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6th Social Science Lesson 1 Notes in Tamil 

1] வரலாறு என்றால் என்ன? 

வரலாற்றின் காலம் 

 வரலாற்றின் காலம் ஆண்டுகளில் கணக்கிடப்படுகிறது. இது கி.மு. (பபா.ஆ.மு) கிறித்து பிறப்பிற்கு முன் 

(பபாது ஆண்டிற்கு முன்) மற்றும் கி.பி. (பபா.ஆ) கிறித்து பிறப்பிற்குப் பின் (பபாது ஆண்டு) எனப்படுகிறது. 

 

 வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் காலவரிசைப் பதிவு. 

 வரலாறு என்ற பைால் கிரரக்கச் பைால்லான ‘இஸ்ரடாரியா’ (Istoria) என்பதிலிருந்து பபறப்பட்டது. இதன் 

பபாருள் “விைாரிப்பதன் மூலம் கற்றல்” என்பதாகும். 

 வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் நம்முசடய முன்ரனார்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகசைக் பகாண்டு 

அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்சதயும், அவர்களின் வாழ்க்சக நிகழ்வுகசை நாம் அறிந்து பகாள்ைலாம். 

 பழங்கற்கால மனிதர்கள் எப்படி ரவட்சடயாடினார்கள் என்பசத மசலப்பாசறகளிலும் குசகச் சுவர்களிலும் 

வசரயப்பட்டுள்ை பாசற ஓவியங்களிலிருந்து பதரிந்து பகாள்ைலாம். 

நாணயவியல் – நாணயங்கள் பற்றிய படிப்பு 

கல்பவட்டியல் – எழுத்துப்பபாறிப்புகள் பற்றிய படிப்பு 
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 வரலாற்றுக்கு முந்சதய காலம் என்பது கற்கருவிகசை பயன்படுத்தியதற்கும் எழுதும் முசறகசை 

கண்டுபிடித்ததற்கும் இசடப்பட்ட காலம் ஆகும். பதால்லியல் அசடயாைங்கைான கற்கருவிகள், புசத 

படிமங்கள், பாசற ஓவியங்கள் ரபான்ற பலவற்றிலிருந்தும் வரலாற்றுத் தகவல்கசைப் பபறலாம். 

 வரலாற்றுத் பதாடக்க காலம் (Proto History) 

வரலாற்றுக்கும், வரலாற்றுக்கு முந்சதய காலத்திற்கும் இசடப்பட்ட காலம். 

 நாய்கள் தமது கூர்சமயான ரமாப்ப உணர்வினால் விலங்குகளின் வருசகசய அறிந்து பகாண்டு 

குசறப்பதால், பழங்கால மனிதர்கள் நாய்கசைப் பழக்கி, தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவும், 

ரவட்சடயாடுவதற்காவும் ரவட்சடயாடப் ரபாகும்ரபாது உடன் அசழத்துச் பைல்லத் பதாடங்கினர். 

வலிசமமிக்க ரபரரைர் அரைாகர் 

 பண்சடய இந்திய அரைர்களில் ரபரும் புகழும் பபற்ற அரைர் அரைாகர் ஆவார். இவரது ஆட்டியில் தான் புத்த 

மதம் ஆசியாவின் பல்ரவறு பகுதிகளுக்குப் பரவியது. கலங்கப் ரபாருக்குப் பின் பல உயிர்கள் மடிவசதக் கண்டு 

வருந்தி, ரபார் பதாடுப்பசதக் சகவிட்டார். அதற்குப் பிறகு புத்த ைமயத்சதத் தழுவி, அசமதிசயயும் அறத்சதயும் 

பரப்புவதற்காகத் தன் வாழ்சவரய அர்ப்பணித்தார். பபாதுமக்களுக்கு அவர் ஆற்றிய ரைசவ முன் மாதிரியாக 

விைங்கியது. பவற்றிக்குப் பின் ரபாசரத் துறந்த முதல் அரைர் அரைாகர்தான். உலகிரலரய முதன்முதலாக 

விலங்குகளுக்கும் தனிரய மருத்துவமசன அசமத்துத் தந்தவரும் அரைாகரர ஆவார். இன்றும் அவர் 

உருவாக்கிய ைாசலகசை நாம் பயன்படுத்திக்பகாண்டு இருக்கிரறாம். நமது ரதசியக் பகாடியில் இடம் பபற்றுள்ை 

ஆரக்கால் ைக்கரம் அரைாகர் நிறுவிய ைாரநாத் கற்றூணில் உள்ை முத்திசரயிலிருந்ரத பபறப்பட்டது. இதிலிருந்து 

அரைாகரது முக்கியத்துவத்சத நாம் அறியலாம். ஆனால், இத்தசகய சிறப்புகசைக் பகாண்ட அரைாகர் குறித்த 

தகவல்கள், வரலாற்றின் பக்கங்களில் 19ஆம் நூற்றாண்டு வசர இடம்பபறரவ இல்சல. ஆங்கிரலய வரலாற்று 

ஆய்வாைர்கைான வில்லியம் ர ான்ஸ், ர ம்ஸ் பிரின்பைப், அபலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் ரபான்றவர்கள் 

வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் கண்டுபிடித்த வரலாற்றுச் ைான்றுகள்தான் மாமன்னர் அரைாகரின் சிறப்புகசை பவளி 

உலகிற்குக் பகாண்டு வந்தன. 

 இதன் அடிப்பசடயில் ைார்லஸ் ஆலன் எனும் ஆங்கிரலய எழுத்தாைர் அரைாகர் குறித்த அசனத்து 

வரலாற்று ஆவணங்கசையும் ரைகரித்துத் பதாகுத்து நூலாக பவளியிட்டார். அந்த நூலின் பபயர் ‘The Search for 

the India’s Lost Emperor’. அதற்குப் பிறகு பல ஆய்வாைர்கள் தங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அரைாகரின் பபாற்கால ஆட்சி 

குறித்த பைய்திகசை பவளிக்பகாணர்ந்தனர். இதற்கான ைான்றுகள் ைாஞ்சி ஸ்தூபியிலும், ைாரநாத் கற்றூணிலும் 

காணப்படுகின்றன. இசவ அரைாகரின் பபருசமசய நமக்கு எடுத்துச் பைால்லுகின்றன. 
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 கல்பவட்டுகள், நிசனவுச் சின்னங்கள், பைப்புப் பட்டயங்கள், பவளிநாட்டவர் அல்லது பவளி நாட்டுப் பயணக் 

குறிப்புகள், நாட்டுப்புறக் கசதகள் ரபான்றசவ வரலாற்சறக் கட்டசமக்கவும் மறுசீரசமக்கவும் பபரிதும் 

உதவுகின்றன. 
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