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6th Social Science Lesson 2 Notes in Tamil 

2] மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 

 

 மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த கடதடைத் ததால்லிைல், மானுைவிைல் ஆகிைவற்றின் 

உதவியுைன் நாம் அறிவிைல் நநாக்கில் பயில முடியும். 

 பழங்கால மக்கள் பயிர் வளர்ப்பதிலும் கால்நடை வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கல்லிலும், 

எலும்பிலும் தெய்தக் கருவிகடள நவட்டைக்குப் பைன்படுத்தினார்கள். 
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 வரலாற்றுக்கு முந்டதை கால மனிதர்கடளயும் அவர்கள் பைன்படுத்திை தபாருள்கடளயும் அவர்கள் 

பைன்படுத்திை தபாருள்கடளயும் பற்றிப் படிப்பது ததால்லிைல் ஆகும். ததால்லிைல் ஆய்விற்கு முக்கிை ஆதாரமாக 

அகழ்வாராய்ச்சிப் தபாருள்கள் உதவுகின்றன. 

மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 
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 மானுைவிைலாளர்கள் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தான்ொனிைா என்னும் இைத்தில் கிடைத்த சில 

மனிதக் காலடித்தைங்கடள உலகின் பார்டவக்குக் தகாண்டுவந்தார்கள். கல் படுடககளில் பதிந்திருந்த அந்தத் 

தைங்கள் அதுவடர மண்ணில் புடதந்து கிைந்தன. அடவ கதிரிைக்கக் கார்பன் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ைன. 

அதன் மூலம் மானுைவிைலாளர்கள் அந்தக் காலடித்தைங்கடள 3.5 மில்லிைன் ஆண்டுகள் பழடமைானடவ 

என்று கண்ைறிந்தார்கள். 

 இைற்டகயில் ஏநதனும் ஒரு திடீர் மாற்றம் நிகழும்நபாது, உயிரினங்கள் அந்த மாற்றத்திற்கு ஏற்பத் 

தங்கடளத் தகவடமத்துக் தகாண்டு, உயிர் பிடழக்கின்றன. இவ்வாறு மனிதர்கள் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பல 

மில்லிைன் ஆண்டுகளாகத் தங்கடளத் தகவடமத்துக் தகாண்டு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

 குடகயில் வாழ கற்றுக் தகாண்ை குநராநமக்னான்ஸ் மனிதர்கள் பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் 

என்னுமிைத்தில் உள்ள குடககளில் வாழ்ந்ததற்கான ததால்லிைல் ொன்றுகள் கிடைத்துள்ளன. இவர்களிைம் 

இறந்தவர்கடள புடதக்கும் பழக்கம் இருந்தது. 

 மனித இனம் மாறுதல் அடைந்து, ஒரு நமம்பட்ை கட்ைத்டத நநாக்கி வளர்ச்சி அடைவநத பரிணாமம் ஆகும். 

 

1. நிமிர்ந்த நிடல மற்றும் இரு கால்கடளப் பைன்படுத்தி நைப்பது. 

2. தபாருள்கடள இறுகப் பற்றுவதற்கு வெதிைாகக் கட்டை விரலில் ஏற்பட்ை மாற்றங்கள். 

3. மூடளயின் வளர்ச்சி. 

 கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இைம் தபைர்ந்த ந ாநமா நெப்பிைன்ஸ் உலகின் தவவ்நவறு பகுதிகளில் 

குடிநைறினார்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த சூழலுக்குத் தக்கபடி அவர்களின் வாழ்க்டக முடற மாறுபட்ைது. 

 வாழுமிைத்தின் வானிடல, காலநிடல மற்றும் இைல்பு ஆகிைவற்றின் அடிப்படையில் அவர்களின் 

உைலடமப்பும் நதாலின் நிறமும் நவறுபட்ைன. இதனால் தவவ்நவறு இனங்கள் நதான்றின. ஒவ்தவாரு 

இனமும் வழித்நதான்றல்கடள உருவாக்கிைது. மக்கள்ததாடக அதிகரித்தது. 

மனிதர்களும் அவர்களது வாழ்விைங்களும் 
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1. ஆஸ்ட்ரநலாபிதிகஸ் - கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா 

2. ந ாநமா ந பிலிஸ் - ததன் ஆப்பிரிக்கா 

3. ந ாநமா எரக்ைஸ்  - ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசிைா 

4. நிைாண்ைர்தால்  - யுநரசிைா (ஐநராப்பா மற்றும் ஆசிைா) 

5. குநராநமக்னான்ஸ்  - பிரான்ஸ்  

6. பீகிஸ் மனிதன்  - சீனா 

7. ந ாநமா நெப்பிைன்ஸ் - ஆப்பிரிக்கா 

8. ட ைல்பர்க் மனிதன் - லண்ைன் 

நவட்டைைாடுதலும் உணடவச் நெகரித்தலும் 

 பல மில்லிைன்கள் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் , நம் முன்நனார்கள் அடலந்து திரிபவர்களாகநவ 

இருந்தார்கள். அவர்கள் குழுக்களாக மரம், குடக அல்லது மடலைடிவாரத்தில் தங்கினார்கள். ஒவ்தவாரு 

குழுவிலும் 30 முதல் 40 நபர் இருந்தார்கள். தங்களின் உணவுத் நதடவடை பூர்த்தி தெய்து தகாள்ள 

நவட்டைைாை ஆரம்பித்தனர். அவர்கள் உணடவத் நதடி நகர்ந்துதகாண்நை இருந்தார்கள். பன்றி, மான், 

காட்தைருடம, காண்ைாமிருகம், ைாடன, கரடி நபான்ற விலங்குகடள நவட்டைைாடினார்கள். புலி நபான்ற 

விலங்குகளால் தகால்லப்பட்ை விலங்குகளின் இடறச்சிடையும் அவர்கள் உண்ைனர். மீன் பிடிக்கவும் அவர்கள் 

கற்றுக் தகாண்ைார்கள். நதன் எடுப்பதும், பழம் பறிப்பது, கிழங்குகடள அகழ்ந்ததடுப்பது ஆகிைவற்றிலும் 

ஈடுபட்ைார்கள். காடுகளில் இருந்து தானிைங்கடளச் நெகரித்தார்கள். ஓரிைத்தில் உணவுப்தபாருள்கள் கிடைப்பது 

நின்றுவிட்ைால், அவர்கள் நவறு இைத்திற்குச் தென்றார்கள். குளிரிலிருந்து தங்கடளப் பாதுகாத்துக் தகாள்ள, 

பதப்படுத்தப்பட்ை விலங்குகளின் நதால்கள், மரப்பட்டைகள், இடலகள் ஆகிைவற்டற அவர்கள் ஆடைகளாக 

அணிந்தார்கள். 

கற்கருவிகளும் ஆயுதங்களும் 

 ஆதிகாலத்தில் நவட்டைைாடுவதுதான் மனிதர்களின் முதன்டமைான ததாழில். ஒரு குச்சி அல்லது 

கல்லால் ஒரு தபரிை விலங்டகக் தகால்வது அவர்களுக்கு கடினமாக இருந்தது. எனநவ கூர்டமைான 

ஆயுதங்கடளப் பைன்படுத்த முடிதவடுத்தார்கள். 

 ஆயுதங்கள் தெய்ை முக்கிக் கல் மிகவும் ஏற்றதாக இருந்தது. அதன் வலிடமயும் தாங்கும் திறனுநம இதற்குக் 

காரணம். சிக்கி முக்கிக் கற்கடளத் நதடுவதில் பல மணி நநரங்கடள அவர்கள் தெலவழித்தார்கள். கற்களின் 

துடண தகாண்டு கூர்டமைான ஆயுதங்கடளச் தெய்ததுைன், அவற்டறப் பிடிப்பதற்கு வெதிைாக மரக் 

டகப்பிடிகடளயும் தபாருத்தினார்கள். தபரிை கற்கடளக் தகாண்டு நகாைரிகடளயும் உருவாக்கினர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 9 

 

 முன்நனார்கள் நகாைரிகடள மரம் தவட்ைவும், மரக்கிடளகடள நீக்கவும், குழிநதாண்ைவும், விலங்குகடள 

நவட்டைைாைவும், விலங்குகளின் நதாடல உரிக்கவும் பைன்படுத்தினார்கள். 

 கற்கருவிகடள உருவாக்கிைதற்கு அடுத்த கட்ைம் “தநருப்பின் பைன்பாட்டைக் கண்ைறிந்தார்கள்”. 

ததாைக்கத்தில் மனிதர்கள் தநருப்டபயும் மின்னடலயும் கண்டு பைந்தார்கள். மின்னலால் நதான்றிை 

தநருப்பில் சிக்கி, காட்டு விலங்குகள் இறந்திருக்கலாம். அவர்கள் அந்த விலங்குகளின் இடறச்சிடை 

உண்ைநபாது, அது தமன்டமைாகவும் சுடவைாகவும் இருந்திருக்கும். இந்த நிகழ்வு அவர்கடள தநருப்பு பற்றிக் 

கூடுதலாக அறிந்துதகாள்ளத் தூண்டிைது. மனிதர்கள் தநருப்டப உருவாக்க சிக்கி முக்கிக் கல்டலப் 

பைன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் காட்டு விலங்குகளிைமிருந்து தங்கடளப் பாதுகாத்துக் தகாள்ளவும் 

ெடமக்கவும் இரவில் ஒளிடை உருவாக்கவும் தநருப்பு பைன்பட்ைது. இவ்வாறு மனிதர்களின் வாழ்வில் 

தநருப்பு இன்றிைடமைாத இைத்டதப் பிடித்தது. 

நவட்டைைாடும் முடறகள் 

 

தெதுக்கும் கடல 

 ஒரு கல்லிடன அடியில் டவத்துக் கூர்டமைான மற்தறாரு கல்லினால் அதடனத் தட்டிச் தெதுக்குதல். 

 ஒரு கற்கருவிடை உருவாக்க இரு கற்கள் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ைன. ஒரு கல்லில் உள்ள சீரற்ற 

பகுதிகடள நீக்கவும் அடதக் கூர்டமைான கருவிைாக்கவும் இன்தனாரு கல் சுத்திைல் நபால பைன்படுத்தப்பட்ைது. 
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 தீப்தபட்டிடைப் பைன்படுத்தாமல் தநருப்டப உருவாக்கும் பழக்கம் நீலகிரி மாவட்ைத்தில் உள்ள சில 

கிராமங்களில் இன்டறக்கும் உள்ளது. 

 

 மனிதர்களின் அடுத்த கண்டுபிடிப்பு ெக்கரம். மனிதர்கள் தங்கள் புலனறிவாலும் சிந்தடனைாலும் 

அனுபவத்தாலும் உருவாக்கிை சிறந்த அறிவிைல் கண்டுபிடிப்புகளில் ெக்கரம் ஒன்றாகும். 

 

ெக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்படுதல் 

 ெக்கர உருவாக்கம் மனித வரலாற்றில் ஒரு முதல்தரமான கண்டுபிடிப்பாகக் கருதப்படுகிறது. 

மடலகளிலிருந்து கற்கள் உருண்டு வருவடதப் பார்த்தநபாது, ெக்கரத்டத உருவாக்குவதற்கான சிந்தடனடை 

அவர்கள் தபற்றிருக்கலாம். 

பாடன தெய்தல் 

 மனிதர்கள் களிமண்ணில் பாடன தெய்ைக் கற்றுக்தகாண்ைார்கள். ெக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை பிறகு 

பாடன தெய்வது எளிதாகின. அவர்கள் பாடனடை தநருப்பில் சுட்டு, அதற்கு உறுதிடைக் தகாடுத்தார்கள். 

பாடனகள் மீது பல்நவறு வண்ணங்கள் பூெப்பட்டு அழகூட்ைப்பட்ைன. வண்ணச் ொைங்கள் தாவரங்களின் 

நவர்கள், இடலகள், மரப்பட்டைகள் ஆகிைவற்றின் ொற்றிலிருந்து தைாரிக்கப்பட்ைன. 

 

நமநல தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பைத்தில் ஏநதா மங்கலான கிறுக்கல்கள் நபால உள்ளன. 

இடவ நம் முன்நனார்களின் டகவிடனத்திறனின் தவளிப்பாடுகள். மனிதச் ெமூகத்தின் முதல் கடல 

இது என்நற கூறலாம். தமாழி நதான்றுவதற்கு முன்னால், மனிதர்கள் ஒலிைாகவும் அடெவுகளாகவும் தங்கள் 

எண்ணங்கடள தவளிப்படுத்தினார்கள். பாடற ஓவிைங்களில் அவற்டறப் பதிவு தெய்தார்கள். 
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 வரலாற்றுக்கு முந்டதை காலத்தில் மனிதர்கள் குடககளில் வசித்தார்கள். அவர்கள் அன்றாை நிகழ்வுகடள 

ஓவிைங்களில் சித்தரித்தார்கள். தபரும்பாலும் விலங்குகளின் ஓவிைங்கநள வடரைப்பட்ைன. 

 

பழங்காலப் பாடற ஓவிைங்கள் 

 இந்திைாவில் உள்ள பல பாடறகளிலும் குடககளிலும் நாம் ஓவிைங்கடளக் காண முடியும். பாடற 

ஓவிைங்கள் கைந்த காலம் குறித்த சில தெய்திகடளத் ததரிவிக்கின்றன. 750 குடககளில் ஏறத்தாழ 500 
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குடககளில் பாடற ஓவிைங்கள் காணப்படுகின்றன. இன்னும் கண்ைறிைப்பைாத பல குடககள் உள்ளன. 

ஆண்களும் தபண்களும் நவட்டைைாடுவடதயும் நைனமாடுவடதயும் குழந்டதகள் விடளைாடுவடதயும் இந்த 

ஓவிைங்கள் சித்தரிக்கின்றன. 

 இந்த பாடற மற்றும் குடக ஓவிைங்கள் நம் முன்நனார்கள் குறித்துப் பல கடதகடள நமக்குக் கூறுகின்றன. 

 நவட்டைைாடுவதில் பல ஆபத்துகள் இருந்தன. மனிதர்கள் மடலப்பகுதிகளிலும் காடுகளிலும் தபருமளவு 

நவட்டையில் ஈடுபட்ைதால், பல வடகைான விலங்குகள் எண்ணிக்டகயில் குடறந்து அரிதானடவ ஆகின. 

மனிதர்களுக்குப் நபாதுமான இடறச்சி கிடைக்காததால், உணவுக்காகக் காய்கடளயும் பழங்கடளயும் நதை 

நவண்டிைதாயிற்று. 

அடலந்து திரியும் நிடலயிலிருந்து ஓரிைத்தில் நிடலத்து வாழும் நிடலடை அடைதல் : உலகின் முதல் 

விவொயிகள் 

 மனிதர்கள், அவர்கள் தின்ற பழங்களின் விடதகளும் தகாட்டைகளும் மண்ணில் வீெப்பட்ைன. சில 

நாட்களுக்குப் பிறகு அந்த விடதகள் முடள விட்ைன. அவற்றிலிருந்து தெடி வளர்வடத அவர்கள் தற்தெைலாகக் 

கண்ைார்கள். அனுபவத்தாலும் காரண காரிைம் குறித்த அறிவாலும் அவர்கள் பயிர் வளர்ப்பு ததாைர்பான 

அறிடவப் தபற்றார்கள். 

அ) ‘ஒற்டற விடதயிலிருந்து முடளக்கும் தெடி வளர்ந்து பல மைங்குகள் காய்கடளயும் கனிகடளயும் வழங்கும்’ 

என்படத அவர்கள் புரிந்துதகாண்ைார்கள். 

ஆ) ஆற்றங்கடர நிலங்களில் விழுந்த விடதகள் எளிதாக முடள விட்ைடதயும் மனிதர்கள் கண்ைார்கள். 

இ) நீர் நிடறந்த பகுதிகளில் தெடிகள் விடரவாக வளரும் என்பது அவர்களுக்குப் புரிந்தது. 

ஈ) வண்ைல் மண்ணுக்குரிை நிலம் மற்றப் பகுதிகடள விை, தெடி வளர்வதற்கு ஏற்றதாக இருந்தடதக் கண்ைார்கள். 

 மனிதர்கள் விடதகடளயும் தகாட்டைகடளயும் நெகரித்து, மண்ணில் விடதத்தனர். அடவ 

இளங்கன்றாகவும் தெடிைாகவும் மரமாகவும் வளர்வடத அவர்கள் கண்ைனர். முடறைாக விடதப்பதன் மூலம் 

அதிகளவு உற்பத்திடைப் தபற முடியும் என்பதும் அவர்களுக்குப் புரிந்தது. இதன் மூலம் விவொைம் என்பது 

தெைல்பாட்டுக்கு வந்தது. அவர்கள் விலங்குகடளப் பழக்கி, அவற்றுக்கு உணவு தகாடுத்து வளர்த்து, 

அவற்டறயும் விவொைத்தில் ஈடுபடுத்தினார்கள். 

 விலங்குகடள வளர்ப்பது மனிதர்களின் வாழ்வில் முக்கிைமான பகுதி ஆனது. எருதுகள் உழுவதற்குப் 

பைன்படுத்தப்பட்ைன. எருதுகள் விவொை நவடலகடள எளிதாக்கின. நவட்டைைாடி வாழ்க்டகடை 

நைத்திைடத விை, இந்த வாழ்க்டக எளிதாக இருந்தது.  

 விவொைம் அவர்கடள ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்தில் குடிநைறும்படி தெய்தது. நிடலத்து வாழும் வாழ்க்டக 

முடறைால் ெடமப்பதற்கும் நெமித்து டவப்பதற்கும் தகாள்கலன்கள் நதடவப்பட்ைன. பாடன தெய்யும் 

ெக்கரமும் தநருப்பும் இந்தப் பிரச்ெடனக்குத் தீர்டவ வழங்கின. 

 கலப்டப கண்டுபிடிக்கப்பட்ைதால் விவொைம் இன்னும் எளிதானது. மனிதர்கள் நிலத்தில் இருந்த நதடவைற்ற 

புதர்கடள அகற்றி, அவற்டற எரித்து நிலத்டதத் தைார்படுத்திைதுைன் விவொைப்பணி ததாைங்கிைது. அவர்கள் 

நிலத்டத உழுது, விடதத்து, பயிர் வளர்த்து, அறுவடை தெய்தார்கள். அந்த நிலத்தில் மண் வளம் 

குன்றிவிட்ைால், அவர்கள் நவதறாரு பகுதிக்கு இைம்தபைர்ந்தார்கள். 
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 ததாைக்கத்தில் விவொைம் மனிதர்களின் உைனடி உணவுத் நதடவடை நிடறநவற்றுவதற்காக 

நமற்தகாள்ளப்பட்ைது. உற்பத்தி அதிகரித்தநபாது, அவர்கள் தங்களது எதிர்காலத் நதடவக்காக 

விடளதபாருள்கடளச் நெமித்து டவக்க ததாைங்கினார்கள். இவ்வாறு நெமிக்கப்பட்ை தபாருள்கள் உற்பத்தி 

குடறந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு உதவின. 

 அவர்கள் தங்கள் அனுபவத்தால் ஆற்றுக்கு அருகில் உள்ள நிலம் விவொைத்துக்கும் கால்நடை வளர்ப்புக்கும் 

பைனுள்ளதாக இருக்கும் என்படதப் புரிந்துதகாண்ைார்கள். எனநவ மனிதர்கள் ஆற்றங்கடரகளிநலநை 

நிடலைாகத் தங்க முடிதவடுத்தார்கள். 

 மனிதர்கள் நவட்டைைாடுவடத எளிதாக்குவதற்குப் பல வழிகடளச் சிந்தித்தார்கள். பிற விலங்குகடள 

நமாப்பம் பிடிக்கும் ஆற்றடல நாய்கள் தபற்றிருப்படதயும் விலங்குகடளத் தங்கள் எல்டலக்குள் 

அனுமதிக்காமல் துரத்துவடதயும் அவர்கள் கண்ைறிந்தார்கள். எனநவ தாங்கள் நவட்டைைாடும்நபாது நாய் 

உதவிைாக இருக்க முடியும் என்படதயும் மனிதர்கள் உணர்ந்தார்கள். இதன் மூலம் நாய் மனிதர்களால் 

பழக்கப்படுத்தப்பட்ை முதல் விலங்கு ஆனது. நாயுைன், நகாழி, ஆடு, படு நபான்றவற்டறயும் அவர்கள் வளர்க்க 

ஆரம்பித்தார்கள். 

 மனிதர்கள் தநடுங்காலமாகச் ெமதவளிகளில் தங்கினார்கள். இந்தக் காலகட்ைத்தில் அவர்கள் விவொைத்டதக் 

கற்றுக் தகாண்ைதுைன், டகவிடனக் கடலகளுக்கான திறன்கடளயும் வளர்த்துக் தகாண்ைார்கள்.  

 ஓரிைத்தில் குடிநைறி நிரந்தரமாகத் தங்கும் வாழ்க்டகமுடற உற்பத்திடைப் தபருக்கிைது. இப்நபாது 

அவர்களிைம் நதடவடை விை அதிகமான அளவில் தானிைங்கள் இருந்தன. அவர்கள் கூடுதல் 

தானிைங்கடளப் பிற குழுக்களிைம் பரிமாற்றம் தெய்து, தங்களுக்குத் நதடவைானவற்டறப் 

தபற்றுக்தகாண்ைார்கள். இது பண்ைமாற்று முடற என அடழக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வணிகமும் வர்த்தகமும் 

வளர்ந்து நகரங்களும் தபருநகரங்களும் நதான்றின. 

http://www.winmeen.com/

