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 ரு வா த்தகளில் வி்டயளி 

க க க

க

ெ

க க க

க ட

ற்ை க க க க க

க

க க

க க

க ட க

ற்ை க

ெ

ட

ெ க க

க

க க க

க

ற்க க

ை க க

ை

 கீழ்க்கா ம் வினாக்க க்கு வி்டயளி

க ட க க க

ற் ட ை

ற்ை ை

க க க க

க க க ை

க க க

க க க

க க

ை

ற்

ற் ை

க ட

க ட

க ை

 உய  சி த்ன வினாக்கள் 

க க ற் ை

ை ெ க

க ற்க ட

க க

ட ெ கற்க

க

டக ற்

க க

க

க

க க ட

க

ட க ட

க

க ட க

க க

க க

க க

க
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 மா வ  த�யல்்பாடு

க .
ெ ற்

க க ட க ற்

ெ க

க க க

ட

க

க ெக

க ட ெ டக

க டக

ட க டக

ற்க க க

க ட டக

க ெ

கற் க க

க க

க க

க க ற்

க க

க

க க ட

கற் ெ க

ை

க -> க -> -> க ->

->  -> -> க

-> ெ ->

க

டமிரு து வலம்

க க க

க ெக க

ட

வலமிரு து டம்

ெ ட

க க ெ ட

ற்

ை

ம ரு து கீழ்

க க க க ட

ட

ை க

கீ ரு து மல்

க

வினா  - வினா 

க ட க

க

க க ட

க க க

(1) (2) (3)
(4) (6)
(5)

(7)
(8)

(10)

6th History_Tamil_Unit 3_10-03-2018.indd   163 27-03-2018   19:26:14



164

க க

க

ட

க க

ெ ற்

க க க க

 வ்ர்படம்

க க க ட

க

க க

ட

க க க

க

க ட க

க க ட ட .

ெ

ெ

க

 வாழ்க்்கத தி ன 

க க

ெ க

க கக க க ட

க ெ க

ட க ட ை

க க ற் க

கக ெ

க
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  கடடததில் ்பதிலளி -

ெ ெ ெ

ட

க

க

ற்

ை

ட

க

ட

ட

க

ை

ட

க

க

ட

க

க க

ட

க ட

க

ட

ெ க

ட ட

ற்ை க

க க

க க

ட

க க

ட க

ட

க க

க க க க

ை

ட

க

க க க க கற்க க
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ghl« - 2

tuyh‰W¡F Kªija fhy

ÏªÂahÎ« Au¥gh g©ghL«

f‰wš neh¡f§fŸ

Ïªj¥ ghl¤ÂèUªJ khzt® m¿ªJ bfhŸtJ

1. tuyh‰W¡F Kªija fhy«

2. Au¥gh ehfßf¤Â‹ njh‰wK« ts®¢ÁÍ«

3. Au¥gh k¡fë‹ r_f bghUshjhu ãiyikfŸ

4. Au¥gh k¡fë‹ g©gh£L thœ¡if

5. Au¥gh ehfçf¤Â‹ mêÎ

 ÏªÂahéš kåj Fy¤Â‹ tuyhW, tuyh‰W¡ fhy¤Â‰F K‹ÃUªnj 

bjhl§F»wJ.  tuyh‰W¡F Kªija fhy¤ij¥ g‰¿ m¿ªJbfhŸtj‰F vG¤J 

toéyhd rh‹WfŸ »il¥gÂšiy.  ÏU¥ÃD«, ÏªÂahé‹ gšntW gFÂfëèUªJ 

»il¤JŸs Vuhskhd bjhšbghUŸ rh‹Wfë‹ mo¥gilæš Ï¡fhy tuyh‰iw¥ 

gil¡f Ko»wJ.  f‰fUéfŸ, k£gh©l XLfŸ, fiy¥bghU£fŸ, cnyhf¡ fUéfŸ 

ngh‹w bghU£fŸ Ït‰¿š ml§F«.  Ï¡fhy k¡fë‹ thœ¡ifia m¿ªJ 

bfhŸtj‰F bjhšèaè‹ ts®¢Á   bgçJ«  ga‹gL»wJ.

 ÏªÂahit¥ bghW¤jtiu, 

tuyh‰W¡F Kªija fhy¤ij, giHa 

f‰fhy«, Ïil¡ f‰fhy«, òÂa f‰fhy«, 

cnyhf fhy« vd tif¥gL¤jyh«.  

ÏU¥ÃD«, ÏªÂa Jiz¡f©l« 

KGtj‰F«   Ïªj fhytiu  xnu 

khÂçahf¥  bghUªJtÂšiy.  tuyh‰W¡F 

Kªija fhy« m¿éaè‹ Jizbfh©L  

e‹F tiuaW¡f¥gL»wJ.  bghJthf 

nuonah fh®g‹ Kiwna  Ïj‰F 

ga‹gL¤j¥gL»wJ.  xU F¿¥Ã£l 

fhy¤Â‰F¥Ã‹ cæ®rh®   bghU£fëš   vªj  

msÎ¡F fça« FiwªJŸsJ v‹gij 

mo¥gilahf¡ bfh©L fhy¤ij¡ 

fz¡»L« Kiwna nuonah fh®g‹ 

KiwahF«.  k‰bwhU Kiw bl‹£nuh 

fhy¡ fâ¥ò vd¥gL»wJ.  ku¤Â‹ 

cŸbt£L¤ njh‰w¤Âš fhz¥gL« 

tisa§fë‹ v©â¡ifia¡ bfh©L 

fhy¤ij fz¡»Ltnj Ï«KiwahF«.
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giHa f‰fhy«

 ÏªÂa¤ Jiz¡ f©l¤Â‹ gšntW gFÂfëš giHa f‰fhy kåj®fŸ 

thœªj Ïl§fŸ f©l¿a¥g£LŸsd.  Ï›él§fŸ bgU«ghY« Ú®ãiyfS¡F 

mUfhikænyna cŸsd.  giHa f‰fhy k¡fŸ tÁ¤j ghiw  ÏL¡FfS«,   FiffS« 

Jiz¡ f©l« KGtJ« gué¡ »l¡»‹wd.  Áy Ïl§fëš mt®fŸ Ïitfshš 

nta¥g£l FoirfëY« thœªjd®.  ÏªÂahéš fhz¥gL« giHa f‰fhy k¡fŸ 

thœªj Ïl§fŸ tUkhW :

m. tlnk‰F ÏªÂahéš nrh‹ gŸs¤jh¡F k‰W« bgh£th® Õlóä

M. tlÏªÂahéš Áthè¡ F‹WfŸ 

Ï. k¤Âa Ãunjr¤Âš Ã«ng£fh

<. e®kij¥ gŸs¤jh¡»š Mj«fh® F‹W

c. MªÂu¥ Ãunjr¤Âš f®üš

C. br‹id¡ fU»YŸs m¤Âu«gh¡f«.

 giHa  f‰fhy¤Âš éy§Ffis nt£ilahoÍ«, 

c©z¡ Toa jhtu§fŸ k‰W« »H§Ffis  

nrfç¤J«  k¡fŸ j§fsJ czit¤  njo¡  bfh©ld®.  vdnt,   Ït®fis,  ‘czit 

nrfç¥ngh®’  v‹W miH¡»‹wd®.   éy§Ffis nt£ilahLtj‰F f‰fUéfisna 

Ïªj k¡fŸ ga‹gL¤Âd®.  ifasÎ f‰fUé k‰W« cilªj THh§f‰fns Ït®fsJ 

MÍj§fshF«.  f‰fUéfŸ, bf£oahd Fth®£ir£ vd¥gL« ghiw¡f‰fshyhdit.  

M‰W¥ gLiffëš bgça THh§f‰fŸ »il¤jd.  cUt¤Âš bgça éy§Ffis  

nt£ilahLtj‰F bgça f‰nfhlçfis Ït®fŸ ga‹gL¤ÂæU¡fnt©L«.  nkY«, 

FG¡fshf x‹¿izªJ bgça éy§Ffis Ït®fŸ Åœ¤ÂæU¡fnt©L«.  giHa 

f‰fhy k¡fë‹ bkhê k‰W« jftš gçkh‰wKiw F¿¤J vJÎ« bjçaéšiy.  

fhy¥ngh¡»š    Ït®fsJ thœ¡if Kiwæš kh‰w§fŸ V‰gl¤ bjhl§»d.  

éy§Ffis ts®¡fÎ«, fuLKulhf k£gh©l§fis cUth¡fÎ« xUÁy jhtu§fis 

ts®¡fÎ« Ït®fŸ Ka‰Áfis nk‰bfh©ld®.  Ã«Ã£fh ngh‹w xUÁy giHa 

f‰fhy Ïl§fëš Ït®fsJ Xéa§fS« fhz¥gL»‹wd.  giHa f‰fhy« v‹gJ 

».K.10,000 M©L¡F K‰g£ljhF«.

Ïil¡f‰fhy«

 kåjFy thœ¡ifæ‹ mL¤j f£l¤ij Ïil¡ f‰fhy« v‹W miH¡»nwh«.  

ÏJ Rkh® ».K. 10000 Kjš ».K. 6000 M©LfS¡F Ïil¥g£l fhykhF«.  giHa 

f‰fhy¤Â‰F« òÂa f‰fhy¤Â‰F« Ïilna V‰g£l kh‰w§fis Ï¡fhy tuyhW 

vL¤Jiu¡»wJ.  Ïil¡f‰fhy Á‹d§fŸ, F#uh¤Âš yh§f‹¢, k¤Âa Ãunjr¤Âš 

Mj«fh®, uh#°jh‹, c¤Âu¥ Ãunjr«, Õfh® ngh‹w khãy§fë‹ Áy gFÂfŸ M»a 

Ïl§fëš f©blL¡f¥g£LŸsd.  ghiw¡ Fiffëš fhz¥gL« Xéa§fëèUªJ 

Ïil¡f‰fhy k¡fë‹ r_f thœ¡if k‰W« bghUshjhu elto¡iffŸ g‰¿ 

xusÎ ô»¡f Ko»wJ.  Ïil¡ f‰fhy¤Âš ntWtifæyhd f‰fUéfŸ 

f©blL¡f¥g£LŸsd.  äf¢ Á¿a f‰fshyhd  Ïit bgU«ghY« mÂfg£r« IªJ 

br‹oÛ£l® msitÍilajhF«.  vdnt. Ït‰iw E©f‰fUé mšyJ ik¡nuhè¤ 

   giHa f‰fhy¡ fUéfŸ 



11

v‹W miH¡»nwh«.  nt£ilahLjš, czÎ nrfç¤jš M»ad Ï¡fhy¤ÂY« 

bjhl®ªjd.  bgça éy§FfS¡F¥gÂš Á¿a éy§Ffis nt£ilahLtÂY«, 

Û‹ Ão¥gÂY« Ï¡fhy k¡fŸ mÂf ftd« brY¤Âd®.  éš m«ig nt£il¡F¥ 

ga‹gL¤Âd®.  nkY«, xnu Ïl¤Âš Ú©l fhy« j§» thG« ngh¡F« tsu¤ 

bjhl§»aJ.  Mifahš, Ãuhâfis ts®¤jš, njh£l¥ gæçLjš, bjhl¡f¡fhy 

ntsh©ik  ngh‹w  elto¡iffŸ  Ï¡fhy¤Âš  bjhl§»d.    ehŒ,  kh‹,  g‹¿, 

Ô¡nfhê  ngh‹w   éy§Ffë‹ vY«òfŸ »il¤JŸsik Ïj‰F rh‹whF«.

 xU Áy Ïl§fëš E©f‰fUéfŸ k‰W« nknyhLfSl‹ nr®¤J rt ml¡f« 

brŒa¥g£lj‰fhd rh‹WfS« »il¤JŸsd.

òÂa f‰fhy«

 kåj ehfßf¤Âš F¿¥Ãl¤j¡f K‹nd‰w¤ij 

òÂa f‰fhy¤Âšjh‹ fhzKo»wJ.  òÂa f‰fhy« 

Rkh® ».K. 6000 Kjš ».K. 4000 M©LfS¡F 

Ïil¥g£ljhF«.  ÏªÂahé‹ gy gFÂfëš òÂa 

f‰fhy¥ bghU£fŸ »il¤JŸsd.  fhZÛ® gŸs¤jh¡F, 

Õfhçš Áuh©£, c¤Âu¥ Ãunjr¤Âš Õyh‹ rkbtë, j¡fhz¤Âš gy Ïl§fŸ 

M»adÎ« ÏÂyl§F«.  bj‹åªÂahéš gy òÂa f‰fhy tÁ¥Ãl§fëš mfœ thŒÎ 

nk‰bfhŸs¥g£LŸsd.  f®ehlf¤Âš kh°», Ãu«k»ç, Ašÿ®, nfhnlfš, jäœeh£oš 

iga«gŸë MªÂuÃunjr¤Âš c£}® M»a Ïl§fŸ mt‰¿š F¿¥Ãl¤j¡fit.

 ntsh©ik, éy§Ffis ts®¤jš, f‰fUéfis gsgs¥gh¡Fjš, 

k£gh©l« brŒjš ngh‹wit òÂa f‰fhy g©gh£o‹ Áw¥ò¡ TWfshF«.  

jhtu§fis¥ gæçl¤bjhl§»ajhY«, Ãuhâfis ts®¤jikahY«, Xçl¤Âš 

j§»thH K‰g£l òÂa f‰fhy k¡fŸ, »uhk rKjha§fŸ cUthfÎ« tê tF¤jd®.  

fUéfis cUth¡FtÂY«, kåjD¡F¤ njitahd rhjd§fis¥ gil¥gÂY« 

bjhêšE£g¤Âš V‰g£l khWjšfis Ï¡fhy¤Âš bjëthf¡ fhzKo»wJ.  

f‰fUéfŸ e‹F gsgs¥ghf Ô£l¥g£ld.  nt£ilahLtj‰F«, ku§fis 

bt£Ltj‰F« gsgs¥ghd Tça f‰nfhlçfŸ bgçJ« gaDilajhf ÏUªjd.  

òšyhš  Md FoirfS¡F¥gÂyhf, fëk© f‰fshyhd FoirfŸ mik¡f¥g£ld.  

k£gh©l§fŸ   brŒtj‰F r¡fu« ga‹gL¤j¥g£lJ.   rik¥gj‰F«, czÎ 

jhåa§fis nrä¤J it¡fÎ« k£gh©l§fŸ ga‹g£ld.  Ïwªnjhiu ml¡f« 

brŒtj‰F bgça k©gh©l jhêfŸ ga‹gL¤j¥g£ld.  rhFgo KiwfëY« 

K‹nd‰w« fhz¥g£lJ.  gšntW fhyf£l§fëš, gšntW Ïl§fëš, nfhJik, gh®è, 

beš, Âid ngh‹wit gæçl¥g£ld.  »H¡»ªÂahéš beš mÂf« gæçl¥g£lJ.  

br«k¿ahLfŸ, MLfŸ, khLfŸ ts®¥ò gutyhf¡ fhz¥g£lJ.   gæçLtj‰F« 

ngh¡Ftu¤J¡F« fhšeilfŸ ga‹g£ld.  gU¤Â k‰W« f«gë Milfis òÂa 

f‰fhy k¡fŸ mâªjd®.

cnyhf fhy«

 òÂa   f‰fhy¤ij¤   bjhl®ªJ  tªj fhy« br«ò f‰fhy« vd¥g£lJ.  

Ï¡fhy¤Âš br«ò k‰W« bt©fy« M»a cnyhf§fŸ ga‹gL¤j¥g£ld.  kåj 

Fy tuyh‰¿š, cnyhf¤ij cU¡»th®¡F« bjhêšE£g¤ij f©LÃo¤jJ« 

cnyhf¤Âyhd bghU£fis cUth¡» ga‹gL¤ÂaJ« K¡»a ãfœÎfshF«.

òÂa f‰fhy¡ fUéfŸ
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 Mdhš, f‰fUéfS« bjhl®ªJ ga‹gh£oš ÏUªJ tªjd.  xU Áy 

E©f‰fUéfŸ K¡»a¤Jt« bg‰W és§»d.  Ï¡fhy¤Âš cnyhf jhJ¡fis¤ 

njo k¡fŸ beLªöu« gaz« brŒaÎ« bjhl§»d®.   Ïjdhš,  br«ò - f‰fhy 

g©ghLfS¡»ilna  bjhl®òfŸ V‰g£ld.  ÏªÂahé‹ gšntW gFÂfëY« br«ò 

f‰fhy¥ g©ghLfŸ fhz¥gL»‹wd.

 bghJthf, M‰w§fiufënyna br«ò - f‰fhy¥ g©ghLfŸ ts®¢Áailªjd.  

F¿¥ghf, Au¥gh g©ghL br«ò - f‰fhy¥ g©gh£o‹ xU gFÂnaahF«.  

bj‹åªÂahéš nfhjhtç, »UZzh, J§fg¤Âuh, bg©zhW, fhéç M»a eÂfë‹ 

gŸs¤jh¡Ffëš Ï¡fhy¤Âš Foahdt rKjha§fŸ njh‹¿ ts®ªjd.  cnyhf 

fhy¤Â‹ bjhl¡f¤Âš Ït®fŸ cnyhf¤ij¥  ga‹gL¤jéšiy  v‹whY«,  Rkh®        

».K. 2000 M©Lth¡»š br«ò« bt©fyK« Ï¥gFÂæš ga‹gL¤j¥g£lj‰fhd 

rh‹WfŸ cŸsd.  jäœeh£oYŸs iga«gŸëæš bt©fy« k‰W« br«ò 

M»at‰whyhd bghU£fŸ, RLk© cUt§fŸ, k©gh©l§fŸ ngh‹wit 

f©blL¡f¥g£LŸsd.

 br«ò - f‰fhy¤ij¤ bjhl®ªJ tªj fhy« ÏU«ò¡ fhykhF«.  ntj 

Ïy¡»a§fëš ÏU«ò g‰¿ mo¡fo F¿¡f¥gL»wJ.

������
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 bj‹åªÂahéš, ÏU«ò¡ fhyK« bgU§fš fhyK« (bkfhèÂ¡) rkfhy« 

vd¡ fUj¥gL»wJ.  bkfhè¤ v‹whš bgça fš v‹W bghUŸ.  fšyiwæ‹ nkš 

R‰¿ mL¡f¥g£l f‰fis ÏJ F¿¡»wJ.  m¤jifa fšyiwfŸ bj‹åªÂahéš 

Vuhskhf¡ »il¤JŸsd.
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 f®ehlf¤ÂYŸs Ašÿ®, kh°» MªÂu¥ Ãunjr¤ÂYŸs ehfh®Éd bfh©lh, 

jäœeh£oš MÂ¢r ešÿ® M»a Ïl§fŸ mt‰¿š F¿¥Ãl¤j¡fit.  fšyiw¡ 

Fêfëš fU¥ò - Áf¥ò t©z¤jhyhd¥ ghidnahLfŸ, ÏU«ghyhd k©bt£o 

k‰W« mçthŸ, ÁW MÍj§fŸ ngh‹wit fhz¥gL»‹wd.

Au¥gh ehfçf«

 ÁªJ¥ gŸs¤jh¡»š nk‰F gŠrhÃYŸs Au¥gh ÁªJ khfhz¤ÂYŸs 

bkhfŠrhjhnuh M»a ÏU Ïl§fëY«jh‹ Kj‹Kjèš mfœthŒÎfŸ 

nk‰bfhŸs¥g£ld.  Ï›éu©L Ïl§fS« j‰nghJ gh»°jhåš cŸsd.  Ïªj 

mfœthŒÎfë‹ gadhf xU Áwªj ehfßf« ÁªJ btëæš ÏUªjJ f©l¿a¥g£lJ.  

bjhl¡f¤Âš Ïªj ehfçf« ÁªJbtë ehfçf« vd tH§f¥g£lJ.  ÁªJbtë¡F 

m¥ghY« Ïªj ehfçf¤Â‹ jl§fŸ guéæUªjikahš Ã‹d® ÏJ ‘ÁªJ ehfçf«’ 

v‹W miH¡f¥g£lJ.  Kjèš mfœthŒÎ nk‰bfhŸs¥g£l Ïl¤ij ãidÎTW« 

tifæš ‘Au¥gh ehfçf«’  v‹W« ÏJ tH§f¥gL»wJ.

K¡»a Ïl§fŸ

 gšntW Ïl§fëš mfœthŒÎfŸ nk‰bfhŸs¥g£lnghÂY«, mt‰¿š 

F¿¥Ãl¤j¡fit tUkhW : ÁªJéYŸs nfh£ oí, uh#°jhåYŸs fhèg§f‹, 

gŠrhÃš %gh®, Açahdhéš Ãdthè, F#uh¤ÂYŸs nyh¤jš, f®nfhlhlh, k‰W« 

njhyéuh.  bgça efu§fŸ bgU«ghY« üW bA¡nl® gu¥gsit¡ bfh©litahF«.  

ÁªJbtë efu§fënyna äf¥ bgçaJ bkhfŠrhjhnuh.  ÏJ Rkh® ÏUüW bA¡nl® 

gu¥ig¡ bfh©lJ vd kÂ¥Ãl¥gL»wJ.

njh‰wK« ts®¢ÁÍ«

 flªj v©gJ M©Lfshf nk‰bfhŸs¥g£L tU« mfœthŒÎfë‹ gadhf 

Vuhskhd bjhšbghU£fŸ f©blL¡f¥g£LŸsd.  Ïit Au¥gh g©gh£o‹ 

ts®¢Áia m¿ªJbfhŸs ga‹gL»‹wd.  Ïjid eh‹F K¡»a ãiyfshf¥ gF¤J 

m¿ayh«.

1. Au¥ghé‰F Kªija ãiy (Pre-Harappan)

2. Au¥gh g©gh£o‹ bjhl¡f ãiy (Early-Harappan)

3. Au¥gh g©gh£o‹ KÂ®ªj ãiy (Mature-Harappan)

4. Au¥gh g©gh£o‹ ÏWÂ ãiy (Late-Harappan)

Au¥gh g©gh£o‰F Kªija ãiyia »H¡F gY¢Á°jhd¤Âš fhzyh«.  

bkhfŠrhjhnuhé‰F tlnk‰»š 150 ikš öu¤ÂYŸs bkf®fh® v‹w Ïl¤Âš 

Au¥gh g©gh£o‰F Kªija fhy k¡fŸ thœªjik¡fhd RtLfŸ fhz¥gL»‹wd.  

Ï¡fhy¤Âš, k¡fŸ j§fsJ ehnlho thœ¡ifia¡ ifé£L ãiyahd ntsh© 

thœit¤ bjhl§»d®.

 Au¥gh g©gh£o‹ bjhl¡f ãiyæš k¡fŸ rkbtëfëš bgU« »uhk§fis 

cUth¡» m§F thœªjd®.  Ï¡fhy¤Âšjh‹ ÁªJ rkbtëæš efu§fŸ njh‹¿ 



14

tsu¤ bjhl§»d.  »uhk¥òw thœ¡ifæèUªJ k¡fŸ efuthœ¡ifiaÍ« nk‰bfhŸs 

Mu«Ã¤jd®.  M«ç, nfh£ oí M»a Ïl§fis Ïªj ãiy¡F vL¤J¡fh£lhf¡ 

Twyh«.  Au¥gh g©gh£o‹ c¢rf£l¤Âš bgça efu§fŸ vG¢Ábg‰wd.  fhèg§f‹  

mfœthŒÎfŸ m§»Uªj efu mik¥òfisÍ«, ef®¥òw¡ TWfisÍ« e‹F 

btë¥gL¤J»‹wd.  

 Au¥gh g©gh£o‹ ÏWÂãiyæš, mj‹ ÁijÎ bjhl§»aJ.  nyh¤jš 

mfœthŒÎfŸ Ïªj ãiy¡F j¡f vL¤J¡fh£lhf¤ Âfœ»‹wd.  nyh¤jš efuK« 

mj‹ JiwKfK« äfÎ« Ã‰fhy¤Âšjh‹ ãWt¥g£ld.  btŸs¥bgU¡»èUªJ 

ghJfh¡F« tifæš äf¥bgça jL¥ò¢Rtiu Ïªefçš fhzKo»wJ.  bkrgnlhäah, 

ÏªÂahé‹ ÃwgFÂfŸ M»at‰W¡»ilæyhd äf¥ bgça thâg ikakhf nyh¤jš 

ÂfœªjJ.

Au¥gh g©gh£o‹ fhy«

 1931 M« M©L r®#h‹ kh®õš bkhfŠrhjhnuhé‹ fhy¤ij ».K. 3250 

- ».K. 2750 vd kÂ¥Ã£lh®.  Ã‹d®, gšntW òÂa Ïl§fëš mfœthŒÎfŸ 

nk‰bfhŸs¥g£ld.  vdnt,  òÂa jftšfë‹ mo¥gilæš Au¥gh g©gh£o‹ fhyK« 

m›t¥nghJ m¿P®fshš òÂajhf kÂ¥Ãl¥g£lJ.  nuonah fh®g‹ Kiwæš fhy¤ij 

fz¡bfL¡F« KiwÍ« m¿Kf¥gL¤j¥g£lJ.  Ïjdhš XusÎ¡F Jšèakhd 

fhy¡fâ¥ò« brŒa¥g£lJ.  1956 M« M©L ~ng®r®›° v‹gt® Au¥gh g©gh£o‹ 

fhy¤ij ».K.2000 - ».K. 1500 v‹W kÂ¥Ã£lh®.  1964 M« M©L o.Ã. mf®thš Ïªj 

g©gh£o‹ fhy¤ij ».K. 2300 ».K. 1750 vd KoÎ brŒjh®.  ÏU¥ÃD« tU§fhy¤Âš 

Ïªj fhytiuaiuÍ« khWtj‰F thŒ¥ò©L.

Au¥gh g©gh£o‹ Áw¥ò¡ TWfŸ

efu mik¥ò

 Au¥gh g©ghL mj‹ jå¢Áw¥ò thŒªj efu mik¥ò¡F bga® bg‰wjhF«.  

bjU¡fŸ x›bth‹W« FW¡F beL¡fhfÎ« ne®nfh£oY« mikªÂUªjd.  Au¥gh, 

bkhfŠrhjhnuh, fhèg§f‹ ngh‹w bgça efu§fëš nklhd gFÂfëš nfh£ilfŸ 

f£l¥g£oUªjd.  nfh£ilfŸ x›bth‹W« fëk©f‰fshyhd nkLfŸÛJ 

mik¡f¥g£oUªjd.  nfh£ilæ‹ Ñœ¥gFÂæèUªj efu¤Âš br§f‰fshyhd 

ÅLfŸ ÏUªjd.  Ït‰¿š rhjhuzk¡fŸ FoæUªjd®.  bgU«ghyhd f£ol§fŸ 

mid¤J« br§f‰fshyhdit.  f‰ghiwfshyhd f£ol§fŸ fhz¥gléšiy 

v‹gJ F¿¥Ãl¤j¡fJ.  óä¡foæš mik¡f¥g£oUªj fêÎÚ®¡ FHhŒfŸ Au¥gh 

g©gh£o‹ k‰bwhU Áw¥ò¡ TwhF«.  ÅLfëèUªJ btëtU« fêÎÚ®¡ FHhŒfŸ 

mid¤J« bjU¡fë‹ fêÎÚ®¥ghijÍl‹ 

Ïiz¡f¥g£oUªjd. Ï¡FHhŒfŸ bgU«ghiw¡ 

f‰fshnyh mšyJ br§f‰fshnyh  _l¥g£oUªjd.

 bkhfŠrhjhnuhé‹ Áw¥ò¡Fça bghJ 

Ïl« bgU« Fëaš FskhF«.  ÏJ 39 mo ÚsK« 

23 mo mfyK« bfh©ljhF«.  jiuæèUªJ 

Fs¤Â‰FŸ Ïw§f mid¤J g¡f¤ÂY« gofŸ bkhfŠrhjhnuh - bgU« Fëaš Fs«
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mik¡f¥g£LŸsd.  cilfŸ kh‰Wtj‰F VJthf Fs¤Â‹ Xu§fëš jå miwfŸ 

fhz¥gL»‹wd.  Fëaš Fs¤Â‹ jiu¥gFÂ br§f‰fshyhdJ.  mU»èUªJ 

bgça »z‰¿èUªJ Fs¤Â‰F j©Ù® bfh©Ltu¥g£lJ.  Fs¤Â‹ xU _iyæš 

j©Ùiu btëna‰W« FHhŒ mik¡f¥g£LŸsJ.  Ï¡Fs« rl§Ffë‹nghJ 

Fë¥gj‰F trÂahf mik¡f¥ g£oU¤jš nt©L«.  bkhfŠrhjhnuhé‹ äf¥bgça 

f£ol« mj‹ jhåa¡ fsŠÁakhF«.  ÏJ 150 mo ÚsK« 50 mo mfyK« bfh©lJ.  

Au¥gh efç‹ nfh£ilæš MW jhåa¡ fsŠÁa§fis¡ fhzKo»wJ.

bghUshjhu thœ¡if

 ntsh©ik, bjhêš if¤bjhêš thâf« vd mid¤Jtif bghUshjhu 

elto¡iffisÍ« Au¥gh g©gh£oš fhzKo»wJ.  nfhJikÍ« gh®èÍ« K¡»a 

éisbghU£fshF«.  vŸ, fLF, gU¤Â ngh‹witÍ« gæçl¥g£ld äifahd 

jhåa§fŸ fsŠÁa§fëš nrä¤J it¡f¥g£ld.  

btŸshLfŸ, br«k¿ahLfŸ, vUJfŸ ngh‹wit K¡»a 

ts®¥ò éy§FfshF«.  FÂiuæ‹ ga‹ghL g‰¿ Ï‹D« 

bjëthf tiuaW¡f¥gléšiy.  kh‹ cŸë£l gšntW 

éy§FfŸ czÎ¡fhf nt£ilahl¥g£ld.

 gšntW if¤bjhêšfëš nj®¢Ábg‰w iféidP®fŸ 

Ï¡fhy¤Âš thœªjd®.  bgh‰bfhšy®fŸ, br§fš brŒnth®, 

fš mW¥ngh®, berÎ¤ bjhêyhs®, glF f£Lnth®, RLk© 

fiyP® ngh‹nwh® F¿¥Ãl¤j¡ft®fŸ.  bt©fy« 

k‰W« br«ghyhd gh¤Âu§fŸ Au¥gh g©gh£L cnyhf¤ bjhêY¡F Áwªj 

vL¤J¡fh£LfshF«.  j§f« k‰W« btŸëahyhd Mguz§fŸ gšntW Ïl§fëš 

f©blL¡f¥g£LŸsd.  k£gh©l§fŸ gšntW Ïl§fëš f©blL¡f¥g£LŸsd.  

k£gh©l§fŸ bgU«ghY« rhjhuzkhf ÏUªjd.  xUÁy Ïl§fëš Áf¥ò k‰W« 

fU¥ò t©z«óÁa k£gh©l§fS« »il¤JŸsd.  mça tif f‰fshyhd 

kâfS« c‰g¤Â brŒa¥g£ld.

 ÏªÂahé‹   ÃwgFÂfnshL  gutyhd  t®¤jf«  nk‰bfhŸs¥g£lJ.  

bkrgnlhäah, M¥fhå°jh‹, <uh‹ ngh‹w gFÂfnshL mašeh£L t®¤jfK« 

eilbg‰wJ.  j§f«, br«ò, <a« k‰W« mça tif f‰fŸ Ïw¡FkÂ brŒa¥g£ld. 

nfhJik, gh®è,     gæWtiffŸ,  v©bzŒ é¤J¡fŸ ngh‹w ntsh© bghU£fŸ  

V‰WkÂ brŒa¥g£ld.  gU¤ÂahilfŸ, k£gh©l§fŸ, kâfŸ, RLk© 

fiy¥bghU£fŸ, jªj ntiy¥ghLfŸ ngh‹witÍ« V‰WkÂfëš ml§F«.  

ÁªJ¥gFÂ¡F« RnkçahÎ¡F« Ïilna thâf¤bjhl®ò ãyéaj‰F nghÂa 

rh‹WfŸ »il¤JŸsd.  bkrgnlhäahéš ÁªJbtëia¢ rh®ªj gy K¤ÂiufŸ 

f©blL¡f¥g£LŸsd.  g©lkh‰W thâfnk gutyhf eilbg‰wJ.  ngh¡Ftu¤J¡F 

fhis k‰W« vUJ ó£oa t©ofŸ ga‹gL¤j¥g£ld v‹gij ÁªJbtëæš 

»il¤JŸs K¤ÂiufS« RLk© bgh«ikfS« cWÂ¥gL¤J»‹wd.  MWfŸ k‰W« 

flš ngh¡Ftu¤J¡F glFfS« f¥gšfS« cjéd.

Au¥gh K¤Âiu
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r_f thœ¡if

 Au¥gh k¡fë‹ r_f thœ¡ifia 

m¿ªJ bfhŸs nghÂa rh‹WfŸ »il¤JŸsd.  

M©, bg© ÏUghyU« ÑHhil, nkyhil 

v‹w Ïu©Léj MilfisÍ« mâªjd®.   

ÏUghyU« kâfshyhd Mguz§fis 

mâªJbfh©ld®.

 tisašfŸ, fh¥òfŸ, x£oahz«, Áy«ò, 

fhjâ, nkhÂu« ngh‹wit bg©fS¡fhd 

Mguz§fŸ, Ïit, j§f«, btŸë, br«ò, 

bt©fy« ngh‹w cnyhf§fshdit.  mçatif f‰fshyhd Mguz§fS« 

ÏUªjd.  k£gh©l§fŸ, f‰fŸ, XLfŸ, jªj« k‰W« cnyhf§fshyhd gšntW 

tifæyhd Å£L¡FjÎ« gh¤Âu§fŸ bkhfŠrhnjhuhéš f©blL¡f¥g£LŸsd.  

ü‰F« j¡fë, CÁfŸ, Ó¥òfŸ, ö©ošK£fŸ, f¤ÂfŸ ngh‹wit br«ghydit.  

fëk©zhyhd t©ofŸ ÁWt®fë‹ éisah£L¥ bghU£fëš ml§F«.  nfhèfŸ, 

gªJfŸ, jha« ngh‹wit éisah£L¡F ga‹g£ld.  Û‹ Ão¤jš v‹gJ Kiwahd 

bjhêš, nt£ilahLjY«, vUJ¢ r©ilÍ« bghGJngh¡FfshF«.  gšntW 

ngh®¡fUéfS« f©blL¡f¥g£LŸsd.  br«ò k‰W« bt©fy¤Âyhd nfhlçfŸ, 

<£ofŸ, FWth£fŸ, éš m«òfŸ ngh‹witÍ« ÏÂyl§F«.

fiyfŸ

 Au¥ghé‹ Á‰g§fŸ äf¢Áwªj ntiy¥ghLfis¡ 

bfh©ljhF«.  RLk©zhyhd M©, bg© cUt§fŸ, 

éy§FfŸ, gwitfŸ k‰W« K¤Âiufëš tiua¥g£LŸs 

brJ¡nfhéa§fŸ Á‰Ãæ‹ Âwik¡F rh‹W g»®»‹wd.  

bkhfŠrhjhnuhéš f©blL¡f¥g£LŸs ‘eh£oa k§if’ 

v‹w bt©fy cUt bgh«ik Áw¥ghd fiyea¤Â‰F vL¤J¡ 

fh£lhF«.  mj‹ tyJ if ÏL¥Ã‹ÛJ«, tisašfŸ mâªj 

ÏlJ if bjh§fél¥g£l ãiyæY« mik¡f¥ g£LŸsJ.  

Au¥ghéš Ïu©L f‰Á‰g§fŸ f©blL¡f¥g£LŸsd.  

x‹W kåjå‹ Ã‹g¡f th£oY«, k‰W« eh£oa toéY« 

mikªJŸsd.   Au¥gh efu k£gh©l§fŸ Áwªj 

fiyeaä¡fitahF«.  k£gh©l§fS«, FtisfS« 

gšntW tot§fëY«, t©z§fëY« cUth¡f¥g£Lssd.  

t©z¥ó¢Rl‹ Toa k£gh©l§fŸ juä¡fitahF«. nfhztoéyhd nfhLfŸ 

t£l§fŸ, ÏiyfŸ, brofŸ, ku§fŸ ngh‹w Xéa§fŸ k£gh©l§fŸÛJ 

tiua¥g£LŸsd.  Áy k£gh©l§fëš Û‹ k‰W« kæš cUt§fS« fhz¥gL»‹wd.

vG¤J

 Au¥gh vG¤J tot« Ï‹D« KGikahf f©l¿a¥gléšiy.  400 Kjš 

600 tiuæyhd tot§fŸ ÏU¥ÃD«,  mt‰¿š 40 mšyJ 60 k£Lnk mo¥gilahf 

Au¥gh k¡fŸ ga‹gL¤Âa 

Mguz§fŸ 

RLk© cUt¥ 

bgh«ik 
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és§F»‹wd.  vŠÁait mt‰¿‹ kh‰Wtot§fns.  Au¥gh vG¤J¡fŸ bghJthf 

tyäUªJ Ïlkhfnt vGj¥g£LŸsd.  xUÁy K¤Âiufëš 

Kjštç    tyäUªJ ÏlkhfÎ«.  mL¤jtç ÏläUªJ 

tykhfÎ« kh¿kh¿ vGj¥g£LŸsd.  °fh‹oneéahit¢ 

nr®ªj gh®nghyh k‰W« mtuJ cl‹gâah‰W« 

m¿P®fS« Au¥gh k¡fë‹ bkhê Âuhélbkhêna v‹W 

KoÎ brŒJŸsd®.  nrhéa¤ m¿P® ÁyU« Ï¡fU¤ij 

V‰»‹wd®.  ntWÁy m¿P®fŸ Au¥gh vG¤J¡fis Ãuhä 

vG¤JtifÍl‹ bjhl®ò¥gL¤J»‹wd®.  Au¥gh vG¤J 

g‰¿a òÂ® Ï‹D« méœ¡f¥gléšiy.

 Au¥gh vG¤J KGtJ« go¤j¿a¥gL«nghJ m¥g©gh£o‹ Áw¥òfŸ 

KGikahf btëtU« v‹gÂš Iaäšiy.

rka«

 K¤ÂiufŸ, RLk© cUt§fŸ k‰W« br¥òéšiyfŸ ngh‹w rh‹WfëèUªJ 

Au¥gh k¡fë‹ rka thœ¡if F¿¤J m¿aKo»wJ.  mt®fsJ K¡»a M© flÎŸ 

gRgÂ (K‰fhy¤Âa Át‹).  Âahdtoéš mk®ªÂU¡F« mtU¡F _‹W Kf§fS« 

Ïu©L bfh«òfS« fhz¥gL»‹wd.  eh‹F éy§FfŸ (ahid, òè, Ú®ahid, vUJ) 

bt›ntW Âirfis¥gh®¤j t©z« mtiu NœªJŸsd.  mtuJ ghj¤Âš Ïu©L 

kh‹fŸ cŸsd.  Ïªj cUt« K¤Âiufëš fhz¥gL»wJ.  mt®fsJ K¡»a bg© 

flÎŸ jhŒ¡ flÎshF«.  Ïj‹ RLk© tot§fŸ »il¡»‹wd.  Ã‰fhy¤Âš è§f 

têghL« fhz¥g£lJ.  Au¥gh k¡fŸ ku§fisÍ« éy§FfisÍ« Tl têg£ld®.  

ngŒfŸ, bf£l MéfŸ ngh‹wt‰¿‹ÛJ e«Ã¡if bfh©oUªj mt®fŸ, j§fis¥ 

ghJfh¤J¡ bfhŸs jha¤J¡fisÍ« mâªjd®.

Ïwªnjhiu¥ òij¤jš

 bkhfŠrhjhnuh, Au¥gh, fhèg§f‹, nyh¤jš %gh® ngh‹w efu§fis¢ R‰¿ 

f©blL¡f¥g£LŸs fšyiwfŸ Au¥gh k¡fë‹ Ïwªnjhiu¥ òij¡F« tH¡f« 

F¿¤J m¿a cjÎ»‹wd.  bkhfŠrhjhnuhéš, Ïwªnjhiu òij¡F« tH¡fK«, 

vç¤jÃ‹d® vY«òfis òij¡F« tH¡fK« tH¡»èUªjd.  nyh¤jš efçš 

òijFêia¢ R‰¿ br§f‰fŸ mL¡f¥g£LŸsd.  Au¥gh efçš ku¤jhyhd rt¥bg£o 

f©blL¡f¥g£LŸsd.  n#hoahfÎ« k£gh©l¤Â‰FŸ it¤J« Ïwªnjhiu 

òij¤jj‰fhd rh‹WfS« nyh¤jèš »il¤JŸsd.  ‘rÂ’ v‹w cl‹f£ilnaW« 

tH¡f« ãyéaj‰fhd bjëthd rh‹WfŸ Ïšiy.

Au¥gh g©gh£oš mêÎ

 Au¥gh g©gh£o‹ mêÎ F¿¤J« mj‰fhd rh‹WfŸ F¿¤J« 

m¿P®fS¡»ilna xUä¤j fU¤J Ïšiy.  bghJthf gšntW fU¤J¡fŸ 

K‹it¡f¥gL»‹wd.  btŸs¥ bgU¡F, eÂfŸ tw©LnghLjš, éisãy« jdJ 

ts¤ij ÏH¤jš, m›t¥nghJ V‰gL« ãyeL¡f« ngh‹w Ïa‰if¥ ngçl®fŸ Au¥gh 

efu§fë‹ mêÎ¡F fhuz§fshf ÏUªÂU¡f¡TL«.  Mça®fë‹ gilbaL¥ò 

Au¥gh ehfçf¤Â‰F filÁ kâia xè¤jJ v‹gJ xU Áy m¿P®fë‹ 

Au¥ghé‹ vG¤J 

tot«
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fU¤jhF«.  nfh£ilfŸ gy mê¡f¥g£lJ F¿¤J ç¡ntj« F¿¥ÃL»wJ.  nkY« 

bkhfŠrhnjhuhéš f©blL¡f¥  g£LŸs kåj vY«ò¡Féaš mªefu« maytç‹ 

gilbaL¥ò¡F Mshdij btë¥gL¤Jtjhf cŸsJ.  Mça®fël« tèikä¡f 

MÍj§fS«, ntfkhf bršy¡Toa FÂiufS« ÏUªjJ F¿¥Ãl¤j¡fJ.  Ïjdhš, 

mt®fŸ ÁªJ btë¥gFÂæš j§fsJ MÂ¡f¤ij vëjhf V‰gL¤ÂæU¡f¡ TL«.

f‰wš milÎfŸ

Ïªj¥ ghl¤ÂèUªJ khzt® m¿ªJ bfh©lJ.

1. giHa f‰fhy«, òÂa f‰fhy«, cnyhf fhy« m¡fhy¤Âš 

bjhšbghU£fŸ  -– m¡fhy k¡fë‹ r_f bghUshjhu 

thœ¡if.

2. Au¥gh g©gh£o‹ njh‰wK« ts®¢ÁÍ« mfœthŒÎ 

nk‰bfhŸs¥g£l K¡»a Ïl§fŸ.

3. Au¥gh ehfçf¤Â‹ Áw¥ò¡TWfŸ  -– efu mik¥ò, r_f 

thœ¡if, bghUshjhu ãiyik.

4. Au¥gh g©gh£o‹ fhy«, rka e«Ã¡iffŸ k‰W« fiyfŸ.

5. Au¥gh ehfçf¤Â‹ mêÎ F¿¤j ntWg£l fU¤J¡fŸ.

khÂç édh¡fŸ

I. rçahd éilia nj®Î brŒf.

1. br«ò f‰fhy¤ij bjhl®ªJ tªj fhy«

 m.  giHa f‰fhy«   M.  òÂa f‰fhy«                           

 Ï.   ÏU«ò¡fhy«   <.   Ïil¡ f‰fhy«

2. Au¥gh g©gh£o‹ JiwKf efu«

 m.  fhèg§f‹   M.  nyh¤jš 

 Ï.   gdthè      <.   %gh®

II. nfho£l Ïl¤ij ãu¥òf.

1. jäœeh£oYŸs äfÎ« Áw¥ò thŒªj bgU§f‰fhy ika« --------

2. Au¥gh g©gh£o‹ K¡»a bg© bjŒt« -------------
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III. bghU¤Jf

1. nfh£oí    m.  Açahdh

2. njhyéuh    M.  uh#°jh‹

3. fhèg§f‹    Ï.   ÁªJ

4. gdthè    <.  F#uh¤

IV. rçahd brh‰bwhliu  bjçÎ  brŒf.  x‹W k£Lnk rçahdJ.

m. Au¥gh g©gh£L ts®¢Áæš _‹W ãiyfŸ c©L.

M. Au¥gh k¡fë‹ bkhê tlbkhê vd gh®nghyh TW»wh®.

Ï. r®#h‹ kh®õš nuonah - fh®g‹ Kiwia¥ Ã‹g‰¿dh®.

<. Au¥gh k¡fŸ ngŒfŸÛJ e«Ã¡if bfh©oUªjd®,  mjdhš, ghJfh¥ò¡fhf 

jha¤J¡fis ga‹gL¤Âd®.

V. Ã‹tUtdt‰iw rçah,  jtwh v‹W TWf.

1. giHa f‰fhy k¡fŸ ntsh©ik brŒJ thœªjd®.

2. ik¡nuhè¤ v‹w E©f‰fUéfis Ïil¡f‰fhy k¡fŸ ga‹gL¤Âd®.

3. ÁªJ btë¡F« RnkçahÎ¡F« Ïilna tâf¤ bjhl®ò ÏUªjJ.

4. Au¥gh k¡fS¡F vGJ« fiy bjçahJ.

VI. ÁWF¿¥ò  vGJf.   (VnjD« _‹W  F¿¥òfŸ)

1. br«ò f‰fhy«

2. bgU§f‰fŸ (bkfhè¤)

3. bgU« Fëaš Fs«

4. Au¥gh g©gh£o‹ fhy«

VII. FW»a éil jUf.   (100 th®¤ijfŸ)

1. giHa f‰fhy« g‰¿ xU F¿¥ò vGJf.

2. Au¥gh g©gh£o‹ njh‰w«, ts®¢Á g‰¿ étç.

3. Au¥gh g©gh£o‹ K¡»a Ïl§fis¡ TWf.

4. Au¥gh g©gh£o‹ mêÎ¡fhd fhuz§fis F¿¥ÃLf. 

VIII. éçthd éil jUf.   (200 th®¤ijfŸ)

1. ÏªÂahéš tuyh‰W¡F Kªija fhy« g‰¿ xU f£Liu tiuf.

2. Au¥gh ehfçf¤Â‹ r_f - bghUshjhu ãiyikfis étç.
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ghl« - 3

ntj fhy¥ g©ghL

f‰wš neh¡f§fŸ

Ïªj ghl¤ÂèUªJ khzt® m¿ªJbfhŸtJ

1. Mça®fë‹ ó®Åf«

2. ntj Ïy¡»a§fS« mt‰¿‹ Áw¥ò«

3. ç¡ntj fhyK« g©ghL«

4. Ãªija ntjfhyK« g©ghL«

 Au¥gh g©gh£o‹ efu§fŸ ».K. 1500 M« M©Lth¡»š mêªjd.  mt®fsJ 

bghUshjhu, M£Áaik¥ò KiwfS« bkŸs mêa¤ bjhl§»d.  Ï¡fhy¤Âšjh‹ 

Ïªnjh-Mça bkhêahd tlbkhê ngRgt®fŸ Ïªnjh-<uhåa¥ gFÂæèUªJ 

tlnk‰F ÏªÂahé‰FŸ EiHªjd®.  bjhl¡f¤Âš tlnk‰F kiyfëèUªj 

fzthŒfŸ têahf Fiwªj v©â¡ifæyhd k¡fns tªÂU¡f¡TL«.  tlnk‰F 

rkbtëfëY«, gŠrh¥ rkbtëfëY« mt®fŸ j§fŸ Mu«gfhy FoæU¥òfis 

mik¤J¡ bfh©ld®.  Ã‹d®, mt®fŸ Ïªnjh-f§if¢ rkbtë¡F Ïl« 

bga®ªjd®.  fhšeilfis ts®¡F« T£l¤jt®fshf mt®fŸ ÏUªjikahš 

gRikahd òšbtëfis mt®fŸ njo¢ br‹w t©z« ÏUªjd®.  ».K. Mwh« 

ü‰wh©Lth¡»š mt®fŸ tl ÏªÂah KGtijÍ« M¡uä¤J¡ bfh©ld®.  vdnt, 

tlÏªÂah Mçat®¤j«  vd miH¡f¥g£lJ.  ntjfhy¤ij ç¡ntj fhy« mšyJ 

Kªija ntjfhy« (».K. 1500 - ».K. 1000) v‹W« Ãªija ntjfhy« (».K. 1000 - ».K. 

600) v‹W« Ïu©L ÃçÎfshf¥ Ãç¡fyh«.

Mça®fë‹ ó®Åf«

 Mça®fë‹ ó®Åf« v‹gJ éthj¤J¡Fça bghUshF«.  ÏJg‰¿ gšntW 

fU¤J¡fŸ ãyÎ»‹wd.  gšntW m¿P®fŸ bt›ntW gFÂfis Mça®fë‹ 

ó®Åfkhf F¿¥ÃL»‹wd®.  M®¡o¡ gFÂ, b#®kå, k¤Âa MÁah, bj‰F uZah 

ngh‹w gFÂfŸ mt®fsJ ó®Åfkhf fUj¥gL»‹wd.  ghyf§fhjhu Âyf® 

thdéaš fz¡Ffis Mjhukhf¡ bfh©L Mça®fŸ M®¡o¡ gFÂæèUªJ 

tªjt®fŸ vd thÂL»wh®.  ÏU¥ÃD«, bj‰F uîa¥gFÂna Mça®fë‹ ÏU¥Ãl« 

v‹w fU¤nj V‰f¤j¡fjhf cŸsJ.  tuyh‰whÁça®fŸ bgU«ghY« Ï¡fU¤ij 

Mjç¡»‹wd®.  m§»UªJ Mça®fŸ MÁah, Inuh¥gh M»a gšntW gFÂfS¡F 

Ïl« bga®ªÂU¡f¡TL«.  ».K.1500 M« M©Lth¡»š mt®fŸ ÏªÂahé‰FŸ 

EiHªjd®.  Ïªnjh-Mça®fŸ vd mt®fis miH¡»nwh«.  Ïªnjh-Mça bkhêahd 

tlbkhêia mt®fŸ ngÁtªjd®.

ntj Ïy¡»a§fŸ

 ‘é¤’ v‹w nt®¢ brhšèèUªJ ‘ntj«’ v‹w brhš ÃwªjJ.  mj‰F ‘m¿jš’ 

v‹W bghUŸ.  ntj« v‹whš "ca®thd m¿Î" v‹W« bghUŸ Twyh«.  ntj§fŸ 
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eh‹F - ç¡, a#&®, rhk, mj®t.  Ïªj eh‹»Y« ç¡ntj« giHikahdJ.  mÂš 1028 

ghlšfŸ cŸsd.

 gšntW flÎis¥ òfœªJ Ïªj ghlšfŸ òida¥g£oU¡»‹wd.  

rl§Ffë‹nghJ Ã‹g‰w¥gLtj‰fhf gšntW étu§fŸ a#&® ntj¤Âš 

Tw¥g£LŸsJ.  rl§»‹nghJ Ïir¥gj‰fhfnt  Ïa‰w¥g£lJ rhk ntj«.  ÏÂèUªnj 

ÏªÂa Ïir njh‹¿ajhf¡ fUj¥gL»wJ.  gšntW rl§FfŸg‰¿ mj®t ntj« 

F¿¥ÃL»wJ.

 eh‹F ntj§fŸ jéu, Ãuhkz§fŸ, cgãlj§fŸ, Mu©a§fŸ, k‰W« 

ÏÂfhr§fshd Ïuhkhaz«, kfhghuj« ngh‹w rka Ïy¡»a§fS« cŸsd.  têghL 

k‰W« ntŸéfŸ F¿¤j és¡f§fŸ Ãuhkz§fëš Tw¥g£LŸsd.  M‹kh, Ãu«k«, 

cy»‹ njh‰w«, Ïa‰ifæ‹ òçahj òÂ®fŸ ngh‹w j¤Jt és¡f§fis¡ TWtJ 

cgãlj§fŸ.  fh£L Ïy¡»a« vd¡ Tw¥gL« Mu©af§fŸ kªÂu«, ntŸé, 

gèæLjš ngh‹wt‰iw TW»wJ.  Ïuhkhaz¤ij thšÛ»Í« kfhghuj¤ij ntj 

éahrU« Ïa‰¿d®.

ç¡ntj fhy« (mšyJ) Kªija ntjfhy« (».K. 1500 - ».K. 1000)

 ç¡ ntj fhy¤Âš, Mça®fŸ bgU«ghY« ÁªJ¥ gFÂænyna thœªjd®.  ç¡ 

ntj¤Âš ‘r¥j ÁªJ’ mšyJ VG eÂfŸ ghÍ« gFÂ v‹w F¿¥ò tU»wJ.  gŠrhÃš 

ghÍ« Éy«, Ódh¥, uhé, ÃahŒ, r£y{ v‹W IªJ eÂfnshL ÁªJ k‰W« ru°tÂ M»a 

VG eÂfisna ÏJ F¿¡»wJ.  ç¡ ntj¥ ghlšfëèUªJ ç¡ntjfhy k¡fë‹ 

muÁaš, r_f g©gh£L thœ¡if Kiwfis m¿ªJ bfhŸsyh«.

ç¡ntj fhy muÁaš

 Fy« mšyJ FL«g« v‹gnj ç¡ ntjfhy muÁaY¡F mo¥gilahf ÏUªjJ.  

gy FL«g§fŸ ÏizªJ »uhk« cUthæ‰W.  »uhk¤Â‹ jiyt® »uhkâ vd¥g£lh®.  

gy »uhk§fŸ ÏizªJ éR v‹w mik¥ò njh‹¿aJ.  Ïj‹ jiyt® ‘éõagÂ’.  

äf¥bgça muÁaš xU§»iz¥ò ‘#d’ vd¥g£lJ.  ç¡ntj fhy¤Âš guj®fŸ, 

k¤¢a®fŸ, aJ¡fŸ, òU¡fŸ ngh‹w gšntW mur Fy§fŸ ÏUªjd.  muÁ‹ jiyt‹ 

uh#‹.  ç¡ntj fhy¤Âš bgU«ghY« Koah£Á Kiwna tH¡»èUªjJ.  gu«giu thçR 

Kiwna Ã‹g‰w¥g£lJ.  ã®thf¤Âš murD¡F cjéahf ònuh»jU«, nrdhå v‹w 

gil¤jsgÂÍ« ÏUªjd®.   rgh, räÂ v‹w Ïu©L òfœthŒªj mitfS« ÏUªjd.    

rgh v‹gJ C®¥bgçnah® ml§»a mitahfÎ«, räÂ v‹gJ bghJ k¡fë‹ 

ÃuÂãÂfis¡ bfh©l mitahfÎ« és§»d.

r_f thœ¡if

 jªij têia mo¥gilahf¡ bfh©lnj ç¡ntj fhy r_f«.  r_f¤Â‹ 

mo¥gilahf és§»aJ »uA« mšyJ FL«g«.  FL«g¤Â‹ jiyt® »uAgÂ.  

bghJthf xUjhu kz« tH¡»èUªjJ.  mur k‰W« ca® Foædçilna gyjhu 

kzK« eilKiwæš ÏUªjJ.  Ïšy¥ bghW¥òfis ftå¤J tªj kidé K¡»a 

rl§FfëY« g§bfL¤J¡ bfhŸtJ tH¡f«.  M©fS¡F Ïizahf bg©fS¡F« 

M‹Ûf« k‰W« m¿th‰wš ts®¢Áæš rk thŒ¥òfŸ tH§f¥g£ld.  mgyh, é°tthuh, 
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nfhrh, nyhgK¤uh ngh‹w bg© féP®fS« ç¡ntj fhy¤Âš thœªjd®.  bghJ 

mitfëY« bg©fŸ g§bfL¤J¡ bfh©ld®.  Áwh® kznkh cl‹f£ilnaW« 

‘rÂ’ tH¡fnkh ç¡ntj fhy¤Âš Ïšiy v‹gJ F¿¥Ãl¤j¡fJ.

 gU¤Â k‰W« f«gëahyhd Milfis M© bg© ÏUghyU« mâªjd®.  

ÏUghyU« gšntW tifæyhd Mguz§fis mâªjd®.  nfhJik, gh®è, ghš, jæ®, 

beŒ, fhŒf¿fŸ, fåfŸ ngh‹wit K¡»a czÎ¥ bghU£fshF«.  gR òåj éy§fhf 

fUj¥g£ljhš gR Ïiw¢Á c©gj‰F jilæUªjJ.  njnuh£l¥ngh£o, FÂiunah£l«, 

rJu§f«, Ïir, eld« ngh‹wit mt®fsJ Ïåa bghGJngh¡FfŸ.  ÃªÂa ntj 

fhy¤Âš ÏUªjij¥nghy ç¡ntjfhy r_f¤Âš ÃçÎfŸ äfÎ« fLikahdjhf 

ÏU¡féšiy.

bghUshjhu ãiyik

 nkŒ¢rš ãy k¡fshf és§»a ç¡ntj fhyk¡fë‹ K¡»a¤ bjhêš 

fhšeil ts®¥ghF«.  fhšeilfis mo¥gilahf¡ bfh©nl mt®fsJ bršt« 

kÂ¥Ãl¥g£lJ.  tlÏªÂahéš mt®fŸ ãiyahf¤ j§» thH¤ bjhl§»a Ã‹d® 

ntsh© bjhêiy nk‰bfh©ld®.  ÏU«Ã‹ gaid e‹Fz®ªÂUªj mt®fshš 

btF vëjhf fhLfis ÂU¤Â gutyhd éis ãy§fis cUth¡f KoªjJ.  

k‰bwhU K¡»a¤ bjhêš j¢Rntiy.  fhLfis mê¡F«nghJ »il¤j Vuhskhd 

ku§fshš Ï¤bjhêš  bgçJ« ga‹bg‰wJ.  nj®fŸ, fy¥igfŸ ngh‹wt‰iw j¢r®fŸ 

c‰g¤Â brŒjd®.  cnyhf¡ fiyP®fŸ br«ò, bt©fy« k‰W« ÏU«ghyhd gšntW 

bghU£fis c‰g¤Â brŒjd®.  üš ü‰wš k‰bwhU K¡»a bjhêyhF«.  gU¤Â k‰W« 

f«gë MilfŸ c‰g¤Â brŒa¥g£ld.  bgh‰bfhšy®fŸ Mguz§fisÍ«, Fat®fŸ 

Å£L cgnahf¤Â‰fhd k£gh©l§fisÍ« c‰g¤Â brŒjd®.

 tâf« äfK¡»a bghUshjhu eoto¡ifahF«.  eÂfŸ ngh¡Ftu¤J¡F 

bgçJ« cjéd.  g©lkh‰W Kiwænyna tâf« eilbg‰wJ.  fhy¥ngh¡»š ‘ãZf«’ 

v‹w j§f ehza§fŸ bgU« t®¤jf§fëš bryhtâahf ga‹gL¤j¥g£ld.

rka«

 ãy«, beU¥ò, fh‰W, kiH, Ïo ä‹dš ngh‹w Ïa‰if r¡Âfis ç¡ntj fhy 

k¡fŸ têg£ld®.  Ït‰iw flÎsuhf cUtf¥gL¤Â têg£ld®.  ÃUÂé (óä), m¡å 

(beU¥ò), thÍ (fh‰W), tUz‹ (kiH), ÏªÂu‹ (Ïoä‹dš) M»a flÎs®fŸ ç¡ntj 

fhy¤Âš òfœ bg‰¿Uªjd®.  Kªija ntj fhy¤Âš ÏªÂu‹ äfÎ« òfœbg‰W 

és§»dh‹.  ÏªÂuD¡F mL¤j ãiyæš ÏUªj m¡å flÎsU¡F« kåjU¡F« 

Ïilna cwÎ¥ghykhf ÏUªjh®.  Ïa‰if¢ rkãiyia ghJfh¡F« flÎshf tUz‹ 

és§»dh®.  MÂ¤Â, cõ° ngh‹w bg© flÎsU« Ï¡fhy¤Âš têgl¥g£ld®.  

Mya§fnsh, Áiy têghnlh Kªija ntjfhy¤Âš Ïšiy.  e‰ga‹fis vÂ®gh®¤J 

flÎsU¡F têghLfŸ brŒa¥g£ld.  beŒ, ghš, jhåa« ngh‹wit gil¡f¥g£ld.  

têgh£o‹nghJ gšntW rl§FfŸ Ã‹g‰w¥g£ld.
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Ãªija ntjfhy« (».K. 1000 - ».K. 600)

 Ãªija ntjfhy¤Âš Mça®fŸ nkY« »H¡F neh¡» Ïl«bga®ªjd®.  f§if 

rkbtëæš Mça®fŸ j§fsJ ÏU¥Ãl¤ij éçÎ gL¤Âa étu§fis rjgj 

Ãuhkz« F¿¥ÃL»wJ.  Ãªija ntj Ïy¡»a§fëš gšntW Mça Fy§fŸ k‰W« 

muRfŸ g‰¿ F¿¥òfŸ fhz¥gL»‹wd.  guªj muRfŸ vG¢Á bg‰wJ  Ï¡fhy¤Âa 

Áw¥ò¡ TwhF«.  bjhl¡f¤Âš FU k‰W« ghŠrhy« M»a muRfŸ òfœbg‰W 

és§»d.  FU muÁ‹ òfœä¡f mur®fshf gçB¤, #dnk#a‹ M»nah® M£Á 

òçªjd®.  ghŠrhy®fë‹ Áwªj mur® ÃuthAd b#Œtè v‹gtuhth®.  òyt®fis 

Ït® ngh‰¿dh®.  FU, ghŠrhy muRfë‹ Åœ¢Á¡F¥ ÃwF, nfhry«, fhÁ, énjf« 

ngh‹w muRfŸ K¡»a¤Jt« bg‰wd.  m#hjr¤U fhÁæ‹ òfœä¡f mur®.  äÂiy 

efiu jiyefuhf¡ bfh©l énjf eh£o‹ mur® #df®.  a¡Pth¡a® v‹w òyt® 

ÏtuJ mitia my§fç¤jh®.  »H¡F¡ nfhoæš kfj«, m§f«, t§f« ngh‹w 

muRfŸ ÏUªjd.  Ãªija ntj Ïy¡»a§fëš ÏªÂah _‹W bgU«ÃçÎfshf 

F¿¡f¥g£LŸsd.  Mçat®¤j« (tl ÏªÂah), k¤anjr« (k¤Âa ÏªÂah), j£Ázghj« 

(bj‹åªÂah)

muÁaš ãiy

 Ãªija ntj fhy¤Âš bgça muRfŸ njh‹¿aij V‰fdnt F¿¥Ã£nlh«.  

Ï¡fhy¤Âš gy Fy§fŸ mšyJ ‘#d’§fŸ x‹¿izªJ ‘#dgj§fŸ’ cUthæd.  

muÁ‹ gu¥gsÎ bgU»ajhš murç‹ mÂfhuK« mÂfç¤jJ.  jdJ tèikia¥ 

bgU¡F« neh¡f¤Jl‹ mur® gšntW rl§FfisÍ«, ntŸéfisÍ« brŒjh®.  

uh#Na« (KoR£L éHh) m°tnkj« (FÂiu ntŸé) k‰W« th#nga« (nj®¥ ngh£o)  

M»adÎ« Ït‰WŸ ml§F«.  uh# é°t#d‹, m»y òtdgÂ, Vfuj‹, rh«uh£ 

ngh‹w g£l§fisÍ« mur‹ N£o¡ bfh©lh‹.

 ònuh»j®, nrdhå, »uhkâ jéu, Ãªija ntj fhy¤Âš nkY« gy òÂa 

mÂfhçfŸ M£Á¤ Jiwæš g§F t»¤jd®.  fUñy mÂfhç, tçj©Lnth®, mur 

öj® M»nahU« ÏÂyl§F«.  »uhk rigfŸ cŸsh£Á mik¥òfëš m§f« t»¤jd.  

Ãªija ntj fhy¤Âš `rgh',  `räÂ' v‹w mitfŸ bršth¡»Hªjd.

bghUshjhu ãiy

 Ï¡fhy¤Âš ÏU«Ã‹ cgnahf« mÂfkhf¡ fhz¥g£lJ.  Ïjdhš, k¡fŸ 

nkY« gy td§fis mê¤J éisãy§is¥ bgU¡»d®.  ntsh©ik K¡»a¤ 

bjhêyhf és§»aJ.  òÂa tif fUéfŸ ntsh©ik¡F ga‹gL¤j¥g£ld.  

gh®è jéu, beš k‰W« nfhJik gæçl¥g£ld.  ãy¤J¡F cuäLjš xU K¡»a 

K‹nd‰wkhF«.  gšntW bjhêšfS« ts®¢Áailªjd.  cnyhf ntiy¥ghLfŸ, 

njhšbghU£fŸ,   j¢R¤bjhêš, k£gh©l§fŸ ngh‹wit bgU« ts®¢Áailªjd.  

cŸeh£L thâg¤njhL mašeh£L thâgK« bgU»d.  flš thâg« Ãªija 

ntjfhy¤Âš tH¡»èUªjJ.  ghÃnyhåah ngh‹w ehLfSl‹ t®¤jf« 

nk‰bfhŸs¥g£lJ.  thâa® v‹w rKf mik¥ò« Ï¡fhy¤Âš njh‹¿aJ.  itÁaU« 

thâf¤Âš <Lg£ld®.  ‘fz§fŸ’ vd¥g£l thâf¡ FG¡fis mt®fŸ mik¤J¡ 

bfh©ld®.  ç¡ntj fhy¤ÂèUªj ‘ãZf«’ v‹w ehza« jéu,  rjkhd«, »UZzy« 

v‹wiH¡f¥g£l j§f, btŸë ehza§fS« bryhtâahf òH¡f¤ÂèUªjd.
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r_f thœ¡if

 Ãªija ntj fhy¤Âš r_f¤Â‹ eh‹F K¡»a ÃçÎfshd Ãuhkz®fŸ, 

õ¤Âça®fŸ, itÁa®fŸ, N¤Âu®fŸ M»ad e‹F nt%‹¿aJ.  itÁaU¡F« 

N¤ÂuU¡F« kW¡f¥g£l gšntW rYiffis Ãuhkz®fS« õ¤Âça®fS« 

mDgé¤J tªjd®.  õ¤Âçaiuél Ãuhkznu ca®ªj ãiyæš ÏUªjnghÂY«, 

Áy ntiyfëš õ¤Âça®fŸ Ãuhkz®fisél jh§fŸ ca®ªjt®fŸ v‹W« 

T¿¡bfh©ld®.  jh§fŸ nk‰bfh©l bjhêè‹ mo¥gilæš gšntW »is 

#hÂfS« Ï¡fhy¤Âš njh‹¿d.  FL«g¤ij¥ bghW¤jtiu, Ãªija ntjfhy¤Âš 

jhiaél jf¥gå‹ bršth¡F cau¤ bjhl§»aJ.  kfë® ãiyæš v›éj 

K‹nd‰wK« fhz¥gléšiy.  M©fS¡F Ñœ¥goªjt®fshfnt bg©fŸ 

fUj¥g£ld®.  mitfëš g§bfL¤J¡ bfhŸSjš ngh‹w muÁaš cçikfisÍ«Tl 

bg©fŸ ÏHªjd®.  Áwh® kz« gutyhf tH¡f¤ÂèUªjJ.  mŒ¤nua Ãuhkz« v‹w 

üš, bg© FHªij FL«g¤Â‰F V‰g£l nrhf« v‹W F¿¥ÃL»wJ.  mur FL«g¤Âš 

k£L« bg©fŸ xUÁy rYiffis¥ bg‰W thœªjd®.

rka«

 Kªija ntjfhy flÎsuhd ÏªÂuD«, m¡åÍ« Ãªija ntj fhy¤Âš 

bršth¡»Hªjd®.  Ãªija ntjfhy¤Âš Ãu#hgÂ (gil¥ò¡ flÎŸ), éZQ (fh¡F« 

flÎŸ), U¤u‹ (mê¡F« flÎŸ) M»a flÎs® K¡»a¤Jt« bg‰wd®.  ntŸéfŸ nkY« 

Ôéukhf Ã‹g‰w¥g£lnjhL, gšntW rl§FfS« m¿Kf¥gL¤j¥g£ld.  têgh£o‹ 

K¡»a¤Jt« FiwªJ ntŸéfS¡F mÂf K¡»a¤Jt« tH§f¥g£lJ.  órhç¤ bjhêš 

e‹F Kiw¥gL¤j¥g£lnjhL gu«giu¤ bjhêyhfÎ« kh¿aJ.  ntŸéfS¡fhd 

xG§FKiwfŸ mt®fshš V‰gL¤j¥g£ld.  vdnt, Ãªija ntj   fhy¤Â‹  

ÏWÂ¥  gFÂæš  órhçfë‹   MÂ¡f¤J¡F«,  ntŸéfŸ, k‰W« rl§FfS¡F« 

gy¤j vÂ®¥òfŸ njh‹¿d.  Ï¤jifa ntŸéfS¡F vÂuhf njh‹¿anj ò¤j, rkz 

rka§fshF«.  ÏªJ j¤Jt¤Â‹ rhukhf és§F« cgãlj§fŸ gaåšyhj Ï¤jifa 

ntŸéfis Mjç¡féšiy.  Phd« v‹w c©ikahd m¿it¥ bgWtj‹ _ynk 

nkh£r¤ij milaKoÍ« vd mit tèÍW¤Âd.

f‰wš milÎfŸ

Ïªj¥ ghl¤ÂèUªJ khzt® m¿ªJbfh©lJ.

1. eh‹F ntj§fŸ k‰W« Ãªija ntj Ïy¡»a§fŸ.

2. ç¡ntj fhy muÁaš, rKf, bghUshjhu«.

3. ç¡ntj fhy k¡fë‹ rka«.

4. muÁaèY«, r_f¤ÂY« Ãªija ntj fhy¤Âš V‰g£l 
kh‰w§fŸ.

5. Ãªija ntj fhy¤Âš mÂfç¤j rl§FfS« ntŸéfS«.
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khÂç édh¡fŸ

I. rçahd éilia¤ nj®Î brŒf.

1. ntj§fëš gHikahdJ

 m.  ç¡     M.  a#&®      

 Ï.   rhk        <.  mj®t

2. ÃuthAd b#Œtè M£Áòçªj muR

 m.  énjf«    M.  fhÁ 

 Ï.   FU      <.  ghŠrhy«

II. nfho£l Ïl¤ij ãu¥òf.

1. Ïuhkhaz¤Â‹ MÁça®  ______________

2. Mçaç‹ ó®Åf« M®¡o¡ gFÂ v‹W T¿at® ______________

III. bghU¤Jf

1. ãZf«    m.  Ãªija ntjfhy ehza«

2. cõ°    M.  ç¡ntj fhy ehza«

3. mgyh    Ï.   bg© flÎŸ

4. »UZzyh   <.  bg© òyt®

IV. rçahd brh‰bwhliu nj®Î brŒf.  xU brh‰bwhl®  k£Lnk rçahdJ.

m. ÏªÂuD«, tUzD« Ãªija ntj fhy¤Âš K¡»a flÎs®.

M. Ãªija ntjfhy¤Âš kfë® ãiy K‹nd‰w« f©lJ.

Ï. Ãªija ntjfhy¤Âš #hÂKiw fLikahf Ïšiy.

<. Ãªija ntj fhy¤Âš räÂ, rgh M»at‰¿‹ K¡»a¤Jt« FiwªjJ.

V. Ã‹tUtdt‰iw rçah,  jtwh v‹W TWf.

1. Mu©af§fŸ ÏªJ j¤Jt¤Â‹ rhu« vd¥gL»wJ.

2. Ãªija ntjfhy¤Âš mur®fë‹ mÂfhu« bgU»aJ.

3. ç¡ ntj fhyk¡fŸ ÏU«ig m¿ªÂU¡féšiy.

4. ç¡ntj fhy¤Âš tUz mik¥ò Kiw e‹F nt%‹¿aJ.

VI. ÁW F¿¥ò vGJf.   (VnjD« _‹W F¿¥òfŸ)

1. ntj fhy Ïy¡»a«

2. Mça®fë‹ ó®Åf«

3. ç¡ntjfhy kfë® ãiy.

4. ç¡ntjfhy rka«.
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VII. FW»a éil jUf.   (100 th®¤ijfŸ)

1. ç¡ntj fhy muÁaš ãiy g‰¿  F¿¥bgGJf.

2. Ãªij ntjfhy k¡fë‹ rka thœ¡ifia F¿¥ÃLf.

VIII. éçthd éil jUf.   (200 th®¤ijfŸ)

1.  ç¡ntj fhy Mça®fë‹ r_f - bghUshjhu thœ¡ifia étç.

2.  Ãªija ntj fhy¤Âš muÁaš r_f ãiyikfis kÂ¥ÃLf.
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 சமுதாயங்கள் மேற்்காண்ட மேம்பட்ட 

வாழ்வியல் முறை்கள் ்பணற்டய மவடற்டயாடுதல் 

– உணவு மச்கரிததல் குழுக்கள் ேறறும புதிய 

்கற்கால மவளாணறேச் சமுதாயங்களின் 

வாழ்வியறல வி்ட ஒழுங்கறேவு ்்காண்டதா்க 

அறேந்திருந்தன. ந்கரச்  சமூ்கங்களானது 

சமூ்க அடுககு்கறளயும, நன்கு திட்டமி்டப்பட்ட 

ந்கரங்கறளயும ்்காணடிருந்தன. அவர்கள் 

ற்கவிறனத திைன்்கறளயும, வணி்கம ேறறும 

்பண்டோறறு முறை்கறளயும, அறிவியல் ்தாழில் 

நுட்பத த்கவறேறவயும, ேறறும அறேபபு ரீதியான 

அரசியல் அறேபற்பயும (்தா்டக்கநிறல அரசு)  

்்காணடிருந்தனர.  இதனால், ்பணற்டய சமூ்க 

அறேபபு்களில் இருந்து இவர்கறளப பிரிததுக்காட்ட 

‘நா்கரி்கம’ என்ை ் சால்லா்டல் ்பயன்்படுததப்படுகிைது.  

இதனால், இவர்கள் இதறகு முந்றதய சமூ்கங்கறள 

வி்ட உயரவானவர்கள் என்று ்கருதி வி்டககூ்டாது.  

ஏ்னனில் ஒவ்வாரு ்பண்பாடும நா்கரி்கமும 

தனக்கான தனிதத வாழ்வியல் கூறு்கறளக 

்்காணடுள்ளன.

பண்டைய நாகரிகஙகள்2.1

 நா்கரி்கம என்்பது ஒரு முன்மனறிய, 

முறைப்படுததப்பட்ட வாழ்கற்க முறை என்று 

்கருதப்படுகிைது.  ஒரு குறிபபிட்ட சுறறுச்சூழலுககும 

்பண்பாடடுககும ஏற்ப உருவான த்கவறேபபு என்று 

்கருதததக்க வாழ்கற்க முறைறய மநாககி அது 

பண்டைய நாகரிகஙகள்

்கறைல் மநாக்கங்கள்

� ்பணற்டய சமூ்க அறேபபு்கள், அரசு உருவாக்கம ஆகியன குறிததுக ்கறைல்

� நா்கரி்கங்களின் வளரச்சி குறிததுப புரிந்து்்காள்ளுதல்

� ்பணற்டய எகிபது நா்கரி்கம குறிததுக ்கறைல்

� ்ேச்பம்டாமிய நா்கரி்கங்களின் முககியப ்பணபு்கறளக ்கறைல்

� சீன நா்கரி்கம குறிதது அறிதல்

� சிந்து்வளி நா்கரி்கம குறிதத அறிறவப ்்பறுதல்

அறிமு்கம இடடுச் ்சல்கிைது. அதி்கோன எணணிகற்கயில் 

ேனிதர்கள் அரு்கரும்க வாழ்வது அவசியோகிை 

ம்பாது, அறவ திட்டமி்டல், முறைப்படுததுதல், 

தனிததன்றே ம்பணுதல் ஆகியவறறைக ்்காணடு 

வந்தனர. பின்பு, குடியிருபபு்கறளத திட்டமிடடு 

உருவாக்க மவணடியிருந்தது. ஒர அரசியல் அறேபபு 

உருவானது, சமூ்கம ஒழுஙகு்படுததப்பட்டது, 

உணவு ேறறும ற்கவிறனப ்்பாருட்களின் 

உற்பததி முறைப்படுததப்பட்டது. நா்கரி்கங்கள் 

வடிவம ்்பைத ்தா்டஙகியதும  மி்கப ்்பரிய 

்கட்ட்டங்கறள எழுபபினர. எழுததுக ்கறலறய 

உருவாககினர. அறிவியலும, ்தாழில்நுட்பமும 

சமூ்க மேம்பாடடிறகுப ்பங்காறறின.

 எகிபதிய, ்ேச்பம்டாமிய, சிந்து்வளி, 

சீன நா்கரி்கங்கள் ்பணற்டய நா்கரி்கங்களில் 

முககியோனறவயாகும. இந்த நா்கரி்கங்கள் 

தறழதத அமத ்கால்கட்டததில், உலகின் ேறை 

்பகுதி்களில் வாழ்ந்மதார மவடற்டயாடுமவாரா்கவும, 

உணவு மச்கரிபம்பாரா்க, மேயச்சல்்காரர்களா்க 

வாழ்ந்தார்கள். மவடற்டயாடுமவார – உணவு 

மச்கரிபம்பாரும, மேயச்சல் சமூ்கததினரும இந்த 

நா்கரி்கங்கமளாடு ஊ்டாட்டங்கள் மூலம உைவு  

ம்பணத ்தா்டஙகினர. அவர்களது வரலாறும 

அமத அளவில் முககியோனதுதான். இந்த 

நா்கரி்கங்களின் சே ்காலததில் ்தன்னிந்தியாவில்   

புதிய ்கற்கால மவளாணறே மேயச்சல் 

சமுதாயங்களும, நுண்கற்கருவி்கள் ்பயன்்படுததும 

மவடற்டயாடுமவார- உணவு மச்கரிபம்பார 

சமுதாயங்களும வாழ்ந்தனர.

2
அலகு
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182. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

உலகின் ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிப்திய நாகரிகம்2.2

 ்பழறேயான நா்கரி்கங்களில் ஒன்ைான 

எகிபதிய நா்கரி்கம ்பணற்டய ்காலததிமலமய 

தனது ்கட்ட்டக்கறல, மவளாணறே, ்கறல, 

அறிவியல், ற்கவிறனத ்தாழில் ஆகியவறறின் 

வளரச்சியு்டன் சிைப்பானதா்கத தி்கழ்ந்தது.

புவியியல்
 ஆபபிரிக்கக ்கண்டததின் வ்டகிழககு 

மூறலயில் எகிபது உள்ளது. கிழகம்க ் சங்க்டலாலும 

வ்டகம்க ேததியதறரக்க்டலாலும சூழப்படடுள்ளது. 

எகிபது றநல் நதியால் ்சழிப்பற்டகிைது. 

விகம்டாரியா ஏரியில் உற்பததியாகி எகிபதில் ்பாயும 

றநல் நதி ேததியதறரக ்க்டலில் ்கலககிைது.

 எகிபதிய நா்கரி்கம றநல் நதியின் ்சழிபற்ப 

நமபி இருந்தது. அதனால், கிமரக்க வரலாறைாளர 

்ெமராம்டா்டஸ் எகிபறத “றநல் நதியின் 

நன்்்காற்ட” என்று குறிபபிட்டார.  நதி 

ஆணடுமதாறும புதிய வண்டல் ேணறணக 

்்காணடு வந்து ்படிவிதததால் ேததிய றநல் 

சே்வளி ்சழிப்பா்க இருந்தது. இந்த வண்டல் 

ேண மவளாணறேறயச் ்சழிக்க றவதது 

உ்பரி உற்பததிககு உதவியது. எகிபதிய நா்கரி்க 

வளரச்சிககு விததிட்டது.   றநல் நதியின் இரு 

்பக்கங்களிலும ்பாறலவனங்கறளயும ்காணலாம.

 எகிபது ்க்டல்வழியா்கச் சங்க்காலத 

தமிழ்நாடடு்டன் ்நருஙகிய ்தா்டரபில் இருந்தது.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

எகிபதிய நா்கரி்க ந்கரங்கள்

றெகமஸாஸ் – எகிபதின் 15வது வமசதறதச் 

மசரந்த ஆடசியாளர்கள். இவர்கள் மேறகு 

ஆசியாவிலிருந்து வந்திருக்கலாம.

்பாரசீ்கர்கள் – ்பணற்டய ஈரானின் ்பகுதியான 

்பாரசீ்கததிலிருந்து வந்தவர்கள்

கிமரக்கம – ஐமராப்பாவிலுள்ள இன்றைய கிரீஸ் 

நாடடில் உள்ள ேக்கறளயும ்ோழிறயயும 

குறிபபிடுகிைது.
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மராோனியர்கள் – ்பணற்டய மராோனியப 

ம்பரரறசச் மசரந்தவர்கள். இபம்பரரசின் தறலந்கரம 

இததாலியில் உள்ள மராம.

பார�ாககள், சமூகம் மற்றும் நிர்ாகம்
 எகிபதிய அரசர ்பாமரா (Pharoah) என்ை 

்சால்லால் அறழக்கப்பட்டார. ்பாமரா ்தயவீ்க சகதி 

்்பாருந்தியவரா்கக ்கருதப்பட்டார. ்பாமராவின் 

ஆடசியின் கீழ் விசியர்கள் (Vizier), ஆளுநர்கள், 

உள்ளுர மேயர, வரி வசூலிபம்பார என 

அதி்காரி்களின் ்படிநிறல்கள் இருந்தன. இந்த அறேபபு 

முழுவறதயும ்கல்்வடடுமவார, ்கல்தச்சர்கள், 

ேட்பாண்டம ்சயமவார, தச்சர்கள். ்சமபுக ்கருவி 

்சயமவார, தங்க மவறல ்சயமவார, விவசாயி்கள், 

்தாழிலாளர்கள்  உள்ளிட்ட ற்கவிறனக 

்கறலஞர்களின் உறழபபு தாஙகிப பிடிததது. நிலம 

அரசருககுச் ்சாந்தோனது. அது அதி்காரி்களுககுப 

பிரிததுத தரப்படடிருந்தது. ்்பாதுவா்க அடிறே 

முறை இல்றல என்ைாலும, சிறைபிடிக்கப்படம்டார 

அடிறே்களா்கப ்பயன்்படுததப்பட்டார்கள்.

விசியர (Vizier):   ்பாமராவின் கீழ் ோ்காணங்கறள 

ஆளும நிரவாகி

 எகிபதியர்கள் ேரணததிறகுப பிைகு வாழ்வு 

இருப்பதா்க நமபினார்கள். எனமவ அவர்கள் 

இைந்தவர்களின் உ்டல்்கறளப ்பதப்படுததி 

றவததார்கள். இவவாறு உ்டறலப ்பதப்படுததி 

றவககும முறைககு ேமமியாக்கம (mummification) 

என்று ்்பயர. ்பாமராக்களின் உ்டறலப ்பாதுக்காக்க 

பிரமிடு்கறளயும சோதி்கறளயும ்கடடினார்கள்.

 ்பல்மவறு விறலயுயரந்த ்பலி 

்்பாருட்களு்டன் உள்ள பு்கழ் ்்பறை எகிபதிய 

்பாமராவான டூ்டன்்காேனின் (கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 

1332 முதல் 1322 வறர ஆடசி புரிந்தவர) சோதி ேமமி 

எகிபதில் லகஸருககு அரும்க உள்ள அரசர்களின் 

்பள்ளததாககில் உள்ளது. அவரது ேமமியின் மு்கமூடி 

தங்கததால் ்சயயப்படடு, ்பல்மவறு விறலயுயரந்த 

்கற்களால் அலங்கரிக்கப்படடுள்ளது. அது எகிபதிய 

நா்கரி்கததின் முககியோன ்சய்்பாருளாகும.

டூ்டன்்காேனின் மு்கமூடி
டூ்டன்்காேனின் 

்பதப்படுததப்பட்ட உ்டல் 

(ேமமி)

எகிப்திய  மம்மிகள்
்பதப்படுததப்பட்ட இைந்த 

உ்டல் ேமமி எனப்படும. 

இ ை ந் த வ ர ்க ளி ன் 

உ்டல்்கறள மசாடியம 

்கார்பமனட, மசாடியம 

ற ்ப ்க ா ர ்ப ம ன ட 

ஆ கி ய வ ற றி ன் 

்கலறவயான நாடரன் உபபு என்ை ஒரு 

வற்க உபற்ப றவததுப ்பாது்காககும 

வழக்கம எகிபதியரிற்டமய இருந்தது. நாற்பது 

நாட்களுககுப பிைகு, உபபு உ்டலின் ஈரப்பதம 

அறனதறதயும உறிஞ்சிய பிைகு, உ்டறல 

ேரததூளால் நிரபபி,  லினன் துணடு்களால் சுறறி,  

துணியால் மூடி றவததுவிடுவார்கள்.  உ்டறல 

சாரகம்காம்ப்கஸ் எனப்படும ்கல்லாலான 

சவப்்படடியில் ்பாது்காப்பார்கள்.

ர்ளாண்ம மற்றும் ்ணிகம்
 எகிபதியர்கள் ம்காதுறே, ்பாரலி, சிறு 

தானியங்கள், ்காய்கறி்கள், ்பழங்கள், ்காகித 

நாணல் (்பாபபிரஸ்), ்பருததி ஆகியவறறைப 

அறுவற்ட ்சயவறத விளககும ஓவியம

உழும விவசாயியின் ஓவியம கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 1200

்பயிர ்சயதார்கள். ்காதித நாணல் ்கயிறறுப ்பாய, 

்சருபபு ்சயயவும, பின்னர ்காகிதம ்சயயவும 

்பயன்்படுததப்பட்டது. அவர்கள் ோடு்கள், ்சமேறி 

ேறறும ்வள்ளாடு்கள், ்பன்றி்கள் ஆகியவறறைப 

்பழக்கப்படுததி வளரததார்கள். ் ்காடிய விலஙகு்கறள 
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202. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

மவடற்டயாடினார்கள். நாய்கள், பூறன்கள், 

குரஙகு்கள் ம்பான்ை ்சல்லப பிராணி்கறள 

வளரததார்கள். எகிபதியர்களுககு ்ல்பனான், கிரீஸ், 

ஃ்்பானீசியா, ்பாலஸ்தீனம, சிரியா ஆகியவறமைாடு 

வணி்க உைவு இருந்தது. தங்கம, ்வள்ளி, தந்தம 

ஆகியறவ இைககுேதி ்சயயப்பட்டன. லாபிஸ் 

லாசுலீ எனப்படும நீல றவடூரியக ்கல்றல 

ஆப்கனிஸ்தானிலிருந்து ்்பறைார்கள்.

க்லயும், கடடைடைக க்லயும்
 எகிபதியர ்கட்ட்டக ்கறலயிலும ்பல்மவறு 

்கறல வணணங்களிலும சிைபபுறறிருந்தனர.  

அவர்களது எழுததுமுறைகூ்டச் சிததிர வடிவில் 

இருந்து வந்ததுதான்.  இஙகு ்காணப்படும எணணறை 

சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், ்பற்டபபு்கள், எகிபதியர்களின் 

்கறலயாறைலுககு சான்று ்ப்கரகின்ைன.

 ்பாமராக்களின் சோதி்களா்கக ்கட்டப்பட்ட 

பிரமோண்டோன நிறனவுச் சின்னங்கள் பிரமிடு்கள் 

ஆகும. ்்கயமராவிறகு அருகில் உள்ள பிரமிடு்கள் 

கிஸா பிரமிடு்கள் என்ைறழக்கப்படுகின்ைன. 

ஸ்பிஙகஸின் பிரமோண்டோன சிறல சிங்க 

உ்டலும ேனித மு்கமும ்்காண்ட சுணணாமபுக்கல் 

்படிேம.   ்பாமரா ்காஃப்ர ஆடசிக ்காலததில் (கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.) 2575-2465) எழுப்பப்பட்ட இப்பற்டபபு 

எழு்பததுமூன்று மீட்டர நீளமும, இரு்பது மீட்டர 

உயரமும ்்காண்டது.  உலகின் உயரோன 

சிற்பங்களில் ஒன்ைா்க ஸ்பிஙகஸ் ்கருதப்படுகிைது.

கிஸாவின் ்்பரிய பிரமிடு

 ஸ்பிஙகஸ் ேறறும கிஸா பிரமிடு (எகிபது)

மதம்
எகிபதியர்கள் ்பல ்தயவக ்்காள்ற்கறயக 

்கற்டபிடிததனர. அமோன், மர, மசத, மதாத, 

மொரஸ், அனுபிஸ் ஆகிய  ்பல ்க்டவுள்்கள் 

எகிபதில்  இருந்தன. அவறறில் சூரியக ்க்டவுளான 

மர முதன்றேயான ்க்டவுளா்க இருந்தது. பின்னர 

இக்க்டவுள் அமோன் என்று அறழக்கப்பட்டது.

அமோன் மசத மதாத மொரசின்

 சிற்பம

பண்டைய எகிப்திய கடைவுள்கள்

அனுபிஸ்

தத்து்ம், அறிவியல், இலககியம்
 எகிபதிய நா்கரி்கம அறிவியல், இலககியம, 

தததுவம, வானவியல். ்கணிதம, அளவீடு 

முறை்களில் சிைந்து விளஙகியது. சூரிய ்கடி்காரம, நீர 

்கடி்காரம, ்கணணாடி ஆகியறவ எகிபதியர்களால் 

்கணடுபிடிக்கப்பட்டறவ. அவர்கள் சூரியறன 

அடிப்பற்டயா்க றவதது ஒரு நாட்காடடிறய 

உருவாககினார்கள். அதில் 30 நாட்கள் ்்காண்ட 

12 ோதங்கள் இருந்தன. ஆணடின் இறுதியில் 

ஐந்து நாட்கறளச் மசரததுக்்காள்ள மவணடும. 

இந்த முறை கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  4200மலமய 

உருவாக்கப்படடு விட்டது. இலககியப ்பற்டபபு்களில் 

்கணிதம, வானவியல், ேருததுவம, ோந்திரீ்கம, ேதம 

குறிதது எழுதப்பட்டறவயும உணடு. எகிபதியர்கள் 

ஓவியம தீட்டல், சிற்பம, ேட்பாண்டம ்சயதல், இறச, 

்நசவு ஆகியவறறிலும சிைந்து விளஙகினார்கள்.

எழுத்து மு்்ற
 எகிபதியர்கள் தேது எழுதது 

முறைக்கா்கப பு்கழ்்்பறைவர்கள். இவர்களது 

எழுதது      றெமராகிளிபிக (சிததிர எழுதது 

முறை) என்று அறழக்கப்படுகிைது. இந்த எழுதது 

வற்க நிறனவுச்சின்னங்களில் உள்ள முததிறர 

ேறறும இதர ்்பாருட்களில் ்பயன்்படுததப்பட்டது. 

்்பாதுவான த்கவல் ்தா்டரபுககு ்ெரிடிக எழுதது 

்பயன்்படுததப்பட்டது. இது  பிகம்டாகிராம எனப்படும 

சிததிர எழுதது வடிவோகும.  இது சுோர கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.)  3000இல் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த 

எழுதறதப ்பயன்்படுததி ஏராளோன புதத்கங்களும 

பிரதி்களும எழுதப்பட்டன.  இபம்பாது லண்டனில் 

பிரிடடிஷ் அருங்காடசிய்கததில் ்காடசிககு 

றவக்கப்படடிருககிைது.
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மரா்சட்டா ்கல்லில் ்்பாறிக்கப்பட்ட 

றெமராகிளிபிக எழுதது முறை

எகிப்திய நாகரிகத்தின் தன்்மகளும் பஙகளிப்பும்
� எகிபதியர்கள் சூரியறன அடிப்பற்டயா்கக 

்்காண்ட நாட்காடடிறய உருவாககினார்கள்

� பிரமிடு்களும, அவறறின் வடிவறேபபும 

அவர்களது நிலஅளறவ ேறறும ்கணிதத 

திைன்்கறள ்வளிப்படுததுகின்ைன.

� றெமராகிளிபிகஸ் எழுதது முறை, 

அவர்களின் குறியீடு்கறளப ்பயன்்படுததும 

திைறனக ்காடடுகின்ைன.

� ேமமி்களும, இைந்த உ்டல்்கறளப 

்பாது்காப்பதும ேற்ைாரு முககியோன 

்பங்களிப்பாகும.

� அறிவியல், ்தாழில்நுட்பங்களில் புது 

முயறசி்கள் மேற்்காள்ளப்பட்டன.

ம்பப்பர என்ை ்சால் “்பாபபிரஸ்’ 

(Papyrus) என்ை தாவரததின் 

்்பயரிலிருந்து வந்தது.  

எகிபதியர்கள் ்காகித நாணல் 

(்பாபபிரஸ்) என்ை தாவர தணடிலிருந்து 

தாள்்கறளத தயாரிததனர. இததாவரம றநல் 

்பள்ளததாககில் அதி்கோ்க வளரந்தது.

மமசபரடைாமிய நாகரிகம்2.3

 ்ேச்பம்டாமியா என்்பது மேறகு ஆசியாவின் 

ஈராக, குறவத ்பகுதி்கறளக குறிககிைது. கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.)  மூன்ைாவது ஆயிரோணடின் 

துவக்கததில் இப்பகுதியின் ்பல ந்கரங்கறளச் சுறறிப 

்பல அரசு்கள் உருவாகின. இப்பகுதியில் சுமேரிய, 

அம்கடிய, ்பாபிமலானிய, அஸிரிய நா்கரி்கங்கள் 

தறழதமதாஙகின.

புவியியல்
 கிமரக்க ்ோழியில் ”்ேமஸா” 

என்ைால் ‘நடுவில்‘ என்றும, ”்்பாம்டாேஸ்” 

என்ைால்  ஆறு என்றும ்்பாருள். இஙகு ்பாயும  

யூபரடிஸ், ற்டகரிஸ் என்ை நதி்கள் ்பாரசீ்க 

வறளகு்டாவில் இறணகின்ைன. இந்த இரணடு 

ஆறு்களுககிற்டயில் இருப்பதால் ்ேச்பம்டாமியா 

எனப்படுகின்ைது.  ்ேச்பம்டாமியாவின் வ்ட்பகுதி 

அஸிரியா என்று அறழக்கப்பட்டது. ்தன்்பகுதி 

்பாபிமலானியா ஆகும. 

சுரமரியரகள்
 ்ேச்பம்டாமியாவின் ்பழறேயான 

நா்கரி்கம சுமேரியர்களுற்டயதாகும. சுமேரியர்கள் 

சிந்து்வளி  ேறறும எகிபதிய நா்கரி்கங்களின் 

சே்காலததவர்கள். இவர்கள் அறனவரும 

ஒருவமரா்்டாருவர வணி்கத ்தா்டரபு 

்்காணடிருந்தனர. கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  5000 – 4000 

்கால்கட்டங்களில் சுமேரியர்கள் கீழ் ற்டகரிஸ் 

்பள்ளததாககில் குடிமயறினார்கள். அவர்கள்  ேததிய 

ஆசியாவிலிருந்து வந்ததா்கக ்கருதப்படுகிைது. 

அவர்கள் ்பல ந்கரங்கறள உருவாககினார்கள். 

நிபபூர என்்பது ஒரு முககியோன ந்கரம. அவர்கள் 

கியூனி்பாரம என்ை முகம்காணவடிவ எழுதது 

முறைறய உருவாககினார்கள்.

 சுமேரிய நா்கரி்கததின் ்தா்டக்க ்கால்கட்டததில் 

அரசர்கமள தறலறே ேத குருக்களா்க இருந்தார்கள். 

இவர்களது அரசியல் ஆதிக்கம கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 

2450 வாககில் முடிவிறகு வந்தது.

அககாடியரகள்
 கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 2450 முதல் 2250 வறர 

குறுகிய ்காலததிறகு அக்காடியர்கள் சுமேரியாவில் 

ஆதிக்கம ்சலுததினார்கள்.  சார்கான் என்்பவர 

ஒரு பு்கழ்்்பறை அக்காடிய அரசர.  சார்கானும 

அவரது வாரிசு்களும 100 ஆணடு்களுககு மேல் 

(கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 2334 முதல் 2218 வறர) 

ஆடசிபுரிந்தார்கள். அக்காடியர்களின் கியூனி்பாரம 

ஆவணங்கள் சிந்து்வளி நா்கரி்கதறதக 

குறிபபிடுகின்ைன.  சார்கானின் கியூனி்பாரம 

ஆவணங்கள் (கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  2334 – 2279) 

்ேலுொ,  ோ்கன், தில்முன் ஆகிய இ்டங்களிலிருந்து 

வந்த ்கப்பல்்கள் அக்காடிய துறைமு்கங்களில் 

நின்ைதா்கக கூறுகின்ைன. 

அக்காட ந்கரம தான் 

பின்னர ்பாபிமலான் என்று 

அறழக்கப்பட்டது.  இது மேறகு 

ஆசியாவின் வணி்க, ்பண்பாடடு 

றேயோ்க தி்கழ்ந்தது.
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பாபிரலானியரகள்
 அமோறரடஸ் என்ைறழக்கப்பட்ட யூத 

ேக்கள் அமரபியப ்பாறலவனங்களிலிருந்து 

்ேச்பம்டாமியாவிறகுக குடி்்பயரந்தார்கள். 

்பாபிமலாறனத தேது தறலந்கரோ்கக 

்்காண்டார்கள். அவர்கள் ்பாபிமலானியர்கள் என்று 

அறழக்கப்படுகிைார்கள். 

 ்பாபிமலானிய அரசர ெமுராபி தேது 

ஆதிக்கதறத ் ேச்பம்டாமியாவின் மேறகுப ்பகுதிககு 

விரிவாககினார.  இறதத ்தா்டரந்து சகதி வாயந்த 

அரசு்களான உர (கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)2112 முதல் 2004 

வறர),  ்பாபிமலான் (கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)1792 முதல் 1712 

வறர) உருவாகின. கில்்கா்ேஷ் என்ை உலகின் 

முதல் ்காவியததின் ்கதாநாய்கன் ஒரு சுமேரிய 

அரசரா்க இருந்திருக்கலாம எனக ்கருதப்படுகின்ைது.  

்பாபிமலானின் ஆைாவது அரசரான ெமுராபி (கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.) 1792 – 1750)  ோ்்பரும சட்டங்கறள 

இயறறியதற்கா்கப பு்கழ் ்்பறைவர. 

அஸிரியரகள்
 கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  1000 ்கால்கட்டததில் 

்ேச்பம்டாமியாவில் அஸிரிய அரசு அரசியல் 

ரீதியா்கச் ்சல்வாக்கா்க இருந்தது. அஸிரியாவின் 

தறலறேக ்க்டவுளான அஸுர அஸிரிய அரசர்களால் 

வணங்கப்பட்டது. அஸிரிய அரசு ம்பரரசரால் 

்கடடுப்படுததப்பட்டது. அஙகு ோ்காண ஆளுநர்கள் 

இ ரு ந் த ா ர ்க ள் . 

அ ஸி ரி ய ா வி ன்  

தறலந்கரம அஸுர 

ஆகும. அஸிரியப 

ம்பரரசின் பு்கழ்்்பறை 

அரசர அஸுர்பனி்பால் 

(கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 

668-627) என்்பவர. 

அவர கியூனி்பாரம ஆவணங்கள் ்்காண்ட பு்கழ் 

்்பறை நூல்கதறத உருவாககினார. அஸிரியர்கள் 

லோஸு என்ை ்காககும ்தயவதறத வழி்பட்டனர.

்ேச்பம்டாமியாவும அதன் ந்கரங்களும

லோஸுவின் ்கறசிற்பம

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

்பழங்கால நிலப்பகுதி்களான ்ே்கன், 

தில்முன், ்ேலூொ
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சமூகம், அ�சு மற்றும் நிர்ாகம்
 சுமேரிய நா்கரி்கததில் ்பல ந்கர அரசு்கள் 

இருந்தன. அவர்களது ந்கரம மவளாணறே 

நிலங்களால் சூழப்படடிருந்தது.  ேதில்சுவர்களால் 

சூழப்பட்ட சுமேரிய ந்கரங்களில்  ேததியில் 

சிகுராட எனப்படும ம்காவில் இருககும. ம்காவில் 

ேதகுருோர்களின் ்கடடுப்பாடடில் இருந்தது. 

ேதகுருோர்கள், எழுததர்கள், பிரபுக்கள் ஆகிமயார 

அரசாங்கததின் அங்கங்களா்க இருந்தனர.  சமூ்கப 

்படிநிறலயின் உச்சியில் ஆடசி்சயமவாரும, 

ேதகுருோர்களும இருந்தனர.  அரசமர தறலறே 

ேதகுருோரா்கவும இருந்தார. எழுததர்கள், 

வணி்கர்கள், ற்கவிறனக ்கறலஞர்கள் அடுதத 

நிறலயில் இருந்தனர. எழுததர்கள் வரி வசூல் 

்கணககு்கறள நிரவகிததனர. 

 ேதகுருோர்கள் வரி வசூல் ்சயதனர.  

வரியா்க வசூலிக்கப்பட்டவறறைச் மசமிதது 

றவககும கி்டங்கா்கக ம்காவில்்கள் ்பயன்்பட்டன.  

அரசு நிரவா்கததின் அங்கோ்க சற்ப்கள் 

இருந்தன. சாகு்படி ்சயயத தகுந்த நிலங்கள் 

அறனததும அரசருககும உயர வகுபபினருககும 

்சாந்தோனறவயா்க இருந்தன. ஆரம்ப்காலததில் 

ம்காவில்்களுககு அடிறே்களா்க இருந்த விவசாயி்கள் 

பின்னர விடுதறல ்்பறைனர. ேக்கள் அறனவரும 

ந்கரததில் வசிக்க அனுேதிக்கப்ப்டவில்றல.

 

உர  ந்கரததில் உள்ள சிகுராட

அஸிரியப் ரப��சு உலகின் 
முதல் இ�ாணு் அ�சு எனக 
கருதப்படுகின்்றது.  அ்ரகள் 
ஒரு ்லி்மயான இ�ாணு் 
சகதியாக உரு்ா்தற்கான 

கா�ணம், இரும்புத் மதாழில் நுடபத்்த நன்கு 
பயன்படுத்திய்மதான்.

உணவும் ர்ளாண்மயும்
 ்ேச்பம்டாமியர்களின் முககியத ்தாழில் 

மவளாணறேயாகும. அவர்கள் மவளாணறேககுத 

துறணபுரிய நீரப்பாசனமுறை்கறள 

மேம்படுததியிருந்தனர. ம்காதுறே, ்பாரலி, 

்வங்காயம. நூல்ம்கால், திராடறச, ஆபபிள், 

ம்பரிச்றச ஆகியவறறைப ்பயிரிட்டனர. ோடு்கள், 

்சமேறியாடு்கள், ்வள்ளாடு்கள் ஆகியவறறை 

வளரததனர. மீன் அவர்களது முககிய உணவா்க 

இருந்தது.

்ணிகமும் பரிமாற்்றமும்
 வணி்கம ்ேச்பம்டாமிய சமூ்கததின் 

முககியோன ்்பாருளாதார ந்டவடிகற்கயா்க 

இருந்தது.  ேட்பாண்டம ்சயமவார, ற்கவிறனக 

்கறலஞர்கள் ஆகிமயாரது உற்பததி்களின் 

்பரிோறைததிறகு வணி்கர்கள் உதவினார்கள். 

அவர்கள் மேறகில் சிரியா, ஆசியா றேனர, கிழககில் 

ஈரான், சிந்து்வளி ஆகிய இ்டங்கமளாடு வணி்கம 

்சயதனர. அவர்கள் ்கப்பல்்கறளப ்பயன்்படுததினர. 

அவர்களது ம்காவில்்கள் வஙகி்களா்கச் 

்சயல்்படடு ்க்டன் வழஙகின. வடடியு்டன் அல்லது 

வடடியில்லாேல் ்க்டன் வழங்கப்பட்டதும, திருபபி 

்சலுததப்பட்டதும ்ேச்பம்டாமிய ஆவணங்கள் 

மூலம ் தரியவருகிைது.  ்க்டனுககு வடடி வாஙகுவது 

குறிதத உலகின் முதல் எழுததுபூரவோன ஆதாரோ்க 

இது இருக்கக கூடும.

நக�ஙகளும், நக� அ்மப்பும்
 ந்கரங்களின் வீடு்கள் ்களிேண அல்லது சுட்ட 

்சங்கற்களாலான சுவர்களு்டன், ்கதவு்கறளயும 

்்காணடிருந்தன. சிலர ந்கருககு ்வளிமய நாணல் 

குடிறச்களில் வசிததார்கள். ந்கரின் றேயததில் 

மேற்ட மீது சிகுராட எனப்படும ம்காயில்்கள் 

்கட்டப்பட்டன. அறவ ்சஙகுததான பிரமிடு்கள் 

ம்பால் ்காடசியளிததன. உச்சிககுச் ்சல்வதறகுப 

்படிக்கடடு்களு்டன் அறவ அறேந்திருந்தன.

ம்காவிறலச் சுறறி ச்டஙகு்களுக்கான 

தாழ்வாரங்கள், புனித இ்டங்கள், ஆண ேறறும 

்்பண ேதகுருோர்களின் ்கல்லறை்கள், 

ச்டஙகு்களுக்கான விருந்து அரஙகு்கள், ்தாழிற 

கூ்டங்கள், ்களஞ்சியங்கள், கி்டஙகு்கள், நிரவா்கக 

்கடடி்டங்கள் அ்டஙகிய வளா்கங்கள் இருந்தன.

மதம்
 சுமேரிய ேதம ்பல ்க்டவுள் ம்காட்பாடு 

்்காண்டது. அவர்கள் ்பலவிதோன ஆண,  ்்பண 

்க்டவுள்்கறள வணஙகினர. சுமேரியர்கள் என்லில் 

என்ை ்காறறு ேறறும ஆ்காயததிற்கான ்க்டவுறள 

வணஙகினர. இக்க்டவுளின் ம்காவில் நிபபூரில் 

இருந்தது. நின்லின் என்்பது தானியததிற்கான 

்்பண்தயவம. ்பாபிமலானியர்கள் ேரடுக என்ை 

்க்டவுறள வழி்பட்டார்கள். அஸிரியர்களின் 

தறலறேக ்க்டவுள் அஸுர ஆகும.   இஸ்்டார  என்ை 

்்பண்தயவம அன்பு ேறறும வளறேக்கான 
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்தயவம ஆகும. ்க்டல் ேறறும குழப்பததிற்கான 

்க்டவுள் டியாேட  ஆகும.  சந்திரக ்க்டவுள் சின் 

ஆகும. பூமியில் ்தயவங்களின் பிரதிநிதி்களா்க 

அரசர்கள் ்கருதப்பட்டார்கள். ்ேச்பம்டாமியர்கள் 

புறனவு்களாலும ்கடடுக்கறத்களாலும ஏராளோன   

புராணங்கறள  உருவாககினார்கள். இவறறில் 

ஒன்ைான கில்்கா்ேஷ் இன்ைளவும பு்கழ்்்பறறு 

விளஙகுவறத கியூனி்பாரம எழுதது வடிவங்கள் 

மூலம அறியலாம. ற்பபிளில் ்சால்லப்படும 

மநாவாவின் ம்பறழ, இந்து புராணங்களில் 

உல்கம மதான்றியது ்பறறி வரும ்வள்ளம குறிதத 

்கறத்கறளப ம்பாலமவ இதிலும ்வள்ளம ்பறறிய 

்கறத உள்ளது.

ஹமு�ாபியின் சடடைத் மதாகுப்பு 
 ்பல்மவறு குறைங்களுக்கான 

சட்டங்கறளக கூறும ஒரு முககியோன சட்ட 

ஆவணம ெமுராபியின் சட்டத ்தாகுபபு ஆகும. 

குடும்ப உரிறே்கள், வணி்கம, அடிறே முறை, 

வரி்கள், கூலி ம்பான்ை ்பல்மவறு குறிபபிட்ட 

வழககு்கள் குறிதது இதில் 282 பிரிவு்கள் 

உள்ளன. ெமுராபி இந்த சட்டத ்தாகுபற்பச் 

சூரியக ்க்டவுளான சோஷி்டமிருந்து ்்பறுவது 

ம்பால் ்கல்லில் வடிக்கப்பட்ட சிற்பம உள்ளது. இது 

்பறழய சட்டங்களின் ்தாகுப்பாகும. 

இது ்பழிககுப ்பழி வாஙகும ்்காள்ற்கறய 

அடிப்பற்டயா்கக ்்காண்டது. ”்கணணுககுக 

்கண”, ”்பல்லுககுப ்பல்” என்ை ்்காள்ற்கயின் 

அடிப்பற்டயில் அறேந்தது.

கியூனி்பாரம எழுததாலான ஆவணம

கியூனிபாரம் – சுரமரிய  எழுத்து மு்்ற
 சுமேரிய எழுதது முறை கியூனி்பாரம என்று 

அறழக்கப்படுகிைது. எழுதது்கள் 

ஆபபு வடிவில் இருப்பதால், அதறகு இப்்பயர 

இ்டப்பட்டது. கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  3000  ்கால்கட்டததில் 

உருவான இமமுறை, உலகின் ்பழறேயான 

எழுதது முறை்களில் ஒன்ைாகும. வணி்கப 

்பரிோறைங்களுககும, ்கடிதங்கள், ்கறத்கள் 

எழுதுவதறகும இந்த எழுதது முறைறயச் 

சுமேரியர்கள் ்பயன்்படுததினார்கள். இந்த 

எழுதது்கள் எழுதப்பட்ட சுட்ட ்களிேண ்பலற்க்கள் 

சுமேரிய நா்கரி்கம ்பறறி ஏராளோன த்கவல்்கறளத 

தருகின்ைன.

எழுத்து மற்றும் எழுத்துமு்்ற உரு்ாககம்
எழுதது உருவாக்கப்பட்டது ேனிதகுல 

வரலாறறில் ஒரு முககியோன றேல் 

்கல்லாகும. கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 4000 ஆணடின் 

பிற்பகுதியில். சுமேரியாவில் எழுததுமுறை 

உருவானது. றெமராகிளிபிக எனப்படும 

சிததிர எழுததுமுறை என்ை எகிபதிய 

எழுதது முறை கி.பி (்்பா.ஆ.மு)  மூன்ைாம 

ஆயிரோணடின் துவக்கததில் உருவானது.  

இமத ்கால்கட்டததில் ெரப்பா ேக்களும ஒரு வித 

எழுதது முறைறய பின்்பறறினார்கள். எனினும 

சிந்து்வளி எழுதது்கள் இன்னமும வாசிததுப 

புரிந்து்்காள்ளப ்ப்டவில்றல. சீனநா்கரி்கமும 

ஆரம்ப ்காலததிலிருந்மத தனக்்கன்று ஒரு 

எழுததுமுறைறய உருவாககியது.

கியூனி்பாரம எழுததுமுறை வளரச்சி

க்ல
 ்ேச்பம்டாமியக ்கறலயில் ்கல் ேறறும 

்களிேணணில்  ்சயத சிற்பங்களும அ்டஙகும. சில 

ஓவியங்களும, வணணம தீட்டப்பட்ட சிற்பங்களும 

இன்றும ்காணப்படுகின்ைன. ஆடு்கள், கி்டாக்கள், 

்காறள்கள், சிங்கங்கள் ம்பான்ை விலஙகு்கறளச் 

சிற்போ்க வடிததுள்ளார்கள். ேனிதத தறல ் ்காண்ட 
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சிங்கம, ்காறள ம்பான்ை புராண வடிவங்களும 

்சதுக்கப்படடுள்ளன. அஸிரிய, ்பாபிமலானியப 

ம்பரரசு்களின் ்காலங்களில் மி்க பிரமோண்டோன 

சிறல்கள் உருவாக்கப்பட்டன.

ஆடு்கள் ்கணககு உள்ள ஒரு ்களிேண 

்பலற்க ்்டல்மலா, ்தறகு ஈராக

அறிவியல்
 ்ேச்பம்டாமியர்கள் ்கணிதம, வானவியல், 

ேருததுவம ஆகியவறறில் சிைந்து விளஙகினார்கள். 

்்பருக்கல், வகுததல், முமேடிச் சேன்்பாடு ஆகிய 

்கருதது்கறளயும அவர்கள் உருவாககினார்கள். 

அவர்கள் 60ஐ அடிப்பற்டயா்கக ்்காண்ட ஒரு 

எண முறைறயக ்கணடுபிடிததார்கள். அதன் 

மூலோ்கததான் நேககு 60 நிமி்டங்கள் ்்காண்ட 

ஒரு ேணி மநரம, 24 ேணிமநரம ்்காண்ட 

ஒரு நாள், 360 ்பாற்க்கள் ்்காண்ட வட்டம 

ஆகியறவ கிற்டததன. சுமேரிய நாட்காடடியில் 

ஒரு வாரததிறகு ஏழு நாட்கள். அவர்களது எண 

முறையில் இலக்கங்களுககு இ்ட ேதிபபு உணடு. 

அவர்கள் நீரக ்கடி்காரதறதயும, சந்திரறன 

அடிப்பற்டயா்கக ்்காண்ட நாட்காடடிறயயும 

உருவாககினார்கள். அவர்கள் ்பரப்பளவு, 

தி்டப்்பாருட்கள் ஆகியவறறை    அளவிடுவதற்கான 

முறை்கறளக ்கணடுபிடிததார்கள்.  மேம்பட்ட எற்ட 

ேறறும அளறவ முறை்கறள ்பயன்டுததினார்கள்.

 சந்திரறன அடிப்பற்டயா்க றவதது 

12 ோதங்கள் ்்காண்ட நாட்காடடி முறைறய 

உருவாககினார்கள். அவர்களது ்கருதது்கள் கிமரக்க 

வானவியல் மீது தாக்கம ்சலுததின. அவர்கள் 

ேருததுவ முறைறயயும உருவாககினார்கள்.  கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.)  11ம நூறைாணடில்  மநாய அறிதலுக்கான 

ஒரு ற்கமயடற்டயும உருவாககினார்கள்.  இது 

மநாய்களுக்கான அறிகுறி்கறளயும, அவறறிற்கான 

ேருந்து்கறளயும ்படடியலிடுகிைது. இது மூலிற்க்கள், 

தாதுக்கள் ்பறறிய அவர்களது அறிவியல் அறிறவ 

எடுததுக ்காடடுவதா்க உள்ளது.

மமசபரடைாமிய நாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� சுமேரியர்கள்தான் குயவர்களின் சக்கரதறத 

முதலில் ்கணடுபிடிததார்கள்.

� 360 நாட்கள் ்்காண்ட நாட்காடடிறயத 

தயாரிததார்கள். ஒரு வட்டதறத 360 

்பாற்க்களா்கப பிரிததார்கள்.

� கியூனி்பாரம எழுததுமுறை அவர்களது 

்பங்களிபபுதான்.

� ெமுராபியின் சட்டத ்தாகுபபு 

்ேச்பம்டாமியர்களின் ேற்ைாரு சாதறன.

சீன நாகரிகம்2.4

 ேஞ்சள் ஆறு  எனப்படும மொவாங-

மொ ஆறும யாஙடசி  ஆறும சீனாவின் இரு 

்்பரும ஆறு்களாகும.  அடிக்கடி தன் ம்பாகற்க 

ோறறிக ்்காள்வதாலும ்வள்ளப ்்பருகற்க 

ஏற்படுததுவதாலும, ேஞ்சள் ஆறு சீனாவின் துயரம 

எனப்படுகிைது. 

 சீனாவில் ்தால் ்பழங்காலதது பீகிங 

ேனிதன் (இன்றைககு சுோர 7,00,000 ஆணடு்கள் 

முன்னர முதல் 2,00,000 ஆணடு்கள் வறர),   

யுவான்ோமவா ேனிதன் வாழ்ந்தது குறிதத 

சான்று்கள் உள்ளன. கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  4500 முதல் 

3750 வறர புதிய ்கற்காலச் சமூ்கங்கள் சீனாவில் 

வாழ்ந்துள்ளன. ேஞ்சளாறு சே்வளியின் ் ெனான் 

ோ்காணததிலும, யாஙடசி ஆறறுச் சே்வளியிலும 

புதிய ்கற்கால கிராேங்கள் இருந்ததற்கான 

சான்று்கள் கிற்டததுள்ளன. சீனாவில் ்பல ந்கர 

அரசு்கள் இருந்தன. ்காலப ம்பாககில் இந்த அரசு்கள் 

ம்பரரசின் ்பகுதி்களா்க ோறின. 

அ�சியல் அ்மப்புகளும், ரப��சரகளும்
 ஷி ெுவாங டி (குவின் ஷி ெுவாங – 

முதல் ம்பரரசர என்று ்்பாருள்) 

என்்பவர குவின் (சின்) 

வமசதறதத மதாறறுவிததார. 

இந்தப ம்பரரசருககு 

”சுவரக்கததின் புதல்வர” என்ை 

்பட்டம இருந்தது. இவரதான் 

சீனாவின் முதல் ம்பரரசரா்கக 

்கருதப்படுகிைார.  இந்தக ்காலம 

(கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.)  221 – 206) சீனாவின் ம்பரரசுக 

்காலம என்று வழங்கப்படுகிைது. அவர கி.மு. 

(்்பா.ஆ.மு.) 221இல் அருகில் உள்ள ்பகுதி்கறளயும 

ேறை சிறைரசு்கறள ்வன்று கி.மு. (்்பா.ஆ.மு.) 

212 வறர ம்பரரசரா்க ஆடசி ்சயதார. அவர 

நிலபபிரபுக்கறள ்வன்று வலிறேயான ம்பரரறச 

உருவாககினார.  சீனாறவ ஒமர அரசா்க ோறறியவர 
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என்ை ்்பருறே அவருககு உணடு. ஷி ெுவாங 

டி ்பல அரசு்களின் ம்காடற்ட்கறளயும த்கரததார, 

்வளியில் இருந்து ஊடுருவும  நாம்டாடி்கறளத 

தடுக்க சீனப ்்பருஞ்சுவறரக ்கடடினார. ம்பரரறச 

இறணக்கச் சாறல்கறள அறேததார. 

ஹான் ரப��சு கி.பி (மபா.ஆ.பி) 206 – 220.
 இந்தக ்கால்கட்டததிமலமய இந்தப 

ம்பரரசு குறிதது எழுததுப பூரவோன சீன வரலாறு 

எழுதப்படடுள்ளது.  ொன் ம்பரரசர்களில் 

சிைந்தவரான ெு டி (ொன் வூ, ே்கா ொன் 

வூ கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 141–87) ம்பரரறச 

விரிவு்படுததி, ்பாசனக குளங்கள் உள்ளிட்ட ்பல 

்்பாதுவசதி்கறளச் ்சயதார. கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 

138இல் அவர மேறலநாடு்களுககு தனது தூதரா்க 

ஜாங கு்யறன அனுபபினார. அதன் மூலம கி.மு 

(்்பா.ஆ.மு) 130இல் ்படடுப ்பாறதறயத (Silk Road) 

திைக்க வழிவகுததார.

 ்படடுப ்பாறதயினாலும, அதனால் 

உண்டான வணி்கத ்தா்டரபு்களாலும ஜாங 

ம்பரரசர [கி.பி (்்பா.ஆ.பி) 75–88] ்காலததில் சீனா 

ஏராளோன நன்றே்கறள அற்டந்தது. ்்பா.ஆ. 

166இல் மராோனியப ம்பரரசர ோரக்கஸ் அமரலியஸ் 

்காலததில் சீனப ்படடு மராோனியர்களிற்டமய 

மி்கவும பு்கழ் ்்பறறிருந்தது. சீனப்படடு்களில் ஒரு 

்பகுதி தமிழ்க துறைமு்கங்கள் வழிமய மராோபுரி 

்சன்றிருக்கக கூடும.

சுடுமண மபாம்்ம இ�ாணு்ம்
சீனாவில் ்பல நூறறுக்கணக்கான இராணுவ 

வீரர்களின் சுடுேண ்்பாமறே சிற்பங்கள் 

்கணடுபிடிக்கப்படடுள்ளன.  இறவ முதல் 

சீனப ம்பரரசரான குவின் ஷி ெுவாஙகின் 

இராணுவதறத பிரதி்பலிப்பதா்கக 

்கருதப்படுகிைது.  இறவ கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 

210-209 ்கால்கட்டததில் அரசரு்டன் 

அவருற்டய ்கல்லறையில் புறதக்கப்பட்டதா்கத 

்தரிகின்ைது. இறவ ஷான்கி ோ்காணததில் 

சியான் என்ை ஊரிலிருந்து 35கி.மீ. வ்டகிழகம்க 

உள்ள லிஷான் ேறலயடிவாரததின் வ்டககில் 

உள்ள அரசரின் ்கல்லறையில் உள்ளன.

சுடுமண மபாம்்ம இ�ாணு்ம்

வறர்ப்டம - சீன நா்கரி்கம
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தத்து்மும், இலககியமும்
 லாமவா ட சு, ்கன்பூசியஸ், ்ேன்சியஸ். 

மோ டி (மோட ஜு), தாமவா சின் (கி.பி (்்பா.ஆ.பி)  

365-427) ம்பான்ை தததுவ ஞானி்களும, சீனக 

்கவிஞர்களும சீன நா்கரி்கததிறகு ஏராளோ்கப 

்பங்களிததுள்ளார்கள்.  இராணுவ உததியாளரான 

சன் டசூ ‘ம்பாரக ்கறல’ என்ை நூறல எழுதினார. 

தி ஸ்பிரிங அணட ஆம்டாம அனல்ஸ் (வசந்த்கால, 

இறலயுதிர்கால ஆணடு குறிபபு்கள்) என்ை 

நூல் அதி்காரபூரவ 

சீன அரசு நூலா்க 

அ ங கீ ்க ரி க ்க ப ்ப ட ்ட து . 

ேஞ்சள் ம்பரரசரின் 

ம்கனன்ஸ் ஆஃப 

்ேடிசின் (ேருததுவக 

குறிபபுத ்தாகுபபு்கள்) 

என்ை நூல் சீனாவின் 

்பழறேயான ேருததுவ 

நூலா்கக ்கருதப்படுகிைது. 

அது ொன் வமச ்காலததில் முறைப்படுததப்பட்டது.

 லாமவா ட சு (கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 604 – 521) ் சௌ 

அரசின் தறலறே ஆவணக ்காப்பாளரா்க இருந்தார. 

இவரதான் தாமவாயிசதறதத மதாறறுவிததவர.  

ஆறசதான் அததறன துன்்பங்களுககும 

மூல்காரணம என்று இவர வாதிட்டார. 

 ்கன்பூசியஸ் (கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 551–497) ஒரு 

பு்கழ்்்பறை சீன தததுவஞானி. அவர ஒரு அரசியல் 

சீரதிருததவாதி.  அவரது ்்பயருககு “தறலவர 

(குங)” என்று ்்பாருள். அவர ஒருவரது தனிப்பட்ட 

வாழ்கற்கறய சீரதிருததுவறத வலியுறுததினார. 

”ஒருவரது தனிப்பட்ட வாழ்கற்க சீரதிருததப்பட்டால், 

அவரது குடும்ப வாழ்கற்க முறைப்படுததப்படும. 

குடும்பம முறைப்படுததப்படடு விட்டால்  மதச வாழ்வு 

முறைப்படுததப்படடுவிடும,” என்று குறிபபிடுகிைார.

 ்ேன்சியஸ் (கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 372–289) 

ேற்ைாரு பு்கழ்்்பறை சீன தததுவஞானியாவார. 

அவர சீனா முழுவதும ்பயணம 

்சயது ஆடசியாளர்களுககு 

அறிவுறர கூறினார.

சீன எழுத்துமு்்ற
 மி்கப ்பணற்டய 

்காலததிமலமய சீனர்கள் 

ஒரு எழுதது முறைறய 

உ ரு வ ா க கி வி ட ்ட ன ர . 

ஆரம்பததில் அது சிததிர 

எழுதது முறையா்க இருந்தது. 

பின்னர அது குறியீடடு 

முறையா்க ோறைப்பட்டது.

சீன நாகரிகத்தின் பஙகளிப்பு
� எழுதது முறைறய மேம்படுததியது

� ்காகிதம ்கணடுபிடிததது

� ்படடுப ்பாறதறயத திைந்தது

� ்வடிேருந்றதக ்கணடுபிடிததது

சிந்தும்ளி நாகரிகம்2.5

 ெரப்பா நா்கரி்கம 

என்றும அறழக்கப்படும 

சிந்து்வளி நா்கரி்கம 

இந்தியாவிலும, ்பாகிஸ்தானிலும 

சுோர 1.3 மில்லியன் சதுர 

கிமலாமீட்டர்கள் ்பரவியிருந்தது. 

மேறம்க ்பாகிஸ்தான் – ஈரான் எல்றலயில் 

உள்ள சுட்கா்ஜன்-ம்டார, வ்டகம்க மஷாரடுற்க 

(ஆப்கனிஸ்தான்) கிழகம்க ஆலமகீரபூர 

(உததிரபபிரமதசம – இந்தியா), ்தறம்க ற்டோ்பாத 

(ேொராஷ்டரா – இந்தியா) ஆகிய இ்டங்கறள 

எல்றல்களா்கக ்்காண்டது இந்நா்கரி்கம. 

இப்பரபபில் ெரப்பா நா்கரி்கததுக்கான ்பல 

சான்று்கள் ்கணடுபிடிக்கப்படடுள்ளன.  இந்நா்கரி்கம, 

்பரவியுள்ள முககிய ்பகுதி்கள் குஜராத, ்பாகிஸ்தான், 

இராஜஸ்தான் ேறறும ெரியனா.

திடடைமிடைப்படடை நக�ஙகள்

்்பருஙகுளம

 ெரப்பா (்பஞ்சாப, ்பாகிஸ்தான்), 

்ோெஞ்சதாமரா (சிந்து, ்பாகிஸ்தான்), மதாலாவிரா 

(குஜராத, இந்தியா), ்கலி்பங்கன் (ராஜஸ்தான், 

இந்தியா), மலாதால் (குஜராத, இந்தியா), ்பானவாலி 

(ராஜஸ்தான், இந்தியா) ராகி்கரி (ெரியானா, 

இந்தியா) சுர்்கா்டா (குஜராத, இந்தியா) ஆகியறவ 

சிந்து்வளி நா்கரி்கததின் முககியோன ந்கரங்கள்.

 ெரப்பா ந்கரங்களில் ேதில் சுவர்கள், நன்கு 

திட்டமி்டப்பட்ட ்தருக்கள், சந்து்கள், ்கழிவுநீரக 

்கால்வாய்கள் ஆகியறவ ்காணப்படுகின்ைன. 

ெரப்பா ேக்கள் சுட்ட, சு்டாத ்சங்கற்கறளயும,

்கன்பூசியஸ்

எலுமபு்களின் மீது 

்காணப்படும சீன 

எழுததுமுறை
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ெரப்பா தான் முதலில் 

்கணடுபிடிக்கப்பட்ட இ்டம 

என்்பதால், சிந்து்வளி 

நா்கரி்கம ெரப்பா நா்கரி்கம 

என்றும அறழக்கப்படுகிைது.  

இந்த நா்கரி்கம சிந்து நதிககு அப்பாலும 

்பரவியுள்ளதால் சிந்து சே்வளி  நா்கரி்கம என்று 

முன்னர அறழக்கப்பட்டதறகு ோைா்க சிந்து்வளி 

நா்கரி்கம என்று அறழக்கப்படுகிைது.

 ்கற்கறளயும ்கடடுோனங்களுககுப 

்பயன்்படுததினார்கள். உள்ளாடசி அறேபபு ஒன்று 

ந்கரங்களின் திட்டமி்டறல ்கடடுப்படுததியிருக்கக 

கூடும. சில வீடு்களில் ோடி்கள் இருந்தன.  

்ோெஞ்சதாமராவில்  உள்ள  ோ்்பரும குளியல் 

குளம ஒரு முககியோன ்கடடுோனோகும. 

இககுளததின் அரும்க நன்கு தளமி்டப்பட்ட ்பல 

அறை்களும உள்ளன. மதாணடி்யடுக்கப்பட்ட 

சில ்கடடுோனங்கள் ்களஞ்சியங்கள் ம்பால் 

்காணப்படுகின்ைன. ெரப்பர்களின் அரசு அறேபபு    

்பறறி  நேககு வி்பரங்கள் ்தரியவில்றல. 

ஆனால், ்பணற்டய அரசு ம்பான்ை ஒரு 

அரசியறலறேபபு ஒன்று இருந்திருக்க மவணடும. 

்ோெஞ்சதாமராவிலிருந்து கிற்டததுள்ள ஒரு 

சிறல ”பூசாரி அரசன்” என்று அற்டயாளம 

்காட்டப்படுகிைது. ஆனால் அது சரியானதா என்று 

உறுதிப்படுதத முடியவில்றல.

ர்ளாண்மயும் கால்ந்டை ்ளரப்பும்
 ெரப்பா ேக்கள் மவளாணறேயில் 

ஈடு்பட்டனர. அவர்கள் ம்காதுறே, ்பாரலி ேறறும 

்பலவிதோன திறன வற்க்கறளப ்பயிரிட்டார்கள். 

இரடற்டச் சாகு்படி முறைறயயுமஅவர்கள் 

்கற்டபபிடிததார்கள். ஆடு ோடு வளரததலும 

அவர்களுககுத ்தரிந்திருந்தது. ோடு்கள், 

்சமேறியாடு்கள், ்வள்ளாடு்கறளயும அவர்கள் 

வளரததார்கள். யாறன உள்ளிட்ட ்பல விலஙகு்கள் 

்பறறி அறிந்திருந்தார்கள். ஆனால் குதிறர்கறளப 

்பயன்்படுததவில்றல. ெரப்பாவின் ோடு்கள் 

்ஜபு என்ைறழக்கப்படும. இது ஒரு ்்பரிய வற்க 

ோடடின் இனம. சிந்து்வளி முததிறர்களில் 

இவவற்கயான ்்பரிய ்காறள உருவம 

்பரவலா்கக ்காணப்படுகிைது.

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

வறர்ப்டம – சிந்து்வளி நா்கரி்க ந்கரங்கள்
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மடபாணடைக க்ல
 ெரப்பா ேக்கள் 

ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்ட 

ே ட ்ப ா ண ்ட ங ்க ற ள ப 

்பயன்்படுததினார்கள்.  

ே ட ்ப ா ண ்ட ங ்க ள் 

ஆழோன சிவபபு 

வணணம பூசப்படடு 

்கருபபு நிை ஓவியங்கள் 

தீட்டப்பட்டறவ. பீ்டம றவதத தடடு, தானியம 

ம்பான்ைவறறைச் மசமிதது றவப்பதற்கான ஜாடி்கள், 

துறளயி்டப்பட்ட ஜாடி்கள், ம்காபற்ப்கள், ‘S’ வடிவ 

ஜாடி்கள், தடடு்கள், சிறுதடடு்கள், கிணணங்கள், 

்பாறன்கள் என்று ்பலவிதோன ேட்பாண்டங்கறளச் 

்சயதார்கள். அவர்கள் ேட்பாண்டங்களில் 

சிததிரங்கறளத தீடடினார்கள். அரசேர இறல, மீன் 

்சதில், ஒன்றை்யான்று ்வடடும வட்டங்கள், 

குறுககும ்நடுககுோன ம்காடு்கள், கிற்டக 

ம்காடடுப ்படற்ட்கள், ்கணித வடிவியல் (ஜிமயாேதி) 

வடிவங்கள், ்சடி, ்்காடி்கள் எனப ்பல்மவறு 

ஓவியங்கறளக ்கருபபு நிைததில் தீடடினார்கள்.

உரலாகக கருவிகளும் ஆயுதஙகளும்
 ெரப்பா ்பண்பாடடு ேக்கள் ்சரட 

என்ை சிலி்கா ்கல் வற்கயில் ்சயத பிமளடு்கள், 

்கததி்கள், ்சமபுப ்்பாருட்கள், எலும்பாலும 

தந்தததாலும ்சயயப்பட்ட ்கருவி்கள் ஆகியவறறைப 

்பயன்்படுததினார்கள். இருமபின் ்பயறன அவர்கள் 

அறியவில்றல. கூரறேயான ்கருவி்கள், உளி்கள், 

ஊசி்கள், மீன் தூணடில் முட்கள், ்கததி்கள், நிறுறவத 

தடடு்கள், மு்கம ்பாரககும ்கணணாடி, அஞ்சனம 

தீடடும குச்சி ஆகியறவ ்சம்பால் ்சயயப்பட்டன. 

்சமபில் ்சயத அமபு்கள், ஈடடி்கள், உளி, ம்கா்டரி 

ஆகிய ்கருவி்கறளப ்பயன்்படுததினார்கள். 

்ோெஞ்சதாமராவில் கிற்டததுள்ள ந்டனோடும 

்்பணணின் சிறல, அவர்களுககு ்ேழுகு அச்சில் 

உமலா்கதறத உருககி ஊறறி சிறல வாரககும 

‘லாஸ்ட மவகஸ்’ ்தாழில் நுட்பம (lost - wax 

process) ்தரிந்திருந்தது என்்பறதக ்காடடுகிைது. 

மராஹ்ரி ்சரட பிமளடு்கள்- ெரப்ப ்பகுதி  ஷி்கரபூர, 

குஜராத

வணணம தீடடிய 

ேட்பாண்டங்கள், ெரப்பா

 மராஹ்ரி மசரட என்்பறவ 

்பாககிஸ்தானிலுள்ள  மராஹ்ரி என்ை ்பகுதியிலிருந்து 

்்பைப்பட்ட ்சரட மூலப்்பாருள்்கறளக  குறிககிைது. 

இறவ ெரப்பா ேக்களால் கூர ஆயுதங்கறள 

(Blades) உருவாக்க ்பயன்்படுததப்பட்டன. ெரப்பா 

ேக்கள் ்கல் ேறறும ்வண்கலததினாலான 

ஆயுதங்கறளப ்பயன்்படுததினர.

சிந்து நா்கரி்க அணி்கலன்்கள்

ஆ்டை, அணிகலன்கள்
 ெரப்பா ்பண்பாடடு ேக்கள் ்பருததி ேறறும 

்படடு ்பறறி அறிந்திருந்தார்கள். உமலா்கததாலும  

்கல்லாலுோன அணி்கலன்்கறளப 

்பயன்்படுததினார்கள். அவர்கள் ்சமேணிக்கல் 

(்காரனிலியன்), ்சமபு ேறறும தங்கததாலான 

அணி்கலன்்கறளச் ்சயதார்கள். ்கல் 

அணி்கலன்்கறளயும சஙகு வறளயல்்கறளயும 

்சயதார்கள். சிலவறறில் அணி மவறலப்பாடு்களும 

்சயயப்படடிருந்தன. இவறறை அவர்கள் 

்ேச்பம்டாமியாவிறகு ஏறறுேதி ்சயதார்கள். 

்ணிகமும்  பரிமாற்்றமும்
 ெரப்பா     ேக்களுககு       ் ேச்பம்டாமியர்களு்டன் 

்நருஙகிய வணி்கத ்தா்டரபு இருந்தது. மேற்காசிய  

்பகுதி்களான ஓேன், ்பஹ்றரன், ஈராக, ஈரான் ம்பான்ை 

்பகுதி்களில் ெரப்பா முததிறர்கள் கிற்டததுள்ளன. 

கியூனி்பாரம ஆவணங்கள் ்ேச்பம்டாமியாவிறகும, 

ெரப்பர்களுககும இற்டமய இருந்த வணி்கத 

்தா்டரற்ப ்வளி்படுததுகின்ைன. கியூனி்பாரம 

எழுதது்களில் ்காணப்படும ்ேலுொ என்ை குறிபபு 

சிந்து ்பகுதிறயக குறிப்பதாகும.

எ்டைகளும் அளவுகளும்
 ெரப்பா ேக்கள் முறையான எற்ட்கறளயும 

அளவு்கறளயும ்பயன்்படுததினார்கள். வணி்கப 

்பரிோறைங்களில் ஈடு்பட்ட ்காரணததால் 

அவர்களுககு முறைப்படுததப்பட்ட அளவு்கள் 

மதறவயா்க இருந்தது. ெரப்பா நா்கரி்கப ்பகுதி்களில் 

்கனசதுரோன ்சரட எற்ட்கள் கிற்டததுள்ளன. 

தராசு்களுக்கான ்சமபுத தடடு்கள் கிற்டததுள்ளன. 

எற்ட்கள் அவர்களுககு ஈரடிோன எண முறை 
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302. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

(ற்பனரி) ்பறறி ்தரிந்திருந்தறதக ்காடடுகின்ைன. 

எற்ட்களின் விகிதம 1: 2 : 4 : 8 : 16 : 32 என்று 

இரணடிரணடு ே்டங்கா்க அதி்கரிததன.

ெரப்பா நா்கரி்க எற்டக்கற்கள்

்சபபுத தராசு, ் ோெஞ்சதாமரா

முத்தி்�கள், எழுத்துருககள்
 ெ ர ப ்ப ா 

்பண்பாடடுப ்பகுதி்களில் 

நுறரக்கல், ்சமபு, சுடுேண 

தந்தம ஆகியவறைால் 

்சயயப்பட்ட முததிறர்கள் 

கி ற ்ட த து ள் ள ன . 

இறவ வணி்க 

ந ்ட வ டி க ற ்க ்க ளு க ்க ா ்க ப 

்பயன்்படுததப்படடிருக்கலாம. 

ெரப்பா எழுதது்கள் இதுவறர 

வாசிக்கப்ப்டவில்றல. ெரப்பா ்பகுதி்களிலிருந்து 

சுோர 5000 எழுததுற்டய சிறு எழுததுத ் தாகுதி்கள் 

்கணடுபிடிக்கப்படடுள்ளன. சில அறிஞர்கள் 

இறவ திராவி்ட ்ோழியின என்று உறுதியா்கக 

்கருதுகிைார்கள்.  சிந்து்வளி நா்கரி்கமே இந்தியப 

்பண்பாடடு உருவாக்கததுக்கான அடிததளம 

எனலாம.

சுடுேண ்்பாமறே்கள்

எழுததுக்களு்டன் 

கூடிய முததிறர

க்லகள், மபாழுதுரபாககுகள்

ேதகுரு (அ) அரசன், 

்ோ்கஞ்சதாமரா

 ெரப்பா ்பகுதி்களில் கிற்டததுள்ள 

சுடுேணணாலான சிறுசிறல்கள், 

ேட்பாண்டங்களில் உள்ள ஓவியங்கள், 

்வண்கலச் சிறல்கள் ஆகியறவ  ெரப்பா 

ேக்களின் ்கறலத திைறேறயக ்காடடுகின்ைன. 

ோக்கல்லில் ்சயயப்பட்ட 'ேதகுரு அல்லது அரசன்', 

்சமபில் வாரக்கப்பட்ட ந்டனோடும ்்பண சிறல 

(இரணடும ்ோெஞ்சதாமராவில் கிற்டததறவ),  

ெரப்பா, ்ோெஞ்சதாமரா, மதாலாவிராவில் 

கிற்டதத ்கறசிறல்கள் ஆகியறவ இப்பகுதியின் 

முககியோன ்கறலப ்பற்டபபு்கள். ்்பாமறே 

வணடி்கள், கிலுகிலுபற்ப்கள், ்பம்பரங்கள், 

ம்காலிககுணடு்கள், ்பல்மவறு விறளயாடடிற்கான 

சுடுேண சில்லு்கள் ஆகியறவ ெரப்பா 

ேக்களின் ்்பாழுதும்பாககு விற்டயாடடு்கறளக 

்காடடுகின்ைன.

்ோ்கஞ்சதாமரா ந்டனப ்்பண சிற்பம

மதம்
 சிந்து்வளி ேக்கள் இயறற்கறய 

வணஙகினார்கள். அரசேரதறத வழி்பட்டார்கள். 

சில சுட்ட ்களிேண சிறல்கள் ்்பண ்தயவதறதக 

குறிப்பது ம்பான்று உள்ளன. ்காலி்பங்கனில் 

்நருபபுக குண்டங்கள் அற்டயாளம 

்காணப்படடுள்ளன.  இைந்தவர்கறளப புறதப்பது 

வழக்கததிலிருந்தது. இைந்தவர்கறள எரிககும 
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வழக்கம இருந்ததற்கான சான்று்கள் அரிதா்கக 

கிற்டததுள்ளன.

ஹ�ப்பா மககளும், பணபாடும்  
 ெரப்பா ேக்களின் எழுதது்களுக்கான 

்்பாருள் ்கணடுபிடிக்கப்ப்டவில்றல என்்பதால், 

ெரப்பா நா்கரி்கம ்பறறி முழுறேயா்க அறிய 

முடியாேல் உள்ளது. அவர்கள் திராவி்ட 

்ோழிறயப ம்பசினார்கள் என்று அறிஞர்களில் 

ஒரு சாரார கூறுகிைார்கள்.  ்தால்லியல் ஆயவு்கள் 

நா்கரி்கததின் வீழ்ச்சிககுப பிைகு அவர்கள் 

கிழககு மநாககியும, ்தறகு மநாககியும இ்டம 

்்பயரந்தறதக ்காடடுகின்ைன.  ெரப்பா ேக்களில் 

சிலர இந்தியாவின் ்பல்மவறு இ்டங்களுககும 

குடி்்பயரந்திருக்க வாயபபு்கள் உணடு. அவர்களது 

எழுதது்களுககுப ்்பாருள் ்கணடுபிடிக்கப்பட்டால் 

ேடடுமே ்பல ம்கள்வி்களுககு உறுதியான ்பதில் 

கிற்டககும.

 சிந்து்வளி நா்கரி்கததில் ஒன்றுககும 

அதி்கோன குழுக்கள் இருந்தன. சிந்து்வளியில் 

விவசாயி்கள், ்கால்நற்ட வளரபம்பார, 

மவடற்டயாடுமவார – உணவு மச்கரிபம்பார 

உள்ளிட்ட ்பல்மவறு குழுக்கள் வாழ்ந்திருககிைார்கள்.  

சிந்து்வளி கீழ்க்கண்டவாறு பிரிக்கப்படுகிைது:  

கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 3300 முதல் கி.பி (்்பா.ஆ.மு) 2600 

வறரயான ்கால்கட்டம ்தா்டக்க ெரப்பா என 

அறழக்கப்படுகிைது.  கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 2600-1900 

வறரயான ்கால்கட்டம முதிரந்த ெரப்பா நா்கரி்கம 

எனப்படுகிைது.  பிந்றதய ெரப்பா கி.மு. (்்பா.ஆ.மு) 

1700 வறர நீடிததிருக்கலாம. 

சிந்தும்ளி  நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சி
 சுோர கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 1900லிருந்து 

சிந்து்வளி நா்கரி்கம வீழ்ச்சி ்்பைத துவஙகியது. 

்பருவநிறல ோறைம, ்ேச்பம்டாமியாவு்டனான 

வணி்கததில் வீழ்ச்சி, நதியின் வைடசி அல்லது 

்வள்ளப்்பருககு, அந்நியர ்பற்ட்யடுபபு ஆகியறவ 

இந்த நா்கரி்கம வீழ்ச்சி ்்பைவும, ேக்கள் ்தறகு 

ேறறும கிழககு திறச மநாககி இ்டம ்்பயரவும சில 

முககியோன ்காரணங்களா்க அறேந்தன எனக 

்கருதப்படுகிைது.  சிந்து்வளி நா்கரி்கம முறறிலுோ்க 

அழிந்துவி்டவில்றல.  அது கிராேப ்பண்பா்டா்க 

இந்தியாவில் ்தா்டரந்தது.

சிந்தும்ளி எழுத்துகள் -  ஆய்வு
 ¾ ெரப்பா ேக்கள் எழுதும ்கறலறய அறிந்திருந்தனர.

 ¾  இந்த எழுதது்கள் இலச்சிறன்கள், சுடுேண முததிறர்கள், ேட்பாண்டங்கள் ஆகியவறறில் 

்காணப்படுகின்ைன.

 ¾  ் ்பாறிபபு்கள் மி்கவும குறுகியறவ.  ்தா்டர்கள் சராசரியா்க ஐந்துககும குறைவான குறியீடு்கறளமய 

்்காணடுள்ளன. 

 ¾ மராசட்டா ்கல்லில் ்காணப்பட்டது ம்பால மும்ோழி்கள் ்பயன்்படுததப்ப்டவில்றல.

 ¾ எழுதது்கள் வலப ்பக்கததிலிருந்து  இ்டப ்பக்கோ்க எழுதப்படடுள்ளன.

 ¾  ்கணினி மூலம ்பகுப்பாயவு  ் சயத இரஷ்ய அறிஞர யூரி மநாமராமசாவ  சிந்து்வளி எழுதது்கள் திராவி்ட 

்ோழிக குடும்பம ம்பான்ை  வாரதறத வரிறசறயப ்்பறறுள்ளன என்கிைார.

 ¾  சிந்து்வளி நா்கரி்கம குறிதது விரிவான ஆயவு ்சயதுள்ள அறிஞரான  ஐராவதம ே்காமதவன் “ெரப்பா 

்ோழியின் மூல மவர்கள் ்தன்னிந்திய திராவி்ட ்ோழி்கறள ஒததிருப்பறத நாம ்காணலாம” 

என்கிைார.

 ¾  ேயிலாடுதுறையில் ்கணடுபிடிக்கப்படடுள்ள ்கறம்கா்டரியில் உள்ள குறியீடு்கள் சிந்து்வளியில் 

்கண்்டடுக்கப்பட்டறவயில் உள்ள குறியீடு்கறள ஒததிருககின்ைன என்று கூறுகிைார ஐராவதம 

ே்காமதவன்.

 ¾  மே 2007ஆம ஆணடு தமிழ்நாடு ்தால்லியல் துறையால் பூமபு்காருககு அருகில் மேல்்பரும்பள்ளம 

என்னும இ்டததில் ்கண்்டடுக்கப்பட்ட ்பாறன்களில் உள்ள அமபு ம்பான்ை குறியீடு்கள் 

்ோ்கஞ்சதாமராவில்  ்கண்்டடுக்கப்பட்ட இலச்சிறன்கறளப ம்பான்று உள்ளன.
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322. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

 பயிற்சிகள் 

I. சரியான வி்டை்யத் ரதரவு மசய்க.
1. ்சாற்கறளப ்ப்டங்கள் மூலம உணரததும 

குறியீடடு முறைறய ___________ 

என்கிமைாம.

அ) மலாம்காகிராபி

ஆ) பிகம்டாகிராபி

இ) ஐடியாகிராபி

ஈ) ஸ்டராடடிகிராபி

2. எகிபதியர்கள் இைந்த உ்டல்்கறளப ்பதப்படுததி 

்பாது்காதத முறை ___________.

அ) சரம்கா்ப்கஸ்

ஆ) றெகமசாஸ்

இ) ேமமியாக்கம

ஈ) ்பல ்க்டவுளர்கறள வணஙகுதல்

3. சுமேரியரின் எழுததுமுறை ____ ஆகும.

அ) பிகம்டாகிராபி  ஆ) றெமராகிளிபிக  

இ) மசாமனாகிராம ஈ)  கயூனி்பாரம

குறியீடு அற்டயாளம ஒலிபபு

முறை

்்பாருள் குறியீடு அற்டயாளம ஒலிபபு

முறை

்்பாருள்

1. சரி்பாதியா்க 

்பகுக்கப்படும 

மீன்   

மீன் மீன் 

விணமீன்

1. மீன் ்பசுமீன் ்பச்றச 

விணமீன் 

புதன் கிர்கம

2.
 

மேறகூறர + 

மீன் 

முமமீன் மூன்று 

விணமீன் 

மிரு்கசீரிஷம

2. 
3+மீன்  ம ே ய ற ே 

மீன்

்கருபபு 

விணமீன் 

சனி கிர்கம

3. இற்டப்பட்ட 

+ ்பகுதி மீன்

அறுமீன் ஆறு 

விணமீன்்கள் 

்காரததிற்க

3. 6+மீன் ் வ ள் ளி 

மீன்  

்வணறே 

விணமீன்  

்வள்ளி 

கிர்கம

4. புள்ளி/ துளி 

மீன் 

எழுமீன் ஏழு 

விணமீன்்கள் 

சபத ரிஷி 

ேண்டலம

4. 
7+மீன் ் ்ப ா ட டு 

மீன்  

சி்கபபு மீன் 

்்கணற்ட 

சி்கபபு 

விணமீன் 

மராகினி

வரலாறறு அறிஞர ்பரம்பாலாவின் ்கருததுப்படி, சிந்து்வளி எழுததுக்களின் குறியீடு்கள் திராவி்ட ஒறறைக  

குறிபபு மவர்களு்டன் ஒததுபம்பாகின்ைன.

மீள்பார்்
� புதிய ்கற்காலததிறகுபபின், ்வண்கலக ்காலததில் நா்கரி்கங்கள் மதான்றின.

� திட்டமிட்ட ந்கரங்களில் குடிமயறிய ேக்கள், வணி்கம, ்பரிோறைம ஆகியவறறில் ஈடு்ப்டத 

்தா்டஙகினர.  அறிவியல், ்தாழிநுட்பம வளரந்தது.

� நா்கரி்கம என்்பது ஒபபுமநாககில் மேம்பட்ட சமூ்க அறேபபு ஆகும.

� எகிபது நா்கரி்கம ்கட்ட்டக ்கறலககுப பு்கழ்்்பறை பிரமிடு்கள் அவர்களது முககியப ்பங்களிபபு ஆகும.

� நாட்காடடி உருவாக்கம, வானியல் அறிவியல் வளரச்சி ஆகிய துறை்களில் ்ேச்பம்டாமியா நா்கரி்கம 

்பங்களிபபு ்சயதுள்ளது.

� தததுவம, ்கணடுபிடிபபு்களில் சீன நா்கரி்கம ்பங்காறறியுள்ளது.  

� சிந்து்வளி நா்கரி்கம புதிய ்தாழில்நுட்பக ்கணடுபிடிபபு்கறளப ்பயன்்படுததிப ்பல வற்கயான நு்கர 

்பண்டங்கறளத தயாரிததனர. அது மேற்காசியாவு்டன் ்பண்பாடடுத ் தா்டரபு்கறளக ்்காணடிருந்தது.
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33 2. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

4. ெரப்பா ேக்கள்  __________ ்பறறி 

அறிந்திருக்கவில்றல.

அ) தங்கம ேறறும யாறன

ஆ) குதிறர ேறறும இருமபு 

இ) ஆடு  ேறறும ்வள்ளி

 ஈ) எருது ேறறும பிளாடடினம

5. சிந்து்வளி ேக்கள் ‘லாஸ்ட மவகஸ்’ முறைறய 

அறிந்திருந்தார்கள் என்்பறதத ்தரிவிககும 

்வண்கலச்சிறல _________ ஆகும.

அ) ஜாடி ஆ) ேதகுரு அல்லது அரசன்

இ) ்பைறவ ஈ) ந்டனோடும ்்பண

6. i)  ் ேச்பம்டாமியாவின் மி்கப ்பழறேயான 

நா்கரி்கம அக்காடியர்களுற்டய நா்கரி்கம 

ஆகும.

ii)  சீனர்கள் றெமராகிளிபிக முறைறய 

வளரத்தடுததார்கள்.  

iii)  யூபரடிஸ், ற்டகிரிஸ் ஆகிய ஆறு்கள் 

ேன்னார வறளகு்டாவில் ்கலககின்ைன.iv)  

்பாபிமலானிய அரசரான ெமுராபி ்்பரும 

சட்ட வல்லுனர ஆவார.

அ) (i) சரி ஆ) (i) ேறறும  (ii) சரி

இ) (iii) சரி ஈ)  (iv) சரி. 

7. i)  யாஙசி ஆறு சீனாவின் துயரம என்று 

அறழக்கப்படுகிைது.

ii) வு-டி சீனப்்பருஞ்சுவறரக ்கடடினார.

iii)  சீனர்கள் ் வடிேருந்றதக ்கணடுபிடிததனர.

iv)  தாமவாயிசதறத நிறுவியவர மீனியஸ் 

என்று சீன ேரபு கூறுகிைது.

அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி

இ) (iii) சரி ஈ) (iii) ேறறும (iv) சரி.

8. பின்வருவனவறறுள் ்ேச்பம்டாமியாறவச் 

மசரந்த நான்கு நா்கரி்கங்களின் சரியான 

்காலவரிறச எது?

அ)  சுமேரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – 

அக்காடியர்கள் – ்பாபிமலானியர்கள்

ஆ)  ்பாபிமலானியர்கள் – சுமேரியர்கள் – 

அஸிரியர்கள் – அக்காடியர்கள்

இ)  சுமேரியர்கள் – அக்காடியர்கள் – 

்பாபிமலானியர்கள்– அஸிரியர்கள்

ஈ)  ்பாபிமலானியர்கள் – அஸிரியர்கள் – 

அக்காடியர்கள் – சுமேரியர்கள்

9. கூற்று: ்ேஸ்பம்டாமிய  நா்கரி்கததின்  

அஸிரியர்கள் சிந்து்வளி  நா்கரி்கததின் 

சே்காலததவர ஆவர.

கா�ணம்:  அஸிரிய  ஆடசியாளரின்  ஆவணம  

ஒன்று  ்ேலுொவிலிருந்து வந்த ்கப்பல்்கள்  

்பறறி  கூறுகின்ைது.

அ)  கூறறும ்காரணமும சரி; கூறறைக ்காரணம 

சரியா்க விளககுகிைது.

ஆ)  கூறறும ்காரணமும சரி; ஆனால் கூறறைக 

்காரணம சரியா்க விளக்கவில்றல.

இ)  கூறறு சரி; ்காரணம தவறு.

ஈ) கூறறும ்காரணமும தவைானறவ. 

II. ரகாடிடடை இடைஙக்ள  நி�ப்புக. 
1. __________என்்பது ேனிதத தறலயும 

சிங்க உ்டலும ்்காண்ட, ்கல்லால் ஆன மி்கப 

்்பரிய உருவம ஆகும.

2. எகிபதியர்கள் ்தா்டக்க ்காலததில்  

்பயன்்படுததிய  உருவ  எழுதது்கள்  சாரந்த 

முறை ___________ ஆகும. 

3. _____________ என்்பது  ்பல்மவறு  

குறைங்களுக்கான  சட்டங்கறள 

விளககிககூறும  ்பணற்டய 

்பாபிமலானியாவின் ஒரு முககியோன 

ஆவணம ஆகும.

4. ்சௌ அரசின் தறலறே ஆவணக்காப்பாளர 

____________ ஆவார.

5. ெரப்பா நா்கரி்கம நிலவிய இ்டங்களில் 

்கண்்டடுக்கப்பட்ட ்பாறன்களின் 

மீதுள்ள ___________ உருவங்களும 

ஓவியங்களும  அவர்களின்  ்கறலததிைறன  

உணரததுகின்ைன.

III. சரியான கூற்்்றத் ரதரந்மதடுககவும்.

1. அ)  ெரப்பாவில் உள்ள ்்பருஙகுளம அருகில் 

சில அறை்கள் நன்கு  ்கட்டப்படடிருந்தது.

ஆ)  கயூனி்பாரம  குறிபபு்கள்  கில்்கா்ேஷ்  

்காவியதது்டன்  ்தா்டரபுற்டயறவ. 

இ)  சுடுேணணால்  ் சயயப்பட்ட  உருவங்களும, 

்சமபில் ்சயயப்பட்ட  ந்டனோடும 

்்பண உருவமும   எகிபதியர்களின்  

்கறலததிைறன  உணரததுகின்ைன.

ஈ)  ் ேச்பம்டாமியர்கள் சூரிய நாள்்காடடி 

முறைறய வகுததார்கள்.
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342. ்பணற்டய நா்கரி்கங்கள்

2. அ)  ்பழங்கால எகிபதில் அமோன் ்க்டவுளின் 

அரசனா்கக ்கருதப்பட்டார.

ஆ)  அரண்களால் சூழ்ந்த ெரப்பா ந்கரததில் 

ம்காயில்்கள் இருந்தன.

இ)  ் ்பரிய ஸ்பிஙஸ் என்்பது ்பழங்கால 

்ேச்பம்டாமியாவில் உள்ள பிரமிடு வடிவ 

நிறனவுச்சின்னோகும.

ஈ)  ்பாறன வறனவதற்கான சக்கரதறதக 

்கணடுபிடிதத ்்பருறே எகிபதியர்கறளச்   

சாரும. 

IV. மபாருத்துக.

1. ்பாமரா - ஒருவற்கப புல்

2. ்பாபபிரஸ் - பூமியின் மி்கப ்பழறேயான  

    எழுததுக ்காவியம 

3. ்்பரும சட்ட 

வல்லுனர – ்ோ்கஞ்சதாமரா

4. கில்்கா்ேஷ் – ெமுராபி

5. ்்பருஙகுளம – எகிபதிய அரசர

V. சுருககமான வி்டை  தருக.
1. எகிபதியர்கள் ்கறல  ்கட்ட்டக்கறலயில்  திைன்  

்்பறைவர்கள் - விளககு்க.

2. சிகுரட்களின்  முககியோன ்பணபு்கறளக 

கூறு்க.

3. ெமுராபியின்  சட்டம  முககியோன  சட்ட  

ஆவணோகும – விவரி.

VI. த்லப்பு  வினாககள்
ஒவம்ாரு த்லப்பின் கீரேயும் உள்ள அ்னத்து 
வினாககளுககும் வி்டையளி.
1. ்தா்டக்க ்கால நா்கரி்கம 

அ) நா்கரி்கம என்ைால் என்ன?

ஆ)  ் தா்டக்க ்கால நா்கரி்கங்களின் ் ்பயர்கறள 

எழுது்க. 

இ)  ் ்பரும்பாலான ேக்களுககு வாழ்வாதாரோ்க 

இருந்தறவ எறவ? 

ஈ)  நா்கரி்கம வடிவம ்்பைத ்தா்டஙகியம்பாது 

என்ன ந்டந்தது?

2. எகிபதிய  நா்கரி்கததின் ்பணபு்கள்

அ)  எகிபது 'றநல் நதியின் ்்காற்ட' என்று 

அறழக்கப்படுவது ஏன் ?

ஆ)  ்பாமரா ேறறும விசியர்கள் என்ம்பார யார?

இ)  பிரமிடு்கள் என்ைால் என்ன? அதறன ஏன் 

்கடடினார்கள்?

ஈ) ேமமி உருவாக்க முறைறயக கூறு.

வரலாறறு்டன் வலம வரு்க

மாண்ர மசயல்பாடுகள் 
்வண்கலக ்கால நா்கரி்கம நிலவிய இ்டங்கறள 

உல்க வறர்ப்டததில் குறிக்கவும.

பிரமிடு்கள் ேறறும எகிபதியர்களின் 

எழுததுமுறை குறிதது ஒரு விளக்கப்ப்டம 

தயாரிக்கவும.

சிந்து்வளி நா்கரி்கதறதச் மசரந்த முததிறர்கள், 

்பாறன்கள் உள்ள ்ப்டங்கறளச் மச்கரிக்கவும.

ஆசிரியரின்  ்ழிகாடடுதலுடைன்  மசய்ய 
ர்ணடிய்்
்பழங்கால நா்கரி்கங்கறள ஒபபிடடு ஒரு 

துணடுபபிரசுரம தயாரிக்கவும.

சிந்து நா்கரி்கம குறிதது துணடுப  ்ப்டங்கறளச் 

மச்கரிதது, ஒரு  ்ப்டத்தாகுபபு தயார ்சய.

 மேறம்காள் நூல்்கள்

1.  Chris Scarre. The Human Past: World 
Prehistory and the Development of 
Human Societies. Thames and Hudson. 

2.  G.L. Possehl. Indus Age-The Beginnings. 
Oxford and IBH Publications.

3.  J.M. Kenoyer. Ancient Cities of the Indus 
Valley Civilisation. American Institute 
of Pakistan Studies.

1.  https://www.britannica.com

2.  http://www.ancient-origins.net

3.  http://humanorigins.si.edu

 இறணயத ்தா்டரபு்கள்

VII. விரி்ான வி்டையளிககவும்.
1. ெமராகிளிபிகஸ், கயூனி்பாரம – இவறறை 

அவறறின் முககியோன கூறு்களு்டன் விளககு.

2. தததுவம, இலககியம ஆகிய துறை்களில் 

சீனததின் தாக்கம எந்தளவிலானது என்்பறதக 

கூறு. 

3. சிந்து்வளி நா்கரீ்கததின் ேறைந்த 

்்பாககிஷங்கறளப ்பறறி எழுது்க?
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3. £kÕ NUùY° SôL¬Lm
1922 Bm Bi¥p §Ú. R.D. Tô]o´ AYoLs SPj§V

ALrYôWônf£«p £kÕl TÏ§«p XôodLô] UôYhPj§p
AûUkÕs[ ùUôagNRôúWô GuàªPj§Ûm; R.B. RôVôWôm
Naô² GuTYo SPj§V ùRôpùTôÚs ALrYôWônf£«p
TgNôl TÏ§«p UôihúLôU¬ UôYhPj§p aWlTô Guàm
CPj§Ûm ªLf £\kR SôL¬Lm Y[ok§ÚkRÕ G] GÓjÕd
á±]o. 1924þp ùRôp ùTôÚs BWônf£j Õû\«u
BûQVWôL CÚkR No _ôu UôoNp GuTYo RôúU Øu²uß
CkR BWônf£û]f ùNnÕ ARû] EXLj§tÏj ùR¬Vl
TÓj§]ôo. CkR SôL¬Lm ªLÜm úUuûU EûPVÕm
B¬VoLs YÚûLdÏ ØkûRVÕm BÏm GuTúR AYWÕ
LÚjRôÏm. CÕ R®W £kÕþTÛ£vRôu TÏ§«p NôuÏPôúWô
(Chanhudaro), ÑdLôo (Jhukar) Sp (Nal) Utßm ùLXh (Kelat)
B¡V CPeL°p SPj§V ALrYôWônf£«u êXm CjRûLV
SôL¬Lm Y[ok§ÚkRÕ GuTÕ ¨ìT]m B«tß. CkR
SôL¬Lm ÑUôo ¡.Ø. 3250ÚkÕ ¡.Ø. 2750 YûW«Xô]
LôXLhPj§p CÚkRRôLj ùR¬¡\Õ.

3. 1. Ï¥UdLs

CYoLs GkR C]jûRf úNokRYoLs GuT§p N¬j§W
B£¬VoL°ûPúV TX LÚjÕLs ¨XÜ¡u\]. CYoLs
B¬VoLs Guß JÚ NôWôo áßYûR UôoNp (Sir John Marshall)
Øt±Ûm UßjÕ CYoLs B¬VoLs ApX GuTûR TX
BRôWeLÞPu GÓjÕd áß¡\ôo. LôoPu £púP (Gordon
Childe) GuTYo, CYoLs ÑúU¬VoLs Guß áß¡\ôo. B]ôp
ARtLô] BRôWjûR GÓjÕdá\ CVX®pûX. §Wô®P
C]jûRf úNokRYoLs Guß WôLXRôv Tô]o´ (Rakhal Das
Banerjee) áß¡\ôo. ALrYôWônf£«p ¡ûPjR NôußLû[d
ùLôiÓ PôdPo ÏLô (Dr. Guha) úTôuú\ôo CYoLs TX
C]jûRf úNokRYoLs Guß áß¡\ôoLs. ùTÚmTôXô]

27

www.tntextbooks.in



A±OoLs £kÕ NUùY° SôL¬Lm §Wô®P UdL°u ùLôûP
G] JjÕd ùLôiÓs[]o. G]úY CeÏ YôrkRYoLs §Wô®P
C] UdLs GuTÕ ùR°Yô¡\Õ. CmUdLs GkR C]jûRf
úNokRYoLs GuTûRj ùR°YôLd á\ CVXô®hPôÛm,
SôL¬Lj§p Eu]R ¨ûXûV AûPk§ÚkRôoLs GuTÕ
UhÓm ùR°Yô] EiûU G] úYß £X YWXôtß B£¬VoLs
áß¡u\]o.

3. 2. SLW @ûUl× ( Town Planning )

‘ùUôagNôRôúWô’ Utßm ‘aWlTô’ úTôu\ SLWeLs
S§dLûW«p AûUVl ùTt±ÚkR].  £kÕ S§«ÚkÕ 3
ûUp ùRôûX®p ùUôagNôRôúWôÜm ‘W©’ S§«ÚkÕ 6
ûUp ùRôûX®p ‘aWlTô’ AûUkÕs[]. CqYôß
S§LÞdÏ AÚLôûU«p AûUkRRôp Btß ùYs[j§p
CkSLWeLs TX RPûY A¥jÕf ùNpXlThP].
JqùYôÚØû\ A¯kR úTôÕm ÁiÓm ÁiÓm CkSLWeLs
¨oUô¦dLlThP] GuTûR BWônf£Ls ¨ì©d¡u\].

NôûXL°u AûUlûTl TôodÏm úTôÕ SLW AûUl×
Eu]R ¨ûXûV Gh¥ CÚkRÕ GuTûR EQWXôm.
Ød¡VUô] NôûXLs 33 A¥ ALXm ùLôiPûYL[ôL
CÚkR]. Ut\ NôûXLs 9 A¥«ÚkÕ 12 A¥ YûW
ALXØûPVûYL[ôLÜm CÚkR]. ùRÚúYôWeL°p
ùRÚ®[dÏLs AûUdLlTh¥ÚkR]. L¯Ü¿od LôpYônLÞm
£\lTôL AûUdLlTh¥ÚkR].

§hPªPlThP TX ùRÚdLs UôùTÚm L¯Ü ¿WLtßm
LôpYônLs Øû\lT¥ AYtû\f ÑjRlTÓjÕRp
úTôu\Ytû\ TôodÏmúTôÕ Øû\lT¥Vô] SLW ¨oYôLm
Juß CÚk§ÚdL úYiÓm; AkR ¨oYôLm ªLÜm
TXØs[RôL CÚk§ÚdL úYiÓm; AR]ôp Rôu
®§Øû\L°uT¥ ÅÓLÞm ùRÚdLÞm AûUk§ÚkR]
G] LôoPu £púP (Gordon Childe) áß¡\ôo.

L¯Ü¿o LôpYônLs ùT¬V ùNeLtL[ôÛm Utßm
LtL[ôÛm êPlTh¥ÚkR]. £ß £ß LôpYônLs ùRÚ
úYôWeL°p ùT¬V LôpYôÙPu CûQdLlTh¥ÚkR]. CûY
ùNeLtL[ôp LhPlTh¥ÚkR]. ÅÓL°p úNÚm ÏlûTLû[d
ùLôhP ùRÚ®u CÚTdLeL°Ûm ÏlûTj ùRôh¥Ls
AûUdLlTh¥ÚkR]. úUtá±VYtû\d LY]j§p ùLôiÓ
TôojRôp SLWm ÑjRUôLÜm çnûUVôLÜm CÚdL ªÏkR
AdLû\ GÓjÕd ùLôiP]o GuTÕ ùR°YôÏm.

3. 3. LhPPdLûX ( Architecture )

SLWj§p AûUdLlThP Aû]jÕd LhPPeLÞm, £X
Ï±l©hP YûWVû\LÞdÏhThúP LhPlTh¥ÚkR]. £ß
LhPPeLs 30 A¥ ¿[Øm 26 A¥ ALXØm ùLôi¥ÚkR].
AYt±p SôuÏ ApXÕ IkÕ Aû\Ls AûUdLlTh¥ÚkR].
ùT¬V LhPPeLs, £±V LhPPjûRl úTôuß CWiÓ TeÏ
¿[, ALXeLû[d ùLôi¥ÚkRÕ. A§LThNm 30 Aû\Ls
ùLôiPRôL CÚkR]. TX Øû\ A¯ÜLs HtThPôÛm
AYtû\ êuß ©¬ÜL[ôLd ùLôs[Xôm. ØRXôYÕ
TZeLôXm, CWiPôYÕ Uj§V LôXm Utßm êu\ôYÕ
©tLôXUôÏm. ùYs[jRôp A¯kRôÛm ÁiÓm JúW ºWôL
§hPªhPlT¥ ØRp CWiÓ LôXj§Ûm LhPlTh¥ÚkR].
B]ôp ©tLôXj§p LhPlThP LhPPeLs N¬VôLj
§hPªPlTPôUp RWj§p RôrkRûYL[ôL CÚkR]. CÕ
©tLôXj§p LhPPdLûX«u A¯ûYúV Ï±d¡\Õ GuTôo.
PôdPo ×^ôpLo (Dr. Pusalkar). úRôi¥ùVÓdLlThP ÅÓLû[
êuß YûLL[ôLl ©¬d¡u\ôo.

1. Ï¥«ÚdÏm ÅÓLs

2. ùT¬V LhPPeLs

3. ùTôÕd Ï°VXû\Ls.

ØRp CWiÓ YûLdLhPeLû[l Tt± úUúX TôojúRôm.
êu\ôYÕ YûLVô] LhPPeLû[ C² TôolúTôm.
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‘ùUôagNRôúWô’ ®u ªLlùT¬V LhPPm. ¿fNpÏ[m
8 A¥ BZm ùLôiPRôLÜm CÚkRÕ. AûRf Ñt±
T¥jÕû\LÞm Ï°Vp Aû\LÞm AûUdLlTh¥ÚkR].
AûRd LhÓYRtÏ ÑhP ùNeLtLs TVuTÓjRlTh¥ÚkR].
¿fNp Ï[j§p ¿ûWf ùNÛjRÜm AÝdÏ ¿ûW ùY°úVt\Üm
R²jR²úV HtTôÓLs ùNnVlTh¥ÚkR]. ¡QßL°ÚkÕ
¿o ¿fNp Ï[j§tÏd ùLôiÓ ùNpXlThPÕ. ¡QßLs ÑhP
ùNeLtL°]ôp LhPlTh¥ÚkR]. AúR úTôuß ‘aWlTô’
®Ûm ¿fNp Ï[m AûUdLlTh¥ÚkRÕ. ARàûPV A[Ü
¿[m 39 A¥VôLÜm ALXm 13 A¥VôLÜm BZm 8
A¥VôLÜm CÚkRÕ. §Ú®Zôd LôXeL°Ûm, NUVf NPeÏLs
ùNnÙm úTôÕm UdLs ¿fNp Ï[j§p ¿Wô¥]o. NUVj
§Ú®ZôdLôXeL°p “¿WôÓYûR”  ×²RUôLd LÚ§ ARtÏ
Ød¡VjÕYm A°jR]o.

‘AWNôeLm’ ApXÕ ‘ùTôÕ’d LhPPeLÞm úRôi¥
GÓdLlThP]. AûYLs 460 A¥ ¿[Øm 280 A¥ ALXØm
ùLôiP]YôÏm. CÕ R®W ‘aWlTô’ ®p Rô²Vd ¡PeÏLÞm
LôQlThP]. 50 A¥ ¿[Øm 20 A¥ ALXØm ùLôi¥ÚkR].
ARu ÖûZYô«pLs S§ûV úSôd¡ AûUk§ÚlTRôp ¿o
Y¯ûVl úTôdÏYWj§tÏ UdLs TVuTÓj§ LÚÕ¡\ôoLs
GuTÕ ùR°YôÏm. CúR Rô²Vd¡PeÏLs AWNôeLj§u
‘úNªl×d L[g£VUôL’ §Lrk§ÚdL úYiÓm. CÕ R®W 150
A¥ ¿[m 75 ALXm ùLôiP LhPPm Jußm 280 A¥
¿[Øm 78 A¥ ALXØm ùLôiP Utù\ôußUôL CWiÓ
LhPPeLs úRôi¥ GÓdLlThÓs[].

CÕYûW £kÕ NUùY° LôXj§V UdLs LhPPdLûXdÏ
Ød¡VjÕYm ùLôÓjRÕ UhÓªpXôUp ªLj çnûUVô]
YôrdûLûV úUtùLôi¥Úd¡\ôoLs GuTûRd LiúPôm.

3. 4. NØRôV ¨ûX

3. 4. 1. EQÜ

ûNY Utßm AûNY EQÜ YûLLû[ UdLs EiP]o.
Ød¡VUôL úLôÕûU, Tôo, A¬£, Tôp, Áu, LPp BûU
Utßm Bh¥û\f£ B¡V] EQÜl ùTôÚsL[ôL CÚkR].
CÕ R®WÜm úT¬fNmTZm AYoL[Õ ®ÚlTUô] EQYôL
CÚkRÕ.

3. 4. 2. EûP

TÚj§ Utßm LmT° BûPLû[ A¦kR]o.
ètTôûPLs ‘ùUôagNôRôúWô’ SL¬u Ød¡V Y¦LUôL
CÚkRÕ. G°ûUVô] BûPLú[ EÓj§]o. BiLs úUúX
ÕiÓ úTôu\ BûPÙm ¸úZ úYh¥ úTôu\ BûPûVÙm
A¦kR]o. ùTiLs RûXúUp ®£± úTôu\ AûUl×
ùLôiP BûPLû[ A¦kR]o.

3. 4. 3. SôL¬Lm

CmUdLs ªLÜm SôL¬Lj§p SôhPm ùLôiPYo
L[ô«ÚkR]o. £Xo Rô¥Ùm ÁûNÙm ûYj§ÚkR]o. RkRj§p
B] ºl×m, ùYiLXjRôp B] LiQô¥Ùm, ETúVôLl
TÓj§]o. ùTiLÞm SôL¬Lj§p SôhPm ùLôi¥ÚkR]o.

3. 4. 4. A¦LXuLs

ReLm, ùYs°, ©jRû[ úTôu\ EúXôLeL°]ôp
ùNnVlThP A¦LXuLû[ A¦Y§p AdLôXj§p
ùTiLÞm ªÏkR BoYmùLôi¥ÚkR]o GuTûRÙm
BWônf£Ls ×XlTÓjÕ¡u\]. RkRj§]ôp B] A¦LXu
LÞm ®Úm© A¦VlThP]. LÝjR¦, Yû[Vp, úUô§Wm
Utßm LôR¦Ls B¡VûY Ød¡V A¦LXuL[ôÏm.
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3. 4. 5. ùTôÝÕ úTôdÏ

‘TLûPdLônLs’ JÚ YûLVô] NÕWeLm B¡VûY
ùTôÕYô] ùTôÝÕúTôdLôL CÚkRÕ. ãRôhPm ªLÜm
®ÚlTm Es[RôL CÚkRÕ. CRtÏ TX TLûPdLônLs
ETúVô¡dLlThP]. úYhûPVôÓY§Ûm ªÏkR BoYm
ùLôi¥ÚkR]o. ÏZkûRLs L°UiQôp ùTômûULs ùNnÕ
®û[Vô¥]ôo. T\ûYLs Y[olT§Ûm BoYm Lôh¥«Úd
¡u\]o. JÚ úYû[ T\ûYLû[f NiûP«P ®hÓ
AûRlTôojÕ U¡rf£ AûPk§ÚdLd áÓm.

3. 4. 6. ùTiL°u ¨ûX

ùTiL°u YôrdûL ùT¬Õm úUuûU AûPk§ÚkRÕ.
BiLÞdÏ ̈ LWôL NU E¬ûULû[l ùTiLÞm NØRôVj§p
ùTt±ÚkR]o. ‘RônjùRnY’ Y¯TôhÓØû\ CÚkRÕ Guß
A±¡ú\ôm. CÕúY ùTiLs ªLÜm úTôt\lThPôoLs
GuTRtÏf Nôu\ôÏm.

3. 4. 7. úTôdÏYWjÕj ùRôPo×

UôhÓ Yi¥úV Ød¡VUô] úTôdÏYWjÕf NôR]Uôn
TVuTÓjRlThPÕ.

3. 4. 8. C\kR EPpLû[ APdLm ùNnRp

C\kR EPûX APdLm ùNnY§p êuß YûLVô]
Y¯Lû[l ©uTt±]o. ØRXôYRôL C\kR EPûXl
×ûRjR]o. CWiPôYRôL G¬jR EPu Gg£V TôLeLû[l
×ûRjR]o. êu\ôYRôL C\kR EPpLû[ LôhÓ ®XeÏ
L°Pj§p ®hÓ ®ÓRXôL CÚkRÕ. No _ôuUôo^p
(Sir. John Marshall) átßlT¥ CWiPôYÕ Y¯Øû\Lú[
ùT¬Õm TZdLj§p CÚkRÕ.

3. 4. 9. UÚjÕYm

GkR YûLVô] UÚjÕYØû\ûVl TVuTÓj§]ôoLs
GuTÕ ùR°YôL A±V Ø¥V®pûX. CÚl©àm
úYl©ûX«u Ød¡VjÕYjûR A±k§ÚkR]o.

3. 5. ùTôÚ[ôRôW YôrdûL Øû\

ªL Y[of£ AûPkR ùUôagNRôúWô Utßm aWlTô
B¡V SLWeL°p YôrkR UdL°u ùTôÚ[ôRôW YôrdûL
Øû\Lú[ ARtÏf Nôu\ôÏm. AYtû\d ̧ rdLiP ùRô¯p
Utßm Yô¦Lm B¡VûYt±u êXUôL A±úYôm.

3. 5. 1. ®YNôVm

®YNôVm AYoL[Õ ØRuûUVô]j ùRô¯XôL
AûUk§ÚkRÕ. úLôÕûU, Tôo, A¬£, TÚj§ Utßm
LônL±Ls B¡VYtû\l T«o ùNnR]o. ‘LXlûT’ «u
ETúVôLjûR A±k§ÚkR]o.

3. 5. 2. ÅhÓ®XeÏLs

Ød¡VUôL TÑ, GÚÕ, GÚûU, ùNmU± BÓ, ùYs[ôÓ
Utßm JhPLm B¡VYtû\ Y[ojÕ YkR]o GuTûR
BWônf£«p úRôi¥ GÓjR Øj§ûWLs êXUôLd LôQXôm.
CYoLs Ï§ûWLû[l Tt± A±k§ÚdL®pûX.

3. 5. 3. úYhûPVôÓRp

ùTôÝÕúTôdÏ UhÓªu± YôrdûLj úRûY«û]l
ùTßYRtLôLÜm úYhûPVôÓRûX úUtùLôiP]o.
ªÚLeL°u úRôp, Ø¥ Utßm GÛm× B¡VYtû\ Yô¦Lm
ùNnR]o. Áu ©¥jRÛm ªLÜm ùTVo ùTt±ÚkRÕ.

3. 5. 4. èt\Ûm ùSnRÛm

èt\Ûm, ùSnRÛm UdL°ûPúV TZdLj§p CÚkR]
GuTûR ALrYôWônf£«u NôußLs GÓjÕd LôhÓ¡u\].
TÚj§Ùm, ®XeÏL°u úRôpLÞm BûP ùSnYRtÏl
TVuTÓjRlThP].

3. 5. 5. UhTôiPeLs

£kÕ NUùY° UdLs UhTôiPeLs RVô¬lT§p ªLÜm
úRof£ ùTt±ÚkRôoLs. AûY NdLWj§]ôp ùNnVlThP].
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Ri½o ÑP ûYlTRtLô] Tôj§Wm, ùTôÚsLû[
úNªlTRtLô] Tôj§Wm úTôu\] ùNnVlThP]. CjÕPu
ùNm×, ùYs°, ©jRû[ Utßm ÀeLôu B¡V EúXôLeLû[d
ùLôiÓ úYûXlTôÓ AûUkR Tôj§WeLû[f ùNnR]o.

3. 5. 6. EúXôLeLÞm RôÕl ùTôÚsLÞm

ReLm, ùYs°, ©jRû[ úTôu\ EúXôLeLû[l
TVuTÓj§]o. ALrYôWônf£«p LiÓ©¥jRûYL°p
ùTÚmTôXô]ûY ùNm× Utßm ùYiLXjRôp
ùNnVlThPûYLs BÏm. CYoLs JÚúYû[ CÚm©u
ETúVôLjûR A±VôUp CÚk§ÚdLd áÓm.

3. 5. 7. Yô¦Lm

TZeLôX SôL¬Lm, AiûP SôÓLÞPu ùLôi¥ÚkR
YojRLjûR GÓjÕûWd¡\Õ. Ød¡VUôL Õ¦Ls YojRLj§p
TVuTÓjRlThP]. ÑúU¬Vô®p £X Ï±l©hP ùTôÚsLs
LiÓ©¥dLlThP]. AûY £kÕ NUùY° UdLÞûPVûRl
úTôuú\ CÚkRÕ. CÕ Cq®Ú SôÓL°ûPúV YojRLm
SûPùTt\Õ GuTûR Eß§ ùNn¡\Õ. úUtLô£V
SôÓLÞPàm YojRLm SûPùTtßs[Õ. ùTÚmTôÛm ¿o
Y¯Lú[ YojRLj§tÏ TVuTÓjRlThP].

3. 5. 8. A[ÅÓLs

Yô¦Lj§tÏ RWôÑLs GûPdLtLs B¡VYtû\l
TVuTÓj§]o. £X T¥dLtLs A§L GûP ùLôiPûY.
AYtû\ ùT¬V L«tû\d Lh¥úV çdL Ø¥Ùm. £±V
GûPdLtLû] SûL ®VôTô¬Ls ETúVôLlTÓj§]o. CjÕPu
¿[jûR A[lTRtÏ ‘A¥’ Øû\Ls TVuTÓjRlThP].

CÕYûW«p £kÕ NUùY° UdLs ªLÜm BdLéoYUô]
ùTôÚ[ôRôW SPY¥dûLLû[ úUtùLôiÓ Yôr®p ùT¬Õm
úUmTôÓ AûPk§ÚkR]o GuTûRd LiúPôm.

3. 6. NUVm

ALrYôWônf£«p ¡ûPjR TpúYß YûLVô]
£ûXLÞm Øj§ûWLÞm £kÕNUùY° UdLs NUVlTtß
A§Lm ùLôiPYoLs GuTûR Tû\Nôtß¡u\]. A§Ll
T¥Vô] £ûXLÞm, L°UiQôp B] ùTômûULÞm (Terro-
Cotta) CYoLs EÚYY¯Tôh¥p A§Lm Sm©dûL
ùLôiPYoL[ GuTûR SUdÏ EQojÕ¡u\].

3. 6. 1. Rôn Y¯TôÓ

‘Rôn Y¯TôÓ’ CmUdL°u NUVYôr®p ùTÚm TeÏ
Y¡jRÕ. aWlTô®p ¡ûPjR ªL ¿iP Øj§ûW«u êXm
Rônj ùRnYj§u EÚYjûR Sôm A±VXôm.

3. 6. 2. £Y Y¯TôÓ

CmUdLs £Yû] Y¯TÓRûX ReLÞdÏs TZdLUôLd
ùLôi¥ÚdLXôm. ‘aWlTô®p’ LiùPÓjR Øj§ûW Ju±p
‘£Yu’ úTôu\ EÚYm ùTô±dLlThÓs[ûR A±¡ú\ôm.
AÕ êuß ØLeLû[d ùLôiP LPÜs úVôL ¨ûX«p
AUok§ÚlTÕ úTôXÜm ARû]f Ñt± Vôû], × Utßm
GÚûU úTôu\ ®Xe¡]eLs ãrk§ÚlTÕ úTôXÜm
AûUkÕs[Õ. CÕ £YàdÏ¬V ‘§ÚØL,’ ‘TÑT§’ Utßm
‘ULôúVô¡’ Guàm AmNeLû[ EQojÕ¡u\].

3. 6. 3. ®XeÏ Y¯TôÓ

Øj§ûWLs êXm SUdÏ ùR¬YÕ £kÕ NUùY°
UdL°ûPúV ®XeÏ Y¯TôÓ CÚkRÕ ùR¬V YÚ¡\Õ.
CqY¯TôhûP êuß YûLVôLl ©¬dLXôm ØRXôYRôL
Tô§ U²Ru EÚûYd ùLôiP]. CWiPôYRôL, A±kÕ
ùLôs[ Ø¥VôR]; êu\ôYRôL EiûUVô] ®XeÏL°u
EÚYeLû[d ùLôiPRôLÜm AûUkÕs[].
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3. 6. 4. ¿oY¯TôÓ

BWmT LôX ØRtùLôiúP S§Ls ×²RUô]ûYVôLúY
LÚRlThP]. ‘ùUôagNRôúWô’ ®p LiÓ©¥dLlThP ùT¬V
¿WôÓRp Gu\ YZdLm UdL°u NUVYôr®p ¿o ªLf £\kR
Ød¡VjÕYm YônkRRôLd LÚRlThPÕ. NUVf NPeÏLû[
BWm©lTRtÏ Øu Ruû]f ÑjRlTÓj§d ùLôsYRtLôL
‘¿WôÓRp’ YZdLj§p CÚkÕ YkÕs[Õ.

3. 6. 5. UWY¯TôÓ

LiÓ©¥dLlThP Øj§ûW Ju±p LPÜs JÚYo
UWeLÞdÏ SÓúY CÚlTÕ úTôp £j§¬dLlThÓs[Õ.
úUÛm “ úYm×”  úTôu\ UWeLs ×²RUô]ûYVôL
LÚRlThP].

3. 6. 6. ‘ã¬Vu Utßm ùSÚl×’ Y¯TôÓ

TX Øj§ûWL°p ‘NdLWØm,’ ‘ÑYv§d’ (Wheel and
Swastika) CÚlTûRd ùLôiÓ ã¬V LPÜû[ UdLs
Y¯ThPRôLj ùR¬¡\Õ. CúR úTôuß ùSÚl×dÏ¬V LPÜû[
Y¯TÓRûXÙm A±VXôm.

3. 6. 7. Sm©dûLLs

UdLs TX Sm©dûLLû[d ùLôi¥ÚkRôoLs GuTRt
Lô] BRôWeLÞm ALrYôWônf£«p ¡ûPjÕs[].

CÕYûW Sôm T¥jR TX ùNn§L[ô] ‘UWm,’ ‘¿o,’ ‘ã¬Vu’
‘ùSÚl×’ Ut\m ®XeÏLs B¡VYtû\ Y¯TÓRp Guàm
CVtûL Y¯TôÓ CÚkRÕ.

3. 7. LûX

Øj§ûWL°u Yô«XôL Sôm CYoL[Õ LûX
ÖÔdLeLû[ LôQ CVÛm. Bi ùRnYm, ùTi ùRnYm,
TpúYß YûLVô] ®XeÏLs B¡VYt±u EÚYeLs
ùTô±dLlThÓs[]. UiTôiPeL°p áP ªÚLeL°u

EÚYeLs ùTô±dLlThPs[]. Øj§ûWLs, RkRj§]ôÛm,
LtL°]ôÛm Utßm L°UiQôÛm ùTô±dLlThÓs[].
®ûX U§dLØ¥VôR LtLs SûLL°p T§dLlThP]. úUÛm
CYoLs CûN Utßm SP]j§p A§L SôhPmùLôi¥ÚkR]o.
ùYiLXj§]ôXô] SP]UôÕ®u £ûX CYoL°u
Eu]RUô]l TûPlTôt\ûXd LôhÓ¡\Õ.

3. 8. FÝjÕLs

BWônf£«p LiÓ©¥dLlThP GÝjÕLû[ £j§W
GÝjÕ Guú\ô ApXÕ LiùQÝjÕ YûL Guú\ô
Ï±l©PXôm. CRàûPV Y¥Ym Gu]ùYuß LôQ
CVX®pûX. GÝjÕLs CPªÚkÕ YXUô] JÚ Y¬«Ûm,
YXªÚkÕ CPUôLÜm GÝRlThÓs[]. CûY ÑúU¬V, G¡lÕ
B¡V GÝjÕLÞdÏ ùRôPo×ûPV] úTôX LôQlTÓ¡u\].
DWôÑl Tô§¬Vôo £kÕ NUùY° GÝjÕLÞm, ùUô¯Ùm RªúZ
Guß á±Ùs[ôo. CYoL°u GÝjÕØû\ ‘£j§W
GÝjÕØû\’ BÏm. (Pictography)

3. 9. £kÕùY° SôL¬Lj§u @¯Ü

Ck§V SôL¬Lj§p ªLf £\kÕ ®[e¡V £kÕùY°
SôL¬Lm A¯kRRtLô] LôWQeLs  TX Es[].

1. £kÕ Bt±p HtThP ùYs[jRôp CkSLWm êr¡«ÚdLd
áÓm.

2. ALrYôWônfN«u úTôÕ ¡ûPjR U²R GÛm×d
áÓLû[ BWônkR A±OoLs AûYL°u úUp
LôQlTÓm £ûRÜLs úTôod LôXeLs G] Ø¥Ü
ùNn¡u\]o. Ak¨Vo TûPùVÓl× SûPùTt±ÚdL
úYiÓm.

ùTôÚ[ôRôW Årf£«]ôp UdLs CPm ùTVokÕ SôhûP
®hÓf ùNu±ÚdLXôm. B¬VoLs YÚûLVôp TX Uôt\eLs
HtThP]. AYt±u ®û[Yôp SLW SôL¬Lm A¯k§ÚdLXôm.
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Cß§VôL £kÕNUùY° SôL¬Lj§tÏm úYRLôX
SôL¬Lj§tÏm Es[ úYtßûULû[ §Ú. _ôuUôoNp
(Sir. John Marshall) GuTYo ¸rLiPYôß áß¡\ôo.

1. £kÕ NUùY° SôL¬Lm A¥lTûP«p SLW SôL¬Lm
BÏm. B]ôp úYRLôX SôL¬LúUô A¥lTûP«p ¡WôU
SôL¬LUôÏm. £kÕ NUùY° UdLs ®YNôVjûRÙm,
Yô¦LjûR ØRuûUVô] ùRô¯XôLd ùLôi¥ÚkR]o.
úYRLôX UdLú[ô SôúPô¥L[ôL CÚkR]o.

2. £kÕ NUùY° UdLs EÚY Y¯Tôh¥p Sm©dûL
ùLôiPYoLs. ‘Rôn Y¯TôÓ’ £Y Y¯TôÓ ‘UW Y¯TôÓ’
Utßm ‘®XeÏ Y¯TôÓ’  B¡V Y¯TôÓLû[f
ùNnRYoLs. B]ôp úYRLôX UdLú[ô ‘EÚY
Y¯TôhûP’ úTôt\®pûX. CYoLs CVtûLûV
Y¯ThP]o. ¿o, ùSÚl×, BLôVm, ã¬Vu B¡VYtû\
Y¯ThP]o. AYoLs ùSÚl©tÏ Ød¡VjÕYm
ùLôÓjR]o. B]ôp £kÕ NUùY°«]ôp AqYôß
ùNnV®pûX.

3. £kÕNUùY°«]o Øt±ÛUôL CÚm©u ETúVôLjûR
A±k§ÚdL®pûX. B]ôp úYRLôXj§]o BWmTj§p
ReLm, RôªWm B¡VYtû\ ETúVôLlTÓj§]o.
Sô[ûP®p ùYs°, CÚm× Utßm ùYiLXm
B¡VYtû\ ETúVôLlTÓj§]ôo.

4. Ï§ûWL°u Ød¡VjÕYm Utßm ARu TVuTôÓ
B¡VYtû\ £kÕ NUùY°«]o EQok§ÚdL®pûX.
B]ôp úYRLôXj§]úWô, Ï§ûW Utßm TÑ
B¡VûYLÞdÏ Ød¡VjÕYm ùLôÓjR]o.

5. £kÕ NUùY°«]o GÝRÜm, GÝjÕ Øû\Ùm
Lt±ÚkR]o. AR]ôp LûX Utßm LXôNôWj§p úUúXôe¡
CÚkR]o.

3. 10. Bk§Vl TiTôh¥tÏ £kÕùY° SôL¬Lj§u
ùLôûP

TZûUÙm ùTÚûUÙm YônkR £kÕùY° SôL¬Lm
Ck§Vl TiTôh¥tÏ ©uYÚm A¬V ùLôûPLû[
YZe¡Ùs[Õ.

1. £kÕùY° UdL°u SôL¬Lm ‘JÚ £\kR SLW SôL¬Lm’
BÏm.

2. £kÕ ùY° SôL¬L LôXj§p úRôu±V SLWeL°u
Y¥YûUl× Cuû\V SLWeL°u AûUlûTd Lôh¥Ûm
úUmThPRôL CÚkRÕ.

3. SLWm UôÑ AûPYûR R®odL ÑiQôm× Lô[YônLs,
SL¬u JÕdÏl ×\j§p AûUdLlThPRôL A±¡ú\ôm.
‘×ûL SUdÏ TûL’ GuTûR EQok§ÚkR]o GuTûR
CfùNVp SUdÏ EQojÕ¡\Õ.

4. £kÕ ùY° UdLs “Rô«t £\kR úLô«ÛªpûX”  GuTûR
EXL±Vf ùNnÙm ùTôÚhÓ RônY¯Tôh¥û]
úUtùLôiP]o.

5. A¬V ®Xe¡]Uô] Jtû\d ùLôm× GÚÕ Tt±
CYoLÞdÏ ùR¬k§ÚkRÕ. L°UiQôp B] Jtû\d
ùLôm× GÚ§u ùTômûULs ¡ûPjÕs[]. úUÛm
AYoLs CkR Jtû\d ùLôm× GÚ§û] ùRnYUôL
úTôt± YQe¡]o.

6. CYoL°u LûXj§\û] ‘ùYiLXj§Xô] SP]Uô§u
£ûX’ EXL±Vf ùNn¡\Õ.
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