்க லவண்டும்.

110.2.40.2.4
KK110.2.60.2.6

ப்காடிப்காடி ொடல்ொடல் சின்்னம்சின்்னம்

ப்ா்லா்லம்பூர் ப்ா்லா்லம்பூர் 
கூடடரசு கூடடரசு 
பிரப்சம்பிரப்சம்

்லாபுவான் ்லாபுவான் 
கூடடரசு கூடடரசு 
பிரப்சம்பிரப்சம்

புதராபஜயா புதராபஜயா 
கூடடரசு பிரப்சம்கூடடரசு பிரப்சம்

ம்லாக்்ாம்லாக்்ா

பினைாங்குபினைாங்கு

21ஆம் நூற்ாண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ாண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்

  நம் நாடடு மாநிேங்களின க்காடி, பா்டல், சினனம் ஆகியவறள்ற அறிய 
மாணவர்்களுக்கு வழி்காடடுேல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

வடட லமலெவடட லமலெ

மாநிேச் சினனங்களை மதிக்்க 
லவண்டியேன அவசியம் எனன?
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இநே அேகு மலேசியாவின மாநிேங்கள, மாநிேத ேளேவர்்கள, ேளேந்கரங்கள, 
நம் நாடடில் உளை அரச ந்கரங்கள ஆகியவறள்ற விைக்குகின்றது. 
இவறள்றத ேவிர்தது க்காடி, பா்டல், சினனம் ஆகியன மலேசிய மாநிேங்களின 
அள்டயாைங்கள என விவாதிக்கின்றன. இநே அேகு நாடடின மீது ஆைமான 
லநசதளே ஏறபடுததுகி்றது. அடுதே அேகு ேனகனறிமிகு மலேசியக் 
குடிம்கனா்க உருவாக்கும் லேசியக் ல்காடபாடு பறறி விைக்குகின்றது.

ஒவகவாரு மாநிேததிலும் 
க்காடி, பா்டல், சினனம் 
ஆகியன அம்மாநிேததின 
அள்டயாைமா்க 
விைஙகுகின்றன.

மாநி்லங்்ளின் 
பெயர்

்்்லெ்ரமும் 
அரச ெ்ரமும்

மப்லசிய 
மாநி்லத 

்்்லவர்்ள்

ப்ாடி, 
ொடல, 
சின்னைம்

•	 கபர்லிஸ்
•	 க்க்டா
•	 பினாஙகு
•	 லபராக்
•	 சிோஙகூர்
•	 கநகிரி 

கசம்பிோன
•	 மோக்்கா
•	 க�ாகூர்

•	 சுல்ோன அல்ேது ரா�ா
•	 யாங டி கபர்துவான 

கபசார்
•	 யாங டி கபர்துவா கநகிரி

மீட்டுணரலவாம்மீட்டுணரலவாம்

•	 ப்காங
•	 திரங்கானு
•	 கிைநோன
•	 சரவாக்
•	 சபா
•	 கூட்டரசு 

பிரலேசம்
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சரவாக் ப்காங

க�ாகூர் கிைநோன

திரங்கானு கபர்லிஸ்

க்க்டா

மோக்்கா

கூட்டரசு 
பிரலேசம்

கநகிரி 
கசம்பிோன

பினாஙகு சபா

சிோஙகூர் லபராக்

்காலியான ்கட்டங்களில் மாநிேங்கள, கூட்டரசு பிரலேசங்களுக்்கான 
க்காடி்களின எண்்களை எழுது்க.

சிந்தித்துப் ்பதிலளிசிந்தித்துப் ்பதிலளி

என்்னை 
வருடு்

சிநதிததுப் பதிேளி

1  

5 

9 

2  

6 

10  

13  14  

3  

7  

11  

4  

8  

12  
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எல்ோ மாநிேங்களையும் அறிநது 
க்காளவேனமூேம் நாடடுணர்ளவத 
லோன்றச் கசயவலோடு உே்க 
அைவிலும் மலேசியாவின பு்களை 
லமலோங்கச் கசயயும்.

ொடு 
அளனததுே்க நிளேயில் நாம் 
அறியப்படும்லபாது நம் நாடு 
கோ்டர்நது முனலனற்றம் ்கண்டு 
உே்க மக்்கைால் மதிக்்கப்படும்.

்னிெெர்
மாநிேங்களின கபயர், க்காடி, 
பா்டல், சினனம் ஆகியவறள்ற 
அறிநது க்காளவோல் நாடடின 
மீோன லநசதளே உயர்தே 
முடிகி்றது.

சமு்ாயம்
ஒறறுளமயும் முயறசியும் மிக்்க சமுோயம் 
நாடடின க்கௌரவதளே அளனததுே்க 
நிளேயில் உயர்தேவல்ேது.

நாட்ட நநசிப்ந்பாமநாட்ட நநசிப்ந்பாம
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தேசியக் த�ோட்ோடு (ருக்குன் நெ�ோரோ) இனங�ளுக்கிடைதய 
ெல்லிணக்�தடேயும் ஒற்றுடைடயயும் த்ணும் வட�யில் உருவோக்�ப்டை 
ெோடடின் சிதேோநேம் ஆகும். ஒவநவோரு ைதேசியக் குடிை�னும் தேசியக் 
த�ோட்ோடு அறிமு�ப்டுதேப்டைேன் �ோரணங�ள், தேசியக் த�ோட்ோடடின் 
தெோக்�ம், நெறி ஆகியவற்டறை விளஙகிக் ந�ோள்வதேோடு உய்ததுணர 
தவண்டும் என்்டே இநே அேகு விவரிக்கின்றைது. ெம் ெோடடு ைக்�ளின் 
அன்றைோை வோழக்ட�யில் தேசியக் த�ோட்ோடடின் ்ஙகிடனயும் இநே அேகு 
விவரிக்கின்றைது.

33

தலைப்பு 10: மலைசிய நாடுதலைப்பு 10: மலைசிய நாடு

அலகுஅலகுஅலகு தேசியக் த�ோட்ோடுதேசியக் த�ோட்ோடு

சோரம்சோரம்
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1   �ைநே �ோே சிக்�ல்�டளயும் 
பிரச்சடன�டளயும் விளஙகிக் ந�ோள்வேன்வழி 
தேசியக் த�ோட்ோடு உருவோக்�ப்டைேன் 
�ோரணங�டளயும் விடளவு�டளயும் அறிேல்.

2   தேசியக் த�ோட்ோடடின் தெோக்�ம், நெறி�ள் 
நேோைர்ோ�ப ந்ோருள் விளக்�ம் ந்சய்ேல். 

3   ்சமூ�ததில் �ோணப்டும் ைோற்றைங�டளயும் 
நேோைர ஒற்றுடைடயயும் விவரிதேல்.

1   தேசியக் த�ோட்ோடு அறிமு�ப்டுதேப்டைேன் 
�ோரணங�ள்.

2   தேசியக் த�ோட்ோடடின் தெோக்�மும் நெறி�ளும்.

3   அன்றைோை வோழவில் தேசியக் த�ோட்ோடடின் ்ஙகு.

தேசிய ெைவடிக்ட� ைன்றைம் (MAGERAN)
மூேம்: ைதேசியப ்ழஞ்சுவடிக் �ோப்�ம்.

ந்ோறுபபுணரசசி

நீங�ள் �ற�ப் த்ோவது என்ன?நீங�ள் �ற�ப் த்ோவது என்ன?

AKPSAKPS

அடிப்்டை வரலோறறுச் சிநேட்னத் திறனஅடிப்்டை வரலோறறுச் சிநேட்னத் திறன

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

35



தேசியக் த�ோட்ோடு ைக்�ளின் ெல்லிணக்�ம், சுபிட்சம் ஆகியவற்டறை 
உறுதிப்டுததும் ெோடடின் சிதேோநேம் ஆகும். தேசியக் த�ோட்ோடு ைதேசியர�ளின் 
வழி�ோடடியோ�வும் ெடைமுடறையோ�வும் இருக்கின்றைது. தேசியக் த�ோட்ோடு ஒரு 
ேனிததுவமிகு பின்னணிடயயும் உருவோக்� வரேோற்டறையும் ந�ோண்டுள்ளது.

தேசிய ஆதேோ்சடன ைன்றைததில் (MAPEN) தேசிய ெைவடிக்ட� 
ைன்றைததின் (MAGERAN) 66 பிரதிநிதி�ள், ைோநிே அர்சோங�ம், 
அரசியல் �டசி�ள், ்சரவோக், ்ச்ோ பிரதிநிதி�ள், ்சையக் குழுக்�ள், 
நிபுணததுவ அடைபபு�ள், ந்ோதுச த்சடவத துடறை, ெோதளடு�ள், 
ஆசிரியர�ள், நேோழிற்்சங� அடைபபு�ள், முேேோளி�ள் 
அடைபபு�ள் ஆகியன அங�ம் வகிதேன.

ைோணவர�தள...,
தேசியக் த�ோட்ோடு ைோடசிடை ேோஙகிய ெோன்�ோவது ைோைன்னர 
அவர�ளோல் அர்சப பிர�ைனம் ந்சய்யப்டைது. தேசியக் த�ோட்ோடு 
ெோடடின் 13ஆவது சுேநதிர ெோடள முன்னிடடு 31 ஆ�ஸ்டடு 1970இல் 
பிர�ைனப்டுதேப்டைது.

துவோன்கு சுல்ேோன் 
இஸ்ைோயில் ெசிருடின் 
ஷோ இபனி அேைோர்ஹும் 
சுல்ேோன் ஜய்னோல் அபிடின்

1

யோருக்குத தேசியக் 
த�ோட்ோடு உருவோன 
வரேோறு நேரியும்?

2

வோழதது�ள் ேோமியோ, 
ஜனிஜோ! ென்று 
ைோணவர�தள, அடனவரும் 
தேசியக் த�ோட்ோடடின் 
பின்னணிடய ென்கு 
அறிநதுள்ளீர�ள்.

5

எனக்குத நேரியும் ஐடய. 
தேசியக் த�ோட்ோடு 13 
தை 1969 நி�ழவுக்குப 
பின்னர தேசிய ெைவடிக்ட� 
ைன்றைதேோல் (MAGERAN) 
ெோடு நிரவகிக்�ப்டைத்ோது 
உருவோக்�ப்டைது ஆகும்.

3
ஐடய, தேசிய ஆதேோ்சடன ைன்றைததின்கீழ  
(MAPEN) அடைக்�ப்டடிருநே தேசியக் 
த�ோட்ோடடுச ந்சயற்குழு, 4 ைோரச 1970இல் 
தேசியக் த�ோட்ோடடை உருவோக்கி  
அறிமு�ப்டுததியது.

4

தேசியக் த�ோட்ோடடின் பின்்னணிதேசியக் த�ோட்ோடடின் பின்்னணி

உங�ளுக்குத் தேரியுமோஉங�ளுக்குத் தேரியுமோ

MAGERAN

என்னை 
வருடுக
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2

3

்ல்தவறு �ோரணங�டளக் �ருததில் ந�ோண்டு தேசியக் த�ோட்ோடு உருவோக்�ப்டைது. 
இவற்றுள் ந்ோருளோேோர ெைவடிக்ட� தவறு்ோடு, நவவதவறைோன வசிபபிைச சூழல், 
ைோறு்டை அரசியல் புரிேல் ஆகியனவும் அைஙகும்.

ப�ாருளாதார ப�ாருளாதார 
நடவடிகலகை நடவடிகலகை 
லவறு�ாடுலவறு�ாடு

பவவலவறான பவவலவறான 
வசிப்பிடச் வசிப்பிடச் 

சூழல்சூழல்

மாறு�டட மாறு�டட 
அரசியல் அரசியல் 
புரிதல்புரிதல்

•	 ைேோய்க்�ோரர�ள் �ம்்ங�ளிலும் உள்புறைங�ளிலும் வோழநேனர. 
சீனர�ள் ெ�ரங�ளிலும் இநதியர�ள் தேோடைங�ளிலும் 
வோழநேனர.

•	 இநே நவவதவறைோன வசிபபிைச சூழல் ்சமூ�ங�ளுக்கிடைதய 
நேோைரபு ந�ோள்ளும் வோய்பட்க் குடறைதேது.

இநதியர�ள் ரப்ர 
தேோடைததில் தவடே ந்சய்ேல் 
மூேம்: ைதேசியப ்ழஞ்சுவடிக் 
�ோப்�ம்.

ைேோய்க்�ோரர குடியிருபபுப ்குதி 
மூேம்: ைதேசியப ்ழஞ்சுவடிக் 
�ோப்�ம்.

மூேம்: Rukun Negara Malaysia. Kuala Lumpur: ைதேசியப ்ழஞ்சுவடிக் �ோப்�ம்.

சீனர�ள் ஈயச சுரங�ததில் 
தவடே ந்சய்ேல்
மூேம்: ைதேசியப ்ழஞ்சுவடிக்  
�ோப்�ம்.

•	 ைோறு்டை அரசியல் புரிேல் ெம் ெோடடில் 
இனங�ளுக்கிடைதய நெருக்�ைற்றை சூழடே 
உருவோக்கியது.

•	 இநநிடே இனங�ளுக்கிடைதய ெல்லிணக்�ைற்றை சூழடே 
உருவோக்கி, 13 தை 1969 இனபபூ்சலுக்கு வழிவகுதேது.

110.3.0.3.11
K1K10.3.40.3.4

தேசியக் த�ோட்ோடு ்சமூ�ங�ளுக்கிடைதய ஒற்றுடைடயயும் ெோம் எனும் 
உணரடவயும் வலுப்டுததுவேற்கு அறிமு�ப்டுதேப்டைது. தேசியக் 
த�ோட்ோடடிடன உய்ததுணரநது அேன் தெோக்�ததிடன அடைநது 
அடைதிடயயும் சுபிட்சதடேயும் உருவோக்குவது ெைது �ைடையோகும்.

•	 ந்ோருளோேோரத துடறையில் ்ணியோற்றை நவளிெோடடில் இருநது 
நேோழிேோளர�டளப பிரிடடிஷ் நிரவோ�ம் அடழதது வநேது.

•	 ந்ோருளோேோர ெைவடிக்ட��ளுக்கு ஏற்் ைக்�ள் பிரிநேேோல் 
்சைன்நிடேயற்றை ந்ோருளோேோர இடைநவளி ஏற்்டைது.
 ைேோய்க்�ோரர - ேற்்சோரபு விவ்சோயம்
 சீனர - சுரங�த நேோழில், வியோ்ோரம்
 இநதியர - தேோடைத நேோழில்

தேசியக் த�ோட்ோடு அறிமு�ப்டுத்ேப்ட்டேன் �ோரணங�ள்தேசியக் த�ோட்ோடு அறிமு�ப்டுத்ேப்ட்டேன் �ோரணங�ள்

  தேசியக் த�ோட்ோடு அறிமு�ப்டுதேப்டைேன் �ோரணதடே விளஙகிக்ந�ோள்ள 
ைோணவர�ளுக்கு வழி�ோடடுேல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு
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தேசியக் த�ோட்ோடடின் ஐநது தெோக்�ங�ளும் ஐநது நெறி�ளும் ைதேசியர�ளின் 
வோழக்ட�ப பிடிப்ோ� விளஙகுகிறைது. தேசியக் த�ோட்ோடடில் உள்ள எல்ேோ 
நெறி�ளும் இனங�ளுக்கிடையிேோன ெல்லிணக்�தடேயும் ஒற்றுடைடயயும் 
ஏற்்டுததும் திறைவுத�ோேோகும்.

ைதேசியர�ளோகிய ெோங�ள், முழு ஆற்றைடேயும் 
முயற்சிடயயும் ந�ோண்டு குறிக்த�ோள் நிடறைதவறை 
கீழக்�ோணும் த�ோட்ோடு�ளில் �வனம் ந்சலுதே 

வோக்குறுதியளிக்கிதறைோம்.

லகைாட�ாடு

இறைவன் மீது நம்பிகறகை றவத்தல்
   பேரரசருககும் நாட்டுககும் விசுவாசம் சசலுதது்தல்

   அரசியலறைப்புச் சட்்டதற்த உறுதியாகைக கைற்டப்பிடித்தல்
   சட்்டமுறைப்ேடி ஆட்சி ந்டதது்தல்

   நன்்ன்டதற்தறயயும் ஒழுககைதற்தயும் பேணு்தல்

ெம் ெோடு ைதேசியோ அடைய தவண்டிய குறிக்த�ோள்�ளோவன: 
•	 அடனததுச ்சமூ�ததினரிடைதய மி� அணுக்�ைோன ஒற்றுடைடய 

அடைவது;
•	 ஜனெோய� வோழக்ட� முடறைடயப த்ணுவது;
•	 ெோடடின் சுபிட்சதடே ஒருஙத� நியோயைோ�வும் 

ெடுநிடேடையுைனும் அனு்விக்கும் ஒரு தெரடையோன 
்சமுேோயதடே உருவோக்குவது;

•	 ்ல்தவறு வடிவடைபபு ந�ோண்ை ்சமுேோயப்  ்ோரம்்ரியங�ளுக்குச 
சுேநதிரைோன முடறைடய உறுதிப்டுததுவது;

•	 ெவீன அறிவியல் நேோழில்நுட்தடேப ்யன்்டுததி நேோைரநது 
முன்தனறும் ்சமுேோயதடே உருவோக்குவது;

லநாககைம்

மூேம்: Malaysia, 2020. 50 Fakta Rukun Negara. Kuala Lumpur: ைதேசியப 
்ழஞ்சுவடிக் �ோப்�ம்.

தேசியக் த�ோட்ோடடின் த�ோக்�மும் த�றி�ளும்தேசியக் த�ோட்ோடடின் த�ோக்�மும் த�றி�ளும்

  தேசியக் த�ோட்ோடடின் நெறி�டளயும் தெோக்�தடேயும் விளஙகிக் ந�ோண்டு 
அைல்்டுதே ைோணவர�ளுக்கு வழி�ோடடுேல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

38



முதல் லகைாட�ாடு

இ்ைவன மீது நம்பிக்க ்வத்தல்

இடறைவன் மீது ெம்பிக்ட� டவதேல் என்்து ்சையம் ைதேசியர�ளின் 
முேன்டையோன பிடிபபு என்்டேச சுடடுகிறைது. இக்த�ோட்ோடு பிறை 
்சமூ�ததினரின் ்சைய வழக்கு�டள ைதிக்கும் ைக்�டள உருவோக்குகிறைது. 
இவற்டறைத ேவிரதது இக்த�ோட்ோடு ்ல்லின ைதேசியச 
்சமூ�ததினரிடைதய ஒற்றுடைடய ஏற்்டுததுகிறைது.

தேசியக் த�ோட்ோடடில் குறிபபிடடுள்ளவோறு ்ல்லின 
்சமூ� வோழவில், ்சைய ெம்பிக்ட� ஏன் அவசியைோகிறைது?

1010..33.2.2

ைதேசிய ்சமுேோயததினர ேதேம் ்சைய ெம்பிக்ட��டளக் ந�ோண்டுள்ளனர.
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இரணடாவது லகைாட�ாடு

பேரரசருககும் நாட்டுககும் விசுவாசம் 
சசலுதது்தல்

த்ரர்சருக்கும் ெோடடுக்கும் விசுவோ்சம் ந்சலுததுேல் என்்து எல்ேோ 
ைதேசிய ைக்�ளும் ேங�ளின் முழு ்ற்றுேடேயும் விசுவோ்சதடேயும் 
ெோடடின் மு�ோடைத ேடேவர எனும் வட�யில் ைோடசிடை ேோஙகிய 
ைோைன்னருக்குச ந்சலுதே தவண்டும். இக்த�ோட்ோடு ைதேசியச 
்சமூ�ததினடர ஒற்றுடையுைனும் ெோடடுப்ற்றுைனும் இருக்�ச ந்சய்கிறைது.

ைோடசிடை ேோஙகிய ைோைன்னரும் ைோடசிடை ேோஙகிய த்ரரசியோரும் 
அரண்ைடன அரியடணயில் வீற்றிருக்கின்றைனர.

ைதேசியோவின் மு�ோடைத 
ேடேவர யோர?

ைோடசிடை ேோஙகிய ைோைன்னர அர்ச ைேோய் 
இரோணுவ முேேோவது ்டையின் முேன்டை 
அணிவகுபட்ப ்ோரடவயிடடு (Batalion 
Pertama Rejimen Askar Melayu Diraja) 
ஏற்கிறைோர.

விலரந்துவிலரந்து  �திைளி�திைளி

மூேம்: Parlimen Malaysia.
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மூனறாவது லகைாட�ாடு

அரசியல்ைப்புச் சட்்டத்்த உறுதியாகக 
க்்டப்பிடித்தல்

1. ைோணவர�டளக் குழுவோரியோ�ப பிரிதேல்.
2. ெம்்�ைோன இடணய மூேதடேக் 

ந�ோண்டு ஒவநவோரு குழுவினரும் 
கூடைரசு அரசியேடைபபுத நேோைர்ோன 
ே�வல்�டளத திரடடுேல்.

3. ஒவநவோரு குழுவினரும் திரடடிய 
ேரவு�டளப ்டைதேல்.

அரசியேடைபபுச ்சடைதடே 
உறுதியோ�க் �டைபபிடிதேல் 
என்்ேன் ந்ோருள் என்ன?

விலரந்துவிலரந்து  �திைளி�திைளி

தகைவல் பதாலைத் தகைவல் பதாலைத் 
பதாடர்பு பதாழில்நுட�ம்பதாடர்பு பதாழில்நுட�ம்
(TMK)(TMK)

21ஆம் நூற்ோண்டுக் 21ஆம் நூற்ோண்டுக் 
�ற்ல் தி்ன்�ற்ல் தி்ன்

அரசியேடைபபுச ்சடைதடே உறுதியோ�க் �டைபபிடிதேல் என்்து கூடைரசு 
அரசியேடைபத் ெோடடின் உயரிய ்சடைம் எனப ந்ோருள்்டுகிறைது. இநேக் 
�ருததுருவின்்டி கூடைரசு அரசியேடைபட்விை தைேோன ஓர அடைபபு 
இல்டே. ைக்�ள் அரசியேடைபட் ஏற்று, �டைபபிடிப்தேோடு அேன் 
ைோடசிடைடயத ேற்�ோப்தே அரசியேடைபபுச ்சடைதடே உறுதியோ�க் 
�டைபபிடிப்டேக் த�ோருவேோகும்.

18 தை 2020இல் 14ஆவது ெோைோளுைன்றை மூன்றைோம் 
ேவடண முேல் கூடைத துவக்� அதி�ோரபபூரவ நி�ழசசி.
மூேம்: Parlimen Malaysia.
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நானகைாவது லகைாட�ாடு

சட்்டமு்ைப்ேடி ஆட்சி ந்டதது்தல்

்சடைமுடறைப்டி ஆடசி ெைததுேல் என்றை த�ோட்ோடு ஒவநவோரு 
ைனிேரும் வடரயறுக்�ப்டை எல்ேோச ்சடைங�டளயும் ைதிப்தேோடு 
அேற்குக் �டடுப்ைவும் தவண்டும் என்று ந்ோருள்்டுகிறைது. 
்சடைங�டளப பின்்ற்றுவேன் மூேம் ்சமூ� ெல்லிணக்�தடேயும் ெோடடின் 
்ோது�ோபட்யும் உறுதிப்டுதே இயலும். விசுவோ்சமிக்� குடிை�னோகிய 
ெோம் ெோடடில் ்சடைமுடறைப்டி ஆடசி ெைததுேடேத ேற்�ோக்� 
தவண்டியது அவசியைோகும்.

ெோம் ஏன் ெோடடின் ்சடைங�டளப 
பின்்ற்றை தவண்டும்?

ெம் வோழக்ட�யில் ஏன் 
தேசியக் த�ோட்ோடடின் 
தெோக்�தடேயும் 
நெறி�டளயும் �டைபபிடிக்� 
தவண்டும்?

நீதி அரண், புதரோநஜயோ

விலரந்துவிலரந்து  �திைளி�திைளி

K1K10.3.50.3.5

உயர நீதிைன்றை வளோ�ம், நஜோகூர ்ோரு, 
நஜோகூர. நீதிைன்றை வளோ�ம், கூசசிங, ்சரவோக்.
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ஐந்தாவது லகைாட�ாடு

நனனை்டத்்த்யயும் ஒழுககத்்தயும் 
பேணு்தல்

ென்னைதடேடயயும் ஒழுக்�தடேயும் த்ணுேல் என்்து ைதேசியர�ளின் 
ஆளுடைடய அவர�ள் �டைபபிடிக்கும் ென்நனறிப ்ழக்�ங�ளின்வழி 
பிரதி்லிக்கின்றைது. இது �டநைோழுஙகு, தூய சிநேடன ெல்லிணக்�ைோன 
வோழக்ட�ச சூழடேக் ந�ோண்ை ்சமுேோயதடே உருவோக்குகிறைது. ைக்�ள் 
ஒருவருக்ந�ோருவர புரிநது ந�ோண்டு ஒன்றிடணநது ந்சயல்்டுகின்றைனர.

ெோடடின் சிதேோநேம் எனும் வட�யில் தேசியக் த�ோட்ோடு ைதேசியர�டள 
ஆளுடை நிடறைநேவர�ளோ� ைோற்றியிருக்கின்றைது. தேசியக் த�ோட்ோடு 
்ல்லின ்சமூ�ததினர ஒற்றுடையுைனும் அடைதியுைனும் வோழ உேவுகின்றைது. 
எனதவ, ெைது அன்றைோை வோழக்ட�யில் தேசியக் த�ோட்ோடு�டள 
அைல்்டுததுவது மி� அவசியைோகும்.

110.3.20.3.2

ஐநது தேசியக் 
த�ோட்ோடு�டளக் குறிபபிடும் 
வட�யில் ைனதவோடைவடர 
(i-Think) ஒன்றைடன ஆக்�ச 
சிநேடனதயோடு வடரநதிடு�.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  
1. அருநே�ச சூழலுக்கு ஏற்் ைோணவர�ள் ஒரு 

தைட்சயில் குழுவோ� அைரேல்.
2. ஆசிரியர 'ென்னைதடேடயயும் 

ஒழுக்�தடேயும் த்ணுேல் ைதேசியர�ளின் 
வோழக்ட� முடறை' எனும் ேடேபபிடன 
வழஙகுேல். இநேத தேசியக் த�ோட்ோடடை 
உய்ததுணரவேோல் ஏற்்டும் ்யன் என்ன?

3. ைோணவர�ள் இதேடேபட்க் குழுவில் 
�ேநதுடரயோடுேல்.

அருந்தகைம் (cafe)அருந்தகைம் (cafe)21ஆம் நூற்ோண்டுக் 21ஆம் நூற்ோண்டுக் 
�ற்ல் தி்ன்�ற்ல் தி்ன்
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தேசியக் த�ோட்ோடு ைதேசியர�ளிடைதய ஒருடைப்ோடடையும் ்சகிபபுத 
ேன்டைடயயும் ஏற்்டுததுகிறைது. தேசியக் த�ோட்ோடு ெோடடின் மீது விசுவோ்ச 
ெடட்யும் ்ற்றுேடேயும் வளரப்தில் வழி�ோடடியோ� அடைகின்றைது.

இடறைவன் மீது ெம்பிக்ட� 
டவதேல் த�ோட்ோடு ேதேம் 
்சையப த்ோேடன�ளுக்கும் 
ெம்பிக்ட��ளுக்கும் �டடுப்டை 
்சமுேோயதடே உருவோக்குவதில் 
்ங�ோற்றுகிறைது.

உண்டைேோன் ஜூலியோ. ்சைய ெம்பிக்ட� ந�ோண்ை 
்சமூ�ததினோல் ந்ோறைோடை, துதரோ�ம், ட�யூடடு, 
ேவறைோன த்ோடேபந்ோருள் ்யன்்ோடு, ென்நனறிச 
சீரகுடேவு ஆகியவற்டறைத ேவிரக்� இயலும்.

ேல்பவறு சையஙக்ையும் நம்பிக்கக்ையும் சகாண்டாடு்தல்

1

2

இடறைவன் மீது ெம்பிக்ட� டவதேல் 
த�ோட்ோடு ்ணிவுமிக்�, இடறைவனின் 
�ருடணக்கு எபந்ோழுதும் ென்றி 
கூறிப த்ோற்றிடும் ைதேசிய ைக்�டள 
உருவோக்கியுள்ளது.

3

தேசியக் த�ோட்ோடடின் ்ஙகுதேசியக் த�ோட்ோடடின் ்ஙகு

்சையப த்ோேடன�டள உறுதியோ�க் �டைபபிடிப்ேோல் ெைக்குக் 
கிடைக்கும் ென்டை�டள ஐநது நிமிைங�ளுக்குள் குறிபந்ழுது�.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  வி்ைவாகை எழுதுதல்வி்ைவாகை எழுதுதல்

  ைதேசியர�ளின் அன்றைோை வோழக்ட�யில் தேசியக் த�ோட்ோடடின் ்ஙட� 
விளஙகிக் ந�ோள்ள ைோணவர�ளுக்கு வழி�ோடடுேல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு
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சிறுவயது முேதே ெோடடுப்ற்று 
விடேக்�ப்டுகிறைது.

சமு்தாய ஒற்று்ை்ய வலுப்ேடுதது்தல்

தேசியக் த�ோட்ோடு ெோடடை தெசிக்கும் 
உணரவுமிகு ்சமுேோயதடே உருவோக்�வல்ேது.  
ெோடடிற்�ோ� விசுவோ்சமும் தியோ�மும் 
ந்சய்யத ேயோரோ� இருக்கும் ்சமுேோயதடே 
ெோடடுப்ற்று வளரக்கிறைது. தைலும், 
ெோடடுப்ற்றைோனது ெோடடின் இடறையோண்டை 
அடையோளங�ளோன 'ஜோலூர ந�மிேோங', 
ெோடடின் சின்னம், 'நெ�ோரோகூ' ்ோைல் 
ஆகியவற்டறை ைதிக்கும் ைதேசியர�டள 
உருவோக்குகிறைது.

ைதேசியச ்சமூ�ததினர ்கிரநதுணரடவயும் ்சகிபபுத 
ேன்டைடயயும் அைல்்டுததுவது அவசியம். தேசியக் 
த�ோட்ோடடின் வோயிேோ�ச ்சையம், பிறை இனப ்ண்்ோடு 
ஆகியவற்டறை ைக்�ள் விளஙகிக் ந�ோள்வதேோடு 
ைதிக்�வும் வழி�ோடடுகிறைது.

ஒரு ெோடடிற்குச 
்சடைம் ஏன் 
அவசியம்?

நாட்டுப்ேற்று மிகக ைபலசிய 
சமு்தாயத்்த உருவாககு்தல்

சட்்டஙக்ை ைதிககும் ேழககத்்த 
வைரத்தல்

ெோடடின் ்ோது�ோபபுக்கு அசசுறுதேடே 
ஏற்்டுததும் குற்றைசந்சயல்�ளில் ைக்�ள் 
ஈடு்ைோதிருக்� தேசியக் த�ோட்ோடு 
வழி�ோடடுகிறைது. ்சடைங�டளக் 
�டைபபிடிப்து அடைதிடயயும் 
சுபிட்சதடேயும் ஏற்்டுததும்.

இடளதயோர த்ோடேப ந்ோருள் விடுவிபபு இயக்�ம்.
மூேம்: www.aadk.gov.my.
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நனசனைறி்யப் ேதியச் சசய்தல்

தேசியக் த�ோட்ோடு ைதேசிய 
்சமுேோயததினரிடைதய உயரிய 
ைரியோடேடயயும் ென்னைதடேடயயும் 
ஊடடுகிறைது. இநே நெறியோனது ்சமுேோயததில் 
ெல்லிணக்�ைோன நேோைரட்யும் ஒருவடர 
ஒருவர ைதிக்கும் ்ண்ட்யும் உருவோக்குகிறைது.

்சமூ� வோழக்ட�யில் ென்நனறி 
ஏன் அவசியம்?

்தனசனைறிமிகு சமு்தாயத்்த உருவாககு்தல்

தேசியக் த�ோட்ோடு ்சகிபபுதேன்டை, 
ஒததுடழபபு ஆகியவற்றின்வழி ெோடடின் 
்ல்தவறு இனங�ளுக்கிடைதய புரிநதுணரடவ 
ஏற்்டுததுகிறைது. ேன்நனறிடய உருவோக்குவதில் 
தேசியக் த�ோட்ோடடின் அவசியதடே 
ைதேசியர�ள் புரிநது ந�ோள்ள தவண்டும்.

உயரநெறி என்்து ைோறைோத 
ேன்டையும் தூய தெரடைப 
்ண்பும் ஆகும்.

�ல்வி, ்ணி, வோழக்ட� 
ஆகியவற்றில் மி�ச 
சிறைநே நிடேடய அடைய 
இதேன்டை �ோரணைோகிறைது. 
இநே உயரநெறிமிக்�ப 
்ண்்ோனது தேரவில் 
்ோரதது எழுதுேல் த்ோன்றை 
எதிரைடறை ெைவடிக்ட��டள 
தைற்ந�ோள்வதிலிருநது ெம்டைத 
ேவிரக்�ச ந்சய்கிறைது.

த�ோற�ளஞ்சியம்த�ோற�ளஞ்சியம்

110.3.30.3.3
K1K10.3.60.3.6

விலரந்துவிலரந்து  �திைளி�திைளி

தேசியக் த�ோட்ோடு ைதேசிய ்சமுேோயததினரிடைதய 
மி�சசிறைநே ேன்நனறிடய உருவோக்குகிறைது. தைலும், 
உயரநெறிமிக்� ேனிெ்டர உருவோக்�வும் ்ங�ோற்றுகிறைது.

ைதேசியர�ளிடைதய 
ேன்நனறிடய 
உருவோக்குவேற்குத தேசியக் 
த�ோட்ோடு ஏன் அவசியம்? 
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இநே அேகு தேசியக் த�ோட்ோடு உருவோக்� வரேோற்டறையும்  
அறிமு�ப்டுதேப்டைேன் �ோரணங�டளயும் விவரிக்கிறைது. தேசியக் 
த�ோட்ோடடின் தெோக்�மும் அைேோக்�ம் நேோைர்ோன புரிேலும் ெோடடுப்ற்று 
மிக்� குடிைக்�டள உருவோக்குேடே விவரிக்கின்றைது. இவவுணரவு அடுதே 
அேகில் ைதேசிய ்சமுேோயம் நேோைர்ோ�க் �ற்� உள்ளடே விளஙகிக் ந�ோள்ள 
உேவுகிறைது.

• ்ல்தவறு ்சையங�டளயும் ெம்பிக்ட��டளயும் 
ந�ோண்ைோடுேல்

• ெோடடுப்ற்றுமிக்� ைதேசிய ்சமுேோயதடே 
உருவோக்குேல்

• ்சடைங�டள ைதிக்கும் ்ழக்�தடே வளரதேல்
• ்சமுேோய ஒற்றுடைடய வலுப்டுததுேல்
• ென்நனறிடயப ்தியச ந்சய்ேல்
• ேன்நனறிமிகு ைதேசிய ்சமுேோயதடே உருவோக்குேல் 

ப்தசியக 
பகாட்ோட்டின 

பினனைணி

ப்தசியக 
பகாட்ோட்டின 
பநாககமும் 
சநறிகளும்

ப்தசியக பகாட்ோடு 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்்ட்தன 

காரணஙகள்

• ந்ோருளோேோர ெைவடிக்ட� தவறு்ோடு
• நவவதவறைோன வசிபபிைச சூழல்
• ைோறு்டை அரசியல் புரிேல் 

• ஐநது தெோக்�ம்
•  ஐநது த�ோட்ோடு

 இடறைவன் மீது ெம்பிக்ட� டவதேல்
 த்ரர்சருக்கும் ெோடடுக்கும் விசுவோ்சம் ந்சலுததுேல்
 அரசியேடைபபுச ்சடைதடே உறுதியோ�க் �டைபபிடிதேல்
 ்சடைமுடறைப்டி ஆடசி ெைததுேல்
 ென்னைதடேடயயும் ஒழுக்�தடேயும் த்ணுேல்

ப்தசியக 
பகாட்ோட்டின 

ேஙகு

மீடடுணரதவோம்மீடடுணரதவோம்
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உனது அனு்வததின் அடிப்டையில் சூழலுக்குப ந்ோருதேைோன தேசியக் 
த�ோட்ோடடிடன எழுது�.

பேரரசருககும் நாட்டிற்கும் விசுவாசம் சசலுதது்தல்இறைவன் மீது நம்பிகறகை றவத்தல்

அரசியலறைப்புச் சட்்டதற்த உறுதியாகைக கைற்டப்பிடித்தல்

நன்்ன்டதற்தறயயும் ஒழுககைதற்தயும் பேணு்தல்

சட்்டமுறைப்ேடி ஆட்சி ந்டதது்தல்

அம்்சோர ்ள்ளியிலிருநது நவகு நேோடேவில் 
ேஙகியிருக்கும் ைோணவன். அவன் ்ள்ளிக்குச ந்சன்று 
வர மிதிவண்டிடயப ்யன்்டுததினோன். ்யணம் 
முழுவதும் அம்்சோர ேன் ்ோது�ோபட்க் �ருததில் 
ந�ோண்டு எபந்ோழுதும் ்சோடே விதிமுடறை�டளயும் 
்சடைங�டளயும் �டைபபிடிதேோன். 

புறைப்ோை ெைவடிக்ட� முடிநது ்ள்ளியிலிருநது திரும்பும் 
த்ோது ைரடியோனோ ட�தேடி ஊன்றிய மூேோடடி ஒருவர 
்சோடேடயக் �ைக்�ச சிரைதடே எதிர தெோக்கியடேக் 
�வனிதேோள். அம்மூேோடடி ்ோது�ோப்ோ�ச ்சோடேயின் 
ைறுபுறைம் ந்சல்ே ைரடியோனோ உேவினோள். 

ஏேன் ைேோயோப ்ல்�டேக்�ழ�ச ்சடைததுடறை 
்டைேோரி. அவர ைதேசிய ெோைோளுைன்றை உறுபபினர 
ஆவோர. ஏேன் ெோைோளுைன்றைததின் ைக்�ளடவயில் 
்சடைங�ள் இயற்றும் ந்சயல்முடறையில் 
ஈடு்டடுள்ளோர. 

கீேோவின் குடும்்ததினர அண்டை வீடைோருைன் 
இனப்ோகு்ோடின்றி ்ழகுவேற்கு முக்கியததுவம் 
வழஙகு்வர�ள் ஆவர. ஒருெோள் கீேோவின் அப்ோ 
குளிரக் �ோய்ச்சல் �ோரணைோ� ைருததுவைடனயில் 
த்சரக்�ப்டைோர. கீேோவின் குடும்்ததினரும் அண்டை 
வீடைோரும் கீேோவின் அப்ோ வழக்� நிடேக்குத திரும்பிை  
ேதேம் ெம்பிக்ட�க்கு ஏற்் தவண்டினர.

்சரஜித சிங ைதேசியத ேற்�ோபபு அடைசசின் கீழ
ந�ோைண்தைோ ்யிற்சியில் �ேநதுந�ோள்ள 
தேரநநேடுக்�ப்டைோர. அவர ரோணுவத துடறையில் 
மிகுநே ஈடு்ோடு ந�ோண்ைவர. அவர ெோடடின் 
சுேநதிரதடே நிடேெோடைவும் தெ்சமிகு 
ெோடடின் இடறையோண்டைடயக் �ோக்�வும் 
ேம் உயிடரத துறைக்�த ேயோரோ� இருநேோர.

சூழல்பகாட்ோடு

1

2

3

4

5

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

சிநதிததுப 
்திேளி

என்னை 
வருடுக
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தேசியக் த�ோட்ோடடை உய்ததுணரநது அைல்்டுததுேல் ஒன்று்டை, 
ெல்லிணக்�மிகு, சுபிட்சைோன ்சமுேோயதடே உருவோக்� இயலும். தேசியக் 
த�ோட்ோடு ஒவநவோரு ைதேசியக் குடிை�னுக்கும் வோழக்ட� வழி�ோடடியோ� 
இருதேல் தவண்டும். 

சமு்தாயம்
ஒருவடர ஒருவர புரிநது, விடடுக் 
ந�ோடுக்கும் நெறியோனது ்சமூ� 
ெல்லிணக்�தடேயும் சுபிட்சதடேயும் 
உருவோக்கும்.

நாடு
்சமுேோய ெல்லிணக்�மும் 
சுபிட்சமும் மிக்� ்சமூ�ம் 
ெோடடின் நிடேதேன்டைடயயும் 
முன்தனற்றைதடேயும் வலுப்டுததும்.

்தனிநேர
தேசியக் த�ோட்ோடடை  
உய்ததுணரநது அைல்்டுததுவது 
ெம்டைப ்ண்புமிக்�, புரிேல்மிகு 
ேனிெ்ரோ� உருவோக்கும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்
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மலேசிய சமுதாயம் நல்லிணக்கத்துடன் வாழும் பல்லின மக்களைக 
க்காணடது ஆகும். இநத அேகில் மலேசியாவின் பல்லின மக்கள், 
குடியிருப்புப் பகுதி்கள், கபாருைாதார நடவடிகள்க்கள், இளசக்கருவி்கள், 
நடனங்கள், விளையாட்டு்கள் ஆகியவறலறாடு சமுதாயத்தினரிளடலய 
்காணப்படும் நாட்டுப்புறக ்களத்கள் பறறியும் விவாதிக்க உள்லைாம்.

44

தலைப்பு 11: நாம் மலைசியர்தலைப்பு 11: நாம் மலைசியர்

அலகுஅலகுஅலகு

சாரம்சாரம்

மலலசிய இனங்கள்மலலசிய இனங்கள்

50



நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது எனன?நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது எனன?

AKPSAKPS

அடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தடனத் திறனஅடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தடனத் திறன

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

1    மலேசியாவின் பல்லின மக்கள்.
2   அன்றும் இன்றும் மலேசிய சமுதாயத்தினரின் குடியிருப்பும் 

கபாருைாதார நடவடிகள்க்களும்.
3   மலேசிய சமுதாயத்தினரின் இளசக்கருவி்களும் பாரம்பரிய 

நடனங்களும்.
4   மலேசிய சமுதாயத்தினரின் பாரம்பரிய விளையாட்டு்கள்.
5   மலேசிய சமுதாயத்தினரிளடலய ்காணப்படும் உள்ளூர்ச் சார்நத 

நாட்டுப்புறக ்களத்கள்.

1   அன்றும் இன்றும் மலேசிய 
சமுதாயத்தினரின் குடியிருப்பு, கபாருைாதார 
நடவடிகள்க்களின் மாறறத்ளதயும் 
கதாடர்ச்சிளயயும் விைககுகின்றது.

2   பாரம்பரிய விளையாட்டு்களில் ஆக்கச் 
சிநதளனளய லமம்படுத்துகிறது.

3   மலேசிய இனங்களுககிளடலய பாரம்பரிய 
இளசக்கருவி்களின் ஒருளமப்பாட்ளட 
அறிதல். 

•  மகிழ்ச்சி
•  மதித்தல்
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மலேசிய சமுதாயம் பல்லவறு வழித்லதான்றல், சமயம், பணபாடு அடஙகிய 
பல்லின மக்களைக க்காணடது. மலேசியாவில் ்காணப்படும் பல்லின மக்களில் 
மோயக்காரர், சீனர், இநதியர், பூர்வககுடியினர், ஈபான், கமோனாவ், 
்கடசான்டூசுன், பிடாயு, பாஜாவ், இரானுன் ஆகிலயார் அடஙகுவர். 
குடிமக்கைாகிய நாம் அளனவரின் சுபிட்சத்திற்கா்க இத்தனித்துவத்ளதப் 
லபாறறுதல் லவணடும்.

 இநதியச் சமூ்கத்தில் கபரும்பாலோர் தமிழ்கமாழி 
லபசுகின்றனர். எனினும் கதலுஙகு, மளேயாைம் கமாழி்களைப் 
லபசுலவாரும் உள்ைனர். 

 இநதியச் சமூ்கத்தில் கபண்கள் புடளவயும் ஆண்கள்  
லவட்டியும் அணிகின்றனர்.

 மோயப் பிராநதியத்தில் வாழும் இஸோம் சமயத்தினரான இவர்்கள் 
மோயகமாழிளயப் பயன்படுத்திப் லபசுவலதாடு மோயச் சடஙகு 
சம்பிரதாயங்களையும் அமல்படுத்துகின்றனர்.
 கபண்கள் பாஜூ கூலராஙள்கயும் ஆண்கள் பாஜு கமோயுளவயும் 
அணிவதிலிருநது மோயச் சமூ்கத்தில் பாரம்பரிய உளட்களை அளடயாைம் 
்காண இயலும்.

மோயக்காரர்மோயக்காரர்

 கபரும்பாோன சீனச் சமூ்கத்தினர் கமணடரின் கமாழிளயப் 
பயன்படுத்துவலதாடு க�ாககியன், �க்கா, க்கநதனிஸ ஆகிய 
வட்டார கமாழி்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

 கபண்கள் பட்டுப் லபான்ற கமல்லிய துணியால் கநயயப்பட்ட 
சியூஙசாம் எனப்படும் ஆளடளயயும் ஆண்கள் சஙசாளன 
அணிவதிலிருநதும் சீனச் சமூ்கத்தில் பாரம்பரிய உளட்களை 
அளடயாைம் ்காண இயலும்.

சீனர்சீனர்

இநதியர்இநதியர்

ஈபானியர்ஈபானியர்

மலேசியாவின் பல்லின மக்கள்மலேசியாவின் பல்லின மக்கள்

  பல்லவறு மூேங்களின் வாயிோ்க ஒவ்லவார் இனத்தவரின் 
அளடயாைத்ளத அளடயாைங்காண மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.  

 சரவாககின் மி்கப் கபரிய இனககுழுவினர் ஆவர். இவ்வினத்தினர் 
கதாடர்பு க்காள்ளும்லபாது ஈபானிய கமாழியில் லபசுகின்றனர்.

 புவா கும்பு (pua kumbu) க்காணடு, கநயது அேங்கரிக்கப்பட்ட 
பாரம்பரிய ஆளட்களைலய ஈபானியப் கபண்கள் ்காவாயத் திருநாள், 
திருமண ளவபவம் லபான்றவறறில் அணிவர். பாஜூ பூலராஙகும் 
க்கோம்பியும் ஈபானிய ஆண்களின் ஆளட்களில் ஒன்றாகும்.

இளணயரா்க, நாம் அவசியம் உள்ளூர்ப் பணபாட்டின் தனித்தன்ளமளயப் 
லபாறற லவணடும் என்பளதப் பறறிக ்கேநதுளரயாடு்க.

1111..11..11
KK1111..11.7.7

ஆசிரியர் குறிப்பு

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  கைலந்து்ையாடுதல்கைலந்து்ையாடுதல்
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 சீனாவிலிருநத வநத வணி்கர்்கள் உள்ளூர் மக்களைத் 
திருமணம் கசயததன்வழி மோக்காவில் இநதச் 
சமூ்கத்தினர் லதான்றினர். அவர்்கள் ஆண்களைப் ‘பாபா’ 
எனவும் கபண்களை ‘ல�ா�ா’ எனவும் குறிப்பிடுகின்றனர். 
அவர்்கள் கமோயுபாபா வட்டார கமாழியில் லபசுகின்றனர்.

 இச்சமுதாயத்தினரின் வாழ்கள்கமுளற, லபச்சு, சடஙகு, 
பாரம்பரியம், உணவு ஆகியன உள்ளூர்ப் பணபாட்லடாடு 
அதி்கம் ்கேநதுவிட்டன. பின்னல் க்கபாயா, பாத்லதக 
ள்கலி ஆகியன அவர்்களின் பாரம்பரிய ஆளட்கள் ஆகும். 

பாபா, ல�ா�ாபாபா, ல�ா�ா

பூர்வககுடியினர் ள்கவிளனத்திறன் 
அருங்காட்சிய்கம் ல்காோேம்பூரில் ஜாோன் 
டாமான்சாராவில் அளமநதுள்ைது. இநத 
அருங்காட்சிய்கம்வழி பூர்வககுடியினரின் 
ள்கவிளனப் பணபாட்டுப் பாரம்பரியத்ளத 
நிளேநிறுத்த உதவும். 

்கட்டளை:
1. பின்வரும் ஆயளவச் கசயது முடிக்க 

மாணவர்்களை நான்கு குழுவா்கப் 
பிரித்தல்.

 அ.  பூர்வககுடியினரின் பின்னணிளயயும்   
   மக்கள் அளமப்ளபயும் அறிதல்.   

 ஆ.  குடியிருப்பும் அன்றாட  
நடவடிகள்க்களும். 

 இ.  இளசக்கருவி்களும் உளட 
அேங்காரமும்.

 ஈ.  நம்பிகள்கயும் நீத்தார் ்கடனும்.
2. அஙகுச் கசன்று வநத பின்னர் 

ஒவ்கவாரு குழுவினரும் தங்களின் 
தரவு்களைப் பளடக்க லவணடும்.

 சபாவில் மி்கப் கபரிய குழுவினர். இவர்்கள் தத்தம் இனககுழுவினருககு 
ஏறப கவவ்லவறு கமாழி்களில் லபசுகின்றனர். 

 தனித்துவமிகு இவர்்களின் பாரம்பரிய ஆளடயும் இனககுழுக்களிளடலய 
லவறுபட்டு இருககிறது. இவ்வுளட கபரும்பாலும் திருமணம், 
க்கஅமாத்தான் விழா லபான்ற அதி்காரப்பூர்வ நி்கழ்ச்சி்களில் 
அணியப்படுகிறது.

்கடசான்டூசுன்்கடசான்டூசுன்

மூேம்: Tan Chee-Beng, 2021. The Baba of Melaka. Selangor: SIRD.

பூர்வககுடி்கள் ள்கவிளனத்திறன் 
அருங்காட்சிய்கம்.

 தீப்கறப மலேசியாவில் பூர்வககுடியினர்  
கநகிரிட்லடா (கசமாங), கசலனாய, 
கமோயு புருட்லடா என மூன்று கபரிய 
குழுக்களில் ்காணப்படுகின்றனர். 

 ஆறறல்மிகு ள்கவிளனத் திறன், 
பச்சிளே மருநது்கள் தயாரித்தல், 
இனககுழுக்களுகல்கறற கமாழிப் 
பயன்பாடு ஆகிய பாரம்பரியக 
கூறு்களை நிளேநிறுத்தியது 
அவர்்களின் தனிச்சிறப்பாகும்.  

பூர்வககுடியினர்பூர்வககுடியினர்
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 லபார்த்துகீசியர்்கள் உள்ளூர் மக்களைத் திருமணம் கசயததன் 
வழி கசரானி சமூ்கத்தினர் லதான்றினர். இவர்்கள் யுலரஷியர் 
எனவும் அளழக்கப்படுகின்றனர். இவர்்கள் 'கிறிஸதாங' கமாழியும் 
ஆஙகிேகமாழியும் லபசுகின்றனர்.

 இச்சமூ்கத்தினர் தனித்துவமான கமாழி, பணபாட்டு முளற, 
இளசளயக க்காணடிருககின்றனர். இவர்்களின் பு்கழ்கபறற 
நடனங்கள் 'பிரன்லயா' (branyo), 'ப்ராகபயரா' (frapeirra) ஆகும். 

 இநதிய வணி்கர்்கள் உள்ளூர் மக்களைத் திருமணம் 
கசயததன் வாயிோ்கச் கசட்டி சமூ்கத்தினர் லதான்றினர். 
இவர்்களில் கபரும்பாோலனார் மோக்காவில் வசிககின்றனர். 
கிரிலயால் மோயகமாழி அவர்்களின் லபச்சு கமாழியாகும். 

 அவர்்கள் பின்னல் க்கபாயா, பாத்லதக ள்கலி ஆகிய 
பாரம்பரிய உளட்களைப் கபாது விழாக்களின்லபாது 
அணிகின்றனர்.

கசட்டிகசட்டி

 இவர்்களின் குடியிருப்பு்கள் கபர்லிஸ, க்கடா, லபராக, 
கிைநதான் ஆகிய மாநிேங்களில் அதி்கம் உள்ைன. 

 இவ்வினத்தவர் சயாம், மோய கமாழி்களைப் லபசப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். இவர்்களின் புத்தாணடின்லபாது 
கசாஙகரான் (songkran) பணடிள்களயக க்காணடாடுகின்றனர். 
வாட்்களில் (wat) நடத்தப்படும் சமய நி்கழ்ச்சி்களுககுப் 
பாரம்பரிய ஆளடளய அணிநது கசல்வார்்கள்.

சயாமியர்சயாமியர்

1. மாணவர்்களைக குழுவாரியா்கப் பிரித்தல்.
2. நம்ப்கமான இளணய மூேத்ளதப் பயன்படுத்தி 

ஒவ்கவாரு குழுவினரும் மலேசியாவின் பிற 
இனங்களின் தனித்துவமான த்கவல்்களைத் 
திரட்டுதல்.

3. மாணவர்்கள் தங்கள் தரவு்களைப் பளடத்தல்.

தகவல் ததாலைத் ததாடர்பு தகவல் ததாலைத் ததாடர்பு 
ததாழில்நுட்பம் (TMK)ததாழில்நுட்பம் (TMK)

21ஆம் நூற்ாண்டுக 21ஆம் நூற்ாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

கசரானியர்கசரானியர்

‘கிரிலயால்’ (Kreaol) 
என்பது இரு 
கவவ்லவறு கமாழிக 
்கேப்பினால் லதான்றும் 
கமாழியாகும்.

ச�ாற்களஞ்சியம்ச�ாற்களஞ்சியம்

 பஞசாபியகமாழி சீககியர்்களின் தாயகமாழி ஆகும்.  
 சீககிய ஆடவர்்கள் முட்டிவளர நீைமான சட்ளடயும் அதறல்கறற 
்காறசட்ளடயும் (tahmat/tamba) சர்பானும் அணிவர். சீககியப் 
கபண்கள் சல்வார் ்கமீஸ எனப்படும் பஞசாபிய ஆளடயுடன் 
துப்பட்டா அல்ேது தளேசால்ளவயும் அணிவர்.

சீககியர்சீககியர்
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 சரவாககில் பல்லின மக்கள் வாழ்கின்றனர். அவர்்களுள் கமோயு, பிடாயு, க்கன்�ா, 
க்கோபிட், கமோனாவ், பிசாயா, க்கடாயான், ்காயான், கபனான், லுன் பாவாங 
ஆகிலயாரும் அடஙகுவர். 
 பல்வள்க இனங்களைக க்காணட இச்சமூ்கத்தினரின் தனித்துவம் கமாழி, 
சமயம், நம்பிகள்க, பாரம்பரிய உளட, தத்தம் ்கோச்சாரம் ஆகியவறறின் 
லவறுபாடு்களிலிருநது கதளிவா்கக ்காணமுடிகிறது.

 சபாவிலும் பல்லின மக்கள் வாழ்கின்றனர். அவர்்களுள் பாஜாவ், 
பிசாயா, மூருட், க்கடாயான், இரானுன், ருஙகுஸ, சுலுக, கமோயு 
புருளண, ஓராங சுஙள்க ஆகிலயாரும் அடஙகுவர். 
 இவர்்களும் கமாழி, சமயம், பணபாடு ஆகியவறறில் தனித்துவம் 
கபறறுள்ைனர்.

மலேசியாவின் தனித்துவம் பல்லின மக்கள் 
சகிப்புத் தன்ளமயுடன் வாழ்வதில் ்காணப்படுகிறது. 
மலேசியப் பல்லின மக்களைப் பறறி அறிவதும் 
்கறபதும் த்கவல்்களைப் பகிர்வதும் நாட்ளட 
லநசிககும் சமுதாயத்தினளர உருவாககும்.

இனங்களுககிளடயிோன 
சகிப்புத் தன்ளம, 
ஒறறுளமயின் அடித்தைம் 
என ஏன் கூறப்படுகின்றது?

1111..11..11
KK1111..11.6.6
KK1111..11.8.8

சரவாககின் பிற இனத்தவர்சரவாககின் பிற இனத்தவர்

சபாவின் பிற இனத்தவர்சபாவின் பிற இனத்தவர்

  மலேசியாவின் பல்லினத்தவர்்களின் த்கவல்்களைப் பகிர்நது க்காள்வதன் மலேசியாவின் பல்லினத்தவர்்களின் த்கவல்்களைப் பகிர்நது க்காள்வதன் 
அவசியத்ளதயும் உள்ளுர்ப் பணபாட்டின் தனித்துவத்ளதப் லபாறறுவளதயும் அவசியத்ளதயும் உள்ளுர்ப் பணபாட்டின் தனித்துவத்ளதப் லபாறறுவளதயும் 
விைஙகிக க்காள்ை மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.விைஙகிக க்காள்ை மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

பிடாயுபிடாயுகமோனாவ்கமோனாவ்க்கன்�ாக்கன்�ாகமோயுகமோயு

மூருட்மூருட் ருஙகுஸருஙகுஸ

பாஜாவ்பாஜாவ்
இரானுன்இரானுன்
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சுபிடசமிகு மலலசியா 

மலாய்ச் சமூகத்தினர்
• கிராமம், ்கடற்களர, ஆறறங்களர 
ஓரங்களில் வாழ்நதனர்.

• விவசாயம், மீன்பிடி, சிறு வியாபாரம்,   
 கபாதுச்லசளவ துளற்களில் ஈடுபட்டனர்.
சீனச் சமூகத்தினர்
• சிறு பட்டணங்களிலும் ந்கரங்களிலும் 
வாழ்நதனர்.

• சுரங்கத் கதாழிோைர்்கைா்கவும்    
 வியாபாரி்கைா்கவும் லவளே கசயதனர்.

குடிமக்கள் வசிப்பதறகுப் 
கபாருத்தமான நிே அளமப்ளப 
மலேசியா க்காணடுள்ைது. 
அதி்கமான இயறள்க விளைவைம், 
பல்வள்கப் கபாருைாதார 
நடவடிகள்க்கள் லதான்றுவதறகுக 
்காரணமா்க அளமநதது. 
விடுதளேககு முன்னர் லவறுபட்ட 
கபாருைாதாரம், கதாழில் 
அடிப்பளடயில் இருப்பிடம் 
அளமநதிருநதது.

அன்றும் இன்றும் மலேசிய �முதாயத்தினரின் குடியிருப்புப் அன்றும் இன்றும் மலேசிய �முதாயத்தினரின் குடியிருப்புப் 
பகுதி்களும் சபாருளாதார நடவடிக்்க்களும்பகுதி்களும் சபாருளாதார நடவடிக்்க்களும்

அன்று

ரப்பர் கதாழிறசாளேமீன்பிடி நடவடிகள்க

இந்தியச் சமூகத்தினர்
• லதாட்டப்புறங்களிலும் புறந்கரங்களிலும் 
வாழ்நதனர்.

•  லதாட்டத் கதாழிோைர்்கைா்கவும்  
சிறுவணி்கர்்கைா்கவும் துளறமு்கத் 
கதாழிோைர்்கைா்கவும் லவளே 
கசயதனர்.

பூர்்வக்குடிச் சமூகத்தினர்
• லபராக, சிோஙகூர், கிைநதான், 
திரங்கானு ஆகிய மாநிேங்களின் 
உள்புறங்களில் வாழ்நதனர்.

• ள்கவிளனப் கபாருள்்கள் தயாரித்தல்,  
 லவட்ளடயாடுதல், ்காட்டு வைங்களைத்  
 திரட்டுதல் ஆகியவறறில் ஈடுபட்டனர்.
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சுதநதிர மலேசிய உருவாக்கத்திறகுப் பின்னர் நம் நாடு லமலும் சுபிட்சம் கபறறு 
வருகிறது. தளேவர்்கள் நாட்டின் லமம்பாட்டிற்கா்கப் பல்லவறு க்காள்ள்க்களை 
லமறக்காணடு வருகின்றனர்.
   இனங்களின் அடிப்பளடயிோன கபாருைாதார நடவடிகள்க்களைக ்களையும் 
முயறசி்கள் கவறறி கபறறு வருவளதக ்காணமுடிகிறது. சமுதாயத்தில் 
சகிப்புத்தன்ளம கவறறி்கரமா்க ஊட்டப்பட்டு அவர்்கள் ஒன்றிளணநது 
பணியாறறும் வல்ேளமளயப் கபறறிருப்பதுடன் ஒலர வீடளமப்புப் பகுதி்களிலும் 
வாழ்நது வருகின்றனர்.

1111..11.2.2
KK1111..11.6.6

இன்று

சர்வாக் சமூகத்தினர்
• பிடாயு, க்கன்�ா, க்கோபிட் 
சமூ்கத்தினர் உட்புறப்பகுதி்களில் கநல் 
சாகுபடி கசயதும் ்காட்டு வைங்களைச் 
லச்கரித்தும் வாழ்நதனர். 

•  ஈபான், பிசாயா சமூ்கத்தினர் 
ஆறறுப் பள்ைத்தாககுககு அருகில் 
விவசாயி்கைா்க இருநதனர்.

•  கமோயு, கமோனாவ், க்கடாயான் 
சமூ்கத்தினர் ்கடலோரங்களில் 
வியாபாரி்கைா்கவும் படகு 
கசயபவர்்கைா்கவும் சவ்வரிசி 
உறபத்தியாைர்்கைா்கவும் வாழ்நதனர்.

சபா சமூகத்தினர்
• மூருட் சமூ்கத்தினர் உட்புறப்பகுதி்களில் 
விவசாயி்கைா்கவும் ்காட்டு வைங்களைச் 
லச்கரிப்பவர்்கைா்கவும் வாழ்நதனர். 

• கபரும்பாோன ்கடசான்டூசுன், ருஙகுஸ 
சமூ்கத்தினர் உட்புறப்பகுதி்களில் 
வாழ்நதனர். ்கடசான்டூசுன் இனத்தவர் 
கநல் பயிரீட்டிலும் ருஙகுஸ இனத்தவர் 
ஆக்கப்பூர்வமான கதாழிற்களேயிலும் 
பு்கழ்கபறறு விைஙகினர்.

• பாஜாவ் இனத்தவர் விவசாயி்கைா்கவும் 
மீனவர்்கைா்கவும் கதாழில் கசயதனர்.

• கமோயு புருளண, இரானும், சுலுக 
சமூ்கத்தினர் ்கடலோரங்களில் 
மீனவர்்கைா்கவும் படகு 
கசயபவர்்கைா்கவும் வியாபாரி்கைா்கவும் 
வாழ்நதனர். 

சுயநேத்ளதவிட நாட்டின் சுபிட்சலம மி்க முககியம் என எணணும் மக்களின் 
மனப்பான்ளமலய ஒறறுளமமிகு மலேசிய உருவாக்கத்திறகுக ்காரணமாகும்.  
மலேசியர்்கள் ஒன்றா்கவும் சுபிட்சத்துடனும் நன்முளறயில் வாழவும் அளடயப் 
கபறற கபாருைாதார வைப்பம்வழி வழிவகுத்துள்ைது.

  மலேசிய சமுதாயத்தினரின் அன்றிலிருநது இன்றுவளரயிலுமான 
குடியிருப்பு்களையும் கபாருைாதார நடவடிகள்க்களையும் விைஙகிகக்காள்ை 
மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு
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இளசக்கருவி்களும் நடனங்களும் பே நூறறாணடு்கைா்க இருநதுவரும் ்களே்கள் 
ஆகும். நம் நாட்டில் வாழும் பல்லினத்தவர் தங்களுகக்கன சிறப்பும் ்கவர்ச்சியும் 
மிக்க இளசக்கருவி்களையும் நடனங்களையும் க்காணடுள்ைனர். இநதப் 
பாரம்பரியம் நம் நாட்டிறல்க உரிய தனி அளடயாைத்ளத உருவாககியுள்ைது. 
நம் நாட்டு இளசக்கருவி்களும் நடனங்களும் மத்திய கிழககு, சீனா, இநதியா, 
மோயப் பிரலதசக கூறு்களைக க்காணடுள்ைன. 

இசசக்கருவிகள்இசசக்கருவிகள்

உள்நாட்டுப் பணபாட்டில் 
இளசக்கருவி்களின் 
தனித்துவத்ளத நாம் ஏன் 
லபாறற லவணடும்?

அஙகுலோங 
மூஙகிோல் 
கசயயப்படுகிறது. 
அன்சாக எனப்படும் 
சட்ட்கத்தில் 
பிளணக்கப்படுகிறது.

அஙகுலோங 
(Angklung) ்கம்லபாஸ 

(Gambus)

நஃபிரி (Nafiri)
க்ககடாக 
(Geduk)

க்ககடாக என்பது 
இரு பக்கம் க்காணட 
ஒருவள்க மத்தைம் 
ஆகும். இரணடு 
மு்கப்பகுதி்களும் 
மாட்டின் லதாளேக 
க்காணடு நிலபாங 
்கட்ளடயால் 
இறு்கக ்கட்டிப் 
பிளணக்கப்படுகிறது.

்கம்லபாஸ 
எனப்படுவது 
போ மரக்கட்ளட 
லபான்ற உறுதியான 
்கட்ளடயில் 
தயாரிக்கப்படுகிறது.

நஃபிரி 
உலோ்கத்தால், 
கபரும்பாலும் 
கவள்ளியால் 
கசயயப்படுகிறது. 
குழாயப் பகுதி 
தட்ளடயா்கவும் 
பூ வடிவ 
லவளேப்பாடுடனும் 
தயாரிக்கப்படுகிறது.மறுசுழறசிப் கபாருள்்கைான நீர் 

உறிஞசி, டின் மறறும் இயறள்க 
வைங்கைான வாளழ இளே, 
கநல்தணடு, கதன்னஙகீறறு 
ஆகியவறளறக க்காணடு 
இளசக்கருவிளய உருவாககு்க.

மலாய்ச் சமூகத்தினர்

மூேம்: Nik Mustapha Nik Mohd Salleh, 2009. 
Alat Muzik Tradisional dalam Masyarakat Malaysia.
Kuala Lumpur: Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia.

மலேசிய �முதாயத்தின் பாரம்பரிய இ்�க்கருவி்களும் மலேசிய �முதாயத்தின் பாரம்பரிய இ்�க்கருவி்களும் 
நடனங்களும்நடனங்களும்

கபரும்பாோன இளசக்கருவி்கள் அவறளற உருவாககியவரின் திறளமளயக ்காட்டுகின்றன. 
ஏகனனில், இயறள்க வைங்களும் இயறள்கப் கபாருள்்கைான விேஙகு்களின் லதால், 
தாவரங்கள், ்கனிமப் கபாருள்்களும் அவறறில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

  மலேசிய இனவாரியா்க இளசக்கருவி்களை அளடயாைங்காண மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு58



லபா (Bo)

கபாறறாைம்

வீளண

லியூஃகின் 
(Liu Qin)

லியூஃகின் நரம்பு 
இளசக்கருவியாகும். 
க்காம்பு அல்ேது 
கநகிழியால் 
அதன் விளச 
கசயயப்படுகிறது.

கபாறறாைம் 
கவண்கேத்தால் 
கசயயப்பட்டதாகும். 
இரணடு பக்கமும் 
லமாதப்படும்லபாது 
ஓளச எழுகிறது.

க்கணடாங 
(Gendang)

க்கணடாங இரணடு 
தடிகல்கால்்களைக 
க்காணடு 
க்காட்டும்லபாது 
இயஙகுகிறது. 
இஃது உறுதியான 
்கட்ளடயால் 
கசயயப்படுகிறது.

கசருலிங 
(Seruling)

கசருலிங அல்ேது 
ஜூடி ஒலர 
மூஙகிளேக க்காணடு 
கசயயப்பட்ட ்கருவி 
ஆகும். அதில் ஓளச 
எழுப்ப எட்டுத் 
துளை்கள் உள்ைன.

மத்தைம்

மத்தைம் ஆட்டுத் 
லதாோல் 
கசயயப்பட்ட இரு 
மு்கம் க்காணட 
லமைம் ஆகும். 
இது ்கட்ளடயால் 
கசதுக்கப்பட்டுக 
்கயிறு க்காணடு 
பிளணக்கப்பட்டுள்ைது.

புல்ோஙகுழல் 
மூஙகிோல் 
கசயயப்பட்டது 
ஆகும். ஊதியவாலற  
மூஙகில் துவாரங்களை 
விரல்்கைால் மூடித் 
திறககும் லபாது  
ஓளச எழுகிறது.  

'ப்லபா' எனவும் 
அளழக்கப்படும் 
'லபா', வட்டமான 
ஒரு லஜாடித் தட்டுப் 
லபான்றது ஆகும். 
கபரும்பாலும் 'லபா' 
கவண்கேத்தால் 
கசயயப்படுகிறது.

வீளண உறுதியான 
போ மரக்கட்ளடயால் 
கசயயப்பட்டு 
லமறபா்கம் 
முழுவதும் அழகுற 
கசதுக்கப்பட்டிருககும்.  
ஏழு நரம்பு்களைக 
க்காணட 
இக்கருவிளய 
மீட்டும்லபாது இளச 
எழுகிறது.

சீனச் சமூகத்தினர்

இந்தியச் சமூகத்தினர்

புல்ோஙகுழல்

மூேம்: Pertubuhan Kesenian dan 
Kebudayaan India Malaysia.
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சர்வாக் சமூகத்தினர்

சபா சமூகத்தினர்

எஙக்கருராய ஈபானிய 
சமூ்கத்தில் பிரசித்தி 
கபறறது. மூஙகிோல் 
கசயயப்பட்ட 
இக்கருவி உேர்நத 
பூசணிலயாடு 
இளணக்கப்படுகின்றது. 

நம் நாட்டின் பல்லின மக்களிளடலய இளசக்கப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய இளசக்கருவி்கள் 
கவறறி்கரமா்க மி்கச் சிறநத இளசக்களேப் பாரம்பரியத்ளத உருவாககியுள்ைன. நாட்டின் 
பாரம்பரியத்ளத இட்டுச் கசல்ேலவணடிய தளேமுளற என்ற முளறயில் நம் நாட்டில் 
இளசக்களேயின் தனித்துவத்ளதப் லபாறறுவது அவசியம் ஆகும். 

கசாம்லபாத்லதான், 
்கடசான்டூசுன் 
சமூ்கத்தினரிளடலய 
பிரசித்தி கபறறது. 
மூஙகிோல் 
கசயயப்பட்ட இது 
கமழுள்கக க்காணடு 
உேர்நத பூசணியில் 
இளணக்கப்படுகிறது.

கதாஙகுஙல்கான், 
்கடசான்டூசுன் 
சமூ்கத்தினரிளடலய 
பிரசித்தி கபறறது. 
இநத இளசக்கருவி 
லபாரிங வள்க 
மூஙகில்்கைால் 
இருமுளன்களிலும் 
பிளணக்கப்படுகிறது.

ஒரு மு்க க்கணடாங 
இளசக்கருவி 
ஈபானியர்்களிளடலய 
க்கலதலபாங என 
அறியப்படுகிறது. இது 
கபலியான், தாப்பாங 
்கட்ளட்கைால் 
கசயயப்பட்டது. 
க்கணடாஙகின் 
ஒரு பக்கம் ஆட்டுத் 
லதால் அல்ேது 
மான் லதாோல் 
மூடப்பட்டிருககும்.

எஙக்கருலமாங 
ஈபான், பிடாயு, 
கமோனாவ் 
சமூ்கத்தில்  
பிரசித்தி கபறறது. 
கவண்கேத்தால் 
கசயயப்பட்ட 
இது ல்காங வள்க 
இளசக்கருவியாகும்.

எஙக்கருராய 
(Engkerurai)

எஙக்கருலமாங 
(Engkerumong)

க்கணடாங 
(Gendang)்காயான், க்கோபிட், 

க்கன்�ா 
சமூ்கத்தினரால் 
சாலப அதி்கமா்க 
இளசக்கப்படுகின்றது. 
கமராநதி 
மரக்கட்ளடயால் 
கசயயப்பட்ட 
சாலப நரம்பு்கள் 
இளணக்கப்பட்டு 
மீட்டும்லபாது ஓளச 
எழுகிறது.

சாலப (Sape)

கூலின்தாங்கான் 
எனப்படுவது 
உலோ்கத்தால் 
கசயயப்பட்ட 
சிறு ல்காங வள்க 
்கருவி்கைாகும். இநத 
இளசக்கருவிளய 
பாஜாவ், ்கடசான் 
சமூ்கத்தினர் அதி்கம் 
இளசககின்றனர்.

கூலின்தாங்கான் 
(Kulintangan)

கசாம்லபாத்லதான் 
(Sompoton)

கதாஙகுஙல்கான்
(Tongkungon)

கதாநகதாக என்பது 
கமர்பாவ் ்கட்ளடயால் 
கசயயப்பட்ட உருளை 
வடிவ க்கணடாங 
ஆகும். ருஙகுஸ 
சமூ்கத்தினரிளடலய 
அதி்கம் ்காணப்படும் 
இநத இளசக்கருவி 
சபாவில் உள்ை 
இனககுழுவினரிளடலய  
பல்லவறு கபயர்்களில் 
அறியப்படுகின்றது. 

கதாநகதாக 
(Tontog)
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மலேசியச் சமூ்கத்தினரிளடலய பல்வள்கப் பாரம்பரிய நடனங்கள் உள்ைன. 
ஒவ்லவார் இனத்தவரும் பளடககும் நடனக ்களே அளசவு்களுககுக குறிப்பிட்ட 
கபாருளும் லநாக்கமும் உள்ைன.

பாரமபரிய நடனஙகள்பாரமபரிய நடனஙகள்

சாபின் (Zapin) நடனம்

மாகலயாங (Makyung) நடனம்

• முன்பு இநநடனம் ஆண்கைால் ஆடப்பட்டது. 
எனினும், தறலபாது ஆண்களும் கபண்களும் 
இளணயரா்க ஆடுகின்றனர். 

• ்கம்பூஸ, க்கணடாங, கரபானா, மாரா்காஸ 
ஆகிய முதன்ளம இளசக்கருவி்கள் 
இநநடனத்துடன் லசர்த்து இளசக்கப்படும்.  

• திருமணங்களிலும் விழாக்களிலும் 
மனமகிழ்ளவ ஏறபடுத்துவது சாபினின் 
லநாக்கமாகும்.

• நடனம், இளச, பாடல் ஒன்றிளணநத 
நாட்கக ்களேயாகும். 

• தாவாக, ல்காங, க்கணடாங ஈபு, 
க்கணடாங அனாக, சானாங, க்கசி, 
கசருனாய, கரபாப் ஆகியன மாகலயாங 
நடனத்துடன் லசர்த்து இளசக்கப்படும் 
இளசக்கருவி்கைாகும்.

• முன்பு கபாதுமக்கள் மாகலயாங நடனத்ளத 
அரணமளனயிலும் நாட்டின் அதி்காரப்பூர்வ 
நி்கழ்ச்சி்களிலும் மட்டுலம ்காணும் 
வாயப்ளபப் கபறறனர்.

சிங்க நடனம்

• இநநடனம் சீனப் புத்தாணடுக 
க்காணடாட்டம், புதிய ்களட 
திறப்பு விழா, முககியப் பிரமு்கர்்கள் 
வரலவறபு ஆகிய நி்கழ்ச்சி்களில் 
பளடக்கப்படுகிறது. 

• லபா, க்கணடாங கபசார், ல்காங 
ஆகியன இநநடனத்துடன் லசர்த்து 
இளசக்கப்படும் இளசக்கருவி்கைாகும்.

• நல்லிணக்கம், அளமதி, கசழுளம 
ஆகியவறறின் அளடயாைமா்க 
இநநடனம் ஆடப்படுகிறது.
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• கதான்றுகதாட்லட இநதியர்்கள் 
இநநடனத்ளத ஆடி வருகின்றனர். 

• பிரபஞசம் கதாடர்பான குறிப்பிட்ட 
கபாருளை இநநாட்டியத்தின் அங்க 
அளசவு்கள் உணர்த்துகின்றன.

• இநதிய சமுதாயப் பணபாட்டு 
நி்கழ்ச்சி்களின் கதாடக்க அங்கமா்கப் 
பரத நாட்டியம் ஆடப்படுகிறது.

பரத நாட்டியம்

• இநநடனம் சரவாககிலுள்ை ஈபான் 
இனககுழுவினருககுப் லபார் முளற்களைக 
்கறறுக க்காடுக்கவும் மனமகிழ்விற்கா்கவும் 
வழிபாட்டிற்கா்கவும் ்கறபிக்கப்பட்டது.

• லபலபன்டாய (bebendai), ல்கலதலபாங 
(ketebong), எஙக்கருலமாங, தாவாக 
(tawak) ஆகியன இதனுடன் லசர்நது 
இளசக்கப்படும் இளசக்கருவி்கைாகும்.

• இநநடனம் ்காவாய திருநாளின்லபாது, 
வழிபாட்டிற்கா்கவும் மனமகிழ்விற்கா்கவும் 
ஆடப்படுகிறது.

ஙாஜாட் (Ngajat) நடனம்

1. மாணவர்்களைக குழு வாரியா்கப் பிரித்தல்.
2. ஒவ்கவாரு குழுவினரும் மலேசியாவில் ்காணப்படும் பாரம்பரிய நடனங்கள் 

கதாடர்பான த்கவல்்களைத் திரட்டுதல்.
3. கிளடக்கப்கபறற த்கவல்்களைக க்காணடு ஒவ்கவாரு குழுவினரும் அநநடனத்ளத  

ஆடிக ்காட்டுவலதாடு அதன் சிறப்பு்களையும் விைக்க லவணடும்.
4. இறுதியா்கப் பல்லின மலேசிய மக்களைப் பறறிய த்கவல்்களைப் பகிர்நது 

க்காள்ளுதலின் முககியத்துவத்ளத விவரிக்க மாணவர்்களைப் பணித்தல்.

மூேம்: Rohana Sali dan Mohamed Roselan Malek, 1995. Tarian Tradisional. Selangor: Penerbitan 
Prisma Sdn.Bhd. 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

ப�ாலச் செயதல்ப�ாலச் செயதல்

மூேம்: Pertubuhan Kesenian dan 
Kebudayaan India Malaysia.
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• இநநடனத்ளதச் சீககியச் சமூ்கத்தினர் 
ஆடுகின்றனர்.

• இநநடனத்தின் முககிய இளசக்கருவி்கள் 
டிரம் லடால், ள�ர்கமானிக்கா, கபரிய 
்கட்ளட, தம்பரின் ஆகும்.

• குடும்ப, கபாது நி்கழ்ச்சி்களில் 
இநநடனம் ஆடப்படுகிறது.

• இநநடனம் பூர்வககுடி சமூ்கத்தினரின் 
அளடயாைமாகும். பூக்கள், கதன்ளன 
ஓளே, பாோஸ, நிப்பா ஓளே, மரப்பட்ளட 
ஆகியவறளறச் கசவாங நடனம் ஆடுபவர் 
லதாள்பட்ளடத் துணியா்க அேங்கரித்துக 
க்காள்வர். 

• கசநலதாங மூஙகில், க்கணடாங, 
ல்கலரப், கபன்லசால், கததாவாக 
லபான்ற இளசக்கருவி்கள் இநநடனத்தில் 
பயன்படுத்தப்படும்.

• வழிபாடு, மருத்துவம், கபாது நி்கழ்ச்சி்களில் 
இநநடனம் ஆடப்படும்.

கசவாங (Sewang) நடனம்

இன்று பாரம்பரிய நடனங்கள் மலேசிய சமுதாயத்தினரிளடலய நல்லுறளவ 
ஊட்டுகின்றன. இன்ளறய சநததியினர் தனித்துவமிக்க உள்ளூர்ப் பணபாட்டில் 
கபருளம க்காள்வலதாடு இப்பாரம்பரியத்ளதப் பளறச்சாறறி நம் இன 
மாணபிளன உே்க அைவில் மணம் ்கமழச் கசயய லவணடும்.

1111..11.3.3
KK1111..11.7.7

• இநநடனம் சபாவில் ்கடசான்டூசுன் 
இனத்தவரால் ஆடப்படுகிறது. இநநடனம் 
்கடசான் இனத்தவரால் சுமாசாவ் எனவும் 
டூசுன் இனத்தவரால் சுமாயாவ் எனவும் 
அறியப்படுகிறது.

• இநநடனத்துடன் இளணநது வரும் 
முககிய இளசக்கருவி ல்காங ஆகும்.

• இநநடனம் கநல் உணர்ளவ மதிககும் 
வள்கயில் பளடக்கப்படுகிறது. 
க்கஅமாத்தான் விழாளவ முன்னிட்டும் 
பளடக்கப்படும் நி்கழ்ச்சியாகும்.

சுமாசாவ் (Sumazau) நடனம்

  மலேசிய சமுதாயத்தினரிடம் ்காணப்படும் இளசக்கருவி்களையும் 
நடனங்களையும் அறிநது க்காள்ை மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

பஙரா (Bhangra) நடனம்
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பாரம்பரிய விளையாட்டு்களில் தாழ்வார விளையாட்டு, தை விளையாட்டு, 
திறநதகவளி விளையாட்டு ஆகியன அடஙகும். இவ்விளையாட்டு்களைச் சிறுவர்்களும் 
முதியவர்்களும் தனியா்கலவா குழுவா்கலவா விளையாடுவர். ஒத்துளழப்பு, ஆக்கச் 
சிநதளன, ஆலராககியப் லபாட்டியாறறல் ஆகியவறளறப் பாரம்பரிய விளையாட்டு்கள் 
நம் நாட்டின் பல்லின சமுதாயத்தில் வைர்ககின்றன. நம் நாட்டுப் பாரம்பரிய 
விளையாட்டு்கள் மத்திய கிழககு, சீனா, இநதியா, மோயப் பிரலதசக கூறு்களைக 
க்காணடுள்ைன.

தாழ்வார விசையாட்டு

• இளணயர் விளையாட்டான இதில் விளையாட்டாைர்்கள் 
பல்ோஙகுழி என்று அளழக்கப்படும் பேள்கயில்  
வரிளசககிரமமா்கக ்காளயக (ல்காலி) க்காணடு குழிளய 
நிரப்ப லவணடும். 

• முநளதய ்காேத்தில் குழி்கள் மணணில் லதாணடப்பட்டு 
கநாயவ விளத அல்ேது சிறு ்கற்கள் ்காய்கைா்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்டன.

பல்ோஙகுழி

• குளறநதபட்சம் இருவளர உள்ைடககிய இவ்விளையாட்டு 
கபரும்பாலும் கபண்கைால் விளையாடப்படும். 
இவ்விளையாட்டில் ஐநது அல்ேது ஏழு சிறு ்கற்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

• எல்ோக ்கற்களையும் புறஙள்கயில் ளவத்துக க்காணடு 
லமல் லநாககி எறிய லவணடும். பின்னர் அவறளற 
மீணடும் உள்ைஙள்கயில் பிடிக்க லவணடும். அவ்வாறு 
உள்ைஙள்கயில் கபறப்பட்ட ்கற்களின் எணணிகள்க, 
புள்ளி்கைா்கக ்கணககிடப்படுகிறது.

• ்கல்ோங்காய விளையாட்டு 'கசோம்புட்' எனவும் 'பத்து 
தூலஜா' எனவும் அறியப்படுகிறது.

்கல்ோங்காய (Batu Seremban)

மூேம்: Syed Mahadzir, 2009. Permainan Tradisi Rakyat
(Siri Khazanah Budaya). Kuala Lumpur: E1 Publication Sdn. Bhd. 

மலேசிய �முதாயத்தினரின் பாரம்பரிய வி்ளயாட்டு்கள்மலேசிய �முதாயத்தினரின் பாரம்பரிய வி்ளயாட்டு்கள்

ல்கா(Go) அல்ேது கவயகி(Weiqi)

• பேள்க விளையாட்டான இஃது இளணயரா்கக ்கருப்புக 
்காய்களையும் கவள்ளைக ்காய்களையும் க்காணடு 
விளையாடப்படுகிறது.

• விளையாட்டாைர்்கள் வியூ்கங்களைத் திட்டமிட்டு எதிரியின் 
கபரும் பகுதிளய ஆககிரமிப்பர்.
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பல்ோஙகுழி, ்கல்ோங்காய, ்கபடி, தாதிங ோவி, 
எயதல், மூஙகில் துப்பாககி, பிரம்புப் பநது, 
க்கதின்திங, டின்்கள் வீசுதல், க்கத்துக க்கலி 
ஆகியன நாட்டின் லதசியப் பாரம்பரியம் ஆகும்.

• இவ்விளையாட்ளடத் தனிநபரா்க விளையாடோம்.
• ்கயிறறில் பிளணக்கப்பட்ட ஒரு லயாலயா லதளவ. அதன் 

ள்கப்பிடி்களைக ள்கயில் பிடித்துக க்காள்ை லவணடும். 
லயாலயா ்கயிறறில் சுழேவும் கீலழ விழாமல் தடுப்பதறகும் 
ள்கத்தடி பயன்படுகிறது. விளையாட்டாைர்்கள் பல்லவறு 
நிளே்களில் தத்தம் திறளமகல்கறபச் கசயல்பட முடியும்.

லயாலயா சீனா (Yoyo Cina) அல்ேது டியாலபாலோ (Diabolo)

• இவ்விளையாட்டு பாம்பும் ஏணியும் விளையாட்டு 
லபான்று இருவர் முதல் நால்வர் வளர 
விளையாடககூடியது. விளையாட்டாைர் உருட்டப்படும் 
லசாழி்களின் எண்களுககு ஏறப ந்கர லவணடும்.

• இறுதிக ்கட்டத்ளத விளரவா்கச் கசன்றளடயும் 
விளையாட்டாைர்்களைப் கபாறுத்லத கவறறி 
அளமயும்.

பரமபதம் அல்ேது தாயம்

சதுரங்கம்

• இஃது இளணயர் விளையாட்டாகும். 
இவ்விளையாட்டு ஒரு லபார் லபான்ற பளட 
பேத்ளதக ்காட்டும்.

• எதிரிளய ஆககிரமித்தல் அல்ேது குறிப்பா்க 
அரசளரத் லதாற்கடித்தல் இவ்வாட்டத்தில் 
கவறறிளயக குறிககும்.

உங்களுககுத் சதரியுமாஉங்களுககுத் சதரியுமா

பாரம்பரிய விளையாட்டு்கள்

எனசன 
்வருடுக
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தை விசையாட்டு 

• இது சீனச் சமூ்கத்தினரின் பாரம்பரிய 
விளையாட்டு. மோயச் சமூ்கத்தினர் 
இவ்விளையாட்ளடத் தாத்திங ோவி என 
அளழககின்றனர். இன்று இவ்விளையாட்ளட 
எல்ோ இனத்தவரும் விளையாடுகின்றனர்.

• விளையாட்டாைர் மூன்று அல்ேது நான்கு 
ல்காழி இறகு்களை கநாயவ அல்ேது 
தடிப்பான அட்ளட்களுடன் இளணத்துக 
்கட்டுவர். ்காோல் அதி்க முளற தட்டுதல் 
அடிப்பளடயில் கவறறி ்கணககிடப்படுகிறது.

சாப் லத (Chap Teh)

• இவ்விளையாட்டு, இநதியச் சமூ்கத்தினரின் 
தை விளையாட்டாகும். இரு குழுக்கள் 
விளையாடும் இவ்விளையாட்டில் ஒரு 
குழுவில் எழுவர் இடம் கபறுவர். 

• எதிரணி விளையாட்டாைளரத் கதாடத் 
தம் அணியிலிருநது தாககுதல் 
விளையாட்டாைளர அனுப்ப லவணடும். 
கதாடப்படும் விளையாட்டாைர் 
ஆட்டத்திலிருநது விேக்கப்பட்டு 
எதிரணிககுப் புள்ளி்கள் வழங்கப்படும்.

்கபடி

பிரம்புப் பநது (Sepak Raga)

• இவ்விளையாட்டு மோக்கா மோய 
மன்னராட்சி ்காேநகதாட்லட 
விளையாடப்படுகிறது. இன்று எல்ோ 
இனத்தவராலும் குழு முளறயில் 
விளையாடப்படுகிறது.

• இவ்விளையாட்டு ஓர் ஆட்டக்காரர் பிரம்புப் 
பநளத மறலறார் ஆட்டக்காரருககுக 
ள்கயால் வீசுவதிலிருநது கதாடஙகுகிறது. 
பநளதப் கபறுபவர் பே முளற ்கால்்களில் 
தாஙகி, மறகறாரு விளையாட்டாைரிடம் 
உளதப்பர். இவ்வாறு சுழல் முளறயில் 
பநளதக கீலழ விழாமல் தற்காப்பர்.
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திறந்தவ்வளி விசையாட்டு

நம் சமுதாயத்தினரின் திறளமளயயும் ஆக்கச் சிநதளனளயயும் பல்லவறு 
பாரம்பரிய விளையாட்டு்களில் அறிய முடிகிறது. சகிப்புத்தன்ளம, ஒறறுளம 
ஆகியவறறின் வாயிோ்க உள்ளூர்ப் பணபாட்டின் தனித்துவத்ளதப் லபணும் 
மலேசியக குடிமக்களை உருவாக்க முடியும். 

1111..11.4.4
KK1111..11.6.6

வாவ் (Wau)

• வாவ் பட்டம் விடுதல் வழக்கமா்க அறுவளடககுப் பின்னர் 
விளையாடப்படும். வாவ் பட்டத்ளத இருவர் விளையாடுவர். ஒருவர் 
பட்டத்திளனப் பிடிக்க மறகறாருவர் அதன் நூளேப் பிடித்திருப்பார்.

• ்காறறு வீசும்லபாது நூளேக ்காறறின் எதிர்ப் புறமா்க இழுத்து கமல்ே 
நூளே விட்டும் இழுத்தும் பட்டம் உயர எழும்பச் கசயயப்படுகிறது.

• தீபாவ் விளையாட்ளடச் சரவாககின் கமோனாவ் சமூ்கத்தினர் 
்கவுள் விழாவின் (Pesta Kaul) லபாது விளையாடுவர்.

• மூஙகில் அல்ேது அத்தாப்பு மரத்தணடு க்காணடு பிரமீடு வடிவத்தில் 
அடுக்கடுக்கா்கத் தீபாவ் அளமக்கப்பட்டிருககும். இதன் நுனிப்பகுதி 
பிரம்ளபக க்காணடு சஙகிலித் கதாடரா்க ஊஞசளேப் லபான்று 
கதாங்கவிடப்பட்டிருககும். தீபாவ் ஊசோட முடியாத நிளேளய 
அளடயும்வளர விளையாட்டாைர்்கள் சுழல் முளறயில் குதிப்பர்.

தீபாவ் (Tibau)

• இவ்விளையாட்டுப் கபரும்பாலும் சபா, ல்காத்தா கபலுட்டில்  
கபாது நி்கழ்ச்சி்களின்லபாது விளையாடப்படுகிறது.

• பரிசுப் கபட்டி உயரமான ்கம்பத்தில் கதாங்கவிடப்பட்டிருககும். 
விளையாட்டாைர்்கள் வட்டமா்க நின்று அப்கபட்டிளய விழச் 
கசயய லவணடும். அப்கபட்டியினுள் பணம், உணவு அல்ேது 
்கவர்ச்சியான கபாருள்்கள் பரிசா்க ளவக்கப்பட்டிருககும்.

லசப்பாக மஙகிஸ (Sepak Manggis)

பம்பரம் (Gasing)

• இவ்விளையாட்டுப் பம்பரம் சுழறறுதல் (gasing uri), 
பம்பரம் அடித்தல் (gasing pangkah) என இருவள்கயில் 
விளையாடப்படும்.

• பம்பர விளையாட்டில் ்கயிறளறச் சுறறிக ்கட்டுதல், 
பம்பரத்ளதச் சுறறிக ்கட்டுதல், பம்பரத்ளதச் சுழறறுதல், 
கவட்டுதல், பம்பரத்ளத எடுத்தல் எனப் பே படிநிளே்கள் 
உள்ைன. மி்க நீணட லநரம் சுழலும் பம்பரத்தின் வாயிோ்க 
விளையாட்டாைரின் திறன் லசாதிக்கப்படுகிறது. 

  மலேசிய சமுதாயத்தில் ்காணப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டு்களை அறிய 
மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு
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உணளமதான் 
டாமியா. சீககிரம் 

பாட்டி, எங்களுககுக 
்காத்திருக்கப் கபாறுளம 

இல்ளே.

இன்று, பாட்டி உங்களுககுச் சீ 
லுன்சாயும் சுரக்காய்களும் ்களதளயக 
கூறப் லபாகிலறன். லமலும், பாட்டி 
உங்களுககுச் சபாவின் நுனுக 

ரா்காங பழங்களதளயயும் சரவாககின் 
சநதுலபாங இைவரசி பழங்களதளயயும் 

கூறப் லபாகிலறன்.

நாட்டுப்புறக ்களத்கள் என்பது முநளதய ்காேம் கதாட்லட சமுதாயத்தில் 
லதான்றி வைர்நத ்களத்கள் ஆகும். ஒரு தளேமுளறயிலிருநது மறகறாரு 
தளேமுளறககு இக்களத்கள் கசவிவழிக ்களத்கைா்கக கூறப்படுகின்றன. 
இக்களத்களுககுத் தனி உரிளம இல்ோததால், அளனவருககும் இது 
கபாதுவுளடளமயாகி விட்டது. நாட்டுப்புறக ்களத்கள் அறிவுளர, படிப்பிளன 
தருவலதாடு மனமகிழ்ளவயும் க்காடுககின்றன.

நாட்டுப்புறக ்களத்களைக 
ல்கட்பதன் பயன் என்ன? நாட்டுப்புறக ்களத்கள் 

என்றால் என்ன?

எனககுத் கதரிநதவளர நாட்டுப்புறக 
்களத்கள் எனப்படுவன பழங்களத, 
்கட்டுக்களத, நள்கச்சுளவக ்களத, 
விேஙகு்கள் ்களத, ்காப்பியக ்களத 

லபான்றளவ ஆகும்.

மலேசிய �முதாயத்தின் உள்ளூர்த் தன்்ம ச்காண்ட மலேசிய �முதாயத்தின் உள்ளூர்த் தன்்ம ச்காண்ட 
நாட்டுப்பு்க ்க்த்கள்நாட்டுப்பு்க ்க்த்கள்

விலைந்துவிலைந்து  ்பதிைளி்பதிைளி
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அரசரின் ஏவோளி்கள் நீணட லநரம் துடுப்புச் கசலுத்திய 
பின்னர், “நீங்கள் துடுப்புச் கசலுத்துவது பார்த்து எனககுப் 
பரிதாபமா்க உள்ைது. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் உங்கள் 
்களைப்பு நீங்க பாடகோன்று ்கறறுத் தருகிலறன்", என்று 
சீ லுன்சாய கூறினான். சீ லுன்சாயின் ல்காரிகள்க 
நிரா்கரிக்கப்பட்டது, எனினும், சீ லுன்சாய பாடத் 
கதாடஙகினான். “சீ லுன்சாய சுளரக்காய்களுடன் 
குதிககிறான். விட்டுவிடு! விட்டுவிடு!” அரசரின் ஏவாோளியும் 
பிறரும் இப்பாடலில் ஈடுபாடு க்காணடு, பாடத் 
கதாடஙகுகின்றனர். “சீ லுன்சாய சுரக்காய்களுடன் 
குதிககிறான். விட்டுவிடு! விட்டுவிடு!” இப்படிலய பே முளற 
மீணடும் மீணடும் பாடியதால் அவர்்கள் அேட்சியம் ஆகின்றனர்.

அரசர்்களையும் கபருநதளேவர்்களையும் ல்கலி  
கசயததற்கா்க அரசரால் தணடளன விதிக்கப்பட்டதிலிருநது 
சீ லுன்சாய ்களத கதாடஙகுகிறது.

அரசரின் ஏவோளி்கள் சீ 
லுன்சாளய ஒரு சாககுப் 
ளபயில் ளவத்துப் படகில் 
ஏறறி நடுக்கடளே லநாககிச் 
கசல்கின்றனர். சாககின் 
உள்ளிருநது சீ லுன்சாய 
படகில் சிே சுளரக்காய்கள் 
இருப்பளதக ்காணகிறான்.

சீ லுனசாயும சுசரக்காய்களும (Si Luncai dengan Labu-labunya)

லமற்காணும் ்களதளய வாசித்திடு்க.
1. சீ லுன்சாயிடம் ்காணப்பட்ட சிறப்பு்கள் யாளவ?
2. சீ லுன்சாயின் பணலபாடு கதாடர்புளடய பழகமாழிளயக குறிப்பிடு்க.
3. இக்களதயிலிருநது கபறும் படிப்பிளனளய விவரிக்கவும்.

1  

2  

3  

அவர்்களின் அேட்சியத்ளதப் பார்த்து, சீ லுன்சாய சாககிலிருநது 
கவளிலயறி, அச்சாககினுள் சிே சுளரக்காய்களை நிரப்பினான், 
இரணடு சுளரக்காய்களை மட்டும் எடுத்துகக்காணடு 
படகிலிருநது குதித்து அதளனக க்காணடு நீநதிச் கசல்கிறான். 
நடுக்கடல் கசன்றளடநததும் அரச ஏவோளி்கள் சீ லுன்சாய 
பத்திரமா்கக ்களரளய அளடநதது கதரியாமல், சாககினுள் 
இருப்பதா்க எணணி, சுளரக்காய்கள் க்காணட அச்சாககிளனக 
்கடலில் வீசுகின்றனர்.

4  

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  �னுவல் ஆயவு�னுவல் ஆயவு

மூேம்: Othman Puteh dan Aripin Said, 2010. Himpunan 366 Cerita 

Rakyat Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
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சநதுலபாங இைவரசி சிறப்பா்க 
கநசவு கநயயவும், கசஜின்ஜாங 
இைவரசி திறளமயா்க கநல் 
குத்தவும் அறிநதிருநதனர். 
அவர்்கள் அககிராமத்ளத 
வைப்பமுறச் கசயதனர்.

சநதுலபாங இைவரசியும் கசஜின்ஜாங இைவரசியும் பாசிர் கூனிங (Pasir Kuning), 
பாசிர் பூத்லத (Pasir Putih) ஆகிய இரணடு அணளட கிராமங்களுககிளடலய 
சமாதானத்ளத ஏறபடுத்த விணணிலிருநது பூமிககுத் லதான்றியவர்்கள். 
தங்களுககிளடலய சணளடயிடக கூடாது எனவும் அளத மீறினால் தகுநத 
விளைளவச் சநதிக்க லவணடி வரும் எனவும் நிபநதளன விதிக்கப்பட்டிருநதனர். 

சரவாககில் சநதுலபாங சங புத்ரி (Santubong Sang Puteri) எனும் பழங்களத 
உள்ைது.

சநதுலபாங இைவரசியிடமும் 
கசஜின்ஜாங இைவரசியிடமும் 
்காணப்பட்ட திறளம்கள் யாளவ?

விலைந்துவிலைந்து  ்பதிைளி்பதிைளி மூேம்: Othman Puteh dan 
Aripin Said, 2010. Himpunan 
366 Cerita Rakyat Malaysia. 
Kuala Lumpur: Utusan 
Publications & Distributors.70



இதனிளடலய இருவரும் 
மாத்தாஙள்கச் (Matang) லசர்நத 
கசராபி இைவரசளர (Putera 
Serapi) விரும்பினர். இதனால், 
இவர்்களுககு இளடலய லமாதல் 
ஏறபட்டது. இருவரும் பின் வாங்க 
விரும்பவில்ளே. கசஜின்ஜாங 
இைவரசி, விளரநது கநல் 
குத்தும் உேகள்களய வீச 
அது சநதுலபாங இைவரசியின் 
்கன்னத்தில் பட்டுவிட்டது. 
சநதுலபாங இைவரசியும் பதிலுககு 
நூல் கநயயும் ்கட்ளடயால் குத்த 
அது கசஜின்ஜாங இைவரசியின் 
தளேயில் பட்டது.

1. மாணவர்்கள் வட்டத்தில் இருத்தல்.
2. ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு பநளத ஒருவர் மறகறாருவருககுச் சுழல் 

முளறயில் அனுப்புதல்.
3. ஒரு நிமிடத்திறகுப் பின்னர் பநளத இறுதியா்க ளவத்திருககும் மாணவன் 

தனககுத் கதரிநத நாட்டுப்புறக ்களதளயக கூற லவணடும். ஒரு ்களத 
முடிநததும் விளையாட்ளட மீணடும் கதாடருதல்.

இநத விதி மீறோல் இடி இடித்தது; மின்னல் மின்னியது. அலத லநரத்தில் 
வானில் ஒளி லதான்றி இரணடு இைவரசி்களும் மளே்கைா்க உருமாறினர்.

சநதுலபாங இைவரசி மீது உேகள்க 
பட்டதால், சநதுலபாங மளேயின் 
விளிம்பு சறறுத் கதறித்தும் ஒரு பகுதி 
சிளதநதும் ்காணப்படுகிறது. நூல் 
கநயயும் ்கட்ளடயால் குத்தப்பட்டுச் 
கசஜின்ஜாங இைவரசியின் தளே 
உளடநது சிதறிப் பூோவ் க்கரா 
(Pulau Kera) , பூோவ் சாத்தாங 
(Pulau Satang), பூோவ் தாோங 
தாோங (Pulau Talang-talang) என 
ஆகியது.

சுழற்சி லநைம் (Circle Time)சுழற்சி லநைம் (Circle Time)21ஆம் நூற்ாண்டுக 21ஆம் நூற்ாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்
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அநதக ல்காழி இறகள்க்களை 
அளசககும் இடத்திகேல்ோம் விழுநத 
மக்கள் ஆங்காஙல்க தங்கள் குடியிருப்ளப 
அளமத்துக க்காணடனர். இறுதியில் 
மக்கள் பிரிநது தங்களுகக்கன வட்டார 
கமாழி்களை உருவாககிக க்காணடனர்.

நாட்டுப்புறக ்களத்களின் சிறப்பு நம் நாட்டின் பல்வள்கப் பணபாட்ளடப் 
பிரதிபலிககின்றது. அடுத்த தளேமுளறக்கா்க நாட்டுப்புறக ்களத்களின் 
பாரம்பரியத்ளதத் தற்காக்க லவணடும்.

1111..11.5.5

சபா, தம்புனானில் நுனுக ரா்காங பழங்களத 
பல்லினத்தவர் லதான்றியளதக குறிப்பிடுகிறது. 
இக்களத சுஙள்க லீவாகு (Sungai 
Liwagu) சமூ்கத்தினர் நுனுக மரத்தடியில் 
ஓயகவடுப்பதிலிருநது கதாடஙகுகிறது. ஒரு நாள் 
தங்க நிறக க்காணளடயுளடய ராட்சதத் சிவப்புக 
ல்காழி அவ்விடத்திறகு வநதது.

அக்கம்பத்து மக்கள் 
கூட்டங கூட்டமா்க 
அதன் இறகள்க்கள் மீது 
ஏறி அமர்நது அதனுடன் 
லசர்நது பறநதனர்.

சபாவில் நுனுக ரா்காங (Nunuk Ragang) எனும் 
பழங்களத உள்ைது.

  நாட்டுப்புறக ்களத்களைப் புரிநதுக்காணடு அதளனப் படிப்பிளனயா்கக       
க்காள்ளுமாறு மாணவர்்களுககு வழி்காட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

மூேம்:  Jacqueline Pugh-Kitingan dan Cifford Sather. 
“Storytelling in Sabah and Sarawak” dlm. Ghulam-
Sarwar Yousof, 2004. Performing Arts dalam 
Encyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Didier Millet.

ச�ாற்களஞ்சியம்ச�ாற்களஞ்சியம்

நுனுக ரா்காங எனப்படுவது ஒரு 
வள்க சிவப்பு ஆரா மரம் ஆகும்.
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மலேசியாவில் பல்வள்க இனத்தினர்:
•	 மோயக்காரர்
•	 சீனர்
•	 இநதியர்
•	 ஈபானியர்
•	 ்கடசான்டூசுன்

•	 பூர்வக குடியினர்
•	 பாபா ல�ா�ா 
•	 கசட்டி
•	 சீககியர்
•	 சயாமியர்

மலேசிய சமுதாயத்தில் ்காணப்படும் இளசக்கருவி்களும் பாரம்பரிய நடனமும்.

• மாகலயாங நடனம், சாப்பின் நடனம், சிங்க நடனம், பரதநாட்டியம், 
ஙாஜாட் நடனம், சுமாசாவ் நடனம், கசவாங நடனம், பஙரா நடனம் 
ஆகியன பாரமபரிய நடனஙகள் ஆகும்.

அன்றும் இன்றும் மலேசிய சமுதாயக குடியிருப்பு்களும் கபாருைாதார 
நடவடிகள்க்களும்.

மலேசிய சமுதாயத்தின் 
பாரம்பரிய விளையாட்டு்கள்
•	 தாழ்வார விளையாட்டு
•	 தை விளையாட்டு
•	 திறநதகவளி விளையாட்டு

மலேசிய சமுதாயத்தின் உள்ளூர்த் 
தன்ளம க்காணட நாட்டுப்புறக 
்களத்கள்.
•	 சீ லுன்சாயும் சுளரக்காய்களும்
•	 சநதுலபாங சங புத்ரி இைவரசி 

பழங்களத
•	 நுனுக ரா்காங பழங்களத

-  மோயக்காரர் (அஙகுலோங,  
்கம்பூஸ, நஃபிரீ, க்ககடாக)

-  சீனர் (க்கணடாங, லபா,       
லியூஃகின், கசருலிங)

-  இநதியர் (புல்ோஙகுழல், 
கபாறறாைம், மிருதங்கம், வீளண)

•	 அன்று - குடியிருப்புப் கபாருைாதார நடவடிகள்க இனவாரியா்க 
லவறுபட்டிருநதது.

•	 இன்று - கபாருைாதார நடவடிகள்க்களுககு ஏறபக குடியிருப்பு 
லவறுபடவில்ளே.

இநத அேகு நம் நாட்டின் இனங்களிளடலய ்காணப்படும் கதாழில், குடியிருப்பு,
இளசக்கருவி, நடனம், விளையாட்டு, நாட்டுப்புறக ்களத்கள் ஆகியவறளற 
விவரிககின்றது. இநத அேள்க விைஙகிகக்காள்வதன்வழி இனங்களுககிளடலய 
மதிககும் மனப்பான்ளமயும் ஒறறுளம உணர்வும் லமம்படும். கதாடர்நது அடுத்த 
அேகு நம் நாட்டின் பல்லின மக்களின் சமயம், நம்பிகள்க ஆகியவறறின் 
தனித்துவத்ளத விவரிககின்றது.

- சரவாககில் உள்ை சமூ்கத்தினர்
  (சாலப, எஙக்கருராய, 
எஙக்கருலமாங, க்கணடாங)

- சபாவில் உள்ை சமூ்கத்தினர் 
(கூலின்தாங்கான், கசாம்லபாத்லதான், 
கதாஙகுங்கான், கதாநகதாக)

• இசசக்கருவிகள்

மீட்டுணர்லவாம்மீட்டுணர்லவாம்

•	 கசரானி
•	 சரவாககின் பிற சமூ்கத்தினர்
•	 சபாவின் பிற சமூ்கத்தினர்
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1. படங்களில் ்காணப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டு்களைப் கபயரிடு்க.
(i) _______________
(ii) _______________
(iii) _______________
(iv) _______________

2. அடுத்த தளேமுளறககுப் பாரம்பரிய விளையாட்டு்களை நிளேநிறுத்தும்     
  வழிமுளறளயப் பரிநதுளர கசய்க.

 _______________

அ கீழ்க்காணும் படங்களின் அடிப்பளடயில் ல்கள்வி்களுககுப் பதிேளி:

ஆ  லமற்காணும் படம் நம் நாட்டின் பாரம்பரிய நடனத்ளதக ்காட்டுகின்றது.

1.  நடனத்ளதப் கபயரிடு்க.
    _______________

2. நணபருடன் லசர்நது படிமுளற்களுககு ஏறப இநத நடன   
 உத்திளயக ்கறறிடு்க.

3. நம் நாட்டில் உனககுத் கதரிநத லவறு பாரம்பரிய நடனங்கள்   
 யாளவ?

    _______________

 

(i) (ii) (iii) (iv)

சிந்தித்துப் �திலளிசிந்தித்துப் �திலளி

சிநதித்துப் 
பதிேளி

எனசன 
்வருடுக
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நம் நாட்டின் இனப் பல்வள்களய அவர்்களின் கபாருைாதார நடவடிகள்க்கள், 
குடியிருப்பு்கள், இளசக்கருவி்கள், நடனங்கள், விளையாட்டு்கள், நாட்டுப்புறக 
்களத்கள் ஆகியவறறிலிருநது அறிய முடிகிறது. நம் நாட்டின் அளனத்து 
இனத்தவரின் பணபாடு, சடஙகு ஆகியவறளற லமலும், லநசிக்க இது வழிவகுககிறது.

நாடு
நறபணபும் நன்கனறியும் க்காணட 
குடிம்கனால் நாட்டின் கபயர் உே்க 
அரஙகில் லபாறறப்படும்.

தனிநபர்
மலேசியர்்கள் என்ற முளறயில் 
நாம் பிற இனத்தவரின் 
சடஙகு்களையும் பணபாட்ளடயும் 
அறிவலதாடு மதிக்கவும் லவணடும்.

சமுதாயம
பிற இனத்தவரின் சடஙகு, பணபாட்ளடயும் 
மதிப்பதன் வாயிோ்க நறபணபு மிக்கச் 
சமுதாயத்ளத உருவாககிட இயலும். 

நாட்ட பநசிப்ப�ாம்நாட்ட பநசிப்ப�ாம்
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55

மலேசியாவில் பல்்வகைச் சமயமும் நம்பிககையும் உள்ளன. இந்த 
அேகு சமு்தாயத்தில் ைகைப்பிடிகைப்பட்டு ்வரும் பல்்வகைச் சமயம், 
நம்பிககைைக்ள வி்வரிப்பல்தாடு கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் இஸோமிய 
சமயத்தின் நிகேகயயும் குறிப்பிடுகிறது. பிற சமயஙைளின் நிகேயும் 
கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் குறிகைப்பட்டுள்ளது. இ்தகனத் ்தவிர்த்து இந்த 
அேகு மலேசியாவில் ைாணப்படும் ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைள த்தாைர்பான 
்தை்வல்ைக்ளயும் ்வழஙகுகிறது.

புத்ரா பளளி்வாசல், புத்ராதெயா

தலைப்பு 11: நாம் மலைசிய மக்கள்தலைப்பு 11: நாம் மலைசிய மக்கள்

அலகுஅலகுஅலகு

சாரம்சாரம்

சமயமும் நம்பிக்கையும்சமயமும் நம்பிக்கையும்
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1  மலேசியாவில் பல்ல்வறு சமயஙைள, நம்பிககைைள 
பற்றிய அடிப்பகை ்வரோற்றுக கூறுைக்ள 
வி்ளஙகிக தைாள்ளல்.

2   கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் இஸோம், பிற 
சமயஙைள நிகேகயப்  பற்றிய தபாருள 
வி்ளகைம் தசய்தல்.

3   மலேசியாவில் எல்ோச் சமயஙைளின் 
்வழிபாட்டுத்்தேஙைள த்தாைர்பாை நம்பைமான  
சான்றுைக்ள ஆராய்தல்.

1   மலேசியாவில் ைாணப்படும் பல்ல்வறு சமயஙைளும் 
நம்பிககைைளும்.

2   கூட்ைரசு சமயமாை இஸோமிய சமயத்தின் நிகே.
3   கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் பிற சமயஙைளின் நிகே.

4   மலேசிய ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைளின் தபயர்ைள.

ல்தாகலைாங லபா ஆன் கிலயாங, ைஙைார், 
தபர்லிஸ.
(Tokong Poh Aun Keong, Kangar, Perlis.)

•  மதித்்தல்
•  அன்புகைகம

முருைன் திருத்்தேம் 
பத்துமகே, சிோஙகூர்

தசயிண்ட் லைத்ல்தடிரல் 
ல்த்வாேயம், சர்வாக, கூச்சிங.
(Gereja St. Thomas’s Cathedral, 
Kuching, Sarawak.)

நீஙகைள் கைறகைப் ப�ாவது என்ன?நீஙகைள் கைறகைப் ப�ாவது என்ன?

AKPSAKPS

அடிப்�்ை வரலாறறுச் சிந்த்்னத் திறனஅடிப்�்ை வரலாறறுச் சிந்த்்னத் திறன

குடியியல் நநறிகுடியியல் நநறி
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மலேசியா பல்லின மகைக்ளக தைாண்டிருப்ப்தால் ்தனித்து்வமிகை 
நாைாைத் திைழ்கிறது. அத்ல்தாடு மலேசியர்ைள பல்ல்வறு சமயஙைக்ளயும் 
நம்பிககைைக்ளயும் ைகைப்பிடித்து ்வருகின்றனர்.

மலேசியாவில் இஸோம், கிறிஸது, தபௌத்்தம், இநது, சீககியம் 
எனப் பல்ல்வறு சமயஙைள உள்ளன. அத்ல்தாடு ைன்பூசியஸ, த்தௌ 
லபா்தகனைளும் உள்ளன. ஆட்சியா்ளர், ்வணிைர், சமயககுழுவினர் 
எனப் பல்ல்வறு ்வழிைளில் இச்சமயஙைள பரவின.

இஸோமிய சமயம் 
்வாழ்ககையின் 
எல்ோக கூறுைக்ளயும் 
உள்ளைககியது. 
இஸோமிய சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள 
'அல்ோக்வ' மட்டுலம 
்வழிபடு்வர். இஸோம் 
லைாட்பாடு (Rukun Islam), 

இமான் லைாட்பாடு 
(Rukun Iman) என 
இரண்டு நிகே 
நம்பிககைைக்ளக 
தைாண்டுள்ளது. 
இஸோமிய லபா்தகன 
அல்குர்ஆன், ஹதிஸ  
(Hadis) அடிப்பகையில் 
அகமநதுள்ளது.

கிறிஸது்வ சமயத்க்தக 
தைாண்டு ்வந்த்வர் 
இலயசு கிறிஸது 
(Jesus Christ) என்று 
கிறிஸது்வர்ைள 
நம்புகின்றனர். 
இச்சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைளுககு 

ல்த்வாேயஙைளில் 
சமய நை்வடிககைைள 
லமற்தைாளளும் 
சிறப்பு நா்ளாை 
ஞாயிற்றுககிழகம 
ஒதுகைப்பட்டுள்ளது. 
இச்சமயத்தின் புனி்த 
மகற கபபிள ஆகும்.

மலைசியாவில் சமயம்

ஹதிஸ எனப்படு்வது நபிைள நாயைம் 
அ்வர்ைளின் லபச்சு, நை்வடிககை, 
்தனி ்வாழ்ககைகயப் பற்றி அ்வரது 
நண்பர்ைள ்வழி அறிந்தது ஆகும்.

கிறிஸ்துவ சமயம்கிறிஸ்துவ சமயம்

மலேசியாவில் சமயமும் நம்பிக்கையும்மலேசியாவில் சமயமும் நம்பிக்கையும்

இஸ்ோமிய சமயம்இஸ்ோமிய சமயம்

சசாறகைளஞ்சியம்சசாறகைளஞ்சியம்

இஸோமிய, கிறிஸது்வ புனி்த 
மகறைக்ளக குறிப்பிடுை.

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

  மலேசியாவில் ைாணப்படும் சமயப் லபா்தகனைள, நம்பிககைைள பற்றி வி்ளஙகிகதைாள்ள 
மாண்வர்ைளுககு ்வழிைாட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

அல்குர்ஆன் மகற 
(Kitab al-Quran)

கபபிள மகற 
(Kitab Bible)
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இச்சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள 
சித்்தார்த்்த தைௌ்தமர் 
உரு்வாககிய 
லபா்தகனைக்ள     
அமல்படுத்துகின்றனர்.  
இ்வர் புத்்தர் என 
அறியப்படுகின்றார். 
புத்்தரின் லபா்தகன 
நான்கு லமன்கமயான 
உண்கமைக்ள 

அடிப்பகையாைக 
தைாண்ைது. இ்வற்கற 
அகைய எட்டு 
அடுககுப் பாக்த ்வழி 
அகையா்ளம் ைாணோம் 
எனப் தபௌத்்தர்ைள 
நம்புகின்றனர். புத்்த 
ம்தத்தினரின் புனி்த 
மகற திபி்தாைா. 

சீககிய சமயத்க்தத் 
ல்தாற்றுவித்்த்வர் 
குருநானாக (Guru 
Nanak) ஆ்வார். 
பஞசாபியர்ைள 
இச்சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள. 
இச்சமயத்தின் 
பாரம்பரியமும் 
லபா்தகனயும் பஞசாபிய 

்வரோறு, சமூைம், 
பண்பாடு சார்ந்த்தாகும். 
சீககிய சமயத்தினர் 
்வாலஹகுரு (Waheguru) 
ஒரு்வலர ைைவுள என 
நம்புகிறார்ைள. சீககிய 
சமு்தாயத்தினரின் 
புனி்தமகற � குரு 
கிராநத் சாஹிப் ஆகும்.

இச்சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள 
்வாழும்லபாது 
மனி்தர்ைளின் 
நைத்க்தககும் 
மறுபிறப்பிற்கும் 
த்தாைர்புகைய 
ைர்மாக்வ 

நம்புகின்றனர். 
இநதுகைளின் மூே 
நூல் ல்வ்தம் என 
அகழகைப்படுகிறது.

ைர்மா என்றால் என்ன?

1. பே குழுக்வ 
அகமத்திடுை.

2. புனி்த மகறயின் 
பைத்க்தக கூர்நது 
ை்வனித்திடுை.

3. மலேசிய 
சமு்தாயத்தினரால் 
ைகைப்பிடிகைப்படும் 
எல்ோச் சமயஙைளிலும் 
ைாணப்படும் லபா்தகனைள 
த்தாைர்பான 
்தை்வல்ைக்ளத் திரட்டுை.

4. குழு முகறயில் 
ைேநதுகரயாடுை.

ச�ௌத்த சமயம்ச�ௌத்த சமயம்

இந்து சமயம்இந்து சமயம்

சீககிய சமயம்சீககிய சமயம்

மூேம்: Mohd Rosmizi Abdul Rahman, 2011. Agama-Agama 
di Dunia. Bandar Baru Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam 
Malaysia.

பட ஆய்வுபட ஆய்வு21ஆம் நூற்ாண்டுக 21ஆம் நூற்ாண்டுக 
கைற்ல் தி்ன்கைற்ல் தி்ன்

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

திபி்தாைா மகற 
(Kitab Tipitaka)

ல்வ்தம் 
(Kitab Veda)

புனி்த குரு கிராநத் 
சாஹிப் மகற
(Kitab Sri Guru 
Granth Sahib)
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ைன்பூசியஸ 
லபா்தகனகயத் 
ல்தாற்றுவித்்த்வர் குங 
பூ சீ (Kung Fu Tze) 
ஆ்வார். ைன்பூசியகைப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள 
அ்தன் லபா்தகனைள 
உயரிய நன்தனறிக 
லைாட்பாடுைள, 
மனி்தாபிமானம், 
ஒழுகைம், 

தபற்லறார்ைளிைத்தில் 
பற்கறக 
தைாண்டிருப்பக்த 
்வலியுறுத்து்வ்தாை 
நம்புகின்றனர்.  
ைன்பூசியஸ 
லபா்தகனைள அனலேக 
நூலில் அைஙகியுள்ளன.

த்தௌ லபா்தகனைக்ள 
உரு்வாககிய்வர் 
ேவ் சூ (Lao Tzu). 
த்தௌ லபா்தகனைக்ளப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள 
பிரபஞசத்துைன் 
கூடிய நல்லிணகைமிகு 
்வாழ்ககை முககியம் 
என நம்புகிறார்ைள. 
ஒவ்த்வாரு்வரின் 

்வாழ்ககைகயயும் த்தௌ 
எனும் ்வாழ்ககை 
தநறி முடிவு 
தசயகிறது.  த்தௌ 
லபா்தகனைள த்தௌ 
தி ஷிங எனும் நூலில் 
அைஙகியுள்ளன.

நம் ்வாழ்ககையில் 
சமயம் ஏன் 
முககியமான்தாைக 
ைரு்தப்படுகிறது?

த்தௌ தி ஷிங நூல்
(Buku Tao Te Ching)

கைன்பூசியஸ் ல�ா்த்ைகைன்பூசியஸ் ல�ா்த்ை

ச்தௌ ல�ா்த்ைச்தௌ ல�ா்த்ை

அனலேக நூல்
(Buku Analek)

மூேம்: Cheu Hock Tong, 1988. Chinese Beliefs and Practice in 

South East Asia. Subang Jaya: Pelanduk Publication (M) Sdn.Bhd.

குழு ்வாரியாை, ்வாழ்ககைலயாடு சமய ்வழககு, நம்பிககையின் முககியத்து்வத்க்தத் 
த்தாைர்புபடுத்துை. கிகைகைப் தபற்ற ்தரவுைக்ள ஆகைச் சிந்தகனயுைன் 
பகைத்திடுை.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

ைன்பூசியஸ லபா்தகனயில் 
்வலியுறுத்்தப்படும் நன்தனறிக 
லைாட்பாடுைள யாக்வ?

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

11.2.111.2.1
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• த்தமியார், தசமாய 
பூர்்வககுடி 
இனககுழுவினர் 
தீய ஆன்மாகைக்ள 
விரட்ை ்வழிபாடு 
நைத்துகின்றனர்.

மலேசியாவின் ஒரு பகுதியினர் ்தத்்தம் நம்பிககைைக்ளப் பின்பற்றுகின்றனர். 
அ்வர்ைளின் நம்பிககை இயற்கைகயச் சார்நது உள்ளது.

   இநநம்பிககை அனிமிஸமா (animisme) என அறியப்படுகிறது. 
இச்சமூைத்தினர் குகை, மரம் அல்ேது தபரிய பாகற லபான்ற்வற்றில் 
மதிகைத்்தகை முன்லனார்ைளின் ஆவி உள்ள்தாை நம்புகின்றனர்.

மலைசிய சமுதாயத்தினரின் நம்பிகல்க்கள்

• பூர்்வககுடியினர் தீய 
ஆன்மாகை்ளால் லநாய 
ஏற்படுகிறது என 
நம்புகின்றனர்.

பூோவ் லைரி பூர்்வககுடி இனககுழுவினர் ைைற்ைகர 
்வழிபாடு தசய்வ்தன் லநாகைம் என்ன?

• பூோவ் லைரிகயச் லசர்ந்த, 
'மா லமரி' (Mah Meri) 
பூர்்வககுடி இனககுழுவினர் 
பாதுைாப்பிற்ைாைவும் 
மன்னிப்புக லைாரவும் 
ைைற்ைகர ்வழிபாடு 
தசயகின்றனர். 

மூேம்: Jasiman Ahmad dan Rosnah Ramli, 1997. Siri Kebudayaan Masyarakat Malaysia: Masyarakat 
Orang Asli. Melaka: Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd.

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

தீ�கைற� மலேசியாவின் 
பூரவககுடியிைரின் 

நம்பிக்கைகைள்

மா லமரி பூர்்வககுடி 
இனககுழுவினர் ைைற்ைகர 
்வழிபாடு.
மூேம்: Astro Awani.
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சரவாக, ச�ா சரவாக, ச�ா 
சமூகைததிைரின் சமூகைததிைரின் 
நம்பிக்கைகைள்நம்பிக்கைகைள்

மீரிங (Miring) சைஙகு 
நைத்்தப்படுகிறது.
மூேம்: Utusan Borneo. 

பிசாயா சமூைத்தினர் எ்தற்ைாை 
்தமதராக ்வழிபாட்கை 
நைத்துகின்றனர்?

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

பிசாயா இனத்தினர் நைத்தும் 
்தமதராக (Tamarok) ்வழிபாடு.

வி்வசாயியாைப் பணிபுரியும் பிசாயா 
சமூைத்தினர் அமானுஷய சகதிகய 
நம்புகின்றனர்.
• புதிய வி்வசாயப் பகுதிகயத் திறககும் முன் 
அமானுஷய சகதியின் இகையூறுைக்ளத் 
்தவிர்கை ெம்பி மநதிரம் ஓ்தப்படுகிறது. 

• அமானுஷய சகதிகய லநாயாளியின் 
உைலிலிருநது விரட்டு்வ்தற்கு 
அ்வர்ைள ்தமதராக ்வழிபாட்கை 
லமற்தைாளகின்றனர்.

மூேம்: Persatuan Bisaya, Sarawak.

ஈபானியச் சமூைத்தினரில் சிேர் தப்தாரா 
(Petara / ைைவுள) எல்ோ அறிகுறிைக்ளயும் 
முன் கூட்டிலய  ைனவிலும் எண்ணத்திலும் 
ைாட்டு்வ்தாை நம்புகின்றனர்.
• மீரிங சைஙகு லபான்று பல்ல்வறு முகறைளில் 
தப்தாரா (ைைவுள) ்வழிபைப்படுகிறது. 

• மநதிரஙைக்ள ஓது்வதிலிருநது மீரிங சைஙகு 
த்தாைஙகுகிறது.

• மீரிங சைஙகை தேமாம்பாங (Lemambang) 
எனும் ஓது்வார் நைத்து்வார்.
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மலேசியர்ைள பின்பற்றும் எல்ோச் சமயஙைளும் எப்லபாதும் நல்ே்வற்கறலய 
தசயயக ைற்பிககின்றன. பிற இனத்்த்வரின் சமயப் பண்பாட்கைப் புரிநதும் 
மதித்தும் நைப்ப்தால் அகமதியும் சுபிட்சமும் உறுதிதசயயப்படுகிறது. லமலும், 
சமு்தாயம் அன்றாை ்வாழ்ககையில் சமய நம்பிககைைளின் முககியத்து்வத்க்த 
வி்ளஙகிக தைாள்வது அ்வசியமாகும்.

சபாவில் தைஅமாத்்தான்  
விழாவின்லபாது மாைா்வாவ் 
(Maga'au) சைஙகு.  
மூேம்:  Kadazandusun Cultural 
Association.

  மலேசியாவில் ைாணப்படும் பல்்வகையான நம்பிககைைக்ள 
வி்ளஙகிகதைாள்ள மாண்வர்ைளுககு ்வழிைாட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

தெடு்வாங (Ngeduang) சைஙகு
மூேம்: Nandra Hitong, Penyelidik 
Masyarakat Bajau.

11.2.111.2.1

தெடு்வாங சைஙகை லமற்தைாளளும் பாொவ் 
சமூைத்தினர் இன்றும் உள்ளனர்.
• இச்சைஙகின்லபாது இறந்த்வரின் குடும்பத்தினர் 
்வருகையா்ளர்ைளுககு உண்வளிப்பர். சபாவின் 
லமற்குக ைகர பகுதியில் (லைாத்்தா தபலுட்) 
இச்சைஙகு நைத்்தப்படுகிறது.

• கிழககுக ைகரயில் அகமநதுள்ள தசம்பூர்ணா 
தீவில் பாொவ் சமூைத்தினர் மலைாம்லபா 
(Mag'ombo) சைஙகை லமற்தைாளகின்றனர். 

• ஆசியும் நல்்வாழ்வும் தபற்றிை முன்லனார்ைளின் 
ஆன்மாக்வ மதிககும் ்வண்ணம் மலைாம்லபா 
சைஙகை நைத்துகின்றனர்.

ைைசான்டூசுன் சமூைத்தினர் 
கிலனாலராஹிஙைாகன நம்புகின்றனர். 
• பாதுைாப்பும் அகைகைேமும் ல்வண்ைக 
கூடிய ைைவு்ளாைக கிலனாலராஹிஙைான் 
(Kinorohingan) திைழ்கிறார்.

• மாைா்வாவ் (மாைாவ்) சைஙகு ்வாயிோை 
அ்வர்ைள தநல் விக்ளச்சலுககுக 
ைாரணமான சகதிகய நம்புகின்றனர். 

• இச்சைஙகிற்குப் லபாலபாஹிொன் 
(Bobohizan) எனும் மாநதிரீைத் ்தகே்வர் 
்தகேகமலயற்கிறார்.
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கூட்ைரசு அரசியேகமப்பு 3(1)இன் 
உள்ளைகைத்க்தக குறிப்பிடுை. 

விலைந்துவிலைந்து  பதிைளிபதிைளி

கூட்ைரசு சமயமாை இஸோமிய சமயத்தின் நிகேகய எல்ோ இனத்்த்வரும் 
ஏற்றுக தைாண்ைனர். புரிநதுணர்க்வயும் ஒற்றுகமகயயும் நிகேநிறுத்்த நாம் இந்த 
அரசியேகமப்பின் விதிைக்ள மதிகை ல்வண்டும். 

மூேம்: Perlembagaan Persekutuan.

அரசியே்மப்பில் இஸ்ோமிய சமயம்அரசியே்மப்பில் இஸ்ோமிய சமயம்

  கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் இஸோமிய சமயத்தின் நிகேகய 
வி்ளஙகிகதைாள்ள மாண்வர்ைளுககு ்வழிைாட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

பல்ல்வறு அரசியல் ைட்சிைளும் இயகைஙைளும் மோயா அரசியேகமப்பு ஆகணயம் 
1957ககுக (Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu 1957) லைாரிககை மனு 
அனுப்பிய்தன்்வழி இஸோமிய சமயம் கூட்ைரசின் அதிைாரப்பூர்்வ சமயமாை ஏற்றுக 
தைாள்ளப்பட்ைது. இஸோமிய சமயம் கூட்ைரசு சமயமாை அஙகீைரிகைப்பட்டு 
அ்தன் நிகே கூட்ைரசு அரசியேகமப்பின் பிரிவு 3இல் (Perkara 3, Perlembagaan 
Persekutuan) நிகேநிறுத்்தப்பட்ைது. கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் இஸோமிய 
சமயத்தின் நிகே த்தாைர்பான மாற்றஙைளுககு மாட்சிகம ்தாஙகிய மாமன்னரும் 
மோய அரசர்ைளும் ஒப்பு்தல் ்தர ல்வண்டும்.

11.2.211.2.2

Islam ialah agama bagi Persekutuan tetapi agama 
lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di 
mana-mana bahagian Persekutuan.

Di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang 
tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja sebagai Ketua 
Agama Islam di negerinya ... 

Perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan 
Sarawak memperuntukkan kedudukan Yang di-Pertuan 
Agong sebagai Ketua Agama Islam di negeri itu.

... Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

Perkara 3 (1)

Perkara 3 (2)

Perkara 3 (3)

Perkara 3 (5)

கூட்டரசு அரசியலமைப்பு
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11.2.311.2.3
K11.2.7K11.2.7

கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் பிற சமயஙைக்ள அகமதியுைனும் பாதுைாப்புைனும் 
பின்பற்ற முடியும் எனக குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. மகைள ்தத்்தம் சமயஙைக்ளயும் 
நம்பிககைைக்ளயும் பின்பற்றும் உரிகமகயப் தபற்றுள்ளனர்.

கூட்ைரசு அரசியேகமப்பின்படி சமய சு்தநதிரம் பிற இனத்்த்வகரப் 
புரிநதுதைாண்டு மதித்து ்வாழும் சமு்தாயத்க்த உரு்வாககுகிறது. நாம் 
மலேசியாவில் சமயஙைக்ள அமல்படுத்து்வ்தன் அ்வசியத்க்த உயத்துணர்நது 
மதித்்தல் ல்வண்டும்.

மூேம்: Perlembagaan Persekutuan.

அரசியே்மப்பில் பி் சமயஙகைளின் நி்ேஅரசியே்மப்பில் பி் சமயஙகைளின் நி்ே

  கூட்ைரசு அரசியேகமப்பில் பிற சமயஙைக்ளப் பற்றித் 
த்தரிநதுதைாள்ள மாண்வர்ைளுககு ்வழிைாட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

பிரிவு 3, பிரிவு 11
கூட்ைரசு அரசியேகமப்பு

என்னை 
வருடுக

பல்லின சமயத்க்தயும் 
நம்பிககைைக்ளயும் மதிப்பது 
ஒற்றுகமகய ஏற்படுத்தும். 
ைேநதுகரயாடுை.

Perkara 11 (1)

Perkara 11 (3) (a)

Tiap-tiap orang berhak menganuti dan 
mengamalkan agamanya dan tertakluk pada 
fasal (4) mengembangkannya.

Tiap-tiap kumpulan agama berhak–
(a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;...

கூட்டரசு அரசியலமைப்பு
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ஒவ்த்வாரு சமயத்்த்வரும் ்தத்்தம் ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைக்ளக தைாண்டுள்ளனர். 
ஒவ்த்வாரு ்வழிபாட்டுத் ்தேமும் ்தத்்தம் சமயஙைளுககு ஏற்பக குறிப்பிட்ை 
்தன்கமைக்ள அகையா்ளமாைக தைாண்டுள்ளன. ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைளின் ைட்ைைக 
ைகேைள பல்ல்வறு ்வடி்வஙைக்ளயும் பிரதிபலிப்கபயும் தைாண்டுள்ளன. ்வழிபாட்டுத் 
்தேஙைள சமய நை்வடிககைைக்ள லமற்தைாளளும் இைஙை்ளாை வி்ளஙகுகின்றன.

பளளி்வாசல் இஸோமியர்ைளின் ்வழிபாட்டுத் 
்தேமாகும். 

• 1963ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ை 
இது 27 ஆைஸட்டு 1965ஆம் நாள 
அதிைாரப்பூர்்வமாைத் திறகைப்பட்ைது.

• இ்தன் ைட்ைைகைகே நவீனம், இஸோம், 
உளளூர்த் ்தன்கமைக்ளக தைாண்ை்தாகும்.  

• இஙகு ஒலர லநரத்தில் 15 ஆயிரம் லபர் 
த்தாழுகைககுக கூடும் ்வசதி உள்ளது.

• ல்தசியப் பளளி்வாசல் நிர்மாணிப்பு, 
மலேசியாவின் அதிைாரப்பூர்்வ சமயமான 
இஸோத்தின் லமன்கமகயக ைாட்டுகிறது.

• 18ஆம் நூற்றாண்டில் நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• மோயப் பிராநதியத்தில் மிைப் பழகமயான 
பளளி்வாசலில் ஒன்று.

• இது ைம்லபாங நீோம் பூரி, லைாத்்தா பாரு, 
கி்ளந்தானில் அகமநதுள்ளது.

• இகைட்ைைகைகே மோயப் பிராநதியத்தின் 
கூறுைக்ளக தைாண்டுள்ளது.

ல்தசியப் பளளி்வாசல், லைாோேம்பூர்.
(Masjid Negara, Kuala Lumpur).

ைம்லபாங ோவுட் பளளி்வாசல், கி்ளந்தான்.
(Masjid Kampung Laut, Kelantan).
)

்கம்லபாங் ைாவுட் 
பள்ளிவாசல், கிளந்தான்

லதசியப் பள்ளிவாசல், 
ல்காைாைம்பூர்

இஸைாமிய சமயத்தினரின் வழிபாட்டுத் தைம்

மலேசியப் பளளி்வாசல்ைள.

மலேசியாவில் வழி�ாட்டுத ்தேஙகைள்மலேசியாவில் வழி�ாட்டுத ்தேஙகைள்

என்னை 
வருடுக
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• 1645ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• தசங ஹூன் த்தங என்ற தபயர் 
பச்கச லமை ்வசிப்பிைம் எனும் 
தபாருள தைாண்ை்தாகும்.

• தபௌத்்த, த்தௌ சமயத்க்தப் 
பின்பற்றுப்வர்ைள, இத்்தேத்க்த 
்வழிபாடுைளுககுப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

லதாகல்காங் சசங் 
ஹூன் சதங், மைாக்கா

கிறிஸது்வர்ைளின் ்வழிபாட்டுத் ்தேம் ல்த்வாேயம் எனப்படுகிறது. 

தப்ளத்்த ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைள ்வாட் 
அல்ேது த்த்ள எனவும், ைன்பூசியஸ சமய 
்வழிபாட்டுத் ்தேஙைள ல்தாகலைாங எனவும் 
அகழகைப்படுகின்றன.

• 1830ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• சர்வாக, சிபுவில் அகமநதுள்ளது.
• இ்தகன நிர்மாணித்்த்வர் சுமத்திராவின் சமயப் லபா்தைர், 
து்வான் ஹஜி சாோம் மீனாஙைாபாவ் (Tuan Haji Salam 
Minangkabau) ஆ்வார்.

• இஃது இநல்தாலனசியா மத்திய ொ்வாவில் அகமநதுள்ள 
அலைாங தைமாக பளளி்வாசலின் (Masjid Agung Demak) 
்வடி்வகமப்கபக தைாண்ைது.

• 1893ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• சபாவின் மிைப் பழகமயான ல்த்வாேயம்.
• மலேசியாவின் மிைப் பழகமயான ைருஙைல் 
ல்த்வாேயம் ஆகும்.

• சபா, சண்ைாைானில் அகமநதுள்ளது.

• 1932ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• தைைா, தபர்லிஸில் உள்ள சயாமிய 
சமூைத்தினருகைான ்வழிபாட்டுத் ்தேம் ஆகும்.

• தைைாவின் மிைப் தபரிய ்வாட்ைளில் ஒன்று.
• தைைா, குபாங பாசு, லைாடியாஙகில் 
(Kodiang) அகமநதுள்ளது.

அல் ைாடிம் பளளி்வாசல், சிபு, 
சர்வாக (Masjid Al-Qadim, 
Sibu, Sarawak).
மூேம்: Utusan Borneo.

தசயிண்ட் கமகைல் ல்த்வாேயம்   
(Gereja St. Michael), சண்ைாைான், சபா.

்வாட் பூன்யாராம்     
(Wat Boonyaram),  
பாைாங லசரா, தைைா.

ல்தாகலைாங தசங ஹூன் த்தங 
(Tokong Cheng Hoon Teng), ஹஙது்வா 
தெயா, மோகைா.

அல் ்காடிம் பள்ளிவாசல், சைவாக

சசயிண்ட் லமக்கல் லதவாையம், சபா

வாட் பூன்யாைாம், 
பாடாங் லசைா, ச்கடா

கிறிஸதுவர்்கள் வழிபாட்டுத் தைம்

சபௌத்தம், ்கன்பூசியஸ, சதௌ      
வழிபாட்டுத் தைங்்கள்

மூேம்: Hood Salleh, 2006. Peoples 
and Traditions: The Encyclopedia 
of Malaysia. Kuala Lumpur: 
Editions Didier Millet.
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சமய ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைள அ்வற்கறப் பின்பற்றுப்வர்ைளின் அன்றாை ்வாழ்ககையில் 
முககியப் பஙைாற்றுகின்றன. மலேசியக குடிமைன் எனும் ்வகையில் ்வழிபாட்டுத் 
்தேஙைளில் இருககும்லபாது நன்னைத்க்தகயயும் ஒழுகைத்க்தயும் லபணு்வ்தன் 
அ்வசியத்க்தப் புரிநதுதைாள்ள ல்வண்டும்.

இநதுகைளின் ்வழிபாட்டுத் ்தேம் லைாயில் எனப்படுகிறது.

சீககியர்ைளின் ்வழிபாட்டுத் ்தேம் 
குர்து்வாரா எனப்படுகிறது. 

இந்துக்களின் வழிபாட்டுத் தைம்

சீககியர்்களின் வழிபாட்டுத் தைம்

• 1922ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• தொகூர் பாரு, ொோன் த்தப்ராவில் 
அகமநதுள்ளது.

• 1996ஆம் ஆண்டு, ைண்ணாடிைக்ளக    
தைாண்டு மீண்டும் புதுப்பிகைப்பட்ைது.

• இது மலேசியாவின் ஒலர மு்தல் ைண்ணாடிக 
லைாயிோை மலேசியச் சா்தகனப் புத்்தைத்தில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

• 1901ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிகைப்பட்ைது.
• இ்தன் இயற்தபயர் சீககிய கைமண்ட் 
ெூப்லி தைம்பள (Diamond Jubilee Sikh 
Temple) ஆகும்.

• இஃது அடிப்பகையில் 'மூர்' 
ைட்ைைகைகேயும் நவீன அகமப்பும்  
தைாண்ை்தாகும்.

• இந்தக குர்து்வாரா ைட்ைைம்   
பாரம்பரியத் ்தேமாைத் ல்தசியப் 
பாரம்பரியச் சட்ைத்தின்கீழ் உள்ளது.

அருள்மிகு � ைாஜ்காளியம்மன்  
திருகல்காயில், சஜாகூர்.

வட்டா குர்துவாைா 
சாஹிப், பினாங்கு

அருளமிகு � ராெைாளியம்மன் 
திருகலைாயில், தொகூர் பாரு, தொகூர்.

்வட்ைா குர்து்வாரா சாஹிப் (Wadda 
Gurdwara Sahib), பினாஙகு, ொர்்ஜைவுன்.

்வழிபாட்டுத் ்தேஙைளில் 
இருககும்லபாது நாம் 
ஏன் தநறிமுகறைக்ளப் 
புரிநதுதைாள்ள ல்வண்டும்?

11.2.411.2.4
K11.2.5K11.2.5

'மூர்' ைட்ைகைகே என்பது ்வை ஆப்பிரிகைா,  
லபார்த்துகீஸ, ஸதபயின் நாடுைளின் 
இகணப்புக ைட்ைைகைகே ஆகும்.

மலேசிய ்வழிபாட்டுத் 
்தேஙைளின் ்தை்வல்ைள.

  ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைளில் இருககும்லபாது ைகைப்பிடிகை ல்வண்டிய 
ஒழுகை தநறிைக்ள வி்ளஙகிகதைாள்ள மாண்வர்ைளுககு ்வழிைாட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

சசாறகைளஞ்சியம்சசாறகைளஞ்சியம்

என்னை 
வருடுக
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இந்த அேகு மலேசியர்ைளின் சமயஙைள, நம்பிககைைள பற்றிய ஒரு புரி்தகே 
்வழஙகுகிறது. இந்த அறி்தல் மாண்வர்ைள அடுத்்த அேகில் பயிே உள்ள 
மலேசியர்ைளின் விழாகைள பற்றி அறியத் துகணபுரியும்.

மலைசியாவில் 
சமயமும் 

நம்பிகல்கயும்

மலைசியாவில் 
வழிபாட்டுத் 
தைங்்கள்

•	 இஸோம், கிறிஸது, தபௌத்்தம், இநது, சீககியம்,  
ைன்பூசியஸ, த்தௌ லபா்தகனைள.

•	 தீபைற்ப மலேசியாவின் பூர்்வககுடியினரின் நம்பிககைைள.
•	 சர்வாக, சபா சமு்தாயத்தினரின் நம்பிககைைள.

அைசியைலமப்பில் 
இஸைாமிய சமயம் 

• பிரிவு 3 (1)
• பிரிவு 3 (2)
• பிரிவு 3 (3)
• பிரிவு 3 (5)

அைசியைலமப்பில் 
பிற சமயங்்களின் 

நிலை

• பிரிவு 11 (1)
• பிரிவு 11 (3) a

மீட்டுணரலவாம்மீட்டுணரலவாம்

•	 இஸோம் - பளளி்வாசல்
•	 கிறிஸது்வம் - ல்த்வாேயம்
•	 தபௌத்்தம் - ல்தாகலைாங, ்வாட்
 ைன்பூசியஸ, த்தௌ - ல்தாகலைாங  
•	 இநது - லைாயில் 
•	 சீககியம் - குர்து்வாரா 
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அ ைாலியான இைஙைக்ளச் சரியான பதிகேக தைாண்டு நிகறவு தசயை.

ஆ ்வழிபாட்டுத் ்தேஙைளின் தபயர்ைக்ள எழுதுை:

1. இஸோமியர்ைளின் மகற ______________________ எனப்படும் .

2. சீககிய சமயம் ______________ லபா்தகனயின் அடிப்பகையில் ஆனது.

3. ைைசான்டூசுன் சமூைத்தினர் ______________ எனும் ைைவுளிைம் 
பாதுைாப்கபயும் அகைகைேத்க்தயும் ல்வண்ை முடியும் என நம்புகின்றனர்.

4. ____________ கூட்ைரசு பிரல்தச இஸோமிய சமயத்தின் ்தகே்வர் ஆ்வார்.

5. சயாமிய சமூைத்தினரின் ்வழிபாட்டுத் ்தேம் ______________________ 

என அகழகைப்படுகிறது.

அல்குர்ஆன் குருநானாக கிலனாலராஹிஙைான்மாட்சிகம ்தாஙகிய 
மாமன்னர்

்வாட்

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

சிநதித்துப் 
பதிேளி

என்னை 
வருடுக
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தனிநபர்
நாம் எப்லபாதும் சமயப் 
லபா்தகனைக்ளப் 
பின்பற்றுப்வர்ை்ளாை இருப்ப்தன் 
மூேம் நல்ேத்தாரு சகிப்புத்்தன்கம 
தைாண்ை நபராை வி்ளஙை முடியும்.

சமுதாயம்
சகிப்புத்்தன்கம தைாண்ை 
்தனிநபர்ைல்ள நல்லிணகைமிகை 
சமு்தாயத்க்த உரு்வாகை முடியும்.

நாடு
நல்லிணகைமிகு 
சமு்தாயலம நாட்டின் 
சுபிட்சத்திற்கு 
வித்திடும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்

ல்தசியப் பளளி்வாசல், லைாோேம்பூர்.

எல்ோச் சமயமும் அ்வற்கறப் பின்பற்றுப்வர்ைக்ள நல்ே உள்ளமும் பரிவும் 
மரியாக்தயும் தைாண்டுள்ள்வர்ை்ளாை இருகைல்வ லைாருகிறது. ்வாழ்வில்  
அகமதிகயயும் பாதுைாப்கபயும் லபாற்றல்வ சமயம் மனி்தர்ைளுககுக 
ைற்பிககின்றது. 
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மலேசியாவின் சிறப்பைப பைல்லின மக்கள், பைண்டி்்க்களின்்வழி
அறிய முடியும். இந்த அேகு மலேசிய மக்களின் முககியப 
பைண்டி்்க்க்ையும் அ்வற்றக க்காண்்ா்பபைடு்வ்தன் ல�ாக்கத்்தயும் 
வி்வரிககின்றது. லமலும், அன்று க்தாட்டு இன்று ்வ்ை பைண்டி்்க்கள் 
க்காண்்ா்பபைடும் மு்ற்க்ையும் இந்த அேகு விைககுகின்றது. 

66

தலைப்பு 11: நாம் மலைசிய மக்கள்தலைப்பு 11: நாம் மலைசிய மக்கள்

அலகுஅலகுஅலகு

சாரம்சாரம்

மலலசிய மக்களின் மலலசிய மக்களின் 
பண்டிக்க்கள்பண்டிக்க்கள்
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1     மலேசியாவின் பைல்்வ்்க பைண்டி்்க்களின் 
சான்று்க்ைத ல்தடு்தல்.  

2   மலேசியாவில் பைண்டி்்க்கள் 
க்காண்்ா்பபைடு்வ்தன் ்காைணங்க்ை 
ஆைாய்தல்.

3   அன்றும் இன்றும் பைண்டி்்க்கள் 
க்காண்்ாடும் மு்றயில் ல்வறுபைாட்்்த 
ல்தடு்தல்.

•  மகிழ்ச்சி
•  அன்பு்்்ம

1   மலேசிய மக்களின் முககியப பைண்டி்்க்கள். 
2   மலேசியாவில் பைண்டி்்க்கள் க்காண்்ாடு்வ்தன் ல�ாக்கம்.
3   அன்றும் இன்றும் பைண்டி்்க்கள் க்காண்்ா்பபைடும் மு்ற.

மலேசியாவில் 
முககியப 
பைண்டி்்க்கள்

நீங்கள் ்கற்கப் லபாவது என்்ன?நீங்கள் ்கற்கப் லபாவது என்்ன?

AKPSAKPS

அடிப்பகை வரலாறறுச் சிந்தக்னத் திறன்அடிப்பகை வரலாறறுச் சிந்தக்னத் திறன்

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி

என்னை 
வருடுக
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மலேசியா பைல்்வ்்கப பைண்டி்்க்களுககுப பு்கழ்கபைறற �ா்ாகும். பைண்டி்்க்கள் 
�ல்லிணக்கதல்தாடும் பைாைம்பைரிய முககியதது்வதல்தாடும் க்காண்்ா்பபைடுகின்றன. 
சமயமும் பைண்பைாடும் சாரந்த பைண்டி்்க்களில் ல�ான்புப கபைரு�ாள், ஈ்்கப 
கபைரு�ாள், சீனப புத்தாண்டு, தீபைா்வளி, ்்தபபூசம், ்்வசாகி, ்கா்வாயத திரு�ாள், 
க்கஅமாத்தான் விழா, கிறிஸ்துமஸ், விசா்க தினம், 'சன் கபைட்லைா' (San Pedro) 
ஆகிய்்வயும் அ்ஙகும்.

11.3.111.3.1
K11.3.4K11.3.4

குழு ்வாரியா்கப பைண்டி்்க்கள் 
க்காண்்ா்பபைடு்வ்தால் குடும்பை உறவு்க்ை எவ்வாறு 
்வலுபபைடுத்த முடியும் என்று ்கேநது்ையாடு்க.

•	 இஸ்ோமிய �ாள்்காட்டியின்பைடி ஷா்வால் மா்தததின் 
மு்தல் �ாள் இஸ்ோமியர்கைால் க்காண்்ா்பபைடுகிறது.

•	 ஒரு மா்த ்காேம் ல�ான்பு ல�ாறறபின் ஏறபைடும் 
மகிழ்ச்சி்யக குறிககிறது. 

லநான்புப் பெருநாள்

ஈல்கப் பெருநாள்

•	 சீன �ாள்்காட்டியின்பைடி மு்தோம் �ாள் சீனச் 
சமூ்கததினைால் க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 இபகபைரு�ாள் குடும்பை உறுபபினர்கள் அ்ன்வரும் 
ஒன்று கூடும் இைவு விருநதில் ்கேநது 
க்காள்்வ்தன்்வழி ஆைம்பைமாகிறது. இததிரு�ாள் 
15 �ாள்்களுககுத க்தா்ரநது சாப ல்கா லம 
்வ்ை (Chap Goh Meh) க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

சீனப் புததாண்டு

�மது சமு்தாயம் 
ஏன் பைண்டி்்க்களின் 
பைாைம்பைரியத்்த 
பைாது்காக்க ல்வண்டும்?

மூேம்: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, 2006. Hari-hari Perayaan 
Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: KeKKwa.

மலேசிய மக்களின் முககியப் பண்டிக்க்கள்மலேசிய மக்களின் முககியப் பண்டிக்க்கள்

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

  �ம் �ாட்டின் முககியப பைண்டி்்க்க்ைப புரிநதுக்காள்ை 
மாண்வர்களுககு ்வழி்காட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

•	 இஸ்ோமிய �ாள்்காட்டியின்பைடி சூல்ஹிஜா மா்தததின் 
10ஆம் �ாைன்று (10 Zulhijah) இஸ்ோமியர்கைால் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது. இபகபைரு�ாள் சூல்ஹிஜா 11,12,13 
்தஸ்ரிக (Tasyrik) �ாள்்வ்ை க்தா்ருகிறது. 

•	 இஸ்ோமியர்கள் ஈ்்க ்வழிபைாடு கசய்வல்தாடு இ்றச்சி்யத 
்தானம் கசய்வர.
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தீொவளி
•	 இநதுக்களின் �ாள்்காட்டியின்பைடி ஐபபைசி மா்தததில் 

க்காண்்ா்பபைடுகிறது.
•	 இபபைண்டி்்க இரு்ை க்வல்லும் ஒளி்யயும் 

அறியா்ம்யப லபைாககும் அறி்்வயும் குறிககிறது. 
இகக்காண்்ாட்்ததின்லபைாது இநதுக்கள் ல்காேமிட்டு 
வீட்்் அேங்கரிததுத தீபைம் ஏறறு்வர.

லதப்பூசம்

்காவாய்த திருநாள்

•	 ஒவல்வார ஆண்டும் லம மா்தம் ்க்சான்டூசுன், மூருட் இனததினைால் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 இபபைண்டி்்க க�ல்வி்ைச்சலுக்கா்க �ன்றி கசலுததும் ்வ்்கயில் 
வி்வசாயி்கைால் க்காண்்ா்பபைடுகிறது. இபபைண்டி்்கயின்லபைாது 
‘லபைாலபைாஹிசான்’ ்த்ே்மயில் மா்கா்வாவ ச்ஙகு ்்வபை்வம் 
�்்கபைறும். இகக்காண்்ாட்்த்்த கமருகூட்டு்வ்தற்கா்க சுமாசாவ 
�்னமும் உண்டுக ஙாக்ை லபைாட்டியும் �்த்தபபைடும். 

ப்கஅமாததான் விழா

•	 ஒவல்வார ஆண்டும் டிசம்பைர 25ஆம் �ாள் கிறிஸ்து்வர்கைால் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 இலயசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த�ா்ை நி்னவுகூறும் ்வ்்கயில் 
இபபைண்டி்்க க்காண்்ா்பபைடுகிறது. பைரிசு ்வழஙகு்தல், வீடு 
வீ்ா்கச் கசன்று ‘ல்கைல்’ பைா்ல்்கள் பைாடு்தல் லபைான்ற்்வ 
இந்தக க்காண்்ாட்்த்்த லமலும் கமருகூட்டுகிறது.

கிறிஸ்துமஸ்

1.  உன் ்வகுபபில் மூன்று குழுக்க்ை உரு்வாககிடு்க.
2.  ஒரு குழு �ம் �ாட்டில் ்காணபபைடும் பைண்டி்்க 

க்காண்்ாட்்ங்களில் உள்ை ல்வறுபைாடு்க்ைப 
பைட்டியலிடு்தல்.

3.  ல்வறுபைாட்டுப பைட்டியல் க்தா்ரபைான விைக்கத்்தப 
கபைற பிற இரு குழுக்களி்ம் ஒபபை்்த்தல். 
முடிவு்க்ை ்வகுபபில் பை்்த்தல்.

 பிரசசலனககுத தீர்வு பிரசசலனககுத தீர்வு21ஆம் நூற்றாண்டுக 21ஆம் நூற்றாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

‘ல்கைல்’ (karol) 
என்பைது கிறிஸ்துமஸ் 
பைண்டி்்கயின்லபைாது 
்களிபபூட்டும் அல்ேது 
இ்ற்வ்னப 
லபைாறறிபபைாடும் 
பைா்ோகும்.  

ச�றாற்களஞ்சியம்ச�றாற்களஞ்சியம்

•	 இநதுக்களின் �ாள்்காட்டியின்பைடி 10ஆம் மா்தமான ்்த மா்தததில், 
ஜன்வரி இறுதி மு்தல் பிபை்வரி க்தா்க்கம் இ்்லய ்வரும் பூசம் 
�ட்சததிைததில் கபைௌரணமி அன்று க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 ்தங்கள் ல்வண்டு்த்ே நி்றல்வறறிய்தற்கா்கவும் ல்வறு 
ல்வண்டு்தலுக்கா்கவும் �ன்றிக்க்னா்க முரு்கப கபைருமானுககுக 
்காணிக்்கப கபைாருள்்க்ைக க்காண்டு கசல்கின்றனர.

•	 ஒவல்வார ஆண்டும் ஜுன் மா்தம் மு்தல் �ாள் ்ாயாக,  
ஈபைான், பி்ாயு இனததினைால் க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 இததிரு�ாள் அறு்வ்்ககுப பிறகு கி்்க்கப கபைறற 
வி்ைச்சலுககு �ன்றி க்தரிவிககும் ஒரு பைண்டி்்கயாகும். 
இபபைண்டி்்கயின்லபைாது 'ரூமா பைாஞசாஙகில்' ‘ஙாஜாட்’ 
�்னம் ஆ்பபைடும்.
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பிற இனத்த்வரின் பைண்டி்்க்ய மதிபபைல்தாடு, பைல்லினத்த்வரின் பைண்டி்்க்களின் 
பைாைம்பைரியத்்தயும் �ம்பிக்்க்க்ையும் �ாம் லபைாறற ல்வண்டும். இபபைண்பு 
�ல்லிணக்கமும் ஒறறு்மயும் நி்றந்த சமு்தாயத்்த உரு்வாக்க உ்தவும். 

11.3.111.3.1
K11.3.5K11.3.5

•	 ஒவல்வார ஆண்டும் லம மா்தம் கபைௌத்த ம்தததினைால் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது.

•	 சித்தாரத்த க்கௌ்தம புத்தர ்வாழ்வின் பிறபபு, ஞானம் கபைறறது, 
முகதி அ்்ந்தது ஆகிய மூன்று முககியக கூறு்களு்ன் 
க்தா்ரபு்்ய பைண்டி்்கயாகும். இபபைண்டி்்கயின்லபைாது 
க்கௌ்தம புத்தரின் உரு்வச் சி்ே்ய �ன்னீைாட்டு்வ்தன் மூேம் 
்தங்க்ைத ்தாலம புனி்தபபைடுதது்வ்தா்க �ம்புகின்றனர. லமலும், 
அந�ாளில் புத்தபிககு்களுககு உணவு ்வழஙகுகின்றனர.  

விசா்க தினம்

லவசாகி 

•	 பைஞசாபியர்களின் �ாள்்காட்டியின்பைடி �ான்்காம் 
மா்தமான ்்வசாக மா்தததில் சீககியச் சமூ்கத்தால் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது. 

•	 14ஆம் ல்ததி ்்வசாக மா்தம் சீககியர்கள் குரது்வாைாவில் 
்வழிபைாடு கசய்வார்கள்.

•	 வி்ைச்சலுககு �ன்றி கூறும் ்வ்்கயில் இபபைண்டி்்க 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது. பைாைம்பைரிய ல�ாககில் 
குரது்வாைாவிறகு க்வளிலய பைஙைா, கி்ா �்னங்கள் 
ஆ்பபைடும்.

•	 பைழஙகுடியினைான ஜககுன் சமூ்கம் க்காண்்ாடும் புத்தாண்டு 
‘்தாக�ான் பைாலைா’ என்பை்தாகும். கசமாய சமூ்கம் இ்த்ன ‘ஜிஸ் 
பைாய’ எனவும் க்தமு்வான் சமூ்கம் ‘்தாவுன் பைா�ாவுக’ எனவும் 
மா லமரி சமூ்கம் ‘்தாவுன் எம்பைாய’ எனவும் கூறு்வர. ஒவல்வார 
ஆண்டும் டிசம்பைர 31ஆம் �ாள் இபபைண்டி்்க க்தா்ஙகும். 

•	 க்கஙகுோங �ாள் கசமாய சமூ்கத்தால் கிைாம மக்களின் 
�ல்்வாழ்விற்கா்கப பிைாரத்த்ன கசயது க்காண்்ா்பபைடுகிறது.

•	 சிோஙகூரிலும் க�கிரி கசம்பிோனிலும் உள்ை பூர்வககுடியினர  
மூ்தா்்தயர தினத்்தக க்காண்்ாடி ்வருகின்றனர.

புததாண்டுக ப்காண்்ாட்ம், ப்கங்குைாங், மூதாலதயர் தினம்

•	 ஒவல்வார ஆண்டும் ஜுன் மா்தம் மோக்காவில் லபைாரததுகீஸ் 
்வழி ்வந்த சமூ்கததினைால் க்காண்்ா்பபைடுகிறது.

•	 இபபைண்டி்்க மீன்வர்களின் ்கா்வேைான சன் கபைட்லைா்்வ 
நி்னவுகூறும் ்வ்்கயில் க்காண்்ா்பபைடுகிறது. ்கபபைல்்கள் 
மீன்வர்கைால் அழகுற அேங்கரிக்கபபைடும். க்தான்றுக்தாட்டு 
ஆ்பபைடும் ‘பிைான்லயா’ �்னம் அன்்றய �ாளில் 
ஆ்பபைடும்.

சன் பெடபரா (San Pedro)

  மலேசியாவின் முககியப பைண்டி்்க்க்ை அ்்யாைங்காண 
மாண்வர்களுககு ்வழி்காட்டு்தல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு
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மலேசியாவில் க்காண்்ா்பபைடும் பைண்டி்்க்கள் பைே ல�ாக்கங்க்ைக 
க்காண்டுள்ைன. அ்வறறுள் சமயக ல்காரிக்்க, புத்தாண்டுக க்காண்்ாட்்ம், 
�ன்றிக்க்ன், தீய்வற்றப லபைாககி �ல்ே்்த எதிரபைாரத்தல், சமயப 
லபைா்த்கர்க்ை நி்னவுகூறு்தல் ஆகிய்்வ அ்ஙகும்.

மலேசியர என்ற ்வ்்கயில் �மது �ாடு சுபிட்சதல்தாடு இருக்க 
க்காண்்ாட்்ங்களின் பைன்மு்கத்தன்்ம்ய மதிபபைல்தாடு அ்தன் 
பைாைம்பைரியத்்தப பைாது்காக்க ல்வண்டும்.

1. �ம் �ாட்டில் க்காண்்ா்பபைடும் பைண்டி்்க்க்ையும் அ்வறறின் 
ல�ாக்கங்க்ைப பைறறியும் ஆசிரியர ல்கள்வி்கள் ல்கட்்ல். லமலும், மலேசியப 
பைண்டி்்க்க்ை மதிக்க ல்வண்டிய்தன் அ்வசியத்்தயும் மலேசிய விழாப 
பைண்பைாட்்்யும் பைறறிக ல்கட்்ல். 

2. மாண்வர்கள் இ்ணயைா்கக குழு அ்மததுக ல்கள்வி்க்ைப பைறறிக 
்கேநது்ையாடு்தல். 

3. ்கேநது்ையாடிய முடிவு்க்ை மறற குழுக்களு்ன் பைகிரநது க்காள்ளு்தல்.

2 
• சீனப புத்தாண்டு
• ்தாக�ான் பைாலைா
• ஜிஸ் பைாய

• ்தாவுன் 
பைா�ாவுக 

• ்தாவுன் எம்பைாய

புத்தாண்டுக் 
ககதாண்்தாட்ம்

சமயம் 1 
• ல�ான்புப கபைரு�ாள்
• ஈ்்கப கபைரு�ாள்

• கிறிஸ்துமஸ்
• ்்தபபூசம்

3
பயிர் வி்ைசசலுக்கும் 
க்ல் வைததிற்கும் 
நனறி பதாரதாடடு்ல்

• ்கா்வாயத திரு�ாள்
• க்கஅமாத்தான் விழா

• ்்வசாகி
• சன் கபைட்கைா 

தீ்ம்யப் 
பபதாக்கி நல்்ல்் 
எதிர்பதார்த்ல்

சமயப் பபதா்கர்க்ை 
நி்னைவுகூறு்ல்

•	 தீபைா்வளி

•	 விசா்க தினம்

4 

5 

  மலேசியாவில் க்காண்்ா்பபைடும் பைண்டி்்க்களின் ல�ாக்கத்்த 
அ்்யாைங்காண மாண்வர்களுககு ்வழி்காட்டு்தல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

மலேசியறாவில் ச்கறாண்்றா்ப்படும் பண்டிக்க்களின் ல�றாக்கம்மலேசியறாவில் ச்கறாண்்றா்ப்படும் பண்டிக்க்களின் ல�றாக்கம்

லயாசி – இலை – ெகிர் (Think - Pair - Share)லயாசி – இலை – ெகிர் (Think - Pair - Share)21ஆம் நூற்றாண்டுக 21ஆம் நூற்றாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

11.3.211.3.2
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அன்று க்தாட்டு இன்று ்வ்ை �ம் �ாட்டின் பைே இன மக்களின் பைண்டி்்க்கள் 
விமரி்சயா்கக க்காண்்ா்பபைடுகின்றன. இருபபினும், இன்று பைண்டி்்க்கள் 
க்காண்்ாடு்வதில் சிே மாறறங்கள் ்காணபபைடுகின்றன. அம்மாறறங்களுள் 
க்காண்்ாடும் வி்தம், ்வாழ்தது கூறும் வி்தம், பைே்காைங்கள் ்தயாரிககும் மு்ற்கள் 
ஆகிய்்வ அ்ஙகும். 

அன்றும் இன்றும் பண்டிக்க்ககளக ச்கறாண்்றாடும்  அன்றும் இன்றும் பண்டிக்க்ககளக ச்கறாண்்றாடும்  
முக்்கள்முக்்கள்

Selamat
Hari Raya

Aidilfitri
Maaf Zahir & Batin

அன்றும் இன்றும் �ம் �ாட்டில் 
பைண்டி்்க்கள் க்காண்்ா்பபைடும் 
மு்றயில் ்காணபபைடும் 
ல்வறுபைாடு்க்ை ல�ர்காணல் 
அணுகுமு்ற்வழி ்த்க்வல்் கபைறு்தல். 

அன்று இன்று

குடும்பை நிழறபை்த்்தக ்க்்யில் 
எடுத்தல்.

குடும்பைதது்ன் ்தம்பை்ம் எடுதது 
அ்வற்றச் சமூ்க ஊ்்கங்களில் 
பைதில்வறறு்தல்.

்தம்பை்ம் (Swafoto) என்பைது �வீனத 
திறன்லபைசி அல்ேது மின்னியல் 
பை்க்கருவி்யப பையன்பைடுததி 
சுயமா்க எடுத்த இைண்டு அல்ேது 
அ்தறகு லமறபைட்் �பைர்களின் 
நிழறபை்ங்கள் ஆகும்.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  ச�றாற்களஞ்சியம்ச�றாற்களஞ்சியம்

மின்னியல் ஊ்்கங்கள் ்வழியும் 
சமூ்க ஊ்்கங்களின் ்வழியும் 
்வாழ்தது அனுபபைபபைடுகிறது.

்வாழ்தது அட்்் ்தபைால் மூேமா்கவும் 
ல�ரிலும் க்காடுக்கபபைட்்து.   
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அன்று இன்று

தீபைா்வளிப பைண்டி்்கயின்லபைாது 
மாவினால் ல்காேமிடும் மைபு.

சீனப புத்தாண்டின் இைவில் குடும்பை 
உறுபபினர்கள் ஒன்று கூடி வீட்டில் 
விருநதுண்ணும் மைபு. 

பைாைம்பைரியப கபைாருள்்க்ையும் 
மு்ற்க்ையும் பையன்பைடுததி 
ஒன்றி்ணநது பைே்காைங்கள் 
்தயாரித்தல். 

்வண்ண அரிசி, உேரந்த 
ல்தங்காயப பூ துரு்வல் 
ஆகிய்வறறால் இ்பபைடும் ல்காேம்.

அல்த மைபு இன்னும் 
்க்்பபிடிக்கபபைடுகிறது. இருபபினும் 
உண்வ்கங்களிலும் ்தஙகும் விடுதி்களிலும் 
விருநதுண்ணும் குடும்பைங்களும் உள்ைன.

�வீனக ்கருவி்களின் பையன்பைாடு 
பைே்காைங்கள் ்தயாரிபபை்்த 
எளி்மயாககுகின்றன. லமலும், 
பைே்காைங்க்ை எளி்தா்கவும் ்வாங்க 
முடிகிறது.
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திறந்த இல்ே உபைசரிபபு என்பைது பைண்டி்்க �ாள்்களில் அ்ன்வ்ையும் ்தத்தம் 
இல்ேங்களுககு ்வைல்வறறு உபைசரிபபை்தாகும். முககியப பைண்டி்்க எனத 
திறந்த இல்ே உபைசரிபபு �்த்த ஆறு பைண்டி்்க்க்ை மலேசிய அைசாங்கம் 
முடிவு கசயதுள்ைது. அ்்வ ல�ான்புப கபைரு�ாள், சீனப புத்தாண்டு, தீபைா்வளி, 
்கா்வாயத திரு�ாள், க்கஅமாத்தான் விழா, கிறிஸ்துமஸ் ஆகும். 

உங்களுககுத் செரியுமறாஉங்களுககுத் செரியுமறா

  மலேசியாவில் அன்றும் இன்றும் பைண்டி்்க்க்ைக க்காண்்ாடும் மு்ற்க்ைப புரிநது 
க்காள்ை மாண்வர்களுககு ்வழி்காட்டு்தல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

க்தாழில் ல்வறுபைாடு இன்றி அ்னததுச் 
சமூ்கததினைாலும் ்கா்வாயத திரு�ாள் 
க்காண்்ா்பபைடுகிறது.

இன்று ‘உண்டுக ஙாக்ௌ’ 
க்வறறியாைர முந்்தய சமு்தாயததின் 
்வைோறு, ்வாழ்க்்க மு்ற பைறறிய 
ல்கள்வி பைதில் அடிபபை்்யில் 
ல்தரநக்தடுக்கபபைடு்வார.

அன்று இன்று

்கா்வாயத திரு�ாள் ்ாயாக 
சமூ்கததிலுள்ை வி்வசாயி்கைால் பைல்்வ்்க 
ச்ஙகு்களு்ன் க்காண்்ா்பபைட்்து. 

க்கஅமாத்தான் விழாவில் ‘உண்டுக 
ஙாக்ௌ’ (Unduk Ngadau – அழகு 
ைாணி) ச்ஙகு �்த்தபபைடும். அழகு 
ைாணி,  ்தத்தம் ்த்ேமு்ற்யக 
்காபபைாறறத தியா்கம் கசயயும் 
பைண்்பைப குறிககும் ‘�ுமிகனாடுன்’ 
(Huminodun) உணரவின் அடிபபை்்யில் 
ல்தரநக்தடுக்கபபைடு்வார. 
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மகிழ்ச்சியு்ன் 
பைண்டி்்க்க்ைக 
க்காண்்ாடு்வ்்தயும் 
ஒறறு்ம்ய ்வலுபபைடுததி 
சுபிட்சம் ஏறபைடு்வ்்தயும் 
எண்ணி மலேசிய 
மக்கைாகிய �ாம் 
கபைரு்மபபை் ல்வண்டும்.

மலேசியாவில் ஒவக்வாரு 
பைண்டி்்கககும் கசாந்த 
ஊர்களுககுத திரும்பும் 
்வழக்கம் �்்மு்றயில் 
உள்ைது.

டூயிட் ைாயாவும் (duit 
raya) அஙபைாவும் (angpau) 
க்காடுபபைது இன்று்வ்ை 
உள்ைது.

இல்ேங்களுககுச் கசன்று 
்வரு்தல் �மது சமூ்கததின் 
்வழக்கமான பைண்பைா்ா்க 
நி்ேநிறுத்தபபைட்டுள்ைது.

  பைல்ல்வறு ்வடி்வங்களில் SWOT பைகுபபைாயவு கசயய மாண்வர்களுககு 
்வழி்காட்டு்தல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

கீழ்க்காணும் சிக்கல்்க்ைக ்கேநது்ையாடு்வ்தறகுக 
குழுக்க்ை உரு்வாககு்க. 
•	 மலேசிய மக்களின் பைண்டி்்க்களின் பைாைம்பைரியத்்த  
 நி்ேநிறுதது்வ்தற்கான ்வலி்ம.
•	 மலேசிய மக்களின் பைண்டி்்க்களின் பைாைம்பைரியத்்த  
 நி்ேநிறுதது்வதில் பைேவீனம்.
•	 பைண்டி்்க்களின் பைாைம்பைரியத்்த     
 நி்ேநிறுதது்வ்தற்கான ்வாயபபு்கள்.
•	 பைண்டி்்க்களின் பைாைம்பைரியத்்தத ்தற்காக்க   
 எதிரல�ாககும் ்த்்்களும் ச்வால்்களும்.

SWOTSWOT21ஆம் நூற்றாண்டுக 21ஆம் நூற்றாண்டுக 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

11.3.311.3.3
K11.3.6K11.3.6

அன்றும் இன்றும் பைண்டி்்க்கள் க்காண்்ாடும் மு்றயில் பைே மாறறங்கள் 
இருந்தலபைாதிலும் சிே �்்மு்ற்கள் சமூ்கததில் க்தா்ரநது 
நி்ேநிறுத்தபபைட்டுள்ைன.
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சி்வபபு ்வண்ணத ்தா்ை இைண்்ா்க 
மடிதது மடிபபின் லமல் பைகுதியில் 
இைண்டு கசண்டி மீட்்ர அ்கேததிறகு 
அ்்யாைமி்வும். ஒரு கசண்டி 
மீட்்ர அ்கேததில் ல்காடி்வும்.

சி்வபபு ்வண்ணக ்காகி்த மடிபபின் 
லமல் பைகுதியிலும் கீழ்ப பைகுதியிலும் 
்வண்ணப பை்ச �ா்ா்்வ 
அழகுக்கா்க ஒட்்வும். ஒவக்வாரு 
ல்காட்டிறல்கறபை க்வட்்வும்.

மடிப்பை விரிதது, சி்வபபு நிறத 
்தாளின் லமல், கீழ் மு்னப பைகுதி்ய 
மஞசள் நிறத்தாளில் ஒட்்வும்.

்காகி்தததின் இ்து, ்வேது இரு 
மு்ன்க்ையும் பிணிக்்கயால் 
இ்ணததுத ்தஙலோங உரு்வாக்கவும்.

்்கபபிடி்யத ்தஙலோஙகின் லமல் 
பைகுதியில் பை்ச க்காண்டு ஒட்்வும். 
முழு்ம கபைறற சிறிய ்தஙலோங்்க 
அேங்காைததிற்கா்கத க்தாங்க வி்வும்.

ல்த்்வபபைடும் கபைாருள்்கள்: 

1. சி்வபபு, மஞசள் நிறததிோன 
இைண்டு ்தாள்்கள்.

2. பை்ச 
3. பை்ச �ா்ா

4. ்கத்தரிகல்கால்
5. பிணிக்்க
6. அடிகல்கால்

மஞசள் நிற ்காகி்தததில் இைண்டு 
கசண்டி மீட்்ர அ்கேததில் 
அ்்யாைமிட்டுக ்்கபபிடி கசயய 
்கத்தரிக்கவும். மீ்தமுள்ை மஞசள் ்தா்ை 
்தஙலோங உள்லை விரிபபைா்க ்்வக்கவும். 

உருவறாககுலவறாம் வறாரீர் சிறிய ்தஙலோங

4

6

2

3

1
2 cm 1 cm

5
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மப்லசிய மக்களின 
முக்கியப் 

பண்டி்ககள்

இந்த அேகு, மலேசியாவில் பைல்லினத்த்வரின் பைண்டி்்க்க்ை வி்வரிககின்றது. 
�ம் �ாடு சுபிட்சமா்க இருக்க பிற இனங்களின் பைழக்க்வழக்கங்க்ையும் 
பைண்பைாட்்்யும் மதிக்க ல்வண்டும். அடுத்த அேகு, �ம் �ாட்டின் 
்த்ே்மதது்வம் பைறறி வி்வரிககும். 

ல�ான்புப 
கபைரு�ாள்

ஈ்்கத 
திரு�ாள்

சீனப 
புத்தாண்டு

்்தபபூசம்

தீபைா்வளி

்கா்வாயத 
திரு�ாள் சன் கபைட்லைா

்்வசாகி

க்கஅமாத்தான் 
விழா 

விசா்க தினம்

சமயப 
லபைா்த்கர்க்ை 
நி்னவுகூறு்தல்

சமயம்

தீய்வற்றப 
லபைாககி 
�ல்ே்்த 

எதிரபைாரத்தல்

புத்தாண்டுக 
க்காண்்ாட்்ம்

பையிர 
வி்ைச்சலுககும் 
்க்ல் ்வைததிறகும் 
�ன்றி பைாைாட்டு்தல்

கிறிஸ்துமஸ்

புத்தாண்டு, 
க்கஙகுோங,
மூ்தா்்தயர 

தினம்

மீட்டுணர்லவறாம்மீட்டுணர்லவறாம்

மப்லசியர்கள் 
ககதாண்்தாடும் 
பண்டி்ககளின

பநதாக்கம்

அன்றும் 
இன்றும்

்காணபபைடும் 
ல்வறுபைாடு

பைாைம்பைரியததின் 
க்தா்ரச்சி

அனறும் இனறும் 
பண்டி்ககள் 
ககதாண்்தாடும் 

மு்ை
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அ  கீழ்க்காணும் பை்ததின் அடிபபை்்யில் பைண்டி்்கயின் ல�ாக்கத்்தக    
 குறிபபி்வும்.

ஆ  கீழ்க்காணும் பைண்டி்்க க்தா்ரபைான பை்ங்க்ைப பைாரததுக     
 க்காடுக்கபபைட்் ல்கள்வி்களுககுப பைதிேளிக்கவும்.

நீங்கள் திறந்த இல்ே உபைசரிபபு ஒன்றில் ்கேநது க்காள்்வதுலபைால் நி்னததுக 
க்காள்ளுங்கள். அதில் உங்களுககு ஏறபைடும் மன உணரவு்க்ையும் அ்தன் 
�்்மு்றயால் ஏறபைடும் �ன்்ம்க்ையும் கூறுங்கள். 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

_______________

___________(i)

___________

___________

(iii)

(v)

(ii)

(iv)

___________

___________

சிநதிததுப 
பைதிேளி

என்னை 
வருடுக
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�ம் �ாட்டின் க்காண்்ாட்்ங்க்ை அறிநது உயததுணரந்தால் ஒறறு்ம்யயும் 
�ல்லிணக்கத்்தயும் க்காண்் சமு்தாயத்்த �ம்மால் உரு்வாக்க முடியும். 
�ாட்டின் சுபிட்சம் நீடிக்க இந்தப பைண்டி்்க்களின் பைாைம்பைரியத்்த �ாம் 
க்தா்ரநது நி்ேநிறுத்த ல்வண்டும். 

்னிநபர்
�ம் �ாட்டின் பைண்டி்்க்க்ை 
உயததுணரந்தால் பிற 
இனங்களின் பைண்பைாட்்் 
மதிககும் மக்க்ை 
உரு்வாக்கோம்.

நதாடு 
�ல்லிணக்கமான 
சமு்தாயம் அ்மதியான 
்வைரச்சிய்்ந்த �ாட்்் 
உரு்வாககும்.

சமு்தாயம் 
பிற இனங்களின் பைண்பைாட்்்யும் 
பைழக்க்வழக்கங்க்ையும் மதிககும் 
சமூ்கம் சுபிட்சமும் �ல்லிணக்கமும் 
க்காண்் ்த்ேமு்ற்ய 
உரு்வாககும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்
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77 

பிரதமர் நம் நாட்டின் அரசாங்கத் தலைவர் ஆவார். இநத அைகு, 
மலைசியப் பிரதமர்்களின் தன்விவரக் குறிப்லபையும் மலைசியக் 
கூட்்டரசு அரசியைலமப்புச் சட்்டத்தின் அடிப்பைல்டயில் அவர்்களின் 
பபைாறுப்பு்கலையும் விவரிக்கின்்றது. லமலும், இநத அைகு, ஒவபவாரு 
பிரதமரின் தலைலமத்துவத்தில் நாடு அல்டநத அல்டவுநிலை்கலையும் 
விவரிக்கின்்றது. 

தலைப்பு 12 : நாட்டின் சாதலையும் பெருலையும்தலைப்பு 12 : நாட்டின் சாதலையும் பெருலையும்

அலகுஅலகுஅலகு
மலலசியத் தலலவர்கள்மலலசியத் தலலவர்கள்

சாரம்சாரம்
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1   பிரதமரின் தன்விவரக் குறிப்லபையும் வாழக்ல்கப் 
பின்்னணி பதா்டர்பைா்ன வரைாற்று அடிப்பைல்டக் 
கூறு்கலையும் புரிநது ப்காள்ளுதல்.

2   பிரதமரின் அதி்காரப்பூர்வ பபைாறுப்பு்கலைப் பைற்றி 
விைக்்கம் ப்காடுத்தல்.

3   ஒவபவாரு பிரதமரின் தலைலமத்துவத்தின்கீழ 
நாட்டின் அல்டவுநிலை்கலையும் முன்ல்னற்்றம் 
பதா்டர்பைா்ன முக்கியச் சான்று்கலையும் லதடுதல்.

•  பபைாறுப்புணர்ச்சி
•  மரியாலத

1   மலைசியப் பிரதமர்்களின் பபையரும் சுருக்்கமா்ன 
தன்விவரக் குறிப்பும்.

2   பிரதமரின் பபைாறுப்பு்கள்.

3   பிரதமர் தலைலமத்துவத்தில் நாடு அல்டநத 
அல்டவுநிலை்கள்.

பிரதமர் துறை இலாகா, புதராஜெயா.

நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?

AKPSAKPS

அடிப்�லை வரலாறறுச் சிநதல்னத் திறனஅடிப்�லை வரலாறறுச் சிநதல்னத் திறன

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி
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அரசாங்கத் தலைவரா்ன பிரதமர் நம் நாட்டின் நிர்வா்கத் தலைலமப் 
பபைாறுப்லபை ஏற்கி்றார். நாட்டின் மு்காலமத் தலைவரா்ன மாட்சிலம தாஙகிய 
மாமன்்னரால் அதி்காரப்பூர்வமா்க நியமிக்்கப்பைடுகி்றார்.

லதாழர்்கலை......
மைாக்்கா மைாய் மன்்னராட்சி ்காைத்தில் 
பபைண்டாஹாரா அரசுப் பபைருநதலைவர்்களுக்குத் 
தலைலமப் பபைாறுப்லபைற்்றார். இன்ல்றய 
்காைத்தில் அரசு நிர்வா்கத்திற்குப் பிரதமர் 
தலைலமலயற்கி்றார்.

ஆமாம் உணலமதான். 
நான் ‘ப்கசுல்தா்னான் 
பமைாயு மைாக்்கா’ என்்ற 
புத்த்கத்திலும் பிரதமரின் 
தன்விவரக் குறிப்பு என்்ற 
புத்த்கத்திலும் பைடித்துள்லைன்.

பிரதமர் பைதவி 31 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் நாள் 
மைாயா விடுதலை பபைற்்ற பி்றகு ஏற்பைடுத்தப்பைட்்டது. 
இப்பிரதமர் பைதவி இன்றுவலர நிலைத்துள்ைது.

நமது பிரதமர்களை அறிவ�ோம்நமது பிரதமர்களை அறிவ�ோம்

உங்களுக்குத் ததரியுமோஉங்களுக்குத் ததரியுமோ

பிரதமருக்கு மக்்கைலவ 
உறுப்பி்னர்்களின் பபைரும்பைான்லம 
ஆதரவு லதலவ.

நம் நாட்டில் பிரதமர் 
பைதவி எப்பபைாழுது 
ஏற்பைடுத்தப்பைட்்டது? 

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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1957ஆம் ஆணடு பதா்டஙகி 2021ஆம் ஆணடு வலர நம் நாட்டில் ஒன்பைது 
பிரதமர்்கள் பைதவி வகித்த்னர். பிரதமர்்கள் நாட்டிற்குச் பசய்த லசலவலய 
நில்னவுகூர்நது பைாராட்டுவதற்கு நாம் அவர்்களின் வாழக்ல்கப் பின்்னணிலய 
அறிநது ப்காள்ை லவணடும். 

சுதநதிர இல்ைம் (Rumah 
Merdeka), அலைார் ஸ்்டார், 
ப்க்டாவில் உள்ை துஙகு 
அப்துல் ரஹமானின் தஙகுமி்டம்.

முதலோ�து பிரதமர
துங்கு அப்துல் ரஹமான் புதரா அல்-ஹாஜ் இப்னி 
அல்மர்ஹஹும் சுல்தான் அப்துல் ஹமிட் ஹலிம் ஷா
(Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum 

Sultan Abdul Hamid Halim Shah)

• 8 பிப்ரவரி 1903ஆம் நாள் அலைார் ஸ்்டார், 
ப்க்டா மாநிைத்தில் பி்றநதார்.

• 1909ஆம் ஆணடு, அலைார் ஸ்்டார், ப்க்டாவில் 
உள்ை, ஜாைான் பைாரு மைாய் ஆரம்பைப்பைள்ளியில் 
தம் பதா்டக்்கக் ்கல்விலயப் பபைற்்றார்.

• லமற்்கல்வி:
      பி்னாஙகு ஃபிரி ஸ்கூல் (Penang Free   

   School).
  இஙகிைாநது, ப்கம்லரஜ் பைல்்கலைக்்கழ்கத்தில்  

 சட்்டம் பையின்்றார்.
• துன் ஷரிபைா லராட்ஸியா பிநதி லஷட் அல்வி 

பைராக்பைா அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்: 
  ப்க்டா, கூலிம் மாவட்்டத்தின் துலண         

 அதி்காரி.  
   ப்க்டா, பைா்டாங பதராப், ைங்காவி, சுஙல்க  

 பைட்்டாணி மாவட்்ட அதி்காரி.
• 1955ஆம் ஆணடு மைாயா கூட்்டரசின் முதல் 

அலமச்சரா்கவும் 31 ஆ்கஸ்டு 1957 முதல் 22 
பசப்்டம்பைர் 1970 வலர பிரதமரா்கவும் பைதவி 
வகித்தார். 

• 30 ஆ்கஸ்ட்டு 1957ஆம் நாள் சிைாஙகூர், 
பைா்டாங கிைாப்பில் சுதநதிரத் தநலத எனும் 
பைட்்டம் வழங்கப்பைட்்டது. 

• 6 டிசம்பைர் 1990ஆம் நாள் ்காைமா்னார்.

துஙகு அப்துல் ரஹமான் எஙகு மாவட்்ட 
அதி்காரியா்கப் பபைாறுப்லபைற்றிருநதார்?

தெருளமமிகு பிரதமர்கள்தெருளமமிகு பிரதமர்கள்

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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துன் அப்துல் ரசாக் பி்றநத 
மாதிரி இல்ைம், புைாவ 
ப்கைாடி, பபைக்்கான், 
பை்காங.

• 11 மார்ச் 1922ஆம் நாள், பை்காங மாநிைத்தில் 
பபைக்்கானிலுள்ை புைாவ ப்கைாடியில் (Pulau 
Keladi) பி்றநதார்.

• பை்காங மாநிைத்தில் உள்ை ்கம்லபைாங ஜம்பு 
ைாங்கார் மைாய்ப்பைள்ளியில் பதா்டக்்கக் 
்கல்விலயப் பபைற்்றார். 

• லமற்்கல்வி:
 ல்காை ்கஙசார் மைாய்க் ்கல்லூரி (Kolej Melayu 
Kuala Kangsar), லபைராக்.

 ஃரபில்ஸ் ்கல்லூரி (Raffles College), சிங்கப்பூர்.
 ைண்டன், லிங்கன்ஸ் இன்னில் (Lincoln’s Inn) 
சட்்டம் பையின்்றார்.

• துன் ரஹா பிநதி மு்கமட் லநாஅ அவர்்கலைத் 
திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்:
 பை்காங மாநிை அரசாங்கச் பசயைாைர்.
 பை்காங மநதிரி பபைசார்.

• 22 பசப்்டம்பைர் 1970 முதல் 14 ஜ்னவரி 1976 
வலர பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார்.

• நாட்டுக்கு வழஙகிய லசலவக்்கா்க 
லமம்பைாட்டுத் தநலத எனும் பைட்்டம் 
வழங்கப்பைட்்டது.

• 14 ஜ்னவரி 1976ஆம் நாள் ்காைமா்னார்.

இரண்ோ�து பிரதமர
துன் அப்துல் ரசாக் பின் உசசன் 
(Tun Abdul Razak bin Hussein)

1. மாணவர்்கலைக் குழு வாரியா்கப் பிரித்தல்.
2. நம்பை்கத்தன்லமமிக்்க இலணய மூைத்லதப் 

பையன்பைடுத்தி, ஒவபவாரு குழுவும் துன் 
அப்துல் ரசாக் ஏன் லமம்பைாட்டுத் தநலத 
என்று அலழக்்கப்பைட்்டார் என்பைது 
பதா்டர்பைா்ன த்கவல்்கலைத் லதடுதல்.

3. அநதத் த்கவல்்கலைப் பி்ற குழுக்்களு்டன் 
ஒப்பிடுதல்.

தகவல் பதாடர்பு தகவல் பதாடர்பு 
பதாழில்நுட்ெம்பதாழில்நுட்ெம்

21ஆம் நூற்ோணடுக் 21ஆம் நூற்ோணடுக் 
்கற்ல் தி்ன்்கற்ல் தி்ன்

துன் அப்துல் 
ரசாக் எஙகுத் தம் 
லமற்்கல்விலயத் 
பதா்டர்நதார்? 

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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லதசிய ஐக்கிய மைாய் அலமப்பின் (UMNO) நிறுவ்னர் ்டத்லதா ஓன் பின் ஜஃபைார், 
துன் உலசன் ஓனின் தநலத ஆவார். ்டத்லதா ஓன் பின் ஜஃபைார், 1 ஏப்ரல் 
1946ஆம் நாள் பிரிட்டிஷாரால் அலமக்்கப்பைட்்ட மைாயன் யூனியனுக்கு எதிரா்ன 
லபைாராட்்டத்தில் மைாய்க்்காரர்்களுக்குத் தலைலமலயற்்றார். 

பஜாகூர், பஜாகூர் 
பைாருவில் உள்ை சுல்தான் 
அபு பைக்்கார் ்கல்லூரியில் 
துன் ஹுலசன் ஓன், 
த்னது இல்டநிலைக் 
்கல்விலயப் பபைற்்றார்.

மூன்்ோ�து பிரதமர 
துன் உசசன் பின் ஓன்
(Tun Hussein bin Onn) 

• 12 பிப்ரவரி 1922ஆம் நாள் பஜாகூர், பஜாகூர் 
பைாருவில், பி்றநதார். 

• சிங்கப்பூரில் பதபைாக் குராவ ஆரம்பைப் 
பைள்ளியில் பதா்டக்்கக் ்கல்விலயப் பபைற்்றார். 

• லமற்்கல்வி:
 இஙகிலிஷ் ்காலைஜ் (சுல்தான் அபு பைக்்கார் 
்கல்லூரி, பஜாகூர்).

 English College (Maktab Sultan Abu Bakar, 
Johor).

 இநதிய ராணுவ அ்கா்டமி, ல்டராடுன், இநதியா 
(Indian Military Academy, Dehradun, India).

 ைண்டன், லிங்கன்ஸ் இன்னில், சட்்டம் 
பையின்்றார்.

• துன் சுலஹைா பிநதி மு்கமட் லநாஅ 
அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்: 
 நிர்வா்க உதவி அதி்காரி, பச்காமட், 
பஜாகூர்.

 கிள்ைானிலும் ல்காை சிைாஙகூரிலும் 
மாவட்்ட அதி்காரி.

• 15 ஜ்னவரி 1976 முதல் 16 ஜூலை 1981 
வலர பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார். 

• நாட்டிற்கு வழஙகிய லசலவக்்கா்க 
ஒருலமப்பைாட்டுத் தநலத எனும் பைட்்டம் 
வழங்கப்பைட்்டது.

• 29 லம 1990ஆம் நாள் ்காைமா்னார்.

உங்களுக்குத் ததரியுமோஉங்களுக்குத் ததரியுமோ
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துன் ்டாக்்டர் ம்காதீர் மு்கமது 
அவர்்கள் மருத்துவரா்கப் 
பைணிபுரிநத இ்டத்லதப் 
பபையரிடு்க.

இன்றும் இயஙகிக் ப்காணடிருக்கும் 
மஹா (MAHA) என்்ற சிகிச்லசய்கத்லத 
(கிளினிக்) துன் ்டாக்்டர் ம்காதீர் மு்கமது 
அவர்்கள் 1957ஆம் ஆணடு, அலைார் 
ஸ்்டார், ப்க்டாவில் பதா்டஙகி்னார். 

அலைார் ஸ்்டார், ப்க்டாவில் 
துன் ்டாக்்டர் ம்காதீர் மு்கமது 
அவர்்களின் பி்றநத இல்ைம்.

• 10 ஜூலை 1925ஆம் நாள் பசபபைராங லபைராக், 
அலைார் ஸ்்டார், ப்க்டாவில் பி்றநதார்.

• பசபபைராங லபைராக் மைாய்ப்பைள்ளியில் பதா்டக்்கக் 
்கல்விலயப் பபைற்்றார்.

• லமற்்கல்வி:
 அரசாங்க ஆஙகிைப் பைள்ளி (சுல்தான் அப்துல் 
ஹாமிட் ்கல்லூரி) Government English School 
(Kolej Sultan Abdul Hamid), அலைார் ஸ்்டார்.

 ஏழாம் கிங எட்வர்ட் மருத்துவக் ்கல்லூரி, 
சிங்கப்பூர்.

 சிங்கப்பூரில் இயஙகிய மைாயாப் 
பைல்்கலைக்்கழ்கத்தில் (Universiti Malaya, 
Singapura), மருத்துவம் பையின்்றார்.

• துன் ்டாக்்டர் சித்தி ஹஸ்மா பிநதி மு்கமட் அலி 
அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்:
 ப்க்டா மாநிைத்திலுள்ை அலைார் ஸ்்டார், 
ஜித்ரா, ைங்காவியிலும் பபைர்லிஸிலும் மருத்துவ 
அதி்காரி. 

 மலைசியக் ்கல்வி அலமச்சர்.
• 16 ஜுலை 1981 முதல் 30 அக்ல்டாபைர் 2003 

வலர பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார். 
• நாட்டிற்கு வழஙகிய லசலவக்்கா்க நவீ்னமயத் 

தநலத எனும் பைட்்டம் வழங்கப்பைட்்டது.

நோன்்கோ�து பிரதமர
துன் டாக்டர் மகாதீர் பின் முகமது
(Tun Dr. Mahathir bin Mohamad)

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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பி்னாஙகு புக்கிட் திஙகி, 
புக்கிட் பமர்தாஜாம் 
பைள்ளியில் அப்துல்ைா அமாட் 
பை்டாவி இல்டநிலைக்  
்கல்விலயப் பபைற்்றார்.

• 26 நவம்பைர் 1939ஆம் நாள் ்கம்லபைாங பபைர்லிஸ், 
பைாயான் பைப்பைாஸ், பி்னாஙகில் பி்றநதார்.

• ப்கப்பைாைா பைாத்தாஸில் உள்ை பபைர்மாத்தாங 
பபைர்தாம் மைாய்ப்பைள்ளியில் பதா்டக்்கக் 
்கல்விலயப் பபைற்றுப் பிரத்திலய்க மைாய் வகுப்பில் 
லதர்ச்சியல்டநதார்.

• லமற்்கல்வி:
 புக்கிட் பமர்தாஜாம் உயர்நிலைப் பைள்ளி,  

 பி்னாஙகு.
 பமபதடிஸ் லபைாய்ஸ் ஸ்கூல் (Methodist Boys  

 School), பி்னாஙகு.
 மைாயாப் பைல்்கலைக்்கழ்க இஸ்ைாமிய   

 ஆய்வியல் துல்றயில் பையின்்றார்.
• ்டத்தின் � எணல்டான் பிநதி ்டத்லதா மாமுட் 

அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார். 
• ்டத்தின் � எணல்டான் அவர்்களின் மல்றவுக்குப் 

பி்றகு துன் ஜீன் பிநதி அப்துல்ைா அவர்்கலைத் 
திருமணம் பசய்தார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்:
 லதசிய ந்டவடிக்ல்க மன்்றத்தின் 
(MAGERAN) பசயைாைர்.

 பைணபைாடு, இலைஞர், விலையாட்டு 
அலமச்சின் தலைலம இயக்குநர்.

• 31 அக்ல்டாபைர் 2003 முதல் 3 ஏப்ரல் 2009 
வலர பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார்.

• நாட்டின் முன்ல்னற்்றத்திற்கு வழஙகிய 
லசலவக்்கா்க மனித மூைத்ன லமம்பைாட்டுத் 
தநலத எனும் பைட்்டம் வழங்கப்பைட்்டது.

பிரதமர் பைதவிக்கு வருமுன் துன் 
அப்துல்ைா அமாட் பை்டாவி அவர்்கள் 
வகித்த பைணி என்்ன?

ஐநதோ�து பிரதமர
துன் அப்துல்லா பின் அமாட் படாவி
(Tun Abdullah bin Ahmad Badawi)

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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ஆ்ோ�து பிரதமர
டதசதா � முகமட் நஜிப் பின் துன் அப்துல் ரசாக் 

(Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)

• 23 ஜுலை 1953ஆம் நாள் ல்காைா லிப்பிஸ், 
பை்காஙகில் பி்றநதார்.

• ல்காைாைம்பூரில் உள்ை பசயிணட் லஜான் 
இன்ஸ்டிடுஷனில் (St. John Institution) பதா்டக்்கக் 
்கல்வியும் இல்டநிலைக் ்கல்வியும் பபைற்்றார்.

• லமற்்கல்வி:
 இஙகிைாநது லநாட்டிங்கம் 
பைல்்கலைக்்கழ்கத்தில் (Universiti Nottingham) 
பதாழில்நுட்பைப் பபைாருைாதாரத் துல்றயில் 
பையின்்றார்.

• ்டத்தின் � லராஸ்மா பிநதி மன்லசார் 
அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்:
 மலைசியத் லதசிய வஙகியிலும் 
பபைட்லரா்னாஸிலும் பபைாதுத் பதா்டர்பு நிர்வாகி.

 பை்காங மநதிரி பபைசார்.
• 3 ஏப்ரல் 2009 முதல் 9 லம 2018 வலர 

பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார். 
• ‘ஒலர மலைசியா' (1Malaysia) ப்காள்ல்கலய 

அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

பை்காங, ல்காைா லிப்பிஸில் உள்ை 
்டத்லதா � மு்கமட் நஜிப் அப்துல் 
ரசாக் அவர்்களின் பி்றநத இல்ைம்.

• 10 லம 2018 முதல் 24 பிப்ரவரி 2020 வலர 
இரண்டாம் முல்றயா்கப் பிரதமரா்கப் பைதவி 
வகித்தார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்:
 பபைட்லரா்னாஸ் நிறுவ்னத்தின் தலைவர்.
 புலராட்ல்டான் நிறுவ்னத்தின் ஆலைாச்கர்.

• ஜப்பைான், தாய்ைாநது, ஐக்கிய ராஜ்யம்  (United 
Kingdom) லபைான்்ற பவளிநாடு்களுக்குப் பையணம் 
பசய்து பதா்டர் ஒத்துலழப்பு வழஙகி்னார்.

• ஒன்றிலணநத சுபிட்ச தூரலநாக்கு 2030 
(Wawasan Kemakmuran Bersama 2030) 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

ஏழோ�து பிரதமர
துன் டாக்டர் மகாதீர் பின் முகமது
(Tun Dr. Mahathir bin Mohamad)
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ஒவபவாரு பிரதமரின் ்கல்விப் பின்்னணியும் லசலவயாற்றிய அனுபைவமும் 
நாட்டின் முல்றயா்ன விலைபையன்மிக்்க நிர்வா்கத்திற்குப் பைங்களிக்கி்றது. 

12.1.112.1.1
  அறைததுப் பிரதமர்களின் தன்விவரக் குறிப்றப அறடயாளங்காண 
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்: 
  வழக்்கறிஞர்
  இலைஞர் விலையாட்டுத் துல்ற அலமச்சர்
  பு்றந்கர், வட்்டார லமம்பைாட்டு அலமச்சர்.
  20 ஆ்கஸ்ட்டு 2021இல் பிரதமரா்னார்.

ஆலயர் பூத்லத 
இல்டநிலைப்பைள்ளி, 
குவாநதான், பை்காங. 
்டத்லதா � இஸ்மாயில் 
சாப்ரி யாக்ல்காப் அவர்்கள் 
இல்டநிலைக் ்கல்வி 
பையின்்ற இ்டம்.

எட்ோ�து பிரதமர
டான்� மஹயடின் பின் முகமட் யாசின்
(Tan Sri Mahiaddin bin Md Yassin)

• 15 லம 1947ஆம் நாள் பஜாகூர், மூவாரில் பி்றநதார். 
• பஜாகூர், மூவாரிலுள்ை இஸ்மாயில் லதசியப்பைள்ளியில் 

பதா்டக்்கக் ்கல்விலயப் பபைற்்றார்.
• லமற்்கல்வி:

 அரசு ஆஙகிைப் பைள்ளி, (மூவார் உயர்நிலைப் 
பைள்ளி, பஜாகூர்) Government English School 
(Sekolah Tinggi Muar).

 ல்காைாைம்பூர், மைாயாப் பைல்்கலைக்்கழ்கத்தில் 
பபைாருைாதாரத் துல்றயிலும் மைாய் ஆய்வியல் 
துல்றயிலும் பையின்்றார்.

• புவான் � நுராய்னி பிநதி அப்துல் ரஹமான் 
அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• 18 ஜ்னவரி 1960ஆம் நாள், பதபமர்லைா, பை்காஙகில் 
பி்றநதார்.

• பை்காங, பைங்காவ லதசியப் பைள்ளியில் பதா்டக்்கக் 
்கல்விலயப் பபைற்்றார்.

• லமற்்கல்வி:
 ஆலயர் பூத்லத இல்டநிலைப் பைள்ளி, குவாநதான், 
பை்காங.

 ப்டக்னிக் இல்டநிலைப்பைள்ளி, குவாநதான், பை்காங.
 மைாயாப் பைல்்கலைக்்கழ்கத்தில் சட்்டம் பையின்்றார்.

• ்டத்தின் � முலஹனி பிநதி லஜ்னல் அபிடின் 
அவர்்கலைத் திருமணம் புரிநதார்.

• வகித்த பபைாறுப்பு்கள்: 
 பஜாகூர் மாநிை அரசாங்கத் துலணச் 
பசயைாைர்.

 பஜாகூர் மநதிரி பபைசார்.
• 1 மார்ச் 2020 முதல் 16 ஆ்கஸ்ட்டு 2021 வலர 

பிரதமரா்கப் பைதவி வகித்தார்.

்டான்� மஹயடின் பின்   
மு்கமட் யாசின் அவர்்கள் 
இல்டநிலைக் ்கல்வி பபைற்்ற 
மூவார் உயர்நிலைப் பைள்ளி, 
பஜாகூர்.

ஒன்ெதோ�து பிரதமர
டதசதா � இஸமாயில் சாப்ரி பின் யாக்சகாப்

(Dato’ Seri Ismail Sabri bin Yaakob)

மூலம்:   Sekolah Menengah

Air Putih, Kuantan, Pahang.
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கூட்்டரசு அரசியைலமப்பின் அடிப்பைல்டயில் மாட்சிலம தாஙகிய மாமன்்னரால் 
பிரதமர் நியமிக்்கப்பைடுகி்றார். பிரதமர் நாட்ல்ட நிர்வகிப்பைதற்கு 
அலமச்சரலவ, அலமச்சு்கள், பபைாதுச்லசலவப் பைணியாைர்்கள் ஆகிலயார் 
உதவியா்க இருப்பைர்.

விடுதலைக்குப்பின் துஙகு அப்துல் 
ரஹமான் தலைலமலயற்்ற முதல் 
அலமச்சரலவக் கூட்்டம்.

மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் காப்பகம்.

ைைாய் ஆட்சியாளர் ைன்்றக் 
கூட்டத்தில் ைாட்சிலை தாங்கிய 
ைாைன்ைருடன் கைந்து 
பகாள்ளுதல்

மூலம்:  Institut Tadbiran Awam Negara, 1993. Negara 
Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-dasar Pembangunan. Kuala Lumpur: Percetakan Negara Malaysia.

ைாட்சிலை தாங்கிய 
ைாைன்ைருக்கு நாட்டின் நிர்வாகம் 
பதாடர்ொை ஆலைாசலைகலள 
வழங்குதல் 

மைாய் ஆட்சியாைர் மன்்றத்தின் 15ஆம் 
கூட்்டத்திற்கு மாட்சிலம தாஙகிய 
மாமன்்னரு்டன் ்டத்லதா � மு்கமட் நஜீப் 
துன் அப்துல் ரசாக் ்கைநதுப்காண்டார்.
மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia.

மாட்சிலம தாஙகிய 13ஆம் 
மாமன்்னரு்டன் துன் அப்துல்ைா 
அமாட் பை்டாவி
மூலம்: BERNAMA.

ைாட்சிலை தாங்கிய ைாைன்ைர் 
நியமிக்கப்ெடவிருக்கும்  
அலைசசைலவயின் ெட்டியலை 
முன்பைாழிதல்

அலைசசைலவ கூட்டத்திற்குத் 
தலைலை தாங்குதல்

பிரதமரின் தெோறுப்பு்கள்பிரதமரின் தெோறுப்பு்கள்

  பிரதமரின் ஜபாறுப்புகறளயும் பங்றகயும் புரிந்துஜகாளள மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.  

ஆசிரியர் குறிப்பு

்டத்லதா � இஸ்மாயில் சப்ரி 
யாக்ல்காப் அவர்்களின் தலைலமயில் 
நியமிக்்கப்பைட்்ட அலமச்சரலவ.

மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia.
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மக்்களின் நைனுக்்கா்க நாட்ல்ட 
லமம்பைடுத்த லவணடிய பபைாறுப்பு 
பிரதமருக்கு உள்ைது. எ்னலவ, நாட்டின் 
முன்ல்னற்்றத்திற்்கா்கத் தலைவர்்களின் 
லசலவ்கலையும் பைங்களிப்லபையும் நாம் 
லபைாற்்ற லவணடும்.

ஒரு நாட்டின் நிர்வா்கத்திற்குப் 
பிரதமர் பைதவி ஏன் முக்கியம்?

பிரதமரின் பபைாறுப்பு்கலைக் 
குறிப்பி்டவும்.

பிரதமர் துன் ்டாக்்டர் ம்காதீர் மு்கமது 
அவர்்கள் அலமச்சு்களின் தலைலமச் 
பசயைாைர்்களு்டன் சநதிப்பு ந்டத்தியது. 
மூலம்: Kementerian Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia.

்டான்� மஹயடின் மு்கமட் யாசின் 
நிர்வா்கத்தின்லபைாது மாட்சிலம தாஙகிய 
மாமன்்னர் மூைம் ரஷ்யாவுக்்கா்ன 
மலைசியத் தூதர் நியம்னக் ்கடிதத்லத 
வழஙகுதல். 
மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia.

1977ஆம் ஆணடு ஜ்னாதிபைதி அன்வார் 
சா்டாட்டு்ட்னா்ன துன் உலசன் 
ஓனின் சநதிப்பு மலைசியாவிற்கும் 
எகிப்துக்கும் இல்டலய உ்றலவ லமலும் 
வலுப்பைடுத்தியது.
மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் காப்பகம்.

துன் அப்துல் ரசாக் உலசன் அவர்்கள் 
பை்காங லூரா பீலூட் ஃபபைல்்டா (Felda 
Lurah Bilut) பைகுதி்களில் ரப்பைர் பையிரீடு 
வைர்ச்சிலயப் பைார்லவ இடுதல்.
மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் காப்பகம்.

ைக்களின் நைனுக்காகத் லதசிய 
லைம்ொட்டுத் திட்டங்கள் 
அலைத்லதயும் லைம்ெடுத்துவலத 
உறுதி பசய்தல்

பி்ற நாடுகளுடன் ஒத்துலழப்லெ 
லைம்ெடுத்த நாட்லடப் 
பிைதிநிதிக்கும் தூதர்கள், 
அைசதந்திரிகள் ஆலைாசகர்கள் 
ஆகிலயாலை முன்பைாழிதல்

லதசியக் பகாள்லககள் 
அலைத்லதயும் திட்டமிட்டு 
ஒருங்கிலைக்கும் தலைலை 
நிர்வாகியாக இருத்தல்

பவளிநாடுகளுடன் அைச 
தந்திை உ்றலவயும் நட்லெயும் 
லைற்பகாள்ளுதல்

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி
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துன் அப்துல் ரசாக் உசசன் புதிய 
ஜபாருளாதாரக் ஜகாளறகறயப் பற்றி 
விளக்குகிைார்.
மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் காப்பகம்.

பிரதமரின் தலைலமத்துவத்தில் நாடு பபைற்்ற அல்டவுநிலை்கள் மலைசியா 
ஒற்றுலமமிகு சி்றநத நாடு என்்ற லதாற்்றத்லத லமம்பைடுத்தும். தி்றன்மிகு 
பிரதமர்்கைால் நாட்டின் லமம்பைாட்ல்டயும் மக்்களின் சுபிட்சத்லதயும் 
பதா்டர்நது பசயல்பைடுத்த முடியும். 

நாட்டின் தலைவர்்கலைப் 
லபைாற்றும் முல்றலய 
நீங்கள் எப்பைடி 
பவளிப்பைடுத்துவீர்்கள்?

துங்கு அப்துல் ைஹைான் புத்ைா துங்கு அப்துல் ைஹைான் புத்ைா 
அல்்ாஜ்ஜின்  தலைலைத்துவம்அல்்ாஜ்ஜின்  தலைலைத்துவம்

துன் அப்துல் துன் அப்துல் 
ைசாக் உலசனின் ைசாக் உலசனின் 
தலைலைத்துவம்தலைலைத்துவம்

லபைச்சு வார்த்லத மூைம் 
நாட்டின் சுதநதிரத்திற்்கா்கப் 
லபைாராடி்னார்.

16 பசப்்டம்பைர் 1963இல் 
மலைசிய உருவாக்்கத்லத 
பமய்ப்பை்டச் பசய்தார்.

1

2

லதசிய ந்டவடிக்ல்க 
மன்்றத்தின்வழி (MAGERAN)     
13 லம 1969 சம்பைவத்திற்குப் பி்றகு 
நாட்டின் அலமதிலய மீணடும் 
நிலைபபை்றச் பசய்தார்.

வறுலமலய ஒழிப்பைதற்கும் 
பைல்லி்ன சமூ்கத்லத 
மறுசீரலமப்பைதற்கும் புதிய 
பபைாருைாதாரக் ப்காள்ல்கலய 
(Dasar Ekonomi Baru) 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

பிரதமரின் தளலளமத்து�த்தின்கீழ் நோடடின் அள்வுநிளலபிரதமரின் தளலளமத்து�த்தின்கீழ் நோடடின் அள்வுநிளல

31 ஆகஸட்டு 1557இல் 
ஜமர்சடக்கா அரங்கததில் 
துங்கு அப்துல் ரஹமானின் 
விடுதறல முழக்கம்  
மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் 
காப்பகம்.
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ஜொகூரில் உளள ஜதற்கு
ஜபாருளாதார வளாக 
வழிததடததின் (Iskandar 
Malaysia) கட்டுமாைம்.

துன் டாக்டர் ைகாதீர் துன் டாக்டர் ைகாதீர் 
முகைதுவின் தலைலைத்துவம்முகைதுவின் தலைலைத்துவம்4

வா்க்னம், ்கப்பைல் 
பபைாறியியல், எஃகு, இரும்பு,  
பபைட்லராலியச் சுத்தி்கரிப்புத் 
பதாழில்துல்ற்களில் லஹல்காம் 
்கவ்னம் பசலுத்துகி்றது.

சமன்நிலையா்ன பபைாருைாதார வைர்ச்சிலயயும் 
்கணிசமா்ன முதலீட்டு வரவு்கலையும் உறுதி 
பசய்வதற்்கா்கப் பபைாருைாதார வைா்க 
வழித்த்டத்லத (Koridor Wilayah Ekonomi) 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.
நன்ப்னறிலயயும் ஒழுக்்கத்லதயும் 
ப்காண்ட சமூ்கத்லத உருவாக்்கத் லதசிய 
ஒருலமப்பைாட்டுத் திட்்டத்லத (PINñPelan 
Integriti Nasional) அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

பைல்லி்ன மக்்களில்டலய 
ஒற்றுலமலய 
ஊக்குவிக்்க ‘ருக்குன் 
பதத்தாங்கா’ திட்்டத்லத 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

'ஷரி்காட் பபைர்ஹாட்' 
பைஙகு்கலைப் பூமிபுத்ராக்்கள் 
எளிதா்கப் பபைறுவதற்கு 
அமா்னா சஹாம் 
லநஷ்னல் பபைர்ஹாட்ல்ட 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார். 

2020 தூரலநாக்குத் திட்்டத்தின் 
வாயிைா்க மலைசியாலவ வைர்ச்சி 
அல்டநத நா்டா்க உருவாக்்க 
புத்ராபஜயா நிர்வா்க லமயம், 
ல்காைாைம்பூர் அல்னத்துை்க விமா்ன 
நிலையம் (KLIA), ல்காைாைம்பூர் ந்கர 
லமயத்தில் (KLCC) பபைட்லரா்னாஸ் 
இரட்ல்டக் ல்காபுரம் ஆகியவற்ல்ற 
நிர்மாணித்தார்.
லஹல்காம் (HICOMñHeavy Industries 
Corporation of Malaysia Berhad) 
நிறுவ்னத்தின் வாயிைா்க உயர் 
பதாழில்நுட்பைத் பதாழிற்துல்றலய 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.

உங்களுக்குத் ததரியுமோஉங்களுக்குத் ததரியுமோ

நன்ப்னறிலயயும் ஒழுக்்கத்லதயும் 
ப்காண்ட சமூ்கத்லத உருவாக்குவதற்்கா்க  
அறிமு்கப்பைடுத்தப்பைட்்ட திட்்டத்லதப் 
பபையரிடு்க.

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

துன் உலசன் ஓனின் துன் உலசன் ஓனின் 
தலைலைத்துவம் தலைலைத்துவம் 3

துன் அப்துல்ைா அைாட் துன் அப்துல்ைா அைாட் 
ெடாவியின் தலைலைத்துவம் ெடாவியின் தலைலைத்துவம் 

5

2020 தூர லநாக்கு

என்னை 
வருடுக

‘அமாைா சஹாம் சநஷைல்’ 
அறிமுகததின்சபாது துன் 
உசசன் ஓன். 
மூலம்: மசலசியப் பழஞ்சுவடிக் 
காப்பகம். சகாலாலம்பூர் அறைததுலக 

விமாை நிறலயம் (KLIA).
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நாட்டின் வைர்ச்சிக்்கா்கவும் மக்்களின் நல்வாழவுக்்கா்கவும் அக்்கல்றயு்டனும் 
பபைாறுப்பு்டனும் பிரதமர் தமது ்க்டலம்கலை நில்றலவற்றுகி்றார். 
எ்னலவ, நாட்டின் இல்றயாணலமலயயும் மக்்களின் ஒற்றுலமலயயும் 
பைாது்காக்்க நாட்டின் தலைலமத்துவத்திற்கு ஆதரலவ வழஙகுவதன்      
முக்கியத்துவத்லத நாம் புரிநது ப்காள்ை லவணடும். 

‘மக்களுக்கு முக்கியததுவம்; 
அறடவுக்கு முன்னுரிறம’ எனும் 
குறிக்சகாறளக் ஜகாணட 
ஒசர மசலசியா ஜகாளறகயின் 
அதிகாரப்பூர்வச் சின்ைம். 
மூலம்: www.penerangan.gov.my. 

3 ஏப்ரல் 2009ஆம் நாள் 'ஒலர மலைசியா' 
என்்ற ப்காள்ல்கலய அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார். 
இக்ப்காள்ல்க நாட்டின் நைனுக்்கா்க 
இ்னங்களுக்கில்டயிைா்ன உ்றலவயும் 
ஒத்துலழப்லபையும் வலுப்பைடுத்துவலத 
லநாக்்கமா்கக் ப்காணடுள்ைது.
2020 தூரலநாக்குச் சிநதல்னக்ல்கற்பை 
அதி்க வருவாய் ப்காண்ட நா்டா்க மாற்றும் 
லநாக்கில் அரசு உருமாற்றுத் திட்்டத்லதத் 
(GTPñProgram Transformasi Kerajaan) 
பதா்டஙகி்னார்.

சமூ்கப் பபைாருைாதார வைர்ச்சிலய 
ஊக்குவிக்்கவும் முதலீட்ல்ட அதி்கரிக்்கவும் 
பபைாருைாதார ந்டவடிக்ல்க மன்்றத்லத 
(MTEñMajlis Tindakan Ekonomi) 
நிறுவி்னார்.
ல்காவிட்ñ19 பபைருநபதாற்றின் ்காரணமா்கக் 
ப்காணடுவரப்பைட்்ட ந்டமாட்்டக் 
்கட்டுப்பைாட்டு ஆலணயின்லபைாது 
மக்்களுக்குப் பபைாருைாதார உதவி 
நிதி ஒதுக்கீட்டில்ன அறிவித்தார். 

டத்லதா � முகைட் நஜீப் துன் டத்லதா � முகைட் நஜீப் துன் 
  அப்துல் ைசாக்கின் தலைலைத்துவம்  அப்துல் ைசாக்கின் தலைலைத்துவம்6

டான்� ைஹயடின் முகைட் டான்� ைஹயடின் முகைட் 
யாசினின் தலைலைத்துவம்யாசினின் தலைலைத்துவம்7

சகாவிட்-19 ஜபருந்ஜதாற்றைக் 
றகயாள மசலசியர்கள 
சமற்ஜகாணட முயற்சி 
ஜதாடர்பாை சுவஜராட்டி
மூலம்: www.mkn.gov.my. 

12.1.312.1.3
K12.1.6K12.1.6

  பிரதமர் தறலறமததுவததின்கீழ், நாட்டின் அறடவுநிறலறயப் புரிந்து பிரதமர் தறலறமததுவததின்கீழ், நாட்டின் அறடவுநிறலறயப் புரிந்து 
ஜகாளள மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். ஜகாளள மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

டத்லதா � இஸைாயில் சாப்ரி டத்லதா � இஸைாயில் சாப்ரி 
யாக்லகாப்பின் தலைலைத்துவம்யாக்லகாப்பின் தலைலைத்துவம்8

மலைசியக் குடும்பைம் எனும் ்கருத்துருலவக் குடும்பை அலமப்புமுல்ற, சமயத்லதப் 
லபைணுதல், பைாது்காப்லபைத் தற்்காத்தல், ப்கைரவத்லதப் பைாது்காத்தல், 
ஒவபவாரு குடும்பை உறுப்பி்னர்்களின் நைல்ன உறுதிப்பைடுத்துதல் ஆகியவற்ல்ற 
அறிமு்கப்பைடுத்தி்னார்.
மலைசியக் குடும்பைக் ்கருத்துருவா்னது பைல்லவறு சமயம், இ்னம், வம்சாவழியி்னர், 
வயது ஆகியவற்ல்ற உள்ை்டக்கிப் லபைாற்றுவதாகும்.
மூலம்: www.pma.gov.my

ல்காவிட்-19

என்னை 
வருடுக
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இநத அைகு, பிரதமர்்களின் தன்விவரக் குறிப்லபையும் அவர்்களின்  
பபைாறுப்பு்கலையும் விவரிக்கின்்றது. அடுத்த அைகில் பிரதமரின் பைங்களிப்பு 
உை்க அைவில் மலைசியாவிற்குத் தநதுள்ை பவற்றிலயப் பைற்றிக் ்கற்லபைாம். 

• மாட்சிறம தாங்கிய 
மாமன்ைருக்கு

  ஆசலாசகராக 
இருததல். 

• அறமச்சரறவக்குத 
தறலறம ஏற்ைல்.

• நாட்டின் தறலறம 
நிர்வாகியாக 
இருததல்.

• நாடுகளுக்கிறடசய 
அரச தந்திர 
உைறவயும் நட்றபயும் 
நிறுவுதல்.

• துங்கு அப்துல் 
ரஹமான் புதரா 
அல்ஹாஜ்

• துன் அப்துல் ரசாக் 
பின் உசசன்

• துன் உசசன் பின் 
ஓன்

• துன் டாக்டர் 
மகாதீர் பின் 
முகமது

• துன் அப்துல்லா 
பின் அமாட் படாவி

• டதசதா � முகமட் 
நஜிப் பின் துன் 
அப்துல் ரசாக்

• டான்� மஹயடின் 
பின் முகமட் யாசின்

• டதசதா � 
இஸமாயில் சாப்ரி 
பின் யாக்சகாப் 

மீடடுணரவ�ோம்மீடடுணரவ�ோம்

பிைதைரின் 
பொறுப்புகள்

பெருலைமிகு 
பிைதைர்கள் 2  

3 

1 

4 

நைது பிைதைர்கலள 
அறிலவாம் 

பிைதைரின் 
தலைலைத்துவத்தில்

நாட்டின் அலடவு 
நிலை
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அ புததகங்களிலிருந்தும் நம்பகததன்றமயுறடய இறணய மூலங்களிலிருந்தும்  
தகவல்கறளக் கணடறியவும்.

ஆ  பின்ைர் கீழ்க்காணும் அட்டவறணறய நிறைவு ஜசயயவும்.

இ  வகுப்பில் உளள சதாழர்களுடன் தகவல்கறளப் பகிரவும். 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

  இைததிற்கும் நாட்டிற்கும் ஒவஜவாரு பிரதமரின் பங்களிப்பு ஜதாடர்பாை தகவல்கறளத இைததிற்கும் நாட்டிற்கும் ஒவஜவாரு பிரதமரின் பங்களிப்பு ஜதாடர்பாை தகவல்கறளத 
சதட மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.சதட மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

Nama Perdana Menteri

பிைதைர் பெயர் ெங்களிப்பு

துஙகு அப்துல் ரஹமான் புத்ரா 
அல்ஹாஜ்

துன் அப்துல் ரசாக் பின் உலசன்

துன் உலசன் பின் ஓன்

துன் ்டாக்்டர் ம்காதீர் பின் மு்கமது

துன் அப்துல்ைா பின் அமாட் பை்டாவி

்டத்லதா � மு்கமட் நஜிப் பின் துன் 
அப்துல் ரசாக்

்டான்� மஹயடின் பின் மு்கமட் 
யாசின்

்டத்லதா � இஸமாயில் சாப்ரி பின் 
யாக்சகாப் 

சிந்திததுப் 
பதிலளி

என்னை 
வருடுக
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இ்னத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பைங்களிக்கும் ஒவபவாரு தலைவரும் 
லபைாற்்றத்தக்்கவர். தலைவர்்களின் தியா்கங்கலைப் பின்பைற்றுவலதாடு ஒவபவாரு 
மலைசியக் குடிம்கனும் தம் வாழக்ல்கயில் அவற்ல்றப் பைடிப்பில்னயா்கக் 
ப்காள்ை லவணடும். 

தனிநபர்
நம் நாட்டின் 
தறலவர்கறள மதிக்க 
சவணடும். 

நாடு
ஜபாறுப்புணர்ச்சி நாட்டின் 
இறையாணறம பாதுகாக்கப்படுவறத 
உறுதிஜசயயும்.

நாட்டை நநசிப்நபாம்நாட்டை நநசிப்நபாம்

சமுதாயம்
திைன்மிகு தறலவருக்குக் ஜகாடுக்கும் 
ஆதரவு நாட்டிற்குப் ஜபாறுப்புணர்ச்சி 
மிக்க சமுதாயதறத உருவாக்கும்.

ஜபர்டாைா காட்சியகம், லங்காவி, ஜகடா.
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நமது நாட்டின் ப�ாருளாதார வளர்ச்சி காலனித்துவ ஆட்சிக்கு 
முன்்� பதாடங்கி இன்றுவரர நீடிக்கிறது. இவவளர்ச்சி �ல்வறு 
ப�ாருளாதாரத் துரறகளின் �ங்களிபர�ப ப�ாறுத்்த அரமகிறது. 
இநத அலகு, நாட்டின் ப�ாருளாதாரத் துரறயின் பதாடக்க கால 
வளர்ச்சிரையும், நாட்டின் முன்்னேறறத்திறகுப �ங்களிக்கும் ப�ாருளாதார 
நடவடிக்ரககரளயும் நாட்டிறகு வளப�த்ரதக் பகாண்டுவரும் 
ப�ாருளாதார அரடவுநிரலரையும் விவரிக்கின்றது. 

கூச்சிங், சரவாக்.

88

1960-களில

2020

தலைப்பு 12 : நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும்தலைப்பு 12 : நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும்

அலகுஅலகுஅலகு

சாரம்சாரம்

மலலசியப் ப�ாருளாதார மலலசியப் ப�ாருளாதார 
வளர்ச்சி வளர்ச்சி 
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1   ம்லசிைப ப�ாருளாதார நடவடிக்ரககளின் 
பதாடக்க கால வளர்ச்சியின் குறிபபிடத்தக்கச் 
சான்றுகரளத் ்தடுதல. 

2   நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப �ங்களிக்கும் 
ப�ாருளாதார நடவடிக்ரககள் பதாடர்�ானே 
வளங்கரள அரடைாளம் காணுதல. 

3   நாட்டுக்குப ப�ருரம ்சர்க்கும் ப�ாருளாதார 
அரடவுநிரல மீதானே மாறறத்ரதயும் 
பதாடர்ச்சிரையும் காணுதல. 

கிள்ளான் துரறமுகம், சிலாங்கூர்.

ப�ாறுபபுணர்ச்சி

1980-களில

2020

நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?நீங்கள் ்கற்கப் ல�ாவது என்ன?

AKPSAKPS

அடிப்�டை வரலாறறுச் சிநதட்னத் திறனஅடிப்�டை வரலாறறுச் சிநதட்னத் திறன

குடியியல் பெறிகுடியியல் பெறி

1   நாட்டின் துரறசார்நத ப�ாருளாதார பதாடக்க கால 
வளர்ச்சி.

2   நாட்டின் முன்்னேறறத்திறகுப �ங்களிக்கும் ப�ாருளாதார 
நடவடிக்ரககள். 

3   நாட்டின் ப�ாருளாதார அரடவுநிரல.  
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நெல் வயலை உழுதல்

நாட்டின் ப�ாருளாதாரத்தின் பதாடக்க கால வளர்ச்சி விவசாைத் துரறரையும் 
சுரங்கத் துரறரையும் உள்ளடக்கிைது. இநதத் துரறகளின் ப�ாருளாதார 
நடவடிக்ரக �ாரம்�ரிை முரறரைக் பகாண்டு ்மறபகாள்ளப�ட்டது. தற்�ாது 
அதன் �ங்கு விரிவு�டுத்தப�ட்ட்தாடு வணிக ரீதிைாகவும் பசைல�டுகின்றது. 

 சிறிய அளவில் மேறநகாளளப்பட்டது.
 ேணநவடடி, அரிவாள ம்பான்ற எளிய 
கருவிகள ்பயன்படுததப்பட்டன.

 சிறிய மூைதனமும் குல்றவான உ்டல் 
உலைபபும் ம்பாதுோனது.

 சுய, குடும்்பத மதலவலய    
மொக்கோகக் நகாண்டது. 

பாரமபரியப் பபாருளாதாரம 1

சுரங்கத் துறைவிவசாயத் துறை

மூைம்: www.ipohworld.orgமூைம்: Perpustakaan Awam Kedah.

மலேசியப் ப�ாருளாதாரத்தின் பதாடக்க ்காே வளர்ச்சி மலேசியப் ப�ாருளாதாரத்தின் பதாடக்க ்காே வளர்ச்சி 

சுரங்க ெ்டவடிக்லககளின 
்பாரம்்பரிய முல்றகள எனன? 

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

தடல்டக் நகாணடு அைசி 
எடுக்கும் சுரங்கத நதாழில் 

126



தூரவாரிக் கப்பலின ்பயன்பாடு

தங்கச் சுரங்கம், சுங்லக நைபிர, 
கிளாநதான

விவசாயத துல்றயில் மதாட்டங்களில் வளரச்சிலயயும் சுரங்கப ்பகுதிகளில் 
புதிய ெகரங்களின உருவாக்கதலதயும் வணிக மொக்கததிைான ந்பாருளாதார 
அறிமுகம் ஊக்குவிக்கி்றது. இம்ோற்றங்கள ொடடிறகு முனமனற்றதலதயும் 
நசழிபல்பயும் நகாணடு வநதன.

மவளாணலேத துல்றயும் சுரங்கத துல்றயும் 
ொடடின ந்பாருளாதாரததிறகுப ்பங்களிததுளளன.

உன கருததின்படி, 
ொடடின வளப்பதலத 
நிலைந்ப்றச் நசயய 
ஏன ந்பாருளாதார 
வளரச்சி முக்கியம்?

112.2.2.2.11
KK112.2.42.2.4

வாணிபப் பபாருளாதாரம 2

அறுவல்ட இயநதிரததின ்பயன்பாடு 

ரப்பர மதாட்டங்கள

உங்கள குடும்்ப உறுபபினரகளின ந்பாருளாதார 
ெ்டவடிக்லககள ்பறறிய தகவல்கலளத மத்டவும். வகுபபில் 
்பல்டக்கவும். 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

லவளாணறமத் 
துறை சுரங்கத் துறை

  ொடடின நதா்டக்க காை ந்பாருளாதார வளரச்சிலயப புரிநது 
நகாளள ோணவரகளுக்கு உதவுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

 மதாட்டத துல்ற முல்றயில் மேறநகாளளப்பட்டது.
 அறுவல்ட இயநதிரங்கள ம்பான்ற ெவீன 
இயநதிரங்கள ்பயன்படுததப்பட்டன.

 ந்பரிய மூைதனமும் அதிக நதாழிைாளரகளும் 
மதலவ.

 உளொடடுத மதலவக்காகவும் ஏறறுேதிக்காகவும் 
மேறநகாளளப்படுகி்றது.
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நதாழிறதுல்றயில் ்பல்மவறு ந்பாருளாதார மேம்்பாடடு ெ்டவடிக்லககள ொடடின 
வருவாயக்கும் வளரச்சிக்கும் ்பங்களிததுளளன. தறம்பாது ரப்பர, நசம்்பலன,  
ந்படமராலியம், எரிவாயு, வாகனம், சுறறுைா ஆகிய புதிய நதாழிறதுல்றகள 
மதானறியுளளன. 

ோணவரகமள, ெேது 
ொடடின வளரச்சிக்குப 
்பங்களிக்கும் ந்பாருளாதார 
ெ்டவடிக்லககலளக் 
கூறுங்கள.

ரப்பர, நசம்்பலன 
நதாழிறதுல்ற!

வாகனத 
நதாழிறதுல்ற!

சுறறுைாத 
துல்ற!

1. ொனகு குழுலவ உருவாக்குதல்.
2. ெேது ொடடின ந்பாருளாதாரதலத மேம்்படுததுவதறகான 

முயறசிகலள ஆதரிப்பதன முக்கியததுவதலதப ்பரிநதுலரததல்.
3. ்பரிநதுலரலயச் சேரபபிததல். 

மூைம்: Osman Rani, 2007.  The Economy: The Encyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Archipelago 

Press dan Editions Didier Millet.

ப�ாருளாதார நடவடிகற்க்கள் நாட்டின் முன்லனேறைத்திறகு ப�ாருளாதார நடவடிகற்க்கள் நாட்டின் முன்லனேறைத்திறகு 
வழிவகுககின்ைனேவழிவகுககின்ைனே

இலையர் பெச்சு (Talk Partners)இலையர் பெச்சு (Talk Partners)21ஆம் நூறைாணடுக 21ஆம் நூறைாணடுக 
்கறைல் திைன்்கறைல் திைன்

ெம் ொடடில் காணப்படும் நதாழிறதுல்றகலளப 
்படடியலிடுக. வகுபபில் ்பல்டததிடுக.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

ந்படமராலியம், எரிவாயு 
நதாழிறதுல்ற.

112.2.22.2.2
KK112.2.52.2.5128



 ரப்பர, நசம்்பலன 
ஆகிய மதாட்டத 
நதாழிறதுல்றகளுக்கு 
அதிகோன நதாழிைாளரகள 
மதலவப்படுகின்றனர.

 ேக்களுக்கு மவலை 
வாயபபுகலள 
உருவாக்குகி்றது.

 உளளூர உணவுப 
ந்பாருளகளின உற்பததிலய 
அதிகரிக்கின்றது.

 ேக்களுக்கு வருோனதலத 
ஈடடிததருகி்றது.

பேலை 
ோய்ப்புகலை    

உருோக்குகிறது

இலைத் 
பதாழிற்துலறகலை

(Industri Hiliran) 
உருோக்குகிறது

ெபயாடீசல் 
(Biodiesel)  

பதாழிற்துலறலய 
பைம்ெடுத்துகிறது

விேசாயம் சார்ந்த  
பதாழிற்துலறலய 
பைம்ெடுத்துகிறது 

22

 ரப்பர, லகயுல்றகளாகவும் 
ரப்பர நூறகணடுகளாகவும் 
(Benang Lateks) ஏறறுேதி 
நசயயப்படுகி்றது.

 நசம்்பலன சுததிகரிக்கப்பட்ட, 
சுததிகரிக்கப்ப்டாத 
எணநணயாக ஏறறுேதி 
நசயயப்படுகி்றது.

நாட்டின் 
ேருோலயப் 

பெருக்குகிறது

11

33

44

55

 இலணத நதாழிறதுல்ற 
என்பது முதனலே 
நதாழிறதுல்றயிலிருநது 
விரிவாக்கம் காணும் 
துல்றகளாகும்.   
உதாரணததிறகு ரப்பர 
ேரததிலிருநது தளவா்டங்கள 
தயாரிததல்.
 உளொடடு, ்பனனாடடுச் 
சநலதகளினவழி ொடடின 
வருவாயக்குப ்பங்களிக்கி்றது.

20ஆம் நூற்றாணடின முற்பகுதியில் நதா்டங்கிய விவசாயத துல்றயான ரப்பரும் 
நசம்்பலனயும் ேமைசியாவின ந்பாருளாதார வளரச்சிக்குத தூணடுமகாைாக 
விளங்குகின்றன.

ரப்பர், பெமபனை பதாழிற்துனை

நாட்டின் பபாருளாதாரதனத உருவாக்குகிைது

 நசம்்பலனத துல்றயும் 
்பமயாடீசலைத 
தயாரிக்கி்றது.  

 நசம்்பலனயிலிருநது 
எணநணய, வைலை 
ம்பான்ற ந்பாருளகள 
தயாரிக்கப்படுகின்றன.

பசாற்களஞ்சியம்பசாற்களஞ்சியம்

்பமயாடீசல் எனப்படுவது 
உயிரியல் கழிவுப 
ந்பாருளகலள 
எரிந்பாருளகளாகப 
்பயன்படுததுதைாகும்.
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ெம் ொடடில் ந்படமராலியம் ேறறும் எரிவாயு நதாழிறதுல்ற 1910ஆம் ஆணடு 
சரவாக், மீரியில் நதா்டங்கியது. 1974ஆம் ஆணடு ேமைசிய அரசாங்கததின 
முழு உல்டலே ந்பற்ற ந்படமரானாஸின (PETRONAS - Petroliam Nasional 
Berhad) மதாற்றம் ொடடின ந்படமராலியம், எரிவாயு ஆகிய நதாழிறதுல்றலய 
வளரப்பதில் நவறறி கண்டது. 

பபட்்ராலியம மற்றும எரிவாயு பதாழிற்துனை

ெனறு. தகவலைப 
்பகிரநதலேக்கு ெனறி. 
ொடடின ந்படமராலியத 
நதாழிறதுல்றலய எணணி 
ொம் ந்பருலேப்ப்ட 
மவணடும். ்பனனாடடு அளவில் 
ந்படமரானாஸ் முக்கியப 
்பங்கு வகிக்கின்றது.

ஆசிரிலய, 
இதநதாழிறதுல்ற 
மவலை வாயபபுகலள 
உருவாக்கியுளளது.

1 2 

6 

7

அலனவருக்கும் வணக்கம். 
ொடடின ந்பாருளாதார 
வளரச்சிக்குப ந்படமராலியம், 
எரிவாயு ஆகிய 
நதாழிறதுல்றயின ்பங்களிபல்ப 
உங்களால் கூ்ற முடியுோ?

ஐலய, இநதத நதாழிறதுல்ற 
எரிந்பாருள நிலையங்கலளத 
தி்றப்பதன மூைம் நதாழில் 
முலனவரகலள உருவாக்கியுளளது.

எரிந்பாருள நிலையம்.
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உணலேதான, ஜியா லீ. என 
சமகாதரர ந்படமரானாஸ் 
துரப்பண மேல்டயில் மவலை 
நசயகி்றார. 

ஆசிரிலய, ந்படமராலியத 
நதாழிறதுல்றயானது ந்படமரானாஸ் 
நதாழில்நுட்பப ்பல்கலைக்கைகம் 
உட்ப்ட ்பை ்பல்கலைக்கைகங்களுக்கு  
மேற்படிபபிறகான உ்பகாரச் 
சம்்பளதலத வைங்குகி்றது. 

க்டறகலரக்கு அப்பால் மதடிதமதாணடுதல்

3  

4   

5 

ஆசிரிலய, ேமைசிய ‘கிராணட 
பிரிிஃ’ (Grand Prix) ம்பான்ற 
மோட்டார ்பநலதயததிறகு முக்கிய 
ஆதரவாளராகவும் ந்படமரானாஸ் 
உளளது. இவ்விலளயாடல்ட 
ஏறறு ெ்டததுவதால் ொடடின 
வருவாயும் அதிகரிக்கி்றது.

சரவாக், மீரியிலுளள ‘தி 
கிராணட ஓல்ட மைடி’ (The 
Grand Old Lady) என்பது ெம் 
ொடடின முதல் எணநணயக் 
கிணறு.

 நிைப்பகுதியில் சுததிகரிபபு லேயம்

உைக அளவில் ந்படமராலியததின மதலவ அதிகரிபபு, ந்படமராலியத 
நதாழிறதுல்ற ொடடின ந்பாருளாதார முனமனற்றததில் அதிகம் ்பங்காற்ற வழி 
வகுததது. ொடடின ந்பாருளாதார வளரச்சிக்குப ந்படமரானாசின மதாறறுவிபபு 
அதிக அளவில் வருோனதலதக் நகாணடு வநதது.

எணநணய மதடித 
மதாணடும் ்பகுதி.

என்னை 
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ெம் ொடடில் முதன முதலில் வாகனத நதாழிறதுல்ற 1983ஆம் ஆணடு 
அறிமுகப்படுததப்பட்டது. ேக்களின ஆதரவும் ெம்பிக்லகயும் இதநதாழிறதுல்றலய  
ொடடின ந்பாருளாதாரததிறகுப ்பங்களிக்கும் துல்றகளில் ஒன்றாகத திகைச் 
நசயகி்றது. 

ேமைசியாவில் ேகிழுநது உற்பததி நசயத முதல் நிறுவனம் புமராடம்டான ஆகும். 
1985ஆம் ஆணடு ஜூலை ோதததில் உற்பததி நசயயப்பட்ட ொடடின முதல் 
ேகிழுநது புமராடம்டான சாகா ஆகும். இவ்நவறறியானது ெம் ொடடில் கனரகத 
நதாழிறதுல்றலயயும் நதாழில்நுட்பதலதயும் வளரச்சியல்டயச் நசயதது. 

வாகைத பதாழிற்துனை

‘Perusahaan Otomobil Nasional Sdn.Bhd.’, 
புமராடம்டான எனறு அலைக்கப்படுகி்றது. 

முதல் மதசிய ேகிழுநது உற்பததி 
நதாழிறசாலை சிைாங்கூர, ஷா ஆைாமில் 

1983ஆம் ஆணடு நிறுவப்பட்டது. இரண்டாம் 
நதாழிறசாலை 2005ஆம் ஆணடு தஞமசாங் 

ோலிம், ம்பராக்கில் நிறுவப்பட்டது.

1985ஆம் ஆணடு சாகா 
வலக புமராடம்டான

'சாகா' வலக ேகிழுநது அறிமுகப்படுததுவதறகு முன மதசிய 
ேகிழுநதின ந்பயலரத மதரவு நசயயும் ம்பாடடி ெ்டததப்பட்டது. 
இபம்பாடடியில் திரு. இஸ்ோயில் பின ஜாப்பார என்பவர 
நவறறி ந்பற்றார. இபம்பாடடியில் புமராடம்டான சாகா 1.3L 
எனும் ேகிழுநலத அவர ்பரிசாகப ந்பற்றார.

மூைம்: Abdul Aziz Abdul Rahman dan 

Sumangala Pillai, 1997. MAHATHIR 

Kepimpinan dan Wawasan dalam 

Sains dan Teknologi. Serdang: 

Universiti Putra Malaysia.

உங்களுககுத் பதரியுமாஉங்களுககுத் பதரியுமா
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2018ஆம் ஆணடில், புமராடம்டான புதிய வலக ேகிழுநலத நவளியிடுவதறகு 
கீலி ந�ால்டிங் குரூப (Geely Holding Group) வாகன நிறுவனதது்டன கூடடு 
முயறசியில் இ்றங்கியது. 

ெம் ொடடின வாகனத நதாழிறதுல்றயின வளரச்சி ந்பாருளாதாரதலத 
உயரததியுளளது. இலதயடுதது ொடடின வருோனம் விவசாயத துல்றலய 
ேடடுமே சாரநதிருக்கவில்லை. இததுல்றயின அல்டவுநிலை ொடல்டப 
ந்பருலேப்படுததுகின்றது.

ந்பமராடூவாவின முதல் 
வலக வாகனோன 
கஞசில் 1994ஆம் 
ஆணடில் உற்பததி 
நசயயப்பட்டது.

ந்பமராடூவாவின ‘நிப்பா’ வலக 
ேகிழுநது ஐக்கிய ராஜயததிறகு 
(United Kingdom) ஏறறுேதி 
நசயயப்பட்டது. 

1993ஆம் ஆணடில் 
'Perusahaan Otomobil 
Kedua Sdn. Bhd.' 

அல்ைது ந்பமராடூவா 
நிறுவப்பட்டது. இது 

ொடடின ந்பாருளாதார 
வளரச்சிலய மேலும் 

அதிகரிததது.
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1990ஆம் ஆணடு முதல் சுறறுப்பயணிகலளக் 
கவர ‘ேமைசியாவிறகு வருலக தாருங்கள’ 
(Kempen Tahun Melawat Malaysia) 
ம்பான்ற ்பல்வலகயான ்பரபபுலரகள 
மேறநகாளளப்படுகின்றன.

சுற்றுலாத பதாழிற்துனை

சுறறுப்�யணி்கறள ஈர்ககும் மலேசியாவின் சுறறுப்�யணி்கறள ஈர்ககும் மலேசியாவின் 
தனிச்சிைப்பு்களில் சிே:தனிச்சிைப்பு்களில் சிே:

• ெம் ொடடுச் சுறறுைாததுல்றயின 
ேதிக்கததக்க வரைாறறுப ்பாரம்்பரியத 
தளங்கலள நிலைநிறுதத மவணடும்.

• ்பாரம்்பரியக் கட்ட்டக் கலைகலளப 
புணரலேப்பது நவளிொடடு 
சுறறுப்பயணிகலள ஈரப்பதில் நவறறி  
ந்பறறுளளது.

வரலாற்றுத தளஙகளும 
கட்்ட்டஙகளும

ஆ்பாமோசா மகாடல்ட, ேைாக்கா.

புக்கிட ்பதது ்பகாட சணடி 
(Candi Bukit Batu Pahat), பூஜாங் 
்பளளததாக்கு, நக்டா.

நகனாங்கான அரணேலன, ம்பராக்.
(Istana Kenangan, Perak.)

ொடடின வளப்பததிறகுச் சுறறுைாத நதாழிறதுல்ற ந்பரும் 
்பங்காறறுகி்றது. ேமைசியாவின ்பை சி்றபபு அம்சங்கள 
சுறறுப்பயணிகளின வருலகலய ஈரக்கின்றது.

'ேமைசியாவிறகு வருலக தாருங்கள' 
என்ற ்பரபபுலர எபந்பாழுது 
முதனமுல்றயாகத நதா்டங்கப்பட்டது?

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

134



நியா குலக, சரவாக்.

்பல்வலகயான உளளூர உணவுகள

ைங்காவித தீவு, நக்டா.

கினா்பாலு ேலை, ச்பா.

தாோன நெகிரி மராயல் ந்பலும், ம்பராக்.

குழுவாக, ேருததுவச் சுறறுைாத 
நதா்டர்பான தகவல்கலளச் 
மசகரிதது ஆக்கச் சிநதலனயு்டன 
்பல்டக்கவும். 

இயற்னகயின் அழகு

• ெம் ொடடில் ்பல்வலகத தாவரங்களும், 
விைங்குகளும் நவளிொடடுச் 
சுறறுப்பயணிகலள ஈரக்கின்றன. 

• தனிததுவமிகு தீவுகள, க்டல்கள, 
ேலைப்பகுதிகள ம்பான்ற தளங்கள 

 சுறறுப்பயணிகளின விருப்ப இ்டோக 
அலேகி்றது.

மூைம்: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

• ்பல்லினச் சமூகததின ெல்லிணக்கம் 
சுறறுப்பயணிகளின ்பாதுகாபல்ப உறுதி 
நசயகி்றது.  

• ்பல்லினப ்பண்பாடடுத தனிததுவம் 
சுறறுப்பயணிகலள ஈரக்கின்றது. 

• ்பல்லின ேக்களின சுலவமிகு உளளூர 
உணவு வலககலளச் சுலவக்கும்    
வாயபபுச் சுறறுப்பயணிகளுக்குக் 
கிடடுகி்றது.  

ெமூக நல்லிணக்கமும 
கலாசொரத தனிததுவமும
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்பல்மவறு துல்றகலள உளள்டக்கிய ந்பாருளாதார ெ்டவடிக்லககள 
ொடடின வருவாயக்குப ்பங்களிக்கின்றன. ேமைசியாவின வளப்பததிறகு ொம் 
ெனறியுல்டயவரகளாகவும் ந்பருலேமிக்கவரகளாகவும் இருக்க மவணடும். 

• இச்சுறறுைா விவசாயம், மீனவளம், 
கால்ெல்ட, விவசாயம் சாரநத நதாழிறதுல்ற 
அடிப்பல்டயிைானது. 

• சுறறுப்பயணிகளுக்குக் கிராேக் குடில் 
மொக்கில் உளளூரவாசி குடும்்பங்களு்டன 
தறகாலிகோகத தங்கியிருநது  
ேமைசியரகளின உணலேயான வாழக்லக 
முல்றலய அனு்பவிக்க வாயப்பாக 
அலேகி்றது. 

்வளாண் சுற்றுலா

• சிப்பாங்கில் ெ்டததப்படும் ்பாரமுைா ஒன 
்பநதயமும், 'நை டுவர டீ ைங்காவி' (Le Tour 
de Langkawi) ஆகியலவ விலளயாடடில் 
ஆரவமுளள சுறறுப்பயணிகலள ஈரக்கி்றது.  

• சரவாக்கில் ஏற்பாடு நசயயப்படும் 'மியூசிக் 
ஊததான ஊஜான நசடூனியா விைா' (Festival 
Muzik Hutan Hujan Sedunia) ேமைசியாலவச் 
சுறறுைாத தளோக விளம்்பரப்படுததுகி்றது.

• லீோ ைங்காவி ்பனனாடடுக் க்டல் வான 
கணகாடசியாகும். இது நக்டாவில் உளள 
ைங்காவித தீவில் இரணடு வரு்டங்களுக்கு 
ஒரு முல்ற ெ்டததப்படுகி்றது.

பன்ைாட்டு அளவிலாை வினளயாட்டு, இனெ, 
கண்காட்சிகனள ஏற்பாடு பெயதல்

உங்கள கருததின்படி 
ொடடின வளப்பதலத 
ேக்கள எவ்வாறு 
்பகிரநது 
நகாளகின்றனர? 

்பல்மவறு மூைங்கலளப ்பயன்படுததி 
லீோ கணகாடசி அலேபபின 
சினனதலதச் மசகரிதது ஆக்கச் 
சிநதலனயு்டன காடசிப்படுததவும்.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

  ொடடின வளரச்சிக்குப ்பங்களிக்கும் ந்பாருளாதார ெ்டவடிக்லககலளப 
புரிநதுநகாளள ோணவரகளுக்கு வழிகாடடுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு 112.2.22.2.2
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்வளாண்னமத 
தயாரிப்புகள்

வாகைத 
தயாரிப்புகள்

பபட்்ராலியத 
தயாரிப்புகள்

குழுவாரியாக ேமைசியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ந்பாருளகலள வாங்கிப 
்பயன்படுததுவதால் ஏற்படும் ்பயனகலளக் குறிபபிடுக. உங்கள ந்பருமித 
உணரலவ நவளிப்படுததும் வலகயில் ஆக்கச் சிநதலனயு்டன ்பல்டக்கவும். 

சலேயல் எணநணய

வைலை

டுரியான ்பைம்

அனனாசிப 
்பைம்

ந்படமரால்

ேகிழுநதுஉநதுருளி 

சலேயல் 
எரிவாயு

வாகன ேசகு 
எணநணய

மலேசியப் ப�ாருளாதார அறடவுநிறேமலேசியப் ப�ாருளாதார அறடவுநிறே

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

ேமைசிய முததிலர நகாண்ட உளொடடுத தயாரிபபுகள ெம்லேப ந்பருலே 
நகாளளச் நசயகின்றன. விவசாயம், வாகனம், ந்படமராலியம் ஆகிய 
நதாழிறதுல்றகள சாரநத உளளூரத தயாரிபபுகள உளொடடு, ்பனனாடடுப 
்பயன்பாடடுக்கான தரதலத அல்டநதுளளன.

1985ஆம் ஆணடில் ‘ேமைசியத தயாரிபபுப 
ந்பாருளகலள வாங்குமவாம்’ என்ற ்பரபபுலர 
நதா்டங்கப்பட்டது. ேமைசியாவில் தயாரிக்கப்படும் 
ந்பாருளகளுள ேரததளவா்டப ந்பாருளகள, மினசார 
மினனியல் ந்பாருளகள, உணவுப ந்பாருளகள 
ஆகியலவ அ்டங்கும்.

112.2.32.2.3
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வானளாவிய கட்ட்டங்கள ெேது 
ொடடின வளப்பதலதக் குறிக்கும் 
அல்டயாளோகும்.

்மமபாடு

 ொடடின ந்பாருளாதாரத துரித 
அல்டவுநிலைலய உளகட்டலேபபு மேம்்பாடு, 
திட்டமிட்ட ெவீனப பிலணயத நதா்டரபு, 
மினவணிக ெ்டவடிக்லககள மூைம் காணைாம். 

துரிதப ந்பாருளாதார அல்டவுநிலை ொடடிறகு 
மேம்்பாடல்டக் நகாணடு வருகி்றது. ொடடின 
வளப்பதலதப ்பகிரநது நகாளவதில் ொம் 
ந்பருமிதமும் ெனறியும் நகாளள மவணடும்.

ெனகு திட்டமி்டப்பட்ட ெவீன 
பிலணயத நதா்டரபு ந்பாருளாதார 
வளரச்சிக்கும் ேக்களின 
ெல்வாழவிறகும் நதா்டரநது 
வழிவகுக்கி்றது. 

பதா்டர்புததுனை

வளரநது வரும் மினவணிக 
ெ்டவடிக்லககள ேக்களுக்கு 
ொடடின ந்பாருளாதார 
வளரச்சியில் ்பங்களிக்கும் 
வாயபல்ப வைங்குகி்றது.

வணிகம

மினவணிகம் என்றால் இலணய வலைததளம்வழி 
வணிகதலத ெ்டததும் நசயல்முல்ற. 

பசாற்களஞ்சியம்பசாற்களஞ்சியம்

  ொடடின ந்பாருளாதார அல்டவுநிலையின ோற்றதலதயும் 
நதா்டரச்சிலயயும் புரிநதுநகாளள ோணவரகளுக்கு வழிகாடடுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

ஆக்கச் சிநதலனயு்டன, 
உங்களுல்டய சுய முததிலர 
நகாண்ட ந்பாருளகலளத 
தயாரிக்கவும். உங்கள ்பளளி 
நதாழில்முலனமவார ொளில் 
ெண்பருக்கு விறகவும்.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

112.2.32.2.3
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இநத அைகு, ொடடின ந்பாருளாதார வளரச்சிலயயும் முனமனற்றதலதயும் 
்பறறிய புரிதல் மூைம் ெம்லேப ந்பருலேப்ப்டச் நசயகி்றது. அடுதத அைகில், 
ோணவரகள ேமைசியாவின ந்பருலேமிகு விலளயாடடுகலளக் கறறுக் நகாளவர.

• ேமைசியப ந்பாருளகள 
என முததிலரயி்டப்பட்ட 
ந்பாருளகளின மூைம் 
ொடடின ந்பாருளாதார 
அல்டவுநிலை.

• ொடடின ந்பாருளாதார 
அல்டவுநிலைலய 
மேம்்பாடு, நதா்டரபு, 
வரததகம் ஆகியவறறின 
மூைம் காணைாம்.

ைபைசியப் 
பொருைாதாைத்தின் 

பதாைக்க காை 
ேைர்ச்சி

பொருைாதாை 
நைேடிக்லககள் 

நாட்டின்
ேைர்ச்சிக்கு 

ேழிேகுக்கிறது

ைபைசியப் 
பொருைாதாை
அலைவுநிலை

மீட்டுணர்லவாம்மீட்டுணர்லவாம்

ொடடின ந்பாருளாதாரததின 
நதா்டக்க காை வளரச்சி 
மவளாணலேலயயும் சுரங்கத 
துல்றலயயும் உளள்டக்கியது.
• ்பாரம்்பரியப ந்பாருளாதாரம்

- சிறிய அளவில் நசயதல்.
- சுய, குடும்்பத மதலவலய 
மொக்கோகக் 
நகாண்டது.  

• வாணி்பப ந்பாருளாதாரம்
- மதாட்டததுல்ற 
முல்றயில் 
மேறநகாளளப்படுகி்றது.

- உளொடடு    
மதலவலயயும் ்

 ஏறறுேதிலயயும்    
மொக்கோகக்    
நகாண்டது.

நதாழிறதுல்றயின 
்பல்மவறு ந்பாருளாதார 
ெ்டவடிக்லககளின மேம்்பாடு 
ொடடின வருோனததிறகும் 
வளரச்சிக்கும் 
்பங்களிததுளளது.
• ரப்பர, நசம்்பலன 
நதாழிறதுல்ற

• ந்படமராலிய எரிவாயு 
நதாழிறதுல்ற

• வாகனத நதாழிறதுல்ற 
• சுறறுைாத நதாழிறதுல்ற
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கீழக்காணும் இரடல்டக் குமிழி வரி்ப்டததின அடிப்பல்டயில் ரப்பர, நசம்்பலன 
நதாழிறதுல்ற ்பறறிய தகவல்கலளப பூரததி நசயக.

ரப்பர் பெமபனை

்பமயாடீசல்

வருவாலய 
அதிகரிததல்

தளவா்டத 
நதாழிறதுல்ற

்பாரம்்பரிய 
மவளாணலே

லகயுல்ற

மவலை வாயபபு

சலேயல்  
எணநணய

எளிய 
கருவிகள

மதாட்டத 
துல்ற

ரப்பர 
நூறகணடு

கச்சா 
எணநணய

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

  இரடல்டக் குமிழி வரி்ப்டதலதப புரிநதுநகாணடு பூரததி நசயய ோணவரகளுக்கு 
வழிகாடடுதல். 

  ெ்டவடிக்லககலளத தனிெ்பராகமவா குழுவாரியாகமவா மேறநகாளளைாம். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

சிநதிததுப 
்பதிைளி

என்னை 
வருடுக
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மவளாணலே வளங்கள, இயறலக வளங்கள, உற்பததி ஆகியவறல்ற 
நிரவகிதத தலைவரகளின தி்றலேயானது, இனறு ொம் அனு்பவிக்கும் 
ொடடின ந்பாருளாதார வளரச்சிக்கும் முனமனற்றததிறகும் 
வழிவகுததுளளது. ந்பாருளாதார வளரச்சிக்கு ேக்களின ஆதரவானது 
ொடடிறகு முனமனற்றதலதயும் வளப்பதலதயும் நகாணடு வருகி்றது.

தனிநபர்    
ஒவ்நவாரு குடிேகனும் 
ொடடின ந்பாருளாதாரதலதத 
நதா்டரநது  
முனமனறறுவதில் ்பங்நகடுதது 
அதறகான முயறசிகலள 
ஆதரிக்க மவணடும்.

ெமுதாயம 
ந்பாருளாதார வளரச்சியில் 
ேக்களின ஆதரவு 
ொடடின வருோனதலத 
அதிகரிக்கும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்

நாடு
ொடடின வருவாய 
உயரலவயும் ந்பாருளாதார 
முனமனற்றதலதயும் 
அலனவரும் ்பகிரநது 
நகாளள முடியும்.

புத்தகக் கடை
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99

தலைப்பு 12: நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும் தலைப்பு 12: நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும் 

மலேசியாவின் பெருமமமிகு மலேசியாவின் பெருமமமிகு 
விமையாட்டுகள் விமையாட்டுகள் 

அேகுஅேகுஅேகு

சாரம்சாரம்

நம் நாட்டில் விளையாட்டுத் துளை வைர்ச்சி பல்்வறு தரப்பினரின் 
ஈடுபாடு மூலம் திட்்டமிட்்ட முளையில் நள்டபபறுகிைது. இநத அலகு 
்தசிய, பன்னாட்டு அைவில் விளையாட்டுத் துளையில் ம்லசியாவின் 
அள்டவு நிளலளயயும் அது ஒற்றுளமயின் கருவியாகச் பெயல்படுவளதயும் 
விவரிக்கின்ைது. அத்்தாடு, உலக விளையாட்டுகளை ஏற்பாடு பெயவதில் 
ம்லசியாவின் பங்கு பற்றியும் இன்ளைய காலக்கட்்டத்தில் விளையாட்டுகளில் 
உத்்வகமாக இருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களின் ஈடுபாடு பற்றியும் 
விைக்குகிைது. 
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1    ்தசிய அைவிலும் உலக அைவிலும் விளையாட்டுகளில் 
ம்லசியாவின் அள்டவுநிளல.

2   ஒற்றுளமயின் கருவியாக விளையாட்டின் பங்கு.
3   உலகப் ்பாட்டி விளையாட்டுகளை ஏற்பாடு பெயவதில்   

ம்லசியாவின் பங்கு.
4   இன்ளைய ்பாட்டி விளையாட்டுகளுக்குத் தூண்டு்காலாக 

இருக்கும் முன்னாள் ்தசிய விளையாட்டு வீரர்களின் ஈடுபாடு.

•  மகிழ்ச்சி 
• பபாறுப்புணர்ச்சி

நீஙகள் கறகப் லொவது என்்ன?நீஙகள் கறகப் லொவது என்்ன?

AKPSAKPS

அடிப்ெமை வரோறறுச் சிந்தம்னத் திறன்அடிப்ெமை வரோறறுச் சிந்தம்னத் திறன்

குடியியல் பெறிகுடியியல் பெறி

1   தேசிய அளவிலும் பன்னாட்டு அளவிலும் 
விளளயனாட்டுத் துளையில் மதேசியனாவின 
அளைவுநிளேளயக் குறிப்பிைத்ேக்்க 
ஆேனாரங்களளக் க்கனாண்டு தேடுேல்.

2   பன்னாட்டு அைவிலான விளையாட்டுகளை ஏற்பாடு 
பெயவதில் ம்லசியாவின் பங்கு பதா்டர்பான 
அடிப்பள்ட வரலாற்றுக் கூறுகளை அள்டதல்.

3   இன்ளைய ்தசிய விளையாட்டு வைர்ச்சியில் 
முன்னாள் ்தசிய விளையாட்டு வீரர்களின் 
ஈடுபாட்டினால் ஏற்பட்்ட மாற்ைங்களையும் 
பதா்டர்ச்சியிளனயும் அறிதல்.

ம்லசிய விளையாட்டின் 
வரலாற்றுத் தருணங்கள்

என்னை 
வருடுக
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நாட்டின் விளையாட்டுத் துளையின் அபரித அள்டவுநிளல ்தசிய அைவில் 
பதா்டங்கி பன்னாட்டு நிளல வளர சிைநது விைங்குகின்ைது. ்தசிய 
அைவில் விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளை ஏற்பாடு பெயவதனாலும் விளையாட்டுக் 
கழகங்களின் பங்களிப்பினாலும் இநத அள்டவுநிளல பபைப்பட்்டது.  

1960ஆம் ஆண்டு 
உருவாக்கப்பட்்ட ம்லசியப் 
பூப்பநது ெங்கத்தின்வழி  
(BAM) நம் நாட்டின் 
பூப்பநது விளையாட்டு 
வைர்ச்சி பபற்ைது.

• ம்லசியக் காற்பநது 
ெங்கம் (FAM) ம்லசிய லீக் 
காற்பநதுப் ்பாட்டிகளை 
ஏற்பாடு பெயகிைது.

•  ் தசிய அணிளயப் 
பிரதிநிதிக்கும் பல 
திைளமயான வீரர்கைான 
்ொ சின் அன், 
்ேம்ஸ் ்வாங், ெபாவி 
ரசிட் ்பான்்ைாளர 
உருவாக்கியுள்ைது. 

1963ஆம் ஆண்டு 
நிறுவப்பட்்ட விளையாட்டுச் 
ெங்கத்ளதக் குறிப்பிடுக. 

பினாங்கு அணியின் முன்னாள்  
காற்பநது வீரர் முகமட் ஃபாயஸ் 
சுப்ரி, PUSKAS FIFA 2016 என்ை 
பன்னாட்டு அைவிலான விருளதப் 
பபற்றுள்ைார். 

• பன்னாட்டு அைவில் ்தசியப் 
பூப்பநது விளையாட்டின் 
சிைப்பான அள்டவுநிளலகள். 
எடுத்துக்காட்்டாக ஐநது 
முளை ்தாமஸ் கிண்ணப் 
்பாட்டியில் பவற்றியும் 
ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளி, 
பவங்கலப் பதக்கமும் 
பபற்ைது.

• அகில இங்கிலாநது பபாதுப் 
பூப்பநதுப் ்பாட்டியின் 
ஆண்களுக்கான ஒற்ளையர், 
இரட்ள்டயர் ்பாட்டிகளில் 
பவற்றி பபற்ைது.

பூப்ெந்து

காறெந்து

2

2

1

1963ஆம் ஆண்டு 
உருவாக்கப்பட்்ட ்தசியக் 
காற்பநது ெங்கத்தால் 
(FAM) நம் நாட்டில் 
காற்பநது விளையாட்டு 
முன்்னற்ைம் அள்டநதது.

1

3

3

மலேசியாவின் பெருமமமிகு மலேசியாவின் பெருமமமிகு விமையாட்டுகளின் விமையாட்டுகளின் அமைவுநிமே அமைவுநிமே 

• ம்லசியப் பூப்பநது 
ெங்கம் ்தசியப் பூப்பநதுப் 
்பாட்டிளய ஏற்பாடு 
பெயகிைது. 

• பஞ்ச் குணாைன், மிஸ்பூன் 
சீ்்டக், லீ பொங் ்வய 
்பான்ை பபருளமமிகு 
விளையாட்டு வீரர்களை 
உருவாக்குவதில் பவற்றி 
பபற்ைது.

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

உஙகளுக்குத் பெரியுமாஉஙகளுக்குத் பெரியுமா

• ்தசியக் காற்பநது அணி 
பன்னாட்டு அைவில் 
பவற்றிளயப் பதிவு 
பெயதுள்ைது. உதாரணமாக, 
1972ஆம் ஆண்டு மூனிக் 
ஒலிம்பிக் ்பாட்டிக்கும் 
1980ஆம் ஆண்டு ்மாஸ்்கா 
ஒலிம்பிக் ்பாட்டிக்கும் ்தர்வு 
பபற்ைது.

 • 2010ஆம் ஆண்டு AFF சுசுகி 
கிண்ணத்ளத பவன்ைது.
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1952ஆம் ஆண்டு 
நிறுவப்பட்்ட ம்லசிய 
அளமச்சூர் விளையாட்டுச் 
ெங்கத்தின்கீழ் (KOAM) 
நாட்டின் தி்டல்த்ட 
விளையாட்டு முன்்னற்ைம் 
அள்டநதது. KOAM 
இப்பபாழுது ம்லசிய 
ஓட்்டப்பநளதய 
ெங்கம் (KOM) என 
அறியப்படுகிைது. 

• தி்டல்த்ட வீரர்கள் 
1966லும் 1982லும் ஆசிய 
விளையாட்டுப் ்பாட்டியின் 
100மீட்்டர் ஓட்்டத்தில் தங்கம் 
பவன்ைது பன்னாட்டு அைவில் 
தி்டல்த்டப் ்பாட்டிகள் 
முன்்னற்ைத்ளத அள்டயச் 
பெயதது. 

• 2017ஆம் ஆண்டு எட்டு 
தங்கப் பதக்கத்ளத 
பவன்று பதன்கிழக்காசிய 
விளையாட்டுப் ்பாட்டியில் 
(SEA) நாடு ஒட்டு பமாத்த 
பவற்றியாைர் ஆவதற்குத் 
துளண நின்ைது.

12.3.112.3.1

திைலதைப் 
பொட்டிகள்

ஹாக்கி

2

1

3

• ம்லசிய ஹாக்கி 
ெம்்மைனம் 
்தசிய ஹாக்கி 
லீக் ்பாட்டிகளை 
ந்டத்துகிைது.

• ்தசிய அணிளயப் 
பிரதிநிதிக்கும் 
திைளமயான வீரர்கைான 
பூன் பூக் ்லாக், ெர்ஜிட் 
சிங், மிர்னாவான் 
நவாவி ்பான்்ைாளர 
உருவாக்கியுள்ைது.

• ்தசிய ஹாக்கி 
அணி எட்டு முளை 
உலகக்கிண்ணப் 
்பாட்டிக்குத் தகுதி 
பபற்றுப் பன்னாட்டு 
அைவில் நாட்டின் 
பபயளரப் பதித்தது.  

• 1975ஆம் ஆண்டு 
காமன்பவல்த் 
விளையாட்டுகளில் 
நான்காவது இ்டத்ளதயும் 
1998ஆம் ஆண்டு 
இரண்்டாம் இ்டத்ளதயும் 
பவன்ைது.

2

1

3

நம் நாட்டில் ஹாக்கி 
விளையாட்டு 1953ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பட்்ட 
ம்லசிய ஹாக்கி 
ெம்்மைனத்தால் (MHC) 
இயக்கப்படுகிைது.

ராபுவான் 
பிட்

• ்தசிய ஓட்்டப்பநளதய 
ெங்கம் ்தசியத் 
தி்டல்த்டப் ்பாட்டிகளை 
ஏற்பாடு பெயகிைது.

• ்டாக்்டர் எம்.பேகதீென், 
ராபுவான் பிட், வாட்ென் 
ஞாம்்பக் ்பான்ை 
திைளமயான ்தசியத் 
தி்டல்த்ட வீரர்களை 
உருவாக்குவதில் பவற்றி 
பபற்ைது.

உங்களுக்குப் பிடித்த விளையாட்டின் வைர்ச்சிளயப் பற்றிய தகவல்களைக் குழு 
வாரியாகச் ்ெகரிக்கவும். நிரபலாழுங்கு வரிப்டத்தில் ஆக்கச் சிநதளனயு்டன் 
பள்டக்கவும். 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

  நாட்டின் முன்னாள் விளையாட்டுத் திலகர்களின் ஈடுபாட்டினால் ஏற்பட்்ட நாட்டின் முன்னாள் விளையாட்டுத் திலகர்களின் ஈடுபாட்டினால் ஏற்பட்்ட 
மாற்ைத்ளதயும் பதா்டர்ச்சிளயயும் இன்ளைய விளையாட்டு ்மம்பாட்்்டாடு மாற்ைத்ளதயும் பதா்டர்ச்சிளயயும் இன்ளைய விளையாட்டு ்மம்பாட்்்டாடு 
காண மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.காண மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.  

ஆசிரியர் குறிப்பு
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பல்லினத்ளதச் ொர்நத சிைநத விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்குவதில் நம் 
நாடு பவற்றி பபற்றுள்ைது. பன்னாட்டு அைவில் அவர்களின் அள்டவுநிளலயானது 
ம்லசிய மக்களைப் பபருமிதம் பகாள்ைச் பெயகிைது.

பண்டெலேோ ரிலனைாங் அனைாக் பம்க்
(Pandelela Rinong anak Pamg)

லீ ல�ாங் லவய் 
(Lee Chong Wei) 

நாட்டின் பெருலைமிகு விலையாட்டு வீைரகள் 

நிக்லகால் என லடெவிட்
(Nicol Ann David)

• 2006, 2008, 2012, 2013ஆம் ஆண்டுகளில் உலகின் முதல் 
நிளலப் பூப்பநது வீரர் என்ை பட்்டத்ளதத் தக்க ளவத்துக் 
பகாண்்டார்.

• அகில இங்கிலாநது பபாதுப் பூப்பநதுப் ்பாட்டியில் 
ஆண்கள் ஒற்ளையர் பிரிவில் நான்கு முளை பவற்றியாைர். 

• உலகப் பூப்பநதுக் கூட்்டளமப்பு (BWF) ஐநது 
முளை ஆ்டவருக்கான சிைநத வீரர் விருது 
வழங்கி பகௌரவித்தது. 

• உலகின் முதல் நிளலப் பபண் ஸ்குவாஷ் வீராங்களன என்ை 
பட்்டத்ளத நீண்்ட காலம் அதாவது 108 மாதங்கள் தக்க 
ளவத்துக் பகாண்்டவர். 

• எட்டு முளை உலகப் பபாது பவற்றியாைர் விருளதயும்  
பிரிட்டிஷ் பபாதுப் ்பாட்டி, ஹாங்காங் பபாதுப் ்பாட்டி, 
கத்தார் கிைாசிக் ஆகிய ்பாட்டிகளில் முதலி்டம் 
அள்டநதுள்ைார். 

• 2021ஆம் ஆண்டின் சிைநத வாழ்நாள் ொதளனயாைர் விருது 
வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்்டார். 

• 1997, 1999, 2003ஆம் ஆண்டுகளில் ம்லசிய லீக் ஹாக்கிப் 
்பாட்டியில் அதிகக் ்கால் புகுத்தியவர்.

• 2000ஆம் ஆண்டு பதா்டங்கி 2006ஆம் ஆண்டு வளர 
ம்லசிய அணியின் தளலவர் பபாறுப்பு வகித்தார்.

• உலகக் கிண்ணம், ஒலிம்பிக் விளையாட்டு, பவற்றியாைர் 
கிண்ணம், காமன்பவல்த் ்பாட்டி, ஆசிய விளையாட்டு, 
ஆசியக் கிண்ணப் ்பாட்டி ்பான்ை பல்்வறு முக்கியப் 
்பாட்டிகளில் 341 முளை நாட்ள்டப் பிரதிநிதித்துள்ைார். 

ஸ்குவாஷ் 
விளையாட்டில் 
சிைநது விைங்கும் 
்தசிய விளையாட்டு 
வீரளரக் குறிப்பி்டவும்.

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

பல்லின மக்களின் பங்்கற்பு 
விளையாட்டுத் துளையில் 
நாட்டின் பபயளர மணம் கமழச் 
பெயயும். கலநதுளரயாடுக.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை  

S. குகன
(S. Kuhan)

KK112.3.52.3.5

• முக்குளிப்பு வீராங்களனயான இவர் 
2012இல் லண்்டன் ஒலிம்பிக்கில் 
நாட்டிற்கு முதல் பவண்கலப் 
பதக்கத்ளதப் பபற்றுத் தநதார்.

•  ஒலிம்பிக் ்பாட்டியின் பதா்டக்க  
விழாவில் ம்லசிய அணியின் பகாடிளய 
ஏநதிச் பென்ை முதல் பபண்மணி ஆவார். 

•  2021ஆம் ஆண்டு ்தாக்்யா ஃபினா 
(FINA) உலகக் கிண்ண முக்குளிப்பு 
விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கத்ளத 
பவன்ைார்.
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முகமட் அஸிசுோஸ்னி அவாங்
(Mohd Azizulhasni Awang)

மலேசிய மினனியல் வி்ையாட்டுப் லபாட்டி 
(Team Secret My)

நூருல் ஹுடொ அப்துல்ோ சுவாங் சூ லின 
(Nurul Huda Abdullah @ Ch’ng Shu Lin)

• உலக மின்னியல் பப்ஜி 2021 (Global PUBG Mobile - 
PMGC 2021) விளையாட்டில் இறுதிச் சுற்றில் நாட்ள்ட 
பிரதிநிதித்தது. 

• ்ரமண்ட் தான் புன் பெங், ஏயகச்ொய அரிெனன்,         
அமாட் ஃபுவாட் ரொலி, முகமட் ஹாஷிம், முகமட் 
்டனிஷ் யுஷ்னிதா ஆகி்யார் அணி உறுப்பினர்கைாக 
இருநதனர்.

• உலகின் ஏழாவது சிைநத இ்டத்ளதப் பபற்ைது. 

12.3.112.3.1
K12.3.7K12.3.7

• உ்டற்கட்்டழகர் ்பாட்டியில் நாட்டின் 
நற்பபயளர மணக்கச் பெயதவர்.

• கனரகப் பிரிவில் (heavyweight) ஆறு முளை 
'மிஸ்்டர் ஆசியா' பட்்டத்ளத பவன்றுள்ைார்.

• 1986, 1991ஆம் ஆண்டுகளில் ்தசிய 
விளையாட்டு வீரர் பட்்டம் வழங்கி 
பகௌரவிக்கப்பட்்டார். 

மூலம்: Mohd Sofi Munajir, 2009. 20 Tokoh Sukan, Siri Tokoh 

Malaysia. Selangor: Penerbit Medium Publications.

1. பல குழுக்களை உருவாக்குதல். 
2. ஒவபவாரு குழுவும் விளையாட்டுப் 

்பாட்டிகளில் பநறிமுளைகளைப் 
பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் 
பதா்டர்பான தகவல்களைத் 
்தடுதல். 

3. தகவல்களைப் பிை குழுவு்டன் 
ஒப்பிடுதல்.

பயாசி – இலை - ெகிரபயாசி – இலை - ெகிர

21ஆம் நூற்ாண்டுக் 21ஆம் நூற்ாண்டுக் 
கற்ல் தி்ன்கற்ல் தி்ன்

  ம்லசியாவின் பபருளமமிகு விளையாட்டு வீரர்களைத் பதரிநது பகாள்ை 
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.  

ஆசிரியர் குறிப்பு

நாட்டின் பபருளமமிகு 
விளையாட்்டாைர்

என்னை 
வருடுக

• பிப்ரவரி 2021ஆம் ஆண்டு உலக அதிவிளரவு மிதிவண்டிப் 
்பாட்டியில் தனிநபர் பிரிவில் முதல்நிளலப் பட்்டத்ளதப் பபற்ைார்.  

• 2017ஆம் ஆண்டு ஹாங்காங்கில் நள்டபபற்ை உலகத் த்டகை 
மிதிவண்டிப் ்பாட்டியில் (UCI) தங்கப் பதக்கம் பவன்ைவர். 

• 2016ஆம் ஆண்டு ரி்யா ஒலிம்பிக்கில் பவண்கலப் பதக்கமும் 
2020ஆம் ஆண்டு ்தாக்கி்யா ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளிப் பதக்கமும் 
பவன்ை நாட்டின் முதல் மிதிவண்டி வீரர். 

• '்த ்பாக்பகட் ்ராக்பகட் ்மன்' (The Pocket Rocketman) 
என்று அளழக்கப்படுகிைார்.

• ்தசிய நீச்ெல் வீராங்களனயின் சிைநத 
அள்டவுநிளலகள். 

   1985ஆம் ஆண்டு ்பங்காக்கில் நள்டபபற்ை   
 பதன்கிழக்கு ஆசிய (SEA) விளையாட்டுப்   
 ்பாட்டியில் ஏழு தங்கப் பதக்கம். 

  1987ஆம் ஆண்டு ோகர்த்தா பதன்கிழக்கு   
 ஆசிய (SEA) விளையாட்டுப் ்பாட்டியில்    
 ஏழு தங்கப் பதக்கம். 
  1989ஆம் ஆண்டு ்காலாலம்பூர்           
 பதன்கிழக்கு ஆசிய (SEA) விளையாட்டுப் 

   ் பாட்டியில் எட்டுத் தங்கப் பதக்கம். அப்துல் மாலிக் முகமட் நூர் 
(Abdul Malek Mohamed Noor)
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'பாராலிம்பிக்' விளையாட்டு வீரர்களின் சிைநத அள்டவுநிளலயினாலும் நம் நாட்டின் 
விளையாட்டுத் துளை ்மன்ளம அள்டகிைது. 'நாங்க்ை தனிச்சிைப்பானவர்கள்' 
என்ை உத்்வக முழக்கத்தின் மூலம் ம்லசியாவின் பபயளரப் பன்னாட்டு அைவில் 
பதிக்க முடிநதது. 

பாராலிம்பிக் விளையாட்டின் பாராலிம்பிக் விளையாட்டின் 
சிறந்த வீரர்கள்சிறந்த வீரர்கள்

  பாராலிம்பிக் விளையாட்டுபாராலிம்பிக் விளையாட்டு வீரர்களைப் பற்றித் பதரிநது பகாள்ை 
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

 RIO 2016 பாராலிம்பிக் 
்பாட்டிகளில் அறிவுத்திைன் 
குளைபாடு (T20) பிரிவில் நீைம் 
தாண்டுதல் ்பாட்டியில் 7.60 மீட்்டர் 
தாண்டி தங்கப் பதக்கம் பவன்ைது 
புதிய உலகச் ொதளனயாக 
விைங்குகிைது.

 ்தாக்கி்யா 2020 பாராலிம்பிக் 
்பாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் 
பவன்ைார்.

 RIO 2016 பாராலிம்பிக் ்பாட்டிகளில் 
கற்ைல் குளைபாடு (F20) பிரிவில் 
குண்டு எறிதல் ்பாட்டியில் தங்கப் 
பதக்கம் பவன்ைார்.

 16.84 மீட்்டர் தூரம் எறிநது உலக 
ொதளனளய முறியடித்தார்.

 துபாய 2021 உலகக் கிண்ணப் பளு 
தூக்குதல் பிரிவில் தங்கம் பவன்ை்தாடு 
உலகச் ொதளனளயயும் முறியடித்தார்.

 ்தாக்கி்யா 2020 பாராலிம்பிக் 
்பாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் 
பவன்ைார்.

பல்லினத்ளதச் ொர்நத ம்லசிய விளையாட்்டாைர்களின் பவற்றியானது பன்னாட்டு 
அைவில் நம் நாட்டின் நற்பபயளர மணக்கச் பெயதுள்ைது. உலக அைவிலான 
விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளில் ்தசியக் பகாடி கம்பீரமாகப் பைப்பது நம்ளமப் 
பபருமிதம் பகாள்ைச் பெயகிைது.

12.3.112.3.1

 RIO 2016 பாராலிம்பிக் 
்பாட்டிகளில் பபருமூளை 
மு்டக்கு (T36) பிரிவில் 100 
மீட்்டர் ்பாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் 
பவன்ைார்.

 2018ஆம் ஆண்டின் சிைநத பாரா 
ஆசிய விளையாட்டு வீரராகத் 
்தர்நபதடுக்கப்பட்்ட நாட்டின் 
முதல் விளையாட்்டாைர்.

பொனி புன்யாவ் குஸ்தின்.பொனி புன்யாவ் குஸ்தின்.
(Bonnie Bunyau Gustin)(Bonnie Bunyau Gustin)

பொனி புன்யாவ் குஸ்தின்பொனி புன்யாவ் குஸ்தின்
(Bonnie Bunyau Gustin)(Bonnie Bunyau Gustin)

முகைட் ஷியாட் பின் சுலபகப்லிமுகைட் ஷியாட் பின் சுலபகப்லி
(Muhammad Ziyad bin Zolkefli)(Muhammad Ziyad bin Zolkefli)
முகைட் ஷியாட் பின் சுலபகப்லிமுகைட் ஷியாட் பின் சுலபகப்லி
(Muhammad Ziyad bin Zolkefli)(Muhammad Ziyad bin Zolkefli)

முகைட் ரிட்சுவான் பின் முகைட் புசிமுகைட் ரிட்சுவான் பின் முகைட் புசி
(Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi)(Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi)
முகைட் ரிட்சுவான் பின் முகைட் புசிமுகைட் ரிட்சுவான் பின் முகைட் புசி
(Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi)(Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi)

அப்துல ைத்திப் பின் பைாம்லிஅப்துல ைத்திப் பின் பைாம்லி
(Abdul Latif bin Romly)(Abdul Latif bin Romly)
அப்துல ைத்திப் பின் பைாம்லிஅப்துல ைத்திப் பின் பைாம்லி
(Abdul Latif bin Romly)(Abdul Latif bin Romly)
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ம்லசியாவின் பல்்வறு இனங்களை உள்ை்டக்கிய விளையாட்டுப் ்பாட்டிகள் 
ஒற்றுளமளய உருவாக்கியுள்ைன. பள்ளி, மாநில, ்தசிய, பன்னாட்டு அைவிலான 
விளையாட்டு ந்டவடிக்ளககள் ஒற்றுளம உணர்ளவ விளதக்கும் கருவியாகத் 
திகழ்கின்ைன. 

11
 2005ஆம் ஆண்டு ஒற்றுளமக்கான 
மாணவர் ஒருளமப்பாட்டுத் திட்்டம் 
(Rancangan Integrasi Murid 
Untuk Perpaduan - RIMUP) 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது.   

 பள்ளிகளுக்கிள்டயிலான விளையாட்டு 
ந்டவடிக்ளககளின் ஒத்துளழப்பு 
பல்லின மாணவர்களிள்ட்ய 
ஒற்றுளமளய உருவாக்குகிைது.

22
 2011இல் 1 மாணவர் 1 
விளையாட்டுத் திட்்டம் (Dasar 
1Murid 1Sukan) பதா்டங்கப்பட்்டது. 

 ஒவபவாரு மாணவரும் குளைநதது 
ஒரு விளையாட்டுத் துளையில் 
ஈடுபடுவர்.

 இத்திட்்டம் ஒற்றுளம உணர்ளவ 
்ம்லாங்கச் பெயகிைது.

 ஒவ்வார் ஆண்டும் ம்லசியப் 
பள்ளிகளின் விளையாட்டு மன்ைம் 
(Majlis Sukan Sekolah Malaysia- 
MSSM) ஏற்பாடு பெயயும் 
விளையாட்டுப் ்பாட்டி இைம் 
விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கள் 
திைளமகளை வைர்க்கும் கைமாக 
அளமகிைது. 

 பநறிப்படுத்தப்பட்்ட விளையாட்டு 
வைர்ச்சித் திட்்டமானது ம்லசிய 
மக்களிள்ட்ய ஒற்றுளம        
   உருவாக வழிவகுக்கும். 

33

விமையாட்டு இன ஒருமமபொட்மையும் நல்லிணக்கத்மெயும் விமையாட்டு இன ஒருமமபொட்மையும் நல்லிணக்கத்மெயும் 
உருவாக்கும் கருவியாகும். உருவாக்கும் கருவியாகும். 
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பல்லின மக்களிள்ட்ய விளையாட்டினால் 
உருவாகும் ஒற்றுளமயும் சுபிட்ெமும் 
நாட்டின் முன்்னற்ைத்திற்கு 
வழிகாட்டியாக அளமயும்.

 ‘பாராலிம்பிக்' என்பது 
மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான 
விளையாட்டுப் ்பாட்டியாகும்.

 ்தசிய அைவிலும் 
பன்னாட்டு அைவிலும் 
நள்டபபறுகிைது.   

 இநதப் ்பாட்டியானது இன 
ஒற்றுளமளய ஊக்குவிக்கிைது.

66

நாட்டின் வைர்ச்சிக்கு 
விளையாட்டுப் ்பாட்டிகள் 
ஏன் அவசியமாகின்ைன? 

நம் நாட்டின் மிகப் பபரிய 
விளையாட்டுப் ்பாட்டிளயக் 
குறிப்பிடுக.

 ம்லசிய விளையாட்டுப் 
்பாட்டி (Sukan Malaysia - 
SUKMA) நாட்டின் மிகப் பபரிய 
விளையாட்டுப் ்பாட்டியாகும்.  
சுழல் முளையில் ஒவபவாரு 
மாநிலமும் ஏற்பாடு பெயகின்ைது. 

 ஒவபவாரு மாநிலத்ளதயும் 
பிரதிநிதிக்கும் பல்லின விளையாட்டு 
வீரர்களின் பங்பகடுப்பு, சுபிட்ெமான 
ெமுதாயத்ளத உருவாக்குவதில் 
பவற்றி பபற்றுள்ைது.    

 ஆற்ைல்மிகு விளையாட்டு வீரர்கள் 
பன்னாட்டு அைவில் நாட்டின் 
பபயளர மிளிரச் பெயயும்   

    வாயப்பு உள்ைது.

44

 உயர் கல்விக் 
கூ்டங்களுக்கிள்டயிலான 
விளையாட்டுப் ்பாட்டி (Sukan 
Institusi Pendidikan Tinggi - SUKIPT) 
என்பது உயர் கல்விக் கூ்டங்களில் 
உள்ை விளையாட்்டாைர்களுக்கான 
பிரத்தி்யக விளையாட்டுப் 
்பாட்டியாகும்.

 பல்லின விளையாட்டு வீரர்களின் 
ஈடுபாடு ஒருளமப்பாட்ள்டயும் 
நல்லிணக்கத்ளதயும்  
வலுப்படுத்துகிைது.

55

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

12.3.212.3.2
K12.3.6K12.3.6  ஒற்றுளமயின் கருவியான விளையாட்டின் பங்ளகப் புரிநது பகாள்ை 

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 
 

ஆசிரியர் குறிப்பு

முதல் சுக்மா (SUKMA) 1986. 
மூலம்: Perpustakaan Negara Malaysia.
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ம்லசியா பன்னாட்டு அைவில் விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளில் ஈடுபட்டுள்ைது. நம் 
நாடு முழுளமயான விளையாட்டு அடிப்பள்ட வெதிகளைக் பகாண்டுள்ைதால் 
பன்னாட்டுத் தரத்திலான விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளை ஏற்று ந்டத்தும் 
நம்பிக்ளகளயப் பபற்றிருக்கிைது.

 நம் நாடு 1965, 1971, 1977, 1989, 2001, 2017ஆம் 
ஆண்டுகளில் சீ விளையாட்டுப் ்பாட்டிளய ஏற்று 
ந்டத்தியுள்ைது. 
 1965 பதா்டக்கம் 1971ஆம் ஆண்டு வளர இப்்பாட்டி 
சியாப் (SEAP) விளையாட்டுப் ்பாட்டியாக 
விைங்கியது. 
 இவவிளையாட்டுப் ்பாட்டிளய ஏற்று ந்டத்துவதால் 
வட்்டார நாடுகளு்டன் நல்லுைவிளன வலுப்படுத்திக் 
பகாள்ை முடிகிைது. 

சீ விலையாட்டுப் பொட்டி

மலேசியாவில் ென்னாட்டு விமையாட்டுப லொட்டிகள் மலேசியாவில் ென்னாட்டு விமையாட்டுப லொட்டிகள் 

சியாப் (SEAP) விளையாட்டுப் ்பாட்டி (Southeast Asian Peninsular 
Games) முதன்முதலில் 1959ஆம் ஆண்டு ந்டத்தப்பட்்டது. 1977ஆம் 
ஆண்டு பதா்டக்கம் பதன்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் ்பாட்டி, சீ 
விளையாட்டுப் ்பாட்டி என அளழக்கப்பட்்டது.

உஙகளுக்குத் பெரியுமாஉஙகளுக்குத் பெரியுமா

2017ஆம் ஆண்டு ்காலாலம்பூரில் சீ விளையாட்டுப் ்பாட்டித் 
பதா்டக்க விழாவில் ம்லசிய விளையாட்டு வீரர்கள்.
மூலம்: Astro Awani.
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பதாைஸ் கிணைம்

 நம் நாடு ்தாமஸ் கிண்ணப் பூப்பநதுப் ்பாட்டியிளன 6 முளை 
ஏற்று ந்டத்தியுள்ைது.

 1970, 1984, 1988, 1992ஆம் ஆண்டுகளில் இப்்பாட்டி 
்காலாலம்பூர் ்தசிய அரங்கில் ்காலாகலமாக நள்டபபற்ைது. 

 2000, 2010ஆம் ஆண்டுகளில் இப்்பாட்டி ்காலாலம்பூர், புக்கிட் 
ோலில், புத்ரா அரங்கத்தில் நள்டபபற்ைது. 

 இப்்பாட்டிளய ஏற்று ந்டத்தியது நாட்டிற்குப் புகளழ ஈட்டித் 
தநதது.

 உலகக் கிண்ண ஹாக்கிப் ்பாட்டியிளன இரு முளை ஏற்று ந்டத்தியது. 
 1975ஆம் ஆண்டு பமர்்்டக்கா அரங்கத்தில் 12 நாடுகளை உள்ை்டக்கிய 
்பாட்டி நள்டபபற்ைது. 

 2002ஆம் ஆண்டு புக்கிட் ோலில் ்தசிய ஹாக்கி அரங்கத்தில் அதிக 
எண்ணிக்ளகயிலான 16 நாடுகளைக் பகாண்டு ்பாட்டி நள்டபபற்ைது.   

 நம் நாடு இப்்பாட்டியிளன ஏற்று ந்டத்தியது ஹாக்கி விளையாட்டின் 
வைர்ச்சிக்கு உநதுதலாக அளமநதது.

உைகக் கிணை ஹாக்கி

பைாட்ைார லைக்கிள் ெந்தயம்

 1991ஆம் ஆண்டு பதா்டக்கம் நம் நாடு ்மாட்்டார் ளெக்கிள் 
பநதயத்ளத ஏற்று ந்டத்தும் நம்பிக்ளகளயப் பபற்ைது.  

 ந்டத்தப்படும் ்மாட்்டார் ளெக்கிள் பநதயம்: 
 • ்மாட்்்டா ஜி. பி. (Grand Prix Motorcycle Racing) 
 • எஸ். பி. ்க. (Superbike world Championship)

 இவவிளையாட்டிளன ஏற்று ந்டத்துவதால் நாட்டின் வருவாய 
பபருகுகிைது.

 1996ஆம் ஆண்டு பதா்டக்கம் இப்பன்னாட்டு 
மிதிவண்டிப் ்பாட்டி நம் நாட்டில் வரு்டாநதிரப் 
்பாட்டியாக ந்டத்தப்படுகிைது. 

 இப்்பாட்டி பதா்டங்கும் இ்டமான பக்டா, 
லங்காவிளயப் பபயராகக் பகாண்டுள்ைது. 

 நாடு முழுதும் உலா வருவதன்வழி இப்்பாட்டி 
ம்லசியாவின் சுற்றுலாத் தைங்களைப்    
பிரபலப்படுத்துகின்ைது.

பை டுவர டீ ைஙகாவி 
(Le Tour de Langkawi) 
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பன்னாட்டுத் தரத்திலான விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளை ஏற்று ந்டத்துவதால் நம் 
நாடு உலக அரங்கில் அறியப்படுகிைது. இப்பங்களிப்பானது ம்லசியாவிற்குப் 
பயனளிக்கும் வளகயில் பவளிநாட்டுச் சுற்றுப் பயணிகளை ஈர்க்கின்ைது. 
பவளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகளின் வருளகயானது நமது நாட்டின் பபாருைாதார 
வைர்ச்சிக்குப் பங்களிக்கிைது.

12.3.312.3.3
K12.3.6K12.3.6

வழங்கப்பட்ை ே்கவலின 
அடிப்பளையில், பன்னாட்டு 
விளளயனாட்டுப் தபனாட்டி்களள 
ஏற்று நைத்துவேனால் ஏற்படும் 
நனளம்களள மூனறு 
நிமிைத்திற்குள் பட்டியலிட்டுப் 
பளைத்திடு்க.

காைன்பவலத் விலையாட்டுப் பொட்டி 

 2000ஆம் ஆண்டு பதா்டக்கம் ்பார்முலா 1 கார் பநதயத்ளத நம் 
நாடு ஏற்று ந்டத்தி வருகிைது. 

 உலகத்தரம் வாயநத பநதயத் தைத்ளதக் பகாண்டுள்ை சிப்பாங் 
அளனத்துலகக் கார் பநதய அரங்கத்தில் ந்டத்தப்படுகிைது. 

 2014ஆம் ஆண்டு ்பார்முலா E அளனத்துலகக் கார் பநதயப் 
்பாட்டி புத்ராபேயாவில் நள்டபபற்ைது. 

 இப்பநதய ஏற்பாடு உலகம் முழுவதிலுமிருநது கார் பநதய 
விளையாட்டு ஆர்வலர்களை ஈர்த்தது. 

கார ெந்தயம் (பொரமுைா 1 பொரமுைா E)

பைான்சுன் கிணைம் (Piala Monsun)

 2005ஆம் ஆண்டு பதா்டக்கம் பாயமரப் ப்டகு 
்பாட்டிளயத் பதா்டர்ச்சியாக ஏற்று ந்டத்தி வருகிைது. 

கமரதைக்்கனா கிண்்ணக் ்கனாற்பந்துப் தபனாட்டி 
(1957-2013)
• நனாட்டின சுேந்திர தி்த்ளே நிள்வுகூறும் 
வள்கயில் இப்தபனாட்டிளய மதேசியனா ஏற்று 
நைத்தியது. 

• கேன க்கனாரியனா தபனானை ஆசிய நனாடு்கள், 
அண்ளை நனாடு்கள், கெக்த்கனாஸகேனாவனாக்கியனா, 
தபனானை ஐதரனாப்பிய நனாடு்கள் இப்தபனாட்டியில் 
்கேந்து க்கனாண்ை .்

• மதேசியனா 10 முளை கவற்றி ்கண்டுள்ளது.

 இப்்பாட்டி பூலாவ டு்யாங், திரங்கானுவில் நள்டபபறும்.
 இப்்பாட்டி நம் நாட்டு விளையாட்டுக் கால அட்்டவளணயில் இறுதிப் 
்பாட்டியாக அளமகிைது. 

விலைவாக எழுதுதலவிலைவாக எழுதுதல

21ஆம் நூற்ாண்டுக் 21ஆம் நூற்ாண்டுக் 
கற்ல் தி்ன்கற்ல் தி்ன்

உஙகளுக்குத் பெரியுமாஉஙகளுக்குத் பெரியுமா

  பன்னாட்டு விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளை ஏற்பாடு பெயவதில் ம்லசியாவின் 
பங்ளக விைக்க மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு

 1998ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் ்பாட்டிளய ஏற்று ந்டத்திய முதல் 
ஆசிய நாடு ம்லசியாவாகும். 

 புக்கிட் ோலில் ்தசிய விளையாட்டு அரங்கம் முதன்ளம அரங்கமாகத் 
திகழ்நதது. 

 இப்்பாட்டி விளையாட்டின் 'மாஸ்்காட்' ஆக ஓராங் ஊத்தானும் 
சின்னமாகச் பெம்பருத்திப் பூவும் ்தர்நபதடுக்கப்பட்்டன. 

 இப்்பாட்டிளய ஏற்று ந்டத்தியது காமன்பவல்த் உறுப்பு 
நாடுகளுக்கிள்ட்ய நட்புணர்ளவ வைர்ப்பதில் பவற்றி கண்டுள்ைது.
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விளையாட்டு வீரர்கள், விளையாட்டுக்கு ஊக்கமூட்டிய தளலவர்கள் ஆகி்யாரின் 
ஒன்றிளணநத தளலசிைநத முயற்சி்ய அளனத்துலக நிளலயில் நம் நாட்டின் 
விளையாட்டுத் துளையின் ்மம்பாட்டிற்குக் காரணமாய அளமகிைது. 
   விளையாட்டு அளமப்புகளில் முக்கியப் பதவிகளை வகிக்க நியமிக்கப்பட்்ட  
நாட்டின் விளையாட்டுத் தளலவர்கள் ம்லசியாவின் பபயளர மிளிரச் 
பெயதுள்ைனர்.

 நாட்டின் ஹாக்கி விளையாட்டின் முன்்னற்ைத்தின் 
பங்களிப்புக்காக ‘ம்லசிய ஹாக்கித் தநளத’ என்று 
அளழக்கப்படுகிைார். 

 ம்லசிய ஹாக்கிச் ெங்கத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்்டார். 
(1985-2004) .
 பன்னாட்டு ஹாக்கிச் ெம்்மைனத்தின் (Federation International  
Hockey - FIH) துளணத் தளலவர் (1992-2000).
 1992ஆம் ஆண்டு பதா்டக்கம் இவரின் முயற்சியால் உலகின் 
எட்டு சிைநத அணிகள் பங்்கற்கும் சுல்தான் அஸ்லான் ொ 
கிண்ண ஹாக்கிப் ்பாட்டி நம் நாட்டில் நள்டபபற்று வருகிைது. 

 ்தசிய நீர்ப்்பா்லா விளையாட்்டாைராகத் பதா்டங்கி 
1965, 1967, 1969ஆம் ஆண்டுகளில் நள்டபபற்ை சீயாப் 
விளையாட்டில் பவள்ளிப் பதக்கத்ளதப் பபற்றுத் தநதுள்ைார். 

 ம்லசிய ஒலிம்பிக் மன்ைத்தின் (MOM) பபாதுச் பெயலாைர் 
(1992-2015).

 புருளணயில் ந்டநத சீ விளையாட்டுப் ்பாட்டியில் ம்லசிய 
அணிக்குத் தளலளம்யற்ைார் (1999). 

 சீ விளையாட்டுச் ெம்்மைனத்தின் பகௌரவ உறுப்பினர் ஆவார் 
(2002).

  ம்லசியக் காற்பநதுச் ெங்கத்தின் துளணப் பபாதுச் 
பெயலாைர். (1963-1980)

  ஆசியக் காற்பநது ெம்்மைனத்தின் பபாதுச் பெயலாைர் 
(AFC) (1978-2007).

  1972ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ்பாட்டியில் கலநது பகாண்்ட 
ம்லசியக் காற்பநதுக் குழுவிற்கு நிர்வாகியாகவும் 
பயிற்றுநராகவும் இருநதார்.

  ஆசியா (2002) ேப்பான், பதன் பகாரியாவில் 
நள்டபபற்ை அளனத்துலகக் காற்பநது ெம்்மைனம் 
(FIFA) முதன்முளையாக ஏற்று ந்டத்திய உலகக் 
கிண்ணக் காற்பநதுப் ்பாட்டியின் ஏற்பாட்டுக் குழுவில் 
ஒருங்கிளணப்பு இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். 

டெதலதா சியா ்காக் சி
(Dato’ Sieh Kok Chi)

சுல்தான அஸ்ோன முஹிபுடின ஷா இப்னி அல்மார்ஹும் 
சுல்தான யூல�ாப் இஸுடின ஷா 

(Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum 
Sultan Yussuf Izzuddin Shah)

டெதலதா பீட்டெர் லவேப்பன

நாட்டின் விமையாட்டுக்கு உத்லவகம் அளிக்கும் ெமேவரகள்நாட்டின் விமையாட்டுக்கு உத்லவகம் அளிக்கும் ெமேவரகள்
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விளையாட்டுத் தளலவர்களின் பங்களிப்பு, 
தளலளமத்துவம், முன்னாள் விளையாட்டு 
வீரர்களின் சிைநத அள்டவு நிளலகள் 
ஆகியன இன்ளைய விளையாட்டுத் 
துளை முன்்னற்ைத்திற்கு உத்்வகமாக 
அளமகின்ைன.

நம் நாட்டின் பபயளர மிளிரச் பெயத பல்லினத்ளதச் ொர்நத முன்னாள் 
விளையாட்டு வீரர்களின் ்ெளவளயயும் பங்களிப்ளபயும் நாம் ்பாற்ை ்வண்டும். 

12.3.4  12.3.4  
K12.3.5K12.3.5

 மூலம்: Fifa.com.

  நாட்டின் விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளை ஊக்குவிக்கும் விளையாட்டு வீரர்களை 
அள்டயாைங்காண மாணவர்களுக்கு உதவுதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

டொக்டெர் எம்.் ெகதீ�ன 

• 'ஆசியாவின் அதி்வக ஓட்்டக்காரர்' எனும் விருளத பவன்ைவர்.   

  1960, 1964, 1968ஆம் ஆண்டு மூன்று ஒலிம்பிக் ்பாட்டியில் 
நாட்ள்டப் பிரதிநிதித்தவர்.

  1966ஆம் ஆண்டு ்பங்்காக் ஆசிய விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளில் 
நள்டபபற்ை 100m, 200m, 4X100m ்பாட்டிகளில் 3 தங்கப் 
பதக்கங்களை பவன்ைவர்.

• 200m, 400m, 800m, 4X100m ்பாட்டிகளில் பன்னாட்டு அைவில் 
சிைநத அள்டளவப் பதித்த முதல் ்தசிய ஓட்்டப்பநதய வீராங்களன.

  1964ஆம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக் ்பாட்டியில் நாட்ள்டப் பிரதிநிதித்தவர். 
  1965ஆம் ஆண்டு சீயாப் விளையாட்டுப் ்பாட்டியில் நான்கு தங்கப் 
பதக்கங்களையும் 1967ஆம் ஆண்டு மூன்று தங்கப் பதக்கங்களையும் 
பவன்ைார். 

  1966ஆம் ஆண்டு ்பங்காக் ஆசியா ்பாட்டியில் ஒரு தங்கப் 
பதக்கத்ளத பவன்ைார். 

எம்.ராொமணி 

• தன் திைளமயாலும் அள்டவுநிளலயாலும் சூப்பர்பமாக் 'Supermokh' என்று 
பகௌரவப்படுத்தப்பட்்ட நாட்டின் காற்பநது வீரர்.

  நாட்ள்டப் பிரதிநிதித்து 167 முளை பன்னாட்டு அைவிலான 
்பாட்டிகளில் கலநதுள்ைார். அவர் 89 ்கால்களைப் புகுத்தியுள்ைார். 

  1973, 1974, 1976ஆம் ஆண்டுகளில் நள்டபபற்ை பமர்்்டக்கா 
கிண்ணக் காற்பநதுப் ்பாட்டிகளில் நாடு பவற்றியள்டயத் 
துளணபுரிநதவர். 

  அதிகக் ்கால் புகுத்தியவர் என்று பன்னாட்டு அைவில் அவர் பபயர் 
பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. 

்மாக்தார் டெஹாரி (Mokhtar Dahari) 

• உலகப் புகழ் வாயநத பூப்பநதுப் ்பாட்டிகளில் ஒற்ளையர் பிரிவில் பவற்றி 
அள்டநத ்தசிய விளையாட்டு வீரர். 

  1965ஆம் ஆண்டு ்காலாலம்பூர் சீயாப் விளையாட்டுப் ்பாட்டியில் 
தங்கப் பதக்கம். 

  1966ஆம் ஆண்டு லண்்டன் அகில இங்கிலாநது பபாதுப் பூப்பநது 
்பாட்டி ஆண்களுக்கான ஒற்ளையர் பிரிவில் முதல் நிளல பவற்றி. 

  1966ஆம் ஆண்டில் காமன்பவல்த் ்பாட்டியில் தங்கப் பதக்கம். 
  1967ஆம் ஆண்டு ்தாமஸ் கிண்ணப் ்பாட்டியில் ம்லசியா தங்கம் 
பபைத் துளணபுரிநதவர்.

தான ஐக் ஹுவாங்  (Tan Aik Huang)

2021

Mokhtar Dahari 89

111
109

84
79

78
77

Penjaring Gol Terbanyak Dunia
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த்ேப்பு:  நாட்டின வைர்ச்சிக்கு வி்ையாட்டுப் லபாட்டிகளின  
 முக்கியததுவம் 

விைய ஆய்வுப் ெரிந்துலை 

பன்னாட்டுத் தரத்திலான விளையாட்டுப் ்பாட்டிகள் 
ஏற்பாடு நாட்டின் வைர்ச்சிளய ஊக்குவிக்கிைது. 
விவாதிக்கவும். 

•	 நம் நாட்டில் ஏற்பாடு பெயயப்பட்்ட பன்னாட்டு 
விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளைக் குறிப்பிடுதல்.

•	 பன்னாட்டு விளையாட்டுப் ்பாட்டி ஏற்பாட்ள்டயும் 
நாட்டின் வைர்ச்சிளயயும் பதா்டர்புபடுத்துதல். 

•	 நாட்டின் வைர்ச்சியினால் மக்களுக்கு ஏற்படும் 
பயன்களை விவரித்தல்.

•	 அருங்காட்சியகம்/ பழஞ்சுவடிக் காப்பகம்/
பதா்டர்புள்டய நிறுவனம் 

•	 புத்தகம்/ெஞ்சிளககள்/நாளிதழ்
•	 ஆவணம்/அறிக்ளக/நாள்குறிப்பு 
•	 மூலநபர் 
•	 அதிகாரப்பூர்வ இளணயத்தைம் 

•	 தளலப்பு
•	 ஆயவுச் சிக்கல்  
•	 ஆயவு ்நாக்கம் 
•	 ஆயவு முளை 
•	 தரவு பகுப்பாயவு 
•	 கண்டுப்பிடிப்புகள் 

ஆய்வுச் 
சிக்கல்

லமறலகாள் 
அல்ேது 
மூேங்கள்

ஆய்வு 
லநாக்கம்

ஆய்வு 
அறிக்்க

•	 முடிவு 
•	 ்மற்்காள்/துளணநூல்கள் 
•	 இளணப்புகள்

  பரிநதுளரக்கப்பட்்ட வடிவத்தின்படி ஆயவு ்மற்பகாள்ை மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 
  ந்டவடிக்ளககளைத் தனிநபராக்வா குழு முளையி்லா ்மற்பகாள்ைலாம்.
  ஆக்கச் சிநதளன வடிவில் ஆயவு அறிக்ளகளயத் தயாரிக்கவும்.ஆக்கச் சிநதளன வடிவில் ஆயவு அறிக்ளகளயத் தயாரிக்கவும்.

ஆசிரியர் குறிப்பு
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இநத அலகு, நாட்டின் விளையாட்டுத் துளையில் சிைநத அள்டவுநிளலளயயும் 
இன ஒற்றுளமளய வைர்ப்பதில் விளையாட்டுப் ்பாட்டியின் பங்கிளனயும் குறித்த 
புரிதளல வழங்குகிைது. ஒற்றுளமக்கு வித்திட்்ட இளைவனுக்கு நன்றி கூறு்வாம். 
இநத விழிப்புணர்வானது அடுத்த அலகில் கற்கப்்பாகும் ம்லசியாவும் உலகமும் 
பற்றிய புரிதளல எளிதாக்கும்.

  விளையாட்டுச் ெங்கங்களின் 
பங்கு.  
 ் தசிய விளையாட்டுப் ்பாட்டியிளன 
ஏற்று ந்டத்துதல். 
 ் தசிய, பன்னாட்டு அைவில் 
விளையாட்டுப் ்பாட்டியின் 
அள்டவுநிளலகள்.
 நாட்டின் பபருளமமிகு 

 விளையாட்டு 
 வீரர்கள். 

 ஒற்றுளமக்கான மாணவர் 
ஒருளமபாட்டுத் திட்்டம் (RIMUP)

 1 மாணவர் 1 விளையாட்டு (1M1S) 
திட்்டம் 

 ம்லசியப் பள்ளிகளின் விளையாட்டு 
மன்ைம் (MSSM) 

 ம்லசிய விளையாட்டுப் ்பாட்டி 
(SUKMA)

 உயர் கல்விக் கழக விளையாட்டுப் 
்பாட்டி (SUKIPT)

 பாராலிம்பிக் ்பாட்டி

மலேசியாவின  
்பரு்மமிகு 

வி்ையாட்டுகளின 
அ்டெவுநி்ேகள் 

வி்ையாட்டு 
இனை 

ஒரு்மப்பாட்்டெயும் 
நல்லிணக்கத்தயும் 

உருவாக்கும் 
கருவியாகும்

நாட்டின 
வி்ையாட்டுக்கு 

உதலவகம் அளிதத 
த்ேவர்கள்

 சுல்தான் அஸ்லான் முஹிபுடின் ொ
 இப்னி அல்மார்ஹஹும் சுல்தான் 

யூ்ொப் இஸஹுடின் ொ
 ்டத்்தா பீட்்டர் ்வலப்பன் 
 ்டத்்தா சியா பகாக் சி 
 நம் நாட்டின் பபயளர மிளிரச்   

 பெயத முன்னாள் விளையாட்டு   
 வீரர்கள்: 
 • ்டாக்்டர் எம். பேகதீென்
 • எம்.இராோமணி
 • தான் ஐக் ஹஹுவாங்
 • பமாக்தார் ்டஹாரி
  

 சீ விளையாட்டுப் ்பாட்டி 
 ்தாமஸ் கிண்ணம்
 உலகக் கிண்ண ஹாக்கி
 ்மாட்்டார் பநதயம்
 பல டுவர் டி லங்காவி
 காமன்பவல்த் விளையாட்டுப் ்பாட்டி
 கார் பநதயம் (் பார்முலா 1,     

 ்பார்முலா E) 
 பமான்சுன் கிண்ணம்

மலேசியாவில் 
பனனைாட்டு 

வி்ையாட்டுப் 
லபாட்டி

மீட்டுணரலவாம்மீட்டுணரலவாம்
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அ  கீழ்க்காணும் விளையாட்டுப் ்பாட்டிகளில் ம்லசியாவின் அள்டவுநிளல   
 அட்்டவளணளயச் ெரியான பதிளலக் பகாண்டு பூர்த்தி பெயயவும். 

ஆ  ் கள்விகளுக்குச் ெரியாகப் பதிலளித்திடுக.

1.  விளையாட்டுப் ்பாட்டியில் பல இனங்களின் பங்களிப்பு  ______________
 அ.  நாட்டின் வருவாளயப் பபருக்கும். 
    ஆ. சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும். 
    இ.  ஒருளமப்பாட்ள்ட வைர்க்கும்.

 
    

2.  இப்பன்னாட்டுப் ்பாட்டிளய ஏற்பாடு பெயவதால் நம் நாட்டுக்கு என்ன 
 நன்ளம? 
 அ.  தங்கப் பதக்கத்ளத ஈட்்டப் பங்களிப்பு
 ஆ.  சுற்றுலாத் தைங்களை விைம்பரப்படுத்த
 இ.  ் பாட்டிளயக் காண உள்ளூர் மக்களின் வருளகளய ஈர்க்க

3.  நாட்டின் பபயளர மிளிரச் பெயத தளலவர்கள், விளையாட்டு வீரர்களின்   
 ்ெளவளயயும் பங்களிப்ளபயும் பாராட்டும் வளகயில் சு்லாகம் தயாரித்திடுக.

ெங்கத்தின் பபயர் ஏற்பாடு பெயத 
்பாட்டி 

சிைநத விளையாட்டு 
வீரர் 

அள்டவுநிளல 

ம்லசியப் பூப்பநது 
ெங்கம் (BAM) 

ம்லசிய ஓட்்டப்பநளதய 
ெங்கம் (KOM)

பல டுவர் டி லங்காவி

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

சு்லாகம்:

_______________

சிநதித்துப் 
பதிலளி

என்னை 
வருடுக
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விளையாட்டு வீரர்களின் பங்களிப்பினாலும் மக்களின் ஆதரவினாலும் 
உருவாக்கப்பட்்ட ஒற்றுளமளயயும் இன நல்லிணக்கத்ளதயும் நிளலநிறுத்த 
்வண்டும். நாட்டின் விளையாட்டுத் துளை ்மம்பாடு பதா்டர்நது ்மன்ளம காண  
ஒற்றுளம அவசியமாகிைது. 

தனிநபர் 
விளையாட்டின் மூலம் 
இனங்களுக்கிள்ட்ய 
மதிக்கும் மனப்பான்ளமளயக் 
கள்டப்பிடிப்பது நாம் 
சுபிட்ெமான வாழ்க்ளக வாழ 
வழிவகுக்கிைது. 

�முதாயம் 
வாழ்க்ளகயின் அளனத்து 
ந்டவடிக்ளககளிலும் இன 
ஒற்றுளமளயயும் நல்லிணக்கத்ளதயும் 
வைர்ப்பது ெமூகத்தின் நல்வாழ்ளவ 
உறுதி பெயயும்.

நாடு 
நாட்டின் அளமதிளயயும் பெழிப்ளபயும் 
அனுபவிக்க இன ஒற்றுளமளயயும் 
நல்லிணக்கத்ளதயும் நிளலநிறுத்த 
்வண்டும்.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்
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நாடு, மக்கள் ஆகிய�ாரின் பாது்காப்பயும் வளபபத்தையும் உறுதிசெய� 
சவளி நாடு்களுடனான நட்புறவு மி்கவும் அவசி�மாகிறது. இநதை அலகு 
வட்டார, பன்னாட்டு அ்மபபு, மயலசி�ாவின் உறுபபி�ம், சதைன் கிழககு 
ஆசி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு (ASEAN), ்காமன்சவல்த, இஸலாமி� 
நாடு்கள் கூட்ட்மபபு (OIC), ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப (PBB) ஆகி�வற்றில் 
மயலசி�ாவின் உறுபபி�த்தையும் பஙய்கற்்பயும் விவரிககின்றது. 

1010

தலைப்பு 12 : நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும்தலைப்பு 12 : நாட்டின் அலைவுநிலையும் பெருலையும்

அலகுஅலகுஅலகு உலக அரங்கில் உலக அரங்கில் மலலசியாமலலசியா

சாரம்சாரம்
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1    மயலசி�ா உறுபபி�ம் சபற்றிருககும் வட்டார, பன்னாட்டு 
அ்மபபு்கள். 

2   சதைன்கிழககு ஆசி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபில் (ஆசி�ான்) 
மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பு.

3   ்காமன்சவல்த, உல்க இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு (OIC), 
ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப (PBB) ஆகி�வற்றில் மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பு.

1   வட்டார பன்டாடடு அமைப்புகளில் ைலேசியடாவின 
பஙய்கற்பு குறிததை வரேடாற்று அடிப்பம்க் கூறுகமை 
அறிதல்.

2   ததனகிழக்கு ஆசிய நடாடுகள் கூட்மைப்பில் 
ைலேசியடாவின பஙய்கற்்பப பற்றிப் தபடாருள் விைக்கம் 
தருதல்.

3   கடாைனதவல்த், உல்க இஸலாமி� நாடு்களின் 
கூட்ட்மபபு (OIC), ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப (PBB) 
ஆகி�வற்றில் மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பு சதைாடரபான  
குறிபபிடததைக்கச் ொன்று்க்ளத யதைடுதைல்.

நீங்கள் கறகப் ல�ாவது என்ன?நீங்கள் கறகப் ல�ாவது என்ன?

AKPSAKPS

அடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தட்னத் திறனஅடிப்�டை வரலாறறுச் சிந்தட்னத் திறன

•  ைதித்தல்
•  தபடாறுப்புணர்வு

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி
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ைலேசியடா அம்த்து நடாடுகளு்ன நல்தேணணக் தகடாள்மகமயக் 
கம்ப்பிடிக்கிறது. நைது நடாடு வட்டார, பன்டாடடு அமைப்புகளில் உறுப்பியம் 
தபற்றுள்ைது. 

• 1967ஆம் ஆண்டு உறுபபி�ம் சபற்றது.
• சதைாடக்கததில் மயலசி�ா, 
இநயதைாயனசி�ா, தைாயலாநது, 
பிலிப்பன்ஸ, சிங்கபபூர ஆகி� ஐநது 
நாடு்கள் மட்டுயம இதில் உறுபபி�ம் 
சபற்றிருநதைன.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் 
கூட்டமைப்பு 

Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN)

• 1961ஆம் ஆண்டு உறுபபி�ம் சபற்றது.
• கூட்டரசு மலா�ா, தைாயலாநது, 
பிலிப்பன்ஸ ஆகி� நாடு்கள் உறுபபி�ம் 
சபற்றுள்ளன.

தென்கிழக்கு ஆசியக் கூட்டமைப்பு 
Association of Southeast Asia (ASA)

• 1959ஆம் ஆண்டு உறுபபி�ம் சபற்றது.
• கூட்டரசு மலா�ா, தைாயலாநது, 

பிலிப்பன்ஸ ஆகி� நாடு்கள் 
உறுபபி�ம் சபற்றுள்ளன.

தென்கிழக்கு ஆசிய நடபுறவு 
த�ாருளாொர உ்டன்�டிக்மக 

Southeast Asia Friendship and Economic 
Treaty (SEAFET)

வட்டாரம் 

வட்டார, பன்டாடடு அமைப்புகளில் ைலேசியடா  வட்டார, பன்டாடடு அமைப்புகளில் ைலேசியடா  

இஸயரல், வட ச்காரி�ாவுடன் 
மயலசி�ா எநதைசவாரு 
அரெ தைநதிர உறவும் 
்வததுகச்காள்ளவில்்ல.

உஙகளுக்குத் தெரியுைடாஉஙகளுக்குத் தெரியுைடா

வட்டார அமைப்பு
பல அண்்ட நாடு்கள் உறுபபி�ம் ச்காண்ட அ்மபபு.

த�டாறகளஞ்சியம்த�டாறகளஞ்சியம்

கூட்டரசு மலா�ா, சதைன்கிழககு 
ஆசி�க கூட்ட்மபபில் (ASA) 
இ்ைநதை ஆண்்டக கூறு்க.

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

வட்டார அமைப்பு
மயலசி�ா மூன்று 

வட்டார
அ்மபபு்களில் 
உறுபபி�ம்

சபற்றிருககிறது.
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அரசி�ல் நி்லததைன்்ம, சபாருளாதைார முன்யனற்றம், மக்களின் நல்லிைக்கம் 
ஆகி�வற்்ற உறுதி செயவதில் மயலசி�ா ்கடபபாடு ச்காண்டுள்ளது. 
எனயவ, மயலசி�ா சவளிநாடு்களுடன் நல்லுற்வ வளரககும் ச்காள்்்க்� 
அமல்படுததுகிறது. 

• 1957ஆம் ஆண்டு சுதைநதிரததிற்குப பிறகு 
உறுபபி�ம் சபற்றது.

• ஆஙகியல�ர ஆட்சியிலிருநது விடுதை்ல 
சபற்ற நாடு்கள் இதில் உறுபபி�ம் 
சபற்றுள்ளன.

காைன்தவல்த் (Komanwel)

• 1969ஆம் ஆண்டு இவவ்மபபு 
யதைாற்றுவிக்கபபட்டதிலிருநது உறுபபி�ம் 
சபற்று வருகிறது.

• சதைாடக்கததில் 57 நாடு்கள் உறுபபி�ம் 
சபற்றிருநதைன. 

இஸ்ாமிய நாடுகள் கூட்டமைப்பு 
Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)

• 1957ஆம் ஆண்டு சுதைநதிரததிற்குப 
பிறகு உறுபபி�ம் சபற்றது. 

• அ்னதது நாடு்களும் இவவ்மபபில் 
உறுபபி�ம் சபறலாம்.  

ஐக்கிய நாடுகள் சம� 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 

(PBB)

• 1970ஆம் ஆண்டு முதைற்ச்காண்டு இ்ைநதைது.
• வளரும் ஆசி� நாடு்கள், ஆபபிரிக்கா, சதைன் 

அசமரிக்கா இதில் உறுபபி�ம் சபற்றுள்ளன.   

அணிசசரா நாடுகளின் கூட்டமைப்பு 
Pergerakan Negara-negara Berkecuali 

(NAM)

அம்த்துேகம்

1. மாைவர்க்ளப பல குழுக்களா்கப பிரிததைல். 
2. குழுவின் ஒவசவாரு உறுபபினரும் 'சவளிநாடு்களுடன் நல்லுற்வ 

ஏற்படுததுவதைன் முககி�ததுவம்' என்ற தை்லபபு சதைாடரபு்ட� ஒரு தை்கவ்ல 
எழுதுதைல்.

3. தைாளில் எழுதி� தை்கவல்்க்ளச் ெஙகிலித சதைாடரா்க உருவாககி ஆக்கச் 
சிநதை்னயுடன் ப்டததைல். 

12.4.112.4.1
K12.4.6K12.4.6

சங்கிலித் பதாைர் (Chain Link)சங்கிலித் பதாைர் (Chain Link)21ஆம் நூற்டாண்டுக் 21ஆம் நூற்டாண்டுக் 
கற்ல் தி்னகற்ல் தி்ன

  மயலசி�ா உறுபபி�ம் சபற்றிருககும் வட்டார, பன்னாட்டு அ்மப்பப 
புரிநதுச்காள்ள மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு

�ன்்ாடடு 
அமைப்பு

மயலசி�ா பல 
பன்னாட்டு

அ்மபபு்களில் 
உறுபபி�ம்

சபற்றிருககிறது.
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சதைன்கிழககு ஆசி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு உருவாக்கததின் முன்யனாடி 
நாடு்களில் மயலசி�ாவும் ஒன்றாகும். எனயவ, அவவ்மபபின் யநாக்கத்தை 
அ்டவதைற்கு நமது நாடு எபயபாதும் சீரி� மு்றயில் பங்காற்றி வருகிறது. 

• 8 ஆ்கஸட்டு 1967ஆம் நாளன்று யதைாற்றுவிக்கபபட்டது. 
• இபசபாழுது 10 சதைன்கிழககு ஆசி� நாடு்கள் உறுபபி�ம் சபற்றிருககின்றன. 
• சதைாடக்க ்கால உறுபபி� நாடு்கள் தைவிரதது, புதிதைா்க உறுபபி�ம் சபற்ற 
நாடு்கள் புரு்ை (1984), வி�ட்நாம் (1995), லாயவாஸ, மி�ன்மார (1997), 
்கம்யபாடி�ா (1999) ஆகும். 

• ஆசி�ானின் தை்லந்கரம் இநயதைாயனசி�ா, ஜா்கரததைாவில் அ்மநதுள்ளது.

• அ்மதி்�யும் அரசி�ல் நி்லததைன்்ம்�யும் உறுதிபபடுததுதைல்.
• சபாருளாதைார வளரச்சி, ெமூ்க முன்யனற்றம், பண்பாட்டு யமம்பாடு 
ஆகி�வற்்ற ஊககுவிததைல். 

• சதைாழிற்பயிற்சி்களுககும் ஆராயச்சி்களுககும் ஒதது்ழப்ப வழஙகுதைல். 
• மக்களின் வாழக்்கத தைரத்தை உ�ரததுதைல். 

ஆசியான் அமைப்பின் பின்்ணி

ஆசியான் உருவாக்கத்தின் சநாக்கம்

ைலேசியடாவும் தெனகிழக்கு ஆசிய நடாடுகள் கூட்மைப்பும்ைலேசியடாவும் தெனகிழக்கு ஆசிய நடாடுகள் கூட்மைப்பும்

குழு மு்றயில், ஆசி�ானில் உறுபபி�ம் சபற்ற நாடு்க்ளப 
பட்டி�லிட்டு வகுபபில் ப்டததிடு்க. 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை வ்ைபட ஆய்வுவ்ைபட ஆய்வு

வியடநாம்

்ாசவாஸ
மியன்ைார்

ொய்ாந்து

கம்ச�ாடியா பிலிப்ம�ன்ஸ

சிஙகப்பூர்

இந்சொச்சியா

ைச்சியா
புருமை
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மயலசி�ா சவளிநாடு்களுடன் நல்லுற்வப யபணுதைலின் முககி�ததுவததிற்கு 
முன்னுரி்ம அளிககிறது. இநநல்லுறவின்வழி சபறபபடும் ப�ன்்க்ள 
அ்னவரும் பகிரநதுச்காள்ள முடியும். எனயவ, ஆசி�ானில் மயலசி�ாவின் 
பஙய்கற்்ப இதைர உறுபபி� நாடு்கள் மி்கவும் யபாற்றுகின்றன. 

• நீலம் – அ்மதியும் நி்லததைன்்மயும் 
• சிவபபு – உதயவ்கமும் துடிபபும் 
• மஞெள் – சுபிட்ெம் 
• சவள்்ள – தூய்ம 
• பதது சநற்்கதிர்கள் – ஒற்று்ம, நட்புைரவு 

ஆகி�வற்றின் அடிபப்டயில் உருவாக்கம் ்கண்ட 
ஆசி�ானின் குறிகய்காள் 

• வட்டம் – ஆசி�ான் அ்மபபின் ஒரு்மபபாடு

ஆசியான் சின்்த்தின் த�ாருள்

அமைதியும் அரசியல் 
நிம்த்ென்மையும்

சமூகப் த�ாருளாொர 
வளர்ச்சி

• ெரவாக, பிநதுலுவில் 
‘யூரி�ா’ உரத 
சதைாழிற்து்றப 
சபாருளாதைாரத 
திட்டததிற்கு ஒதது்ழப்ப 
ஏற்படுததி�து. 

• சீ வி்ள�ாட்டுப 
யபாட்டி்� (Sukan SEA) 
ஏற்று நடததி�து.

அறிவி�ல், ்கணிதைக 
்கல்விக்கான வட்டார 
ஆராயச்சி ்ம�த்தைப 
(RECSAM) பினாஙகில் 
நிறுவி�து.

�யிற்சிகளும் 
ஆராயச்சிகளும்

ஆசியான் அமைப்பில் ைச்சியாவின் �ஙகளிப்பு

12.4.212.4.2
K12.4.6K12.4.6   ஆசி�ான் அ்மபபில் மயலசி�ா பஙய்கற்பதைால் வி்ளயும் ப�ன்்க்ளப 

புரிநதுச்காள்ள மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

அநநி� ெகதி்களின் 
தை்லயீட்்டத தைவிரக்க 
1971ஆம் ஆண்டு 
ய்காலாலம்பூர தீரமானததின்வழி 
(Deklarasi Kuala Lumpur) 
ஆசி�ான் நாடு்க்ள அ்மதி, 
சுதைநதிரம் மற்றும் ொரபற்ற 
மண்டலமா்க (ZOPFAN) 
பிர்கடனபபடுததி�து.

• ஆசி�ான் நாடு்களின் சவளியுறவு அ்மச்ெர்கள் கூட்டத்தை 
ஏற்று நடததி�து. 

• ்கம்யபாடி�ா மீதைான வி�ட்நாமி� ஆககிரமிபபுச் சிக்க்லத 
தீரக்க உதைவி�து.

• சதைன் பிலிப்பன்ஸ அரசி�ல் சநருக்கடி்�த தைணிக்க 
உதைவி�து. 

• ZOPFAN அ்மப்பப பரிநது்ர செயதைது. 
• ஆசி�ான் நாடு்கள் ்கல்வி அ்மச்ெர்களின் அ்மபபில் 

(Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN - SEAMEO) 
இ்ைநதைது. 

ப�ன்்களில் சில:

மூலம்: Kementerian Luar Negeri Malaysia.

ஆசியானில் ைச்சியா உறுப்பியம் த�ற்றொல் ஏற்�டும் நன்மைகள் 
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நாடு சுதைநதிரம் சபற்றது முதைல் இன்று வ்ர ்காமன்சவல்த அ்மபபில் 
மயலசி�ா பஙய்கற்று வருகிறது. ்காமன்சவல்த ஏற்பாட்டிலான 
நடவடிக்்க்களிலும்  மயலசி�ா பஙகு சபற்று வருகிறது.

•	 11 டிெம்பர 1931ஆம் ஆண்டு யதைாற்றுவிக்கபபட்டது.
•	 யமாொம்பிக்்கயும் (Mozambique) ருவாண்டா்வயும் 

(Republik Rwanda) தைவிரதது 54 பிரிட்டிஷ் முன்னாள் 
்காலனிததுவ நாடு்கள் இதில் உறுபபி�ம் சபற்றுள்ளன.  

•	 ்காமன்சவல்த அ்மபபின் தை்ல்மச் செ�ல்கம் 
இஙகிலாநது, லண்டனில் அ்மநதுள்ளது.

காைன்தவல்த் அமைப்பின் பின்்ணி

•	 உறுபபு நாடு்களுககி்டய� நட்புற்வ உருவாககுதைல். 
•	 சபாருளாதைாரம், ்கல்வி, சு்காதைாரம், இ்ளஞர மற்றும் 

வி்ள�ாட்டு ஆகி� து்ற்களில் ஒதது்ழப்ப ஏற்படுததுதைல்.

காைன்தவல்த் அமைப்பின் சநாக்கம்

ைலேசியடாவும் கடாைனதவல்த் அமைப்பும்ைலேசியடாவும் கடாைனதவல்த் அமைப்பும்

1. தைனி நபரா்க, உல்க அ்மதிககு மயலசி�ாவின் பங்களிபபு 
பற்றி� தை்கவல்்க்ளச் யெ்கரிததைல். 

2. ஆக்கச் சிநதை்னயுடன் மனயவாட்டவ்ர்� உருவாககுதைல்.
3. வரலாற்று மூ்லயில் ்காட்சிககு ்வததைல். 

ைனவ�ாட்ை�லைைனவ�ாட்ை�லை21ஆம் நூற்டாண்டுக் 21ஆம் நூற்டாண்டுக் 
கற்ல் தி்னகற்ல் தி்ன

்காமன்சவல்த அ்மபபின் தை்ல்மச் 
செ�ல்கம் எஙய்க அ்மநதுள்ளது?

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

்காமன்சவல்த சின்னம்

இடஞசுட்டி:
்காமன்சவல்த 
நாடு்கள் 
 

K12.4.7K12.4.7

்காமன்சவல்த அ்மபபு நாடு்கள்

என்ம் 
வருடுக166



்காமன்சவல்த உறுபபு நாடு்களின் நட்புறவு மனபபான்்ம நம் நாட்டின் 
அ்மதி்�யும் இ்ற�ாண்்ம்�யும் நி்லநாட்ட உதைவுகிறது. எனயவ, மற்ற 
நாடு்களுடன் நல்லுற்வப யபை நாம் எபயபாதும் நன்றி பாராட்டுவயதைாடு 
சதைாடர மு�ற்சி்க்ளயும் யமற்ச்காள்ள யவண்டும்.

•	 சதைன் ஆபபிரிக்காவில் அமலில் இருநதை நிற யவறுபாட்்ட ஆதைரிககும் 
ச்காள்்்க்�க (Apartied) ்கண்டிததைது. 

•	 1993ஆம் ஆண்டு ்காமன்சவல்த உறுபபி� நாடு்களின் எதிரபபின் ்காரைமா்க  
இனசவறிக ச்காள்்்க முடிவுககுக ச்காண்டுவரபபட்டது. 

•	 1989ஆம் ஆண்டு ்காமன்சவல்த அரொங்கத தை்லவர்கள் (Commonwealth 
Heads of Government Meeting - CHOGM) கூட்டத்தை ஏற்று நடததி�து.  

•	 சுற்றுச்சூழல் தூய்மகய்கட்டுச் சிக்க்லக ்க்ளவதும் 
பாது்காபபதும் சதைாடரபான சபாறுபபு 'லங்காவிப பிர்கடனம் 1989'இல்  
நி்றயவற்றபபட்டது.

•	 ்கல்வித தைரத்தை உ�ரததை உறுபபி� நாடு்களுடன் ஒதது்ழபபு வாயப்ப வழஙகுகிறது.
•	 ்காமன்சவல்த உப்காரச் ெம்பளம் வாயிலா்கப பல்யவறு து்ற்களில் உ�ர்கல்விப சபறும் 

வாயப்ப மயலசி�ர்களுககு ஏற்படுததுதைல்.

•	 சு்காதைாரம் சதைாடரபா்கத தைததைம் ்கருதது்க்ளயும் அனுபவங்க்ளயும் பகிரநது ச்காள்ள 
உறுபபி� நாடு்களுககு வாயப்ப வழஙகுகிறது.

•	 ய்காவிட் 19 சபருநசதைாற்்ற எதிரச்காள்ள உறுபபி� நாடு்களி்டய� தைரவு, தை்கவல் 
பரிமாற்றததிற்கு இ்ைநது பணி�ாற்ற வாயபபு வழஙகுகிறது. 

•	 சபாருளாதைார யமம்பாடு சதைாடரபான சிக்கல்்கள் சதைாடரபா்கக குரல் ச்காடுக்கவும் 
்காமன்சவல்த உறுபபி� நாடு்களுடன் ்கலநதைாயலாசிக்கவும் மயலசி�ாவிற்கு வாயப்ப 
ஏற்படுததுகிறது.

•	 அ்னததுல்கச் ெந்தையில் மயலசி�ப சபாருள்்கள் குறிபபா்கக ்காமன்சவல்த உறுபபு  
நாடு்களில் ஊடுருவச் செயவ்தை எளிதைாககுகிறது.

•	 1998ஆம் ஆண்டு ்காமன்சவல்த வி்ள�ாட்டுப யபாட்டி்� ஏற்று நடததி�து.
•	 ்காமன்சவல்த செ�ல்வ நடததும் பல்யவறு இ்ளய�ார ்கருததைரஙகு்களில் 

இ்ளஞர்கள் மயலசி�ா்வப பிரதிநிதிததுக ்கலநது ச்காள்ளும் வாயப்ப  
வழஙகுகிறது.

காைன்தவல்த் அமைப்பில் ைச்சியா சசர்வெ்ால் ஏற்�டும் நன்மைகள்  

காைன்தவல்த் அமைப்பில் ைச்சியாவின் �ஙகளிப்பு

12.4.312.4.3

  ்காமன்சவல்த அ்மபபில் மயலசி�ாவின் பங்களிப்பயும் வி்ளநதை 
நன்்ம்க்ளயும் புரிநது ச்காள்ள மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

கல்வி

சுகாொரம்

வாணி�ம்

இமளஞர் ைற்றும் விமளயாடடு
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இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு அல்லது ஓ.ஐ.சி (OIC) உருவாக்கததின் 
மு�ற்சியில் நாட்டுத தை்லவர்களின் பஙகும் தை்ல்மததுவத திறனும் சதைளிவா்க 
சவளிபபடுகிறது.

இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபில் 
துஙகு அபதுல் ரஹமான் புதரா 
அல்்ாஜ் அவரின் சபாறுபபு என்ன?

•	 25 செபடம்பர 1969ஆம் ஆண்டு இஸலாமி� நாடு்கள் 
கூட்ட்மபபுத யதைாற்றுவிக்கபபட்டது. 

•	 துஙகு அபதுல் ரஹமான், இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபின் 
முதைல் சபாதுச் செ�லாளரா்க நி�மிக்கபபட்டார. 

•	 இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபின் செ�ல்கம் ெவுதி அயரபி�ா, 
சஜடாவில் (Jeddah) அ்மநதுள்ளது. 

•	 இஸலாமி� நாடு்களின் கூட்ட்மபபில் 57 நாடு்கள் உறுபபி�ம் 
சபற்றுள்ளன.

•	 இஸலாமி� நாடு்களின் கூட்ட்மபபின் அதி்காரபபூரவ சமாழி 
அரபு, ஆஙகிலம், பிரஞசு ஆகி� சமாழி்கள் ஆகும். 

இஸலாமி� நாடு்களுககி்டய� 
ஒற்று்ம்� வளரதது அ்மதி்� 
நி்லநாட்டுவயதை இஸலாமி� 
நாடு்களின் கூட்ட்மபபின் 
முதைன்்ம யநாக்கமாகும். 

துஙகு அபதுல் ரஹமான் புதரா 
அல்்ாஜ், மயலசி�ாவின் முதைல் 
பிரதைமர

ைலேசியடாவும் இஸேடாமிய நடாடுகளின கூட்மைப்பும் ைலேசியடாவும் இஸேடாமிய நடாடுகளின கூட்மைப்பும் 

விலைந்துவிலைந்து  ெதிைளிெதிைளி

இஸ்ாமிய 
நாடுகள் 
கூட்டமைப்பின் 
பின்்ணி

இஸ்ாமிய 
நாடுகள் 
கூட்டமைப்பு 
உருவாக்கத்தின் 
சநாக்கம்

ஓ.ஐ.சியின்  
சின்னம்

இடஞசுட்டி:

இஸலாமி�  
நாடு்கள்

ஓ.ஐ.சியின் உறுபபு நாடு்கள்

என்ம் 
வருடுக

மூலம்: Kementerian Luar Negeri Malaysia.
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ஓ.ஐ.சியின் தை்ல்மச் செ�ல்கம், 
ெவுதி அயரபி�ா, சஜடா.

இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபின் 
யநாக்கத்தை அ்ட� மயலசி�ா 
சதைாடரநது மு�ன்று வருகிறது. ெமாதைானப 
யபச்சுவாரத்தையின்வழி உல்க அ்மதி்� 
நி்லநாட்டுவதில் மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பும் 
பங்களிபபும் முககி�மானது. 

ப�ன்்களில் சில:
•	 இஸலாமி� நாடு்களுககி்டய� ஏற்பட்ட ஒதது்ழபபு 

அரசி�ல், ெமூ்கவி�ல், ்க்ல ்கலாச்ொரம் ஆகி� து்ற்க்ள  
யமம்பாடு ்காைச் செயயும். 

•	 இஸலாமி� யமம்பாட்டு வஙகியின் ்கடனுதைவி கி்டக்கப 
சபறும். 

•	 ்கல்வி உப்காரச் ெம்பளம் வழஙகுதைல். 

ஓ.ஐ.சியின் குறிகய்காள்்க்ள நி்றயவற்றுவதில் மயலசி�ா சபரும் 
பஙகு வகிககிறது: 
•	 1975ஆம் ஆண்டு இஸலாமி� யமம்பாட்டு வஙகி்� நிறுவ 

உதைவி�து. 
•	 1991ஆம் ஆண்டு யபாஸனி�ா & ச்ரெய்காவினா சிக்கலுககுத 

தீரவு ்கண்டது.
•	 இஸயரலி�க ச்காடு்ம்களுககு எதிரான பாலஸதீன மக்களின் 

யபாராட்டத்தை முழு்ம�ா்க ஆதைரிததைது. 
•	 1983ஆம் ஆண்டு மயலசி� அ்னததுல்க இஸலாமி� 

பல்்க்லக்கழ்கத்தை நிரமாணிததைது. 
•	 1974, 2003ஆம் ஆண்டு்களில் ஓ.ஐ.சி மாநாட்்டத 

தை்ல்மய�ற்று நடததி�து. 

12.4.412.4.4
K12.4.7K12.4.7

ஓ.ஐ.சி. அவெர உச்ெநி்ல மாநாடு 2017

குழு வாரி�ா்க, மயலசி�ாவில் 
ஓ.ஐ.சி பங்களிபபின் 
முககி�ததுவத்தைப பற்றிக 
்கலநது்ர�ாடி
ஆக்கச் சிநதை்னயுடன் 
ப்டததிடு்க.

நடவடிக்கைநடவடிக்கை 

  ஓ.ஐ.சி.யில் மயலசி�ா பஙய்கற்றதைற்்கான முககி�ததுவத்தைப புரிநது 
ச்காள்ள மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

ஓ.ஐ.சி 
அமைப்பில் 
ைச்சியாவின் 
�ஙகளிப்பு 

ஓ.ஐ.சி  
அமைப்பில் 
ைச்சியா 
இமைந்ெொல் 
விமளந்ெ 
�யன்கள்

மயலசி� அ்னததுல்க 
இஸலாமி�ப பல்்க்லக்கழ்கம்
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ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயில் (ஐ.நா) மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பானது உல்க 
அ்மதி்� நி்ல நாட்டுவதில் முன்னி்ல வகிககிறது. உல்களாவி� 
பிரச்ெ்ன்கள் குறிதது மயலசி�ா தைன் ்கருதது்க்ள ஐககி� நாடு்கள்  
மாநாட்டின் மூலம் குரல் ச்காடுததிருககிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் சம�யின் உருவாக்கத்தின் சநாக்கம்

•	 உல்க அ்மதிககும் பாது்காபபிற்கும் உததைரவாதைம் அளிததைல்.
•	 உறுபபு நாடு்களுககி்டய� நட்புற்வ ஊககுவிததைல்.
•	 பன்னாட்டுப பிரச்ெ்ன்க்ளத தீரபபதைற்கும் மனிதை உரி்ம்க்ளப பாது்காபபதைற்கும் 

ஒதது்ழப்பப யபணுதைல்.

ஐக்கிய நாடுகள் சம�யின் பின்்ணி

•	 இரண்டாம் உல்கப யபாருககுப பின்னர 24 அகயடாபர 1945ஆம் நாள் 
யதைாற்றுவிக்கபபட்டது. 

•	 உலகின் அ்னதது நாடு்களும் அதில் உறுபபி�ம் சபறலாம். 
•	 ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் தை்ல்ம அலுவல்கம் நியூய�ாரக, அசமரிக்காவில் 

அ்மநதுள்ளது. 
•	 அரபு, சமண்சடரின், ஆஙகிலம், பிரஞசு, ரஷ்�ா, ஸயபயின் ஆகி� சமாழி்கள் 

அதி்காரபபூரவமா்கப ப�ன்படுததைபபடுகின்றன.

ஏன் ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயில் 
ஒன்றுககும் யமற்பட்ட 
அதி்காரபபூரவ சமாழி்கள் 
உள்ளன?

ஐககி� நாடு்கள் 
ெ்பயின் 
சின்னம்

ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் தை்ல்ம 
அலுவல்கம், நியூய�ாரக, அசமரிக்கா.

ைலேசியடாவும் ஐக்கிய நடாடுகள் �மபயும் (PBB)ைலேசியடாவும் ஐக்கிய நடாடுகள் �மபயும் (PBB)

ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் மாநாடு
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ஐக்கிய நாடுகள் சம�யில் ைச்சியா சசர்வெ்ால் ஏற்�டும் நன்மைகள் 

நன்்ம்களில் சில:
•	 ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப எடுககும் எநதை முடிவிலும் நாட்டின் நல்னப யபணுதைலும் 

தைற்்காததைலும் அடஙகும். 
•	 உல்களாவி� பல்யவறு சிக்கல்்களில் மயலசி�ா சதைாடரநது ்கருதது்க்ளயும் 

யநாக்்கயும் தீவிரமா்க வழங்க இ�லுகிறது.
•	 சிக்கல்்க்ளக ்க்ள� மயலசி�ா்வ அதி்க ஈடுபாடு ச்காள்ள உதைவுகிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் சம�யில் 
ைச்சியாவின் �ஙகளிப்பு 

•	 ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் பாது்காபபு 
மன்றததில் நிரநதைரமற்ற உறுபபி�ம் 
சபற்றல். (1965, 1989-1990, 1999-
2000, 2005-2016).   

•	 ச்காஙய்கா (1961), நமிபி�ா (1989), 
சொமாலி�ா (1992), யபாஸனி�ா & 
ச்ரெய்காவினா (1992), சலபனான் 
(2007) ஆகி� நாடு்களுககு 
அ்மதிபப்ட்� அனுபபி�து.

•	 ஈரான் – ஈராக எல்்லககுக 
்கண்்காணிபபுக குழு்வ அனுபபி�து 
(1990).

அம்த்து்க தநருக்கடிகமளத் 
தீர்த்ெல்

�ா்ஸதீ் ைக்களின் ச�ாராட்ட 
விவகாரஙகமளக் தகாண்டு 

தசல்லுெல்

கல்வித் ெரத்மெ உயர்த்தும் 
�ரிந்துமரகள்

ச�ாமெப் த�ாருளின் ெவறா் 
�யன்�ாடம்டத் ெடுக்க வலியுறுத்ெ 

முயற்சித்ெல்

•	 'அ்னவருககும் ்கல்வி' எனும் 
ய்காட்பாட்்ட நி்லநிறுததை, 
ஐககி� நாட்டுக ்கல்வி, அறிவி�ல் 
பண்பாட்டு அ்மபபின்வழி (UNESCO) 
யபாராடி�து. 

•	 2017ஆம் ஆண்டு யுயனஸய்கா 
நிரவா்கக குழுவில் அங்கம் வகிததைது.

•	 1987ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதைததில் 
பன்னாட்டுப யபா்தைப சபாருள் 
மாநாடு ஆஸதிரி�ா, வி�ானாவில் 
ஏற்பாடு செய� யவண்டுய்காள் 
விடுக்கபபட்டது.

•	 அம்மாநாட்டிற்குத தை்ல்ம ஏற்கும் 
ச்கௌரவம் நான்்காம் மயலசி�ப 
பிரதைமரான துன் டாகடர ம்காதீர 
மு்கமது அவர்களுககு வழங்கபபட்டது. 

•	 பாலஸதீன் - இஸயரல் சிக்கலுககு 
நி�ா�மான, நி்ல�ான தீரவு ்காணும் 
மு�ற்சி்களில் பங்காற்றுதைல்.

12.4.512.4.5
K12.4.8K12.4.8

மூலம்: Kementerian Luar Negeri Malaysia.

'யுயனஸய்கா’ என்பது ஐ.நா. ெ்பயின்கீழ இ�ஙகும் சிறபபு அ்மபபாகும். ்கல்வி, 
அறிவி�ல், பண்பாடு ஆகி�வற்றில் பன்னாட்டு ஒதது்ழபபின்வழி உல்க அ்மதி 
நி்லசபறச் செயவ்தை விளம்பரபபடுததுவயதை இதைன் யநாக்கமாகும்.

உஙகளுக்குத் தெரியுைடாஉஙகளுக்குத் தெரியுைடா

  ஐ.நா. ெ்பயில் மயலசி�ாவின் ஈடுபாட்்டயும் பங்்கயும் புரிநது 
ச்காள்ள மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு
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ைச்சியாவுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சம�யின் அஙகீகாரம் 

பன்னாட்டு அளவில் வழங்கபபட்ட அ்னததுப சபாறுபபு்க்ளயும் 
நி்றயவற்றுவதில் மயலசி�ாவின் சிறநதை பங்களிபபு ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் 
அஙகீ்காரத்தைப சபற்றது.

ஆற்றல்மிகு ைச்சியத் ெனிந�ரின் �ஙகளிப்பு 
ஐக்கிய நாடுகள் சம�யில் அஙகீகரிக்கப்�டடுள்ளது

ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப அ்மதிபப்ட, சலபனான்
மூலம்: Aminuddin bin Baharudin.

ஐ.நா. அமைதிப் �ம்டயி்ரின் நற்சசமவக்கா் சான்றிெழகளும் 
�ெக்கஙகளும் வழஙகி ஐக்கிய நாடுகள் சம� அஙகீகரித்துள்ளது

•	 ஐககி� நாடு்கள் 
பாது்காபபு மன்றததின் 
தை்லவர. (1989-1990).

•	 51ஆவது ஐககி� நாட்டுச் 
ெ்பயின் சபாதுககூட்ட 
தை்லவர (1996-1997).

டான்� ரொலி 
இஸமாயில்

•	 ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின் 
விண்சவளி ஆராயச்சி நல 
இ�ககுநர (1999-2002 & 
2007).

•	 விண்சவளி நடவடிக்்க்கள் 
குறிதது ஐககி� நாடு்கள் 
ெ்பயில் அறிக்்க 
ெமரபபிததைல்.

டதயதைா டாகடர 
மஸலான் ஒஸமான்

மயலசி�ா மீதைான சவளி நாடு்களின் அஙகீ்காரத்தை 
நி்லநிறுததுவதைன் முககி�ததுவம் சதைாடரபா்கக 
்கவி்தை பு்னநது குழு வாரி�ா்கப ப்டக்கவும். 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை 

  சவளிநாடு்களின் அஙகீ்காரத்தை நி்லநிறுததுவதைன் முககி�ததுவத்தை 
விவரிக்க மாைவர்களுககு வழி்காட்டுதைல்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

யுயனஸய்கா அஙகீ்காரச் 
ென்றிதைழ்கள்

என்ம் 
வருடுக
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ஹிக்கா�ாட் ்ங துவா

12.4.512.4.5

• மூலு கு்்க யதைசி�ப 
பூங்கா, ெரவாக. 

• கினபாலு பூங்கா, ெபா.

• ஹிக்கா�ாட் ்ங துவா (2001).
• ம்றநதை ச்கடா சுல்தைானின் 

்கடிதைங்கள் (1882-1943) (2001).
• ‘சுலாலாதுஸ ொலாதின்’ (2002).
• திரங்கானு ்கல்சவட்டு்கள் (2009).

உ்க 
நிம்வுப் 
�திவு

• மாகய�ாங (2005).
•  சடாண்டாங ொ�ாங 

(2018).  
•  சீலாட் (2019).
•  வங்காங (2020).

மாகய�ாங

ஐககி� நாடு்கள் ெ்பயின்வழி மயலசி�ாவின் பஙய்கற்பும் பங்களிபபும் அதைன்  
உறுபபு நாடு்களின் அஙகீ்காரத்தைப சபற்றுள்ளது. குடிமக்களாகி� நாம் 
சவளிநாடு்களில் இருநது கி்டததுள்ள அஙகீ்காரத்தை நி்லநிறுததை 
      சதைாடரமு�ற்சி்� யமற்ச்காள்ள யவண்டும். அதை்ன எண்ணிப சபரு்ம 
     ச்காள்ள யவண்டும்.

�ண்�ாடு 
சார்ந்ெ உ்கப் 
�ாரம்�ரியத் 
ெளஙகள்

• மலாக்காவும் ஜாரஜ்டவுனும் 
மலாக்கா நீர்ையின் வரலாற்று 
ந்கரங்களாகும் (2008). 

•  சலஙய்காங பள்ளததைாககு 
அ்கழவாராயச்சி பாரம்பரி�ம், 
யபராக (2012).

மாந்கர மன்ற மண்டபம்,     
ஜாரஜ்டவுன், பினாஙகு

மூலம்: Jabatan Warisan Negara, 2013. World Haritage 
Malaysia, Al Bukhary Series VI. Kuala Lumpur.

மயலசி�ா யுயனஸய்கா மூலமா்கவும் ஐககி� நாடு்கள் 
ெ்பயின் அஙகீ்காரத்தைப சபற்றுள்ளது. இநதை 
அஙகீ்காரம் உல்கப புராதைன தைளங்கள், உல்க 
நி்னவுப பதிவு, அருவமான பண்பாட்டு மரபு, பதிவு்கள் 
யபான்றவற்்ற உள்ளடககி�து. 

மூலு கு்்க, ெரவாக

இயற்மக 
சார்ந்ெ உ்கப் 

புராெ்த்
ெளஙகள் 
(2000) 

ைானு்டம் 
சார்ந்ெ அருவப் 
புராெ்ப் �திவு 
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வட்டார, பன்னாட்டு அ்மபபு்களில், மயலசி�ாவின் தீவிர பஙய்கற்பு நாட்டின் 
முன்யனற்றததிற்குப ப�னா்க அ்மகிறது. நம் நாடு நல்யதைாற்றததின்வழி 
அறி�பபட்டுப பிற நாடு்களின் அஙகீ்காரத்தைப சபற்றுள்ளது. 

வட்டார அமைப்பு
•	 சதைன்கிழககு ஆசி� நட்புறவுப சபாருளாதைார உடன்படிக்்க (SEAFET)
•	 சதைன்கிழககு ஆசி�க கூட்ட்மபபு (ASA) 
•	 சதைன்கிழககு ஆசி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு (ASEAN)

�ன்்ாடடு அமைப்பு
•	 ்காமன்சவல்த
•	 ஐககி� நாடு்கள் ெ்ப (PBB) 
•	 இஸலாமி� நாடு்கள் கூட்ட்மபபு (OIC)
•	 அணியெரா நாடு்களின் கூட்ட்மபபு (NAM)

வட்டார, �ன்்ாடடு அமைப்புகளில் ைச்சியா 

• அமைப்பின் பின்்ணி 
• உருவாக்கத்தின் சநாக்கம் 
• உறுப்பியம் த�ற்றொல் விமளந்ெ 
நன்மைகள் 

• ைச்சியாவின் �ஙகளிப்பு 

•	 ைச்சியாவும் ஆசியானும்
•	 ைச்சியாவும் காைன்தவல்த் 

அமைப்பும் 
•	 ைச்சியாவும் இஸ்ாமிய நாடுகள் 

கூட்டமைப்பும் (OIC) 
•	 ைச்சியாவும் ஐக்கிய நாடுகள் 

சம�யும் (PBB)

மீடடுணரலவடாம்மீடடுணரலவடாம்
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கீழக்காணும் பட்டி�லிலுள்ள தை்கவல்்க்ளப பூரததி செய்க. 

அமைப்பின் 
த�யர்

அமைப்பின் 
சின்்ம்

உறுப்பியம் 
த�ற்ற ஆண்டு நன்மை �ஙகளிப்பு

்காமன்சவல்த

1967

மயலசி� 
அ்னததுல்க 
இஸலாமி�ப 
பல்்க்லக்கழ்கம் 
(UIAM)
உருவாக்கம்

ஐககி� நாடு்கள் 
ெ்பயின் 
அ்மதிபப்டயில் 
பஙச்கடுததைல்

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

  ெரி�ான தை்கவல்்க்ளக ச்காண்டு அட்டவ்ை்� நி்றவு செய� மாைவர்களுககு 
வழி்காட்டுதைல்.

  நடவடிக்்க்க்ளத தைனிநபரா்கயவா குழு மு்றயியலா யமற்ச்காள்ளலாம். 

ஆசிரியர் குறிப்பு
சிநதிததுப 
பதிலளி

என்ம் 
வருடுக

175



நாடு விடுதை்ல சபற்றதிலிருநது வட்டார, பன்னாட்டு அ்மபபு்களில் 
மயலசி�ாவின் ஈடுபாடு சதைாடஙகி�து. உல்க சுபிட்ெத்தையும் அ்மதி்�யும் 
உறுதி செயவதைற்்கான மயலசி�ாவின் ்கருதது்களும் பங்களிபபும் மயலசி�ா்வ 
மதிபபுமிகு நாடா்க மாற்றுகிறது.

ெனிந�ர் 
நல்லிைக்கத்தை 
வளரக்க நாம் அண்்ட 
அ�லாருடன் 
நல்லுற்வ வி்தைக்க 
யவண்டும்.

சமுொயம்
மக்களி்டயிலான 
நல்லுறவானது 
ஒற்று்ம்� உருவாககி 
அ்னவருககும் நன்்ம 
ப�ககும்.

நாடு  
உருவாக்கபபட்ட ஒற்று்ம 
நம் நாட்்ட 
மதிக்கததைக்கதைா்கவும் 
வி�க்கததைக்கதைா்கவும் 
ஆககுகிறது.

நாட்ட நநசிப்நபாம்நாட்ட நநசிப்நபாம்

176



துமைநூல் �டடியல்

A. Rahman Tang Abdullah dan Saidah Alih. “Proses Kemerdekaan Sabah dan Sarawak (1961-1963): 
Tinjauan Kembali Aplikasi Perundangan Dalam Penubuhan Malaysia” dlm. Jebat Malaysian 
Journal of History, Politik & Strategic Studies. Vol 444(1), Universiti Kebangsaan Malaysia, Julai 2017.

Abd. Rahim Abd. Rashid, 2004. Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur: Utusan 
Publication and Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Aziz Abdul Rahman dan Sumangala Pillai, 1997. MAHATHIR Kepimpinan dan Wawasan dalam  
Sains dan Teknologi. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Abdul Aziz Bari, 2015. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka.

Abdul Aziz Rahman, 2012. 100 Wira Negara. Kuala Lumpur: MUBARAK.
Abdul Halim Ahmad Tajuddin, 2004. Pemimpin Terbilang: Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kuala 

Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia.
Abdul Rahman Ibrahim, 2011. 13 Mei di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdul Samad Idris, 1987. Takhta Kerajaan Negeri Sembilan. Kuala Lumpur: Utusan Printcorp Sdn. Bhd.
Adham bin Baba, 2020. Malaysia Health Sector Respon to Covid-19 Pandemic. Putrajaya: Kementerian 

Kesihatan Malaysia.
Ahmad Sarji Abdul Hamid, 2008. Sport and Recreation. Singapura: Editions Didier Millet.
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2016. Sejarah Kedah Dua Millenia. Sintok: Univesiti Utara 

Malaysia Press.
Ann Wan Seng, 1996. Kepercayaan Orang Cina. Shah Alam. Fajar Bakti Sdn.Bhd.
Ariah Judah, 2017. Raja Payung Negara Daulat Sepanjang Zaman. Putrajaya: Jabatan Penerangan Malaysia.
Arkib Negara Malaysia, 2020. 50 Fakta Rukun Negara. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.
Asmah Haji Omar, 2004. The Encyclopedia of Malaysia. Language and Literature. Kuala Lumpur. Didier Millet.
B. Saidin, 1980. Iban: Adat and Augury. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Buyong Adil, 1981. Sejarah Selangor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian 

Pelajaran Malaysia.
Buyong Adil, 1984. Sejarah Pahang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian 

Pelajaran Malaysia.
Charlie Anak Ungang, 2014. Etnik Bidayuh: Budaya dan Warisan. Kuching: Institut Pendidikan Guru 

Kampus Batu Lintang.
Cheah Boon Kheng, 2001. The Encyclopedia of Malaysia. Early Modern History (1800-1940). Kuala 

Lumpur: Didier Millet.
Cheu Hock Tong, 1988. Chinese Beliefs and Practice in South East Asia. Subang Jaya: Pelanduk 

Publication (M) Sdn. Bhd.
Danny Wong Tze Ken. “The Name of Sabah and the Sustaining of a New Identity in a New Nation”. 

Dicapai dalam https://journals.openedition.org/archipel/495.
Dharmala N.S., 2005. Tradisi Kepimpinan Berjiwa Rakyat: Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan. Batu 

Caves: Thinkers Library Sdn. Bhd.
Gan Chee Keong dan Ahmad Azam Mohd Shariff, 2018. Perlembagaan Persekutuan. Bangi: Penerbit 

Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ghazali Shafie, 2015. Memoir Ghazali Shafie Penubuhan Malaysia. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
H. Osman Rani, 2007. The Economy: The Encyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Archipelago Press, 

Didier Millet.
Harun Derauh dan Shafie Nor, 1982. Mahathir: Cita-cita dan Pencapaian. Kuala Lumpur: Berita Publishing 

Sdn. Bhd.
Hood Salleh, 2006. Peoples and Traditions: The Encyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet.
Irene Benggon Charuruks dan Janatte Padasian (ed.), 1992. Culture, Custom dan Traditions of Sabah. 

Kota Kinabalu. Sabah Tourism Promotion Corporation.

177



• Rujukan
• Kod gambar Arkib Negara Malaysia
• Jawapan Fikir dan Jawab
• Maklumat lain dari semasa ke semasaஎன்ம் 

வருடுக

Ishak Saat, 2009. Malaysia 1945-2000. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors, Sdn. Bhd.
Iskandar Hasan Tan Abdullah dan Nur Azuki Yusuff, 2019. Politik Pentadbiran Perdana Menteri Malaysia. 

Kota Bharu: Penerbit Universiti Malaysia Kelantan.
J. Victor Morais, 1982. Hussein Onn dalam Arus Suratan. Singapura: Times Books International.
Jabatan Warisan Negara, 2013. World Heritage Malaysia, Al Bukhary Series VI. Kuala Lumpur: Jabatan 

Warisan Negara.
Jacqueline Pugh-Kitingan dan Cifford Sather. “Storytelling in Sabah and Sarawak” dlm. Ghulam-Sarwar 

Yousof, 2004. Performing Arts: Ecyclopedia of Malaysia. Kuala Lumpur: Didier Millet.
Jasiman Ahmad dan Rosnah Ramli, 1997. Siri Kebudayaan Masyarakat Malaysia: Masyarakat Orang 

Asli. Melaka: Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd.
K.Sri Dhammananda, 1998. What Buddhist Believe. Kuala Lumpur: Budddhist Missionary Society.
Kamarudin Hussin, Ramlah Adam dan Asiah Sarji, 2013. Najib Razak: Pemacu Transformasi Negara. 

Kangar: Penerbit Universiti Malaysia Perlis.
Kementerian Luar Negeri, 1995. Malaysia dalam Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 

Kuala Lumpur: Kementerian Luar Negeri.
Khairul Hisyam Kamarudin dan Ibrahim Ngah, 2007. Pembangunan Mapan Orang Asli. Skudai: 

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Leon Comber, 1985. Peristiwa 13 Mei: Sejarah Perhubungan Melayu-Cina. Kuala Lumpur: International 

Book Services.
Leonard Andaya. “Orang Asli and the Melayu in the History of Malay Peninsular” dlm. JMBRAS, Volume. 

95, 2002.
M. Kamal Hassan dan Ghazali Basri, 2005. Religions and Beliefs. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet.
M. Rajantheran dan S. Manimaran,1994. Perayaan Orang India. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 
Mardiana Nordin, Abdullah Zakaria Ghazali, 2012. Kedah: Warisan dan Sejarah. Bangi: Ikatan Ahli 

Arkeologi Malaysia.
Noriah Mohamed dan Muhammad Haji Salleh, Mahani Musa, 2006. Sejarah Awal Pulau Pinang. Pulau 

Pinang: Universiti Sains Malaysia.
Othman Puteh dan Aripin Said, 2010. Himpunan 366 Cerita Rakyat Malaysia. Kuala Lumpur. Utusan 

Publications & Distributor.
P.J. Rivers. “The Origin of Sabah and a Reappraisal of Overbeck as Maharajah” dlm. Journal of the 

Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol 77. No.1 (286), 2004.
Raja Masittah Raja Ariffin, Che Ibrahim Salleh, Norazlina Mohd Kiram dan Hasnah Mohamad, 2016. 

Etimologi Nama Negeri di Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Ramlah Adam, 2009. Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
S. Baring-Gould dan C.A. Bampfylde, 2019. A History of Sarawak Under Its Two White Rajahs, 1839-

1908. Kuala Lumpur: Silverfish Books.
Syed Mahadzir, 2009. Permainan Tradisi Rakyat (Siri Khazanah Budaya). Selangor:  E1 Publication Sdn. Bhd.
Taha Abd.Kadir, 1985. Hari Perayaan Penduduk Malaysia. Selangor: Pelanduk Publication.
Tan Chee-Beng, 2021. The Baba of Malaka. Selangor: SIRD.
Wan Ramli Wan Muhammad, 2006. Adat Resam Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan 

Kedudayaan dan Kesenian Negara.
Yahaya Ismail, 1998. The Cultural Heritage of Sabah. Petaling Jaya: Dinamika Kreatif Sdn. Bhd.
Zainal Abidin Abdul Wahid, 2008. Kesultanan Melayu Melaka: Pentadbiran Kuno atau Moden. Melaka: 

Institut Kajian dan Patriotisme Malaysia.
Zakiah Hanum, 1989. Asal Usul Negeri-negeri di Malaysia. Kuala Lumpur: Times Books International

178




