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 SYLLABUS

 
 

T.Y.B.A. History  
 

SEMESTER -V 
  

Elective Course IX A - Research Methodology and Sources of History 
 

Objectives:  
 

1. To teach students basics of research methodology in history with a view to promote 
historical research.  

2. To understand the various kinds of sources of history and its interpretation.    
3. To acquaint students with the new trends and approaches in history writing.  

 

Module I:  History: Definition and Scope  
 

(a) History: Meaning, Scope and Nature  
(b) Importance of History  
(c) History and Auxiliary Sciences  

 
Module II: Sources of History  
 

(a) Sources: Nature and Types  
(b) Authenticity and Credibility of Sources 
(c) Importance of Archival Sources  

 
Module III:  Research Methods in History  
 

(a) Methods of Data Collection   
                  (b) Interpretation and Generalisation of Sources   
                  (c) Footnotes and Bibliography  

 
Module IV: Sources for Writing Indian History  
 

 (a) Sources for Ancient Indian History 
 (b) Sources for Medieval Indian and Maratha History  
 (c) Sources for Modern and Contemporary Indian History 
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१

इतिहास– अर्थ, व्याप्ती व स्वरूप  
घटक रचना  

१.० उद्दिष्ट े

१.१ प्रस्तावना 

१.२ इद्दतहासाचा अर्थ व व्याख्या 

१.३ इद्दतहासाची व्याप्ती  

१.४ इद्दतहासाचे स्वरूप  

१.५ साराांश 

१.६ प्रश्न 

१.७  सांदर्थ 

१.० उतिष्टे 

• इद्दतहास म्हणजे काय ते साांगून त्याचा अर्थ व व्याख्या सांदर्ाथत चचाथ करणे.  

• इद्दतहासाची व्याप्ती समजून घेवून त्याच्या प्रासांद्दगकतेवर र्ाष्य करणे.  

• इद्दतहास द्दवषयाचे स्वरूप समजून घेणे.  

१. १ प्रस्िावना  

“इद्दतहासातील सांशोधन पद्धती आद्दण त्याची साधने”जाणून घेण्याआधी इद्दतहास म्हणजे 

काय? इद्दतहास शब्दाचा अर्थ काय,इद्दतहासाची व्याप्ती द्दकती? इद्दतहासाचेस्वरूप कसे 

आहे? याांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. इद्दतहासकाराांनी द्दर्न्नद्दर्न्न दृद्दष्टकोनातून 

ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून इद्दतहासासांदर्ाथत अनेक 

द्दसद्धाांत व व्याख्या प्रद्दतपादन केल्या. तसेच सुरुवातीला राजकीय व लष्करी घटनाांपरुते 

मयाथद्ददत असलेल्या इद्दतहास अध्ययनाच्या कक्षा वाढत गेल्या. राजकीय घटनाांबरोबर 

इद्दतहासकाराांना सामाद्दजक,आद्दर्थक,साांस्कृद्दतक घटकाांचे ऐद्दतहाद्दसक मूल्य कळाले. यामळेु 

त्या अनषुांगाने इद्दतहासातील सांशोधन करण्याचे व अन्वयार्थ लावण्याचे प्रयत्न वाढू लागले. 

अशा प्रकार े टप्याटप्याने इद्दतहासाची व्याप्ती वाढत गेली. इद्दतहासाचा सांबांध मानवी 

जीवनाच्या सवथ घटकाांशी असतो. त्यावरून इद्दतहासाच्या व्यापक स्वरूपाची आपणास 

कल्पना येण्यास हरकत नाही.  

इतिहासाची सकंल्पना प्रामुख्याने िीन गोष्टीवर साकारलेली आह.े  

(१)  रू्तकाळातील पररद्दस्र्ती व त्या काळात मानवाने केलेली प्रगती.  
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(२)  त्याने रू्तकाळात केलेल्या प्रगतीबिलची नोंद असणाऱ्या व पुरावा म्हणून असणाऱ्या 

गोष्टी.  

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

आिा आपण र्ोडक्याि इतिहासाचा अर्थ आतण व्याख्या पुढीलप्रमाणे समजावून 

घेवूया.  

१.२  इतिहासाचा अर्थ व व्याख्या 

इद्दतहास म्हणजे'रू्तकाळ आद्दण रू्तकाळात घडलेल्या घटना' हा अर्थ होतो. रू्तकाळातील 

घटनाांचे दप्तर आद्दण तोंडी द्दनवेदन असाही त्याचा ढोबळमानाने त्याचा अर्थ घेतात. सांस्कृत 

र्ाषेतील शब्द 'इद्दतहास' याचा“असे असे घडल े द्दकां वा अशा प्रकार े घडले”असा होतो. 

इद्दतहास हा शब्द “इद्दत+हा+आस”सांयोगातून बनलेला आहे. म्हणजे रू्तकाळात जे काही 

घडले त ेसवथ इद्दतहासाचा र्ाग आहे. दगुाथचायाथने आपल्या द्दनरुक्त र्ाष्य वतृ्तीत इद्दतहास या 

सांजे्ञचीव्याख्या करताना म्हांटले आहे की,‘इद्दत हैवमाद्दसद्ददती यत् कथ्यते तत् 

इद्दतहास:'ज्याचा अर्थ आह,े‘ हे द्दनद्दितरूपाने अशा प्रकार े झाले होत.े इांग्रजी र्ाषेतील 

History या शब्दाचे मूळ Istoria या ग्रीक शब्दात सापडते. या शब्दाचा अर्थ 'द्दजज्ञासेने 

केले जाणार े सांशोधन' व त्या द्वारा नव्या माद्दहतीचा शोध असा आहे. जमथन र्ाषेतील 

इद्दतहास वाचक शब्द Geschichte (गेिीते)असून त्याचा अर्थ गतकालीन घटनाांचे तकथ शदु्ध 

वअर्थपूणथ द्दववेचन असा आहे. ह्या तीन शब्दाांच्या अनुरोधाने इद्दतहासाची व्याख्या 

स्रू्लमानाने“रू्तकाळातील माद्दहतीचा शोध घेऊन जे घडले त्याचे तसेच्या तसे वणथन 

तकथ शदु्ध व अर्थपूणथररत्या करणे”अशी करणे समपथक ठरले.  

तसेच इद्दतहास ही मानवाची कर्ा आहे. 'History म्हणज ेHis-story’ मानव जातीची कर्ा 

म्हणजे इद्दतहास. असा ही ढोबळमानाने इद्दतहासाचा अर्थ स्पष्ट करता येतो. 

'एनसायक्लोपीद्दडया द्दिटाद्दनका'मध्ये इद्दतहासाची व्याख्या पढुीलप्रमाणे द्ददली 

आहे:“इद्दतहास या शब्दाचा वापर दोन प्रकार ेकरण्यात येतो. याचा अर्थ घटनाांची जांत्री द्दकां वा 

खिु घटना असाही करतात. या सांजे्ञचा मूलरू्त अर्थ चौकशी करणे व द्दवधान करणे एवढ्या 

परुता मयाथद्ददत होता. तौलद्दनकदृष््टया आधदु्दनक काळात हल्ली इद्दतहास म्हणजे ही 

सांकल्पना आहे द्दतचा त्यात समावेश होऊ लागला. ” 

जागद्दतक इद्दतहासलेखनाला प्रदीघथ परांपरा आह.े जस जसेकाळ आधदु्दनकतेकडे सरकत 

होते. तसतसे इद्दतहासाची व्याप्ती व स्वरूपात वाढ होत होती. त्याप्रमाणे द्दर्न्न द्दर्न्न 

द्दवचारवांत व इद्दतहासकार याांचा इद्दतहासाकडे बघण्याच्या दृद्दष्टकोनात बदल झालेला द्ददसून 

येतो. म्हणून जागद्दतक स्तरावर प्राचीन कालखांडापासून समकालीन इद्दतहासापयंत इद्दतहास 

सबांद्दधत व्याख्याांचा वसांकल्पनेचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.  

इद्दतहास लेखनाला ग्रीस मध्ये इसवीसन पूवथ सहाव्या शतकात प्रारांर् झाला हे सवथमान्य 

आहे. ग्रीकाांचा इद्दतहास लेखन साधारणपणे इसवी सन पूवथ ६व्या शतकापासून ते इसवी सन 

२ऱ्या शतकापयंत चालू होते. या दरम्यान ग्रीक इद्दतहास लेखक आले,त्यात 

द्दहकाटीअस,डायोद्दनसस,थ्यसुीडाईड्स,याांची नावे महत्वाची आहेत. द्दहकाटीअस 

हा,परांपरागत द्दमर्काांचा अांतर्ाथव नसावा जे प्रत्यक्ष घडले त्याचेच वणथन लेखकाने करावे, 
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असे म्हणतो. इद्दतहास प्रत्यक्ष जीवनातील उदाहरणे पढेु माांडून धडे द्दशकद्दवतो, म्हणजे 

इद्दतहास हे मौल्यवान ज्ञानर्ाांडार असून त्यातून माणसाला अनेक महत्त्वाच्या बाबी द्दशकता 

येतात, असे मत डायोनीसस याने माांडलेले द्ददसते. (History is philosophy teaching 

by examples). थ्यदु्दसडाईडस् इद्दतहासाचा द्दवषय काय असावा, ह्याद्दवषयी साांगताना 

"इद्दतहास म्हणजे सांस्मरणीय घटनाांचे द्दनवेदन" असे प्रद्दतपादन करतो. (History is a 

story of things worthy to be remembered). तर अॅररस्टॉटल हा प्रख्यात ग्रीक 

तत्त्वज्ञ "इद्दतहास हा न बदलणाऱ्या रू्तकाळाची कर्ा आहे," असे म्हणतो हेरोडोटस च्या 

मते इद्दतहास म्हणजे,“मनोरांजक व अद्दवस्मरणीय अशा रू्तकालीन घटनाांचा शोध होय. ” 

(History means an enquiry into interesting and memorable past evevnt. ”) 

हा ग्रीक इद्दतहासकार इद्दतहासलेखनाच्या उद्दिष्टाचे स्पष्टीकरण देताना, 'घडून गेलेल्या 

महत्त्वाच्या घटनाांची माद्दहती पढुील द्दपढ्याांसाठी जतन करून ठेवणे, हा हेतू असल्याचे मत 

माांडतो. ग्रीक इद्दतहासकाराांनांतर आलेल्या रोमन इद्दतहासकाराांचीही इद्दतहासाकडे 

पाहण्याची दृष्टी सामान्यतः ग्रीकाांशी द्दमळतीजळुती असल्याचे आढळून येते, कारण रोमन 

इद्दतहासलेखन ग्रीकाांनी प्रर्ाद्दवत झालेले होते.  

यरुोपमध्ये पनुरुज्जीवनाची लाट पसरल्यानांतर धमथद्दनष्ठाची मानवी पकड द्दशद्दर्ल झाली. 

दैववादाचा पगडा ओसरू लागला. नवे ज्ञान प्राप्त करण्याची द्दजज्ञासा, स्वतांत्र द्दवचार शक्ती 

जागतृ झाली. मानव हा द्दवचाराांचा कें द्रद्दबांदू बनला आद्दण मानवी जीवनाकडे पाहण्याची 

नवीन दृष्टी प्रादरूु्थत झाली. या सवांचा पररणाम इद्दतहास लेखनावर झाला. इद्दतहासात 

मानवी कतुथत्वाला स्र्ान द्दमळाले. इद्दतहास हे मानवाला उपयकु्त ठरणार ेज्ञान र्ांडारा आहे 

असा द्दवचार व्यक्त होऊ लागला. ह्या पार्श्थरू्मीवर इ. स. १७व्या शतकातील प्रद्दसद्ध 

इद्दतहासलेखक व द्दवचारवांत फ्राद्दन्सस बेकन “इद्दतहास ही मानवाला सुज्ञ बनद्दवणारी 

ज्ञानशाखा आहे,” अशी इद्दतहासाची व्याख्या करतो. तसेच लौद्दकक जीवनात कतृथत्व 

गाजवणारा आद्दण बौद्दद्धक पातळीवरून लेखन करणारा सर वॉल्टर रॅल े “गतकाळातील 

उदाहरणे देऊन माणसाला शहाणपण द्दशकद्दवणे व मागथदशथन करणे, ह े इद्दतहासाचे उद्दिष्ट 

असल्याचे मत माांडतो. ” (The end and purpose of all history is to teach us by 

examples of times past such wisdom as may guide our desires and 

actions.) 

यरुोपमध्ये प्रबोधनाची सरुुवात झाल्यानांतर त्या अवधीत व त्यानांतर झालेल्या बौद्दद्धक 

वैज्ञाद्दनक द्दवकासाबरोबर मानवी जीवनाकडे पाहण्याचे द्दर्न्न दृद्दष्टकोन प्रचद्दलत होऊ 

लागले. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र अशा मानवी जीवनाशी सांलग्न असलेल्या ज्ञानशाखा 

द्दवकद्दसत झाल्या. त्या के्षत्रात माांडल्या जाऊ लागलेल्या नवनव्या प्रमेयाांचा कायथपद्धतीचा 

प्रर्ाव इद्दतहासाच्या अध्ययनावर पडू लागला. यामळेु द्दर्न्न वैचाररक रू्द्दमकाांतून 

ऐद्दतहाद्दसक सत्यशोधनाचे द्दर्न्नद्दर्न्न अर्ाथतूनअन्वयार्थ लावण्याचे प्रयत्न द्दवचारवांत करू 

लागले. अशा अनेक द्दवचारवांत वा इद्दतहासकराांनी इद्दतहासव्याख्या वसांकल्पनायाबाबत 

द्दर्न्न द्दर्न्न र्ाष्य केले. त्याचा खालीलप्रमाणे आढावा :  

कालाथईल :याांच्यामते "इद्दतहास म्हणजे शे्रष्ठ व्यक्तीची चररते्र व त्याांनी बजावलेली कामद्दगरी 

होय. " कालाथईलच्या व्याख्येचा एकच अर्थ असा घेता येणे शक्य आहे की काही शे्रष्ठ व्यक्ती 

आपल्या सामथ्याथच्या प्रद्दतमेच्या जोरावर सांपूणथ समाजाची द्ददशा बदलून टाकतात. देशाला 
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/ राष्राला उच्च स्र्ानी नेतात. उदा. नेपोद्दलयनचा पराक्रम, फ्रान्सला त्याने अत्यांत समर्थ 

व प्रर्ावी राष्र बनद्दवले.  

रॉबटथ तसले: ‘गतकालीन राजकारण म्हणजे इद्दतहास तर वतथमान कालीन राजकारण म्हणजे 

र्द्दवष्यकालीन इद्दतहास’अशी इद्दतहासाची व्याख्या करतो. (History is a past Politics) 

रतेनयर: याने, 'सभ्य मानव समाजात राहणाऱ्याांच्या अनरु्वाांच्या गोष्टीस इद्दतहास म्हणतात. 

'(History is the story of men livling in Societies) अशी व्याख्या केली.  

प्रा. इल्टन: याांच्यादृष्टीने "इद्दतहास म्हणजे मानवी जीवनात रू्तकाळात घडलेल्या सवथ 

घटना त्याच्यातून उदयास आलेले द्दवचार, सखु, दःुख, र्ोग, चाांगल्या वाईट गोष्टी 

वतथमानकाळात देखील आपला ठसा उमटवून जातात व ज्याच्यामळेु पढेु मानवाची र्ौद्दतक 

प्रगती, सामाद्दजक बदल याबिल आपल्याला काही अटकळ बाांधता येते. "  

सर चालथस द्दप्रर्: "इद्दतहास म्हणजे गतकाळातील मानवी समाजाच्याबिलचा आढावा आहे. 

यात त्याकाळातील समाजात कसकसा बदल होत गेला, त्यावेळी समाजात कोणत्या 

द्दनराळ्या सांकल्पनाांचा उदय झाला, त्यावेळची र्ौद्दतक पररद्दस्र्ती कशी होती आद्दण अनेक 

अडचणींवर मात करून मानवाने प्रगती कशी घडवून आणली त्याचा आढावा म्हणजे 

इद्दतहास होय. " 

लॉडथअॅक्टन: "मानवाची मदु्दक्तगार्ा म्हणजे इद्दतहास" (History is the unfolding story 

of human freedom) अशी अत्यांत सटुसटुीत व्याख्या केलेली आहे. मानवाने अनेक 

अडीअडचणींवर केलेली मात त्याचा आढावा म्हणजे इद्दतहास. असा त्याचा अर्थ आहे.  

प्रा. ए. एल. रौस: “इद्दतहास म्हणजे रू्गोल व प्राकृद्दतक द्दस्र्ती ह्यातून जडणघडण होत 

गेलेले मानवी जीवन व समाजजीवन याांचे आलेखन”याव्याख्येचा अर्थ मानवी जीवनाच्या 

प्रगतीचाआढावा,असा आहे.  

प्रा. लेकी: इद्दतहास म्हणजे नैद्दतक कल्पनाांचा सांग्रह स्पष्टीकरण होय.  

इ. एच. कार: सपु्रद्दसध्द आधदु्दनक इद्दतहासकार म्हणून इ. एच. कार याांनी इद्दतहासाची 

व्याख्या करताांना “इद्दतहास म्हणजे वतथमानकाळ व रू्तकाळ या मधील कधीही न सांपणारा 

सांवाद होय. ” असे म्हटले आहे. (History is an unending dialogue between the 

present and the past) 

प्रा. नेतव्हन्स: याांच्या मते, “इद्दतहास म्हणजे रू्तकाळाला वतथमानकाळाशी जोडणारा पूल 

आहे व तो र्द्दवष्यकाळाचा मागथदशथक आहे. ” 

कॉतलंगवूड: याने,इद्दतहासाची व्याख्या करताांना म्हटले आहे, ‘रू्तकालीन ज्ञान आद्दण 

अनरु्व ज्यास इद्दतहासकार स्वबदु्धीने द्दजवांत आद्दण उठावदार करून वतथमानकाळात सादर 

करतो ते ज्ञान म्हणजे इद्दतहास.  

कालथ माक्सथ: १९ व्या शतकातील क्राांतीकारी, शे्रष्ठ जमथन तत्वज्ञ याने इद्दतहासाचा सखोल 

असा अभ्यास करून आपले क्राांतीकारी तत्वज्ञान जगासमोर माांडले. त्याच्यामते “इद्दतहास 
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म्हणजे वगथकलहाचा इद्दतहास होय” अशी व्याख्या माांडून त्याांनी इद्दतहासाचे र्ौद्दतकवादी 

र्ाष्य प्रद्दतपादन केले. इद्दतहासातील सातत्याने द्ददसणाऱ्या सांघषाथचा धागा कालथमाक्सथने 

नेमका धरून हा सांघषथ श्रीमांत आद्दण गरीब, जमीनदार आद्दण रू्दास, सरांजामदार आद्दण 

तळागाळातील सामान्यजन याांच्या सांघषाथचा इद्दतहास कालथ माक्सथला अद्दर्प्रेत आहे.  

अनाथल्ड टॉयन्बी: सपु्रद्दसध्द इांग्रज इद्दतहासकार याने जगातील सवथ सांस्कृत्याांचा अभ्यास 

करून इद्दतहासाची व्याख्या अशी केली आह ेकी “मानवी सांस्कृतीचा उदय व अस्तम्हणज े

इद्दतहास. ” 

त्याचप्रमाणे काही र्ारतीय इद्दतहास सांशोधक वा इद्दतहासकार याांचे इद्दतहासाचे आकलन 

व्याख्याांच्या स्वरूपात जाणून घेणे महत्वाचे आहे. यामध्ये,धमाथनांद कोसांबी याांच्या 

मते,“इद्दतहास म्हणजे साधन व उत्पादन याांच्या परस्पर सांबांधातील एक 

अनकु्रमवारआधाररत अशी घटना होय. ”कोसांबी याांनी र्ारतीय इद्दतहासाचे र्ौद्दतकवादी 

र्ाष्य करून साधन व उत्पादनावरील परस्पर सांबांधाांना इद्दतहासामध्ये महत्वपूणथ स्र्ान 

आहे हे द्दसद्ध केल.े रमेशचांद्र मजुमुदार याांनी इद्दतहासाची व्याख्या द्दवशद करताना म्हटले 

आहे, ‘इद्दतहासाचा सांबांध आांतररक सत्याच्या प्रती असणाऱ्या द्दजज्ञासेच्या प्रती आहेत. 

म्हणून ‘ सत्याचा शोध म्हणजे इद्दतहास’ होय. त्याचप्रमाणें द्दव. का. राजवाडे याांच्या मते, 

'द्ददव्यकालाांच्या आवरणाखाली मानवकुलाांच्या हालचालींची द्दवर्श्सनीय हकीकत म्हणज े

इद्दतहास होय. 'अशी इद्दतहासाची व्याख्या करतात.  

अशा रीतीने इद्दतहासाच्या अनेकद्दवद्वान, अभ्यासकाांनी व तज्ञाांनी व्यक्त केलेल्या इद्दतहास 

द्दवषयकद्दवचाराांचा केलेल्या व्याख्याांचा धावता आढावा घेतल्यास इद्दतहास ज्ञानशाखेबाबत 

एकवाक्यता आढळून येत नाही. त्याांच्या रू्द्दमका बऱ्याच कालसापेक्षी व व्यक्तीसापेक्षी होत्या 

असे आढळून येत.े  

आपली प्रगिी िपासा  

१.  इद्दतहासाचा अर्थ आद्दण व्याख्या स्पष्ट करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

१.३  इतिहासाची व्याप्ती  

ऐद्दतहाद्दसकची व्याख्या व स्वरूप याप्रमाणे इद्दतहासाची व्याप्ती सतत बदलणारी व द्दवकद्दसत 

होणारी आह.े रू्तकाळाचे अध्ययन करत असताना ज्या प्रमाणेमानवी समाज,व्यवस्र्ा, 

मूल्ये,द्दशक्षण,अर्थव्यवस्र्ा याांमध्ये पररवतथन होत गेले त्यामळेु या सवथ घटकाांचा प्रर्ाव 

कालानकु्रमे इद्दतहासावर होत गेला व इद्दतहास सांकल्पनेचा द्दवकास होत गेला. इद्दतहास 

अध्ययनाची पद्धत वत्याांचे स्वरूप बदलत गेल.े प्राचीन कालखांडातील इद्दतहास सांकल्पना 

आद्दण २१व्या शतकातील इद्दतहास सांकल्पना याांमध्ये खूप मोठे अांतर द्दनमाथण झाले आहे. 

सरुवातीला राजकीय घटना,र्ोर व्यक्तींची चररत्र,लोककर्ा,लढाया,यदेु्ध वमानवी जीवनाची 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 
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उत्क्राांतीयेवढ्या परुता इद्दतहास मयाथद्ददत होता. इद्दतहासाची व्याप्ती मानली जात असे. 

कलाईल ने म्हटल्या प्रमाणे इद्दतहास म्हणजे र्ोर व्यक्तींचे चररते्र. त्यामध्ये सामान्य 

व्यक्तीच्या कतुथत्वाला स्र्ान नव्हते. पढेु कालाईल ची सांकल्पना मागे पडली आद्दण 

इद्दतहासात सामान्य व्यक्तीच्या त्यामध्ये शेतकरी,कामगार,द्दस्त्रया,आद्ददवासी याांच्या 

जाद्दणवेची व योगदानाची चचाथ होऊ लागली. १९ व्या शतकापासून या व्याप्तीत हळूहळू पण 

द्दनद्दित स्वरूपाचा बदल होऊ लागला. आधदु्दनक काळात इद्दतहासाने तीन वैद्दशष्टयाांवर 

द्दवशेष र्र द्ददला आहे, ती पढुीलप्रमाणे :  

i.  काय घडले याचे वणथन करणे.  

ii.  ते कसे घडले याची चचाथ करणे 

iii.  त्या घटनाांचे शास्त्रशदु्ध दृद्दष्टकोणातून परृ्क्करण  

ही आधदु्दनक पद्धत शास्त्रशदु्ध आहे. पूवीपासून असा एक समज होता की, इद्दतहास हा द्दवषय 

स्वतांत्र द्दवषय नसून ( Independent branch of knowledge) साद्दहत्य, राज्यशास्त्र व 

तत्त्वज्ञान याांचीच एक शाखा आह.े वरील बदलत्या पद्धतीमळेु या द्दवचारसरणीत मोठा बदल 

झाला आह.े त्यामळेु इद्दतहासाला शास्त्राचा दजाथ प्राप्त झाला आहे. इद्दतहासाकडून दोन 

गोष्टींची अपेक्षा असते, त्यापढुीलप्रमाणे 

१.  सांदर्थसाधने गोळा करणे.  

२.  मूलरू्त इद्दतहासद्दवषयक दृद्दष्टकोणातून त्याचा अन्वयार्थ लावणे.  

याांपैकी पद्दहल्या गोष्टीमळेु वस्तदु्दनष्ठता व शास्त्रशदु्ध दृद्दष्टकोण अद्दस्तत्वात येतो व दसुऱ्या 

गोष्टीमळेु व्यद्दक्तद्दनष्ठता येण्याची शक्यता असते.  

इद्दतहासाची व्याप्ती वाढण्यापाठीमागे अनेक घटक जबाबदार आहेत. इद्दतहास हा रू्तकालीन 

मानवी जीवनाचाआरसा आहे. इद्दतहासाच्या कें द्रस्र्ानी व्यक्ती असल्यामळेु व्यक्तीच्या 

द्दनगद्दडत सवथ घटकाांचा अभ्यास इद्दतहासामध्ये अनस्यतु आहे. मानव समाजात राहतो. 

त्यामळेु मानवी जीवनाच्या धाद्दमथक,साांस्कृतीक, आद्दर्थक, कलात्मक, वाड्मयीन, सामाद्दजक, 

राजकीय, पयाथवरणीय, र्ौगोद्दलक अांगाांचा अभ्यास महत्वाचा वअत्यावश्यकआहे,कारण या 

सवथ घटकाांचाव्यक्ती वर पररणाम होत असतो. तसेच आधदु्दनककाळात इद्दतहासामध्ये जे 

नवीन सांशोधन केले गेल ेयामधून काही नवीन गोष्टी उजेडात आल्या. त्यामध्ये प्रामखु्याने 

प्राचीन सांस्कृतींचा शोध, वेगवेगळ्या मानववांशाचा शोध, नवीन द्दलपीचे वाचन, 

नाणकशास्त्राच्या सांशोधनाांमळेु सदु्धा इद्दतहासाची व्याप्ती वाढत गेली. परुातत्त्वीय व वाङ्मयीन 

साधनाांमळेु सदु्धा इद्दतहासाची व्याप्ती वाढलेली द्ददसून येते. परुातत्त्वशास्त्राच्या सांशोधनामळेु 

व प्रगतीमळेु नवनवीन माद्दहती उजेडात आली. त्याचप्रमाणे आधुद्दनककाळात 

'सबाल्टनथस्टडी' यासारखा द्दवचारप्रवाह इद्दतहासामध्ये रूढ झाला. या द्दवचारप्रवाहाने 

सवथसामान्याांच्या योगदानाला व कायाथला महत्त्वपूणथ मानून प्रत्येक ऐद्दतहाद्दसक घटनेमागे 

सवथसामान्याांच्या योगदानाला प्रद्दतपाद्ददत केल.े प्रारांद्दर्क काळात इद्दतहास हा साद्दहत्य 

सबांद्दधत द्दवषय मानला जात असे. परांत ुइद्दतहास लेखनाची वैज्ञाद्दनक पद्धतीवर आधाररत 

द्दवद्दशष्ट शास्त्रशदु्ध पद्धत द्दवकद्दसत झाल्यामळेुइद्दतहासात वस्तदु्दनष्ठता (द्दवर्श्सनीयता)व 

सत्यता याांची पडताळणी होऊ लागली. त्यामळेु इद्दतहास सांशोधनाला बळकटी प्राप्त होऊन 

द्दवद्दवध ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनाला चालना द्दमळाली. अशा अनेकद्दवध कारणाांमळेु इद्दतहासाची 

व्याप्ती वाढलेली द्ददसून येते.  



 

 

इद्दतहास– अर्थ,  
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प्रारभंीचा राजकीय इतिहास: 

जागद्दतक पातळीवर इ. स पूवथ सहाव्या शतकातपद्दिमात्य देशात औपचाररक ररत्या इद्दतहास 

लेखनाची सुरुवात ग्रीकाांपासून सरुू झाली. ग्रीकाांनी प्रामखु्याने राजकीय घटना, लढाया, 

यदेु्ध हे द्दवषय द्दनवडले, कारण ह्या घटना लक्षवेधी होत्या. राजकीय घटनाांत लोकाांना रूची 

असे व त्या द्दवषयी माद्दहती सहजपणे द्दमळत असे. पररणामी हेरोडोटस, थ्यूद्दसडाईडस् आद्दण 

रोमन इद्दतहासलेखकाांनी नजीकच्या रू्तकाळातील राजकीय घटनाांचे द्दनवेदन केलेले 

आढळत.े द्दशवाय त्याकाळी दळणवळणाची साधने व सांपकथ  माध्यमे अगदीच तोकडी 

असल्यामळेु समकालीन अर्वा द्दनकटच्या रू्तकाळातील घटना हा त्याांनी आपला 

वण्यथद्दवषय बनद्दवला. उदा. द्दहरोडोटस ने ग्रीक-इराण याांच्यात झालेल्या सांघषाथचा इद्दतहास 

द्दलद्दहला. थ्यू द्दसडाईडस्हयातीत पेलोपोनेद्दशयन यदु्ध-अर्ेन्स व स्पाटाथ याांच्यातील सांघषथ इ. 

स. पूवथ ४५९-४०६ सरुू झाले. थ्यदु्दसडाईडस्ने ह्या यदु्धातील दैनांद्ददन घटनाांची नोंदकरून 

ठेवली आद्दण पढेु त्या माद्दहतीच्या आधार े'History of the Pelopponesian War हा ग्रांर् 

द्दलद्दहला. ग्रीक परांपरतेील पॉद्दलद्दबयस याने ‘Histories’ हा ग्रांर् द्दलहून रोमच्या 

राज्यद्दवस्ताराची माद्दहती द्ददली. त्याचप्रमाणें कॅटो याने Origines, द्दलव्ही याने History of 

Rome, ज्यदु्दलयस सीझर याचे Commentries on the Gallic War आद्दण 

Commentries of the Civil War, इ. हे राजकीय घटकावर आधाररत इद्दतहास ग्रांर् 

साांगता येतील.  

ईश्वरवादी इतिहास 

इ. स. च्या द्दतसऱ्या शतकापासून समुार ेपांधराव्या शतकापयंतचा काळ हा द्दिस्ती जगातील 

धमथद्दनष्ठ इद्दतहासलेखनाचा काळ होता. त्या कालावधीत राजकीय द्दवषय पूणथतः मागे पडले. 

सवथ द्दवर्श्ाचा गाडा ईर्श्राच्या मजीनसुार चालतो. मानवाच्या द्दठकाणी स्वतांत्र कतुथत्वशक्ती 

नाही. अशा द्दवचाराांचे समाजात प्रस्र्ान वाढले. त्यामळेु द्दवर्श्ातील ईर्श्राचे कायथ, त्याच्या 

लीला आद्दण सांत महात्म्य, त्याांचे जीवनकायथ व चमत्कार हे इद्दतहासाचे द्दवषय बनले. 

त्यामध्ये मानवी कतृथत्वाला त्यात स्र्ान द्दमळाल े नाही. उदा. सेक्सटस ज्यदु्दलयस 

आद्दफ्रकानस या द्दिस्ती इद्दतहासकाराने Chronographia हा ग्रांर् द्दलहला. यसुीद्दबयस 

याने रोमन ग्रांर्ालययेर्े उपलब्ध असलेल्या मौद्दलक ग्रांर्ाांचा सखोल अभ्यास करून चार 

प्रद्दसद्ध ग्रांर् द्दलद्दहल.े तसेच सेंट ऑगस्टीन याचे The Confessions, The City of God 

असे ग्रांर् द्दलद्दहल.े त्याचप्रमाणे अरबाांच्या इद्दतहासलेखनाचे द्दवषय ही बहुताांशी असेच आहेत.  

सोळाव्या शतकात यरुोपात झालेल्या प्राचीन द्दवद्येच्या पनुरुज्जीवनानांतर जी वैचाररक 

क्राांती तेर्े घडून आली, त्यामळेु मानवी जीवनाकडे पाहण्याची नवी मानववादी दृष्टी 

द्दवकद्दसत झाली. मानवाच्या कतृथत्वाद्दवषयी द्दजज्ञासा द्दनमाथण झाली. त्यामळेु परमेर्श्र व 

त्यासांबांधी द्दवषय बाजूला सारले गेले आद्दण राजेरजवाडे, सरदार, अमीर उमराव याांचे जीवन, 

तसेच साहसी वीराांच्या कतृथत्व व शौयथ कर्ा, असे मानवाच्या कायाथशी द्दनगद्दडत लौद्दकक 

द्दवषय इद्दतहासलेखक द्दनवडू लागले. या दृष्टीने द्दवलीयम कॅमडन याचा 'द्दहस्री ऑफ 

एद्दलझाबेर्' तसेच फ्राद्दन्सस बेकनचा 'द रने ऑफ द्दकां ग हने्नी द सेवांर्' हे ग्रांर् वाचनीय 

ठरतात.  

 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 8 

बुद्धीवादी इतिहासलेखनाला सुरुवाि 

अज्ञात प्रदेश शोधण्याची द्दजज्ञासा यरुोद्दपयन लोकाांमध्ये उत्पन्न झाल्यामळेु साहसी लोक 

जलपयथटनाला द्दनघाले. त्याांच्या प्रवासा वणथनामळेु मानवी ज्ञानाच्या कक्षा द्दवस्तारल्या. 

वॉल्टर रॅलीसारखे बदु्दद्धमान मसुिी व धडाडीचे प्रवासी जगाचा इद्दतहास द्दलहू लागले. ह े

इद्दतहासाची कक्षा द्दवस्तारण्याचे द्योतक होते. अठराव्या शतकात वाहतकुीची साधने 

वाढली. तसा लाांबचा प्रवास शक्य झाला यरुोपातील द्दजज्ञासू इद्दतहासकार प्राचीन 

इद्दतहासाचा मागोवा घेऊ लागले. सांबांद्दधत साद्दहत्याचा गतकाळातील कागदपत्राांचा अभ्यास 

गांर्ीरपणे करू लागले. त्याचबरोबर केवळ घटनाांचा अभ्यास हा इद्दतहासाचा द्दवषय न राहता 

दीघथकाळातील घडामोडींचा अभ्यास होऊ लागला. या सांदर्ाथत एडवडथ द्दगबन चा Decline 

and fall of the Roman Empire या ग्रांर्ाचा उल्लेख करावा लागतो.  

इद्दतहासाची व्याप्ती वाढण्याला महत्वाचा घटक म्हणजे इद्दतहासाचे ताद्दत्वक द्दववेचन. 

अठरावे व एकोद्दणसावे शतक बदु्दद्धवादाचा काळ असल्यामळेु अनेक इद्दतहासकार इद्दतहास 

द्दवषयाची सैद्धाांद्दतक माांडणी करून इद्दतहासाचे तत्वज्ञान माांडू लागले. यामध्ये बेकन, 

व्होलटेअर, द्दवको, हडथन, हेगेल, कालथ माक्सथ, हबथट स्पेंसर, स्पेंगलर, इ. उल्लेख महत्वाचा 

ठरतो. इद्दतहास म्हणजे काय ? त्याची कायथपद्धती कोणती ? त्याच्या प्रद्दक्रयेचे स्वरूप काय 

? त्याांचा द्दवषय कोणता? ऐद्दतहाद्दसक घद्दटते म्हणजे काय? त्यावर आधाररत असतात का 

ऐद्दतहाद्दसक सत्याचे स्वरूप कसे असते. ? घद्दटताांमधून काही तकथ  सांगत अर्थ काढता येतो 

का?असे नानाद्दवध प्रश्न या कालखांडात द्दवचारले जाऊ लागले. तसेच बौद्दद्धक व वैज्ञाद्दनक 

द्दवकासाबरोबर मानवी जीवनाकडे पाहण्याचे द्दर्न्न दृद्दष्टकोन प्रचद्दलत होऊ लागल.े 

अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र मानवी जीवनाशी सांलग्न असलेल्या ज्ञानशाखा 

स्वतांत्रपणे द्दवकद्दसत झाल्या. त्या के्षत्रात मानल्या जाऊ लागलेल्या नवनव्या प्रमेयांचा पडू 

लागला. यामळेु द्दर्न्न वैचाररक रू्द्दमकाांतून ऐद्दतहाद्दसक सत्यशोधनाचे, इद्दतहासाचा द्दर्न्न 

रू्द्दमकाांतून अन्वयार्थ लावण्याचे प्रयत्न द्दवचारवांत करू लागले. इद्दतहासाच्या स्वरूपाबाबत 

नवनवे द्दसद्धाांत माांडले जाऊ लागले या प्रद्दक्रयेतून इद्दतहासाचे तत्त्वज्ञान द्दवकद्दसत होत गेले 

व इद्दतहासाच्या तत्त्वज्ञानाची कक्षा व्यापक होत गेली.  

वरील प्रमाणे इद्दतहासकार इद्दतहासलेखनाची प्रद्दक्रया ही पूणथतः शास्त्रीय आहे असे ठासून 

प्रद्दतपादन करीत, इद्दतहास ही साद्दहत्याची शाखा आहे ह्या तत्कालीन रू्द्दमकेद्दवरुद्ध द्दनबूर, व 

राांके याांनी प्रखर प्रद्दतद्दक्रया व्यक्त केली व इद्दतहासलेखानाला शास्त्रीय अद्दधष्ठान देण्याचा 

कसोशीने प्रयत्न केला. राांकेने ऐद्दतहाद्दसक साधनाांच्या परीक्षणाची शास्त्रीय पद्धत द्दवकद्दसत 

करून ऐद्दतहाद्दसक साधनाांच्या द्दवर्श्सनीयतेचे महत्त्व अधोरदे्दखत केले. कालाथइल, हेगेल,कालथ 

माक्सथसारख्या इद्दतहासकाराांनी मानवी जीवनातील द्दस्र्त्यतराांमागे अर्वा द्दवकासात्मक 

प्रद्दक्रयेत तत्व द्दकां वा द्दसद्धाांत शोधण्याचा प्रयत्न केला. उदा. जमथन तत्त्वज्ञ हेगेल याने एक 

द्दचतशक्ती द्दवर्श्ाचे सांचलन करीत असत े आद्दण मानवी जीवनातील घडामोडी म्हणजे या 

द्दचत्शक्तीचाच आत्माद्दवष्कार आहे. असे र्ाष्य केले; तर करून कालथ माक्सथ व एांजल्स याांनी 

द्वांद्वात्मक द्दवकासाच्या द्दसद्धाांताचा वापर मानवी समाजाच्या वाटचालीचे द्दवशे्लषण 

करण्यासाठीवापरला. सवथ मानवी व्यवहाराांची घडण आद्दर्थक व्यवहार द्दनधाथररत करतात 

असे ठाम मत माांडून आद्दर्थक हेतमूुलकतेचा द्दसद्धाांत प्रद्दतपाद्ददत केला. स्पेंगलर आद्दण 

टॉयांबी याांनी एखाद्या मोठया ऐद्दतहाद्दसक घटनेचा अगर देशाच्या इद्दतहासाचा नव्हेतर मानवी 

सांस्कृतींचा अभ्यास केला. त्यात त्याांना चक्राकारगतीचे सूत्र आढळले. तसेच इद्दतहासाच्या 

घद्दटताांसांबांधी व ऐद्दतहाद्दसक सत्यासांबांधी देखील अशीच द्दर्न्न प्रमेये इद्दतहासाच्या तज्ज्ञाांनी 

माांडली.  
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इद्दतहासाच्या व्याप्तीत र्र पडण्यासाठीची आणखी एक महत्त्वाची घटना द्दवसाव्या 

शतकाच्या प्रारांर्ी घडली. १९०३मध्ये द्दिद्दटश इद्दतहासकार प्रा जी. बी. बरीयाांनी 

इद्दतहासाच्या स्वरूपाबाबत मोठे द्दवधान करून इद्दतहास के्षत्रात मोठी खळबळ माजवली. 

अठराव्या शतकापासून इद्दतहासाला शास्त्रीय ज्ञान शाखाांच्या नजीक नेऊन बसद्दवण्यासाठी 

प्रयत्न काही इद्दतहासकार करीत होते. बरीने त्या पढुची पायरी गाठली आद्दण “इद्दतहास हे 

केवळ एक शास्त्रच आहे” असे ठाम प्रद्दतपादन केले. तर त्याचे खांडन करून “इद्दतहास हे 

शास्त्र आहे तसेच कलाही आहे” असे प्रमेय जी. एम. रॅव्हद्दलयन याांनी माांडले.  

अशाप्रकार े अठराव्या शतकापासून आज पावेतो इद्दतहासाच्या व्यासांगी अभ्यासकाांनी 

इद्दतहासाबाबत नानाद्दवध द्दसद्धाांत माांडले वइद्दतहास द्दवषयके्षत्राच्या कक्षा वाढद्दवण्याचे 

महत्वाचे कायथकेल.े  

इतिहासाि सामातजक, आतर्थक व इिर घटकांचा अभ्यास 

एकोद्दणसाव्या शतकात तर इद्दतहासाच्या द्दवषयात मूलगामी बदल घडून आले. त्या मानवी 

जीवनाचा अद्दधकाद्दधक व्यापक दृष्टीने द्दवचार होऊ लागला. माणूस हा एकाकी प्राणी नसून 

तो समाजाचा अद्दवर्ाज्य घटक आहे, त्याच्या घडणीत समाजाचा मोठा वाटा आहे, म्हणून 

माणसाच्या कृतीबरोबरच तो राहातो त्या समाजाचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरला. राऊसे 

म्हणतो, "History is essentially a record of the life of men in societies, in 

their geographical and physical environment. " तसेच सामाद्दजक पररद्दस्र्ती 

र्ौगोद्दलक द्दस्र्तीने बऱ्याच अांशी द्दनधाथररत होत असते, म्हणून इद्दतहासात कालगणने 

इतकेच रू्गोल शास्त्राच्याअध्ययनाचे महत्व प्रद्दतपाद्ददत केल ेजाऊ लागले. (Chronology 

and geography are the two eyes of history). याबरोबरच राजकीय जीवन हा 

मानवी जीवनाचा केवळ एक पैलू आह,े समग्र मानवी जीवन नाही, इद्दतहास म्हणजे 

गतकालीन मानवी जीवनाचा अभ्यास असेल तर राजकीय घटनाबरोबरच आद्दर्थक, 

सामाद्दजक व साांस्कृद्दतक घटकाांचाही द्दवचार इद्दतहासकाराने करावा, त्याखेरीज मानवी 

जीवनाचे यर्ार्थ आकलन होणार नाही, असे मत माांडल े गेले. या रू्द्दमकेतून सामाद्दजक, 

साांस्कृद्दतक व आद्दर्थक इद्दतहासाांची नवी दालने खलुी झाली. उदा. कालथ माक्सथने मानवी 

जीवनाचे र्ौद्दतक वादी र्ाष्यकरून आद्दर्थक व्यवहाराांकडे पाहण्याची नवी दृष्टी द्ददली. यरुोप, 

अमेररका व र्ारत या देशाांमध्ये आद्दर्थक दृद्दष्टकोनातून इद्दतहास द्दलद्दहण्यासाठी प्रयत्न होऊ 

लागले. यामध्ये दामोदर धमाथनांद कोसांबी याांनी प्राचीन इद्दतहासाचे र्ौद्दतकवादी र्ाष्य केले. 

डॉ आर. एस. शमाथ याांनी र्ारतातील सरांजामशाहीचा अभ्यास केला. डॉ हबीब याांनी 

र्ारतीय कृषी व्यवस्र्ेचा व महसूल व्यवस्र्ेचा अभ्यास केला. मानवी जीवनाच्या 

सामाद्दजक के्षत्रासांबांधी सदु्धा इद्दतहासकाराांनी मोठ्या प्रमाणात इद्दतहास लेखनाला चालना 

द्ददली. इांग्लांडचा सहा शतकाांचा सामाद्दजक इद्दतहास द्दलद्दहणाऱ्या प्रा जी. एम. द्दरव्हेद्दलयन 

याांनी त्याांच्या ग्रांर्ाच्या प्रस्तावनेत राजकीय अांगाला फाटा देऊन द्दलद्दहलेला समाजाचा 

इद्दतहास म्हणजे सामाद्दजक इद्दतहास होय. अशी सामाद्दजक इद्दतहासाची व्याख्या केलेली 

आढळून येत.े इतकेच नव्ह े तर सामाद्दजक इद्दतहासाचे महत्त्व प्रद्दतपादन करताना 

“सामाद्दजक इद्दतहासाद्दशवाय आद्दर्थक इद्दतहास द्दनष्फळ व राजकीय इद्दतहास अनाकलीय 

ठरतो” असेही ठाम द्दवधान त्याांनी केले.  
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मानवी जीवनाच्या सामाद्दजक,आद्दर्थक,साांस्कृद्दतक, घटकाांबरोबरच इद्दतहासात वैचाररक 

घटकाला सदु्धा महत्व प्राप्त झाले. मानवी जीवनातील प्रत्येक अवस्र्ेतील वैचाररक धारणा 

द्दर्न्न असतात म्हणजेच मानवी जीवनात वैचाररक पररवतथन ही घडत असते. या दृष्टीने 

द्दर्न्न कालखांडातील सांकल्पना, द्दवचार प्रणाली, वैचाररक पररवतथन या सवांचा इद्दतहास 

वैचाररक इद्दतहासाचा द्दवषय ठरतो. याच दृष्टीने“मानवाचा खरा अर्थपूणथ इद्दतहास हा 

सांकल्पनाांचा इद्दतहास आहे कारण तो मानवी कृतीला जन्म देतो. ”असे शीलर म्हणतात. 

कॉद्दलांगवूड याांनी ही, 'सवथ इद्दतहास हा द्दवचाराांचा इद्दतहास आहे असे द्दवधान करून वैचाररक 

इद्दतहासाचे महत्त्व प्रद्दतपाद्ददले आहे. 'बेनेद्दडट क्रोसे याने 'इद्दतहास म्हणजे गतकाळाचा 

सजीव द्दवचार आहे. ' (History is a living thought of the past ) असे म्हटल ेआह.े 

तर प्रा. मटेलांड याांनीही इद्दतहासात माणसाची कृती, शब्द व द्दवचार हे सवथ महत्वाचे 

असल्याचे मत माांडले. (History is what men have done, said and above all 

what they have thought).  

राष्ट्रीय इतिहास 

अठराव्या शतकाच्या अखेरच्या पवाथत व एकोद्दणसाव्या शतकाच्या पूवाथधाथत राष्र राज्याची 

सांकल्पना दृढमूल होऊ लागल्यानांतर इद्दतहासकार राष्राांच्या इद्दतहासात रस घेऊ लागले. 

एकोद्दणसाव्या शतकातही हा प्रकार इद्दतहासकाराांचा आवडीचा द्दवषय होता. राजकीय के्षत्र 

राष्रवादी द्दवचारप्रवाह ह्या कालावधीत प्रर्ावी बनल्याचाही हा पररणाम होता. मेकॉलेचा 

इांग्लांडचा इद्दतहास, द्दलओपोल्ड राांकेचा जमथनीचा इद्दतहास,फ्रान्सचा इद्दतहास इत्यादी. हे 

लक्षणीय ग्रांर् ठरतात.  

जगाचा इतिहास  

एकोद्दणसाव्या शतकापयंत इद्दतहासकार एका राष्राचा इद्दतहासाचा मागोवा घेत. परांत ु

दळणवळणाची साधने, देश देशाांत व्यापार वाढला. त्यामळेु इद्दतहासकाराची दृष्टी व्यापक 

होऊन खांडाांचे इद्दतहास येऊ लागले. उदा. यरुोपचा इद्दतहास, आद्दशयाचा इद्दतहास, 

आद्दफ्रकेचा इद्दतहास,इ. द्दवसाव्या शतकात ही प्रद्दक्रया अद्दधक द्दवकद्दसत झाली. द्दवज्ञान व 

तांत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीने द्दर्न्नखांड ही जवळ आले. अशा जागद्दतक 

इद्दतहास लेखनाचे प्रयत्न काही व्यापक दृष्टीच्या लेखकाांनी द्दवसाव्या शतकातही केलेले 

आढळून येते. एच. जी. वेल्स याांचा जगाच्या इद्दतहासावरील ग्रांर् प्रद्दसद्ध आहे. द्दवल 

ड्यरुांटयाांचा सांस्कृतीचा इद्दतहास हा द्दकत्येक खांडात प्रकाद्दशत झालेला जागद्दतक 

इद्दतहासाचे उत्तम उदाहरण आहे. अलीकडे जागद्दतक इद्दतहासाची कक्षा इतकी रुां दावली 

आहे की, या द्दवषयाला पूणथ न्याय देणे हे एका व्यक्तीच्या आटोक्याबाहेरचे काम झाले आहे. 

त्यासाठी सामूद्दहक कायाथची गरज ध्यानात आल्याने सांस्र्ात्मक पातळीवर असे सामूद्दहक 

प्रयत्न होत आहेत.  

प्रादेतिक व स्र्ातनक इतिहास 

राष्रीय पातळीच्या इद्दतहासलेखनानांतर राष्रातील एक द्दवद्दशष्ट घटक म्हणून प्रदेशाचा 

इद्दतहास पढेु येवू लागला, या हेतू त्या प्रदेशातील वास्तव्य करणार े लोक, तेर्ील द्दर्न्न 

समाज गट, त्याांची जीवन पद्धती, उदरद्दनवाथहाची साधने,व्यापार,उद्योग, धाद्दमथक व राजकीय 

धारणा,सांस्र्ा,कला व स्र्ापत्य इत्यादींची सवांगीण व सखोल माद्दहती प्राप्त करून घेणे. या 

इद्दतहास लेखनाच्या कके्षला Micro Study असे म्हणतात. उदा. द्दव. गो. खोबरकेर द्दलद्दखत 
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'कोकणचा इद्दतहास’. द्दवसाव्या शतकाच्या मध्यानांतर प्रादेद्दशक इद्दतहासाचा अद्दधक सूक्ष्म 

प्रकार म्हणजे स्र्ाद्दनक इद्दतहास होय. उदाहरणार्थ अमरावती शहराचा इद्दतहास हा 

स्र्ाद्दनक इद्दतहासाचा र्ाग होऊ शकतो.  

सवथसामान्यांचा इतिहास 

द्दवसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथमध्ये दलुथद्दक्षत व वांद्दचत गटाांचा इद्दतहास द्दलद्दहण्याची प्रेरणा 

द्दमळाली. वांद्दचताांच्या कायाथची, सांस्कृतीची, मानद्दसकतेची, प्रेरणाांची दखल घेणे,त्याचे 

इद्दतहासातील योगदान आद्दण त्यासाठी पारांपररक साधनसामग्रीबरोबर लोककर्ा, द्दमर्के, 

दांतकर्ाांचाही वापर होऊ शकतो, असे प्रद्दतपादन करणारा इद्दतहासकाराांचा एक गट पढेु 

आला. यामळेु इद्दतहासाला नवे द्दवषय द्दमळाले.  

द्दवसाव्या शतकात द्दवषयाची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणात वदृ्दद्धांगत झाली. गतकालीन मानवी 

जीवनावर प्रकाश टाकू शकणाऱ्या अनेक ज्ञानशाखाांच्या अध्ययनाला ह्या काळात चालना 

द्दमळाल्यामळेु इद्दतहासलेखनासाठी नवे द्दवषय, नवी सामग्री उपलब्ध होऊ लागली. 

परुातत्वशास्त्र, नाणेशास्त्र, कोरीव लेखशास्त्र ह्या इद्दतहासाच्या सहाय्यक शास्त्राांनी 

इद्दतहासाला र्रपूर माद्दहती परुद्दवली व त्या माद्दहतीच्या आधार ेइद्दतहासकार तोवर अज्ञात 

असलेले नवे द्दवषय हाताळू लागले. इद्दतहासाच्या कें द्रस्र्ानी असलेला मानव जाऊन त्या 

जागीद्दवज्ञान-तांत्रज्ञान, पररवतथन, खेळ, शहर, स्र्ळे, वास्त,ु कला, ददु्दमथळ वस्तू, औषधे, 

खाद्यपदार्थ, इ. घटकाांचा इद्दतहास द्दलद्दहला जावू लागला. यामळेु इद्दतहास द्दवषयाची व्याप्ती 

प्रचांड प्रमाणात वाढली.  

तसेच इतर ज्ञानशाखाांत जेव्हा नवनवे द्दसद्धाांत माांडले जाऊ लागले, उदाहरणार्थ, 

आइनस्टीनचा सापेक्षतावादाचा द्दसद्धाांत, साद्दहत्याच्या के्षत्रातील सांरचनावादाचा द्दसद्धाांत, 

उत्तरसांरचनावादाचा द्दसद्धाांत तेव्हा त्याांचे प्रद्दतध्वनी इद्दतहासाच्या के्षत्रातही उमटल े आद्दण 

नवेदृद्दष्टकोण इद्दतहासाच्या के्षत्रात प्रचद्दलत होऊन इद्दतहासलेखनाचे नवे प्रयोग होऊ लागले, 

व्यापक द्दवषयाांबरोबर दलुथद्दक्षत लहान द्दवषय मायकेल फूकोसारखे इद्दतहासकार हाताळताना 

आढळतात.  

इद्दतहासाच्या व्याप्ती सांबांधी र्ाष्य करीत असता, प्रो. रॉद्दबन जी. कॉद्दलांगवूड म्हणतात, 

“इद्दतहासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इद्दतहासाची द्दशकवण मानवी जीवनाला उपयोगी 

आहे. सध्याच्या मानवी जीवनातील गतगोष्टी व त्याांचे होणार े समान पररणाम यामळेु 

त्यातील नाद हा पूवीप्रमाणे बदलण्याची शक्यता आहे. महत्त्वपूणथ घटना लक्षात ठेवल्याने 

र्द्दवष्यकाळात द्दनणथय घेण्याच्या दृष्टीने सोईचे ठरते. काय होऊ शकेल व सध्याच्या ससुांगत 

कालक्रमणेमध्ये कोणता धोका होऊ शकेल याचे मागथदशथन इद्दतहासामळेु होऊ शकते. प्रो. 

सद्दलकीने इद्दतहासाची व्याप्ती अशी साांद्दगतले आहे. “जी व्यक्ती गतकालीन घटनाांचे वैद्दशष््टय 

जाणण्यात द्दनष्णात असते, ती व्यक्ती स्वतःच्या समकालीन घटनाांचे मूल्यमापन करण्यास 

फारशी चूक करणार नाही. ” म्हणजेच इद्दतहासाची व्याप्ती अशा प्रकार ेव्यक्तीचे मूल्यमापन 

करण्यास पात्र असते. इद्दतहासाच्या व्याप्तीची तीन वैद्दशष््टये प्रो. बॉडीनने खालीलप्रमाणे 

साांद्दगतली आहेत.  



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 
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i.  ज्या शार्श्त तत्त्वाांवर मानवी स्वर्ावाची बैठक आधाररत असते त्या तत्त्वाांची ओळख 

इद्दतहासामळेु आपल्याला होत.े उदा. मानवी स्वर्ावातील राग, लोर्, मोह, क्रौयथ, 

हांसा, महत्त्वाकाांक्षा या गणुाांची ओळख आपल्याला इद्दतहासामधून होते. मोगल 

इद्दतहासामध्ये जागोजागी क्रौयथ आपल्याला द्ददसते. उदा. मोगल राज्यकते आपल्या 

द्दवरोधकाांचे डोळे काढीत असत. आपल्या द्दवरोधकाांचा नायनाट करण्याची प्रवतृ्ती 

मोगलाांमध्ये आपणास द्ददसते. द्दहांदू लोकाांमधील धरसोड वृत्ती, द्दवनाकारण शतू्रला 

आदराने वागवणे व हीच मांडळी वेळ आल्यावर द्दहांदूांच्यावर उलटतात. उदा. 

पथृ्वीराज चौहानने महांमद घोरीला आपल्या हाती सापडला असता सोडून द्ददले, 

परांत ु महांमद घोरीला सांधी द्दमळाल्यावर त्याने पथृ्वीराज चौहानचे डोळे काढले. 

मराठ्याांच्या इद्दतहासामध्ये, प्रतापराव गजुराने बहलोलखान हाती सापडल्यावर 

त्याला सोडून द्ददले पण पढेु नेसरीच्या द्दखांडीत प्रतापराव सापडल्यावर 

बहलोलखानाने त्याला ठार मारले. ऐद्दतहाद्दसक घटना वाचूनसुद्धा समाजामध्ये 

समज द्दनमाथण होत नाही. हा एका अर्ाथने इद्दतहासाचा परार्व मानावा लागेल.  

ii.  ऐद्दतहाद्दसक घटनाांच्या अभ्यासावरून एका ठरावीक मयाथदेपयंत र्ावी घटना वतथद्दवता 

येतात. या व्याप्तीचे स्वरूप असे की, प्रत्येक राष्राची, समाजाची, द्दवद्दशष्ट जडणघडण 

असते. एकदा वा जडणघडणीचा अभ्यास केला म्हणजे त्या समाजासांबांधी, 

राष्रासांबांधी आपल्याला र्द्दवतव्यता काही प्रमाणात वतथद्दवता येईल. इद्दतहासाच्या 

अभ्यासाने ज्याप्रमाणे र्द्दवतव्यता वतथद्दवणे काही प्रमाणात शक्य आहे, त्याचप्रमाणे 

वतथमानकाळाचा अभ्यास करून आपल्याला ऐद्दतहाद्दसक घटनाांच्या आधारे 

रू्तकाळाचे द्दचत्र उरे् करणे शक्य आहे.  

iii.  मानवी इद्दतहासाच्या अभ्यासाद्वार े शार्श्त जीवनाची मूल्ये जागता येतात. मानवी 

जीवनाची शार्श्त मूल्ये म्हणजे प्रेम, दया, शाांती, माणसुकी मानवतावाद इ. प्राचीन 

र्ारताच्या अभ्यासापासून या गणुाांचा पररपोष झालेला आपल्याला द्ददसतो. 

आधदु्दनक जगामध्ये याच मूलरू्त सत्याच्या मागे सवथ जग धावते आह े असे 

आपल्याला द्ददसते.  

 अशा प्रकार े ग्रीक इद्दतहास लेखनाच्या काळापासून आजपयंत इद्दतहासद्दवषयाची 

व्याप्ती वाढत गेली; द्दवषयाांचे द्दक्षद्दतज द्दवस्तारत गेले. या दृष्टीने “इद्दतहास म्हणजे 

स्रू्लमानाने गतकाळच” असे द्दवधान हेन्री जॉन्सन करतो. (History in the 

broadest sense is everything that ever happened it is the past 

itself). इद्दतहास ही या दृष्टीने सतत द्दवकद्दसत व व्यापक होत जाणारी गद्दतशील 

ज्ञानशाखा आहे, असे म्हणणे वास्तवाला धरूनच होईल.  

आपली प्रगिी िपासा  

१. प्रादेद्दशक व राष्रीय इद्दतहासमाधील फरक स्पष्ट करा .  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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प्रो. बॉडीनने साांद्दगतलेले इद्दतहासाच्या व्याप्तीचे तीन वैद्दशष््टये वणथन करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

१.४ इतिहासाचे स्वरूप 

इद्दतहासाचा सांबांध मानवी जीवनाच्या सवथ घटकाांशी असतो. त्यावरून इद्दतहासाच्या व्यापक 

स्वरूपाची आपणास कल्पना येण्यास हरकत नाही. परांत ु गतकालीन मानवी जीवन हा 

इद्दतहासाचा द्दवषय असला तरी दैनांद्ददन मानवी जीवनातील सवथ द्दशल्लक बाबींचे वणथन 

इद्दतहासात अपेद्दक्षत नसते. फार पूवी इद्दतहासाकडे पाहण्याचा दृद्दष्टकोन वेगळा होता 

घटनाांची एक जांत्री म्हणजे इद्दतहास. प्रगतीया सांकल्पनेचा इद्दतहासाशी सांबांध आहे असे 

कोणालाच वाटत नव्हते परांत ु कालाांतराने दृद्दष्टकोन बदलला गतकाळाच्या अभ्यासावरून 

वतथमान समजून घेतले पाद्दहजे अशी र्ावना इद्दतहास सांशोधकाांमध्ये द्दनमाथण झाली. १९ व्या 

शतकाच्या सरुुवातीपासून इद्दतहासाकडे पाहण्याच्या रू्द्दमकेमध्ये फरक पडू लागला. 

इद्दतहासात घटना व्यक्तीद्दनष्ठतेनसुार न पाहता वस्तदु्दनष्ठतेमधून पाद्दहल्या पाद्दहजेत अशी 

धारणा सांशोधकाांमध्ये द्दनमाथण झाली. घटनाांचे फक्त वणथन करून चालणार नाही त्याचे 

मूल्यमापन करून अन्वयार्थ लावला पाद्दहजे त्याचे स्पष्टीकरण केले पाद्दहजे इतकेच नव्हे तर 

त्या घटनाांचे द्दवद्दवध स्तरावर लोकाांना महत्त्व साांद्दगतले पाद्दहजे अशा सांकल्पना अद्दस्तत्वात 

आल्या. एकां दरीत इद्दतहासाचे पूवीचे कर्ा हे स्वरूप जाऊन त्याला एक प्रकारचा आकार 

येऊ लागला. १९०३ मध्ये इद्दतहास हे एक शास्त्र आहे अशी सांकल्पना उदयास आली. 

तसेच इद्दतहासाचे तत्वज्ञान ही सांकल्पना रूढ झाली. इद्दतहास सांशोधकाने तीन बाबींवर र्र 

द्यावा असे मानले जाऊ लागले.  

त्या िीन बाबी अिा : 

१.  सत्याचा शोध घेतला पाद्दहजे.  

२.  गतकाळात ज्या घटना घडल्या त्या जशाच्या तशा लोकाांच्या पढेु माांडल्या पाद्दहजेत.  

३.  प्राप्त झालेल्या घटनाांचा अन्वयार्थ लावून त्याांचे स्पष्टीकरण केले पाद्दहजे व या घटना 

समाजापढेु आकषथक र्ाषेत माांडल्या पाद्दहजेत.  

१९ व्या शतकात जमथन तत्त्वज्ञ हेगेल व माक्सथ याांनी इद्दतहास प्रद्दक्रयेचे स्वरूप आपल्या 

दृद्दष्टकोणानसुार माांडले. हेगेलच्या मते, इद्दतहास प्रद्दक्रयेमध्ये एखादी कल्पना महत्त्वाची 

असते तर माक्सने र्ौद्दतक वादावर जोर देऊन इद्दतहासाचे स्वरूपच पालटून टाकले. १९ 

व्या शतकाच्या शेवटी जमथन इद्दतहासकार राांकेयाने इद्दतहासामध्ये नवीन कल्पना शोधून 

काढल्या व इद्दतहासलेखन शास्त्राचा पाया घातला. त्यालाच आधदु्दनक इद्दतहासलेखन 

शास्त्राचा (Historiography) जनक मानतात.  
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इतिहासाचे नेमके स्वरूप कसे असाव ेह ेआपणास पुढील मुद्ांवरून लक्षाि येईल.  

१) मानवी जीवनाचा आलेख म्हणजे इद्दतहास होय.  

२) इद्दतहासात पारलौद्दकक घटनाांना स्र्ान नाही.  

३) गतकाळातील सांस्मरणीय घटनाांची द्दनवड व त्याांचे स्पष्टीकरण.  

४) वास्तवाचे वणथन  

५) सत्यशोधन व सत्यकर्न  

६) काळ व स्र्ळ  

७) सातत्य व पररवतथन  

८) इद्दतहास लेखनातील वस्तदु्दनष्ठता  

९) इद्दतहास लेखनासाठी द्दनवडलेला वण्यथद्दवषय 

१०) कालपरत्वे बदलणार ेघटक 

माणसाच्या जीवनातील लक्षवेधी सांस्मरणीय घटना इद्दतहासाचा द्दवषय असतात. म्हणून 

इद्दतहास ही मानव्य शास्त्राची अद्दवर्ाज्य शाखा आहे. गतकालीन मानवी जीवनाचा आलेख 

म्हणजे इद्दतहास; ह ेइद्दतहासाच्या स्वरूपाचे पद्दहले वैद्दशष््टय होय. तसेच मानवी जीवनाच्या 

लौद्दकक बाजूचा द्दवचार इद्दतहासाचा कके्षत येतो लोकगीत जीवनातील कल्पना सदृश्य 

घटकाांना इद्दतहासात स्र्ान नसते. त्याचप्रमाणे काळ आद्दण स्र्ळ हे इद्दतहासाचे दोन 

आयाम आहेत आद्दण त्या मयाथदाांसाठी इद्दतहासाचे कायथ चालते. गतकालीन मानवी जीवन 

हा इद्दतहासाचा द्दवषय असला तरी दैनांद्ददन जीवनातील सवथ द्दशल्लक बाबींचे वणथन 

इद्दतहासात अपेद्दक्षत नाही माणसाच्या जीवनातील सांस्मरणीय लक्षवेधी घटना इद्दतहासाचा 

द्दवषय असतात. म्हणजेच द्दनवड हा इद्दतहासाचे स्वरूप आहे. परांत ु फक्त घटनेचे वणथन 

महत्त्वाचे नसून ती घटना अर्थपूणथ होण्यासाठी त्याचे अन्वयार्थ लावणे इद्दतहासाला 

आवश्यक असते यासांदर्ाथत इ. एच कार याांचे द्दवधान महत्त्वाचे आहे. त े म्हणतात,“घटना 

बोलत नाहीत तर इद्दतहासकार त्याांना बोलके करतो” 

इद्दतहास हा सांपूणथता परुाव्याांवर आधाररत असल्यामळेु काल्पद्दनकव द्दमर्केया घटकाांना 

त्याच स्र्ान नाही. म्हणून वास्तवाचे वणथन करणे हे इद्दतहासाचे अत्यांत महत्त्वाचे स्वरूप 

आहे. त्याचप्रमाणे मानवी जीवन गद्दतमान असल्यानेत्यातील सातत्य व पररवतथन उलगडून 

दाखवणेमहत्त्वाचे आहे हे इद्दतहासाचे स्वरूप साांगता येते. यासोबतच गतकालीन घटनाांचे 

सत्य वास्तव दशथन घडद्दवण्यासाठी वस्तदु्दनष्ठ रू्द्दमका महत्त्वाचीअसते. इद्दतहासकाराला 

तटस्र् राहून घटनाांचे वणथन करावे लागते. परांत ुइद्दतहासकार हा वतथमान काळात राहणारा 

असल्याने त्यात तो काही अांशी डोकावणे अपररहायथ असते. असा द्दवचार एडवडथ कार या 

इद्दतहासकाराने माांडला आहे. शास्त्रशदु्ध पद्धतीने द्दलद्दहलेला इद्दतहास रटाळ वाटू न देता 

प्रर्ावी पररणामकारक व रांजकरीत्या माांडणे. हा देखील इद्दतहासाच्या स्वरूपाचा महत्त्वाचा 

र्ाग आहे. यासांदर्ाथत फाईनबगथ हा इद्दतहासकार म्हणतो, “गतकाळातील मतृ माद्दहती 

तशाच रताळ पद्धतीने माांडणे हे इद्दतहास लेखनाचे वैद्दशष््टय नसावे तर त्या माद्दहतीचा 

अन्वयार्थ लावून त्या ऐद्दतहाद्दसक प्रसांगाांचे वणथन रोचक पद्धतीने करून सजीव करणे हे 

इद्दतहासाचे स्वरूप असावे. ” 
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तसेच इद्दतहास लेखनासाठी द्दनवडले गेलेल्या द्दवषयाचे स्वरूपही काळानसुार बदलते पूवी 

केवळ राजकीय घटना व महान व्यक्तींचे कायथकतृथत्व याांनाच इद्दतहासात स्र्ान द्दमळत असे. 

अलीकडे मात्र सवांचे मानवी जीवन इद्दतहासाचे स्वरूप बनले आहे.  

इद्दतहासाच्या स्वरूपावर र्ाष्य करत असताना आपल्याला पढुील सांकल्पना समजावून 

घेतल्या पाद्दहजेत म्हणजे इद्दतहासाच्या स्वरूपाचीद्दवद्दवधता समजू शकेल.  

१.  बदल हा इतिहासाचा गाभा 

 असा एक समज आहे की इद्दतहासाची पुनरावृत्ती होत असते. काही इद्दतहासकार या 

द्दवधानाला द्दवरोध करतात; परांत ु हे द्दवधान अधथसत्य आहे. इद्दतहासाची पनुरावतृ्ती 

होते याचा अर्थ एवढाच मयाथद्ददत स्वरूपात घ्यावयाचा की घडणाऱ्या सवथ घटना 

सारख्याच असतात; परांत ु त्या घडण्याचे मागथ मात्र वेगळे असतात. ज्या दोन 

घटनाांमध्ये आपण साम्य शोधण्याचा प्रयत्न करतो त्यामधून एक सूत्र द्दमळते काय हे 

आपण पाहत असतो. (Cause and effect relation) ऐद्दतहाद्दसक घटना ह्या स्र्ल 

व काल या बाबतीत कधीही एकाच द्दठकाणी घडत नाहीत, तरीसदु्धा त्यामध्ये 

मूलरू्त एकात्मता असते. अशा मूलरू्त एकात्मतेमळेुच इद्दतहासातील द्दनयम ( 

Laws of history ) अद्दस्तत्वात आल.े मनषु्य प्राणी द्दनसगथचक्रात गरुफटलेलाआहे. 

पररणामी त्याच्या हातून ठराद्दवक पररद्दस्र्तीत ठराद्दवक कृती होत े उदा. पद्दहल्या 

महायदु्धानांतर राष्रसांघाची स्र्ापना झाली व दसुऱ्या महायदु्धानांतर सांयकु्त 

राष्रसांघटनेची स्र्ापना झाली. इद्दतहासामध्ये काही शे्रष्ठ द्दवजेते होऊन गेले. उदा. 

जदु्दलयस सीझर, नेपोद्दलयन, बलु्यम डेवर द्दहटलर परांत ु त्याांचे यश हे क्षणकाल 

द्दटकले. र्ोडक्यात म्हणजे इद्दतहासाची पनुरावतृ्ती होते असे द्ददसून येते. 

इद्दतहासाच्या स्वरूपात द्दवधानाला द्दवरोध करणार े सांशोधक असे म्हणतात की, 

इद्दतहासाची पनुरावतृ्ती होत नाही. कारण बदल (Change ) हा द्दनसगथद्दनयम आहे. 

त्यामळेु जरी दोन घटना सारख्या वाटल्या तरी त्याांमध्ये साम्य नसते. इद्दतहासाचा 

मखु्य उिेश अांतगथत ससुांगती जोडणे हा आह ेव या सांदर्ाथत दोन ऐद्दतहाद्दसक घटना 

कधीही सारख्या असत नाहीत. बदल हा इद्दतहासाचा गार्ा आहे हे लक्षात ठेवावे.  

२.  सवथ इतिहास हा समकालीन इतिहास असिो 

 इद्दतहासाच्या स्वरूपाबिल इटाद्दलयन तत्त्ववेत्ता बेनेटो क्रोसे (Croce) म्हणतो की, 

"सवथ इद्दतहास हा समकालीन इद्दतहास असतो. " त्याच्या मते रू्तकाळ व वतथमान 

काळ हे दोन्हीही एका द्दवद्दशष्ट घटनाक्रमाने जोडलेले असतात. अशा या साखळीमळेु 

गतकाळातील घटनासदु्धा समकालीनच वाटते. क्रोसेच्या या द्दवधानाचे प्रो. आर. जी. 

कॉद्दलांगवूड (Collingwood) याांनी समर्थनच केले आहे त्याांच्या मते इद्दतहास म्हणजे 

दसुर े द्दतसर े काही नसून गतकाळातील घटना नव्याने साांद्दगतलेल्या असतात. 

कॉद्दलांगवूडच्या या द्दवधानाला ग्रीक इद्दतहासकार यूसीडीडस् (Thucydides) याने 

पषु्टी द्ददली आहे. तो म्हणतो, “सवथ ऐद्दतहाद्दसक घटना या एकमेकाांशी बदु्दद्धवादी 

पातळीवर व कायमच्या जोडल्या गेलेल्या असतात. " कोसेच्या वरील द्दवधानाचा 

अन्वयार्थ असा की, प्रत्येक घटनेचा समकालीन र्ाषेमध्ये अन्वयार्थ लावता येतो. 

काही गोष्टी कलात्मक दृष््टया, काही नीद्दतशास्त्राच्या आधार,े काही तकाथच्या आधार,े 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 16 

तर काही अर्थशास्त्राच्या आधार े द्दसद्ध करता येतात. इद्दतहासातील प्रत्येक घटना 

याांपैकी कमीत कमी एकाने तरी प्रर्ाद्दवत असते. या सवथ घटना समकालीन असतात 

म्हणून सवथ इद्दतहास हा समकालीन इद्दतहास असतो.  

३.  इतिहास म्हणजे भूिकाळ व विथमानकाळ यांच्यािील कधीही न सपंणारा सवंाद 

होय.  

 प्रो. इ. एच्. कार याांनी 'What is History ?' या ग्रांर्ात वरील कल्पना माांडली आहे. 

त्याांच्या मते इद्दतहासकाराला सोडद्दवण्यासाठी काही समस्या आवश्यक आहेत. जर 

अशा समस्या नसतील तर त े इद्दतहासाचे पसु्तक म्हणजे एक बखर होईल. 

इद्दतहासामध्ये जर अशी द्दस्र्ती येऊ द्यावयाची नसेल तर इद्दतहासकाराने स्वतःच्या 

हुशारीने काही समस्या द्दनमाथण करून त्याांना उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला पाद्दहजे. 

इद्दतहासकाराांचे खर े महत्त्व तो द्दकती समस्या सोडद्दवतो यावर अवलांबून आहे. 

इद्दतहासकाराला सवथच्या सवथ रू्तकाळ माहीत असणे शक्य नाही, म्हणून तो 

वास्तवतेच्या (Reality) द्दकती जवळ तो याच्यावर त्याचे स्र्ान अवलांबून आहे. 

अशा प्रयत्नाांमध्येच रू्तकाळ व वतथमानकाळ याांच्यात सांवाद साधला जातो. 

रू्तकाळ हा कधीही न सांपणारा असल्यामळेु रू्तकाळ व वतथमानकाळ याांच्यातील हा 

सांवाद अखांड चालतो.  

४.  इतिहासाि मूल्यमापन करणे आवश्यक  

 इद्दतहासामध्ये स्वतःची काही मत े असावीत द्दकां वा नसावीत याबिलच्या वादावर 

लॉडथ अॅक्टन याने असे मत प्रद्दतपादन केले आहे की, इद्दतहासामध्ये नसुतेच काय 

आवश्यक व काय अनावश्यक याची चचाथ करणेही गैर आहे. तर प्रत्येक 

इद्दतहासामध्ये मूल्यमापन चचाथ व काही द्दनणथय देणे हे त्या इद्दतहास सांशोधनाचे 

अद्दवर्ाज्य र्ाग आहेत. रकँ व ब्यूरी (Bury) याांना हा द्दवचार मान्य नाही. त्याांना असे 

वाटते की, इद्दतहासकाराने गतकालावे द्दचत्रण करावे व त्यावर कोणत्याही प्रकारचे 

द्दवधान न करता जशा घटना द्ददसल्या तर्ा लोकाांच्यापढेु ठेवाव्यात. कोणत्याही 

प्रकार ेतत्त्व शोधण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा तऱ्हेचे द्दवधान ह ेसांपूणथपणे गैर आहे. 

ब्यूरीच्या मते राष्रवाद व इद्दतहासाचे तत्त्वज्ञान याांमळेु काही द्दनणथय देण्याची चकुीची 

पद्धत द्दनमाथण झाली. म्हणून इद्दतहासकाराने द्दनणथय न देता नसुत्या घटना जशाच्या 

तशा माांडाव्यात; अर्ाथत् रकँ व ब्यूरी याांची ही द्दवचार सरणी आधदु्दनक काळात 

समर्थनीय नाही. या सांदर्ाथत अॅक्टन म्हणतो की, “इद्दतहासाची सवांत मोठी 

कामद्दगरी कोणती असेल तर त्याने माणसाची सदसद्दद्ववेक बदु्धी ही वस्त्रा सारखी 

सतेज केली. ” 

 प्रो इरफान हबीब याांनी Indus Civilization नावाच्या सांशोधनपर ग्रांर्ात त्याांनी 

द्दसांधू सांस्कृतीच्या नाशाच्या कारणाची मीमाांसा माक्सथवादी तत्त्वज्ञानाप्रमाणे केली 

आहे. अद्दतररक्त धान्य खपद्दवण्याची योजना नसल्यामळेु द्दसांधू सांस्कृतीचा ऱ्हास 

झाला असा द्दसद्धाांत त्याांनी माांडला.  

५.  इतिहासामध्ये समकालीन ित्त्व असाव े

 प्राचीन काळापासून ग्रीक लोकाांनी इद्दतहासाचा अन्वयार्थ लावत असताना बदु्दद्धवादी 

कसोट्याांचा वापर केला. रोमन लोकाांनी त्याला राजकीय स्वरूप द्ददले, तर 
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मध्ययगुातील धमथसांस्र्ेने इद्दतहासामध्ये देव असतो असे मत माांडले. जमथन 

तत्त्ववेत्त्याांनी इद्दतहासाला ताद्दत्त्वक बैठक द्ददली. माक्सथने र्ौद्दतकवादाला प्राधान्य 

द्ददले. फ्रें च लोकाांनी समाजवाद पाद्दहला, तर द्दिद्दटशाांना इद्दतहासामध्ये साम्राज्यवाद 

द्ददसू लागला. अरब, द्दचनी, द्दहांदी, जपानी लोकाांनी इद्दतहासाकडे आपापल्या 

दृद्दष्टकोणाांतून पाद्दहले. प्रत्येक यगुाचा इद्दतहासाच्या तत्त्वज्ञानावर पररणाम होत गेला. 

प्रत्येक यगुात होणारे बदल हे र्ावी काळात टीकास्पद बनले. त्यामळेुच जसजशा 

कल्पना बदलतील तसतसे इद्दतहासाचे पनुलेखन होण्याची आवश्यकता र्ासू 

लागली. जॉन सीलीच्या मते इद्दतहास म्हणजे गतकाळातील राजकारण. या 

व्याख्येला इद्दतहासाचायथ राजवाडे याांनी याच रू्द्दमकेतून द्दवरोध केला. 

र्ोडक्यातइद्दतहासात समकालीन द्दवचाराांचा प्रर्ाव असतो व तो अपररहायथ आहे.  

६.  भतविव्य विथवण्याची क्षमिा 

 इद्दतहास प्रद्दक्रयेमध्ये २० व्या शतकाच्या सरुुवातीपासून अशी एक प्रद्दक्रया सरुू 

झाली की, इद्दतहासाला शास्त्राचा दजाथ असावा असे सांशोधक म्हणू लागले. 

ज्याप्रमाणे शास्त्रामध्ये र्द्दवतव्यता वतथवता येते, त्याचप्रमाणे इद्दतहासामध्येसदु्धा 

अशीच प्रद्दक्रया झाली पाद्दहजे. ऐद्दतहाद्दसक घटना स्र्ल, काल व मानवी प्रवतृ्ती याांनी 

बद्धअसतात. मानवी प्रवतृ्तीवर जर र्द्दवतव्यता वतथवता येत नसेल तर इद्दतहासामध्ये 

हे का शक्य होऊ नये ? समाजशास्त्रामध्ये ज्याप्रमाणे गॅलप पोल (Gallup Poll) 

द्वार े र्द्दवष्य वतथवता येते तशा तन्हेची प्रद्दक्रया इद्दतहासामध्ये का होऊ शकणार 

नाही? अर्ाथत् जर समाज शास्त्रातील शास्त्रीय पद्धत इद्दतहासाला लागू केली तर 

र्द्दवतव्यता वतथवता येईल.  

७.  इतिहासाची पिी सरळ रषेेि की चक्राकार ?  

 इद्दतहासाची प्रगती कोणत्या द्ददशेने होते याबिल द्दवद्वानाांच्यामध्ये दोन द्दर्न्न द्दववार 

प्रवाह आहेत. पद्दहल्या गटाच्या द्दवचारप्रवाहानसुार इद्दतहासाची प्रगती ही अज्ञात 

रू्तकाळापासून ज्ञात वतथमानकाळातून अज्ञात र्द्दवष्यकाळात एका सरळ रषेेत होत 

असते; यामध्ये कोठेही बदल होत नाही. म्हणून रू्त, वतथमान व र्द्दवष्यकाळ याांमध्ये 

एक ससुांगती असते व त्याला आपण प्रगती असे म्हणतो. दसुन्या गटाच्या 

द्दवचारप्रवाहानसुार इद्दतहासाची प्रगती चक्राकार पद्धतीने होत असते. ज्या 

द्दठकाणाहून ती प्रद्दक्रया सरुू होते त्याच द्दठकाणी ती पनु्हा येऊन द्दमळते. अशा 

तन्हेचा दृद्दष्टकोण इद्दजद्दप्शयन, बॉद्दबलोद्दनयन, र्ारतीय, द्दचनी, ग्रीक, रोमन व मदु्दस्लम 

इद्दतहासकाराांनी व्यक्त केला आहे.  

८.  इतिहास हा अनन्यसाधारण आह.े  

 इद्दतहास हे एक स्वयांपूणथ शास्त्र आहे, असा द्दवचार पॅद्दरक गाद्दडथनर याांनी The 

Nature of Historical Explanation' या ग्रांर्ात माांडला आहे. गाद्दडथनर याांच्या 

म्हणण्याचा अर्थ असा की, इद्दतहासामध्ये दोन द्दवचार प्रस्र्ाद्दपत केले आहते. 

त्यानसुार कारण-परांपराांचे महत्त्व व ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचे स्पष्टीकरण या दोन्हीही 

बाबींचा द्दवचार केला पाद्दहजे. इद्दतहासाचा वण्यथ द्दवषय हा नैसद्दगथक शास्त्राांच्यापेक्षा 

वेगळा आहे. इद्दतहासाची अद्दर्व्यक्ती ही सांपूणथपणे वेगळीच आहे. पॅद्दरक गाद्दडनर 

म्हणतात, इद्दतहास हा अद्दर्व्यक्तीचा व अनरु्वाचा एक वेगळा असा प्रकार आह े
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आद्दण इद्दतहासकाराने नैसद्दगथक शास्त्राच्या शास्त्रज्ञापेक्षा वेगळयाच मागाथने याकडे 

पाद्दहले पाद्दहजे. " ("History is a different mode of experience and the 

histo rian must in consequence approach it with methods entirely 

distinct from the methods of the scientist." २ ) अशा सांदर्ाथत इद्दतहास हा 

स्वयांपूणथ आहे. इांग्रज इद्दतहासकार आर. जी. कॉद्दलांगवूड याांच्या मते "इद्दतहासकार हा 

पूवी घडलेल्या घटना पनु्हा नव्याने तयार करून लोकाांना साांगत असतो"  

("History is re-enactment of past experience.") इद्दतहासाचे ज्ञान हे अशा 

स्वरूपाचे आहे की गतकाळात मानवप्राण्याने काय केले हे साांद्दगतले जाते व या 

सांदर्ाथत या द्दवषयाचा इतर सांबांध नाही. म्हणून ते स्वयांपूणथ शास्त्र आहे.  

९.  इतिहास स्वायत्त आह े 

 इद्दतहासाची स्वयांपूणथता आद्दण इद्दतहासाची स्वायत्तता या दोन्हीही कल्पनाांमध्ये 

प्रकाराचा फरक नसून गणुात्मक फरक आह.े (There is a difference not of 

kind but of degree) इद्दतहासाची स्वायत्तता ही इद्दतहासकाराच्या प्रद्दतमेवर 

अवलांबून राहते म्हणून प्रो. ओक्सहॉट (Oakeshoot) म्हणतो की, इद्दतहासातील 

घटना या वतथमानकाळातीलघटना असतात आद्दण त्या सांदर्ाथत ऐद्दतहाद्दसक घटना 

या समकालीन असतात. ऐद्दतहाद्दसक घटनाांमध्ये एक द्दवचार असतो; म्हणून 

कॉद्दलांगवूड म्हणतो की, All History is the History of Thoughts”प्रो. 

कॉद्दलांगवूडच्या मते कोणतीही ऐद्दतहाद्दसक घटना ही नुसतीच असत नाही तर तीमध्ये 

काही कारणपरांपरा असते. तसेच, प्रत्येक घटनेमध्ये काही ना काही तत्त्व द्दकां वा 

द्दवचार असतो. जगाच्या दृष्टीने ज्या घटनेमध्ये तत्त्व नाही ती उपयकु्त ठरू शकत 

नाही. मानवी समाजाची जी रचना व जो द्दवकास झाला आहे त्याच्या मळुाशी काही 

द्दवचार असतो. म्हणून इद्दतहास म्हणजे द्दवचाराांचा इद्दतहास असे कॉद्दलांगवूड म्हणतो.  

आपली प्रगिी िपासा – 

१.  “इद्दतहास म्हणजे रू्तकाळ व वतथमानकाळ याांच्यातील कधीही न सांपणारा सांवाद 

होय”. र्ाष्य करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२.  इद्दतहासाचे स्वरूप व त्याचे महत्त्व अधोरदे्दखत करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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१.५  सारांि 

एकां दरीत,इद्दतहासाचे अर्थ,व्याख्या, स्वरूप व व्याप्ती याचे पूणथ आकलन करून घेतल्यानांतर 

असे लक्षात येते की, इद्दतहास ही एक पररवतथनशील ज्ञानशाखा आहेत. इद्दतहासाचे स्वरूप 

हे काळानरुूप बदलत जाते. समकालीन मानवी जीवनातील राजकीय, सामाद्दजक, 

आद्दर्थकव साांस्कृद्दतक घटकाांचा अर्वा रूढ द्दवचाराांचा प्रर्ाव इद्दतहासलेखनावर होत 

असतो त्यामळेु इद्दतहासाचे वण्यथ द्दवषय बदलत असतात. इद्दतहासाच्या द्दवषय सांकल्पने 

बिलक्रमाक्रमाने जे बदल होत गेले. त्याने इद्दतहासाची कक्षा वाढत गेली, मानवी जीवनाचा 

द्दवद्दवध अांगाांनी द्दवचार होऊ लागला. गतकाळाच्या वैज्ञाद्दनक पद्धतीच्या अध्ययना वरून 

व्यक्तीच्या अर्वा राष्राच्याद्दवद्दशष्ट काळातील घटनाांवरून र्द्दवष्य वतथद्दवले जावू लागले. 

आधदु्दनक कालखांडातील इद्दतहासकार मानवी जीवनातील घटनाांचे अध्ययनकरून 

द्दचरकालीन व तात्काद्दलक स्वरूपाचे द्दसद्धाांत प्रद्दतपादन करू लागले. अशा अनेक 

कारणाांमळेु इद्दतहासाचे महत्व वाढत गेले. तसेच इद्दतहास द्दवषयाची व्याप्ती वाढत गेली.  

१.६  प्रश्न- 

१.  इद्दतहासाची व्याख्या व अर्थ साांगून त्याची व्याप्ती स्पष्ट करा.  

२.  इद्दतहासाचे अर्थ स्पष्ट करून त्याच्या स्वरूपावर र्ाष्य करा.  

३.  इद्दतहासाचे अर्थ, व्याख्या, व्याप्ती व स्वरूप स्पष्ट करा.  

१.७  सदंभथ  

१.  कोठेकर शाांता, इद्दतहास तांत्र आद्दण तत्वज्ञान, पाचवी आवृत्ती, साईनार् प्रकाशन, 

नागपूर, २०१६.  
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२.४ सारांश 

२.५ प्रश्न 

२.६ संदर्भ  

२.१ उतिष्टे 

• मानवी जीवनाच्या संदर्ाभत इणतहासाचे महत्त्व अभ्यासिे 

• इणतहासाच्या प्रासंणिकतेवर र्ाष्य करिे.  

• सामाणजक उपयोणिता म्हिून इणतहासाचे महत्व अधोरणेित करिे.  

२.२ प्रस्िावना 

२१ व्या शतकामध्ये इणतहास ही संकल्पना झपाट्याने बदलत आह.े प्राचीन, मध्ययिुीन 

कालिंडातील इणतहास वसंकल्पना व प्रबोधनानंतरच्या काळातील इणतहासाच्या पारपंाररक 

तत्त्वज्ञानामध्ये अथवा संकल्पनेमध्ये अत्यंत मूलिामी पररवतभन घडून आले. अठरावे व 

एकोणिसावे शतक बणुद्धवादाचा काळ असल्यामळेु अनेक इणतहासकार इणतहास णवषयाची 

सैद्धांणतक मांडिी करून इणतहासाचे तत्वज्ञान मांडू लािले. इणतहासाचे संशोधक व 

अभ्यासक यांनी१८ व्या १९ व्या शतकाच्या बणुद्धवादी कालिंडात इणतहास णवषयाचे 

ताणत्वक णववेचन करून सैद्धांणतक मांडिी करू लािले. इणतहास म्हिजे काय ? त्याची 

कायभपद्धती कोिती ? त्याच्या प्रणियेचे स्वरूप काय ? त्यांचा णवषय कोिता? ऐणतहाणसक 

घणटते म्हिजे काय? त्यावर आधाररत असतात का ऐणतहाणसक सत्याचे स्वरूप कसे असते? 

घणटतांमधून काही तकभ संित अथभ काढता येतो का? असे नानाणवध प्रश्न या कालिंडात 

णवचारले जाऊ लािले. इणतहास ही साणहत्याची शािा आहे ह्या तत्कालीन रू्णमकेणवरुद्ध प्रिर 

प्रणतणिया व्यक्त केली व इणतहासलेिानाला शास्त्रीय अणधष्ठान देण्याचा कसोशीने प्रयत्न 

केला. रांकेने ऐणतहाणसक साधनांच्या परीक्षिाची शास्त्रीय पद्धत णवकणसत करून ऐणतहाणसक 

साधनांच्या णवश्वसनीयतेचे महत्त्व अधोरणेित केले. कालाभइल, हेिेल, कालभ मार्कसभ सारख्या 

इणतहासकारांनी मानवी जीवनातील णस्थत्यतरांमािे अथवा णवकासात्मक प्रणियेत तत्व णकंवा 

णसद्धांत शोधण्याचा प्रयत्न केला. इणतहासात र्णवष्य वतभवण्याची क्षमता आहेवा मूल्यमापन 

करिे शर्कय आहे असे मत इणतहासकार मांडू लािले. आधणुनक काळातील इणतहासकारांनी 
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िालील चार िोष्टींवर र्र णदल्याचे णदसून येते ज्यामळेु इणतहासाला वैज्ञाणनक स्वरूप प्राप्त 

झाले. इणतहासात सत्य कथन करिे, णवश्वसनीय परुावे देिे, त्या परुाव्यांची णचणकत्सा करिे 

व माणहतीचे रोचक व आकषभक र्ाषेत अन्वयाथभ लाविे.  

अशा प्रकार ेएकंदरीत इणतहासाचे आधणुनक कालिंडात बदललेल्या स्वरूपामळेु इणतहासाला 

अनन्य साधारि महत्त्व प्राप्त झाले. इणतहासाचे महत्त्व सांिताना णवणलयम बेकन म्हितो की, 

“इणतहास मनषु्याला बणुद्धमान बनवतो” इणतहासाचे महत्त्व फक्त परािम, यदेु्ध, लढाया, 

राजकीय घटना यांचे विभन करिे येवढे मयाभणदत नसून त्यांचे कायभकारि संबंध स्पष्ट करिे, 

पररिामांवर र्ाष्य करिे व सवभ घटनांचे अनुर्व वतभमान कालिंडात रे्डसाविाऱ्या समस्या 

सोडणवण्यासाठी णकंवा णनयोजन करण्यासाठी मािभदशभक म्हिून स्वीकारिे िरजेचे असते. या 

संदर्ाभत इणतहासकार णबणपन चंद्र म्हितात, “वतभमान काळामध्ये असिाऱ्या संस्था संकल्पना 

व घटक यांचे मूळ अथवा उिमस्थान हे रू्तकाळात दडलेल ेअसते त्यामळेु वतभमानकालीन 

बाबींचे णनयोजन व धोरिे ठरवत असताना इणतहासाचे ज्ञान िमप्राप्त ठरत.े ”इणतहासाच्या 

वाचनाने व्यक्तीला, समाजाला व राष्राला काय णमळते कोिता फायदा होतो हा सवभच णवषय 

णचंतनीय व णवचारप्रवतभक आहे.  

२.३. इतिहासाचे महत्व  

१.  वास्िविेची जातिव 

 इणतहासकाराला ितकालीन घटना णकंवा घडामोडी मांडत असताना वास्तवतेची जािं 

ठेवून णलणहिे णकंवा णन:पक्षपाती इणतहास लेिन करिे िरजेचे असते. कारि संबंणधत 

इणतहास गं्रथ समाजाचा णदशादशभक असतो. अनैणतहाणसक इणतहास णलणहल्यामळेु 

समाज णदशाहीन बनू शकतो. समाजात कलह उत्पन्न होऊ शकतात. त्यामळेु 

ऐणतहाणसक सत्य मांडताना इणतहासकारांनी आपली णनिःपक्षपाती रू्मीका बजाविे 

आवश्यक आहे. ितकाळातील घटनांचे मूल्यमापन करताना होऊन िेलेल्या घटनांची 

मांडिी वस्तणुनष्ठतेच्या आधारावर करावी. त्यातील कूट प्रश्न, वादग्रस्त प्रसंि, स्थळे 

आणि व्यक्ती यांचे मूल्यमापन करताना वाईट दृणष्टकोि बाळिू नये. आत्मप्रौढी पासून 

दूर असावे. ितकालीनएिाद्या व्यक्तीने केलेली िोष्ट, एिादा प्रसंि, अथवा घटना 

बरोबर का चूक ते ठरणवण्याचा अणधकार आणि योग्यता इणतहासकाराला आहे. परतं ु

वरील बाबतीत अंणतम णनिभय घेण्यापूवी स्थळ आणि काळ सापेक्षता, त्याची णचणकत्सा 

णनिःपक्षपातीपिाने करिे आवश्यक आहे. इणतहासकाराला एिाद्या घटनेचे विभन मात्र 

स्वत:च्या दृष्टीने करता येते. ती घटना तीच राहाते. उदा. १८५७ मध्ये देशात 

घडलेली िांती णकंवा उठाव या घटनेकडे णनरणनराळ्या इणतहासकाचे णनरणनराळे 

दृष्टीकोन आहेत. कोिी या घटनेला स्वातंत्र्याचा उठाव जसे म्हितात तर कोिी या 

घटनेला णशपायाचे बंड असे म्हितात. यात प्रत्येकानी आपल्या पसंतीचा णनदेश केला 

आहे. कारि इंग्रजांनी त्या राज्यद्रोहाच्या दृष्टीकोनातून पाहीले. र्ारतीय 

इणतहासकारांनी या घटनेकडे स्वातंत्र्य यधु्दाच्या दृष्टीकोनातून पाहीले. म्हिून ब-याच 

वेळेस ऐणतहाणसक घटना सत्य स्वरूपात असली तरी त्यावर स्वतंत्रपिे र्ाष्य 

करण्याचा अणधकार इणतहासकाराला आहे.  
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२.  सामातजक उपयोतििा 

 इणतहास हा मानव कें द्री असल्यामळेु आणि मानव हा समाजात राहत असल्यामळेु 

ितकाळातील अनेक घटना, रूढी परपंरा, धाणमभक परपंरा, समज-िैरसमज, 

नीणतमूल्य, नैणतक मूल्ये इत्यादी बाबतचे ज्ञान णकंवा त्यातील दोष व उणिवा 

दािणवण्याचे काम इणतहास करत असतो. त्यामळेु इणतहास हा समाजाचा णदशादशभक 

असतो. सामाणजक व्यवस्थे मध्ये ितकाळात जे काही पररवतभन झाले त्या पररवतभनाचा 

अभ्यास देिील इणतहास करतो. समाज व्यवस्थेतील णवणवधता व सातत्य यांचा 

आढावा तसेच णवणवध पंथ, धमभ, जातीयांची उिमस्थाने व त्यांचा णवकास हे 

ऐणतहाणसक संशोधनामाफभ त प्राप्त करता येत.े समाज व्यवस्थेबाबत धोरिे ठरवत 

असताना त्या संदर्ाभतील अनेक ितकालीन माणहती प्राप्त करावी लािते. ऐणतहाणसक 

अनरु्वांच्या आधार ेत्यातील उणिवा व दोष दूर करता येतात. उदा. राष्रीय चळवळीने 

प्रणतिामीणहंदू अथवा मणुस्लम णवचार प्रिालीचा स्वीकार न करता धमभणनरपेक्षतेची 

बांधिी केली व लोकशाही समाज णनमाभि केले. र्ारतीय समाजातील अनेक दबुभल 

समदुायांचे शेकडो वषभ िच्चीकरि केले िेल.े त्यांची ही ऐणतहाणसक सामाणजक 

पाश्वभरू्मी लक्षात घेऊन स्वतंत्र र्ारतात त्यांच्या उन्नतीसाठीचे प्रयत्न केले िेले. 

समाजाची णवचारधाराव णवचार प्रिाली दूणषत होऊन ती संपूिभ समाजासाठी णकंवा 

समाजातील एका िटाकररता घातक होऊ नये यासाठी इणतहास स्वतिः जवळचे दािले 

देऊन असे होण्यास पायाबंद घालत असतो. समाजात असे अनेक घटक 

अणस्तत्वमान असतात ज ेसमाजात राहूनही कधी एकरूप होतच नाही. या णवपरीत 

आपले अणस्तत्व समाजात कायम ठेवून ते समाजास दरुुस्त करण्याचा प्रयत्न करीत 

असतात. अशा घटक तत्वांना णनयंत्रिात आिण्यासाठी काय करायला हवे हेही 

इणतहास आपल्या माध्यमातून समाजास सांित असतो प्रसंिी त्याचे णनमूभलन कसे 

करावे हे सणुचत करत असतो. इणतहासाची साथभकता यातच असते की समाजाकडून 

इणतहासात र्णवष्यकाळाचा मािभदशभक हे स्वरूप प्राप्त व्हावे. इणतहासाच्या 

अध्ययनामळेु प्राप्त होिार े ज्ञान हे बहुआयामी असते. इणतहासाच्या अध्ययनामळेु 

वैयणक्तक ज्ञानात वधृ्दी तर होतेच पि णवणवध मािभ आणि उपायांच्या साधने हे ज्ञान 

समाजास सहाय्यर्तु ठरते. ऐणतहाणसक वस्तू व अणर्लेि संग्रहालये आणि 

ऐणतहाणसक स्थळांचे पयभटन हे दोन व्यवसाय तर इणतहासाच्या साह्यानेच उरे् राहतात. 

साणहत्य णनणमभती आणि मनोरजंन यासाठी देिील साह्यरू्त होत असते.  

३.  राष्ट्रीय स्मृिी 

 ‘इणतहासाची उपेक्षा करिाऱ्या राष्रास कोितेही र्णवतव्य असत नाही. असे बी शेि 

अली यांनी म्हटल ेआहे. इणतहास हा राष्राचे अिर समदृ्धीचे र्ांडार असते. आपल्या 

स्मतृीच्या साह्याने मानव अनरु्वांचे जतन करीत असतो आणि जतन केलेल्या 

अनरु्वाच्या सहाय्याने र्णवष्यकालीन आयषु्य सुिी आणि सुलर् कसे होईल यासाठी 

प्रयत्न करीत असतो. एिाद्या राष्राला णमळालेले स्वातंत्र्य हे राष्रासाठी बणलदान 

केलेल्या हजारो नायकांमळेु प्राप्त झालेले असते. त्यामािे त्यांचे णवचार व कृती 

दडलेल्या असतात व ते संबंणधत राष्राची प्रेरिा ठरत असते. एिाद्या राष्राची 

सामाणजक, सांस्कृणतक, राजकीय प्रिती ही त्याराष्राच्या ितकाळावर अवलंबून 
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असते. त्यामळेु राष्रातील ऐणतहाणसक स्थळे व सांस्कृणतक ठेवा जतन होिे िरजेचे 

आहे. सबंणधत इणतहास व स्मणृत त्याची जपविूक करिे हे देशाचे कतभव्य असते. फक्त 

देशात स्मारके बांधून राष्रीय स्मतृी जतन करता येत नाही तर संबंणधत नेत्याचे 

राष्रीय णवचार, स्वातंत्र्यासाठीचे योिदान, सामाणजक जािीव, इ. संदर्ाभतील माणहती 

इणतहासबद्ध करून समाजात त्याचे प्रसार प्रचार करिे महत्त्वाचे ठरते. हेन्री स्टील 

कॉमेजर म्हितो, “जर समाजाला इणतहास नसेल तर स्मतृी नसलेल्या मािसाच्या 

अवस्थेसारिी त्याची र्यानक पररणस्थती होत.े”  

४.  ज्ञानवृद्धी  

 इणतहास मानवाला ज्ञानसंपन्न बनवतो. इणतहासातील प्रत्येक प्रसंि, घटना, णवचार, 

टप्पा मानवी ज्ञानामध्ये र्र घालत असतो. कारि इणतहासामध्ये ितकाळातील 

इणतहासाची नोंद असते. ज्या घटना आपल्याला माणहती नसतात त्या घटनांची 

माणहती इणतहासा द्वार ेझाल्याने ज्ञानात र्र पडते. पढुच्याला ठेच आणि मािचा शहािा 

या न्यायाने इणतहासाचे अध्ययन करिार ेव्यक्तीचे व समाजाचे ज्ञान रं्डार समदृ्ध व 

पररपर्कव बनते आणि अनुर्व णवश्व अप्रत्यक्षपिे समृद्ध बनते. इणतहासाचे 

मानवकें द्रीस्वरूप जाऊन इणतहास सवभव्यापी बनला आहे. वनस्पती, परुातत्त्व, 

पयाभवरि, पररवतभन, समदुाय, औषधे, संस्था, संघटना संकल्पना इ. घटकाचा सवभ 

इणतहास आज आपिाला अभ्यासता येतो. त्यामळेु संबंणधत णवषयाचे ज्ञानप्राप्त होते.  

 समकालीन जिातील लोकांचे आंतरराष्रीय ते स्थाणनक पातळी वरचे स्थलांतराचे 

प्रमाि वाढल्यामळेु संबंधीत देशातील लोकांची संस्कृती, इणतहास, राहिीमान, 

समाज, रूढी परपंरा, धमभ, पंथ, इ माहीती असिे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमािेअनेक 

देशांना प्राचीन इणतहास आहे. इणतहासाच्या अध्ययनाने इतर देशातील 

संस्कृत्यात्याचा उदय, णवकास, अस्तयांची माहीती होते. उदा. चीन, र्ारत, इराि, इ. 

त्याचप्रमािे एिाद्या णवषयाबाबत ऐणतहाणसक संशोधन केले असता त्याणवषयीची 

माणहती जािून घेतल्यावर त्या संदर्ाभतील इतर अनेक अंिांचा णवचार अथवा त्याबिल 

माणहती जािून घेण्याची उत्सुकता संशोधकास लािते. या संदर्ाभतप्रो. आथभर मावी 

आपल्या ‘The Nature of History’ या गं्रथात म्हितात की “ इणतहास नसलेले लोक 

अथवा इणतहासाची जाि नसलेला समाज हा स्मणृतभं्रश झालेल्या मािसासारिा 

असतो. प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या घरण्याचा, वंशाचा, देशाचा, राज्याचा, िावाचा, 

शहराचा रू्तकाळ जािून घेण्याची उत्सकुता असते. त्यामळेु इणतहासाचे अध्ययन व 

संशोधन कधीच संपत नाही. काळ जसजसे पढेु सरकत जाते तसे त ेइणतहास जमा 

होत असते. म्हिून इ. एच. कार हे इणतहासकार म्हितात, “इणतहास हा रू्तकाळ 

आणि वतभमानकाळ यांतील न संपिारा संवाद आहे. ” 

 इणतहासाबाबत अनणर्ज्ञ असिाऱ्या लोकांबिल रोमनणसनेटर णससरो याने यासंदर्ाभत 

मोठे माणमभक णवधान केले आहे, तो म्हितो, “ज्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मापूवी 

घडलेल्या िोष्टींचे ज्ञान नाही त्यांची बाल्यावस्था संपली नाही असे समजावे. ”(To be 

ignorant of what happened before you wear born it’s to be ever a 

child) 
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५.  मािगदर्गक 

 इणतहासाचे मािभदशभक म्हिून काय महत्व आहे ह े प्रो. लेकीने (Lecky) सांिताना 

म्हटल ेआह ेकी, “जी व्यक्ती ितकालातील घटनांचे वैणशष््टय जािण्यात णनष्िात आह े

ती व्यक्ती स्वतिःच्या समकालीन घटनांचे मूल्यमापन करण्यात फारशी चूक करिार 

नाही. ” (“He who has learned to understand to turn character and 

tendency”) मानवी जीवनाबाबतची माणहती इणतहासाद्वार े प्राप्तहोते. रानटी 

अवस्थेपासून मानवाने िमािमाने प्रिती कशी केली याची माणहती इणतहासातून 

णमळाली की उत्िांतीच्या तत्त्वाचा बोध होतो आणि मानवी जीवनाच्या उणिष्टाचाही 

अथभबोध होतो. पूवीच्या लोकांनी केलेल्या प्रशंसनीय साहसी कायाभतून प्रेरिा णमळते. 

चांिले कायभ करण्यास प्रोत्साहन णमळते तर पूवी केलेल्या चुका कळाल्या की ते कसे 

टाळायचे हे ही कळते. इणतहास अशाप्रकार े मािसाला दीपस्तंर् प्रमािे मािभदशभन 

ठरतो. आधणुनक काळातील अणस्तत्वात असिाऱ्या संकल्पना, संस्था, घटक, वास्त,ु 

वस्तू, एिादी िोष्ट या सवाांचे उिमस्थान अथवा मूळ इणतहासात दडलेले असत े

त्यामळेु आधणुनक काळात या संदर्ाभतील धोरिे व णनयोजन ठरवत असताना सबंणधत 

संस्था व संकल्पना कधी उदयास आली?णतचा णवकास कसा झाला, त्याचे दोष 

कोिते? ििु कोिते? या सवाांचा आढावा घेण्यासाठी इणतहासाची पाने चाळावी 

लाितात. उदा. एिाद्या पररसरात नवीन महाणवद्यालय बांधावयाचे असेल तर 

त्याणठकािी असिार ेमहाणवद्यालय तेथील णवद्यार्थयाांचे प्रमाि, शैक्षणिक दजाभ, सोयी 

सणुवधा, राजकीय व सामाणजक पाश्वभरू्मी माणहती असिे िरजेचे असते. छ. णशवाजी 

महाराजांनी िणनमी यदु्ध तंत्र पद्धतीने आपल्या शतू्रस जेर केले, कमी सैन्यबळासोबत 

मोठ्या शतू्रशी कसे लढावे याचे उत्तम उदाहरि णशवाजी महाराजांनी जिाला घालून 

णदले. हा इणतहास अभ्यासूनच णव्हएतनाम सारिा देश अमेररका या बलाढ्य 

देशासोबत िणनमी यदु्धतंत्र पद्धतीने प्रदीघभ काळ यदु्ध लढला आणि णजंकला. तसेच 

काही नकारात्मक घटना सदु्धा इणतहासात घडलेल्या णदसून येतात. ज्याप्रमािे 

नेपोणलयन ने रणशयावर कडार्कयाच्या थंडी मध्ये आिमि केले. थंडी मूळे लािो सैन्य 

िारठून मरि पावले. ही घटना प्रणसद्ध असून सदु्धा त्याचे अचूक आकलन करून न 

घेतल्यामळेु णद्वतीय महायदु्धात जमभन सैन्य रणशया वर चढाई करत असताना मारल े

िेले.  

 त्याचप्रमािे इणतहासाचे अध्ययन केल्याने व्यक्तीच्या दृणष्टकोनात देिील बदल होतो. 

एिाद्या घटनेचा सांिोपांिाने अभ्यास केल्यानंतर, त्याचे पररिाम समजून 

घेतल्यानंतर एिादी योजना कायाभणन्वत करावी की नाही या बिल पनुणवभचार करता 

येतो. अशाच पद्धतीने एिाद्या िोष्टीचे णनयोजन बिल मते जािून घ्यावयाचे असेल तर 

अनेक व्यक्ती सबंणधत णनयोजन त्यांच्या दृष्टीकोनातून सांिण्याचा प्रयत्न करतील. 

त्याला पूवभग्रहदूणषतेचे िालबोट लािण्याची शर्कयता असते. परतं ु संबंणधत िोष्टीची 

ऐणतहाणसक पाश्वभरू्मी जािून घेतल्यानंतर त्याबिल णनिःपक्ष पिे मत ेदेता येतील. प्रो. 

िसु्टावसन (Gustavson) आपल्या ‘A Preface to History’ या गं्रथात म्हितात 

की, “ एिादा मनोवैज्ञाणनक सुद्धा औषध सचुणवण्यापूवी ितकालाकडे जातो. ज्या वेळी 

त्याला एिादी वैयणक्तक समस्या सोडवायची असते, तेव्हा त्याला णनदान करण्यासाठी 

व्यणक्तित माणहती असिे आवश्यक असते. ज्याप्रमािे एिाद्या व्यक्तीचे व्यणक्तमत्त्व 
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म्हिजे णतच्या अनरु्वांची िोळाबेरीज, त्याचप्रमािे एिादे राष्र णकंवा संस्था याने दृश्य 

स्वरूप त्यांच्या पाश्वभरू्मीवर प्रकाश टाकतात” (“Even the Psychiatrist goes 

into the Past before he dares to Prescribe a remedy. When he is 

asked to solve a personal problem he invariably wants a case 

history. Just as an individuals Personality represents the sum total 

of his experience. So the present appearance and conduct of nations 

and institutions reflect the formative circumstances of their 

background”.  

६.  तर्कवि 

 इणतहास जी णशकवि देतो ती रुक्ष, नीरस उपदेशपर मािाभने नव्हे तर जीवंत उदाहरिे 

वाचकांच्या पढेु मांडून इणतहास रजंक पद्धतीने अप्रत्यक्ष णशकवि देतो. त्यामळेु तो 

रटाळ वाटत नाही. इणतहासाने समाजाला सहीष्िूपिाची जाि होते. र्ारतीयांना 

सणहष्ितुा णशकणवण्याची िरज नाही. प्राचीन काळापासून र्ारतामध्ये सणहष्ितुा आहें. 

णवणवध संस्कृती, धमभ, णवचार, संकल्पना, णनष्ठा इत्यादी बाबी आपल्याला माहीतच 

आहेत. इतर राष्रांनी या ििुांचा णवकास केला पाणहजे. ते काम र्ारतीय इणतहास 

वाचून इतर राष्रांनी करावे. तसेच इणतहासानेअनेक शहानपि प्राप्त होते आपल्याला 

आपले शतू्र कोि, णमत्र कोि याची जािीव होते तेव्हा समाजाला शहािपिा 

णशकणवण्याचे काम इणतहास करत असतो अथाभत इणतहासापासून णमळिार ेशहािपि 

हे ज्यात्या समाजाच्या नेततृ्वावर प्रामखु्याने अवलंबून असते. समाजाचे नेततृ्व दबुळे 

स्वाथी असेल तर इणतहासापासून काही धडा घेिार नाही व णचनी म्हिीप्रमािे “थोर 

व्यक्ती” हे राष्राचे ददैुव ठरते. रॉबटभसनच्यामते, समाजात जाितृता णनमाभि करण्याचे 

काम इणतहास करीत असतो. इणतहासाच्या अभ्यासाने मािसाला आपला बणुद्धवादी 

दृणष्टकोि (Rational attitude) व तकभ बदु्धी (reasoning) वाढणवता येते. प्रो. आर. 

जी. कॉणलंिवूड (R. G. Collingwood) यांनी ‘The Idea of History’ या गं्रथात 

इणतहासाचे महत्त्व पढुीलप्रमािे सांणितले आह:े “इणतहासाला अणतशय महत्त्व आह.े 

त्याची णशकवि. मानवी जीवनाला अणतशय उपयोिी आहे. कारि; सध्याच्या मानवी 

जीवनातील ितिोष्टी व त्यांचे होिार े समान पररिाम यांमळेु त्यांतील वाद हा 

पूवीप्रमािेच बदलण्याची शर्कयता आहे. महत्त्वपूिभ घटना लक्षात ठेवल्याने 

र्णवष्यकाळात णनिभय घेण्याच्या दृष्टीने उपयकु्त ठरतात. असे हे णनिभय दृश्य स्वरूपात 

दािणवता येत नाहीत; परतं ुकाय होऊ शकेल व सध्याच्या ससंुित कालिमिेमध्ये 

कोिता धोका होऊ शकेल याचे णदग्दशभन करता येईल” (“History has a value; its 

teaching are useful for human life; simply because the rhythm of its 

changes is likely to repeat itself, similar autecedents leadings to 

similar consequents; the history of notable events is worth 

remembering in order to surve as a basis for Prognostic judgements, 

not demonstrable but probable laying dowh not what will happen but 

what is likely to happen, ladicating the points of danger in rhythms 

now going on. ” 
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 इणतहासराष्राला संस्कृतीक वारसा णशकणवत असतो. राष्राला वेळोवेळी आलेले 

अनरु्व इणतहासामधून समाजाला समजतात त्या मधनु राष्राच्या णठकािी 

स्वार्ीमान, आत्मसन्मान व राष्रप्रेम णनमीि होते.  

७.  वेळ व काळ याांचे महत्व 

 इणतहासामळेु समाजाला वेळ व काळ याचे महत्त्व समजले. उदाहरिाथभ इसवी सन 

१७६१ पाणनपत च्या यदु्धावेळी र्ाऊसाहेबास वेळीच मदत पोहोचली असती तर 

र्ारताचा इणतहास बदलला असता असे म्हिण्यास आपल्याला वाव आहे. १७६१ 

च्या पणनपत यदु्धापवुी नजीब िान रोणहल्याच्या णवधायक कारवाया आपल्याला 

रोिता आल्या असत्या तर मराठ्यांना परार्वास सामोर ेजावे लािले नसते. काळाची 

पाऊले ओळिण्याची क्षमता आपल्यामध्ये इणतहास वचनाने णनमाभि होते. काल व 

वेळ यांचा अभ्यास करून वतभमान काळात सणुनयोणजत णनयोजन करून िोष्टी 

व्यवस्थीत मािी लावता येतात. तसेच र्णवष्य काळातील घटना संबंधी अंदाज बांधता 

येतो.  

८.  व्यतिमत्व तवकास 

 इणतहासाचे अध्ययन मानवास णववेकी, समतोल बनणवते. मनोवृत्ती णस्थर होतात. 

मानवी व्यवहार आणि कायाभचे अथभ प्राप्त होते. जीवनातील इष्ट अणनष्ट िोष्टी 

कळाल्यामळेु बधु्दी प्रिल्र् होते. समाजाला नव्या बौणद्धक सवयी लावून नवी णशस्त 

लावण्याचे काम इणतहास करत असतो. इणतहासामध्ये शास्त्रीय संशोधन पद्धतीचा 

अवलंब केल्या कारिाने एक प्रकारचा शास्त्रीय दृणष्टकोन व्यक्तीमध्ये, समाजामध्ये 

णनमाभि होतो. इणतहासातूनच प्रेरिा घेवून व्यक्ती आपल्या आयषु्यात सकारात्मक 

पररवतभन घडवून आिू शकतो. अशा अनेक थोर व्यक्तीचे कतृभत्व इणतहासबद्ध झाले 

आहेत. ज्या व्यणक्तमत्त्वांनी आपल्या कतृभत्वाच्या जोरावर मानवजातीच्या वाटचालीत 

महत्त्वपूिभ ठसा उमटवला त्या व्यणक्तमत्त्वांच्या कायाभचा, शौयाभचा, णवचारांचा अभ्यास 

इणतहासा मधूनच होत असतो. अशा व्यक्तींच्या जीवनकायाभची प्रेरिा आपल्याला 

णमळत राहत.े त्यामळेु प्रत्यक्ष णकंवा अप्रत्यक्षरीत्या इणतहासाच्या अध्ययनाने 

व्यक्तीच्या व्यणक्तमत्त्वामध्ये, स्वर्ावात, णवचारांत महत्त्वपूिभ बदलहोतात. उदा. महात्मा 

िांधी, पंणडत जवाहरलाल नेहरू, सरु्ाषचंद्र बोस, र्ित णसंि, छत्रपती णशवाजी 

महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर इत्यादींच्या चररत्र अध्ययनाने अध्ययनकत्याांच्या 

व्यणक्तमत्त्वांचा णवकास होतो.  

९.  भतवष्ट्याचा वेध 

 प्रत्येक जीणवत प्रािी हा वतभमानात जित असतो. मानव हा बधु्दी प्रधान असल्याने 

वतभमानात जित असतानाच तो वतभमानीय आयषु्य सिुमय आणि सरुणक्षत करण्याचा 

प्रयत्न करीत असतो. त्याच वेळी तो आपल ेर्णवष्यही पूिभतया सिुमय झाले नाही 

तरी कमीत कमी ह ेत्रासदायक होऊ नये याकररता सातत्याने प्रयत्नरत असतो. असे 

असले तरीही या कररता आपि रू्तकाळाच्या इणतहासाच्या िहुेत उपाय व साधनांचा 

शोध घेत असतो. र्णवष्यकाळाचा वेध घेिाऱ्या मानवाचे पाय र्णवष्यकाळाच्या दृष्टीने 
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रू्तकाळातच असतात. वतभमान काळातील मािसाचे तर असतातच. यामळेु असे 

म्हटले जाते की ‘इणतहास णवश्वाच्या वतभमान स्वरूपाच्या पाश्वभरू्मीचे ज्ञान प्रदन करतो.  

 इणतहासाच्या अभ्यासाने मािसाची अनरु्वकक्षा वाढते. अनेक घटनांतील 

परस्परसंबंध त्याला समजून येतात. प्रो. एल्टन (Alton) आपल्या ‘The Practice 

of History’ या गं्रथात म्हितात, “इणतहासाच्या ज्ञानाने वतभमानकाळाच्या अनरूु्तीला 

र्र्ककमपिा येतो व र्णवष्यकाळासाठी काही मािभदशभन होऊ शकते. (“Historical 

knowledge gives solidity to the understanding of the present and 

may suggest guiding lines for the future. ”  

१०.  तवश्वबांधुत्वाची भावना 

 आधणुनक काळात णवज्ञानाच्या प्रितीमळेु जि इतके जवळ आले आह ेकी, जिाच्या 

पटलावर होिाऱ्या बदलांचा पररिाम हा सवभ मानव जातीवर होत आहे. त्यामधूनच 

'वसधैुव कुटंुबकम्' हा णवचार पढेु आला. जिातील सवभ देशांबिल सद्भावना व 

सहानरूु्ती असली पाणहजे, ह ेउणदष्ट ठेवले. स्वराष्र प्रेमाचा जर अणतरके झाला तर 

काय होऊ शकते याची णशकवि इणतहासाने आपल्याला पणहल्या व दसुऱ्या महायदु्धाने 

करून णदली. यामधूनच युनेस्कोसारिी संघटना स्थापून णवश्वबंधतु्व व शांततापूिभ 

सहकायाभची र्ावना वाढणवण्याचा प्रयत्न केला. या सवाांचा अभ्यास इणतहासामधून 

होत असतो.  

११.  पररविगवाचा अभ्यास 

 णहंदी जॉन्सन यांच्या मते समाजामध्ये राष्रांमध्ये होिार ेबदल यांचा मािोवा घेण्याचे 

काम इणतहास करीत असतो राष्रांमध्ये णवणवध प्रकारचे रे्द असतात याचा अभ्यास 

करिे हा इणतहास चा हेतू असिे आवश्यक आहे. बदलांचा अभ्यास करिे हा 

इणतहासचा प्रधान हेतू असला पाणहजे सवभ बदलांमध्ये एक प्रकारचे सातत्य असते ह े

शोधून काढण्याचे काम इणतहासाने केले पाणहजे बिल म्हिजे णवकास असे िहृीत धरून 

संशोधन केले पाणहजे.  

 त्याचप्रमािे, इणतहासवाचनाने नैणतक णवचार, राजकीय णवचारांची एक िास बैठक 

तयार होत.े इतरांच्या अनरु्वावरून समाज सुधारतो. राष्राला रे्डसविार ेप्रश्न कसे 

सोडवावेत यासंबंधी जान इणतहास वाचनाने प्राप्त होऊ शकते. वादग्रस्त मिु े

सोडणवण्यासाठी इणतहासाचा उपयोि होतो.  

 प्रा. बॉडीन यांच्यामते इणतहासाचे महत्व उपयोिाचे तीन प्रकार ेविभन करता येईल.  

i.  ज्या शाश्वत तत्वावर मानवी स्वर्ावाची बैठक आधारीत आहे अशा तत्वाची 

ओळि समाजाला करून देण्याचे काम इणतहास करीत असतो.  

ii.  णवणशष्टमयाभदेपयभत र्ावी घटनांसंबंधी र्णवतव्यता वतभणवता येते.  

iii.  इणतहासाच्या अभ्यासाद्वार ेशाश्वत जीवनमूल्य ओळिता येतात.  
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१२.  तजज्ञासा  

 मानवाला नवे ज्ञान प्राप्त करण्याची णजज्ञासा असते. ही मानवाची उपजत प्रवतृ्ती आहे. 

माझे पूवभज कसे राहत होते, त्यांची जीवनपद्धती के होती हे जािून घेण्याची णजज्ञासा 

प्रत्येक व्यणक्तला, समाजाला, व राष्राला असते. हा पररचय इणतहासदवार े होतो. 

त्यामळेु प्रत्येक णजज्ञासा पूतीचा अनानंद णमळतो. इणतहास ितकालीन संस्कृतीचा 

वारसा जपतो; त्याद्वार ेप्राचीन संपन्न परपंरचेी जािीव करून देतो आणि अशा प्रकार े

आत्मज्ञान देतो. हा णवचार आर. जी. कोणलंिवूड हया णवसाव्या शतकातील इंग्रज 

इणतहासकाराने प्रर्ावीपिे मांडला आहे. आपल्या Idea of History हया गं्रथात ते 

म्हितात, “आत्मज्ञानासाठी इणतहास उपयकु्त आह.े इणतहास मौल्यवान आहे. त्याची 

णशकवि मानवी जीवनासाठी लार्दायक आहे. (History is for humanSelf-

Knowledge---History has a Value, Its teaching are useful for human 

life)  

१३.  नैतिक मूलयाांची जोपासना  

 इणतहासाद्वार े नैणतक मूल्यांची जोपासना व संवधभन केले जाते. इणतहास हा समाज 

मानव जीवनात नैणतक मूल्यांचे महत्व प्रणतपादन करत असतो. तसेच त्याला 

सरुणक्षतता ही प्रदान करत असतो. िरतेर इणतहासामध्ये मानवाच्या ज्या संघषाभची, 

प्रितीची नोंद केली जाते. ती नैणतकतेने अनैणतकतेवर केलेल्या णवजयाची असते. उदा. 

णशवाजी महाराजांचा संघषभ, रािा प्रतापचे लढा, णहटलरचे अधपतन, महात्मा िांधींचा 

संघषभ, रामायि, महार्ारत इ. या संदर्ाभत थॉमस मनरो म्हितात, “हजार पानांच्या 

धाणमभक गं्रथांच्या वाचनापेक्षा इणतहासाची चार दोन पानांचे वाचन केव्हा ही चांिले”.  

 इणतहासाच्या शैक्षणिक मूल्यांवर सपु्रणसद्ध अमेररकन इणतहासकार व णवचारवंत णवल 

डयूरटं ह ेदेिील णवशेष र्र दतेात. त ेम्हितात, ‘णशक्षि म्हिजे संस्कृतींचा वारसा 

पढुील णपढीच्या हाती देिे आणि यात इणतहास मोलाची रू्णमका बाजवतो.  

१४.  ििकालीन सांकलपनाांचे मुळ  

 वतभमानकाळात प्रचणलत असलेल्या अनेक णवचारप्रवाहांचे मूळ ितकाळात आढळत.े 

वसाहतवाद, व्यापारवाद, साम्राज्यवाद, जािणतकीकरि इत्यादी िहन वाटिाऱ्या 

णसद्धांतांचा उिम कसा व कोित्या पररणस्थतीत झाला, याची माणहती कळली की त्यांचे 

ममभही सहजपिे ध्यानात येते. व्यक्तीपढेु, समाजापढेु अिर राष्रापढेु उभ्या असलेल्या 

अनेक कठीि समस्यांची बीजे ितकाळात रुजलेली असतात. ती बीजे कशी व 

कोित्या पररणस्थतीत रुजली, कोिी व का रुजणवली याचे स्पष्टीकरि इणतहासाद्वारा 

णमळाले की त्यांचे णनराकरि करिे सकुर होते. इणतहासातूनच, ज्यू समाज जिर्र का 

णविरुला, त्यांच्यात व अरबांच्यात संघषभ का णनमाभि झाला, णकंवा र्ारतात 

जमातवादाला ितपािी कोिी घातले हे कळले तर त्याकडे पाहण्याची णनकोप दृष्टी 

णमळते, अणतरकेी णनिभयाचा धोका टळतो. आणि आपल्या पढुील समस्यांना 

णववेकीपिे आत्मणवश्वासाने सामोर ेजाण्याची शक्ती णमळते. समस्या केवळ माझ्याच 

वाट्याला आलेल्या नाहीत, त्या पूवीही ितकाळात अनेकांनी अशाच समस्यांना तोंड 
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णदले आहे ही जािीव इणतहास णनमाभि करतो. यामळेु मािसाची संकुणचत, कूपमण्डुक 

वतृ्ती नष्ट होऊन दृष्टी व्यापक बनते.  

१५.  जाितिक घडामोडींचे ज्ञान  

 इणतहासाच्या अध्ययनामळेु आजच्या काळातील जािणतक घडामोडींचे ममभही 

सहजपिे उलिडते. र्ारत-पाणकस्तान तिावाची मूळ कारिे ध्यानात येतात. 

इंग्लंडमधील लोकशाहीच्या णवकासाचे ममभ कळते, आणि आज आतंकवादाणवरुद्ध 

कंठशोष करीत दण्ड थोपटिाऱ्या अमेररकेनेच पणिम आणशयातच नव्हे तर जिर्र 

मूल्यहीन राजनीतीला व आतंकवादाला कसे ितपािी घातले या वतभमानावर इणतहास 

प्रकाशझोत टाकतो. यामळेुच राजकीय मतु्सद्यांना इणतहासाचे अध्ययन आवश्यक 

ठरते.  

आपली प्रििी िपासा – 

१. इणतहासात वेळ व काळाचे महत्त्व अधोरणेित करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२.  व्यणक्तमत्त्व णवकास व नैणतक मलु्यांची जोपासना यात इणतहासाची रू्णमका सांिा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२.४ साराांर् 

एकंदरीत वरील प्रमािे इणतहासाचे महत्व णवशद करता येईल. इणतहास हा फक्त शैक्षणिक 

णवषय राणहला नाही. तर ितकालीन मानवी जीवनाचा सिोल स्वरूपाचा अभ्यास आहे आणि 

त्याद्वार े वतभमान समाजाला मािभदशभन व र्णवष्याला णदशा देण्याचा काम इणतहास करत 

असतो. इणतहासाचे अध्ययन अथभहीन नसून मानवी मन प्रिल्र् करण्यासाठी त्यांचे व्यणक्तमत्व 

णवकणसत करण्यासाठी आणि एकूि जीवनाचा मािभ सुिकर कायाभसाठी उपयकु्त व उपकारक 

ठरते. तसेच इणतहास या ज्ञानशािेमळेु परुातत्व शास्त्र, वस्त ुसंग्रहालय शास्त्र, दफ्तर शास्त्र, 

पयभटन अशा णवणवध के्षत्रात नोकरी व रोजिार प्राप्त होतो.  

 

२.५ प्रश्न 

१.  सामाणजक उपयोणिता या संदर्ाभत इणतहासाचे महत्व प्रणतपादन करा  

२.  मानवी जीवनात इणतहास हा णवषय कसा सहाय्यक ठरतो यावर णचणकत्सा करा.  

३.  र्ारतीय इणतहासाच्या संदर्ाभत इणतहासाची उपयोणिता स्पष्ट करा  
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३   

इतिहासाची साह्यकारी शासे्त्र 

(Auxiliary Sciences of History) 

 

घटक रचना  

३.१ उद्दिष्ट े

३.२ प्रस्तावना 

३.३ साह्यकारी शास्त्र अध्ययनाची सरुुवात 

३.४ इद्दतहासाची साह्यकारी शासे्त्र 

३.५ साराांश  

३.६ प्रश्न  

३.७ सांदर्भ  

३.१ उद्दिष्ट े

 वैज्ञाद्दनक व समाजशास्त्रीय शाखा द्दवषयाांचे इद्दतहासाच्या कायभके्षत्रातील 

उपयोद्दिता जाणून घेणे 

 इद्दतहासाच्या सहाय्यरू्त शास्त्राांचे इद्दतहास अध्ययनातील महत्व अभ्यासणे . 

 साह्यकारी शास्त्रद्दवषयाांचे के्षत्र व त्याच्या कायभपद्धतीचा अभ्यास करणे. 

३.२ प्रस्िावना 

इद्दतहास म्हणजे रू्तकालीन मानवी जीवनाची समग्र वाटचाल होय. या सांकल्पनेच्या 

न्यायाने मानवी आयषु्याशी द्दनिद्दित सवभच घटकाांचा अभ्यास इद्दतहासामध्ये 

अन्नस्यतु होतो. तसेच राजकीय घिामोिी घिण्यामािे आद्दथभक, र्ौिोद्दलक, 

सामाद्दजक, मानद्दसक कारणे द्दततकीच महत्वपूणभ असतात. माणूस हा समाजद्दप्रय 

असल्याने त्याचा समाजाशी द्दकां वा समाजातील इतर घटकाांशी, रूढी, परांपरा इ. सांबांध 

येतो तसेच मानव हा समाजामध्ये उदरद्दनवाभहसाठी आद्दथभक व्यवहार सदु्धा करत 

असतो. त्याचप्रमाणे व्यक्तीच्या जीवनावर र्ौिोद्दलक, पररद्दस्थतीचा पररणाम व 

मानद्दसक पररणाम होत असतो. त्यामळेु समाजरचना, अथभव्यवस्था व हवामान, 

वातावरण, मानद्दसकता याांचे इद्दतहासासांदर्ाभतील आकलन होण्यासाठी त्या शाखाांचे 

ज्ञान असणे आवश्यक आहे. रू्तकालीन मानवाने त्याच्या सांबांद्दधत घटनाांचे वणभन 

तत्कालीन पररद्दस्थतीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या र्ाषा व द्दलपीचा वापर करून 

द्दलद्दहण्याचा प्रयत्न केला. ह्या द्दलखाणामध्ये व आत्ताच्या र्ाषा आद्दण द्दलपी मध्ये खूप 

मोठी तफावत असलेली द्ददसून येते त्यामळेु तत्कालीन र्ाषा व द्दलपी याांचे आकलन 

होण्यासाठी हस्ताक्षर शास्त्र, आलेख शास्त्र, अद्दधकृत कािदपत्राांचा अभ्यास करणारे 
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शास्त्र, र्ाषाशास्त्र, मदु्ाांचा अभ्यास करणार े शास्त्र इत्यादीं शास्त्राचा उपयोि 

इद्दतहासाच्या अभ्यासासाठी होतो. इद्दतहासाला पूरक म्हणून नाणकशास्त्र, 

सांख्याशास्त्र, सांदर्भग्रांथशास्त्र, मूतीशास्त्र व परुातत्त्वशास्त्र हे देखील महत्त्वाचे 

सहाय्यकारी शास्त्र म्हणून ओळखले जातात. ह्या सवभ साह्यकारी शास्त्राच्या 

अभ्यासामळेु इद्दतहासातील कोणत्याही घटने सांबांधी पररपूणभ ज्ञान प्राप्त होण्यास मोठी 

मदत होते. म्हणून या सांदर्ाभत प्रो. मॅबल ेम्हणतात, “असे काही साहाय्यकारी द्दवषय 

आहेत की जे इद्दतहासकाराला टाळता येणे शक्य नाही.” 

३.३ साह्यकारीशास्त्र अध्ययनाची सुरुवाि 

१९ व्या शतकामध्ये इद्दतहासलेखन प्रद्दियेसांबांधी अनेक द्दवचार नव्याने माांिण्याांत 

येऊ लािले. इद्दतहास द्दलहीत असताना त्याला शास्त्रीय दजाभ प्राप्त व्हावा यासाठी 

अनेक प्रयत्न जाणीवपूवभक होऊ लािले. अशा प्रयत्नाांमधूनच एक समस्या अशी 

द्दनमाभण झाली. की, इद्दतहास ह ेएक शास्त्र आहे की कला ? यामधूनच ज्या िटाला 

इद्दतहास हा वाङ्मयाचाच एक र्ाि आहे असे वाटत असे त्याांनी History as an Art 

या दृद्दष्टकोणातूनच द्दलखाण केले. अशा द्दलखाणामध्ये बदु्दद्धवादापेक्षासदु्धा बऱ्याच वेळा 

प्रद्दतरे्किे लक्ष देण्यात आल ेपरांत ुदसुरा िट हा जास्त प्रर्ावी ठरल्याने History as 

a Science या दृद्दष्टकोणातूनच त्याच्याकिे पाद्दहले जाऊ लािले. २० व्या शतकापूवी 

इद्दतहासलेखन करत असताना इतर काही शास्त्राांची इद्दतहासाला 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. 

इद्दतहासलेखन प्रद्दियमध्ये जी अनेक शासे्त्र येतात, त्याांना Auxiliary Sciences 

द्दकां वा Anciliary Disciplines असे म्हणतात. प्रो. लॅजीलॉस आद्दण सेनबॉस आपल्या 

Introduction to the Study of History ‘ या ग्रांथात म्हणतात,” या बाबतीत एखादा 

द्दवद्वान िहृस्थ द्दकां वा इद्दतहासकार याांचे कायभ इतर शास्त्राांप्रमाणेच आहे. ताांद्दत्रक 

ज्ञानाची माद्दहती असत्याद्दशवाय द्दकां वा द्दनद्दित स्वरूपाची साधनसामग्री 

असल्याद्दशवाय ही िोष्ट साध्य होणार नाही. मि असे आहे तर द्दवद्वान िहृस्थाांची द्दकां वा 

सांशोधकाची उमेदवारी कोणत्या िोष्टीमध्ये समाद्दवष्ट असते ? द्दकां वा जर अप्रस्ततु र्ाषा 

वापरली तरीसदु्धा या ज्ञानाच्या जोिीला इतर शास्त्राांचा जो साठा वापरला जातो 

त्याला 'इद्दतहासाची साहाय्यकारी शासे्त्र' असे म्हणतात.  

असे जरी असले तरी मानवी ज्ञानाच्या सवभच शाखा सारख्याच उपयोिाच्या असतात 

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

इद्दतहासाला इतकी जवळची असतात की त्याांच्या मदतीद्दशवाय इद्दतहासलेखन 

शक्यच होत नाही. उदा. रू्-िर्भशास्त्राच्या माद्दहतीद्दशवाय उत्खननही शक्य नाही व 

इद्दतहासलेखनही शक्य नाही. म्हणून इद्दतहासकाराला रू्-िर्भशास्त्र माहीत असणे 

आवश्यक आहे. 
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३.४ इतिहासाची साह्यकारी शासे्त्र  

१. भूगोल (Geography) 

 इद्दतहास व रू्िोल या दोन शास्त्राांचा एकमेकाांशी अत्यांत द्दनकटचा सांबांध आहे. 

रू्िोलाद्दशवाय इद्दतहासाचा द्दवचार करता येत नाही. रू्िोलाच्या रांिमांचावर इद्दतहासाचे 

नाट्य घित असते. रू्िोल आद्दण कालिम हे इद्दतहासाचे दोन िोळे आहेत. काळ 

आद्दण स्थानामळेु इद्दतहासाला योग्य सांदर्भ द्दमळतो. जॉन्सनच्या मते, रू्िोल द्दशवाय 

इद्दतहास व इद्दतहासाद्दशवाय रू्िोलाची कल्पना करणे अशक्य आहे. इद्दतहास मानवी 

कायाभचा द्दहशोब आहे तर रू्िोल नैसद्दिभक वातावरणात माणसाच्या कामाची व्याख्या 

करतो. कारण मानवाची प्रत्येक द्दिया नैसद्दिभक वातावरणाच्या सांदर्ाभतच होत असते. 

मानवाच्या कायाभसाठी रू्िोल एक पार्श्भरू्मी आहे. इद्दतहासाच्या नात्यासाठी रू्िोल एक 

रांिमांच आहे. र्ौिोद्दलक घटक अत्यांत महत्त्वाचे असतात. कारण वातावरणाच्या 

प्रेरणेच्या अर्ावी देश  द्दकती ही प्राचीन असला तरी तो उच्च साांस्कृद्दतक स्तरावर 

पोहोचू शकत नाही. प्रो. द्दमचलेट (Michelet) याांच्या मते “र्ौिोद्दलक पररद्दस्थतीची 

माद्दहती असल्याद्दशवाय इद्दतहासाचा जो कताभ तो मानवप्राणी द्दचनी द्दचत्रातील 

व्यक्तीप्रमाणे अधाांतरीच चाललेला द्ददसेल. म्हणून जद्दमनीकिे (रू्िोलाकिे) नसुतेच 

एक घटना कें द् म्हणून पाहू नये तर अन्न व हवामान याांचा जसा प्रर्ाव पितो तसाच 

जद्दमनीचासदु्धा शतिणुाने प्रर्ाव पितो.  

 इद्दतहास सांशोधन करत असताना ज्या वेळी शे्रष्ठ दजाभची कािदपते्र उपलब्ध नसतात 

तेव्हा र्ौिोद्दलक पररद्दस्थतीचा अभ्यास करून, द्दनरीक्षण करून एक द्दचत्र तयार केले 

जाते व त्याच्या आधारेच एक सांर्ाव्य वणभन तयार करणे सोपे जाते. इद्दतहासाच्या 

अभ्यासासाठी र्ौिोद्दलक रचना समजणे आवश्यक आहे. र्ारताच्या उत्तरलेा 

पवभतमाला व देशाच्या समदु्द्दकनाऱ्याांनी र्ारताच्या इद्दतहासाला एक द्दवद्दशष्ट स्वरूप 

द्ददले आहे. या नैसद्दिभक सीमा मळेु बाह्य घटनाांचा र्ारतावरील प्रर्ाव कमी आहे पण 

वायव्य सीमेच्या पवभतातील द्दखांिी व व्यापारी मािभ व समदु्द्दकनाऱ्याांमळेु द्दनरद्दनराळ्या 

समाजाच्या लोकाांना देशात प्रवेश करण्याची सोय झाली. दषु्काळआदी आपत्तीमळेु 

मध्य आद्दशयातील अनेक जाती र्ारतात आल्या. त्यापैकी कुशाण, मघुल, अफिान 

तकुभ  विैर ेलोकाांनी र्ारतात आपले द्दवस्ततृ साम्राज्य स्थापन केले. इद्दतहासकारास 

रू्तकाळातील र्ौिोद्दलक सांकल्पनाांचा अभ्यास करावा लाितो व ऐद्दतहासीक 

अद्दर्लेखातील र्ौिोद्दलक वणभन व स्थानाांच्या उल्लेखाची आधदु्दनक र्ौिोद्दलक वणभन 

व स्थानाांशी सांिती बसवावी लािते. त्यामळेु रू्िोलाचे अध्ययन इद्दतहासाची महत्त्वपूणभ 

ठरते. 

 कोणत्याही देशाच्या इद्दतहासावर रू्िोलाचा प्रर्ाव पिल्याद्दशवाय राहत नाही. 

र्ारताच्या सांदर्ाभत र्ारतातील सवभ प्रमखु शेतीचे प्रदेश प्रादेद्दशक राजकीय सते्तचे कें द् 

झाले झाली. उदाहरणाथभ मिध द्दकां वा पांजाब, कावेरीचा द्दत्रर्जु प्रदेश हे तीन प्रदेश 

र्ारताच्या इद्दतहासात नेहमी महत्त्वाचे होते. या र्ािातील व्यापारी मािाभची द्दवशेष 
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रू्द्दमका होती. सवभ शहर ेया खोऱ्यातील व्यापारी मािाभशी सांलग्न होती. कोशांबी, मथुरा, 

तक्षद्दशला, वैशाली विैर ेप्रमखु शहर ेव्यापारी मािाांच्या शाखा द्दनघाल्यामळेु र्रर्राटीस 

आली. दद्दक्षणी समदु्द्दकनारा व्यापाराच्या दृष्टीने मोठा उपयोि होता. त्यामळेु केरळ, 

ताद्दमळनािू, आांध्रप्रदेशाच्या द्दकनाऱ्यावर अनेक बांदराांचा द्दवकास झाला. दद्दक्षण 

र्ारतातील सािरी हालचालीमुळे चोल साम्राज्य मलाया, इांिोनेद्दशया, श्रीलांका पयांत 

पसरू शकले. म्हणून इद्दतहासकराचे रू्िोलाचे ज्ञान आवश्यक आहे. र्ौिोद्दलक 

पररद्दस्थती त्या देशाच्या इद्दतहासाची रूपरखेा ठरवीत असते. रू्िोलामळेु नैसद्दिभक 

पररद्दस्थती, वातावरण, खद्दनज, पाण्याची साधने, वस्ती व वस्तीचे प्रदेश नद्या, 

पवभतराांिा, वनस्पती विैर े ठरतात. याचा देशाचा राजकारणावर समाजावर, धमभ,  

सािररक महत्त्व, राजस्व व्यवस्था, व आद्दथभक व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रर्ाव 

पितो. या र्ौिोद्दलक वैद्दशष््टयाांमळेुच त्या देशाची सांस्कृतीक प्रद्दतमा बनते. र्ौिोद्दलक 

पररद्दस्थतीनसुार माणसाव्या आविी-द्दनविी व चाली-रीती बनत असतात. िोंिराळ व 

खिकाळ प्रदेशातील माांणसे शरीराने द्दधप्पाि व काटक असतात. उदा. मराठे. त्याांची 

आवि साधी असते. त्याांचा चालीरीती र्पकेबाज असत नाही. तसेच कोणत्याही 

सांकटाला तोंि देण्याचे सामथ्यां त्याांच्यामध्ये असते. याच्या उलट चाांिली सपुीक 

जमीन द्दवपलु पाणी, समशीतोष्ण हवामान अशी द्दस्थती असेल तर ती माणसे वातळु 

शरीराची आळशी, मांद व द्दनरुत्साही स्वर्ावाची असतात. ग्रीक तत्त्ववेत्ता द्दहप्पोिेद्दटस 

याने नैसद्दिभक पररद्दस्थती व मानवी जीवनपद्धती याांमध्ये समन्वय दाखवून द्ददला आहे. 

ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो म्हणतो की, माणसाांच्या द्दवद्दवध प्रकारच्या शारीररक ठेवणी, 

त्याांच्या कतृभत्वाची के्षते्र, त्याांच्या सामथ्याभच्या मयाभदा, त्याांची स्वर्ाववैद्दशष््टये आद्दण 

त्याांच्या बऱ्यावाईट सवयी हे सिळे त्याांना द्दमळणारा सूयभप्रकाश, त्याांच्या अांिावर 

वाहणार ेवार,े त्याांच्या पोटात जाणार ेअन्नपाणी आद्दण त्याांना नेहमी द्ददसणारा द्दनसिभ 

यावर अवलांबून असते. प्रद्दसद्ध द्दवचारवांत मााँटेस्क्यूने र्ौिोद्दलक पररद्दस्थतीच्या 

बाबतीत द्दवचार माांिल ेआहेत. मानवी इद्दतहासाच्या घिणीत माणसाचे कतृभत्व फारसे 

महत्त्वाचे नाही. मोठमोठे परािम करणार ेमहापरुुष इद्दतहास घिवत नाहीत. द्दकतीही 

प्रचांि लढाई होऊन िेली तरी समाजाचे जीवन फार बदलत नाहीत. राष्राच्या 

र्रर्राटीची द्दकां वा अधोितीची ती कारणे नव्हेत, तर तेथील रू्मी व हवामान याांचा 

मानवी इद्दतहासावर दीघभकाळ द्दटकणारा पररणाम होत असतो. याचा अथभ असा नव्हे 

की रू्िोलाद्दशवाय इतर कशालाच महत्त्व नाही तर मानवी इद्दतहास घित असताना 

रू्िोल हा त्यामध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे. एवढाच होय. 

२. अर्थशास्त्र (Economics) 

 इद्दतहासाला अद्दधक जवळची असलेली अथभशास्त्र ज्ञान शाखा अत्यांद्दतक उपयोिाची 

आहे. ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचा कोणताही र्ाि असा नाही ज्याचा अथभशास्त्राशी सांबांध येत 

नाही. मानवाचा द्दवकास त्याच्या आद्दथभक प्रिती व महत्त्वकाांक्षापासून सरुू होतो. रानटी 

अवस्थेत राहणाऱ्या मानवापासून तो आजपयांत मानवी जीवन र्ौद्दतक दृष््टया 

अद्दधकाद्दधक प्रित करण्याचे सतत प्रयास मानवाने केले आहेत. यामळेु शेती, उद्योि, 

व्यापार, दळणवळण व वाहतकुीची साधने, उत्पादन द्दवतरण पद्धती, अद्दधकोषाांची 

कायभप्रणाली, बाजार व्यवस्था व कर व्यवस्था इत्यादी आद्दथभक बाबींना मानवी 

जीवनात महत्त्वपूणभ स्थान आहे. यामळेु कॉन्िरसेट, बकल, कालभ माक्सभ, एांजल्स 
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इत्यादी अभ्यासकाने आद्दथभक व्यवहाराांवर द्दवशेष र्र देऊन व ितकालीन मानवी 

जीवनाचा अन्वयाथभ लावला आहे.  माशभलच्या मते, जीवनाच्या सामान्य व्यवहारात 

िुांतलेल्या लोकाांचा अभ्यास म्हणजे अथभशास्त्र होय. यात सखु समदृ्धी र्ौद्दतक कजाभची 

प्राप्ती व त्याांच्या व्यापारशी घाद्दनष्ठपणे सांलग्न अशा व्यद्दक्तित व सामाद्दजक व्यवहाराांची 

तपासणी होते दसुऱ्या शब्दात सखुी जीवनाच्या आवश्यकता द्दमळवण्यासाठी व 

त्याच्या सदपुयोि यासाठी खाजिी सांबांद्दधत खाजिी व सामाद्दजक के्षत्राचा अभ्यास 

करतो. 

 अथभशास्त्राचे द्दसद्धाांत समजण्यासाठी व त्याची व्याख्या करताना आद्दथभक इद्दतहासाची 

मदत होते. सामाद्दजक व्यवहार हा मािील आद्दथभक हेतूमूलकता समजण्यासाठी 

अथभकारणाची जाण इद्दतहासकाराला असणे आवश्यक असते. व्यापाराचे समतोल, 

मकु्त व्यापार, द्दनयांद्दत्रत अथभव्यवस्था, मकु्त बाजार व्यवस्था अशा सांकल्पनाांचे योग्य 

आकलन होण्यासाठी अथभशास्त्रीय द्दसद्धाांत जाणून घेणे िरजेचे असते. सर द्दवल्यम 

याांच्यामते आद्दथभक द्दवचार स्वतःची ऐद्दतहाद्दसक तथ्य असतात. मानवाचे 

उपजीद्दवकेच्या साधनाांच्या उत्पादनात अद्दधकतम सांतोष प्राप्त करण्यासाठी काय केले 

हा आद्दथभक इद्दतहास आहे. आद्दथभक इद्दतहासाच्या के्षत्रात मानवास प्रर्ाद्दवत करणार े

द्दवचार समाजाचा उिेश द्दवद्दवध समाज घटकाांचे परस्पराांशी सांबांध व व्यवहाराांचा 

अभ्यास आद्दथभक इद्दतहासाचा द्दवषय असतो. 

 अथभशास्त्र हे जरी एक स्वतांत्र शास्त्र असले तरी इद्दतहासाच्या अभ्यासकाला त्याचा 

मािोवा घेणे आवश्यक ठरते. कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली या स्वतांत्रपणे होऊ 

शकत नाहीत. समाजातील अनेक व्यक्ती एकमेकाांशी आद्दथभक द्दहतसांबांधाने जोिलेल्या 

असतात. • इद्दतहासकाराला या आद्दथभक सांबांधाची थोिीशी तरी का होईना माद्दहती 

असणे आवश्यक असते. उदा. प्राचीन र्ारतातील व्यापार व नाणेपद्धती याांची माद्दहती 

घेतल्याद्दशवाय तत्कालीन समाजाचे आद्दथभक व सामाद्दजक द्दववेचन करता येत नाहीत. 

आधदु्दनक काळात अथभशास्त्र हे द्ददवसेद्ददवस िुांतािुांतीचे व द्दकचकट होऊ लािले आहे; 

परांत ुयाचा सदु्धा काही प्रमाणात ऐद्दतहाद्दसक घटनाांवर पररणाम होत असतो ही िोष्ट 

लक्षात ठेवली पाद्दहजे. १८ व्या शतकात इांग्लांिमध्ये औद्योद्दिक िाांती झाली आद्दण 

मि या आद्दथभक प्रश्नाांना मानवी समस्याांचे स्वरूप प्राप्त झाले. प्रा. सदाद्दशव आठवले 

आपल्या ‘इद्दतहासाचे तत्वज्ञान या ग्रांथात म्हणतात, “इद्दतहासाला, मानवी 

घिामोिींना, र्ौद्दतक बाजू असतात; माणसाांच्या कृती त्याांच्या आद्दथभक िरजाांतून 

आद्दण द्दहतसांबांधाांतून द्दनमाभण होत असतात हा – द्दवचार १९ व्या शतकात एकदम 

नव्याने आद्दण प्रथमच साांिण्यात आला असे मळुीच नाही; परांत ु एवढे द्दनद्दित की 

जीवनाच्या आद्दथभक बाजूचा बराच खोलवर द्दवचार करून तपशीलवार द्दववेचनाने 

इद्दतहासाचा हा अथभ प्रथम १९ व्या शतकात जमभन तत्त्वज्ञ कालभ माक्सभ यानेच द्ददला”. 

 प्राचीन आद्दण मध्ययिुात राजे लोकाांनी परस्पराांवर केलेली आिमणे ही काही उदात्त 

हेतू ठेवून केलेली नव्हती. द्दजांकलेला प्रदेश आपल्या राज्यास जोिण्याचे काम देखील 

त्याांनी त्या प्रदेशातील लोकाांना सखु-सोयी द्यायच्या हे आपले नैद्दतक उत्तरदाद्दयत्व 

आहे म्हणून केलेले असत ेअसेही नाही. अथाभजभन करणे, अथभ समधृ्दी वाढद्दवणे हाच 

त्याांचा हेतू असायचा. द्दवद्दवध कालखांिाांत घिलेल्या आद्दथभक घिामोंिीचा जेव्हा 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 36 

आपण अभ्यास करू लाितो त्यावेळी त्या घिण्यामािची कारणमीमाांसा पाद्दहली 

म्हणजे तत्कालीन इद्दतहासच उलििला जात असतो. अथभशास्त्राचा इद्दतहास जेव्हा 

माांिला जातो त्यावेळी अपररहायभपणे अथभशास्त्राच्या द्दवकासाच्या प्रत्येक टप्प्यात 

समाजात काय होत होते, राजव्यवस्था कशी होती, प्रणाली कोणती होती याचा 

उल्लेख हा होतच जातो. इद्दतहासाचा अभ्यास करताांना जसे अथभशास्त्रात सामील 

होणाऱ्या घटकाांचा जसे कर, कर प्रणाली, शेतसारा, वसूल करण्याची पध्दत याांचा 

अभ्यास होतो तसेच अथभशास्त्राचा करताना इद्दतहासाचा होतो. यामळेुच इद्दतहास व 

अथभशास्त्र हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटल ेजाते. आधदु्दनक काळात 

देखील जेव्हा आद्दथभक प्रश्नाांना जेव्हा द्दवचार केला जातो, त्यावेळी इद्दतहासाचे साह्य 

घ्यावे लािते. 

३. मानसशास्त्र (Psychology) 

 मानसशास्त्र व इद्दतहास ही दोन्हीही शासे्त्र एकमेकाांना अद्दतशय जवळची आहेत. कारण 

इद्दतहासात हा मानव कें द् असतो तर मानसशास्त्रामध्ये मानवी मनाचा आद्दण वतभनाचा 

सवभच दृद्दष्टकोनातून अभ्यास केला जातो. ऐद्दतहाद्दसक घटना घिवणारी व्यक्ती एका 

द्दवद्दशष्ट मानसशास्त्रीय प्रद्दियेमधून जात असते. मानवी स्वर्ावातील माया, मोह, 

लोर्, मद, मत्सर, हषभ, ययुतु्स ु प्रवतृ्ती या सवाांची माद्दहती इद्दतहासकाराला असणे 

आवश्यक असते. ितकाळातील घटना ही जशीच्या तशी उर्ी करण्याचे काम 

कािदपते्र करत असतात; परांत ु त्यातील व्यक्तीची मनोवतृ्ती साक्षात् उर्ी करण्याचे 

काम मानसशास्त्राच्या मदतीद्दशवाय होणे शक्य नाही. इांग्रज इद्दतहासकार आर. जी. 

कॉद्दलांिविु (R. G. Collingwood) याांनी Inside Outside Theory ही याच 

सांदर्ाभत माांिली आहे. उदा. द्दशवाजी व अफजलखान याांच्या रे्टीच्या वेळी त्याांची 

मनःद्दस्थती कशी होती हे समजण्यासाठी इद्दतहासकाराने दोन्हीही व्यक्तींची स्वतःच 

कल्पना करून त्यावरून द्दनष्कषभ काढल्यास दोघाांचीही मनःद्दस्थती त्याला समजू 

शकेल. माणसाचे वैयद्दक्तक जीवन व र्ोवतालची पररद्दस्थती याांचा एकमेकाांवर प्रर्ाव 

असतो. तेव्हा जर त्याांच्यातील सांबांध जाणून घेतला तर मानसशास्त्रीय द्दनष्कषभ काढता 

येतात. मानसशास्त्राचा अिदी अद्दलकिील काळात चाांिला वापर सरुू झाला आहे. 

“इद्दतहास म्हणज ेकेवळ घटनाांची जांत्री नाही तर तो द्दवचाराांचा इद्दतहास आहे” अशी 

रू्द्दमका बेद्दनिीटो िोचे, कॉद्दलांिविु याांनी ठामपणे माांिल्यापासून मानसशास्त्राच्या 

अभ्यासाचे इद्दतहास लेखनाच्या दृष्टीने महत्त्व वाढले आहे. अाँनल्स नावाने ओळखल्या 

जाणाऱ्या माकभ  ब्लॉच व लदु्दसयन फ्रावे या इद्दतहासकाराांनी याच दोन अभ्यासाशाखाांचे 

परस्परवलांद्दबत्व आग्रहाने माांिले आहे. 

 पूवी इद्दतहास कार एखाद्या युद्धाची कारणे शोधत असताना आद्दथभक, सामाद्दजक व 

राजकीय बाबींवर र्र देत असत. अद्दलकिील काळात यदु्धाच्या पाठीमािे असणारे 

मानसशास्त्रीय कारण शोधले जाते. उदा. दसुऱ्या महायदु्धास द्दहटलर कारणीरू्त 

ठरला. त्यासाठी त्याच्यातील मनोद्दवकृती हेच मखु्य कारण िहृीत धरले आह.े 

मानसशास्त्राच्या प्रर्ावामळेु ऐद्दतहाद्दसक घटनेकिे पाहण्याचा दृद्दष्टकोण बदलला ही 

िोष्ट द्दसद्ध होते. प्रो. बानभस (Barnes) आपल्या ‘A History of Historical Writing’ 

या ग्रांथात म्हणतात, “मानसशास्त्राच्या आधाराने इद्दतहास अनेक महत्त्वाच्या िोष्टी जाणू 
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शकेल. एखादी द्दिया करण्यामािची प्रेरणा, तसेच जिण-घिण व द्दनयांत्रक, मानवी 

श्रद्धा या सवाांची इद्दतहास काराला माद्दहती घेता येईल”  

 रू्तकाळातील ऐद्दतहाद्दसक पात्राांनी घेतलेले द्दनणभयच केवळ मानसशास्त्राच्या द्दर्ांिातून 

पाहायचे असे नाही तर इद्दतहासाचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाची मानद्दसकता 

देखील मानसशास्त्राच्या द्दर्ांिातून पाहणे आवश्यक असते. कोणतीही व्यक्ती द्दतच्या 

मनावर ज्या द्दवचाराांचे द्दबांबण झालेले असते त्याच द्दवचाराांच्या चौकटीत कोणत्याही 

घटनेचे द्दवशे्लषण करीत असते. इद्दतहासाचा अभ्यास करणारी व्यक्ती कोणत्या 

वातावरणात राहात होती, द्दतच्यावर कोणत्या प्रकारचे द्दवचाराांचे द्दबांबण झाले आहे 

याचा पररणाम इद्दतहासाच्या अभ्यासावर झाला नसता तर एकाच घटनेचे द्दवशे्लषण 

वेिवेिळ्या पध्दतीने झाले नसते. यासाठी १५८७ च्या स्वातांत्र्ययधु्दाच्या घटनेचा 

द्दवचार करू. इद्दतहासाचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाांत या घटनेच्या सांबांधात 

द्दवद्दवध मते आहेत. काही इद्दतहासकाराांच्या दृष्टीने हे द्दशपायाांचे बांि होते. आपल्या या 

द्दवचाराांच्या समथभनाथभ ते प्रद्दतपादन करतात की यात केवळ द्दशपायाांचा सहर्ाि होता, 

सवभसामान्य प्रजेचा नाही. तर काही अभ्यासकाांनी यास स्वातांत्र्ययुध्द असे म्हटल े

आहे. आपला मिुा स्पष्ट करताना ते म्हणतात की इांग्रजाांपासून मकु्त होण्यासाठी हा 

लढा लढला िेला. कोण लढल ेहे महत्त्वाचे नाही पण का लढले हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून 

हे स्वातांत्र्ययधु्द आहे.  तसेच एखादे वणभन परस्पर हेतू प्राप्ती साठी पूवभग्रह असण्याची 

शक्यता असते. उदा. मराठ्याांच्या इद्दतहासात मल्हार रामराव द्दचटणीस या 

बखरकाराने सांर्ाजी महाराजाांवर असलेल्या रािामळेु त्याांचे चकुीचे व द्दवकृत वणभन 

केले. 

 मानसशास्त्रामळेु इद्दतहासाच्या अभ्यासाच्या पद्धतीत द्दनद्दितच पररवतभन झाले. केवळ 

घटनेची माद्दहती व चररत्राची माद्दहती इतक्यापरुताच अभ्यास मयाभद्ददत राद्दहला नाही 

घटनेच्या मािील मानद्दसकता देखील अभ्यासनीय झाली. सामाद्दजक चळवळींचा 

इद्दतहास द्दलद्दहण्यासाठी देखील मानसशास्त्राची मदत घेतली जाते. जॉजभ रुि याांनी 

िाांद्दतकारी उठाव मािील जमावाची मानद्दसकता अभ्यासली आहे. तर कारखान्यातील 

कायभपद्धतीचा मजरुाांच्या मानद्दसकतेवरील पररणाम हा देखील इद्दतहासकाराांच्या 

अभ्यासाचा द्दवषय झाला आहे.  

४. समाजशास्त्र (Sociology) 

 इद्दतहास व समाजशास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मानव हा समाज द्दप्रय 

प्राणी आहे. तो समाजात राहत असताना अनेक कृती करीत असतो. इद्दतहास व 

समाजशास्त्र ही दोन्हीही शासे्त्र मानवाचाच अभ्यास करतात. त्यामळेु त्याांचा द्दनष्कषभ 

जरी वेिळा असला तरी कायभपद्धती सारखीच असते. इद्दतहास सांशोधनातील अनेक 

द्दवद्वान हे प्रथमतः समाजशास्त्रज्ञच होते. पूवी इद्दतहास व समाजशास्त्र हे दोन्ही द्दवषय 

एकत्रच असत; परांत ुत्याांच्यात प्रत्यक्ष सांबांध प्रस्थाद्दपत करण्याचे काम एद्दमल िकभ म 

Emile Durkheim) याने केले. २० व्या शतकात मॅक्स वेबर (Max Waber) याने 

अनेक बाबतींत सांशोधन करून इद्दतहास व समाजशास्त्र या दोघाांच्यामधील जवळचा 

सांबांध दाखवून द्ददला. प्रो. ई. एच्. कार याांनी समाजशास्त्राच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन 
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द्ददले आहे. ते म्हणतात, “जर समाजशास्त्राला इद्दतहासासारखे उपयोिी बनवावयाचे 

असेल तर त्याने वैद्दशष््टयपूणभ घटना व सामान्य घटना याांच्यातील सांबांधाांचा अभ्यास 

केला पाद्दहजे. समाजशास्त्राने आिमक बनले पाद्दहजे व अशा वेळी वतभमानकाळातील 

समाजाचा अभ्यास न करता समाजातील बदल व द्दवकास या सांदर्ाभत अभ्यास केला 

पाद्दहजे”.  

 समाजशास्त्र व इद्दतहास याांतील घद्दनष्ठ सांबांध असा आहे की समाजशास्त्राची सांबांद्दधत 

एखाद्या द्दवषयाचा अभ्यास इद्दतहासाच्या सहाय्यद्दशवाय करता येत नाही आद्दण 

इद्दतहासातील एखाद्या घटनेचा मािोवा घेताना समाजशास्त्राचे सहाय्य घ्यावे लािते. 

इद्दतहास आद्दण समाजशास्त्र याांच्या माांिणीची अभ्यासाची पद्धत द्दर्न्न असली तरीही 

त्याांच्यातील सांलग्नता इतकी द्दवलक्षण आहे की त्यामळेु राजवािे याांनी म्हटले आह े

की, 'मानव समाजाच्या चररत्राचा जो वतृ्ताांत तो इद्दतहास होय व त्या मानव समाजाच्या 

िती द्दस्थतीच्या कायभकारणाांशी जी द्दनयम परांपरा द्दतला मानव समाजशास्त्र म्हणतात.'  

 इद्दतहास ही मानवाची द्दनद्दमभती असली तरीही ती एकट्या, एकाकी मानवाची द्दनद्दमभती 

असत नाही. टोळी, िट, समाज अशा रूपाने जेव्हा मानव हा एकत्र येतो तेव्हाच 

इद्दतहासाची द्दनद्दमभतीही शक्य असते आद्दण त्याच वेळी समाजशास्त्राची द्दनद्दमभती होत 

असते. इद्दतहास हा समाजाचा द्दवकासाचे, पररवतभनाचे असा आलेख आहे की ज्याचा 

प्रत्येक द्दबांदू परस्पराांशी सांबांद्दधत असतो. मानवाच्या द्दिया कलापाांचे अध्ययन इद्दतहास 

आद्दण समाजशास्त्र दोघेही करतात. दोन्ही शास्त्राांचा अभ्यास हा द्दर्न्न पद्धतीने होत 

असला तरी दोघाांनी एकमेकाांची के्षते्र व्यापलेली आहेत. या सांदर्ाभत प्रो. इ. जी. हॉवािभ 

म्हणतात की, इद्दतहास म्हणजे रू्तकालीन समाजशास्त्र तर समाजशास्त्र म्हणजे 

वतभमानकालीन इद्दतहास होय. 

 सपु्रद्दसद्ध द्दिद्दटश इद्दतहास सांशोधक अनाभल्ि टॉयन्बी याांचा 'The Study of History 

हा ग्रांथ इद्दतहासाइतकाच समाजशास्त्राला जवळ आहे. प्रो. बकभ हथभ सारख्या 

इद्दतहासकाराांनी मानवाचे सामाद्दजक सबांध, लोकरूढी व द्दशष्टाचार, सांस्था, 

समाजरचना इत्यादीचा अभ्यास करण्यावर र्र द्ददला आहे. द्दसग्मांि बेल्हा या 

समाजशास्त्रज्ञाने ऐद्दतहाद्दसक समाजशास्त्राला मान्यता द्ददली आहे. प्रो. बॉल हॅबटे 

याांचा 'Social policy and social change in Western India, १८१७ १८३०' 

हा प्रबांध द्दकां वा िॉ. सधुा देसाईचा 'Social Life in Maharashtra Under the 

Peshwas.' हा प्रबांध यामध्ये समाजाचे ऐद्दतहाद्दसक दृद्दष्टकोणातून वणभन केलेले आहे. 

प्रो. जी. एम. द्दरव्हेलीन याांनी “Social History of England" हा इांग्लांिचा सहा 

शतकाांचा इद्दतहास द्दलद्दहला. या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत त्याांनी राजकीय अांिाला फाटा 

देऊन द्दलद्दहलेल्या समाजाचा इद्दतहास म्हणजे सामाद्दजक इद्दतहास होय असे नमूद 

केले आहे. 

 समाजशास्त्र आद्दण इद्दतहास याांचा सांबांध जरी द्दनकटचा असला तरी या दोन्ही शास्त्राांत 

खालील बाबतीत द्दर्न्नता द्ददसून येते. 

१.  समाजशास्त्र द्दवशे्लषणात्मक शास्त्र आहे, तर इद्दतहास हे प्रामखु्याने वणभनात्मक 

शास्त्र आहे. 
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२.  समाजशास्त्रामध्ये वतभमानकालीन मानवी समाजात घिणाऱ्या 

सामाद्दजक आांतरद्दियाांचा अभ्यास केला जातो, तर इद्दतहासामध्ये 

रू्तकाळात मानव समाजात घिलेल्या घटनाांचा मािोवा घेतला जातो. 

३.  समाजशास्त्रामध्ये द्दवद्दशष्ट दृद्दष्टकोणातून व्यक्तीचे महत्त्व साांितात तर 

इद्दतहासामध्ये असामान्य व्यक्तीच्या चररत्रावर र्र द्ददला जातो. असे 

असले तरी या दोन्ही शास्त्राांचा द्दनकटचा सांबांध आहे. 

५. राज्यशास्त्र 

 'इद्दतहास म्हणजे ितकालीन राजकारण' ही सीले याांनी केलेली इद्दतहासाची 

व्याख्या प्रद्दसद्ध आहे. एकोद्दणसाव्या शतकापयांत राजकीय द्दवषयाांना 

इद्दतहासात प्रामखु्याने स्थान असे. एक काळ असा होता की जेव्हा 

राज्यशास्त्राचा अभ्यास हा इद्दतहासाच्या अांतिभतच समाद्दवष्ट होता. कारण 

प्राचीन व मध्ययिुात इद्दतहासात राजा आद्दण त्याची राजनीद्दत या र्ोवतीच 

इद्दतहास द्दफरत असतो. परांत ुआता राज्यशास्त्र आद्दण इद्दतहास हे दोन्ही पथृक 

असे द्दवषय झाले आहेत. राजकीय द्दवषयाांचा शास्त्रीय दृष्टीने अध्ययन करणारी 

अभ्यासशाखा हे राज्यशास्त्राचे स्वरूप असल्यामळेु द्दर्न्न राजकीय 

द्दवचारप्रणाली, राजकीय घिामोिी, प्रशासकीय पद्धती व यांत्रणा याांची माद्दहती 

ते शास्त्र करून देते. एकाद्दधकारशाही, हुकुमशाही, लोकशाही, शे्रष्ठीसत्ता, 

वसाहतवाद, द्दनमवसाहतवाद अशा इद्दतहासात वारांवार वापरण्यात येणाऱ्या 

सांकल्पना राज्यशास्त्र स्पष्ट करते. शासनाने पाररत केलेले कायदे, अांमलात 

येणार ेसांद्दवधान हे द्दवषय देखील दोन्ही अभ्यासशाखाांना महत्त्वाचे आहेत. तसेच 

लोकोत्तर शासकाांच्या, यिुप्रवतभक द्दवरू्तींच्या कायाभचे राजकीय पैलू, त्याांची 

यदु्धनीती, राजनैद्दतक सांबांधाांचे ताद्दत्त्वक अद्दधष्ठान, आांतरराष्रीय राजकीय 

सांस्थाांची जिण घिण व कायभपद्धती इत्यादी द्दवषयाांची राज्यशास्त्र देत 

असलेली माद्दहती इद्दतहासकाराला उपयकु्त ठरते. अनेक ऐद्दतहाद्दसक 

घिामोिींची व समस्याांची उत्तर े राज्यशास्त्रातून सापितात. राज्यशास्त्रात 

माणसाांच्या राजकीय द्दवचाराांचा, प्रणालीचा अभ्यास होतो तर इद्दतहासात 

त्याच्या पार्श्भरू्मीचा अभ्यास माांिला जातो. 

 वेिवेिळ्या राजकीय सांकल्पना, राजकीय व शासकीय सांस्था काळाच्या 

ओघात कशा उत्िाांत झाल्या, ितकालीन राजकीय सांस्थाांचे स्वरूप काय होते, 

यदु्धनीती काय होती ही माद्दहती इद्दतहासातून राज्यशास्त्रज्ञ द्दमळद्दवतो. यामळेु 

राजनीद्दतज्ञाांना इद्दतहासाचे अध्ययन द्दनकिीचे ठरते. पांद्दित जवाहरलाल 

नेहरू, द्दवन्स्टन चद्दचभल, फॅ्रान्कद्दलन रूझवेल्ट याांसारखे महान जािद्दतक 

मतु्सिी इद्दतहासाचे िाढे अभ्यासक होते. यावरून राज्यशास्त्र व इद्दतहासाचा 

द्दनकटचा सांबांध स्पष्ट होतो. 'राजकारणाची कला आत्मसात करण्यास 

इद्दतहासाची मदत होत'े असे ग्रीक इद्दतहासकार पॉद्दलद्दबअस म्हणतो. 'प्रत्यक्ष 

घिलेल्या सत्याद्दधद्दष्ठत राजकारणाकिे दलुभक्ष झाल्यास इद्दतहासाला 

कल्पनाद्दधद्दष्ठत साद्दहत्याचे स्वरूप प्राप्त होते आद्दण इद्दतहासाच्या व्यापक 
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दृष्टीखेरीज राजकारणाला िांर्ीर रूप येत नाही' असे सर सीले याांचे द्दवधान 

दोहोतील परस्परपूरकता व द्दनकटता दाखद्दवण्यास परुसेे बोलके आहे. 

राजकारण इद्दतहासाला द्दवषय परुद्दवते तर इद्दतहास ितराजकारणाला उजाळा 

देतो. यामळेु दोन्ही अभ्यासशाखा परस्पराांवर आधाररत आहते. 

६. कालक्रमशास्त्र (Chronology) 

 इद्दतहास सांशोधकाला सरुुवातीला जर कोणत्या िोष्टीची माद्दहती आवश्यक असेल तर 

ती म्हणजे कालिमाची होय. हे शास्त्र रू्तकाळातील कोणती घटना कधी झाली होती. 

आद्दण दोन घटनाांमध्ये द्दकती अवधीचे अांतर होते हे द्दनद्दित करते. द्दलहीत असताना 

घटनाांची ससुांिती लावून एकामािोमाि एक घटना जर द्ददल्या नाहीत तर त्या 

द्दलखाणाला कादांबरीचे स्वरूप प्राप्त होते. कालिमाचे महत्त्व साांिताना सपु्रद्दसद्ध 

र्ारतीय इद्दतहास सांशोधक नीळकां ठ शास्त्री म्हणतात, “ Chronology is the eye 

of history, ‘आता प्रश्न द्दनमाभण होतो तो असा की कालिम ही कल्पना कशामळेु 

अद्दस्तत्वात आली ? पूवी धाद्दमभक कृत्ये व शेतीची कामे याांचे वार द्दतथी ठरद्दवण्यासाठी 

अनेक घटनाांची नोंद ठेवावी लाित असे. त्यामळेु एकापाठोपाठ एक घटना नमूद 

करण्याची पद्धती सरुू झाली व ही पद्धती इद्दतहास लेखनासाठी अद्दतशय आवश्यक 

आहे. कालिम नसेल तर त्या घटनाांना काही अथभच राहणार नाही, कालद्दवपयाभसाचा 

दोष द्दनमाभण होतो. उदा. सातवाहन राजा हाल याने ‘िाथासप्तशती’ हा प्राकृत ग्रांथ 

द्दलद्दहला असे मानले जाते. अथाभत् कालिमाचा कोठेही उल्लेख नसल्यामळेु ‘हा हाल 

कोणता? यापासून ते हा सांग्रह हालानेच द्दलद्दहला काय? ‘इथपयांत अनेक मतरे्द 

द्दनमाभण होतात. 

 र्ारतात प्राचीन काळापासून एक समान कालिणनापद्धती अद्दस्तत्वात नव्हती. येथ े

शक, सांवत, द्दहजरी, फसली अशा वेिवेिळ्या कालिणना पद्धती प्रचारात असल्यामळेु 

आजच्या इसवी सनाच्या चौकटीत पूवीच्या घटना बसद्दवणे व त्यासाठी द्दर्न्न 

कालिणना पद्धती अभ्यासणे व कालिणना शास्त्राचा उपयोि करणे द्दनकिीचे ठरते. 

द्दवद्दशष््टय एका राज्याची कालिणनेला राजाच्या सत्ताग्रहणाच्या द्ददवसापासून प्रारांर् 

होत असे. 

 भारिीय इतिहासािील काही कालगणना खालीलप्रमाणे : 

१. द्दविम सांवत 

२. शक सवांत 

३. िपु्त शक 

४. कलचरुी शक 

५. िांि शक 

६. चालकु्य – द्दविम शक  

७. फसली सन 

८. द्दवलायती सन 
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९. द्दत्रपरुा शक 

१०. मिी शक 

११. मल्ल शक 

१२. इलाही शक (कालिणना) 

१३. राज्यद्दर्षेक शक 

 १४. मावलदुी शक 

 घटनेची प्रामाद्दणकता द्दसध्द होण्यासाठी तत्सांबांधी कालिणना लक्षाांत घेऊन द्दवचार 

करावा लाितो. वर साांद्दितल्याप्रमाणे काही कालिणना या लोप पावलेल्या आहेत तर 

काही सांशयास्पद, कृद्दत्रम अशा आहेत. या सवाांची माद्दहती अभ्यासकास असणे 

अत्यावश्यक असते. त्याद्दशवाय घटनेची प्रामाद्दणकता द्दसध्द होत नाही. 

७. हस्िाक्षराचे शास्त्र (Paleography) 

 पॅद्दलओग्रॉफी म्हणजे जनु्या हस्ताक्षराांचा अभ्यास करणार ेशास्त्र होय. अनेक अक्षर े

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

प्रत्येक व्यक्तीच्या हस्ताक्षरामध्ये कालाांतराने बदलत जाते. या शास्त्रामध्ये स्थळ व 

काल याांमध्ये प्रत्येक शब्दाचा कसा द्दवकास झाला याांचा अभ्यास केला जातो. 

हस्ताक्षरतज्ज्ञ (Paleographer) ही जनुी कािदपते्र व द्दशलालेख नसुतेच वाचतो 

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

द्दशक्षणिमामध्ये प्रत्येक अक्षर ठरावीक कालखांिामध्ये बदलत असत.े उदा. पूवी ल’ 

हे अक्षर असे काढत असत तर हल्ली हेच अक्षर ‘ल’ असे काढले जाते. पूवी ‘काही’ 

यापैकी दोन्ही अक्षराांवर अनुस्वार देत असत तर हल्ली दोन्ही अनसु्वार काढून 

टाकलेले आहेत. ज्याप्रमाणे एखादी र्ाषा एकाच जमातीचे लोक अनेक प्रकाराांनी 

द्दलद्दहतात तसेच एखादी र्ाषा अनेक जमातीतील लोक अनेक प्रकाराांनी द्दलद्दहतात. 

तेव्हा हस्ताक्षरतज्ज्ञाला नसुते अक्षर पाहूनसदु्धा तो शब्द कोणी द्दलद्दहला असेल याची 

कल्पता येऊ शकते. हस्ताक्षरतज्ज्ञ हा अनेक सांद्दक्षप्त रूपाांचा (Abbreviation) 

अभ्यास करत असतो. हस्ताक्षरशास्त्राच्या अभ्यासाने सांशोधकाची बदु्धी जास्त तीक्ष्ण 

बनते. तसेच अनेक िूढ प्रश्न सटुतात. या शास्त्रामळेुच अनेक िूढ प्रश्न सटूु शकतील. 

उदा. तांजावर येथील बहदीर्श्र मांद्ददराच्या द्दशलालेखावरून मराठ्याांची अद्दधक माद्दहती 

समजते. 

 मानव जसा जसा द्दवकद्दसत होऊ लािला तसे त्याच्या अक्षर रचनेत देखील पररवतभन 

होत िेले. हे पररवतभन वेिाने आद्दण सवभत्र सारख्याच पध्दतीने झाले असे मात्र नाही. 

यामळेु अक्षराांच्या रचनेवरून ते कोणत्या प्रदेशातील असेल हे त्याच्या अभ्यासावरून 

द्दनद्दित होऊ लािले. यामळेु सांबांद्दधत काळ कोणता होता आद्दण तत्कालीन समाजाची 

द्दस्थती कशी होती हे द्दनद्दित करणे सोपे जाऊ लािले. नाणी, द्दशक्के, द्दशलालेख, 

आद्दण अद्दर्लेख व ग्रांथ यात असलेल्या अक्षराांच्या समाजातील साांस्कृद्दतक, धाद्दमभक 

बाबींचाही उलििा करण्याचा प्रयत्न करता येतो. द्दलद्दपशास्त्रात केवळ द्दलद्दपचाच 

अभ्यास होतो मात्र नाही. लखेकाने उपयोिात आणलेल्या साांकेद्दतक शब्दाांचाही 
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अभ्यास हस्ताक्षर शास्त्रात होतो. प्रत्येक द्दलद्दपत कोणते ना कोणते साांकेद्दतक शब्द 

असतातच. जसे इांग्रजीत i.e. यासारखे साांकेद्दतक शब्द आहेत. साांकेद्दतक शब्द 

कोणत्या काळात द्दनमाभण झाले आहेत ह े द्दनद्दित करून द्दलद्दपशास्त्राच्या साहाय्याने 

तत्कालीन लेखन द्दवकासाची द्दस्थती लक्षाांत घेता येते. द्दलद्दपशास्त्र हे इद्दतहासातील 

समाजाची बौद्दद्धक, शैक्षद्दणक, व लेखन द्दनद्दित करण्याच्या द्दवकास दृष्टीने अत्यांत 

महत्त्वाचे शास्त्र आहे हे द्दन:सांशय! 

८. आलेखशास्त्र (Graphology)  

 या शास्त्रामध्ये व्यक्तीच्या हस्ताक्षरावरून द्दतचा स्वर्ावधमभ समजू शकतो. एखाद्या 

व्यक्तीच्या अनेक पत्राांचा सांग्रह तपासला असता त्या व्यक्तीचा स्वर्ाव द्दनद्दित समजू 

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

तर ती व्यक्ती महत्त्वाकाांक्षी असते असा द्दनष्कषभ द्दनघतो. अथाभत् द्दनष्कषभ ढोबळ मानाने 

काढलेले असतात. म्हणून वापरलेला कािद, त्या व्यक्तीचे वय, त्याचे द्दलांि व मनोवतृ्ती 

याांचा अभ्यास केला पाद्दहजे. काही वेळाां हेतपूुवभक द्ददशारू्ल करण्याच्या दृष्टीने 

वेिवेिळ्या प्रकारची अक्षर े काढली जातात. बऱ्याच वेळाां अद्दतशय कामात व्यग्र 

असणाऱ्या माणसाचे हस्ताक्षर अद्दतशय खराब असते. उदा. पत्रकार व िॉक्टर. 

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

सावधान द्दचत्ताने द्दलहीत होता की घाईने द्दलहीत होता. 

९. अतिकृि कागदपत्ाांचा अभ्यास करणार ेशास्त्र /  (Diplomatics) 

 अद्दधकृत कािदपते्र ही राष्राराष्रामधील पत्रव्यवहारात समाद्दवष्ट होतात . अद्दधकृत 

कािदपत्राांचा अभ्यास करणारी ही शाखा एक स्वतांत्र शाखा आहे. Diplomatics शब्द 

Diploma या शब्दावरून आला आहे. Diplomatics या प्रकारामध्ये कोणी कोणाला 

पत्र द्दलहावे त्याचा मायना ठरलेला असतो. त्यावरून त्या पत्रलेखकाचा व पत्र 

स्वीकारणान्याचा दजाभ समजतो. 

 अद्दधकृत कािदपत्राांमध्येसदु्धा मायने कालानरुूप बदलत असतात. उदा. पेशवे – 

दप्तरात अनेक पत्राांची सरुुवात ‘स्वामी’, ‘िोसावी’ अशा शब्दाने होते. अद्दलकिील 

काळात हे शब्दप्रयोि हास्यकारक वाटतात. Diplomatics हे अशा बदलाांचा अभ्यास 

करते. Paleography व Diplomatics या दोन्होही शास्त्राांचे द्दनष्कषभ जर बरोबर 

ठरले तर सांशोधकाचे काम सलुर् होते. मध्ययिुीन कालखांिातील राज्यकते सरदार 

अद्दधकारी या विाभची मोठ्या प्रमाणात पते्र आढळून येतात. पत्राांमधील मायना व 

मजकूर समजण्यासाठी या शास्त्राचा उपयोि होतो उदा. छत्रपती द्दशवाजी महाराजाांच्या 

सरुुवातीच्या पत्राांत “अजरख्तखाने राजेश्री द्दसवाजीराजे दामदौलतहू बजाद्दनब 

करकूनान हाळ व इस्त्कबाळ व देशमखुानी प|| पणेु द्दबदानद के सहुूर सन….” अशा 

प्रकारचा मायना द्ददसून येतो. परांत ुराज्यद्दर्षेक नांतर ह्या मायन्या मध्ये बदल झालेला 

द्ददसून येतो.  
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१०. मुद्राशास्त्र (Sigillography) 

 Sigillography या शब्दाचा उिम Sigil म्हणजे Seal द्दकां वा मदु्ा द्दकां वा Signature 

म्हणजे स्वाक्षरी यापासून झाला. यालाच Sphiragistic (द्दस्फराद्दिद्दस्टक) असेही 

म्हणतात. या शास्त्रामध्ये अनेक अद्दधकारी, राजे-महाराजे याांच्या मदु्ाांचा अभ्यास 

केला जातो. त्यात उपयोिात आणलेल्या मदु्ाांचा आकार, स्वरूप आद्दण वैद्दशष््टये 

याांचाच अभ्यास होतो असे नाही तर ज्या पध्दतीने ही मदु्ा कािदपत्राांवर उमटवलेली 

असते आद्दण ती कोणत्या धातूची बनलेली असते याचाही यात अभ्यास होतो. मदु्ेत 

असणारी अक्षर,े प्रद्दतमा आद्दण त्या अक्षर व प्रद्दतमेची सबुकता, अकुशलता यावरून 

ज्याप्रमाणे तत्कालीन राजाच्या द्दवचाराांची, प्रवतृ्तीची आद्दण श्रध्देची ओळख पटते. 

त्याचप्रमाणे तत्कालीन समाजाच्या आद्दथभक सबुते्तची, कौशल्य सांपन्नतेच्या प्रमाणाची 

साक्ष पटते. ऐद्दतहाद्दसक कािदपत्राांमध्ये अनेक लोकाांच्या अनेक मदु्ा उठवलेल्या 

असतात त्यावरून त्या व्यक्तीचा उिेश समजतो.  

 उदा. द्दशवाजी महाराजाांची राजमदु्ा.  

 प्रद्दतपशं्चद्लेखेव वद्दधभष्णदु्दवभर्श्वांद्ददता । शाहसनुोः द्दशवस्यैषा मदु्ा र्द्ाय राजते।। 

 अशा मदु्ाांमधून जो आशय असतो तो अनेक सांशोधकाांचा अनेक वषे सांशोधनाचा 

द्दवषय बनतो. राजमदु्ाांचा वापर करीत असताना सांबांद्दधत द्दठकाणच्या हवामानानसुार 

मेण ‘ द्दकां वा ‘ द्दशसे ‘ याांचा वापर केला जातो. मदु्ेवरून जसे धोरण समजते तसेच 

त्याचा दृद्दष्टकोणही समजतो, बऱ्याच वेळाां राज्याची आद्दथभक पररद्दस्थती समजते. 

मसुलमानी आमदानीत प्रत्येक कािदपत्रावर मदु्ा उठवत असत त्यामळेु कािदपत्राांची 

ससुांिती लावणे शक्य होते. तसेच, त्या राज्याचा साांस्कृद्दतक दजाभसदु्धा स्पष्ट होतो.  

 र्ारतीय उपखांिात द्दनमाभण झालेली आद्दण द्दवकद्दसत पावलेली सांस्कृद्दत म्हणून द्दसांधू 

सांस्कृद्दतचा उल्लेख हा अपररहायभच आहे. या सांस्कृद्दतच्या सांबांधाने जेव्हा द्दवद्दवध 

स्थानी उत्खनन झाले त्यावेळी अनेक मदु्ा अथाभत द्दशक्के प्राप्त झाले. यावर असणाऱ्या 

आकृत्या व शब्द याांचा अथभ लावण्याचा अनेक तज्ज्ञाांनी प्रयत्न केला हे द्दनद्दित परांत ु

त्याांना त्यात यश प्राप्त झालेच आहे असे म्हणता येत नाही. द्दसांधू सांस्कृद्दततील 

समाजजीवन कशा प्रकार ेद्दनयांद्दत्रत होत होते हे अजूनही उलििले नाही. तरीही द्दतथे 

प्राप्त झालेल्या मदु्ा या राजव्यवस्थेशी सांबांद्दधत नसून तेथील द्दर्न्न द्दर्न्न व्यापारी 

लोकाांच्या असाव्यात असा तकभ  केला जातो. तो योग्य यामळेु वाटतो की द्दसांधू 

सांस्कृद्दतशी सांबांद्दधत असलेल्या उत्खननात राजसत्ता असल्याची साक्ष देणारा 

कोणताही परुावा अजूनही हाती लािला नाही असे म्हणण्यापेक्षा प्राप्त परुाव्याांवरून 

ज्ञात होऊ शकले नाही हे सत्य आहे. 

 कािदपत्राांना अद्दधकृत करण्यासाठी ज्याप्रमाणे मदु्ा उमटद्दवल्या जात होत्या 

त्याचप्रमाणे ताम्रपट देखील द्दवर्श्ासनीय व्हावेत, यासाठी त्याच्यावर राजमदु्ा 

बसवल्या जात होत्या. राजमदु्ाांचे आकार-प्रकार द्दवद्दवध असले तरीही लहान, मध्यम 

आद्दण मोठ्या आकारात मोिणाऱ्या या राजमदु्ा या सामान्यतः वतुभळाकार द्दकां वा 

लांबवतळुकार असते. असे असले तरीही यास काही अपवाद आहेत. राजमदु्ाांचा 
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उपयोि केवळ कािदपत्राांना अद्दधकृत करण्यासाठी होत होता असे मात्र नाही. जी 

दानपते्र द्ददली जात होती त्याांनाही अद्दधकृत करण्यासाठी राजमदु्ाांचा उपयोि होत 

होता. दानपत्राांची पद्धत मात्र द्दर्न्न द्दर्न्न होती. काही राजघराणी एकेरी पत्रावर दानपत्र 

द्दलहीत असत तर काहींचे दानपत्र हे अनेक पत्राांवर असे. दानपत्राांशी सांबांद्दधत 

असणाऱ्या राजमदु्ाांवर कोणत्या प्रद्दतमा आहेत हा देखील अभ्यासाचा द्दवषय आहे. त्या 

द्दचन्हाांवरून द्दकां वा त्यावरील शब्दाांवरून सांबांद्दधत राजाच्या द्दवचाराांचा, श्रध्देचा वा 

परांपराांचा मािोवा घेणे सहज होते. 

 राजेलोक, शासकीय अद्दधकारी, खासिी व्यक्ती, व्यापारी द्दकां वा धाद्दमभक सांस्था याांच्या 

मातीच्या वा इतर प्रकारच्या मदु्ा उत्तर र्ारताच्या द्दवद्दवध प्रदेशाांत प्राप्त झालेल्या 

आहेत. वसई, कद्दसया, सहेत- महेत, र्ीटा, नालांदा, राजघाट आद्दण कौशांबी येथे 

शेकिो मदु्ा सापिल्या आहेत. या राजमदु्ाांवरून अनेक द्दवषयाांवर प्रकाश पितो. 

राजमदु्ाांच्या साह्याने रू्तकालीन राजकीय, सामाद्दजक, धाद्दमभक आद्दण आद्दथभक सवभ 

बाबींचा उलििा होण्यास मदत होते. 

११. भाषाशास्त्र (Philology) 

 र्ाषाशास्त्र हे अनेक र्ाषाांचा तौलद्दनक अभ्यास करणार ेशास्त्र आहे. आत वापरात 

असलेली र्ाषा, शब्द, वाक्यरचना याांचा द्दवकास कसा झाला, त्या द्दवकासाचे टप्पे 

कोणते याांचा अभ्यास करणार ेहे शास्त्र समाजाच्या द्दवकासावरही प्रकाश टाकते. No 

document No History या अनषुांिाने इद्दतहास हा कािदपत्राद्दशवाय शक्य नाही 

परांत ुकािदपते्र असून देखील कािदपत्राांतील र्ाषा अवित होत नसेल तर त्यातील 

माद्दहती इद्दतहासासाठी द्दनरुपयोिी ठरते. ही सवभच कािदपते्र एकाच व्यक्तीची द्दकां वा 

एकाच र्ाषेतील असणे शक्य नाही. म्हणून सांशोधकाांना अनेक र्ाषा अवित असणे 

आवश्यक आहे. तसेच त्या र्ाषाांतील त्या काळातील शब्दप्रयोि माहीत असणे 

आवश्यक आहे. प्रो. रदे्दनयर म्हणतात की, “इद्दतहास सांशोधनाच्या पद्धती 

र्ाषाशास्त्रज्ञाांनीच शोधून काढल्या आहेत.” इद्दतहास द्दलहीत असताना अनेक नावे, 

िावे इ. च्या बाबतीत िुांतािुांत होत असते. अशा वेळी जर र्ाषेचे सखोल ज्ञान असेल 

तर हा िोंधळ होणार नाही. अनेक र्ाषा बोलणार े लोक एकमेकाांच्या सहवासात 

आल्यानांतर त्याांचा एकमेकाांवर पररणाम होत असतो. उदा. इांद्दग्लश र्ाषेवर फ्रें च 

र्ाषेचा फार प्रर्ाव पिलेला आहे. Parliament हा शब्द फ्रें च र्ाषेतून इांग्रजी र्ाषेत 

आलेला आहे तसेच अनेक इांग्रजी शब्दाांचे मूळ सांस्कृत र्ाषेमध्ये सदु्धा आहे. Mother 

हा शब्द ‘मात ृ ‘ या शब्दापासून तयार झाला आहे. Father हा शब्द ‘ द्दपत ृ ‘ या 

शब्दापासून तयार झालेला आहे.  

 प्रो. के. मीनाक्षी याांनी र्ाषाशास्त्राचा इद्दतहासावर असा पररणाम साांद्दितला आहे. 

“अनेक वषे र्ाषा र्द्दिनी एकत्र राद्दहल्यावर त्यापासून सवयीने द्दद्वर्ाद्दषकाांबिल आस्था 

द्दनमाभण होते. सहवासाने एका र्ाषेतून दसुऱ्या र्ाषेमध्ये शब्दाांचे देवाण-घेवाण होते व 

साांस्कृद्दतक सांबांध वाढतात. या र्ाद्दषक सांपकाभमळेु सामाद्दजक उत्िाांती होण्यास मदत 

द्दमळते. सामाद्दजक अद्दर्सरण मोठ्या प्रमाणावर सरुू होते. आांतरजातीय द्दववाहास 
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चालना द्दमळते. वेिवेिळे व्यावसाद्दयक िट एकत्र राद्दहल्याने एकमेकाांचे व्यवसाय 

स्वीकारतात.”  

 इद्दतहास हा जसा राजाचा, माणसाांचा, घटनेचा द्दकां वा एखाद्या वस्तूचा असू शकतो 

त्याचप्रमाणे तो र्ाषेचाही असतो. र्ाषेचा जन्म कधी झाला? द्दतचे प्राथद्दमक स्वरूप 

कसे होते? द्दतचा द्दवकास कसा होत िेला? द्दवद्दर्न्न काळाांत र्ाषा कशी होती? द्दकती 

र्ाषाांच्या द्दलपी तयार झाल्या? द्दकती अद्दस्तत्वात राद्दहल्या? या सवाांचा अभ्यास 

र्ाषाशास्त्रात केला जातो. र्ाषा ही प्रवाही असल्याने सतत बदलणारी असते. हे स्पष्ट 

करून साांिायचे झाले तर यादवकालीन मराठी र्ाषा, बहामनीकालीन मराठी र्ाषा, 

द्दशवकालीन मराठी र्ाषा या सवभ र्ाषाांच्या स्वरूपात रे्द आहे, द्दवद्दर्न्नता आहे. 

र्ाषेच्या स्वरूपावरून तत्कालीन समाजाची राजकीय आद्दण साांस्कृद्दतक द्दस्थती कशी 

होती हे लक्षाांत येते. कारण राजनीद्दतत उपयोिात येणार े द्दवद्दशष्ट शब्द हे तत्कालीन 

र्ाषेत प्रवाहबध्द होत असतात. 

 र्ारतीय मध्ययिुीन इद्दतहासातील इस्लामी आिमणामळेु स्वदेशीय र्ाषेवर पररणाम 

झाला व र्ाषेचे खर ेस्वरूप नाहीसे होत िेले. त्याचप्रमाणे एखाद्या के्षत्रातील राज्यातील 

र्ाद्दषक पररवतभन कसे होत िेले याचा देखील अभ्यास र्ाषा शास्त्रात केला जातो. आज 

वापरात असलेली र्ाषा, शब्द, वाक्यरचना याांचा द्दवकास कसा झाला, त्या द्दवकासाचे 

टप्पे कोणते याांचा अभ्यास करणार ेहे शास्त्र समाजाच्या द्दवकासावरही प्रकाश कते. 

यामळे ितकालीन मानवी समाजाच्या बौद्दद्धक उत्िाांतीचा आलेख तयार करण्यास 

र्ाषा शास्त्र उपयकु्त ठरते. 

१२. नाणकशास्त्र (Numismatics) 

 नाणकशास्त्र हा एक स्वतांत्र द्दवषय आहे. ज्याप्रमाणे इद्दतहास द्दलद्दहण्याांसाठी 

‘कािदपत्राांची आवश्यकता असते तसेच नाण्याांची सदु्धा आवश्यकता असते. 

ितकालीन घिामोिींवर प्रकाश टाकण्यासाठी नाणेशास्त्राचा उपयोि होतो. पूवीच्या 

काळी राज्यारोहण, यदु्धद्दवजय अशा महत्त्वाच्या प्रसांिाच्या वेळी नवी नाणी तयार केली 

बात. त्यावर काही शब्द द्दकां वा प्रद्दतमा कोरलेल्या असत. त्यावरून त्या काळातील 

द्दलपी, तसेच धाद्दमभक सांकल्पनाांची माद्दहती द्दमळते. तसेच नाण्यासाठी वापरलेल्या 

धातूवरून उत्कालीन आद्दथभक पररद्दस्थतीचा अांदाज बाांधता येतो. या दृद्दष्टकोणातून 

सम्राट अशोकाच्या काळातील नाण्याांचा द्दचद्दकत्सक अभ्यास िॉ. रोमीला थापर या 

द्दवदषुीने केलेला आहे. अलीकिील काळात कािदी नोटा आल्यामळेु नाणी दयु्यम 

ठरली परांत ुजेव्हा कािदी नोटा नव्हत्या तेव्हा नाणी अथभव्यवस्थेचा एकमेव आधार 

होता. नाण्याच्या धातवुरून त्या राज्यातील आद्दथभक पररद्दस्थतीही समजत असे. तसेच 

त्या राज्याचा द्दवचार व दृद्दष्टकोणही समजत असे. राज्याचा कालखांि ठरद्दवणे हेही 

काम प्रामखु्याने होत असे. बऱ्याच वेळा त्या राज्याचा ‘प्रदेशद्दवस्तार द्दकां वा व्यापारी 

सांबांध ठरद्दवण्यासाठी नाण्याची मदत होत असे. उदा. प्राचीन ‘र्ारतीय नाणी रोममध्ये 

सापिली. यावरून प्राचीन र्ारतीयाांचा व्यापार रोमशी होत होता है द्दसद्ध होते. रू्मध्य 

समदु्ात तसेच इतरत्र अनेक द्दठकाणीं ग्रीकाांची अनेक नाणी सापिली त्यावरून 

ग्रीकाचा राज्यद्दवस्तार समजणे शक्य होते. नाण्यासाठी जो धातू वापरला असेल 
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त्यावरून आद्दथभक समदृ्धता द्ददसून येते. उदा.सोन्याचे नाणे हे आद्दथभक समदृ्धता 

दाखवते तर िााँझचे नाणे हे आद्दथभक व्यवस्था ढासळत आहे याचे द्योतक ठरते. 

ज्याप्रमाणे आद्दथभक द्दस्थती समजते त्याप्रमाणे त्या राजाची मनोवतृ्तीसदु्धा समजते. 

उदा. र्ारतीय नेपोद्दलयन म्हणून ओळखला जाणारा समदु्िपु्त याच्या नाण्यावर एका 

बाजूला तराजूचे द्दचत्र व दसुऱ्या बाजूला वीणावाद्ददनीचे द्दचत्र कोरले आहे यावरून 

त्याांचा न्यायीपणा व द्दवद्येची आवि द्दसद्ध होते. 

 प्राचीन र्ारताने आपली मदु्ा व्यवस्था खूप पूवी द्दनमाभण केली होती. वेदात द्दनष्क, 

शतमान आद्दण सवुणभ हे द्दनद्दित वजन असणार ेसोन्याचे तकुिे असावेत. यातील द्दनष्क 

हे वैद्ददक काळातील सोन्याची मदु्ा होती जशी मनसु्मतृीच्या काळात होती. नाण्याची 

द्दनद्दमभती जर इ.स. पूवभ ७०० ते ६५० या काळात झालेली असली तरीही नाण्याचा 

शास्त्र म्हणून अभ्यास हा खूप उद्दशरा म्हणजे आधदु्दनक काळातच सरुू झाला. 

नाण्याांशी सांबांद्दधत असणार ेपद्दहले पसु्तक हे फ्रें च र्ाषेत Guillaume Bude याने De 

Asseet Partibus या नावाचे १५१४ मध्ये द्दलद्दहले. असे असले तरीही नाण्याांचा 

परुातत्त्वीय साधन या दृष्टीने अभ्यास हा द्दवसाव्या शतकातच सरुू झाला. 

 नाण्याांचा शास्त्र म्हणून अभ्यास हा द्दवसाव्या शतकात सरुू झालेला असला तरीही त्या 

अभ्यासाने इद्दतहासाचा पाया मजबूत करण्यास, त्यास ससु्पष्टता प्रदान करण्यास 

साह्यच केलेले आहे. आपल्या काळाच्या धाद्दमभक, आद्दथभक, साांस्कृद्दतक इद्दतहासाचे 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व नाणी करीत असतात. 

१३. पुराित्वशास्त्र (Archaeology) 

 परुातत्वशास्त्र हा द्दवषय इद्दतहासाच्या अभ्यासास मदत करणारा साह्यकारी शास्त्र 

आहे. प्रािैद्दतहाद्दसक व इद्दतहासपूवभ काळाच्या इद्दतहासलेखनासाठी माद्दहती परुद्दवणारे 

शास्त्र म्हणून परुातत्त्वशास्त्राला अद्दतशय महत्त्व आहे. इद्दतहासाची साधने रू्पषृ्ठाच्या 

आत दिलेली असतात. रू्पषृ्ठावर ज्या हालचाली होतात त्यामळेु पथृ्वीवर सतत 

द्दस्थत्यांतर ेहोत असतात. आज रू्पषृ्ठावर द्ददसणारी नािर सांस्कृती वा ग्रामीण सांस्कृती 

रू्कां प वा जलप्रलय याांनी एका क्षणात रू्मातेच्या उदरात ििप होत असते. कालाांतराने 

या सांस्कृतीचा शोध घेण्याचे कायभ परुाणवस्तू शास्त्रज्ञ करीत असतात. परुाणवस्तूचा 

शोध घेण्याचे कायभ करणारी जी द्दवद्याशाखा आहे द्दतला परुातत्वशास्त्र असे म्हणतात. 

परुातत्वशास्त्राचा उिम ग्रीक शब्दाांमध्ये आहे. या द्दवद्याशाखेला इांग्रजीमध्ये 

Archaeology म्हणतात. 

 इद्दतहास आद्दण परुातत्व शास्त्र याांच्या सांबांधाची व्याख्या करताना गॅ्रहॅम क्लाकभ  त्याांच्या 

Archaeology of Society या ग्रांथात म्हणतात, “रू्तकालीन मानवी जीवनाची 

घिण जाणण्यासाठी केलेला अवशेषाांचा पद्धतशीर व शास्त्रीय अभ्यास म्हणजे परुातत्त्व 

होय.” करत असताना द्दलद्दखत व अद्दलद्दखत सांदर्भसाधनाचा वापर करावा लाितो. 

अद्दलद्दखत सांदर्भसाधनाांतील सवाांत महत्त्वाचे साधन  परुातत्वशास्त्र द्दकां वा परुाणवस्तु 

सांशोधन शास्त्र होय. म्हणूनच प्रद्दसद्ध अमेररकन मानववांश शास्त्रज्ञ िॉ. अल्फे्रि िोबर 

याांच्या मते, ‘परुातत्व द्दवद्या म्हणजे अद्दलद्दखत इद्दतहास होय.’ 
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   आज जिामधील अनेक सांस्कृत्याांचा अभ्यास करत असताना अनेक शास्त्राांचा 

अभ्यास केला जातो. द्दसांधू सांस्कृती हे परुातत्त्व शास्त्रातील एक वैद्दशष््टयपूणभ सांशोधन 

आहे. उत्खननामळेु अनेक िोष्टींवर प्रकाश पितो व अपूणभ प्रश्न सटूु लाितात. म्हणून 

परुातत्त्व द्दवषय हा इद्दतहासाच्या सांशोधनाचा एक अद्दतशय महत्त्वाचा असा साह्यकारी 

द्दवषय आहे. अद्दत प्राचीन सांस्कृतींची द्दलद्दखत माद्दहती उपलब्ध नसल्यामळेु त्या 

काळातील वस्तूांचा, अवशेषाांचा शोध ह्या शास्त्राच्या मदतीने घेता येतो. प्राचीन 

सांस्कृतींच्या प्रदेशाांचा शोध घेणे, तेथे उत्खनन करून परुातन वस्तूांचे अवशेष िोळा 

करणे, शास्त्रीय पद्धतीने त्याांच्यावर प्रद्दिया करून त्याांचा काळ ठरद्दवणे ही 

परुातत्त्वशास्त्राची कायभकक्षा आहे. परुातत्त्वीय वस्तूांवर शास्त्रीय प्रद्दिया करून त्या 

कोणत्या कालखांिातील असाव्यात, त्याांचा वापर कशासाठी केला जात असावा, 

तशाच वस्तू इतरत्र सापितात काां या प्रश्नाांची उत्तर ेशास्त्रीय पद्धतीने शोधून प्राचीन 

काळातील मानवी जीवनाचे द्दचत्र रखेाटण्यास वस्तू बोलक्या ठरतात. तसेच मांद्ददर,े 

प्राचीन इमारती, लेणी, स्तूप, िढ्या इत्यादी रू्पातळीवरील उध्वस्त अवशेषाांचा 

अभ्यासही ह्या शास्त्राच्या कके्षत मोितो. त्यावरून ितकालीन जीवनपद्धती द्दवषयी 

माद्दहती द्दमळते.  

 र्ारतासारख्या देशात द्दजथे प्राचीन कालखांिात ऐद्दतहाद्दसक लेखन फारच ददु्दमभळ होते 

तेथे सांस्कृद्दतक इद्दतहास द्दलद्दहण्यासाठी परुातत्त्वद्दवद्याची मदत मोठ्या प्रमाणात 

घ्यावीच. प्रत्येक देशातील लोकाांना आपला इद्दतहास सांस्कृती वारसा जाणून 

घेण्यासाठी ची इच्छा असते. हा प्राचीन इद्दतहास व सांस्कृतीचा वारसा जाणून 

घेण्यासाठी परुातत्व शास्त्र हे अत्यांत उपयोिी पिते.  

 र्ारतात १८८१ मध्ये परुाण वस्तू सांशोधन खात्याची स्थापना झाली. अलेक्झाांिर 

कॅद्दनांिहम अनेक वषे त्या खात्याचा प्रमखु होता. त्याने प्रामखु्याने वायव्य सरहि प्राांत, 

पांजाब, उत्तर र्ारतावर आपले लक्ष कें द्दद्त केले. त्याचे उत्खनन हे प्रामखु्याने बौद्ध 

के्षत्रा परुते मयाभद्ददत होते. त्याच्या सांशोधन कायाभचा वतृ्ताांत २१ खांिात प्रकाद्दशत केला 

आहे. लॉिभ कझभन याने परुाण वस्तू सांशोधन खात्याला शास्त्रीय स्वरूप द्ददले तर जॉन 

माशभल याांच्या नेततृ्वाखाली श्रावस्ती कुशीनिर साांची तक्षद्दशला या के्षत्राांचे सांशोधन 

सरुू केले पढेु द्दसांधू सांस्कृती उजेिात आली. अशा पद्धतीने र्ारतातील अनेक 

द्दठकाणाांचे उत्खनन केले. त्यामळेु र्ारतीय सांस्कृत व इद्दतहास याांवर प्रकाश पिला. 

 द्दलद्दखत ग्रांथ हे प्राचीनकाळी फारसे उपलब्ध नव्हते व ते होते ते प्रामखु्याने धाद्दमभक 

स्वरूपाचे होते. उत्खननात सापिलेल्या वस्तू प्रामखु्याने सवभसामान्य माणसाांच्या 

तत्कालीन जीवनावर प्रकाश टाकतात म्हणून प्राचीन र्ारत असो की प्राचीन 

काळातील द्दवद्दवध देशातील इद्दतहास व सांस्कृतीचा अभ्यास यासाठी परुातत्वशास्त्र 

द्दनद्दितच शास्त्र हे द्दनद्दितच उपयोिाची शास्त्र आहे. परुातत्वद्दवद्या ही मानवी जीवनाचा 

अभ्यास असल्याने इद्दतहास काळातील सामान्य माणसाच्या जीवनाचे सूसांित द्दचत्र 

उरे् करण्यासाठी परुातत्व शास्त्राचे सहाय्य घ्यावे लािते. इद्दतहासातील घटनाांचा 

लेखी परुावा उपलब्ध असला तरी द्दकत्येक वेळा त्या घटना द्दसद्ध करण्यासाठी केवळ 

परुातत्वीय परुाव्याांवर अवलांबून राहावे लािते. इसवी सन पद्दहल्या दसुऱ्या शतकात 

र्ारताचा रोम साम्राज्याशी फार मोठ्या प्रमाणात व्यापार होत असल्याचा उल्लेख 
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ग्रीक व रोमन लेखकाांनी केला आहे. परांत ु त्याांची सत्यता ही केवळ उत्खननातील 

परुाव्याांमळेु पटते. परुातत्व शास्त्राच्या आधाराच्या सहाय्याने र्ारताच्या इद्दतहासाचा 

शोध अद्दत प्राचीन काळापयांत नेऊन पोहोचवता येतो आद्दण त्यासाठी प्राचीन 

वािमयामधील दांतकथेवर अवलांबून राहण्याची िरज राहत नाही. परुातत्त्व शास्त्राच्या 

आधाराने अनेक प्राचीन सांस्कृती या परुाव्याच्या आधार ेरखेाटता येतात. परुातत्वीय 

परुाव्याांचा उपयोि वाि्मयीन माद्दहतीला आधार म्हणून द्दकां वा ती माद्दहती खोिून 

काढण्यासाठी म्हणून होऊ शकतो. उदाहरणाथभ हस्तीनापरु येथे झालेल्या 

उत्खननामधून परुामळेु झालेला द्दवध्वसाच्या खणुा द्ददसतात. 

१४. तशलालेखशास्त्र (Epigraphy) 

 Epigraphy म्हणजे द्दशलालेखशास्त्र होय.  ह े शास्त्र र्ाषाशास्त्र (Philology) व 

हस्ताक्षरशास्त्र (Palaeography) याांना अद्दतशय जवळचे आहे. या शास्त्राांच्या आधारे 

अनेक द्दशलालेख वाचता येतात व त्याांच्या आधार े नवीन माद्दहती द्दमळू शकते. 

द्दशलालेख व ताम्रपट ही इद्दतहासासाठी अद्दतशय उपयकु्त अशी द्दवर्श्सनीय साधने 

मानली जातात. महत्त्वाच्या घटना पूवी द्दशलालेखाांत नमूद केल्या जात. हे लेख सांद्दक्षप्त 

स्वरूपाचे असले, तरी त्यावरील नोंदी स्पष्टपणे व द्दनःसांद्ददग्धपणे, कोणतीही 

खािाखोि न करता केलेल्या असतात. त्यावर घटनेप्रमाणे काळाचीही नोंद असते. 

यामळेु व हा परुावा समकालीन असल्यामळेु द्दवर्श्सनीय मानला जातो. द्दशलालेख ह े

एकाच व्यक्तीने द्दलद्दहलेले नसतात. त्यामळेु त्याांनी वापरलेले शब्दप्रयोि, वाक्प्रचार 

द्दर्न्न स्वरूपाचे असू शकतात. या शास्त्राचा उपयोि साांिताांना प्रो. रदे्दनयर (Renier) 

म्हणतात, “ ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचा शोध लावण्यासाठी सांशोधकाला सदरचे परुावे ज्या 

र्ाषेत द्दलद्दहले आहेत द्दतची सखोल माद्दहती आवश्यक आहे. तसेच (द्दशलालेख) 

द्दलहीत असताना ज्या सांद्दक्षप्त रूपाांचा वापर केला आहे ती पद्धती माहीत असणे 

आवश्यक आहे.” 

 ह्या द्दशलालेखावरील व ताम्रपटावरील कोरलेले शब्द िाम्ही, खरोष्टी अशा प्राचीन 

द्दलपीत असतात. ह्या द्दलपींचा उलििा झाल्याद्दशवाय त्याांचा अथभ लाित नाही. िाम्ही 

द्दलपीची उकल इांद्दग्लश ईस्ट इांद्दियाच्या शासनकाळातील द्दिद्दटश अद्दधकारी जेम्स 

द्दप्रन्सेप ह्या द्दशलालेखतज्ज्ञाने पररश्रमपूवभक केली. 

१५. स्र्ापत्यशास्त्र 

 ‘मानवाने जे काही बाांधून काढले आहे द्दकां वा खोदून काढले आहे त्याचा सवाभद्दिण 

अभ्यास करणार ेशास्त्र म्हणजे स्थापत्यशास्त्र’ असे म्हणता येईल. स्थापत्यशास्त्रामळेु 

इद्दतहासास आधार तर द्दमळाला तसेच घिलेल्या घटनाांची द्दवर्श्ासाहभता अद्दधक 

वदृ्दध्दांित झाली. स्थापत्यशास्त्रामळेु इद्दतहास हा द्दवस्ताररत झाला हे मान्य करावे 

लािते. स्थापत्य या शब्दाचा अथभच मळुात बाांधकाम असा आहे. यामळेु 

बाांधकामासाठी कोणते घटक उपयोिात आणले आहेत? त्या स्थापत्याचा काळ 

कोणता? त्याची शैली कोणती ? उपयोिात आणलेले घटक स्थाद्दनक आहेत की 

बाहेरून आणलेले आहेत? बाांधकामाचा उिेश काय? बाांधकाम हे अनकुरणात्मक आहे 

की नवीन सांकल्पनेवर आधाररत आहे? बाांधकामावर कोण्या धाद्दमभक द्दवचाराांचा प्रर्ाव 
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आहे काय? या प्रमाणेच खोदण्यात आलेली लेणी वा िहुा याांचा द्दवचार करावा लाितो.. 

स्थापत्यशास्त्रात अशाच प्रमाणाांचा, द्दनकषाांचा आधार घेतला जातो. 

 इद्दतहासात घिलेल्या घटनाांचा, प्रिट केलेल्या द्दवचाराांचा जरी द्दवचार होत असला 

तरीही घिलेली घटना ज्याांच्याांशी सांबांद्दधत आहे असे लोक कोठे राहत होते? 

घटनेतील वद्दणभत वास्तू ही तशीच आहे का वा द्दतचे स्वरूप वेिळे आहे. हेही 

इद्दतहासाच्या द्दवर्श्ासाहभततेसाठी द्दनद्दित होणे आवश्यक असते. कारण ग्रांथातील 

वणभनात अनेकदा अद्दतरांजीत वणभने केलेले आढळतात. यामळेु स्थापत्याचे योग्य आद्दण 

वास्तव वणभन इद्दतहासास वास्तवतेचा आधार प्राप्त करून देत असते. 

 स्थापत्यशास्त्रात प्राधान्याने होतो तो बाांधणीच्या शैलीचा अभ्यास. ग्रीक शैली, रोमन 

शैली, इराद्दणयन शैली, इद्दजद्दप्शयन शैली, मदु्दस्लम शैली, द्दहांदू शैली, हेमाांिपांती शैली 

अशा अनेक बाांधकाम शैलीचा अभ्यास स्थापत्यशास्त्रात होतो. हा अभ्यास अत्यांत 

महत्त्वाचा आहे. यातील कोणती शैली कधी द्दनमाभण झाली आद्दण ती अस्तांित कधी व 

कशी झाली हा अभ्यास माांिताना इद्दतहासाच्या अभ्यासात नकळतच र्र पित जात.े 

अनेक दोन शैलींच्या द्दमश्रणानेही एक स्थापत्य उरे् राहत.े जसे र्ारतात द्दहांदू-मदु्दस्लम, 

द्दहांदू ग्रीक, द्दहांदू-इराद्दणयन अशा द्दमश्र शैलीची स्थापत्ये द्दनमाभण झाली आहेत. ही अशी 

का द्दनमाभण झाली आद्दण ती पढेु अद्दस्तत्वात राद्दहली का हाही अभ्यासाचाच द्दवषय 

आहे. 

 स्थापत्यशास्त्र हा केवळ इमारतीचा अभ्यास नाही तर तत्कालीन समाज, त्याची 

साांस्कृद्दतक बौद्दध्दक-आद्दथभक द्दस्थतीचे ज्ञान प्राद्दतचे साधन आहे. स्थापत्यशास्त्र हा 

स्वतांत्र द्दवषय असला तरीही इद्दतहासाच्या द्दवकासास व व्याप्तीस साह्य करणार ेशास्त्र 

आहे. 

१६. सांदभथग्रांर्सूची (Bibliography) 

 सांदर्भग्रांथसूची हे एक स्वतांत्र शास्त्र आहे. या शास्त्रामध्ये ज्या सांदर्भसाधनाांच्या 

आधारावर जे सांशोधन केलेले असते त्याांची समग्र यादी द्ददलेली असते. 

इद्दतहाससांशोधन द्दकती शे्रष्ठ दजाभचे आहे हे त्याच्या पाठीमािे द्ददलेल्या सांदर्भसूचीवरून 

ठरद्दवण्यात येते. सांदर्भग्रांथसूचीसांबांधी िॉ. के. एन. द्दचटणीस म्हणतात, 

“सांदर्भग्रांथसूचीमध्ये ज्या सांदर्ाभचा सांशोधकाने वापर केलेला असतो. त्याांचा समावेश 

केलेला असतो. पण काही वेळा सांशोधकाने काही सांदर्भसाधनाांचा वापर केलेला 

असतो परांत ु त्याांचा उल्लेख केलेला नसतो. काही सांशोधक जी सांदर्भसाधने 

उल्लेखलेली नसतात द्दकां वा वापरलेलीही नसतात अशाांची यादी देतात. या यादीचा 

उपयोि सांशोधकाला आपल्या द्दवषयाची पार्श्भरू्मी म्हणून करता येतो.”  

 सांदभथग्रांर्सूची-शास्त्रामध्ये पुढील चार प्रकार तदसून येिाि : 

१. असे सांदर्भ की ज्याांमध्ये जास्तीत जास्त उपयकु्त माद्दहती असते. 

२. अशी सांदर्भसाधने की, ज्यामध्ये कोणते ग्रांथ वापरले आहते त्याांची यादी 

द्ददलेली असते. 
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३. अशा सांदर्ाांची यादी की, ज्यामध्ये कोणत्या ग्रांथाांचा मािोवा घेतला आहे त्याची  

यादी द्ददलेली असते. 

४. सांशोधनाच्या द्दवषयासांबांधी आवश्यक असणाऱ्या ग्रांथाांची यादी. 

 वरील चार प्रकाराांपैकी पद्दहल्या प्रकारच्या यादीला Select bibliography असे • 

म्हणतात तर चौथ्या प्रकाराला Exhaustive bibliography असे म्हणतात. वरील 

चारी प्रकाराांचे दोन प्रकार ेउपद्दवर्ाि पितात ते असे : 

१. सवभसामान्य सांदर्भ (Ordinary bibliography) 

२. टीपा – द्दटप्पणीसह सांदर्भ (Annotated bibliography) 

१७. ित्वज्ञान 

 ितकालीन घटनाांचे द्दनव्वळ वणभन करणे म्हणजे चाांिला इद्दतहास नाही, इद्दतहासाल 

शैक्षद्दणक मूल्य आहे. ितकालीन घटनाांतून, घिामोिींतून काही साररू्त तत्त्वे, काही 

द्दसद्धा माांिता येतात. जीवनदशभन घिद्दवता येते. असे मानवी जीवनाचे सैद्धाांद्दतक दशभन 

घिद्दवण शास्त्र म्हणजे तत्त्वज्ञान होय. फ्रें च तत्त्वज्ञ व्होल्टेअसभ ‘इद्दतहासाचे तत्त्वज्ञान’ 

असा शब्दप्रयोि प्रथम केला. आद्दण अठराव्या शतकापासून इद्दतहासाच्या के्षत्रातील 

द्दवचारवांत तत्त्वज्ञानाकिे आकद्दषभत झाले. ितकालीन समाज जीवनाांचा व्यापकपणे 

अभ्यास करून त्यातून काही सावभकालीन द्दसद्धाांत स्पेंिलर, अनाभल्ि टॉयन्बी, द्दवल 

ि्यूरांद यासारख्या इद्दतहासके्षत्रातील द्दवचारवांतानी माांिले. तर िोसे, कोद्दलांिवूि, बरी 

याांनी ताद्दत्त्वक रू्द्दमकेतून इद्दतहासाबाबतचे द्दसद्धाांत माांिलेले द्ददसतात. 

 तसेच इद्दतहासात र्ारतीय तत्त्वज्ञानाची खूप मोठी परांपरा लार्लेले द्ददसून येत. प्राचीन 

वेद उपद्दनषदे िाह्मण ग्रांथ आरण्यक वेदाांिे बौद्ध धमाभतील ग्रांथ जैन धमाभतील ग्रांथ िीता 

या सवभ धमाभतील धाद्दमभक ग्रांथाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तत्त्वज्ञानद्दवषयक चचाभ केली आह े

हे तत्त्वज्ञान मानवी जीवनातील धाद्दमभक परांपरा, द्दनती, मूल्य, सामाद्दजक द्दनयम, प्रथा, 

देव, द्दनसिभ, या घटकाांशी सांबांद्दधत आहेत. इद्दतहासाच्या अध्ययवरी वरील घटका 

सांदर्ाभत केलेले द्दचांतन जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते त्यासाठी तत्त्वज्ञान द्दवषयाचा 

अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. 

१८. सातहत्य 

 साद्दहत्य व इद्दतहास याांचा द्दनकट सांबांध सवभमान्य आहे. अठराव्या शतकापयांत इद्दतहास 

हे साद्दहत्याचे अांि मानले जाई. मानवी जीवन हा ह्या दोन्ही ज्ञानशाखाांचा अभ्यासद्दवषय 

आहे. साद्दहद्दत्यक मानवी जीवनाचे कल्पनाद्दधद्दष्ठत द्दचत्र रखेाटतो. तर इद्दतहासकार 

मानवी जीवनाचे सत्यदशभन घिद्दवतो. ह्या दोहोतील दसुरा रे्द म्हणजे इद्दतहासकाराचा 

अभ्यासद्दवषय. ितकाळातील मानवी जीवन आहे. साद्दहद्दत्यक मात्र रू्तकाळाप्रमाणे 

वतभमानालाही आपल्या कके्षत घेतो. इद्दतहास साद्दहत्याला वण्यभद्दवषय देतो; 

ितकाळातील महान व्यक्तींची चररते्र, ऐद्दतहाद्दसक प्रसांिावर आधाररत कादांबऱ्या, 

लघकुथा, नाटके, हे लोकद्दप्रय साद्दहत्य प्रकार आहेत. इद्दतहासकाराला काही 
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साद्दहद्दत्यक िणुाांची िरज असते. इद्दतहास म्हणजे ‘द्दनखळ शास्त्र’ असे म्हणणाऱ्या प्रा. 

बरी याांनीही इद्दतहासकाराला ितकाळाचा अथभ लावताना 'सहानरूु्तीपूणभ 

कल्पनाशक्ती' वापरावी लािते असे म्हटलेल े द्ददसते. द्दलओपोल्ि राांके हा शास्त्रीय 

पद्धतीच्या इद्दतहासलेखनाचा खांदा परुस्कताभ खरा, परांत ु त्याच्या द्दलखाणातही 

कल्पनेचा वापर द्ददसतो, काही अांशी आत्मद्दनष्ठाही िोकावते. साद्दहद्दत्यकात असणारे 

र्ाषाप्रर्तु्व इद्दतहासलेखकात असणे उपयकु्त ठरते. ऐद्दतहाद्दसक सत्यकथन रांजक 

पद्धतीने केल्यास ते द्दवशेष पररणामकारक ठरते. इद्दतहासकाराचे र्ाषाप्रर्तु्व, 

शब्दाथाांच्या सूक्ष्म छटाांची जाण हे िणु लेखन प्रर्ावी करण्यासाठी आवश्यक ठरतात. 

थॉमस कालाभइल याचा फ्रें च राज्यिाांतीवरील ग्रांथ द्दकां वा यदनुाथ सरकाराांचा 

औरांिजेबावरील अभ्यासपूणभ ग्रांथ त्याांच्या र्ाषाप्रर्तु्वामळेु रोचक ठरतात. एरवी 

इद्दतहासग्रांथ द्दकतीही द्दवद्वत्तापूणभ असले तरी ते वाचकाांपयांत पोचत नाहीत. याच दृष्टीने 

'इद्दतहास ह े शास्त्र आहे व कलाही' असे द्दवधान जी.एम. द्दरव्हेद्दलयन याांनी केलेले 

आढळते. 

१९. मानवशास्त्र 

  काळातील अस्थींचा अभ्यास करून मानवाच्या शारीररक रचनेत कसकसे पररवतभन 

होत िेले याचा अभ्यास करणार े शास्त्र म्हणजे मानववांशशास्त्र होय. हे बदल 

पररद्दस्थतीनरुूप होतात आद्दण म्हणून असे शारीररक बदल होण्यास कोणती पररद्दस्थती 

कारणीरू्त झाली असावी याबिल कयास बाांधता येतात. माणसाच्या कवटीचा 

आकार, कपाळाची ठेवण, िोळ्याांचा व नाकाांच्या हािाांचा आकार याांचे परीक्षण करून 

हे शास्त्र मानवाच्या शारीररक उत्िाांतीचे सवभसाधारण द्दनष्कषभ काढत.े मानवाचे 

वेिवेिळे वांश कोणते होते, त्याांची शारीररक वैद्दशष््टये कोणती याचा अभ्यास वांशशास्त्र 

करते. याच आधार ेिोद्दबन (Gobineau) सारख्या लेखकाने आयाभच्या तथाकद्दथत 

वाांद्दशक श्े्रठत्वाचा द्दसद्धाांत माांिला. त्याचे दषु्पररणाम जिाला र्ोिावे लािले  

 याखेरीज जीवशास्त्र, पदाथभद्दवज्ञान, रसायनशास्त्र इत्यादी शास्त्राांचाही उपयोि 

इद्दतहास करून घेतो. उत्खननासाठी जािा द्दनवास पदाथभद्दवज्ञानाची मदत होते; 

अस्थी, लाकूि, दिि याांच्या वरील रासायद्दनक प्रद्दियेसाठी रसायनशास्त्र उपयकु्त 

ठरते. स्थापत्य शास्त्र, मूतीकलाशास्त्र, छायाद्दचत्राांचे शास्त्र इत्यादी शास्त्राांचाही वापर 

अभ्यासद्दवषयानसुार करणे इद्दतहासकाराला आवश्यक ठरते.  

 एकूण, इद्दतहासाच्या अभ्यासाची ऐद्दतहाद्दसक सामग्री सांकद्दलत करण्याची इतकी 

द्दवद्दवध साधने व शासे्त्र आज उपलब्ध आहेत की त्यामळेु इद्दतहास अध्ययनाची कक्षा 

सतत व्यापक होत आह े आद्दण द्दर्न्न शाखाांच्या मदतीखेरीज द्दबनचूक व अथभपूणभ 

इद्दतहास द्दलद्दहणे दरुापास्त झाले आहे. 

२०. सांख्याशास्त्र (Statistics) 

सांख्याशास्त्र हे इद्दतहाससांशोधकाच्या 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 
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वेिवेिळ्या शास्त्राांच्या आधाराने आपले ज्ञान पूणभत्वाला नेत आहेत. उदा० एखादा 

समाजशास्त्रज्ञ द्दकां वा अथभशास्त्रज्ञ आपला मिुा स्पष्ट करताना सांख्याशास्त्राचा आधार 

घेतो. मि अशाच शास्त्रामध्ये असणाऱ्या इद्दतहासाने सांख्याशास्त्राचा वापर केल्यास 

कोणतीही हरकत नसावी. यामुळे सांख्याशास्त्राचा उपयोि करून घेण्याची पद्धत सरुू 

झाली. पूवी इद्दतहासकार ढोबळ मानाने द्दवधाने करीत असे तर आता इद्दतहासकार 

सांख्याशास्त्र व िणकयांत्राच्या साहाय्याने आपला द्दनष्कषभ शांर्र टक्के तांतोतांत कसा 

होईल या हेतूने सांख्याशास्त्राचा वापर करू लािला. 

आपली प्रगिी िपासा  

१.इद्दतहास ,राज्यशास्त्र आद्दण समाजशास्त्र यातील सांबांध स्पष्ट करा. 

 

 

 

२. नानकशास्त्र , र्ाषाशास्त्र, सांख्याशास्त्र ह्या साह्यकारी शास्त्राचा इद्दतहासाशी असलेला 

सांबांधाचा मािोवा घ्या. 

 

 

३.५ साराांश  

अशा प्रकार ेसाहयकारीशस्त्राांचे इद्दतहास द्दवषय के्षत्रातील कायभ व उपयोद्दिता साांिता येईल. 

ही सवभच शासे्त्र इद्दतहासाला कमी अद्दधक प्रमाणात महत्वाची आहेत. इद्दतहासातील 

सामाद्दजक साांस्कृद्दतक, राजकीय, आद्दथभक, र्ौद्दतक, र्ौिोद्दलक सांकल्पना व सांस्था याांचे 

आकलनहोण्यासाठी या शस्त्राांची इद्दतहासाला मोलाची मदत होते.तसेच त्या त्या सांबांद्दधत 

द्दवषय शाखाांमध्ये इद्दतहास द्दवषयाची उपयोद्दित सदु्धा महत्वपूणभ आहे.  

३.६ प्रश्न  

१. इद्दतहासातील साह्यकारी शासे्त्र स्पष्ट करा  

२. इद्दतहासाचे रू्िोल, समाजशास्त्र, अथभशास्त्र या द्दवषय शाखासोबत असणाऱ् या सांबांधाचे 

परीक्षण करा  

३. इद्दतहासाच्या साह्यकारी शास्त्रांचे महत्व द्दवशद करा. 
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३.७ सांदभथ  

१.  कोठेकर शाांता, इद्दतहास तांत्र आद्दण तत्वज्ञान, पाचवी आवतृ्ती, साईनाथ प्रकाशन, 

नािपूर, २०१६. 

२.  सरदेसाई, बी. एन, इद्दतहास लखेन शास्त्र, द्दतसरी आवतृ्ती, फिके प्रकाशन, 

कोल्हापूर, १९९७. 

३.  िद्े प्रर्ाकर, इद्दतहास लेखनाच्या परांपरा, श्री मांिेश प्रकाशन, नािपूर, २००४. 

४.  म्हैसकर प्रदीप, इद्दतहास तत्वज्ञान (व्याप्ती व द्दचांतन), औरांिाबाद, २०१५. 

५.  सरदेसाई बी. एन. िायकवाि, हनमुाने, इद्दतहास लेखनशास्त्र, फिके प्रकाशन, 

कोल्हापूर, २०११ 

६.  सातर्ाई श्रीद्दनवास, इद्दतहास लेखनशास्त्र, प्रथमवतृ्ती, द्दवद्या बकु्स पद्दब्लशसभ, 

औरांिाबाद, २०११. 

७.  देव प्रर्ाकर, इद्दतहासलेखनशास्त्र, प्रथमावतृ्ती, कल्पना प्रकाशन, नाांदेि, १९९७. 

८.  िाठाळ . एस एस, इद्दतहासलेखन शास्त्र, कैलास पद्दब्लकेशन, औरांिाबाद, २०१८. 
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४  

इतिहासाचे स्रोि / साधने स्वरूप आति प्रकार 
 

घटक रचना  

४.० उणिष्टे  

४.१ परिचय  

४.२ प्राथणिक स्रोत - साणहणययक/ वाङ्मयीन  

४.३ प्राथणिक पिुाणिलेखीय स्रोत  

४.४ दयु्यि स्रोत - साणहणययक/ वाङ्मयीन स्त्रोत  

४.५ तोंडी स्त्रोत  

४.६ णडणिटल स्रोत  

४.७ सािांश  

४.८ प्रश्न  

४.९ संदिभ  

४.० उद्दीष्ट े

या यणुनटिधून गेल्यानंति णवद्याथी सक्षि होऊ शकेल 

१)  प्राचीन, िध्ययगुीन आणि आधणुनक इणतहासासाठी स्त्रोतांचे स्वरूप आणि प्रकाि 

सििून घ्या  

२)  प्राचीन िाितीय इणतहासाची प्राथणिक व दयु्यि स्त्रोत सििावून सांगा 

३)  ऐणतहाणसक स्त्रोतांचे णवणवध प्रकाि सांगा. 

 ४.१ पररचय 

 इणतहास लेखनाचा स्त्रोत साणहयय हा आवश्यक िाग आहे. इणतहासाचे साधन म्हििे 

ज्याच्या साहाय्याने आपिाला इणतहासाच्या एखाद्या पैलूचे णकंवा प्रययक्ष इणतहासाचे ज्ञान 

होते ययाला इणतहासाचे साधन म्हितात. इणतहास लेखनात साधनांचे िहत्त्व स्पष्ट किताना 

आथभि िाणवभक यांनी म्हटल ेहोते की, " केवळ साधनांचा अभ्यास इणतहास - लेखनासाठी 

पिुसेा नाही, िात्र ययाखेिीि इणतहास आकाि घेत नाही हेही णततकेच सयय आह.े" 

इणतहासाला शास्त्राचा दिाभ प्राप्त करून देण्यासाठी ऐणतहाणसक साधने इणतहास लेखनासाठी 

िहत्त्वाची आहेत. णवश्वसनीय संदिभ साधने व यया साधनांसाठी वापिात आिलेली शास्त्रशदु्ध 

िूल्यिापन पद्धती या दोन बाबी इणतहास लेखनासाठी िहत्त्वाच्या आहेत. यावरून साधनांचे 

िहत्त्व लक्षात येते. 

थ्यणुसडाईडीि याने संदिभ साधनांचे िहत्त्व स्पष्ट किताना असे म्हटले आह ेकी, "ऐणतहाणसक 

घटनांचे खिखेिु,े तंतोततं विभन कििे िहत्त्वाचे आहे. ययासाठी योग्य साधने ििणविे 
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आवश्यक आह,े अशा घटना ििणवल्या पाणहिेत की, ययापासून िणवष्यकाळात िानवाला 

काही धडा णिळू शकेल." 

ऐणतहाणसक स्त्रोत णवणवध प्रकािचे आहेत. ययांच्या स्वरूपाप्रिािे ययांचे वगीकिि केले िाऊ 

शकते. इणतहास लेखनात स्त्रोत िहयवाची िूणिका बिावतात. म्हिून इणतहासकाि 

पिुाणिलेखागाि, वस्तसंुग्रहालये आणि संस्था अशा वेगवेगळ्या णठकािी शोध घेतो. 

इणतहासकाि ऐणतहाणसक स्त्रोतांच्या िदतीने िूतकाळातील घटनेचे पद्धतशीि वगीकिि 

कितो. ययांचे णवस्ततृ प्रकािात खालील प्रकाि ेवगीकिि केले िाऊ शकते. 

१. पिुातयव स्रोत 

२. साणहणययक णकंवा वाङ्मयीन स्त्रोत 

३. तोंडी पिपंिा 

४. णडणिटल स्त्रोत 

या स्त्रोिाांचे दोन प्रकाराि वर्गीकरि देखील केले जाऊ शकिे 

प्राथतिक स्त्रोि - घटना घडत असताना णनिाभि झालेली साधने ही प्रथि दिाभची साधने 

िानली िातात.गोयशॅल्क यांनी प्राथणिक डेटा स्त्रोत म्हिून परििाणित केले आहे की 

“कोिययाही इंणिय व लेखकांची नेत्र साक्ष”. दसुर् या शबदांत प्राथणिक स्रोत िूतभ सािग्री आहेत, 

िी ऐणतहाणसक घटनेचे विभन प्रदान कितात आणि घटना घडल्यानंति लवकिच तयाि केली 

िातात. नवीन कागद अहवाल, अक्षि,े सावभिणनक दस्तऐवि, कोटाभचे णनिभय, वैयणिक 

डायिी, आयिचरित्र, कलाकृती आणि प्रययक्षदशीचं्या तोंडी साणहययाचा सिावेश होतो. 

िूणिपूिन णकंवा उद्घाटनाच्या कायभक्रिाला वेळेस िी कोनणशला बसवतात ते सदु्धा प्राथणिक 

साधन िानले िाते. एखाद्या िहापरुुिाच्या सिक्षच ययाच्या हयातीत ययाचे चरित्र णलणहले 

िाते तेसदु्धा प्रथि दिाभचे साधन ठिते. उदाहििाथभ बाििट्टाचे हिभचरित. प्राथणिक स्त्रोत 

खालील प्रिािे दोन णवस्ततृ शे्रिींिध्ये णविागले िाऊ शकतात.  

१)  णदलेल्या ऐणतहाणसक कालावधीचे अवशेि यािध्ये छायाणचते्र, कोिीव सापळे, िीवाश्ि 

साधने, शसे्त्र, िांडी, फणनभचि आणि इिाितींचा सिावेश असू शकतो. हे िूलतः िावी 

णपढ यांपयंत िाणहती पोहोचणवण्याकरिता नसले तिी िूतकाळाणवियी णवश्वसनीय आणि 

योग्य पिुावे देण्यासाठी ते खूप उपयिु स्त्रोत णसद्ध कितील. या अवशेिाद्वाि ेिौणखक 

नसलेली िाणहती प्रदान कितात. 

२)  ज्या वस्तूंचा प्रययक्ष शािीरिक संबंध आला आहे अशा वस्तूंचा यात सिावेश होतो. 

यात कायद,े फाइल्स, पते्र, हस्तणलणखते, सिकािी ठिाव, स्िििपते्र, वतभिानपते्र, 

िाणसके, िनभल्स, फाइल्स, सिकािी णकंवा इति अणधकृत प्रकाशने, नकाशे, तिे, 

पसु्तके, कॅटलॉग, संशोधन अहवाल, बैठक अहवाल नोंद अशा कागदपत्रांचा सिावेश 

आहे. णशलालेख, णलप्यंतिि वगैि ेिकेॉणडंगच्या बैठका इ. साधने 
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 प्राथणिक साधनांना इणतहास लेखनात िहत्त्व णदले िाते याची काििे प्रिाकि देव यांनी 

पढुीलप्रिािे णदले होती. १) प्राथणिक साधने ही सिकालीन असतात. २) सिकालीन 

असल्यािळेु ती अणधक णवश्वसनीय असतात. ३) सिकालीन असल्यािळेु वास्तवाचा 

णवपयाभस होण्याची शक्यता असते. ४) प्राथणिक साधने ही पूिाव्याच्या स्वरूपातील 

असल्यािळेु सययशोधनात उपयिु ठितात. ५) णशलालेखासािख्या साधनांत 

खाडाखोड शक्य नसते. 

 प्राथणिक णकंवा िूळ साधनांचे वगीकिि दोन प्रकाि ेकेले िात.े अ) णलणखत साधने  

ब) अतलतखि तकां वा भौतिक साधने 

ब) दयु्यि स्त्रोत / साधने: घटना घडुन गेल्यानंति यया घटनेणवियी कुिाला तिी िाणहती 

कळते, कुिाकडून तिी िाणहती ऐकली िाते ती नोंदणवली िाते. अशा नोंदी, िाहीती म्हििे 

दयु्यि दिाभचे साधन होय. दयु्यि स्त्रोत असा आहे ज्यािध्ये प्रययक्षदशी णकंवा सहिागी 

म्हििेच ज्या घटनेचे विभन कििाि े व्यिी प्रययक्षात उपणस्थत नव्हत ेपितं ुज्याने दसुर् या 

व्यिीकडून णकंवा स्त्रोतांकडून विभन णकंवा विभन प्राप्त केले.  

दयु्यि साधनांचा वापि संशोधक पढुील काििांसाठी कितो- १) अभ्यास णवियाचे साकल्याने 

ज्ञान होण्यासाठी व णवियाची प्राथणिक चौकट तयाि किण्याची, २) णवियाच्या उपलबध 

िाणहतीत असलेल्या उिीवांची पूतभता किण्यासाठी ३) दयु्यि गं्रथाच्या वाचनािळेु 

अणधकाणधक संदिभ णिळण्यास िदत होते ४) णवियाची िांडिी किण्यासाठी  

दयु्यि स्त्रोतांचा, या घटनेचा अभ्यास असण्याशी प्रययक्ष शािीरिक संबंध नसतात. ििकूि 

पसु्तके, चरिते्र, णवश्वकोश, संदिभ पसु्तके इययादींचा सिावेश आहे. हे शक्य आहे की दयु्यि 

स्त्रोतांिध्ये एका स्त्रोताकडून दसुर् या स्त्रोताकडे िाणहती पिुणवल्यािळेु त्रटुी येऊ शकतात. 

अशा प्रकाि,े णिथ ेशक्य असेल तेथ ेसंशोधकाने डेटाचे प्राथणिक स्त्रोत वापिण्याचा प्रययन 

केला पाणहिे. तथाणप, यािळेु दयु्यि स्रोतांचे िूल्य किी होत नाही. 

आथभि िाणवभक यांनी म्हटले होते की, " प्राथणिक साधन हा कच्चािाल असून सािान्य 

वाचकापेक्षा संशोधकाला अणधक िोलाचा असतो. दयु्यि साधन हे िूळ साधनावि आधािलेले 

असले तिी असे गं्रथ ससंुगत िाणहती देिाि ेअसल्यािळेु बणुद्धिान सािान्य वाचकाला तसेच 

संशोधकालाही िोलाचे ठितात. " एखाद्या णवियावि नवे िाष्य, नव्या दृष्टीने स्पष्टीकिि णकंवा 

नवी कािििीिांसा कििािा गं्रथ असल्यास दयु्यि साधनांचा उपयोग अणधक प्रिािात होतो. 

प्राथणिक स्त्रोत साणहयय आणि पिुातयव स्त्रोतांिध्ये णविागले िाऊ शकतात. 

४.२ प्राथतिक स्रोि - तलतखि साधन सातहतययक/ वाङ्मयीन  

णलणखत साधनािध्ये सिकालीन वाङ्मयाचा सिावेश होतो. णलणखत साधनाचे प्रकाणशत 

अप्रकाणशत साधने असे दोन प्रकाि पडतात. वाङ्मय अनेक प्रकािचे असू शकते. उदा. धाणिभक, 

लौणकक, लणलत, इणतवतृ्ताच्या स्वरूपाचे, प्रवासविभने इ. पिुािे, चरित्र, बखिी, काव्य, नाटक, 

कथा यांचाही सिावेश णलणखत साधनािध्ये होतो. िेव्हा लेखनासाठी कागद उपलबध नव्हता 

तेव्हा ताडपते्र, िूिभपते्र, णशला, ताम्रपट यांचाही वापि केला िाई. 
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कागदाचा शोध लागल्यानंति वाङ्मयीन साधनांची व्याप्ती वाढली. िध्ययगुीन कालखंडात 

िािाचे आदेश, तहनािे, कैणफयती, खािगी पते्र, ििा खचभ, धाणिभक सनदा इ.संबंधीची 

कागदपते्र तसेच तवािीख नािे, वंशावळी, िोणहिांची णटपिे, शकावल्या, िहिि, किीने, 

पोवाडे, काव्य, ऐणतहाणसक म्हिी इययादींचा णलणखत साधनात सिावेश होतो. 

आधणुनक काळात घडलेल्या घटनांच्या णचत्रणफती, छायाणचते्र, ध्वणनणफती यांचा पिुावा  

म्हिून उपयोग केला िातो. सवभसाधाििपिे अव्वल दिाभची िानली िािािी काही 

सिकालीन पूिभपिे णवश्वसनीय असतीलच असे नाही. उदा. आयिचरित्र हे सािान्यतः  

अव्वल दिाभचे िानले िाते पितं ुते स्ितृीच्या आधाि ेणलणहले गेले असल्यािळेु ययातील सवभ 

तपशील सयय म्हिून स्वीकाििे धोक्याचे ठिते. तसेच वतृ्तपत्रांचे आहे, वतृ्तपत्रातून 

सिकालीन घटनाचे वतृ्त प्रकाणशत होत असले तिी इति वतृ्तपत्रात काही प्रिािात िेद 

आढळतो. 

िूतकाळातील लोक, घटना आणि दैनंणदन िीवनाबिल िाणहती घेण्यासाठी, णशकण्यासाठी 

इणतहासकाि पिुावा वापितात. गपु्तहेिांप्रिािेच इणतहासकाि पिुाव्यांकडे पाहतात आणि 

णनष्किाभपयंत पोहोचतात. डायिी, पते्र, िन्ि-ियृयू णकंवा लग्नाची प्रिािपते्र, किाि, 

िाज्यघटना, कायदे, कोटाभच्या नोंदी, कि िकेॉडभ, िनगिनाची नोंद, किाि, अहवाल काडभ, 

वैद्यकीय नोंदी, प्रवासी याद्या, पासपोटभ, णव्हसा आणि सैन्य ििती णकंवा णडस्चािभ पेपसभ हे 

प्राथणिक स्त्रोत िानले िाऊ शकते. 

 पते्र -  

सिकालीन पत्रांचा उपयोग प्राथणिक साधन म्हिून केला िातो यािध्ये वैयणिक पते्र खािगी 

स्वरूपातील व सिकािी स्वरूपातील असतात. कायभक्रि, िावना णकंवा कथांच्या लोकांिधील 

पत्रव्यवहािाचा एक प्रकाि आह.े पते्र बहुतेकदा वैयणिक स्वरूपाची असतात पि ती अणधक 

औपचारिक देखील असू शकतात. सिकािी आणि खािगी पते्र ही सिकालीन घटनांचे ज्ञान 

प्राप्त किण्यासाठी िहत्त्वपूिभ स्त्रोत आहेत. 

आठविी -  

सिकालीन व्यिीने णलणहलेल्या आठविी प्राथणिक साधन म्हिून वापिता येते. िघुल 

साम्राज्याचे संस्थापक बाबि यांच्या स्ितृींना बाबिनािा हे नाव देण्यात आले आहे. हे  

बाबिचे स्वरूप आणि व्यणिित्त्व प्रणतणबंणबत किते. तिुकु-ए-िहांगीिी णकंवा तझुकु-ए-

िहांगीिी हे िघुल सम्राट िहांगीि (१५६९-१६२७) यांचे आयिचरित्र आहे. तसेच 

िहांगीिनािा म्हिूनही संबोधले िाते, तसु्क-ए-िहांगीिी पणशभयन िािेत णलणहलेले आहे. 

िहायिा गांधींच्या 'िाझे सययाचे प्रयोग' ययांच्या आयषु्यातील िहत्त्वाच्या घटना आणि 

बालपिापासूनच गांधींच्या चारित्र्य णनणिभतीची िाणहती देतात. यांचा उपयोग प्राथणिक साधन 

म्हिून केला िातो. 

 कोटााचे लेखन:  

न्यायालयीन कागदपत्रांचा उपयोग ही साधनांसाठी केला िातो. पितं ुही साधने योग्य पद्धतीने 

तपासून पाहावे लागतात कािि कोटाभतील णनकाल आपल्या बािूने लागावा यासाठी खोट या 

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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साक्षी सदु्धा सादि केलेल्या असतात. ही साधने सिकालीन असल्याने िहत्त्वपूिभ असतात. 

अबलु फिल णलणखत ऐन-ए-अकबिीिध्ये सवभ णवियांविील सवभ णविागांिधील णनयि आहेत 

आणि ययात काही बाह्य गोष्टींचा सिावेश आहे. ऐणतहाणसक आणि इति िाहीतीसह ययाच्या 

साम्राज्याचे हे िौल्यवान आणि बैठकांचे सांणख्यकीय िाहीती असिाि ेसाधन आहे. यात 

िोगल प्रशासन आणि िाज्य धोििांची िाणहती देण्यात आली आहे. हे ययावेळच्या 

इणतहासाच्या प्रययेक पैलूचा अंतिाभव किते. णतसर्या खंडात आपल्याला अबलु फिलच्या 

वंशि आणि चरित्राबिल िाणहती णिळते. 

अबबास खान सिवािी यांनी 'तारिक-ए-शेिशाही' णलणहले. ते शेिशहाशी संबंणधत होते आणि 

अकबिच्या कािणकदीत ५०० चा िनसबदाि म्हिून काि कित होता. हे आयिकथनाच्या 

स्वरूपात अणधक आहे. ते िगुल काळातील इंडो-िणुस्लि सिािाचे णचत्र देतात. अहिद 

यादगि तारिक-ए-शाही णकंवा तारिक-ए-सलाणटन-ए-अफगीना यांचे लेखक होते. हा 

िाितातील अफगाि वंशातील शेवटचा िािकुिाि होता. 

खाजर्गी नोंदी  

खािगी अणिलेखागाि णविागाच्या ताबयात िाितातील सावभिणनक िीवनाच्या णवणवध के्षत्रात 

िहत्त्वपूिभ योगदान देिार् या नािांणकत व्यिींच्या खासगी कागदपत्रांचा सिदृ्ध संग्रह आहे. ह े

कागदपते्र िखु्ययवे िगििातील व्यिी आणि संस्थांकडून णिळालेल्या देिग्या आणि 

िेटवस्तूंच्या िाध्यिातून णिळणवल्या गेल्या आहेत. सावभिणनक नोंदींिधील िाणहतीची पूतभता 

किण्यासाठी ते एक िहत्त्वपूिभ स्त्रोत आहेत. अणिलेखािधील काही खास खािगी कागदपते्र 

म्हििे िहायिा गांधी, िािेंि प्रसाद, दादािाई नौिोिी, पी. डी. टंडन, िौलाना आझाद, णिन ु

िसानी, सिदाि पटेल, के. डी. िालवीय इययादीचे हे सवभ खासगी कागदपते्र णनयिानसुाि व 

अटींनसुाि उपलबध आहेत.  

डायरी:  

डायिी एक प्राथणिक स्त्रोत आहे. लंडनिधील णिटीश गं्रथालयात ‘िाि दिम्यान प्रययक्षदशी 

खाती डायिी आणि संबंणधत नोंदी’ या णिटीश अणधकार्यांच्या डायिींनी सिकालीन णवियांवि 

चांगले पिुावे णदले आहेत. १८५७ णविोहाने िाितात णवशेित: उत्ति आणि िध्यिागी णिणटश 

सत्ता कशा प्रिािात हालावली ह ेत ेप्रकट कितात. नागिी सेवा, व्हायसिॉय आणि गव्हनभसभ 

यांच्यासह णिटनने िणटल सिकािच्या अणधक िणटल रूढीवादी यंत्रिेत ज्या प्रकाि ेयोगदान 

णदले ययाबिल अंतदृभष्टी प्रदान कििे, हे स्त्रोत साणहयय णवद्वानांना ही प्रणक्रया कशी प्राप्त झाली 

आणि णकती यशस्वीरियया अंिलात आिली गेली याचा अभ्यास किण्यास अनिुती, िाणहती 

देते.  

शासन दस्िऐवज:  

िाितातील तकुो-अफगाि आणि िोगल शासनाच्या इणतहासाशी संबंणधत अणधकृत नोंदी 

आढळल्या आहेत. या कालावधीसाठी ही सवाभत िूल्यवान आणि णवश्वासाहभ स्त्रोत सािग्री 

आहे. पितं ुयोग्य देखिाल न केल्यािळेु आणि इति अनेक काििािळेु यया नाहीशा झाल्या 

आहेत. फॅक्टिी िकेॉड भस, िसे की नावावरून हे सूणचत होते, पणििेकडील ईस्ट इंणडया 

कंपनीच्या उत्तिकेडील णसंध त े िलाबाि कोस्टविील टेणलचेिीपयंतच्या व्यावसाणयक 
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आस्थापनांच्या नोंदी आहेत. फॅक्टिीिध्ये किणशभयल िणेसडेन्सी, इययादींचा सिावेश होता. 

फॅक्टिी आणि िणेसडेन्सी िकेॉड भस िखु्यत: कंपनीच्या व्यवसायाचे व्यवहाि नोंदवतात, पितं ु

योगायोगाने देशातील िािकीय घटनांचा संदिभ घेतात. िाितीय िाज्यघटना ही सिकािच्या 

कागदपत्रांचे उदाहिि आहे.  

वृत्तपत्र लेख:  

वतभिानपते्र णकंवा िाणसके स्थाणनक, प्रादेणशक णकंवा िाष्रीय प्रचणलत असू शकतात, म्हिून 

वतभिानपत्रातील लेख णकती वाचकांपयंत पोहोचला असेल आणि लेखात णदलेल्या 

िाणहतीसाठी संपादकांचा हेतू कोिता होता हे लक्षात ठेविे िहयवाचे आहे. वतभिानपत्राचा 

सािाणिक, आणथभक, सांस्कृणतक, प्रबोधनायिक, िािकीय परििाि कसा झाला याचाही 

उपयोग होतो.  

 ऐतिहातसक कुटुांबाांची नोंद आति खासर्गी कार्गदपते्र:  

िहािाष्र िाज्य अणिलेखागाि साणहययाने, कागदपत्राने सिृद्ध आहे. पषु्कळ ऐणतहाणसक 

कुटंूबात ययांच्या पूवभिांच्या वेळीचे विभन कििाि े णवपलु कागदपते्र आहेत. कौटंुणबक 

आख्याणयका, शाही कािकीदभ, सावभिणनक व खािगी पत्रव्यवहाि आणि कायदा, दावे आणि 

कायदेणवियक णनिभय, लेखाची कागदपते्र आणि पणशभयन िािेतील व िोडी णलपीतील प्रययेक 

विभनाची हस्तणलणखते या सवांच्या ताबयात असलेल्या लोकांच्या ताबयात असलेले िाज्य 

कागदपते्र अज्ञात घटना असतात. त े ितन करून ठेवलेले असते. ते संशोधक आणि 

णवद्याथ्यांना संशोधनासाठी उपलबध आहेत.  

 िुलाखि:  

एखाद्या घटनेबिल णकंवा यया व्यिीच्या आयषु्याणवियी आणि णनिभयाबिल अणधक िाणहती 

णिळणवण्यासाठी एखाद्याची िलुाखत घेतली िाते. िलुाखती एका नंति एक घेतल्या िाऊ 

शकतात णकंवा यया पत्रकाि परििद स्वरूपात घेता येतील. ऑणडओ स्वरूपात लेखी िकेॉडभ 

तयाि किण्यासाठी िलुाखत िेकॉडभ केली िाऊ शकते आणि नंति णलप्यंतिि केले िाऊ 

शकते. 

 प्रश्नावली:  

प्रश्नावली हे एक संशोधनसाधन आहे िे प्रणतसाद कययांकडून िाणहती एकणत्रत किण्याच्या 

उिेशाने प्रश्नांच्या िाणलकेचा सिावेश किते. प्रश्नावलीिध्ये प्रश्नांचा एक संच असतो. 

साधाििपिे डेटा गोळा किण्याच्या प्रणतसादकांना हे िेल णकंवा पोष्टाने पाठवले िाते. िेव्हा 

अभ्यासाचे के्षत्र णवस्ततृ असेल आणि णविय व्यापक असेल तेव्हा ह ेकाि केले िाते. या 

पद्धतीत संशोधक स्वत:हून प्रययक्ष पद्धतीने िाहीती गोळा कित नाही. 

 नकाशे आति फोटो प्रिी:  

बॉम्बे प्रेणसडेन्सी व इति प्रांतांशी संबंणधत सिुाि े२०,००० िनेु नकाशे आहेत. १८२० पासून 

या प्रांतात सव्ह े ऑपिशेन िोिदािपिे सरुू झाले होत.े बॉम्बे प्रेणसडेन्सी, आसपासच्या 

िागातील आणि िुंबई बेटाच्या णिल्ह्यांच्या यया काळापासून आिपयंत तयाि केलेल्या 

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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नकाशांच्या प्रती या संग्रहात सापडल्या आहेत. बहुतेक नकाशे िाितीय सवेक्षि संस्थेने तयाि 

केले आहेत. िाितातील िले्वे सरुू झाल्यापासून िाितीय िले्वे लाईन्सच्या योिना या 

संग्रहात िोडल्या गेल्या आहेत. 

आपली प्रर्गिी िपासा  

१. प्राथणिक व दयु्यि साधनातील फिक स्पष्ट किा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२. प्राथणिक साधने म्हििे काय?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

३. प्राथणिक साधनांच्या प्रकािावि टीप णलहा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

४.३ प्राथतिक पुराियवीय साधने / अतलतखि तकां वा भौतिक साधने 

 िौणतक साधनांना अणलणखत णकंवा वस्तरुूप साधने म्हटले िाते. िौणतक साधन म्हििे 

अशी साधने की आिही आपि तयकालीन घटनांची साक्ष म्हिून हाताळू शकतो णकंवा पाहू 

शकतो. यातील बहुतांश साधने घटना स्थळाच्या िागेवि असतात. ययािळेु णलणखत णकंवा 

वाङ्मयीन साधनांच्या तलुनेत अणधक णवश्वसनीय असतात. िौणतक साधनांनापिुातयवीय 

साधनेम्हिूनही ओळखले िाते. ही साधने म्हििे गतकालीन वाटचालीचा तो प्रययक्षदशी 

पिुावा असतो. इणतहासपूवभ व प्रागैणतहाणसक काळातील वाटचाल िखेाटण्यासाठी पिुातत्त्वीय 

साधनेच उपयिु ठितात. सवभसािान्य सिािाचे णचत्र स्पष्ट होण्यासाठी पिुातयवीय साधनांचा 

उपयोग िोठ या प्रिािात होतो. ही साधने उयखननात णकंवा िणिनीवि, नदीच्या काठी 

आढळतात. िौणतक साधनांना सािान्यपिे स्िािके, अणिलखे, नािी, अवशेि, उयखनने या 

प्रकािात णविागले िाते. वस्तरुूप साधनात िानवी अथवा प्राण्यांचे अस्थी, अवशेि, िातीची 

िांडी, खापि,े दैनंणदन वापिाच्या वस्तू, नािी, णशलालेख - ताम्रपट, णशल्पावशेि, स्थापयय 

अवशेि, अन्य कलावशेि इ.चा सिावेश होतो. या साधनांचा इणतहास लेखनात कसा उपयोग 

होतो ते आपि पाह ूया.  
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 स्िारके:  

या स्िािकांिध्ये िंणदि,े स्तूप, िठ (णवहाि), िािवाडे, णकल्ले इययादींचा सिावेश आहे. 

वैयणिक स्िािकांव्यणतरिि प्राचीन शहिहेी णवपलु आहेत. िोहेंिोदािो आणि हडप्पा 

शहिांिध्ये या प्रकािचे स्त्रोत णदसून येतात. साणहणययक नोंदी नसतानाही स्िािक इणतहास 

लेखनात िहत्त्वपूिभ िूणिका बिावतात. प्राचीन िािवंशांसािख्या कुशाि आणि पािायय यांची 

िाणहती या णठकािी उयखनन करून आणि उयखनन केलेल्या ऐणतहाणसक णठकािी 

सापडलेल्या स्िािकांचा अभ्यास करून गोळा केली िाऊ शकते.  

स्िािके आणि ययांचे अवशेि याणशवाय णशल्प, पेंणटंग्ि, कंुिािकाि आणि इति कलाकृती 

आपल्याला प्राचीन िािताचा इणतहास आणि संस्कृतीची पनुिभचना किण्यात िदत कितात. 

अणिंठाच्या गुंफाविील णचते्र, सांची, िारूत इययादीतील बौद्ध स्तूपांविील प्राण्यांच्या णशल्पे, 

बदु्धांच्या िीवनातील दृश्ये दशभणवतात आणि िातक कथा दशभणवतात. पल्लव, चोल, चालकु्य 

आणि पांड य काळातील दणक्षि िाितीय िंणदि े णशल्पांनी ििलेली आहेत, िी आपल्याला 

प्राचीन िाितीय णशल्पकाि आणि कलाकािांच्या कलायिक कािणगिी सििून घेण्यात िदत 

कितात. प्राचीन, िध्ययगुीन आणि आधणुनक िािताचा इणतहास आणि संस्कृतीची पनुिभचना 

किण्यात आपल्याला णवणवध प्रकािची कलाकृती िदत कितात. 

 पेंतटांग्ज:  

गिुिात आणि िाळवासािख्या काही प्रदेशांव्यणतरिि सलुतानांच्या काळात अनेक सणचत्र 

हस्तणलणखते नव्हती. लघ ुणचत्रकलेची पणशभयन प्रथा प्रथि या प्रादेणशक िाज्यकययांनी सरुू 

केली होती. िेथे गिुिात व िाळवा सािखे प्रदेशातील िाित णवणवध िागांिध्ये णवशेित: 

ऑथोडॉक्स धाणिभक नेययांचा आके्षप, णचत्रकला इस्लाणिक िानिार् या, िोगल सम्राटांनी या 

कलेचे िक्षि केले. णचत्रकािांनी यदु्ध, णशकाि आणि इति सावभिणनक उपक्रिांसािख्या 

नेहिीच्या दृश्यांचे विभन किण्याबिोबिच पोरेट पेंणटंग्ििध्येही णवशेिता आिण्यास सरुुवात 

केली. िािस्थानात णहंदू पौिाणिक थीि वापरुन अशीच पेंणटंगची शैली णवकणसत केली गेली. 

नािी:  

नािीं या विील पौिाणिक कथा आणि पतुळे इणतहासाला यया काळातील धाणिभक इणतहासाची 

पनुिभचना किण्यास िदत कितात. शक, पहलव आणि कुशाि या पिदेशी आक्रििकययांचे 

हळूहळू िाितीयकिि ययांच्या नाण्यांवरून सििू शकते. या पिकीय आक्रििकययांनी णहंदू 

णकंवा बौद्ध असे िाितीय धिभ स्वीकािले आणि िाितीय नावेही स्वीकािली. नािी आपल्याला 

पिुातन िाितातील प्रिासत्ताक आणि िािेशाही सिकािबिल बिीच िाणहती पिुवतात. 

बहुतेक प्राचीन िाज्यांची नािी होती. यया नाण्यांवि दंतकथा कोिलेली होती. नािींविील 

आख्याणयका इणतहासकािांना यया काळातील धाणिभक इणतहासाची पनुिभचना किण्यास िदत 

किते.  

तशलालेख  

एखाद्या प्रदेशाचा इणतहास णलणहण्यासाठी णकंवा पनुिभचना किण्यास पिुातयव स्त्रोतांनी 

िहत्त्वपूिभ िूणिका बिावली. पिुातयव स्त्रोताने आपल्या िूतकाळाबिल िहत्त्वाची सािग्री 
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पिुणवली, िी आपल्याला अन्यथा णिळू शकली नाही. इणपग्राफी आणि न्यूणिसिॅणटक्स ही 

इणतहासाच्या अभ्यासाची िहत्त्वाची शाखा आहे, ज्याने िािताच्या िूतकाळाची सिि 

वाढणवली आहे. प्राचीन िािताच्या िािकीय इणतहासाच्या पुनबांधिीसाठी णशलालेख खूप 

िोलाचे आहेत. दगड णकंवा धातूंवि कोिलेली ही णशलालेख प्रािाणिक आहेत कािि त े

छेडछाड किण्यापासून ििु आहेत. णशलालेखांिध्ये णवणवध णविय आहेत. ययािध्ये धाणिभक 

बाबी, िाज्यकययांचे हुकूि, णवियाच्या नोंदी, व्यिी णकंवा धाणिभक संस्था यांना णवणवध 

शासकांनी ििीन णवकिे णकंवा ििीन दान, कतृभयवाचे विभन इ. बाबी आहेत.  

अतभलेखीय कार्गदपते्र:  

िुंबई आकाभइव््ििध्ये खंड आणि पसु्तकांच्या रूपात छापील िकेॉडभची चांगली संख्या आहे. 

िनु्या प्रकाशनांिध्ये छापील अ ॅबस्रॅक्ट ऑफ प्रोणसडींग्ि, शासकीय िािपते्र, णवणवध 

णविागांचे अहवाल, कायाभलये, आयोग आणि सणियया, अणधणनयि, णनयि व शासनाने िािी 

केलेले आदेश, नागिी याद्या व वेळोवेळी प्रणसद्ध केलेली असंख्य सिकािी प्रकाशने यांचा 

सिावेश आहे. िाज्य सिकािच्या प्रययेक प्रकाशनाच्या तीन प्रती िुंबई अणिलेखागािात 

संवधभनासाठी पाठणवल्या िातात. सावभिणनक नोंदी आणि खािगी पेपसभच्या िोठ या 

प्रिािाव्यणतरिि, िाष्रीय अणिलेखागािात गं्रथालयाचा सिृद्ध आणि वाढिािा संग्रह आहे. 

यात सिकालीन प्रकाणशत सािग्रीव्यणतरिि णवणवध णवियांविची काही िुनी आणि दणुिभळ 

प्रकाशने आहेत. 

आपली प्रगती तपासा  

१. प्राथणिक साधन म्हिून पिुातत्त्वीय साधनाचे िहत्त्व व प्रकाि सांगा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२. अणिलेखीय साधनांची िाणहती सांगा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ४.४ दुय्यि वाङ्मयीन स्त्रोि 

 प्राचीन िाितीय इणतहासाची पनुिभचना किण्यासाठी वाङ्मयीन स्त्रोतांचे दोन व्यापक प्रकािात 

वगीकिि केले िाऊ शकते १) धाणिभक साणहयय आणि २) धिभणनिपेक्ष साणहयय. 

इणतहासाच्या साधनांचे वगीकिि किण्याच्या दृष्टीने प्राथणिक व दयु्यि असे दोन िखु्य प्रकाि 

साधनांचे किण्यात आले आहेत. यािध्ये प्राथणिक म्हििे अणधक दिेदाि व ' दयु्यि ' म्हििे 



 

 

इणतहासाचे स्रोत / साधने 

स्वरूप आणि प्रकाि 

63 

किी दिाभचे अथवा किी िहत्त्वाची साधने असे नव्हे. इणतहास लेखनाच्या दृणष्टकोनातून 

प्राथणिक साधनांइतकेच दयु्यि साधनासही िहत्त्व आहे. दयु्यि साधनांना ' दयु्यि ' 

म्हिण्याचे कािि म्हििे यािध्ये प्रययक्षदशी कोिीही नसले तिी ज्यांनी घटना पाणहलेली 

आहे ययाने काही काळाने ती दसुर्याला सांणगतली आहे व ययांनी ती लगेचच णलहून काढली 

आहे. घटना घडून गेल्यानंति बिाच काळ उलटून गेल्यावि स्ितृीच्या आधाि े णलखाि 

केल्यास ययात चकुा होण्याची शक्यता बिीच असते. एखाद्या व्यिीची स्िििशिी णकतीही 

चांगली असली तिी केवळ ऐकीव िाणहतीच्या आधाि ेकेलेल्या णलखािात ती पूिभपिे सयय 

येण्याची शक्यता किीच असते. यािळेु अशा साधनांना दयु्यि म्हितात. खि े म्हिि े

प्राथणिक साधनांविच दयु्यि साधने अवलंबून असतात, ययािळेु दिाभच्या दृणष्टकोनातून ती 

दयु्यि ठित असली तिी कधी कधी ययाचीही णवश्वासाहभता प्राथणिक साधनांएवढीच असते. 

घटना घडून गेल्यानंतिच्या िाणहतीवि दयु्यि साधने अवलंबून असतात. िूळ साधनांच्या 

आधाि े णलणहण्यात येिाि े संशोधनपि गं्रथ, बखिी, शकावल्या, पोवाडे, किीने इययादींना 

दयु्यि साधने म्हटले िाते. या साधनांना दयु्यि साधने म्हिण्याची प्रिखु तीन काििे आहेत.  

१)  अशा साधनांिधून संबंणधत लेखकाचे स्वतःचे ित डोकावण्याची शक्यता 

असते.  

२)  इणतहासकाि िूळ साधनांचा अथभ आपल्या ितानसुाि वा णवचािसििीनुसाि 

लावण्याची शक्यता असते आणि  

३)  इ.एच. काि यांच्या म्हिण्यानुसाि, ' घणटते स्वतः बोलत नाहीत, ति ययांना 

बोलते कििािा इणतहासकाि असतो. या प्रिखु काििांिळेु अशा साधनांना 

दयु्यियव प्राप्त होते. उदा. काणलदासाचे िालणवकाणग्नणित्र ' हे नाटक घटना 

घडून गेल्यानंति साधािितः सहा शतकांनी णलणहलेले आह.े असे असले तिी, 

दयु्यि साधने सािान्य अभ्यासकांच्या दृष्टीने िहत्त्वाची असतात कािि दयु्यि 

साधनांचे स्वरूप हे तलुनायिक दृणष्टकोनातून किी णवश्वासाहभ असले तिी 

ययािध्ये घटनांची सणवस्ति िाणहती णदलेली असते. प्राथणिक साधनांची 

णवश्वासाहभता पडताळून पाहण्यासाठीही दयु्यि साधनांचा उपयोग केला िातो. 

दिाभच्या दृष्टीने साधनांना दयु्यि संबोधले िात असले तिी कधी कधी या 

साधनांची णवश्वासाहभता प्राथणिक साधनांएवढीच असते. सािान्य वाचकांना 

असे दयु्यि गं्रथ िूळ साधनांपेक्षा अणधक उपयिु वाटतात.  

 वांशावळी:  

िध्ययगुीन काळात नािांणकत व्यिींच्या कुटंूबाची वंशावळ तयाि किण्याची पिपंिा होती. 

अशा वंशावळीत शौयभ, सैन्य िोहीि णकंवा कुटंुबातील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या इति कृययांचा 

उल्लेख असत. अशी िाणहती सािान्यत: अणधकृत नोंदींवि आधारित असते आणि म्हिूनच 

इणतहासाचे स्रोत म्हिून उपयुि आहे. 
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 पोवाडे आति कतविा:  

पोवाडा हा एक प्रकािचा नयृय आहे िो एका िोिांचक शैलीने णलणहलेला आहे आणि 

ऐणतहाणसक घटना प्रेििादायक िागाभने विभन कितो. पोवाड याचे संगीतकाि आणि गायक 

शाहीि म्हिून ओळखले िातात. प्राििंीचे पोवाडे िखु्यत: या बॅलडिध्ये सािि े केलेल्या 

िहान कायभक्रिांच्या प्रययक्षदशीनंी बनणवला आहे. सवाभत अगोदिचा उल्लेखनीय पोवाडा 

म्हििे अफगाल खानचा वध (द णकणलंग ऑफ अफझल खान) (१६५९) आणग्नदास याने 

बनणवला. ज्याने णशवािीची अफिल खानशी झालेल्या चकिकीची नोंद केली. ययानंतिचा 

उल्लेखनीय पोवाडा म्हििे तुलसीदास यांचा तानािी िालसुि,े ज्यािध्ये तानािींनी णसंहगड 

णकल्ला ताबयात घेतला याचा अहवाल णदला आहे.  

 चररत्र :  

प्राचीन िाितीयांिधील काही लेखकांनी ययांच्या साणहणययक कृतींचा णविय म्हिून आपल्या 

शाही संिक्षकांचे िीवन स्वीकािले. धिभणनिपेक्ष साणहययाच्या या शे्रिीिध्ये गौति बदु्धांच्या 

िीवनाची आणि णशकविकुीचा लेखािोखा देिािी अश्वघोिाने णलणहलेल्या बदु्धचरिताचा 

सिावेश आहे. संस्कृत गद्यातील शे्रष्ठ गरुु बानिट्ट यांनी हिभचरित णलणहले. सल्तनत काळात 

णफिोिशाह तघुलक यांनी फतुहात-ए-णफिोि साही हे ययांचे चरित्र णलणहले. सलुतान िहिूद 

आणि तैिूि यांची स्वतःची चरिते्र होती. आणि चांद बािदोई ययांच्या ‘पथृ्वीिाि िासो’ या 

गीतायिक गाण्यािळेु प्रणसद्ध झाले. िघुल िाितातील सवाभत िहयवाच्या आठविी आणि चरिते्र 

म्हििे बाबि आणि िहांगीि यांच्या स्ितृी आणि गलुबदन बेगि यांचे हुिायंूचे चरित्र िखेाटन 

होय. 

 विानायिक लेखन:  

िारीख-ए-तहांद :- (अल-बेरुनी)  

अल-बेरुनी िाितात येऊन गझनीच्या िहिूदच्या अधीन िाणहले. ते अिबी, पणशभयन िािेत 

चांगले परिणचत होते आणि औिध, तकभ शास्त्र, गणित, तयवज्ञान, िह्मज्ञान आणि धिभशास्त्रात 

ययांची उयकृष्ट बणुद्धित्ता होती. िाितात वास्तव्याच्या वेळी ययांनी संस्कृत िािा णशकले आणि 

णहंदू धिभ आणि तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला. ययांनी दोन संस्कृत गं्रथाचे अिबी िािेत 

िािांतिही केले. ययाच्या सवाभत िहत्त्वाचे साणहयय योगदान म्हििे तारिख-उल-णहंद होय. 

िहान अचूकता आणि णवद्वत्तापूिभ सादिीकिि उयकृष्ट अिबी णलणहले िात. ११ व्या शतकात 

णहंदू साणहयय, णवज्ञान आणि धिभ खाते यावि लेखन केले. गझनीच्या िाित हल्ल्याच्या 

िहिूदच्या वेळीचा या पसु्तकात िािताचा लेखािोखा देण्यात आला आह.े  

इिर लेखन -  

सल्तनत आणि िोगल काळाणवियी बर् याच प्रिािात लेखन आहे. णिन्हि-उस-णसिािचा 

"ताबाकत-ए-नणसिी" हा एक िहत्त्वाचा सिकालीन स्रोत आहे. िो िहंिद घोिीच्या णवियाचा 

आणि १२६० पयंत णिंि-उस-णसिाि पयंतचा िाितातील तकुी साम्राज्याचा इणतहासाचा 

िाणहती देिािा िहत्त्वपूिभ सिकालीन स्त्रोत आहे. सलुतान नाणसि-उद-दीन िहिूद यांचे 

नेतयृव तेव्हा होते. " तारिख-ए-अलई णकंवा खिैन-उल-फुतहु" पणशभयन िािेत अिीि खसु्राने 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shivaji
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णलणहले होते. णदल्लीच्या कैकुबाद, िलाल-उद-णदन णखलिी, अलाउिीन णखलिी अशा 

अनेक सलुतानांच्या संिक्षिाचा ययांना आनंद झाला. कुतबु-उद-णदन िबुािक शाह णखलिी 

आणि णघयास-उद-णदन तगुलक. अिीि खसुिाव हे गद्य आणि कणवतांचे प्रख्यात लेखक होते. 

१२९० िध्ये ते कवी पिुस्काि णविेते होते. खिैन-उल-फुतहु हे तारिख-ए-अलई म्हिून 

ओळखले िात. हा अलाउिीन णखलिीच्या कािणकदीच्या पणहल्या सोळा विांचा दिबाि आहे. 

यािध्ये िणलक काफूि डेक्कन िोणहिेचा तपशील देण्यात आला आह ेकी, िलाल-उद-दीनची 

हयया णकंवा िंगोल लोकांनी सलुतानच्या पिािवाचा उल्लेख केला नाही. अिीि खसुिाव 

यांच्या नावावि इतिही अनेक लेखन आहे. यािध्ये १२९१ िध्ये णलणहलेल्या "णिफ्ताह-उल-

फुतहु" िलाल-उद-णखन णखलिीच्या सैन्य िोणहिेचे विभन आहे तघुलकनािा यािध्ये 

णघयासिुीन तघुलकच्या िाज्यािोहनासंदिाभतील घटनांचा िागभ  सापडतो. 

तारिख-ए-णफिोिशाही णियाउिीन बिनी यांनी णलणहली होती. तारिख-ए-णफिोिशाही 

१३५८ च्या सिुािास णलणहले गेले होते. ययात आपल्याला बलबनपासून िहुम्िद-णबन 

तगुलक आणि णदल्ली णफिोिशहाच्या कािणकदीच्या पणहल्या सहा विांच्या णदल्लीच्या 

सलुतानांबिल िाणहती देण्यात आली आह.े तािखांणवियी तो फािसा अचूक नव्हता. ययांनी 

घटनांच्या कालक्रिानसुाि विभन केले नाही. णझया-उद-णदन बिनी यांनी णलणहलेले फतवा-ए-

िहांदािी १४ व्या शतकाच्या सरुूवातीस िचले गेले होते. सिकािच्या धोििांवि आणि 

िणुस्लि िािाने पाळली पाणहिे अशी आदशभ आचािसंणहता यावि बिनी यांनी आपले णवचाि 

णलणहले होत.े 

शि-ए-णसिाि आणफफ यांनी णलणहलेले तारिख-ए-णफिोि शाही बहुधा पंधिाव्या शतकाच्या 

पणहल्या दशकात िचले गेले होते. लेखक सलुतान णफिोिशहा यांचे आवडते होते. ययांनी 

सलुतानाच्या दीघभ कािणकदीचा इणतहास विभन केला आहे. या काळातील संस्कृतीबिलही 

ययांनी णलणहले आहे. सलुतान णफिोि तघुलक यांच्या इणतहासासाठी ययाच्या लेखाला खूप 

िहत्त्व आहे.  

अबदलु काणदि बदायूनी यांनी िनु्ताख-उल-तवािीख णकंवा तारिक-ए-बदायूनी णलणहले होते. 

पणहला खंड बाबि आणि हुिायंूच्या काििािाबिल आहे. िुंतखब-उल-लबुाब हा गं्रथ िहुम्िद 

हाणशि उफभ खाफी खान यांनी णलणहले होते. इणतहासाच्या लखेनावि बंदी असल्याने खाफी 

खानने ते गपु्तपिे णलणहले. बाबिच्या कािणकदीपासून इ. स. १७३३ पयंतच्या िोगलांचा प्राििं 

होण्याचा हा संपूिभ इणतहास आहे. औिगंिेबाच्या काििािाच्या सवभ बाबींचा ययांनी पाणहल्या 

होयया. 

 तनयिकातलके आति विािानपते्र  

 सिकालीन णनयतकाणलके आणि वतभिानपत्र आपल्याला सािाणिक, िािकीय णस्थतीबिल 

णवणवध प्रकािची िाणहती देतात. बॉम्ब े क्रॉणनकल (१८२५ ते १९५९)), बॉम्बे कुरियि 

(१७९७ ते १८४६), बॉम्बे टेणलग्राफ आणि कुरियि (१८४७ ते१८६१), बॉम्बे टाईम्स 

(१८३८ ते१८५९), बॉम्ब ेगॅझेट (१८०९ त े१९१४), बॉम्ब ेदपभि (ििाठी) (१८३२ आणि 

१८३४), ििाठा (१९१३ ते १९२५), पूना ऑबझव्हभि (१८५२ - ५३, १८६१-६२, 

१८७६-१९१५)), केसिी (ििाठी) (१९०० त े १९३१, १९६२ ते१९७३), नविीवन 

(१९१९ ते १९३२), यंग इंणडया (१९१५ ते १९३२), इंणडयन एक्सप्रेस (१९५५ ते णडसेंबि 
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२००८), णबलट ि (१९५७ ते १९६४), फायनाणन्शयल एक्सप्रेस (१९६१ ते १९६४) लंडन 

टाइम्स, टाईम्स ऑफ इंणडया (१८६१ अप-टू-डेट), िहािाष्र टाइम्स (ििाठी) (१९६२ अप-

टू-डेट), लोकसत्ता (ििाठी) (१९६० त े णडसेंबि २००८), सकाळ (ििाठी) (१९६५ 

त१े९६८) आणि बर् याच सिकालीन णनयतकाणलक िसे एणशयाणटक िनभल एणशयाणटक 

िनभल न्यू णसिीि, बंगाल ऑणबचअुिी (कलकत्ता, १८४८) बंगाल आणि आग्रा प्रेसीडेंसीच्या 

णवणवध िागांिधून स्िािकांच्या णशलालेखांचे संकलन. १८ व्या शतकापासून ते १८४८ च्या 

सरुुवातीच्या काळातील णिणटश िाितातील नािवंत व्यिींच्या चरित्रायिक स्केच आणि 

स्ितृींचा देखील यात सिावेश आहे. 

जनर्गिना अहवाल  

िनगिना अहवाल (१८७१ नंति) लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यासाचे एक िौल्यवान आणि 

िूलिूत स्त्रोत आहेत आणि ययात लोकसंख्या, िाती, ििाती, व्यवसाय इययादींचा अभ्यासक 

आणि इति वापिकययांच्या वापिासाठी िाहीती (डेटा) आहे. 

४.५ िौतखक साधने (स्त्रोि)  

तोंडी इणतहास म्हििे ययांच्या स्वत: च्या शबदातले अकाउंट स आणि पूवीचे स्पष्टीकिि 

संग्रह. एखाद्या व्यिीच्या थेट िावना णकंवा ती ज्या घटनांिध्ये सहिागी होती ययाबिल िते 

नोंदवतात. िौणखक इणतहास अशा िहत्त्वपूिभ घटनांबिल िाणहती प्रदान किते ज्यात अन्यत्र 

लेखी णकंवा संग्रह अणिलेखांिध्ये कागदपत्रांची कितिता असू शकते. तोंडी इणतहासाची 

साधने िलुाखतींद्वाि े प्राप्त केल्या िातात आणि ऑणडओ आणि णव्हणडओ िकेॉणडंगवि, 

णचत्रपटांिध्ये आणि लेखी उतार् यािध्ये ितन केल्या िातात. िौणखक इणतहासाचा प्राथणिक 

स्त्रोत म्हिून उपयोग होतो. स्त्रोत सािग्री म्हिून ययांचे कोिते फायदे आहेत. बर् याच वेळा 

तोंडी इणतहासात अशा व्यिींचे अनिुव नोंदवले िातात िे अशक्य आहेत णकंवा ज्यांना वेळ 

नव्हता ययांची लेखी खाती, कागदपते्र नाहीत. िलुाखतदािाचे प्रश्न सहसा उयस्फूतभता आणि 

प्रेिळपिा तयाि कितात िे कदाणचत वैयणिकरियया णलणहलेल्या खाययात नसतील. णशवाय, 

िकेॉडभ केलेल्या िलुाखतीत, िाणहती देिार् याचा आवाि इति अणद्वतीय स्त्रोत िध्ये पकडला 

िाऊ शकत नाही अशा अणद्वतीय िाििाची वैणशष्ट ये आणि टोन प्रकट करू शकतो. तोंडी 

इणतहास ययाच्या णवशे्लििािधील आव्हाने सादि कितो. िाणहती देिार् याच्या िाणहतीची 

णवश्वासाहभता प्रश्न असू शकते. चकुीच्या णकंवा अपूिभ िकेॉडभचा परििाि म्हिून काही णवियांवि 

िाणहती देण्यास िाणहती देिािे कदाणचत टाळाटाळ कितात. सवभ स्त्रोतांप्रिािेच, िौणखक 

इणतहासाचे िूल्यिापन इति दस्तऐविीकििासह कििे आवश्यक आहे की ते अपवादायिक 

णकंवा पूवी स्थाणपत असलेल्या अनरुुप िाणहती सादि कितात की नाही. 

आपली प्रर्गिी िपासा  

१. दयु्यि साणहणययक साधने म्हििे काय? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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२. इणतहासातील साधन म्हिून विभनायिक णलखािावि चचाभ किा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

३. िौणखक स्त्रोत म्हििे काय? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

४.६ तडतजटल स्रोि  

णडणिटलायझेशनिळेु गं्रथालये, अणिलेखागाि, ऐणतहाणसक संस्था, संग्रहालये आणि व्यिींनी 

ययांचे संग्रह िगाबिोबि सहिपिे सािाणयक (share) कििे शक्य केले आहे. आि 

संशोधकांकडे विभनायिक डेटा असलेल्या प्राथणिक स्त्रोत सािग्रीच्या प्रणतिांवि अिूतपूवभ 

प्रवेश आह,े िो प्री-णडणिटल यगुात केवळ अशाच लोकांसाठी उपलबध होता ज्यांना 

वैयणिकरियया एखाद्या संग्रहात िेट णदली िाऊ शकते.  

१)  इांटरनेट सांग्रहिे (Archives) 

 वेब संग्रहि(Archives)सािाणिक वैज्ञाणनक आणि णडणिटल िानव्यणवदया 

अभ्यासकांना डेटा स्रोत प्रदान किते. िे ऐणतहाणसक घटनेच्या संपत्तीचा अभ्यास 

सक्षि किते. वल्डभ वाइड वेबचा इणतहास िकेॉडभ किण्याचा सवाभत उल्लेखनीय 

प्रययनांपैकी एक म्हििे इटंिनेट आकाभइव्ह (आयए) प्रकल्प, िो िगातील संग्रणहत 

डेटाचा सवाभत िोठा िपेॉणिटिी ठेवतो. संग्रणहत डेटाची गिुवत्ता आणि एकाच 

वेबसाइटच्या प्रययेक िकेॉडभची पूिभता सििून घेिे ही अभ्यासू संशोधनासाठी कें िीय 

सिस्या आहे आणि अद्याप णडणिटल आकाभइव्हिच्या शोधाची कोितीही िानक नोंद 

नाही. खि ंति, आिकालच्या नोंदी अगदी अचूक असल्या तिी, वेळोवेळी संग्रणहत 

केल्यािळेु संग्रणहत वेब सािग्री खिाब होते. वेब आकाभइव््ि फॉि णहस्टोरिकल रिसचभ 

(डबल्यूएएचआि) गटाचे इणतहास आणि वेब डेटा संग्रहातून णडणिटल स्रोत 

शोधण्यासाठी आणि स्पष्टीकिि देण्यासाठी इणतहासकािांना आवश्यक साधने प्रदान 

किण्यासाठी िोठा डेटा िोडण्याचे उिीष्ट आहे. आिचे संशोधन दोन्ही वेब 

इणतहासावि लक्ष कें णित किते - वेब अणिलेखािध्ये प्रणतणबंणबत केलेल्या अलीकडील 

काळाबिल णलणहतो - तसेच या िपेॉणिटिीि सििून घेण्यासाठी पद्धतीनुसाि 

दृणष्टकोन असतो. 
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२)  शब्द भांडार 

 िगििात १०,००० गं्रथालयांिधून पसु्तके, डीव्हीडी, सीडी आणि लेखांसह िाहीती 

िेटते. आपिास वल्डभकेसच्या साधनांसह सवाभत िवळचे गं्रथालय देखील सापडेल. 

३)  र्गूर्गल बुक्स 

 गूगल बकु्स (यापूवी गगुल बकु सचभ आणि गगुल णप्रंट म्हिून ओळखले िािाि ेआणि 

ययाच्या कोडनेि प्रोिेक्ट ओशनद्वािगूेगल इन्क.)ची एक सेवा आहे िी Google ने 

स्कॅन केलेल्या पसु्तके आणि िाणसकें चा संपूिभ ििकूि शोधूनऑणप्टकल कॅिके्टि 

रिकणग्नशन (ओसीआि) वापरून ििकूिात रूपांतरित केली, पसु्तके एकति Google 

Book Partner प्रोग्रािद्वाि े णकंवा Google च्या लायििी िागीदािांद्वाि,े लायििी 

प्रोिेक्टच्या िाध्यिातून पसु्तके प्रकाशक आणि लेखकांद्वाि ेउपलबध केली िातात. 

याव्यणतरिि, Google ने ययांचे संग्रहि णडिीटल किण्यासाठी अनेक िाणसक 

प्रकाशकांसह िागीदािी केली आहे.  

४)  प्राचीन भारि - तिटीश सांग्रहालय 

 णिटीश संग्रहालयाच्या ऑनलाइन ऑफिसभ प्रिावी आहेत. प्राचीन सभ्यता वेबसाइट स 

काही उल्लेखनीय िागणतक सभ्यतांच्या उपलबधींवि प्रकाश टाकतात आणि िानवी 

णवकासाच्या क्रॉस-सांस्कृणतक थीिची एक्सप्लोि कितात. णिटीश संग्रहालयाच्या 

संग्रहातील अ ॅणनिेशन, थ्रीडी िॉडेल्स आणि ऑबिेक्ट स वापरुन प्राचीन लोकांचे 

लोक-संस्कृती, णवश्वास आणि इणतहास िािून घेतला िातो. 

५)  प्राचीन जार्गतिक सांस्कृिींचा शोध लाविे: भारि  

 काही दवेु तटुलेल ेअसल ेतिी प्राचीन िािताची आिखी एक चांगली ओळख आहे. 

सवाभत िनोििंक वैणशष्ट ये म्हििे “िगवद्गीतेचा ऐणतहाणसक संदिभ आणि िाितीय 

धाणिभक ितांशी ययाचा संबंध,” आणि िगवद्गीतेचा ऑनलाइन अनवुाद. आपिास 

हिािप्पाच्या बर् यापैकी प्रणतिा सापडतील.  

६)  प्राचीन भारिािील दैतनक जीवन  

 या लोकणप्रय साइटवि उपलबध असंख्य धडे योिना आणि संसाधने श्री डॉन आणि 

इति योगदानकययांनी णवकणसत केल्या आहेत. िहस्यिय णसंधू सभ्यता ३०००-

१५०० बीसीई, आयभ सभ्यता दैणनक िीवन १५००-५०० बीसीई, वैणदक कालखंड 

१५००-१००० बीसीई, िहाकाव्य कालावधी १००० - ५०० बीसीई, आणि 

साम्राज्यांचे डेली लाइफ ५०० बीसीई -७०० सी.ई. आहेत 

ऑतडओ तहहज्युअल स्रोि 

ऑणडओ िकेॉडभिध्ये उयकृष्ट व्यणिित्त्वे छायाणचते्र, णचत्रपट, णव्हणडओ, पेंणटंग्ि, िखेाणचते्र, 

व्यंगणचत्र, णप्रंट स, णडझाईन्स आणि णशल्पकला आणि आणकभ टेक्चि यासािख्या णत्र-आयािी 

कलांची िाििे सिाणवष्ट आहेत आणि लणलत कला णकंवा िाणहतीपट िकेॉडभ म्हिून वगीकृत 

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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केल्या िाऊ शकतात. काही दृश्य संसाधने ही एकप्रकािची असतात ति काहींची पनुरुयपादने 

(पसु्तके आणि िाणसकांिधील ििुिे णकंवा णचते्र यासािखी) असतात. 

तचत्रपट 

कथा इणतहासापासून दूि गेल्यावि सािाणिक वास्तवाचे विभन कििार् या प्रायोणगक 

णचत्रपटाच्या णदशेने आपि सहिपिे अनकूुल दृष्टीकोन स्वीकारू शकतो. उदाहििाथभ 

प्रिालीगत पद्धतशीि शोिि, अंडिवल्डभ, वेतन गलुािी, िणहलांचा िावणनक आघात णकंवा 

स्थलांतरित कािगाि आणि बेिोिगाि यांच्या सिस्या यावि प्रकाश टाकिाि े णचत्रपट 

इणतहासाचे काल्पणनक कथा बनवण्याची गिि नाही - हेच स्टोअि णहस्री कोिययाही 

परिणस्थतीत बनलेले आहे. ययांनी णलणहलेल्या इणतहासाकडे दलुभक्ष कितात णकंवा व्यि करू 

शकत नाहीत अशा बर् याच िावनांकडे आपले लक्ष वेधून घेिे आवश्यक आहे. उदाहििाथभ, 

श्याि बेनेगल यांच्या 'अंकुि' सािखा णचत्रपट दणक्षि िाितातील ग्रािीि िागातील 

सििंािशाही आणि सादिीकििातील सािाणिक-सांस्कृणतक यावि लक्ष कें णित कििािी 

एकेकाळी ऐणतहाणसक आहे. गोणवंद णनहलानींच्या 'आक्रोश' णवियीही हेच आहे, िे िाितातील 

सत्ताधािी आणि ययांच्या एिंटांद्वाि ेआणदवासींचे शोिि अधोिेणखत किते. 

आपली प्रर्गिी िपासा  

१. डीिीटल स्त्रोत म्हििे काय? व ययाचे प्रकाि सांगा  

 

 

४.७ साराांश 

 िानवाच्या प्रगतीच्या प्रवासात बहुणवध साधने णनिाभि झाली. इणतहासाचे ससंुगतवाि लेखन 

किण्यासाठी साधनांची आवश्यकता आहे. ही साधने बहुणवध असून ययांचे स्वरूप 

पिस्पिांपासून णिन्न आहे. तसेच ही साधने केवळ इणतहास सिािावा म्हिून णनिाभि केली 

गेली नाहीत ति ययांचा हेतू अन्य होता; पितं ुया उपलबध साधनांच्या िदतीनेच आपिास 

आपला इणतहास लेखनाचा हेतू साध्य किता येतो. िानवी इणतहासाचा आढावा घेिे यासाठीच 

साधनांची आवश्यकता असते. कागदपते्र अथवा संदिभसाधने यांच्याणशवाय इणतहास एक 

पिीकथा ठिले. गतकाळातील घटना वतभिानात सांगतांना ययास संदिभ णकंवा आधािाची गिि 

आहे. काळानरुूप साधने बदलली तिी साधनांचे िहत्त्व अबाणधतच आहे. िौणतक साधनांच्या 

दृणष्टकोनातून णवचाि केल्यास णशलालेख, िूती, नािी, उयखननातील वस्तू यांची णवश्वासाहभता 

१०० टक्के असत.े तथाणप ययांची कालसापेक्षता ठिणविे हा वादाचा ििुा असतो. याउलट 

णलणखत साधनांचे िहत्त्व हे ययातील वस्तणुनष्ठतेवि अवलंबून असते. बौणद्धक पातळीवि 

साधनांची णचणकयसा करून इणतहास णलणहण्याचा णवचाि केला ति ययातून स्पष्ट होिािा 

इणतहास हा वस्तणुस्थतीतील णवचािांच्या िवळचा ठििािा आहे. इणतहासकािाची बैठक िि 

णवचाि प्रधान नसेल ति इणतहासाच्या िाध्यिातून उिटले िािाि े णचत्र णततकेसे प्रिावी 

असिाि नाही. 
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काळाच्या ओघात नवनवीन साधने उपलबध होत आहे. णचत्रफीती, ध्वणनफीती, छायाणचते्र 

यांचाही वापि केला िातो. लोकवाङियाचा आधाि सुध्दा इणतहास लेखनात काळिीपूवभक 

घेतला िातो. णडिीटल साधने, ई - साधने वापिली िातात. 

४.८ प्रश्न 

१)  ऐणतहाणसक स्त्रोतांचे स्वरूप व प्रकाि यांचे विभन किा. 

२)  ऐणतहाणसक स्त्रोतांचे प्रकाि काय आहेत? ययाचे स्वरूप सििावून सांगा. 

३)  दयु्यि साणहणययक स्रोतांच्या िहत्त्वणवियी चचाभ किा 

४.९ सांदभा 

१)  गॅिाघन िी. एस., गाइड टू णहस्टोरिकल िेथड, न्यूयॉकभ , फोडभ हॅि यणुनव्हणसभटी प्रेस, 

१९९६.  

२)  गॉटस्टेक, एल., अंडिस्टँणडंग णहस्री, न्यूयॉकभ , अल्रेड ए. नॉफ, १९५१.  

३)  िॅकणिलन िे.एच. आणि शिुदंि एस., रिसचभ इन एज्यकेुशन: अ कन्सप्च्यअुल 

इंत्रोडक्शन बोस्टन एिए: णलटल िाउन आणि कंपनी, १९८४. 

४)  शेफि आि.िे., गाईड तू णहस्टोरिकल िेथड, इणलयन्स: डोसी प्रेस, १९७४.  

५)  शांता कोठेकि, इणतहास तंत्र आणि तत्त्वज्ञान, श्री साईनाथ प्रकाशन नागपूि, णतसिी 

आवतृ्ती, २०११. 

६)  श्रीणनवास सातिाई, इणतहास लेखन शास्त्र, णवदया बकु्स पणबलशसभ, औिगंाबाद, 

२०११.  

७)  प्रिाकि देव, इणतहास एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नांदेड, १९९७. 

८)  सिदेसाई बी. एन., इणतहास लेखन पद्धती, फडके प्रकाशन, कोल्हापूि, २००४. 
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५     

साधनाांची सत्यता आणि णिश्वसनीयता 
 

घटक रचना  

५.१  उद्दिष्ट े

५.२  प्रस्तावना 

५.३  साधनाांची सत्यता पडताळणी (बाह्ाांग परीक्षण) 

५.४  साधनाांची द्दवश्वसनीयता तपासणे (अांतरांग परीक्षण) 

 ५.४.१ सकारात्मक परीक्षण   

 ५.४.२ नकारात्मक परीक्षण 

 ५.४.३ लेखकाचा प्रामाद्दणकपणा 

 ५.४.४ द्दलखाणातील चकुाांच्या कारणाांचा शोध 

५.५  साराांश 

५.६  प्रश्न 

५.७  सांदर्भ  

५.१  उणिष्टे 

या घटकाच्या अध्ययनानंतर  द्दवद्यार्थयाांना खालील गोष्टी लक्षात येतील.  

१)  प्राचीन, मध्ययगुीन आद्दण आधदु्दनक इद्दतहासासाठी स्त्रोताांचे स्वरूप आद्दण प्रकार 

समजून घ्या  

२)  प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाची प्राथद्दमक व दयु्यम स्त्रोत समजावून साांगा 

३)  ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोताांचे द्दवद्दवध प्रकार साांगा. 

५.२ प्रस्तािना 

ऐद्दतहाद्दसक सांशोधन ही एक शास्त्रीय पद्धत आहे. सांशोधनाच्या द्दवषयद्दनवडीपासून ते अहवाल 

लेखन या पायरीपयांत पद्धतशीर शास्त्रीय पद्धतीने सांशोधन प्रद्दिया पार पाडावी लागते. 

यासांपूणभ प्रद्दियेतील साांधनाांच्या सांकलन करून वगीकरण केल्यानांतरचा अत्यांत महत्वाचा 

टप्पा म्हणज े "साधनाांची सत्यासत्यता व द्दवश्वसनीयता तपासणे. या दोन टप्प्याांद्दशवाय 

सांशोधन पूणभपणे अपूणभ आहे. सांशोद्दधत केलेल्या तर्थयाांची त्याच्या खरपेणाबाबत कोणद्दतही 

हमी देता येणार नाही.  इद्दतहास सांशोधकाला गतकालीन द्दलद्दखत साधनाांचा वापर बऱ्याच 

मोठ्या प्रमाणावर करावयाचा असतो. त्यामळेु ऐद्दतहाद्दसक द्दलद्दखत सामगु्री कोठे उपलब्ध 

असेल याचा शोध सांशोधकाला प्रथम घ्यावा लागतो. केवळ ऐद्दतहाद्दसक माद्दहतीच्या आधारे 

इद्दतहासाला आकार येत नाही हे जरी सत्य असले तरी त्या खेरीजही इद्दतहासग्रांथाची इमारत 

उर्ी होत नाही हे ही द्दततकेच सत्य आहे. 
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मूळ ऐद्दतहाद्दसक सामगु्रीच्या सांकलनानांतरचा दसुरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मूळ साधनाांची 

सत्यासत्यता पडताळून पाहणे हा होय.NO DOCUMENT NO HISTORY या इद्दतहास 

सांशोधनातील द्दसद्धाांताप्रमाणे इद्दतहास हा सांपूणभपणे उपलबध होण्याऱ्या कागदपत्ाांवर 

अवलांबून आहे. गतकाळात काय घडले, कसे घडल ेही माद्दहती देण्याचे काम मूळ कागदपते् 

करतात.गतकालीन सापडलेल्या कागदपत्ाांची घटनेसांदर्ाभत शहद्दनशा करणे अथवा त्याांची 

खातरजमा करणे महत्वाचे असते.  इद्दतहास म्हणजे गतकाळाची कपोलकद्दल्पत कथा नव्हे, 

तर जे प्रत्यक्ष घडले त्याचे द्दनवेदन इद्दतहासलेखात अपेद्दक्षत असते. परांत ुत्यातून द्दमळणाऱ्या 

माद्दहतीचे परीक्षण आवश्यक असते. वतभमानकाळात घडणाऱ्या घटनाांच्या वणभनात 

खऱ्याखोट्याची जशी सरद्दमसळ झालेली अनेकदा आढळते तशीच ती गतकाळाची माद्दहती 

देणाऱ्या मूळ कागदपत्ाांत झालेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून ती मूळ 

साधने तत्कालीन आहेत की नाही. आद्दण त्यातून द्दमळणारी माद्दहती द्दवश्वासाहभ आहे की नाही 

याची खातरजमा करून घेणे द्दनकडीचे ठरते. माद्दहतीच्या सत्यतेद्दवषयी पूणभ खात्ी 

पटल्याखेरीज त्याचा वापर ऐद्दतहाद्दसक परुावा म्हणून करता येत नाही. 

ऐद्दतहाद्दसक कागदपत्ाांच्या परीक्षणाचा टप्पा द्दचद्दकत्सात्मक व द्दवशे्लषणात्मक स्वरूपाचा 

असतो. ह्ा टप्प्याच्या दरम्यान सांशोधकाची रू्द्दमका तपासनीसाची असते. ज्याप्रमाणे गपु्तहेर 

खात्यातील तपासनीस डोळे व कान उघडेठेऊन पडलेल्या घटनेचा सूक्ष्मपणे तपास करतो, 

तसेच काम यावेळी सांशोधकाला करावयाचे असते. यासाठी त्याला कुशाग्र, तल्लख बदु्धी, 

नीरक्षीर द्दववेक आद्दण कायम शांकेखोर वतृ्ती असावी लागते. ज्या घटना घडल्या आद्दण जशा 

घडल्या असे ऐकतो अगर वाचतो, त्या खरोखर घडल्या का? आद्दण जसे वाचतो तशाच 

घडल्या का? याची शहाद्दनशा करणे अगत्याचे असते; कारण द्दवश्वासाहभतेच्या द्दनकषावर 

पारखून खऱ्या ठरलेल्या माद्दहतीलाच परुाव्याचे स्वरूप प्राप्त होते. व त्याचा उपयोग इद्दतहास 

लेखनात करता येतो. घद्दटत े(facts) हा इद्दतहासलेखनाचा मूळ आधार असतो. या सांदर्ाभत 

"घटनाद्दनद्दिती हा परीक्षणाचा मखु्य उिेश असतो, कारण पढुील सवभ प्रद्दियाांचा मूळ आधार 

ह्ा पररद्दक्षत घटना असतात." हे हॉकेट याांचे द्दवधान ह्ा महत्त्वाच्या मदु्यावर नेमके बोट ठेवणारे 

आहे.  

सांकद्दलत कागदपत्ाांतील माद्दहती परुाव्यादाखल वापरता येईल की नाही याची द्दनद्दिती 

करण्यासाठी सांशोधकाला त्यावर परीक्षणाची प्रद्दिया करावी लागते. द्दवश्वसनीयता द्दनधाभ ररत 

करण्यासाठी कागदपत्ाांवर दोन प्रकारचे सांस्कार करावे लागतात. ते म्हणजे कागदपत्ाांचे 

बाह्ाांग  परीक्षण आद्दण त्याांचे अांतरांग परीक्षण हे होत. यालाच इांग्रजीत अनिुमे heuristics 

आद्दण  hermeneutics असे म्हणतात.   

५.३ साधनाांची सत्यता पडताळिी (बाह्ाांग परीक्षि)  

साधनाांची सत्यता पडताळणे याला बाह्ाांग परीक्षण देखील म्हणतात. बाह्ाांग परीक्षणाला 

इांग्रजीत ह्रुरद्दस्टकस असे म्हणतात.  ही कागदपत्ाांच्या तपासणीची प्राथद्दमक प्रद्दिया होय. 

ऐद्दतहाद्दसक कागदपते् हाती आल्यानांतर त्याांची सत्यता पारखून घेण्यासाठी सरुुवातीला त्या 

कागदपत्ाद्दवषयी स्वतःलाच काही प्रश्न द्दवचारावे लागतात. त्या कागदपत्ाच्या खरपेणाद्दवषयी 

शांका उपद्दस्थत करून तपासणीला प्रारांर् करावयाचा असतो. ते प्रश्न पढुीलप्रमाणे -   
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१)  सांशोधनासाठी द्दनवडलेल्या द्दवषयासांबांधी तो कागद आहे की नाही?   

२)  कागद मूळ स्वरूपात आहे की नक्कल आहे खरा आहे की बनावट ?  

३)  कागदाचा लेखक सांशोधन द्दवषयाच्या काळाशी द्दनगडीत आहे का?   

४)  कागदात आलेला द्दवषय सांशोधनद्दवषयाच्या काळाशी ससुांगत आहे की नाही?   

५)  कागदात स्थळाचा उल्लेख आहे का? असल्यास तो सांशोधन द्दवषयाच्या 

स्थलमयद्ददशी  जळुतो का?   

ह्ा प्रश्नाांचा हेतू मूळ कागदपत्ाचा लेखक, स्थळ व काळ द्दनद्दित करणे हा असतो. यालाच 

साधनाांची सत्यता पडताळणे म्हणतात. काही इद्दतहासकार साधनाांचीसत्यता परीक्षणाचेही 

लेखद्दचद्दकत्सा (textual Criticism) व लेखकाचा द्दचद्दकत्सक तपास (critical 

investigation of authorship) असे दोन र्ाग मानतात. काही इद्दतहासकार बाह्ाांग 

परीक्षणाला गौण मानतात. हॉकेट देखील बाह्ाांग परीक्षणाला प्राथद्दमक स्वरूपाची अपररपक्क 

प्रद्दिया मानतात. परांत ुयाचा अथभ ह्ा प्रद्दियेचे महत्त्व गीण आहे असा मात् नाही. फक्त ती 

परीक्षण प्रद्दियेची पद्दहली पायरी आहे. द्दकल्ल्यात प्रवेश करावयाचा असल्यास प्रथम प्रवेशद्वार 

उघडावे लागते. त्याखेरीज आत प्रवेश द्दमळत नाही, तसेच कागदपत्ाचा लेखक कोण? त्याचा 

काळ कोणता व स्थळ कोणते याची खातरजमा केल्याखेरीज परीक्षणाची पद्दहली पायरी 

ओलाांडून पढेु पाऊल टाकता येत नाही. कागद जर सांशोधन द्दवषयाशी सांबांद्दधत नसेल, लेखक 

समकालीन नसेल आद्दण कागद जर बनावट वाटत असेल तर तो त्याज्य ठरतो आद्दण पढुील 

परीक्षणाची गरजच उरत नाही.  

१)  बाह्ाांग परीक्षणासाठी पद्दहला मिुा द्दवचारात घ्यावयाचा तो द्दवषयाच्या स्वरूपाचा! 

सांशोधनाचा द्दवषय पेशवेकालीन असेल आद्दण कागदपत् द्दशवकालीन असेल तर तो 

प्रथमदशभनीच त्याज्य मानावा लागेल.   

(२)  दसुरा मिुा म्हणजे हाती आलेला कागद अगर हस्तद्दलद्दखत मूळ स्वरूपात आहे. की 

त्याची नक्कल आहे? याचा द्दवचार करावा लागतो. कागद मूळ आहे की नक्कल आह े

त्याची शहाद्दनशा करण्याचे तांत् आहे. प्रत्येक कालखांडात द्दलखाणाची पद्धत वेगवेगळी 

असते. अक्षराचे वळण वेगळे असते, द्दवद्दशष्ट शब्द प्रचारात असतात, यावरून कागद 

द्दवद्दशष्ट काळाचा आहे की नाही याची शहाद्दनशा करता येते. तसेच याद्दशवाय पूवी 

दरबारी कागदपत्ाांवर द्दवद्दशष्ट द्दठकाणी द्दशक्कामोतभब केले जात असे. यावरूनही काळ 

द्दनद्दित करण्यास मदत होते. तसेच एखाद्या मूळ कागदाची/हस्तद्दलद्दखताची नक्कल 

करत असताना काही चकुा अर्ाद्दवतपणे होतात. मळुातले काही शब्द नकल करताना 

गळतात, काही मळुात नसलेल ेशब्द घातले जातात; यावरून कागद मूळ स्वरूपात 

आहे की नक्कल याचा अांदाज करता येतो. 

 हस्तद्दलद्दखताची एक प्रत हाती पडल्यानांतर त्याच्या आणखी काही प्रती उपलब्ध 

आहेत का याचा शोध घेऊन, एका पेक्षा अद्दधक प्रती सापडल्यास त्या एकमेकाशी 

ताडून पाहाव्या लागतात. त्यावर ज्या लेखकाचे नाव असेल, त्याच्या इतर द्दलखाणाची 

माद्दहती द्दमळवून त्याचा तौलद्दनक अभ्यास करावा लागतो व त्यामधील अक्षराचे वळण 
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जळुते की नाही? वापरलेल्या शब्दात साम्य आढळते का? याची उत्तर े द्दमळवावी 

लागतात. उदाहरणाथभ, जनु्या पोर्थयाांच्या तसेच बखरींच्या दोन तीन प्रती सापडल्या 

तर कागदाचा पोत, अक्षराचे वळण, शब्दाांचा वापर यावरून मूळ प्रत कोणती याचा 

छडा लावता येतो. कधी मळुात असलेल्या चकुा सधुारण्याचा नक्कलकाराचा प्रयत्न 

असतो. त्यावरून देखील मूळ व नक्कल यामधील रे्द लक्षात येतो. 

३)  तसेच एखादा मूळ कागद हाती आला, तर ज्याचे नाव लेखक म्हणून द्दनद्ददभष्ट आहे, 

तोच त्याचा खरा लेखक आहे की दसुऱ्याच एखाद्या व्यक्तीने खऱ्या लेखकाच्या 

नावाखाली तो द्दलद्दहला आहे याचा शोधही घ्यावा लागतो. कधी कधी लेखाला महत्त्व 

द्दमळण्यासाठी, एखादी व्यक्ती एखाद्या प्रद्दतद्दित प्रख्यात व्यक्तीच्या नावाचा वापर 

करून लेख द्दलद्दहते. अशा वेळी त्यातील मजकुराचा आशय, वापरलेले शब्द पाहून 

खऱ्या खोट्याचा द्दनणभय करावा लागतो. 

४)  मध्ययगुात शासकाांच्या दरबारातून चालणाऱ्या शासकीय पत्व्यवहारावर, 

उदाहरणाथभ, आज्ञापते्, दानपते्, इतर शासकाांशी होणारा पत्व्यवहार इत्यादी, ठराद्दवक 

द्दठकाणी द्दशक्का मारण्याची पद्धत असे. असा द्दशक्का न द्ददसल्यास त्या कागदाच्या 

खरपेणाद्दवषयी प्रथमदशभनीच शांका द्दनमाभण होते. द्दकां वा ठराद्दवक जागेऐवजी वेगळ्या 

जागी द्दशक्का मारलेला आढळला. तरी शांकेला जागा द्दशल्लक राहाते. तसेच 

द्दशवकालीन अगर पेशवेकालीन कागदपत्ात पत्ातील मायना आद्दण पत्ाची अखेर 

द्दवद्दशष्ट प्रकार,े द्दवद्दशष्ट शब्दात होई. तशी न आढळल्यास तपासणीची गरज आह ेह े

ध्यानात येते. 

५)  लेखाचा व लेखकाचा काळ ठरद्दवण्यासाठी कालगणना शास्त्र, र्ाषाशास्त्र, द्दलपीशास्त्र, 

हस्तलेखाशास्त्र, द्दशकाशास्त्र इत्यादी इद्दतहासाच्या सहाय्यकारी शास्त्राांची मदत घेणे 

लार्दायक ठरते. एखाद्या कागदावर काळद्दनदेश नसल्यास, त्यात द्दनद्ददभष्ट केलेल्या 

घटना, अगर व्यक्तींचे नामोल्लेख यावरून कागदाचा काळ ठरद्दवता येतो. मखु्य म्हणजे 

कागदातील उल्लेख समकालीन लेखनप्रवाहात चपखलपणे बसतात की नाही याची 

खातरजमा करून घेणे आवश्यक ठरते. लेखात ज्या काळाचा द्दनदेश असेल त्याच्याशी 

त्यातील घटनाांचे, व्यक्तींचे उल्लेख जळुत असतील तरच तो कागद कामाचा मानावा. 

द्दशवकाळातील एखाद्या कागदपत्ात जर पेशवेकालीन व्यक्तीचा, अगर घटनेचा 

उल्लेख सापडला तर तो द्दनद्दित बनावट समजावा. पत्ाचा एकूण सूर त्या काळाशी 

ससुांगत असणे महत्त्वाचे असते.   

६)  लेखकाचा व काळाचा शोध घेतल्यानांतर त्या कागदातील स्थळाचा उल्लेखही 

तपासायचा असतो. सांशोधनाचा द्दवषय ज्या प्रदेशासांबांधी असेल, त्या प्रदेशाचा 

उल्लेख त्यात आहे की त्याहनू अगदीच वेगळ्या प्रदेशाचा आहे याचा शोध घेणे 

अद्दनवायभ असते. उदाहरणाथभ, रघनुाथरावाच्या उत्तरकेडील मोद्दहमाांचा अभ्यास 

करताना नमभदेच्या उत्तरकेडील स्थळाांचा उल्लेख अपररहायभ ठरतो, तसे उल्लेख 

नसून दद्दक्षणेकडील गावाांच्या नावाांचे, नद्या, पवभताांचे उल्लेख असल्यास तो कागद 

खरा नाही असे मानण्यास हरकत नाही. कधी कधी स्थळाांचे स्पष्ट उल्लेख कागदात 

सापडत नाहीत, अशावेळी मखु्य स्थळानजीकच्या काही र्ौगोद्दलक बाबींचे नद्या, 
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पवभत, उद्योग, मागभ, नजीकचे गाव याांचे उल्लेखही बोलतात. प्रदेशानसुार कधी कधी 

शब्दाांचा वापर बदलत असल्याचेही ध्यानात येते; तसेच अक्षराच्या घाटणीत बदल 

असतो द्दकां वा एकच शब्द परांत ुवेगळ्या अथाभने वापरतात. त्यामळेु द्दर्न्न प्रदेशातील 

र्ाद्दषक बदलाांची माद्दहती सांशोधकाला असावी लागते. त्या आधार ेकागदाचे स्थळ 

द्दकां वा स्थूलमानाने प्रदेश द्दनद्दित करता येतो.   

साराांश असा की बाह्ाांग परीक्षणाचा उिेश मूळ कागदपत्ाची सत्यासत्यता तपासण्याचा 

असतो. कागदाचा लेखक कोण? कागदाचा काळ कोणता? आद्दण त्याचे स्थळ कोणते? 

याद्दवषयी खातरजमा झाली, ह्ा तीन गोष्टी ससुांगत आहेत याची खात्ी झाली की बाह्ाांग 

परीक्षणाच्या कसोटीला तो कागद उतरला असे मानावे. बाह्ाांग परीक्षणाबरोबर परीक्षणाचा 

पद्दहला टप्पा सांपतो. त्यानांतर सांशोधकाने मूळ कागदपत्ाच्या अांतरांग परीक्षणाकडे वळावयाचे 

असते.   

बाह्ाांग व अांतरांग परीक्षणाच्या सांदर्ाभत डॉ. शेख अली याांनी द्ददलेले उदाहरण बोलके आहे. 

ते म्हणतात पोस्टाने एखादे पाकीट आपल्या हाती आल्यानांतर आपली द्दजज्ञासा जागतृ होत े

आद्दण साके्षपी व्यक्ती त्या पाद्दकटावरील नाव आपलेच आहे की नाही? पत् आपल्याच नावाने 

आले आह ेकी नाही, ह ेपाहातो. नांतर ते कोणाकडून आले आहे? पाठवणारा कोण आहे त े

पाहातो, त्याच्या स्थळाचा उल्लेख पाहातो आद्दण ते पत् कोणत्या द्ददवशी पोस्टात टाकले 

आद्दण कोणत्या द्ददवशी द्दमळाले ह ेदाखद्दवणार ेपोस्टाचे द्दशक्के तपासतो ह ेबाह्ाांग परीक्षण 

असते. या तीन गोष्टीद्दवषयी खात्ी झाल्यानांतर ते पत् उघडून त्यातील मजकूर वाचतो व त्यात 

काय म्हटले आह,े त्याचा आशय काय आहे याची छाननी करतो. ह ेअांतरांग परीक्षण असते. 

हाच अथभ डॉ. के. एन्. द्दचटणीस याांनी अगदी थोडक्यात परांत ुसमपभक शब्दात साांद्दगतला आह.े 

'बद्दहरांग परीक्षणात कागदाची सत्यासत्यता तपासायची असते, तर अांतरांग परीक्षणात त्याची 

द्दवश्वासाहभता ठरवावयाची असते', ह्ा त्याांच्या द्दवधानात मूळ कागदपत्ाांच्या परीक्षणाचे सार 

व्यक्त झाले आहे.   

आपली प्रगती तपासा – 

बाह्ाांग परीक्षण म्हणजे काय? ते साांगा . 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

५.४ साधनाांची णिश्वसनीयता तपासिे (अांतरांग परीक्षि)  

कागदपत्ाांचा सखोल अभ्यास करून त्याआधार े द्दवशे्लषण करणे व कागदपत्ाांतील घटनेचा 

अथभ, व्याप्ती. व सत्य जगापढेु आणणे म्हणजे अांतगभत परीक्षणहोय. अांतरांग परीक्षणाला इांग्रजीत 

हेरमेन्यूटीक्स असेम्हणतात. मूळ कागदपत्ाांची द्दवश्वासाहभता व स्वीकाराहभता ठरद्दवण्याच्या 

दृष्टीने बाह्ाांग परीक्षणापेक्षा अांतरांग परीक्षणाची प्रद्दिया अद्दधक महत्त्वाची आहे. कागदाचा 

लेखक, काळ व स्थळ याबाबत बाह्ाांग परीक्षणाने खातरजमा करून घेतल्यानांतर, त्यातील 

आशयाची द्दवश्वासाहभता ठरद्दवणे हा अांतरांग परीक्षणाचा उिेश असतो. पत्ातील मजकुराची 
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द्दचद्दकत्सक छाननी करायची म्हणजे पत्ात लेखकाने काय म्हटले आहे? त्यात कोणकोणत े

मिुे आले आहेत? कोणकोणत्या व्यक्तींचे अगर घटनाांचे उल्लेख आहेत? कोणाद्दवषयी काय 

मत व्यक्त केल ेआहे? त्यामागील हेतू काय असावा? लेखकाची मानद्दसकता, वैचाररक रू्द्दमका 

काय असेल? मजकुरात शब्दाथाांप्रमाणे काही गद्दर्भताथभ आढळतो का? अशा नानाद्दवध प्रश्नाांची 

उत्तर ेशोधणे म्हणजे अांतरांग परीक्षण होय. ही सांपूणभ परीक्षण प्रद्दिया नकारात्मक स्वरूपाची 

असते. म्हणजे ज ेहाती पडते ते तसेच सत्य म्हणून स्वीकार न करता सतत शांका उपद्दस्थत 

करून, ते खोटे असण्याची शक्यता आहे ह ेगहृीत धरून त्याची सत्याच्या द्दनकषावर तपासणी 

करणे. उपद्दस्थत केलेल्या सवभ शांकाांचे द्दनरसन झाले की हाती राद्दहलेली माद्दहती हा 

ऐद्दतहाद्दसक पररते अगर परुावा म्हणून सांशोधक लेखनात वापरतो.   

अांतरांग परीक्षिाचे  

१) सकारात्मक परीक्षण  

२) नकारात्मक परीक्षण असे दोन र्ाग  असतात.   

सकारात्मक परीक्षि   

सकारात्मक परीक्षणाचा हेतू लेखातील आशय समजून घेणे हा असतो. लेखात लेखकाने 

कोणती द्दवधाने केली आहेत व त्याांचा अथभ काय? याचा शोध सांशोधकाला घ्यावयाचा असतो. 

तो मजकूर द्दवश्वासाहभ आहे की नाही हा द्दवचार सकारात्मक परीक्षणाच्या टप्प्यात अपेद्दक्षत 

नसतो. कागदातील आशयाचे आकलन करून घेण्यासाठी कागदातील सांपूणभ मजकुराचे 

एकद्दत्त द्दवशे्लषण करून चालत नाही. कारण एकापेक्षा अद्दधक द्दवधाने केलेली असतील तर 

ती सगळीच खरी अगर सवभ खोटी असण्याची शक्यता कमी असते. त्यातील काही खरी अगर 

काही सांद्ददग्ध स्वरूपाची म्हणून साशांकता द्दनमाभण करणारी असू शकतात. म्हणून सकारात्मक 

परीक्षणाच्या वेळी लेखातील प्रत्येक द्दवधान सटेु करून, त्याची एकेकशः प्रत्येकी स्वतांत्रणे 

तपासणी करणे शे्रयस्कर ठरते. यामळेु यातील प्रत्येक द्दवधानात शांका उपद्दस्थत करून 

त्याच्या सत्यासत्यतेची शहाद्दनशा करता येते.   

तसेच लेखाचा सांपूणभ व खरा अथभ समजून घेण्यासाठी त्यात वाच्याथाभप्रमाणेच गद्दर्भताथभ आहे 

का याची तपासणी करावी लागते. वाच्याथाभचे समपभक आकलन करून घेण्यासाठी, कागद 

ज्या काळातील असेल, त्या काळातील र्ाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असते. कारण र्ाषेचा 

वापर लवद्दचक असतो. र्ाषेचा वापर काळानसुार व प्रदेशानसुार बदलत असतो. एकच शब्द 

वेगवेगळ्या काळात अगर प्रदेशात वेगळ्या अथाभने वापरला गेल्याची उदाहरणे द्ददसतात. द्दकां वा 

एखाद्या काळी प्रचारात असललेा शब्द नांतरच्या काळात लपु्त झालेला द्ददसतो. तसेच नागरी 

व ग्रामीण र्ाषेतही रे्द असतो. हे सवभ र्ाषारे्द सांशोधकाच्या पररचयाचे असले तर लेखाचा 

वाच्याथभ लावणे सकुर होते.   

कधी कधी लेखाची र्ाषा वाचताना वाच्याथभ ससुांगत वाटत नाही. काहीसा द्दवद्दचत्, वाटतो. 

अशा वेळी त्याला आहे. सन्दशभनी वापरलेल्या शब्दाांच्या अथाभपेक्षा लेखकाला वेगळे काही 

तरी सचुवावयाचे आहे हे ध्यानात येते. असे झाल्यास द्दवधानाचा सांदर्भ लक्षात घेऊन त्याचा 

आांतील अथभ, त्याचा गद्दर्भताथभ शोधून काढावयाचा असतो. उदाहरणाथभ, सरदार पटेल याांच्या 

सांदर्ाभत नेहेमी 'पोलादी पुरुष' असा शब्दप्रयोग केला जातो. त्याचा वाच्याथभ पाद्दहल्यास तो 
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चमत्काररक वाटतो. म्हणून त्याचा गद्दर्भताथभ पाहावा लागतो आद्दण त्याांचे द्दनणभय व कृती 

पोलादाप्रमाणे अचल व सामर्थयभशाली असल्यामळेु त्याांना पोलादी परुुष म्हटले जात ेहा अथभ 

ध्यानात येतो. तसेच श्रीमती इांद्ददरा गाांधी याांचे वणभन एका लेखकाने 'the only man in the 

Cabinet' असे केले आहे. याचा शब्दशः अथभ साहद्दजकच द्दवद्दचत् वाटतो. परांत ुमांद्दत्मांडळात 

धाडसी द्दनणभय केवळ त्या एकट्याच घेत, असा man ह्ा शब्दाचा गद्दर्भताथभ ध्यानात घेतला 

की त्याचा सांदर्भ लागतो आद्दण ध्वन्यथभ कळतो. द्दकां वा १७०७ साली महाराष्ट्रात परत 

आलेल्या शाहू महाराजाांच्या वाटेला आलेले राजपद म्हणजे 'काटेरी मकुुट' होता, ह ेद्दवधान 

त्याांना राजपद सखुाचे नव्हते, तर काट्याप्रमाणे टोचणार े होते असे सूद्दचत करणार ेआहे. 

साराांश असा की लेखाच्या सकारात्मक परीक्षणात सांशोधकाने फक्त मजकुरातील प्रत्येक 

द्दवधानाचा खरा अथभ समजून घ्यावयाचा असतो, त्यासाठी आवश्यक तेन्हा वाच्याथाभवरोवर 

सूद्दचत अथभही असल्यास लेखाच्या एकूण सरुाच्या सांदर्ाभत त्याचा अथभ लावावा लागतो.  

नकारात्मक परीक्षि : 

नकारात्मक परीक्षण हे लेखातील मजकुराची द्दवश्वासाहभता प्रस्थाद्दपत करण्याच्या दृष्टीने 

अद्दतशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. तसेच हे काम अद्दतशय द्दजद्दकरीचे असते. या टप्प्यात 

लेखातील द्दवधाने कोणत्या पररद्दस्थतीत लेखकाने केली? त्याांचा सांदर्भ काय? द्दवद्दशष्ट द्दवधाने 

करण्यामागे त्याचा काही हेतू द्ददसतो का? इत्यादींची शहाद्दनशा करावयाची असते. या 

टप्प्यातही लेखातील प्रत्येक द्दवधानामागील सांदर्भ व लेखकाची रू्द्दमका तपासण्यासाठी 

प्रत्येक द्दवधानासांबांधी पद्धतशीरपणे शांका उपद्दस्थत करूनच सत्याचा शोध लावावा लागतो.   

या दृष्टीने नकारात्मक परीक्षणाचे दोन पैलू मानले जातात. पद्दहला म्हणजे लेखकाच्या हेतूची, 

प्रामाद्दणकपणाची तपासणी याला इांग्रजीत Good faith असा शब्द वापरतात आद्दण दसुरा 

पैलू म्हणजे द्दवधाने द्दबनचूक आहेत का? नसल्यास त्याची कारणे कोणती? याचा तपास. 

याला इांग्रजीत Errors of Accuracy असे म्हणतात.   

एखाद्या लेखाचा लेखक कोण आद्दण त्याने जी द्दवधाने केली त्याचा आशय समजल्यानांतर 

लेखाचे नकारात्मक परीक्षण करावे लागते. यात प्रथम लेखामागील त्याचा हेतू काय द्ददसतो? 

तो प्रामाद्दणकपणे द्दवधाने करतो की काही लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न द्ददसतो? त्यातून काही 

पूवभग्रह आढळतात का? असे प्रश्न लेखकाच्या व्यद्दक्तमत्वासांबांधी, मानद्दसकता, बाह् 

पररद्दस्थती, वैचाररक बैठक इत्यादी द्दवषयी द्दवचारावे लागते. ह्ा परीक्षणासाठी सांशोधकाला 

तल्लख बदु्धी, सूक्ष्म द्दचद्दकत्सक वतृ्ती आद्दण द्दववेकबदु्धी व तीक्ष्ण आकलनशक्तीची गरज 

असते.   

लेखकाचा प्रामाणिकपिा :   

ज्या लेखाचे परीक्षण सांशोधकाला करावयाचे असते त्याच्या लेखकाच्या व्यद्दक्तमत्त्वाची, 

त्याच्या र्ोवतालच्या पररद्दस्थतीची, बौद्दद्धक व वैचाररक पातळीची व मानद्दसकतेची माद्दहती 

द्दमळवावी लागते. ती द्दमळाल्यानांतरच त्याने व्यक्त केलेल्या मताांची, अगर द्दवधानाची सत्यता 

जोखता येते. या दृष्टीने लेखकाद्दवषयी पढुील माद्दहती आवश्यक ठरते.   

१)  लेखकाची द्दवधाने व्यद्दक्तद्दनि द्ददसल्यास तो राजदरबारी असलेला अथवा राजाश्रय 

असलेला, शासकीय सेवेत असलेला अगर एखाद्या राजकीय पक्षाचा सदस्य द्दकां वा 
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प्रद्दतद्दनधी आहे का याची माद्दहती काढावी लागते. त्याला राजाश्रय असल्यास अगर 

शासकीय सेवेत असल्यास तो मोकळेपणाने आपली मत े व्यक्त करणार नाही. 

राजाद्दवषयी प्रशांसापर द्दवधाने करील द्दकां वा राजाच्या द्दवरोधकाांद्दवषयी द्दकां वा द्दवरोधी 

गटाद्दवषयी हेटाळणीच्या द्दकां वा द्दतरस्काराच्या, अवहेलनेच्या सरुात द्दलहील.  

 २)  लेखक द्दवद्दशष्ट धमाभचा प्रचारक अथवा आग्रही परुस्कताभ असल्यास त्याच्या द्दलखाणात 

बहुधा इतर धमाभद्दवषयी अनदुारपणाची द्दवधाने आढळतील.  

३)  लेखक समाजातील कोणत्या वगाभचा अगर कोणत्या आद्दथभक स्तरातील उच्चभू्र  

वगाभतील द्दकां वा द्दवद्दशष्ट जात अगर जमातीचा असल्यास त्याचे प्रद्दतद्दबांब लेखात पडू 

शकते.  

४)  लेखक बदु्दद्धवादी आहे, कल्पनावादी आहे, राष्ट्रीय वृत्तीचा द्दकां वा अद्दतरकेी राष्ट्रीय 

वतृ्तीचा आहे? याची माद्दहती असल्यास द्दवधानाांची सत्यता पारखणे सोपे होते.   

५)  लेखक द्दलद्दहताना काही हातचे राखून द्दलद्दहतो आहे, सत्य लपवीत आहे द्दकां वा 

सत्यासत्याची सरद्दमसळ करीत आह ेका? तो सत्य जाणतो, पण त ेलपद्दवण्याच्या 

त्याचा प्रयत्न द्ददसत असेल तर ते तो स्वाथाभपोटी द्दकां वा काही द्दवद्दशष्ट पररद्दस्थतीच्या 

अगर व्यक्तीच्या दडपणाखाली करतो आहे का? हे शोधावे लागते.   

६)  लेखक जी द्दवधाने करतो त्यामागे त्याचा काही हेतू आहे का? अवाजवी, द्दवधाने  

असतील तर आपले मोठेपण दाखवावे, स्वतःला मोठेपणा द्दमळवावा, इतरावर आपली 

छाप  पाडावी या हेतूने तर तो द्दलहीत नाही ना? हे तपासावे लागते.   

लेखक ज्या घटनेद्दवषयी अगर व्यक्तीद्दवषयी द्दलद्दहतो, ते तो स्वतःच्या रू्द्दमकेतून द्दलद्दहतो. 

त्यात त्याचे व्यद्दक्तमत्व प्रद्दतद्दबांद्दबत होते. एखादी घटना प्रत्यक्ष पाद्दहल्यानांतर द्दतचे वणभन 

लेखक जसेच्या तसे करले असे नाही द्दकां वा त्याला जे द्ददसते त्याहून वास्तव वेगळे असण्याची 

शक्यताही नाकारता येत नाही. कदाद्दचत ऐकीव माद्दहतीवरून लेखक आपल्या बदु्धी व र्ाषा 

कौशल्याने एखाद्या घटनेचे वास्तव वाटेल असे वणभन करू शकेल. परांत ुअशा द्दलखाणात 

तपशीलाचा गोंधळ होतो. म्हणून द्दलखाणात लेखक जो प्रामाद्दणकपणाचा, वास्तव साांगण्याचा 

दावा करतो तो खरा आह ेकी नाही? त्याच्या लेखातील माद्दहतीशी त्याचा प्रत्यक्ष सांबांध आला 

होता का? ती माद्दहती स्वतः द्दमळवलेली होती की ऐकीव? ती द्दबनचकु समजण्याइतका तो 

सबुदु्ध होता का? तो समांजस व द्दववेकी द्ददसतो की पूवभग्रह ददु्दषत वतृ्तीचा ? अशा अनेक 

प्रश्नाांच्या मदतीने लेखाच्या लेखकाची पाश्वभरू्मी तपासली म्हणजे त्याने केलेली द्दवधाने 

द्दवश्वासाहभ आहेत की नाही ते ठरद्दवता येते.   

आपली प्रगती तपासा – 

१. अांतरांग परीक्षणाचा अथभ साांगून त्याचे दोन प्रकार वणभन करा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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द्दलखाणातील चकुाांच्या कारणाांचा शोध (Errors of Accuracy) :  

द्दलखाणाची अचकुता तपासणे हा अांतरांग परीक्षणाचा अखेरचा टप्पा होय. ह्ा टप्प्याकडे 

वळण्यापूवी सांशोधकाने लेखकाचा प्रामाद्दणकपणा तपासलेला असतो. लेखक प्रामाद्दणक आह े

तरीही द्दलखाणात चकुा असण्याची शक्यता असते. अशा चकुा लेखकाच्या अजाणतेपणे, न 

कळत झालेल्या असतात. परांत ु अशा चकुाांचा शोध घेणे परुावा द्दनदोष असण्यासाठी 

आवश्यक ठरते. अशा द्दस्थतीत सामान्यपणे पढुील बाबींचा तपास करावा लागतो.  

१)  लेखकाने जे द्दलद्दहले आहे ते त्याने प्रत्यक्ष पाद्दहले आहे का? की ऐकीव माद्दहतीच्या 

आधार े द्दलद्दहले आहे? प्रत्यक्ष पाद्दहलेल्या घटनाांचे वणभन, त्याच्या नोंदी अद्दधक 

प्रत्ययकारी व द्दवश्वासाहभ असतात. अनेकदा लष्ट्करी मोद्दहमाांचे वणभन ऐकीव माद्दहतीच्या 

आधार े केलेलेअसते. त्यामळेु मोद्दहमातील मकु्कामाची द्दठकाणे, द्दकां वा सैद्दनकाांची 

सांख्या, वापरलेली शस्त्रासे्त्र,मतृाांची जखमींची सांख्या इत्यादी तपशील सत्य 

असण्याची शक्यता कमी असते. 

 (२)  जे लेखकाने द्दलद्दहले ते सामान्य पररद्दस्थतीत द्दकां वा द्दवद्दशष्ट पररद्दस्थतीत द्दलद्दहले आह े

का? उदाहरणाथभ, एखाद्या धाद्दमभक समारांर्ाला, शासकीय समारांर्ाला द्दकां वा राजकीय 

स्वरूपाच्या सावभजद्दनक समेला द्दकती श्रोते उपद्दस्थत होते, अगर कोण कोण उपद्दस्थत 

होते याचा तपशील खात्ीलायक नसतो. कारण अशा सावभजद्दनक घटनाांची वतृ्तपत्ात 

माद्दहती देणार ेवाताभहर द्दकत्येकदा घटनास्थळी असले तरी मोठ्या जमावाचा तपशील 

अचकु देणे कठीण असते म्हणून तपशीलात चकुा होणे स्वार्ाद्दवक असते. 

३)  द्दलखाणात दीघभ कालावधीत घडलेल्या घटनाांची द्दकां वा व्यापक प्रदेशात घडणाऱ्या 

घटनाांची नोंद असल्यास त्यात चकुा होऊ शकतात. उदाहरणाथभ, Ten Days that 

Shook the World ह्ा ग्रांथात रद्दशयात झालेल्या समाजवादी िाांतीच्या दहा 

द्ददवसातील घटनाांचे वणभन अद्दतशय प्रत्ययकारी केले आहे. परांत ु रद्दशया सारख्या 

द्दवस्तीणभ देशातील दहा द्ददवसातील घटना नेमक्या द्दटपणे एका व्यक्तीला अशक्य आहे. 

त्यामळेु अशा द्दलखाणातील तपशीलात अजाणता चकुा होऊ शकतात. लेखक 

प्रामाद्दणक असला तरी हे काम त्याच्या आवाक्याबाहेरचे असते. सॅद्दलसबरी ह्ा 

अमेररकन वाताभहराने द्दव्हएतनाम मधील अमेररकन लष्ट्कर व द्दव्हएतनामी लोक 

याांच्यातील लढ्याचे केलेले वणभन द्दकां वा आज अमेररकन व द्दिद्दटश सैन्याच्या 

इराकमधील लष्ट्करी कायभवाहीची वतृ्तपत्ातून येणारी वणभने याच गटात मोडतात. 

४)  द्दलखाण करताना लेखकाच्या मनावर काही द्दवचाराांचा प्रर्ाव होता का? लेखकाला 

ज्या द्दवचारात रस असेल, द्दवषय आवडीचा असेल त्याचे वणभन तो मनापासून करले, 

नावडीचा द्दवषय असल्यास वणभनात चकुा होण्याची शक्यता असते. काव्यात्म 

प्रवतृ्तीचा लेखक प्रशासकीय बाबींसारख्या नीरस द्दवषयावर यथातर्थय द्दलखाण करू 

शकणार नाही. 

५)  घटनाांची सत्य माद्दहती देण्याचा अनरु्व व त्यासाठी लागणारी बदु्धी लेखकाजवळ आहे 

का? हे पाहणे द्दनकडीचे असते. एखाद्या सामान्य बदु्धीच्या वाताभहराला ताांद्दत्क अगर 

वैद्यकीय द्दवषयावरील चचाभसत्ाची माद्दहती द्दमळद्दवण्याचे काम सोपद्दवल्यास, ते तो 
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योग्यरीत्या करू शकणार नाही. कारण त्या द्दवषयाचे ज्ञान त्याला नसते, तसा अनरु्व 

नसतो, बौद्दद्धक पात्ता नसते. त्यामळेु अशा अहवालात चुकाांची शक्यता अद्दधक 

असते. 

६)  घटना घडण्यात आद्दण त्याची नोंद करण्यात जर बराच काळाचे अांतर असेल तर 

वणभनात सत्यासत्याची सरद्दमसळ अजाणतेपणी होऊ शकते. म्हणून घटना 

घडल्यानांतर त्याबाबत तत्काळ केलेले द्दलखाण अद्दधक द्दवश्वासाहभ ठरते. यामळेु बहुतेक 

बखर वाङ्मय द्दवश्वासाहभ साधन मानले जात नाही. आत्मकथनात सदु्धा अनेक वषाभपूवी 

घडलेल्या घटनाांचे वणभन स्मतृीच्या आधार ेहोत असल्याने त्यात चकुा होऊ शकतात.  

७)  लेखकाची एकूण प्रवतृ्ती आळशीपणाची, द्दनष्ट्काळजीपणाची चालढकल करण्याची 

असल्यास वणभनात चकुाांची शक्यता बरीच असते. 

८)  अनेकदा लेखक काही महत्त्वाच्या प्रसांगाद्दवषयी द्दलद्दहतो, त्यावेळी त्याला त्या 

घटनेमागील हालचालींची, आांतरराष्ट्रीय नेत्याांच्या बैठकीच्या वेळी त्याांच्या 

अांतवभतुभळातील चचाभ वाताभहराला माहीत होत नाहीत. त्याची माद्दहती तो देऊ 

लागल्यास त्यात चकुाांची शक्यता बरीच असते. 

९)  अनेकदा लेखक घटनास्थळी प्रत्यक्ष उपद्दस्थत असला तरी डोळ्याला कमी द्ददसणे, 

कानाला कमी ऐकू येणे अशा शारीररक वैगणु्यामळेु वतृ्ताांत द्दलद्दहताना अर्ाद्दवतपणे चकुा 

होऊ शकतात. 

अशा प्रकार े लेखक प्रामाद्दणक असला तरी त्याच्या नकळत त्याच्या द्दलखाणात चकुा 

कोणकोणत्या कारणामळेु होऊ शकतात याचा अांदाज सांशोधकाने घेऊन लेखाची तपासणी 

करणे द्दनकडीचे उरते. ही प्रद्दिया पूणभ झाली की मूळ कागदाांच्या सवाांगीण, सवभकष परीक्षणाची 

प्रद्दिया पूणभ होते आद्दण फोलपटातून धान्याचे कण वेगळे करून गोळा करावे तसे ऐद्दतहाद्दसक 

परुाने हाती येतात. 

मूळ ऐद्दतहाद्दसक कागदपत्ाांच्या परीक्षणाचा साराांशरूपाने आढावा घेतल्यास लेखाचे प्रथमतः 

बाह्ाांग परीक्षण करावयाचे व त्याद्वारा लेखाचे स्थळ, काळ व लेखक याांची द्दनद्दिती 

करावयाची, आद्दण अांतरांग परीक्षणाच्या वेळी सकारात्मक परीक्षणाने लेखाचा वाच्याथभ व 

असल्यास लक्ष्याथभ समजून घ्यावयाचा आद्दण नकारात्मक परीक्षणाने लेख द्दलद्दहण्यामागील 

लेखकाचा प्रामाद्दणकपणा तपासायचा आद्दण लेखक प्रामाद्दणक असूनही लेखात काही चकुा 

आढळत असल्यास त्याची कारणे शोधायची असे स्थूलमानाने सांपूणभ परीक्षण प्रद्दियेचे स्वरूप 

आहे. 

मूळ कागदपत्ाच्या परीक्षणप्रद्दियेचे टप्पे 

१) बाह्ाांग परीक्षण 

  

लेखाची द्दनद्दिती, स्थळ, काळ,      लेखक द्दनद्दिती 
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२) अांतरांग परीक्षण 

 

 

सकारात्मक      नकारात्मक 

 

 

लेखाच्या वाच्याथाभचा व      लेखकाच्या              अचूकपणाचा 

माद्दहतीच्या        प्रामाद्दणकपणाचा 

ध्वन्यथाभचा शोध            

शोध      शोध 

   

इणतहास सांशोधन प्रणियेतील टप्पे 

द्दवषयाची द्दनवड गदु्दहताचा द्दनणभय 

 

ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती सांकलन 

 

स्रोतसाधने 

 

मूळ/ प्राथद्दमक     दयु्यम 

 

   द्दलद्दखत  अद्दलद्दखत/ वस्तूरूप 

 

अप्रकाद्दशत     प्रकाद्दशत 

   स्त्रोत साधनाांच्या सत्यासत्यतेचा द्दनणभय 

 

कारणमीमाांसा : कारणाांचा शोध व माांडणी 

 

घद्दटताांची तकभ शदु्ध मूत् माांडणी    (ऐद्दतहाद्दसक घद्दटताांचा अन्वयाथभ ) 

                                                                 ग्रांथ लेखन 
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१) घद्दटताांची कालगणनेनसुार / मदु्यानसुार प्रकरणात द्दवर्ागणी  

२) घद्दटताांचे साररूप द्दनष्ट्कषभ 

३) तळटीपा 

४) सांदर्भ ग्रांथ सूची ग्रांथनामाची सांके्षप सूची 

५) द्दवषय सूची 

आपली प्रगती तपासा- 

१. मूळ कागदपत्ाच्या परीक्षणाची टप्पे साांगा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

५.५ साराांश 

वरीलप्रमाणे थोडक्यात, कागदपत्ाांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी बद्दहगभत परीक्षण केले 

जाते. कागदाचा लेखक, काळ, स्थळ याच्या सत्यतेद्दवषयी खात्ी झाली द्दक तो कागद बद्दहगभत 

परीक्षणाच्या कसोटीला उतरला जातो असे मानावे.  ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनातअांतगभत 

परीक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. अांतगभतपरीक्षणामळेु सांशोधकाच्या सांकल्पना स्पष्ट 

जाण्यास मदत होते आद्दण त्यामळेु सांशोधनाचे द्दनष्ट्कषभ अचूक येतात. याखेरीज कागदपत्ाांची 

द्दवश्वासाहताभ देखील परीक्षणद्वार ेतपासली जाते. 

५.६ प्रश्न 

१.  ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनपद्धतीतील साधनाांची सत्यसत्यता व द्दवश्वसनीयता यापायरीचे 

स्वरूप स्पष्ट करा 

२.  ऐद्दतहाद्दसक साधनाांची सत्यसत्यता व द्दवश्वसनीयता परीक्षणाचे महत्व स्पष्ट करा 

३.  ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे बद्दहगभत परीक्षण व अांतगभतपरीक्षण यावर र्ाष्ट्य करा 

५.७ सांदर्भ  

१. द्दब.शेख अली, द्दहस्री :इट्स थेअरी अॅड मेथड , लक्ष्मी प्रकाशन न्यू द्ददल्ली,१९८१ 
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घटक रचना  

६.०  उद्दिष्टे              

६.१  प्रस्तावना               

६.२  परुाद्दिलेखीय साधने         

६.३  परुाद्दिलेखीय साधनाांचे प्रकार      

६.४  िारतातील अद्दिलेखागार ेव तयाांची जडणघडण   

६.५  मुांबईचे शासकीय अद्दिलेखागार             

६.६  पणु्याचे शासकीय अद्दिलेखागार  

६.७  िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळाचा दफ्तरखाना 

६.८  कोल्हापूर येथील परुाद्दिलेख  

६.९  डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालय व अद्दिलेखागार  

६.१० साराांश              

६.११ प्रश्न              

६.१२ सांदिभ              

६.० उद्दीष्ट े

 या घटकाच्या अध्ययनानांतर द्दवद्यार्थयाांना खालील गोष्टी लक्षात येतील.  

१. परुाद्दिलेखीय साधने म्हणजे काय? 

२. परुाद्दिलेखीय साधनाांचे प्रकार  

३. िारतातील अद्दिलेखागार ेव तयाांची जडणघडण  

४. मुांबईचे परुाद्दिलेखागार  

५.  पणु्याचे शासकीय अद्दिलेखागार 

६. िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळ 

७. कोल्हापूर येथील परुाद्दिलेख 

८. डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालय व अद्दिलेखागार 
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६.१ प्रस्तावना 

 इद्दतहास लेखन प्रद्दियेत साधनाांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आह.े तयामळेु No Documents 

No History असे सेनबॉस याांनी म्हटले होते.  काळानसुार साधनाांचे स्वरूप बदलते परांत ु

साधनाांचे महत्त्व आबाद्दधत आहे.  परुाद्दिलेखागारात साधने जतन करून ठेवली जातात. 

कागद वापरात आल्यापासून परुाद्दिलेखीय म्हणजे कागदपत्रावरील द्दलद्दखत परुावे उपलब्ध 

होऊ लागले. हे परुावे हस्तद्दलद्दखत स्वरुपातले, छापील स्वरूपातले आहेत, कागद 

वापरण्यात येण्याअगोदर  तर झाडाच्या सालीपासून तालपत्र बनवली जात. वनस्पतीपासून 

शाई व वेळूपासून बोरु बनवला जाई व तयानांतर द्दलद्दहले जाई. अगदी ज्ञानेश्वरी सारखा ग्रांथही 

द्दकां वा तकुारामाांची गाथाही एखाद्या प्रतीत असे. याच्या दोन चार द्दपढ याांनांतर तया द्दलखाणाची 

आणखी एखादी नक्कल कुणीतरी करीत असे. तयामळेु अशी जनुी हस्तद्दलद्दखते, पोर्थया, 

परुाणे, कथाग्रांथ, महातम्य ग्रांथ द्दकां वा इतर प्रकारची वाङमयीन द्दनद्दमभती अतयांत मोलाची व 

ददु्दमभळ मानली जातात. परुाद्दिलेखशास्त्राला इांग्रजी िाषेत ' आकाभईव्हज ' म्हणतात. अशा 

ददु्दमभळ हस्तद्दलद्दखताांचा सांग्रह द्ददल्लीच्या राष्ट्रीय अद्दिलेखागार या ग्रांथालयात तसाच 

राज्यातल्या द्दनरद्दनराळ्या अद्दिलेखागारात केलेला असतो. मुांबईला एलद्दिस्टन 

महाद्दवद्यालयाच्या पररसरात मुांबई परुाद्दिलेखागार आहे.  

६.२ पुराभिलेखीय साधने –  

सामान्यपणे परुाद्दिलेख म्हणजे जनेु हाताने द्दलद्दहलेले कागदावरील द्दलखाण (परुातन). कागद 

वापरात येण्यापूवी झाडाच्या सालीपासून द्दवशेषत : शाळवकृ्षाच्या सालीपासून बनलेले 

'तालपत्र' अशा द्दलखाणासाठी वापरले जात असे. अशी तालपत्र द्दमळद्दवणे मोठे द्दजकीरीचे काम 

असे. तयावर वेळूच्या तकुड याांनी म्हणजे बोरूने नैसद्दगभक रांगापासून द्दलहले जात असे. तातपयभ 

कागदाचा शोध लागण्या अगोदर द्दलद्दहणे द्दह गोष्ट अतयांत ददु्दमभळ होती. कागदाचा वापर सुरु 

झाल्यानांतर द्दलद्दहणे थोडेसे सुलि झाले. हस्तलेखन असल्यामळेु तयाच्या खपु कमी प्रती 

असत. धाद्दमभक ग्रांथ द्दलद्दहला जरी गेला तरी तयाची एकमेव प्रत असे तीच प्रत अतयांत श्रदे्धने 

तया लेखकाचे कुटुांद्दबय साांिाळून ठेवीत. दोन पाच द्दपढ यानांतर तया प्रद्दतवरून एखादा कुणीतरी 

दसुरी नक्कल करुन ठेवी. अशा ररतीने एखाद्या ग्रांथाच्या कादांबरीच्या काव्याच्या 

महाकाव्याच्या एखाद दसुऱ्या प्रती उपलब्ध होत. साहद्दजकच ही अद्दिव्यक्ती,   हे द्दलखाण 

कौशल्य आद्दण धमभज्ञान, ततवज्ञान, कमभज्ञान, अतयांत मयाभद्ददत स्वरुपात व व्यक्तीच्या 

पातळीवरच मयाभद्ददत राद्दहले, म्हणूनच या सवभ हस्तद्दलद्दखत ग्रांथाांना अनन्यसाधारण महतव 

प्राप्त झाले.  

परुाद्दिलेखीय परुावे म्हणून अशी हस्तद्दलद्दखत ेजतन करुन ठेवण्याची परांपरा जगिर द्दनमाभण 

झाली. आपल्याकडे कागद िार उशीरा म्हणजे १२व्या शतकात वापरात आला. चीनमध्ये 

कागद सवाभत प्रथम वापरात आला. कागदाचा वापर सुरु झाल्यानांतरही द्दलखाण ददु्दमभळच 

होते. आधदु्दनक जगात छापखान्याचा शोध लागल्यानांतर द्दलखाणाचे स्वरुप बदलले. 

द्दलद्दहलेले ग्रांथ अनेक प्रतीत द्दनघू लागले. िारतात ज्ञानाच्या सावभद्दत्रकरणाची प्रद्दिया १९व्या 

शतकात सरुू झाली. तयामळेु तोपयांतची परुावे हस्तद्दलद्दखत स्वरूपात आहेत.  सांत वाांङमय 

हस्तद्दलद्दखत स्वरूपातच उपलब्ध आहे. या हस्तद्दलद्दखत कागदपत्रातूनच अनेक अज्ञात 
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प्रद्दतिावांत कवींचा लेखकाांचा शोध लागला. वाड मयीन हस्तद्दलद्दखते जशी उपलब्ध आहते 

तसेच दरबारी कागदपते्रही उपलब्ध आहेत. 

६.३ पुराभिलेखीय साधनाांचे प्रकार - 

१. व्यक्तीगत सांग्रह मठमांद्ददर द्दवहारातील सांग्रह  

२. जहागीरदार वतनदाराांच्या लादन्यातील सांग्रह 

३. धाद्दमभक ग्रांथ, प्रवासवणभने आतमचररते्र स्थानपोर्थया 

४.  सरकारी दरबारी असलेला सांग्रह - नागपूर, कोल्हापूर, इांदोर, हैद्राबाद, झाशी अशा 

सांस्थानातील कागदपते्र 

५. नाटक, कथा, बखरी तवाररखा व्यक्तीगत कादांबरी करीने पत्रव्यवहार सरकारी 

कां पनीचा कागदपते्र पत्रव्यवहार  

समकालीन लेखन : -  

परुाद्दिलेखीय परुाव्याांमध्ये समकालीन द्दलखाण द्दवश्वासद्दनय ठरत ेआद्दण म्हणूनच अव्वल 

दजाभचा परुावा म्हणून तयाचा उल्लेख होतो. चीन मध्ये इ.स. पूवभ १८६६ च्या दरम्यान चीनी 

लेखन कलेची उतिाांती झाली. िुतसी याने द्दचत्रद्दलपी प्रचारात आणली. इद्दतहास द्दलहीला 

जाण्याची पद्धतही रुढ झाली. समकालीन इद्दतहास नोंदवले गेले.  समकाद्दलन नोंदी 

इद्दतहासाचा महतवपूणभ परुावा मानला जातो. आपल्याकडेही अशा समकालीन नोंदी 

आढळतात. मौयभ कालखांडातील कौद्दटल्याचे अथभशास्त्र असेच समकाद्दलन म्हणून महतवाचे 

ठरते. सातवाहन काळातील गाथा सप्तशती ततकाद्दलन समाजाचे द्दचत्रण करणारा महतवाचा 

समकालीन परुावा आहे. चिधरस्वामींचे द्दलळाचररत्र असेच समकालीन द्दलखाण व यादव 

काळाचे महतवपूणभ परुावा म्हणून सांबोधला जातो.  

मध्ययगुात अशा प्रकारचे समकालीन द्दलखाण मोठ या प्रमाणात झाले. प्राचीन व मध्ययगुातील 

परद्दकय प्रवाशयाांनी द्दलद्दहलेली िारताची प्रवासवणभनेही समकालीन द्दलखाण म्हणूनच 

द्दवश्वासनीय परुावा ठरतो. इ.स.पूवभ ४ र्थया शतकातला मॅगस्थनीज, तयानांतर इ.स.पूवभ १ ल्या 

शतकातला एक अनाद्दमक ग्रीक प्रवासी पेररप्लस ऑि द्दद यरुदे्दिएन सी या ग्रांथाचा लेखक, 

तयानांतर इ.स.च्या २ या शतकातील टॉलेमी हे सवभ यरुोपीय प्रवासी तया तया काळातील 

िारतीय पररद्दस्थतीचे द्दचत्र रखेाटतात. सातवाहनाांचा व्यापार तया साम्राज्यातील व्यापारी 

मागभ, व्यापारी शहर ेयाांची सद्दवस्तर नोंद पेररप्लस ऑि द्दद यरुदे्दियन सी या ग्रांथात येते. तयात 

महाराष्ट्र, गजुराथ समदु्र द्दकनाऱ्यावरील बांदर,े िगृकुच्छ, सरुपारक, कद्दलयाण याांचा उल्लेख 

येतो. म्हणूनच ही प्रवास वणभनेही समकालीन द्दवश्वासनीय परुावा ठरतो. तीच अवस्था चीनी व 

अरब प्रवाशयाांच्या प्रवासवणभनाची आहे. िाहीयान, ह्यएुनतसांग, इतसींग हे चीनी प्रवासी 

अल्बेरुनी इब्न बततुा, इब्न खल्दून सारखे अरब प्रवासी याांची प्रवास वणभनही महतवाचा परुावा 

ठरतो कारण ते द्दलखाण समकालीन असते म्हणून. 

मध्ययगुातील बातमीपते्र, अखबार व आतमवतेृ्त याांचाही समावेश समकालीन कागदपत्राांमध्ये 

होतो. रोजद्दनशी, अखबार नामा, मतृयपुते्र, पत्रव्यवहार, सावभजद्दनक कागदपते्र, वतृ्तपते्र, 
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आठवणी याांचा समावेश होतो. सावभजद्दनक कागदपते्र ही सवाांसाठी असतात, तयात 

राज्यशासन व सांबांद्दधत घटकाची माद्दहती असते. पत्र व्यवहाराांमध्ये राज्यकारिागाची पते्र, 

शासनाची व्यावहारीक पते्र, खाजगी पते्र याांचा समावेश होतो. तसेच जमाखचाभचा पैसा येणे व 

जाणे, मोद्दहमाांचा खचभ, राज कुटुांबाांचा खचभ इतयादीचा समावेश होतो.  

अशीच समकालीन द्दलद्दहली गेलेली चररते्र ही महतवाची ठरतात. द्दशवाजी महाराजाांच्या 

काळातले परमानांद रद्दचत ' द्दशविारत ' द्दकां वा सम्राट अकबराच्या हयातीत रचलेले अबलु 

िजलचे 'अकबरनामा ' समकालीन म्हणूनच द्दवश्वसनीय मानले जाते.  

१)  धाभमिक ग्रांथ : -  

परुाद्दिलेखीय साधनाांच्यामध्ये सवाभत प्राचीन द्दलखाण म्हणून धाद्दमभक ग्रांथाचा उल्लेख करावा 

लागेल. वैद्ददक वाङ्मय, परुाणे व महाकाव्ये, बौद्ध व जैन वाांग्मय असे धाद्दमभक ग्रांथ आहेत. ऋग्वेद 

हा तर सवाभत प्राचीन ग्रांथ आहे.  िारतातील वेद वाङमय, ऋग्वेद, यजवेुद, अथवभवेद आद्दण 

सामवेद, रामायण व महािारत ही महाकाव्ये, उपद्दनषद, ब्राम्हण आद्दण आरण्यके हे ग्रांथ तसेच 

द्ददपवांश, महावांश ही बौद्ध महाकाव्ये, महापररद्दनवाभण सूत्र हा ग्रांथ महतवपूणभ असे परुाद्दिलेखीय 

साधने आहेत. या ग्रांथाप्रमाणेच इसवीसनाच्या सहाव्या-सातव्या शतकापासून ते सतराव्या-

आठराव्या शतकापयांत द्दनमाभण झालेले अनेक धाद्दमभक ग्रांथही परुाद्दिलेखीय परुावेच आहेत. या 

ग्रांथरचनेतून शैवपांथ, वैष्ट्णवपांथ, शाक्तपांथ याांची वाटचाल रखेाटली गेली. व्दैत-

अव्दैताद्दवषयीचे द्दचांतन चालू झाले. िक्ती पांथाने सांतवाङमयाला प्रेरणा द्ददली.  ह ेसार ेवाङमय 

हस्तद्दलद्दखत स्वरुपात उपलब्ध झाले. अजूनही हजारो ग्रांथ मठा - मांद्ददरातील लादन्यामधून 

धळु खात पडले आहेत. तया सवाांमधून अज्ञात माद्दहतीचा शोध घेतला गेला पाद्दहजे. 

गतकालीन द्दवचार द्दवश्वाचा हा परुावा या परुाद्दिलेखातून उपलब्ध होतो. तया दृष्टीने साऱ्याच 

धमाभचे हे धमभग्रांथ इद्दतहासाचा पुरावा ठरतात.  

२)  चररत्र ग्रांथ : -  

हस्तद्दलद्दखत स्वरुपात उपलब्ध झालेला परुाद्दिलेखीय परुावा म्हणजे चररत्रग्रांथ होत. प्राचीन 

काळी चररत्रलेखनाची परांपरा आपल्याकडे िारशी प्रचद्दलत नव्हती. द्दवशाखादत्ताने रचलेले ‘ 

बदु्धचररत्र ' आद्दण बाणिट्टाचे ' हषभचररत्र ' ह ेदोनच चररत्रग्रांथ सरुुवातीच्या काळातले म्हणून 

उल्लेखनीय आहेत.  पढेु द्दविमाांकदेव चररत्र रचीले गेले. अशा प्रकारचे चररत्र लेखन 

मध्ययगुात अद्दधक झाले. नांतर अरदे्दबक व पद्दशभयन िाषेत चररत्र द्दलद्दहली जाऊ लागली. 

गलुबदन बान ुबेगम या मोगल राजकन्येने आपल्या िावाचे  हुमायनुाचे चररत्र हुमायनुनामा 

द्दलद्दहले. अकबराचे चररत्र द्दलद्दहले गेले. जहाांगीर नामा, शहाजहाननामा द्दलद्दहला गेला. पढेु द्दहच 

परांपरा चालू राद्दहली. द्दशवाजी महाराजाांचे चररत्र द्दलद्दहले गेले. परमानांदाचे ' द्दशविारत ' म्हणून 

त ेप्रद्दसद्ध आह.े या चररत्रग्रांथाप्रमाणेच आतमचररत्र ही उल्लेखनीय ठरते ' तझुकु - ई - बाबरी 

द्दकां वा बाबरनामा हे एकमेव आतमचररत्र. या चररत्र आतमचररत्रातून इद्दतहासाला उपयकु्त अशी 

माहीती द्दमळते म्हणूनच हे ग्रांथ उल्लेखनीय परुाद्दिलेखीय परुावा ठरतात.  

३)  प्रवासवर्िन े: -  

िारतात येवून गेलेल्या परकीय प्रवाशयाांनी द्दलद्दहलेली प्रवास वणभनेही मळुात हस्तद्दलद्दखताांच्या 

रुपात द्दतकडे यरुोपात, चीनमध्ये व मध्य आद्दशयात परुाद्दिलेखाांच्या स्वरुपात सापडली. नांतर 
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अलीकडे ती प्रकाद्दशत झाली. ही प्रवासवणभने इद्दतहासाचा अतयांत मोलाचा परुावा 

होय.  मेगॅस्थनीज, पेररब्लस, टॉलेमी  हे सरुुवातीचे तीन्ही परकीय प्रवासी यरुोपातून िारतात 

आले होत.े तयाची प्रवासवणभने उपलब्ध झाल्यानांतर िारताच्या गतकालीन वाटचालीचे, मौयभ 

सातवाहन काळातले द्दचत्र स्पष्ट झाले. तया काळाच्या अभ्यासाचा द्दवश्वासनीय परुावा वरील 

प्रवास वणभनातून उपलब्ध झाला. सेलूकस द्दनकटरचा राजदूत मेगॅस्थेनीस हा चांद्रगपु्त मौयाभच्या 

दरबारात होता.  तयाचा इांद्दडका हा ग्रांथ साधन म्हणून उपयोगी मानला जातो. गपु्त काळापासून 

िारताचा रोमशी असलेला व्यापार थोडासा मांदावला. यरुोपीय सांबांधापेक्षा चीनशी सांबांध 

वाढले. िाहीयान हा चीनी बौद्ध द्दिकू्ष िारतात आला. तयाचे प्रवासवणभन चीनमध्ये 

हस्तद्दलद्दखत स्वरुपातच उपलब्ध झाले आद्दण िारतातील गपु्तकालीन समाजाद्दवषयी, 

बरीचशी माद्दहती उजेडात आली.  यानांतर िारतात आलेल ेदोन्हीही परकीय प्रवासी चीनी 

बौद्ध द्दिकू्षच होत.े सातव्या शतकात यूएनतसांग हा बौद्ध द्दिकू्ष िारतात आला. तयाांच्या 

प्रवासवणभनातनु िारतातील बौद्ध द्दवद्यापीठे, तेथील ज्ञान परांपरा, ग्रांथालये, द्दवद्यापीठातील 

प्रवेशपद्धती या सवाांद्दवषयी अतयांत महतवपूणभ माद्दहती नोंदवलेली आढळते. हे प्रवासवणभन 

तसेच इतसींग या बौद्धद्दिकू्षचे प्रवासवणभनही द्दतकडे चीनमध्ये हस्तद्दलद्दखत स्वरुपात सापडले. 

तयाांनी द्दलहून ठेवलेल्या माद्दहतीवरून िारताच्या ततकालीन धाद्दमभक व सामाद्दजक 

पररद्दस्थतीचे ज्ञान होते.  मध्ययगुात इब्न बततुा, इब्न खल्दून, माको पोला या सारखे अनेक 

प्रवासी िारतात येवून गेले. तयाांच्या नोंदी ही महतवाचा परुावा ठरतात. इसवी सनाच्या १५ 

व्या शतकाच्या अखेरीस वास्को - द - गामा हा प्रवासी समदु्रमागे िारतात कलीकतला येवून 

पोहचला. तयाने िारताला येणाऱ्या समदु्रमागाभचा लावलेला हा शोध हस्तद्दलद्दखत स्वरुपातच 

प्रवासवणभनाच्या पद्धतीने नोंदवून ठेवलेला होता. तातपयभ ही सारीच प्रवासवणभने म्हणजे 

द्दवश्वसनीय परुाद्दिलेखीय परुावा होय.  

४) नाटक, कथा, कादांबरी : -  

कथा, काव्य द्दकां वा कादांबरी या वाङमयीन अद्दिव्यक्ती जरी असल्या तरी इद्दतहासाच्या तया 

परुावाही ठरु शकतात.  मात्र इद्दतहासाचे हे साधन म्हणून वापरताना इद्दतहासकाराला ते 

काळजीपूवभक वापरावे लागत.े या साधनाांमधील खरपेणा तपासून पहावा लागतो.  मूळ साधने 

उपलब्ध नसतात तेव्हा या साधनाांचे महत्त्व खूप असते. द्दकतयेकदा या वाङमयीन 

अद्दिव्यक्तींनी हाताळलेले द्दवषय ऐद्दतहाद्दसक, प्रतयक्ष घडलेल्या राजद्दकय घटनाशी सांबांद्दधत 

असतात. तेंव्हा तर त ेद्दलखाण इद्दतहासाचा परुावा ठरतेच. परांत ुद्दनखळ वाङमयीन अद्दिव्यक्ती 

जरी असली, पूणभपणे काल्पद्दनक कथानक जरी असल े तरी कथानकाच्या माांडणीवर 

वणभनावर, ततकाद्दलन समाजाचा प्रिाव पडलेला असतो   पोषाखाचे वणभन असेल, चालण्या-

वागण्या-बोलण्याच्या पद्धती असतील. खाण्या-द्दपण्याचे सांदिभ असतील या प्रतयेक द्दठकाणी 

लेखक ज्या वातावरणात राहतो,  ज्या काळात वावरतो, तयाचे प्रद्दतबींब उमटतेच म्हणूनच हे 

वाङमय प्रकारही इद्दतहासाचे परुावे ठरतात. जातक कथा, पांचतांत्र कथा, गाथा सप्तशती या 

कथा असोत की मेघदूतासारखे महाकाव्ये असो अथवा कालीदास, िास्त, िविूतीची नाटके 

असोत, ततकाद्दलन समाजाचे प्रद्दतद्दबांब घेऊनच या साऱ्या वाङमयीन अद्दिव्यक्ती साकारतात 

म्हणूनच हे सार ेपरुाद्दिलेखीय द्दलखाण इद्दतहासाचा परुावा ठरतात. मात्र ते जसेच्या तसे 

वापरता येत नाही.  तयातील घटनाांची योग्य परीक्षण करून इद्दतहासकाराला वापरावे लागते. 
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५) बखर वाङमय : - 

१८ व्या शतकात आद्दण १ ९ व्या शतकाच्या पूवाभधाभत मराठेशाहीच्या परािमाची नोंद करणारे 

द्दलखाण बखर वाङमयाच्या स्वरुपात द्दलद्दहले गेले. मराठ याांच्या इद्दतहासातील अनेक 

महतवपूणभ प्रसांगाच्या हकीगती या बखरीतून नोंदवल्या गेल्या. ९१ कलमी बखर, सिासद 

बखर  अशा काही महतवाच्या बखरी उल्लेखनीय.  या बखरीतून काांही प्रसांगाची माद्दहती 

उपलब्ध झाली पण ती ही अद्दतशयोक्त स्वरुपात असते. बखरींचे स्वरुप बरचेसे चररत्र 

रखेाटनाचे असते. कल्पनाद्दवलास, अद्दतशयोक्ती, िाषेचा िुलोरा घेऊनच बखरी साकारल्या 

गेलेल्या आहेत.  बखरकाराांची वतृी द्दनखळ वस्तदु्दनष्ठ नाहीच. तर तया पूवभग्रहददु्दषत 

आहेत.  असे असले तरी एका द्दवद्दशष्ट मयाभद्ददपयांत बखरीतून इद्दतहासाला पूरक अशी माद्दहती 

द्दमळते. तया दृष्टीने बखरीच्या स्वरुपातला परुाद्दिलेखीय परुावा महतवाचा ठरतो.  

६) तवाररखा, कररने, शकावल्या : - 

 इसवीसनाच्या १२ व्या शतकानांतर अरदे्दबक आद्दण पाद्दशभयन िाषेतून ताररख तवाररखा आद्दण 

करीने द्दलद्दहण्याची प्रथा रुढ झाली. कररना म्हणजे हद्दककत होय.  अनेक सरदाराांनी आपल्या 

जहाद्दगरीमधील घडामोडींचे वृत्ताांत द्दलहून ठेवलेले आहेत. द्ददल्ली सल्तनतीतील दरबारी 

लोकाांनी अशा तारीखा तवाररखा म्हणजे इद्दतहास स्वतःच्या हस्ताक्षरात द्दलहून ठेवले. मोगल 

काळातही असे इद्दतहास द्दलद्दहले गेले. याांना इद्दतहास म्हणून जरी सांबोधल ेजात असले तरी 

आधदु्दनक काळातली वस्तदु्दनष्ठता तया द्दलखाणात नव्हती. बखरी सारखेच हेही द्दलखाण 

आपल्या मालकाचे म्हणजे बादशाहचे राजाचे गणुवणभन करण्यासाठी,परािम साांगण्यासाठी 

द्दलद्दहले गेल.े  येथेही कल्पनाद्दवलास, अद्दतशयोक्ती, वस्तूद्दस्थतीचा द्दवपयाभस या साऱ्या गोष्टी 

होतयाच. मोगलाांनी तर खािीखानासारखे इद्दतहासकारच नेमले होते. या काळातले छोटे-मोठे 

सरदार जहागीरदारही करीने म्हणजे हद्दकगतीच्या नोंदी ठेवीत.  शकावल्याांच्या स्वरुपात हे 

द्दलखाण असे. मध्ययगुीन काळात पौराद्दणक परांपरा असलेल्या शकावल्या व सांबांद्दधत 

घराण्याच्या राजकीय घडामोंडीचा तपशील असलेल्या शकावल्या असे दोन प्रकार 

पडतात.  शकावल्याांमध्ये तारीखवार नोंदी असतात. तयामळेु अद्दधक द्दवश्वासाहभ मानल्या 

जातात. उदा - जेधे शकावली. या तवाररखा, करीने, शकावल्या हस्तद्दलद्दखत स्वरुपातच 

सापडल्या व तया परुाद्दिलेखागारात साांिाळून ठेवल्या आहेत.  इद्दतहासाचा परुावा म्हणून 

तयाचा उपयोग होतो. 

मजहर म्हणजे न्याय द्दमळद्दवण्यासाठी केलेली कैद्दियत होय. यात दोन्ही बाजुांची मते नोंदलेली 

असतात. तयाचाही उपयोग होता. मात्र खोट या साक्षी तपासून घ्याव्या लागतात. 

कूळकटी - आपल्या वांशाची वांशावळ तयार करून घेणे हे मध्ययगुात प्रद्दतषे्ठचे मानले जाई. 

तयालाच कुळकटी असे म्हणतात. सामान्यपणे वेगवेगळ्या राज घराण्याच्या वांशाच्या वांशवेली 

व तयातील बदल दाखवलेले आहेत. वांशावळीमध्ये अनेक द्दपढ याांची माद्दहती द्ददली गेलेली 

असून जन्ममतृयूच्या नोंदी मात्र यात नसतात.  कतभबगार व्यक्तीच्या बाबत काही माद्दहती 

द्ददलेली असते. द्दवद्दवध राजघराण्याांची माद्दहती द्दमळवण्यासाठी कुळकटी अद्दधक उपयोगी 

पडतात. 
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 ७) व्यक्तीगत पत्रव्यवहारः- 

 द्ददल्ली सल्तनत, मोगल दरबार, द्दवजापूर, गोवळकोंडा, अहमदनगर, बीदर व वऱ्हाड या 

द्दठकाणच्या सलुतानशाह्या, याांच्या नोकरीत असणाऱ्या असांख्य जहागीरदार, वतनदाराच्या 

कडून बादशहाशी झालेला पत्रव्यवहार हस्तद्दलद्दखत स्तरुपातला सगळ्यात द्दवश्वसनीय 

परुाद्दिलेखीय परुावा होय. असांख्य मराठा, रजपूत सरदाराांच्या वाड यात, द्दकल्यात, गढ यावर 

हा पत्रसांग्रह उपलब्ध झाला व अजूनही उपलब्ध होऊ शकतो.  यातूनच द्दकतयेक लढायाांची 

माद्दहती प्रकाशात येते. द्दकतयेकाच्या सांग्रही लढायाांची कागदपते्र सापडू शकतात.  हा 

पत्रव्यवहार द्दकतयेकदा सामान्य द्दशपायाच्या  व्यक्तीगत सांग्रहातही उपलब्ध होऊ 

शकतो.  तयाच्याकडे एखाद-दसुरचे महतवाचे पत्र असेल तर जहागीरदार-वतनदाराकडचा 

पत्रव्यवहार मोठा असेल.  या बरोबरच बादशाहाचा पत्रव्यवहारही महतवाचा परुावा ठरतो. 

छत्रपती द्दशवाजी महाराजाांची पते्र इद्दतहासाचा अनमोल परुाद्दिलेखीय परुावा आहे. जो राज्य 

परुाद्दिलेखय परुावा होय.  इांग्रजी अमदानीतील द्दनरद्दनराळ्या गव्हनभर जनरलसचा पत्रव्यवहार, 

व्हॉईसरॉयचा पत्रव्यवहार, लांडनच्या इांद्दडया ऑिीस ग्रांथालयात सांरद्दक्षत ठेवलेला 

आहे.  िारतीय स्वातांत्र चळवळीचे अनेक धागेदोर,े पांडीत जवाहरलाल नेहरु, महातमा गाांधी, 

सरदार वल्लििाई पटेल, लोकमान्य द्दटळक याांच्या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होतात.  हा सारा 

पत्रव्यवहार इद्दतहासाचा अनमोल परुावा होय. िारतीय स्वातांत्र्य चळवळीसांबांधी व 

हैद्राबादच्या मकु्ती सांग्रामासांबधीची असांख्य कागदपते्र, वैयद्दक्तक सांग्रहातही असण्याची 

शक्यता आहे. ही कागदपते्र, पत्रव्यवहाराच्या स्वरुपात, गपु्त व िूद्दमगत चळवळी सांबांधात, 

आपल्या पररसरात घडलेल्या एखाद्या प्रसांगा सांबांधात, सतयाग्रहासांबांधात द्दकां वा सशस्त्र 

कारवाई सांबांधात असू शकतात. अशी हजारो कागदपते्र अभ्यासल्यानांतर गतकालीन 

वाटचाल अद्दधकाद्दधक स्पष्ट होत जाते. सवभ बारकाव्यासह सवभकश, सवभसमावेशक इद्दतहास 

रखेाटला जाऊ शकतो. मोठमोठ या नेतयाांची पते्र राष्ट्रीय परुाद्दिलेखागारात अभ्यासायला 

द्दमळतात परांतू सामान्य माणसाांचे चळवळीतील योगदान हे तयाांच्या स्वतःच्या सांग्रही 

असलेल्या कागदपत्रातूनच स्पष्ट होणार. म्हणून तयाांचा शोध घेणे हा इद्दतहास सांशोधनाचा 

लेखनाचा महतवपूणभ िाग ठरतो. हैद्राबादच्या कााँगे्रस कायाभलयाने, औरांगाबादच्या स्वामी 

रामानांद तीथभ सांशोधन सांस्थेने अशी काही कागदपते्र सांकलीत केली आहेत. 

वैयद्दक्तक कागदपत्राांमध्ये आतमचररत्र, रोजद्दनशी व इतर खाजगी पत्राांचा समावेश होतो. 

रोजद्दनशी हे वैयद्दक्तक लेखन असते.  तयामध्ये लेखकाने स्वतःशीच केलेला एक सांवाद असतो 

तर खाजगी पत्राांमधून व्यक्तीच्या िाविावनाांचे मोकळे दशभन घडत.े  

८) स्थानपोथ्या व आख्याने वगैर े: - 

मराठेशाहीतील काही महतवाच्या घटनाांवर आख्याने रद्दचली गेली होती.   'पणाभल पवभतगहृण 

अख्यान ' असेच एक अख्यान आहे. पन्हाळगडाच्या वेढ याचा प्रसांग वणभन करणार ेअशी 

आख्याने व स्थानपोर्थया १२ व्या शतकापासून आपल्याकडे रद्दचल्या जाण्याची परांपरा 

द्दनमाभण झाली होती. या पोर्थयाांना महतव प्राप्त होण्यासाठी हे अख्यान कुठल्या तरी परुाणावर 

आधारलेल े असल्याचा दाखला उल्लेखीला जायचा. द्दनरद्दनराळ्या स्थानाांचे महातम्य 

प्रद्दतपादन्याच्या दृष्टीने स्थान पोर्थया रद्दचल्या गेल्या. इद्दतहासाचा तो ही महतवपूणभ परुावा 

ठरतो.  
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९) सरकारी कागदपते्र : - 

इांग्रजी अमदानीत ईस्ट इांद्दडया कां पनीच्या काळात द्दकां वा नांतर द्दब्रटीश राज्यकारिारात 

िारतात प्रशासन व्यवस्था द्दनमाभण झाली. तयापूवी ही मोगल काळात प्रशासनात काही 

प्रमाणात एकसूत्रीपणा आला होता. परांत ुद्दब्रटीशाांनी सरकारी दफ्तर व्यवद्दस्थतपणे साांिाळले. 

प्रशासनातली कागदपते्र व्यवस्थीतपणे रकेाडभरुममध्ये ठेवली. कें द्रीय परुाद्दिलेखागार 

उिारले. कागदपत्राांच्या गपु्ततेद्दवषयीचा कायदा केला.  या कायद्यानसुार सरकारी कागदपते्र 

३० वषे पयांत गपु्त व सरकारी मालकीची मानली जातात.  ३० वषाभनांतर या कागदपत्राांची 

छाननी होते. महतवाची ऐद्दतहाद्दसक कागदपते्र प्रतयेक द्दजल्हाद्दधकारी कायाभलयातून, 

जेलमधून, द्दड.एस.पी. कायाभलयातून, राज्याच्या सद्दचवालयातून कें द्रीय अद्दिलेखागारात 

पाठवीली जातात.  तेथ ेती अभ्यासकाांसाठी उपलब्ध होतात. िारतीय स्वातांत्र्य सांग्रामाच्या 

काळातील महतवपूणभ सरकारी कागदपते्र, इांग्रज सरकारचे द्दनणभय, वाटाघाटी, योजना या 

सांबांधीच्या मूळ हस्तद्दलद्दखत िाईल्स, द्ददल्लीच्या राष्ट्रीय परुाद्दिलेखागारात व लांडन येथील 

इांडीया ऑिीस सांग्रहालयात सांरद्दक्षत आहेत.  हदै्राबाद मकु्ती सांग्रामासांबांधीच्या असांख्य 

िाईल्स येथेच सापडतात. अलीकडच्या इद्दतहासासांबांधीची कागदपते्र जशी या 

परुाद्दिलेखागारात सांरक्षीत आहेत तशीच १७ व्या शतकापासून ते १ ९ व्या शतकापयांतच्या 

िारतातील वाटचाली सांबांधातील असांख्य कागदपते्रही तथेे आहेत.  वा. द्दस.बेंद्र े याांनी 

लांडनमधील कागदपत्राच्या अभ्यास करून सांिाजी महाराजाांच्या चररत्राचे पनुभमलु्याांकन केल े

आहे. हे अद्दिलेखागार व तयातील सरकारी दस्तऐवज इद्दतहासाचा सवाभत जास्त परुावा 

आहे.  इद्दतहासातील मोठमोठ या द्दवितुींच्या हस्ताक्षरातली पते्र, तयाांच्या हस्ताक्षरातल्या 

नोंदी, द्दनणभय या िाईल्स मधून आढळतात.  लांडन, द्ददल्ली द्दशवाय िारतातल्या प्रतयेक 

राज्यातल्या राजधानीत परुाद्दिलेखागार आहेत व परुाद्दिलेख सांचलनालय नावाचे स्वतांत्र 

खाते आह.े मुांबईचे राज्य परुाद्दिलेखागार,  मद्रास व कलकत्ता येथील परुाद्दिलेखागार 

आधदु्दनक इद्दतहासाच्या दृष्टीने अतयांत महतवाची आहेत. हैद्राबादच्या राज्य परुाद्दिलेखागारात 

कां पनी सरकारचा पत्रव्यवहार आढळतो. 

कें द्र सरकार, राज्य सरकार, द्दजल्हा पररषदा, महानगरपाद्दलका या सावभजद्दनक सांस्था मधून 

काही प्रकाद्दशत माद्दहती होत असते. द्दवद्दवध अहवाल प्रकाद्दशत होत असतात. सहकारी 

सांस्था, खाजगी सांस्था याही आपली प्रकाशने, ताळेबांद व वाद्दषभक अहवाल प्रकाद्दशत 

करतात.   वतभमानपते्र ही प्रकाद्दशत झालेली आहेत. ते सदु्धा परुाद्दिलेखागारात सरुद्दक्षतपणे 

जतन करून ठेवलेली असतात.   तयाचा उपयोग इद्दतहास लेखनासाठी होतो. 

आपली प्रगती तपासा - 

१.परुाद्दिलेखीय साधनाांचे प्रकार साांगा. 
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सांशोधन सांस्थाचे पुराभिलेख सांग्रह :- द्ददल्लीचे राष्ट्रीय परुाद्दिलेखागार व 

राज्याराज्यामधील राज्य परुाद्दिलेखागाराांद्दशवाय आपल्या देशात सांशोधन सांस्थाांचे स्वतांत्र 

हस्तद्दलद्दखत कागदपत्राांचे सांग्रह आहेत.  तांजावरचा सरस्वती महाल सांग्रह असाच अतयांत 

समदृ्ध आह.े  मराठ याांच्या इद्दतहासाशी सांबांधीत अशी मोडी द्दलपीतील हजारो कागदपते्र या 

सांग्रहात सांरद्दक्षत आहेत.  मद्रास, कलकत्ता, द्दत्रवेंद्रम इथे असे सांग्रह आहेत.  महाराष्ट्रात 

धळु्याला राजवाडे सांशोधन मांडळ, पणु्याला िारत इद्दतहास सांशोधन मांडळ व पेशवा दफ्तर, 

कोल्हापूरला राजद्दष शाह ू सांशोधन सांस्था, नागपूरला द्दवदिभ सांशोधन मांडळ, नाांदेडला 

गोदावरी सांशोधन मांडळ आद्दण औरांगाबादला एकनाथ सांशोधन मांडळ, अहमदनगरचे इद्दतहास 

सांशोधन मांडळ या सांशोधन सांस्थाांच्या सांग्रहातही हस्तद्दलद्दखताांचा मोठा सांग्रह 

आहे.  तयाद्दशवाय डॉ. आांबेडकर मराठवाडा द्दवद्यापीठाच्या मराठी द्दविागाच्या सांग्रही देखील 

काही हस्तद्दलद्दखत आहेत.   

 गेल्या पन्नास पांचाहत्तर वषाभच्या काळात महाराष्ट्रातील सांशोधकाांनी इद्दतहासाचायभ 

राजवाडेंची परांपरा काही प्रमाणात चालू ठेवली. खेडीपाडी धुांडाळली. मठा मांद्ददरातील सांग्रह 

तपासल.े जहागीरदार-वतनदाराांच्या लादन्या शोधल्या व तयातून हा हस्तद्दलद्दखताांचा सांग्रह 

उिा राद्दहला. पणु्याचे महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार, ग.ह. खर,े नागपूरचे 

महामहोपाध्याय द्दव.वा. द्दमराशी, नाांदेडचे द्दव.अां. कानोले याांनी सार ेआयषु्ट्य हस्तद्दलद्दखताांच्या 

शोधात घालवले. तयातून हाती आला तो महतवपूणभ इद्दतहासाचा परुावा.  

६.४  िारतातील अभिलेखागार ेव तयाांची जडर्घडर् : 

 यरुोपीय देशामध्ये अद्दिलेखागार या सांकल्पनेचा उदय झाल्यानांतर िारतातही अद्दिलेखागार 

द्दकां वा दफ्तरखाने सरुू झाली.  मध्ययगुीन काळात िारतामध्ये अद्दिलेखागार 

आढळतात.  मोगलकाळातही कागदपत्राांचे जतन केल ेजात असे. जतनासाठी दफ्तरखाने 

होती. तयानांतर द्दब्रद्दटशाांच्या काळात व तयाांच्यानांतरही िारतात दफ्तरखान्याांचे जतन 

िारतातील अद्दिलेखागार े व तयाांची जडणघडण : िारतातील अद्दिलेखागार े व तयाांची 

जडणघडण पढुीलप्रमाणे पाहता येईल : १) मध्ययगुीन कालखांड  २) मोगल कालखांड ३) 

द्दब्रद्दटश कालखांड ४) स्वातांत्र्योत्तर कालखांड  

१) मध्ययुगीन कालखांड : 

 िारतात अद्दिलेखागार े मध्ययगुामध्येही असल्याचे आढळून येतात. मध्ययगुात व तया 

अगोदरच्या काळामध्ये राजघराण्याांकडून तयाांच्या शासकीय कागदपत्राांचे जतन करण्याची 

पद्धत होती. शासकीय द्दविागाांमध्ये दफ्तरखाने होते व प्रतयेक खातयाची स्वतांत्र दफ्तर ेअसत. 

 २) मोगल कालखांड : 

 मोगल काळातही ही पद्धती तशीच चालू राद्दहली ; परांत ु मोगल राज्यकतयाांनी तयास 

सरुद्दक्षततेची जोड द्ददली. या काळात शासकीय दफ्तराांच्या जोडीला खासगी सांस्था, व्यक्तीही 

स्वतःची दफ्तरखाने चालद्दवत असत ; परांत ुतयास सामदुाद्दयक द्दशस्तपद्धती नव्हती.  
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३) भिभटश कालखांड : 

द्दब्रद्दटशाांच्या शासन व्यवस्थेअगोदर ईस्ट इांद्दडया कां पनीचा अांमल असताना तयाांनी 

दफ्तरखान्यात वाढ केली होती. माऊां ट स्टुअटभ एलद्दिन्स्टन याांनी दसुऱ्या बाजीरावाकडून 

इ.स. १८१८ मध्ये मराठी राज्याची सूते्र हाती घेतली. तयावेळी तयाांनी पेशव्याांची कागदपते्र व 

दफ्तरखाना द्दमळद्दवला होता. एलद्दिन्स्टन याांनी आपले सहकारी कॅप्टन जॉन मॅकलोड 

याांच्याकडे हे काम सोपद्दवले होते. नाना िडणवीस याांनी मराठ याांचे दफ्तर अतयांत 

व्यवद्दस्थतपणे जोपासलेले होते ; परांत ुकां पनी सरकारला तयातील िक्त महसलुाशीच घेणे 

असल्याने तयाांचा अहवाल तया अनषुांगाने तयार करण्यात आला होता ; परांत ुतो करताना 

िारतीय जीवनाचा जवळून मागोवा घेण्यासाठी तयाांनी द्दवद्दवध िागाांत द्दवखरुलेल ेमराठ याांचे 

दफ्तर एकत्र आणण्यास सरुुवात केली. तयासाठी जहागीरदार, सरदार याांचे सहकायभ घेण्यात 

आले. अथाभत तयातील महत्त्वाचा िाग आधीच काढून घेण्यात आल्याने उवभररत िाग जाळून 

टाकण्याचाही सल्ला देण्यात आला होता. तसेच दफ्तरखाने हे अतयांत खद्दचभक असल्याने 

शासनाला तयावर खचभ करण्याचा इरादा नसल्याने द्दजल्ह्याच्या सांदिाभतील दफ्तर े तया 

द्दविागाकडे देऊन सवभसामान्य सूची पणेु - मुांबई येथे ठेवण्यात यावी असे सुचद्दवण्यात आले 

व तयाच वेळी कागदपत्राांची सूची तयार करण्याचे काम सरुू करण्यात आले. १८५१ त े

१८६० याकाळात या स्वरूपाच्या द्दवद्दवध याद्या करण्यात आल्या व या याद्या प्रकाद्दशत 

करण्याबाबत िारतीय द्दब्रद्दटश शासनाची सूचना असूनही प्रकाशनात द्ददरांगाई करण्यात येत 

असे. द्दवशेष म्हणजे हे दफ्तरखाने पाहण्याची िारतीयाांवर मनाई करण्यात आली. तयामळेु 

दफ्तरखाने सरुू व्हावे, कागदपत्राांची सूची प्रकाद्दशत व्हावी यासांदिाभत चळवळ उदयास 

आली. न्या. म. गो. रानडे याांनी Deccan Vernacular Society चे अध्यक्ष या नातयाने 

पेशव्याांकडे रोजद्दनशा प्रकाद्दशत करण्याचा आग्रह धरला. पररणामी तयाांच्या पद्दहल्या खांडात 

तयाांनी द्दवस्ततृ प्रस्तावना देऊन दफ्तरखान्यात असलेल्या कागदपत्राांची, दफ्तराांची ओळख 

सवभसामान्य मराठी जनतेला करून द्ददली. १९०७ मध्ये नाद्दशकचे कलेक्टर ए.एम.टी. 

जॅक्सन याांनी दफ्तराांतील कागदपत्राांचे महत्त्व द्दवशद करणारा अहवाल शासनास स ुकरून 

तया सांदिाभतील सूचीबाबत प्रस्ताव माांडला. याच दरम्यान दफ्तरखाने िारतीयाांना 

सांशोधनाथभ द्दमळावे यासाठी चळवळ उदयास आली व िारतीय राष्ट्रीय सिेच्या स्थापनेतून 

तयास रचनातमक आकार द्दमळाला.  माचभ १९१९ मध्ये ' िारतीय ऐद्दतहाद्दसक परुाद्दिलेख ' 

आयोगाची स्थापना करण्यात आली या आयोगाच्या वेगवेगळ्या बैठकाांमधून सर जदनुाथ 

सरकार, रशब्ब्रकु द्दवल्यम्स, बी. के. ठाकूर याांसारख्य सदस्याांनी अद्दिलेखागार े खलुी 

ठेवण्याबाबत वारांवार मागणी केल्यामळेु १९२९ पासून या सांदिाभतील धोरण स्वीकारण्यात 

आले. िारतीय इद्दतहास पररषदेच्या स्थापनेनांतर तयास द्दशस्तबद्ध वळण लागले. 

४) स्वातांत्र्योत्तर कालखांड :  

स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर िारत सरकारने दफ्तरखाने जतन करण्यावर, तयाांची देखिाल करण्यावर 

द्दवशेष लक्ष द्ददले. सद्यद्दस्थतीत प्रतयेक राज्यातून द्दवद्दवध शासकीय, द्दनमशासकीय, खासगी 

दफ्तरखाने असून तयाांच्या खचाभची तरतूद शासनाच्या अांदाजपत्रकात केली जाते. आयोगाची 

दरवषी बैठक बोलवण्यात येऊन तया कामावर देखरखे ठेवून मागभदशभन केले जाते. द्ददल्ली येथे 

'राजकीय अद्दिलेखागार' ही सवाभत मोठी सांस्था असून तेथील द्दवद्दवध प्रकारची कागदपते्र 

अतयांत मोलाची आहेत.  
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साराांश : अशाप्रकार ेिारतात द्दवद्दवध अद्दिलेखागार ेआहेत. प्राचीन काळापासून ते आधदु्दनक 

इद्दतहासाच्या कागदपते्र या अद्दिलेखागाराांमध्ये जतन करून ठेवण्यात आली आहेत. 

गतकाळातील माद्दहती जाणून घेण्यासाठी या कागदपत्राांचा उपयोग होतो. 

आपली प्रगती तपासा - 

१.िारतातील अद्दिलेखागार ेव तयाांची जडणघडणाची  माद्दहती द्या. 

 

 

 

६.५ मुांबईचे शासकीय पुराभिलेखागार  

 माऊां ट स्टुअटभ एलद्दिन्स्टन याांनी मुांबईत कागदपते्र, दफ्तर ेयाांची योग्य व्यवस्था करण्याच्या 

दृष्टीने पढुाकार घेऊन शासकीय कागदपत्राांसाठी दफ्तरखान्याांची व्यवस्था ठेवलेली होती. 

सध्या एलद्दिस्टनच्या कॉलेजच्या आवारात शासकीय अद्दिलेखागार उिारण्यात आहे. 

येथ े ईष्ट कां पनी सरकारच्या राजवटीपासून स्वातांत्र्यप्राप्तीपयांतची महत्त्वाची शासकीय 

कागदपते्र सरुद्दक्षत ठेवण्यात आलेली आहेत. तयात अजूनही िर पडत आहे. हा दफ्तरखाना 

म्हणजे पद्दिम िारताच्या सवांकष इद्दतहासास अतयांत उपयकु्त असा अनमोल खद्दजना आहे. 

महाराष्ट्र शासनाची या दफ्तरखान्यास राज्यातील प्रमखु दफ्तरखाना म्हणून मान्यता प्राप्त 

झालेली आहे. 

 अ) मुांबई पुराभिलेखागाराची भनभमिती :  

व्यापार करण्याच्या द्दनद्दमत्ताने द्दब्रद्दटशाांनी िारतात आगमन केल े आद्दण हळूहळू सांपूणभ 

िारतावर आपले राज्य प्रस्थाद्दपत केले. िारतात आल्यावर तयाांनी सवभप्रथम सरुत येथे 

आपली वखार स्थापन केली होती. व्यापार वाढीसाठी तयाांना िारतात इतर द्दठकाणी 

पत्रव्यवहार करावा लागत असे. हा पत्रव्यवहार तयाांच्या व्यापारासाठी आद्दण िारतात आपल े

पाय रोवण्यासाठी द्दब्रद्दटशाांना उपयुक्त होता. म्हणूनच तयाांनी हा पत्रव्यवहार, अन्य कागदपते्र 

जपून ठेवण्यासाठी मुांबई परुाद्दिलेखाची स्थापना १८२१ मध्ये केली. एलद्दिन्स्टने या इांग्रज 

अद्दधकाऱ्याने पत्रव्यवहार जपून ठेवण्यासाठी ‘सचभर रकेॉडभ कीपर’ या पदाची द्दनद्दमभती केली. 

द्दवल्यम द्दवसेन िाफ्ट या अद्दधकाऱ्याची नेमणूक या पदासाठी केली. सध्या मुांबईच्या 

एलद्दिन्स्टने कॉलेजच्या आवारात शासकीय अद्दिलेखागार उिारण्यात आला आह.े 

 ब) मुांबई पुराभिलेखागारातील भवभवध भविाग :  

कागदपते्र व्यवद्दस्थत जतन केले जावेत, तयाांना नीट हाताळता यावे यासाठी अद्दिलेखाांचे 

द्दविाग करण्यात आलेले आहेत. द्दविागाचे नाव १) पद्दब्लक द्दडपाटभमेंट २) द्दसिेट अॅन्ड 

पोद्दलद्दटकल द्दडपाटभमेंट ३) रवे्हेन्यू द्दडपाटभमेंट ४) कमद्दशभयल द्दडपाटभमेंट ५) द्दमद्दलटरी 

द्दडपाटभमेंट ६) ज्यदु्दडद्दशयल द्दडपाटभमेंट ७) सेपरटे द्दडपाटभमेंट ८) िायनाद्दन्शयल द्दडपाटभमेंट ९) 

एक्सेल द्दसअॅद्दस्टकल द्दडपाटभमेंट १०) मरीन द्दडपाटभमेंट ११) द्दमन्ट द्दडपाटभमेंट 
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क) मुांबई शासकीय अभिलेखागारातील कागदपते्र :  

मुांबई शासकीय अद्दिलेखागारात पढुील कागदपत्राांचा समावेश होतो : 

१) वखार व रदे्दसडेंट कागदपते्र, २) सद्दचवालयातील शासकीय कागदपते्र,  ३) द्दकरकोळ 

दफ्तर, ४) खासगी दफ्तर, ५) छापील दफ्तर 

१) वखार व रभेसडेंट कागदपते्र : वखार व रदे्दसडेंट कागदपत्राांमध्ये  

अ)  इ.स. १६५ ९ ते इ.स. १७८६ या कालखांडातील रोजद्दनशा (सांख्या ५१३). 

 ब)  मुांबईच्या शासकीय कायाभलयाकडे आलेली सवभ पते्र द्दकां वा आवक टपाल (सांख्या ६४).  

क)  मुांबई शासनाद्वार ेबाहेर पाठद्दवलेली पते्र / जावक टपाल (४३ खांड)  

ड)  इतर द्दवद्दवध खातयाांचे कागद १२३५ िाइल्समध्ये ठेवण्यात आले व याच द्दविागात २७ 

माद्दलकाांमधून बखारी व रदे्दसडेंटचा सांपूणभ पत्रव्यवहार आह.े तयात पणेु, बाणकोट, सरुत, 

कारवार, िडोच, बेलापूर, ठाणा, करांजा, द्दसांध, बशुीर, बसरा, कोल्हापूर, रवेा, काांटा, जांद्दजरा, 

राजद्दपपला, बडोदा येथील वखारी व रदे्दसडेंटच्या कागदपत्राांचा समवेश होतो.  

२) सभचवालयातील शासकीय कागदपते्र : यात िाग २, ४, ५, ३ ९ दैनांद्ददन्या, ११३५ 

आवक, १२१६ जावक, १ ९ ५ सिावृत्ताांत पदु्दस्तका २, ९ ५, ६४४ िाईल्स याांचा समावेश 

आहे तयाांची माांडणी २५ माद्दलकाांमध्ये करण्यात आलेली आह.े यात साधारणतः गोपनीय व 

राजकीय द्दविाग, न्याय प्रशासन द्दविाग, द्दकनारा व जांगल खाते, पनुबाांधणी व शेतीखाते, 

दषु्ट्काळ खात,े स्वतांत्र खातेद्दविाग, धाद्दमभक बाबींचे खाते, टाांकसाळ, परकीय सांबांध खाते, 

द्दशक्षण, कायदा, तारायांत्र द्दविाग इतयादी प्रतयेक माद्दलकेमध्ये दैनांद्ददन्या, सिावृत्ताांत, 

कामकाजाचे ठराव, आवक / जावक इतयादी िाग आढळतात. 

३) भकरकोळ दफ्तर : या द्दविागात ५८ माद्दलका असून तयात द्दवद्दवध द्दविागाांचा व दफ्तराांचा 

समावेश आहे. मुांबईमध्ये गव्हनभराांचे दौर,े तयाांच्या खासगी सद्दचवाचे दफ्तर, द्दवद्दवध द्दठकाणच्या 

पाहणीचे अहवाल, परकीय सत्ताांबाबत अहवाल, वॉडेन याांचे सेलेक्शन्स, पणु्यातील 

वद्दकलाती कागदपते्र (१७५ ९ -१७७ ९), पद्दशभयन आखातातील मोद्दहमा, मॅलेट याांच्या 

कलकत्ता दौऱ्याचा वतृ्ताांत (१७८५-८६), बगदाद मोहीम (१८०१-१८०७), गोव्याची 

वकालत, अरदे्दबया व मोरवा मोहीम, अबकारी कर पनुआकारणी सद्दमती, पोतुभगीज िाषेतील 

१७१७-१७४१ अखेरचे दफ्तराचे ६ खांड, रतनाद्दगरी दैनांद्ददनी, पावडर हाऊस सद्दमतीचा 

अहवाल, धारवाडच्या द्दजल्हाद्दधकाऱ्याांच्या दैनांद्ददन्या, मुांबई प्रवेश बाँद्दकां ग व वस्त्रोद्योग कामगार 

चौकशी सद्दमतीचा अहवाल, इांद्दडया ऑद्दिसकडून आलेल्या कागदपत्राांचे १६६० ते १६८ ९ 

या काळातील १८ खांड, दद्दक्षणापरुस्कार सद्दमतीचे अहवाल, सावभजद्दनक द्दशक्षणखाते १८५१ 

त े१८६८ मधील कागदपते्र, उच्च न्यायालयाचे दफ्तर इतयादी.  

४) खासगी दफ्तर : मुांबई अद्दिलेखागाराच्या ४ र्थया द्दविागात पूवीच्या राज्यकतयाांची तयाांची 

राज्ये हस्तगत करण्याबरोबर द्दमळद्दवलेली दफ्तर ेअसून तयामध्ये ९ ११ रूमालाांची ३१ 

दफ्तर ेआहते, ९ १ लाख कागदपते्र आहेत. यातील प्रमखु दफ्तर ेम्हणजे अहमदनगर, नाना 

िडणवीसाांचे बनारसकडील दफ्तर, मेणवली, जयराम स्वामी, पाटणकर, हेरवाडकर, 
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कोल्हापूरचे द्दशके, रद्दहमतपूरचे माने, चालकु्य, रा. ब. पारसनीस याांनी जमद्दवलेले दफ्तर, 

साांगली, चाांदवड, सावांतवाडी इतयादींचा समावेश होतो.  

५) छापील दफ्तर : छापील दफ्तरात वतृ्तपते्र, गॅझेटस , छापील प्रकाद्दशत ग्रांथ, द्दवद्दवध 

प्रकारचे द्दविागाांचे नकाशे, वृत्तपत्राांमध्ये द्दद बॉम्बे िॉद्दनकल, िोटभ सेंट जॉजभ गॅझेट, बॉम्ब े

गॅझेट, टाईम्स ऑि इांद्दडया, सरकारी वाद्दषभक अहवाल, ७०४० ऐद्दतहाद्दसक नकाशे असून या 

द्दविागातील एकूण छापील कागदपत्राांच्या खांडाांची सांख्या साडेआठ • लाखाांवर जाते. मुांबई 

दफ्तरखान्याच्या पद्दशभयन द्दविागात खतूुहाते द्दशवाजी, िुतू्तहाते अलमद्दगरी, हप्त अांजमुन, 

सावांतवाडी द्वैिाद्दषक िमाभन, द्दिरोजशहा बहामनी, पद्दहला अली आद्ददलशहा, दसुरा इब्राद्दहम 

आद्ददलशहा, महांमद आद्ददलशहा याांची िमाभने इतयादी बाबत कागदपते्र आहेत. 

साराश : अशाप्रकार े १८२१ मध्ये स्थापन झालेल्या मुांबई अद्दिलेखागारामध्ये द्दवद्दवध 

प्रकारच्या कागदपत्राांचे जतन केलेले आहे. द्दब्रद्दटशाांच्या व्यापारापासून, तयाांच्या राजवटीपासून 

ते स्वातांत्र्यप्राप्ती पयांतची सवभ कागदपते्र येथे जतन करण्यात आली आहे. द्दब्रद्दटशकालीन 

इद्दतहास जाणून घेण्यासाठी ही कागदपते्र अद्दतशय उपयकु्त ठरतात.  

आपली प्रगती तपासा- 

१.मुांबईचे शासकीय परुाद्दिलेखागाराची माद्दहती अधोरदे्दखत करा. 

 

 

६.६ पुण्याचे शासकीय अभिलेखागार:  

 पेशवेकालीन कागदपत्राांची तसेच द्दब्रद्दटशाांच्या प्रशासन व्यवस्थेतील द्दवद्दवध प्रकारच्या 

कागदपत्राांची जोपासना करण्यासाठी १८८१ मध्ये पणेु अद्दिलेखागाराची द्दनद्दमभती करण्यात 

आली. जवळजवळ दोनशे ते अडीचशे वषाांचा इद्दतहास जाणून घेता येईल एवढ या कागदपत्राांचे 

जतन या अद्दिलेखागारात केलेले आह.े पणु्याचे शासकीय अद्दिलेखागार हे पेशवे दफ्तर, 

एद्दलनेशन ऑद्दिस व आता द्दविागीय अद्दिलेखागार या नावाांनी ओळखले जाते.  पणु्याचे 

शासकीय अद्दिलेखागार : पणु्याच्या शासकीय अद्दिलेखागारात कागदपत्राांची पढुीलप्रमाणे 

द्दविागणी केलेली आहे : १) कागदपते्र, मागभदशभन पद्दत्रका, खांड प्रकाशन २) द्दवद्दवध 

िाषाांमधील कागदपते्र ३) मराठी द्दविागात द्दवद्दवध दफ्तराांचा समावेश 

१) कागदपते्र, मागिदशिन पभत्रका, खांड प्रकाशन :  

न्या. रानडे याांनी कागदपत्राांची द्दवस्ततृ सूची प्रकाद्दशत करण्याबाबत प्रयतन केल े व 

ररयासतकार गो. स. सरदेसाई याांनी पढेु 'मागभदशभन पद्दत्रका’ प्रकाद्दशत केली. तयानांतर तयाांनी 

४५ खांड सांपाद्ददत करून प्रकाद्दशत केले. पणु्याच्या रदे्दसडेन्सी कागदपत्राांचे १५ खांड सर 

जदनुाथ सरकार याांच्या मागभदशभनाखाली व सांपादकत्त्वाखाली प्रकाद्दशत झाले. डॉ. पी. एम. 

जोशी, डॉ. द्दव.गो. खोबरकेर याांनी पेशवे दफ्तरातील कागदपत्राांच्या नव्या माद्दलका प्रकाद्दशत 

केल्या.  
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२) भवभवध िाषाांमधील कागदपते्र :  

पणु्यातील अद्दिलेखागाराांमध्ये पेशव्याांच्या कालखांडातील कागद व द्दब्रद्दटश राजवटीतील 

कागद हे मराठी, इांग्रजी, कानडी, गजुराथी, पद्दशभयन िाषेमध्ये आहेत. तसेच मोडी द्दलपीतील 

ही काही कागदपते्र आहेत. जवळजवळ ४ कोटी कागदपत्राांचे एकूण ३९,००० रूमाल आहते. 

तयात मराठीचे २९,५००, पद्दशभयन ७०, गजुराथी ६५०, इांग्रजी कागदपत्राांच्या १०,५०० 

िाईल्स व रूमाल आहेत.  

३) मराठी भविागात भवभवध दफ्तराांचा समावेश :  

मराठी द्दविागाची १२ िागाांत द्दविागणी केलेली असून तयात शाहूदफ्तर, आांगे्रदफ्तर, सातारा 

महाराजाांचे जमाव दफ्तर, कनाभटक दफ्तर, सोलापूर दफ्तर, इनाम कद्दमशनच्या 

चौकशीसांबांधीची कागदपते्र, द्दब्रद्दटशपूवभ काळातील कागदपते्र, द्दब्रद्दटश काळातील कागदपते्र, 

हक्क आयोग कागदपते्र, सक्त कागदपते्र याांचा समावेश आहे. तसेच जमावाच्या रूमालाांचे 

प्रमाण मोठे असून तयात ७५०० रूमाल आहेत. 

अ) शाह ूमहाराजाांचे दफ्तर ब) पेशव्याांचे ८ दफ्तर क) सातारा महाराजाांचे दफ्तर,  ड) आांगे्र 

दफ्तर, इ) जमाव द्दविाग 

अ) शाह ूमहाराजाांचे दफ्तर : हे िक्त ५६ रूमालाांचे छोटेखानी आहे. शाह ूमहाराजाांच्या 

मतृयूपयांतचे म्हणजे १७४९ पयांतचे कागद तयात आहेत. तयानांतरची कागदपते्र सातारा 

महाराजाांच्या दफ्तरात समाद्दवष्ट करण्यात आली. इ.स. १८६५ अखेरपयांतची मराठी 

कागदपते्र या द्दविागात आहेत. या अद्दिलेखागारात २५० वषाांची कागदपते्र आहेत. 

साधारणतः शाह ूमहाराजाांच्या दफ्तरात रोजचे द्दहशेब, रोखीचे द्दहशेब, ग्रामीण िागाचे वृत्ताांत, 

देणग्याांच्या कीदी, वतन इनाम, दानधमाभचे द्दहशेब, शासकीय सेनाद्दधकाऱ्याांचे अहवाल 

पत्रव्यवहार, द्दकल्ल्याच्या सांदिाभत अहवाल, खासगी व घरगतुीसांबांधी कागदपते्र, सनदा, 

पत्राांच्या नकला, मांत्र्याांचे अहवाल आद्दण इतर द्दकरकोळ पत्रव्यवहार याांचा समावेश आहे.  

 ब) पेशव्याांचे दफ्तर : पेशवे दफ्तराची आठ िागात द्दविागणी केलेली आहे.  

१)  रोजकीदभ- ही दैनांद्ददनी म्हणून ओळखली जाते. हुजूर रोजद्दकदीत ३ प्रकारचे द्दहशेब 

असतात. 

 २)  घडणी दफ्तर- रोजद्दकदींची सद्दवस्तर माद्दहती घडणी दफ्तरातून द्दमळते. 

 ३)  जाबसाली - जाबसालीमध्ये पत्रव्यवहाराांची कागदपते्र आहेत. 

 ४)  आजमास - या कागदपत्राांमध्ये राज्याच्या द्दवद्दवध प्राांताांच्या व प्रशासकीय द्दविागाांच्या 

महसलुासांबांधी अांदाज देणाऱ्या कागदपत्राांचे रूमाल असून ते पेशव्याांच्या कें द्रीय 

कायाभलयाकडून तयार होत असत. सालवार व प्राांतवार अशी तयाांची रचना आहे. 

सातारा, नगर, पणेु, उत्तर कोकण, गजुरात, मोगलाई द्दहांदसु्थान या द्दविागाांमध्ये 

आजमास कागद आहे.  
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 ' जमाव ' द्दविागातील कागद द्दब्रद्दटशाांनी आपल्या वेगवेगळ्या द्दविागाद्दधकाऱ्याांकडून 

मागद्दवलेले महसलुाचे अांदाज साांगणार ेआहेत. या प्रकारची जवळजवड सव्वा पाच 

हजार दफ्तर ेआहते.  

५)  पागा - दफ्तरातून घोडे व तयासाठीचे तबेले याांवरील खचाभची व अन्य माद्दहती द्दमळते.  

६)  पथक - या दफ्तरात पलटणी, घोडदळ, शस्त्रगारासांबांधी खचभ, नोकराांचे पगार 

यासांदिाभत असलेले  पथक दफ्तरात द्दमळतात.  

७)  द्दचटणीसाांचे दफ्तर- या दफ्तरात राजकीय स्वरूपाची कागदपते्र ठेवण्यात आली 

आहेत. 

 ८) सटुी असलेली कागदपते्र : द्दवखरुलेले कागद कोणतयाही द्दवद्दशष्ट द्दवषयावरील नाहीत.  

क)  सातारा महाराजाांचे दफ्तर : या दफ्तरातून साताऱ्याचे छत्रपती प्रतापद्दसांह 

महाराज व शहाजी राजे याांच्या कारद्दकदीची माद्दहती द्दमळते. 

ड) आांग्र ेदफ्तर :   

पद्दिम द्दकनारपट्टीवरील आांगे्र याांचे नाद्दवक आरमार ताब्यात घेतल्यानांतर (१८४०) एकद्दत्रत 

केल ेद्दवद्दवध कागदपते्र जतन केली आहेत. यामध्ये रोजद्दकदभ वेगवेगळ्या द्दकनारी द्दजल्ह्याांची 

बांदराांची चौल, नागोठणे, कुडाळ, माद्दणकगड, अवद्दचतगड, रवेदांडा, सवुणभदगुभ या बांदराांची 

माद्दहती आहे.  

इ) जमाव भविाग :  

पणेु अद्दिलेखागारामधील ' जमाव ' द्दविाग हा अतयांत महत्त्वपूणभ आहे. तसेच इ.स. १८४३ 

मध्ये गोल्डद्दस्मथ याांच्याकडे इनामाांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाकडे 

नागररक, ग्रामव्यवस्थेतील द्दवद्दवध वांशपरांपरागत अद्दधकारी, देशमखु, सरदेशमखु, पाटील, 

कुलकणी याांनी कागदपते्र सादर केली व वतनदार, सनदाप्राप्त व्यक्ती याांनी दस्तऐवज सादर 

केल.े यात साधारणतः सनदा, द्दनवाडापते्र, मझहर, कैद्दियती, द्दहांदसु्थान, कोकण िागातील 

द्दहशेबाची कागदपत्र इतयादींचा समावेश आहे. या आयोगाचे कामकाज इ. स. १८६३ पयांत 

चालू होत.े वरील कागदपते्र ही मराठ याांच्या इद्दतहासातील अनेक महत्त्वपूणभ द्दवषयाांवर प्रकाश 

टाकणारी आहेत. उदा. गावचे द्दहशेब, कुटुांबाच्या जद्दमनी, इतर द्दमळकती, तयाांचे द्दहशेब याांचा 

समावेश होतो. तसेच दस्तऐवजाांचे नगर, नाद्दशक, पणेु, खानदेश कोकण, गजुरात, सातारा, 

मोगलाई असे द्दविाग केलेले होते. या कागदपत्राांतून सांशोधकाांना मराठी राज्याचा द्दवस्तार, 

दळणवळणाची साधने, वजने, मापे, द्दवद्दवध प्रकारचे कर, द्दवद्दवध शासकीय अद्दधकार पदे, 

सामाद्दजक व आद्दथभक द्दस्थती बिलचे अनेक परुावे द्दमळतात. याद्दशवाय येथील काही कागद 

द्दशवकालाचे व द्दवजापूरच्या आद्ददलशाहीचेही आहेत. दहाव्या द्दविागात द्दब्रद्दटश राजवटीच्या 

प्रशासनाची सवभ कागदपते्र आहेत. जद्दमनीच्या पाहणीचे अहवाल व ततसांबांधी कागदपते्र 

दख्खनच्या कद्दमशनरच्या कायाभलयातील पत्रव्यवहार सरदार सांस्थाद्दनक याांच्याकडील 

वद्दकलाांचे अहवाल, पत्रव्यवहार व अमानतदाराांच्या नोंदवह्या, पणेु, नगर व खानदेश, दद्दक्षण 

कनाभटक येथील द्दजल्हाद्दधकाऱ्याांकडून आलेले अहवाल, द्दहशेब, पते्र याांचे येथे एकद्दत्रकरण 

करण्यात आलेले आहे. एलद्दिन्स्टन याांच्या सूचनेनसुार द्दवद्दवध प्रकारची माद्दहती गोळा 

करण्यात आलेली होती. या कागदपत्राांमधून १९ व्या िारताच्या पद्दिम शतकाच्या 
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इद्दतहासाबिल महत्त्वपूणभ माद्दहती द्दमळत.े पणेु अद्दिलेखागारातील अकराव्या द्दविागात हक्क 

आयोगाच्या मराठी कागदपत्राांचे रूमाल आहेत. पद्दशभयन द्दविागातील रूमालाांमधून पेशव्याांच्या 

द्दवद्दवध वद्दकलाांकडून आलेले अहवाल व पत्रव्यवहार आहेत. जमाव द्दविागात बरचे रूमाल 

गजुरातकडील मुांबई इलाक्याचे आहेत. इांग्रजी द्दविागातील सवभ कागदपते्र िाईल्समध्ये 

ठेवलेली असून तयाच्या सोळा याद्या आहेत. तयातील १ त े४ याद्याांमध्ये इनाम आयोग, ५ 

व्या यादीत सातारा रदे्दसडेन्सीचे पत्रव्यवहार, व्या यादीत पणु्याच्या वद्दकलातीचे कागद, 

छापील पसु्तके, ७ व्या यादीत उतार े व यादी, ८ वी कायाभलयासांबांधी, ९ वी यादी 

सरदाराांकडील वकील, १० वी दख्खन कद्दमशनर, ११ वी यादी उत्तरकेडील प्रशासन, १२ 

व १३ वी यादी गॉडभन व द्दग्रद्दिथ या इनाम आयकु्ताांची १४ मध्ये पनु्हा इनाम आयोग, शेवटच्या 

१५ व १६ व्या यादीत कोकण द्दविागाांची कागदपते्र आहेत.  

साराांश : अशाप्रकार े इद्दतहासकालीन कोट यावधी कागदपत्राांचे जतन पणु्याच्या 

अद्दिलेखागारामध्ये केलेले आहे. िारतीय इद्दतहासकाराांना तसेच सांशोधकाांना इद्दतहास 

लेखनासाठी हा अद्दिलेखागार अद्दतशय उपयकु्त ठरला आहे. 

आपली प्रगती तपासा – 

१.पणु्याचे शासकीय अद्दिलेखागारावर टीप द्दलहा. 

 

 

 

६.७ िारत इभतहास सांशोधक मांडळाचा दफ्तरखाना : 

द्दब्रद्दटशाांना िारतात आपले साम्राज्य बळकट करण्यासाठी येथील सामाद्दजक, साांस्कृद्दतक, 

राजकीय, आद्दथभक पररद्दस्थती समजावून घेण्याची गरज द्दनमाभण झाली. यातून 

साम्राज्यवाद्याांनी िारतीय इद्दतहास लेखनाला प्रारांि केला. मात्र या इद्दतहासलेखनातून तयाांनी 

तयाांच्या सांस्कृतीद्दवषयीचा अद्दिमान आद्दण िारतीय सांस्कृतीबिलचा दरुाद्दिमान व्यक्त होत 

होता. या इद्दतहासलेखनामळेु िारतीयाांना सदु्धा आपला इद्दतहास जगासमोर माांडण्याची प्रेरणा 

द्दमळाली आद्दण तयातून राष्ट्रवादी लेखनाला सुरुवात झाली. िारतीय इद्दतहास जगासमोर 

माांडला जावा,  यासाठी िारतीय इद्दतहासद्दवषयक कागदपत्राांची जमवाजमव करणे आद्दण 

तयाांचे जतन करणे असे प्रयतन होऊ लागले.  

अ) िारत इभतहास सांशोधक मांडळाची स्थापना :  

द्दब्रद्दटशाांनी साम्राज्यवादी दृद्दष्टकोनातून इद्दतहास लेखनाला प्रारांि केला तसा िारतीयाांनी 

लोकाांमध्ये राष्ट्रीय िावना जागतृ करण्यासाठी लेखनास प्रारांि केला. या इद्दतहासकाराांच्या 

प्रयतनाांना सांस्थातमक रूप प्राप्त झाले. ७ जलुै, १९१० रोजी द्दवश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे 

याांनी िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळाची स्थापना केली. 
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 ब)  िारत इभतहास सांशोधक मांडळाचे उदे्दश :  

द्दव. का. राजवाडे याांनी िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळाची स्थापना करून तयाची 

उद्दिष्टे पढुीलप्रमाणे  ठरद्दवण्यात आली : 

 १)  िारतीय इद्दतहासाच्या साधनाांचा शोध घेणे, तयाांचा सांग्रह आद्दण जतन करणे.  

२) िारतीय ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचा अभ्यास करणे आद्दण तयाांचे प्रकाशन करणे.  

३) िारतीय इद्दतहास व सांस्कृतीचे अध्ययन व सांशोधन करणे.  

क)  िारत इभतहास सांशोधक मांडळातील कागदपते्र :  

 िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळात द्दवद्दवध प्रकारची कागदपते्र, हस्तद्दलद्दखते, द्दवद्दवध 

िाषाांमधील कागदपते्र आहेत. द्दवद्दवध द्दवषयाांवरील ३३,००० पेक्षा अद्दधक 

हस्तद्दलद्दखत,े ग्रांथ उपलब्ध आहेत. जनुी हतयार,े वस्तू, नकाशे, आलेख अशी द्दवद्दवध 

साधने देखील येथ े उपलब्ध आहेत. प्रशासकीय, आद्दथभक, राजकीय, धाद्दमभक, 

सामाद्दजक अशा द्दवद्दवध प्रकारची कागदपते्र येथे आहेत. द्दवद्दवध प्रकारच्या, दफ्तराांचे 

जतन करून तयामध्ये द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या ग्रांथाांचे कागदपत्राांचे जतन केले आहे. 

 १)  ग. ह. खर ेयाांचे दफ्तर २) ओतरुकर दफ्तर ३) काळे - दािोळकर दफ्तर, ४) मेहेंदळे 

दफ्तर ५) केळकराांचे दफ्तर ६) चांद्रचडुाांचे दफ्तर ७) तळुशीबागवाले याांचे दफ्तर 

 १)  ग. ह. खर ेयाांचे दफ्तर : या दफ्तरामध्ये वाईकर देशपाांडे, जनु्नरकर - देशपाांडे, 

लक्ष्मेश्वर देसाई अशा इद्दतहासकालीन अनेक घराण्याांद्दवषयीची माद्दहती जतन करून 

ठेवली आहे.  

२)  ओतरुकर दफ्तर : ओतरुकराांनी जमा केलेल्या दफ्तरात मोडी व पद्दशभयन िाषेतील 

कागदपते्र उपलब्ध आहेत.  

३)  काळे - दािोळकर दफ्तर : काळे- दािोळकर याांनी ग्वाल्हेर येथील द्दशांदे याांच्या 

लष्ट्करासांबांधीचे द्दहशेब व अन्य माद्दहतीद्दवषय कागदपते्र जतन केली आहेत  

४)  मेहेंदळे दफ्तर : िाऊसाहेबाांच्या बखरीतील काही िाग, हनमुांत स्वामी बखर, 

शकावल्या व जांत्री अशी अनेक कागदपते्र या दफ्तरात आढळतात.  

५)  केळकराांचे दफ्तर : स्वामी द्दचदांबर दीद्दक्षत व बापू गोखले याांचा पत्रव्यवहार, परुांदर व 

वज्रगड, द्दवजयदगुभ, जांद्दजरा येथील हक्कासांबांधीचे कागदपते्र केळकराांनी जमा केले 

आहे. 

६)  चांद्रचडुाांचे दफ्तर : या दफ्तरात ३० हजार कागदपते्र आहेत. उत्तरकेडील मराठ याांच्या 

राजकारणासांबांधी हे सवभ कागदपते्र आहेत.  

७)  तळुशीबागवाले याांचे दफ्तर : यामध्ये ५० हजाराांहून अद्दधक कागदपते्र उपलब्ध 

आहेत. वैयद्दक्तक दैनांद्ददनी, रोजचे द्दहशेब, रोजकीदभ याप्रकारच्या कागदपत्राांचा समावेश 

यामध्ये आहे. 
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साराांश : अशाप्रकार ेअनेक कागदपते्र, हस्तद्दलद्दखत,े ग्रांथाांचा समावेश िारत इद्दतहास सांशोधक 

मांडळामध्ये आह.े िारताच्या िव्य इद्दतहासाचा अभ्यास करण्यासाठी येथील साधने अद्दतशय 

उपयकु्त ठरतात. द्दव. का. राजवाडे याांनी या मांडळाची स्थापना करून िारतीय इद्दतहासाचा 

अनमोल ठेवा िारताला प्राप्त करून द्ददला आहे. 

६.८ कोल्हापूर येथील पुराभिलेख : 

द्दब्रद्दटशपूवभ काळात रायगडावर मराठ याांचा दफ्तरखाना तयार केला गेला होता. मराठ याांच्या 

राज्य व्यवस्थेद्दवषयी, तसेच द्दनरद्दनराळे व्यवहारासांदिाभत कागदपते्र या दफ्तरखान्यात होती. 

मात्र मोगलाांनी हा दफ्तरखाना जाळून ततकालीन सवभ कागदपते्र नष्ट केली. तयानांतर राजषी 

शाहू महाराज व पेशवे काळातील पत्रव्यवहार, कागदपते्र तसेच इतर साधनाांचे जतन कोल्हापूर 

येथील परुाद्दिलेखनात केलेले आह.े  इ.स. १६६४ ते १८८४ या काळातील कागदपते्र या 

परुाद्दिलेखागारात आहेत.  

कोल्हापूर येथील परुाद्दिलेखाांची सूची पढुीलप्रमाणे आहे : १) गावानुसार दफ्तरता २) सर 

लष्ट्करी जबाबी ३) अठरा ४) पागा  ५) हुजरु खद्दजना ६) हुजूर जमेद्दनसी ७) कागल जमाबांदी 

८) कागल नगदी ९) बावडा  दफ्तर १०) द्दवशाळगड नगदी ११) गरुु महाराज १२) 

इचलकरांजी जबाबी कारखाना १३) द्दचटणीस दफ्तर  

१)  गावानसुार दफ्तरता : १८४४-१८६० या दरम्यान महसूलाशी सांबांद्दधत कागदपत्राांचे 

जतन या सांग्रहामध्ये केलेले आहे  

२)  सर लष्ट्करी जबाबी : १८४०-१८६० या काळातील लष्ट्करातील आद्दथभक बाबींशी 

सांबांद्दधत कागदपत्राांचा समावेश या सांग्रहामध्ये आहे.  

३)  अठरा कारखाना : १८४०-१८६० या काळातील इनाम म्हणून प्राप्त झालेल्या 

जद्दमनीच्या कागदपत्राांचा समावेश या सांग्रहात आहे. 

४)  पागा : १८४०-१८६० या काळातील पागाांद्दवषयक कागदपते्र १९८ रूमालाांमध्ये 

जतन करून ठेवली आहेत. 

५)  हुजरु खद्दजना : १८४०-१८६० मधील कोल्हापूर सांस्थानाांच्या आद्दथभकबाबींद्दवषयी 

तसेच खद्दजन्याद्दवषयीची माद्दहती या सांग्रहात जतन करून ठेवली आहे. 

 ६)  हुजूर जमेद्दनसी : कोल्हापूर सांस्थानच्या द्दवद्दवध द्दविागाांच्या आद्दथभक व्यवहाराांद्दवषयीचे 

कागदपत्र ३१० रूमालाांमध्ये जतन करून ठेवली आहे. 

७)  कागल जमाबांदी : १८४०-१८६० या काळातील सांस्थाद्दनकाांचा माद्दसक खचभ 

याद्दवषयी माद्दहती १०४ रूमालाांमध्ये जतन करून ठेवली आहे.  

८)  कागल नगदी : द्दकरकोळ खचाभद्दवषयी माद्दहती १२२ रूमालाांमध्ये जतन करून ठेवले 

आहे.  

९)  बावडा - दफ्तर : या दफ्तरामध्ये २९९ रुमाल आहेत. यामध्ये द्दशवकाळासांबांधीची 

माद्दहती जतन केलेली आह.े  
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१०)  द्दवशाळगड नगदी : १७६०-१८४८ मधील जमाबांदीद्दवषयीची माद्दहती १९९ 

रूमालाांमध्ये जतन करून ठेवली आहे  

११)  गरुु महाराज :  १८७०-१९९५ मधील सांस्थाद्दनक व पोद्दलद्दटकल एजांट याांच्यातील 

पत्रव्यवहार या सांग्रहामध्ये आहेत १२) इचलकरांजी जबाबी : हा सांग्रह ६० 

रूमालाांमध्ये असून याद्वार ेकोल्हापूरचे छत्रपती व इचलकरांजीचे जहाद्दगरदार याांच्या 

सांबांधाद्दवषयीची माद्दहती द्दमळत.े  

१३)  द्दचटणीस दफ्तर : १७५०-१८६० दरम्यानचे सांस्थाद्दनक आद्दण जहाद्दगरदार याांचा 

पत्रव्यवहार १०० रूमालाांमध्ये जतन केला आहे.  

साराांश : कोल्हापूर परुाद्दिलेखागारामध्ये द्दवद्दवध िाषाांवर आधाररत ५,७३३ ग्रांथ आहेत. 

१६००-१९ ६० या दरम्यानचा महाराष्ट्राचा इद्दतहास जाणून घेण्यास हे ग्रांथ अद्दतशय 

उपयकु्त ठरतात. अशाप्रकार े इद्दतहास सांशोधनाच्या दृष्टीने हा परुाद्दिलेखागार अद्दतशय 

उपयकु्त आहे.  

आपली प्रगती तपासा- 

१. िारत इद्दतहास सांशोधन मांडळातील ऐद्दतहाद्दसक कागदपत्राची माद्दहती द्या. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

२. कोल्हापूर अद्दिलेखागाराचे वणभन करा. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

६.९ डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालय व अभिलेखागार  

द्दब्रद्दटशाांच्या कालखांडात पणेु येथे डेक्कन कॉलेजची स्थापना झाली. इ.स. १९२५ मध्ये 

सातारा येथ े रा. ब. पारसनीस याांनी ऐद्दतहाद्दसक कागदपत्राांचा जो सांग्रह केला तो सांग्रह 

पारसनीस दफ्तर म्हणून जतन करून ठेवला आहे. पढेु या दफ्तरामध्ये अनेक ऐद्दतहाद्दसक 

कागदपत्राांचे जतन केले जाऊ लागले. तयामळेु हा दफ्तरखाना प्रचांड झाला. मुांबई शासनाने 

हा दफ्तरखाना द्दवकत घेतला आद्दण साताऱ्यातून या दफ्तरखान्याचे पणु्यातील डेक्कन 

कॉलेजमध्ये स्थलाांतर करण्यात आल.े १७५० ते १८५० मधील इद्दतहासावर प्रकाश 

टाकणारी द्दवद्दवध सांदिाभतील कागदपते्र, िूजभपते्र, हस्तद्दलद्दखते, ताम्रपट, ग्रांथ, नकाशे, 

आराखडे अशा द्दवद्दवध साधनाांचा समावेश आहे.  
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डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालय व अद्दिलेखागार द्दवषयी माद्दहती पढुीलप्रमाणे साांगता येईल.   

१) कागदपत्राांची वगभवारी २) खासगी कागदपते्र ३) हस्तद्दलद्दखते ४) नकाशे आद्दण द्दचत्रसांग्रह 

१)  कागदपत्राांची वगिवारी: डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालयात २५ हजार कागदपते्र 

आहेत. तयाांची वगभवारी पढुीलप्रमाणे केलेली आह.े अ) छत्रपतींचे चाळीस कागद  

ब) पेशव्याांचे दीड हजार क) पेशवे दरबारातील इतर सरदाराांचे बारा हजार  

ड) हैदराबादच्या द्दनजामाशी झालेल्या पत्रव्यहाराांचे चार हजार इ) म्हैसूरच्या हैदर - 

द्दटपूबरोबरच्या पत्रव्यवहाराांचे तीनशे ि) पोतुभगीज, फ्रें च व द्दब्रद्दटश याांच्याशी झालेल्या 

पत्रव्यवहाराांचे नऊशे ग) द्दहांगण्याांबरोबर झालेल्या पत्रव्यवहाराांचे साडेसातशे  

ह) खचाभच्या लढाईचे साडेसहाशे कागद ळ) द्दकत्तरुची लढाई जांद्दजरा मोद्दहम व पद्दहल्या 

इांग्रज मराठा यदु्धासांबांधी बाराशेपेक्षा अद्दधक कागदपते्र.  

२)  खासगी कागदपते्र: या दफ्तरखान्यात काही खासगी स्वरूपाचीसदु्धा कागदपते्र 

आहेत. द्दनांबाळकर, खेमकर - सावांत, द्दचटणीस, केसकर, मोद्दहते, घाडगे, महाद्दडक, 

देशमखु, होळकर, नागपूरकर, िोसले, द्दशवापूरचे देशपाांडे, नेवाळकर, रायरीकर, 

द्दबवलकर, जगताप, देसाई, द्दनपाणीचे देसाई, रायरीकर, नेवाळकर इतयादींचे खासगी 

स्वरूपाची कागदपते्र उपलब्ध आहेत.  

३)  हस्तभलभखते: डेक्कन कॉलेजच्या अद्दिलेखागारात कागदपत्राांबरोबर द्दवद्दवध प्रकारची 

हस्तद्दलद्दखताांचेसदु्धा जतन केलेले आहे. इकबाल नामा - ए - जहाांद्दगरी ' हे हस्तद्दलद्दखत 

' इन्शा - ए - अब ुिझल ' हा अबलु िझल याांच्या पत्रव्यवहाराांचा सांग्रह, सलुसत - 

उल - तवररख हा िारताच्या इद्दतहासावर द्दलद्दहलेला ग्रांथ, महािारताचे पद्दशभयन िाषेत 

झालेले िाषाांतर ' यझम्नामा ' हा ग्रांथ, ऐने - अकबरी, द्दनमत खान - ए - अली याांचा 

समग्र लेखसांग्रह, ' मीरत - ए - द्दसकां दरी ' हा गजुरातचा इद्दतहास, ' िूपती द्दकरत ' ह े

सूरदासाांचे द्दहांदीतील काव्य, द्दशवाय िूजभपते्र, ताम्रपट अशी साधने सदु्धा या 

अद्दिलेखागारात आहेत. 

 ४)  नकाशे आभर् भचत्रसांग्रह: द्दवद्दवध प्रकारच्या नकाशाांचा समावेशही या अद्दिलेखागारात 

केला आह.े खडाभ, श्रीरांगपट्टण, तळेगाव, वॉटभलू या यदु्धाची व्यूहरचना दाखद्दवणारे 

नकाशे आहेत. मघुल साम्राज्याचा नकाशा, द्दशवाय मुांबई, कोलकाता, मद्रास, 

प्लासीची लढाई, परकीय देश अशा द्दवद्दवध नकाशाांचे जतन येथे केलेले आहे. 

नकाशाांबरोबर द्दवद्दवध प्रकारच्या द्दचत्राांचे देखील सांग्रह येथे केलेल ेआहते. तयामध्ये 

िोटभ द्दवल्यम, वखार, तापी तीरावरून द्ददसणार ेसरुत शहर, नागपूर, मुांबई या शहराांची 

द्दचते्र आहेत. 

अशाप्रकार े डेक्कन कॉलेज येथील सांग्रहालयात शासकीय, द्दनमशासकीय तसेच खासगी 

प्रकारच्या कागदपत्राांचे जतन करून ठेवण्यात आले आहे. द्दवद्दवध प्रकारची हस्तद्दलद्दखते, 

नकाशे, द्दचत्राांचे सांग्रह देखील केलेल े आहेत. इद्दतहास सांशोधकाच्या दृष्टीने या 

अद्दिलेखागाराला अद्दतशय महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 
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आपली प्रगती तपासा- 

परुाततवीय अवशेषाच्या सांदिाभत डेक्कन कॉलेज येथील अद्दिलेखागाराचे महत्त्व अधोरदे्दखत 

करा. 

 

 

६.१० साराांश  

 इद्दतहासलेखनात सांदिभ साधने खपु महतवाची असतात. साधनाांद्दशवाय इद्दतहास लेखन 

अथभहीन आहे. लेखनकला अवगत झाल्यानांतर सालपत्रावर कागदावर हस्तद्दलद्दखत व 

टाईपराईचा व मदु्रण कलेचा शोध लावल्यानांतर कागदावर अनेक प्रतीत छापले जाऊ लागले. 

मध्ययगुीन व आधदु्दनक काळात इद्दतहासाची हे द्दलद्दखत परुावे इद्दतहास लेखनासाठी साधने 

म्हणून वापरल ेजाऊ लागले. ही साधने द्दवद्दवध िागा नील अद्दिलेखागारात जतन करून 

ठेवलेली असतात. द्दलद्दखत साधने सापडल्यानांतर ती या अद्दिलेखागारात द्ददली जातात. 

राष्ट्रीय अद्दिलेखागार ेराज्य अद्दिलेखागार ेद्दवद्यापीठाांची अद्दिलेखागार ेद्दजल्हा अद्दिलेखागार े

खासगी अद्दिलेखागार ेअसतात.उदाहरणाथभ द्ददल्ली अद्दिलेखागार द्दबकानेर अद्दिलेखागार 

मुांबई परुाद्दिलेगार िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळ अद्दिलेखागार पणेु दफ्तरखाना 

अद्दिलेखागार कोल्हापूर येथील अद्दिलेखागार असे अद्दिलेखागार ेअसून तेथील कागदपते्र 

इद्दतहास लेखनाच्या दृष्टीने अद्दतशय महत्त्वाची आहेत. तेथ े द्दवद्दवध प्रकारच्या िाईल्स व 

रुमालाां मध्ये कागदपते्र जतन करून ठेवलेली असतात. तसेच गतकालातील वतभमानपते्र सदु्धा 

असतात. बदलतया काळानसुार साधनाांचे स्वरूप बदलत आहे. आज िोटो, ऑद्दडओ व 

द्दव्हद्दडओ रकेॉद्दडभग ही साधने सदु्धा वापरली जातात. द्दवद्दवध अद्दिलेखागार ेतांत्रज्ञानाचा वापर 

करून ई स्वरूपात आपल्या पोटभलद्वार ेसाधने उपलब्ध करून देतात. त ेपीडीएि स्वरूपात 

असतात. 

६.११ प्रश्न   

प्र. १ िारतातील अद्दिलेखागार ेव तयाांची जडणघडण यावर माद्दहती द्दलहा.  

प्र. २ पणु्याच्या शासकीय अद्दिलेखागाराची माद्दहती द्या. 

प्र. ३. िारत इद्दतहास सांशोधक मांडळाचा दफ्तरखाना यावर थोडक्यात माद्दहती द्दलहा. 

प्र. ४. कोल्हापूर येथील परुाद्दिलेखासांदिाभत माद्दहती द्दलहा.  

प्र. ५. डेक्कन कॉलेजमधील सांग्रहालय व अद्दिलेखागार याद्दवषयी माद्दहती द्दलहा.  
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घटक रचना  

७.१ उद्दिष्टे  

७.२ प्रस्तावना  

७.३ इद्दतहासाचे साधन म्हणजे काय?  

७.४ ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे महत्व व स्वरूप  

७.५ ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे प्रकार  

७.६ ऐद्दतहाद्दसक साधनसामगु्री सांकलन पद्धती   

७.७ साराांश  

७.८ प्रश्न  

७.९  सांदर्भ 

७.१ उद्दिष्ट े 

या प्रकरणाच्या अभ्यासातून आपणास – 

१) ऐद्दतहाद्दसक साधनसामगु्री म्हणजे काय समजेल. 

२) ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे महत्व समजेल . 

३) ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती सांकलनाच्या साधनाांची माद्दहती होईल. 

४) ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती गोळा करण्याच्या पद्धती समजतील. 

५) ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती सांकलनाची प्रद्दिया समजेल . 

६) ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती गोळा करताांना येणाऱ्या अडचणी समजतील . 

७.२  प्रस्तावना  

सांशोधकाने सांशोधन समस्येची व सांशोधनाचा दृष्टीकोन द्दनद्दिती केल्यानांतर कोणत्या पद्धतीने 

सांशोधन करायचे आहे? हे द्दनद्दित करायचे असते. सांशोधकाला आपल्या सांशोधन समस्येच्या 

सांदर्ाभत द्दवद्दवध द्दवश्वसनीय माद्दहती गोळा करावी लागते. प्राप्त झालेल्या द्दवश्वसनीय माद्दहतीच्या 

आधारावर द्दनष्कर्भ काढावे लागतात. ऐद्दतहाद्दसक साधनाांद्दशवाय इद्दतहास इद्दतहास लेखन 

करता येत नाही. ऐद्दतहाद्दसक साधने ही इद्दतहास लेखनाचा मूळ आधार आहते. गोळा केलेल्या 

ऐद्दतहाद्दसक साधनाांच्या आधारचे इद्दतहास लेखन करता येते. म्हणूनच ‘Introduction of 
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the study of History’ या ग्रांथात ‘No Document, No History’ असे प्रो. लॉजीलॉस व 

सेनबॉस याांनी म्हटले आहे.  

सांशोधकाांनी सांशोधनाची समस्या व सांशोधाांचा दृष्टीकोन द्दनद्दित केल्यानांतर सांशोधन 

करण्याकररता कोणती साधने वापरावी लागतील? सांशोधाांच्या अनरु्ांगानी आवशक साधने 

कुठे सापडतील? सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करण्याच्या कोणत्या पद्धती आहेत? माद्दहती 

गोळा करण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा? सांशोधन सरुु करण्यापूवी अशा द्दवद्दवध 

प्रश्नाांची उत्तर ेसांशोधकाला शोधायची असतात. 

७.३ इद्दतहासाचे साधन म्हणजे काय?  

ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनात साधनाांचे साधनाांचे महत्वपूणभ स्थान आहे. साधनाांद्दशवाय इद्दतहास 

लेखन करता येत नाही. साधन या शब्दाला इांग्रजीत Source म्हणतात. प्रो. लॉजीलॉस व 

सेनबॉस याांनी Source याऐवजी Document या शब्दाचा उपयोग केला आहे. 

‘Introduction of the study of History’ या ग्रांथात ‘No Document, No History’ असे 

प्रो. लॉजीलॉस व सेनबॉस याांनी म्हटले आह,े यावरून इद्दतहास व साधने यातील सबांध लक्षात 

येतो. इद्दतहासाचे साधन म्हणजे इद्दतहास सांशोधन करीत असताांना परुावा म्हणून वापरण्यात 

येणाऱ्या वस्तू व दस्ताऐवज, द्दकवा ज्याद्वार ेघटनेची माद्दहती द्दमळते, त्यास इद्दतहासाची साधने 

म्हणतात. प्राचीन काळापासून इद्दतहास लेखन द्दवद्दवध पद्धतीने व वेगवेगळ्या स्वरुपात झाले 

आहे. "केवळ साधनाांचा अभ्यास इद्दतहास-लेखनासाठीपरुसेा नाही, मात्र त्याखेरीज इद्दतहास 

आकार घेत नाही हेही द्दततकेच सत्य आहे." असे आथभर माद्दवभक इद्दतहास लेखनात साधनाांचे 

महत्त्व स्पष्ट करताना म्हणतात. 

इद्दतहास एक शास्त्र आहे. शास्त्रामध्ये परुावा आवश्यक असतो. ‘साधन’ हे शास्त्राचा मखु्य 

आधार असतो. शास्त्रामध्ये कोणतीही बाब परुाव्याद्दशवाय द्दसद्ध करता येत नाही. हाच द्दनयम 

इद्दतहासालाही लागू होतो. इद्दतहासालाशास्त्राचा दजाभ प्राप्त करून देण्यासाठी ऐद्दतहाद्दसक 

साधने इद्दतहास लेखनासाठी महत्त्वाची आहेत .यावरून साधनाांचे महत्त्व लक्षातयेते.  

ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचा अभ्यास करताांना इद्दतहासकाराकडे ऐद्दतहाद्दसक दृष्टीकोन असायला 

पाद्दहजे. त्यासोबतच इद्दतहासकाराच्या मनामध्ये साधनाांद्दवर्यी सांशय द्दनमाभण करता आल 

पाद्दहजे. सत्य घटनाांचा शोध घेण्याच्या क्षमतेसोबतच साधनाांचे परीक्षण करण्याची दृष्टी असणे 

आवशक आहे. रू्तकाळातील घटना, समाज जीवन व सांस्कृतीचे परुावे म्हणजेच इद्दतहासाची 

साधने आहेत. इद्दतहासाचे साधन म्हणजे ज्याच्या साहाय्याने आपणाला इद्दतहासाच्या 

एखाद्यापैलूचे द्दकां वा प्रत्यक्ष इद्दतहासाचे ज्ञान होते त्याला साधन म्हणतात. 

७.४ ऐद्दतहाद्दसक साधनांचे महत्व व स्वरूप  

इद्दतहासात रू्तकाळात घडून गेलेल्या मानवी जीवनातील घटना व घडामोडींचा अभ्यास 

केला जातो. रू्तकाळात घडून गेलेल्या मानवी जीवनातील घटनाांचा व पररवतभनाचा आलेख 

इद्दतहासात आढळतो. ऐद्दतहाद्दसक साधनाांद्दशवाय इद्दतहास लेखन होऊ शकत नाही. इद्दतहास 

लेखनाकररता ऐद्दतहाद्दसक साधन सामुग्री कागदपते्र, इमारती, मांद्ददर,े कलाकृती, कलावस्तू 

इत्यादी स्वरुपात उपलब्ध असते. सांशोधकाला रू्तकाळातील ज्ञान तत्कालीन कागदपते्र व 

वस्तूांच्या माध्यमातून प्राप्त करावे लागते. ऐद्दतहाद्दसक साधन सामगु्री ही इद्दतहास लेखनाचा 
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मखु्य आधार असतो. ऐद्दतहाद्दसक साधन सामुग्रीच्या आधार े सांशोधकाला रू्तकाळातील 

घटनाांची पुनद्दनभद्दमभती करावयाची असते. ऐद्दतहाद्दसक साधनाचे महत्व “No document, no 

history” सवभपररद्दचत द्दवधानातून स्पष्ट होत.े रू्तकाळातील घटनाांची पनुबाांधणी करण्यासाठी 

सांशोधकाला आवशक ऐद्दतहाद्दसक साधने  द्दवद्दवध द्दठकाणाहून गोळा करावी लागतात. द्दवद्दवध 

द्दठकाणाहून गोळा केलेल्या साधनाांमधून द्दवस्वसायभ साधनाांची द्दनवड सांशोधकाला करावी 

लागते. 

सांशोधकाला ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती द्दवद्दवध द्दठकाणाहून गोळा करून ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती देणाऱ्या 

परुाव्याांची, कागदपत्राांची द्दवस्वसनीयता तपासणे हा सांशोधकासमोरचा प्रश्न असतो. या सवभ 

प्रश्नाांना उत्तर ेशोधत सांशोधकाला परुावे गोळा करावी लागतात. History in a Changing 

World या ग्रांथात जाफे्र बॅरक्ला याांनी सांशोधकाला सापडणाऱ्या परुाव्याांचे वणभन अपूणभ, सदोर् 

व तटुपुांज ेअसे केले आहे, सांशोधक या प्राप्त परुाव्यामधून रू्तकाळातील महत्वाच्या घटनाांचा 

शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो असे म्हणतात. आथभर माद्दवभक याांनीही The Nature of History 

या ग्रांथात ऐद्दतहाद्दसक साधनाांच्या सांदर्ाभत सखोल चचाभ केली आहे, सांशोधकाांनी ऐद्दतहाद्दसक 

साधने कुठे शोधायची? ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे स्वरूप काय असते? ऐद्दतहाद्दसक साधनाद्दशवाय 

इद्दतहास द्दलद्दहता येत नाही काय? असे अनेक प्रश्न आथभर माद्दवभक याांनी उपद्दस्थत केल ेआहे.  

आथभर माद्दवभक म्हणतात द्दक, इद्दतहास लेखनाकररता फक्त साधनाांचा अभ्यास परुसेा नाही, 

मात्र साधनाांद्दशवाय इद्दतहास आकारही घेत नाही. एकोद्दणसाव्या शतकापासूनच इद्दतहाचा 

अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने करण्यावर इद्दतहासकाराांनी र्र द्ददला आहे. त्या अनरु्ाांगणी 

ऐद्दतहाद्दसक साधनाांची वगभवारी, ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचा वापर कसा करायचा, ऐद्दतहाद्दसक 

साधनाांमधून सत्य कसे शोधायचे याचे काही द्दनयम ठरवून देले आहे. इद्दतहासाच्या व्याप्ती 

बरोबरच सांदर्भ साधनाांचीही व्याप्ती वाढत आहे. सांशोधकाला सांशोधन द्दवर्याच्या अनरु्ांगानी 

व काळानसुार साधनाांची द्दनवडकरावी लागते.काळानसुार साधनाांचे स्वरूप बदलत जात.े 

जसे इद्दतहास पूवभ काळातील सांशोधन करायचे असल्यास परुाताद्दत्वक साधनाांचाच वापर 

करावा लागेल. परुाव्याांच्या म्हणजे साधनाांच्या स्वरूपात काळानसुार बदल होत जातो. 

द्दवसाव्या शतकात सांदर्भ साधनाांची व्याप्ती वाढली आहे.कोणतीही घटना घडत असताना द्दतचे 

स्वरूप ऐद्दतहाद्दसक असेलच असे नाही. 

७.५ ऐद्दतहाद्दसक साधनांचे प्रकार  

इद्दतहास हे शास्त्र आह ेव शास्त्रात परुाव्याद्दशवाय कोणतीही बाब द्दसद्ध करता येत नाही. साधने 

द्दह इद्दतहास लेखनाचा आत्मा आहेत. इद्दतहास लेखनासाठी उपलब्ध साधनाांची वगभवारी करणे 

उपयकु्त ठरते. ऐद्दतहाद्दसक साधनाांच्या वगीकरणाच्या प्रामखु्याने तीन प्रमखु पद्धतींचा अवलांब 

केला जातो. त्यामध्ये साधनाांच्या द्दनद्दमभतीचा काळ, द्दलद्दखत साधनाांचा आशय व 

द्दनद्दमभतीमागचा हेतू  लक्षात घेऊन इद्दतहासकाराांनी ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे दोन र्ागात 

वगीकरण केले आहे. १) प्राथद्दमक साधने २) दयु्यम साधने या दोन साधनाांचेही अनेक उप 

प्रकार आहेत.  



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 108 

प्राथद्दमक साधने :-  

प्राथद्दमक साधने इद्दतहास सांशोधनाच्या दृष्टीने अद्दतशय महत्वाची आहेत. प्राथद्दमक साधनाांना 

मूळ साधने म्हणूनही ओळखले जाते. घटना घडत असताांना द्दकां वा घटनेच्या जवळच्या 

कालखांडात द्दलद्दहल्या गेलेली हस्तलीखे द्दकवा वस्तरुूप परुावे याांना प्राथद्दमक साधने म्हटले 

जाते. प्राथद्दमक साधनाद्दशवाय इद्दतहासाला मूतभ रूप येत नाही. सांशोधक अभ्यास करीत 

असलेल्या काळातील समकालीन साधने ही प्राथद्दमक साधने आहेत. सांशोधक एखाद्या 

घटनेचा द्दकां वा प्रसांगाचा अभ्यासकरीत असेल तर, घटनेत सहर्ागी असलेल्या व्यक्तींची 

घटनेसांबांधीची कागदपते्र प्राथद्दमक साधनाांत मोडतात. त्याद्दशवाय त्या घटनेत सहर्ागी 

नसलेली, परांत ुती घटना प्रत्यक्ष डोळ्याांनीपाद्दहलेल्या व्यक्तींनी त्याच वेळी द्दलहून ठेवलेली 

कागदपते्र ही प्राथद्दमक साधने आहेत. सांशोधन द्दवर्याच्या काळातील एखाद्या व्यक्तीने द्दलहून 

ठेवलेले आत्मवतृ्त, द्ददनवृत्त हे प्राथद्दमक साधनआहेत. एखाद्या व्यक्तीने समकालीन 

व्यक्तीसांबांधी केलेलेद्दलखाणही प्राथद्दमक साधन मानले जाते. 

द्दलद्दखत साधनाांद्दशवाय सांशोधन काळातील इमारती, स्थापत्य, मांद्ददर,े परुावर्ेस, मूती, नाणी 

याांचाही प्राथद्दमक साधनात समावेश होतो. प्रा. कालभ गसु्तावसन याांनी The Preface to 

history या ग्रांथात “एका द्दठकाणी सापडणारी, त्याद्दशवाय इतरत्र न सापडणारी, मूळ 

स्वरूपातील, त्यात कोणताही बदल न झालेली, द्दकवा त्यावर कोणतीही प्रद्दिया न झालेली 

समकालीन साधने” अशी प्राथद्दमक साधनाांची व्याख्या केली आहे. डॉ. शाांता कोठेकर याांनी 

इद्दतहास तांत्र व तत्वज्ञान या ग्रांथात प्राथद्दमक साधने कशाला म्हणायची याबद्धल पढुील प्रमाणे 

माद्दहती साांद्दगतली आहे.  

१) सांशोधन द्दवर्याच्या काळातील समकालीन साधने . 

२) सांशोधन द्दवर्याचा घटनेत सहर्ाग असलेल्या व्यक्तींची त्यासबांधीची कागदपते्र.  

३) प्रत्यक्ष घटनेत सहर्ागी नसलेलीपरांत ु प्रत्यक्ष घटना डोळ्याांनी पाद्दहलेल्या यद्दक्तने 

द्दलहून ठेवलेली कागद पते्र. 

४) एखाद्या व्यक्तीचे आत्मवतृ्त, द्ददनवतृ्त. 

५) एखाद्या व्यक्तीने समकालीन व्यक्ती सबांधी द्दलद्दहलेले द्दलखाण.    

६) समकालीन वस्तरुूप साधने . 

दुय्यम साधने:-  

इद्दतहासाच्या साधनाांचे वगीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्राथद्दमक व दयु्यम  या दोन मखु्य र्ागात 

द्दवर्ागले आहेत. सांशोधनाच्या दृष्टीकोनातून प्राथद्दमक साधनाइतकेच दयु्यम साधनाांना महत्व 

आहे. एखादी घटना घडून गेल्यानांतर स्मरण शक्तीच्या आधारावर द्दलद्दहलेले ग्रांथ, त्याच प्रमाणे 

रू्तकाळातील घटनेबाबत केवळ ऐकीव माद्दहतीच्या आधार े द्दलद्दहलेले ग्रांथाांचा दयु्यम 

साधनाांमध्ये समावेश होतो. प्राथद्दमक साधनावरच दयु्यम साधने अवलांबून असतात, त्यामळेु 

साधने दयु्यम असली तरी त्याांची द्दवस्वसायभता प्राथद्दमक साधनाएवढीच असते.   
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दयु्यम साधने ही सांशोधन द्दवर्याचे साकल्याने ज्ञान होण्यासाठी आद्दण त्या द्दवर्याची 

प्राथद्दमक चौकट तयार करण्यासाठीसांशोधकाला प्रथम दयु्यम साधने अभ्यासायची असतात. 

त्याच प्रमाणे सांशोधन द्दवर्याच्या उपलब्ध माद्दहतीतील उणीवा शोधण्यासाठी दयु्यम साधने 

उपयोगी ठरतात. दयु्यम साधनामळेु सांशोधन कायाभला नवी द्ददशा द्दमळू शकते. 

७.६ ऐद्दतहाद्दसक साधनसामगु्री सकंलन पद्धती 

ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती ही इद्दतहास लेखनाचा मखु्य आधार आहे. सांकद्दलतकेलेल्या माद्दहतीच्या 

आधारचे इद्दतहास द्दलहला जातो. सांशोधनाचा द्दवर्य व्यवद्दस्थत समजून घेतल्यानांतर 

सांशोधनासाठी आवशक साधने गोळा करणे महत्वाचे असते. ऐद्दतहाद्दसक माद्दहतीवरच 

सांशोधाांची चौकट उर्ी राहते. सांशोधनाच्या अनरु्ाांगणी साधनसामगु्री गोळा करण्यासाठी 

कोणत्या साधनाांचा वापर सांशोधकाांनी करायचा व कोणत्या पद्धतीने करायचा हे द्दनद्दित 

झाल्यानांतर सांशोधनासाठी आवशक साधनसामगु्री कशी गोळा करायची? असे प्रश्न उपद्दस्थत 

होतात. सांशोधनाकररता ऐद्दतहाद्दसक साधन सामगु्री गोळा करण्यासाठी साधारणपणे चार 

पद्धतींचा वापर केला जातो.  

१) सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धती.  

२) प्रश्नावली पद्धती  

३) मलुाखत पद्धती  

४) द्दटपणे तयार करण्याची पद्धती.  

सांशोधकाला सांशोधनाकररता साधनसामगु्री गोळा करण्यासाठी आवश्यकतेनसुार साधन 

सामगु्री गोळा करण्याच्या पद्धतींचा वापर करावा लागतो. कोणत्या पद्धती वापरावयाच्या हा 

द्दनणभय सांशोधन द्दवर्याच्या स्वरूपानसुार सांशोधकाांनी घ्यावयाचा असतो. 

सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धती :-  

द्दनरीक्षण म्हणजे काळजीपूवभक पाहणे. आपल्या दैनद्ददन जीवनात आपण अनेक गोष्टी पाहत 

असतो, आपल्या त्या पाहण्यामागे कोणताही हेतू नसतो, ते पाहन प्रासांद्दगक असते त्यामागे 

कोणताही उिेश नसतो. माद्दहती गोळा करण्याच्या सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धतीमध्ये 

द्दनरीक्षण हे प्रासांद्दगक पाहण्यापेक्षा वेगळे आहे. यात एका द्दनद्दित उिेशाांनी पद्धतशीरपणे 

सवेक्षण केले जाते. सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धतीमध्ये सांशोधक त्याच्या सवभ ज्ञानेंद्दियाांचा 

एकाद्दत्मक पद्धतीने वापर करतो.   सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करण्यासाठी हे सवोत्तम 

वैज्ञाद्दनक साधनाांपैकी एक आहे. 

सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करीत असताांना द्दनरीक्षण काळजीपूवभक आद्दण पद्धतशीरपणे 

केले पाद्दहजे. द्दनरीक्षणाच्या आधार े डेटा सांकद्दलत केला जातो, त्याचे द्दवशे्लर्ण केले जाते, 

प्रद्दिया केली जाते आद्दण सांशोधनासाठी वापरली जाते. सवाभत महत्त्वाचे म्हणजे द्दनिःपक्षपाती 

द्दनरीक्षणाची गरज. द्दनरीक्षकाचा अनरु्व स्वतिःसाठी अनोखा आद्दण द्दवलक्षण असतो. 

सामाद्दजक द्दवज्ञानातील सांशोधनासाठी डेटा सांकलनाची ही सवाभत उपयकु्त पद्धत आहे. 

माद्दहती गोळा करण्याची द्दनरीक्षण पद्धत सवाभत जनुी आहे.सवेक्षणाचे द्दकवा द्दनरीक्षणाचे तांत्र 
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शास्त्रज्ञ आद्दण सामाद्दजक शास्त्रज्ञ दोघेही वापरतात. द्दनरीक्षण पद्धत अद्दवश्वसनीय आहे अशी 

टीका केली जात,े परांत ुती अद्दधक शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यास मयाभदाांवर मात करता येत.ेडेटा 

सांकलनाची ही पद्धत सवाभत जनु्या पद्धतींपैकी एक आहे. जेव्हा वस्तदु्दनष्ठता, 

पक्षपातीपणापासून मकु्त, द्दवश्वासाहभता आद्दण पद्धतशीरता याांसारखे द्दनकर् पाळणे आवशक 

आहे. प्राचीन, मध्ययगुीन व आधदु्दनक कालखांडाांतील द्दवर्याांचे सांशोधन करताना सवेक्षण  

द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धतीचा वापर केला जातो. सांशोधन द्दवर्याच्या अनरु्ांगाने ज्या ज्या द्दठकाणी 

माद्दहती द्दमळेल त्या स्थळाांना रे्टी देऊन आवशक माद्दहती सांशोधक गोळा करीत असतो. 

प्राचीन व मध्ययुगीन इद्दतहास सांशोधनासाठी सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धत उपयोगाची आह.े 

सवेक्षण पद्धतीचा अवलांब करीत असताांना, सवेक्षणाचे तांत्र अवगत असावे लागते. प्रत्येक 

मनषु्य आपल्या सर्ोवतालच्या गोष्टींचे द्दनरीक्षण करतो, बऱ्याच वेळा ते प्रासांद्दगक आद्दण 

कोणत्याही हेतूद्दशवाय असते. मात्र सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करीत असताांना सवेक्षण 

द्दकवा द्दनरीक्षण एका द्दवद्दशष्ठ हेतूने केल ेजाते, आद्दण तपशीलवार डेटा सांकद्दलत केला जातो. 

एखादी  घटना द्दकां वा वतभन द्दनरीक्षणाद्वार ेरकेॉडभ केल ेजाते. त्यासाठी द्दनयोजन करावे लागते 

सोबतच सवभ ज्ञानेंद्दियाांचा वापर करावा लागतो. सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धतीद्वार ेसांकद्दलत 

केलेल्या माद्दहतीमळेु द्दवज्ञान आद्दण सामाद्दजक द्दवज्ञानाांसह अनेक द्दवर्य द्दवकद्दसत झाल े

आहेत. मानववांशशास्त्रज्ञाांनी द्दनरीक्षणाच्या आधार ेअनेक द्दसद्धाांत तयार केले आहे. सवेक्षण 

पद्धतीचा वापर करताांना सांशोधकाांनी खालील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे डॉ. 

श्रीद्दनवास सातर्ाई याांनी आपल्या इद्दतहास लेखनशास्त्र या ग्रांथात साांद्दगतले आहे.  

१) सांशोधन द्दवर्यासांदर्ाभत स्थळाांना प्रत्यक्ष रे्ट देऊन माद्दहती गोळा करावी. 

२) सवेक्षण करताांना सबांद्दधत स्थळाांची वैद्दशष्टे, कालखांड, स्थाद्दनक महत्व इत्यादी सूक्ष्म 

नोंदी घ्याव्यात. 

३) सवेक्षणातून हाती आलेल्या माद्दहतीचे द्दचद्दकत्सक पद्धतीने द्दवस्लेर्ण करणे. 

४) प्राप्त झालेल्या माद्दहतीची इतर परुाव्याांच्या आधार ेद्दवश्वसनीयता तपासून पहावी. 

५) सांशोधन द्दवर्यासांदर्ाभत काही नवीन माद्दहती द्दमळते का? याची नोंद घ्यावी. 

६) सवेक्षणातून द्दमळणारी माद्दहती कुठल्या माद्दहतीशी साम्य दशभद्दवणारी आहे?ते पाहावे. 

७) सांकद्दलत केलेल्या माद्दहतीच्या आधार ेअचूक द्दनष्कर्भ काढावेत. 

सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून द्दमळणाऱ्या माद्दहतीचा उपयोग सांशोधनात 

प्राथद्दमक साधने म्हणून केला जातो.  

प्रश्नावली पद्धती:-  

आधदु्दनक द्दकवा समकालीन इद्दतहास सांशोधनाकररता माद्दहती सांकलनासाठी प्रामखु्याने 

प्रश्नावली पद्धतीचा अवलांब केला जातो. प्रश्नावली पद्धतीद्वार ेसांशोधनाकररता अप्रत्यक्ष ररत्या  

माद्दहती सांकद्दलत केल्या जाते. प्रश्नावली पद्धतीने द्दमळालेल्या माद्दहतीचे द्दवशे्लर्ण व वगीकरण 

करून द्दवश्वासाहभ द्दनष्कर्भ काढून त्याांचा वापर परुावा म्हणून सांशोधक करू शकतो. सामाद्दजक, 

आद्दथभक व राजकीय इद्दतहासाच्या सांशोधनाकररता माद्दहती गोळा करण्यासाठी प्रश्नावली 
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पद्धतीचा उपयोग केला जातो. प्रश्नावली पद्धतीमळेु वेगवेगळ्या द्दठकाणी असलेल्या अनेक 

व्यक्तींकडून सांशोधनाशी सबांद्दधत माद्दहती गोळा करता येते. प्रश्नावली पद्धतीच्या माध्यमातून 

गोळा केलेल्या माद्दहतीच्या आधार े इद्दतहास लेखन करताांना तटस्थपणे माांडणी करणे 

आवश्यक असते.  

प्रश्नावली पद्धतीद्वार े द्दवर्याच्या सांदर्ाभत माद्दहती गोळा करण्यासाठी प्रश्नावली अचूक व 

काळजीपूवभक तयार करावी लागते. प्रश्नावली पद्धतीमध्ये सांशोधकाला सांशोधन द्दवर्याच्या 

अनरु्ांगाने माद्दहती गोळा करण्यासाठी द्दवद्दवध स्थळाांना रे्टी न देता वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून 

माद्दहती द्दमळद्दवणे हा प्रश्नावली पद्धतीचा उिेश असतो. प्रश्नावली पद्धतीद्वार ेमाद्दहती सांकद्दलत 

करीत असताांना सांशोधनाच्या सांदर्ाभत कोणत्या मदु्याांची माद्दहती गोळा करायची व ती माद्दहती 

कोणाकडून गोळा करायची या बाबींचा द्दवचार सांशोधकाला करावा लागतो.  

प्रश्नावली तयार करताांना घ्यावयाची काळजी:- प्रश्नावली कशी तयार करायची या सांदर्ाभत 

डॉ. शाांता कोटेकर याांनी त्याांच्या इद्दतहास सांशोधन : स्वरूप व तांत्र या ग्रांथात पढुील प्रमाणे 

साांद्दगतले आहे. १) प्रश्नावलीची द्दवर्ागणी दोन र्ागात करावी, पद्दहल्या र्ागात उत्तर ेदेणाऱ्या 

व्यक्तीची वैयद्दक्तक माद्दहत, त्याचे नाव, पत्ता, वय, व्यवसाय,द्दशक्षण इत्यादी प्रश्न असावेत, या 

माद्दहतीवरून माद्दहती देणाऱ्याची पात्रता कळते. २) प्रश्नावलीच्या दसुऱ्या र्ागात 

द्दवर्यासांबांधीचे प्रश्न असावेत. ३) प्रश्नाचे स्वरूप वस्तदु्दनष्ठ व स्पष्ट असावे. ४) प्रश्नाांच्या िमात 

मदु्याांची सरद्दमसळ होणार नाही याची दक्षता सांशोधकाांनी घ्यावे. ५) सांशोधनाच्या सांदर्ाभत 

वेगवेगळ्या मदु्याांची माद्दहती हवी असल्यास प्रश्नाांची वेगवेगळ्या र्ागात वगभवारी करावी. ६) 

सांशोधक द्दमळालेल्या माद्दहतीचा दरुुपयोग करणार नाही याचा द्दवस्वास सांशोधकाने 

उत्तरदात्याला देणे आवश्यक आहे, कारण त्यामळेु उत्तर मनमोकळे पणे द्दमळू शकतील. 

प्रश्नावली पद्धतीद्वार ेमाहीती गोळा करताांना प्रश्नाांची उत्तर ेदोन पद्धतीने सांशोधक प्राप्त करू 

शकतो. एक उत्तर े कशी द्यायची याचे स्वातांत्र्य उत्तरदात्याला देणे. दसुर े प्रश्नाांची उत्तरे 

प्रश्नावलीत नमूद करणे. सांशोधकाला एखाद्या घटनेद्दवर्यी मत जाणून घ्यायचे असेल तर 

प्रश्नाचे पयाभय देणे सोयीचे ठरते. सांशोधकाला द्दवस्ततृ माद्दहती हवी असेल तर 

उत्तरदात्याकडून खलु्या स्वरुपात उत्तर मागद्दवणे आवश्यक असते. 

प्रश्नावली पद्धतीद्वार े माद्दहती गोळा करताांना येणाऱ्या अडचणी:- सांशोधकाला प्रश्नावली 

पद्धतीद्वार ेमाद्दहती गोळा करताांना साधारणत: पढुील प्रमाणे अडचणी येतात. १) प्रश्नावली 

द्ददलेल्या सवभ उत्तरदात्याांकडून माद्दहती र्रून येईल याची शक्यता कमी असते. २) कधी 

कधी पूणभ प्रश्नावल्या र्रून येत नाही. ३) काही प्रश्नाांची उत्तर ेसांद्ददग्ध असतात, उत्तर ेमदु्याला 

धरून नसतात.  

प्रश्नावली पद्धतीद्वार ेद्दमळालेल्या माद्दहतीमधून सांशोधकाला आवश्यक ती माद्दहती द्दनवडावी 

लागते, त्या माद्दहतीचे पथृकरण करून वगीकरण व द्दवशे्लर्ण करावी लागते. त्यातून द्दनष्कर्भ 

काढून उपलब्ध माद्दहतीचा परुावा म्हणून सांशोधक आपल्या सांशोधनात करू शकतो. 

मुलाखत पद्धती :-  

सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करताांना माद्दहती गोळा करण्याच्या इतर साधनाांप्रमाणेच 

गतकालीन घटनेसांदर्ाभत समकालीन व्यक्तीची प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन सांशोधनासाठी 
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आवश्यक माद्दहती गोळा करता येते. समकालीन द्दवर्यासाठी सांशोधन करताांना माद्दहती गोळा 

करण्याची मलुाखत पद्धती उत्तम साधन आहे. मलुाखत पद्धतीमळेु सांशोधन द्दवर्याशी 

सबांद्दधत व्यक्तींकडून जास्तीत जास्त माद्दहती द्दमळद्दवता येत.े सांशोधकाांनी मलुाखत पद्धतीचा 

वापर करताांना मलुाखतीची उद्दिष्टे,स्वरूप व व्याप्ती याचा द्दवचार करणे आवशक असते. 

मलुाखत पद्धती हा प्रश्नावली पद्धतीचा दृष्य प्रकार आह.े मलुाखत पद्धतीमध्ये प्रश्नकताभ व 

उत्तरदाता याांचा प्रत्यक्ष सांपकभ  येत असतो. त्यामळेु जास्तीत जास्त माद्दहती सांशोधकाला 

द्दमळू शकते. 

मुलाखत पद्धतीच्या मयाादा:- डॉ. श्रीद्दनवास सातर्ाई याांनी त्याांच्या इद्दतहास लेखनशास्त्र 

या ग्रांथात मलुाखत पद्धतीच्या काही मयाभदा पढुीलप्रमाणे साांद्दगतली आहे.  

१) समकालीन इद्दतहास लेखनाकररताच मलुाखत पद्धतीचा उपयोग होतो.  

२) मलुाखत पद्धतीद्वार ेद्दमळालेली माद्दहती अचूक असेलच याची खात्री नसते.  

३) मलुाखतीमधून द्दमळालेली माद्दहती पूवभग्रहददु्दर्त असू शकत.े  

४) सांशोधकाला अपेद्दक्षत असलेलीचां माद्दहती द्दमळेल असे नाही. 

५) मलुाखत ही जीवांत व्याक्तीचीच घेता येते. 

मुलाखत पद्धतीचे फायदे:- समकालीन सांशोधन द्दवर्यासाठी माद्दहती गोळा करण्याची 

मलुाखत पध्दती हे उत्तम साधन आहे. मलुाखत पद्धतीचे फायदे पढुील प्रमाणे साांगता येतील. 

१) मलुाखत पद्धतीमध्ये सांशोधक व मलुाखतदार याांच्यात प्रत्यक्ष सांवाद होत 

असल्यामळेु मलुाखतदाराची मानद्दसकता पाहुन सांशोधकाला हवी ती माद्दहती 

द्दवचारता येते.  

२) मलुाखत पद्धतीद्वार े प्रत्यक्ष सांवाद होत असल्यामळेु सांशोधन द्दवर्याच्या सांदर्ाभत 

नवीन मदुे, नवीन पैलू समोर येतात, त्यामळेु सांशोधनाला एक नवीन द्ददशा द्दमळते.  

३) मलुाखत ही ध्वनीद्दफतीच्या स्वरुपात जतन करून ठेवता येते, मलुाखत ध्वनी मदु्दित 

अथवा मलुाखतीचे द्दचत्रीकरण केल्यास पनु्हा पनु्हा अभ्यासासाठी सांशोधकाला 

उपयकु्त ठरू शकत.े 

मुलाखत घेतांना घ्यावयाची काळजी:- सांशोधकाला मलुाखतीमधून द्दमळणारी माद्दहती 

परुावा म्हणून वापरायची असल्यामळेु द्दमळालेल्या माद्दहतीची द्दवस्वसद्दनयता पडताळून पाहणे 

गरजेचे आहे. डॉ. शाांता कोटेकर याांनी मलुाखत घेताांना सांशोधकाांनी पढुील प्रमाणे 

मलुाखतीची पूवभ तयारी करावी असे साांद्दगतले आहे.  

१) सांशोधकाला मलुाखतदाराची सांपूणभ माद्दहती असायला पाद्दहजे. 

२) मलुाखत घेताांना मलुाखत घेणारा व देणारा याांच्यात ससुांवाद द्दनमाभण व्हायला पाद्दहजे.  

३) मलुाखतदाराची मानद्दसकता, त्याच्या आवडी द्दनवडी, द्दवचार प्रणाली तसेच मलुाखत 

दाराला सोयीची वेळ असेल तीच वेळ मलुाखतीसाठी द्दनधाररत केली पाद्दहजे.  
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४) सांशोधन द्दवर्यासाठी अपेद्दक्षत माद्दहतीची पूवभकल्पना मलुाखतदाराला सांशोधकाने 

द्ददल्यास जास्तीत जास्त माद्दहती द्दमळद्दवता येईल.  

५) मलुाखतीपूवी द्दवचारावायाच्या प्रश्नाांची द्दनद्दिती करावी. 

सांशोधनाकररता माद्दहती गोळा करण्यासाठी मलुाखत घेणे हे एक तांत्र आहे, त्याचा कौशल्याने 

वापर करणे आवश्यक आहे. मलुाखतीद्वार े द्दमळणारी माद्दहती ही सांशोधक परुावा म्हणून 

वापरत असल्यामळेु मलुाखतीद्वार े द्दमळालेल्या माद्दहतीची द्दवस्वसद्दनयता तपासून पाहणे 

आवशक आहे. सांशोधनासाठी माद्दहती गोळा करण्याची मलुाखत पद्धत उपयकु्त असली तरी 

यातील मयाभदा लक्षात घेऊन सांशोधकाांनी मलुाखत पद्धतीचा उपयोग करणे उद्दचत ठरले. 

आपली प्रगती तपासा- 

१. ऐद्दतहाद्दसक सशंोधनातील प्रश्नावली पद्धतीचे महत्त्व वणान करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२. मुलाखत पद्धतीतील तंते्र स्पष्ट करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

७.७ सारांश 

सांशोधकाने सांशोधन समस्या दृष्टीकोन द्दनद्दिती केल्यानांतर सांशोधकाला आपल्या सांशोधन 

द्दवर्याच्या सांदर्ाभत द्दवद्दवध द्दवश्वसनीय माद्दहती गोळा करावी लागते. ऐद्दतहाद्दसक 

साधनाांद्दशवाय इद्दतहास इद्दतहास लेखन करता येत नाही. ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती द्दमळद्दवण्यासाठी 

कोणत्या स्त्रोत साधनाांचा वापर सांशोधकाने करावयाचा कोणत्या पद्धतीने करायचा याचा 

द्दवचार सांशोधकाांनी करायचा असते. सांशोधनाकररता सवेक्षण द्दकवा द्दनरीक्षण पद्धती, 

प्रश्नावली पद्धती, मलुाखत पद्धतीच्या माध्यमातून साधन सामगु्री गोळा केल्या जाते. माद्दहती 

गोळा करण्याच्या या सवभ पद्धतीच्या मयाभदा व फायदेही आहेत. सांशोधक सांशोधन द्दवर्याच्या 

अनरु्ांगानी  माद्दहती गोळा करण्याकररता एक द्दकवा सवभच माद्दहती सांकलनाच्या पद्धतींचा 

उपयोग करणे उद्दचत ठरले. 
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७.८ प्रश्न 

 अ) पढुील प्रश्नाांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा.  

१) इद्दतहासाचे साधन म्हणजे काय? 

२) ऐद्दतहाद्दसक साधनाांचे प्रकार साांगा? 

३) ऐद्दतहाद्दसक साधन सामगु्री सांकलन पद्धतींची माद्दहती द्दलहा?  

ब) टीप द्दलहा  

१) प्राथद्दमक साधने  

२) दयु्यम साधने  

७.९ सदंर्ा  

१) डॉ. शाांता कोठेकर, इद्दतहास तांत्र आद्दण तत्वज्ञान, श्री. साईनाथ प्रकाशन, 

नागपूर,२००५. 

२) डॉ. श्रीद्दनवास सातर्ाई, इद्दतहास लेखनशास्त्र, शद्दशकाांत द्दपांपळापरु,े द्दवद्या बकु्स 

पद्दब्लशसभ औरांगाबाद, २०११.  

३) प्रर्ाकर देव, इद्दतहास - एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन नाांदेड, २००२. 

४) प्रशान्त देशमखु, इद्दतहासाचे तत्वज्ञान, द्दवद्या बकु्स पद्दब्लशसभ औरांगाबाद, २००५. 
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८

स्त्रोत ांचे विशे्लषण आवण स म न्यीकरण 

घटक रचन   

८.० उद्दिष्टे  

८.१ प्रस्तावना   

८.२ सामान्यीकरण 

८.३ ऐद्दतहाद्दसक दृद्दष्टकोण आद्दण सामान्यीकरण 

८.४ सामान्यीकरणाची उपयकु्तता 

८.५ सामान्यीकरणातील अडचणी  

८.६ ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचे द्दवशे्लषण  

८.७ साराांश  

८.८ प्रश्न  

८.९ सांदर्भ 

८.० उविष्ट े 

हे प्रकरण वाचल्यानांतर  

• सामान्यीकरण आद्दण त्याची सांशोधनातील अपररहायभता समजून येईल 

• माद्दहती स्त्रोत आद्दण  त्याांच्यापासून द्दमळालेल्या माद्दहतीचे सामान्यीकरण याची 

माद्दहती द्दमळेल 

• ऐद्दतहाद्दसक घटनाांचे स्पष्टीकरण व  द्दवशे्लषणासाठी  उपयकु्त बाबी समजतील 

८.१ प्रस्त िन    

इद्दतहास वस्तदु्दस्ितीने माांडला जातो आद्दण वस्तदु्दस्ितीचे सांकलन करण्याच्या माध्यमाला 

सामान्यीकरण असे म्हणतात. ऐद्दतहाद्दसक तथ्ये सादर करण्याच्या सांपूणभ व्यवस्िेमध्ये 

सामान्यीकरण मूळ आहे. इद्दतहासकार रू्तकाळाची माद्दहती गोळा करतात आद्दण 

कालक्रमानसुार क्रमबद्ध करतात. त्यानांतर त्याचा अिभ प्रकट होतो.  ऐद्दतहाद्दसक 

सामान्यीकरण म्हणजे तथ्याांमधील सांबांध होय. ही सरलीकरणाची एक नैसद्दगभक प्रद्दक्रया आहे. 

सांशोधक सवभ घटनाांमधील एकमेकाांशी सांबांधीत अशी सामान्य वैद्दशष््टये शोधून काढतो. 

सामान्यीकरण या कल्पनेत ऐद्दतहाद्दसक बाबी एकमेकाांना सदृश असतात. या साधनाद्वारे 

इद्दतहासकाराांना त्याांची सांशोधन सामग्री समजते आद्दण इतराांना त्याांची तथ्ये समजून देण्याचा 

प्रयत्न ते करतात. घटना इत्यादींचे द्दवशे्लषण आद्दण स्पष्टीकरण नेहमीच सामान्यीकरणाद्वारे 

केले जाते. 
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८.२ स म न्यीकरण 

सामान्यीकरण करणे ही खूप गुांतागुांतीची प्रद्दक्रया आहे, ज्यात इद्दतहास लेखनातल्या सवभ 

महत्वाच्या द्दठकाणाांची स्पष्ट माद्दहती असते. ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती काळजीपूवभक गोळा केली 

जाते, तपासली जाते आद्दण छाननी केली जाते, गटबद्ध केली जाते, नांतर द्दवद्दवध वेगळ्या 

प्रकारच्या प्रद्दक्रयेतून ती माद्दहती जात असत.े याकररता द्दर्न्न कौशल्य आवश्यक आहे, द्दजिे 

ऐद्दतहाद्दसक सांशे्लषण सादर करण्यासाठी बरचे द्दनरीक्षण आवश्यक आहे. ही प्रद्दक्रया 

आपल्याला असांख्य तथ्याांमधील कोणत्या प्रकारचे नातेसांबांध अद्दस्तत्त्वात आहे हे साांगते. हे 

द्दवशे्लषणाचे उच्च स्वरूप आहे. 

सामान्यीकरणातून तयार केलेल्या सूत्राने काही स्वीकारलेल्या मानकाांची पषु्टी करता येते. 

ऐद्दतहाद्दसक तथ्ये गोळा करताना नवीन नोंदी शोधण्यासाठी सखोल शोध घेऊन पररद्दस्ितीशी 

सामोर ेजावे लागते ज्यायोगे  माद्दहतीतील कमतरता दूर करता येते. सामान्यीकरणामध्ये नावे 

व तारखा वगळता सांपूणभ कालावधीसाठी एकसमानता द्दमळवून तयार केलेली सूते्र वापरली 

जातात. सूत्रात वापरलेली र्ाषा फक्त वणभनात्मक शबदाांचा वापर करून सोपी, अचूक आद्दण 

स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. सामान्य तथ्ये आद्दण अद्दद्वतीय तथ्याांमधील फरक असणे 

आवश्यक आहे. सामान्य तथ्ये अशा घटना असतात ज्याांची वारांवार पनुरावृत्ती होते. 

आपल्याला व्याप्ती आद्दण कालावधी द्दनद्दित करावा लागतो. समान सूत्रानसुार सवभ वैयद्दक्तक 

प्रकरणे एकद्दत्रत करून समावेशक तथ्ये एकत्र केली जातात व अखेर जळुणार ेद्दनष्कषभ कढल े

जातात. 

एखादी द्दवद्दशष्ट प्रिा द्दकां वा सवय कशी द्दवकद्दसत झाली आहे, याबिल आपण एखादे सूत्र तयार 

करणार असल्यास, त्यातून पढेु गेलेल्या द्दवद्दवध गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाद्दहजेत. 

सवयीतील सवभ बदलाांची तलुना केल्यास, उत्क्राांतीचा सामान्य मागभ द्दनद्दित करणे शक्य 

होईल. सवभ द्दनष्कषभ एका ठराद्दवक साच्याच्या घटनेच्या पनुरावतीची पषु्टी करतात आद्दण त्या 

घटनेतील सामान्य वैद्दशष््टये दशभद्दवतात. बी. शेख अली याांच्या मते, जेव्हा ठरद्दवक कृतींचे इतर 

अनकुरण करतात तेव्हा तो पद्दहला टप्पा आहे. दसुऱ्या टप्प्यामध्ये अनकुरण व मान्यता 

यानांतर नद्दवन द्दवचार रुजतो. वापर परांपरा बनते  आद्दण त्याचे रुपाांतर अद्दनवायभ रीती द्दकां वा 

द्दनयमात होते. ही परांपरा आद्दण अद्दधकाराची शेवटची अवस्िा आहे. शेवटी काही समाजामध्ये 

या द्दनयमावर टीका केली जाते आद्दण तकभ सांगत बदलावर पररणाम होतो. सधुारणाांचा हा टप्पा 

आहे. एखाद्या इद्दतहासास टप्प्याटप्प्याने अभ्यास करण्यास, द्दनसगाभचा शोध घेण्यास आद्दण 

योग्य शबदाांत वणभन करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. हे वेळ आद्दण ररक्त स्िानाांमध्ये 

अद्दस्तत्त्वात असलेल्या सामान्य तथ्याांचा सांदर्भ देते. येिे नक्की काय केले जाते ते म्हणज े

प्रत्येक टप्प्यावर सवयीतील बदलाची पद्धत काळजीपूवभक पाळणे आद्दण इतर र्ागातल्या 

सवयीच्या सांदर्ाभत हे तपासून पहाणे आद्दण त्या पद्धतीमध्ये समानता अद्दस्तत्त्वात असल्याचे 

शोधून काढणे. जर उत्तर सकारात्मक असेल तर असा द्दनष्कषभ काढू शकतो की बहुतेक प्रत्येक 

बाबतीत वतभणकुीची पद्धत समान आहे. जर आपल्याला यदु्धासाठी जबाबदार घटक जाणून 

घ्यायचे असतील तर आपल्याला खोल मानवी हेतू, महत्त्वाकाांक्षा, लोर् याची चौकशी 

करण्याची गरज आहे.  
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जर आपल्याला एखाद्या वणभनाचे आकलन करण्यासाठी सूत्राची आवश्यकता असेल तर दोन 

नैसद्दगभक प्रलोर्न आहेत ज्याचा  आपण काळजीपूवभक अभ्यास केला पाद्दहजे. जेव्हा एखादी 

व्यक्ती स्वत:ची स्ततुी करते तवे्हा आपण त्याच्या सवभ दाव्याांवर द्दवश्वास ठेवण्यापूवी आपण 

सावधद्दगरी बाळगली पाद्दहजे. दसुर ेम्हणजे काल्पद्दनक बाबींचा वापर करण्याचा धोका टाळला 

पाद्दहजे.  

८.३ ऐवतह वसक दृवष्टकोण आवण स म न्यीकरण 

सामान्यीकरणे हाती घेतलेल्या काही इद्दतहासकार आद्दण समाजशास्त्रज्ञ म्हणजे- कालभ माक्सभ, 

मॅक्स वेबर, माकभ  बलॉच, फनाांड बू्रडेल, एररक हॉबसबॉम, इमॅन्यएुल वालरस्टाईन, कॉम्त याांनी 

घटनाांचे वगीकरण, द्दवशे्लषण व सामान्यीकरण केले आहे. त्यानांतर ज्ञानामध्ये प्रगती झाली. 

टप्प्याटप्प्याने सवभ सांकल्पना आद्दण ज्ञान प्रकट होते त्यासाठी मलुरू्त अभ्यासाची गरज 

आहे.  या ऐद्दतहाद्दसक ज्ञानाचे काही प्रकार आहते. सत्य द्दकां वा काल्पद्दनक; मूतभ द्दकां वा अमूतभ; 

आद्दण वैज्ञाद्दनक द्दकां वा सकारात्मक. अखेरचा टप्पा अिाभत पॉद्दझद्दटव्ह स्टेज म्हणजेच 

प्रत्यक्षवादी दृद्दष्टकोनाचा आहे. कॉम्त याांनी मापन केले की या टप्प्यात द्दवज्ञान आद्दण उद्योग 

याांचे वचभस्व आहे. म्हणूनच मध्यकालीन काळाच्या इद्दतहासावरील ईश्वरी सांकल्पनेचा  धाद्दमभक 

प्रर्ाव त्याच्याद्वार ेनाकारला गेला. कॉम्तने हा वैज्ञाद्दनक आगमनात्मक मागभ, ज्यायोगे तथ्याांचे 

द्दनरीक्षण, प्रयोग आद्दण नांतर सामान्य कायद्याांची द्दनद्दमभती याांचा समावेश होता, त्यास 

इद्दतहासाच्या लेखनातही लागू केला. 

अनरु्ववाद्याांच्या मते परांपरा, अनमुान, सैद्धाांद्दतक तकभ  द्दकां वा कल्पनाशक्तीद्वार े द्दमळद्दवलेले 

ज्ञान हे ज्ञानाचे योग्य रूप नाही. तसेच धाद्दमभक प्रणाली, ताद्दकभ क  अनमुान, नैद्दतक उपदेश 

आद्दण साद्दहत्य याांच्याद्वार े द्दमळद्दवलेले ज्ञानाचे शरीर सत्याद्दपत आद्दण द्दवश्वसनीय नाहीत. 

त्याांच्या मते अनरु्वाने द्दमळालेले द्दकां वा अनरु्वजन्य ज्ञान अद्दधक उपयकु्त व द्दवश्वसनीय 

असते. सकारात्मकवादी द्दकां वा प्रत्यक्षवादी  इद्दतहासकार असे मानत होते  की ज्ञानाचे 

एकमात्र वैध स्वरुप म्हणजे ज्याचे सत्य प्रस्िाद्दपत केले जाऊ शकते. सकारात्मकवादी आद्दण 

अनरु्ववादी इद्दतहासकार दोघेही ज्ञानाचे अव्यवहायभ आद्दण सत्य न समजणारअेसे अनमुान 

नाकारतात. जॉन लॉक, जॉजभ बकभ ले, डेद्दव्हड हू्यम आद्दण जॉन स्टुअटभ द्दमल ह े महत्त्वाचे 

अनरु्वजन्य इद्दतहासकार होते. त्याांच्या तत्वज्ञानाचा मखु्य गार्ा  असा आह ेकी सवभ ज्ञानात 

केवळ अनरु्व आद्दण अनरु्वाांच्या माध्यमाने प्राप्त झालेल्या तथ्याांचा समावेश असतो. तर, 

अतींद्दिय शक्तीने जगाद्दवषयी कोणतेही केलेला दावा अिवा  ताद्दकभ क  अनमुानाांना 

वास्तद्दवकतेचा पाया नसतो. इद्दतहासतज्ञाांनी अनरु्ववादी तत्वानसुार रू्तकाळातील सांबांधात 

असलेल्या परुाव्याांवर र्रवसा ठेवला पाद्दहजे. समकालीनाांनी र्ावनाांच्या आधार ेअभ्यास न 

करता वस्तदु्दस्ितीदशभक दृष्टीकोणातून जर इद्दतहासकाराांनी या स्त्रोताांकडे बारकाईने पाद्दहल े

तर ते रू्तकाळाचे खर े द्दचत्र सादर करू शकतात. राांकेच्या मते रू्तकाळाचे द्दवशे्लषण 

वतभमानकाळातील परीस्िीतीनसुार न करता रू्तकाळातील प्रचद्दलत समाजव्यवस्िेच्या 

मापदांडानसुार व्हायला हवी. मागील काळातील लोकाांची मनोवतृ्ती व वागणूक त्या यगुाच्या 

मानद्दसक व प्रचद्दलत मापदांडाद्वार ेसमजली पाद्दहजे. इद्दतहासकाराांच्या समकालीन मापदांडाने 

याकडे पाद्दहले जाऊ नये. राांके ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोताांच्या उपयकेु्ततेबाबत बाबतीत गांर्ीर असला 

तरी त्याांच्यावर त्याचा आांधळा द्दवश्वास नाही. ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोत ह ेद्दवश्वसनीय असले पाद्दहज े

हे त्याला मान्य होते.  
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र्ाांडवलशाही सामाद्दजक द्दनद्दमभतीच्या द्दवरोधार्ासाचे स्पष्टीकरण करणे ही माक्सभची 

प्रािद्दमकता होती. र्ाांडवल द्दनद्दमभतीची आद्दिभक व्याख्या आद्दण त्याचे मानवी जीवनातील करी 

हा माक्सभने त्याांचे जीवनकायभ असल्याचे मानले. एखाद्या वस्तूचे मूल्य हे उत्पादन 

करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाद्दजकररत्या आवश्यक श्रम वेळेद्वार ेद्दनद्दित केल ेजाते. 

कामगार शक्ती ही एक वस्तू आहे व त्याचबरोबर वेतनाचीही देवाणघेवाण होते. कामगार 

शक्तीचे मूल्य कामगार आद्दण त्याच्या कुटुांबाचे अद्दस्तत्व आद्दण देखर्ाल करण्यासाठी 

आवश्यक असलेल्या मूल्याच्या समान असते. शेतीवर काम करणाऱ्या शेतमजरुाला द्ददल्या 

जाणाऱ्या वेतनापेक्षा त्याच्या क्रयशक्तीचे  मूल्य अद्दधक असते.  

सबल्टनभ हा ऐद्दतहाद्दसक लेखनप्रवाह अलीकडील काळात द्दवकद्दसत होऊ लागला आहे. 

सबल्टर्न अभ्यासानुसार समाजातील द्दनम्न वगाभतील  लोकाांना प्रकाशात आणले. सबल्टनभ 

हा शबद द्दनम्न वगभ आद्दण दलुभद्दक्षत असणाऱ्या सामाद्दजक गटाांचे वणभन करतो आद्दण त्याांचा 

इद्दतहास जाणून घेण्यात रुची दशभवतो. गायत्री द्दस्पवाक याांनी सबल्टनभ इद्दतहासलेखनाच्या 

मयाभदा दाखवताना हे स्पष्ट केल े द्दक वांद्दचत घटकाबिल इद्दतहास लेखन करणाऱ्या 

इद्दतहासलेखकाना प्रस्िाद्दपत ऐद्दतहाद्दसक परीर्ाषेतच बोलावे लागते. त्याांना स्वताची वेगळी 

पररर्ाषा तयार करता येत नाही. त्यामळेु नवीन अनुर्व द्दकां वा नव द्दनद्दमभती जनु्याच र्ाषेत 

माांडल्यामळेु त्याांच्या लेखनाला मयाभदा येतात. शोद्दषत द्दकां वा वांद्दचत प्रवगाभच्या समस्या आद्दण 

त्या द्दवषयी र्ारतीय मद्दहलाांच्या पररद्दस्ितीकडे लक्ष वेधून घेत आहे, कारण वसाहतवादी व 

प्रस्िाद्दपत इद्दतहासलेखनाच्या परुुषवाचक सज्ञाांचा वापर असल्यामळेु मद्दहलाांच्या समस्याांना 

वस्तदु्दस्ितीदशभक लेखन करणे अवघड जाते. अशा प्रकारच्या इद्दतहास लेखनात दलुभद्दक्षत 

अशा घटकाांचा कोणताही इद्दतहास नसतो आद्दण त्याांना बोलताही येत नाही म्हणून 

मद्दहलावाचक इद्दतहास लेखनाला सबलटनभला ऐद्दतहाद्दसक खात्याांमध्ये खर ेप्रद्दतद्दनद्दधत्व होऊ 

शकत नाही. डेद्दव्हड अनोल्ड याांनी आद्ददवासींच्या बांडखोरी आद्दण मिास दषु्काळ (१८७६-

७८) यासारख्या आद्ददवासी बांडखोराांसारख्या आत्तापयांत दलुभद्दक्षत द्दवषयाांची द्दनवड केली 

आहे. ते समकालीन सामाद्दजक-राजकीय पररद्दस्ितीत शेतकऱ् याांच्या चेतना आद्दण कृती यावर 

देखील द्दलद्दहत आहते. ग्यान पाांडे याांनी १९१९-१९२२ मध्ये अयोध्या येिील शेतक-याांच्या 

बांडखोरीचा आद्दण र्ारतीय राष्रवादावर होणाऱ्या पररणामाांची माद्दहती द्ददली आहे. स्टीफन 

हेद्दमांगहॅमने १९४२ च्या र्ारत छोडो चळवळीत बांडखोरीचे द्वैत स्वरूप दशभद्दवले.   

द्दमशेल फुको (१९२७-८४) उत्तर आधदु्दनक इद्दतहासाचा एक वेगळादृष्टीकोन देतो. ऑडभर 

ऑफ द्दिांग्ज, द आद्दकभ ऑलॉजी ऑफ नॉलेज, त्याांच्या लेखनात सामाद्दजक जीवनातील अिभ, 

सामथ्यभ आद्दण सामाद्दजक वतभन याांच्यातील सांबांध स्पष्ट करण्यासाठी त्याांनी 'द्दडसचद्दव्हभव्ह 

रदे्दजव्हम', 'एद्दपसद्दटम' आद्दण 'वांशावळी' या सांकल्पना माांडल्या.   

८.४ स म न्यीकरण ची उपयुक्तत  

इद्दतहासकाराांचे कायभ माद्दहतीच्या वैधतेची चाचणी करणे द्दकां वा त्याांची सत्यता प्रमाद्दणत करणे 

आद्दण त्याचे स्पष्टीकरण देणे म्हणजेच त्यासांदर्ाभत सामान्यीकरण करणे आहे. एखाद्या द्दवद्दशष्ट 

द्दवषयाची द्दनवड करणे द्दकां वा एखाद्या द्दवद्दशष्ट द्दवषयावर जोर देणे हे सांशोधनाच्या ऐद्दतहाद्दसक 

स्वरूपाच्या अनसुार स्वयांचद्दलतपणे द्दकां वा हेतपुरुस्सर अनसुरण केले जात.े ऐद्दतहाद्दसक शोध 

घेण्याच्या प्रद्दक्रयेमध्ये इद्दतहासकार काही वेळेस पररद्दस्ितीनसुार तर कधी आपल्या 
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आवडीनसुार द्दवषयाची द्दनवड करतात. त्यानसुार इद्दतहासकार कधी आपल्याला साध्य 

करायच्या उद्दिष्टानसुार सामग्रीची द्दनवड करतो तर कधी द्दमळालेल्या ऐद्दतहाद्दसक 

सामग्रीनुसार नवीन द्दवषयाची माांडणी करतो. काही वेळेस काही गहृीतके मनाशी बाांधूनच 

त्यानसुार अपेद्दक्षत पररणाम साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही वेळेस द्दमळालेल्या 

माद्दहतीस सत्य समजून द्दतचे सामान्यीकरण केले जाते तर काही वेळेस द्दमळालेल्या माद्दहतीचे 

द्दवशे्लषण करून मगच सामान्यीकरण केले जाते.  एकद्दत्रत तथ्ये व्यवद्दस्ित करणे आद्दण 

गटबद्ध करणे आवश्यक आहे. स्पष्टीकरण आद्दण कायभकारण, प्रेरणा आद्दण प्रर्ाव या दोन्ही 

गोष्टींचा समावेश आहे. इतर र्ाषाांमध्ये, द्दवशे्लषण इद्दतहासासाठी एक द्दशस्त म्हणून महत्त्वपूणभ 

आहे. जमीनदार, शेतकरी, गलुाम द्दकां वा र्ाांडवलदार एखाद्या माद्दहतीपटाप्रमाणे याांचे वणभन 

इद्दतहासलेखनात येते पण प्रत्यक्षात तो सामान्यीकरणाचा पररणाम आहे. 

द्दब्रद्दटशाांनी मध्ययगुीन काळाला मसु्लीम राजवटीचा काळ तर प्राचीन र्ारत हा द्दहांदू 

राजवटीचा काळ म्हणून सांबोद्दधत केले. परांत ुत्याांनी आपल्या राजवटीचे वणभन मात्र द्दििन 

राजवट असे वणभन केल े नाही कारण हा सांदेश त्याांच्या द्दलद्दहलेल्या आधार े अप्रत्यक्षपणे 

इद्दतहासाच्या धमाभच्या आधार ेद्दवर्ागल्या गेलेल्या सामान्यीकरणाद्वार ेिेट पसरतो. सांसदीय 

र्ाषणावरील व सांसदेच्या कायाभलयीन परुाव्याांवर आधाररक  इद्दतहास म्हणजे राजकारण 

आद्दण सरकारच्या धोरणाांचे मखु्य द्दनदेशक असते. सरकारच्या कायाभचे सामान्यीकरण त्यातून 

द्ददसून येते. आजही वतृ्तपत्राांद्वार ेप्रसूत गेलेल ेतथ्य द्दकां वा बातम्या अिवा लेख ह ेपत्रकार, 

सांपादक आद्दण वतभमानपत्राांचे मालक याांच्या सामान्य द्दवचाराांचे पररणाम आहेत. त्याांच्या 

आधीच्या धारणेच्या प्रर्ावानेच हे सवभ घडत असते द्दकां बहुना त्याांनी द्ददलेल्या लेखातून 

त्याांच्या द्दवचाराांचा प्रर्ावाने द्दवद्दशष्ट घटकाबिल अिवा समूहाबिल सामान्यीकरण द्ददसून 

येते.  

१) सामान्यीकरणामळेु  इद्दतहासकाराांना अनमुान काढण्यास मदत होत े आद्दण कारण 

आद्दण पररणाम द्दकां वा पररणामाांची साखळी तयार करतात. ते त्याला तारखेचे द्दवशे्लषण, 

अिभ लावणे आद्दण स्पष्टीकरण करण्यास सक्षम करते.  

२) सामान्यीकरण इद्दतहासकाराांना नवीन तथ्ये आद्दण स्त्रोत शोधण्यासाठी उद्यकु्त करते. 

बऱ् याचदा नवीन स्रोताांना फक्त नवीन सामान्यीकरणाांद्वार ेयोग्यप्रकार ेआकलन केल े

जाऊ शकते. 

३) सामान्यीकरण इद्दतहासाच्या द्दवद्याथ्याभला द्दनबांध, अध्यायन, सांशोधन पेपर याबाबतीत 

मदत करते. सामान्यीकरण देखील त्याने गोळा केलेली तथ्ये त्याच्या सांशोधनाच्या 

द्दवषयाशी सांबांद्दधत आहे द्दक नाही हे शोधण्यात सक्षम करते.  

४) सामान्यीकरण इद्दतहासकाराांना चचेसाठी आद्दण त्यातून फलदायी द्दनष्कषाभची प्रद्दक्रया 

सरुू करण्यास प्रवतृ्त करते. दसुऱ् या इद्दतहासकाराने केलेय कामात सादर केलेल्या 

सामान्यीकरणाशी काहीजण सहमत असतील आद्दण त्यामध्ये सांशोधन आद्दण द्दवचार 

करण्यासाठी नवीन मागभदशभक शोधतील. 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 120 

८.५ स म न्यीकरण तील अडचणी  

१) इद्दतहासात प्रत्येक घटना एकपरीने अनोखी असते. परांत ुकाहीवेळेस असे द्ददसून येते 

द्दक त्याांच्यात काही समानता असूनही वेगळे वैद्दशष््टय असते. त्यामळेु त्याांची 

एकमेकासोबत तलुना होते. जोपयांत अज्ञात गोष्टीची आपल्याला माद्दहती असलेल्या 

गोष्टीशी तलुना केली जात नाही तोपयांत आपण आकलन करू शकत नाही. एखादी 

घटना अद्दद्वतीय द्दकां वा द्दवद्दशष्ठ आहे द्दक नाही हे दसुऱ्या घटनासोबत तलुना 

केल्याद्दशवाय आपल्याला समजत नाही.  आहे. अशा पररद्दस्ितीत इद्दतहासकार 

अद्दद्वतीय आद्दण सामान्य याांच्यातील सांबांधाांचा अभ्यास करतो. उदाहरणािभ, र्ारतीय 

राष्रीय क्राांती ही अद्दद्वतीय आहे परांत ुत्याची द्दवद्दशष्टता इतर क्राांतींशी तलुना करूनच 

समजली जाऊ शकते.  

२) पषु्कळ द्दवचारवांताांचे असे मत आहे की अनेक सामान्यीकरणाांची अपरुी चाचणी केली 

जाते. इतर राष्रवादी क्राांतींनी द्दहांसाचार केला म्हणून र्ारतीय राष्रीय क्राांती द्दहांसकही 

झाली पाद्दहजे. हे एक चकुीचे  सामान्यीकरण होवू शकते. जागद्दतकीकरणामळेु काही 

देशाांमध्ये प्रगती झाली त्यामळेु सवभ देशाांमध्ये तशीच प्रगती होण्याची शक्यता आहे, हे 

एक सामान्यीकरणाचे उदाहरण आहे.  

३) मोजमाप ही एक अचूक वैज्ञाद्दनक प्रद्दक्रया आहे. परांत ुकेवळ ठोस गोष्टींसहच हे लागू 

केले जाऊ शकते. अमूतभ गोष्टी द्दकां वा कल्पना कोणत्याही पररमाणामध्ये मोजल्या जाऊ 

शकत नाहीत. हे मनोवैज्ञाद्दनक स्वरुपाच्या तथ्याांबिल देखील उपयकु्त नाही. 

आपली प्रगती तप स  – 

१. इद्दतहास सांशोधनातील साधनाांचे सामान्यकरणाची प्रद्दक्रया म्हणजे काय? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२. सामान्यीकरणाची उपयकु्तता साांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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८.६ ऐवतह वसक घटन ांचे विश्लेषण 

इद्दतहासाच्या इद्दतहासातील प्रद्दतमाांचे प्रद्दतद्दबांद्दबत केलेल्या प्रद्दतमाांची चलत रचना तयार 

करण्यासाठी इद्दतहासकाराांना ऐद्दतहाद्दसक सामग्रीचा अिभ लावणे आवश्यक आहे. यामळेुच 

समान ऐद्दतहाद्दसक दस्तऐवज अभ्यासूनही द्दनष्कषभ वेगवेगळे असतात. त्याांच्या धरणाांचा 

त्याांच्या इद्दतहासलेखानावर व सामन्यीकरण प्रद्दक्रयेवर पडत असतो. 

८.६.१ स म्र ज्यि दी विच रसरणीतून भ रत चे इवतह सलेखन  

साम्राज्यवादी द्दवचारसरणीतून र्ारताचे इद्दतहासलेखन हे र्ारतीय सांस्कृतीवर हल्ला करते. 

जेम्स द्दमलच्या पसु्तकात स्पष्टपणे द्ददसून येतो. त्याांनी आपल्या इद्दतहासात आद्दण द्दहांद ू

सभ्यतेच्या अहवालात द्दलद्दहले आहे की र्ारतीय गणुाांमध्ये उद्धट आद्दण कद्दनष्ठ आहेत. 

त्याचप्रमाणे, अलेक्झाांडरने केलेले र्ारतावरील आक्रमणाचे समिभन करताांना दसुर ेद्दब्रटीश 

इद्दतहासकार द्दव्हसेट द्दस्मि याने हे द्दसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की यरुोद्दपयन लोक 

र्ारतीयाांपेक्षा यदु्धामध्ये शे्रष्ठ होते. तो पढेु म्हणतो की र्ारतातील कायम राजकीय अराजक, 

एकत्र येण्याची आद्दण स्वतःवर योग्यररत्या राज्य करण्याची त्याांची असमिभता यामळेु 

र्ारतीयाांना नेहमीच परकीय आक्रमकाांची पयाभयाने बाहेरील लोकाांची शासक म्हणून गरज 

होती. याचमळेु द्दब्रटीशाांचे शासन र्ारतात प्रस्िाद्दपत  झाले. माउांट स्तअुतभ एद्दल्फन्स्टन्स 

नमूद करतो की र्ारतात परदशेी व्यापार हा प्रामखु्याने ग्रीक आद्दण अरब करत आलेले होत े

आद्दण अरबाांनी र्ारतावर मात केली. द्दब्रद्दटश इद्दतहासकाराांनी अनेकदा र्ारतीय सांस्कृतीला 

कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. र्ारतीय लोकाांनी ग्रीक लोकाांकडून आपली सांस्कृती घेतली 

असावी असा त्याांनी अांदाज वतभवला परांत ुते द्दसद्ध करणारा कोणताही परुावा मात्र द्ददला नाही. 

खर्ारतातील अांधश्रद्धा व वाईट चालीरीती याांच्यावर टीका करून त्याांनी आपल्या राजकीय 

वचभस्वाचे समिभन केले.  

र्ारतीय समाजातील अपराधी आद्दण सती प्रिेवर त्याांनी टीकास्त्र सोडले परांत ुत्यासोबतच 

पद्धतशीरपणे यरुोपमध्ये समाजातील गलुामी प्रिा व धाद्दमभक पगडा याकडे दलुभक्ष केले. यामळेु 

र्ारतीय इद्दतहासकार आद्दण तत्वज्ञानी त्याांच्या सांस्कृती आद्दण सांस्कृतीवरील हल्ल्याचा 

बचाव करण्यासाठी स्वतःच तयार झाले ज्यामळेु ज ेऐद्दतहाद्दसक लेखन घडले, याला र्ारतीय 

इद्दतहासलेखनाचा राष्रवादी प्रवाह म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अशाररतीने वेगवेगळ्या 

लोकाांमध्ये ऐद्दतहाद्दसक साद्दहत्याचे स्वरूप, गणुवत्ता आद्दण प्रमाणात फरक आहेत. 

८.६.२  भ रतीय र ष्ट्रि दी इवतह सक र ांच  मतप्रि ह 

द्दब्रद्दटश साम्राज्यवादी इद्दतहासलेखनाच्या र्ारताद्दवरूद्धच्या पूवभग्रहाांच्या प्रद्दतद्दक्रयेत र्ारतीय 

इद्दतहासकाराांचा मतप्रवाह अद्दस्तत्वात आला. इद्दतहासाच्या  शोधात राष्रीय अद्दस्मता शोधणे 

आद्दण र्ारताला राष्रवादी राज्य द्दसद्ध करणे या उिेशाने र्ारतीय राष्रवादी इद्दतहासलेखन 

केले गेले. र्ारतीय राष्रवादी इद्दतहासकाराांच्या नवीन द्दपढीने राष्रीय अद्दर्मानाने 

इद्दतहासलेखन केले आद्दण त्याांची राष्रीय सांस्कृती यरुोद्दपयन लोकाांच्या द्दवशेषत: द्दब्रटीश 

इद्दतहासकाराांच्या र्ारतीय राष्र आद्दण राष्रवादाद्दवरोधात घडणाऱ्या बदलाांच्या द्दवरोधात 

उांचावण्याचा प्रयत्न केला. आर.सी.मजमुदार म्हणतात की यरुोद्दपयन इद्दतहासकाराांनी 

र्ारतीय राष्रीय समस्यातील अनेक मदु्द्याांचा गैरसमज केला आद्दण त्याांच्या लेखनात सवभत्र 
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त्याांची चकुीची माद्दहती द्ददली. ज्या र्ारतीय इद्दतहासकाराांनी त्याांची दरुुस्ती केली आद्दण 

प्रसांगी असे करताना र्ारतीय राष्रवादी प्रेरणा रुजतील असे लेखन देखील केले त्याांना 

र्ारतीय राष्रवादी इद्दतहासकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 

राजनारायण, बांद्दकमचांि चटजी यासारख्या  र्ारतीय राष्रवादी इद्दतहासकाराांनी त्याांच्या 

द्दलखाणात र्ारतीय धमभ आद्दण समाजाचा बचाव केला. र्ारतीयाांनी तसेच यरुोद्दपयन सांशोधन 

द्दवद्वानाांनी केलेल्या परुातत्व सांशोधनाने र्ारतीय सांस्कृतीवरील आघात परतवून लावले. 

प्राचीन र्ारतीय  यरुोद्दपयन सांस्कृतीपेक्षा द्दकतीतरी पढेु असल्याचे दाखले त्याांच्या लेखनात 

येत असत, पयाभयाने आतादेखील र्ारतीय पढेु असल्याचे प्रद्दतद्दबांद्दबत केले गेल.े द्दब्रद्दटश 

इद्दतहासकाराांनी र्ारतातील राजकीय आद्दण प्रशासकीय व्यवस्िेला प्रत्येक टप्प्यावर कमी 

लेखण्याचा प्रयत्न केला. त ेम्हणाले की र्ारतात अनेक पांि आद्दण पांि आहेत. म्हणूनच, त े

एक राष्र होण्यासाठी पात्र होऊ शकले नाही. परांत ु इद्दतहासकार आर. के. मखुजी याांनी 

त्याांच्या ‘र्ारतीय मूलरू्त एकता’ या अभ्यासपूणभ प्रबांधात द्दहांदूांमध्ये धाद्दमभक एकता, 

अध्याद्दत्मक सहवास आद्दण अद्दखल र्ारतीय साम्राज्याचा त्याांचा आदशभ यापूवी र्ारतीय 

राष्रवादाचा पाया द्दनमाभण केल्याचा उल्लेख केला आहे. 

८.६.३  १८५७ चे बांड  

इ.स. १८५७ च्या बांडखोरीद्दवषयी इद्दतहासकाराांनी वेगळी मते द्ददलेली आहेत. उठाव 

पूवभद्दनयोद्दजत   आद्दण सांघद्दटत द्दनयोजनाचा पररणाम, द्दकां वा तो एक उत्स्फूतभ उदय होता, तर 

चरबीयकु्त काडतसेु जारी केल्याने सांतप्त झालेल्या द्दशपाई याांचा उठाव होता इत्यादी मते व्यक्त 

केली. बऱ् याच लेखकाांची उठावाच्या स्वरूपाद्दवषयी द्दर्न्न आद्दण द्दवरोधार्ासी मते देखील 

आहेत.  हा द्दविोह होता की राष्रीय स्वातांत्र्याचा यदु्ध यावरून बरीच मते पढेु आली आहे. 

एस.बी. चौधरी याांनी, १८५७ च्या बांडाचा द्दवचार केला की ‘परकीय सते्तला आव्हान देण्याचा 

अनेक वगाभतील लोकाांचा पद्दहला सांयकु्त प्रयत्न, असे वणभन केले आहे. आर.सी. मझुमुदार 

सारख्या द्दवद्वान इद्दतहासकाराने, सवभसामान्याांनीही यात र्ाग घेतला असला तरी हे बांड 

मखु्यत्वे द्दशपायाांचे काम असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. पढेु आणखी एक मत होते की द्दवदेशी 

सत्ताधीशाांना देशाबाहेर घालवण्यासाठी आद्दण ते पूणभपणे स्वतांत्र करण्यासाठी हा बांड हा 

स्वातांत्र्याचा राष्रीय यदु्ध आहे. द्दब्रद्दटशाांच्या र्ारतावरील हल्ल्याचा प्रद्दतकार करण्यासाठी, 

र्ारतीय इद्दतहासकाराांनी त्याांच्या इद्दतहासाचा पनुवाभपर करायला सरुुवात केली आद्दण 

देशाबाहेर राष्रवादाला ओढायला सरुुवात केली. द्दवनायक दामोदर सावरकर याांनी १८५७ 

च्या उठावाच्या इद्दतहासाचे  पनुलेखन करून त्याला र्ारतीय स्वातांत्र्याचे पद्दहले युद्ध म्हटले. 

एस.बी.चौधरी याांच्या ‘र्ारतीय सैन्यात मध्ये नागरी बांड’ म्हणून हा उठाव हे राष्रीय स्वातांत्र्य 

यदु्ध म्हणून दशभद्दवले. द्दब्रटीशाांच्या द्दवखारी प्रचाराला रोखण्यासाठी द्दहांदू-मदु्दस्लम याांच्यात एकी 

नसणे हा एक मोठा अडिळा होता. र्ारतीय इद्दतहासाच्या पनुव्याभख्याणाची प्रद्दक्रया पढेु 

ताराचांद याांनी पढेु केली. त्याांच्या या पसु्तकात, “र्ारतीय सांस्कृतीवरील इस्लामचा प्रर्ाव” 

या पसु्तकात, द्दहांद-ूमदु्दस्लम सांस्कृती एकद्दत्रतपणे त्याांना र्ारतीय राष्रात एकद्दत्रत केल्याचा 

दावा आहे. अशाप्रकार,े र्ारतीय इद्दतहासाचे पुनलेखन हा र्ारतीय राष्रवादी प्रवाहाचा प्रमखु 

द्दवषय बनला. 
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८.६.४ म र्कससि दी स्पष्टीकरण  

र्ारतीय इद्दतहासलेखनाच्या माक्सभवादी इद्दतहास लेखनप्रवाहात किालेखन व वणभनात्मक 

पासून स्पष्टीकरणात्मक व अिभ लावणा-या या इद्दतहासाच्या लेखनात बदल घडवून 

आणण्यासाठी जाणीवपूवभक प्रयत्न केले गेले. पररवतभनाच्या या प्रद्दक्रयेत या इद्दतहासकाराांनी 

वस्तदु्दस्ितीचे वणभन करण्याकरता, इद्दतहास आहे हे द्दसद्ध करण्यासाठी घटनाांवर नव्हे तर 

घटनेमागील आद्दिभक व राजकीय हालचालींवर अद्दधक जोर द्ददला. त्याांनी फक्त घटनाांचे 

वणभनच केले नाही. त्या इद्दतहासकाराांचे स्पष्टीकरण कालभ माक्सभच्या ऐद्दतहाद्दसक 

तत्वज्ञानापासून म्हणजेच द्वांद्वात्मक र्ौद्दतकवादातून आले आहे. या नवीन दृद्दष्टकोनचे सार हे 

सामाद्दजक आद्दण आद्दिभक सांस्िा याांच्यातील सांबांध आद्दण ऐद्दतहाद्दसक घटनाांवरील 

पररणामाच्या अभ्यासामध्ये आहे. उदाहरणािभ, मनातील वेगवेगळ्या प्रश्नाांच्या सांचासह 

स्त्रोताांचे पनु्हा वाचन हे यात अपेद्दक्षत आहे. डी. डी. कोसांबी याांनी मतृ रू्तकाळाचा अभ्यास 

करण्यासाठी तलुनात्मक पद्धत आद्दण अन्वेषणचे अांतःद्दवषय तांत्र अवलांद्दबले. याच्या मदतीने 

रू्तकाळाची पनुरभचना करण्याचा प्रयत्न केला परुातत्व स्त्रोताांचा तसेच त्याांनी सांस्कृत आद्दण 

व्यतु्पत्ती द्दवषयक द्दवशे्लषणाचा वापर आयभ व गैर-आयभ घटकाांचा अभ्यास करण्यासाठी केला.  

द्दबपन चांिा याांनी आपल्या ‘इांद्दडअन स्रगल फॉर इांडीपेंडन्स’ मध्ये कें द्दब्रज स्कूल आद्दण 

र्ारतीय राष्रवादीच्या साम्राज्यवादी दृद्दष्टकोनापेक्षा द्दर्न्न असल्याचे मत माांडल ेआद्दण असे 

मत माांडले की र्ारतीय राष्रीय चळवळ ही ती काळाची गरज असल्याचे प्रद्दतपादन केले. त े

पढेु नमूद करतात की र्ारतीय राष्रीय चळवळीस सांरद्दचत बजु्वाभ चळवळ म्हणून सांबोधतात. 

आपल्या ‘आधदु्दनक र्ारतातील जातीयवाद’ मध्ये, द्दबपन चांिा याांनी हे  नाकारले, की 

जातीयवाद हा केवळ ऐद्दतहाद्दसक अपघात द्दकां वा द्वांद्वात्मक षड्यांत्राांचे उत्पादन आह े . त े

वसाहतवादाच्या उपज उत्पादनाांपैकी एक होते. जमातवाद हा बऱ् याचदा द्दवकृत स्वरुपात पढेु 

येतो.  त्याचे  सामाद्दजक तणाव द्दकां वा वगभ सांघषभ म्हणून चकुीचे वणभन केले जाते. जातीयवादाचे 

द्दवशे्लषण करताना ते म्हणतात की ते १८५७ ते १९३७ या काळात जातीयवादाचे स्वरूप 

काहीसे मवाळ होते. पढेु  १९३७  नांतर जमातवाद द्वेष, र्ीती मानसशास्त्राचे आद्दण 

असमांजसपणाच्या राजकारणावर आधाररत फासीवादी बनले, द्दब्रटीशाांनी जातीय रांगवला 

आद्दण मदु्दस्लम लीगला मदु्दस्लमाांचा एकमेव अद्दधवक्ता म्हणून मान्यता द्ददली . 

८.६.५ अवहांसेच्य  तत्त्ि चे आवथसक विशे्लषण  

र्ारतीय माक्सभवादी इद्दतहासशास्त्रज्ञाांनी, इसवीसनपूवभ सहाव्या शतकामध्ये बौद्ध आद्दण जैन 

धमाभच्या अद्दहांसेच्या तत्वाचा परुस्कार केला,  त्यामागे एक आद्दिभक कारण असल्याचे 

स्पष्टीकरण द्ददले. डी.डी.कोसांबी म्हणतात की पाली किाांच्या आधार ेहे स्पष्ट होते द्दक प्राणी 

आहुती द्ददल्या जाणारी यज्ञाांमध्ये वैद्ददक द्दवधी नुसार मोठ्या प्रमाणात जनावराांची कत्तल केली 

गेली, ज्यामळेु गांगा खो-यातील नवीन कृषीसांस्कृतीला शेतीवर गरुढेोराांची अद्दवश्वसनीय टांचाई 

द्दनमाभण झाली. वस्ततुः या कृषीसांस्कृतीला लोकसांख्या पोसण्यासाठी शेतीतून शेती 

द्दमळण्यासाठी पशधुन सांपत्तीची जपणूक व वदृ्दद्धांगत करणे आवश्यक होते. कोसांबी पढेु 

म्हणतात की, यज्ञ, जैन आद्दण बौद्ध धमाभसाठी द्दवनामलु्य प्राण्याांची सांख्या वाढवून द्दनयद्दमत 

शेतीवर येणारा ताण टाळण्यासाठी, इसवीसनपूवभ सहाव्या शतकामध्ये पशपुालन, गोवांश 

हत्याबांदीची  व मधमाश्या पाळण्याची प्रिा तयार केली गेली. 
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८.६.६ ज तीच  अथस 

इरफान हबीब याांनी आपल्या  ‘इांटरद्दप्रटींग ऑफ इांद्दडअन द्दहस्टरी’ मध्ये इद्दतहासाच्या 

वणभनावर नव्हे तर अिभ लावण्यावर र्र द्ददला. ते म्हणतात की रू्तकाळाचे स्पष्टीकरण करणे 

आवश्यक आहे कारण इद्दतहासकार ज्या गोष्टींना रू्तकाळाचा परुावा मानतात त्या गोष्टी त्या 

घटना पनु्हा घडवून आणू शकत नाहीत.इद्दतहासात काही सांदर्भ ररक्त असतात. समाज कसा 

चालतो,एखादी गोष्ट करण्यासाठी  लोक कशा प्रकार ेप्रवतृ्त होतात आद्दण द्दवद्दवध पररद्दस्ितीत 

द्दवद्दवध गोष्टी करण्यास ते कसे सक्षम आहेत हे समजून या ररक्त जागा र्रल्या जाऊ शकतात. 

अशा प्रकार े इद्दतहासकाराांच्या वैयद्दक्तक द्दनणभयामळेु आद्दण चकुाांच्या मदतीने केलेले 

स्पष्टीकरण इद्दतहास अद्दधक चाांगल्या प्रकार े समजण्यास मदत करते. त्याच कायाभत त े

म्हणतात की मध्ययगुीन र्ारतीय अिभव्यवस्िाही सरांजामी अिभव्यवस्िेपेक्षा वेगळी सामाद्दजक 

रचना होती. कामगार प्रद्दक्रयेच्या आधार,े अद्दतररक्त मूल्याचे द्दनष्कषभ काढून आद्दण अद्दतररक्त 

उत्पादन द्दवतरणाच्या आधारावर ते असे साांगतात. इरफान हबीब याांनी ‘र्ारतीय 

इद्दतहासातील जात आद्दण पैसा’ या दसुऱ् या कामात असे म्हटले आहे की, श्रम द्दवर्ागून जात 

हा सवाभत कठोर प्रकार होता, तो र्ाग आद्दण उत्पादनाशी सांबांद्दधत होता. या कठोर प्रकारच्या 

वगाभच्या शोषणाचे मखु्य लार्ािी वैद्यकीय समाजातील कुलीन आद्दण जमीनदार याांचे शासक 

वगभ होते. 

८.६.७ अकबर च्य  धोरण ांचे विशे्लषण  

१५८९-९०  मध्ये अकबरने अबलु फजलला त्याच्या कारद्दकदीचा इद्दतहास तयार करण्याचे 

आदेश द्ददले. अबलु फजलला मदत करण्यासाठी सक्षम लोक द्दनयकु्त करण्यात आल ेहोते. 

अबूल फझल अकबराला वैद्दश्वक मनषु्य म्हणून सादर करतो. अकबराचे ध्येय असे होते  की 

तो लोकाांना रूढीवादी बाबींपासून मकु्ती देइल आद्दण  त्याांना सत्याकडे घेऊन जाईल आद्दण 

समरसतेचे वातावरण तयार करले, जेणेकरून द्दर्न्न पांिाांचे लोक शाांतता व सौहादाभने जगू 

शकतील.  

अकबर याने बदायनुीला महार्ारतचे सांस्कृत र्ाषाांतर पद्दशभयन र्ाषेत करण्यासाठी द्दनयुक्त 

केले. बदायनुी हा इद्दतहासाचा आद्दण साद्दहत्याचाही द्दवद्यािी होता. अकबराच्या कारद्दकदीची 

योग्य जाणीव होण्यासाठी हे अबलु फजलच्या अकबरनामाबरोबरच बदायनींचे दसुर े खांड 

अभ्यासणे गरजेचे  आहे.  अबलु फजल अकबराची स्ततुी करण्यास उदार आहे तर बदायनुी 

अकबरच्या धाद्दमभक धोरणावर कडक टीका करतो. 

८.६.८ छत्रपती विि जी मह र ज ांच्य  वहांदिी स्िर ज्य च  अथस 

छत्रपती द्दशवाजी महाराजाांनी स्िापन केलेल्या द्दहांदवी स्वराज्याद्दवषयी द्दवद्दवध साांस्कृद्दतक 

अिभ  आहते. द्दहांदवी स्वराज ही सामाद्दजक-राजकीय चळवळींकररता, देशाद्दर्मान 

वाढवण्यासही आद्दण इतर सांदर्ाभत वापरली जाणारी सांज्ञा आहे. सतराव्या शतकापासून 

महाराष्राची राजकीय द्दक्रयाशीलता, राजा द्दशवाजींचा आदशभ आद्दण आधदु्दनक द्दशक्षणाचा 

प्रर्ाव महाराष्रातील द्दवद्दशष्ट राष्रवादी र्ावनेच्या दृष्टीने अनकूुल होता. जोद्दतराव फुले, बाळ 

गांगाधर द्दटळक, द्दव. दा. सावरकर, द्दव. का. राजवाडे आद्दण इतर अनेक द्दवचारवांताांनी आद्दण 

इद्दतहासकाराांनी राजा द्दशवाजीने स्िापलेल्या स्वराज्याद्दवषयीचे आपले र्ाषाांतर सादर केल.े 
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जोद्दतराव फुले याांनी राजा द्दशवाजी याांचे कुळवाद्दडरू्षण असे वणभन केले, म्हणजे शेती करणार े

आद्दण सामान्य लोकाांसाठी काम करणारा राजा. जोद्दतरावाांनी जून १८६९  मध्ये 

द्दशवाजीराजाांवर पोवाडा प्रकाद्दशत केला. गायी आद्दण ब्राह्मणाांचे रक्षक म्हणून द्दशवाजीची 

द्दवद्यमान प्रद्दतमा जोद्दतरावाांनी नाकारली. फुले याांच्या म्हणण्यानसुार द्दशवाजी बहुजनाांचे राजा 

होते.  

प्रख्यात इद्दतहासकार जदनुाि सरकार याांनी आपल्या ‘द्दशवाजी अांड द्दहज टाईम्स’ मध्ये 

म्हटले आह,े राजा द्दशवाजी याांचे धाद्दमभक धोरण अद्दतशय उदारमतवादी होते. नरहर कुरूां दकर 

याांनी श्रीमान योगी या कादांबरीच्या प्रस्तावनेत द्दशवाजी महाराज याांना धाद्दमभक म्हणून सांबोधले 

आहे,पण त ेधमाांध नव्हते असे देखील म्हटल ेआहे. द्दव. दा.  सावरकर याांचे लेखन द्दशवाजी 

राजाांना द्दहांदूांचा राष्रीय नायक म्हणून प्रके्षद्दपत करणार ेहोते. समकालीन पािात्य लेखकाांनी 

आद्दण प्रवाशाांनी द्दशवाजी महाराजाांचा सजगपणा, धाडस, सवभ धमाांचा आदर करण्याचे धोरण 

याद्दवषयी सांदर्भ नमूद केले आहेत.  

आपली प्रगती तप स - 

१. ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनात द्दवशे्लषणाच्या पद्धतीचे महत्त्व साांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

८.७  स र ांि  

ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोताांचे सामान्यीकरण आद्दण अिभ लावणे हे ऐद्दतहाद्दसक द्दलखाणातील प्रमखु 

घटक आहेत. सामान्यीकरण त्याांच्यासांदर्ाभत नवीन समिभन देण्यास द्दकां वा प्रद्दतवाद करणाऱ् या 

परुाव्याांच्या शोधास प्रोत्साद्दहत करते. इद्दतहासकाराांच्या शबदात रू्तकाळाचा अिभ लावणे, हे 

पूवी काय घडले याचे अभ्यासपूणभ द्दववेचन असते. इद्दतहासकाराांचे मखु्य काम म्हणजे 

रू्तकाळाच्या वणभनाांवर आधाररत माद्दहती आद्दण तथ्ये नोंदवणे आद्दण पक्षपातीपणा न घेता 

घटनाांचा सांपूणभ क्रम लावणे हे आहे. 

८.८  प्रश्न  

१) इद्दतहास लेखनात सामान्यीकरणाचे महत्त्व साांगा.  

२) इद्दतहासातील स्पष्टीकरण आद्दण सामान्यीकरणाची रू्द्दमका सपष्ट करा.   

३) इद्दतहासाच्या स्त्रोताांच्या स्पष्टीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या घटकाांची िोडक्यात 

माद्दहती द्या. 
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९

तळटीपा आणि ग्रथंसूची 
घटक रचना  

९.१ उद्दिष्ट े

९.२ प्रस्तावना  

९.३ तळटीपाांचे महत्व  

९.४ तळटीपा देण्याचे उिेश  

९.५ तळटीपाांचा वापर 

९.६ तळटीपाांचे प्रकार  

९.७ तळटीपा देण्याच्या पद्धती 

९.८ तळटीपा देण्याचे सामान्य तांत्र   

९.९ तळटीपा कुठे द्याव्यात  

९.१० तळटीपाांचा दरुुपयोग 

९.११ तळटीपाांचे फायदे  

९.१२ ग्रांथसूची  

९.१३ साराांश  

९.१४ प्रश्न  

९.१५ सांदर्भ  

९.१ उणिष्ट े 

या घटकाच्या अभ्यासानांतर द्दवद्याथी सक्षम होतील. 

१) तळटीपाांचे तकभ  समजून घेण्यात्त द्दवद्याथी सक्षम होतील. 

२) सांशोधन कायाभत तळटीपाांचा वापर द्दवद्याथी समजून घेतील.  

3) तळटीपाांचे द्दवद्दवध प्रकार आद्दि त्याांचे वापर द्दवध्याथी समजतील.  

४) तळटीपाांचे तोटे आद्दि तळटीपाांचे गैरवापर द्दवद्यार्थयाांना समजेल.  

५) ग्रांथसूचीच्या द्दवद्दवध पद्धती द्दवद्याथाांना समजेल.  

९.२ प्रस्तावना  

सांशोधनकायभ करीत असताांना तळटीपा हा इद्दतहास लखेनाचा अद्दनवायभ र्ाग आहे. 

सांशोधनात तळटीपा या तांत्राला द्दवशेष महत्व आह.े सांशोधन कायभ कररत असताांना सांशोधक 

सांशोधन द्दवषयाच्या अनषुांगानी अनेक प्राथद्दमक व दयु्यम साधनाांमधून माद्दहती सांकद्दलत 
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करीत असतो. सांशोधनाकररता सांकद्दलत केलेल्या माद्दहतीमधून सांशोधनाच्या अनषुांगानी 

नवीन मिुा, द्दवषय द्दमळत असतो, त्यासोबत द्दवषयाच्या अनषुांगानी अज्ञात असलेली माद्दहती 

समोर येते, तर काही साधनाांमधून सांशोधकाच्या द्दवचाराांना पषु्टी देिार ेसांदर्भ सापडतात. 

सांशोधनात्मक इद्दतहास लेखन करीत असताांना सांशोधनाकररता सांकद्दलत केलेल्या माद्दहतीचा 

उपयोग सांशोधक करीत असतो. इद्दतहास लेखन करीत असताांना सांशोधकानी वापरत 

असलेली ऐद्दतहाद्दसक माद्दहती कोठून प्राप्त केली याचा उल्लेख लेखनात करिे अत्यावश्यक 

असते. सांशोधकाांनी ऐद्दतहाद्दसक परुाव्याांचे सांदर्भ स्पष्टपिे नोंद केल्याद्दशवाय सांशोधनात्मक 

द्दलखािाला द्दवश्वसद्दनयता प्राप्त होत नाही. सांशोधनाला द्दवस्वद्दस्नयता प्राप्त करून देण्याचे 

कायभ तळटीपा करीत असतात.       

९.३ तळटीपांचे महत्व  

सांशोधकाांनी तळटीप व ग्रांथसूची देण्यामागील सांशोधकाचा उिेश हा सांशोधन कायाभत 

वापरलेल्या माद्दहतीचा स्त्रोत साांगिे आहे. लेखकाांनी सांशोधनात्मक द्दलखािामध्ये तळटीप 

द्ददल्यामळेु वाचकाांना सांशोधन द्दवषयाची अद्दधक माद्दहती हवी असल्यास तळटीपानांमध्ये 

द्दनद्ददभष्ट केलेल्या पसु्तकाांचा आधार घेऊ शकतो, त्याच प्रमािे तळटीपाांमळेु सांशोधन 

द्दवस्वद्दस्नयात प्राप्त होऊन पढुील सांशोधन कायाभसाठी प्रारांद्दर्क द्दबांदू म्हिून काम करतात. 

तळटीपाांना ज्ञानाच्या मांद्ददराच्या वाटेवर चढण्याच्या पायऱ्या मानल्या जाऊ 

शकतात.पाठ्यपसु्तकाांमध्ये अशा तळटीपा क्वद्दचतच आढळतात. पाठ्यपसु्तकाांमध्ये 

लेखकाांनी वापरलेल्या पसु्तकाांची यादी शेवटी द्ददलेली असते, मात्र त्यामळेु वाचकाला 

सांशोधनातील द्दवधानाची पडताळिी करता येत नाही. तळटीप ांमळेु वाचकाांना सांशोधनातील 

द्दवधानाांची, माद्दहतीची पडताळिी करता येते. उदा. र्ारतातील जाद्दतव्यवस्थेला वैद्ददक 

वाङ्मयात मान्यता द्ददली आहे, असा सरळ उल्लेख केला तर वाचकाला एक अस्पष्ट कल्पना 

येते. याच वाक्याला ऋग्वेदाच्या दहाव्या "मांडला" मधील परुुषसूक्त जातींच्या द्दनद्दमभतीचा सांदर्भ 

देते अशी तळटीप द्ददली तर त्या द्दवधानाला द्दवस्वद्दस्नयता प्राप्त होते, त्याचप्रमािे सांशोधकाांना 

स्वतःहून अद्दधक सांशोधन करण्यास प्रवतृ्त केले जाऊ शकते, त्यामळेु सांशोधनाला एक नवीन 

द्ददशा द्दमळू शकते.  

तळटीप देत असताांना लेखक पूिभ ज्ञानाचा दावा कररत नाही तर लेखकाने केलेल्या द्दवधानाची 

द्दवश्वासाहभता सदु्दनद्दित करीत असतो व  सांशोधकाांनासांशोधन कायभ करण्यास प्रोत्साद्दहत 

करीत असतो. सांशोधनात काही ताांद्दत्रक सांज्ञा द्दकां वा इतर र्ाषेतून र्ाषाांतररत केलेले शब्द 

असू शकतात जयाांचे स्पष्टीकरि आवश्यक असते. वाचकाांच्या या अडचिींचा अांदाज घेऊन 

तळटीप द्ददली तर वाचकाांना द्दवषय समजण्यात मदत द्दमळत असते. तळटीपाांमळेु वाचकाला 

द्दवश्वास होतो द्दक, लेखकाला द्दवषयाची चाांगली माद्दहती आहे. जर वाचकाला या द्दवषयाबिल 

अद्दधक जािून घ्यायचे असेल द्दकां वा द्दवधानाांच्या वैधतेबिल शांका असेल तर तो तळटीपाांमळेु 

प्राथद्दमक स्त्रोताकडे जाऊ शकतो आद्दि द्दवषयात स्वारस्य असलेल्या लोकाांना प्रबोधन करू 

शकतो. 

९.४ तळटीपा देण्याचे उदे्दश 

सांशोधन कायाभत तळटीपा देण्याचे चार उिेश असतात असे डॉ. शाांता कोठेकर याांनी त्याांच्या 

इद्दतहास सांशोधन: स्वरूप व तांत्र या ग्रांथात खालील प्रमािे साांद्दगतले आहे.  
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१) सांशोधनाकररता जया स्त्रोत साधनाांमधून माद्दहती द्दमळाली असेल, त्याांचा ऋिद्दनदेश 

करिे. 

२) सांशोधनात केलेल्या द्दवधानाांची पषु्टी करिे.  

३) सांशोधनात उपद्दस्थत होिार ेमदुे व त्यात उल्लेख केलेल्या व्यक्ती द्दकवा प्रसांगाबाबत 

अद्दधक माद्दहती देिे.  

४) सांशोधनात पूवी येऊन गेलेल्या सांदर्ाभचा पनु्हा द्दनदेश करिे आवशक असल्यास 

पूवीच्या सांदर्ाभचा उल्लेख करिे.    

सांशोधकाांनी सांशोधनात नवीन माद्दहती द्ददली आह ेव ती द्दवश्वसनीय आहे हे पटवून देण्यासाठी 

ती माद्दहती कोित्या साधनाांमधून घेतली त्याचा उल्लेख करिे आवशक असते. तळटीपा 

द्ददल्यामळेु सांशोधन कायाभला र्क्कम आधार द्दमळत असतो, सांशोधन कायाभची द्दवश्वसद्दनयता 

वाढत असते. तळटीपाांमळेु सांशोधकाला आपल्या माताांना पुष्टी देता येते. सांशोधन कररता 

असताांना अनेक वेळा सांशोधन द्दवषयाच्या अनषुांगानी घटना द्दकवा व्यक्तींची बरीच माद्दहती 

द्दमळत असते, ती सवभच माद्दहती सांशोधनाकररता आवश्यक असते असे नाही, मात्र सदर 

माद्दहती द्ददल्यास त्या द्दवषयावर नवीन प्रकाश पडत असतो. मात्र अशी माद्दहती अद्दतशय 

लाांबलचक नसावी. माद्दहती प्राथद्दमक स्वरुपाची असल्यास ती पररद्दशष्ठाच्या स्वरुपात द्यावी.  

सांशोधकाांनी तळटीपाांच्या माध्यमातून सांदर्भ साधनाांचा परुावा द्ददल्यामळेु तो परुावा इतर 

सांशोधकाांना तपासून पाहता येतो. सांशोधकाांनी एखादा द्दवचार जरी एखाद्या ग्रांथातून घेतला 

असेल तरीही त्याचा उल्लेख तळटीपाांमध्ये करिे आवश्यक आहे. तळटीपा देण्यामागचा 

दसुरा उिेश असा की, वाचकाला सबांद्दधत द्दवषयावर अनेक सांदर्भ देऊन त्याांच्या ज्ञानात र्र 

घालिे असतो. तळटीपा द्ददल्यामळेु अनेक द्दवचार प्रवाह वाचकाला समजू शकतात. त्यामळेु 

त्याची द्दवचारसरिी तयार होत असते. सांशोधाकालाही तळटीपाांमळेु एखाद्या द्दवषयावर द्दकती 

सांशोधन झाले आहे याची जािीव होते.   

९.५ तळटीपांचा वापर 

सांशोधन कायाभत तळटीपा देिे अत्यांत आवशक आहे. सांशोधन कररता असताांना तळटीपा 

केव्हा व कश्या प्रकार े द्यायचे याचेही एक द्दवद्दशष्ट पद्धत आहे. सांशोधनात नवीन माद्दहती 

देिाऱ्या द्दवधानाांना त्याचप्रमािे महत्वाच्या द्दवधानाांना तळटीपा देिे आवश्यक असते. 

सवभसाधारि व सवाभना ज्ञात असलेल्या माद्दहतीसाठी तळटीपा देिे आवश्यक नाही. 

सांशोधनात काही वाद्ग्रस्थ मदु्या असेल तर त्यास तळटीप देिे आवश्यक आहे, एका वाक्यात 

द्दकवा पररच्छेदात एकच मदु्या असेल तर त्याकररता एकच तळटीप देिे आवश्यक असते. 

त्याचप्रमािे सांशोधकाची स्वताची द्दवचार, द्दवधाने व इतराांची द्दवधाने यातील रे्द स्पष्ट 

करण्याकररता तळटीप देिे आवश्यक असते. तळटीपा या स्पष्टीकरना करीता तयार केलेल्या 

नोट्सपेक्षा वेगळ्या असतात. तळटीपा सांशोधकाला सांशोधनाच्या सांदर्ाभत नवीन माद्दहती 

द्दमळद्दवण्याकररता मागभदशभक म्हिून काम करतात. त्याचप्रमािे सांशोधक प्रद्दतकूल टीका 

टाळण्यासाठी तळटीपा देत असतो. 
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९.६ तळटीपांचे प्रकार  

सांशोधनात सामान्यता तळटीपा देण्याच्या दोन पद्धती आहेत.  

१) सांशोधकाला एखादा मदु्या स्पष्ट करावयाचा असतो त्यावेळेस तो मध्येच तळटीप 

देऊन आपला मदु्या स्पष्ट करीत असतो, यामागे सांशोधकाचा उिेश आपल्या द्दवचाराची 

पषु्टी करिे हा असतो.  

२) सांशोधक तळटीपेचा दसुऱ्या प्रकारात आपल्या द्दवचाराच्या समथभनाथभ अस्सल परुावा 

देत असतो. अश्या परुाव्यामळेु वाचकाच्या ज्ञानामध्ये र्र पडत असते. सांशोधकाांनी 

दोन्ही प्रकारच्या तळटीपा अवधान राखून द्यायच्या असतात.   

९.७ तळटीपा देण्याच्या पद्धती  

तळटीपा देण्याच्या द्दवद्दवध पद्धती आहेत. काही द्दवद्वानाांना तळटीपा एकाच पानाच्या खालच्या 

र्ागात असाव्यात असे वाटते. म्हिजे पानाच्या खालच्या बाजूला तळटीपा द्याव्यात कारि 

वाचकाांच्या दृष्टीने ही पद्धत सोयीचे असते. पषृ्टाच्या खालच्या बाजूला आवश्यक त्या द्दठकािी 

क्रमश: १., २., ३., असे आकडे देऊन त्या आकड्यानसुार खालच्या बाजूला तळटीप दते 

असतात. या पद्धतीत कधी तळटीपाांचे क्रमाांक पषृ्ठानसुार बदलत असतात. एका पषृ्ठावर 

जेवढी आकडे आले असतील तेवढीच असतात. त्या समोरील आकडे नांतरच्या पषृ्ठावर 

प्रकरिाच्या शेवटीपयांत द्ददले जातात. तळटीपा देण्याच्या दसुऱ्या पद्धतीत तळटीपा पषृ्ठाच्या 

खाली न देता प्रकरिाच्या सेवटी सलगपिे द्ददल्या जातात. या पद्धतीमध्ये क्रमाांक 

प्रकरिाप्रमािे द्ददले जातात. मदु्रिाच्या दृष्टीने द्दह पद्धत सोयीची आहे. तळटीपा देण्याची ही 

पद्धत मोठ्या ग्रांथाांमध्ये वापरली जाते. या पद्धतीमध्ये वाचकाला वाचत असताांना अडथळा 

येत नाही.    

९.८ तळटीपा देण्याचे सामान्य तंत्र 

तळटीपा देण्यासांदर्ाभत अमेररकेतील मॉडनभ लगँ्वेज असोद्दसएशन व द्दशकागो यदु्दनव्हद्दसभटी 

म्यॅन्यूअल याांनी तळटीपा देण्याची जी पद्धत स्वीकारली आहे, सामन्यत: तीच पद्धत तळटीपा 

देण्याकररता वापरली जाते. तळटीपा देण्याचे एक सामान्य तांत्र आहे, तळटीपा देण्याचा क्रम 

ठरद्दवलेला असतो. सांदर्भ देताांना तळटीपानांमध्ये सरुवातीला लेखकाचे नाव, सांपादकाांचे नाव, 

आद्याक्षरासह आडनाव,त्यानांतर स्वल्पद्दवराम देऊन ग्रांथाचे शीषभक,खांड क्रमाांक, प्रकाशक व 

प्रकाशन वषभ आद्दि शेवटी पषृ्ट क्रमाांक असा तळटीपा देण्याचा क्रम असतो. एखाद्या ग्रांथ प्रथम 

वापरात असताांना ग्रांथाचे पूिभ शीषभक द्दलहावे, दसुऱ्याांदा त्याच ग्रांथाचा उल्लेख येत असेल तर 

ग्रांथाचे नाव सांके्षपामध्ये द्दलहावे. तळटीपा देण्यासाठी इांग्रजीमध्ये काही शब्द वापरले जातात. 

उदा. Ibid, Ocpit, Loc cit, P. एखाद्या ग्रांथाचा द्ददल्या नांतर लगेच त्याच ग्रांथाचा सांदर्भ येत 

असेल तर Ibid या शब्दाचा उपयोग केला जातो. मराठीमध्ये त्यासाठी द्दकत्ता हा शब्द द्दलहला 

जातो. पषृ्ट क्रमाांक वेगळा असल्यास पषृ्ट क्रमाांक द्दलद्दहला जातो.  

Op Cit म्हिजे Opera Citato या लॅद्दटन शब्दाचा अथभ In the work cited असा होतो. 

एखाद्या सांदर्भ ग्रांथाचा उल्लेख पूवी येऊन गेला असेल व त्याचा पुन्हा उल्लेख करायचा 
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असेल व त्या दोहोंच्या मध्ये दोन तीन तळटीपा आल्या असतील तर Op Cit द्दलद्दहतात. Op 

Cit चा वापर करताांना ग्रांथाचे नाव न द्दलहता फक्त लेखकाचे नाव व पषृ्ट क्रमाांक द्दलद्दहत 

असतात. त्याच ग्रांथाचा उल्लेख एक दोन पषृ्टापूवी आलेला असेल तेव्हा मात्र ग्रांथाचे नाव 

द्दलहल्या जाते. Loc Cit चा वापर करताांना केवळ ग्रांथाच्या लेखकाचे नाव द्दलहल्या जाते, 

Loc Cit चा वापर पूवी येऊन गेलेल्या सांदर्भ ग्रांथ व पषृ्ट क्रमाांक द्दलहण्यासाठी केला जातो. 

या दोन्ही शब्दासाठी मराठी मध्ये उपरोक्त व ततै्रव या शब्दाांचा वापर करतात. वरील 

तळटीपाांचे तांत्र खालील उदाहरिावरून समजून येईल.  

१) इ.एच.कार , व्हाट इज द्दहस्री, १९८३, प.ृ ११०.  

२) द्दकत्ता. प.ृ ११५.  

३) द्दकत्ता. प.ृ ११६.  

४) द्दब.एस.अल्ली, द्दहस्री: इट्स थेरी अडँ मेथड, १९७९, प.ृ १२०.  

५) सदाद्दशव आठवले, इद्दतहासाचे तत्वज्ञान, १९६७, प.ृ ५०.  

६) इ.एच.कार, ततै्रव 

९.९ तळटीपा कुठे द्याव्यात 

तळटीपा देण्याचे काही सांकेत द्दनमाभि झाले आहेत, त्यानसुार डॉ. बी. एस. सरदेसाई याांनी 

आपल्या इद्दतहास लेखन पररचय या ग्रांथात पढुील प्रमािे तळटीपा द्ददल्या जातात असे 

साांद्दगतले आहे.  

१) छापील रषेेवरच तळटीप द्दनदशभनाचा आकडा द्दलहावा. 

२) द्दनदशभनाचे आकडे उजव्या बाजूला द्दलहावे.  

३) जया द्दठकािी द्दनदशभनाचा आकडा द्दलहावयाचा आहे, तेथील शब्द व आकडा यात 

अांतर नसावे.  

४) तळटीपा प्रत्येक पानावर द्याव्यात जर तसे शक्य नसेल तर प्रकिाच्या शेवटी तळटीपा 

द्याव्यात हेही जर शक्य नसेल तर ग्रांथाच्या शेवटी प्रत्येक प्रकरिानसुार तळटीपा 

द्याव्यात.  

५) तळटीपाना द्यावयाचे आकडे एका द्दवद्दशष्ट पद्धतीनसुारच द्यावेत, हीच पद्धत सांपूिभ 

ग्रांथात वापरावी.  

६) कोित्याही शीषभकाला तळटीप देऊ नये. 

९.१० तळटीपांचा दुरुपयोग  

सांशोधनाच्या के्षत्रात तळटीपाांचे महत्व अनन्य साधारि आहे. मात्र तळटीपाांच्या चकुा व 

गैरवापर अनेक प्रकारच्या असतात, त्यामळेु वाचकाांमध्ये गोंधळ द्दनमाभि होत असतो. सामान्य 
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वाचकाांना तळटीपाांचा फायदा होत नसतो. काहीवेळा तळटीपा या नांतर द्ददल्या जातात, 

त्यामळेु सांशोधकाची द्दवधाने व तळटीप यात समन्वय राहत नाही. काही सांशोधक आपले 

पाांद्दडत्य दाखद्दवण्यासाठी एकाच पानावर अनेक तळटीपा देत असतात. सांशोधक सांशोधनात 

चचाभ केलेल्या मदु्याबाबत गोंधळ लपद्दवण्याकररता तळटीप दते असतात. सांशोधक बऱ्याचदा 

एकाच द्दवधानाकररता अनेक तळटीपा देत असतात. सांशोधक बऱ्याचदा एकाच वाक्याकररता 

अनेक पसु्तकाांचा सांदर्भ दते असतात. बऱ्याचदा तळटीपामध्ये असबांधता असते, लेखकाचे 

नाव, पसु्तकाचे शीषभक बरोबर द्ददलेले असते, मात्र पसु्तकात समाद्दवष्ट असलेल्या गोष्टींचा 

सांशोधन द्दवषयाशी फारसा सबांध नसतो. अश्या वेळेस वाचकाची द्ददशारू्ल होत असते. 

सांशोधकाांनी सांशोधनामध्ये चुकीचा सांदर्भ द्ददल्यास वाचकाांची द्दनराश्या होत असते.  

९.११ तळटीपांचे फायदे  

सांशोधन करीत असताांना तळटीपा ग्रांथाच्या शेवटी न देता बऱ्याचदा तळटीपा प्रत्येक पानावर 

द्ददल्या जातात. त्यामळेु वाचकाला तळटीपाांचा सहजासहजी अथभ समजत असतो. जया वेळेस 

प्रकरिाच्या शेवटी तळटीपा द्ददल्या जातात, त्यावेळेस त्या सांशोधकाच्या दृष्टीने फायद्याच्या 

नसतात. सामान्य वाचक मात्र त्याच्या वाचण्याच्या ओघात खांड पळत नसल्यामळेु आनांदात 

असतो.  

आपली प्रगती तपासा  

१. इद्दतहास सांशोधनातील तळटीपेचे महत्त्व साांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२. तळटीप देण्याचे समान तांत्र म्हिजे काय? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

९.१२ ग्रथंसूची  

काही अभ्यासकाांच्या मते एखाद्या सांशोधन कायाभचे महत्व सांशोधकाांनी सांशोधनाच्या शेवटी 

द्ददलेल्या सांदर्भ ग्रांथावरून कळत असते. ग्रांथसूची ही सांशोधकाांनी सांशोधन करीत असताांना 

वापरलेल्या पसु्तकाांची यादी असते. सांदर्भ ग्रांथाांची यादी अद्दतशय काटेकोरपिे तयार करावी 

लागते. तळटीपाांप्रमािेच सांदर्भ ग्रांथाांची यादी देण्याची द्दवद्दशष्ट पद्धत आहे. सांदर्भ ग्रांथ सूची 

तयार करण्याचे द्दवद्दवध प्रकार आहेत. काही सांशोधक सांदर्भ सूचीमध्ये फक्त वाचलेल्या 
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ग्रांथाांचाच सांदर्भ सूचीमध्ये समावेश कररता असतात, तर काही सांशोधक वाचलेल्या सांदर्भ 

ग्रांथाबरोबरच न वाचलेल्या मात्र सांशोधन द्दवषयाशी सबांद्दधत ग्रांथाांचाही समावेश सांदर्भ 

सूचीमध्ये करीत असतात. काही सांशोधक सांशोधन लेखन कायाभत वापरलेल्या ग्रांथाांचाच 

सांदर्भ सूचीमध्ये समावेश कररता असतात. 

सांदर्भ ग्रांथाांची यादी तयार करीत असताांना मूळ साधने:- मूळ साधनाांचे अ) प्रकाद्दशत ब) 

अप्रकाद्दशत या दोन र्ागात वगीकरि करावे. त्याच प्रमािे र्ाषेप्रमािेही साधनाांचे वगीकरि 

करायचे असते. मळु साधने - प्रकाद्दशत – मराठी, द्दहांदी, इांग्रजी याप्रमािे, अप्रकाद्दशत साधनाांचे 

र्ाषेनसुार – मराठी, द्दहांदी, इांग्रजी याप्रमािे वगीकरि करावे. त्यानांतर दयु्यम साधनाांचीही 

र्ाषेनसुार वगीकरि मराठी, द्दहांदी व इांग्रजी याप्रमािे करावे.  

सांदर्भ ग्रांथ सूची तयार करीत असताांना लेखकाच्या आडनावाचा विभक्रम लक्ष्यात घेऊन 

सांदर्भ ग्रांथसूची तयार करावी. यात लेखकाचे आडनाव प्रथम, त्यानांतर नावाची सरुवातीची 

अक्षर,े  ग्रांथाचे शीषभक, ग्रांथाचा खांड क्रमाांक, आवतृ्ती, प्रकाशक, प्रकाशन स्थळ, प्रकाशन वषभ 

या प्रमािे सांदर्भ ग्रांथ सूची तयार करावी, त्यानांतर सांदर्भ ग्रांथ सूचीमध्ये वतृ्तपत्र, द्दनयतकाद्दलके 

व मलुाखतींचा समावेश असतो.  

१) कुलकिी अ.रा., मराठ्याांचे इद्दतहासकार (इद्दतहास लखेन पद्धती), डायमांड 

पद्दब्लकेशन, पिेु, २००७.  

२) कोठेकर शाांता., इद्दतहास तांत्र आद्दि तत्वज्ञान, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, 

२००५.  

३) सरदेसाई बी.एन., इद्दतहास लखेन पद्धती,फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, 2004. 

आपली प्रगती तपासा – 

१. इद्दतहास सांशोधनातील सांदर्भग्रांथ सूची देण्याची पद्धती साांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

९.१३ सारांश  

ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनामध्ये तळटीपा व सांदर्भ ग्रांथसूची याांना द्दवशेष महत्व आहे. तळटीपा या  

अद्दतशय महत्त्वाच्या आहेत कारि कोितेही सांशोधन तळटीपाांद्दशवाय पूिभ होऊ शकत नाही. 

सांशोधक व वाचक या दोघानाही तळटीपाांचा फायदा होत असतो.तळटीपा सांशोधकाला 

सांशोधनाच्या सांदर्ाभत नवीन माद्दहती द्दमळद्दवण्याकररता मागभदशभक म्हिून काम 

करतात.सांशोधकाांनी तळटीपाांच्या माध्यमातून सांदर्भ साधनाांचा परुावा द्ददल्यामळेु तो परुावा 

इतर सांशोधकाांना तपासून पाहता येतो.सांशोधकाांनी ऐद्दतहाद्दसक परुाव्याांचे सांदर्भ स्पष्टपिे नोंद 

केल्याद्दशवाय सांशोधनात्मक द्दलखािाला द्दवश्वसद्दनयता प्राप्त होत नाही. सांशोधनाला 
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द्दवश्वसद्दनयता प्राप्त करून देण्याचे कायभ तळटीपा करीत असतात. ग्रांथसूची ही सांशोधकाांनी 

सांशोधन करीत असताांना वापरलेल्या पसु्तकाांची यादी असते. ग्रांथ सूचीमध्ये गिुवत्ता पूिभ 

प्राथद्दमक व दयु्यम ग्रांथाांचा समावेश केला पाद्दहजे. सांदर्भ ग्रांथ आद्दि तळटीपाांद्दशवाय सांशोधन 

कायाभशी सबांद्दधत इतर महत्वाची माद्दहती असते, त्याांचा समावेश परीद्दशष्टामध्ये केला पाद्दहजे. 

एकां दरीत तळटीपा व ग्रांथ सचुीवरून सांशोधन कायाभची गुिवत्ता लक्ष्यात येते.  

९.१४ प्रश्न  

अ) पुढील प्रश्नांची सणवस्तर उत्तर ेणलहा.  

 १) सांशोधन कायाभत तळटीपाांचे महत्व द्दवषद करा.  

 २) तळटीपाांचे फायदे व तोटे साांगा.  

 ३) तळटीपा देण्याचे तांत्र समजावून साांगा.  

ब) टीप णलहा  

 १) ग्रांथ सूची  

 २) तळटीपाांचा उिेश  

 ३) तळटीपाांचे प्रकार  

९.१५ सदंर्भ   

१. कोठेकर शाांता., इद्दतहास तांत्र आद्दि तत्वज्ञान, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, 

२००५ 

२. सरदेसाई बी.ए, इद्दतहास लेखन पद्धती,फडके प्रकाशन, २००४ 

३. प्रर्ाकर देव, इद्दतहास - एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नाांदेड, २००२. 

४. इ.एच.कार, व्हाट इज द्दहस्री, लांडन, एच १९७१. 
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१०
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घटक रचना  

१०.० उद्दिष्टे  

१०.१ प्रस्तावना 

१०.२ परुातत्त्वीय स्रोत 

१०.३ द्दिद्दित साधने 

१०.४ इतर साधने 

१०.५ परकीय प्रवाशाांचे वृत्तान्त 

१०.६ साराांश 

१०.७ प्रश्न 

१०.८ सांदर्भ 

१०.० उतिष्ट े 

या यदु्दनटचा अभ्यास केल्यावर द्दवद्यार्थी पढुीि बाबी समजण्यास सक्षम होऊ शकेि 

१) प्राचीन इद्दतहासाच्या स्रोताांचे स्वरूप व प्रकार समजून घेणे 

२) प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाचे परुातत्त्वीय व वाङ्मयीन स्रोत स्पष्ट होणे 

३) प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाच्या स्रोताांचे स्वरूप स्पष्ट उमगणे 

१०.१ प्रस्तावना 

इद्दतहास द्दिद्दहण्यासाठी साधनाांची द्दनताांत आवश्यकता असते त्यािाच ऐद्दतहाद्दसक परुावा 

असेही म्हणतात.  ऐद्दतहाद्दसक परुाव्यामळेु साद्दहत्यापेक्षा इद्दतहास वेगळा गणिा जातो.  

उपिब्ध परुाव्याचे  परुातत्व साधने  व द्दिद्दित  साधने या प्रकारात वगीकरण होते.  परुातत्त्व 

साधनाांचे द्दशिािेि,  नाणी,  स्मारके  इत्यादी प्रकारात वगीकरण करता येते.  या  ऐद्दतहाद्दसक 

स्त्रोताांमधून रू्तकाळात काय घडिे असावे याचा अांदाज घेता येतो.  र्ारत देश हा प्राचीन 

असून त्याचा इद्दतहास जाणून घेण्यासाठी साधनस्त्रोताांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. 

१०.२ पुरातत्त्वीय स्रोत 

तिलालेख 

प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून द्दशिािेिाांचा द्दवचार केिा 

जातो.  असे आिेि  द्दशिािांड, स्तांर्,  गहुाांच्या द्दर्ांती   यावर कोरिेिे द्ददसून येतात.  हे 
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करण्यासाठी  द्दशिा,  िोिांड,  ताांबे  इत्यादींचा उपयोग होतो.  द्दशिािेि सांस्कृत,  प्राकृत,  

पािी,  तद्दमळ,  कन्नड  इत्यादी र्ाषाांमध्ये आढळून येतात.  द्दशिा िेि द्दिद्दहण्यासाठी   

ब्राह्मी व िरोष्टी  या द्दिपीचा उपयोग केिा गेिा आहे.  द्दशिािेिाांमध्ये फेरफार करणे शक्य 

नसल्यामळेु समकािीन ऐद्दतहाद्दसक परुावा म्हणून त्याांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.  

र्ारतीय द्दशिािेिाांची सरुुवात अशोकापासून होते.  जेम्स द्दप्रन्सेप  याने ब्राह्मी द्दिपी चे वाचन 

केल्यापासून  द्दशिािेिाांवर  द्दिद्दहिेल्या मजकुराचे वाचन शक्य झािे आहे.  िेिामध्ये 

द्दिद्दहिेल्या मजकुरावरून त्याचे वगीकरण करता येते.  राज घराण्याची माद्दहती देण्यासाठी,  

धाद्दमभक,  प्रशासकीय,  उिेश, आत्म प्रशस्ती पर, दान द्दवषयक,  वाांडग्मयीन मजकूर द्ददसून 

येतो. अशोकाच्या आिेिात त्याच्या धाद्दमभक व प्रशासकीय सूचना आढळतात.  त्यातीि 

मजकूर यकु्त,  रजू  व प्रादेद्दशक अद्दधकाऱयाांना उिेशून द्दिद्दहिेिा आहे.  आत्मप्रशस्तीपर 

िेिाांमध्ये  राजाची स्ततुी केिेिी आढळून येते.  त्याने केिेिी  कामद्दगरी द्दशिािेिावर 

कोरिी जाते.  कद्दिांग देशाचा राजा िारवेि याचा हार्थीगुांफा येर्थीि आिेि,  समदु्रगपु्ताचा 

अिाहाबाद येर्थीि आिेि,  चांद्रगपु्ताचा जनुागढ येर्थीि आिेि,  पिुकेशी दसुरा याचा ऐहोळ 

येर्थीि आिेि हे आत्मप्रशस्तीपर द्दशिािेिाांची उदाहरणे आहेत. अनेक द्दशिािेिाांमध्ये 

राजेरजवाड याांनी द्दहांदू,बौद्ध  व जैन याांना द्ददिेल्या दानाचा उल्िेि आहे.  आपण केिेल्या  

दानाचे  स्मरण रहावे यासाठी हे आिेि ताम्रपटाांवर करण्यात येत.  अशा प्रकारच्या 

महत्त्वाच्या शीिािेिाांमळेु इद्दतहासाचे आकिन होण्यास फार मदत होत.े याद्दशवाय 

राज्याद्दर्षेक,  द्दववाह  व अन्य महत्त्वाच्या घटना ह्या देिीि द्दशिािेिाांवर कोरल्या जात.  

द्दशिाहार, चािकु्य  व राष्ट्रकूट या राज्याांनी असे आिेि करून ठेविेिे आहेत.  फाद्दहआन  

या बौद्ध द्दचनी प्रवाशािा अशा प्रकारचे द्दशिािेि देशाांमध्ये ठीक द्दठकाणी आढळिे  आहेत.  

र्ारतात आढळणाऱया अनेक द्दशिािेिाांतून काही महत्त्वाचे आिेि पढुीिप्रमाणे आहेत.  

१) अिोकाचे तिलालेख-  अशोकाने सांपूणभ देशामध्ये द्दशिािेि  कोरिेिे द्ददसून येतात.  

जेम्स द्दप्रन्सेप याने ब्राह्मी द्दिपीचा उिगडा केल्यानांतर आपल्यािा त्याचे द्दशिािेि 

वाचणे शक्य झािे आहे.  या िेिाांमधून अशोकाच्या जीवनातीि महत्त्वाच्या 

घडामोडींचा अभ्यास शक्य झािा आहे.  अशोकाची कद्दिांग देशावरीि स्वारी व नांतर 

त्याने स्वीकारिेल्या बौद्ध धमभ याबाबत माद्दहती यामधून द्दमळते.  या द्दशिािेिाांचा 

उपयोग आपल्या अद्दधकाऱयाांना सूचना देण्यासाठी अशोकाने केिेिा आहे.  याद्दशवाय 

काही द्दशिािेिाांमध्ये धमभद्दवषयक आज्ञा देिीि द्ददसून येतात अशोक बौद्ध धमाभचा 

अनयुायी असिा तरी सवभ धमाभप्रती त्याने समान र्ाव बाळगल्याचे शीिा िेिाांमधून 

द्ददसून येते.  सवभ िोकाांनी सांयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे, व्रत वैकल्याांचा 

फोिपणा,  प्राद्दणहत्येवर घातिेिी बांदी  इत्यादींचा उल्िेि द्दशिािेिाांवर आहे. 

अफगाद्दणस्तान ते  द्दबहार, काश्मीर ते दद्दक्षण र्ारतापयंत ह ेद्दशिािेि आढळतात.  

यावरून त्याचा साम्राज्य द्दवस्तारही िक्षात येतो.  

२) हाथी गुुंफा आलेख-  कद्दिांगचा राजा िारवेि याांनीही आपल्या जीवनाच्या महत्त्वाच्या 

घडामोडी हार्थी गुांफा येर्थीि द्दशिािेिाांवर कोरिेल्या आहेत.  यामध्ये त्याने केिेल्या 

सांर्ाजी द्दवस्तार,सैद्दनकी मोद्दहमा,त्याचा पराक्रम,  त्याांचे व्यद्दक्तगत जीवन व त्याने 

केिेिे जनद्दहताचे कामे याचा उल्िेि आहे.  
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३) गुप्तकालीन आलेख- गपु्तकाळातीि पषु्ट्कळ आिेि उपिब्ध आहेत. त्याांचे  राज्य 

द्दवस्ताराचे धोरण,  त्याांच्या सैद्दनकी मोद्दहमा,  त्याांनी परारू्त केिेल्या राजाांची 

नावे,त्याांच्या घराण्याचा तपशीि या िेिाांमध्ये आढळतो.  अिाहाबाद येर्थीि एका 

स्तांर्िेिन समदु्रगपु्ताचे जीवन चररत्र कोरिेिे द्ददसून येते. उदयद्दगरर येर्थीि 

द्दशिािेिाांवरून चांद्रगपु्ताच्या सद्दहष्ट्णू धाद्दमभक धोरणाचा अांदाज येतो.  जनुागढ येर्थीि 

द्दशिािेिाांवरून र्ारतावर गणुाांनी केिेल्या आक्रमणाची कल्पना येते.  

४) ऐहोळ येर्थे पिुकेद्दशन दसुरा या चािकु्य राजाचा द्दशिािेि आहे. पिुकेशीने सम्राट 

हषभवधभनाचा  परार्व केल्याची माद्दहती या द्दशिािेिाांवरून आत येते.  यामध्ये 

पिुकेद्दसनचे वणभन परमेश्वर असे करण्यात आिे आहे.  

नाणी 

नाणेशास्त्र इद्दतहासिेिनात महत्त्वाची रू्द्दमका  बजावते.  नाणीशास्त्राचा अभ्यास अनेक 

बाबींवर प्रकाश टाकतो.  नाणी हा एक महत्त्वाचा प्रार्थद्दमक ऐद्दतहाद्दसक स्त्रोत आहे.  वस्तूांची 

अदिाबदि करण्याच्या पद्धती नांतर देवाणघेवाणी मध्ये याांनी महत्त्वाची रू्द्दमका बजाविी. 

चाांदी, सोने, ताांबे त्यातून पासून नाणी बनविी जात असत.  नाणी पद्धतीमळेु व व्यापारी 

वगाभिा व्यापार करण्यास सोपे गेिे.  त्यामधूनच अनेक नाणी पाडिी गेिी.  याांच्या 

अभ्यासामधून राजकीय, र्ौगोद्दिक व धाद्दमभक पररद्दस्र्थती जाणून घेता येते. प्राचीन र्ारतीय 

राजे, इांडो ग्रीक, शक, कुशाण इत्यादी राजाांनी अनेक नाणी पाडल्यामळेु आपल्यािा 

त्याांच्याद्दवषयी माद्दहती द्दमळािी.  नाण्याांवर  राजाांची माद्दहती असल्यामळेु  आपल्यािा 

आतापयंत माद्दहत नसिेल्या अनेक राजाांची माद्दहती द्दमळािी.  काही नाण्याांवर एका बाजूिा 

राजाचे नाव तर दसुऱ या बाजूिा त्याांच्या धमभद्दवषयक प्रद्दतका द्दवषयी माद्दहती द्ददसते. यावरून 

तू कोणत्या धमाभचे पािन करत होता हे देिीि द्ददसते.  कुशाण राजाांपैकी  सरुुवातीचे शासक 

द्दशवपूजन असल्याचे त्याच्या नाण्याांवरून द्ददसते.  नांतरच्या काळात  सते्तवर आिेिा 

कद्दनष्ट्क  याने  नाण्याच्या एका बाजूिा बदु्धाांची प्रद्दतमा कोरिी.  यावरून बौद्ध धमाभचा 

अनयुायी असल्याचे द्ददसून येते.  सम्राट चांद्रगपु्त याच्या नाण्यावर एका बाजूिा चांद्रगपु्त व 

कुमारी देवी याांचे द्दचत्र आहे.  तर दसुऱ या बाजूिा  द्दिच्छवय  अशी अक्षर े द्ददसून येतात. 

यावरून  सांशोधकाांनी असा द्दनष्ट्कषभ काढिा की राज्य द्दवस्तारामध्ये त्यािा द्दिच्छवींचे मदत 

झािी असावी.  नाण्याांचा अभ्यास केल्यानांतर राजकीय व आद्दर्थभक प्रर्ावाचा आवाका िक्षात 

येतो.  नाणी उपिब्ध झािेल्या प्रदेशावरून तत्कािीन राज्यव्यवस्र्था द्दकतपत पसरिी 

असावी याचा अांदाज येतो.  काही नाण्याांवर एका बाजूिा शासनाचे नाव तर दसुऱ या 

बाजूिा  तो शासक ज्याचा माांडद्दिक आह े त्याचे नाव  आढळून येते.  नाण्याांच्या 

अभ्यासावरून  तत्कािीन धात ुशास्त्र  द्दकतपत प्रगत होते याची माद्दहती देिीि द्दमळते. 

स्मारके 

या प्रकारच्या ऐद्दतहाद्दसक साधनाांमध्ये प्रार्थभना स्र्थळे,  स्तूप,  द्दवहार,  राजवाडे,  द्दकल्ि े

इत्यादींचा समावेश होतो.  या द्दशवाय उत्िननात सापडिेिे परुातत्त्वीय अवशेष याांचाही 

समावेश करता येतो.  द्दिद्दित साधनाांच्या अर्ावी इद्दतहासिेिन अशक्य  बनल्यास 

परुातत्वीय साधने महत्त्वाची रू्द्दमका बजावतात.  द्दसांधू सांस्कृतीमध्ये द्दिद्दित साधने द्दमळािी 

असून देिीि त्यावरीि द्दिपीचा उिगडा न झाल्यामळेु त्या सांस्कृती द्दवषयीची माद्दहती 
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उपिब्ध द्दशल्पे,  स्मारके,  र्ाांडी, िेळाांची साधने, व इतर अवशेष याांच्या आधार ेआपण घेत 

आिेिो आहोत. प्राचीन राजघराण्याांच्या अभ्यासातही परुातत्वीय अवशेष महत्त्वाची रू्द्दमका 

बजावतात. अनेक उत्िननामधून प्राचीन शहराांची माद्दहती द्दमळािी आहे.  अद्दजांठा व वेरूळ 

येर्थीि द्दर्त्तीद्दचते्र गौतम बदु्धाांच्या जीवनावर आधाररत आहेत. दद्दक्षण र्ारतातीि द्दवद्दवध 

द्दशल्पे व मांद्ददर े यामधून पल्िव, चोळ,  चािकु्य याांचे द्दवषयी धागेदोर े हाती िागतात. 

प्रस्ततु  स्र्थापत्याांवर तत्कािीन राजाांची व देणगीदाराांची नावे कोरिेिी आहेत त्यावरून 

तत्कािीन राजघराण्याांची माद्दहती द्दमळत.े  उत्िननात सापडिेल्या र्ाांड याांवर तत्कािीन 

किाकुसरीचा प्रर्ाव द्ददसून येतो. त्यावरून ती र्ाांडी कोणत्या काििांडात व कोणत्या 

राजवटीत तयार झािी असावीत याचा अांदाज बाांधता येतो. प्राचीन, मध्ययगुीन  व 

अवाभचीन  काििांडात अनेक प्रकारच्या स्र्थापत्यकिा मूद्दतभकिा याांचा द्दवकास झािा. 

त्याांच्यावर कोणत्या सांस्कृतीचा द्दकती प्रर्ाव होता हेदेिीि तुिनात्मक अभ्यास आद्दण द्ददसून 

येते. 

आपली प्रगती तपासा – 

१. परुातत्त्वीय स्त्रोत म्हणजे काय? व त्याची माद्दहती द्या. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१०.३ तलतखत साधने 

प्राचीन काळामध्ये र्ारतीयाांनी मौद्दिक  परांपरते  द्वार ेसाद्दहत्य  द्दनमाभण केिे.  पढेु िेिनकिा 

अवगत झाल्यानांतर ते द्दिद्दहिे गेिे.  या साधनाांचे वगीकरण प्रामखु्याने धाद्दमभक व ऐद्दहक  या 

दोन प्रकार करता येते.  

धातमिक तलतखत साधने 

धाद्दमभक द्दिद्दित साधनाांचे द्दहांदू साद्दहत्य,  बौद्ध साद्दहत्य  वजन साद्दहत्य इत्यादी प्रकारात 

द्दवर्ागणी करता येते. 

तहुंदू साधने  

१) वेद- वेदाांमध्ये प्राचीन समाज व धमभ याांची द्दवस्ततृ माद्दहती द्ददिी आहे.  द्दहांद ूधमभ व 

तत्त्वज्ञान याांचे उगमस्र्थान म्हणून वेदाांकडे पाद्दहिे जाते. ऋग्वेद हा सवाभत प्राचीन वेद 

मानिा जातो. यजवेुद, सामवेद, अर्थवभवेद इत्यादी वेदाांमध्ये आयांच्या जीवनाद्दवषयी 

माद्दहती द्दमळते. यजवेुदामध्ये अनेक प्रकारचे मांत्र सांकद्दित केिेिे आहेत.  द्दवद्दवध 

प्रसांगी  केल्या जाणाऱया यज्ञाांचा उल्िेि यामध्ये आहे. प्रार्थभना पद्धतीचा आरांर्, वाढ  

व द्दवकास याबिि माद्दहती आहे. यज्ञामळेु दैवी शक्ती व मानव प्राणी याांच्यात सहकायभ 

द्दनमाभण होऊन त्याच्या इच्छा पूणभ होतात असा द्दवचार माांडिा आहे.  साम वेदाांमध्ये 
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यज्ञाच्या वेळेस म्हणावयाच्या ऋचाांचा  सांग्रह आहे.  यज्ञकमभ व र्ारतीय सांगीत याांचा 

इद्दतहास समजण्यासाठी सामवेद उपयोगी आहे.  अर्थवभवेदामध्ये परुोद्दहत वगाभसाठी 

उपयोगी अशा सांद्दहता द्ददिेल्या आहेत अद्दनष्ट शाांती पूती हे त्याचे मखु्य हेतू आहेत 

राज्याद्दर्षेक व यदु्धात जय द्दमळवण्याचे मांत्र अर्थवभवेदामध्ये द्ददसतात. 

२) ब्राह्मणे- वेदाांमध्ये असिेिे वैद्ददक मांत्राचा अर्थभ कािाांतराने अस्पष्ट वाटू िागिा. 

त्यासाठी यज्ञद्दवधीतीि म्हणावयाच्या मांत्राांचा योग्य उपयोग होण्यासाठी ऋषींनी 

द्दववेचन सांग्रह केिा आहे.  त्यािाच ब्राह्मण असे म्हटिे आहे.  प्रत्येक  शािेचे वेगळे 

ब्राह्मण ग्रांर्थ आहेत.  ऋग्वेदाचे ऐतरये,  सामवेदाचे  ताांड य ,  अर्थवभवेदाचे गोद्दमळ  ह े

ब्राह्मण ग्रांर्थ प्रद्दसद्ध आहे.  

३) उपतनषदे- उपद्दनषदे अध्याद्दत्मक द्दवचाराांसोबत ताद्दत्वक द्दवचार साठी प्रद्दसद्ध 

आहेत.  त्यामध्ये द्दवश्व व जीव  याांच्या परस्पर सांबांधाांचा अभ्यास केिेिा आहे.  १०८ 

उपद्दनषदाांचा उल्िेि असून त्यापैकी  केन,  कठ,  मुांडक,  ऐतरये,  छाांदोग्य  इत्यादी 

उपद्दनषदे जनुी व महत्त्वाचे मानिे जातात मोक्षप्राप्ती हे अांद्दतम ध्येय मानून त्यादृष्टीने 

योगसाधना करणे अशा प्रकारचे मागभ यामध्ये सचुद्दविे आहेत.  उपद्दनषदाांनी  र्ारतीय 

तत्त्वज्ञानाचा पाया घातिा असून पढुीि  धाद्दमभक व आध्याद्दत्मक सधुारणाांना त्याांना 

िाद्य परुविे आहे.  

४) वेदाुंगे- वेदाांच्या अभ्यासासाठी काही नवीन परांपरा उदयािा आल्या.  त्यािाच वेदाांगे 

म्हटिे आह.े  द्दशक्षा,  कल्प,  व्याकरण,  छांद,  ज्योद्दतष्ट्य  अशी वेदाांगे आहेत. वैयद्दक्तक 

व सामाद्दजक नीद्दतद्दनयम याांचा सांग्रह यामध्ये आहे. 

५) महाकाव्य- रामायण व महार्ारत ही महाकाव्ये पूणभतः ऐद्दतहाद्दसक नसिी तरी या 

महाकाव्याांचा समाजव्यवस्र्था समजून घेण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. परुोद्दहत 

वगाभचे वचभस्व  व कद्दनष्ठ जातीतीि िोकाांनाां नाकारिे जाणारे हक्क, याची जाणकारी 

या महाकाव्यातून घडते. या महाकाव्यात इद्दतहास, दांतकर्था, द्दमर्थक कर्था याांचे 

बेमािूम द्दमश्रण आढळते. याद्दशवाय र्ारतीय तत्त्वज्ञान,  धमभशास्त्र,  नीद्दतशास्त्र, 

अर्थभशास्त्र  व सामान्य िोकाांचे जीवन याांची माद्दहती द्दमळत.े परकीय आक्रमणे,  अांतगभत 

किह,  प्रादेद्दशक द्दवर्ागणी इत्यादींचे दशभन त्यातून घडते. या महाकाव्यातून उत्तरकेडे 

असिेिे अनेक राज्य व त्याांचा राज्यकारर्ार याांची माद्दहती द्दमळत.े चातवुभण्यभ 

सांघटनेचे जातीव्यवस्र्थेत झािेिे रूपाांतर याची माद्दहती आपल्यािा समजते. 

याव्यद्दतररक्त परुाणे,  स्मदृ्दतग्रांर्थ व इतर वैद्ददक  साद्दहत्य यामधूनही तत्कािीन 

सामाद्दजक,  आद्दर्थभक,  व राजकीय पररद्दस्र्थतीचे आकिन होते.  

६) सुंगम सातहत्य-  दद्दक्षण र्ारताच्या इद्दतहासाची माद्दहती सांगम साद्दहत्यातून होते.  या 

साद्दहत्यामध्ये तद्दमळ र्ाषेतीि कवींची कवने,  बोधकर्था,  इत्यादींचा समावेश आहे.  

बौद्ध साधन े

बौद्ध   साद्दहत्यामधून  इसवी सन सहाव्या शतकापूवीपासूनची राजकीय व धाद्दमभक माद्दहती 

द्दमळते.  मगध राज्याच्या स्र्थापनेच्या आधीपासूनची माद्दहती  बौद्ध साद्दहत्यात सांकद्दित 

आहे.  बौद्ध साद्दहत्याचे  द्दवनयद्दपटक,  सतु्तद्दपटक,  व अद्दर्धम्मद्दपटक  असे तीन र्ाग 
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पडतात.  द्दवनयद्दपटक मध्ये बौद्ध द्दर्क्िूांच्या जीवन द्दवषयक द्दनयम साांद्दगतिे आहेत.  

सतु्तद्दपटक मध्ये बदु्धाांची द्दशकवण साराांश रुपात साांद्दगतिे आहे.  अद्दर्धम्म द्दपटक मध्ये 

बधु्दाांच्या द्दशकवणीचे ताद्दत्वक द्दववेचन आढळते. याद्दशवाय श्रीिांकेमध्ये दीपवांश व महावांश 

या ग्रांर्थाांमध्ये श्रीिांकेतीि बौद्ध धमाभद्दवषयी तपशीिवार माद्दहती आहे. जातक कर्थाांमधून 

तत्कािीन सामाद्दजक व आद्दर्थभक बाबींवर प्रकाश पडतो. द्ददव्यवदन या नेपाळी बौद्ध ग्रांर्थाांमधून 

मौयभ ते शुांग शासन कािापयंत माद्दहती द्दमळत.े ‘द्दमद्दिांद पन्ह’ या ग्रांर्थामधून बौद्ध द्दर्क्िू 

नागसेन व इांडो-ग्रीक राजा द्दमद्दिांद याांच्यातीि प्रश्नोत्तराचे वणभन आहे. 

जैन साधने 

जैन साद्दहत्य द्दवपिु प्रमाणात उपिब्ध आहे. महावीर व त्याांचे पूवभज याांच्याबिि आख्याद्दयका 

व दांतकर्था समावेश त्यामध्ये आहे.  र्द्रबाहू चररत्र  या ग्रांर्थात चांद्रगपु्त मौयभ  याांच्या जीवना 

बिि द्दिद्दहिे गेिे आहे. मेरुतुांग   याचे प्रबांध द्दचांतामणी व राजशेिर याचे  प्रबांधकोश हे ग्रांर्थही 

महत्त्वाचे आहेत.  

तनधमी  तलतखत साधन े

ऐद्दहक द्दकां वा द्दनधमी साद्दहत्याचे चररत्र,  नाटक,  काव्य  इत्यादी प्रकारात द्दवर्ागणी करता 

येते.  

१) चररत्र- प्राचीन र्ारतातीि  अनेक िेिकाांनी आपल्या आश्रयदात्या राजाांचे चररत्र 

िेिन केिेिे आहे.  याद्दशवाय काही प्रद्दसद्ध व्यक्तींचे जीवन द्दचत्ररूपात माांडिेिे 

आहेत.  अश्वघोष याने द्दिद्दहिेिे बदु्ध चररत्र प्रद्दसद्ध आहे.  हषभवधभनच्या दरबारी 

असिेल्या बाणर्ट्ट याने हषभच्या जीवनावर आधाररत हषभचररत हा ग्रांर्थ द्दिद्दहिा आहे.   

२) नाट्य- द्दवशािादत्त याचे मदु्राराक्षस हे नाटक चांद्रगपु्त व नांद राजे  याांच्यातीि सांघषभ 

दािवते. याद्दशवाय काद्दिदासाची अद्दर्जात शाकुां तिम सारिी नाट यकृती तत्कािीन 

सामाद्दजक जीवनावर प्रकाश टाकते. र्वरू्द्दत,  र्ास  व शूद्रक याांच्या नाटकाांमधूनही 

तत्कािीन र्ाषा,  चािीरीती,  वेशरू्षा इत्यादींबिि माद्दहती द्दमळते. मदु्रा-राक्षस हे 

द्दवशािादत्ताने द्दिद्दहिे आहे. हे नाटक चाणक्य (चांद्रगपु्त मौयाभचा पांतप्रधान) आद्दण 

राक्षस (धनानांदाचा अमात्य) याांच्याशी सांबांद्दधत एका घटनेशी सांबांद्दधत 

आहे.मािद्दवका-अद्दग्नद्दमत्र नाटक गपु्त काळात काद्दिदास या र्थोर कवी व नाटककाराने 

द्दिद्दहिे होते. शुांग घराण्याचा शूर राजा एक मािद्दवका आद्दण अद्दग्नद्दमत्र याांच्यातीि प्रेम 

हा या नाटकाचा द्दवषय आहे. नाांगनादा, रत्नाविी, द्दप्रयदद्दशभका ही नाटके राजा 

हषभवधभनाने द्दिद्दहिी होती. हे त्याच्या राजवटीतीि सामाद्दजक-आद्दर्थभक द्दस्र्थती आद्दण 

धाद्दमभक दृद्दष्टकोनावर प्रद्दतद्दबांद्दबत करतात. 

३) कल्हण याचे राजतरुंतगणी- कल्हण  याने आपल्या िेिनातून काश्मीरमधीि समाज 

जीवन व राजकीय जीवन रिेाटिे आहे.  काश्मीरचे द्दचत्रण करताना तो सवभदूर द्दफरून 

आिा व त्याने प्रत्यक्ष माद्दहती गोळा केिी.  त्यामळेु त्याांच्या द्दििाणािा 

अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.  
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आपली प्रगती तपासा- 

१. प्राचीन काळातीि धाद्दमभक साद्दहत्यावर चचाभ करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२. अधाद्दमभक साद्दहत्य म्हणजे काय? ते साांगून त्याचे वणभन करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१०.४ इतर साधन े

कौद्दटल्याचे  अर्थभशास्त्र हे एक महत्त्वाचे ऐद्दतहाद्दसक साधन आहे. या पसु्तकाांमधून तत्कािीन 

समाज जीवन,  राज्यशास्त्र  व अर्थभशास्त्र या सवांची माद्दहती होते. चांद्रगपु्त मौयभ  याच्या 

प्रशासनाद्दवषयी हे पसु्तक महत्त्वाची माद्दहती देते. राजाने पार पाडावयाची कतभव्य, िोकाांनी 

करावयाची कामे या पसु्तकात नमूद केिेिी आहेत. याद्दशवाय तत्कािीन राज्यव्यवस्र्थेतीि 

कर प्रणािी,  कायद,े द्दशक्षा, जगुार, व्यापार,  इत्यादी द्दवषयक माद्दहती यामध्ये आहे.  पाद्दणणी 

याच्या अष्टाध्यायी या ग्रांर्थामधून चौथ्या शतकातीि समाज जीवनाचे दशभन घडते.  त्याने 

द्दिद्दहिेल्या पसु्तकातून  र्ाषेच्या व्याकरण  द्दवषयक  अांगावर प्रकाश पडतो.  चरक सांद्दहता 

व सशु्रतु सांद्दहता  या ग्रांर्थाांमध्ये प्राचीन र्ारतातीि वैद्यकशास्त्र बिि माद्दहती द्दमळते.  

१०.५  परकीय प्रवािाुंचे वृत ांत 

परकीय प्रवाशाांनी केिेिे वणभन हे द्दनरपेक्ष असण्याचा सांर्व असतो.  कारण त्याांनी केिेिे 

िेिन हे द्दजज्ञासेपोटी केिेि ेअसते. त्याांना कोणािाही िशु करायचे होते.त्यामळेु त्याांच्या 

िेिनात वस्तदु्दनष्ठ दृद्दष्टकोन आढळतो.  र्ारतीय इद्दतहासकार  आपल्या देशाचे इद्दतहास 

द्दिद्दहताना अद्दतशयोक्त वणभन करू शकतात  मात्र परकीय प्रवासी असे करत नाहीत. र्ारतात 

येवून  वतृ्ताांत द्दिद्दहणार ेपद्दहिे प्रवासी म्हणून ग्रीक िोकाांचा उल्िेि होईि.  हेरोडोटस या 

ग्रीक इद्दतहासकाराांनी देिीि र्ारताबिि उल्िेि केिेिा आहे.  अिेक्झाांडर सोबत अनेक 

इद्दतहासकार र्ारतात आिे व त्याांनी तपशीिवार  इद्दतहास  द्दिद्दहिेिा आहे.  अिेक्झाांडर 

र्ारतातून गेल्यानांतर  सेल्यकुस  द्दनकेटर  याांनी वायव्य सरहिीवर राज्य स्र्थापन केिे. त्याने 

आपिा प्रद्दतद्दनधी मेगॅस्र्थेनीस यािा चांद्रगपु्ताच्या  दरबारी नेमिे.  त्याांनी द्दिद्दहिेल्या इांद्दडका 

या ग्रांर्थातून अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा उिगडा होतो.  चांद्रगपु्त मौयाभच्या वैयद्दक्तक 

आयषु्ट्याबिि व त्याच्या प्रशासकीय बाबींबिि पषु्ट्कळ महत्त्वाची माद्दहती या ग्रांर्थातून द्दमळते. 



सांशोधन पद्धती आद्दण 

इद्दतहासाची साधने 

   

 142 

सम्राट अशोक व कद्दनष्ट्क याांनी बौद्ध धमाभचा पूवेकडीि देशात पसार केल्यामळेु तेर्थीि 

िोकाांना र्ारताबिि कुतूहि द्दनमाभण झािे.  त्या कुतूहिापोटी व बौद्ध धमाभचा अभ्यास 

करण्यासाठी अनेक द्दचनी प्रवासी र्ारतामध्ये आिे त्यापैकी हुएन  त्सांग, फाहीयान, व 

इद्दत्सांग  आहेत. 

फा-तहएन (इ.स. ३३७-४२२) :    

या द्दचनी प्रवाशाने गपु्त काळात र्ारतािा रे्ट द्ददिी. तो बौद्ध द्दर्क्िू होता, देव-रू्मी (म्हणजे 

र्ारत) याांच्याकडून ज्ञान द्दमळवण्यासाठी आद्दण बौद्ध तीर्थभके्षत्राांना रे्ट देण्यासाठी त्याने 

र्ारतािा रे्ट द्ददिी होती. आपल्या तीन वषांच्या प्रवासाच्या आधार ेत्याने आपल्या 'रकेॉड भस 

ऑफ बदु्दद्धद्दस्टक द्दकां ग्डम्स' या इद्दतवतृ्तात उत्तर र्ारतातीि समाज आद्दण सांस्कृती, याद्दशवाय 

गपु्त प्रशासनातीि द्दवद्दवध घटकाांवरही द्दिद्दहिे आहे. त्याने आपिे अनरु्व सद्दवस्तरपणे 

माांडिे आहेत.  त्याच्या वतृ्ताांतामधीि कािगणना अचूक असल्यामळेु इद्दतहासामध्ये त्याचा 

फार उपयोग होतो.  द्दचनी प्रवासी हे मखु्यत्वे बौद्ध द्दर्क्ष ु होते.  बौद्ध धमाभचा अभ्यास 

करण्यासाठी ते र्ारतामध्ये आिे होते.  त्यामळेु धाद्दमभक द्दवषयाांवर त्याांच्या िेिनाबिि मध्ये 

जास्त माद्दहती द्दमळत.े  असे असूनही ऐद्दतहाद्दसक घडामोडी जाणून घेण्याच्या दृष्टीने त्याांचे 

िेिन अद्दतशय महत्त्वाचे आहे.  

हुएन् त्सुंग (युवान स्वाुंग) (इ.स. ६०२-६६४)    

हा द्दचनी बौद्ध द्दर्कू्ष, सवभ प्रद्दतकूि पररद्दस्र्थतीिा सामोर े जावून हषभवधभनाच्या कारद्दकदीत 

र्ारतािा रे्ट देऊन गेिा. त्याने बौद्ध तीर्थभके्षत्राांना रे्ट द्ददिी, नािांदा द्दवद्यापीठात राहून बौद्ध 

धमाभचा अभ्यास केिा, मूळ बौद्ध ग्रांर्थाांचा अभ्यास केिा, मौद्दिक हस्तद्दिद्दिते व स्मदृ्दतद्दचन्हे 

गोळा केिी, प्रती तयार केल्या, हषाभच्या सांमेिनािा हजेरी िाविी आद्दण १५ वषांच्या 

र्ारतर्र प्रवासानांतर इ.स. ६४५ मध्ये चीनमध्ये परतिा.नािांदा द्दवद्यापीठात र्द्दवष्ट्य 

अभ्यास करीत होता.  त्यािा हषभवधभनचा आश्रय देिीि द्दमळािा.चीनमध्ये त्याने आपिा 

िेिा 'सी-यू-की' (गे्रट टँग रकेॉड भस ऑन द वेस्टनभ ररजन्स) या नावाने द्दिद्दहिा. या इद्दतवतृ्तात 

त्याने र्ारतात जे काही पाद्दहिे होते त्याचे स्पष्ट वणभन केिे आहे. तो राजाांची द्दवशेषत: हषाभची 

आद्दण त्याची उदारता, र्ारतातीि द्दवद्दवध प्रदेशाांतीि िोक व चािीरीती, जीवन-मागभ 

इत्यादींची माद्दहती देतो. महाराष्ट्रीय िोकाांच्या सवयी आद्दण प्रकृतीवर त्याांनी आपल्या 

िेिनातून प्रकाश टाकिा आहे. 

आपली प्रगती तपासा- 

१. परकीय प्रवाशाांचे प्रवास वणभनाची माद्दहतीचे द्दवशे्लषण करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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१०.६   साराुंि 

इद्दतहासिेिनात उपिब्ध साधने महत्वाची रू्द्दमका बजावतात. साधनाांमळेु इद्दतहास हा 

द्दमर्थके व कर्था कादांबरी यापेक्षा वेगळा गणिा जातो. द्दिद्दित साधनाांच्या अर्ावी परुातत्वीय 

साधने महत्वाची आहेत. द्दशिािेि, नाणी, स्मारके, द्दचते्र याांचा परुातत्वीय साधनामध्ये 

समावेश होतो. प्राचीन र्ारतामध्ये मबुिक प्रमाणावर द्दिद्दित साद्दहत्य उपिब्ध आहे. 

त्याचेही धाद्दमभक व ऐद्दहक या प्रकारात द्दवर्ाजन करता येते. प्राचीन र्ारतीयाांना इद्दतहास 

िेिन किा अवगत नसिी तरी त्याांनी द्दनमाभण केिेल्या द्दिद्दित साधनाांमधून इद्दतहासाचे 

दशभन घडते. परकीय प्रवाशाांनी द्दिद्दहिेल्या इद्दतवतृ्तामधनुही आपल्यािा ऐद्दतहाद्दसक घटना 

व प्रसांग ज्ञात होतात.   

१०.७ प्रश्न  

१) प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाची पुरातत्वीय साधने कोणती? 

२) द्दशिािेि व नाणी  याांचे प्राचीन र्ारतीय इद्दतहासाच्या अभ्यासात महत्व स्पष्ट करा. 

३) इद्दतहासाच्या अभ्यासात साधनाांचे पररक्षण करा.  

४) प्राचीन र्ारताच्या इद्दतहासातीि  धाद्दमभक आद्दण ऐद्दहक  साद्दहत्याचे महत्त्व  कोणते?  

१०.८ सुंदभि  

१) सरदेसाई बी. एन., इद्दतहास ििेनशास्त्र, , फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, २००२. 

२) ग्यारगेन जी. एस, अ गाईड टू  द्दहस्टोररकि मेर्थड,फोर्थभम यदु्दनवद्दसभटी प्रेस, १९५१. 

३) सातर्ाई श्रीद्दनवास, इद्दतहास िेिनशास्त्र,  द्दवद्या बकु्स, औरांगाबाद. 

४) ए. एि. बाशम, द वांडर दाट वाज इांद्दडया, 

 ५) झा ,डी. एन, एनद्दशयांट इांद्दडया, मनोहर पद्दब्िकेशन,द्ददल्िी,   २००८. 
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११

मध्ययुगीन भारत आणि मराठ ्यांच््य  

इततहासाची साधने 

घटक रचना  

११.० उणिष्ट े

११.१ प्रस्तावना 

११.२ सलुतानशाही कालखंडातील णलणखत साधने 

११.३ मघुल कालखंडातील  णलणखत साधने 

११.४ परकीय प्रवाशांचे वृत्तान्त 

११.५ परुातत्व साधने 

११.६ णलणखत साधने 

११.७ शासकीय व खाजगी  कागदपते्र 

११.८ पणशियन साधने 

११.९ यरुोणपयन साधने 

११.१० सारांश 

११.११ प्रश्न  

११.१२ संदर्ि  

११.० उतिष्टे 

प्रस्ततु घटकाचे अध्ययन केल्यानंतर णवद्यार्थयाांना पढुील बाबी अवगत  होतील  

१) मध्ययगुीन र्ारतीय इणतहासाची साधनांचे स्वरूप व प्रकार   

२) मध्ययगुीन र्ारतीय इणतहासाची परुातत्त्व व णलणखत साधने यांचे आकलन  

३) मराठा  इणतहासाची साधनांचे स्वरूप व स्त्रोत 

४) मध्ययगुीन र्ारतीय इणतहास लेखनाची साधने 

११.१ प्रस्तावना 

मध्ययगुीन कालखंडात र्ारतामध्ये मणुस्लमांचे साम्राज्य स्थापन झाले.  तकुी व अरब 

मणुस्लमांमध्ये इणतहास लेखन कला आधीपासून चालत  आलेली होती.  र्ारतामध्ये राज्य 

स्थापन केल्यानंतर इणतहासलेखनाला गती णमळाली.  त्यांच्या दरबारात अनेक इणतहासकार 
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होते.  काहीजिांनी राजाश्रयाने इणतहास लेखन केल ेतर काही जिांनी आपल्या अणधकारात 

वैयणिक ररत्या इणतहास णलणहला. णलणखत साणहत्याणशवाय णशलालेख, नािी, स्मारके  व 

इमारती परुातत्वीय साधना देखील उपयोग लेखनामध्ये होतो.  मध्ययगुीन कालखंड याबाबत 

दोन्ही प्रकारची साधने उपलब्ध करून देतो.  

११.२ सुलतानशाही कालखंडातील तलतखत साधने 

णसंध प्रांतावर अरबांनी स्वारी केल्यानंतर झालेल्या ऐणतहाणसक घडामोडींचे वििन ‘छचनामा’ 

या गं्रथात सापडते. हा गं्रथ अरणेबक र्ाषेत असून त्याचे पणशियन र्ाषांतर मोहम्मद अली णबन 

अबू बकर याने केले.  या गं्रथावर आधाररत पढेु ‘तारीख ए णसंध’ हे पसु्तक णलणहण्यात आले. 

हसन णनजामी यांनी णलणहलेल्या ‘ताजलु मासीर’  या गं्रथात कुत्बिुीन-ऐबक आणि  अल्तमश   

या  गलुाम घराण्यातील  सलुतान चा इणतहास णलणहलेला आहे.  मोहम्मद घोरी सोबत  

र्ारतामध्ये आला व र्ारतामध्ये स्थाणयक झाला. णमन्हाज-उस-णसराज  यांने ‘तबकात-इ- 

नाणसरी’ या गं्रथात सलु्तान रणजया व सलुतान नसीरुिीन त्याबिल माणहती णदलेली आहे. 

इतर देशातील मणुस्लम देशांचा इणतहासही  त्याने या पसु्तकात णलणहला आहे. अणमर खसुरो 

हा णदल्ली सलुतानशाही च्या काळातील प्रणसद्ध साणहणत्यक होता. बल्बन ते णगयासिुीन 

तघुलक अशा अनेक सलुतानांच्या दरबारात तो राजकवी होता.  तो स्वतः इणतहासकार 

नव्हता पि त्याने इणतहासावर आधाररत अनेक गं्रथ णलणहले. खजाइन-उल फुतूर  या गं्रथात 

अल्लाउिीन णखलजीच्या पणहल्या सोळा वषािचे वििन आहे. याणशवाय त्याने तगुलक नामा या 

गं्रथात णगयासिुीन तघुलकने  सत्ता कशी णमळवली याचे वििन केले आहे. 

णझयाउिीन बरािी याने ‘तारीख- ए-  णफरोजशाही’  या गं्रथात बल्बन पासून णफरोज 

तगुलक  पयांतचा इणतहास णलणहलेला आहे.  हा दरबारी इणतहासकार असल्याने अनेक घटना 

त्यांनी जवळून पाणहले आहेत.  असे असूनही त्यांनी काही चकुा केल्या आहेत.  घटना व 

तारखा  यामध्ये चकुा आढळतात. शम्स-ए-णसराज अफीफ याने बरणनच्याच ‘तारीख- 

ए-  णफरोजशाही’ या  गं्रथाचे नाव घेऊन इणतहासलेखन केले. णफरोज तघुलकाच्या राजवटीचे 

संपूिि वििन त्याने केले आहे. सलुतान णफरोजशाह तघुलक याने स्वतः ‘फुतहुत ेणफरोजशाही’ 

हा गं्रथ रचला व त्यात स्वताच्या कारणकदीणवषयी माणहती णलणहली. इसवी सन १३५०  मध्ये 

इसामी यांनी  ‘फुतहु-उल-सलातीन’ हा इणतहास गं्रथ णलणहला.  त्यामध्ये महंमद गझनीच्या 

आक्रमिापासून मोहम्मद णबन तगुलक पयांतचा इणतहास णलणहला आहे. मोहम्मद  णबन तगुलक 

सोबत णबनसल्यामळेु तो पढेु दणििेस जाऊन राणहला.  

‘तारीख ए मबुारकशाही’ हा गं्रथ याह्या णबन अहमद त्याने णलणहला.  इ. स. १४०० ते १४३४ 

पयांत सय्यद घराण्यात घडलेल्या घडामोडी जािून घेण्यासाठी हा गं्रथ म्हिजे एक णवश्वसनीय 

साधन आहे. नंतरच्या काळातील  णनजामिुीन अहमद,  बदायनुी  या इणतहासकारांनी देखील 

या गं्रथाचा उपयोग केला आह.े  याणशवाय सलुतान कालखंडात इतर राजवटींची माणहती 

देिार ेदेखील गं्रथ उपलब्ध आहेत.  गजुरातची माणहती णसकंदर णबन मोहम्मद याच्या ‘मीरत 

इ णसक्नन्दारी’  या गं्रथात सापडते.  बहामनी आणि अहमदनगरच्या णनजामशाहीची माणहती 

देिारा सय्यद अली तबातबा  याचा ‘बहुािि इ मासीर’ हा गं्रथ उपलब्ध आहे. राणफउणिन 

णसराजी याने आपल्या ‘ताजीकीरात उल मलु्क’ या गं्रथात णवजापूरच्या आणदलशहाची 

माणहती  णदलेली आहे.     
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११.३ मघुल कालखंडातील  तलतखत साधने 

मघुल कालखंडात णवपलु प्रमािात णलणखत साणहत्य आढळून येते.  आत्मचररत्र, चररत्र,  

प्रादेणशक इणतहास,  दरबारातील नोंदी अशा णवणवध प्रकार े इणतहास लेखन केले गेल े

आहे.  बाबर व जहांगीर यांचे आत्मचररत्र णवशेषकरून प्रणसद्ध आहेत. 

‘तझुकु ए बाबरी’  णकंवा ‘बाबरनामा’ या नावाने बाबरचे आत्मचररत्र प्रणसद्ध आहे.  फारसी र्ाषा 

मध्ये त्याची चार र्ाषांतर ेझाली.  बाबरची लेखनशैली साधी व सरळ आह.े  त्याने स्वतःच्या 

चकुा व व्यसने याबिल मोकळेपिाने णलणहले आहे.  त्याची बलस्थाने व  लष्करी डावपेच 

याबिलही माणहती णदलेली आहे.  र्ारतामधील र्ौगोणलक पररणस्थती,  प्रािी,  पिी,  व 

र्ारतीय लोक याबिल पसु्तकात त्याने नमूद केलेले आहे.  इथल्या लोकांणवषयी काही पूविग्रह 

त्याच्या मनात णदसून येतात.  त्याच्या  मत,े  र्ारतातील लोक सुंदर नाहीत,  त्यांना णशष्टाचार 

अवगत नाहीत,   तेथे चांगले घोडे, चांगल्या प्रकारची फळे,  थंड पािी व चांगले अन्न उपलब्ध 

नाही,  काबलु सारखे  प्रशस्त बाजार,  साविजणनक  स्नानगहृे,  मेिबत्ती वाचनालय 

र्ारतामध्ये नाहीत. णहंदसु्थानात पाण्याचा अर्ाव आहे.  येथील घर े सुंदर नाहीत मात्र 

णहंदसु्थानात चांदी व सोने णवपुल सापडते  व तेथील हवा हे चांगली आहे.  र्ारतामध्ये लोक 

जाती-जातीत णवर्ागलेले आहेत हेदेखील तो आपल्या पसु्तकात णलणहतो.  बाबरच्या 

म्हिण्यात पूििपिे सत्यांश नाही  कारि तो थोडेच णदवस र्ारतात  राणहला व त्याच्या अनरु्व 

उत्तर र्ारतात या णवणशष्ट प्रदेशाशी संबंणधत आहेत.  असे असूनही तत्कालीन इणतहास 

समजण्यासाठी त्यांचे आत्मचररत्र एक मौणलक साधन आहे.  

‘तझुकु इ जहांणगरी’ हे जहांगीर या मघुल सम्राटाचे आत्मचररत्र आहे.  जहांगीरच्या आत्मचररत्र 

बऱ्याच अंशी णवश्वसनीय आहे.  त्याने स्वतःच्या कारणकदीच्या सतरा वषािची हकीकत स्वतः 

णलणहली आहे.  जहांगीर व्यणिमत्त्व समजण्यासाठी हे पसु्तक उपयिु आहे.  त्याच्या 

वणडलांबिल म्हिजे अकबराबिल माणहती णलणहली आहे.  असे असूनही 

त्यांनी  अकबराणवरुद्ध केलेले बडं व  नरुजाहासोबत  त्याने केलेला  णववाह याबिल तो फारसे 

णलणहत नाही. या  आत्मचररत्रांव्यणतररि  मघुल कालखंडात दरबारातील व्यिींनी मोगल 

बादशहाची चररत्र णलणहलेली आहेत.  तर काहींनी मगुल कालखंडातील इणतहास शब्दबद्ध 

केलेला आहे.  

बाबरची मलुगी व  हुमायूनची बहीि,  गलुबदन बेगम  णहने  हुमायूनच्या जीवनावर 

आधाररत  पसु्तक ‘हुमायनुनामा’  णलणहले आह.े बाबर व हुमायून  यांची वैयणिक माणहती 

जािून घेण्यासाठी हे पसु्तक अत्यंत उपयिु आहे.  गलुबदन बगेमने कुटंुबातील इतर व्यिींची 

कसे संबंध आहेत याची णवस्ततृ णववेचन पसु्तकात केलेले आहे. बाबरचा मावसर्ाऊ महंमद 

हैदर याने ‘तारीखे रणशदी’ हा गं्रथ णलणहला.  त्याने बाबरच्या पराक्रमाची प्रसंग केली आह.े  

त्याच्या पसु्तकात बाबरच्या लढाया,  हुमायनु शेरशाह संघषि,  हुमायनुचे पलायन व 

काश्मीरमधील घडामोडी इत्यादींचे वििन आहे.  यापैकी अनेक णठकािी तर स्वतः हजर 

असल्यामळेु त्यांच्या णलखािाला महत्त्व आहे.   हुमायनु णवश्वासू नोकरी जोहर याने 

‘ताज्कीरात इ वाकाइत’  हा गं्रथ णलणहला  असून त्यात हुमायनुने  सहन केलेल्या हाल-

अपेष्टांचे वििन आहे.  मात्र वयाच्या ऐशंीव्या वषी केवळ स्मरि शिीवर अवलंबून राहून हा 

गं्रथ णलणहल्याने तारखांमध्ये त्याने गडबड केली आहे.  
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अकबराच्या कारणकदीची माणहती देिारा गं्रथ ‘तारीखे अकबर शाही’ हाजी मोहम्मद 

कंदारी  त्याने १५७८ ते १५८०  या काळात  णलणहला.  त्याने अकबराच्या धणमिक मतांची 

फारशी दखल घेतली नाही.  पि अकबराच्या व्यणिमत्त्वावर व शासन पद्धतीवर प्रकाश 

टाकला आहे.  णनजामिुीन अहमद त्याने ‘तबाकत ई अकबरी’ या गं्रथात मणुस्लम सते्तच्या 

सरुुवातीपासून अकबराच्या कारणकदीच्या ३९ व्या  वषािपयांत इणतहास णदला आहे. 

मगुल कारणकदीबिल णवशेष माणहती देिारा गं्रथ म्हिजे ‘अकबरनामा’ होय.  अबलु फजल हा 

अकबराचा केवळ दरबारी नसून णमत्रही होता.  त्याने तीन खंडांमध्ये हा गं्रथ णलणहला आह े

त्याने केवळ घटनाच नव्हे तर घटनांमागील उिेश नमूद केला आहे.  ‘ऐन-ए--अकबरी’ या 

गं्रथांमध्ये अबलु फजलने  णनरणनराळ्या खात्यांसाठी केलेल्या णनयमांचा तपशील णदला आहे.  

प्रत्येक खात्यांची आकडेवारी णदली आहे.  लेखकाने स्वतःची वंशावळ देखील नमूद केली 

आहे.  याणशवाय सरकारी कागदपते्र व अकबराचा पत्रव्यवहार हा देखील अबलु फजल याने 

गं्रथांमध्ये णदला आहे. प्रशासनाची खास करून अकबराच्या मनसबदारी पद्धतीची संपूिि 

माणहती अबलु फजलने णदलेली आहे.  अकबराने आखून णदलेल्या नवीन जमीन महसूल 

पद्धतीचीही माणहती त्याच्या गं्रथातून णमळते. अबलु फजल अकबराबिल प्रशंसोद्गार काढतो.  

त्याचाच समकालीन इणतहासकार बदायनुी हा मात्र आपल्या गं्रथात अकबरावर टीका 

करतो.  अकबराचे सणहष्िू धोरि त्याला मान्य नाही. आपल्या ‘मनु्तखाब उल तवारीख’  या 

पसु्तकामध्ये बाबरपासून आगमनापयांत साणहत्यात णदलेला आहे.  मोहम्मद काणसम शाह  याने 

णलणहलेल्या ‘गलुशन इ इब्राणहमी’  या गं्रथामध्ये जहांगीर गादीवर बसे पयांतचा इणतहास नमूद 

केलेला आहे.  अनेक राजकीय घटना घडत असताना तो स्वतः हजर असल्यामळेु त्याने केले 

इणतहासलेखन णवश्वसनीय आहे. अकबराच्या आजे्ञने अब्बास खान शेरवानी याने ‘तारीख इ 

शेरशाही’ हा गं्रथ णलणहला. या गं्रथात शेर शहाणवषयी माणहती णदलेली आहे.  

खाफीखान याने ‘मनु्तखाब-उल-लबुाब' या गं्रथात १५१९ पासून १७३४ पयांतचा इणतहास 

णलणहला आहे. खाफीखान हा औरगंजेबाच्या दरबारात होता. अनेक  ऐणतहाणसक घटनांचा 

खाफीखान हा सािीदार होता. औरगंजेबाने इणतहास णलणहण्यास बंदी घातल्यामळेु त्याने 

औरगंजेबाच्या नकळत इणतहास लेखन केले.  त्यामळेु त्यांच्या इणतहास 

लेखनामध्ये  पिपातीपिा असण्याचा संर्व कमी आहे. मघुल  मराठा संबंध  समजून 

घेण्यासाठी हा गं्रथ अणतशय उपयिु आहे.  या गं्रथाचे इतर र्ाषांमध्ये र्ाषांतर झाले आहे.  

औरगंजेबाच्या पदरी असलेला णहंदू  अणधकारी  र्ीमसेन सक्नसेना यांने ‘तारीख इ णदल्खशुा’ 

हा गं्रथ णलणहला. याणशवाय ईश्वरदास नगर याचा फुतहुात आलमणगरी हा गं्रथ मघुलांच्या 

राजस्थानातील कारवाया समजून घेण्यासाठी उपयिु आहे.  

११.४ परकीय प्रवाशांचे वृत्तान्त 

र्ारतामध्ये मध्ययगुीन कालखंडामध्ये अनेक परकीय प्रवासी येत असत. त्यांनी देखील 

र्ारताबिल पषु्कळ माणहती आहे. मोहम्मद गजनी सोबत आलेला अल्बरूनी याने ‘तारीख ए 

णहंद’ या गं्रथात र्ारताबिल णवपलु माणहती णलणहली आहे. तो अरणेबक व पणशियन र्ाषांचा 

णवद्वान होता. र्ारतामध्ये येऊन त्यांनी संस्कृत र्ाषेचे अध्ययन केले.  औषधशास्त्र,  
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तत्त्वज्ञान,  गणित,  धमिशास्त्र,  तकि शास्त्र  इत्यादींचा अभ्यास त्याने केला.  र्ारतीय लोकांचे 

त्याने वििन आपल्या पसु्तकात केले आहे. 

मोरोक्नको देशाचा प्रवासी इब्न बततुा हा मोहम्मद तघुलकच्या कारणकदीत र्ारतात 

आला.  १३३३ ते १३४७  या कालावधीत र्ारतामध्ये राहून त्याने  मखु्य काजी म्हिूनही 

काम पाणहले.  त्याने ‘णकताब उल रहेला’  ह ेपसु्तक  णलणहले.  या पसु्तकात र्ारतातील णवणवध 

घटनांची माणहती त्यांनी णदली. याणशवाय र्ारतामधील  न्यायणवषयक व  राजकीय  पररणस्थती  

नमूद केली आहे. त्या काळातील टपालव्यवस्था,रस्त,े  हेरखाते,इत्यादी अनेक णवषयांवर 

त्यांनी णवस्ततृ वििन केलेले आहे. तघुलक काळातील माणहती णमळवण्यासाठी हे पसु्तक 

अणतशय णवश्वसनीय आहे. परकीय प्रवासी असल्यामळेु त्याच्यावर सलुतानाच्या बाजूने 

णलणहण्याचे दडपि नव्हते.  णवजयनगरचा  साम्राज्यामध्ये  देशोदेशीचे पयिटक येत असत.  

त्यांनी णवजयनगर बिल  णवपलु माणहती णलहून ठेवली आह.े  अब्दलु रझाक  या पणशियन  

राजदूताने णवजयनगरला १४४२  मध्ये रे्ट णदली होती.  णनकोलो कौंटी  या इटाणलयन 

प्रवाशांने  णवजयनगर बिल आपल्या पसु्तकात माणहती णदली आहे. दोणमनगो पेस हा पोतुिगीज 

प्रवासी  णवजयनगरला गेला होता. बहामनी  राज्याबिल रणशयन प्रवासी णनकीतीन याने 

णलणहले आहे.  

मघुल काळामध्ये अनेक परकीय प्रवासी र्ारतामध्ये आले.  जहांगीरच्या  काळात  कॅप्टन 

हॉणकन्स र्ारतामध्ये आला.  तो तीन वषि मघुल दरबारात राणहला. त्याने बरीच माणहती णलहून 

ठेवले आहे.  मलुांच्या शासन व्यवस्थेणवषयी त्यांनी थोडीफार माणहती णदली  आह.े थोमास 

रो त्याला इंग्लडंचा राजा पणहला जेम्स यांने १६१५ मध्ये जहांगीरच्या दबावात पाठवल े

होते. त्याने जहांगीरच्या कारणकदीचा तपशील णदला आहे.  भ्रष्टाचार,  शेतकऱ्यांचे दाररद्र य,  

वणशलेबाजी इत्यादींचे वििन केले आहे. फ्राणन्सस बणनिअर हा फ्रें च डॉक्नटर  शहाजहानच्या 

काळात  र्ारतात आला होता. त्याने र्ारत भ्रमि केले व त्याचा वतृ्तांत णलणहला. र्ारताच्या 

सामाणजक,  राजकीय  व आणथिक पररणस्थतीवर त्याने प्रकाश टाकला. औरगंजेबाने दारा 

णशकोह  याला कसे मारले याचे वििनही त्यांनी केले. 

णनकोलाय मनचुी हा इटाणलयन प्रवासी १६५६ मध्ये र्ारतात आला.  त्याने र्ारतर्र भ्रमि 

केले.  काही काळ दाराजवळ व नंतर णमझािराजा जयणसंग कडे तो नोकरीस 

राणहला.  घडलेल्या घटनांचा तो प्रत्यि सािीदार होता.  त्याने स्तोरीया डी मोगोर  या गं्रथात 

आपले अनरु्व नमूद केल ेआहेत हा गं्रथ पोतुिगीज र्ाषेत आहे.  त्याचे नंतर इंग्रजीमध्ये 

र्ाषांतर केले गेले.  

आपली प्रगती तपासा- 

१. मध्ययगुीन कालखंडातील परकीय प्रवाशांचे वतृ्तान्त वििन करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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११.५ पुरातत्वीय साधन े

मघुल काळातील परुातत्वीय साधनांमध्ये स्मारके,  वास्त,ु नािी इत्यादींचा समावेश होतो. 

मघुल  कालखंडात  वास्तू बांधल्या गेल्या.  त्या आजही चांगल्या अवस्थेत  आहेत. णदल्ली 

व आग्रा येथील णकल्ले,  बादशहांच्या कबरी  आजही शाबूत आहेत. याणशवाय वेगवेगळ्या 

णठकािी बांधलेले मणशदी व कलापूिि वास्त ुकाळातील इणतहासाची साि देतात. णदल्ली व  

आग्रा, याव्यणतररि बऱु्हािपूर, सलुतानपूर इत्यादी णठकािी त्यांनी बांधलेली 

स्मारके इणतहासाचा एक स्त्रोत म्हिून माणहती देतात. याणशवाय आणदलशहा,  णनजामशहा या 

दणििेकडील राजांनी बांधलेल्या वास्तू देखील आहेत.  महाराष्रामध्ये याच कालखंडामध्ये 

णशवाजी महाराजांनी बांधलेले णकल्ले मध्ययगुीन इणतहासाबिल आवश्यक ती माणहती 

परुवतात.  स्मारकामध्ये  उपलब्ध असलेली णचते्र देखील इणतहासकालीन घटनांनवर प्रकाश 

टाकतात. 

मध्ययगुीन कालखंडातील अनेक नािी आजही उपलब्ध आहते.  मुंबई णवद्यापीठ, कणलना व 

नाणशक येथील अंजनेरी  येथील संग्रहालयात मध्ययगुातील नािी पाहता येतात.  शेरशहाच्या  

नाण्यांवरून त्या काळात व्यापार-उदीम र्रर्राटीस आला होता हे णनदशिनास 

येते.  अकबराच्या नाण्यांवर राम सीतेचे णचत्र  णदसून येते. यावरून त्याचा धमिणवषयक उदार 

दृष्टीकोि णदसून येतो. दीन ए इलाही पंथ स्थापन केल्यानंतर अकबराने इलाही नािी जारी 

केले होते.  जहांगीरच्या नाण्यांवर नरुजाहाची प्रणतमा णदसते. यावरून जहांगीर वरील णतचा 

प्रर्ाव णदसून येतो.  याव्यणतररि मगुल कालीन व सलुतान कालीन र्ांडी,खेळाची साधने व 

वस्तसंुग्रहालयातील साधने यावरूनही इणतहासाच्या आकलनास मदत होते. 

अ) मराठ यांच्या इततहासाची साधने 

इंग्रजांनी अठराव्या शतकात र्ारतीय उपखंडात राजकीय सत्ता प्रस्थाणपत करण्यास 

सरुुवात केली.  त्यापैकी सवाित शेवटी मराठी सते्तवर त्यांनी वचिस्व णमळवले.  मराठी 

सते्तचा उदय आणि अस्त समजून घेण्यासाठी सतराव्या व अठराव्या शतकातील 

इणतहासाचा अभ्यास करावा लागतो.  मराठी सते्तचा काळ णशवकालीन कालखंड व  

पेशवेकालीन कालखंड  यामध्ये णवर्ागता येतो.  मराठ यांचा इणतहास 

अभ्यासण्यासाठी आत्मचररत्र,  चररत्र,शासकीय कागदपते्र, वेळोवेळी जाहीर केलेली 

फमािने,इत्यादी अभ्यासावे लागतात.त्याणशवाय यरुोणपयन प्रवाशांनी व 

इणतहासकारांनी देखील मराठ यांच्या इणतहासावर  णलणहलेले आहे. 

११.६  तलतखत साधने 

मध्ययगुीन कालखंडामध्ये इणतहासलेखनाकडे शास्त्रशदु्धपिे पाणहले जात नव्हते.  मराठा 

शासक राज्यकारर्ाराकडे काटेकोरपिे लि देत असले तरी इणतहास लेखनाकडे समाजात 

औदाणसन्य व अनास्था होती.  त्यामळेु मराठा कालखंडात इणतहास लेखन केले गेले नाही. 

तथाणप ऐणतहाणसक साधने मात्र तयार केली गेली आहेत. त्या काळातील णलणखत 

पत्र,  शासकीय कागदपते्र  व बखरी  इत्यादींच्या साह्याने इणतहास लेखन करता येऊ शकते. 

त्यापैकी मराठीत मराठ यांच्या ऐणतहाणसक बखर हे एक साधन उपलब्ध आह.े  राजकीय दृष्ट या 

महत्त्वाच्या व्यिीचे चररत्र अथवा त्याच्या जीवनातील महत्त्वाच्या गोष्टी व्यावसाणयक 
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लेखकाकडून णलहून घेण्यात येत.  त्यालाच बखर  असे म्हित.  माणहती देिे या शब्दावरून 

बखर हा शब्द तयार झाला होता. 

बखर 

छ. णशवाजी महाराजांच्या कायािणवषयी व पेशवे कालखंडातील राजकीय इणतहासाणवषयी 

माणहती देिाऱ्या पषु्कळ बखरी णलणहल्या गेल्या आहेत.  त्यामध्ये णशवाजी महाराजांच्या 

जीवनातील अनेक प्रसंगाचे णचत्रि णदसून येते.  यामध्ये इणतहासलेखनाचा आधणुनक दृणष्टकोन 

णदसून येत नाही.  क्नवणचत प्रसंगी अणतशयोिीपूिि वििनही आढळते.  प्रणसद्ध इणतहासकार 

णव. का. राजवाडे यांच्या मतानसुार बखरीमध्ये मध्ये पढुील दोष आढळतात. कालगिनेतील 

चूक,  स्थळ णवषयक चूक  आणि व्यणिणवषयक चूक.  बखरींमध्ये आढळून येिाऱ्या चकुांची 

काही कारिे आहेत.  बहुतेक वेळा लेखक स्वप्नरजंन करून  लेखन करत  तर काही वेळेस 

घटना घडून गेल्यानंतर पषु्कळ कालावधी लोटल्यास केवळ स्मरिाच्या साहाय्याने हे 

णलखाि केले जात असे. इणतहासकार जदनुाथ सरकार बखरीला इणतहासाचा णवश्वासाहि स्त्रोत 

मानत नाहीत कारि त्यांच्या मते ह े णलखाि ऐणतहाणसक दृणष्टकोन बाळगून झालेले नाही. 

बखरीमध्ये पषु्कळ चकुा व परस्पर णवरोधी रचना असल्या तरीही मराठ यांचा इणतहास समजून 

घेण्याच्या दृष्टीने पढुील काही  बखरी आवश्यक रू्णमका बजावतात.  

सभासद बखर 

कृष्िाजी अनंत सर्ासद याने १६९४  मध्ये ही बखर णलणहली.  मालोजी र्ोसले यांच्या 

पासून ते णशवाजी महाराजांपयांत ऐणतहाणसक वतृ्तान्त यामध्ये आलेला आह.े १६३० त े

१६४२ हा कालखंड वगळता,  अफजलखानाचा वध व इतर महत्त्वाच्या घडामोडी  यामध्ये 

नमूद केलेल्या आहेत.  णशवाजी महाराजांच्या मतृ्यूनंतर 14 वषाांनी ही बातमी णलणहली गेली 

आहे.  उपलब्ध बखरीपैकी सर्ासद बखर ही सवाित णवश्वसनीय उपयिु मानली जाते. 

तचटणीस बखर 

१८११ मध्ये शाहू णद्वतीय यांच्या आदेशावरून मल्हारराव णचटिीस यानेही बखर 

णलणहली.  या बखरीचे सात र्ाग पडतात.  पणहल्या र्ागात र्ोसले घराण्याची वंशावळ णदलेली 

आहे.  पढुील र्ागांमध्ये णशवाजी महाराजांचे प्रशासन,  सैन्य  व लष्करी याची माणहती णलणहली 

आहे.  सहाव्या  र्ागामध्ये कनािटक मोहीम तर सातव्या र्ागात णशवाजी महाराजांचा 

राज्यणर्षेक सोहळा याबिल माणहती णदलेली आहे. 

तचत्रगुप्त बखर 

सर्ासद बखर मधून पषु्कळशी माणहती जशीच्या तशी घेऊन णचत्रगपु्त बखर तयार करण्यात 

आली.  बाळाजी आवजी णचटिीस याचा जवळचा नातेवाईक णचत्रगपु्त यांने  कोल्हापूरचे 

संर्ाजी महाराज यांच्या आदेशावरून १७६० ते १७७०  या काळात ही  बखर णलणहली.  

यामध्ये र्ाषेचे लाणलत्य आढळून येते पि ऐणतहाणसक दृष्ट या मजकूर फारसा उपयिु आढळत  

नाही.   
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पेशवे कालखंडातील बखरी 

पेशवे कालखंडाणवषयी माणहती देिाऱ्या बखरी पषु्कळ णलणहल्या आहेत.  त्यापैकी साष्टीची 

बखर प्रणसद्ध आह.े  पणहल्या बाजीराव पेशवे चा र्ाऊ णचमाजी आप्पा याने१७३७  मध्ये 

साष्टी बेटावर हल्ला केला होता व ते णजंकून घेतल ेहोते.  या णवषयी संपूिि माणहती या बखरी 

मध्ये णदलेली आहे.  शाहू बखरीमध्ये शाहू मोगलांच्या कैदेत असताना त्यात त्यांनी व्यतीत 

केलेल्या आयषु्य याबिल माणहती णदलेली आहे. पाणनपत बखर पेशवा बाळाजी बाजीराव 

त्याची णवधवा पत्नी गोणपकाबाई णतच्या आजे्ञवरून रघनुाथ यादव याने १७६३  मध्ये 

णलणहली.  पाणनपतचे णतसर ेयुद्ध झाल्यानंतर  ही बखर णलणहले गेली.  पाणनपतच्या यदु्धात 

धारातीथी पडलेल्या मराठा सरदारांणवषयी यात माणहती आहे.  

आपली प्रगती तपासा- 

१. मराठा साम्राज्याचे महत्त्वाचे ऐणतहाणसक  साधन म्हिून बखरीचे वििन करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

११.७ शासकीय व खाजगी  कागदपत्रे 

मराठा कालखंडात अनेक साविजणनक, प्रशासकीय व खाजगी पत्रव्यवहार उपलब्ध 

आहे.  प्रशासकीय पत्र व्यवहारांमधून वेळोवेळी प्रणसद्ध झालेल्या आज्ञा व आदेश णनदशिनास 

येतात तसेच शासकीय कागदपत्रातून जमाखचि णहशोब व मराठा सैन्य व्यवस्था इत्यादींची 

माणहती उपलब्ध आह.े  णशवाजी महाराजांच्या पत्रांचे संकलन अ. रा. कुलकिी  यांनी केलेले 

आहे.  या पत्रांमधून णशवाजी महाराजांचा माणहती णवषयी दृणष्टकोन व त्यांची न्यायदान पद्धती 

याणवषयी णवपलु माणहती णमळते.  

राजघराण्यातमधील व्यिींच्या वंशावळीची माणहती देखील उपलब्ध आहे. अशा 

वंशावळीमधून या राजघराण्यातील महत्त्वाचे व्यिी,  संस्थापक  इत्यादींची माणहती णमळते. 

शकावल्यामधून प्रसंगांचे देखील वििन असते.  शकावल्यांचे मखु्य दोन र्ाग पडतात.  एका 

र्ागावर पौराणिक परपंरचेा प्रर्ाव पडलेला असतो तर दसुऱ्या र्ागावर राजकीय घडामोडींचा 

उल्लेख असतो.  शकावल्या मध्ये दररोजच्या  खचािपासून ते राज्यव्यवस्था पयांतच्या अनेक 

गोष्टींचा उल्लेख असतो. या माणहतीचा पडताळा दसुऱ्या साधनां सोबत घेता येतो.  

संत तकुाराम व संत रामदास हे णशवाजी महाराजांचे समकालीन होते.  त्यांच्या अरं्ग व 

श्लोकांमधून नही तत्कालीन समाजजीवन णनदशिनास येते.  त्यांच्या लेखनातून परुशेी 

राजकीय पररणस्थतीचे आकलन होत नसले तरी तत्कालीन सामाणजक व आणथिक बाबींचे 

दशिन घडते. इणतहासाचे साधन म्हिून हे देखील महत्त्वाचे साधन ठरू शकते.  पोवाडे ह े

मूलतः काव्य रचनात्मक वाटत असले तरी त्यामधील वििन बरचेदा ऐणतहाणसक सत्याला 

धरून असते.  क्नवणचत प्रसंगी ते णलहून ठेवलेले असतात.  पोवाडे गािार ेशाहीर हे बऱ्याच 
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वेळेस णलणखत स्वरूपात नोंद करून ठेवण्याऐवजी मौणखक स्वरूपातच त्यांचा उपयोग 

करतात.  बऱ्याच वेळेस यामळेु मूळ कवने बदलली जाऊन त्याजागी नवीन कवने येतात.  

अणधकृत कागदपत्र म्हिून सनदांना फार मोठे महत्त्व आहे.  यामधून राजकीय माणहती णमळू 

शकते. इ. स. १७१९  णदल्लीच्या बादशाहाने नानासाहेब पेशव्याना एक राजकीय सनद 

णदली.  या सनदेत अब्दाली पासून णदल्लीच्या बादशहाच्या संरिि करावे असे एक कलम 

आहे.  यावरून णदल्लीच्या बादशहाला अब्दालीच्या हल्ल्याची र्ीती आधीपासून होती हे 

णदसून येते.  सध्या राजकीय कारिाप्रमािे एखाद्या घराण्याला सदु्धा देत असत.  प्राथणमक 

कागदपत्रांमधील जमाखचि हेदेखील एक महत्त्वाचे साधन आहे.  णशवकाळात व पेशवे  

कालखंडात असेच जमाखचािचे तपशील आढळून येतात.  त्याचा इणतहास लेखनामध्ये 

उपयोग होऊ शकतो.  

११.८ पतशियन साधने 

पणशियन र्ाषा राज्यकारर्ारात मोठ या प्रमािात वापरली जात असे.  मराठ यांचा इतर 

राज्यकत्याांशी संबंध आला त्याचे उल्लेख पणशियन र्ाषेत अनेक कागदपत्रांमध्ये 

व  दस्तऐवजांमध्ये सापडतात.  मराठ यांचा इणतहास णवषयी बरीचशी माणहती काही 

साधनांमध्ये आढळते.  

१) साकी मशु्ताद खान  याच्या ‘मासीर इ अलामणगरी’  या गं्रथामध्ये मोगल सैन्याच्या 

मोणहमांणवषयी तपशीलवार माणहती आढळते.  मघुल सैन्य  दणििेकडे चाल करून गेले 

असता त्यांच्यासोबत लेखक गेला होता.  त्यामळेु त्याचे लेखन ह ेप्रत्यि स्वरूपातील 

आहे.  मात्र मघुल व मराठे यांची संघषािचे मूलरू्त कारि णदले नाही व औरगंजेबाचा 

चाहता असल्याने त्याने एकतफी णलखाि केले आहे.  

२) सरकारी अणधकारी र्ीमसेन बऱ्हािपूरी याने ‘नकु्नशा इ णदलखषा’  या नावाचे पसु्तक 

णलणहले.  हे कुिाचे सांगण्यावरून आणि यामळेु त्याच्या पसु्तकात फारशी अणतशयोिी 

आढळत नाही. या गं्रथात मघुल मराठी यांच्यातील संघषि व महारािी ताराबाई यांचे 

नेततृ्व गिु याणवषयी पषु्कळ माणहती णमळते.  

३) लेखक ईश्वरदास नागर याने ‘फतहुात इ अलमणगरी’ ह े  पसु्तक णलणहल.े त्याच्या 

पसु्तकात रजपूत सरदार यांच्या पराक्रमांच्या घटना येतात.  त्या अनषुंगाने 

औरगंजेबाने संर्ाजी महाराजांची केलेली हत्या,  राजाराम महाराजांच्या णजंजी येथे 

प्रयाि इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख येतो.  

४) खाफीखान  या इणतहासकाराने ‘मनु्तखाब इ लबुाब’  हा गं्रथ णलणहला असून त्यामध्ये 

मोगल मराठे यांच्यातील याचे तपशीलवार वििन आले आहे. औरगंजेबाने 

इणतहासलेखनाला बंदी घातली असल्यामळेु खाफीखान याने स्वतंत्रपिे इणतहास 

लेखन करत होता.  
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११.९  युरोतपयन साधने 

सतराव्या शतकामध्ये पोतुिगीज,  फ्रें च, डच,  इंग्रज इत्यादी युरोणपयन लोकांनी र्ारतामध्ये 

व्यापारासाठी आगमन केले होते. काही णठकािी त्यांनी आपल्या वखारी देखील बांधल्या 

होत्या. तत्कालीन राजकीय पररणस्थतीवर त्यांचे लि होते.  तसेच एकमेकांसोबत केलेला 

पत्रव्यवहारही उपलब्ध आहे. यावरून मराठ यांच्या इणतहासावर प्रकाश पडतो.  

पोतुिगीज साधन े

पोतुिगीज सवाित प्रथम र्ारतामध्ये आले होते.  गोवा दीव, दमि व साष्टी येथे त्यांनी राजकीय 

वचिस्व प्रस्थाणपत केले होते. र्ारतातील वसाहत करिाऱ्यांनी  णलस्बन येथील पोतुिगीज 

शासकांसोबत पत्रव्यवहार केला होता.  त्याद्वार ेही इणतहास समजण्यास मदत होते.  याणशवाय 

काही लेखकांनीही मराठा इणतहासाणवषयी नोंदी करून ठेवले आहेत. कास्मो दी गाडाि या 

लेखकाने मराठ यांच्या इणतहासणवषयक गं्रथ प्रणसद्ध केला होता.  आताच्या गं्रथांमध्ये  णशवाजी 

महाराजांच्या आयषु्यातील अनेक घटनांचा उल्लेख आहे.  तो णशवाजी महाराजांचा चाहता 

असल्याचे णदसून येते.  मात्र त्या त्याच्या गं्रथातील माणहती अपरुी आहे.  

इटातलयन साधने 

इटाणलयन प्रवासी णनकोलो मनूची याने ‘स्टोरीयो दा मोगोर’ या पसु्तकात मघुल 

प्रशासनाणवषयी व मघुल दरबार णवषयी माणहती णदलेली आहे.  राजा जयणसंगच्या पदरीही 

त्यांनी काही काळ काम केले होते व त्यांच्यासोबत तो दणििेकडे आला होता. दणििेत त्याचा 

संबंध णशवाजी महाराजांची आला त्याबिल त्यांनी पसु्तकात णलणहले आहे.  

फ्रें च साधन े

फ्रें च प्रवासी बणनिएर व थेवेनोट यांनी आपल्या प्रवास वििनात णशवाजी महाराजांच्या 

पराक्रमाणवषयी णलहून ठेवले आहे. थेवेनोट याने सरुतेची लूट व शहाजी राजांचा मतृ्यू  या दोन 

घटनांमध्ये कालखंडाबाबत त्यांनी चूक केली आहे. णशवाजी महाराजांनी णदलेल्या आग्रहाचे 

रे्टीचा तपशीलवार वतृ्तांत त्यांनी णदलेला आहे. बथोमोलो कार े फ्रें च १६६८  मध्ये र्ारतात 

आला. त्याच्या णलखािात सुरतेवरील दोन्ही स्वाऱ्या व युरोणपयन लोकांबिलचे व्यापारी 

धोरि याचा उल्लेख आहे. त्यांनी णदलेल्या घटनांचा क्रम अचूक आहे. त्याच्या णलखािात 

णशवाजी महाराजांबिल आदर जातो.  त्याचे वििन णनष्पिपाती आहे. फ्रान्कोय माणटिन हा फ्रें च 

इंस्ट इंणडया या कंपनीचा लोकर होता. १६६५  मध्ये तो र्ारतात आला.  पोंडीचेरी तेथेही 

त्यांनी काही काळ काम केले.  येथे राजाराम यांच्याशी त्याचा संबंध आला. राजारामचे 

प्रशासन व दरबार याणवषयीची माणहती त्याच्या लेखनात आढळते. झणुल्फकार खानच्या  

णकल्ल्याबिल माणहती देतो. अबे कार े हा फ्रें च कंपनीचा मखु्याणधकारी होता.  त्यानेदेखील 

णशवाजी महाराजांचे  चररत्र णलणहले असून मराठ यांचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे 

आहे.   
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इंग्रजी साधने 

सतराव्या शतकामध्ये ईस्ट इंणडया कंपनीने र्ारतामध्ये ठीक णठकािी वखारी स्थापन केल्या 

होत्या.  ईस्ट इंणडया कंपनी ही मळुात व्यापारी कंपनी असल्यामळेु प्रत्येक वखारी मध्ये त्यांनी 

कामकाजाची व सवि व्यवहारांची तपशीलवार नोंद केली होती. इंणग्लश फॅक्नटरी रकेॉडि या 

तपशीलाखाली ती माणहती उपलब्ध आहे. र्ारतामध्ये असलेल्या अनेक वखारी मध्ये 

परस्परांशी पत्रव्यवहारही चालत असे.  त्याच्या देखील नोंदी ठेवल्या गेले आहेत.  यासाठी 

रकेॉड िसमध्ये णशवाजी महाराजांच्या आयषु्यातील घटना बिल माणहती णमळते. सरुत लटुीच्या 

वेळेसचे  तपशीलवार वििन या रकेॉड िसमध्ये णदसून येते.  या सवि कागदपत्रांचे संपादन करून 

‘इंणग्लश रकेॉडि ऑफ णशवाजी’  या गं्रथात नमूद केलेले आहेत.  याणशवाय हेन्री ओक्नसेंडेन  

त्याची रोजणनशी याची माणहती देतो. १६७४ मध्ये  राज्याणर्षेक सोहळा उपणस्थत असल्याने 

त्याच्या नोंदी णवशेष महत्त्व आहे. डॉ. जॉन फे्रयर  यांनी णलणहलेल्या ‘रवेल्स इन इंणडया इन 

सेवेनणटन सेंचरुी’  या पसु्तकात णशवाजी महाराजांच्या कायािची दखल  घेतली आह.े  

पुरातत्वीय साधन े

णलणखत साणहत्य व्यणतररि मराठा काळातील परुातत्त्वीय साधने अद्यापही शाबूत 

आहेत.  णशवाजी महाराजांनी बांधलेले वेगवेगळे णकल्ले व त्यांनी पाडलेली नािी त्यांच्या 

कायािबिल णवपलु माणहती देतात. मध्ययगुीन इणतहासात गड-णकल्ल्यांना णवशेष महत्व होते. 

त्यामळेु त्या काळचा इणतहास अभ्यासण्यासाठी आजही गडणकल्ल्यांच्या रचनेचा अभ्यास 

केला जातो. त्या काळातील र्ांडी,  शस्त्र  व अवजार े वस्तसंुग्रहालयामध्ये आढळतात.  

इणतहास लेखनामध्ये ते देखील महत्त्वाची रू्णमका बजावतात.  

आपली प्रगती तपासा- 

१. पणशियन साधनांवर टीप णलहा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

२. णब्रटीश व फ्रें च साधनांवर चचाि करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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११.१० सारांश 

ऐणतहाणसक परुाव्यामळेु साणहत्यापेिा इणतहास वेगळा गिला जातो.  इणतहास अवगत करून 

घेण्यासाठी परुातत्त्व साधने रू्णमका बजावतात.  या साधनांमळेु आपले रू्तकाळाणवषयी चे 

ज्ञान वाढले आहे. परुातत्त्व साधनांमध्ये णशलालेख, नािी,र्ांडी,इत्यादींचा समावेश होतो.  

सलुतान व मघुल कालखंडात णवपलु प्रमािात णलणखत साणहत्य आढळून येते. आत्मचररत्र, 

चररत्र,  प्रादेणशक इणतहास,  दरबारातील नोंदी अशा णवणवध प्रकार ेइणतहास लेखन केल ेगेले 

आहे. र्ारतामध्ये मध्ययगुीन कालखंडामध्ये अनेक परकीय प्रवासी येत असत.  त्यांनी 

देखील र्ारताबिल पषु्कळ माणहती णदली आहे. सतराव्या शतकामध्ये पोतुिगीज,  फ्रें च, डच,  

इंग्रज इत्यादी यरुोणपयन लोकांनी र्ारतामध्ये व्यापारासाठी आगमन केले होते. तत्कालीन 

राजकीय पररणस्थतीवर त्यांचे लि होते. तसेच त्यांनी एकमेकांसोबत केलेला पत्रव्यवहारही 

उपलब्ध आहे. यावरूनही मराठ यांच्या इणतहासावर प्रकाश पडतो.  

११.११ प्रश्न  

१) मध्ययगुीन र्ारताच्या इणतहासाच्या साधनांचे स्वरूप स्पष्ट करा.  

२) मध्ययगुीन र्ारतीय इणतहासाची  णलणखत व परुातत्त्वीय साधने कोिती?  

३) मराठ यांच्या इणतहासाची कोिकोिती साधने उपलब्ध आहेत?  

४)  मराठा इणतहासाची णलणखत साधने स्पष्ट करा. 

११.१२ सदंभि  

१) सरदेसाई बी. एन., इणतहास लखेनशास्त्र,  फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, २००२.  

२) यजुीन णडसोझा, मेडीवल इंणडया, मनन प्रकाशन, मुंबई   

३) रायचौधरी, इरफान हबीब, णद केणम्ब्रज इकॉनॉणमक णहस्री ऑफ ऑफ इंणडया, लंडन. 

४) पेडिेकर आणि मकुादम ,णहस्री ऑफ मराठा, ,मनन प्रकाशन, मुंबई १९९६.  

५) स्तेवाट गाडिन, दी नीव केणम्ब्रज णहस्री ऑफ : द मराठास १६००-१८१८, 

ऑक्नसफडि यणुन प्रेस. 
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१२

आधुनिक व समकालीि इनिहासाची साधिे 

घटक रचिा 

१२.० उणिष्टे  

१२.१ प्रस्तावना 

१२.२ मुंबई येथील परुाणिलेखागार 

१२.३ ईस्ट इंणिया कंपनीची कागदपते्र 

१२.४ पत्रव्यवहार 

१२.५ वतृ्तपत्र 

१२.६ प्राथणमक स्त्रोत 

१२.७ आधणुनक व समकालीन कालखंिातील इणतहास लेखन 

१२.८ सारांश 

१२.९ प्रश्न  

१२.१० संदिभ  

१२.० उनिष्ट े 

या यणुनटचा अभ्यास केल्यावर णवद्याथी पढुील बाबी समजण्यास सक्षम होऊ शकेल 

१) आधणुनक व समकालीन इणतहासाच्या स्रोतांचे स्वरूप समजून घेिे 

२) आधणुनक व समकालीन इणतहासाचे परुाणिलेखागारातीलस्रोत समजिे 

३) आधणुनक व समकालीन इणतहासाच्या स्रोतांचे प्रकार स्पष्ट उमगिे 

१२.१ प्रस्िाविा 

आधणुनकिारतातीलराजकीय, सामाणजक-आणथभक आणि सांस्कृणतक घिामोिींवर 

पषु्कळमाणहती उपलब्ध आह.े ईस्ट इंणिया कंपनीच्या नोंदी १८ व १९ व्या शतकातील 

राजकीय व व्यापारी पररणस्थतीची तपशीलवार माणहती देतात. णिटीशप्रशासनाने मोठ्या 

प्रमािात णवणवधता आणि अणधकृत नोंदी ठेवल्या. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातील 

इणतहास रचण्यासाठी पोतुभगीज, िच आणि फ्रें च कंपनयांच्या नोंदी उपयकु्त आहेत. याणशवाय 

पाश्चात्य व िारतीय इणतहासकारांचे लेखन यांच्याद्वारे देखील महत्वाची माणहती 

णमळते.प्राथणमक स्त्रोतांचे खालील शे्रिींमध्ये वगीकरि केले जाऊ शकते: समकालीन रकेॉिभ, 

गोपनीय अहवाल, सावभजणनक अहवाल आणि सरकारी दस्तऐवज. अशा प्रकारच्या नोंदी 

संग्रहात आढळू शकतात तर इणतहासकारांनी प्राथणमक नोंदींच्या मदतीने णलणहलेले गं्रथ 

हेदेखील उपयकु्त आहेत. 
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१२.२ मुुंबई येथील पुरानिलेखागार 

मराठीत परुा म्हिजे जनेु व प्राचीन, अणिलेख म्हिजे कागदपत्र, तर आगार म्हिज े

साठविकुीची जागा होय. या शब्दांवरून "जनुया कागदपत्रांच्या साठविकुीचे आगार" अशा 

अथाभचा परुाणिलेखागार हा शब्द तयार झाला आहे. इंग्रजीत याला अकाभयव्हज् असा शब्द 

असून महाराष्रातील या णविागाची स्थापना १८२१ मध्ये इंग्रजांनीच केली आहे. महाराष्र 

परुाणिलेखागार मुंबईच्या फोटभ िागातील एलणफनस्टन महाणवद्यालयाच्या इमारतीत आहे. 

त्यात मराठा साम्राज्य, इ.स. १८५७ चा उठाव, िारतातील णिणटश राजवट ते िारतीय 

स्वातंत्र्यचळवळीचा संपूिभ इणतहास आहे. या परुाणिलेखागारातला पणहला कागद इ.स. 

१६३० सालचा आहे. महाराष्र शासनाच्या परुाणिलेखागार णविागाने णठकणठकािची दप्तर े

(णवणवध सरदार घरािी, महाराष्रातील णवणवध संस्थानांकिे असलेले कागदपत्रांचे रुमाल) 

आपल्याकिे घेतली. त्यामळेुच आज केवळ णिणटश आमदनीतलाच दस्तऐवज महाराष्र 

परुाणिलेखागाराकिे आहेत. यात प्रामखु्याने मोिी णलपीतील दस्तऐवज आहते. मुंबई 

अणिलेखागाराची खासीयत म्हिजे या अणिलेखागारात १८५७ च्या बंिासबंधीची पत्र, 

रािीच्या जाणहरनाम्याची प्रत, वासदुेव बळवंत फिके, णशवाय गांधीजींचा मीठाचा सत्याग्रह, 

१९४२ चलेजाव आंदोलन ते मुंबई सात बेटांची असल्यापासूनचे मुंबई आणि महाराष्र-

गजुरात-मध्यपप्रदेश पररसरातील णवणवध शहर-गावांचे तब्बल पंधरा हजार नकाशे आहेत. 

यातील णविागांची माणहती पढुीलप्रमािे आहे. 

साववजनिक (सामान्य) नविाग  

१) साववजनिक नविाग 

या णविागाने सावभजणनक णहताचे णवषय हाताळले - रस्त्यांचे बांधकाम, सावभजणनक 

इमारती, औषधे, वजने आणि उपाययोजना इत्यादी. १८०५ मध्ये णविक्त होण्यापूवी 

लष्करी आणि व्यावसाणयक णविागांनी या णविागाचा एक िाग तयार केला. तसेच 

सप्टेंबर १८६० मध्ये धमोपदेशक णविागाला लष्करी णविागाच्या सणचवाच्या 

अणधपत्याखाली णनयकु्त करपेयंत धमोपदेशक प्रकरिांशीही ते व्यवहार करत असे. 

२) सामान्य नविाग 

१८२१ मध्ये सावभजणनक णविागाला अनेक महत्त्वाची काये दाखणवल्यामळेु त्याचे नाव 

बदलून "सामानय णविाग" असे करण्यात आले व स्थाणनक स्वराज्य संस्था, वैज्ञाणनक, 

वैद्यकीय व स्वच्छताणवषयक बाबी, लोकसेवकांचे वतभन इ. णवषय णविाग हाताळत 

असे. "सावभजणनक बांधकाम" हे १८६० साली णविक्त होईपयंत सामानय णविागाचा 

िाग राणहले. १८४४ ते १८४८ दरम्यान या णविागात रले्वे योजनेचा णवचार केला 

गेला. या णविागाच्या सामानय णविागाच्या नोंदींच्या कायभवाहीत १९१० नंतरच्या 

प्लेगशी संबंणधत कायभवाही, िाग बनलेल्या प्रगती अहवाल आणि बबुोणनक प्लेगच्या 

मतृ्यूचे ररटनभ, समदु्र, रले्वे णकंवा रस्त्याने मुंबईत येिाऱ्या व्यक्तींची वैद्यकीय 

तपासिी,रले्वे स्थानकांवर वैद्यकीय तपासिी बबुोणनक प्लेगसाठी, सूचना, प्लेग 

आयकु्तांचे अहवाल, लसीकरिामळेु प्लेग आणि इतर जंतूजनय रोगांणवरुद्ध 

प्रणतकारशक्ती णमळत ेका, असे प्रश्न, मुबंई सोिून इतर बंदरांवर समदु्रमागे येिाऱ्या 

https://mr.wikipedia.org/wiki/मराठी_भाषा
https://mr.wikipedia.org/wiki/मराठा_साम्राज्य
https://mr.wikipedia.org/wiki/इ.स._१६३०
https://mr.wikipedia.org/wiki/इ.स._१६३०
https://mr.wikipedia.org/wiki/महाराष्ट्र
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व्यक्तींची तपासिी करण्याचे णनयम, स्थाणनक हस्तकांनी णकनारपट्टीवरील बंदरांवर 

प्लेगचा प्रवेश रोखण्यासाठी उपाययोजना , णजल्हा दंिाणधकाऱ् यांनी जारी केलेले 

आदेश यांचा समावेश आहे.  

३) गुप्त आनि राजकीय नविाग गपु्त आनि राजकीय नविाग (आिा सामान्य प्रशासि 

नविाग म्हिूि ओळखला जािो)  

५ एणप्रल १७५४मध्ये इस्ट इंणिया कंपनीच्या संचालक मंिळाच्या आदेशानसुार 

स्थापन करण्यात आला. या णविागाची कायभवाही १० माचभ १७५५ पासून सरुू झाली. 

याद्वार े हाताळलेले णवषय णविाग बहुतेक राजकीय स्वरूपाचे होते, उदा. परदेशी 

नयायालयातील रणहवाशांसोबतचा पत्रव्यवहार, परदेशी राष्रे आणि देशांच्या 

अणधकारांसोबतचे व्यवहार, लष्करी घिामोिी इ. गपु्त आणि राजकीय णविाग 

माणलकेचा (१७५५ ते १८२०) विभनात्मक कॅटलॉग १९५४ मध्ये प्रकाणशत करण्यात 

आला आहे आणि तोच संशोधन णवद्वानांसाठी उपयकु्त आहे.  

४) महसूल नविाग 

महसूल णविाग हा णविाग मखु्यत्वे सवेक्षि सेटलमेंट्स, जमीन वेगळे करिे, खोती 

आणि खोती गावे, सीमा णववाद, जंगले इत्यादी बाबी हाताळतो. णनरीक्षिांमध्ये महसूल 

प्रशासनाची संपूिभ जमीन, देशातील णवणवध कायभकाळ, सरकारचे अणधकार यांचा 

समावेश होतो. जणमनीचे उत्पादन, प्राचीन ग्राम अणधकारी आणि लोकांशी त्यांचे संबंध, 

सवेक्षि आणि मूल्यांकन आणि सामानय ग्राम अथभव्यवस्था. ते अध्यक्षपदाच्या महसूल 

प्रशासनावर मौल्यवान िाष्य करतात. 

५) न्यानयक नविाग  

कायदा आणि णनयमांशी संबंणधत बाबी या णविागामध्ये हाताळल्या जात होत्या. 

त्यातील काही णवषय १९२० पयंत राजकीय आणि णवधान णविागाचा िाग बनले होते, 

जरी १९०७ मध्ये णवधान णविाग राजकीय णविागापासून वेगळे करण्यात आले. गहृ 

णविाग आता पोलीस णदवािी आणि फौजदारी नयाय, शांतता व सवु्यवस्था राखिे, 

तरंुुग इत्यादींबरोबरच राजकीय णियाकलाप, सावभजणनक सरुक्षा, सांप्रदाणयक 

संघटना, अश्लील साणहत्य, लष्करी आणि राजकीय बाबी यांच्याशी संबंणधत बाबी 

यामध्ये आढळून येतात. 

६) आनथवक नविाग हा नविाग (आिा नवत्त नविाग म्हिूि ओळखला जािो)  

व्यापार, वाणिज्य, बणँकंग, टांकसाळ, सावभजणनक प्राप्ती आणि खचभ इत्यादीसारख्या 

आणथभक णहतसंबंधांच्या बाबी हाताळत असे. मुंबई टांकसाळशी संबंणधत बाबी आणथभक 

णविागाचा िाग बनल्या; १८३० पासून णमंटशी संबंणधत कायभवाही १८३७ मध्ये पनुहा 

त्याच्या मूळ णविागात समाणवष्ट होईपयंत स्वतंत्रपिे ठेवली गेली. १८४९ ते १८६० 

च्या दरम्यान “रले्वे” हा णविागाचा िाग बनला. 
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७) सागरी व वि नविाग  

सावभजणनक णविागात णवणवध स्वरूपाच्या व्यवसायाची मोठी वाढ झाल्यामळेु मुंबई 

सरकारने सागरी आणि वनांचे णनयंत्रि यांच्याशी संबंणधत पत्रव्यवहाराला एका वेगळ्या 

णविागात णविागले. २ जानेवारी १८१८ पासून कायभवाही सरुू झाली. 

८) टाुंकसाळ नविाग  

मुंबई टांकसाळशी संबंणधत बाबी हा ‘णवत्तीय णविाग’ या णवषयांपैकी एक बनला. 

१८३० मध्ये, नवीन मुंबई टांकसाळीच्या प्रगतीचा अहवाल इस्ट इंणिया 

कंपनीच्यासंचालकांच्या देखरेखीखाली होता मात्र नंतर णवत्त णविागाच्या सणचवांच्या 

सूचनेनसुार १ जानेवारी १८३७ पासून णवत्त णविागाच्या कायभवाहीमध्ये समाणवष्ट 

करण्याची कायभवाही सरुू करण्यात आली. १८७६ मध्ये िारत सरकारने बॉम्बे णमंटचा 

कायभिार स्वीकारला. 

९) साववजनिक बाुंधकाम नविाग  

१८५५ पयंत, सावभजणनक बांधकामांशी संबंणधत कायभवाही सामानय णविागाच्या 

कायभवाहीचा िाग बनली. १८६० मध्ये सावभजणनक बांधकाम णविाग एक वेगळा णविाग 

बनला आणि मखु्य अणियंता त्याचे सणचव होते. हा णविाग रस्ते व पूल बांधिे, सरकारी 

इमारतींची देखिाल, रुग्िालये शाळा, णसंचन इत्यादी बाबींचा णनगिीत होता. 

१०) सनचवालय नविाग  

हा णविाग पाटबंधार ेआणि उजाभ णविािगतील पढुील बाबींशी संबंणधत आहे: (अ) 

णसंचन आणि कालवे णनचरा आणि तटबंध, पािी साठवि आणि पािीसाठा आणि 

णसंचन हेतूंसाठी कूपनणलका, (ब) णसंचनाची तपासिी, तयारी आणि अंमलबजाविी , 

हायड्रो-इलेणररक आणि बहुउिेशीय प्रकल्प, (c) सरकारी एजनसीद्वार े करिे 

आवश्यक असताना पािीपरुवठा आणि डे्रनेजसाठी प्रकल्पांची तयारी, अंमलबजाविी 

आणि ऑपरशेन, (d) पूिभ झालेल्या णसंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन. 

११) शैक्षनिक नविाग  

शैक्षणिक णविाग १८६० मध्ये तयार करण्यात आला आणि जनुया जनरलचा एक िाग 

बनला. शैक्षणिक आणि सागरी णविाग हे प्राथणमक णशक्षि आणि माध्यणमक आणि 

महाणवद्यालयीन णशक्षिाशी संबंणधत होते. णविागाचे काम जसजसे वाढत गेल ेतसतसे 

1947 मध्ये सामानय आणि शैक्षणिक णविागाचे णशक्षि आणि उद्योग णविाग आणि 

आरोग्य आणि स्थाणनक स्वराज्य णविाग असे णविाजन करण्यात आले. 

१२) सुंकीिव नविाग 

फॅरटरी अिँ रणेसिेनसी रकेॉि्भस आणि सणचवालय (णविागीय) नोंदी अंतगभत समाणवष्ट 

नसलेल्या नोंदी 'णवणवध नोंदी' म्हिून मानल्या जाऊ शकतात. या नोंदींमध्ये अनेक 

मनोरजंक जनुया संस्था व संस्था, राजकीय णमशन, प्रशासकीय बाबींसाठी नेमलेल्या 
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सणमत्या, कणनष्ठ अणधकाऱ्यांच्या नोंदी आणि काही णकरकोळ नोंदी व णववरिपते्र यांचा 

समावेश होतो. 

आपली प्रगिी िपासा- 

१. आधणुनक िारताच्या इणतहासाच्या कागदपत्राच्या संदिाभत मुंबई येथील 

परुाणिलेखागाराचे महत्त्व णवषद करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

कोल्हापूर अनिलेखागार 

कोल्हापूर अणिलेखागारात कोल्हापूर संस्थान व राजषी शाह ंच्या कारकीदीसंबंधीची सवभ 

कागदपतं्र जतन करुन ठेवण्यात आली आहते. मराठवािा आणि णवदिभ, महाराष्राच्या 

णनणमभतीनंतर महाराष्रात आले. या दोन णठकािी शासनाची परुाणिलेखागार ंनव्हती म्हिून 

शासनाने १९७१ ला मराठवाि्यासाठी औरगंाबाद येथे आणि णवदिाभसाठी नागपूर या 

णठकािी परुालेखागाराची स्थापना केली. या सवभ णठकािी अणतशय महत्त्वाची अशी कागदपते्र 

ठेवण्यात आली आहेत. 

निल्ली येथील राष्ट्रीय पुरानिलेखागार 

णदल्ली येठील राष्रीय परुाणिलेखागर म्हिजे राष्रीय चळवळीचा चालताबोलता इणतहासच 

आहे. णवणवध व्यक्तींचा पत्रव्यवहार, शासकीय कागदपते्र, णचते्र, णफल्म्स यांचा अमाप साठा 

यात आहे. आधणुनक व समकालीन इणतहास जािून घेण्याच्या दृष्टीने तो फार उपयकु्त आहे. 

शासकीय कागदपत्रांणशवाय इणतहासावरील दणुमभळ व महत्वाची पसु्तकेदेखील येथे उपलब्ध 

आहेत.  

१२.३ ईस्ट इुंनिया कुं पिीची कागिपत्रे 

१६३० मध्ये ईस्ट इंणिया कंपनीने िारतातली आपली पणहली वखार पणश्चम णकनाऱ्यावर 

सरुतला सरुू केली. या वखारीच्या माध्यमातूनच तेव्हा त्यांचा िारतातील व्यवसाय आणि 

इतर राजनैणतक हालचाली चालायच्या. मात्र १६६१मध्ये मुंबई बेटाचा ताबा त्यांच्याकिे गेला 

आणि १६८५ मध्ये कंपनीने आपल ं मखु्यालय सरुतेह न मुंबईला हलवलं. त्यानंतरच्या 

काळात िारतात केलेल्या प्रत्येक हालचालींची-कारवायांची नोंद कंपनीने आपल्या िायरीत 

ठेवली. केवळ व्यापारी णकंवा ऐणतहाणसकच नाही, तर नंतर णिणटश आमदनीत मुंबई-िारतात 

ज्या दळिवळिाच्या सोयी होत गेल्या णकंवा पोस्ट, टेणलग्राफ सरुू झालं, रले्वे आली, 

णवद्यापीठे सरुु झाली अशा सवभ बदलांसंबंधीची, सधुारिेसंबंधीची कागदपतं्र, पत्रव्यवहार जपून 

ठेवला गेला आहे. ईस्ट इंणिया कंपनीने जेव्हा पूवेकिे आपला व्यवसाय सरुू केला, तेव्हा 

त्यांच्या व्यवसायाची णठकािे 'फॅरटरीज' म्हिून ओळखली जात होती. सरुत हे त्यांचे पणश्चम 



 

 

आधणुनक व समकालीन 

इणतहासाची साधन े

161 

िारतातील मखु्यालय णकंवा मखु्य कारखाना होते. फॅरटरीमध्ये कमणशभअल रणेसिेनसीचाही 

समावेश होता. रणेसिेनसी रकेॉिभमध्ये प्रामखु्याने कंपनीच्या व्यावसाणयक व्यवहारांची नोंद 

असत,े परतं ुयोगायोगाने देशातील राजकीय घटनांचा संदिभ णदला जातो. 

१२.४ पत्रव्यवहार 

खाजगी आणि गपु्त पत्रव्यवहार यांना इणतहासाच्या साधनांमध्ये फार महत्त्व आहे. कोित्याही 

दबावाणशवाय पत्र व्यवहार होत असल्याने त्यातील मजकुराच्या णवश्वासणनयते णवषयी फारसी 

शंका नसते. तसेच पत्रव्यवहारामळेु तत्कालीन राज्यव्यवस्थेची व पत्र णलणहिारा याणवषयी 

पषु्कळ माणहती णमळते. मध्ययगुीन कालखंिात अनेक राज्यकत्यांनी णलणहलेली पते्र, ईस्ट 

इंणिया कंपनीच्या अणधकाऱ्यांनी केलेला पत्र व्यवहारांमधून अठराशे सत्तावनचे बंि व इतर 

तत्कालीन राजकीय घिामोिी यावर प्रकाश पितो., कागेँ्रसच्या स्थापनेस णिणटश अणधकारी 

ऍलन हू्यम यांनी पढुाकार घेतला असला तरी कागेँ्रस बाबत णिणटश शासन आधीपासूनच 

साशंक होते. िणवष्यात कागेँ्रसकिून राजसते्तला धोका उत्पनन होऊ शकतो हे जािून 

तत्कालीन गव्हनभर लॉिभ िफरीन यांनी व्यक्त केलेली मते त्यांच्या खाजगी पत्रात णदसून येतात. 

एणल्फनस्टन यांचे िारतातील णवशेष करून मुंबई प्रांतातील णवषयीचे मत त्यांच्या 

राज्यकारिाराणवषयीच्या िावना त्यांच्या लेखनात णदसून येतात. आधणुनक कालखंिात 

महात्मा फुल,े साणवत्रीबाई फुले व मामा परमानंद यांच्या पत्रव्यवहारातून सत्यशोधक 

चळवळीवर प्रकाश पितो. स्वातंत्र्यकाळात महात्मा गांधी, पंणित नेहरू, अबलु कलाम 

आजाद, गोपाळकृष्ि गोखले इत्यादींच्या पत्रांचा इणतहास लेखनात उपयोग होतो. फाळिी 

सारख्या संवेदनशील णवषयात समकालीन नेत्यांच्या पत्रव्यवहारावरूनही त्यावेळेसच्या 

राजकीय पररणस्थतीचे दशभन घिते. 

सवाभत महत्त्वाच्या कागदपत्राचा उल्लेख करायचाच तर १८५८ ला रािीने जो जाहीरनामा 

केला तो आमच्या मुंबई परुालेखा णविागामध्येच आहे. महात्मा गांधी यांच्या हस्ताक्षरांपासून 

पिंीत जवाहरलाल नेहरु यांनी अहमदनगरच्या णकल्ल्यातून इंणदरा गांधींना जी पतं्र णलणहली 

आणि ज्याचा उल्लेख 'णिस्कव्हरी ऑफ इंणिया'मध्ये केला. ती कागदपतं्र आपल्याकिे 

आहेत. सेनापती बापट, सिुाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इतकंच नव्हे तर िॉ. 

बाबासाहेब आंबेिकरांनी जी िारतीय राज्यघटना णलणहली त्याचे सवभ मसदु्याची कागदपतं्र येथे 

आहेत. चवदार तळ्याचा त्यांनी जो दावा केला ज्याला आपि संगर म्हितो त्याचा 

सरुुवातीचा दावा मोिीणलपीत आहे. हायकोटाभतून ते णजंकल्यानंतर म्हिजे सरुुवातीपासून 

शेवटपयंत चवदार तळ्याचा इणतहास सांगिारी कागदपतं्र काही मोिी णलपीतील, काही 

इंग्रजीमधील आपल्या मुंबई परुाणिलेखागारांमध्ये आहेत. राजश्री शाह  महाराज आणि िॉ. 

बाबासाहेब आंबेिकर यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारही आपल्या मुंबई परुालेखागारामध्ये 

आहे. आद्य िांतीकारक वासदुेव बळवंत फिके यांचे सवभ पेपसभ येथे आहेत. अनेक 

िांतीकारकांचे, स्वातंत्र्य सैणनकांचे पेपसभ आहेत. कागेँ्रसच्या स्थापनेची सधु्दा कागदपते्र 

आहेत. त्याच्या अगोदर १८४४ ला मुंबई असोणसएशन म्हिून एक संस्था स्थापन झाली 

होती. ती कागेँ्रसची पूवभणपठीका होती. णतथपासून लोकमानय णटळक, आगरकर महात्मा गांधी 

णकंवा त्यांचे अनयुायी या सवांनी णदलेला लढा णवशेषत: चले जाव चळवळीची सवभ महत्त्वाची 

कागदपते्र उपलब्ध आहेत. 
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१२.५ वृत्तपत्र 

मुंबई परुालेखागारात नसुती ऐणतहाणसक कागदपतं्र नाहीत. तर त्या णठकािी वतृ्तपते्र सधु्दा 

आहेत. १८९७ ला बॉम्बे िॉणनकल नावाचं एक वतृ्तपत्र सुरु झाले होते. त्याचा पणहला अंक 

उपलब्ध आहे. पणहलं वतु्तपत्र सरुु झालं ते बाळशास्त्री जांिेकर याचं दपभि. त्याचीही पणहली 

प्रत येथे आहे. त्याचा अधाभ िाग मराठीत व अधाभ िाग इंग्रजीत आहे. त्यामध्ये जाणहरातीही 

आहेत. हा पणहला अंक सधु्दा पहाण्यासारखा आहे. नंतर लोकमानयांचा केसरी, मराठा 

त्याणठकािी आहे. महात्मा गांधी यांनी सरुु केलेला हररजनचा अंक ठेवलेला आहे. िारतात 

आगमन झाल्यानंतर त्यांनी गोवा येथे मदु्रिालय सरुू केले. त्यांचाच णकत्ता णगरवत णिणटशांनी 

काही णनयतकाणलके वतभमानपते्र सरुू केली. त्यामधूनच तत्कालीन राज्यव्यवस्था व 

समाजव्यवस्था याणवषयी पषु्कळ माणहती णमळते. त्या काळातील बॉम्बे गॅझेट, मुंबई दपभि, 

मुंबापरु समाचार, प्रिाकर इत्यादी णनयतकाणलकात वतभमान ऐणतहाणसक घिामोिींचे ज्ञान 

होते. 

इिर शासकीय कागिपते्र 

जनुी राजपते्र, कें द्र सरकारची आणि महाराष्र शासनाची. त्यांनी सरुु केलेल्या जनगिनाचे 

सवभ ररपोटभ येथे आहेत. इतकेच नव्हे तर िूगिभ शास्त्राचा त्यांनी केलेला अभ्यास आहे, 

पाण्याचा स्त्रोत कसा आहे कुठून कुठली नदी वाहते, पाण्याचे झर ेकुठून वाहतात त्याचा सवभ 

सायंटीणफक अभ्यास करुन ठेवला आहे. मुंबईतल्या ज्या प्रणसध्द णिटीशकालीन इमारती 

आहेत, या सवांचे आराखिे, रले्वेचे नकाशे हे आपल्याकिे जवळजवळ ४० हजार आहते. 

सवभ प्रकारची अणतशय दणुमभळ कागदपते्र उपलब्ध आहेत. 

आपली प्रगिी िपासा- 

१. आधणुनक िारताच्या इणतहासाच्या कागदपत्राच्या संदिाभत कोल्हापूर येथील 

परुाणिलेखागाराचे विभन करा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१२.६ प्राथनमक स्त्रोि 

िैिुंनििी 

णिणटश कालीन अणधकारी दैनंणदनी मध्ये प्रत्येक णदवशी घिलेल्या महत्त्वाच्या घटनांची नोंद 

ठेवत असत. दैनंणदनी अथवा रोजणनशी हा एक महत्त्वाचा ऐणतहाणसक स्त्रोत आहे. अशा 

प्रकारच्या दैनंणदनी व्यणक्तगत ररत्या अथवा वाचनालयात आढळून येतात. णिणटश गव्हनभर 

जनरल व अनेक अणधकारी णलणहलेल्या दैनंणदनीत तत्कालीन राजकीय पररणस्थतीचे णचत्रि 
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आढळते. अठराश ेसत्तावनचा उठाव, कायदेिंग चळवळ, चलजेाव चळवळ इत्यादी घटनांचे 

समाजात पिलेले पिसाद व त्याबाबतचा णिणटश दृणष्टकोन या रोजणनशीत णदसून येतो. 

मुलाखि 

आधणुनक अथवा समकालीन इणतहास लेखनामध्ये मलुाखतींचे महत्त्व अननयसाधारि आहे. 

मलुाखतींद्वार े घिलेल्या घटनांचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते. १९४२ ची चले जाव चळवळ, गोवा 

मणुक्तसंग्राम, संयकु्त महाराष्र चळवळ इत्यादी ऐणतहाणसक बाबींची माणहती त्यामध्ये िाग 

घेतलेल्या व्यक्तींची मलुाखत घेऊन णमळवली तर ते जास्त प्रत्ययकारी ठरते. म्हिूनच 

मलुाखत हा एक महत्त्वाचा प्राथणमक स्त्रोत आहे. 

प्रश्नावली 

समकालीन इणतहासाचे आकलन होण्यासाठी प्रश्नावली महत्वाचे साधन आहे. साधने गोळा 

करण्यासाठी प्रस्तावनेचा उपयोग होतो. यामध्ये काही प्रश्नांची माणलका णदलेली असते. 

संबंणधत व्यक्तींकिून ती िरून घेिे अपेणक्षत असते. प्रश्नावलीत व्यक्तींना णनणश्चत स्वरूपाचे 

प्रश्न णवचारलेले असतात. अणतशय कमी वेळात अनेक व्यक्तींना प्रश्न णवचारण्यात येतात. याचे 

स्वरूप मौणखक नसून णलणखत असते. त्यामळेु एकाच वेळेस हजारो व्यक्तींकिून प्रश्नावली 

िरून घेता येते. प्रश्नावलीत णनरीक्षकाचा कोिताही प्रिाव पित नाही त्यामळेु हा एक 

वस्तणुनष्ठ पयाभय आहे. शासनाला आपले धोरि ठरवण्यासाठी लोकमत णवचारात घेिे 

आवश्यक असते. लोकमत जािून घेण्यासाठी प्रश्नावली हा एक महत्त्वाचा घटक असू शकतो. 

अठराशे अठरा मध्ये मराठी सते्तचा पािाव झाल्यानंतर नवीन प्रदेशात कशा प्रकारचे धोरि 

आखावे यासाठी एलणफस्टनने आपल्या अणधकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवली. व त्याच्याआधारेच 

राज्यकारिार सरुू केला. 

आपली प्रगिी िपासा- 

१. प्राथणमक स्त्रोत म्हिून मलुाखत व प्रश्नावलीचे महत्त्व सांगा. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

१२.७ आधुनिक व समकालीि कालखुंिािील इनिहास लेखि 

आधणुनक कालखंिात इणतहासलेखनाला शास्त्रशदु्ध आधार णमळाला असून पूिभ अभ्यास 

करून, परुावे गोळा करून इणतहास णलणहला जातो. अशा प्रकारच्या इणतहासलेखनाला संदिभ 

गं्रथाचे स्वरूप प्राप्त होते. अशा प्रकारचे लेखन केले. जेम्स णमल, एणल्फनस्टन, आर. सी. दत्त, 

जदनुाथ सरकार, इरफान हबीब, आर. एस. शमाभ, रोणमला थापर इत्यादींनी णवणवध परुाव्यांचा 

अभ्यास करून आपापल्या णवचारधारेनसुार इणतहास लेखन केले आहे. 
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णिटीश कालखंिात अनेक णिटीश इणतहासकारांनी इणतहास लेखनाचे कायभ हाती घेतले. 

अथाभत त्यांनी केलेल्या साम्राज्यणवस्ताराचे समथभन करण्याचा त्यांचा हेतू त्यांच्या लेखनातून 

उघि होतो. जेम्स णमल याने ‘णहस्टरी ऑफ णिटीश इंणिया' या पसु्तकात िारतीयांच्या 

मागासलेपिाचा उल्लेख करून णिटीश राजवटीची िलामि केली. माउंट स्तअुतभ 

एणल्फनस्टन याने १८८७ मध्ये‘द राईज ऑफ णिटीश पॉवर इन इंणिया' तर आधणुनक 

कालखंिात सणुमत सरकार यांनी मारसभवादी दृष्टीकोनातून इणतहास लेखन केले आहे. 

आधणुनक िारताचा इणतहास हा त्यांच्या अभ्यासचा णवषय राणहला आहे. ‘स्वदेशी मवुमेंट इन 

बेंगाल व मोिनभ इंणिया’ हे त्यांचे प्रणसद्ध गं्रथ आहेत. िारतीय इणतहासाची णहंदू आणि मसु्लीम 

अशी णविागिी अमानय करून त्यांनी शेतकरी, कामगार यांच्या चळवळीला णवशेष महत्व णदले 

आहे. तळागाळातील शोणषतांचा इणतहास मांिण्याचे कायभ त्यांनी केले आहे.  

१२.८ साराुंश 

इणतहास णलणहण्यासाठी साधनांची णनतांत आवश्यकता असते त्यालाच ऐणतहाणसक परुावा 

असेही म्हितात. ऐणतहाणसक परुाव्यामळेु साणहत्यापेक्षा इणतहास वेगळा गिला जातो. 

मराठ्यांचा इणतहास अभ्यासण्यासाठी आत्मचररत्र, चररत्र, शासकीय कागदपते्र, वेळोवेळी 

जाहीर केलेली फमाभने, इत्यादी उपलब्ध आहेत. त्याणशवाय यरुोणपयन प्रवाशांनी व 

इणतहासकारांनी देखील मराठ्यांच्या इणतहासावर णलणहलेले साणहत्य आजणमतीस 

अभ्यासकांसाठी खलुे आहे. आधणुनक कालखंिात इणतहासलेखनाला शास्त्रशदु्ध आधार 

देऊन जेम्स णमल, एणल्फनस्टन, आर. सी. दत्त, जदनुाथ सरकार, इरफान हबीब, आर. एस. 

शमाभ, रोणमला थापर इत्यादींनी णवणवध परुाव्यांचा अभ्यास करून आपापल्या णवचारधारेनसुार 

इणतहास लेखन केले आहे.  

१२.९ प्रश्न  

१) आधणुनक आणि समकालीन िारताच्या इणतहासाची परुाणिलेखागारामधील व णलणखत 

साधने कोिती?  

२) आधणुनक िारताचा इणतहास जािून घेण्यासाठी शासकीय कागदपते्र कशा प्रकार े

महत्वाची िूणमका बजावतात? 

१२.१० सुंििव  

१) http://maharashtraarchives.org 

२) hhtp//nationalarchives.nic.in 

३) ग्रोवर अंि ग्रोवर ,अ नयू लूक अट इंणिअन णहस्टरी, एस. चांद, २००१.  

४) णबपीन चंद्र ,णहस्टरी ऑफ मॉिनभ इंणिया, , ओरीनतल ब्लारस्वान, २००९.  
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