
 

 

வரலாற்றுக்கு 

முற்பட்ட காலம் 

 

  
Page 1 

 
  

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் 

வரலாற்றுக்காலம்: 

அக்காத்தில் யாழ்ந்த நிதர்களப் ற்ி ழுத்துப் னர்யநா ஆதாபங்கள் 

நற்றும் ி ஆதாபங்கள் உளைன காத்ளதயன யபாற்றுக் காம் ன்கியாம். 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்: 

யபாற்றுக்கு னற்ட்ை காம் ன்து ழுத்துப் னர்யநா ஆதாபங்கள் இல்ாத 

காத்தில் யாழ்ந்தயர்களப் ற்ி டிநங்கள், னளதபாருள்கள், லும்னகள் 

ஆகினயற்ின் னெம் பதரிந்துபகாள் னடினேம்.அக்காத்ளதயன யபாற்றுக்கு 

னந்ளதன காம் ன்கியாம். 

யபாற்றுக்கு னற்ட்ை காத்ளத ான்கு ான்கு ிரிவுகாக ிரிக்கின்ர். 

 ளமன கற்காம்(கி.ன.1000 ஆண்டுகள்) 

 னதின கற்காம்(கி.ன.10000 - கி.ன.4000) 

 பெம்ன கற்காம்(கி.ன.3000 - கி.ன.1500) 

 இரும்ன காம்(கி.ன.1500 - கி.ன.600) 

கற்காலம் ன்து கருயிகளச் பெய்யதற்காகக் கற்கள் னன்டுத்தப்ட்ை 

யபாற்றுக்கு னந்தின காப் குதிளனக் குிக்கிது.கற்கருயிகள் யளகனா 

கற்களக் பகாண்டு பெய்னப்ட்ை.டுத்துக்காட்ைாக தீக்கற்கள் பெதுக்கப்ட்டு 

பயட்டும் கருயிகாகவும்,ஆனேதங்காகவும் னன்டுத்தப்ட்ை. 

பழைய கற்காலம்: 

 ளமன கற்காம் ன்து ஆபம் காக் கற்காநாகும். ளமன கற்காம் 

ன்து இள,நபப்ட்ளை,யிங்குகின் யதால்களப் னன்டுத்தின 

காம். 

 ளமன கற்காத்தில் யிங்குகள யயட்ளைனாடினேம்,உண்ணக் கூடின 

தாயபங்கள் நற்றும் கிமங்குகள யெகரித்தும் நக்கள் தங்கது உணளயத் 

யதடிக் பகாண்ைர். யய இயர்கள 'உணழவ சேகரிப்சபார்' ன்று 

அளமக்கின்ர். 

 ளமன கற்கா நிதன் பருப்ளக் கண்டுிடித்தான். 
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 பார்ட் னரூஸ் னட் ன்யர் ளமன கற்கா கருயிகள பென்ளக்கு 

அருகில் உள் ல்ாயபத்தில் னதன்னதில் கண்ைிந்தார். 

 யிங்குகள யயட்ளைனாடுயதற்கு கற்கருயிகளயன இந்த நக்கள் 

னன்டுத்திர். ளகனவு கற்கருயி நற்றும் உளைந்த கூமாங்கற்கய 

இயர்கது ஆனேதங்காகும். 

 கற்கருயிகள் பகட்டினா குயார்ட்ளெட் ப்டும் ாளக்கற்கால் 

ஆளய. 

 ிம்நிட்கா யான் ஒருெி ளமன கற்கா இைங்கில் இயர்கது 

ஓயினங்கலம் காணப்டுகின். 

 காஞ்ெினபம்,யயலூர்,திருயள்லயர் நாயட்ைங்கிலும் ளமன கற்கா 

கருயிகள் கண்ைினப்ட்டுள். 

 பென்ளளன அடுத்துள் பகாற்ளனாற்ின் ெநபயினிலும்,யை 

நதுளபனிலும் ளமன கற்காத்ளதச் யெர்ந்த ளகக்யகாைாரிகள் நற்றும் 

ெிின கற்கருயிகள் கிளைத்துள். 

இந்தியாவில் காணப்படும் பழைய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த இடங்கள்: 

அ. யையநற்கு இந்தினாயில் யொன் ள்த்தாக்கு நற்றும் பாட்யார் ைீனநி  
ஆ. யைஇந்தினாயில் ெியாிக் குன்றுகள்  

இ. நத்தின ிபயதெத்தில் ிம்யட்கா.  

ஈ. ர்நளதப் ள்த்தாக்கில் ஆதம்கார் குன்று  

உ. ஆந்திபப் ிபயதெத்தில் கர்தல்  

ஊ. பென்ளக்கு அருகிலுள் அத்திபம்ாக்கம் 

இழடக் கற்காலம்(கி.மு. 10000-கி.மு. 6000): 

 இளைக் கற்காம் ன்து  நிதரின் பதாமில்தட் யர்ச்ெினில் 

கற்காத்தில் ளமன கற்காத்துக்கும், னதின கற்காத்துக்கும் இளைப்ட்ை 

கா கட்ைத்ளதக் குிக்கிது. 

 னதின கற்காத்தியயன னளனா காைமிப்ன னனற்ெிகள் இைம்பற் 

ினும் இளைக் கற்காத்திலும் உகின் காட்டுப் குதிகில் காடுகள் 

அமிக்கப்ட்ைதிற்கா ொன்றுகள் கிளைக்கப் பற்றுள். 

 பரும்ாா குதிகில் தண்கற்கருயிகள் இக்காப் ண்ாட்டுக்குரின 

ெிப்ினல்ாகக் காணப்டுகின்.தூண்டில்கள், கற் யகாைாரிகள், ஓைங்கள், 
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யில்லுகள் யான் நபப் பாருட்கள் ன்வும் ெி இைங்கில் 

காணப்ட்டுள். 

 இளைக்கற்கா ெின்ங்கள் குஜபாத்தில் ாங்கன்ச், நத்தின ிபயதெத்தில் 

ஆதம்கார், பாஜஸ்தான், உத்திபப் ிபயதெம், கீார் ஆகின இைங்கில் 

கண்பைடுக்கப்ட்டுள். 

 ாளக் குளககில் காணப்டும் ஒயினங்கிிருந்து இளைக்கற்கா 

நக்கின் ெனெக யாழ்க்ளக நற்றும் பாருாதாப ையடிக்ளககள் ற்ி 
ஒபவு அின னடிகிது. 

 இளைக் கற்காத்தில் யயறுயளகனிா கற்கருயிகள் 

கண்பைடுக்கப்ட்டுள். நிகச் ெிின கற்காா இளய பரும்ாலும் 

அதிகட்ெம் ஐந்து சேன்டிமீட்டர் அளயனேளைனதாகும். யய இயற்ள 

நுண்கற்கருவி அல்து ழமக்சராலித் ன்று அளமக்கியாம். 

 யயட்ளைனாடுதல், உணவு யெகரித்தல் ஆகின இக்காத்திலும் 

பதாைர்ந்த. பரின யிங்குகலக்குப்தில் ெிின யிங்குகள 

யயட்ளைனாடுயதிலும், நீன் ிடிப்திலும் இக்கா நக்கள் அதிக கயம் 

பெலுத்திர். யில் அம்ள யயட்ளைக்குப் னன்டுத்திர். 

 யநலும் ஒயப இைத்தில் ீண்ை காம் தங்கி யாழும் யாக்கும் யபத் 

பதாைங்கினது. ஆளகனால், ிபாணிகள யர்த்தல், யதாட்ைப் னிரிடுதல், 

பதாைக்கக்கா யயாண்ளந யான் ையடிக்ளககள இக்காத்தில் 

பதாைங்கி. ாய், நான், ன்ி, தீக்யகாமி யான் யிங்குகின் லும்னகள் 

கிளைத்துள்ளந இதற்கு ொன்ாகும். 

புதிய கற்காலம்: 

 னதின கற்காம் ன்து நிதரின் பதாமில்தட் யர்ச்ெினின் 

காகட்ைத்ளதக் குிக்கும்.இக்காகட்ையந கற்காத்தின் இறுதிப் 

குதினாகும்.இது இளைக்கற்காத்ளத அடுத்து யயாண்ளநத் 

பதாமில்தட்த்தின் ழுச்ெினேைன் உருயாது. 

 யயாண்ளநப் னபட்ெிளன உருயாக்கின இக்காம் பெம்னக் காம், 

பயண்கக் காம், இரும்னக் காம் ஆகின காப்குதிகில் ிகழ்ந்த 

உயாகக் கருயிகின் னன்ாட்டின் அினகத்துைன் னடியளைந்தது. 

 ெி யளகக் யகாதுளந, திள, ொளந யான் தாினங்கள 

உள்ைக்கினிருந்த. 
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 கால்ளை யர்ப்ிலும் பெம்நிகலம், ஆடுகலம் நட்டுயந 

யர்க்கப்ட்ை.கி.ன.7000 அயில் இயற்றுைன் நாடுகலம்,ன்ிகலம் 

யெர்க்கப்ட்ை. 

 இக்காத்தியயன ிளனா அல்து ருய காங்கள் ொர்ந்த 

குடினிருப்னக்கலம், நட்ாண்ைங்கின்  னன்ாடும் யதான்ி. 

 இந்தினாயின்  குதிகில் னதின கற்காப் பாருட்கள் கிளைத்துள். 

காஷ்நீர் ள்த்தாக்கு,கீாரில் ெிபாண்ட், உத்திபப் ிபயதெத்தில் ீான் 

ெநபயி, தக்காணத்தில்  இைங்கள் ஆகினவும் இதிைங்கும். 

 பதன்ிந்தினாயில்  னதின கற்கா யெிப்ிைங்கில் அகழ்யாய்வு 

யநற்பகாள்ப்ட்டுள்.கர்ாைகத்தில் நாஸ்கி, ிபம்நகிரி, ஹல்லூர், 

யகாயைகல், தநிழ்ாட்டில் ளனம்ள்ி நற்றும் ஆந்திபப்ிபயதெத்தில் 

உட்னூர் ஆகின இைங்கள் அயற்ில் குிப்ிைத்தக்களய. 

 னதின கற்காத்தில் ெக்கபம் கண்டுிடிக்கப்ட்ைது. 

 னதின கற்காத்தில் இந்யதாளப அைக்கம் பெய்னேம் னள காணப்ட்ைது. 

 யயாண்ளந, யிங்குகள யர்த்தல், கற்கருயிகள ப்ாக்குதல், 

நட்ாண்ைம் பெய்தல் யான்ளய னதின கற்கா ண்ாட்டின் ெிப்னக் 

கூறுகாகும். 

 தாயபங்களப் னிரிைத் பதாைங்கினதாலும் ிபாணிகள 

யர்த்தளநனாலும் ஓரிைத்தில் தங்கியாம னற்ட்ை னதின கற்கா நக்கள் 

கிபாந ெனதானங்கள் உருயாகவும் யமி யகுத்தர். 

 கருயிகள உருயாக்குயதிலும் நிதனுக்குத் யதளயனா ொதங்களப் 

ளைப்திலும் பதாமில்தட்த்தில் ற்ட்ை நாறுதல்கள இக்காத்தில் 

பதியாகக் காணனடிகிது.கற்கருயிகள் ன்கு ப்ாக தீட்ைப்ட்ை. 

யயட்ளைனாடுயதற்கும் நபங்கள பயட்டுயதற்கும் ப்ா கூரின 

கற்யகாைரிகள் பரிதும் னனுளைனதாக இருந்த. 

 னல்ால் ஆ குடிளெகலக்குப்திாக கிநண் கற்காா குடிளெகள் 

அளநக்கப்ட்ை. 

 நட்ாண்ைங்கள் பெய்யதற்கு ெக்கபம் னன்டுத்தப்ட்ைது. 

 ெளநப்தற்கும், உணவு தாினங்கள யெநித்து ளயக்கவும் நட்ாண்ைங்கள் 

னன்ட்ை. இந்யதாளப அைக்கம் பெய்யதற்கு பரின நண்ாண்ை 

தாமிகள் னன்டுத்தப்ட்ை. 

 ொகுடி னளகிலும் னன்யற்ம் காணப்ட்ைது.ல்யயறு 

காகட்ைங்கில் ல்யயறு இைங்கில், யகாதுளந, ார்ி, பல், திள 
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யான்ளய னிரிைப்ட்ை. கிமக்கிந்தினாயில் பல் அதிகம் 

னிரிைப்ட்ைது. 

 பெம்நினாடுகள், ஆடுகள், நாடுகள் யர்ப்ன பயாகக் காணப்ட்ைது. 

 னிரிடுயதற்கும், யாக்குயபத்துக்கும் கால்ளைகள் னன்ட்ை. 

 ருத்தி நற்றும் கம்ி ஆளைகள னதின கற்கா நக்கள் அணிந்தர். 

தமிைகத்தில் கற்கால கருவிகள் கிழடக்கப்சபற்ற இடங்கள்: 

பழைய கற்கால கருவிகள்:  

ல்ாயபம், காஞ்ெினபம், யயலூர், திருயள்லயர் 

புதிய கற்காலாக் கருவிகள்:  

திருபல்யயி, யெம், னதுக்யகாட்ளை, திருச்ெிபாப்ள்ி, தான்ிக்குடி, 

பகாளைக்கால் நள.  

சேம்பு காலம்: 

 இக்காத்தில் பெம்ன நற்றும் பயண்கம் ஆகின உயாகங்கள் 

னன்டுத்தப்ட்ை. 

 நிதன் அிந்த னதல் உயாகம் பெம்ன. 

 நித கு யபாற்ில் உயாகத்ளத உருக்கியார்க்கும் பதாமில்தட்த்ளத 

கண்டுிடித்ததும் உயாகத்திா பாருட்கள உருயாக்கி 
னன்டுத்தினதும் னக்கின ிகழ்வுகாகும். 

 கற்கருயிகலம் பதாைர்ந்து னன்ாட்டில் இருந்து யந்த. ஒரு ெி 

தண்கற்கருயிகள் னக்கினத்துயம் பற்று யிங்கி.இக்காத்தில் உயாக 

தாதுக்களத் யதடி நக்கள் படுந்தூபம் னணம் பெய்னவும் 

பதாைங்கிர்.இதால் பெம்ன கற்கா ண்ாடுகலக்கிளையன பதாைர்னகள் 

ற்ட்ை. 

 இந்தினாயின் ல்யயறு குதிகிலும் பெம்ன கற்காப் ண்ாடுகள் 

காணப்டுகின். 

 பாதுயாக ஆற்ங்களபகியயன பெம்ன - கற்காப் ண்ாடுகள் 

யர்ச்ெினளைந்த.குிப்ாக ஹாப்ா ண்ாடு பெம்ன கற்காப் 

ண்ாட்டின் ஒரு குதியனனாகும். 
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 உயாக காத்தின் பதாைக்கத்தில் இயர்கள் உயாகத்ளதப் 

னன்டுத்தயில்ள ன்ாலும் கி.ன. 2000 ஆண்டுயாக்கில் பெம்னம் 

பயண்கனம் இப்குதினில் னன்டுத்தப்ட்ைதற்கா ொன்றுகள் உள். 

 தநிழ்ாட்டிலுள் ளனம்ள்ினில் பயண்கம் நற்றும் பெம்ன 

ஆகினயற்ாா பாருட்கள், சுடுநண் உருயங்கள், நண்ாண்ைங்கள் 

யான்ளய கண்பைடுக்கப்ட்டுள். 

 கி.ன.4300க்கும் 3200க்கும் இளைப்ட்ை பெப்னக் காத்தில் ெிந்துபயி ாகரிகப் 

குதிகில் கிளைத்த பெபாநிக் பாருட்கள் பதற்கு துருக்பநிஸ்தான், 

யைக்கு ஈபான் ஆகின குதிகில் கிளைத்த பெபாநிக் பாருட்கலைன் 

ஒத்திருக்கின். 

 இது இக்காத்தில் இப்குதிகிளையன குிப்ிைத்தக்க 

யாக்குயபத்துக்கலம், யணிகனம் ளைபற்ிருப்ளதக் காட்டுகிது 

 பெப்ன னதில் அதிகநாகப் னன்டுத்தப்ட்ைதாகத் பதரினயில்ள. 

ினும், தகபம் நற்றும் யயறு உயாகங்கலைன் யெர்த்துக் கப்னயாகம் 

ஆக்குயது யிளபயாகயய பதாைங்கியிட்ைது. பெம்ளப் னன்டுத்தின 

ாகரீகம் ஹபப்ா ாகரிகம் ஆகும். 

இரும்புக் காலம்: 

 இரும்னக் காம் ன்து நிதப் ண்ாட்டு யர்ச்ெினின் ஒரு காகட்ைம் 

ஆகும்.இக்காகட்ைத்திய இரும்னக் கருயிகள் &  ஆனேதங்கின் னன்ாடு 

னன்ணினிிருந்தது.இரும்ள னன்டுத்தின ாகரீகம் யயதகா 

ாகரீகம். 

இரும்புக்காலத்தின் வழககள்: 

1. பயண்கக் காம் யமக்கிமந்த குதினேம் இரும்னக் காம் பதாைங்கின 

குதினேம் (கி.ன. 1400 னதல் கி.ன. 1300 யளப) 

2. பெம்ளநனா இரும்னக் காம்(கி.ன. 1300 னதல் கி.ி. 500 யளப) 

 ளமன இரும்னக்காம் (கி.ன. 1300 னதல் கி.ன. 475 யளப) 

 நத்தின இரும்னக்காம் (கி.ன. 475 னதல் கி.ி. 250 யளப) 

 னதின இரும்னக்காம் (கி.ி. 250 னதல் கி.ி. 500 யளப) 
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இரும்னக்காத்தின் யாது தபநிக்கக் கருயிகளனேம் ஆனேதங்களனேம் உருயாக்க 

ஃகு னன்டுத்தப்ட்ைது. இளய இரும்னம் கரிநனம் யெர்ந்த களயனாக 

தனாரிக்கப்ட்ை.கரிநத்தின் அவு கருயினின் ளைனில் 0.3 ெதயதீத்தில் இருந்து 

1.2 ெதயதீம் யளப கக்கப்ட்ைது. ஃளக யிை குளந்த கரிந அவு பகாண்ை 

யதிரும்னக் கருயிகள் தனாரிக்கப்ட்ைாலும் அளய குளந்த அவு கடித் 

தன்ளநனேள் கருயிகலக்காகயய னன்டுத்தப்ட்ைது 

உசலாக கலழவகள்:  

இரும்ன + குயபாநினம்  = ெில்யர் 

பெம்ன + பயள்னீம் = பயண்கம் 

பெம்ன + துத்தாகம் = ித்தள 

இரும்ன + நாங்கசீு = ஃகு 

 யயத இக்கினங்கில் இரும்ன ற்ி அடிக்கடி குிக்கப்டுகிது. 

 பென்ளளன அடுத்துள் பரும்னதூர் ன் இைத்தில் கற்கருயிகலைன் 

இரும்ிால் ஆ கருயிகலம் கிளைத்துள். 

 பதன்ிந்தினாயில் இரும்னக் கானம் பருங்கல் கானம் (பநகாிதிக்) 

ெநகாம் க் கருதப்டுகிது.பநகாித்க் ன்ால் பரின கல் ன்று 

பாருள். 

 பருங்கல் ன் பொல்லுக்கு ீத்தார் ிளவுச் ெின்ம் ன்து 

பாருள்.கல்ளனின்யநல் சுற்ி அடுக்கப்ட்ை கற்கள இது குிக்கிது 

அத்தளகன கல்ளகள் பதன்ிந்தினாயில் பாநாகக் கிளைத்துள். 

 கர்ாைகத்திலுள் ஹல்லூர், நாஸ்கி ஆந்திபப் ிபயதெத்திலுள் ாகார்ஜி 

பகாண்ைா, தநிழ்ாட்டில் ஆதிச்ெ ல்லூர் ஆகின இைங்கள் அயற்ில் 

குிப்ிைத்தக்களய. 

 கல்ளக் குமிகில் கருப்ன ெிகப்ன யண்ணத்தாாப் ாளயனாடுகள், 

இரும்ாா நண்பயட்டி நற்றும் அரியாள், ெிறு ஆனேதங்கள் யான்ளய 

காணப்டுகின். 

 


