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9th Social Science Lesson 1 Notes in Tamil 

1. மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் : வரலாற்றுக்கு முந்ததய காலம் 

அறிமுகம் 

 நாம் தகவல் ததாழில்நுட்ப காலத்தில் வாழ்கிற ாம். அலலறபசிகளால் இன்று உலகம் 
உண்லையிறலறே நைது விரல் நுனியில் இருக்கி து. இன்று நம்மிடம் இருக்கும் அலைத்து அறிவுத் 
திரட்சியும் திடீதரன்று றதான்றிவிடவில்லல.  

 இந்த நவீை வாழ்விற்காை அடித்தளம் ததால்பழங்காலத்தில் இடப்பட்டு, நைது முன்றைார்களின் 
அறிவாற் ல் ததாடர்ந்து றைம்படுத்தப்பட்டதாகும். 

 ததால்பழங்கால ைக்கள் ைானுடப் பலடப்பாற் லின் முன்றைாடிகள். அவர்கள் உருவாக்கிே 
தெய்தபாருட்கள், தைாழிகள் ஆகிேவற்றின் வழிோக அவர்கள் மிகவும் அறிவார்ந்தவர்களாக 
இருந்திருக்கி ார்கள் என்பலத அறிே முடிகி து. 

 மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியதமக்கப்பட்ட ஒரு பபாருளளா அல்லது 
கருவிளயா பசய்பபாருள் (artefact) என்று அதைக்கப்படுகிறது. 

 எண்ணங்கள், அனுபவங்கள் ைற்றும் புலைாற் ல்களின் அறிலவயும், புரிதலலயும் தபறும் 
ைைதின் தெேல்பாடு அறிவாற்றல் (cognition) என்று பசால்லப்படுகிறது. இது மனிதனின் 
சிந்ததன வளர்ச்சியுடன் பதாடர்புதடயது. 

புவியின் ளதாற்றமும் நிலவியல் காலகட்டங்களும் 

 ைனிதர்களின் வரலாற்ல ப் புவியின் வரலாற்றிலிருந்து பிரிக்க முடிோது. புவியின் 
றைலடுக்குகளில் வரலாற்றுக் காலக்கட்டக்கள் குறித்த நிலவிேல் , ததால்லிேல், உயிரிேல் பதிவுகள் 
தபாதிந்து கிடக்கின் ை. 

 புவியின் ைற்றும் பல்றவறு உயிரின்ங்களின் வரலாற்ல  அறிவதற்கு இச்ொன்றுகள் மிக 
முக்கிேைாைலவோகும். இவ்வடுக்குகளில் ைனித மூதாலதேர்களின் எலும்புகளின் 
புலதபடிவங்கள் (fossil bones) புலதந்துள்ளை. 

 பதால்மானுடவியல் அறிஞர்களும் (Palaeoanthroplogists), பதால்லியல் அறிஞர்களும் 
(Archaeologists) புவியின் மண் மற்றும் பாதற அடுக்குகதள அகழ்ந்து , மனித மூதாததயர்கள் 
குறித்த சான்றுகதளச் ளசகரிக்கின்றார்கள். 

 மனிதர்களின் பரிணாமம், பதால்பைங்காலம் ஆகியவற்றின் பல்ளவறு கால  கட்டங்கதள அறிய 
இந்தப் புததபடிவங்கள் மற்றும் மண்ணடுக்குகளின் காலம் அறிவியல்பூர்வமாக 
கணிக்கப்படுகிறது. 
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 றெகரிக்கப்படும் இச்ொன்றுகளின் வழிோக ைனித வரலாற்றின் பரிணாை வளர்ச்சி நிலலகள் ைற்றும் 
அவற்றின் காலகட்டம் ஆகிேவற்ல ப் புரிந்து தகாள்ள முேல்கின் ைர். 

 பதால்லியல் (Archaeology): ததால்தபாருள்கலள ஆராய்ந்து, விளக்கைளிப்பதன் வழிோக 
ைனிதர்களின் கடந்த காலம் குறித்து ஆராயும் இேல் ஆகும். 

 பதால்மானுடவியல் (Paleoanthropology): ைனிதர்களின் மூதாலதேர்களின் உடலலைப்பு ைற்றும் 
அவர்களது பரிணாை வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்ந்து அறிந்து தகாள்ளும் இேல் ஆகும். 

 புவி சுைார் 4.54  பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாைதாகக் கருதப்படுகி து. 
 காலப்றபாக்கில்,  உயிர்கள் றதான்றுவதற்காை நிலல படிப்படிோக உருவாைது. 
 தாவர ைற்றும் விலங்குகளின் றதாற் த்லதத் ததாடர்ந்து ைனித உயிர்கள் றதான்றுவதற்காை 

அடித்தளம் இடப்பட்டது. 
 புவியின் நீண்ட பெடிய வரலாற்தற நிலவியல் ஆய்வாளர்கள் பெடுங்காலம் (Era), காலம் 

(Period), ஊழி (Epoch) என்று பிரிக்கிறார்கள். 

ஒரு பில்லியன் = 100 ளகாடி 

1 மில்லியன் = 10 லட்சம் 

 நுண்ணுயிரிகளின் வடிவில் உயிர்கள் றதான்றிேதற்காை ொன்றுகள் 3.5 பில்லியன் 
ஆண்டுகளுக்கு முன் காணப்படுகின் ை. 

 சுைார் 600 முதல் 542  மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முந்லதே பதால்லுயிரூழியில் (Proterozoic) பல 
தெல் உயிரிைங்கள் முதலில் றதான்றிை. 

 பழந்ததால்லுயிருழீேல் (Palaeozoic -542 முதல் 251 மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) மீன்களும், 
ஊர்வைவும் , பல்றவறு தாவரங்களும் றதான்றிை. 

 இதடத் பதால்லுயிரூழி (Mesozoic) காலகட்டத்தில் (251 முதல் 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு) தடளனாஸர்கள் வாழ்ந்தன. 

 ஆஸட்ளராலாபித்திதஸப் , என்பதற்குத் ‘பதற்கத்திய மனிதக் குரங்கு’ என்று பபாருள். சுைார் 66 
மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாலூட்டிகள் காலத்தில் (Cenozoic) றதான்றிை. 
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 ஆஸ்ட்ளராலாபித்திதஸங்கள் என்  குரங்கினத்திலிருந்துதான் ெவீன மனித இனம் 
ளதான்றியது. இன்று அழிந்துறபாய்விட்ட இந்த ஆஸ்ட்ளராலாபித்திதஸன் இனம் மனிதனுக்கு 
மிக பெருங்கிய உறவுதடய இனமாகும். 

உலகின் ளதாற்றம் மற்றும் கடந்த காலம் குறித்த மனிதர்களின் ஆய்வு 

ஊகக் காலம் 

 இப்புவியில், உலகம் ைற்றும் றபரண்டம்  குறித்து புரிந்துதகாள்ளவும், அலதக் குறித்த அறிலவச் 
றெகரித்து விளக்கவும் முேற்சி தெய்யும் ஒறர உயிரிைம் ைானுட இைம் ைட்டும்தான். 

 பரிணாை வளர்ச்சிப் றபாக்கில் ைனிதர்கள் உணர்தல் விலலலேயும் அறிவாற் லலயும் 
தகாண்டவர்களாக ைாற்றிைார்கள். அவர்கள் இேற்லக, தம்லைச் சுற்றியுள்ள உயிரிைக்கள் ைற்றும் 
உலகம் குறித்துச் சிந்திக்கவும், றகள்வி எழுப்பவும் ததாடங்கிைர். 

 முதலில் அவர்கள் இேற்லகலேக் கடவுளாகக் கருதிைார்கள். 
 சூரிேன், ெந்திரன் முதலாை பல இேற்லக ஆற் ல்கள் குறித்துத் தைது சுே புரிதல்கலள உருவாக்கி 

வழிபட்டைர். 
 அவற்றில் சில அறிவிேல்பூர்வைாைலவ அல்ல. அவர்களுலடே பண்லடே எழுத்துகளிலும், ெைே 

இலக்கிேக்களிலும் உலகின் றதாற் ம் குறித்த அறிவிேல் அறிவின் றபாதாலை தவளிப்படுகி து. 
 பபா.ஆ.மு.(BCE) – தபாது ஆண்டுக்கு முன் (Before Common Era) 
 பபா.ஆ. (CE) – தபாது ஆண்டு (Common Era) 

நிலவியல், உயிரியல் மற்றும் பதால்லியல் குறித்த அறிவியல் அடித்தளம் 
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 வரலாறு எழுதுவது பண்லடே கிறரக்கர்கள் காலத்தில் ததாடங்கிேது என்று தொல்லலாம்.  
 கிறரக்கத்தின் தெறராறடாடஸ் (தபா.ஆ.மு. 484 – 425) வரலாற்றின் தந்லத என்று கருதப்படுகி ார். 
 ஏதைனில், அவர் எழுதிே வரலாறு ைனிதத்தன்லையுடனும், பகுத்தறிவுடனும் காணப்படுகி து. 
 இலடக் காலத்தில், தபரும்பாலும் ெைேங்கள் குறித்த சிந்தலைறே றைலாதிக்கம் தெலுத்திேது. 

எைறவ, அறிவிேல்பூர்வைாை சிந்தலைகளும் றகள்விகளும் ஐறராப்பாவில் ைறுைலர்ச்சி காலத்தில் 
தான் ஏற்பட்டை. 

 ஐளராப்பாவின் மறுமலர்ச்சிக் காலம் என்பது பபா.ஆ. 15 -16 ஆம் நூற்றாண்டுகள் ஆகும். 
 நிலவியல், உயிரியல், மானுடவியல், பதால்லியல் ளபான்ற துதறகளின் அறிவியல் 
அடித்தளமும் அறிவியல் பூர்வமான ளகள்விகளும் இந்தக் காலகட்டத்தில் தான் உருவாகின. 
இத்துல களில் ஏராளைாை புதிே சிந்தலைகள் தவளிப்படுத்தப்பட்டை. 

 இப்புதிே துல களின் ஆய்வுகளின் விலளவாக எழுந்த றகள்விகள், விலளவுகளால் இப்புவி 
ைற்றும் உயிரிைங்களின் றதாற் ம் குறித்த ொன்றுகள் புவியின் றைல் அடுக்குகளில் கிலடக்கலாம் 
என்று நம்பப்பட்டது. 

ைனிதர்களின் றதாற் ம் குறித்த அறிவிேல் பூர்வைாை ஆய்வுகள் கீழ் தரப்பட்டுள்ள காரணிகளால் 
ொத்திேைாகிை. 

 ஐறராப்பாவின் ைறுைலர்ச்சி இேக்கத்திற்குப் பி கு ஏற்பட்ட ததால்தபாருள் றெகரிப்பின் மீதாை 
ஆர்வம் ைற்றும் அருங்காட்சிேகங்கள் தி க்கப்பட்டலை. 

 பால  அடுக்கில், நிலவிேல் ொர்ந்த கருத்துகள் ஆகிேவற்றின் வளர்ச்சி  
 உயிரிேல் பரிணாைம் குறித்த டார்வினின் தகாள்லக 
 ைனிதன் ைற்றும் விலண்குகளின் புலதபடிவங்கள், பண்லடே நாகரிகங்களின் கற்கருவிகள், 

தெய்தபாருள்கள் ஆகிேை கண்டுபிடிக்கப்பட்டலை. 
 ததாடக்கக்கால எழுத்துகலள வாசிக்கத் ததாடங்கிேலை. 

மண்ணடுக்கியல் Stratigraphy - இேற்லக ைற்றும் பண்பாட்டு நடவடிக்லககளால் உருவாை பாதற 
மற்றும் மண் அடுக்குகளின் ளதாற்றம், தன்தம, உறவுமுதறகள் குறித்து ஆராய்தல். 

உலகின் மிகத் பதான்தமயான அருங்காட்சியகம்- 

 என்னிகால்டி-ென்னா அருங்காட்சியகம் பமசபளடாமியா வில் பபா.ஆ.மு.530 ல் 
அதமக்கப்பட்டது 

 இளவரசி என்னிகால்டி, நவீை பாபிறலானிே அரெராை நபூனிடசின் ைகள் ஆவார். 
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 பபா.ஆ.1471ல் இத்தாலியில் அதமக்கப்பட்ட ளகபிளடாதலன் அருங்காட்சியகம்தான் இன்றும் 
இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் மிகப் பைதமயான பல்கதலக்கைக அருங்காட்சியகம். இது தபா.ஆ. 
1677ல் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 ைனிதர்களின் றதாற் த்லத அறிவிேல் பூர்வைாகப் புரிந்துதகாள்ள தெர்பர்ட் ஸ்தபன்ெரின் 
(தபா.ஆ. 1820 -19030 இேற்லக றதர்வு ைற்றும் தகவலைப்பு (தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிலழக்கும்) என்  
கருத்துகளும் பக்காற்றுகின் ை. 

 சார்லஸ் டார்வின் “உயிரினக்களின் ளதாற்றம் குறித்து” (On the Origin of Species) என்ற நூதல 
1859லும், மனிதனின் ளதாற்றம் (The Descent of Man) என்ற நூதல 1871லும் பவளியிட்டார். 

இயற்தகத் ளதர்வு - தங்களது சூழ்நிலலக்கு சி ந்த முல யில் தகவலைத்துக் தகாள்ளும் 
உயிரின்ங்கள் பிலழத்து, அதிகைாக இைப் தபருக்கம் தெய்து பல்கிப் தபருகும் தெேல்முல  இேற்லகத் 
றதர்வு எைப்படும். 

தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிதைக்கும் - என்பது அடுத்தடுத்த தலலமுல களில் தைது ெந்ததிலே அதிக 
எண்ணிக்லகயில் விட்டுச் தெல்லும் ஓர் இைம் ஒய்லழத்து நீண்டு வாழ்வலதக் குறிக்கி து. 

புதத படிவங்கள் (Fossils) – கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த விலக்குகள், தாவரங்களின் எச்ெங்கள் , தடங்கள், 
அலடோளங்கள் அப்படிறே பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது புததபடிவங்கள் (fossils) எைப்படும். கனிைைாக்கல் 
(Mineralization) காரணைாக விலங்கின் எலும்புக்கள் அப்படிறே பாதுகாக்கப்பட்டு விடும். புததபடிவுகள் 
குறித்த ஆய்வு புததபடிவ ஆய்வியல் (Palaeontology) என்று அதைக்கப்படுகிறது. 

 சி.ளே.தாம்சன் முன்பமாழிந்த மூன்று காலகட்ட முதற (Three System) என்ற கருத்து பண்தடய 
மனிதகுல வரலாற்தறப் புரிந்துபகாள்வதற்கு உதவும் முக்கியமான கருத்தாகும். 

 அவர் றகாபங்றககனில் உள்ள றடனிஷ் றதசிே அருங்காட்சிேகத்தின் தெய்தபாருட்கலளக் 
கற்காலத்தலவ, தவண்கலக் காலத்தலவ, இரும்புக் காலத்தலவ எை மூன் ாகப் பிரித்தார். இதுறவ 
மூன்று காலகட்ட முல  அல்லது முக்காலக் தகாள்லக எைப்படுகின் து. 

கற்காலம் - கருவிகள் தெய்வதற்கு கற்கள் தபரும்பான்லைோகப் பேன்படுத்தப்பட்ட காலம். 

பவண்கலக்காலம்   

 தவண்கல உறலாகவிேல்க் (தாதுவிலிருந்து உறலாகத்லதப் பிரித்ததடுத்தல்) வளர்ச்சி தபற்று 
தவண்கலக் கருவிகள், தபாருள்கள் தெய்ேப்பட்ட காலம். 

இரும்புக் காலம் - கருவிகள் தெய்ே இரும்பு உருக்கிப் பிரித்ததடுக்கப்பட்ட காலம். 
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 19ஆம் நூற் ாண்டிலிருந்து அறிவிேல் உத்திகலளப் பேன்படுத்தியும் முல ோை ஆய்வுகலள 
றைற்தகாண்டும் அறிஞர்கள் ததால்பழங்காலம் ைனித குலத்தின் றதாற் ம், பண்லடே நாகரிகங்கள் 
ஆகிேை குறித்து ஆய்வுகள் தெய்தைர். 

 இதன்மூலம் இன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ள அறிவுக்கருத்துகள் உருவாக ைாதபரும் 
பங்களித்துள்ளார்கள். 

 இன்று ைனிதனின் பரிணாைம் (படிநிலல வளர்ச்சி) குறித்த றகட்பாடு தபாதுவாக ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்பட்டிருக்கி து. 

பதால்பைங்காலம் :  ஆஸ்ட்ளராலாபித்திதஸலிருந்து ள ாளமா எரக்டஸ் வழியாக ள ாளமா 
ளசப்பியனின் வளர்ச்சி 

 எழுத்து முல யின் றதாற் ம் ைனித வரலாற்றின் மிக முக்கிேைாை திருப்பு முலைோகும். 
 எழுத்துமுதற அறிமுகமாவதற்கு முந்ததய காலக்கட்டம் பதால்பைங்காலம் என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 ைனித வரலாற்றின் தைாத்த காலத்தில் 99 விழுக்காட்டிற்கு றைல் விரவியிருப்பது 
ததால்பழங்காலத்தில்தான். 

 ததால்பழங்காலச் ெமூகங்கள் எழுத்தறிவிற்கு முந்லதேலவோகக் கருதப்படுகின் ை. ஆைால், 
எழுத்தறிவிற்கு முந்லதேலவ என்பதால் அவர்கள் பண்பாட்டில் பின்தங்கிேவர்கள் என்று 
தபாருளல்ல. 

 ததால்பழங்கால ைக்கள் தைாழிலே உருவாக்கிைார்கள். அழகாை ஓவிேங்கலளயும் 
தெய்தபாருட்கலளயும் பலடத்தார்கள். எைறவ அவர்கள் மிகவும் தி ன் தகாண்டவர்கள் என்பதில் 
ஐேமில்லல. 

ொம் யார்? ெமது இனத்திற்கு என்ன பபயர்? 

 நாம் “ள ாளமா ளசப்பியன்ஸ்” என்  இைத்லதச் றெர்ந்தவர்களாறவாம். 

உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

 சிம்பன்சி இைத்தில் ைரபணுலவ (டி.என்.ஏ) எடுத்து ஆய்வு தெய்ததில் அதன் பண்புகள் ைனித 
இைத்துடன் 98% ஒத்து உள்ளது.  

மனிதர்களின் பரிணாமமும் இடப்பபயர்வும் 
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 மனிதர்களுடன் சிம்பன்சி, பகாரில்லா, உராங்உட்டான் ஆகிே உயிரிைங்கலள கிளரட் ஏப்ஸ் எை 
அலழக்கப்படும் தபருங்குரங்குகள் வலக என்று குறிப்பிடுகி ார்கள். இவற்றில் சிம்பன்சி மரபணு 
ரீதியாக மனிதர்களுக்கு மிக பெருக்கமானது. 

 மனிதர்களின் மூதாததயர்கள் ள ாமினின் என்றதைக்கப்படுகின்றனர், இவர்களின் ளதாற்றம் 
ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பின்ைர் உலகின் பி  பகுதிகளுக்கும் பரவிைார்கள் என்  கருத்து அறிஞர்களால் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. 
 இந்த றொறைானின்கள் இைம் சுமார் 7 முதல் 5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் றதான்றிைர். 
 இந்தக் குழுவின் மிகத் ததாடக்க இைைாை ஆஸ்ட்றராலாபித்திகஸின் எலும்புக்கூட்டுச் ொன்றுகள் 

ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 ஆப்பிரிக்காவின் கிளரட் ரிஃப்ட் (பபரும் பிளவுப்) பள்ளத்தாக்கில் பல இடங்களுள் 
பதால்பைங்காலம் குறித்த சான்றுகள் கிதடத்துள்ளன. 

 உடற்கூறு அடிப்பலடயில் ைனித மூதாலதேர்கள் பல்றவறு இைங்களாகப் பிரிக்கப்படுகி ார்கள். 
 கிளரட் ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு சிரியாவின் வட பகுதியிலிருந்து கிைக்கு ஆப்பிரிக்காவில் மத்திய 
பமாசாம்பிக் வதர சுமார் 6,400 கிமீ தூரம் பரவியுள்ள பள்ளத்தாக்கு ளபான்ற நிலப்பரப்பாகும். 

ள ாமினிட்: நவீை ைற்றும் அழிந்து றபாை அலைத்து தபருங்குரங்கு இைங்களும் (கிறரட் ஏப்ஸ்) 
ள ாமினிட் என்று அலழக்கப்படுகின் ை. இது ைனிதர்கலளயும் உள்ளடக்கிே வலகோகும். 

ள ாமினின் எைப்படும் விலங்கிேல் பழங்குடி இைம் ைனித மூதாலதேர்களின் உ விைர்கலளயும் அதன் 
ததாடர்புலடே ெவீன மனிதர்கதளயும் (ள ாளமா ளசப்பியன்ஸ்) குறிக்கும். 

 இதில் நியாண்டர்தால் இனம், ள ாளமா எரக்டஸ், ள ாளமா ப பிலிஸ், 
ஆஸ்டரளலாபித்திதடங்கள் ஆகியன அடங்கும். 

 இப்பழங்குடி இைத்தில் ைனித இைம் ைட்டுறை இன் ளவும் வாழ்கின் து. இந்த இைம் நிமிர்ந்து 
இரண்டு கால்களால் நடப்பதாகும். 

 இந்த இைத்திற்கு தபரிே மூலள உண்டு. இலவ கருவிகலளப் பேன்படுத்தும். இவற்றில் சில தகவல் 
பரிைாறும் தி ன் தபற் லவ. 

 தகாரில்லா எைப்படும் ைனிதக் குரங்குகள் இப்பழங்குடியில் அடங்காது. 
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 ஆப்பிரிக்காவில் சுைார் 2.6 மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ள ாளமா ப பிலிஸ் என்ற 
இனம்தான் முதன்முதலில் கருவிகள் பசய்த மனித மூதாததயர் இனமாகும். 

 சுைார் 2 மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ள ாளமா எரக்டஸ் என்  இைம் உருவாைது. இந்த இைம் 
தகக்ளகாடரிகதளச் தெய்தது.  

 சுைார் 2 ைற்றும் 1 மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு இலடயில் இந்த இைம் ஆப்பிரிக்கா, ஆசிோவின் 
பல்றவறு பகுதிகளுக்கும் பரவிேது. 

 உடற்கூறு ரீதிோக ள ாளமா ளசப்பியன்ஸ் என் லழக்கப்படும் ெவீன மனிதர்கள் (அறிவுக் 
கூர்தமயுதடய மனிதன் ) ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் 3,00.000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ளதான்றினர். 

 இந்த நவீை ைனிதர்கள் சுைார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகின் பல்றவறு பகுதிகளுக்கும் 
ததாடர் இடப்தபேர்வால் பரவிேதாக நம்பப்படுகி து. 

உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

 சிம்பன்சி ைற்றும் பிக்மி சிம்பன்சி (தபாைாறபா) வலக இைங்கள் நைக்கு தநருக்கைாை, தற்றபாதும் 
உயிர்வாழும் உயிரிைங்களாகும். 

பதால்பைங்காலப் பயன்பாடுகள் 

 ைனித மூதாலதேரின் புலதபடிவ எலும்புகள் ள ாளமா எபிலிஸ், ள ாளமா எரக்டஸ், 
நியாண்டர்தாபலன்சிஸ் என்று பல்றவறு இைங்களாகப் பிரிக்கப்படும் அறத ெைேத்தில், 
கற்கருவிகளின் பண்பாடுகள் அடிப்பலடயில் ததாடக்க கால கற்கருவிகள் றெர்க்லக , ஓல்றடாவான் 
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ததாழில்நுட்பம், கீழ் (Lower), இலட (Middle), றைல் (Upper) பழங்கற்கால (Palaeolithic ) பண்பாடுகள் 
என்றும் இலடக்கற்காலப் (Mesolithic) பண்பாடுகள் என்றும் வலகப்படுத்தப்படுகின் ை. 

மனித மூதாததயரின் பதாடக்ககால கற்கருவிகள் ளசர்க்தக 

 மனித மூதாததயர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பதாடக்ககாலக் கற்கருவிகள் பகன்யாவின் 
ளலாமிக்குவி என்ற இடத்தில் கிதடத்துள்ளன. இலவ 2 முதல் 2.6 மில்லிேன் ஆண்டுகள் 
பழலைோைலவ.  

 மனித மூதாததயர்கள் (ஆஸ்ட்ளராலாபித்திதஸன்கள்) சுத்தியல் கற்கதள பயன்படுத்தினர். 
ளமலும் “பிளளக்ஸ்” (flakes) எனப்படும் கற்பசதில்கதள உருவாக்கிக் கருவிகளாகப் 
பயன்படுத்தினார்கள். 

 இக்கருவிகள் உணலவ தவட்டவும், துண்டு றபாடவும், பக்குவப்படுத்தவும் பேன்படுத்தப்பட்டை. 
 

 

கீழ்ப் பைங்கற்காலப் பயன்பாடு 

 ள ாளமா ப பிலிஸ், ள ாளமா எரக்டஸ் ஆகிே ைனித மூதாலதேர்களின் பேன்பாடு கீழ்ப் 
பைங்காலப் பண்பாடு என்று குறிக்கப்படுகி து. 

 இவர்கள் தபரிே கற்கலளச் தெதில்களாகச் சீவி லகக்றகாடரி உள்ளிட்ட பல வலகக் கருவிகலள 
வடிவலைத்தார்கள். 

 இந்தக் கருவிகள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசிோ, ஐறராப்பா ஆகிே கண்டங்களில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இலவ சுைார் 1.8 மில்லிேன் ஆண்டுகள் பழலைோைலவ என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளை.  
 இவர்கள் தைது வாழ்க்லகத் றதலவகளுக்காக தகக்ளகாடரி, பவட்டுக்கத்தி உள்ளிட்ட பல்றவறு 

கருவிகலளச் தெய்தார்கள். இந்தக் கருவிகள் (biface) இருமுகக் கருவிகள் என்று 
அலழக்கப்படுகின் ை. அலவ சமபங்க உருவ அதமப்தபப் (symmetry) பபற்றுள்ளன. 
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 றைலும், இலவ நைது ைனித மூதாலதேரின் அறிவுணர் ஆற் லல தவளிப்படுகின் ை. இந்தப் 
பண்பாடு கீழ்ப் பழங்கற்காலப் பண்பாடு என் லழக்கப்படுகின் ை.  

 தகக்ளகாடரிக் கருவிகள் அச்சூலியன் கருவிகள் என்று அதைக்கப்படுகின்றன. இந்தக் 
கருவிகள் தபா.ஆ.மு. 25,000 – 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வலர ததாடர்ந்து பேன்பாட்டில் 
இருந்தை. 

அச்சூலியன் (Acheulian): 

 லகக்றகாடரிகள் முதன்முதலில் பிரான்சில் உள்ள தெயிண்ட் அச்சூல் என்  இடத்தில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டை. எைறவ இலவ அச்சூலிேன் கருவிகள் என்று அலழக்கப்படுகின் ை. 

இருமுகக் கருவி (bi-faces)  

 இரு பு மும் தெதுக்கப்பட்டதால் இக்கருவிகளுக்கு இப்தபேர் இடப்பட்டது. 

உயிர்வாழ்வதற்கான நிதலயான ளததவகள் 

 ததால்பழங்கால ைக்களது நிலலோை றதலவகளில் உணவும்  நீரும்தான் முதன்லைோைதாக 
இருந்தை. 

 ைனித மூதாலதேர்களிடம் இன்று நாம் தபற்றுள்ளது றபான்  உேர் தைாழிோற் ல் இருந்திருக்காது. 
 ஒருறவலள அவர்கள் சில ஒலிகலளறோ தொற்கலளதோ பேன்படுத்தியிருக்கலாம். 
 தபரிதும் அவர்கள் லெலக தைாழிலேறே பேன்படுத்தியிருக்கக்கூடும். 
 கருவிகள் தெய்வதற்காை கற்கலளத் றதர்ந்ததடுக்கவும், சுத்திேல் கற்கலளக் தகாண்டு 

பால கலள உலடத்துச் தெதுக்கவும், கருவிகலள வடிவலைக்கவும் கூடிே அளவிற்கு அவர்கள் 
அறிவுக் கூர்லை உள்ளவர்களாக இருந்தைர். 

பதால்பைங்காலத் தமிைகம் 

பண்டைய தமிழகத்தின் பண்பாடுகள் பற்றிய காலவரிடை 

பண்பாடு காலம் பண்பாட்டுக்கூறு 
பழங்கற்காலம் 20,00,000 

ஆண்டுகள் 
முன்பு முதல் 
பபா.ஆ.மு. 8,000 
வடை 

டகக்ககாைாரி, பவட்டுக்கத்தி, கவட்டையாடுதல் - உணவு 
கைகரித்தல் 
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இடைக்கற்காலம் 

பபா.ஆ.மு. 8,000 
முதல் 
பபா.ஆ.மு 1300 
வடை  

நுண்கற்கருவிகள் உகலாகம் பற்றி இவர்களுக்குத் 
பதரியாது.விலங்குகடையும் பறடவகடையும் 
கவட்டையாடுதல். 

புதியகற்காலம் பபா.ஆ.மு 2000 
முதல் 
பபா,ஆ.மு 1,000 
வடை 

பெருககற்றப்பட்ை கற்ககாைரிகள்,நுண்கற்கருவிகள், 
விலங்குகடை பழக்குதல், பயிரிடுதல் 
குழுக்களின் பபருக்கம் 
கவட்டையாடுகவார்-உணவு கைகரிப்கபார்,கெய்ச்ைல் 
ைமூகத்தினர் என இருவிதொன ைமூகத்தினரும் வாழ்ந்தனர்.   

இரும்புக் காலம் பபா.ஆ.மு 2000 
முதல் 
பபா.ஆ.மு 500 
வடை 

பபருங்கற்கால ஈெச்ைைங்கு முடற 
உணவு கைகரிப்கபாரும் கெய்ச்ைல் ைமூகத்தினரும் ஒகை 
ைெயத்தில் வாழ்தல் 
குழுத்தடலவர் உருவாதல் 
இரும்பின் பயன்பாடு அறிதல் 
கருப்பு சிவப்பு ெட்பாண்ைங்கள் 
உருவாக்குதல்,டகவிடனத்திறங்களில் சிறந்த நிபுணர்கள் 
உருவாகுதல்-பகால்லர்கள்,குயவர்கள். 

பண்டைய 
வைலாற்று 
ெற்றும் 
ைங்ககாலம் 

பபா.ஆ.மு 300 
முதல் பபா,ஆ 
300 வடை 

இரும்புக்கால ெைபுககைாடு கைை,கைாழ,பண்டிய 
ென்னர்களின் வைர்ச்சி வீர்ர்கடை வழிபடுதல், இலக்கிய 
ெைபு,கைல்வழி வணிகம் 

 அதிைம்பாக்கத்திலும் குடியம் குடககளிலும் படழய ெற்றும் இடைக்கற்காலத் பதால்பபாருள்கள் 
கிடைத்துள்ைன.   

கீழ்ப் பழங்கற்கால பண்பாடு 

 க ாமினின் என அடழக்கப்படும் ெனித மூதாடத இனத்தால் உருவாக்கப்பட்ை கற்கால 
கருவிகளிகலகய காலத்தால் முந்டதய பகுதிடயச் கைர்ந்த கற்கருவிகள் தமிழ்நாட்டில்தான் 
உருவாக்கப்பட்ைன. 

 இப்பழங்கற்காலக் கருவிகள் பைன்டனடயச்சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் குறிப்பாக 
அதிைம்பாக்கம், குடியம் உள்ளிட்ை இடைங்களில் கிி்டைத்துள்ைன.  
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 அதிைம்பாக்கத்தில் நடைந்த பதால்லியல் அகழாய்வுகளும், அங்கு கிி்டைத்த பைய்பபாருட்கடை 
காஸ்மிக் கதிர் மூலம் காலத்டதக் கணிக்கும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ைதும் அங்கு சுொர் 1.5 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்கப ெனிதர்கள் வாழ்ந்திருப்படதக் காட்டுகின்றன. 

 பகாைஸ்தடலயாறு உலகில் ெனித மூதாடதயர்கள் வசித்த மிக முக்கியொன இைங்களில் 
ஒன்றாகும். 

 இங்கு வாழ்ந்த ெனித மூதாடதயர்கள் க ாகொ எைக்ைஸ் என்ற வடகடயச் கைர்ந்தவர்கள். 
 ெண்ணில் புடதந்துள்ை கற்கருவிகள், பாடனகள், விலங்குகளின் எலும்புகள், ெகைந்தங்கள் 
ஆகியவற்டற அகழ்ந்பதடுத்து ெனிதர்களின் கைந்த கால வாழ்க்டகமுடறடயப் பிரிந்து 
பகாள்வது ‘த ால்லியல் அகழாய்வு’ ஆகும். 

 

 காஸ்மிக்-கதிர் பாய்ச்சி கணித் ல்-ொதிரிகளின் காலத்டத கணிக்க காஸ்கொஜீனிக் கதிர்கடை 
பவளிப்படுத்தி அறியும் முடற. 

 பபா.ஆ. 1863இல் ைர்.இைாபர்ட் புரூஸ் ஃபூட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியலாைர் பைன்டனக்கு 
அருகில் உள்ை பல்லாவைத்தில் பழங்கற்காலக் கருவிகடை முதன்முடறயாகக் கண்டுபிடித்தார். 

 இந்தியாவில் இப்படிப்பட்ை கருவிகள் முதன்முதலாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது இங்குதான். 
 எனகவ, இங்கு கண்பைடுக்கப்பட்ை டகக்ககாைரிகள் தென்னை கற்கருவித் த ாழிலகம் என்று 
அடழக்கப்படுகின்றன.அவர் கண்பைடுத்த கருவிகள் பைன்டன அருங்கா ட்சியகத்தில் உள்ைன. 

 பழங்கற்கால ெக்கள் காட்டுவிலங்குகடை கவட்டையாடினர் 
 இயற்டகயாகக் கிடைத்த பழங்கள்,கிழங்குகள்,விடதகள்,இடலகடைச்  கைகரித்தனர். 
 அவர்களுக்கு இரும்பு, ெட்பாண்ைம் பைய்வது பற்றித் பதரியாது. 
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 அடவபயல்லாம் வைலாற்றில் மிகவும் பிற்காலத்தில்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. 
 கீழ்ப் பழங்கற்காலத்தில் டகக்ககாைாரிகளும் பிைக்கும் கருவிகளும்தான் முக்கியொன கருவி 
வடககள். 

 இந்தக் கருவிகடை ெைத்தாலும் எலும்பாலுொன டகப்பிடியில் பைருகி பவட்டுவதற்கு, 
குத்துவதற்கு, கதாண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தினார்கள். 

 அவர்கள் சுத்தியல் கற்கடையும், ககாைக் கற்கடையும் கூைப் பயன்படுத்தினார்கள். அதற்காகக் 
கூழாங்கற்கடைத் கதர்ந்பதடுத்தார்கள்.     

 இந்தக் கருவிகள் ெணல் திட்டுகளிலும் ஆற்றங்கடைகளிலும் காணப்படுகின்றன 
 அடவ பல்லாவைம், குடியம் குடக, அதிைம்பாக்கம், வைெதுடை, எருடெ பவட்டிபாடையம், 
பாரிகுைம் ஆகிய இைங்களில் கிடைத்துள்ைன 

 கீழ்ப் பழங்கற்காலக் கருவிகள் வை ஆற்காடு, தர்ெபுரி பகுதிகளிலும் கிடைத்துள்ைன. இப்பகுதி 
ெக்கள் பைய்பபாருட்களுக்கு பஸால்ட் எனும் எரிெடலப் பாடறகடைப் பயன்படுத்தியுள்ைனர். 

 தமிழ்நாட்டின் பதன்பகுதியிலும் இலங்டகயிலும் இந்தக் கீழ் பழங்கற்காலப் பண்பாட்டிற்கான 
ைான்றுகள் கிடைக்கவில்டல. 

தலமூரியாவும்  மிழர்களும் 

 சில ஆய்வாைர்கள், மூழ்கிய பலமூரியா கண்ைத்தில் தமிழர்கள் கதான்றியதாகக் கருதுகின்றனர்.  
 பலமூரியா கண்ைம் குறித்த இந்தக் கருத்து 19ஆம் நூற்றாண்டில் முன்டவக்கப்பட்ைது. 
 புவித்தட்டு நகர்வியல் ககாட்பாட்டில் ஏற்பாட்டுள்ை முன்கனற்றங்களின் காைணொக இப்கபாது 
இந்தக் கருத்து குரித்துப் பல்கவறு பார்டவகடை அறிஞர்கள் முன்டவக்கின்றனர். 

 தமிழ் இலக்கியக் குறிப்புகள் கைல் பகாண்ைடத பற்றிக் கூறுகின்றன. 
 இடவ கன்னியாகுெரிடயச் சுற்றியுள்ை சில பகுதிகள் கைலுக்கடியில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட்தாகச் 
பைால்கின்றன. 

 பபா.ஆ.மு 5000க்கு முன் இலங்டகயின் சில பகுதிகளும் தமிழ்நாடும் நிலத்தால் 
இடணக்கப்பட்டிருந்தன. 

 எனகவ கைல் ெட்ை உயர்வின் காைணொக கன்னியாகுெரிக்கருகக சில நிலப்பகுதிகளும்,இலங்டக 
இந்திய இடணப்பும் கைலுக்கடியில் பைன்றிருக்கலாம்.  இப்பகுதியில் கூடுதல் ஆழ்கைல் ஆய்வுகள் 
கதடவப்படுகின்றன. 

 தமிழகம் உள்ளிட்ை பதன்னிந்தியப் பகுதிகளில் இடைகற்காலம் முதல் புதிய கற்காலம் வடை ெனித 
இனம் குறிப்பிட்ை என்ணிக்டகயில் பதாைர்ந்து வாழ்ந்திருப்பதற்கான ைான்றுகடல 
அகழ்வாய்வுகள் பவளிப்படுத்துகின்றன 
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பொல்ட் பானைகள்  

 இடவ எரிெடலப்பாடறகள் அல்லது தீப்பாடறகள் ஆகும். பூமிக்கடியில் இருந்து பவளிப்படும் 
உருகிய எரிெடலக் குழம்பிலிருந்து கதான்றியடவ எரிெடலப்பாடறகள் ஆகும். 

 அதிைம்பாக்கத்தின் கீழ்ப்பழங்கற்காலப் பண்பாடு சுொர் 1.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்டதயது 
என்று கணக்கிைப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தக் காலகட்ைம் இந்தியாவின் ெற்ற பகுதிகளில் 3,00,000 ஆன்டுகளுக்கு முன்பு வடை நீடித்தது. 

இனைப் பழங்கற்காலப் பண்பாடு- மிழ்நாடு 

 இடைப் பழங்காலப் பண்பாடு 3,85,000-1,72,000 காலகட்ைத்தில் உருவானது. 
 இக்காலகட்ைதில் கருவிகளின் வடககளில் ொறுதல்கள் ஏற்பட்ைன. அைவில் சிறிய 
பைய்பபாருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்ைன. 

 கருகற்கள், கற்பைதில்கள், சுைண்டும் கருவி, சுத்தி, துடைப்பான், பலவலாய்சியன் பைதில்கள், 
டகக்ககாைரி, பிைக்கும் கருவி ஆகியன. 

 இக்காலகட்ைத்தின் கருவிகள் ஆகும். முந்டதய கட்ைத்கதாடு ஒப்பிடும்கபாது, இடவ அைவில் 
சிறியடவயாக உள்ைன. 

 இடைப் பழங்கற்கால பண்பாட்டின் ைான்றுகள் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
 தமிழ்நாட்டின் பதன்பகுதியில் கத.புதுப்பட்டி, சீவைக்ககாட்டை ஆகிய இைங்களில் ெத்திய 
பழங்கற்காலக் கருவிகள் கைகரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 அகத கபால தஞ்ைாவூர், அரியலூர் அருகிலும் இத்தடகய கருவிகள் கிடைத்துள்ைன. 

இனைக்கற்காலப் பண்பாடு- மிழ்நாடு 

 உலகின் பல பாகங்களிலும் இந்தியாவின் சில பகுதிகளிலும், இடைப் பழங்கற்காலப் பண்பாடு 
உருவானது. 

 தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் வசித்த ெக்கள் நுண்கற்கருவிகடைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 
 இப்பண்பாட்டுக் காலகட்ைம் பழங்கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் 
இடையில் உருவானதால் இது இடைக்கற்காலம் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 இடைகற்காலத்தின் கவட்டையாடி-உணவு கைகரிப்கபார் பற்றிய ைான்றிய பைன்டன, வை ஆற்காடு, 
தர்ெபுரி, கைலம், ககாயம்புத்தூர், அரியலூர், புதுக்ககாட்டை, ெதுடை, சிவைங்டக, திருபநல்கவலி, 
கன்னியாகுெரி ஆகிய இைங்களில் கிடைத்துள்ைன. 

 தூத்துக்குடி அருகக உள்ை ‘கதரி’ பகுதிகளில் இடைக்கற்கால கற்கருவிகள் பல கிடைத்துள்ைன. 
 இப்பகுதியில் உள்ை சிவப்பு ெணல் குண்றுகள் உள்ை பகுதி ‘கதரி’ என்று அடழக்கப்படும். 
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 இடைகற்கால ெக்கள் மீன்பிடித்தலில் ஈடுபட்டிருக்கக் கூடும். 
 பதன் தமிழ்நாட்டில் கிடைத்டதப் கபான்ற இடைக்கற்காலக் கருவிகள் இலங்டகயின் கைகலாைப் 
பகுதிகளிலும் கிடைத்துள்ைன. 

 ெக்கள் இப்பகுதிகடைக் கைந்து பயணித்தார்கள், கைல் ெட்ைம் தாழ்ந்திருந்த பபா.ஆ.மு 5000 வடை 
இலங்டகக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் நிலத் பதாைர்பு இருந்தது என்று நிலவியலாைர்கள் கூறுகின்றனர். 

 இக்கால ெக்கள் பைர்ட் குவார்ட்ஸாலான சிறிய பைதில்கடையும் கருவிகடையும் பயன்படுத்தினர். 
 இக்காலத்தின் கருவி வடககள் சுைண்டும் கருவிகள், பிடற வடிவம், முக்ககாண வடிவம் என்று பல 
வடிவங்களில் இருந்தன. 

 ெக்கள் உயிர் வாழ விழங்குகடை கவட்டையாடினார்கள். பழங்கள், பகாட்டைகள் ெற்றும் 
கிழங்குகடைச் கைகரித்தார்கள். 

 சுரண்டும் கருவிகள்:சுைண்டும் கருவிகள் ஒரு கெற்பைப்டபச் சுைண்டுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. 
 காய்கறிகளின் கதாடல அகற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தும் கருவிகடைப் கபான்றடவ. 
 முக்ககாணக் கருவிகள்: முக்ககாண வடிவில் அடெந்திருக்கும் கருவிகள். 
 பினை வடிவக் கருவிகள்: பிடறவடிவக் கருவிகள் பிடற வடிவில் அடெந்திருக்கும் கருவிகள்.      

 

 றவட்லடோடும் விலங்குகள் தின்று விட்டுப் றபாட்ட விலங்குகளின் இல ச்சிலே உண்டைர். 
 கிழங்குகள், விலதகள், பழங்கள் றபாண்  தாவர உணவுகலளச் றெகரித்து உண்டைர். 
 இந்தியாவில் அச்சூலியன் கருவிகள் பசன்தனக்கு அருகிலும், கர்ொடகாவின் இசாம்பூர், 
மத்தியப் பிரளதசத்தின் பிம்பபத்கா ளபான்ற பல இடங்களிலும்  கிதடத்துள்ளன. 
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மூலக் கற்கள் (raw material) என்பலவ கற்கருவிகள் தெய்ேப்பேன்படும் கற்கள் ஆகும். 

கருக்கல் (core) என்பது ஒரு கல்லின் முதன்லைப் பாளம் ஆகும். கற்சுத்திேலால் இதிலிருந்து தெதில்கள் 
உலடத்து எடுக்கப்படுகின் ை. 

பசதில் - தபரிே கற்பாளத்திலிருந்து அல்லது கருங்கல்லில் இருந்து உலடத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறு 
கற்துண்டு. 

இதடப் பைங்கற்காலப் பண்பாடு 

 தற்காலத்திற்கு சுைார் 3,98,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆப்பிரிக்காவின் கற்கருவித் 
ததாழில்நுட்பத்தில் றைலும் ைாற் ங்கள் நிகழ்ந்தை. 

 இந்தக் காலக்கட்டத்தில் ள ாளமா எரக்டஸ் இைம் வாழ்ந்து வந்தது. உடற்கூறிேல் ரீதிோக நவீை 
ைனிதர்கள் சுைார் 3 லட்ெம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் றதான்றிேதாகக் கூ ப்படுகி து. 

கல் (‘Lith’) பதாழில்நுட்பம் (Technology): 

 கற்கருவிகள் உருவாக்கத்தில் ஈடுபத்தப்படும் முல லைகளும் நுட்பங்களும் கற்கருவி (Lithic) 
பதாழில்நுட்பம் எைப்படுகி து. 

 இக்காலத்தில் லகக்றகாடரிகள் றைலும் அழகு  வடிவலைக்கப்பட்டை. பல சிறு கருவிகளும் 
உருவாக்கப்பட்டை. 

 கருக்கல் நன்கு தோர் தெய்ேப்பட்டு, பின்ைர் அதிலிருந்து தெதில்கள் எடுக்கப்பட்டு கருவிகள் 
உருவாக்கப்பட்டை. 

 கூர்முலைக் கருவிகளும், சுரண்டும் கருவிகளும் பேன்படுத்தப்பட்டை. சிறு கத்திகளும் 
தேலரக்கப்பட்டை.  

 பலவலாய்சின் (பலவலவா பிபரஞ்சு பமாழி உச்சரிப்பு) கற்கருவி பசய்யும் மரபு இக்கால 
கட்டத்ததச் ளசர்ந்ததுதான். 

 இக்காலகட்ட கற்கருவிகள் ஐறராப்பாவிலும் ைத்திே ைற்றும் றைற்கு ஆசிேப் பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகின் ை. 

பலவலாய்சியன் (பலவலா) கருவிகள்  

 கருக்கல்லல நன்கு தோர் தெய்து உருவாக்கப்பட்ட கருவிகள். இதவ முதலில்  கண்படடுக்கப்பட்ட 
பிரான்ஸில் உள்ள பலவலவா (பலவலாய்ஸ்) என்ற இடத்தின் பபயதர ஒட்டி இப்பபயர் 
பபற்றன. 
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 தற்காலத்திற்கு முன் 2,83,000 முதல் 1,98,000 ஆண்டுகளுக்கு இலடயில் ஐறராப்பாவிலும் ஆசிோவின் 
றைற்குப் பகுதியிலும் இலடப் பழங்கற்காலப் பண்பாடு உருவாைது. 

 இக்கருவிகள் தபா.ஆ.மு. 28,000 வலர பேன்படுத்தப்பட்டை. 

 

 இக்காலக்கட்டத்தின் ைக்கள் இைம் நிோண்டர்தால் என்று அலழக்கப்படுகி து. இவர்கள் 
இ ந்தவர்கலளப் புலதத்தார்கள். அப்றபாது சில ெடங்குகலள றைற்தகாண்டதாகத் ததரிகி து. 

நியாண்டர்தால் மனிதன்: 

 

 குளிர்காலத்லதத் தாக்குப் பிடிக்க அவசிேைாை கதகதப்பாை வீடுகள், லதக்கப்பட்ட ஆலடகள், 
லதேலுக்குத் றதலவப்படும் ஊசிகள் ஆகிேவற்ல  நிோண்டல்தான் ைனிதர்கள் தபற்றிருக்கவில்லல. 

ளமல் பைங்கற்காலப் பண்பாடு 
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 இதடப் பைங்கற்காலப் பண்பாட்தடத் பதாடர்ந்து வந்த பண்பாடு, ளமல் பைங்கற்காலப் பண்பாடு 
என்று அதைக்கப்படுகிறது. 

 கற்கருவித் ததாழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட புதிே நுட்பங்கள் இந்தப் பண்பாட்டின் சி ப்பாை கூறுகளில் 
ஒன் ாகும். 

 கற்களாலான நீண்ட கத்திகளும், பியூரின் எனப்படும் உளிகளும் உருவாக்கப்பட்டன.   
 இவர்கள் சிலிகா அதிகமுள்ள பல்றவறு ஓவிேங்களும் கலலப் தபாருட்களும் இக்காலத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டை. 
 இவர்கள் தோரித்த பல்றவறு தெய்தபாருள்கள் இவர்களது பலடப்பாற் ல் தி னில் ஏற்பட்ட 

முன்றைற் த்லதயும் , தைாழிகள் உருவாைலதயும் காட்டுகின் ை. இந்தக் கால கட்டத்தில் 
நுண்கற்கருவிகள் எைப்படும் குறுங் கற்கருவிகளும் பேன்பாட்டிற்கு வந்தை. 

பியூரின் – கூரிே தவட்டுமுலை உள்ள கல்லாலாை உளி 

 ைனிதப் பரிணாை வளர்ச்சியின் விலளவாகத் றதான்றிே முதல் நவீை ைனிதர்கள் சுைார் 3,00,000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர், முதன்முதலில் சப்-ச ாரா பகுதி என்றதைக்கப்படும் ஆப்பிரிக்காவின் 
ச ாராவிற்குத் பதற்குப் பகுதியில் ளதான்றினர். 

 இந்த இைம் சுைார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் ஆசிோவின் பல்றவறு பகுதிகளுக்குப் 
பரவிைார்கள். ஒருறவலள அங்கு ஏற்தகைறவ வசித்தவர்கலள இவர்கள் விரட்டியிருக்கலாம். 

 இக்காலகட்டத்தில் ஐளராப்பாவில் குளராமக்னான் என் லழக்கப்படும் ைனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள். 
 கருவிகதளயும் கதலப் பபாருட்கதளயும் பயன்படுத்தப்பட்டன. எலும்பாலான ஊசிகள், 
துண்டில் முட்கள் , குத்தீட்டிகள், ஈட்டிகள் ஆகியதவ பதடப்பாக்கத்துடன் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 இவர்கள் ஆலடகலள அணிந்தைர், ெலைத்த உணலவ உண்டைர். இ ந்தவர்கள் ைார்பின் மீது 
லககலள லவத்த நிலலயில் புலதக்கப்பட்டார்கள். பதக்கங்களும், றவலலப்பாடு மிகுந்த 
கருவிகளும் பேன்படுத்தப்பட்டை. 

 இக்கால களிைண் சிற்பங்கள், ஓவிேங்கள், தெதுக்குறவலலகள் ொன்றுகளாக நைக்குக் 
கிலடத்துள்ளை. வீனஸ் என்றதைக்கப்படும் கல்லிலும் எலும்பிலும் பசதுக்கப்பட்ட பபன் 
பதய்வச் சிற்பங்கள் ஐளராப்பாவிலும், ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் உருவாக்கப்பட்டன. 

 சுைார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் றதான்றிே றைல் பழங்கற்காலப் பண்பாடு, பனிக்காலம் 
முற்றுப்தபற்  சுைார் 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைால் இருந்த றொறலாசின் (ஆறலாசீன்) 
காலகட்டம் வலர நீடித்தது. இந்திோவின் சில பால  ஓவிேங்கள் இந்தக் காலகட்டத்லதச் 
றெர்ந்தலவோகும். 

பனிக்காலம் 
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 தற்காலத்திற்கு 8,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகின் பல பாகங்கள் பனிோலும் 
பனிப்பாளங்களாலும் மூடப்பட்டிருந்த காலம் பனிக்காலம் ஆகும். 

 

இதடக்கற்காலப் பண்பாடு 

 பைங்கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இதடப்பட்ட காலப் பண்பாடு இதடக் கற்காலம் 
என்று அறியப்படுகிறது. 

 மக்கள் பபரும்பாலும் தமக்ளராலித்திக் என்று பசால்லப்படும் சிறு நுண் கற்கருவிகதளப் 
பயன்படுத்தினர். 

 பனிக்காலத்திற்குப் பி கு புவி தவப்பைலடந்தலதத் ததாடர்ந்து, றவட்லடோடுறவாராகவும் உணவு 
றெகரிப்றபாராகவும் இருந்த ைக்கள் சூழலிேல் பகுதிகளுக்கும் (கடற்கலர, ைலலப்பகுதி, 
ஆற்றுப்படுலக, வ ண்ட நிலம்) பரவ ஆரம்பித்தைர். 

 இலடக்கற்கால ைக்கள் நுண்கற்கருவித் ததாழில்நுட்பத்லதப் பேன்படுத்திைர். இவர்கள் சுைார் 5 
தெ.மீ அளவிற்கும் குல வாை அளவுள்ள சிறு சிறு தெய்தபாருள்கலள உருவாக்கிைர். 

 இவர்கள் கூர்முலைகள், சுரண்டும் கருவி, அம்பு முலைகள் ஆகிேவற்ல ச் தெய்தைர். 
 இவர்கள் பிதறவடிவ (Lunate) , முக்ளகாணம் சரிவகம் (Trapeze) ளபான்ற கணிதவடிவியல் 
அடிப்பதடயிலான கருவிகதளடும் பசய்தனர். இந்தக் கருவிகள் ைரத்தாலும் எலும்பாலுைாை 
பிடிகள் அலைத்துப் பேன்படுத்தப்பட்டை. 

தமக்ளராலித்: நுண்கற்கருவிகள் மிகச் சிறிே கற்களில் உருவாக்கப்பட்ட தெய்தபாருட்கள் ஆகும். 

 இலடக்கற்காலத்தின் காலம் உலகின் பல்றவறு பகுதிகளிலும் பல்றவறு விதைாக றவறுபடுகி து. 
சில பகுதிகளில் அவர்கள் றவளாண்காலத்திற்கு முந்லதே காலக்கட்டத்திைராக இருந்தார்கள். 
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 வடறைற்கு ஐறராப்பாவில் அவர்கள் தற்காலத்திற்கு சுைார் 10,000 முதல் 5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
றதான்றிைார்கள். 

 இந்திோவில் இப்பண்பாடு பபா.ஆ.மு. 1000 வலர இது ததாடர்ந்தது. இந்தியாவில் காணப்படும் 
சில பாதற ஓவியங்கள் இந்தக் காலக்கட்டத்ததச் ளசர்ந்ததவளய. 

புதிய கற்காலப் பண்பாடும் ளவளாண்தமயின் துவக்கமும் 

 றவளாண்லை, விலங்குகலளப் பழக்குதல் ஆகிேலவ புதிே கற்காலத்தில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டை. இது வரலாற்றில் ஒரு முக்கிேைாக கட்டைாகும். 

 வளமான பிதற நிலப்பகுதி என்று அதைக்கப்படும் எகிப்து மற்றும் பமஸபளடாமியா, 
சிந்துபவளி, கங்தக சமபவளி , சீனாவின் பசழுதமயான பகுதிகள் ஆகியனவற்றில் புதிய 
கற்காலத்துக்கான பதாடக்க காலச் சான்றுகள் காணப்படுகிண்றன. 

 சுைார் தபா.ஆ.மு. 10,000 லிருந்து தபா.ஆ.மு 5,000 ற்குள் இப்பகுதிகளில் றவளாண்லை 
நடவடிக்லககள் ததாடங்கிவிட்டை. 

 எகிப்து, இஸ்றரல்-பாலஸ்தீைன், ஈராக் ஆகிேலவ அடங்கிே பகுதி பில  நிலவின் வடிவத்தில் 
உள்ளது. இது “பிதற நிலப்பகுதி” (Fertile Crescent Region) எைப்படுகி து. 

 கற்கருவிகள் தெய்வதற்கு வழவழப்பாக்கும், தைருகூட்டும் புதிே நுட்பங்கள் பேன்படுத்தப்பட்டதால் 
இது புதியகாலம் என்று அலழக்கப்படுகி து, 

 புதிே கற்கால ைக்கள், பழங்கற்காலச் தெதுக்கப்பட்ட கற்கருவிலளயும் பேன்படுத்திைர். 
 இலடக்காலம் வலரயிலும் ைக்கள் தாம் நிலலத்திருப்பதற்காக றவட்டஒோடுவலதயும் உணவு 

றெகரிப்பலதயும் நம்பியிருந்தார்கள். 
 றவட்லடயிலும் உணவு றெகரிப்பிலும் மிகவும் குல ந்த அளவு உணவுதான் கிலடத்தது. இதன் 

விலளவாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் மிகச் சிறிே என்ணிக்லகயிலாை ைக்கள்தான் வாழ 
முடிந்தது. 

 பி கு பயிர் விலளவித்தலும் விலங்குகலளப் பழக்கப்படுத்துதலும் அறிமுகைாைது. இது ஏராளைாை 
அளவில் தானிே ைற்றும் விலங்கு உணலவ உற்பத்தி தெய்வதற்கு இட்டுச் தென் து. 

 ஆறுகள் படிய தவத்த வளமான வண்டல் மண் ளவளாண்தம அதிகரிக்க உதவியது. இது, சி ந்த 
இேற்லகத் தகவலைப்பாக இருந்ததால் , ைக்கள் நதிக்கலரகளில் வாழ்வலத விரும்பிைர். 

 இப்புதிே தெேல்பாடுகள் உணவு உபரிக்கு இட்டுச் தென் து. இந்த உணவு உபரிதான் பண்தடய 
ொகரிகங்களின்  உருவாக்கத்துக்கு ஒரு முக்கியமான கூறு ஆகும். 

 இக்காலத்தில் நிரந்தரைாை வீடுகள் கட்டப்பட்டை. தபரிே ஊர்கள் உருவாகிை. எைறவ , இலவ புதிே 
கற்காலப் புரட்சி என் லழக்கப்படுகி து. 
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 ளகாதுதம, பார்லி, பட்டாணி ஆகிேலவ 10000 ஆண்டுகளுக்கும் முன்றப பயிரிடத் 
ததாடங்கப்பட்டுவிட்டை. காய்-கனி ைற்றும் தகாட்லட தரும் ைரங்கள் தபா.ஆ.மு. 4000 
ஆண்டுகளிறலறே விலளச்ெலுக்காகப் பயிரிடப்பட்டுள்ளை. அத்தி, ஆலிவ், றபரிச்லெ, ைாதுலள, 
திராட்லெ அவற்றில் அடங்கும். 

ளவளாண்தமயும் விலங்குகதளப் பைக்கப்படுத்துதலும்: மனித வரலாற்றின் ஒரு தமல்கல் 

 சுைார் தபா.ஆ.மு. 7000 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு முன்றப இந்திோவிலும், சீைாவிலும் அரிசி 
விலளவிக்கப்பட்டிருக்க கூடும்.  

 பபா.ஆ.மு. 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியத் துதணக்கண்டத்தின் வடளமற்கு பாகத்தில் 
(பாகிஸ்தான்) உள்ள பம ர்காரில் ளகாதுதமயும் பார்லியும் பயிரிடப்பட்டன. 

 விலங்குகலளப் பழக்குதல் இணங்கி வாழும் வாழ்க்லகயின் ஒரு பகுதிோக உருவாகி இருக்கலாம்.  
 ொய்கள் தான் முதலில் பைக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்க  ளவண்டும். பசம்மறி ஆடுகளும் 
பவள்ளாடுகளும் பபா.ஆ.மு. 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பதன்ளமற்கு ஆசியாவில் 
பைக்கப்படுத்தப்பட்டன. 

 சுறைரிே நாகரிகத்தில் நிலத்லத உழுவதற்கு காலளகள் பேன்படுத்தப்பட்டை. புதிய கற்கால 
பம ர்கரில் ஆடுகள், மாடுகள் பழக்கப்படுத்தப்பட்டதற்காை ொன்றுகள் கிலடத்துள்ளை. 

 

புதிய கற்காலப் பண்பாடு – தமிழ்ொடு 

 விலங்குகலளப் பழக்கப்படுத்தி, றவளாண்லை தெய்த பண்பாடு   பண்பாடு என்று 
அலழக்கப்படுகி து. 
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 புதிய கற்கால பண்பாட்டின் மக்கள் பசல்ட் (Celt) என்று அதைக்கப்பட்ட பமருளகற்றப்பட்ட 
கற்ளகாடரிகதளப் பயன்படுத்தினர்.  

 கால்ெதட ளமய்த்தல் அவர்களது முக்கியமான பதாழிலாக இருந்தது. இவர்கள் சிறு 
கிராைங்களில் வசித்தார்கள். வீடுகள் சிறு கிராைங்களில் வசித்தார்கள். 

 வீடுகள் கூலர றவேப்பட்டிருந்தை. தட்டிகளின் மீது களிைண் பூசி உருவாககப்படும் முல யில் 
சுவர்கள் கட்டப்பட்டை. புதிேகற்கால ஊர்களுக்காை ொன்று றவலூர் ைாவட்டத்தின் 
லபேேம்பள்ளியிலும் தர்ைபுரி பகுதியில் உள்ள சில இடங்களிலும் கிலடத்துள்ளை. 

 புதிேகற்கால ைனிதர்கள்தான் முதலில் ைட்பாண்டங்கலளச் தெய்திருக்க றவண்டும். 
ைட்பாண்டங்கலள அவர்கள் லகோறலா அல்லது தைதுவாகச் சுற்றும் ெக்கரத்லதக் தகாண்றடா 
வலைந்தார்கள்.  

 மட்பாண்டங்கதளச் சுடுவதற்கு முன்னால் அவற்தறக் கூைாங்கற்கள் பகாண்டு 
பமருளகற்றினார்கள். இததனத் ளதய்த்து பமருகிடுதல் (burnishing) என்பர். 

 தமிைகத்தில் ளவலூர் மாவட்டத்தில் தபயம்பள்ளி என்ற ஊர் உள்ளது. இங்கு இந்திய அரசின் 
பதால்லியல் துதற அகைாய்வு பசய்துள்ளது. தமிழகத்தில் முதன்முதலில் ைட்பாண்டங்களும் 
றவளாண்லை தெய்ததற்காை ொன்றுகள் இங்கு கிலடத்துள்ளை. இங்கு ளகழ்வரகு, பச்தசபயறு 
ஆகிே தானிேங்கள் கிலடத்துள்ளை. 

 இந்தப் புதிேகற்கால இடங்கள் ததன்னிந்திே புதிேகற்காலப் பண்பாட்டின் ஒரு பகுதிோகும். 
 இப்பண்பாடு பபருமளவு ஆந்திரப் பிரளதசம், கர்ொடகா பகுதிகளிதான் திரட்சியதடந்தது. 
 புதிய கற்கால மக்கள் பமருளகற்றப்பட்ட கற்ளகாடரிகதளப் பயன்படுத்தினர். இதவ 
மரத்தாலான தகப்பிடிகளில் பபாருத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 இன்றுகூடச் சில தமிழ்நாடு கிராைக் றகாயில்களில் இத்தலகே தைருறகற் ப்பட்ட கற்கள் 
வழிபடப்படுகின் ை. 

இரும்புக்காலம் – பபருங்கற்காலம் 

 புதிேகற்காலத்லதத் ததாடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக் காலம் இரும்புக் காலம் என்று 
அலழக்கப்படுகி து. 

 அதன் தபேர் குறிப்பிடுவலதப் றபால, இக்காலகட்ட ைக்கள் இரும்புத் ததாழில்நுட்பத்லதப் 
பேன்படுத்திைர். இது சங்ககாலத்திற்கு முந்ததய காலம் ஆகும். 

 இரும்புக் காலம் நல்ல பண்பாட்டு வளர்ச்சி உருவாை காலகட்டம். இக்காலத்தில்தான் 
ெங்ககாலத்திற்காை அடித்தளம் அலைக்கப்பட்டது. 
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 இரும்புக் காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் ைக்கள் குடிறேறிவிட்டார்கள். ைக்களிலடறே 
பரிைாற்  உ வுகள் வளர்ந்தை. 

 ைக்களுக்கு உறலாகவிேல் ைற்றும் ைட்பாண்டத் ததாழில் குறித்துத் ததரிந்திருக்கி து. 
 அவர்கள் இரும்பு, பவண்கலப் பபாருட்கதளயும், தங்க அணிகலன்கதளயும் 
பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் சங்காலான அணிகலன்கதளயும், பசம்மணிக்கல் 
(கார்னீலியன்) மற்றும் பளிங்காலான (குவார்ட்ஸ்) மணிகதளயும் பயன்படுத்தினார்கள்.  

 திருபெல்ளவலி மாவட்டத்தின் ஆதிச்செல்லூர், மதுராந்தகத்திற்கு அருகிலுள்ள சாணூர், 
புதுக்ளகாட்தடக்கு அருகில் உள்ள சித்தன்னவாசல் எனப் பல இடங்களில் இரும்புக் 
காலத்திற்கான சான்றுகள் கிதடத்துள்ளன. தமிைகம் முழுவதும் பபருங்கற்கால 
ஈமச்சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன. 

பபருங்கற்கால ஈமச்சின்ன வதககள் 

 ைக்கள் இ ந்தவர்கலளப் புலதப்பதற்கு தபரிே கற்கலளப் பேன்படுத்திேதால், இரும்புக் காலம், 
தபருங்கற்காலம் என்றும் அலழக்கப்படுகி து. 

 இ ந்தவர்களின் உடறலாடு ஈைப்தபாருட்களாக, இரும்புப் தபாருட்கள், கார்னீலிேன் ைணிகள், 
தவண்கலப் தபாருட்கள் ஆகிேலவயும் புலதக்கப்பட்டை. 

 ஈைச்சின்ைங்கள் சிலவற்றில் ைனித எலும்புகள் கிலடக்கவில்லல. ைற்  பி  ஈைப்தபாருட்கறள 
கிலடத்துள்ளை. இவற்ல  ஈை நிலைவுச் சின்ைங்கள் என்று குறிப்பிடலாம். 

 ஈமப்பபாருட்கள் என்பலவ இ ந்தவரின் எலும்புகறளாடு ஈைச்சின்ைத்தில் புலதக்கப்படும் 
தபாருட்கள், ைரணத்திற்குப் பி காை இ ந்தவரின் வாழ்விற்கு அலவ உதவக்கூடும் என்று ைக்கள் 
நம்பியிருக்கலாம். 

 எகிப்து பிரமிடுகளிலும் இதுறபான்  தெய்தபாருட்கள் உண்டு. 
 பண்லடே வரலாற்றுக் காலம் அல்லது ெங்க காலத்தில் இதுறபான்று புலதப்பது நிகழ்ந்துள்ளது. 
 ெங்க இலக்கிேங்கள் புலதப்பது குறித்த ைக்களின் பல்றவறு வழக்கங்கலளக் கூறுகின் ை.  
 பபருங்கற்கால ஈமச்சின்னங்கள் ளடால்பமன் எைப்படும் கற்திட்தட, சிஸ்ட் எனப்படும் 
கல்லதறகள், பமன்ஹிர் எனப்படும் நிதனவுச் சின்ன குத்துக்கல், தாழி, பாதறதயக் குதடந்து 
உருவாக்கிய குதககள், சார்க்ளகாளபகஸ் எனப்படும் ஈமத்பதாட்டிகள் என்று 
வதகப்படுத்தப்படுகின்றன.  

 பகாடக்கல் அல்லது குதடக்கல் (குதட வதக), பதாப்பிக்கல், பத்திக்கல் ஆகிய வதககள் 
ளகரளாவில் காணப்படுகின்றன.  
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 றைலை றபான்  கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட றடால்தைன்கள் ஈைச் ெடங்கின் நிலைவுச்சின்ைைாக 
நிறுவப்பட்டை.  

 சிஸ்ட் என்பது மண்ணில் புததக்கப்படும் கல்லதற ளபான்றது. இதவ ொன்கு புறமும் ொன்று 
கற்பாளங்கதள நிறுத்தி, ளமளல ஒரு கற்பாளத்தத தவத்து மூடி உருவாக்கப்படும். 

 அர்ன் என்பதவ மட்பாண்ட சாடிகள். இதவ இறந்தவர்கதளப் புததக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதவ.  
 சார்க்ளகாளபகஸ் என்பலவ சுட்ட களிமண்ணாலான சவப்பபட்டி றபான் லவ. இவற்றிற்குச் சில 

ெைேங்களில் பல கால்கலள லவத்துத் தோரிப்பார்கள். 
 பமன்ஹிர் என்பதவ புததத்ததன் நிதனவுச் சின்னம் ளபால நிறுவ[ப்படும் தூண் ளபான்ற 
ெடுக்கற்கள். 

 கல்லல  (Cist), கற்திட்லடகளில் “ளபார்ட் ள ால்” (Porthole) எைப்படும் இடுதுலள ஒன்று ஒருபு ம் 
இடப்பட்டிருக்கும். இலவ அவற்றின் நுலழவாயில் றபாலப் பேன்பட்டை. 

 இலவ ஆன்ைா வந்து தெல்வதற்காக லவக்கப்பட்டலவ என்  கருத்தும் உள்ளது. 

ஏன் அவர்கள் இது ளபான்ற பல்ளவறுவிதமான கல்லதறகதளக் கட்டினார்கள்: இந்த 
ளவறுபாடுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள பண்பாட்டுக் கூறுகள் என்ன? 

 இதற்குப் பல்றவறு காரணங்கள் இருக்கக்கூடும். உதாரணத்திற்கு, இ ந்த தனிநபரின் ெமூக 
அந்தஸ்து, அல்லது அவருலடே முக்கிேத்துவம் அல்லது மிக எளிலைோை தன்லை, இ ந்தவரின் 
உ விைர்களின் விருப்பம் என்றும் எத்தலைறோ இருக்கலாம். 

 கல்லல  கட்டுவதற்காை மூலப்தபாருள்கள் கிலடப்பதும் ைற்த ாரு காரணம். ஆற்றுப்படுலகப் 
(தடல்டா) பகுதிகளில் பால கள் கிலடக்காத காரணத்தால், ைக்கள் களிைண்லணக் தகாண்டு 
தெய்த ைட்பாண்ட ொடிகலளத் தாழிகளாகப் பேன்படுத்தியிருக்கலாம். 

 ெடுகற்கள் (பமன்ஹிர்கள்) இரும்புக் காலத்தில் வீரர்களுக்காகக் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். நடுக்கல் 
ைரபு இரும்புக் காலத்திறலா அல்லது அதற்கு முன்றபா ததாடங்கியிருக்கக் கூடும். 
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ளவளாண்தமயும் கால்ெதட வளர்ப்பும் 

 இரும்புக் கால ைக்கள் றவளாண்லையும் றைற்றகாண்டார்கள். சில குழுக்கள் இப்றபாதும் 
றவட்லடோடிக் தகாண்டும், உணவு றெகரித்துக் தகாண்டும் இருந்தை. 

 திலையும் தநல்லும் பயிரிடப்பட்டை. இந்தக் காலக்கட்டத்தில்தான் பாெை நிருவாகம் றைம்பட்டது. 
ஏதைனில் பல தபட்ருங்கற்கால இடங்கள் நதிகள், குளங்களுக்கு அருறக இருந்தை. 

 ஆற்றுப்படுலககளில் (தடல்டா பகுதிகளில்), பாெை ததாழில்நுட்பம் வளர்ந்தது. தபருங்கற்கால 
இடங்களாை திருதநல்றவலி ைாவட்டத்தின் ஆதிச்ெநல்லூரிலும், பழனிக்கு அருறக உள்ள 
தபாருந்தலிலும் ஈைச்சின்ைங்களுக்குள் தநல்லல லவத்துப் புலதத்ததற்காை ொன்றுகள் 
கிலடத்துள்ளை. 

இரும்புக்காலச் சமூகமும் அரசியலும் 
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 இரும்புக்காலத்தில் றவளாண்லைச் ெமுதாேங்கள், ஆடு ைாடு வளர்ப்றபார் , றவட்லடோடி 
இருந்தைர். 

 இக்காலக்கட்டத்தில் லகவிலைக் கலலஞர்கள், ைட்பாண்டம் தெய்பவர்கள், உறலாக றவலல 
தெய்பவர்கள் (கம்மிேர்) ததாழில்முல ோளர்களாக இருந்தார்கள். 

 ெமூகத்தில் பல குழுக்கள் இருந்தை. கல்லல களின் அளவுகளும், ஈைப்தபாருட்களின் 
றவறுபாடுகளும், இக்காலத்தில் ஏராளைாை ெமூகக் குழுக்கள் இருந்தலதயும், அவர்களுக்குள் 
றைறுபட்ட பழக்கங்கள் இருந்தலதயும் காட்டுகின் ை. 

 இவற்றில் சில, ஒரு தலலவருக்குக் கீழாை ெமூகங்களாகத் தம்லை அலைத்துக் தகாண்டை. 
 கால்நலடகலளக் கவர்வது, றபார்களுக்கும் அத்துமீ ல்களுக்கும் வழிவகுத்தது. இக்காலத்தில்தான் 

எல்லலகள் விரிவாக்கம் ததாடங்கிேது. 
 குடித்ததலதம முதற (Chiefdoms) என்பது ஒரு படிநிலலச் ெமூகம் ஆகும். இதில் தலலலைப் பதவி 

ரத்த உ வுமுல  அடிப்பலடயில் றதர்வுதெய்ேபடுகி து. 
 தபா.ஆ.மு. மூன் ாம் நூற் ாண்லடச் றெர்ந்த அறொகரின் கல்தவட்டுகள் அவரது ஆட்சிப் பகுதிக்கு 

தவளிறே தமிழகத்தில் றெர, றொழ, பாண்டிே, ெத்திேபுத்திரர்கள் அரசிேல் ரீதிோக ெக்தி 
வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என் ால், அவர்களது அரசிேல் அதிகாரம் இரும்புக் காலத்திறலறே 
ஆரம்பித்திருக்க றவண்டும் என்று கருதலாம். 

மட்பாண்டங்கள் 

 பதால்லியல் ஆய்வு ெடந்த இடங்களில் கிதடக்கும் முக்கியமான சான்று மட்பாண்டங்களாகும்.  
 இரும்புக்கால, ெங்ககால ைக்கள் கறுப்பு ைற்றும் சிவப்பு நி ங்கலள ைட்பாண்டங்களுக்குப் 

பேன்படுத்திைார்கள். 
 ைட்பாண்டங்கள் ெலைேல், தபாருள்கலளச் றெமிப்பதற்கு, ொப்பிடுவதற்க எைப் 

பேன்படுத்தப்பட்டை. 
 கறுப்பு ைற்றும் சிவப்பு ைட்பாண்டங்கள் உள்றள கறுப்பாகவும், தவளிறே சிவப்பாகவும் காணப்படும் 

தவளிப்பு ம் பளபளப்பாக இருக்கும். 

இரும்புத் பதாழில்நுட்பமும் உளலாகக் கருவிகளும் 

 தபருங்கற்காலக் கல்லல களில் ஈைப் தபாருட்களாக ஏராளைாை இரும்புப் தபாருட்கள் 
லவக்கப்பட்டுள்ளை. 

 வாள், குறுவாள் றபான்  கருவிகள், றகாடாரிகள், உளிகள், விளக்குகள், முக்காலிகள் ஆகிேலவ 
கிலடத்துள்ளை. 
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 இப்தபாருட்களில் சிலவற்றிற்கு எலும்பு அல்லது ைரது தகாம்பாலாை லகப்பிடி 
தபாருத்தப்பட்டிருக்கி து. 

 இரும்புக் கருவிகள் றவளாண்லைக்கும், றவட்லடோடுதலுக்கும், உணவு றெகரிப்பதற்கும், 
றபார்களுக்கும் பேன்படுத்தப்பட்டை. 

 தவண்கலக் கிண்ணங்கள், விலங்கு, ப வலவ உருவங்களால் அணிறவலலப்பாடு தெய்ேப்பட்ட 
கலங்கள், தவண்கலத்திலாைா முகம்பார்க்கும் கண்ணாடி, ைணிகள் ஆகிேலவயும் 
கிலடத்துள்ளை. 

 பதால்பைங்காலத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வ சான்றுகள் கிதடயாது. வரலாற்றுக் காலத்திற்கு 
எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகளும் உண்டு, பதால்லியல் சான்றுகளும் உண்டு. 
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