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11th History Lesson 1 Notes in Tamil 

1. பண்டைய இந்தியா: த ாைக்கம் மு ல் சிந்து நாகரிகம் வடை 

அறிமுகம் 
 த ொன்மை வொய்ந்  நொகரிகங்களும் பண்பொடுகளும் தகொண்ட, வளர்ச்சி தபற்ற நொடு இந்தியொ. 
பழங்கற்கொலம் மு லொக இந்தியொவில் பல குழுக்கமளச் சேர்ந்  ைக்கள் பலமுமற குடிதபயர்ந்து 
பல்வமகப்பட்ட சூழல்களுக்கு ஏற்றவொறு  ங்கள் பண்பொடுகமளத்  கவமைத்துக் தகொண்டனர். இ ன் 
விமளவொகப் பன்மைத்  ன்மை தகொண்ட நம்பிக்மககளும் வொழ்க்மக முமறகளும் ச ொன்றின. உணவு 
சேகரித் ல் எனும் நிமலயிலிருந்து கொல்நமட சைய்ச்ேல் வொழ்க்மக முமறக்குச் ேமூகம் நகர்ந் து, சிந்து 
தவளியில் குடிசயறிய ைக்கள் தேம்புக் கொலத்தில் தபரும் பக்குவைமடந்து ஒரு முதிர்ச்சியமடந்  
வொழ்க்மக நிமலமய அமடந் னர். 
 இப்பொடம் கற்கொலத்தில் ைனி ர்கள் மு ன்மு லொகக் குடியைர்ந் தில் த ொடங்கி, சிந்து நொகரிகத்தின் 
வீழ்ச்சி வமையிலொன இந்திய வைலொற்றின் மீது முழுக் கவனம் தேலுத்துகிறது. புதிய கற்கொலப் 
பண்பொட்மடயும் விளக்குகிறது. 
சான்றுகள் 

 இந்திய வைலொற்றில் கற்கொல வொழ்க்மக மு ல் சிந்து நொகரிகம் வமையொன தநடுங்கொலத்ம ப் 
புரிந்துதகொள்ள த ொல்லியல் ேொன்றுகசள தபரிதும் உ வுகின்றன. 

 த ொல்லியல் ஆய்விடங்கள், நிலவியல் அடுக்குகள், விலங்குகளின் எலும்புகள், படிைங்கள், 
கற்கருவிகள், எலும்புக்கருவிகள், பொமற ஓவியங்கள், மகவிமனப் தபொருள்கள் ஆகியமவ 
இச்ேொன்றுகளொகும். எழுத்துவடிவச் ேொன்றுகள் இக்கொலத்துக்கு இல்மல. 

 ஹைப்பொ ைக்கள் ஓர் எழுத்துமுமறமயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனொல் அ ன் தபொருமள 
இன்றளவும் அறிய முடியவில்மல. 

 கற்கொல ைக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இமடயிலொன உறமவப் புரிந்துதகொள்ள விலங்கு (fauna), 
 ொவைங்கள் (flora) வடிவிலொன ேொன்றுகள் இன்றியமையொ மவ. கருகிய விம கள், ைகைந் ங்கள், 
கல்லொகிப்சபொன  ொவைங்கள் (மபட்சடொலித்) ஆகிய  ொவைச் ேொன்றுகள் கற்கொல ைக்கள் 
சைற்தகொண்ட சவளொண்மை ேொர்ந்  அறிமவப் புரிந்து உ வுகின்றன. 

 வைலொற்றுக் கொலத்துக்கு முன்பு நமடதபற்ற ைனி  இடப்தபயர்ச்சிகள் குறித்து அறிந்துதகொள்ள 
அவர்களுமடய ைைபணுக்களும் முக்கியைொன ேொன்றுகளொகும். 

 மைட்சடொகொண்ட்ரியல் டி.என்.ஏ. (ைைபணு) ஆய்வுகள் கற்கொல ைனி ர்களின் இடப்தபயர்ச்சிகள் 
குறித்   கவல்கமள வழங்குகின்றன. 
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 வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொல எலும்பிலிருந்து டி.என்.ஏ-மவப் பிரித்த டுத்து, ைனி க்கூட்டம் 
பல்சவறு பகுதிகளுக்குப் பைவியது குறித்துப் புரிந்துதகொள்ள அறிவியலொளர்கள் முயற்சி 
தேய்துவருகிறொர்கள். 

 ைற்றுதைொரு முக்கியைொன வைலொற்றுச் ேொன்று தைொழி ஆகும். இந்ச ொ-ஆரிய, திைொவிட, ஆஸ்ட்சைொ-
ஆசியொட்டிக், திதபத்ச ொ-பர்ைன் ஆகிய தைொழிக்குடும்பங்கள் இந்தியொவில் தேழித்து வளர்ந் ன. 

 இந்திய வைலொற்றில் நமடதபற்ற ைனி  இடப்தபயர்ச்சிகளின் பல்சவறு கட்டங்களில் இம்தைொழிகள் 
ச ொன்று வளர்ந் ன. 

வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முந்தைய இந்தியா 
 எழுத்துமுமற ச ொன்றுவ ற்கு முந்ம ய கொலகட்டம் வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலம் எனப்படுகிறது. 

கற்கொலம் எனவும் அது குறிக்கப்படுகிறது. கற்கொலத்ம க் குறித்துப் சபசும்சபொது இந்தியொ, 
பொகிஸ் ொன், இலங்மக, சநபொளம், வங்க ச ேம் ஆகியமவ அடங்கிய த ன்கிழக்கு ஆசியொ 
முழுவம யும் ஒசை பகுதியொகக் குறிப்பச  தபொருந்தும். 

 ைனி  இனத்தின் மூ ொம யர் மு லில் ஆப்பிரிக்கொவில் ச ொன்றி, பின்னர் உலகத்தின் தவவ்சவறு 
பகுதிகளுக்கு இடம்தபயர்ந் னர். இவ்வொறு ஆப்பிரிக்கொமவ விட்டு மு ன்மு லொக தவளிசய 
இடம்தபயர்ந்  ைனி  இனம் சஹொசைொ எைக்டஸ் (homo erectus) ஆகும். 

 இருப ொம் நூற்றொண்டின் இறுதிவமைக்கும், இந்தியொவில் வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலம் 10 இலட்ேம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் நிலவியிருக்கலொம் எனக் கரு ப்பட்டது. 

 ஆனொல் அண்மையில் நமடதபற்ற ஆய்வுகளின்படி, வைலொற்றுக் கொலத்துக்கு முந்ம ய ைனி ர்கள் 
இந்தியொவில் 10 இலட்ேம் மு ல் 20 இலட்ேம் வமையொன ஆண்டுகளுக்கு முன்சப இருந் ொர்கள் எனத் 
த ரிகிறது. 

 தபொதுவொக, எழுத்து ச ொன்றுவ ற்கு முந்ம ய கொலம் கற்கொலம், தவண்கலக்கொலம், இரும்புக்கொலம் 
எனப் பிரிக்கப்படும். அம்ைக்கள் பயன்படுத்திய தபொருள்கள் (எடுத்துக்கொட்டொக, சிந்து), நொகரிகம் 
நிலவிய ொகக் கண்டறியப்பட்ட மு ல் இடம் (எடுத்துக்கொட்டொக, அச்சூலியன் அல்லது ஹைப்பொ) 
ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயிசலசய அப்பண்பொடுகளுக்குப் தபயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. 

வைலொற்றில் மிகவும் த ொன்மையொன கொலம் பழங்கற்கொலம் (Palaeolithic) எனப்படுகிறது. இது மூன்றொகப் 
பிரிக்கப்படுகிறது. 

 கீழ்ப்பழங்கற்கொலம் (Lower Palaeolithic) 
 இமடப் பழங்கற்கொலம் (Middle Palaeolithic) 
 சைல் பழங்கற்கொலம் (Upper Palaeolithic) 
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 பழங்கற்கொலத்துக்குப் பிந்ம ய கொலம் இமடக்கற்கொலம் எனப்படும். இமடக்கற்கொலத்துக்கு அடுத்  
கொலகட்டம் புதிய கற்கொலம் ஆகும். 

 இக்கொலத்தில் ொன் விலங்குகமளயும்  ொவைங்கமளயும் வளர்க்க ைனி ர்கள் கற்றுக்தகொண்டொர்கள். 
அது உணவு உற்பத்திக்கு வழிவகுத் து. பொமறப்படிவியல் (Stratigraphy) ஆய்வுகள், கொலவரிமே, 
கற்கருவிகள் ஆகியவற்மற அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு இத் மகய பண்பொடுகள் 
வமகப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. 

கீழ்ப்பழங்கற்காலப் பண்பாடு (Lower Palaeolithic Culture) 
 கற்கொலத்தின் த ொடக்கத்ம ச் சேர்ந்  ைனி ர்கள் பயன்படுத்திய தபொருள்கள் இந்தியத் 

துமணக்கண்டத்தின் பல்சவறு பகுதிகளிலிருந்து கிமடத்துள்ளன.  
 கீழ்ப்பழங்கற்கொல கட்டத்தின்சபொது, ைனி  மூ ொம யர்களொன சஹொசைொ எைக்டஸ் இந்தியொவில் 

வொழ்ந்  ொக நம்பப்படுகிறது. பழங்கற்கொலத்ம ச் சேர்ந்  கருவிகள் மு ன்மு லில், தேன்மன 
அருசக உள்ள பல்லொவைத்தில் இைொபர்ட் புரூஸ் ஃபூட் என்பவைொல் 1863இல் கண்தடடுக்கப்பட்டன. 

 த ன்னிந்தியொவின் பல்சவறு பகுதிகளில்  அவர் விரிவொன ஆய்வுகமள சைற்சகொண்டசபொது , 
வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொல நொகரிகம் நிலவிய பல இடங்கமளக் கண்டறிந் ொர். 

 அதிலிருந்து கற்கொல ைனி ர்கள் வொழ்ந்  பல பகுதிகள் இந்தியொ முழுவதும் அமடயொளம் 
கொணப்பட்டு, அகழொய்வு தேய்யப்பட்டன. 

காட்டு உயிரினங்களும் பழக்கப்படுத்ைப்பட்ட உயிரினங்களும்: 
 கொட்டுத் ொவைங்களும் விலங்குகளும் பறமவகளும் பிற உயிரினங்களும் இயற்மகயொக 
வளர்பமவ.  ொவைங்களும் விலங்கினங்களும் ைனி ர்களொல் தபருைளவில் பழக்கப்படுத் ப்படும் சபொது, 
அவற்றின் வொழ்க்மகமுமறயும் உடலியல் கூறுகளும் ைொற்றம் அமடகின்றன. அவற்றின் இயல்பொன 
வளர்ச்சி பொதிக்கப்படுகிறது. இ ன் விமளவொக, கொட்டில் உள்ள  ொவைங்களுடன் ஒப்பிடும்சபொது, 
பழக்கப்படுத் ப்பட்ட  ொவைங்களின் விம கள் அளவில் சிறிய ொக ைொறுகின்றன. விலங்குகமளப் 
பழக்கப்படுத்தும்சபொது அமவ  ங்களின் மூர்க்க குணத்ம  இழக்கின்றன. 
கற்கருவிகள் 

 வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலம் குறித்  ஆய்வுத்துமற தபரும்பொலும் கற்கருவிகமளசய 
ேொர்ந்துள்ளது. கற்கொல ைனி ரின் வொழிடங்கள் கல்லொலொன கருவிகள் கிமடப்பம  
அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு அமடயொளங் கொணப்படுகின்றன.  

 ைனி  மூ ொம யர் கருவிகள் தேய்யப் தபரிய கற்பொளங்கமளயும் கூழொங்கற்கமளயும் 
ச ர்ந்த டுத் னர். அவற்மற ைற்தறொரு உறுதி வொய்ந்  கல்லொல் சீவிக் கருவிகமள உருவொக்கினர். 
இவ்வொறு கற்கமளச் தேதுக்கிக் சகொடரி, சிறுசகொடரி, துண்டொக்கும் கருவி, பிளக்கும் கருவி 
சபொன்றமவ உருவொக்கப்பட்டன. 
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 நன்கு சிந்தித்து உருவொக்கப்பட்ட வடிவமைப்மபயும் சீைொன ச ொற்றத்ம யும் தகொண்ட இக்கருவிகள் 
கற்கொல ைனி ர்களின் சைம்பட்ட அறிவொற்றமலயும் திறமனயும் கொட்டுகின்றன. 

 சவட்மடயொடுவ ற்கும் சவட்மடயொடப்பட்ட விலங்குகளின் உடலிலிருந்து ச ொமல உரிப்ப ற்கும் 
இமறச்சிமய தவட்டுவ ற்கும் எலும்பின் ைஜ்மைமய பிரித்த டுப்ப ற்கும் எலும்புகமள 
உமடப்ப ற்கும் கிழங்குகமள அகழ்ந்த டுப்ப ற்கும் உணமவ ப ப்படுத்துவ ற்கும் 
இக்கற்கருவிகமளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 

 பழங்கற்கொலக் கற்கருவிகளின் ஆக்கம், அ ற்கொன உமழப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் 
அக்கொலப்பண்பொடு த ொடக்க கொல அச்சூலியன், இமடக்கொல அச்சூலியன், பிற்கொல அச்சூலியன் 
என மூன்று வமககளொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பன்முகம் தகொண்ட சகொளவடிவம் தகொண்ட தபொருள்கள், சகொடரி, தவட்டுக்கத்திகள், தேதுக்கும் 
கருவிகள் ஆகியமவ த ொடக்க கொல அச்சூலியன் ைைபில் அடங்கும். 

 சைற்குத்த ொடர்ச்சி ைமல, கடற்கமைப் பகுதிகள், வடகிழக்கு இந்தியொ ஆகிய இடங்களில் அச்சூலிய 
ைைபுக்கொன அமடயொளங்கள் கொணப்படவில்மல. தபருைமழ இ ற்குக் கொைணைொக இருக்கலொம். 

 தபொருத் ைற்ற சூழல், மூலப்தபொருள்களின் பற்றொக்குமற ஆகியமவ ைக்களின் குடிசயற்றத்ம த் 
 டுத்திருக்கலொம். ஒருசவமள வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலத்ம ச் சேர்ந்  ைக்களுக்கு 
இப்பகுதிகளில் குடியேற சவண்டிய ச மவ இல்லொைல் சபொயிருக்கலொம். 

 இம்ைக்கள் வொழ்ந்  இடங்கள் அதிக எண்ணிக்மகயில் ைத்திய இந்தியொவிலும் இந்தியொவின் 
த ன்கிழக்குப் பகுதியிலும் (தேன்மனக்கு அருகில்) கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந் ப் பகுதிகள் 
அதிகளவில் ைமழமயப் தபறுவ ொல், பசுமை ைொறொைலும் அதிக வளங்களுடனும் உள்ளன. 

அச்சூலியன் மரபும் சசாகனியன் மரபு 
 ஆய்வின் அடிப்பமடயில் பழங்கற்கொல ைக்களின் த ொடக்க கொலப் பண்பொடு அவர்கள் 
பயன்படுத்திய கற்கருவிகளின் அடிப்பமடயில் இரு ைைபுகளொகப் பிரிக்கப்படுகிறது. தகக்சகாடரி வதகக் 
கருவிகதைக் ககாண்ட மரபு அச்சூலியன் (Acheulian) என்றும் கூழாங்கல்தலச் கசதுக்கி 
உருவாக்கப்படும் கருவிகதைக் ககாண்ட மரபு சசாகனியன் (Sohanian) என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 
அச்சூலியன் ைைபு தபருைளவில் சகொடொரிகமளயும் தவட்டுக்கத்திகமளயும் தகொண்டது. சேொகனிய ைைபு 
துண்டொக்கும் கருவிகமளயும் அம ச் ேொர்ந்  சவமலகளுக்கொன கருவிகமளயும் ைட்டுசை தகொண்டது. 
இன்தறய பாகிஸ்ைானில் உள்ை சசாகன் ஆற்றின் வடிநீர்ப்பகுதியில் நிலவிய மரபு என்பைால், இது 
சசாகனிய மரபு எனப்படுகிறது. அண்மையில் நமடதபற்ற ஆய்வுகளின்சபொது இச  பகுதியில் 
அச்சூலியன் ைைபு ேொர்ந்  கருவிகளும் கிமடத் ன. எனசவ  னித் ன்மை வொய்ந்  சேொகனிய ைைபு என்ற 
ஒன்று இருந்  ொகக் கூற இயலொது என்கின்றனர் ஆய்வொளர்கள். 
பரவல் 
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 பமழய கற்கொலத்தின் த ொடக்கத்ம ச் சேர்ந்  கருவிகள் கங்மகச் ேைதவளி,  மிழ்நொட்டின் 
த ன்பகுதி, சைற்குத்த ொடர்ச்சி ைமலயின் குன்றுப்பகுதிகள் ஆகியவற்மறத்  விர்த்து, இந்தியொவின் 
தபரும்பொலொன பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. தேன்மனக்கு அருகில் உள்ள அதிைம்பொக்கம், 
பல்லொவைம், குடியம், கர்நொடகொவின் ஹன்ஸ்கி ேைதவளியில் உள்ள இேம்பூர், ைத்தியப்பிைச ேத்தில் உள்ள 
தபம்தபட்கொ ஆகியமவ அச்சூலிய கருவிகள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ள சவறு சில இடங்களொகும். 
காலவரிதச 
 இந்தியொவில் கீழ்ப் பழங்கற்கொலப் பண்பொடு இைண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பொகத் 
த ொடங்கியிருக்க சவண்டுதைன அண்மைக்கொல ஆய்வுகள் ைதிப்பிட்டுள்ளன. இப்பண்பொடு 60000 
ஆண்டுகள் முன்பு வமை த ொடர்ந் து. 
ச ாமினின் மற்றும் விலங்குகளின் புதைபடிவங்கள் 

 ைற்கால மனிைனுக்கு கெருக்கமான சைாற்றத்தைக் ககாண்டிருந்ை மனிை மூைாதையர் 
ச ாமினின் (Hominin) என்று அதழக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் வொழ்வ ற்கொன 
அமடயொளங்கள் ஆப்பிரிக்கொவில் அதிகளவில் கொணப்படுகின்றன. 

 
 ஆனொல் இந்தியொவில் அமவ அரி ொகசவ உள்ளன. அதிைம்பொக்கத்தில் சஹொமினின் 

வொழ்ந்  ற்கொன அமடயொளைொகக் தகொள்ளத் க்க பும படிவத்தின் ஒரு பகுதிமய இராபர்ட் ப்ரூஸ் 
ஃபூட் கண்தடடுத்  ொகச் தேொல்லப்படுகிறது. 

 ஆனொல் அந் ப் பும படிவம்  ற்சபொது எங்கு இருக்கிறது என்று அறிய முடியவில்மல. 
இந்தியாவில் ென்கு அறியப்பட்ட ச ாமினின் புதைபடிவம் மத்தியப்பிரசைசத்திலுள்ை 
ச ாசங்காபாத் அருசகயுள்ை  த்சனாராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டைாகும். 

 அது ஒரு ைண்மடசயொட்டின் சைல்பகுதி. இம  ‘ெர்மதை மனிைன்’ என்று த ொல்லியல் 
ஆய்வொளர்கல் குறிப்பிடுகிறொர்கள். ஆர்க்மகக் சஹொசைொ சேப்பியன்ஸ் என்னும் ைனி  இனம் 
வொழ்ந்  ற்கொன அமடயொளைொக இது கரு ப்படுகிறது. ைனி  மூ ொம யரின் பும படிவகள் என்ற 
வமகயில்  ற்சபொது இந்தியொவில் இருக்கிற ஒசை பும படிவம் இது ைட்டுசை. 

 கற்கொலத்தில் ைக்கள் வொழ்ந்  பமழமைச் சூழமல நொம் புரிந்துதகொள்ள  விலங்குகளின் 
பும படிவங்கள் பயன்படுகின்றன. நர்ைம  ேைதவளியில் மிகப்தபரிய  ந் ங்கமளயுமடய 
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வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலகட்ட யொமன , எலிபஸ் நைடிகஸ் (Elephus namadicus), வைலொற்றுக்கு 
முந்ம ய கொலத்தில் வொழ்ந்  ைற்தறொரு மிகப் தபரிய யொமன வமகயொன ஸ்தடசகொசடொன்கசனேொ 
(syegodon ganesa), கட்டுைொடுகள் வமகயொன சபொஸ் நைடிகஸ் (Bos namadicus) , குதிமை வடிவம் 
தகொண்ட குதிமையொன எக்கஸ் நைடிகஸ் (Equus namadicus) ஆகிய விலங்குகளின் பும படிவங்கள் 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 குதிமை வமக விலங்கு (எக்கஸ்)களின் பற்கள், நீல்கொவ் ைற்றும் நீர் எருமைக்கொன ேொன்றுகள், சில 
விலங்குகளின் குளம்புத் டங்கள் ஆகியமவ அதிைம்பொக்கத்தில் கொணப்பட்டன. வைலொற்றுக்கு 
முந்ம ய கொலத்தில் திறந்  , ஈைப்ப ம் வொய்ந்  நிலப்பைப்பு தேன்மனக்கு அருகில் இருந் ம  
இமவ உணர்த்துகின்றன. 

 எக்கஸ் – குதிமை, கழும , வரிக்குதிமை ஆகிய விலங்குகமள உள்ளடக்கியப் சபரினம். 
வாழ்க்தகமுதற 

 கீழ்ப்பழங்கற்கொலப் பண்பொட்மடச் சேர்ந்  ைக்கள் விலங்குகமள சவட்மடயொடியும் கிழங்குகள், 
தகொட்மடகள், பழங்கள் ஆகியவற்மறச் சேகரித்தும் வொழ்ந் னர். 

 சவட்மட விலங்குகளொல் சவட்மடயொடப்பட்ட விலங்குகளின் இமறச்சிமயயும் உண்டனர். திறந்  
தவளியிலும் ஆற்றுச் ேைதவளிகளிலும் குமககளிலும் வசித் ம  ைத்தியப்பிைச ேத்தில் உள்ள 
பிம்தபட்கொ, தேன்மனக்கு அருகில் உள்ள குடியம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள ேொன்றுகளொல் 
அறிந்துதகொள்ளலொம். 

 ச ாசமா எரக்டஸ் இனத்தைச் சசர்ந்ை மனிைர்கள் ைற்கால மனிைர்கைான ச ாசமா 
சசப்பியன்ஸ்தசப் சபால சமம்பட்ட கமாழிதயக் ககாண்டிருக்கவில்தல. 

 அவர்கள் சில ஒலிகள் அல்லது கசாற்கள் மூலம் ைங்கள் எண்ணங்கதை 
கவளிப்படுத்தியிருக்கலாம். தசதககதைச் சார்ந்ை கமாழிதயயும் பயன்படுத்தியிருக்கலாம். 

 கருவிகமளச் தேய்வ ற்குச் ேரியொன கல்மலத் ச ர்வு தேய்வ ற்கொன அறிவு அவர்களுக்கு 
இருந் து. பொமறகமளச் தேதுக்கவும் அவற்மறக் கருவிகளொக வடிவமைக்கவும் சுத்தியல் சபொன்ற 
கற்கமளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 

இதடப் பழங்கற்காலம் (Middle Palaeolithic Culture) 
 இன்றிலிருந்து 4,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பொன கொலப்பகுதியில் கற்கள் த ொடர்பொன 

த ொழில்நுட்பத்தில் ைொற்றங்கள் ஏற்பட்டன. ைனி  மூ ொம யர்களிடத்தும் பிரிவுகள் ச ொன்றின. 
 இக்கொலகட்டத்தில் வொழ்ந் வர்கள் சஹொசைொ எைக்டஸ் வமகயினர் ஆவர். ைனி ர்கள்  ற்சபொது 

தகொண்டுள்ள உடலமைப்புக் கூறுகளுடன் ஏறத் ொழ மூன்று இலட்ேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் 
ச ொன்றிய ொகக் கரு ப்படுகிறது. 
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 இந்தியொவில் இமடப்பழங் கற்கொலக்கட்டத்ம  தநவொேொ என்னுமிடத்தில் பிைவொைொ 
ஆற்றங்கமையில் தஹச்.டி.ேங்கலியொ என்ற த ொல்லியலொளர் மு லில் அமடயொளம் கண்டொர். 
இம யடுத்து, இமடப்பழங் கற்கொலம் நிலவிய பல இடங்களும் அமடயொளம் கொணப்பட்டன. 

 இக்கொலகட்ட ைனி ர்கள் வொழ்ந்  ொக அறியப்படும் அதிைம்பொக்கத்தின் கொலம் இன்றிலிருந்து 
3,85,000 – 1,72,000 ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்டது என அண்மையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஆப்பிரிக்கொவில் நிலவிய இமடப் பழங்கற்கொலப் பண்பொட்மடப் சபொலசவ இந்தியமவன் 
இமடப்பழங் கற்கொலக்கட்டமும் பழமை வொய்ந்  ொக இருக்கலொம். 

கருவி வதககளும் கைாழிற்கூடங்களும் 
 சகொடரிகள், பிளக்கும் கருவிகள், துண்டொக்கும் கருவிகள், சுைண்டும் கருவிகள், துமளயிடும் 

கருவிகள், எறி லுக்கு உட்படும் தபொருள்கள் , அைம் சபொன்ற கருவி , தேதுக்குவ ற்கொன கத்தி 
ஆகியமவ இக்கொலக்கட்டத்தில் பயன்படுத் ப்பட்டன. 

 சுைண்டும் கருவி, துமளயிடும் கருவி சபொன்றவற்மற அதிகளவில் ேொர்ந்திருந்  ொல் , 
இமடப்பழங்கற்கொல நொகரிகம் தேதுக்கும் தேயல்பொட்மட அடிப்பமடயொகக் தகொண்டிருந் து 
எனலொம். ைைக்கட்மட, விலங்குத் ச ொல் ஆகியவற்மறக் மகயொளுவ ற்குச் சுைண்டும் கருவிகள் 
அதிகளவில் பயன்படுத் ப்பட்டன. 

ஒரு சமல் பழங்கற்கால வழிபாட்டுத்ைலம் 
 சைல் பழங்கற்கொலத்ம ச் சேர்ந்  ஒரு வழிபொட்டுத் லைொக இருந்திருக்கலொம் என கரு த் குந்  
ஒரு சிறு கட்டுைொனம் உத் ைப்பிைச ேத்தில் உள்ள பொசகொர் என்னுமிடத்தில் அமடயொளம் 
கொணப்பட்டுள்ளது. . தேதுக்கப்படொ  கற்களொல் வட்ட வடிவில் சூழப்பட்ட ஒரு ைணற்பொமறயின் பொளம் 
இங்கு கொணப்படுகிறது. இது  ற்கொல வழிபொட்டுத் லங்கமள ஒத்திருக்கிறது. இந்தியொவில் 
வழிபொட்டுத் லங்களுக்கொன ச டலில் கிமடத்  மிகப் பழமையொன ேொன்று இது ொன். 

 
காலவரிதச 
 இந்தியொவில் இமடப்பழங்கற்கொலப் பண்பொடு தபொ.ஆ.மு. 3,85,000 – 40,000க்கு  உட்பட்ட 
கொலகட்டத்தில் நிலவிய ொகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பிரிக்காவில் இதடபழங்கற்காலம் ச ாசமா 
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சசபியன்ஸ்கசைாடு கைாடர்புபடுத்ைப்படுகிறது. ஐசராப்பாவில் இது நியாண்டர்ைால் வதகயினசராடு 
கைாடர்புபடுத்ைப்படுகிறது. இவ்வமகயினரின் பும படிவ எச்ேங்கள் இந்தியொவில் கொணப்படவில்மல. 
பரவல் 
 இமடப்பழங்கற்கொல நொகரிகம் பைவியிருந்  இடங்கள் ெர்மதை, சகாைாவரி, கிருஷ்ணா, யமுதன 
உள்ளிட்ட ஆறுகளின் ேைதவளிகளில் கொணப்படுகின்றன. 
வாழ்க்தகமுதறயும் முைன்தமயான பண்புகளும் 
 இமடப்பழங்கற்கொல ைனி ர்கள் திறந் தவளியிலும் குமகயிலும் பொமறப்படுமககளிலும் 
வசித் ொர்கள். இவர்கள் சவட்மடயொடுபவர்களொகவும் உணமவச் சேகரிப்பவர்களொகவும் இருந் ொர்கள். 
இந்தியொமவச் சேர்ந்  இமடப்பழங் கற்கொலப் பண்பொட்டின் மு ன்மையொன பண்புகள் கீழ்வருைொறு: 

 கருவிகள் சிறிய ொயின. 
 ஏமனய கருவிகசளொடு ஒப்பிடுமகயில் சகொடொரிமயப் பயன்படுத்தும் பழக்கம் குமறந் து. 
 கற்கருவிகள் உற்பத்தியில் மூலக்கல்மல  யொர் தேய்யும் த ொழில்நுட்பத்ம  பயன்படுத்துவது. 
 தேர்ட், ைொஸ்பர், கொல்சிதடனி, குவொர்ட்ஸ் ஆகிய கற்கமள மூலப்தபொருள்களொகப் பயன்படுத்து ல். 

சமல்பழங்கற்காலப் பண்பாடு (Upper Palaeolithic Culture) 
 இமடப்பழங்கற்கொலத்ம த் த ொடர்ந்து வந்  பண்பொட்டுப்படிநிமல சைல்பழங்கற்கொலப் பண்பொடு 

எனப்படுகிறது. கருவிகளுக்கொன த ொழில்நுட்பத்தில் புதுமைமயயும் ைனி ர்களின் அறிவொற்றல் 
திறன்களில் சைம்பட்ட  ன்மைமயயும் இக்கொலகட்டத்தில் கொண முடிகிறது. 

 ஏறத் ொழ 3 இலட்ேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் ஆப்பிரிக்கொவின் ேகொைொ பொமலவனப்பகுதிக்கு 
அருசக ச ொன்றிய நவீன ைனி ர்கள் ஏறத் ொழ 60 ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆசியொவின் 
பல்சவறு பகுதிகளுக்குப் பைவினர் அவர்கள் முந்ம ய ைக்கள் கூட்டத் ொமை விைட்டிவிட்டு அவர்கள் 
வசித்  இடங்களில் குடிசயறியிருக்கலொம். 

 இந் ப் புதிய குழுக்கள் இந்தியொவின் சைல்பழங்கற்கொலப் பண்பொட்டுக்குக் கொைணைொக இருந்திருக்க 
வொய்ப்பு உண்டு. 

கற்கருவிகளும் கைாழிற்கூடங்களும் 
 இக்கொலகட்டத்ம ச் சேர்ந்  கற்கருவிகள் கத்தி, வொள் சபொல தவட்டுவொய் தகொண்டமவயொகவும் 

எலும்பொல் ஆனமவயொகவும் அமைந்திருந் ன. 
 சைல் பழங்கற்கொலத்தில் சிறுகற்களில் தேய்யப்பட்ட கருவிகள் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டன. இவற்மற 

உருவொக்க சிலிக்கொன் தேறிந்  மூலப்தபொருள்கள் தவவ்சவறு வமககளில் பயன்படுத் ப்பட்டன. 
 எலும்பினொலொன கருவிகளும் விலங்குகளின் எஞ்சிய பகுதிகளும் ஆந்திைப்பிைச ேத்தில் உள்ள 

கர்நூல் குமககளில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
காலவரிதச 
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 சைல் பழங்கற்கொலத்துக்கொன ேொன்றுகள் இந்தியொவின் பல பகுதிகள் கிமடத்துள்ளன. ஏறத் ொழ 
இன்மறக்கு முன் 40,000 லிருந்து 10,000 ஆண்டிற்கு உட்பட்ட கொலத்தில் சைல் பழங்கற்கொலப் பண்பொடு 
நிலவியிருக்கலொம் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. 
பரவல் 

 இம்ைக்கள் திறந் தவளியிலும் குமககளிலும் வசித் ொர்கள். கர்நொடகொவில் உள்ள தைைல்பொவி, 
த லுங்கொனொவில் உள்ள கர்நூல் குமககள், சகொ ொவரிக்கொணி, ைத்தியப்பிைச ேத்தில் உள்ள சேொன் 
பள்ளத் ொக்கில் உள்ள பொசகொர் -1, பொசகொர் -3, ைகொைொஷ்டிைொவில் உள்ள பொட்சன ஆகியமவ 
இந்தியொவில் சைல்பழங்கற்கொலம் நிலவிய இடங்களொகும். 

 சிறு கற்களொலொன கருவிகளும் நவீன ைனி ர்களுக்கு தநருக்கைொன ச ொற்றத்ம க் தகொண்டிருந்  
சஹொமினின்களின் பும படிவங்களும் இலங்மகயில் கிமடத்துள்ளன. 

 தைல்லிய கீறல்கள் மூலம் படங்கள் வமையப்பட்ட தீக்சகொழியின் முட்மட ஓடுகளும் ேங்கு தகொண்டு 
தேய்யப்பட்ட ைணிகளும் ஆந்திைப்பிைச ேத்தில் உள்ள ஜீவொலொபுைம், ைகொைொஷ்டிைொவில் உள்ள 
பொட்சன, இலங்மகயில் உள்ள பொடசடொம்பொ-தலனொ. ஃபொஹியொன் குமக ஆகிய இடங்களில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
தீக்சகாழி முட்தட ஓடுகள் 
 இந்தியொவில் வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலப் பண்பொடு நிலவிய இடங்களில் தீக்சகொழிகள் 
இருந்  ற்கொன ேொன்றுகள் கிமடத்துள்ளன. இப்பறமவயின் முட்மட ஓடு ைணிகள் தேய்யப் 
பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. பொட்சனயில் கிமடத்  தீக்சகொழி முட்மட ஓட்டின் கொலம் இன்மறக்கு முன் 25,000 
ஆண்டுகள் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. தபம்தபட்கொ, பொட்சன ஆகிய இடங்களிலும் தீக்சகொழி முட்மட 
ஓடுகள் கிமடத்துள்ளன. 

 
வாழ்க்தக முதறகளும் முக்கியப் பண்புகளும் 
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 சைல் பழங்கற்கொல ைனி ர்கள் கமல ேொர்ந்  தேயல்பொடுகளில் ஈடுபட்ட ற்கொன ேொன்றுகளொகச் சில 
ஓவியங்கள் கிமடத்திருக்கின்றன.  ைணிகளும் அணிகலன்களும் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லில் 
தவட்டுக்கருவிகள் தேய்யும் த ொழிற்கூடங்கள் இக்கொலகட்டத்தில் வளர்ச்சி தபற்றன. வமையப்பட்ட வி ம் 
த ொல்லியல் ேொன்றுகளின் அடிப்பமடயில் பிம்கபட்காதவச் சசர்ந்ை சில பச்தச நிற ஓவியங்கள் சைல் 
பழங்கற்கொலத்ம ச் சேர்ந் மவயொக கணிக்கப்படுகின்றன. 
இதடக்கற்காலப் பண்பாடு (Mesolithic Culture) 

 இந்தியொவில் இமடக்கற்கொலப் பண்பொட்சடொடு த ொடர்புமடய இடங்கள் ஒரு சில பகுதிகள் 
நீங்கலொக இந்தியொவின் அமனத்துப் பகுதிகளிலும் கொணப்படுகின்றன. கடற்கமைப் பகுதி, ைமல, 
ைணற்பொங்கொன இடம், வடிநீர்ப் பகுதி, வனப்பகுதி, ஏரிப்பகுதி, பொமற ைமறவிடம், ைமல ேொர்ந்  
பகுதி, கழிமுகப்பகுதி என எந்  சவறுபொடும் இல்லொைல் அமனத்துத் திமணேொர் ைண்டலங்களிலும் 
அமவ கொணப்படுகின்றன. 

 இந்தியொவில் பயிஸ்ைொ (பிகொர்), லங்னஜ் (குைைொத்), பொகர் II, சேொபனி ைண்சடொ, ேொைொய் நகர் ைொஜ் 
ைகொ கொ,  ம் ைொ (இமவ அமனத்தும் உத்திைப்பிைச ேத்தில் உள்ளன), ேனகனகல்லு (ஆந்திைம்), 
கிப்பன ஹள்ளி (கர்நொடகம்) ஆகிய இடங்கள் இமடக் கற்கொலப் பண்பொட்சடொடு 
த ொடர்புமடயவனவொகும். 

 மும்மபயின் கடற்கமைப் பகுதிகள்,  மிழ்நொட்டில் தூத்துக்குடி ைொவட்டத்தின் கிழக்குப் 
பகுதியிலுள்ள ச ரிக் குன்றுகள் (தேம்ைணற்குன்றுகள்) , விேொகப்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் 
நுண்கற்கொலச் ேொன்றுகள் கிமடக்கின்றன. 

சைரி 
 ச ரிகள் என்பன ைணற்குன்றுகளொல் உருவொக்கப்படும் கடற்கமைப் பகுதிகளொகும். இம்ைண் வமக 
புத்துயிரூழியின் இைண்டொம் கட்டத்தில் உருவொகியிருக்கலொம் என நம்பப்படுகிறது. 
பருவகாலம் 

 பனியுகத்திற்குப் பின்னர், உலகம் தவப்பைமடயத் துவங்கியதிலிருந்து, ைனி ர்கள் அடிக்கடி இடம் 
தபயர்பவர்களொகி, பல்சவறு சூழல்கமளக் தகொண்ட பகுதிகளில் குடிசயறினர். பருவகொலச் சுழற்சி 
முமற ஏற்தகனசவ ச ொன்றிவிட்டது. 

 சில பகுதிகளில் ைமழ மிக அதிகைொக இருந் து. சைற்கு ைொைஸ் ொனிலுள்ள தித்வொனொ என்னும் 
பகுதியில் இன்மறக்கு முன் 10,000 – 3500க்கு இமடப்பட்ட ஆண்டுகள் நன்னீர் ஏரிகள் இருந்  ொக 
அறியப்பட்டுள்ளது. இக்கொலப் பகுதிமயச் சேர்ந்  விலங்குகளின் எலும்புகள், இமடக் கற்கொலத்தில் 
வறண்ட, இமலயுதிர் கொடுகள் இருந் ம க் குறிக்கின்றன. 

காலவரிதச 
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 உலகளவில் இமடக்கற்கொலப் பண்பொட்டின் கொலம் இடத்திற்கு இடம் ைொறுபடுகிறது. சில குறிப்பிட்ட 
பகுதிகளில் அது சவளொண்மை கொலத்திற்கு முன்பொனது என்று தேொல்லப்படுகிறது. 

 இமடக்கற்கொலப் பண்பொடு கிழக்கு ைத்தியத்  மைக்கடல் பகுதியொன தலவண்ட்டில் தபொ.ஆ.மு. 
20,000இலிருந்து 9,500க்குள் நிலவிய ொகக் கணிக்கப்படுகிறது. இந்தியொவில் இப்பண்பொடு ஏறத் ொழ 
தபொ.ஆ.மு. 10,000இல் ச ொன்றியது. சகைளொவிலும்  மிழ்நொட்டிலும் இது தபொ.ஆ.மு. 1,000 வமை , 
அ ொவது இரும்புக்கொலத்தின் த ொடக்கம் வமைக்கும் த ொடர்ந் து. இலங்மகயில் நுண் 
கற்கருவிகள் ஏறத் ொழ கடந்  28,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ச ொன்றின. 

கபாருைாைாரம் 
 கொட்டு விலங்குகமள சவட்மடயொடல்,  ொவை உணவுகமளச் சேகரித் ல், மீன் பிடித் ல் ஆகியனசவ 

இக்கொல ைக்களின் முக்கியத்த ொழிலொக இருந் ன. இமடக்கற்கொலப் பண்பொட்டின் த ொடக்க 
நிமலகளில் சவளொண்மை தேய்யப்படவில்மல. 

 ஆனொல் இப்பண்பொட்டின் இறுதிப்பகுதியில் ைனி ர்கள் விலங்குகமளப் பழக்கப்படுத்தி, புதிய 
கற்கொல வொழ்க்மக முமறக்கு வழிவகுத் னர். ைத்திய இந்தியப் பகுதியில் உள்ள பொமற 
ஓவியங்களில் சவட்மடயொடு ல், கண்ணிமவத்து விலங்குகமளப் பிடித் ல், மீன் பிடித் ல்,  ொவை 
உணவுகமளச் சேகரித் ல் சபொன்ற கொட்சிகள் இடம் தபற்றுள்ளன. 

 கிமடக்கப்தபற்றுள்ள விலங்குகளின் எச்ேங்கள், பும வடிவச் ேொன்றுகள் ஆகியன மூலம் இக்கொலப் 
பகுதிமயச் சேர்ந்  ைக்கள் கொட்தடருது, எருமை, ேதுப்புநில ைொன், முள்ளம்பன்றி, ேொம்பொர் ைொன், 
ஒருவமக அழகிய ைொன், வைொக ைொன், சிறுதகொம்புமடய நீல்மகைொன், குள்ளநரி , ஆமை, மீன், கொட்டு 
முயல் ,உடும்பு ஆகியவற்மற சவட்மடயொடினர் என அறிய முடிகிறது. 

 யொமன, கொண்டொமிருகம் சபொன்ற விலங்குகளின் எலும்புகளும் கிமடத்துள்ளன. அவர்கள் ஈட்டி, 
வில், அம்பு, கண்ணிகள் ஆகியவற்மற பயன்படுத்தியுள்ளனர். 

 பும்தபட்கொ என்னுமிட்த்திலுள்ள ஓவியம் ஆண்டுகளும் தபண்களும் இமணந்து இது சபொன்ற 
விலங்கிகமள சவட்மடயொடுவம க் கொட்சிப்படுத்துகிறது. 

 இக்கொல ைக்கள் தநருப்மபப் பயன்படுத்தினர். உணமவ தநருப்பில் சுட்டும் உண்டிருக்கலொம். 
தவள்ளொடு, தேம்ைறியொடு , நொய் , பன்றி ஆகியவற்றின் எலும்புகள் ைத்திய பிைச ேத்திலுள்ள 
கொனிவொல், சலொத்சகஸ்வர், ைத் ன்பூர், ஆ ம்கொர், பிம்தபட்கொ ஆகிய இடங்களில் கிமடத்துள்ளன. 
கொனிவொலில் ஒட்டக எலும்புகளும் கிமடத்துள்ளன. 

ைற்காலிக வசிப்பிடங்களும் வீடுகளும் 
 இடம்தபயர்ந்துதகொண்சட இருப்பது இமடக்கற்கொல ைக்களின் முக்கியைொன பண்பொக இருந் து. 

அவர்கள் உணவுக்கொக விலங்குகமளயும்  ொவைங்கமளயும் ச டி இடம்தபயர்ந் ொர்கள். ைக்கள் 
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 ற்கொலிகைொன குடிமேகமள உருவொக்கியதுடன் , குமககளிலும் பொமறக்குமடவுகளிலும் 
 ங்கினொர்கள். 

  ொங்குதூணுக்கொன குழியுடன் கூடிய வட்ட வடிவக் குடிமேகள், நொணல் பதிக்கப்பட்ட 
 டயங்களுடன் கூடிய சுட்ட ைண் திண்டுகள் ஆகியமவ கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 தபரும்பொலொன குமககளிலும் பொமற ைமறவிடங்களிலும் ஓவியங்கள் கொணப்படுகின்றன. பொமற 
ஓவியங்களில் வட்ட வடிவக் குடிமே வமையப்பட்டுள்ளது. 

  ற்கொலிகைொன குடிமேகள் விமைவில் அழியக்கூடிய தபொருள்களொல் கட்டப்பட்டன. முட்மட வடிவ 
வீடுகள், வட்ட வடிவ வீடுகள் (சுவர்கள் பிைம்பொல் சவயப்பட்டு, அவற்றின் மீது ைண் பூசிய வீடுகளொக 
இமவ இருந்திருக்க வொய்ப்பு உள்ளது) ஆகியவற்றுக்கொன அமடயொளங்கள் உத் ைப்பிைச ேத்தில் 
உள்ள சேொப்பொனி ைண்சடொ,  ம் ைொ, ைொைஸ் ொனில் உள்ள பொசகொர், தில்வொைொ ஆகிய இடங்களில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இறந்சைாதரப் புதைத்ைல் 
 இமடக்கற்கொல ைக்கள் இறந்ச ொமைப் பும த் னர். இது அவர்களின் நம்பிக்மககமளயும் ேை 
ைனி ர்கள் குறித்  சிந் மனகமளயும் நைக்கு உணர்த்துகீறது. உத் ைப்பிைச ேத்தில் உள்ள ைகொ கொ, 
 ம் ைொ, ேொைொய் நகர் ைொய் ஆகிய இடங்களில் ைண்மட ஓடுகள் கிமடத்துள்ளன. ஓர் ஆணும் தபண்ணும் 
ஒன்றொகப் பும க்கப்பட்டிருந்  ற்கொன அமடயொளம் ைகொ கொவில் கிமடத்துள்ளது. ஒரு பும குழியில் 
 ந் த் ொலொன ப க்கம் கொணப்பட்டது. 
கதல 

 கமல என்பது ைனி  வொழ்க்மகசயொடு ஒருங்கிமணந்  ஒருபகுதி. பழங்கொல ைனி ரின் கமல 
தவளிப்பொடுகள் குறித்  ேொன்றுகள் ஐசைொப்பொவில் தபருைளவில் கிமடத் ொலும், இந்தியொவில் மிகச் 
சில இடங்களில் ொன் கிமடத்துள்ளன. 

 வடிவியல் சவமலப்பொடுகளுடன் கூடிய படிகக்கல் ைொைஸ் ொனில் உள்ள ேந்திைொவதியில் 
கிமடத்துள்ளது. எலும்பில் தேய்யப்பட்ட தபொருள்கள் பிம்பட்கொவில் கொணப்படுகின்றன.  

 வடிவியல் சவமலப்பொடுகளுடன் கூடிய ைனி ப்பல்லும் கிமடத்துள்ளது. ைத்தியப்பிைச ேத்திலும் 
ைத்திய இந்தியொவிலும் உள்ள பொமைக்குமடவுகளில் ஓவியங்கமளக் கொண முடிகிறது. ைக்கள் 
சவட்மடயொடுவதிலும் கண்ணி மவத்து விலங்குகமளச் சிக்க மவப்பதிலும் மீன் பிடிப்பதிலும் 
நடனைொடுவதிலும் ஈடுபடுவம  ஓவியங்கள் சித் ரிக்கின்றன. 

 சபொபொல் அருசகயுள்ள பிம்பட்கொ, ைத்தியப்பிைச ேத்தில் உள்ள த ற்கு மிர்ேொபூர் ஆகியமவ 
இத் மகய ேொன்றுகள் கிமடக்கும் இடங்களொகும். இரும்பு தேறிந்  சஹைமடட் கல் 
ச ய்க்கப்பட்ட ற்கொன வழவழப்புத் ன்மையுடன் கொணக்கிமடக்கிறது. ைக்கள் பூக்களொலும் 
இமலகளொலும்  ங்கமள அலங்கரித்துக்தகொண்டொர்கள். 
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வரலாற்றுக்காலத்தைச் சசர்ந்ை சவட்தடயாடிகள் - சசகரிப்பாைர்கள் 
 நுண்கற்கருவிகளொல் சவட்மடயொடியும் உணமவச் சேகரித்தும் வொழ்ந்  ைனி ர்கள் 

பிற்கொலத்திலும், அ ொவது புதிய கற்கொலம், இரும்புக்கொலம், வைலொற்றுக் கொலத்தின் வளர்ச்சிக்குப் 
பிறகும்கூட அப்படிசய  ங்கள் வொழ்க்மகமயத் த ொடர்ந் ொர்கள். 

 நகைங்களில் வொழ்ந்  ைக்கள் அதிக தேல்வத்ம  ஈட்டியசபொது, இம்ைக்கள் விளிம்பு நிமலச் 
ேமூகங்களின் ஒரு பகுதியொக ஆகியிருக்கலொம். இன்மறக்கும் த ொமலதூைங்களில் உள்ள 
கொடுகளில் வசிக்கும் ைக்கமளயும் அந் ைொன் சபொன்ற பகுதிகளில் வசிப்பவர்கமளயும் 
சவட்மடயொடு ல் – சேகரித் ல் வொழ்க்மகமுமறமயத் ச ர்வு தேய்  அத் மகய ேமூகத்தினைொகசவ 
நொம் கரு லொம். 

 19ஆம் நூற்றொண்டிலும் 20ஆம் நூற்றொண்டிலும் அத் மகய பல குழுக்கள் வொழ்ந்  ொக எட்கர் 
 ர்ஸ்டன் எழுதிய “த ன்னிந்தியொவின் ேொதிகளும் பழங்குடிகளும்” என்ற நூலில் பதிவு 
தேய்யப்பட்டுள்ளது.  

 அவர்கமள நொகரிக மிதிர்ச்சியற்றவர்களொகக் கருதுவது  வறு. ைொறொக, சவட்மடயொடு ல் –
உணமவச் சேகரித் ல் என்னும் வொழ்க்மகமுமறமயத் ச ர்வு தேய்வ வர்களொகசவ அவர்கமள 
நொம் கரு  சவண்டும். 

 சிந்து நொகரிகம் உச்ேத்தில் இருந் சபொது  மிழ்நொட்டில் நுண்கற்கருவிகமளப் பயன்படுத்தும் 
சவட்மடயொடி – சேகரிப்பொளர்கள் வொழ்ந் ொர்கள். புதிய கற்கொலத்தில் சவளொண்மை தேய்வதும் 
கொல்நமடகமள சைய்ப்பதுைொக இருந்  ைக்கள் ஆந்திைொ-கர்நொடகொ பகுதியில் வசித் ொர்கள். 

இதடக்கற்காலப் பண்பாட்டின் சிறப்பியல்புகள் 
 இமடக்கற்கொலம் ைக்கள் ஓைளவு நிைந் ை ைற்றும்  ற்கொலிகக் குடியிருப்புகளில் வசித் னர். 
 குமககளிலும் திறந்  தவளிகளிலும் வசித் ொர்கள். 
 இறந்ச ொமைப் பும த் ொர்கள். 
 அவர்களுக்குக் கமலத்திறன் இருந்திருக்கிறது. 
 விரிவொன புவியியல் பகுதிகளில் அவர்கள் பைவியிருந் னர். 
 இக்கொலகட்டத்திலிருந்து இந்தியொவின் பல பகுதிகளில் பண்பொட்டுத் த ொடர்ச்சிமயக் கொண 

முடிகிறது. 
 அவர்களின் நுண்கற்கருவிகள் சிறிய விலங்குகமளயும், பறமவகமளயும் சவட்மடயொட உ வின. 

கைாடக்கநிதலப் புதிய கற்காலப் பண்பாடுகளும் (Early Neolithic Cultures) சவைாண்தமயின் 
கைாடக்கமும் 

 சவளொண்மை, விலங்குகமளப் பழக்கப்படுத்து ல் ஆகியவற்றின் த ொடக்கைொக புதிய கற்கொலம் 
அமைந் து. இந்திய வைலொற்றில் இது ஒரு முக்கியைொன கட்டைொகும். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 30 

 புதிய கற்கொலப் பண்பொட்டின் பழமையொன ேொன்றுகள் எகிப்தின் தேழுமைப்பிறப்பகுதி, 
தைேபசடொமியொ, சிந்துப்பகுதி, கங்மகப் பள்ளத் ொக்கு, சீனொ ஆகிய இடங்களில் கொணப்படுகின்றன. 

 ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 10,000 – 5,000 க்கு இமடப்பட்ட கொலத்தில் இவ்விடங்களில் சவளொண்மை 
ச ொன்றி, பல பண்பொட்டு வளர்ச்சிகளுக்கு வழிவகுத் து. 

  ொவைங்கமளயும் விலங்குகமளயும் பழக்கப்படுத்திய ன் மூலைொக உணவு  ொனியங்கள், 
கொல்நமடத் தீவனங்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தியும் விநிசயொகமும் அளவில் அதிகரித் ன. 

 ஆறுகளின் மூலம் படியும் தேழிப்பொன ைண் சவளொண்மைமய சைம்படுத்தி, படிப்படியொக  ொனிய 
உற்பத்தியில் உபரியின் அளமவ அதிகரித் து. பழம்தபரும் நொகரிகங்களின் ச ொற்றத்துக்கு உபரி 
உணவு உற்பத்தி மிக முக்கியைொன கொைணைொகும். 

 தபரிய கிைொைங்கள் ச ொன்றின. ைட்பொண்டங்கள் தேய்யும் த ொழில் வளர்ந் து. நிைந் ை 
இருப்பிடங்கள் கட்டப்பட்டன. எனசவ, இக்கொலத்தின் பண்பொட்டு வளர்ச்சிகள் தைொத் ைொக “புதிய 
கற்கொலப் புைட்சி” எனப்படுகின்றன. 

 இந்தியொவின் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு தவவ்சவறு வட்டொைப் பண்பொடுகளொகப் பிரிக்கப்படுகிறது. 
அமவ தவவ்சவறு கொலகட்டங்களில் வளர்ந் ன. இந்தியொவின் வடசைற்குப்பகுதியிலும் 
பொகிஸ் ொனிலும் த ொடக்க கொலத்திசலசய ச ொன்றின. 

 வடகிழக்கு இந்தியொவில் புதிய கற்கொலப்பண்பொடுகள் மிகவும் பிந்ம ய கொலத்திசலசய, அ ொவது, 
ஏறத் ொழ த ொடக்க வைலொற்றுக் கொலத்தில் ொன் ச ொன்றின. 

புதிய கற்காலப் பண்பாடு (Neolithic Culture) 
வடசமற்கு இந்தியா 

 ைனி ர்கள்  ொவைங்கமளயும் விலங்குகமளயும் பழக்கப்படுத்திய ற்கொன ேொன்றுகமளக் 
தகொண்டிருப்பதில் வடசைற்கு இந்தியொவின் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு மிகப் பழமையொன ொகும். 

 தைஹர்கொர், ைொனொ குண்டொய், ேொைொய் கொல, ைலில்பூர் ஆகியமவ புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய 
இடங்களொகும். இவ்விடங்கள்  ற்சபொது பொகிஸ் ொனில் உள்ளன. 

 ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 7000ஐச் ேொர்ந்  ொகக் கணிக்கத் குந்  த ொடக்க கற்கொலப் பண்பொட்டுக்கொன 
ேொன்றுகள் தைஹர்கொரில் கிமடத்துள்ளன. சகொதுமையும் பொர்லியும் பயிரிடப்பட்டன. 

 தேம்ைறியொடு, தவள்ளொடு, கொல்நமடகள் ஆகியமவ வளர்க்கப்பட்டன. இப்பண்பொடு சிந்து 
நொகரிகத்துக்கு முந்ம ய ொகும். 

 தைஹர்கொரில் நிலவிய புதிய கற்கொலப் பண்பொட்டின் மு ல் பண்பொட்டுக் கலகம் ஏறத் ொழ 
தபொ.ஆ.மு. 7000-5500ஆகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பண்பொட்மடச் சேர்ந் வர்கள் 
ைட்பொண்டங்கமளப் பயன்படுத் வில்மல. அறு வரிமே பொர்லி, எம்ைர் சகொதுமை, எய்ன்கொன் 
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சகொதுமை, இலந்ம , சபரீச்மே ஆகியவற்மறப் பயிரிட்டொர்கள். ஆடுைொடுகமளப் 
பழக்கப்படுத்தினொர்கள். 

 ஓைளவு நொசடொடியொக வொழக்கூடிய , சைய்ச்ேலில் ஈடுபடக்கூடிய, எனினும் மையைொன  ங்குமிடம் 
தகொண்டவர்களொக இருந் ொர்கள். இவர்கள் ஓைளவு இடம் விட்டு இடம் குடிதயயைக்கூடிய நொசடொடி 
கொல்நமட சைய்க்கும் குழுவினைொவர். 

 ஈை ைண்ணொல் வீடு கட்டினொர்கள். இறந்ச ொமைப் பும த் ொர்கள். ேங்கு, சுண்ணொம்புக்கல், 
நீலவண்ணக்கல், இைத்தினக்கல், மவடூரியம், ைணற்கல் ஆகியவற்றில் தேய்யப்பட்ட 
அணிகலன்கமள அணிந் ொர்கள். 

 தைஹர்கொர் புதிய கற்கொலப் பண்பொட்டின் இைண்டொம் கொலகட்டம் ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 5500 – 4800 
க்கு உட்பட்ட ொகவும் மூன்றொம் கொலகட்டம் ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 4800- 3500க்கு  உட்பட்ட ொகவும் 
கணிக்கப்படுள்ளது. இக்கொலகட்டங்களில் ைட்பொண்டத் த ொழில்நுட்பத்துக்கொன ேொன்றுகள் 
கிமடத்துள்ளன. 

 சுடுைண் உருவங்களும் பளபளப்பொன ஒப்பமன ைட்பொண்டங்களின் ைணிகள் ஆகியமவ 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. தபண்கள் அணிந்  அணிகலன்களுக்கொன ேொன்றுகளும் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளன. ப க்ஷொனில் ைட்டுசை கிமடக்கக்கூடிய மவடூரியம் இங்குக் கிமடப்பம  
தநடுந்தூை வணிகத்துக்கொன ேொன்றொகக் தகொள்ளலொம். 

 சிந்து நொகரிகத்தின் முதிர்ந்  கட்டத்தின் ச ொற்றத்துக்குப் பிறகு, தைஹர்கொர் மகவிடப்பட்ட 
நகைைொனது. 

கம ர்காரில் கைாடக்க கால பல்மருத்துவம் 
 ைனி  மூ ொம யருக்கு ைருத்துவக்குணம் தகொண்ட மூலிமககள் குறித்  அறிவு இருந்திருக்கிறது. 
வைலொற்றுக்கு முந்ம ய கொலத்திலிருந்து அவர்களொல்  ங்களது உடல்நலத்ம ப் பொைைரிக்க முடிந் து. 
வொழ்க்மகமுமற ைொறியசபொது புதிய சநொய்கள் ச ொன்றின. அவற்றுக்கொன ைருந்துகமளக் கண்டறிய 
சவண்டியிருந் து. 
 புதிய கற்கொலத்திலிருந்து ைக்கள் அமைத்   ொனியங்கமளயும் ேமைத்  உணவுகமளயும் உண்ணத் 
த ொடங்கினொர்கள். இது பல் சகொளொறுகளுக்கும் பிற உடல் பிைச்சிமனகளுக்கும் வழிவகுத் து. உயிருள்ள 
ஒரு ைனி ரின் பல்லில் துமளயிட்ட ற்கொன மிகப் பழமையொன ேொன்று தைஹர்கொரில் கிமடத்துள்ளது. இது 
பல்ைருத்துவத்துக்கொன ஒருமுகவுமையொகத் ச ொன்றுகிறது. தபொ.ஆ.மு. 5000-7000க்கு உட்பட்ட கொலத்துக்கு 
உரிய ைண்மடசயொடுகள் இ ற்கொன ேொன்றுகளொக உள்ளன. 
புதிய கற்காலப் பண்பாடு 
காஷ்மீர் 
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 கொஷ்மீர் பகுதியில் நிலவிய புதிய கற்கொலப் பண்பொடும் ஹைப்பொ நொகரிகமும் ஒசை 
ேைகொலத் மவயொகும். இக்கொலகட்டத்ம ச் சேர்ந்  முக்கியைொன ஆய்விடைொன பர்ேொசஹொம், 
தபருங்கற்கொலத்துக்கும் த ொடக்க வைலொற்றுக்கொலத்துக்கும் ேொன்றொக உள்ளது. 

 இங்கு ைக்கள் குளிரிலிருந்து கொத்துக்தகொள்ள ஏறத் ொழ 4 அடி ஆழம் தகொண்ட குழி வீடுகளில் 
வசித் ொர்கள். முட்மட வடிவம் தகொண்ட இவ்வீடுகள் அடிப்பகுதியில் அகலைொகவும் சைல்பகுதியில் 
குறுகிய ொகவும் இருந் ன. 

 இவற்றுக்கு அருசக ஒரு சவயப்பட்ட கட்டுைொனத்துக்கொன தூண்கமள ஊன்றுவ ற்கொன 
குழிகமளக் கொண முடிகிறது. புதிய கற்கொலத்தில் கொஷ்மீரில் வளர்ப்பு விலங்குகளொகச் தேம்ைறியும் 
தவள்ளொடும் இருந் ன. 

  ொவைங்கமளப் பயிரிட்டொர்கள். பர்ேொசஹொமைச் சேர்ந்  புதிய கற்கொல ைக்கள் ஹைப்பொ ைக்கசளொடு 
வணிகத்தில் ஈடுபட்டொர்கள். மகயொல் வமனட்ந்ஹ ைட்பொண்டங்கமளயும் எலும்பிலொன 
கருவிகமளயும் பயன்படுத்தினொர்கள். கற்சகொடரி, உளி, வொய்ச்சி (ைைம் தேதுக்கும் கருவி), உலக்மக, 
ைத்து சபொன்ற கருவிகள் ைக்களிடம் இருந் ன. 

 குளிமைத்  ொக்குப்பிடிப்ப ற்கொகத் துணியில் விலங்குகளின் ச ொமலச் சேர்த்துத் ம ப்ப ற்குக் 
குத்தூசிகள் பயன்படுத் ப்பட்டன. ச ொல்கமளக் சகொண்டு சவமல தேய்ய தேதுக்குவ ற்கொன 
அல்லது சீவுவ ற்கொன கருவிமய ைக்கள் பயன்படுத்தினர். 

 புதிய கற்கொலத்தின் இரு கட்டங்கள் இங்கு அமடயொளம் கொணப்பட்டுள்ளன. தேைொமிக், தேைொமிக் 
அல்லொ து என அவற்மறப் பிரிக்கலொம். தேைொமிக் அல்லொ து கட்டத்தில் ைட்பொண்டத் 
த ொழில்நுட்பத்துக்கொன அமடயொளங்கள் இல்மல. 

 தேைொமிக் கட்டத்தில் ைட்பொண்டங்களுக்கொன ேொன்றுகள் கிமடக்கின்றன. இக்கட்டத்தில் ைக்கள் 
யேற்று ைண்ணொலொன வீடு கட்டினொர்கள். தேம்பொலொன அம்புகமளச் தேய் ொர்கள். 

 கறுப்புநிறப் பொண்டங்கமளயும் அசகட், கொர்னிலியன் கல் ைணிகமளயும் வண்ணம் பூேப்பட்ட 
பொமனகமளயும் பயன்படுத்தினொர்கள். இங்கு கொணப்படும் ஒரு பும குழியில் கொட்டு நொயின் 
எலும்பும் ைொன் தகொம்பும் கொணப்பட்டன. சூரியன், நொய் ஆகியமவ இடம்தபறும் ஒரு 
சவட்மடக்கொட்சி தேதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கல்லும் இங்கு உள்ளது. 

 சகொதுமை, பொர்லி, பட்டொணி, பருப்பு ஆகியவற்றுக்கொன விம கள் அகழொய்வுகளின்சபொது 
கண்தடடுக்கப்பட்டன. கொல்நமடகள், தேம்ைறியொடு, தவள்ளொடு, பன்றி, நொய், சில பறமவகள் 
ஆகியமவ பழக்கப்படுத் ப்பட்டன. 

 சிவப்பு ைொன், கொஷ்மீர் கமலைொன், வமையொடு, கைடி, ஓநொய் சபொன்ற கொட்டு விலங்குகளின் 
எலும்புகள் அவர்கள் சவட்மடயிலும் ஈடுபட்டம க் கொட்டுகின்றன். 
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 நிமனவுச்சின்னைொகக் குத்துக்கல் எழுப்பப்படும் வழக்கம் தபருங்கற்கொலத்தில் இருந் து. அக்கொல 
ைக்கள் சிவப்பு நிற ைட்பொண்டங்கமளயும் உசலொகப் தபொருள்கமளயும் பயன்படுத்தினொர்கள். 

 பருப்பு வமக பயன்பொடு அவர்கள்ளுக்கு ைத்திய ஆசியொவுடன் இருந்  த ொடர்மபக் கூறுகிறது. 
ஹைப்பொ நொகரிகத்துடன் இவர்களுக்குத் த ொடர்பு இருந்திருக்கலொம். 

கங்தகச் சமகவளியிலும் மத்திய இந்தியாவிலும் புதிய கற்காலப்பண்பாடு 
 கங்மகச் ேைதவளியிலும் ைத்திய இந்தியொவிலும் சலகுைச வொ, சேொபொனி முண்டொ ஆகிய 

இடங்களில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய ொகத் த ரிகிறது. த ொடக்க கொலத்திசலசய, 
அ ொவது ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 6500 இசலதய தநல் ேொகுபடி நடந்  ற்கொன ேொன்றுகள் 
சலகுைச வொவில் கிமடத்துள்ளன. 

 ைத்திய இந்தியொவில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய இடங்கள் கயிற்றின்  டம் பதிக்கப்பட்ட 
ைட்பொண்டங்களொல் அமடயொளம் கொணப்படுகின்றன. சகொல்டிவ, சிைந்த், தேனுவொர், ைககைொ 
ஆகியமவ முக்கியைொன புதிய கற்கொல ஆய்விடங்களொகும். 

 இந்  இடங்களும் ைட்பொண்டங்கள் தேய் ல்,  ொவைம் வளர்த் ல், தேயல்பொடுகளுக்கொன 
ேொன்றுகளுடன் உள்ளன. 

 அறு வரிமே பொர்லி, பல வமகப்பட்ட சகொதுமை, அரிசி, பட்டொணி, பச்மேப்பயிறு, 
தகொண்மடக்கடமல, கடுகு, ஆளி, பலொ ஆகியமவ பயிரிடப்பட்ட ற்கொன முழுமையொன ேொன்றுகள் 
இங்தகல்லொம் கிமடத்துள்ளன. 

 கொட்டு விலங்குகளின் எலும்புகளுடன், தேம்ைறியொடு, தவள்ளொடு, ஏமனய கொல்நமடகள் 
ஆகியவற்றின் எலும்புகளும் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 புதிய கற்கொல ைனி ர்கள் சைல்புறத்தில் கயிற்றின்  டம் பதிக்கப்பட்ட ைட்பொண்டங்கமளப் 
பயன்படுத்தினொர்கள். நுண்கற்கள், எலும்பு, ைொன் தகொம்பு ஆகியவற்றொலொன கருவிகளும் சுடுைண் 
தபொருள்களும் பயன்பொட்டில் இருந் ன. இந்  இடங்கள் ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. இைண்டொம் 
நூற்றொண்டின் இமடப்பகுதி வமைக்கும் தேழிப்புடன் இருந்துள்ளன. 

கிழக்கு இந்தியாவில் புதிய கற்காலம் 
 பிகொர், சைற்கு வங்கொளம் ஆகிய பகுதிகளின் பல இடங்களில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவியது. 

பிர்பன்புர், சிைந்த் சபொன்றமவ அத் மகய இடங்களொகும். 
 இப்பகுதிகளில் ச ொள்பட்மடக் சகொடரி பயன்படுத்திய ற்கொன ேொன்றுகள் கிமடத்துள்ளன. கிழக்கு 

ைற்றும் த ன்கிழக்கு ஆசியொவில் உள்ள புதிய கற்கொல வளொகங்களுடன் இந்  இடங்கமள 
ஒப்பிடும்சபொது பல ஒற்றுமைகள் கொணப்படுகின்றன. 
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 ைழுங்கிய, திைண்ட முமனயுள்ள சகொடரி, உளி, ச ொள்பட்மடக் சகொடரி ஆகியமவ இந்  இடங்களில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. இச  பகுதியில் உள்ள குச்ேொய், சகொல்பய்ேொேன், ேங்கர்ைங் ஆகிய 
இடங்களும் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய இடங்களொகும். 

கைன்னிந்தியாவில் புதிய கற்காலம் 
 புதிய கற்கொலப் பண்பொடு த ன்னிந்தியொவில் முக்கியைொக ஆந்திைப் பிைச ேம், கர்நொடகொ, 

 மிழ்நொட்டின் வடசைற்குப் பகுதி ஆகியவற்றில் நிலவிய ொகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
 ஒரு ேொம்பல் சைட்மடச் சுற்றிலும் குடியிருப்புகள் சூழ்ந்திருக்கும் கட்டமைப்பு இந்  இடங்களில் 

கொணப்படுகிறது. புதிய கற்கொல வளொகத்தின் ஒரு பகுதியொக 200க்கும் சைற்பட்ட இடங்கள் 
அமடயொளம் கொணப்பட்டுள்ளன. 

 இமவ நீைொ ொைங்களுடன் கூடிய கருங்கல் குன்றுகளுக்கு அருசக அமைந்துள்ளன. இவ்விடங்கள் 
சகொ ொவரி, கிருஷ்ணொ, தபண்ணொறு, துங்கபத்திமை, கொவிரி ேைதவளிகளிலும் , கர்நொடகொவிலுள்ள 
ேங்கனகல்லு, த க்கலசகொடொ, பிைம்ைகிரி , ைஸ்கி , பிக்லிகல், வட்கல், தஹமிங்சக, கல்லூர் ஆகிய 
இடங்களிலும் , ஆந்திைப்பிைச ேத்தில் நொகொர்ஜூனதகொண்டொ. ைொைொபுைம், வீைொபுைம்,  மிழ்நொட்டில் 
மபயம்பள்ளி ஆகிய இடங்களிலும் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவியுள்ளது. 

 சில த ொடக்க கொலப் புதிய கற்கொல ஆய்விடங்கள் ேொம்பல் சைடுகமளக் தகொண்டுள்ளன. 
ஆந்திைப்பிைச ேத்தில் உள்ள உட்னுர், பல்சவொய், கர்நொடகத்தில் உள்ள தகொதடக்கல், குப்கல், புடி ல் 
ஆகியமவ இத் மகய ேொம்பல் சைடுகமளக் தகொண்டுள்ளன.  

 தைல்லிய ேொம்பலும் நுண்ணுயிர்களொல் சிம க்கப்பட்ட ைொட்டுச்ேொண அடுக்குகளும் 
இப்பகுதிகளில் கொணப்படுகின்றன. ேொம்பல் சைட்மடச் சுற்றிலும் வீடுகளும் பும குழிகளும் ைனி  
வொழிடங்களுக்கொன ேொன்றுகளொன உள்ளன. 

 
வடகிழக்கு இந்தியாவில் புதிய கற்காலம் 
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 வடகிழக்கு இந்தியொவில் புதிய கற்கொலப்பண்பொடு மிகப் பின்னொசலசய ச ொன்றியது. இங்கு 
இப்பண்பொட்டின் கொலம் தபொதுவொக தபொ.ஆ.மு. 2500-1500 அல்லது அ ற்கும் பின்னர் என்று 
கணிக்கப்படுகிறது. 

 ச ொளில் மவத்துக்தகொள்ளத் க்க ைழுங்கல் முமனக் சகொடரிகளும் , முமன நீட்டிச் 
ேொய்வொக்கப்பட்ட ைழுங்கல் முமனக் சகொடரிகளும் அஸ்ஸொம், சைகொலயொ, நொகொலந்து, அருணொேல 
பிைச ேம் ஆகிய இடங்களில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

  ொைலி சஹடிங், ேரு ரு ஆகியமவ அஸ்ஸொமில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய இடங்களொகும். 
இடம்தபயர் சவளொண்மை (shifting cultivation) தேய்  ற்கொன ேொன்றுகள் அஸ்ஸொமில் 
கிமடத்துள்ளன. 

 சேமனக்கிழங்கும் சேப்பங்கிழங்கும் பயிரிடல், இறந்ச ொருக்குக் கல்லொலும் ைைத் ொலும் 
தேய்யப்பட்ட நிமனவுச்சின்னங்கமளக் கட்டு ல், ஆஸ்ட்சைொ – ஆசிய தைொழிகள் சபேப்படு ல் 
ஆகியமவ இக்கொலப்பண்பொட்டின் முக்கியக்கூறுகளொகும். இமவ இப்பகுதிக்கும் த ன்கிழக்கு 
ஆசியொவுக்குமிமடசயயொன பண்பொட்டு ஒப்புமைகமள உணர்த்துகின்றன. 

சிந்து ொகரிகம் 
 இந்தியொவில் மு ற்கட்ட நகைையைொக்கத்தின் சின்னம் சிந்து நொகரிகைொகும். சிந்து பகுதியில் 
நொகரிகம் உச்ேத்தில் இருந் சபொது, நொம் இதுவமை விவொதித்  இமடக்கற்கொலம், புதிய கற்கொலம் உள்ளிட்ட 
பல பண்பொடுகள் இந்தியொவின் ைற்ற பகுதிகளில் நிலவின. 
கபயரிடு முதறயும் படிநிதலகளும்  காலவரிதசயும் 

 இந்தியொவின் வடசைற்குப்பகுதியிலும் பொகிஸ் ொனிலும் தபொ.ஆ.மு. 3000 கொல அளவில் ச ொன்றிய 
நொகரிகங்களும் பண்பொடுகளும் தைொத் ைொகச் சிந்து நொகரிகம் எனப்படும். 

 இந்நொகரிகம் அமடயொளம் கொணப்பட மு ல் இடம் ஹைப்பொ என்ப ொல், இது ஹைப்பொ நொகரிகம் 
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 ஹைப்பொ நொகரிகம் திடீதைன்று ஒசை நொளில் ச ொன்றிடவில்மல. இப்பகுதியில் புதிய கற்கொலக் 
கிைொைங்களின் த ொடக்கம் நமடதபற்றது ஏறத் ொழ தபொ.ஆ.மு. 7000 (புதிய கற்கொலப் பகுதியொன 
கற்கொலப் பகுதியொன தைஹர்கொரின் கொலத்ம ப் சபொல) எனக் கணிக்கப்படுகிறது. 

ஹைப்பொ நொகரிகம் பல்சவறு கட்டங்களகப் (படிநிமலகள்) பின்வருைொறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
த ொடக்க கொல ஹைப்பொ தபொ.ஆ.மு.  3000 – 2600 
முதிர்ச்சி அமடந்  ஹைப்பொ தபொ.ஆ.மு. 2600 – 1900 
பிற்கொல ஹைப்பொ தபொ.ஆ.மு.   1900 – 1700 

 ஒரு நகைப் பண்பொடிற்கொன கூறுகள் முதிர்ச்சி தபற்ற ஹைப்பொவின் கொலத்தில் இருந் து. 
அ ற்குப்பின் அது வீழ்ச்சி அமடந் து. 
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 ஹைப்பொவுக்கு மு ன்மு லில் 1826இல் வருமக  ந் வர் ேொர்லஸ் சைேன் எனும் இங்கிலொந்து 
நொட்டவர். 1831இல் அம்ரி என்னும் ஹைப்பொ பண்பொட்சடொடு த ொடர்புமடய இடத்திற்கு 
அதலக்ஸொண்டர் பர்ன்ஸ் வருமக  ந் ொர். 

 லொகூரிலிருந்து முல் ொனுக்கு ையில் பொம  அமைப்ப ற்கொக ஹைப்பொ அழிக்கப்பட்டது. 
இப்பகுதியிலிருந்து ஒரு முத்திமை இந்தியத் த ொல்லியல் அளவீட்டுத் தூமறயின் மு ல் 
அளமவயைொன அதலக்ஸொண்டர் கன்னிங்ஹொமுக்குக் கிமடத் து. 

 1853இலும் 1856இலும் 1875இலும் அவர் ஹைப்பொமவப் பொர்மவயிட்டொர். ஆனொல் ஹைப்பொவின் 
முக்கியத்துவத்ம யும் அ ன் நொகரிகத்ம யும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத் க் கொைணைொக 
இருந் வர் சர் ஜான் மார்ஷல் ஆவொர். 

 இவர் இந்தியத் த ொல்லியல் துமறயின் இயக்குனைொகப் தபொறுப்சபற்ற நிகழ்வு, இந்திய வைலொற்றில் 
ஒரு திருப்புமுமன எனலொம். இவைது முயற்சிகள் மூலம் ஹைப்பொவில் ஆய்வுகள் த ொடங்கப்பட்டன. 

 பிற்கொலத்தில் 1940களில் ஆர்.இ.எம். வீலர் ஹரப்பாவில் அகழாய்வுகள் நடத்தினர். இந்திேப் 
பிரிவினனக்குப் பீறகு, ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதியில் பபரும்பாலான இடங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு 
உரிேதாகிவிட்டன. 

 எனயே ஆய்ோளர்கள் இந்திோவில் உள்ள ஹரப்பா நாகரிகப்பகுதிகனளக் கண்டறிே ஆேல் 
பகாண்டனர். ஹரப்பா நாகரிகத்துடன் பதாடர்புனடே காலிபங்கன், யலாத்தல், ராக்கிகார்ஹி, 
யடாலாவீரா ஆகிேனே இத்தனகே முேற்சிகளால் அகழாய்வுக்கு உட்பட்டன. 

 1950களுக்குப் பிறகு யேற்பகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுப்பேணங்களும் அகழாய்வுகளும் ஹரப்பா 
நாகரிகத்னதயும் அதன் இேல்னபயும் புரிந்துபகாள்ள உதவின. 

புவியியல் அடைவிைமும் குடியிருப்புகளும். 
 சிந்து நாகரிகமும் அதன் ேேகாலப் பண்பாடுகளும் இந்திோவிலும் பாகிஸ்தானிலுோக போத்தம் 1.5 

மில்லிேன் ேதுரகியலாமீட்டர் பரப்பளவில் அனேந்துள்ளன. 
 யேற்கில் பாகிஸ்தான் –ஈரான் எல்னலயில் அனேந்துள்ள ேட்காபென்டர் குடியிருப்புகள், ேடக்கில் 

ஷார்ட்டுனக (ஆப்கானிஸ்தான்), கிழக்கில் ஆலம்கிர்புர் (உத்தரப்பிரயதேம்) எனச் சிந்து 
நாகரிகப்பகுதியின் எல்னலகள் ேனரேறுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 இதன் னேப்பகுதிகள் பாகிஸ்தானிலும் இந்திோவில் குெராத், ராெஸ்தான், ஹரிோன ஆகிே 
ோநிலங்களிலும் உள்ளன. 

த ாைக்கம் 
 உலகில் யேளாண்னேயும் விலங்கு ேளர்ப்பும் மிக முன்யப பதாடங்கிவிட்ட பகுதிகளில் சிந்து 

பகுதியும் (பேஹர்கார்) ஒன்று. சிந்து பகுதியின் புதிே கற்காலப் பண்பாடுகளுக்கும் பிற்காலத்து 
நகர நாகரிகத்துக்கும் பதாடர்ச்சி உள்ளதா எனத் பதரிேவில்னல. 
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 ஹரப்பா நாகரிகத்தின் பதாடக்க நினலயில் அப்பகுதி முழுேதும் கிராேங்களும் ஊர்களும் 
ேளர்ச்சி பபற்றன. முதிர்ந்த ஹரப்பா பண்பாட்டுக் கட்டத்தில் நகர னேேங்கள் யதான்றின. 

திட்ைமிைப்பட்ை நகைங்கள் 
 ஹரப்பா (பஞ்ோப், பாகிஸ்தான்) , போகஞ்ேதாயரா (சிந்து, பாகிஸ்தான்), யடாலாவிரா (குெராத், 

இந்திோ), காலிபங்கன் (ராெஸ்தான், இந்திோ), யலாத்தல் (குெராத், இந்திோ), பனாேலி 
(ராெஸ்தான், இந்திோ), ராக்கிகார்ஹி (ஹரிோனா, இந்திோ), ேர்யகாட்டடா (குெராத், இந்திோ) 
ஆகிேனே ஹரப்பா கால முக்கிே நகரங்களாகும். 

 அரண்களால் பாதுகாக்கப்படும் தன்னே, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பதருக்கள், ேந்துகள், கழிவுநீர் ேேதி 
ஆகிேனே ஹரப்பா நகரங்களின் குறிப்பிடத்தக்க கூறுகள். தகுந்த குடினே அதிகாரிகளின் கீழ் 
இத்தனகே திட்டமிடல் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும். 

 ஹரப்பா ேக்கள் கட்டுோனத்துக்குச் சுட்ட, சுோத பேங்கற்கனளயும் கற்கனளயும் பேன்படுத்தினர். 
நகரங்கள் ேட்டக ேடினேப்னபக் பகாண்டிருந்தன. கழிவுநீர் ேடிகால்கள் திட்டேட்டோன 
ஒழுங்குடன் கட்டப்பட்டன. 

 வீடுகள் யேற்று ேண்ணாலான பேங்கற்களாலும் கழிவுநீர் ேடிகால்கள் சுட்ட பேங்கற்களாலும் 
கட்டப்பட்டன. வீடுகள் ஒன்றுக்கு யேற்பட்ட தளங்கனளல் பகாண்டிருந்தன. 

 போகஞ்ேதாயரா ஓர் உேர்ந்த யேனட மீது நன்கு திட்டமிட்டுக் கட்டப்பட்ட நகரம். அது 
யகாட்னடப்பகுதிோகவும் தாழ்ோன நகரோகவும் இரு யேறுபட்ட பகுதிகனளக் பகாண்டிருந்தது.  

 வீடுகளில் சுட்ட பேங்கற்களால் தளம் அனேக்கப்பட்ட குளிேலனறயும் ேரிோன கழிவுநீர் ேடிகாலும் 
இருந்தன. யேல்தளம் இருந்தனத உணர்த்தும் ேனகயில் சில வீடுகள் படிக்கட்டுகனளக் 
பகாண்டுள்ளன. 

 வீடுகளில் பல அனறகள் இருந்தன. பல வீடுகளில் சுற்றிலும் அனறகளுடன் கூடிே முற்றம் 
அனேந்திருந்தது. 

 நகரத்தின் யகாட்னடப்பகுதி முக்கிேத்துேம் ோய்ந்த இருப்பிடத்துக்கான அனேப்புகளுடன் 
காணப்படுகிறது. இனதப் பபாதுேக்கயளா, ேக்களில் குறிப்பிட்ட சிலயரா பேன்படுத்தியிருக்கலாம். 
போகஞ்ேதாயராவில் உள்ள ஒரு கட்டிடம் யேமிப்புக்கிடங்காக அனடோளம் காணப்படுகிறது. 

 பபரும் கூளம் (The Great Bath) என்பது முற்றத்துடன் கூடிே ஒரு பபரிே குளோகும். குளத்தின் 
நான்கு பக்கங்களிலும் உள்ள நனடபானத ேடக்குப்பக்கத்திலும் பதற்குப்பக்கத்திலும் 
படிக்கட்டுகளுடன் அனேந்துள்ளது. 

 நனடபானதயின் அருயக பல அனறகளும் உண்டு. சில கட்டுோன அனேப்புகள் 
தானிேக்கிடங்குகளாக அனடோளம் காணப்படுகின்றன. அதன் சுேர்கள் ஜிப்ேம் பேறிந்த 
சுண்ணச்ோந்தால் பூேப்பட்டு, நீர் புகாதபடி இருக்கின்றன. 
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 அக்கட்டுோனத்தில் கழிவுநீர் ேடிகால் ேேதி இருந்தது. பபருங்குளம் ேடங்குகளுடன் பதாடர்புனடே 
நீராடல் நிகழ்வுகளுக்குப் பேன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். 

வாழ்வா ாைமும் தபாருளா ாை உற்பத்தியும் 
 ஹரப்பா ேக்கள் நினலோக ோழ்ேதற்கு யேளாண்னே முக்கிே ஆதாரோக விளங்கிேது. யகாதுனே, 

பார்லி, அேனர ேனககள், பகாண்னடக்கடனல, எள், பேவ்யேறு தினன ேனககள் உள்ளிட்ட 
பல்யேறு தினன ேனககள் உள்ளிட்ட பல்யேறு பயிர்கனளப் பயிரிட்டார்கள். 

 யேளாண்னேயில் கினடத்த உபரி ேருோய் முக்கிேோன பல பேேல்பாடுகளுக்கு ஆதாரோக 
விளங்கிேது. ஹரப்பா ேக்கள் இரட்னடப்பயிரிடல் முனறனேப் பின்பற்றினார்கள். 

 ஹரப்பா ேக்கள் உழவுக்குக் கலப்னபனேப் பேன்படுத்தினார்கள். நிலத்னத உழுது, வினதக்கும் 
ேழக்கத்னத அேர்கள் பகாண்டிருந்திருக்கலாம். உழுத நிலங்கனளக் காலிபங்கனில் காண 
முடிகிறது. அேர்கள் பாேனத்துக்குக் கால்ோய்கனளயும் கிணறுகனளயும் பேன்படுத்தினார்கள். 

 பதால்தாேரவிேலாளர்கள் (Palaeobotanists) பழனேோன யேளாண்னேனேயும் ேனிதருக்கும் 
சுற்றுச்சூழலுக்கும் இனடயேோன உறனேயும் குறித்து ஆய்வு பேய்கிறார்கள். 

விலங்குகடளப் பழக்கப்படுத்து ல் 
 ஹரப்பாவில் யேச்ேலும் ஒரு முக்கிேோன பதாழிலாக இருந்தது. பேம்ேறிோடு, பேள்ளாடு, யகாழி 

உள்ளிட்ட பறனேகனள ேளர்த்தர்கள், எருனே, பன்றி, ோனன யபான்ற விலங்குகள் குறித்த 
அறிவும் அேர்களுக்கு இருந்தது. 

 ஆனால் ஹரப்பா பண்பாட்டில் குதினர இல்னல. ஹரப்பாவில் ோடுகள் பேபு எனப்பட்டன. பபரிே 
உடலனேப்னபக் பகாண்ட இவ்ேனக ோடுகள் அேர்களின் பல முத்தினரகளில் 
சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ஹரப்பா ேக்களின் உணவில் மீன், பறனே இனறச்சி ஆகிேனேயும் இருந்தன. காட்டுப் பன்றி, ோன் 
, முதனல ஆகிேேற்றுக்கான ோண்றுகளும் ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகளில் கினடத்துள்ளன. 

டகவிடைத்  யாரிப்பு 
 ஹரப்பா பபாருளாதாரத்தில் னகவினனத் தோரிப்பு ஒரு முக்கிேோன பகுதிோகும். ேணிகள் 

ேற்றும் அணிகலன் பேய்தல், ேங்கு ேனளேல் பேய்தல், உயலாக யேனலகள் ஆகிேனே 
னகவினனச் பேேல்பாடுகளாக இருந்தன. 

 கார்னிலிேன் (ேணி), ொஸ்பர் , கிரிஸ்டல் (படிகக்கல்), ஸ்டீட்னடட் (நுனரக்கல்) ஆகிேேற்றிலும் 
பேம்பு, பேண்கலம், தங்கம் ஆகிே உயலாகங்களிலும் ேங்கு, பீங்கான், சுடுேண் ஆகிேேற்றிலும் 
ேங்கு, பீங்கான், சுடுேண் ஆகிேேற்றிலும் அணிகலன்கனளச் பேய்தார்கள். 
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 இந்த அணிகலன்கள் எண்ணற்ற ேடிேனேப்பிலும் யேனலப்பாடுகளுடன் பேய்ேப்பட்டன. இனே 
பேடபயடாமிோவுக்கு ஏற்றுேதி பேய்ேப்பட்டன. இங்கிருந்து கனலப்பபாருள்கள் ஏற்றுேதி ஆன 
பேய்தி பேேபயடாமிோவில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வு மூலம் பதரிகிறது. 

 ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகள் சில குறிப்பிட்ட னகவினனப்பபாருள் தோரிப்பில் யதர்ச்சி பபற்றதாக 
உள்ளன. அத்தனகே பபாருள்களும் அேற்றின் உற்பத்தி னேேங்களும் கீயழயுள்ள 
அட்டேனணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
தபாருள் நகைம் 
ேங்கு நாயகஷ்ேர், பாலயகாட் 
னேடூரிேம் ஷார்டுனக 
கார்னிலிேன் (ேணி) யலாத்தல் 
ஸ்டீட்னடட் (நுனரக்கல்) பதற்கு ராெஸ்தான் 
பேம்பு ராெஸ்தான், ஓேன் 

 
ைட்பாண்ைங்கள் 

 ஹரப்பா ேக்கள் அன்றாடத் யதனேகளுக்குப் பலேனகப்பட்ட ேட்பாண்டங்கனளப் பேன்படுத்தினர். 
அனே நன்கு சுடப்பட்டனே. ேட்பாண்டங்கள் அடர் சிேப்பும் கறுப்பும் கலந்த ேண்ணம் 
பூேப்பட்டிருந்தன. 

 அகன்ற பாத்திரத்னத னேப்பதற்யகற்ற தாங்கி, நீனரச் யேர்த்துனேக்கும் கலன், துனளகளுடன் 
கூடிே கலன், னகயில் ஏந்துேதற்கு ஏற்ப குறுகிே பிடியுடன் உள்ள யகாப்னப, நுனி சிறுத்தும் 
தாங்கும் பகுதி நன்கு அகன்றும் உள்ள யகாப்னபகள், தட்டுகள், கிண்ணங்கள் யபான்ற 
பலேனககளில் ேட்பாண்டங்கள் காணப்படுகின்றன. 

 அேற்றில் ேனரேப்பட்டுள்ள ஓவிேங்களில் இனலகள், மீன் பேதில், ஒன்னறபோன்று 
பேட்டிக்பகாள்ளும் ேட்டங்கள், யகாணல்ோணலான யகாடுகள், பக்கோட்டில் உள்ள பட்னடகள், 
னேட்விேல் கூறுகள், தாேரங்கள், விலங்குகள் ஆகிேனே பதிவு பேய்ேப்பட்டுள்ளன. 

 ஹரப்பா நாகரிகத்னதச் யேர்ந்த ேட்பாண்டங்கள் நன்கு சுடப்பட்டதாகவும் நுட்போன யேனலப்பாடு 
பகாண்டதாகவும் இருக்கின்றன. 
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உலலாகங்களும் கருவிகளும் ஆயு ங்களும் 

 ஹரப்பா நாகரிகம் பேண்கலக் கால நாகரிகோகும். அம்ேக்கள் பேம்பு பேண்கலக் கருவிகள் 
பேய்ே அறிந்தேர்கள். பேண்கலக் கருவிகனளத் தோரித்தாலும், யேளாண்னேக்கும் 
னகவினனப்பபாருள்கள் உற்பத்திக்கும் பலேனகப்பட்ட கருவிகள் அேர்களுக்குத் யதனேப்பட்டன. 

 ஒருேனகப் படிகக்கலில் பேய்ேப்பட்ட கத்திகளும் பேம்புப்பபாருள்களும் எலும்பு ேற்றும் 
தந்தத்தில் ஆன கருவிகளும் பேப்படுத்தப்பட்டன. 

 கூர்முனனக் கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், மீன் பிடிப்பதற்கான தூண்டில், ேேரக்கத்திகள் , தராசுத் 
தட்டுகள், கண்ணாடிகள், அஞ்ேனக் யகால்கள் யபான்றனே பேன்படுத்தப்பட்டன.  

 யராரிபேர்ட் எனப்படும் படிகக்கல்லில் பேய்ேப்பட்ட கத்திகனள ஹரப்பா ேக்கள் 
பேன்படுத்தினார்கள்.  அம்பு, ஈட்டி, யகாடரி, ேழுங்கல் முனனக் யகாடரி ஆகிேனே அேர்களின் 
ஆயுதங்களாக இருந்தன. ஹரப்பா ேக்கள் இரும்னப அறிந்திருக்கவில்னல. 

யராரிபேர்ட்: இந்தப் படிவுப்பானற பாகிஸ்தானில் உள்ள யராரி பகுதியில் காணப்படுகிறது. ஹரப்பா 
ேக்கள் கத்திகளும் பிற கருவிகளும் பேய்ேதற்கு இது பேன்பட்டது. 
துணிகளும் அணிகலன்களும் 

 ஹரப்பா ேக்கள் துணிோலான ஆனடகனள அணிந்தார்கள். கல்லாலும் உயலாகங்களாலுோன 
அணிகலன்கனளப் பேன்படுத்தினார்கள். அேர்களுக்குப் பருத்தி , பட்டு ஆகிேனே குறித்த அறிவு 
இருந்தது.  

 ஒரு சுடுேண் பபாம்னேயில் ேதகுரு யபால் யதாற்றேளிக்கும் உருேம் துணிோலான, 
பூயேனலப்பாடுகள் பகாண்ட யேலானடனே அணிந்துள்ளனதக் காண்கியறாம். 
போகஞ்ெதாயராவில் கண்படடுக்கப்பட்ட ‘நடனோடும் பபண்’ சினலயின் , முழங்னகயின் 
யேல்பகுதி ேனர ேனளேல்கள் காணப்படுகின்றன. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 25 of 30 

 ஹரப்பா ேக்கள் கார்னிலிேன், பேம்பு, தங்கம் ஆகிேேற்றால் ஆன அழகிே யேனலப்பாடுகள் 
பகாண்ட அணிகலன்கனள உருோக்கினர். அேற்றில் சில பபாறிக்கப்பட்ட ேடிேங்கனளக் 
பகாண்டுள்ளன. இனே பேேயடாமிோவுக்கு ஏற்றுேதி பேய்ேப்பட்டன. 

 ஒப்பனனப்பாண்டங்கள், கல்லாலான பாத்திரங்கள், ேங்கு ேனளேல்கள் ஆகிேனேயும் 
பேன்பாட்டில் இருந்தன. அேர்கள் உருோக்கிே அணிகலன்கள் ேணிக நடேடிக்னககளின் ஒரு 
பகுதிோக விற்கயோ , பண்டோற்றம் பேய்ேயோ பேன்பட்டன. 

வணிகமும் பரிவர்த் டையும் 
 ஹரப்பாவின் பபாருளாதாரச் பேேல்பாடுகளில் ேணிகமும் பரிேர்த்தனனயும் முக்கிேப்பங்கு 

ேகித்தன. ஹரப்பா ேக்களுக்கு பேேபயடாமியோவுடன் பநருக்கோன ேணிகத்பதாடர்பு இருந்தது.  
 அேர்கள் இந்திோவில் பிற பண்பாடுகனளச் யேர்ந்த ேக்களுடனும் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தார்கள். 

சுயேரிே நாகரிகம் நிலவிே ஓேன், பஹ்னரன், ஈராக், ஈரான் ஆகிே இடங்களில் ஹரப்பானேச் 
யேர்ந்த முத்தினரகளும் பபாருள்களும் கினடத்துள்ளன. 

 க்யூனிபார்ம் கல்பேட்டுக் குறிப்புகள் பேேபயடாமிோவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இனடயேோன 
ேணிகத் பதாடர்புகனளக் குறிப்பிடுகின்றன. அேற்றில் காணப்படும் ‘பேலுகா’ என்னும் போல் 
சிந்து பகுதினேக் குறிக்கிறது. 

 ஹரப்பாவில் பேய்ேப்பட்ட ொடி ஓேனில் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரப்பானேச் யேர்ந்த 
முத்தினரகள், எனடக்கற்கள், தாேக்கட்னடகள், ேணிகள் பேடபயடாமிோவில் கண்படடுக்கப்பட்டன. 

 கார்னிலிேன், னேடூரிேம், பேம்பு, தங்கம், பலேனகப்பட்ட ேரங்கள் ஆகிேனேயும் 
ஹரப்பாவிலிருந்து பேேபயடாமிோவுக்கு ஏற்றுேதிோயின. ஹரப்பா ேக்கள் இந்திோவின் யேறு 
பகுதிகளுடனும் பதாடர்பு பகாண்டு, மூலப்பபாருள்கனளப் பபற்று, அேற்னற யேலும் சில 
பேேல்முனறகளுக்கு உட்படுத்தி, உற்பத்தியில் ஈடுபட்டார்கள். 

எடைக்கற்களும் அளவீடுகளும் 
 ஹரப்பாவில் ேரிோன எனடக்கற்களும் அளவீடுகளும் பேன்படுத்தப்பட்டன. ேணிகப் 

பரிேர்த்தனனகளில் ஈடுபட்டதால், முனறோன அளவீடுகளுக்கான யதனேயிருந்தது. 
 ஹரப்பா நாகரிகப்பகுதிகளிலிருந்து படிகக்கல்லாலான, கனேதுர ேடிே எனடக்கற்கள் 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனடயின் விகிதம் இரு ேடங்காகும்படி பின்பற்றப்பட்டுள்ளது: 1 : 2 : 4 : 8  : 
16 : 32. 16-இன் விகிதம் பகாண்ட சிறிே எனட அளவீடு இன்னறே அளவீட்டில் 13.63 கிராம் 
பகாள்ளத்தக்கதாக உள்ளது. 

 ஹரப்பா ேக்கள் இன்னறே அளவீட்டில் ஒரு இஞ்ச் = 1.75 பே.மீ. ஆகக் பகாள்ளும்விகித்ததில் 
அளவுயகானலயும் பேன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். எனடக்கற்கள் கனேதுர ேடிேத்தில் , படிகக்கல்லில் 
பேய்ேப்பட்டிருந்தன.  
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 அேர்கள் இருே எண் முனறனே (1, 2, 4, 8, 16, 32, …..) பின்பற்றினார்கள். இம்முனற அணிகலன்கனளயும் 
உயலாகங்கனளயும் எனட யபாடப் பேன்பட்டிருக்கலாம். 

முத்திடைகளும் எழுத்துமுடையும் 

 
 ஸ்டீட்னடட், பேம்பு, சுடுேண், தந்தம் யபான்றேற்றாலான முத்தினரகள் ஹரப்பா நாகரிகப் 

பகுதிகளில் அதிகளவில் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா எழுத்துமுனறனே இன்றுேனரக்கும் 
நம்ோல் விளங்கிக்பகாள்ள முடிேவில்னல. 

 5000க்கும் யேற்பட்ட எழுத்துத்பதாடர்கள் ஆேணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பாவில் 
கினடத்தேற்றில் மிக நீளோனதாகக் கருதப்படும் எழுத்துத்பதாடர் 26 குறியீடுகனளக் 
பகாண்டுள்ளது.  

 பல அறிஞர்கள் அது திராவிட போழிக்குடும்பத்னதச் யேர்ந்ததாகக் கருதுகிறார்கள். 
யபாக்குேரத்துக்கு உட்படும் பபாருள்கள் மீது குறியிட்டு அனடோளப்படுத்துேதற்காக முத்தினரகள் 
பேன்பட்டிருக்கலாம். பபாருள்களின் உரினேோளனரக் குறிப்பதற்கும் அனே பேன்பட்டிருக்கலாம். 

கடலயும் தபாழுதுலபாக்கும் 
 ஹரப்பா நாகரிகப்பகுதிகளிலிருந்து கினடக்கும் சுடுேண் உருேங்கள், ேட்பாண்டங்களில் 

காணப்படும் ஓவிேங்கள், பேண்கல உருேங்கள் ஆகிேனே ஹரப்பா ேக்களின் கனலத்திறனன 
உணர்த்துகின்றன. 

 ஸ்டீட்னடட் கல்லில் அனேந்த ‘ேத குரு’ , பேம்பாலான ‘நடனோடும் பபண்’ (இனேயிரண்டும் 
போகஞ்ேதாயராவில் கினடக்கப்பபற்றுள்ளன), ஹரப்பா, போகஞ்ேதாயரா, யடாலாவிரா ஆகிே 
இடங்களில் கினடத்த கல் சிற்பங்கள் ஆகிேனே ஹரப்பாவின் கனலப்பனடப்புகளாகும். 

 பபாம்னே ேண்டிகள், கிலுகிலுப்னபகள், ேக்கரங்கள், பம்பரங்கள், ேதுரங்க வினளோட்டில் 
பேன்படுத்தப்படுேனதப் யபான்ற காய்கள், கட்டங்கள் ேனரேப்பட்ட பலனககள் ஆகிேனே 
ஹரப்பா ேக்களின் பபாழுதுயபாக்கு வினளோட்டுகளுக்குச் ோன்றாகும். 
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நம்பிக்டககள் 
 சிந்து ேக்கள் இேற்னகனே ேழிபட்டார்கள். அரே ேரங்கள் ேழிபாட்டுக்குரிேதாக இருந்திருக்கலாம். 

சில சுடுேண் உருேங்கள் தாய்த்பதய்ேத்னதப் யபால் உள்ளன. 
 காலிபங்கனில் யேள்வி பீடங்கள் அனடோளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா ேக்கள் இறந்யதானரப் 

புனதத்தனர். புனதப்பதற்கான நனடமுனறகள் விரிோக இருந்தன. இறந்த உடல்கனள 
எரித்ததற்கான ோன்றுகளும் கினடத்துள்ளன. ஹரப்பா புனதகுழிகளில் ேட்பாண்டங்கள், 
அணிகலன்கள், தாமிரக்கண்ணாடி, ேணிகள் ஆகிேனே கினடத்துள்ளன. இறப்பிற்கு பின்னரான 
ோழ்க்னக பற்றிே அேர்களின் நம்பிக்னகனே இனே குறிக்கலாம். 

அைசியல்முடை 
 ேட்பாண்டங்கள், முத்தினரகள், எனடக்கற்கள், பேங்கற்கள் ஆகிேேற்றில் காணப்படும் சீரான 

தன்னே அரசிேல் முனற பேேல்பட்டனத உணர்த்துகிறது. 
 தீவிரோன ேணிக நடேடிக்னககளுத் பதாழிலாளர்கனளத் திரட்ட யேண்டிே யதனே 

இருந்திருக்கும். அதிகாரம் பனடத்த ஆட்சிேனேப்பால் இத்யதனே நினறயேற்றப்பட்டிருக்கலாம். 
 ஹரப்பாவும் போஹஞ்ேதாயராவும் நகர அரசுகளுக்கான ஆட்சிேனேப்பின் கீழ் 

இேங்கியிருக்கலாம். பண்பாட்டுப் பபாருள்களிலும் அளவீடுகளிலும் காணப்படும் சீரான தன்னே 
ஹரப்பா ேமூகம் உறுதிோன னேே நிர்ோகத்தின் கீழ் இேங்கியிருக்க யேண்டும் என்ற கருத்னத 
ேலுப்படுத்துகிறது. 

நாகரிகத்ட  உருவாக்கியவர்களும் இந்தியப் பண்பாட்டின் உருவாக்கமும் 
 ஹரப்பா நாகரிகத்னத உருோக்கிேேர்கள் திராவிட போழிகனளப் யபசிேேர்கள் என ஒரு 

ஆராய்ச்சிோளர் தரப்பு பதரிவிக்கிறது. தங்கள் நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் ஹரப்பா ேக்கள் 
கிழக்கு யநாக்கியும் பதற்கு யநாக்கியும் இடம்பபேர்ந்தனதத் பதால்லிேல் ோன்றுகள் 
காட்டுகின்றன. 

 அேர்கள் இந்திோவின் பேவ்யேறு பகுதிகளில் குடிபபேர்ந்திருக்கலாம். எனினும் ஹரப்பா 
எழுத்துகளின் பபாருள் விளங்கினால்தான், உறுதிோன வினட கினடக்கும். 

சிந்தி நாகரிகமும் சைகாலப் பண்பாடுகளும் 
 யேய்ச்ேல் ேமூக ேக்கள், யேளாண்னே பேய்யோர் , யேட்னடோடிகள் – உணவு யேகரிப்பாளர்கள், 

ேணிகர்கள் யபான்யறானர உள்ளடக்கிே பல குழுக்கள் சிந்து பகுதியில் ேசித்தன. 
 இப்பகுதியில் கிராேங்களும் பபரிே நகரங்களும் இருந்தன. இத்தனகே எண்ணற்ற ேமூகங்கனளச் 

ோர்ந்த ேக்கள் இக்காலகட்டத்தில் கன்னிோகுேரியிலிருந்து காஷ்மீர் ேனரயும், குெராத்திலிருந்து 
அருணாேல பிரயதேம் ேனரக்கும் இருந்திருக்கலாம். 
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 அேர்களின் ேரலாறும் இயத அளவு முக்கிேோனது, இச்ேமூகங்களின் பண்பாடும் சூழலிேல் 
அறிவும் இந்திேப் பண்பாட்டுக்குப் பங்களிப்பு பேய்துள்ளன. 

 இந்திோவின் ேடயேற்குப்பகுதியில் சிந்து நாகரிகம் பேழிப்புற்றிருந்தயபாது, பிற பகுதிகளில் 
பல்யேறு பண்பாடுகள் ேளர்ந்துபகாண்டிருந்தன.  

 இந்திே துனணக்கண்டத்தின் பதன்பகுதியிலும் (யகரளா) இலங்னகயிலும் யேட்னடோடியும் 
யேகரித்தும் ோழ்ந்த ேமூகங்கள் பேேல்பட்டன. படகுப்யபாக்குேரத்து குறித்த அறிவுடன் இருந்த 
ஹரப்பா ேக்கள் பதன்னிந்திோவுடன் பதாடர்பு பகாண்டிருந்திருக்கலாம். 

 ஆனால் அதற்குத் பதளிோன பதால்லிேல் ோன்றுக கினடக்கவில்னல. பதன்னிந்திேவின் ேட 
பகுதி, குறிப்பாகக் கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரயதேம் ஆகிேனே புதிே கற்காலப் பண்பாடுகளுடன், 
யேய்ச்ேல் ேற்றும் கலப்னப ோர்ந்த யேளாண்னேயிலும் ஈடுபட்டு ேந்தன.  

 புதிே கற்காலப் பண்பாடு காஷ்மீர், கங்னகச் ேேபேளி ஆகிே ேட இந்திேப் பகுதிகளிலும் ேத்திே 
இந்திோவிலும் கிழக்கு இந்திோவிலும் பரவியிருந்தயபாது தக்காணத்திலும் யேற்கு 
இந்திோவிலும் பேம்புக்காலப் பண்பாடு நிலவிேது. 

 இவ்ோறு இந்திோ ஹரப்பா நாகரிகக் காலத்தில் பல்யேறு பண்பாடுகளின் கலனே என்று 
போல்லத்தகுந்த நிலப்பகுதிோக விளங்கிேது. 

வீழ்ச்சி 
 ஏறத்தாழ பபா.ஆ.மு. 1900இல் சிந்து ேேபேளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி அனடந்தது. காலநினல ோற்றம், 

பேேபயடாமிோவுடனான ேணிகத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி, பதாடர்ேறட்சியின் காரணோக ஆறுகள் 
ேற்றும் நீர் நினலகள் காய்ந்து ேற்றிப்யபாதல் ஆகிேனே வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களாக 
ேரலாற்றாசிரிேர்களால் கணிக்கப்படுகின்றன. 

 சிந்து நாகரிகத்தின் அழிவுக்குப் பனடபேடுப்பு, பேள்ளம், ஆறு தன் யபாக்னக ோற்றிக்பகாண்ட 
நிகழ்வு ஆகிே காரணங்களும் முன்னேக்கப்படுகின்றன. காலப்யபாக்கில் இம்ேக்கள் சிந்து 
பகுதியிலிருந்து பதற்கு யநாக்கியும் கிழக்கு யநாக்கியும் இடம்பபேர்ந்தார்கள். 

சிந்து நாகரிகமும்  மிழ்நாகரிகமும் 
  இந்திே ேரலாற்றில் நிகழ்ந்த முதல் நகரேேோக்கத்பதான் பேளிப்பாடி சிந்து நாகரிகோகும். 
சிந்து நாகரிகத்தின் யதாற்றமும் யதாற்றுவித்தேர்கள் குறித்த பேய்திகளும் விோதத்துக்கு உரிேனோகயே 
உள்ளன. சிந்து எழுத்துகளின் பபாருனள இன்னும் கண்டறிே முடிேவில்னல. பதன்னிந்திோவில் 
கண்படடுக்கப்பட்ட பபருங்கற்காலத் தாழிகளில் பேல்லிே கீறல்களாக எழுதப்பட்ட ோேகங்களும் சில 
இடங்களின் பபேர்களின் சிந்து நாகரிகத்துக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் இனடயேோன உறனே 
நிறுவுேதற்கான ோன்றுகளாக முன்னேக்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டிலும் பதன்னிந்திோவிலும் 
இனடக்கற்காலத்திலிருந்து பதாடர்ச்சிோக ேக்கள் ோழ்ந்து ேந்ததற்குப் பல பதால்லிேல் ோன்றுகள் 
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உள்ளன. இேர்களில் சில ேமூகங்கள் சிந்து பகுதியிலிருந்து இடம்பபேர்ந்திருக்கலாம் என்பனத  ேறுக்க 
முடிேது. எனினும் உறுதிோனபதாரு முடிவுக்கு ேர இன்னும் அதிக ஆய்வுகள் யதனே. 
 பழந்தமிழகத்னதச் யேர்ந்த ஊர்களான அரிக்கயேடு, கீழடி, உனறயூர் யபான்றனே இந்திோவில் 
நடந்த இரண்டாம் நகரேேோக்கத்தின் பகுதிகள் ஆகும். இந்த ஊர்கள் சிந்து நகரங்களிலிருந்து மிகவும் 
யேறுபட்டதாக உள்ளன. 
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