१. इतिहास म्हणजे काय ?
इतिहास : बूतकाऱातीर घटनेचे सान करून दे णाये ळास्त्र.
भागीर इमत्तेत आऩण शळलाजी भशायाजाांचे चरयत्र, तमाांच्मा कामाांचा अभ्माव केरा. शा शळलाजी

भशायाजाांचा काऱ म्शणजे चायळे लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे . तमाभसऱे मारा जसना काऱ ककांला शोऊन गेरेरा
काऱ अवे आऩण फोरतो.
आऩण आऩल्मा योजच्मा जीलनात अनेक गोष्टीांचा उल्रेख कयतो. तमात आऩण तीन ऩद्धतीांचा काऱ

दळशलतो. ऩकशरा म्शणजे शनघून गेरेरा काऱ. तमाराच बूतकाऱ अवे म्शणतात. मात आऩण गोष्टीांचा
वांफोध थोड्मा लेऱाऩूली, कार, भागच्मा लऴी इतमादी ळबदाांचा लाऩय करून तमाचा उल्रेख कयतो. दव
स या
काऱ म्शणजे लतशभानकाऱ. लतशभानकाऱ म्शणजे चारू षण. मात आऩण आज, आता, मालऴी अळा

ऩद्धतीने गोष्टीांचा वांफोध कयतो. आता शतवया आषण ळेलटचा काऱ म्शणजे बवलष्मकाऱ. मात आऩण

शोणाऱ्मा गोष्टीांचे आधीच बाकीत कयतो. जवे की, ऩसढच्मा लऴी, उद्या, थोड्मा लेऱानांतय मा वलश गोष्टी
बवलष्मकाऱ वांफोधतात.

जय आऩल्मा जीलनालयच आधारयत एक उदाशयण फघामचे तय भी ५ लऴाांऩूली ७ ली भध्मे शोते . मात
आऩण बूतकाऱ दळशवलतो आषण भी ४ लऴाांनत
ां य ऩदली घेऊन ऩाव शोणाय मात आऩण बवलष्मकाऱ
दळशवलतो.

बूतकाऱात आऩण आऩल्मा जगरेल्मा जीलनालय फोरतो. अळाप्रकाये बूतकाऱातीर घटना वभजून
घेण्माच्मा ळास्त्रारा इशतशाव म्शणतात.

इतिहासाची वास्त्रीय ऩद्धि :
आऩण माआधी शतवयी आषण चौथीत इशतशावाच्मा अभ्मावात वलवलध ळास्त्राांची ओऱख करून घेतरी
आशे . आऩल्मारा शे ऩण भाकशत आशे की, कोणताशी ऩसयाला ऩाशताचषणी मोग्म वभजरा जात नाशी.
तमाच्मालय वलवलध कवोट्मा करून तमाचा खये ऩणा फशघतरा जातो. मा अळा ऩद्धतीचा लाऩय करून
तमाची केरेरी ऩाशणी म्शणजेच ळास्त्रीम ऩद्धत शोम.
आऩल्मा जीलनाफद्दर फोरामचे झारे तय आऩल्मा रशानऩणी घडरेरी घटना घयातीर प्रतमेक व्मक्ती शी
थोड्मापाय फदराने आऩल्मारा वाांगत अवते. ऩयां तस प्रतमषात आऩल्मारा ती आठलत नवल्माभसऱे
कोणाचे खये वभजाले शे कऱत नाशी. अळालेऱी आऩण फायकाईने तऩावरे तय आऩल्मारा शे कऱू

ळकते. आऩण अळा घटना ऩयत घडलून तमातरा खये ऩणा ऩाशू ळकत नाशी. अळालेऱी आऩल्मारा

ळास्त्रीम ऩद्धतीची भदत घेऊन मा गोष्टीांचा तऩाव कयाला रागतो. तमाभसऱे मा ळास्त्रीम ऩद्धतीचा लाऩय
करून भाांडरेल्मा गोष्टीांना इशतशाव अवे म्शणतात. मा वलाांभऱ
स े इशतशाव पक्त बाकीत कथाांलय आधारयत
आशे अवे आऩण फोरू ळकत नाशी.

आता आऩण ऩाशूमा शी ळास्त्रीम ऩद्धत कळालय अलरांफून आशे ?
इशतशावाची वाधने म्शणजे प्राचीन लस्तू, लास्तू, शळल्ऩे, नाणी, बाांडी, कोयील रेख, ताम्रऩट, ग्रांथ,
शस्तशरषखते, रोकाांच्मा स्भयणातीर कथा, कशाणी इतमादी शोम. मा वलाांचा लाऩय इशतशाव

भाांडण्मावाठी केरा जातो. आऩल्मा इशतशावात बौशतक, शरषखत आषण भौषखक अळी तीन वाधने
आशे त. मा वाधनाांलय भोठ्मा अलधीत काभ करून खये ऩणा लाटणाऱ्मा गोष्टीांना शाताळी धरून
घटनाक्रभानसवाय इशतशावाची भाांडणी केरी जाते . मा वलश ऩद्धतीराच ळास्त्रीम ऩद्धत फोरतात.
इतिहास आणण आऩण :
प्रतमेक ळास्त्र शे तमा-तमा वलऴमाचा आढाला दे त अवते. उदा. अथशळास्त्र शे आऩल्मारा आधीच्मा
काऱातीर आऩल्मा दे ळाचा वलकाव आषण आताचा आऩरा वलकाव माफद्दर वाांगते. तवेच कोणतमा

गोष्टीांभऱ
स े आऩल्मा दे ळाचा वलकाव कभी शोतो ककांला लाढतो मा गोष्टीशी दाखलून दे ते. तवाच इशतशाव शा
बूतकाऱातीर गोष्टीांची भाकशती दे तो.

आऩल्मा वभाजाची प्रगती शी भाणवाच्मा लागणसकीलय आधारयत अवते. उदा. जय आऩरा ऩरयवय

स्लच्छ ठे लामचा अवेर तय आऩल्मा वलाांना ते रषात ठे लूनच काभ केरे ऩाकशजे. कचया कचयाऩेटीत
टाकून आषण तमाची मोग्म वलल्शे लाट रालरी ऩाकशजे . तेच जय काशी रोकाांनी नाशी केरे तय मा

स्लच्छतेच्मा भोकशभेरा मळस्ली रूऩ मेणाय नाशी. मालरून शे च कऱते की कोणतेशी काभ एकजसटीने केरे
ऩाकशजे . इशतशाव शी भाणवाच्मा बूतकाऱातीर कृ तीांचा, वलचायाांचा आषण तमाांच्मा ऩरयणाभाांचा वलचाय
करून आऩल्मारा लतशभानकाऱातीर कोणतमा गोष्टी कयणे मोग्म आषण कोणतमा अमोग्म आशे शे
ठयलता मेते आषण तमातून आऩण आऩरा चाांगरा बवलष्मकाऱ घडलू ळकतो.

बूतकाऱातीर अनेक चरयत्रात शरकशरेल्मा घटनाांचा उल्रेख भानली वभाजातीर शोणाये फदर तवेच

अनेक वांस्कृतीांच्मा आषण चारीरयतीांच्मा शोत आरेल्मा लाटचारी वभजण्माव भदत कयते. इशतशाव शा
प्रतमेक गोष्टीांचा अवतो. जवे की एखाद्या गालाचा, ळशयाचा, याज्माचा, दे ळाचा इशतशाव तवेच डोंगय,
नद्या, ऩलशत, जराळम, लास्तू माांनाशी तमाांचा इशतशाव आशे .

ळास्त्राांचा इशतशाव शा आऩल्मा भानली वांस्कृ तीतीर फदर घडलून आणरेल्मा ळोधाांचा आषण ते घडलून
आणरेल्मा ळास्त्रसाांची भाकशती दे तो.

बूतकाऱ आषण बवलष्मकाऱ : बूतकाऱ, लतशभानकाऱ आषण बवलष्मकाऱ शा आऩणाव अनेक गोष्टीांचा
झारेरा ऩरयणाभ, चारू कृ ती आषण शोणाया ऩरयणाभ दाखलून दे तो. जवे की, आऩल्मा बायतालय

इां ग्रजाांचे याज्म शोते आषण तमावाठी आऩण स्लातांत्र्मरढा दे ऊन १५ ऑगस्ट १९४७ योजी आऩरा दे ळ
स्लतांत्र केरा. मात मा वलश गोष्टी बूतकाऱातीर आशे त. ऩण मा बूतकाऱातीर गोष्टीांचा ऩरयणाभ
म्शणजेच लतशभानकाऱातीर आऩरे स्लातांत्र्म आशे .

भूिकाळािील वोध आणण िंत्रज्ञान

शी एक गोष्ट आशे . ऩण अळा अनेक गोष्टी आऩल्मा बूतकाऱातीर गोष्टीांचे ऩरयणाभ ककांला घडलून
आणरेरे फदर दाखलून दे तात. अजून वाांगामचे झारे तय बूतकाऱातीर भाणवाने रालरेरे जीलनाचे ,
अग्नीचे ळोध, फनलरेरी शतमाये , तमाने तमाय केरेल्मा लस्तू अळा अनेक गोष्टीांभऱ
स े आऩल्मा

बवलष्मकाऱात तमाांना अजून वसधारून आऩरे जीलन वोऩे आषण वोमीस्कय फनलता आरे आशे .

ऴितमानकाळािील वोध आणण िंत्रज्ञान

अळाप्रकाये मेणायी प्रतमेक वऩढी बूतकाऱातीर ळोधाांचा आधाय घेऊन नलनलीन ळोध रालत आशे आषण
आऩरे तांत्रसान अजून वलकशवत कयत आशे . ऩसढेशी शे वलकशवत ळोध बूतकाऱालयच अलरांफून याशणाय
आशे त.
तसम्शारा भाशीत आशे का ?
वलवलध प्रकायच्मा लस्तू आषण लास्तू ज्मा भाणवाने बूतकाऱात शनभाशण केल्मा. तमा आऩल्मारा
जशभनीलयच कदवतात अवे नाशी. अनेक लस्तू आषण लास्तू शनवगाशच्मा प्ररमाभसऱे तवेच नद्याांच्मा ऩसयात
लाशून जाऊन जशभनीखारी गाडल्मा गेल्मा आशे त. अळा अलळेऴाांना ऩसयालळेऴ म्शणतात. 'ऩसया' म्शणजे
जसन.े

बूतकाऱातीर लस्तू आषण लास्तू माांच्मा तवेच तमाांच्मा अलळेऴाांच्मा आधाये घडू न गेरेल्मा घटनाांची

भाांडणी ळास्त्रीम ऩद्धतीने कयणाऱ्मा ळास्त्राव 'ऩसयातत्त्ल ळास्त्र' अवे म्शणतात आषण मा वलाांचा अभ्माव
कयणाऱ्मा ळास्त्रसाांना ऩसयातत्त्लस अवे म्शणतात. जशभनीखारी गाडरे गेरेरे ऩसयालळेऴ उजेडात

आणण्मावाठी जशभनीचा एकेक थय अतमांत ळास्त्रळसद्ध यीतीने तऩावत, काऱजीऩूलक
श यीतीने खणण्मारा
'ऩसयातत्त्लीम उतखनन' अवे म्शणतात. ऩसयातत्त्ल कसठे वाऩडरे जाऊ ळकतात माचा ळोध घेऊन ते
वाऩडल्मालय तमाांच्मालय कवा आषण ककती अभ्माव कयामचा माचे शनमोजन केरे जाते.
उतखननात वाऩडरेल्मा अलळेऴाांचा अभ्माव कयत अवताना ऩसयातत्त्लस अनेक प्रश्ाांची उत्तये ळोधण्माचा
प्रमत्न कयतात.

