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 THEME 1 
  കാലാരംഭം മുതൽ

I. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ� മുൻഗാമികൾ 

      1. പ്രിമേമറ്റുകൾ 
- സസ്തനികളുടെ
 ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്.

- പ്രിമേമറ്റുകൾ ആവിർഭവിച്ചത് ഏഷ്യയിലും ആപ്രിക്കയിലുമാണ്.

- മനുഷ്യർ, ആൾകുരങ്ങുകൾ, കുരങ്ങന്മാർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾടെ1ടുന്നു.

    ഇതിന്റെ�  സവിമേ�ഷതകൾ,

       - മേരാമാവൃതമായ ശരീരം 

       - നീണ്ട ഗർഭധാരണ കാലം 

       - സ്തനഗ്രന്ഥികൾ 

       - വിവിധ തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ 

       - സ്ഥിരമായി ശരീമേരാഷ്മാവ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്

                2. ന്റെ�ാമിമേനായിഡുകൾ 
- പ്രിമേമറ്റുകളുടെ
 ഉപവിഭാഗം

- 24 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നു 

- ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഉൽഭവം.

- വലിയ ശരീരം

- വാലില്ല 

- ടെJറിയ മസ്തിഷ് കം 

- നാലുകാലിലുള്ള ന
ത്തം

- നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവില്ല.

- കൈകകൾക്കു കൈവദഗ്ധ്യം ഇല്ല

                   3 . ന്റെ�ാമിനിഡുകൾ 

- ടെMാമിമേനായിഡുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി.

- 6.4 ദശലക്ഷം  വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചു.

- ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഉൽഭവം 

- ഇവർ "മേ�ാമിനിന്റെ�"  എന്ന കുടുംബത്തിൽ ടെപടുന്നു.

- വലിയ മസ്തിഷ് കം

- ഇരുകാലുകളിലുള്ള ന
ത്തം 
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- നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് 

- കൈകകളുടെ
 കൈവദഗ്ധ്യം

ന്റെ�ാമിമേനായിഡുകളും മേ�ാമിനിഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ 

ന്റെ�ാമിമേനായിഡുകൾ ന്റെ�ാമിനിഡുകൾ 

പ്രിമേമറ്റുകളുന്റെ$ ഉപവിഭാഗം ന്റെ�ാമിമേനായിഡുകളുന്റെ$ ഉപവിഭാഗം

ന്റെ(റിയ മസ്തിഷ് കം വലിയ മസ്തിഷ് കം 

വലിയ പല്ലുകൾ ന്റെ(റിയ പല്ലുകൾ 

നാൽക്കാലികൾ ഇരുകാലികൾ 

നിവർന്നു നില്ക്കാൻ കഴിയില്ല നിവർന്നു നില്ക്കാൻ കഴിയും 

കൈകകൾക്കു കൈവദഗ്ധ്യം ഇല്ല കൈകകൾക്കു കൈവദഗ്ധ്യം ഉണ്ട്

ടെMാമിനിഡുകടെള   2 ശാഖകളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്  

 1. ആസ്ട്രമേലാപിമേ=ക്കസ്

 2.  മേ�ാമേമാ

         ആസ്ട്രമേലാപിമേ=ക്കസ്
- "ദക്ഷിണമേദ�ം" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ആസ്ട്രൽ" എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നും

  "ആൾക്കുരങ്ങ് " എന്നർത്ഥമുള്ള "പിമേ=ക്കസ്" എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിൽ നിന്നുമാണ്

  "ആസ്ട്രമേലാപിമേ=ക്കസ്"എന്നമേപരുണ്ടായത്.

- ”ദക്ഷിണമേദ�ന്റെ= ആൾക്കുരങ്ങ് " എന്നാണ് ഇതിടെV അർത് ഥം 

-  5.6 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് 

-  ഇവയുടെ
 മേ[ാസിലുകൾ ആഫ്രിക്കയിടെല ഓൾഡുവായ മേജാർജിൽ നിന്നും

   കടെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

- ഇവരാണ് ആദ്യന്റെ= �ിലായുധ നിർമാതാക്കൾ

             മേ�ാമേമാ 

   -"മേ�ാമേമാ"  ഏന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിടെV അർത് ഥം  "മനുഷ്യൻ" എന്നാണ് .

   - 2.5 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചു 

   - വലിയ മസ്തിഷ്ക്കം 

   - ടെJറിയ പല്ലുകൾ 

   - കുറച്ച്   ഉന്തിയ താ
ിടെയല്ല്
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ആസ്ട്രമേലാപിമേ=ക്കസും മേ�ാമേമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ 
ആസ്ട്രമേലാപിമേ=ക്കസ് മേ�ാമേമാ

ദക്ഷിണമേദ�ന്റെ= വാനരൻ മനുഷ്യൻ

ന്റെ(റിയ മസ്തിഷ് കം വലിയ മസ്തിഷ്ക്കം 

കൂടുതൽ ഉന്തിയ താ$ിന്റെയല്ല് കുറച്ച്   ഉന്തിയ താ$ിന്റെയല്ല്  

വലിയ പല്ലുകൾ ന്റെ(റിയ പല്ലുകൾ 

വനവാസികൾ പുൽമേമടുകളിൽ താമസിച്ചു   

   മേ�ാമേമായുന്റെ$ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 

          1. മേ�ാമേമാ �ാബിലിസ് 

          2 .മേ�ാമേമാ ഇറക്ട് സ് 
          3. മേ�ാമേമാ സാപിയൻസ്

            1. മേ�ാമേമാ �ാബിലിസ്
- 2.2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചു 
- എമേത്യാപിയയിടെല ഓമേമാ, 
ാൻസാനിയയിടെല ഓൾഡുവായ്  മേജാർജ്   എന്നിവി
ങ്ങളിൽ
   നിന്നും മേ[ാസിലുകൾ കടെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- മേMാമേമാ Mാബിലിസ് "വിദഗ്ധ മനുഷ്യർ  "   ("ആയുധനിർമ്മാതാക്കൾ"/Tool maker)
  എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

          2. മേ�ാമേമാ ഇറക്ട് സ് 
- 1.8 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചു.
- ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നീ വൻകരകളിടെല കൂബിമേ[ാറ, 
ർകാന, ടെകാറിയ,    
  മേമാഡ് മേജാടെകർമേത്താ, ജാവ, സന്ഗിരൻ എന്നിവി
ങ്ങളിൽ നിന്നും മേ[ാസിലുകൾ
  കടെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട് 
- മേMാമേമാ ഇറക്ട് സ് "നിവർന്ന മനുഷ്യൻ"(Upright Man) എന്നറിയടെ1ടുന്നു

       3. മേ�ാമേമാ സാപിയൻസ്
- 8 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചു 
- ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ (Wise or Thinking Man) എന്നറിയടെ1ടുന്നു.
- ജർമ്മനിയിടെല നിയാടെണ്ടർതാഴ് വരയിൽ നിന്നും കടെണ്ടത്തിയ മേMാമേമാ സാപിയൻസിടെV
  മേ[ാസിലുകൾ മേ�ാമേമാ നിയാന്റെണ്ടർ=ാന്റെലൻസിസ്   എന്നും  ടെMയ് ഡൻടെബർഗിൽ നിന്നും
  കടെണ്ടത്തിയ മേ[ാസിലുകൾ മേ�ാമേമാ ന്റെ�യ് �ൽന്റെബർന്റെഗൻസിസ്  എന്നും അറിയടെ1ടുന്നു.

        

 മേ�ാമേമാ സാപിയൻസ് സാപിയൻസ് ആണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ
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    ആധുനിക മനുഷ്യൻ 
ആധുനിക മനുഷ്യടെV ഉൽഭവടെത്ത1റ്റി 2 സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

1 . പ്രാമേദ�ിക തു$ർച്ചാ മാതൃക 

2 . ഏമേകാല്പ=ി മാതൃക 

1 . പ്രാമേദ�ിക തു$ർച്ചാ മാതൃക 

- ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉൽഭവിച്ചത് പല പ്രമേദശങ്ങളിലാടെണന്ന് ഈ മാതൃക പറയുന്നു.

- കാരണം ഇവരുടെ
 രൂപത്തിലും ശാരീരിക സവിമേശഷതകളിലുമുള്ള വ്യത്യാസം 

- മേ[ാസ്സിലുകളുടെ
 പ്രാമേദശിക വ്യത്യാസം 

- മേMാമേമാ  നിയാടെണ്ടർത്താടെലൻസിസ് ,  മേMാമേമാ ടെMയ് ഡൽടെബർടെഗൻസിസും തമ്മിലുള്ള

  വ്യത്യാസം.

- എമേത്യാപ്യ , ഫ്രാൻസ്, ടെമാമേറാമേക്കാ എന്നിവി
ങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മേ[ാസിലുകൾ

  തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം .

 2 . ഏമേകാല്പ=ി മാതൃക 
- ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉൽഭവിച്ചത് ഒരു പ്രമേദശത്തു് ആടെണന്നും ആ പ്രമേദശം ആഫ്രിക്ക

  ആടെണന്നും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിടെV വക്താക്കൾ പറയുന്നു. 

- കാരണം ആധുനിക മനുഷ്യടെV ജനിതകവും ശരീരശാസ്ത്രപരവുമായ സാമ്യം. 

- എമേത്യാപ്യയിടെല ഓമേമായിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മേ[ാസിലികൾ ഈ സിദ്ധാന്തടെത്ത

  പിന്താങ്ങുന്നു 

ആദിമ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം മേനടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ     
-  ആദിമ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം മേന
ിയിരുന്നത് മേശഖരിച്ചും Jത്ത മൃഗങ്ങളുടെ
 മാംസം എടുത്തും

   നായാ
ിയും മീൻ പി
ിച്ചുമായിരുന്നു. 

- സമേസ്യാത്പന്നങ്ങളായ വിത്തുകൾ, അണ്ടി1രിപ്പുകൾ, കായ് കനികൾ , കിഴങ്ങുകൾ

   എന്നിവയാണ് അവർ മേശഖരിച്ചിരുന്നത്. 

- എലി, അണ്ണാൻ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ എന്നിവടെയയും ആദിമ മനുഷ്യൻ

   ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്നു.

- മനുഷ്യൻ നായാട്ട്  ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു  മുമ്പാടെണന്നു കരുതുന്നു. 

- മൃഗങ്ങടെള മേവട്ടയാ
ിയതിടെV ടെതളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെല

  മേബാക്സ്ന്റെ]ാവിൽ  നിന്നും ജർമ്മനിയിന്റെല  മേഷാനിൻജനിൽ നിന്നുമാണ്. 

- സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഭക്ഷണം മേന
ിയിരുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ടെതളിവില്ല. 
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- എന്നിരുന്നാലും പുരുഷന്മാർ നായാട്ടിലും സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷ്യ മേശഖരണത്തിലുമാണ്

  ഏർടെ1ട്ടിരുന്നടെതന്ന്  പഠനങ്ങൾ സൂJി1ിക്കുന്നു.

              
 ആദിമ മനുഷ്യന്റെ� വാസ സ്ഥലങ്ങൾ 

- ആദിമ മനുഷ്യൻ ഉപമേയാഗിച്ചിരുന്ന നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ കാണടെ1ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

  പരിമേശാധിച്ചാണ് അവരുടെ
 വാസസ്ഥലങ്ങടെള1റ്റി നാം മനസിലാക്കുന്നത്.

- ആദിമ മേMാമിനിഡുകളായ മേMാമേമാ Mാബിലിസിടെന മേപാടെലയുള്ളവർ ഭൂരിഭാഗം സമയവും

  മരങ്ങളിലാണ് ടെJലവഴിച്ചിരുന്നത്.

- പിന്നീ
് മനുഷ്യർ ഗുMകളും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളും വാസ സ്ഥലമായി ഉപമേയാഗിക്കാൻ

  തു
ങ്ങി.

-യൂമേറാപ്യൻ കൈസറ്റുകളിൽനിന്നും ഇതിനുള്ള ടെതളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- ഫ്രാൻസിന്റെല ലസാരറ്റ്  , ന്റെ$റാ അമറ്റ എന്നീ ഗുMകളിൽ നിന്നും ആദിമ മനുഷ്യൻ

   ജീവിച്ചിരുന്നതിടെV ടെതളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- ആഫ്രിക്കയിടെല Jില കൈസറ്റുകളിൽ നിന്നും കത്തിക്കരിഞ്ഞ എല്ലുകളും കളിമൺ കഷ്ണങ്ങളും

  കടെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

- ഇത് തീയുടെ
 ഉപമേയാഗടെത്ത സൂJി1ിക്കുന്നു.

- തീയുന്റെ$ പ്രമേയാജനങ്ങൾ താന്റെഴ പറയുന്നവയാണ്.

         - ഗുMകളിൽ ചൂടും ടെവളിച്ചവും നൽകുന്നു.

         - പാJകത്തിന്              

         - ത
ിയുടെ
 കാഠിന്യം കൂട്ടാൻ 

         - ശിലകളിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കാൻ.

         - വന്യമൃഗങ്ങടെള മേപ
ി1ിച്ച്   ഓ
ിക്കാൻ

          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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THEME 2

 എഴുത്തും നഗരജീവിതവും     (   മെ�സ�ാമെ�ാസ��ിയൻ�ംസ്കാരം  )  

- യൂഫ്രട്ടിസ്, കൈ$]ിസ് നദികൾക്കി
യിലുള്ള പ്രമേദശമാണ് ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയ.

- ഇത്  ഇന്ന് ഇറാക്കിടെV ഭാഗമാണ് .

- നഗരജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയിലാണ്.

- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയിടെല നഗരവൽകൃതമായ ദക്ഷിണ ഭാഗം സുമർ, അക്കാഡ് എന്നിങ്ങടെന

 അറിയടെ1ടുന്നു.

- പഴയ ഉത്പത്തിയൽ "സുമർ" എന്ന പ്രമേദശം "ഷിമാർ  "   എന്നാണ്

  മേരഖടെ1ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

- ക്രമേമണ ഇവിടെ
 ബാബിമേലാണിയൻ നഗരം ഉയർന്നു വന്നു. 

- ടെമമേസാടെ1ാട്ടാമിയയുടെ
 വ
ക്കു  ഭാഗത്ത് അസ്സീറിയന്മാർ അവരുടെ
 സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു.

- ഈപ്രമേദശം അസ്സീറിയ എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- ടെമമേസാടെ1ാട്ടാമിയയിടെല ആദ്യ ഭാഷ സുമേമറിയൻ ഭാഷ ആയിരുന്നു. 

 ന്റെമമേസാന്റെeാട്ടാമിയൻ ഭൂമി�ാസ്ത്രം 
- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയ എന്ന പദം ഉണ്ടായത്  "ന്റെമമേസാസ്  " , "  ന്റെപാട്ടാമേമാസ്  "എന്നീ ഗ്രക്ക്

  പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

- "ന്റെമമേസാസ്  "   എന്നാൽ "മധ്യ=ിലുള്ളത് "എന്നും  "ന്റെപാട്ടാമേമാസ് "എന്നാൽ

  "നദി" എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

- അതായത് കൈ$]ിസ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദികൾക്കി$യിലുള്ള പ്രമേദ�മാണ്  ടെമമേസാടെ1ാട്ടാമിയ.

           1.   വ$ക്ക് 

- ടെമമേസാടെ1ാമേട്ടമിയയുടെ
 വ
ക്കു ഭാഗത്ത് പുൽമേമടുകളാണ്.

- ഈ പ്രമേദശം കാലിവളർത്തലിന്  അനുമേയാജ്യമാണ്.

           2.  വ$ക്കു കിഴക്ക്
- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയുടെ
 വ
ക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തു സമതലങ്ങളും മരങ്ങളും അരുവികളും

  കാട്ടുപൂക്കളും നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ കി
ക്കുന്നു.

- കൃഷിയാണ് ഇവിടുടെത്ത പ്രധാന ടെതാഴിൽ.

- വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധാരാളം മഴ ഇവിടെ
 ലഭിക്കുന്നു.

- BCE 7000 നും 6000 നും ഇ
യിലാണ് കൃഷി വികാസം പ്രാപിച്ചത്
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            3.    കിഴക്ക് 

- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയുടെ
 കിഴക്കു ഭാഗത്ത് കൈ
ഗ്രിസ് നദിയും അതിടെV മേപാഷക

  നദികളുമാണ് 

- ഇത്  ഇറാനിടെല മലനിരകളിമേലക്കു വിനിമയമാർഗ്ഗം പ്രദാനം  ടെJയ്യുന്നു.

             4.     ന്റെതക്ക് 
- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയുടെ
 ടെതക്കു ഭാഗത്ത് മരുഭൂമിയാണ്.

- ഇവിടെ
യാണ് ആദ്യനഗരങ്ങളും എഴുത്തു വിദ്യയും ആരംഭിച്ചത്.

- യൂഫ്രട്ടീസ് , കൈ
ഗ്രിസ് നദികൾ നിമേക്ഷപിക്കുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഈ പ്രമേദശടെത്ത

  [ലഭൂയിഷ്ഠമാക്കുന്നു.

- അതിനാൽ നഗരങ്ങടെള പരിപാലിക്കാനും കാർഷിക വൃത്തിയിമേലർടെ1
ാനും അവടെര

  സMായിച്ചു.

എഴുത്തുവിദ്യയുന്റെ$ വികാസം 
- BCE 3200 ഓടെ
യാണ് ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയിൽ എഴുത്തുവിദ്യ ആരംഭിച്ചത്.

- Jിത്രങ്ങൾ മേപാടെലയുള്ള Jിഹ്നങ്ങളും അക്കങ്ങളുമാണ് അവർ എഴുതാൻ ഉപമേയാഗിച്ചത്.

- എഴുതാൻ മേവണ്ടി ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയക്കാർ ഉപമേയാഗിച്ച ലിപി ക്യൂണീമേlാം     ആയിരുന്നു

- "ആe് "എന്നർത്ഥമുള്ള "ക്യൂണിയസ്  (  ക്യൂനസ്  "), "ആകൃതി"എന്നർത്ഥമുള്ള "മേlാർമ"എന്നീ

   ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് "ക്യൂണിമേlാം  "   എന്ന പദമുണ്ടായത്.

- സമൂMത്തിടെല ഇ
പാടുകളുടെ
 മേരഖകൾ സൂക്ഷിമേക്കണ്ടി വന്നമേ1ാഴാണ് എഴുത്തുവിദ്യ

   ആരംഭിച്ചത്.

- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയക്കാർ കളിമൺ [ലകങ്ങളിലാണു് എഴുതിയിരുന്നത്.

- എഴുത്തുകാരൻ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച്  ഒരു [ലകം രൂപടെ1ടുത്തി എടുക്കും.  

- അതിടെV ഉപരിതലം മിനുക്കിടെയടുത്ത് ഒരു തരം നാരായം ഉപമേയാഗിച്ച് ആ1ിടെV

  ആകൃതിയിൽ ഇതിടെലഴുതുന്നു.

- അതിനുമേശഷം കളിമൺ [ലകം ടെവയിലത്ത് വച്ച്  ഉണക്കിടെയടുക്കും.

- ഉണക്കിടെയടുത്ത [ലകത്തിൽ പിന്നീ
് എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല.

- അതിനാൽ ഓമേരാ ഇ
പാ
ിനും ഓമേരാ [ലകം ആവശ്യമായിരുന്നു.

- താടെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു മേവണ്ടിയാണ്  അവർ എഴുതിയിരുന്നത്.

           1. നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിന് 

           2. ഭൂമി ഇ
പാടുകൾക്ക് .

           3. രാജാക്കന്മാരുടെ
 പ്രവർത്തികൾ മേരഖടെ1ടുത്തുന്നതിന്.
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           4. സാMിത്യ രJനക്കുമേവണ്ടി 

           5. രാജകീയ വിളംബരങ്ങൾക്ക് 

           6. ഭരണപരമായ മേരഖകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്.

- ഉറൂക്കിടെല ഭരണാധികാരിയായ എൻന്റെമർക്കർ ടെന കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാവ്യം

  ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയിലുണ്ട്.

- ഇമേ¥Mമാണ് ആദ്യമായി വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

- "നഗരം  "(City)   എന്ന മേപരിൽ അറിയടെ1ടുന്ന നഗരമാണ് ഉറൂക്ക്.

- തടെV ടെകാട്ടാരം മേമാ
ിപി
ി1ിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകൾക്ക് മേവണ്ടി ഒരു

  ദൂതടെന അമേ¥Mം അരാറ്റയിമേലക്കു അയക്കുന്നു.

- ദൂതൻ കൈകവശം ഒരു എഴുതിയ [ലകം അമേ¥Mം ടെകാടുത്തുവിടുന്നു.

- ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത് വ്യാപാരവും എഴുത്തുവിദ്യയും നഗരജീവിതവും തമ്മിൽ

  ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.

                           എഴുത്തുരീതി 
- ഒരു ക്യൂണിമേ[ാം Jിഹ്നം പ്രതിനിധാനം ടെJയ്യുന്ന ശബ്ദം ഏകവ്യഞ്ജനമേമാ സ്വരമേമാ അല്ല.

- മറിച്ച് അവ അക്ഷര കൂട്ടങ്ങളാണ് .

- ഉദാMരണത്തിന് put ,in മുതലായവ.

- ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നൂറുകണക്കിന് Jിഹ്നങ്ങൾ പഠിക്കണമായിരുന്നു.

-ഒരു നനഞ്ഞ [ലകം കൈകകാര്യം ടെJയ്യാനും അത് ഉണങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അതിടെലഴുതാനും 

  അറിയണമായിരുന്നു.

                           സാക്ഷരത 
-രാജാവിനും വളടെര കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും മാത്രമേമ എഴുതാനും വായിക്കാനും

 അറിയുമായിരുന്നുള്ളു.

- നൂറുകണക്കിന് Jിഹ്നങ്ങൾ പഠിക്കുക എളു1മായിരുന്നില്ല.

- മാത്രമല്ല ഈ Jിഹ്നങ്ങൾ സങ്കീർണവുമായിരുന്നു.

എഴുത്തുവിദ്യയുന്റെ$ സംഭാവനകൾ 
- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയൻ എഴുത്തുവിദ്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു വിലടെ1ട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- ഗണിത �ാസ്ത്രം  ,   കലണ്ടർ നിർമ്മാണം  (  സമയം കണക്കുകൂട്ടൽ  )   എന്നിവയിലാണ്

  ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയക്കാർ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയത്.

- ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗുണനം �രണം  ,   വർഗ്ഗം  ,   വർഗ്ഗമൂലം  ,   കൂട്ടുപലി�   എന്നിവ അവർ

  കണ്ടുപി
ിച്ചു.

- ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള Jന്ദ്രടെV ഭ്രമണമനുസരിച്ച് ഒരു വർഷന്റെ=   12   മാസങ്ങളായും   ഒരു മാസന്റെ=
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  4   ആഴ്ചകളായും ഒരു ദിവസന്റെ=   24   മണിക്കൂറുകളായും  ഒരു  മണിക്കൂറിന്റെന   60   നിമിഷങ്ങളായും  

  തിരിക്കുന്ന രീതി ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയക്കാരാണ് കണ്ടുപി
ിച്ചത്.

-Jന്ദ്രടെV പ്രയാണടെത്ത അ
ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള (ാന്ദ്രകലണ്ടർ ആണ് അവർ ഉപമേയാഗിച്ചത്.

- സൂര്യ ഗ്രMണവും Jന്ദ്രഗ്രMണവും ഉണ്ടാകുന്നത്  അവർ വർഷം, മാസം, ദിവസം

  എന്നിവയനുസരിച്ച്  മേരഖടെ1ടുത്തിവച്ചു. 

  ഇ$യമേമഖലയിന്റെല വ്യാപാരനഗരം 

 (  മാരി നഗര=ിന്റെല ജീവിതം  )  
- ടെമടെസാടെ1ാമേട്ടമിയയുടെ
 രാജകീയ തലസ്ഥാനമാണ്   മാരി  .

- യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ
 ഉപരിഭാഗത്താണ് മാരി സ്ഥിതി ടെJയ്യുന്നത്.

- കൃഷിയും മൃഗപരിപാലനവുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ
 മുഖ്യ ടെതാഴിൽ.

- ഇവിടെ
 കർഷകരും ഇ
യന്മാരും താമസിച്ചിരുന്നു.

- അവർ തമ്മിൽ സാധനങ്ങൾ കൈകമാറ്റം ടെJയ്തിരുന്നു.

- ധാന്യം, പണിയായുധങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി ഇ
യന്മാർ മൃഗങ്ങൾ, ടെവണ്ണ,

  തുകൽ, മാംസം, വളം എന്നിവ കർഷകരുമായി കൈകമാറി.

- ഇ
യന്മാരും കർഷകരും തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ  നിലനിന്നിരുന്നു.

- വയലുകളിലൂടെ
 വിള നശി1ിച്ചുടെകാണ്ട് ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുമായി ആട്ടി
യൻ

  ക
ന്നുമേപാകുമേമ്പാൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

- നാമേ
ാ
ികളായ ഇ
യന്മാർ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും സംഭരിച്ചു വച്ച

  സാധനങ്ങൾ പി
ിടെച്ചടുക്കുകയും ടെJയ്യാറുണ്ട്.

- മാരിയിടെല രാജാക്കൻമാർ അമേമാകൈററ്റുകൾ ആയിരുന്നു.

- പുൽമേമ
ിടെV മേദവനായ ദാഗനു  (  �ാഗൻ  )     മേവണ്ടി അവർ മാരിയിൽ ഒരു മേക്ഷത്രം

  പണികഴി1ിച്ചു.

- മാരി വ്യാപാരത്തിടെV ഒരു മേകന്ദ്രം കൂ
ിയായിരുന്നു.

- യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലൂടെ
 ടെകാണ്ടുവരുന്ന മരത്ത
ി, ടെJമ്പ് , ടെവളുത്തീയം, എണ്ണ, വീഞ്ഞ്

  തു
ങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ
 കച്ചവ
ം ടെJയ്തിരുന്നു.

                                      ***********************
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 THEME - 3

       മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഒരു�ാമ്രാജ്യം
(   സ,ാ�ാ �ാമ്രാജ്യം  )  

● മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി( ഏഷ്യ,യൂമേറാ1്,ആഫ്രിക്ക)  വ്യാപിച്ചുകി
ന്ന  ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ്

   മേറാമാ സാമ്രാജ്യം.

● ഇറ്റലിയിടെല കൈ
ബർ നദിയുടെ
 തീരത്ത് സ്ഥിതി ടെJയ്തിരുന്ന മേറാമാനഗരടെത്ത

   മേകന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മേറാമാ സാമ്രാജ്യം വളർന്നു വന്നത്.

● ന്റെമ�ിറ്റമേറനിയൻ സമുദ്രം "മേറാമാ സാമ്രാജ്യ=ിന്റെ� ഹൃദയം" എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

● പ
ിഞ്ഞാറ് ടെ¸യിൻ മുതൽ കിഴക്കു സിറിയ വടെര വ്യാപിച്ചു കി
ക്കുന്ന സമുദ്രമാണിത്.

● ടെമഡിറ്റമേറനിയൻ സമുദ്രം യൂമേറാ1ിടെനയും ആഫ്രിക്കടെയയും മേവർതിരിക്കുന്നു.

● മേറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിടെV വ
ക്കു ഭാഗത്ത് കൈറൻ ഡാന്യൂബ് നദികളും ടെതക്കുഭാഗത്ത് 

   സMാറ മരുഭൂമിയുമാണ്  .  

സാമൂ�്യ മേ{ണികൾ 
● മേറാമൻ Jരിത്രകാരനായ റ്റാസിറ്റസ് മേറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിടെല സാമൂM്യ വിഭാഗങ്ങടെള

   5 ആയി തരം തിരിക്കുന്നു. അവ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. ന്റെസനറ്റർമാർ 

● സമൂMത്തിടെല ഏറ്റവും സമ്പന്ന വിഭാഗം 

● ഇവർ വൻകി
 ഭൂവു
മകളായിരുന്നു.

● ഭരണ രംഗത്ത് Jക്രവർത്തിക്ക് ടെതാട്ടു താടെഴയുള്ള സ്ഥാനം.

2. കൈനറ്റുകൾ (കുതിരe$യാളികൾ)

●  സമൂMത്തിടെല രണ്ടാമടെത്ത വർഗ്ഗം.

● ഭൂവു
മകളായിരുന്നു

3.   മധ്യവർഗ്ഗം   
● ഉമേദ്യാഗസ്ഥ വൃന്ദം, കൈസന്യം,സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾ, കർഷകർ എന്നിവരാണ്

   ഇതിൽ ഉൾടെ1ട്ടിരുന്നത്.

4. �്യൂമിലിമേയാറസ് (കീഴാള വർഗ്ഗം)

● ഗ്രാമങ്ങളിടെല പണിക്കാർ, വ്യവസായങ്ങളിടെലയും ഖനികളിടെലയും ടെതാഴിലാളികൾ

   കൈകമേവലക്കാർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾടെ1ടുന്നു.
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5. അ$ിമകൾ

●  സമൂMത്തിടെല ഏറ്റവും താടെഴ തട്ടിലുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു അ
ിമകൾ.

പിൽക്കാല മേറാമാ സാമ്രാജ്യം (  പിൽക്കാല പൗരാണികത   )

● നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു വടെരയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്   പിൽക്കാല

   മേറാമാ സാമ്രാജ്യം.

�മേയാക്ലിഷ്യൻ 

● സാമ്രാജ്യത്തിടെV വലു1ം ടെവട്ടിക്കുറച്ചു.

●  അതിർത്തി മേകാട്ട ടെകട്ടി സംരക്ഷിച്ചു.

● പ്രവിശ്യയുടെ
 അതിർത്തി പുനഃസംഘ
ി1ിച്ചു.

● കൈസനീക കമ്മാണ്ടർമാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയം ഭരണാവകാശം നൽകി.

മേകാൺസ്റ്റകൈ�ൻ (ക്രവർ=ി 
● മേകാൺസ്റ്റകൈVൻ Jക്രവർത്തിയാണ് ക്രിസ്തുമതം ഔമേദ്യാഗികമതമായി

  പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

● ആദ്യമായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച Jക്രവർത്തിയും അ¥്മേദMമാണ്.

●  മേകാൺസ്റ്റകൈVൻ Jക്രവർത്തി 4 1/2 ഗ്രാം(നാലര ഗ്രാം) തൂക്കമുള്ള ശുദ്ധമായ

   "മേസാളി�സ്"എന്ന സ്വർണ്ണ നാണയം പുറനാലര ഗ്രാംത്തിറക്കി 

● മേകാൺസ്റ്റാ�ിമേനാeിൾ എന്ന പുതിയ തലസ്ഥാന നഗരം പണികഴി1ിച്ചു.

●  ഇതിടെന രണ്ടാം തലസ്ഥാനമാക്കി.

●  ഇത് ഇന്ന്  ഇസ്താംബുൾ എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

●  എണ്ണമില്ലുകളും [ാക്ടറികളും ജലമില്ലുകളും സ്ഥാപിച്ചു.

           

                                                 *********************

                                                            Thankamany P, HSST History, GHSS Thayannur, Kasaragod



13

 THEME 4
  �ധ്യ ഇസ്ലാ�ിക പ്രസ1ശങ്ങൾ 

      ഖലീl ഭരണം     
-മുMമ്മദ് നബിയുടെ
 മരണമേശഷം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വിശ്വാസികളുടെ
 സമുദായമായ

 "ഉമ്മ"യുടെ
 കൈകകളിൽ എത്തിമേച്ചർന്നു.

- അതു പ്രകാരം സമുദായത്തിടെV മേനതാവ് ഖലീ[ ആയിത്തീർന്നു.

- ഒന്നാമടെത്ത ഖലീ[ അബുബക്കർ 

- രണ്ടാമടെത്ത ഖലീ[ ഉമർ 

- മൂന്നാമടെത്ത ഖലീ[ ഉസ്മാൻ 

- നാലാമടെത്ത ഖലീ[ അലി 

- അലിയുടെ
 കാലത്ത് ഇസ്ലാം മതം ഷിയാ, സുന്നി എന്നിങ്ങടെന മേവർപിരിഞ്ഞു.

- മുMമ്മദ് നബിയുടെ
 വിധവ ആയിഷ അലിടെക്കതിടെര യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

-  ഒട്ടകയുദ്ധ=ിൽ  (Battle of Camel)   അലി ആയിഷയുടെ
 കൈസന്യടെത്ത പരാജയടെ1ടുത്തി.

- എന്നാൽ മുആവിയയുടെ
 മേനതൃത്വത്തിലുള്ള കൈസന്യം അലിടെയ പരാജയടെ1ടുത്തി.

ഉമയ്യദുകൾ  (  ഉമവിയ്യകൾ  )   
- അഞ്ചാമടെത്ത ഖലീ[ ആയ മുആവിയായാണ് ഉമയ്യദ് വംശത്തിടെV സ്ഥാപകൻ.

- അമേ¥Mം തലസ്ഥാനം ദമാസ് ക്കസിമേലക്കു മാറ്റി.

അബ്ദുൽ മാലിക്കിന്റെ� സംഭാവനകൾ 

     1. അബ്ദുൽ മാലിക് അറബി ഭരണ ഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചു.

     2. ഒരു ഇസ്ലാമിക നാണയ വ്യവസ്ഥ ടെകാണ്ടുവന്നു.

     3. ഖലീ[ ഭരണത്തിൽ പ്രJരിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയമായ ദിനാറിലും  ടെവള്ളി

         നാണയമായ  ദിർMത്തിലും അറബ് ടെകാത്തു ലിഖിതങ്ങൾ ഏർടെ1ടുത്തി.   

     4. ജറുസമേലമിൽ മേഡാം ഓ[് ദി മേറാക്ക് പണികഴി1ിച്ചു.

അബ്ബാസിദ് വിപ്ലവം  (  അബ്ബാസിയ വിപ്ലവം  )    
- CE 750 ൽ ദവ എന്നറിയടെ1ട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനം  ഉമയ്യദുകടെള പരാജയടെ1ടുത്തി

  അബ്ബാസിദുകടെള അധികാരത്തിൽ ടെകാണ്ടുവന്നു.

- പ്രവാJകടെV മാതുലനായ അബ്ബാസിടെV പിൻഗാമികളായിരുന്നു അബ്ബാസിദുകൾ 

- കിഴക്കൻ ഇറാനിടെല ഖുറാസാൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വിപ്ലവം ടെപാട്ടിപ്പുറടെ1ട്ടത്.

- ഖുറാസാനിടെല അറബ് മേപാരാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇറാനിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു.
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- നികുതി സൗജന്യങ്ങൾ ഉൾ1ടെ
യുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാടെമന്ന വാഗ്ദാനം

  നിറമേവറ്റാത്തതിനാൽ ഉമയ്യദുകമേളാ
് അവർക്കു കടുത്ത ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു.

- അബ്ബാസിദ് കൈസന്യടെത്ത നയിച്ചത് ഒരു ഇറാനിയൻ അ
ിമ ആയിരുന്ന അബു മുസ്ലിം

  ആണ്.

- സാബ് നദിക്കരയിൽ വച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനടെത്ത ഉമയ്യദ് ഖലീ[യായ മർവാന്റെന

  അബ്ബാസിദുകൾ പരാജയടെ1ടുത്തി.

- അബ്ബാസിദുകൾ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിമേലക്കു മാറ്റി.

- അബ്ബാസിദ് ഭരണത്തിൽ അറബ് സ്വാധീനം കുറയുകയും ഇറാനിയൻ സ്വാധീനം

  വർദ്ധിക്കുകയും ടെJയ്തു.

വിജ്ഞാനവും സംസ്ക്കാരവും 
- വിജ്ഞാനം, സംസ്ക്കാരം തു
ങ്ങിയ മേമഖലകളിൽ ഇസ്ലാം മതം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ

  താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

 1. നിയമ സം�ിത 
- മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ (ഉലമമാർ) തയ്യാറാക്കിയ നിയമ സംMിതകളാണ് "ശരിയത്ത്.”

- ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിടെV 4 Jിന്താരീതികൾ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

      1. മാലിക്കി  

      2. Mന[ി 

      3. ഷാ[ി 

      4. Mൻബലി

- രാജ്യത്തിൻടെറ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധടെ1ട്ട മേകസുകൾ ഖാസിയാണ് കൈകകാര്യംടെJയ്യുന്നത്.

       2. സൂlിസം 
- മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പരിഷ് ക്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സൂ[ിസം.

- ഭൗതീക ജീവിതമേത്താടും സുഖ സൗകര്യങ്ങമേളാടും സമൂMം കാണിച്ച താല്പര്യടെത്ത

  സൂ[ികൾ വിമർശിച്ചു.

- പ്രാർഥനക്കും മേÐMത്തിനും അവർ പ്രാധാന്യം നൽകി.

- ബസ്രയിടെല സന്യാസിനിയായ റാബിയ, സൂ[ി സന്യാസിയായ ബയാസിദ് ബിസ്താമി

  തു
ങ്ങിയവർ കൈദവമേÐMത്തിലൂടെ
 മനുഷ്യന് കൈദവവുമായി ഒന്നിക്കാൻ കഴിയും എന്ന്

  വിശ്വസിച്ചു. 

3. തത്വ�ാസ്ത്രവും �ാസ്ത്രവും 

- അരിമേസ്റ്റാട്ടിലിടെV കൃതികൾ, യൂക്ലിഡിടെV എലടെമൻറ്സ്, മേ
ാളമിയുടെ
 അൽമടെജസ്റ്

  എന്നിവ അറബ് പണ്ഡിതന്മാടെര സ്വാധീനിച്ചു.
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- ഒരു കൈവദ്യനും തത്വ Jിന്തകനുമായ ഇബ്ൻ സിന രJിച്ച പുസ്തകമാണ് "കാനൻ ഓl്

  ന്റെമ�ിസിൻ”  .  

- ഇതിൽ 750 ൽ പരം  മരുന്നുകടെളക്കുറിച്ചും  പഥ്യാMാരടെത്തക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

- പരിസ്ഥിയും കാലാവസ്ഥയും ആമേരാഗ്യത്തിൽ ടെJലുത്തുന്ന സ്വാധീനം, Jില മേരാഗങ്ങളുടെ
 -

- സാംക്രമിക സ്വഭാവം എന്നിവയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

- ഇബൻസിന യൂമേറാ1ിൽ അവിടെസന്ന എന്നാണ് അറിയടെ1ട്ടിരുന്നത്.

4. ഭാഷയും സാ�ിത്യവും 
- ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഭാവഗീതങ്ങൾ രJിക്കടെ1ട്ടിട്ടുണ്ട്.

- അബു നവാസ്  വീഞ്ഞ്, പുരുഷ പ്രണയം എന്നിവടെയ ആധാരമാക്കി കവിതകൾ

  രJിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- രുദകിയാണ് പുതിയ മേപർഷ്യൻ കാവ്യത്തിടെV പിതാവ്.

- സമാനിദുകളുടെ
 രാജസദസ്സിടെല ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു രുദകി.

- ഇതിൽ ടെJറിയ ഗസലുകളും നാലുവരി  കവിതകളും(റുബായ്) ഉൾടെ1ടുന്നു.

- റുബായ് ഔന്നത്യത്തിടെലത്തിയത് ഉമർ ഖയ്യാമിലൂടെ
യാണ്.

- "ഷാനാമ" യുടെ
 രJയിതാവ് lിർദൗസിയാണ്.

- രാത്രികൾ മേതാറും ഷMർസാദ് തടെV ഭർത്താവിമേനാ
് പറഞ്ഞ  കഥകളുടെ


  സമാMാരമായ "ആയിരന്റെ=ാന്ന് രാവുകൾ" ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രJിക്കടെ1ട്ടത്.

- ബാലദുരി രJിച്ച "ജീനിമേയാളജി ഓl് മേനാബിൾസ്  "   , തബരിയുടെ
 "പ്രവാ(കന്മാരുന്റെ$യും

  രാജാക്കന്മാരുന്റെ$യും (രിത്രം" ഇവ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ രJിച്ചതാണ് .

- അൽബിറൂനിയുടെ
 "താ�ിക് അൽ �ിന്ദ്" (ഇന്ത്യയുടെ
 Jരിത്രം) എന്ന പുസ്തകവും ഈ

  കാലഘട്ടത്തിടെല സൃഷ്ടിയാണ്.

5. കലയും വാസ്തു�ില്പകലയും 
- മുസ്ലിം പള്ളികൾക്കു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വസ്തു ശിൽ1കല ഉണ്ടായിരുന്നു.

- മേമൽക്കൂരടെയ തങ്ങിനിർത്തിയിരുന്നത് സ്തംഭങ്ങളാണ്  .

- ഓമേരാ പള്ളിയിലും തുറസ്സായ നടുമുറ്റവും കുളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

- മാത്രവുമല്ല പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഒരു Mാളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

- MാളിടെV ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു പ്രസംഗ മേവദിയും Mാളിമേനാ
് മേJർന്ന് ഒരു മിനാരവും ഉണ്ട്.

- ഇസ്ലാമിക കലയിൽ "കൈകടെയഴുത്തും" "അറടെബസ്ക്കും" പ്രJാരം മേന
ി.

- കടെയ്യഴുത്തിടെV മമേനാMരമായ കലയാണ്  "കാലി]ാlി  .  ”

- മേജ്യാമട്രിക് ഡികൈസനുകളും സസ്യങ്ങളുടെ
 ഡികൈസനികളും ഉള്ള Jിത്ര1ണിയാണ്

 "അറന്റെബസ്ക്ക് “.

                                              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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THEME 5

 നാസടാടി �ാമ്രാജ്യങ്ങൾ 

- 1206 ൽ മംമേഗാളിയയിടെല മേഗാത്ര മുഖ്യന്മാരുടെ
 അസ്സംബ്ലിയായ "കുരിൽന്റെ$യ്" സഭയിൽ

  വച്ച്   ന്റെ$മൂജിന് ടെJങ്കിസ്ഖാൻ, ഓഷ്യാനിക് ഖാൻ എന്നീ  നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

- "ഖാൻ" എന്നവാക്കിടെV അർഥം "ഭരണാധികാരി" എന്നാണ്.

സാമൂ�ിക  ,   രാഷ്ട്രീയ  ,   കൈസനീക സംവിധാനം   
            

          കൈസനീക ഘ$ന
- മംമേഗാളിയർക്കി
യിടെല ആമേരാഗ്യമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും

  ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു.

- ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവരാണ് കൈസന്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

- ടെJങ്കിസ്ഖാൻ ന
1ിലാക്കിയ കൈസനീക സംവിധാനം "താമ  "   എന്നമേപരിൽ അറിയടെ1ടുന്നു.

- ദശാംശ സംബ്രദായത്തിലാണ് അമേ¥Mം കൈസന്യടെത്ത രൂപീകരിച്ചത്.

- അതായത് 10 പ
യാളികളുടെ
 ഗുണിതങ്ങളായി -10 ,100 ,1000 ,10000 പ
യാളികൾ

  എന്നിങ്ങടെന.

- പഴയ മേഗാത്ര വിഭാഗങ്ങടെള  വിഭജിക്കുകയും അവടെര പുതിയ കൈസനീക

   യൂണിറ്റുകളാക്കുകയും ടെJയ്തു 

- അവർക്കു അനുവദിച്ച ഗ്രൂ1ിൽ നിന്ന് സമ്മതമില്ലാടെത മറ്റു ഗ്രൂ1ിമേലക്ക് മാറുന്നവർക്കു

  കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നു.

- പുതിയ കൈസനീക സംഘങ്ങൾ ടെJങ്കിസ്ഖാടെV 4 മക്കളുടെ
 കീഴിൽ മേസവനം

  അനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു.

- കൂ
ാടെത മേനായൻ      എന്നറിയടെ1ടുന്ന കൈസനീക ക്യാപ്റ്റടെV കീഴിലും പരിശീലനത്തിൽ

  ഏർടെ1
ണം.

- ടെJങ്കിസ്ഖാമേനാ
് കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും സMായിച്ചിരുന്ന

  അനുയായികടെള "അണ്ട  "     (Blood Brothers) അഥവാ "രക്ത സമേ�ാദരന്മാർ" 

  എന്നാണ്  വിമേശഷി1ിച്ചിരുന്നത്.

- താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവടെര "നൗകർ  "   എന്ന് വിളിച്ചു.

- പുതിയതായി കീഴ
ക്കിയ പ്രമേദശങ്ങളിടെല ജനങ്ങടെള ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം

  ടെJങ്കിസ്ഖാടെV 4 പുത്രന്മാടെര ഏൽ1ിച്ചു.

- ഈ പ്രമേദശങ്ങൾ "ഉലുസ് "എന്നറിയടെ1ടുന്നു.
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- ഉലുസ്സുകൾ 4 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. മേജാച്ചി - റഷ്യൻ പുൽമേമടുകൾ 

2. (ഗന്റെട്ട - ട്രാൻസ് ഓക്സിയാന, $ർക്കിസ്ഥാൻ പുൽമേമടുകൾ 

3. ഒമേഗാ�ി -ന്റെ(ങ്കിസ് ഖാന്റെ� പിൻഗാമി 

4. ന്റെതാലുയു - പരമ്പരാഗത ഭൂമികൾ

         ന്റെകാറിയർ സംബ്രദായം   (  യാം  )  
- ടെJങ്കിസ്ഖാടെV ഏറ്റവും പ്രധാനടെ1ട്ട സംഭാവന അമേ¥Mം ന
1ിലാക്കിയ ടെകാറിയർ

 സംബ്രദായമാണ്.

- ഇത് യാം   (Yam)   എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- തപാൽ ഓ[ീസുകൾ, കാവൽപ്പുരകൾ, സമേന്ദശ വാMകർ, കുതിരകൾ തു
ങ്ങിയവർ

  ഇതിടെV ഭാഗമായിരുന്നു.

- തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിടെV നിലനില്പിനുമേവണ്ടി മംമേഗാളിയർ അവരുടെ


  കാവൽപട്ടാളത്തിടെV 1/ 10 ഭാഗം ടെJങ്കിസ് ഖാന് നൽകിയിരുന്നു.

- ഇതിടെന "ക്യൂബ്കർ നികുതി" എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

              നിയമസം�ിത  (  യാസ  )   
- ടെJങ്കിസ്ഖാൻ ആവിഷ്കരിച്ച നിയമ സംMിതയാണ് യാസ.

- മേഗാത്ര മുഖ്യന്മാരുടെ
 അസ്സംബ്ലിയായ കുറിൽടെ
യ് സിൽ വച്ച് ടെJങ്കിസ്ഖാൻ

  അമേ¥Mത്തിടെV നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

- ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നായാട്ട് , കൈസന്യം, മേപാസ്റ്റൽ സംബ്രദായം

  എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൽ1നകളും ഉത്തരവുകളുമായിരുന്നു അത്.

- ഇത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യംനൽകി.

- നദികളും അരുവികളും മലിനമാക്കുന്നതിടെന അമേ¥Mം വിലക്കിയിരുന്നു.

                                                    
                                                     ********************
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THEME 6

  മൂന്നു ക്ര�ങ്ങൾ

- മധ്യകാല യൂമേറാ1ിടെല 3 ക്രമങ്ങൾ അഥവാ സാമൂM്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1 .പുമേരാ�ിത വർഗ്ഗം 

2 . പ്രഭുവർഗ്ഗം 

3 . കർഷകർ 

1. പുമേരാ�ിത വർഗ്ഗം

- കമേത്താലിക്ക സഭക്ക് സ്വന്തമായ നിയമങ്ങളും സ്വന്തമായ ഭൂമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

- നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം  സഭക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

- സഭയുടെ
 തലവൻ മേപാ1് ആയിരുന്നു.

- അമേ¥Mം മേറാമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

- മിക്ക ഗ്രാമങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

- എല്ലാവർക്കും പുമേരാMിതന്മാരാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

- അ
ിയാളർ, വികലാംഗർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവടെര പുമേരാMിതരാകുന്നതിൽ നിന്നും

  ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

- സഭ കർഷകരിൽ നിന്നും പിരിടെച്ചടുക്കുന്ന നികുതി "കൈ$ദ്   "   എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- ഒരു വർഷത്തിടെല ടെമാത്തം ഉൽ1ാദനത്തിടെV 1 / 10  ആണ് നികുതിയായി

  ഈ
ാക്കിയിരുന്നത്.

 സന്യാസിമഠപ്രസ്ഥാനം 
- ഈശ്വര മേസവനത്തിനായി ജീവിതം സമർ1ിച്ചവർ താമസിച്ചിരുന്ന മഠങ്ങളാണ് സന്യാസി

   മഠങ്ങൾ .

- അവർ ലളിത ജീവിതത്തിനും ഏകാന്ത ജീവിതത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി.

- അതിടെല  അംഗങ്ങടെള സന്യാസിമാർ എന്നും അവരുടെ
 തലവടെന "ആബട്ട് "എന്നും

  വിളിച്ചിരുന്നു.

- സന്യാസിമഠപ്രസ്ഥാനത്തിടെV ഉൽഭവം ഈജിപ്തിലായിരുന്നു.

- മേബസിൽ പുണ്യവാളനാണ്  ഇതിനു രൂപം നൽകിയത്.

- ഇറ്റലിയിടെല സന്യാസിമഠപ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ന്റെബന�ിക്ട്

  പുണ്യവാളനാണ് .
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- വില്യം ഒന്നാമൻ ഫ്രാൻസിൽ "ക്ലൂണി "എന്ന സന്യാസിമഠം സ്ഥാപിച്ചു.

- സന്യാസിമഠത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രമേവശനമുണ്ടായിരുന്നു

2. പ്രഭുവർഗ്ഗം

- രണ്ടാമടെത്ത ക്രമത്തിൽ ഉൾടെ1ട്ടത് പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു.

- [്യുഡൽ സംബ്രദായത്തിൽ രാജ്യത്തിടെല മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ
യും അധിപൻ രാജാവായിരുന്നു.

- രാജാവ് ഭൂമി പ്രഭുക്കന്മാർക്കു പതിച്ചു നൽകി.

- അങ്ങടെന പ്രഭുക്കന്മാർ ഭൂമിയുടെ
 ഉ
മകളായിത്തിത്തീർന്നു.

- രാജാവ് തടെV ആശ്രിതരായ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാടെമന്നും പകരം  പ്രഭു

  രാജാവിമേനാ
് കൂറ് പുലർത്തണടെമന്ന് വാഗ്ദാനം ടെJയ്തു.

- പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ
 ഭൂമി കൃഷിക്കാരന് നല്കി. 

- അങ്ങടെന പ്രഭുക്കന്മാർ യജമാനനും കൃഷിക്കാർ ആശ്രിതരുമായി .

- ഈ സമ്പ്രദായം "ആ{ിത വ്യവസ്ഥ  "   എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- ആശ്രിതർക്ക് ഭൂമി കൈകമാറിയിരുന്നത്  വിപുലമായ J
ങ്ങുകമേളാടെ
 ആയിരുന്നു.

- പള്ളിയിൽ വച്ച് കൈബബിളിടെന സാക്ഷിയാക്കി ആശ്രിതർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു.

- ഈ J
ങ്ങു ന
ക്കുമേമ്പാൾ ഭൂമിയുടെ
 Jിഹ്നടെമന്ന നിലയിൽ ആശ്രിതന്  യജമാനൻ ഒരു

   ലിഖിത പ്രമാണമേമാ ,ഒരു ദമേണ്ഡാ, മൺകട്ടമേയാ, നൽകിയിരുന്നു.

- പ്രഭുക്കന്മാർക്കു സ്വന്തമായി കൈസന്യവും സ്വന്തമായി മേകാ
തിയും സ്വന്തമായി പണം

  അ
ിച്ചിറക്കാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മമേനാറിയൽ എമേസ്റ്ററ്റ് 
- പ്രഭുവിടെV വീ
ിടെന "മാനർ  "    എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

- പ്രഭുവിടെV വീടും ഭൂമിയും ഉൾടെ1ടുന്നതാണ് മമേനാറിയൽ എമേസ്റ്ററ്റ്.

- അമേ¥Mത്തിടെV സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ടെJയ്തിരുന്നത് കർഷകരാണ്.

- ഒരു ടെJറിയ മമേനാറിയൽ എമേസ്റ്ററ്റിൽ 12 കുടുംബങ്ങളും വലിയ എമേസ്റ്ററ്റിൽ  50 / 60

  കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

- നിത്യ ജീവിതത്തിന്  ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എമേസ്റ്ററ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

- കരുവാൻമാരും, മര1ണിക്കാരും, കല്ലാശാരിമാരും ഇവിടെ
 ഉണ്ടായിരുന്നു.

- സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ടെനയ്തു.

- കുട്ടികൾ പ്രഭുവിടെV വീഞ്ഞു നിർമാണശാലയിൽ പണിടെയടുത്തു.

- എമേസ്റ്ററ്റിൽ ഒരു പള്ളിയും ഒരു മേകാട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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- എന്നാൽ മാനർ പൂർണ്ണമായും സ്വയം പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.

- ഉ1് , ആട്ടുകല്ല് , മേലാM പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തുനിന്നാണ് ടെകാണ്ടുവന്നിരുന്നത്.

  കൈനറ്റുകൾ     

- മധ്യകാല യൂമേറാ1ിടെല കുതിര1
യാളികളാണ് കൈനറ്റുകൾ എന്നറിയടെ1ടുന്നത്.

- ഇവർ മേയാദ്ധാക്കളായിരുന്നു.

- പ്രഭു കൈനറ്റിന് നൽകുന്ന ഭൂമി "lീl്" എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- ഇത് 1000 മുതൽ 2000 ഏക്കർ വടെര ഉണ്ടായിരുന്നു.

- ഇതിൽ ഒരു വീ
് ,ഒരു പള്ളി, ജലമില്ല്, വീഞ്ഞ് നിർമ്മാണശാല എന്നിവ ഉൾടെ1ട്ടിരുന്നു.

- ഈ ഭൂമി കൃഷി ടെJയ്തിരുന്നത് കർഷകരാണ്. 

- കൈനറ്റ് തടെV യജമാനന് ഒരു [ീസ് നൽകിയിരുന്നു.

3. കർഷകർ

[്യൂഡൽ സമൂMത്തിൽ 2 തരത്തിലുള്ള കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

1. സ്വതന്ത്ര കർഷകർ 

2. അസ്വതന്ത്ര കർഷകർ(അ
ിയാളർ)

1. സ്വതന്ത്ര കർഷകർ
- അവർ ഭൂമി കൈകവശം വച്ചിരുന്നു.

- അവർ പ്രഭുവിടെV കു
ിയന്മാരായിരുന്നു.

- വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 40 ദിവസടെമങ്കിലും പ്രഭുവിനുമേവണ്ടി അവർ കൈസനീക

  മേസവനമനുഷ്ഠിക്കണം.

- ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസടെമങ്കിലും പ്രതി[ലമില്ലാടെത പ്രഭുവിടെV എമേസ്റ്ററ്റിൽ മേജാലി

  ടെJയ്തിരിക്കണം.

- കി
ങ്ങു കുഴിയ്ക്കുക, വിറകു മേശഖരിക്കുക, മേവലി നിർമ്മിക്കുക, മേറാഡുകളുടെ
യും

 ടെകട്ടി
ങ്ങളുടെ
യും അറ്റകുറ്റ1ണികൾ ടെJയ്യുക തു
ങ്ങിയ സൗജന്യ മേസവനം പ്രഭുവിന്

 നല്കണമായിരുന്നു.

- കർഷകരിൽ നിന്ന്  രാജാവ്  ഈ
ാക്കിയിരുന്ന നികുതി "ന്റെ$യ് ലി" എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

2. അസ്വതന്ത്ര കർഷകർ

- അവർക്കു സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

- അവർ പ്രഭുവിടെV ഭൂമിയിലാണ് കൃഷി ടെJയ്തിരുന്നത്.

- അതിന്  അവർക്കു കൂലി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
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- ഉൽ1ന്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രഭുവിന് ടെകാടുമേക്കണ്ടി വന്നു.

- പ്രഭുവിടെV സമ്മതമില്ലാടെത എമേസ്റ്ററ്റ് വിട്ടു മേപാകുവാനുള്ള അവകാശം

  അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

- അ
ിയാളർ  ധാന്യം ടെപാ
ിക്കുന്നതിന്  പ്രഭുവിടെV മില്ലുകൾ മാത്രമേമ ഉപമേയാഗിക്കാൻ

  പാടുള്ളൂ. 

- ഒരു അ
ിയാളർ ആടെര വിവാMം ടെJയ്യണടെമന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതുമേപാലും പ്രഭു

  ആയിരുന്നു.

*******************
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THEME 7

   �ാറുന്ന�ാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ  (  നസവാത്ഥാനം  )  

 ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളുന്റെ$ പുനരുത്ഥാനം 

- നമേവാത്ഥാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ്.

-  നമേവാത്ഥാനകാലത്ത് ഇറ്റലിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന പ്രധാന നഗരങ്ങളാണ് മേ¤ാറൻസ്  ,  

  ന്റെവനീസ്  ,     ജമേനാവ   എന്നിവ  . 

സർവകലാ�ാലകളും മാനവികതയും 

- നമേവാത്ഥാനത്തിടെV മുഖ്യ സവിമേശഷതയാണ് �്യൂമനിസം   അഥവാ   മാനവികത  .  

- M്യൂമനിസത്തിടെV വളർച്ചയിൽ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളും സർവകലാശാലകളും പ്രധാന പങ്കു

  വMിച്ചു.

- യൂമേറാ1ിടെല ആദ്യകാല സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കടെ1ട്ടത് ഇറ്റാലിയൻ

  നഗരങ്ങളിലാണ്.

- പാദുവ  ,   ന്റെബാമേളാഗ് ന   എന്നിവയാണ് ആദ്യകാല സർവ്വകലാശാലകൾ.

- ഇത്തരം സർവ്വകലാശാലകൾ നിയമ പഠനത്തിടെV മേകന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു.

- ഇറ്റാലിയൻ സാMിത്യകാരനായ ന്റെപട്രാർക്ക് ആണ് M്യൂമനിസത്തിടെV പിതാവ്.

- വ്യാകരണം, Jരിത്രം, കവിത, തത്വശാസ്ത്രം തു
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠി1ിച്ചിരുന്ന

  ആJാര്യന്മാടെര  വിമേശഷി1ിക്കാനാണ് "�്യൂമനിസ്റ്റ്" എന്നപദം ഉപമേയാഗിച്ചത്.

- മേറാമിടെല അഭിഭാഷകനും പണ്ഡിതനുമായ സിസമേറാ "സംസ്ക്കാരം" എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

  വളടെര പണ്ടു മുതൽമേക്ക ഈ പദം ഉപമേയാഗിച്ചിരുന്നു.

- ചുരുക്കത്തിൽ M്യൂമനിസം ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് .

- ഇതിൽ ഭാഷ, Jരിത്രം, സാMിത്യം തു
ങ്ങിയ മാനവിക വിഷയങ്ങൾ ഉൾടെ1ടുന്നു.

- മേëാറൻസിടെല 2 മMാന്മാരാണ് �ാന്റെ� അലിഗിരി എന്ന എഴുത്തുകാരനും ഗിയാമേട്ടാ  എന്ന

  Jിത്രകാരനും.

- പല താല്പര്യങ്ങളും കഴിവുകളുമുള്ള മനുഷ്യടെര വിമേശഷി1ിക്കുന്നതിനാണ് "നമേവാത്ഥാന

   മനുഷ്യൻ  "   എന്ന പദം ഉപമേയാഗിക്കുന്നത്.
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നമേവാത്ഥാന �ാസ്ത്രവും തത്വ(ിന്തയും 

- പതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂമേറാ1ിടെല പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരായ പ്ലാമേറ്റായുടെ
യും

   അരിമേസ്റ്റാട്ടിലിടെVയും അറബി പരിഭാഷയിലുള്ള കൃതികൾ വായിക്കാൻ തു
ങ്ങി.

- ഈ കൃതികടെളല്ലാം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ഗണിത ശാസ്ത്രം, മേജ്യാതിശാസ്ത്രം, കൈവദ്യശാസ്ത്രം,

  രസതന്ത്രം എന്നിവടെയക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു.

- നമേവാത്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിനും തത്വ Jിന്തക്കും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ 4

   പണ്ഡിതന്മാർ താടെഴ1റയുന്നവരാണ്.

1 . മേ$ാളമി - അമേ¥Mത്തിടെV ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മേജ്യാതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്

                 "അൽമജസ്റ്റ്" . 

2. അവിന്റെസന്ന  (  ഇബ്ൻ സിന  )- അറബ് കൈവദ്യനും തത്വJിന്തകനുമാണ്.

                                             പ്രധാന ഗ്രന്ഥം "കാനൻ ഓl് ന്റെമ�ിസിൻ" .

3.   അൽ റാസി     - കൈവദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന മേകാശത്തിടെV രJയിതാവ്.

4. ഇബ്ൻ റഷാദ്  (  അവിമേറാസ്  )   -   ടെ¸യിനിടെല തത്വJിന്തകനും  ദാർശനികനുമാണ്

നമേവാത്ഥാന കല   -   റിയലിസം   

- M്യൂമനിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുടെ
 ആശയങ്ങൾ പ്രJരി1ിക്കുന്നതിന് കലമേയയും വാസ്തുശിൽ1

  കലമേയയും പുസ്തകങ്ങടെളയും ഉപമേയാഗിച്ചു .

- ജീവൻ തു
ിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ ശിൽ1ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുടെകാണ്ട് മേëാറൻസിടെല വിഖ്യാത

  ശില്പിയായ മേ�ാണന്റെ$മേല്ലാ മുമേന്നാട്ടു വന്നു.

- നമേവാത്ഥാന കലയുടെ
 മുഖ്യ സവിമേശഷത റിയലിസം     ആയിരുന്നു.

- മനുഷ്യ ശരീരടെത്ത യഥാർത്ഥമായി കൃത്യതമേയാടെ
 Jിത്രീകരിക്കാനാണ് കലാകാരൻമാർ

  ശ്രമിച്ചത്.

- അസ്ഥികളുടെ
 ഘ
നകൾ പഠിക്കുന്നതിന് കലാകാരൻമാർ ടെമഡിക്കൽ സ് കൂളിടെല

   ലമേബാറട്ടറികൾ സന്ദർശിച്ചു.

- കൈവദ്യശാസ്ത്ര ടെപ്രാ[സ്സർ ആയിരുന്ന ആൻഡ്രിയസ്  ന്റെവസ്സാലിയസ് ആണ് മനുഷ്യ

  ശരീരടെത്ത ആദ്യമായി കീറി മുറിച്ചത്.

- നമേവാത്ഥാനകാലത്ത്  Jിത്ര കലയുടെ
 രംഗത്തും വലിയ പുമേരാഗതി ഉണ്ടായി. 

- Jിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രിമാന സ്വഭാവം കൈകവരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു.

- അവർ എണ്ണച്ചായാJിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
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വാസ്തു�ില്പകല 

- Jിത്രകലയിലും പ്രതിമ നിർമ്മാണ കലയിലും വാസ്തുശില്പകലയിലും ഒരുമേപാടെല

  പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ഇക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു.

- അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് കൈമക്കലാഞ്ജമേലാ .

- മേപാ1ിനുമേവണ്ടി സികൈസ്റ്റൻ (ാeലിന്റെ� മച്ചിൽ വരച്ച (ിത്രങ്ങൾ, "പിയ=" എന്ന

  ശിൽ1ം, "അന്ത്യവിധി" എന്ന Jിത്രം  ഇവ അമേ¥Mടെത്ത അനശ്വരനാക്കി.

- നമേവാത്ഥാനകാലടെത്ത മടെറ്റാരു പ്രസിദ്ധ Jിത്രകാരനായിരുന്നു ലിയനാർമേ�ാ �ാവിഞ്ചി .

- അമേ¥Mത്തിടെV "ന്റെമാണാലിസ", "അവസാനന്റെ= അ=ാഴം" തു
ങ്ങിയവ മേലാക

  പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

- ശില്പകലയിലും വാസ്തുശില്പകലയിലും സംഭാവന നൽകിയ മടെറ്റാരു വ്യക്തിയാണ് lിലിമേeാ

  ബ്രൂണമേലഷി     .  

- മേëാറൻസിടെല �്വാമ      രൂപകൽ1ന ടെJയ്തത് അമേ¥Mമാണ്.

                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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THEME 8

 �ം�്കാരങ്ങളുമെട ഏറ്റുമു�ൽ

 മധ്യ  -  ന്റെതമേക്ക അമേമരിക്കയിന്റെല രാഷ്ട്ര സംബ്രദായങ്ങൾ  

- ആടെíക്, ഇൻക, മായൻ സംസ്ക്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ
 ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ആന്റെ«ക്  സംസ്ക്കാരം     
- ന്റെമക്സിമേക്കാ മേകന്ദ്രമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംസ് കാരമാണ് ആടെíക് സംസ്ക്കാരം.

- ടെമക് സിറ്റ് ലി എന്ന മേദവടെV മേപരിൽ നിന്നാണ് ടെമക്സിമേക്കാ എന്ന മേപരുണ്ടായത്.

- ആടെíക് സമൂMം മേശ്രണീബദ്ധമായിരുന്നു.

- പ്രമുഖന്മാർ, പുമേരാMിതന്മാർ, ഉന്നത പദവി ലഭിച്ചിരുന്നവർ എന്നിവടെരല്ലാം

  ഉൾടെ1ട്ടതായിരുന്നു കുലീനവർഗ്ഗം.

- രാജാവ് ഭൂമിയിടെല സൂര്യടെV പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കടെ1ട്ടിരുന്നു.

- ഭൂമി പരിമിതമായതിനാൽ ആടെíക്കുകൾ ഭൂമി വീടെണ്ടടുത്ത് കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കാനുള്ള

  രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

- ഇതിനായി അവർ ടെമക്സിമേക്കാ ത
ാകത്തിൽ "(ിനമ്പകൾ" അഥവാ "കൃത്രിമ ദ്വീപുകൾ"

  നിർമ്മിച്ചു.

- വലിയ ഈറ്റ1ായകളുണ്ടാക്കിയ മേശഷം ടെJളിടെകാണ്ടു മൂ
ി അതിനുമേമൽ ടെJ
ികൾ

  പി
ി1ിച്ചാണ്  ഇത്  സാധ്യമാക്കിയത്.

- അങ്ങടെന നിർമ്മിക്കടെ1ട്ട ഈ ദ്വീപുകൾക്കി
യിൽ കനാലുകളും തലസ്ഥാന നഗരമായ

  ന്റെ$മേനാക്ടിലനും (1325 ൽ) നിർമ്മിച്ചു.

- മേJാളം, ബീൻസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തു
ങ്ങിയ വിളകൾ അവർ കൃഷി ടെJയ്തിരുന്നു.

- ഭൂമിയുടെ
 ഉ
മസ്ഥത വ്യക്തികൾക്കല്ല മറിച്ച് കുലത്തിനായിരുന്നു.

- അ
ിമത്തം നിലനിന്നിരുന്നു.

-ദരിദ്രർ അവരുടെ
 മക്കടെള അ
ിമകളാക്കി വിറ്റിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം 
- ആടെíക്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു.

- എല്ലാ കുട്ടികളും വിദ്യാലയത്തിൽ മേപാകുന്നുടെണ്ടന്ന്  അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി.
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- പ്രഭുക്കന്മാരുടെ
 മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയം "കാൽമേമകാക്ക്     "എന്നറിയടെ1ട്ടു.

- കൈസനീക മേനതാമേവാ മത മേനതാമേവാ ആക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ


  നൽകിയിരുന്നത്.

- സമൂMത്തിടെല മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെ
 മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയം "ന്റെ$മേeാകല്ലി  "  

 എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- Jരിത്രം, ഐതീM്യങ്ങൾ, മതം, ആJാരപരമായ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ

  പഠി1ിക്കുന്നു.

- ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൈസനീക പരിശീലനത്തിന് പുറടെമ കൃഷി, വ്യാപാരം എന്നിവയിലും

  ടെപൺകുട്ടികൾക്ക് ഗാർMിക മേജാലികളിലുമാണ് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത്.

മായൻ സംസ്കാരം 

- ന്റെമക്സിമേക്കായിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മടെറ്റാരു സംസ്കാരമാണ് മായൻ സംസ്കാരം 

- മേJാളം കൃഷിയായിരുന്നു അവരുടെ
 സംസ്കാരത്തിടെV അ
ിസ്ഥാനം.

- മേJാളം നടുന്ന സമയത്തും വിളടെവടു1ിടെV സമയത്തും നിരവധി മതപരമായ ആJാരങ്ങളും

  J
ങ്ങുകളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

- [ലപ്രദമായ കൃഷി രീതികൾ മിമേച്ചാൽ1ാദനം സൃഷ്ടിച്ചു.

- ഇതുപമേയാഗിച്ചു ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങളും പുമേരാMിതന്മാരും മുഖ്യന്മാരും വാസ്തുശില്പ നിർമ്മാണം

  ന
ത്തുകയും ടെJയ്തു.

- കൂ
ാടെത വാനനിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം, ഗണിത ശാസ്ത്രം തു
ങ്ങിയ മേമഖലകളുടെ
 വികാസത്തിനും

  ഉപമേയാഗടെ1ടുത്തി.

ഇൻക സംസ്കാരം 

- ടെതമേക്ക അമേമരിക്കയിടെല ന്റെപറു     വിലാണ് ഈ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത്.

- പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യടെത്ത ഇൻകായായ മാൻമേകാ കപാക്  ആണ്  കുസ് മേക്കായിൽ

  തലസ്ഥാന നഗരം പണികഴി1ിച്ചു.

- അവരുടെ
 ഭാഷ ന്റെകച്ച് വാ     ആയിരുന്നു.

- ഓമേരാ മേഗാത്രവും ഭരിച്ചിരുന്നത് മുതിർന്നവരുടെ
 സ്വതന്ത്ര സമിതികളായിരുന്നു.

- ഇൻകാകൾ വിസ്മയകരമായ ടെകട്ടി
 നിർമ്മാതാക്കൾ ആയിരുന്നു.

- അവർ ധാരാളം മേറാഡുകളും മേകാട്ടകളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.

- ശിലാ[ലകങ്ങൾ ടെകാണ്ടാണ് അവർ മേകാട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചത്.

- കൽ1ാളികൾ കൃത്യമായി ടെവട്ടിടെയടുത്തിരുന്നതിനാൽ കുമ്മായക്കൂട്ടിടെV  ആവശ്യം
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  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

- കൽ1ണിക്കാർ കൽ1ാളികൾ [്ടെളക്കിങ് രീതി ഉപമേയാഗിച്ചാണ്

  ടെകാത്തിടെയടുത്തിരുന്നത്.

- ഈ വലിയ ശിലകൾ ടെകാണ്ടുമേപാകുന്നതിന് മനുഷ്യ പ്രയത് നടെത്ത ആണ്

  ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

- ഇൻക സംസ്കാരത്തിടെV അ
ിസ്ഥാനം കൃഷി ആയിരുന്നു.

- മണ്ണിനു [ലഭൂയിഷ്ഠി കുറവായതിനാൽ കുന്നിൻ Jരിവുകളിൽ തട്ടുതട്ടായാണ്  കൃഷി

  ടെJയ്തിരുന്നത്.

- മേJാളവും ഉരുളക്കിഴങ്ങുമായിരുന്നു പ്രധാന വിളകൾ 

- ഭക്ഷണത്തിനും മേജാലിക്കുമായി ഒട്ടകം മേപാടെലയുള്ള മൃഗങ്ങടെളയും വളർത്തിയിരുന്നു.

- ടെനയ് ത്തു വിദ്യയിലും മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിലും അവർ ഏർടെ1ട്ടിരുന്നു.

- Jര
ിൽ പ്രമേത്യക ഗണിത യൂണിറ്റുകൾ സൂJി1ിക്കുന്ന ടെകട്ടുകളിട്ടാണ് അവർ കണക്കു

  കൂട്ടിയിരുന്നത് 

- ഈ ഗണിത യൂണിറ്റുകൾ "ക്യുപ്പു "എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

                                               *************************
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 THEME 9

 വ്യാവ�ായിക വിപ്ലവം 
ബ്രിട്ടനിൽ എന്തുന്റെകാണ്ട് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു  ?  

- വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആദ്യമായി ഉണ്ടായ രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ്.

1. രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത 

- ബ്രിട്ടന് ടെപാതു നിയമങ്ങൾ, ഒടെരാറ്റ നാണയ വ്യവസ്ഥ, ടെപാതുകമേമ്പാളം

   എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.

2. പണ=ിന്റെ� വ്യാപകമായ ഉപമേയാഗം 

- ടെതാഴിലാളികൾക്കു അവരുടെ
 വരുമാനം സാധനങ്ങൾക്കു പകരം

  ശമ്പളമായി ലഭിക്കാൻ തു
ങ്ങി.

- ഇമേതാടെ
 ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ
 വരുമാനം ടെJലവി
ാൻ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

  ടെതളിഞ്ഞു വന്നു.

3. കാർഷിക വിപ്ലവ=ിന്റെ� സ്വാധീനം 

- വലിയ ഭൂവു
മകൾ തങ്ങളുടെ
 ഭൂസ്വത്തിനു സമീപത്തുള്ള ടെJറിയ കൃഷി ഭൂമികൾ

  വാരിക്കൂട്ടി.

- മേവലി ടെകട്ടി അവ വലിയ കൃഷിയി
ങ്ങളാക്കി മാറ്റി.

- അതിലൂടെ
 ഭമേക്ഷ്യാൽ1ാദനം വർദ്ധിച്ചു.

- ഭൂമി നഷ്ടടെപട്ട കർഷകർ പട്ടണങ്ങളിമേലക്കു കു
ിമേയറി.

4. പട്ടണങ്ങൾ, വ്യാപാരം, ധനം 

- അക്കാലടെത്ത ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു.

- രാജ്യടെത്ത കമേമ്പാളങ്ങളുടെ
 മേകന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്.

5. ജനസംഖ്യാന്റെപരുeം 

6. ഭൂമി�ാസ്ത്രപരമായ കി$e് 

7. അസംസ് കൃത വിഭവങ്ങളുന്റെ$ ലഭ്യത 

8. മേകാളനികൾ 

9. ബാങ്കുകളുന്റെ$ വളർച്ച 

        10. മികച്ച ഗതാഗത ശൃംഖല 
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കൽക്കരിയും ഇരുമ്പും
- ഇരുമ്പ് ഉരുക്കിടെയടുക്കുന്നതിന്  ഉപമേയാഗിച്ചിരുന്നത് മരക്കരി  ആയിരുന്നു.

- എന്നാൽ ഇതിനു Jില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

- ഉറ1ില്ലാത്ത മരക്കരി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിമേലക്ക് ടെകാണ്ടുമേപാകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

- മരക്കരിയിടെല മാലിന്യം കലർന്ന ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഇരുമ്പാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

- കൂ
ാടെത മരക്കരിക്ക് ഉയർന്നതാപം ഉൽ1ാദി1ിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

- ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിMാരം കടെണ്ടത്തിയത് ഡാർബി കുടുംബമാണ്.

- മേലാMസംസ്കരണ വ്യവസായ രംഗത്ത്  ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഡാർബി

  കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

- ആദ്യന്റെ= എബ്ര�ാം �ാർബി ഒരു മേലാ�ച്ചുള  (  ബ്ലാസ്റ്റ് lർനസ്  )   നിർമ്മിച്ചു.

- രണ്ടാമന്റെ= �ാർബി പച്ചിരുമ്പിൽ നിന്ന് വാർ1ിരുമ്പ് വികസി1ിടെച്ചടുത്തു.

- മൂന്നാമന്റെ= �ാർബി മേലാകത്തിടെല ആദ്യടെത്ത ഇരുമ്പു പാലം പണികഴി1ിച്ചു.

- ന്റെ�ൻറി മേകാർട്ട് ഉരുക്കിയ ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കം ടെJയ്യാനുള്ള പുഡ്ഡിംഗ്

  lർനസും ഇരുമ്പു പാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മേറാളിങ്ങ് മില്ലും പണി കഴി1ിച്ചു.

- മേജാൺ വിൽക്കിൻസൺ ജലക്കുഴലുകൾ നിർമ്മിച്ചു .

പരു=ിനൂൽനൂൽപ്പും ന്റെനയ് ത്തും 

- തുണി വ്യവസായത്തിടെല പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

      
                          ¤യിങ് ഷട്ടിൽ  - മേജാൺ ന്റെക

                 സ്പിന്നിങ് ന്റെജന്നി - ന്റെജയിംസ് �ാർ]ീവ്സ് 

                          വാട്ടർ ന്റെഫ്രയിം  - റിച്ചാർ�് ആർക്ക് കൈററ്റ്    

                          മ്യുൾ  - സാമുവൽ മേക്രാം$ൺ 

                          പവർ ലൂം  - എ�് മണ്ട് കാർട്ട് കൈററ്റ് 

                            

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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  THEME 10

   തസ>ശീയ ജനതയുമെടസ്ഥാനഭ്രംശം
സ്വർണ്ണ=ിനായുള്ള ഇരച്ചുകയറ്റവും വ്യവസായങ്ങളുന്റെ$ വളർച്ചയും 

- 1840 കളിൽ അമേമരിക്കയിടെല കാലിമേlാർണിയയിൽ സ്വർണ്ണത്തിടെV നിമേക്ഷപം

   കടെണ്ടത്തി.

- ഇമേത തു
ർന്ന് ടെപടെട്ടന്ന് സമ്പന്നരാകാടെമന്ന മേമാMവുമായി ആയിരകണക്കിന്

  യൂമേറാപ്യന്മാർ അമേമരിക്കയിമേലക്ക്  സ്വർണ്ണത്തിനായി ഇരച്ചുകയറി.

- ദൂരമേദശങ്ങടെള തമ്മിൽ ബന്ധി1ിക്കുന്നതിന്  അമേമരിക്കൻ വൻകരയ്ക്കു കുറുടെക ന്റെറയിൽ

  പാതകൾ പണിയുന്നതിന് കാരണമായി.

- ടെറയിൽടെവ വികസനത്തിടെV [ലമായി അമേമരിക്കയിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായി.

- ഇതിടെV [ലമായി അമേമരിക്കയിൽ വ്യാവസായിക നഗരങ്ങളും  lാക്ടറികളും ഉയർന്നു വന്നു.

- ഇമേതാടെ
 യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തു
ങ്ങി. 

- ഇത്  വൻമേതാതിൽ കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനു സMായകമായി.

വ്യവസായങ്ങളുന്റെ$ വളർച്ച     
- വ
മേക്ക അമേമരിക്കയിടെല വ്യാവസായിക വികസനത്തിടെV പ്രധാന കാരണം

   ടെറയിൽമേവയുടെ
 വികസനമാണ്.

- ഇത് ദൂരമേദശ വ്യാപാരത്തിനും യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനും  കാരണമായി.

- വ്യവസായത്തിടെV വളർച്ചമേയാടെ
 USA യിലും കാനഡയിലും വ്യാവസായിക നഗരങ്ങളും

  [ാക്ടറികളും വൻമേതാതിൽ വർദ്ധിച്ചു.

- ഇതിമേനാടെ
ാ1ം കാർഷിക മേമഖലയിലും വളർച്ചയുണ്ടായി.

- പുതിയപ്രമേദശങ്ങൾ ടെവട്ടിടെത്തളിച്ച് കൃഷിയി
ങ്ങളാക്കി മാറ്റി.

                                                 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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 THEME 11

  ആധുനികവൽക്കരണത്തിസലക്കുള്ളപാതകൾ
കൈ(ന     

   റിeബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുന്നു  .  
- 1911 ൽ സൺ-യാത്-ടെസൻ ടെV മേനതൃത്വത്തിലുള്ള  വിപ്ലവത്തിൽ മഞ്ചു

   ഭരണാധികാരികടെള പരാജയടെ1ടുത്തിടെകാണ്ട് കൈJനയിൽ ഒരു റി1ബ്ലിക്

   സ്ഥാപിക്കടെ1ടുന്നു.

-  സൺ  -  യാത്  -  ന്റെസൻ   ആധുനിക കൈJനയുടെ
 സ്ഥാപകനായി  അറിയടെ1ടുന്നു.

സൺ  -  യാത്  -  ന്റെസൻ ന്റെ� മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ   
സൺ-യാത്-ടെസൻ ടെV മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ സാൻ  -  മിൻ  -  ചുയി   എന്നറിയടെ1ടുന്നു. അവ 

   1. മേദ�ീയത - മഞ്ചു ഭരണാധികാരികന്റെളയും വിമേദ� �ക്തികന്റെളയും  പുറ=ാക്കുക.

   2. ജനാധിപത്യം - കൈ(നയിൽ ജനാധിപത്യ ഗവന്റെÅ�് സ്ഥാപിക്കുക.

3. മേസാഷ്യലിസം - മൂലധനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൂവു$മസ്ഥത തുല്യതന്റെeടുത്തുകയും ന്റെ(യ്യുക.

ന്റെമയ്   4  th     പ്രസ്ഥാനം     
- ഒന്നാം മേലാക മMായുദ്ധത്തിനു മേശഷം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം.

- 1919 ൽ ന്റെബയ്ജിങ്ങിൽ ന
ന്ന പ്രതിമേഷധ പ്രസ്ഥാനം.

- വിമേദശ ശക്തികടെള പുറത്താക്കുക 

- എഴുതാൻ ലളിതമായ ഭാഷ ഉപമേയാഗിക്കുക.

- സ്ത്രീകൾക്കി
യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാൽ1ാദം ടെപാതിഞ്ഞു ടെകട്ടൽ അവസാനി1ിക്കുക.

- അ
ിമത്തം അവസാനി1ിക്കുക.

- വിവാMത്തിടെല അസമത്വം അവസാനി1ിക്കുക.

- സാമ്പത്തിക വികസനം ടെകാണ്ടുവരിക.

- ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ടെJയ്യുക.

സൺ-യാത്-ടെസൻ ടെV മരണ മേശഷം (ിയാങ് കൈകഷക് കുമിന്താങ്ങുകളുടെ


   തലവനായി മാറി.

- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകടെള അമർച്ച ടെJയ്യാൻ അമേ¥Mം ശ്രമിച്ചു.

കൈ(നീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി   ( CCP)  
- 1921 ലാണ് കൈJനീസ് കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കടെ1ട്ടത്.

-  മാമേവാ മേസതുങ്  ആയിരുന്നു കൈJനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ
 മേനതാവ്.
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- കർഷകടെര മുൻനിർത്തിയുള്ള വിപ്ലവ പരിപാ
ികൾ അമേ¥Mം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.

- കുമിന്താങ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ മേന
ാൻ മാമേവായും കൂട്ടരും 1928 മുതൽ 1934

  വടെര ജിയാങ്സി മലനിരകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.

- അവിടെ
 അമേ¥Mം ഒരു മേസാവിയറ്റ് (കർഷക സമിതി) രൂപീകരിച്ചു.

- ഭൂമി പി
ിടെച്ചടുത്തു പുനർവിതരണം ടെJയ്തു.

- കുമിന്താങ്ങുകളുടെ
 ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ മേന
ാൻ അവർ 6000 കൈമൽ താണ്ടി

  ഷാൻസിയിടെല ന്റെയനാൻ എന്ന സ്ഥലമേത്തക്ക്  മേപായി.

- ഇത് കൈJനീസ് Jരിത്രത്തിൽ മേലാങ്ങ് മാർച്ച് (1934 -1935) എന്നറിയടെ1ടുന്നു.

- എന്നാൽ കുമിന്താങ്ങുകടെള പരാജയടെ1ടുത്തിടെകാണ്ട് അവർ കൈJനയിൽ അധികാരം

  സ്ഥാപിച്ചു.

- 1949 ൽ കൈJനയിൽ ജനകീയ റി1ബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായി 

- സ്വകാര്യ ഭൂവു
മസ്ഥാവകാശം നിർത്തലാക്കി.

- 1958 ൽ "  മ�=ാന്റെയാരു കുതിച്ചു (ാട്ടം  " എടെന്നാരു പദ്ധതി ന
1ിലാക്കി.

- വീട്ടുവള1ിൽ തടെന്ന ഉരുക്കു ചൂളകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അമേ¥Mം ജനങ്ങടെള മേപ്രാത്സാMി1ിച്ചു.

- എന്നാൽ വീട്ടുവള1ിടെല ചൂളയിൽ ഉൽ1ാദി1ിച്ചിരുന്ന ഉരുക്ക് വ്യാവസായികമായി

  ഉപമേയാഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ആയിരുന്നു.

മ�=ായ സാംസ് കാരിക വിപ്ലവം 

- 1965 ൽ മാമേവാ സാംസ് കാരിക വിപ്ലവം എന്ന പരിപാ
ി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.

  പഴയ സംസ്കാരം പഴഞ്ചൻ ആJാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ എന്നിവയ് ടെക്കതിമേരയുള്ള ഒരു   

  പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത്.

- യുക്തിപരമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് പകരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകി.

- സാംസ്ക്കാരിക വിപ്ലവം പ്രവർത്തികമാക്കുന്നതിനു മേവണ്ടി പ്രJാരണം ന
ത്തുന്നതിനായി

  വിദ്യാർത്ഥികളും കൈസനീകരുമ
ങ്ങുന്ന  "ചുവപ്പു മേസന" (Red Guards) രൂപീകരിച്ചു.

- എന്നാൽ ഇത് ഒരു പരാജയമായിരുന്നു.

                                    ************************
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