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OVERVIEW OF THE TOPIC 

● Archaeological  

● வ ால்லியல் ஆ ாரங்கள் 

●  Literary 

● இலக்கிய ஆ ாரங்கள் 

● Inscription 

● கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் 

● Foreign Accounts 

● வெளிநாட்டெரின் குறிப்புகள் 

● Harappa and Mohanjadaro 

● ஹரப்பா மற்றும் வமாகஞ்ச ாரரா 

● Important Cities and Excavation of artefacts 

● முக்கியமான நகரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் அங்கு கிடடத்  கடலப்வபாருட்கள் 

● People 

● சிந்துவெளி மக்கள் 

● Features of the cities 

● நகரங்களின் சிறப்பம்சங்கள் 

● beliefs and customs, 

● நம்பிக்டககள் மற்றும் பாரம்பரியம் 

● pattern of worship 

● ெழிபட்ட வி ம் 

● urbanization , housing, 

● நகர் டமயம் மற்றும் வீடுகளின் நிடலடம 

● Economy and Trade and Agriculture 

● வபாருளா ாரம் ெர்த் கம் மற்றும் ரெளாண்டம  

● Decline 

● சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் முடிவு 

● Geographical Extent 

● புவியிடப் பரெல்  
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HOW THE QUESTIONS ASKED IN THIS AREA | இப்பகுதியில் வினாக்கள் எவ்ொறு ரகட்கப்படுகின்றன 

A) Statement based questions on Cultural aspects of Indus Valley People 

சிந்துவெளி மக்களின் கலாச்சார அடிப்படடயிலான கூற்றுக்கடள டெத்து ரகட்கப்படுகிறது 

 

 

 

B) Location and facts , based questions on Harappan Sites 

இரண்டாெ ாக அடமவிடம் மற்றும் சில  கெல்கடள அடிப்படடயாக டெத்து ரகட்கப்படுகிறது 
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Most of the questions come from வபரும்பாலான ரகள்விகள் இங்கிருந்து 

ரகட்கப்படுகிறது 

● Social life of Indus Valley People  - Religious Practices 

● சிந்துவெளி மக்களின் சமூக ொழ்க்டக சமய நடெடிக்டககள் 

● Economic Life -    Agriculture, Domestication of Animals, 

Technology and Craft 

● வபாருளா ார ொழ்க்டக ரெளாண்டம விலங்குகடள பழக்கப் படுத்து ல் 

வ ாழில்நுட்பம் மற்றும் கடல 

● Location of Harappan Sites 

● ஹரப்பா நகரங்களின் அடமவிடம் 

 

Expected areas in forthcoming exam ெரும் ர ர்வுகளில் எதிர் பார்க்கக் கூடியடெ 

● The Harappan Script 

● ஹரப்பா எழுத்து ெடிெம் 

● Town Planning and Structures 

● நகர திட்டமிடல் மற்றும் அடமப்பு 

● Economic life- Trade, Seals 

● வபாருளா ார ொழ்க்டக ெர்த் கம் மற்றும் முத்திடர 

 

Common mistakes done in this topic வபாதுொக வசய்யக்கூடிய  ெறுகள் 

Focusing too much on all the features of important Harappan sites 

TNPSC focus only on the most significant feature of these sites 

ரராரபா நகரங்களின் முக்கியத்துெத்துக்கு மட்டுரம அதிக முக்கியத்துெம் வகாடுத்து படிப்பது 

 

 

Suggested readings 

❖ 6
th
 Term -I -Indus Civilisation  

❖ 9
th
 Term -1 - Ancient Civilisation  

❖ 11
th
 Volume -1 - Indus Valley Civilisation  

11
th
Volume - 1- rise of territorial Kingdom and new religious sect 
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What is History? 

Students, what happens if you touch the flame of fire? It burns, doesn’t it? This is experience. Will you again touch 

the fire? No. Because you have already experienced the burning sensation, haven’t you? We call this as “Memory”, 

“Recollection” and “Retention”. What would have happened if humans did not have memory at all? He would have 

committed the same mistake again and again. In this case, the progress of human beings is not possible. As human 

beings needs “memory” to progress, so, a society or a nation needs “memory” to progress. It is inevitable. Then 

what can be assumed as “memory” for a society or a nation? That is “History”! Yes, like “memory” serves human to 

survive, “History” serves as a “Memory” for a society, state, nation and the whole world. History is a record of good 

and wrong decisions, joyful and sorrowful experiences and the difficulties faced by our ancestors. Besides, it warns 

the future decision-making process. The principles, values and ideologies of our ancestors in the history will be a 

model and guiding force for their descendants. Their valour, adventures, patriotism and sacrifices will inspire the 

next generations. Moreover, by introducing our culture and heritage, history arouses the feeling of pride and honour 

for our nation and the world at large 

Herodotus of Greece was the first to show the world, how to construct this immensely valuable history. Hence, he 

is considered as ‘The Father of History’. 

Sources of History 

The one who constructs history is an historian. They use historical evidences to be particular and authentic about 

history. So it is believed that, ‘there cannot be history without sources.’ Then which are the sources of history? The 

sources of history can be classified into two groups 

 Literary sources.  

 Archaeological sources. 

Literary sources:  

Historically speaking, literature means the written or orally conveyed information. There are two kinds in this. One 

is Written Literature and another is Oral Literature. Written literature can be further classified into native and 

foreign literature. Oral literature comprises of folk songs, stories, ballads, myths and legends. Written literature 

is constructed by literates but oral literature is created by illiterates 

Archaeological sources:  

The physical remains or ruins of the things used or the constructed structures in the past are archaeological sources. 

The remains that have been buried in the Earth are removed through excavation. The historical evidences include 

coins, inscriptions, monuments, pieces of pots and other artefacts 
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Prehistoric Period  

Prehistory is the period which has records of human activities, civilization, using of stone tools. This period doesn’t 

witness any writings from the civilians, therefore, this period is the prehistoric period in Ancient history. Pre-history 

is the fact of origin of human activities and civilization thousands of years ago. In general, prehistory is divided 

into 3 ages  

 

Stone Age 

Stone Age is the very first age notice the change in human civilization. Use of stone and tools made up of stones 

were used. The stone age further divides into 3 more sub-parts and they are as follows: 

Palaeolithic  Age:  

This period is the beginning stage (Archaeological stage) of human history. Human beings of this period lived upon 

fruits, edible plants, tubers etc. Being nomadic in nature they lived in caves and rock shelters. They made variety 

of simple stone tools like scrapers, knives, cleavers, burins and microliths from quartzite and flint. They used large 

leaves and bark of trees as clothes. Fruits, edible plants, tubers were not available in all seasons. In the last stage 

of Paleolithic age they learnt hunting and fishing for food. They learnt to control fire. Important sites of this age 

are Belan valley in Uttar Pradesh, Hunasagi and Baichabal in Karnataka, Kurnool and Amaravathi in Andhra Pradesh, 

Attirampakkam in Tamil Nadu etc. Generally the period between 5 lakh years and 12 thousand years ago is 

recognised as Paleolithic age.  
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Mesolithic Age:  

This is the period between Paleolithic and Neolithic age. Hence, it is called as Mesolithic age. During this period, 

humanbeings started using small tools that were more efficient than the bigger one. Hence, this period is also 

called as ‘Microlithic Age’. These smaller tools were fixed to a wooden handle and used as spears while hunting. 

They were also gathering wild nuts. The food was not available continuously. Many a times they had endure hunger. 

They found a way out. They started rearing animals that were wounded during hunting or rearing the offsprings 

that were found during hunting. These animals were the secured source of food for them. This slowly led to animal 

husbandry. The Mesolithic humanbeings roamed around in search of food for themselves and their animals. 

Wherever they stayed, they used to draw pictures on the rocks that were used as their shelters. Animals hide was 

used as their dress. They knew fire and its utilities. Bhimbetka and Adamnagar of Madhyapradesh, Brahmgiri and 

Kanaganahalli of Karnataka, Bagoor and Ganeshwar of Rajasthan, Biranbanpur of West Bengal, Vanpasari of 

Andrapradesh, Sarai Nahar Rai and Mahadah of Uttar Pradesh are the few important places of that age. Mesolithic 

period was between 12000 and 9000 years ago from now 

Neolithic Age:  

Since, the Mesolithic humanbeings were into animal husbandry, they often faced shortage of food for themselves 

and for their animals. So these people started producing their own food during Neolithic age. They started 

cultivating crops 63 on the alluvial soil on the banks of rivers. Agriculture provided food to them and fodder to 

their animals. This enabled them settle in one place leaving aside the life of wanderers. Like this Agriculture became 

the first step in the direction of civilization and culture. The first evidence of agriculture in Indian Subcontinent is 

found in Meherghar of present Pakistan. While the people here constructed houses of sun-dried bricks for living, 

the people residing in Burzhome of Kashmir dug underground shelters. When they faced the problem of storing 

the grains produced, they manufactured handmade pottery. Later on, after the introduction of wheel, the 

manufacturing of different types and varieties of pots became easy. The stone tools were sharpened and used. 

Sanganakallu of Ballari was one such centre of such stone tools. They were using hand axe and other tools made 

out of bone. The evidences of Neolithic age are found in Banahalli, Brahmagiri, Budihal, Hallur, Piklihala, 

T.Narasipura, Uthanoor of Karnataka and Chirand of Bihar. The period of Neolithic age is usually fixed as between 

9000 and 5000 years ago from now. 
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Metal Age:  

The use of metals began by the end of Neolithic period. The first metal that the human beings used was copper. 

Then the people of metal age learnt producing bronze by mixing tin and copper. Bronze is an alloy and it is harder 

than copper 

Copper and Bronze Stone Age:  

As the quantity of Copper and Bronze tools was very low, stone weapons were continued to be used along with 

them. Therefore this period is called as copper and bronze Stone Age. This age began about 5000 years ago. 

Agriculture and cattle rearing were the prime occupations. Designed pots manufactured by using wheels belonged 

to this age. Copper implements and jewellery have been found. Bronze implements were helpful for deep cultivation 

of land and for the conversion of forest land into cultivated land. As a result there was a rise in the production of 

food grains. By transporting excess food grain to needy places around, the trade started. Consequently, in the 

valleys of River Sindhu and its tributary, a grand culture like Harappa civilization could arise. Historians identify it 

as the first urbanization ever happened. In south India the use of bronze was less when compared to the use of 

copper.  

Iron Stone Age:  

Iron is a hard metal. This was in use in South India long before copper. In South India it was in use as early as 

some 3500 years ago. This is called as the period of grand stone culture. In the tombs of grand stone culture, 

stone circle was constructed around the chamber where dead body is kept. Red and black coloured pots were 

commonly placed in such chambers. 

Iron weapons and implements were helpful in agriculture and handicraft. As the use of iron increased in North 

India, agrarian activities geared up. Thus, there was surplus yield. Some 2600 years ago the class which controlled 

surplus yield emerged as ruling class. They were the republic states. There after, Nanda, Maurya empires became 

prominent. 

 

Indus  Valley Civilisation 

Indian History was studied from the period of Vedas till the last century. Dayaram Sanhi and Rakaldas Bannerji 

excavated the sites of Harappa and Mohenjodaro in the present Pakistan. This discovery at once pushed back the 

history of India by at least 2000 years earlier to Vedas. It was called the Indus Valley Civilisation because some 

of its important sites which were excavated first are located in the valley of the River Indus and its tributaries. 

During the researches after this, as many as 1500 sites have been found belonging to this Civilisation 

Place  River Year Excavators 

Chanhudaro (on Indus) 1931 M.G Majumdar 

Sutkogendor (on Dasak) 1927 Sir Aurel Stein 

Kotdip (on Indus) 1955 Fazl Ahmed Khan 

Ropar (on Satluj) 1953 Y.D. Sharma 

Banwaii (on Saraswati) 1973 R.S.Bisht 

Lothal (on Bhogwa) 1954 S.R.Rao 
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Rangpur (on Mahar) 1931-53 M.S.Vats, B.B. Lal, S.R. Rao 

Amri (on Indus) 1929 N.G. Majumdar 

Kalibangan (on Ghaggar) 1961 B.B.Lai 

Sorkotda - 1964 J. Joshi 

Alamgirpur (on Hindon) 1958 Y.D. Sharma 

Initial Period   

The civilisation that appeared in the northwestern part of India and Pakistan in third millennium BCE is collectively 

called the Indus Civilisation. Since Harappa was the first site to be identified in this civilisation, it is also known as 

Harappan Civilisation. This civilisation did not appear all of a sudden. The beginnings of the Neolithic villages in 

this region go back to about 7000 BCE at the Neolithic site of Mehrgarh. 

The Indus valley site of Harappa was first visited by Charles Mason in 1826, and Amri by Alexander Burnes in 

1831. The site of Harappa was destroyed for laying the railway line from Lahore to Multan. The seal from this site 

reached Alexander Cunningham, the first surveyor of the Archaeological Survey of India (ASI). Alexander 

Cunningham visited the site in 1853, 1856 and 1875. But the importance of the site and the associated civilisation 

were not realised until Sir John Marshal took over as the Director General of ASI and initiated research at the site. 

Geographical Area and the Settlements 

The Indus Civilisation and the contemporary cultures covered nearly 1.5 million sq. km area in India and Pakistan. 

The settlements of Sutkagen-dor in the west on the Pakistan– Iran border; Shortugai (Afghanistan) in the north; 

Alamgirpur (Uttar Pradesh, India) in the east and Daimabad (Maharashtra, India) in the south are the boundaries 

of this civilisation. Its core area was in the regions of Pakistan, Gujarat, Rajasthan and Haryana 

 

City Planning:  
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The cities of Harappan civilisation were well planned. They were protected by forts. Wide roads, public wells, multi-

storeyed buildings and well-planned drainage system are the important features of Harappan cities. The drainage 

system is a great achievement of our ancestors. The importance was given to cleanliness and public health is a 

model for the present. This system of town planning cannot be 83 found elsewhere in the ancient civilisations.  

The Harappans used baked and unbaked bricks, and stones for construction. The towns had a grid pattern and 

drainages were systematically built. The houses were built of mud bricks while the drainages were built with burnt 

bricks. Houses had more than one floor. 

The site of Mohenjo-Daro had a planned town, built on a platform. It has two distinct areas. One is identified as a 

citadel and another as the lower town. The houses had bathrooms paved with burnt bricks and proper drains. Some 

houses had stairs indicating the existence of an upper floor. The houses had multiple rooms. Many of the houses 

had a central courtyard with rooms all around. 

The citadel area had important residential structures that were either used by the public or select residents. In 

Mohenjo-Daro, a building has been identified as a warehouse. The Great Bath is a tank situated within a courtyard. 

The corridors were present on all four sides and stairs are seen on the northern and southern sides. It was well 

paved with several adjacent rooms. Some structures are identified as granary. The bricks were laid watertight with 

gypsum mortar. It had drainage. It is associated with a ritual bath. 

Economic Life:  

Agriculture was an important source of subsistence for the Harappans. The Harappans cultivated diverse crops such 

as wheat, barley, lentil, chickpea, sesame and various millets. They perhaps ploughed the land and then sowed the 

seeds. Ploughed fields have been found at Kalibangan. 

The weaving of cotton and woollen clothes were one of their main occupations. The production of baked bricks was 

another occupation. They did animal husbandry. Cattle, goats, pigs, cats, dogs, camels and donkeys were usually 

reared. The credit for growing cotton for the first time goes to India. Greeks called it ‘Sindhun’ as it was produced 

in the Indus valley. Harappans had trade relationship with Mesopotamians. They called this civilisation as ‘Meluha’. 

They carried out trade activities through the Lothal port in the Arabian Sea. 

Pastoralism was also practised by the Harappans. They domesticated sheep, goat and fowl. They had knowledge of 

various other animals including buffalo, pig and elephant. But horse was not known to them. The Harappan cattle 

are called Zebu. 

Metal, Tools and Weapons 

The Harappan civilisation belongs to the Bronze Age civilisation and Harappans knew how to make copper bronze 

tools. Although they produced bronze implements, they needed various kinds of tools for agriculture and craft 

production. The Harappans used chert blades, copper objects, and bone and ivory tools. The tools of points, chisels, 

needles, fishhooks, razors, weighing pans, mirror and antimony rods were made of copper. The chert blades made 

out of Rohrichert was used by the Harappans. Their weapons include arrowheads, spearhead, celt and axe. They did 

not have the knowledge of iron. 

Textiles and Ornaments 

The Harappans wore clothes and used metal and stone ornaments. They had knowledge of cotton and silk. The 

terracotta images of women are shown wearing different types of ornaments. The image of dancing girl found at 

MohenjoDaro is shown wearing bangles in large numbers up to the upper arm 

Trade and Exchange 
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Harappans had close trade contacts with the Mesopotamians and also with various cultures of India. The Harappan 

seals and materials have been found in the Sumerian sites in Oman, Bahrain, and Iraq and Iran. The cuneiform 

inscriptions mention the trade contacts between Mesopotamia and Harappans. The mention of “Meluhha” in the 

cuneiform inscriptions refers to the Indus region. A Harappan jar has been found in Oman. Harappan seals, weights, 

dice and beads are found in Mesopotamia. Carnelian, lapis lazuli, copper, gold and varieties of wood were exported 

to Mesopotamia. Harappans also interacted with various regions of India and acquired raw materials and processed 

them. 

Weights and Measures 

The weights exhibit a binary system. The ratio of weight is doubled as 1:2:4:8:16:32. The small weight measure of 

16th ratio weighs 13.63 grams. They also used a measuring scale in which one inch was around 1.75 cm. Weights 

made of chert were cubical. They used binary numbering system (1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.). They might have been used 

for weighing jewellery and metal. 

Seals, Sealings and Scripts 

The seals from various media such as steatite, copper, terracotta and ivory are frequently found in the Harappan 

sites. The Harappan script has not yet been convincingly deciphered. About 5,000 texts have been documented from 

the Harappan sites. The longest text has about twenty six signs. Some scholars are of the view that it is Dravidian. 

Seals might have been used as an identity marker on the materials that were transported. They might have indicated 

the ownership. 

Arts and Amusement 

The terracotta figurines, the paintings on the pottery, and the bronze images from the Harappan sites suggest the 

artistic nature of the Harappans. “Priest king” of steatite, dancing girl of copper (both from MohenjoDaro), and stone 

sculptures from Harappa, Mohenjo-Daro and Dholavira are the important objects of art. Toy carts, rattles, wheels, 

tops, marbles and hop scotches exhibit the amusement of the Harappan people. 

Faith and Belief System 

The Indus people worshipped nature. They worshipped the pipal tree. Some of the terracotta figures appear to be 

mother goddess. Fire altars have been identified at Kalibangan. They buried the dead. Burials were made elaborately 

and evidence of cremation is also reported. The Harappan burials have pottery, ornaments, jewellery, copper mirrors 

and beads. These suggest their belief in an afterlife. 

Polity 

 Uniformity in pottery, seals, weights and bricks reveals the existence of a polity. Labour mobilisation may also 

suggest the existence of a political system. Harappa and Mohenjo-Daro might have had a citystate like polity. The 

uniformity in the cultural materials and measurement units point to a central authority during the Harappan times. 

Contemporary Cultures of the Indus Civilisation 

Several groups including pastoral people, farmers and hunter-gatherers lived in the Indus region. The Indus region 

had villages and large towns 

Decline of Cities:  

The cities of Harappan civilisation began to disintegrate and gradually the entire civilisation disappeared. There are 

many causes for its decline: The floods at regular intervals in Indus and its tributaries. The overuse of wood for 

burning bricks that destroyed the forests, which necessiated in their migration. The Aryan, who came from outside, 
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would have attacked them. The spread of infectious diseases. All the above reasons might have been the cause for 

the disappearance of a great civilisation. The historians are of the opinion that, the spectacular town-planning and 

the vision of our ancestors are the models to the present. 

ெரலாறு என்றால் என்ன? 

ெரலாறு என்றால் என்ன? இது முன்பு நடந்து முடிந்  நிகழ்ச்சிகடள ெரிடச முடறயில் முடறயாக கூறுெர  ெரலாறு. இது மனி ன் நடந்து ெந்  

பாட டய அறிமுகப்படுத்துகின்றது. அப்பாட யில் மனி னின் வெற்றி மற்றும் ர ால்விகடள விெரிக்கின்றன. ெரலாறு நிகழ்ச்சிகடள விெரிக்கும் 

ரபாது காலம், இடம் மற்றும் நபடரக் குறித்து துல்லியமான  ன்டம மற்றும் நம்பகத்  ன்டமயும் வகாண்டிருக்கும். அப்படிவயனில், அந்நிகழ்வு 

எப்ரபாது?எங்கு? மற்றும் யாரினால் நடந் து? என்பதிடன வ ளிவுபடுத்துெ ாக இருக்கும். இந் த் வ ளிவு இல்லாமல் ரபாயின் ெரலாறு 

கட யாகப்ரபாகும். 

கட  மற்றும் ெரலாற்றிற்கும் இருக்கும் ரெறுபாடு  

"ஒரு காலத்தில், ஒரு ஊரில் ஒரு இராஜன் இருந் ான். அென் ஒரு ரபாடர நடத்தினான்''. கி.மு 261-ல் பாடலிபுத்திரத்திடன ஆண்ட அரசாகன் எனும் 

அரசன் கலிங்கப் ரபாடர நடத்தினான்''. 

ெரலாறு எ ற்கு ரெண்டும்? நீங்கள் ஒரு  டடெ வநருப்பின் ஜூொடலடய வ ாடுகின்றீர்கள் என்று டெத்துக் வகாள்ரொம். என்னாகும்? வநருப்பு 

சுடுகின்றது அல்லொ? இதுரெ அனுபெம். மற்வறாரு முடற நீங்கள் வநருப்பின் ஜூொடலடய வ ாடுவீர்களா? இல்டல. ஏவனன்றால் இது மு ல் 

வநருப்பு சுட்ட அனுபெம் உங்களுக்கு உள்ளது அல்லொ? ஆமாம். இ டனரய நிடனப்பு அல்லது ஞாபக சக்தி இல்டலவயனில் மறக்காதிருத் ல் 

(அ) நிடனொற்றல் என்று அடழக்கின்ரறாம். ஒரு ரெடள மனி னுக்கு நிடனொற்றல் இல்லாமல் ரபானால் என்ன வசய்ொர்கள்? வசய்   ெறுகடள 

மீண்டும் மீண்டும் வசய்ொர்கள் அல்லொ? 

இ னால் மனி  இனத்தின் முன்ரனற்றம் சாத்தியமில்டல. அ ப் ப டி ய ாா னால் மனி னின் முன்ரனற்றத்திற்கு நிடனொற்றல் இருந் து ரபான்று 

சமூகம் அல்லது ஒரு நாட்டின் முன்ரனற்றத்திற்கு நிடனொற்றல் இருக்க ரெண்டுமல்லொ? ஆமாம் இருக்க ரெண்டும். அப்படியானால் எது 

சமூகத்திற்கு அல்லது நாட்டிற்கு இருக்க ரெண்டிய நிடனொற்றல்? 

அதுரெ ெரலாறு! ஆமாம், மனி னுக்கு நிடனொற்றல் இருப்பது ரபான்று ஒரு சமூகத்திற்கு, மாநிலத்திற்கு, நாட்டிற்கு அவ்ெளவு எ ற்கு இவ் 

உலகத்திற்கு ெரலாரற நிடனொற்றலாக உள்ளது. ெரலாறு நமது முன்ரனார் கடடப்பிடித்  நல்ல மற்றும் வகட்ட முடிவுகளிலிருந்து அனுபவித்  சுக 

துக்கங்கடள துன்பங்கடள வ ரிவிக்கின்றன. அன்றி, ெருங்கால முடிவுகடள எடுக்கும் ரபாது எச்சரிக்கின்றன. ெரலாற்றில் காணலாகும் நமது 

முன்ரனார்களின்  த்துெ ரபா டனகள், சா டனகள் பின்ெரும்  டலமுடறயினருக்கு உ ாரணமாகவும், ெழிகாட்டியாகவும் ஆகின்றன. அெர்களின் 

வீரம், தீரம் மற்றும் தியாகம், சா டன, ர சபற்று, அடுத்   டலமுடறயினருக்கு தூண்டு டல அளிக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, நமது கலாச்சாரம் 

மற்றும் பாரம்பரியத்ட  அறிமுகப்படுத்துெ ன் மூலம் வபருடமமிக்க நல்வலண்ணம் மற்றும் வகளரெத்ட  ெரலாறு ஏற்படுத்துகின்றது. அவ்ெளவு 

மகத்துெம் நிடறந்  ெரலாற்டற எவ்ொறு உருொக்க ரெண்டும் என்பட  உலகிற்கு மு ன்மு லாக காட்டிக் வகாடுத் ெர்கள் கிரீக் நாட்டின் 

வஹவராரடாடஸ். அ னால் அெடர 'ெரலாற்றின்  ந்ட ' என்று அடழக்கலாகின்றது. 

ஆ ாரங்கள் :  

ெரலாற்டற எழுதியெர்கடள ெரலாற்றறிஞர் (அ) ெரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்கிறார்கள். இெர்கள் ெரலாற்டறக் குறிப்பிட்டு மற்றும் 

உத்திரொ மாகக் கூற சாட்சி ஆ ாரங்கடள பயன்படுத்திக் வகாள்கிறார்கள். அ னால் ஆ ாரம் இன்றி ெரலாறு இல்டல ' என்று கூறுெது. 

அப்படியானால் ெரலாற்றின் ஆ ாரங்கள் எடெ எடெ? எனும் ரகள்வி உங்களுக்கு ர ான்றலாம். ெரலாற்றின் ஆ ாரங்களில் முக்கியமாக இரண்டு 

ெடககள் உள்ளன. 

1. இலக்கிய ஆ ாரங்கள் 2. வ ால்வபாருளியில் ஆ ாரங்கள் 

இலக்கிய ஆ ாரங்கள் :-  

ெரலாற்றின் பின்னணியில் இலக்கியம் என்றால் எழுத்து ெடிவில் அல்லது ொயிலிருந்து ொய் ெழியாக ெழங்கி ெந்துள்ள நிகழ்ச்சிகள் என்பனொகும். 

இடெகளில் இரண்டு ெடக. ஒன்று - எழுத்து இலக்கியம், இரண்டு - ொய்வமாழி இலக்கியம். எழுத்து இலக்கியத்ட , உள்நாட்டு இலக்கியம் மற்றும் 

வெளிநாட்டு இலக்கியம் என்று ெடகப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. ொய்வமாழி இலக்கியம் எனும் நாட்டுப்புற இலக்கியம், நாட்டுப்புறப் பாடல், நாட்டுப்புறக் 

கட , இடச, நாட்டியம், புராணக்கட , பழங்கட கள் மு லானடெகடள உள்ளடக்கியிருக்கும். எழுத்து இலக்கியம் எழுதியெர் எழுத்து அறிவு வபற்ற 

கற்றெர் எனில், ொய்வமாழி இலக்கியத்ட  படடத் ெர் எழுத் றிவு வபறா ெராக இருப்பார். 
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வ ால்வபாருளியல் ஆ ாரங்கள் :-  

முந்ட ய மனி ன் நிர்மாணித்  மற்றும் பயன்படுத்திய இயற்பியல் சார்ந்  வபாருட்களின் மிச்சமிருக்கும் வ ால்வபாருளியல் ஆ ாரங்கள் பூமியின் 

உள்ரள புட ந்து மடறந்து காணப்படும். ர ாண்டுெ ன் மூலம் வெளிரய எடுக்க ரெண்டும். ஆ ாரங்களுக்கு அடடயாளமாக, கடலரெடலப்பாடு 

மிகுந்  வபாருட்கள், மண்பாண்டத் துண்டுகள், நாணயங்கள், சா னங்கள், கல்வெட்டுக்கள், நிடனவுச் சின்னங்கள் மற்றும் பிற  டயங்கள் 

உள்ளடங்கும். 

 

ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம் 

ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம் மனி னின் நடெடிக்டககள் , நாகரிகம் கற்கடள பயன்படுத்திய காலங்கடள மட்டுரம குறிக்கும். இந்  காலகட்டம் 

குடியமர்வின் எழுத்துப்பூர்ெமான ஆ ாரங்கள் எ டனயும் வகாண்டிருக்காது. எனரெ பழங்கால ெரலாற்றில் இது ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம் 

என அறியப்படுகிறது. ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம் என்பது சுமார் பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் நடடவபற்ற நிகழ்ொகும். 

ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலத்திடன மூன்று கட்டமாக பிரித் ரியலாம். 

வ ால் பழங்கால ெரலாற்றுக்கு முந்ட ய காலத்தில் மூன்று படிநிடலகள் உள்ளன.  

 படழய கற்காலம்,  

 மத்திய கற்காலம்,  

 புதிய கற்காலம்.  

 

படழய கற்காலம் : 

இக்காலம் மனி  ெரலாற்றில் ஆரம்ப நிடல. புட வபாருள் - மனி  பழடம வசய்திகள் (Archaeological) பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு நிடலயாக 

உள்ளது. இக்காலத்தில் மனி ன் பழம், காய்கறிகள், கிழங்கு ெடககள் தின்று ொழ்ந் ான். நாரடாடிகளாக இருந்  இெர்கள் உணடெத் ர டி 
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குடககளில், கல் மண்டபங்களில் ொழ்ந் னர். கல் துண்டுகள் (கூர்டமயான) கத்தி, கல் உளிமுடன மு லான வபரிய வபரிய கல் ஆயு ங்கடள 

உபகரணங்கடள பாடறத்துண்டுகளில்  யாரித்துக் வகாண்டனர். இடல மற்றும் மரப்பட்டடகடள ஆடடகளாக மடறப்புக்காக பயன்படுத்தினர். 

அடனத்து காலங்களிலும் பழ ெடககள், கிழங்கு ெடககள் கிடடக்கவில்டல. படழய கற்காலத்தின் இறுதிகட்ட நிடலயில் உணவுக்காக 

ரெட்டடயாடு ல் மற்றும் மீன் பிடித் டலக் கற்றனர். மு ல் முடறயாக வநருப்பின் அறிமுகமானது. படழய கற்காலத்தில் முக்கிய  ங்கும் இடம் 

என்பது மத்திய பிரர சத்தின் கர்னூல், அமராெதி,  மிழ்நாடு அத்திராம்பக்கம் மு லானடெகள். சா ாரணமாக படழய உரலாகக் காலத்ட  5 இலட்ச 

ெருடங்களில் இருந்து 122 ஆயிரம் ெருடங்கள் ெடர குறிப்பிடப் படுகின்றது. 

மத்திய கற்காலம் : (Mesolithic age) : 

இது படழய கற்காலம் மற்றும் நவீன கற்காலம் இடடயில் உட்பட்ட காலமாகும். அ னால் இ டன மத்திய கற்காலம் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

இக் காலத்து மனி ர்கள் வபரிய வபரிய கற்களால் ஆன உபகரணங்களுக்குப் பதிலாக அடமப்பான சிறிய கல் ஆயு ங்கடள பயன்படுத்  

ஆரம்பித் னர். ( 17 - அ னால் அக்காலத்ட  சிறுகற்களால் அடமந்  கற் காலம் என்றும் 2'. அடழக்கலாகிறது.  

ஆயு ங்கடள அம்பின் நுனியில் அல்லது கம்பின் முடனயில் சுற்றி ஈட்டிடயப் ரபான்று பயன்படுத்தி ரெட்டடயாடினர். காடு  ானியங்கடள 

உணவுக்காக ரசகரித் னர். உணவுக்கான  ானியங்களும், ரெட்டடக்கு வசல்ெ ால் கிடடக்கும் ரெட்டடப் வபாருட்களும் கிடடப்பது நிரந் ரமான ாக 

இல்டல. பல சமயங்களில் பசியினால் காலம் கழிக்க ரெண்டியிருந் து. அ ற்காக இெர்கள் கண்டுபிடித்  ெழி என்னவெனில், ரெட்டட சமயங்களில் 

காயம் அடடந்து இறக்காமல் ரபான விலங்குகள் அல்லது கிடடத்  குட்டிகடள  ந்து  ம்முடன் ெளர்ப்பது என்ப ாகும். ஒரு வி த்தில் இப்பிராணிகள் 

அெர்களுக்கு சில அெசர காலங்களில் உணொக பயன்பட்டன. இது நி ானமாக பிராணி ெளர்ப்பிற்கு ெழி ெகுத் து. மத்திய உரலாகக் காலம் 

மனி ர்கள்  மது மற்றும் ெளர்ப்பு பிராணிகளின் உணவிற்காக அடலந்து திரிந் ார்கள். ஓய்வு ரநரங்களில்  ங்கியிருந்  இடங்களில் (கற்களின் 

ரமரல) பாடறகளின் ரமற்புறங்களில் ஓவியங்கடள (சித்திரங்கடள) ெடரந் ார்கள். விலங்குகளின் ர ால்கடள  மது ரபார்டெகளாக 

(ரமலாடடகளாக) பயன்படுத்தினர். வநருப்பின் அறிமுகம் நன்றாக இருந் து. 

இக்காலத்தின் முக்கிய  ளங்களான மத்தியபிரர சத்தின் பீம்ரபட்கா, ஆ ம்கர், கருநாடகத்தின் பிரம்மகிரி, கனகனஹள்ளி , இராஜஸ் ானின் பாவகார், 

கரணஷ்ெர், ரமற்கு ெங்காளத்தின் பிர்பாண்டர், ஆந்திரப் பிரர சத்தின் ொன்பசாரி, உத்திரபிரர ச த்தின் சராய் நகர் ராய், மஹா ஹ மு லானடெ 

முக்கியமானடெகள். மத்திய கற்காலத்தின் காலம் இன்டறக்கு சுமார் 12000 ெருடங்களில் இருந்து 9000 ெருடங்கள் ெடர இருந் து என்று 

சா ாரணமாக அறியப்படுகிறது. 

நவீன கற்காலம் : 

மத்திய உரலாகக் காலத்தின் மனி ர்கள் பிராணிகடள ெளர்த் தினால் அெர்களுக்கு அெர்களின் பிராணிகளுக்கும் அவ்ெப்ரபாது உணவின் ர டெ 

உண்டானது. அ னால் அம் மக்கள் உணவுக்காக அடலெட விட்டு நவீன  ற்காலத்தில் உணவின் உற்பத்திக்காக முடனந் னர். நதிக் 

கடரரயாரங்களில் சத்து மிகுந்  ெண்டல் மண்ணில் விெ சாயத்ட  ஆரம்பத்தினர். விெசாயம் நவீன உரலாகக் கால மக்கள்  ானியங்கள் மற்றும் 

அெர்களின் ெளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு ரமய்ச்சடல நிடறவு வசய் து. அ னால் நாரடாடி ொழ்விடன துறந்து நிடலயான  குந்  பகுதிகளில்  ங்க 

ஆரம்பித் னர். இவ்ொறு விெசாயம் கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரீகங்களின் ர ாற்றத்திற்கு மு ல் அடியாக அடமந் து. இந்திய துடணக் கண்டத்தில் 

விெசாயத்தின் ஆரம்ப நிடலகடள பாகிஸ் ானின் வமஹர்கர்  ளங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

இங்கு மக்கள் ொழ்ெ ற்காக உலர்ந்  வசங்கற்களால் வீடுகடள கட்டினர். காஷ்மீரத்தின் புர்ஜ்ரஹாம் பிரர சத்தின் மக்கள் நிலத்திற்குள் குடககடள 

நிறுவிக் வகாண்டனர். விெசாயத்தில் உற்பத்தி வசய்   ானியங்கடள ரசகரித்து டெக்கும் பிரச்சடன எதிர் ெந் ரபாது டகயினால் மண்ணில் பாடன 

வசய்யும் ெழிடயக் கண்டுபிடித் னர். அன்றி புடடக்கும், குத்தும், வீசும் உபகரணங்கடள உபரயாகத்திற்கு பயன்படுத்தினர். இக் காலத்திரலரய ஆரம்ப 

கால கிராமங்கள் வபருக ஆரம்பித் ன. 

சக்கரத்தின் அறிமுகத்திற்குப் பிறகு சிறந்  மற்றும் ரெடலப்பாட்டுடன் கூடிய பாடனகடள  யாரிப்ப ற்கு ஏதுொனது. இக் காலத்தில் கல்லின் 

ஆயு ங்கடள நன்றாக ர ய்த்து வமருகூட்டி பயன்படுத்தினர். பல்லாரி சமீபத்தின் சங்கனகல் இந்  ெடகயான ஆயு ங்களின் உற்பத்தி நிடலயானது. 

சிறப்பாக டகக்ரகாடாலி , எலும்புகளினால்  யாரிக்கப்பட்ட ஆயு ங்கடளப் பயன்படுத்தினர். கருநாடகத்தின் பனஹள்ளி, பிரம்மகிரி, பூதிஹாள, 

ஹள்ளுரு, பகலிஹாளர், டி. சரசிபுரா, உத்னூரு, பீஹாரின் சிராண்டு மு லான பகுதிகளில் நவீன உரலாகக் காலத்தின் இருப்பிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுள்ளன. சா ாரணமாக இக்காலத்ட  இன்டறக்கு 9000 இருந்து 5000 ெருடங்கள் ெடர என அறியலாம். 

உரலாகக் காலம் : நவீன உரலாகக் காலத்தின் முடிவு காலத்தில் உரலாகங்களின் பயன்பாடு ஆரம்பமானது. மு லில் மனி ர்கள் பயன்படுத்திய 

உரலாகம் (வசம்பு)  ாமிரம்.  ாமிரத்திற்கு  கரத்ட  ரசர்த்து வெண்கலம்  யாரிப்பட  கற்றனர். வசம்பு  ாமிரத்ட விட வெண்கலம் கடினமான ஒரு 

கலடெ உரலாகம். 

 ாமிரம் மற்றும் வெண்கலம் உரலாகக் காலம் :  
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 ாமிரம் மற்றும் வெண்கல ஆயு ங்களின் அளவு வெகு இலகுொக இருந் டமயால் அடெகளுடரனரய கல் ஆயு ங்களும் முடிவு வபற்றன. அ னால் 

இக் காலத்ட   ாமிரம் மற்றும் வெண்கல உரலாகக்காலம் என்று அடழக்களாகிறது. இது 5000 ெருடங்களுக்கு முன் காணலாகின்றன. விெசாயம் 

மற்றும் பிராணி ெளர்ப்பு மு ன்டமயான வ ாழிலாக இருந் ன. சக்கரங்களினால் வசய்  அலங்கார பாடனகள் இக்காலத்தில் காணலாகிறது. 

 ாமிரத்தின் உபகரணங்கள் ஆபரணங்கள் கிடடத்துள்ளன. நிலத்ட  ஆழமாக உழவும் மற்றும் காட்டடத் திருத்தி விெசாயப் பூமியாக மாற்ற வசம்பு 

உபகரணங்கள் உபரயாகமாயின. இ னால் உணவுப் வபாருட்களின் உற்பத்தியில் வபருக்கம் ஏற்பட்டது. அதிகமான  ானியங்கடள ர டெயான 

பகுதிகளுக்கு அனுப்பி டெப்ப ன் மூலம் வியாபாரம் ெர்த் கம் ொணிகம் என ஆரம்பமானது. இ ன் விடளொக ெடரமற்கு இந்தியாவில் சிந்து 

மற்றும் அ ன் துடண நதிகளின் பள்ளத் ாக்கில் ஹரப்பா எனும் நாகரிகம் எனும் சிறந்  கலாச்சாரம் ர ான்றக் காரணமானது. இ டன மு ல் 

நாகரீகம் என ெரலாற்று அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். வ ன் இந்தியாவில்  ாமிரத்ட  ஒப்பிடும் ரபாது வசம்பின் பயன்பாடு அதிகமாக 

இருக்கவில்டல.  

 

இரும்பு உரலாகக் காலம் : இரும்பு சிறந்  உறுதியான உரலாகம். இது வ ன் இந்தியாவில்  ாமிரத்திற்கும் முன்ரப பயன்பாட்டில் இருந் து. இரும்பு 

3500 ெருடங்களுக்கு முன்ரப வ ன் இந்தியாவின் உபரயாகத்தில் இருந் து. இக்காலத்ட  மிகச் சிறந்  உரலாகக் கலாச்சார காலம் என்றும் 

அடழக்கின்றனர். வபரிய கல் கலாச்சார கலாச்சார கல் சமாதிகள் சமாதிகளில் செத்தின் அடறடய சுற்றியும் கல் சதுக்க த்ட  (Stone circle) 

நிறுவினர். செத்தின் அடறகளில் கறுப்பு மற்றும் சிெப்பு ெண்ண பாடனகள் சா ாரணமாக காணலாகின்றன. 

இரும்பு ஆயு ம் மற்றும் உபகரணங்கள் விெசாயம் மற்றும் டகரெடலப் வபாருட்கள் உற்பத்தியில் நிடறெடடந் து. ெட இந்தியாவில் இரும்பின் 

பயன்பாடு தீவிரமடடந் து ரபான்று விெசாயத்திலும் ெடகெடகயான  ந்திரங்கள் பயன்படுத் ப்பட்டது. இ னால் அதிகமான உற்பத்தி உண்டானது. 

அதிகமான உற்பத்திடய நிரந் ரமாக்கும் ெர்கம் சுமார் 2600 ெருடங்களுக்கு முன்பு ர ான்றின. அடெகரள மக்களரசு. அ ன் பிறகு நந் , வமளரிய 

ரபரரசுகளின் ர ாற்றத்திற்கு காரணமாகின. 

 

சிந்து சமவெளி நாகரிகம் 
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ஒரு நூற்றாண்டு முன்பு ெடர இந்தியாவின் ெரலாற்டற ரெ ங்களின் காலங்களிலிருந்து ஆய்வு வசய்யலாகிறது. சில ெருடங்களுக்குப் பிறகு 

 யாராம் ஸ்னாகி மற்றும் ரகல் ாஸ் ப்யானர்ஜி அெர்கள் இன்டறய பாகிஸ் ானின் ஹரப்பா மற்றும் வமாகஞ்ச ாரரா என்னுமிடத்தில் பண்டடய 

நகரங்களின் அகழ்ொராய்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். இவ்ொராய்ச்சி, இந்தியாவின் ெரலாற்டற ரெ ங்களுக்கும் சுமார் 2000 

ெருடங்களுக்கு முன்பு வகாண்டு வசன்றது. துெக்கத்தில் சிந்து மற்றும் அ ன் துடண நதிகளின் கடரகளில் இடெ அறியப்பட்டதினால் சிந்து நதிக்கடர 

நாகரீகம் என்று அடழக்கலாகிறது. ஆனால், அன்றிலிருந்து இன்டறயெடரக்கும் நடந்துள்ள ஆராய்ச் சிகளில் சுமார் 1500க்கும் அதிகமான 

இடங்கள் காணலாகின்றன. இ ன் விடளொக சிந்து நதிக்கடரகடளக் கடந்தும் இந்நாகரீகத்  டடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறியப்பட்டுள்ளன 

இடம் ஆற்றுப்படுடக மாநிலம்   நாடு  கண்டுபிடித் ெர்கள் 

ஹரப்பா ராவி பஞ்சாப் பாகிஸ் ான்  யராம் சஹானி (1921),மவ ா ஸ்ெருப் 

ொத்சா(1926),வீலர் (1946) 

வமாகஞ்ச ரரா சிந்து சிந்து பாகிஸ் ான் ஆர்.டி பானர்ஜி(1922),மக்ரக(1927),வீலர் (1930) 

சான்ஹு ாரரா சிந்து  சிந்து பாகிஸ் ான் மக்ரக (1925), என்.ஜி மஜீம் ார் (1931), எஸ்.ஆர் 

ராரொ (1954) 

ரலாத் ல் ரபாகாொ குஜராத் இந்தியா எஸ்.ஆர் ராரொ ( 1954) 

காளிபங்கன் காக்கர் ராஜஸ் ான் இந்தியா அமலானந்த் ரகாஷ் (1951) , பி.வி லால் மற்றும் பி.ரக 

 ாபர் ( 1961) 

பன்ொலி  காக்கர் ஹரியானா  இந்தியா ஆர்.எஸ் பிஸ்ட் (1973) 

ர ாலவீரா லூனி குஜராத் இந்தியா ரஜ.பி ரஜாஷி ( 1967) 

 

ஆரம்ப நிடல 

இந்தியாவின் ெடரமற்குப்பகுதியிலும் பாகிஸ் ானிலும் வபா.ஆ.மு. 3000 கால அளவில் ர ான்றிய நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் வமாத் மாகச் 

சிந்து நாகரிகம் எனப்படும். இந்நாகரிகம் அடடயாளம் காணப்பட்ட மு ல் இடம் ஹரப்பா என்ப ால், இது ஹரப்பா நாகரிகம் என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. ஹரப்பா நாகரிகம் திடீவரன்று. ஒரர நாளில் ர ான்றிவிடவில்டல. இப்பகுதியில் புதிய கற்காலக் கிராமங்களின் வ ாடக்கம் 

நடடவபற்றது ஏறத் ாழ வபா.ஆ.மு. 7000 (புதிய கற்காலப் பகுதியான வமஹர்காரின் காலத்ட ப் ரபால) எனக் கணிக்கப்படுகிறது. 

ஹரப்பாவுக்கு மு ன்மு லில் 1826இல் ெருடக  ந் ெர் சார்லஸ் ரமசன் எனும் இங்கிலாந்து நாட்டெர். 1831இல் அம்ரி என்னும் ஹரப்பா 

பண்பாட்ரடாடு வ ாடர்புடடய இடத்திற்கு அவலக்ஸாண்டர் பர்ன்ஸ் ெருடக  ந் ார். லாகூரிலிருந்து முல் ானுக்கு ரயில் பாட  அடமப்ப ற்காக 

ஹரப்பா அழிக்கப்பட்டது. இப்பகுதியிலிருந்து ஒரு முத்திடர இந்தியத் வ ால்லியல் அளவீட்டுத் துடறயின் மு ல் அளடெயரான அவலக்ஸாண்டர் 

கன்னிங்ஹாமுக்குக் கிடடத் து. 1853இலும் 1856இலும் 1875இலும் அெர் ஹரப்பாடெப் பார்டெயிட்டார். ஆனால் ஹரப்பாவின் 

முக்கியத்துெத்ட யும் அ ன் நாகரிகத்ட யும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத் க் காரணமாக இருந் ெர் சர் ஜான் மார்ஷல் ஆொர். இெர் இந்தியத் 

வ ால்லியல் துடறயின் இயக்குனராகப் வபாறுப்ரபற்ற நிகழ்வு, இந்திய ெரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுடன எனலாம். இெரது முயற்சிகள் மூலம் 

ஹரப்பாவில் ஆய்வுகள் வ ாடங்கப்பட்டன 

புவியியல் அடமவிடம் 

சிந்து நாகரிகமும் அ ன் சமகாலப் பண்பாடுகளும் இந்தியாவிலும் பாகிஸ் ானிலுமாக வமாத் ம் 1.5 மில்லியன் சதுரகிரலாமீட்டர் பரப்பளவில் 

அடமந்துள்ளன. ரமற்கில் பாகிஸ் ான் ஈரான் எல்டலயில் அடமந்துள்ள சட்காவஜன் - ரடார் குடியிருப்புகள், ெடக்கில் ஷார்ட்டுடக (ஆப்கானிஸ் ான்), 

கிழக்கில் ஆலம்கிர்புர் (உத் ரப்பிரர சம்), வ ற்கில் ட மாபாத் (மகாராஷ்டிரம்) எனச் சிந்து நாகரிகப்பகுதியின் எல்டலகள் ெடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இ ன் டமயப்பகுதிகள் பாகிஸ் ானிலும் இந்தியாவில் குஜராத், ராஜஸ் ான், ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களிலும் உள்ளன. 
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நகரத்திட்டமிடல் 

ஹரப்பா நாகரீகத்தின் நகரங்கள் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டுள்ளன. அடெகளின் பாதுகாப்பிற்காக ரகாட்டடகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அகலமான வ ருக்கள், 

வபாதுக் கிணறுகள், உப்பரிடகயுடன் அடமந்  வீடுகள், சிறந்  முடறயில் அடமக்கப்பட்ட கழிவுநீர் கால்ொய்கள் இடெகள் ஹரப்பா நாகரீகத்தின் 

சிறப்பு அடமப்புக்கள். கழிவுநீர் பாட  கால்ொய்கள் அடமப்பு மட்டும் நமது பண்டடயர்களின் ஆபூர்ெ சா டனயாகும். அெர்கள் சுத் த்திற்கு 

அளித்துள்ள முக்கியத்துெம் இன்டறக்கும் முன் உ ாரணமாக உள்ளது. இங்குள்ள நகரத்திட்டம் அடமப்பிடன உலகின் ரெறு எங்கும் உள்ள பண்டடய 

நாகரீகத்திலும் காண இயலாது. 

ஹரப்பா (பஞ்சாப், பாகிஸ் ான்), வமாகஞ்ச ாரரா (சிந்து, பாகிஸ் ான்), ரடாலாவீரா (குஜராத், இந்தியா), காலிபங்கன் (ராஜஸ் ான், இந்தியா), 

ரலாத் ல் (குஜராத், இந்தியா), பனாெலி (ராஜஸ் ான், இந்தியா), ராக்கிகார்ஹி (ஹரியானா, இந்தியா), சர்ரகாட்டடா (குஜராத், இந்தியா) ஆகியடெ 

ஹரப்பா கால் முக்கிய நகரங்களாகும். அரண்களால் பாதுகாக்கப்படும்  ன்டம, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட வ ருக்கள், சந்துகள், கழிவுநீர் ெசதி ஆகியடெ 

ஹரப்பா நகரங்களின் குறிப்பிடத் க்க கூறுகள்.  குந்  குடிடம அதிகாரிகளின் கீழ் இத் டகய திட்டமிடல் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும். ஹரப்பா மக்கள் 

கட்டுமானத்துக்குச் சுட்ட, சுடா  வசங்கற்கடளயும் கற்கடளயும் பயன்படுத்தினர். நகரங்கள் சட்டக ெடிடமப்டபக் வகாண்டிருந் ன. கழிவுநீர் 

ெடிகால்கள் திட்டெட்டமான ஒழுங்குடன் கட்டப்பட்டன. வீடுகள் ரசற்று மண்ணாலான வசங்கற்களாலும் கழிவுநீர் ெடிகால்கள் சுட்ட வசங்கற்களாலும் 

கட்டப்பட்டன. வீடுகள் ஒன்றுக்கு ரமற்பட்ட  ளங்கடளக் வகாண்டிருந் ன. 

வமாகஞ்ச ாரரா ஓர் உயர்ந்  ரமடட மீது நன்கு திட்டமிட்டுக் கட்டப்பட்ட நகரம். அது ரகாட்டடப்பகுதியாகவும்  ாழ்ொன நகரமாகவும் இரு ரெறுபட்ட 

பகுதிகடளக் வகாண்டிருந் து. 

வீடுகளில் சுட்ட வசங்கற்களால்  ளம் அடமக்கப்பட்ட குளியலடறயும் சரியான கழிவுநீர் ெடிகாலும் இருந் ன. ரமல் ளம் இருந் ட  உணர்த்தும் 

ெடகயில் சில வீடுகள் படிக்கட்டுகடளக் வகாண்டுள்ளன. வீடுகளில் பல அடறகள் இருந் ன. பல வீடுகளில் சுற்றிலும் அடறகளுடன் கூடிய முற்றம் 

அடமந்திருந் து. 

நகரத்தின் ரகாட்டடப்பகுதி முக்கியத்துெம் ொய்ந்  இருப்பிடத்துக்கான அடமப்புகளுடன் காணப்படுகிறது. இட ப் வபாதுமக்கரளா, மக்களில் 

குறிப்பிட்ட சிலரரா பயன்படுத்தியிருக்கலாம். வமாகஞ்ச ாரராவில் உள்ள ஒரு கட்டிடம் ரசமிப்புக் கிடங்காக அடடயாளம் காணப்படுகிறது. 

வபரும் குளம் (The Great Bath) என்பது முற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வபரிய குளமாகும். குளத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் உள்ள நடடபாட  

ெடக்குப்பக்கத்திலும் வ ற்குப்பக்கத்திலும் படிக்கட்டுகளுடன் அடமந்துள்ளது. நடடபாட யின் அருரக பல அடறகளும் உண்டு. சில கட்டுமான 

அடமப்புகள்  ானியக்கிடங்குகளாக அடடயாளம் காணப்படுகின்றன. அ ன் சுெர்கள் ஜிப்சம் வசறிந்  சுண்ணச்சாந் ால் பூசப்பட்டு, நீர் புகா படி 

இருக்கின்றன. அக்கட்டுமானத்தில் கழிவுநீர் ெடிகால் ெசதி இருந் து. அது சடங்குகளுடன் வ ாடர்புடடய நீராடல் நிகழ்வுகளுக்குத் 

ர டெப்பட்டிருக்கலாம். 

வபாருளா ார ொழ்க்டக 
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ரெளாண்டம 

ஹரப்பா மக்கள் நிடலயாக ொழ்ெ ற்கு ரெளாண்டம முக்கிய ஆ ாரமாக விளங்கியது. ரகாதுடம, பார்லி, அெடர ெடககள், வகாண்டடக்கடடல, 

எள், வெவ்ரெறு திடன ெடககள் உள்ளிட்ட பல்ரெறு பயிர்கடளப் பயிரிட்டார்கள். ஹரப்பா மக்கள் உழவுக்குக் கலப்டபடயப் பயன்படுத்தினார்கள். 

நிலத்ட  உழுது, விட க்கும் ெழக்கத்ட  அெர்கள் வகாண்டிருந்திருக்கலாம். உழு  நிலங்கடளக் காலிபங்கனில் காண முடிகிறது. அெர்கள் 

பாசனத்துக்குக் கால்ொய்கடளயும் கிணறுகடளயும் பயன்படுத்தினார்கள் 

பருத்தி மற்றும் கம்பளி துணிகடள வநய்ெது ஹரப்பாவினரின் ஒரு வ ாழிலாகும். அெர்களின் மற்றுவமாரு வ ாழில் சுட்ட வசங்கற்கள்  யாரித் ல். 

இெர்கள் கால்நடட பராமரிப்பு வசய்து ெந் னர். எருடம, எருது, ஆடு, வசம்மறி ஆடு, பன்றி, பூடன, நாய், ஒட்டகம், கழுட கடள ெளர்த் னர். 

மற்றும் பருத்திடயப் பயிரிட்டனர். உலகில் மு ல் முடறயாக பருத்திடய விடளவித்  புகழ் இந்தியாடெரய ரசரும். சிந்துப்பகுதியிலிருந்து உற்பத்தி 

வசய்  காரணத்தினால் பருத்திடய கிரீக் வமாழியில் 'சிந்தூன்' என அடழத் னர். ரலாத் ல் துடறமுகத்தின் ெழிரய வமவசாபரடாமியாவுடன் 

ெர்த் கமும் வசய் னர் 

விலங்குகடளப் பழக்கப்படுத்து ல் ஹரப்பாவில் ரமய்ச்சலும் ஒரு முக்கியமான வ ாழிலாக இருந் து. வசம்மறியாடு, வெள்ளாடு, ரகாழி உள்ளிட்ட 

பறடெகடள ெளர்த் ார்கள். எருடம, பன்றி, யாடன ரபான்ற விலங்குகள் குறித்  அறிவும் அெர்களுக்கு இருந் து. ஆனால் ஹரப்பா பண்பாட்டில் 

குதிடர இல்டல. ஹரப்பாவில் மாடுகள் வசபு எனப்பட்டன. 

உரலாகங்கள் கருவிகள், ஆயு ங்கள் 

ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கலக் கால நாகரிகமாகும். அம்மக்கள் வசம்பு வெண்கலக் கருவிகள் வசய்ய அறிந் ெர்கள். வெண்கலக்கருவிகடளத் 

 யாரித் ாலும், ரெளாண்டமக்கும் டகவிடனப்வபாருள்கள் உற்பத்திக்கும் பலெடகப்பட்ட கருவிகள் அெர்களுக்குத் ர டெப்பட்டன. ஒருெடகப் 

படிகக்கலில் வசய்யப்பட்ட கத்திகளும் வசம்புப்வபாருள்களும் எலும்பு மற்றும்  ந் த்தில் ஆன கருவிகளும் பயன்படுத் ப்பட்டன. கூர்முடனக் கருவிகள், 

உளிகள், ஊசிகள், மீன் பிடிப்ப ற்கான தூண்டில், செரக்கத்திகள்,  ராசுத்  ட்டுகள், கண்ணாடிகள், அஞ்சனக் ரகால்கள் ரபான்றடெ 

பயன்படுத் ப்பட்டன. ரராரிவசர்ட் எனப்படும் படிகக்கல்லில் வசய்யப்பட்ட கத்திகடள ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள். அம்பு, ஈட்டி, ரகாடரி, 

மழுங்கல் முடனக் ரகாடரி ஆகியடெ அெர்களின் ஆயு ங்களாக இருந் ன. ஹரப்பா மக்கள் இரும்டப அறிந்திருக்கவில்டல. 

துணிகளும் அணிகலன்களும் 

ஹரப்பா மக்கள் துணியாலான ஆடடகடள அணிந் ார்கள். கல்லாலும் உரலாகங்களாலுமான அணிகலன்கடளப் பயன்படுத்தினார்கள். 

அெர்களுக்குப் பருத்தி, பட்டு ஆகியடெ குறித்  அறிவு இருந் து. ஒரு சுடுமண் வபாம்டமயில் ம குரு ரபால் ர ாற்றமளிக்கும் உருெம் துணியாலான, 

பூரெடலப்பாடுகள் வகாண்ட ரமலாடடடய அணிந்துள்ளட க் காண்கிரறாம். வமாகஞ்ச ாரராவில் கண்வடடுக்கப்பட்ட நடனமாடும் வபண் சிடலயின், 

முழங்டகயின் ரமல்பகுதி ெடர ெடளயல்கள் காணப்படுகின்றன. ஹரப்பா மக்கள் கார்னிலியன், வசம்பு,  ங்கம் ஆகியெற்றால் ஆன அழகிய 

ரெடலப்பாடுகள் வகாண்ட அணிகலன்கடள உருொக்கினர் 

ெணிகமும் பரிெர்த் டனயும் 

ஹரப்பாவின் வபாருளா ாரச் வசயல்பாடுகளில் ெணிகமும் பரிெர்த் டனயும் முக்கியப்பங்கு ெகித் ன. ஹரப்பா மக்களுக்கு வமசபரடாமிரயாவுடன் 

வநருக்கமான ெணிகத்வ ாடர்பு இருந் து. அெர்கள் இந்தியாவில் பிற பண்பாடுகடளச் ரசர்ந்  மக்களுடனும்  வ ாடர்பு வகாண்டிருந் ார்கள். சுரமரிய 

நாகரிகம் நிலவிய ஓமன், பஹ்டரன், ஈராக், ஈரான் ஆகிய இடங்களில் ஹரப்பாடெச் ரசர்ந்  முத்திடரகளும் வபாருள்களும் கிடடத்துள்ளன. 

க்யூனிபார்ம் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் வமசபரடாமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடடரயயான ெணிகத் வ ாடர்புகடளக் குறிப்பிடுகின்றன. அெற்றில் 

காணப்படும் வமலுகா' என்னும் வசால் சிந்து பகுதிடயக் குறிக்கிறது. ஹரப்பாவில் வசய்யப்பட்ட ஜாடி ஓமனில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரப்பாடெச் 

ரசர்ந்  முத்திடரகள், எடடக்கற்கள்,  ாயக்கட்டடகள், மணிகள் வமசபரடாமியாவில் கண்வடடுக்கப்பட்டன. கார்னிலியன், டெடூரியம், வசம்பு,  ங்கம், 

பலெடகப்பட்ட மரங்கள் ஆகியடெயும் ஹரப்பாவிலிருந்து வமசபரடாமியாவுக்கு ஏற்றுமதியாயின. ஹரப்பா மக்கள் இந்தியாவின் ரெறு பகுதிகளுடனும் 

வ ாடர்பு வகாண்டு, மூலப்வபாருள்கடளப் வபற்று, அெற்டற ரமலும் சில வசய்முடறகளுக்கு உட்படுத்தி, உற்பத்தியில் ஈடுபட்டார்கள். 

எடடக்கற்களும் அளவீடுகளும் 

ஹரப்பாவில் சரியான எடடக்கற்களும் அளவீடுகளும் பயன்படுத் ப்பட்டன. ெணிகப் பரிெர்த் டனகளில் ஈடுபட்ட ால், முடறயான அளவீடுகளுக்கான 

ர டெயிருந் து. ஹரப்பா நாகரிகப்பகுதிகளிலிருந்து படிகக்கல்லாலான, கனசதுர ெடிெ எடடக்கற்கள் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன. எடடக்கற்கள் இரும் 

முடறடய உணர்த்துகின்றன. எடடயின் விகி ம் இரு மடங்காகும்படி பின்பற்றப்பட்டுள்ளது: 1:2:4:8:16:32. 16 -இன்விகி ம்வகாண்ட சிறிய எடட 

அளவீடுஇன்டறய அளவீட்டில் 13.63 கிராம் வகாள்ளத் க்க ாக உள்ளது. ஹரப்பா மக்கள் இன்டறய அளவீட்டில் ஒரு இஞ்ச் = 1.75வச.மீ ஆகக் 

வகாள்ளும் வி த்தில் அளவுரகாடலயும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். எடடக்கற்கள் கனசதுர ெடிெத்தில், படிகக்கல்லில் வசய்யப்பட்டிருந் ன. அெர்கள் 

இரும் எண் முடறடய (1,2,4,8,16,32,...) பின்பற்றினார்கள். இம்முடற அணிகலன்கடளயும் உரலாகங்கடளயும் எடட ரபாடப் பயன்பட்டிருக்கலாம் 
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முத்திடரகளும் எழுத்துமுடறயும் 

ஸ்டீட்டடட், வசம்பு, சுடுமண்,  ந் ம் ரபான்றெற்றாலான முத்திடரகள் ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகளில் அதிகளவில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா 

எழுத்துமுடறடய இன்றுெடரக்கும் நம்மால் விளங்கிக்வகாள்ள முடியவில்டல. 5000க்கும் ரமற்பட்ட எழுத்துத் வ ாடர்கள் 

ஆெணப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பாவில் கிடடத் ெற்றில் மிக நீளமான ாகக் கரு ப்படும் எழுத்துத்வ ாடர் 26 குறியீடுகடளக் வகாண்டுள்ளது. பல 

அறிஞர்கள் அது திராவிட வமாழிக்குடும்பத்ட ச் ரசர்ந்  ாகக் கருதுகிறார்கள். ரபாக்குெரத்துக்கு உட்படும் வபாருள்கள் மீது குறியிட்டு 

அடடயாளப்படுத்துெ ற்காக முத்திடரகள் பயன்பட்டிருக்கலாம். வபாருள்களின் உரிடமயாளடரக் குறிப்ப ற்கும் அடெ பயன்பட்டிருக்கலாம். 

கடலயும் வபாழுதுரபாக்கும் 

ஹரப்பா நாகரிகப்பகுதிகளிலிருந்து கிடடக்கும் சுடுமண் உருெங்கள், மட்பாண்டங்களில் காணப்படும் ஓவியங்கள், வெண்கல உருெங்கள் ஆகியடெ 

ஹரப்பா மக்களின் கடலத்திறடன உணர்த்துகின்றன. ஸ்டீட்டடட் கல்லில் அடமந்  'ம  குரு, வசம்பாலான 'நடனமாடும் வபண் 

(வமாகஞ்ச ாரராவிலும் இதுரபான்ற சிடல கிடடத் து ள் ள து ), ஹ ர ப் ப ாா , வமாஹஞ்ச ா ரரா, ரடாலாவீரா ஆகிய இடங்களில் கிடடத்  

ம குரு அரசன் கல் சிற்பங்கள் ஆகியடெ ஹரப்பாவின் கடலப்படடப்புகளாகும். வபாம்டம ெண்டிகள், கிலுகிலுப்டபகள், சக்கரங்கள், பம்பரங்கள், 

சதுரங்க விடளயாட்டில் பயன்படுத் ப்படுெட ப் ரபான்ற காய்கள், கட்டங்கள் ெடரயப்பட்ட பலடககள் ஆகியடெ ஹரப்பா மக்களின் வபாழுதுரபாக்கு 

விடளயாட்டுகளுக்குச் சான்றாகும் 

ஹரப்பா புட குழிகள் 

சில சுடுமண் உருெங்கள்  ாய்த்வ ய்ெத்ட ப் ரபால் உள்ளன. காலிபங்கனில் ரெள்வி பீடங்கள் அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா மக்கள் 

இறந்ர ாடரப் புட த் னர். புட ப்ப ற்கான நடடமுடறகள் விரிொக இருந் ன. இறந்  உடல்கடள எரித்  ற்கான சான்றுகளும் கிடடத்துள்ளன. 

ஹரப்பா புட குழிகளில் மட்பாண்டங்கள், அணிகலன்கள், அணிகலன்கள்,  ாமிரக்கண்ணாடி, மணிகள் ஆகியடெ கிடடத்துள்ளன. இறப்பிற்கு 

பின்னரான ொழ்க்டக பற்றிய அெர்களின் நம்பிக்டகடய இடெ குறிக்கலாம். 

அரசியல் முடற  

மட்பாண்டங்கள், முத்திடரகள், எடடக்கற்கள், வசங்கற்கள் ஆகியெற்றில் காணப்படும் சீரான  ன்டம அரசியல் முடற வசயல்பட்டட  உணர்த்துகிறது. 

தீவிரமான ெணிக நடெடிக்டககளுக்குத் வ ாழிலாளர்கடளத் திரட்ட ரெண்டிய ர டெ இருந்திருக்கும். அதிகாரம் படடத்  ஆட்சியடமப்பால் 

இத்ர டெ நிடறரெற்றப்பட்டிருக்கலாம். ஹரப்பாவும் வமாஹஞ்ச ாரராவும் நகர அரசுகளுக்கான ஆட்சியடமப்பின் கீழ் இயங்கியிருக்கலாம். 

பண்பாட்டுப் வபாருள்களிலும் அளவீடுகளிலும் காணப்படும் சீரான  ன்டம ஹரப்பா சமூகம் உறுதியான டமய நிர்ொகத்தின் கீழ் இயங்கியிருக்க 

ரெண்டும் என்ற கருத்ட  ெலுப்படுத்துகிறது. 

நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சி 

காலப்ரபாக்கில் ஹரப்பா நாகரீக நகரங்கள் அழிய வ ாடங்கின. இ ற்கு பல்ரெறு காரணங்கள் உள்ளன.சிந்து மற்றும் அ ன் துடண நதிகளில் 

அவ்ெப்ரபாது உண்டாகும் நீர்ெரத்து அதிகமான பிரொகம். வசங்கற்கடள சுடுெ ற்கு மரத்துண்டுகள் அதிகமான பயன்பாடு காரணமாக காடுகள் 

நாசம் மற்றும் இ ன் காரணமாக மக்கள் இடப்வபயர்ச்சி. வெளியிலிருந்து ெந்  ஆரியர் ஹரப்பாவின் மீது நடத்தியிருக்கக் கூடிய  ாக்கு ல். வ ாற்று 

ரநாய்களின் பரெல். ரமரல கண்ட காரணங்களினால் சிறந்  நாகரீகம் ஒன்று மடறந்திருக்கலாம் என்று ெரலாற்றறிஞர்கள் கருத்துத் 

வ ரிவித்துள்ளனர். 

 

Work Sheet 

 

Thing about சிந் டன வசய் 

1. Harappan civilization-Indus Valley civilization 

ஹரப்பா நாகரிகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் 

2. Urban civilization 

நகர நாகரிகம் 
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3. Connection with Tamil Civilisation   

 மிழ் நாகரிகத்துடன் வ ாடர்பு 

Fill the Following கீழ்க்கண்டெற்டற நிடறவு வசய்க 

1. Harappan civilization is in fact divided into_________ 

ஹரப்பா நாகரிகம் எத் டன நிடலகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது 

2. Manda Situated in which State_____________ 

மந் ா எந்  மாநிலத்தில் அடமந்துள்ளது 

3. Dholavira is known for________________ 

ர ாலவிரா எ ற்காக அறியப்படுகிறது 

4. Who discovered Mohenjodaro___________ 

வமாகஞ்ச ரராடெ  கண்டுபிடித் து யார் 

5. most interesting urban feature of Harappan civilization is__________ 

ஹரப்பா நாகரீகத்தில்  அதிக ஈர்ப்பு உடடய நகரம் 

6. Great Bath’ is the most important structure found at _________ 

வபருங்க் குளியல் குளம் எங்கு காணப்பட்டது  

7. The  Harappan Culture originated around 2500 BC and ended by _______BC. 

கி.மு 2500ல் துெங்கிய ஹரப்பா நாகரிகம் எப்ரபாது முடிவுற்றது  

8. The harappan culture was a______ age Culture  (stone, bronze, iron, Neolithic) 

ஹரப்பா நாகரிகம் __________ எந் க் கால நாகரிகம் ( கற்காலம், வசம்புக்காலம், இரும்புக் காலம், புதியகற்காலம்)  

9. ________ goddess was worshipped by the Harappans 

________ ஹரப்பாவில் எந்  வ ய்ெத்ட  ெழிபட்டனர் 

 

Think | ரயாசி  

1. Formulate a hypothesis about the causes of the decline of the Harappan Culture 

ஹரப்பா நாகரிக வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் வ ாடர்பான வகாள்டகடய உருொக்கு  

2. What were the major economic activities during the Harappan civilization? 

ஹரப்பா நாகரிகத்தில் முக்கிய வபாருளா ார நடெடிக்டககள் என்ன? 

 

Answer to the following | கீழ்க்கண்டெற்றிற்கு விடடயளி  

1. Name any two important Harappan sites each in Haryana and Gujarat. 

ஹரியான மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள ஏர னும் இரண்டு இடங்களின் வபயர்  

2. Geographical Factors which helped the growth of this Civilization 
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இந்  நாகரிகம் ெளர்ச்சியடடெ ற்கு துடனபுரிந்  புவியியல் காரணிகள்  

3. names of some other early civilizations of the world 

உலகின் முற்கால நாகரிகங்கள் சிலெற்றின் வபயர்கள்  

4. What structures stand testimony to the architectural skills of the Indus people. 

சிந்து வெளி மக்களின் கட்டிடக்கடலத் திறனுக்கான சான்றுகள் என்ன  

 

Pick the right reference about Indus Valley Civilisation | சிந்து வெளி வ ாடர்பான சரியான கூற்றிடன வ ரிவு வசய்  

1. The Indus people irrigated their lands through canals. 

சிந்து வெளி மக்கள் கால்ொய்கள் மூலம் நீர்ப்பாசனம் வசய் னர்  

2. The horse was not known to the Harappan people. 

சிந்து வெளி மக்கள் குதிடரடய அறிந்திருக்கவில்டல 

3. The Harappan people used potters' wheel to make pottery 

ஹரப்பா மக்கள் பாடன வசய்ெ ற்கு குயெர்கடளப் பயன்படுத்தினர் 

4. The Harappan people had trade links with Mesopotamia. 

ஹரப்பா மக்கள் வமசபரடாமியாவுடன் ெர்த் க வ ாடர்பு டெத்திருந் னர் 

5. The citadel in Harappan towns was normally located in higher mound on the western side and a lower 

town on the eastern side of the settlement. 

ஹரப்பா நகரங்கள் வபாதுொக ரமற்கு பகுதியில் உயர்ந்  ரகாட்டடடயயும் நகரின் கிழக்கு பகுதியில்  ாழ்ொன குடியிருப்பு பகுதியும் 

இருந் ன 

6. The Indus people used decimal numbering system 

சிந்து வெளி மக்கள்  சம எண் முடறடய பயன்படுத்தினர்  

7. Harappans knew how to make copper and iron tools. 

ஹரப்பா மக்கள் வசம்பு மற்றும் இரும்புக் கருவிகள் உருொக்குெட  அறிந்திருந் னர்  

8. Mesopotamians called this civilisation as ‘Meluha’.  

வமசவபாடமியர்கள் இந்  நாகரிகத்ட  வமலுஹா என்றடழத் னர்  

9. The Eastern most sight of Indus valley Civilisation - alamkirpur ( Uttarprdesh)  

சிந்து வெளிப் பகுதியின் கீழ் எல்டல ஆலம்கீர்பூர்( உத்திரப் பிரர சம்)  

10. Elephant were well known to harppans but they did not aware tiger  

சிந்து வெளி மக்கள் யாடனடய நன்கு அறிந்திருந் னர் ஆனால் புலிடய அறிந்திருக்கவில்டல 

 

Fact Check |  க்ெல் சரி சரி பார்த் ல்  

1. Indus Civilisation belongs to chalcolithic period  

சிந்துவெளி நாகரிகம் வசம்புக் காலத்ட ச் சாஎந் து 



 

24 

  

IYACHAMY ACADEMY PRELIMS PROGRAM FOR GROUP 1-2-DEO EXAM | 9952521550  

2. Dayaram sahani was the first scholar called its Indus Valley Civilisation 

 யாராம் சஹானி சிந்து வெளி என அடழத்  மு ல் ஆராய்ச்சியாளார்  

3. The Harappans used baked bricks only  

ஹரப்பா மக்கள் சுட்ட வசங்கல்கடள மட்டுரம பயன்படுத்தினர் 

4. Ploughed fields have been found at dholaveera  

உழப்பட்ட ெயல் களங்கள் ர ாலவீராவில் காணபட்டன  

5. “Priest king” dancing girl of copper found from Mohenjo-Daro 

அரசன் மற்றும் வசம்பு உரலாகத் ால் வசய்யப்பட்ட நாட்டியமங்டக சிடல வமாகஞ்ச ரராவில் கானப்பட்டது  

 

Faith and Belief System (True or false)   சரியா  ெறா  

1. The Indus people worshipped nature.  

சிந்து வெளி மக்கள் இயற்டகடய நம்பினர் 

2. They didn’t belief in an afterlife.  

இறப்பிற்குப் பின் மறுொழ்டெ சிந்துவெளி மக்கள் நம்பவில்டல  

3. Some of the terracotta figures appear to be mother goddess.  

சில சுடுமன் பிம்பங்கள் வபண் வ ய்ெமாக இருக்க கூடும்  

4. The worship of fire proved by the discovery of fire alters in Kalibangan and lothal  

 வநருப்பிடன ெழிபட்ட ற்கான பலீபீடங்கள் காலிபங்கன் மற்றும் ரலாத் லில் கிடடத்  ால் உறுதி வசய்யப்படுகிறது  

5. In some places elements of Temple worship is found  

சில இடங்களில் ரகாவில் ெழிபாடு இருந்  ற்கான கூறுகள் கானப்படுகிறது  

Multiple Choice Question  

 

 

1. Which metal has so far not been  discovered in Harappan sites 

 (a) Copper        (b) Gold   (c) Silver   (d) Iron 

ஹரப்பா இடங்களிலிருந்து இது ெடர கண்டுபிடிக்கப்படா  உரலாகம் 

a) வசம்பு  b)  ங்கம்  c) வெள்ளி  d)இரும்பு 

2. statue of bearded man was found at 

(a) Harappa       (b) Mohenjodaro        (c) Lothal        (d) Kot Diji 

 ாடிடெத்  ஆண் உருெச் சிடல எங்கு காணப்பட்டது 

a) ஹரப்பா    b) வமாகஞ்ச ரரா    c) ரலாத் ல்    d) ரகாத் டிஜி 
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Statement Based question  

3. Which of the following are true about Mohenjodaro? 

a) Literally means mound of dead.  

b)  Situated in the Larkana district of Sindh, on river Indus.  

c) The Citadel, assembly hall and granary are main buildings.  

d) Women cloths, bronze dancing girl, steatite statue of a bearded man were some of the other findings. 

Which of the statements given above are correct?  

(a) 1 and 2    (b) 2 and 3        (c) 3, 4 and 1 (d) All of these 

கீழ்க்கண்டெற்றுள் வமாகஞ்ச ரரா பற்றிய உண்டமயான கூற்று எது 

a) இறந் ெர்களின் ரமடு என அறியப்பட்டது 

b) சிந்து நதிக்க்கடரயில் சிந்துவில் உள்ள லர்கான மாெட்டத்தில் அடமந்திருந் து 

c)சிட்டாடல், கூடும் சடப,  ானியக் களஞ்சியம் ஆகிய்டெ முக்கிய கட்டிடங்களாகும் 

d) வபண்களின் உடடகள், நடனமாடும்  ாமிர வபண் சிடல மற்றும்,  ாடிடெத்  மனி னின் சிற்பங்கள் ஆகியடெ வமாகஞ்ச ரராவில் 

காணப்பட்டது 

சரியான குறியீட்டட ர ர்ந்வ டுக்க 

a) 1 மற்றும் 2     b) 2 மற்றும் 3    c) 3 4 மற்றும் 1    d) அடனத்தும் 

4. Which of the following was contemporary of Indus Valley Civilization?  

  1. Egypt       2. Mesopotamia       3. Sumer        4. Greek  

Select the correct answer using the codes given below  

 (a) 1 and 2        (b) 2 and 3       (C) 1, 2 and 3     (d) All of these 

சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் சமகால நாகரிகம் எது 

1,எகிப்து        2,வமசபரடாமியா      3, கிரரக்கம்       4.கிரரக்கம்  

சரியான ஒன்டறத் ர ர்ந்வ டு 

a) 1 மற்றும் 2    b) 2 மற்றும் 3     c) 1,2,3    d) அடனத்தும் 

Matching based Question  

5. Match the following  

List I       List II  

A. Mohenjodaro   1. Absence of mother goddess figure  

B. Chanhudaro   2. Assembly hall and collegiate building 

C. Rangpur    3. Bead making factory  

D. Harappa   4. Sandstone make dancer   

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் இடணக்க 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
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a) வமாகஞ்ச ரரா   - வபண் வ ய்ெ சிடல காணப்படவில்டல 

b) சான்ஹு ாரரா   - கூடும் அடெ மற்றும் கல்லூரிக் கட்டிடம் 

c) ராங்பூர்    - வசங்கல் வசய்யும் வ ாழிற்சாடல 

d) ஹரப்பா    - மண்ணால் உருொக்கப்பட்ட சிற்பம் 

A    b    c    d 

a) 1    2   3    4 

b) 4    2    1    3 

c) 3    1    2    4 

d) 4    2    3    1 

 

6. Match the following  2413 

List I                                          List II  

A. Ghaggar   1. Mohenjodaro  

B. Ravi    2. Kalibangan  

C. Indus    3. Lothal  

D. Bhogava    4. Harappa 

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் இடணக்க 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2  

a) காக்கர்    - வமாகஞ்ச ரரா 

b) ராவி    - காலிபங்கன் 

c) இந்துஸ்    - ரலாத் ல் 

d) ரபாகொ   - ஹரப்பா 

A    b    c    d 

a) 1    2   3    4 

b) 4    2    1    3 

c) 2    4    1    3 

d) 4    2    3    1 

 


