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आरम्भिक-मानवः – ------------------------- ?  

वयं तेषां जनानां ववषये जानीमः, ये अवममन ्उपमहाद्वीपे ववंशवतलक्षवषेभ्यः 

प्राक् वनवसवतत मम । अद्य वयं तान ् आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः इवत रूपेण 

जानीमः । भोजनमय व्यवमथाकरणमय ववध्यनसुारं ते आखेटकः खाद्यसङ््गराहकः च 

इवत नामद्वयेन अवभज्ञायतते मम । सामातयतः ते भोकंु् वतयपशनूाम ्आखेटं  कुवववतत 

मम, मत्समयान ्चटकान ्च वनगहृ्णवतत मम, फलावन मलूावन बीजावन पादपान ् पणाववन  

अण्डावन च एकत्रीकुवववतत मम । अममाकम ् उपमहाद्वीपसदृशेष ु उष्णदशेेष ु वकृ्षाणां 

पादपानां च असङ््ग्यप्रजातयः च लभतते । अतः वकेृ्षभ्यः पादपेभ्यः च प्राप्यमानाः 

खाद्यपदाथावः भोजनमय अत्सयतत-महत्त्वपणूाववन स्रोतांवस आसन ्। 

एतमय सववमय सम्पादनं सववथा सरलं नासीत ्। एतादृशाः बहवः पशवः सवतत 

ये अममत्तः अवप तीव्रतया धावनं कतुुं शक्नवुवतत अवप च बहवः पशवः अममत्तः 

अवप शवक्शावलनः भववतत । पशनूाम ् आखेटाय चटक-मत्समयादीनां रहणाय 

जागरूकता अत्सयावश्यकी भववत । यदा वयं पादपेभ्यः वकेृ्षभ्यः च भोज्यमय प्रबतधं 

कुमवः तदा एतत ्ज्ञानम ्आवश्यकं भववत यत ्के पादपाः वकृ्षाः वा भक्षयाः सवतत यतो 

वह अनेकववधाः पादपाः ववषयकु्ाः अवप भववतत । सहवै फलानां पररपक्वकालमय 

अवप ज्ञानम ्आवश्यकं भववत ।  

अध्यायः 2 

आरम्भिकमानवस्य अन्वेषणम ्एव पयाापं्त िाम्ि 

िुषारस्य रेलयात्रा 

तषुारः मवमय कमयवचत ्सम्बवतधनः वववाहमय अवसरे दहेलीतः चतेनईनगरं प्रवत 

गच्छन ् आसीत ्  । रेलयान े सः वातायनपक्षीयं मथान ं प्राप्तवान,् यतः सः बवहष्ठं 

दृश्यं दशवन े व्यमतः जात  । तीव्रधावतः यानात ्सः दृष्टवान ्यत ्वकृ्षाः, पादपाः, 

क्षेत्रावण गहृावण च तीव्रगत्सया पषृ्ठभागं प्रवत गच्छवतत मम  । तदा तमय वपतवृ्यः 

तमय मकतध ेहमतं मथापयन ्उक्वान,् “जानावत भवान ्यत ्मात्र ंसाधकैशतवषभे्यः 

प्राक् जनाः रेलयात्रां कतुवम ् आरब्धवततः ? बसयान ं त ु एतमय केषावचचत ्

दशकानाम ् अनततरं आगतम”् । तषुारः वचवतततवान ् यत ् यदा जनानां समीप े

गमनागमनाय दु्रतगामावन यानावन न आसन ्तदा ते कथं यात्रां कुवववतत मम  । वकं त े

मवकीयं सम्पणूुं जीवनम ्एकवममन ्मथान ेएव यापयवतत मम? नवै, इत्सथं न आसीत ्

। 
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एतादृशे समदुाये वसतां बालानां ज्ञानमय गणुानां च वणवनं करोत ु । वकं भववत 

एतादृशाः गणुाः ज्ञानं च अवमत ?  

एतेषाम ् आखेटक-खाद्य-सङ््गराहक-समदुायमय जनानाम ् मथानात ् मथानाततरं 

भ्रमणमय मलेू तयनूावततयनंू चत्सवारर कारणावन भववतुं शक्नवुवतत । 

प्रथमं कारणम ् इदम ् अवमत यत ् यवद ते एकवममन ् मथाने अवधकं कालं यावत ्

वनवसवतत मम तवहव तत्र समीपमथान ्वकृ्षान ्पादपान ्पशनू ्च खावदत्सवा समापयवतत 

मम । अतः भोजनातवेषणे तैः अतयमथानावन गततव्यावन भववतत मम । 

अपरं कारणम ् इदम ् अवप आसीत ् यत ् पशवः अवप मवभक्षयमय अतवेषणे यथा 

हररणः अथवा मगृाः वा एकममात ् मथानात ् पथृक्मथानं प्रवत गच्छवतत मम । अतः 

एतेषां पशनूाम ्आखेटकाः अवप तान ्अनगुच्छवतत मम । 

ततृीयं कारणम ्इदम ्अवमत यत ्वकेृ्षष ुपादपेष ुच फलावन पषु्पावण च पथृक् पथृक् 

ऋतौ आयावतत, अतः जनाः तेषाम ्अतवेषणे उपयकु्ायाः ऋतोः अनसुारम ्अतयेष ु

के्षत्रेष ुभ्रमततः मयःु ।  

अवप च चतथुुं कारणम ् इदम ् अवमत यत ् जलं ववना कमयावप प्रावणनः पादपमय 

वकृ्षमय च जीवनं न सम्भववत जलं च क्षदु्रतडागेभ्यः तडागेभ्यः नदीभ्यः च लभत े। 

यद्यवप कासावचचत ्नदीनां केषावचचत ्च तडागानां जलं कदावप न शषु्यवत, केषवुचत ्

तडागेष ुकासवुचत ्नदीष ुच जलं वषावकाले एव उपलभ्यते । अतः एतादृशीनां नदीनां 

एतादृशानां च तडागानां तटेष ु वसततः जनाः शषु्कताकाले जलमय अतवेषणाथुं 

इतमततः गच्छवतत मम । एतदवतररच्य जनाः मवज्ञावतवभः वमत्रैः च सह मेवलतुं 

गच्छवतत मम । अत्र एतत ्ध्यातव्यं यत ्एते सवे जनाः पदावतयात्रां कुवववतत मम । 

भवान ्ववद्यालयं कथं गच्छवत ? 

गहृात ्ववद्यालयं प्रवत गततुं भवतः वकयान ्कालः लगवत ? 

यवद भवान ्वद्वचविकया बसयानेन वा ववद्यालयं गच्छवत तवहव भवतः वकयान ्कालः 

लवगष्यवत ? 

आरवम्भक-मानवमय ववषये ज्ञानं कथं प्राप्यते ? 

परुातत्त्वववदः कावनचन एतादृशावन वमतवून प्राप्तवततः सवतत येषां वनमावणम ्उपयोगः 

च आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः कुवववतत मम । इद ंभववतुं शक्नोवत यत ्जनाः मवमय 

कृते पाषाणमयावन काष्ठमयावन अवमथमयावन च शस्त्रावण उपकरणावन वा 

रम्ििवन्िः मयःु । एतेष ुपाषाणमयावन उपकरणावन अद्यावप उपलभ्यतते । 

अत्र पाषाणमयोपकरणानां केचन उपयोगाः दवशवताः सवतत । 

एतादृशानां कायावणां कावचचत ्सचूीं रचयत ुयेष ुएतादृशावन 

उपकरणावन काये आनीयतते । ज्ञापयतत ुयत ्
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एतेष ु कावन कावन कायाववण सामातयपाषाणैः कतुुं शक्यतते । कारणसवहतम ् उत्तरं 

यच्छतत ु। 

एतेष ु  केषावचचत ् उपकरणानाम ् उपयोगः फलावन पषु्पावण अमथीवन मांसावन च 

कतववयतुं वकृ्षत्सवचः पशतु्सवचः च वनःसारवयतुं वियते मम । कैवित ्पाषाणमयोपकरणैः 

सह अमथनां काष्ठानां च मषु्टकान ्योजवयत्सवा कुतताः शराः उपकरणावन च वनमयन्यतते 

मम । कैवित ्उपकरणैः काष्ठावन कत्सयवतते मम । काष्ठानां प्रयोगः इतधनेन सह कुटीरान ्

उपकरणावन च रचवयतमु ्अवप वियते मम । 

पाषाणमयानाम ्उपकरणानाम ्उपयोगः  

वामतः – मनषु्यमय भक्षय-मलूावन खवनतुं एतेषां प्रयोगः वियते मम, अवप च  

दवक्षणतः – पशनूां चमवणः वनवमवतवस्त्रावण सीववतुं वियते मम ।  

वासमथानकमय वनधावरीकरणम ्

वद्वतीयं मानवचत्रं पश्यत ु । रक्वत्रकोणमथलावन तावन 

परुातत्त्वमथलावन सवतत यत्र आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः 

पाषाणमयावन 

उपकरणावन 

क) एतावन 

पाषाणमयावन 

प्राचीनावन 

उपकरणावन 

सवतत । 

ख) एतावन 

सहस्रावधक- 

वषावणा ंपिात ्

वनवमवतावन  

सवतत । 

ग) एतावन ततोऽवप  

पिात्सकाले 

वनवमवतावन  

सवतत ।  

घ) एतावन प्रायः 

दशसहस्रवषभे्यः 

पवूुं वनवमवतावन 

आसन ्। 

ङ्ग) अवप च एताः 

गवुटका इवत 

(प्राकृवतक-

रावाः) सवतत । 
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आसन ्इवत प्रमाणी-भववत । एतावन अवतररच्य अवप बहुष ुमथानेष ुआखेटक-खाद्य-

सङ््गराहकाः वनवसवतत मम । मानवचत्रे केवलं कावनचन वचतमथानावन एव वचवातावन 

सवतत । कावनवचत ्परुामथलावन नदीनां क्षदु्रतडागानां च तटेष ुप्राप्तावन सवतत ।  

 यतो वह पाषाणमयावन उपकरणावन बहूवन महत्त्वपणूाववन आसन ् अतः जनाः 

एतादृशं मथानम ् अतवेषयवतत मम यत ् समीचीनाः पाषाणाः लभेरन ् । यत्र जनाः 

पाषाणमयावन उपकरणावन वनमाववतत मम तावन मथलावन उद्योगमथलावन इवत  

उच्यतते मम । 
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वयम ्एतेषाम ् उद्योगमथलानां ववषये कथं जानीमः ? सामातयतया वयम ्एतादृशेष ु

मथलेष ुपाषाणानां महतः खण्डान ्लभामह,े अवप च एतादृशावन उपकरणावन अवप 

लभामह ेयावन जनाः एतेष ुमथलेष ुत्सयक्वततः मयःु यतो वह समीचीनतया वनवमवतावन 

न भवेयःु । अवप च उपकरणानां वनमावणमय पिात ्पाषाणानां लघखुण्डाः अवप एतेष ु

मथमथलेष ु लभतते । कदावचत ् जनाः एतेष ु मथलेष ु वकंवचत ् अवधकं कालं यावत ्

वसवतत मम । एतादृशावन मथलावन आवासीयमथलावन उद्योगमथलावन वा उच्यतते । 

  

यवद भवता मववनवासमथानमय ववषये वक्व्यं मयात ् तवहव भवान ् एतेष ु वकं नाम 

चेष्यवत ? 

(क) आवासः 

(ख) उद्योग-मथलम ्

(ग) आवासः उद्योगमथलं च 

(घ) अतयत ्

 

 

भीम-बेटका 

(आधवुनक-

मध्यप्रदशेः) 

आवासीय-

परुामथलावन तावन 

उच्यतते यत्र जनाः  

वनवसवतत मम  । एतेष ु

गहुाकतदरावत ्तावन 

मथलावन भववतत यावन 

अत्र दवशवतावन सवतत  । 

जनाः एतेष ुगहुास ु 

एतदथुं वनवसवतत मम 

यतो वह  ते अत्र 

प्रचण्डवायोः वषावभ्यः 

आतपात ्च रवक्षताः 

भववतत मम  । 

एतादृश्यः गहुाः 

ववधं्यदक्कनयोः 

पववतीयके्षते्रष ुलभतते 

मम याः 

नमवदोपत्सयकायाः समीपे 

सवतत  ।  

वकं भवततः ज्ञापवयतुं 

शक्नवुवतत यत ्ववसतुं 

जनाः एतादृश ंमथानं 

वकमथुं वचतवततः  

मयःु ? 
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पाषाणमयोपकरणानां वनमावणम ्

पाषाणमयावन उपकरणावन प्रायः द्वाभ्याम ्उपायाभ्यां रच्यतते मम ।  

1. पाषाणेन पाषाणमय ववघटनम ् । अथावत ् येन पाषाणेन कमयवचत ् उपकरणमय 

वनमावणं करणीयं भववत मम तत ्एकवममन ्हमते मवीवियते मम अवप च अपरेण हमतेन 

कमयवचत ् पाषाणमय प्रयोगः अयोघ्नरूपेण वियते मम । इत्सथम ् आघातकारकेन 

पाषाणेन अपरवममन ् पाषाणे तावत्सपयवततं शल्क इवत वनष्कामयतते मम यावत्सपयवततं 

वावचछताकारवत ्उपकरणं वनवमवतं न मयात ्। 

2. अपरः उपायः “दबाव-शल्क-अवभयावतत्रकी” इवत उच्यते । एतमयां िोडः 

कवममंवित ् वमथरतले मथाप्यते अवप च अवममन ्िोडे अवमथ पाषाणं च मथापवयत्सवा 

तवममन ् अयोघ्नाकारकमय पाषाणेन शल्काः कृष्यतते वववल्यतते वा । यतः 

अभीष्टोपकरणावन वनमयन्यतते । 

3. अगनेः आववष्कारः  

1. वद्वतीये मानवचत्रे कुरनलूगहुाम ् अतवेषयतत ु (पषृ्ठम-् १४) अत्र भममावशेषाः  

अलभतत । एतमय अवभप्रायः अयम ्अवमत यत ्आरवम्भकजनाः अगनेः प्रज्वालनं 

ज्ञातवततः आसन ् । अगनेः प्रयोगः अनेकेषां कायावणां कृते अभवत ् मयात ् यथा 

प्रकाशाय मांसभजूवनाय वहसंकपशनू ्पलायवयतुं च इत्सयादीनां कृते कुवववतत मम । 

अद्य वयम ्अगनेः उपयोगं वकमथुं कुमवः? 

पररविामानः जलवायुः 

प्रायः १२००० सहस्रं वषेभ्यः प्राक् संसारमय जलवायवोः महावतत पररवतवनावन 

आगतावन अवप च घमवमय वधवनम ् प्रारब्धम ् । पररणामतः बहुष ु के्षत्रेष ु घासयकु्-

क्षेत्रावण ववकवसतावन । एतममात ् वहरण-द्वादशशङ्ृ्गगी-अवी-अजा-गोसदृशानां पशनूां 

सङ््ग्या ववधवतमु ् आरब्धा ये घासं खावदत्सवा जीववतुं शक्नवुवतत । ये जनाः एतेषां 

पशनूाम ् आखेटं कुवववतत मम ते अवप तान ् अतवगच्छन ् अवप च एते पशवः वकं 

खादवतत एवचच एतेषां प्रजननं कवममन ्काले भववत एवंववधं ज्ञानं ते प्राप्तवततः । एतत ्

शक्यते यत ् तदानीं जनाः मवावश्यकतानाम ् अनसुारं पशनूां पालनमय ववषये 

वचवतततमु ् आरब्धवततः मयःु । अवप च एतवममन ् काले मत्समयाः अवप भोजनमय 

पाषाणोपकरणावन 

कथं वनमयन्यतते मम  । 

एतेषां वनमावणाय 

प्रयकु्योः उपाययोः 

एकः अत्र दवशवतः 

अवमत  । ज्ञापयत ु

एषः कः उपायः 

अवमत  । 

 

पुरास्थलम ्

पुरास्थल ं तत ् मथानम ् उच्यते यत्र उपकरण-पात्र-भवनावदवमतनूाम ् अवशषेाः लभतते  । 

एतादृशानां वमतनूाम ्उपयोग ंते मवकायावथुं कृतवततः आसन ्अवप च पिात ्ते तावन तत्र एव 

अत्सयजन ्  । एतावन भमूौ, अततः कदावचत ् समदु्रमय नद्याः तले च अवप प्राप्यतते  । एतेषां 

परुामथलनां ववषये भवान ्अवरम ेअध्याये पविष्यवत  । 
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महत्त्वपणूवरूपेण अङ््गगभतूाः जाताः ।  एतवममन ् एव काले 

उपमहाद्वीपमय पथृक् पथृक् के्षत्रेष ु गोधमू-यव-धातयसदृशावन 

कतृववियासम्बतधः अवप प्राकृवतकरूपेण उत्सपावदतावन । प्रायः मवहलाः 

परुुषाः बालाः च एतावन अतनावन भोजनमय रूपेण एकत्रीकतुवम ्

आरब्धवततः मयःु । अवप च ते इदम ् अवप वशवक्षतमु ् आरब्धवततः 

मयःु यत ् अतनावन कुत्र उत्सपाद्यतते मम अवप च कदा पक्वा भक्षयावन 

भववतत मम । इत्सथं कारं कारं जनाः एतावन अतनावन मवयम ्

उत्सपादवयतमु ्आरब्धवततः मयःु । 

शैलम्ित्रकला : एिया वयं म्कं ज्ञािंु शक्नुमः ? 

यास ुगहुास ुजनाः वनवसवतत मम, तास ुकासावचचत ्वभत्तीनां उपरर वचत्रावण लब्धावन सवतत । एतेष ुकावनचन 

सतुदरोदाहरणावन मध्यप्रदेशमय दवक्षणोत्तरप्रदशेमय च गहुाभ्यः प्राप्तावन वचत्रावण सवतत । एतेष ु वतयप्रावणनां 

महत्सया कुशलतया सजीववचत्रणं कृतम ्अवमत । 

नाम-म्िथयः ि 

वयं यमय कालमय ववषये पिामः, परुातत्त्वववदः तमय सदुीघाववण पथृक्-पथृक्-नामावन मथावपतवततः सवतत । 

आरवम्भककालं ते परुापाषाणकालं कथयवतत  । अयं शब्दः द्वयोः शब्दयोः वनवमवतः अवमत परुा अथावत ् प्राचीन ं

पाषाणः अथावत ्प्रमतर इवत  । इद ंनाम परुामथलेभ्यः प्राप्तपाषाणमय उपकरणानां महत्त्वं ज्ञापयवत  । परुापाषाणकालः 

ववंशवतलक्षवषभे्यः प्राक् १२०००वषभे्यः प्राक्नः कालः मतयते  । अयं कालः अवप वत्रष ुभागेष ुववभक्ः अवमत- 

आरवम्भक-कालः, मध्यकालः, उत्तरपरुापाषाणयगुं च  । मानवेवतहासमय प्रायः प्रवतशतं ९९ कथाः एतवममन ्

कालावधौ एव घवटताः  । 

यवममन ्काले वयं पयाववरणीय-पररवतवनावन पश्यामः तत ्‘मसेोवलथ’ अथावत ्मध्यपाषाणयगुम ्इवत उच्यते  । एतमय 

समयः प्रायः १२००० वषभे्यः पवूवम ्आरभ्य १०००० वषभे्यः पवूुं यावत ्मतयते  । एतमय कालमय पाषाणमयावन 

उपकरणावन सामातयतः बहूवन लघवून भववतत मम  । तावन ‘माइिोवलथ’ अथावत ्लघपुाषाणाः  उच्यतत े  । प्रायः 

एतेष ुउपकरणेष ुअमथना ंकाष्ठानां च हमतकलाः अवप च लववत्रम ्इवत तथा च शस्त्रीसदृशावन उपकरणावन लभ्यतत े

मम  । साधवम ्एव परुापाषाण-यगुीयावन उपकरणावन अवप एतवममन ्काले एव वनमयन्यतते मम  । 

त्रयोदशपषृ्ठ ेवनवमवतवचत्र ंपश्यत ु । एतवममन ्कालावधौ वनवमवतोपकरणेष ुभवान ्वकमवप पररवतवन ंपश्यवत?  

अवरम-यगुमय प्रारम्भः प्रायः १०,०००वषभे्यः प्राक् भववत  । एतत् नवपाषाणयगुम ्इवत उच्यते  । अवरम ेअध्याय े

भवान ्नवपाषाणयगुमय ववषये पविष्यवत । 

नवपाषाणस्य कोऽर्थः स्यात?्  

अममावभः केषावचचत ् मथानानां नामावन प्रदत्तावन सवतत । अवरमषे ुअध्यायेष ुभवततः एतादृशावन बहूवन नामावन 

प्राप्मयवतत । प्रायः  वयं परुातनमथानभे्यः तेषां नाम्नां प्रयोगं कुमवः, यावन अद्य प्रचवलतावन सवतत, यतो वह वयं न 

जानीमः यत ्तवममन ्काले एतेषां नामावन कावन मयःु । 

वकवचचत ्शलैवचत्रम ्। अमय 

वचत्रमय ववषये ज्ञापयत ु । 
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कः म्कं करोम्ि स्म ? 

अममावभः पवितं यत ्आरवम्भकजनाः आखेटं फलमलूमय च सङ््गरहणं कुवववतत मम । 

ते पाषाणमयावन उपकरणावन गहुास ुच वचत्रावण रचयवतत मम । वकं वयम ्एतादृशावन 

साक्षयावण प्राप्नमुः येभ्यः ज्ञायते यत ् मवहलाः आखेटं कुवववतत मम अथवा परुुषाः 

उपकरणावन वनमाववतत मम अथवा मवहलाः वचत्रकलां कुवववतत मम अवप च परुुषाः 

फलावन मलूावन च सङ््गगहृ्णवतत मम ? वामतववकतायाम ्अममावभः एतत ्न ज्ञायते । 

परतत ुद्व ेतथये भववतमु ्अहवतः मवहलाः परुुषाः च वमवलत्सवा बहूवन कायाववण कृतवततः 

मयःु । इदम ्अवप सम्भाव्यते यत ्कावनचन एतादृशावन कायाववण मवहलाः एव कावनचन 

कायाववण च केवलं परुुषाः एव कुवववतत मम । एतदवतररच्य उपमहाद्वीपमय वभतनेष ु वभतनेष ु

के्षते्रष ुवभतनाः वभतनाः परम्पराः अवप मयःु । 

ह ुँस्गी इत्यस्याः सकू्ष्मपरीक्षणम ् 

वद्वतीये मानवचत्रे हुुँमगी इत्सयेताम ् अतवेषयतत ु (पषृ्ठम-्१४) । अत्र परुापाषाणयगुमय 

अनेकावन परुामथलावन प्राप्तावन आसन ्। केभ्यवित ्परुामथलेभ्यः पथृक्-पथृक्-कायेष ु

प्रयकु्ावन अनेकववधावन उपकरणावन प्राप्तावन आसन ् । एते सम्भवतः आवासाः 

उद्योगमथलावन वा मयःु ।  केषवुचत ् परुामथलेष ु अवप उपकरणवनमावणमय प्रमाणावन 

अलभततः । एतेष ु कावनचन परुामथलावन प्रपातानां समीपे आसन ् । अवधकांशतः 

उपकरणावन चनूापाषाणैः वनमयन्यतते मम । 

वकं भवान ्अपरप्रकारकमय परुामथलानां नामावन ज्ञापवयतुं शक्नोवत ? 

अतयत्र 

मवमानवचत्र ेफ्ांसम ्अतवेषयत ु । इद ंवचत्र ंफ्ांसमय कमयवचत ्गहुायाः अवमत  । एतमय परुामथलमय अतवेषणं प्रायः 

शतं वषाववण पवूुं चतवुभवः ववद्यालयच्छात्रःै कृतम ्आसीत ् । एतादृशावन वचत्रावण प्रायः ववंशवतसहस्रात ्वषभे्यः प्राक् 

आरभ्य दशसहस्रवषावणा ंमध्ये वनवमवतावन मयःु । एतेष ुबहूनां पशनूां वचत्रावण सवतत  । एतेष ुवतयाश्व-गो-मवहषी-गण्डक-

रेनवडयर-द्वादशश्रङ्ृ्गवग-सकूरादयः च गभीरद्यवुतपणूःै वणैः वचवत्रताः सवतत  । एतावन वणाववन  लौहायमकैः 

चारकोलसदृशःै खवनजपदाथैः च वनमयन्यतते मम  । इद ं सम्भाव्यते यत ् एतावन वचत्रावण उत्ससवकाले वनमयन्यतत े मम 

अथवा पनुः एतावन आखेटकैः आखेटात ्प्राक् केषावचचत ्अनषु्ठानानां कृते वनवमवतावन मयःु । 

भारते उष्रपक्षी ! 

भारते परुापाषाणकालीनाः उष्रपवक्षणः भववतत मम  । महाराष्रमय पटन ेइवत परुामथालात ्उष्रपवक्षणः अण्डावशषेाः 

अलभतत  । एतेषां केषवुचत ्त्सवक्ष ुवचत्राङ््गकनम ्अवप लभत े । एतैः अण्डैः मनके इत्सयवप वनमयन्यतते मम  ।  

एतेषां मनके इत्सयेतेषां प्रयोगः वकमथुं  कृतं मयात?् 

अद्य वयं उष्रपवक्षणः कुत्र प्राप्नमुः ? 
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वकं भवान ्एतेषां वनमावणमय वकवचचत ्कारणं ज्ञापवयतुं शक्नोवत ? 

 

कल्पनां कुवान्िु 

भवान ् अद्यारभ्य १२०००वषेभ्यः पवूुं पाषाणमय-गहुायां वनवसवत । १५पषृ्ठे 

पश्यत ु। भवतः मातलुः गहुायाः कमयावचचत ्अततःवभतौ वचत्रावण रचयवत अवप 

च भवान ्तमय साहाययं कतुवम ्इच्छवत । भवान ्वणुं रचवयष्यवत रेखाः आकक्षयववत  

अथवा पनुः तास ु वणुं परूवयष्यवत ? भवतः मातलुः भवततं काः काः कथाः 

श्राववयष्यवत ? 

 

 

१. एतावन वाक्यावन परूयतत ु। 

क) आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः गहुास ुएतदथुं वनवसवतत मम यतो वह  __ । 

ख) घासमय के्षत्राणां ववकासः _____________वषेभ्यः पवूवम ्अभवत ्। 

ग) आरवम्भकजनाः गहुानां_________वचत्रावण वववलवखतवततः । 

घ) हुुँमगीमध्ये ______उपकरणावन वनमयन्यतते मम । 

२. उपमहाद्वीपमय आधवुनक-राजनैवतक-मानवचत्रं १३६तमे पषृ्ठे पश्यत ु । 

तावन राज्यावन अतवेषयत ुयत्र भीमबेटका-हुुँमगी-कूरनलूाः च वमथताः सवतत । वकं 

तषुारमय रेलयानम ्एतेभ्यः मथानेभ्यः भतू्सवा गतं मयात ्? 

उपयोवग-शब्दः 

आखेटक-खाद्य-

सङ््गराहकः, 

परुामथलम,् 

उद्योगमथलम,् 

आवासीय-मथलम,् 

परुापाषाणः,मध्यपा

षणः,लघपुाषाणः 

 

 

 मध्यपाषाण-यगुम ्

(१२०००-१०००० 

वषभे्यः पवूवम)् 

 नवपाषाणयगुमय 

आरम्भः 

(१०,००० 

वषभे्यः पवूवम)् 

काश्चन-महत्वपूर्ण-

तिथयः 

आगच्छन्िु स्मरणं कुमाः 

 

 
कािन-महत्सवपणूव-

वतथयः 
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३. आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः एकममात ् मथानात ् अपरवममन ् मथाने वकमथुं 

भ्रमवतत मम ? तेषां यात्रायाः कारणम ् अवप च वतवमानकालमय अममाकं 

यात्रायाः कारणेष ुकाः समानताः सवतत अवप च काः वववभतनताः सवतत ? 

४. अद्य भवान ्फलावन कतववयतुं कमय उपकरणमय प्रयोगं कररष्यवत? तत ्उपकरण ं 

केन वमतनुा वनवमवतं मयात ्? 

५. आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः अगनेः उपयोगं केषां केषां वमतनूां कृते कुवववतत 

मम? वकं भवान ्अद्य अगनेः उपयोगं एतेष ुकमयवचत ्वमतनुः कृते कररष्यवत ! 

 

 

 

६. मवपवुमतकायाः पषृ्ठे एकां पवकं् वनमावय एतमयाः कोष्ठकद्वयं रचयत ु। वामभागमय 

कोष्ठके तेषां खाद्यपदाथावनां सचूीं रचयत ु यान ् आखेटक-खाद्य-सङ््गराहकाः 

खादवतत मम (एकादशपषृ्ठे पश्यत)ु अवप च दवक्षणमथे कोष्ठके भवान ् यान ्

पदाथावन ् खादवत तेष ु केषावचचत ् नामावन वलखत ु । वकं भवान ् एतयोः द्वयोः 

कामवप समानताम ्अथवा भेद ंपश्यवत ? 

७. यवद भवतः पाशे्व कावचत ् गवुटका मयात ् (प्राकृवतक-पाषाण-खण्डः यथा 

त्रयोदश पषृ्ठे दवशवतः अवमत) तवहव भवान ् तमय प्रयोगः कमय कायवमय कृते 

कररष्यवत ? 

८. एतादृशं कायवद्वयं वलखत ुये अद्य मवहलाः परुुषाः च इवत उभौ कुववतः । एतादृशं 

कायवद्वयं ज्ञापयत ुये केवलं मवहलाः एव अवप च द्व ेकाये ये केवलं परुुषाः एव 

कुवववतत । मवसचू्याः मवमय द्वयोः वमत्रयोः सचू्या सह तोलनां करोत ु। वकं भवान ्

एतयोः द्वयोः कावचचत ्समानताम ्अथवा भेद ंपश्यवत ? 

 

    इवत वद्वतीयोऽध्यायः 

 

  

आगच्छन्िु कृत्वा पश्यामः 

 आगच्छन्िु ििाां कुमाः 

 

 

 


