२. इतिहास आणि काऱसंकल्पना
कालाची वळभागिी आणि काऱरे षा :
काऱ शा अखंड आशे आषण त्माची वलबागणी आऩण जवे शले तवे कयतो. मा वलबागणीलय त्माचा

उद्दे ळ आषण त्माची ऩद्धत अलरंफून अवते. जवे की वूमय उगलरा की वकाऱ झारी ककंला वूमोदम

झारा अवे फोरतो आषण वूम य भालऱरा की यात्र झारी, वंध्माकाऱ झारी ककंला वूमायस्त झारा अवे
फोरतो. मात वूमायच्मा उऩषस्थतीलय आऩल्मा कारखंडाची ऩद्धत अलरंफून अवते. शे कदलव आषण
यात्रीचा कारखंड कळालय अलरंफून आशे शे आता आऩण ऩाशूमा ?

आऩरी ऩृथ्ली शी स्लत्च्मा आवाबोलती कपयता-कपयता वूमायच्मा बोलती कपयत अवते. वूमय शा

स्लमंप्रकाशळत ग्रश आशे . त्माभसऱे ऩृथ्ली स्लत्च्मा आवाबोलती कपयताना शतची जी फाजू वूमायच्मा
कदळेरा अवते शतथे कदलव आषण त्माच्मा वलरुद्ध कदळेरा यात्र अळी यचना आशे . आता मात १२ ताव
कदलव आषण १२ ताव यात्र अवे शभऱू न २४ तावांचा आऩरा एक कदलव शोतो. माराच एक लाय

म्शणतात. अवे वोभलाय ते यवललाय वात लाय आऩल्मारा भाकशत आशे त. मा वात लायांचा शभऱू न एक
आठलडा फनतो, दोन आठलडे म्शणजे ऩंधयलडा, दोन ऩंधयलडे ककंला चाय आठलडे म्शणजे एक भकशना
फनतो. १२ भकशने शभऱू न एक लऴय फनते आषण अवे १०० लऴय शभऱू न आऩण त्मारा एक ळतक

म्शणतो. तवेच दशा ळतके म्शणजेच १००० लऴे म्शणजे एक वशस्त्राचा काऱ अवतो अवे आऩण फोरतो.
मा कारखंडाच्मा यचनेरा ककंला वलबागणीरा आऩण एकये षखक वलबागणी म्शणतो.
इसळी सनाची ओलख :
आऩल्मा इशतशावात प्रत्मेक घटनेची भांडणी क्रभलाय केरी आशे . ती मा एकये षखक वलबागणीची भदत

घेऊनच. मा एकये षखक वलबागणीचा इशतशावात इवली वन म्शणून उऩमोग केरा आशे . मेळू षिस्तांच्मा
स्भयणाथय मा इवली वनाच्मा ऩद्धतीरा वसरुलात झारी. त्मानंतयचे ऩकशरे लऴय इवली वन १ म्शणून

फोररे गेरे. मा ऩद्धतीत एक ळतकारा इ. व. १ - १०० आषण एका वशस्त्रारा इ. व. १ - १००० म्शणून
शरकशरे जात आशे . आऩरी योजच्मा जीलनातीर कदनदशळयका शी मा इवली वनालयच अलरंफून आशे .
इसळी सनापूळीचा काल :
इवली वनाऩूलीच्मा काऱारा 'इवली वनऩूलय काऱ' अवे म्शटरे जाते. मात कारखंडाची वलबागणी शी
उरट ऩद्धतीने केरी गेरी आशे जवे की इवली वनाऩूलीचा एक ळतकाचा काऱ शा इ. व. १०० माने

वसरुलात झारा आषण इ. व. १ माने ळेलट केरा गेरा. इवली वनाऩूलीच्मा काऱात एका वशस्त्राचा काऱ
शा इ. व. १००० ने वसरुलात झारा आषण इ. व. १ ने ळेलट झारा तवेच मा काऱाची भांडणी इ. व. १

- १००० अळी शरकशरी गेरी आषण ळतकाच्मा काऱाची भांडणी इ. व. १ - १०० अळी केरी गेरी. उदा.
गौतभ फसद्धांचा काऱ इ. व. ५६३ ते इ. व. ४८३ आषण लधयभान भशालीयांचा काऱ शा इ. व. ५९९ ते
इ. व. ५२७ अवा आशे .

काऱगिना आणि काऱगिनेची पद्धि :

आताऩमंत आऩण कारखंडाची वलबागणी फशघतरी. तवेच काऱाची रांफी भोजण्माच्मा ऩद्धतीरा

कारगणना म्शणतात. आऩण काऱ भोजताना वेकंद, शभशनट, ताव, कदलव, आठलडा, ऩंधयलडा, भकशना,
लऴय, ळतक ल वशस्त्र मांचा लाऩय कयतो. प्रत्मेक कठकाणी काऱ शा लेगलेगळ्मा ऩद्धतीने भोजरा जातो.
आऩण चारू काऱाची भांडणी तायीख ककंला कदनांक माने कयतो मात चारू कदलव, चारू भकशना आषण

चारू लऴय मा वलांचा उल्रेख शोतो. इवली वनाच्मा ऩद्धतीची वसरुलात जळी मेळू षिस्तांनी केरी तवेच
एखाद्या वलळेऴ घटनेलरून नलीन कारगणना वसरुलात कयण्माची ऩद्धत आधीऩावून चारत आरी आशे .
उदा. एखाद्या याजाच्मा याज्माशबऴेकाची कारगणना जवे की शळलाजी भशायाजांनी इ. व. १६७४ भध्मे
त्मांच्मा याज्माशबऴेकानंतय नलीन कारगणना वसरु केरी ती म्शणजे 'याज्माशबऴेक ळक'. माप्रभाणेच

'ळाशरलाशन ळक', 'वलक्रभ वंलत'. तवेच ऩायळी वभाजाची 'ळशे नळाशी' आषण इस्राभ धभायचे वंस्थाऩक
प्रेवऴत भसशम्भद ऩैगफ
ं य मांच्मा भक्केशून भकदनेच्मा स्थरांतयालय आधारयत 'कशजयी' अळा अनेक
कारगणना आशे त.

इतिहासाची काऱवळभागिी : आऩण भागीर ऩाठात शे ऩाकशरे की इशतशाव शाच बूतकाऱातीर गोष्ींची
भाकशती दे णाये एक ळास्त्र आशे . ऩयं तस जय आऩण खोरलय वलचाय केरा तय शा बूतकाऱ कधीऩमंतचा

आशे ? त्मारा ळेलट आशे का ? षजथऩमंत आऩण वलचाय करू ळकतो शतथऩमंत जय वांगामचे झारे
तय आऩल्मा वूमभ
य ारेच्मा उत्ऩत्तीचा काऱ शा वलायत ळेलटचा बूतकाऱ अवाला आषण मा वूमभ
य ारेच्मा
उत्ऩत्तीवोफतच आऩल्मा ऩृथ्लीचीऩण उत्ऩत्ती झारी अवेर. शा काऱ म्शणजे वसभाये वाडे चाय अब्ज
लऴांऩूलीचा काऱ आशे . आता आऩण जय मा वाडे चाय अब्ज लऴांऩूलीच्मा काऱाऩावून बूतकाऱ

वभजण्माचा प्रमत्न केरा तय तो वभजणे जया अलघड ऩडे र तय आऩण तो टप्पप्पमाटप्पप्पमाने ऩाशूमा.
माभध्मे दोन प्रकाय आशे त. १) प्रागैशतशाशवक काऱ २) ऐशतशाशवक काऱ.

१) प्रागैतिहातसक काल : ज्मा काऱाचा इशतशाव शरकशण्मावाठी शरषखत ऩसयाला उऩरब्ध शोत नाशी, त्मा
काऱारा प्रागैशतशाशवक काऱ म्शणतात. 'प्राक् ' म्शणजे ऩूलीचा.

२) ऐतिहातसक काल : ज्मा काऱाचा इशतशाव शरकशण्मावाठी शरषखत ऩसयाला उऩरब्ध शोतो. त्मा
काऱारा ऐशतशाशवक काऱ म्शणतात.

काऱमापनाच्या ळैज्ञातनक पद्धिी आणि काऱतनणििी :
माआधी आऩण कारगणनेच्मा अनेक ऩद्धती ऩाकशल्मा ज्मालरून आऩण चारू लाय, तायीख, भकशना, लऴय
वांगू ळकतो. काऱाची गणना कयताना आऩण ऩसढीर ककंला भागीर क्रभ वांगू ळकतो. उदा. आज

वोभलाय आशे तय कार यवललाय शोता आषण उद्या भंगऱलाय आशे शे वांगता मेते. तवेच जय आज १५
तायीख आशे तय कार १४ तायीख शोती आषण उद्या १६ तायीख आशे अवे आऩण फोरतो. मालरून
आऩण कारगणना म्शणजे काऱाची रांफी भोजणे अवे फोरू ळकतो.

लैसाशनक ऩद्धतीचा लाऩय करून आऩण आऩल्मारा बेटरेल्मा ऩसयातन काऱातीर लस्तू ककंला लास्तू मांचा
त्मा लस्तू ककंला लास्तू कधी तमाय केल्मा माचा काऱ शनषित करू ळकतो. आऩल्मारा एखादी घटना
ककंला एखादी लास्तू जय इवली वनाऩूलीच्मा काऱातीर कऱारी तय आऩण ती अभूक इतक्मा

लऴांऩूलीची आशे अवे फोरतो. जवे की वभजा एखादे अलळेऴ जशभनीखारी वाऩडरे तय ते वाऩडरेल्मा
भातीच्मा थयांलरून आषण त्मा अलळेऴालरून ककती लऴांऩूलीचे आशे शे आऩण लैसाशनक ऩद्धतीने वांगू
ळकतो. ऩयं तस त्मांची शनषित अळी स्लरूऩात आऩण लेऱ ककंला काऱ वांगू ळकत नाशी. अळा

ढोफऱभानाने शनषित केरेल्मा काऱारा 'कारभाऩनाची ऩद्धत' फोरतात. मात कफय १४ वलश्लेऴण,

काष्ठलरमांचे वलश्लेऴण अळा अनेक लैसाशनक ऩद्धती आशे त. आता शा काऱ कवा फोररा जातो ते

ऩाशूमा. वभजा एखादे भातीचे बांडे ऩाच शजाय लऴांऩूलीचे आशे अवा आऩण कारभाऩनाचा शनष्कऴय
रालरा तय त्मा बांड्माचा काऱ इ. व. ऩू. वसभाये तीन शजाय लऴे इतका आशे आषण त्मा

बांड्माशनगडीत वंस्कृ ती शी इ. व. ऩू. वसभाये तीन शजाय लऴे इतकी आशे अवे आऩण फोरतो.
'कफय १४' शी ऩद्धत वलराडय शरफी मा ळास्त्रसाने ळोधून काढरी. माचा लाऩय करून आऩण ६००००
लऴांऩूलीच्मा प्राचीन लस्तूचे लम ठयलू ळकतो. शे कवे कयतात ते ऩाशूमा -:

आऩल्मा वजीलांच्मा ळयीयात 'कफय १४' शा एक लामू अवतो. वजीलांच्मा भृत्मूनत
ं य आऩल्मा अलळेऴातून
शा कफय १४ लामू घटत जातो. प्रागैशतशाशवक काऱातीर राकूड, कोऱवा, शाडे , जीलाश्भ इ. भध्मे शा लामू
ककती शळल्रक आशे शे प्रमोगळाऱे त भोजतात आषण त्माच्मा आधाये लस्तूचे लम शनषित शोते . मा

लैसाशनक ऩद्धतीव 'कफय १४ ऩद्धती' म्शटरे जाते. कारभाऩनाच्मा इतय ऩद्धतीऩेषा कफय १४ ऩद्धत जास्त
उऩमोगात मेते. मा ऩद्धतीद्वाये शभऱारेल्मा लस्तूळी शनगकडत वंस्कृ तीचा ळोध घेऊन त्मांना एकये षखक
कारये ऴेत इशतशावात दाखलरे जाते.

झाडाची लाढ शोत अवताना झाडाच्मा खोडाचे एक-एक लरम दयलऴी लाढत जाते. शी लरमे भोजरी
अवता झाडाचे लम भोजता मेते. राकडी लस्तूचे लम भोजण्मावाठी त्माची भदत शोते. मा ऩद्धतीरा
'काष्ठलरम कारभाऩन ऩद्धती' म्शणतात.

