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ப ாருளடக்கம் 

வ.எண் 
ைதலப்பு 

 க்கம் எண் 

1 ஆறாம் வகுப்பு 3 – 56 

2 ஏழாம் வகுப்பு 56 – 188 

3 எட்டாம் வகுப்பு 188 – 292 

4 ஒன் ைாம் வகுப்பு 292 – 399 

5  த்ைாம் வகுப்பு 399 - 607 

நண் ர்களுக்கு வணக்கம்...  

நம் கலாமின் விதைகள்  யிற்சி தகயயடு  விவரம்: 

ைமிழ்- 3 புத்ைகம் 

கணிைம்- 1 புத்ைகம் 

அறிவியல்-1 புத்ைகம் 

சமூக அறிவியல்- 1 புத்ைகம் 

ப ாது அறிவு-1 புத்ைகம் 

 பைாடர்புக்கு- 9688389861 

Rs.2,500/- (Including shipping charges) 

 
 வாழ்த்துக்களுடன் 

                            கு. கார்த்ைிக்குமார்  MA., B.Ed. 

    (நில அளதவ மற்றும்  ைியவடுகள் துதற) 
       N. மித்ரா. M.Sc. I.T 
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வரலாற்றுக்கு முற் ட்ட காலம் 

 க்கு னன்ணர் ாழ்ந் க்கள் தற்நி கல்களப  ஆாங்கலடன் 

தாகுத்துக் கான ரிளைப்தடி கூறுது  னாறு ஆகும். 

 ிழ்ாட்டில்  ிருதல்வனி ாட்டத்ிலுள்ப  ஆிச்ைல்லூரில் தறு 

ஆண்டுகபாக அகழ்ாாய்ச்ைிப்  திகள் டந்து ருகின்நண. இன் 

தாடர்ச்ைிாக  அண்ளில் கி.தி.2004ல் அகழ்ாாய்ச்ைிப் திளத்  

ிடர்ந்வதாது ஒவ இடத்ில் 160க்கும் அிகாண  னதுக்கள் ாிகள் 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. 

 இன்னெனம் அங்கு ீண்ட கானத்துக்கு னன்ணவ  ணிர்கள் ாழ்ந்துள்பணர் 
ன்தது தரி ருகிநது. க்கள் ாழ்ந் கானம், அக்கான ிகழ்வுகள்,  

உவுனளந, தண்தாடு, தக்க க்கம், ஆட்ைினளந,  களன, இனக்கிம் 

வதான்நற்ளநப்தற்நி அநி உவும்  

 லப்தட்ட ஆாங்கள் ற்றும் தங்கானப் ததாருள்கள்  னனிண னாற்று 

ஆாங்கள் ணப்தடும். 

வரலாற்றின் இரு காலகட்டங்கள் : 

 னாற்றுக் கானம் 

 னாற்றுக்கு னந்ள கானம் 

 அக்கான ணிர்கள் குநித் லத்துப்னர்ாண  ஆாங்கலம் , திந 

ஆாங்கலம் தகாண்ட கானத்ள  னாற்றுக் கானம் ணப்தடும். 

 இனக்கிங்கள், னாற்றுக் குநிப்னகள், கல்தட்டுகள்,  தைப்ன தட்டங்கள், 

ஓளனச்சுடிகள் வதான்நற்ளந  இத்ளக லத்துப்னர்ாண ஆாங்கள் 

ணப்தடும். 

வரலாற்றுக்கு முற் ட்ட காலத்தை அறிய உைவும்  ஆைாரங்கள் :  

 னாற்றுக்கு னந்ள கானத்ளப்தற்நி அநி  அக்கானத்ளச் ைார்ந் 

ததாருள்கள், ைிளவுகள், கற்கள்,  ங்கள், ினங்குகபின் தகாம்னகள், லும்னகள்,  

கற்கருிகள், ண்ளட ஓடுகள், தடிங்கள் வதான்நள  

 இந்ிா உள்பிட்ட உனகின் தல்வறு தகுிகபிலும்  கிளடத்துள்பண. 

 இன்னெனம் இந்ிாின் தால்தங்கானத்ள அநி  னடிகிநது. 

வரலாற்றுக்கு முற் ட்ட காலம் என் தை : 

 தள கற்கானம் - Palaeolithic age 

o கி.ன. 10,000 ஆண்டுகலக்கு னன் 

 னி கற்கானம் - Neolithic age 

o கி.ன.10,000 - கி.ன.4,000 

 தைம்னக் கற்கானம் - Chalcolithic age 
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o கி.ன.3,000 - கி.ன.1,500 

 இரும்னக் கானம் - Iron age 

o கி.ன.10,000 - கி.ன.600 

o ஆிணின் தன்தடுத்ி கற்கருிகளபக் தகாண்டு  கற்கானத்ளப் 

தள கற்கானம் , னி கற்கானம் ண  இண்டாகப் திரிக்கனாம். 

1.  தழய கற்காலம் (Palaeolithic age) 

o இக்கானத்ில் ணின் ஒவ இடத்ில் ிளனாக ங்கி  இால் ாவடாடி 

ாழ்ிளண வற்தகாண்டான்.  

o காடுகபிலும், க்கிளபகபிலும், ப்ததாந்துகபிலும்  ற்றும் குளககபிலும் 

ங்கிணான். 

o ைிக்கி னக்கி கற்களபப் தன்தடுத்ி தருப்ளத  உண்டாக்கிணான். 

o இடி , ின்ணல் னனிற்நிக்குப் தந்து  ங்கிணான். 

o ன்ளண குபிர்,தில் ஆகிற்நினிருந்து தாதுகாத்துக்  தகாள்ப இளன 

ளகள், ப்தட்ளடகள்,  ினங்குகபின் வால் ஆகிற்ளந உளடாகப்  

தன்தடுத்ிணான். 

o கடு னடாண கற்கள், க்கிளபகள், லும்னகள்,  ினங்குகபின் தகாம்னகள் 

னனிற்ளந  கருிகபாகப் தன்தடுத்ிணான்.  

o காடுகபில் கிளடத் காய்கள், கணிகள், கிங்குகள்,  ினங்குகபின் இளச்ைி 
னனிற்ளந உண்டான்.  உிற்காக அடிக்கடி இடம்ததர்ந்ான். காய் 

கணிகள்  கிளடக்கா வதாது ினங்குகளப வட்ளடாடி  உண்டான்.  

o கற்கள், லும்னகள் , க்தகாம்னகள், ினங்குகபின்  தகாம்னகள் வதான்ற்ளந 

வட்ளடக் கருிகபாகப்  தன்தடுத்ிணான். 

o ைிறு ினங்குகளப ணிாகவும் தின்ணர்  கூட்டத்துடனும் வட்ளடாடிணான். 

வட்ளடில்  ஆண்கலம் ததண்கலம் தங்குதகாண்டணர். 
o டிில் குந்ளளக் கட்டிக் தகாண்டு ஒரு ததண்  அம்ன ிடுது வதான்ந 

ஓிம் த்ிப்திவைம்  தமீ்வதட்கா குளகில் உள்பது. 

ஒரு ப ாருள் குறித்ை  ல பசாற்கள்: 

o னற்கானம், தங்கானம், தண்ளடக்கானம்,  தான்ளக்கானம், ஆிகானம், 

தால்தங்கானம். 

முக்கியத் யைாற்றங்களின் ஆண்டுகள் : 

o னிின் வாற்நம் - 460 வகாடி ஆண்டுகலக்கு னன் 

o ணீ ணிணின் வாற்நம் - 1,15,000 ஆண்டுகலக்கு  னன் (வ ாவா 
தைப்தின்ஸ்) தன்ணாப்திரிக்கா 

o வபாண்ள வாற்நம் - சுார் 8,000 ஆண்டுகலக்கு  னன் 

o கங்கபின் வாற்நம் - 4,700 வகாடி ஆண்டுகலக்கு னன்  
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o கி.ன - கிநிஸ்து திநப்தற்கு னன் 

o BC - Before Christ 

o கி.தி. - கிநிஸ்து திநந் தின் 

o AD - Anno Domini 
o CE - Common Era 
o BCE - Before Common Era 

o ிருள்லர் திநந் ஆண்டு - கி.ன. 31 

o ி.ன - ிருள்லருக்கு னன் 

o BT - Before Thiruvalluvar 

o ி.தி. ிருள்லருக்குப் தின் 

o AT - After Thiruvalluvar 

இந்ைியாவில்  தழய கற்காலக் கருவிகள்  கிதடக்கப்ப ற்றுள்ள இடங்கள் : 

 த்ிப்திவைம் - வைான் ஆற்றுப்தடுளக, தமீ்வதட்கா, ம்வ ஸ்ா, 
 ாஜஸ்ான் - லூணி ஆற்று ைதபி 
 கர்ாடகம் - தாகல்வகாட் 

 ஆந்ிப்திவைம் - கர்னூல் குளககள் விகுண்டா. 
 ிழ்ாடு - டதுள, அத்ிம்தாக்கம், தல்னாம், காஞ்ைினம், வலூர், 
ிருள்லர். 

புைிய கற்காலம் (Neolithic age) 

 தள கற்கான ணின் இடம் ததர்ந்து உளத்  வடி உண்டான்; 

வட்ளடாடி உண்டான். தின்ணர் ன் உளத் ாவண உற்தத்ி  
தைய்துக்தகாள்ப னன்நான். ஆடு, ாடு, வகாி னனிற்ளநப் தரிவுகாட்டித் 

ன்னுடன் ளத்து பர்த்ான். 

 ணின் னனில் தக்கி ினங்கு ாய். இது வட்ளடின்வதாது உடன்தைன்று 

உிது. ஆடு, ாடுகளப வய்த்து தால், இளநச்ைி னனிற்ளந உாகக் 

தகாண்டான். ணின் ாகரிக பர்ச்ைிின் அடுத் தடிிளனளப் னி கற்கானம் 

ணனாம். 

 அக்கான ணின் தைதுக்கப்தட்ட ாண கூர்ளாண கற்கருிகளபப் 

தன்தடுத்ிணான். அக்கருிகள் லும்ன, ம் னனிற்நால் ளகப்திடிகள் 

ததாருத்ிணான். 

 அக்கானத்ின் னக்கி ாற்நம் உணவு உற்தத்ி ஆகும் அக்கானத்ில்ான் 

ைக்கனம் உருாக்கப்தட்டது.அன் ிளபாகப் ததாருள்களப ஓரிடத்ினிருந்து 

ற்தநாரிடத்ிற்கு பிாக டுத்துச்தைன்நான். வலும் ைக்கத்ளப் தன்தடுத்ி 
ண்தாண்டங்கள் தைய்ான்.  

 தின்ணர் உவனாகத்ின் தன் அநினகாணது. னனில் தன்தடுத்ி உவனாகம் 

தைம்ன. ண் குடிளைகளப அளத்து குடிிருப்னகளப  உருாக்கி கூட்டாக 

ாழ்ந்ான்.  
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 குடிளைகள் ட்டம் அல்னது ீள் ட்டடிாணள.  இள ள ட்டத்ிற்கு 

கீழ் தள்பாக்கப்தட்ட  இடங்கபில் அளக்கப்தட்டண. கூளகள் வப்தட்டண.  

திர்த்தாில் தைய்ணர் ினங்குகளபப் தக்கி பர்த்ான்; வய்ச்ைல் தாில்  

தைய்ான். 

 வகாடரி, லும்னக் ளகப்திடிகள், தூண்டில் னள், ஊைிகள்,  தட்டுக் கருிகள் 

வதான்நள தன்தடுத்ப்தட்டண. னி கற்கானத்ில், இநந்வாளப் னளக்கும் 

தக்கம்  இருந்து. அவ்ாறு னளக்கும்வதாது, அர்கலடன்  தகி 

ினங்குகளபனேம் வைர்த்து, டீ்டின்  னற்நத்ிவனவ னளத்ணர். 

புைிய கற்காலக் கருவிகள் கிதடத்துள்ள இடங்கள் : 

 ிருதல்வனி, ான்நிக்குடி, னதுக்வகாட்ளட,  ிருச்ைிாப்தள்பி, வைனம். 

பசம்புக் கற்காலம் (Chalcolithic age) 

 னி கற்கான னடிில் தைம்ன ன்னும் உவனாகத்ின்  தளண அநிந்ணர்; 
தைம்திணால் கருிகள் தைய்ணர்.  அத்துடன் ைிறு கற்கருிகளபனேம் 

தன்தடுத்ிணர். 
 ணவ, அக்கானம் தைம்னக் கற்கருிகள் கானம்  ணப்தட்டது. அக்கானத்ில் 

க்கள் தன்தடுத்ி  ண்தாண்டங்கபின்வல் ண் ஓிங்கள்  

ளந்ணர். 
 இள ரிக்வகானங்கபாக அளந்ிருந்ண.  ப்தா  க ாகரிகம் 

இக்கானத்ளச்ைார்ந்து. 

இரும்புக் காலம் (Iron age) 

 இரும்திணால் கருிகள் தைய் கானம் இரும்னக்கானம்  ணப்தடும். இக்கானத்ில் 

டீ்டுைாான்கலம்,  திர்த்ிலல் கருிகலம் இரும்திணால் தைய்ப்தட்டண.  

 உவனாகத்ள உருக்கிக் கருிகள் தைய்  அநிந்ிருந்ணர். அர்கபிடம் 

கற்தளணத்ிநன்  காப்தட்டது. திந்ள வகான ாகரிகம் இரும்னக்  

கானத்ளச் ைார்ந்து. 

உயலாகக் கலதவகள் : 

 இரும்ன + வகாரிிம் = ைில்ர் 
 தைம்ன + தள்பீம் = தண்கனம் 

 தைம்ன + துத்ாகம் = தித்ளப 

 இரும்ன + ாங்கணசீு = ஃகு 

சிந்துபவளி நாகரிகம் 

 ஆிணின் கல்ளனப் தன்தடுத்ி கானம் கற்கானம்  ணப்தடும் 

 ணினுக்கு னன்னனில் தரிந் உவனாகம் தைம்ன  (ாிம்) 
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 அணால் அன் தைம்ன, கல் இண்ளடனேம்  தன்தடுத்ிணான். அக்கானம் தைம்ன 

கற்கானம்  ணப்தடும். அக்கானத்ில் ான், இந்ிாில்  ிகத்தான்ள ாய்ந் 

க ாகரிகாண ைிந்துதபி ( ப்தா) ாகரிகம் தைித்ிருந்து. 

 ைிந்துதபி ாகரிகவ இந்ி ாகரிகத்ின்  தாடக்காக ிபங்குகிநது. 

ஹரப் ா  

 ஆங்கிவனர்கள் இந்ிாள ஆட்ைி தைய்வதாது 1856ம் ஆண்டு தஞ்ைாப் 

ாினத்ில் ைிந்து ிின் கிளப ிாண ாி ிக்களில் இருப்னதாள 

அளத்ணர். அங்கு ல்வடு ஒன்ளநக் கண்டணர். அில் ாண சுட்ட ீண்ட 

தைங்கற்கலம், கட்டிட இடிதாடுகலம் இருந்ளக் கண்டணர். அந்க் 

கட்டிடச்சுர்கபின் வர்த்ிாண தைங்கற்களப டுத்துச் தைன்று இில் தாள 

கட்டளப்னகளபச் தைய்துக் தகாண்டணர். 
 தின்ணர் 1921ல் அகழ்வு ஆாய்ச்ைிாபர்கள் அவப் தகுிள  அகழ் ஆாய்ச்ைி 
தைய்து தான்ள இந்ிாின் னதுததரும் கம் அது ன்தள கண்டநிந்ணர். 

  ப்தா ன்ந ைிந்ி தாிச்தைால்லுக்குப் னளனேண்ட கம் ன்தது ததாருள். 

அளண அடுத்துக் கண்டநிப்தட்ட ைிந்துதபி ாகரிகத்ின் திந கங்கள் ாவும் 

 ப்தா ாகரிகம் ன்வந ஆய்வு தைய்ப்தட்டண. 

 சுார் 4,700 ஆண்டுகலக்கு னற்தட்ட இந்ாகரிகம் இந்ிாில் னர்ந்து 

இருந்ாகக் கண்டநிப்தட்டது. இளப் வதான்ந கங்கபின் இடிதாடுகள் 

தாகஞ்ைாவா, ைாங்குாவா, கானிதங்கன், வனாத்ல் வதான்ந வறுதன 

இடங்கபிலும் கண்தடடுக்கப்தட்டண. 

ப ருங்குளம் :  

 ைிந்துதபி கங்கபின் வகாட்ளடப் தகுிில் கட்டளப்ன தணுக்கங்கள் ிக்க 

குபம் அளக்கப்தட்டிருந்து. இது சுட்ட தைங்கற்கபால் கட்டப்தட்டிருந்து. குபம் 

தலகு னைி தைங்கற்கபால் ீர் கைிால் இருக்குாறு இளத்துக் 

கட்டப்தட்டிருந்து. குபத்ின் இரு தக்கங்கபிலும் தடிகட்டுகள் இருந்ண. 

குபத்ின் தக்கங்கபில் உளட ாற்றும் அளநகள் உள்பண. குபங்கள் கிற்று 

ீால் ிப்தட்டு இருந்ண.  

 குபத்ினிருந்து அலக்கு ீர் தபிவ தைல்னவும் ணிக்கால்ாய் 

அளக்கப்தடிருந்து. 

கட்டடங்கள் : 

 டீுகள் ரிளைாகவும், ஒலங்காகவும் வர்த்ினேடன் கட்டப்தட்டிருந்ண. இரு 

அளநகள் தகாண்ட ைிறுடீுகள் னல் ாடி  டீுகள் ள தனிாண 

கட்டடங்கள், ண்டதம்,  ாணிக் கபஞ்ைிம் வதான்ந ததாதுக் கட்டடங்கலம்  

இருந்ண.  
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 இளாவும் தைங்கற்கபால்  கட்டப்தட்டிருந்ண. ததாதுாக டீுகபில் 

ஜன்ணல்கள்  இல்ளன. ஒவ்தாரு டீ்டிலும் கிறும்  குபினளநனேம் 

காப்தட்டண. டீுகபின்னன் குப்ளதத்  தாட்டிகள் அளக்கப்தட்டிருந்ண. 

நகர அதமப்பு :  

 ைிந்துதபி கங்கள் ிட்டம்ிட்டு  அளக்கப்தட்டிருந்ண. ததாதுாக, கரின் 

டதகுி  குறுகனாகவும் உாகவும் இருந்து. ஆய்ாபர்கள்,  

தாதுகாப்திற்காண கட்டளப்தாக இளணக்  கருதுகின்நணர். அந்கரின் கிக்குப் 

தகுி  ிரிந்தும்,ைற்றுத் ாழ்ாகவும் அளந்துள்பது.  தாகஞ்ைாவா ன்ந 

ைிந்ி தாிச்தைால்லுக்கு  இடுகாட்டு வடு ன்தது ததாருள் . 

 ல்லுர்கபால் ிட்டிடப்தட்ட தின்ணவ கங்கள்  கட்டளக்கப்தட்டண. 

கங்களன ஆட்ைி தைய் உரி  ிருாக அளப்ன இருந்ிருக்கக் கூடும். அகன்ந  

ைாளனகபின் இரு ருங்கிலும் டீுகள் ைீாகக்  கட்டப்தட்டு இருந்ண. பம் 

அளத் டீுகலம்  அடுக்கு ாடி டீுகலம் கட்டப்தட்டிருந்ண. 

ஆட்சிமுதற  

 ததாதுக் கிவு ீர்த் ிட்டம் ததாதுக்குபம்,  ததாது ண்டதம், தரு ிபக்குகள், 

தருக்கபில்  காப்தடும் குப்ளதத்தாட்டிகள் வதான்நள அங்கு  க ிருாகம் 

ைிநப்தாகச் தைல்தட்டிருக்கிநது. 

 ாைாள சாக்கதட : 

 டீ்டுக் கிவு ீர், னெடப்தட்ட ைரிவுள்ப  ைிறுகால்ாய்கள் ிாகத் 

தருிலுல்ப ததாதுக்  கால்ாில் இளந்ிருந்ண. கால்ாய்ச் ைந்ிப்னகபில் 

ிநந்து தலது தார்க்கும்  னெடிகலம் அளந்து இருந்ண. 

 யன் ாட்டு அறிவியல் : 

 கட்டடத் தாில், ின வறுல், ளண அபடீு,  கால்வகாலல், ாண 

கட்டுாணப் ததாருள்களபத்  வர்ந்தடுத்ல், டிக் கி அளப்னப் தற்நி  
அநில் னனி தன்தட்டு அநிில் (Applied  science) தாில் தட்தங்கள் 

ளடனளநில்  இருந்ண. 

சிந்துபவளி மக்களின் வாழ்க்தக முதற : 

 ரிளைாண குடிிருப்னகள் காப்தட்டண. அள  காட்ைி ிருாகப் திில்  

ஈடுதட்டிருந்வாருக்காணள ணக் கருப்தடுகின்நண.  க்கள் கடல்ி 
ாிகம் தைய்து உவனாகங்கள்,  ிளனனேர்ந் கற்கள், அிகனங்கள் ற்றும் 

தல்வறு  தன்தாட்டுப் ததாருள்களப ற்றுி, இநக்குி  தைய்ணர். 
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மண் ாண்டம்  

 ைக்கத்ளப் தன்தடுத்ி ைட்டி,  தாளணகள் தைய்ப்தட்டண. இள 

தபப்தபப்தாகவும்  ண்ங்கள் னைப்தட்டும் இருந்ண. 

தகத்பைாழில் :  

 லத்துப்தி தைய்வார், னத்ிளகள் ாரிப்வதார்,  கட்டடப் திாபர்கள், 

ச் ைாான்கள் ததாம்ளகள்  தளடப்வதார் ற்றும் திந ளகிளணஞர்கள் ணத்  

தாினாபர் தனர் இருந்ணர். 
 குந்ளகள் ிளபாடும் சுடுண் ததாம்ளகள்,  கிபிஞ்ைல்கள், தித்ளப, 

தைம்ன, தள்பி, ங்கம்  னனிற்நால் தைய்ப்தட்ட தன ிளபாட்டுப்  

ததாருள்கலம் காப்தடுகின்நண. 

 ஆனேங்கள், டீ்டுைாான்கள், கருிகள்  னனிற்ளநச் தைய்ச் தைம்ளதனேம்  

தண்கனத்ளனேம் தன்தடுத்ிணர். ங்கனம்  தள்பினேம் அிகனன் தைய்ப் 

தன்தட்டண. 

 ளடக்கற்கள் ஒருளகத் ிண்ளாண கற்கபாக  ாரிக்கப்தட்டிருந்ண. 

சுடுமண் முத்ைிதரகள் : 

 தைவ்க டிினாண தற்றுக் கக்காண  னத்ிளகலம் இங்கு 

கண்தடடுக்கப்தட்டுள்பண.  அற்நில் ைித்ி டிினாண லத்துகள்  

லப்தட்டுள்பண. அவ்தலத்துக்களப இதுள  இங்காண இனில்ளன. 

கபிண் னத்ிளகபில்  காளபகள், ண்டி, னநா, தடகுகள் வாகனத்ிளில்  

அர்ந்துள்ப ஒருரின் டிம், சுடுண் உருப்  ததாம்ளகள் னனிண 

காப்தடுகின்நண. 

எழுத்துமுதற : 

 இங்கு கண்தடடுக்கப்தட்ட சுட்ட கபிண் தனளககபின்  ீது லத்துக்கள் 

ததாநிக்கப்தட்டுள்பண. இள சுத்ி  லத்துக்கபாகும். னத்ிளகபில் 

ததாநிக்கப்தட்டிருந்  தடங்கலம் லத்து டிங்கலம் இர்கள் லத்துக்  

களனில் வர்ச்ைி ததற்நிருந்ணர் ன்தள  தரிப்தடுத்துகிநது. 

 ஒவ்தாரு ைித்ினம், ஒரு குநிப்திட்ட கருத்ளப்  னனப்தடுத்துகிநது. டுகபில் 

ரிகள்  னப்தக்கத்ினிருந்து இடப்தக்காகவும்  இடப்தக்கத்ினிருந்து 

னப்தக்காகவும்  லப்தட்டுள்பண. இவ்தலத்துக்கள் தால் - ிழ்  

லத்துடன் உநவுளடண ன்று கூநப்தடுகிநது. 

பைாழில் 

 ைிந்துதபிில் திர்த்தாில் ளகத்தாினாபர்,  ிகர், தைாபர், 
ண்தாண்டம் தைய்வார், உவனாக  வளனதைய்வார் ணப் தனளகப்தட்ட 
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க்கள்  காப்தட்டணர். ிைாம் க்கபின் னக்கித்  தாினாகும். வகாதுள 

தார்னி வதான்நற்ளந  ிளபித்ணர். ிஞ்ைி ாணிங்களபக்  

கபஞ்ைிங்கபில் வைித்து ளத்ணர். 

உதடகள் :  

 க்கள், தருத்ி, கம்தபி ஆளடகளப அிந்ணர்.  வட்டி வதான்நற்ளநக் கீழ் 

ஆளடாகவும்,  ைால்ளள வல் ஆளடாகவும் அிந்ணர். 

அணிகலன்கள் : 

 ங்கம், தள்பி, ந்ம், ிளனனேர்ந் கற்கள்  வதான்நற்ளந அிகனன்கள் 

தைய்ப் தன்தடுத்ிணர்.  ள க்கள் கிபிஞ்ைல்கள், ாிம் வதான் ற்நால்  

தைய்ப்தட்ட அிகனன்களப அிந்ணர். ஆண்,  ததண் இருதானரும் தற்தன 

அிகனன்களப  அிந்ணர். 

கதலகள் : 

 ைிந்துதபி க்கள் தடர்ாவகாட்டா (terracotta)  ணப்தடும் சுடுண் தாண்டம் 

தைய்ில் ிநள  ிக்கர்கபாக இருந்ணர். தநளகள், ினங்குகள்,  ஆண் 

ததண் உருங்கள், ருதுகபால் இலக்கப்தடும்  ஓட்டுதருடன் கூடி ண்டி, 

ண்தாண்டங்கள்,  குளபகள் வதான்ந ததாம்ளகள்  கண்தடடுக்கப்தட்டுள்பண. 
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