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வரலாறு - பகுதி 1 to 4 

பண்டைய கால இந்திய வரலாறு 

1. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ை காலம் 

 பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த டைன ாசரஸ் என்ற விலங்கின் முட்டைகள் 
அரியலூர் பகுதியில் அகழ்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள . அடவ வரலாற்றுக்கு முற்பட்ை காலத்டதச் னசர்ந்தடவ. 

 நமக்கு முன் ர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய தகவல்கடள ஆதாரங்களுைன் ததாகுத்துக் கால 
வரிடசப்படி கூறுவது வரலாறு ஆகும். 

 வரலாற்றின் தந்டத த ாராதைட்ைஸ். 
 திருதநல்னவலி மாவட்ைத்திலுள்ள ஆதிச்சநல்லூரில் 100 ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சிப் 
பணிகள் நைந்து வருகின்ற . கி.பி. 2004 ல் ஒனர இைத்தில் 160க்கும் அதிகமா  முதுமக்கள் 
தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை . அத ால், அங்கு நீண்ை காலத்துக்கு முன் னர மனிதர்கள் 
வாழ்ந்துள்ள ர். 

 மக்கள் வாழ்ந்த காலம், அக்கால நிகழ்வுகள், உணவுமுடற, பண்பாடு, பழக்க வழக்கம், ஆட்சிமுடற, 
கடல, இலக்கியம் னபான்றவற்டறப்பற்றி அறிய உதவும் எழுதப்பட்ை ஆதாரங்கள் மற்றும் 
பழங்காலப் தபாருள்கள் முதலிய  வரலாற்று ஆதாரங்கள் எ ப்படும் 

 வரலாற்றுக் காலம், வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலம் என்று வரலாற்றிட  இரு காலக்கட்ைங்களாகப் 
பிரிக்கலாம். 

 அக்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமா  ஆதாரங்களும், பிற ஆதாரங்களும் தகாண்ை 
காலத்டத வரலாற்றுக் காலம் என்கினறாம். 

எழுத்துப் பூர்வமான ஆதாரங்கள் 

 இலக்கியங்கள், வரலாற்றுக் குறிப்புகள், கல்தவட்டுகள், தசப்புப் பட்ையங்கள், ஓடலச் சுவடிகள். 

வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் 

 இதட  கற்காலம் (ம) உனலாக காலம் எ  வடகப்படுத்தலாம். 
 கற்களி ாலா  ஆயுதங்கடளயும் கருவிகடளயும் பயன்படுத்திய காலம் கற்காலம். 
 உனலாக காலம் – தசம்புக் காலம், தவண்கலக் காலம், இரும்புக் காலம் எ ப்படும். 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ை காலத்டத அறிய உதவும் ஆதாரங்கள் 

 அக்காலத்டதச் சார்ந்த தபாருள்கள், சிடதவுகள், கற்கள், மரங்கள், விலங்குகளின் தகாம்புகள், 
எலும்புகள், கற்கருவிகள், மண்டை ஓடுகள், படிமங்கள் னபான்றடவ. 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ை காலம் - வடககள் 
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படழய கற்காலம் – Palaeolithic age (கி.மு. 10000 ஆண்டுகளுக்கு முன்) 
புதிய கற்காலம் – Neolithic age (கி.மு. 10000 – கி.மு. 4000) 
தசம்புக் கற்காலம் - Chalcolithic age (கி.மு. 3000 – கி.மு. 1500) 
இரும்புக் காலம் - Iron age (கி.மு. 1500- கி.மு. 600) 

 ஆதிமனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகடளக் தகாண்டு கற்காலத்டதப் படழய கற்காலம், புதிய 
கற்காலம் எ  இரண்ைாகப் பிரிக்கலாம். 

படைய கற்காலம் (Palaeolithic Age) (சுமார் கி.மு. 10,000 வடர) 

 இந்த மக்கள் குவார்ட்டசட் என்று அடழக்கப்பட்ை ர். 
 இம்மக்கள் ஒனர இைத்தில் நிடலயாகத் தங்கி வாழாமல் நானைாடிவாழ்க்டக வாழ்ந்த ர். காடுகளில், 
மரக்கிடளகளிலும், மரப்தபாந்துகளிலும், குடககளிலும் தங்கி ான். 

 சிக்கிமுக்கிக் கற்கடளப் பயன்படுத்தி தநருப்டப உண்ைாக்கி ான். இதட  விலங்குகடள 
அச்சுறுத்தி விரட்ைவும் பின் ர் இடறச்சிடய வதக்கவும், குளிரிலிருந்து காத்துக்தகாள்ளவும் 
பயன்படுத்தி ர். 

 இடி, மின் ல், முதலியவற்றுக்குப் பயந்து அவற்டற வணங்கி ான். தன்ட க் குளிர், தவயில், 
மடழ னபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் தகாள்வதற்காக இடல, தடழகள், மரப்பட்டைகள், 
விலங்களின் னதால் ஆகியவற்டற உடையப் பயன்படுத்தி ான். 

 கரடு முரைா  கற்கள், மரக்கிடளகள், எலும்புகள், விலங்குகளின் தகாம்புகள் முதலிய வற்டறக் 
கருவிகளாகப் பயன்படுத்தி ான். 

 காய்கள், கனிகள், கிழங்குகள், இடறச்சி முதலியவற்டற உண்ைான். 
 ஒனர பகுதியில் காய், கனி, கிழங்குகள் கிடைக்காத னபாது, காட்டின் பல்னவறு பகுதிகளுக்கும் 
உணடவத் னதடி இைம் தபயர்ந்து னவட்டையாடி உண்ைான். 

 பயிரிடுதல் மற்றும் மட்பாண்ைங்கள் தசய்தல் னபான்றவற்டற அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்டல. 
 னவட்டையாைக் கற்கள், எலும்புகள், மரக்தகாம்புகள், விலங்குகளின் தகாம்புகள் னபான்றவற்டறக் 
கருவிகளாகப் பயன்படுத்தி ான். முதலில் சிறுசிறு விலங்குகடளத் தனியாக னவட்டையாடி ான். 
பின் ர், கூட்ைத்துைன் தசன்று னவட்டையாடி ான். னவட்டையில் ஆண்களும் தபண்களும் 
பங்னகற்ற ர். 

 மடியில் குழந்டதடயக் கட்டிக் தகாண்ை ஒரு தபண் அம்பு விடுவது னபான்ற ஓவியம் மத்தியப் 
பிரனதசத்திலுள்ள பிம்னபட்கா குடகயில் உள்ளது. இந்த ஓவியத்தால் தபண்களும் 
னவட்டையாடி ர் என்படத அறிய முடிகிறது. 

 கரடு முரைா  கற்கடள னவட்டையாடும் கருவிகளாக பயன்படுத்தி ர். ராபர்ட் புருஸ் பூட் என்பவர் 
முதன் முதலில் இந்த கருவிகடள தசன்ட க்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் கண்ைறிந்தார். 

 தசன்ட டய அடுத்துள்ள தகாற்றடலயாற்றின் சமதவளியிலும், வை மதுடரயிலும், 
டகக்னகாைாரிகள் மற்றும் சிறிய கற்கருவிகள் கிடைத்த . 

 குடககளில் யாட , கரடி, மான் ஆகியவற்டற னவட்டையாடும் ஓவியங்கள் தீட்ைப்பட்டிருந்த . 
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 இடறவன் அல்லது சமயம் குறித்த சிந்தட  இல்டல. இறந்தவர்கடள அைக்கம் தசய்யும் 
முடறகளும் இல்டல. 

முக்கியத் ததாற்றங்களின் ஆண்டுகள் 

பூமியின் ததாற்றம் 460 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் 
மனிதனின் னதாற்றம் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் 

(ன ானமாதசப்பியன்ஸ்) 
னவளாண்டம னதான்றிய காலம் 8,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
நகரங்களின் னதாற்றம் 4,700 ஆண்டுகளுக்கு முன் 

இந்தியாவில் படைய கற்காலக் கருவிகள் கிடைக்கப்பபற்றுள்ள இைங்கள் 

மத்தியப் பிரனதசம் னசான் ஆற்றுப்படுடக, பிம்னபட்கா, 
மன ஸ்வா 

இராஜஸ்தான் லூனி ஆற்றுச் சமதவளி 
கர்நாைகம் பாகல்னகாட் 
ஆந்திரப்பிரனதசம் கர்னூல் குடககள், னரணிகுண்ைா 
தமிழ்நாடு வைமதுடர, அத்திரம்பாக்கம், பல்லாவரம், 

காஞ்சிபுரம், னவலூர், திருவள்ளூர் 
 

புதிய கற்காலம் (Neolithic Age) 

 மனித நாகரிக வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிடலடயப் புதிய கற்காலம் எ லாம். 
 அக்காலத்தின் முக்கிய மாற்றம் உணடவத் தான  உற்பத்தி தசய்துதகாள்ள முயன்றான். 
பயிர்த்ததாழில் னவளாண்டமயும் பிராணிகடளயும் வளர்க்கத் ததாைங்கி ர். தநல், திடண, 
காய்கள், கனிகள் னபான்றவற்டற பயிரிட்ை ர். 

 னகாழி, நாய், ஆடு, பசு, மாடு, எருது முதலியவற்டற வளர்த்தான். னமய்ச்சல் ததாழில் தசய்தான். 
 மனிதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு நாய். இது னவட்டையின்னபாது உைன் தசன்று உதவியது. ஆடு, 
மாடுகடள னமய்த்துப் பால், முதலியவற்டற உணவாகக் தகாண்ைான். 

 சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. அதட ப் பயன்படுத்தி ஓரிைத்திலிருந்து மற்தறாரு இைத்திற்கு 
தபாருட்கடள தகாண்டு தசல்லவும், மண்பாண்ைங்கடளயும் தசய்த ர். 

 தமன்டமயா  படிகக்கற்களால் ஆ  தசதுக்கப்பட்ை நயமா , கூர்டமயா  கற்கருவிகடளப் 
பயன்படுத்தி ான். கல்டலத் தீட்டிக் கூராக்கி அதற்கு எலும்பு, மரம் முதலியவற்றால் டகப்பிடிகள் 
தபாருத்தி ான். 

 னகாைாரி, எலும்புக் டகப்பிடிகள், தூண்டில் முள், ஊசிகள், தவட்டுக் கருவிகள் னபான்றடவ 
பயன்படுத்தப்பட்ை . 
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 குடககடள விட்டுவிட்டு களிமண் குடிடசகள் மற்றும் கூடர வீடுகள் அடமத்து ஓரிைத்தில் தங்கி 
கூட்ைமாக வாழ்ந்தான். குடிடசகள், வட்ைம் அல்லது நீள்வட்ை வடிவமா டவ. இடவ 
தடரமட்ைத்திற்குக் கீழ், பள்ளமாக்கப்பட்ை இைங்களில் அடமக்கப்பட்ை . 

 புதிய கற்காலத்தில், இறந்னதாடரப் புடதக்கும் பழக்கம் இருந்தது. புடதக்கும் னபாது, அவர்களுைன் 
பழகிய விலங்குகடளயும் னசர்த்து, வீட்டின் முற்றத்தினலனய புடதத்த ர். 

 தநசவுத் ததாழில் அறிந்திருந்த ர். பருத்தி ஆடைகள் பிரபலம் சாயம் துடவக்கப்பட்ை வண்ண 
ஆடைகடளயும், வடளயல்கள், கழுத்தணிகள் னபான்றவற்டற பயன்படுத்தி ர். அணிகலன்கள், 
கிளிஞ்சல்கள், எலும்புத் துண்டுகளி ால் தசய்யப்பட்ை . 

 இறந்னதாடர தாழியில் டவத்து அைக்கம் தசய்த ர். இறந்னதாடர வழிபட்ை ர் சமய சைங்குகளும் 
வளர்ந்த . 

 படழய கற்காலக் கருவிகள் கிடைக்கப்தபற்ற இைங்கள் : பல்லாவரம், காஞ்சிபுரம், னவலூர், 
திருவள்ளூர். 

 புதிய கற்கால மண்பாண்ைங்கள் கிடைத்துள்ள இைங்கள் : திருதநல்னவலி, னசலம், புதுக்னகாட்டை, 
திருச்சிராப்பள்ளி, தாண்டிக்குடி (தகாடைக்கா ல் மடல) 

உதலாக காலம் 

 மனிதன் முதன் முதலில் கண்ைறிந்த உனலாகம் தசம்பு ஆகும். 
 வை இந்தியாவில் கற்காலத்டத அடுத்த காலத்டத தசம்புக் காலம் என்றார். 
 ததன் இந்தியாவில் மனிதன் இரும்டபக் கண்ைறிந்தான். தசன்ட க்கு அருகில் உள்ள 
தபரும்புதூர் என்ற இைத்தில் கற்கால கருவிகளுைன் இரும்புக் கருவிகளும் கண்தைடுக்கப்பட்ை . 
எ னவ தமிழ்நாட்டில் கற்காலத்டத அடுத்த காலம், இரும்புக் காலம் என்றடழக்கலாம். 

 உனலாக காலத்தில் னவளாண்டம தபரும் வளர்ச்சி கண்ைது. தநல் சாகுபடி, பாச  முடறகள் 
இரும்புக் கருவிகள் தகாண்டு விவசாயம் வளர்ந்த . 

பெம்புக் கற்காலம் (Chalcolithic Age) 

 புதிய கற்கால முடிவில் தசம்பு (தாமிரம்) என்னும் உனலாகத்தின் பயட  அறிந்த ர். தசம்பி ால் 
கருவிகள் தசய்த ர். அத்துைன் சிறு கற்கருவிகடளயும் பயன்படுத்தி ர். எ னவ, அக்காலம் 
தசம்புக் கற்கருவிகள் காலம் என்று குறிப்பிைப்படுகிறது. 

 அக்காலத்தில் மக்கள் பயன்படுத்திய மண்பாண்ைங்களின்னமல் வண்ண ஓவியங்கள் வடரந்த ர். 
இடவ வரிக்னகாலங்களாக அடமந்து இருந்த .  ரப்பா நகர நாகரிகம் இக்காலத்டதச் னசர்ந்தது. 

 இந்தக் காலத்தில் தான் தகரத்டதயும் தாமிரத்டதயும் னசர்த்து தவண்கலம் என்ற புதிய உனலாகம் 
தயாரிக்கப்பட்ைது. 

இரும்புக் காலம் (Iron Age) 
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 இரும்பி ால் கருவிகள் தசய்த காலம் இரும்புக்காலம் எ ப்படும். இக்காலத்தில் 
வீட்டுச்சாமன்களும், பயிர்த்ததாழில் கருவிகளும் இரும்பி ால் தசய்யப்பட்ை . 

 உனலாகத்டத உருக்கிக் கருவிகள் தசய்ய அறிந்திருந்த ர். அவர்களிைம் கற்பட த்திறன் 
காணப்பட்ைது. னவதகால நாகரிகம் இரும்புக் காலத்டதச் சார்ந்தது. 

பபருங்கல் காலம் 

 தபருங்கல் என்பது நீத்தார் நிட வுச் சின் ம். புதிய கற்காலத்திற்குப்பின் வாழ்ந்தவர்கள் நீத்தார் 
நிட வுச் சின் ங்கள் அடமத்த ர். சிகப்பு மற்றும் கருப்பு நிற மண் தாழிக்குள் இறந்னதாரின் 
உைல் மற்றும் அவர் பயன்படுத்திய தபாருட்கடள டவத்து புடதத்த ர். அதன் னமல் தபரிய 
பாடறக்கற்கடள வட்ைமாக அடுக்கி ார். 

 காஞ்சிபுரம், னவலூர், திருவண்ணாமடல, கைலூர், திருச்சி, புதுக்னகாட்டை ஆகிய மாவட்ைங்களில் 
தபருங்கற்காத்தார் நிட வுச் சின் ங்கள் கண்தைடுக்கப்பட்ை . 

 மண் தாழி அைக்கம்: இறந்தவடர மண் தாழிக்குள் டவத்தும் அைக்கம் தசய்த ர். இடவகள் 
வட்ைமாக உள்ள நிட வுச் சின் ம் இல்டல. தாழிக்குள் இரும்பு மற்றும் தங்கப்தபாருட்கள், 
மற்றும் இரும்பி ால் தசய்யப்பட்ை னவல் கண்தைடுக்கப்பட்ை . எ னவ முருகட  வழிபட்ை ர் 
என்று ததரிகிறது. 

 

2. சிந்துெமபவளி நாகரிகம் 
(கி.மு. 3250 முதல் கி.மு. 2750 வடர) 

 
 தசம்புக் காலத்தில்தான், இந்தியாவில் மிகத் ததான்டம வாய்ந்த நகர நாகரிகமா  சிந்துசமதவளி 
( ரப்பா) நாகரிகம் தசழித்திருந்தது. 

 சிந்து சமதவளி நாகரிகனம இந்திய நாகரிகத்தின் ததாைக்கமாக விளங்குகிறது. 
 பண்டைய இந்தியாவில் மூன்று நாகரிகங்கள் வளர்ந்த . அடவ, சிந்து சமதவளி (அ)  ரப்பா, 
கங்டகச் சமதவளி நாகரிகம், சங்ககால நாகரிகம். 

ஹரப்பா 

 ஆங்கினலயர்கள் இந்தியாடவ ஆட்சி தசய்தனபாது 1856ம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 
சிந்துநதியின் கிடள நதியா  ராவி நதிக்கடரயில் இருப்புப்பாடத அடமத்த ர். அங்கு மணல் 
னமடு ஒன்டறக் கண்ை ர். அதில் தரமா  சுட்ை நீண்ை தசங்கற்களும், கட்டிை இடிபாடுகளும் 
இருந்தடதக் கண்ை ர். அந்தக் கட்ைைச் சுவர்களின் னநர்த்தியா  தசங்கற்கடள எடுத்துச் தசன்று 
ரயில் பாடதக் கட்ைடமப்புகடளச் தசய்து தகாண்ை ர். பல கட்டிைங்களின் சுவர்கள் அவ்வாறு 
பிரித்துப் பயன்படுத்தப்பட்ை . 
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 1921 ல் அகழ்வு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அனத பகுதிடய அகழ்வு ஆராய்ச்சி தசய்து ததான்டம 
இந்தியாவின் முதுதபரும் நகரம் என்படதக் கண்ைறிந்த ர். 

 ‘ ரப்பா’ என்ற சிந்தி தமாழிச் தசால்லுக்குப் புடதயுண்ை நகரம் என்பது தபாருள். அதட  
அடுத்துக் கண்ைறியப்பட்ை சிந்து சமதவளி நாகரிகத்தின் பிற நகரங்கள் யாவும்  ரப்பா நாகரிகம் 
என்னற ஆய்வு தசய்யப்பட்ை . 

 சுமார் 4,700 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ை இந்நாகரிகம் இந்தியாவில் இருந்ததாகக் கண்ைறியப்பட்ைது. 
இடதப்னபான்ற தமாகஞ்சதானரா, சான்குதானரா, கலிபங்கன், னலாத்தல் னபான்ற னவறுபல 
இைங்களிலும் கண்தைடுக்கப்பட்ை . 

 தமாகஞ்சதானரா மற்றும்  ரப்பா என்னுமிைத்தில் சர் ஜான் மார்ஷல் ஆராய்ச்சி தசய்தார். அது 
J.M.மக்னக, G.F. னைல்ஸ், M.S. வாட்ஸ் ஆகினயாரால் ததாைரப்பட்ைது. 

 1922 ல் சிந்து மாகாணம் லர்காணா மாவட்ைத்தில் தமாகஞ்சனதானரா நகரம் னதாண்டி 
எடுக்கப்பட்ைது. 

  ரப்பா (லர்காணவும்) தற்னபாது பாகிஸ்தானில் உள்ளது. னலாத்தல் என்னும் துடறமுகம் 
குஜராத்தில் உள்ளது. 

 சிந்து சமதவளி மக்களுக்கு இரும்பு பற்றி ததரியாது. கலப்டபடயயும், அரிவாடளயும் 
பயன்படுத்தி ர். அளவு னகாலும், எடைக்கற்களும் பயன்பாட்டில் இருந்தது. 

 2000 னமற்பட்ை சின் ங்கள் உள்ள . இடவகள் சுடுமண் சுடதயு ால் னவகடவக்கப்பட்டு 
வியாபாரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பபருங்குளம் 

 சிந்து சம்தவளி நகரங்களின் னகாட்டைப் பகுதியில் கட்ைடமப்பு நுணுக்கங்கள் மிக்க குளம் சுட்ை 
தசங்கற்களால் கட்ைப்பட்டிருந்த  (11.88 x 7.01 x 2.43) 

 குளத்தின் இரு பக்கங்களிலும் படிக்கட்டுகள் இருந்த . குளத்துக்கு அருகில் உடைமாற்றும் 
அடறகள் இருந்த . 

 குளம் தமழுகு பூசிய சுட்ை தசங்கற்களால் நீர் கசியாமல் இருக்குமாறு இடணத்துக் 
கட்ைப்பட்டிருந்தது. 

 குளங்கள் கிணற்று நீரால் நிரப்பப்பட்டிருந்த . குளத்திலிருந்து அழுக்கு நீர் தவளினய தசல்லவும் 
தனிக்கால்வாய் அடமக்கப்பட்டிருந்தது. 

கட்ைைங்கள் 

 வீடுகள் வரிடசயாகவும், ஒழுங்காகவும் னநர்த்தியுைனும் கட்ைப்பட்டிருந்த . 
 இரு அடறகள் தகாண்ை சிறுவீடுகள் முதல் மாடி வீடுகள் வடர பலவிதமா  கட்டிைங்கள், 
மண்ைபம், தானியக் களஞ்சியம் னபான்ற தபாதுக்கூைங்களும் இருந்த . இடவயாவும் சுட்ை 
தசங்கற்களால் கட்ைப்பட்டிருந்த . 
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 தபாதுவாக வீடுகளில் ஜன் ல்கள் இல்டல. ஒவ்தவாரு வீட்டிலும் கிணறும், குளியலடறயும் 
காணப்படுகின்ற . வீடுகளின் முன் குப்டபத் ததாட்டிகள் அடமக்கப்பட்டிருந்த . 

நகர அடமப்பு 

 சிந்து சமதவளி நகரங்கள் திட்ைமிட்டு அடமக்கப்பட்டிருந்த . தபாதுவாக, நகரின் வைபகுதி 
குறுகலாகவும் உயரமாகவும் இருந்தது. ஆய்வாளர்கள், பாதுகாப்பிற்கா  கட்ைடமப்பாக இதட க் 
கருதுகின்ற ர். அந்நகரின் கிழக்குப் பகுதி விரிந்தும், சற்றுத் தாழ்வாகவும் அடமந்துள்ளது. 

 உயரமா  னகாட்டை (சிட்ைாைல்), தாழ்ந்த நகரம், குடிடசகள் எ  இருந்த . தாழ்வா  நகர் 
பகுதியில்  சிறு வியாபாரிகளும், டகவிட க் கடலஞர்களும் வசித்த ர். 

 தமாகஞ்சதானரா என்ற சிந்தி தமாழிச் தசால்லுக்கு இடுகாட்டுனமடு / இறந்தவர்களின் நகரம் 
என்பது தபாருள். 

 வல்லுநர்களால் திட்ைமிைப்பட்ை பின் னர நகரங்கள் கட்ைடமக்கப்பட்ை . நகரங்கடள ஆட்சி 
தசய்ய உரிய நிருவாக அடமப்பு இருந்திருக்கக் கூடும். அகன்ற சாடலகளின் இருமருங்கிலும் 
வீடுகள் சீராகக் கட்ைப்பட்டு இருந்த . தளம் அடமத்த வீடுகளும் அடுக்கு மாடி வீடுகளும் 
கட்ைப்பட்டிருந்த . 

ஆட்சி முடற 

 தபாதுக் கழிவுநீர்த் திட்ைம், தபாதுக்குளம், தபாதுமண்ைபம், ததரு விளக்குகள், ததருக்களில் 
காணப்படும் குப்டபத்ததாட்டிகள் னபான்றடவ அங்கு நகர நிருவாகம் (உள்ளாட்சி அடமப்பு) 
சிறப்பாகச் தசயல்பட்டிருந்தடதச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற . 

 சிந்து சமதவளி மக்கள் பாபினலானியா, சுனமரியா, எகிப்து, தமசபனைாமியா னபான்ற நாடுகளுைன் 
கைல் வணிகம் தசய்த ர். உள்நாட்டு, தவளிநாட்டு வணிகங்களும் இருந்தது. 

 னகாட்டைப் பகுதியில் தானியக் களஞ்சியம், மக்கள் கூடும் நகர மன்றம், இருந்த . 
தமாகஞ்சதானராவில் உள்ள மிகப்பபரிய கட்ைைம் தானியக் களஞ்சியம்.  ரப்பாவில் 6 தானியக் 
களஞ்சியங்கள் இருந்த . 

 நகர்மன்றம் தபாதுக்கூட்ைம் 61 அடி நீளமும் 23.4 அடி அகலமும் தகாண்ைது. 

பாதாளச்ொக்கடை 

 வீட்டுக் கழிவுநீர், மூைப்பட்ை சரிவுள்ள சிறுகால்வாய்கள் வழியாகத் ததருவிலுள்ள தபாதுக் 
கால்வாயில் இடணந்துள்ள . கால்வாய்ச் சந்திப்புகளில் திறந்து பழுதுபார்க்கும் மூடிகளும் அடமந்து 
இருந்த . 

பயன்பாட்டு அறிவியல் 
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 கட்ைைத் ததாழில், நிலம் னதறுதல், மட  அளவீடு, கால்னகாளுதல், தரமா  கட்டுமா ப் 
தபாருள்கடளத் னதர்ந்ததடுத்தல், வடிவக் கணித அடமப்புப் பற்றி அறிதல் முதலிய பயன்பாட்டு 
அறிவியல் (Applied Science) ததாழில் நுட்பங்கள் நடைமுடறயில் இருந்த . 

சிந்து ெமபவளி மக்களின் வாழ்க்டக முடற 

 இங்கு வரிடசயா  குடியிருப்புகள் காணப்படுகின்ற . அடவ நகராட்சி நிருவாகப்பணியில் 
ஈடுப்பட்டிருந்னதாருக்கா டவ எ க் கருதப்படுகின்ற . 

 மக்கள் கைல்வழி வாணிகம் தசய்து உனலாகங்கள், விடலயுயர்ந்த கற்கள், அணிகலன்கள் மற்றும் 
பல்னவறு பயன்பாட்டுப் தபாருள்கடள ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தசய்த ர். 

டகத்பதாழில் 

 எழுத்துப்பணி தசய்னவார், முத்திடரகள் தயாரிப்னபார், கட்ைைப் பணியாளர்கள், மரச்சாமான்கள், 
தபாம்டமகள் படைப்னபார் மற்றும் பிற டகவிட ஞர்கள் எ த் ததாழிலாளர் பலர் இங்கு 
இருந்திருக்கக்கூடும். 

 குழந்டதகள் விடளயாடும் சுடுமண் தபாம்டமகளும், கிளிஞ்சல், பித்தடள, தசம்பு, தவள்ளி, 
தங்கம் முதலியவற்றால் தசய்யப்பட்ை பல விடளயாட்டுப் தபாருள்களும் இங்கு 
காணப்படுகின்ற . 

 ஆயுதங்கள், வீட்டுச்சாமான்கள், கருவிகள் முதலியவற்டறச் தசய்யச் தசம்டபயும், 
தவண்கலத்டதயும் பயன்படுத்தி ர். 

 தங்கமும் தவள்ளியும் அணிகலன்கள் தசய்யப் பயன்பட்ை . 
 எடைக்கற்கள் ஒருவடகத் திண்டமயா  கற்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த . 

சுடுமண் முத்திடரகள் 

 தசவ்வக வடிவிலா  நூற்றுக்கணக்கா  முத்திடரகளும் இங்குக் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ள . 
அவற்றில் சித்திர வடிவிலா  எழுத்துகள் எழுதப்பட்டுள்ள . அவ்தவழுத்துக்கடள இதுவடர 
இ ங்காண இயலவில்டல. 

 களிமண் முத்திடரகளில் காடளகள், வண்டி, புறா, பைகுகள் னயாகமுத்திடரயில் அமர்ந்துள்ள 
ஒருவரின் வடிவம், சுடுமண் உருவப் தபாம்டமகள் முதலிய  காணப்படுகின்ற . 

எழுத்து முடற 

 இங்குக் கண்தைடுக்கப்பட்ை சுட்ை களிமண் பலடககளின் மீது எழுத்துக்கள் தபாறிக்கப்பட்டுள்ள . 
இடவ சித்திர எழுத்துகளாகும். 

 முத்திடரகளில் தபாறிக்கப்பட்டிருந்த பைங்களும், எழுத்து வடிவங்களும் எழுத்துக் கடலயில் 
தபற்றிருந்த னதர்ச்சிடயப் புலப்படுத்துகின்ற . 

 ஒவ்தவாரு சித்திரமும், ஒரு குறிப்பிட்ை கருத்டதப் புலப்படுத்துகின்றது. 
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 ஏடுகளில் வரிகள் வலப்பக்கத்திலிருந்து இைப்பக்கமாகவும், இைப்பக்கத்திலிருந்து 
வலப்பக்கமாகவும் எழுதப்பட்டுள்ள . இவ்தவழுத்துக்கள் ததால்-தமிழ் எழுத்துைன் உறவுடைய  
என்று கூறப்படுகிறது. 

பதாழில் 

 சிந்து சமதவளியில் பயிர்த்ததாழிலாளர், டகத்ததாழிலாளர், வணிகர், தநசவாளர்கள், 
மண்பாண்ைங்கள் தசய்னவார், உனலாக னவடல தசய்னவார் காணப்பட்ை ர். 

 பநற்பயிடர முதன்முதலில் விடளவித்தவர்கள் சிந்து சமதவளி மக்கள். விவசாயம் மக்களின் 
முக்கியத் ததாழிலாகும்; னகாதுடம, பார்லி னபான்றவற்டற விடளவித்த ர்; மிஞ்சிய 
தானியங்கடளக் களஞ்சியங்களில் னசமித்து டவத்த ர். 

 தநசவுத் ததாழிலும் ததரிந்திருந்த ர். தைரனகாட்ைா எ ப்படும் சுடு மட்பாண்ைத் ததாழில் மூலம் 
தபாம்டமகள், சிடலகள் தயாரித்த ர். 

 காடள, எருது, ஆடு, பன்றி, கழுடத, ஒட்ைகம் னபான்ற கால்நடைகள் வளர்த்த ர். 

உடைகள் 

 மக்கள் பருத்தி, கம்பளி ஆடைகடள அணிந்த ர். னவட்டி னபான்றவற்டறக் கீழ் ஆடையாகவும், 
சால்டவடய னமல் ஆடையாகவும் அணிந்த ர். 

அணிகலன்கள் 

 ஆண், தபண் இருபாலரும் பற்பல அணிகலன்கடள (ஒட்டியாணம், டகக்காப்பு) அணிந்த ர். 
தங்கம், தவள்ளி, தந்தம், விடலயுயர்ந்த கற்கள் னபான்றவற்டற அணிகலன்கள் தசய்யப் 
பயன்படுத்தி ர். 

 ஏடழ மக்கள் கிளிஞ்சல், தாமிரம் னபான்றவற்றால் தசய்யப்பட்ை அணிகலன்கடள அணிந்த ர். 

கடலகள் 

 சிந்து சமதவளி மக்கள் தைர்ரனகாட்ைா (Terracotta) எ ப்படும் சுடுமண் பாண்ைம் தசய்வதில் 
திறடம மிக்கவர்களாக இருந்த ர். 

 பறடவகள், விலங்குகள், ஆண், தபண் உருவங்கள், எருதுகளால் இழுக்கப்படும் ஓட்டுபவருைன் 
கூடிய வண்டி, மண்பாண்ைங்கள், குவடளகள் னபான்ற தபாம்டமகள் கண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள . 

சிற்பம் 

 தமாகஞ்சதானராவில் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ள தவண்கலத்தால் ஆ  நாட்டிய மங்டகயின் 
உருவச்சிடல. 

 தாடியுைன் காட்சிதரும் ஒருவரின் சுண்ணாம்புக்கல் சிடல முதலிய , அக்கால மக்களின் சிற்ப 
னவடலத்திறனுக்குச் சான்றுகளாகும். 
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ெமயம் 

 தமாகஞ்சதானராவில் கண்டு எடுக்கப்பட்ை தபாருள்கள் அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் சமயக் 
னகாட்பாடுகடளயும், சமயப்பற்றிட யும் அறிவிக்கின்ற . 

 பசுபதி என்ற சிவட யும், தபண் கைவுடளயும், லிங்கம், சூலம், மரம் முதலியவற்டறயும் 
வணங்கி ர். 

 இறந்தவர்கடளப் புடதக்கும் னபாது உணவு, அணிகலன்கடளயும் னசர்த்துத் தாழிகளிலிட்டுப் 
புடதத்த ர். 

 அரசமரம் புனிதமா து. மறுபிறவி நம்பிக்டக இருந்தது. 

ெமூகம் 

 சிந்து சமதவளி மக்கள் முதல் குழு அல்லது ஆளும் குழுடவச் னசர்ந்தவர்கள் னமைா  னகாட்டைப் 
பகுதியில் வசித்த ர். 

 இரண்ைாவது குழுவில் சிறுவியாபாரிகள், டகவிட ஞர்கள், டகத்ததாழிலாளிகள் இருந்த ர். 
 மூன்றாவது வடகடய சார்ந்த ததாழிலாளிகள் சிறு குடிடசகளில் வசித்த ர். 

நகரங்களின் அழிவிற்கான காரணங்கள் 

 மரத்தால் ஆ தபாருள்கள் காணப்தபறாடமயால் அடவ தபருந்தீயில் அழிந்திருக்கலாம். 
 உள்நாட்டுப்னபாரில் னதான்றிய கலகத்தின் விடளவாகவும் அடவ அழிந்திருக்கலாம். 
 இயற்டகக் காரணங்களாலும், அடிக்கடி மாறும் தன்டமயுள்ள சிந்து ஆற்றின் தவள்ளப் 
தபருக்கி ாலும் அடவ புடதயுண்டிருக்கலாம். 

 ஆரியர்கள், இந்நகரங்கடள அழித்து முன்ன றியிருக்கலாம். 
 தமாகஞ்சதானராவில் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ள மனித எலும்புக்குவியல், அந்நகரம் அயலவரின் 
படைதயடுப்புக்கும் உள்ளாகி இருக்கலாம் எ ச் சான்று பகர்கிறது. 

 
3. தவதகாலம் 

 சிந்து சமதவளி,  ரப்பா நகரங்கள் அழிந்த பின் மத்திய ஆசியப் பகுதியிலிருந்து டகபர், 
னபாலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுடழந்த ஆரியர்கள் பஞ்சாப் பகுதியில் ெப்த சிந்து (7 
நதிகள் பாயும் நிலம்) என்ற இைத்தில் குடினயறி ார்கள். 

 கால்நடைகடள னமய்க்கும் ததாழில் தசய்த ஆரியர், புதிய புதிய புல்தவளிகடளத் 
னதடிக்தகாண்டு இைம் விட்டு இைம் தபயர்ந்த ர். 

 சுமார் 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் (கி.மு. 2000 முதல் கி.மு.1500 க்கு இடைப்பட்ை காலம்) 
இந்தியாவிற்குள் நுடழந்த ஆரியர், பின் ர் சில நூற்றாண்டுகளில் வை இந்தியா முழுவதிலும் பரவிக் 
குடியமர்ந்த ர். 
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 இந்தியாவில் அவர்கள் குடினயறிய பகுதி ஆரிய வர்த்தம் எ ப்பட்ைது. ஆரியர்கள் 
கால்நடைகடளக் தகாண்டு வாழ்வு நைத்தி ர். 

 ஆரியர்கள் நாகரிகம் கிராம நாகரிகமாகும். ஆரி என்றால் அந்நியர் / பவளிநாட்ைவர் என்று 
தபாருள்படும். 

 தங்கள் இ ப்தபரினயார் பாடிய னவண்டுதல்கடள னவதங்களாகத் ததாகுத்த ர். வரலாற்றில் 
இக்காலகட்ைம் னவதகாலம் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 னவதகாலம் முற்பட்ை னவதகாலம், பிற்பட்ை னவதகாலம் எ ப் பிரித்து அறியப்படுகிறது. 
 னவதங்கள் 4. ரிக், யஜூர், சாம, அதர்வண னவதங்கள். 
 னவதம் என்றால் அறிவு என்று தபாருள். 10 பாகங்களக் தகாண்ை பழடமயா  ரிக் னவதம் 1028 
பாைல்கடள உடையது. 

 னவதகால இலக்கியங்கள்: பிராமணங்கள், உபநிைதங்கள், ஆரண்யங்கள், புராணங்கள், மகாபாரதம், 
ராமாயணம் னபான்றடவகள். 

உபதவதங்கள் 

 ஆயுர்னவதம் – மருத்துவம் 
 தனுர்னவதம் - சண்டைப்பயிற்சி 
 காந்தர்வ னவதம் – பாைல் கடல 
 சில்ப னவதம் – கட்ைைக் கடல 

ஆரியர்களின் ெமூக ெமுதாய அடமப்பு 

 குடும்பம்   கிராமம்   விஸ்  ஜ ா    ஜ பதா என்பதாக அடமந்திருந்தது. 

முற்பட்ை தவதகாலம் அல்லது ரிக் தவதகாலம் 

(கி.மு 2000 – கி.மு. 1000) 

 ரிக் னவதம் ததாகுத்த காலத்தில் ஆரியர்கள் தபரும்பாலும், இன்டறய பாகிஸ்தானில் உள்ள 
சிந்துப்பகுதியினலனய வாழ்ந்த ர். 

 ரிக்னவதத்தின் வாயிலாக னவதகால மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்டக முடறகடள அறிய முடிகின்றது. 

அரசியல் 

 சமுதாயத்தின் அடிப்படை அலகு குடும்பம். 
 பல குடும்பங்கள் இடணந்தது கிராமம். கிராமத்தின் தடலவர் கிராமணி. பல கிராமங்கள் 
இடணந்து விசு(விஸ்) என்ற தபரிய குழுவா து. இதன் தடலவர் ‘விசுவபதி’. 

 தபரிய ஆட்சி அடமப்பு ‘ஜ ா’. இதன் தடலவன் ராஜன் (அரசன்), வீரமும் வலிடமயும் மிக்கவன  
ராஜன் ஆ ான். ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பிரடஜகள் எ ப்பட்ை ர். அரசர் பிரஜாபதி என்றும் 
அடழக்கப்பட்ைார். 
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 அரசப்பதவி பரம்படர உரிடமயாகக் கருதப்பட்ைது. மகாஜ பதம் என்பது பல சிற்றரசுகள் 
இடணந்த தபரிய அரசு ஆகும். ராஜாவிற்கு நிருவாகத்தில் உதவி தசய்ய புனராகிதர், னச ானி 
(படைத்தடலவர்) னபான்ற அதிகாரிகளும், சபா (முதினயார் அடவ),சமிதி (ஊர்மக்களின் 
பிரதிநிதிகடளக் தகாண்ை அடவ) னபான்ற அடமப்புகளும் இருந்த . 

அரெரின் கைடமகள் 

 த து ஆட்சிக்கு உட்பட்ை நிலப்பகுதிடய அந்நியரின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது அரசரின் 
முதன்டமயா  கைடமயாகும். 

 புனராகிதர் கூறுகின்றபடி சமயச் சைங்குகடளச் தசய்வது த து நாட்டு மக்கடளப் படக, னபார், 
பஞ்சம் முதலியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பது, னபார்க்காலங்களில் தம் படையுைன் அணிவகுத்து 
முன்னின்று எதிரிகளுைன் னபார் புரிதல், குற்றம் சாட்ைப்பட்ைவர்கடள விசாரித்து நீதி, தண்ைட  
வழங்குதல், நாட்டின் எல்டலகடள விரிவாக்கி வலிடமப்படுத்துவது. 

ெமூக வாழ்க்டக 

 ஆரியர்கள் தந்டத வழி மரபு பின்பற்றி ர். குடும்பத்தின் தடலவன் தந்டத, தந்டத கிரகபதி 
என்றடழக்கப்பட்ைார். 

 ததாைக்கத்தில் ஆண்களுக்கு இடணயாகப் தபண்களும் கல்வி கற்ற ர். அவர்கள் ஆன்மிகம் 
னபான்றவற்றில் திறம்தபற்று விளங்கி ர். 

 விஸ்வவாரா, அபலா, னகாசா, னலாபமுத்ரா, கிகாதா, நிவாவரி, அபலா னபான்ற கல்வியில் சிறந்த 
தபண் கவிஞர்களும் இருந்த ர். 

 முதலில் சாதிப்பிரிவுகள் னதான்றவில்டல. 
 ஒருதார மணம், பலதாரமணம் ஆகியடவ நடைமுடறயில் இருந்த . விதடவகள் மறுமணம் 
தசய்து தகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்ை ர். 

 தபண்கள் மதிக்கத்தக்க நிடலயிட  தபற்றிருந்த ர். தபாது நிகழ்ச்சிகளில் பங்னகற்ற ர். 
ஆணும் தபண்ணும் சமம். 

பபாருளாதார நிடல 

 ரிக் னவதகால மக்கள் கால்நடை வளர்ப்டபயும், னவளாண்டமடயயும் னவட்டையாடுதடலயும் 
முக்கியத் ததாழில்களாகக் தகாண்ை ர். 

 இரும்பின் பயட  நன்கு அறிந்திருந்ததால் பல கருவிகள் தசய்து, காடுகடள 
விடளநிலங்களாக்கி ர். 

 தச்சு னவடலடய தசய்த ர். நூல் நூற்றல் மற்தறாரு முக்கியத் ததாழிலாகும். பருத்தி, கம்பளி 
ஆடைகடள உற்பத்தி தசய்த ர். 

 தபாற்தகால்லர்கள் அணிகலன்கடளயும், குயவர்கள் வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்கா  
மண்பாண்ைங்கடளயும் உற்பத்தி தசய்த ர். 
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 பண்ைமாற்று முடற வழக்கத்திலிருந்தது. நதிகள் னபாக்குவரத்துக்குப் பயன்பட்ை . நிஷ்கா என்ற 
தங்க அலகுகள் வாணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ை . 

 னமற்கு ஆசியா, எகிப்து னபான்ற நாடுகளுைன் வணிகத்ததாைர்பு தகாண்ை ர். 
அலங்காரப்தபாருட்கள், சந்த ம், தந்தங்கள் ஆகியடவகள் ஏற்றுமதி தசய்த ர். குதிடர, 
னபரிச்சம்பழம் முதலியவற்டற இறக்குமதி தசய்த ர். 

 மல்யுத்தம், வீடண வாசித்தலும் ததரிந்திருந்த ர். னதால் தசருப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்ை . 

உணவு 

 னவதகால மக்கள் னகாதுடம, பார்லி, பால், தயிர், தநய், காய்கறிகள், பழங்கள், இடறச்சி 
னபான்றவற்டற உணவாகக் தகாண்ை ர். 

 னசாமா எனும் தசடியிலிருந்து னசாமபா மும், பார்லியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ை சுரா பா மும் 
அருந்தப்பட்ை . 

உடை மற்றும் அணிகலன்கள் 

 பருத்தி, கம்பளி உடைகடள உடுத்தி ர். ஆண்கள் னவட்டி, சால்டவ னபான்ற உடைகடள 
உடுத்தி ர். தடலப்பாடக அணிவது வழக்கத்திலிருந்தது. 

 தபண்கள் வாசஸ் எனும் உள்ளாடை, நிவி என்னும் இடுப்பில் அணியும் ஆடை, ஆதிவாசஸ் எனும் 
னமலாடை னபான்ற உடைகடளயும் உடுத்தி ர். 

 ஆண்களும், தபண்களும் அணிகலண்கடள அணிந்த ர். காது வடளயம், கழுத்து மாடல, டக 
வடளயல், காற்சிலம்பு, தடலயில் கட்டும் பட்டை னபான்றவற்டற அணிந்த ர். 

ெமயம் 

 இயற்டகடயயும், அதன் சக்திகடளயும் வணங்கி ர். சூரியன், தநருப்பு, காற்று, வா ம், மரங்கள் 
ஆகியவற்டற வழிபட்ை ர். 

 இந்திரன், வருணன், அக்னி, எமன் ஆகிய கைவுள்கடள வணங்கி ர். னகாயில்கனளா, சிடல 
வழிபானைா முந்டதய னவதகாலத்தில் இல்டல. 

 ஆரியர்கள் யாகங்கடளயும், சமயச் சைங்குகடளயும் தசய்த ர். பின் ர் சமயம் சார்ந்த 
கருத்துகளும், விளக்கங்களும் தத்துவங்களாக இயற்றப்பட்ை . அவர்கள் நைத்திய யாகத்தீயில் 
பால், தநய், தானியம், பட்டு ஆகியவற்டறயும் இட்ை ர். 

 அஸ்வனமதம், இராஜசூயம், வாஜனபயம் ஆகிய யாகங்கள் நைத்தப்பட்ை . 

பிற்பட்ை தவதகாலம் (கி.மு. 1000 – கி.மு.600) 

 ரிக் னவத காலத்திற்குப் பின் ர் சாம, யஜூர், அதர்வண னவதங்களின் காலத்டதப் பிற்பட்ை 
னவதகாலம் எ லாம். 
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 இக்காலத்தில் ஆரியர்கள் கிழக்கு னநாக்கிப் பரவி இருந்த ர். (முற்பட்ை, னவதகால மக்கள் 
காபூலிலிருந்து-னமல்கங்டக வடர பரவி இருந்த ர்). 

 இக்காலத்தில் விரிவா  அரசுகள் எழுச்சி தபற்ற . பிராமணங்கள், ஆரண்யங்கள், உபநிைதங்கள் 
சார்ந்த கருத்துகளும் விளக்கங்களும் இயற்றப்பட்ை . 

 இக்காலத்தில் ராமாயணமும், மகாபாரதமும் இயற்றப்பட்ைதால் இது இதிகாச காலம் என்றும் 
அடழக்கப்படுகிறது. 

 ஆரியர்கள் இந்தக் காலத்தில் தான் கங்டகச் சமதவளிப்பகுதிகளில் குடினயறி ர். 
 சாம, யஜூர், அதர்வண னவதங்கள், பிராமணங்கள், உபநிைதங்கள், ஆரண்யங்கள், இராமாயணம், 
மகாபாரதம் னபான்றடவ இக்காலத்டதப் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற . 

அரசியல் நிடல 

 முக்கிய அரசாட்சிப் பகுதியாகக் கங்டக சமதவளி அடமந்திருந்தது. இப்பகுதியில் னகாசலம், 
வினதகம், குரு, மகதம், காசி, அவந்தி, பாஞ்சாலம் னபான்ற அரசுகள் னதான்றி . 

 அரச பதவி பரம்படரயா து. த து நாட்டை எதிரிகளிைமிருந்து காத்துச் சட்ைம் ஒழுங்டகப் 
பராமரிப்பது ராஜாவின் கைடமயாக இருந்தது. 

 அரசின் எல்டலகள் விரிந்ததால் அரசின் அதிகாரங்களும் அதிகரித்த . இக்காலத்தில் 
னவள்விகள் அதிகரித்த . 

 இராஜசூயம், அஸ்வனமதம் னபான்ற யாகங்கள் மன் ரின் னபராதிக்கத்டத தவளிப்படுத்தும் 
வடகயில் தசய்யப்பட்ை . 

 சபா, சமிதி னபான்ற அடமப்புகள் வலுவிழந்த . 
 ராஜ்ஜியம் - அரசர்களுக்கு உயர்ந்த நிடல அளிப்பது. 
 அசுவதமதயாகம்: அரசன் த து குதிடர எதிர்ப்பின்றி தசன்ற இைங்கடள த து கட்டுப்பாட்டில் 
உள்ளது என்று உரிடம தகாண்ைாடுவது. 

 வாஜ்தபயம்: னதர்பந்தயம். 
 அரசர்களின் பட்ைப் தபயர்கள்: ஏக்ராட், சாம்ராட், சர்வதபௌமா. 
 கிராமங்கடள நிர்வகிக்க கிராம சடபகள் இருந்த . 
 பாலி, சில்க், பாகா னபான்ற வரிகள் வசூலிக்கப்பட்ை . 

பபாருளாதார நிடல 

 இரும்பு அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்ைது. இத ால், டகத்ததாழில்கள் னமம்பட்ை . புதிய 
கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்ை . 

 விவசாயம் முக்கியத் ததாழில், தநல், கருநிலத்திற்குச் சாண உரமிடும் முடற னதான்ரியது. கம்பு, 
பார்லி, னகாதுடம பயிரிைப்பட்ை . 

 கால்நடை வளர்ப்புப் தபருகியது. ஒருவரிைம் இருந்த கால்நடைகளின் எண்ணிக்டகடயப் 
தபாருத்து அவரது தசல்வ நிடல மதிப்பிைப்பட்ைது. 
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 தநசவாளர்கள், னதால் ததாழிலாளர்கள், தச்சர்கள், நடக தசய்னவார் முதலிய ததாழிலாளர்கள் 
இருந்த ர். 

 நிஷ்கா, சுவர்ணா, சதமா ா முதலா  தங்க, தவள்ளி நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்த . 
 கருமார் என்ற தசம்பு னவடல தசய்பவர்கள் னபார்க்கருவிகடளயும், ஆபரணங்கடளயும் 
தசய்த ர். 

 இக்காலத்தில் சாதி அடமப்புமுடற னதான்றியது. இது வருண தர்மம் என்றும் அடழக்கப்பட்ைது. 
 யாகம் மற்றும் புனராகிதம் தசய்னவார் பிராமணர்கள் எ ப்பட்ை ர். 
 உயிடரப் பணயம் டவத்துப் னபார்புரிந்து நாட்டைக் காப்பவர்களும், ஆள்பவர்களும் சத்திரியர்கள் 
எ ப்பட்ை ர். 

 பயிர்த்ததாழிலும், வாணிகமும் தசய்னவார் டவசியர்கள் எ ப்பட்ை ர். 
 இம்மூன்று பிரிவி ருக்கும் குற்னறவல் தசய்னவார் சூத்திரர்கள் எ ப்பட்ை ர். 
 இந்த மக்கள் சாம்பல் வண்ணம் தீட்ைப்பட்ை மட்பாண்ைங்கடள பயன்படுத்தியது. வை இந்தியாவில் 
நைத்தப்பட்ை அகழ்வாராச்சியில் ததரிகிறது. எ னவ இப்பகுதி வண்ண மட்பாண்ைப் பகுதிகள் 
எ ப்பட்ைது. 

 மீன், ஆடு, மாடு இடறச்சிகடள உண்ை ர். 
 னசாம, சுரா பா ங்கள் புழங்கப்பட்ை . 
 உள்விடளயாட்டுக்களாக சதுரங்கம், சூதாட்ைம் னபான்றடவயும், தவளி விடளயாட்டுக்கள் 
னதர்ப்பந்தயம், குதிடரப் பந்தயமும் விடளயாைப்பட்ை . 

 பருத்தி கம்பளி ஆடைகள் பயன்படுத்தி ர். 
 தங்கம் தவள்ளி ஆபரணங்கள் அணியப்பட்ை . 
 பின் னவதகால மக்கள் இரும்பு, தசம்பு, தரம் னபான்ற உனலாகங்கடளயும் பயன்படுத்தி ர். 

பபண்களின் நிடல 

 பிற்பட்ை னவதகாலத்தில், தபண்களின் நிடலயும் மதிப்பும் குடறயத் ததாைங்கி . கீழ்ப்படிந்து 
நைத்தல், தபாது நிகழ்ச்சிகளில் பங்குதகாள்ள அனுமதிக்கப்பைவில்டல. விதடவ மறுமணம் 
மறுப்பு எ  தபண்களின் நிடல சரிடவ னநாக்கிச் தசன்றது. 

 ஆண்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர்களாகனவ தபண்கள் நைத்தப்பட்ைார்கள். அவர்களுக்குச் 
தசாத்துரிடம இல்டல. 

 ஆளும் சடபகளில் பங்தகடுத்துக் தகாள்ளும் அரசியல் உரிடமகடளயும் இழந்த ர். குழந்டதத் 
திருமணம் பரவலாக வழக்கத்திற்கு வந்தது. 

 அரச குடும்பப் தபண்கள் மட்டும் சில உரிடமகடளப் தபற்றிருந்த ர். கணவன் இறந்தால் 
மட வி உைன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் நடைமுடறயில் இருந்தது. 

 ஒருதார முடற வழக்கில் இருந்தனபாது பலதார மணமும் நடைமுடறயில் இருந்தது. 
 குருகுல கல்வி முடறனய இருந்தது. அது தபண்களுக்கு மறுக்கப்பட்ைது. கார்கி என்ற தபண்மணி 
ஜ க மகராஜாவி ால் தகௌரவிக்கப்பட்ைார். 
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 டமத்னரயி தன் கணவர் யக்  வாக்கியருைன் நைந்த உடரயாைல்கள் உபநிைதத்தில் உள்ளது. 

கல்வி 

 பிராமண மாணவர்கள், தங்கள் குருவுைன் குருகுலத்தில் தங்கிக்கல்வி கற்ற ர். 
 கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய கார்கி, டமத்னரயி னபான்ற தபண்களும் இருந்த ர். 
 குருகுலங்களில் மாணவர்கள் தத்துவம், தர்க்கசாஸ்திரம், சமயம், இலக்கணம், வா வியல், 
மருத்துவம், ஒழுக்கவியல், கணிதம், னவதங்கள், உபநிைதங்கள், இலக்கண நியதி னபான்ற 
பாைங்கடளப் பயின்ற ர். 

ெமயம் 

 தந்டத குடும்பத்தின் தடலவர். கூட்டுக்குடும்பம் அதிகமாக இருந்தது. 
 வருண முடறப்படி பிராமண குருமார்களால் சமயத்துடறயில் தபரிய மாறுதல்கள் ஏற்பட்ை . 
 முற்பட்ை னவதகாலக் கைவுள்களின் முக்கியத்துவம் குடறந்தது. இக்காலத்தில் பிரம்மன், விஷ்ணு, 
ருத்ரன் (சிவன்) ஆகினயார் முக்கியத்துவம் தபற்ற ர். 

 உயிர்ப்பலியிடுதலும், கைவுடள வணங்கும் வழிபாட்டு முடறகளும் முக்கியத்துவம் தபற்ற . 
வழிபாட்டில் யாகங்களும், சைங்குகளும் அதிகரித்த . 

 மக்கள் ஆன்மா, விட ப்பயன் , னமாட்சம் னபான்றவற்றில் நம்பிக்டக தகாண்டிருந்த ர். கர்மா 
தகாள்டகயும், அவதாரக் தகாள்டகயும் ஏற்கப்பட்ை . 

 கைவுள் ஆக்கல் அழித்தல் இரண்டும் தசய்வார் என்று நம்பி ர். 
 இக்காலத்தின் இறுதியில் புனராகிதர்களின் ஆதிக்கத்துக்கும், யாகம், உயிர்ப்பலி னபான்ற 
சைங்குகளுக்கும் கடுடமயா  எதிர்ப்புகள் னதான்றி . இத்தடகய காரண காரியத்திற்குப் 
தபாருந்தாத சைங்குகளுக்கும், யாகங்களில் நாட்டின் வளம் வீணடிக்கப்படுவதற்கும் எதிராகத் 
னதான்றியடவனய உயிர்கடளக் காத்திடும் உணர்டவ வளர்த்த சமண தபௌத்த சமயங்கள் 
எ லாம். 

ஆசிரமம் என்பது தனி மனிதனின் நான்கு வாழ்க்டக முடறகள் 

1. பிரும்மச்சரியம் அல்லது மாணவப்பருவம் 

2. கிருகஸ்தம் – வீட்டுத்தடலவன், கணவன் 

3. வ ப்பிரசாதம் – காட்டில் வசிக்கும் துறவு நிடல 

4. சன்னியாசம் – முற்றும் துறந்த நிடல 

திராவிை நாகரிகக் கூறுகள் 

 இருண்ை நிறமும், நடுத்தரமா  உயரமும், கருடமயா  தடலமுடியும் உடையவர்கள். 
 முதன்டமத் ததாழில், பயிர்த்ததாழில், வாணிகம். 
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 முக்கிய விலங்கு எருது. எருதுகடள வழிபட்ை ர். 
 வழிபாடு, னகாயில் வழிபாடு, சிடல, லிங்கம், சூலம், சக்தி, நாகம். 
 தசம்பு உனலாகத்டதப் பயன்படுத்தி ர். இரும்டப அறிய முடியவில்டல. 

ஆரிய நாகரிகக் கூறுகள் 

 தவள்டள நிறமும் உயரமா  உருவமும், தசம்பட்டையா  முடியும் உடையவர்கள். 
 முதன்டமத் ததாழில் கால்நடை வளர்ப்பும், னபார் புரிதலும். 
 கம்பளி, பருத்தி மற்றும் விலங்குகளின் னதாடல உடுத்தி ர். 
 முக்கிய விலங்கு பசு. பசுக்கடள வழிபட்ை ர். 
 களிமண் மற்றும் மூங்கில்கள் தகாண்ை வீடுகடள அடமத்த ர். 
 வழிபாடு: யாகம் தசய்தல், சிடலகளும் னகாயில்களும் இல்டல; இந்திரன் அக்னி, வருணன். 
 புலிடய அறியார்; குதிடரகடளப் பயன்படுத்தி ர். 
 கால்நடை வளர்ப்பு நாகரிகம், கிராமங்கள். 

 

4. தமிழ்நாட்டில் ெங்ககாலம் 

 விந்திய மடலக்கு ததற்கிலுள்ள பகுதி, உலகினலனய மிகமிகத் ததான்டமயா து என்று 
வரலாற்று அறிஞர் கூறுவர். 

 இந்தத் ததன் ாட்டில் , தமிழ், ததலுங்கு, கன் ைம், மடலயாளம், துளு ஆகிய தமாழிகடளப் 
னபசும் மக்கள் வாழும் மாநிலங்கள் உள்ள . அவற்றுள் திருப்பதி மடலக்குத் ததற்கில் வாழும் 
மக்கள் னபசும் தமாழி ‘தமிழ்’. 

 ஆங்கினலயர் ஆட்சியில் ததன் ாட்டின் தபரும்பகுதி “தசன்ட  மாகாணம்” என்று 
அடழக்கப்பட்ைது. 

 நாடு சுதந்திரம் தபற்றபின் தமிழ்தமாழி னபசப்படும் மாநிலம் தனியாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. அதற்கு 
1967 ம் ஆண்டில் முதலடமச்சராக இருந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் ‘தமிழ்நாடு’ என்று 
தபயர் சூட்ைப்பட்ைது. 

 தமிழ்நாடு, மூனவந்தர் எ ப்பட்ை னசர, னசாழ, பாண்டியர் மரபுவழியி ரா  மாமன் ர்களால், 
பண்டைக்காலம் முதல் ஆளப்பட்டு வந்தது. ததன் ாட்டில் ததன் பகுதிடயப் பாண்டியர்களும், 
னமற்குப் பகுதிடயச் னசரர்களும், வைகிழக்குப் பகுதிடயச் னசாழர்களும் ஆண்டு வந்துள்ள ர். 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ை தமிைகம் 

 வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முன் ர் குமரி முட க்குத்ததற்னக உள்ள இந்துமாக்கைல் பகுதி ஒரு 
தபருநிலப் பரப்பாக இருந்தது. அடதக் குமரிக்கண்ைம் என்பர். 
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 ததன் ாட்டைப் னபான்று எட்டு, பத்து மைங்கு தபரிய அந்நிலப் பரப்பில், பஃறுளியாறு ஓடியது, 
பன்மடல அடுக்கம் நீண்டிருந்தது. மடழவளம் தபருகி, தபருங்காடுகள் வளர்ந்து, மக்களின் 
நாகரிகமும் சிறந்து நல்லனதார் அரசும் நடைதபற்றிருக்க னவண்டும் என்பர். அதுனவ பண்டை 
அரசரா  பாண்டியர் அரசு ஆக இருத்தல் கூடும். 

தமிழ்நாட்டில் ெங்ககாலம் (கி.மு. 300 – கி.பி.300) 

 தமிழ் தமாழிடயயும், தமிழ் இலக்கணத்டதயும் சங்கம் எ ப்படும் புலவர் குழுமம் மூலம் 
வளர்த்த ர். 

மூன்று ெங்கங்கள் 

 அக்காலத்தில் பாண்டியர் தடலநகர் ‘ததன்மதுடர’. அங்குத் தமிழ் வளர்த்த தடலச்சங்கம் கூடியது. 
 பின் ர் நிகழ்ந்த கைற்னகாளால், ததன்மதுடர உள்ளிட்ை தபருநிலப்பகுதி கைலில் மூழ்கியதால், 
நீரில் மூழ்காத நிலப்பரப்பில் கபாைபுரத்டதத் தடலநகராகக் தகாண்டு பாண்டிய அரசு 
நடைதபற்றது. 

 அந்நகரில் தமிழ் வளர்த்த புலவர்கள் கூடும் இடைச்சங்கம் நடைதபற்றது. அந்தத் தடலநகரும் 
பின் ர் கைற்னகாளுக்கு இடரயா து. 

 பாண்டியர் மதுடர மாநகடரத் தடலநகராகக் தகாண்டு ஆட்சி நைத்தி ர். 
 மதுடர மூதூரில் தமிழ் வளர்த்த புலவர்களின் கடைச்சங்கம் நடைதபற்றது. இங்குப் பாண்டிய 
மன் ர் தடலடமயில் புலவர்கள் கூடித் தமிழ் ஆய்வு நைத்திய சிறப்பால் ‘கூைல்’ என்றும் தபயர் 
தபறுவதாயிற்று. 

 தமிழ்தமாழியின் வளத்டதப் தபருக்கும் இலக்கியம் வளர்த்த தடல, இடை, கடைச் சங்கங்கள் 
மூன்றும் தடலமுடற பலவாகப் பாண்டியர் தடலடமயில் நடைதபற்றது. 

பலமூரியாக் கண்ைம் 

 கைற்னகாளால் மூழ்கிப்னபா  குமரிக்கண்ைத்தில்தான், பல்லுயிர்களும் தபருகுதற்னகற்ற 
தட்பதவப்பச் சூழல் நிலவியது. அத ால் பரிணாம வளர்ச்சி முடறயில், அங்குதான் முதல் மனித 
இ ம் னதான்றியிருக்க னவண்டும். அந்த மாந்தர் னபசிய முதல்தமாழினய, தமிழின் மூலதமாழி 
ஆகும். அந்த இ னம தமிழ் இ மாக உருக்தகாண்ை ததான்மக்கள் ஆவார் எ  ஆய்வாளர் 
ததரிவிக்கின்ற ர். 

 குமரிக் கண்ைத்திற்கு முன் தாக அப்பகுதிடய உள்ளைக்கிய ஒருதபரும் 
கண்ைம்,ஆப்பிரிக்காடவயும், ஆஸ்தினரலியாடவயும் இடணக்குமாறு நிலவியததன்றும், அந்தக் 
கண்ைத்தில் வாழ்ந்த ‘தலமூர்’ என்னும் குரங்கி த்தின் தபயரால் அக்கண்ைம் ‘தலமூரியா’ என்றும் 
தபயர் தபற்றது என்றும், அங்குத் னதான்றிய மனிதக் குரங்னக முதல் மனிதன் பிறக்கக் காரணம் 
என்றும் கருதுகின்ற ஆய்வாளரும் உள்ள ர். எவ்வாறாயினும் முதல் மனித இ ம் குமரிக்குத் 
ததற்னக இருந்த கண்ைத்தில்தான் னதான்றியது. 
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வரலாற்றுக் காலம்: 

 தமிழ்நாட்டைக் குறித்து அறியக்கூடிய வரலாற்றுக் காலம் சங்க காலத்தில் ததாைங்குகிறது. 
 சங்க காலம் என்பது கடைச்சங்கத்தில் புலவர்கள் அவ்வப்னபாது கூடித் தமிழ் ஆய்வு தசய்த 
காலமாகும். அது தி.மு. ஆண்டு 200 முதல் தி.பி. ஆண்டு 200 வடர 400 ஆண்டுக் காலமாகும். அது 
தி.மு. 300 முதல் தி.பி. 300 வடர என்று தகாள்னவாரும் உண்டு. (தி.மு. – தி.பி. என்பது 
திருவள்ளுவரின் பிறப்பாண்ைா  கி.மு. 31 ஆம் ஆண்டை டமயமாகக் தகாண்டு 
கணக்கிடுவதாகும்). 

 தமிழறிஞர்களின் முடிவின்படி, கிறித்து பிறப்பதற்கு 31 ஆண்டுகள் முன் ர் திருவள்ளுவர் 
பிறந்தார் என்று தகாண்டு, காலத்டதக் கணக்கிடுவடதத் தமிழக அரசும் ஏற்று அறிவித்துள்ளது. 

 சங்க இலக்கியம் எ க் கிடைத்துள்ள நூல்கள் எட்டுத்ததாடகயும், பத்துப்பாட்டும் ஆகும். 
அவற்றின் மூலம் தமிழ் மக்களின் நாகரிகம், பழக்கவழக்கம், பண்பாடு, ஆட்சிமுடற 
முதலா வற்டற நாம் அறிந்து தகாள்ளலாம். 

 கடைச்சங்க காலத்திற்கு முன் னர தமிழின் தபருடமக்கு அடையாளமாக அரும்தபரும் 
இலக்கணமா  ததால்காப்பியம் னதான்றியுள்ளது. அத ால், அதற்கும் சிலபல ஆயிரம் 
ஆண்டுகட்கு முன் னர தமிழில் இலக்கியம் வளர்ந்திருக்க னவண்டும் என்பர். சங்க காலத்தினலனய 
அட த்துச் சமயத்தாரும் வியந்து னபாற்றும் ‘திருக்குறள்’ னதான்றி இருக்கிறது என்பது 
தமிழுக்குத் தனிப் தபருடமயாகும். 

 “வள்ளுவர் தன்ட  உலகினுக்னக தந்து வான்புகழ் தகாண்ை தமிழ்நாடு” என்று முழங்கியுள்ளார். 
 நமது தாய்தமாழி தமிழ் இலக்கண வரம்பு தகாண்டு வளர்ந்த தன்டமயால், ‘தசந்தமிழ்’ என்றும் 
வழங்கப்பட்ைது. பிறதமாழிகளின் துடண னதடவயின்றினய ‘தமிழ்’ வளரும் திறன் 
தபற்றிருப்பதால் தமிடழ ‘உயர்தனிச் பெம்பமாழி’ என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவர். 

 மூன்று பக்கங்களிலும் கைலால் சூழப்பட்ை ததன் கத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் சங்க காலத்திற்கு 
முன்னிருந்னத ‘திடரகைனலாடியும் திரவியம் னதடு’ என்பதற்னகற்ப, கைல் வாணிபத்தில் 
சிறந்திருந்த ர். 

 நாவாய், கலம், கப்பல், னதாணி, ஓைம், பைகு, ததப்பம், கட்டுமரம் முதலா  ஏராளமா  தசாற்கள் 
கைலில் தசல்லும் கலங்கடளச் சுட்டும் தபயராக உள்ளது. 

 ‘புகார்’ என்னும் காவிரிப்பூம்பட்டி ம், தகாற்டக, முசிறி, ததாண்டி, வஞ்சி முதலா  பல 
துடறமுகங்கள் இருந்த . னமற்கிலும், கிழக்கிலுமிருந்த எகிப்து, யவ ம், னராம், சீ ம் முதலா  
பல நாடுகளுைன் தமிழ்நாடு பண்ைமாற்று வணிகம் தசய்து வந்தது. 

 வைபுலத்தில் சிந்து சமதவளியில் அகழ்ந்து காணப்பட்ை தமாகன் – சா- தானரா,  ரப்பா முதலா  
(படழய) நகர நாகரிகச் சின் ங்களாகக் கண்தைடுக்கப்பட்ை . அந்தப் பல்லாயிரக்கணக்கா  
தபாருட்கடள ஆய்வு தசய்த ர். நான்கு, ஐந்து ஆயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் னர அங்கு நிலவிய 
நகரடமப்பு, நாகரிகம், ததன் கத் தமிழ் மக்களின் நாகரிகத் ததாைர்புடையதாக உள்ளது. 

 பழந்தமிழர்கள் ததன் ாட்டில் மட்டுமின்றி வைநாட்டிலும் பரவலாக வாழ்ந்துள்ள ர். 
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 சங்க காலத்தில் தமிழ்ப்புலவர்கள் நிலத்டத 5 இயற்டகப் பிரிவாகப் பிரித்து வழங்கி ர். 
மடலகளும் அது சார்ந்த நிலமும் குறிஞ்சி எ ப்பட்ைது. காடுகளும் அது சார்ந்த நிலமும் முல்டல 
எ வும், கைலும் கைற்கடரப் பகுதியும் தநய்தல் எ ப்பட்ைது. நீர் வளத்துைன் வயல் சூழ்ந்த பகுதி 
மருதம் எ ப்பட்ைது. கடும் வறட்சிக்கு உள்ளாகித் திரிந்த நிலத்டதப் பாடல எ  வழங்கி ர். 

 அந்தந்த நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அந்தந்த நிலத்தில் தசய்யக்கூடிய ததாழிடலச் தசய்த ர். 
அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மன் ர்கள், குடிமக்கடளக் காப்படதத் தமது உயிரினும் னமலா  
கைடமயாகக் தகாண்டிருந்த ர். 

 அவர்களின்றியும் நாட்டில் பல குறுநில மன் ர்களும், வள்ளல்களும், சிறுசிறு பகுதிகடள 
ஆண்டிருந்த ர். 

 உழவுத் ததாழில், உலனகார்க்கு உணவளிக்கும் உயர்ந்த ததாழிலாக மதிக்கப்பட்ைது. அதற்கடுத்த 
நிடலயில் தநசவுத் ததாழில் மதிக்கப்பட்ைது. 

மூதவந்தர்கள்: 

தெரர் 

 னசரர் மரபில் வந்தவருள், இமயவரம்பன் தநடுஞ்னசரலாதன், சிலம்பு புகழ் னசரன் தசங்குட்டுவன் 
முதலான ார் புகழ் ஓங்கியவர்கள். அவ்விருவருனம வைக்கில் இமயம் வடர தசன்று 
(இமயவரம்பன்) தவற்றிக்தகாடி நாட்டியவர்கள். 

 தற்னபாடதய னகரளா மற்றும் தமிழகத்தின் னமற்குப்பகுதிகள் னசரநாடு என்று அடழக்கப்பட்ைது. 
தடலநகர் வஞ்சி. 

 னசரமன் ர்களில் சிறந்தவர் தசங்குட்டுவன். 
 னசரர்களின் சின் ம் வில். 
 முக்கிய துடறமுகங்கள் ததாண்டி, முசிறி. 

தொைர்கள் 

 னசாழநாடு திருச்சி, தஞ்டச பகுதிகடள தகாண்ைது. 
 பண்டைய னசாழர்களில் சிறந்தவன் கரிகாலன். 
 தடலநகர் உடறயூர், துடறமுகம் காவிரிப்பட்டி ம், சின் ம் புலி. 
 னசாழமரபில் வந்தவர்களுல் – கரிகாற் தபருவளத்தான், கிள்ளிவளவன் ஆகினயார் புகழ்மிக்கவர். 
 2000 ஆண்டுகட்கு முற்பட்ை னசாழமன் ன் கரிகாலன், அவன் த து ஆட்சிக் காலத்தில், ஈழத்டத 
தவன்று, அந்நாட்ைவடரக் டகதிகளாகக் தகாண்டு வந்து, அவர்கடளக் தகாண்டு காவிரி நதிக்குக் 
கடர கட்டி ான். 

 காவிரி ஆற்றின் குறுக்னக கல்லடண கட்டியது கரிகால னசாழன். இவர் கரிகால் தபருவளத்தான் 
என்றும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளார். 
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 இடைக்காலத்தில் வாழ்ந்த இராசராசனசாழன், இரானசந்திரனசாழன் ஆகினயாரும் தபரும்புகழ் 
தபற்றவர். அவர்கள் வைபுலத்டத மட்டுமின்றி ஜாவகம், கைாரம் முதலா  கீழ்த்திடச நாடுகடளயும் 
தவன்றதாக வரலாறு கூறுகிறது. 

 குறுநில மன் ராக விளங்கிய எழுவர், கடைதயழு வள்ளல்கள் என் ப்பட்ை ர். பாரி, ஓரி, காரி, 
நள்ளி, எழினி, னபகன், ஆய் ஆகினயார். 

பாண்டியர்கள் 

 தமிழகத்தின் மதுடர, இராமநாதபுரம், திருதநல்னவலி ஆகிய பகுதிகடளக் தகாண்ைது. 
 மதுடரடயத் தடலநகராகக் தகாண்ை பாண்டியர்களுக்கு துடறமுகம் தகாற்டக ஆகும். 
 சிறந்த மன் ர் தநடுஞ்தசழியன். இவர் னசர னசாழ மற்றும் குறுநில மன் ர்கடளயும், 
தடலயாணங்கா ம் என்னுமிைத்தில் னதாற்கடித்தார். எ னவ தடலயாணங்கா த்தில் 
தசறுதவன்ற தநடுஞ்தசழியன் என்று சிறப்பிக்கப்பட்ைார். 

 மதுடரக் காஞ்சி என்ற நூல் தநடுஞ்தசழியன் பற்றியும் மதுடரடயப் பற்றியும் கூறுகிறது. 

ெமூகம் 

 ஆற்றுப்படை என்ற நூல்கள் அரசர்கள், நிலப்பிரசுர்கள் ஆகினயார் புலவர்கடளயும், 
அறிஞர்கடளயும் ஆதரித்த முடற பற்றி விளக்கமாக கூறுகின்ற . 

 னபார்க்களத்தில் உயிர்நீத்த வீரர்கடள தகௌரவிக்கும் வடகயில் வீரக்கல் நடும் பழக்கம் இருந்தது. 
 தமிழர்களின் வீரம் பற்றி கூறும் நூல் புறநானூறு. 

மக்கள் வாழ்க்டக: 

 தசய்யும் ததாழிலின் காரணமாக னவறுபாடு னதான்றியது. குலங்கள் பலனதான்றி . அவர்தம் 
நடைமுடற வாழ்வில் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இருந்த . ஆயினும் வருணாசிரம அடிப்படையில், 
பிறப்பி ானலனய னவற்றுடம பாராட்டும் நிடல அக்காலத்தில் இைம்தபறவில்டல. 

 தீண்ைாடம நடைமுடறயில் பின்பற்றப்பட்ைதாகக் கருதச் சிறிதும் இைமில்டல. காலப்னபாக்கில் 
தமிழ் மக்களிைம் திணிக்கப்பட்ைததாரு வழக்கனம ‘சாதிவழிப்பட்ை’ உயர்வும், தாழ்வும், தீண்ைாடம 
இழிவும் ஆகும். 

 சங்க காலச் சமுதாயத்தில் தபண்கள் உரிடம தகாண்ைவராக இருந்ததால், ‘காதல்’ அடிப்படையில் 
மணவாழ்க்டக அடமந்தது. காதலர் இருவர் கருத்ததாருமித்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்ைடதப் 
தபற்னறாரும் ஏற்ற ர். 

 புனராகிதர்கள் நைத்தும் சைங்குகளும், னவள்வித்தீ வளர்த்தலும், வைதமாழி மந்திரமும் 
இைம்தபறவில்டல. 

 அக்காலத்தில் மகளிரும் உரிடமயுள்ள வாழ்வு நைத்தும் வாய்ப்பு இருந்தது. 
 டவதிக முடறயில் பின்பற்றப்பட்ைடதப்னபால், மகளிர் தகுதியற்றவர்கள் என்று உரிடம 
மறுக்கப்பட்ைவர்களாக இல்டல. 
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 திருக்னகாவில்கள் கட்டும் முடற வளராத அக்காலத்தில், சங்ககால மக்கள் னபாரில் ஈடுபட்டு 
வீரமரணம் அடைந்தவர்களின் நடுக்கல்டலயும், தமது முன்ன ார்கடளயும் வழிபட்டு வந்த ர். 

 அறுவடை விழா, தபாங்கல் விழா, இளனவனில் பருவவிழா னபான்ற விழக்கடள தகாண்ைாடி ர். 
 தடலநகர்களில் இந்திர விழாவும் தகாண்ைாைப்பட்ைது. பிற்காலத்தில் புராணங்களின் வழியாகப் 
பரவிய பல பண்டிடககடள அக்கால மக்கள் அறிந்திருக்கவில்டல. 


