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6th வரலாறு
இரண்டாம் பருவம்
1.
2.

ரிக் வ கானம் கி.ப.1500- கி.ப.1000

ரிக் வ கானத்ில் ாிகத்ில் தன்தடுத்ப்தட்ட ங்க ா
அனகு ிஷ்கா

3.

தின் வ கானத்ில் கல்ிில் சிநந்து ிபங்கி பதண்கலள் எபேர்
கார்கி

4.
5.

கிாத்ின் லனர் கிாி

பற்தட்ட வகானத்ில் ிலகள் றும் அனுிக்கப்தட்டது

6.

கிா க்கபின் திிிிகலப பகாண்ட அல சிி

7.

கன் இநந்ால் லணி உடன்கட்லட நிணார்

8.
9.

ழு ிகள் தாபம் ினம் சப் சிந்து

தலடத்லனர் வசணாணி ண அலக்கப்தட்டார்

10. சபகத்ின் அடிப்தலட அனகு குடும்தம்

11. ரிக் வ கானத்ில் க்கள் அிந் அிகனன்கள் காதுலபம்,
கழுத்துாலன, லகலபம், காற்சினம்பு

12. ரிக் வ கானத்ில் லனில் கட்டும்தட்லட அிகனன் அிந்ணர்
13. திா ார்கள் குபேகுனத்ில் ங்கி கல்ி தின்நணர்

14. திா ார்கள் ஆரி பேப்தடி குபேகுனத்ில் ங்கி கல்ி
தின்நணர்

15. ிாிட க்கபின் வாற்நம் இபேண்ட ிநம், டுத்ாண உாகவும்
கபேலாண லனபடிபடன் காப்தடுார்கள்

16. ிாிட க்கபின் பன்லத் பாில் திர்த்பாில்
17. ிாிட க்கள் தபேத்ி ஆலட அிந்ணர்

18. ஆரி ாகரிக க்கபின் பன்லத்பாில் கால்லட பர்ப்பு,
வதார்த்பாில்

19. ஆரி க்கள் கம்தபி, தபேத்ி-ால் ஆண ற்றும் ினங்குகபின்
வாலன உலடாக உடுத்ிணர்

20. ஆரி க்கபின் பக்கி ினங்கு தசு

21. ஆரி க்கபின் ிதாடு ாகம் பசய்ல்

22. ஆரி க்கள் இந்ின், அக்ணி, சூரின் கடவுலப ிப்தட்டணர்
23. இபேம்பு உவனாகத்ல ஆரி க்கள் அநிந்ிபேந்ணர்
24. ஆரி க்கள் அநிா ினங்கு புனி

25. கால்லட பர்ப்பு, கிா ாகரிகத்ல ஆரி க்கள் தின்தற்நிணர்
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26. குில ினங்லக ஆரி க்கள் அநிந்ிபேந்ணர்

27. பசம்பு உவனாகத்ல ிாிட க்கள் அநிந்ிபேந்ணர்

28. ிாிட க்கள் தின்தற்நி ாகரிகம் வபாண்ல, க ாகரிகம்
29. ஆரிர்கள் த்ி ஆசிாினிபேந்து லகதர், வதானன் காய்
ிாக இந்ிாிற்குள் குடிவநிணர்

30. தன சிற்நசர்கள் இலந் பதரி அசு காஜண தம்
31. வகான க்கள் வசா, சுா தாங்கலப தபேகிணர்

32. ஆரிர்கள் குடிவநி தகுி ஆரிர்த்ம் ணப்தடும்

33. பன் பனில் ஆரிர்கள் தஞ்சாப்தில் குடிவநி தகுி சப்சிந்து
34. வகானத்ில் இபேந் இபே அலகள் சதா, சிி
35. சதா ன்தது பிவார் அல

36. சிி ன்தது ஊர்க்கபின் திிிி பகாண்ட அல

37. பற்கான வகானத்ில் ற்தடுத்ி ாகம் அஸ்வம், இாகசூம்,
ாகவதம்

38. சா, கீ ர், அர் வங்கள் திற்தட்ட வகானம்
ணஅலக்கப்தடுகின்நண

39. திற்தட்ட வகானம் கி.ப.1000 பல் கி.ப.600 ல இபேந்து

40. திற்கான வ கானத்ில் இபேந் ங்க பள்பி ாங்கள் ிஷ்கா,
சுர்ா, சாணா

41. சாிபலந பேர்ம் ணப்தட்டது

42. ாகம் ற்றும் புவாகிம் பசய்வார் திார்கள்
43. ாட்லட ஆள்தபேம் காப்தபேம் சத்ிரிர்கள்

44. திர்த்பாிலும் ாிகபம் பசய்தர் லசிர்
45. குற்நவல் பசய்வார் சூத்ிர்கள் ஆார்
46. சாணா – ாங்கள்
47. திலஜ- குடிக்;கள்
48. பேத்ின் - சின்

49. கணாின் லனர் – ாஜன்

50. ிசுின் லனர் – ிசுதி

51. ச த்ிற்கு உறுிாண அலப்லதத் ந்ர் ர்த்ாண
கார்
ீ

52. சசம் ிகவும் னிபறுத்ி பகாள்லக பகால்னால
53. ிழ்ாட்டில் சச் சிற்தங்கள் காப்தடும் இடங்கலள் என்று
ஹிகும்தா

54. புத்ர் அநிவுர்வு பதற்ந இடம் கா

55. பதௌத் த்ல தின்தற்நி அசர்கலள் பக்கிாணர் அவசாகர்
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56. பற்நிாபர் அல்னது ஜீணர் ன்று அலக்கப்தட்டர் ர்த்ாண
கார்
ீ

57. சம் னிபறுத்ி வதாலணகள் பம்ிகள் ன்று
அலக்கப்தடுகின்நண

58. வகாீஸ்ர் சிற்தம் அலந்துள்ப இடம் கர்ாடகாில்
சிபதனவகானா

59. புத்ரின் வதாலணகள் ண்லக பநிகள் ன்று அலக்கப்தடுகின்நண
60. பதௌத் துநிகள் அலப்பு சங்கம் ணப்தட்டது

61. து வசிக் பகாடிில் காப்தடும் ர்ச் சக்கம் அவசாகர்கள்
தூினிபேந்து டுத்துக் பகாள்பப்தட்டாகும்

62. புத்ரின் கன் இாகுனன்

63. இபேதத்து ான்காது ீர்த்ங்கர் கார்
ீ
64. அவசாகச் சக்கம் 24 ஆங்கலப பகாண்டது

65. கி.ப.6-ஆம் நூற்நாண்டு உனகின்; சிந்லண புட்சிக் கானாகும்

66. சர் னிபறுத்ி ல்னநிவு, ன்ணம்திக்லக, ன்ணடத்ல பன்று
இத்ிணங்கள் ன்று அலக்கப்தடுகின்நண

67. சினப்திகாம், சீக சிந்ாி, லபாதி, சூபாி வதான்நல
சர்கள் இற்நி இனக்கிங்கள் ஆகும்

68. ஆலசவ துன்தத்ிற்குக் காம் ன்று கூநிர் புத்ர்
69. ஆலசல எிக்க ட்டு பநிகள்உள்பண

70. ச சம் உிரிக்கம் னும் அகிம்லசல னிபறுத்ிது
71. ச சம் தின்தற்றும் அகிம்லச பலந பகால்னாலக் பகாள்லக
ன்று அலக்கப் தட்டது

72. பல் ீர்த்ங்கர் ஆிார் ணப்தடும் ரிதவர் ஆார்
73. 24து ீர்த்ங்கர் ர்த்ாண கார்
ீ ஆார்
74. ஜிணர் ன்தன் பதாபேள் பற்நிாபர்

75. கார்
ீ தின்தற்நி பக்கி பகாள்லக பகால்னாலக் பகாள்லக
76. அநிவுர்வு பதற்ந சித்ார்த்ர் புத்ர் ஆணார்

77. புத்ம் ஹீணாணம், காாணம் ன்று இண்டாகப்
திரிக்கப்தட்டுள்பது

78. பதௌத் ிகாங்கள் ிகுந் ாினம் தீகார்

79. ிவகலன, குண்டனவகசி பதௌத் நூல்கள்
80. சர்கபின் புணி நூல் அங்கங்கள், பூர்ங்கள் ஆகும்
81. ிரிதீடகம் ன்தற்கு பன்றுகூலட ன்தது பதாபேள்
82. காரின்
ீ
ந்ல – சித்ார்த்ர்
83. காரின்
ீ
ாய்; - ிரிசலன
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84. காரின்
ீ
லணி – வசாா

85. காரின்
ீ
கள் - அவணாஜாதிரிர்சணா
86. புத்ரின் ந்ல – த்வாணார்
87. புத்ரின் ாய்- ாாவி

88. புத்ரின் லணி – வசால
89. புத்ர் ன்ந பசால்லுக்கு ல்னது, பகட்டது ன்தல அநிந்து பகாண்டர்
ன்தது பதாபேள்

90. புத்ரின் பகாள்லகல ற்றுக் பகாண்டர்கள் ஹீணாணம்
தின்தற்நிணர்

91. ஹீணர்கள் உபேிதாடு பசய்ார்கள்
92. புத்ல பய்ாக ற்றுக்பகாண்டர்கள் காாணம்
தின்தற்நிணார்கள்

93. உபேிதாடு பசய்தர்கள் காாணர்கள்

94. ிhதீடகம் ன்தது ிண தீடகம், சுத்தீடகம், அதிம் தீடகம் ஆகும்

95. புத் ச சார்ந் சிற்தங்கள் அஜந்ா, ல்வனாா, காந்ாம் வதான்ந
இடங்கபில் காப்தட்டண.

மூன்றாம் பருவம்
வரலாறு
96. தன ஜணதங்கலப உள்படக்கி பதரி அலப்பு காஜணதங்கள்
97. லசானிகல லனகாக பகாண்ட ஜ்ஜிக் கூட்டாச்சிில்
18குழுக்கள் இலந்ிபேந்ண

98. தீகார் ாினத்ின் தாட்ணால சுற்நிபள்ப தகுி கம் ன்று
அலக்கப்தட்டது

99. அரிங்க ம்சத்லச் வசர்ந்ர் திம்திசார்
100. திம்திசாரின் கன் அஜாசத்பே

101. தாடனிபுத்ித்ில் பதரி வகாட்லடல அலத்ர் அஜாசத்பே
102. பல் ந்ன்ணர் காதத்ந்ன் ஆார்

103. பகஸ்ணிஸ் னும் கிவக்க அநிஞர் இண்டிகா னும் நூலன
ழுிணார்

104. சந்ிகுப் பௌரிபேக்குப்தின் அர் கன் திந்துசார் 25 ஆண்டுகள்
ஆட்சி பசய்ார்

105. குடிக்கலக்கு உவும் அர்கலப ன்பணநி தடுத்துதும்ான்
அசின் கடலகபாக இபேக்கவண்டும் ண கூநிர் அவசாகர்
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106. தலடபடுத்து வதார் பசய்து பற்நிபதறும் ிக்ிஜத்ல அவசாகர்
பறுத்ார்

107. க்கபிடம் ர்த்ல பர்க்க இர் வற்பகாண்ட இலடிடா
தங்கள் ர்ிஜம் ன்று குநிப்திடப்தடுகிநது

108. இந்ிாில் பன்பனில் க்கள் ன அலச உபோக்கி சிநப்பு
அவசாகர் ஆார்

109. அவசாகசு வதசு ஆட்சி சிக்காக ந்து திரிவுகபாகப் திரிக்கப்தட்டது
110. பௌரிரின் ஆட்சிபலநில் ல்லனதகுிின் தாதுகாப்லத
கண்காித்வார் அந் காாத்ிர் ணப்தட்டணர்

111. தாடனிபுத்ித்ல 30 வதர் பகாண்ட கன்நம் ஆட்சிபசய்ாக
பகஸ்ணிஸ் ழுி இண்டிகா நூல் கூறுகின்நண

112. பௌரி ம்சத்ின் கலடசி அசர் திபேகத்ின்

113. தாடனிபுத்ிம் ன்னும் வகாட்லடல அலத்ர் அஜாகுபே
114. அவசாகர் அநில நி ஆண்டு கி.ப.273

115. பன்நாது பதௌத் ாாடு லடபதற்ந இடம் தாடனிபுத்ிம்
116. பசலூகஸ் ிவகடாரின் தூதுர் பகஸ்ணிஸ்

117. இனங்லகில் பதௌத் சத்ல தப்த அவசாகால் அனுப்ததட்டர்
வகந்ிர்

118. புத்ர் ாழ்ந் கானத்ில் ட இந்ிாில் 16 காஜணதங்கள்
வவனாங்கி இபேந்ண

119. சந்ிகுப் பௌரிர் தத்ிதாபு ன்ந ச துநிபடன் பன்
இந்ிாிற்கு பசன்நார்

120. சந்ிகுப் பௌரிரின் கன் அவசாகர்

121. அவசாகர் கானத்ில் ாின ஆலர் காாத்ிர் ணதட்டணர்

122. பௌரிர்கபின் ழ்ச்சிக்தின்
ீ
இந்ிாில் ிறுப்தட்ட னிலாண
வதசு குாணப்வதசு ஆகும்

123. பெச்சி ன்ந இணக்குழுின் எர் உட்திரிிணவ குாணர்கள்
124. இந்ிாின் டவற்கு தகுிில் குாஅலச பனாம்
காட்டிஸ் கி.தி.பல் நூற்நாண்டில் ிறுிணார்

125. குாண ம்சத்ின் லனசிநந் ன்ணர் கணிஷ்கர்

126. புபேம் ன்ந பதால புதுகாக உபோக்கி ன் லனகாக
ஆக்கிர் கணிஷ்கர் ஆார்

127. கணிஷ்கர் ான்காது பதௌத் ாாட்லட காஷ்ீ ரில் கூட்டிணார்
128. கணிஷ்கர் புத் ாாட்டில் ான் காண பதௌத் சப்திரிவு
வான்நிது

129. கணிஷ்கர் இண்டாம் அவசாகர் ண அலக்கப்தட்டார்
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130. கணிஷ்கர் திக்கு ந் ஆண்டிலண பன்லாக லத்து சக
சகாப்ம் ன்னும் புி கானக்கக்கீ ட்டு பலந உபோணது

131. கத்ில் தாடனிபுத்ித்ல லனகாக பகாண்டு உபோண வதசு
குப்வதசு ஆகும்

132. குப்ம்சத்ின் பல் சுந்ி ன்ணர் பனாம் சந்ிகுப்ர் ஆார்
133. பனாம் சந்ிகுப்ரின் ஆட்சிக்கானம் கி.தி.319-335

134. அனகாதாத் கல்பட்லட பதாநித்ர் அரிவசணர் ஆார்

135. 1500 ஆண்டுகபாய் துபேப்திடிக்கால் இன்றும் பதானிவுடன் இபேக்கும்
பகபௌனி இபேம்புத்தூண் குப்ர் கானத்ில் உபோக்கப்தட்டது.

136. குாகுப்ர் கானத்ில் பதௌத்ர்கபது புகழ்பதற்ந ாபந்ா
தல்கலனக்ககம் உபோக்கப்தட்டது

137. புகழ்பதற்ந சீணப்தி தாகிான்

138. ாவணஸ்த்ின் அசர் ஹர்ர்த்ணர் ஆார்

139. பதௌ துநிாக ாநி ாஜதிநி, சீணஅநிஞர், பான்சுாங்,
ஆகிர்கபால் ஹர்ர் பதௌத்த்ிணால் ஈர்க்கப்தட்டார்

140. ஹர்சு ஆால் பதௌத்தல்கலனக்ககாண ாபந்ா பர்ச்சி
பதற்நது

141. ஹர்ரின் அலச்சர் தார் சஸ்கிபே பாி அநிஞர் ஆார்
142. தார் ஹர்சரிம் ன்னும் நூலன இற்நிணார்
143. ஹர்ர் டபாிில் புனலபதற்நர்

144. புத்சரிம் ன்ந நூலன இற்நிர் அசுவகார்
145. குப்ர்கபின் கானம் இந்ிாின் பதாற்கானம்
146. சிபகி ன்ந நூலன ழுிர் பான்சுாங்
147. கிவக்க கட்டடக்கலன ல்லுர் ஜினாஸ்

148. பகபௌனி இபேம்புத்தூண் குப்ர் கானத்ல சார்ந்து

149. சூத்ிானங்காம் ன்ந நூலன ழுிர் அசுவகார்
150. பதாபேத்துக:

151. ான்காது பதௌத் ாாடு – காஷ்ீ ர்

152. சபத்ிகுப்ரின் கானம் - கி.தி.335 – கி.தி.375
153. கணிஷ்கரின் கானம் - கி.தி.78 – கி.தி.101
154. தார் - ஹர்சரிம்
155. ஹர்சர் – திரிர்சிகா

156. குாணர் – பெச்சி இணக்குழு

157. இண்டாம் அவசாகர் – கணிஷ்கர்

158. ாபந்ா தல்கலனக்ககம் - குாகுப்ர்

159. பனாம் காட்திசஸ் - குாண ம்சத்ல ிறுிர்
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