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குருப் 1 மற்றும் 2 பாடக்குறிப்புகள் 

பழங்கால இந்தியா 

வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் முைல் குப்ைர்கள் காலம் வதர 

 

னரறு ன்நரல் ன்ண? 

னரறு ன்நரல் ன்ண ? இது முன்பு டந்து முடிந் நிகழ்ச்சிகப ரிை முநயில் 

முநரக கூறு னரறு . இது னின் டந்து ந் தர  

அறிமுகப்தடுத்துகின்நது. அப்தரயில் னினின் ற்றி ற்றும் ரல்விகப 

விரிக்கின்நண. னரறு நிகழ்ச்சிகப விரிக்கும் தரது கரனம் , இடம் ற்றும் தக் 

குறித்து துல்லிரண ன் ற்றும் ம்தகத் ன்யும் கரண்டிருக்கும் . 

அப்தடினில், அந்நிகழ்வு ப்தரது ?ங்கு? ற்றும் ரரிணரல் டந்து ? ன்ததிண 

ளிவுதடுத்துரக இருக்கும் . இந்த் ளிவு இல்னரல் தரயின் னரறு 

கரகப்தரகும். 

 

க ற்றும் னரற்றிற்கும் இருக்கும் றுதரடு  
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"எரு கரனத்தில் , எரு ஊரில் எரு இரஜன் இருந்ரன் . அன் எரு தர டத்திணரன் ''. 

கி.மு 261-ல் தர டலிபுத்தித்திண ஆண்ட அைரகன் னும் அைன் கலிங்கப் தர 

டத்திணரன்''. 

னரறு ற்கு ண்டும் ? நீங்கள் எரு ட ருப்பின் ஜூரன 

ரடுகின்றீர்கள் ன்று த்துக் கரள்ரம் . ன்ணரகும்? ருப்பு சுடுகின்நது 

அல்னர? இது அனுதம் . ற்நரரு முந நீங்கள் ருப்பி ன் ஜூரன 

ரடுவீர்கபர? இல்ன. ணன்நரல் இது முல் ருப்பு சுட்ட அனுதம் உங்களுக்கு 

உள்பது அல்னர? ஆரம். இண நிணப்பு அல்னது ஞரதக ைக்தி இல்னனில் 

நக்கரதிருத்ல் (அ) நிணரற்நல் ன்று அக்கின்நரம் . எரு ப னினுக்கு 

நிணரற்நல் இல்னரல் தரணரல்  ன்ண ைய்ரர்கள் ? ைய் றுகப மீண்டும் 

மீண்டும் ைய்ரர்கள் அல்னர? 

இணரல் னி இணத்தின் முன்ணற்நம் ைரத்திமில்ன . அ ப் த டி  ார ணரல் 

னினின் முன்ணற்நத்திற்கு நிணரற்நல் இருந்து தரன்று ைமூகம் அல்னது எரு 

ரட்டின் முன்ணற்நத்திற்கு நிணரற்நல் இருக்க  ண்டுல்னர? ஆரம் இருக்க 

ண்டும். அப்தடிரணரல் து ைமூகத்திற்கு அல்னது ரட்டிற்கு இருக்க ண்டி 

நிணரற்நல்? 

அது னரறு ! ஆரம், னினுக்கு நிணரற்நல் இருப்தது தரன்று எரு 

ைமூகத்திற்கு, ரநினத்திற்கு, ரட்டிற்கு அவ்பவு ற்கு இவ் உனகத்திற்கு னரந 

நிணரற்நனரக உள்பது . னரறு து முன்ணரர் கடப்பிடித் ல்ன ற்றும்  கட்ட 

முடிவுகளிலிருந்து அனுதவித் சுக துக்கங்கப துன்தங்கப ரிவிக்கின்நண . அன்றி, 

ருங்கரன முடிவுகப டுக்கும் தரது ச்ைரிக்கின்நண . னரற்றில் கரனரகும் து 

முன்ணரர்களின் த்து தரணகள் , ைரணகள் பின்ரும் னமுநயிணருக்கு 

உரரகவும், ழிகரட்டிரகவும் ஆகின்நண . அர்களின் வீம் , தீம் ற்றும் திரகம் , 

ைரண, ைதற்று, அடுத் னமுநயிணருக்கு தூண்டுன அளிக்கின்நண . 

அதுட்டுமின்றி, து கனரச்ைரம் ற்றும் தரம்தரித் அறிமுகப்தடுத்துன் மூ னம் 

தருமிக்க ல்னண்ம் ற்றும் கபத் னரறு ற்தடுத்துகின்நது . அவ்பவு 

கத்தும் நிநந் னரற்ந வ்ரறு உருரக்க ண்டும் ன்த உனகிற்கு 

முன்முனரக கரட்டிக் கரடுத்ர்கள் கிரீக் ரட்டின் யரடரடஸ் . அணரல் அ 

'னரற்றின் ந்' ன்று அக்கனரகின்நது. 

ஆரங்கள் :  

னரற்ந ழுதிர்கப னரற்நறிஞர் (அ) னரற்று ஆசிரிர்கள் ன்கிநரர்கள் . 

இர்கள் னரற்நக் குறிப்பிட்டு ற்றும் உத்திரரகக் கூந ைரட்சி ஆரங்கப 

தன்தடுத்திக் கரள்கிநரர்கள் . அணரல் ஆரம் இன்றி னரறு இல்ன ' ன்று 

கூறுது. அப்தடிரணரல் னரற்றின் ஆரங்கள்   ? னும் கள்வி 

உங்களுக்கு ரன்நனரம் . னரற்றின் ஆரங்களில் முக்கிரக இண்டு ககள் 

உள்பண. 

1. இனக்கி ஆரங்கள் 2. ரல்தரருளியில் ஆரங்கள் 
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இனக்கி ஆரங்கள் :-  

னரற்றின் பின்ணணியில் இனக்கிம் ன்நரல் ழுத்து டிவில் அ ல்னது ரயிலிருந்து 

ரய் ழிரக ங்கி ந்துள்ப நிகழ்ச்சிகள் ன்தணரகும் . இகளில் இண்டு க . 

என்று - ழுத்து இனக்கிம் , இண்டு - ரய்ரழி இனக்கிம் . ழுத்து இனக்கித் , 

உள்ரட்டு இனக்கிம் ற்றும் ளிரட்டு இனக்கிம் ன்று கப்தடுத்ப்தட்டுள்பண . 

ரய்ரழி இனக்கிம் னும் ரட்டுப்புந இனக்கிம் , ரட்டுப்புநப் தரடல் , ரட்டுப்புநக் 

க, இை, ரட்டிம், புரக்க, தங்ககள் முனரணகப 

உள்படக்கியிருக்கும். ழுத்து இனக்கிம் ழுதிர் ழுத்து அறிவு தற்ந கற்நர் னில் , 

ரய்ரழி இனக்கித் தடத்ர் ழுத்றிவு தநரரக இருப்தரர். 

ரல்தரருளில் ஆரங்கள் :-  

முந் னின் நிர்ரணித் ற்றும் தன்தடுத்தி இற்பில் ைரர்ந் தரருட்களின் 

மிச்ைமிருக்கும் ரல்தரருளில் ஆரங்கள் பூமியின் உள்ப புந்து நந்து 

கரப்தடும். ரண்டுன் மூனம் ளி டுக்க ண்டும் . ஆரங்களுக்கு 

அடரபரக, கனனப்தரடு மிகுந் தரருட்கள் , ண்தரண்டத் துண்டுகள் , 

ரங்கள், ைரணங்கள், கல்ட்டுக்கள், நிணவுச் சின்ணங்கள் ற்றும் பிந டங்கள் 

உள்படங்கும். 

 

னரற்றுக்கு முந் கரனம் 
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னரற்றுக்கு முந் கரனம் னினின் டடிக்ககள் , ரகரிகம் கற்கப 

தன்தடுத்தி கரனங்கப ட்டு குறிக்கும் . இந் கரனகட்டம் குடிர்வின் 

ழுத்துப்பூர்ரண ஆரங்கள் ணயும் கரண்டிருக்கரது . ண தங்கரன னரற்றில் 

இது னரற்றுக்கு முந் கரனம் ண அறிப்தடுகிநது . னரற்றுக்கு முந் கரனம் 

ன்தது சுரர் தல்னரயி க் கக்கரண ஆண்டுகளுக்கு முன் டதற்ந நிகழ்ரகும் . 

னரற்றுக்கு முந் கரனத்திண மூன்று கட்டரக பிரித்ரினரம். 

ரல் தங்கரன னரற்றுக்கு முந் கரனத்தில் மூன்று தடிநினகள் உள்பண.  

 த கற்கரனம்,  

 த்தி கற்கரனம்,  

 புதி கற்கரனம்.  

 

த கற்கரனம் : 

இக்கரனம் னி னரற்றில் ஆம்த நின . புதரருள் - னி த ைய்திகள் 

(Archaeological) தற்றி அறிவில் ஆய்வு நினரக உள்பது . இக்கரனத்தில் னின் 

தம், கரய்கறிகள், கிங்கு ககள் தின்று ரழ்ந்ரன் . ரடரடிகபரக இருந் இர்கள் 

உத் டி குககளில் , கல் ண்டதங்களி ல் ரழ்ந்ணர் . கல் துண்டுகள் 

(கூர்ரண) கத்தி, கல் உளிமுண முனரண தரி தரி கல் ஆயுங்கப 

உதகங்கப தரநத்துண்டுகளில் ரரித்துக் கரண்டணர் . இன ற்றும் 

ப்தட்டகப ஆடகபரக நப்புக்கரக தன்தடுத்திணர். அணத்து கரனங்களிலும் த 

ககள், கிங்கு ககள் கிட க்கவில்ன. த கற்கரனத்தின் இறுதிகட்ட 

நினயில் உவுக்கரக ட்டரடுல் ற்றும் மீன் பிடித்னக் கற்நணர் . முல் 

முநரக ருப்பின் அறிமுகரணது . த கற்கரனத்தில் முக்கி ங்கும் இடம் ன்தது 

த்தி பிைத்தின் கர்னூல் , அரதி, மிழ்ரடு அத்திரம்தக்கம் மு னரணகள். 

ைரரரக த உனரகக் கரனத் 5 இனட்ை ருடங்களில் இருந்து 122 ஆயிம் 

ருடங்கள்  குறிப்பிடப் தடுகின்நது. 

த்தி கற்கரனம் : (Mesolithic age) : 

இது த கற்கரனம் ற்றும் வீண கற்கரனம் இடயில் உட்தட்ட கரனரகும் . அணரல் 

இண த்தி கற்கரனம் ன்று  அக்கப்தடுகிநது. இக் கரனத்து னிர்கள் தரி 

தரி கற்கபரல் ஆண உதகங்களுக்குப் ததினரக அப்தரண சிறி கல் ஆயுங்கப 

தன்தடுத் ஆம்பித்ணர் . ( 17 - அணரல் அக்கரனத் சிறுகற்கபரல் அந் கற் 

கரனம் ன்றும் 2'. அக்கனரகிநது.  

ஆயுங்கப அம்பின் நுனியில் அல் னது கம்பின் முணயில் சுற்றி ஈட்டிப் தரன்று 

தன்தடுத்தி ட்டரடிணர் . கரடு ரனிங்கப உவுக்கரக ைகரித்ணர் . 

உவுக்கரண ரனிங்களும் , ட்டக்கு ைல்ரல் கிடக்கும் ட்டப் 

தரருட்களும் கிடப்தது நிந்ரணரக இல்ன . தன ைங்களில் தசியிணரல் கரனம் 

கழிக்க ண்டியிருந்து. அற்கரக இர்கள் கண்டுபிடித் ழி ன்ணனில் , ட்ட 

ைங்களில் கரம் அடந்து இநக்கரல் தரண வினங்குகள் அல்னது கிடத் 
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குட்டிகப ந்து ம்முடன் பர்ப்தது ன்தரகும் . எரு வித்தில் இப்பிரணிகள் 

அர்களுக்கு சின அை கரனங்களில் உரக தன்தட்டண . இது நிரணரக பிரணி 

பர்ப்பிற்கு ழி குத்து . த்தி உனரகக் கரனம் னிர்கள் து ற்றும் பர்ப்பு 

பிரணிகளின் உவிற்கரக அனந்து திரிந்ரர்கள் . ஏய்வு ங்களில் ங்கியிருந் 

இடங்களில் (கற்களின் ன) தரநகளின் ற்புநங்களில் ஏவிங்கப (சித்திங்கப) 

ந்ரர்கள். வினங்குகளின் ரல்கப து தரர்கபரக (னரடகபரக) 

தன்தடுத்திணர். ருப்பின் அறிமுகம் ன்நரக இருந்து. 

இக்கரனத்தின் முக்கி பங்கபரண த்திபிைத்தின் பீம்தட்கர , ஆம்கர், 

கருரடகத்தின் பிம்கிரி , கணகணயள்ளி , இரஜஸ்ரனின் தரகரர் , கஷ்ர், ற்கு 

ங்கரபத்தின் பிர்தரண்டர் , ஆந்திப் பிைத்தின் ரன்தைரரி , உத்திபிை த்தின் ைரய் 

கர் ரய் , யரய முனரண முக்கிரணகள் . த்தி கற்கரனத்தின் கரனம் 

இன்நக்கு சுரர் 12000 ருடங்களில் இருந்து 9000 ருடங்கள்  இருந்து ன்று 

ைரரரக அறிப்தடுகிநது. 

வீண கற்கரனம் : 

த்தி உனரகக் கரனத்தின் னிர்கள் பிரணிகப பர்த்திணரல் அர்களுக்கு 

அர்களின் பிரணிகளுக்கும் அவ்ப்தரது உவின்  உண்டரணது . அணரல் அம் 

க்கள் உவுக்கரக அனவிட்டு வீண ற்கரனத்தில் உவின் உற்தத்திக்கரக 

முணந்ணர். திக் கரங்களி ல் ைத்து மிகுந் ண்டல் ண்ணில் வி ைரத் 

ஆம்தத்திணர். விைரம் வீண உனரகக் கரன க்கள் ரனிங்கள் ற்றும் அர்களின் 

பர்ப்பு பிரணிகளுக்கு ய்ச்ைன நிநவு ைய்து . அணரல் ரடரடி ரழ்விண 

துநந்து நினரண குந் தகுதிகளில் ங்க ஆம்பித்ணர். இவ்ரறு விைரம் கனரச்ைரம் 

ற்றும் ரகரீகங்களின் ரற்நத்திற்கு முல் அடிரக அந்து . இந்தி துக் 

கண்டத்தில் விைரத்தின் ஆம்த நினகப தரகிஸ்ரனின் யர்கர் பங்களில் 

கண்டுபிடிக்கப்தட்டண. 

இங்கு க்கள் ரழ்ற்கரக உனர்ந் ைங்கற்கபரல் வீடுகப கட்டிணர் . கரஷ்மீத்தின் 

புர்ஜ்யரம் பிைத்தின் க்கள் நினத்திற்குள் குககப நிறுவிக் கரண்டணர் . 

விைரத்தில் உற்தத்தி ைய் ரனிங்கப ைகரித்து க்கும் பிச்ைண திர் 

ந்தரது கயிணரல் ண்ணில் தரண ைய்யும் ழிக் கண்டுபிடித்ணர் . அன்றி 

புடக்கும், குத்தும், வீசும் உதகங்க ப உதரகத்திற்கு தன்தடுத்திணர் . இக் 

கரனத்தின ஆம்த கரன கிரங்கள் தருக ஆம்பித்ண. 

ைக்கத்தின் அறிமுகத்திற்குப் பிநகு சிநந் ற்றும் னப்தரட்டுடன் கூடி தரணகப 

ரரிப்தற்கு துரணது . இக் கரனத்தில் கல்லின் ஆயுங்கப ன்நரக ய்த்து 

ருகூட்டி தன்தடுத்திணர். தல்னரரி ைமீதத்தின் ைங்கணகல் இந் கரண ஆயுங்களின் 

உற்தத்தி நினரணது . சிநப்தரக கக்கரடரலி , லும்புகளிணரல் ரரிக்கப்தட்ட 

ஆயுங்கபப் தன்தடுத்திணர் . கருரடகத்தின் தணயள்ளி , பிம்கிரி, பூதியரப, 

யள்ளுரு, தகலியரபர், டி. ைசிபுர, உத்னூரு, பீயரரின் சிரண்டு முனரண தகுதிகளில் 

வீண உனரகக் கரனத்தின் இருப்பிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப் தட்டுள்பண . ைரரரக 

இக்கரனத் இன்நக்கு 9000 இருந்து 5000 ருடங்கள்  ண அறினரம். 
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உனரகக் கரனம் : வீண உனரகக் கரனத்தின் முடிவு கரனத்தில் உனரகங்களின் 

தன்தரடு ஆம்தரணது . முலில் னிர்கள் தன்தடுத்தி உனரகம் (ைம்பு) ரமிம். 

ரமித்திற்கு கத் ைர்த்து ண்கனம் ரரிப்த கற்நணர் . ைம்பு ரமித்விட 

ண்கனம் கடிணரண எரு கன உனரகம். 

ரமிம் ற்றும் ண்கனம் உனரகக் கரனம் :  

ரமிம் ற்றும் ண்கன ஆயுங்களின் அபவு கு இ னகுரக இருந்ரல் 

அகளுடண கல் ஆயுங்களும் முடிவு தற்நண . அணரல் இக் கரனத் ரமிம் 

ற்றும் ண்கன உனரகக்கரனம் ன்று அக்கபரகிநது . இது 5000 ருடங்களுக்கு 

முன் கரனரகின்நண . விைரம் ற்றும் பிரணி பர்ப்பு முன்ரண ரழினரக 

இருந்ண. ைக்கங்களிணரல் ை ய் அனங்கர தரணகள் இக்கரனத்தில் கரனரகிநது . 

ரமித்தின் உதகங்கள் ஆதங்கள் கிடத்துள்பண . நினத் ஆரக உவும் 

ற்றும் கரட்டத் திருத்தி விைரப் பூமிரக ரற்ந ைம்பு உதகங்கள் 

உதரகரயிண. இணரல் உவுப் தரருட்களின் உற்தத்தியில் தருக்கம் ற்தட்டது . 

அதிகரண ரனிங்கப ரண தகுதிகளுக்கு அனுப்பி ப்தன் மூனம் விரதரம் 

ர்த்கம் ரணிகம் ண ஆம்தரணது . இன் விபரக டற்கு இந்திரவில் சிந்து 

ற்றும் அன் து திகளின் தள்பத்ரக்கில் யப்தர னும் ரகரிகம் னும் சிநந் 

கனரச்ைரம் ரன்நக் கரரணது . இண முல் ரகரீகம் ண னரற்று அறிஞர்கள் 

குறிப்பிட்டுள்பணர். ன் இந்திரவில் ரமித் எப்பிடும் தரது ைம்பின் தன்தரடு 

அதிகரக இருக்கவில்ன.  
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இரும்பு உனரகக் கரனம் : இரும்பு சிநந் உறுதிரண உனரகம் . இது ன் இந்திரவில் 

ரமித்திற்கும் முன்த தன்தரட்டில் இரு ந்து. இரும்பு 3500 ருடங்களுக்கு முன்த 

ன் இந்திரவின் உதரகத்தில் இருந்து . இக்கரனத் மிகச் சிநந் உனரகக் 

கனரச்ைர கரனம் ன்றும் அக்கின்நணர் . தரி கல் கனரச்ைர கனரச்ைர கல் ைரதிகள் 

ைரதிகளில் ைத்தின் அந சுற்றியும் கல் ைதுக்கத் (Stone circle) நிறுவிணர். 

ைத்தின் அநகளில் கறுப்பு ற்றும் சிப்பு ண் தரணகள் ைரரரக 

கரனரகின்நண. 

இரும்பு ஆயும் ற்றும் உதகங்கள் விைரம் ற்றும் கனப் தரருட்கள் 

உற்தத்தியில் நிநடந்து . ட இந்திரவில் இரும்பின் தன்தரடு தீவிடந்து 

தரன்று விைரத்திலு ம் ககரண ந்திங்கள் தன்தடுத்ப்தட்டது . இணரல் 

அதிகரண உற்தத்தி உண்டரணது . அதிகரண உற்தத்தி நிந்ரக்கும் ர்கம் சுரர் 

2600 ருடங்களுக்கு முன்பு ரன்றிண . அகப க்கபசு . அன் பிநகு ந் , 

பரி தசுகளின் ரற்நத்திற்கு கரரகிண. 

 

சிந்து ைளி ரகரிகம் 
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எரு நூற்நரண்டு முன்பு  இந்திரவின் னரற்ந ங்களின் கரனங்களிலிருந்து 

ஆய்வு ைய்னரகிநது . சின ருடங்களுக்குப் பிநகு ரரம் ஸ்ணரகி ற்றும் கல்ரஸ் 

ப்ரணர்ஜி அர்கள் இன்ந தரகிஸ்ரனின் யப்தர ற்றும் ரகஞ்ைரர 

ன்னுமிடத்தில் தண்ட கங்களி ன் அகழ்ரரய்ச்சியில் ஈடுதட்டணர் . இவ்ரரய்ச்சி, 

இந்திரவின் னரற்ந ங்களுக்கும் சுரர் 2000 

ருடங்களுக்கு முன்பு கரண்டு ைன்நது . துக்கத்தில் சிந்து ற்றும் அன் து 

திகளின் ககளில் இ அறிப்தட்டதிணரல் சிந்து திக்க ரகரீகம் ன்று 

அக்கனரகிநது. ஆணரல், அன்றிலிருந்து இன்நக்கும் டந்துள்ப ஆரய்ச் 

சிகளில் சுரர் 1500க்கும் அதிகரண இடங்கள் கரனரகின்நண . இன் விபரக சிந்து 

திக்ககபக் கடந்தும் இந்ரகரீகத் டங்கள் கண்டுபிடிக்கப்தட்டு 

அறிப்தட்டுள்பண 

இடம் ஆற்றுப்தடு

க 

ரநினம்   ரடு  கண்டுபிடித்ர்கள் 

யப்தர ரவி தஞ்ைரப் தரகிஸ்ர

ன் 

ரம் ையரனி (1921),ர 

ஸ்ருப் ரத்ைர (1926),வீனர் 

(1946) 

ரகஞ்ைர சிந்து சிந்து தரகிஸ்ர

ன் 

ஆர்.டி 

தரணர்ஜி(1922),க்க(1927),வீ

னர் (1930) 

ைரன்யுரர சிந்து  சிந்து தரகிஸ்ர

ன் 

க்க (1925), ன்.ஜி ஜீம்ரர் 

(1931), ஸ்.ஆர் ரர (1954) 

னரத்ல் தரகரர குஜரத் இந்திர ஸ்.ஆர் ரர ( 1954) 

கரளிதங்கன் கரக்கர் ரஜஸ்ரன் இந்திர அனரணந்த் கரஷ் (1951) , 

பி.வி னரல் ற்றும் பி .க ரதர் ( 

1961) 

தன்ரலி  கரக்கர் யரிரணர  இந்திர ஆர்.ஸ் பிஸ்ட் (1973) 

ரனவீர லூனி குஜரத் இந்திர ஜ.பி ஜரஷி ( 1967) 

 

ஆம்த நின 

இந்திரவின் டற்குப்தகுதியிலும் தரகிஸ்ரனிலும் தர .ஆ.மு. 3000 கரன அபவில் 

ரன்றி ரகரிகங்களும் தண்தரடுகளும் ரத்ரகச் சிந்து ரகரிகம் ணப்தடும் . 

இந்ரகரிகம் அடரபம் கரப்தட்ட முல் இடம் யப்தர ன்தரல் , இது யப்தர 

ரகரிகம் ன்றும் அக்கப்தடுகிநது . யப்தர ரகரிகம் திடீன்று . எ ரளில் 

ரன்றிவிடவில்ன. இப்தகுதியில் புதி கற்கரனக் கிரங்களின் ரடக்கம் 
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டதற்நது நத்ர தர .ஆ.மு. 7000 (புதி கற்கரனப் தகுதிரண யர்கரரின் 

கரனத்ப் தரன) ணக் கணிக்கப்தடுகிநது. 

யப்தரவுக்கு முன்முலில் 1826இல் ருக ந்ர் ைரர்னஸ் ைன் னும் 

இங்கினரந்து ரட்டர் . 1831இல் அம்ரி ன்னும் யப்தர தண்தரட்டரடு ரடர்புட 

இடத்திற்கு அனக்மரண்டர் தர்ன்ஸ் ருக ந்ரர் . னரகூரிலிருந்து முல்ரனுக்கு யில் 

தர அப்தற்கரக யப்தர அழிக்கப்தட்டது . இப்தகுதியிலிருந்து எரு முத்தி 

இந்தித் ரல்லில் அபவீட்டுத் துநயின் முல் அபரண அனக்மரண்டர் 

கன்னிங்யரமுக்குக் கிடத்து . 1853இலும் 1856இலும் 1875இலும் அர் யப்தரப் 

தரர்யிட்டரர். ஆணரல் யப்தரவின் முக்கித்துத்யும் அன் ரகரிகத்யும் 

உர்ந்து, அங்கு ஆய்வு டத்க் கரரக இருந்ர் ைர் ஜரன் ரர்ல் ஆரர் . இர் 

இந்தித் ரல்லில் துநயின் இக்குணரகப் தரறுப்தற்ந நிகழ்வு , இந்தி 

னரற்றில் எரு திருப்புமுண ணனரம் . இது முற்சிகள் மூனம் யப்தரவில் ஆய்வுகள் 

ரடங்கப்தட்டண 

புவியில் அவிடம் 

சிந்து ரகரிகமும் அன் ைகரனப் தண்தரடுகளும் இந்திரவிலும் தரகிஸ்ரனிலுரக 

ரத்ம் 1.5 மில்லின் ைதுகினரமீட்டர் தப்தபவில் அந்துள்பண . ற்கில் 

தரகிஸ்ரன் ஈரன் ல்னயில் அந்துள்ப ைட்கரஜன் - டரர் குடியிருப்புகள், டக்கில் 

ரர்ட்டுக (ஆப்கரனிஸ்ரன்), கிக்கில் ஆனம்கிர்புர் (உத்ப்பிைம்), ற்கில் 

ரதரத் (கரரஷ்டிம்) ணச் சிந்து ரகரிகப்தகுதியின் ல்னகள் 

றுக்கப்தட்டுள்பண. இன் ப்தகுதிகள் தரகிஸ்ரனிலும் இந்திரவில் குஜரத் , 

ரஜஸ்ரன், யரிரணர ஆகி ரநினங்களிலும் உள்பண. 

 

கத்திட்டமிடல் 
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யப்தர ர கரீகத்தின் கங்கள் திட்டமிட்டு கட்டப்தட்டுள்பண . அகளின் 

தரதுகரப்பிற்கரக கரட்டகள் கட்டப்தட்டுள்பண . அகனரண ருக்கள் , தரதுக் 

கிறுகள், உப்தரிகயுடன் அந் வீடுகள் , சிநந் முநயில் அக்கப்தட்ட கழிவுநீர் 

கரல்ரய்கள் இகள் யப்தர ரகரீகத்தின் சிநப்பு அ ப்புக்கள். கழிவுநீர் தர 

கரல்ரய்கள் அப்பு ட்டும் து தண்டர்களின் ஆபூர் ைரணரகும் . அர்கள் 

சுத்த்திற்கு அளித்துள்ப முக்கித்தும் இன்நக்கும் முன் உரரக உள்பது . 

இங்குள்ப கத்திட்டம் அப்பிண உனகின் று ங்கும் உள்ப தண்ட 

ரகரீகத்திலும் கர இனரது. 

யப்தர (தஞ்ைரப், தரகிஸ்ரன்), ரகஞ்ைரர (சிந்து, தரகிஸ்ரன்), டரனரவீர (குஜரத், 

இந்திர), கரலிதங்கன் (ரஜஸ்ரன், இந்திர), னரத்ல் (குஜரத், இந்திர), தணரலி 

(ரஜஸ்ரன், இந்திர), ரக்கிகரர்ஹி (யரிரணர, இந்திர), ைர்கரட்டடர (குஜரத், 

இந்திர) ஆகி யப்தர கரல் முக்கி கங்கபரகும் . அண்கபரல் தரதுகரக்கப்தடும் 

ன், ன்கு திட்டமிடப்தட்ட ருக்கள் , ைந்துகள், கழிவுநீர் ைதி ஆகி யப்தர 

கங்களின் குறிப்பிடத்க்க கூறுகள் . குந் குடி அதிகரரிகளின் கீழ் இத்க 

திட்டமிடல் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும் . யப்தர க்கள் கட்டுரணத்துக்குச் சுட்ட , சுடர 

ைங்கற்கபயும் கற்கபயும் தன்தடுத்திணர் . கங்கள் ைட்டக டிப்தக் 

கரண்டிருந்ண. கழிவுநீர் டிகரல்கள் திட்டட்டரண எழுங்குடன் கட்டப்தட்டண . 

வீடுகள் ைற்று ண்ரனரண ைங்கற்கபரலும் கழிவுநீர் டிகரல்கள் சுட்ட ைங்கற்கபரலும் 

கட்டப்தட்டண. வீடுகள் என்றுக்கு ற்தட்ட பங்கபக் கரண்டிருந்ண. 

ரகஞ்ைரர ஏர் உர்ந் ட மீது ன்கு திட்டமிட்டுக் கட்டப்தட்ட கம் . அது 

கரட்டப்தகுதிரகவும் ரழ்ரண கரகவும் இரு றுதட்ட தகுதிகபக் 

கரண்டிருந்து. 

வீடுகளில் சுட்ட ைங்கற்கபர ல் பம் அக்கப்தட்ட குளினநயும் ைரிரண கழிவுநீர் 

டிகரலும் இருந்ண . ல்பம் இருந் உர்த்தும் கயில் சின வீடுகள் 

தடிக்கட்டுகபக் கரண்டுள்பண . வீடுகளில் தன அநகள் இருந்ண . தன வீடுகளில் 

சுற்றிலும் அநகளுடன் கூடி முற்நம் அந்திருந்து. 

கத்தின் கரட்ட ப்தகுதி முக்கித்தும் ரய்ந் இருப்பிடத்துக்கரண அப்புகளுடன் 

கரப்தடுகிநது. இப் தரதுக்கபர , க்களில் குறிப்பிட்ட சினர 

தன்தடுத்தியிருக்கனரம். ரகஞ்ைரரவில் உள்ப எரு கட்டிடம் ைமிப்புக் கிடங்கரக 

அடரபம் கரப்தடுகிநது. 

தரும் குபம்  (The Great Bath ) ன்தது முற்நத்துடன் கூடி எரு தரி குபரகும் . 

குபத்தின் ரன்கு தக்கங்களிலும் உள்ப டதர டக்குப்தக்கத்திலும் 

ற்குப்தக்கத்திலும் தடிக்கட்டுகளுடன் அந்துள்பது . டதரயின் அருக தன 

அநகளும் உண்டு . சின கட்டுரண அப்புகள் ரனிக்கிடங்குகபரக அடரபம் 

கரப்தடுகின்நண. அன் சுர்கள் ஜிப்ைம் ைறிந் சுண்ச்ைரந்ரல் பூைப்தட்டு , நீர் 

புகரதடி இருக்கின்நண . அக்கட்டுரணத்தில் கழிவுநீர் டிகரல் ைதி இருந்து . அது 

ைடங்குகளுடன் ரடர்புட நீரடல் நிகழ்வுகளுக்குத் ப்தட்டிருக்கனரம். 

தரருபரர ரழ்க்க 
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பரண் 

யப்தர க்கள் நினரக ரழ்ற்கு பரண் முக்கி ஆரரக விபங்கிது . 

கரது, தரர்லி, அ ககள் , கரண்டக்கடன, ள், வ்று திண 

ககள் உள்ளிட்ட தல்று தயிர்கபப் தயிரிட்டரர்கள் . யப்தர க்கள் உவுக்குக் 

கனப்தப் தன்தடுத்திணரர்கள் . நினத் உழுது , விக்கும் க்கத் அர்கள் 

கரண்டிருந்திருக்கனரம். உழு நினங்கபக் கரலிதங்கனில் கர முடிகிநது . அர்கள் 

தரைணத்துக்குக் கரல்ரய்கபயும் கிறுகபயும் தன்தடுத்திணரர்கள் 

தருத்தி ற்றும் கம்தளி துணிகப ய்து யப்தரவிணரின் எரு ரழினரகும் . 

அர்களின் ற்றுரரு ரழில் சு ட்ட ைங்கற்கள் ரரித்ல் . இர்கள் கரல்ட 

தரரிப்பு ைய்து ந்ணர் . ரு, ருது, ஆடு, ைம்றி ஆடு , தன்றி, பூண, ரய், 

எட்டகம், கழுகப பர்த்ணர் . ற்றும் தருத்திப் தயிரிட்டணர் . உனகில் முல் 

முநரக தருத்தி விபவித்  புகழ் இந்திர ைரும் . சிந்துப்தகுதியிலிருந்து 

உற்தத்தி ைய் கரத்திணரல் தருத்தி கிரீக் ரழியில் 'சிந்தூன்' ண அத்ணர் . 

னரத்ல் துநமுகத்தின் ழி ைரதடரமிரவுடன் ர்த்கமும் ைய்ணர் 

வினங்குகபப் தக்கப்தடுத்துல் யப்தரவில் ய்ச்ைலும் எரு முக்கிரண ரழினரக 

இருந்து. ைம்றிரடு, ள்பரடு, கரழி உள்ளிட்ட தநகப பர்த்ரர்கள். ரு, 

தன்றி, ரண தரன்ந வினங்குகள் குறித் அறிவும் அர்களுக்கு இருந்து . ஆணரல் 

யப்தர தண்தரட்டில் குதி இல்ன. யப்தரவில் ரடுகள் ைபு ணப்தட்டண. 

உனரகங்கள் கருவிகள், ஆயுங்கள் 

யப்தர ரகரிகம் ண்கனக் கரன ரகரிகரகும். அம்க்கள் ைம்பு ண்கனக் கருவிகள் 

ைய் அறிந்ர்கள் . ண்கனக்கருவிகபத் ரரித்ரலும் , பரண்க்கும் 

கவிணப்தரருள்கள் உற்தத்திக்கும் தனகப்தட்ட கருவிகள் அர்களுக்குத் 

ப்தட்டண. எருகப் தடிகக்கலில் ைய்ப்தட்ட கத்திகளும் ைம்பு ப்தரருள்களும் 

லும்பு ற்றும் ந்த்தில் ஆண கருவிகளும் தன்தடுத்ப்தட்டண . கூர்முணக் கருவிகள் , 

உளிகள், ஊசிகள், மீன் பிடிப்தற்கரண தூண்டில் , ைக்கத்திகள், ரசுத் ட்டுகள் , 

கண்ரடிகள், அஞ்ைணக் கரல்கள் தரன்ந தன்தடுத்ப்தட்டண. ரரிைர்ட் ணப்தடும் 

தடிகக்கல்லில் ைய்ப்தட்ட கத்திகப யப்தர க்கள் தன்தடுத்திணரர்கள் . அம்பு, ஈட்டி, 

கரடரி, ழுங்கல் முணக் கரடரி ஆகி அர்களின் ஆயுங்கபரக இருந்ண . 

யப்தர க்கள் இரும்த அறிந்திருக்கவில்ன. 

துணிகளும் அணிகனன்களும் 

யப்தர க்கள் துணிரனரண ஆடகப அணிந்ரர்கள் . கல்னரலும் உனரகங்கபரலுரண 

அணிகனன்கபப் தன்தடுத்திணரர்கள் . அர்களுக்குப் தருத்தி , தட்டு ஆகி குறித் 

அறிவு இருந்து . எரு சுடுண் தரம்யில் குரு தரல் ரற்நளிக்கும் உரும் 

துணிரனரண, பூனப்தரடுகள் கரண்ட னரட அணிந்துள்பக் கரண்கிநரம் . 

ரகஞ்ைரரவில் க ண்டடுக்கப்தட்ட டணரடும் தண் சினயின் , முங்கயின் 

ல்தகுதி  பல்கள் கரப்தடுகின்நண . யப்தர க்கள் கரர்னிலின் , ைம்பு, 
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ங்கம் ஆகிற்நரல் ஆண அகி னப்தரடுகள் கரண்ட அணிகனன்கப 

உருரக்கிணர் 

ணிகமும் தரிர்த்ணயும் 

யப்தரவின் தரருபரரச் ைல்தரடு களில் ணிகமும் தரிர்த்ணயும் முக்கிப்தங்கு 

கித்ண. யப்தர க்களுக்கு ைதடரமிரவுடன் ருக்கரண ணிகத்ரடர்பு 

இருந்து. அர்கள் இந்திரவில் பிந தண்தரடுகபச் ைர்ந் க்களுடனும்   ரடர்பு 

கரண்டிருந்ரர்கள். சுரி ரகரிகம் நினவி ஏன் , தஹ்ன், ஈரக், ஈரன் ஆகி 

இடங்களில் யப்தரச் ைர்ந் முத்திகளும் தரருள்களும் கிடத்துள்பண . 

க்யூனிதரர்ம் கல்ட்டுக் குறிப்புகள் ைதடரமிரவுக்கும் யப்தரவுக்கும் இடரண 

ணிகத் ரடர்புகபக் குறிப்பிடுகின்நண . அற்றில் கரப்தடும் லுகர ' ன்னும் 

ைரல் சிந்து தகுதிக் குறிக்கிநது. யப்தரவில் ைய்ப்தட்ட ஜரடி ஏனில் 

கண்டடுக்கப்தட்டுள்பது. யப்தரச் ைர்ந் முத்திகள் , டக்கற்கள், 

ரக்கட்டகள், ணிகள் ைதடரமிரவில் கண்டடுக்கப்தட்டண . கரர்னிலின், 

டூரிம், ைம்பு, ங்கம், தனகப்தட்ட ங்கள் ஆகியும் யப்தரவிலிரு ந்து 

ைதடரமிரவுக்கு ற்றுதிரயிண. யப்தர க்கள் இந்திரவின் று தகுதிகளுடனும் 

ரடர்பு கரண்டு , மூனப்தரருள்கபப் தற்று , அற்ந லும் சின 

ைய்முநகளுக்கு உட்தடுத்தி, உற்தத்தியில் ஈடுதட்டரர்கள். 

டக்கற்களும் அபவீடுகளும் 

யப்தரவில் ைரிரண டக்கற்களும் அ பவீடுகளும் தன்தடுத்ப்தட்டண . ணிகப் 

தரிர்த்ணகளில் ஈடுதட்டரல், முநரண அபவீடுகளுக்கரண யிருந்து. யப்தர 

ரகரிகப்தகுதிகளிலிருந்து தடிகக்கல்னரனரண , கணைது டி டக்கற்கள் 

கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. டக்கற்கள் இரும் முந உர்த்துகின்நண . டயின் 

விகிம் இரு டங்கரகும்தடி பின்தற்நப்தட்டுள்பது : 1:2:4:8:16:32. 16 -

இன்விகிம்கரண்ட சிறி ட அபவீடுஇன்ந அபவீட்டில் 13.63 கிரம் 

கரள்பத்க்கரக உள்பது. யப்தர க்கள் இன்ந அபவீட்டில் எரு இஞ்ச் = 1.75ை.மீ 

ஆகக் கரள்ளும் வித்தில் அபவுகரனயும் தன்தடுத்தியிருக்கி நரர்கள். டக்கற்கள் 

கணைது டித்தில் , தடிகக்கல்லில் ைய்ப்தட்டிருந்ண . அர்கள் இரும் ண் முந 

(1,2,4,8,16,32,...) பின்தற்றிணரர்கள். இம்முந அணிகனன்கபயும் உனரகங்கபயும் 

ட தரடப் தன்தட்டிருக்கனரம் 

முத்திகளும் ழுத்துமுநயும் 

ஸ்டீட்டட், ைம்பு, சுடுண், ந்ம் தரன்நற்நரனரண முத்திகள் யப்தர ரகரிகப்  

தகுதிகளில் அதிகபவில் கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண . யப்தர ழுத்துமுந 

இன்றுக்கும் ம்ரல் விபங்கிக்கரள்ப முடிவில்ன . 5000க்கும் ற்தட்ட 

ழுத்துத் ரடர்கள்  ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. யப்தரவில் கிடத்ற்றி ல் மிக 

நீபரணரகக் கருப்தடும் ழுத்துத்ரடர் 26 குறியீடுகபக் கரண்டுள்பது . தன 

அறிஞர்கள் அது திரவிட ரழிக்குடும்தத்ச் ைர்ந்ரகக் கருதுகிநரர்கள் . 

தரக்குத்துக்கு உட்தடும் தரருள்கள் மீது குறியிட்டு அடரபப்தடுத்துற்கரக 
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முத்திகள் தன்தட்டிருக்கனரம் . தரருள்களின் உரிரபக் குறிப்தற்கும் அ 

தன்தட்டிருக்கனரம். 

கனயும் தரழுதுதரக்கும் 

யப்தர ரகரிகப்தகுதிகளிலிருந்து கிடக்கும் சுடுண் உருங்கள் , ட்தரண்டங்களில் 

கரப்தடும் ஏவிங்கள் , ண்கன உருங்கள் ஆகி யப்தர க்களின் 

கனத்திநண உர்த்துகின்நண . ஸ்டீட்டட் கல்லில் அந் ' குரு , ைம்தரனரண 

'டணரடும் தண் (ரகஞ்ைரரவிலும் இதுதரன்ந சின கிடத் து ள் ப து ), ய  

ப் த ார , ரயஞ்ைர ர, டரனரவீர ஆகி இடங்களில் கிடத் குரு அைன் கல் 

சிற்தங்கள் ஆகி யப்தரவின் கனப்தடப்புகபரகும் . தரம் ண்டிகள் , 

கிலுகிலுப்தகள், ைக்கங்கள், தம்தங்கள், ைதுங்க விபரட்டில் தன்தடுத்ப்தடுப் 

தரன்ந கரய்கள் , கட்டங்கள் ப்தட்ட தனககள் ஆகி யப்தர க்களின் 

தரழுதுதரக்கு விபரட்டுகளுக்குச் ைரன்நரகும் 

யப்தர புகுழிகள் 

சின சுடுண் உருங்கள் ரய்த்ய்த்ப் தர ல் உள்பண . கரலிதங்கனில் ள்வி 

பீடங்கள் அடரபம் கரப்தட்டுள்பண . யப்தர க்கள் இநந்ரப் புத்ணர் . 

புப்தற்கரண டமுநகள் விரிரக இருந்ண . இநந் உடல்கப ரித்ற்கரண 

ைரன்றுகளும் கிடத்துள்பண . யப்தர புகுழிகளில் ட்தரண்டங்கள் , அணிகனன்கள், 

அணிகனன்கள், ரமிக்கண்ரடி, ணிகள் ஆகி கிடத்துள்பண . இநப்பிற்கு 

பின்ணரண ரழ்க்க தற்றி அர்களின் ம்பிக்க இ குறிக்கனரம். 

அசில் முந  

ட்தரண்டங்கள், முத்திகள், டக்கற்கள், ைங்கற்கள் ஆகிற்றில் கரப்தடும் சீரண 

ன் அசில் முந ைல்தட்ட உர்த்துகிந து. தீவிரண ணிக 

டடிக்ககளுக்குத் ரழினரபர்கபத் திட்ட ண்டி  இருந்திருக்கும் . 

அதிகரம் தடத் ஆட்சிப்தரல் இத் நிநற்நப்தட்டிருக்கனரம் . யப்தரவும் 

ரயஞ்ைரரவும் க அசுகளுக்கரண ஆட்சிப்பின் கீழ் இங்கியிருக்கனரம் . 

தண்தரட்டுப் தரருள்களிலும் அபவீடுகளிலும் கரப்தடும் சீரண ன் யப்தர ைமூகம் 

உறுதிரண  நிர்ரகத்தின் கீழ் இங்கியிருக்க ண்டும் ன்ந கருத் 

லுப்தடுத்துகிநது. 

ரகரிகத்தின் வீழ்ச்சி 

கரனப்தரக்கில் யப்தர ரகரீக கங்கள் அழி ரடங்கிண . இற்கு தல்று 

கரங்கள் உள்பண .சிந்து ற்றும் அன் து திகளில் அவ்ப்தரது உண்டரகும் 

நீர்த்து அதிகரண பிரகம் . ைங்கற்கப சுடுற்கு த்துண்டுகள் அதிகரண 

தன்தரடு கரரக கரடுகள் ரைம் ற்றும் இன் கரரக க்கள் இடப்தர்ச்சி . 

ளியிலிருந்து ந் ஆரிர் யப்தரவின் மீது டத்தியிருக்கக் கூ டி ரக்குல். ரற்று 

ரய்களின் தல் . ன கண்ட கரங்களிணரல் சிநந் ரகரீகம் என்று 

நந்திருக்கனரம் ன்று னரற்நறிஞர்கள் கருத்துத் ரிவித்துள்பணர். 
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 கரனம் 

கி. மு 1900 கரனகட்டத்தில் சிந்து ரகரிகம் நந்த் ரடர்ந்து இந்தி னரறு 

புதி கற்கரனம் , ைம்புக்கரனம், தருங்கற்கரனம், இரும்புக்கரனம், கரனம் ஆகி 

தண்தரடுகபச் ைர்ந் ரடரடிச் ைமூகங்கள் , ட்டரடும், உவு ைகரிக்கும் 

ைமூகங்கள், நிந்ற்ந, ஏபவு நிந்ரண இடத்தில் ங்கி ரழ்ந் பரண் - 

ய்ச்ைல் ைமூகங்கபக் கரண்டிருந்து.  

ஆர்ரின் கரன த்தில் ரன்கு ங்கள் ற்றும் அகளுக்கு ரடர்தரண இனக்கிம் 

உருரணது. கரன னரற்ந அறி தீக இனக்கி ஆரம் . ரிக் க் 

கரனத் ரன்  கரனம் ன்றும் அடுத் கரனத் புதி கரனம் 

ன்று அக்கனரகிநது. 

ரடக்ககரன ப் தண்தரடு இந்திரவின் சின  ைம்புக்கரன தண்தரடுகளின் கூறுகபரடு 

தரருந்துகிநது. அப் தரன பிற்கரன ப் தண்தரடு இந்திரவின் 

இரும்புக்கரனத்ச் ைர்ந் ஏவிங்கள் தீட்டப்தட்ட ைரம்தல் நிநப் தரண்டப் தண்தரட்டரடு 

தரருந்தி உள்பது . சிந்து ரகரிகக் கரனத்தில் குறிப்பிட்ட நினப் தகுதிகளில் ட்டு ம் 

நினவி கர்ப்புநம் ைரர்ந் தண்தரடுகள் தரல் இல்னரல் , இக்கரனகட்டத்தில் இந்திரவின் 

தன தகுதிகளிலும் , பரண் ற்றும் ரழில் நுட்தங்களின் விரிரக்கத்யும் , 

பர்ச்சியும் கர முடிகிநது . இக்கரனத்தில், கவிணப்தரருள் உற்தத்திப் 

தருக்கமும் க்கட்ரகப் த ருக்கமும் ற்தட்டண . இந்திர முழுதிலும் எரு 

லுரண தண்தரட்டு அடித்பம் உருரக்கப்தட்டதும் இக்கரனகட்டத்தினரன் ஆகும் . 

இன்நபவும் பரண்யும் கரல்ட ய்ச்ைலும் ஆதிக்கம் ைலுத்தும் இந்திரவின் 

கிரக்குடியிருப்புகளுக்கரண விரிரண அடித்பம் இக்கரனகட்டத்தின  

அக்கப்தட்டது. 

கரன இனக்கிக்கிங்கள் 

இந்திரவின் தம்தரும் ைநூல்களில் ங்களும் அடங்கும் (ங்கள் ; வித்= 

ரிந்து கரள்பல் , வித்ர). ங்கள் ரன்கரகும் . அ ரிக் , ஜூர், ைர, அர் 

ங்கபரகும். இற்றில் ரிக் ம் தரணரகும் . இ ணப்தரடம் ைய்ப்தட்டு 

ரய்ழி ரயினரக , னமுந னமுநரக பிரர்கபரல் தரதிக்கப்தட்டது . 

ழுதும் முந அறிமுகரண பின்ணர் பிற்கரனத்தில் இ ழுத்து டிம் தற்நண . கி.மு 

10-11ஆம் நூற்நரண்டுகளில்ரன் ப்தரடல்கள் முன்முனரக ழுப்தற்நரக 

அறிப்தடுகிநது. அப்தரடல்கள் அசில், ைமூகம், ம், த்தும் ைரர்ந் ைய்திகபக் 

கரண்டிருப்தரல், அ னரறு ழுதுற்கரண ைரன்றுகபரகப் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண 

ப்தரடல்களின் முக்கித் ரகுப்புகள் ைங்கிகள் ன்நக்கப்தடுகின்நண. இற்றில் 

தரணது ரிக்  ைங்கி ஆகும் . இது கி.மு 1500க்கும் கி.மு.1000க்கும் 

இடப்தட்ட கரனத்ச் ைர்ந்து ணக் கருப்தடுகிநது . ரிக் ம் ரத்ம் 10 

கரண்டங்கபக் கரண்டுள்பது. அற்றில் இண்டிலிருந்து ழு யினரண கரண்டங்கள் 

முலில் ழுப்தற்நண ணவும் , 1, 8, 9, 10 ஆகி கரண்டங்கள் பிற்கரனத்ச் 

ைர்ந் ணவும் கருப்தடுகின்நண. 
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எவ்ரரு ைங்கியும் பிரங்கள் ன்னும் இப்புக் குறிப்புகபக் கரண்டுள்பண . 

இ தரடல்கள் ற்றும் ைடங்குகள் குறித் விபக்கவுகபரகும் . ைங்கிகள் 

இற்நப்தட்ட பின்ண பிரங்கள் இற்நப்தட்டண . இ ைடங்குகள் தற்றி 

தரடங்கபரகும். இ ைடங்கு களின்  ைமூக முக்கித்துத் விபக்குகின்நண . 

எவ்ரரு பிரமும் , ஏர் ஆண்கம் , ஏர் உதநிடம் கரண்டுள்பது . ஆண்கங்கள் 

ன்த கரடுகளில் ரழும் முனிர்கள் கசிரக ற்கரள்ப ண்டி ந்திச் 

ைடங்குகள் குறித் குறிப்புகபக் கரண்டுள்பண . உதநிடங்கள் த்துக் கருத்துகபயும் 

விணரக்கபயும் கரண்டுள்பண. 

ஜூர், ைர, அர் ங்கள் ைற்ந பிற்கரனத்ச் ைர்ந்ணக் 

கக்கிடப்தட்டுள்பண. ஜூர், ைர, அர் ங்களின் ைங்கிகளும் 

இவ்ங்கபரடு இக்கப்தட்டுள்ப  பிரங்களும், ஆண்கங்களும் 

உதநிடங்களும்  கரனத்தின் இறுதியில் இற்நப்தட்டரகும் . இைப் தரடல்கபரக 

அந் ைரம் இந்தி இை பின் அடித்பரகக் கருப்தடுகின்நது . ஜுர் ம் 

ைடங்குகபயும் தரடல்கபயும் கரண்டுள்பது . அர் ரணது , ர ந்தி 

ஜரனங்கள் அடங்கிது. 

ரிக் கரனப் தண்தரடு  

ரிக் ைங்கி தரண நூ னரகும். அது ரடக்க  கரனத்ரடு 

ரடர்புடரகும். தன அறிஞர்கள் ரடக்க கரனப்தண்தரடு கி.மு 1500க்கும் கி.மு  

1000 க்கும் இடப்தட்ட கரனத் ைர்ந்ணக் கக்கிடுகின்நணர் . இக்கரனகட்ட 

அசில், ைமூக, தரருபரர ரழ்க்கக் கூறுகள் ரிக் ப் தரடல்களில் 

திரலிக்கின்நண. 

புவியில் அவிடம் 

இந்தி துக்கண்டத்தில் முற்கரன ஆரிர்கள் கிக்கு 

ஆப்கரனிஸ்ரன்,தஞ்ைரப்,தரகிஸ்ரன் ற்றும் ற்கு உத்திப்பிைத்தின் தகுதிகளில் 

ரழ்ந்ணர். ஆரிர்கள் முலியில் குடிறி தகுதி ைப்சிந்து ண அக்கப்தடுகிநது 

நிர்ரக அனகு ன 

குனம் ( குடும்தம்) குனதர 

கிரர ( கிரம்)  கிரணி 

விசு ( கிரங்களின் ரகுப்பு) விசுததி 

ஜணர ( க்கள்) கரதர/கரததி 

ரஷ்ட்ம்( ரடு) ரஜன் 

 

அசு முந  
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அசுமுந ன்னும் கரட்தரடு ரிக் கரனத்தில் உருரக்கம் தற்நது . ரிக் த்தில் 

க்களின் தரழ்விடங்க ளும் நினப்தகுதிகளும் ஜணர , விஷ், ஜணதர, கிரம், குனர ணக் 

குறிப்பிடப்தட்டுள்பண. ஆரிர்களின் தகர்கபயும் அர்கபரடு ஆரிர்கள் 

ற்கரண்ட தரர்கபயும் க்ம் கூறுகின்நது . கரல்டகளுக்கரகவும் ண 

ைல்ங்களுக்கரகவும் தரர்கள் ைய்ப்தட்டுள்பண . தரர்களின் மூனம் கர ள்ப 

கரள்பப்தட்ட ைல்ங்கள் கிர்ந்து கரள்பப்தட்டண . ஆரிர்கள், ஆரிர் அல்னரரடு 

ட்டும் தரர் புரிவில்ன ; ங்களுக்குள்ளும் ரதிக் கரண்டரர்கள் . ரங்கள் ற்கரண்ட 

தரர்களில் ங்களுக்கு ஆரகத் ய்ங்களின் அருபரசியும் தற்நரர்கள் . 

தழிதரடுகளும் ைடங்குகளும் த லியிடுலும் ங்களின் அன்நரட ரழ்க்கக்குத் 

ய்ங்களின் ஆப் தற்றுத்ருண அர்கள் உறுதிரக ம்பிணர் . இந்தின் 

புந்ர' ன்நக்கப்தட்டரர். புந்ர ன்தன் தரருள் குடியிருப்புகப அழிப்தன் 

ன்தரகும். அக்குடியிருப்புகள் எருப லிகபக் கரண்டரக இருக்கனரம் அல்னது 

திட்டமிட்டு கட்டப்தட்ட கங்கபரக இருக்கனரம். 

ரிக் கரன தர்   வீண தர்கள் 

சிந்து  இந்து  

விஸ்ர ஜீனம் 

அசிகனி ஜீணரப் 

விதரஸ் பிரஸ் 

தருஷினி ரபி 

சுடுதிரி ைட்னஜ் 

ைஸ்தி ைர்சுதி 

டிரிஷ்ரத்தி கரக்கர் 

குதர கரபூல் 

க்ருமு குர்ம் 

கரதி கரல் 

 

ைமூகப் பிரிவுகள்  

கரன ஆரி க்கள் ஆரிர் அல்னர ண க்களிடமிருந்து ங்கப ம்தடுத்திக் 

கரட்டிக்கரண்டணர். நிநத்யும் கயும் சுட்டிக்கரட்டுற்கரக ஆரிர்கள் ர் ' 

ன்ந ைரல்னப் தன்தடுத்திணர் . ரிக் ம் ஆரி ர் , ை ர் ' ன்று 

குறிப்பிடுகின்நது. ரைர்களும் ையுக்களும் அடிகபரகக் கருப்தட்டு பிடிக்கப்தட்டணர் . 

பிற்கரனத்தில் இர்கள் சூத்திர் ன்று அறிப்தட்டணர் . ைமூகத்தில் தரர் புரிதர்கள் ,  
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குருரர்கள், ைரர க்கள் ன்னும் பிரிவுகள் ரன்றிண . ரிக்  கரனத்தின் 

கடப்தகுதியில் சூத் திர் ன்தரர் னிகப்தட்ட பிரிரயிணர் . அடிகள்  

குருரர்களுக்குப் தரிைரக ங்கப்தட்டணர் . குதிகபரல் இழுக்கப்தட்ட ர்கபயும் , 

ண்கனத்ரனரண சின தரருள்கபயும் ைமூகத்தில் சினர் ட்டு தற்றிருந்து 

ைமூகத்தில் ற்நரழ்வுகள் ரன்றி உர்த்துகிநது . ரடக்க கரனத்தில் ைமூகம் 

ைத்துத் ன் கரண்டரக இருந்துள்பது . ைமூக றுதரடுகள் பிற்கரனத்தில் 

ரன்றியுள்பண. 

இணக்குழுக்களும் குடும்தங்களும்  

இத் உநவின் அடிப்தடயின ரிக் ைமூகம் கட்டக்கப்தட்டிருந்து . க்கள் 

குறிப்பிட்ட குனங்கபரடு இணங்கரப்தட்டணர் . குனங்கள் என்றிந்து இணக்குழுரக 

அல்னது ஜணர' ன்ந குனம் ஆணது . ரிக் த்தில் ஜணர' ன்னும் ைரல் 21 முந இடம் 

தற்றுள்பது. ஆணரல் ஜன்தர ன்னும் ைரல் எருமுநகூட இடம் தநவில்ன . 

ைரர க்கபக் குறிப்பிடக் கூடி விஷ் ன்னும் ைரல் 170 முந இடம் 

தற்றுள்பது. கிருயர' னும் ைரல்லுக்கு குடும்தம் ன்று தரருள் . எரு இணக்குழுவினுள் 

குடும்த முக்கிரண ைமூக அனகரகும் . குடும்தத்திற்குத் னற்நன் கிருகததி" 

ஆரன். அன் ணவி மதத்தினி ' ஆரள். இக்கரனத்தில் குடும்தம் ன்தது எருப 

கூட்டுக்குடும்தரக இருந்திருக்கனரம். 

தண்களின் நின 

தண்களுக்கு ைமூகத்தில் ல்ன நின இருந்ண . இர்கள் அைரங்க அப்புகளிலும் 

தங்கு கரண்டணர் . வி ம் க்கத்தில் இருந்து . தண் குந்களும்  

தரடம் தயின்நணர் . கரர, அதரனர, னரதமுத்ர, இந்திரணி, விஷ்ர முனரணரர் 

கரனத்தின் தண் கல்விரபர் கள், (அறிஞர்கள்) ஆக விபங்கிணர் . அைரங்க 

அப்புகபரண ைதர ற்றும் ைமிதிகளில் தண்களும் தங்கற்நணர். குந் ம் ற்றும் 

கனப்பு திரு முந க்கத்தில் இக்கரனத்தில் இல்ன. 

தண்கள் கிரக் உட்டங்களில் கனந்துகரண்டணர் . ள்விகளில் தங்கடுத்ணர் . 

திரும் ைய்து கரள்து  டமுநயில் இருந்ரலும் புரண ண்முநகளும் 

பின்தற்நப்தட்டண. தனர ம்  டமுநயில் இருந்ரகத் ரிகிநது . று மும் 

தக்கத்தில் இருந்துள்பது. ததிணரறுதிணழு தில் திரும் டதற்நரக அறிஞர்கள் 

கருதுகின்நணர். னரற்று அறிஞர்கள் கருத்துப்தடி அப் தரது குந்த் திருங்கள்  

டதற்நரகத் ரிவில்ன. 

பரண் 

ரிக் க்களிட பரண் தந்திருந்த் ரல்லில் ைரன்றுகள் 

கரட்டுகின்நண. கனப்தயின் கரழுமுண ரிக் த்தில் குறிப்பிடப்தட்டுள்பது . பரண் 

னம் க்த்ர ன்று அறிப்தட்டிருந்து . க்ருஷி ன் ந ைரல் உக் குறிப்தரகும் . 

ங்னர, சுர ஆகி ைரற்கள் கனப்தக் றிப்தணரகும் . சீத்ர ன்ந ைரல் 

கனப்தயின் கரழுமுணக் குறிப்தரகும் . ருதுகபக் கரண்டும் ைக்கங்களின் 

துரடும் கிறுகளிலிருந்து நீர் இநத்து பரண் ைய்ப்தட்டிருக்கனரம் . 
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தல்று தரு கர னங்கபயும் வித்ல் , அறுட ைய்ல் , ர் நீக்குல் ஆகிண 

குறித்தும் அர்கள் அறிந்திருந்ணர் . அர்கள் தரர்லியும் (ம்) கரதுயும் 

(கரதுர) தயிரிட்டரர்கள். 

கவிணத்ரழில் 

ன ைய்ரர் , ர்கபச் ைய்ரர் , துணி ய்ரர் , ரல் ன ைய்ரர் 

ஆகிர ரி க்ம் குறிப்பிடுகின்நது . இக்கரனத்தில் ற்தட்ட முக்கிரண 

பர்ச்சிகளில் என்று ைம்பு உனரகவினரகும் . ரிக் த்தில் இடம்தறும் அஸ் 

ன்னும் ைரல் ைம்தயும் ண்கனத்யும் குறிக்கும் . இரும்தப் தற்றி குறிப்புகள் 

தும் ரிக் த்தில் கரப்தடவில்ன . உனரக ன ைய்ரக் குறிக்கும் கர்ர 

ன்னும் ைரல் ரிக்த்தில் குறிப்பிடப்தட்டுள்பது . அப்தரன நூனக் குறிக்கும் 

ஸ்ரி ன்னும் ைரல்லும் , ன ைய்ரக் குறிக்கும் ச்ைன் ன்ந ைரல்லும் 

இடம் தற்றுள்பண . கம்தளி ஆடகள் ய்ப்தட்டற்கரண குறிப்புகளும் இடம் 

தற்றுள்பண. குளிர் கரனத்திற்கு அ நிச்ைம் ப்தட்டிருக்கும் . சின ரழில்கள் 

சிநப்பு நிபுத்தும் கரண்டர்கபக் கரண்டு முழுப் தணிரக ைய்ப்தட்டது. 

ணிகம் 

ரடக்க கரனத்தில் ணிகர்கள் இருந்தரதிலும் ணிக டடிக்ககள் அதிகரக 

இல்ன. தரனி ன்தரர் ணிகர்கள் ணக் குறிப்பிடப்தடுகின்நணர். தரன் ன்ந ைரல்லுக்கு 

தண்டரற்று ன்று தரருபரகும் . அர்கள் எருப ணிகர்கபரக இருந்திருக்கனரம் . 

நிஷ்கர ன்தது ங்க , ள்ளி அணிகனணரகும் . இது தண்டரற்றுப் தரருபரகப் 

தன்தடுத்ப்தட்டது. தண்டரற்ந தரிர்த்ணக்கரண ழிரகும் . எரு குரு ரன் 

டத்திக் கரடுத் ள்விக்கரக 100 குதிகபயும் 100 நிஷ்கரக்கபயும் 

தற்றுள்பரர். ற்நர்களுக்கு ங்கப்தட்ட ரணங்களும் ட்சிகளும் ைல்த் 

றுவிநிரகம் ைய்ற்கரண ழிகபரகும் . க்சிர ன்தது குறிப்பிட்ட ைக்கரக 

ங்கப்தட்ட கட்டரகும் . அது ைல் விநிரகத்திற்கரண ழியுரகும் . தசுக்கப 

விநிரகம் ைய்து ய்ச்ைல் ரழில் தவுற்கும் தரருபரர உற்தத்தி தருகுற்கும் 

உவிது. 

அசுமுநயும் நிர்ரகமும் 

ரிக் கரன அசுமுந ன்தது இணக்குழு மூகத்தின் அசின ஆகும் . இணக்குழுவின் 

ன அணத்து டடி க்ககளின் ரக இருந்துள்பரர் . அ அசில் 

னரக இருந்ரர் . அர் ரஜன் (அைன்) ன்நக்கப்தட்டரர். அைர்கள் தன 

தூண்கபக் கரண்ட அண்ணகளில் ரழ்ந்ணர் . அர்கள்  குருரர்களுக்குக் 

கரல்டகபயும் ர்கபயும் ங்க அணிகனன்கபயும் தரிைரக ங்கிணர் . ரஜன் எரு 

தரம்தரித் னணரரர் . எருப அர் ைமிதி ன்ந ைதயிணரலும் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டிருக்கனரம். அைருட மிக முக்கிப் தணி இணக்குழுக் 

கரப்தரகும். அர் ைரத்துக்கபப் தரதுகரத்ரர் , திரிகபரடு தரரிட்டரர் , க்களுக்கரகக் 

கடவுளிடம் பிரத்ண ைய்ரர் . நினப்தப்பின் க்களின் மீதும் அருக்கு 

அதிகரமிருந்து. ைரர க்களுக்கு (விஷ்) ருக்கரக இருந் தனர் அர்கபரடு 

தரதுவில் உருந்திணரர். 
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ரிக் த்தில் ைதர , ைமிதி, வித்ர, ர ன்நக்கப்தட்ட அப்புகள் 

குறிப்பிடப்தட்டுள்பண. 'ைதர' ன்தது தில் மூத்ரர் அல்னது ை ல்ர்கள் தங்கற்ந 

அப்தரகும். ைமிதி' ன்தது க்கள் கூடும் இடரகும் . வித்ர ன்தது இணக்குழுக்களின் 

அப்தரகும். இரணும் ற்றும் ம் ைரர்ந் தணிகப இ ற்கரண்டண . ைதர 

ற்றும் வித்ரக்களில் தண்கள் தங்கற்நணர் . அைர்கள் ங்களுட ைல்தரடுகளுக்கு 

ைமிதி, ைதர ஆகி அப்புகளின் ஆ ரடிணர். 

குருரர்கள் அைருக்கு அறிவு ங்கிணர் . கரன  குருக்கள் அைருக்கு 

ஆனரைண ங்கி , ஊக்கப்தடுத்தி, புகழ்ந்து அைர்களின் ைல்ரக்கப் தற்நணர் . 

இற்கரக அர்களுக்குப் தரிசுகள் ங்கப்தட்டண . ைணரனி ன்தர் தடத் 

னரரர். ரிசூல் ைய்யும் அதிகரரிகபப் தற்றி ைரன்றுகள் இல்ன . எரு 

ப க்கள் ரரக அைனுக்கு ரி ங்கியிருக்கனரம் . அது 'தலி' ணப்தட்டது. 

சின அறிஞர்கள் தலி ன்தது கட்டரப்தடுத்தி தநப்தட்ட ரி ; ன்ணரர்த்தின் 

அடிப்தடயில் ங்கப்தட்டல்ன ன்கிநரர்கள் . நீதி நிர்ரகம் குறித்துக் குறிப்புகள் 

துமில்ன . நினப்தப்தக் கட்டுப்தடுத்தி அதிகரரி விரஜததி ணப்தட்டரர் . 

தடக்குழுக்களின் னர்கபரண குனதர அல்னது கிரணி ன்தர்களுக்கு விரஜததி 

உவி ைய்ர். கிரங்களின் னரும் கிரணி ஆரர். 

கரன மும் ைடங்குகளும் 

கரனச் ைமூகத்தில் மும் ைடங்குகளும் முக்கி இடம் கித்ண . ரிக்த்தில் கரல் 

இற்க ைக்திகபரண சூரின் , ைந்தின், ஆறுகள், னகள்,  ஆகிண 

ய்வீகரணரகக் கரள்பப்தட்டண . அர்களின் ம் இற்கத் ன்யும் தன 

கடவுள் ழிதரடும் கரண்டது . இந்திண மிக முக்கிக் கடவுபரரர் . அர் புந்ர 

ன்நக்கப்தட்டரர். ருப்பு ன்தது கடவுளுக்கும் க்களுக்கும் இடயினரண தூதுன் 

ணக் கருப்தட்டது . இருப அகற்றும் கடவுள் சூரின் . 'உர' னும் தண்கடவுள் 

விடிலின் கடவுபரரர் . அதிதி, பிரித்வி, சினிளி ஆகிரர் ண கடவுள்கபர ர். 

நீர்க்கடவுள் ருர அடுத் முக்கி இடத் கிக்கிநரர் . இற்கயின் விதிகப 

உர்த்திப்பிடிப்தர் இ . ரங்களின் கடவுள் 'ைரர. அற்றிலிருந்து தநப்தடும் 

தரணம் அர் தரின அக்கப்தட்டது . ைரம்தரணம் அருந்துது ைடங்குகளின் எரு 

குதிரக குறிப்பிடப்தடுகி நது. தர ரும் ைரம்தரணம் ரரிக்கப்தடும் முநகப 

பிபக்கும் தன தரடல்கள் ரிக் த்தில் உள்பண . ரருத் லியின் கடவுள் ஆரர் . று 

சின கடவுபர்கபப் தற்றியும் கூநப்தட்டுள்பது. ஆணரல் அ முன்ணர் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப 

டவுபர்கபப் தரல் முக்கிக் கடவுள்கள் புல்னர் . ருத்ர' அல்னது 'சின்' குறித்தும் சின 

குறிப்புகள் கரப்தடுகின்நண. 

பிற்கரன ப் தண்தரடு  

பிற்கரன ப்தண்தரட்டின் கரனம் கி .மு 700 கி.மு 700-600  ஆகும் . இரும்புக் 

கரனத்ச் ைர்ந் ண்ம் தீட்டி ைரம்தல்நிந ட்தரண்டப் தண்தரடு பிற்கரன ப் 

தண்தரட்டரடு ரடர்புடரகும். இண புகழ்ரய்வு டதற்ந இடங்களில் 

கிடத் ைரன்றுகபக் கரண்டு ரல்லில் அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்பணர் . இக்கரனம் 

அசில், ைமூகம், தரருபரரம் ஆகி துநகளின் கனப்பிணயும் பர்ச்சியிணயும் 

திர் கரண்டது. 
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பிற்கரன  நூல்கள் பிற்கரன  நூல்கள்  ரிக் ைங்கிகளுக்குப் பின்ணர் 

இற்நப்தட்டணரகும். ரிக் த்திற்குப் பின்ண ஜுர் , ைர, அர் ங்கள் 

இற்நப்தட்டண. 

புவியில் தல் 

ஆரிர்கள் தஞ்ைரபிலிருந்து ற்கு உத்திப்பிைத்தின் கங்க -முண ைளி 

ரக்கித் து ரழ்விடங்கப விரிவுதடுத்திணர் . தண்ட இந்திரவின் னரறு , 

தண்தரடுகளின் தல்கபரலும் தரிரற்நங்கபரலும் , தன குழுவிணர்க்கிட , 

நினப்தகுதிகளுக்கரகவும் ைல் ஆரங்களுக்கரகவும் டதற்ந தரர்கபரலும் 

சுட்டப்தடுகின்நண. ஆரிர்கள் கங்க தியின் கிக்குப் தகுதிகளுக்குக் குடிதர்ந் 

நினயில், இந்ர -ஈரனிர்கள் ஈரனிலிருந்து குடிதர்ந்து தஞ்ைரபில் குடிறிணர் . 

சிந்து கங்க திகளுக்கு இடப்தட்ட ன கங்கச் ைளி குரு ற்றும் 

தரஞ்ைரனர்களின் தகுதிகபரக இருந்ணப் பிற்கரன நூல்கள் கூறுகின்நண . 

ரிக்த்தில் ஆரிர்களின் ற்கு ல்ன ணக் குறிக் கப்தடும் தகுதிகள் ஆத் 

பிரத்தில் (ைங்கிகள் தற்றி விபக்கங்கள்) தட்டிலிடப்தட்டு ஆரிர்களின் த்திப் 

தகுதி ணக் கூநப்தட்டுள்பது . இது பின் கரனத்தில் ஆரிர்கள் கங்கச் ைளியில் 

குடிறி உறுதி ைய்கின்நது. 

பிற்கரன ப்தண்தரடும் இரும்பும் இக்கர னத்தில் கருவிகள் ைய்ற்கரகப் 

தன்தடுத்ப்தட்ட ற்நரரு முக்கி உனரகம் இரும்தரகும். இது சிரர -அஸ் அல்னது 

கிருஷ் புஸ் ' ன்நக்கப்தட்டது. கருப்பு உனரகம் ன்தது இன் தரருள் . கங்கச் 

ைளிப் தகுதிகளிலிருந் கரடுகள் அழிக்கப்தட்டு பரண்  நினங்கபரக 

ரற்நப்தட்டதில் இரும்பு முக்கிப் தங்கு கித்து. 

அசில் அப்பு 

முற்கரன  கரனத்தில் இணக்குழு அசின னரதிக்கம் ைலுத்திது . அைர் க்கள் 

பிதிநிதி ன்நங்கபரல் ர்ந்டுக்கப்தட்டரர் . பின்  கரனத்தில் இவ்ப்புகள் 

முக்கித்தும் இந்ண . அைரின் அதிகரம் த ருகிது. வித்ர ன்ந அப்பு 

ைல்ரக்கு இந்து . ைதர, ைமிதி ஆகி அப்புகள் ரடர்ந்து இங்கிண . தசுகளின் 

ரற்நத்த் ரடர்ந்து இவ்ப்புகளின் அதிகரம் ன்லும் குநந்து. 

ரஜன் ன்த இணக்குழுவின் னர் . தரர்க்கபத்தில் அர் தடகளுக்குத் ன 

ரங்கிணரர். ைரம்ரட், ைரம்ரஜ் தரன்ந கரட்தரடுகள் பர்ச்சி தற்நண . இ 

அைருட அதிகரம் தருகி உர்த்துகின்நண . குடும்த உரிகப 

ைட்டபூர்ரக்க அைர் ரஜ்த , ரஜசூ ரகங்கப டத்திணரர் . நினப்தகுதியின் மீதும் 

க்களின் மீதும் ைல் ஆரங்களின் மீதும் அைரின் க ட்டுப்தரடு தருகிது . "அை 

முன்னிறுத்க் கூடிர் " ன்ந தர்ப்தரருள் கரண்ட புரகிர் அசு நிர்ரகத்திலும் 

குடும்த உநவுகளிலும் முக்கி இடம் கித்ரர் . முடிரட்சி முந லுப்தற்நது . ரஜன் 

ைமூக எழுங்கக் கட்டுப்தடுத்துதரணரர் . ைல் ஆரங்கபக் கட்டுப்தடு த்துற்கரக 

ஸ்ரர (சின ன்கபப் தறுற்கரக ைய்ப்தடுது ) ன்னும் ரகங்கள் 

டத்ப்தட்டண. அைர் புரகிர்க்குப் தசு , குதி, ர், ஆட ஆகிற்நப் தரிைரக 

அளித்ரர். தண்டிகளும் தரிசுப்தரருள்கபரக ங்கப்தட்டணர் . அைப் 
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தவிற்பின் தரது ைய் ண்டி ை டங்குகபச் ைய் எரு புரகிர்க்கு 1000 

ங்கக்கட்டிகளும் கரல்டகளும் தரிைளித்ரக ஆத் பிரம் குறிப்பிடுகின்நது . 

புரகிர் அசில் உருரக்கத்திலும் அை குடும்தத்திலும் முக்கிப் தங்கு கித்ரர். 

ரநினத்க் குறிக்கும் ரஷ்ட் ன்ந ைரல்லும் , இநரண் உட ரட்டிணக் 

றிக்கும் ரஜ் ன்ந ைரல்லும் பிநந்ண . அைர் க்களிடமிருந்து (விஷ்) 'தரலி' ன்ந 

ரிப் தற்நரர். அது க்கள் ரரக ணமுந்து ங்கிரகர அல்னது கட்டர 

சூனரகர இருந்து.  

பின்கரனத்தில் நினரண ரழ்க்க ற்கரண்டணர் . இற்கரண ைரன்று ஜணதம்' 

ன்ந ைரல்னரகும் . கி.மு. 500 முல் ஆயிரண்டுகளின் இடப்தகுதியில் , பின் 

கரனத்தில் ரஜி, ரைங்கர ணப்தடும் அசில் நிறுணங்கள் உருரயிண. 

ரஜன்ர்கள் ணப்தட்ட தரர்ப் பிபுக்களுக்கும் பிரர்களுக்கும் இட ரல்கள் 

இருந்தரதிலும், பிரர்கள் முக்கிரணர்கபரக ஆகிவிட்டரல் அைர்கள் அர்கப 

ஆரித்ணர். இருபிநப்தரபர் (துவிஜர) னும் கரட்தரடு பர்ச்சி தற்நது . அனுடன் 

ரடர்புட உதணச்ைடங்கு ைமூகத்தின் ல்ட்டு க்களுக்கு ட்டு உரிரணது . 

இச்ைடங்கு கல்வி கற்தன் ரடக்கத்க் குறிப்தரகும் . ைமூகத்தின் ரன்கரது 

பிரிவிணருக்கு இவ்வுரி றுக்கப்தட்டது. சூத்திர்கள் கரத்ரி ந்தித் ஏதுல் கூடரது 

ன்று றுக்கப்தட்டது . தண்களுக்கு உதணமும் கரத்ரி ந்திமும் 

றுக்கப்தட்டண. அைர் ண மூன்று ர்த்ரர் மீதும் ணது அதிகரத் நின 

நிறுத்திணர். பிரர்கள் ஆ ரடுதர்கள் ணவும் , அர்கள் அைர்கபரல் தவிநீக்கம் 

ைய்ப்தடனரம் ணவும் ஆத் பிரம் குறிப்பிடுகிநது 

குடும்தம்  

குடும்தம் ந ைய்ப்தட்ட உநவு முநகபரடு ன்கு கட்டக்கப்தட்டிருந்து . 

குடும்தம் ன்தது எரு முக்கிரண ைமூக அனகரகும் . ந் ழிப்தட்டரகவும் அரின் 

ஆண் ரரிசுகள் ழிப்தட்டரகவும் குடும்த ம்ைரளி அந்திருந்து . குடும்தத்தினுள் 

உநவுகள் தடிநினகபக் கரண்டிருந்ண . தனர ம் டமுநயில் இருந்து . 

குடும்தத்தின் ன்க்கரகக் குடும்தம் ைரர்ந் தன ைடங்குகள் டத்ப்தட்டண .  

இக்கரனகட்டத்தில் ரழ்வின் வ்று  நினகபக் குறிக்கக்கூடி ஆசிக் 

கரட்தரடு தலுரகக் கரலூன்நவில்ன . பிம்ச்ைரிம், கிருகஸ்ம், ணப்பிஸ்ம் 

ஆகிண குறிப்பிடப்தட்டிருந்ரலும் ைந்நிரைம் ன்ந நின தரிரகப் தைப்தடவில்ன . 

தண்கள் 

ைமூகம் தல்று பிரிவுகபயும் ற்நத் ரழ்வுகபயும் கரண்டரக ரறிரலும் , ந் 

ழிக் குடும்த அப்புகள் முக்கிம் தற்நரலும் ைமூகத்தில் தண்களின் நின 

கீழிநக்கப்தட்டது. ந் குடும்தத்தின் னணரக இருந்ரர் . அடுத் நினயில் 

மூத்கன் முக்கித்தும் தற்றிருந்ரன் . ரிக்  கரனத்தில் தண்கள்  கங்களிலும் 

ைடங்குகளிலும் கனந்து கரண்டணர் . பின் கரனத்தில் அவ்வுரி அர்களுக்கு 

றுக்கப்தட்டது. தண் குந்கள் பிச்ைணகளின் ரற்றுரரகக் கருப்தட்டணர் . 
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தண்கள் கரல்டகள் பர்ப்தது , தரல் கநப்தது , ண்ணீர் இநப்தது தரன்ந தணிகபச் 

ைய்ணர். 

தரருபரரம்  

இக்கரனத்தில் தரருபரர டடிக்ககள் தருபவில் தன்முகத் ன் கரண்டரக 

ரறிண. பரண், கரல்ட ய்ச்ைல் , தரருள் உற்தத்தி , ணிகம் ஆகி 

தரருபரர பர்ச்சிக்கு இட்டுச் ைன்நண. 

பரண் 

பின் கரனத்தில் பரண்ச் ைல்தரடுகள் அதிகரித்ண . 'ைத பிரம் ' 

அைர்கள் ற்கரண்ட கனப்தரடு ரடர்புட ைடங்குகபப் தற்றி கூறுகிநது . 

இக்குறிப்தரணது அைர்கள் பரண்க்குக் கரடுத் முக்கித்துத்யும் , தருகிரும் 

க்கள் ரகக்கு ற்நரறு உவு உற்தத்திப் தருக்க ண்டி கரத்திணரல் 

ய்ச்ைல் தரருபரரத்திலிருந்து பர ண்க்கு ரறியும் கரடிட்டுக் 

கரட்டுகின்நண. தனரன் கனப்தரடு கரட்சிப்தடுத்ப்தடுது பரண்க்கு 

கரடுக்கப்தட்ட முக்கித்துத்க் குறிக்கிநது. கரன க்கள் தரர்லி, அரிசி, கரது 

ஆகிற்நப் தயிரிட்டணர் . தஞ்ைரப் தகுதியின் பிரண உவுரனிம் கரதுரகு ம். 

கங்க - முண திக்கப் தகுதிகளில் ரழ்ந் கரன க்கள் அரிசிப் 

தன்தடுத்திணர். ச் ைடங்குகளில் கரதுக் கரட்டிலும் அரிசி அதிகம் 

தன்தடுத்ப்தட்ட கண்டறிப்தட்டுள்பது. 

கவிணப்தரருட்கள் உற்தத்தி  

கனகளும் கவிணத் ரழிகள் மூனம் தரருள் உற்தத்தி யும் பின் கரனத்தில் 

குரகப் தவிண . ரழில் நிபுத்தும் ஆரக ரூன்றிது . ரழில்ைரர்ந்து தன 

ைமூகக்குழுக்கள் உருரயிண . கி.மு. 1200 இல் இரும்புத் ரழில் டதற்நரகக் 

கண்டறிப்தட்டுள்பது. ைம்பு, ஈம், ங்கம், கரரீம், ண்கனம் ஆகிணவும் 

குறிப்பிடப்தட்டுள்பண. இவ்வுனரகங்கள் உருக்கப்தட்டு நிபுத்தும் ரய்ந்ர்கபரல் 

தரருள்கபரக உருரக்கப்தட்டண . தரருக்கும் ட்டக்கும் ப்தடும் ஆயுங்கள் 

ைய் ைம்பு தன்தடுத்ப்தட்து . தண்கள் துணி ய்ணர்  னகளும் , 

ண்தரண்டத் ரழிலும் , ரல் தரருள்கள் தணியும் ன்கு அறிப்தட்டிருந்ண. 

ண்தரண்டங்கள் ைய்ரக் குறிக்கும் குனரனர ' ன்னும் ைரல்லும் , கம்தளி 

ய்ரக் குறிக்கும் உர்ணர சூத்ர ' ன்னும் ைரல்லும் கரப்தடுகின்நண . வில், அம்பு 

ைய்கின்நர்கள், கயிறு திரிப்தர்கள் , ரனரட ைய்தர்கள் , கல்லுடப்தரர், ங்க 

ன ைய் ரர் தரன்ந நிபுத்தும் ரய்ந் தணிகப ற்கரண்டரர் குறித் 

குறிப்புகளும் ப்தரடல்களில் உள்பண . ருத்துர், ைன ைய்ரர் , 

ட்டரடுரர், தடகரட்டிகள், ைல் ைய்ரர் , ஆருடம் கூறுரர் ஆகிரர் 

குறித் குறிப்புகளும் உள்பண. ரண, ரணப் தரகர் தற்றி குறிப்புகள் அர் த்தில் 

தன இடங்களில் ன்தடுகின்நண . ற்ைரல்னப்தட்ட ைய்திகள் ரறுலுக்கு 

உள்பரகிக்கரண்டிருந் எரு ைமூகத்க் குறிப்தரக அகின்நண. 

ணிகமும் தரிர்த்ணயும் 
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ணிகமும் தண்டப் தரிர்த்ணயும் பின்  கரனத்தில் பர்ச்சி தற்நது . ரல்லில் 

ஆய்வுகள்  டத்ப்தட்ட இடங்களில் கிடத் தரருள்கள் ைக்குகள் ஏரிடம் விட்டு 

றிடம் கரண்டு ைல்னப்தட்டக் கரட்டுகின்நண . குறிப்பிட்ட தரருள்களில் ணிகம் 

ைய் கவிகண்டி தணிகக் குழுக்கள் இருந்துள்பண . ரங்கள் புக்கத்தில் 

இருந்ற்கரண ைரன்றுகள் இல்ன ன்தரல் தண்டர ற்று முந டமுநயில் 

இருந்திருக்க ண்டும் ணனரம். கி.மு 600 ரக்கில்ரன் ரங்கள் அறிமுகரயிண. 

  ம்பிக்க 

கரனத்தின்தரது ல் கங்கப் தகுதிரணது ஆரிப் தண்தரட்டின் ரக 

விபங்கிது. இப்தகுதி குரு தரஞ்ைரனர்களின் தகுதிரக விரிக்கப்தட்டுள்பது . க் 

கடவுள்கபரண அக்னி , இந்தின் ஆகிரர் ங்கள் ைல்ரக்க இந்ணர் . பிஜரததி 

முக்கிக் கடவுபரணரர் . சினின் ற்நரரு டிரகக் கருப்தடும் ைடங்குகளின் 

கடவுபரண ருத்ன் முக்கிக் கடவுபரணரர் . ைத பிரம் த்னுட று தர்கப 

தசுணம்ததி, ர்ர, தர, தகிகர ண  தட்டியிலிடுகிநது. க்கபக் கரக்கும் கடவுபரக 

விஷ்ணு குறிப்பிடப்தடுகிநரர் . விஷ்ணுவின் அரங்கள் குறித் குறிப்புகள் துமில்ன . 

எவ்ரரு ர்த்ரரும் ங்களுக்கரண கடவுபர்கபப் தற்றிருந்ணர் . க்கள் ங்கள் 

அன்நரட ரழ்க்கயில் ன்கள் டதநக் கடவுபர்கப ழிதட்டணர். 

ரழ்க்கயின் ண கூறுகள் 

பின் கரனத்தில் இையும் கவின் கனகளும் ைழித்ற்கரண ைரன்றுகள் உள்பண . 

இைக்கருவிகபரண புல்னரங்குல் , பம், வீ ஆகி தரடல்களில் 

குறிப்பிடப்தட்டுள்பண. பரண், கரல்ட ய்ச்ைல் ஆகிற்றின் விரிரக்கம் , 

பர்ச்சி தரன்நற் றின் கரரக க்கள் ரனிம் , க்கறி, ண்ய், ய் 

ஆகி கரண்டு ைய்ப்தட்ட ககரண உவுகபயும் தரணங்கபயும் 

உண்டணர். தட்டு தன்தரட்டில் இருந்க்கும் ங்கத்ரலும் , ைம்பிணரலும் ைய்ப்தட்ட 

அணிகனன்கள் தன்தடுத்ப்தட்டக்கும் ைரன்றுகள் உள்பண . உனரகத்திணரனரண 

கண்ரடிகள் தன்தடுத்ப்தட்டண . ரல்தரருள் ஆய்வுகள் ற்கரள்பப்தட்ட 

இடங்களில் (கல் ணிகளும் ) கண்ரடி ணிகளும் கிடத்துள்பண . கரனத்தின் 

பிற்தகுதியில் இத்ரழில்கள் லும் பர்ந்ண. 

கரன இனக்கிங்கள் 

 ஆரிர்கள் தஞ்ைரப் தகுதியில் இருந் தரது ரிக் ம்  ரகுக்கப்தட்டரக 

கருப்தடுகிநது 

  இனக்கிம் ரன்கு தகுதிகபரக பிரிக்கப்தடுகிநது அ 1. ைம்ஹிர  அல்னது 

ங்கள் 2 பிரணரஸ்    3. ஆண்ங்கள்    ற்றும் 4. உதநிடங்கள் 

  கரன இனக்கிம் விரக பர்ச்சிடந்து அ ைம் வீழ்ச்சியும் 

கரப்தட்டது. வீழ்ச்சி கரப்தட்ட தரது எரு னமுநயிலிருந்து அடுத் 

னமுநக்கு ரய்ரழிரக ங்கள் கடத்ப்தட்டது ஸ்ருதி ண 

அக்கப்தடுகிநது 
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  கரன இனக்கித்ப் தரறுத்  ங்கள் மிக முக்கிரணரக 

கருப்தடுகிநது.ங்கள் அதர ண அக்கப்தட்டண .  லும் அ 

னிணரல் உரு ரக்கப்தட்டல்ன னினுக்கு கடவுள் ன்கரடரக 

ங்கப்தட்டது ணவும் கருப்தட்டது 

 ரிக், ஜீர்,ைர, ற்றும் அர் ம் ஆகி ரன்கும் முக்கி ங்கள் 

ஆகும்.இற்றில் முல் மூன்றும் ரத்திரி ( மூங்கள் ண அறிப்தடுகிநது) 

 ரன்கு ங்களுல் கரனத்ரல் த ரணது ரிக் ம் . இது உனகின் 

மிகப்தரண ழுத்து ஆகும் லும் இது னிணரல் ைரல்னப்தட்ட முல் 

ைரட்சிரகவும் அறிப்தடுகிநது . ரிக் ம் 10,500 ைணங்கபயும், 1028 

தரடல்கபயும், லும்  10 ண்டனங்கபயும் கரண்டுள்பது . முல் ற்றும் தத்ரம் 

ண்டனங்கள் பிற்கரன த்தில் ைர்க்கப்தட்ட . இன் 10 து ண்டனம் புருரசு 

னும் பிதனரண தகுதி கரண்டுள்பது இது ரன்கு க ர்ங்கபரண , 

பிர , ைத்திரி, சி , சூத்தி ஆகிற்நப் தற்றி விபக்குகிநது . இதில் உள்ப 

தரடல்கள் யரத்ரி ன்தரல் ஏப்தட்டது. 

 ைர ம் , முழுக்க முழு க்க ந்திங்கப கரண்டரகும் , இதில் 1549 

ைணங்கபக் கரண்டுள்பது , இதில் தரும்தரன்ரண ரிக் த்தில் இருந்து 

தநப்தட்டரகும். உட்கத்ரி ன்தரல் இதில் உள்ப தரடல்கள் ஏப்தட்டண. 

 ஜீர் ம் முழுக்க முழுக்க திரங்கபப் தற்றி தரணகப குறிப்பிடுகிநது . 

இதில் உள்ப தரடல்கள் அர்ரஸ் ன்தரல் ஏப்தற்நது , இது கிருஷ்ணர ஜீர் 

 ற்றும் சுக்ன ஜூர் ர ண இண்டரக பிரிவுகபக் கரண்டிருக்கிநது . இது 

ற்ந இண்டு ங்கபக் கரட்டிலும் ைற்று வித்திரைரக இருக்கிநது . இன் 

ரடக்கம் தரடல்கள் ற்றும் ைணங்கள் ண இண்டயும் கரண்டிருக்கிநது. 

 அர் ம் , ரரஜரன சூத்திங்கப கரண்டு விபங்குகிநது , இது  

நூல்களில் கடசிரணரக கருப்தடுகிநது. இவ்ம் க்கும் ைக்தி ற்றும் தல்று 

ரய்கப தற்றி குறிப்பிடுகிநது. 

 பிரங்கள் ங்கப விபக்குகிநது . இ உ டரக 

ழுப்தட்டிருக்கின்நண ழிதரடுகள் ற்றும் ள்விகள் குரித்து பிரங்கள் 

விபக்குகிநது. எவ்ரரு ங்களும் தன பிரங்கப கரண்டுள்பது 

ரிக் ம்  அயிர ற்றும் கவுசிகி| ைரங்ன்  

ைர ம் தஞ்விைர, ைரத்வின்ஷ்,ரந்ரக் ற்றும் ஜய்மிணர 

ஜீர் ம் ரதரர ற்றும் த்ர 

அர் ம்  கரதரர 
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 ஆன்ம் னும் ைரல் கரடுகள் னும் தரருபத் ரும் .ஆன்ங்கள் கரட்டு 

இனக்கிங்கள் ண அக்கப்தட்டண , ஆண்ங்கள் கரடுகளில் ரழ்ந் துநவிகள் 

ற்றும் அருட ரர்களுக்கர ழுப்தட்டரகும் . ஆண்ங்கள் 

பிரணங்களின் முடிவுப் தகுதிரகும். 

 உத நிடங்கள் ன்த த்து நூல்கபரகும் , இகள் தரதுரக ரந் ண 

அக்கப்தடுகிநண. ரத்ம் 108 உத நிடங்கள் உள்பண இற்றில் வ்ரியரன்கர 

ன்தது மிகப் தரண உதநிடங்கள் ஆகும். 

பிந்  இனக்கிங்கள்  

பிந் நூல்கள் தரதுரக ஆறு இனக்கி நூல்கபர க பிரிக்கப்தட்டிருந்ண அ , 

ங்கள் அல்னது சூத்திங்கள் , ஸ்மிரிதி ர் ைரஸ்திங்கள் , கர கரவிங்கள் , 

புரங்கள்,உதங்கள், ஆறு ர்ணரக்கள் ஆகி அடங்கும்.  

ஆறு ங்கரஸ்  

1. சிக் ர( எலி): பிதிக் ர- மிகப்தரண எலி ம் 

2. கல்த சூத்திங்கள் ( ைடங்குகள்): ைரரு சூத்ரஅல்னது சுல் சூத்ர , கிருக 

சூத்ர- இ குடும்த விரக்கள் தற்றி கூறுகின்நண ற்றும் ர் 

சூத்திங்கள்- ர் முந ற்றும் ஆசிங்கள் தற்றி கூறுகிந்து 

3. விரகணர( இனக்கம்) : அஷ்டரயியி தரனினி ன்தரல் ழுப்தட்ட 

இனக்கண நூல் 

4. நிர்யுக்ர( ைரல்லினக்கம்): நிர்யுக்ர இது நிகந்து னும் நூனத் ழுவி 

தல்று கடிணரண  கரன ைரல்கப விபக்குகிநது 

5. ரந்ர( அபகள்) : ரந்சூத்ரஸ் இது பிங்கன ன்தரல் 

ழுப்தட்டது 

6. ஜரதிர(ரனில் ) : ரங்க ஜரதிர இது னகத் முனி ன்தரல் 

ழுப்தட்டது. 

 ஆறு ஸ்மிரிதிகள்  

1. னு ஸ்மிரிதி (கரனத்திற்கு முந்து)  

2. ஜ்ன்ல்க்ர ஸ்மிருதி  

3. ர ஸ்மிரிதி  

4. தர ஸ்மிரிதி  

5. பிருகஸ்ததி ஸ்மிரிதி  

6. கரட்ரண ஸ்மிரிதி  
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கரகரவிங்கள் ( இதிகரைங்கள்)  

1. ரரம் - ரல்மிகி ன்தரல் ழுப்தட்டது . ஆதி கரவிம் ண 

அக்கப்தடுகிநது . 24000  ைணங்கள் ற்தரது  இருக்கிநது. 7 

கரண்டங்கப கரண்டுள்பது அதில் 1 ற்றும் 7 பிற்கரனத்தில் 

ைர்க்கப்தட்டது 

2. கரதரம் - விரைர் ன்தரல் இற்நப்தட்டது , இப்தரது 1 னட்ைம் 

ரிகபக் கரண்டிருக்கிநது . தகத் கீ கரதரதிலிருந்து பியஸ் 

தர்ரன் னும் தகுதியிலிருந்து டுக்கப்தட்டது . ைரந்தி ப்ரன் மிகப்தரி 

அதிகரரகும். 

புரங்கள்  

புரணம் ன்தன் தரருள் தரண ணதரகும் . ரத்ம் 18 புரங்கள் இருந்ண 

த்ை புரம் புரங்களின மிகப்தரணது ஆகும் .  தரக புரம் , விஷ்னு 

புரணம் ச்ை புரம் ஆகி முக்கிரணரகும் . புரணங்கள் தல்று ரஜ 

தம்தகப தற்றி விபக்குகின்நண. 

உதங்கள் அரது ரன்கு ங்களுக்கு துணரக உருரண 

உதம்  ரடர்புட ம் 

ஆயுர் ம் ( ருத்தும்)  ரிக் ம் 

கரந்ர் ம் ( இை)  ைர ம் 

னுர்ம் ( தரர்கள் ) ஜூர் ம் 

ஷில்தர | அர் ர ( ரழில் நுட்தம்) அர்  ம் 

 

இந்தி த்து பிரிவுகள் ரத் ர்ரணரஸ் ண அக்கப்தடுகிநது 

ர்ரர ரற்றுவித்ர்  அடிப்தட நூல் 

ரங்கி ர்ணர கபினர ரங்கி சூத்ர 

ரக ர்ணர தஞ்ைலி ரக சூத்ர 

நிர ர்ணர அக் த கபர  ர சூத்ர 

ைசிக ர்ர உல்கர கணடர ைசிக சூத்ர 

மிரன்ை  ஜய்மினி பூர் மிரன்ை சூத்ர 
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ரந்  தரன்ர பியம் சூத்ர 

  

12 த்திணங்கள்  ைரப் பிரத்தின்தடி  

புரகிர் ைடங்குகள் ைய்தர் 

கிசிஷி அசி 

யுரஜர தட்டத்து இபைர் 

ைரதி ரட்டுதர் 

ைணரனி ரணு னர் 

கிரணி கிரத் னர் 

க் ர வீட்டுன ைய்தர் 

ைங்கிஹிர்தி கருவூன அதிகரரி 

தகதூர ரி சூலிப்தர் 

அக் ரப்த அஞ்ைல் அதிகரரி 

தனகனர அைனின் ன்தர் 

கரவிகர்ர ண அதிகரரி 

 

புத் ைம் 

த ங்களின் கரனத்தில் தீக - ை ைடங்குகள் ரகம் , ஏம் னும் தரில் 

விைரத்திற்கு தன்தட்ட வினங்குகப கரன்நணர் . இணரல் உவின் உற்தத்தி 

குந ஆம்பித்ண. அது ட்டுன்றி ரகம், ஏங்களில் உவு ரனிங்கள், தரல், ய் 

முலிணகப 'அவிர்' னும் தரில் ருப்பில் தரட்டணர் . இன் விபரகவும் 

உவின் ட்டுப்தரடும் கூட உருரயிண. 

ற்நரருபுநம் தீக ைடங்குகபரண ரகம் ,எம் முனரண ைடங்குகளிணரல் ட்டும் 

ரட்ைம் கிடக்கும் னும் ம்பிக்க க்களின் ணதில் ற்தட்டண . இத்க 

ஆடம்தரண ைடங்குகள் ைரர க்கபரல் ைய் இனர என்நரணது . இந் ைடங்குகள் 

ைஸ்கிரு ந்திங்களின் மூனம் ட த்ப்தட்டண. ைஸ்கிரு (புரகி ரழி ) பூை 

ழிதரட்டு ரழி ஆணரல் அது ைரர க்களுக்கு தரருள் புரிவில்ன . ைர 

க்களின் ரழியின ளிரண ழிகளின் மூனம் முக்தி அட உவும் புதி 

ர்ங்கப க்கள் ற்நணர். 
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ற்நரருபுநம் த ங்களின் கரனத்தில் ைரதி  அப்புகளிணரல் ைமூக றுதரடு 

ஆம்தரணது. இது ைமூகத்தில் ற்நத்ரழ்விண ற்தடுத் கரரணது . ைமுகத்தில் 

பிரர் ன்று அக்கப்தட்ட புரகி ர்க்கம் ற்தடுத் தன ைதிகப 

தற்றிருந்ண. இ கரனத்தில் க்த்திரிர்கள் கூட புகழ்தந ஆம்பித்ணர் . இன் 

விபரக இக் கரனத்திற்குப் பிநகு தன குடிரட்சி அசுகள் ரன்றிண . இக்குடிரட்சி 

அைரங்கத்திணரல் க்த்திரிர்கள் மிகுந் ைதிகளுடன் ரழ்ந்து ந் பிரர்களுக்குப் 

ததினரக புதி ங்களின் ரற்நத்திற்கு கரரணரர்கள். 

இணத்தின் விபரக 2600 ருடங்களுக்கு முன்பு கங்க தி க்கரம் 

சுரர் 62 புதி ங்கள் உரயிண . அகளில் ை மும் , புத் மும் 

முக்கிரணகபரகும். புத் த்திண ரற்றுவித் கபம் புத்ர் ை த்தின் 

முக்கி தீர்த்ங்கர் ர்த்ரண கரவீர் இர்கள் இருரும் கூட குடிரட்சி அசுகளின் 

குனத்ச் ைர்ந் க்த்திரிர்கள். 

புத் ம் கௌ புத்ர் ரற்றுவித்  புத்ம். இது சுரர் 2500 ருடங்களுக்கு 

முன்பு ரன்றிது . தௌத்ம் அதீக ங்களின மிகவும் பிதனரணது 

தபத்ம்ரன். இது தல்று அைர்கபரல் ஆரிக்கப்தட்ட , ைல்ரக்குமிக்க ரக 

உருரணது. இன் கரு த்துகள் மிகவும் ைல்ரக்கரக இருந்ன் கரரக , அைரகர் 

இ அைரங்கக் கரள்கரக ற்நரர் . நத்ர ைன்ந ஆயிரண்டுகளில் 

இந்திரவில் தௌத்ம் கிட்டத்ட்ட கரரன தரய்விட்டரலும்கூட , அற்கு 

ளி ரனவிற்குப் தவிது . இன்றும் ன்கிக்கு , கிக்கரசி ரடுகளில் 

தபத்ம் தனரகப் பின்தற்நப்தடுகிநது. 

புத்ரின் ரழ்க்க 

கௌ புத்ர் தரபத்தின் கபினஸ்து அருகில் லும்பினியில் பிநந்ரர் . அரின் 

இபப் தர் சித்ரர்த் . அரின் ந் சுத்ரணன் ைரக்கி குடிசின் அைணரரன் . 

ரய் கரவி. சித்ரர்த்னின் ணவி ைரர. இரகுல் அரின் புல்ன். 

புத்ரின் ந்து ரழ்க்க நினகபரடு ரடர்புட குறியீடுகள் 

பிநப்பு ர ற்றும் ருது 

துநப்பு குதி 

நிர்ர நின தரதி ம் 

முல் உ ைக்கம் 

தரி நிர்ரம்/ இநப்பு ஸ்தூதம் 

 

எருமுந கர்னம் ைன்ந ைத்தில் அனின் கண்ணிற்கு திர் தரர விரக எரு 

ரதிகன், எரு ரரளி , எரு ைன்னிரசி ற்றும் ை ஊர்னக் கரட்சிகள் அந்ண . 

இந் ரன்கு நிகழ்வுகளும் அனுள் ரக்கித் ற்தடுத்தி துக்கத்தின் கரத் 
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கண்டுபிடிக்க கரரயிண . . க்களுட துன்தங்கள் கண்டு ணப்தட்ட அர் 

நிந் உண்த்  டி, ள்ளிவில் ன் அண்ண விட்டு ளிறிணரர் . 

அருக்குப் பிரிரண குதிரண கரந்கர பூட்டப்தட்ட  ரட்டி ைன்ணர கர்க்கு 

ளி கு ரனவிற்கு ஏட்டிச் ைன்நரர் . சித்ரர்த்ர் ணது முடி ட்டி , 

கபப்தட்ட ன் உட , ககபரடு ந்க்குக் கரடுத் னுப்பிணரர். இது 

யரபிஸ்கிணர ன்று அக்கப்தடுகிநது. 

ஞரணத்த் டி அனந் சித்ரர்த்ர் , சிறிது கரனத்திற்கு அனர கரனரிடம் சீடரக 

இருந்ரர். உத்க ரம் புத்ர் ன்ந துநவியிடமும் ழிகரட்டுல் தற்நரர் . இர்களுட 

தரகள் சித்ரர்த்ருக்கு ணநிநத் வி ல்ன. கடுரண விங்கள் 

ற்கரண்டு, எரு கட்டத்தில் ைரவின் விளிம்பிற்குச் ைன்றுவிட்டரர் சித்ரர்த்ர். எரு ரள் 

அர் தரல் விற்கும் தண்ணிரண சுஜரர ன்தர் கரடுத் தரலில் ைத் ைரந 

உண்டுவிட்டு, புத்கரவில் எரு அைத்தின் கீழ் திரணம் ைய் ஆம்பித்ரர். 

ரற்தத்திரன்ததுரள்திரணத்திற்குப்பிநகு, து முப்தத்ந்ரது தில் ஞரணத் 

அடந்ரர். அதிலிருந்து அர் புத்ர் , அரது ஞரணம் அடந்ர் ன்று 

அக்கப்தட்டரர். ரரசிக்கு அருக உள்ப ைரரத்தில் ரன்கள் நிநந் எரு 

கரட்டில் அர் ணது முல் உதைத் அளித்ரர். அது ர்ச்ைக்கதரிர்த்ணர 

ணப்தடுகிநது. அர் ரன்கு சிநந் உண்கள் தற்றியும் , த்திப் தர தற்றியும் 

தசிணரர். அர் ைங்கத் அத்து , ன் கருத்துகப குரனவில் உள்ப 

இடங்களுக்கும் தப்பிணரர் . புத்ரும் அருட சீடர்களும் ஆண்டுக்கு ட்டு ரங் கள் 

தம் ைய்ணர் .க்கரனத்தின்தரது ரன்கு ரங்கள் ட்டும் எ இடத்தில் 

ங்கிணர். அர் ணது ண்தரது தில் குஷிகத்தில் நந்ரர் . அது தரிநிர்ரம் 

ன்று குறிப்பிடப்தடுகிநது . ைரரிபுத்ர், யரரக்கனணர், யரைரக்கிரணர், ஆணந்ர் 

ஆகிரர் புத்ரின் முக் கிரண சீடர்கள் ஆர் . புத் அைர்கள் முல் ளி க்கள் 

 ரபரணரர் பின்தற்றிணர் . சித்ரர்த்ண கௌ புத்ர் த்ரக , ைரக்கிமுனி 

ன்றும் அக்கிநரர்கள். 

இன்றி ணது ஆரபர்களுக்கு உயிர்கபத் துன்புறுத்ல் கூடரது . து 

அருந்க்கூடரது, ன்முந ைல்கப  ைய்ரதிருத்ல், தரய் கூநரதிருத்ல் 

முனரணகப உதசித்ரன் . இவ்ரறு புத்னின் (உதைங்கள்) தரணகள் 

ளிரகவும், க்கள் பின்தற்றும் கயிலும் இருந்ண . ணன்நரல் ணது 

தரண க்களின் ரழிரண தரலி ரழியில் தரதித்ரர் . அரின் தரணகப 

அரின் சீடர்கள் மூ ன்று பிடகுகளில் ைகரித்ணர் . அகபரண : விண பிடகர , சுத் 

பிடகர ற்றும் அபிம் பிடகர ன்தணரகும். 

புத்னின் தரணகள் : (தூய்ரண) ல்ன ரழ்க்க ற்றும் ல்ன 

ண்ங்களின் மூனரக ஞரணத் ல் புத்னின் தரணகளின் ரக்கரக 

இருந்து. புத்ர் இண 'ர்ம்' ன்று அத்ரர் . உனகம் அதிகரண துன்தங்களிணரல் 

நிநந்துள்பது. ஆை துன்தத்திற்குக் கரம் . ஆை ற்றி கரண்டரல் 

நிர்ரம் னும் முக்தி (ரட்ைம்) யிணப் தநனரம் . துன்தத்திலிருந்து விடுதட 

ண்டுரணரல் ல்ன தரர் , ல்ன ரக்கம் , ல்ன தச்சு , ல்ன ைல்கள் முனரண 

ட்டு ழிகபக் கரட்டிணரர். இகப ண்க ரர்க்கங்கள் ன்று அப்தர். 
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புத்ரின் த்தி ழி அல்னது ண்ழிப்தர (அட்டரங்க ரர்க்கம்) 

1. ன்ணம்பிக்க 2. ல்னரர்ம் 3. ல்ரய் 4. ற்ைல் 5. ல்ரழ்க்க முந 6. 

ன்முற்சி 7. ற்சிந்ண 8. ல்ன திரணம். 

புத்ர் கடவுள் தற்றிக் குறிப்பிடர , தைர இல்ன . அர் கடவுளின் இருப்த 

ற்கவும் இல்ன , றுக்கவும் இல்ன . தௌத்ம் ைரதி முந ற்கவில்ன . 

ைத்துத் லியுறுத்திது . அணரிடத்திலும் அன்தயும் அஹிம்ையும் 

தரதித்து. னினும், அஹிம்ைப் தரறுத், ைம் தரல் தீவிரக இல்னரல் 

மிப் தரக்கக் கடபிடித்து . தபத்ம் வீடிப்தற்கு திரணது , அது ணிகத்யும் 

சிக்கணத்யும் ஆரித்து . ஆயுங்கள், உயிருள்ப ஜீன்கள் , இநச்சி, து, விம் 

ஆகிற்ந விற்தண ைய் அது அனுதிக்கவில்ன 

தௌத்த்தின் பிரிவுகள்  

ஸ்விதின்கள், கரைங்கிகர, ைர்ஸ்திரதிகள் ஆகி தௌத்த்தின் முக்கிரண 

பிரிவுகபரக உருரகிண . ைர்ஸ்திரதிகள், ஸ்விதின்கள் த்தியில் புதி கருத்துகள் 

உருரகிண. இது தௌத்த்தில் யரரணம் , ஹீணரணம் (தரி தர , சிறி தர ) 

ஆகி பிரிவுகளின் உருரக்கத்திற்கு இட்டு ச் ைன்நது . இந்திரவில் கரரணம் 

ைல்ரக்குப் தற்நது . தௌத் கல்வியின் முக்கிரண ரக ரபந்ர 

தல்கனக்ககம் திகழ்ந்து . இது ங்கரபத்ச் ைர்ந் தரன ம்ை அைர்கபரல் 

ஆரிக்கப்தட்டது. யரரணம் சீணர, ஜப்தரனுக்குப் தவிது . ஹீணரணம் இனங்க, தர்ர, 

ரய்னரந்து முனரண ன்கிக்கு ஆசி ரடுகளுக்குப் தவிது . குப்ர்களின் ஆட்சியின் 

இறுதியில் ஜ்ரணம் ன்ந இடிமின்ணல் தர உருரணது . இது ங்கம் , பிகரர் 

தகுதிகளில் ைல்ரக்குப் தற்நது . இது உள்ளூரின் புரணப் தண்தரடுகபரல் ரக்கம் 

தற்று, தர.ஆ. 11ஆம் நூற்நரண்டில் தித த்திற்குப் தவிது . பிகரரின் விக்சீனர 

தல்கனக்ககம் ஜ்ரண தௌத்த்திற்கரண முக்கிரண கல்வி நினரகும் . 

இந்திரவில் தக்தி இக்கத்தின் ழுச்சியின் கரரக தௌத்ம் வீழ்ச்சி தநத் 

ரடங்கிது. விவின தௌத்த் இந்தும் உள்ரங்க முணந்து . சின 

தரம்தரிங்களில் புத்ர் விஷ்ணுவின் என்தரது அரரகக் கருப்தடுகிநரர் 

தௌத் இனக்கிங்கள் 

தபத் இனக்கிங்கள் தரலி ரழியில் ரகுக்கப்தட்டண . தரலி தபத் ைட்டங்கள் 

திரிபிடகங்கள் (மூன்று கூடகள் ) ன்று அக்கப்தட்டண . அ விண பிடகம் , சுத் 

பிடகம், அபிம் பிடகம் ன் தரகும். விண பிடகம் துநநம் குறித் விதிகபயும் 

எழுக்க விதிகபயும் கூறுரகும் . சுத் பிடகம் புத்ரின் தரணகபக் கூறுது . 

அபிம் பிடகம் தௌத் த்தும் தற்றிப் தசுகிநது . புத்ரின் தரணகள் அடங்கி 

சுத் பிடகம் ந்து தகுதிகபரக அரது நிகரங்கபரகப் பிரி க்கப்தட்டுள்பது. இற்றில் 

ரகர, ரிக்ர (மூத் பிட்சுகள் , பிட்சுணிகளின் பிரர்த்ணப் தரடல்கள் ), ஜரகக் 

ககள் (தரதிைத்துரக முந் பிநவிகளில் புத்ர் ைய் ைல்கள் தற்றி ககள்) 

ஆகி அடங்கும் 

மிழ்ரட்டில் தௌத்ம்  
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தபத்ம் மிழ்ரட்டில் நத்ர  தர .ஆ.மு. மூன்நரம் நூற்நரண்டிலிருந்து தவிது . 

க்கரப்தகுதிகளில் கரப்தடும் அைரகரின் கல்ட்டுக்குறிப்புகள் இந்திரவின் 

ன்தகுதிகளில் தௌத்ம் தவிக் குறிப்பிடுகின்நண . கரவிரிப்தட்டிணத்தில் கி.மு 

ரன்கரம் நூற்நரண்டில் எரு தௌத் பரகம் இருந்த் ரல்லி ல் ைரன்றுகளும் 

ளிப்தடுத்துகின்நண. னரற்று அறிஞரண ரதரரு கரஷிர ன்னிந்திரவின் 

சுருக்கரண னரறு (A Concise History of South India ) ன்னும் நூலில் , 

தட்டிணப்தரன ஆரரகக் கரண்டு , அக்கரனகட்டத்தில் கரவிரிப்தட்டிணத்தில் புனரல் 

உவுகபத் விர்த் , உயிர்ப்தலி திர்த் ணிகர்கள் இருந்க் குறிப்பிடுகிநரர் . 

இன் மூனம் மிழ்ரட்டில் தௌத்த்தின் ரக்கத் உ முடியும் . ைங்க கரனத்துக்குப் 

பிற்தட்ட இட்டக் கரப்பி நூல்களில் என்நரண , சீத்னச் ைரத்ணரரல் ழுப்தட்ட 

ணிகன தபத் இனக்கிரகும் . அப்தரன்று குண்டனகசியும் எரு தௌத் 

இனக்கிரகும். தரது ஆண்டுத் ரடக்கத்தில் கரஞ்சிபும் தபத்ம் த்ரங்கி 

ரக இருந்து . ரபந்ர தல்கனக்ககத்திற்குத் ன ரங்கி தின்ணகர் , 

ம்தரனர் ஆகிரர் கரஞ்சிபுத்ச் ைர்ந் புகழ்தற்ந தௌத் அறிஞர்கள் ஆர் . 

மிழ்ரட்டிற்கு ருக ந்ரக ம்தப்தடும் யுரன் சுரங் ணது தக்குறிப்புகளில் , 

அைரகரல் கரஞ்சிபுத்தில் கட்டப்தட்ட தன ஸ்தூபிகபக் குறிப்பிடுகிநரர். 

தல்ன அைன் இண்டரம் சிம் ர்னின் (தர.ஆ 695-722) ஆட்சிக் கரனத்தில் எரு 

சீண அைரின் ண்டுகரளுக்கிங்க ரகப்த ட்டிணத்தில் எரு தௌத்க் கரயில் 

கட்டப்தட்டது. சீணத்துநவி வு -கிங் இந் தௌத் டத்துக்கு ருக ந்ரர் . 

தர.ஆ.1006இல் முனரம் இரஜரஜனின் ஆட்சிக்கரனத்தில் ஸ்ரீவிஜ அைன் ரந 

விஜரத்துங்க ர்ன் ரகப்தட்டிணத்தில் எரு தௌத்க் கரயினக் கட்டிணரர் . அது 

சூபரணி ர் வியரம் ணப்தடுகிநது. 

புத்ை ரணரடுகள் 

ரிை 

ண் 

இடம்  

ஆண்டு 

ன

ற்நர் 

 டத்தி  

அைர் 

முக்கி முடிவுகள் 

 

1 

ரஜகிரும் 

கி.மு 483 

கரகரைரதர அஜரைத்

ரு 

உதரலி ன்தர் விண பீடகத்திண 

ரகுத்துப்பித்ரர். விண பீடகம் 

புத் ைத்தின் விதிமுநகப 

ைரல்லுண.புத்ரின் ற்நரரு 

சீடரண ஆணந்த் சுத் பீடகத்திண 

ரகுப்பித்ரர்.சுத் பீடகம் புத்ரின் 

மிகச்சிநந் தச்சுக்கப ரகுத்து 

ங்கப்தடரகும் 

 

2 

ைரலி  

கி.மு 383 

ைதரகமி கரன 

அைரகர் 

------------- 

 தரடலிபுத்தி ரக்கரலி அைரகர் ஸ்திவிர்ர னும் தரண பிரிவு 
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3 ம் 

கி.மு 250 

புத்திைர உருரக்கப்தட்டது 

 

4 

குந்ல் 

ணம் ( 

கரஷ்மீர்) 

கி.பி 72 

சுமித்திர் 

ற்றும் 

அசு கரைர் 

கனிஷ்கர் ஹீணரம் கரரம் ண 

இண்டு பிரிவுகபரக பிரிடந்து. 

 

இந்திரவில் தௌத்த்தின் வீழ்ச்சி  

தபத்ம் கரனத்துக்குக் கரனம் பிரிவுகப திர் கரண்டது. அதில் ற்தட்ட ஹீணரணர , 

கரரணர, ஜ்ரணர், ந்திரணர, ைகஜரணர ஆகி பிரிவுகள் தௌத்த்தின் 

உண்த்ன் இக்கச் ைய்ண . ட இந்திரவில் தச்சு ரழிகபரக இருந் 

தரலி, பிரகிரும் ஆகிற்றில் தௌத் ச் ைய்திகள் முலில் தப்தப்தட்டு ந்ண . 

கனிஷ்கரின் ஆட்சியில் ரன்கரம் தௌத் ைங்கம் டத்ப்தட்டதிலிருந்து அ 

ைஸ்கிரு ரழியில் டுத்துச்ைல்னப்தட்டண . ண தர க்களுக்கும் 

தௌத்த்திற்கும் இட இடளி விழுந்து. 

யர்ர்த்ணரின் கரனத்துக்குப் பிநகு , தௌத்ம் அை ஆ இந்து . இற்கு 

ரநரக,  ம் மு ன்முனரகப் புஷ்மித் சுங்கரிடமிருந்தும் பிற்கரனத்தில் குப்ப் 

தைர்களிடமிருந்தும் அை ஆப் தற்நது . தக்தி இக்கத்ச் ைர்ந் 

ஆன்மீகரதிகபரண ரனுஜர் , ரரணந்ர் ஆகிரர்  த்தின் தரு 

நினரட்டிணர் 

ை ைம் 

ைம் தல்று பிரிவுகளில் , ர்த்ரண கரவீரின் னயினரண பிரிவு (தௌத் 

இனக்கிங்களில் நிகர  புத்ர ன்று இர் குறிப்பிடப்தடுகிநரர் ) ைம் ன்ந எரு 

ரக னர்ந்து . இது முலில் நிக்ந்ம் (பகளிலிருந்து விடுதட்டது ) ன்று 

அக்கப்தட்டது. கரவீர் ஜீணர் (ஆன்ர ன்நர் ) ன்று அக்கப் தட்டரல், 

அது பிரிவு ஜணம் ன்றும் அக்கப்தட்டது . மிழ்ரட்டில் ைம் ன்று 

அக்கப்தடுகிநது. ைப் தரம்தரித்தின் தடி , ைத் ஆதியில் ரற்றுவித்ர் 

கரவீர் அல்ன . அர் இருதத்தி ரன்கு தீர்த்ங்கர்களில் கடசிரணர் . ை 

தரம்தரித்தின்தடி அத் ரற் றுவித்ர் ரிதர் ன்தரரர் . இர் முல் 

தீர்த்ங்கரகக் கருப்தடுகிநரர் . ஜுர்ம் ரிதர் , அஜிரணந்ர், அரிஷ்டமி ன்ந 

மூன்று தீர்த்ங்கர்கபக் குறிப்பிடுகிநது . கரவீர் து உறுப்பிணர்கபத் 

துநவிகபரகவும், துநநம் கரள்பரது ம்ப் பின்தற்றுதர்கபரகவும் திட்டிணரர். 

கரவீரின் ரழ்க்க :  
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24து தீர்த்ங்கர கரவீர் ை த் ரற்றுவித்ரர் . இர் சுரர் 2500 

ருடங்களுக்கு முன்பு ைரலி அருகில் குந் கிரத்தில் பிநந்ரர் . அரின் பூர் தர் 

ர்த்ரணன் ஞரணரத்ப் ந் சித்ரர்த்ன் சித்ரர்த்ன் குனத் னன் ரய் 

திரிரனரவி ர்த்ரணன் ஞரணரத்ப் தறுற்கரக வீட்டத் துநந்ரன் . 

அணத்யும் துநந் சின கரனம் திகம்தமுனிரக சுற்றித் திரிந்ரர் . பிநது 

தன்னிண்டு ருட கரனம் ம் ைய்து இறுதிரக ஞரணரம் தற்று ஜின் ' 

ன்நரணரர். 

கரவீர் 'ஜின்' ன்நரல் (ரகத்), ஆை ன்நன் . ன்று தரருள் . இரின் 

ஆரரபர்கப ைர்கள் . கரவீர் அணத்து (ர்கத்திணருகக்கும்) க்களுக்கும் 

உதைம் ைய்ரர். பீகரரின் 'தரரபுரி' ன்னுமிடத்தில் அர் கதிரகம் ைய்ரர். 

24 தீர்த்ங்கரர்கள் 

தர் குறியீடு தர் குறியீடு 

1 ரிதர ருது 13 வில்ணரத் ஆண் தன்றி 

2 அஜிணரத் ர 14 ஆணந்ணரத் ரஜரளிப்தந 

3 ைம்தர்ணரத் குதி 15 ர்ணரத் க்ர 

4 அபிந்ம் ைரமி குங்கு 16 ைரந்திணரத் ரன் 

5 சுதிரத் துநவு 17 குண்டுணரத் ள்பரடு 

6 தம்பிபு சிப்பு ர 18 அர்ணரத் மீண் 

7 சுதர்ஸ்ணரத் ஸ்திஸ்க் 19 ல்லிணரத்  நீர் துநமுகம் 

8 ைரன்ஜி பிபு  நினவு 20 முனிஸ்த் ஆ 

9 சுவிதிணரத் முன 21 ரமிணரத் நீனத் ர 

10 சில்ணரத் ஸ்ரீத்ைர 22 மிணரர் ைங்கு 

11 ஷ்கணரத் கரண்டர மிருகம் 23 தர்ைணரர் தரம்பு 

12 சுபுஜ்ர ரு 24 கரவீர் சிங்கம் 

 

கரவீரின் தரணகள் :  

ர்த்ரண கரவீர் (இம்ை) துன்புறுத்துல் கூடரது , திருடுல் கூடரது , ைரத்து 

ைர்க்கரது இருத்ல் , தரய் தைரதிருத்ல் முனரணகப ணது ஆரபர்களுக்கு 

தரதித்ரர். அன்றியும் பிம்ைரித்ப் பின்தற்நவும் அப்பு விடுத்ரர் . அகிம்ைக்கு 

உனகின் பிந ந் மும் அளிக்கர கத்துத் ை ம் அளித்துள்பது . கரவீரின் 
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தரண 23 து தீர்த்ங்கர் ஆண தரர்ஷ்ரனின் தரணயின் ரடர்ச்சிரக 

உள்பது. 

பிநகு ை த்தில் ஸ்ரம்தர் ற்றும் திகம்தர் னும் இண்டு பிரிவுகள் ரன்றிண . 

ள்ப ஆட அணிந் தரர்ஷ்ரனின் ஆரபர்கள் ஸ்ரம்தர்கள் ன்நரல் 

ஆட அணிர கரவீரின் ஆரபர்கள் திகம்தர்கள் ன்நக்கப்தட்டணர் . 

கருரடகத்தின் சிதபகரபர ைர்களின் புகழ்தற்ந ை த்தின் ரகும் 

ைத்தின் ரண த்தும் அஹிம்ை . ைம் லியுறுத்தி  அபவிற்கு 

அஹிம்ை று ந் மும் லியுறுத்வில்ன . அது னி உர்ச்சிகபயும் 

விர்சித்து. ைம் கடவுளின் இருப்த றுத்து . அன் ரடக்க கட்டங்களில் , 

ைத்தில் உரு ழிதரடு கிடரது . கடவுப ழிதடுரனர , ள்விகள் 

ைய்ரனர முக்தி தந முடிரது; ளிரண எழுக்கமிக்க ரழ்க்க ற்கரள்ன் 

மூனரக எருர் துன்தங்களிலிருந்து ப்த முடியும் ன்று ைம் லியுறுத்திது. 

கரவீர் ங்களின் அதிகரத் நிரகரித்ரர் . ைம் தீகத் றுக்கும் ம் . 

ைத்தின்தடி, உனகத்திற்குத் ரடக்கமும் , முடிவும் கிடரது . அது ன்று ம் 

நினத்திருக்கும். அதுரடர்ச்சிரணபர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் ைந்திக்கும் . ைம் 

இருதரருள் ரத் முன்த்து . உனகம் ஆன்ரரலும் (ஜீன்) தரருபரலும் 

(அஜீம்) உருரணது. இவ்விண்டும் கரனம்தற்ந . ஜீனும் அஜீனும் 

இயும்தரது கர்ர (விண) உண்டரகிநது. இது பிநப்பு , இநப்பு ன்ந முடிற்ந 

சுற்சிக்கு இட்டுச் ைல்கிநது . இக்கர்ரவிலிருந்து எருர் விடுதடண்டும் னில் , அர், 

ழுவிரண துநநங்கப ற்கரள்ப ண்டும் . உடன ருத்தும் ரன்புகப 

ற்கரள்ப ண்டும் . ஆக ை த்ப் தரறுத் துநவிகபரல் ட்டு 

பிநப்பு, இநப்பு ன்ந சூலிலிருந்து விடுன தந முடியும். 

மும்ணிகள் (திரித்திணம்)  

ை த்திணர் சின கடுரண ைட்டதிட்டங்களுக்கு உட்தட ண்டும் . அணத்து 

ைர்களும் கடபிடிக்க ண்டி மூன்று கரள்ககள் மும்ணிகள் (திரித்திணங்கள்) 

ன்று அக்கப்தடுகின்நண. அரண : 

1. ன்ணம்பிக்க (ைம்ரக்-ர்ணர)  

2. ல்னறிவு (ைம்ரக்-ஞரணர)  

3. ன்ணடத் (ைம்ரக்- யரவ்ர) 

ம்தரும் சூளுகள்  

துநவிகள் ம்தரும் சூளுகப (தஞ்ை - யரவ்ர) ற்கரள்ப ண்டும். 

1. கரல்னர. (அஹிம்ைர);  

2. கள்பர (அஸ்ர);  

3. தரய்ர (ைத்ர); 

4. புனணடக்கம் (பிரும்ச்ைரிர);  

5. தரருள் தற்றின் (அதரிக்யர) 
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மிழ்ரட்டில் ைம்  

நத்ர கி.பி மூன்நரம் நூற்நரண்டிலிருந்து ைம் மிழ்ரட்டில் தவிது . து 

ற்றும் பிந இடங்கபச் சுற்றிலும் குன்றுகளில் ைத் துநவிகள் ங்கியிருந் 

கற்தடுக்ககபரடு கூடி குககள் அதிக ண்ணிக்கயில் கரப்தடுகின்நண. 

கரப்தரும்சிங்கன் உண்ரரன்பிருந்து உயிர் நீத்ரன் ன்று புநரனூற்றில் 

கரப்தடும் ைய்தி ைல்னகணர ன்ந ை டமுந எத்திருக்கிநது . ரடக்க 

கரனத் மிழ் இனக்கித்தில் ைத்தின் லுரண ரக்கத் உ முடிகிநது. ரனடிரர், 

தரழி, சீகசிந்ரணி, ரப்தருங்கனக்கரரிக, நீனகசி தரன்ந மிழின் 

முக்கிரண ை நூல்கள் ஆகும் . கி.மு 470இல் துயில் ஜ்ந்தி ன்தரல் எரு 

திரவிட ைச் ைங்கம் நிறுப்தட்டது . இர் பூஜ்தரர ன்தரின் சீடர் . ைம் 

மிழ்ரட்டில் தவிரல் , தன ைக் கரயில்களும் கட்டப் தட்டண. கரஞ்சிபும் அருக 

அகரண ற்கூ ஏவிங்களுடன் உள்ப திருப்தருத்திக்குன்நம் கரயில் இத்க 

ைக்கரயில்களில் என்று. கரஞ்சிபுத்தின் இப்தகுதி ைக்கரஞ்சி ணப்தட்டது. 

ை ரணரடுகள் 

முல் ரணரடு : முல் ரணரடு தரடலிபுத்ரவில் ஸ்துனதரகுரல் கி ,மு மூன்நரம் 

நூற்நரண்டில் டதற்நது .இம்ரணரட்டில் ரனந் 14 பூர்ங்களுக்கு ததினரக 12 

அங்கங்கள் ரகுக்கப்தட்டண 

இண்டரது ரணரடு : இண்டரது ரணரடு கி .பி ந்ரம் நூற்நரண்டில் தி 

ஷ்ைணர ன்தது னயில் டதற்நது .இம்ரணரட்டில் 12 அங்கங்கள் ற்றும் 

12 உதரங்கள் ரகுக்கப்தட்டன் 

இந்திரவில் ைத்தின் வீழ்ச்சி  

இந்திரவில் ைம் வீழ்ச்சி அடந்ற்கரண கரங்கள்: 

 அை ஆச் ைம் இந்து.  

 திகம்தர், ஸ்ரம்தர் பிபவு ற்தட்டது ைத் மிகவும் தனவீணப்தடுத்திது.  

 எரு இக்கரகச் ைனரற்றும் துடிப்தக் கரனப்தரக்கில் ைம் இந்து . 

குழு ணநின ைத்ப் தனவீணப்தடுத்திது.  

 ை  டமுநகளின் கடுயும்அன் வீழ்ச்சிக்குக் கரரக 

அந்து. எரு தரட்டி ப்பிரிரக தௌத்ம் தவி , ைத்ப் பின்னுக்குத் 

ள்ளிது. 

 

கரஜணப்தங்கள் 

கி.மு 2500 கரனத்தில் சிந்து - கங்கர திக்கயில் ததிணரறு சின்ணஞ்சிறு இரஜ்ஜிங்கள் 

இருந்ண. புத்ரின் இனக்கித்தில் இகப கரஜணப்தங்கள் ன்று அக்கின்நணர் . 
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அகளில் கம் , கரைனம் ற்றும் த்ைர னும் கரஜணப்தம் 

முக்கிரணகபரகும். அங்கு அைர்களின் ஆட்சி இருந்ண. 

குடிரட்சிகள் : இ கரனத்தில் தல்று இரஜ்ஜிங்களில் க்கள் பிதிநிதிகளின் ஆட்சி 

இருந்ண. அகப (க இரஜ்) குடிரட்சிகள் ன்று அத்ணர் .குடிரட்சிகளில் 

முக்கிரணது ஜ்ஜி (வ்ருஜி) குடிரட்சி . அது தல்று குடிரட்சிகப உள்படக்கி 

எருங்கப்தரக இருந்து . பீகரரின் ைரலி தட்டம் அன் ன கம். ஜ்ஜியின் 

எருங்கப்பில் தரி ற்றும் சிறி உறுப்பிணர்கப உள்படக்கி எரு ைத ஆட்சி 

டத்திது. ைதர உறுப்பிணர்கப 'ரஜர' ன்று அத்ணர் . ைதயில் எருங்கப்புக்கு 

ைம்தந்ரண அணத்து முக்கி விங்கள் (ைர்ச்ை) விரத்திற்கு ந்ண . 

இந்திரவில் இத்க  குடிரட்சிகள் எரு ஆயிம் ருடங்களுக்கும் னரண கரனம் 

இருந்ண. 

 

கரஜணதங்கள் ன கங்கள் 

அங்கம் ைரம்தர 

கம் ரஜகிரும் 

ஜ்ஜி விதினர/மிதினர/ைரலி 

ல்னம் குஷிணர / தர 

கரசி ரரசி 

கரைனம் அரத்திர 

த்ைம் கள்ைரம்பி 

ைட்டி ைக்திதி/ைரத்திதி 

குரு இந்திபிஸ்ம் 

தரஞ்ைரனம் டக்கு தரஞ்ைரனம்- அஹிச்த் 

ற்கு தரஞ்ைரனம்-கம்பிலிர 

சூைணம் துர 

த்சிம் வித்ணகர் 

அந்தி அந்தி டக்கு- உஜ்ஜயினி 

அந்தி ற்கு- கம்பில்ர 
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அஷ்கர தரடலி 

கரந்ரம் ட்ை சீனம் 

கரம்தரஜம் ரஜபூர் 

 

ௌரிப் தசு 

கிக்க  னரற்நரபர்கள் ழுதி ைகரனத்துப் ததிவுகள் அனக்ைரண்டர் இந்திர மீது 

தடடுத்து ந்தரது , ைந்திகுப்ர் ட்ைசீனத்தில் ரழ்ந்துந் இபஞரக இருந்ரர் 

ன்று குறிப்பிடுகின்நண . கிக்க னரற்நரபர்கள் அது த 'ைண்ட்கரட்டஸ்' 

ன்றும் ைண்ட்கரப்டஸ் ன்றும் குறிப்பிடுகின்நணர். இ ைந்திகுப்ர் ன்ந ைரல்லின் 

திரிபுகள். அனக்ைரண்டரிடமிருந்து தற்ந உந்துனரல் ைந்திகுப்ர் தன ஆண்டுகள் கழித்து 

ந்ர்களுக்கு திரகக் கிபர்ச்சி ைய்து அர்கப விட்டிணரர் . க்கள் ைல்ரக்கு 

இல்னர அை திர்த்து கிபர்ச்சி ைய்யுரறு  க்கபத் தூண்டிர அல்னது க்கள் 

ைல்ரக்கு இல்னர அைணத் தூக்கி றி க்களின் ஆப் தற்நர இ அர் 

ைரதித்ரர். ைந்திகுப்ர் கி ,மு 321இல் ௌரிப் தை அத்து , அன் முல் தைர் 

ஆணரர். 

ைந்திகுப்ர் ணது தை குஜரத்  விரிவுதடுத்தியிருந்ரர்  ன்று ஜுணரகத் தரந 

ழுத்துகள் மூனம்  அறிகிநரம் . உள்ளூர் னரறுகளின்தடி , அது ற்நரரு ைரண , 

அர் அனக்ைரண்டர் விட்டுச் ைன்ந கிக்கத் பததிகளுடன் தரரிட்டு அர்கப 

அழித்ரகும். இணரல் தை விரிரக்கும் அது திட்டத்திற்கரண ழியும் கிடத்து . 

அது ஆட்சியில் ற்நரரு முக்கிரண நிகழ்வு , அர் அனக்ைரண்டரின் பததிகளில் 

எருரண ைலியுகமுடன் டத்தி தரர் ஆகும் . அனக்ைரண்டரின் த்திற்குப் பிநகு , 

ைல்யுகஸ் தஞ்ைரப்  தவியிருந் தகுதியில் து அை நிறுவிணரர் . கி.மு 301க்குச் 

சினகரனம் முன்தரகச் ைந்திகுப்ர் அர்மீது தரர் ரடுத்துத் ரற்கடித்து , தஞ்ைரப் 

தகுதி விட்ட விட்டிணரர் . இறுதியில் இருரும் எரு உடன்தடிக்க ைய்து 

கரண்டணர். அன்தடி ைந்திகுப்ர் ைலியுகஸிற்கு 500 தரர் ரணகப ங்கிணரர் . 

ைலியுகஸ் ணது தூச் ைந்திகுப்ரின் அைக்கு அனுப்பிணரர் . அந்த் தூர்ரன் 

கஸ்னிஸ். அந் கஸ்னிஸிற்கு ரம் மிகவும் கடப் தட்டுள்பரம் . ணனில் 

ைந்திகுப்ர் குறித்து ரம் அறிரும் தரும்தரனரண கல்கள் , கஸ்னிஸ் ழுதி 

இன்டிகர' ன்ந நூலில் உள்ப . இந் நூலின் மூனம் கிடக்கவில்ன . ஆணரல் தன 

கிக்க னரற்நரபர்கள் ைந்திகுப்ரின் அசு , நிர்ரகம் ஆகி குறித்து கஸ்னிஸ் 

குறிப்பிட்டுள்ப தகுதிகப ற்கரள்கரட்டி ழுதியிருக்கிநரர்கள். 

ைந்திகுப்ர்  

ைந்தி குப் பரிர் எரு ைரண இபஞன் . ட்ைசீனத்தின் விஷ்ணு குப்ன் 

ந்ம்ைத்தின் அைணரண ணந்ணரல் அரணப்தடுத் ப்தடுகிநரன். ைரக்கின் அை 

ந்திங்களில் நிபுன் ஆண விஷ்ணு குப்னுக்கு ைரக்கின் , கபடில்ர் னும் 

தர்களும் இருந்ண . இன் ைந்தி குப் பரினுக்கு இரணு ற்றும் 
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தரர்க்கனகப கற்றுந்து தட ரர்தடுத்தி கரத்திருந்ரல் இச் ைத்தில் 

ணந்ன் க்களின்  ம்பிக்க இந்திருந்ரல் சுனதரக அண சிம்ரைணத்தில் 

இருந்து கீ இநக்குற்கு ைந்தி குப் பரினுக்கு ைரத்திரணது . இவ்ரறு ைந்தி 

குப் பரின் 2300 ருடங்களுக்கு முன்பு ௌரிப் தை நிறுவி 

தரடலிபுத்தித் (இன்ந பீகரரின் னகம் தரட்ணர ) ணது னகரக 

அத்துக் கரண்டரன். உடன் தரும்தடயும் நிறுவி டற்கு இந்திப் தகுதியில் 

நுந்ரன். ரசிடரனிரவின் அைன் 

அனக்ைரண்டர் இற்கு முன் ககப்தடுத்தியிருந் இப்பிைங்கப அனின் பிதிநிதி 

ைல்யூகஸ் கனித்து நிர்கித்துக் கரண்டிருந்ரன் . ைந்தி குப்னின் தட திர்த்து 

ரற்ந ைல்யூகஸ் அனுடன் எப்தந்த்திற்கு உடன்தட்டரன் . ஆப்கரனிஸ்ரன், 

தலுசிஸ்ரன் ற்றும் சிந்து தியின் ற்கு தகுதிகப ைந்திகுப் பரினுக்கு 

அளித்து ட்டுன்றி ணது கபயும் கரடுத்து திரும் ைய்து த்ரன் . இற்கு 

ததினரக ைந்தி குப் பரின் 500 ரணகப ைல்யூகஸிற்கு ரணரக அளித்ரன் . 

ைல்யூகஸ் ைந்தி குப் பரினின் அைக்கு கஸ்னிஸ் ன்னும் புனிப் 

தணி தூரக அனுப்பித்ரன் . கஸ்னீஸ் 'இண்டிகர' னும் நூலில் 

இந்திரவில் ணது அனுதங்கப ளியிட்டுள்பரன். 

ைந்தி குப் பரின் ை த் பின்தற்றிணரன் . ணது இறுதி ரட்களில் 

அரி கணரண பிந்துைரனுக்கு எப்தடத்து ை துநவிகளுடன் 

கருரடகத்திற்கு ந்ரன் . இன்ந யரைன் ரட்ட சிதபகரபரவில் 

(ைல்னகண) இநக்கும் உண்ரவிம் னும் கடிணரண வித் ற்கரண்டு 

க திரகம் ைய்ரன். பிந்துைரன் சுரர் 25 ருடங்கள் கரனம் ஆட்சி டத்திணரன். 

பிந்துைரர்  

ைந்திகுப்ரின் புல்ர் பிந்துைரர் கி .மு 297 இல் அதிரண, இல்தரண ஆட்சி ரற்நம் 

மூனம் அருக்குப் பின் ஆட்சியில் அர்ந்ரர் . ைந்திகுப்ருக்கு ன்ண ஆணது ன்று 

ரிவில்ன. சின ை நூல்கள் ைரல்து தரல் , அர் இவ்வுனக ரழ்த் துநந்து , 

ைத் துநவிரகி இருக்கனரம் . ை ககளின்தடி , ைந்திகுப்ர், கர்ரடகரவின் 

ைதனகரனரவிற்கு அருகிலுள்ப ைந்திகிரியில் துநவிரக ரழ்ந்ரகத் ரிகிநது . 

பிந்துைரர் ல்ன திநரண அைர் . ற்கு ஆசிரவின்  கிக்க அசுகளுடன் ல்லுநவு 

தணும் ணது ந்யின் ழித் ரடர்ந்ரர் . இருக்கு ைரக்கிரும் ற்ந 

அச்ைர்களும் ஆனரைணகள் ங்கிணர் . தசின் தன தகுதிகளுக்கு இருட 

புல்ர்கள் அைப்பிதிநிதிகபரக நிமிக்கப்தட்டணர் . இருட ரணு ற்றிகள் தற்றி 

க்கு அ திகம் ரிவில்ன . ஆணரல், பிந்துைரருக்குப் பிநகு பரிப் தசு 

சிரல் அப்தடி அருட கணரண அைரகர் ைம் எப்தடக்கப்தட்டது . 

பிந்துைரர் 25 ஆண்டுகள் ஆட்சி ைய்ரர் . கி.மு. 272 இல் இநந்திருக்க ண்டும் . 

அைரகர் அர் ர்ந்டுத் ரரிசு அல்ன . ரன்கரண்டுகளுக்குப் பிநக , கி.மு 268இல் 

ஆட்சிக்கு ந்ரர் ன்தன் மூனம் அசுரிக்கரகப் புல்ர்களுக்கிடயில் தரட்டி 

டந்திருக்கிநது ன்த உய்த்து முடிகிநது . அைரகர் ட்ைசீனத்தில் அைப் 

பிதிநிதிரக இருந்ரர் . அங்கு உள்ளுர் அதிகரரிகளுக்கு திரக க்கள் ைய் 

கிபர்ச்சி அடக்கிணரர் . பின்ணர் அந்தியின் னகரும் , முக்கி கமும் , ணிக 
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முரண உஜ்ஜயினியில் அசின் பிதிநிதிரக இருந்ரர் . தைரக அர் அற்புரண 

நிணவுச் சின்ணங்கபக் கட்டிர் ன்ந புகழ் தற்நர் . அ தரடலிபுத்தித்தில் 

ற்கரள்பப்தட்ட அகரய்வுகளில்  ளிப்தட்டுள்பண. அரும் ற்கு ஆசிரவுடன் 

ருக்கரண உநவு ன்ந தத் ரடர்ந்ரர் . இருப்பிலும் ல்லுநவு கரக்க தூர்கள் 

அனுப்தப்தட்டரர்கள். 

அைரகர்  

அைரகது ஆட்சிக்கரனத்தின் முக்கிரண நிகழ்வு அது ஆட்சியின் ட்டரது ஆண்டில் 

டந் கலிங்கத்தின் (இன்ந எடிைர ) மீரண அது தடடுப்பு ஆகும் . இது 

என்றுரன் பரிர்கள் அதிகரப்பூர்ரக ததிவுைய் தடடுப்பு ஆகும் . தரரில் 

கரல்னப்தட்டர்கள், கரம் தட்டுப் பின்ணர் இநந்ர்கள் , ரடு கடத்ப்தட்டர்கள் 

ஆகிரரின் ண்ணிக்க தன தத்ரயிங்கபரகும் . இப்தரர் ற்ந தரர்கப வி ட மிகக் 

கரடூரணரக, றிகரண்டரக இருந்திருக்க ண்டும் . ணனில், இப்தரர் கப் 

தசிலிருந்து பிரிந்து ைன்ந , கலிங்கத்த் ண்டிப்தற்கரகத் ரடுக்கப்தட்ட தரர் 

ஆகும். ( யதிகும்தர கல்ட்டு கலிங்கம் ந்ப் தசின் தகுதிரக இருந்து ன்று 

குறிப்பிடுகிநது) இந் அழிவிணரல் அைரகர் மிகவும் ருந்திணரர் . தரரிணரல் ற்தட்ட 

துன்தங்கபரல் கிழ்ந் அர் னிரபிரண திப்பீடுகளுக்கு முக்கித்தும் 

கரடுப்தரக ரறி , தௌத்ரக ம் ரறிணரர் . அர் புதிரய் அறிந் திப்பீடுகளும் 

ம்பிக்ககளும் அது கல்ட்டுக் கட்டபகளில் ரிை ரகப் ததிவு ைய்ப்தட்டண . 

இ அதி , அநழிப்தட்ட ர் , ம்ம் (ைஸ்கிருத்தில் ர்ம் ) மீரண அது 

தருவிருப்தத் க்கு சுட்டிக் கரட்டுகின்நண. 

அைரகரின் கல்ட்டுக் கட்டபகள் 

அைரகருட கல்ட்டுக் கட்டபகள் ௌரிப் தசு தற்றி கல்களுக்கரண 

ம்தகத்ன் கரண்ட ைரன்றுகபரகத் திகழ்கின்நண . 14 முக்கிரண தரநகளில் 

தரறிக்கப்தட்ட கல்ட்டுக் கட்டபகள் , கலிங்க கல்ட்டுக் கட்டபகள் ன்று 

அக்கப்தடும் 2 கல்ட்டுக் கட்டபகள் , 7 தூண் கல்ட்டுக் கட்டபகள் , சின சிறு 

தரநகளில் தரறிக்கப்தட்ட கல்ட்டுக் கட்டபகள் , மிகச் சின சிறு தூண்களில் 

ததிப்தட்ட கல்ட்டுக் கட்டபகள் ன்று ரத்ம் 33 கல்ட்டுக் கட்டபகள் 

இது கிடத்துள்பண . முக்கிரகப் தரநகளில் ததிப்தட்ட கல்ட்டுக் 

கட்டபகள் ஆப்கனிஸ்ரனின் கரந்யரர் , டற்கு தரகிஸ்ரனின் ரதஸ்கரர்ஹி 

ற்றும் ன்ரவிலிரு ந்து டக்க உத்கரண்ட் ரட்டம் , ற்க குஜரத் ற்றும் 

யரரஷ்டிர, கிக்க எடிைர , ற்க கர்ணரடகர , ஆந்திப் பிைத்தின் கர்னூல் 

ரட்டம்  தவியுள்பண . சிறு தரநயில் ததிப்தட்ட கல்ட்டுக் கட்டபகள் 

டக்க தரபம் (லும்பினி)  கரப்தடுகின்நண . இந்க் கல்ட்டுக் கட்டபகள் 

தரும்தரலும் பிரமி ழுத்துமுநயிலும் , சின கல்ட்டுக் கட்டபகள் கதி ற்றும் 

பிரகிருத்திலும் அந்துள்பண . கரந்யரர் பிகடணங்கள் கிக்கத்திலும் , அரமிக்கிலும் 

உள்பண. டற்கு தரகிஸ்ரனில் உள்ப இண்டு கல்ட்டுக்கட்டபகள் கரஷ்டி 

ழுத்தில் உள்பண. 
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இந் ௌரிப் தசின் கல்ட்டுக் கட்டபகள் புவியில் ரக்கில் தவியுள்ப விம் , 

அைரகர் ஆட்சி ைய் எரு தரி தசின் தப்தபக் கரட்டுகிநது . அது 

இண்டரது அைர அது தசின் ல்னக்கு ளிரண நினப்தப்புக்கபக் 

கூறுகிநது. அ; "ைரர்கள், தரண்டிர்கள், ைத்திபுத்திர்கள், கபபுத்திர்கள் 

(ைர்கள்), ரமிதணி, ரண (ண) அைர் அந்திரகர (அந்திரகஸ்) இந் 

அந்திரகரஸ் அருகில் இருந் ரடுகளின் அைர்கள் ". இந் அைர அதி , 

ர், நீதி ஆகிற்றில் அைரகருக்கு இருந் ம்பிக்க , க்கபது ல்ரழ்வின் மீது 

அருக்கிருந் அக்கந ஆகிற்ந லியுறுத்திக் கூறுகின்நண . ன்முந, தரர் 

ஆகிற்ந நிரகரித்து , அதியும் ர்த்யும் லியுறுத்தின் மூனம் அைரகர் 

எரு தைர் தரர்கள் மூனம் ணது அை விரிவுதடுத்தி , லுப்தடுத்ண்டும் ன்று 

அக்கரனத்தில் நினவிந் கரள்க முற்றிலும் நிரகரித்ரர். 

மூன்நரம் தௌத் ைங்கம் அைரகர் ஆட்சியில் நிகழ்ந் குறிப்பிடத்க்க நிகழ்வுகளில் 

என்று, தர.ஆ.மு. 250இல் னகரண தரடலிபுத்தித்தில் மூன்நரது தபத் 

ைங்கத்க் கூட்டிது ஆகும் . அைரகது ஆரண தௌத் ஈடுதரட்டரல் தௌத் 

த்திற்கு அை ஆவு கிட்டிது . தௌத்த் ற்ந தகுதிகளுக்கும் தப்தவும் , க்கப 

தௌத் த்திற்கு ரற்ந பிச்ைரகர்கப அனுப்தவும் ண்டும் ன்தது இச்ைங்கத்தின் 

முக்கிரண முடிரகும் . இவ்ரநரக தௌத்ம் ரற்நம் ைய்யும் ரகவும் ரறிது . 

தசிற்கு ளி அ ந் தகுதிகபரண கரஷ்மீர் , ன்னிந்திர தரன்ந 

தகுதிகளுக்கும் பிச்ைரகர்கள் அனுப்தப்தட்டரர்கள் . அைரகர் ணது குந்கபரண 

கந்தின், ைங்கமித்தி ஆகிர த்ப் தப்த இனங்கக்கு அனுப்பிணரர் ன்தர் . 

புத்ர் அர்ந் தரதித்தின் எரு கிப அர்கள் இனங்கக்குக்  கரண்டு 

ைன்நரகவும் ம்தப்தடுகிநது. 

அைரகர் கி .மு 231இல் நந்ரர் . அது ஆட்சி நிர்ரகம் , அகிம்ை குறித் புட்சிகக் 

கருத்துகள் இன்று து ைகரன உர்வுகளில் ஏர் அதிர் ற்தடுத்திணரலும் , 

அக்கரனத்தின் ரர்த்த்திற்கு அ தரருத்ரக இல்ன ன்தது ருந்த் க்க. 

அது த்திற்குப் பிநகு , கப் தசு துரகச் சிந்து , 

ம்தரண்டுகளுக்குள்பரக அழிந்துதரணது . ஆணரல், அைரகரின் ம் , ௌரிப் 

தசின் அழிவு ஆகிணற்றுக்கு முந் இண்டு நூற்நரண்டுகளும் இந்தி 

னரற்றில் உண்யின குறிப்பிடத்குந் கரனகட்டரகு ம். அது மிகப் தரி 

ரற்நத்தின் கரனரக இருந்து . இந்ப் தசு கிட்டத்ட்ட துக்கண்டத்தின் மூன்றில் 

இண்டு தங்கிற்கும் அதிகரண தகுதிகளில் தவியிருந்து . நிர்ரகம் 

முநப்தடுத்ப்தட்டது. அதிகர நிறுணங்கள் பர்ச்சிடந்ண . தரருபரர 

விரிரக்கம் டந்து . லும், ற்கண நினதற்றிருந் ைணரண தக்க 

க்கங்கபக் கள்விக்குள்பரக்கி புதி ங்களும் த்துங்களும் ரன்றிண. 

பரி  ஆட்சி அப்பும் 

கஸ்னிஸிடமிருந்து கல்கபப் தற்ந கிக்க னரற்நரபர்கள் பரி அை 

எரு ப்தடுத்ப்தட்ட அசு ன்று குறிப்பிடுகிநர ர்கள். ப்தடுத்ப்தட்ட அசு 

ன்நரல். தசின் தந்து விரிந் தகுதிகள் முழுதிலும் எ விரண நிர்ரக அப்த 

நினவிது ன்று தரருள் கரள்பண்டும். ஆணரல், அன்றிருந் கல் ரடர்பு ற்றும் 
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தரக்குத்து ைதிகப த்துப் தரர்க்கும்தரது ப்தடுத்ப்தடர நிர் ரக 

முநரன் இருந்திருக்க ண்டும். 

இந் அதிகரமுந ன்தது கிரங்கள் , கங்கள், ரகரத் னகங்கள் , முக்கி 

கங்கள் ன்ந தடிநினகபக் கரண்டரக இருந்து . அதிகரர்க்கத்திற்கு 

ரிசூலுக்கரண எரு திநம்தட்ட முந ப்தட்டது , ணனில், அந் 

சூலிலிருந்துரன் அற்கு ஊதிம் ப்தட்டது . ண, அதிகர ர்க்கம் திநமிக்க 

ரிசூல் முந ற்தடுத்திது . அதரல், ரி மூனம் கிடக்கும் ருர 

ம்பி ௌரிப் தசின் மிகப் தரி ரணும் இங்கிது . தரி அதிகரரிகளுக்கு 

ஊதிமும் அதிகரக இருந்து . அர்த்ைரஸ்திம் கூறுன்தடி , ன அச்ைர் , 

புரகிர், ரணு பததி ஆகிரருக்கு ஊதிம் 48,000 தம். தரர்வீர்களுக்கு 

ஊதிம் 500 தம். இந்த் ரகக் கரனரட்தட , குதிப்தடயின் 

ண்ணிக்கக் கரண்டு கக்கிட்டரல் , ரணுத்யும் நிர்ரகப் பிரிவு 

ஊழிர்கபயும் நிர்கிக்கத் ரண தருபவு நிதிரரம் குறித்து எருரறு புரிந்து 

கரள்ப முடியும். 

பரி நிர்ரக தவிகள் ( ந்திரிப் தரிைத்) 

ந்திரின் முனச்ைர் 

புரகிர் ன பூைரரி 

ைணரதிததி இரணுப் தரறுப்தரபரர் 

யுரஜர தட்டத்து இபைர் 

ைம்யர்த்ர ருரய் சூலிப்தர் 

பிரஸ்தி சிநச்ைரனகளின் னர் 

ைன்னிடரத்ர கருவூனத்தின் ன 

 ரரக்கர  கப் தரதுகரனர் 

தரர்  க கரனர் 

விரதரிகர ன நீதிததி 

கர்ந்திகர ரழிற்ைரன ற்றும் நிறுணங்களின் னர் 

ண்டதரனர கரனர் 

துர்கதரன ரல் கரட்டயின் கரனர் 

அன்ணதரனர உவு ங்கும் துநயின் னர் 

ரஜிக்கர  நினத்திண அபந்து ல்ன நிர்ரனிக்கும் அதிகரரி 
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பிசிகர ரட்ட நிர்ரகத்தின் ன 

 

ரகர நிர்ரகம்  

ரட்டின் நிர்ரகத்தின் னர் அைர் . அருக்கு அச்ை, எரு குரு (அர் மிக 

முக்கிரணர் ண கருப்தட்டரர் ), யரரத்திரிர்கள் ன்நக்கப்தட்ட ைனரபர்கள் 

ஆகிரர் உவிணர் . னகர் தரடலிபுத்திம் டிரக நிர்கிக்கப்தட்டது . ஞ்சி 

பரி அசுப் தகுதிகள் ஆந்திப்பிைத்தின் கர்னூலுக்கு அருகிலுள்ப சுர்கிரி 

உஜ்ஜயினி (அந்தி, ரபம்), ட ற்கில் ட்ைசீனம் . ன்கிக்கில் எடிைரவின் 

ரைரலி ன்று ரன்கு ரகரங்கபரகப் பிரிக்கப்தட்டு, அைரின் பிதிநிதிகபரல் 

ஆபப்தட்டண. இர்கள் தரும்தரலும் பரி அசின் இபைர்கபரர் . எவ்ரரு 

தகுதியிலும் எ ரதிரிரண ருரய் ற்றும் நீதி நிர்ரகம்ரன் நினவிது . ரி சூல் 

ையர்த்ர ன்தரின் தரறுப்தரக இருந் து. இர்ரன் ைனவுகளுக்கும் தரறுப்பு 

ன்தரல், எரு வித்தில் இர் நிதிச்ைர் தரல் இருந்ரர் . இர் அணத்து 

ரகரங்கள், கங்கள், சுங்கங்கள், கரடுகள், ணிகப் தருழிகள், ருரய் க்கூடி 

ற்ந ழிகள் ண அணத்யும் ற்தரர் ைய் ண்டியிருந்து . ரி சூ ல் 

குறித் ஆங்கப நிர்கிப்தது கருவூன நிர்ரகியின் தரறுப்பு . எவ்ரரு 

துநக்குரண கக்கு க்குகப அச்ைர்கள் அணரும் ைர்ந்து அைரிடம் ரக்கல் 

ைய்ணர். எவ்ரரு துநயிலும் த்தி ற்றும் உள்ளூர் நிர்ரகங்கபரடு 

இக்கப்தட்ட ரபரண கண்கரணிப்தரபர்களும் து அதிகரரிகளும் இருந்ணர். 

ரட்டம் ற்றும் கிர நிர்ரகம்  

அடுத் கட்ட நிர்ரகத்தின் கீழ் ரட்டங்கள் , கங்கள், கிரங்கள் ந்ண . ரட்ட 

நிர்ரகம் ஸ்ரனிகர் ன்தரின் அதிகரத்தின் கீழ் இருந்து . கரதர ன்நக்கப்தட்ட 

அதிகரரிகள் ந்து முல் தத்து கிரங் களுக்குப் தரறுப்தரக இருந்ணர் . க நிர்ரகம் 

ககர ன்தர் ைம் இருந்து . கிரங்கள் ஏபவிற்குத் ன்ணரட்சி தற்றிருந்ண . 

த்தி அைரங்கத்ரலும் , கிரம் மூத்ர்கள் குழுரலும் நிமிக்கப்தட்ட கிரணி 

ன்தரின் அதிகரத்தின் கீழ் எவ்ரரு கிரமும் இங்கிது . முந் தன 

நூற்நரண்டுகள் தரன அப்தரதும் பரண்ரன் சிப் தரருபரரத்திற்கு மிக 

முக்கிரண தங்களிப்தத் ரும் துநரக இருந்து . தரதுரக அைருக்கு உற்தத்தியில் 

ஆறில் எரு தங்கு உரிது . ஆணரல் டமுந அவிட மிகவும் அதிகரக இருந்து , 

தரதுரக உற்தத்தியில் ரன்கில் எரு தங்கு ரிரகப் தநப்தட்டிருக்கனரம். 

ருரய் ஆரம்  

தரருபரரத்தில் மிக முக்கிரண பரண்த் துநயின் ருர அதிகரிக்கும் 

கயில், பரண் உற்தத்திகபச் ைமிக்க கிடங்குகள் , கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

ைந்கள் ஆகி ைதிகளுடன் உற்தத்தியிலும் ைந்ப்த டுத்லிலும் விரிரண அசுக் 

கட்டுப்தரடு இருக்க ண்டும் ன்று அர்த்ைரஸ்திம் தரிந்துக்கிநது . நினரி, அசு 

தரைண ைதி ைய்து ந்திருந்ரல் தரைணத்திற்கரண ரி , கர்ப்புந வீடுகளுக்கு வீட்டு ரி , 

ணிகத்திற்கரக டுத்துச் ைல்னப்தடும் தரருள்கள் , ரம் அச்ைடித்ல், அசு டத்தும் 



 

43 தங்கரன இந்திர-IYACHAMY ACADEMY-044-48601550 

 

ணிகங்கள் மீரண னரதம் ஆகிற்றின் மீது சுங்கம் ற்றும் நுவு ரி உள்ளிட்ட பிந 

ரி ருரய்களும் இருந்ண . நினம் அைருக்குச் ைரந்ம் . கரடுகள், சுங்கங்கள், 

கதரகரக இருந் உப்பு உற்தத்தி ஆகி ருரய்க்கரண முக்கிரண ஆரங்கள். 

நீதி நிர்ரகம்  

நீதின்நங்கள் மூனம் நீதி ங்கப்தட்டது . ல்னர முக்கி கங்களிலும் நீதின்நங்கள் 

இருந்ண. இருக நீதின்நங்கள் இருந்ரகக் குறிப்பிடப்தடுகின்நண . ர்ஸ்திர 

நீதின்நங்கள் தரும்தரலும் திரும் , ரரிசுரி உள்ளிட்ட குடி உரிகள் 

ரடர்தரண க்குகப விைர ரித்ண. இந் நீதின்நங்களில் ச் ைட்டங்கப ன்கு 

அறிந் மூன்று நீதிததிகளும் மூன்று அரத்திரக்களும் (ைனரபர்கள்) இருந்ரர்கள். 

ற்நரரு நீதின்நம் கந்கரைந்ணர (முள்ப டுத்ல் ) ன்நக்கப்தட்டது. இதிலும் 

மூன்று நீதிததிகளும் மூன்று ைனரபர்களும் இருந்ரர் கள். இந் நீதின்நங்களின் 

முக்கிப் தணி ைமூக விரதிகபயும் , தல்று விரண குற்நங்கபயும் 

அகற்றுனரகும். இது தரும்தரலும் இன்ந வீண கரல்துந தரல் இங்கிது. ைமூக 

விரச் ைல்கள் குறித் கல்கப அறிற்கரக , எற்நர்கபக் கரண்ட 

முநரண அப்புமுந ைல்தட்டது. குற்நங்களுக்கரண ண்டண மிகக் கடுரக 

இருந்து. நீதித்துந ப ப , அன் எட்டுரத் ரக்கம் அன்நரட ரழ்வின் 

தரும்தரனரண அம்ைங்களில் அைரங்கத்தின் கட்டுப்தரட்டக் கரண்டுருரக 

இருந்து. 

அைரகரின் ம் அசு  

அைரகது ஆட்சி எரு  ல்ன அைர் , நிரரண ஆட் சி ன்தற்கரண எரு 

முன்ரதிரிக் கரட்டுகிநது . அர் ணது அதிகரரிகபரண யுக்ர்கள் (கீழ்நின 

அதிகரரிகள்), ரஜுக்கர்கள் (கிர நிர்ரகிகள் ), பிசிகர்கள் (ரட்டத் னர்கள் ) 

ஆகிரந்து ஆண்டுகளுக்கு எரு முந சுற்றுப்தம் ற்கரண்டு , க்களுக்கு 

ம்த்ப் தரதிக்குரறு அறிவுறுத்திணரர். (முக்கி தரந கல்ட்டுக் கட்டபகள் 3). 

ல்னர க்களும் து குந்கள் ன்றும் ன் ைரந்க் குந்களுக்கு ன்ண ைய் 

ண்டும் ன்று விரும்புணர , அரன் அணத்து க்களுக்கும் ைய் 

ண்டும், அர்கள் (க்கள்) இந் உனகிலும் , அடுத் உனகிலும் னமும் கிழ்வும் தந 

ண்டும் ன்ந தரறுப்புர்வுடன் ைல்தட அதிகரரிகளுக்கும் , க நீதிததிகளுக்கும் 

கட்டபயிட்டுள்பரர். இந் அதிகரரிகள் தரதட்ைமின்றி டந்துகரள்ப ண்டும் , ைரிரண 

கரம் இன்றி க்கப சிநப்தடுத்க் கூடரது , சித் ைய்க் கூடரது  ன்ததில் 

கணரக இருக்க ண்டும் தரன்ந அைரகரின் கட்டபகபரக இருந்ண . 

ன்னுட இந் கட்டபகள் அணத்தும் நிநற்நப்தடுகிநர ன்தப் தரர்க்க 

ந்ரண்டுகளுக்கு எரு முந ரன் எரு அதிகரரி அனுப்தப்தரரகவும் அர் 

அறிவித்ரர். (கலிங்கப் தரநக் கல்ட்டுக் கட்டபகள்- ண் 1). 

எரு திநரண அைர் ன் ரட்டில் ன்ண டக்கிநது ன்தது தற்றி முழுரக 

அறிந்திருக்க ண்டும் ன்த அைரகர் உர்ந்திருந்ரர் . ரன் ங்க இருந்ரலும் 

க்கு முநரண கலும் ஆனரைணயும் ப்தட ண்டும் ன்நரர் (முக்கி தரந 

கல்ட்டுக் கட்டபகள்  - ண் 6). அணத்து ங்களும் அதி நின எத்துக்க 
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ண்டும் ன்றும் ல்னர த்துநவிகளுக்கும் ரிர ப்தடண்டும் ன்றும் 

கூறிணரர் (முக்கி தரந கல்ட்டுக் கட்டபகள் ண் -7 ற்றும் 12). ருத்து ைதி 

ருது அைரங்கத்தின் தணிகளில் என்நரக இருக்க ண்டும்  ன்நரர். தைர் 

னிர்களுக்கும் வினங்குகளுக்கும் ருத்தும் தரர்க்க ருத்துணகபத் திநக்க 

உத்விட்டரர் (முக்கி தரந கல்ட்டுக் கட்டபகள் - ண் 2). யின்றி 

வினங்குகள் கரல்னப்தடுத் டுக்க ண்டும் , ல்னர உயிரிணங்களுக்கும் ரிர 

கரட்டப்தட ண்டும்  ன்தது அது கல்ட்டுக் கட்டபகளில் மீண்டும் மீண்டும் 

லியுறுத்ப்தடும் கருத்துகளில் என்று . அைரகரின் கல்ட்டுக் கட்டபகளில் 

னிமும், தரிவும் கரண்ட , எரு ல்ன முன்ரதிரிரகக் கரள்பத்குந் 

அைரங்கத்ப் தரர்க்கிநரம் . அதிகரரிகளும் குடிக்களும் ல்னரரும்  ம்த்க் 

கடப்பிடித்து எழுங்கரக ர ண்டும் ன்று அது கல்ட்டுக் கட்டபகள் 

மீண்டும் மீண்டும் லியுறுத்துகின்நண. 

தூண் கல்ட்டு  

தூண் கல்ட்டு  தசும் தரருள் 

தூண் கல்ட்டு 

1 

க்கப தரதுகரப்ததில் அைரகரின் கரள்க 

தூண் கல்ட்டு 

2  

அைரகரின் ம்ர கரள்கப் தற்றி தசுது 

தூண் கல்ட்டு 

3  

குடிக்களிட விரம் ,கரம், தரு ஆகிற்ந 

விர்ப்தது 

தூண் கல்ட்டு 

4 

ரஜீகரக்களின் தரறுப்பு 

தூண் கல்ட்டு 

5 

கரன ைய்க்கூடர தநகள் ற்றும் வினங்குகளின் 

தட்டில்.ற்நரரு தட்டிலில் ப்தரதும்  ைய்க் கூடர 

வினங்குகள் 

தூண் கல்ட்டு 

6 

அைரகரின் ரனினத்தின் மீரண ம்ர கல்ட்டு 

தூண் கல்ட்டு 

7 

ம்ர கரள்க நிநற்றும் அைரகரின் தணி . அணத்து 

க்களிட ைகிப்பு ன் 

 

தரும் தரநக் கல்ட்டு  

கல்ட்டு  தசும் தரருள் 
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கல்ட்டு 1  வினங்குகள்  ட ற்றும் விரக்களில் கூடுன ட ைய்ல் 

கல்ட்டு 2  னின் ற்றும் வினங்குகளின் மீரண தரிவு ற்றும் ை ைர தரண்டிர்கள் 

தற்றி குறிப்பு 

கல்ட்டு 3 பிரர்களின் தருந்ன்ன் ற்றும் யுக்ரஸ் , பிசிகரஸ் ஆகிரர் 

ந்ரண்டுகளுக்கு எருமுந ம்ர கரள்ககப தப்புல்  

கல்ட்டு 4  ம்ரகரைர தற்றி விரித்ல் 

கல்ட்டு 5 ம் கரத்திர்கள் தற்றியும் அடிகளின் உரி தற்றியும் 

கல்ட்டு 6 க்களின் நின தற்றி அைன் அறில் ற்றும் அர்களின் னணக் கரத்ல் 

கல்ட்டு 7 அணத்து ைத்ரரிடமும் ல்லிக்கம் தல் 

கல்ட்டு 8 தரதி த்திண அைரகர் முலில் தரர்யிட்டது தற்றி 

கல்ட்டு 9 பிதன திருவிரக்களின் மீரண கண்டணம் 

கல்ட்டு 10 னிப்தட்ட ஆைகப துநத்து தரது னத்திற்கரக ம்ர கரள்ககப 

பின்தற்றுல் 

கல்ட்டு 11 ம்ர கரள்க விரித்ல் 

கல்ட்டு 12 அணத்து பிரிவிணருடம் ல்லிக்கம் தல் 

கல்ட்டு 13 கலிங்கப் தரரின் ற்றி தற்றியும் பிந ற்றிகள் தற்றியுக் குறிப்பிடுகிநது . 

தரண்டிர்கபப் தற்றியும் ததிவு ைய்கிநது 

கல்ட்டு 14  ரட்டில் உள்ப தல்று தகுதிகளில் நிறுப்தட்ட கல்ட்டுகள் தற்றி 

கூறுகிநது 

 

தரருபரரமும் ைமூகமும்   

பரண் ௌரிப் தசுப் தரருபரரத்தின் முதுகலும்தரக பரண் 

விபங்கிது. அசின் ரத் ருரயில் அன் தங்கு , அதில் ன ைய்ரரின் 

ண்ணிக்க ஆகிற்றின் அடிப்தடயில் அது மிகப் தரி துந ஆகும் . ண்ணின் 

பத்ரல் ஆண்டுக்கு இண்டு தரகம்  விபந்க் கிக்கர்கள் விப்தரடு ததிவு 

ைய்திருக்கிநரர்கள். உவு ரனிங்களுடன் , கரும்பு, தருத்தி தரன்ந 

ணிகப்தயிர்கபயும் விபவித்ணர் ன்தப் ததிவு ைய்யும் கஸ்னிஸ் , அற்ந 

முந ண உற்தத்தி ைய்யும் மூங்கில் ' ன்றும், கம்தளி பரும் ைடி ன்றும்  

குறிப்பிடுகிநரர். இ முக்கிரண ணிகப் தயிர்கபரக இருந்ண . பரண் 

ரடர்ந்து அதரிமிரண உதரி அளித்ரல் , ணிக உற்தத்திக்கும் அப்தரல் 

தரருபரரத்தில் ரற்நத் உருரக்கும் முக்கி கரணிரக இந் உதரி விபங்கிது. 



 

46 தங்கரன இந்திர-IYACHAMY ACADEMY-044-48601550 

 

கவிணத்திநன்களும் தரருள்களும்  

தல்று க விணத்திநன்கள் மூனம் தனவிரண கவிணப் தரருள்கள் 

ரரிக்கப்தட்டு, தரருபரரத்துக்கு பம் ைர்த்ண . இப்தரருள்கப ரம் தன்தரட்டுப் 

தரருள்கள், ஆடம்தப் தரருள்கள் , அனங்கரப் தரருள்கள் ன்று கப்தடுத்னரம் . 

ரடங்கும் கிடத் தருத்தி ம்பி , தருத்தி ஆடகளுக்கரண நூற்பிலும் ைவிலும் 

ஈடுதடுது பரண்க்கு அடுத் முக்கித் ரழினரக இருந்து . ைரர க்கள் 

தன்தடுத்தி முட்டு கம் முல் உர்குடியிணரும் அை குடும்தத்திணரும் தன்தடுத்தி 

ல்லி கம்  தல்று கங்களில் தருத்தித்துணிகள் உற்தத்தி ைய்ப்தட்டண . கரசி 

(ரரசி), ங்கம், கரரூதம் (அஸ்மரம்), து ற்றும் தன இடங்களில் சிநப்தரண 

துணிகள் உற்தத்தி ைய்ப்தட்டரக அர்த்ைரஸ்திம் குறிப்பிடுகிநது . எவ்ரரு தகுதியும் 

னிச்சிநப்புமிக்க துணிகபத் ரரிப்ததில் ர்ச்சி தற்றிருந்து . அைர்களும், 

அையிணரும், ங்க , ள்ளி ஜரிக னப்தரடுகள் ைய் ஆடகப 

அணிந்ரர்கள். தட்டு குறித்தும் அறிந்திருந்ரர்கள் . தட்டு தரதுரக சீணப் தட்டு ன்ந 

அக்கப்தட்டது. இது பரிப் தசில் விரிரண கடல்ழி ணிகம் டந் 

சுட்டிக்கரட்டுகிநது. 

உனரகங்களும் உனரக னகளும் குறிப்பிடத் க்க இடம் தற்றிருந்ண . உள்ளூர் 

உனரகத் ரழினரபர்கள் இரும்பு , ைம்பு ற்றும் இ உனரகங்கபப் தன்தடுத்தி 

கருவிகள், உதகங்கள், தரத்திங்கள், ற்ந வீட்டு உதரகப் தரருள்கபத் 

ரரித்ரர்கள். இரும்புத் ரதுவிலிருந்து இரும்தப் பிரித்டுப்தது தன 

நூற்நரண்டுகபரக அறிந்து த்திருந்ரர்கள் . ஆணரல் கி .மு 500க்குப் பிநகு , 

ரழில்நுட்தத்தில் தரி முன்ணற்நம் ற்தட்டது . உனயில் மிக உர் ப்தநினயில் 

இரும்தப் பிரித்டுப்தது ைரத்திரணது . இந்க் கரனகட்டத்துக்குப் பிநகு , இரும்பு 

உற்தத்தியில் அபவிலும் , த்திலும் மிகப் தரி முன்ணற்நம் ற்தட்டத் ரல்லில் 

ஆரங்கள் கரட்டுகின்நண . இரும்புத் ரழில்நுட்தத்தில் ற்தட்ட முன்ணற்நம் 

தரருபரரத்தின் ற்ந தகுதிகளிலும் தனரண ரக்கங்கப ற்தடுத்திது . கரடரி 

தரன்ந ம்தட்ட இரும்புக்கருவிகபரல் பரண்க்கரகக் கரடுகப தரி அபவில்  

திருத்துது ைரத்திரணது . ம்தடுத்ப்தட்ட கனப்தகள் உவுக்கு உவிண .ரண 

ஆணிகளும் கருவிகளும் ச்சு னகள் ,  னகள் உள்ளிட்ட 

கவிணத்ரழில்களின் த் ம்தடுத்திண . னகளில் கரப்தட்ட ம்தரடு 

கப்தல் கட்டுற்கும், ண்டி, ர் ஆகிற்ந உருரக்குற்கும், வீடு கட்டுற்கும், 

பிந னகள் ைய்ற்கும் உவிண . கல் னகள்கற்கப ட்டுல் , 

ருகூட்டுல் - உர்ந் ரழில்நுட்தமுள்ப ரழினரக உருரகிண . இக்கனத் திந 

ைரஞ்சியில் உள்ப ஸ்தூபியிலும் , அைரகருட தூண்களுக்கும் தன்தடுத்ப்தட்ட , மிகவும் 

ருகூட்டப்தட்ட சுன்ணரர் கற்களிலும் தரர்க்க முடியும். 

ங்க, ள்ளிப் தரருள்கள் , ககள்.   ந்ங்கள் ன்று ரபரண ஆடம்தப் 

தரருள்கள் உற்தத்தி ைய்ப்தட்டண . ருந்துகள், ட்தரண்டங்கள், ைரங்கள், தைகள் 

தரன்ந று தன தரருள்களும் ௌரிப் தசில் ரரிக்கப்தட்டற்கரண ைரன் றுகள் 

கிடத்துள்பண. இவ்ரநரக, தரருபரரம் உயிர் ரத் ரண ட்டும் உற்தத்தி 

ைய்து ன்ந நினயிலிருந்து மிகவும் பர்ந்து , உர்ந் ணிகரீதிரண கவிணப் 

தரருள்கப உற்தத்தி ைய்யுபவு முன்ணறியிருந்து. 
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கத்ரழில்கள் தரும்தரலும் கங்களில் , தம்தரகச் ைய்ப்தட்ட ரழில்கபரக 

இருந்ண. தரதுரக, தல்று கத்ரழில்களில் ரரிசுரர்கள் ம் ந்த் 

ரடர்ந்து ஈடுதட்டு ந்ணர் . கவிணக் கனஞர்கள் தரதுரகத் னிப்தட்ட 

முநயில்ரன் ரழில் ைய்ரர்கள் . இருப்பினும், துணி முனரண இ தரருள்கப 

உற்தத்தி ைய் அண்ண ச் ைரர்ந் தணிணகளும் இருந்ண . எவ்ரரு 

கவிணத்ரழிலுக்கும் தமுகர (பிமுகர - னர்) ன்ந னரும் , ஜட்டர 

(ஜஷ்டர - மூத்ர்) ன்தரும் இருந்ரர்கள் . ரழில்கள் எரு ைனி (ஸ்னி - 

ணிகக் குழு) ன்ந அப்தரகத் திட்டப்தட்டிருந்ண . இணரல் உற்தத்தியில் னித 

விட நிறுண அடரபம் முக்கித்தும் தற்நது . ஸ்னிகளுக்கிடயினரண 

பிச்ைணகப யரைத்தி ன்தர் தீர்த்து த்ரர் . இது கங்களில் கத்ரழில் 

உற்தத்தி டங்கலின்றி டப்தற்கு உவிது. 

ணிகம்  

ணிகம் அல்னது தரிரற்நம் ன்தது தரருபரரப் தனரக்கம் , பர்ச்சியின் 

ஆகிற்றின் இல்தரண உடன் நிகழ்ரகும் . ரழ்ற்குத் ரணற்கு ல் 

உற்தத்திரகும் உதரி , அற்கு எரு தரிரற்ந திப்பு இல்னரல் தரணரல் வீரகிவிடும் . 

ணனில் ரழ்க்கத் கள் நிநவுகண்டு விட்டரல் , அந் உதரிரல் தனில்ன . 

ண, தரருபரரம் தனரகி விரிடகிநதரது, அந்ப் தனரக்கத்தின் தனன்கபப் 

தறுற்கு தரிரற்நம் மிக முக்கிரண அம்ைரகிநது . ணிகம் தனகப்தட்ட 

ைந்களில் டந்து . எரு கிர ைந்யில் தரிரற்நம் ைய்துகரள்ளுல் , எரு 

ரட்டத்தின் கிரங்கள் ற்றும் ஊர்களுக்கு இடயினரண தரிரற்நம் , கங்கபத் 

ரண்டி ரனதூ ஊர்களுக்கு இடரண தரிரற்நம் , ல்னகபத் ரண்டி ற்ந 

ரடுகளுடணரண தரிரற்நம் ன்று தனவிரக டந்து . ௌரிப் தசின் கரனத்தில் 

நினவி அதிரண அசில் சூழ்நினரன் ணிகத்திற்கு உகந் நினரகும் . 

பரிப் 

தசு எரு தந்துதட்ட தகுதி யில் அதியும் நினத்ன்யும் 

நினரட்டியிருந்து. கங்கச் ைளியின் ஆறுகள்ரன் தரருள்கப ட இந்திர 

முழுற்கும் டுத்துச்ைல்ன தரக்குத்திற்கரகப் தன்தடுத்ப்தட்டண . லும் ற்க 

உள்ப நினப்தகுதிகளுக்குச் ைரனகள் மூனம் தரருள்கள் டுத்துச் ைல்னப்தட் டண. 

விதிர, உஜ்ஜயினி ஆகி கங்கள் ழிரக , ரட்டின் டதகுதித் 

ன்கிக்கிலும் ன்ற்கிலும் உள்ப கங்கபரடும் ைந்கபரடும் ைரனகள் 

இத்ண. டற்கில் உள்ப ைரன பரிப் தை டக்கு ற்றும் த்தி 

ஆசிரரடு இத்து . கப்தல்கள் மூனம் கடல்ரணிதமும் டதற்நது. புத் ஜரகக் 

ககள் ணிகர்கள் ற்கரண்ட நீண்ட கடற்தங்கள் குறித்துப் தசுகின்நண . தர்ர, 

னரய் தீவுக் கூட்டங்கள் , இனங்க ஆகிற்நரடு கடல்ரணிதம் டந்து . னினும் 

கப்தல்கள் சிறிரக, கடற்க எட்டிச் ைல்தரக இருந்திருக்கின்நண. 

ணிகக் குழுக் கள் குறித்து க்கு அதிகரண கல்கள் ரிவில்ன . தரதுரக 

நீண்ட தூ , கடல் கடந்து அல்ரடு ைல்லும் விரதரங்கள் ணிகக் குழுக்கபரல் 

டத்ப்தட்டண. இர்கள் தரதுகரப்பிற்கரகக் கூட்டம் கூட்டரகச் ைன்நரர்கள் . இந் 

ணிகக் கூட்டத்திற்கு யர -ைர்த்கர ன்ந னர்  இருந்ரர். கரடுகள், 
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தரனணங்கள் தரன்ந ழிகளில் ைல்லும் ைரனகள் ஆதத்ரண . னினும் 

அர்த்ைரஸ்திம் ணிகத்தின் முக்கித்துத்யும் அன் சீரண ைல்தரட்டின் 

யும் அழுத்ரகச் ைரல்கிநது . ைரனகப அத்து , அற்ந ல்ன 

நினயில் தரரிப்தன் மூனம் ணிகத்தி ற்கு உவி ைய் ண்டும் . தரருள்கப 

டுத்துச் ைல்லும்தரது நுவு ரி சூலிக்க ண்டும் ன்தரல் , நுவு ரி சூல் 

ங்கள் நிறுப்தட்டு , அதில் ஊழிர்கள் நிமிக்கப்தட்டிருக்க ண்டும் . ரற்று 

னகபத் டுக்க கர்ப்புநச் ைந்களும் , கவிணத்ரழில் கனஞர்க ளும் 

தரதுரகக் கண்கரணிக்கப்தட்டரர்கள் . அர்த்ைரஸ்திம் உள்ரட்டு , ளிரட்டு 

ணிகத்தில் விற்கப்தட்ட தரருள்களின் - விைரப் தரருள்கள் ற்றும் உற்தத்தி 

ைய்ப்தட்ட - நீண்ட தட்டினத் ருகிநது . இற்றில் இந்திரவின் தன 

தரகங்களிலிருந்தும். சீணர, இனங்க தரன்ந இடங்களிலிருந்தும் ந் துணி . கம்தளி, 

தட்டு, ரைண க்கட்ட , வினங்குத் ரல் , த்திணக் கற்கள் ஆகிண அடங்கும் . 

கிக்கச் ைரன்றுகள் , கிக்க ரகரங்கள் ழிரக ற்குனகுடன் இருந் ணிகத் 

ரடர்புகப உறுதிைய்கின்நண . அவுரி (ைரம்), ந்ம், ஆஏடு, முத்து, ரைண 

திவிங்கள், அபூர் க்கட்டகள் ஆகிண கிப்திற்கு ற்றுதி ைய்ப்தட்டண. 

ரமும் தமும்  

ர முந தற்றி அறிந்திருந்ரலும் , வீண கரனத்திற்கு முந் தரருபரரங்களில் 

தண்டரற்று முநரன் தரிரற்நத்திற்கரண ழிமுநரக இருந்து . ௌரிப் தசில் 

ள்ளி ரங்கள் அதிகரகப் தன்தடுத்ப்தட்டண . ட இந்திரவின் தன தகுதிகளில் 

அச்சுப்தரறிக்கப்தட்ட ரபரண ரங்கள் கிடத்துள்பண . னினும், இற்றில் சின 

இற்கு முந் கரனகட்டத்ச் ைர்ந்ரகவும் இருக்கனரம் . இவ்ரநரக, 

ரங்கள் தன்தரட்டில் இருந்ரலும்கூட , பரிர்களின் தரருபரரம் ந் 

அபவிற்கு தத்ச் ைரர்ந்திருந்து ன்த திப்பிடுது கடிணரக இருக்கிநது. 

வீடுகளும் க அப்பும்  

கங்கள் தரதுரக ஆறுகப எட்டி அந்திருந்ண . தரக்குத்து ைதிக்கரக 

இவ்ரறு அக்கப்தட்டிருக்கனரம் . இ அகழிகபரல் சூப்தட்டிருந்ண . 

தரதுகரப்பிற்கரகக் கரட்டச் சுர்கள் அக்கப்தட்டிருந்ண . இற்றில் அைரங்கப் 

தத் த்திருக்கும் கருவூனங்கள் இருந்ரலும் , ணிக ங்கள் ன்தரல் 

க்களும் ணிகர்களும் ைல்மிக்கர்கபரக இருந்ரலும் ப்தரது ரக்குல் 

அதரம் இருந்து . இந் கங்களின் ைல்ம்  அதிகரித் தரது களிண் ைங்கல்னரல் 

அல்னது சுட்ட ைங்கல்னரல் கட்டப்தட்ட வீடுகளின் ம் உர்த்ப்தட்டது . கங்களில் 

ைரக்கடகள், உந கிறுகள் , களிண் குழிகள் ஆகி ைதிகள் இருந்து , சுகரரம், 

குடி ைதிகள் இருந்தும் ரிகின்நண . ரழ்க்கத் ம் அற்கு முந்  

கரனத்விட பரிர் கரனத்தில் உர்ந்திருந் அகழ்ரய்வுகள் கரட்டுகின்நண . 

வீடுகள் ைங்கற்கபரல் கட்டப்தட்டிருந்ண . கங்களில் உநகிறுகளும் , 

கழிவுநீர்ப்தரக்குக் குழிகளும் இருந்ண . இரும்தரல் ைய்ப்தட்ட தல்று கரண 

தரருள்களின் தன்தரட்டின்அபவும் அதிகரித்திருந்து. 

தரடலிபுத்திம் 
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 தரடலிபுத்திம் ௌரிப் தசின் ரதரும் னகரகும் . இது கங்கயும் ைரன் 

தியும் ைங்கரகும் இடத்தில் எரு இகத்தின் டிவில் இருந் தரி , ைல்மிக்க 

கம் ன்று ர்ணிக்கப்தடுகிநது . இது 14 கினரமீட்டருக்கும் அதிகரண நீபமும் , சுரர் 

இண்ட கினரமீட்டர் அகனமும் கரண்டது . ளி தரதுகரப்பிற்கரக த்ரனரண 

சுற்றுச் சுர் இருந்து . திரிகள் மீது அம்பு ய்ற்கரக இதில் ஆங்கரங்க ஏட்டகள் 

இருந்ண. கத்திற்கு 64 ரைல்கள் இருந்ண. 570 கண்கரணிப்புக் கரபுங்கள் இருந்ண. 

சுருக்கு ளி அகன ரண, ஆரண அகழி இருந்து . அகழிக்கு ஆற்றிலிருந்து நீர் 

கரண்டுப்தட்டது. தரதுகரப்பிற்கரகவும், கழிவுநீர் டிகரனரகவும் அகழி தன்தட்டது . 

கத்திற்குள் தன அகி அண்ணகள் இருந்ண . அன் க்கள் ரக மிகவும் 

அதிகம். கம் 30 தர் கரண்ட எரு ககத்ரல் நிர்கிக்கப்த ட்டது. அைரகர் இங்கு தன 

தூண்கள் கரண்ட அங்க நிர்ரணித்து 

கனயும் தண்தரடும்  

இக்கரனகட்டத்தின் தரும்தரனரண கனப்தடப்புகளும் - இனக்கிங்களும் அழிந்து 

தரய்விட்டண. பரிர் கரனத்தில் ைஸ்கிரு ரழியும் இனக்கிமும் இனக்க 

ஆசிரிர் தரணினியின் (தர.ஆ.மு. 500) தடப்புகபரலும், ந்ர்களின் ைகரனத்ரும் , 

தரணினியின் தடப்பிற்கு உ ழுதிருரண கரத்ரணரலும் ைழு தற்நண . 

தபத், ை இனக்கிங்கள் தரும்தரலும் தரலி ரழியில் ழுப்தட்டண . 

ைஸ்கிருத்தில் தன இனக்கிப் தடப்புகள் இக்கரனத்தில் ழுப்தட்டண ன்று ரிகிநது.  

ௌரிப் தைர்களில் குறிப்பிடத்குந் ஆகிரர் ப்தடுத்ப்தட்ட அை நிறு 

நூல்கள் மூனம் பரி நிர்ரக அப்பு த , இக்கரனகட்டத்தில் ணிகம் தன்டங்கு ள் 

எரு புதி கரனகட்டத் உருரக்கிது ண ௌரிப் தசு ரட்ட விரிவுதடுத்துத் 

ரடர்ந்து. அப்தரது ற்கர ள்பப்தட்ட அைரகர் ணது அதிகரரிகபயும் , க்கப 

விர்த்து எழுக்கரண ரழ்க்க ரழுரறும் ரழில்நுட்தம் , தரருபரர ற்றும் ைமூக 

தரி வீண அை உருரக்கிது. 

இைக்கருவி, தரர்கள், இை டணம் , ரடகம் ண இந்க் கரனகட்டத்தின் நிகழ்த்து 

கனகள் தற்றி அர்த்ைரஸ்திம் குறிப்பிடுகிநது. ஆடம்தப் தரருள்கபரண ககள் , ந் 

னப்தரடுகள்,  னப்தரடுகள் , கல் னப்தரடுகள் ஆகி பரிக் 

கனயின் விபவுகள்ரன். 

ௌரி தசில் தன ங்களும் ைரதிகளும் ைமூகங்களும் இக்கரக ரழ்ந்ண . 

அர்களுக்குள் டிரண ரல்கபர, கருத்து ரறுதரடுகபர இருந்ரக எரு குறிப்பும் 

இல்ன. இக்கரனகட்டத்தின் தன தகுதிகளில் இருந் ( தண்ட மிகம் உட்தட ) 

கணிகர்களுக்கு ைமூகப் தடிநினயில் எரு சிநப்தரண அந்ஸ்து இருந்து . அர்கபது 

தங்களிப்பு மிகவும் உர்ரக திக்கப்தட்டது. 

தைர் அைரகர் இநந்யும் , அன் விப ரக ௌரிப் தசின் வீழ்ச்சியும் 

ரடர்ந்து ந் ரன்கு நூற்நரண்டுகளில் இந்திரவின் சின தகுதிகள் ற்கரசிர , த்தி 

ஆசிரச் ைர்ந் இந்ர -கிக்கர், ைரகர், குரர் ஆகிரரின் 

தடடுப்புகளுக்கு உள்பரயிண . இர்கள் அணரு இந்திரவின் தரும் 

தகுதிகளில்  ங்களின் ஆட்சிகப நிறுவிணர் . இது, இந்திச் ைமூகத்திற்குள் , 
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தண்தரட்டுரக்கம், அந்நி ரடுகளின் தண்தரடுகள் , கன டிங்கள் ஆகிற்நத் 

ன்ப்தடுத்துல் ஆகி ைல்முநகப லுப்தடுத்திது . லும், இது விரிரண 

ணிகத் ரடர்புகள் மூனம் த்தித் க்கடல் தகுதிகள் , த்தி ஆசிர , சீணர 

ஆகிற்நரடு இந்திர எருங்கித்து. 

இந்ர -கிக்க உநவுகளின் 

அனக்மரண்டர் டற்கு இந்திரவின் மீது தடடுத்து (கி.மு 327-325), தஞ்ைரப் 

தகுதிக் கப்தற்றிதிலிருந்து கிக்கர்களுடணரண இந்தித் ரடர்பு ரடங்கிது . 

அர், ணது தடயுடன்  ற்கு ரக்கி திரும்பிச் ைல்னத் ரடங்கிதரது , ன்ந 

தகுதிகப ரகர ஆளுர்களின் நிர்ரகத்தின் கீழ் விட்டுச் ைன்நரர் .  

அனக்மரண்டரின் திநமிக்க பததிகளுள் எருரண ைலியுகஸ் நிகடர் , கி.மு. 

311க்குப் பிநகு பிரிஜிர (துருக்கி) ரடங்கி சிந்து தி யிலுர ண எரு மிகப்தரி 

தப்பில் ற்றிகரக ணது ஆட்சி நிறுவிணரர் . கி.மு. 305 ரக்கில், ைந்திகுப்ர் 

ைலியுகம திர்த்துப் தரரிட்டு அத் ரற்கடித்ரர் . இருப்பினும், இது 

அனக்மரண்டரின் ண ஆளுர்களுக்கு ற்தட்டப் தரன்ந கரடூரண ரல்வி 

அல்ன. ரநரக, ைந்திகுப்ர் ைலியுகமுடன் ஏர் அதி உடன்தடிக்க ைய்துகரண்டரர் . 

சிந்து யிலும் ரன் ற்றி கரண்டிருந் நினப்தப்த எப்தடத் ைலியுகஸ் , 

அற்குப் ததினரக 500 தரர் ரணகபப் தற்றுக்கரண்டரர் . லும் எரு திரு 

எப்தந்ம் தற்றி குறிப்பும் கிடக்கின்நது . கிக்கர்களுக்கும் பரிப் தைருக்கும் 

இட அை உநவுகப ற்தடுத்திக்கரள்ற்கும் அந் உடன்தடிக்க ழி ைய்து . 

லும், கிக்க ரட்டுத் தூரக கஸ்னிஸ் , பரிரின் னகரண 

தரடலிபுத்தித்துக்குக் அனுப்தப்தட்டரர் . இந்திரவிற்கு ந் முல் அல்ரட்டு தூதுர் 

கஸ்னிஸ் ஆரர். 

பிந்துைரர் 

ைந்திகுப்ரின் கன் பிந்துைரர் , ற்கரசிரவிலிருந் கிக்க அசுகபரடு ரடர்ந்து 

ட்புநப் தணிணரர் . கிப்தின் இண்டரது ரனமி தூர்கப அனுப்பிது தற்றியும் 

சிரிரவின் ஆன்டிரகமுடணரண பிந்துைரரின் கடிப் தரக்குத்து குறித்தும்  கிக்க 

னரற்நரசிரிர்கள் குறிப்பிட்டுள்பணர். அைரகரும் அ பின்தடி கிக்க அசுகளுடன் 

ட்புநவு கரண்டிருந்ரர் . அது தரநக் கல்ட்டு ஆ (13) ந்து ண 

அைர்கபக் குறிப்பிடுகிநது . அர்கள் சிரிரவின் இண்டரது ஆன்டிரகஸ் திரஸ் , 

கிப்தின் இண்டரது ரன மி பினடல்தஸ் , ரசிடரனிரவின் ஆன்டிகரணஸ் 

கரணடரஸ், ைரீனின் கஸ் , கரரிந்தின் அனக்மரண்டர் ன்தரக அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பணர். இது, கிக்கருடணரண அைரகரின் ரடர்புகள் , ற்கரசிரவுக்கு 

அப்தரல் கிரீஸின் ப் தகுதி விரிடந்க் குறிப்பிடுகிநது. 

இந்திர முழுதும் கிக்கர்கபக் குறிப்பிடப் தன்தடுத்ப்தட்ட ண (அல்னது ரண) 

ன்ந ைரல்ன இப்தரது தரர்ப்தரம் . இச்ைரல், தரசீக ரழியில் கிக்கர்கபக் 

குறிக்கும் யுணர ன்னும் ைரல்லிருந்து தநப்தட்டரகும் . இந்திரவில் இச்ைரல்னரணது 

கனப்பிண க்கள் உட்தட கிக்கத் பிந ப்பிடரகக் கரண்ட அணயும் லும் 

தரனீசிர்கபக்கூடக் குறிப்தற்கு தன்தடுத்ப்தடுகிநது. 
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மிணரண்டர்  

இந்ர கிக்க அைர்களின ன்கறிப்தட்டரண மிணரண்டர் (சுரர் கி.மு 165/145-

130), ரட்டின் ட ற்கில் எரு தரி தகுதி ஆட்சி ைய்ரகத் ரிகிநது . அது 

ரங்கள், கரபூல், சிந்து திகளின் ைளிகளிலிருந்து ற்கு உத்திப் பிைம் 

யிலுரண விரிந்து தந் தகுதிகளில் கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண ; மிணரண்டர் மிலிந் -

பின்யர (மிலிந்வின் விணரக்கள் ) னும் தௌத்ப் பிதியில்ரன் மிணரண்டர் எரு 

தருக்குரி னரக அறி ப்தடுகிநரர். அதில் ஆசிரிர் ரகைணருடன் தௌத்ம் 

குறித் எரு கள்வி - ததில் விரத்தில் ஈடுதட்டுள்பரர் . அர் எரு தௌத்ரகி , 

தௌத்த் ஊக்குவித்ரக ம்தப்தடுகிநது. 

ைரகர், தரர்த்திர், குரர் 

ைரகர்கள்  

கிக்கு ஈரனிலிருந்து தரர்த்தி ஆட்சிரபர் மித்டட்மரல்  (கி.மு 123-88) ளி 

ள்பப்தட்ட ைரகர்கள் , பிநகு டற்கு இந்திர ரக்கித் திரும்பி , இறுதியில் 

சிந்துளிக்கும் ைபரஷ்டித்துக்கும் இடப்தட்ட தகுதியில் குடிர்ந்ணர் . 

இந்திரவின் முல் ைரக ஆட்சிரபர் ௌஸ் அல்னது ர/ரகர (கி.மு. 20 முல் கி.பி 

22 ) ஆரர். கரந்ரத்க் கப்தற்றி அர் , இந்ர - கிக்க அைரட்சியில் எரு 

பிப ற்தடுத்திணரர் ன்நரலும் அத் ரடர்ந்து ஆட்சிக்கு ந் அஸிரன் 

இந்ர-கிக்க அைரட்சிகளின் கடசி மிச்ைங்கப இறுதிரக அழித்து , கிக்க துர 

யிலும் ைரகர்களின் ஆட்சி விரிவுதடுத்திணரர். 

இந்திரவில் ைரகர்கள் , இந்து ைமூகத்துக்குள் இண்டநக் கனந்துவிட்டணர் . இந்துப் 

தர்கபயும்  ம்பிக்ககபயும் கக்கரள்பத் ரடங்கிணர் . அர்கபது 

ரங்களின் எரு தக்கத்தில் இந்துக் கடவுபர்களின் உரும் தரறிக்கப்தட்டது . ைரகர்கள் 

ங்களின் ஆட்சிப் தகுதி கப நிர்கிக்க ைத்ப்கப ரகர ஆளுர்கபரக நிமித்ணர் . 

ைத்தரக்கள் தனரும் ங்களுக்கு யரைத்தரக்கள் ணப் தட்டம் சூடிக்கரண்டரடு , 

டமுநயில் சுந்தி ஆட்சிரபர்கபரயிணர். 

புகழ்தற்ந ைரக ைத்ப்களில் எருர்ரன் ருத்ரன் (கி.பி. 130 முல் 150). புகழ்தற்ந 

ஜூணரகத் தரநக் கல்ட்டில் (குஜரத்) அது ற்றிகள் தரற்நப்தட்டுள்பண . 

இக்கல்ட்டின்தடி, ைரரகணர்கபயும் கூட அர் தரரில் ரற்கடித்துள்பரர் . இர் 

கரனத்தில் ைரகர்கள் இந்தி ைமூகத்ரடு இந்து கனந்துவிடும் ைல்முநரணது 

முழுடந்து விட்ட இது த சுட்டிக் கரட்டுகிநது. 

குரர்கள் 

ஆப்கரனிஸ்ரண ன்நடக்கி முல் குர அைர் , குஜினர கட்பிைஸ் ஆரர் . 

அத் ரடர்ந்து ந்ர் விர கட்பிைஸ் . இவ்விரு அைர்களும் குரண ஆட்சிப் 

தகுதிக் கரந்ரத்துக்கும் தஞ்ைரபுக்கும் கிக்க துர யில் கங்க முண 

திகளுக்கு இடப்தட்ட தகுதிக்கும் விரிவுதடுத்திணர் 
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கனிஷ்கர்  

குர அைர்களில் ன்கு அறிப்தட்டர் கனிஷ்கர் ஆரர் . கி.பி 78 ரடங்கி கி .பி 

101 அல்னது 102 யிலும் ஆட்சி புரிந்ரகக் கருப்தடுகிநது . இந்தி ரள்கரட்டியில் 

ைக ைகரப்த்தின் ரடக்கரக கி .பி 78 கரள்பப்தட்டுள்பது. இருப்பினும் கனிஷ்கரின் 

கரனம் தற்றி னரற்நரபர்கள் ரறுதடுரடு அது ஆட்சி, கி.பி. 78க்கும் கி.பி 144க்கும் 

இடயில் ப்தரர ரடங்கிரகக் கூநப்தடுகிநது . ஆர்மிக்க எரு தௌத் 

ஆரபரண கனிஷ்கர் , ரன்கரம் தௌத் கரைங்கத் கூட்டி புனர் ஆரர் . 

(மூன்நரம் கரைங்கம் அைரகரின் ஆட்சி கரனத்தில் தரடலிபுத்தித்தில் டந்து .) 

இக்கரனத்தில் யரரண தௌத்ம் னரதிக்கம் ைலுத்தும் பிரிரகியிருந்து . 

தௌத்த்ப் தரதிப்தற்கரகச் சீணரவுக்கு அனுப்தப்தட்ட ப் தப்புர்கபக் கனிஷ்கர் 

ஆரித்ரர். 

குரரின் ரங்கள் உர் ந் முள்ப ன்தரடு ரரனி ரங்களின் 

டத் ங்களுக்கு எத்திருந்ண . அ குர ஆட்சிரபர்கப "அைர்களின் 

அைர்", "லீைர்", "அகினத் ஆள்தன் " ன்தண தரன்ந பிந தட்டப் தர்கபரல் 

குறிப்பிடுகின்நண. அ ம் , இந் ரங்களில் அைர்களின் உண்ரண தர்கள் 

அதிகரக இடம் தநவில்ன . ண குர அைர்கள் குறித்து க்குக் கிடத்துள்ப 

கல்கள் மிகவும் உறுதிற்நணரக உள்பண . கனிஷ்கரின் ரங்களும் கூட 

துர அருக கரப்தடும் அது சினயும் அர் த்தி ஆசிரப் பிநப்பிடரகக் 

கரண்டர் ன்தற்குச் ைரன்று 

யுஸ்ணர தரநக்  கல்ட்டு முல் இண்டு கட்பிைசுகள் குறித்து குறிப்பிடுதுடன் , 

குர புத் (கடவுள் கன்), யரரஜர ன்று கனிஷ்கர் குறித்தும் சுட்டப்தடுகிநது . 

கனிஷ்கரின் தசு த்தி ஆசிர முல் கிக்கு இந்திர  தவி , விரிந்திருந் 

இந்க் கல்ட்டு உறுதிைய்கிநது . அர், கத்யும் கரஷ்மீயும் கூட 

சின்கிரங்கிலுள்ப கரடணயும் கப்தற்றிரக தபத் ைரன்றுகள் ததிவுைய்துள்பண. 

கனயும் இனக்கிமும்  

குரர் கரனத்தில் நினவி தருபவினரண தடப்தரற்நலின் கரரகக் கனயும் 

இனக்கிமும் ைழித்திருந்ண . அைர்கள் ல்கி ஆவும்  இற்கு ஏபவிற்குக் 

கரரகும். யரரண தௌத்  பர்ச்சி தரன்ந பிந கரங்கபரகும் . 

யரரண தௌத்ம் புத் னி டிவில் சித்ரிப்த அனுதித்து . சின 

டிப்புக் கனயில் கிக்க ரக்கத்தின் கரரக இந்தி -கிக்கக் கூறுகள் 

என்றிந்து புதி முந உருரணது . அது தரதுரகக் கரந்ரக் கன ன்நக்கப் 

தடுகிநது. இது இந்ர -கிக்க தரணியினரண சிற்தங்களும் கனயும் ரன்றுற்கு 

ழிகுத்து. குறிப்தரக, ட்ைசீனத்திலும் டற்குப் தகுதிகளிலும் ைதுக்கப்தட்ட புத்ரின் 

கரந்ரச் சிற்தம் சினகள் , கிக்க தரல் ஊக்கம் தற் று, கண்ணிரண ஆடகளில் , 

 தூர்கபரலும் இனகபரலும் சூப்தட்டுள்பரக அக் கரட்டுகின்நண . னினும், 

துர அருக ைம்ற்கல்லில் நுட்தரக ைதுக்கப்தட்டுள்ப தன சிற்தங்கபயும் 

குறிப்பிட்ட ஆகண்டும். 
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அஜந்ர குககள் முல் மும்தயில் கன்யரி குககள்  தௌத்ர் கள் 

ற்கிந்திரவிலுள்ப குன்றுகளில் தரநகபக் குடந்து குககப அத்ணர் . 

விகரகபயும் ைத்ன்ங்கபயும் கரண்டிருந் அ தௌத்  ங்கபரக 

ைல்தட்டண. இவ்ரநரண குககள் யரரண பின் எரு தகுதிரக இந்க் 

குககளில் புத்ரின் தரி அபவு சினகள் ைதுக்கப்தட்ட ண. லும் பிந் 

நூற்நரண்டுகளில் அ , அஜந்ர குககளில் கரப்தடுப் தரன அைரர 

அகுள்ப சுர்ச் சித்திங்கபரல் லும் எப்தண ைய்ப்தட்டண. 

தௌத் ஆைரன் ரகரர்ஜுணர் , தபத்த் த்துஞரனிகள் அஸ்கரர் , தரர்ஸ்ர், 

சுமித்திர், தரன்நரரின் புனரகப் தைர் க னிஷ்கர் திகழ்ந்ரர் . அஸ்கரர், 

அது புத்ைரிம் நூலுக்கரகப் புகழ்தற்நர் ன்தரடு என்தது கரட்சிகளில் அந் 

ைரிபுத்ப்க ன்ந முல் ைம்ஸ்கிரு ரடகத்தின் ஆசிரிர் ன்தற்கரகவும் 

தரற்நப்தடுகிநரர். ரதரும் ரடகரசிரிர் தரைன் , தரும்தரலும் இந்க் கரனத் ச் 

ைர்ந்ரரர். தரைன் ழுதி ரடகங்கள் ைன்ந நூற்நரண்டில்ரன் று கண்டுபிடிப்பு 

ைய்ப்தட்டண ன்ததும் குறிப்பிடத்க்கது . இந்து  நூல்களில் னுஸ்மிருதி , 

ரத்ைரணரின் கரசூத்ம் , கபடில்ரின் அர்த்ைரஸ்திம் ஆகி நூல்கள் இ கி .பி. 

2ஆம் நூற்நரண்டில்ரன் இறுதிடிம் தற்நண ன்தயும் அறிகிநரம். 

கரந்ரக் கன 

தண்தரட்டுத் ரக்கங்கள் ைங்கமிக்குமிடத்தில் அந்துள்ப கரந்ரம் கிக்க ற்றும் 

ரரனிப் தண்தரடுகளின் ைல்ரக்குக்கும் உட்தட்டது . கி.பி. முல் நூற்நரண்டில் 

கரந்ரக் கன டிங்கள் பர்ச்சிடந்ண . குரப் தசுக் கரனத்தில் , 

ரமுடணரண அன் ரடர்புகளிணரல் ரரனிக் கன நுட்தங்கள் இந்திக் கன 

நுட்தங்கபரடு கனந்து , ட ற்கு இந்திர முழுதும் பின்தற்நப்தட்டண . ஆன் 

நினயில் - கண்கள் தரதி மூடி நினயில் - திரணத்திலிருக்கிந புத்ச் 

சித்ரித்ற்கரகக் கரந்ரக் கன புகழ்தற்நது. 

குப் தசு 

நத்ர கி .பி 300 முல் 700 யினரண கரனகட்டம் அசு அப்பில் எரு 

ைவ்வில் முந ரன்றி தன தகுதிகளில் தைர் ஆட்சி உருரக ழிகுத் கரனரக 

இருந்து. ௌரிப் தசிற்குப் பின்ணர், தன சிறு அசுகள் ரன்றிரறும் வீழ்ந்ரறும் 

இருந்ண. குப்ர் அசுரன் எரு தரும் ைக்திரக உருரகி , துக்கண்டத்தின் தரி 

தகுதி அசில்ரீதிரக என்றித்து . த்தியில் எரு லுரண அைரக 

லுப்தற்நரல், தன அசுகள் அன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்ண . இக்கரனகட்டத்தில் 

நினப்பிபுத்தும் எரு நிறுணரக  ரூன்நத் ரடங்கிது . ைல்திநன்மிக்க ணிகக் 

குழு முந, கடல்கடந் ரணிதம் ஆகிற்றுடன் அன் தரருபரரம் ழுச்சி கண்டது . 

இக்கரனகட்டத்தில் ைஸ்கிருத்தில் தன தரி தடப்புகள் ரன்றிண . நுண்கன, சிற்தம், 

கட்டிடக்கன ஆகிற்றில் தண்தரட்டு முதிர்ச்சி கரப்தட்டது 

உர் ர்க்கத்திணரின் ரழ்க்க முந உச்ைத்தில் இருந்து . கல்வி, கன, அறிவில் 

ஆகி சிநந்ரங்கி இருந்ரலும்கூட , இக்கரனகட்ட ஆட்சியின் நினப்பிபுத்து கும் 

கரரக க்கள் துன்புற்நரர்கள் . குப்ர் கரனம் தரற்கரனம் ன்று ைரல்னப்தடுது 
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கரதிதத்தி னரற்நரபர்களின் கருத்துகளுக்கரண சி னரற்நரபர்களின் திர்விண 

ன்தரக புரிந்து கரள்பப்தட ண்டும் . னினும், இக்கரனகட்டம் தண்தரட்டு 

னர்ச்சியின் கரனம் , ைவ்வில் கனகளின் கரனம் ன்தப் தன அறிஞர்களும் ற்க 

ைய்கிநரர்கள். 

ைரன்றுகள் 

னரற்றுச் ைரன்றுகள் குப்ர் கர னத்து னரற்ந மீள் உருரக்கம் ைய் மூன்று 

கரண ைரன்றுகள் உள்பண. 

1. இனக்கிச் ைரன்றுகள் 

ரர், விஷ்ணு, பிருகஸ்ததி, கரத்ரணர் ஸ்மிருதிகள் அைருக்குக் கூறுது தரன்று 

ழுப்தட்டுள்ப கரந்கரரின் நீதிைரம் ன்ந ரு ைரத்திம் (கி.பி 400) விைரகத்ரின் 

விைந்திகுப்ம், முத்ர ரட்ைைம் ஆகி குப்ரின் ழுச்சி குறித் விங்கப 

அளிக்கின்நண. புத், ை இனக்கிங்கள் கரளிரைர் தடப்புகள் இண்டரம் ைந்திகுப்ர் 

கரனத்தில் இந்திரவிற்கு ருக ந் சீணப் தணி தரஹிரன் குறிப்புகள் 

2. கல்ட்டுச் ைரன்றுகள் 

ஹ்ரலி இரும் புத் தூண் கல்ட்டு - முனரம் ைந்திகுப்ரின் ைரணகப 

குறிக்கிநது. அனகரதரத்தூண் கல்ட்டு :ைமுத்திகுப்ரின் ஆட்சி , அது ஆளு , 

ைரணகள் ஆகிற்ந இது விபக்குகிநது . இணப் தரறித்ர் யரிைணர் . இது 33 

ரிகளில் ரகரி ரிடித்தில் ைஸ்கிருத்தில் ழுப்தட்டுள்பது. 

3. ர ஆரங்கள் 

குப் அைர்கள் ளியிட்ட ரங்களில் உருங்கள் தரறிக்கப்தட்டுள்பண . இந்த் 

ங்க ரங்கள் குப் அைர்களின் தட்டங்கள் குறித்தும் அர்கள் டத்தி ச் 

ைடங்குகள் குறித்தும் ரிவிக்கின்நண. 

குப்ர் ம்ைத்தின் ரற்நம்  

குப்ர் ம்ைத்தின் ரற்நம் குறித் ைரன்றுகள் மிகவும் குநவுரன் . குப் அைர்கள் ளி 

குடும்தத்திலிருந்துரன் உருரகியிருக்க ண்டும் . குப் ம்ைத்தின் மூன்நரது 

ஆட்சிரபரண முனரம் ைந்தி குப்ர் குரவி ன்ந லிச்ைரவி இபசி ந்ரர் . 

இத்கன அது தம்தயிணர் மிகவும் தருரடு ததிவு ைய்திருப்தது இந் 

அை குடும்தத்துடணரண ரடர்பு குப்ர்களின் ழுச்சிக்குக் கரரக இருக்கனரம் 

ன்தக் கரட்டுகிநது . லிச்ைரவி ன்தது டக்கு பிகரரில் இருந் தரண 

கைங்கரகும். அது கங்கக்கும் தரப ரய்க்கும் இடப்தட்ட தகுதிரகும் . ைந்தி 

குப்ரின் எப்தற்ந புல்ரண ைமுத்திகுப்ரின் பிரக (இன்ந அனகரதரத் ) தூண் 

கல்ட்டின்தடி, அர் பிரகக்கு ற்க துர யுள்ப ைழிப்தரண நினங்கள் 

முழுயும் கப்தற்றிணரர் . கலிங்கம் ழிரகத் ற்க , தல்னர்களின் னகரண 

கரஞ்சிபும்  ற்றிகரண  தடடுப்த டத்திணரர் . கம், அனகரதரத், அவுத் 

ஆகிற்ந குப்ர்களின் தகுதிகபரகப் புரங்கள் குறிப்பிடுகின்நண. 
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முனரம் ைந்திகுப்ர் 

குப் ம்ைத்தின் முல் அைர் ஸ்ரீகுப்ர் (கி.பி. 240-280). இத் ரடர்ந்து இது 

புல்ர் கடரத்கஜர் (கிபி. 280-319) ஆட்சிக்கு ந்ரர் . கல்ட்டுகளில் ஸ்ரீகுப்ர் , 

கடரத்கஜர் ஆகி இருரும் கரரஜர ன்று குறிக்கப்தடுகிநரர்கள் . கடரத்கஜரின் 

புல்ரண முனரம் ைந்திகுப்ர் கி .பி. 319 முல் 335  ஆட்சிபுரிந்ரர். இர் குப்ப் 

தசின் முல் தைரகக் கருப்தடுகிநரர் . ைந்திகுப்ர் கரரஜர - அதிரஜர ன்ந 

தட்டத் ற்நரர் . ற்நர்களின் ஆங்களிலிருந்து இது தைர் நின க்குப் 

புனப்தடுகிநது. இது ஆட்சிக் கரனத்தின் கல்ட்டர , ரரக்குக் 

கிடக்கவில்ன. 

ைமுத்திகுப்ர் 

கி.பி 335இல் முனரம் ைந்திகுப்ர் ணது புல்ர் ைமுத்திகு ப்த் ணது ரரிைரக 

நிமித்ரர். அைரகர் தூண் என்றில் தரறிக்கப்தட்ட இர் குறித் நீண்ட புகழு அர் 

பரி தம்தயில் ந்ரகச் ைரல்கிநது . இந்க் கல்ட்டு ைமுத்திகுப்ர் ரடு 

முழுதும் தடடுத்துச் ைன்நதரது அருக்கு அடிதணிந் அைர்கள் , ஆட்சிப் 

தகுதிகள் ஆகிண குறித் மிகப் தரும் தட்டினத் ருகிநது . ணது ரணு 

ற்றிகபப் பிகடணம் ைய் அர் அசு ரகம் டத்திணரர். 

ைமுத்திகுப்ர் அறிஞர்கபயும் , யரிைணர் தரன்ந கவிஞர்கபயும் ஆரித்ரர் . இன் 

மூனம் ைஸ்கிரு இனக்கித் பர்ப்ததில் தங்கரற்றிணரர் . த் அர் 

தீவிரகப் பின்தற்றிணரர் . ன்நரலும் சுதந்து ன்ந ரதரும் தௌத் அறிஞயும் 

ஆரித்ரர். கவி, இைப் பிரிரண இருக்குக் கவிரஜர ன்ந தட்டம் ங்கப்தட்டது . 

குப்ர் ரங்களில் அர் வீ ரசிப்தது தரன்ந சின்ணம் தரறிக்கப்தட்டுள்பது. 

இண்டரம் ைந்திகுப்ர் 

ணது ரத்ர த சூடி இண்டரம் ைந்திகுப்ர் மிகத் திநரண அைர் . அர் 

கி.பி 375 முல் 415  40 ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ரர் . ணது ைகரரண 

ரகுப்ருடன் (370-375) ரரிசுரிக்குப் தரரடி ஆட்சிக்கு ந்ரர் . விக்ரதித்ன் 

ன்றும் அக்கப்தட்டரர் . தரடலிபுத்தித்த் னகரகக் கரண்ட இண்டரம் 

ைந்திகுப்ர் ணது அசின் ல்னகப தரர்கள் , திரு உநவுகள் ஆகிணற்றின் 

மூனம் விரிவுதடுத்திணரர் . ரணு முக்கித்தும் ரய்ந் க்கரப் தகுதி ஆண்ட 

ரகடக இபைருக்குத் ன் கள் பிதரதித் திரும் ைய்து கர டுத்ரர். இது 

ற்கு இந்தி அசுகள் மீரண தடடுப்பின்தரது , இத்திரு உநவுகள் மிகவும் 

கூடுல் தனம் அளித்ண . ற்கு ரபம் , குஜரத் ஆகி தகுதிகப 400 ஆண்டுகபரக 

ஆட்சி ைய்து ந் ைரக அைர்கப இப்தடடுப்பின் மூனம் இண்டரம் ைந்தினுகுப்ர் 

ன்நரர். 

ரரனிப் தசுடணரண ணிகத்ரல் அசின் பம் தருகிது . கிக்கு ற்றும் ற்கு 

இந்திர ன்ந பின்ணர் , இண்டரம் ைந்திகுப்ர் யுர் , கரம்தரஜர், கிரர் தரன்ந 

ட ரட்டு இண்டரம் ைந்திகுப்ர் அசுகப ன்நரர் . மிகப் தரி ற்றி வீரக 

ட்டுமின்றி, சிநந் நிர்ர கிரகவும் திகழ்ந்ரர் . விக்ன், குப்ன், ரஜன், 
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சிம்யவிக்ன், விக்ரதித்ன், ைகரரி ஆகிண இது று தர்கபரகும் . ( இ 

ரங்களில் குறிப்பிடப்தட்டுள்பண .) கன, இனக்கிம், அறிவில் ஆகி துநகளில் 

சிநந்து விபங்கி த்திணங்கள் ணப்தட்ட 

என்தது அறிஞர் கள் இது அயில் இருந்ணர் . இர்களில் ரதரும் ைஸ்கிரு 

கவிஞர் கரளிரமர் , ைஸ்கிருப் புனர் யரிைணர் , அகரதி உருரக்கி அசிம்ர் , 

ருத்துர் ன்ந்திரி ஆகிரர் அடங்குர் . இது ஆட்சிக்கரனத்தில்ரன் தரஹிரன் 

ன்ந தபத் அறிஞர் சீணரவிலிருந்து இந்திர ந்ரர். இர் குப்ப் தசின் பம் 

குறித்து ததிவு ைய்திருக்கிநரர் . ள்ளி ரங்கப ளியிட்ட முல் குப் அைர் 

இண்டரம் ைந்திகுப் . இது ஆட்சிக்கரனத்தில்ரன் தசின் விரிரக்கம் உச்ைத் 

ட்டிது. 

இண்டரம் ைந்திகுப்ருக்குப் பின்ணர் அது புல்ர்  முனரம் குரகுப்ர் கி .பி . 455 

 ஆட்சி ைய்ரர் . முனரம் குரகுப்ர் ரபந்ர தல்கனக்ககத்த் 

ரற்றுவித்ர். இர் ைக்ரதித்ர் ன்றும் அக்கப்தட்டரர் . குப் ம்ைத்தின் கடசிப் 

தைரண ஸ்கந்குப்ர் முனரம் குரகுப்ரின் புல்ரரர் . இர் யுரின்  

தடடுப்தத் டுத்ரர் . ஆணரல் யுர் மீண்டும் மீண்டும் தடடுப்பு 

ற்கரண்டரல், அசு கருவூனம் கரலிரணது . கி.பி. 467இல் ஸ்கந்குப்ரின் 

இநப்பிற்குப் பின்ணர் குப்ப் தசு வீழ்ச்சி அடந்து . இருக்குப் பின்ணர் தன குப் 

அைர்கள் ஆட்சிப் தரறுப்தற்நணர் . இர்கள் தசின் வீழ்ச்சி விவுதடுத்திணரர்கள் . 

குப் ம்ைத்தின் கடசி அைர் விஷ்ணுகுப்ர் . இர் கி .பி 540 முல் 550  

ஆட்சிபுரிந்ரர். 

குப்ரின் நிர்ரக முந 

அைர்  

குப்ர் ஆட்சியில் அசில் அதிகரப் தடிநினகள் கரப்தட்டண . ங்கப்தட்ட தட்டங்கள், 

னதிகரம், கீழ்ப்தடில் ஆகி உநவுகளின் ழிரக அதிகரப் தடிநினகப அறி 

முடிகிநது. அைர்கள் கரரஜரதிரஜ , தம்-தட்டரக, தஷ் தரன்ந தட்டங்கப 

ற்நரர்கள். தம்- (கடவுளின் தம்தக்ன் ), தம்-தரக (ரசு கிருஷ்னின் 

தம்தக்ன்) தரன்ந அடரழிகபரல் ம்க் க டவுபரடும் இத்துக் கரண்டணர் . 

குப் அைர்கள் ரம் ய்ரம்ைம் தரருந்திர்கள் ன்ந பிம்தத் முன்த்ரகவும் 

சின னரற்நரபர்கள் குறிப்பிட்டுள்பணர் . அனகரதரத் கல்ட்டுகளில் ைமுத்திகுப்ர் 

புருர (அணருக்கும் னரணர் ) ன்ந கடவுளுடன் எப்பிடப்தடுகிநரர் . அைருக்கு, 

எரு ய்வீகத் குதி நின நிறுவும் முற்சிகபரக இற்நக் கருனரம்.  

அச்ைர்கள், அதிகரரிகள்  

முத்திகள், கல்ட்டுகள் தரன்நற்றில் ததிவிடப்தட்டுள்ப அதிகரரிகளின் 

தடிநினகபயும் அர்கபது தவிகபயும் குறிப்பிட்டரலும் , அற்றின் ளிரண 

தரருபப் தன ங்களில் அறி முடிவில்ன . குரரத்ர ன்ந ைரல் ஆறு 

ைரலி முத்திகளில் இடம்தற்றுள்பது . இந்ப் தவி ணக்கணத் னிரக 

அலுனகம் உள்ப எரு உதிகரரிக் குறிப்பிடுது தரல் உள்பது . அரத்ர ன்ந 
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ைரல் தன முத்திகளில் கரப்தடுகிநது . குரரத்திர ன்தது அர த்ரக்களில் மிக 

முக்கிரண தவிரக , அைகுன இபைர்களின் குதிக்குச் ைரணரக இருக்கும் தரல் 

ரிகிநது. குரரத்ரக்கள் அைர் , தட்டத்து இபைர் , ருரய்த்துந, அல்னது எரு 

ரகரம் ன்று தனற்நரடு ரடர்புடர்கபரக இருக்கிநரர்கள் . எரு லிச்ைரவி 

முத்தி லிச்ைரவிர்களின் தட்டற்பு விரவிற்கரண புனி குபத்திற்குப் தரறுப்தரண எரு 

குரரத்ர தற்றிக் குறிப்பிடுகிநது . குரரத்ர தரறுப்பில் உள்பர்கள் சின 

ைங்களில் கூடுல் தரறுப்புகபயும்  தவிப் தர்கபயும் கரண்டிருந்ணர் . இந்ப் 

தரறுப்புகள் ரரிசு அடிப்தடயில்  ங்கப்தட்டிருக்கனரம். டுத்துக்கரட்டரக, அனகரதரத் 

பிைஸ்தி (ய்க்கீர்த்தி அல்னது புகழுக் கல்ட்டு ) ழுதி யரிைணர் எரு 

குரரத்ர, ைந்திவிக்ஹிகர, யரண்டரகர ஆகி தட்டங்கபக் கரண்டரக 

இருந்துள்பரர். அர் யரண்டரகர துருபூதியின் புல்ர் ஆரர். 

அச்ைர் குழு 

குப் அைர்களுக்கு எரு அச்ைர் குழு உவி புரிந்து . அனகரதரத் கல்ட்டு ைதர ன்ந 

எரு குழு குறித்துக் கூறுகிநது . இது அச்ைர் குழுரக இருக்கனரம் . யரைந்திவிக்யர 

ன்தர் அச்ைர்களில் உர் நினயில் இருந்துள்பரர் . இர் அதி ற்றும் 

தரருக்கரண அ ச்ைர். இர்ரன் தரர் ரடுத்ல் , உடன்தரடு கரணுல் , எப்தந்ங்கள் 

ற்கரள்ளுல் ன்று பிந ரடுகளுடணரண ரடர்புகளுக்குப் தரறுப்தரணர். 

நீதித்துந, ரணும் ஆகிற்றின் தரறுப்பு கித்ர் ண்டரகர அல்னது 

யரண்டரகர ன்நக்கப்தட்டுள்பரர் . எரு முத்தி அக்கினி குப்ர் ன்ந 

யரண்டரகர குறித்துப் தசுகிநது . அனகரதரத் கல்ட்டு மூன்று 

யரண்டரகரக்கபக் குறித்து கூறுகிநது. இணத்தும் இந்ப் தவிகள் ல்னரம் 

ரரிசுரிரக ருத ன்தக் கரட்டுகின்நண . ற்நரருருக்கு யரஅஸ்ததி 

(குதிப்தடத் னர்) ன்ந தவி இருந்துள்பது. 

தசின் பிரிவுகள்  

குப்ர்களின் தசு 'ைம்' அல்னது புக்தி' ணப்தடும் ரநினங்கபரகப் பிரிக்கப்தட்டிருந்ண. 

உதரரிகர ன்நக்கப்தட்ட ஆளுர்கபரல் இ நிர்கிக்கப்தட்டண . உதரரிகரக்கள் 

அைரல் டிரக நிமிக்கப்தட்டணர் . உதரரிகரக்கள் ரட்ட ன நி ர்ரக 

அதிகரரிகபயும் ரரி அதிகரரிகபயும் நிமித்ணர் . உதரரிகரக்கள் நிர்ரக 

அதிகரத்ரடு, ரணகள், குதிகள், வீர்கள் ன்று ரணு நிர்ரகத்யும் கயில் 

த்திருந்ணர். ரரர்பூர் ைப்தடுகளில் மூன்று உதரரிகரக்களுக்கு கரரஜர ன்ந 

தட்டம் இருந்ரகக் குறி ப்பிடப்தடுன் மூனம் நிர்ரகத்தில் இர்களுக்கு இருந் 

உர்நின ரிகிநது . குப் ஆண்டு 165 ன்று தியிடப்தட்டுள்ப புத்குப்ரின் ஈன் 

தூண் கல்ட்டு கரளிந்தி ற்றும் ர் திகளுக்கிடயினரண நினங்கப 

ஆட்சிைய் னரகதரனர ன்று கரரஜர சுஷ்மிைந்திர ன்தக்  குறிப்பிடுகிநது. 

இங்கு னரகதரனர ன்தது ரநின ஆளுக் குறிப்பிடுரகனரம் . குப்ப் தசின் 

ரநினங்கள் விஷ் ததி ன்ந அதிகரரியின் கீழ் ரட்டங்கபரகப் பிரிக்கப்தட்டண . இ 

விஷ்ர ண அக்கப்தட்டண விஷ்ததிகள் தரதுரக ரநின ஆளுரல் 

நிமிக்கப்தட்டரகத் ரிகிந து. சின ைங்களில் அை டிரக விஷ்ததிகப 
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நிமித்ரர். விஷ்ததியின் நிர்ரகக் கடகளுக்கு கத்தின் சின முக்கிரண 

னிர்கள் உவிபுரிந்ரர்கள். 

ரட்ட  நிர்ரகம் 

ரட்ட ட்டத்திற்குக் கீழ் விதி , பூமி, தத்கர, பீடர ன்று தல்று விரண நிர்ரக 

அனகுகள் இ ருந்ண. ஆயுக்கர, விதி-யரர ணப்தடும் அதிகரரிகள் குறித் 

குறிப்புகளும் கரப்தடுகின்நண . கிரம் ட்டத்தில் கிரமிகர , கிரம் அத்க்ர தரன்ந 

அதிகரரிகள் இருந்துள்பணர் . இர்கப கிர க்கப ர்ந்டுத்ணர் . புத்குப்ர் 

கரனத்து ரரர்பூர் ைப்தடு , யரரர  ன்தர் னயினரண அஷ்டகுன - 

அதிகரணர (ட்டு உறுப்பிணர் கரண்ட குழு ) குறித்து குறிப்பிடுகிநது . யரரர 

ன்தற்கு கிரப் தரிர் , கிரத் னர் , குடும்தத் னர் ன்று தன தரருள் 

உண்டு. இண்டரம் ைந்திகுப்ர் கரனத்து ைரஞ்சி கல்ட்டு தஞ்ைண்டலி ன்தக் 

குறிப்பிடுகிநது. இது எரு குழு நிறுணரக இருக்கனரம். 

இரணும்  

முத்திகள், கல்ட்டுகள் ஆகிண தரனரதிகிருத்ர , யரதரனரதிகிருத்ர (கரனரட்தட 

ற்றும் குதிப்தட பததி ) தரன்ந ரணுப் தவிகபக் குறிப்பிடுகின்நண . 

க்கரகப் தன்தடுத்ப்தடும் ைணரததி ன்ந ைரல் குப் ர் கல்ட்டுகளில் 

கரப்தடவில்ன. ஆணரல் சின ரகடக கல்ட்டுகளில் கரப்தடுகின்நண . எரு 

ைரலி முத்தி ரணுக்கிடங்கின் அலுனகரண தந்கர் அதிகரணரக் 

குறிப்பிடுகிநது. ற்நரரு ைரலி முத்தி , ண்டதரஷிகர ன்ந அதிகரரியின் 

அலுனகத்க் குறிப்பிடுகிநது . இது ரட்ட அபவினரண கரல்துந அலுனகரக 

இருக்கனரம். 

யரபிதியர (அண்ணக் கரனர்கள் னர் ), கத்தகிர (அை ைனநக் 

கண்கரணிப்தரபர்) தரன்ந அண்ணயுடன் டிரகத் ரடர்பு கரண்டிருந் 

அதிகரரிகள் குறிப்பிடப்தட்டுள்பணர் . எரு ைரலி முத்தி யரபிதிகரரகவும் 

ரரரகவும் இருந் எருப் குறித்துக் குறிப்பிடுகிநது . நிர்ரக அப்பின் 

ல்ட்டத்தில் அரத்திர , ைச்சிர ஆகிரர் இருந்ரர்கள் . இர்கள் தல்று 

துநகளுக்குப் தரறுப்தரக இருந் நிர்ரக அதிகரரிகபரர் . துடகர ன்நக்கப்தட்ட 

எற்நர்கள் கரண்ட உபவு அப்பும் இரு ந்து. ஆயுக்கர ன்தது ற்நரரு உர்ட்ட 

அதிகரப் தவிரகும். 

தரருபரர நினகள் 

குப்ர் கரனத்தில் கரரந்கர ழுதி நீதிைரர ன்ந நூல் பரிர் கரனத்து நூனரண 

அர்த்ைரஸ்திம் தரன்ந நூல் ஆகும் . இந்நூல் அை கருவூனத்தின் முக்கி ருரய்க்கரண 

தல்று மூன பங்கள் தற்றிக் குறிப்பிடுகிநது . ைமுத்திகுப்ர் ற்கரண்ட 

தடடுப்புகளுக்கரண நிதி இது தரன்ந ருரய்களின் உதரிநிதியிலிருந்துரன் 

கிடத்திருக்க ண்டும் . குப்ர் கல்ட்டுகள் ருரய்த் துந குறித்து சின 

விங்கபத் ருகின்நண . அசு ஆங்கப அக்தனதிக்கிநர ன்ந அதி கரரி 

தரரித்ரர். குப்ர் கல்ட்டுகள் கிலிப்ர , தலி, உத்ங்கர, உதரிகர, இண்ஷ்தி 
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தரன்ந ைரற்கபக் குறிப்பிடுகின்நண. இண்ஷ்தி ன்நரல் கட்டர உப்பு ன்று 

தரருள் 

பரண் 

பரண்யும் பரண் அப்பும் குப்ர் ஆட்சிக் கரனத்தில் அசு ைரர்பில் ரபரண 

தரைணப் தணிகள் ற்கரள்பப்தட்டன் விபரக பரண் ம்தரடு அடந்து . 

அசு, னிதர்கள் ஆகிரர் நீங்கனரகவும் , பிரர்கள், புத், ை ைங்கங்களுக்குத் 

ரணரக ங்கப்தட்ட ரிசு நினங்களிலும் பரண் ற்கரள்பப்தட்டது . 

விைரயிகள் து தயிர்கப முநரகப் தரதுகரக் க அறிவுறுத்ப்தட்டரர்கள் . தயிர்கப 

ரைம் ைய்ரருக்கு ண்டண ங்கப்தட்டது . லும், தயிர்கபச் சுற்றியும் பரண் 

நினங்கபச் சுற்றியும் லி அக்கப்தட்டிருந்து. 

குப்ர் கரனத்தில் ல் , கரது, தரர்லி, கடன, ரனிம், தறு, கரும்பு, ண்ய் 

வித்துகள் ஆகி  தயிரிடப்தட்டண. கரளிரைர் மூனம் ன்தகுதிரணது மிபகு , னம் 

ஆகிற்றிற்குப் புகழ்தற்றிருந்து ரிருகிநது . த ங்கள் பர்ப்தது குறித்து 

ரகமிகிர் விரிரண அறிவுகபத் ந்துள்பரர். 

தல்று விரண நினகுத்க முந 

நினகுத்க க உரியின் ன் 

நிவி ர்ர அநக்கட்டப தரன்ந அப்பின் மூனம் 

நின ரனிம் - இம்முந டக்கு, த்தி 

இந்திர ற்றும் ங்கத்தில் நினவிது நிவி 

ர் அக்ைணர நிந்ரண அநக்கட்டப 

- தற்நர் அதிலிருந்து ரும் ருரப் 

தன்தடுத்திக் கரள்பனரம் 

அப்ர ர்ர 

 

ருரப் தன்தடுத்னரம் . ஆணரல் 

அ பிநருக்குத் ரணம் ைய்முடிரது . 

நிர்ரக உரியும் இல்ன . 

பூமிசித்ரணர 

 

ரிசு நினத் முன்முனரகச் ைரகுதடி 

நினரக ரற்றுதருக்குத் ப்தடும் உரி . 

இந் நினத்திற்குக் குத்கயிலிருந்து 

வினக்கு அளிக்கப்தட்டது. 

அக்யர ரனிம் 

 

பிரர்களுக்குத் ப்தடுது. இது 

நிந்ரணது. தம்தரக க்கூடிது . 

ரி கிடரது. 

க்கியர ரனிம் கரயில் ரத்து , ழிதரடு ஆகி 

தணிகளுக்கரகப் பிரர்கள் , ணிகர்கள் 
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 ஆகிரருக்கு அளிக்கப்தடும் நின ரனிம். 

ைச் ைரர்தற்ந ரனிம் 

 

குப்ர்களுக்குக் கீழிருந் 

நினப்பிபுக்களுக்குத் ப்தட்ட ரனிம். 

 

தயரர்பூர் ைப்தடு அைர்ரன் நினத்தின் எ உரிரபர் ன்று கரட்டுகிநது . நின 

ரனிங்கள் ரும்தரதும் , அன் மீரண னியுரித் ன்னிட அர் த்துக் 

கரண்டரர். னிப்தட்ட நினங்களின் இடமும் ல்னகளும் ஆக் கரப்தரபர்கபரலும் , 

அப்தகுதியின் ைல்ரக்கு மிக்கர்கபரலும் அபந்து குறித்து க்கப்தட்டண . தயரர்பூர் 

ைப்தடுகளின்தடி உஸ்தரனர ன்ந அதிகரரி ரட்டத்தின் நினப் தரிரற்நம் ரடர்தரண 

ஆங்கள் அணத்யும் தரதுகரத்ரர் . கிரத்தில் நினங்கள் ரடர்தரண 

ஆங்கப கிரம் கக்கர் தரரித்ரர்.  

குப்ர் கரனத்தில் நினம் கீழ்ருரறு கப்தடுத்ப்தட்டிருந்ண. 

க் த்ர தயிரிடப்தடும் நினம் 

கினர தன்தடர நினம் 

அப்யரர  ரிசு நினம் 

ஸ்தி ரழ்ற்குறி நின, 

கரத ையர ய்ச்ைல் நினம் 

 

தரைணம்  

மிகத் ரன்ரண கரனத்தின நீர்ப்தரைணத்தின் முக்கி த்துத் இந்திரவில் 

உர்ந்திருந்ரர்கள். ரஸ்மிருதி ன்ந நூலில் , ல்கப ள்பங்களிலிருந்து 

தரதுகரத் தந்திர , தரைணத்திற்கு உவி கர ன்ந இருக அக்ககள் 

குறிப்பிடப்தடுகின்நண. ண்ணீர் ங்குத் டுக்கஜனநிர்கர ன்நடிகரல்கள் 

இருந்ரக அசிம்ர் குறிப்பிடுகிநரர். திகளிலிருந்து ட்டுமில்னரல் , ரிகளிலிருந்தும் 

குபங்களிலிருந்தும் ரய்க்கரல்கள் ட்டப்தட்டண . குஜரத்தின் கிர்ணரர் னயின் 

அடிரத்தில் இருந் சுர்ைணர ரி மிகவும் புகழ்தற்நரகும். 

தல்று ரிகளின் தட்டில் 

ரி அன் ன் 

தரகர விபச்ைலில் அைன் தறும் க்கரண 

ஆறில் எரு தங்கரகும், 
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தரகர அைருக்கு கிரங்கள் அவ்ப்தரது ங்க 

ண்டி தங்கள் , விநகு, பூக்கள் 

தரன்ந. 

கர கிரத்திணர் மீது குறிப்பிட்ட கரன 

இடளியில் விதிக்கப்தடும் எரு ரி 

(இது ருடரந்தி நினரியின் எரு 

தகுதில்ன) 

தலி ஆம்தத்தில் விருப்தப்தட்டு ங்கப்தட்ட 

ரிரக இருந்து பின்ணர் கட்டர ரிரக 

ரற்நப்தட்டது. இது எரு எடுக்குமுந ரி. 

உதிங்கர கரல் நினங்களின் தரரிப்பிற்கரக 

விதிக்கப்தட்ட கரல் ரிரக இருக்கனரம் , 

அல்னது நீர் ரிரகவும் இருக்கனரம் . 

னினும், இது எரு கூடுல் ரிரன். 

உதரிகர இதுவும் எரு கூடுல் ரிரன் . இது 

ற்கரக சூலிக்கப்தட்டது ன்தது குறித்து 

அறிஞர்கள் ரறுதட்ட விபக்கங்கபத் 

ருகின்நணர். 

ஹிண்ர ங்க ரங்கள் மீது விதிக்கப்தடும் ரி 

ன்தது டிப் தரருள் . டமுநயில் 

இது சின குறிப்பிட்ட ரனிங்களின் 

விபச்ைலில் எரு தங்கிண , அசின் 

தங்கரகப் தரருபரக அளிப்தரகும், 

ரபூர கரற்றுக்கும் ஆவிகளுக்கும் ைய் 

ண்டி ைடங்குகளுக்கரக விதிக்கப்தட்ட 

தல்று ரிகள் கனப்த த்திருக்கும் 

எவ்ரரு உரும் கட்ட ண்டி 

கனப்த ரி 

யலிகர 

 

கனப்த த்திருக்கும் உர் கள் கட்ட 

ண்டி ரி 

கல்யர ர்த்கர்கள் கத்திற்கர 

துநமுகத்திற்கர கரண்டுரும் ணிகச் 

ைக்குகளில் அைருக்கரண தங்கு , இச் 

சுங்க, நுவு ரிகளுக்கு எப்பிடனரம். 
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க்ளிப்ர உதக்ளிப்ர நினப்ததிவின் தரது விதிக்கப்தடும் 

விற்தண ரி 

 

விைரயிகளின் நின  

விைரயிகளின் நின கீழ் நினயில் இருந்து . ைரதி கரரகவும் , நினங்களும் 

உரிகளும் ற்நர்களுக்கு ங்கப்தட்டரலும் ரனிங்கள் ங்கப்தட்டன் 

கரரகவும் அர்கள் கரத்டிகளின் நினக்குத் ள்பப்தட்டணர் . அப்தரதிருந் 

குத்க முநப்தடி குத்கரர்கள் நினரண குத் கரர்கள் அல்ன . ரநரக, 

ப்தரது ண்டுரணரலும் குத்க விட்டு ளிற்நப்தடும் நினயில் 

இருந்ரர்கள். விைரயிகள் தனவிரண ரிகபயும் கட்டண்டி இருந்து. 

சுங்கமும் உனரகவிலும்  

குப்ர் கரனத்தில் மிகவும் ைழித் ரழில்கள் சுங்கத் ரழில் , உனரகவில் ஆகிண 

ஆகும். சுங்கங்கள் இருந்து குறித்து அசிம்ர் , ரயமிகிர், கரளிரைர் ஆகிரர் 

அடிக்கடி குறிப்பிடுகிநரர்கள். இக்கரனகட்டத்தில் பிகரரிலிருந்து இரும்புப் தடிவுகள், 

இரஜஸ்ரனிலிருந்து ைம்புப் தடிவுகள் ஆகிண தருபவில் ரண்டி டுக்கப்தட்டண . 

இரும்தரடு ங்கம் , ைம்பு, கம், ஈம், பித்ப, ண்கனம், க்கர, ரங்கனீஸ், 

அஞ்ைணக்கல், சுண்ரம்புக்கல், சிப்பு ஆர்ைனிக் ஆகிற்நயும் தன்தடுத்திணர் . 

விைரயிகளுக்கு அடுத்தடிரண முக்கித்தும் உனரக ன ைய்தர்களுக்கு 

இருந்து. தல்று வீட்டு உதரகப் தரருள்கள் , தரத்திங்கள், ஆயுங்கள் ரரிக்க 

உனரகங்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண . இரும்பின் கண்டுபிடிப்பிற்குப் பின்ணர் , கரழுமுண 

ம்தடுத்ப்தட்டு, ஆரண உவிற்கு உவிரல் இக்கரனகட்டத்தில் பரண் 

அதிகரித்து. 

இக்கரனகட்டத்தில், உனரகவில் நுட்தங்கள் உச்ைத்தில் இருந்ண ன்த நிறுவுற்கு, 

இன்று தில்லி குதுப்மிணரர் பரகத்தில் கரப்தடும் ஹ்ரலி இரும்புத்தூண் ைரன்நரகக் 

கரட்டப்தடுகிநது. இது இண்டரம் ைந்திகுப்ருடன் அடரபம் கரப்தடுகிநது . இந் 

எற்ந இரும்புத்தூண் தன நூற்நரண்டுகபரகத் துருப்பிடிக்கரல் அப்தடி இருக்கிநது . 

இது குப்ர்  கரனத்து உனரகவில் கவிணஞர்களின் திநனுக்கு டுத்துக்கரட்டரகவும் 

திகழ்கிநது. ரங்கள் டித்ல் , உனரகச் ைதுக்கு னப்தரடு , தரண ணல் , 

சுடுண் சிற்தங்கள் ,  ைதுக்கு னப்தரடு ஆகி று சின கவிணத் 

ரழில்கபரகும். 

முத்தி ரரித்ல் , புத்ர் ற்று ம் பிந கடவுபரின் சின டித்ல் ஆகி 

இக்கரனகட்டத்தில் உனரகவிலில் ற்தட்ட எரு குறிப்பிடத் குந் முன்ணற்நரகும் . 

இரும்பு, ங்கம், ள்ளி, ைம்பு, கம், ஈம் ஆகிற்ந உருக்கிப் பிரித்டுப்ததில் 

ற்தடும் இப்பிற்கும் (ைரம்) ைர்த்து க்கள் தம் ண் டியிருந்து ன்று 

ைரல்னப்தடுகிநது. ககள் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பண . இ குறித்து கரளிரைர் 

விபக்கியுள்பரர். 
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ணிகமும் ர்த்கமும் 

குப்ர் தரருபரரத்தின் லிக்கு ணிகர்களின் தங்களிப்பு மிக முக்கிரணரகும் . 

சிஷ்டி, ைரர்த்யர ன்ந இருறுதட்ட ககபச் ைர் ந் ணிகர்கள் இருந்ணர் . 

சிஷ்டி ன்தர் தரதுரக எ இடத்தில் ங்கியிருப்தர் . ணது ைல்ம் ற்றும் 

ணிகத்திலும், ணிகத் நிர்கிப்தன் மூனமும் தற்ந பத்ரல் ரிரக்குரி 

நினயில் இருந்ர். ைரர்த்யர ன்தர் இனரதத்திற்கரக ஊர் ஊரகச் ைன்று ணிகம் 

ைய்ர். 

அன்நரடம் தன்தடுத்த் ரண தரருள்களிலிருந்து வினயுர்ந் , ஆடம்தப் 

தரருள்கள்  விரதரம் ைய்ப்தட்டண . மிபகு, ைந்ணக்கட்ட, ரண, குதி, 

ங்கம், ைம்பு, இரும்பு, க்கர ஆகி விற்கப்தட்டண . கவிணக் கனஞர்கள் , 

ணிகர்கள், தரு ணிக குழுக்கள் ஆகிண தற்றிக்குறிப்பிடும் ைப்தடுகள் , முத்திகள் 

அதிக ண்ணிக்கயில் கிடத்துள்பண . இன் மூனம் இக்கரனகட்டத்தில் கவிணத் 

ரழில்களும் ணிகமும் ைழித்திருந்க் கரமுடிகிநது . ணிகக் குழுக்களில் 

கவிணக் கனஞர்கள் , ணிகர்கள் இருந்து தற்றிக் குறிப்புகள்  அதிக 

ண்ணிக்கயில் கிடத்துள்பண . தரருள்களின் உற்தத்தி , அதிகரிப்பு, ணிக விரிரக்கம் 

ஆகிற்றில் ணிகக் குழுக்களின் தங்கு குறிப்பிடத்க்க அபவில் இருந்துள்பது . து 

அப்புகளின் உள் நிர்ரகங்கபப் தரருத் இ நத்ர ன்ணரட்சி அதிகரம் 

தற்நகபரக இருந்துள்பண. இர்கபது ைட்டதிட்டங்கப அசும் தித்து . னிப்தட்ட 

ணிகக் குழுக்கள் அணத்யும் உறுப்பிணர்கபரகக் கரண்ட எரு குழுத்திணரல் இந் 

ைட்டதிட்டங்கள் உருரக்கப்தட்டண ன்தது குறிப்பிடத்க்கரகும். 

ர ஸ்மிருதி , பிருகஸ்ததி ஸ்மிருதி ஆகி ணிகக் குழுக்களின் அ ப்பு, 

ைல்தரடு குறித்து விரிக்கின்நண . எரு குழுவில் குழுத் னர் , இண்டு, மூன்று 

அல்னது ந்து நிர்ரக அதிகரரிகள் இருந்ரக இ குறிப்பிடுகின்நண . குழுச் ைட்டங்கள் 

ழுத்துப்பூர்ரக ஆங்களில் ழுப்தட்டிருக்க ண்டும் . து குழு உறுப்பிணர்களின் 

கரறுகளின் மீது தீர்ப்பு ங்கிது குறித்து பிருகஸ்ததி ஸ்மிருதி கூறுகிநது . குழுவின் 

தீர்ப்பு ப்தடி இருந்ரலும் அசு எப்புல் அளித் தீண்டும் . குழுங்களின் னர்கள் 

ரட்ட அபவில் நிர்ரக அப்புகளில் முக்கிரண தங்கு கித்ரகச் ைப்தடுகள் 

கூறுகின்நண. ணிகக் குழுக்களில் கவிணஞர்களுக்கரண குழுக்கள் , 

ங்கிரபர்களுக்கரண குழுக்கள் , ணிகர்களுக்கரண குழுக்கள் ணப் தன வி குழுக்கப 

உறுப்பிணர்கபரகக் கரண்ட குழும் அப்புகள் இங்கிரகக் குறிப்புகள் உள்பண . 

தணிகளின் னன்களுக்கரக நில் குட , விடுதிகள், ைத்திங்கள், கரயில்கள், 

ரட்டங்கள், ண்டதங்கள் ற்தடுத்தித் ரும் கரட டடிக்ககளிலும் 

ணிகக்குழுக்களும் குழுங்களும் ஈடுதட்டு ந்ரகவும் குறிப்புகள் கரப்தடுகின்நண . 

ரட்ட அபவினரண நிர்ரக அப்புகளில் ணிகக் குழுக்களின் னர்கள் முக்கிப் 

தங்கரற்றி ந்ரகக் கல்ட்டுக ள் கூறுகின்நண . ணிக ங்கிகள் , கவிக ண்டி 

ணிகக்குழுக்கள், கவிணஞர்கள் குழுக்களின் குழுங்கள் அப்புகள் 

இங்கிரகவும் குறிப்புகள் உள்பண . ( ண்டைரர் கல்ட்டுச் ைரன்றின் தடி ) 

ணிகக்குழுக்கள் ங்கிகளின் தங்கிண ஆற்றிரகவும் அறி முடிகிநது . இற்கரண 

கரடரபர்களின் தர்கள் இக்கல்ட்டில் தரறிக்கப்தட்டுள்பண.  
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நிதியுடன் ரடர்புட ற்நரரு அம்ைம் கந்துட்டி . (அதிக ட்டிக்குக் கடன் ருல் 

கந்துட்டி ஆகும் ) ணிகத்தில் அதிக இனரதம் ஈட்டுற்கரகப் தம் கடணரகப் 

தநப்தட்டு ட்டிக்கு விடப்தட்டற்கரண குறிப்புகள் இக்கரனக ட்டச் ைரன்றுகளில் 

கரப்தடுகின்நண. 

குப்ர் கரனத்தில் ற்குக் கயில் கல்ரண் , கரல்-தரர்ட் ஆகி ணிகத் 

துநமுகங்களும், னதரர், ங்களூர் ைனரப்டரணர , ரதடரண, தந்ணடரணர ஆகி 

ணிகச் ைந்களும் இங்கியுள்பண . ங்கத்தின் ரமிலிப்தி கிக்குக் கடற்கயின் 

முக்கிரண ணிக ம் ன்று தரஹிரன் குறிப்பிடுகிநரர் . இந் ணிகத் 

துநமுகங்களும் கங்களும் எரு புநம் தரசீகம் , அபிர, தைரண்டிம் தரன்ந ரடு 

கங்கபரடும் துநமுகங்கபரடும் , றுபுநம் இனங்க , சீணர, ன்கிக்கு ஆசி 

ரடுகபரடும் இக்கப்தட்டிருந்ண . இந்திர, சீணர இட யினரண கடல் தத்தில் 

திர் கரள்ப ரும் இடர்கள் குறித்து தரஹிரன் குறிப்பிடுகிநரர் . அபூர்ரண த்திணக் 

கற்கள், ல்லி துணிககள் , ரைணத் திவிங்கள் ஆகி இந்திரவிலிருந்து 

விற்கப்தட்டண. சீணரவிலிருந்து தட்டும், இ தரருள்களும் இநக்குதி ைய்ப்தட்டண. 

குப்ர் அதிக ண்ணிக்கயில் ங்க ரங்கபயும் , எப்பீட்டபவில் குநந் 

ண்ணிக்கயில் ள்ளி , ைம்பு ரங்கபயும் ளியிட்டணர் . னினும் குப்ர் 

கரனத்திற்குப் பின்ணர் ங்க ரங்களின் சுற்சி குநந்துதரணது. 

கனயும் கட்டடக் கனயும் 

குப்ர் கரனத்தில் கம் , திரவிடம் தரணியினரண கனகள் பர்ந்ண . இந்தி 

கட்டடக்கன னரற்றில் இது குறிப்பிடத்க்க , தடப்தரக்கம் கரண்ட கரனரகும் . 

பிற்கரனத்தில் கனகள் ம்தரடு கரண்தற்கரண ஊற்றுக் கண்கள் இக்கரனத்தில் 

ரன்றிண. 

குட, கட்டுரணக் கரயில்கள் தரநகபக் குடந்து கட்டப்தடும் குட க் 

கரயில்கள் தரும்தரலும் த அப்புகபத் ரடர்ந்ண . னினும் முகப்புப் 

தகுதியின் அனங்கரத்திலும் , உள்தக்க தூண்களின் டிப்பிலும் விரிரண புதி 

ரற்நங்கபக் கரண்டுந்ன் மூனம் 

புது ைய்ண . மிகவும் குறிப்பிடத்குந் குடக் கரயில்கள் அஜந்ர , ல்னரர 

(யரரஷ்டிம்) ற்றும் தரக் (த்திப் பிைம் ) ஆகி இடங்களில் கரப்தடுகின்நண . 

உகிரி குககளும் (எடிைர) இவ்கச் ைர்ந்ரன். 

கட்டுரணக் கரயில்களில் பின்ரும் அம்ைங்கள் கரப்தடுகின்நண:  

 ட்டரண கூ கரண்ட ைதுக் கரயில்கள்  

 விரணத்துடன் (இண்டரது ரடி ) கூடி ட்டரண கூ கரண்ட ைதுக் 

கரயில்கள்  

 பகரட்டு கரபும் (சிகம்) கரண்ட கரயில்கள்  
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  ைவ்கக் கரயில்கள்  

 ட்டடிக் கரயில்கள். 

குடக் குககள் -அஜந்ர 

இண்டரது குழுச் ைர்ந் கரயில்கள் திரவிட முநயின் தன கூறுகபக் 

கரண்டரக உள்பண . கருநக்கு ன சிகம் அக்கும் புது மூன்நரது 

தரணியின் சிநப்பு ஆகும். அது க முநயின் முக்கி அம்ைரகும். 

ஸ்தூபிகள் இ ரபரண ண்ணிக்கயில் கட்டப்தட்டண . மிகச் சிநந் ஸ்தூபிகள் ைத் 

(உத்ப்பிைம்), த்திணகிரி (எடிைர), மிர்பூர்கரன் (சிந்து) ஆகி இடங்களி ல் 

கரப்தடுகின்நண. 

சிற்தங்கள் - கல் சிற்தங்கள் கல் சிற்தக் கனக்குச் சிநந் ைரன்று ைரரத்தில் கரப்தடும் 

நிற்கும் நினயிலுள்ப புத்ர் சின . புரச் சிற்தங்களில் மிக அகரணது உகிரி 

குகயின் நுரயிலில் இருக்கும் ரய அரச் சின. 

உனரகச் சிற்தங்கள் தரி  அபவில் உனரகச் சிற்தங்கப ரர்க்கும் கன குப்ர் 

கரனத்து கவிணக் கனஞர்கள் மிகவும் கனநுணுக்கத்ரடு ைய்ரர்கள் . பிகரரின் 

ரபந்ரவில் உள்ப புத்ரின் ததிணட்டடி ைம்புச் சின , சுல்ரன்கஞ்சில் உள்ப 

டி புத்ர் சின ஆகி இண்டும் குப்ர் கரனத்து உனரகச்  சிற்தங்களுக்கு மிகச் 

சிநந் டுத்துக்கரட்டுகபரகும். 

ஏவிங்கள் தரதுரக குப்ர் கரனத்தில் சிற்தக் கனவிட ஏவிக் கனயில் 

தனரும் ஈடுதட்டு , தரும் புகழும் தற்நது ரிகிநது . குப்ரின் சுரவிங்கள் அஜந்ர , 

தரக், தரரமி ஆகி இடங்களில் கரப்தடுகின்நண. 

அஜந்ர ஏவிம் நுட்தம் ன்ந அபவில் , இந் ஏவிங்கள் ப்தட்ட தப்புகள் மிக 

ளி முநயில் ரர் ைய்ப்தட்டண . அஜந்ரவின் சுர் ஏவிங்கள் ஃபிஸ்கர 

ணப்தடும் சுரவி கச் ைர்ந்ல்ன . ணனில் ஃபிஸ்கர ஏவிங்கள் 

சுரின் பூச்சு ஈரக இருக்கும்தர ப்தடுத . ஆணரல் அஜந்ரவின் 

சுரவிங்கள் பூச்சு கரய்ந்பின் ப்தட்ட . அஜந்ர ற்றும் தரக்கில் கரப்தடும் 

ஏவிங்கள் த்திை ஏவிப் தள்ளி முநயின் னசிநந் ஏவிங்கபரகும். 

சுடுண் சிற்தங்களும்  ட்தரண்டக் கனயும்  

களிண்ரல் ைய் சிறு உருங்கள் ம் ைரர்ந் , ம் ைரர ரக்கங்களுக்கரகப் 

தன்தட்டண. விஷ்ணு, கரர்த்திகர், துர்க, ரகர் ற்றும் தன ஆண் , தண் 

கடவுபர்களின் சிறு களிண் உருங்கள் க்குக் கிடத்துள்பண. 

அச்சிைத்திர, ரய்கரர், யஸ்திணரபூர், தரர் ஆகி இடங்களில் கிடத்துள்ப குப்ர் 

கரனத்து ட்தரண்டங்கள்  ட்தரண்டக் கனயின் சிநப்பிற்கு டுத்துக்கரட்டரகத் 

திகழ்கின்நண. 
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இக்கரனகட்டத்து ட்தரண்டங்களின் னிப்தட்ட சிநப்தம்ைம் "சிப்பு ட்தரண்டங்கள் " 

ஆகும்.  

ைஸ்கிரு இனக்கிம் 

குப்ர் ைஸ்கிருத் அலுல் ரழிரக்கிணரர்கள் . அர்களின் அணத்து 

கல்ட்டுகளும் தட்ட ங்களும் அம் ரழியில்ரன் ழுப்தட்டண . இக்கரனகட்டம்ரன் 

ைஸ்கிரு இனக்கித்தின் உச்ைகட்டரகும் . தண்ட கரனத்தில் உருரண ஸ்மிருதிகள் 

ல்னரழுக்கம், அசில், தண்தரடு ன்று தல்று கருப்தரருள்கள் குறித்துப் தசி ை 

நூல்கபரகும். ர்ைரஸ்திங்களும் புரங்களும்  இந் இனக்கிக்கட்டப்பின் 

ப்தரருப டித்ண. 

ைஸ்கிரு இனக்கம் தரணினி ழுதி அஷ்டத்ரயி , தஞ்ைலிரல் ழுப்தட்ட 

யரதரஷ்ர ஆகி தடப்புகளின் அடிப்தடயில் குப்ர் கரனத்தில் ைஸ்கிரு 

இனக்கத்தின் பர்ச்சி புனப்தடுகிநது . இக்கரனகட்டம் குறிப்தரக அசிம் ரல் 

அகரைம் ன்ந ைஸ்கிரு ைரற்கபஞ்சிம் ரகுக்கப்தட்டரக அறிப்தடுகிநது . 

ங்கத்ச் ைர்ந் தௌத் அறிஞர் ைந்திகரமிர் ைந்திவிரகம் ன்ந இனக்க 

நூனப் தடத்ரர். 

புரங்களும் இதிகரைங்களும் இன்று ரம் அறிந்திருக்கும் டிவில் புரங்கள் இந்க் 

கரனத்தில்ரன் இற்நப்தட்டண . இ பிரர்கபரல் ததிவுைய்ப்தட்ட ரன்க் 

ககபரக இருந்ண . உண்யில், இ ரடக்கத்தில் தரர்கபரல் தரடப்தட்ட . 

பிரர்களின் ககளுக்கு ந்தும் , இ ைவ்வில் ைஸ்கிருத்தில் மீண்டும் 

இற்நப்தட்டண. இற்ந இந்துக்களின் புனி தனுல்கபரக ரற்றும் முற்சிரக இந்துப் 

பிரிவுகள், ைடங்குகள், தக்கக்கங்கள் அணத்தும் விரிரண முநயில் ைர்க்கப்தட்டண . 

அை ரரிசுகள் யூகத்தின் அடிப்தடயில் ததிவு ைய்ப்தட்டண . கரனம் கரனரக க்களின் 

நிணவுகளின் ஊடரக நினத்து ந் தடப்புகள் மீட்டுருரக்கம் ைய்ப்த ட்டு, மீண்டும் 

ைஸ்கிரு ரழியில் ழுப்தட்டண . இவ்ரநரக க்களின் கடந் கரனம் பிரணி 

விபக்கங்களுடன் 

மீட்டுருரக்கம் ைய்ப்தட்டது . யரதரம், இரரம் ஆகி இதிகரைங்கள் 

ருகறிச் ைம்டந்து து இறுதி டிவிணப் தற்நண . ததிணட்டு முக்கி 

புரங்கள் தட்டிலிடப்தட்டுள்பண. 

தௌத் இனக்கிம்  

ரடக்க கரன தபத் இனக்கிங்கள் க்கள் ரழிரண தரலி ரழியில் இருந்ண . 

பின்ணர் ைஸ்கிருக் கனப்புடன் கவியும் ைணமுரக மீண்டும் ழுப்தட்டண . ஆர் 

ர், ஆர் அைங்கர் ஆகிரர் குப்ர் கரனத்தின் குறிப்பிடத்குந் ழுத்ரபர்க ள் ஆர் . 

ர்க்க அறிவில் ைரர்ந் முனரது முழுரண தௌத் நூல் சுதந்துரல் 

இக்கரனகட்டத்தில் ழுப்தட்டது . சுதந்துவின் சீடரண திக்ரகரும் தன அரி நூல்கப 

ழுதிணர். 

ை இனக்கிம் 
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ைர்களின் நூல்களும் ரடக்கத்தில் பிரகிரு ரழியின ழுப்தட்டண . 

பின்ணர்ரன் ைஸ்கிருத்தில் ழுப்தட்டண . குறுகி கரனத்தின ை ம் தன 

தரி அறிஞர்கப உருரக்கிவிட்டது . இர்கபது முற்சிரல் ைக் 

கரட்தரடுகபப் தப்தப் தன இந்து புரங்களும் , இதிகரைங்களும் ை க் 

கண்ரட்டத்தில் ரற்றி ழுப்தட்டண . வினர ை இரரத் ழு திணரர். 

சித்ைண திரகர ைர்களிட ர்க்க ைரஸ்தித்திற்கு அடித்பமிட்டரர். 

ைம் ைரர இனக்கிம்  

ைமுத்திகுப் கவிரஜர ன்று புகழ்தற்நரரர் . கரளிரைர், அசிம்ர், விைரகத்ர், 

ன்ந்திரி தரன்ந த்திணங்கள் அது அ அனங்கரித்ரகப் தனரக 

ம்தப்தடுகிநது. கரளிரைர் இற்க , அக ழுதி கவிஞர் . ைரகுந்னம், 

ரபவிகரக்னிமித்ம், விக்ரர்சிம் ஆகி இது புகழ்தற்ந ரடகங்கள் . சூத்கர் 

(மிருச்ைகடிகம்), விைரகத்ர் (முத்ரரட்ச்ைம், விைந்திகுப்ம்) ஆகிரர் தடப்புகள் 

ளிரகிண. அைம் அதிகம் புகழ்தநர ரடக ஆசிரிர்கள், கவிஞர்களின் 

தடப்புகளும் இனக்கி , ைமூக திப்பீடுகளுக்கு தங்கரற்றிண . இக்கரன கட்டத்து 

ரடகங்களின் எரு சுரண அம்ைம் ன்ணன்நரல் , ரடகத்தின் ட்டுக்குடி 

கரதரத்திங்கள் ைஸ்கிருத்தில் தை, ளி கரதரத்திங்கள் பிரகிருத்தில் தசுகின்நண. 

பிரகிரு ரழியும் இனக்கிமும் பிரகிருத்திற்கு அைக்கு ளி ஆவு 

இருந்து. குப்ர் கரனத்தில் பிரகிரு ரழியின் தல்று டிங்கள் உருரகிண . துர 

தகுதியில் சூைனி ன்ந டிமும் , அத், தண்டல்கண்ட் தகுதிகளில் அர்த் ரகதி 

டிமும், வீண பிகரர் தகுதியில் ரதி டிமும் க்கத்தில் இருந்ண. 

ரபந்ர தல்கனக்ககம்  

யரவியரர ன்று தர் தற்ந ரபந்ர இந்திரவின் தண்ட கப் தசில் 

(இன்ந பிகரர் ) இருந் மிகப் தரி தௌத் டரனரகும் . இது தரட்ணரவிற்குத் 

ன்ற்க சுரர் 95 கிமீ தூத்தில் பிகரர் ரீப் கத்திற்கு அருக உள்பது. இது கி.பி. 

ந்ரம் நூற்நரண்டிலிருந்து 1200  புகழ்தற்ந கல்விச்ைரனரக இருந்து . இது 

யுணஸ்கரரல் தரதுகரக்கப்தட்டும் உனகின் ரன்ச் சின்ணரகும் . க் கல்வியின் 

மிகவும் முநப்தடுத்ப்தட்ட ழிமுநகள் இந்திரவின் ரடக்க கரனப் 

தல்கனக்ககங்கள் ன்று குறிப்பிடப்தடும் ட்ைசீனம், ரபந்ர, விக்சீனர தரன்ந தரி 

கல்வி நிறுணங்கள் அத் தூண்டுகரனரக இருந்ண . ந்ரம், ஆநரம் 

நூற்நரண்டுகளில் ரபந்ர தல்கனக்ககம் குப்ப் தசின் ஆவிலும் , பின்ணர் 

கன்ணரசியின் தைரண யர்ரின் ஆ விலும் ைழித்து .குப்ர் கரனத்திலிருந்து 

ரடர்ந் தந் ணப்தரன் கரண்ட தண்தரட்டு பு என்தரம் நூற்நரண்டு  

பர்ச்சியும் ைழுயும் தந உவிது. அன் பின் ந் நூற்நரண்டுகளில் தடிப்தடிரகச் 

ைரிவு ற்தட்டது. இக்கரனத்தில் ங்கத்தின் தரல் ம்ை அைர்களின் ஆரல் இந்திரவின்  

ரபந்ர தல்கனக்ககம் கி .பி. 1200இல் தில்லி சுல்ரனி ம்லூக் ம்ைத்தின் தக்திரர் 

கில்ஜியின் தடகபரல் ரபந்ர சூநரடப்தட்டு, அழிக்கப்தட்டது. அன்பின் கரவிகரம் 

சிறிது கரனத்திற்கு ைற்று ரனவில் எரு ற்கரலிக இடத்தில் ரடர்ந்து 
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ைல்தட்டரலும், கரனப்தரக்கில் கவிடப்தட்டு , நக்கப்தட்டது ன்று சின கல்கள் 

கூறுகின்நண.  

குப்ர் கரன அறிவில் கணிமும், ரணவிலும் 

சுழிம் ன்ந கருத்ரக்கத்க் கண்டுபிடித்து அன்விபரக ததின் இனக்க முந 

கண்டுபிடித்து ஆகி தருகள் இக்கரனகட்டத்தின் அறிவினர பர்கப ைரரும் . 

சூரி சித்ரந்ர ன்ந நூலில் ஆரிதட்டர் (கி.பி. ந்ரம் நூற்நரண்டின் இறுதி முல் 

ஆநரம் நூற்நரண்டின் துக்கம்  ) சூரி கிகங்களின் உண்ரண கரங்கப 

ஆரய்ந்ரர். பூமியின் சுற்நபவு குறித் கக்கீட்டில் ஆரிதட்டர் கணிப்பு வீண 

திப்பீட்டிற்கு மிக ருக்கரக உள்பது . பூமி எரு அச்சில் ன்ணத் ரண சுற்றுகிநது 

ன்தக் கண்டுபிடித் முல் ரணவினரபர் அர்ரன் . கணிம், கரவில், 

அல்ஜீப்ர ஆகிற்நப் தசும் ஆரிதட்டீம் ன்ந நூன அர் ழுதிணரர். 

ரகமிகிரின் (ஆநரம் நூற்நரண்டு) பிருயத் ைம்ஹிர ன்ந நூல் ரணவில் , புவியில், 

ரவில், இற்க னரறு ஆகிற்றிற்கரண கனக்கபஞ்சிரகும் . தஞ்ை 

சித்ரந்திகர, பிருயத் ஜரகர ஆகி இது ற்ந தடப்புகபரகும் . பிம்குப்ர் 

(ஆநரம் நூற்நரண்டின் இறுதி , ரம் நூற்நரண்டின் துக்கம் ) கணிம் ற்றும் 

ரணவிலுக்கரண முக்கி நூல்கபரண பிரும்ஸ்பு - சித்ரந்ர, கண்டகரத்கர ஆகி 

நூல்கப ழுதியுள்பரர். 

ருத்து அறிவில் ருந்துகள் ரரிப்தற்கு உனரகங்கபப் தன்தடுத்துல் , தரைம் 

ற்றும் இரும்பு ஆகிற்றின் தன்தரடு குறித்து ரயமிகிரும் பிநரும் 

ழுதியிருப்தப் தரர்க்கும்தரது 

குப்ர் ஆட்சிக் கரனகட்டத்தில் தியிலில் தரும் முன்ணற்நம் நிகழ்ந்திருப்தது 

ரிகிநது. னிகம் ன்ந ருத்து நூல் ரய்களுக்கரண ருந்துகள் , ருந்துகள் 

ரரிக்கும் முந ஆகிற்நக் கூறுகிநது . தரல்கரப்ர ழுதி யஸ்த்ரயுர்ர ன்ந 

நூல் வினங்குகளுக்கரண ருத்து நூனரகும் . இது குப்ர் கரனத்தில் ருத்து அறிவில் 

ந் அபவிற்கு பர்ந்து இருந்து ன்தக் கரட்டுகிநது. 

குப்ப் தசின் வீழ்ச்சி 

குப் ம்ைத்தின் கடசி அைரக அறிப்தடுதர் விஷ்ணுகுப்ர் . இர் கி .பி. 540 முல் 

550  ஆட்சி ைய்ரர் . உள்ரட்டுப் பூைல்களும் , அை குடும்தத்தில் கருத்து 

றுதரடுகளும் அன் வீழ்ச்சிக்குக் கரரயிண . புத்குப்ர் ன்ந குப் அைர் 

ஆட்சிக்கரனத்தில் ற்கு க்கரத்தின் ரகடக அைரண ந்திைணர ரல்ர , கனர 

ற்றும் கரைனர மீது தடடுத்ரர் . பின்ணர் ற்நரரு ரகடக அைர ண யரிைணர் 

ரபத்யும் குஜரத்யும் குப்ர்களிடமிருந்து கப்தற்றிணரர் . இண்டரம் 

ைந்திகுப்ரின் தணரண ஸ்கந்குப்ரின் ஆட்சியின்தரது யுர்கள் டற்கு 

இந்திரவின் மீது தடடுத்ரர்கள் . ஸ்கந்குப்ர் யூர்கப விட்டுதில் ற்றி 

தற்நரலும், அன் விபவுகள்  தசின் நிதி நின லிவுநச் ைய்து . ஆநரம் 

நூற்நரண்டில், யுர்கள் ரபம் , குஜரத், தஞ்ைரப், கரந்ரர ஆகிற்நக் 

கப்தற்றிணர்.  



 

69 தங்கரன இந்திர-IYACHAMY ACADEMY-044-48601550 

 

யுர் தடடுப்தரல் , ரட்டின் மீது குப்ர்களின் பிடி பர்ந்து . ரபத்தின் 

ைரர்ன், உத்திபிைத்தின் முகரரிகள், ைபரஷ்டித்தின் த்கரக்கள் தரன்று தன 

சிற்நைர்கள் உருரக ஆம்பித்ணர் . குப்ப் தசு தருபவு சுருங்கி கத்தில் 

ட்டும்ரன் இருந்து . பிற்கரனத்தி குப் அைர்கள் தௌத்த்க் கடப்பிடித்தும் 

இர்கள் தை விரிவுதடுத்துதினர , ரணுப் தடடுப்புகளினர கணம் 

ைலுத்ரத்தும் தைப் தனவீணப்தடுத்திது . அத்துடன், ளிரட்டிலிருந்து 

ற்கரள்பப்தட்ட தடடுப்புகள் , சிற்நைர்கள் தனரக உருரணது ஆகிண 

அணத்தும் ைர்ந்து குப்ப் தசு வீக் கரரகிண . ஆநரம் நூற்நரண்டின் 

ரடக்கத்தில் தசு சிந்து பிரந்தித் னர்கபர ல் ஆபப்தட்ட சிறுசிறு 

தகுதிகபரணது. 

குப்ர்கள் கரனத்தி முக்கி அதிகரரிகள் 

கரதரனதிக்ரிர இரணுத் ன 

கரரந்த்ணரக் ன நீதிததி 

கரைந்திவிக்யக் தரருக்கு பிந் ைைரதி 

ண்டதரசிகர கரல்துநயின் ன அதிகரரி 

தந்கரகரிக்ரிக்ர கருவூனத் ன அதிகரரி 

கரதக்ை தலிக் கக்குதுந னர் 

விணரத்இைன்ைரதக் கல்வித்துந னர் 

ைர்ரக்ைர அணத்து த்தி துநகளின் ஆய்ரபர் 

கரஸ்ததி கரனரட்தடயின் கட்டுப்தரட்டரபர் 

விணபூர அைரின் அச்ையில் விருந்திண உதைரித்ல்  

யுக்புருைர அலுனக கக்கு ற்தரர்ரபர் 

கடததிகிகர ைனந ஆய்ரபர் 

ரணதந்கரிகர இரணு ஸ்டரர் கீப்தர் 

 


