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SEMESTER – I 
 

Core Paper I: Research Methods in History 
 

Objectives: to teach students the basic scientific methodology and 
tenets as implemented in history writing. 

 
Module 

 
1. History: Meaning and Nature 

(a) History: Definitions and Scope 
(b) Importance of History 
(c) History and Auxiliary Sciences 

 
2. Sources of History 

(a) Sources – Nature and Types 
(b) Methods of Data Collection 
(c) Classification and Organization of Sources 

 
3.   Problems in History writing 

(a) Authenticity and Credibility of Sources 
(b) Heuristics and Hermeneutics 
(c) Causation 

 
4.  Historical Research and Methods 

(a) Interpretation and Generalization of Sources 
(b) Citation methods, Bibliography and Technical aids 
(c) Qualitative and Quantitative Methods in History 
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१ 

इतिहास : अर्थ व स्वरूप,  

व्याख्या व व्याप्ती    

घटक रचना  

१.० उद्दिष्ट े

१.१ प्रस्तावना 

१.२ इद्दतहासाचा अर्थ व व्याखया  

१.३ इद्दतहासाची व्याप्ति  

१.४ साराांश 

१.५ प्रश्न 

१.६ अप्तिरिक्त वाचन  

१.० उद्दिष्ट े: 

 ह ेयुनिट पूर्ण झाल्यािंतर निद्यार्थी पुढील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल : 

 १.  इद्दतहासाचा अर्थ आद्दि व्याख्या समजिे.   

 २.  इद्दतहासाच्या व्याप्तीचे मूल्यमापन  किणे.   

१.१ प्रस्तावना : 

इप्तिहास हा एक गप्तिमान व बहुआयामी प्तवषय आहे.  त्याला सवव प्तवषयाांची जननी म्हणून 

गणले जािे.  इप्तिहासाचे प्तिकाण, वेळ आप्तण प्तवषयानुसाि प्रकाि आहेि.  पूवव-ऐप्तिहाप्तसक, 

प्राचीन, मध्ययगुीन आप्तण आधदु्दनक हे 'काळा' च्या आधाि े इप्तिहासाचे प्रकाि आहिे.  

आप्तथवक, लष्किी, सामाप्तजक, साांस्कृप्तिक, िाजकीय इत्यादी  'प्तवषया' नसुाि इप्तिहासाचे 

प्रकाि आहेि.  स्थाप्तनक, प्रादपे्तिक, िाष्रीय आप्तण आांिििाष्रीय हे 'प्तिकाणा' च्या आधािे 

इप्तिहासाचे प्रकाि आहेि.  आांिििाष्रीय इप्तिहासाि अिा घटनाांच्या अभ्यासावि जोि 

देण्याि आला  की घडलेल्या घटनाांनी जगाच्या सांपूणव मानवी समदुायावि त्याचा परिणाम 

केला. उदा.  फ्रें च िाज्यक्ाांिी, पद्दहले महायधु्द, दसुर ेमहायधु्द.  त्यानांिि देिाांवि त्याांचा 

प्रभाव पाडणाऱ्या घटना व घडामोडींचा िाष्रीय इप्तिहासाि अभ्यास केला जािो.  उदा.  

भाििीय सांदभावि,  १८५७ चा िाष्रीय उिाव, असहकाि आांदोलन.  प्रादेप्तिक इप्तिहास 

एखाद्या प्तवप्तिष्ट प्रदेिाि प्तकां वा िाज्यापिुिे मयावप्तदि असून त्या अांिगवि घडणाऱ्या घडामोडी 

आप्तण घटना याांच्या एप्तिहाप्तसक प्रभावावि लक्ष कें प्तिि कििे. उदा. मिाि याांचा इप्तिहास.  

स्थाप्तनक इप्तिहासाि अिा इप्तिहासाचा समावेि आहे ज्यामध्ये महत्त्वपूणव स्थाप्तनक घटना 

आप्तण स्थाप्तनक समदुायावि प्रभाव टाकणािी घटना मयावप्तदि असिे .  आधपु्तनक काळाि 

स्थाप्तनक इप्तिहासाच्या सांिोधनावि प्तविेष भि प्तदला जाि आहे.  स्थाप्तनक इप्तिहासामध्ये 

गप्तिमान सामाप्तजक, िाजकीय, आप्तथवक बदलाांची प्रप्तिप्तबांब पनु्हा ियाि केली जाि आहे.   

पािांपारिक दृष्टीने इप्तिहास म्हणजे भूिकाळािील घटना आप्तण पूवीच्या जीवनाची त्याचच्या 

योग्यिे व अयोग्यातेसह ओळख होय. 
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इद्दतहास म्हटल्यानांतर आपल्या डोळ्यासमोर भूतकाळ येतो. आद्दि भूतकाळ म्हिजे 

भूिकाळाि घडलेल्या गोष्टी प्तकां वा होऊन गेलेल्या गोष्टी प्तकां वा जो काळ आिा केवळ 

आिवणीि प्तिल्लक िाप्तहला आहे असा काळ. इप्तिहासाि भूिकाळािील घडलेल्या घटना 

प्तकां वा त्याचा पिुावा द्दकां वा द्दनवेदन हे आपल्याला बघावयास द्दमळते. मािसाला पूवी काय 

घडले असावे याची फार मोठी  उत्सकुता असत.े त्याचबरोबर पढेु काय घडिार आहे याची 

द्दजज्ञासा असते.  ' इद्दतहास ' या शब्दाचा अर्थ हा द्दवद्दवध प्रकार ेवापरला जातो. एक अर्थ 

म्हिजे पूवी घडून गेलेल्या घटनाांची जांत्री द्दकां वा घडून गेलेल्या घटना. मात्र नांतरच्या काळात 

इद्दतहासाचा अर्थ म्हिजे पूवी घडून गेलेल्या घटनाांची चौकशी करिे व त्याबिल काही 

द्दवधान करिे. र्ोडक्यात इद्दतहास म्हिजे मानवाच्या जीवनात ज्या भूतकाळात होऊन 

गेलेल्या गोष्टी आहेत, घडामोडी आहेत त्याांचा प्रामखु्याने अभ्यास होय. इद्दत + हा + आस 

= म्हिजे असे घडले हा त्याचा शब्दशः अर्थ होय. इद्दतहासात मानवी व्यवहार याचा द्दवचार 

प्रर्म येतो व तो द्दवचार एक सांघ आद्दि एकद्दजनसी असा केला जातो. केवळ वतृ्ाांत माांडिे 

म्हिजे इद्दतहास आहे असे समजिे बरोबर नाही. त्यातील म्हिजे वतृ्ाांत माांडण्यातील 

कला,  सौंदयथ आद्दि सजीवता हेच खऱ्या अर्ाथने इद्दतहासाचे खर ेस्वरूप आह.े इद्दतहास हा 

सांजीवक हवा. त्यात त्रयस्र्पिा येता कामा नये. मानवी प्रगतीचा,  त्याच्या मनातील 

स्पांदनाचा त्याच्या मनात द्दनमाथि झालेल्या द्दवद्दवध द्दवचाराांचा,  आचाराचा,  एक द्दजवांत 

ताद्दववक झरा ज्यास नैसद्दगथक प्रवाह आहे असा द्दवषय व त्याचे अध्ययन म्हिजे इद्दतहास 

होय.  

इद्दतहासाची सांकल्पना प्रामखु्याने तीन गोष्टींवर साकारलेली आहे.  

(१) भूतकाळातील पररद्दस्र्ती व त्या काळात मानवाने केलेली प्रगती.  

(२) त्याने भूतकाळात केलेल्या प्रगतीबिलची नोंद असिाऱ्या व पुरावा म्हिून असिाऱ्या 

गोष्टी. 

(३) मानवी प्रगतीची नोंद करिारी पध्दती व ती नोंद करण्यासाठी वापरलेले तांत्रज्ञान.  

 इद्दतहासाची सांकल्पना ही मूळची ग्रीक लोकाांची,  लॅद्दटनमध्ये 

इद्दतहासाला"द्दहस्टोररया"म्हितात तर फ्रें च भाषेत त्याला"द्दहस्टोरी"तर 

इांद्दग्लशमध्ये"द्दहस्री"असे म्हितात. वरील सवथ शब्दाांचा खरा अर्थ चौकशी करिे 

द्दकां वा चौकशी करण्याचा उिेश,  चौकशी करून द्दमळालेले ज्ञान अर्वा माद्दहती 

सांकद्दलत करून सादर करिे असा होत नाही. पि मात्र भूतकाळात घडून गेलेल्या 

गोष्टीचा द्दवचार करिे म्हिजे इद्दतहास द्दकां वा भूतकाळातील यर्ार्थता (Actuality) 

म्हिजे इद्दतहास होय.  

या घटकामध्ये आपण इद्दतहासाचा अथव  व इप्तिहासाची व्यािी यावि चचाव करू  या. 

१.२ इद्दतहासाचा अर्थ आद्दि व्याख्या: 

इप्तिहासाबद्दल अनेक प्रकािच्या व्याख्या अनेक नामवांि लेखकाांनी माांडल्या आहेि. प्रत्येक 

व्याख्येि एक वेगळ्या प्रकािची छटा वा माप्तहिी इप्तिहासाच्या सांदभावि आपल्याला प्तमळि े

आप्तण इप्तिहासाचे स्वरूप त्याची व्यािी प्तकिी मोिी आहे याचे ज्ञान आपल्याला प्तमळिे. 

आिा आपण काही महत्त्वाच्या व्याख्याांचा आढावा घेऊ.  
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नहरोडोटस या ग्रीक इद्दतहासकाराच्या मते,"भूतकालीि मिोरजंक ि ससं्मरर्ीय घटिांचा 

शोध म्हर्जे इनतहास होय."(History means inquiry into the interesting 

and memorable past events.) या व्याख्येनसुार प्तहिोडोटसने मनोिांजकिा व 

सांस्मिणीयिा हे इप्तिहासाचे प्रमखु प्तनकष मानले आहिे. पि मनोरांजक घटना या 

सांस्मरिीय असतात द्दकां वा सांस्मरिीय घटना या मनोरांजक असतातच असे नाही. या 

व्याख्येनसुार इद्दतहासातील सांस्मरिीय घटनाांची द्दनवड करण्याची जबाबदारी द्दहरोडोटस 

इद्दतहासकारावर टाकतो. 

सपु्रप्तसध्द इांग्रज प्तवचािवांि फ्रानससस बेकन याांच्या मिे"मानवाला शहािी बनद्दविारी 

द्दवद्याशाखा म्हिजे इद्दतहास होय."("History is a discipline that makes men 

wise") याचा अथव इप्तिहासाचे अध्ययन केल्यामळेु माणसाला िहाणपण प्राि 

होिे.अविीभोविी पूवी काय घडले होिे त्याची माप्तहिी प्तमळिे.िहाणपण प्तमळप्तवण्यासािी 

इप्तिहासाचे अध्ययन आवश्यक आहे असाच त्याचा अथव आहे. 

हपॅ्पोल्ड च्या मते, "इनतहास हा अिुभिाचा िंदादीप आह.े"(History is the lamp 

of experience.) भूतकाळातील अनभुवाच्या प्रकाशात भद्दवष्याची वाटचाल करावी 

म्हिजे त्याला योग्य अशी द्ददशा द्दमळू शकेल असे हप्पोल्डला सचुवायचे होते. 

 िि हने्री जॉन्सन याांच्या मिे"इद्दतहास म्हिजे जे घडले, जसे घडले, ते जसेच्या तस े

साांगिे"या व्याख्येचा अथव असा की भूिकाळाि घडलेल्या सवव घटना जिाच्या ििा 

माांडणे,  साांगणे व त्याबद्दल माप्तहिी देणे म्हणजे इप्तिहास होय. ज्या घटना मानवी मनावि,  

समूहावि,  त्याांच्या विवनावि खोल असा िसा उमटप्तविाि अिा घटना म्हणजे इप्तिहास 

होय.  

प्रा.न ंडले  याांच्या मि"ेइद्दतहास म्हिजे अनेक घटनाांची सुसांगती लावून त्याचा परस्पर 

सांबांध प्रस्र्ाद्दपत करिारी द्दवद्याशाखा होय."(History is a sequence of events 

traced in their relations.) प्रा. प्त ां डल े याांची व्याख्या इप्तिहासाि घटनाांना 

वैप्तिष्ट यपूणव स्थान देिे असे प्तदसिे. केवळ घटनाांचा अभ्यास नसून त्या भूिकाळाि 

घडलेल्या सवव घटनाांचा पिस्पिािी सांबांध प्रस्थाप्तपि करून यथाथव माप्तहिी देणािा प्तवषय 

अथवा प्तवद्यािाखा म्हणजे इप्तिहास होय. घटना आप्तण त्याांचा पिस्पिाांिी सांबांध ससुांगिी ही 

महत्त्वाची आहे असे प्त ां डले सचुप्तविाि.  

प्रा. मेटलँड : याांच्या मि"ेइद्दतहास म्हिजे मानवाने ज ेकेले द्दकां वा ज्याचा उच्चार केला 

व सगळ्यापेक्षा सुध्दा त्याांनी ज्याचा द्दवचार केला त्याला इद्दतहास अस े

म्हितात."(What men have done and said, above all what they have 

thought that is history.)या व्याख्येि मेटलडँ याांनी इप्तिहासामध्ये एक प्तनप्तिि 

प्रकािची वैचारिक प्रप्तक्या आहे असे माांडल.े म्हणज े मानव काही प्तवचाि माांडू िकिो,  

त्याच्या मनािील प्तवचािाांचे प्रप्तिप्तबांब आपल्याला इप्तिहासाि प्तदसिे. म्हणजे इप्तिहास केवळ 

घटना ज्या भूिकाळाि होऊन गेल्याि त्याच साांगि नाही िि त्या घटनािून एक नवी 

वैचारिक प्रप्तक्या दखेील माांडू िकिो असे साांप्तगिले. 

प्रा. रदे्दनयर :"इद्दतहास म्हिजे समाजामध्ये राहिाऱ्या लोकाांची हकीकत 

होय."(History is a story of men living in societies.)या व्याख्येि इप्तिहासाचा 

वेगळा पैलू पहावयास प्तमळिो िो म्हणजे इप्तिहास हा प्रामखु्याने भूिकाळािील समाजाचा,  
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समाजािील माणसाांचा त्याांच्या कृत्याांचा,  त्याांच्या प्रगिीचा,  सामदुाप्तयक कायावचा आढावा 

ज्याि घेिलेला आहे त्याचा इप्तिहास होय.प्रा. िपे्तनयि याांची व्याख्या सामाप्तजक इप्तिहासाची 

कवाडे खोलणािी आहे म्हणून िी महत्त्वाची आहे.  

प्रा.लेकी : "इद्दतहास म्हिजे नैद्दतक कल्पनाांचा सांग्रह व स्पष्टीकरि होय. "(History is 

the record and explanation of moral values.) प्रा. लेकी याांची ही व्याख्या 

जास्ि ित्वप्तचांिक वाटिे. या व्याख्यामध्ये इप्तिहासाला ित्वज्ञानाचा मलुामा प्तदलेला 

प्तदसिो. अथावि वेगळ्या अर्ाथने इप्तिहासाच्या अभ्यासािून एक वेगळे ित्वज्ञान प्रिीि होि 

असिे. पण केवळ नैप्तिक कल्पना म्हणजे इप्तिहास नाही हे लक्षाि िेवले पाप्तहजे.  

एडमांड बकथ  : १८ व्या ििकािील  ाि मोिे प्तवचािवांि होऊन गेले. त्याांच्या 

दृष्टीने"इद्दतहास म्हिजे दूरदशीपिाचा मागथदशथक होय; तत्वाांचा मागथदशथक नव्ह.े 

"(History is a preceptor of prudence and not of principles.) ही व्याख्या 

इप्तिहासाची व्यािी मोिी आह े असे िि साांगिेच पण त्याबिोबि इप्तिहासाि प्रामखु्याने 

साित्याने घडणाऱ्या सामाप्तजक, आप्तथवक,  िाजकीय,  साांस्कृप्तिक बदलाांचा इप्तिहासािी 

त्याचा सांबांध असिो. हा घडि असणािा प्रवाही बदल कोणत्याही ित्वाच्या चौकटीि त्याला 

बसप्तविा येि नाही. मात्र इप्तिहासाि घडणाऱ्या घटनाांमळेु  व त्याच्या अध्ययनामळेु भावी 

काळाि काय घडू िकेल याचा अांदाज व्यक्त कििा येिो व मानवाला  एक दूिदिीपणाची 

जाणीव होऊ िकिे.असा या व्याख्येचा अथव आहे..  

जमथन द्दवचारवांत हडथरच्या मिे, "इद्दतहास म्हिजे घटनाांची साखळी होय. "(History is 

the chain of events.) हडविच्या मते कोणिीही ऐप्तिहाप्तसक घटना ही एकाकीपणे 

िपासून पाहिा येि नाही िि त्या घटनेमागे घटनाांची एक साखळी असिे. उदाहिणाथव 

पप्तहले महायदु्ध हे आचथड्यूक फद्दडथनाांड या ऑद्दस्रयन िाजपुत्राच्या खनुाने सरुू झाले असे 

नव्हे िि िे अनेक कािणाांपैकी एक कािण आहे.  प्तहटलिच्या पोलांडवरील आक्रमणाने ने 

दसुि ेमहायदु्ध सरुू झाले असे नव्हे िि ि ेअनेक कािणाांपैकी एक कािण आहे. 

कालाथईल याांच्या मि े "इद्दतहास म्हिजे श्रेष्ठ व्यक्तीची चररते्र व त्याांनी बजावलेली 

कामद्दगरी होय."(History is nothing but the biographies of great men.) ही 

व्याख्या मयावप्तदि स्वरूपाची असली ििी िी पूणवपणे अथवहीन अथवा चकुीची आहे असे 

म्हणिा येि नाही. कालावईलला असे म्हणावयाचे होिे की,  काही शे्रष्ठ व्यक्ती आपल्या 

किृवत्वाच्या,  प्तवचािाांच्या सामर्थयाववि सांपूणव िाष्राांची,  समाजाची प्तदिा बदलिाि. एखाद्या 

थोि व्यक्तीचे चरित्र हे त्या देिाचा त्या काळािील इप्तिहास असिो. एखाद्या व्यक्तीची त्या 

काळािील घडामोडींवि एवढी छाप पडलेली असिे की,  त्या व्यक्तीचे चरित्र म्हणजेच त्या 

काळािील इप्तिहास असिो. वस्ििु : प्रत्येक ऐप्तिहाप्तसक व्यक्ती ित्कालीन प्तवप्तिष्ट 

सामाप्तजक,  आप्तथवक,  िाजकीय व साांस्कृप्तिक परिप्तस्थिीचे  ळ असिे. त्या व्यक्तीचे 

व्यप्तक्तमत्त्व घडप्तवण्याि त्यावेळची स्वीकृि मूल्ये व आदिव याांचा  ाि मोिा वाटा असिो. 

किवबगाि व्यक्ती ही त्या त्या काळािील इप्तिहासाच्या कें िस्थानी असिे. कालावइल म्हणिो, 

"What History requires is geniuses and not masses."उदा. मिाि याांच्या 

इप्तिहासािून प्तिवाजी महािाजाांना वगळले िि मिाि याांच्या इप्तिहासाि काय उििे ? 

मौयावच्या इप्तिहासािून चांिगिु मौयव व अिोक याांना वजा केले िि काय उिि े? १७८९ च्या 

फ्रें च िाज्यक्ाांिीनांििचा इप्तिहास हा नेपोप्तलयन बोनापाटवच्या नावाभोविी कें प्तिि झाला 



 

 

इप्तिहास :  

व्याख्या व व्यािी   

अथव व स्वरूप 

 

5 

होिा. स्विांत्रोत्त्र भाििाचा िाजकीय इप्तिहास (१९६६-१९८४) हा पांिप्रधान श्रीमिी 

इांप्तदिा गाांधींच्या नावाभोविी कें प्तिि झालेला आहे. इटाली व जमवनीच्या एकीकिणाचा 

इप्तिहास एकीकिणाच्या चळवळीिील प्रमखु नेत्याांच्या कायाांिी एकरूप झाला आहे. 

स्वािांत्र्य चळवळीचा इप्तिहास हा गाांधीजींचे चरित्र व त्याांचे कायव याभोविी कें प्तिि झालेला 

आहे. थोि व्यक्तीच्या चरित्राप्तिवाय प्रत्येक देिाच्या इप्तिहासाचा अभ्यास होणे किीण आहे. 

या एकूण पार्श्वभूमीवि कालावइलची इप्तिहासाचा सांबांधी व्यथा काही अांिी का होइना बिोबि  

आहे असे म्हिता येईल. 

प्रा. इल्टन : याांच्या दृष्टीने "इद्दतहास म्हिजे मानवी जीवनात भतूकाळात घडलेल्या सवथ 

घटना त्याच्यातून उदयास आलेले द्दवचार,  सुख,  दुुःख,  भोग,  चाांगल्या /िाईट गोष्टी 

वतथमान काळात देखील आपला ठसा उमटवून जातात व ज्याच्यामुळे पुढे मानवाची 

भौद्दतक प्रगती सामाद्दजक बदल  याबिल आपल्याला काही अटकळ बाांधता येते."ही 

व्याख्या जास्ि प्रमाणाि इप्तिहासाबद्दल माप्तहिी देिे. इप्तिहासाि मानवाच्या झालेल्या 

प्रगिीचा, प्तवकासाचा प्तवचाि िि केला आहेच पण त्याचबिोबि मानवाला भोगावयास 

प्तमळालेले सखु दुुःख, बऱ्या / वाईट गोष्टी याांचा देखील प्तवचाि असून विवमानाि   व 

भप्तवष्याि घडलेल्या गोष्टींचा सखोल असा परिणाम घडललेा प्तदसिो. या व्याख्येने 

इप्तिहासाचा प्रवास हा भूिकाळ - विवमानकाळ - भप्तवष्यकाळ या प्तिन्हीिी असून त्याांचे 

एकमेकाांिी आांिरिक नाि ेआह ेहे प्तसध्द केले आहे. 

 सर चालथस द्दप्रर् :"इद्दतहास म्हिजे गतकाळातील मानवी समाजाच्या बदलाचा 

आढािा आह.े यात त्या काळातील समाजात कसकसा बदल होत गेला,  त्यावेळी 

समाजात कोित्या द्दनराळ्या सांकल्पनाांचा उदय झाला,  त्यावेळची भौद्दतक पररद्दस्र्ती 

कशी होती आद्दि अनेक अडचिींवर मात करून मानवाने प्रगती कशी घडवून आिली 

त्याचा आढावा म्हिजे इद्दतहास होय."या व्याख्याने मानवी समूह -मानवी समाज - 

समाजाि कालपित्वे झालेले उदय,  ित्कालीन भौप्तिक परिप्तस्थिी आप्तण मानवाला प्रगिी 

घडवून आणि असिाांना झालेला त्रास / अडचणी यावि त्याने केलेली माि या सवव गोष्टी 

येिाि. या व्याख्येचा साधा सिळ िोख मानवाच्या भौप्तिकप्रगिीचा आढावा व त्यािून 

उदयास आलेला नवा प्तवचािप्रवाह म्हणजे इप्तिहास असा आहे. अनेक अथावने इप्तिहासाची 

योग्य मीमाांसा त्याि आपल्याला आढळिे.  

लॉडथ अॅक्टन :"मानवाची मुद्दक्तगार्ा म्हिजे इद्दतहास"अिी अत्यांि सटुसटुीि व्याख्या 

केलेली आह.े ही व्याख्या मानवाने प्तनसगाविी मैत्री करून आपले केलेले भल ेअसा अथव 

त्याचा होिोच पण त्याचबिोबि मानवाने अनेक अडीअडचणींवि केलेली माि त्याचा 

आढावा म्हणज ेइप्तिहास.असा देखील त्याचा अथव आहे. 

 प्रा. ए.एल.रोस :"इद्दतहास म्हिजे भूगोल व प्राकृद्दतक द्दस्र्ती ह्यातून जडिघडि होत  

गेलेले मानवी जीवन व समाज जीवन याांचे आलेखन"या व्याख्येचा अथव मानवी 

जीवनाच्या प्रगिीचा आढावा. जी प्रगिी प्रामखु्याने त्या त्या प्रदेिाच्या भौगोप्तलक प्तस्थिीवि 

अवलांबून आह.े म्हणजे भौगोद्दलक प्राकृद्दतक पररद्दस्र्ती ही इद्दतहासाला पूरक असते ह े

अगदी योग्य असेच आहे. 

प्रा. इ.एच.कार : सपु्रप्तसध्द आधपु्तनक इप्तिहासकाि म्हणून इ.एच.काि याांनी इप्तिहासाची 

व्याख्या कििाांना"इद्दतहास म्हिजे वतथमानकाळ व भतूकाळ या मधील कधीही न 



इप्तिहास सांिोधन पद्धिी 

   

 6 

सांपिारा सांवाद होय."असे म्हटले आह.े (History is an unending dialogue 

between the past and the present.) या व्याख्येि एक गोष्ट स्पष्ट होि े की 

भूिकाळ आप्तण विवमानकाळ ही एकमेकािी अगदी जोडले गेले आहेि. त्याांच्यािील सांबांध ह े

कधीही सांपणाि ेनाही. विवमानकाळाि प्तनमावण झालेल्या समस्याांचे मूळ हे प्रायुः भूिकाळाि 

बघावयास प्तमळिे. भूिकाळाि घडलेली गोष्ट ही विवमान काळाि वेगळ्या रूपाि पनु्हा 

अनभुविा येिे. या सवव घटकाांच्या मूळािी मानवी विवन आहे.  

इांग्रज व द्दवद्वान प्रो ेसर जॉन सीली म्हितो, "इनतहास म्हर्जे गतकाळातील राजकारर् 

ि ितणमाि काळातील राजकारर् म्हर्जे भािी इनतहास होय."(History is past 

politics and present politics is future history.) प्रोफेसर सीलीच्या मते 

इद्दतहासाचा मखु्य उिेश राजकारिातील मागथदशथक हाच आहे.  प्रो ेसि  सीलीच्या मत े

इद्दतहासामध्ये राजकारिाद्दशवाय दसुर े काहीही नाही. मात्र हा दृद्दष्टकोन फारच सांकुद्दचत 

वाटतो. 

प्रा.नेद्दव्हन्स : या अमेरिकन इप्तिहासकािाच्या मिे"इद्दतहास म्हिजे भूतकाळाला 

वतथमानकाळाशी जोडिारा पूल आह े व तो भद्दवष्यकाळाचा मागथदशथक आह.े" 

(History is actually a bridge connecting the past with the present 

and pointing the road to the future.) नेप्तव्हस च्या मिे,"इप्तिहास म्हणजे 

मानवाच्या हािािील कां दील आहे व िो मानवाच्या प्रत्येक पावलावि प्रकाि टाकि असिो 

आप्तण भूिकाळ व विवमानकाळ याांच्यािील अांधाि भरून काढण्याचे काम कििो व या 

प्रकािाच्या आधािावि मानवाला भप्तवष्यकाळाची चाहूल घेिा येिे."या व्याख्येचा अथव असा 

प्तनघिो की इप्तिहास हा भूिकाळ व विवमानकाळ या दोन्ही काळाांिी सांबांप्तधि आहे. त्यामळेु 

दोन्ही काळाि घडलेल्या घटनाांमळेु मानवाला योग्य असे मागवदिवन साित्याने पढुील 

भप्तवष्याि प्तमळिे. पूवी झालेल्या विवमानकाळाि होि असलेल्या चकुाांची पनुिावतृ्ती 

भावीकाळाि टाळिा येिे.  

कालथ माक्सथ : १ ९ व्या ििकािील क्ाांिीकािी,  शे्रष्ठ जमवन ित्वज्ञ याने इप्तिहासाचा 

सखोल असा अभ्यास करून आपले क्ाांिीकािी ित्वज्ञान जगासमोि माांडले व 

साम्यवादाचा उदय जगाि झाला. त्याच्यामिे"इद्दतहास म्हिजे वगथकलहाचा इद्दतहास 

होय"कालानसुाि वगावची नावे बदलिील कलहाचे स्वरूप मात्र कायम आहे. िे आहेि ेआप्तण 

नाहीि े(Haves and Have nots) असाच िो सांघषव कायम इप्तिहासाि बघावयास प्तमळिो. 

इप्तिहासािील साित्याने प्तदसणाऱ्या सांघषावचा धागा कालवमार्कसवने नेमका धरून हा सांघषव 

श्रीमांि आप्तण गिीब,  जमीनदाि आप्तण भूदास,  सिांजामदाि आप्तण िळागाळािील 

सामान्यजन याांच्या सांघषावचा इप्तिहास कालव मार्कसवला अप्तभप्रेि आह.े कालवमार्कसवची 

इप्तिहासाची व्याख्या ही प्तवप्तिष्ट आसाभोविीच प्त ििे आहे. सांघषावव्यप्तिरिक्त इप्तिहासाि 

बाकी काही नाही असे म्हणणे योग्य ििणाि नाही. सांघषव हाच केवळ इप्तिहासाचा पाया आहे 

असे म्हणणे आििायीपणाचे आहे. सांघषव सवव प्तिकाणी आहे पण िो  ािच मोलाचा आहे 

असे मानून त्याला अवाजवी महत्त्व देणे िेवढे बिोबि नाही. 

टॉइन्बी : सपु्रप्तसध्द इांग्रज इप्तिहासकाि अरनॉल्ड टॉइन्बी याने जगािील सवव सांस्कृत्याांचा 

अभ्यास करून इप्तिहासाची व्याख्या अिी केली आहे की"मानवी सांस्कृतीचा उदय व -

हास म्हिजे इद्दतहास." (All history is nothing but the rise and fall of 
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human civilization.) इप्तिहास म्हणजे दसुि ेकाही नसून सांस्कृिीचा उदय व त्याांचा 

कालानरुूप होणािा -हास ह्याचा एक भला मोिा पट इप्तिहास प्तनमावण कििे. म्हणज े

इप्तिहासाि सांस्कृिी असणे आवश्यक आह.े सांस्कृिीच्या उदय व -हासाप्तिवाय इिि 

काहीही इप्तिहासाि आढळि नाही. टॉइन्बी याने साि ेआयुष्य सांस्कृिीच्या अभ्यासासािी 

व्यिीि केल्याने इप्तिहासाची व्याख्या म्हणजे सांस्कृिीचा अभ्यास / िोध / प्तनिीक्षण / प्रगिी 

याांच्यािीच सांबांप्तधि असणाि हे अगदी उघड आहे. टॉइन्बी याने मात्र सांस्कृिीचा उदय - 

प्तवकास - -हास यावि भि देऊन इप्तिहासाची व्याख्या जास्ि समथवक,  प्तविाल अिी केली 

आहे. याि िांका नाही. ित्त्वज्ञान इत्यादी चे त्याांचे प्तचांिन होिे. 

पंनडत िेहरंिी इद्दतहासाची व्याख्या पढुील शब्दात केली आहे त े म्हितात,"मिुष्याि े

निरनिराळ्या युगात निसगण ि पंचमहाभूत,े िसयपश ू ि अरण्य आनर् शेिटी ज्या 

सजाद्दतयािी त्याला पददनलत ठेिण्याचा ि आपल्या स्िार्थाणसाठी त्याचे शोषर् 

करण्याचा प्रयत्ि केलेला आह,े या सिाांच्या निरुद्ध त्यािे केलेल्या सघंषाणची कहार्ी 

म्हर्ज ेइनतहास होय." 

नि. का. राजवाडे  याांनी इद्दतहासाची अत्यांत सोपी व्याख्या केली आहे. त े

म्हितात,"समाजाच्या चररत्रातील गतगोष्टीची जी हकीगत तो इनतहास होय. इनतहास 

म्हर्जे राष्राचे सिण तऱ्हचेे गतकालीि चररत्र होय." 

डॉ. सिणपल्ली राधाकृष्र्ि याांच्या मते, "History is the memory of the nation, 

History is the memory of the races." 

धनांजय कीर याांच्या मते,"इनतहास ह े माििी समाजाचे एक अखंड, अभंग, द्दन 

अनिभाज्य असे छायानचत्र होय." 

सदानशि आठिले, इद्दतहासाचे तववज्ञान या ग्रांर्ात म्हितात,"इनतहासाचा दुसरा 

कोर्ताही अर्थण लागो ि लागो इनतहास म्हर्जे बदल, इनतहास म्हर्जे नस्र्थत्यंतर 

होय." 

ररयासतकार गो. स. सरदेसाई याांनी"इनतहास म्हर्जे माििी प्रगतीचा आढािा"असे 

म्हटले आह.े 

 धमाणिंद कोसबंी याांच्या मते, "इनतहास म्हर्जे साधि ि उत्पादि यांच्या सबंंधातील 

एक अिुक्रमािर आधाररत अशी घटिा होय." 

वरील व्याख्या पाद्दहल्या असता आपल्या लक्षात येते की इद्दतहास म्हिज ेइप्तिहासकाराच्या  

नजरसेमोर घटना येतात. या घटनाांचा नसुता एक ढीग म्हिजे इद्दतहास नव्हे तर द्दवद्दवध 

घटनाांमध्ये एक सांबांध प्रस्र्ाद्दपत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या घटनाांचा अन्वयार्थ 

लावीि असता कोित्या ना कोित्या तववज्ञानाचा आधार घेतला जातो. इद्दतहासकार, 

इद्दतहासामध्ये मानवी समाजाच्या वैद्दशष््टयपूिथ घटना, त्यामागील तवव, द्दवचार, व्यक्तीची 

वतृ्ी याांचा द्दवचार करतो. समाजाला समजेल, रुचेल, पचेल अशा शब्दाांत आपल ेसांशोधन 

माांडत असतो. 
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आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. इद्दतहासाच्या द्दवद्दवध व्याख्या द्दलहा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

१.३  इनतहासाची व्याप्ती (Scope of History)  

आतापयंत आपि इद्दतहास म्हिजे काय याची माद्दहती घेतली. आता आपल्याला 

इद्दतहासाची व्याप्ती पाहावयाची आहे. इद्दतहासाची व्याप्ती ठरवीत असताना पद्दहल्याांदाच एक 

समस्या द्दनमाथि होते की,  इद्दतहासाचा अभ्यास कोित्या कारिासाठी महववाचा ठरतो. 

इद्दतहासाचा वण्यथ द्दवषय भूतकाळाशी सांबांद्दधत आहे. असा भूतकाळ सांदभथ साधनाांमधूनच 

द्ददसून येतो. कागदपत्राद्दशवाय इद्दतहास द्दलद्दहता येत नाही. म्हिूनच लॅनजलास ि नसिबॉस 

म्हितात, "No documents no History"' इद्दतहासाच्या टीकाकाराांच्या मते,  ' Dead - 

Past ' पेक्षा Living Present हे जास्त महववाचे आहे. परांत ु आज जे सद्य : द्दस्र्तीत 

(Living Present) असते  तेच काही काळाने मतृप्राय (Dead Past) होते. म्हिून 

कोित्याही घटनेमध्ये असा कालानकु्रमे फरक करता येिार नाही. आपल्याला 

भेडसाविाऱ्या अनेक प्रसांगाांचे मूळ गतकाळामध्ये असते. म्हिून गतकाळाच्या,  

माद्दहतीद्दशवाय वतथमानकाळातील त्या समस्येवरील उपाय आपल्याला शोधून काढिे शक्य 

नाही.  

इप्तिहास या प्तवषयाची व्यािी ही प्तवप्तवध कालानरुूप साित्याने बदलिी िाप्तहली आहे. 

आधपु्तनक कालखांडाि सामाप्तजक,  िाजकीय,  साांस्कृप्तिक,  धाप्तमवक,  मानसिास्त्रीय अिा 

असांख्य सामाप्तजक िास्त्राांचा जन्म झाला. प्रत्येक सामाप्तजकिास्त्र आपली महत्वाची 

भूप्तमका आपआपल्या चौकटीप्रमाणे पाि पाडि आहे आप्तण आपला प्तवषय हा इिि 

प्तवषयाांप्रमाणेच महत्वाचा आहे असे साित्याने साांगि आहे. इप्तिहास या प्तवषयाच्या सांदभावि 

अिी गोष्ट घडली आह े की त्याची व्यािी  ाि मोिया प्रमाणाि असून त्याचे महत्व 

प्तदवसेंप्तदवस वाढि आहे. त्याची प्तिकवण सववच दृष्टीने जीवनाला उपयकु्त आहे. कािण 

मानवी जीवनाि घडून गेलेल्या गोष्टी व त्याचे होणाि े परिणाम हे  ाि मोिे आहेि. 

इप्तिहासाचे अध्ययनाने भप्तवष्यकाळाि प्तनणवय घेिाांना नेहमीच उपयकु्त ििल े आह े  ह े

आपल्याला नाकाििा येणाि नाही. प्रा. इलटन याांच्या दृष्टीने"सवव काही इप्तिहासाचे उत्तम 

प्तलखाण हे एका अथावने जागप्तिक इप्तिहासाचाच भाग आहे. कािण एका छोट या देिाच्या 

इप्तिहासाचा प्तवचाि कििाांना जगाचा प्तवचाि टाळिा येि नाही."इप्तिहासाची व्यािी वाढि 

जाण्याची खिी कािणे खालीलप्रमाणे आहेि.  
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(१)  आज देखील अप्तिप्राचीन जनु्या सांस्कृिीचा िोध लागि आहे. जनेु अप्तिप्राचीन असे 

प्तिलालेख, भूजवपते्र, प्राचीन काळािील भाांडी, प्तवप्तवध वस्िू उत्खननाद्वाि े प्तमळि 

आहे. त्यामळेु  प्राचीन कालखांडाच्या ज्ञानाि / माप्तहिीि भि पडि आह.े जनेु 

प्तसद्धाांि मागे पडून नवे प्तसद्धाांि नव्याने माांडले जाि आहे. 

 (२)  नवीन भौगोप्तलक िोधाांमळेु अप्तिप्राचीन सांस्कृिीच्या िोधाबिोबिच नवी मानवाची 

वांिावळ नव्याने पढेु येि आहे. मानववांििास्त्राि नव्या माप्तहिीची भि पडून नवे 

प्तसद्धाांि माांडले जाि आहे ि ेइप्तिहासाच्या अध्ययनाला पूिक ििि आह.े  

(३)  काळाच्या ओघाि इप्तिहासाची व्यािी वाढली असून हकीकि साांगणे,  ही हकीकि 

किी घडली िे साांगणे प्तिवाय हकीकिीचे बौप्तद्धक दृष्ट या प्तवशे्लषण किणे व 

त्याच्यावि आधारिि भप्तवष्यकाळासािी काही अनमुान ियाि किणे, असे खि ेआिा 

इप्तिहासाचे स्वरूप बनि चालले आह.े म्हणून त्याची व्यािी वाढीस लागली आहे. या 

पूवी इप्तिहास हा केवळ िाजकीय - िाजघिाण्याांचा िाजाच्या कुटुांबापिुिा मयावप्तदि 

होिा. यदु्ध, िह, प्तवजय, पिाजय याांच्यािी प्तनगप्तडि होिा. आिा िसे स्वरूप 

इप्तिहासाचे नव्या युगाि िाप्तहले नाही. माणसाच्या सवव सामाप्तजक गोष्टींचा त्याच्या 

कृत्याांचा, चालीिीिीचा, पिांपिाांचा, भाषेचा, प्तवचािाांचा, विवनाचा प्तवचाि इप्तिहासाि 

साकल्याने केला जाि आहे. प्तकां बहुना माणसाचे दैनांप्तदन जीवन हा भाग देखील 

इप्तिहासाचा प्तवषय बनला आह.े 

  अगदी पूवी इप्तिहास हा प्तवषय वाङमयाचा प्तकां वा िाजकािणाचा - िाज्यिास्त्राचा एक 

भाग म्हणून त्याकडे पाप्तहले जाि होिे. आज इप्तिहास हा स्वायत्त प्तवषय मानला 

जाि आह.े त्यामध्ये मानवी समूहाचा अभ्यास,  त्याचा कलाप्तवकास,  नैप्तिक 

कल्पना,  धाप्तमवक कल्पना,  प्तवप्तवध पिांपिा याांचा झालेला प्तवकास,  व्यापाि, 

अथविास्त्रीय व्यवहाि,  नाणी इ. चा देखील प्तवचाि आिा इप्तिहासामध्ये केला जाि 

आहे. इप्तिहासाची साधने गोळा करून त्याचा अन्वयाथव लावून ऐप्तिहाप्तसक घडामोडी 

मागे असणािी प्रेिणा स्पष्ट किणे ही इप्तिहासाची व्यािी बनलेली आहे. 

 अगदी अप्तलकडच्या काळाि इप्तिहास या प्तवषयाांिगवि सामाप्तजक बदल social 

change,  आप्तथवक घडामोडी Economic Activities,  िळागाळािील 

जनसामान्याांचा इप्तिहास या प्तवप्तवध प्तवषयाांबिोबि ित्वज्ञान या प्तवषयाि होणाि ेबदल 

हा देखील अभ्यासाचा प्तवषय बनला आहे. त्याचबिोबि कामगाि चळवळ,  वगवकलह,  

िेिी,  उद्योगधांद े त्याचा प्तवकास यासािखे प्तवषय देखील आिा इप्तिहासाच्या 

अध्ययनाचा भाग बनले आहेि. 

प्रो. गुस्टािसि (Gustavson) आपल्या ' A Preface to History ' या ग्रांर्ात 

म्हितात की,  एखादा मनोवैज्ञाद्दनकसदु्धा औषध सचुद्दवण्यापूवी रुग्िाच्या गतकालाकडे 

जातो,  ज्यावेळी त्याला रुग्िाची समस्या सोडवावयाची असते,  तेव्हा त्याला द्दनदान 

करण्यासाठी रुग्िाची व्यद्दक्तगत माद्दहती असिे आवश्यक असते. ज्याप्रमािे एखाद्या 

व्यक्तीचे व्यद्दक्तमवव म्हिजे द्दतच्या अनभुवाांची गोळाबेरीज,  त्याचप्रमािे एखादे राष्र द्दकां वा 

सांस्र्ा याांचे दृश्य स्वरूप त्याांच्या पार्श्थभूमीवर प्रकाश टाकते.  

इद्दतहासाच्या अभ्यासाने मािसाची अनभुवकक्षा वाढते. अनेक घटनाांतील परस्परसांबांध 

त्याला समजून येतात. प्रो. एल्टि (Alton) आपल्या ' The Practice of History ' या 
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ग्रांर्ात म्हितात,"इद्दतहासाच्या ज्ञानाने वतथमानकाळाच्या अनभूुतीला भक्कमपिा येतो व 

भद्दवष्यकाळासाठी काही मागथदशथन होऊ शकते. ("Historical knowledge gives 

solidity to the understanding of the present and may suggest guiding 

lines for the future.")  

इद्दतहासाच्या अभ्यासाने मािसाला आपला बदु्दद्धवादी दृद्दष्टकोि (Rational Attitude) व 

तकथ बदु्धी (Reasoning) वाढद्दवता येते. प्रो. आर्. जी. कॉनलंगिूड 

(R.G.Collingwood)"याांनी ' Idea of History ' या ग्रांथाि"इप्तिहासाला खूप महत्त्व 

आह.े त्याची प्तिकवण मानवी जीवनाला उपयकु्त आहे. कािण सध्याच्या मानवी जीवनािील 

गिगोष्टी व त्याचे होणाि ेपरिणाम यामळेु त्यािील नाद हा पूवीप्रमाणेच बदलण्याची िर्कयिा 

आह.े महत्त्वपूणव घटना लक्षाि िेवल्याने भप्तवष्यकाळाि प्तनणवय घेण्याच्या दृष्टीने त्या उपयुक्त 

िििाि. असे ह े प्तनणवय दृश्य स्वरूपाि दाखप्तविा येि नाहीि. पिांि ुकाय होऊ िकेल व 

सध्याच्या ससुांगि कालक्मणेमध्ये कोणिा धोका होऊ िकेल याचे प्तदग्दिवन  कििा येईल. 

("History has a value,  its teachings are useful for human life ; simply 

because the rhythem of its change is likely to repeat itself,  similar 

antecendents leading to similar consequents,  the history of notable 

events is worth remembering in order to serve as a basis for prognostic 

judgements,  not demonstrable but probable laying down not what will 

happen,  but what is likely to happen,  indicating the points of danger in 

rhythems now going on".)  

 प्रो. लेकी (Lecky) ने इप्तिहासाची व्यािी साांगिाना म्हटले आहे की, "जी व्यक्ती 

गिकाळािील घटनाांचे वैप्तिष्ट य जाणण्याि प्तनष्णाि आहे,  िी व्यक्ती स्वि : च्या समकालीन 

घटनाांचे मूल्यमापन किण्याि  ाििी चूक किणाि नाही."("He who has learnt to 

understand the true character and tendency of many succeeding years is 

not likely to go very far wrong in estimating his own.") 

 प्रो. बॉडीन (Bodin) ने इप्तिहासाची व्यािी ििवीि असिाना िीन महत्त्वपूणव वैप्तिष्ट ये 

साांप्तगिलेली आहेि. िी पढुीलप्रमाणे :  

१.  ज्या िार्श्ि ित्त्वावि मानवी स्वभावाची बैिक आधारिि आहे त्या ित्त्वाची ओळख 

इद्दतहासामळेु आपल्याला होि.े उदा. मानवी स्वभावािील िाग, लोभ,  मोह,  क्ौयव, 

द्दहांसा, महत्त्वाकाांक्षा या गणुाांची ओळख आपल्याला इप्तिहासामधून होते.  मोगल 

इप्तिहासामध्ये जागोजागी क्ौयव आपल्याला प्तदसिे.  उदा. मोगल िाज्यकिे प्तिके्षचा 

भाग म्हणून आपल्या प्तविोधकाांची डोळे काढीि असि. आपल्या प्तविोधकाांचा 

नायनाट किण्याची प्रवतृ्ती मोगलाांमध्ये प्तकां बहुना अनेक िाज्य कत्याांमध्ये आपणास 

प्तदसिे.  

 २.  ऐप्तिहाप्तसक घटनाांच्या अभ्यासावरून एका ििाप्तवक मयावदेपयांि भावी घटना विवप्तविा 

येिाि. या व्यािीचे स्वरूप असे की,  प्रत्येक िाष्राची,  समाजाची  प्तवप्तिष्ट 

जडणघडण असिे. एकदा या जडणघडणीचा अभ्यास केला म्हणजे त्या 

समाजासांबांधी,  िाष्रासांबांधी आपल्याला भप्तविव्यिा काही प्रमाणाि विवप्तविा येईल. 

इप्तिहासाच्या अभ्यासाने ज्याप्रमाणे भप्तविव्यिा विवप्तवणे काही प्रमाणाि िर्कय आहे,  
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त्याचप्रमाणे विवमानकाळाचा अभ्यास करून आपल्याला ऐप्तिहाप्तसक घटनाांच्या 

आधाि ेभूिकाळाचे प्तचत्र उभे किणे िर्कय आहे.  

३.  मानवी इप्तिहासाच्या अभ्यासाद्वाि े िार्श्ि जीवनाची मूल्ये जाणिा येिाि. मानवी 

जीवनाची िार्श्ि मूल्ये म्हणजे प्रेम,  दया,  िाांिी,  माणसुकी,  मानविावाद इ. 

प्राचीन भाििाच्या अभ्यासापासून या गणुाांचा परिपोष झालेला आपल्याला प्तदसिो. 

आधपु्तनक जगामध्ये याच मूलभूि सत्याच्या मागे सवव जग धाविे आह े असे 

आपल्याला प्तदसिे.  

 इप्तिहासाचे के्षत्र प्तदवसेंप्तदवस व्यापक होि आहे. पूवी इप्तिहास  क्त िाजे,  िाण्या,  

लढाया,  िह याच्यापिुिाच मयावप्तदि होिा आिा त्याची व्यािी खूप बदलली आहे. 

पूवी सामान्य माणसाला इप्तिहासामध्ये कोणिेही स्थान नव्हिे आज िोच सामान्य 

मनषु्य इप्तिहासाचा 'कणा ' बनला आह.े िळागाळािील लोकाांचा इप्तिहास 

(Subaltern History) हा इप्तिहासाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पूवी 

प्तस्त्रयाांसांबांधीचा दृप्तष्टकोण अप्तििय सांकुप्तचि होिा,  आज स्त्रीवादी दृप्तष्टकोण 

(Feminist Attitude) हा इप्तिहासलेखनाचा,  सांिोधनाचा महत्त्वाचा प्तवषय मानला 

जािो.  

प्रो. बी. शेख अली याांनी इप्तिहासाच्या व्यािीचे वणवन किीि असिाना पढुील मदु्याांची चचाव 

केली आह.े 

 (१) ज ेघडल ेत्याचे वणवन किणे. 

 (२) जे घडल ेत्याचे मूल्यमापन किणे. 

 या दोन ित्त्वामध्येच वेगळ्या स्ििाांवि आपल्याला इप्तिहासाची व्यािी स्पष्ट कििा येईल. 

इप्तिहासाांची व्यािी मानवी जीवनािी प्तनगप्तडि असि.े मानवी जीवन अनेक अांगाांनी बहिि 

असि.े त्यामध्ये सामाप्तजक, साांस्कृप्तिक, आप्तथवक धाप्तमवक बाबींचा सांबांध येि असिो. 

समाजजीवनािील रूढी,  पिांपिा मनोिांजनाचे प्तवप्तवध प्रकाि या सवाांचा समावेि 

इप्तिहासामध्ये होि असिो. इप्तिहास हा एक स्वयांभू प्तवषय आहे,  ही बाब प्तवद्वानाांनी मान्य 

केललेी आह.े त्यामळेु इिि कोणत्याही प्तवषयाच्या अप्तधपत्याखाली न िाहिा प्तवप्तवध कला,  

नीप्तिमूल्ये सवाांचा व्यापक अथावने इप्तिहासामध्ये समावेि होि असिो.  

इप्तिहासाला दोन प्रकािची काये किावी लागिाि. 

(१) सांदभवसाधने गोळा किणे व  

(२) प्तमळालेल्या इप्तिहासाच्या साधनाांचे मूल्यमापन किणे. 

 या दोन प्रप्तक्या मूलभूि िास्त्रीय प्रप्तक्या आहेि. त्यामळेु स्वाभाप्तवकच इिि िास्त्राप्रमाणेच 

वस्िपु्तनष्ठिा (Objectivity) व िास्त्रीय दृप्तष्टकोण (Scientific attitude) अवलांबावा 

लागिो. पिांि ु इप्तिहासाचा गाभा मानवी मनािील भावभावनािी असिो. त्यामळेु 

िास्त्रामधील वस्िपु्तनष्ठिा प्रत्यक्षाि येऊ िकि नाही. ही इप्तिहासामधील उणीव आहे हे 

आपण लक्षाि घेिले पाप्तहजे. इप्तिहासाचा सांबांध मानवी जीवनािी असिो आप्तण मानवी 

जीवन परिपूणव किण्यासािी साप्तहत्याचा आधार घ्यावा लागिो. सर जदुनार् सरकार 
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याांच्या मिे,  ' इप्तिहास आप्तण साप्तहत्य ' याांना प्तवभागणारी िषेा अप्तििय पसुट आहे. या 

प्तवधानाचा अथव असा की,  इप्तिहासाची व्यािी ही साप्तहत्याप्रमाणेच अप्तििय व्यापक आहे.  

प्रो. जी. एम. द्दिव्हलीन याांनी इप्तिहासाची ' प्तत्रप्तवध ' व्यािी साांप्तगिलेली आहे. िी व्यािी 

अिी- 

 (१) िास्त्रीय (२) काल्पप्तनक व (३) साप्तहप्तत्यक 

या प्तत्रप्तवध व्यािीचा प्तवचाि केला असिा आपल्या असे लक्षाि येिे की,  आधपु्तनक काळाि 

िास्त्रीय दृप्तष्टकोणामळेु ज्या काही सांिोधनाच्या प्तवप्तवध िाखा प्तनमावण झाल्या त्याांचा 

समावेि होिो यालाच आपण िास्त्राांचा इप्तिहास (History of Sciences) म्हणिो. उदा. 

मानवाने चांिावि िेवलेले पाऊल प्तकां वा भाििीय अांिरिक्ष मप्तहला कल्पना चावला प्तहच्या 

बाबिीि घडलेली घटना प्तकां वा मांगळ ग्रहाचे परृ्थवीजवळ येणे ही िास्त्रीय घटना ही सुद्धा 

इप्तिहासाची व्यािी आहे.  

काल्पप्तनक बाबींचा प्तवचाि केला असिा बऱ्याच वेळा घडलेल्या घटनाांच्या आधाि ेविवमान 

प्तकां वा भप्तवष्यकाळामध्ये काय घडू िकेल यासांबांधी प्तवचाि किणे हीसदु्धा इप्तिहासाची 

व्यािीच आहे. उदा. ११ सप्टेंबि २००१ िोजी अमेरिकेिील World Centre वि झालेला 

दहििवादी हल्ला यावरून कल्पनेच्या आधािावरून भावी काळाि कोणत्या घटना घडू 

िकिील याचा अांदाज येऊ िकिो.  

साप्तहत्यामध्ये िि आपल्याला इप्तिहासाचे पदोपदी दिवन होि असिे. मग िी िेर्कसप्तपअिची 

ऐप्तिहाप्तसक नाटके असोि,  वसांि कानेटकिाांनी प्तलप्तहलेली ' प्तवषवकृ्षाच्या छायेि ' ' 

प्तहमालयाच्या सावलीि ' प्तकां वा ' िायगडाला जेव्हा जाग येि े ' अिी नाटके असोि. न्या. 

िानडे याांचे लेख असोि अथवा म.  ुल्याांनी प्तलप्तहलेल्या ' िेिकऱ्याांचा आसूड ' यासािखे 

साप्तहत्य असो.  

थोडर्कयाि,  इप्तिहासाची व्यािी ही मानवाच्या उत्क्ाांिीिी सांबांप्तधि आहे. इप्तिहासामध्ये 

मानवाने प्तवप्तवध के्षत्राांि केलेली प्रगिी व प्तिचा आलेख येणे आवश्यक असिे. इप्तिहासाच्या 

वाचनामध्ये व्यक्ती आपले प्रप्तिप्तबांब िोधण्याचा प्रयत्न किीि असिे व अिा ि-हेचे प्रप्तिप्तबांब 

ज्या वेळी इप्तिहासामध्ये प्तदसेल त्या वेळीच खऱ्या अथावने इप्तिहासलेखन झाले असे म्हणिा 

येईल. अनाप्तद कालापासून सामान्य माणूस परिप्तस्थिीचे भक्ष्यच बनि गेला आह.े त्याचे 

हुबेहूब वणवन इप्तिहासामध्ये आले पाप्तहजे.  

इप्तिहासाच्या व्यािीमध्ये आप्तथवक घडामोडी व समाजिास्त्रीय बदल यामळेु वाढ होि आहे. 

मार्कसववादी ित्त्वज्ञानाने अांिप्तवविोधाची (Dialects) कल्पना माांडली. व्यक्ती प्तकां वा समाज 

याांची प्रगिी होण्यासािी अांिप्तवविोधाची कल्पना माांडली. प्तविोध- प्तवकास हे ित्त्व अत्यांत 

महत्त्वाचे मानिाि. सोिल डाप्तववप्तनझमची सांकल्पना समाजाला लावण्याि येिे. ही सदु्धा 

इप्तिहासाची व्यािी आहे. साम्यवादी देिामध्ये घडणाऱ्या घडामोडींकडे मार्कसववादी 

ित्त्वज्ञानािून पाप्तहले जािे. अिा घडामोडींमध्ये कामगाि चळवळ,  वगव कलह,  व्यापाि,  

उद्योगधांदे,  ििेी इत्यादींचा समावेि असिो. एखाद्या लोकिाहीवादी देिाि याच 

घटनाांच्याकडे सामाप्तजक बदल अिा दृप्तष्टकोणािून पाप्तहले जािे. प्तवप्तवध िाजकीय - 

सामाप्तजक सांस्थाांचा, सांसदीय लोकिाहीचा प्तवकास ही इप्तिहासाची व्यािी दिवप्तविाि. 

स्वाभाप्तवकच इप्तिहासाची व्यािी वाढून अथविास्त्र,  िाज्यिास्त्र,  समाजिास्त्र,  
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मानववांििास्त्र,  इिि भौप्तिकिासे्त्र याांच्यािी प्तनगप्तडि असणािा प्तवषय म्हणून इप्तिहासाकडे 

पाप्तहले जािे.  इप्तिहासाचे प्तवप्तवध प्रकाि उदा. सांसदीय पद्धिीचा इप्तिहास,  लष्किाचा 

इप्तिहास,  कायद्याांचा इप्तिहास या प्तवषयाची व्यािी दाखप्तविाि.  

काळाच्या ओघाि इप्तिहासाची व्यािी वाढली. इप्तिहासाला प्तत्रप्तवध कामे किावी लागिाि,  

िी पढुीलप्रमाणे : 

१) हप्तककि साांगणे. 

२) ही हप्तककि किी घडली ि ेसाांगणे व  

३) हप्तककिीचे प्तवच्छेदन किणे. 

 पिांि ु अगदी अलीकडील काळाि यापेक्षासदु्धा इप्तिहासाची व्यािी वाढली आह.े पूवी 

इप्तिहासाला खूप मयावदा होत्या. त्यावेळी  क्त िाजघिाण्याांचा उदय व अस्ि,  िाजाांचे 

दिबाि,  यदेु्ध व िह याांचा प्तवचाि किणे म्हणजे इप्तिहास असा समज होिा. आिा मात्र 

इप्तिहासाकडे मानविावादी दृप्तष्टकोणािून पाप्तहले जािे. माणसाच्या सवव सामाप्तजक 

हालचालींचा उदा. प्तवप्तवध खेळ,  चालीिीिी,  पिांपिा या सवाांचाच प्तवचाि केला जािो. 

इिकेच नव्हे िि सामान्य माणसाचे दैनांप्तदन जीवन हा सुद्धा इप्तिहासाचा प्तवषय बनलेला 

आहे.  

पूवी इप्तिहास ही वाङ्मयाची प्तकां वा ित्त्वज्ञानाची प्तकां वा िाज्यिास्त्राची एक िाखा म्हणून 

प्तिच्याकडे पाहि असि. पिांि ुआज इप्तिहास हा एक स्वायत्त प्तवषय मानला गेला आहे. 

इप्तिहासाला जो स्वायत्त दजाव प्राि झाला आहे. त्यामळेु मानव प्तकां वा मानवी समूह याांचा 

अभ्यास किीि असिाना त्याबद्दल प्तवप्तवध प्रकािचे ज्ञान त्याांच्यािील कलाप्तवकास,  नैप्तिक 

अप्तधष्ठान,  पिांपिा आप्तण त्याची झालेली सवाांगीण प्रगिी हा इप्तिहासाचा वण्यव प्तवषय 

बनलेला आहे. इप्तिहास  नसुिाच एखादी घटना जगाला साांगि नाही िि साधन साप्तहत्य 

जमप्तवणे व त्याचा अन्वयाथव लावून ऐप्तिहाप्तसक घडामोडीमागे असणािी प्रेिणा स्पष्ट किणे 

ही इप्तिहासाची व्यािी बनलेली आह.े इप्तिहास हा प्तवषय िास्त्र आहे असे मानले जािे. पिांि ु

ज्यावेळी सांदभव साप्तहत्य गोळा केले जाि ेिेव्हा िे गोळा किण्यामागे वस्िपु्तनष्ठिा ही िास्त्रीय 

सांकल्पना असिे. पिांि ु ज्यावेळी घटनाांचा अन्वयाथव लावण्याचा प्रसांग येिो िेव्हा 

बऱ्याचवेळा व्यप्तक्तप्तनष्ठिा येण्याची िर्कयिा असिे.  

इप्तिहास हा प्तनसगावचा अभ्यास किीि नाही िि त्या प्तनसगावि िाहणाऱ्या मानवाची प्रगिी 

कसकिी झाली याचा िो प्तवचाि कििो. इप्तिहासामध्ये एखाद्या योद ध्याच्या सांदभावि नद्या,  

पववि,  सागि,  डोंगि याांचा प्तवचाि केला जािो. उदा. प्लासीच्या िणाांगणाचा प्तवचाि िॉबटव 

र्कलाईव्हच्या सांदभावि,  पाप्तनपिच्या िणाांगणाचा प्तवचाि भाऊसाहेब आप्तण अब्दाली याांच्या 

सांदभावि,  िि वॉटलूवचा प्तवचाि नेपोप्तलयनच्या सांदभावि केला जािो. याचा अथव असा की,  

मानवाच्या जडण - घडणीमध्ये प्तनसगावचा जेवढा सांबांध असेल िेवढ या सांदभाविच प्तनसगावचा 

प्तवचाि केला जािो. इप्तिहासकािाने इप्तिहासाची व्यािी ििवीि असिाना नसुिेच प्रिासन,  

कायदा प्तकां वा धमव याांचा प्तवचाि न कििा त्याांच्या पलीकडे पिांि ुमानवी समाजामध्ये ज्या 

घटना घडि असिाि त्याांचा प्तवचाि केला पाप्तहजे. इप्तिहासामध्ये िास्त्रीय प्रगिी,  

िांत्रज्ञानप्तवषयक प्रगिी,  भौगोप्तलक िोध या सवाांचा मानवावि कोणिा परिणाम झाला या 

सांदभावि अभ्यास केला पाप्तहजे. इप्तिहासामध्ये सामान्य व्यक्ती ही सवाांि महत्त्वाची मानली 
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जाि.े कािण अिी व्यक्ती एखादे िाज्यिासन प्तनमावण करू िकिे प्तकां वा अन्यायकािक 

िाज्यिासनाचा िेवट करू िकिे.  

 इप्तिहासाच्या बदलत्या व्यािीसािी इप्तिहास लेखनिास्त्र देखील िेवढेच जबाबदाि मानले 

पाप्तहजे. कािण १९ व्या ििकापयांि इप्तिहासाचे अध्ययन हे केवळ िाजकीय घटना,  प्रसांग 

याांच्यािी प्तनगप्तडि होिे. पण सध्या इप्तिहासाचा प्तवचाि कििाांना सामाप्तजक,  आप्तथवक,  

िाजकीय,  नैप्तिक,  साप्तहत्यप्तवषयक,  गोष्टींचा आपण प्तवचाि कििो कािण इप्तिहासाि 

आपण मानवाच्या प्रगिीचा प्तवचाि कििो. िेव्हा विील प्तवषयाांचा प्तवचाि किणे केवळ 

अपरिहायव िििे. इप्तिहास हा प्तवषय रूक्ष न बनिा सिेज,  आकषवक बनण्यासािी 

साप्तहत्याचा आधािदेखील नेहमी घेिला जािो. इप्तिहासलेखन िास्त्राने वि नमूद केलेल्या 

प्तवषयाांचा आधाि घेऊन साधने गोळा किणे व त्यािून भूिकाळािील घडलेल्या घटनाांचा, 

गोष्टींचा वेध घेण्याचे काम सरुू िेवले आहे.  

इप्तिहासाची वाटचाल वस्िपु्तनष्ठ अनभुववादापासून (Empirism) इप्तिहासावादापयांि 

(Historicism) झाली आह.े वस्िपु्तनष्ठ अनभुववाद म्हणजे ऐप्तिहाप्तसक घप्तटिाांची 

(Historical facts) प्तनप्तििी किण्याची प्रप्तक्या होय,  िि इप्तिहासवाद म्हणजे घप्तटिाांची 

सरुुवाि,  उगम कसा झाला िे साांगून त्या घप्तटिाांचा प्तवकास कसा झाला ह े साांगण्याची 

प्रप्तक्या होय. या दोन्ही सांकल्पना इप्तिहासाची व्यािी वेगळ्या प्रकाि े प्तसद्ध कििाि. 

इप्तिहासाांच्या व्यापक स्वरूपावि द्दसग्मांड फ्रॉईड व अल्बटथ आईनस्टाईन याांच्या 

प्तवचािसिणीचा प्रभाव प्तदसून येिो. यामधूनच अमेरिकेने ऐप्तिहाप्तसक सापेक्षिावाद 

(Historical relativism) ही सांकल्पना रूढ केली. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र.१.  इद्दतहासाची व्याप्ती द्दवशद करा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. ४  साराांश : 

एप्तिहाप्तसक घटनाांचा नसुिा एक ढीग म्हणजे इप्तिहास नव्हे िि प्तवप्तवध घटनाांमध्ये एक 

सांबांध प्रस्थाप्तपि किण्याचा प्रयत्न केला जािो. या घटनाांचा अन्वयाथव लावीि असिा 

कोणत्या ना कोणत्या ित्त्वज्ञानाचा आधाि घेिला जािो. इप्तिहासकाि,  इप्तिहासामध्ये 

मानवी समाजाच्या वैप्तिष्ट यपूणव घटना,  त्या मागील ित्त्व,  प्तवचाि,  व्यक्तीची वृत्ती याांचा 

प्तवचाि कििो. समाजाला समजेल,  रुचेल,  पचेल अिा िब्दाांि आपले सांिोधन माांडि 

असिो. इप्तिहासाला नसुिी घटना नोंदवून चालि नाही िि िी हकीगि किी घडली त्याचा 

अन्वयाथव लावून ऐप्तिहासीक घडामोडी मागची प्रेिणा स्पष्ट किावी लागिे. त्यामळेु 

इप्तिहासाची व्यािी वाढि जािे.  
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१.५ प्रश्न : 

१.  इप्तिहासाचा अथव व व्याख्या स्पष्टीकिणासह प्तलहा. 

२.  इप्तिहासाची व्यािी प्तविद किा. 

३.  इप्तिहासाच्या प्तवप्तवध व्याख्या साांगा. त्यापैकी कोणिी व्याख्या ही अप्तधक बिोबि 

आहे असे िमु्हास वाटि ेका? 

१.६  अद्दतररक्त वाचन : 

१.  ई. एच. काि, अनवुादक - प्रा.प्तव.गो. लेले,  इप्तिहास म्हणज ेकाय ? कॉप्तन्टनेन्टल 

प्रकािन,  पणेु. 

२. गाडवन चाईल्ड, अनवुादक - डॉ. बलिाज िमाव, इप्तिहास का इप्तिहास, हरियाणा 

साप्तहत्य अकादमी,  चांदीगढ,  १९८८.  

३.  डॉ. गोप्तवांदचांि पाांडे,  इप्तिहास : स्वरूप एवां प्तसद्धाांि, िाजस्थान प्तहन्दी ग्रांथ अकादमी,  

जयपूि,  १९९ ८. 

४.  डी. डी. कोसाांबी, पिुाणकथा व वास्िविा. 

५.   द. प्तव. केिकि, इप्तिहासािील अांि : प्रवाह. 

६.   ग. ह. खि,े साधना प्तचप्तकत्सा, लोकवाङ्मय गहृ,  मुांबई,  १९७६. 

७.   प्तव. द. घाटे, इप्तिहासिास्त्र आप्तण कला, देिमखु प्रकािन, पणेु. 

८.  प्रभाकि देव, इप्तिहास : एक िास्त्र, कल्पना प्रकािन, नाांदेड. 

९.  सदाप्तिव आिवले, इप्तिहासाचे ित्त्वज्ञान, प्राज्ञ पाििाला मांडळ,  वाई,  १९६७.  

१०.  डॉ. िाांिा कोिेकि,  इप्तिहास : िांत्र आप्तण प्तवज्ञान, श्री साईनाथ प्रकािन, नागपूि, 

२००७. 

११.  सहुास िाजदिकेि,  इप्तिहास लखेनिास्त्र, प्तवद्या प्रकािन, नागपूि, १९९८. 

१२.  डॉ. बी. एन. सिदेसाई,  इप्तिहासलेखनपद्धिी,  डके प्रकािन, कोल्हापूि, २००५. 

१३.  गायकवाड,  डॉ. सिदेसाई हनमाने, इप्तिहास लेखनिास्त्र,  डके प्रकािन, 

कोल्हापूि, २००१. 

१४.  डॉ.  एस. एस. गािाळ, इप्तिहासाचे ित्वज्ञान,  कैलाि पप्तब्लकेिन्स, औिांगाबाद, 

२००५ 
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२  

इतिहासाचे स्वरूप व महत्व 

घटक रचना  

२.० उद्दिष्ट े

२.१ प्रस्तावना 

२.२ इद्दतहासाचा अर्थ व व्याखया  

२.३ इद्दतहासाची व्याति  

२.४ साराांश 

२.५ प्रश्न 

२.६ अतिरिक्त वाचन  

२.० उद्दिष्ट े: 

 ह ेयुनिट पूर्ण झाल्यािंतर निद्यार्थी पुढील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल : 

 १.  इद्दतहासाचा अर्थ आद्दि व्याख्या समजिे.   

 २.  इद्दतहासाच्या व्याप्तीचे मूल्यमापन  किणे.   

२.१ प्रस्तावना : 

इतिहास हा एक गतिमान व बहुआयामी तवषय आहे.  त्याला सवव तवषयांची जननी म्हणून 

गणले जािे.  इतिहासाचे तिकाण, वेळ आतण तवषयानुसाि प्रकाि आहेि.  पूवव-ऐतिहातसक, 

प्राचीन, मध्ययगुीन आतण आधदु्दनक हे 'काळा' च्या आधाि े इतिहासाचे प्रकाि आहिे.  

आतथवक, लष्किी, सामातजक, सांस्कृतिक, िाजकीय इत्यादी  'तवषया' नसुाि इतिहासाचे 

प्रकाि आहेि.  स्थातनक, प्रादतेशक, िाष्रीय आतण आंिििाष्रीय हे 'तिकाणा' च्या आधािे 

इतिहासाचे प्रकाि आहेि.  आिंििाष्रीय इतिहासाि अशा घटनांच्या अभ्यासावि जोि 

देण्याि आला  की घडलेल्या घटनांनी जगाच्या संपूणव मानवी समदुायावि त्याचा परिणाम 

केला. उदा.  फ्रें च िाज्यक्ांिी, पद्दहले महायधु्द, दसुर ेमहायधु्द.  त्यानंिि देशांवि त्यांचा 

प्रभाव पाडणाऱ्या घटना व घडामोडींचा िाष्रीय इतिहासाि अभ्यास केला जािो.  उदा.  

भाििीय संदभावि,  १८५७ चा िाष्रीय उिाव, असहकाि आंदोलन.  प्रादेतशक इतिहास 

एखाद्या तवतशष्ट प्रदेशाि तकंवा िाज्यापिुिे मयावतदि असून त्या अंिगवि घडणाऱ्या घडामोडी 

आतण घटना यांच्या एतिहातसक प्रभावावि लक्ष कें तिि कििे. उदा. मिाि यांचा इतिहास.  

स्थातनक इतिहासाि अशा इतिहासाचा समावेश आहे ज्यामध्ये महत्त्वपूणव स्थातनक घटना 

आतण स्थातनक समदुायावि प्रभाव टाकणािी घटना मयावतदि असिे .  आधतुनक काळाि 

स्थातनक इतिहासाच्या संशोधनावि तवशेष भि तदला जाि आहे.  स्थातनक इतिहासामध्ये 

गतिमान सामातजक, िाजकीय, आतथवक बदलांची प्रतितबंब पनु्हा ियाि केली जाि आहे.   

पािपंारिक दृष्टीने इतिहास म्हणजे भूिकाळािील घटना आतण पूवीच्या जीवनाची त्याचच्या 

योग्यि ेव अयोग्यातेसह ओळख होय. 
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इद्दतहास म्हटल्यानांतर आपल्या डोळ्यासमोर भूतकाळ येतो. आद्दि भूतकाळ म्हिजे 

भूिकाळाि घडलेल्या गोष्टी तकंवा होऊन गेलेल्या गोष्टी तकंवा जो काळ आिा केवळ 

आिवणीि तशल्लक िातहला आहे असा काळ. इतिहासाि भूिकाळािील घडलेल्या घटना 

तकंवा त्याचा पिुावा द्दकां वा द्दनवेदन हे आपल्याला बघावयास द्दमळते. मािसाला पूवी काय 

घडले असावे याची फार मोठी  उत्सकुता असत.े त्याचबरोबर पढेु काय घडिार आहे याची 

द्दजज्ञासा असते.  ' इद्दतहास ' या शब्दाचा अर्थ हा द्दवद्दवध प्रकार ेवापरला जातो. एक अर्थ 

म्हिजे पूवी घडून गेलेल्या घटनाांची जांत्री द्दकां वा घडून गेलेल्या घटना. मात्र नांतरच्या काळात 

इद्दतहासाचा अर्थ म्हिजे पूवी घडून गेलेल्या घटनाांची चौकशी करिे व त्याबिल काही 

द्दवधान करिे. र्ोडक्यात इद्दतहास म्हिजे मानवाच्या जीवनात ज्या भूतकाळात होऊन 

गेलेल्या गोष्टी आहेत, घडामोडी आहेत त्याांचा प्रामखु्याने अभ्यास होय. इद्दत + हा + आस 

= म्हिजे असे घडले हा त्याचा शब्दशः अर्थ होय. इद्दतहासात मानवी व्यवहार याचा द्दवचार 

प्रर्म येतो व तो द्दवचार एक सांघ आद्दि एकद्दजनसी असा केला जातो. केवळ वतृ्ाांत माांडिे 

म्हिजे इद्दतहास आहे असे समजिे बरोबर नाही. त्यातील म्हिजे वतृ्ाांत माांडण्यातील 

कला,  सौंदयथ आद्दि सजीवता हेच खऱ्या अर्ाथने इद्दतहासाचे खर ेस्वरूप आह.े इद्दतहास हा 

सांजीवक हवा. त्यात त्रयस्र्पिा येता कामा नये. मानवी प्रगतीचा,  त्याच्या मनातील 

स्पांदनाचा त्याच्या मनात द्दनमाथि झालेल्या द्दवद्दवध द्दवचाराांचा,  आचाराचा,  एक द्दजवांत 

ताद्दववक झरा ज्यास नैसद्दगथक प्रवाह आहे असा द्दवषय व त्याचे अध्ययन म्हिजे इद्दतहास 

होय.  

इद्दतहासाची सांकल्पना प्रामखु्याने तीन गोष्टींवर साकारलेली आहे.  

(१) भूतकाळातील पररद्दस्र्ती व त्या काळात मानवाने केलेली प्रगती.  

(२) त्याने भूतकाळात केलेल्या प्रगतीबिलची नोंद असिाऱ्या व पुरावा म्हिून असिाऱ्या 

गोष्टी. 

(३) मानवी प्रगतीची नोंद करिारी पध्दती व ती नोंद करण्यासाठी वापरलेले तांत्रज्ञान.  

 इद्दतहासाची सांकल्पना ही मूळची ग्रीक लोकांची, लॅतटनमध्ये इद्दतहासाला "द्दहस्टोररया" 

म्हितात तर फ्रें च भाषेत त्याला "द्दहस्टोरी" तर इांद्दग्लशमध्ये "द्दहस्री" असे म्हितात. वरील 

सवथ शब्दाांचा खरा अर्थ चौकशी करिे द्दकां वा चौकशी करण्याचा उिेश,  चौकशी करून 

द्दमळालेल े ज्ञान अर्वा माद्दहती सांकद्दलत करून सादर करिे असा होत नाही. पि मात्र 

भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टीचा द्दवचार करिे म्हिजे इद्दतहास द्दकां वा भूतकाळातील 

यर्ार्थता (Actuality) म्हिजे इद्दतहास होय.  

या घटकामध्ये आपण इद्दतहासाचा अथव  व इतिहासाची व्यािी यावि चचाव करू  या. 

२.२ इद्दतहासाचा अर्थ आद्दि व्याख्या: 

इतिहासाबद्दल अनेक प्रकािच्या व्याख्या अनेक नामवंि लेखकांनी मांडल्या आहेि. प्रत्येक 

व्याख्येि एक वेगळ्या प्रकािची छटा वा मातहिी इतिहासाच्या संदभावि आपल्याला तमळि े

आतण इतिहासाचे स्वरूप त्याची व्यािी तकिी मोिी आहे याचे ज्ञान आपल्याला तमळिे. 

आिा आपण काही महत्त्वाच्या व्याख्यांचा आढावा घेऊ.  
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नहरोडोटस या ग्रीक इद्दतहासकाराच्या मते,"भूतकालीि मिोरजंक ि ससं्मरर्ीय घटिांचा 

शोध म्हर्जे इनतहास होय."(History means inquiry into the interesting 

and memorable past events.) या व्याख्येनसुार तहिोडोटसने मनोिजंकिा व 

संस्मिणीयिा हे इतिहासाचे प्रमखु तनकष मानले आहिे. पि मनोरांजक घटना या 

सांस्मरिीय असतात द्दकां वा सांस्मरिीय घटना या मनोरांजक असतातच असे नाही. या 

व्याख्येनसुार इद्दतहासातील सांस्मरिीय घटनाांची द्दनवड करण्याची जबाबदारी द्दहरोडोटस 

इद्दतहासकारावर टाकतो. 

सपु्रतसध्द इंग्रज तवचािवंि फ्रानससस बेकन यांच्या मिे"मानवाला शहािी बनद्दविारी 

द्दवद्याशाखा म्हिजे इद्दतहास होय."("History is a discipline that makes men 

wise") याचा अथव इतिहासाचे अध्ययन केल्यामळेु माणसाला शहाणपण प्राि 

होि.ेअविीभोविी पूवी काय घडले होिे त्याची मातहिी तमळिे.शहाणपण तमळतवण्यासािी 

इतिहासाचे अध्ययन आवश्यक आहे असाच त्याचा अथव आहे. 

हपॅ्पोल्ड च्या मते,"इनतहास हा अिुभिाचा िंदादीप आह.े"(History is the lamp of 

experience.) भूतकाळातील अनभुवाच्या प्रकाशात भद्दवष्याची वाटचाल करावी म्हिज े

त्याला योग्य अशी द्ददशा द्दमळू शकेल असे हप्पोल्डला सचुवायचे होते. 

 िि हने्री जॉन्सन यांच्या मिे"इद्दतहास म्हिजे जे घडले, जसे घडले, ते जसेच्या तस े

साांगिे"या व्याख्येचा अथव असा की भूिकाळाि घडलेल्या सवव घटना जशाच्या िशा 

मांडणे,  सांगणे व त्याबद्दल मातहिी देणे म्हणजे इतिहास होय. ज्या घटना मानवी मनावि,  

समूहावि,  त्यांच्या विवनावि खोल असा िसा उमटतविाि अशा घटना म्हणजे इतिहास 

होय.  

प्रा.न ंडले  यांच्या मि"ेइद्दतहास म्हिजे अनेक घटनाांची सुसांगती लावून त्याचा परस्पर 

सांबांध प्रस्र्ाद्दपत करिारी द्दवद्याशाखा होय."(History is a sequence of events 

traced in their relations.) प्रा. त ंडल े यांची व्याख्या इतिहासाि घटनांना 

वैतशष्ट यपूणव स्थान देिे असे तदसिे. केवळ घटनांचा अभ्यास नसून त्या भूिकाळाि 

घडलेल्या सवव घटनांचा पिस्पिाशी संबंध प्रस्थातपि करून यथाथव मातहिी देणािा तवषय 

अथवा तवद्याशाखा म्हणजे इतिहास होय. घटना आतण त्यांचा पिस्पिांशी संबंध ससंुगिी ही 

महत्त्वाची आहे असे त ंडले सचुतविाि.  

प्रा. मेटलँड : यांच्या मि"ेइद्दतहास म्हिजे मानवाने ज ेकेले द्दकां वा ज्याचा उच्चार केला 

व सगळ्यापेक्षा सुध्दा त्याांनी ज्याचा द्दवचार केला त्याला इद्दतहास अस े

म्हितात."(What men have done and said, above all what they have 

thought that is history.)या व्याख्येि मेटलडँ यांनी इतिहासामध्ये एक तनतिि 

प्रकािची वैचारिक प्रतक्या आहे असे मांडल.े म्हणज े मानव काही तवचाि मांडू शकिो,  

त्याच्या मनािील तवचािांचे प्रतितबंब आपल्याला इतिहासाि तदसिे. म्हणजे इतिहास केवळ 

घटना ज्या भूिकाळाि होऊन गेल्याि त्याच सांगि नाही िि त्या घटनािून एक नवी 

वैचारिक प्रतक्या देखील मांडू शकिो असे सांतगिले. 

प्रा. रदे्दनयर :"इद्दतहास म्हिजे समाजामध्ये राहिाऱ्या लोकाांची हकीकत 

होय."(History is a story of men living in societies.)या व्याख्येि इतिहासाचा 

वेगळा पैलू पहावयास तमळिो िो म्हणजे इतिहास हा प्रामखु्याने भूिकाळािील समाजाचा,  
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समाजािील माणसांचा त्यांच्या कृत्यांचा,  त्यांच्या प्रगिीचा,  सामदुातयक कायावचा आढावा 

ज्याि घेिलेला आहे त्याचा इतिहास होय.प्रा. ितेनयि यांची व्याख्या सामातजक इतिहासाची 

कवाडे खोलणािी आहे म्हणून िी महत्त्वाची आहे.  

प्रा.लेकी :"इद्दतहास म्हिजे नैद्दतक कल्पनाांचा सांग्रह व स्पष्टीकरि होय."(History is 

the record and explanation of moral values.) प्रा. लेकी यांची ही व्याख्या 

जास्ि ित्वतचंिक वाटि.े या व्याख्यामध्ये इतिहासाला ित्वज्ञानाचा मलुामा तदलेला 

तदसिो. अथावि वेगळ्या अर्ाथने इतिहासाच्या अभ्यासािून एक वेगळे ित्वज्ञान प्रिीि होि 

असि.े पण केवळ नैतिक कल्पना म्हणजे इतिहास नाही हे लक्षाि िेवले पातहजे.  

एडमांड  बकथ  : १८ व्या शिकािील  ाि मोिे तवचािवंि होऊन गेले. त्यांच्या 

दृष्टीने"इद्दतहास म्हिजे दूरदशीपिाचा मागथदशथक होय; तत्वाांचा मागथदशथक नव्ह.े 

"(History is a preceptor of prudence and not of principles.) ही व्याख्या 

इतिहासाची व्यािी मोिी आहे असे िि सांगिेच पण त्याबिोबि इतिहासाि प्रामखु्याने 

साित्याने घडणाऱ्या सामातजक, आतथवक,  िाजकीय,  सांस्कृतिक बदलांचा इतिहासाशी 

त्याचा संबंध असिो. हा घडि असणािा प्रवाही बदल कोणत्याही ित्वाच्या चौकटीि त्याला 

बसतविा येि नाही. मात्र इतिहासाि घडणाऱ्या घटनांमळेु  व त्याच्या अध्ययनामळेु भावी 

काळाि काय घडू शकेल याचा अंदाज व्यक्त कििा येिो व मानवाला  एक दूिदशीपणाची 

जाणीव होऊ शकिे.असा या व्याख्येचा अथव आहे..  

जमथन द्दवचारवांत हडथरच्या मि,े"इद्दतहास म्हिजे घटनाांची साखळी होय."(History is 

the chain of events.) हडविच्या मत े कोणिीही ऐतिहातसक घटना ही एकाकीपणे 

िपासून पाहिा येि नाही िि त्या घटनेमागे घटनांची एक साखळी असिे. उदाहिणाथव 

पतहले महायदु्ध हे आचथड्यूक फद्दडथनाांड या ऑद्दस्रयन िाजपुत्राच्या खनुाने सरुू झाले असे 

नव्हे िि िे अनेक कािणांपैकी एक कािण आहे.  तहटलिच्या पोलंडवरील आक्रमणाने ने 

दसुि ेमहायदु्ध सरुू झाले असे नव्हे िि ि ेअनेक कािणांपैकी एक कािण आह.े 

कालाथईल यांच्या मि"ेइद्दतहास म्हिजे श्रेष्ठ व्यक्तीची चररते्र व त्याांनी बजावलेली 

कामद्दगरी होय."(History is nothing but the biographies of great men.) ही 

व्याख्या मयावतदि स्वरूपाची असली ििी िी पूणवपणे अथवहीन अथवा चकुीची आहे असे 

म्हणिा येि नाही. कालावईलला असे म्हणावयाचे होिे की,  काही शे्रष्ठ व्यक्ती आपल्या 

किृवत्वाच्या,  तवचािांच्या सामर्थयाववि संपूणव िाष्रांची,  समाजाची तदशा बदलिाि. एखाद्या 

थोि व्यक्तीचे चरित्र हे त्या देशाचा त्या काळािील इतिहास असिो. एखाद्या व्यक्तीची त्या 

काळािील घडामोडींवि एवढी छाप पडलेली असिे की,  त्या व्यक्तीचे चरित्र म्हणजेच त्या 

काळािील इतिहास असिो. वस्ििु : प्रत्येक ऐतिहातसक व्यक्ती ित्कालीन तवतशष्ट 

सामातजक,  आतथवक,  िाजकीय व सांस्कृतिक परितस्थिीचे  ळ असिे. त्या व्यक्तीचे 

व्यतक्तमत्त्व घडतवण्याि त्यावेळची स्वीकृि मूल्ये व आदशव यांचा  ाि मोिा वाटा असिो. 

किवबगाि व्यक्ती ही त्या त्या काळािील इतिहासाच्या कें िस्थानी असिे. कालावइल म्हणिो, 

"What History requires is geniuses and not masses."उदा. मिाि यांच्या 

इतिहासािून तशवाजी महािाजांना वगळले िि मिाि यांच्या इतिहासाि काय उििे ? 

मौयावच्या इतिहासािून चंिगिु मौयव व अशोक यांना वजा केले िि काय उिि े? १७७९ च्या 

फ्रें च िाज्यक्ांिीनंििचा इतिहास हा नेपोतलयन बोनापाटवच्या नावाभोविी कें तिि झाला 
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होिा. स्विंत्रोत्त्र भाििाचा िाजकीय इतिहास (१९६६-१९८४) हा पंिप्रधान श्रीमिी 

इंतदिा गांधींच्या नावाभोविी कें तिि झालेला आहे. इटाली व जमवनीच्या एकीकिणाचा 

इतिहास एकीकिणाच्या चळवळीिील प्रमखु नेत्यांच्या कायाांशी एकरूप झाला आहे. 

स्वािंत्र्य चळवळीचा इतिहास हा गांधीजींचे चरित्र व त्यांचे कायव याभोविी कें तिि झालेला 

आह.े थोि व्यक्तीच्या चरित्रातशवाय प्रत्येक देशाच्या इतिहासाचा अभ्यासच होणे किीण 

आह.े या एकूण पार्श्वभूमीवि ७ आहे असे म्हिता येईल. 

प्रा. इल्टन : यांच्या दृष्टीने"इद्दतहास म्हिजे मानवी जीवनात भूतकाळात घडलेल्या सवथ 

घटना त्याच्यातून उदयास आलेले द्दवचार,  सुख,  दुुःख,  भोग,  चाांगल्या /िाईट गोष्टी 

वतथमान काळात देखील आपला ठसा उमटवून जातात व ज्याच्यामुळे पुढे मानवाची 

भौद्दतक प्रगती सामाद्दजक बदल  याबिल आपल्याला काही अटकळ बाांधता येते."ही 

व्याख्या जास्ि प्रमाणाि इतिहासाबद्दल मातहिी देिे. इतिहासाि मानवाच्या झालेल्या 

प्रगिीचा, तवकासाचा तवचाि िि केला आहेच पण त्याचबिोबि मानवाला भोगावयास 

तमळालेले सखु दुुःख, बऱ्या / वाईट गोष्टी यांचा देखील तवचाि असून विवमानाि   व 

भतवष्याि घडलेल्या गोष्टींचा सखोल असा परिणाम घडलेला तदसिो. या व्याख्येने 

इतिहासाचा प्रवास हा भूिकाळ - विवमानकाळ - भतवष्यकाळ या तिन्हीशी असून त्यांचे 

एकमेकांशी आंिरिक नाि ेआह ेहे तसध्द केले आहे. 

 सर चालथस द्दप्रर् :"इद्दतहास म्हिजे गतकाळातील मानवी समाजाच्या बदलाचा 

आढािा आह.े यात त्या काळातील समाजात कसकसा बदल होत गेला,  त्यावेळी 

समाजात कोित्या द्दनराळ्या सांकल्पनाांचा उदय झाला,  त्यावेळची भौद्दतक पररद्दस्र्ती 

कशी होती आद्दि अनेक अडचिींवर मात करून मानवाने प्रगती कशी घडवून आिली 

त्याचा आढावा म्हिजे इद्दतहास होय."या व्याख्याने मानवी समूह -मानवी समाज - 

समाजाि कालपित्वे झालेले उदय,  ित्कालीन भौतिक परितस्थिी आतण मानवाला प्रगिी 

घडवून आणि असिांना झालेला त्रास / अडचणी यावि त्याने केलेली माि या सवव गोष्टी 

येिाि. या व्याख्येचा साधा सिळ िोख मानवाच्या भौतिकप्रगिीचा आढावा व त्यािून 

उदयास आलेला नवा तवचािप्रवाह म्हणजे इतिहास असा आहे. अनेक अथावने इतिहासाची 

योग्य मीमांसा त्याि आपल्याला आढळिे.  

लॉडथ अॅक्टन :"मानवाची मुद्दक्तगार्ा म्हिजे इद्दतहास"अशी अत्यंि सटुसटुीि व्याख्या 

केलेली आहे. ही व्याख्या मानवाने तनसगावशी मैत्री करून आपले केलेले भल ेअसा अथव 

त्याचा होिोच पण त्याचबिोबि मानवाने अनेक अडीअडचणींवि केलेली माि त्याचा 

आढावा म्हणजे इतिहास.असा देखील त्याचा अथव आहे. 

 प्रा. ए.एल.रोस :"इद्दतहास म्हिजे भूगोल व प्राकृद्दतक द्दस्र्ती ह्यातून जडिघडि होत  

गेलेले मानवी जीवन व समाज जीवन याांचे आलेखन"या व्याख्येचा अथव मानवी 

जीवनाच्या प्रगिीचा आढावा. जी प्रगिी प्रामखु्याने त्या त्या प्रदेशाच्या भौगोतलक तस्थिीवि 

अवलंबून आहे. म्हणजे भौगोद्दलक प्राकृद्दतक पररद्दस्र्ती ही इद्दतहासाला पूरक असते ह े

अगदी योग्य असेच आहे. 

प्रा. इ.एच.कार : सपु्रतसध्द आधतुनक इतिहासकाि म्हणून इ.एच.काि यांनी इतिहासाची 

व्याख्या कििांना"इद्दतहास म्हिजे वतथमानकाळ व भतूकाळ या मधील कधीही न 

सांपिारा सांवाद होय."असे म्हटले आह.े (History is an unending dialogue 
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between the past and the present.) या व्याख्येि एक गोष्ट स्पष्ट होि े की 

भूिकाळ आतण विवमानकाळ ही एकमेकाशी अगदी जोडले गेले आहेि. त्यांच्यािील संबंध ह े

कधीही संपणाि ेनाही. विवमानकाळाि तनमावण झालेल्या समस्यांचे मूळ हे प्रायुः भूिकाळाि 

बघावयास तमळि.े भूिकाळाि घडलेली गोष्ट ही विवमान काळाि वेगळ्या रूपाि पनु्हा 

अनभुविा येि.े या सवव घटकांच्या मूळाशी मानवी विवन आहे.  

इांग्रज व द्दवद्वान प्रो ेसर जॉन सीली म्हितो, "इनतहास म्हर्जे गतकाळातील राजकारर् 

ि ितणमाि काळातील राजकारर् म्हर्जे भािी इनतहास होय."(History is past 

politics and present politics is future history.) प्रोफेसर सीलीच्या मते 

इद्दतहासाचा मखु्य उिेश राजकारिातील मागथदशथक हाच आहे.  प्रो ेसि  सीलीच्या मत े

इद्दतहासामध्ये राजकारिाद्दशवाय दसुर े काहीही नाही. मात्र हा दृद्दष्टकोन फारच सांकुद्दचत 

वाटतो. 

प्रा.नेद्दव्हन्स : या अमेरिकन इतिहासकािाच्या मिे"इद्दतहास म्हिजे भूतकाळाला 

वतथमानकाळाशी जोडिारा पूल आह े व तो भद्दवष्यकाळाचा मागथदशथक आह.े" 

(History is actually a bridge connecting the past with the present 

and pointing the road to the future.) नेतव्हस च्या मिे,"इतिहास म्हणजे 

मानवाच्या हािािील कंदील आहे व िो मानवाच्या प्रत्येक पावलावि प्रकाश टाकि असिो 

आतण भूिकाळ व विवमानकाळ यांच्यािील अंधाि भरून काढण्याचे काम कििो व या 

प्रकाशाच्या आधािावि मानवाला भतवष्यकाळाची चाहूल घेिा येिे."या व्याख्येचा अथव असा 

तनघिो की इतिहास हा भूिकाळ व विवमानकाळ या दोन्ही काळांशी संबंतधि आहे. त्यामळेु 

दोन्ही काळाि घडलेल्या घटनांमळेु मानवाला योग्य असे मागवदशवन साित्याने पढुील 

भतवष्याि तमळि.े पूवी झालेल्या विवमानकाळाि होि असलेल्या चकुांची पनुिावतृ्ती 

भावीकाळाि टाळिा येिे.  

कालथ माक्सथ : १ ९ व्या शिकािील क्ांिीकािी,  शे्रष्ठ जमवन ित्वज्ञ याने इतिहासाचा 

सखोल असा अभ्यास करून आपले क्ांिीकािी ित्वज्ञान जगासमोि मांडले व 

साम्यवादाचा उदय जगाि झाला. त्याच्यामि"ेइद्दतहास म्हिजे वगथकलहाचा इद्दतहास 

होय"कालानसुाि वगावची नावे बदलिील कलहाचे स्वरूप मात्र कायम आहे. िे आहेि ेआतण 

नाहीि े(Haves and Have nots) असाच िो संघषव कायम इतिहासाि बघावयास तमळिो. 

इतिहासािील साित्याने तदसणाऱ्या संघषावचा धागा कालवमार्कसवने नेमका धरून हा संघषव 

श्रीमंि आतण गिीब,  जमीनदाि आतण भूदास,  सिजंामदाि आतण िळागाळािील 

सामान्यजन यांच्या संघषावचा इतिहास कालव मार्कसवला अतभप्रेि आह.े कालवमार्कसवची 

इतिहासाची व्याख्या ही तवतशष्ट आसाभोविीच त ििे आहे. संघषावव्यतिरिक्त इतिहासाि 

बाकी काही नाही असे म्हणणे योग्य ििणाि नाही. संघषव हाच केवळ इतिहासाचा पाया आहे 

असे म्हणणे आििायीपणाचे आहे. संघषव सवव तिकाणी आहे पण िो  ािच मोलाचा आहे 

असे मानून त्याला अवाजवी महत्त्व देणे िेवढे बिोबि नाही. 

टॉइन्बी : सपु्रतसध्द इंग्रज इतिहासकाि अरनॉल्ड टॉइन्बी याने जगािील सवव संस्कृत्यांचा 

अभ्यास करून इतिहासाची व्याख्या अशी केली आहे की"मानवी सांस्कृतीचा उदय व -

हास म्हिज े इद्दतहास." (All history is nothing but the rise and fall of 

human civilization.) इतिहास म्हणजे दसुि ेकाही नसून संस्कृिीचा उदय व त्यांचा 
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कालानरुूप होणािा -हास ह्याचा एक भला मोिा पट इतिहास तनमावण कििे. म्हणज े

इतिहासाि संस्कृिी असणे आवश्यक आहे. संस्कृिीच्या उदय व -हासातशवाय इिि 

काहीही इतिहासाि आढळि नाही. टॉइन्बी याने साि ेआयुष्य संस्कृिीच्या अभ्यासासािी 

व्यिीि केल्याने इतिहासाची व्याख्या म्हणजे संस्कृिीचा अभ्यास / शोध / तनिीक्षण / प्रगिी 

यांच्याशीच संबंतधि असणाि हे अगदी उघड आहे. टॉइन्बी याने मात्र संस्कृिीचा उदय - 

तवकास - -हास यावि भि देऊन इतिहासाची व्याख्या जास्ि समथवक,  तवशाल अशी केली 

आह.े याि शंका नाही. ित्त्वज्ञान इत्यादी चे त्यांचे तचंिन होिे. 

पंनडत िेहरंिी इद्दतहासाची व्याख्या पढुील शब्दात केली आहे त े म्हितात,"मिुष्याि े

निरनिराळ्या युगात निसगण ि पंचमहाभूत,े िसयपश ू ि अरण्य आनर् शेिटी ज्या 

सजाद्दतयािी त्याला पददनलत ठेिण्याचा ि आपल्या स्िार्थाणसाठी त्याचे शोषर् 

करण्याचा प्रयत्ि केलेला आह,े या सिाांच्या निरुद्ध त्यािे केलेल्या सघंषाणची कहार्ी 

म्हर्जे इनतहास होय." 

नि. का. राजवाडे  याांनी इद्दतहासाची अत्यांत सोपी व्याख्या केली आहे. त े

म्हितात,"समाजाच्या चररत्रातील गतगोष्टीची जी हकीगत तो इनतहास होय. इनतहास 

म्हर्जे राष्राचे सिण तऱ्हचेे गतकालीि चररत्र होय." 

डॉ. सिणपल्ली राधाकृष्र्ि याांच्या मते, "History is the memory of the nation, 

History is the memory of the races." 

धनांजय कीर याांच्या मते,"इनतहास ह े माििी समाजाचे एक अखंड, अभंग, द्दन 

अनिभाज्य असे छायानचत्र होय." 

सदानशि आठिले, इद्दतहासाचे तववज्ञान या ग्रांर्ात म्हितात,"इनतहासाचा दुसरा 

कोर्ताही अर्थण लागो ि लागो इनतहास म्हर्जे बदल, इनतहास म्हर्जे नस्र्थत्यंतर 

होय." 

ररयासतकार गो. स. सरदेसाई याांनी"इनतहास म्हर्जे माििी प्रगतीचा आढािा"असे 

म्हटले आह.े 

 धमाणिंद कोसबंी याांच्या मते, "इनतहास म्हर्जे साधि ि उत्पादि यांच्या सबंंधातील 

एक अिुक्रमािर आधाररत अशी घटिा होय." 

वरील व्याख्या पाद्दहल्या असता आपल्या लक्षात येते की इद्दतहास म्हिजे इतिहासकाराच्या  

नजरसेमोर घटना येतात. या घटनाांचा नसुता एक ढीग म्हिजे इद्दतहास नव्हे तर द्दवद्दवध 

घटनाांमध्ये एक सांबांध प्रस्र्ाद्दपत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या घटनाांचा अन्वयार्थ 

लावीि असता कोित्या ना कोित्या तववज्ञानाचा आधार घेतला जातो. इद्दतहासकार, 

इद्दतहासामध्ये मानवी समाजाच्या वैद्दशष््टयपूिथ घटना, त्यामागील तवव, द्दवचार, व्यक्तीची 

वतृ्ी याांचा द्दवचार करतो. समाजाला समजेल, रुचेल, पचेल अशा शब्दाांत आपल ेसांशोधन 

माांडत असतो. 
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आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. इद्दतहासाच्या द्दवद्दवध व्याख्या द्दलहा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

२.३  इनतहासाची व्याप्ती (Scope of History)  

आतापयंत आपि इद्दतहास म्हिजे काय याची माद्दहती घेतली. आता आपल्याला 

इद्दतहासाची व्याप्ती पाहावयाची आहे. इद्दतहासाची व्याप्ती ठरवीत असताना पद्दहल्याांदाच एक 

समस्या द्दनमाथि होते की,  इद्दतहासाचा अभ्यास कोित्या कारिासाठी महववाचा ठरतो. 

इद्दतहासाचा वण्यथ द्दवषय भूतकाळाशी सांबांद्दधत आहे. असा भूतकाळ सांदभथ साधनाांमधूनच 

द्ददसून येतो. कागदपत्राद्दशवाय इद्दतहास द्दलद्दहता येत नाही. म्हिूनच लॅनजलास ि नसिबॉस 

म्हितात, "No documents no History"' इद्दतहासाच्या टीकाकाराांच्या मते,  ' Dead - 

Past ' पेक्षा Living Present हे जास्त महववाचे आहे. परांत ु आज जे सद्य : द्दस्र्तीत 

(Living Present) असते  तेच काही काळाने मतृप्राय (Dead Past) होते. म्हिून 

कोित्याही घटनेमध्ये असा कालानकु्रमे फरक करता येिार नाही. आपल्याला 

भेडसाविाऱ्या अनेक प्रसांगाांचे मूळ गतकाळामध्ये असते. म्हिून गतकाळाच्या,  

माद्दहतीद्दशवाय वतथमानकाळातील त्या समस्येवरील उपाय आपल्याला शोधून काढिे शक्य 

नाही.  

इतिहास या तवषयाची व्यािी ही तवतवध कालानरुूप साित्याने बदलिी िातहली आहे. 

आधतुनक कालखंडाि सामातजक,  िाजकीय,  सांस्कृतिक,  धातमवक,  मानसशास्त्रीय अशा 

असंख्य सामातजक शास्त्रांचा जन्म झाला. प्रत्येक सामातजकशास्त्र आपली महत्वाची 

भूतमका आपआपल्या चौकटीप्रमाणे पाि पाडि आहे आतण आपला तवषय हा इिि 

तवषयांप्रमाणेच महत्वाचा आहे असे साित्याने सांगि आहे. इतिहास या तवषयाच्या संदभावि 

अशी गोष्ट घडली आह े की त्याची व्यािी  ाि मोिया प्रमाणाि असून त्याचे महत्व 

तदवसेंतदवस वाढि आहे. त्याची तशकवण सववच दृष्टीने जीवनाला उपयकु्त आहे. कािण 

मानवी जीवनाि घडून गेलेल्या गोष्टी व त्याचे होणाि े परिणाम हे  ाि मोिे आहेि. 

इतिहासाचे अध्ययनाने भतवष्यकाळाि तनणवय घेिांना नेहमीच उपयकु्त ििल े आह े  ह े

आपल्याला नाकाििा येणाि नाही. प्रा. इलटन यांच्या दृष्टीने"सवव काही इतिहासाचे उत्तम 

तलखाण हे एका अथावने जागतिक इतिहासाचाच भाग आहे. कािण एका छोट या देशाच्या 

इतिहासाचा तवचाि कििांना जगाचा तवचाि टाळिा येि नाही."इतिहासाची व्यािी वाढि 

जाण्याची खिी कािणे खालीलप्रमाणे आहेि.  
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(१)  आज देखील अतिप्राचीन जनु्या संस्कृिीचा शोध लागि आहे. जनेु अतिप्राचीन असे 

तशलालेख, भूजवपते्र, प्राचीन काळािील भांडी, तवतवध वस्िू उत्खननाद्वाि े तमळि 

आहे. त्यामळेु  प्राचीन कालखंडाच्या ज्ञानाि / मातहिीि भि पडि आह.े जनेु 

तसद्धांि मागे पडून नवे तसद्धांि नव्याने मांडल ेजाि आहे. 

 (२)  नवीन भौगोतलक शोधांमळेु अतिप्राचीन संस्कृिीच्या शोधाबिोबिच नवी मानवाची 

वंशावळ नव्याने पढेु येि आहे. मानववंशशास्त्राि नव्या मातहिीची भि पडून नवे 

तसद्धांि मांडले जाि आहे िे इतिहासाच्या अध्ययनाला पूिक ििि आह.े  

(३)  काळाच्या ओघाि इतिहासाची व्यािी वाढली असून हकीकि सांगणे,  ही हकीकि 

कशी घडली िे सांगणे तशवाय हकीकिीचे बौतद्धक दृष्ट या तवशे्लषण किणे व 

त्याच्यावि आधारिि भतवष्यकाळासािी काही अनमुान ियाि किणे, असे खि ेआिा 

इतिहासाचे स्वरूप बनि चालले आहे. म्हणून त्याची व्यािी वाढीस लागली आह.े या 

पूवी इतिहास हा केवळ िाजकीय - िाजघिाण्यांचा िाजाच्या कुटंुबापिुिा मयावतदि 

होिा. यदु्ध, िह, तवजय, पिाजय यांच्याशी तनगतडि होिा. आिा िसे स्वरूप 

इतिहासाचे नव्या युगाि िातहले नाही. माणसाच्या सवव सामातजक गोष्टींचा त्याच्या 

कृत्यांचा, चालीिीिीचा, पिपंिांचा, भाषेचा, तवचािांचा, विवनाचा तवचाि इतिहासाि 

साकल्याने केला जाि आह.े तकंबहुना माणसाचे दैनंतदन जीवन हा भाग देखील 

इतिहासाचा तवषय बनला आहे. 

  अगदी पूवी इतिहास हा तवषय वाङमयाचा तकंवा िाजकािणाचा - िाज्यशास्त्राचा एक भाग 

म्हणून त्याकडे पातहले जाि होिे. आज इतिहास हा स्वायत्त तवषय मानला जाि आहे. 

त्यामध्ये मानवी समूहाचा अभ्यास,  त्याचा कलातवकास,  नैतिक कल्पना,  धातमवक 

कल्पना,  तवतवध पिपंिा यांचा झालेला तवकास,  व्यापाि, अथवशास्त्रीय व्यवहाि,  नाणी इ. 

चा देखील तवचाि आिा इतिहासामध्ये केला जाि आहे. इतिहासाची साधने गोळा करून 

त्याचा अन्वयाथव लावून ऐतिहातसक घडामोडी मागे असणािी प्रेिणा स्पष्ट किणे ही 

इतिहासाची व्यािी बनलेली आहे. 

 अगदी अतलकडच्या काळाि इतिहास या तवषयांिगवि सामातजक बदल social change,  

आतथवक घडामोडी Economic Activities,  िळागाळािील जनसामान्यांचा इतिहास या 

तवतवध तवषयांबिोबि ित्वज्ञान या तवषयाि होणाि ेबदल हा देखील अभ्यासाचा तवषय बनला 

आह.े त्याचबिोबि कामगाि चळवळ,  वगवकलह,  शिेी,  उद्योगधंदे त्याचा तवकास यासािखे 

तवषय देखील आिा इतिहासाच्या अध्ययनाचा भाग बनले आहेि. 

प्रो. गुस्टािसि (Gustavson) आपल्या ' A Preface to History ' या ग्रांर्ात 

म्हितात की,  एखादा मनोवैज्ञाद्दनकसदु्धा औषध सचुद्दवण्यापूवी रुग्िाच्या गतकालाकडे 

जातो,  ज्यावेळी त्याला रुग्िाची समस्या सोडवावयाची असते,  तेव्हा त्याला द्दनदान 

करण्यासाठी रुग्िाची व्यद्दक्तगत माद्दहती असिे आवश्यक असते. ज्याप्रमािे एखाद्या 

व्यक्तीचे व्यद्दक्तमवव म्हिजे द्दतच्या अनभुवाांची गोळाबेरीज,  त्याचप्रमािे एखादे राष्र द्दकां वा 

सांस्र्ा याांचे दृश्य स्वरूप त्याांच्या पार्श्थभूमीवर प्रकाश टाकते.  

इद्दतहासाच्या अभ्यासाने मािसाची अनभुवकक्षा वाढते. अनेक घटनाांतील परस्परसांबांध 

त्याला समजून येतात. प्रो. एल्टि (Alton) आपल्या ' The Practice of History ' या 

ग्रांर्ात म्हितात,"इद्दतहासाच्या ज्ञानाने वतथमानकाळाच्या अनभूुतीला भक्कमपिा येतो व 
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भद्दवष्यकाळासाठी काही मागथदशथन होऊ शकते. ("Historical knowledge gives 

solidity to the understanding of the present and may suggest guiding 

lines for the future.")  

इद्दतहासाच्या अभ्यासाने मािसाला आपला बदु्दद्धवादी दृद्दष्टकोि (Rational Attitude) व 

तकथ बदु्धी (Reasoning) वाढद्दवता येते. प्रो. आर्. जी. कॉनलंगिूड 

(R.G.Collingwood)"यांनी ' Idea of History ' या गं्रथाि"इतिहासाला खूप महत्त्व 

आहे. त्याची तशकवण मानवी जीवनाला उपयकु्त आहे. कािण सध्याच्या मानवी जीवनािील 

गिगोष्टी व त्याचे होणाि ेपरिणाम यामळेु त्यािील नाद हा पूवीप्रमाणेच बदलण्याची शर्कयिा 

आहे. महत्त्वपूणव घटना लक्षाि िेवल्याने भतवष्यकाळाि तनणवय घेण्याच्या दृष्टीने त्या उपयुक्त 

िििाि. असे ह े तनणवय दृश्य स्वरूपाि दाखतविा येि नाहीि. पििं ुकाय होऊ शकेल व 

सध्याच्या ससंुगि कालक्मणेमध्ये कोणिा धोका होऊ शकेल याचे तदग्दशवन  कििा येईल. 

("History has a value,  its teachings are useful for human life ; simply 

because the rhythem of its change is likely to repeat itself,  similar 

antecendents leading to similar consequents,  the history of notable 

events is worth remembering in order to serve as a basis for prognostic 

judgements,  not demonstrable but probable laying down not what will 

happen,  but what is likely to happen,  indicating the points of danger in 

rhythems now going on".)  

 प्रो. लेकी (Lecky) ने इतिहासाची व्यािी सांगिाना म्हटले आहे की, "जी व्यक्ती 

गिकाळािील घटनांचे वैतशष्ट य जाणण्याि तनष्णाि आहे,  िी व्यक्ती स्वि : च्या समकालीन 

घटनांचे मूल्यमापन किण्याि  ािशी चूक किणाि नाही."("He who has learnt to 

understand the true character and tendency of many succeeding years is 

not likely to go very far wrong in estimating his own.") 

 प्रो. बॉडीन (Bodin) ने इतिहासाची व्यािी ििवीि असिाना िीन महत्त्वपूणव वैतशष्ट ये 

सांतगिलेली आहेि. िी पढुीलप्रमाणे :  

१.  ज्या शार्श्ि ित्त्वावि मानवी स्वभावाची बैिक आधारिि आहे त्या ित्त्वाची ओळख 

इद्दतहासामळेु आपल्याला होि.े उदा. मानवी स्वभावािील िाग, लोभ,  मोह,  क्ौयव, 

द्दहांसा, महत्त्वाकांक्षा या गणुांची ओळख आपल्याला इतिहासामधून होते.  मोगल 

इतिहासामध्ये जागोजागी क्ौयव आपल्याला तदसिे.  उदा. मोगल िाज्यकिे तशके्षचा 

भाग म्हणून आपल्या तविोधकांची डोळे काढीि असि. आपल्या तविोधकांचा 

नायनाट किण्याची प्रवतृ्ती मोगलांमध्ये तकंबहुना अनेक िाज्य कत्याांमध्ये आपणास 

तदसिे.  

 २.  ऐतिहातसक घटनांच्या अभ्यासावरून एका ििातवक मयावदेपयांि भावी घटना विवतविा 

येिाि. या व्यािीचे स्वरूप असे की,  प्रत्येक िाष्राची,  समाजाची  तवतशष्ट 

जडणघडण असिे. एकदा या जडणघडणीचा अभ्यास केला म्हणजे त्या 

समाजासंबंधी,  िाष्रासंबंधी आपल्याला भतविव्यिा काही प्रमाणाि विवतविा येईल. 

इतिहासाच्या अभ्यासाने ज्याप्रमाणे भतविव्यिा विवतवणे काही प्रमाणाि शर्कय आहे,  
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त्याचप्रमाणे विवमानकाळाचा अभ्यास करून आपल्याला ऐतिहातसक घटनांच्या 

आधाि ेभूिकाळाचे तचत्र उभे किणे शर्कय आहे.  

३.  मानवी इतिहासाच्या अभ्यासाद्वाि े शार्श्ि जीवनाची मूल्ये जाणिा येिाि. मानवी 

जीवनाची शार्श्ि मूल्ये म्हणजे प्रेम,  दया,  शांिी,  माणसुकी,  मानविावाद इ. 

प्राचीन भाििाच्या अभ्यासापासून या गणुांचा परिपोष झालेला आपल्याला तदसिो. 

आधतुनक जगामध्ये याच मूलभूि सत्याच्या मागे सवव जग धाविे आह े असे 

आपल्याला तदसिे.  

 इतिहासाचे के्षत्र तदवसेंतदवस व्यापक होि आहे. पूवी इतिहास  क्त िाजे,  िाण्या,  

लढाया,  िह याच्यापिुिाच मयावतदि होिा आिा त्याची व्यािी खूप बदलली आहे. 

पूवी सामान्य माणसाला इतिहासामध्ये कोणिेही स्थान नव्हिे आज िोच सामान्य 

मनषु्य इतिहासाचा 'कणा ' बनला आह.े िळागाळािील लोकांचा इतिहास 

(Subaltern History) हा इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पूवी 

तस्त्रयांसंबंधीचा दृतष्टकोण अतिशय संकुतचि होिा,  आज स्त्रीवादी दृतष्टकोण 

(Feminist Attitude) हा इतिहासलेखनाचा,  संशोधनाचा महत्त्वाचा तवषय मानला 

जािो.  

प्रो. बी. शेख अली यांनी इतिहासाच्या व्यािीचे वणवन किीि असिाना पढुील मदु्याांची चचाव 

केली आहे. 

 (१) जे घडल ेत्याचे वणवन किणे. 

 (२) जे घडल ेत्याचे मूल्यमापन किणे. 

 या दोन ित्त्वामध्येच वेगळ्या स्ििांवि आपल्याला इतिहासाची व्यािी स्पष्ट कििा येईल. 

इतिहासांची व्यािी मानवी जीवनाशी तनगतडि असिे. मानवी जीवन अनेक अंगांनी बहिि 

असिे. त्यामध्ये सामातजक, सांस्कृतिक, आतथवक धातमवक बाबींचा संबंध येि असिो. 

समाजजीवनािील रूढी,  पिपंिा मनोिजंनाचे तवतवध प्रकाि या सवाांचा समावेश 

इतिहासामध्ये होि असिो. इतिहास हा एक स्वयंभू तवषय आहे,  ही बाब तवद्वानांनी मान्य 

केलेली आहे. त्यामळेु इिि कोणत्याही तवषयाच्या अतधपत्याखाली न िाहिा तवतवध कला,  

नीतिमूल्ये सवाांचा व्यापक अथावने इतिहासामध्ये समावेश होि असिो.  

इतिहासाला दोन प्रकािची काये किावी लागिाि. 

(१) संदभवसाधने गोळा किणे व  

(२) तमळालेल्या इतिहासाच्या साधनांचे मूल्यमापन किणे. 

 या दोन प्रतक्या मूलभूि शास्त्रीय प्रतक्या आहेि. त्यामळेु स्वाभातवकच इिि शास्त्राप्रमाणेच 

वस्ितुनष्ठिा (Objectivity) व शास्त्रीय दृतष्टकोण (Scientific attitude) अवलंबावा 

लागिो. पििं ु इतिहासाचा गाभा मानवी मनािील भावभावनाशी असिो. त्यामळेु 

शास्त्रामधील वस्ितुनष्ठिा प्रत्यक्षाि येऊ शकि नाही. ही इतिहासामधील उणीव आहे हे 

आपण लक्षाि घेिले पातहजे. इतिहासाचा संबंध मानवी जीवनाशी असिो आतण मानवी 

जीवन परिपूणव किण्यासािी सातहत्याचा आधार घ्यावा लागिो. सर जदुनार् सरकार 
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यांच्या मि,े  ' इतिहास आतण सातहत्य ' यांना तवभागणारी िषेा अतिशय पसुट आहे. या 

तवधानाचा अथव असा की,  इतिहासाची व्यािी ही सातहत्याप्रमाणेच अतिशय व्यापक आहे.  

प्रो. जी. एम. द्दिव्हलीन यांनी इतिहासाची ' तत्रतवध ' व्यािी सांतगिलेली आहे. िी व्यािी 

अशी- 

 (१) शास्त्रीय (२) काल्पतनक व (३) सातहतत्यक 

या तत्रतवध व्यािीचा तवचाि केला असिा आपल्या असे लक्षाि येिे की,  आधतुनक काळाि 

शास्त्रीय दृतष्टकोणामळेु ज्या काही संशोधनाच्या तवतवध शाखा तनमावण झाल्या त्यांचा 

समावेश होिो यालाच आपण शास्त्रांचा इतिहास (History of Sciences) म्हणिो. उदा. 

मानवाने चंिावि िेवलेले पाऊल तकंवा भाििीय अिंरिक्ष मतहला कल्पना चावला तहच्या 

बाबिीि घडलेली घटना तकंवा मंगळ ग्रहाचे परृ्थवीजवळ येणे ही शास्त्रीय घटना ही सुद्धा 

इतिहासाची व्यािी आह.े  

काल्पतनक बाबींचा तवचाि केला असिा बऱ्याच वेळा घडलेल्या घटनांच्या आधाि ेविवमान 

तकंवा भतवष्यकाळामध्ये काय घडू शकेल यासंबंधी तवचाि किणे हीसदु्धा इतिहासाची 

व्यािीच आह.े उदा. ११ सप्टेंबि २००१ िोजी अमेरिकेिील World Centre वि झालेला 

दहशिवादी हल्ला यावरून कल्पनेच्या आधािावरून भावी काळाि कोणत्या घटना घडू 

शकिील याचा अंदाज येऊ शकिो.  

सातहत्यामध्ये िि आपल्याला इतिहासाचे पदोपदी दशवन होि असिे. मग िी शेर्कसतपअिची 

ऐतिहातसक नाटके असोि,  वसंि कानेटकिांनी तलतहलेली ' तवषवकृ्षाच्या छायेि ' ' 

तहमालयाच्या सावलीि ' तकंवा ' िायगडाला जेव्हा जाग येि े ' अशी नाटके असोि. न्या. 

िानडे यांचे लेख असोि अथवा म.  ुल्यांनी तलतहलेल्या ' शेिकऱ्यांचा आसूड ' यासािखे 

सातहत्य असो.  

थोडर्कयाि,  इतिहासाची व्यािी ही मानवाच्या उत्क्ांिीशी संबंतधि आहे. इतिहासामध्ये 

मानवाने तवतवध के्षत्रांि केलेली प्रगिी व तिचा आलेख येणे आवश्यक असिे. इतिहासाच्या 

वाचनामध्ये व्यक्ती आपले प्रतितबंब शोधण्याचा प्रयत्न किीि असिे व अशा ि-हेचे प्रतितबंब 

ज्या वेळी इतिहासामध्ये तदसेल त्या वेळीच खऱ्या अथावने इतिहासलेखन झाले असे म्हणिा 

येईल. अनातद कालापासून सामान्य माणूस परितस्थिीचे भक्ष्यच बनि गेला आह.े त्याचे 

हुबेहूब वणवन इतिहासामध्ये आले पातहजे.  

इतिहासाच्या व्यािीमध्ये आतथवक घडामोडी व समाजशास्त्रीय बदल यामळेु वाढ होि आहे. 

मार्कसववादी ित्त्वज्ञानाने अंितवविोधाची (Dialects) कल्पना मांडली. व्यक्ती तकंवा समाज 

यांची प्रगिी होण्यासािी अंितवविोधाची कल्पना माांडली. तविोध- तवकास हे ित्त्व अत्यांत 

महत्त्वाचे मानिाि. सोशल डातववतनझमची संकल्पना समाजाला लावण्याि येिे. ही सदु्धा 

इतिहासाची व्यािी आह.े साम्यवादी देशामध्ये घडणाऱ्या घडामोडींकडे मार्कसववादी 

ित्त्वज्ञानािून पातहले जािे. अशा घडामोडींमध्ये कामगाि चळवळ,  वगव कलह,  व्यापाि,  

उद्योगधंद,े  शिेी इत्यादींचा समावेश असिो. एखाद्या लोकशाहीवादी देशाि याच 

घटनांच्याकडे सामातजक बदल अशा दृतष्टकोणािून पातहले जािे. तवतवध िाजकीय - 

सामातजक संस्थांचा, संसदीय लोकशाहीचा तवकास ही इतिहासाची व्यािी दशवतविाि. 

स्वाभातवकच इतिहासाची व्यािी वाढून अथवशास्त्र,  िाज्यशास्त्र,  समाजशास्त्र,  



इतिहास सशंोधन पद्धिी 

 

   

 28 

मानववंशशास्त्र,  इिि भौतिकशासे्त्र यांच्याशी तनगतडि असणािा तवषय म्हणून इतिहासाकडे 

पातहले जािे.  इतिहासाचे तवतवध प्रकाि उदा. संसदीय पद्धिीचा इतिहास,  लष्किाचा 

इतिहास,  कायद्यांचा इतिहास या तवषयाची व्यािी दाखतविाि.  

काळाच्या ओघाि इतिहासाची व्यािी वाढली. इतिहासाला तत्रतवध कामे किावी लागिाि,  

िी पढुीलप्रमाणे : 

१) हतककि सांगणे. 

२) ही हतककि कशी घडली ि ेसांगणे व  

३) हतककिीचे तवच्छेदन किणे. 

 पििं ु अगदी अलीकडील काळाि यापेक्षासदु्धा इतिहासाची व्यािी वाढली आहे. पूवी 

इतिहासाला खूप मयावदा होत्या. त्यावेळी  क्त िाजघिाण्यांचा उदय व अस्ि,  िाजांचे 

दिबाि,  यदेु्ध व िह यांचा तवचाि किणे म्हणजे इतिहास असा समज होिा. आिा मात्र 

इतिहासाकडे मानविावादी दृतष्टकोणािून पातहले जािे. माणसाच्या सवव सामातजक 

हालचालींचा उदा. तवतवध खेळ,  चालीिीिी,  पिपंिा या सवाांचाच तवचाि केला जािो. 

इिकेच नव्हे िि सामान्य माणसाचे दैनंतदन जीवन हा सुद्धा इतिहासाचा तवषय बनलेला 

आह.े  

पूवी इतिहास ही वाङ्मयाची तकंवा ित्त्वज्ञानाची तकंवा िाज्यशास्त्राची एक शाखा म्हणून 

तिच्याकडे पाहि असि. पििं ुआज इतिहास हा एक स्वायत्त तवषय मानला गेला आहे. 

इतिहासाला जो स्वायत्त दजाव प्राि झाला आहे. त्यामळेु मानव तकंवा मानवी समूह यांचा 

अभ्यास किीि असिाना त्याबद्दल तवतवध प्रकािचे ज्ञान त्यांच्यािील कलातवकास,  नैतिक 

अतधष्ठान,  पिपंिा आतण त्याची झालेली सवाांगीण प्रगिी हा इतिहासाचा वण्यव तवषय 

बनलेला आह.े इतिहास  नसुिाच एखादी घटना जगाला सांगि नाही िि साधन सातहत्य 

जमतवणे व त्याचा अन्वयाथव लावून ऐतिहातसक घडामोडीमागे असणािी प्रेिणा स्पष्ट किणे 

ही इतिहासाची व्यािी बनलेली आहे. इतिहास हा तवषय शास्त्र आहे असे मानले जािे. पििं ु

ज्यावेळी संदभव सातहत्य गोळा केल ेजािे िेव्हा िे गोळा किण्यामागे वस्ितुनष्ठिा ही शास्त्रीय 

संकल्पना असिे. पििं ु ज्यावेळी घटनांचा अन्वयाथव लावण्याचा प्रसंग येिो िेव्हा 

बऱ्याचवेळा व्यतक्ततनष्ठिा येण्याची शर्कयिा असि.े  

इतिहास हा तनसगावचा अभ्यास किीि नाही िि त्या तनसगावि िाहणाऱ्या मानवाची प्रगिी 

कसकशी झाली याचा िो तवचाि कििो. इतिहासामध्ये एखाद्या योद ध्याच्या संदभावि नद्या,  

पववि,  सागि,  डोंगि यांचा तवचाि केला जािो. उदा. प्लासीच्या िणांगणाचा तवचाि िॉबटव 

र्कलाईव्हच्या संदभावि,  पातनपिच्या िणांगणाचा तवचाि भाऊसाहेब आतण अब्दाली यांच्या 

संदभावि,  िि वॉटलूवचा तवचाि नेपोतलयनच्या संदभावि केला जािो. याचा अथव असा की,  

मानवाच्या जडण - घडणीमध्ये तनसगावचा जेवढा संबंध असेल िेवढ या संदभाविच तनसगावचा 

तवचाि केला जािो. इतिहासकािाने इतिहासाची व्यािी ििवीि असिाना नसुिेच प्रशासन,  

कायदा तकंवा धमव यांचा तवचाि न कििा त्यांच्या पलीकडे पििं ुमानवी समाजामध्ये ज्या 

घटना घडि असिाि त्यांचा तवचाि केला पातहजे. इतिहासामध्ये शास्त्रीय प्रगिी,  

िंत्रज्ञानतवषयक प्रगिी,  भौगोतलक शोध या सवाांचा मानवावि कोणिा परिणाम झाला या 

संदभावि अभ्यास केला पातहजे. इतिहासामध्ये सामान्य व्यक्ती ही सवाांि महत्त्वाची मानली 
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जािे. कािण अशी व्यक्ती एखादे िाज्यशासन तनमावण करू शकिे तकंवा अन्यायकािक 

िाज्यशासनाचा शेवट करू शकिे.  

 इतिहासाच्या बदलत्या व्यािीसािी इतिहास लेखनशास्त्र देखील िेवढेच जबाबदाि मानले 

पातहजे. कािण १९ व्या शिकापयांि इतिहासाचे अध्ययन हे केवळ िाजकीय घटना,  प्रसंग 

यांच्याशी तनगतडि होि.े पण सध्या इतिहासाचा तवचाि कििांना सामातजक,  आतथवक,  

िाजकीय,  नैतिक,  सातहत्यतवषयक,  गोष्टींचा आपण तवचाि कििो कािण इतिहासाि 

आपण मानवाच्या प्रगिीचा तवचाि कििो. िेव्हा विील तवषयांचा तवचाि किणे केवळ 

अपरिहायव िििे. इतिहास हा तवषय रूक्ष न बनिा सिेज,  आकषवक बनण्यासािी 

सातहत्याचा आधािदेखील नेहमी घेिला जािो. इतिहासलेखन शास्त्राने वि नमूद केलेल्या 

तवषयांचा आधाि घेऊन साधने गोळा किणे व त्यािून भूिकाळािील घडलेल्या घटनांचा, 

गोष्टींचा वेध घेण्याचे काम सरुू िेवले आहे.  

इतिहासाची वाटचाल वस्ितुनष्ठ अनभुववादापासून (Empirism) इतिहासावादापयांि 

(Historicism) झाली आह.े वस्ितुनष्ठ अनभुववाद म्हणजे ऐतिहातसक घतटिांची 

(Historical facts) तनतििी किण्याची प्रतक्या होय,  िि इतिहासवाद म्हणजे घतटिांची 

सरुुवाि,  उगम कसा झाला िे सांगून त्या घतटिांचा तवकास कसा झाला ह े सांगण्याची 

प्रतक्या होय. या दोन्ही संकल्पना इतिहासाची व्यािी वेगळ्या प्रकाि े तसद्ध कििाि. 

इतिहासांच्या व्यापक स्वरूपावि द्दसग्मांड फ्रॉईड व अल्बटथ आईनस्टाईन यांच्या 

तवचािसिणीचा प्रभाव तदसून येिो. यामधूनच अमेरिकेने ऐतिहातसक सापेक्षिावाद 

(Historical relativism) ही संकल्पना रूढ केली. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र.१.  इद्दतहासाची व्याप्ती द्दवशद करा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२.४  साराांश : 

एतिहातसक घटनांचा नसुिा एक ढीग म्हणजे इतिहास नव्हे िि तवतवध घटनांमध्ये एक 

संबंध प्रस्थातपि किण्याचा प्रयत्न केला जािो. या घटनांचा अन्वयाथव लावीि असिा 

कोणत्या ना कोणत्या ित्त्वज्ञानाचा आधाि घेिला जािो. इतिहासकाि,  इतिहासामध्ये 

मानवी समाजाच्या वैतशष्ट यपूणव घटना,  त्या मागील ित्त्व,  तवचाि,  व्यक्तीची वृत्ती यांचा 

तवचाि कििो. समाजाला समजेल,  रुचेल,  पचेल अशा शब्दांि आपले संशोधन मांडि 

असिो. इतिहासाला नसुिी घटना नोंदवून चालि नाही िि िी हकीगि कशी घडली त्याचा 

अन्वयाथव लावून ऐतिहासीक घडामोडी मागची प्रेिणा स्पष्ट किावी लागिे. त्यामळेु 

इतिहासाची व्यािी वाढि जािे.  
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२.५ प्रश्न : 

१.  इतिहासाचा अथव व व्याख्या स्पष्टीकिणासह तलहा. 

२.  इतिहासाची व्यािी तवशद किा. 

३.  इतिहासाच्या तवतवध व्याख्या सांगा. त्यापैकी कोणिी व्याख्या ही अतधक बिोबि 

आहे असे िमु्हास वाटिे? का? 

२.६  अद्दतररक्त वाचन : 

१.  ई. एच. काि, अनवुादक - प्रा.तव.गो. लेले,  इतिहास म्हणज ेकाय ? कॉतन्टनेन्टल 

प्रकाशन,  पणेु. 

२. गाडवन चाईल्ड, अनवुादक - डॉ. बलिाज शमाव, इतिहास का इतिहास, हरियाणा 

सातहत्य अकादमी,  चंदीगढ,  १९८८.  

३.  डॉ. गोतवंदचंि पांडे,  इतिहास : स्वरूप एवं तसद्धांि, िाजस्थान तहन्दी गं्रथ अकादमी,  

जयपूि,  १९९ ८. 

४.  डी. डी. कोसांबी, पिुाणकथा व वास्िविा. 

५.   द. तव. केिकि, इतिहासािील अंि : प्रवाह. 

६.   ग. ह. खि,े साधना तचतकत्सा, लोकवाङ्मय गहृ,  मुंबई,  १९७६. 

७.   तव. द. घाटे, इतिहासशास्त्र आतण कला, देशमखु प्रकाशन, पणेु. 

८.  प्रभाकि देव, इतिहास : एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नांदेड. 

९.  सदातशव आिवल,े इतिहासाचे ित्त्वज्ञान, प्राज्ञ पािशाला मंडळ,  वाई,  १९६७.  

१०.  डॉ. शांिा कोिेकि,  इतिहास : िंत्र आतण तवज्ञान, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूि, 

२००७. 

११.  सहुास िाजदिकेि,  इतिहास लखेनशास्त्र, तवद्या प्रकाशन, नागपूि, १९९८. 

१२.  डॉ. बी. एन. सिदेसाई,  इतिहासलेखनपद्धिी,  डके प्रकाशन, कोल्हापूि, २००५. 

१३.  गायकवाड,  डॉ. सिदेसाई हनमाने, इतिहास लेखनशास्त्र,  डके प्रकाशन, 

कोल्हापूि, २००१. 

१४.  डॉ.  एस. एस. गािाळ, इतिहासाचे ित्वज्ञान,  कैलाश पतब्लकेशन्स, औिगंाबाद, 

२००५ 
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३  

इतिहास आणि सहाय्यकारी शासे्त्र 

(History and Auxiliary Sciences) 

घटक रचना  

३.०  उद्दिष्ट े

३.१ प्रस्तावना 

३.२ इद्दतहासाची सहाय्यकारी शासे्त्र (Auxiliary Sciences of History)  

३.३  साराांश 

३.४  प्रश्न  

३.५  अद्दतररक्त वाचन  

३.० उद्दिष्ट े: 

हे यदु्दनट पूर्ण झाल्यावर द्दवद्यार्थी पढुील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल: 

१. इद्दतहास आद्दर् नैसद्दगणक द्दवज्ञानाांमधील सांबांध समजरे् . 

२. इद्दतहास आद्दर्  सहाय्यकारी शास्त्राांमधील सांबांध समजरे्.   

३.  इद्दतहास आद्दर् सामाद्दजक शास्त्र याांच्यातील सांबांधाांचे आकलन होणे. 

३.१ प्रस्तावना : 

एकोद्दर्साव्या शतकामध्ये इद्दतहासलेखन प्रद्दियेसांबांधी अनेक द्दवचार नव्याने माांडण्यात 

येऊ लागल.े इद्दतहास द्दलहीत असताना त्याला शास्त्रीय दजाण प्राप्त व्हावा यासाठी अनेक 

प्रयत्न जार्ीवपूवणक होऊ लागले. अशा प्रयत्नामधूनच एक समस्या अशी द्दनमाणर् झाली की,  

इद्दतहास हे एक शास्त्र आहे की कला ? यामधूनच ज्या गटाला इद्दतहास हा वाङ्मयाचाच एक 

भाग आहे असे वाटत असे त्याांनी History is an Art या दृद्दष्टकोर्ातूनच द्दलखार् केले. 

अशा द्दलखार्ामध्ये बदु्दिवादापेक्षासिुा बऱ्याचवेळा प्रद्दतभेकडे लक्ष देण्यात आल.े परांत ु

दसुरा गट जास्त प्रभावी ठरल्याने History is a Science या दृद्दष्टकोर्ातूनच त्याच्याकडे 

पाद्दहले जाऊ लागल.े द्दवसाव्या शतकापूवी इद्दतहास लेखन करीत असताना इतर काही 

शास्त्राची इद्दतहासाला काही मदत होऊ शकते अशी कल्पनाच नव्हती. १९०३ मध्ये 

History is a Science,  no more and no less. असे म्हटल्यामळेु इद्दतहास लेखनात 

अनेक शास्त्राांचा सांबांध येतो याची पद्दहल्याांदा कल्पना आली. प्रो. अॅलन नेद्दहिन्स म्हर्तात, 

"इद्दतहासामधील दोन मूलभूत घटक म्हर्जे द्दवश्वसनीय साधनसामग्री व त्याांच्या वापरासाठी 

असलेली टीकात्मक पिती होय. इद्दतहासासाचा जन्म जोपयंत हे दोन्ही घटक एकत्र आले 

नाहीत तोपयंत होऊ शकला नाही."("The two basic elements in History are a 

body of more or less trustworthy materials,  and a critical method applied 

to them. History was not born - it could not be born - until both these 

elements came into existance.")  

इद्दतहास लेखन प्रद्दियेमध्ये जी अनेक शासे्त्र येतात,  त्याांना Auxiliary Sciences द्दकां वा 

Anciliary Disciplines असे म्हर्तात. प्रो. लॅजीलॉस आद्दि सेनबॉस आपल्या ' 
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Introduction to the Study of History ' या ग्रांर्थात म्हर्तात, "या बाबतीत एखादा 

द्दवद्वान गहृस्र्थ द्दकां वा इद्दतहासकार याांचे कायण इतर शास्त्राांप्रमारे्च आहे. ताांद्दत्रक ज्ञानाची 

माद्दहती असल्याद्दशवाय द्दकां वा द्दनद्दित स्वरूपाची साधनसामग्री असल्याद्दशवाय ही गोष्ट 

साध्य होर्ार नाही. मग असे आहे तर द्दवद्वान गहृस्र्थाांची द्दकां वा सांशोधकाची उमेदवारी 

कोर्त्या गोष्टीमध्ये समाद्दवष्ट असते ? द्दकां वा जर अप्रस्ततु भाषा वापरली तरीसिुा या 

ज्ञानाच्या जोडीला इतर शास्त्राांचा जो साठा वापरला जातो त्याला इद्दतहासाची साहाय्यकारी 

शासे्त्र असे म्हर्तात."(The profession of a scholar of a historian is,  

moreover,  similar in this respera to all other professions,  it is impossible 

to follow it without possessing a certain equipment of technical notions,  

whose absence neither natural aptitude nor even method can make 

good. In what,  then,  does the technical apprenticeship of the scholar or 

the historian consist ? or to employ language which though inappropriate,  

as we shall endeavour to show is in more common use : what is addition 

to the knowledge of repertories,  are the"Auxiliary Sciences"of history.)  

 प्रो. डावनू (Daunou) म्हर्तो,  जर इद्दतहासकाराला आपल्या लेखनकायाणत काही 

यशाची अपेक्षा करावयाची असेल तर अशा इद्दतहासकाराने कोर्त्या प्रकारच्या ज्ञानाचे 

पररशीलन केले पाद्दहजे,  तसेच कोर्त्या प्रकारचे ज्ञान त्याने द्दमळवले पाद्दहजे ?"("What 

studies wil the intending historian need to have gone through,  what 

kinds of knowledge ought he to have acquired,  in order to began writing 

work with any hope of success ?")  इ. स. १८२० साली प्रो. डावनूने इद्दतहास 

सांशोधकाांच्या दृष्टीने तीन वगण कद्दल्पलेले आहेत. त्यात वाङ्मयीन (Literary),  

तत्त्वज्ञानद्दवषयक (Philosophical) व इद्दतहासद्दवषयक (Historical) असे भाग आहते. तो 

म्हर्तो, "इद्दतहास सांशोधकाने पषु्कळ वाङ्मय वाचून एक द्दनद्दित स्वरूपाची भाषाशैली 

कमावली पाद्दहजे. अशा वाङ्मयामध्ये महाकाव्याचा अवश्य समावेश असला पाद्दहजे तसेच 

त्याच्या काळातील शे्रष्ठ कादांबऱ्या वाचल्या पाद्दहजेत. या दोन वाङ्मय प्रकाराांमळेु त्याला 

शैलीदार पितीने इद्दतहास कसा द्दलहावा हे समजेल. इद्दतहास सांशोधकाला तत्त्वज्ञानातील 

अनेक द्दसिाांत माहीत असरे् आवश्यक आह,े  इतकेच नव्हे तर त्याला प्राचीन व आधदु्दनक 

नीद्दतशास्त्रज्ञ,  आद्दर्थणक,  राजकीय द्दसिाांत (Treaties on Political Economy) 

मॅद्दकयाव्हॅली,  बॉडीन,  मॉन्टेस््यू,  लॉक व रुसो ह ेमाहीत असरे् आवश्यक आहे"व शेवटी 

तो द्दवनोदाने म्हर्तो, "इद्दतहास सांशोधकाला इद्दतहाससुिा माहीत असरे् आवश्यक 

आह.े"(It is evidently necessary to know history.) इद्दतहासकाराने अनेक घटना 

समग्रपरे् लक्षात ठेवून त्याांच्यामध्ये तपद्दशलाची ससुांगती साधली पाद्दहजे. इद्दतहासाच्या 

जोडीला त्याला अनेक भाषा अवगत असण्याची आवश्यकता आह.े  

 प्रो. मॅब्ले (Mably) म्हर्तो,  "असे काही साहाय्यकारी द्दवषय आहेत की,  जे 

इद्दतहासकाराला टाळता येरे् श्य नाही. (' There are preparatory studies with 

which no historian can dispense.")  प्रो. मॅब्लेच्या मते,  इद्दतहासकाराने सरुुवातीला 

द्दनसगणद्दनयम,  सामन्यद्दनयम,  राज्यशास्त्रातील द्दनयम,  राज्यशास्त्र व नीद्दतशास्त्र याांचा 

अभ्यास केला पाद्दहजे. 
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प्रो. फ्रीमन (Freeman) आपल्या ' The Method of Historical Study ' या ग्रांर्थात 

म्हर्तात की, "इद्दतहासकाराला तत्त्वज्ञान,  कायदा,  अर्थणशास्त्र,  मानवी वांशाचे शास्त्रीय 

वर्णन,  भूगोल,  मानववांशशास्त्र,  नैसद्दगणक शासे्त्र माहीत असरे् आवश्यक आहे.("The 

historian ought to know everything - philosophy,  law, finance,  

ethnography,  geography,  anthropology,  natural science and what not.") 

असे जरी असले तरी मानवी ज्ञानाच्या सवणच शाखा सारख्याच उपयोगाच्या असतात असे 

नव्हे. तर त्याांपैकी काही शासे्त्र ही इद्दतहासाला जास्त पूरक असतात,  तर काही शासे्त्र 

इद्दतहासाला इतकी जवळची असतात की,  त्याांच्या मदतीद्दशवाय इद्दतहास लेखन शा्यच 

होत नाही. उदा. भू-गभणशास्त्राच्या माद्दहतीद्दशवाय उत्खननही श्य नाही व इद्दतहास 

लेखनही श्य नाही. म्हरू्न इद्दतहासकाराला भू - गभणशास्त्र माहीत असरे् आवश्यक आहे. 

आता आपर् साहाय्यकारी शास्त्राांचा र्थोड्यात पररचय करून घेऊ.  

३.२  इद्दतिासाची सािाय्यकारी शासे्त्र  

       (Auxiliary Sciences of History)  

१.  कालक्रम (Chronology) :  

 इद्दतहास सांशोधकाला सरुुवातीला जर कोर्त्या गोष्टीची माद्दहती आवश्यक असेल 

तर ती म्हर्जे कालचिाची होय. इद्दतहास द्दलहीत असताना घटकाांची ससुांगती 

लावून एकामागोमाग एक घटना जर द्ददल्या नाहीत तर त्या द्दलखार्ाला कादांबरीचे 

स्वरूप प्राप्त होत.े कालचिाचे महत्त्व साांगताना सपु्रद्दसि भारतीय इद्दतहास सांशोधक 

नीळकंठशास्त्री म्हर्तात, "Chronology is the eye of history."आता प्रश्न 

द्दनमाणर् होतो तो असा की,  कालिम ही कल्पना कशामळेु अद्दस्तत्वात आली ? पूवी 

धाद्दमणक कृत्ये व शेतीची कामे याांचे वार द्दतर्थी ठरद्दवण्यासाठी अनेक घटनाांची नोंद 

ठेवावी लागत असे. त्यामळेु एकापाठोपाठ एक घटना नमूद करण्याची पिती सरुू 

झाली व ही पिती इद्दतहास लेखनासाठी अद्दतशय आवश्यक आहे. कालिम नसेल 

तर त्या घटनाांना काही अर्थणच राहर्ार नाही. उदा. सातवाहन राजा हाल याने ' 

गार्थासप्तशती ' हा प्राकृत ग्रांर्थ द्दलद्दहला असे मानले जाते. अर्थाणत,  कालिमाचा 

कोठेही उल्लेख नसल्यामळेु ' हा हाल कोर्ता ? यापासून ते हा ग्रांर्थ हालनेच 

द्दलद्दहला काय ? ' इर्थपयंत अनेक मतभेद द्दनमाणर् होतात.  

२.  िस्ताक्षराचे शास्त्र (Paleography) : 

  पॅद्दलओग्रॉफी म्हर्जे जनु्या हस्ताक्षराांचा अभ्यास करर्ार ेशास्त्र होय. या शास्त्रामध्ये 

अक्षर ेकसकशी द्दवकद्दसत होत गेली याचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक शब्द द्दकां वा 

अक्षर हे प्रत्येक व्यक्तीच्या हस्ताक्षरामध्ये कालाांतराने बदलत जाते. या शास्त्रामध्ये 

स्र्थल व काल यामध्ये प्रत्येक शब्दाचा कसा द्दवकास झाला याचा अभ्यास केला 

जातो. हस्ताक्षरतज्ज्ञ (Paleographer) ही जनुी कागदपते्र व द्दशलालेख नसुतेच 

वाचतो असे नव्हे तर प्रत्येक अक्षराचा द्दवकास कसा झाला याची माद्दहती देतो. 

द्दशक्षर्िमामध्ये प्रत्येक अक्षर ठरावीक कालखांडामध्ये बदलत असते. उदा. पूवी 

काही, यापैकी दोन्ही अक्षराांवर अनसु्वार  देत असत तर हल्ली दोन्ही अनसु्वार 

काढून टाकलेले आहेत. ज्याप्रमारे् एखादी भाषा एकाच जमातीचे लोक अनेक 

प्रकाराांनी द्दलद्दहतात तसेच एखादी भाषा अनेक जमातींतील लोक अनेक प्रकाराांनी 
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द्दलद्दहतात,  तेव्हा हस्ताक्षर तज्ज्ञाला नसुते अक्षर पाहूनसिुा तो शब्द कोर्ी द्दलद्दहला 

असेल याची कल्पना येऊ शकते. हस्ताक्षर तज्ज्ञ हा अनेक सांद्दक्षप्त रूपाांचा 

(Abbreviation) अभ्यास करीत असतो. हस्ताक्षर शास्त्राच्या अभ्यासाने 

सांशोधकाची बिुी जास्त तीक्ष्र् बनते. तसेच अनेक गूढ प्रश्न सटुतात,  उदा. तांजावर 

येर्थील बहृदीश्वर मांद्ददराच्या द्दशलालेखावरून मराठ याांची अद्दधक माद्दहती समजते. 

द्दसांधू सांस्कृतीमधील द्दलपी वाचण्याचे प्रयत्न अजूनही चालू आहेत. ज्या वेळेला 

त्यामध्ये यश येईल त्या वेळी द्दसांधू सांस्कृतीद्दवषयी अद्दधक माद्दहती उजेडात येईल. 

३.  आलेखशास्त्र (Graphology) :  

 या शास्त्रानसुार व्यक्तींच्या हस्ताक्षरावरून द्दतचा स्वभावधमण समजू शकतो. एखाद्या 

व्यक्तीच्या अनेक पत्राांचा सांग्रह तपासला असता त्या व्यक्तीचा स्वभाव द्दनद्दित समजू 

शकतो. उदा. एखाद्या व्यक्तीचे हस्ताक्षर शब्दाच्या शेवटी जर वर वर जार्ार ेअसेल 

तर ती व्यक्ती महत्त्वाकाांक्षी असते असा द्दनष्कषण द्दनघतो.. अर्थाणत,  द्दनष्कषण ढोबळ 

मानाने काढलेले असतात. म्हरू्न वापरलेला कागद,  त्या व्यक्तीचे वय,  त्याचे द्दलांग 

व मनोवतृ्ती याांचा अभ्यास केला पाद्दहजे. काहीवेळा हेतपूुवणक द्ददशाभूल करण्याच्या 

दृष्टीने वेगवेगळ्या प्रकारची अक्षर ेकाढली जातात. बऱ्याचवेळा कामात अद्दतशय व्यग्र 

असर्ाऱ्या मार्साचे हस्ताक्षर अद्दतशय खराब असते. उदा. पत्रकार व डॉ्टर. 

एकां दरीत या शास्त्राच्या अभ्यासावरून एवढे द्दनद्दित समजू शकेल की,  तो मनषु्य 

सावधान द्दचत्ताने द्दलहीत होता की घाईने द्दलहीत होता.  

४.  अद्दिकृत कागदपत्ांचा अभ्यास करिार ेशास्त्र (Diplomatics) :  

 अद्दधकृत कागदपते्र ही राष्राराष्राांमधील पत्रव्यवहारात समाद्दवष्ट होतात. अद्दधकृत 

कागदपत्राांचा अभ्यास करर्ारी ही एक स्वतांत्र शाखा आहे. Diplomatics हा शब्द 

Diploma या शब्दावरून आला आहे. Diploma या शब्दाचा अर्थण एका कागदाचे 

केलेले दोन भाग असा आहे. या शब्दापासून Diplomacy या शब्दाचा उदय झाला. 

Diplomatics या प्रकारामध्ये कोर्ी कोर्ाला पत्र द्दलहावे त्याचा मायना ठरलेला 

असतो. त्यावरून त्या पत्रलेखकाचा व पत्र स्वीकारर्ाऱ्याचा दजाण समजतो.  

 अद्दधकृत कागदपत्राांमध्येसिुा मायने कालानरुूप बदलत असतात. उदा. पेशवे 

दप्तरात अनेक पत्राांची सरुुवात ' स्वामी ',  ' गोसावी ' अशा शब्दाने होते. अलीकडील 

काळात हे शब्दप्रयोग हास्यास्पद वाटतात. Diplomatics हे अशा बदलाांचा अभ्यास 

करते. Paleography व Diplomatics या दोन्हीही शास्त्राांचे द्दनष्कषण जर बरोबर 

ठरले तर सांशोधकाचे काम सलुभ होते.  

५. मुद्ांचा अभ्यास करिार ेशास्त्र (Sigillography) :  

 Sigillography या शब्दाचा उगम Sigil म्हर्जे Seal द्दकां वा मदु्रा द्दकां वा Signature 

म्हर्जे स्वाक्षरी यापासून झाला. यालाच Sphiragistic (द्दस्फराद्दगद्दस्टक) असेही 

म्हर्तात. या शास्त्रामध्ये अनेक अद्दधकारी,  राजे - महाराजे याांच्या मदु्राांचा अभ्यास 

केला जातो. ऐद्दतहाद्दसक कागदपत्राांमध्ये अनेक लोकाांच्या अनेक मदु्रा उठवलेल्या 

असतात. त्यावरून त्या व्यक्तीचा उिेश समजतो. उदा. द्दशवाजीमहाराजाांची राजमदु्रा - 

प्रतिपशं्चद्रलेखेव वतधिष्णुतविश्ववंतििा । 

शाहसुन ोः तशवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजिे । 
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 अशा मदु्रामधून जो आशय असतो तो अनेक सांशोधकाांच्या अनेक वषे सांशोधनाचा 

द्दवषय बनतो. राजमदु्राांचा वापर करीत असताना सांबांद्दधत द्दठकार्च्या हवामानानसुार 

' मेर् ' द्दकां वा ' द्दशसे ' याांचा वापर केला जातो. मदु्रेवरून जसे धोरर् समजते तसेच 

त्याचा दृद्दष्टकोर्ही समजतो,  बऱ्याच वेळा राज्याची आद्दर्थणक पररद्दस्र्थती समजते. 

मसुलमानी आमदानीत प्रत्येक कागदपत्रावर मदु्रा उठवत असत. त्यामळेु 

कागदपत्राांची सुसांगती लावरे् श्य होते. तसेच,  त्या राज्याचा साांस्कृद्दतक 

दजाणसिुा स्पष्ट होतो 

६.  भाषाशास्त्र (Philology) : 

  भाषाशास्त्र अनेक भाषाांचा तौलद्दनक अभ्यास करर्ार े शास्त्र आहे. इद्दतहासाचा 

द्दनकटचा सांबांध कागदपत्राांशी असतो. इद्दतहास द्दलद्दहण्यासाठी अनेक कागदपत्राांचा 

वापर केला जातो. ही सवणच कागदपते्र एकाच व्यक्तीची द्दकां वा एकाच भाषेतील असरे् 

श्य नाही. म्हरू्न सांशोधकाांना अनके भाषा अवगत असरे् आवश्यक आहे. तसेच 

त्या भाषाांतील त्या काळातील शब्दप्रयोग माहीत असरे् आवश्यक आहे. प्रो. रदे्दनयर 

म्हर्तात की, "इद्दतहास सांशोधनाच्या पिती भाषाशास्त्रज्ञाांनीच शोधून काढल्या 

आहेत."इद्दतहास द्दलहीत असताना अनेक नावे,  गावे इत्यादींच्या बाबतीत गुांतागुांत 

होत असते. अशावेळी जर भाषेचे सखोल ज्ञान असेल तर हा गोंधळ होर्ार नाही. 

अनेक भाषा बोलर्ार ेलोक एकमेकाांच्या सहवासात आल्यानांतर त्याांचा एकमेकाांवर 

पररर्ाम होत असतो. उदा. इांद्दललश भाषेवर फ्रें च भाषेचा फार प्रभाव पडलेला आह.े 

Parliament हा शब्द फ्रें च भाषेतून इांग्रजी भाषते आलेला आहे तसेच अनेक इांग्रजी 

शब्दाांचे मूळ सांस्कृत भाषेमध्येसिुा आहे. Mother हा शब्द ' मात ृ' या शब्दापासून 

तयार झाला आहे. Father हा शब्द"द्दपत ृ' या शब्दापासून तयार झालेला आहे.  

७.  नािकशास्त्र (Numismatics) :  

 नार्कशास्त्र हा स्वतांत्र द्दवषय आहे. ज्याप्रमारे् इद्दतहास लेखनास कागदपत्राची 

आवश्यकता असते,  त्याचप्रमारे् नाण्याचीसुिा आवश्यकता असते. नार्ी सोने,  

चाांदी वा द्दमश्र धातूांची असतात. नाण्याच्या साहाय्याने एखाद्या देशाचा इद्दतहास 

द्दलद्दहरे् श्य होते. नाण्यामळेु राजाांची नावे,  त्याांचा कालखांड व त्याांनी कोर्त्या 

प्रदेशावर राज्य केले याची माद्दहती द्दमळू शकत.े नाण्याांमधून जी माद्दहती द्दमळते ती 

इतर साधनाद्वार े पडताळून पाहता येते. नाण्याांच्या साहाय्याने राजाांचा व घटनाांचा 

िम ठरद्दवरे् सोयीचे होते. एखाद्या राजाची जर अनेक नार्ी उपलब्ध असतील तर 

त्याांच्या आधार े राजाचा राज्याद्दभषेक तसेच त्याचा मतृ्यू केव्हा झाला हे ठरद्दवरे् 

सोयीचे होते. भारतामध्ये जी रोमन नार्ी उपलब्ध झालेली आहेत त्यावरून भारत व 

रोम याांचा व्यापार फार प्राचीन काळापासून चालू होता असे अनमुान सहज काढता 

येते. नाण्यावर जर एखाद्या राजाचे द्दचत्र असेल तर त्यावरून आपर्ाला त्या 

राजाच्या पोशाखाबिल काही कल्पना येऊ शकेल. नाण्याच्या आधार े राज्याच्या 

करमर्कुीच्या साधनाबिलसुिा पसुटशी कल्पना येऊ शकते. काही नाण्याांच्या 

अभ्यासाने तत्कालीन शासनपितीची कल्पना येते. राजाचे वैभव देशाची आद्दर्थणक 

द्दस्र्थती यावरसिुा नाण्याांच्याद्वार े प्रकाश पडतो. नाण्याांच्या द्दनरीक्षर्ामळेु द्दभन्न 

काळातील धाद्दमणक व सामाद्दजक पररद्दस्र्थतीचेही र्थोडेसे ज्ञान द्दमळू शकते. ग्रीक 



इद्दतहास सांशोधन पिती 

 

   

 36 

आिमर्ानांतर भारतीय राजे आपले नाव नाण्यावर कोरू लागले. नाण्यामळेु द्दभन्न 

काळातील कला द्दवकास कळून येतो. काही नार्ी साधी आहेत तर काही कलात्मक 

व सुांदर आहेत.  

८.  पुरातत्त्वद्दवद्या (Archeaology) : 

  परुातत्त्व सांशोधन इद्दतहासाच्या सांशोधनास उपयुक्त ठरते. हे काळाच्या कसोटीवर 

द्दसि झालेले आह.े परुातत्त्व हा शब्द भारतामध्ये अलीकडे रूढ झालेला आहे. 

एकेकाळी ' परुार्वस्तू सांशोधन ' अशी लाांबलचक सांज्ञा वापरली जात असे. 

द्दवद्यापीठे व भारत सरकार याांनी परुातत्त्व या सांजे्ञची द्दनद्दिती केली असल्याने ती 

आता जवळजवळ सवणमान्य झालेली आहे. ' परुातत्त्वां ' या सांजे्ञला इांग्रजी भाषेतील 

समानार्थी शब्द' आद्दकण ऑलॉजी ' (Archaeology) हा आहे. या इांग्रजी शब्दाचे मूळ 

ग्रीक भाषेतून आल े आहे. ग्रीक भाषेत त्याचे दोन भाग पडतात. अद्दकण ऑस 

(Archaios) म्हर्जे प्राचीन असा आहे. त्याचेही मूळ आके (Arche) म्हर्ज े ' 

सरुुवात ' (beginning) अशा शब्दात सापडते,  दसुरा शब्द ' लोगोस ' (logos) 

म्हर्जे ' द्दववेचन ' (discourse) होय. तेव्हा आद्दकण ऑलॉजी या शब्दाचा पूर्ण अर्थण 

मानवाच्या उत्पत्तीचे द्दवशे्लषर् असे आहे.  

 डॉ. ढवळीकर म्हर्तात,  परुातत्त्वद्दवद्या म्हर्जे प्राचीन अवशेषाचा अभ्यास होय. 

परुातत्त्व द्दवद्येचे मखु्य उद्दिष्ट मानवी जीवनाचा अभ्यास हे असल्यामळेु इद्दतहास 

काळातील सामान्य मार्साच्या जीवनाचे ससुांगत द्दचत्र उभे करण्यासाठी परुातत्त्व 

द्दवद्येचे साहाय्य घ्यावे लागते. परुातत्त्वद्दवद्या हा स्वतांत्र द्दवषय नसून इद्दतहासाचा एक 

भाग आहे."परुातत्त्व द्दवद्येचा मुख्य हेतू प्राचीन मानवी सांस्कृतीचा अभ्यास कररे् हे 

आहे. इद्दतहासाचा जसा कागदपत्राांशी सांबांध असतो तसाच भू - गभाणमध्ये दडलेल्या 

अनेक सांस्कृतीच्या अवशेषाांशीही सांबांध असतो. इद्दतहास लेखन करीत असताना 

द्दलद्दखत व अद्दलद्दखत सांदभण साधनाांचा वापर करावा लागतो. अद्दलद्दखत सांदभण 

साधनातील सवाणत महत्त्वाचे साधन म्हर्जे परुातत्त्व द्दवद्या होय. आज जगातील 

अनके सांस्कृतीचा अभ्यास करीत असताना अनके शास्त्राांचा अभ्यास केला जातो 

तेव्हा काही कूट प्रश्न द्दनमाणर् होतात. बऱ्याचवेळा हे प्रश्न अनतु्तररत राहतात. परांत ु

काळाच्या ओघात परुातत्त्व सांशोधनामळेु असे प्रश्न सटुण्यास मदत होते. उदा. 

भारतीय परुार्ामध्ये नऊ खांड पथृ्वीचा उल्लेख आहे. आजच्या भू - पषृ्ठाकडे 

पाद्दहले असता हे वर्णन कपोलकद्दल्पत वाटते. परांत ुअटलाांद्दटक महासागरात तळाला 

गेलेल्या अटलाांद्दटस या खांडाचा शोध लागल्यानांतर भारतीय परुार्ातील सांदभण 

महत्त्वाचा वाटतो. द्दसांधू सांस्कृती हे परुातत्त्व शास्त्रातील एक वैद्दशष्ट यपूर्ण सांशोधन 

आहे. उत्खननामळेु अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडतो व अपूर्ण प्रश्न सटूु लागतात. म्हरू्न 

परुातत्त्व द्दवद्या हा इद्दतहास सांशोधनाला अद्दतशय महत्त्वाचा असा साहाय्यकारी द्दवषय 

आहे.  

९.  द्दशलालेखशास्त्र (Epigraphy) : 

 Epigrahy म्हर्जे द्दशलालेखशास्त्र होय. हे शास्त्र भाषाशास्त्र (Philology) व 

हस्ताक्षरशास्त्र (Palaeography) याांना अद्दतशय जवळचे आहे. या शास्त्राांच्या 

आधार े अनेक द्दशलालेख वाचता येतात व त्याांच्या आधार े नवीन माद्दहती द्दमळू 
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शकते. अशा - प्रकारचे द्दशलालेख साधारर्तः मांद्ददर,े  देवालये व मोठे राजवाडे 

यावर असू शकतात. अशा त - हेच्या द्दशलालेखाांत एकच धोका सांभवतो. तो म्हर्जे 

त्यातील भाषा,  वा्यरचना व सांद्दक्षप्तरूपे (Abbreviations) याांचा होय. कारर्,  

द्दशलालेख हे एकाच व्यक्तीने द्दलद्दहलेले नसतात. त्यामळेु त्याांनी वापरलेले 

शब्दप्रयोग,  वा्प्रचार द्दभन्न स्वरूपाचे असू शकतात. जरी या शास्त्रामध्ये काही 

दोष असले तरी इद्दतहास सांशोधनाला साहाय्यभूत ठरर्ार े असे ह े एक महत्त्वाचे 

शास्त्र आहे. या शास्त्राचा उपयोग साांगताना प्रो. रदे्दनयर (Renier) म्हर्तात,  

ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचा शोध लावण्यासाठी सांशोधकाला परुावे ज्या भाषेत द्दलद्दहले 

आहेत द्दतची सखोल माद्दहती आवश्यक आहे तसेच द्दशलालेख द्दलहीत असताना ज्या 

सांद्दक्षप्त रूपाांचा वापर केला आहे ती पिती माहीत असरे् आवश्यक आहे."("To 

discover the events of which they are traces the research worker  

must have a thorough knowledge of the language in which they are 

written and of the system of abbreviations used in composing 

them.") 

१०.  सदंभभ ग्रंथसूची (Bibliography) : 

 सांदभण ग्रांर्थसूची हे एक स्वतांत्र शास्त्र आहे. या शास्त्रामध्ये ज्या सांदभण साधनाांच्या 

आधारावर सांशोधन केलेले असते त्याांची समग्र यादी द्ददलेली असते. इद्दतहास 

सांशोधन द्दकती शे्रष्ठ दजाणचे आहे हे ग्रांर्थाांच्या पाठीमागे द्ददलेल्या सांदभण सूचीवरून 

ठरद्दवण्यात येते. सांदभण ग्रांर्थसूचीसांबांधी डॉ. के. एन. द्दचटर्ीस म्हर्तात, "सांदभण 

सूचीमध्ये ज्या सांदभाणचा सांशोधकाने वापर केलेला असतो,  त्याचा समावेश त्याने 

आपल्या गं्रर्थामध्ये केलेला असतो. पर् काहीवेळा सांशोधकाने काही सांदभण 

साधनाांचा वापर केलेला असतो. पर् काहीवेळा ज्याचा उल्लेख केललेा नाही 

अशीही साधने त्यामध्ये असतात. काहीवेळा उपयोग न केलेल्या द्दकां वा सांदभण न 

घेतलेल्या साधनाांचा समावेश सूचीमध्ये केलेला असतो त्याचा हेतू भावी सांशोधनाची 

पाश्वणभूमी असाच असतो. ("A bibliography include all those sources cited 

in the research work and may also contain such of the works as are 

consulted by the writer but not cited in his work. Some even include 

in this all those works which are neither cited in the text not 

consulted for the preparation of the work,  but which are used for 

providing a sort of background for the study of the subject to which 

the research work relates.")  

 सदंभभग्रंथ सूची - शास्त्रामध्ये पुढील चार प्रकार द्ददसून येतात.  

१.  काही सांदभण ग्रांर्थसूचीमध्ये जास्तीत जास्त उपयकु्त माद्दहती असते. 

२.  काही सांदभण ग्रांर्थसूचीमध्ये कोर्ते ग्रांर्थ वापरले आहेत त्याांची यादी द्ददलेले असते.  

३.  काही सांदभण ग्रांर्थसूचीमध्ये कोर्त्या ग्रांर्थाांचा मागोवा घेतला आहे त्याांची यादी द्ददलेली 

असते. 

 ४.  काही सांदभण ग्रांर्थसूचीमध्ये सांशोधनाच्या द्दवषयासांबांधी आवश्यक असर्ाऱ्या ग्रांर्थाांची 

यादी द्ददलेली असते.  
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वरील चार प्रकाराांपैकी पद्दहल्या प्रकारच्या यादीला Select bibliagraphy असे म्हर्तात 

तर चौथ्या प्रकाराला Exchaustive bibliography असे म्हर्तात. वरील चारही प्रकाराांचे 

दोन प्रकार ेउपद्दवभाग पडतात ते असे : 

१.  सवणसामान्य सांदभण (Ordinary bibliography).  

२.  द्दटपा - द्दटप्पर्ीसह सांदभण (Annotated bibliography),   

 सांदभण ग्रांर्थसूची हे एक स्वतांत्र व सांशोधकाांना अत्यांत उपयकु्त असे इद्दतहासाचे 

साहाय्यकारी शास्त्र आहे. यामध्ये पढुीलप्रमारे् नोंद ठेवावयाची असते : 

  अ) ग्रांर्थकत्याणचे नाव,  त्यानांतर स्वल्पद्दवराम,  

  ब) स्वल्पद्दवरामानांतर ग्रांर्थाचे नाव,  त्यानांतर स्वल्पद्दवराम,  

  क) त्यानांतर खांड िमाांक,  ग्रांर्थ प्रकाशन,  प्रकाशनाचे ठिकाण, प्रकाशनाची तारीख,  

वषण  व नांतर पान िमाांक. 

  उदा. १. Sarkar Sir Jadunath,  House of Shivaji : Studies 

Documents on Maratha History : Royal period,  3rd ed, M.C. Sarkar 

& Sons Ltd.,  Calcutta, 1955.  

 २. Balkrishna, Shivaji the Great,  Vol.1, Tarapurwala & Sons, 

Bombay, 1932. 

११.  राज्यशास्त्र (Political Science) : 

 'इठतहास म्हणजे गतकालीन राजकारण ' ही सीले यांनी केलेली इठतहासाची व्याख्या 

प्रठसद्ध आहे. एकोठणसाव्या शतकापयंत राजकीय ठिषयांना इठतहासात प्रामखु्याने 

स्थान असे. राजकीय ठिषयांचा शास्त्रीय दृष्टीने अध्ययन करणारी अभ्यासशाखा हे 

राज्यशास्त्राचे स्िरूप असल्यामळेु ठिन्न राजकीय ठिचारप्रणाली, राजकीय 

घडामोडी, प्रशासकीय पद्धती ि यंत्रणा यांची माठहती ते शास्त्र करून देते. 

एकाठिकारशाही, हुकूमशाही, लोकशाही, शे्रष्ठीसत्ता, िसाहतिाद, ठनमिसाहतिाद 

अशा इठतहासात िारिंार िापरण्यात येणाऱ्या संकल्पना राज्यशास्त्र स्पष्ट करते. 

शासनाने पाररत केलेले कायदे, अमलात येणार े संठििान हे ठिषय देखील दोन्ही 

अभ्यासशाखांना महत्त्िाचे आहेत. तसेच लोकोत्तर शासकांच्या, यगुप्रिततक 

ठििूतींच्या कायातचे राजकीय पैलू, तयांची यदु्धनीती, राजनैठतक संबंिाचे ताठतिक 

अठिष्ठान, आंतरराष्ट्रीय राजकीय संस्थांची जडणघडण ि कायतपद्धती इतयादी 

ठिषयांची राज्यशास्त्र देत असलेली माठहती इठतहासकाराला उपयकु्त िरत.े अनेक 

ऐठतहाठसक घडामोडींची ि समस्यांची उत्तर ेराज्यशास्त्रातून सापडतात. 

 याचप्रमाणे राज्यशास्त्राच्या अध्ययनाला इठतहासाची मदत होते. िेगिेगळ्या 

राजकीय संकल्पना, राजकीय ि शासकीय संस्था काळाच्या ओघात कशा उत्ांत 

झाल्या, गतकालीन राजकीय संस्थांचे स्िरूप काय होते, यदु्धनीती काय होती, ही 

माठहती इठतहासातून राज्यशास्त्रज्ञ ठमळठितो. यामळेु राजनीतीज्ञाांना  इठतहासाचे 

अध्ययन ठनकडीचे िरते. पंठडत जिाहरलाल नेहरू, ठिन्स्टन चठचतल, फ्रान््लीन 

रूझिेल्ट यांसारखे महान जागठतक मतुसद्दी इठतहासाचे गाढे अभ्यासक होते. 

यािरून राज्यशास्त्र ि इठतहासाचा ठनकटचा संबंि स्पष्ट होतो. राजकारणाची कला 

आतमसात करण्यास इठतहासाची मदत होते असे ग्रीक इठतहासकार पॉलीबीअस 
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म्हणतो."प्रतयक्ष घडलेल्या सत्याद्दधद्दष्टत राजकारणाकडे दलुतक्ष झाल्यास इठतहासाला 

कल्पनाठिष्टीत साठहतयाचे स्िरूप प्राप्त होत ेआठण इठतहासाच्या व्यापक दृष्टीखेरीज 

राजकारणाला गंिीर रूप येत नाही."असे सर सीले यांचे ठििान दोहोतील 

परस्परपूरकता व द्दनकटता दाखद्दवण्यास परुसेे बोलके आहे. राजकारर् इद्दतहासाला 

द्दवषय परुठिते तर इद्दतहास गतराजकारर्ाला उजाळा देतो. यामळेु दोन्ही अभ्यास 

शाखा परस्पराांवर आधाररत आहेत. 

१२.  तत्त्वज्ञान (Philosophy): 

 गतकालीन घटनांचे ठनव्िळ िणतन करणे म्हणजे चांगला इठतहास नाही, इठतहासाला 

शैक्षठणक मूल्य आहे. गतकालीन  घटनांतून, घडामोडींतून काही सारिूत ततिे, 

ठसद्धांत मांडता येतात. जीिनदशतन घडठिता येते. असे मानिी जीिनाचे सैद्धांठतक 

दशतन घडठिणारे शास्त्र म्हणजे तत्त्िज्ञान होय. संपूणत मानिी व्यिहारांच्या ठचंतनातून 

जीिनाचा अथत सांगणार,े अंठतम सतयाचा शोि घेणार े अनेक ततििेते्त पौिाततय ि 

पाठिमातय जगात पढेु आले. तयांचा प्रिाि इतर ठिषयांच्या अभ्यासकािर होणे 

अपररहायत होते. फ्रें च ततिज्ञ व्होलटेअरने ' इठतहासाचे तत्त्िज्ञान 'असा शब्दप्रयोग 

प्रथम केला. आठण अिराव्या शतकापासून इठतहासाच्या के्षत्रातील ठिचारिंत 

तत्त्िज्ञानाकडे आकठषतत झाले. गतकालीन समाज जीवनाचा व्यापकपरे् अभ्यास 

करून त्यातून काही सावणकालीन द्दसिाांत स्पेंगलर, अनोल्ड टॉयनबी, ठिल ड्यूरांट 

यासारख्या इद्दतहासके्षत्रातील द्दवचारवांताांनी माांडल.े तर िोसे, कॉलींगवडु, बरी याांनी 

ताद्दत्वक भूद्दमकेतून इद्दतहासाबाबतचे द्दसिाांत माांडलेले द्ददसतात. तत्वज्ञानाही 

िूतकाळात प्रठतपाठदत करण्यात आलेल्या ठसद्धांतांचा, ठिचारांचा मागोिा घ्यािा 

लागतो. नव्या पद्धतीचे जीिनदशतन घडठिण्यास तयांची मदत होते. गतकाळातील 

ततिप्रणालींचा आिार घेत िैचाररक पररिततन घडून येते. तत्त्िज्ञानाच्या 

अभ्यासकाला प्लेटो आठण अररस्टोटल यांचा सखोल अभ्यास केल्याखेररज पढेु 

िाटचाल करता येत नाही. 

१३. साहित्य (Literature) : 

 साठहतय ि इठतहास यांचा ठनकट संबंि सितमान्य आहे. अिराव्या शतकापयंत 

इठतहास हे साठहतयाचे अंग मानले जाई. मानिी जीिन हा या दोन्ही ज्ञानशाखांचा 

अभ्यासठिषय आहे. साठहठतयक मानिी जीिनाचे कल्पनाठिष्टीत ठचते्र रखेाटतो. तर 

इठतहासकार मानिी जीिनाचे सतयदशतन घडठितो. या दोहोतील दसुरा िेद म्हणज े

इठतहासकारांचा अभ्यासठिषय गतकाळातील मानिी जीिन आहे. साठहठतयक मात्र 

िूतकाळाप्रमाणे िततमानालाही आपल्या कके्षत घेतो. इठतहास साठहतयाला िण्यतठिषय 

देतो; गतकाळातील महान् व्यठकं्तची चररते्र, ऐद्दतहाद्दसक प्रसंगािर आिाररत 

कादंबऱ्या, लघकुथा, नाटके हे लोकठप्रय साठहतयप्रकार आहेत. इठतहासकाराला 

काही साठहठतयक गणुांची गरज असते. इठतहास म्हणजे ' ठनखळ शास्त्र ' असे 

म्हर्र्ाऱ्या प्राध्यापक बरी यांनीही इठतहासकाराला गतकाळाचा अथत लािताना ' 

सहानिूुतीपूणत कल्पनाशक्ती ' िापरािी लागते असे म्हटलेल ेठदसते. द्दलओपोल्ड रकेँ  

हा शास्त्रीय पद्धतीच्या इठतहासलेखनाचा खंदा परुस्कतात खरा, परतं ु तयाच्या 

ठलखाणातही कल्पनेचा िापर ठदसतो, काही अंशी आत्मद्दनष्ठाही डोकािते. 

साठहठतयकात असणार े िाषाप्रितुि इठतहासलेखकात असणे उपयकु्त िरते. 



इद्दतहास सांशोधन पिती 

 

   

 40 

ऐठतहाठसक सतयकथन रजंक पद्धतीने केल्यास त े ठिशेष पररणामकारक िरत.े 

इठतहासकाराचे िाषाप्रितुि, शब्दाथांच्या सूक्ष्म छटांची जार् हे गणु लेखन प्रिािी 

करण्यासािी आिश्यक िरतात. थॉमस कालाणइल याचा फ्रें च राज्य्ांतीिरील गं्रथ 

ठकंिा यदनुाथ सरकारांचा औरगंजेबािरील अभ्यासपूणत गं्रथ तयांच्या िाषाप्रितुिामळेु 

रोचक िरतात. एरवी इठतहासगं्रथ ठकतीही ठिद्वत्तापूणत असले तरी त े िाचकांपयंत 

पोहोचत नाहीत. याच दृष्टीने इठतहास हे शास्त्र आह ेि कलाही असे ठििान जी. एम. 

द्दरव्हेठलयन यांनी केलेले आढळते. 

१४.  भूगोल (Geography) :  

 भूगोलाचा मानवी इद्दतहासावर पररर्ाम होत असतो. प्रो. बकल (Buckle) म्हर्तो, 

"मानव व समाज याांच्यावर भौगोद्दलक पररद्दस्र्थतीचा प्रभाव पडत असतो."("The 

type of man and of society is influenced by the general aspects of 

nature.") प्रो. द्दमचलेट (Michelet) याांच्या मते, "भौगोद्दलक पररद्दस्र्थतीची माद्दहती 

असल्याद्दशवाय इद्दतहासाचा जो कताण,  तो मानवप्रार्ी द्दचनी द्दचत्रातील व्यक्तीप्रमारे् 

अधाांतरीच चाललेला द्ददसेल. म्हरू्न जद्दमनीकडे (भूगोलाकडे) नसुतेच एक घटना 

कें द्र म्हरू्न पाहू नये तर अन्न व हवामान याांचा जसा प्रभाव पडतो तसाच 

जद्दमनीचासिुा शतगरु्ाने प्रभाव पडतो." 

 इद्दतहास सांशोधन करीत असताना ज्यावेळी शे्रष्ठ दजाणची कागदपते्र उपलब्ध नसतात 

तेव्हा भौगोद्दलक पररद्दस्र्थतीचा अभ्यास करून,  द्दनरीक्षर् करून एक द्दचत्र तयार केले 

जाते व त्याच्या आधारचे सांभाव्य वर्णन कररे् सोपे जाते. म्हरू्न प्रो. जॉन ग्रीन 

(John Green) आपल्या"The Making of England"या ग्रांर्थात म्हर्तात, 

"द्दनसगणद्दचत्र हे सवांत पररपूर्ण व द्दवश्वसनीय असे कागदपत्र होय."("The landscape 

is the fullest and most certain of all documents.")  

 कोर्त्याही देशाच्या इद्दतहासावर भूगोलाचा प्रभाव पडल्याद्दशवाय राहात नाही. 

भौगोद्दलक पररद्दस्र्थतीनसुार मार्साच्या आवडी - द्दनवडी व चालीरीती बनत 

असतात. उदा. डोंगराळ व खडकाळ प्रदेशातील मार्से शरीराने द्दधप्पाड व काटक 

असतात. त्याांची आवड साधी असते. त्याांच्या चालीरीती भपकेबाज असत नाहीत. 

तसेच कोर्त्याही सांकटाला तोंड देण्याचे सामथ्यण त्याांच्यामध्ये असते. त्याच्या 

उलट चाांगली सपुीक जमीन,  द्दवपलु पार्ी,  समशीतोष्र् हवामान अशी द्दस्र्थती 

असेल तर ती मार्से वातळु शरीराची ; आळशी,  मांद व द्दनरुत्साही स्वभावाची 

असतात. ग्रीक तत्त्ववेत्ता द्दिप्पोके्रद्दटस याने नैसद्दगणक पररद्दस्र्थती व मानवी 

जीवनपिती याांमध्ये समन्वय दाखवून द्ददला आहे. ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो म्हर्तो की,  

मार्साच्या द्दवद्दवध प्रकारच्या शारीररक ठेवर्ी,  त्याांच्या कतृणत्वाची के्षते्र,  त्याांच्या 

सामथ्याणच्या मयाणदा,  त्याांची स्वभाव वैद्दशष्टये आद्दर् त्याांच्या बऱ्यावाईट सवयी हे 

सगळे त्याांना द्दमळर्ारा सूयणप्रकाश,  त्याांच्या अांगावरून वाहर्ार े वार,े  त्याांच्या 

पोटात जार्ार े अन्नपार्ी आद्दर् त्याांना नेहमी द्ददसर्ारा द्दनसगण याांवर अवलांबून 

असते. प्रद्दसि फ्रें च द्दवचारवांत मााँटेस््यूने भौगोद्दलक पररद्दस्र्थतीच्या बाबतीत द्दवचार 

माांडले आहेत. मानवी इद्दतहासाच्या घडर्ीत मार्साचे कतृणत्व फारसे महत्त्वाचे नाही. 

मोठेमोठे परािम करर्ार े महापरुुष इद्दतहास घडवत नाहीत. द्दकतीही प्रचांड लढाई 

होऊन गेली तरी समाजाचे जीवन फार बदलत नाही. राष्राच्या भरभराटीची द्दकां वा 
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अधोगतीची ती काररे् नव्हेत,  तर तेर्थील भूमी व हवामान याांचा मानवी इद्दतहासावर 

दीघणकाळ द्दटकर्ारा पररर्ाम होत असतो.याचा अर्थण असा नव्हे की,  भूगोलाद्दशवाय 

इतर कशालाच महत्व नाही,  तर मानवी इद्दतहास घडत असताना भूगोल हा 

त्यामध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे एवढेच होय.  

१५.  अथभशास्त्र (Economics) :  

 अर्थणशास्त्र हे जरी एक स्वतांत्र शास्त्र असले तरी इद्दतहासाच्या अभ्यासकाला त्याचा 

मागोवा घेरे् आवश्यक ठरते. कोर्त्याही व्यक्तीच्या हालचाली या स्वतांत्रपरे् होऊ 

शकत नाहीत. समाजातील अनेक व्यक्ती एकमेकाांशी आद्दर्थणक द्दहतसांबांधाने 

जोडलेल्या असतात. इद्दतहासकाराला या आद्दर्थणक द्दहतसांबांधाची र्थोडीशी तरी का 

होईना माद्दहती असरे् आवश्यक असते. उदा. प्राचीन भारतातील व्यापार व 

नारे्पिती याांची माद्दहती घेतल्याद्दशवाय तत्कालीन समाजाचे आद्दर्थणक व सामाद्दजक 

द्दववेचन करता येत नाही. आधदु्दनक काळात अर्थणशास्त्र हे द्ददवसेद्ददवस गुांतागुांतीचे व 

द्दकचकट होऊ लागले आहे. परांत ु याचासिुा काही प्रमार्ात ऐद्दतहाद्दसक घटनाांवर 

पररर्ाम होत असतो ही गोष्ट ध्यानात ठेवली पाद्दहजे. अठराव्या शतकात इांललांडमध्ये 

औद्योद्दगक िाांती झाली आद्दर् मग या आद्दर्थणक प्रश्नाांना मानवी समस्याांचे स्वरूप प्राप्त 

झाले. प्रा. सदाद्दशव आठवले आपल्या ' इद्दतहासाचे तत्त्वज्ञान 'या ग्रांर्थात म्हर्तात, 

"इद्दतहासाला,  मानवी घडामोडींना,  भौद्दतक बाजू असतात ; मार्साांच्या कृती 

त्याच्या आद्दर्थणक गरजाांतून आद्दर् द्दहतसांबांधाांतून द्दनमाणर् होत असतात. हा द्दवचार 

एकोद्दर्साव्या शतकात एकदम नव्याने आद्दर् प्रर्थमच साांगण्यात आला असे मळुीच 

नाही ; परांत ु एवढे द्दनद्दित की,  जीवनाच्या आद्दर्थणक बाजूचा बराच खोलवर द्दवचार 

करून तपशीलवार द्दववेचनाने इद्दतहासाचा हा अर्थण प्रर्थम एकोद्दर्साव्या शतकात 

जमणन तत्त्वज्ञ कालभ मा्सभ यानेच द्ददला." 

  वरील द्दववेचनावरून असे वाटण्याची श्यता आहे की,  इद्दतहासकाराांना 

अर्थणशास्त्राचे सखोल ज्ञान घेरे् आवश्यक आहे. याचा अर्थण इतकाच की,  आद्दर्थणक 

घडामोडींकडे दलुणक्ष न करता त्याांतील महत्त्वाचे द्दनष्कषण लक्षात घेऊन मगच 

इद्दतहासकाराने द्दनर्णय घेरे् उद्दचत होईल. इद्दतहास सांशोधकाला तत्कालीन 

अर्थणशास्त्रीय दृद्दष्टकोर् व द्दवचार परांपरा माहीत असरे् आवश्यक आहे. उदा. १८१८ 

नांतर एलद्दफन्स्टनने महाराष्रातील आद्दर्थणक पनुरणचना करीत असताना जो शास्त्रशिु 

आद्दर्थणक दृद्दष्टकोर् माांडला  त्याचे ज्ञान अभ्यासकाला असरे् आवश्यक आहे. 

तत्कालीन महाराष्रातील जमीन महसलुात बदल करीत असताना ररकाडोच्या खांड 

द्दसिाांताचा प्रभाव येर्थील प्रशासनावर पडलेला होता. त्याचबरोबर इांललांडमध्ये 

जेरोमी बेन्थम याने माांडलेल्या उपयकु्ततावादाचा प्रभाव येर्थील आद्दर्थणक बाबींवर 

पडलेला द्ददसून येतो. तसेच द्दमलने प्रस्र्थाद्दपत केलेल्या Political Economy चा 

सिुा प्रभाव द्ददसून येतो. अशा पररद्दस्र्थतीत अर्थणशास्त्राचा द्दजतका सखोल अभ्यास 

असेल द्दततका जास्त उपयोग इद्दतहास सांशोधनाला होईल. इतकेच नव्हे तर 

Econometrics या गद्दर्ती अर्थणशास्त्राचासिुा इद्दतहास सांशोधनामध्ये उपयोग होऊ 

शकेल. स्वतांत्र भारतामध्ये द्दवद्यापीठ अनदुान आयोग,  द्ददल्ली याांनी नव्या 

सांशोधनाबिल ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्यामध्ये सामाद्दजक व आद्दर्थणक 

इद्दतहासावर भर द्यावा असे सचुद्दवले आहे.  
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१६.  मानसशास्त्र (Psychology) :  

 मानसशास्त्र व इद्दतहास ही दोन्हीही शासे्त्र एकमेकाांना अद्दतशय जवळची आहेत. 

ऐद्दतहाद्दसक घटना घडद्दवर्ारी व्यक्ती एका द्दवद्दशष्ट  मानसशास्त्रीय प्रद्दियेमधून जात 

असते. मानवी स्वभावातील माया,  मोह,  लाभ,  मद,  मतसर,  हषण,  ययुतु्सू प्रवतृ्ती 

या सवांची माद्दहती इद्दतहासकाराला असरे् आवश्यक असते. गतकाळातील घटना 

ही जशीच्या तशी उभी करण्याचे काम कागदपते्र करीत असतात ; परत ु त्यातील 

व्यक्तीची  मनोवतृ्ती साक्षात उभी करण्याचे काम मानसशास्त्राच्या मदतीद्दशवाय होरे् 

श्य नाही. इंग्रज तत्त्वज्ञ आर. जी. कॉद्दलंगवूड (R. G. Collingwood) याांनी 

Inside Outside Theory ही याच सांदभाणत माांडली आहे. उदा. द्दशवाजी व 

अफझलखान याांच्या भेटीच्यावेळी त्याांची मनःद्दस्र्थती कशी होती हे समजण्यासाठी 

इद्दतहासकाराने दोन्हीही व्यक्तींची स्वत : च कल्पना करून त्यावर द्दनष्कषण 

काढल्यास दोघाांचीही मन : द्दस्र्थती त्याला समज ूशकेल. मार्साचे वैयद्दक्तक जीवन, 

भोवतालची पररद्दस्र्थती याांचा एकमेकावर प्रभाव पडत असतो. तेव्हा जर त्याांच्यातील 

सांबांध जारू्न घेतला तर मानसशास्त्रीय द्दनष्कषण काढता येतात. मानसशास्त्राचा 

अगदी अलीकडील काळात चाांगला वापर सरुू झाला आहे. पूवी इद्दतहासकार 

एखाद्या यिुाची काररे् शोधत असताना आद्दर्थणक,  सामाद्दजक व राजकीय बाबींवर 

भर देत असत. अलीकडील काळात यिुाच्या पाठीमागे असर्ार े मानसशास्त्रीय 

कारर् शोधले जाते. उदा. दसुऱ्या महायिुास द्दहटलर करर्ीभूत ठरला. त्यासाठी 

त्याच्यातील मनोद्दवकृती हेच मखु्य कारर् गहृीत धरले आहे. मानसशास्त्राच्या 

प्रभावामळेु ऐद्दतहाद्दसक घटनेकडे पाहण्याचा दृद्दष्टकोर् बदलला ही गोष्ट द्दसि होत.े 

प्रो. बानभस (Barnes) आपल्या ' A History of Historical Writing ' या ग्रांर्थात 

म्हर्तात, "मानसशास्त्राच्या आधाराने इद्दतहास अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी जारू् शकेल. 

एखादी द्दिया करण्यामागची प्रेरर्ा,  तसेच जडर् - घडर् व द्दनयांत्रक,  मानवी श्रिा 

या सवांची त्याला (इद्दतहासकाराला) माद्दहती घेता येईल." (History may derive 

from psychology most important information relating to the nature 

of motivation patterns and controls in human actions and beliefs.")  

 १७.  समाजशास्त्र (Sociology) :  

 इद्दतहास व समाजशास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मानव हा समाजद्दप्रय 

प्रार्ी आहे. (Man is a Social Animal). तो समाजात राहात असताना अनेक 

कृती करीत असतो. इद्दतहास व समाजशास्त्र ही दोन्हीही शासे्त्र मानवाचाच अभ्यास 

करतात. त्यामळेु त्याांचा द्दनष्कषण जरी वेगळा असला तरी कायणपिती सारखीच 

असते. इद्दतहास सांशोधनातील अनेक द्दवद्वान हे प्रर्थमत : समाजशास्त्रज्ञच होते. पूवी 

इद्दतहास व समाजशास्त्र हे दोन्ही द्दवषय एकत्रच असत ; परांत ुत्याांच्यात प्रत्यक्ष सांबांध 

प्रस्र्थाद्दपत करण्याचे काम एद्दमल डकभ िमॅ (Emile Durkheim) याने केले. 

द्दवसाव्या शतकात मॅ्स वेबर (Max Waber) याने अनेक बाबतीत सांशोधन करून 

इद्दतहास व समाजशास्त्र या दोहोंच्यामधील जवळचा सांबांध दाखवून द्ददला. प्रो. ई. 

एच्. कार याांनी समाजशास्त्राच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन द्ददले आहे. ते म्हर्तात, 

"जर समाजशास्त्राला इद्दतहासासारखे उपयोगी बनवावयाचे असेल तर त्याने 

वैद्दशष्ट यपूर्ण घटना व सामान्य घटना याांच्यातील सांबांधाांचा अभ्यास केला पाद्दहजे. 
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समाजशास्त्राने आिमक बनले पाद्दहजे व अशावेळी वतणमानकाळातील समाजाचा 

अभ्यास न करता समाजातील बदल व द्दवकास या सांदभाणत अभ्यास केला 

पाद्दहजे."("Sociology,  if it is to become a fruitful field of study,  must 

like history concern itself with the relation between the unique and 

the general,  but it must also become dynamic a study not of 

society at present but of social change and development.") 

१८.  मानववशशास्त्र : (Anthropology) 

 प्राचीन काळातील अस्र्थींचा अभ्यास करून मानवाच्या शारीररक रचनेत कसकसे 

पररवतणन होत गेले याचा अभ्यास करर्ार ेशास्त्र म्हर्जे मानववांशशास्त्र होय. हे बदल 

पररद्दस्र्थतीनरुूप होतात आद्दर् म्हरू्न असे शारीररक बदल होण्यास कोर्ती 

पररद्दस्र्थती कारर्ीभूत झाली असावी याबिल कयास बाांधता येतात. मार्साच्या 

कवटीचा आकार,  कपाळाची ठेवर्,  डोळ्याांचा व नाकाांच्या हाडाांचा आकार याांचे 

परीक्षर् करून हे शास्त्र मानवाच्या शारीररक उत्िाांतीचे सवणसाधारर् द्दनष्कषण काढते. 

मानवाचे वेगवेगळे वांश कोर्ते होते,  त्याांची शारीररक वैद्दशष्ट ये कोर्ती याचा अभ्यास 

वांशशास्त्र करते. याच आधार ेगोद्दबनो (Gobineau) सारख्या लेखकाने आयांच्या 

तर्थाकद्दर्थत वाांद्दशक शे्रष्ठत्वाचा द्दसिाांत माांडला. त्याचे दषु्पररर्ाम जगाला भोगावे 

लागले.  

 प्रत्येक मानवसमूहाची काही शारीररक,  मानद्दसक व स्वभावासांबांधी जन्मजात 

वैद्दशष्ट ये असतात. ही वैद्दशष्ट ये नैसद्दगणक,  सामाद्दजक व शैक्षद्दर्क प्रभावाने प्रभाद्दवत 

होत नाहीत. वांशवादाचे आधार -  

१) उत्तम रांग - हे वांशशे्रष्ठत्वाचे महत्त्वाचे लक्षर् आहे.  

२) रक्तशिुता - हा आधार चकुीचा व अशास्त्रीय आहे.  

३) मानद्दसक योलयता - उच्च वांशातच तीक्ष्र् बिुी असते हे मतही चकुीचे आहे.  

४) साांस्कृद्दतक शे्रष्ठत्व -  

 डॉ. घयेु,  इरावती कवे,  डॉ. दबुे,  डॉ. गहुा,  आशतुोष मखुजी,  डॉ.मजुमुदार हे 

भारतातील मानववांशशास्त्राचे प्रद्दसि अभ्यासक,  सांशोधक होत. इद्दतहासात द्दवद्दशष्ट 

काळाच्या सामाद्दजक व राजकीय घटनाांची नोंद असते. त्या घटना का व कशा 

घडल्या,  त्याकाळची इतर पररद्दस्र्थती,  त्या घटनाांचे पररर्ाम या सवांची इद्दतहासात 

चचाण होते.तर मानववांशशास्त्रात समाजाची सांस्कृती व सभ्यता याची चचाण होते. 

इद्दतहास गतकालीन घटनाांची कालबि नोंद ठेवतो तर मानववांशशास्त्र समाजाच्या 

शारीररक,  साांस्कृद्दतक व सामाद्दजक या सवणच उपायाांचा अभ्यास करते.  

१९.  सखं्याशास्त्र (Statistics) : 

  सांख्याशास्त्र हे इद्दतहास सांशोधकाच्या दृष्टीने एक नवीनच शास्त्र आहे. पूवी जेव्हा 

सांख्याशास्त्र द्दवकद्दसत झालेले नव्हते तेव्हा त्याच्या आधाराने इद्दतहास सांशोधकाला 

काही मदत द्दमळू शकेल अशी कल्पनाच नव्हती. आधदु्दनक काळात इतर अनेक 

शासे्त्र वेगवेगळ्या शास्त्राांच्या आधाराने आपले ज्ञान पूर्णत्वाला नेत आहेत. उदा. 

एखादा समाजशास्त्रज्ञ द्दकां वा अर्थणशास्त्रज्ञ आपला मिुा स्पष्ट करताना सांख्याशास्त्राचा 
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आधार घेतो. मग अशाच शास्त्रामध्ये असर्ाऱ्या इद्दतहासाने सांख्याशास्त्राचा वापर 

केल्यास कोर्तीही हरकत नसावी. यामळेु सांख्याशास्त्राचा उपयोग करून घेण्याची 

पित सरुू झाली. पूवी इद्दतहासकार ढोबळ मानाने द्दवधाने करीत असे तर आता 

इद्दतहासकार सांख्याशास्त्र व गर्कयांत्राच्या साहाय्याने आपला द्दनष्कषण शांभर ट्के 

तांतोतांत कसा होईल या हेतूने सांख्याशास्त्राचा वापर करू लागला.  

२०.  जनगिनाशास्त्र (Demography) :  

 आधदु्दनक काळात जनगर्नाशास्त्र हे एक प्रगत शास्त्र आहे. त्याच्या आधार ेअनेक 

अद्दनद्दर्णत प्रश्नाांची उकल करता येते. मध्ययगुात खेडेगावात हा एक स्वयांपूर्ण घटक 

असे. औद्योद्दगक िाांतीनांतर शहराांची सांख्या वाढली व लोकसांख्येत भर पडली व 

तलुनेने खेडी ओस पडून खेड याांतील लोकसांख्या कमी झाली. अशाप्रकारच्या या 

सामाद्दजक बदलामळेु समाजरचनाच बदलून गेली. शहराांची लोकसांख्या वाढल्यामळेु 

कोर्त्या समस्या द्दनमाणर् झाल्या व त्या दूर करण्यासाठी कोर्ते उपाय योजले 

पाद्दहजेत यासांबांधी द्दवचारद्दवद्दनमय होऊ लागला. जनगर्नाशास्त्र हे अनेक बाबींचा 

द्दवचार करून द्दनष्कषण काढत असते. या द्दनष्कषाणच्या आधारावर इद्दतहास सांशोधक 

आपले द्दनष्कषण पडताळून पाहतो व जरूर तेर्थे बदल घडद्दवतो.  

२१.  नीद्दतशास्त्र (Ethics) :  

 नीद्दतशास्त्र व इद्दतहास याांचे नाते फार जनेु व जवळचे आह.े प्राचीनकाळी अशी एक 

अपेक्षा असे की,  प्रत्येक द्दवषयाने (Discipine) समाजाला मागणदशणन करावे व त्याांनी 

काही ना काही आदशण समाजापढेु ठेवलाच पाद्दहजे. नीद्दतशास्त्र हे मूलभूतपरे् 

समाजाला नैद्दतक मागणदशणन करीत असते. इद्दतहास हा द्दवषय समाज 

मागणदशणनासाठीच आहे अशी पद्दहल्यापासून धारर्ा होती. तेव्हा इद्दतहासानेसिुा 

घटनाांचे वर्णन करीत असताना काही नीद्दततत्त्वे साांगावीत अशी अपेक्षा होती. प्राचीन 

काळापासून काही इद्दतहासकाराांनी घटनाांचे वर्णन करून मानवी स्वभाव दशणवर्ारी 

काही द्दवधाने नीद्दतबोधाच्या स्वरूपात लोकाांच्यापढेु माांडली. उदा. पांचतांत्र व 

इसापनीती.  

ग्रीक इद्दतहासकार थ्युसीडीडीज याने पढुील काही द्दवधाने करून लोकाांच्यापढेु नीद्दततत्त्वे 

माांडली.  

१.  सवणच शूर मार्साांना युि नको असते. 

  (Not every brave man wants war.) 

२.  सदुैवानांतर ददैुवाचा फेरा येतो.  

 (Namesis follows upon good fortune.)  

३.  प्रद्दसिीच्या अद्दभलाषेने नाश होतो. 

 (Love of fame often lures to destructon.)  

४.  सूड जरी चाांगला व न्याय्य वाटला तरी तो सतत यशस्वी होत नाही.  

  (Revenge though sweet is not always successful though it 

may be just.)  

 ५.  देव चाांगल्याचे सांरक्षर् करतो. (God protects the right.)  
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२२.  मूतीकला (Iconography) :  

 मूतीकला हे सिुा एक स्वतांत्र शास्त्र आहे. या शास्त्राच्या आधार े तात्कालीन 

समाजातील साांस्कृद्दतक व सामाद्दजक परांपरा समजू शकतात. तसेच मूती या अनेक 

देवदेवताांच्या असल्यामळेु देवदेवताांच्याद्दवषयी कोर्त्या कल्पना अद्दस्तत्वात होत्या 

याची माद्दहती द्दमळते. मूतीकलाशास्त्र अजूनही पूर्णत्वाला पोहोचलेले नसले तरीही 

त्याांच्यापासून अनेक गोष्टीची माद्दहती द्दमळते.  

 प्रद्दसि इद्दतहास सांशोधक प्रा. ग. ि. खर े याांनी मूतीकलेसांबांधी द्दवचार माांडत 

असताना इद्दतहास सांशोधकाला मूतीकलेच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असर्ाऱ्या 

काही गरु्ाांची चचाण केली आहे. 

 १)  मूतीचा पररचय करून घेत असताना ती स्त्री द्दकां वा परुुष आहे हे पाहावे. स्त्री 

मूतीची काही लक्षरे् मानली जातात उदा. उन्नत स्तन,  केशबांध,  कृश पोट 

व वसे्त्र द्दवशेषतः प्राचीन व मध्यमयगुीन स्त्रीमूतीमध्ये उन्नत स्तन हे महत्त्वाचे 

गमक मानले जाते.  

२)  मूती द्दनद्दित करीत असताना द्दतचे वाहन हे द्दनद्दित केले जाते. अद्दतप्राचीन 

मूतीच्या बाबतीत वाहन अद्दजबात नसे द्दकां वा ती द्दनद्दित अशी ठरलेली 

नव्हती.  

३)  वाहन व आयधेु याांच्यामध्ये हळूहळू बदल होत गेला. उदा. सूयण ह े द्दवष्रू् 

देवतेचे द्दचन्ह मानलेले आहे. सूयाणला गरुुत्मन  द्दकां वा सपुर्ण असे म्हर्तात. 

पक्षाप्रमारे् सूयण आकाशात सवाणत उांच व जास्त चालतो. म्हरू्न त्याला 

पक्षाचा राजा म्हटलेले आहे. सूयण चिाकार असल्याने सूयणचि हे द्दवष्रू्चे 

द्दचन्ह मानले आहे. हळूहळू पक्षाचा राजा हा पक्षी वगाणतीलच असला पाद्दहजे 

म्हरू्न एका द्दवद्दशष्ट पक्षाला गरुड म्हर्तात. द्दवष्रू्ला मनषु्यरूप द्ददल्यामळेु 

गरुडाला त्याचे वाहन बनद्दवले व सूयणचि जाऊन चि हे द्दवष्रू्चे आयधु 

बनले.  

४)  मूती द्दनियातील पढुील मिुा म्हर्जे द्दतचा द्दशल्पपांर्थ ठरद्दवरे् होय. द्दशल्पपांर्थ 

ठरवीत असताना मूतीचेे रूप,  काल,  स्र्थल,  द्दवषय,  वास्तू,  अांगलट,  

पोशाख,  अलांकार,  केशरचना,  आयधेु,  आसपासची झाडे व पाश्वणभूमी याांचा 

द्दवचार करावा. 

५)  गरु्कायाणनसुार देवतेचे रूप,  वाहन,  आसन,  मदु्रा,  स्र्थान,  

आयधुारर्पिती,  वाहनदशणन प्रकार इत्यादींचा द्दवचार करावा. 

६)  द्दशल्प कोर्त्या धमाणचे आहे हे समजरे् सम्यक  ज्ञानाच्या दृष्टीने आवश्यक 

आह.े उदा. उत्तरकेडे वैद्ददक,  जैन व बौि द्दतन्ही धमाणच्या मूती सापडतात 

तर दद्दक्षरे्कडे वैद्ददक व जैन धमाणच्याच मूती द्दमळतात. र्थोड्यात,  मूतीकला 

हे एक शास्त्र असून त्याच्या साहाय्याने इद्दतहास सांशोधनाला खूप मदत होत 

असते. 
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२३.  भौद्दतकशास्त्र (Physics) : 

 इद्दतहास द्दवषयाची व्याप्ती द्ददवसेंद्ददवस वाढत आहे. ऐद्दतहाद्दसक मिुा स्पष्ट 

करण्यासाठी नसुतीच कागदपते्र परुशेी नसतात. ऐद्दतहाद्दसक मिुा स्पष्ट करण्यासाठी 

इद्दतहासाच्या साहाय्यकारी शास्त्राची मदत घ्यावी लागतेच. अशा साहाय्यकारी 

शास्त्रामध्ये अनिुमद्दर्का (chronology) मदु्राशास्त्र,  द्दडप्लोमॅद्दट्स,  

द्दशलालेखशास्त्र,  नार्कशास्त्र,  परुार्वस्तू सांशोधन अशा अनेक शास्त्राांचा उपयोग 

होत असतो. परांत ु अलीकडे इद्दतहास सांशोधनामध्ये नव्या समस्या द्दनमाणर् होत 

असल्याने त्या सोडद्दवण्यासाठी भौद्दतकशास्त्राची मदत घ्यावी लागते. 

भौद्दतकशास्त्रामध्ये या द्दठकार्ी आपल्याला पदार्थणद्दवज्ञानशास्त्राचा (Physics) 

द्दवचार करावयाचा आहे. इ.स.१९०३ पासून इद्दतहासास शास्त्राचा दजाण देण्याचा 

प्रयत्न सरुू झाला आहे. या सांदभाणत पद्दहली समस्या अशी आहे की इद्दतहास ह े

शास्त्र आहे की कला ? इ. स. १९०३ साली प्रो. ज.े बी. ब्यूरी,  कें द्दिज 

यदु्दनव्हद्दसणटीमध्ये इद्दतहास द्दवभागप्रमखु झाले. तेव्हा त्याांनी इद्दतहासाचे महत्त्व वर्णन 

करीत असताना एक द्दवधान केले त्याची चचाण सांपूर्ण द्दवसाव्या शतकात जगभर 

झाली. ते द्दवधान म्हर्जे ' History is a science no less & no more. ' द्दनव्वळ 

या द्दवधानावरून प्रो. ब्यूरी याांना जे म्हर्ावयाचे होते त्याचा सांपूर्ण अर्थणबोध होत 

नाही,  सबब त्याांच्या भाषर्ातील पढुील भाग येर्थे उिृत करीत आहे."If year by 

year history is to become more and more powerful for stripping the 

badges of error from the eyes of men for shaping public opinion 

and advancing the cause of intellectual and political liberty,  she will 

best prepare her disciples for the performance of the tack,  not by 

considering the immediate utility of next week or next year or next 

century,  not by accommodating her ideal or limiting her range,  but 

by remembering always that though she may supply material for 

literacy art or philosophical speculation she is herself a Science no 

less and no more."या द्दवधानावरून आपल्या लक्षात येईल की इद्दतहास हे स्वत 

: च एक शास्त्र आह ेअसा दावा पद्दहल्याांदा प्रो. ब्यूरीनी केला. इद्दतहास ह े शास्त्र 

आहे,  याच्या स्पष्टीकरर्ासाठी पढुील मिुे उपद्दस्र्थत केले आहेत.  

१.  शास्त्राचा मखु्य हेतू भद्दवष्यकर्थन कररे्,  हे त्याचे सामथ्यण आहे. या बाबतीत 

इद्दतहास कमी पडर्ार नाही. हा इद्दतहास हे शास्त्र आहे म्हर्र्ाऱ्याचा दावा आहे. 

एखाद्या द्दवद्दशष्ट पररद्दस्र्थतीमध्ये व्यक्ती काय करू शकेल यासांबांधीचे भद्दवष्यकर्थन 

इद्दतहासकाराला करता येईल. बकल म्हर्तो,  इद्दतहासाकाराची ही क्षमता आहे,  

पर् आजपयंत त्याांनी एखाद्या व्यक्तीवर आपले लक्ष कें द्दद्रत केले होते. त्याऐवजी 

त्याांनी सवणसाधारर् घटनाांवर अवलांबून राहावयास पाद्दहजे होते. प्रो. शेख अलींनी  

आपल्या ग्रांर्थात एक म्हर् द्ददली आहे. The great man is a public 

misfortune."या म्हर्ीची आपल्याला अनेक उदाहररे् देता येतील. उदा. काश्मीर 

प्रश्न,  आयलंडचा प्रश्न इ. र्थोड्यात,  इद्दतहासामध्ये व्यक्तीचा द्दवचार न करता 

सवणसाधारर् समाजाचा द्दवचार केला असता भद्दवष्यकर्थन श्य आहे असे 

इद्दतहासाला शास्त्र मानर्ाऱ्याांचा दावा आहे.  
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२.  इद्दतहास व शास्त्र दोघाांचाही हेतू ' सत्याची ' स्र्थापना करणे हा आहे. शास्त्रामध्ये 

पितशीरपरे् प्रयोग करून ' सत्य ' स्र्थापन करता येते. इद्दतहाससिुा शास्त्रीय 

पितीत कायण करीत असेल तर गतकाळाचा वस्तदु्दनष्ठ अभ्यास करून ' सत्य ' 

स्र्थापन कररे् श्य आहे.  

३.  शास्त्रामध्ये सवणसाधारर् द्दनयम बनवलेले आहेत त्याप्रमारे् शास्त्र कायण करीत असते. 

इद्दतहासामध्ये घटना घडद्दवण्याच्या प्रवाहाचा द्दवचार करून आपले द्दनयम 

बनद्दवण्याची क्षमता इद्दतहासामध्ये आहे. इद्दतहास व शास्त्र याच्यामधील फरक 

द्दवगमन व द्दनगमन या तकण शास्त्राांच्या पितीमध्ये आहे.  

४.  शास्त्राचा भर द्दनरीक्षर् व प्रयोगात्मकतेवर असतो. इद्दतहासामध्ये याच तांत्राचा 

अवलांब करतात परांत ु इद्दतहासाचे ज्ञान अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे असल्याने प्रत्यक्ष 

द्दनरीक्षर् श्य नसते. तर्थाद्दप,  ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचे प्रयोगात्मक पितीने सत्य 

शोधण्याचा प्रयत्न इद्दतहास सांशोधक करतात. उदा. अांतरांग व बद्दहरांग परीक्षर्ाांचा 

वापर करतात. इद्दतहास शास्त्र नाही या बाजूने मत व्यक्त करर्ार े द्दवद्वानही आहेत. 

तर्थाद्दप,  इद्दतहासास शास्त्राचा दजाण द्यावयाचा प्रयत्न असल्याने ही धडपड चालू 

आहे.  

 भौद्दतकशास्त्र दोन प्रकार ेकायण करते. 

 १.  व्यवहारी पातळीवर उपयोगी ठरले असे सांशोधनाचे कायण भौद्दतकशासे्त्र करीत 

असतात. 

 २.  बौद्दिक के्षत्रात पढुील द्दपढीसाठी कायणकारर्भावासांबांधी द्दनयम करून,  पढुील 

मागण आखून ठेवण्याचे काम शास्त्र करीत असते.  

 या सांदभाणत इद्दतहासाला मयाणदा आहेत,  तर्थाद्दप इद्दतहास सांशोधक व पिद्दतशास्त्रज्ञ 

या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. पदार्थणद्दवज्ञानशास्त्र द्दकां वा कोर्त्याही 

भौद्दतकशास्त्रासांबांधी जे म्हर्ता येईल तेच इद्दतहासासांबांधी म्हर्ता येते. प्रो. आथभर 

माद्दवभक म्हर्तात,  की 'मेटलॅण्डपासून द्दफशरपयंत इद्दतहासकार 'यिु',  'िाांती',  

'सरांजामशाही',  'प्राद्दतद्दनद्दधक सरकार' जे म्हर्तात त्याचे स्वरूप सामान्यीकरर्ाचे 

असते.'  इद्दतहासामध्ये द्दसिाांत कल्पना असतात. घटनाची श्याश्यता 

इद्दतहासात साांद्दगतलेली असते. द्दवचारप्रवाहासांबांधी इद्दतहासामध्ये साांद्दगतलेले 

असते. भौद्दतकशास्त्रामध्ये स्पष्ट शब्दाांत द्दनयम असतात. शास्त्रज्ञ आपल्या 

सांशोधनामध्ये अत्यांत सूक्ष्म अशा घटकापयंत जाऊ शकतो. भौद्दतकशास्त्राचे 

सांशोधक आपले सांशोधन समाजाच्या जास्तीत जास्त उपयोगाचे कसे होऊ शकेल 

याचा द्दवचार करतात. इद्दतहासाचे तसे नसते,  काही वेळा केलेले सांशोधन वैयद्दक्तक 

स्वरूपाचे असते. उदा. इद्दतहासाच्या पीएच.डी. चे प्रबांध समाजाला मागणदशणन 

करर्ार े असत नाहीत. भौद्दतकशास्त्र अख्ख्या जगाचा द्दवचार करते व हे सांशोधन 

जगाच्या उपयोगी कसे पडेल याचाच द्दवचार केला जातो. पदार्थणद्दवज्ञानशास्त्र असो 

द्दकां वा रसायनशास्त्र असो त्यामध्ये द्दनमाणर् झालेल्या नवनव्या शास्त्रीय पद्धतीचा 

उपयोग इठतहासामध्ये केला जातो. काबतन डेठटंग चा उपयोग करून ऐठतहाठसक 

अिशेषांचे कालमान िरठिता येते. हाडांची ठिठिि शास्त्रीय परीक्षणे करून तयािरून 

हाडे कोणाची आहेत यांचा शोि घेतला जातो. 
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आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. इद्दतहासाचा इतर सहाय्याकारी शास्त्राशी असलेल्या सांबांधाचा आढावा घ्या. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३.३ सारांश : 

वरील सवण सहाय्यकारी शासे्त्र पाद्दहल्यावर असे द्ददसून येईल की,  इद्दतहास सांशोधकाला 

आपला मिुा माांडत असताना कोर्त्या ना कोर्त्या शास्त्राचा आधार घ्यावाच लागतो. 

इद्दतहासाच्या सांशोधनासाठी वरील सवण शासे्त्र महत्त्वाची व द्दनर्ाणयक ठरतात. म्हर्जेच जर 

सांशोधकाने यापैकी अनेक शास्त्राांचा चाांगला अभ्यास केला तर त्याने काढलेले द्दनष्कषण हे 

जास्त द्दचरकालीन स्वरूपाचे ठरू शकतील. 

एकूर्,  इद्दतहासाच्या अभ्यासाची,  ऐद्दतहाद्दसक सामगु्री सांकद्दलत करण्याची इतकी द्दवद्दवध 

साधने व शासे्त्र आज उपलब्ध आहेत की त्यामळेु इद्दतहास अध्ययनाची कक्षा सतत व्यापक 

होत आहे आद्दर् द्दभन्न शास्त्राांच्या मदतीखेरीज द्दबनचूक व अर्थणपूर्ण इद्दतहास द्दलद्दहरे् 

दरुापास्त झाले आहे. 

३.४ प्रश्न : 

१.  ' इद्दतहास म्हर्जे गतकालीन राजकारर् ' या मताशी आपण सहमत आहात काय? 

२.  इठतहासाचा इतर सहाय्याकारी शास्त्राशी असलले्या संबंिाचा आढािा घ्या. 

३.  ऐठतहाठसक समस्यांचा अभ्यास करण्यासािी इठतहासाला अथतशास्त्राची कोणतया 

प्रकार ेमदत होत ेते ठलहा. 

४.  इद्दतहासाचे िाष्ट्य करण्यासािी मानसशास्त्राच्या होणाऱ्या उपयोगाची चचात करा. 

५.  इद्दतहास व भूगोल आद्दर् मानववांशशास्त्र याांचे सांबांध साांगा.  

६.   इद्दतहासाच्या अभ्यासास साद्दहत्य आद्दर् भाषाशास्त्र द्दकतपत उपयोगी ठरतात ?  

७.  इद्दतहास  - समाजशास्त्र याांचे परस्पर नाते स्पष्ट करा.  

३.५ अद्दतररक्त वाचन : 

१.   ई. एच. कार, अनवुादक - प्रा.द्दव.गो. लेले,  इद्दतहास म्हर्ज ेकाय ? कॉद्दन्टनेन्टल 

प्रकाशन,  परेु्. 

२.   गाडणन चाईल्ड, अनवुादक - डॉ. बलराज शमाण, इद्दतहास का इद्दतहास, हररयार्ा 

साद्दहत्य अकादमी,  चांदीगढ,  १९८८.  

३.  डॉ. गोद्दवांदचांद्र पाांडे,  इद्दतहास : स्वरूप एवां द्दसिाांत, राजस्र्थान द्दहन्दी ग्रांर्थ अकादमी,  

जयपूर,  १९९ ८. 
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४.  डी. डी. कोसाांबी, परुार्कर्था व वास्तवता. 

५.   द. द्दव. केतकर, इद्दतहासातील अांत : प्रवाह. 

६.   ग. ह. खर,े साधना द्दचद्दकत्सा, लोकवाङ्मय गहृ,  मुांबई,  १९७६. 

७.   द्दव. द. घाटे, इद्दतहासशास्त्र आद्दर् कला, देशमखु प्रकाशन, परेु्. 

८.  प्रभाकर देव, इद्दतहास : एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नाांदेड. 

९.  सदाद्दशव आठवले, इद्दतहासाचे तत्त्वज्ञान, प्राज्ञ पाठशाला मांडळ,  वाई,  १९६७.  

१०.  डॉ. शाांता कोठेकर,  इद्दतहास : तांत्र आद्दर् द्दवज्ञान, श्री साईनार्थ प्रकाशन, नागपूर, 

२००७. 

११.  सहुास राजदरकेर,  इद्दतहास लखेनशास्त्र, द्दवद्या प्रकाशन, नागपूर, १९९८. 

१२.  डॉ. बी. एन. सरदेसाई,  इद्दतहासलेखनपिती, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, २००५. 

१३.  गायकवाड,  डॉ. सरदेसाई हनमाने, इद्दतहास लेखनशास्त्र, फडके प्रकाशन, 

कोल्हापूर, २००१. 

१४.  डॉ. एस. एस. गाठाळ, इद्दतहासाचे तत्वज्ञान,  कैलाश पद्दब्लकेशन्स, औरांगाबाद, 

२००५.  
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४   

इतिहासाचे स्रोि / साधने, स्वरूप आति प्रकार 

घटक रचना  

४.० उतिष्टे              

४.१  परिचय              

४.२  प्राथतिक स्रोि - सातहतययक/ वाङ्मयीन              

४.३  प्राथतिक पिुातिलेखीय स्रोि              

४.४  दयु्यि स्रोि - सातहतययक/ वाङ्मयीन स्त्रोि              

४.५ िौतखक स्त्रोि              

४.६  तितिटल स्रोि              

४.७  सािांश              

४.८  प्रश्न              

४.९  अतिरिक्त वाचन       

४.० उद्दीष्ट े

या यतुनटिधून गेल्यानंिि तवद्याथी सक्षि होऊ शकेल 

• प्राचीन, िध्ययगुीन आति आधतुनक इतिहासासाठी स्त्रोिांचे स्वरूप आति प्रकाि 

समजणे. 

• प्राचीन िाििीय इतिहासाची प्राथतिक व दयु्यि स्त्रोि यातील फरक लक्षात येणे. 

• ऐतिहातसक स्त्रोिांचे तवतवध प्रकािचे स्पष्टीकरण करणे. 

४.१ पररचय 

 इतिहास लेखनाचा स्त्रोि सातहयय हा आवश्यक िाग आहे. इतिहासाचे साधन म्हििे 

ज्याच्या साहाय्याने आपिाला इतिहासाच्या एखाद्या पैलूचे तकंवा प्रययक्ष इतिहासाचे ज्ञान 

होिे ययाला इतिहासाचे साधन म्हििाि.  इतिहास लेखनाि साधनांचे िहत्त्व स्पष्ट कििाना 

आथथि िातवथक यांनी म्हटल ेहोिे की, " केवळ साधनांचा अभ्यास इतिहास - लेखनासाठी 

पिुसेा नाही, िात्र ययाखेिीि इतिहास आकाि घेि नाही हेही तििकेच सयय आह.े" 

इतिहासाला शास्त्राचा दिाथ प्राप्त करून देण्यासाठी ऐतिहातसक साधने इतिहास लेखनासाठी 

िहत्त्वाची आहेि. तवश्वसनीय संदिथ साधने व यया साधनांसाठी वापिाि आिलेली शास्त्रशदु्ध 

िूल्यिापन पद्धिी या दोन बाबी इतिहास लेखनासाठी िहत्त्वाच्या आहेि. यावरून साधनांचे 

िहत्त्व लक्षाि येिे. 

थ्यतुसिाईिीि याने संदिथ साधनांचे िहत्त्व स्पष्ट कििाना असे म्हटले आहे की,  

"ऐतिहातसक घटनांचे खिखेिु,े िंिोििं विथन कििे िहत्त्वाचे आहे. ययासाठी योग्य साधने 

िितविे आवश्यक आह,े अशा घटना िितवल्या पातहिेि की, ययापासून ितवष्यकाळाि 

िानवाला काही धिा तिळू शकेल." 
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 ऐतिहातसक स्त्रोि तवतवध प्रकािचे आहेि. ययांच्या स्वरूपाप्रिािे ययांचे वगीकिि केल े

िाऊ शकिे. इतिहास लेखनाि स्त्रोि िहयवाची िूतिका बिाविाि. म्हिून इतिहासकाि 

पिुातिलेखागाि, वस्िसंुग्रहालये  आति संस्था अशा वेगवेगळ्या तठकािी शोध घेिो. 

इतिहासकाि ऐतिहातसक स्त्रोिांच्या िदिीने िूिकाळािील घटनेचे पद्धिशीि वगीकिि  

कििो. ययांचे तवस्ििृ प्रकािाि खालील प्रकाि ेवगीकिि केले िाऊ शकिे. 

१. पिुाित्वीय स्रोि 

२. सातहतययक तकंवा वाङ्मयीन स्त्रोि 

३. िौतखक पिपंिा 

४. तितिटल स्त्रोि 

या स्त्रोिांचे दोन प्रकािाि वगीकिि देखील केले िाऊ शकिे 

प्राथमिक स्त्रोत - घटना घडत असताना मनिााण झालेली साधने ही प्रथि दर्ााची 

साधने िानली र्ातात. गोयशॅल्क यांनी प्राथतिक िेटा स्त्रोि म्हिून परििातिि केल ेआह.े 

“कोिययाही इंतिय व  लेखकांची नेत्र साक्ष”. दसुर् या शबदांि प्राथतिक स्रोि िूिथ सािग्री 

आहेि, िी ऐतिहातसक घटनेचे विथन प्रदान कििाि आति घटना घिल्यानंिि लवकिच 

ियाि केली िािाि. नवीन कागद अहवाल, अक्षि,े सावथितनक दस्िऐवि, कोटाथचे तनिथय, 

वैयतक्तक िायिी, आयिचरित्र, कलाकृिी आति प्रययक्षदशीचं्या िोंिी सातहययाचा सिावेश 

होिो. 

िूतिपूिन तकंवा उद्घाटनाच्या कायथक्रिाला वेळेस िी कोनतशला बसविाि िे सदु्धा प्राथतिक 

साधन िानले िािे. एखाद्या िहापरुुिाच्या सिक्षच ययाच्या हयािीि ययाचे चरित्र तलतहले 

िािे िेसदु्धा प्रथि दिाथचे साधन ठिि.े उदाहििाथथ बाििट्टाचे हिथचरिि. प्राथतिक स्त्रोि 

खालील प्रिािे दोन तवस्ििृ शे्रिींिध्ये तविागले िाऊ शकिाि.  

१)  तदलेल्या ऐतिहातसक कालावधीचे अवशेि यािध्ये छायातचते्र, कोिीव सापळे, 

िीवाश्ि साधने, शसे्त्र, िांिी, फतनथचि आति इिाििींचा सिावेश असू शकिो. ह े

िूलिः िावी तपढ यांपयंि िातहिी पोहोचतवण्याकरििा नसले ििी िूिकाळातवियी 

तवश्वसनीय आति योग्य पिुावे देण्यासाठी िे खूप उपयकु्त स्त्रोि तसद्ध कििील. या 

अवशेिाद्वाि ेिौतखक नसलेली िातहिी प्रदान कििाि. 

२)  ज्या वस्िूंचा  प्रययक्ष तत्कालीन व समकालीन काळात उपयोगात आला आहे अशा 

वस्िूंचा याि सिावेश होिो. याि कायदे, फाइल्स, पते्र, हस्ितलतखि,े सिकािी 

ठिाव, स्िििपते्र,  विथिानपते्र, िातसके, िनथल्स, फाइल्स, सिकािी तकंवा इिि 

अतधकृि प्रकाशने, नकाशे, िके्त, पसु्िके, कॅटलॉग, संशोधन अहवाल, बैठक 

अहवाल नोंद अशा कागदपत्रांचा सिावेश आहे. तशलालेख, तलप्यंििि वगैि े

िकेॉतिंगच्या बैठका इ. साधने 

 प्राथतिक साधनांना इतिहास लेखनाि िहत्त्व तदले िािे याची काििे प्रिाकि देव 

यांनी पढुीलप्रिािे तदले होिी. १) प्राथतिक साधने ही सिकालीन असिाि. २) 

सिकालीन असल्यािळेु िी अतधक तवश्वसनीय असिाि. ३) सिकालीन 

असल्यािळेु वास्िवाचा तवपयाथस होण्याची शक्यिा असिे. ४) प्राथतिक साधने ही 

पूिाव्याच्या स्वरूपािील असल्यािळेु सययशोधनाि उपयकु्त ठििाि. ५) 

तशलालेखासािख्या साधनांि खािाखोि शक्य नसिे. 

  प्राथतिक तकंवा िूळ साधनांचे वगीकिि दोन प्रकाि ेकेल ेिाि.े अ) तलतखि साधने  
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 ब) अमलमित मकिं वा भौमतक साधने 

  दुय्यि स्त्रोत / साधने : घटना घिुन गेल्यानंिि यया घटनेतवियी कुिाला ििी 

िातहिी कळिे, कुिाकिून ििी िातहिी ऐकली िािे िी नोंदतवली िािे. अशा नोंदी, 

िाहीिी म्हििे दयु्यि दिाथचे साधन होय. दयु्यि स्त्रोि असा आहे ज्यािध्ये 

प्रययक्षदशी तकंवा सहिागी म्हििेच ज्या घटनेचे विथन कििाि े व्यक्ती प्रययक्षाि 

उपतस्थि नव्हि े पििं ु ज्याने दसुर् या व्यक्तीकिून तकंवा स्त्रोिांकिून विथन तकंवा 

विथन प्राप्त केले.  

दयु्यि साधनांचा वापि संशोधक पढुील काििांसाठी कििो- १) अभ्यास तवियाचे 

साकल्याने ज्ञान होण्यासाठी व तवियाची प्राथतिक चौकट ियाि किण्याची, २) तवियाच्या 

उपलबध िातहिीि असलेल्या उिीवांची पूिथिा किण्यासाठी ३) दयु्यि गं्रथाच्या वाचनािळेु 

अतधकातधक संदिथ तिळण्यास िदि होिे ४) तवियाची िांििी किण्यासाठी.  

दयु्यि स्त्रोिांचा, िूळ घटनेचा अभ्यास असण्याशी प्रययक्ष संबंध नसिाि. ििकूि पसु्िके, 

चरिते्र, तवश्वकोश, संदिथ पसु्िके इययादींचा सिावेश आहे. हे शक्य आहे की दयु्यि 

स्त्रोिांिध्ये एका स्त्रोिाकिून दसुर् या स्त्रोिाकिे िातहिी पिुतवल्यािळेु त्रटुी येऊ शकिाि. 

अशा प्रकाि,े तिथ ेशक्य असेल िेथ ेसंशोधकाने िेटाचे प्राथतिक स्त्रोि वापिण्याचा प्रययन 

केला पातहिे. िथातप, यािळेु दयु्यि स्रोिांचे िूल्य किी होि नाही. 

आथथि िातवथक यांनी म्हटले होिे की, " प्राथतिक साधन हा कच्चािाल असून सािान्य 

वाचकापेक्षा संशोधकाला अतधक िोलाचा असिो. दयु्यि साधन हे िूळ साधनावि 

आधािलेले असले ििी असे गं्रथ ससंुगि िातहिी देिाि े असल्यािळेु बतुद्धिान सािान्य 

वाचकाला िसेच संशोधकालाही िोलाचे ठििाि. " एखाद्या तवियावि नवे िाष्य, नव्या  

दृष्टीने स्पष्टीकिि तकंवा नवी कािििीिांसा कििािा गं्रथ असल्यास दयु्यि साधनांचा 

उपयोग अतधक प्रिािाि होिो. 

 प्राथतिक स्त्रोि सातहयय आति पिुाियव स्त्रोिांिध्ये तविागले िाऊ शकिाि. 

४.२ प्राथमिक स्रोत - मलमित साधने  

 तलतखि साधनािध्ये सिकालीन वाङ्मयाचा सिावेश होिो. तलतखि साधनाचे प्रकातशि 

अप्रकातशि साधने असे दोन प्रकाि पििाि. वाङ्मय अनेक प्रकािचे असू शकिे. उदा. 

धातिथक, लौतकक, लतलि, इतिवतृ्ताच्या स्वरूपाचे, प्रवासविथने इ.  पिुािे, चरित्र, बखिी, 

काव्य, नाटक, कथा यांचाही सिावेश तलतखि साधनािध्ये होिो. िेव्हा लेखनासाठी कागद 

उपलबध नव्हिा िेव्हा िािपते्र, िूिथपते्र, तशला, िाम्रपट यांचाही वापि केला िाई. 

कागदाचा शोध लागल्यानंिि वाङ्मयीन साधनांची व्याप्ती वाढली.   िध्ययगुीन कालखंिाि 

िािाचे आदेश, िहनाि,े कैतफयिी, खािगी पते्र,  ििा खचथ, धातिथक सनदा इ.संबंधीची 

कागदपते्र िसेच िवािीख नािे, वंशावळी, िोतहिांची तटपिे, शकावल्या, िहिि, किीने, 

पोवािे, काव्य, ऐतिहातसक म्हिी इबा तलतखि साधनाि सिावेश होिो . 

आधतुनक काळाि घिलेल्या घटनांच्या तचत्रतफिी, छायातचते्र, ध्वतनतफिी यांचा पिुावा 

म्हिून उपयोग केला िािो. सवथसाधाििपिे अव्वल दिाथची िानली िािािी काही 

सिकालीन पूिथपिे तवश्वसनीय असिीलच असे नाही. उदा. आयिचरित्र हे सािान्यिः 

अव्वल दिाथचे िानले िािे पििं ुि ेस्ििृीच्या आधाि ेतलतहले गेले असल्यािळेु ययािील सवथ 

िपशील सयय म्हिून स्वीकाििे धोक्याचे ठििे. िसेच वतृ्तपत्रांचे आहे,  वतृ्तपत्रािून 
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सिकालीन घटनाचे वतृ्त प्रकातशि होि असले ििी इिि वतृ्तपत्राि काही प्रिािाि िेद 

आढळिो. 

 िूिकाळािील लोक, घटना आति दैनंतदन िीवनाबिल िातहिी घेण्यासाठी, तशकण्यासाठी 

इतिहासकाि पिुावा वापििाि. गपु्तहेिांप्रिािेच इतिहासकाि पिुाव्यांकिे पाहिाि आति 

तनष्किाथपयंि पोहोचिाि. िायिी, पते्र, िन्ि-ियृयू तकंवा लग्नाची प्रिािपते्र, किाि, 

िाज्यघटना, कायदे, कोटाथच्या नोंदी, कि िकेॉिथ, िनगिनाची नोंद, किाि, अहवाल कािथ, 

वैद्यकीय नोंदी, प्रवासी याद्या, पासपोटथ, तव्हसा आति सैन्य िििी तकंवा तिस्चािथ पेपसथ हे 

प्राथतिक स्त्रोि िानले िाऊ शकिे. 

 पते्र -       

सिकालीन पत्रांचा उपयोग प्राथतिक साधन म्हिून केला िािो यािध्ये वैयतक्तक पते्र 

खािगी स्वरूपािील व सिकािी स्वरूपािील असिाि.  कायथक्रि, िावना तकंवा कथांच्या 

लोकांिधील पत्रव्यवहािाचा एक प्रकाि आहे. पते्र बहुिेकदा वैयतक्तक स्वरूपाची असिाि 

पि िी अतधक औपचारिक देखील असू शकिाि. सिकािी आति खािगी पते्र ही 

सिकालीन घटनांचे ज्ञान प्राप्त किण्यासाठी िहत्त्वपूिथ स्त्रोि आहेि. 

 आठवणी    -   

सिकालीन व्यक्तीने तलतहलेल्या आठविी प्राथतिक साधन म्हिून वापििा येि.े  िघुल 

साम्राज्याचे संस्थापक बाबि यांच्या स्ििृींना बाबिनािा हे नाव देण्याि आले आह.े हे 

बाबिचे स्वरूप आति व्यतक्तित्त्व प्रतितबंतबि कििे. ििुकु-ए-िहांगीिी तकंवा िझुकु-ए-

िहांगीिी ह े िघुल सम्राट िहांगीि (१५६९-१६२७) यांचे आयिचरित्र आह.े िसेच 

िहांगीिनािा म्हिूनही संबोधले िािे, िझुकु-ए-िहांगीिी पतशथयन िािेि तलतहलेले आहे. 

िहायिा गांधींच्या 'सययाचे िाझे प्रयोग' ययांच्या आयषु्यािील िहत्त्वाच्या घटना आति 

बालपिापासूनच गांधींच्या चारित्र्य तनतिथिीची िातहिी देिाि. यांचा उपयोग प्राथतिक 

साधन म्हिून केला िािो. 

 कोटााचे लेिन:       

न्यायालयीन कागदपत्रांचा उपयोग ही साधनांसाठी केला िािो. पििं ु ही साधने योग्य 

पद्धिीने िपासून पाहावे लागिाि कािि कोटाथिील तनकाल आपल्या बािूने लागावा 

यासाठी खोट या साक्षी सदु्धा सादि केलेल्या असिाि.  ही साधने सिकालीन असल्याने 

िहत्त्वपूिथ असिाि. अबलु फिल तलतखि ऐन-ए-अकबिीिध्ये सवथ तवियांविील सवथ 

तविागांिधील तनयि आहेि आति ययाि काही बाह्य गोष्टींचा सिावेश आहे. ऐतिहातसक 

आति इिि िाहीिीसह ययाच्या साम्राज्याचे हे िौल्यवान आति बैठकांचे सांतख्यकीय 

िाहीिी असिाि ेसाधन आहे. याि िोगल प्रशासन आति िाज्य धोििांची िातहिी देण्याि 

आली आहे. ह े ययावेळच्या इतिहासाच्या प्रययेक पैलूचा अिंिाथव कििे. तिसर्या खंिाि 

आपल्याला अबलु फिलच्या वंशि आति चरित्राबिल िातहिी तिळिे. 

 अबबास खान सिवािी यांनी 'िारिक-ए-शेिशाही' तलतहले. िे शेिशहाशी संबंतधि होिे 

आति अकबिच्या काितकदीि ५०० चा िनसबदाि म्हिून काि किि होिा.  ह े

आयिकथनाच्या स्वरूपाि अतधक आहे. ि ेिगुल काळािील इंिो-ितुस्लि सिािाचे तचत्र 

देिाि. अहिद यादगि िारिक-ए-शाही तकंवा िारिक-ए-सलातटन-ए-अफगीना यांचे लेखक 

होिे. हा िाििािील अफगाि वंशािील शेवटचा िािकुिाि होिा. 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://www.bing.com/search%3Fq%3DMughal%2BEmperor%2520wikipedia%26FORM%3DWIKIRE
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://www.bing.com/search%3Fq%3DJahangir%2520wikipedia%26FORM%3DWIKIRE
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://www.bing.com/search%3Fq%3DPersian%2Blanguage%2520wikipedia%26FORM%3DWIKIRE
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िार्गी नोंदी       

खािगी अतिलेखागाि तविागाच्या िाबयाि िाििािील सावथितनक िीवनाच्या तवतवध 

के्षत्राि िहत्त्वपूिथ योगदान दिेार् या नािांतकि व्यक्तींच्या खासगी कागदपत्रांचा सिदृ्ध संग्रह 

आहे. हे कागदपते्र िखु्ययवे िगििािील व्यक्ती आति संस्थांकिून तिळालेल्या देिग्या आति 

िेटवस्िूंच्या िाध्यिािून तिळतवल्या गेल्या आहेि. सावथितनक नोंदींिधील िातहिीची 

पूिथिा किण्यासाठी िे एक िहत्त्वपूिथ स्त्रोि आहेि. अतिलखेािधील काही खास खािगी 

कागदपते्र म्हििे िहायिा गांधी, िािेंि प्रसाद, दादािाई नौिोिी, पी. िी. टंिन, िौलाना 

आझाद, तिन ुिसानी, सिदाि पटेल, के. िी. िालवीय इययादीचे हे सवथ खासगी कागदपते्र 

तनयिानसुाि  व अटींनसुाि उपलबध आहेि. 

 डायरी:       

िायिी एक प्राथतिक स्त्रोि आहे. लंिनिधील तिटीश गं्रथालयाि ‘िाि दिम्यान प्रययक्षदशी 

खािी िायिी आति संबंतधि नोंदी’ या तिटीश अतधकार्यांच्या िायिींनी सिकालीन 

तवियांवि चांगले पिुावे तदले आहेि. १८५७ तविोहाने िाििाि तवशेिि: उत्ति आति 

िध्यिागी तितटश सत्ता कशा प्रिािाि हालावली ह े ि े प्रकट कििाि. नागिी सेवा, 

व्हायसिॉय आति गव्हनथसथ यांच्यासह तिटनने ितटल सिकािच्या अतधक ितटल रूढीवादी 

यंत्रिेि ज्या प्रकाि े योगदान तदले ययाबिल अिंदृथष्टी प्रदान कििे, हे स्त्रोि सातहयय 

तवद्वानांना ही प्रतक्रया कशी प्राप्त झाली आति तकिी यशस्वीरियया अंिलाि आिली गेली 

याचा अभ्यास किण्यास अनिुिी, िातहिी देि.े 

 शासन दस्तऐवर्:       

िाििािील िकुो-अफगाि आति िोगल शासनाच्या इतिहासाशी संबंतधि अतधकृि नोंदी 

आढळल्या आहेि. या कालावधीसाठी ही सवाथि िूल्यवान आति तवश्वासाहथ स्त्रोि सािग्री 

आहे. पििं ुयोग्य देखिाल न केल्यािळेु आति इिि अनेक काििािळेु यया नाहीशा झाल्या 

आहेि. फॅक्टिी िकेॉि थस, िसे की नावावरून हे सूतचि होिे, पतििेकिील ईस्ट इंतिया 

कंपनीच्या उत्तिकेिील तसंध ि े िलाबाि कोस्टविील टेतलचेिीपयंिच्या व्यावसातयक 

आस्थापनांच्या नोंदी आहेि. फॅक्टिीिध्ये कितशथयल ितेसिेन्सी, इययादींचा सिावेश होिा. 

फॅक्टिी आति ितेसिेन्सी िकेॉि थस िखु्यि: कंपनीच्या व्यवसायाचे व्यवहाि नोंदविाि, पििं ु

योगायोगाने देशािील िािकीय घटनांचा संदिथ घेिाि. िाििीय िाज्यघटना ही सिकािच्या 

कागदपत्रांचे उत्ति उदाहिि आहे. 

 वृत्तपत्र लेि:       

विथिानपते्र तकंवा िातसके स्थातनक, प्रादेतशक तकंवा िाष्रीय प्रचतलि असू शकिाि, म्हिून 

विथिानपत्रािील लेख तकिी वाचकांपयंि पोहोचला असेल आति लेखाि तदलेल्या 

िातहिीसाठी संपादकांचा हेिू कोििा होिा हे लक्षाि ठेविे िहयवाचे आहे. विथिानपत्राचा 

सािातिक, आतथथक, सांस्कृतिक, प्रबोधनायिक, िािकीय परििाि कसा झाला याचाही 

उपयोग होिो.  

 ऐमतहामसक कुटुिंबािंची नोंद आमण िासगी कागदपते्र:       

िहािाष्र िाज्य अतिलेखागाि सातहययाने, कागदपत्राने सिृद्ध आहे. पषु्कळ ऐतिहातसक 

कुटंूबाि ययांच्या पूवथिांच्या वेळीचे विथन कििाि े तवपलु कागदपते्र आहेि. कौटंुतबक 

आख्यातयका, शाही कािकीदथ, सावथितनक व खािगी पत्रव्यवहाि आति कायदा, दावे आति 

कायदेतवियक तनिथय, लेखाची कागदपते्र आति पतशथयन िािेिील व िोिी तलपीिील प्रययेक 

विथनाची हस्ितलतखिे या सवांच्या िाबयाि असलेल्या लोकांच्या िाबयाि असलेल ेिाज्य 
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कागदपते्र अज्ञाि घटना असिाि. ि े ििन करून ठेवलेले असिे. िे संशोधक आति 

तवद्याथ्यांना संशोधनासाठी उपलबध आहेि. 

 िुलाित:       

एखाद्या घटनेबिल तकंवा यया व्यक्तीच्या आयषु्यातवियी आति तनिथयाबिल अतधक िातहिी 

तिळतवण्यासाठी एखाद्याची  िुलाखि घेिली िािे. िलुाखिी एका नंिि एक घेिल्या िाऊ 

शकिाि तकंवा यया पत्रकाि परििद स्वरूपाि घेिा येिील. ऑतिओ स्वरूपाि लेखी िकेॉिथ 

ियाि किण्यासाठी िलुाखि िेकॉिथ केली िाऊ शकिे आति नंिि तलप्यंििि केले िाऊ 

शकिे. 

 प्रश्नावली:       

प्रश्नावली हे एक संशोधन साधन आहे िे प्रतिसादकययांकिून िातहिी एकतत्रि किण्याच्या 

उिेशाने प्रश्नांच्या िातलकेचा सिावेश कििे. प्रश्नावलीिध्ये प्रश्नांचा एक संच असिो. 

साधाििपिे िेटा गोळा किण्याच्या प्रतिसादकांना हे िेल तकंवा पोष्टाने पाठवले िािे. िेव्हा 

अभ्यासाचे के्षत्र तवस्ििृ असेल आति तविय व्यापक असेल िेव्हा ह ेकाि केले िािे. या 

पद्धिीि संशोधक स्वि:हून प्रययक्ष पद्धिीने िाहीिी गोळा किि नाही. 

 नकाशे आमण फोटो प्रती:       

बॉम्बे प्रतेसिेन्सी व इिि प्रांिांशी संबंतधि सिुाि े २०,००० िनेु नकाशे आहेि. १८२० 

पासून या प्रांिाि सव्हे ऑपिशेन िोिदािपिे सरुू झाले होिे. बॉम्बे प्रेतसिेन्सी, 

आसपासच्या िागािील आति िुंबई बेटाच्या तिल्ह्यांच्या यया काळापासून आिपयंि ियाि 

केलले्या नकाशांच्या प्रिी या संग्रहाि सापिल्या आहेि. बहुिेक नकाशे िाििीय सवेक्षि 

संस्थेने ियाि केले आहेि. िाििािील िले्वे सरुू झाल्यापासून िाििीय िले्वे लाईन्सच्या 

योिना या संग्रहाि िोिल्या गेल्या आहेि. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. तवतवध प्राथतिक साधानांची िातहिी द्या  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.३ पुरातत्वीय साधने / अमलमित मकिं वा भौमतक साधने 

िौतिक साधनांना अतलतखि तकंवा वस्िरुूप साधने म्हटल ेिािे. िौतिक साधन म्हिि े

अशी साधने की आिही आपि ियकालीन घटनांची साक्ष म्हिून हािाळू शकिो तकंवा पाहू 

शकिो. यािील बहुिांश साधने घटना स्थळाच्या िागेवि असिाि. ययािळेु तलतखि तकंवा 

वाङ्मयीन साधनांच्या िलुनेि अतधक तवश्वसनीय असिाि. िौतिक साधनांना पुरातत्वीय 

साधने म्हिूनही ओळखले िािे. ही साधने म्हििे गिकालीन वाटचालीचा िो प्रययक्षदशी 

पिुावा असिो. इतिहासपूवथ व प्रागैतिहातसक काळािील वाटचाल िखेाटण्यासाठी पिुाित्त्वीय 

साधनेच उपयकु्त ठििाि. सवथसािान्य सिािाचे तचत्र स्पष्ट होण्यासाठी पिुाियवीय 

साधनांचा उपयोग िोठ या प्रिािाि होिो. ही साधने उयखननाि तकंवा ितिनीवि, नदीच्या 

काठी आढळिाि. िौतिक साधनांना सािान्यपिे स्िािके, अतिलेख, नािी, अवशेि, 

उयखनने या प्रकािाि तविागले िािे. वस्िरुूप साधनाि िानवी अथवा प्राण्यांचे अस्थी, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Question
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अवशेि, िािीची िांिी, खापि,े दैनंतदन वापिाच्या वस्िू, नािी, तशलालेख - िाम्रपट, 

तशल्पावशेि, स्थापयय अवशेि, अन्य कलावशेि इ.चा सिावेश होिो. या साधनांचा इतिहास 

लेखनाि कसा उपयोग होिो िे आपि पाहू या.  

 स्िारके:       

या स्िािकांिध्ये िंतदि,े स्िूप, िठ (तवहाि), िािवािे, तकल्ले इययादींचा सिावेश आहे. 

वैयतक्तक स्िािकांव्यतिरिक्त प्राचीन शहिहेी तवपलु आहेि. िोहेंिोदािो आति हिप्पा 

शहिांिध्ये या प्रकािचे स्त्रोि तदसून येिाि. सातहतययक नोंदी नसिानाही स्िािक इतिहास 

लेखनाि िहत्त्वपूिथ िूतिका बिाविाि. प्राचीन िािवंशांसािख्या कुशाि आति सािवाहन 

यांची िातहिी या तठकािी उयखनन करून आति उयखनन केलेल्या ऐतिहातसक तठकािी 

सापिलेल्या स्िािकांचा अभ्यास करून गोळा केली िाऊ शकिे. 

स्िािके आति ययांचे अवशेि यातशवाय तशल्प, पेंतटंग्ि, कंुिािकाि आति इिि कलाकृिी 

आपल्याला प्राचीन िाििाचा इतिहास आति संस्कृिीची पनुिथचना किण्याि िदि कििाि. 

अतिंठाच्या गुंफाविील तचते्र, सांची, िारूि इययादीिील बौद्ध स्िूपांविील प्राण्यांच्या तशल्पे, 

बदु्धांच्या िीवनािील दृश्ये दशथतविाि आति िािक कथा दशथतविाि. पल्लव, चोल, 

चालकु्य आति पांि य काळािील दतक्षि िाििीय िंतदि े तशल्पांनी ििलेली आहेि, िी 

आपल्याला प्राचीन िाििीय तशल्पकाि आति कलाकािांच्या कलायिक काितगिी सििून 

घेण्याि िदि कििाि. प्राचीन, िध्ययगुीन आति आधतुनक िाििाचा इतिहास आति 

संस्कृिीची पनुिथचना किण्याि आपल्याला तवतवध प्रकािची कलाकृिी िदि कििाि.  

पेंमटिंग्र्:       

गिुिाि आति िाळवासािख्या काही प्रदेशांव्यतिरिक्त सलुिानांच्या काळाि अनेक सतचत्र 

हस्ितलतखिे नव्हिी. लघ ुतचत्रकलेची पतशथयन प्रथा प्रथि या प्रादेतशक िाज्यकययांनी सरुू 

केली होिी. िेथे गिुिाि व िाळवा सािखे प्रदेशािील िािि तवतवध िागांिध्ये तवशेिि: 

ऑथोिॉक्स धातिथक नेययांचा आके्षप, तचत्रकला इस्लातिक िानिार् या, िोगल सम्राटांनी या 

कलेचे िक्षि केले. तचत्रकािांनी यदु्ध, तशकाि आति इिि सावथितनक उपक्रिांसािख्या 

नेहिीच्या दृश्यांचे विथन किण्याबिोबिच पोरेट पेंतटंग्ििध्येही तवशेििा आिण्यास सरुुवाि 

केली. िािस्थानाि तहंद ू पौिातिक शीिथक वापरुन अशीच पेंतटंगची शैली तवकतसि केली 

गेली. 

नाणी:       

नािीं या  विील पौिातिक कथा आति पिुळे इतिहासाला यया काळािील धातिथक 

इतिहासाची पनुिथचना किण्यास िदि कििाि. शक, पहलव आति कुशाि या पिदेशी 

आक्रििकययांचे हळूहळू िाििीयकिि ययांच्या नाण्यांवरून सििू शकिे. या पिकीय 

आक्रििकययांनी तहंदू तकंवा बौद्ध असे िाििीय धिथ स्वीकािले आति िाििीय नावेही 

स्वीकािली. नािी आपल्याला पिुािन िाििािील प्रिासत्ताक आति िािेशाही 

सिकािबिल बिीच िातहिी पिुविाि. बहुिेक प्राचीन िाज्यांची नािी होिी. यया नाण्यांवि 

दंिकथा कोिलेली होिी. नािींविील आख्यातयका इतिहासकािांना यया काळािील धातिथक 

इतिहासाची पनुिथचना किण्यास िदि किि.े 

 

मशलालेि       

 एखाद्या प्रदेशाचा इतिहास तलतहण्यासाठी तकंवा पनुिथचना किण्यास पिुाियव स्त्रोिांनी 

िहत्त्वपूिथ िूतिका बिावली. पिुाियव स्त्रोिाने आपल्या िूिकाळाबिल िहत्त्वाची सािग्री 
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पिुतवली, िी आपल्याला अन्यथा तिळू शकली नाही. इतपग्राफी आति न्यूतिसिॅतटक्स ही 

इतिहासाच्या अभ्यासाची िहत्त्वाची शाखा आहे, ज्याने िाििाच्या िूिकाळाची सिि 

वाढतवली आह.े प्राचीन िाििाच्या िािकीय इतिहासाच्या पुनबांधिीसाठी तशलालेख खूप 

िोलाचे आहेि. दगि तकंवा धािूंवि कोिलेली ही तशलालेख प्रािातिक आहेि कािि ि े

छेिछाि किण्यापासून िकु्त आहेि. तशलालेखांिध्ये तवतवध तविय आहेि. ययािध्ये धातिथक 

बाबी, िाज्यकययांचे हुकूि, तवियाच्या नोंदी, व्यक्ती तकंवा धातिथक संस्था यांना तवतवध 

शासकांनी ििीन तवकिे तकंवा ििीन दान, किृथयवाचे विथन इ. बाबी आहेि. 

 अमभलेिीय कागदपते्र:       

िुंबई आकाथइव््ििध्ये खंि आति पसु्िकांच्या रूपाि छापील िकेॉिथची चांगली संख्या 

आहे. िनु्या प्रकाशनांिध्ये छापील अ ॅबस्रॅक्ट ऑफ प्रोतसिींग्ि, शासकीय िािपते्र, तवतवध 

तविागांचे अहवाल, कायाथलये, आयोग आति सतियया, अतधतनयि, तनयि व शासनाने िािी 

केलेले आदेश, नागिी याद्या व वेळोवेळी प्रतसद्ध केलेली असंख्य सिकािी प्रकाशने यांचा 

सिावेश आह.े िाज्य सिकािच्या प्रययेक प्रकाशनाच्या िीन प्रिी िुंबई अतिलेखागािाि 

संवधथनासाठी पाठतवल्या िािाि. सावथितनक नोंदी आति खािगी पेपसथच्या िोठ या 

प्रिािाव्यतिरिक्त, िाष्रीय अतिलेखागािाि गं्रथालयाचा सिृद्ध आति वाढिािा संग्रह आहे. 

याि सिकालीन प्रकातशि सािग्रीव्यतिरिक्त तवतवध तवियांविची काही िुनी आति दतुिथळ 

प्रकाशने आहेि. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. प्राथतिक पिुाियवीय साधने व आलेखन साधानांचे विथन किा  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.४ दुय्यि वाङ्मयीन स्त्रोत 

 प्राचीन िाििीय इतिहासाची पनुिथचना किण्यासाठी वाङ्मयीन स्त्रोिांचे दोन व्यापक 

प्रकािाि वगीकिि केले िाऊ शकिे १) धातिथक सातहयय आति २) धिथतनिपेक्ष सातहयय. 

इतिहासाच्या साधनांचे वगीकिि किण्याच्या दृष्टीने प्राथतिक व दयु्यि असे दोन िखु्य 

प्रकाि साधनांचे किण्याि आले आहेि. यािध्ये प्राथतिक म्हििे अतधक दिेदाि व ' दयु्यि 

' म्हििे किी दिाथचे अथवा किी िहत्त्वाची साधने असे नव्हे. इतिहास लेखनाच्या 

दृतष्टकोनािून प्राथतिक साधनांइिकेच दयु्यि साधनासही िहत्त्व आहे. दयु्यि साधनांना 

'दयु्यि' म्हिण्याचे कािि म्हििे यािध्ये प्रययक्षदशी कोिीही नसले ििी ज्यांनी घटना 

पातहलेली आहे ययाने काही काळाने िी दसुर्याला सांतगिली आहे व ययांनी िी लगेचच 

तलहून काढली आह.े घटना घिून गेल्यानंिि बिाच काळ उलटून गेल्यावि स्ििृीच्या 

आधाि े तलखाि केल्यास ययाि चकुा होण्याची शक्यिा बिीच असि.े एखाद्या व्यक्तीची 

स्िििशक्ती तकिीही चांगली असली ििी केवळ ऐकीव िातहिीच्या आधाि े केलेल्या 

तलखािाि िी पूिथपिे सयय येण्याची शक्यिा किीच असिे. यािळेु अशा साधनांना दयु्यि 

म्हििाि. खि े म्हििे प्राथतिक साधनांविच दयु्यि साधने अवलंबून असिाि, ययािळेु 

दिाथच्या दृतष्टकोनािून िी दयु्यि ठिि असली ििी कधी कधी ययाचीही तवश्वासाहथिा 
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प्राथतिक साधनांएवढीच असिे. घटना घिून गेल्यानंििच्या िातहिीवि दयु्यि साधने 

अवलंबून असिाि. िूळ साधनांच्या आधाि े तलतहण्याि येिाि े संशोधनपि गं्रथ, बखिी, 

शकावल्या, पोवािे, किीने इययादींना दयु्यि साधने म्हटले िािे. या साधनांना दयु्यि 

साधने म्हिण्याची प्रिखु िीन काििे आहेि. १) अशा साधनांिधून संबंतधि लेखकाचे 

स्विःचे िि िोकावण्याची शक्यिा असिे. २) इतिहासकाि िूळ साधनांचा अथथ आपल्या 

ििानसुाि वा तवचािसििीनुसाि लावण्याची शक्यिा असिे आति ३) इ.एच. काि यांच्या 

म्हिण्यानसुाि, 'घतटिे स्विः बोलि नाहीि, िि ययांना बोलिे कििािा इतिहासकाि 

असिो.' या प्रिखु काििांिळेु अशा साधनांना दयु्यियव प्राप्त होिे. उदा. कातलदासाचे 

'िालतवकातग्नतित्र' हे नाटक घटना घिून गेल्यानंिि साधािििः सहा शिकांनी तलतहलेले 

आह.े असे असले ििी, दयु्यि साधने सािान्य अभ्यासकांच्या दृष्टीने िहत्त्वाची असिाि 

कािि दयु्यि साधनांचे स्वरूप हे िलुनायिक दृतष्टकोनािून किी तवश्वासाहथ असले ििी 

ययािध्ये घटनांची सतवस्िि िातहिी तदलेली असि.े प्राथतिक साधनांची तवश्वासाहथिा 

पििाळून पाहण्यासाठीही दयु्यि साधनांचा उपयोग केला िािो. दिाथच्या दृष्टीने साधनांना 

दयु्यि संबोधले िाि असले ििी कधी कधी या साधनांची तवश्वासाहथिा प्राथतिक 

साधनांएवढीच असिे. सािान्य वाचकांना असे दयु्यि गं्रथ िूळ साधनांपेक्षा अतधक उपयकु्त 

वाटिाि.   

 विंशावळी:       

िध्ययगुीन काळाि नािांतकि व्यक्तींच्या कुटंूबाची वंशावळ ियाि किण्याची पिपंिा होिी. 

अशा वंशावळीि शौयथ, सैन्य िोहीि तकंवा कुटंुबािील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या इिि कृययांचा 

उल्लेख असि. अशी िातहिी सािान्यि: अतधकृि नोंदींवि आधारिि असिे आति म्हिूनच 

इतिहासाचे स्रोि म्हिून उपयुक्त आहे. 

 पोवाडे आमण कमवता:       

पोवािा हा एक प्रकािचा नयृय आहे िो एका िोिांचक शैलीने तलतहलेला आहे आति 

ऐतिहातसक घटना प्रेििादायक िागाथने विथन कििो. पोवाि याचे संगीिकाि आति गायक 

शाहीि म्हिून ओळखले िािाि.  प्राििंीचे पोवािे  िखु्यि: या बॅलििध्ये सािि ेकेलेल्या 

िहान कायथक्रिांच्या प्रययक्षदशीनंी बनतवला आहे. सवाथि अगोदिचा उल्लेखनीय पोवािा 

म्हििे अफझल खानचा वध (द तकतलंग ऑफ अफझल खान) (१६५९) आतग्नदास याने 

बनतवला. ज्याने छत्रपिी तशवािीची िहािाि यांची अफिलखानशी झालेल्या चकिकीची 

नोंद केली. ययानंििचा उल्लेखनीय पोवािा म्हििे िलुसीदास यांचा तानाजी मालुसर,े 

ज्यािध्ये िानािींनी तसंहगि तकल्ला िाबयाि घेिला याचा अहवाल तदला आहे . 

 चररत्र :       

प्राचीन िाििीयांिधील काही लेखकांनी ययांच्या सातहतययक कृिींचा तविय म्हिून आपल्या 

शाही संिक्षकांचे िीवन स्वीकािले. धिथतनिपेक्ष सातहययाच्या या शे्रिीिध्ये गौिि बदु्धांच्या 

िीवनाची आति तशकविकुीचा लेखािोखा देिािी अश्वघोिाने तलतहलेल्या बदु्धचरििाचा 

सिावेश आहे. संस्कृि गद्यािील शे्रष्ठ गरुु बानिट्ट यांनी हिथचरिि तलतहले. सल्िनि काळाि 

तफिोिशाह िघुलक यांनी फिुहाि-ए-तफिोि शाही हे ययांचे चरित्र तलतहले. सलुिान िहिूद 

आति िैिूि यांची स्विःची चरिते्र होिी. आति चांद बािदोई ययांच्या ‘पथृ्वीिाि िासो’ या 

गीिायिक गाण्यािळेु प्रतसद्ध झाले. िघुल िाििािील सवाथि िहयवाच्या आठविी आति 

चरिते्र म्हििे बाबि आति िहांगीि यांच्या स्ििृी आति गलुबदन बेगि यांचे हुिायंूचे चरित्र 

िखेाटन होय. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shivaji
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वणानात्िक लेिन:       

तारीि-ए-महिंद :-  (अल-बेरुनी)  अल-बेरुनी िाििाि येऊन गझनीच्या िहिूदच्या अधीन 

िातहले. ि े अिबी, पतशथयन िािेि चांगले परितचि होिे आति औिध, िकथ शास्त्र, गतिि, 

ियवज्ञान, िह्मज्ञान आति धिथशास्त्राि ययांची उयकृष्ट बतुद्धित्ता होिी. िाििाि वास्िव्याच्या 

वेळी ययांनी संस्कृि िािा तशकले आति तहंदू धिथ आति ित्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला. ययांनी 

दोन संस्कृि गं्रथाचे अिबी िािेि िािांििही केले. ययाच्या सवाथि िहत्त्वाचे सातहयय योगदान 

म्हििे िारिख-उल-तहंद होय. िहान अचूकिा आति तवद्वत्तापूिथ सादिीकिि उयकृष्ट अिबी 

तलतहले िाि. ११व्या शिकाि तहंदू सातहयय, तवज्ञान आति धिथ खािे यावि लेखन केले. 

गझनीच्या िािि हल्ल्याच्या िहिूदच्या वेळीचा या पसु्िकाि िाििाचा लेखािोखा देण्याि 

आला आहे.   

इतर लेिन -  

सल्िनि आति िोगल काळातवियी बर् याच प्रिािाि लेखन आहे. तिन्हि-उस-तसिािचा 

"िबाकि-ए-नतसिी" हा एक िहत्त्वाचा सिकालीन स्रोि आहे. िो िहंिद घोिीच्या तवियाचा 

आति १२६० पयंि तिंि-उस-तसिाि पयंिचा िाििािील िकुी साम्राज्याचा इतिहासाचा 

िातहिी देिािा िहत्त्वपूिथ सिकालीन स्त्रोि आहे. सलुिान नातसि-उद-दीन िहिूद यांचे 

नेियृव िेव्हा होिे. " िारिख-ए-अलई तकंवा खिैन-उल-फुिहु" पतशथयन िािेि अिीि खसु्राने 

तलतहले होिे. तदल्लीच्या कैकुबाद, िलाल-उिीन तखलिी, अलाउिीन तखलिी अशा 

अनेक सलुिानांच्या संिक्षिाचा ययांना फायदा झाला. कुिबु-उतदन िबुािक शाह तखलिी 

आति तघयास-उिीन िगुलक. अिीि खसुिो हे गद्य आति कतविांचे प्रख्याि लेखक होिे. 

१२९० िध्ये िे कवी पिुस्काि तविेिे होिे. खिैन-उल-फुिहु हे िारिख-ए-अलई म्हिून 

ओळखले िाि. हा अलाउिीन तखलिीच्या काितकदीच्या पतहल्या सोळा विांचा दिबाि 

आहे. यािध्ये ितलक काफूि िेक्कन िोतहिेचा िपशील देण्याि आला आह े की, 

िलालउिीनची हयया तकंवा िंगोल लोकांनी सलुिानच्या पिािवाचा उल्लेख केला नाही. 

अिीि खसुिौ यांच्या नावावि इििही अनेक लेखन आह.े यािध्ये १२९१ िध्ये तलतहलेल्या 

"तिफ्िाह-उल-फुिहु" िलालउिीन तखलिीच्या सैन्य िोतहिेचे विथन आहे िघुलकनािा 

यािध्ये तघयासिुीन िघुलकच्या िाज्यािोहनासंदिाथिील घटनांचा िागथ सापििो. 

िारिख-ए-तफिोिशाही तियाउिीन बिनी यांनी तलतहली होिी. िारिख-ए-तफिोिशाही 

१३५८ च्या सिुािास तलतहले गेले होिे. ययाि आपल्याला बलबनपासून िहुम्िद-तबन 

िगुलक आति तदल्ली तफिोिशहाच्या काितकदीच्या पतहल्या सहा विांच्या तदल्लीच्या 

सलुिानांबिल िातहिी देण्याि आली आह.े िािखांतवियी िो फािसा अचूक नव्हिा. ययांनी 

घटनांच्या कालक्रिानसुाि विथन केले नाही. तझया-उिीन बिनी यांनी तलतहलेले फिवा-ए-

िहांदािी १४ व्या शिकाच्या सरुूवािीस िचले गेले होिे. सिकािच्या धोििांवि आति 

ितुस्लि िािाने पाळली पातहिे अशी आदशथ आचािसंतहिा यावि बिनी यांनी आपले तवचाि 

तलतहले होिे . 

शि-ए-तसिाि आतफफ यांनी तलतहलेले िारिख-ए-तफिोि शाही बहुधा पंधिाव्या शिकाच्या 

पतहल्या दशकाि िचले गेले होिे. लेखक सलुिान तफिोिशहा यांचे आवििे होिे. ययांनी 

सलुिानाच्या दीघथ काितकदीचा इतिहास विथन केला आहे. या काळािील संस्कृिीबिलही 

ययांनी तलतहल ेआहे. सलुिान तफिोि िघुलक यांच्या इतिहासासाठी ययाच्या लेखाला खूप 

िहत्त्व आहे. 
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अबदलु कातदि बदायूनी यांनी िनु्िाख-उल-िवािीख तकंवा िारिक-ए-बदायूनी तलतहले होिे. 

पतहला खंि बाबि आति हुिायंूच्या काििािाबिल आहे. िुंिखब-उल-लबुाब हा गं्रथ िहुम्िद 

हातशि उफथ  खाफी खान यांनी तलतहले होिे. इतिहासाच्या लेखनावि बंदी असल्याने खाफी 

खानने िे गपु्तपिे तलतहले. बाबिच्या काितकदीपासून इ. स. १७३३ पयंिच्या िोगलांचा 

प्राििं होण्याचा हा संपूिथ इतिहास आहे. औिगंिेबाच्या काििािाच्या सवथ बाबींचा ययांनी 

पातहल्या होयया. 

 मनयतकामलके आमण वतािानपते्र       

 सिकालीन तनयिकातलके आति विथिानपत्र आपल्याला सािातिक, िािकीय तस्थिीबिल 

तवतवध प्रकािची िातहिी देिाि. बॉम्ब े क्रॉतनकल (१८२५ िे १९५९)), बॉम्बे कुरियि 

(१७९७ ि े१८४६), बॉम्बे टेतलग्राफ आति कुरियि (१८४७ िे१८६१), बॉम्ब ेटाईम्स ( 

१८३८ िे१८५९), बॉम्बे गॅझेट (१८०९ िे १९१४), बॉम्ब ेदपथि (ििाठी) ( १८३२ आति 

१८३४), ििाठा (१९१३ िे १९२५), पूना ऑबझव्हथि (१८५२ - ५३, १८६१-६२, 

१८७६-१९१५)), केसिी (ििाठी) (१९०० ि े १९३१, १९६२ िे१९७३), नविीवन 

(१९१९ िे १९३२), यंग इंतिया ( १९१५ िे १९३२), इंतियन एक्सप्रेस (१९५५ िे 

तिसेंबि २००८), तबलट ि (१९५७ िे १९६४), फायनातन्शयल एक्सप्रेस (१९६१ ि े

१९६४) लंिन टाइम्स, टाईम्स ऑफ इंतिया (१८६१ अप-टू-िेट), िहािाष्र टाइम्स 

(ििाठी) ( १९६२ अप-टू-िेट), लोकसत्ता (ििाठी) ( १९६० िे तिसेंबि २००८), सकाळ 

(ििाठी) (१९६५ िे१९६८) आति बर् याच सिकालीन तनयिकातलक िसे एतशयातटक 

िनथल एतशयातटक िनथल न्यू तसिीि, बंगाल ऑतबचअुिी (कलकत्ता, १८४८) बंगाल आति 

आग्रा प्रेसीिेंसीच्या तवतवध िागांिधून स्िािकांच्या तशलालेखांचे संकलन.  १८ व्या 

शिकापासून िे १८४८ च्या सरुुवािीच्या काळािील तितटश िाििािील नािवंि व्यक्तींच्या 

चरित्रायिक स्केच आति स्ििृींचा देखील याि सिावेश आहे. 

र्नगणना अहवाल       

िनगिना अहवाल ( १८७१ नंिि) लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यासाचे एक िौल्यवान आति 

िूलिूि स्त्रोि आहिे आति ययाि लोकसंख्या, िािी, ििािी, व्यवसाय इययादींचा 

अभ्यासक आति इिि वापिकययांच्या वापिासाठी िाहीिी (िेटा) आहे. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. इतिहासिील दयु्यि साधानांवि िाष्य किा  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.५ िौमिक साधने (स्त्रोत)  

िौतखक इतिहास म्हििे ययांच्या स्वि: च्या शबदािल ेअकाउंट स आति पूवीचे स्पष्टीकिि 

संग्रह. एखाद्या व्यक्तीच्या थेट िावना तकंवा िी ज्या घटनांिध्ये सहिागी होिी ययाबिल ििे 

नोंदविाि. िौतखक इतिहास अशा िहत्त्वपूिथ घटनांबिल िातहिी प्रदान कििे ज्याि अन्यत्र 

लेखी तकंवा संग्रह अतिलेखांिध्ये कागदपत्रांची कििििा असू शकिे. िौतखक इतिहासाची 

साधने िलुाखिींद्वाि े प्राप्त केल्या िािाि आति ऑतिओ आति तव्हतिओ िकेॉतिंगवि, 
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तचत्रपटांिध्ये आति लेखी उिार् यािध्ये ििन केल्या िािाि. िौतखक इतिहासाचा 

प्राथतिक स्त्रोि म्हिून उपयोग होिो.  स्त्रोि सािग्री म्हिून ययांचे कोििे फायदे आहेि. 

बर् याच वेळा िौतखक इतिहासाि अशा व्यक्तींचे अनिुव नोंदवले िािाि ि ेअशक्य आहिे 

तकंवा ज्यांना वेळ नव्हिा ययांची लेखी खािी, कागदपते्र नाहीि. िलुाखिदािाचे प्रश्न सहसा 

उयस्फूिथिा आति प्रेिळपिा ियाि कििाि िे कदातचि वैयतक्तकरियया तलतहलेल्या 

खाययाि नसिील. तशवाय, िकेॉिथ केलेल्या िलुाखिीि, िातहिी देिार् याचा आवाि इिि 

अतद्विीय स्त्रोि िध्ये पकिला िाऊ शकि नाही अशा अतद्विीय िाििाची वैतशष्ट ये आति 

टोन प्रकट करू शकिो. िौतखक इतिहास ययाच्या तवशे्लििािधील आव्हाने सादि कििो. 

िातहिी देिार् याच्या िातहिीची तवश्वासाहथिा प्रश्न असू शकि.े चकुीच्या तकंवा अपूिथ िकेॉिथचा 

परििाि म्हिून काही तवियांवि िातहिी देण्यास िातहिी देिाि ेकदातचि टाळाटाळ कििाि. 

सवथ स्त्रोिांप्रिािेच, िौतखक इतिहासाचे िूल्यिापन इिि दस्िऐविीकििासह कििे 

आवश्यक आह ेकी िे अपवादायिक तकंवा पूवी स्थातपि असलेल्या अनरुुप िातहिी सादि 

कििाि की नाही, वंतचिवादी इतिहासी, आतदवासी सिदुायाचे इतिहास संशोधनपि लेखन 

किण्यासाठी िौतखक साधनाचे अनन्य साधािि िहयव िहत्त्व  आहे.  

४.६ मडमर्टल स्रोत 

तितिटलायझेशनिळेु गं्रथालये, अतिलेखागाि, ऐतिहातसक संस्था, संग्रहालये आति 

व्यक्तींनी ययांचे संग्रह िगाबिोबि सहिपिे सािातयक (share)  कििे शक्य केले आहे. 

आि संशोधकांकिे विथनायिक िेटा असलेल्या प्राथतिक स्त्रोि सािग्रीच्या प्रतििांवि 

अिूिपूवथ प्रवेश आह,े िो प्री-तितिटल यगुाि केवळ अशाच लोकांसाठी उपलबध होिा 

ज्यांना वैयतक्तकरियया एखाद्या संग्रहाि िेट तदली िाऊ शकिे.  

१)  इिंटरनेट सिंग्रहणे (Archives) 

 वेब संग्रहि (Archives) सािातिक वैज्ञातनक आति तितिटल िानव्यतवदया 

अभ्यासकांना िेटा स्रोि प्रदान कििे. िे ऐतिहातसक घटनेच्या संपत्तीचा अभ्यास 

सक्षि कििे. वल्िथ वाइि वेबचा इतिहास िकेॉिथ किण्याचा सवाथि उल्लेखनीय 

प्रययनांपैकी एक म्हििे इटंिनेट आकाथइव्ह (आयए) प्रकल्प, िो िगािील संग्रतहि 

िेटाचा सवाथि िोठा िपेॉतिटिी ठेविो. संग्रतहि िेटाची गिुवत्ता आति एकाच 

वेबसाइटच्या प्रययेक िकेॉिथची पूिथिा सििून घेिे ही अभ्यासू संशोधनासाठी कें िीय 

सिस्या आहे आति अद्याप तितिटल आकाथइव्हिच्या शोधाची कोििीही िानक 

नोंद नाही. खि ं िि, आिकालच्या नोंदी अगदी अचूक असल्या  ििी, वेळोवेळी 

संग्रतहि केल्यािळेु संग्रतहि वेब सािग्री खिाब होिे. वेब आकाथइव््ि फॉि 

तहस्टोरिकल रिसचथ (िबल्यूएएचआि) गटाचे इतिहास आति वेब िेटा संग्रहािून 

तितिटल स्रोि शोधण्यासाठी आति स्पष्टीकिि देण्यासाठी इतिहासकािांना 

आवश्यक साधने प्रदान किण्यासाठी िोठा िेटा िोिण्याचे उिीष्ट आहे. आिचे 

संशोधन दोन्ही वेब इतिहासावि लक्ष कें तिि कििे - वेब अतिलेखािध्ये प्रतितबंतबि 

केलेल्या अलीकिील काळाबिल तलतहिो - िसेच या िपेॉतिटिीि सििून 

घेण्यासाठी पद्धिीनसुाि दृतष्टकोन असिो. 
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 २)  शब्द भिंडार 

 िगििाि १०,००० गं्रथालयांिधून पसु्िके, िीव्हीिी, सीिी आति लेखांसह 

िाहीिी िेटिे.  आपिास वल्िथकेसच्या साधनांसह सवाथि िवळचे गं्रथालय देखील 

सापिेल. 

 ३)  गूगल बुक्स 

 गूगल बकु्स (यापूवी गगुल बकु सचथ आति गगुल तप्रंट म्हिून ओळखले िािाि ेआति 

ययाच्या कोिनेि प्रोिेक्ट ओशनद्वाि ेगूगल इन्क.)ची एक सेवा आह ेिी Google ने 

स्कॅन केलेल्या पसु्िके आति िातसकें चा संपूिथ ििकूि शोधून ऑतप्टकल कॅिके्टि 

रिकतग्नशन (ओसीआि) वापरून ििकूिाि रूपांिरिि केली, पसु्िके एकिि 

Google Book Partner प्रोग्रािद्वाि े तकंवा Google च्या लायििी िागीदािांद्वाि,े 

लायििी प्रोिेक्टच्या िाध्यिािून पसु्िके प्रकाशक आति लखेकांद्वाि ेउपलबध केली 

िािाि. याव्यतिरिक्त, Google ने ययांचे संग्रहि तििीटल किण्यासाठी अनेक 

िातसक प्रकाशकांसह िागीदािी केली आहे. 

 ४)  प्राचीन भारत - मिटीश सिंग्रहालय 

 तिटीश संग्रहालयाच्या ऑनलाइन ऑफिसथ प्रिावी आहेि. प्राचीन सभ्यिा 

वेबसाइट स काही उल्लेखनीय िागतिक सभ्यिांच्या उपलबधींवि प्रकाश टाकिाि 

आति िानवी तवकासाच्या क्रॉस-सांस्कृतिक थीिची एक्सप्लोि कििाि. तिटीश 

संग्रहालयाच्या संग्रहािील अ ॅतनिेशन, थ्रीिी िॉिेल्स आति ऑबिेक्ट स वापरुन 

प्राचीन लोकांचे लोक-संस्कृिी, तवश्वास आति इतिहास िािून घेिला िािो. 

५)  प्राचीन र्ागमतक सिंस्कृतींचा शोध लावणे: भारत  

 काही दवेु िटुलेल ेअसल ेििी प्राचीन िाििाची आिखी एक चांगली ओळख आहे. 

सवाथि िनोििंक वैतशष्ट ये म्हििे "िगवद्गीिेचा ऐतिहातसक संदिथ आति िाििीय 

धातिथक ििांशी ययाचा संबंध," आति िगवद्गीिेचा ऑनलाइन अनवुाद. आपिास 

हडप्पाच्या बर् यापैकी प्रतििा सापििील. 

६)  प्राचीन भारतातील दैमनक र्ीवन  

 या लोकतप्रय साइटवि उपलबध असंख्य धिे योिना आति संसाधने श्री िॉन आति 

इिि योगदानकययांनी तवकतसि केल्या आहेि.  िहस्यिय तसंधू संस्कृती ३०००-

१५०० इ.स. पूवव, आयथ सभ्यिा दैतनक िीवन १५००-५०० इ.स. पूवव, वैतदक 

कालखंि १५००-१००० इ.स. पूवव, िहाकाव्य कालावधी १००० - ५०० इ.स. 

पूवव, आति साम्राज्यांचे दैनंतदन िीवन ५०० इ.स. पूवव - ७०० इ.स. आहेि 

ऑमडओ महहज्युअल स्रोत 

ऑतिओ िकेॉिथिध्ये उयकृष्ट व्यतक्तित्त्वे छायातचते्र, तचत्रपट, तव्हतिओ, पेंतटंग्ि, िखेातचते्र, 

व्यंगतचत्र, तप्रंट स, तिझाईन्स आति तशल्पकला आति आतकथ टेक्चि यासािख्या तत्र-आयािी 

कलांची िाििे सिातवष्ट आहेि आति लतलि कला तकंवा िातहिीपट िकेॉिथ म्हिून वगीकृि 

केल्या िाऊ शकिाि. काही दृश्य संसाधने ही एकप्रकािची असिाि िि काहींची 

पनुरुयपादने (पसु्िके आति िातसकांिधील ििुिे तकंवा तचते्र यासािखी) असिाि. 

मचत्रपट 

कथा इतिहासापासून दूि गेल्यावि सािातिक वास्िवाचे विथन कििार् या प्रायोतगक 

तचत्रपटाच्या तदशेने आपि सहिपिे अनकूुल दृष्टीकोन स्वीकारू शकिो. उदाहििाथथ 

प्रिालीगि पद्धिशीि शोिि, अंििवल्िथ, वेिन गलुािी, ितहलांचा िावतनक आघाि तकंवा 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=http://www.ancientindia.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=http://eawc.evansville.edu/inpage.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=http://india.mrdonn.org/index.html
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स्थलांिरिि कािगाि आति बेिोिगाि यांच्या सिस्या यावि प्रकाश टाकिाि े तचत्रपट 

इतिहासाचे काल्पतनक कथा बनवण्याची गिि नाही - हेच स्टोअि तहस्री कोिययाही 

परितस्थिीि बनलेले आहे. ययांनी तलतहलेल्या इतिहासाकिे दलुथक्ष कििाि तकंवा व्यक्त करू 

शकि नाहीि अशा बर् याच िावनांकिे आपले लक्ष वेधून घेिे आवश्यक आहे. उदाहििाथथ, 

श्याि बेनेगल यांच्या 'अंकुि' सािखा तचत्रपट दतक्षि िाििािील ग्रािीि िागािील 

सििंािशाही आति सादिीकििािील सािातिक-सांस्कृतिक यावि लक्ष कें तिि कििािी 

एकेकाळी ऐतिहातसक आहे. गोतवंद तनहलानींच्या 'आक्रोश' तवियीही हेच आहे, ि े

िाििािील सत्ताधािी आति ययांच्या एिंटांद्वाि ेआतदवासींचे शोिि अधोितेखि कििे. 

आपली प्रगती तपासा 

1) इततहास संशोधनातः िौतखक साधनांचे िहत्त्व तवशद किा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) तििीटल स्रोिांची िातहिी द्या. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

४.७ सारािंश 

िानवाच्या प्रगिीच्या प्रवासाि बहुतवध साधने तनिाथि झाली. इतिहासाचे ससंुगिवाि लेखन 

किण्यासाठी साधनांची आवश्यकिा आहे.  ही साधने बहुतवध असून ययांचे स्वरूप 

पिस्पिांपासून तिन्न आहे. िसेच ही साधने केवळ इतिहास सिािावा म्हिून तनिाथि केली 

गेली नाहीि िि ययांचा हेिू अन्य होिा; पििं ुया उपलबध साधनांच्या िदिीनेच आपिास 

आपला इतिहास लेखनाचा हेिू साध्य कििा येिो. िानवी इतिहासाचा आढावा घेिे 

यासाठीच साधनांची आवश्यकिा असिे. कागदपते्र अथवा संदिथसाधने यांच्यातशवाय 

इतिहास एक पिीकथा ठिले. गिकाळािील घटना विथिानाि सांगिांना ययास संदिथ तकंवा 

आधािाची गिि आहे. काळानरुूप साधने बदलली ििी साधनांचे िहत्त्व अबातधिच आहे. 

िौतिक साधनांच्या दृतष्टकोनािून तवचाि केल्यास तशलालेख, िूिी, नािी, उयखननािील 

वस्िू यांची तवश्वासाहथिा १०० टक्के असिे. िथातप ययांची कालसापेक्षिा ठितविे हा 

वादाचा ििुा असिो.  याउलट तलतखि साधनांचे िहत्त्व हे ययािील वस्ितुनष्ठिेवि अवलंबून 

असि.े बौतद्धक पािळीवि साधनांची तचतकयसा करून इतिहास तलतहण्याचा तवचाि केला िि 

ययािून स्पष्ट होिािा इतिहास हा वस्ितुस्थिीिील तवचािांच्या िवळचा ठििािा आहे.  

इतिहासकािाची बैठक िि तवचाि प्रधान नसेल िि इतिहासाच्या िाध्यिािून उिटले 

िािाि ेतचत्र तििकेसे प्रिावी असिाि नाही . 

काळाच्या ओघाि नवनवीन साधने उपलबध होि आहे. तचत्रफीिी, ध्वतनफीिी, छायातचते्र 

यांचाही वापि केला िािो. लोकवाङियाचा आधाि सुध्दा इतिहास लेखनाि काळिीपूवथक 

घेिला िािो. तििीटल साधने, ई - साधने वापिली िािाि . 



इतिहास सशंोधन पद्धिी 

 

   

 64 

४.८ प्रश्न 

१) ऐतिहातसक स्त्रोिांचे स्वरूप व प्रकाि यांचे  विथन किा. 

२)  ऐतिहातसक स्त्रोिांचे प्रकाि काय आहेि? ययाचे स्वरूप सििावून सांगा. 

३)  दयु्यि सातहतययक स्रोिांच्या िहत्त्वतवियी चचाथ किा 

४)  तितिटल साधनांचे इतिहास संशोधना िधील िहत्त्व सांगा. 

 ४.९ अमतररक्त वाचन 

१)  गॅिाघन िी. एस., गाइि टू तहस्टोरिकल िेथि, न्यूयॉकथ , फोिथ हॅि यतुनव्हतसथटी प्रेस, 

१९९६.              

२)  गॉटस्टेक, एल., अंििस्टँतिंग तहस्री, न्यूयॉकथ , अल्रेि ए. नॉफ, १९५१.              

३)  िॅकतिलन िे.एच. आति शिुदंि एस., रिसचथ इन एज्यकेुशन: अ कन्सप्च्यअुल 

इंत्रोिक्शन बोस्टन एिए: तलटल िाउन आति कंपनी, १९८४. 

४)  शेफि आि.िे., गाईि िू तहस्टोरिकल िेथि, इतलयन्स: िोसी प्रेस, १९७४.   

५)  शांिा कोठेकि, इतिहास िंत्र आति ित्त्वज्ञान, श्री साईनाथ प्रकाशन नागपूि, तिसिी 

आवतृ्ती, २०११. 

६)  श्रीतनवास साििाई, इतिहास लेखन शास्त्र, तवदया बकु्स पतबलशसथ, औिगंाबाद, 

२०११.  

७)   प्रिाकि देव, इतिहास एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नांदेि, १९९७. 

८)  सिदेसाई बी. एन., इतिहास लखेन पद्धिी, फिके प्रकाशन, कोल्हापूि, २००४. 
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५    

इतिहासाचे स्रोि: िथ्य संकलन पद्धिी 

घटक रचना  

५.०  उद्दिष्टे              

५.१  परिचय              

५.२  ऐद्दिहाद्दिक िथ्य (माहिती (डेटा)) गोळा  किण्याि येणाऱ्या अडचणी              

५.३  इद्दिहािािाठी माहिती (डेटा) िंकलन मखु्य स्रोि              

५.४  प्राथद्दमक स्त्रोिांकडून िथ्य (माहिती (डेटा)) गोळा किण्याि चाि पद्धिी काययिि 

आहेि.              

५.५  िािांश              

५.६  प्रश्न              

५.७  अहतरिक्त वाचन              

५.० उद्दीष्ट े

• माहिती (डेटा) िंकलनािाठी िंशोधकांकडून वापिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पद्धिी 

िादि किणे हे ह्याघटकांचे उिीष्ट आह.े              

• िंशोधनाचा उिेश द्दवद्दवध घटनांबिल वणयन किणे, स्पष्टीकिण देणे द्दकंवा 

भद्दवष्यवाणी किणे हा आहे.              

• कोणिेही िंशोधन प्रभावी होण्यािाठी  अचूकिा िथ्य (माहिती (डेटा)) िंकलनवि 

अवलंबून अििे.              

• या धड्याि ऐद्दिहाद्दिक िंशोधनाि िथ्य (माहिती (डेटा)) िंकलनिाठी उपलब्ध 

अिलेल्या वेगवेगळ्या पद्धिींची रूपिषेा आहे.         

५.१ प्रस्तावना 

 िंशोधन ही एक अत्यंि द्दवद्दशष्ट द्दिया आह ेजी केवळ माद्दहिी गोळा किणे द्दकंवा वणयन 

द्दलद्दहण्यापेक्षा वेगळी आहे. त्याि लद्दययि माद्दहिी िंग्रह  ेि किणे िमाद्दवष्ट आहे, ज े

िंशोधन प्रश्नांची उत्ति े देण्यािाठी आद्दण द्दनकालांचे मूल्यांकन किण्यािाठी पढुचे िंपूणय 

द्दवशे्लषण केले जािे. माहिती (डेटा) िंग्रह हे कोणत्याही िंशोधन आिाखडयाचे हृदय अििे. 

कोणिेही िंशोधन काही द्दवद्दशष्ट प्रश्नांिह िरुू होिे, जयांचे उत्ति देणे आवश्यक आह.े डेटा 

िंग्रह ही इद्दछिि माद्दहिी काळजीपूवयक एकद्दिि किण्याची प्रद्दिया आहे.   
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५.२ ऐतिहातिक िथ्य (डेटा) गोळा  करण्याि येणाऱ्या अडचणी  

ऐद्दिहाद्दिक डेटा गोळा किणे िोप ेकाम नाही. अस्िल माहिती (डेटा) िंकद्दलि कििाना 

िंशोधकाि बऱ्याच अडचणींचा िामना किावा लागिो. प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्त्रोि या 

दोन्हीिाठी वापिले जािाि. खि ंिि, स्त्रोि म्हणजे अिंख्य खंद्दडि पिुावे, इकडे-द्दिकडे 

द्दवखिुलेले अििाि. ि े एकमेव पसु्िक स्वरूपाि उपलब्ध नाहीि, म्हणून एखाद्या 

िंशोधकाि पिुशेी पिुाित्व, एपीग्राद्दिकल आद्दण अंकशास्त्रात्मक िामग्री हािाळावी लागेल. 

जयामळेु त्यांचे िंशोधन कायय पूणय किण्यािाठी िथ्य (माहिती (डेटा)) गोळा कििा येईल. 

माहिती (डेटा) िंकलन कििाना एखादया चांगल्या आद्दण बदु्दद्धमान द्दवद्वान व्यक्तीला देखील 

अडचणींचा िामना किावा लागिो.   

१. नावे तनतिि करण्याि अडचणी :       

 एखादा अभ्यािक द्दकंवा इद्दिहािकाि जयाने माहिती (डेटा) िंकलनाछया कामाि 

स्वि: ला झोकून द्ददले आह ेत्यांनी कठोि परिश्रम किणे आवश्यक आहे. िो िंपूणय 

उपलब्ध िामग्रीमधून जािो. याि काही शंका नाही  माहिती (डेटा)मध्ये अनेक 

द्दठकाणांची नावे आहेि, द्दजथे इद्दिहािाछया बऱ्याच महत्त्वाछया घटना घडल्या आहेि 

पण आिाछया िंदभायि त्या ओळखणे िाि कठीण आह े. काळानिुाि या जागेचे नाव 

बदलि गेले. कधीकधी त्या व्यक्तीचे आद्दण द्दठकाणांचे नाव एकिािखे अििे पििं ु

इिि द्दठकाणी ि े द्दववादास्पद अििाि. द्दशवाय, महत्त्वपूणय शािक आद्दण लेखकांची 

नावे देखील द्दभन्न द्दवद्वानांछया वणयनाि द्दभन्न आहेि; म्हणून माहिती (डेटा) 

िंकलनाछया कामाि िामील अिलेल्या व्यक्तींकडून िंग्रद्दहि िामग्रीची अचूकिा 

शोधणे िाि अवघड होिे. 

 २.  िशंोधन िामग्री उपलब्ध निणे:       

 िवय ऐद्दिहाद्दिक िंशोधन िामग्री एकाच द्दठकाणी उपलब्ध नाही आद्दण त्यािील 

काही काळाछया ओघाि हिवले आहिे. वाळवी लागून िाधनांचा काही भाग खिाब 

होिो, काही भाग जद्दमनीि कुजून जािो. हवामानाछया चिीय बदलांमळेु अशा िवय 

िामग्रीचा जवळजवळ नाश झाला आह,े म्हणूनच त्याछया अंििांमधील दवुा स्थाद्दपि 

किणे िंशोधकाि अवघड जािे. याद्दशवाय मध्ययगुाि वेळोवेळी भाििावि आिमण 

किणाऱ्या पिकीय आिमणकत्याांनी बऱ्याच प्रमाणाि िाद्दहत्य जाळले द्दकंवा नष्ट 

केले. या आिमणकत्याांनी बऱ्याच ऐद्दिहाद्दिक इमाििी जमीनदोस्ि केल्या आहेि, 

त्या आिा अित्या िि िमकालीन काळाि कला आद्दण िंस्कृिीची .. बिीच माद्दहिी 

पिुद्दवली गेली अििी. याखेिीज पिदेशी आिमणकत्याांनी त्यांछया स्वि: छया देशाि 

कला आद्दण िाद्दहत्याचे काही उत्तम नमनेु नेले आद्दण त्यामळेु आपण काही महत्त्वपूणय 

स्रोि िामग्रीपािून वंद्दचि िाद्दहलो. 

३.  तनणाायक अडचणी:       

 प्राचीन काळाि मदु्रण (प्रेि) उपलब्ध निल्यामळेु आवश्यक अिलेल्या ऐद्दिहाद्दिक 

घटनेची नोंद किणे िाि कठीण होिे. द्दशवाय दगड आद्दण िांबे प्लेटवि खोदकाम 

किणे िोपे नव्हि.े म्हणून िवय माहिती (डेटा) िकेॉडय केला जाऊ शकि नाही. 

कधीकधी उपलब्ध डेटा एखाद्या भाषेि िकेॉडय केला जािो िी भाषा अद्याप अवगि 

केली जाि नाही, म्हणून अभ्यािकांना त्याचा काही िायदा झालेला नाही. 
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४. व्यतितनष्ठ लेखन:       

         िंशोधनाला आणखी एक अडचण आहे िी म्हणजे, जी िकेॉडय केलेली आद्दण 

उपलब्ध स्त्रोि िामग्री आह े िी व्यद्दक्तद्दनष्ठ द्दलद्दहलेली आहेि. प्राचीन आद्दण 

मध्ययगुीन काळाि इद्दिहािकाि आद्दण द्दवद्वान शाही दिबािाशी जवळून जळुले होिे 

आद्दण जे काही द्दलद्दहले द्दकंवा ियाि केले गेल े िे त्यांछया कौिकुाद्दशवाय काहीच 

नव्हिे. त्यांचे वणयन मखु्यि: आके्षपाहयिेद्दशवाय आहे. िंिक्षक द्दवद्वानांनी 

वस्िदु्दस्थिीला कथिे अशा प्रकाि े द्दमिळल्यामळेु द्दवद्वानांना वास्िद्दवक द्दनष्कषय 

काढणे खूप अवघड झाले आहे. िीच िमस्या अजूनही आधदु्दनक द्दवद्वानांना िाि देि 

आहे. प्रगि आद्दण चांगल्या देशांछया इद्दिहािकािांनी गिीब िाष्र आद्दण विाहिींची 

अत्यंि दयनीय अवस्था केली आहे. अशाप्रकाि े त्यांचे िांस्कृद्दिक योगदान आद्दण 

वाििाकडे पूणयपणे दलुयक्ष केले गेले आहे. म्हणून िथ्ये प्रस्थाद्दपि किण्यािाठी अचूक 

वस्िदु्दनष्ठ माहिती (डेटा) किा शोधायचा याबिल डेटा कलेक्टिय िंभ्रमाि आहेि. 

 ५.  तवखुरलेल्या माहिती (डेटा)चा त्राि:       

         िवय ऐद्दिहाद्दिक माहिती (डेटा) एकाच द्दठकाणी उपलब्ध नाही. म्हणून द्दवखिुलेला 

माहिती (डेटा) गोळा किण्याि एका िंशोधकाला जास्ि अडचण जाणविे. यदेु्ध, 

िाजे, िाजवंश इत्यादींशी िंबंद्दधि बहुिेक आकडेवािी द्दवखिुलेली अिि.े िाजये 

पििलेली अििाि आद्दण डेटा गोळा किण्यािाठी एका िंशोधकाला मोठा प्रवाि 

किणे आवश्यक अििे. खपु डेटा द्दवखिुलेला अिल्याने िो शोधणे  बाकी आहे, 

म्हणून िंशोधकाि खूप िाि जाणविो. आिमकांकडून बिीच िामग्री काढून 

घेण्याि आली होिी द्दकंवा नष्ट केलीं. म्हणूनच िंशोधकाि पिदेशाि प्रवाि किणे 

आद्दण मोठ्या प्रमाणाि पैिे आद्दण वेळ खचय किणे आवश्यक बनिे. आवश्यक डेटा 

िंग्रद्दहि किणे अद्दधक कठीण आहे. म्हणून द्दवखिुलेला डेटा ही िंशोधकािाठी एक 

जद्दटल िमस्या आहे. 

 ६.  गोपनीयिेच्या नावाखाली अडचणी :       

 िकेॉडयछया गोपनीयिेची िमस्या अििे. िाष्रीय अद्दभलेखागािामध्ये द्दकंवा काही 

ििकािी एजन्िीकडे ठेवलेले काही अद्दधकािी डेटा िंशोधक अभ्यािकाला िे 

गोपनीय अिल्याने द्दवनंिी करून िदु्धा उपलब्ध करुन द्ददले जाि नाही द्दकंवा िे 

िंशोधकांना दाखविा येि नाही अिे िांगिाि. जि द्दवद्वानांना गोपनीय कागदपिे 

दशयद्दवली गेली िि, दोन देशांमधील िंबंध द्दबघडिील द्दकंवा यामळेु द्दभन्न धमय द्दकंवा 

िमदुायािील लोकांमध्ये थोडा िणाव द्दनमायण होऊ शकेल. अशा प्रकाि ेगोपनीयिेची 

िमस्या देखील माहिती (डेटा) िंकद्दलि किण्याछया मागायि एक मोठा अडथळा 

आहे. 

 ७. खचााची िमस्या:       

 पैशाद्दशवाय या जगाि काहीही केले जाऊ शकि नाही. माद्दहिी (डेटा) िंग्रहण 

किण्यािाठी देखील भिपूि पैिा आवश्यक आह.े िंशोधकाि डेटा छया शोधाि िेथे 

जावे लागि े. िेथ ेथांबावे लागिे आद्दण काहीवेळा त्याला बऱ्याच द्ददवि त्या जागेवि 

िहावे लागि.े त्यािाठी पैशांचीही गिज अिि.े जि देशािील ििेच देशाबाहेि 

वेगवेगळ्या द्दठकाणी डेटा द्दवखिुलेला अिेल िि डेटा गोळा किणाऱ्यांना प्रचंड 

पैशाद्दशवाय आपले काम किणे िाि अवघड बनिे. िवयिाधािणपणे, जया 
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िंशोधकाि उत्पन्नाचा स्त्रोि नाही त्याला प्रवाि, देखभाल, मकु्काम आद्दण 

टायद्दपंगछया वेळी बऱ्याच अडचणी जाणविाि. वास्िद्दवक काही िंस्थेछया 

मदिीद्दशवाय द्दकंवा पाद्दठंबाद्दशवाय डेटा िंकद्दलि किणे त्याला अशक्य वाटिे.  

८)  शेवटची पििं ुिवायि कमी  निलेली िमस्या म्हणजे िी व्यक्ती द्दकंवा िंस्था जयांचा 

आवश्यक माहिती (डेटा) आहे त्याबिोबि िबंंध स्थातपि किणे. िंशोधक 

त्यांछयाशी किा व्यवहाि कििो आद्दण त्यांछयाकडे अिलेला माहिती (डेटा) िो किा 

काढिो हे अभ्यािकांछया क्षमिा आद्दण काययक्षमिेवि पूणयपणे आधारिि आहे. 

िामान्यि: लोक िकेॉडय, अक्षि,े हस्िद्दलद्दखि इत्यादीपािून वेगळे होण्याि उत्िकु 

अििाि. ज ेत्यांछया वैयद्दक्तक मालमते्तशी िंबंध जोडिाि. जि िंशोधक त्यांछयाशी 

आपला िंबंध स्थाद्दपि किण्याि यशस्वी अिेल ििच िो आपले लयय िाध्य करू 

शकिो व डेटा द्दमळवू शकिो. 

आपली प्रगिी िपािा 

१) ऐहतिाहसक तथ्य (माहिती) संकलन किण्यास येणाऱ्या अडचणींवि चचाा किा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ५.३ इतिहािािाठी तथ्य (डेटा) िकंलनाचे प्रमखु स्रोि 

१. लेखन: 

 एक मानक िंशोधन लेखन ियाि केल ेजािे, त्याि कदाद्दचि पांद्दडत्यपूणय लेखन 

म्हटले जाऊ शकिे िे एवढे िोपे नाही. यािाठी केवळ िंशोधकाची बदु्दद्धमत्ताच 

आवश्यक नाही िि त्यांनी गोळा केलेल्याची ित्यिा देखील आवश्यक आहे. 

िंशोधनाछया कायायचा बािीक िकुडा ियाि किण्यािाठी िंशोधनाद्वाि े द्दभन्न 

स्त्रोिांना िामोि े जाण्याची आवश्यकिा आहे. कधीकधी मोठ्या प्रमाणाि खंद्दडि 

पिुावे वापिायचे अििाि आद्दण िे िक्त एकाच पसु्िकाि उपलब्ध नाहीि. द्दवद्दशष्ट 

कालावधीचा इद्दिहाि ियाि किण्याि मदि किणािी िवय िामग्री स्त्रोि म्हणून 

ओळखली जािे. गे्रल्टन योग्यपणे द्दटप्पणी कििाि की, “ऐद्दिहाद्दिक िंशोधनाि 

द्दवशेषि: िरुुवािीला अिे िमजू शकि नाही की एखाद्या द्दवद्दशष्ट प्रश्नाचे उत्ति 

देणाऱ्या काही द्दवद्दशष्ट पिुाव्यांचा पाठपिुावा करून; यामध्ये एखाद्या गोष्टीचा 

द्दनष्काळजीपणाचा आद्दण थकवणािा आढावा अििो, जो एखाद्या द्ददलेल्या 

िपािणीि िमजण्यािािखा अिू शकिो. योग्य प्रकाि ेद्दनिीक्षण केल्याि हे द्दिद्धांि 

पिुावा वैयद्दक्तक द्दनवडण्याछया धोक्यांद्दवरूद्ध एक स्पष्ट आद्दण काययक्षम िंिक्षण प्रदान 

कििे. 
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 २. तथ्य (डेटा) िकंलनाचे प्राथतमक व दुय्यम स्रोि : 

 माहिती (डेटा) िंकलनाचे ऐद्दिहाद्दिक स्रोि दोन शे्रणींमध्ये द्दवभागले जाऊ शकिाि 

(i) प्राथद्दमक आद्दण (ii) दयु्यम. डेटाचा प्राथद्दमक स्त्रोि हा अिा आहे जो िंशोधकाने 

द्दकंवा अभ्यािकाने स्वि: छया प्रयत्नाने ियाि केला आह.े प्राथद्दमक स्त्रोि मूळ स्त्रोि 

आहेि. जोपयांि प्राथद्दमक स्त्रोिांचा िंशोधनाि उपयोग केला जाि नाही िोपयांि 

कोणत्याही िंशोधकाि एक िक्षम आद्दण अस्िल इद्दिहािकाि म्हणिा येणाि नाही.  

दयु्यम स्त्रोिांद्दवषयी, म्हणिा येईल की, ही घटना घडण्याछया वेळी उपद्दस्थि 

निलेल्या एखाद्याची िाक्ष द्दकंवा स्त्रोि आहे. वेगवेगळ्या इद्दिहािकािांनी 

द्दलद्दहलेल्या पसु्िकांना दयु्यम स्त्रोिांछया वगयवािीि ठेवले आहे . खि ं िि, दयु्यम 

स्त्रोिांचे महत्त्व प्राथद्दमक स्त्रोिांपेक्षा कमी महत्वाचे नाही . 

  खििेि एखाद्या िंशोधकाला प्राथद्दमक डेटा िंग्रद्दहि किण्यापूवी िवय दयु्यम स्त्रोि 

माहीि अिणे  आवश्यक आहे. त्यामळेु कामांमध्ये वेळ वाचण्याि मदि होईल.  

प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्रोिांमध्ये ििक करून एक िपु्रद्दिद्ध अभ्यािक ए. माद्दवयक 

द्दलद्दहिाि, “प्राथद्दमक स्त्रोि म्हणजे कछचा माल, िामान्य लोकांपेक्षा िज्ञ 

इद्दिहािकािांना अद्दधक अथयपूणय; दयु्यम स्त्रोि म्हणजे इद्दिहाि, लेख, प्रबंध द्दकंवा 

पसु्िक यांचे ििंुगि कायय, जयाि नवीन िामान्य द्दवषय शोधून काढणािा बदु्दद्धमान 

िामान्य माणूि आद्दण इद्दिहािकाि, द्दकंवा त्याछया द्दनवडलेल्या के्षिाि नवीन 

शोधांछया िंपकायि िाहून द्दकंवा त्याचे रंुदीकिण किण्याचा प्रयत्न किीि आहिे.  

िामान्य ऐद्दिहाद्दिक ज्ञान, त्यांना पाद्दहजे िे शोधि अिेल”.िंकद्दलि केलेला डेटा 

प्राथद्दमक की दयु्यम आह ेकी नाही हे िंशोधनाछया हेिूवि अवलंबून आहे. कधीकधी 

गोळा केलेला डेटा प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्त्रोि म्हणून देखील मानला जाऊ 

शकिो. प्राथद्दमक स्त्रोि हा दयु्यम स्त्रोि म्हणून देखील वापिला जाऊ शकिो. 

वतृ्तपिे िहिा प्राथद्दमक स्त्रोि मानली जािाि पििं ु पेपिमध्ये द्ददलेली माद्दहिी 

पूणयपणे प्राथद्दमक स्त्रोिांवि आधारिि नििे, म्हणून िी दयु्यम स्त्रोिाशी िंबंद्दधि 

अििाि. 

३. तथ्य (डेटा) िकंलनाचे प्राथतमक स्त्रोि: 

 िंशोधनाछया दृष्टीकोनािून द्दकंवा नवीन द्दिद्धांिाछया प्रस्थाद्दपि किण्यािाठी, 

प्राथद्दमक स्त्रोि दयु्यम स्त्रोिापेक्षा अद्दधक महत्त्वाचे आहेि कािण त्याि मूळ कल्पना 

द्दकंवा िथ्ये आहेि. िामान्यि: हािाने द्दलद्दहलेले कागदपिे एखाद्या टाइप केलेल्या 

कागदपिापेक्षा अद्दधक प्रामाद्दणक अिावे अिे मानले जाि ेकािण िे िंशोधक आद्दण 

घटनेछया जवळचे िंबंध दशयद्दवि.े पििं ु प्रा. ए. माद्दवयक हे मान्य किि नाहीि, िे 

द्दलद्दहिाि की, काही वेळा िापील कागदपि खूप मोलाचे अिि.े एका माणिाछया 

हस्िाक्षिाि द्दलद्दहलेले कागदपि म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहाि झालेला खि े िकेॉडय द्दकंवा 

एखाद्याने दिुऱ्या व्यक्तीला द्ददलेल्या द्दनवेदनाची चांगली, खिी अिणािी, श्रद्धा 

अिणािी नोंद द्दकंवा िामूद्दहक द्दनणययाची नोंद अिू शकि ेद्दकंवा िी पूणय अिू शकि.े 

हे कोणत्याही परिद्दस्थिीि केवळ काही द्दवद्दशष्ट प्रश्नांची उत्ति ेदेईल; जि एखाद्याि 

आवश्यक अिणािी ििकािी पॉद्दलिी द्दकंवा द्दवद्दशष्ट द्दवषयाचे अंद्दिम द्दवधान अिेल 

िि मदु्दद्रि कागदपिे बिचे मौल्यवान प्राथद्दमक स्त्रोि द्दिद्ध करू शकिाि. वास्िद्दवक 

प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्रोि िामग्री दिम्यान िीमांकनाची ओळ काढणे िाि कठीण 



इहतिास सशंोधन पद्धती 

 

   

 70 

आहे. काही वेळा हे इिके अस्पष्ट अििे की, एखाद्या िंशोधकाि त्याि प्राथद्दमक 

द्दकंवा दयु्यम घोद्दषि किणे अवघड होिे. पििं ुहे द्दनद्दिि आह ेकी, हे दोघेही द्दवद्दशष्ट 

कालावधीचा इद्दिहाि प्रस्थाद्दपि किण्याि एखाद्या अभ्यािकाि मदि कििाि. 

अनिुमे लेखकाछया ित्त्वज्ञानाछया आद्दण त्या काळाछया महत्त्वपूणय घटनेछया 

दृद्दष्टकोनािून पाद्दहल्याि आत्मचरिि हा प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्रोि अिू शकिो. 

१)  िमकालीन नोंदी: 

 प्रो. गोट्िचल्क द्दलद्दहिाि, "िमकालीन कागदपिे म्हणजे दस्िऐवजाने 

व्यवहािािंदभायिील िूचना देणे द्दकंवा त्वरिि व्यवहािाि िामील झालेल्या 

व्यक्तींछया स्मिृीि मदि किणे. हा एक दस्िऐवज आहे". एक अपॉईटंमेंट 

लेटि, यदु्धाछया के्षिाविील ऑडयि, पििाष्र कायायलयाकडून िाजदूिांकडे 

जाणािी द्ददशा इ. ही काही महत्वाची कागदपिे आहेि. जयांचा शोधकिाय 

अििो. या कागदपिांछया ित्यिेबिल शंका निि ेआद्दण त्याि चूक होण्याची 

शक्यिा नििे. िथाद्दप एखाद्या िंशोधकाने त्याचा उपयोग किण्यापूवी 

स्विःि िमाधानी केले पाद्दहजे. स्टेनोग्राद्दिक आद्दण िोनोग्राद्दिक िकेॉड्यि 

देखील िंशोधकािाठी महत्त्वपूणय स्रोि आहेि. ह े िकेॉडय महत्त्वपूणय आद्दण 

मौल्यवान आहेि कािण िे आम्हाला भावद्दनक िणावाची अंिदृयष्टी देिाि. 

द्दनयिकाद्दलक, द्दबले, ऑडयि, कि नोंदी इ. िािख्या कायदेशीि आद्दण 

व्यविायािील कागदपिे केवळ िमयछया कामकाजाची माद्दहिीच देि नाहीि 

िि या कामाि गुंिलेल्या व्यक्तींशी परिद्दचि इिि गोष्टी देखील िमजिाि. ही 

कागदपिे िामान्यि: काही िज्ञांनी ियाि केली आहेि म्हणून िी मोठ्या 

प्रमाणाि द्दवश्विनीय आहेि. आद्दण त्यामध्ये कपटाची भीिी िािच कमी 

आहे. काही प्रद्दिद्ध व्यक्तींना खािगी डायिी द्दकंवा नोटबकु ठेवण्याची िवय 

अििे आद्दण ि ेत्यांछया द्ददविाछया कामकाजाची नोंद ठेविाि. या नोंदवह्या 

ऐद्दिहाद्दिक दृष्टीकोनािून द्दवश्वािू नोंदी आहेि. या खाजगी स्मािकाि पूवयग्रह 

ठेवण्याची कोणिीही शक्यिा नििे, म्हणूनच ऐद्दिहाद्दिक दृष्टीकोनािून िे 

अत्यंि महत्त्वपूणय मानले जािाि. 

 २)  गोपनीय अहवालः  

 गोपनीय अहवाल िवयिामान्यांिाठी नििाि. िी िमकालीन नोंदीइिकी 

द्दवश्वािाहय नाहीि कािण िी घटना घडल्यानंिि द्दलद्दहली जािाि. वैयद्दक्तक 

पिेदेखील इद्दिहािाचे एक द्दवश्वािाहय स्त्रोि आहिे. अशी पिे  अत्यंि िभ्य 

पद्धिीने द्दलद्दहली जािाि आद्दण िी आदिाद्दिथ्याने भिलेली अििाि. िे 

कदाद्दचि एखाद्या  िंशोधकाची (फे्रशिची) द्ददशाभूल कििाि. त्याला 

पिलेखनाछया कलेद्दवषयी पूणयपणे माद्दहिी नििे. कधीकधी या पिािून  योग्य 

माद्दहिी द्दमळि नाही म्हणून िंशोधकाला पिाविील लेखकाचा िुपे अथय 

शोधण्यािाठी ओळींछया दिम्यान वाचले पाद्दहजे, जमले पाद्दहजे. 

३)  िावाजतनक अहवाल: िावयजद्दनक अहवाल गोपनीय अहवालांइिके महत्त्वपूणय 

आद्दण द्दवश्वािाहय नििाि. िावयजद्दनक अहवाल िाधािणपणे िीन भागांमध्ये 

द्दवभागले जािाि आद्दण त्या प्रत्येकाची द्दवश्वािाहयिा वेगळी अििे. 
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 अ)  वतृ्तपि द्दकंवा स्त्रोि पाठद्दवण्याची द्दवश्वािाहयिा त्याछया उगमस्थानावि 

आधारिि अििे. जया वियमानपिाि द्दकंवा जनयलमध्ये द्दवद्दशष्ट माद्दहिी 

प्रकाद्दशि केली गेली आहे िी द्दवश्विनीय निल्याि, त्याि महत्त्व 

नाही. ही वियमानपिे केवळ त्यांछया बािमीदािांविच नाहीि िि 

त्यांछयाकडे अहवालांिाठी एजन्िी आद्दण द्दिंद्दडकेट देखील अििाि. 

अशाप्रकाि े वियमानाि वियमानपिािील अहवाल आद्दण प्रेषणे 

िंशोधनाछया के्षिाि महत्त्वपूणय भूद्दमका बजाविाि. 

 ब)  िंस्मिण आद्दण आत्मचरिि देखील महत्वाची आहेि. जिी अनेक 

लोक त्यांचे वाचक अििाि आद्दण कौिकु कििाि पििं ु िे एक 

अद्दिशय द्दवश्वािाहय स्त्रोि अिे म्हणिा येणाि नाही. िहिा आठवणी 

आद्दण आत्मकथा काही प्रख्याि व्यक्तींनी आयषु्याछया िमाप्तीछया 

द्ददशेने द्दलद्दहलेली अििाि. िरुुवािीछया गोष्टीबाबि या टप्प्यावि 

लेखकाची आठवण द्दििकी िीयण अिू शकि नाही, म्हणूनच िो 

आयषु्यािील या िवय घटना स्मिृीवि आधारिि द्दलद्दहिो. जेणेकरून 

त्यांछयावि पूणय भिविा अिू शकि नाही. काही आत्मचरिि आद्दण 

आठवणी त्यांछया कमिििेमळेु इिि द्दवद्वानांनी द्दनंदा आद्दण टीका 

केल्या आहेि. 

क)  िावयजद्दनक अहवाल आद्दण स्त्रोि िामग्री अद्दधकृि इद्दिहाि आहे. जी 

अद्दधकृि अद्दभलेखांछया आधाि े द्दलद्दहलेली अििाि पििं ुिी देखील 

पूणयपणे द्दवश्वािाहय मानली जाऊ नये कािण िी द्दवद्वानांनी आद्दण 

इद्दिहािकािांनी द्दलद्दहलेली अिली ििी त्यांचे लेखन योग्य 

काळजीपूवयक वाचले पाद्दहजेि. कािण या द्दवद्वानांनी पूवयग्रहददु्दषिपणे 

दिुि ेमहायदु्ध द्दकंवा भाििाछया िाष्रीय िंघषायबिल जे काही द्दलद्दहले 

होि,े त्यावरून कोणिाही द्दनष्कषय काढण्यापूवी त्याची ित्यिा 

पहाण्याची गिज आह े. 

 ४)  प्रश्नावली पद्धि: 

 डेटा िंकलनाची ही िवायि महत्त्वपूणय पद्धि आहे. या पद्धिीि प्रामखु्याने आधदु्दनक 

व िमकालीन इद्दिहाि िंशोधनामध्ये या पद्धिीचा वापि केला जािो . या पद्धिीमळेु 

द्दभन्न द्दठकाणी अिलेल्या अनेक व्यक्तींकडून आपल्या िंशोधन द्दवषयािंबंधी 

माद्दहिी िंकद्दलि कििा येि.े िामाद्दजक, आद्दथयक व िाजकीय द्दवषयािंबंधीछया 

िंशोधनाि प्रश्नावली पद्धिीचा वापि केला जािो. आपल्याला कोणत्या प्रकािची 

माद्दहिी हवी आह े याची स्पष्ट जाणीव िंशोधकाला अिावी लागिे. प्रश्नावलीछया 

माध्यमािून िंकद्दलि केलेल्या माद्दहिीछया आधाि ेइद्दिहाि लेखन कििाना मांडणी 

महत्त्वाची अििे. मखु्य म्हणजे िी िटस्थपणे व्हावी. प्रश्नावलीछया माध्यमािून 

आलेल्या घटना, प्रिंग यांचे द्दवशे्लषण किावे. जी उत्ति ेउपलब्ध झाली आहेि त्यांची 

िंगिी लावून योग्य अथय लावणे आवश्यक आहे. द्दवशेष म्हणजे या उत्तिांमधून 

आपल्या द्दवषयािंदभायि काही नवीन पैलूंवि प्रकाश पडिो का? याची नोंद घ्यावी. 

प्रश्नावलीद्वाि ेआलेल्या माद्दहिीमळेु आपल्या िंशोधनाची द्ददशा द्दनद्दिि होिे. 
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 ५) मुलाखि पद्धि : 

 प्रश्नावलीछया पद्धिीव्यद्दिरिक्त, िमकालीन द्दकंवा प्रत्यक्षदशी व्यक्तींची मलुाखि 

घेऊन काही द्दनद्दिि द्दनष्कषय काढण्यािाठी िंशोधक मलुाखि प्रणालीचा देखील 

िाधन म्हणून वापि कििाि. या पद्धिीमळेु घटनेशी िंबंद्दधि व्यक्तीकडून जास्िीि 

जास्ि माद्दहिी द्दमळिे, िंशोधनाला नवी द्ददशा द्दमळिे. मलुाखिीछया माध्यमािून 

िंशोधन द्दवषयाशी िंबंद्दधि अन्य पैलूंचीही ओळख होिे. मलुाखि घेण्यापूवी 

मलुाखिीची उद्दिष्टे िंशोधकाने द्दनद्दिि किावीि. ििेच मलुाखिीद्वाि ेआपणाि काय 

द्दमळवायचे आहे? आपल्या िंशोधनाचे प्रयोजन काय आहे? या बाबींचा द्दवचाि 

किावा. या पद्धिीिून प्रत्यक्ष माद्दहिी द्दमळि अिली ििी या पद्धिीछया काही मयायदा 

आहेि. त्या पढुीलप्रमाणे अ) मलुाखि पद्धिी िक्त िमकालीन इद्दिहािािाठी 

उपयकु्त आह.े ब) मलुाखि दणेाऱ्याने स्मिणाछया आधाि े द्ददलेली माद्दहिी अचूक 

अिेलच याची खािी देिा येि नाही. क) मलुाखिीमधून द्दमळालेली माद्दहिी 

पूवयग्रहदूद्दषि अिू शकिे.  ड) िंशोधकाला अपेद्दक्षि अिलेलीच माद्दहिी द्दमळेलच 

अिे नाही, िंशोधकाने मलुाखि घेिाना िंशोधन द्दवषयाछया अनषुंगाने स्विः 

चांगली ियािी किावी, आपले प्रश्न मिुेिूद व वस्िदु्दनष्ठ अिावेि; त्यामध्ये 

व्यद्दक्तद्दनष्ठिा निावी. मखु्य म्हणजे िंशोधकाचे दडपण प्रश्नािून व्यक्त होऊ नये. 

ििेच मलुाखि देणाऱ्याचा आपल्या प्रश्नांनी गोंधळ उडणाि नाही अिे प्रश्न 

द्दवचािावेि.   

 ६)  िरकारी कागदपते्र: 

 ििकािी कागदपिे डेटा िंकलनाि त्याछया प्रकल्पािाठी काही महत्त्वपूणय माद्दहिी 

द्दमळद्दवण्याि मदि कििाि. िे िहिा महान प्रद्दिद्दष्ठि, द्दवद्वान आद्दण 

इद्दिहािकािांनी िंकद्दलि केलेले अििाि. त्याचा िांद्दख्यकी द्दवभाग, जनगणना 

आद्दण देशाछया आद्दथयक धोिणाद्दवषयी काही अद्दिशय उपयकु्त माद्दहिी ियाि कििो. 

आज गोळा केलेली ही माद्दहिी उद्याछया इद्दिहािकािांिाठी उपयकु्त स्त्रोि िामग्री 

बनली जाि.े खि ंिि, ििकािला स्विःची बदनामी किायची नििे आद्दण केवळ 

िीच माद्दहिी प्रकाद्दशि केली जािे, जी त्यांछया धोिणांवि प्रकाश टाकि े आद्दण 

ििकािछया अपयशाचे आद्दण द्दविलिा दशयद्दवणाऱ्या िवय माद्दहिीकडे दलुयक्ष केले 

जािे.  ििकािकडून वस्िदु्दस्थिी आद्दण आकडेवािी लपद्दवण्याची शक्यिा अििे. 

म्हणूनच डेटा िंकलनाछया वेळी िंशोधकाने खूप ििकय  अिले पाद्दहजे, अंद्दिम 

द्दनष्कषायपयांि पोहोचण्यापूवी लक्ष द्ददले पाद्दहजे. 

७)  िावाजतनक मि: 

 वतृ्तपिे देखील डेटा िंकलनाचे महत्त्वपूणय स्रोि आहेि. जगािील द्दवद्दवध भागांिील 

इद्दिहािकाि आद्दण अभ्यािक िंपादकांना पिे द्दलद्दहिाि. जया अभ्यािकांनी 

वाचल्या आहेि आद्दण िमजल्या आहेि. त्यांछया व्यद्दिरिक्त, जनमि िवेक्षण देखील 

गोळा केलेल्या डेटािाठी एक महत्त्वपूणय स्त्रोि आहे. पििं ु इद्दिहािकािांनी 

माद्दहिीछया ित्यिबेिल खूप िावधद्दगिी बाळगणे आवश्यक आहे कािण िे बऱ्याचदा 

ििव्या अििाि. या स्त्रोिांचा वापि किण्यापूवी त्याने इिि काही पिुाव्यांचा िल्ला 

घ्यावा. विील स्रोिांबिोबिच, िमकालीन काळाचे िाद्दहत्य देखील िंशोधकािाठी 

एक महत्त्वाचे स्त्रोि िाद्दहत्य आहे. अिे म्हटले जाि े की िाद्दहत्य हे िमाजाला 



 

 

इहतिासाचे स्रोत:  

तथ्य (माहिती)  

संकलन पद्धती 

 

73 

आििा देि.े म्हणून इद्दिहािकािांछया िाद्दहत्यािून िमकालीन िमाजाची िामाद्दजक 

परिद्दस्थिी, चालीिीिी आद्दण पिपंिा याद्दवषयी जाणून घेण्याि िक्षम आहेि, पििं ु

काही इद्दिहािकाि या गोष्टीशी िहमि नाहीि आद्दण त्यांचा अिा द्दवश्वाि आहे की 

इद्दिहाि आद्दण िाद्दहत्य या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेि. इद्दिहाि वस्िदु्दस्थिीवि 

आधारिि आहे िि िाद्दहत्य कल्पनािम्य आद्दण कल्पनांनी परिपूणय आह,े म्हणूनच 

जि एखादा िंशोधक जि काही िाद्दहत्य वापिि अिेल िि त्याला खूप िावधद्दगिी 

बाळगणे आवश्यक आहे. लोककथा कधीकधी महत्त्वपूणय स्त्रोि िामग्री म्हणून देखील 

द्दिद्ध होि ेकािण त्यांचा उपयोग आद्ददवािीचा इद्दिहाि ििेच महान नायकांचे स्पष्ट 

माहीिी द्दमळि.े त्यांचादेखील अत्यंि गंभीिपणे अभ्याि केला पाद्दहजे आद्दण 

एकमेकांशी एकद्दिि केलेली िथ्ये आद्दण कद्दल्पि गोष्टी शोधून काढल्या पाद्दहजेि. 

जेणेकरून स्पष्ट द्दचि वाचकांिमोि मांडिा येईल. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. तथ्य (डेटा) संकलनाच्या प्रमखु स्रोतांचे वणान किा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५.४  तथ्य सकंलनाच्या पद्धतीीः तथ्य सकंलनासाठी खालील पद्धतीचा 

वापर केला जातो 

१) पिुाद्दभलेखीय स्त्रोि              

२)  द्दनिीक्षण              

३)  मलुाखि              

४)  प्रश्नावली              

१)  पुरातिलेखीय स्त्रोि       

अ)  पुरातिलेखीय स्त्रोि म्हणजे काय?   

 पिुाद्दभलेखीय स्त्रोि म्हणजे भिुकालीन द्दलद्दहलेला मजकूि अिलेली िाधने 

होय. पूवीछया काळी िाम्रपट, हस्िद्दलद्दखिे व कागद वापिाि आल्यापािून 

कागदाविील द्दलद्दखि पिुावे उपलब्ध होऊ लागले. त्याचा िाधन म्हणून 

उपयोग केला जािो. अशी िाधने पिुाद्दभलेखागािाि जिन करून ठेवलेली 

अििाि. आधदु्दनक काळाि िकेॉडय (इलेक्रॉद्दनक िकेॉडयिह) द्दव्हडीओ, 

(ऑद्दडओ) ध्वनी आद्दण दृकश्राव्य िामग्री द्दकंवा अन्य िामग्री अिू शकिे.  
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 ब)  पुरातिलेखागार म्हणजे काय?      

 पिुाद्दभलेखागाि ही "अशी एक िंस्था आहे जी व्यक्ती, कुटंूब द्दकंवा इिि 

िंस्थांचे िकेॉडय गोळा किि.े" यामध्ये द्दवद्दवध द्दलद्दखि िाधने जिन करून 

ठेवलेली अििाि. त्याचा िंशोधनािाठी उपयोग केला जािो.  

क)  िांडार म्हणजे काय?      

 भांडाि म्हणजे "अशी जागा जेथे वस्िू िंग्रद्दहि आद्दण देखिखेीिाठी ठेविा 

येिील अशा कोणत्याही प्रकािछया िंस्थेमध्ये जयाि व्यविाय, िंस्थागि 

आद्दण ििकािी अद्दभलेखागाि, हस्िद्दलद्दखि िंग्रह, गं्रथालये, िंग्रहालये आद्दण 

ऐद्दिहाद्दिक िंस्था िमाद्दवष्ट आहेि आद्दण कोणत्याही स्वरूपाि दस्िऐवज 

आहेि. हस्िद्दलद्दखिे, िायाद्दचिे, हलणािी प्रद्दिमा आद्दण ध्वनी िामग्री आद्दण 

त्यांचे इलेक्रॉद्दनक वस्िू, इिि िमिलु्य यािह."  येथे द्दवद्दवध प्रकािची 

िाधने अििाि. अनेक िाधने नव्याने दृष्टोत्पत्तीि येिाि. 

ड)  तवशेष िगं्रह / पुरातिलेखीय िगं्रह.     

 अलीकडील काळाि अनेक प्राथद्दमक स्रोि आकायइव्हल द्दकंवा द्दवशेष िंग्रह 

स्त्रोि आहेि जे द्दडद्दजटल केल े गेल ेआहेि. िे ऑनलाईन उपलब्ध होिाि 

द्दकंवा िंस्थांद्वाि े उपलब्ध करुन देण्याि आल ेआहेि. पििं ु प्रत्येक स्त्रोि 

ऑनलाइन उपलब्ध नाही. बऱ्याच द्दवशेष िंग्रह / िंग्रहािील गं्रथालये त्यांचे 

िवय स्त्रोि (िंग्रह) द्दडजीटलाइझ किण्याि िक्षम नाहीि द्दकंवा त्यांना 

िावयजद्दनकपणे उपलब्ध करुन देऊ शकि नाहीि. प्रत्येक वैयद्दक्तक स्रोि 

िंग्रहािील शोध मदि पदु्दस्िकेमध्ये िूचीबद्ध केलेला नाही. बऱ्याच द्दवशेष 

िंग्रह / पिुाद्दभलेखीय िंग्रहाि त्यांछया िंग्रहांचे स्विंि आयटमद्वाि ेिूचीकिण 

किि नाहीि. त्याऐवजी िे बॉक्ि द्दकंवा िोल्डि पािळीवि वणयन करून 

ठेविाि. प्रत्येक िंग्रहाि ऑनलाइन शोध िहाय्य नििे. बऱ्याच िंस्था 

ऑनलाइन मदि द्दमळद्दवण्याचे काम किीि आहेि, पििं ुबऱ्याच िंस्थांिाठी 

ही एक चालू प्रद्दिया आह.े काही िंग्रहण त्यांछया अद्दस्ित्वाचे िंकेि देण्याचे 

िाधन म्हणून प्रद्दिया न केलेल्या िंग्रहािाठी कॅटलॉग िकेॉडय ियाि कििाि.  

 प्रत्येक लायब्रिी वल्डय कॅटलॉगमध्ये नोंदणीकृि नाही. प्रत्येक भांडाि प्रमाद्दणि 

वणयनात्मक पद्धिी वापिि नाही. बहुिेक आकायइव््ज व्याविाद्दयक 

वणयनात्मक मानदंडांचे पालन कििाि, पििं ुकाही ििे किि नाहीि. यामळेु 

वल्डय कॅटलॉग द्दकंवा इिि ित्िम माहिती (डेटा)बेि / कॅटलॉग वापरुन 

िाद्दहत्य शोधणे अद्दधक अवघड होिे. 

 बऱ्याच िंग्रहण / पिुाद्दभलेखीय गं्रथालये त्यांची िामग्री  देणाि नाहीि. 

ददु्दमयळिा, नाजूकपणा द्दकंवा इिि द्दनबांधांमळेु या प्रकािछया लायब्रिीि बहुिांश 

वस्िू इंटिलायब्रिी लोनिाठी उपलब्ध नाहीि. इटंिलायब्रिी लोनद्वािे 

िंबंद्दधि िकेॉडयछया प्रिी उपलब्ध करुन द्याव्याि अशी मागणी िंशोधक करू 

शकिील, पििं ु शलु्क अिू शकेल. रिपॉद्दझटिी आपल्याला पाहू इद्दछिि 

अिलेल्या िामग्रीची पनुप्रयद्दिया (िायाप्रिी, पी.डी.एि. द्दकंवा ऑद्दडओ 

द्दव्हजयअुल िामग्री) ऑिि किण्याि िक्षम अिल्याि िी भरून द्दमळू 
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शकेल. िामान्यि: पषृ्ठाद्वाि ेचाजय किण्यािह, पनुरुत्पादनाछया ऑडयििाठी 

शलु्क आकािले जाईल. 

 बिचे आकायइव्हल स्रोि त्यांछया मूळ भाषेि आहेि. िंग्रहण आद्दण 

पिुाद्दभलेखीय गं्रथालये द्दवशेषि: त्यांछया िाद्दहत्यांची भाषांिि े देि नाहीि. 

इिि द्दवद्वान द्दकंवा िंपादकांनी िामग्रीची भाषांिि प्रकाद्दशि केली द्दकंवा 

उपलब्ध करुन द्ददली अिेल िि द्दमळू शकिील. आपल्या स्थाद्दनक 

रिपॉद्दझटिीजमध्ये आपल्याि आवश्यक आकायइव्हल िंिाधने निू शकिाि. 

आकायइव््ज आद्दण द्दवशेष िंग्रह गं्रथालयांमध्ये बऱ्याच भागाि मोठ्या 

प्रमाणाि न िाहिा द्दवद्दशष्ट भागाि िखोल िंग्रह किण्याची प्रवतृ्ती आहे. 

लहान भांडाि त्यांछया स्थाद्दनक िमदुायाशी िंबंद्दधि िाद्दहत्य गोळा 

किण्यावि देखील लक्ष कें द्दद्रि करू शकिाि. 

  पुरातिलेखागार (आकााइव्ह)चे प्रकारः       

अ)  कॉलेज आतण युतनव्हतिाटी आकााइव्हज : अिे िंग्रह आहेि ज े द्दवद्दशष्ट 

शैक्षद्दणक िंस्थेशी िंबंद्दधि िामग्रीचे जिन कििाि. अशा िंग्रहाि "द्दवशेष 

िंग्रह" द्दवभाग देखील अिू शकिो. प्रथम त्यांछया पालक िंस्था आद्दण माजी 

द्दवद्याथी आद्दण नंिि लोकांची िेवा देण्यािाठी कॉलेज आद्दण द्दवद्यापीठ 

अद्दभलेखागाि अद्दस्ित्त्वाि आहेि. 

  उदाहरणेः स्टॅनिोडय यदु्दनव्हद्दियटी आकायइव््ज, माउटं होलीओके कॉलेज 

अद्दभलेखागाि. 

ब)  कॉपोरटे िगं्रहण : कंपनी द्दकंवा कॉपोिशेनमधील आकायइव्हल द्दवभाग 

अििाि. जे त्या व्यविायाचे िकेॉडय व्यवस्थाद्दपि कििाि आद्दण जिन 

कििाि. कंपनीछया कमयचाऱ्यांछया गिजा भागद्दवण्यािाठी आद्दण 

व्यविायािील उिीष्टे यािाठी या रिपॉद्दझटिीज अद्दस्ित्वाि आहेि. कंपनीची 

धोिणे आद्दण अद्दभलेखागाि कमयचाऱ्यांछया उपलब्धिेनिुाि कॉपोिटे िंग्रहण 

त्यांछया िामग्रीवि द्दवद्दवध प्रमाणाि िावयजद्दनक प्रवेशाची पिवानगी देिाि.

उदा.गोदिजेआकायइव्हज,मुंबई. 

क)  िरकारी पुरातिलेखागार े : स्थाद्दनक स्विाजय िंस्था, िाजय द्दकंवा िाष्रीय 

ििकािछया घटकांशी िंबंद्दधि िामग्री िंग्रद्दहि कििाि.  

 उदाहरणे: नॅशनल आकायइव््ज आद्दण िकेॉड्यि अॅडद्दमद्दनस्रेशन 

(एनएआिए), फँ्रकद्दलन डी. रुझवेल्ट प्रेद्दिडेंद्दशयल लायब्रिी अडँ म्यदु्दझयम, 

न्यूयॉकय  स्टेट आकायइव््ज, द्दिटी ऑि बोस्टन आकायइव््ज. भाििाि 

द्ददल्लीला अिलेले िाष्रीय अद्दभलेखागाि, मुंबई पिुाद्दभलखेागाि इ. 

 ड)  ऐतिहातिक िसं्था : अशी िंस्था आहेि जी एखाद्या प्रदेशाछया, ऐद्दिहाद्दिक 

काळािील, गैि-ििकािी िंस्था द्दकंवा एखाद्या द्दवषयाछया इद्दिहािामध्ये 

जयांचे द्दहििंबंध जपण्यािाठी आद्दण प्रोत्िाद्दहि किण्याचा प्रयत्न कििाि. 

ऐद्दिहाद्दिक िोिायट्यांचे िंग्रह द्दवशेषि: िाजय द्दकंवा िमदुायावि लक्ष कें द्दद्रि 
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कििाि आद्दण कदाद्दचि काही ििकािी नोंदी िांभाळण्याची जबाबदािी 

त्यांछयावि अिू शकिे. 

 उदाहिणे: द्दवस्कॉद्दन्िन ऐद्दिहाद्दिक िोिायटी, िाष्रीय िले्वे ऐद्दिहाद्दिक 

िंस्था, िॅन िनाांडो व्हॅली ऐद्दिहाद्दिक िंस्था. 

ई)  िगं्रहालये- ऐद्दिहाद्दिक महत्त्व अिलेल्या वस्िू जिन किण्याचे ध्येय 

िगं्रहालयांचे आहे.  पण पसु्िके आद्दण कागदपिांऐवजी िंग्रहालये त्या 

वस्िूंचे प्रदशयन आद्दण कलाकृिी द्दकंवा कलाकृिींचे द्दवद्दवध िंग्रह िाखण्यावि 

अद्दधक भि देिाि. या यादीमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकािछया 

भांडािांमध्ये िंग्रहालय िमाद्दवष्ट अिू शकिे द्दकंवा िंग्रहालये एकट्या िंस्था 

अिू शकिाि. त्याचप्रमाणे, स्विंिपणे िंग्रहालये मध्ये लायब्रिी द्दकंवा िंग्रहण 

अिू शकिाि.  

 उदाहरणे: मेरोपॉद्दलटन म्यदु्दझयम ऑि आटय, द्दस्मथिोद्दनयन नॅशनल एअि 

अडँ स्पेि म्यदु्दझयम. 

फ)  धातमाक अतिलेखागार मखु्य द्दवश्वाि पिपंिा द्दकंवा एखाद्या द्दवश्वािािील 

िंप्रदायाशी िंबंद्दधि िंग्रह द्दकंवा स्विंि उपािनास्थळांशी िंबंद्दधि िंग्रह 

आहेि. या कोठािांमध्ये िंग्रद्दहि केलेली िामग्री लोकांिाठी उपलब्ध अिू 

शकिे द्दकंवा िी केवळ द्दवश्वािाछया िदस्यांिाठी द्दकंवा िंस्थेद्वाि ेियाि केली 

गेली अिण्यािाठी अद्दस्ित्वाि अिू शकिे. 

  उदाहरणे: यनुायटेड मेथोद्दडस्ट चचय आकायइव््ज, अमेरिकन जयूज 

आकायइव््ज. 

ज)  तवशेष िगं्रह म्हणजे व्यक्ती, कुटंूब आद्दण िंस्था जयाि महत्त्वपूणय ऐद्दिहाद्दिक 

मूल्य आहे अिे मानले जािे अशा िामग्री अिलेली िंस्था अििाि. द्दवशेष 

िंग्रहाि िंकद्दलि केलेले द्दवषय व्यापकपणे बदलिाि आद्दण त्याि औषध, 

कायदा, िाद्दहत्य, लद्दलि कला आद्दण िंिज्ञान िमाद्दवष्ट आह.े गं्रथालयािील 

दलुयभ द्दकंवा िवायि मौल्यवान मूळ हस्िद्दलद्दखिे, पसु्िके, शेजािछया 

िमदुायांिाठी स्थाद्दनक इद्दिहािाचे िंग्रह हा एक द्दवशेष िंग्रह आहे. 

 उदाहरणे: द्दशकागो द्दवद्यापीठािील द्दवशेष िंग्रह िंशोधन कें द्र, अमेरिकन 

द्दिलॉिॉद्दिकल िोिायटी लायब्रिी. 

 २.  तनरीक्षण: 

 िपािणी अंिगयि िामाद्दजक घटनेची माद्दहिी द्दमळवण्याची मूलभूि पद्धि आह.े 

आपण िवयजण द्दनििंि द्दनिीक्षणामध्ये गुंिलेले अििो. िथाद्दप, अशी िवय द्दनिीक्षणे 

वैज्ञाद्दनक द्दनिीक्षणे नाहीि. द्दनिीक्षणे डेटा िंकलनाची एक पद्धि आहे. जेव्हा िी 

िंशोधनाछया उिेशाने ियाि केली जािे आद्दण द्दनिीद्दक्षि डेटाची वैधिा आद्दण 

द्दवश्वािाहयिा लक्षाि ठेवून पद्धिशीिपणे िकेॉडय केली जािे. अिाधािण परिद्दस्थिीि 

द्दनिीक्षण ही पद्धि िवायि योग्य मानली जािे. उदाहिणाथय जया बोलू शकि नाहीि 

अशा मलुांछया वागण्याद्दवषयी माद्दहिी िमजून घेण्याि िंशोधकाची इछिा अिेल िि 

त्याि द्दनिीक्षणाछया पद्धिीवि अवलंबून िहावे लागेल. आपल्या वागण्याचे बिचे पैलू 
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जीवनाचा इिका भाग अििाि की त्याचे शब्दांि वणयन किणे कठीण होिे. बऱ्याच 

वेळा िंशोधकाि अभ्याि किण्यािाठी प्रद्दिद्दियांचा िामना किावा लागिो. 

कधीकधी, लोक िंशोधकाि िहकायय किीि नाहीि आद्दण िंशोधकाछया प्रश्नांना 

उत्ति देण्याि ियाि नििाि. जिी द्दनरिक्षण नेहमीच अशा प्रद्दिकािांवि माि करू 

शकि नाहीि, पििं ु अशा परिद्दस्थिीि डेटा िंकलन किण्याची ही िवायि योग्य 

पद्धि आहे. 

तनरीक्षणाचे प्रकार:       

िंशोधकांछया गिजा आद्दण िंशोधन िमस्यांछया एकूण उिीष्टांछया पूियिेिाठी पूणयपणे 

िचनात्मक, पूवय-कोद्दडि, औपचारिक काययपद्धिींपयांि अनेक प्रकािचे द्दनिीक्षणे द्दभन्न 

आहेि. द्दवद्दवध प्रकाि: 

 (१) िंिद्दचि आद्दण (२) अिंिद्दचि. वगीकिणाचा दिुिा मागय म्हणजे िंशोधकाने 

िाकािलेल्या भूद्दमकेचे अंिि. या आधाि ेद्दनरिक्षण प्रद्दियेचे (I) िहभागी द्दनिीक्षण आद्दण (II) 

िहभागी निलेले द्दनिीक्षण अिे वगीकिण केले जाऊ शकिे. 

 (१)  िरंतचि तनरीक्षणे       

 िंिद्दचि द्दनिीक्षणे लक्षाि घेिल्या जाणाऱ्या यदु्दनट्िची स्पष्ट आद्दण द्दवद्दशष्ट परिभाषा 

द्दवचािाि घेिाि आद्दण माहिती (डेटा) िकेॉडय केला जािो. जेव्हा िमस्या योग्य प्रकािे 

ियाि केली जािे िेव्हाच हे शक्य आह.े िथाद्दप, शोध अभ्यािामध्ये िंशोधकाि 

िमस्येचे कोणिे परिमाण िंबंद्दधि अिेल हे आधीपािूनच माद्दहि नििे. िंिद्दचि 

द्दनिीक्षणे बहुधा एखाद्या िमस्येचे वणयन किण्यािाठी द्दकंवा काययकािी गहृीिकांची 

चाचणी घेण्यािाठी ियाि केलेल्या अभ्यािामध्ये वापिली जािाि. िंिद्दचि द्दनरिक्षण 

प्रद्दियेचा उपयोग अिे गहृीि धििो की िंशोधकाि अभ्यािाखाली अिलेल्या 

िमस्येचे कोणिे पैलू त्याछया िंशोधन उिीष्टांशी िंबंद्दधि आहेि ह े माद्दहि आह े

आद्दण म्हणूनच िो माहिती (डेटा) िंग्रह िरुू किण्यापूवी द्दनिीक्षणाची नोंद किण्याची 

योजना आखून ठेविो. 

 (२)  अिरंतचि तनरीक्षणे   :       

 व्यावहारिक परिद्दस्थिीि बहुिके वेळा 'द्दनिीक्षण' प्रद्दियेची आगाऊ योजना किणे 

शक्य निि.े द्दवशेषिः अन्वेषण अभ्यािाछया बाबिीि, िंशोधकाकडे आपली 

द्दनिीक्षणे ियाि किण्यािाठी पिुिेे िंकेि नििाि, जयामळेु त्याने द्दनिीक्षण केले 

त्यािील बदलांची मागणी केली जाऊ शकिे. अिे बदल अप्रचद्दलि द्दनिीक्षणाची 

वैद्दशष््टये आहेि. अिंिद्दचि द्दनिीक्षणे लवद्दचक अिल्याने वेळोवेळी लक्ष कें द्दद्रि 

किण्याछया बदलांना अनमुिी देि े जि वाजवी िंकेि याद्वाि े अशा प्रकािछया 

बदलांची हमी देि.े 

 (I)  िहिागी तनरीक्षणे:       

 िहभागी द्दनिीक्षणामध्ये िंशोधकाद्वाि े अभ्यािानिुाि गटाचे आयषु्य 

िामाद्दयक किणे िमाद्दवष्ट आहे. दिुऱ्या शब्दांि िांगायचे िि, िहभागी 

द्दनिीक्षक द्दनिीक्षकाला गटाचा िदस्य बनवून द्दनिीक्षक आद्दण द्दनिीक्षण किणािे 

दोघांनाही एकाच बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न कििाि. जेणेकरून त्यांना जे 

अनभुविा येईल त्याचा अनभुव घ्यावा आद्दण त्यांछया िंदभायिील चौकटीि 
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काम किावे. द्दवशेषिः, िंशोधक त्याछयाद्वाि े िाजिा केल्या जाणाऱ्या 

िमदुायाचा िदस्य होिो.  

(II)  िहिागी निलेली तनरीक्षणे:       

 उलटपक्षी, िहभागी निलेले द्दनिीक्षण हे िंशोधक द्दनिीक्षण किि अिलेल्या 

गटाछया जीवनाि द्दनिीक्षकाछया िहभागाअभावी होिे. दिुऱ्या शब्दांि 

िांगायचे िि, िहभागी निलेल्या द्दनिीक्षणामध्ये द्दनिीक्षकांनी गटाद्वाि ेिामील 

होणा-या िंवाद प्रद्दियेि भाग घेण्यािाठी कोणत्याही प्रयत्नाद्दशवाय भूद्दमका 

व नोंदी वेगळया केलेल्या अििाि. 

 ३.  मुलाखि: 

 मलुाखि हा िंशोधक आद्दण प्रद्दििादकिे यांछयाि शाद्दब्दक िंवाद आहे. माहिती 

(डेटा) िंकलनाची ही पद्धि मोठ्या प्रमाणाि वापिली जाि आहे. या पद्धिीि िोंडी 

प्रश्नांचे िोंडी प्रश्न िादि किणे आद्दण  िोंडी प्रद्दििाद एकि केला जािो. बऱ्याच 

जणांना अिे वाटिे की लोक त्यांछयािािखे का वागिाि हे शोधण्याचा उत्तम मागय 

म्हणजे त्यांछया मलुाखिीद्वाि ेथेट त्यांछया वियनाबिल प्रश्न द्दवचािणे. या पद्धिीि 

मलुाखि घेणािा द्दनवेदकाला िमोिािमोि (िामान्यि:) िंपकायि प्रश्न द्दवचाििो. 

मलुाखि आिापयांि माहिती (डेटा) िंकलनाची एक व्यापकपणे वापिली जाणािी 

पद्धि आहे, िामाद्दजक पाश्वयभूमी, मि, दृष्टीकोन आद्दण नािेिंबंधांमधील बदल 

याबिल माद्दहिी द्दमळिे. 

 मुलाखिीचे प्रकारः       

 मलुाखिीचे द्दवद्दवध प्रकाि ेवगीकिण केल ेगेल ेआहे. मलुाखिींचे वगीकिण किण्याचा 

एक मागय त्यांछया कायाांवि आधारिि आहे. मलुाखिीछया वगीकिणाचा दिुिा मागय 

म्हणजे मलुाखि प्रद्दियेमध्ये भाग घेणाऱ्या व्यक्तींची िंख्या, उदाहिणाथय, वैयद्दक्तक 

मलुाखि द्दकंवा गट मलुाखिी. मलुाखिींचे वगीकिण किण्याचा अजून एक आधाि 

म्हणजे मलुाखिीिाठी वापिले जाणाि े स्वरूप, उदाहिणाथय िंिद्दचि आद्दण अ-

िंिद्दचि. वि नमूद केलेल्या द्दवद्दवध प्रकािछया मलुाखिींचे वगीकिण:  

१.  िरंतचि मुलाखिीः 

 नावानिुाि, िंिद्दचि मलुाखिींमध्ये प्रद्दििादकत्यायवि काही द्दनयंिण ठेविाि. 

मलुाखिीिील प्रश्नांना योग्य प्रद्दििाद द्दमळण्यािाठी द्दनयमन केले जािे.   

२. अिरंतचि मुलाखिीः 

 अिंिद्दचि मलुाखिींमध्ये प्रश्नांची द्दवद्दशष्ट प्रकाि े मागणी केली जाि नाही.  

एका मलुाखिीि आलेल्या प्रश्नांचा िम पढुील मलुाखिीि पाठद्दवला जाऊ 

शकि नाही. द्दवचािलेले प्रश्निदु्धा त्याच पद्धिीने शब्दबद्ध केलेले नििाि. 

थोडक्याि, मलुाखि द्दनयमन आद्दण द्दनयंिणाद्दशवाय अििे. 

३. गट मुलाखि: 

 एका मलुाखिीि िंशोधक प्रत्येक व्यक्तीि स्विंिपणे प्रश्न द्दवचािण्याि िांगि 

अििो. जयाि गटािील मलुाखिी अििाि, त्यामध्ये एकाच वेळी एकापेक्षा 

अद्दधक व्यक्तींची मलुाखि घेिली जािे. एका गट मलुाखिीि जवळपाि आठ 

ि े दहा जण मलुाखिदािाछया मागयदशयनाखाली चौकशीछया द्दवषयावि चचाय 
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करू शकिाि. िथाद्दप, अशा मलुाखिी गहृीिकांचे स्रोि म्हणून द्दकंवा 

ग्रपुबिल माद्दहिी एकद्दिि किण्याचा मागय म्हणून अद्दधक िमाधानकािक 

अििाि, िे वैयद्दक्तक मलुाखिीि िमाद्दवष्ट अिलेल्या प्रत्येक मदु्द्यांविील 

गटामधील प्रत्येक व्यक्तीकडून िामान्यपणे पद्धिशीि माद्दहिी देि नाहीि. 

 ४. दूरध्वनी मुलाखिीः 

 टेद्दलिोन मलुाखिी अशा प्रकिणांमध्ये केल्या जािाि जयाि व्यक्तींकडे 

टेद्दलिोन अिण्याची शक्यिा अििे पण जयांचा भौगोद्दलक के्षि मोठ्या 

प्रमाणाि पििलेला अििो. टेद्दलिोन मलुाखिींमध्ये िामान्यि: 

पाठद्दवलेल्या प्रश्नावली आद्दण वैयद्दक्तक मलुाखिींचे िायदे आद्दण िोटे एकि 

केले जािाि. िलुनेने उछच प्रद्दििाद दिािह कमी खचय आद्दण जलद पूणय 

कििा येि.े हे टेद्दलिोन मलुाखिीचे मखु्य िायदे आहेि. बकेायदेशीि त्वरिि 

प्रद्दिद्दियांची नोंद घेण्यािाठी एखाद्या दखुापि घटनेछया काही िािाि 

टेद्दलिोन मलुाखिीद्वाि ेमोठ्या प्रमाणाि िवेक्षण किणे शक्य आहे. टेद्दलिोन 

मलुाखिीबिल मोठी पण अशी आह ेकी जयांचे टेलीिोन आहेि ि ेिामान्य 

लोकांचे प्रद्दिद्दनधी नाहीि. 

५. प्रश्नावली: 

 या द्दवभागाि प्रश्नावलीद्वाि े माहिती (डेटा) िंकलन किण्याची एक पद्धि, 

प्रश्नांची िामग्री आद्दण प्रश्नावलीचे प्रकाि आद्दण त्यानुिाि प्रश्नांचे स्वरुप आद्दण 

अनिुम यावि माद्दहिी पढुीलप्रमाणे- 

प्रश्नांची िामग्री: 

प्रश्नावलीमध्ये प्रश्नांची यादी अििे, जे िंशोधन उिीष्टांचे द्दवद्दशष्ट प्रश्नांद्वाि े माद्दहिी गोळा 

कििाि. प्रश्नाला उत्ति देणाऱ्याि प्रोत्िाद्दहि किणे देखील आवश्यक आहे जेणेकरून 

आवश्यक माहिती (डेटा) प्राप्त होईल. प्रश्न ियाि किण्याि प्रमखु अडचणींपैकी एक ही 

त्याची िामग्री आहे. जया प्रश्नांिंबंधी प्रश्न उद्भवू शकिाि ि ेमहत्त्वाचे मिुे म्हणजे िथ्ये, मिे, 

दृद्दष्टकोन, प्रद्दिवादींचे प्रेिणा आद्दण िंशोधनाछया िमस्येिह त्यांचे ओळखीचे स्िि. मोठ्या 

प्रमाणाि प्रश्नांचे दोन िामान्य प्रकािाि वगीकिण केले जाऊ शकिे, 

(१) िथ्यपूणय प्रश्न आद्दण (२) अद्दभप्रायवृत्तीचे प्रश्न. 

प्रश्नावलीद्वािा अचूक व िमपयक माद्दहिी द्दमळद्दवण्यािाठी िी अद्दिशय काळजीपूवयक ियाि 

किावी लागिे. प्रश्नकाला माद्दहिीिाठी द्दभन्न स्थळांना भेटी न देिा द्दभन्न  स्थळी अिलेल्या 

अनेक व्यक्तीकडून हवी िी माद्दहिी द्दमळद्दवण्याचा प्रश्नावलीचा हेिू अििो. हा हिूे योग्य 

प्रकाि े द्दिद्ध होण्यािाठी कोणत्या मदु्याबाबि माद्दहिी हवी आहे व िी कोणाकडून द्दमळू 

शकेल याचा पूवयद्दवचाि िंशोधकाने किावा लागिो.  िंशोधनाछया गदृ्दहिकाचा द्दवचाि पक्का 

करून त्याछया कोणत्या पैलूिंबंधी माद्दहिी कोणाकडून द्दमळू शकिे या द्दनणययावि 

प्रश्नावलीचा यशस्वी वापि होऊ शकिो. प्रश्नावलीची द्दवभागणी बहुधा दोन भागाि किावी 

लागिे, पद्दहल्या भागाि उत्ति ेदेणाऱ्या व्यक्तीची वैयद्दक्तक माद्दहिी - त्याचे नाव, पत्ता, वय, 

व्यविाय, द्दशक्षण इत्यादीबाबि प्रश्न अिावेि. कािण वय, व्यविाय, द्दशक्षण यावरून माद्दहिी 

देणाऱ्याची पाििा कळू शकिे. उत्तिदात्याने खलुेपणाने उत्ति े द्यावीि यािाठी प्रश्नांचे 

स्वरूप वस्िदु्दनष्ठ अिावे. दिुऱ्या भागाि द्दवषयािबंधीचे प्रश्न मिुेिूद व काटेकोि अिावेि. 
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प्रश्नांछया िमाि मदु्यांची ििद्दमिळ होणाि नाही अशी दक्षिा घेणे आवश्यक अिि.े प्रश्नाचे 

स्वरूप स्पष्ट अिावे. ि े गोंधळाि टाकणाि े अिू नयेि. ििे अिल्याि नेमकी उत्ति े

द्दमळणाि नाहीि. एका प्रश्नावलीि द्दभन्न मदु्यांवि माद्दहिी अपेद्दक्षि अिल्याि प्रश्नांची द्दभन्न 

गटाि वगयवािी कििा येि.े द्ददलेल्या उत्तिांचा दरुुपयोग प्रश्नकिाय किणाि नाही अिा द्दवश्वाि 

उत्तिदात्याला अिल्याि उत्ति े मोकळेपणे द्ददली जािाि. म्हणून माद्दहिी द्दमळद्दवण्याचा 

प्रश्नकांचा उिेश स्पष्ट किण्याची खबिदािी त्याने घेणे आवश्यक अििे. प्रिांछया 

उत्तिाबाबि दोन पयायय अिू शकिाि. एक िि उत्ति किे द्यावयाचे याची मभुा 

उत्तिदात्याला देणे द्दकंवा प्रश्नांची पयाययी उत्ति ेप्रश्नावलीि नमूद किणे. केवळ मि जाणून 

घ्यावयाचे अिेल िि पयाययी उत्ति ेनमूद किणे िोयीचे ठििे, माि द्दवस्ििृ उत्ति ेअपेद्दक्षि 

अििील िि खलुी उत्ति ेमागद्दवणे अद्दधक शे्रयस्कि ठििे. प्रश्नावली द्ददलेल्या िवाांकडून 

माद्दहिी भरून येईल अशी शक्यिा क्वद्दचि अििे. त्याचा पाठपिुावा किावा लागिो. 

अनेकदा द्दनम्म्या प्रश्नावल्याही भरून येि नाहीि. कधी प्रश्नांची उत्ति े िंद्ददग्ध अििाि, 

मदु्याला धरून नििाि. त्यामळेु माद्दहिी द्दमळद्दवण्याछया दृष्टीने त्या द्दनरुपयोगी ठििाि. 

काहीिून वेगवेगळी, िि कधी अनपेद्दक्षि माद्दहिी द्दमळिे. त्या माद्दहिीछया मदु्याला धरून 

वापि किण्यािाठी द्दमळालेल्या माद्दहिीचे पथृक्किण, वगीकिण व द्दवशे्लषण ह्या प्रद्दिया 

िंशोधकाला किाव्या लागिाि. ह्या माद्दहिीचे द्दवशे्लषण व वगीकिण केल्यानंििच त्यािून 

द्दवश्वािाहय द्दनष्कषय काढून त्यांचा पिुावा म्हणून वापि िंशोधक करू शकिो. 

 १. अग्रगण्य प्रश्न:       

 जया प्रश्नाचे उत्ति अशा प्रकाि े द्ददले जािे की िो िंशोधकाि एखाद्या द्दवद्दशष्ट 

उत्तिाची अपेक्षा कििो, हा िामान्यपणे अग्रगण्य प्रश्न म्हणून ओळखला जािो. 

कामाछया िमाधानाबिल िामान्य मि व्यक्त किण्यािाठी ियाि केलेला प्रश्न 

कदाद्दचि "आपल्या कामाबिल आपल्याला किे वाटिे?" अग्रगण्य स्वरूपािील हाच 

प्रश्न कदाद्दचि "आपण आपल्या कामावि िमाधानी आहाि?" या प्रश्नामळेु उत्तिांपेक्षा 

नाही, िि उत्ति देणे िोपे आहे. हो उत्ति देिाना, िे प्रश्नांछया शब्दांशी िहमि आहेि 

आद्दण िंशोधकाचा द्दविोध किीि नाहीि. 

 एखाद्याने वस्िदु्दनष्ठ प्रद्दििाद शोधि अिल्याि शक्य द्दििक्या अग्रगण्य प्रश्न टाळल े

जाणे आवश्यक आहे. काही परिद्दस्थिींमध्ये, द्दवशेषि: द्दजथे अग्रगण्य प्रश्न िंशोधन 

उिीष्टे देऊ शकिाि द्दिथे योग्य शब्दांिह अग्रगण्य प्रश्न अद्दिरिक्त काळजीिह 

वापिले जािाि. 

 २. व्यष्टी अध्ययन (केि स्टडी) पद्धि: 

 केि स्टडी एक व्यक्ती, गट, परिद्दस्थिी द्दकंवा घटना बिल एक िखोल िपाि आह.े 

याि द्दवद्दवध स्त्रोिांकडून डेटा िंकलनाचा िमावेश आह.े जयामध्ये द्दवद्दवध पध्दिींचे 

द्दमश्रण आह.े प्रकिण अभ्यािाचा उपयोग िंशोधनाि केला जािो. द्दजथे या 

प्रकिणाची िखोल चौकशी आद्दण आकलन आवश्यक अििे. या पद्धिीचा वापि 

बऱ्याच िामाद्दजक द्दवज्ञान अभ्यािामध्ये केला जािो, द्दवशेषि: "द्दशक्षण, 

िमाजशास्त्र, आद्दण िमदुाय आधारिि िमस्या जिे की गिीबी, बेिोजगािी, मादक 

पदाथाांचे व्यिन, द्दनिक्षििा" या द्दवषयांवि िंशोधन किण्यािाठी केि स्टडी द्दकंवा 

व्यष्टी अध्ययनचा उपयोग होिो.            
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केि स्टडी वापरण्याचे फायदे :       

• ि ेिद्दवस्िि माद्दहिी देिाि. 

• ि ेपढुील िंशोधनािाठी िंकेि देिाि. 

• ि ेजया परिद्दस्थिीि चौकशी किणे कठीण आहे त्यांची िपािणी किण्याि 

पिवानगी देिाि. 

 केि स्टडी वापरण्याचे िोटे / मयाादा:       

• मोठ्या लोकिंख्येि परिणामकािक नाही. 

• घििण किण्यािाठी िंशोधकाची स्विःची प्रवतृ्ती अिण्याची शक्यिा आहे. 

• अभ्यािाची पनुिावृत्ती होऊ शकि नाही. 

• प्रद्दिया अद्दधक वेळ घेणािी आहे. 

 ३. एथनोग्रातफकल अभ्याि: 

 एथनोग्रािी म्हणजे िंस्था आद्दण िंस्कृिींचा पद्धिशीि मागायने अभ्याि. हे 

िमाजािील लोकांछया नैिद्दगयक 'पयायविण' िेद्दटंग्जमध्ये द्दकंवा 'िील्ड्ि' मधील 

लोकांचे द्दनिीक्षण, िकेॉडय आद्दण द्दवशे्लषण कििे. त्यांछयाि द्दनयद्दमि द्दियाकलाप 

आद्दण त्यांछयाशी िंबंद्दधि िामाद्दजक अथय कॅप्चि किण्याछया उिेशाने डेटा गोळा 

केला जािो. िंशोधक कदाद्दचि द्दियाकलापांमध्ये िामील होऊ शकि नाही, पििं ु

डेटा गोळा किण्याछया हेिूने थेट िेद्दटंगमध्ये भाग घेिो. बाह्यरुप िहभागींवि अथय 

लावू नये म्हणून िावधद्दगिी बाळगून माद्दहिी नोंदद्दवली जािे. िामाद्दजक द्दवज्ञानाि 

गणुात्मक डेटा िंग्रद्दहि किण्यािाठी नतृ्यशास्त्र ही मखु्य पद्धिी आहे. िे द्दवद्दवध 

िमाज आद्दण िंस्कृिींछया प्रथा, पिपंिा, िवयी आद्दण पिस्पि ििकांची द्दवद्दशष्ट 

आद्दण िखोल खािी प्रदान कििाि. 

 एथनोग्रािीछया पद्धिीचा उपयोग किण्याचे मूळ उिीष्ट म्हणज ेलोकांछया कृिी आद्दण 

मिांबिल िंपूणयपणे ििेच िमग्र िमजून घेणे आद्दण त्यांचे वास्िव्य किणे ििेच 

त्यांचे िपशीलवाि द्दनिीक्षण आद्दण मलुाखि याद्वाि े माहीिी गोळा केली जािे.  

हॅमिस्लीछया मिे, "कायय (एथनोग्राििचे) कायय िेद्दटंग्जमधील लोकांची िंस्कृिी, 

दृष्टीकोन आद्दण पद्धिी यांचे दस्िऐवजीकिण किणे आहे. प्रत्येक िमूह जया प्रकािे 

जगाकडे पहािो त्या मागायने 'आि जाणे' हे उिीष्ट आह.े  

 एथनोग्राफीची खालील वैतशष््टये आहिे: 

• हे िंशोधकाने ियाि केलेल्या कोणत्याही कृद्दिम िेद्दटंग्जऐवजी 'िामान्य' द्दकंवा 

'दििोज' िेद्दटंग्जमध्ये लोकांचे वियन अवलोकन कििे. 

   डेटा गोळा किण्याची मखु्य पद्धि म्हणजे िहभागी-द्दनिीक्षण. काही इिि पद्धिी 

देखील वापिल्या जािाि.  

 लोकांवि होणािा कोणिाही बाह्य प्रभाव टाळला जािो आद्दण त्यांछया नैिद्दगयक 

कामांवि लक्ष कें द्दद्रि केले जाि.े  

 िे लवद्दचक बनद्दवण्यािाठी डेटा िंकलनाची पद्धि अ-िचनात्मक आहे. 

 एका िेद्दटंगमध्ये एका वेळी लहान प्रमाणाि गटाचा अभ्याि केला जािो. 

 डेटाचा उिेश िोजछया मानवी द्दियेशी िंबंद्दधि अथाांचे वणयन किणे आद्दण त्यांचे 

द्दवशे्लषण किणे होय. 



इहतिास सशंोधन पद्धती 

 

   

 82 

४. िोंडी इतिहािाचा वापरः 

 िोंडी इद्दिहाि म्हणजे लोकांछया मागील अनभुव आद्दण आठवणींमधून लोकांकडून 

प्राप्त झालेल्या ऐद्दिहाद्दिक माद्दहिीचे िकेॉद्दडांग, जिन केल ेजािे आद्दण भाषांिि िदु्धा 

केले जािे. लोकांची मलुाखि घेिली जािे आद्दण त्यांचे  दस्िऐवजीकिण केले जािे.  

जी नंिि भद्दवष्याि िकेॉडय म्हणून जिन केली जािाि. िंशोधक ऑद्दडओ आद्दण 

द्दव्हद्दडओ टेपचा आद्दण मलुाखिींमधील उिाि ेवापरू शकिो.   

 मौद्दखक इद्दिहाि जिी िखोल मलुाखिींशी िमान द्ददिि अिेल पििं ु िे दोघेही 

एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेि. मौद्दखक इद्दिहाि एखाद्या द्दवद्दशष्ट द्दवषयावि लक्ष कें द्दद्रि 

कििो, ििीही िो मलुाखिीछया पद्धिीपेक्षा कमी िंघद्दटि आह.े 

 उदाहिणाथय, िंशोधकानेकािकिीिमदुायाछया िमस्येचा अभ्याि किण्याचे लयय 

ठेवले अिेल िि त्या द्दवषयाबिल त्यांची मिे जाणून घेण्यािाठी मलुाखिी घेणे योग्य 

ठिले. या पद्धिीि, िे गणुात्मकरित्या, त्यांना आद्दण त्याबिल आद्दण त्यािंबंद्दधि 

िमस्यांद्दवषयी त्यांना काय वाटिे आद्दण िे देखील िमजावून िांगू शकिाि. बालपण 

पािून आिापयांिछया त्यांछया अनभुवांछया आधाि,े िंपूणयपणे त्यांछया आयषु्याचा 

एक भाग म्हणून कािकािीिमदुायालाभेडिाद्दवणाऱ्या िमस्यांछयामदु्यांचाअभ्याि 

किण्याि िंशोधकाची इछिा अिल्याि िोंडी इद्दिहाि योग्य पद्धि अिू शकिे. हे 

प्रद्दिवादीला वैयद्दक्तक अनभुव आद्दण कथा िांगण्याची पिवानगी देऊ शकेल. 

आपली प्रगती तपासा : 

प्र. १. पिुद्दभलेखीयस्रोि, हनरिक्षण, मलुाखत, प्रश्नावली यावि थोडक्यात टीप हलिा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ५.५ िारांश 

 िदिघटकांमध्ये तथ्य (डेटा) िंकलनािाठी िंशोधकांनी द्दनयकु्त केलेल्या द्दवद्दवध िाधने 

आद्दण िंिाचा एक िंपूणय दृद्दष्टकोन प्रस्ििु केला आह.े प्राथद्दमक आद्दण माध्यद्दमक डेटा, 

गणुात्मक आद्दण परिमाणात्मक डेटाछया वणयनािह प्रािभं; डेटा िंकलनाछया प्रत्येक पद्धिीचे 

द्दवस्ििृ वणयन केले आहे. स्पष्ट केलेल्या द्दवद्दवध पद्धिींमध्ये मलुाखि, प्रश्नावली, द्दनिीक्षण, 

केि स्टडी, एथनोग्रािी, िोंडी इद्दिहाि आद्दण प्रोजेद्दक्टव्ह िंिे यांचा िमावेश आहे. 
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 ५.६ प्रश्न 

१.  िंशोधकांना तथ्य (डेटा) िंकलनाि कोणत्या अडचणी येिाि, याची चचाय 

किा.              

२.  इद्दिहािािाठी तथ्य (डेटा) िंकलनाचे मखु्य स्त्रोि िांगा.              

३.  खालील प्रत्येक प्राथद्दमक स्रोि यावि टीप द्दलहा.  

 १. अद्दभलेख िंशोधन.              

 २. द्दनरिक्षण              

 ३. मलुाखि              

 ४. प्रश्नावली              

 ५. एथनोग्राद्दिक अभ्याि              

 ६. मौहखक इद्दिहािाचा वापि.              

५.७ अहतररक्त वाचन 

 १)  अद्दनरुद्ध देशपांडे, हिल्मस् ऍडं हिस्टोरिकल सोसेस ऑि अल्टिनेहटव्िज ् हिस्री, 

इकोनॉहमक्स ऍन्ड पोलोहटक्स हवकली, खंड. ३९, नं. ४० (२-८, ऑक्टोबि 

२००४), द्वािा प्रकाद्दशि: आद्दथयक आद्दण िाजकीय िाप्ताद्दहक.              

२)  गॅिीघन जीएि, एक गाइड टू द्दहस्टोरिकल मेथड, न्यूयॉकय , िोडयहॅम यदु्दनव्हद्दियटी प्रेि 

गॉटस्टेक, एल., अंडिस्टँद्दडंग द्दहस्री, न्यूयॉकय , अल्फे्रड ए. नॉि १ १ ११.              

३) मॅकद्दमलन जेएच आद्दण शमुंदि एि. द्दशक्षण िंशोधन: एक िंकल्पनात्मक परिचय 

बोस्टन एमए: द्दलटल ब्राउन आद्दण कंपनी १९८४.              

४)  गाईडटू हिस्टोरिकल मेथड, डोिी प्रेि, १९७४.              
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६     

इतिहासाचे स्रोि: वर्गीकरण आतण संघटन  

घटक रचना  

६.० उद्दिष्टे              

६.१ परिचय              

६.२ माद्दिती स्रोिाची वर्गवारी              

६.३ प्राथद्दमक स्रोत              

६.४ दयु्यम स्त्रोत              

६.५ ततृीयक स्रोत              

६.६ मातहिी संघटन               

६.७ सािाांश              

६.८ प्रश्न              

६.९ अतिररक्त वाचन              

६.० उद्दीष्टे 

१. ऐद्दतिाद्दसक माद्दिती स्त्रोताांचे वर्गीकिण कसे केल ेजाऊ शकते िे समजून घेणे              

२. ऐद्दतिाद्दसक माद्दितीच्या वर्गीकिणासाठी द्दवद्दशष्ट द्दनकष समजणे.              

३. वर्गीकिणाची प्रद्दिया आद्दण मित्त्व समजून घेणे.              

६.१ परिचय 

ऐद्दतिाद्दसक माद्दिती स्रोत बिचे आद्दण द्दवद्दवध आिेत. पूवीच्या काळापासून प्राचीन मानव 

द्दनिीक्षण, प्रयोर्ग, कल्पनाशक्ती, यदु्दक्तवाद आद्दण सांवेदी इांद्दियाांद्वाि े अनभुवाद्वाि े माद्दिती 

उत्पन्न किीत आिे. त्याांनी उत्पन्न केलेली माद्दिती सववसाधािणपणे त्याांच्या आवडीसाठी 

आद्दण जर्गण्यासाठी इतिाांना द्ददली रे्गली. पूवीच्या काळी जेव्िा एखादा माणूस जांर्गली प्राणी 

शोधत असे तेव्िा तो द्दकां वा ती ताबडतोब इतिाांना कळवत असे की, त्या प्राण्याला  

द्ददवसाचे जेवण द्दमळवून देण्यासाठी मािता येईल. आजिी िी प्रथा आद्दिकेच्या दरु्गवम 

जांर्गलाांमध्ये, अ ॅमेझॉन बेद्दसन इत्यादींमध्ये द्ददसून येते. माद्दितीशी सांबांद्दधत मनषुयाांची प्राचीन 

सवय अजूनिी अद्दततत्त्वात आिे आद्दण म्िणूनच ती अजूनिी माद्दितीचे शद्दक्तशाली स्रोत 

आिेत. 

मानवी प्रर्गतीच्या दीघव मार्गाववि, अशी वेळ आली जेव्िा मानवाने र्गिुेच्या द्दभांती आद्दण 

दर्गडाांवि पेंद्द ांर्ग करून द्दकां वा कोरून माद्दिती िकेॉडव किण्यास सिुवात केली. िळूिळू मीद्दडया 

आद्दण िकेॉद्दडिंर्गच्या पद्धती बदलल्या. र्गिुेच्या द्दभांती आद्दण दर्गडाांपासून त े द्दचकणमाती 

र्गोळ्या, पेद्दपिस, पाम पाने, चमवपत्र, कार्गद आद्दण शेव ी इलेक्ट्रॉद्दनक माध्यम ेअसा बदल 

िोत रे्गला. तसेच द्दचत्राांमधून, द्दचत्राच्या लेखनात अक्षि ेआद्दण वणवमाला बदलली. १४५० 

च्या पूवी, मिुणाांच्या शोधापूवी, िततद्दलद्दखत पतुतके द्दलद्दिली जात. जर्गातील बर् याच 

भार्गाांमधील लेखक त्याांच्या पतुतकाांची कॉपी करुन द्दविी किीत असत. अथावत िी द्दवद्दशष्ट 
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प्रद्दिया मोठ्या प्रमाणात पतुतके तयाि करू शकली नािी. छपाईच्या शोधामळेु पतुतकाांच्या 

द्दनद्दमवतीत अनेक प  वाढ झाली. या बदलामळेु पतुतके, पत्रके, जनवल्स, वतवमानपत्र इत्यादी 

द्दवद्दवध प्रकािच्या कार्गदोपत्री स्त्रोताांची द्दनद्दमवती िोऊ लार्गली. 

दोन िजाि वषािंपूवी ग्रांथालये आद्दण द्दवद्यापीठे यासािख्या सांतथा उदयास आल्या. आजच्या 

प्रमाणानसुाि, अलेक्ट्झाांद्दियामधील ग्रांथालय ज े ईसापूवव द्दतसर् या शतकापासून ते द्दतसि े

शतक या काळात द्दवकद्दसत झाले िोत.े ते एक द्दवशाल ग्रांथालय िोते. ज्यात समुाि ेचाि 

लाख दततऐवज िोत.े ग्रांथालयाने जर्गामध्ये त्या काळापयिंत मानवाांनी व्यतु्पन्न केलेल्या 

जवळजवळ सांपूणव ज्ञानाचे ग्रांथ तेथ ेिोती आद्दण माद्दितीचा एक उत्तम स्रोत म्िणून काम 

केल.े ि े आजच्या इां िने सािखे िोते ज े जर्गातील सवव भार्गाांमधून द्दनमावण झालेली 

माद्दितीचा अकल्पनीय आद्दण प्रचांड साठा िोता. थोडक्ट्यात, माद्दितीप ाांच्या माद्दितीप  

आद्दण दततऐवजीकिण नसलेल्या स्त्रोताांच्या जन्माची िी किाणी आिे. आम्िी सवव पतुतके, 

वतवमानपते्र, माद्दसके आद्दण इति छापील स्त्रोताांसि परिद्दचत आिोत. त्याचप्रमाणे 

िततद्दलद्दखत,े  नो ्स आद्दण सीडी, मायिोद्दिल्म्स इ. सािख्या इलेक्ट्रॉद्दनक स्त्रोत म्िणून 

िततद्दलद्दखत दततऐवज पाद्दिले आिेत. त े मिुण नसलेले स्त्रोत आिेत. कािी स्रोत 

प्रकाशकाांनी तयाि केले आद्दण द्दवतरित केल.े  इलेक्ट्रॉद्दनक द्दकां वा सूक्ष्म-कार्गदपते्र (म्िणज े

मायिो-िॉमवमधील दततऐवज) मदु्दित केले जाऊ शकतात. त्याांची द्दकां मत सामान्यत: 

असत.े िे प्रकाद्दशत स्रोत आिते. प्रबांध सािखे  ाइप केलेल ेस्त्रोत, पत्रासािखे िततद्दलद्दखत 

स्त्रोत, अप्रकाद्दशत स्त्रोत आिेत. 

कार्गदोपत्री स्त्रोताच्या माद्दितीत सवािंमध्ये समान प्रकािची माद्दिती नािी. कािी स्त्रोत पूणवपणे 

नवीन माद्दिती प्रदान कितात जी यापूवी माद्दित नव्िती. त ेनवीन शोध, नवीन आद्दवषकाि, 

नवीन कल्पना, नवीन सांकल्पना इत्यादींद्दवषयी माद्दिती देऊ शकतात त्याांना प्राथद्दमक स्रोत 

म्ि ले जाते. उदाििणाथव एखादया सांशोधन द्दनयतकाद्दलकात नेिमीच नवीन द्दनषकषव 

नोंदद्दवणार् या सांशोधन लेखाांचा समावेश असतो. प्राथद्दमक स्त्रोताांकडून माद्दिती र्गोळा करून 

आणखी एक प्रकािचा माद्दिती स्त्रोत व्यतु्पन्न केला जातो. प्राथद्दमक स्रोताांकडून र्गोळा 

केलेली माद्दिती पद्धतशीिपणे सांकद्दलत केली जाते आद्दण पतुतक, जनवल इत्यादीच्या रूपात 

प्रकाद्दशत केली जात.े या प्रकािचे स्त्रोत दयु्यम स्त्रोत म्िणून ओळखले जातात. भाितीय 

ऐद्दतिाद्दसक पनुिावलोकन िे माद्दितीच्या दयु्यम स्त्रोताांचे उदाििण आिे. ततृीयक स्त्रोताांशी 

सांबांद्दधत प्रकाशने कािीवेळा दयु्यम स्रोताांच्या आधाि ेतयाि केली जातात. ग्रांथसूची दयु्यम 

स्त्रोत आि.े आता, जि एका ग्रांथसूचीवरून दसुिी ग्रांथसूची तयाि केली रे्गली ति ती ततृीयक 

स्त्रोत असेल. सांदभव स्त्रोताांसाठी मार्गवदशवक देखील ततृीयक स्त्रोत आिेत कािण सांदभव स्त्रोत 

दयु्यम स्त्रोत आिेत. िांर्गनाथन याांनी दोन द्दभन्न ब्रॉड ग्रुप्स मॅिो डॉक्ट्यमुें ्स आद्दण मायिो 

डॉक्ट्यमुें ्स तसेच पािांपारिक व पािांपारिक कार्गदपते्र नसलेली कार्गदपते्र द्दवभार्गली आिेत. 

याचा उल्लखे पढेु आलेला आिे. 

६.२ माहिती स्रोताचे वर्गीकरण  

माद्दितीप  आद्दण कार्गदपत्र नसलेले, मदु्दित आद्दण नॉन-द्दप्रां , प्रकाद्दशत आद्दण अप्रकाद्दशत, 

मॅिो आद्दण सूक्ष्म, पािांपारिक आद्दण अपािांपरिक अशा माद्दितीच्या स्त्रोताांच्या द्दवद्दवध 

प्रकािाांबिल एक चाांर्गली कल्पना द्दमळाली आिे. माद्दितीनसुाि दततऐवजीकिण स्त्रोत 

प्राथद्दमक, दयु्यम आद्दण ततृीयक म्िणून द्दवभाद्दजत केल ेजाऊ शकतात.  
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 अ)  माहितीपट स्त्रोत:      

 कार्गदपत्राांच्या रूपातील सवव स्त्रोत कार्गदोपत्री स्त्रोत असतात. आता पतुतके, 

द्दनयतकाद्दलके, िततद्दलद्दखत, द्दव्िद्दडओ  ेप, सांर्गणक िाइल समाद्दवष्टीत आिे,  

माद्दितीकोष, माद्दितीप  स्त्रोताांची द्दनवडक यादी खाली द्ददली आिे: 

 पुस्तके              

१ प्रबांध 

२ मोनोग्राफ्स 

३ पाठ्यपतुतके 

४ सांदभव पतुतके 

५ िततद्दलद्दखत              

६ द्दनयतकाद्दलके              

७ प्रबांध              

८ परिषद कार्गदपते्र              

९ तमतृी              

१० लेख (लोकद्दप्रय, ताांद्दत्रक, सांशोधन)              

११ डायिी              

१२ पते्र              

१३ ऑद्दिस िायली              

१४ सीडी-िॉम िकेॉद्दडिंर्ग              

१५ द्दव्िद्दडओ िकेॉद्दडिंर्ग              

१६ डे ाबेस              

१७ सांर्गणक िायली              

१८ प्रयोर्गशाळेच्या नो बकु              

 ब)  दस्तऐवजीकिण नसलेले (अहलहित) स्त्रोत:      

 माद्दितीचे तीन प्रकािचे अद्दलद्दखत स्त्रोत आिेत. त ेम्िणजे मानव, सांतथा आद्दण वल्डव 

वाइड वेब िोत. 

मानव 

•  माद्दिती व्यावसाद्दयक 

•  सल्लार्गाि 

•  तज्ञ स्त्रोत व्यक्ती 

•  सामान्य परुुष इ. 

 ससं्था: 

•  आांतििाषरीय एजन्सी 

•  सिकािी मांत्रालये आद्दण द्दवभार्ग 

•  सांशोधन आद्दण द्दवकास सांतथा   शैक्षद्दणक सांतथा 

•  सोसाय ्या 

• पद्दललद्दशांर्ग िाऊसेस 

• मिुण सांतथा 
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•  ब्रॉडकाद्दत ांर्ग िाऊसेस 

•  ग्रांथालये आद्दण माद्दिती 

कें दे्र 

•  सांग्रिालये 

•  अद्दभलेखार्गाि (सांग्रिण) 

•  प्रदशवन 

•  डे ाबेस द्दविेते 

•  माद्दिती द्दवशे्लषण कें िे 

•  सांदभव कें िे इ. 

 i)  मुद्रण (हरटं)स्रोत:        

 मिुण तवरूपात असलेले सवव स्त्रोत िे मिुण स्त्रोत आिेत. ऑिद्दप्रां  स्त्रोताांची कािी 

उदाििणे खाली द्ददली आिेत: 

•   पतुतके 

•  द्दनयतकाद्दलक 

•  पे ां ्स 

•   मानक 

•  परिषद कार्गदपते्र 

स्मृतीहचन्ि े

•  अिवाल (ताांद्दत्रक, प्रशासकीय, सिल) 

•  लेख (लोकद्दप्रय, ताांद्दत्रक, सांशोधन) 

 ii)  अरकाहित (न छापलेले) स्रोत 

 डॉक्ट्यमुें िी स्रोत जे छापलेल ेनािीत त ेसवव अप्रकाद्दशत (नॉन-द्दप्रां ) स्रोत आिते, 

जसे की : 

 िततद्दलद्दखत े( ाइप केलेल ेद्दकां वा िततद्दलद्दखत) 

 पी. एच. डी व एम.हिल चे प्रबंधन  

•  प्रकल्प अिवाल ( ाइप केलेले) 

•  डायिी 

•  पते्र 

•  ऑद्दिस िायली 

•  प्रयोर्गशाळेच्या नो बकु 

• मायिोिॉमव 

•  सीडी िकेॉद्दडिंर्ग 

•  द्दव्िद्दडओ िकेॉद्दडिंर्ग 

•  डे ाबेस 

•  सांर्गणक िायली 

•  ई-प्रकाशने 

•  मानव 
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•   सांतथा 

•  वल्डव वाइड वेब इ. 

ii)  रकाहित स्रोत:     

 िे स्रोत मदु्दित आद्दण अमदु्दित दोन्िी दततऐवजीकिण स्रोत आिेत. प्रकाशकाांद्वाि े

मोठ्या सांख्येने प्रती आणल्या जातात, सामान्यत: द्दकां मतीच्या जनु्या असतात. कािी 

उदाििणे खालीलप्रमाणे आिेत. 

•  पतुतके 

•  द्दनयतकाद्दलक 

•  पे ां ्स 

•   मानक 

•  परिषद कार्गदपते्र 

•  तमतृीद्दचन्ि े

•  िेत द्दिफ् न 

•  सीडी िकेॉद्दडिंर्ग 

•  द्दव्िद्दडओ िकेॉद्दडिंर्ग 

•  डे ाबेस इ. 

 iii)  अरकाहित स्त्रोत:   

 िे कार्गदोपत्री स्त्रोत मोठ्या सांख्येने प्रती प्रकाद्दशत केल ेजात नािीत आद्दण सिसा 

द्दविीसाठी नसतात. अप्रकाद्दशत स्त्रोत कधीकधी प्रकाद्दशत स्रोताांमध्ये देखील बदलू 

शकतात. उदाििणाथव, िवींिनाथ  ार्गोि याांनी द्दलद्दिलेली पते्र नांतिच्या काळात 

द्दवश्वभाितीने पतुतक तवरूपात प्रकाद्दशत केली. अप्रकाद्दशत स्त्रोताांची कािी उदाििणे 

खाली द्ददली आिेत: 

  •  िततद्दलद्दखत े( ाइप केलेल ेद्दकां वा िततद्दलद्दखत) 

•  पीएच.डी. व एम.तिल चे प्रबंधन 

•  प्रकल्प अिवाल ( ाइप केलेले) 

•  डायिी 

•  पते्र 

•  ऑद्दिस िायली 

•  प्रयोर्गशाळेच्या नो बकु 

•  आठवण 

•  वैद्यकीय नोंदी इ. 

आपली रगती तपासा 

१) मातहिी स्रोिांचे वर्ीकरणाचे वणगन करा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

इतिहासाचे स्रोि:  

वर्ीकरण आतण संघटन 

89 

 ६.३ राथहमक स्रोत 

नव्याने व्यतु्पन्न केलेली माद्दिती, सांशोधनाचे मूळ कायव द्दकां वा आधीपासून ज्ञात तथयाांचा 

नवीन अथव लावल्यास एखाद्या स्त्रोतास प्राथद्दमक स्त्रोत मानले जाईल. कार्गदपत्र मूळ 

सांशोधनाचा पद्दिला आद्दण बर् याचदा प्रकाद्दशत केलेला भार्ग असतो. प्राथद्दमक स्त्रोताांमधील 

माद्दिती सामान्यतः द्दवखिुलेली आद्दण असांघद्द त असत.े 

 मोनोग्राफ्स  प्राथद्दमक स्त्रोत असतात. मोनोग्राि िे मळुात लाांब सांशोधन लेख द्दकां वा 

द्दवद्दशष्ट थीमविील एक लिान पतुतक असतात. ि ेलक्षात ठेवले पाद्दिजे की केवळ सांशोधन 

मोनोग्राि िे प्राथद्दमक स्रोत आिेत.. 

 कागदपत्ांचा सगं्रि - कधीकधी एखाद्या द्दवद्दशष्ट द्दवषयावि लेख एकद्दत्रत केल ेजातात द्दकां वा 

एखाद्या द्दवद्दशष्ट व्यक्तीचे योर्गदान द्ददलेले असते आद्दण पतुतकाच्या तवरूपात आणले जाते.  

 पाठ्यपुस्तके आहण पुहस्तकांना कािी इद्दतिासकािाांनी प्राथद्दमक स्त्रोत मानले आिेत, 

ज्याांना इतिाांनी दयु्यम द्दकां वा ततृीयक स्त्रोत मानले आिेत. 

 माहलका, जननल्स आहण माहसके जनवल्स, माद्दसके आद्दण साप्तातहक प्राथद्दमक स्रोत असू 

शकतात पण सवव माद्दलका प्राथद्दमक स्त्रोत असतीलच असे नािी.  

वृत्तपते् इतिाांच्या यादीतून वर्गळली जातात कािण ती वैज्ञाद्दनक आद्दण ताांद्दत्रक साद्दित्याांशी 

सांबांद्दधत नसतात. या वर्गीकिणात साद्दित्याच्या सांपूणव व्याप्तीचा समावेश आिे. 

वतवमानपत्राांमध्ये प्राथद्दमक माद्दिती असते आद्दण द्दतचे प्लेसमें  येथे योग्य आिे. 

 तांहत्क कॅटलॉग सामान्यत: उत्पादकाांचे कॅटलॉग असतात आद्दण व्यापाि साद्दित्य तयाि 

कितात. तसेच उत्पादकाांनी द्ददलेली उत्पादने, प्रद्दिया इत्यादींसि पिुवलेली माहिती पत्के 

देखील व्यापाि साद्दित्य तयाि कितात. ते प्राथद्दमक स्त्रोत आिेत. तथाद्दप, प्राथद्दमक 

साद्दित्यावि आधारित माद्दिती पत्रके दयु्यम स्त्रोत आिेत. 

 आमांत्रण पत्र एक माहिती कार्न आि.े अर्गदी पोत काडवमधील एक पत्र देखील एक माद्दिती 

काडव आि.े द्दवद्दवध के्षत्रात माद्दिती काडव अद्दततत्त्वात आिेत. जिी आपल्याला जनवल 

एद्दड िकडून माद्दिती द्दमळेल की आपला लेख प्रकाशनासाठी तवीकािला रे्गला आि े ि े

देखील या शे्रणीतील एक उदाििण आिे. 

िस्तहलहित े आहण गॅली - िततद्दलद्दखत पतुतक द्दकां वा इति कोणतेिी दततऐवज द्दकां वा 

 ाइप केलले ेलेख द्दकां वा इति असू शकते ज ेप्रकाशनासाठी पाठवले रे्गल ेआिे. र्गॅलिी िा 

द्दप्रां िचा पिुावा आिे. ि ेसवव मूळ कार्गदपते्र आिेत आद्दण म्िणूनच हस्ितलतििे व रॅ्ली ह े

प्राथद्दमक स्त्रोत अांतर्गवत येिाि. 

रे्टा फाइल्स सांर्गणकीकृत िायली असतात ज्यात डे ा असतो. जि डे ा प्राथद्दमक 

स्त्रोताांचा असेल ति डे ा िाइल्स प्राथद्दमक स्त्रोत म्हणून मान्यिा तिली जािे. 

६.४ दुय्यम स्रोत 

िे प्राथद्दमक स्त्रोताांवि कमी-अद्दधक प्रमाणात अवलांबून असलेले स्त्रोत दयु्यम स्त्रोत 

असतात. दयु्यम स्त्रोताांमधील माद्दिती एका द्दनद्दित योजनेनसुाि आयोद्दजत आद्दण 

व्यवद्दतथत केली जाते. अनिुमद्दणका आद्दण अमूतव द्दनयतकाद्दलके िे दयु्यम स्त्रोताांचे 
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उदाििण आिे. द्दनयतकाद्दलके अनिुमे द्दनयद्दमतपणे द्दनयतकाद्दलकाांची द्दकां वा कािी 

प्रकािच्या प्रकाशनाांची सामग्री अनिुद्दमत किते, ति द्दनयतकाद्दलकाांसद्दित द्दनयतकाद्दलकाांचे 

सािाांश देखील संतिप्त मातहिी देते. सारांश सूचक द्दकां वा माद्दितीपूणव असू शकते. 

अनिुमद्दणका आद्दण सारांशपर द्दनयतकाद्दलक एकति सामान्य स्वरूपवर द्दकां वा द्दवद्दशष्ट 

थीमवि आधाररि असू शकतात. कोणत्यािी सारांशपर आद्दण अनिुमद्दणका 

द्दनयतकाद्दलकात आपणास लक्षात येईल की समान द्दवषयाचे लेख एकत्र ठेवले जािाि. जिी 

लेखात उदासीन भाषा असेल तिीिी आपल्याला त्याच भाषेत महत्वपूणग सारांश 

सापडतील. एक प्रकाि े त े भाषेच्या अडथळ्यावि मात किीिाि. प्राथद्दमक स्त्रोताांच्या 

ग्रांथसूचक माद्दिती सिसा दयु्यम स्रोताांमध्ये द्ददल्या रे्गल्यामळेु िे स्रोत प्राथद्दमक स्त्रोताांच्या 

माद्दितीसाठी उपयोर्गी पडतात. दयु्यम स्त्रोताांच्या देखील पनुिावलोकन लेखात, द्दवद्दशष्ट 

कालावधीसाठी द्दवद्दशष्ट द्दवषयाविील सांपूणव माद्दिती प्रथम र्गोळा केली जात,े द्दतचे सांपादन 

करून शेव ी एक अिवाल द्दलद्दिला जातो. ज्यामध्ये सांपूणव प्रकिण एकद्दत्रतपणे आयोद्दजत 

केले जाते. सामान्यतः बिुतेक सांदभव पतुतके प्राथद्दमक स्त्रोताांकडील सामग्री देखील 

काढतात. 

आपली रगती तपासा 

१) ियु्यम संशोधनांवर तटप तलहा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६.५ तृतीय स्रोत 

िे स्रोत पूणवपणे दयु्यम स्त्रोताांवि द्दकां वा प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्त्रोताांवि अवलांबून असतात. 

'सांदभव स्त्रोताांचे मार्गवदशवक' आद्दण 'ग्रांथसूचींचे ग्रांथ' सािखे स्रोत ततृीय स्त्रोताची उदाििणे 

आिेत. िे स्रोत प्राथद्दमक स्त्रोत तसेच दयु्यम स्त्रोताांसाठी चावी / द्दकल्ली सािखे  कायव 

कितात. कािी लेखकाांनी द्दनदेद्दशका, वषवपतुतके इत्यादींना प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्त्रोत 

वापिण्यास मदत किणार् याला ततृीयक स्त्रोत म्िणून मानले. चालू असलेल्या सांशोधन 

प्रकल्पाांच्या द्दनदेद्दशका सािख्या स्त्रोत आिेत, ज ेततृीय स्रोत म्िणून मानले जाते. 

दीर्न (मॅक्रो) आहण सुक्ष्म (मायक्रो) स्त्रोत: 

पतुतकातील दीघव / मॅिो द्दवचािाांना मूतव तवरुप देणािी कार्गदपते्र दीघव / मॅिो दततऐवज 

आिेत आद्दण द्दनयतकाद्दलकामधील लेखाांसािखे सूक्ष्म द्दवचािाांना मूतव तवरुप देणाि ेि ेसूक्ष्म 

दततऐवज आिेत. िे लक्षात घेणे आवश्यक आि ेकी मायिोिॉमवमधील दततऐवज नेिमी 

सूक्ष्म दततऐवज नसतात कािण मायिोद्दिल्म एखाद्या मॅिो दततऐवज द्दकां वा जनवलमध्ये 

सूक्ष्म दततऐवज स्थान तनतिि करू शकिे. 
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पािपंारिक आहण अपािपंरिक स्त्रोत: 

पािांपारिक स्रोत म्िणून कार्गदावि छापलेली पतुतके आद्दण अपािांपरिक स्त्रोत म्िणून 

मायिोद्दिल्म, पनुमुवद्रण साधन  इत्यादी कार्गदपते्र िोत. 

 वगीकिणाची उपयुक्तता: 

i)  सांग्रिाच्या योग्यतेसाठी कार्गदपत्राांचे वर्गीकिण केल्याने सकािात्मक मदत द्दमळते. 

उदाििणाथव लायब्रिीतून द्दनयद्दमत द्दनयतकाद्दलके पाद्दिजे असतील ति प कन 

द्दमळतात. ग्रांथालयात दयु्यम स्त्रोताच्या तलुनेत  प्राथद्दमक द्दनयतकाद्दलके अद्दधक 

असतील ति सांग्रि सांतदु्दलत आद्दण सांशोधनासाठी अद्दधक उपयकु्त मानला जाईल. 

कोणत्यािी वैज्ञाद्दनक ग्रांथालयात द्दजथे द्दजथे प्राथद्दमक कार्गदपत्राांचे वचवतव असते तेथे 

खिोखि चाांर्गल्या सांग्रि िोण्याचे द्दचन्ि असते. 

ii)  वर्गीकिण वापरून एखाद्या द्दवद्दशष्ट के्षत्राचे सांशोधन-िेतू द्दकती प्रमाणात आिे िे 

द्दनधाव रित किणे शक्ट्य आिे. एखाद्या द्दवद्दशष्ट के्षत्राची वतवमान द्दनयतकाद्दलके घ्या नंिर 

प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम स्रोताांमध्ये त्याांचे वर्गीकिण किा आद्दण नांति प्रत्येक 

शे्रणीतील द्दनयतकाद्दलकाांची  क्ट्केवािी शोधा.  क्ट्केवािी िे सांशोधन के्षत्रासाठी द्दकती 

प्रमाणात आिे िे दशववेल. जि एखाद्या के्षत्रात ५०% पेक्षा जातत द्दनयतकाद्दलक 

प्राथद्दमक असतील ति ते के्षत्र द्दनद्दितच अनसुांधानप्रधान आिे. 

आपली रगती तपासा 

१) ििृीय स्त्रोताची व्याख्या द्या.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

६.६ माहिती सरं्टन 

प्रभावी  स्त्रोताांचा उपयोर्ग करून महत्वपूणग ऐद्दतिाद्दसक द्दलखाण केले जाऊ शकते. त्यासाठी 

तथयाांचे सांघ न वेर्गवेर्गळ्या पद्धतीने केले जाते.   

१)  सांदभव ग्रांथानुसाि द्द पण घेणे - सांशोधन द्दवषयाशी सांबांद्दधत वाचन किीत असताना 

अनेक ग्रांथ िाताळावे लार्गतात. अशावेळी माद्दितीची सिद्दमसळ िोऊ नये म्िणून 

प्रत्येक ग्रांथासाठी एक तवतांत्र विी करून त्या ग्रांथातील नोंदी तपशीलवाि घ्याव्यात. 

िी सांकद्दलत माद्दिती नांति सांशोधन अिवाल द्दलिीत असताना वापिली जाते.  

२)  सांशोधन द्दवषयाच्या पैलूनसुाि द्द पण घेणे - सांशोधनाचे द्दवद्दवध पैलू अथवा उपद्दवषय, 

प्रकिणे याांची माद्दिती सांशोधकाला असते ; त्यामळेु एखादा ग्रांथ अभ्यासताना त्या 
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ग्रांथातून सवव माद्दिती एकाच द्दठकाणी न घेता आपल्या सांशोधन आिाखड्यातील 

द्दवद्दवध पैलूांनसुाि वेर्गवेर्गळी द्द पणे या पद्धतीत घेतली जातात. उदा. िाजकीय, 

सामाद्दजक, आद्दथवक वा साांतकृद्दतक माद्दिती. या पद्धतीमळेु उपद्दवषयानसुाि माद्दितीचे 

सांकलन िोऊन शोधप्रबांध द्दलद्दिताना प्रकिणे द्दलद्दिणे सकुि िोते.   

३)  िाईल पद्धतीनसुाि द्द पण घेणे - या पद्धतीत द्द पणे घेताना तवतांत्र, स ेु कार्गद सांदभव 

घेण्यासाठी वापिले जातात. प्रत्येक ग्रांथातील माद्दिती स ्ुया कार्गदावि घेऊन 

त्यावि सांदभव ग्रांथाची माद्दिती ठेवली जाते व र्गिजेनसुाि िे कार्गद लेखन किताना 

वापिता येतात. प्रत्यक्ष लेखनात सांदभव देताना कार्गदावि द्ददलेल्या सांदभावचा वापि 

किणे सलुभ असते.  

४)  काडव पद्धतीनसुाि द्द पण घेणे - सांशोधनासाठी द्द पणे घेताना वापिात असलेली 

काडवपद्धती िी सवावत व्यविायव पद्धती मानली जाते. िी पद्धत श्रम व वेळेची बचत 

किणािी आिे. या पद्धतीचे तीन िायदे आिेत.  १) सवव मित्त्वाची माद्दिती एकत्र व 

सांद्दक्षप्तपणे एकाच काडाववि द्दमळते. २) द्दवषयाच्या माांडणीसाठी कालिम, द्दवषय, 

प्रकिणे यानसुाि काडावचे वर्गीकिण किता येते. ३) काडाववि सांदभव ग्रांथाचे नाव 

असल्यामळेु सांदभवग्रांथ सूची आद्याक्षिानसुाि लवकि तयाि िोते. 

काडवपद्धती वापिताना काडावच्या एकाच बाजूवि द्द पण घ्यावे, कािी मित्त्वाची अवतिणे 

असल्यास काडावच्या मार्गील बाजूस त्याांची नोंद ठेवावी. मखु्य म्िणजे एका मदु्यासाठी 

तवतांत्र काडव वापिावे. प्रत्येक काडाववि द्दवषय अथवा उपद्दवषयाची माद्दिती, त्याद्दवषयी 

मिुेसूद सांद्दक्षप्त माद्दिती, ग्रांथाचे द्दशषवक, लेखक - सांपादकाचे नाव, प्रकाशकाचे नाव, तथळ, 

वषव आद्दण ज्या पषृ्ठावरून सांदभव घेतला आि,े त्याचा पषृ्ठ िमाांक नोंदवावा. या सवव नोंदी / 

द्द पणे एकाच काडाववि घेतल्यामळेु शोधद्दनबांध / प्रबांध द्दलद्दिताना काडव वापिणे सोयीचे जाते. 

काडाववि नोंदी / द्द पणे घेताना पढुीलप्रमाणे नमनु्यादाखल काडावनसुाि घ्याव्यात.  

हवषय / उपहवषयाचे िीषनक                     द्ददनाांक.……….. 

मदु्यासांदभावत सांद्दक्षप्त माद्दिती 

…. ……………………………...……………. 

………………………………………….…… 

……………………………………..……….. 

सांपादकाचे नाव / लेखकाचे नाव- ………..., खांड ि.- …….,  प्रकाशक-..........., तथळ 

- ………., वषव -........, आवतृी -.........., पषृ्ठ िमाांक -.......... 

 विीलप्रमाणे काडाववि सांदभव ग्रांथातून नोंदी घेतल्यावि त्या काडाववि िमाांक  ाकू नयेत, 

कािण द्दवषय / घ कानसुाि िमाने लावणे सोयीचे िोते. द्द पण घेण्याच्या अन्य पद्धतीपेक्षा 

िी काडव पद्धत अद्दधक सोयीतकि मानली जाते. कािण एकाच दृद्दष्टके्षपात काडावविील 

माद्दिती आपणास द्दमळते व त्यासांदभावत अद्दधक माद्दिती पनु्िा पािावयाची र्गिज भासल्यास 

काडावविील सांदभव लरे्गच उपललध असतो. काडावमळेु तळद्द पा, सांदभव देणे व ग्रांथसूची 

बनद्दवणे अत्यांत सलुभ जाते. द्दवषयानुसाि पद्धतीचा वापि किावा, या पद्धतीद्दशवाय र्ग चचाव, 

ध्वद्दनमिुण, छायाद्दचत्रण इ.चािी सांशोधनात उपयोर्ग िोतो. 
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 अ)  हर्हजटल फायली तयाि किणे:      

 अद्दभलेखाांर्गािामध्ये भेट िेवून द्दलद्दखत नो ्स व्यद्दतरिक्त डझनभि द्दकां वा अर्गदी 

शेकडो छायाद्दचते्र द्दकां वा तकॅ न कार्गदपते्र अभ्यासने व त्याची तटपण घेणे िारच 

कष्टाचे काम आह े परिं ुआपण आपल्या सांर्गणकावि नो ्स घेत असल्यास द्दकां वा 

त्यास ितताांतरित किीत असल्यास, मौल्यवान माद्दिती र्गमावण्याची द्दकां वा 

कार्गदपत्राांसाठी योग्य उद्धिण र्गिाळ िोण्याची शक्ट्यता असते. त्या सवव िायली कशा 

व्यवद्दतथत ठेवता येतील? मूलभूत नो ्स घेण्याच्या प्रणालींप्रमाणेच, सांशोधकाांना 

त्याांच्या तवत:चा सांशोधन प्रकल्प आद्दण सवयींच्या आधाि े िायली आयोद्दजत 

किण्यासाठी एक तवतशष्ट प्रणाली द्दवकद्दसत किावी लारे्गल. माद्दिती  तांत्रज्ञानाचा 

वापि करुन द्दडद्दज ल िायली दोन मूलभूत घ काांमध्ये जोडणे शक्ट्य िोईल. जेव्िा 

आपण माद्दिती तांत्रज्ञानाच्या मिाजाळातील नवीन सांग्रिणावि पोिोचता तेव्िा 

आपल्याला आकावइव्िच्या नावाने एक नवीन इलेक्ट्रॉद्दनक िोल्डि तयाि किणे 

आवश्यक असते.  उदाििणाथव, जेव्िा आपण नवीन सांग्रिणास भे  द्याल त्या द्ददवशी 

तीन तवतांत्र सांग्रि पाित असल्यास, आपण ज्या द्दवद्दशष्ट सांग्रिाची अन्वेषण 

किण्याची योजना आखत आिात त्याकरिता मोठ्या आकावइव्ि िोल्डि अांतर्गवत 

आपल्याला तीन तवतांत्र िोल्डि तयाि किण्याची आवश्यकता आिे. सांकलन 

िोल्डसवमध्ये आपण घेतलले े छायाद्दचत्र िकेॉडव किण्यासाठी द्दकां वा द्दलद्दखत 

दततऐवजाांचे उताि ेआद्दण वणवन किण्यासाठी आपल्याला वडव प्रोसेद्दसांर्ग प्रोग्राममध्ये 

नवीन दततऐवज सरुू किणे आवश्यक आिे. छायाद्दचत्रण किताना, आपल्याला 

बॉक्ट्सची बािेिील लेबले, िोल्डि लेबले आद्दण तवतःच कार्गदपत्राांची छायाद्दचते्र घेणे 

आवश्यक आि.े नांति, सांग्रिातील मखु्य दततऐवजावि आपल्याला कोणती 

छायाद्दचते्र घेण्यात आली आिेत याची नोंद ठेवणे आवश्यक आिे आद्दण द्दवद्दशष्ट 

दततऐवजाांना उद्धिण देणे आवश्यक आिे. या प्रणालीचा िायदा असा आिे की, 

आपण द्दकत्येक आठवडे द्दकां वा कािी मद्दिन्याांनांति आपल्या नो ्सकडे पित पािू 

शकता आद्दण द्दलप्यांतरित कार्गदपते्र द्दकां वा छायाद्दचते्र सांग्रि मूळपणे कोठे सापडले 

याची आठवण करून देऊ शकतो आद्दण सांग्रिासाठी सांपूणव उद्धिण प्रदान करू 

शकतो. या नोंदीचा उपयोर्ग तळ ीपा देताना िोत असतो. तथाद्दप रै्गिसोय िी आिे 

की, दततऐवजाचा मार्गोवा घेण्यासाठी कोणता सांग्रि िोता िे आपल्याला 

आठवण्याची आवश्यकता आि े (रू्गर्गल डेतक ॉप आद्दण द्दवांडोज सचव सािख्या 

अनपु्रयोर्ग या प्रद्दियेस सलुभ किण्यास मदत करू शकतात). िी प्रणाली कािींसाठी 

चाांर्गले कायव किीत असतानािी,  कीवडवसि असांख्य सांग्रिात त े कायव किीत 

असल्यास इतिाांना ते र्गोंधळात  ाकणाि े वा ू शकतात. प्रत्येक इद्दतिासकािाांनी 

त्याांच्या द्दवद्दशष्ट प्रकािची आकावइव्ि म ेरियल तयाि किण्याच्या तमतृी व आठवणी 

लक्षात ठेवण्यासाठी त्याांच्या सामथयावनसुाि एक अद्दद्वतीय प्रणाली मातहिी 

िंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने द्दवकद्दसत केली पाद्दिजे. 

 बी)  हफहजकल फाइल्स तयाि किणे :      

 ऐद्दतिाद्दसक सांशोधक म्िणून, आपण बिुधा मूळ अतभलेिीय (आकावइव्िल) 

कार्गदपत्राांच्या िो ोकॉपी तसेच आकावइव्िजमधून पिवानर्गी िॉमव आद्दण पेपिवकव चा 

सांग्रि द्दमळवतो. आपण आकावइव््जमध्ये आपले काम सरुू किताच या प्रकािच्या 
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िायली कशा सांग्रद्दित किाव्यात याचा द्दवचाि कितो. आपण त्याचे तडजीटायझेशन 

करु शकिो का? कािी दशकाांपूवी लोक मूळ कार्गदपत्राांचे मोठ्या प्रमाणात छायाप्रती 

बनवत असत. रे्गल्या कािी वषािंमध्ये, सांशोधक, इद्दतिासकाि छायाद्दचत्राांमधून 

सांर्गणकात सांग्रद्दित द्दडद्दज ल छायाद्दचते्र, तकॅ न आद्दण रान्सद्दिप्शन किणे सुरू केले 

आिे. तथाद्दप, कािी कार्गदपते्र िक्त अ ळ अथवा अपरििायव असतात. आपण 

आपले सांशोधनाचे काम सरुू किताच, आपल्या वाढत्या वैयद्दक्तक सांग्रिणासि या 

प्रकािचे दततऐवज कसे सांग्रद्दित केल ेजातील याचा द्दवचाि किायला पाद्दिजे. आपण 

मोठ्या सांख्येने िो ोकॉपी बनवत असल े तिी आपण आपल्या द्दवषयावि, 

कालिमानसुाि द्दकां वा थीमॅद्द कदृष््टया अद्दधक द्दवद्दशष्ट असलेल्या सांघ नात्मक 

प्रणाली आपल्या सांशोधन पि कामाच्या र्गिजेची पतुवता किण्यासाठी तयाि 

किण्याचा द्दवचाि केला पाद्दिजे.  

आपली प्रर्गती तपासा : 

प्र. १. मातहिी (साधने) च्या संघटनाचे महत्त्व स्पष्ट करा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६.७ सारांश / हनष्कषन 

िकेॉड्वस आद्दण माद्दिती व्यवतथापन िे एक साधन आिे, जे व्यवतथापकाांद्वाि ेकोणते िकेॉडव 

द्द कवायचे आद्दण द्दकती काळ आद्दण कोणत्या िकेॉडव  ाकून द्यायचे िे द्दनधावरित किण्यासाठी 

वापिले जाते. यात दततऐवज व्यवतथापन प्रणाली, प्रमाद्दणत िाइल योजना, अनिुमद्दणका 

इ. सािख्या नोंदींमध्ये सधुािण्यासाठी साधने सद्यद्दतथतीतील समाद्दवष्ट असतात. िकेॉड्वस 

आद्दण माद्दिती व्यवतथापनाची द्दशतत सांतथेच्या नोंदींसाठी चाचण्या आद्दण मानदांड लारू्ग 

कित,े त्याांचे मूल्य र्ग  आद्दण इति दोन्िी ठिवते. सांभाव्य वापिकते िकेॉड्वस व्यवतथापक 

सवेक्षण आद्दण नोंदींचे प्रकाि आद्दण कायव याांचे अनसुाि वर्गीकिण कितात. धािणा आद्दण 

द्दवल्िेवा ीसाठी िकेॉडव शेड्यूल किण्यासाठी त े प्रत्येक शे्रणीचे मूल्याांकन कितात. कािी 

नोंदी (िकेॉडव) कायमतवरुपी सांशोधनासाठी उपयकु्त ठितात. सांशोधनासाठी जि योग्यरित्या 

नोंदी (िकेॉडव) सांघद्द त केली रे्गली आद्दण जतन केली रे्गली ति या सद्यतस्थिीिील नसलेले 

िकेॉड्वस सांतथेच्या आकावइव््स बनतात. ते सांतथेची मूल्ये, द्दियाकलाप आद्दण लक्ष्य 

प्रद्दतद्दबांद्दबत कितात. 
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 ६.८ रश्न 

१. ऐद्दतिाद्दसक स्त्रोताांच्या वर्गीकिणाचे द्दवद्दवध पैलू साांर्गा.              

२. स्त्रोताांच्या सांघ नच्या प्रद्दियेवि चचाव किा.              

३.द्दवद्दवध प्राथद्दमक स्त्रोताांवि एक लिानसे द्द पण द्दलिा.              

४. द्दवद्दवध दयु्यम स्रोताांवि एक लिानसे द्द पण द्दलिा.              

९.९ अहतररक्त वाचन 

 १) र्गॅिाघन जीएस, र्गाइड  ू द्दित ोरिकल मेथड, न्यूयॉकव , िोडविॅम यदु्दनव्िद्दसव ी प्रेस, 

१९९६.              

२)  र्गॉ त ेक, एल., अांडित ँद्दडांर्ग द्दितरी, न्यूयॉकव , अल्िेड ए. नॉि, १९५१.              

३)  मॅकद्दमलन जे.एच. आद्दण शमुांदि एस., रिसचव इन एज्यकेुशन: अ कन्सप्च्यअुल 

इांत्रोडक्ट्शन बोत न एमए: द्दल ल ब्राउन आद्दण कां पनी, १९८४. 

४)  शेिि आि.जे., र्गाईड तू द्दित ोरिकल मेथड, इद्दलयन्स: डोसी प्रेस, १९७४.   

५)  शाांता कोठेकि, इद्दतिास तांत्र आद्दण तत्त्वज्ञान, श्री साईनाथ प्रकाशन नार्गपूि, द्दतसिी 

आवतृ्ती, २०११. 

६)  श्रीद्दनवास सातभाई, इद्दतिास लेखन शास्त्र, द्दवदया बकु्ट्स पद्दललशसव, औिांर्गाबाद, 

२०११.  

७)   प्रभाकि देव, इद्दतिास एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नाांदेड, १९९७. 

८)  सिदेसाई बी. एन., इद्दतिास लखेन पद्धती, िडके प्रकाशन, कोल्िापूि, २००४. 
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७      

इतिहास लेखानािील समस्या- साधनाांचे परीक्षण  

घटक रचना  

७.०  उतिष्टे  

७.१  प्रस्िावना  

७.२   बतहरं्रग पर्रीक्षण 

७.३   अंितर्रगं पर्रीक्षण  

 ७.३.१  सकार्रात्मक पर्रीक्षण  

 ७.३.२  नकार्रात्मक पर्रीक्षण  

७.४  सार्रांश  

७.५  प्रश्न  

७.६   अतिरर्रक्त वाचन 

७.० उद्दिष्ट े: 

१. साधनांची सत्यिा व तवश्वासाहतिा समजून घेणे. 

२. संशोधनािील शास्त्रोक्त पद्धतिने केलेली िपासणी करणे.  

३. साधनांचे अंितर्रगं व बतहतर्रगं परर्रक्षण कर्रणे 

७.१ प्रस्तावना 

इतिहास म्हणजे गिकाळाची कपोलकतपपि कथा नव्हे, िर्र जे प्रत्यक्ष घडले त्याचे तनवेदन 

इतिहासलेखाि अपेतक्षि असि.े गिकाळाि काय घडले, कसे घडले ही मातहिी देण्याचे 

काम मूळ कागदपते्र कर्रिाि. पर्रिं ुत्यािून तमळणाऱ्या मातहिीचे पर्रीक्षण आवश्यक असिे.  

इतिहासाचे संशोधन ही इिर्र सवतच ज्ञानशाखांिील संशोधनाप्रमाणे, एक प्रदीघत प्रतिया 

असिे. िी कर्रीि असिाना योग्य फतलि हािी पडावे यासाठी तिच्यािील महत्त्वाच्या 

टप्प्यांची जाण संशोधकाला असावी लागिे. प्रत्येक ज्ञानशाखेची संशोधनाची प्रतिया 

वेगवेगळ्या प्रकार्रची असिे. इतिहास संशोधकाला गिकालीन तलतखि साधनांचा वापर्र 

बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर्र कर्रावयाचा असिो. त्यामळेु ऐतिहातसक तलतखि सामगु्री कोठे 

उपलब्ध असेल याचा शोध संशोधकाला प्रथम घ्यावा लागिो. केवळ ऐतिहातसक 

मातहिीच्या आधार्र ेइतिहासाला आकार्र येि नाही ह ेजर्री सत्य असले िर्री त्या खेर्रीजही 

इतिहासगं्रथाची इमार्रि उभी होि नाही हे ही तििकेच सत्य आहे. 

मूळ ऐतिहातसक सामगु्रीच्या संकलनानंिर्रचा दसुर्रा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मूळ साधनांची 

सत्यासत्यिा पडिाळून पाहणे हा होय. इतिहास म्हणजे गिकाळाची कपोलकतपपि कथा 

नव्ह,े िर्र ज ेप्रत्यक्ष घडले त्याचे तनवेदन इतिहासलेखाि अपेतक्षि असिे. गिकाळाि काय 

घडले, कसे घडले ही मातहिी देण्याचे काम मूळ कागदपते्र कर्रिाि. पर्रिं ुत्यािून तमळणाऱ्या 

मातहिीचे पर्रीक्षण आवश्यक असिे. वितमानकाळाि घडणाऱ्या घटनांच्या वणतनाि 
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खऱ्याखोट्याची जशी सर्रतमसळ झालेली अनेकदा आढळिे िशीच िी गिकाळाची मातहिी 

देणाऱ्या कागदपत्रांि झालेली असण्याची शक्यिा नाकार्रिा येि नाही. म्हणून िी मूळ 

साधने ित्कालीन आहेि की नाही. आतण त्यािून तमळणार्री मातहिी तवश्वासाहत आहे की 

नाही याची खािर्रजमा करून घेणे तनकडीचे ठर्रिे. मातहिीच्या सत्यिेतवषयी पूणत खात्री 

पटपयाखेर्रीज त्याचा वापर्र ऐतिहातसक परु्रावा म्हणून कर्रिा येि नाही. 

ऐतिहातसक कागदपत्रांच्या पर्रीक्षणाचा टप्पा तचतकत्सात्मक व तवशे्लषणात्मक स्वरूपाचा 

असिो. ह्या टप्प्याच्या दर्रम्यान संशोधकाची भूतमका िपासण्याची असिे. ज्याप्रमाणे गपु्तहेर्र 

खात्यािील िपासनीस डोळे व कान उघडे ठेऊन घडलेपया घटनेचा सूक्ष्मपणे िपास 

कर्रिो, िसेच काम यावेळी संशोधकाला कर्रावयाचे असिे. यासाठी त्याला कुशाग्र, िपलख 

बदु्धी, जशा घडपया असे ऐकिो अगर्र वाचिो, त्या खर्रोखर्र घडपया का? आतण जसे वाचिो 

आतण लेखनाि पार्रखून खऱ्या घेतलेपया मातहिीलाच परु्राव्याचे स्वरूप प्राप्त होिे. व त्याचा 

उपयोग इतिहास निरपेक्ष व तववेक आतण कायम वतृ्ती असावी लागिे. ज्या घटना घडपया 

आतण िशाच घडपया का? याची शहातनशा कर्रणे अगत्याचे असि;े कार्रण तवश्वासाहतिेच्या 

तनकषावर्र लेखनाि कर्रिा येिो. घतटिे (Facts) हा इतिहासलेखनाचा मूळ आधार्र असिो. 

या संदभाति "घटनातनतििी हा पर्रीक्षणाचा मखु्य उिेश असिो, कार्रण पढुील सवत प्रतियांचा 

मूळ आधार्र परर्रतक्षि घटना असिाि." ह ेहॉकेट यांचे तवधान ह्या महत्त्वाच्या मदु्यावर्र नेमके 

बोट ठेवणार्र ेआहे. 

संकतलि कागदपत्रांिील मातहिी परु्राव्यादाखल वापर्रिा येईल की नाही याची तनतििी 

कर्रण्यासाठी संशोधकाला त्यावर्र पर्रीक्षणाची प्रतिया कर्रावी लागिे. तवश्वसनीयिा तनधात रर्रि 

कर्रण्यासाठी कागदपत्रांवर्र दोन प्रकार्रचे संस्कार्र कर्रावे लागिाि. िे म्हणजे कागदपत्रांचे 

बाह्यांग पर्रीक्षण आतण त्यांचे अंितर्रगं पर्रीक्षण हे होि. यालाच इंग्रजीि अनिुमे Heuristics 

आतण Hermeneutics असे म्हणिाि. 

७.२  बद्दिरंग परीक्षण (External Criticism) 

पर्रीक्षण ही कागदपत्रांच्या िपासणीची प्राथतमक प्रतिया होय. ऐतिहातसक कागदपते्र हािी 

आपयानंिर्र त्यांची सत्यिा पार्रखून घेण्यासाठी सुरुवािीला त्या कागदपत्रातवषयी 

स्विःलाच काही प्रश्न तवचार्रावे लागिाि. त्या कागदपत्राच्या खर्रपेणातवषयी शंका उपतस्थि 

करून िपासणीला प्रार्रभं कर्रावयाचा असिो. िे प्रश्न पढुीलप्रमाणे 

१)  संशोधनासाठी तनवडलेपया तवषयासंबंधी िो कागद आहे की नाही? 

२)  कागद मूळ स्वरूपाि आहे की नक्कल आहे- खर्रा आहे की बनावट?  

३)  कागदाचा लेखक संशोधन तवषयाच्या काळाशी तनगडीि आहे का?  

४)  कागदाि आलेला तवषय संशोधनतवषयाच्या काळाशी ससंुगि आहे की नाही?  

५)  कागदाि स्थळाचा उपलेख आहे का? असपयास िो संशोधन तवषयाच्या 

स्थलमयातदेशी जळुिो का? ह्या प्रश्नांचा हेिू मूळ कागदपत्राचा लेखक, स्थळ व काळ 

तनतिि कर्रणे हा असिो. यालाच बाह्यांग पर्रीक्षण म्हणिाि. काही इतिहासकार्र 

बाह्यांग पर्रीक्षणाचेही लेखतचतकत्सा (textual Criticism) व लेखकाचा तचतकत्सक 

िपास (critical investigation of authorship) असे दोन भाग मानिाि. काही 
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इतिहासकार्र बाह्यांग पर्रीक्षणाला गौण मानिाि. हॉकेट देखील बाह्यांग पर्रीक्षणाला 

प्राथतमक स्वरूपाची अपरर्रपक्व प्रतिया मानिाि. पर्रिं ु याचा अथत ह्या प्रतियेचे 

महत्त्व गौण आहे असा मात्र नाही. फक्त िी पर्रीक्षण प्रतियेची पतहली पायर्री आहे.  

तकपपयाि प्रवेश कर्रावयाचा असपयास प्रथम प्रवेशद्वार्र उघडावे लागिे. त्याखेर्रीज आि 

प्रवेश तमळि नाही, िसेच कागदपत्राचा लेखक कोण? त्याचा काळ कोणिा व स्थळ कोणि े

याची खािर्रजमा केपयाखेर्रीज पर्रीक्षणाची पतहली पायर्री ओलांडून पढेु पाऊल टाकिा येि 

नाही. कागद जर्र संशोधन तवषयाशी संबंतधि नसेल, लेखक समकालीन नसेल आतण कागद 

जर्र बनावट वाटि असेल िर्र िो त्याज्य ठर्रिो आतण पढुील पर्रीक्षणाची गर्रजच उर्रि नाही. 

१)  बाह्यांग पर्रीक्षणासाठी पतहला मिुा तवचार्राि घ्यावयाचा िो तवषयाच्या स्वरूपाचा! 

संशोधनाचा तवषय पेशवेकालीन असेल आतण कागदपत्र तशवकालीन असेल िर्र िो 

प्रथमदशतनीच त्याज्य मानावा लागेल. स्वरूपाि आह े

२)  दसुर्रा मिुा म्हणजे हािी आलेला कागद अगर्र हस्ितलतखि मूळ काही मळुाि 

नसलेले शब्द घािल ेकी त्याची नक्कल आहे? याचा तवचार्र कर्रावा लागिो. कागद 

मूळ आह ेकी नक्कल आह ेयाची शहातनशा कर्रण्याचे िंत्र आहे. प्रत्येक कालखंडाि 

तलखाणाची पद्धि वेगवेगळी असिे. अक्षर्राचे वळण वेगळे असिे, तवतशष्ट शब्द 

प्रचार्राि असिाि, यावरून कागद तवतशष्ट कालाचा आहे की नाही याची शहातनशा 

कर्रिा येिे. िसेच यातशवाय पूवी दर्रबार्री कागदपत्रांवर्र तवतशष्ट तठकाणी तशक्कामोितब 

केले जाि असे. यावरूनही काळ तनतिि कर्रण्यास मदि होिे. िसेच एखाद्या मूळ 

कागदाची/हस्ितलतखिाची नक्कल कर्रि असिाना काही चुका अभातविपणे होिाि. 

मळुािले काही शब्द नक्कल कर्रिाना गळिाि, जािाि; यावरून कागद मूळ 

स्वरूपाि आह े की नक्कल याचा अंदाज कर्रिा येिो. प्रिी उपलब्ध आहेि 

हस्ितलतखिाची एक प्रि हािी पडपयानंिर्र त्याच्या आणखी काही का याचा शोध 

घेऊन, एका पेक्षा अतधक प्रिी सापडपयास त्या एकमेकाशी िाडून पाहाव्या 

लागिाि. त्यावर्र ज्या लेखकाचे नाव असेल, त्याच्या इिर्र तलखाणाची मातहिी 

तमळवून त्याचा िौलतनक अभ्यास कर्रावा लागिो व त्यामधील अक्षर्राचे वळण जळुिे 

की नाही? वापर्रलेपया शब्दाि साम्य आढळिे का? याची उत्तर्र ेतमळवावी लागिाि. 

उदाहर्रणाथत, जनु्या पोथयांच्या िसेच बखर्रींच्या दोन िीन प्रिी सापडपया िर्र 

कागदाचा पोि, अक्षर्राचे वळण, शब्दांचा वापर्र यावरून मूळ प्रि कोणिी याचा छडा 

लाविा येिो. कधी मळुाि असलेपया चकुा सुधार्रण्याचा नक्कलकार्राचा प्रयत्न 

असिो. त्यावरून देखील मूळ व नक्कल यामधील भेद लक्षाि येिो. 

३)  िसेच एखादा मूळ कागद हािी आला, िर्र ज्याचे नाव लेखक म्हणून तनतदतष्ट आहे, 

िोच त्याचा खर्रा लेखक आहे की दसुऱ्याच एखाद्या व्यक्तीने खऱ्या लेखकाच्या 

नावाखाली िो तलतहला आहे याचा शोधही घ्यावा लागिो. कधी कधी लेखाला महत्त्व 

तमळण्यासाठी, एखादी व्यक्ती एखाद्या प्रतितिि प्रख्याि व्यक्तीच्या नावाचा वापर्र 

करून लेख तलतहिे. अशा वेळी त्यािील मजकुर्राचा आशय, वापर्रलेले शब्द पाहून 

खऱ्या खोट्याचा तनणतय कर्रावा लागिो. 

४)  मध्ययगुाि शासकांच्या दर्रबार्रािून चालणाऱ्या शासकीय पत्रव्यवहार्रावर्र, 

उदाहर्रणाथत, आज्ञापते्र, दानपते्र, इिर्र शासकांशी होणार्रा पत्रव्यवहार्र इत्यादी, 
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ठर्रातवक तठकाणी तशक्का मार्रण्याची पद्धि असे. असा तशक्का न तदसपयास त्या 

कागदाच्या खर्रपेणातवषयी प्रथमदशतनीच शंका तनमातण होिे. तकंवा ठर्रातवक 

जागेऐवजी वेगळ्या जागी तशक्का मार्रलेला आढळला िर्री शंकेला जागा तशपलक 

र्राहािे. िसेच तशवकालीन अगर्र पेशवेकालीन कागदपत्राि पत्रािील मायना आतण 

पत्राची अखेर्र तवतशष्ट प्रकार्र,े तवतशष्ट शब्दाि होई. िशी न आढळपयास िपासणीची 

गर्रज आहे हे ध्यानाि येिे.  

५)  लेखाचा व लेखकाचा काळ ठर्रतवण्यासाठी कालगणना शास्त्र, भाषाशास्त्र, 

तलपीशास्त्र, हस्िलेखाशास्त्र, तशक्काशास्त्र इत्यादी इतिहासाच्या सहाय्यकार्री 

शास्त्रांची मदि घेणे लाभदायक ठर्रिे. एखाद्या कागदावर्र काळतनदेश नसपयास, 

त्याि तनतदतष्ट केलेपया घटना, नामोपलेख यावरून कागदाचा काळ ठर्रतविा येिो. 

मखु्य म्हणजे कागदािील उपलेख समकालीन लेखनप्रवाहाि चपखलपणे बसिाि 

की नाही याची खािर्रजमा करून घेणे आवश्यक ठर्रिे. लेखाि ज्या काळाचा तनदेश 

असेल त्याच्याशी त्यािील घटनांचे, व्यक्तींचे उपलेख जळुि अगर्र व्यक्तींचे असिील 

िर्रच िो कागद कामाचा मानावा. तशवकाळािील एखाद्या कागदपत्राि जर्र 

पेशवेकालीन व्यक्तीचा, अगर्र घटनेचा उपलेख सापडला िर्र िो तनतिि बनावट 

समजावा. पत्राचा एकूण त्या काळाशी ससंुगि असणे महत्त्वाचे असिे. 

६)  लेखकाचा व काळाचा शोध घेिपयानंिर्र त्या कागदािील स्थळाचा उपलेखही 

िपासायचा असिो. संशोधनाचा तवषय ज्या प्रदेशासंबंधी असेल, त्या प्रदेशाचा 

उपलेख त्याि आहे की त्याहनू अगदीच वेगळ्या प्रदेशाचा आहे याचा शोध घेणे 

अतनवायत असिे. उदाहर्रणाथत, र्रघनुाथर्रावाच्या उत्तर्रकेडील मोतहमांचा अभ्यास 

कर्रिाना नमतदेच्या उत्तर्रकेडील स्थळांचा उपलेख अपरर्रहायत ठर्रिो, िसे उपलेख 

नसून दतक्षणेकडील गावांच्या नावांचे, नद्या, पवतिांचे उपलेख असपयास िो कागद 

खर्रा नाही असे मानण्यास हर्रकि नाही. कधी कधी स्थळांचे स्पष्ट उपलेख कागदाि 

सापडि नाहीि, अशावेळी मखु्य स्थळानजीकच्या काही भौगोतलक बाबींचे नद्या, 

पवति, उद्योग, मागत, नजीकचे गाव यांचे उपलेखही बोलके ठर्रिाि. प्रदेशानसुार्र कधी 

कधी शब्दांचा वापर्र बदलि असपयाचेही ध्यानाि येिे; िसेच अक्षर्राच्या धाटणीि 

बदल असिो तकंवा एकच शब्द पर्रिं ु वेगळ्या अथातने वापर्रिाि. त्यामळेु तभन्न 

प्रदेशािील भातषक बदलांची मातहिी संशोधकाला असावी लागिे. त्या आधार्रे 

कागदाचे स्थळ तकंवा स्थूलमानाने प्रदेश तनतिि कर्रिा येिो. 

सार्रांश असा की बाह्यांग पर्रीक्षणाचा उिेश मूळ कागदपत्राची सत्यासत्यिा िपासण्याचा 

असिो. कागदाचा लेखक कोण? कागदाचा काळ कोणिा? आतण त्याचे स्थळ कोणिे? 

यातवषयी खािर्रजमा झाली, ह्या िीन गोष्टी ससंुगि आहेि याची खात्री झाली की बाह्यांग 

पर्रीक्षणाच्या कसोटीला िो कागद उिर्रला असे मानावे. बाह्यांग पर्रीक्षणाबर्रोबर्र पर्रीक्षणाचा 

पतहला टप्पा संपिो. त्यानंिर्र संशोधकाने मूळ कागदपत्राच्या अंितर्रगं पर्रीक्षणाकडे 

वळावयाचे असिे. 

बाह्यांग व अंितर्रगं पर्रीक्षणाच्या संदभाति डॉ. बी. शेख अली यांनी तदलेले उदाहर्रण बोलके 

आहे. ि े म्हणिाि पोस्टाने एखादे पाकीट आपपया हािी आपयानंिर्र आपली तजज्ञासा 

जागिृ होिे आतण साके्षपी व्यक्ती त्या पातकटावर्रील नाव आपलेच आहे की नाही?- पत्र 

आपपयाच नावाने आले आहे की नाही, हे पाहािो. नंिर्र िे कोणाकडून आले आहे? 
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पाठवणार्रा कोण आहे िे पाहािो, त्याच्या स्थळाचा उपलेख पाहािो आतण िे पत्र कोणत्या 

तदवशी पोस्टाि टाकले आतण कोणत्या तदवशी तमळाले हे दाखतवणार्र े पोस्टाचे तशक्के 

िपासिो - हे बाह्यांग पर्रीक्षण असिे. या िीन गोष्टीतवषयी खात्री झापयानंिर्र िे पत्र उघडून 

त्यािील मजकूर्र वाचिो व त्याि काय म्हटले आहे, त्याचा आशय काय आहे याची छाननी 

कर्रिो. हे अंितर्रगं पर्रीक्षण असिे. हाच अथत डॉ. के.एन्. तचटणीस यांनी अगदी थोडक्या पर्रिं ु

समपतक शब्दाि सांतगिला आहे. 'बतहर्रगं पर्रीक्षणाि कागदाची सत्यासत्यिा िपासायची 

असिे, िर्र अिंतर्रगं पर्रीक्षणाि त्याची तवश्वासाहतिा ठर्रवावयाची असिे', ह्या त्यांच्या तवधानाि 

मूळ कागदपत्रांच्या पर्रीक्षणाचे सार्र व्यक्त झाले आहे. 

७.३ अंर्तरगं परीक्षण (Internal Criticism) : 

मूळ कागदपत्रांची तवश्वासाहतिा व स्वीकार्राहतिा ठर्रतवण्याच्या दृष्टीने बाह्यांग पर्रीक्षणापेक्षा 

काही मळुाि नसलेले शब्द घािले की त्याची नक्कल आह?े याचा तवचार्र कर्रावा लागिो. 

कागद मूळ आहे की नक्कल आहे याची शहातनशा कर्रण्याचे िंत्र आहे. प्रत्येक कालखंडाि 

तलखाणाची पद्धि वेगवेगळी असिे. अक्षर्राचे वळण वेगळे असिे, तवतशष्ट शब्द प्रचार्राि 

असिाि, यावरून कागद तवतशष्ट कालाचा आहे की नाही याची शहातनशा कर्रिा येिे. िसेच 

यातशवाय पूवी दर्रबार्री कागदपत्रांवर्र तवतशष्ट तठकाणी तशक्कामोितब केले जाि असे. 

यावरूनही काळ तनतिि कर्रण्यास मदि होि.े िसेच एखाद्या मूळ कागदाची/हस्ितलतखिाची 

नक्कल कर्रि असिाना काही चकुा अभातविपणे होिाि.  

१) मळुािले काही शब्द नक्कल कर्रिाना गळिाि, जािाि; यावरून कागद मूळ 

स्वरूपाि आहे की नक्कल याचा अंदाज कर्रिा येिो. प्रिी उपलब्ध आहेि 

२) हस्ितलतखिाची एक प्रि हािी पडपयानंिर्र त्याच्या आणखी काही का याचा शोध 

घेऊन, एका पेक्षा अतधक प्रिी सापडपयास त्या एकमेकाशी िाडून पाहाव्या 

लागिाि. त्यावर्र ज्या लेखकाचे नाव असेल, त्याच्या इिर्र तलखाणाची मातहिी 

तमळवून त्याचा िौलतनक अभ्यास कर्रावा लागिो व त्यामधील अक्षर्राचे वळण जळुिे 

की नाही? वापर्रलेपया शब्दाि साम्य आढळिे का? याची उत्तर्र ेतमळवावी लागिाि. 

उदाहर्रणाथत, जनु्या पोथयांच्या िसेच बखर्रींच्या दोन िीन प्रिी सापडपया िर्र 

कागदाचा पोि, अक्षर्राचे वळण, शब्दांचा वापर्र यावरून मूळ प्रि कोणिी याचा छडा 

लाविा येिो. कधी मळुाि असलेपया चकुा सुधार्रण्याचा नक्कलकार्राचा प्रयत्न 

असिो. त्यावरून देखील मूळ व नक्कल यामधील भेद लक्षाि येिो. 

३)  िसेच एखादा मूळ कागद हािी आला, िर्र ज्याचे नाव लेखक म्हणून तनतदतष्ट आहे, 

िोच त्याचा खर्रा लेखक आहे की दसुऱ्याच एखाद्या व्यक्तीने खऱ्या लेखकाच्या 

नावाखाली िो तलतहला आहे याचा शोधही घ्यावा लागिो. कधी कधी लेखाला महत्त्व 

तमळण्यासाठी, एखादी व्यक्ती एखाद्या प्रतितिि प्रख्याि व्यक्तीच्या नावाचा वापर्र 

करून लेख तलतहिे. अशा वेळी त्यािील मजकुर्राचा आशय, वापर्रलेले शब्द पाहून 

खऱ्या खोट्याचा तनणतय कर्रावा लागिो. 

४)  मध्ययगुाि शासकांच्या दर्रबार्रािून चालणाऱ्या शासकीय पत्रव्यवहार्रावर्र, 

उदाहर्रणाथत, आज्ञापते्र, दानपते्र, इिर्र शासकांशी होणार्रा पत्रव्यवहार्र इत्यादी, 

ठर्रातवक तठकाणी तशक्का मार्रण्याची पद्धि असे. असा तशक्का न तदसपयास त्या 
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कागदाच्या खर्रपेणातवषयी प्रथमदशतनीच शंका तनमातण होिे. तकंवा ठर्रातवक 

जागेऐवजी वेगळ्या जागी तशक्का मार्रलेला आढळला िर्री शंकेला जागा तशपलक 

र्राहािे. िसेच तशवकालीन अगर्र पेशवेकालीन कागदपत्राि पत्रािील मायना आतण 

पत्राची अखेर्र तवतशष्ट प्रकार्र,े तवतशष्ट शब्दाि होई. िशी न आढळपयास िपासणीची 

गर्रज आहे हे ध्यानाि येिे.  

५)  लेखाचा व लेखकाचा काळ ठर्रतवण्यासाठी कालगणना शास्त्र, भाषाशास्त्र, 

तलपीशास्त्र, हस्िलेखाशास्त्र, तशक्काशास्त्र इत्यादी इतिहासाच्या सहाय्यकार्री 

शास्त्रांची मदि घेणे लाभदायक ठर्रिे. एखाद्या कागदावर्र काळतनदेश नसपयास, 

त्याि तनतदतष्ट केलेपया घटना, नामोपलेख यावरून कागदाचा काळ ठर्रतविा येिो. 

मखु्य म्हणजे कागदािील उपलेख समकालीन लेखनप्रवाहाि चपखलपणे बसिाि 

की नाही याची खािर्रजमा करून घेणे आवश्यक ठर्रिे. लेखाि ज्या काळाचा तनदेश 

असेल त्याच्याशी त्यािील घटनांचे, व्यक्तींचे उपलेख जळुि अगर्र व्यक्तींचे असिील 

िर्रच िो कागद कामाचा मानावा. तशवकाळािील एखाद्या कागदपत्राि जर्र 

पेशवेकालीन व्यक्तीचा, अगर्र घटनेचा उपलेख सापडला िर्र िो तनतिि बनावट 

समजावा. पत्राचा एकूण त्या काळाशी ससंुगि असणे महत्त्वाचे असिे. 

६)  लेखकाचा व काळाचा शोध घेिपयानंिर्र त्या कागदािील स्थळाचा उपलेखही 

िपासायचा असिो. संशोधनाचा तवषय ज्या प्रदेशासंबंधी असेल, त्या प्रदेशाचा 

उपलेख त्याि आहे की त्याहनू अगदीच वेगळ्या प्रदेशाचा आहे याचा शोध घेणे 

अतनवायत असिे. उदाहर्रणाथत, र्रघनुाथर्रावाच्या उत्तर्रकेडील मोतहमांचा अभ्यास 

कर्रिाना नमतदेच्या उत्तर्रकेडील स्थळांचा उपलेख अपरर्रहायत ठर्रिो, िसे उपलेख 

नसून दतक्षणेकडील गावांच्या नावांचे, नद्या, पवतिांचे उपलेख असपयास िो कागद 

खर्रा नाही असे मानण्यास हर्रकि नाही. कधी कधी स्थळांचे स्पष्ट उपलेख कागदाि 

सापडि नाहीि, अशावेळी मखु्य स्थळानजीकच्या काही भौगोतलक बाबींचे नद्या, 

पवति, उद्योग, मागत, नजीकचे गाव यांचे उपलेखही बोलके ठर्रिाि. प्रदेशानसुार्र कधी 

कधी शब्दांचा वापर्र बदलि असपयाचेही ध्यानाि येिे; िसेच अक्षर्राच्या धाटणीि 

बदल असिो तकंवा एकच शब्द पर्रिं ु वेगळ्या अथातने वापर्रिाि. त्यामळेु तभन्न 

प्रदेशािील भातषक बदलांची मातहिी संशोधकाला असावी लागिे. त्या आधार्रे 

कागदाचे स्थळ तकंवा स्थूलमानाने प्रदेश तनतिि कर्रिा येिो. 

सार्रांश असा की बाह्यांग पर्रीक्षणाचा उिेश मूळ कागदपत्राची सत्यासत्यिा िपासण्याचा 

असिो. कागदाचा लेखक कोण? कागदाचा काळ कोणिा? आतण त्याचे स्थळ कोणिे? 

यातवषयी खािर्रजमा झाली, ह्या िीन गोष्टी ससंुगि आहेि याची खात्री झाली की बाह्यांग 

पर्रीक्षणाच्या कसोटीला िो कागद उिर्रला असे मानावे. बाह्यांग पर्रीक्षणाबर्रोबर्र पर्रीक्षणाचा 

पतहला टप्पा संपिो. त्यानंिर्र संशोधकाने मूळ कागदपत्राच्या अंितर्रगं पर्रीक्षणाकडे 

वळावयाचे असिे. 

बाह्यांग व अंितर्रगं पर्रीक्षणाच्या संदभाति डॉ. शेख अली यांनी तदलेले उदाहर्रण बोलके आहे. 

िे म्हणिाि पोस्टाने एखादे पाकीट आपपया हािी आपयानंिर्र आपली तजज्ञासा जागिृ 

होिे आतण साके्षपी व्यक्ती त्या पातकटावर्रील नाव आपलेच आहे की नाही?- पत्र आपपयाच 

नावाने आले आह ेकी नाही, हे पाहािो. नंिर्र िे कोणाकडून आले आहे? पाठवणार्रा कोण 

आहे िे पाहािो, त्याच्या स्थळाचा उपलेख पाहािो आतण िे पत्र कोणत्या तदवशी पोस्टाि 
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टाकले आतण कोणत्या तदवशी तमळाले हे दाखतवणार्र ेपोस्टाचे तशक्के िपासिो - हे बाह्यांग 

पर्रीक्षण असिे. या िीन गोष्टीतवषयी खात्री झापयानंिर्र िे पत्र उघडून त्यािील मजकूर्र 

वाचिो व त्याि काय म्हटले आहे, त्याचा आशय काय आहे याची छाननी कर्रिो. हे अंितर्रगं 

पर्रीक्षण असिे. हाच अथत डॉ. के.एन्. तचटणीस यांनी अगदी थोडक्या पर्रिं ुसमपतक शब्दाि 

सांतगिला आहे. 'बतहर्रगं पर्रीक्षणाि कागदाची सत्यासत्यिा िपासायची असिे, िर्र अंितर्रगं 

पर्रीक्षणाि त्याची तवश्वासाहतिा ठर्रवावयाची असिे', ह्या त्यांच्या तवधानाि मूळ 

कागदपत्रांच्या पर्रीक्षणाचे सार्र व्यक्त झाले आहे. 

अंर्तरगं परीक्षण (Internal Criticism) : मूळ कागदपत्रांची तवश्वासाहतिा व स्वीकार्राहतिा 

ठर्रतवण्याच्या दृष्टीने बाह्यांग पर्रीक्षणापेक्षा अंितर्रगं पर्रीक्षणाची प्रतिया अतधक महत्त्वाची आहे. 

कागदाचा लेखक, काळ व स्थळ याबाबि बाह्यांग पर्रीक्षणाने खािर्रजमा करून 

घेिपयानंिर्र, त्यािील आशयाची तवश्वासाहतिा ठर्रतवणे हा अंितर्रगं पर्रीक्षणाचा उिेश असिो. 

पत्रािील मजकुर्राची तचतकत्सक छाननी कर्रायची म्हणजे पत्राि लेखकाने काय म्हटल े

आह?े त्याि कोणकोणिे मिुे आले आहेि? कोणकोणत्या व्यक्तींचे अगर्र घटनांचे उपलेख 

आहेि? कोणातवषयी काय मि व्यक्त केले आहे? त्यामागील हेिू काय असावा? लेखकाची 

मानतसकिा, वैचारर्रक भूतमका काय असेल? मजकुर्राि शब्दाथातप्रमाणे काही गतभतिाथत 

आढळिो का? अशा नानातवध प्रश्नांची उत्तर्र ेशोधणे म्हणजे अंितर्रगं पर्रीक्षण होय. ही संपूणत 

पर्रीक्षण प्रतिया नकार्रात्मक स्वरूपाची असिे. म्हणजे जे हािी पडिे िे िसेच सत्य म्हणून 

स्वीकार्र न कर्रिा सिि शंका उपतस्थि करून, िे खोटे असण्याची शक्यिा आहे हे गहृीि 

धरून त्याची सत्याच्या तनकषावर्र िपासणी कर्रणे. उपतस्थि केलेपया सवत शंकांचे तनर्रसन 

झाले की हािी र्रातहलेली मातहिी हा ऐतिहातसक घतटिे अगर्र परु्रावा म्हणून संशोधक 

लेखनाि वापर्रिो. 

अंततरगं परीक्षणाचे १) सकारात्मक परीक्षण २) नकारात्मक परीक्षण असे दोन भाग 

असतात. 

१. सकारात्मक परीक्षण : 

 सकार्रात्मक पर्रीक्षणाचा हेिू लेखािील आशय समजून घेणे हा असिो. लेखाि 

लेखकाने कोणिी तवधाने केली आहेि व त्यांचा अथत काय? याचा शोध संशोधकाला 

घ्यावयाचा असिो. िो मजकूर्र तवश्वासाहत आहे की नाही हा तवचार्र सकार्रात्मक 

पर्रीक्षणाच्या टप्प्याि अपेतक्षि नसिो. कागदािील आशयाचे आकलन करून 

घेण्यासाठी कागदािील संपूणत मजकुर्राचे एकतत्रि तवशे्लषण करून चालि नाही. 

कार्रण एकापेक्षा अतधक तवधाने केलेली असिील िर्र िी सगळीच खर्री अगर्र सवत 

खोटी असण्याची शक्यिा कमी असिे. त्यािील काही खर्री अगर्र काही संतदग्ध 

स्वरूपाची म्हणून साशंकिा तनमातण कर्रणार्री असू शकिाि. म्हणून सकार्रात्मक 

पर्रीक्षणाच्या वेळी लेखािील प्रत्येक तवधान सटेु करून, त्याची एकेकशः प्रत्येकी 

स्विंत्रपणे िपासणी कर्रणे शे्रयस्कर्र ठर्रिे. यामळेु आशयािील प्रत्येक तवधानाि 

शंका उपतस्थि करून त्याच्या सत्यासत्यिेची शहातनशा कर्रिा येिे. 

 िसेच लेखाचा संपूणत व खर्रा अथत घेण्यासाठी त्याि वाच्याथातप्रमाणेच गतभतिाथत आहे 

का याची िपासणी कर्रावी लागिे. वाच्याथातचे समपतक आकलन करून घेण्यासाठी, 

कागद ज्या काळािील असेल, त्या काळािील भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असिे. 

कार्रण भाषेचा वापर्र लवतचक असिो. भाषेचा वापर्र काळानसुार्र व प्रदेशानसुार्र 
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बदलि असिो. एकच शब्द वेगवेगळ्या काळाि अगर्र प्रदेशाि वेगळ्या अथातने 

वापर्रला गेपयाची उदाहर्रणे तदसिाि. तकंवा एखाद्या काळी प्रचार्राि असलेला शब्द 

नंिर्रच्या काळाि लपु्त तदसिो. िसेच नागर्री व ग्रामीण भाषेिही भेद असिो. भाषा 

परर्रचयाचा झालेपया अथातपेक्षा लेखकाला वेगळे काही िर्री सचुवावयाचे ओह ह े

ध्याना। तवधानाचा संदभत लक्षाि घेऊन त्याचा आिंील अथत, त्याचा गतभतिाथत शोधून 

काढावयाचा असिो. उदाहर्रणाथत, सर्रदार्र पटेल यांच्या संदभाति नेहेमी 'पोलादी 

परुुष' असा शब्दप्रयोग केला जािो. त्याचा वाच्याथत पातहपयास िो चमत्कारर्रक 

वाटिो. म्हणून त्याचा गतभतिाथत पाहावा लागिो आतण त्यांचे तनणतय व कृिी 

पोलादाप्रमाणे अचल व सामथयतशाली असपयामळेु त्यांना पोलादी परुुष म्हटले जाि े

हा अथत ध्यानाि येिो. िसेच श्रीमिी इंतदर्रा गांधी यांचे वणतन एका लेखकाने 'the 

only man in the Cabinet' असे केले आहे. याचा शब्दशः अथत साहतजकच 

तवतचत्र वाटिो. पर्रिं ु मंतत्रमंडळाि धाडसी तनणतय केवळ त्या एकट्याच घेि, असा 

man ह्या शब्दाचा गतभतिाथत ध्यानाि घेिला की त्याचा संदभत लागिो आतण ध्वन्यथत 

कळिो. तकंवा १७०७ साली महार्राष्ट्राि पर्रि आलेपया शाहू महार्राजांच्या वाटेला 

आलेले र्राजपद म्हणजे 'काटेर्री मकुुट' होिा, हे तवधान त्यांना र्राजपद सखुाचे नव्हिे, 

काट्याप्रमाणे टोचणार्र े होिे असे सूतचि कर्रणार्र ेआहे. सार्रांश असा की लेखाच्या 

सकार्रात्मक पर्रीक्षणाि संशोधकाने फक्त मजकुर्रािील प्रत्येक तवधानाचा खर्रा अथत 

समजून घ्यावयाचा असिो, त्यासाठी आवश्यक िेव्हा वाच्याथातबर्रोबर्र सूतचि अथतही 

असपयास लेखाच्या एकूण सरु्राच्या संदभाति त्याचा अथत लावावा लागिो.  

२.  नकारात्मक परीक्षण : 

 नकार्रात्मक पर्रीक्षण हे लेखािील मजकुर्राची तवश्वासाहतिा ठर्रतवण्याच्या दृष्टीने 

अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. िसेच हे काम अतिशय तजतकर्रीचे असिे. या टप्प्याि 

लेखािील तवधाने कोणत्या परर्रतस्थिीि लेखकाने केली? त्यांचा संदभत काय? 

तवतशष्ट तवधाने कर्रण्यामागे त्याचा काही हेिू तदसिो का? इत्यादींची शहातनशा 

कर्रावयाची असिे. या टप्प्यािही लेखािील प्रत्येक तवधानामागील संदभत व 

लेखकाची भूतमका िपासण्यासाठी प्रत्येक तवधानासंबंधी पद्धिशीर्रपणे शंका 

उपतस्थि करूनच सत्याचा शोध लावावा लागिो. 

 या दृष्टीने नकार्रात्मक पर्रीक्षणाचे दोन पैलू मानले जािाि. पतहला म्हणजे लेखकाच्या 

हेिूची, प्रामातणकपणाची िपासणी याला इंग्रजीि Good faith असा शब्द वापर्रिाि 

आतण दसुर्रा पैलू म्हणजे तवधाने तबनचूक आहेि का? नसपयास त्याची कार्रणे 

कोणिी? याचा िपास. याला इंग्रजीि Errors of Accuracy असे म्हणिाि. 

एखाद्या लेखाचा लेखक कोण आतण त्याने जी तवधाने केली त्याचा आशय समजपयानंिर्र 

लेखाचे नकार्रात्मक पर्रीक्षण कर्रावे लागिे. याि प्रथम लखेामागील त्याचा हेिू काय 

तदसिो? िो प्रामातणकपणे तवधाने कर्रिो की काही लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न तदसिो? 

त्यािून काही पूवतग्रह आढळिाि का? असे प्रश्न लेखकाच्या व्यतक्तमत्वासंबंधी, मानतसकिा, 

बाह्य परर्रतस्थिी, वैचारर्रक बैठक इत्यादी तवषयी तवचार्रावे लागिे. ह्या पर्रीक्षणासाठी 

संशोधकाला िपलख बदु्धी, सूक्ष्म तचतकत्सक वतृ्ती आतण तववेकबदु्धी व िीक्ष्ण 

आकलनशक्तीची गर्रज असिे. 
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लेखकाचा प्रामाद्दणकपणा : 

ज्या लेखाचे पर्रीक्षण संशोधकाला कर्रावयाचे असिे त्याच्या लेखकाच्या व्यतक्तमत्त्वाची, 

त्याच्या भोविालच्या परर्रतस्थिीची, बौतद्धक व वैचारर्रक पािळीची व मानतसकिेची मातहिी 

िंत्र आतण ित्त्वज्ञान सत्यिा तमळवावी लागिे. िी तमळापयानंिर्रच त्याने व्यक्त केलेपया 

मिांची, अगर्र दृष्टीकोनाची लेखकातवषयी पढुील मातहिी आवश्यक ठर्रिे.  

१)  लेखकाची तवधाने व्यतक्ततनि तदसपयास र्राजाश्रय असलेला, शासकीय सेवेि 

असलेला अगर्र एखाद्या र्राजकीय पक्षाचा सदस्य तकंवा प्रतितनधी आहे का याची 

मातहिी काढावी लागिे. त्याला र्राजाश्रय असपयास अगर्र शासकीय सेवेि 

असपयास िो मोकळेपणाने आपली मिे व्यक्त कर्रणार्र नाही. र्राजातवषयी प्रशंसापर्र 

तवधाने कर्रील तकंवा र्राजाच्या तवर्रोधकांतवषयी तकंवा तवर्रोधी गटातवषयी हेटाळणीच्या 

तकंवा तिर्रस्कार्राच्या, अवहेलनेच्या सरु्राि तलहील.  

२)  लेखक तवतशष्ट धमातचा प्रचार्रक अथवा आग्रही परु्रस्किात असपयास तलखाणाि बहुधा 

इिर्र धमाततवषयी अनदुार्रपणाची तवधाने आढळिील. 

३)  लेखक समाजािील कोणत्या वगातचा अगर्र कोणत्या आतथतक स्िर्रािील, उच्चभू्र 

वगातिील तकंवा तवतशष्ट जाि अगर्र जमािीचा असपयास त्याचे प्रतितबंब लेखाि पडू 

शकिे.  

४)  लेखक बतुद्धवादी आहे, कपपनावादी आहे, र्राष्ट्रीय वृत्तीचा तकंवा अतिर्रकेी र्राष्ट्रीय 

वतृ्तीचा आहे? याची मातहिी असपयास तवधानांची सत्यिा पार्रखणे सोपे होिे. 

५)  लेखक तलतहिाना काही हािचे र्राखून तलतहिो आहे, सत्य लपवीि आहे तकंवा 

सत्यासत्याची सर्रतमसळ कर्रीि आह ेका? िो सत्य जाणिो, पण ि ेलपतवण्याच्या 

त्याचा प्रयत्न तदसि असेल िर्र िे िो स्वाथातपोटी तकंवा काही तवतशष्ट परर्रतस्थिीच्या 

अगर्र व्यक्तीच्या दडपणाखाली कर्रिो आहे का? हे शोधावे लागिे. 

६)  लेखक जी तवधाने कर्रिो त्यामागे त्याचा काही हेिू आहे का? अवाजवी, तवधाने 

असिील िर्र आपले मोठेपण दाखवावे, स्विःला मोठेपणा तमळवावा, इिर्रावर्र 

आपली छाप पाडावी या हेिूने िर्र िो तलहीि नाही ना? हे िपासावे लागिे. 

लेखक ज्या घटनेतवषयी अगर्र व्यक्तीतवषयी तलतहिो, िे िो स्वि:च्या भूतमकेिून तलतहिो. 

त्याि त्याचे व्यतक्तमत्व प्रतितबंतबि होिे. एखादी घटना प्रत्यक्ष पातहपयानंिर्र तिचे वणतन 

लेखक जसेच्या िसे कर्रले असे नाही तकंवा त्याला जे तदसिे त्याहून वास्िव वेगळे 

असण्याची शक्यिाही नाकार्रिा येि नाही. कदातचि ऐकीव मातहिीवरून लेखक आपपया 

बदु्धी व भाषा कौशपयाने एखाद्या घटनेचे वास्िव वाटेल असे वणतन करू शकेल. पर्रिं ुअशा 

तलखाणाि िपशीलाचा गोंधळ होिो. म्हणून तलखाणाि लेखक जो प्रामातणकपणाचा, 

वास्िव सांगण्याचा दावा कर्रिो िो खर्रा आहे की नाही? त्याच्या लेखािील मातहिीशी 

त्याचा प्रत्यक्ष संबंध आला होिा का? िी मातहिी स्विः तमळवलेली होिी की ऐकीव? िी 

तबनचकु समजण्याइिका िो सबुदु्ध होिा का? िो समंजस व तववेकी तदसिो की पूवतग्रह 

दूतषि वतृ्तीचा? अशा अनेक प्रश्नांच्या मदिीने लेखाच्या लेखकाची पाश्वतभूमी िपासली 

म्हणजे त्याने केलेली तवधाने तवश्वासाहत आहेि की नाही िे ठर्रतविा येिे. 
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तललावािील चकुांच्या कार्रणांचा शोध (Errors of Accuracy) : घेण्यापूवी संशोधकाने 

लेखकाचा प्रामातणकपणा िपासलेला िर्रीही तलखाणाि चकुा असण्याची, तलखाणाची 

अचकुिा िपासणे हा अंितर्रगं पर्रीक्षणाचा पनिजे अखेर्रचा टप्पा होय. ह्या टप्प्याकडे फार्रसा 

उपयकु्त ठर्रणार्र नाही असे वाटपयास गं्रथ लेखकाच्या आद्याक्षर्रानसुा येईल. पर्रिं ुही पद्धि 

फार्रशी रूढ नाही. अशा प्रकार्र,े आवश्यक ि े संदभत गं्रथ अगर्र मूळ कागदपते्र वाचून 

पद्धिशीर्रपणे तटपणे ियार्र करून त्यांचे वगीकर्रण आवश्यक त्या पद्धिीने केले की, अभ्यास 

तवषयाचा आर्राखडा ियार्र होिो. संशोधनपर्र लेखनािील त्या पढुील पायऱ्या म्हणजे मूळ 

साधनांची तवश्वसनीयिा पडिाळून पाहणे आतण त्यानंिर्र संकतलि तवश्वासाहत मातहिीची 

कार्रणमीमांसा करून त्याचा अन्वयाथत लावणे ह्या होि. 

आपली प्रगती तपासा  

१) बद्दिरंग परीक्षण म्िणजे काय? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) अंततरगं परीक्षण म्िणजे काय? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

७.४ सारांशः 

अंितर्रगं व बतहरं्रग संशोधनासाठी आवश्यक असिे कार्रण त्या द्वार्र े साधनांची पडिाळणी 

सोपी जाि.े ऐतिहातसक स्रोिाची सत्यिा पटपयातशवाय अशा संशोधनाला ऐतिहातसक 

संशोधनािा ध्यानतनतििी कर्रिा येि नाही. म्हणून वस्ितुनि इतिहास संशोधनामध्ये 

सत्यिा व तवश्वासाहतिाला महत्त्वपूणण स्थाि आिे. 

७.५  प्रश्न  

१. ऐिद्दतिाद्दसक कागद पत्ाचें अंततरगं परीक्षांनाद्वार ेस्पष्टीकरण करा?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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२. बिीरगं परीक्षणाचे मित्व सांगून उदारणासह स्पष्टीकरण दया? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

७.६ अद्दतररक्त वाचन  

१. बी. शेख अली, तहस्रीः इट्स थेअर्री ऍण्ड मेथड, लक्ष्मी प्रकाशन, नवी तदपली, १९८१ 

२. लॉर्रने्स केनडी एस., ऍन्डर्रस्टॅन्डींग हर्रमेन्य ुतटक्स् रूटलजे पब्लीकेशन, २००६ 
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८       

इतिहासािील कारणमीमाांसा (Causation) 

घटक रचना  

८.० उद्दिष्टे  

८.१ प्रस्तावना  

८.२ कारणमीमाांसेचा अर्थ? 

८.३ कारणमीमाांसेचे महत्व 

८.४ पडताळणीचे महत्व 

८.५  साराांश   

८.६  प्रश्न  

८.७  अद्दतररक्त वाचन  

८ .० उद्दिष्ट े 

• इद्दतहास सांशोधनामध्ये कारण मीमाांसा व त्याांचे महत्त्व अभ्यासणे. 

• कारण मीमाांसची पद्धती समजून घेणे. 

• इद्दतहासकार व कारणमीमाांसा यातील सांबधाांवर चचाा करणे. 

८.१ प्रस्तावना  

कारणमीमाांसा हा इद्दतहासलेखनातील अद्दतशय महत्त्वाचा घटक आहे. यामळेु घटना अर्ापूणा 

बनतात आद्दण घटनाांचे आकलन समपाकपणे होते. एरवी कारणमीमाांसेखेरीज झालेले 

इद्दतहासलेखन म्हणजे घटनाांची जत्री ठरते. 

इद्दतहास ही शास्त्रीय पद्धतीने काया करणारी ज्ञानशाखा आहे. शास्त्राांप्रमाणे सत्याचा शोध हे 

इद्दतहासाचे अांद्दतम उद्दिष्ट आहे. आद्दण सत्याचा शोध घेण्यास प्रवृत्त करणारी द्दजज्ञासा 

मानवी जीवनात गतकाळात काय काय घडले ते शोधून काढण्याची इच्छा माणसात जागतृ 

करते. मात्र ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती गोळा करून त्या आधार े पूवी काय घडले, कशा प्रकार े

घडले एवढेच द्दनवेदन करून चाांगला इद्दतहास द्दनमााण होत नाही, तर द्दजज्ञासापूतीसाठी त े

का घडले याचे स्पष्टीकरण आवश्यक असते आद्दण असे इद्दतहासलेखन अर्ापूणा ठरत.े 

म्हणजेच इद्दतहासलेखकाला प्रत्येक कृतीमागील, घटनेमागील कारणाांचा शोध घेणे अगत्याचे 

असते. यालाच घटनाांची कारणमीमाांसा द्दकां वा स्पष्टीकरण म्हणावयाचे. यासाठी इांग्रजीत 

Causation द्दकां वा Explanation असे शब्द वापरतात.  

८.२ कारणमीमाांसेचा अर्थ व स्पष्टीकरण 

भौद्दतक पातळीवर द्दवचार करता येत नाही आपल्याला प्रत्येक घटनेमागे काही ना काही तरी 

कारण असते. त ेकारण लक्षात घेणे म्हणज ेधरणा समजून घेणे होय. म्हणूनच इद्दतहासाचा 

अभ्यास म्हणजे कारणाांचाच अभ्यास होय. प्राचीन काळापासून ते आधदु्दनक काळात सदु्धा 
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इद्दतहासकार गतकालीन घटणाांचे केवळ वणान करीत नाही तर त्या घटना कशा व का 

घडल्या? याचा ही शोध घेतो. या 'का' चा शोध घेणे म्हणजचे घटनेमागील कारण मीमाांसा 

शोधून काढणे होय. इद्दतहासाचे जनक हेरोडोट्स् याांनी प्राचीन काळात केवळ ग्रीकाांच्या 

यदु्धाचे वणान केले नाही तर त्या यदु्धामागील कारणाांचा शोध घेऊन त्याचे द्दवशे्लषण केले. 

तत्त्वद्दचांतनाच्या पातळीवर जीवनानुभूतीचा अर्ा समजावून घेताना प्राचीन काळातील तत्त्वने 

त्याांनी कायाकारण भावाचा यात द्दवचार केला होता. उदा. 'मााँटेस््यूने द्दस्पररट ऑफ लॉज' 

या ग्रांर्ात कारणद्दममाांसा परांपरेचा मिुा स्पष्टपणे साांद्दगतला. या जगात कारणाद्दशवाय काहीच 

घडत नाही. 

प्रत्येक घटनेमागे द्दनद्दित असे कारण असते. त्या कारणाांचा शोध घटनेचे द्दवशे्लषण 

करण्यासाठी द्यावाच लागतो, आद्दण तो शोध अगदी शास्त्रीय पद्धतीचाच असतो, असे 

इद्दतहासाकार ई.एच कार स्पष्टपणे द्दसद्ध करतात. 

कारण मीमाांसेचे स्पष्टीकरण:  

कारणमीमाांसा स्पष्ट अशी करता येईल या प्रश्नाचे उत्तर शोधताांना गतकाळातील घटनाांचे 

केवळ वणान करून भूतकाळाचे आकलन होणे श्य नसते तर भूतकाळ समजावून द्यायचा 

असेल तर घटना का घडली? गतकाळातील एखादा प्रसांग असाच त्या द्दवद्दशष्ट वेळीच, त्या 

द्दवद्दशष्ट द्दठकाणीच का घडला? अशा प्रश्नाांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. या कायाकारण 

परांपरचेा शोध भूतकाळाचे आकलन करण्यास उपयकु्त ठरतो. या दृष्टीने प्रो. रनेीयर याांनी 

कायाकारण भाव हे इद्दतहासकाराच्या हातातील महत्त्वाचे साधन आहे असे प्रद्दतपादन केले 

होत.े साधनाच्या आधार े इद्दतहासकार गतकालीन सांपूणा घडामोडीचा समग्र मागोवा घेवू 

शकतो. या घटनेमागील कायाकारणभाव द्दनरद्दनराळया शब्दाांतून व्यक्त होत असतो. उदा. 

असे घडले कारण की, त्यामळेु त्यानांतर पररणाामत: दरम्यानच्या काळातील पररद्दस्र्तीमळेु 

अपररहायापणे व पररणामवश हे शब्द समूह पररद्दस्र्तीतील कारण मीमाांसा स्पष्ट करणार े

असतात. 

आपली प्रगती तपासा 

कारणद्दममाांसेचा अर्ा व स्पष्टीकरण यावर चचाा करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

८.२ कारणद्दममाांसेचे महत्त्व 

कारणद्दममाांसा हा इद्दतहासलेखनातील अद्दतशय महत्त्वाचा घटक आहे. यामळेु घटना अर्ापूणा 

बनतात आद्दण घटनाांचे आकलन समपाकपणे होते. कारणमीमाांसेखेरीज झालेले 

इद्दतहासलेखन म्हणजे घटनाांची जंत्री ठरते. अशा इद्दतहासलखेनाची तलुना सपु्रद्दसद्ध द्दिद्दटश 
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इद्दतहासतज्ज्ज्ञ आर.जी. कॉद्दलांगवूड रले्वेच्या वेळापत्रकाशी करतात. त्यात उपयकु्त माद्दहती 

असत,े ती भरगच्च व तपद्दशलात असत,े मात्र ती सटुी असते, ती तका सांगत नसते. इद्दतहास 

ही अशा सट्ुया घटनाांची यादी नव्हे. इद्दतहासातील घटना कायाकारण प्रद्दियेच्या धाग्याने 

बाांधलेल्या असाव्या लागतात. शाळकरी मलुाांना देखील घटनेमागील कारण स्पष्ट साांद्दगतले, 

तर त्या घटनेचे आकलन यर्ार्ापणे होते. इद्दतहासकाराने असे का घडले? या प्रश्नाची उत्तर े

शोधून ती उलगडून दाखद्दवणे म्हणजे "इद्दतहासातील कारणमीमाांसा" होय. 

कारणमीमाांसा ह्या शब्दाचा पयाायी शब्द म्हणून काही द्दठकाणी इद्दतहासाचे भाष्य अगर 

अन्वयार्ा (Interpretation) हा शब्द वापरलेला आढळतो. हे दोन शब्द परस्पर द्दनगडीत 

असल ेतरी पयाायी मात्र नाहीत. कारणद्दममाांसा ही केवळ करणाांचा शोध घेण्याची प्रद्दिया 

आहे. कारणे शोधून काढल्यानांतर त्याची माांडणी ज्ज्या दृद्दष्टकोणातून, ज्ज्या पररप्रेक्ष्यातून 

सांशोधक करतो, जी कारणे अधोरदे्दखत करतो, ज्ज्या काही कारणाांना अग्रिम व इतराांना 

गौण स्र्ान करता अन्वयार्ा असतो. उदाहरणार्ा, अमेररकेतील यादवी यदु्धाची, दासप्रर्ा, 

आद्दर्ाक द्दहतद्दवरोध अग्रिम दतेो त्यावरून त्याने लावलेला घटनेचा अन्वयार्ा व्यक्त होतो. 

फॉकनर हा सद्दमक्षक साांस्कृद्दतक सांघषा अशा प्रकारची कारणे देतो, या कारणाांतून 

इद्दतहासलेखक ह्या कारणाला दासप्रर्ेपेक्षा आद्दर्ाक द्दहतद्दवरोध हे यादवीचे मूळ कारण होत े

असे केलेल े द्दवधान म्हणजे त्याने यादवीवरील आद्दर्ाक दृद्दष्टकोणातून केलेले भाष्य द्दकां वा 

कारणद्दममाांसा हरेोडोट्स ् ह्या प्राचीन काळातील ग्रीक इद्दतहासकाराने कारणाना 

इद्दतहासलेखनात महत्व द्ददलेले आढळत.े ग्रीक व बाहेरील आिमक टोळ्या याांच्यातील 

सांघषााचे वणान करताना, त्या सांघषााची माद्दहती पढुील द्दपढ्याांना व्हावी याबरोबरच ते 

एकमेकाद्दवरुद्ध का लढले? हे वाचकाांना कळावे हे आपल्या लेखनामागील हेतू असल्याचे तो 

स्पष्ट करतो. मध्ययगुातील प्रख्यात इद्दतहासलेखक इब्न खल्दून याने इद्दतहासाच्या 

स्वरूपाचा ताद्दत्त्वक ऊहापोह करताना, घटनेमागे दडलेल्या नानाद्दवध कारणाांचा शोध 

इद्दतहासलेखकाने घेणे अगत्याचे असल्याचे ठाम प्रद्दतपादन केलेले आढळते, आद्दण ती 

कारणे कोठे शोधता येतात याचाही द्दनदेश तो करता अठराव्या शतकात होऊन गेलेला 

ख्यातनाम फ्रें च द्दवचारवांत मााँन्टेस््यू, रोमन लोकाांच्या महानतेची व उदयास्ताची कारणे 

स्पष्ट करताना, प्रत्येक राजवांशाच्या उदयामागे सवासामान्य नैद्दतक, भौद्दतक घटक असतात, 

केवळ देवाच्या अगर दैवाच्या लहरीनसुार ह्या पथृ्वीतलावर घटना घडतात असे मानणे 

मूखापणाचे द्योतक आहे असे द्दनिःसांद्ददग्ध द्दवधान करताना द्ददसतो. मात्र एकोद्दणसाव्या 

शतकापयंत द्दलद्दहले गेलेले बरचेसे इद्दतहास द्दनवेदनात्मक स्वरूपाचे होते. 

कारणमीमाांसेला अद्दिक महत्त्व प्राप्त झालेले १९ व्या शतकात प्राप्त कारणाांचा शोध घेणे 

तसेच वस्तदु्दनष्ठ द्दचत्र उभे करणे हेच केवळ इद्दतहासकाराचे कताव्य नसून, इद्दतहास 

लेखनाला कारणमीमाांसा अत्यावश्यक आह,े तो चाांगल्या इद्दतहासाचा आत्मा आहे, 

त्याखेरीज इद्दतहास द्दनजीव ठरतो, कारणमीमाांसा हे चाांगल्या, उच्च दजााच्या 

इद्दतहासलखेनाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे अशी द्दवधाने केली जाऊ लागली. प्रत्येक 

घटनेमागे कारण असत,े त्या घटनेचे पररणाम म्हणजे पढेु घडणाऱ्या घटनेचे कारण असते, 

अशी कारण-पररणामाांची कडी तयार होत े आद्दण अशी एकेक कडी जळुवत गेल े की 

ऐद्दतहाद्दसक घडामोडींचा अन्वयार्ा लागतो. अन्यर्ा इद्दतहासलेखन हे घटनाांची द्दनष्प्राण, 

नीरस यादी बनते. उदाहरणार्ा, दसुऱ्या महायदु्धाच्या सांदभाात द्दवचार करता द्दहटलरचे 

पोलांडवरील आिमण ही दसुऱ्या महायदु्धाची सुरुवात होती. द्दहटलरला पद्दिम यरुोपही 
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आपल्या वचास्वाखाली आणावयाचा होता. असे असता त्याने प्रर्म पोलांडवरच का 

आिमण केले? या आिमणामागील त्याचे हेतू काय होते? कोणती कारणे होती? अशा 

अनेक प्रश्नाांची म्हणजे त्या कृतीमागील कारणाांचा शोध घेणे होय. काही मूलभूत गोष्टीची 

इद्दतहासलेखकाने उत्तर ेशोधणे ऐद्दतहाद्दसक घटनाांमागील कारणाांचा शोध घेताना ध्यानात 

ठेवाव्या लागतात. पद्दहला मिुा असा की, कोणतीही मानवी कृती कारणाांद्दशवाय घडत नाही, 

प्रत्येक घटनेमागे, कृतीमागे मग ती द्दकतीही मोठी अगर क्षलु्लक असो, जाणीव पूवाक केलेली 

असो वा अजाणतपेणी केललेी असो, त्यामागे कारण असते. अजाणतेपणी केलेल्या 

कृतीमागील कारणे उघड द्ददसत नसली तरी मनात सपु्त रूपाने अद्दस्तत्वात असतात,  दसुरा 

मिुा असा की बहुधा घटनाांच्या मागे एकच नव्हे तर अनेक व नानाद्दवध कारणे असतात. 

उदाहरणार्ा, यरुोपमध्ये सोळाव्या शतकात झालेल्या धमासधुारणा चळवळीचा अभ्यास 

करताना ती चळवळ माद्दटान ल्यूर्र ह्या धमोपदेशकाने सरुू केली एवढे म्हणून त्या 

चळवळीचा अर्ा उलगडत नाही. तसेच त्याच्या मनात असलेले धमासांस्र्ेबिलचे 

असमाधान हे कारण होते एवढे प्रद्दतपादन करूनही त्या चळवळीमागील सवा कारणाांची 

उकल होत नाही, तर त्याकाळी धमासांस्र्ा व धमासांस्र्ाप्रमखु सवासामान्याांवर अन्याय्य व 

अद्दवद्दहत मागांनी करीत असलेले शोषण, त्याांचे नाना प्रकारचे गैरव्यवहार, अनाचार, 

भ्रष्टाचार याांची नोंद करावी लागते; तसेच सामाद्दजक व राजकीय जीवनावरही अद्दनष्ट प्रभाव 

गाजद्दवणारी ही सत्ताकें द्रे कशी बनली होती तेही स्पष्ट करावे लागेल. रद्दशयामध्ये १९१७ 

साली झालेल्या साम्यवादी िाांतीचे कारण म्हणून केवळ लेद्दननच्या नेततृ्वाचा उल्लेख 

करून भागणार नाही, तर त्या घटनेमागील सामाद्दजक, आद्दर्ाक व राजकीय कारणाांचा शोध 

घ्यावा लागेल. केवळ एका कारणाच्या, मग त े द्दकतीही महत्त्वाचे असो, त्या घटनेमागील 

सवंकष कारणाांचा बोध होत नाही. 

८.४ पडताळणीचे महत्व 

एकोद्दणसाव्या शतकापासून मानवी जीवनाच्या सामाद्दजक, आद्दर्ाक, साांस्कृद्दतक, राजकीय 

अशा द्दवद्दवध अांगाांच्या तसेच मानवाच्या मनोव्यापाराांच्या अभ्यासाची शासे्त्र द्दवकद्दसत होत 

गेल्याने कोणत्याही घटनेमागील सवा कारणांचा शोध घेणे व त्यासाठी गतकाळात खोल व 

सूक्ष्म दृष्टीने डोकावणे सांशोधकाला श्य झाले. द्दजत्या व्यापक के्षत्रात तो खोलवर दृष्टी 

टाकेल तेवढी अद्दधकाद्दधक कारणे त्याला सापडत जातात. 

पडतळणीची प्रद्दिया 

कारणाांचा शोध घेताना सांशोधकाने द्दतसरा मिुा ध्यानात ठेवावयाचा तो असा की त्याच्या 

हाती पडणारी सवाच कारणे सारखीच महत्त्वाची नसतात. त्यापैकी कोणते कारण सवाात 

महत्त्वाचे व कोणती कारणे गौण आहेत हा द्दनणाय सांशोधकाने करावयाचा असतो. सवा कारणे 

हाती आली की कारणाांची वगावारी ठरवावी लागते. कारणाांची जळुवणूक करताना ती 

तका सांगत असतील तरच त्यातून तका शदु्ध द्दनष्कषा द्दनघू शकतात. अन्यर्ा ती सट्ुया 

कारणाांची जांत्री होते व त्यातून अर्ाबोध होत नाही. उदाहरणार्ा, महात्मा गाांधींनी १९३० 

साली राष्रव्यापी लढ्याचा प्रारांभ द्दमठाच्या सत्याग्रहाने केला हे द्दवधान करताना द्दमठाच्या 

सत्याग्रहामागील आद्दर्ाक व सामाद्दजक कारण उलगडून दाखद्दवले नाही तर त्या लढ्याच्या 

स्वरूपाचे यर्ार्ा आकलन होणार नाही. कारणाांच्या िमवार माांडणीतून त्या द्दवषयाबाबतचा 
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सांशोधकाचा दृद्दष्टकोण व्यक्त होतो, त्या घटनेचा अन्वयार्ा लावण्यामागील त्याची वैचाररक 

भूद्दमका स्पष्ट होते, व त्यावरून अभ्यासद्दवषयावरील सांशोधकाचे भाष्य आकार घेते. 

कोणत्याही घटनेमागील कारणाांचा शोध घेताना सवासाधारणतिः कोणते मिुे सांशोधकाने 

द्दवचारात घ्यावे याचे द्दववेचन प्रा. काला गसु्तावसन याांनी केले आहे. ते सांशोधकाला 

द्दनद्दितच मागादशाक ठरण्याजोगे आहेत. ते मिुे खालील प्रमाणे आहेत.  

१) घटनेचे/कृतीमागील नजीकचे कारण (Immediate Cause) कोणते?  

२)  त्यामागे वैचाररक भूद्दमका आढळते का?  

३)  त्या वैचाररक भूद्दमकेचे प्रत्यांतर त्या पूवी कधी आढळते का?  

४)  त्या घटनेशी कोणकोणत्या व्यक्ती सांबांद्दधत आहेत?  

५)  त्याांची शक्तीस्र्ळे अगर दौबाल्य कशात होते? त्याचा ऐद्दतहाद्दसक घटनेशी सांबांध 

द्ददसतो का? 

६) त्या घटनेबाबत समाजातील द्दभन्न घटकाांची काय प्रद्दतद्दिया होती?  

७)  त्या घटनेपूवी काही लक्षणीय असे राजकीय स्वरूपाचे अर्वा तांत्रज्ञानात बदल झाल े

होते का? 

८)  त्या घटना स्र्ळाची भौगोद्दलक द्दस्र्ती काय होती?  

९)  तत्कालीन द्दभन्न के्षत्राांतील सांस्र्ाांशी त्या घटनेचा सांबांध होता का? 

ह्या प्रश्नाांची उत्तर ेसांशोधकाने शोधल्यास अभ्यासद्दवषयामागील सवाकारणाांचा शोध घेतला 

जाईल याद्दवषयी सांदेह नाही. 

कारणाांची माांडणी कशी करावी? कारणाांची सांगतवार माांडणी व उतरांड तयार करताना 

सांशोधकाला काही पथ्ये अवश्य पाळावी लागतात. अनेकदा कारणमीमाांसा करताना 

घटनेच्या लगतच्या वरवरच्या कारणालाच महत्त्वाचे कारण मानले जाते द्दकां वा एखाद्या 

घटनेचे शे्रय एखाद्या व्यक्तीला द्ददले जाते अर्वा त्याचा दोष एखाद्या व्यक्तीच्या पदरी बाांधला 

जातो. याला अद्दतसलुभीकरण (Over-Simplification) असे म्हणतात. १८५७ साली 

मांगल पाांडेने इांग्रजाांच्या सते्तला प्रर्म आव्हान द्ददल्यामळेु तोच राष्रीय उठावाला कारणीभूत 

होता, असे द्दवधान उर्ळ कारणमीमाांसेचे उदाहरण ठरते. कोणत्याही घटनेमागे अनेक 

कारणे असतात, घटना बहुआयामी असते. त्यामळेु अशा वरवरच्या कारणाांचा उल्लेख 

तोकडा ठरतो. अशा कारणात सत्य नसते असे नव्हे, मात्र तो सत्याचा एक अांश असतो. 

द्दहमनगाच्या वरवरच्या र्राप्रमाणे असतो, त्याखाली दृष्टी टाकली तरच द्दहमनगाच्या मोठ्या 

आकाराची कल्पना येते. आद्दण अशा अांतभाागात द्दशरून शोध घेणे हेच चाांगल्या 

इद्दतहासकाराचे काम आहे. 

तसेच एखाद्या घटनेचे शे्रय एखाद्या व्यक्तीला देणे हा देखील असाच उर्ळ कारणमीमाांसेचा 

प्रकार आहे. अमेररका १९२९ ते ३३ च्या दरम्यान महामांदीच्या प्रचांड द्दहमलाटेने गारठून 

गेलेली असताना 'न्यूडील' उपिमाद्वार ेसमाजजीवनाला ऊब देऊन गद्दतमान करण्याचे शे्रय 

एकट्या राष्रपतीला पनु्कद्दलन रूझवेल्टला देऊन चालणार नाही, तर त्याच्या हाताशी जे 

द्दवद्वानाांचे मांडळ होते (Braintrust) त्याला, तसेच राजकीय पक्षाला व शासन यांत्रणेला द्यावे 

लागते. द्दकां वा दसुऱ्या महायुद्धात इांग्लांडचे स्वातांत्र्य अबाद्दधत ठेवण्याचे शे्रय एकट्या 
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द्दवन्स्टन चद्दचालला देऊन चालणार नाही. त्यासाठी द्दिद्दटश जनतेचे धैया व द्दचकाटी तसेच 

अमेररकेचे सहाय्य व रद्दशयाचा जमान द्दवरोधी सांग्राम ध्यानात घ्यावा लागेल. तसेच भारतात 

मराठा सते्तचे पतन पेशवा दसुरा बाजीराव याच्या शासनकाळात झाले म्हणून त्यासाठी 

त्याला एकट्याला पूणातिः दोषी व उत्तरदायी ठरद्दवणे, ह े देखील अद्दतसलुभीकरणाचे 

उदाहरण ठरले. कोणत्याही, द्दवशेषतिः महत्त्वाच्या ऐद्दतहाद्दसक घटनाांमागे कारणाांची 

दीघाकालीन परांपरा असते. ती ध्यानात आली तर घटनाांचा समपाक अर्ा लावता येतो. 

म्हणून व्यापक के्षत्रातील बहुद्दवध कारणाांचा शोध घेणे हे उच्च दजााच्या इद्दतहासकाराचे 

लक्षण मानले जाते. 

कारणमीमाांसेतील योगायोगाचे स्र्ान : ऐद्दतहाद्दसक कारणपरांपरते योगायोगाचे काय स्र्ान 

असावे हे कारणमीमाांसेशी द्दनगद्दडत असलेला एक महत्त्वाचा मिुा आहे. यालाच 

'द्द्लओपात्राच्या नाद्दसकेचा' द्दसद्धाांत असे म्हणतात. ऐद्दतहाद्दसक द्दववेचनात योगायोगाचा 

द्दसद्धाांत प्रामखु्याने पद्दहल्या महायदु्धानांतर माांडला जाऊ लागला. मानवी जीवनात एखादी 

घटना अचानक, अनपेद्दक्षत रीत्या घडते, द्दतची कारणे कळत नाहीत तो योगायोग वाटतो. 

उदाहरणार्ा, अॅ्टीयमच्या लढाईत कसलेला व अनभुवी रोमन सेनानी अॅन्र्नी याचा 

पराभव झाला, ही घटना अनपेद्दक्षत होती. इद्दजप्तची राणी द्द्लओपात्रा ही अद्दतशय सुांदर, 

द्दतची नाद्दसका द्दवशेषच सरुेख. द्दतच्या प्रेमात अॅन्र्नी आकां ठ बडुलेला होता हा एक 

योगायोग खराच. यामळेु हा कसलेला सेनानी पराभूत झाला. म्हणून अशा योगायोगाच्या 

द्दसद्धाांताला 'द्द्लओपात्राच्या नाद्दसकेचा द्दसद्धाांत' म्हणतात. इद्दतहासात अनेक योगायोग 

आढळतात, त्यामागील कारणाांचे स्पष्टीकरण द्दमळत नाही असा द्दवचार पद्दहल्या 

महायदु्धानांतर काही द्दवचारवांत व्यक्त करू लागल.े प्रत्येक घटनेचे अगर कृतीचे तका शदु्ध 

स्पष्टीकरण करता येतेच असे नाही असा त्याांचा यदु्दक्तवाद आहे. प्रा. ज.ेबी.बरी ह्या द्दिद्दटश 

इद्दतहासकाराने इद्दतहासात अशा काही आकद्दस्मक घटना घडलेल्या आढळतात असे 

सूद्दचत केले. प्रा. एच्.ए.एल्. द्दफशर याांनी तर आपल्या यरुोपवरील इद्दतहासग्रांर्ाच्या 

प्रस्तावनेत घटनाांच्या आकद्दस्मकतेवर, अनपेद्दक्षतपणावर बराच भर द्ददला. दोन 

महायदु्धाांच्या मधल्या कालावधीत लेखन करणाऱ्या माईनेक ह्या जमान तत्त्वज्ञाने हा मिुा 

अधोरदे्दखत करून, द्दलओपोल्ड राांके ह्या सपु्रद्दसद्ध जमान इद्दतहासकाराने ह्या मदु्याचा द्दवचार 

न केल्याबिल त्याच्यावर ठपकाही ठेवला. द्दवसाव्या शतकाच्या पूवााधाात हा मिुा 

द्दवचारवांताांनी माांडला. याची पार्श्ाभूमी ध्यानात घेतल्यास तो माांडण्याची कारणे स्पष्ट होतात. 

पद्दहल्या महायदु्धाच्या सांहारक स्वरूपामळेु द्दवचारवांताांची मते द्दनराशेने व्यापली होती. 

वैफल्यग्रस्त झाली होती. बदु्दद्धद्दनष्ठा, मानवी मूल्ये, मानवाची अखांड प्रगती अशा 

एकोद्दणसाव्या शतकातील द्दसद्धाांतावरील त्याांचा द्दवर्श्ास ढळला होता. अनेक गोष्टी 

अनाकलनीय वाटल्यामळेु ते योगायोग आहेत असे स्पष्टीकरण देणे हाच पयााय द्ददसत होता 

आद्दण म्हणून इद्दतहासकाराने प्रत्येक घटनेचे कारण शोधण्याचा खटाटोप करू नये, अनेक 

घटना योगायोगाने घडतात हे मान्य करावे व तसा इद्दतहास द्दलहावा असे मत त े माांडू 

लागले. म्हणजेच कारणमीमाांसेत योगायोगाला स्र्ान असावे असे प्रद्दतपादन करू लागल.े 

ह्या योगायोगाच्या द्दसद्धाांताचा अद्दधक खोलात जाऊन द्दवचार केल्यास ऐद्दतहाद्दसक 

कारणमीमाांसेत योगायोगाला स्र्ान देण्याचे कारण नाही असे मत इतर काही इद्दतहासाच्या 

अभ्यासकाांनी व्यक्त केलेले द्ददसते. एखादी घटना वरवर पाहाता योगायोगाने घडल्यासारखी 

वाटली, तरी खोलात द्दशरून शोध घेतल्यास त्यामागे कोणते ना कोणते कारण सापडते 
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अपघात घडण्याच्या वेळी एखाद्या व्यक्तीची उपद्दस्र्ती तेर् ेअसणे हा योगायोग वाटला तरी 

त्यामागील पररद्दस्र्तीचे द्दवशे्लषण केले की तो योगायोग नव्हता हे ध्यानात येते. . 

उदाहरणार्ा, एखाद्या स्र्ळी ती व्यक्ती नेमकी त्यावेळी तेर्े का आली याची कारणे शोधता 

येतील. द्दकां वा दोन वाहने अगदी समोरासमोर द्दनकट येऊनही अपघात झाला नाही हा 

देखील योगायोग वाटू शकतो. परांत ुअसा की कारणे शोधण्याच्या असमर्ातेमळेु, अक्षमतेमळेु 

घटना आकद्दस्मक योगायोगाने घडलेल्या याचा सकृतदशानी वाटल्या तरी त्या तशा 

नसतात. 

ऐद्दतहाद्दसक कारणमीमाांसेत योगायोगाचा द्दवचार करण्याचे कारण नाही असे ठाम मत प्रा. 

एडवडा कार याांनी आपल्या What is History? नावाच्या मौद्दलक ग्रांर्ात प्रदद्दशात केल े

आहे. त्याांचा यदु्दक्तवाद असा की कारणमीमाांसा करताना इद्दतहासकार कारणाांची तका शदु्ध 

साखळी तयार करतो. ह्या साखळीत तका शदु्ध असतील अशाच कारणाांचा अांतभााव केला 

जातो. ज्ज्याप्रमाणे इद्दतहासकार हाती आलेले सवाच परुावे वापरत नाही. त्याला जे समपाक 

वाटतील, तेच तो वापरतो व उवारीत बाजूला सारतो, त्याचप्रमाणे कारणमीमाांसेच्या प्रद्दियेत 

तका शदु्धतेच्या चौकटीत बसतील त्याच कारणाांचा द्दनदेश इद्दतहासकार करतो, कारण अशा 

कारणपरांपरचे्या साखळीतूनच त्याचे इद्दतहासद्दवषयाचे भाष्य साकार होते. म्हणून ज्ज्याची 

ताद्दका कदृष््टया सांगती लागत नाही अशा घटनाांचा समावेश तो कारणमीमाांसेत करत नाही. 

याचाच अर्ा असा की कारणमीमाांसेत योगायोगाला स्र्ान देण्याचे कारण नसते. 

याद्दशवाय योगायोगाने घटना घडतात असे मान्य केले तरी, अशा घटनाांचे उल्लेख सामान्य 

द्दनष्कषा काढण्यासाठी इद्दतहासकाराला उपयकु्त नसतात. इद्दतहासात मूल्यद्दनणायाचा द्दवचार 

(value judgement) जर महत्त्वाचा मानला, तर आकद्दस्मक घटनाांचा उल्लेख द्दनरर्ाक 

ठरतो. गतकाळाच्या सांदभाात वतामानाचे आकलन अर्वा वतामानाच्या सांदभाात गतकाळाचे 

ज्ञान हे इद्दतहासाचे उिेश मानले तर त्यासाठी तका शदु्ध कारणाांचाच वापर इद्दतहासकाराने 

करणे शे्रयस्कर ठरत.े योगायोग हे तकाापलीकडचे असल्याने ते कारणमीमाांसेच्या कके्षत येत 

नाहीत. योगायोगाला कारणमीमाांसेत स्र्ान नाही या मदु्याचे स्पष्टीकरण प्रा. कार यानी 

पढुील वा्यात अद्दतशय यर्ार्ापणे केले आहे ते म्हणतात "Just as from the infinite 

ocean of facts, the historian selects those which are significant for his 

purpose, so from the multiplicity of sequences of causes and effect, he 

extracts only those which are historically significant and the standard of 

historical significance is his ability to fit them into his pattern of rational 

explanation and interpretation." 

कारणमीमाांसा व द्दनयतवाद (Determinism) : 

कारणमीमाांसेच्या सांदभाात उपद्दस्र्त केला जाणारा आणखी एक मिुा ऐद्दतहाद्दसक द्दनयतवाद 

हा होय. हेगेल व काला मा्सा याांच्या द्दववेचनात द्दनयतवाद आढळून येतो. द्दनयतवाद याचा 

अर्ा असा की द्दवद्दशष्ट पररद्दस्र्तीमध्ये जर समान कारणे आढळून आली तर त्याची 

फलद्दनष्पत्तीही समान होते. चेंबरच्या शब्दकोषात ह्या शब्दाचा द्ददलेला अर्ा असा की 

प्रत्येक कृतीमागे कारण असत,े आद्दण त्या कारणामळेु ज े जसे घडले, त े तसेच घडायला 

पाद्दहजे; त्याहून वेगळे घडू शकत नाही. काला मा्साने मानवी समाजाच्या द्दवकासाची 

केलेली भौद्दतकवादी मीमाांसा ह्याच स्वरूपाची आहे. द्दवसाव्या शतकातील कालथ पॉवर व 

एडवडथ कार सारखे द्दवचारवांत मात्र द्दनयतवाद मानीत नाहीत. पॉपर म्हणतात की, 'मानवी 
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जीवनात द्दनधााररत असे काही नसते. मानव कोणत्या वेळी कसा वागेल याचा अांदाज बाांधणे 

अश्य असते व त्यामळेु ठराद्दवक घटनाांमागे ठराद्दवकच कारणे राहू शकत नाहीत. व त्याचे 

ठराद्दवक पररणाम होऊ शकत नाहीत.' पॉपर द्दनयतवादाचे कट्टर द्दवरोधक आहेत. एडवडा 

कार याांची भूद्दमकाही द्दनयतवादाच्या द्दवरोधकाची आहे. ते म्हणतात, की माणसाच्या प्रत्येक 

कृतीमागे कारणे असतात, ही बाब मान्य केली नाही तर दैनांद्ददन जीवन अगम्य ठरले, परांत ु

एकसारख्या द्ददसणाऱ्या कृतींच्या मागची कारणे मात्र द्दभन्न असू शकतात आद्दण त्याांचे 

फद्दलतही द्दभन्न स्वरूपाचे असते. आद्दण म्हणून इद्दतहासलेखनात कारणमीमाांसेसाठी 

द्दनयतवादाचा आधार घेणे अशास्त्रीय ठरले.  

आपली प्रगती तपासा  

1. पडताळणीची माांडणी कशी करावी? 

2. कारणमीमाांसा व द्दनयतवाद यावर टीप द्दलहा. 

 _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

८.६ साराांश  

र्ोड्यात कारणमीमाांसेचा द्दवचार करायचा तर, सांशोधकाने प्रत्येक घटनेमागील, प्रत्येक 

कृतीमागील द्दवद्दवध कारणाांचा शोध घ्यावा, त्या कारणाांची वगावारी करावी, िमवार तका सांग 

माांडणी करावी. आद्दण त्या माांडणीत योगायोगाला अगर द्दनयतवादाला वाव नसावा. कारणाांच 

अशा प्रकार े माांडणी केल्यास इद्दतहासद्दवषयाला अर्ाघनता प्राप्त होते. म्हणून अर्ापूर 

इद्दतहासलेखनासाठी कारणमीमाांसा अत्यावश्यक ठरते. 

कारणमीमाांसा द्दह इद्दतहासलेखनामध्ये महत्त्वाची भूद्दमका बजावते. द्दवद्दशष्ट घटना का घडते 

द्दकां वा द्दवद्दशष्ट पररद्दस्र्तीत द्दवद्दशष्ट घटना कशा प्रकार े घडतात याचा शास्त्रीय द्दवचार 

करणमीमाांसेमध्ये अद्दभप्रेत करतो. कारणमीमाांसा द्दह ढोबळ अांदाजावर आधाररत नसते. 

शास्त्रीय कसोटी, पररद्दस्र्तीजन्य परुावा व त्या घटनेला द्दवस्ततृपणे नोंदवणार ेऐद्दतहाद्दसक 

परुावे यावर कारणमीमाांसा अवलांबनु असते. कारणमीमाांसा आद्दण पडताळणी माांडणी हे 

दोन्ही सांशोधनात उपयकु्त आहेत. 

८.७ प्रश्न  

1. इद्दतहासातील उदाहरणाांसह कारणद्दममाांसेचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

2. इद्दतहास सांशोधनातील कारणद्दममाांसेवर भाष्य करा. 
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९        

स्त्रोत ांचे/तथ् ांचे विशे्लषण ि स म न््ीकरण 

घटक रचना  

९.० उतिषे्ट  

९.१  प्रस्िावना   

९.२ सामान्यीकरणाची िकक संगिी 

९.३ सामान्यीकरणांवर पररणाम करणा-या ऐतिहातसक दृतष्टकोनाचे महत्त्व  

९.४ सामान्यीकरणाचे महत्त्व 

९.५  सामान्यीकरणािील समस्या  

९.६  ऐतिहातसक घटनांचे स्पष्टीकरण  

९.७  सारांश  

९.८  प्रश्न 

९.९  अतिररक्त वाचन 

९.० उद्दीष्टे 

प्रकरण वाचल्यानंतर  

• तवद्यार्थयाांना सामान्यीकरण आतण त्यािील तवतवध पैलू समजून घेिा येिील आतण 

त्यािील अपररहायकिा स्पष्ट होईल 

• मातहिी स्त्रोि आतण  त्यांच्यापासून तमळालेल्या मातहिीचे सामान्यीकरण याची 

मातहिी तमळेल 

• इतिहासािील स्पष्टीकरणासाठी तकंवा तवश्लेषणासाठी  जबाबदार घटक समजिील 

९.१  प्रस्तावना   

ऐतिहातसक सामान्यीकरण म्हणजे िर्थयांमधील संबंध होय. ही सरलीकरणाची एक 

नैसतगकक प्रतिया आहे. संशोधक सवक घटनांमधील एकमेकांशी संबंधीि अशी सामान्य 

वैतशष््टये शोधून काढिो. सामान्यीकरण या कल्पनेि ऐतिहातसक बाबी एकमेकांना सदृश 

असिाि. या साधनांद्वार ेइतिहासकारांना त्यांची संशोधन सामग्री समजिे आतण इिरांना 

त्यांची िर्थये समजून देण्याचा प्रयत्न िे करिाि. घटना इत्यादींचे तवश्लेषण आतण 

स्पष्टीकरण नेहमीच सामान्यीकरणाद्वारे केले जािे. 

९.२ सामान्यीकरणाची  तकक सगंती  

सामान्यीकरण म्हणजे घटनेच्या वणकनािील सवक िपशील लक्षाि घेऊन, अतिशय  

पररणामकारकररत्या मांडणी करणे. सामान्यीकरण संपूणक इतिहासाची मातहिी काही 



 

 

स्त्रोिांचे िर्थयांचे तवश्लेषण  

व सामान्यीकरण 

117 

मोजक्या शब्दाि देिो. सामान्यीकरण हा एक असा भाग आहे तक जो संपूणक कायाकचे 

अंतिम मूल्यांकन तकंवा अंदाज घेिो. स्वाभातवकच िे संपूणक संशोधनाचे सार असिे.  

सामान्यीकरण करणे ही खूप ग ंिाग ंिीची प्रतिया आहे, ज्याि इतिहास लेखनािल्या सवक 

महत्वाच्या तठकाणांची स्पष्ट मातहिी असिे. ऐतिहातसक मातहिी काळजीपूवकक गोळा 

केली जािे, िपासली जािे आतण छाननी केली जािे, गटबद्ध केली जािे, नंिर तवतवध 

वेगळ्या प्रकारच्या प्रतियेिून िी मातहिी जाि असिे. याकररिा तभन्न कौशल्य 

आवश्यक आहे, तजथे ऐतिहातसक संश्लेषण सादर करण्यासाठी बरचे तनरीक्षण आवश्यक 

आहे. ही प्रतिया आपल्याला असंख्य िर्थयांमधील कोणत्या प्रकारचे नािेसंबंध 

अतस्ित्त्वाि आहे हे सांगिे. हे तवश्लेषणाचे उच्च स्वरूप आहे. 

सामान्यीकरणािून ियार केलेल्या सूत्राने काही स्वीकारलेल्या मानकांची प ष्टी करिा 

येिे. ऐतिहातसक िर्थये गोळा करिाना नवीन नोंदी शोधण्यासाठी सखोल शोध घेऊन 

पररतस्थिीला सामोर े जावे लागिे ज्यायोग े  मातहिीिील कमिरिा दूर करिा येिे. 

सामान्यीकरणामध्ये नावे व िारखा वगळिा संपूणक कालावधीसाठी एकसमानिा तमळवून 

ियार केलेली सूत्रे वापरली जािाि. सूत्राि वापरलेली भाषा फक्त वणकनात्मक शब्दांचा 

वापर करून सोपी, अचूक आतण स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. सामान्य िर्थये आतण 

अतद्विीय िर्थयांमधील फरक असणे आवश्यक आहे. सामान्य िर्थये अशा घटना असिाि 

ज्यांची वारवंार प नरावृत्ती होिे. आपल्याला व्याप्ती आतण कालावधी तनतिि करावा 

लागिो. समान सूत्रान सार सवक वैयतक्तक प्रकरणे एकतत्रि करून समावेशक िर्थये एकत्र 

केली जािाि व अखेर ज ळणार ेतनष्कषक काढले जािाि. 

एखादी तवतशष्ट प्रथा तकंवा सवय कशी तवकतसि झाली आहे, याबिल आपण एखाद ेसूत्र 

ियार करणार असल्यास, त्यािून प ढे गेलेल्या तवतवध गोष्टी आपण लक्षाि घेिल्या 

पातहजेि. सवयीिील सवक बदलांची ि लना केल्यास, उत्िांिीचा सामान्य मागक तनतिि 

करणे शक्य होईल. सवक तनष्कषक एका ठरातवक साच्याच्या घटनेच्या प नराविीची प ष्टी 

करिाि आतण त्या घटनेिील सामान्य वैतशष््टये दशकतविाि. बी. शेख अली यांच्या मिे, 

जेव्हा ठरतवक कृिींचे इिर अन करण करिाि िेव्हा िो पतहला टप्पा आहे. द सऱ्या 

टप्प्यामध्ये अन करण व मान्यिा यानंिर नतवन तवचार रुजिो. वापर परंपरा बनिे  आतण 

त्याचे रुपांिर अतनवायक रीिी तकंवा तनयमाि होिे, ही परपंरा आतण अतधकाराची शेवटची 

अवस्था आहे. शेवटी काही समाजामध्ये या तनयमावर टीका केली जािे आतण िकक संगि 

बदलावर पररणाम होिो. एखाद्या इतिहासास टप्प्याटप्प्याने अभ्यास करण्यास, 

तनसगाकचा शोध घेण्यास आतण योग्य शब्दांि वणकन करण्यास सक्षम असणे आवश्यक 

आहे. हे वेळ आतण ररक्त स्थानांमध्ये अतस्ित्त्वाि असलेल्या सामान्य िर्थयांचा संदभक 

देिे. येथे नक्की काय केले जािे िे म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर सवयीिील बदलाची पद्धि 

काळजीपूवकक पाळणे आतण इिर भागािल्या सवयीच्या संदभाकि हे िपासून पहाणे आतण 

त्या पद्धिीमध्ये समानिा अतस्ित्त्वाि असल्याचे शोधून काढणे. जर उत्तर सकारात्मक 

असेल िर असा तनष्कषक काढू शकिो की बहुिेक प्रत्येक बाबिीि विकण कीची पद्धि 

समान आहे. जर आपल्याला य द्धासाठी जबाबदार घटक जाणून घ्यायचे असिील िर 

आपल्याला खोल मानवी हेिू, महत्त्वाकांक्षा, लोभ याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.  
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जर आपल्याला एखाद्या वणकनाचे आकलन करण्यासाठी सूत्राची आवश्यकिा असेल िर 

दोन नैसतगकक प्रलोभन आहेि ज्याचा  आपण काळजीपूवकक अभ्यास केला पातहजे. जेव्हा 

एखादी व्यक्ती स्वि:ची स्ि िी करिे िेव्हा आपण त्याच्या सवक दाव्यांवर तवश्वास 

ठेवण्यापूवी आपण सावधतगरी बाळगली पातहजे. द सर ेम्हणजे काल्पतनक बाबींचा वापर 

करण्याचा धोका टाळला पातहजे.  

आपली प्रगती तपासा: 

सामान्यीकरणाच्या िकक संगिीवर भाष्य करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

९.३ सामान्यीकरणांवर पररणाम करणा-या ऐततहातसक दृतष्टकोनाचे महत्त्व  

सामान्यीकरण हािी घेिलेल्या काही इतिहासकार आतण समाजशास्त्रज्ञ म्हणजे- कालक 

माक्सक, मॅक्स वेबर, माकक  ब्लॉच, फनाांड बू्रडेल, एररक हॉब्सबॉम, इमॅन्य एल वालरस्टाईन, 

कॉम्ि यांनी घटनांचे वगीकरण, तवश्लेषण व सामान्यीकरण केले आहे. त्यानंिर 

ज्ञानामध्ये प्रगिी झाली. टप्प्याटप्प्याने सवक संकल्पना आतण ज्ञान प्रकट होिे त्यासाठी 

म लभूि अभ्यासाची गरज आहे.  या ऐतिहातसक ज्ञानाचे काही प्रकार आहेि. सत्य तकंवा 

काल्पतनक; मूिक तकंवा अमूिक; आतण वैज्ञातनक तकंवा सकारात्मक. अखेरचा टप्पा अथाकि 

पॉतझतटव्ह स्टेज म्हणजेच प्रत्यक्षवादी दृतष्टकोनाचा आहे. कॉम्ि यांनी मापन केले की या 

टप्प्याि तवज्ञान आतण उद्योग यांचे वचकस्व आहे. म्हणूनच मध्यकालीन काळाच्या 

इतिहासावरील ईश्वरी संकल्पनेचा  धातमकक प्रभाव त्याच्याद्वार ेनाकारला गेला. कॉम्िने हा 

वैज्ञातनक आगमनात्मक मागक, ज्यायोगे िर्थयांचे तनरीक्षण, प्रयोग आतण नंिर सामान्य 

कायद्यांची तनतमकिी यांचा समावेश होिा, त्यास इतिहासाच्या लेखनािही लागू केला. 

अन भववाद्यांच्या मिे परपंरा, अन मान, सैद्धांतिक िकक  तकंवा कल्पनाशक्तीद्वार ेतमळतवलेले 

ज्ञान हे ज्ञानाचे योग्य रूप नाही. िसेच धातमकक प्रणाली, िातकक क  अन मान, नैतिक उपदेश 

आतण सातहत्य यांच्याद्वार ेतमळतवलेले ज्ञानाचे शरीर सत्यातपि आतण तवश्वसनीय नाहीि. 

त्यांच्या मिे, अन भवाने तमळालेले तकंवा अन भवजन्य ज्ञान अतधक उपय क्त व तवश्वसनीय 

असिे. सकारात्मकवादी तकंवा प्रत्यक्षवादी  इतिहासकार असे मानिाि की, ज्ञानाचे 

एकमात्र वैध स्वरुप म्हणजे ज्याचे सत्य प्रस्थातपि केल ेजाऊ शकिे. सकारात्मकवादी 

आतण अन भववादी इतिहासकार दोघेही ज्ञानाचे अव्यवहायक आतण सत्य न समजणारे 

असे अन मान नाकारिाि. जॉन लॉक, जॉजक बकक ले, डेतव्हड हू्यम आतण जॉन स्ट अटक  तमल 

हे महत्त्वाचे अन भवजन्य इतिहासकार आहेि. त्यांच्या ित्वज्ञानाचा म ख्य गाभा  असा 

आहे की सवक ज्ञानाि केवळ अन भव आतण अन भवांच्या माध्यमाने प्राप्त झालेल्या 
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िर्थयांचा समावेश असिो. िर, अिींतिय शक्तीने जगातवषयी कोणिेही केलेला दावा 

अथवा  िातकक क  अन मानांना वास्ितवकिेचा पाया नसिो. इतिहासिज्ञांनी अन भववादी 

ित्वान सार भूिकाळािील संबंधाि असलेल्या प राव्यांवर भरवसा ठेवला पातहजे. 

समकालीनांनी भावनांच्या आधार ेअभ्यास न करिा वस्ि तस्थिीदशकक दृष्टीकोणािून जर 

इतिहासकारांनी या स्त्रोिांकडे बारकाईने पातहले िर िे भूिकाळाचे खरे तचत्र सादर करू 

शकिाि. रांकेच्या मिे, भूिकाळाचे तवश्लेषण विकमानकाळािील परीस्थीिीन सार न 

करिा भूिकाळािील प्रचतलि समाजव्यवस्थेच्या मापदंडान सार व्हायला हवी. मागील 

काळािील लोकांची मनोवृत्ती व वागणूक त्या य गाच्या मानतसक व प्रचतलि मापदंडाद्वारे 

समजली पातहजे. इतिहासकारांच्या समकालीन मापदंडाने याकडे पातहले जाऊ नये. 

रांके ऐतिहातसक स्त्रोिांच्या उपय के्तिेबाबि बाबिीि गंभीर असला िरी त्यांच्यावर त्याचा 

आंधळा तवश्वास नाही. ऐतिहातसक स्त्रोि हे तवश्वसनीय असले पातहजे हे त्याला मान्य 

होिे.  

भांडवलशाही सामातजक तनतमकिीच्या तवरोधाभासाचे स्पष्टीकरण करणे ही माक्सकची 

प्राथतमकिा होिी. भांडवल तनतमकिीची आतथकक व्याख्या आतण त्याचे मानवी जीवनािील 

करी हा माक्सकने त्यांचे जीवनकायक असल्याचे मानले. एखाद्या वस्िूचे मूल्य हे उत्पादन 

करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामातजकररत्या आवश्यक श्रम वेळेद्वारे तनतिि केले 

जािे. कामगार शक्ती ही एक वस्िू आहे व त्याचबरोबर वेिनाचीही देवाणघेवाण होिे. 

कामगार शक्तीचे मूल्य कामगार आतण त्याच्या क ट ंबाचे अतस्ित्व आतण देखभाल 

करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूल्याच्या समान असिे. शेिीवर काम करणाऱ्या 

शेिमज राला तदल्या जाणाऱ्या वेिनापेक्षा त्याची क्र्याशाक्तीचे मूल्य अतधक असिे.  

सबाल्टनक हा इतिहास लेखनप्रवाह अलीकडे तवकतसि झाला आहे. सबाल्टनक 

अभ्यासान सार, समाजािील तनम्न वगाकिील  लोकांना प्रकाशाि आणणे. सबाल्टनक हा 

शब्द तनम्न वगक आतण द लकतक्षि असणाऱ्या सामातजक गटांचे वणकन करिो आतण त्यांचा 

इतिहास जाणून घेण्याि रुची दशकविो. गायत्री तस्पवाक यांनी इतिहासलेखनाच्या मयाकदा 

दाखविाना हे स्पष्ट केले तक, वंतचि घटकाबिल इतिहास लेखन करणाऱ्या 

इतिहासलेखकांना प्रस्थातपि ऐतिहातसक परीभाषेिच बोलावे लागिे. त्यांना स्विाची 

वेगळी पररभाषा ियार करिा येि नाही. त्याम ळे नवीन अन भव तकंवा नव तनतमकिी ज न्याच 

भाषेि मांडल्याम ळे त्यांच्या लेखनाला मयाकदा येिाि. शोतषि तकंवा वंतचि प्रवगाकच्या 

समस्या आतण त्या तवषयी भारिीय मतहलांच्या पररतस्थिीकडे लक्ष वेधून घेि आहे, 

कारण वसाहिवादी व प्रस्थातपि इतिहासलेखनाच्या प रुषवाचक सज्ञांचा वापर 

असल्याम ळे मतहलांच्या समस्यांना वस्ि तस्थिीदशकक लेखन करणे अवघड जािे. अशा 

प्रकारच्या इतिहास लेखनाि द लकतक्षि अशा घटकांचा कोणिाही इतिहास नसिो आतण 

त्यांना बोलिाही येि नाही म्हणून मतहलावाचक इतिहास लेखनाला खर े प्रतितनतधत्व 

तमळू शकि नाही. डेतव्हड अनोल्ड यांनी आतदवासींच्या बंडखोरी आतण मिास द ष्काळ 

(१८७६-७८) यासारख्या आतदवासी बंडखोरांसारख्या आत्तापयांि द लकतक्षि तवषयांची 

तनवड केली आहे. िे समकालीन सामातजक-राजकीय पररतस्थिीि शेिकऱ् यांच्या चेिना 

आतण कृिी यावर देखील तलतहि आहेि. ग्यान पांडे यांनी १९१९-१९२२ मध्ये 

अयोध्या येथील शेिक-यांच्या बंडखोरीचा आतण भारिीय राष्रवादावर होणाऱ्या 
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पररणामांची मातहिी तदली आहे. स्टीफन हेतमंगहॅमने १९४२ च्या भारि छोडो चळवळीि 

बंडखोरीचे द्वैि स्वरूप दशकतवले.   

तमशेल फ को (१९२७-८४) उत्तर आध तनकवादी इतिहासाचा एक वेगळा दृष्टीकोन देिो. 

ऑडकर ऑफ तथंग्ज, द आतकक ऑलॉजी ऑफ नॉलेज, त्यांच्या लेखनाि सामातजक 

जीवनािील अथक, सामर्थयक आतण सामातजक विकन यांच्यािील संबंध स्पष्ट करण्यासाठी 

त्यांनी 'तडसचतव्हकव्ह रतेजव्हम', 'एतपसतटम' आतण 'वंशावळी' या संकल्पना मांडल्या.   

आपली प्रगती तपासा: 

सामान्यीकरणावर पररणाम करणाऱ्या ऐतिहातसक दृतष्ष्टकोनाचे महत्त्व तवशद करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

९.४ सामान्यीकरणाचे महत्त्व 

ऐतिहातसक िर्थये सादर करण्याच्या संपूणक व्यवस्थेमध्ये सामान्यीकरण मूळ आहे. 

इतिहासकार भूिकाळाची मातहिी गोळा करिाि आतण कालिमान सार िमबद्ध करिाि. 

त्यानंिर त्याचा अथक प्रकट होईल तकंवा स्विः प्रकट होईल असे त्यांचे मि आहे. 

इतिहासकारांचे कायक मातहिीच्या वैधिेची चाचणी करणे तकंवा त्यांची सत्यिा प्रमातणि 

करणे आतण त्याचे स्पष्टीकरण देणे म्हणजेच त्यासंदभाकि सामान्यीकरण करणे आहे. 

एखाद्या तवतशष्ट तवषयाची तनवड करणे तकंवा एखाद्या तवतशष्ट तवषयावर जोर देणे हे 

संशोधनाच्या ऐतिहातसक स्वरूपाच्या अन सार स्वयंचतलिपणे तकंवा हेि प रस्सर 

अन सरण केले जािे. ऐतिहातसक शोध घेण्याच्या प्रतियेमध्ये इतिहासकार काही वेळेस 

पररतस्थिीन सार िर कधी आपल्या आवडीन सार तवषयाची तनवड करिाि. त्यान सार 

इतिहासकार कधी आपल्याला साध्य करायच्या उतिष्टान सार सामग्रीची तनवड करिो िर 

कधी तमळालेल्या ऐतिहातसक सामग्रीन सार नवीन तवषयाची मांडणी करिो. काही वेळेस 

काही गहृीिके मनाशी बांधूनच त्यान सार अपेतक्षि पररणाम साध्य करण्याचा प्रयत्न केला 

जािो. काही वेळेस तमळालेल्या मातहिीस सत्य समजून तिचे सामान्यीकरण केले जािे 

िर काही वेळेस तमळालेल्या मातहिीचे तवश्लेषण करून मगच सामान्यीकरण केले जािे.  

एकतत्रि िर्थये व्यवतस्थि करणे आतण गटबद्ध करणे आवश्यक आहे. स्पष्टीकरण आतण 

कायककारण, पे्ररणा आतण प्रभाव या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. इिर भाषांमध्ये, 

तवश्लेषण इतिहासासाठी एक तशस्ि म्हणून महत्त्वपूणक आहे. जमीनदार, शेिकरी, ग लाम 

तकंवा भांडवलदार एखाद्या मातहिीपटाप्रमाणे यांचे वणकन इतिहासलेखनाि येिे पण 

प्रत्यक्षाि िो सामान्यीकरणाचा पररणाम आहे. 
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तब्रतटशांनी मध्यय गीन काळाला म स्लीम राजवटीचा काळ िर प्राचीन भारि हा तहंदू 

राजवटीचा काळ म्हणून संबोतधि केले. परंि  त्यांनी आपल्या राजवटीचे वणकन मात्र 

तििन राजवट असे वणकन केले नाही. कारण हा संदेश त्यांच्या तलतहलेल्या आधारे 

अप्रत्यक्षपणे इतिहासाच्या धमाकच्या आधार े तवभागल्या गेलेल्या सामान्यीकरणाद्वार ेथेट 

पसरिो. संसदीय भाषणावरील व संसदेच्या कायाकलयीन प राव्यांवर आधारीि  इतिहास 

म्हणजे राजकारण आतण सरकारच्या धोरणांचे म ख्य तनदेशक असिे. सरकारच्या कायाकचे 

सामान्यीकरण त्यािून तदसून येिे. आजही वतृ्तपत्रांद्वार ेप्रसूि गेलेले िर्थय तकंवा बािम्या 

अथवा लेख हे पत्रकार, संपादक आतण विकमानपत्रांचे मालक यांच्या सामान्य तवचारांचे 

पररणाम आहेि. त्याचं्या आधीच्या धारणेच्या प्रभावानेच हे सवक घडि असिे तकंबहुना 

त्यांनी तदलेल्या लेखािून त्यांच्या तवचारांचा प्रभावाने तवतशष्ट घटकाबिल अथवा 

समूहाबिल सामान्यीकरण तदसून येिे.  

१)  सामान्यीकरणाम ळे  इतिहासकारांना अन मान काढण्यास मदि होिे आतण कारण 

आतण पररणाम तकंवा पररणामांची साखळी ियार करिाि. िे त्याला िारखेचे 

तवश्लेषण, अथक लावणे आतण स्पष्टीकरण करण्यास सक्षम करिे.  

२)  सामान्यीकरण इतिहासकारांना नवीन िर्थये आतण स्त्रोि शोधण्यासाठी उद्य क्त 

करिे. बऱ् याचदा नवीन स्रोिांना फक्त नवीन सामान्यीकरणांद्वारे योग्यप्रकारे 

आकलन केल ेजाऊ शकिे. 

३)  सामान्यीकरण इतिहासाच्या तवद्यार्थयाकला तनबंध, अध्यायन, संशोधन पेपर 

याबाबिीि मदि करिे. सामान्यीकरण देखील त्याने गोळा केलेली िर्थये त्याच्या 

संशोधनाच्या तवषयाशी संबंतधि आहे तक नाही हे शोधण्याि सक्षम करिे.  

४)  सामान्यीकरण इतिहासकारांना चचेसाठी आतण त्यािून फलदायी तनष्कषाकची 

प्रतिया स रू करण्यास प्रवृत्त करिे. द सऱ्या इतिहासकाराने केलेल्या कामाि 

सादर केलेल्या सामान्यीकरणाशी काहीजण सहमि असिील आतण त्यामध्ये 

संशोधन आतण तवचार करण्यासाठी नवीन मागकदशकक शोधिील. 

आपली प्रगती तपासा: 

सामान्यीकरणाचे इतिहास लेखनािील महत्त्व अधोरतेखि करा. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

९.५  सामान्यीकरणातील समस्या  

१)  इतिहासाि प्रत्येक घटना एकपरीने अनोखी असिे. परिं  काहीवेळेस असे तदसून 

येिे तक त्यांच्याि काही समानिा असूनही वेगळे वैतशष््टय असिे. त्याम ळे त्यांची 

एकमेकासोबि ि लना होिे. जोपयांि अज्ञाि गोष्टीची आपल्याला मातहिी 
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असलेल्या गोष्टीशी ि लना केली जाि नाही िोपयांि आपण आकलन करू शकि 

नाही. एखादी घटना अतद्विीय तकंवा तवतशष्ट आहे तक नाही हे द सऱ्या घटनासोबि 

ि लना केल्यातशवाय आपल्याला समजि नाही.  आहे. अशा पररतस्थिीि 

इतिहासकार अतद्विीय आतण सामान्य यांच्यािील संबंधांचा अभ्यास करिो. 

उदाहरणाथक, भारिीय राष्रीय िांिी ही अतद्विीय आहे परिं  त्याची तवतशष्टिा इिर 

िांिींशी ि लना करूनच समजली जाऊ शकिे.  

२)  प ष्कळ तवचारवंिांचे असे मि आहे की, अनेक सामान्यीकरणांची अप री चाचणी 

केली जािे. इिर राष्रवादी िांिींनी तहंसाचार केला म्हणून भारिीय राष्रीय िांिी 

तहंसकही झाली पातहजे. हे एक च कीचे  सामान्यीकरण होवू शकिे. 

जागतिकीकरणाम ळे काही देशांमध्ये प्रगिी झाली त्याम ळे सवक देशांमध्ये िशीच 

प्रगिी होण्याची शक्यिा आहे, हे एक सामान्यीकरणाचे उदाहरण आहे.  

३)  मोजमाप ही एक अचूक वैज्ञातनक प्रतिया आहे. परिं  केवळ ठोस गोष्टींसहच हे 

लागू केले जाऊ शकिे. अमूिक गोष्टी तकंवा कल्पना कोणत्याही पररमाणामध्ये 

मोजल्या जाऊ शकि नाहीि. हे मनोवैज्ञातनक स्वरुपाच्या िर्थयांबिल देखील 

उपय क्त नाही 

आपली प्रगती तपासा: 

सामान्यीकरणािील समस्या स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

९.६  ऐततहातसक घटनांचे तवश्लेषण  

इतिहासािील प्रतिमांचे प्रतितबंतबि केलेल्या प्रतिमांची चलि रचना ियार करण्यासाठी 

इतिहासकारांना ऐतिहातसक सामग्रीचा अथक लावणे आवश्यक आहे. याम ळेच समान 

ऐतिहातसक दस्िऐवज अभ्यासूनही तनष्कषक वेगवेगळे असिाि. त्यांच्या धोरणांचा त्यांच्या 

इतिहासलेखानावर व सामन्यीकरण प्रतियेवर प्रभाव पडि असिो.  

९.६.१ साम्राज्यवादी तवचारसरणीतून भारताचे इततहासलेखन  

साम्राज्यवादी तवचारसरणीिून भारिाचे इतिहासलेखन हे भारिीय संस्कृिीवर हल्ला 

करिे. हे जेम्स तमलच्या प स्िकाि स्पष्टपणे तदसून येिे. त्यांनी आपल्या इतिहासाि 

आतण तहंदू सभ्यिेच्या अहवालाि तलतहले आहे की, भारिीय ग णांमध्ये, उद्धट आतण 

कतनष्ठ आहेि. त्याचप्रमाणे, अलेक्झांडरने केलेले भारिावरील आिमणाचे समथकन 

करिाना द सर े तब्रटीश इतिहासकार तव्हसेट तस्मथ याने हे तसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला 

की, य रोतपयन लोक भारिीयांपेक्षा य द्धामध्ये शे्रष्ठ होिे. िो प ढे म्हणिो की, भारिािील 

कायम राजकीय अराजक, एकत्र येण्याची आतण स्विःवर योग्यररत्या राज्य करण्याची 
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त्यांची असमथकिा याम ळे भारिीयांना नेहमीच परकीय आिमकांची पयाकयाने बाहेरील 

लोकांची शासक म्हणून गरज होिी. याचम ळे तब्रटीशांचे शासन भारिाि प्रस्थातपि  

झाल.े माउंट स्ट अटक  एतल्फन्स्टन्स नमूद करिो की, भारिाि परदेशी व्यापार हा 

प्राम ख्याने ग्रीक आतण अरब करि आले होिे आतण अरबांनी भारिावर माि केली. 

तब्रतटश इतिहासकारांनी अनेकदा भारिीय संस्कृिीला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. 

भारिीय लोकांनी ग्रीक लोकांकडून आपली संस्कृिी घेिली असावी असा त्यांनी अंदाज 

विकवला परंि  िे तसद्ध करणारा कोणिाही प रावा मात्र तदला नाही. भारिािील अंधश्रद्धा 

व वाईट चालीरीिी यांच्यावर टीका करून त्यांनी आपल्या राजकीय वचकस्वाचे समथकन 

केले आहे.  

भारिीय समाजािील अपराधी आतण सिी प्रथेवर त्यांनी टीकास्त्र सोडले परिं  

त्यासोबिच पद्धिशीरपणे य रोपमध्ये समाजािील ग लामी प्रथा व धातमकक पगडा याकडे 

द लकक्ष केले. याम ळे भारिीय इतिहासकार आतण ित्वज्ञानी त्यांच्या संस्कृिी आतण 

संस्कृिीवरील हल्ल्याचा बचाव करण्यासाठी स्विःच ियार झाले ज्याम ळे जे ऐतिहातसक 

लेखन घडल,े याला भारिीय इतिहासलेखनाचा राष्रवादी प्रवाह म्हणून ओळखले जाऊ 

लागल.े अशाररिीने वेगवेगळ्या लोकांमध्ये ऐतिहातसक सातहत्याचे स्वरूप, ग णवत्ता 

आतण प्रमाणाि फरक आहेि. 

९.६.२  भारतीय राष्ट्रवादी इततहासकारांचा मतप्रवाह 

तब्रतटश साम्राज्यवादी इतिहासलेखनाच्या भारिातवरूद्धच्या पूवकग्रहांच्या प्रतितियेि 

भारिीय इतिहासकारांचा मिप्रवाह अतस्ित्वाि आला. इतिहासाच्या  शोधाि राष्रीय 

अतस्मिा शोधणे आतण भारिाला राष्रवादी राज्य तसद्ध करणे या उिेशाने भारिीय 

राष्रवादी इतिहासलेखन केले गेले. भारिीय राष्रवादी इतिहासकारांच्या नवीन तपढीने 

राष्रीय अतभमानाने इतिहासलेखन केले आतण त्यांची राष्रीय संस्कृिी य रोतपयन 

लोकांच्या तवशेषि: तब्रटीश इतिहासकारांच्या भारिीय राष्र आतण राष्रवादातवरोधाि 

घडणाऱ्या बदलांच्या तवरोधाि उंचावण्याचा प्रयत्न केला. आर.सी.मज मदार म्हणिाि 

की य रोतपयन इतिहासकारांनी भारिीय राष्रीय समस्यािील अनेक म द्द्यांचा गैरसमज 

केला आतण त्यांच्या लेखनाि सवकत्र त्यांची च कीची मातहिी तदली. ज्याची भारिीय 

इतिहासकारांनी त्यांची द रुस्िी केली आतण प्रसंगी असे करिाना भारिीय राष्रवादी 

पे्ररणा रुजिील असे लेखन देखील केले त्यांना भारिीय राष्रवादी इतिहासकार म्हणून 

ओळखल ेजाऊ लागले. 

राजनारायण, बंतकमचंि चटजी यासारख्या  भारिीय राष्रवादी इतिहासकारांनी त्यांच्या 

तलखाणाि भारिीय धमक आतण समाजाचा बचाव केला. भारिीयांनी िसेच य रोतपयन 

संशोधन तवद्वानांनी केलेल्या प राित्व संशोधनाने भारिीय संस्कृिीवरील आघाि 

परिवून लावले. प्राचीन भारिीय  य रोतपयन संस्कृिीपेक्षा तकिीिरी प ढे असल्याचे 

दाखले त्यांच्या लेखनाि येि असि, पयाकयाने आिादेखील भारिीय प ढे असल्याचे 

प्रतितबंतबि केले गेले. तब्रतटश इतिहासकारांनी भारिािील राजकीय आतण प्रशासकीय 

व्यवस्थेला प्रत्येक टप्प्यावर कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. िे म्हणाले की, भारिाि 

अनेक पंथ आतण पंथ आहेि. म्हणूनच, िे एक राष्र होण्यासाठी पात्र होऊ शकले नाही. 
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परिं  इतिहासकार आर. के. म खजी यांनी त्यांच्या ‘भारिीय मूलभूि एकिा’ या 

अभ्यासपूणक प्रबंधाि तहंदूंमध्ये धातमकक एकिा, अध्यातत्मक सहवास आतण अतखल 

भारिीय साम्राज्याचा त्यांचा आदशक यापूवी भारिीय राष्रवादाचा पाया तनमाकण केल्याचा 

उल्लेख केला आहे. 

९.६.३  १८५७ चे बंड  

इ.स. १८५७ च्या बंडखोरीतवषयी इतिहासकारांनी वेगळी मिे तदलेली आहेि. उठाव 

पूवकतनयोतजि   आतण संघतटि तनयोजनाचा पररणाम, तकंवा िो एक उत्स्फूिक उदय होिा, 

िर चरबीय क्त काडि से जारी केल्याने संिप्त झालेल्या तशपाई यांचा उठाव होिा इत्यादी 

मिे व्यक्त केली. बऱ् याच लेखकांची उठावाच्या स्वरूपातवषयी तभन्न आतण तवरोधाभासी 

मिे देखील आहेि.  हा तविोह होिा की राष्रीय स्वािंत्र्याचा य द्ध यावरून बरीच मिे प ढे 

आली आहे. एस.बी. चौधरी यांनी, १८५७ च्या बंडाचा तवचार केला की ‘परकीय सते्तला 

आव्हान देण्याचा अनेक वगाकिील लोकांचा पतहला संय क्त प्रयत्न, असे वणकन केले आहे. 

आर.सी. म झ मदार सारख्या तवद्वान इतिहासकाराने, सवकसामान्यांनीही याि भाग घेिला 

असला िरी हे बंड म ख्यत्वे तशपायांचे काम असल्याचे मि व्यक्त केले आहे. प ढे आणखी 

एक मि होिे की तवदेशी सत्ताधीशांना देशाबाहेर घालवण्यासाठी आतण िे पूणकपणे स्विंत्र 

करण्यासाठी हा बंड हा स्वािंत्र्याचा राष्रीय य द्ध आहे. तब्रतटशांच्या भारिावरील 

हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी, भारिीय इतिहासकारांनी त्यांच्या इतिहासाचा प नवाकपर 

करायला स रुवाि केली आतण देशाबाहेर राष्रवादाला ओढायला स रुवाि केली. 

तवनायक दामोदर सावरकर यांनी १८५७ च्या उठावाच्या इतिहासाचे  प नलेखन करून 

त्याला भारिाचे पतहले स्वािंत्र्य य द्ध म्हटले. एस.बी.चौधरी यांच्या ‘भारिीय सैन्या मध्ये 

नागरी बंड’ म्हणून हा उठाव हे राष्रीय स्वािंत्र्य य द्ध म्हणून दशकतवले. तब्रटीशांच्या 

तवखारी प्रचाराला रोखण्यासाठी तहंदू-म तस्लम यांच्याि एकी नसणे हा एक मोठा अडथळा 

होिा. भारिीय इतिहासाच्या प नव्याकख्याणाची प्रतिया प ढे िाराचंद यांनी प ढे केली. 

त्यांच्या या प स्िकाि, “भारिीय संस्कृिीवरील इस्लामचा प्रभाव” या प स्िकाि, तहंदू-

म तस्लम संस्कृिी एकतत्रिपणे त्यांना भारिीय राष्राि एकतत्रि केल्याचा दावा आहे. 

अशाप्रकारे, भारिीय इतिहासाचे प नलेखन हा भारिीय राष्रवादी प्रवाहाचा प्रम ख तवषय 

बनला. 

९.६.४ मार्कसकवादी स्पष्टीकरण  

भारिीय इतिहासलेखनाच्या माक्सकवादी इतिहास लेखनप्रवाहाि कथालेखन व 

वणकनात्मक पासून स्पष्टीकरणात्मक व अथक लावणा-या या इतिहासाच्या लेखनाि बदल 

घडवून आणण्यासाठी जाणीवपूवकक प्रयत्न केले गेले. पररविकनाच्या या प्रतियेि या 

इतिहासकारांनी वस्ि तस्थिीचे वणकन करण्याकरिा, इतिहास आहे हे तसद्ध करण्यासाठी 

घटनांवर नव्हे िर घटनेमागील आतथकक व राजकीय हालचालींवर अतधक जोर तदला. 

त्यांनी फक्त घटनांचे वणकनच केले नाही. त्या इतिहासकारांचे स्पष्टीकरण कालक माक्सकच्या 

ऐतिहातसक ित्वज्ञानापासून म्हणजेच द्वंद्वात्मक भौतिकवादािून आले आहे. या नवीन 

दृतष्टकोनचे सार हे सामातजक आतण आतथकक संस्था यांच्यािील संबंध आतण ऐतिहातसक 

घटनांवरील पररणामाच्या अभ्यासामध्ये आहे. उदाहरणाथक, मनािील वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या 
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संचासह स्त्रोिांचे प न्हा वाचन हे याि अपेतक्षि आहे. डी. डी. कोसंबी यांनी मृि 

भूिकाळाचा अभ्यास करण्यासाठी ि लनात्मक पद्धि आतण अन्वेषणचे अंिःतवषय िंत्र 

अवलंतबले. याच्या मदिीने भूिकाळाची प नरकचना करण्याचा प्रयत्न केला प राित्व 

स्त्रोिांचा िसेच त्यांनी संस्कृि आतण व्य त्पत्ती तवषयक तवश्लेषणाचा वापर आयक व गैर-

आयक घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी केला. .  

तबपन चंिा यांनी आपल्या ‘इंतडअन स्रगल फॉर इंडीपेंडन्स’ मध्ये कें तब्रज स्कूल आतण 

भारिीय राष्रवादीच्या साम्राज्यवादी दृतष्टकोनापेक्षा तभन्न असल्याचे मि मांडले आतण 

असे मि मांडले की भारिीय राष्रीय चळवळ ही िी काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन 

केले. िे प ढे नमूद करिाि की भारिीय राष्रीय चळवळीस संरतचि ब ज्वाक चळवळ म्हणून 

संबोधिाि. आपल्या ‘आध तनक भारिािील जािीयवाद’ मध्ये, तबपन चंिा यांनी हे  

नाकारले, की जािीयवाद हा केवळ ऐतिहातसक अपघाि तकंवा द्वंद्वात्मक षड्यंत्रांचे 

उत्पादन आहे . िे वसाहिवादाच्या उपज उत्पादनांपैकी एक होिे. जमािवाद हा 

बऱ् याचदा तवकृि स्वरुपाि प ढे येिो.  त्याचे  सामातजक िणाव तकंवा वगक संघषक म्हणून 

च कीचे वणकन केले जािे. जािीयवादाचे तवश्लेषण करिाना िे म्हणिाि की, िे ‘‘१८५७ िे 

१९३७ या काळाि जािीयवादाचे स्वरूप काहीसे मवाळ होिे. प ढे  १९३७  नंिर 

जमािवाद द्वेष, भीिी मानसशास्त्राचे आतण असमंजसपणाच्या राजकारणावर आधाररि 

फासीवादी बनले, तब्रटीशांनी जािीय रगंवला आतण म तस्लम लीगला म तस्लमांचा एकमेव 

अतधवक्ता म्हणून मान्यिा तदली.’’ 

९.६.५ अतहसंेच्या तत्त्वाचे आतथकक तवशे्लषण  

भारिीय माक्सकवादी इतिहासशास्त्रज्ञांनी, इ. स. प वक सहाव्या शिकामध्ये बौद्ध आतण जैन 

धमाकच्या अतहंसेच्या ित्वाचा प रस्कार केला,  त्यामागे एक आतथकक कारण असल्याचे 

स्पष्टीकरण तदल.े डी.डी.कोसंबी म्हणिाि की, ‘‘पाली कथांच्या आधारे हे स्पष्ट होिे तक 

प्राणी आहुिी तदल्या जाणारी यज्ञांमध्ये वैतदक तवधी न सार मोठ्या प्रमाणाि जनावरांची 

कत्तल केली गेली, ज्याम ळे गंगा खो-यािील नवीन कृषीसंस्कृिीला शेिीवर ग रढेोरांची 

अतवश्वसनीय टंचाई तनमाकण झाली. वस्ि िः या कृषीसंस्कृिीला लोकसंख्या पोसण्यासाठी 

शेिीिून शेिी तमळण्यासाठी पश धन संपत्तीची जपणूक व वतृद्धगंि करणे आवश्यक होिे’’. 

कोसंबी प ढे म्हणिाि की, ‘‘यज्ञ, जैन आतण बौद्ध धमाकसाठी तवनाम ल्य प्राण्यांची संख्या 

वाढवून तनयतमि शेिीवर येणारा िाण टाळण्यासाठी, इसवीसनपूवक सहाव्या शिकामध्ये 

पश पालन, गोवंश हत्याबंदीची  व मधमाश्या पाळण्याची प्रथा ियार केली गेली.’’ 

९.६.६ जातीचा अथक 

इरफान हबीब यांनी आपल्या  ‘इंटरतप्रटींग ऑफ इंतडअन तहस्टरी’ मध्ये इतिहासाच्या 

वणकनावर नव्हे िर अथक लावण्यावर भर तदला. िे म्हणिाि की भूिकाळाचे स्पष्टीकरण 

करणे आवश्यक आहे कारण इतिहासकार ज्या गोष्टींना भूिकाळाचा प रावा मानिाि त्या 

गोष्टी त्या घटना प न्हा घडवून आणू शकि नाहीि.इतिहासाि काही संदभक ररक्त असिाि. 

समाज कसा चालिो,एखादी गोष्ट करण्यासाठी  लोक कशा प्रकार ेप्रवृत्त होिाि आतण 

तवतवध पररतस्थिीि तवतवध गोष्टी करण्यास िे कसे सक्षम आहेि हे समजून या ररक्त जागा 

भरल्या जाऊ शकिाि. अशा प्रकारे इतिहासकारांच्या वैयतक्तक तनणकयाम ळे आतण 
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च कांच्या मदिीने केलेले स्पष्टीकरण इतिहास अतधक चांगल्या प्रकार ेसमजण्यास मदि 

करिे. त्याच कायाकि िे म्हणिाि की मध्यय गीन भारिीय अथकव्यवस्था ही सरजंामी 

अथकव्यवस्थेपेक्षा वेगळी सामातजक रचना होिी. कामगार प्रतियेच्या आधार,े अतिररक्त 

मूल्याचे तनष्कषक काढून आतण अतिररक्त उत्पादन तविरणाच्या आधारावर िे असे 

सांगिाि. इरफान हबीब यांनी ‘भारिीय इतिहासािील जाि आतण पैसा’ या द सऱ् या 

कामाि असे म्हटले आहे की, ‘‘श्रम तवभागून जाि हा सवाकि कठोर प्रकार होिा, िो भाग 

आतण उत्पादनाशी संबंतधि होिा. या कठोर प्रकारच्या वगाकच्या शोषणाचे म ख्य लाभाथी 

वैद्यकीय समाजािील क लीन आतण जमीनदार यांचे शासक वगक होिे.’’ 

९.६.७ अकबराच्या धोरणांचे तवशे्लषण  

१५८९-९०  मध्ये अकबराने अब ल फजलला त्याच्या कारतकदीचा इतिहास ियार 

करण्याचे आदेश तदले. अब ल फजलला मदि करण्यासाठी सक्षम लोक तनय क्त करण्याि 

आल ेहोिे. अबूल फझल अकबराला वैतश्वक मन ष्य म्हणून सादर करिो. अकबराचे ध्येय 

असे होिे  की िो लोकांना रूढीवादी बाबींपासून म क्ती देइल आतण  त्यांना सत्याकडे 

घेऊन जाईल आतण समरसिेचे वािावरण ियार करले, जेणेकरून तभन्न पंथांचे लोक 

शांििा व सौहादाक ने जगू शकिील.  

अकबर याने बदाय नीला महाभारिचे संस्कृि भाषांिर पतशकयन भाषेि करण्यासाठी 

तनय क्त केले. बदाय नी हा इतिहासाचा आतण सातहत्याचाही तवद्याथी होिा. अकबराच्या 

कारतकदीची योग्य जाणीव होण्यासाठी हे अब ल फजलच्या अकबरनामाबरोबरच 

बदाय नींचे द सर ेखंड अभ्यासणे गरजेचे  आहे.  अब ल फजल अकबराची स्ि िी करण्यास 

उदार आहे िर बदाय नी अकबरच्या धातमकक धोरणावर कडक टीका करिो. 

९.६.८ छत्रपती तिवाजी महाराजांच्या तहदंवी स्वराज्याचा अथक 

छत्रपिी तशवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या तहंदवी स्वराज्यातवषयी तवतवध 

सांस्कृतिक अथक  आहेि. तहंदवी स्वराज ही सामातजक-राजकीय चळवळींकररिा, 

देशातभमान वाढवण्यासही आतण इिर संदभाकि वापरली जाणारी संज्ञा आहे. सिराव्या 

शिकापासून महाराष्राची राजकीय तियाशीलिा, छत्रपिी तशवाजी महाराजांचा आदशक 

आतण आध तनक तशक्षणाचा प्रभाव महाराष्रािील तवतशष्ट राष्रवादी भावनेच्या दृष्टीने 

अन कूल होिा. जोतिराव फ ले, बाळ गंगाधर तटळक, तव. दा. सावरकर, तव. का. राजवाडे 

आतण इिर अनेक तवचारवंिांनी आतण इतिहासकारांनी राजा छत्रपिी तशवाजी 

महाराजांनी स्थापलेल्या स्वराज्यातवषयीचे आपले भाषांिर सादर केले. जोतिराव फ ले 

यांनी यांचे क ळवातडभूषण असे वणकन केले, म्हणजे शेिी करणार े आतण सामान्य 

लोकांसाठी काम करणारा राजा. जोतिरावांनी जून १८६९ मध्ये छत्रपिी तशवाजीराजांवर 

पोवाडा प्रकातशि केला. गायी आतण ब्राह्मणांचे रक्षक म्हणून छत्रपिी तशवाजी महाराजांची 

तवद्यमान प्रतिमा जोतिरावांनी नाकारली. िे जनिेचा राजे होिे. फ ले यांच्या 

म्हणण्यान सार छत्रपिी तशवाजी बहुजनांचे राजा होिे.  

प्रख्याि इतिहासकार जद नाथ सरकार यांनी आपल्या ‘तशवाजी अंड तहज टाईम्स’ मध्ये 

म्हटले आहे, छत्रपिी राजा तशवाजी यांचे धातमकक धोरण अतिशय उदारमिवादी होिे. 

नरहर क रंूदकर यांनी श्रीमान योगी या कादंबरीच्या प्रस्िावनेि छत्रपिी तशवाजी महाराज 
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यांना धातमकक म्हणून संबोधले आहे,पण िे धमाांध नव्हिे असे देखील म्हटले आहे. तव. 

दा.  सावरकर यांचे लेखन छत्रपिी तशवाजी राजांना ‘‘तहंदूंचा राष्रीय नायक’’ म्हणून 

प्रके्षतपि करणारे होिे. हे त्यांच्या तहंद त्वाच्या ित्वज्ञानाशी अन रूप होिे. त्यांच्या 

तलखाणांनी आतण वकृ्तत्वािून त्यांनी तहंदूंच्या ध्र वीकरणासाठी तहंदूंच्या तवचारसरणीला 

प्राधान्य देणारी तहंदू प्रतिमा तनमाकण केली. समकालीन पािात्य लेखकांनी आतण 

प्रवाशांनी छत्रपिी तशवाजी महाराजांचा सजगपणा, धाडस, सवक धमाांचा आदर करण्याचे 

धोरण यातवषयी संदभक नमूद केले आहेि.  

आपली प्रगती तपासा: 

ऐतिहातसक धरणांच्या तवश्लेषणाि सामान्यीकरणाची भूतमकेचा आढावा घ्या 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

९.७  सारांि  

ऐतिहातसक स्त्रोिांचे सामान्यीकरण आतण अथक लावणे हे ऐतिहातसक तलखाणािील प्रम ख 

घटक आहेि. सामान्यीकरण त्यांच्यासंदभाकि नवीन समथकन देण्यास तकंवा प्रतिवाद 

करणाऱ् या प राव्यांच्या शोधास प्रोत्सातहि करिे. इतिहासकारांच्या शब्दाि भूिकाळाचा 

अथक लावणे, हे पूवी काय घडले याचे अभ्यासपूणक तववेचन असिे. इतिहासकारांचे म ख्य 

काम म्हणजे भूिकाळाच्या वणकनांवर आधाररि मातहिी आतण िर्थये नोंदवणे आतण 

पक्षपािीपणा न घेिा घटनांचा संपूणक िम लावणे हे आहे. 

९.८  प्रश्न  

१)  इतिहास लेखनाि सामान्यीकरणाचे महत्त्व सांगा.  

२)  इतिहासािील स्पष्टीकरण आतण सामान्यीकरणाची भूतमका सांगा.  

३)  इतिहासाच्या स्त्रोिांच्या स्पष्टीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या घटकांची 

थोडक्याि मातहिी द्या. 

९.९  अततररक्त वाचन  

१)  बी. शेक अली, इतिहास: इट्स तथयरी आतण मेथड्स, मॅकतमलन पब. तदल्ली, 

१९८८.  

२)  आर. जी. कोतलंगव ड, इतिहास आतण ित्त्वज्ञानािील इतिहासािील इिर लेखांची 

ित्त्वे (संपादन. तवल्यम एच. डे्र आतण डब्ल्यू. जे. व्हॅन डर ड्यूसेन), २००१. 

३)  ए. आर. क लकणी, तशवाजीच्या य गािील महाराष्र, डायमंड प्रकाशन.  

४)  जे. एन. सरकार, तशवाजी अडँ तहज टाईम्स  
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१०         

उद्धरण पद्धती, गं्रथसूची व त ंत्रिक सह य्य 

घटक रचना  

१०.० उतिष्टे  

१०.१ प्रस्िावना  

१०.२ उद्धरण व संदर्भ महत्त्व  

१०.३ उद्धरणाची योग्य पद्धि  

१०.४ िळटीपा वापरण्याचे फायदे 

१०.५ संदर्भगं्रथसूची  

१०.६ संदर्भगं्रथसूची देिाना घ्यावयाची काळजी   

१०.७ िांतिक सहाय्य 

१०.८ सारांश  

१०.९ प्रश्न 

१०.१० अतिररक्त वाचन 

१०.० उद्दिष्ट े 

या घटकाचा अभ्यास झाल्यानंिर तवद्याथी-   

• संदर्ाभिील िकभ संगिी आतण तवतवध पद्धिी समजून घेण्यास सक्षम असेल  

• संदर्भ आतण त्यािील तवतवध प्रकारांचे महत्त्व समजावून घेिील 

• गं्रथसंग्रहाि घ्यावयाचे महत्त्व आतण काळजी व यांचे योगदान समजून घेण्यास सक्षम 

होिील.  

• इतिहासािील िांतिक सहाय्य समजून घेिील.  

• शोध ...... प्रबंध लेखनामध्ये उद्धरण पद्धिीचा िसेच िांतिक सहाय्याचा वापर कशा 

पद्धिीने करावा याचे योग्य आकलन होण्यास मदि होईल.   

१०.१ प्रस्तावना 

एखादी मातहिीस्त्रोिाचे उद्धरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या सजभनशील आतण बौतद्धक 

कायाांसाठी शे्रय देण्याचा एक मागभ आहे. असा संदर्भ आपल्या संशोधनास मजबिुी 

देण्यासाठी वापरला जािो. उद्धरणाि लेखकाचे नाव, िारीख आतण प्रकाशन कंपनीचे 

स्थान, संशोधन पतिकेचे शीर्भक समातवष्ट असू शकिे. तवतशष्ट उद्धरण शैलीनसुार  

आवश्यक मातहिी आतण तवरामतचन्हे नमूद केली जािाि. शैक्षतणक संस्था आतण वैज्ञातनक 

प्रकाशने यांच्यासाठी लेखनाच्या काळाि वापरल्या जाणार् या सवभ स्त्रोिांसाठी संदर्ाांची 

आवश्यकिा असिे. तवद्याथी आतण संशोधक बर् याचदा यास एक जतटल प्रतिया म्हणून 

पाहिाि ज्यासाठी खूप वेळ आतण प्रयत्न आवश्यक असिाि. अशा संशोधन लेखांना 

उद्धररि तकंवा संदतर्भि केल्या जाणार् या मातहिी सामग्रीमध्ये पसु्िके, संशोधन पतिका, 
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मातसके, विभमानपिे, अहवाल, तवद्यार्थयाांचे प्रकल्प (प्रबंध आतण प्रबंध) यासारख्या सवभ  

मतुिि आतण न छापलेल्या सातहत्यांचा समावेश आहे. उदारणाथभ: शब्दकोर्, तवश्वकोश, 

अक्षर,े व्याख्यान, पोस्टसभ, पतुस्िका, मातहिीपिक, आतण तनदेतशका.  इिर इलेक्ट्रॉतनक 

संसाधनांमध्ये वेब पषेृ्ठ, सोशल नेटवकभ  मजकूर, संग्रतहि ई-मेल आतण संदेश, ऑनलाइन 

ध्वतनफीि आतण तव्हतिओ हे देखील समातवष्ट असिाि. 

१०.२ उद्धरण व सदंर्भ महत्त्व   

तवद्याथी तकंवा संशोधकाने आपल्या संशोधन तलखाणािील स्त्रोिांचा उल्लेख करणे आतण 

उदृ्धि करणे पढुील बाबींसाठी आवश्यक आहे. 

१)  संशोधन हे िर्थयांवर आधाररि आहे याचा िो एक परुावा आह.े स्त्रोिांचे उद्धरण 

वाचकांना त्याच तवर्यावर तवस्ििृ मातहिी तमळवण्यास करण्यास मदि करिाि. 

एखाद्या तवर्याबिल अतधकृि, संबंतधि स्त्रोि शोधण्यासाठी सवाभि प्रर्ावी 

धोरणांपैकी एक म्हणजे ज्ञाि स्त्रोिांकिील िळटीप तकंवा संदर्ाांचे पनुरावलोकन 

करणे. 

२)  हे संशोधनाचा सैद्धांतिक पाया दशभतविे. जेव्हा आपण आपल्या संशोधनाची मातहिी 

एखाद्या मातहिीच्या आतण समीक्षात्मक दृतष्टकोनािून नोंदतवि आहाि िेव्हा  

वापरलेल्या स्त्रोिांची सूची लेखक म्हणून आपली तवश्वासाहभिा वाढविे. आपण 

एखाद्या संशोधकाच्या कल्पनांशी सहमि नसल्यास तकंवा संशोधनाची समस्या 

समजून घ्यायची असल्यास उद्धरण व संदर्भ स्त्रोि म्हणून काम करू शकिाि. 

३)  हे संशोधन तनष्कर्भ आतण तनष्कर्ाांच्या तवश्वासाहभिेचे समथभन करिे. स्त्रोिांचे योग्य 

उदृ्धि केल्यास लेखकाने घेिलेल्या संदर्ाभचे ज्ञान वाचकाला व इिर संशोधकांना 

होिे. ज्या संशोधकाचे आपण संदर्भ देिो त्यांना देखील संशोधनाचे शे्रय तमळिे.  

४) आपण इिर संशोधकांचा दाखला तदल्यास अथवा त्याचे उद्धरण केल्यास त्यांच्या 

बौतद्धक प्रतिरे्ला न्याय तमळिो. आपण असे न केल्यास िे संशोधन चौयभ गणले 

जािे व अशा संशोधकावर यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकिे.  

आपली प्रगती तपासा : 

ऐतिहातसक संशोधनाि उद्धरण व संदर्भ याचे महत्त्व सांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

१०.३. उद्धरणाची योग्य पद्धत  

शैक्षतणक तवद्याशाखांना तनतिि केल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या संदर्भ पद्धिीची आवश्यकिा 

असि.े वैज्ञातनक संशोधन प्रकाशने आतण इिर व्यावसातयक प्रकाशनांमध्येही हेच अपेतक्षि 



इतिहास सशंोधन पद्धिी 

 

   

 130 

आह.े तवद्याथी तकंवा संशोधकाने प्रथम आपल्याला कोणिी उद्धरण पद्धि वापरली पातहज े

याचा आढावा घेिला पातहजे. प्रत्येक संशोधन कें िाची तकंवा संधोधन पतिकेची उद्धरणाची 

पद्धि वेगवेगळी असू शकिे.  

 

हावभिभ पद्धिी सवभ र्ार्ा अभ्यास, इतिहास, कला आतण 

सातहत्य अभ्यास, धमभशास्त्र, समाजशास्त्र, 

गनु्हेगारीशास्त्र इ. 

ए.पी.ए.  पद्धिी  

(अमेररकन सायकोलॉतजकल असोतसएशन) 

एजकेुशन, लायब्ररी अिँ इन्फॉरमेशन 

सायन्स, मॅनेजमेन्ट सायन्सेस, नतसांग, इिर 

विभनतवर्यक आतण सोशल सायन्स 

तवर्यांसारखी सामातजक आतण विभणूक 

तवज्ञान 

एम.एल.ए. पद्धिी  

(मॉिनभ लगँ्वेज असोतसएशन) 

र्ार्ाशास्त्र आतण सातहतत्यक तवर्य 

 

ए.पी.ए. (अमेररकन सायकोलॉद्दिकल असोद्दसएशन) पद्धतीची उदाहरणे  

संशोधन पतिकेिील लेख- 'अनेस्ट रनेन' (१९९४), व्हाट इस अ नेशन? ऑक्ट्सफोिभ रीिसभ 

नॅशनॅतलझम यािून, संपादन- जॉन हतचन्सन आतण अथँनी िी तस्मथ, ऑक्ट्सफोिभ 

यतुनव्हतसभटी प्रेस, न्यूयॉकभ .  

पसु्िक- गेल ओम्वेट (१९७६), कल्चरल रीव्होलट इन कोलोतनयल इंतिया: नॉन ब्राह्मण 

मवुमेंट इन वेस्टनभ इंतिया १८७३ िे १९३० , सायंतटतफक सोशालीस्ि एज्यकेुशन रस्ट, 

मुंबई 

एम.एल.ए. ((आधुद्दनक र्ाषा असोद्दसएशन) शैली नुसार पद्धती 

पसु्िक- गेल ओम्वेट, कल्चरल रीव्होलट इन कोलोतनयल इंतिया: नॉन ब्राह्मण मवुमेंट इन 

वेस्टनभ इंतिया १८७३ िे १९३० , सायंतटतफक सोशालीस्ि एज्यकेुशन रस्ट, मुंबई, 

१९७६ 

संशोधन पतिकेिील लेख- 'अनेस्ट रनेन', व्हाट इस अ नेशन? ऑक्ट्सफोिभ रीिसभ 

नॅशनॅतलझम यािून, संपादन- जॉन हतचन्सन आतण अथँनी िी तस्मथ, ऑक्ट्सफोिभ 

यतुनव्हतसभटी प्रेस, न्यूयॉकभ , १९९४ 

१०.३.१ द्दलद्दित मिकूरात उद्धरण पद्धती  

तवद्याथी तकंवा संशोधक वैज्ञातनक लेखनादरम्यान स्त्रोि तकंवा संदर्भ चार प्रकार ेउदृ्धि करू 

शकिाि. 

अ)  तवतशष्ट तवर्यावर अतधक मातहिी देऊ शकणार् या इिर स्रोिांपयांि वाचकाला 

पररतचि करणे 
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ब)  मजकूरामध्ये मातहिी स्पष्ट करणे. उदाहरणाथभ लोकांतवर्यी तकंवा स्थानातवर्यी 

अतधक मातहिी देऊन, महत्वाच्या शब्दांचे स्पष्टीकरण देणे इ. 

क)  अतिररक्त मातहिी उपलब्ध करणे, जी महत्वाची असूनही प्रवाहाि व्यत्यय आणिा 

मजकूराि समातवष्ट केली जाऊ शकि नाही  

ि)  दृतष्टकोण तवस्ििृ करणे 

१०.३.२ उद्धरणासाठी टीपा देण्याच्या पद्धती: एन्िनोट्स (लेखांच्या शेवटी)  आतण 

फूटनोट्स (िळटीप-त्याच पानावर खाली) 

एन्िनोट्स (लेखांच्या शेवटी)  संशोधन प्रकल्पाच्या शेवटी वेगळ्या पानावर तदसिील. ि े

मजकूरामध्ये अंकाद्वार ेदशभतविाि. एन्िनोट्स फूटनोट्सपेक्षा अतधक अवघि वाटू शकिाि 

कारण मातहिी तमळतवण्यासाठी वाचकांना मागील पषृ्ठावर जावे लागिे.  

एन्डनोट्स (लेिांच्या शेवटी)  वापरण्याचे फायदे  

१)  एन्िनोट्स वाचकाला कमी तवचतलि करिाि आतण त्यांचा वाचन प्रवाहाि कोणिाही 

अिथळा  येि नाही. 

२)  त्या वाचकाला गोंधळाि टाकि नाहीि.  

३)  शोधतनबंधाचा स्विंि तवर्ाग म्हणून, एन्िनोट्स वाचकांना एकाच वेळी वाचण्यास 

आतण त्यांचा तवचार करण्यास अनमुिी देिाि.  

तळटीप 

िळटीप पषृ्ठाच्या िळाशी तदसिाि आतण मजकूराच्या शेवटच्या ओळीपासून अतिररक्त 

जागा तकंवा रखेा तकंवा वेगळ्या अंकप्रकाराद्वार े तवर्क्त केल्या जािाि. िे मजकूराि 

अंकाद्वार े देखील सूतचि केले जािाि, िे शक्ट्यिो वाक्ट्याच्या शेवटी ठेवले जािाि आतण 

सामान्यि: प्रत्येक संदर्ाभच्या तवरामतचन्हे नंिर सामान्यि: सवभ प्रकारच्या मातहिी 

स्त्रोिांच्या संदर्ाभि काही आवश्यक घटक असिाि 

१०.४  तळटीप वापरण्याचे फायदे  

१)  स्त्रोि तकंवा टीप ओळखण्याि रस असलेल्या वाचकांना िे ज्याचा शोध घेि आहेि 

िे शोधण्यासाठी पषृ्ठ पटकन खाली पाहू शकिाि.  

२)  हे वाचकास कागदाच्या मागील र्ागावर टीप शोधण्यासाठी वेळ न घेिा त्वररि 

िळटीप मजकूराच्या तवर्याशी जोिण्याची परवानगी देिे.  

३)  तवतशष्ट पषेृ्ठ मतुिि करिाना िळटीप आपोआप समातवष्ट केल्या जािाि.  

 आपल्या संशोधन पेपरमधील एन्िनोट्स तकंवा िळटीप वापरण्याचा तवचार 

करण्याच्या गोष्टी लक्षाि घ्या: 

१)  मजकुराच्या ओळीच्या थोिेसे वर टाइप केलेल्या तवतशष्ट सामग्री (उदा. आकिेवारी, 

टेबल्स, चाटभ इत्यादी) असलेल्या नोट्स वगळिा संपूणभ एका शोधतनबंधाि 

िळटीपांची नोंद िमांतकि केली जािे. तटपांमध्ये सवभ तवरामतचन्हे टाकू शकिाि. 

सवभसाधारणपणे, मजकुराच्या साित्याि व्यत्यय आणू नये म्हणून वाक्ट्याच्या शेवटी 

खंि, िमांक तकंवा उदृ्धि असलेली सामग्री ठेवली जािे. 
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२)  आपण करि असलेल्या संशोधन प्रतियेमध्ये कोणत्या प्रकार े तकंवा कोणत्या 

लेखनशैलीनुसार तटपा द्यायच्या आहेि हे समजून  तटपा देणे.  

३)  सवभसाधारणपणे, बहुिेक शैक्षतणक लेखनाि िळटीपांचा वापर आिा थोिा जनुा 

मानला जािो आतण त्याची जागा एन्िनोट्सने घेिली आहे.. िरीदेखील कायदा 

आतण इतिहास यासारख्या काही तवर्यांमध्ये अजूनही मखु्यत्वे िळटीपांचा वापर 

केला जािो.  

१०.३.४ तळटीप आद्दण एन्डनोट्स मधील सदं्दिप्तरूपे   

मातहिी-स्त्रोिाचे दोन प्रकार आहेि: छापील आतण  संगणकीय स्त्रोि. प्रथमच कोणत्याही 

पसु्िकाचा तकंवा लेखाि िळटीप नमूद केल्यावर सवभ अतिररक्त मातहिी परुतवली जाणे 

आवश्यक आहे. यानंिर, आवश्यक िेथे संतक्षप्तरूप वापरावे.   

िळटीपाच्या िमांकानंिर काही शब्द प्रयोग संतक्षप्त रुपाि तदले जािाि. त्याची उदाहरणे 

खालील प्रमाणे होिे. 

इद्दिड (ततै्रव)-  या लतटन शब्दाचे संतक्षप्त रुप इतबि (Ibid) आहे. एकाच गं्रथािील तवधाने 

एकाच पानावर उधिृ केल्यास पतहल्या तवधानंिर दसुर्या तवधानाचा उल्लेख इतबि असा 

केला जािो ज्यास मराठीि तकत्ता कींवा ििैव असे म्हणिाि.   

ऑप द्दसट- (op.cit) ओपेरो सीटाटो या मूळ लतटन शब्दाचा अथभ उपरोल्लेतखि (op.cit) 

असा आहे. प्रबंधामध्ये उदृ्धि केलेल्या ज्यास मराठीि तकत्ता तकंवा ििैव असे म्हणिाि. 

पूवोवि एकाच तवधानाचा उल्लेख त्याच प्रबंधाि अन्यि केला असल्यास ऑप तसट 

(op.cit) हे संतक्षप्त रूप वापरले जािे. त्याच गं्रथािील मातहिी अथवा संदर्भ पढुच्या पानावर 

तकंवा नंिर आला असेल िर (op.cit) ऑप-तसट  म्हणजे पूवोत्तर, त्यामध्ये  गं्रथ व लेखांचे 

नाव पूवोत्तर, व पषु्ट िमांक असिो.   

सीएफ- कॉन्फर या मूळ लतटन शब्दाचा अथभ िलुना करा असा होिो.  

प्रबंधािील एखाद्या तवधानाकिे वाचकाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्याची िलुना अन्य गं्रथािील 

तवधानाशी करण्यास लेखक त्याला सांगिो. क्ट्वाि व्हाईि या लतटन शब्दाचे संतक्षप्त रूप 

िळटीप माधे वाचकांना मागभदशभन करण्यास वापरले जािे.  

छापील स्त्रोत  

छापील स्रोिांसाठी प्रत्येक संदर्भ प्रतवष्टीच्या घटकांमध्ये  

१) लेखक  

२) प्रकाशनाची िारीख  

३) पसु्िकाचे शीर्भक  

४) संस्करण  

५) प्रकाशनाचे तठकाण  

६) प्रकाशक  

७) खंि, िमांक आतण / तकंवा पषृ्ठ संख्या 
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छापील नसलेले द्दकंवा इलेक्ट्रॉद्दनक स्त्रोत  

इलेक्ट्रॉतनक सातहत्य, मातहिीच्या इलेक्ट्रॉतनक स्त्रोिांचे अचूकपणे उदृ्धि करणे आतण 

संदतर्भि करण्यासाठी खालील मूलरू्ि मातहिी (जी प्रत्येक संर्ाव्य तवश्वासाहभ इलेक्ट्रॉतनक 

सातहत्याि आढळली पातहजे) तजथे उपलब्ध असेल िथेे स्पष्टपणे दृश्यमान असणे 

आवश्यक आहे)  

१) लेखक तकंवा संपादकाचे नाव 

२) पषृ्ठाचे शीर्भक तकंवा लेखाचे  

३) वेब पषृ्ठाचे शीर्भक.  

४) माध्यमाचा प्रकार (उदाहरणाथभ इलेक्ट्रॉतनक जनभल, ऑनलाईन)  

५) वेबसाइट अद्ययावि केली गेलेली िारीख तकंवा कॉपीराइट िारीख 

६) पूणभ इंटरनेट पत्ता 

७) वेबसाइट ज्या तदवशी प्रवेश करण्याि आला त्या िारखेचा 

आपली प्रगती तपासा : 

१) इतिहास लेखन संशोधनाि िळटीपेचे फायदे स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१०.५ ग्रथंसूची द्दकंवा संदर्भसूची 

संशोधन प्रकल्पाच्या शवेटी गं्रथसूचीवरून संशोधकाला संशोधनाची चांगली कल्पना येिे. 

गं्रथसूची म्हणज े संशोधन करिाना वापरल्या जाणार् या सवभ स्त्रोिांची यादी. सामान्यपणे, 

गं्रथसूची म्हणजे एखाद्या तवतशष्ट तवर्यावर तकंवा तवतशष्ट गं्रथालयाच्या वापरकत्याभच्या 

संदर्ाभसाठी ियार केलेल्या तवर्यावरील पसु्िकांची यादी. आपण मजकूर समातवष्ट करू 

शकिा ज्यांचा आपण थेट आपल्या कामाि उल्लेख केला नाही परिं ुआपल्या कल्पनांवर 

त्याचा प्रर्ाव आह.े पसु्िके, जनभलचे लेख आतण वेबसाइट सवभ सूचीबद्ध केले जािील. ही 

यादी कागदाच्या शेवटी स्विंि तवर्ागाि तदसिे आतण याि लेखक, शीर्भक, संपादक, 

प्रकाशक, प्रकाशनाचे तठकाण व वर्भ इ. सारख्या मातहिीचा समावेश आहे. 

१०.५.१ सदंर्भसूचीची ताद्दकभ कता  

गं्रथसूची एखाद्या तवतशष्ट तवर्यावरील सातहत्यातवर्यी सवभ प्रकारची मातहिी देि.े  

वणभनात्मक गं्रथसूची एखाद्या तवतशष्ट लेखकाच्या कायाभबिल तकंवा तदलेल्या तवर्यावरील 

कामांबिल तकंवा एखाद्या तवतशष्ट देशावरील तकंवा कालावधीबिल मातहिीचे स्वरूप घेऊ 

शकिे. २०व्या शिकाच्या प्राररं्ी गंर्ीर गं्रथसूची, ज्यामळेु मतुिि िारखा आतण सत्यिा 

यासारख्या िर्थये स्थातपि करण्याि मदि करण्यासाठी, कागद, बंधनकारक, मिुण आतण 
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वापरल्या जाणार् या उत्पादन प्रतियेसह पसु्िकांच्या र्ौतिक वैतशष््टयांचे सूक्ष्म वणभन असिे. 

गं्रथसूची म्हणजे पसु्िके तकंवा लेखकाची यादी आहे ज्याि लेखकत्व तकंवा तवर्याशी 

संबंतधि असिे आतण कधीकधी र्ाष्य केले जािे. मोठी गं्रथसूची त्यांच्या स्वि: च्या पसु्िके 

म्हणून प्रकातशि केली जाऊ शकिाि. गं्रथसूची प्रतवष्टीचा एक उिेश म्हणजे ज्या लेखकांनी 

संशोधनाि सल्ला घेिला आहे अशा इिर लेखकांना शे्रय देणे. गं्रथसूचीचे आणखी एक 

उिीष्ट म्हणज े वाचकासाठी वापरलेला स्त्रोि शोधणे सलुर् करणे. गं्रथसूची हा संशोधक 

अभ्यासकासाठी मातहिीचा महत्त्वपूणभ स्रोि आहे. हे ियार संदर्भ म्हणून काम करिे आतण 

वाचकाला योग्य प्रकारच्या सामग्रीकिे पाठविो ज ेसंशोधन आतण अभ्यासाि मदि करिे. 

गं्रथसूची संशोधन सामग्री योग्य प्रकार ेआयोतजि करण्याि मदि करिे आतण वापरकत्याभचा 

वेळ वाचविे. गं्रथसूची ियार करणे ही एक खास कौशल्य आहे आतण त्यास या तवर्याचे 

परुसेे ज्ञान आतण समज आवश्यक आहे. 

आपली प्रगिी िपासा : 

संदर्भ गं्रथ सूचीचे इतिहास संशोधनािील महत्त्व अधोरतेखि करा. 

१०.६ ग्रथंसूची देताना काळिी घ्यावी  

१)  प्राथतमक व दयु्यम स्त्रोिांची नोंद स्विंि तवर्ागाि करावी. प्रत्येक तवर्ागाला 

"प्राथतमक स्त्रोि" तकंवा "दयु्यम स्त्रोि" असे नाव तदले जावे. लेख आतण ज्ञानकोश 

लेख दयु्यम स्त्रोिांसह सूचीबद्ध केले पातहजेि. 

२)  नोंदी प्रत्येक लेखकाच्या आिनावाखाली वणभिमानसुार ठेवल्या जािाि. प्राचीन 

आतण मध्ययगुीन लेखक सहसा आिनाव नसिाि म्हणून आपण सामान्यि: त्यांच्या 

पतहल्या नावाखाली त्यांची यादी करावी.  

३)  प्रत्येक उद्धरणािील मातहिी पूणभतवरामांनी तवर्क्त केली जािे. एकाच लेखकाद्वारे 

एकापेक्षा जास्ि वस्िूंची यादी करिाना, लेखकाचे नाव दोनदा तलतहणे आवश्यक 

नसिे. गं्रथसंग्रहािील प्रत्येक त्यानंिरच्या संदर्ाभसाठी, पाच तटंब टाइप करावे  

आतण पसु्िकांची नवे तलहावी. 

१०.६.१ प्राथद्दमक स्त्रोत  

प्राथतमक स्त्रोि म्हणजे प्रत्यक्ष दशी परुावे.  गपु्तहेरांप्रमाणेच इतिहासकार परुाव्यांकिे 

पाहिाि आतण तनष्कर्ाभपयांि पोहोचिाि. िायरी, पिे, जन्म, मतृ्यू तकंवा लग्नाची प्रमाणपिे, 

काम,े करार, घटने, कायदे, कोटाभच्या नोंदी, कर रकेॉिभ, जनगणनाची नोंद, यादी, करार, 

अहवाल कािभ, वैद्यकीय नोंदी, प्रवासी याद्या, पासपोटभ, तव्हसा, आतण सैन्य र्रिी तकंवा 

तिस्चाजभ पेपसभ हे प्राथतमक स्त्रोि मानले जाऊ शकिे.  

• पिे  

• संस्मरण तचठ्ठी  

• खाजगी नोंदी  

• सरकारी कागदपिे  

• ऐतिहातसक कुटंुबे आतण खाजगी कागदांची मलुाखि  
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• प्रश्नावलीच्या लेखािील नोंदी 

• नकाशे आतण फोटो प्रिी 

I.  महाराष्ट्र राज्य आकाभइव्ह्ि मधील फायली,  

 मुंबई शैक्षतणक तवर्ाग मुंबई सरकारच्या फायली. ई. िी वॉल्यूम िमांक १,  

संकलन- ३५, १८२५  

ई. िी. वॉल्यूम. िमांक २ , १८२६ 

ई. िी. वॉल्यूम. िमांक, १९२७. मुंबई सरकारच्या गहृ तवर्ागाच्या फायली 

एच. िी.  फाइल िमांक ७५७५  १९२२ 

एच. िी. फाइल िमांक  ३६३ (५), मुबंई सरकारची सामान्य तवर्ाग फाईल्स 

जी िी िी खंि िमांक ३/८०९, १८४४ 

जी िी िी खंि. िमांक ४/८१०, १८४४ 

II.  िायरके्ट्टर पतब्लक सूचना अतधकृि प्रकाशन अहवाल,  

III.  विभमानपिे आतण तनयिकातलक  

तनबंधमला (मराठी) (१९७४ ि े१९७८)  

दीनबंध ु(मराठी) (१८७७ िे १८७९)  

तदनतमि (मराठी) (१८८८) आतण (१९१०-१९११)  

सबुोध पतिका (मराठी) (१८६७ िे १८६८) 

१०.६.२ दुय्यम स्त्रोत  

I. पुस्तके  

आगरकर गोपाळ गणेश, िोंगरीिील आमचे १०१ तदवस (मराठीि), समन्वय प्रकाशन, 

कोल्हापूर, २०१२. 

िॉ. आंबेिकर बी.आर., द बदु्ध अिँ तहज धम्म, ऑक्ट्सफोिभ युतनव्हतसभटी प्रेस, २०११.  

अय्यर ए.जे., व्होल्टेयर, फॅबर अिँ फेबर, लंिन, १९८८.  

बगािे उमेश, महाराष्रािील प्रबोधन अनी वजभजिीप्ररू्त्व (मराठीि), सगुावा प्रकाशन, पणेु, 

२००६ 

बगािे उमशे , महाराष्र चररि गं्रथमाला संस्थान- महात्मा जोतिराव फुले (मराठीि),  

श्री गंधवभ वेद प्रकाशन, पणेु, २०१०.  

बेली ससुन, द न्यू कॅतंब्रज तहस्री ऑफ इंतिया: अठराव्या शिकापासून आधतुनक 

काळािील, कें तब्रज मधील र्ारिािील जािी, समाज आतण राजकारण. यतुनव्हतसभटी प्रेस, 

१९९९, (र्ारिीय आवतृ्ती २०००) 

II. सशंोधन पद्दत्रका आद्दण द्दनयतकाद्दलक  

तिटीकल एनक्ट्वायरी, मतहना, वर्भ जून ि ेऑगस्ट २०१२  

आतथभक आतण राजकीय साप्तातहक 

III. द्दवश्वकोश  

न्यू द एनसायक्ट्लोपीतिया तब्रटातनका, खंि  (मायिोपीतिया), १५ वी आवतृ्ती, लंिन, 

१९७४. 
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IV. लेि 

१) बगािे उमेश, ‘महात्मा जोतिराव फुलेंचें धमभतचंिन’ (मराठीि), संशोधन मंिळ, चिथुभ 

अंक, ऑक्ट्टोबर-तिसेंबर,१९९३, धळेु.  

२) र्ागवि तवद्यिु, ‘महाराष्रािील मतहलांच्या चळवळीचा आढावा’, परमर्भ, मे, १९८९ 

१०.६.३ इंटरनेट स्त्रोत 

१) स्टीव्हन िेइस, द तहस्री गाइि: अ ॅतक्ट्टमेंट अिँ मध्ययगुीन यरुोपीयन I, 

www.historyguide.org/ancient/lecture८b.html/ िारीख- ११/०९/२०११, 

सकाळी ९.३०  वाजिा व्याख्याने. 

२) िॉ. सी. जॉजभ बोएरी, द एस्टंट ग्रीक, र्ाग पतहला: द प्री-सॉिॅतटक्ट्स, वेबस्पेस.तशप.इि्यू 

/ सीजीबीयर / तग्रक्ट्स.एचटीएमएल, िारीख- १३/०९/२०१२ 

१०.६.४ ग्रंथसगं्रहातील इतर घटक 

लघुरुपे 

संके्षप (लॅतटन ब्रेतव्हस वरून अथभ लहान) एक शब्द तकंवा वाक्ट्यांशाचे एक लहान स्वरूप 

आह.े याि शब्द तकंवा वाक्ट्यांशािून घेिलेल्या अक्षराचा समूह असिो. उदाहरणाथभ, संके्षप 

शब्द स्विः संके्षप द्वार ेदशभतवला जाऊ शकिो. संके्षपांची काही उदाहरणे 

इतबि (ििैव)-  इतबिेम या लतटन शब्दाचे संतक्षप्त रुप इतबि आहे.  

ऑप तसट- ओपेरो सीटाटो या मूळ लतटन शब्दाचा अथभ उपरोल्लेतखि असा आहे.  

सीएफ- कॉन्फर या मूळ लतटन शब्दाचा अथभ िलुना करा असा होिो.  

आटभ. - लेख(article) 

कँट. - कॅटलॉग 

सं. - संपादक, संपादक 

आ.- आवतॄ्ती 

आयएसबीएन - आंिर राष्रीय मानक पसु्िक िमांक 

प.ृ - पषृ्ठ 

अनवुादक, अनवुादक द्वार ेअनवुातदि 

खं. - खंि 

पररद्दशष्ट  

अशी मातहिी आहे जी आपण तलतहलेले तनबंध तकंवा अहवालािील तनष्कर्ाांि उल्लेख 

करणे आवश्यक नाही. त्या  कामाचा मखु्य र्ागामध्ये सामग्रीचा समावेश  न करिा शेवटी 

िपशीलवार स्वरुपाि तदले जािे. वर उल्लेख केलेल्या घटकाबरोबर संशोधनाशी संबंतधि 

बर् याच गोष्टी आहेि ज्या सवभ वयोगटािील तशकवणा-यांना तशकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणाि 

वापरल्या जाणार् या चाटभ, टेबल्स, नकाशे, शब्दकोर्, फोटो इत्यादींचा गं्रथसूचीचा एक र्ाग 

असू शकिाि.  
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आपली प्रगती तपासा : 

१) संदर्भ गं्रथ सूची देिाना कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी लागिे यावर र्ाष्य करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१०.७  तांद्दत्रक सहाय्य 

१)  इंटरनेट संग्रहणे  

 वेब आकाभइव्ह तकंवा मातहिीजालावरील सामातजक वैज्ञातनक आतण तितजटल 

मातहिी अभ्यासकांना ऐतिहातसक स्त्रोि म्हणून उपयोगी पििे.  ऐतिहातसक 

घटनेच्या अभ्यास कारण्यास यामळेु मदि होि.े वल्िभ वाइि वेबवर  इतिहास 

समजून घेण्याि सवाभि उल्लेखनीय प्रयत्नांपैकी एक म्हणजे इंटरनेट आकाभइव्ह 

(आयए) प्रोजेक्ट्ट.  संग्रतहि मातहिीची  गणुवत्ता आतण एकाच वेबसाइटच्या प्रत्येक 

रकेॉिभची पूणभिा समजून घेणे ही अभ्यासू संशोधनासाठी मध्यविी समस्या आहे 

आतण िरीही तितजटल आकाभइव्हजच्या शोधाची कोणिी नोंद योग्य आहे तकंवा नाही 

याचा सारासार तवचार करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या रकेॉि्भस तकंवा मातहिी स्त्रोि  

अगदी अचूक असल्याचा अंदाज असला िरी, वेळोवेळी संपातदि  केल्यामळेु 

संग्रतहि सामग्री बदलि राहिे. २) विभकॅट  

 जगर्रािील १०,००० लायब्ररीिून पसु्िके, िीव्हीिी, सीिी आतण 

हस्िके्षपासाठीच्या लेख उपलब्ध आहे.  

२)  गूगल बकु्ट्स   

 गुगल िुक्ट्स ही सेवा पूवभश्रमीची गूगल बकुसचभ आतण गूगल तप्रंट सेवेचा नवा अविार 

आहे. गूगलद्वारा तदल्या जाणार्या या महाजालावरील सेवेि खालील सतुवधा उपलब्ध 

आहेि.  

१. पसु्कांकांचा शोध घेणे 

२. पसु्िकांचे पूवाभवलोकन, प्रिातधकार मकु्त पसु्िकाचे संपूणभ वाचन 

३. पसु्िकांबिल समीक्षणे आतण प्रतितिया 

४. पसु्िकांची महाजालावर खरदेी अथवा वाचनालयािून मागणी 

पसु्िके एकिर गगुल पसु्िक र्ागीदार प्रोग्रामद्वार े तकंवा गगुलच्या लायब्ररी र्ागीदारांनी, 

लायब्ररी प्रोजके्ट्टद्वार े प्रकातशि केली आहेि. याव्यतिररक्त, गगुलने बर् याच मातसक 

प्रकाशकांसह र्ागीदारी केली आहे त्यांचे संग्रहण तितजटल केले. 
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ऑद्दडओ व द्दव्हहद्दडयो -ध्वद्दनफीत आद्दण चलत द्दचत्रद्दफत  

ऑतिओ व तव्हतियो रकेॉिभमध्ये उत्कृष्ट व्यतक्तमत्त्वे छायातचिे, तचिपट, तव्हतिओ, पेंतटंग्ज, 

रखेांकने, व्यंगतचि, तप्रंट्स, तिझाईन्स आतण तशल्पकला आतण आतकभ टेक्ट्चर यासारख्या ति-

आयामी कलांची र्ार्णे समातवष्ट आहिे आतण लतलि कला तकंवा मातहिीपट रकेॉिभ म्हणून 

वगीकृि केले जाऊ शकिाि. उदा. पसु्िके आतण मातसकांमधील मिुणे तकंवा तचिे. 

द्दसनेमा 

इतिहासापासून दूर गेलेल्या सामातजक वास्िवाचे वणभन करणार् या प्रायोतगक तचिपटाच्या 

तचिपटांकिे आपण सहजपणे अनकूुल दृष्टीकोन स्वीकारू शकिो. उदाहरणाथभ शोर्ण, 

गनु्हेगारी, वेिन,  गलुामी, मतहलांचा र्ावतनक आघाि तकंवा स्थलांिररि कामगार आतण 

बेरोजगार यांच्या समस्या यावर प्रकाश टाकणार् या तचिपटांना इतिहासाची काल्पतनक 

कल्पना करण्याची गरज नाही .इतिहासाचे स्वरूप कोणत्याही पररतस्थिीि बनलेले आहे. 

तलतखि इतिहासाकिे दलुभक्ष होिे तकंवा व्यक्त करू शकि नाही अशा बर् याच र्ावनांकिे 

आपले लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. सत्यतजि तकरणांचा ‘शिुंज के तखलािी’ सारखा तचिपट 

उत्तर र्ारिािील प्रदेशािील अराजकिा व एिदेतशयांची बेतफकारी याकिे लक्ष कें तिि 

करिो.    

आपली प्रगती तपासा : 

१. इतिहास संशोधनामध्ये उपयोगाि येणार्या िांतिक सहाय्याचे वणभन करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

१०. ८ सारांश  

शैक्षतणक संस्था आतण वैज्ञातनक प्रकाशने लेखनाच्या काळाि वापरल्या जाणार् या सवभ 

स्त्रोिांसाठी संदर्भ मातगििाि. गं्रथसूची उपयकु्त प्रकार े उद्धरणे आयोतजि करू शकिाि 

आतण संबंतधि मातहिी ििुपणे शोधणे शक्ट्य करिे. उत्कृष्ट गं्रथसूची कीविभ इंिेक्ट्सद्वार े

तशस्िीच्या पद्धिीने संकेि देण्यासाठी तवर्य गटबद्ध करिाि. गं्रथसूचीची आवश्यकिा 

तदलेल्या तवर्यावरील सातहत्यातवर्यी मातहिी आयोतजि करणे ही आहे जेणेकरुन त्या 

तवर्यापयांि  तवद्याथी पोहचू शकेल.  

१०.९  प्रश्न  

१)  तवतवध पद्धिींद्वार ेउद्धरणाचे महत्त्व समजावून सांगा.  

२)  स्त्रोि संदर्भ देिाना संदतर्भि पद्धिी बाबि कोणिी काळजी घ्यावी त्याचे वणभन करा.  

३)  गं्रथसूचीचे घटक कोणिे आहेि?  

४) इतिहासािील िंिज्ञानाचे महत्त्व समजावून सांगा. 



 

 

उद्धरण पद्धिी, ग्रंथसूची  

व िांतिक सहाय्य 

139 

१०.१० अद्दतररक्त वाचन  

१)  तवतल्कन्सन आतण र्ांिारकर: सोशल ररसचभची कायभपद्धिी व िंिे, तहमालय 

पतब्लतशंग हाऊस, मुंबई १९७७ 

२)  कुमार रणतजि, ररसचभ मेथिोलॉजी, पीयरसन एज्यकेुशन, २००६ 

३)  बी. शेख अली, इतिहास: त्याचा तसद्धांि आतण पद्धिी, मॅकतमलन पब. तदल्ली, 

१९८८ 

४)  गूिे अिँ हॅट, मेथि्स इन सोशल ररसचभ, मॅकग्रातहल बकु कंपनी, १९८१ 

५)  देव प्रर्ाकर, इतिहास एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नांदेि, १९९७ 
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११          

इतिहासामधील संख्यात्मक आति गुिात्मक पद्धिी 

घटक रचना  

११.०  उद्दीष्ट े 

११.१  प्रस्िावना  

११.२ इतिहासािील संख्यात्मक व गणुात्मक दृतष्टकोन  

११.३  गणुात्मक संशोधनािील मातहिी संकलनाच्या पद्धिी  

११.४  संख्यात्मक संशोधनािील मातहिी संकलनाच्या पद्धिी  

११.५  संख्यात्मक आतण गणुात्मक पद्धिींचा वापर  

११.६  सारांश   

११.७  प्रश्न 

११.८  अतिररक्त वाचन 

११.० उद्दिष्टे 

या घटकाचा अभ्यास  झाल्यानंिर तवद्यार्थी पढुील बाबी समजून घेण्यास सक्षम होिील  

• इतिहासामधील संख्यात्मक व गणुात्मक पद्धिीं समजण्यास मदि होईल 

• संख्यात्मक व गणुात्मक पद्धिींचे संशोधनािील उपयोतगिा व महत्त्व समजण्यास 

सहाय्य होईल 

• संख्यात्मक व गणुात्मक मातहिी संकलन - या पद्धतिचा संशोधनामध्ये अवलंब 

करण्या इिके तवद्यार्थी सक्षम होिील.  

११.१  प्रस्तावना  

संख्यात्मक  संशोधन सामान्यि: वैज्ञातनक पद्धिीद्वार े केले जािे, ज्याि नमनेु , तसद्धांि 

आतण गहृीिके समातवष्ट असू शकिाि. उपकरणे आतण मोजमापांच्या पद्धिींचा तवकास हा 

गणुात्मक संशोधनाि एखाद्या तवतशष्ट घटनेतवषयी, व्यक्तीबद्दल तकंवा संस्र्थेबद्दल लोक काय 

तवचार करिाि तकंवा काय करिाि हे शोधण्याचा प्रयत्न आहे. गणुात्मक संशोधनाचे उद्दीष्ट 

म्हणजे वस्िू आतण इच्छा शोधणे ज्यामळेु एखाद्या तवतशष्ट पररतस्र्थिीि एखाद्या तवतशष्ट 

पररतस्र्थिीि लोक वितन करण्यास प्रवतृ्त होिाि. गणुात्मक संशोधन बहुधा समाजािील 

मानतसक पैलूंशी संबंतधि असिे. 

११.२ इद्दतहासातील गुणात्मक व सखं्यात्मक दृद्दष्टकोन  

गणुात्मक दृष्टीकोन हा बहुिेक सामान्य माणूस इतिहास तवषयाचा तवचार करिाना जे काही 

गहृीिके बाळगिो त्याजवळील तवचार आहे. याच दृष्टीकोणािून इतिहास कालक्रमानसुार 

आयोतजि केला जािो आतण ऐतिहातसक व्यतक्तमत्त्वाचे चररत्र तकंवा पाठ्यपसु्िक म्हणून 
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सादर केले जाि.े गणुात्मक इतिहासातचत्रण आपल्याला मुलांची पसु्िके, तनयिकातलके, 

संशोधन पतत्रका, आतण वैचाररक पसु्िके इिर पसु्िके यासारखी छापलेली खािे पसु्िक, 

शाळेचे दस्िऐवज, पते्र, रोजतनशी, आठवणी-संग्रह,  आतण हस्ितलतखिे यािून समोर येिे.  

इतिहासाच्या अभ्यासासाठी सांतख्यकीय मातहिी तवशे्लषणाच्या पद्धिी लागू करण्यासाठी 

वापरल्या जाणार् या कौशल्यांच्या आतण िंत्रासाठी संख्यात्मक इतिहास हा शब्द आहे. हा 

शब्द १९५० आतण १९६० च्या दशकाि लोकतप्रय झाला कारण सामातजक, राजकीय 

आतण आतर्थतक इतिहासकारांनी ‘सामातजक शस्त्ांचा  इतिहासाची’ प्रगिी करण्याची गरज 

व्यक्त केली. सामातजक तवज्ञानािून पद्धिी अवलंबल्या आतण त्या ऐतिहातसक समस्यांना 

लागू केल्या. या इतिहासकारांनी सामातजक संशोधकांना त्यांचे संशोधन ऐतिहातसक केले 

आतण त्यांनी शोधलेल्या सामातजक घटनेच्या लौतकक स्वरूपाचे जाणीवपूवतक परीक्षण केले 

इतिहासकारांना आढळले की त्यांना नवीन िातत्वक कौशल्ये आतण मातहिी स्रोि तवकतसि 

करण्याची आवश्यकिा आहे.  

गणुात्मक इतिहास समान घटनांचा अभ्यास करून  तकंवा अनेक घटना तकंवा घटनेचा 

एकतत्रि ऐतिहातसक आढावा घेवून काही तनष्कषत मांडिा येिाि. असा दृतष्टकोन 

तवशे्लषणासाठी मदु्द्यांचा तवतवध संच ियार करिा येिे. उदाहरणार्थत, एक प्रमातणि 

ऐतिहातसक चौकशी कदातचि एखाद्या तनवडणूकास एकल घटना म्हणून मानिे. गणुात्मक 

इतिहासकार तनवडणकुांचा अभ्यास करिाना काही तनवडणकुांना एकूण तनवडणूक 

तवश्वािील तवतशष्ट घटक मानिाि आतण त्या तवश्वाि तकंवा त्यािील अनेक  आतण नमनुा 

म्हणून त्यांच्यावरून काही तनष्कषत काढिाि. एखाद्या घरािील तकंवा कुटंूबाच्या 

जीवनपद्धिीची कल्पना राष्र, प्रदेश, सामातजक वगत तकंवा वांतशक गटािील कौटंुतबक 

इतिहासाच्या एकूण नमनु्यांमध्ये एक घटक म्हणून केली जाऊ शकिे. भूिकाळािील 

पनुराविी घटना ज्यांचे लेखी परुावे उपलब्ध आहेि, िी एकतत्रि करून  तनयोतजि 

संगणकीय रुपाि रूपांिररि केली जाऊ शकिाि. अशाप्रकार े जनगणनेचे वेळापत्रक, 

महत्वाची नोंद (उदा. जन्म, मतृ्यू आतण लग्न); तकंवा व्यवसाय तवक्रीचे नोंद, गलुाम तवक्रीचे 

नोंदी; तकंवा गुन्हेगारी अहवाल इतिहासकारांना भूिकाळािील सामातजक, राजकीय आतण 

आतर्थतक तक्रयाकलाप पनु्हा तमळतवण्याची परवानगी देिाि आतण इतिहासाची एकंदर संदभत 

आतण संरचना प्रकट करिाि.  

गणुात्मक संशोधनाचे उद्दीष्ट गतणिाचे मॉडेल्स, तसद्धांि तवकतसि करणे आतण त्याचा वापर 

करणे हे आहे तवतशष्ट घटनेतवषयी गतृहिक, पररमाण तकंवा मापन प्रतक्रया ही पररमाणात्मक 

संशोधनासाठी मध्यविी असिे कारण िी अनभुवजन्य तनरीक्षणे आतण पररमाणात्मक 

संबंधांच्या गतणिीय अतभव्यक्ती दरम्यान मूलभूि संबंध प्रस्र्थातपि करिे. गणुात्मक 

संशोधनाचे उद्दीष्ट मानवी वितन आतण अशा वितनास कारणीभूि असलेल्या घटकाबद्दल 

सखोल ज्ञान घेणे आहे. गणुात्मक संशोधनाि सहभागी तनरीक्षणे, संरतचि मलुाखि, 

अप्रचतलि मलुाखि आतण कागदपते्र आतण सातहत्याचे तवशे्लषण यासारख्या मातहिी गोळा 

करण्यासाठी वापरल्या जाणार् या पढुील पद्धिी. सवाति वारवंार वापरल्या जाणार् या गुणात्मक 

संशोधन पध्दिीमध्ये पढुील गोष्टींचा समावेश आहे: 
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आपली माद्दहती तपासा: 

१. इतिहासािील गणुात्मक आतण संख्यात्मक दृतष्टकोन स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

११.३ गुणात्मक सशंोधनात माद्दहती सकंलनाच्या पद्धती  

अ) सहभागी तनरीक्षक  

ब)  व्यष्टी अध्ययन   

क)  संघटीि समूह अभ्यास   

ड)  सामग्री तवशे्लषण  

ई)  मलुाखि  

११.३.१ सहभागी द्दनरीक्षणे  

या पद्धिीि, तनरीक्षक स्विः ज्या गटाचा अभ्यास करीि आहेि त्यामध्ये सहभागी होिाि. 

तनरीक्षकाच्या सहभागामळेु हे सहभागी तनरीक्षणे म्हणून ओळखले जािे. तनरीक्षकास 

स्विःला गटासह सवत कामांमध्ये सतक्रयपणे भाग घेणे आवश्यक नाही. परिं ु गटािील 

सदस्यांनी त्यांची कामे करिाना त्याला शारीररकरीत्या उपतस्र्थि रहावे लागिे.  सामान्यि: 

सहभागी तनरीक्षणे हे एक प्रकारचे अतनयंतत्रि तनरीक्षण असिे, ज्यामध्ये संशोधक आपली 

ओळख प्रकट करू शकिो तकंवा करू शकि नाही. या पद्धिींद्वार े एखाद्या व्यक्तीच्या 

वागणकुीचे अगदी नैसतगतक अवस्र्थेि तनरीक्षण करण्यास अनमुिी तमळिे दसुर े म्हणजे, 

संशोधकास अशा मातहिीच्या मखु्य भागामध्ये प्रवेश तमळू शकिो जेर्थे  तनरीक्षकांद्वार ेबाह्य 

व्यक्ती म्हणून सहज तमळतविा येि नाही. 

समूहाचा भाग होण्याचा बहुमान संशोधकाला आहे. त्याला समूहाच्या भावना आतण वितन 

वाटून घ्यायचे आहे. त्याला गट सदस्यांच्या भावना आतण वितन (तवषय) सामातयक करावे 

लागेल आतण अशा प्रकार ेिे अतधक अचूकपणे नोंदविील. िो केवळ लोकांच्या कृिी तकंवा 

वागणूक पाहण्यास सक्षम आहे परिं ुतवषय का आतण कोणत्या पररतस्र्थिीि एखाद्या तवतशष्ट 

पद्धिीने कायत करिाि तकंवा कसे वागिाि हे देखील त्यांना जाणून घेण्यास सक्षम आहे. 

सहभागी तनरीक्षणामळेु संशोधकास गटाच्या सदस्यांद्वारे तदलेल्या तवधानांची सत्यिा 

िपासिा येिे. सहभागी तनरीक्षणे ही मातहिी संकलनाची एक प्रभावी पद्धि आहे, परिं ुत्यास 

मोठ्या प्रमाणाि सहभागासह त्याचे स्विःचे मयातदा आहेि आतण तनरीक्षकास गटाच्या इिर 

सदस्यांशी जवळचे संबंध वाढण्याची शक्यिा आहे. यामळेु गटािील अन्वेषकांच्या क्षमिेची 

हानी होऊ शकिे जेणेकरून िो तवतशष्ट संबंतधि तनरीक्षण तवसरू शकेल 
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११.३.२ व्यष्टी अध्ययन (केस स्टडी)  

पी .व्ही. यंग हे व्यष्टी अध्ययन पद्धिीला सामातजक घटकाचा सवतसमावेशक अभ्यास म्हणून 

पररभातषि करिाि. मग िी एक व्यक्ती, एखाद्या व्यक्तीचा समूह, एखादी संस्र्था तकंवा 

एखाद्या समदुाय असेल.  अशा घटकांचा अभ्यास व्यष्टी अध्ययन  म्हटले जािे. गडु आतण 

हॅटच्या मिे संपूणतपणे कोणत्याही सामातजक घटकाकडे पाहण्याचा दृतष्टकोन म्हणजे व्यष्टी 

अध्ययन. सामातजक मातहिी तमळवण्याचा हा एक असा मागत आह े ज्यायोगे अभ्यासल्या 

जाणा-या सामातजक घटकांची एकात्मक वैतशष््टये जपली जाऊ शकिाि. व्यष्टी अध्ययन  

पद्धि ही गणुात्मक, समावेशक, सधन, अंिदृतष्टीवर आधाररि आतण सवतसमावेशक 

दृष्टीकोनावर आधाररि आहे. के्षत्र अभ्यास िलुनात्मकदृष््टया मयाततदि आहे परिं ु त्यामध्ये 

अतधक खोली आहे. सांतख्यकीय पद्धिीप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीबद्दल काहीिरी न करिा सवत 

गोष्टींचा अभ्यास करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. व्यष्टी अध्ययनच्या संशोधनाकडे जाण्याचा 

दृतष्टकोन पररकल्पनेवर आधाररि तकंवा कोणत्याही प्रस्र्थातपि तनष्कषाांवर आधाररि असू 

शकि नाही परिं ुहा अभ्यासच पढुील िपासणीसाठी ससु्पष्ट गतृहिक ियार करण्याि मदि 

करू शकेल. म्हणूनच संशोधनाकडे पाहण्याचा हा दृतष्टकोन एखाद्या तवतशष्ट घटकाची एक 

मकु्त व वस्ितुनष्ठ िपासणी आहे ज्याि वणाति एक गहृीिक तवकतसि करण्याच्या उद्देशाने 

आहे आतण म्हणूनच संशोधकास समस्येची तनवड करण्याचे पूणत स्वािंत्र्य आहे. व्यष्टी 

अध्ययन िंत्र पररतस्र्थिीच्या सवत संभाव्य बाबींचा सखोलपणे तवचार करिे. मातहिी गोळा 

करणे आतण त्यावर प्रतक्रया करण्याचे िंत्र िीन टप्प्यांशी संबंतधि आहे, म्हणजे  

१) घटक-तनवड  

२) मातहिीचे संकलन  

३) मातहिी स्पष्टीकरण  

एखाद्या तवतशष्ट घटकाऐवजी तवतशष्ट नमनुा म्हणून अभ्यास करण्याच्या दृतष्टकोनािून या 

प्रकरणाि प्रतितनतधत्व करणे महत्वाचे आहे, उदाहरणार्थत- सहकारी बकेँच्या कायातवर 

पररणाम करणार ेघटक. ही समस्या काळजीपूवतक तनवडली पातहजे आतण घटकाचा अभ्यास 

केला जाण्याची पररतस्र्थिी योग्य प्रकार े पररभातषि केली पातहजे. अशा प्रकार े सामातजक 

मातहिीचे आयोजन करणे ज्यायोगे सामातजक ध्येयािील एकसमान वैतशष््टये जपली जािाि 

जे मातहिी रकेॉतडांगमध्ये आवश्यक वैतशष््टय आहे. व्यावहाररक दृतष्टकोनािून, प्रकरणािील 

संपूणतिा आतण हॅटने सरुू केल्याप्रमाणे जिन केली जाऊ शकिे. १) मातहिीची 

पररणामकारकिा, २) मातहिीची पािळी, ३) तनदेशांकांची तनतमतिी, ४) वेळ पररमाणािील 

संवाद.  

व्यष्टी अध्ययनाचे महत्त्व  

सखोल अभ्यास आतण काळजीपूवतक तवशे्लषण केल्यास तवतवध सामान्यीकरणे अर्थवा 

तनष्कषत तमळू शकिाि जी उपयोगी गहृीिकांमध्ये तवकतसि केली जाऊ शकिाि. संबंतधि 

सातहत्याचा अभ्यास आतण व्यष्टी अध्ययन  हे गहृीिकांचे दोन शतक्तशाली मातहिी स्रोि 

आहेि. ह ेप्रश्नावली ियार करण्याि मदि करि.े वैयतक्तक घटकाचा सखोल अभ्यास करून 

हे नमनुा घेण्यास मदि करिे. व्यष्टी अध्ययन  पद्धि संशोधकाच्या वैयतक्तक अनभुवाची 

शे्रणी तवस्ििृ करि ेसांतख्यकीय पद्धिीमध्ये सामान्यि: तवषयाची एक अरंुद शे्रणी तनवडली 
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जािे आतण संशोधकाचे ज्ञान केवळ तवतशष्ट बाबीपरुिे मयाततदि असिे. व्यष्टी अध्ययनमध्ये 

एखाद्या पूणत घटकाची अर्थवा संस्र्थेची समूळ मातहिी घेवून सखोल अभ्यास केला जािो व 

संपूणत ज्ञान तमळवण्याचा प्रयत्न केला जािो.  

१२.३.३ सामग्री/माद्दहती द्दवशे्लषण (कंटेंट अनाद्दलद्दसस)  

हा दृतष्टकोन प्रकातशि पसु्िकांचे तवशे्लषण करिाना उपयोगी पडिो. सामान्यि: प्रकातशि 

पसु्िकाि पररमाणात्मक आतण गणुात्मक पैलू दोन्ही समातवष्ट असिाि. सामग्री तवशे्लषण 

तवशेषि: वंश, जािी इत्यादींच्या िपासणीि उपयकु्त ठरि.े सामग्री तवशे्लषण करणे एक 

संशोधन िंत्र आह.े संग्रहण अतभलेख दस्िऐवज, वितमानपत्रािील नोंदी, संमेलनाची पते्र 

यापैकी मातहिी गोळा करण्याच्या उद्देशाने दस्िऐवजाच्या सामग्रीची तवतशष्ट वैतशष््टये 

वस्ितुस्र्थिीनसुार आतण पद्धिशीरपणे ओळखून ही एक पद्धि सामग्री आधार म्हणून कायत 

करि.े तवशे्लषण वस्ितुनष्ठ आतण पद्धिशीरपणे केले जािे. पद्धिशीर तवशे्लषणाने 

तनवडण्याच्या साित्याने लागू केलेल्या तनकषांनुसार सामग्रीचा समावेश करणे तकंवा वगळणे 

होय. केवळ संशोधनाशी संबंतधि सामग्रीच िपासली जािे. 

सामग्री तवशे्लषणाचा हेिू सामग्री तवशे्लषणाचा उपयोग तवतवध कारणांसाठी केला जािो जसे 

की,  

१)  सवतसाधारण तनवडणकुांसारख्या प्रसंगी जनमानसाि प्रचतलि मि मांडण्याि प्रसार 

माध्यमेची भूतमका समजून घेण्यासाठी सामग्री तवशे्लषणाचा उपयोग केला जािो. 

२)  सिी, देशामधील दहशिवाद, शांििा तनतििी यासारख्या वितमान तवषयाचा अभ्यास 

करण्यासाठी केला जािो. 

३) जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रामस्वामी पेररयार या समाजसधुारकांचे 

ित्वज्ञान समजून घेणे आतण सामातजक सातहत्य तनतिि करण्यासाठी सामग्री 

तवशे्लषणात्मक पद्धिीचा वापर केला जाऊ शकिो. 

आपली माद्दहती तपासा: 

१. गणुात्मक संशोधनाि मातहिी संकलनाची पद्धि तवशद करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

११.४ सखं्यात्मक सशंोधनात माद्दहती सकंलनाच्या पद्धती  

अ) प्रश्नावली  

ब) मलुाखि वेळापत्रक  

क) मोजमाप िंते्र-सामातजक अिंर, समाजशास्त्, सवेक्षण 
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११.४.१  प्रश्नावली/ प्रश्न सगं्रह  

मातहिी संकलनािील एक महत्त्वपूणत साधन आहे. ह ेप्रमातणि तनकाल तसद्ध करिे ज्याची 

आकडेवारीनसुार चाचणीदेखील केली जाऊ शकिे. प्रश्नावली प्रश्नांचा एक संच आहे. 

साधारणपणे मातहिी गोळा करण्याच्या प्रतिसादकांना हे प्रत्यक्ष तवचारले जािाि तकंवा मेल 

केले जािाि. जेव्हा अभ्यासाचे के्षत्र तवस्ििृ असेल आतण तवषय व्यापकपणे पसरतवले 

जािाि िेव्हा ह ेकाम केल ेजािे. या पद्धिीि संशोधक स्वि: हून मातहिी गोळा करि नाही. 

िो उत्तरदात्यांनी तदलेल्या मातहिीवर अवलंबून आहे. संख्यात्मक मातहिीसोबि गणुात्मक 

मातहिीदेखील याद्वार ेगोळा करिा येिे.  

प्रश्नावलीचे प्रकार  

१)  संरतचि प्रश्नावली - या प्रश्नावलीि प्रश्न तनतिि झालेले असिाि व त्याचा क्रम तनतिि 

असिो.  अभ्यासाला सरुूवाि करुन िो बदलणे शक्य नसिे.  

२)  संरतचि नसलेली प्रश्नावली - या प्रकारची प्रश्नावली मागतदशतकाप्रमाणे वापरली जािे. 

याि तनतिि तवषयांच्या के्षत्राचा समावेश आहे, ज्याि बदल होवू शकिो.  

सामान्यि: मलुाखिीच्या िंत्राि याचा वापर केला जािो ज्यायोगे त्याला मलुाखि प्रश्नावली 

म्हणिाि. प्रश्नावली त्याि असलेल्या प्रश्नांच्या स्वरूपाच्या आधार े देखील वगीकृि केली 

जाऊ शकि.े बंद प्रश्नावलीि सामान्यि: खर् या उत्तराचे तवतवध पयातय तवचारले जाणा-या 

प्रश्नांची उत्तर े तदलेली असिाि. प्रतिसादकिात फक्त उत्तर तनवडण्यासाठी आतण खाली 

ठेवण्यासाठी आह.े मकु्त प्रश्नावली ही बंद प्रश्नावलीच्या उलट आह.े ज्या तठकाणी नवीन 

िथ्य शोधले जायचे अशा प्रकरणांमध्ये याचा वापर केला जािो. प्रतिसाददात्यास आपल े

तवचार मकु्तपणे व्यक्त करण्याचे स्वािंत्र्य तदले जािे. सतचत्र प्रश्नावली बंद प्रश्नावलीच्या 

समान आह.े तमतश्रि प्रश्नावली पूणतपणे बंद नसलेली नसलेली आहे. याि दोन्ही प्रकारच्या 

प्रश्नांचा समावेश आह.े हे प्रश्नांच्या प्रकारांचे संयोजन असल्याने िे सामातजक संशोधनाि 

लोकतप्रय आह.े 

प्रश्नावली तयार करताना घ्यावयाची काळजी  

१)  प्रश्नावली वैज्ञातनक पद्धिीने काढावी लागेल. प्रश्नावली काढणारयाने काही गोष्टी 

लक्षाि घेिल्या पातहजेि या पद्धिीि उत्तर देणारी व्यक्ती दूरवरुन उत्तर ेदेिे. त्यामळेु 

खरी उत्तर ेतमळण्यासाठी योग्य त्या प्रकार ेप्रश्नावली ियार केली पातहजे.  

२)  प्रश्नावलीमध्ये मोठ्या संख्येने प्रश्न असावेि.  

३)  एका प्रश्नावलीि अतधक प्रश्नांचा समावेश करू नये.  

४)  प्रश्नांची रचना काळजीपूवतक ियार केली जावी जेणेकरून उत्तर देणा-यांची उत्तरे 

त्याला तवचार करुन देिा येिील आतण अशा प्रकार े कृिीपूवतक एखाद्या तवतशष्ट 

प्रतिसादाची शक्यिा वाढेल. कुणाचीही बाजू न घेिा िटस्र्थ शब्दांचा वापर करणे हे 

संशोधकांचे कायत आहे.  

५)  वैयतक्तक प्रश्न टाळले पातहजेि. प्रतिसादक सामान्यि: अशी मातहिी देण्यास ियार 

नसिाि. यशस्वी प्रश्नावली तनयोजन टप्प्याि प्रयत्नांचे योग्य तशल्लक तवचाराि 

घेण्यावर अवलंबून असिे. प्रश्नावली लवकराि लवकर राबवण्याऐवज संशोधकाच्या 

मनाि कृिीची स्पष्ट योजना असावी आतण प्रश्नावलीची रचना ियार करिाना 

सरुुवािीच्या काळाि तकंमि, उत्पादन, संस्र्था, वेळ, मयातदा आतण परवानगी घेिली 

जावी. 



इतिहास सशंोधन पद्धिी 

 

   

 146 

११.४.२  मुलाखत वेळापत्रक  

मलुाखिीि दोन व्यक्तींमधील अनेक व्यक्तींमधील शातब्दक प्रतिवादांवरील संवाद असिो. 

मलुाखि ह े के्षत्रीय अभ्यासासाठी उपयोगी िंत्र आहे. या िंत्राचा उपयोग व्यक्तींचे वितन 

अभ्यासण्याकररिा सामूतहक संवादावरील सामातजक पररणामांचे ठोस तनष्कषाांचे तनरीक्षण 

करण्यासाठी वापरले जािे. पॉतलन यंगच्या मिे मलुाखि एक उपयकु्त पद्धि मानली जाऊ 

शकि.े ज्याद्वार ेएखादी व्यक्ती िलुनात्मक बळकट जीवनाि कतल्पिररत्या प्रवेश करिे.  

मातहिी संकलनाच्या या िंत्राचे दोन हेिू आहेि. 

अ)   अज्ञाि अशी मातहिी गोळा करणे.  

ब)  शास्त्ीयदृष््टया अभ्यास करून योग्य िे तनष्कषत काढणे. पाच प्रकारची मलुाखिी 

पॉतलन यंग यांनी तदली आहेि. 

१)  सरंद्दचत मुलाखती - यास र्थेट मलुाखिींचे तनयंतत्रि मागतदशतक देखील म्हटले जािे. 

या पूवततनतिि प्रश्न स्वरूपािील संचाचा समावेश आहे. त्याचे काटेकोरपणे अनसुरण 

केले जािे. संरतचि मलुाखिींमध्ये बहुिेक तनतिि अशा प्रश्नांचा वापर असिो. 

प्रश्नांचा क्रम, वापरलेली भाषा ही मलुाखि घेणार् याद्वार ेतनतिि  केली जाि.े मलुाखि 

घेणार् याला केवळ प्रश्नाचे अतधक स्पष्टीकरण देण्याचा तकंवा तवषय न समजल्यास 

पनुरावतृ्ती करण्याचे स्वािंत्र्य असिे. 

२)  असरंद्दचत मुलाखती - यास अतनयंतत्रि तकंवा र्थेट-प्रत्यक्ष मलुाखिीही म्हणिाि. या 

प्रकारच्या मलुाखिीि पूवततनतिि प्रश्न स्वरूप नाही. संशोधकाला काही तवस्ििृ 

तवषय तदले जािाि ज्यावर िी मातहिी एकतत्रि करायची असिे. िी चचेच्या 

स्वरूपाि आयोतजि केली जािे. या प्रकारच्या मलुाखिीमध्ये  वै प्रश्नाकडे 

पाहण्याच्या दृष्टीकोण अतधक लवतचक असिो. प्रतिसादकांना त्यांचे अनभुव मकु्तपणे 

सांगण्यासाठी प्रोत्सातहि केले जािे. अशा मलुाखिींमध्ये तवश्वास आतण भावनांच्या 

वैयतक्तक आतण सामातजक संदभाांच्या मकु्त प्रवातहि करण्यास परवानगी आह.े 

सहभागी मलुाखिदारास प्रश्नांचा क्रम बदलण्यासाठी तकंवा स्पष्टीकरण आतण 

वगीकरण करण्यासाठी पूरक प्रश्न तवचारण्याचे जास्ि स्वािंत्र्य आहे. 

३)  कें द्दित मुलाखत – या मलुाखिीचा मखु्य उद्देश प्रतिवादीचा तदलेल्या अनभुवाकडे 

आतण त्यावरील पररणामाकडे लक्ष देणे आहे. मलुाखि घेणार् याला त्याच्या मदुिीच्या 

संबंतधि बाबींबद्दल आधीपासूनच मातहिी असिे. गहृीिकांच्या तवकासासाठी कें तिि 

मलुाखिींचा प्रभावीपणे वापर केला गेला आहे. संशोधक समस्येच्या तवतशष्ट बाबींवर 

प्रतिवादीचे लक्ष कें तिि करण्याचा प्रयत्न करिो. त्यांचे अनभुव, दृष्टीकोन, भावना 

आतण प्रतितक्रया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करिो. 

४)  सखोल मुलाखत - संशोधक कुशल आतण प्रतशतक्षि असावा यासाठी मलुाखिीचा 

हेिू, तवचारांची मिे आतण या प्रकारच्या मलुाखिीबद्दलचे दृष्टीकोन जाणून 

घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाि सखोलपणे जाणे म्हणजे तवभाग मलुाखिींचा 

उद्देश असिो. प्रश्न बदलण्याि आतण त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचे तकंवा त्यािील क्रम 

बदलण्याचे स्वािंत्र्य त्याला प्राप्त आह.े या प्रकारच्या मलुाखिीचा उपयोग 

मनोतवकाराच्या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी केला जािो. 
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मुलाखत तयार करणे  

प्रर्थम मलुाखिकाराने स्विःचा पररचय द्यायलाच हवा. मैत्रीपूणत पद्धिीने संभाषण सरुू केल े

असले िरी व्यावसातयक मलु्यांची प्रिारणा करिा कामा नये. प्रतिसाद देणा-याशी मैत्रीपूणत 

संबंध प्रस्र्थातपि करण्यासाठी प्रर्थम हलकेफुलके प्रश तवचारावे.  

मुलाखतीच्या रकेॉद्दडिंग /नोंद 

मलुाखिीच्या रकेॉतडांगचे कायत महत्त्वपूणत बनिे. मलुाखिदाराकडून तमळालेल्या अतिररक्त 

मातहिीचे िज्ञ अभ्यासाच्या अंिगति घटनेच्या संपूणत तचत्रावर िज्ञांना चालतवण्यास मदि 

करिाि. आिापयांि शक्यिो उत्तर देणार् याचे नेमके शब्द रकेॉडत केले जावेि. ि े

व्याकरणासाठी तकंवा अर्थातने संपातदि केले जाऊ नयेि. अशा गोष्टींनी तवषयांची नीतिशास्त् 

तकंवा संस्कृिी दशततवली. ररपोतटांग पूणत करण्यासाठी अतिररक्त सहाय्य म्हणून, मलुाखि 

घेणारा मलुाखि घेण्यापासून र्थेट संगणकावर तकंवा टाइपराइटर तकंवा डेस्ककडे 

जाण्यासाठी सराव करू शकिो. जेव्हा मातहिी त्याच्या मनाि िाजी असिे िवे्हाच िपशील 

तलतहण्यासाठी मदि होि.े कोणत्याही प्रमाणाि तवलंब केल्याने िपशील तवकृि होऊ शकिो 

तकंवा अस्पष्ट होऊ शकिो. 

मुलाखतीचा शेवट करणे  

सामातजक संशोधनाच्या या िंत्राि प्रतिवादीबरोबर समोरासमोर संवाद साधल्यामळेु 

संशोधक बर् याचदा एखाद्या पररतस्र्थिीि तकंवा गहन मलुाखिीि गुंिून राहिो. जर सखोल व 

मलुभूि बाबींना हाि लावला गेला िर प्रतिवादी सहकायत करले आतण मलुाखिकत्यातचे काम 

सोपे होईल. योग्य प्रश्न तवचारून मलुाखिीचा शेवट करावा. 

११.४.३ मोजमाप/ मापन ततें्र-  

सामातजक संशोधनाि सामातजक कारणास्िव मोजमाप करणे ही अनेक कारणास्िव एक 

अत्यावश्यक आवश्यकिा बनली आहे. सामातजक घटनेचे मोजमाप करण्याचे एक महत्त्वाचे 

कारण म्हणजे संशोधकांना त्या घटनेचा वापर करण्याची संधी म्हणजे इिरांना चलनाच्या 

संचाचा काय पररणाम होिो ह े समजणे. एक सामातजक इंतियगोचर घटना तवतवध प्रकारे 

मोजली जाऊ शकि.े उदा. प्रश्न तवचारणे तकंवा लक्षाि घेण्याच्या वितनद्वार ेसमाजशास्त्ािील 

िंत्रज्ञान समाजशास्त् गटािील एक गट (लघ ु सामातजक प्रणाली) तकंवा उप-गट तकंवा 

उपसमूह तकंवा व्यक्ती यांच्याि गटािील सदस्यांमधील परस्पर सबंध अभ्यासणे.  

सामान्यि: सामातजक अभ्यासामध्ये तनरीक्षणे, प्रश्नावली आतण मलुाखि वेळापत्रक 

असिाि. कधीकधी संबंतधि मातहिी सरुतक्षि करण्यासाठी नोंदीची/रकेॉडतची िपासणी 

देखील केली जाऊ शकि.े परिं ुसमाजशास्त्ामध्ये मातहिी संग्रतहि करण्याच्या पद्धिीऐवजी 

तवतशष्ट प्रकारच्या तवषयावर लक्ष कें तिि करण्याची पद्धि आतण तवशे्लषणाची संबंतधि पद्धि 

यावर अतधक योग्यररत्या तवचार केला पातहजे. समूहामधील वास्ितवक घडामोडी जाणून 

घ्यायच्या असिील िर संशोधकाला सदस्यांच्या वितनाचे तनरीक्षण करण्याची आवश्यकिा 

असि.े अशा तनरीक्षणादरम्यान, संशोधक आपल्याकडे असलेले सदस्य कसे िे एकमेकांशी 

कसे संवाद साधिाि यावर लक्ष कें तिि करिो.  

सामातजक-प्रश्नावली आतण मुलाखिी प्रत्येक व्यक्तीकडून ज्या तवतशष्ट समदुायामध्ये त्यांना 

व्यस्ि राह ूइतच्छि असिील तकंवा त्यांच्याि सहभाग घेऊ इतच्छि नाहीि अशा गटािील 
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इिर सदस्यांतवषयी मातहिी तमळतवण्याकररिा कायतरि आहेि, या परस्परसंवादाबद्दलचे 

त्यांचे तवचार सामातजक प्रश्नावली तकंवा वेळापत्रक एका गटािील प्रत्येक व्यक्तीकडून 

मातहिी तमळतवण्याच्या तदशेने तनदेतशि केले जािे.  

११.४.४ सवेक्षण 

या सवेक्षणाि मखु्यिः एक मोठ्या वगातचा अभ्यास केला जािो. उदा. कामगार वगातच्या 

दाररि्य आतण समाजाच्या समस्येचे तनराकरण करणार े अभ्यास, मलुांचे शालेय सवेक्षण. 

हेररमन एन. मोसत यांनी यास पढुील शब्दाि पररभातषि केले आहे 'तदलेल्या सामातजक 

पररतस्र्थिीिील तक्रयाकलापांच्या पररभातषि हेिूसाठी वैज्ञातनक आतण सवु्यवतस्र्थि 

स्वरुपाच्या तवशे्लषणाची एक पद्धि.' माकत  अ ॅबॅ्रमच्या मि,े सामातजक सवेक्षण ही अशी 

प्रतक्रया आहे ज्याद्वार ेसमदुायाच्या सामातजक बाबींबद्दल पररमाणात्मक िथ्ये गोळा केली 

जािाि.  

सवेक्षण सामातजक पररतस्र्थिी, सामातजक सवेक्षण, नािेसंबंध आतण उदाहरणार्थत सवेक्षण 

समदुायासाठी वितन यांचा अभ्यास करण्याच्या पद्धिी म्हणून वणतनात्मक असू शकि ेअशा 

सामातजक घटनेचे वणतन करिे. सामातजक आतर्थतक सवेक्षण भौगोतलक के्षत्रािील लोकांच्या 

राहणीमानाचे वणतन करिे. सामातजक सवेक्षणाि सघन उपयोग आहे आतण बर् याचशा 

शाखांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणाि वापर केला जािो. सामातजक शास्त्ामध्ये याचा उपयोग 

तवतवध स्त्ोिांसाठी केला जाऊ शकिो मातहिीच्या स्त्ोिाची उपलब्धिा हा एक सवेक्षण 

करण्याचा मखु्य आतण स्त्ोि आहे. सामातजक सवेक्षणांचे तवषय मोठ्या प्रमाणाि तवभागले 

गेल ेआहेि  

१) लोकसंख्याशास्त्ीय वैतशष््टये  

२) सामातजक पररतस्र्थिी 

३) मि आतण दृष्टीकोन. 

रतेडओ ऐकणे, वतृ्तपत्र यासारख्या सामातजक तक्रयाकलापांमध्ये सामातजक हालचालींची 

मातहिी वाचणे, उदाहरणार्थत कौटंुतबक घराच्या गटाचे खचातची मातहिी जाणून घेणे. यासाठी 

सवेक्षण करणे तकंवा खचातच्या सवयीतवषयी मातहिी असणे आवश्यक आहे.  कुटंुब, कपडे, 

तशक्षण, तसगारटे, तसनेमा आतण इिरांवरील खचत, तवतवध घटकांबद्दलचे लोकांचे मि आतण 

दृतष्टकोन आतण त्यामागील हेिू आतण त्यावरील खचत यासंबंतधि मातहिी ही मातहिी 

आवश्यक असू शकिे जी प्रश्नांच्या स्वरूपाचा आधार म्हणून समदृ्ध प्रतिसाद 

तनवडण्यासाठी तवचारली जाऊ शकिे. उदा. सामातजक आतर्थतक राजकीय, घटनेच्या 

सवेक्षणांबद्दलचे मि तकंवा वतृ्ती व्यक्ती. 

११.५  गुणात्मक आद्दण सखं्यात्मक पद्धतींचा वापर  

संख्यात्मक इतिहासामध्ये सांतख्यकी तवशे्लषणाच्या पद्धिींचा उपयोग सामातजक 

तवज्ञानािून काढलेल्या, परिं ु ऐतिहातसक मातहिीवर केला जािो. इतिहासकारांना 

अतधकाधीक वैज्ञातनक तनकाल तमळतवण्याचा मागत उपलब्ध करून देण्याकररिा या िज्ञांनी 

असे मि मांडले होि.े समीक्षकांनी असे सचुवले आहे की गणुात्मक इतिहास त्याच्या 

उत्पादनावर पररणाम घडतवणार् या घटकांकडे दलुतक्ष करून ऐतिहातसक मातहिीच्या 
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स्वरूपाबद्दल अनमुान बनतविे आतण सांस्कृतिक वळणाने अतधक मातहिींचे िथ्यांचे भाष्य 

करले असा प्रश्न तवचारला आह.े सामातजक तवज्ञानाचा ज्ञानशास्त्, िर्थातप, तवशेषिः 

आतर्थतक इतिहासाि (हवामानशास्त्) पररमाणात्मक पद्धिींचा वापर व्यापक ऐतिहातसक 

दृतष्टकोनाचा एक भाग म्हणून एकतत्रि झाला आहे.  

मानववंश संशोधनाचा उपयोग एखाद्या तसद्धांिाच्या तवकासास मदि करण्याच्या हेिूने 

मातहिी संकतलि करुन त्याचे वणतन करून तनष्कषत मांडण्यासाठी केला जािो. या पद्धिीस 

लोकांची वांतशकशास्त् तकंवा कायतपद्धिी देखील म्हटले जािे. या संशोधनाचे उदाहरण 

म्हणजे एखाद्या तवतशष्ट संस्कृिीचा अभ्यास आतण त्यांच्या सांस्कृतिक कके्षच्या कामाि 

भूतमकेबद्दल त्यांची समजून घेणे. ऐतिहातसक संशोधन, संशोधकास सद्य तस्र्थिीच्या 

संदभाति भूिकाळािील आतण वितमानािील घडामोडींचे तवशे्लषण करण्यासाठी प्रदान करिे 

आतण एखाद्यास वितमान समस्या आतण समस्यांचे संभाव्य उत्तर े प्रतितबंतबि करण्यास 

आतण प्रदान करण्यास अनमुिी देिे. नैतिक चौकशी नैतिक समस्यांचे बौतद्धक तवशे्लषण 

आहे. त्याि कितव्य, अतधकार, योग्य-चकुीचे, तनवड इत्यादींशी संबंतधि नीतिमते्तचा 

अभ्यास समातवष्ट आह.े गंभीर सामातजक संशोधनः याचा अर्थत एखाद्या संशोधकाद्वार ेलोक 

कसे संवाद साधिाि आतण प्रिीकात्मक अर्थत कसे तवकतसि करिाि ह े समजण्यासाठी 

वापरला जािो. गणुात्मक आतण पररमाणात्मक संशोधनाची तवतवध साधने आहेि. 

या मलुाखिींमध्ये प्रख्याि इतिहासकारांची त्यांची स्विःच्या दृष्टीकोनािून उत्क्रांिीबद्दलची 

मिे व्यक्त केली आहेि. काही वेळेस ही मि ेवयैतक्तक असिाि िेव्हा हे मि प्रतितनधीक मि 

म्हणून म्हणून पातहले जाऊ नये. प्रत्येक इतिहासकाराच्या कारकीदीि पातहल्याप्रमाणे 

वेगवेगळ्या पद्धिी आतण दृतष्टकोनांच्या वाढ आतण घट यावर लक्ष कें तिि करिाि. प्रत्येक 

मलुाखि ध्वतनफीि आतण उिार् याच्या रूपाि उपलब्ध आहेि.  त्याव्यतिररक्त समान 

प्रश्नांवरील तभन्न इतिहासकारांचे प्रतिसादही एकत्र केले गेले जािाि. ऐतिहातसक 

दस्िऐवजाच्या तवश्वासाहतिेच्या चाचणीच्या िंत्राला अंिगति समालोचना तकंवा अंिगति 

परीक्षण  तकंवा उच्च परीक्षण असे म्हणिाि. संशोधनात्मक प्रश्नावली वाढि असिाना 

तलतखि प्रश्नावली अतधक तकफायिशीर होिे. प्रश्नावली तवशे्लषण करणे सोपे आहे. 

जवळपास सवत सवेक्षणांसाठी मातहिी िक्त्यांच्या स्वरुपाि बर् याच संगणक प्रणालीि सहज 

सामावले जाऊ शकि.े 

मलुाखि िथ्यांच्या संयोजनावर आधाररि आहे. त्यािील मातहिी अतधक वैज्ञातनक आतण 

अचूक आह.े मलुाखिीच्या ितं्रािील व्याप्ती तवस्ििृ आहे. या िंत्रज्ञानाद्वार े तनरीक्षणास न 

उघडलेल्या घटनांचा अभ्यास आतण तवशे्लषण करिा येिे. उदा. कौटंुतबक समस्या, 

दृष्टीकोन, भावना, भावना आतण समज यासारख्या अमूित घटकांचा देखील मलुाखिीच्या 

िंत्राच्या सहाय्याने अभ्यास केला जाऊ शकिो. कारण संशोधक आतण प्रतिवादी यांच्याि 

परस्परसंवादाचा सामना करणे आहे. या प्रतक्रयेिील मातहिी संग्रहण र्थेट प्रतिवादीच्या 

कर्थेवर आधाररि असल्याने, एखाद्या संशोधकास प्रार्थतमक मातहिी यशस्वीररत्या गोळा 

करणे शक्य होि.े प्रार्थतमक मातहिी कमी-अतधक प्रमाणाि तवश्वासाहत आहे. या िंत्राद्वारे 

मातहिी संकलन मौतखक (शब्द आतण वाक्ये) िसेच गैर-मौतखक (हावभाव, चेह-यावरील 

भाव, शरीराची भाषा इ.) तनदेशकांवर आधाररि आहे. 
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इतिहासाि सवेक्षणात्मक संशोधन पद्धि मोठ्या प्रमाणाि वापरली जािे. समाजशास्त्ीय 

संशोधन ही या पद्धिीवरच आधाररि असिे. प्राचीन तकंवा मध्ययुगीन इतिहासािील तशल्प 

स्र्थापत्य संशोधनाि ही पद्धि अवलंतबली जािे. सवेक्षणाि जेवढी सतवस्िर मातहिी असेल 

िेवढे संशोधन करणे सोपे जािे.  

एखाद्या समदुायाची तकंवा समदुायाच्या जीवनाची आतण कामाची पूितिा करण्यासाठी 

कायतक्रम ियार करण्याच्या प्रार्थतमक उद्देशाने सवेक्षण केले जाऊ शकिे, जे सवेक्षणाच्या 

मनाि काही चौकट दशततविे तकंवा कोणत्या पररतस्र्थिीि आदशतवि असावे ह े ठरवि.े 

सामातजक सव्हेचा हेिू वैज्ञातनक तसद्धांिासाठी काही तनष्कषत काढण्यासाठी वैज्ञातनकदृष््टया 

एकतत्रि केलेली िथ्य तकंवा सामग्री प्रदान करणे देखील असू शकिे. 

११.६  सारांश  

ऐतिहातसक संशोधनाचे  अनेक प्रकार असू शकिाि. िर्थातप िे सामान्यिः गणुात्मक आतण 

पररमाणात्मक असे दोन प्रकारांमध्ये तवभागले जाऊ शकि.े सवतसाधारणपणे, गणुात्मक 

संशोधन समदृ्ध, िपशीलवार आतण वैध मातहिी ियार करिे जे संदभत सखोल समजण्यास 

योगदान देिे. गणुात्मक संशोधन तवश्वसनीय लोकसंख्या आधाररि आतण सामान्य 

करण्यायोग्य मातहिी व्यतु्पन्न करिे आतण कारण - पररणाम संबंध प्रस्र्थातपि करण्यासाठी 

योग्य आहे. गणुात्मक तकंवा गुणात्मक रचना तनवडायची की नाही हा तनणतय िातत्वक प्रश्न 

िसेच व्यावहाररक आहे. कोणत्या पद्धिी तनवडाव्याि हे प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून 

असेल, आवश्यक मातहिीचा प्रकार, संशोधनासाठी अतभप्रेि प्रेक्षक, अभ्यासाचा संदभत 

आतण आवितनांची उपलब्धिा. गणुात्मक आतण गणुात्मक संशोधनाि तवलीन होणे समृद्ध 

आतण वस्ितुनष्ठ दोन्ही मातहिी प्रदान करण्यासाठी अतधक सामान्य होि आहे. 

११. ७ प्रश्न  

१)  इतिहासािील गणुात्मक आतण पररमाणात्मक पद्धिींमधील फरक स्पष्ट करा.  

२)  इतिहासाच्या गणुात्मक पद्धिींमध्ये कोणिी साधने वापरली जािाि? 

३)  इतिहासािील संख्यात्मक पद्धिींमध्ये कोणिी साधने वापरली जािाि?  

४)  संख्यात्मक आतण गणुात्मक पद्धिींच्या वापरावर टीप तलहा. 

११.८ अद्दतररक्त वाचन 

१)  पॅव्हलाइन व्ही. यंग: वैज्ञातनक सामातजक सवेक्षण आतण संशोधन, प्रेंतटस, हॉल ऑफ 

इंतडया प्रायव्हेट तल., १९८४  

२)  अ ॅलन ब्रायमन, सामातजक संशोधन आतण पररमाणाि गणुवत्ता, १९८८ 

३)  गडेु एण्ड हॅट, मेर्थड्स इन सोशल ररसचत, मॅकग्रा तहल बकु कंपनी, १९८१ 

४) तवल्यम और्थवेट, स्टीफन टनतर, हडँबकु ऑफ सोशल सायन्स, २००७ 
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