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णनिेदन 
 

आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानववज्ञाने, तंत्र आवण अवियावंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं, त्याचप्रमाणे िारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इवतहास, कला इत्यादी ववषयातं मराठी िाषेला ववद्यापीठ स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयय 
याव,े हा मुख्य उदे्दश लक्षात येऊन सावहत्य संस्कृती मंडळाने वाङ्मयवनर्ममतीचा ववववध काययक्रम हाती घेतला 
आहे. मराठी ववश्वकोश, मराठी िाषेचा प्रमाणाशब्दकोश, वाङ्मयकोश, ववज्ञानमाला, िाषातंरमाला, आंतर 
िारती-ववश्विारती, महाराष्ट्रवेतहास इत्यादी योजना या काययक्रमात अंतिभयत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी िाषेला ववद्यापीठीय िाषेचे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकवरता मराठीत ववज्ञान, 

तत्त्वज्ञान, सामावजक शासे्त्र आवण तंत्रववज्ञान या ववषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावत मावहतीने युक्त 
अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. वशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा 
ववकास होईल ही गोष्ट तर वनर्मववादच आहे, पण मराठी िाषेचा ववकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आवण ते साधन म्हणजे मराठी िाषेत वनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या िाषेतच ज्ञान व 
संस्कृती याचें अवधष्ठान तयार व्हाव े लागते. जोपयंत माणसे परकीय िाषेच्याच आश्रयाने वशक्षण घेतात, 
काम करतात व ववचार करतात तोपयंत वशक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंवबत्व राहते व 
ववचाराला अस्सलपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर, वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानववज्ञानापासभन सवयसामान्य माणसे 
ववंचत राहतात. 

 
३. वरील ववषयावंर केवळ पवरिाषाकोश अथवा पाठपुस्तक प्रकावशत करून ववद्यापीठीय स्तरावर 

अशा प्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्त होणार नाही. सवयसामान्य सुवशवक्षतापासभन तो प्रज्ञावतं 
पंवडतापयंत मान्य होतील अशा गं्रथाचंी रचना व्हावयास पावहजे. मराठी िाषेत ककवा अन्य िारतीय 
िाषामंध्ये ववज्ञान, सामावजक शासे्त्र व तंत्रववज्ञान या ववषयाचें प्रवतपादन करावयास उपयुक्त अशा पवरिाषा-
सभची ककवा पवरिाषा कोश तयार होत आहेत. पविमी िाषानंा अशा प्रकारच्या कोशाचंी गरज नसते. याचे 
कारण उघड आहे. पविमी िाषातं ज्या ववद्याचंा संग्रह केलेला असतो, त्या ववद्याचंी पवरिाषा सतत वापराने 
रूढ झालेली असते. त्या शब्दाचें अथय त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या लक्षात येतात. 
वनदान त्या त्या ववषयातंील वजज्ञासभनंा तरी ते माहीत असतात. अशी स्स्थती मराठी ककवा अन्य िारतीय 
िाषाचंी नाही. पवरिाषा ककवा शब्द याचंा प्रवतपादनाच्या ओघात समपयकपणे वारंवार प्रवतवष्ठत लेखातं व 
गं्रथातं उपयोग केल्याने अथय व्यक्त करण्याची त्यात शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केवळ 
कोशात पडभन रावहल्याने अथयशभन्य राहतात. म्हणभन मराठीला आधुवनक ज्ञानववज्ञानाचंी िाषा 
बनववण्याकवरता शासन, ववद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था व त्या त्या वविागाचे कुशल लेखक यानंी मराठीत 
गं्रथरचना करणे आवश्यक आहे. 

 
४. वरील उदे्दश ध्यानात ठेवभन मंडळाने जो बहुववध वाङ्मयीन काययक्रम आखला आहे त्यातील 

पवहली पायरी म्हणभन सामान्य सुवशवक्षत वाचकवगाकवरता, इंग्रजी न येणाऱ्या कुशल कामगाराकवरता व 
पदवी, पदववका घेतलेल्या अवियतं्याकवरता सुबोध िाषेत वलवहलेली ववज्ञान व आरोग्यशास्त्र, शरीरववज्ञान, 
प्रकावशत केली आहेत. प्रकाशवचत्रणकला, गणनयंते्र, रंग, कृवत्रम धागे, मोटार-दुरुस्ती, वैमावनक ववद्या, 
अवकाशयान, वास्तुकला इत्यादी इतर अनेक ववषयावंरील पुस्तके तयार होत आहेत. 
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५. िभतलावर ककवा िभगिात सापडलेल्या पुराणवस्तभंचे संशोधन, अध्ययन करून, त्यावर 
इवतहासाचा मागोवा घेणे आवण प्राचीन काळातील मानवीजीवन व संस्कृती याचं्याववषयी स्थभल कल्पना 
करणे, याला पुराणवस्तभ संशोधनशास्त्र असे म्हणतात. 

 
६. डॉ. म. के. ढवळीकर, पुरातत्त्ववविाग, डेक्कन कॉलेज, पणेु यानंी सामान्य वाचकाचंी गरज 

ओळखभन प्राचीन मानवी संस्कृती अवशषे, स्थलाचें अन्वषेण, त्याचें उत्खनन व प्राचीन वैिव इत्यादीबद्दल हे 
एक मावहतीपभवयक पसु्तक मडंळास वलहभन वदले याबद्दल मंडळ त्याचें आिारी आहे. 

 
७. मंडळाच्या वतीने सदर पुस्तक प्रकावशत करून मराठी वाचकानंा सादर करण्यास मंडळास 

आनंद होत आहे. 
 
 

मंुबई 
१ फेबु्रवारी, १९७९, 
१३ माघ, शके १९००. 

लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य सावहत्य-संस्कृती मंडळ. 
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ऋिणनदेश 
 
प्रस्तुत गं्रथ वलवहताना अनेक व्यक्तींची मोलाची मदत झालेली आहे. त्याचंा ऋणवनदेश करणे 

आवश्यक आहे. हा गं्रथ महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण ससं्कृती मंडळाच्या शास्त्रमालेसाठी मी वलहावा अशी 
सभचना त्या मालेचे प्रमुख श्री. बा. रं. सुंठणकर यानंी केली. त्यामुळे त्याचंा मी ऋणी आहे. 

 
या ववषयाचे धडे मी सवयप्रथम श्री. बाळकृष्ट्ण थापर व श्री. मधुसभदन देशपाडें (िारतीय पुरातत्त्व 

सवेक्षण खात्याचे अनुक्रमे अवतवरक्त महावनदेशक आवण महावनदेशक) याचं्याकडभन घेतले. त्यानंतर माझे 
गुरू डॉ. ह. धी. साकंवलया याचं्या मागयदशयनामुळे मी या ववषयात थोडीफार प्रगती करू शकलो. 
उत्खननातील माझे ज्येष्ठ सहकारी डॉ. शा.ं िा. देव आवण डॉ. झैनुवद्दन अन्सारी याचं्याकडभन दरवषी 
उत्खननस्थळी झालेल्या चचेत खभप वशकावयास वमळाले. यावशवाय डॉ. देव यानंी हस्तवलवखत वाचभन ते 
सुधारण्यासाठी बहुमोल सभचनाही केल्या. या सवांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. कालमापनाच्या शास्त्रीय 
पद्धतींची मावहती वलवहताना डॉ. शरद राजगुरू याचंी उल्लेखनीय मदत झाली. त्याचंा ऋणवनदेश करणे 
आवश्यक आहे. 

 
गं्रथातील वचते्र श्री. चंद्रकातं पडवळ आवण श्री. श.ं का. कुलकणी यानंी काढभन वदली. नकाशा श्री. 

यशवतं रासर यानंी तयार केला आवण छायावचते्र श्री वसतं नागपुरे यानंी काढभन वदली. डेक्कन कॉलेजमधील 
या सवय सहकाऱ्याचंा मी अत्यतं आिारी आहे. 

 
साधना पे्रसने हा गं्रथ अल्पावधीत छापला, त्याबद्दल श्री. नाना डेंगळे आवण त्याचें सहकारी याचें 

आिार मानणे आवश्यक आहे. 
 
 

ववजयादशमी }  
२१ ऑक्टोबर १९७७ मधुकर केशि ढिळीकर 

पुणे  
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१ : व्याख्या आणि व्याप्ती 
 
======================================================================= 

 
पुरातत्त्वववद्या हे शास्त्र जरी फारसे जुने नसले तरी त्याची लोकवप्रयता अमाप आहे. आपणापैकी 

प्रत्येकाला आपल्या प्राचीन इवतहासाबद्दल आदर असतो. पभवयजाचं्या थोर यशाची गाथा प्रत्येकाला गावीशी 
वाटते. आपल्या पभवयजानंी काय काययक्रम गाजवले, याबद्दल प्रत्येकाला कुतभहल असते. त्याचप्रमाणे आपल्या 
देशाचा वैिवशाली वारसा वकती थोर आहे हे जाणभन घेण्याची प्रत्येकाची प्रबळ इच्छा असते. थोडक्यात 
सागंायचे म्हणजे प्रत्येक प्रातंातील, प्रत्येक देशातील लोकानंा त्याचं्या इवतहासाबद्दल आदर असतो; आवण 
तो वकती उज्ज्वल आहे हे जाणभन घेण्याचा ते सदैव प्रयत्न करत असतात. इवतहास जरी आपल्याला प्राचीन 
वैिवाची जाणीव करून देत असला तरी त्यामुळे आपले पभणयतया समाधान कधीच होत नाही. याचे मुख्य 
कारण असे की इवतहास हा सवयसाधारणपणे वलवखत साधनावंर आधावरत असतो; परंतु प्राचीन संस्कृतीचे 
संपभणय वचत्र त्यात आपल्याला वदसत नाही. वशवाय वलवहण्याच्या कलेचा शोध मानवी संस्कृतीच्या 
इवतहासात अगदी अलीकडे, म्हणजे सुमारे पाच हजार वषांपभवी लागला. त्यापभवी लाखो वष े मानव या 
िभतलावर राहात होता. त्यामुळे मानवी संस्कृतीच्या अवतप्राचीन इवतहासाचे लेखन करण्यासाठी 
आपल्याला पुरातत्त्वववदे्यची मदत घ्यावी लागते. िारतासारख्या देशात जेथे ऐवतहावसक लेखन फारच 
दुर्ममळ आहे तेथे तर सासं्कृवतक इवतहास वलवहण्यासाठी पुरातत्त्वववदे्यची मदत मोठ्या प्रमाणावर घ्यावी 
लागते. तेव्हा पुरातत्त्वववदे्यचे महत्त्व आवण वतची लोकवप्रयता सहज ध्यानात येण्यासारखी आहे. 

 
पुरातत्त्वववदे्यची व्याख्या अनेक पुरातत्त्वज्ञानंी आपापल्या परीने केली आहे. पुरातत्त्वववद्या म्हणजे 

प्राचीन अवशषेाचंा अभ्यास होय, याबद्दल वविानातं दुमत नाही. पुरातत्त्वववद्या म्हणजे पुरावशषे ववद्या; परंतु 
अवशषे वकती प्राचीन असावते याबद्दल मतिेद आहेत. अमेवरकेत पुरातत्त्वववद्या आवण प्रावगवतहास 
(Prehistory) असे समीकरण झाले आहे. उत्तर अमेवरकेच्या संस्थानात (U. S. A.) कोलंबसाने पाय 
ठेवण्यापभवी सवयत्र रानटी टोळ्या वावरत होत्या. त्या अत्यंत अप्रगत अवस्थेत असभन त्यानंा वलवहण्याचे ज्ञान 
नव्हते. त्यामुळे अमेवरकेचा कोलंबसापभवीचा इवतहास हा त्या देशाचा प्रावगवतहास आहे. त्यामुळे तेथे 
पुरातत्त्वववद्या म्हणजे प्रावगवतहास समजतात. परंतु िारतासारख्या देशात ही व्याख्या लागभ पडत नाही. 
आपल्याकडे पाच हजार वषापभवीपासभन प्रगत ससं्कृती नादंत आहे. तथावप इवतहासलेखन मात्र प्राचीन 
काळात आपल्याकडे झाले नाही. त्यामुळे अश्मयुगीन अवशषेापंासभन ते मोगल-मराठा काळापयंतचा 
सासं्कृवतक इवतहास पुरातत्त्वाच्या साहाय्याने जाणभन घ्यावा लागतो. चीन, इवजप्त, इराण, इराक, ग्रीस 
इत्यादी देशातं इवतहासलेखनाची परंपरा प्राचीन काळी अस्स्तत्वात असली तरी तेथेही पुरातत्त्वववदे्यचे 
महत्त्व कमी होत नाही. याचे मुख्य कारण असे की इवतहास वलवहणारे लेखक हे राजाच्या पदरी असत. 
त्यामुळे त्यानंा काही प्रसंगी सत्यापलाप करणे अपवरहायय असे. राजाला रुचेल असा इवतहास वलवहणे त्याचें 
कतयव्य होते. या इवतहासात राजा हा कें द्रकबदभ असभन राजकीय घडामोडींच्या पलीकडे इवतहास जात नसे. 
उदा., क्रीटमधील नॉसस या गावी सापडलेल्या वमनोस राजाच्या राजवाड्यातील इवष्टकालेखात कोणी 
कोणत्या स्वरूपात कर िरला याची नोंद आहे. इवजप्तमध्ये टेल एल अमाना या गावी सापडलेल्या लेखात 
केवळ राजकीय घडामोडींची मावहती आहे. मोगलाचं्या दरबारीही इवतहासकार होते. या सवांमध्ये सामान्य 
माणसाचे जीवन कोठेही प्रवतकबवबत होत नाही. सामान्य जनतेला आवण वतच्या दैनंवदन जीवनाला या 
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दरबारी इवतहासात स्थान नव्हते. पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट मानवी जीवनाचा अभ्यास हे असल्यामुळे 
इवतहासकाळातील सामान्य माणसाच्या जीवनाचे सुसंगत वचत्र उिे करण्यासाठी परुातत्त्वववदे्यचे साहाय्य 
घ्याव ेलागते. 

 
पुरातत्त्वववद्या ही अगदी अलीकडील काळाच्या अभ्यासासाठीसुद्धा वकती उपयुक्त आहे याचे उत्तम 

उदाहरण म्हणजे इंग्लंडमध्ये नव्याने सुरू झालेला औद्योवगक पुरातत्त्व (Industrial Archaeology) या 
ववषयाचा अभ्यास होय. १८ व्या शतकात तेथे औद्योवगक क्रातंी झाली; ती कशी, केव्हा व कोठे सुरू झाली व 
वतचा प्रसार कसा झाला याची समग्र मावहती तत्कालीन वाङ्मयात उपलब्ध असली तरी वतचे वस्तभरूप 
अवशषे काळाच्या प्रवाहात फार काळ वटकतील याची खात्री नसल्यामुळे ते जतन करून त्याचंा अभ्यास 
करणे हा एकच मागय आहे याची जाणीव इगं्रजानंा आता झाली आहे. आपल्याकडेही मुसलमानी अंमलातील 
वलवखत इवतहास उपलब्ध असला तरी केवळ पुरातत्त्वीय उत्खननामुळे त्या काळातील संस्कृतीवर वकती 
महत्त्वाचा प्रकाश पडतो हे बडोद्याच्या महाराज सयाजीराव ववद्यापीठाचे पुरातत्त्वज्ञ डॉ. आर. ए. . मेहता 
यानंी केलेल्या चापंानेर येथील उत्खननावरून वदसभन येते. या प्रकारचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन िारत 
सरकार फते्तपभर वशक्री येथे करणार आहे. 

 
पुरातत्त्वववद्या हा ववषय काहींना अत्यंत रूक्ष वाटतो, तर काहींना तो अत्यंत रोमाचंकारी िासतो. 

अथात ही दोन्ही मते सत्याच्या फारशी जवळ नाहीत. पुरातत्त्वववद्या ही रुक्ष नसली तरी थोडीफार 
रोमाचंकारी आहे यात शकंा नाही. तुतनखामेनच्या कबरीसारख्या अवशषेाचंा शोध लावण्याचे िाग्य फारच 
थोड्या पुरातत्त्वज्ञाचं्या वाट्याला येते. याउलट बहुसंख्य पुरातत्त्वज्ञ वषानुवष े पुरातत्त्वाच्या एखाद्या 
कभ टस्थळावर आपले लक्ष कें वद्रत करून त्याची उकल करण्यात मग्न असतात. त्याचं्या प्रदीघय पवरश्रमानंा 
यश येऊन मानवी जीवनाचा एखादा कोपरा प्रकावशत होतो आवण त्यायोगे मानवी ससं्कृतीच्या इवतहासात 
एखादी ओळ वलवहली जाते. त्यावरून या ववषयात रस घेणाऱ्याला तो रूक्ष नाही याची जाणीव तर होईलच, 
परंतु त्याला त्याचा कंटाळा मात्र कधीही येणार नाही हे वनवित ! 

 
पुरातत्त्वववद्या हा स्वतंत्र ववषय नसभन इवतहासाचा एक िाग आहे असे अनेक वविानाचें मत होते. 

पुरातत्त्व जी मावहती उत्खननािारे गोळा करतो त्याचा मुख्य हेतभ मानवी इवतहासात िर टाकणे हा 
असल्याने ते काही अंशी खरे आहे. तसेच पुरातत्त्वववदे्यची साधने ही इवतहास, मानववशंशास्त्र, िभगियशास्त्र 
इत्यादी ववषयाचंा अभ्यास करण्याचीही साधने असल्याने पभवी पुरातत्त्वववदे्यला स्वतंत्र स्थान नव्हते. प्रवसद्ध 
अमेवरकन मानववशंशास्त्रज्ञ डॉ. आल्रेड क्रोबर यानंी त्यामुळेच पुरातत्त्वववद्या म्हणजे ‘अवलवखत इवतहास’ 
असे प्रवतपादन केले होते. त्यामुळे पभवी इवतहासाचा एक िाग म्हणभन पुरातत्त्वववदे्यला ववद्यापीठाचं्या 
अभ्याक्रमात गौण स्थान वदला जाई. एका वविानाने तर त्याचं्यापुढे मजल मारली आहे. डॉ. वॉल्टर टेलर 
याचं्या मते पुरातत्त्वज्ञ हा वनव्वळ एक तंत्रज्ञ आहे. त्याचं्या मताला प्रख्यात पुरातत्त्वज्ञ सर मार्मटमर व्हीलर 
यानंी प्रखर ववरोध केला आवण त्याचें हे ववधान वनव्वळ वबनबुडाचे आहे हे दाखवभन वदले. फुलपाखराचंा 
अभ्यास करणारा प्राणीशास्त्रज्ञ जसा वनव्वळ फुलपाखरे पकडणारा छंदी नसतो त्याप्रमाणे पुरातत्त्वज्ञही 
वनव्वळ खापरे गोळा करणारा तंत्रज्ञ नसतो. उत्खननाचे तंत्र त्याला ज्ञात असले तरी मानवी अवशषेाचं्या 
अभ्यासावरून त्याला सासं्कृवतक इवतहास उिा करावा लागतो. व्हीलर यानंी १९३७ मध्ये लंडन येथे 
पुरातत्त्वववदे्यचे वशक्षण देणारी स्वतंत्र संस्था स्थापभन या ववदे्यला ववद्यापीठाचं्या अभ्यासक्रमात स्वतंत्र स्थान 
प्राप्त करून वदले. युरोपात आवण आवशयातही आता पुरातत्त्वववद्या हा अभ्यासाचा आवण संशोधनाचा स्वतंत्र 
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ववषय आहे. अमेवरकेत या ववषयाचा जरी मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास होत असला तरी तेथे मात्र 
पुरातत्त्वववद्या ही मानववशंशास्त्राचा एक िाग समजला जाते. 

 
पुरातत्त्वववदे्यचा अभ्यास का करावा असा प्रश्न काही वळेा अनेक लोक ववचारतात. उत्खननात 

आवण संशोधनात श्रम आवण पैसा याचंा अपव्यय होतो, आवण िारतासारख्या गरीब देशाला ही ववद्या 
परवडणारी नाही, असे मत व्यक्त केले जाते. 

 
याला केवळ ज्ञानलालसा असे सरळ उत्तर देता येईल. परंतु पुरातत्त्वववदे्यचे महत्त्व पटवभन देता 

येण्यासारखे असल्यामुळे वतच्या अभ्यासाची िारतासारख्या देशात वकती आवश्यकता आहे हे ववशद करून 
सागंणे इष्ट ठरेल. आवरका आवण आवशया खंडातंल्या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशानंा आपला सासं्कृवतक 
वारसा वकती थोर आहे हे जाणभन घेण्याची इच्छा प्रबळ आहे. डॉ. गॅ्रहॅम क्लाकय  याचं्या मते त्या देशानंा 
आपली सासं्कृवतक नग्नता (cultural nudity) झाकावयाची असते. िारतासारख्या देशाला वैिवशाली 
इवतहास असल्यामुळे आपल्याला त्यात फारसे स्वारस्य वाटणार नाही. केवळ व्यवहारी दृवष्टकोनातभनही 
पुरातत्त्वववदे्यचे महत्त्व जाणभन घेण्यासाठी ग्रीस आवण इटलीसारख्या देशाकंडे आपण पावहल्यास असे 
आढळभन येईल की, तेथील पुरातत्त्वज्ञानंी गेली दोन शतके जे िव्य, प्राचीन अवशषे शोधभन काढले आहेत ते 
पाहण्यासाठी हजारो प्रवासी दरवषी येतात आवण त्यामुळे त्या देशानंा कोट्यवधी रुपयाचें परकी चलन 
वमळते. आपल्याकडे आता सरकारच्या पययटन वविागाचे प्राचीन अवशषेाकंडे लक्ष कें वद्रत झाले असभन 
अवधकावधक परकी चलन वमळवण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. या संदिात ताजमहालचे उदाहरण 
देणे आवश्यक आहे. गेल्या शतकामध्ये बेंकटक या व्हाईसरॉयने आग्र्याचा ताजमहाल वललावात काढला 
होता. ते संगमरवर ववकल्यास सरकारी खवजन्यात मोठी िर पडेल असे त्याला वाटत होते. परंतु आपल्या 
सुदैवाने हा वललाव कोणी घेऊ शकला नाही आवण त्यामुळे ताजमहाल अस्स्तत्वात रावहला. आपल्याला तो 
वकती महत्त्वाचा वाटतो हे वनराळे सागंण्याची आवश्यकता नाही. 

 
पुरातत्त्वववद्या हे शास्त्र आहे ककवा कला याबद्दल वविानातं मतिेद आहेत. प्रत्येक ववषयाचे शास्त्र 

ककवा कला या साचेबंद वविागात वगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे पुरातत्त्वववदे्यचेही असे वगीकरण 
करणे अपवरहायय आहे. गेल्या दोनश े वषांचा पुरातत्त्वववदे्यचा इवतहास पावहल्यास प्राचीन अवशषे 
उत्खननािारे खणभन काढण्यासाठी जे कसब लागते ते ववचारात घेऊन शास्त्रज्ञानंी पुरातत्त्वववद्या ही एक 
कला आहे असे मत प्रवतपादन केले होते. परंतु गेल्या दोन दशकातंील नवीन ववचार-प्रवाह ध्यानात घेता 
पुरातत्त्वववद्या शास्त्राकडे अवधक झुकभ  लागली आहे असे वदसते. आता पुरातत्त्वज्ञाला त्याच्या केवळ 
उत्थननाच्या कसबावर ववसबंभन राहभन िागत नाही. प्राचीन स्थळे शोधभन काढण्यासाठी, त्याचें उत्खनन 
करण्यासाठी आवण उत्थवनत पुराव्याचे मभल्यमापन व जतन करण्यासाठी िौवतक शास्त्राचंी मदत घ्यावी 
लागते. ककबहुना िभगियशास्त्र, वनस्पवतशास्त्र, प्रावणशास्त्र इ. ववषयातंील तज्ज्ञाचं्या मदतीवाचभन 
पुरातत्त्वज्ञाला आपली कामवगरी पार पाडता येणार नाही. गणकयंत्राचाही पुराव्याच्या मभल्यमापनासाठी 
वकती बहुमोल उपयोग होतो हे संख्याशास्त्रज्ञानंी दाखवभन वदले आहे. यावरून पुरातत्त्वववद्या ही वनव्वळ 
कला नसभन ववज्ञानात लागणाऱ्या शोधामुंळे हळभहळभ शास्त्र होत आहे असे वदसभन येते. 

 
परंतु पुरातत्त्वववदे्यचे उवद्दष्ट आवण साधने याचंा ववचार करता ही ववद्या केवळ शास्त्र ककवा कला आहे 

असे म्हणता येणार नाही; तर दोन्हीही आहे असे म्हणता येईल. 
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पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट म्हणजे प्राचीन मानवी संस्कृतीचा अभ्यास हे ध्यानात घेतल्यावर या 
अभ्यासाचे मुख्य साधन म्हणजे प्राचीन मानवी वसाहतींचा शोध लावणे आवण त्याचें शास्त्रशुद्ध उत्खनन 
करणे हे आहे हे ध्यानात येते. प्राचीन स्थळाचें शोध लावण्याच्या ववववध तंत्राचंा आवण उत्खनन पद्धतींचा 
ऊहापोह पुढे केला आहे. या साधनाचं्या िारे मानवी संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी प्राचीन मानववनर्ममत 
वस्तभंचा (artifacts) अभ्यास क्रमप्राप्तच आहे. मानवाने घडवलेली हत्यारे, आयुधे आवण अनेकववध 
वनत्योपयोगी वस्तभ याचंा ववकास कसकसा होत गेला याचा ववचार करावा लागतो. त्यासाठी वनरवनराळ्या 
वस्तभंचे वगीकरण (Typology) कराव े लागते. त्यावरून त्याचं्या उत्क्रातंीची (evolution) कल्पना येते. 
इतकेच नव्हे तर वनरवनराळ्या वस्तभंचे एकमेकाशंी असलेले साहचयय (association) ध्यानात घ्याव ेलागते. 
या अभ्यासावरून हत्याराचंा ककवा आयुधाचंा एखादा प्रकार हा कालवनणययासाठी त्याचं्या उत्क्रातंीतील एक 
महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. उदा., मध्ये कणा (mid-rib) असलेल्या ताबं्याच्या तलवारी ककवा कट्यारी 
आपल्याला िारतात काही वठकाणी सापडतात. हे हत्यार मभळ इराणमधील; तेथभन ते इ.स.पभ. १८०० ते 
१४०० च्या दरम्यान आपल्याकडे आले. ते वैवशष्टपभणय असल्यामुळे ज्या इतर अवशषेाबंरोबर सापडते, त्या 
अवशषेाचं्या कालवनणययासाठी त्याचा बहुमोल उपयोग होतो. काळी वझलई असलेली खापरे (N. B. P.) 
िारतात दवक्षणेकडील िाग सोडभन सवयत्र सापडतात; त्याचं्या साहचयामुळे इतर अवशषेाचें कालमापन 
करता येते. 

 
मानवी इवतहासाचे तीन कालखंड कस्ल्पले आहेत. ज्या काळातील वलखाण उपलब्ध आहे तो 

इवतहास काळ, आवण ज्या काळात मानवाला वलवहण्याचे ज्ञान नव्हते तो प्रागवैतहावसक काळ म्हणभन गणला 
जातो. परंतु या दोहोंच्यामधील एका छोट्या कालखंडाला इवतहासपभवय काळ (Protohistoric period) 
अशी संज्ञा आहे. ज्या कालखंडातील वलखाण उपलब्ध आहे, परंतु त्या काळातील सासं्कृवतक अवशषे 
उपलब्ध नाहीत; ककवा ज्या काळातील वलखाण उपलब्ध असभन आपण जे वाचभ शकत नाही त्याला 
इवतहासपभवय काळ म्हणता येईल. आपल्याकडील वैवदक काळातील वाङ्मय उपलब्ध आहे, परंतु त्या 
काळातील अवशषे मात्र अद्यावप आढळत नाहीत. तसेच कसधु संस्कृतीचे अवशषे मोठ्या प्रमाणावर 
सापडभनही कसधु वलपी मात्र अद्यावप आपण वाचभ शकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही संस्कृती इवतहासपभवय 
(Protohistoric) गणल्या जातात. िववष्ट्यकाळात वैवदक संस्कृतीचे अवशषे सापडले आवण कसधु वलपी 
वाचता आली म्हणजे इवतहासकालीन संस्कृती म्हणता येईल. 
 
पुरातत्त्िणिद्या आणि इणतहास 

 
पुरातत्त्वववदे्यचा इवतहासाशी अवतशय घवनष्ट संबधं आहे तसे पावहल्यास इवतहासाची जी अनेक 

साधने आहेत त्यापंैकी पुरातत्त्वववद्या हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. इवतहासातील घटनाचंा लेखी पुरावा 
उपलब्ध असला तरी वकत्येक वळेा त्या घटना वसद्ध करण्यासाठी केवळ पुरातत्त्वीय पुराव्यावर अवलंबभन 
राहाव ेलागते. इ. स. च्या पवहल्या-दुसऱ्या शतकात िारताचा रोमन साम्राज्याशी फार मोठ्या प्रमाणावर 
व्यापार असल्याचा उल्लेख ग्रीक आवण रोमन लेखकानंी केला आहे. परंतु त्याची सत्यता केवळ उत्खवनत 
पुराव्यामुळे पटते. 

 
मानवाचा लेखी इवतहास अगदी अलीकडचा, म्हणजे पाच हजार वषांपभवीचा आहे. त्यापभवी कैक 

हजार नव्हे तर लाखो वष ेमानवी संस्कृती जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं नादंत होती. वतच्या अभ्यासाचे 
केवळ पुरातत्त्वववद्या हे एकच साधन आहे. अमेवरकेसारख्या अवतप्रगत देशात लेखनाची कला सोळाव्या 
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शतकात गोऱ्या लोकानंी आणली. त्यामुळे अमेवरकेचा कोलंबस-पभवय काळाचा संपभणय इवतहास 
पुरातत्त्वववदे्यच्या अिावी वलवहता येणे अशक्य आहे. यावरून पुरातत्त्वववदे्यचा आवण इवतहासाचा वकती 
वनकटचा संबधं आहे हे ध्यानात येईल. 

 
पुरातत्त्िणिद्या आणि मानििशंशास्त्र 

 
मनुष्ट्य हा मानववशंशास्त्राचंा कें द्रकबदभ आहे. प्रचवलत मानवी टोळ्याचंा अभ्यास करून त्याचं्या 

संस्कृतीचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे हे मानववशंशास्त्रज्ञाचे मुख्य कायय आहे. तसेच मानवी शरीराची रचना आवण 
वशं याचंाही तो अभ्यास करतो. या उलट प्राचीन मानवी संस्कृतीचा अभ्यास हे पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट 
होय. त्यामुळे प्राचीन संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी मानववशंशास्त्राची बहुमोल मदत होते. हल्लीच्या वकत्येक 
जमाती अद्यावप अश्मयुगाच्या वनरवनराळ्या अवस्थात वावरत आहेत. त्याचं्या अभ्यासावरून अश्मयुगीन 
मानवाच्या जीवनासबंंधी महत्त्वाचे आडाखे बाधंता येतात. तसेच प्राचीन मानवाच्या शरीराची ठेवण आवण 
रचना याचंा अभ्यास करण्यासाठी पुरातत्त्वज्ञाला मानववशंशास्त्रज्ञाची मदत लागते. असा अभ्यास 
केल्यामुळे प्राचीन मानवाची उत्क्रातंी आवण त्याचे स्थलातंर कसे झाले हे आपल्याला समजते. 

 
पुरातत्त्िणिद्या आणि भौणतक शासे्त्र 

 
पुरातत्त्वववदे्यचा काही शास्त्राशंी अवतशय वनकटचा संबधं आहे. िभगियशास्त्र हे पुरातत्त्वववदे्यला फार 

जवळचे. अश्मयुगीन अवशषेाचंा अभ्यास आपल्याला िभगियशास्त्राच्या मदतीवशवाय करता येणार नाही. 
प्राचीन िभरचना कशी होती, नद्या कशा वाहात होत्या, त्याचें प्रवाह कसे बदलले, हत्यारासाठी लागणारा 
दगड एखाद्या वववशष्ट प्रदेशात उपलब्ध होता ककवा नाही, हे सवय जाणभन घेण्यासाठी पुरातत्त्वज्ञाला 
िभगियशास्त्राचे काही प्रमाणात ज्ञान असणे आवश्यक आहे. वनरवनराळी खवनजे, धातभ इत्यादी कोठे उपलब्ध 
आहेत हे िभगियशास्त्राच्या अभ्यासावरून समजते. परंतु प्रत्येक पुरातत्त्वज्ञाला िभगियशास्त्राचे ज्ञान असलेच 
पावहजे अशी अपेक्षा करणे चकुीचे आहे. यामुळे िभगियशास्त्रज्ञाची मदत घेणे इष्ट ठरते. 

 
पुरातत्त्वववदे्यच्या अभ्यासासाठी िभगोलाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रदेशाचे पुरातत्त्वीय 

सवेक्षण करण्यासाठी तेथील िौगोवलक पवरस्स्थतीची मावहती करून घ्यावी लागते. तसेच प्राचीन स्थळाचं्या 
शोधासाठी घेतलेल्या हवाई छायावचत्राचंा अभ्यास िभगोलाचे ज्ञान असल्यावशवाय करता येणार नाही. 
एखादा वववशष्ट प्रदेश मानवी वसाहतीसाठी योग्य आहे ककवा नाही हे जाणभन घेण्यासाठी त्या िागाचा िभगोल 
माहीत असला पावहजे. वसाहत रचनेचा (Settlement pattern) अभ्यास आता पुरातत्त्वज्ञ करू लागले 
आहेत. ही संकल्पना मभळची िभगोलातील, परंतु ती आता पुरातत्त्वववदे्यचे एक महत्त्वाचे अंग झाली आहे. 

 
संख्याशास्त्र प्रत्येक ववषयाच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरले आहे. उत्खननात प्राचीन अवशषे – 

उदा., हत्यारे, आयुधे, खापरे इत्यावद – मोठ्या संख्येने सापडत असल्यामुळे त्याचं्या मभल्यमापनासाठी 
संख्याशास्त्राची मदत घ्यावी लागते. युरोप, अमेवरकेत या प्रकारच्या अभ्यासासाठी आता गणकयंत्राचंा 
(computer) उपयोग करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्राचीन वलपी वाचण्यासाठीही गणकयंत्राचंा उपयोग 
होतो. ग्रीसची प्राचीन वलपी (Linear B) ही गणकयंत्राच्या सहाय्याने िाषाशास्त्रज्ञ वाचभ शकले. डॉ. अस्को 
पारपोला आवण श्री. महादेव.  हे कसधु वलपी वाचण्यासाठी गणकयंत्राची मदत घेत आहेत. त्यावरून 
पुरातत्त्वववदे्यला संख्याशास्त्राचा वकती उपयोग होतो हे ध्यानात येईल. 
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उत्खननात प्राण्याचंी हाडे फार मोठ्या प्रमाणात सापडतात. त्याचं्या अभ्यासावरून प्राचीन काळी 
कोणते प्राणी अस्स्तत्वात होते याची कल्पना येते. तसेच कोणते प्राणी पाळले जात असत, कोणते अन्नासाठी 
मारले जात असत, हेही समजते. इराकमध्ये नवाश्मयुगीन वसाहतीतभन सापडलेल्या प्राण्याचं्या हाडाचंा 
अभ्यास करून प्रावणशास्त्रज्ञानंी जंगली प्राणी शतेकऱ्याने प्रथम कसे माणसाळवले व ते पाळण्यास कशी 
सुरुवात केली याचा समग्र इवतहास वलवहला आहे. तसेच वनस्पवतशास्त्रज्ञानंी उत्खननात सापडलेल्या 
धान्याच्या अवशषेावंरून मानव शतेी करू लागला हे सावंगतले आहे. परंतु या शास्त्राचंी मदत िारतात 
अद्यावप फारशी घेतली जात नाही. उत्खवनत अवशषे शुद्ध करून त्याचें जतन करण्याचे काम 
रसायनशास्त्राज्ञाचें आहे. अवशषेाचें शास्त्रशुद्ध कालमापन फक्त वैज्ञावनकच करू शकतात. वनरवनराळे 
शास्त्रीय शोध वनत्य लागत आहेत त्यामुळे पुरातत्त्वववदे्यच्या तंत्रात हळभहळभ सुधारणा होत आहे, आवण 
वनरवनराळ्या शास्त्राचंी पुरातत्त्व ववदे्यच्या अभ्यासासाठी बहुमोल मदत होत आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये 
पुरातत्त्वववदे्यचे आता पुरातत्त्वशास्त्र (Archaeological Science) असे नामकरण झाले आहे. 

 
वरील वववचेनावरून पुरातत्त्वववदे्यची व्याप्ती वकती ववस्तृत आहे याची कल्पना येईल. तसेच 

त्यावरून पुरातत्त्वववदे्यचे उवद्दष्ट नेमके कोणते हे ध्यानात येईल. प्राचीन मानवी ससं्कृतीच्या ववकासाचे 
प्राचीन अवशषेाचं्या अभ्यासावरून सुसंगत वचते्र उिे करणे हे पुरातत्त्वज्ञाचे मुख्य उवद्दष्ट असले तरी 
त्यासाठी त्याला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. प्राचीन स्थळाचें अन्वषेण करणे, त्याचें 
उत्खनन करणे, उत्खवनत अवशषेाचंा अभ्यास करून त्याचंा समग्र वृत्तान्त प्रकावशत करणे, आवण शवेटी ते 
अवशषे िावी वपढ्ासंाठी सुरवक्षत राहावते म्हणभन सगं्रहालयात जतन करून ठेवणे, ही सवय कामे 
पुरातत्त्वज्ञाची आहेत. त्यासाठी अथातच त्याला अनेक साहाय्यकाचंी मदत घ्यावी लागते. 

 
पुरातत्त्वववद्या हे एक रम्याद ितु (Romantic) शास्त्र आहे. त्यामुळे अनेकानंा त्यात रस वाटणे 

स्वािाववक आहे. इंग्लंडमध्ये दभरवचत्रवाणीवर (TV.) पुरातत्त्वीय शोधाचंी मावहती देणारे काययक्रम वनयवमत 
होत असतात. प्रख्यात पुरातत्त्वज्ञ सर मॉर्मटमर व्हीलर या काययक्रमाचे सभत्रधार होते. त्याचं्या काययक्रमाची 
लोकवप्रयता अफाट होती. त्याचे मुख्य कारण असे की सामान्य माणसाला सुद्धा पुरातत्त्वववदे्यमध्ये रस 
वाटतो. आपल्याकडे दभरवचत्रवाणी आली आहे, परंतु या प्रकारचे काययक्रम अजभन सुरू झाले नाहीत. तथावप 
पुरातत्त्वीय सगं्रहालयातभन िेट देणाऱ्या लोकाचंी संख्या वाढभ  लागली आहे. इनामगावसारख्या 
आडवळणाच्या गावी आम्ही दर वषी उत्खवनत अवशषेाचें प्रदशयन िरवतो. हजारो लोक दर वषी हे प्रदशयन 
पाहतात. ग्रामीण िागातील मंडळी त्यात प्रामुख्याने असतात हे ववशषे. यावरून असे वदसभन येते की 
पुरातत्त्वववदे्यची लोकवप्रयता ववलक्षण आहे. 
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२. पुरातत्त्िणिदे्यची प्रगती 
 
======================================================================= 

 
पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट प्राचीन मानवी ससं्कृतींचा अभ्यास करणे हे होय. पुरातत्त्वववद्या हे शास्त्र 

आहे ककवा कला आहे याबद्दल वविानातं अजभन एकमत नाही. पुरातत्त्वववदे्यचे आजचे शास्त्रशुद्ध स्वरूप 
पाहभन ते शास्त्र आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. परंतु मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रातंीचा अभ्यास करण्यास 
प्राचीन अवशषेाचें उत्खनन व त्याचें जतन करून हे ज्ञान समाजास उपलब्ध करून देण्यास जे कसब लागते 
त्यावरून पुरातत्त्वववद्या ही कला आहे असे काही पुरातत्त्वाचे मत आहे. या ववदे्यची गेल्या दोनश े वषांत 
सवांगीण प्रगती होऊन आज पुरातत्त्वज्ञास िभगियशास्त्र, मानववशंशास्त्र, ववज्ञान, प्रावणशास्त्र, वनस्पवतशास्त्र 
अशा वकत्येक शास्त्राचें साहाय्य घ्याव ेलागते. 

 
प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास करण्याचे हे तंत्र जरी नव े असले तरी त्यासाठी त्या वदशनेे गेली 

वकत्येक वष े प्रयत्न झाले आहेत. प्राचीन ग्रीक लोकानंा त्याचं्या पभवयजाचं्या वैिवाची आठवण होती हे 
होमरच्या महाकाव्यावंरून वदसभन येते. महाकवी हेवसअड याला लोहयुगाआधी ताम्रयुग होऊन गेले असाव े
असे वाटत होते. तसेच इवजप्त आवण पर्मशयाच्या प्राचीन संस्कृतींचीही ग्रीकानंा थोड्याफार प्रमाणात कल्पना 
होती. आद्य ग्रीक इवतहासकार वहरोडोटस याने केलेले वसवथयन लोकाचं्या चालीरीतींचे वणयन वकती 
यथातर्थय आवण अचभक होते याची सत्यता काही वषांपभवी वसवथयन लोकाचं्या कबरींचे उत्खनन केल्यानंतर 
पुरातत्त्वज्ञानंा पटली. प्राचीन रोमन लोकानंासुद्धा या ववषयात रंस होता. ल्युके्रशसच्या ‘द रेरम नेच्युरा’ या 
गं्रथात मानवाने प्रथम आपली नखे, दात, दगड, लाकभ ड, अस्ग्न आवण नंतर ताबंे व सवांत शवेटी लोखंड 
याचंा आयुधासाठी उपयोग केला असावा असे अनुमान केले आहे. 

 
परंतु पुरातत्त्वववद्या म्हणजे प्राचीन संस्कृतीचे वणयन नव्हे. प्राचीन अवशषेाचें अन्वषेण आवण त्याची 

जपणभक करून मानवाच्या सासं्कृवतक उत्क्रातंीचा अभ्यास करणे हे पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट होय. 
म्हणभनच प्राचीन ग्रीक आवण रोमन वविानानंा पुरातत्त्वज्ञाचंी संज्ञा देता येणार नाही. प्राचीन अवशषेाचंा आद्य 
संशोधक जर कोणी असेल तर तो बावबलोनचा इ.स.पभ. ६ व्या शतकातला शवेटाचा राजा नबोवनदास हा 
होय. वसप्पर येथील शमाश देवतेच्या मंवदराचा जीणोद्धार करताना त्याने पाया खणला, तेव्हा सुमारे २० 
फुटावंर त्याला त्याच मवंदराचा त्याहभनही २००० वषांपभवीचा पाया लागला. यावशवाय या राजाने आपल्या 
राजवाड्यात एक प्राचीन वस्तभंचे संग्रहालयही बनववले होते. राजकन्या बले-शाष्टी नन्नार वहची त्यावर 
देखरेख करण्यासाठी नेमणभक झाली होती. 

 
प्राचीन काळातील पुरातत्त्व-संशोधनाचे वर वदलेले उदाहरण हे केवळ अपवादात्मक होय. प्राचीन 

अवशषेाकंडे मानवाचे लक्ष जाण्यासाठी वकत्येक शतके जावी लागली. १६ व्या शतकात युरोपात ववद्या 
आवण कला याचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर तेथे वविान, शास्त्रज्ञ, कलाकार याचं्यामध्ये एक नवी जाणीव 
उत्पन्न झाली. ग्रीस आवण इटलीत प्रवास करून आलेल्या लोकाचें तेथील प्राचीन अवशषे पाहभन डोळे 
वदपले आवण त्या देशातील प्राचीन वैिव पाहभन लोक िारावभन गेले. यामुळेच लोकानंा पुराणवस्तभ गोळा 
करण्याचा छंद लागला. परंतु हे केवळ अमीरउमरावानंाच शक्य होते. पोप आवण इतर धमयगुरंूनी प्राचीन 
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कलावस्तभंचा संग्रह करून आपले प्रासाद सजववले. इतकेच नव्हे तर शक्य होते त्यानंी सापडतील त्या वस्तभ 
खोदकाम करून हस्तगत केल्या. 

 
१८ व्या शतकाच्या सुमारास केवळ कलात्मक वस्तभंचा सगं्रह करण्याचा छंद जरा कमी झाला. या 

वळेी युरोपात व्हेनीस, रोम, पॅवरस, मावद्रद, म्युवनक, प्राग वगैरे शहरातंभन प्राचीन कलावस्तभंचे मोठमोठे 
संग्रह तयार झाले. रोममधील अशाच एक संग्रहाचा सखोल अभ्यास करून जोहान, कवकलमन या 
संशोधकाने ‘कलेचा इवतहास’ हा गं्रथ वलवहला (१७६३-६८). शलैीच्या ववकासाचा अभ्यास करून 
ऐवतहावसक दृवष्टकोनातभन वलवहलेला कलेचा हा पवहला इवतहास होय. इंग्लंडमध्येही कलेच्या इवतहासाच्या 
अभ्यासास १६ व्या शतकात जोराची चालना वमळाली. आठव्या हेन्रीने जॉन लेलँड याची शासकीय 
पुरातत्त्वज्ञ म्हणभन नेमणभक केली. इंग्लंडमधील संग्राहकानंी वळेोवळेी ग्रीसची यात्रा करून तेथील अवशषे 
इंग्लंडमध्ये आणण्यास सुरुवात केली. लॉडय एस्ल्जनने तर अथेन्सच्या अथेना देवतेच्या मवंदरातील शकेडो 
मभती इंग्लंडला पाठववल्या. आजही त्या वब्रवटश म्युवझयममध्ये ‘एस्ल्जन माबयल्स’ म्हणभन प्रवसद्ध आहेत. 

 
१८ व्या शतकात लोकाचें ग्रीस आवण इटलीवर लागलेले लक्ष १९ व्या शतकात इवजप्तकडे वळले. 

याचे श्रेय नेपोवलयनला वदले पावहजे. १७९८ मध्ये त्याने इवजप्तवर स्वारी केली. प्राचीन ग्रीक लोक इवजप्तची 
संस्कृती त्याचं्याहभनही प्राचीन होती असे समजत असत याची नेपोवलयनला जाणीव होती. म्हणभन त्याने 
आपल्याबरोबर शास्त्रज्ञ, कलाकार या मंडळीचा स्वारीत समावशे केला होता. त्याने कैरोमध्ये ‘रें च-
इवजप्तवशयन संस्था’ स्थापली आवण त्याच्याबरोबर असलेल्या संशोधकानंी इवजप्तच्या प्राचीन अवशषेाचंा 
अभ्यास सुरू केला. उत्खनन सुरू केले. अशाच एका उत्खननात १७९९ मध्ये बुशादय या एका अवधकाऱ्याला 
अलेक्झावंियाजवळ एक वशलालेख सापडला. आज तो ‘रोझेटा स्टोन’ म्हणभन प्रवसद्ध आहे. त्यावर ग्रीक, 
डेमोवटक आवण इवजप्तच्या प्राचीन साकेंवतक वलपीतील (Hierogliphic) कोरीव लेख होते. त्यावरून 
शापंोवलयों याने प्राचीन इवजस्प्शयन वलपी वाचली. यामुळे इवजस्प्शयन संस्कृतीच्या अभ्यासास गती 
वमळाली. परंतु १८०१ मध्ये रें चानंा केवळ इवजप्तचाच नव्हे, तर त्यानंी केलेल्या कलावस्तभंचा संग्रहही 
वब्रवटशाचं्या हवाली करून रान्सला परत जाव ेलागले. 

 
याच सुमारास मेसोपोटेवमयामध्येही पुरातत्त्व संशोधनाला सुरुवात झाली. बोट्टा, लेयाडय, 

लॉफ्टम प्रितृी संशोधकानंी तेथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खननाचे काययक्रम हाती घेतले. १९ व्या शतकात तेथेही 
खभप संशोधन झाले. तेथील प्राचीन ‘क्युवनफॉमय’ वलपी रॉवलन्सन या वब्रवटश संशोधकाने वाचली. त्यामुळे 
मेसोपोटेवमयातील प्राचीन ससं्कृती इवजस्प्शयन संस्कृतीइतकीच प्राचीन आहे वसद्ध झाले. 

 
ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यास सुरुवात हेवन्रक श्लीमनच्या १८७१ मध्ये सुरू 

केलेल्या रॉय येथील उत्खननामुळे झाली. त्यानंतर त्याने टायवरन्स आवण मायवसने येथेही उत्खनन केले 
आवण होमरच्या महाकाव्यातील वणयने म्हणजे केवळ कववकल्पना नसभन त्यात ऐवतहावसक सत्यही आहे हे 
त्याने जगाच्या वनदशयनास आणभन वदले. 

 
वर सावंगतल्याप्रमाणे १८ व्या शतकातील केवळ नासधभस करून कलावस्तभंचा सगं्रह करण्याची 

वृत्ती पुढे १९ व्या शतकात कमी होऊन, उत्खनन करून प्राचीन ससं्कृतीचा अभ्यास करण्याकडे 
संशोधकाचंी प्रवृत्ती होऊ लागली. परंतु सवांनाच ग्रीस, रोम, इवजप्त ककवा मेसोपोटेवमयात जाऊन तेथील 



 
 

अनुक्रमणिका 

पुरावस्तभंचा अभ्यास करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे युरोपातील वनरवनराळ्या देशातं स्थावनक पुरावस्तभंचा 
अभ्यास करण्याकडे त्याचें लक्ष जाऊ लागले. यातभनच पुरातत्त्व संशोधन-मंडळे स्थापन झाली. 

 
प्रागैणतहाणसक संशोधन 

 
१८ व्या शतकाच्या मध्यास परुातत्त्व संशोधनाचे कायय ग्रीस, इटली आवण मध्यपभवेतील देशात चालभ 

होते, परंतु डेन्माकय  आवण स्वीडन हे अपवाद वगळल्यास तेथे प्रागवैतहावसक संशोधनास सुरुवात सुद्धा 
झाली नव्हती ही आिययकारक गोष्ट आहे. अश्मयुगीन दगडी हत्यारे ही त्याकाळी केवळ कुतभहल म्हणभन 
संग्रही ठेवली जात असत. मानवाचा आवण त्याचंा काही संबंध असेल अशी कल्पनाही तेथील संशोधकाचं्या 
मनास वशवली नव्हती. त्यामुळे १८४७ मध्ये बुशर-द-पथे या संशोधकाने त्याला रान्समधील सोमनदीच्या 
खोऱ्यात सेंट ॲबस्व्हल येथे सापडलेली दगडी हत्यारे ही अश्मयुगीन मानवाने त्याच्या वनत्य उपयोगासाठी 
म्हणभन तयार केली होती असे ठामपणे सावंगतल्यावर पुरातत्त्वज्ञामंध्ये खळबळ उडाली. त्याचे हे मत 
वविानासं ग्राह्य होण्यास काही काळ लोटावा लागला. १८५९ मध्ये पे्रस्टववच, इव्हॅन्स व फॉकनर या प्रवसद्ध 
िभगियशास्त्रज्ञानंी मात्र ही हत्यारे मानववनर्ममत आहेत हे मान्य केले. तेव्हापासभन प्रावगवतहास (Prehistory) 
ही पुरातत्त्वववदे्यची एक महत्त्वाची शाखा समजली जाऊ लागली. याचे श्रेयही िभगियशास्त्रज्ञानंा द्याव ेलागेल. 

 
वर सावंगतल्याप्रमाणे डेन्माकय  आवण स्वीडन येथे अश्मयुगीन दगडी हत्याराचंा संग्रह १८ व्या 

शतकाच्या सुरुवातीस केला जात होता. असाच एक प्रचंड संग्रह कोपनहेगनमधील डॅवनश राष्ट्रीय 
संग्रहालयात केला गेला होता. त्याचे वगीकरण हे एक मोठे वबकट काम होते. हे कायय त्या संग्रहालयाचे 
पवहले वस्तुपाल वििन थॉमस.  याने १८१६ मध्ये केले. सवय प्रकारची हत्यारे आवण आयुधे त्याने दगडी, 
ताबं्याची ककवा ब्राँझची आवण लोखंडी अशी तीन प्रकारातं वविावगत केली. इतकेच नव्हे तर हे वगीकरण 
त्याचं्या कालक्रमानुसार आहे असेही त्याने प्रवतपादन केले. मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रातंीच्या इवतहासातील 
अश्मयुग, ब्राँझयुग आवण लोहयुग हे तीन महत्त्वाचे मुख्य टप्पे आहेत, असे त्याचे ठाम मत होते. ही तीन 
युगाचंी कल्पना त्याआधी १८१३ मध्ये वडेेल-सायमनसेन या संशोधकाने माडंली होती. परंतु त्यास प्रवसद्धी 
न वमळाल्यामुळे थॉमसन याला वत्रयुग कल्पनेचे (Three Age system) श्रेय वदले जाते. 

 
मानवाच्या अश्मयुगीन हत्याराचंा सगं्रह १९ व्या शतकाच्या मध्यास वाढभ  लागला आवण त्यामुळे 

अश्युगाच्या अभ्यासाकडे सशंोधकाचें लक्ष जाऊ लागले. अश्मयुग म्हणजे प्रावगवतहास आहे असे मत १८५१ 
मध्ये डॅवनयल ववल्सन या वब्रवटश शास्त्रज्ञाने माडंले. प्रावगवतहास (Prehistory) हा शब्द त्याने प्रथम 
वापरला. यानंतर अश्मयुग हे दोन कालात वविागणे जरूर आहे हे रें च संशोधकानंी दाखवभन वदले. लॉडय 
एव्हबरीने अश्मयुगीन हत्याराचें पुराश्मयुगीन (Palaeolithic) आवण नवाश्मयुगीन (Neolithic) असे 
वगीकरण केले. यानंतर काही वषांनी उत्तर पुराश्मयुगीन (Upper Palaeolithic) हत्याराचंा एडवडय लाते 
(१८०१-७१) याने शोध लावला. त्याने रान्समध्ये केलेल्या उत्खननात या प्रकारची हत्यारे वमळाली. 
इतकेच नव्हे तर गुहात असलेल्या वकत्येक रंगीत वचत्राचंा शोधही त्यानेच लावला. अशा अश्मयुगीन 
वचत्रानंी रंगववलेली एक गुहा १८७५ मध्ये स्पेनमधील अल्टावमरा या गावाजवळ मार्मिस द सॉतुओला याला 
सापडली. अशा गुहातंील उत्खननात अश्मयुगाच्या वनरवनराळ्या कालखंडातंील हत्यारे सापडल्यामुळे 
अश्मयुगाचे महत्त्वाचे टप्पे ठरववण्यास मदत झाली. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

आतापयंतच्या एकभ ण वववचेनावरून हे वदसभन येईल की पुरातत्त्वववदे्यचा िरिक्कम पाया १९ व्या 
शतकात घातला गेला होता आवण त्यामुळे २० शतकात परुातत्त्वसंशोधनाचे कायय झपाट्याने परंतु पद्धतशीर 
प्रगत होत रावहले. तरीसुद्धा १९ व्या शतकातील उत्खननाचंी वृत्ती वनव्वळ लुटारूपणाची होती. जास्तीत 
जास्त कलावस्तभ गोळा करून त्या मायदेशी कशा पाठववता येतील याकडे त्याचें सारे लक्ष असे. उत्खननात 
सापडलेल्या अवशषेाचें समग्र पवरशीलन करून तत्कालीन ससं्कृतीच्या ववकासाचा अभ्यास करावा ही 
कल्पना त्या काळच्या संशोधकानंा आली नाही. परंतु वनत्य नवीन शोधामुंळे आवण अनुिवामुळे पुरातत्त्व 
संशोधनाच्या कायात िर पडत राहभन सुधारणा होऊ लागल्या. १८५० मध्ये इवजप्तच्या पुरातत्त्वखात्याच्या 
मुख्य पदाची सुते्र हातात घेतल्यानंतर जेम्स मवॅरयट या संशोधकाने तेथील अवशषेाचं्या लुटीला पायबंद 
घातला. स्वतःवशवाय दुसऱ्या कोणालाही त्याने आपल्या कारकीदीत इवजप्तमध्ये उत्खनन करण्यास बंदी 
केली. त्याने स्वतः केलेली उत्खनने जरी वकतीही सदोष असली तरी त्या पद्धतीत अवधकावधक सुधारणा 
करण्याचा प्रयत्न तो करीत असे. रॉयचा उत्खनन हेवन्रक श्लीमन याच्याही बाबतीत हेच म्हणता येईल. 
त्याच्या उत्खननाचे वैवशष्ट्ट्य असे की सापडलेली प्रत्येक बारीकसारीक वस्तभ त्याने नोंद करून जतन 
करून ठेवली. एवढेच नव्हे तर त्याचंा अभ्यास करून रॉयच्या संस्कृतीचा त्याने सात कालखंडात 
वविागाला. येथपासभन स्तरशास्त्राचा (Straigraphy) वापर पुरातत्त्वीय उत्खननात होऊ लागला.  

 
पुरातत्त्व-संशोधन हा केवळ फावल्या वळेातील छंद म्हणभन न राहता त्याला शास्त्रीय दजा प्राप्त 

व्हावा म्हणभन पद्धतशीर वळण व वशस्त लावण्यासाठी ज्या सशंोधकानंी प्रयत्न केले त्यात ववल्यम वपट-
वरव्हसय याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. लष्ट्करी पेशाच्या या गृहस्थास लहानपणापासभन हत्यारे, आयुधे 
इत्यादी वस्तभ गोळा करण्याचा मनस्वी छंद जडलेला होता. हाती लागेल ती वस्तभ त्याने सगं्रवहत केली 
त्यामुळे थोड्याच काळात त्याच्याजवळ एक प्रचंड संग्रह तयार झाला. हे सवय िाडंार त्याने वनरवनराळ्या 
कालखंडात वविागभन त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने वगीकरण केले. वशवाय प्रत्येक प्रकारच्या वस्तभचा त्याने 
अभ्यास करून वगीकरणाचे तंत्र वापरल्याने मानवी संस्कृतीच्या ववकासाच्या इवतहासात वकती मोलाची िर 
पडते हे पुरातत्त्ववते्याचं्या वनदशयनास आणभन वदले. त्याने इंग्लंडमधील अनेक प्राचीन स्थळाचें उत्खननही 
केले (१८८०-१९००). प्रत्येक थराचे स्वतंत्र उत्खनन करून त्यात सापडलेली प्रत्येक लहान-मोठी वस्तभ 
त्याने जपभन ठेवली आवण वतची तपवशलवार नोंद ठेवली. तसेच वततक्याच तत्परतेने त्याने उत्खननाचे 
वृत्तान्तही प्रकावशत केले. त्याचे काम वकती उच्च दजाचे होते याची त्याच्या वृत्तातंावरून साक्ष पटते. पधंरा-
वीस वषांच्या काळात पुरातत्त्वसंशोधन हे वळे घालववण्याचे साधन नसभन एक कष्टसाध्य शास्त्र आहे हे 
जनमतावर ठसववण्याचा वपटवरव्हसयने कसभन प्रयत्न केला. त्याच्या प्रयत्नास घवघवीत यश आले असे 
म्हणण्यास हरकत नाही; कारण ‘आधुवनक पुरातत्त्वववदे्यचा जनक’ म्हणभन त्याला मान वदला जातो. 

 
पुरातत्त्वववदे्यस आजचा दजा प्राप्त होण्यासाठी वजवापाड कष्ट करणाऱ्यामंध्ये स्फ्लंडसय पेरी याचेंही 

नाव आदराने घेतले जाते. वयाच्या आठव्या वषी आपल्या मायदेशात-इंग्लंडमध्ये-चाललेले एका रोमन 
प्रासादाच्या उत्खननाचे काम पाहभन त्यानंा त्या उत्खननपद्धतीची चीड आली. या तंत्राला वशस्त 
लावण्यासाठी पढेु मोठेपणी त्यानंी जे प्रयत्न केले त्याचे मभळ यातच आहे. आपली सारी हयात त्यानंी 
इवजप्तच्या प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास करण्यात घालववली. तेथे बऱ्याच वठकाणी त्यानंी उत्खनन केले 
आवण तेथील अवशषेासंाठी क्रमकालाची (Sequence Dating) पद्धत शोधभन काढली. ही पद्धत सवय 
वठकाणी उपयोगी पडेल अशी त्यानंा आशा होती. पण ती फोल ठरली कारण ती पद्धतच चकुीची होती. 
तरीसुद्धा तत्कालीन तंत्राच्या दृष्टीने ती पद्धत महत्त्वाची आवण उपयुक्त होती हे मान्य कराव ेलागेल. 
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इवजप्तमधील उत्खननात पेरी यानंा इवजस्प्शयन अवशषेाबंरोबरच ग्रीक अवशषेही वमळाले. ग्रीक 
संस्कृतीचा इवतहास कालक्रमाच्या दृष्टीने पक्का असल्यामुळे त्याचा उपयोग त्यानंी इवजप्तच्या प्राचीन 
अवशषेाचंा कालवनणयय करताना करून घेतला. तौलवनक कालक्रमाचा (Relative dating) हा पवहला 
प्रयत्न होय. या पद्धतीचा उपयोग आज पुरातत्त्वज्ञ सरास करतात. 

 
पेरींचे वतसरे महत्त्वाचे कायय म्हणजे त्यानंी प्राचीन खापराचंा (Pottery) अभ्यास वकती महत्त्वाचा 

आवण उपयोगी आहे हे दाखवभन वदले. त्या काळी होणाऱ्या सवयच उत्खननात सापडलेली मातीची संपभणय 
िाडंी ठेवभन देऊन खापराचे तुकडे वनरुपयोगी म्हणभन फेकभ न देत असत. जमयन संशोधक फुटयवगँ्लर यानें 
रंगीत खापराचें (Painted Pottery) महत्त्व वनदशयनास आणभन वदल्यानंतर त्याचंा नाश थाबंला. परंतु साधी 
खापरेसुद्धा (Plain Pottery) वततकीच महत्त्वाची आहेत हे पेरी यांनी प्रथम पटवभन वदले. आजच्या 
उत्खननात सवय अवशषेातं खापराचं्या अभ्यासास अग्रस्थान वदले जाते. एवढेच नव्हे तर ‘खापरे ही 
पुरातत्त्वववदे्यची वणयमाला होय’ असे समजले जाते. यावरून पेरींच्या कायाची महती पटावी. 

 
एकोवणसाव्या शतकातील अनुिवामुळे व नवीन पद्धतीमुळे ववसाव्या शतकात पुरातत्त्वववदे्यला 

वशस्त लागभन ते एक शास्त्र म्हणभन गणले जाऊ लागले आवण त्यात वनरवनराळ्या शाखा वनमाण झाल्या. 
एकट्या उत्खननात सवय शाखातं सारखीच गती असणे असंिवनीय असल्यामुळे प्रत्येक उत्खननासाठी 
ववशषेज्ञाचंी (specialists) गरज िासभ लागली. तसेच या शतकात ववज्ञान आवण इतर शास्त्रातं लागलेल्या 
शोधाचंा उपयोगही पुरातत्त्वसंशोधनाच्या कामी येऊ लागला. त्यामुळे शास्त्रज्ञाचंी गरज िासभ लागली. 
प्रागैवतहावसक ससं्कृतीच्या अभ्यासाची प्रथम सुरुवात िभगियशास्त्रज्ञानंीच केली होती. हल्ली उत्खननात 
सापडलेली मानवी आवण प्राण्याचंी हाडे, धान्याचे कण, वनस्पतींचे अवशषे-वगैरेंच्या अभ्यासासाठी या 
शास्त्रातील तज्ज्ञाचंी मदत मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येऊ लागली आहे. आजच्या पुरातत्त्ववते्त्याला केवळ 
काही ठराववक प्राचीन स्थळे, वववशष्ट शलैीच्या कलावस्तभ ककवा तत्सम अवशषे याकंडे लक्ष देऊन िागत 
नाही. उत्खननात सापडलेल्या पुराव्याची सवकंष छाननी करून मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रातंीचा अभ्यास 
करावा लागतो. यासाठी त्याला वनरवनराळ्या शास्त्रातंील ववशषेज्ञाचंी मदत घ्यावी लागते. याची संपभणय 
कल्पना ऊर, मोहेंजोदारो, अनाव, जामो इत्यादी उत्खननाचें वृत्तान्त पावहल्याखेरीज येणार नाही. 

 
गेल्या शतकात जवमनीत उत्खनन करून प्राचीन अवशषे शोधभन काढण्यात येत असत. परंतु हल्ली 

समुद्रात बुड्या मारून त्याच्या तळाशी असलेले प्राचीन अवशषे बाहेर काढण्याचे तंत्र प्रचवलत झाले आहे. 
इतर शोधासंारखा हाही योगायोगच होता. १९०० साली एक ग्रीक नावाडी होडी वादळात सापडल्यामुळे 
क्रीटजवळील एका वनजयन बटेावर पोहोचला. तेथे केवळ वळे घालवण्यासाठी समुद्रात बुड्या मारीत असता 
काही प्राचीन अवशषे त्याच्या हाती लागले. यातभनच सागरी पुरातत्त्वववदे्यचा (Underwater Archaeology) 
जन्म झाला. 

 
ववमानातभन घेतलेल्या छायावचत्रावरून प्राचीन स्थळाचंा शोध लावता येतो, हे मान्य होण्यास बराच 

काळ लागला. १९ व्या शतकात शत्रभच्या ठाण्याचंा सुगावा लागावा म्हणभन ववमानातभन छायावचते्र घेतली 
जात असत. याच पद्धतीचा उपयोग प्राचीन स्थळाचंी छायावचते्र घेण्यात करावा असे सर चाल्सय क्लोज याने 
१८९१ मध्ये सुचववले. िारतात लष्ट्करी अवधकारी असताना आग्र्याजवळील फते्तपभर वशक्रीची अशी 
छायावचते्र घेतल्यास पुरावशषेाचं्या संशोधनाच्या काययत महत्त्वाची िर पडेल असे त्याचे मत होते. परंतु 
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त्याचे प्रयत्न वनष्ट्फळ ठरले. पुढे १९०६ मध्ये इगं्लंडमधील स्टोनहेंज येथील महापाषाणीय (Megalithic) 
अवशषेाचंी ववमानातभन छायावचते्र घेण्यात आली, आवण परुातत्त्वववदे्यत एका नव्या तंत्राची िर पडली. 

 
प्राचीन अवशषेाचं्या कालवनणययासाठी हल्ली काही वैज्ञावनक तंत्राचंा उपयोग केला जातो. झाडाचं्या 

खोडावरील वतुयळाकार रेषांवरून त्याचं्या कालवनणययास मदत होते (Dendrochronology). तसेच 
हाडावंर ‘फ्ल्युवरन टेस्ट’ करून त्याचंा तौलवनक कालक्रम ठरववता येतो. वकरणोत्सजयनातील काही 
तत्त्वाचंा उपयोग करून उत्खवनत अवशषेाचंा वनवित काल (Absolute dating) ठरववण्याची पद्धतही 
शोधभन काढण्यात आली आहे. या रेवडओ-काबयन पद्धतीचे वणयन कालमापनावरील चचेत केले आहे, 
यावशवाय वनवित कालवनणययाच्या पोटावशयम-अगोन आवण ऑबवसवडयन कालमापन या पद्धतीही नव्याने 
शोधभन काढल्या आहेत. 

 
शास्त्रीय शोधाच्या मदतीने आवण उत्खनन तंत्रात झालेल्या प्रगतीचे ववसाव्या शतकात 

पुरातत्त्वववदे्यला शास्त्राचा दजा प्राप्त झाला आहे. वनत्य नवीन संशोधनाने मानवी संस्कृतीच्या इवतहासात 
आिययकारक िर पडली आहे. इवजप्त आवण मेसोपोटेवमयातील संस्कृतीप्रमाणे िारताची संस्कृतीही प्राचीन 
आहे हे आता वसद्ध झाले आहे. परंतु कसधु, नाईल, तैवग्रस आवण युरावटस याचं्या खोऱ्यातच मानवी 
संस्कृतीचा उगम झाला हे ववधान आता चभक ठरण्याचा सिंव आहे. कारण मध्य आवशया, इझंरेल व अग्नेय 
आवशयात त्याहभनही प्राचीन संस्कृतीचे अवशषे सापडभ  लागले आहेत. अमेवरका खंडातसुद्धा प्राचीन संस्कृती 
नादंत होती हे आता मान्य करण्यात आले आहे. रवशयन शास्त्रज्ञ व्हास्व्हलोव्ह यानंी प्राचीन वनस्पतींचा 
अभ्यास करून ॲवबवसवनयामध्ये प्राचीन संस्कृतीचा उगम झाला असेल असे अनुमान केले आहे. वशवाय 
जगाच्या इतर िभिागाचा अभ्यास या दृवष्टकोनातभन अजभन झाला नाही. मानवी संस्कृतीचे मभळ उगमस्थान 
नेमके कोणते होते आवण वतचा ववकास व ववस्तार कसा झाला या आवण अशा अनेक गंुतागंुतीच्या प्रश्नावर 
िववष्ट्यकालात प्रकाश पडेल यात शकंा नाही. 

 
जगाच्या वनरवनराळ्या िागात पुरातत्त्वववदे्यने गेल्या दीडश े वषात प्रगती केली आहे हे खालील 

चचेवरून वदसभन येईल. 
 

आणशया 
 

इराक-आवशयामध्ये पुरातत्त्वसंशोधनाची सुरूवात इराकमध्ये (मेसोपोटेवमया) १९ व्या शतकात 
झाली. क्लॉवडयस जेम्स वरच याची बगदादमध्ये इंग्लंडचा रेवसडेंट म्हणभन १८०८ मध्ये नेमणभक झाली. 
त्याला पुराणवस्तुसंशोधनाचा छंद होता. त्याने वननव े येथे प्रथम थोडे उत्खननही करून पावहले. परंतु 
इराकमध्ये उत्खननाची खरी सुरुवात पॉल एवमल बोट्टा याने केली. त्याने वननव े(१८४२) आवण खोसाबाद 
(१८४३) येथे उत्खनन केले. त्यात त्याला एका िव्य राजवाड्याचे अवशषे सापडले. हा राजवाडा दुसरा 
सागयन (इ. स. पभ. ७२१-७०५) याचा होता हे आता वसद्ध झाले आहे. त्याला वमळालेले यश पाहभन ऑस्स्टन 
हेन्री लेयाडय याने वनमरूड येथे उत्खनन केले (१८४५-४७). तेथेही त्याला काही प्रासादाचें अवशषे 
सापडले. वशवाय वशल्प आवण कोरीव लेखही मोठ्या प्रमाणात वमळाले. कुयुवंनक येथे त्याला सेनाचेवरब 
आवण अशुरवनसारपाल याचें राजवाडे सापडले. अशुरवनसारपालाच्या वाड्यात त्याला दोन खोल्यात 
कोरीव लेख असलेल्या २०००० मातीच्या ववटा काळजीपभवयक रचभन ठेवलेल्या आढळल्या. हे त्या राजाचे 
गं्रथाकार होते हे आता वसद्ध झाले आहे. ववटावंरील लेखात आलेल्या मावहतीवरून तत्कालीन चालीरीती, 
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आर्मथक स्स्थती याबद्दल पुष्ट्कळ मावहती वमळते. परंतु लेयाडयला इंग्लंडला पाठववता येतील अशा कलावस्तभ 
पावहजे होत्या. त्या ववपलु प्रमाणावर न वमळाल्याने त्याचे समाधान झाले नाही. 

 
मेसोपोटेवमयातील प्राचीन वलपी प्रथम गॉटरें ड या जमयन संशोधकाने वाचली परंतु त्याच्या या 

शोधास प्रवसद्धी न वमळभन हेन्री के्रसववक रॉवलन्सस या वब्रवटश पुरातत्त्वज्ञाने ती काही कालानंतर वाचभन 
दाखववली. त्यावरून इवजप्तइतकीच इराकची संस्कृती प्राचीन व वैिवशाली होती हे मान्य झाले. तेथील 
सुमेवरयन, अकेवडयन, बावबलोवनयन आवण असीवरयन या संस्कृतींचा इ. स. पभ. ३००० पासभन इ. स. पभ. 
५०० पयंतचा इवतहास आता बराच स्पष्ट झाला आहे. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस रॉबटय कोल्डव ेयाने 
केलेल्या बावबलोनच्या उत्खननात काही आिययकारक शोध लागले. बेबलेचा वमनार, राजवाड्याचें आवण 
शहराचें िव्य अवशषे, शकेडो अत्युत्कृष्ट वशल्पकलेचे नमुने आवण हजारो कोरीव लेख तेथे सापडले. यातच 
हमुरबीची सवंहताही सापडली. असेच महत्त्वाचे शोध सर वलओनाडय वभली याचं्या उर येथील उत्खननामुळे 
लागले. तेथे त्यानंा एक स्मशानिभमी सापडली. त्यात राजघराण्यातील अनेक व्यक्ती त्याचं्या 
लव्याजम्यासह पुरलेल्या होत्या. इराकमधील इतर अनेक स्थळी या शतकात उत्खनन होऊन तेथील 
प्राचीन ससं्कृतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्याचंा कालवनणयय समाधानकारकपणे झाला आहे. अल-उबदे 
कालखंड (इ.स.पभ. ४००० ते ३५००), उरुक (इ.स.पभ. ३५००-३२००) आवण जेमदेत नस्र (इ.स.पभ. ३२०० 
ते २८००) यातंभन इराकच्या प्राचीन संस्कृतीचा ववकास झाला हे आता सवयमान्य झाले आहे. तेथील 
संस्कृतीचे या पभवीचे टप्पे डॉ. रॉबटय बे्रडवुड यानंा जामो येथील उत्खननात आढळले. तसेच तेथील 
मानवाने रानटी अवस्थेतभन शतेी करण्यापयंत जे स्स्थत्यंतर केले त्याचा शोधही बे्रडवुड यानंा लागला. 

 
इराि 

 
१९ व्या शतकात इराणमध्ये पुरातत्त्वसंशोधनास सुरुवात झाली. परंतु इवजप्त आवण 

मेसोपोटेवमयामध्ये संशोधकाचें प्रयत्न कें वद्रत झाल्यामुळे इराणकडे कोणाचे ववशषे लक्ष गेले नाही. १८९७ 
मध्ये रें चानंी सुसा येथे उत्खनन सुरू केले. तेथे वमळालेल्या पुराव्यावरून इराणची संस्कृतीसुद्धा 
अवतप्राचीन आहे हे वदसभन आले. इतकेच नव्हे तर तेथील रंगीत खापराचंी संस्कृती (Painted Pottery 
Culture) ही इवजप्त आवण मेसोपोटेवमया येथील तत्सम संस्कृतीहभनही आधीची आहे हे वसद्ध झाले आहे. 
अवलकडे इराणमध्ये टेपे वहसार, टेपे वगयान, टेपे वसयाल्क इत्यादी अनेक वठकाणी उत्खनन झाले आहे. 
त्यातभन इराणच्या ताम्रपाषाणयुगीन (Chalcolithic) संस्कृतीची रूपरेषा स्पष्ट झाली आहे. तेथे स्स्थर मानवी 
जीवनाची सुरुवात सुमारे ८००० वषांपभवी झाली, हे अवलकोश येथे अमेवरकन पुरातत्त्वज्ञानंी केलेल्या 
उत्खननावरून वसद्ध झाले आहे. ऐवतहावसक स्थळापंैकी पर्मसपोवलस येथे अमेवरकन संशोधकानंी केलेले 
उत्खनन महत्त्वाचे आहे. 

 
इझरेल 
 

इझरेलमध्ये १९ व्या शतकात पुरातत्त्व संशोधनास सुरुवात झाली. बायबलमधील वणयनामुळे 
इझरेलकडे युरोवपयनाचें लक्ष आकर्मषले जाणे साहवजकच होते. आजपयंत तेथे झालेल्या उत्खननावरून 
तेथील अश्मयुग, ब्राँझयुग आवण ऐवतहावसक कालासबंंधी बरीच मावहती उजेडात आली आहे. 
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जॉडयन 
 

येथील उत्खननामंध्ये नव्याने झालेल्या जेवरको येथील संशोधन सवांत महत्त्वपभणय आहे. तेथे 
नवाश्मयुगीन संस्कृतीचा मौवलक पुरावा उपलब्ध झाला आहे. १९३५ पासभन येथे झालेल्या उत्खननात 
वमळालेल्या अवशषेावंरून येथील वस्ती ७००० वषांपभवीची आहे असे अनुमान केले होते. १९५२ पासभन 
झालेल्या उत्खननात नवाश्मयुगीन तटबंदी, कला यासंंबंधीची मावहती उजेडात आली आहे. त्यावरून 
९००० वषांपभवी येथे प्रथम वसाहत झाली असे संशोधकाचें मत आहे. येथील लोकानंा सुरुवातीस मातीची 
िाडंी (pottery) तयार करण्याची कला अवगत नव्हती. ते बहुधा लाकडी िाडंी वापरत असावते असे 
वदसते. 

 
सीणरया 
 

येथील सवात महत्त्वाचे उत्खनन रास शामरा (प्राचीन उगावरट) येथे शफेर या रें च संशोधकाने 
केले. या प्राचीन वफवनवशयन नगरीच्या अवशषेाचें पाच कालखंड पाडण्यात आले आहेत. नवाश्मयुग आवण 
ताम्रपाषाणयुगानंतर या आतंरराष्ट्रीय बंदराला बरेच महत्त्व येऊन त्याची िरिराट झाली. टेल-अल-
अमाना येथील प्राचीन पत्रव्यवहारात या नगरीचा उगावरट या नावाने उल्लखे केलेला आढळतो. 

 
भारत 
 

िारतात सरकारी पुरातत्त्वखात्याची स्थापना जरी १८६२ मध्ये झाली असली तरी येथे पुरातत्त्व-
संशोधनाची सुरुवात १८ व्या शतकातच झाली होती. १७८४ मध्ये कलकत्त्याला रॉयल एवशयावटक 
सोसायटीची स्थापना झाल्यापासभन िारताच्या प्राचीन ससं्कृतीचा अभ्यास करण्यास सुरुवात झाली. याच 
प्रकारच्या संस्था मंुबई आवण मद्रास येथेही स्थापन झाल्या. परंतु अशा संस्था अस्स्तत्वात येऊन प्राचीन 
अवशषेाचंा अभ्यास करणारी मंडळी जरी अनेक होऊन गेली तरी जवळजवळ पन्नास वष े हा अभ्यास 
ववखुरलेला, व्यवक्तगत आवण अशास्त्रीय असाच रावहला. त्यात शास्त्रीय जावणवपेेक्षा ववस्मयाचा िागच 
अवधक होता. अवशषेाचें आलेख काढणे, त्याचं्या बाधंकामाचे बारकाव े समजभन घेणे ककवा संशोधनात्मक 
उत्खनन करणे ही अभ्यासाची शास्त्रीय बैठक नसल्याकारणाने या काळातील वलखाण अद ितुरम्य रावहले. 
वशवाय इंग्रज सरकार आपली राजकीय पकड अवधकावधक घट्ट करण्यात गंुतले असल्यामुळे ते पुरातत्त्व 
संशोधनाच्या ववषयात उदासीनच रावहले. एवढेच नव्हे तर लॉडय बेंकटकच्या अमदानीत ताजमहालाच्या 
संगमरवरी दगडाचंा वललाव केल्यास सरकारी खवजन्यात िर पडले, अशीही कल्पना माडंण्यात आली 
होती. 

 
अशी पवरस्स्थती असभनसुद्धा िारतात पुरातत्त्वसंशोधनाच्या कायास सतत वळण लागत रावहले. 

१८३७ मध्ये जेम्स वप्रन्सेस याने ब्राह्मी आवण खरोष्ठी या प्राचीन वलप्या वाचण्याची पद्धत शोधभन काढली. 
त्यामुळे वशलालेखातील ‘वपयदवस’ म्हणजे सम्राट अशोक हे वसद्ध करता आले आवण पुरातत्त्व संशोधनाच्या 
कायाला एकदम गती वमळाली. अशोकाचे वशलालेख आवण नाण्यावंरील लेख वाचता येऊ शकल्याने 
ऐवतहावसक काळातील अवशषेाचें मभल्यमापन करता येऊ लागले. याच वळेी सारनाथ, मावणक्यला येथे 
उत्खनने झाली. त्यामुळे कोरीव लेख, नाणी आवण वशल्पे मोठ्या प्रमाणावर सापडली, परंतु त्याचंा अभ्यास 
केवळ कलात्मक वस्तभ म्हणभनच केला गेला. उत्खननात सापडलेल्या अवशषेाचंा क्रम, त्याचंी व्याप्ती 
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(distribution), कलापद्धतीचा ववकास याचंा अभ्यास झाला नाही. म्हणजेच उत्खननात शास्त्रीय तंत्राचा 
आवण उत्खवनत अवशषेाचं्या सासकृंवतक मभल्यमापनाचा अिाव होता. 

 
परंतु असे असले तरी त्या काळातील कायय उपेवक्षणे योग्य ठरणार नाही. केवळ हौसेपोटी चालणारे 

हे काम एखाददुसऱ्या व्यक्तीचे नसभन त्याला सरकारी मदतीची आवण वनयंत्रणाची जरूरी आहे हे पटभ  
लागले. यातभनच १८६२ मध्ये पुरातत्त्वखात्याची (Archaeological Survey of India) स्थापना झाली व 
त्याचबरोबर कोणत्याही अवशषेाची नुकसानी करण्यास व अनविज्ञ व्यक्तीस अवधकृतपणे उत्खनन 
करण्यास बंदी घालण्यात आली. ककनगहँम याचंी या खात्याच्या प्रमुखपदावर नेमणभक झाल्यावर त्यानंी 
वायव्य सरहद्द प्रातं, पंजाब आवण उत्तर िारतात आपले लक्ष कें द्रीत केले. त्यातही त्यानंी प्रामुख्याने बौद्ध 
अवशषेावंर िर वदला. त्याचं्या संशोधनकायाचा वृत्तान्त त्यानंी २१ खंडातं प्रकावशत केला आहे. 

 
यानंतर आलेल्या बजेसच्या कारकीदीतही उत्खननतंत्रात फारसा बदल झाला नाही. कलेचा 

इवतहास म्हणजेच पुरातत्त्वववद्या अशी त्याचंी समजभत होती व त्यामुळे उत्तर व दवक्षण िारतातील 
वास्तुवशल्पाच्या अभ्यासापलीकडे पुरातत्त्वसंशोधनाची फारशी मजल गेली नाही. फक्त मथुरेला मोठ्या 
प्रमाणावर उत्खनन झाले. त्यात कुषाणकालीन अवशषे ववपुल प्रमाणात सापडले. 

 
१९०२ साली (सर) जॉन माशयल यानंी पुरातत्त्व वविागाच्या प्रमुखपदाची सभते्र हाती घेतली. 

आपल्या २६ वषांच्या कारकीदीत त्यानंी अवशषेाचं्या जतनाचा आवण उत्खननाचा मोठा काययक्रम अमलात 
आणला. तक्षवशला येथे त्यानंी केलेले उत्खनन प्रवसद्ध आहे. इ.स.पभ. ५ व्या शतकापासभन ते इ.स. ५ व्या 
शतकापयंत या नगरीचा एक हजार वषांचा इवतहास त्यानंी उजेडात आणला. तसेच वनरवनराळ्या 
कालखंडातं या शहराची िरिराट कशी झाली आवण ते वकती वैिवशाली होते हे त्यानंी दाखवभन वदले. या 
उत्खननाचा वृत्तान्त म्हणजे वाङ्मयीन पुरावा आवण उत्खवनत पुरावा याचंी सागंड घालभन ससं्कृतीच्या 
ववकासाचा अभ्यास कसा करावा याचे नमुनेदार उदाहरण आहे. 

 
माशयल याचें दुसरे महत्त्वाचे कायय असे की कसधु ससं्कृतीची ओळख त्यानंी जगाला प्रथम करून 

वदली. या ससं्कृतीच्या हडप्पा शहराला शोध जरी गेल्या शतकात लागला असला तरी तेथील अवशषेाचें 
सासं्कृवतक महत्त्व आवण त्याचंा काल याबद्दल त्या वळेी काहीच कल्पना नव्हती. अशाच प्रकारचे अवशषे 
सापडलेल्या कसधमधील मोहेंजोदडो या वठकाणी त्यानंी उत्खनन केले. तेथे त्यानंा एका ववस्तृत शहराचे 
अवशषे सापडले. त्यावरून तत्कालीन नगररचना, सामावजक आवण आर्मथक जीवन, कला, धार्ममक स्स्थती 
या सबंंधीचा पुरावा ववपलु प्रमाणात उपलब्ध झाला. इतकेच नव्हे, िारतातही इवजप्त आवण 
मेसोपोटेवमयातील संस्कृतीइतकीच प्राचीन परंतु अवधक प्रगत संस्कृती नादंत होती हे वसद्ध झाले. परंतु 
माशयल यानंी तत्कालीन प्रगत तंत्राचा वापर न केल्यामुळे उत्खननातभन सासं्कृवतक उत्क्रातंीच्या अभ्यासाचे 
साध्य सफळ झाले नाही. यामुळे उत्खननात अवधक शास्त्रशुद्ध तंत्राचा अवलंब कसा करता येईल याचा 
ववचार सुरू झाला. त्याकवरता एखाद्या पािात्य तज्ञाला बोलावभन त्याचे मत घेण्याचे ठरले. मध्यपभवेत 
उत्खननाचे प्रगत तंत्र यशस्वीवरत्या वापरून प्रख्यात झालेले सर वलओनाडय वभली यानंा पाचारण करून 
िारतातील उत्खननतंत्रात सुधारणा कशी करता येईल याबद्दल अहवाल तयार करण्यास सागंण्यात आले. 
त्यानंी १९३९ साली जो अहवाल सादर केला त्यात िारतातील उत्खनन तंत्रावर अत्यतं कडक टीका केली 
होती. 
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वभलीच्या टीकेला उत्तर म्हणभन रा. ब. कावशनाथपंत दीवक्षत यानंी अवहच्छत्रा (उत्तर प्रदेश) येथे 
उत्खनन करून त्या टीकेचा फोलपणा दाखवभन वदला. एकंदरीत पाहता िारतात शास्त्रशुद्ध उत्खननाची 
सुरुवात १९४० ते १९४४ या काळात झाली असे म्हणण्यास हरकत नसावी. प्राचीन वाङ्मयात प्रवसद्ध 
असलेल्या अवहच्छत्रा या नगरीचा शोध रामनगर (उत्तर प्रदेश) येथे उत्खननामुळे लावता आला. केवळ 
अवशषे गोळा करण्याचे जुने तंत्र आता त्याज्य समजण्यात येऊन वस्तीचे वगेवगेळे थर काळजीपभवयक 
अलगपणे खणण्यात आले. त्यामुळे अवहच्छत्राच्या प्राचीन रवहवाश्याचंी जवळजवळ १५०० वषांतील 
सासं्कृवतक वाटचाल अभ्यासता आली आवण त्यामुळे सासं्कृवतक उत्क्रातंीचा अभ्यास करणे शक्य झाले. 

 
१९४४ साली (सर) मॉर्मटमर व्हीलर याचंी पुरातत्त्वखात्याचे प्रमुख म्हणभन नेमणभक झाली. पािात्य 

देशात त्यानंी केलेल्या रोमन नगरींच्या उत्खननात आधुवनक तंत्र त्यानंी पभणयत्वास नेले होते. याच तंत्राचा 
वापर िारतात करून त्यानंी नेत्रदीपक यश वमळववले. तक्षवशला येथील उत्खननात त्यानंी तरुण 
संशोधकानंा वशक्षण देऊन उत्खननाच्या आधुवनक तंत्रात तरबेज केले. हडप्पा येथे उत्खनन करून तेथील 
ववस्तृत तटबंदीचे अवशषे उजेडात आणभन कसधु संस्कृतीचे एक महत्त्वाचे अंग त्यानंी वनदशयनास आणभन 
वदले. पाँडेचरीजवळील अवरकामेडभ  येथे सापडलेल्या रोमन अवशषेाचं्या साहाय्याने दवक्षण िारतातील 
काही कालखंड वनवित केले. तसेच ब्रह्मवगरी (म्हैसभर) येथे उत्खनन करून महापाषाणीय (Megalithic) 
अवशषेाचंा कालवनणयय केला. वशवाय आधुवनक उत्खनन तंत्रात एक सबधं िारतीय वपढी वशकवभन वनष्ट्णात 
केली. त्याचं्या तंत्राचा प्रिाव येथील उत्खननात अजभनही वदसभन येतो. 

 
व्हीलर यानंी घेतलेले पवरश्रम त्याचं्यानंतरच्या सहकाऱ्यानंी आवण वशष्ट्यानंी स्वातंत्र्योत्तर काळात 

आणखी पभणयतेस नेले. या काळात िारतात वनरवनराळ्या वठकाणी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनने करण्यात 
आली. नवीन संशोधनात पुराश्मयुगीन अवशषे (Palaeolithic) साऱ्या देशिर सापडले आहेत. परंतु 
अजभनही तत्कालीन मानवाची हाडे मात्र सापडली नाहीत. त्यामुळे तो कोणत्या मानववशंाचा असावा हे 
सागंता येणे अशक्य आहे. मध्याश्मयुगीन अवशषे लाघंणन (गुजरात), वबरिानपभर (बंगाल) आवण बागोर 
(राजस्थान) येथे सापडले आहेत. दवक्षण आवण पभवय िारतात नवाश्मयुगीन स्थळाचंा शोध लागला. याच 
काळातील अवशषे बुझोम (काश्मीर) येथे सापडले आहेत. तेथील मानवाची जवमनीवरील घरे (Pit-
dwellings), घासभन गुळगुळीत केलेली दगडी हत्यारे, हाडाचं्या सुया इत्यादी अवशषे वैवशष्ट्ट्यपभणय आहेत. 
तेथील नवाश्मयुगीन कबरीवरून तत्कालीन दफनपद्धतीचा अभ्यास करता येतो. 

 
फाळणीमुळे कसधु संस्कृतीची स्थळे पावकस्तानचा िाग झाली. परंतु संस्कृतीची वैवशष्ट्ट्यपभणय स्थळे 

आता िारतातही असल्याचा शोध लागला आहे. रुपड (पंजाब) कावलबंगन (राजस्थान) आवण लोथल 
(गुजराथ) ही या ससं्कृतीची महत्त्वपुणय नगरे होती. तेथे वमळालेल्या पुराव्यावरून काही प्रश्नाचंा उलगडा 
होता. तसेच कसधुपभवय संस्कृतीचे अवशषेही कावलबंगन येथे आवण राजस्थानात इतरत्र सापडले आहेत. 
ताम्रपाषाणयुगीन (Chalcolithic) अवशषे राजस्थान, माळवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, म्हैसभर या प्रदेशातं 
आढळभन आले आहेत. त्यावरून कसधु संस्कृतीचा लोप झाल्यापासभन ते ऐवतहावसक काल सुरू होण्यापयंत 
जो काळ लोटला त्यातील ही ताम्रपाषाणयुगीन ससं्कृती नव्याने उजेडात आली आहे. या संस्कृतीचे 
समकालीन अवशषे गंगा यमुनेच्या खोऱ्यातं वमळाले. 
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नेपाळ 
 

नेपाळमध्ये पुरातत्त्वीय संशोधन पभवी फारसे झाले नाही. गेल्या काही वषांत िारत सरकारने 
पाठववलेल्या पुरातत्त्वज्ञानंी तेथे उत्खनन केले आहे. डॉ. रा. वी. जोशी यानंी काठमाडंभ च्या खोऱ्यातील 
अश्मयुगीन स्थळाचंा शोध लावला. डॉ. शा.ं िा. देव यानंी काठमाडंभ  आवण नेपाळ-तराईच्या प्रदेशात 
उत्खनन केले. देवला वमत्रा यानंी लंुवबनी या िारत-नेपाळ सरहद्दीवर असलेल्या बुद्धाच्या जन्मस्थळाचे 
उत्खनन केले. 

 
आग्नेय आणशया 
 

गेल्या दशकात पुरातत्त्वज्ञाचें लक्ष आग्नेय आवशयाकडे वळलेले वदसते. हवाई ववद्यापीठाचे 
प्राध्यापक ववल्यम सोलहाईम यानंी व त्याचं्या ववद्यार्थयांनी थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशोधन केले 
आहे. त्या प्रदेशातील स्स्थर मानवी जीवनाची सुरुवात सुमारे आठनऊ हजार वषांपभवी झाली हे गोरमन 
यानी केलेल्या स्स्पवरट केव्हमधील उत्खननावरून वसद्ध झाले आहे. तसेच साच्यातील ब्राँझच्या वस्तभ तयार 
करण्याची सुरुवात सुमारे साडेपाच हजार वषांपभवी तेथे झाली असे नॉन-नोक था येथील उत्खननातील 
पुराव्यावरून वदसभ येते. ओतीव ब्राँझच्या तंत्राचा हा अवतप्राचीन पुरावा आहे. 

 
जपान 
 

जपानमध्येही तेथेल पुरातत्त्वज्ञानंी गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन केले आहे. जगातील 
अवतप्राचीन मातीची िाडंी सुमारे दहा-अकरा हजार वषांपभवी जपानमध्ये जोमोन ससं्कृतीच्या शतेकऱ्यानंी 
तयार केली. तेव्हा मानवी संस्कृतीचे अनेक पलैभ  आग्नेय आवशया व त्या पभवेकडील प्रदेशातं उजेडात 
येण्याची शक्यता आता वनमाण झाली आहे. 
 
चीन 

 
चीनमधील प्रागैवतहावसक सशंोधनाचे श्रेय गुन्नर अँडरसन या स्वीवडश िभशास्त्रज्ञाला द्याव ेलागेल. 

त्याने चीनमध्ये पुराश्मयुगीन आवण नवाश्मयुगीन संस्कृतीचे संशोधन मोठ्या प्रमाणावर केले. होनान 
प्रातंातील यागं शाओ या नवाश्मयुगीन स्थळाचा शोधही त्याने लावला (१९२१). पुढे १९३०-३१ मध्ये 
लंुगशान या नवाश्मयुगीन संस्कृतीचा शोध लागला. अन्यागं येथील उत्खनन हे चीनमधील सवांत मोठे 
उत्खनन आहे. अन्यागं ही शागं राजवशंाची राजधानी. ते प्राचीन काळी एक मोठे शहर होते. तेथील 
वसाहतीची सुरुवात इ.स.पभ. १५०० च्या सुमारास झाली. गेल्या २५ वषांत चीनमध्ये पुरातत्त्वीय संशोधन 
जरी मोठ्या प्रमाणावर केले जात असले तरी त्याची मावहती बाहेर फारशी आलेली नाही. 

 
आणिका 
 

आवरकेतील देशापंैकी इवजप्तच्या प्राचीन संस्कृतीच्या वैिवामुळे २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपयंत 
संशोधकाचें लक्ष फक्त इवजप्तवरच कें वद्रत झालेले होते. तेथील पुरातत्त्वसंशोधनास नेपोवलयनच्या 
स्वारीपासभन कशी सुरुवात झाली हे वर सावंगतलेच आहे. त्याच्याबरोबर आलेल्या संशोधकानंी तेथील 
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प्राचीन वास्तभंचा अभ्यास करून काही वठकाणी उत्खननही केले. अशाच एका उत्खननात अलेक्झावंिया 
शहराजवळ असलेल्या रोझेटा गावी एक वशलालेख सापडला. त्यावर प्राचीन इवजस्प्शयन, डेमोवटक आवण 
ग्रीक या िाषामंध्ये लेख कोरलेले होते. यावरून वतन्ही िाषातंील मजकभ र एकच असावा अशी संशोधकाचंी 
खात्री पटली. १९२२ मध्ये थॉमस यंग या वब्रवटश सशंोधकाने ग्रीक लेखाच्या साहाय्याने या वशळेवर 
असलेल्या प्राचीन इवजस्प्शयन वलपीतील (Hieroglyphic) लेख वाचण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्याला 
थोडेफार यश आलेही; परंतु त्याची पद्धत चुकीची ठरली. १९२२ मध्ये शापंोवलयो या तरुण रें च 
संशोधकाला मात्र या कामी घवघवीत यश वमळाले आवण प्राचीन इवजस्प्शयन वलपी वाचता येऊ लागली. 
यामुळे इवजप्तच्या प्राचीन ससं्कृतीवर महत्त्वाचा प्रकाश पडला. ती एक अवतप्राचीन संस्कृती होती यावरही 
एकमत झाले. 

 
१८२८ मध्ये रें च संशोधकाचंी दुसरी तुकडी इवजप्तमध्ये आली. त्यानंी न्युवबयातील प्राचीन वास्तभंचा 

अभ्यास केला व मेंवफसच्या आसपास असलेल्या काही स्थळाचें उत्खनन केले. प्राचीन इवजस्प्शयन वलपी 
वाचता येऊ लागल्यामुळे इवजप्तमधील पुरातत्त्वसंशोधनाच्या कायास एकदम गती वमळाली आवण त्यामुळे 
१८५० पयंत तेथील जवळजवळ सवय महत्त्वाच्या अवशषेाचंा अभ्यास करण्यात आला. तेथे उत्खनन 
करण्यासही सुरुवात झाली होती. परंतु त्यात लुटारूपणाची वृत्तीच अवधक असे. सापडलेल्या मौल्यवान 
वस्तभ पळववण्याचा प्रयत्न होऊन त्यासाठी मारामाऱ्या होत असत. अशा लुटारंूमध्ये बेलझोनी हा संशोधक 
कुप्रवसद्ध आहे. परंतु काही प्राचीन स्थळाचें उत्खनन करून त्याने महत्त्वाचे शोधही लावले. 

 
हा लुटालुटीचा प्रकार सुदैवाने फार वदवस चालला नाही. १८५८ मध्ये मवॅरयट हा रें च संशोधक 

इवजप्तच्या नव्यानेच स्थापन पुरातत्त्वखात्याचा प्रमुख झाला. त्याने तेथील वकत्येक महत्त्वाच्या स्थळी 
उत्खनन केले. वगझे, सक्कारा आवण ॲवबडोस येथील त्याची उत्खनने प्रवसद्ध आहेत. इवजप्तच्या प्राचीन 
वैिवाचे जगाला दशयन व्हाव े म्हणभन त्याने १८६७ मध्ये उत्खननात सापडलेल्या वस्तभंचे एक जंगी प्रदशयन 
पॅवरसमध्ये िरववले. त्याची उत्खननपद्धती आजच्या मानाने वकतीही सदोष असली तरी अनुिवाने शहाणा 
होऊन त्याने आपल्या उत्खननतंत्रात दर वळेी नवनवीन पद्धतीचा अवलंब केला. इतकेच नव्हे तर त्याने 
स्वतः सोडभन दुसऱ्या कोणासही तेथे उत्खनन करण्यास परवानगी वदली नाही. तेथे चालणाऱ्या पुरातत्त्व 
संशोधनाच्या कायास त्याने योग्य वळण आवण वशस्त लावली. तेथील एकही प्राचीन अवशषे त्याने स्वतःच्या 
कारकीदीत देशाच्या बाहेर जाऊ वदला नाही. तेथील सवय वस्तभ इवजप्तमध्येच राहाव्यात यासाठी त्याने कैरो 
येथे राष्ट्रीय सगं्रहालयाची स्थापना केली. त्याच्या या िरीव कामवगरीमुळेच त्याला इवजप्तच्या पुरातत्त्व-
संशोधन कायाचा जनक म्हणभन ओळखले जाते. 

 
मवॅरयटनंतर गसॅ्टन मसॅ्पेरो याने इवजप्तच्या पुरातत्त्ववविागाची सभते्र आपल्या हाती घेतली 

(१८८१). त्याने परकीयानंा उत्खनन करण्याची परवानगी वदली; परंतु प्राचीन अवशषे इवजप्तबाहेर जाऊ न 
देण्याची खबरदारी घेतली. त्याने केलेल्या उत्खननापैकी सक्कारा येथील उत्खननात त्याला प्रवसद्ध 
'वपरॅवमड लेख’ (pyramid Texts) सापडले. याच वळेी इंग्लंड आवण रान्समध्ये इवजप्तच्या प्राचीन 
संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी संस्था स्थापन झाल्या. पुढे जमयन, स्स्वस आवण अमेवरकनानंी ही कैरो येथे 
अशाच ससं्था काढल्या. वब्रवटशाचं्या वतीने स्फ्लंडसय पेरीने ४० वष ेइवजप्तमध्ये संशोधन केले आवण तेथील 
संस्कृतीसबंंधी वकत्येक सशंोधनपर गं्रथही वलवहले. अवशषेाचं्या कालवनणययासाठी त्याने क्रमकालाची 
(Sequence Dating) पद्धत शोधभन काढली. संस्कृतीच्या उत्क्रातंीच्या अभ्यासासाठी लहानसहान वस्तभ, 
हत्यारे, आयुधे आवण खापराचें तुकडे याचेंसुद्धा वकती महत्त्व आहे हे त्याने दाखवभन वदले. 



 
 

अनुक्रमणिका 

ववसाव्या शतकात इवजप्तमधील झालेल्या संशोधनामुळे काही अत्यतं महत्त्वाचे शोध लागले आहेत. 
टेल-अल-्अमाना येथे अचानक कोरीव लेखाचें एक िाडंार सापडले. पढेु उत्खननात तेथे आणखी शकेडो 
लेख वमळाले. हे लेख म्हणजे इवजस्प्शयन राजाचंा पत्रव्यवहार आहे. वतसरा आवण चौथा अमेनोवफस या 
राजानंी इतर देशाचं्या राजाशंी, त्याचं्या माडंवलकाशंी आवण त्यांनी नेमलेल्या पॅलेस्टाईन, सीवरया आवण 
इतर वठकाणच्या अवधकाऱ्याशंी जो राजकीय पत्रव्यवहार केला त्याच्या हे लेख म्हणजे स्थळप्रती (Office 
copies) होत. हा पत्रव्यवहार इ.स.पभ. १४०० मधील आहे. त्यावरून तत्कालीन चालीरीती, सामावजक 
आवण आर्मथक स्स्थती व राजकारण यासंबधंी बरीच उपयुक्त मावहती उपलब्ध झाली आहे. 

 
१९२२ मध्ये हॉवडय काटयर याला इवजप्तचा अल्पायुषी राजा तुतनखामेन याचं्या कबरीचा शोध 

लागला. त्यावरून तेथील राजेलोकाचें जीवन वकती वैिवशाली होते याची कल्पना येते. या थडग्यात 
राजाबरोबर त्याचा सारा लवाजमा, त्याचे कसहासन, पलंग व आसने, त्याची आयुधे, मनोरंजनासाठी 
खेळण्याची साधने, इतकेच नव्हे तर त्याच्या राण्या, दासी, दारू आवण त्याचे पशभ-पक्षी हेही थडग्यात बंद 
केलेले सापडले. राजाची ममी जडजवावहराने नखवशखान्त सजववलेली होती, आवण ती मानवी 
आकाराच्या एका शुद्ध सोन्याच्या पेटीत ठेवलेली होती. 

 
गेल्या शतकात इवजप्तच्या इवतहासकालीन संस्कृतीचा अभ्यास झाला. परंतु या शतकात तेथील 

प्रागैवतहावसक स्थळाचें उत्खनन होऊन बरीच मावहती नव्याने उजेडात आली. मेवरम्ड, फायुम, बडारी, 
तासा इत्यादी वठकाणी नवाश्मयुगीन अवशषे सापडले आहेत. ते ७००० वषांपभवीचे असावते असे संशोधकाचे 
मत आहे. यामुळे इवजप्तच्या ७००० वषांच्या संस्कृतीचा इवतहास आता स्पष्ट होऊ लागला आहे. 

 
आवरकेतील इतर प्रदेशात हल्ली संशोधन सुरू झाले आहे. तेथे बव्हंशी अश्मयुगीन अवशषे 

सापडतात. दवक्षण आवरकेत, ववशषेतः केवनया आवण टाझंावनया येथे अश्मयुगीन संस्कृतीचे महत्त्वाचे 
अवशषे डॉ. लीकी यानंा वमळाले आहेत. १९४२ मध्ये त्यानंा लेक स्व्हक्टोवरयाजवळ एक वानराची कवटी 
सापडली. ही वानराची जात म्हणजे वानरापासभन झालेल्या मानवाच्या उत्क्रातंीतील महत्त्वाचा दुवा आहे; 
कारण चेहऱ्याच्या ठेवणीवरून तो हायडेलबगय मानवाचा पभवयज असावा असे वाटते. 

 
डॉ. लीकी यानंा १९५२-५३ च्या पाहणीत ओल्डुवाय नदीच्या खोऱ्यात अश्मयुगीन मानवाच्या 

वशकारीचे एक स्थळ सापडले. तेथे त्यानंा आद्य पुराश्मयुगीन (Lower Palaeolithic) शकेडो हत्यारे 
वमळाली. त्याचबरोबर वकत्येक प्राण्याचंी हाडेही मोठ्या संख्येने सापडली. तेथील दलदलीच्या प्रदेशात 
जनावरे हाकभ न आणली जात असत. तेथे आल्यावर ती गाळात रुतभन बसत. अशा वळेी त्याचंी वशकार केली 
जात असे. या प्राण्यातं तत्कालीन जंगली मेंढ्ा, बलै, डुक्कर याचंी हाडे बहुसंख्य आहेत. 

 
ओल्डुवाय नदीच्या खोऱ्यात १९५८ मध्ये दोन अश्मयुगीन स्थळाचंा शोध लागला. तेथील आद्य 

पुराश्मयुगीन (Lower Palaeolithic) हत्यारावरून तेथे पाच लाख वषांपभवी मानव राहत असावा असे 
वदसते. येथे दोन महत्त्वाचे परुाव ेउपलब्ध झाले. एक म्हणजे गेंड्याच्या दातापासभन बनववलेली एक कुऱ्हाड 
व दुसरे म्हणजे गेरूचे तुकडे. त्यावरून अश्मयुगाच्या सुरुवातीसच मानवाला रंगकलेत रस आल्याचे वदसभन 
येते. हे गेरूचे तुकडे पन्नास मलैावंरून आणले गेले असावते आवण त्याचंा उपयोग मानवाने आपले शरीर 
रंगववण्यासाठी केला असावा असा अंदाज आहे. 
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डॉ. लीकी यानंा त्याचं्या संशोधनात एका २॥-३ वषांच्या मुलाचे दातही वमळाले आहेत. ते सध्याच्या 
मुलाच्या दाताच्या चौपट आहेत. यावरून तत्कालीन मानव वकती आडदाडं मापाचा असावा याची फक्त 
कल्पनाच करावी ! 

 
ओल्डुवाय नदीच्या खोऱ्यातील डॉ. लीकी यानंी लावलेला सवात खळबळजनक शोध म्हणजे 

त्यानंा सापडलेला आवदमानवाचा जबडा. प्रथम हा साडेसहा लाख वषांपभवीचा असावा असा अंदाज होता. 
परंतु ‘पोटॅवशयम अरगॉन’ पद्धतीने तो साडे सतरा लाख वषांपभवीचा आहे असे डॉ लीकी यानंी वसद्ध केले 
आहे. यावरून अश्मयुगीन मानवाचे मभळ वसवतस्थान आवरकेत होते असे वदसते. अगदी अलीकडे तेथे जे 
मानवाचे अवशषे सापडले ते २७ लाख वषांपभवीचे आहे हे आता वनर्मववाद वसद्ध झाले आहे. त्यावरून 
अश्मयुगाची सुरुवात वकती प्राचीन आहे याची कल्पना येते. 
 
युरोप 

 
युरोपात पुरातत्त्व संशोधनाची सुरुवात १६ व्या शतकात झाली. ग्रीस आवण इटलीमध्ये जाणाऱ्या 

प्रवाशाचें तेथील प्राचीन अवशषेाचं्या वैिवामुळे डोळे वदपभन जाऊन त्याचं्या प्रवास वणयनामुळे या देशाचं्या 
प्राचीन ससं्कृतीस प्रवसद्धी वमळाली. कलावस्तभंच्या संग्रहासही याच काळात सुरुवात झाली. पोप, धमयगुरू 
आवण श्रीमंत लोकानंी या प्राचीन कलावस्तभंनी आपले प्रासाद सजववले. यामध्ये िर पडावी म्हणभन 
उत्खननेही केली. युरोपात परुातत्त्वसंशोधनाची सुरुवात अशी झाली. 

 
अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीस युरोपिर मोठ्या शहरात कलावस्तभंचे प्रचंड संग्रह वनमाण झाले. 

कवकलमनच्या ‘कलेचा इवतहास’ या गं्रथामुळे प्राचीन कलाशलैीच्या अभ्यासास सुरुवात झाली. इंग्लंडचे 
अशीच सुरुवात होऊन जॉन लेलँड याची आठव्या हेन्रीने ‘पुरातत्त्वज्ञ’ म्हणभन नेमणभक केली. त्याने 
इंग्लंडमधील स्थळनामाकंडे आवण वशंावळींकडे आपले लक्ष कें वद्रत केले. याच वळेी तेथे पुराणवस्तभंचे 
जतन करण्यासाठी एका मडंळाची (Society for the Preservation of Antiquities) स्थापना झाली 
(१८७२). यामुळे पुरातत्त्व सशंोधनाच्या कायास चालना वमळाली. 

 
अठराव्या शतकातील पभवाधात इटलीमधील हरक्युलेवनयम आवण पॉम्पी या प्राचीन शहराचंा शोध 

अचानकपणे लागला. तेथे उत्खननास सुरुवातही झाली. सुरुवातीस उत्खननाचा मुख्य हेतभ वनव्वळ 
मभल्यवान वस्तभंची लुटालभट करणे हा होता. १७६३ मध्ये त्यातील पॉम्पी हे शहर कोणते याचा शोध 
लागल्यानंतर तेथे उत्खननास सुरुवात झाली. परंतु त्या काळा उत्खवनत अवशषेाचंी काहीच काळजी 
घेतली जात नसे. दहा-वीस मजभर खणीत असत. रात्री तेथील वास्तभतील अवशषे चोरीस जात. कितीवरील 
वचते्र कापभन नेली जात. हा प्रकार वकत्येक वष े चालभ  होता. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीस नेपल्सच्या 
राजानंी या कामात लक्ष घातले आवण योजनाबद्ध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. ही योजना 
नेपल्समधील एक संशोधक वमचेल अर्मदती याने तयार केली होती. 

 
पॉम्पीजवळ असलेल्या हरक्युलेवनयम या प्राचीन शहराचे उत्खनन १८ व्या शतकात झाले. पढेु 

यावर बंदी घातली गेली आवण सरकारने तेथे १७३८ पासभन उत्खननाचे काम आपल्या हातातं घेतले.परंतु 
तेथील अवशषेावंर ज्वालामुखीच्या राखेचा आवण दगडाचंा इतका जाड आवण घट्ट थर बसला होता की तेथे 
उत्खनन अशक्य झाले आवण १७६६ मध्ये तेथील काम बंद कराव ेलागले. 
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इटलीसारखाच प्रकार सुरुवातीस ग्रीसमध्ये घडला. तेथील अवशषेाचंी नासधभस आवण 
लुटालभटसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर झाली. त्यावळेी तेथे तुकांचे राज्य असल्यामुळे तर लुटारंूचे चागंलेच 
फावले. परंतु ग्रीक लोकानंा त्याचं्या प्राचीन वैिवाची जाणीव होती. एकदा अथेन्स येथील ॲक्रॉपोवलसमध्ये 
असलेल्या तुकी लष्ट्करी ठाण्याला ग्रीकानंी वढेा वदला होता. त्या वळेी बंदुकीच्या गोळ्यासंाठी तुकींना वशसे 
वमळेना, म्हणभन त्यानंा तेथील अथेना देवतेच्या मंवदरातील सगंमरवरी दगडानंा साधंणारे वशसे बाधंकाम 
फोडभन काढण्यास सुरुवात केली. ग्रीकानंा हे सहन न होऊन त्यानंी स्वतः तुकींना वशसे पाठवभन वदले. हेच 
वशसे बंदुकीच्या गोळ्यासंाठी वापरण्यात आले, आवण याच गोळ्यानंी हजारो ग्रीक स्वातंत्र्यवीर ठार झाले. 

 
ग्रीसमधील पुराणवस्तभंची अशी बेसुमार लुटालभट करणाऱ्यात लॉडय एस्ल्जनचा वाटा फार मोठा 

होता. त्याने अथेन्सच्या ॲक्रॉपोवलसमधभन शकेडो मभती इंग्लंडला पाठववल्या. आजही त्या वब्रवटश 
म्युवझयममध्ये ‘एस्ल्जन माबयल्स’ म्हणभन प्रवसद्ध आहेत. परंतु ग्रीसमध्ये त्या काळी येणाऱ्या प्रवाशातं काही 
अभ्यासभही होते. त्यानंी तेथील मंवदराचें आलेख आवण वचते्र काढभन प्राचीन ग्रीसचे वैिव जगाच्या वनदशयनास 
आणभन वदले. अशापंैकी चाल्सय थॉमस या संशोधकाने वनडोस येथे उत्खनन करून तेथील मवंदराचे अवशषे 
काळजीपभवयक शोधभन काढले. 

 
ग्रीसमधील पुरातत्त्वसंशोधनाचे कायय हेवन्रक श्लीमन याने रॉय येथे केलेल्या उत्खननापासभन 

मोठ्या प्रमाणावर सुरु केले. काहींच्या मते त्याची वृत्ती लुटारूपणाची असली तरी श्लीमनच्या प्रामावणक 
हेतभबद्दल कोणीही शकंा घेत नाही. त्याने तेथील अवशषे सात कालखंडातं वविागभन रॉयच्या सासं्कृवतक 
इवतहासाची रूपरेखा माडंली. पुढे १८७२ मध्ये श्लीमनचा एक सहकारी डॉरफेल्ट याने उत्खनन करून 
रॉयच्या इवतहासाचे नऊ कालखंड पाडले, आवण त्यातील सहावा कालखंड हा होमरकालीन होता हे वसद्ध 
केले, पुन्हा १९३२ पासभन डॉ. कालय  ब्लेगेन यानंी येथे उत्खनन करून या नगरीचा इ.स.पभ. ३००० पासभन 
इ.स.पभ. ५ व्या शतकापयंत इवतहास स्पष्ट केला. 

 
श्लीमनने पढेु टायवरन्स, मायवसने वगैरे वठकाणी उत्खनन केले. मायवसने येथे त्याला काही कबरी 

सापडल्या. त्यामध्ये जडजवावहरानंी लडलेली एक कबर होती. हे सवय तेथील प्राचीन राजा अगमेॅम्रन आवण 
त्याचे सहकारी याचें अवशषे असावते असे श्लीमनचे मत असाव.े परंतु ते अवशषे अगॅमेमे्रनच्या पभवीचे 
(इ.स.पभ. १६०० व े शतक) होते असे नंतरच्या उत्खननात वसद्ध झाले आहे. इतकेच नव्हे तर मायवसने 
येथील पवहली वसाहत पाच हजार वषांपभवी होऊन गेली हेही आता सवयमान्य झाले आहे. इ.स.पभ. १४०० ते 
११५० हा मायवसनेच्या इवतहासातील िरिराटीचा काळ होता. 

 
ऑवलस्म्पया येथे १८७५ मध्ये जमयन संशोधकानंी उत्खनन सुरू केले. त्यात अधुनमधुन िवचत खंड 

पडत असला तरी आजही ते चालभ  आहे. रें चानंी डेल्फी आवण डेलॉस येथे असेच मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन 
केले. खुद्द ग्रीकानंी अथेन्समध्ये संशोधन केले. अथेन्समध्येच मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन अमेवरकन 
संशोधकानंी १९३१ मध्ये सुरू केले. अथेन्स शहराच्या मध्यिागी असलेल्या पाथेनॉन टेकडीच्या पायर्थयाशी 
असलेल्या ‘रोमन अगोरा’ (बाजारपेठ) च्या उत्खननात अथेन्सचा इवतहास ५००० वषांइतका प्राचीन आहे 
असे वसद्ध झाले आहे. नवाश्मयुगात (इ.स.पभ. ३०००) येथे प्रथम वसाहत झाली आहे आवण तेव्हापासभन ते 
तहत आजपयंत या शहराची िरिराट होत रावहली आहे. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

ग्रीकाचंी संस्कृती ही अवतप्राचीन आहे हे प्रथम सर आथयर इव्हॅन्स याचं्या क्रीट बटेावरील नॉनस 
येथील उत्खननावरून वदसभन आले. नवाश्मयुगात तेथे झालेली वसाहत इ.स.पभ. १६०० च्या सुमारास 
िरिराटीस आली. ती वकती वैिवशाली होती याची तेथील िव्य राजवाड्याचे आवण इतर अवशषे अजभन 
साक्ष देतात. याच उत्खननात कोरीव लेख असलेल्या हजारो ववटा सापडल्या. त्यावरील वलपीचे ‘वलवनअर 
ए’ आवण ‘वलवनअर बी’ असे दोन िाग पाडण्यात आले आहेत. वकत्येक वष ेही वलपी वाचता न आल्याने 
त्यावरील मजकभ र काय होता हे समजणे शक्य नव्हते. परंतु अगदी अलीकडे वमचेल व्हेंवरस या अमेवरकन 
आवण जेम्स चॅडववक या वब्रवटश संशोधकाचं्या प्रयत्नास यश येऊन ‘वलवनअर बी’ ही वलपी वाचता येऊ 
लागली आहे. ग्रीसच्या पुरातत्त्व संशोधनाच्या कायात यामुळे अत्यंत मोलाची िर पडली आहे. व्हेंवरस यानंी 
कोरीव लेखात आलेल्या क्रीटमधील पाच प्राचीन शहराचंी नाव े वाचली. ववटावंरील कोरीव लेख आता 
वाचता आले आहेत आवण ते फक्त माणसाचं्या, खाद्यपदाथांच्या, आयुधाचं्या आवण इतर वनत्योपयोगी 
वस्तभंच्या याद्या आहेत असे वनदशयनास आले आहे. कोरीव लेखाचंी िाषा प्राचीन ग्रीक असावी असे वविानाचें 
मत आहे. 

 
अगदी अलीकडे झालेल्या संशोधनात ग्रीसमध्ये प्रथमच पुराश्मयुगाच्या उत्तर कालखंडातील 

(Upper Palaeolithic) दगडी हत्यारे थेसाली प्रातंात सापडली आहेत. याच प्रदेशात पभवी वदवमनी आवण 
सेस्क्लो येथे नवाश्मयुगीन वसाहतींचे अवशषे वमळाले होते. ब्राँझयुगीन ससं्कृती बऱ्याच िागात आवण 
ववशषेतः सायक्लेवडक बेटात नादंत होती हेही वनदशयनास आले आहे. 

 
तुकय स्तानची गणना िौगोवलकदृष्ट्ट्या जरी हल्ली युरोपात होत असली तरी तेथील प्राचीन संस्कृती 

मध्यपभवेतील संस्कृतीशी वनगडीत होती. तेथे लागलेला वहटाइट संस्कृतीचा शोध हा पुरातत्त्वसंशोधनाच्या 
इवतहासातील एक अत्यंत रोमाचंकारी प्रसंग आहे. वहटाइट लोकाचें अवशषे जरी इतर संशोधकानंी आधी 
पावहलेले होते तरी त्याचे सासं्कृवतक महत्त्व जमयन आवण तुकी पुरातत्त्वज्ञानंी बोगाझ कोई येथे उत्खनन 
(१९०६-०८) केल्यानंतरच समजले. त्या उत्खननात इ.स.पभ. १४ व्या शतकातील शकेडो कोरीव लेख 
सापडले. वहटाइट वलपीही आता वाचण्यात आली असभन त्यामुळे जगाच्या प्राचीन इवतहासात मोलाची िर 
पडली आहे. अगदी अवलकडे केलेल्या संशोधनात तुकय स्तानात शटाल हुयुक येथे आठ हजार वषांपभवीचे 
नवाश्मयुगीन शहर जेम्स मेलाटय या वब्रवटश पुरातत्त्वज्ञाला सापडले आहे. 

 
रणशया 
 

पुरावस्तभंचा सगं्रह करण्याची प्रवृत्ती रवशयन लोकामंध्ये फार पभवीपासभन होती. १५२९ मध्ये उत्खनन 
करण्याची एक योजना रवशयात आखण्यात आली होती. पुढे वपटर वद गे्रट याने १७१८ मध्ये पुरावस्तभ 
लोकानंी राजाकडे आणभन द्याव्यात असा कायदा केला. १७३९ मध्ये तातीिेव्ह या पुरातत्त्वज्ञाने 
उत्खननतंत्रावर एक गं्रथ वलवहला; परंतु पुरातत्त्व सशंोधनाची शास्त्रशुद्ध सुरुवात १८५९ मध्ये पुरातत्त्व 
आयोगाच्या स्थापनेपासभन झाली. या आयोगाने सवय देशिर संशोधन करून आजपयंत शकेडो वृत्तान्त 
प्रवसद्ध केले आहेत. देशातील सवय पुरावस्तभ जतन करून ठेवण्यासाठी १८७६ मध्ये मॉस्कोत राष्ट्रीय 
संग्रहालयाची स्थापना झाली. त्या आधी कैक वष ेवपटर वद गे्रटने लेवननग्राड येथे हर्ममटेज या संग्रहालयाची 
स्थापना केली होती. १९१९ मध्ये रवशयात क्रातंी झाल्यानंतरच्या काळात सवय देशिर मोठ्या प्रमाणावर 
पुरातत्त्व संशोधन सुरू झाले. त्यामुळे रवशयाचं्या प्राचीन संस्कृतीवर महत्त्वपभणय प्रकाश पडतो. त्याचे 
सववस्तर वणयन ए. एल्. मोंगेट यानंी आपल्या Archaeology in the U.S.S.R. ह्या गं्रथात केले आहे. 



 
 

अनुक्रमणिका 

रवशयातील अत्यंत महत्त्वपभणय उत्खनन १९०२ मध्ये पंपेली यानंी अनाऊ येथे केले. ते 
उत्खननतंत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपभणय होते. रवशयात राज्यक्रातंीनंतर अनेक स्थळाचें उत्खनन झाले. 
उझबेकीस्तान मधील तेवशक-ताश या गावी एका मध्यपुराश्मयुगीन मुलाचे दफन सापडले. त्याच्या 
डोक्यािोवती साबंराच्या कशगाचे वलय होते. कोस्टेंकी येथे या काळातील एक घराचे अवशषे सापडले. 
व्ल्हावडमीरजवळ सुंगीर येथे एका मृताच्या अंगावर अवतप्राचीन कपडे आढळले. त्यानंतर हस्स्तदंताच्या 
मण्यानंी नक्षीकाम केलेले होते. अलीकडे झालेल्या उत्खननावरून रवशयातील आद्य शतेकऱ्याचंी वसाहत 
सुमारे सात हजार वषांपभवी झाली असे वसद्ध झाले आहे. तसेच रवशयातील ब्राँझयुगीन संस्कृती आवण कसधु 
संस्कृती याचं्यात चार हजार वषांपभवी दळणवळण असल्याचा पुरावा नमाझगा टेपे येथील उत्खननात 
आढळभन आला. रवशयातील शकांच्या दफनाचंा शोध अत्यंत ववस्मयकारक आहे. सैबेवरयातील अल्ताई 
िागात सापडलेल्या या दफनातभन अनेक सोन्याचे अलंकार, ववणलेले गावलचे, कवशदा काढलेले वचनी 
रेशीम इत्यादी मौल्यवान अवशषे वमळाले. मतृाला पुरण्यासाठी जवमनीत खोल खड्डा खणभन त्यात चारही 
बाजभंना लाकडी फळ्या ठोकभ न बंवदस्त खोली तयार करीत. मृताबरोबर त्याचा रथ, घोडे आवण इतर 
मौल्यवान अवशषे पुरले जात. ही सवय दफने इ.स.पभ. ५ व्या शतकातील आहेत. दवक्षण रवशयात अनेक बौद्ध 
ववहार (इ.स.१-२ शतक) सापडले आहेत. तो प्रदेश िारतातील कुषाण सम्राट कवनष्ट्क याचं्या साम्राज्यात 
मोडत असल्यामुळे तेथे बौद्ध धमाचा प्रसार झाला होता. 

 
प्रागैणतहाणसक संशोधन 
 

अठराव्या शतकात आवण एकोवणसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत ग्रीक, रोमन, इवजस्प्शयन आवण 
मध्यपभवेतील ववस्मयकारक शोधामुंळे अश्मयुगीन संशोधकाकंडे युरोपातील वविानाचें लक्ष नव्हते असे 
म्हणण्यास हरकत नाही. अश्मयुगीन हत्यारे युरोपच्या वनरवनराळ्या िागातं सापडत होती आवण त्याचें 
संग्रह केले जात होते हे जरी खरे असले तरी ती घडववण्यात मानवी हात आहे याची अवजबात कल्पना 
नव्हती. ववशषेतः रान्स आवण इंग्लंडमध्ये अशी हत्यारे नेहमी सापडत असतो; पण केवळ कुतभहल म्हणभन 
ती ठेवली जात असत. यामुळे १८३७ मध्ये बुश ेद-पथे या संशोधकाने त्याला सोम नदीच्या खोऱ्यात सेंट 
ॲबस्व्हल या वठकाणी सापडलेल्या हत्याराचंा व मानवाचा वनकटचा संबधं आहे असे सागंताच जगात 
खळबळ उडाली. बहुतेक सशंोधकानंी त्याची टर उडवली आवण काहींनी तर त्याला वडे्यात काढले. परंतु 
बरीच वष ेहा संशोधक हत्यारे गोळा करीत होता. आपल्या मतानंा तो वचकटभन रावहला. पुढे १८५९ मध्ये 
इंग्लंडमधील नाणावलेल्या िभगियशास्त्रज्ञानंी त्याचें मत मान्य केले. त्यामुळे प्राचीन मानवाने ती हत्यारे तयार 
केली असावीत यावर संशोधकाचंा हळभहळभ ववश्वास बसभ लागला. 

 
अशा प्रकारे प्रागैवतहावसक (Prehistoric) संशोधनाची सुरुवात झाल्यावर या ववषयाकडे 

संशोधकाचें लक्ष वळले. याच वळेी (१८५८-५९) इंग्लंडमध्ये वब्रक्सहॅम येथे एका गुहेत दगडी हत्यारे आवण 
प्राण्याचंी हाडे वमळाली. त्यावरून सध्या अस्स्तत्वात नसलेले ते प्राणी आवण दगडी हत्यारे तयार करणारा 
मानव याचें समकालीनत्त्व वसद्ध झाले. वशवाय त्या आधीच डॅवनश संशोधक थॉमसेन यानंी मानवी 
संस्कृतीच्या इवतहासातील हा सवयप्रथम कालखंड होय असे प्रवतपावदत केले होते. त्यामुळे अश्मयुगीन 
संस्कृतीच्या संशोधनास १९ व्या शतकाच्या मध्यास जोराची चालना वमळाली. 

 
यापढुील महत्त्वाचा टप्पा म्हणभन अश्मयुगीन संस्कृतीचे कालखंड पाडण्यात आले. रें च 

संशोधकानंी त्यानंी जमववलेल्या हत्यारावंरून अश्मयुगाचे दोन कालखंड पाडले. हे मान्य होऊन एव्हबरीने 
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त्यानंा पुराश्मयुग (Palaeolithic) आवण नवाश्मयुग (Neolithic) अशी नाव े वदली. याच सुमारास 
स्स्वत्झलंडमध्ये तळ्यात बाधंलेल्या प्रागवैतहावसक घराचंा (Lake-dwellings) शोध लागला. केवळ दगडी 
हत्याराचंाच नव्हे तर तत्कालीन मानवाच्या प्रत्येक बारीकसारीक वस्तभचाही अभ्यास करण्यास सुरुवात 
झाली. यामुळे थॉमसेन यानंी सुचववलेले वगीकरणही मान्य झाले. 

 
उत्तर पुराश्मयुगीन (Upper Palaeolithic) काही हत्यारे, माणसाचंी आवण प्राण्याचंी हाडे आवण 

कोरीव काम असलेले हस्स्तदंताचे तुकडे रान्समधील ऑवरग्नॅक गावाजवळ एडवडय लाते याला सापडले. 
ते नवाश्मयुगीन असावते अशी त्याची समजभत होती. परंतु ते ज्या गुहेत सापडले वतचे काही वषानंतर पुन्हा 
वनरीक्षण केल्यावर त्याने आपले मत बदलले. या शोधाने त्याचा उत्साह दुणावला व त्याने वपरनीज 
पवातावरील आणखी वकत्येक गुहाचें परीक्षण केले. त्यात त्याला रेनवडअरची हाडे, कशगाचंी हत्यारे, 
हाडाचं्या सुया अशा वकत्येक वस्तभ वमळाल्या. पुढे त्याने रान्समधील दोदो वजल्ह्यात असलेल्या काही 
अश्मयुगीन स्थळाचें उत्खनन केले. त्यातील ल मादलीन, मभस्स्तय्ये ही वठकाणे आजही अश्मयुगीन 
संस्कृतीच्या उत्क्रातंीतील महत्त्वाचे टप्पे म्हणभन प्रवसद्ध आहेत. याच उत्क्रातंीतील मधले दुव े सोल्युत्र व 
इतर स्थळाचं्या उत्खननानंी दाखवभन वदले. त्यामुळे अश्मयुग हे वनरवनराळ्या टप्प्यानंी बनलेला एक प्रचडं 
कालखंड आहे हे वसद्ध झाले. वशवाय अश्मयुगीन मानव हा फक्त ओबडधोबड दगडी हत्यारे तयार करणारा 
रानटी इसम नसभन कलावतंही होता असे आढळभन आले आहे. इतकेच नव्हे तर जीवन मरणासंबधंी त्याच्या 
काही वववशष्ट कल्पना होत्या हे ल आयझी येथील कबरींच्या उत्खननावरून वदसभन आले. ग्रोत द – आफा ं
येथील कबरीत दोन लहान मुलींचे सापळे सापडले. त्याचं्या कमरेला कशपाचें कमरपटे्ट होते व जवळ दगडी 
हत्यारेही पुरलेली होती. 

 
अश्मयुगीन अवशषेाचंा पुरावा मोठ्या प्रमाणावर हाती येत रावहल्याने त्याने वगीकरण करणे 

आवश्यक होते. काही संशोधकानंी महत्प्रयासाने वगीकरणाची सवयमान्य पद्धत बसववण्याचा प्रयत्न केला. 
त्यापंैकी द मॉर्मतले याचे वगीकरण व अश्मयुगीन उत्क्रातंीचे टप्पे आजही प्रचवलत आहेत. त्याने 
रान्समधील सा-ंजनेन दले येथील राष्ट्रीय संग्रहालयात असलेल्या अवशषेाचें वगीकरणाचें काम हाती 
घेतले. हे सारे अवशषे दोदो वजल्ह्यात सापडले होते. त्याने अश्मयुगाचे आद्य अश्मयुग (Eolithic), 
पुराश्मयुग (Palaeolithic) आवण नवाश्मयुग (Neolithic) असे तीन प्रमुख कालखंड कल्पभन त्यातील टप्पे 
ठरववले. पुराश्मयुगातील शवेलयन, ॲश्युवलयन, मभस्टेवरयन, सोल्युवरयन, मगॅ्डेलेवनयन हे उत्क्रातंीचे 
क्रमवार टप्पे त्यानेच दाखवभन वदले. हे वगीकरण पुढे ग्राह्य ठरले. कालातंराने त्यात फक्त काही टप्प्याचंी 
िर पडली एवढेच. आजही हीच वगीकरणाची पद्धत प्रचवलत आहे. 

 
पुराश्मयुगीन वचत्रकलेचा शोध १८७५ मध्ये लागला. स्पेनमध्ये अल्टामीरा येथे असलेल्या एका 

गुहेत तेथील कितीवर अत्युत्कृष्ट वचत्रकलेचे नमुने सापडले. ही वचते्र इतकी चागंल्या स्स्थतीत होती की ती 
अवतप्राचीन असावीत यावर लोकाचंा ववश्वासच बसेना; परंतु तेथील उत्खननात पुराश्मयुगाच्या उत्तर 
कालखंडातील हत्यारे आवण इतर वस्तभ सापडल्या. त्यावरून ही वचते्र पुराश्मयुगाच्या उत्तर कालखंडातील 
(Upper Palaeolithic) असावीत याबद्दल संदेह रावहला नाही. इतकीच सुंदर आवण समकालीन वित्तीवचते्र 
१९४० मध्ये रान्समधील लास्को येथील एका गुहेत सापडली. आपल्याकडे कवध्यपवयतातील गुहातंभन आवण 
वशलाश्रयातंभन अशी शकेडो वचते्र डॉ. वव. श्री. वाकणकर यानंी शोधभन काढली आहेत. त्यापंैकी िोपाळजवळ 
िीमबेटका येथे असलेल्या वशलाश्रयाचें सध्या उत्खनन चालभ  आहे. 
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नवाश्मयुगीन हत्याराचं्या वगीकरणाचा प्रश्न तसा वबकट नव्हता; परंतु पुराश्मयुग व नवाश्मयुग 
यानंा जोडणारी एखादी संस्कृती होती ककवा कसे याबद्दल वविानात वाद होता. रेनवडयर प्राण्याबरोबर 
हवतेील बदलामुळे पुराश्मयुगातील मगॅ्डेलेवनयन मानव उत्तरेकडे गेला आवण आवशयातील नवाश्मयुगीन 
मानवाने युरोपिर आपले वचयस्व प्रस्थावपत केले. ह्या लोकाचंी हत्यारे दगडी पण घोटभन धारदार बनववलेली 
असतात. त्यानंी काही प्राणी पाळलेले होते आवण धान्य वपकववण्याची पद्धतही आत्मसात केली होती. 
वशवाय मातीची िाडंी तयार करण्याची कलाही त्यानंा अवगत होती परंतु ही ववचारसरणी फार काळ 
वटकली नाही. रान्समध्ये अवझवलयन, तादेनॉयवझयन आवण कॅस्म्पवनयन संस्कृतीचा शोध लागल्यानंतर 
पुराश्मयुग आवण नवाश्मयुग याचं्यामधील मधल्या दुव्याचंी रुपरेखा स्पष्ट झाली. या संस्कृतींना 
मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) म्हणभन संबोधण्यात आले. 

 
युरोपातील ब्राँझयुगाच्या अभ्यासात रॉयमधील उत्खननामुंळे सुरुवात झाली होती. लोहयुगीन 

संस्कृतीचा अभ्यासही जवळजवळ पभणयत्वास पोहचला आहे आवण रोमनकालीन अवशषे तर साऱ्या युरोपिर 
सापडले आहेत. 

 
अमेणरका 
 

अमेवरका खंडातील पुरातत्त्वसंशोधनास गेल्या शतकाच्या मध्यास सुरुवात झाली. १८४० मध्ये 
स्टीफन्स या वब्रवटश संशोधकाने मध्य अमेवरकेतील प्राचीन माया-नगरींना िेट वदली. त्याच्या 
प्रवासवणयनामुळे अमेवरकेतील प्राचीन ससं्कृतीबद्दल सशंोधकात कुतुहल वनमाण झाले. त्यानंतर बऱ्याच 
कालाने शाते या रें च संशोधकाची मध्य अमेवरकेतील अवशषेाचंा अभ्यास करण्यासाठी नेमणभक झाली. 
१८५७ पासभन १८७२ पयंत त्याने तेथे संशोधन केले. तेथील संस्कृती ग्रीक व इवजस्प्शयन संस्कृती इतकी 
प्राचीन नाही असे त्याचे मत होते; परंतु या ससं्कृतींच्या संशोधनाचा शास्त्रशुद्ध पाया सर आल्रेड मॉडस्ले 
याने घातला. १९ व्या शतकाच्या शवेटच्या दशकात त्याने मध्य अमेवरकेतील कोपान, वकवरका, वचचेन 
इझा, पालें क वगैरे वठकाणी असलेल्या प्राचीन स्थळाचंा अभ्यास करून त्याचंी सववस्तर मावहती देणारे गं्रथ 
प्रवसद्ध केले. त्यात त्याने तेथील प्राचीन कोरीव लेखाचंाही अंतिाव केला होता. 

 
अमेवरकेतील प्राचीन अवशषेाचं्या अभ्यासाकडे दुलयक्ष होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रवासाच्या 

साधनाचंा अिाव; वशवाय घनदाट जंगले आवण वन्य पशभ याचं्या सुळसुळाटामुळे तेथे जाणे धोक्याचे होते. 
ववसाव्या शतकात रेल्वमेागय झाल्यामुळे अमेवरकन ववद्यापीठानंी आवण इतर संस्थानंी या अवशषेाकंडे हल्ली 
आपले लक्ष कें वद्रत केले आहे; परंतु दुदैवाने मध्य व दवक्षण अमेवरकेतील प्राचीन अवशषेाचंी तो प्रदेश 
कजकलेल्या स्पॅवनश लोकानंी ियकंर नासधभस केली. त्याचं्या लुटालभटीच्या कथा आजही सुसंस्कृत 
माणसाच्या अंगावर शहारे आणतात. 

 
मध्य व दवक्षण अमेवरकेत होऊन गेलेल्या संस्कृतीपकैी मेस्क्सकोची आझटेक्, ग्वाटेमालाची माया, 

कोलंवबया पठारावरील युकेटन व पेरूतील इन्का या प्रमुख आहेत. शतेी हे तेथील लोकाचं्या उपजीववकेचे 
मुख्य साधन होते. आपसात यादवी नसल्याने ते लोक सुखासमाधानाने नादंत होते. पेरूतील इन्का लोक हे 
प्राचीन अवँडयन लोकाचें वशंज होते. त्याचंा आवदपुरुष प्राचीन काळी कुझको नदीच्या खोऱ्यात आला. पुढे 
१२ व्या शतकात इन्का रोका हा आपल्या टोळीचा प्रमुख बनला. आसपासच्या इतर इंवडयन टोळ्याचंा 
परािव करून त्याने आपले वचयस्व स्थापले. त्याच्या प्रत्येक वारसाने हेच धोरण स्वीकारले. आवण काही 
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शतकानंंतर इन्काचें पेरू, इिेडोर, वचली, बोवलस्व्हया, अजटिनवटना या देशावंर वचयस्व प्रस्थावपत झाले. 
त्याचंी िाषा िें चुआ होती आवण ते सभयाचे उपासक होते. स्पॅवनश लोकाचंी स्वारी होईपयंत इन्काचें अस्स्तत्व 
होते. स्पॅवनश लोकानंी या संस्कृतीचा पभणय ववध्वसं केला. फक्त एकच स्थळ त्याचं्या तडाख्यातभन सुटले; 
कारण ते घनदाट जंगलात होते. उरुबबंा नदीच्या खोऱ्यात माचवुपचु्च पवयतावर असलेल्या या प्राचीन 
स्थळाचा शोध र्मबधॅम याने लावला. 

 
माया लोकाचंी जनपदे (city states) होती. त्याचें प्रत्येक राज्य स्वतंत्र होते. ही ससं्कृती अडीच 

हजार वषांइतकी प्राचीन असल्याचे आढळभन आले आहे. वतची व्याप्ती मेस्क्सको, ग्वाटेमाला व होन्ड्युरास 
या प्रदेशात होती. चौदाव्या शतकाच्या सुमारास ती चागंली िरिराटीस आली होती. कोपान (होन्ड्युरास) 
येथे त्या ससं्कृतीच्या वशल्पकलेचे अप्रवतम नमुने सापडले आहेत. वशवाय येथील एका प्राचीन वास्तुसमभहात 
काही मंवदराचें अवशषेही वमळाले. युक्समाल हे तीन प्रमुख माया नगरींपैकी एक होते हे तेथील 
वास्तुवशल्पावरून वसद्ध होते. पालेक येथील उत्खननात वपरॅवमडशी साम्य असणारी एक वास्तभ 
उत्खननामध्ये उजेडात आली. वतच्या पोतात एक कबरही सापडली. यावरून अशा वपरॅवमडसारखाच या 
वास्तभचाही कबरीसाठी उपयोग करण्यात येतो हे नव्याने माहीत झाले आहे; परंतु प्राचीन इवजस्प्शयन 
लोकाशंी या लोकाचें नेमके कोणत्या प्रकारचे संबधं होते याबद्दल वनवित असे अनुमान केले गेलेले नाही. 

 
मेस्क्सकोच्या आग्नेय िागातील माया संस्कृतीच्या एका मंवदरात प्राचीन वचत्रकलेचे अवशषे 

आढळभन आले आहेत. या वचत्राचंी शलैी इवजस्प्शयन वचत्रशलैीशी थोडीफार वमळतीजुळती आहे. वशवाय 
माया लोकाचें पंचागंही गवणतदृष्ट्ट्या अगदी अचभक आहे. माया लोकाचंी साकेंवतक वलपी वाचली गेल्यास 
कदावचत या प्रश्नावर प्रकाश पडण्याचा संिव आहे. 

 
अमेवरकेतील या संस्कृतीचे लोक बाहेरून तेथे आले असावते. यावर संशोधनात एकमत आहे. परंतु 

ते तेथे कोठभन आले हे मात्र अजभनही कोडे आहे. 
 

ऑल्रेणलया 
 

ऑस्रेवलयात गोऱ्या लोकाचंी वसाहत होण्याच्या सुमारास तेथील रानटी टोळ्या त्या काळीही 
अश्मयुगीन अवस्थेत होत्या. अश्मयुगीन मानवाप्रमाणे त्याचंा उदरवनवाह वशकारीवरच चालत असे. ते 
दगडी हत्यारे वापरीत, परंतु मातीची िाडंी (Pottery) बनववण्याचे तंत्रही त्यानंा अवगत नव्हते. त्यामुळे 
ऑस्रेवलयातील पुरातत्त्वसशंोधन म्हणजे प्रामुख्याने या अश्मयुगात वावरणाऱ्या टोळ्याचंा अभ्यास हे होय. 
हे कायय तेथे गेल्या शतकापासभन सुरू झाले आहे. 

 
ऑस्रेवलयात अश्मयुगीन अवशषेही सापडले आहेत. तेथे अश्मयुगीन संस्कृतीच्या अभ्यासास 

सुरुवात १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात झाली. आतापयंत तेथे अनेक दगडी हत्यारे व तत्कालीन प्राण्याचंी 
हाडे सापडली आहेत; परंतु युरोप व आवरकेच्या पुराश्मयुगाचा आवण त्याचंा एकच नव्हे हे ‘फ्लोवरन टेस्ट’ 
वरून वसद्ध झाले आहे. येथे सापडलेली माणसाची हाडे ‘काबयन – १४’ पद्धतीने सुमारे साडेआठ हजार 
वषांपभवीची आहेत असे वसद्ध झाले आहे. 
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आग्नेय ऑस्रवेलयात काही वठकाणी अश्मयुगीन स्थळाचें उत्खननही झाले आहे. 
ॲवडलेडजवळील “वडव्हॉन डाऊन्स” येथील उत्खननामुळे अश्मयुगीन ससं्कृतीचा अभ्यास करण्यास मदत 
झाली आहे. येथील दुसऱ्या खंडाचा काळ इ.स.पभ. २६०० असा येतो. याच्या जवळच असलेल्या एका 
स्थळाचे सवांत प्राचीन अवशषे इ.स.पभ. ४३०० या कालातील आहेत, असे आढळभन आले आहे. याच 
वठकाणी दगडी हत्यारे व कागंारू, कासव याचंी आवण मानवाची हाडेही सापडली आहेत. 

 
अवलकडे झालेल्या संशोधनात असे वदसभन आले आहे की इ.स.पभ. २५०० च्या सुमारास आग्नेय 

ऑस्रेवलयातील मानव दगडाचंी छोटी हत्यारे (microliths) वापरू लागला होता. या हत्यारात वत्रकोणी, 
चंद्रकोरी, चतुष्ट्कोणी अशी िभवमतीजन्य आकाराची हत्यारे प्रामुख्याने आहेत. या नंतरच्या काळात (इ.स.पभ. 
१३००) हाडाचंी हत्यारे वापरण्यात येऊ लागली. हाडापासभन हत्यारे बनववण्याचे तंत्र इंडोनेवशयातभन येथे 
आले असाव े असा संशोधकाचंा अंदाज आहे. दगडाची हत्यारे ऑस्रवेलयातील रानटी टोळ्या अजभनही 
वापरीत असल्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या हत्याराला त्यानंी नाव वदले आहे. 

 
ऑस्रेवलयात पुष्ट्कळ वठकाणी डोंगरात अथवा मोठ्या प्रस्तरावर बेढब वचते्र कोरलेली आढळभन 

आली आहेत. ती प्राचीन असावीत असा तज्ञाचंा कयास आहे; परंतु ती वकती प्राचीन आहेत याबद्दल वाद 
आहे. 

 
वर वणयन केल्याप्रमाणे पुरातत्त्वाची प्रगती आता सवय जगिर झपाट्याने चालभ  आहे. वनत्य नव ेशोध 

लागभन जुन्या कल्पना टाकाऊ ठरत आहेत. मानवाचे परृ्थवीवर अस्स्तत्व आल्यापासभन ते आजपयंत त्याने 
केलेली प्रगती या सवय टप्प्याचंा इवतहास आता ज्ञात झाला आहे. तथावप त्यात अनेक कचे्च दुव ेआवण दुबोध 
स्थळे आहेत. पुरातत्त्व संशोधनाचे कायय असेच नेटाने चालभ  रावहल्यास अनेक आिययजनक पुराव ेउजेडात 
येतील यात शकंा नाही. 
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३ : प्राचीन स्िळाचंा शोध 
 
======================================================================= 

 
उत्खनन हे पुरातत्त्व ववदे्यचे सवात महत्त्वाचे अंग आहे, हे एकदा मान्य केले म्हणजे ते कोठे 

करावयाचे हा प्रश्न साहवजकच पढेु उिा राहतो. सवयसामान्य माणसाला पुरातत्त्वज्ञ प्राचीन स्थळे कशी 
शोधभन काढतात याचा नेहमी अचंबा वाटतो. ककबहुना पुरातत्त्वज्ञाला ते अमुक एक वठकाण उत्खननासाठी 
का वनवडले असा प्रश्न नेहमी ववचारतात. तेव्हा प्राचीन स्थळे शोधभन काढणे हे उत्खननापभवी महत्त्वाचे काम 
आहे यात शकंा नाही. प्राचीन स्थळे शोधभन काढण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्यापंकैी काही शास्त्रीय पद्धती 
असभन त्या अवलकडे नव्याने शोधभन काढण्यात आल्या आहेत. 

 
काही महत्त्वाची प्राचीन स्थळे तेथे इतर काही काम चालभ  असल्यामुळे, आकस्स्मकवरत्या उजेडात 

आली आहेत. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास बहादराबाद (वजल्हा डेहराडभन, उत्तरप्रदेश) या स्थळाचे देता 
येईल. तेथे १९५३ साली कालवा खणण्याचे काम चालभ  असता काही ताबं्याचे अलंकार, हत्यारे आवण शसे्त्र 
व वैवशष्ट्ट्यपभणय खापरेही सापडली. ज्या मजुरानंा त्या वस्तभ सापडल्या त्यानंा त्याची काहीच कल्पना 
नसल्यामुळे तेथील अवधकाऱ्यानंी िारतीय पुरातत्त्व सवेक्षणाच्या अवधकाऱ्यांना पाचारण केले. त्याचं्या 
तपासणीमध्ये तेथील अवशषे सुमारे साडेतीन हजार वषांपभवीचे असल्याचे वसद्ध झाले. तसे पावहल्यास 
हडप्पा या कसधु संस्कृतीच्या शहराचा शोधही असाच आकस्स्मकवरत्या लागला. गेल्या शतकाच्या मध्यास 
लाहोर-मुलतान रेल्वचेे काम चालभ  असता तेथील कामासाठी हडप्पा येथील प्राचीन बाधंकामाच्या ववटाचंा 
फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला गेला. त्यामुळे जनरल अलेक्झाडंर ककनगहॅम या इंवजवनयरचे लक्ष 
हडप्पाकडे वधेले गेले. परंतु तेथील ससं्कृती साडेचारहजार वषांइतकी प्राचीन आहे हे पन्नास वषांपभवी तेथे 
केलेल्या उत्खननामुळे वसद्ध झाले. 

 
परंतु अशा प्रकारे केवळ योगायोगामुळे फारच थोडी प्राचीन स्थळे उजेडात येतात. त्यामुळे 

पुरातत्त्वाला अशा योगायोगावर ववसंबभन राहता येत नाही. त्यासाठी त्याला स्वतंत्रपणे अन्वषेणाचा 
(exploration) काययक्रम आखभन त्याप्रमाणे प्राचीन स्थळांची पाहणी करावी लागते आवण केवळ त्यातभनच 
त्याला हव्या असलेल्या ठराववक प्राचीन स्थळाचंा शोध लावता येतो. या संदिात कोणत्या प्रकारची प्राचीन 
स्थळे कोठे आढळतील याचा उल्लेख करणे अगत्याचे आहे. अश्मयुगीन स्थळे शोधावयाची असल्यास 
नदीच्या काठी अन्वषेण कराव ेलागते. या काळातील मानव जेथे शक्य असेल तेथे नैसर्मगक गुहातंभन राहत 
असे. या प्रकारच्या गुहा नदीच्या काठापासभन बहुधा दभर अंतरावर असतात. आंध्र प्रदेशातील गंुटभर वजल्ह्यात 
अश्मयुगीन मानवाने वस्ती केलेल्या गुहा आहेत. तथावप हल्लीप्रमाणेच प्राचीन काळीही पाणी ही मानवाची 
सवांत मोठी गरज असल्यामुळे नद्या, बारमास वाहणारे नाले आवण तळी याचं्या तीरावर ककवा त्याचं्या 
जवळपास प्राचीन मानव वस्ती करून राहत असे. त्यामुळे प्राचीन स्थळे शोधण्यासाठी जेथे बारमास पाणी 
उपलब्ध असेल अशा वठकाणी संशोधन कराव ेलागते. परंतु हजारो वषांपभवी हवामानात बदल होऊन काही 
प्राचीन नद्या लुप्त झाल्या आहेत. िभकंपामुळे ककवा पावसाचे मान कमी झाल्यामुळे काही वळेा असे बदल 
घडभन आले आहेत. प्राचीन सरस्वती नदी आपणा सवांना मावहत आहे. वैवदक वाङ्मयात वतचा वारंवार 
उल्लेख येतो; परंतु सुमारे साडेतीन हजार वषांपभवी हवामानात घडभन आलेल्या बदलामुळे ती नदी आटभन 
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गेली आवण आज तेथे सवयत्र वैराण प्रदेश वनमाण झाला आहे. राजस्थानातील श्रीगंगानगर वजल्ह्यात 
सरस्वती आवण दृशिती या दोन लुप्त झालेल्या नद्याचं्या तीरावर कसधु संस्कृतीची प्राचीन स्थळे सापडली 
आहेत. आज तरी तेथे पाण्याचा मागमभस नसला तरी प्राचीन काळी तेथे नद्या होत्या हो प्राचीन स्थळाचंा शोध 
घेताना ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. 

 
नद्याचं्या काठी प्राचीन काळी एकामागभन एक मानवी वसाहती होऊन गेल्यामुळे तेथे अवशषेाचें एक 

टेकाड (mound) बनते (वचत्र १). हे टेकाड कसे बनते हे जर जाणभन घेण्याची इच्छा असेल तर एखाद्या 
उजाड वस्तीवर जाव.े एखादी इमारत जर तेथे बरीच वष ेकोणी रावहलेले नसले तर पडीक बनते. काही 
कालानंतर ती मोडकळीस येऊन, वतचे छप्पर आवण किती पडभन िईुसपाट होतील आवण त्या अवशषेाचंा 
एक वढगारा बनेल. कालातंराने त्यावर वाऱ्याने उडभन आलेल्या मातीचे थर बसतील आवण पावसामुळे ते 
अवशषे जवमनीशी एकरूप होऊन जातील. अशा वस्तभचा मानवाने जर जाणभनबजुभन ववध्वसं केला असेल 
तरीसुद्धा असाच वढगारा बनेल. अशा प्रकारे जर एखादे सबंध गाव मोडकळीस येऊन उजाड झाले तर 
त्याच्या अवशषेाचें टेकाड खभपच मोठे आवण ववस्तृत बनेल. 

 
उजाड झालेल्या गावी बहुधा कालातंराने पुन्हा लोक येतात आवण वस्ती करून राहतात. त्याचं्या 

घराचंीही ते गाव सोडभन गेल्यावर अशीच गत होते. त्यामुळे अवशषेाचें टेकाड उंच बनते. एखाद्या स्थळी जर 
बऱ्याच वळेा वस्ती झालेली असेल तर तेथील टेकाड हे खभपच ववस्तृत आवण उंच बनेल. अशा वठकाणी 
उत्खनन करणे हे नेहमी फायदेशीर ठरते. 

 
प्राचीन अवशषेानंी समदृ्ध असलेल्या गढ्ा बऱ्याच वळेा आसपास राहणाऱ्या लोकाचें लक्ष आकर्मषत 

करतात. वषानुवष ेऊन-पावसाच्या माऱ्यामुळे गढीचा काही िाग ढासळतो. काही वठकाणी पावसाचे पाणी 
वाहभन जाणाऱ्या घळ्या वनमाण होतात. या घळ्यातंभन आवण ढासळलेल्या िागातभन पुष्ट्कळवळेा आत 
असलेली नाणी, मणी, खापराचें तुकडे असे अनेक अवशषे उजेडात येतात. ते पाहभन आसपासचे लोक 
केवळ कुतभहल म्हणभन वठकवठकाणी खडे्ड पाडभन, गुप्तधन वमळवण्याच्या आशनेे खोदकाम करतात. असा 
प्रकार जगाच्या वनरवनराळ्या प्राचीन स्थळी चालभ होता आवण आजही आहे. िारतातसुद्धा तो चालभ  आहे 
आवण त्यामुळे वकत्येक प्राचीन अवशषे नाश पावले आहेत. 

 
खेड्यातील लोक प्राचीन गढ्ाचंी माती मोठ्या प्रमाणावर उकरून नेतात आवण आपल्या घरात 

सारववण्यासाठी वगलावा करण्यासाठी ककवा ववटा तयार करण्यासाठई वतचा उपयोग करतात. जुन्या 
गढ्ातील मातीत सॉस्टवपटरसारखी अनेक नैसर्मगक द्रव्ये असतात. त्यामुळे वतचा शतेात खतासाठीही 
उपयोग केला जातो. परंतु असे वठकवठकाणी खडे्ड खोदल्यामुळे एखाद्या गढीचे पद्धतशीर उत्खनन करणे 
अशक्य होऊन बसते. अथात िवचत प्रसंगी ते फायदेशीरही ठरते. माती उकरण्यामुळे पुष्ट्कळ वळेा 
गढीतील प्राचीन अवशषे वदसभ लागतात. तसेच उकरलेला िाग गढीच्या वनरवनराळ्या थराचंा अभ्यास 
करण्यास उत्खनकाला उपयोगी ठरतो. यावरून ती गढी उत्खनन करण्यास योग्य आहे ककवा कसे हे 
ठरवणे सोपे जाते. 

 
गढ्ा जर उंच आवण ववस्तृत असतील तर त्या िारतीय सवेक्षण खात्याने (Survey of India) 

तयार केलेल् १ इंचास १ मलै या प्रमाणात असणाऱ्या नकाशात दशयववलेल्या असतात. परंतु लहान गढ्ा 
मात्र नकाशात सापडणार नाहीत. त्याचं्या शोधाथय गावोगाव वफराव े लागते. एखाद्या पुरातत्त्वज्ञाने जर 



 
 

अनुक्रमणिका 

एखाद्या वववशष्ट प्रदेशातील प्रत्येक गावची पाहणी करून तेथील गढ्ाचंा अभ्यास केला तर त्या िागात 
प्राचीन काळापासभन कसकशी वस्ती होत गेली याचे आकलन त्याला उत्खननन न करताही होईल. अथात 
काही वठकाणी चाचणी उत्खनन (Trial trenches) केल्यास त्याला अवधक सबळ पुरावा उजेडात आणता 
येईल. 

 
वर नमुद केल्याप्रमाणे प्राचीन अवशषेाचंी ही टेकाडे जमीनसपाटीपासभन उंचावर असतात. परंतु 

काही वळेा पावसामुळे, जवमनीच्या धुपण्यामुळे ककवा लागवडीमुळे या गढ्ा सपाट होऊन जातात. िवचत 
प्रसंगी महापुरामुळे िोवतालच्या प्रदेशाची उंची वाढते आवण गढी त्यात झाकली जाते, वकवा तीवर पुराच्या 
गाळाचा एक प्रचंड थर बसतो अशा वळेी त्या वठकाणी प्राचीन अवशषेाचंी समृद्ध असलेली गढी ओळखणे 
अशक्यप्राय होऊन जाते. कधी काळी तलाव खोदण्यासाठी ककवा आणखी एखाद्या तत्सम कारणासाठी तर 
तेथे खोदकाम झाले तरच तेथील प्राचीन अवशषे उजेडात येण्याचा संिव असतो. नाहीतर शतकानुशतके 
त्यानंा जवमनीत पडभन राहाव ेलागते. 

 
प्राचीन िाङ्मय 
 

प्राचीन स्थळाचंा शोध करताना प्राचीन वाङ्मयात उल्लवेखलेल्या नगरींचा आवण गावाचंा ववचार 
करणे आवश्यक आहे. सुदैवाने या बाबतीत आपले प्राचीन िारतीय वाङ मय अत्यतं समृद्ध आहे. रामायण, 
महािारत आवण पुराणे यात वारंवार प्राचीन स्थळाचें केवळ उल्लेखच नव्हे तर त्याचंी वणयनेही येतात. बौद्ध 
जातककथातंभनही अशा प्रकारचे उल्लेख आढळतात. आपल्या तीथयके्षत्राचं्या वठकाणी वारंवार वस्ती झाल्याने 
तेथेही प्राचीन अवशषे सापडतात. वाराणसी, मथुरा, िारका, प्रयाग (अलाहाबाद), प्रिास पाटण 
(सोमनाथ), उजै्जन इत्यादी तीथयके्षते्र अवतप्राचीन म्हणभन प्रवसद्ध आहेत. वाङ मयातही त्याचंी मावहती वमळते. 
प्राचीन सावहत्यात त्याचें उल्लेख आहेत. याचाच अथय तेथे प्राचीन काळी वस्ती होती. त्यामुळे प्राचीन 
वाङ्मयात उल्लवेखलेल्या स्थळाचंा आपल्याला शोध लावता येणे सहज शक्य होते. अशा प्रकारे संशोधन 
करून एका अत्यंत महत्त्वपभणय प्राचीन ससं्कृतीचा शोध परुातत्त्व सवेक्षणाचे एक माजी अवधकारी आवण हल्ली 
वसमला येथील प्रगत अभ्यास संस्थेचे प्रमुख वृजवासी लाल यानंी लावला. १९५०-५१ मध्ये हस्स्तनापभर 
(वजल्हा मीरत, उत्तर प्रदेश) येथे उत्खनन करीत असता सवांत खालील थरात त्यानंा एका वैवशष्ट्ट्यपभणय 
संस्कृतीचे अवशषे सापडले. याच प्रकारचे अवशषे त्यापभवी रावबहादभर कावशनाथपंत दीवक्षतानंा अवहच्छत्रा 
(वजल्हा बरेली, उत्तर प्रदेश) येथे सापडले होते. त्यामुळे प्रा. लाल यानंी महािारतात उल्लेवखलेल्या 
स्थळाचंी यादी तयार करून ती स्थळे हल्ली कोठे आहेत याचे संशोधन केले. त्यामध्येच खुद्द हस्स्तनापभर, 
वदल्ली (इंद्रप्रस्थ), बागपत (व्याघ्रप्रस्थ), सोनपत (सुवणयप्रस्थ), पावनपत (पावणप्रस्थ), बनावा (बारणावत) 
इत्यादी स्थळे होती. या सवय वठकाणी प्रा. लाल यानंा हस्स्तनापभर येथे आढळलेल्या संस्कृतीचे अवशषे 
सापडले त्यामुळे महािारतातील संस्कृतीचा शोध त्यानंा लावता आला. 

 
वबकानेरच्या वाळवटंातील प्राचीन स्थळाचंा शोध प्रख्यात संशोधक ऑरेल स्टाईन यानंी असाच 

लावला. सरस्वती नदीचा उल्लेख वैवदक वाङ्मयात येतो. सरस्वती नदी वाळवटंात जरी लुप्त झाली असली 
तरी तेथे हल्ली एक छोटासा नाला आहे. त्याचे नाव सरसुती असे आहे. या नाल्याच्या म्हणजेच प्राचीन 
सरस्वतीच्या काठी स्टाइन यानंा अनेक प्राचीन स्थळाचंा शोध लागला. हे काम पुढे पुरातत्त्व सवेक्षण 
खात्याचे श्री अमलानंद घोष यानंी चालभ  ठेवले त्यानंा तेथे कसधु संस्कृतीची अनेक स्थळे सापडली. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

तेथील कालीबंगन हे स्थळ चार हजार वषांपभवी कसधभ संस्कृतीचे एक मोठे शहर होते असे तेथे 
मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या उत्खननावरून वसद्ध झाले आहे. कुरुके्षत्र ववद्यापीठाचे डॉ. सभरज िान यानंीही 
अवलकडे दृशिती नदीच्या खोऱ्यात संशोधन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंा सापडलेली काही स्थळे 
चार हजार वषांइतकी प्राचीन आहेत. 

 
परकीयाचंी इणतिृत्त े
 

िारतात प्राचीन काळी जे प्रवासी येऊन गेले त्यानंी आपल्या प्रवासवणयनान येथील प्राचीन स्थळाचें 
उल्लेख वा वणयने वदली आहे. वचनी प्रवाशाचंी इवतवृते्त या बाबतीत फार मोलाची आहेत. फा-वहयान, हु्यएन-
त्संग व इ-स्त्संग यानंी िारतातील बौद्ध तीथयके्षत्रानंा िेटी वदल्या. त्याचें वास्तव्य प्रामुख्याने उत्तर िारतात 
होते. त्याचं्या प्रवासवणयनातील स्थळाचें संशोधन अलेक्झाडंर ककनगहॅम यानंी केले. िारतीय पुरातत्त्व 
सवेक्षणाचे काम त्याचं्यावर सोपववण्यात आल्यानंतर सुरुवातीस त्यानंी ज्या प्राचीन स्थळाचंा शोध लावला 
ती सवय स्थळे त्यानंी वचनी प्रवाशाचं्या इवतवृत्तातभन घेतली होती. ककबहुना त्यामुळेच त्यानंा उत्तर िारतातील 
अनेक प्राचीन स्थळाचंा शोध लावता आला. 

 
परकीय इवतवृत्तामंध्ये ग्रीक आवण रोमन इवतवृत्ताचंाही समावशे केला पावहजे. अलेक्झाडंरबरोबर 

आलेल्या इवतहासकारानंी तत्कालीन िारतातील पवरस्स्थतीसंबंधी वलखाण केले आहे. त्यानंतर चंद्रगुप्त 
मौयाच्या दरबारी असलेल्या मेगॅस्थेवनस या ग्रीक ववकलाने (इ.स.पभ. चौथे शतक) मौययकालीन 
िारतासंबधंीची मावहती आपल्या ‘इंवडका’ या गं्रथात वलहभन ठेवली आहेय हा गं्रथ आज पभणयतया जरी 
उपलब्ध नसला तरी त्यावरून घेतलेली मावहती नंतरच्या काळातील सावहत्यात सापडते. टॉलेमीच्या 
िभगोलात िारताच्या िौगोवलक पवरस्स्थतीचाही थोडाफार उल्लेख येतो. जस्स्टन व स्रॅबो याचं्या गं्रथातही 
िारतासंबधंीची इ.स. च्या पवहल्या-दुसऱ्या शतकातील मावहती वदलेली आहे; परंतु या सवांपेक्षा अत्यतं 
काटेकोर मावहती देणारा व ववश्वसनीय असा गं्रथ म्हणजे एका अज्ञात ग्रीक खलाशाने वलवहलेला ‘वद 
पेवरप्लस ऑफ वद एवरविअन सी’ हा होय, हा इ.स. पवहल्या शतकाच्या अखेरीस वलवहलेला असभन त्यात 
प्रामुख्याने व्यापाऱ्यानंा अपयुक्त अशी मावहती वदलेली आहे. िारतातील औद्योवगक शहरे व व्यापारी 
बाजारपेठा, तेथे तयार होणारा माल आवण िारताची, प्रामुख्याने पविम वकनाऱ्यावरील बंदरे व त्यातभन 
होणारी आयात-वनयात याचें सववस्तर वणयन या गं्रथात वदलेले आहे. या गं्रथात िारतीय शहराचंी नाव ेमात्र 
ग्रीक पद्धतीची वदलेली आहेत. उदा., हल्लीचे गुजराथेतील िडोच याचा प्राचीन वाङ्मयात व कोरीव लेखात 
िगुृकच्छ असा उल्लेख केलेला आहे. परंतु उपरोक्त ग्रीक गं्रथात त्याचे बॅवरगाझा असे नाव वदलेले आहे. 
तसेच लेण्यासाठी प्रवसद्ध असलेले वपतळखोरा (वजल्हा औरंगाबाद, महाराष्ट्र) याचे नाव पेवरगलॅा असे 
वदलेले आहे. ते त्याच्या ससं्कृत पीतंगल्य या नावाचे ग्रीक रूप होय. अथात याप्रमाण गावाचंा शोध लावणे 
थोडे अवघड होते. 
 
प्राचीन कोरीि लेख 
 

प्राचीन कोरीव लेखातंही प्राचीन स्थळाचें अनेक उल्लखे येतात. वशलाशासनात आवण ताम्रशासनात 
दान वदलेल्या गावाचंी मावहती त्याचं्या चतुःसीमासंह वदलेली असते. त्यामुळे ती गाव े हल्ली कोठे आहेत 
याचा शोध घेणे सहज शक्य होते. परंतु अनेक वळेा ताम्रपट हे त्याचं्या मभळच्या स्थानापासभन खभप दुरवर नेले 
जातात व त्यामुळे मभळ ताम्रपट कोठभ न वदला हे प्रयासाने शोधभन काढाव ेलागते. वऱ्हाडात राज्य करणाऱ्या 
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वाकाटक घराण्याच्या प्रिावती गुप्त (चौथे शतक) या राणीचा मभळ इंदभरजवळ वदलेला ताम्रपट काही 
वषांपभवी पुण्यात एका ताबंटाकडे सापडला. अशा वळेी ताम्रपटातील गाव ेशोधभन काढभन तो मभळ कोठे वदला 
होता याचा शोध घेणे अशक्यप्राय होते. परंतु ताम्रपटातंभन व वशलालेखातंभन आपल्याला शकेडो गावाचंी 
मावहती वमळते व त्यावरून एखाद्या वववशष्ट प्रदेशातील स्थळाचंी जंत्री करून ती शोधभन काढता येतात. 

 
महापाषाणीय (मेगवॅलवथक) संस्कृतीच्या कबरी शोधभन काढणे काही वळेा सहज शक्य होते. दवक्षण 

िारतात आवण मध्य िारतात ही संस्कृती इ.स.पभ. सातव ेशतक ते दुसरे शतक या काळात नादंली. हे लोक 
घोड्यावरून कहडत असत. त्याचं्याजवळ अनेक प्रकारची लोखंडी शस्त्रासे्त्र होती. ते एके वठकाणी घरे बाधंभन 
फार काळ राहत नसत. परंतु मृताचे दफन मात्र ते मोठ्या इतमामाने करीत. मृताला पुरण्यासाठी प्रथम 
जवमनीत खोल खड्डा खणीत. त्यात शव पुरल्यावर त्याचे अलंकार, शसे्त्र आवण अन्नपाण्याने िरलेली िाडंी 
ठेवीत. काही वळेा सजववलेला घोडाही मृताबरोबर पुरला जाई. खड्ड्ड्यात माती लोटल्यानंतर त्या 
स्थळाची नासधभस होऊ नये, म्हणभन कबरीच्या िोवताली प्रचंड मोठे दगड वृत्ताकार ठेवीत (वचत्र २). अशा 
कबरी शकेड्याने सापडतात. या कबरी ज्या गावाच्या आसमंतात आहेत त्या गावाच्या नावात ‘कल’ ककवा 
‘गल’् हा द्राववडी िाषेतील प्रत्यय लावला गेला (उदा. संगनकल), दवक्षण िारतातील ‘कल’् ककवा ‘गल्’ 
(म्हणजे दगड) ककवा ‘कल्लभ’ ककवा ‘गल्ल्लभ’ इत्यादी प्रत्यय अंती असलेल्या गावात या महापाषाणीय व कबरी 
हमखास सापडतात. 

 
संस्कृतप्रचुर नाव े असलेल्या गावातंही बहुधा प्राचीन अवशषेाचंी टेकाडे सापडतात. या प्रकारची 

अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यापंैकी वाराणसी, मथुरा इत्यादी गावाचंा उल्लखे पभवी केला आहे. परंतु 
अनेक वळेा मभळ संस्कृत नावाचे प्राकृतीकरण होऊन गावाचे हल्लीचे नाव वनराळे म्हणजे ओळखभ न 
येण्याइतके असते. नगर वजल्ह्यातील नेवासे गावचे उदाहरण या संदिात देता येईल. ज्ञानेश्वराचं्या 
वास्तव्याने पुनीत झालेल्या या गावाचे मभळ नाव ‘वनवधवास’ होते हे कोरीव लेखावंरून स्पष्ट होते. त्याचे पढेु 
‘वनइवास’ असे प्राकृत रूप होऊन त्यातभन हल्लीचे नेवासे हे नाव तयार झाले. तसेच मराठवाड्यात 
औरंगबादजवळील िोकरदन या गावाबाबत म्हणता येईल. साचंी येथील कोरीव लेखात िोगवधयन गावच्या 
काही लोकाचंी दाने नमभद केली आहेत. पुराणात िोगवधयन हे गोदावरीच्या खोऱ्यात असल्याचा उल्लखे 
आहे. िोकरदन येथील उत्खननावरून तेथील सवयप्रथम वस्ती इ.स.पभ. वतसऱ्या शतकात झाली हे वसद्ध 
झाले आहे. त्यामुळे कोरीव लेखातील व पुराणात उल्लेवखलेले िोगवधयन म्हणजे हल्लीचे िोकरदन हे 
वनर्मववाद वसद्ध होते. अशी शकेडो उदाहरणे देता येतील. 

 
सिेक्षि नकाशे 
 

नकाशाचं्या साहाय्यानेही प्राचीन स्थळाचंा शोध लावता येतो. युरोपात तेथील देशाचें जे नकाश े
उपलब्ध आहेत त्याचें प्रमाण १६ इंचास १ मलै असे असते. त्यामुळे नकाशात अत्यंत बारीकसारीक 
िभवैवशष्ट्टे्य दाखववली जातात. आपल्याकडे मात्र या प्रमाणाचे नकाश े तयार केलेले नाहीत. िारतीय 
सवेक्षण खात्याने (सव्हे ऑफ इवंडया) १ इचंास १ मलै या प्रमाणाचे संपभणय िारताचे नकाश े प्रवसद्ध केले 
आहेत. प्राचीन स्थळाचंा शोध घेण्यास त्याचा बहुमोल उपयोग होतो. या नकाशात बारमास पाणी असलेले 
झरे, नद्या, नाले, नैसर्मगक गुहा आवण नदीच्या आसमंतातील मंचक (terraces) इत्यादी दशयववलेले 
असतात. पाण्याचा बारमास साठा जेथे उपलब्ध असेल ते असे वठकाण प्राचीन मानव वस्ती करण्यास 
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वनवडीत असे, याचा उल्लेख पभवी केला आहे. त्यामुळे नकाशात अशा प्रकारचा पाण्याचा साठा कोठे आहे 
याची मावहती करून घेतल्यास त्याच्या अनुषंगाने प्राचीन स्थळे शोधण्यास मदत होते. 

 
नदी वळसे घेत जाते हे आपणा सवांना माहीत आहे. परंतु नदी वळण का घेते हे जाणभन घेण्याच्या 

िानगडीत आपण सहसा पडत नाही. नदीच्या प्रवाहास अडसर वनमाण झाला म्हणजे नदी वळण घेते. 
उदा., एखादी छोटी टेकडी ककवा खडक मध्ये आला म्हणजे अथातच नदीचा प्रवाह वळसा घेतो. हे वळण 
९०° चे आसपास असले म्हणजे खडकामुळे नदीच्या पात्रात एक मोठा डोह वनमाण होतो. हा डोह 
कालातंराने खोल आवण ववस्तृत होतो. आसपास खडक असल्याने डोहातील पाणी स्वच्छ राहते. तेथे मासे, 
कासव ेइत्यादी जलचराचें वास्तव्य होते. डोहातील बारमास व िरपभर पाणी आवण त्यातील मासे व इतर 
जलचर यामुंळे वस्ती करण्यासाठी प्राचीन मानव तेथे आकृष्ट होत असे. अश्मयुगीन मानवालाही नदीच्या 
काठी वास्तव्य करणे िाग पडे. हत्यारासाठी लागणारा दगड नदीच्या पात्रात ववपलु प्रमाणात वमळे. तसेच 
पाणी वपण्यासाठी जनावरे नदीवर येत असत. त्यामुळे नदीकाठी वशकारेही त्याला सहज वमळे. त्यामुळे 
अश्मयुगापासभन आजपयंत मानवी वस्ती सवयसाधारणपणे नदीच्या काठी होत आली आहे. 

 
 सवेक्षण खात्याच्या वर उल्लवेखलेल्या नकाशात नदीचे पात्र वकती ववस्तृत आहे, त्यात दगडगोटे 

कोठे आहेतस तसेच पाणी कोठे व वकती आहे हे दशयववलेले असते. 
 
त्यावशवाय नदी लाखो वष े वाहत गेल्यामुळे वतच्या दोन्ही बाजभला उंच तट वनमाण झालेले 

असतात. या तटामध्ये वाळभचे आवण नदीने वाहभन आणलेल्या गाळाचे एकावर एक थर असतात. हे तटही 
उंच असल्यास नकाशात दशयववलेले असतात (वचत्र ३). या थरामंध्ये अश्मयुगीन हत्यारे व अश्मास्थी 
(fossils) सापडण्याचा संिव असतो तसेच आसपास असलेले मंचक (terraces) काही वळेा नकाशात 
दाखववलेले असतात. त्यामुळे नदी प्राचीन काळी कशा वाहत होती हे समजभन घेता येते. 

 
महाराष्ट्रातील अश्मयुगीन मानवाची हत्यारे काळ्या पाषाणाची (Trap, Basalt) आहेत. 

हत्यारासाठी लागणारा उत्कृष्ट प्रतीचा दगड हा डाईक मध्ये असतो. काळ्या पाषाणाच्या वित्ती (dykes) या 
लाबंच लाबं, एकसधं असतात. काही वळेा या किती दोन ते चार मलै लाबंीच्या असतात. नकाशामध्येही त्या 
दशयववलेल्या असतात. नदीच्या जवळपास त्या काही वठकाणी असतात. अशी वठकाणे नकाशातभन शोधभन 
काढभन तेथे अश्मयुगीन अवशषे सापडतात ककवा कसे याचा शोध घेता येतो. नावशकच्या जवळ गोवधयन येथे 
गोदावरीच्या पात्रात अशीच एक वित्ती (dyke) आहे. जवळच गंगापभरला अश्ययुगीन हत्यारे फार मोठ्या 
प्रमाणावर सापडली आहेत, याचा या संदिात आवजभयन उल्लेख केला पावहजे. 

 
नकाशात उजाड झालेली गाव े दशयववण्यासाठी फुलीचे वचन्ह असते. सवयसाधारणपणे या उजाड 

वस्त्या प्राचीन असतात असे वदसभन येते. नकाशातील अशा उजाड गावाचंी पाहणी केल्यास अनेक प्राचीन 
स्थळाचंा शोध लावता येईल. प्राचीन मंवदरे व इतर वास्तभ, लेणी इत्यादी अवशषेही नकाशात दाखववलेले 
असतात. त्या वठकाणीसुद्धा प्राचीन वस्तीचे अवशषे सापडण्याचा संिव असतो. 

 
प्राचीन अवशषेानंी समदृ्ध असणाऱ्या टेकड्यानंा िारतातील वनरवनराळ्या प्रातंातं वनरवनराळ्या नाव े

आहेत. कसधप्रातंात ‘दडो’ (उदा.: मोहेंजोदडो, चन्हुदडो इ.) राजस्थानात थेडी उत्तर िारतात ‘वटला’, 
गुजराथेत ‘कटबो’ आवण महाराष्ट्रात ‘पाढंरी’ ही सवय नाव े प्राचीन अवशषेाचं्या टेकड्यानंा वदलेली 
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आढळतात. महाराष्ट्रात त्यानंा पाढंरी का म्हणतात हे प्राचीन टेकडीचे एकंदरीत स्वरूप पावहल्यास 
चटकन ध्यानात येण्यासारखे आहे. एकाच वठकाणी शतकानुशतके मानवी वस्ती होऊन गेल्यामुळे, 
घरातील राख-राखोडा याचं्या वमश्रणामुळे, मातीला पाढंरट रंग आलेला वदसभन येतो. त्यामुळे अशा 
प्रकारच्या प्राचीन टेकड्यानंा पाढंरी असे संबोधण्यात येऊ लागले. गावातील पाढंरी ही आपल्या पभवयजाचं्या 
वस्तीची जागा आहे याची आठवण अद्यावप लोकाचं्या मनात कायम आहे असे वदसते. “गावात पाढंरीवर 
वदवा लावण्यास माणभस उरला नाही” असा एक वाक् प्रचार मराठीत आहे. त्यावरून पाढंरीचा पभवयजाशंी 
संबंध जोडता येतो. तसेच या वाक् प्रचारावरून पभवी बहुधा पाढंरीवर वदवा लावण्याची प्रथा असावी असे 
अनुमान काढता येते. आजही प्राचीन स्थळाच्या शोधाथय महाराष्ट्रात कुठल्याही गावी गेल्यास गावातील 
पाढंरीची चौकशी पुरातत्त्वाच्या अभ्यासकाने प्रथम करावी. बहुधा प्रत्येक गावात एखादी पाढंरी असेलच. 
अथात ती ताम्रपाषाणयुगीन आहे ककवा शातवाहनकालीन वा मोगल-मराठा काळातील आहे हे ठरववण्याचे 
काम पुरातत्त्वज्ञाचे आहे. 

 
गावातील पाढंरी अनेक वळेा दुरूनही ओळखता येते. पाढंरीवर उगवलेल्या गवताचा आवण 

झाडझाडोऱ्याचा आवण पाढंरीच्या आसपास इतरत्र उगवलेली झुडुपे याचं्या रंगातंील फरक सहज ध्यानात 
येण्यासारखा असतो. पाढंरीवर उगवणारे गवत आवण इतर झुडुपे यानंा पाढंरीच्या मातीत वनस्पतींना 
पोषक अशी द्रव्ये नसल्यामुळे झुडुपाचंी वाढ खंुटते. तसेच त्याचंा रंगही वहरवाकंच नसभन थोडा वपवळसर 
असतो. या उलट पाढंरीच्या आसपास इतरत्र उगववणारी झाडे-झुडुपे वहरवीगार आवण टवटवीत वदसतात. 
पाढंरीच्या आत वजथे दगडी ककवा ववटाचें बाधंकाम जेथे असेल तेथे वनस्पती उगवत नाहीत. त्यामुळे 
कितीच्या दोन्ही बाजभस गवत उगवलेले असल्यास कितीचा आलेख स्पष्ट नजरेत िरतो. अथात ववमानातभन 
घेतलेल्या छायावचत्राच्या साहाय्याने अशा प्रकारचे प्राचीन बाधंकाम शोधभन काढणे अवधक सुकर होते. 

 
हिाई छायाणचत्रि 
 

प्राचीन स्थळाचंा शोध लावण्याचे कामी हल्ली पािात्त्य देशातं हवाई छायावचत्रणाचा फार मोठ्या 
प्रमाणावर उपयोग केला जातो. एकोवणसाव्या शतकात शत्रभच्या ठाण्याचंा सुगावा लागावा, म्हणभन 
ववमानातभन छायावचते्र घेतली जात असत. या तंत्राचा उपयोग प्राचीन स्थळाचंी छायावचते्र घेण्यासाठी 
करावा असे सर चाल्य  स क्लोज या िारतातील एका वब्रवटश लष्ट्करी अवधकाऱ्याने १८९१ मध्ये सुचववले. 
ताजमहालाची आवण तेथभन जवळ असलेल्या फते्तपभर वशक्री येथील प्राचीन वास्तभंची छायावचते्र घेतल्यास 
प्राचीन अवशषेाचें अनेकववध पैलभ  केवळ छायावचत्रामुंळे आपल्याला कसे शोधभन काढता येतात हे त्याने 
पटवभन वदले. परंतु त्यात त्याला यश आले नाही. त्यानंतर कालातंराने युरोपमध्ये प्राचीन स्थळाचंी 
छायावचते्र घेण्यास सुरुवात झाली. 

 
प्राचीन स्थळाचे वा वास्तभंचे जे वैवशष्ट्ट्यपभणय पलैभ  िभपृष्ठावरून पाहणी करणाऱ्या परुातत्त्वज्ञाच्या 

सहसा लक्षात येणार नाहीत ते हवाई छायावचत्रात सहज वदसभन येतात. युरोपात अनेक प्राचीन वास्तभ, रोमन 
काळातील रस्ते इत्यादींचा शोध केवळ हवाई छायावचत्रामुंळे लावला गेला आहे. हवाई छायावचते्र 
घेण्यासाठी पभवी हैिोजनवायभने िरलेला प्रचंड मोठा फुगा वापरीत. परंतु अलीकडे हेवलकॉप्टरचा आवण 
ववमानाचंा या कामासाठी उपयोग केला जातो. ज्या प्रदेशाची छायावचते्र घ्यावयाची असतील तो प्रथम 
नकाशावर वनवित करून सोयीसाठी त्याचे अनेक वविाग पाडले जातात. त्यातील प्रत्येक वविागाचे स्वतंत्र 



 
 

अनुक्रमणिका 

छायावचत्र घेतल्यामुळे संपभणय प्रदेशातील प्राचीन स्थळाचंा अभ्यास करता येतो. काही वळेा प्राचीन 
अवशषेाचंी वतरकी छायावचते्र घेतल्यास छायाप्रकाशामुळे त्याचंी अवधक वैवशष्ट्टे्य ध्यानात येतात. 

 
हवाई छायावचते्र घेण्यासाठी वषातील काही ठरावीक काळच सोयीचा आहे. आपल्याकडे 

पावसाळ्यात हे काम कधीच करता येणार नाही. उन्हाळ्यात वावटळीमुळे धुळ उडभन स्पष्ट छायावचते्र घेणे 
अनेक वळेा अशक्य होते. त्यामुळे िरपभर प्रकाश आवण वनरभ्र आकाश असेल त्या वळेी हवाई छायावचते्र घेणे 
श्रेयस्कर आहे. त्यासाठी आपल्याकडे नोव्हेंबर मवहन्यात वदवाळीनंतरचा काळ या कामासाठी अवधक 
सोयीचा आहे. त्या वळेी स्वच्छ आकाश आवण िरपभर उजेड तर असतोच, परंतु पावसाळा संपला 
असल्यामुळे सवयत्र गवत आवण झाडे झुडुपे उगवलेली असतात. प्राचीन स्थळावरील वनस्पती आवण इतरत्र 
उगवणाऱ्या वनस्पती याचं्या रंगातील फरकाचंा उल्लखे यापभवी केला आहे. त्यामुळे हवाई छायावचत्रात 
नव्याने उगवलेल्या वनस्पतींमुळे प्राचीन स्थळे शोधभन काढण्यास उपयोग होतो. ही छायावचते्र शक्यतो 
सकाळी ककवा संध्याकाळी घ्यावीत त्यातभनही सकाळची वळे अवधक उपयुक्त ठरते. त्या वळेी उजेड सवयत्र 
असतोच, परंतु दंव पडलेले असल्यामुळे प्राचीन वास्तभच्या आसपासचे गवत आवण वास्तभवर उगवलेले गवत 
याचं्यातील फरक लक्षात येतो. 

 
हवाई छायावचत्राचंी अथयवनष्ट्पत्ती (interpretation) करणे हे सोपे काम नाही; त्यासाठी तज्ज्ञाचंी 

जरुरी असते. हवाई छायावचत्रात वदसणारे प्राचीन वास्तभंचे अवशषे, रस्ते, कबरी इत्यादी ओळखण्यासाठी 
छायावचत्राचंा अभ्यास करण्याचे एक वववशष्ट तंत्र आहे. वचत्रात िवचत कोठे ढगाची सावली पडली असेल 
तर सामान्य माणसाला ते सहसा ओळखता येणार नाही. तसेच ज्या प्रदेशातील वचत्राचंा अभ्यास 
करावयाचा असेल तेथील परुातत्त्वाचे आवण वास्तुवशल्पाचे समग्र ज्ञान असणे आवश्यक आहे. काही वळेा 
हवाई छायावचत्रात अवशषे वदसतही नाहीत. न्युवबयामधील काही अवशषे तेथील छायावचत्रात आढळले 
नव्हते; परंतु प्रत्यक्षात मात्र ते सापडले. तसेच ज्या प्रदेशात मोठाली झाडे वन दाट जंगल आहे तेथील 
छायावचते्र प्राचीन स्थळाचं्या शोधासाठी सहसा उपयुक्त ठरत नाहीत. त्यामुळे हवाई छायावचते्र घेण्यापभवी 
त्या प्रदेशाच्या सपंभणय िौगोवलक रचनेचे ज्ञान असणे अत्यतं आवश्यक आहे. 

 
प्रणतरोध सिेक्षि 
 

प्राचीन स्थळाचं्या शोधासाठी अलीकडे काही शास्त्रीय पद्धतींचा यशस्वीत्या अवलंब करण्यात आला 
आहे. प्रवतरोध सवेक्षण (Resistence Survey) ही एक अत्यतं उपयुक्त अशी शास्त्रीय पद्धत आहे. तसे 
पावहल्यास या पद्धतीमागील तत्त्व समजभन घेण्यास फारसे अवघड नाही. पाऊस पडभन गेल्यानंतर प्राचीन 
अवशषेाचं्या वर असलेल्या मातीच्या थरात पाणी वजरते. वजथे खड्डा ककवा अन्य वठकाणी पाणी साचभन राहणे 
शक्य असते, तेथील िाग ओलसर असतो. यावरून ज्या वठकाणी प्राचीन बाधंकाम ककवा तत्सम अवशषे 
असतील तेथे पाण्याचा वनचरा होऊन तो िाग कोरडा राहतो. पाणी हे ववदु्यत वाहक आहे. तेव्हा प्राचीन 
स्थळातील ओलसर िागातभन ववदु्यत वहनाला मात्र प्रवतरोध वनमाण होतो. याचाच अथय ज्या वठकाणी 
जवमनीत प्राचीन वास्तभंचे अवशषे असतील तेथे ववदु्यत वहनाला प्रवतरोध वनमाण होणे शक्य आहे. परंतु ज्या 
वठकाणी खडे्ड आवण इतर प्रकारचा खोलगट िाग असेल तर तेथे मात्र ववदु्यत वहनाला अडथळा वनमाण 
होणार नाही. या शास्त्रीय तत्त्वावर ‘प्रवतरोध सवेक्षण’ ही पद्धत आधावरत आहे. 
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या पद्धतीनुसार प्राचीन वास्तभ आवण इतर तत्सम अवशषे शोधभन काढण्यास मदत होते. प्राचीन 
स्थळाचंा शोध लावल्यानंतर एखाद्या स्थळी उत्खनन करण्यापभवी तेथील वास्तुवशल्पाचें अवशषे नेमके कोठे 
आहेत हे समजले तर उत्खनकाला पैसा आवण वळे याचंा अपव्यय टाळता येईल. त्यामुळे प्रवतरोध 
सवेक्षणाचे महत्त्व वनराळे सागंणे नको. या पद्धतीनुसार एखाद्या स्थळाची तपासणी करण्यासाठी पाच 
इलेक्रोडस् आवण खभप लाबंच लाबं ववजेची तार लागते. ज्या स्थळाची तपासणी करावयाची असेल तेथे 
वतवईवर रोवहत्र (रान्सफॉमयर) बसवभन दोन इलेक्रोडस् थोड्या अंतरावर सरळ रेषेत जवमनीत रोवले 
जातात. त्याचं्यामध्ये सारख्या अंतरावर आणखी दोन इलेक्रोडस् रोवतात. कडेचे दोन्ही इलेक्रोडस् 
ववजेचा दाब मोजण्याकरता असतात, आवण मधले दोन प्रवतरोध (Resistence) मापनासाठी असतात. 
पाचवा इलेक्रोड थोडा दभर रोवला जातो. जे सवय ववजेच्या तारेने रोवहत्राला (रान्सफॉमयरला) जोडले 
जातात. इलेक्रोडस् मधभन वीज सोडल्यानंतर जवमनीखाली खोलगट िागातील ओलसरपणामुळे ववजेला 
अडथळा वनमाण होत नाही. या प्रकारे ववजेला जे कमी-जास्त प्रमाणात प्रवतरोध वनमाण होतो त्याचा 
आलेख काढण्यास जवमनीखाली प्राचीन वास्तभंचे अवशषे कोठे आहेत हे शोधभन काढता येते. याप्रमाणे 
प्राचीन स्थळाचं्या वनरवनराळ्या िागातं इलेक्रोडस् आवण रान्सफॉमयरच्या साहाय्याने जेथे जेथे बाधंकामाचे 
अवशषे असतील तेथे उत्खनन करण्यास सोयीचे ठरते. त्यामुळे अथातच वळे आवण श्रम वाया जात नाहीत. 
या पद्धतीनुसार एका तासात सुमारे तीनश ेनोंदी घेता येतात. इटलीमध्ये एरस्कन लोकाचं्या अनेक कबरी 
या पद्धतीनुसार शोधभन काढण्यात आल्या आहेत. 

 
एखाद्या प्राचीन स्थळी जर दगड-गोटे पसरलेले असतील तर तेथे ही पद्धत फारशी उपयुक्त ठरत 

नाही. तसेच जवमनीखाली असलेल्या खड्ड्ड्यात जर राडेरोडे असतील ककवा एखाद्या वठकाणी जळभन 
गेलेला िाग असेल तर तेथेही या पद्धतीचा अवलंब करण्यात अथय नाही. 
 
चंुबकीय सिेक्षि (Magnetic Prospecting) 
 

ही पद्धत प्राचीन वास्तभ आवण इतर अवशषेामुंळे घडभन येणाऱ्या जवमनीच्या चुंबकीय के्षत्रातील 
बदलावर आधारलेली आहे. काही प्राचीन अवशषेातं चुंबकत्व असते. माती िाजल्यावर वतला चुंबकत्व प्राप्त 
होते आवण ते नंतरही वटकभ न राहते. मातीमध्ये मगॅ्नेटाईट आवण हेमटॅाईट या स्वरूपात लोहिस्मे (Iron 
oxides) असतात. त्याचं्यामुळेच िाजल्यानंतर मातीचा रंग ताबंडा होतो. त्याचें चुंबकीय के्षत्र (magnetic 
field) हे जवमनीच्या चुंबकीय वदशते असते. त्यामुळे जवमनीतील चुंबकीय के्षत्रात थोड्याफार प्रमाणात 
बदल घडभन येतो. त्याची तीव्रता मगॅ्नेटोमीटरच्या साहाय्याने मोजता येते. एखाद्या प्राचीन स्थळाच्या 
वनरवनराळ्या िागातंील चुंबकीय बदलाचे मोजमाप अशा रीतीने केल्यास तेथे जवमनीखाली प्राचीन िट्टी, 
चुली आवण इतर जळके अवशषे नेमके कोठे आहेत हे अचभक शोधभन काढता येते. तसेच ते अवशषे जवमनीत 
वकती खोलवर आहेत तेही समजते. चुंबकीय तीव्रतेच्या मापनात बाधंकामाचा ककवा इतर अवशषेाचंा 
मध्यकबदभ हा तेथे चुंबकत्वात घडभन आलेल्या उत्तरेला असतो. त्या दोहोंमधील अतंर हे त्या अवशेषाचं्या 
जवमनीवरील खोलीच्या एक तृतीयाशं असते तसेच त्या प्राचीन अवशषेाचं्या लाबंी-रंुदी संबधंीही अनुमान 
करता येते. यावरून ही पद्धत वकती अचभक आहे याची कल्पना येते. 

 
या चुंबकत्व मापनाच्या पद्धतीसाठी अलीकडे प्रोटोन मगॅ्नेटोमीटर हे उपकरण वापरले जाते. 

त्यामुळे या पद्धतीची उपयुक्तता अवधकच वाढली आहे. साधा मगॅ्नेटोमीटर हा चुंबकत्व मापनासाठी 
जवमनीला बरोबर समातंर ठेवावा लागतो. परन्तु प्रोटोन मगॅ्नेटोमीटर असा समातंर ठेवला नाही तरी 
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चालतो. तथावप हे उपकरण अत्यंत महागडे आहे. तसेच ते अत्यंत संवदेमाक्षम असल्याने हल्ली 
जवमनीखाली असलेले पाण्याचे नळ आवण ववजेच्या तारा यामुंळे त्याच्या कायात चकुा होऊ शकतात. 

 
मॅक्-कलो मोटर संशोधन 

 
प्राचीन स्थळाचंा सवेक्षणािारे शोध लावल्यानंतर एखाद्या वठकाणी कोणत्या प्रकारचे अवशषे 

जवमनीत आहेत हे शोधभन काढण्यासाठी थोड्या िागात वगरवमटाच्या साहाय्याने खोलवर नवलका खोदभन 
आतील वनरवनराळे थर आवण त्यातील अवशषेाचें नमुने वर काढता येतात. मकॅ्-कलो वगरवमट हे 
स्वयंचवलत असभन त्याचे वजन फक्त चाळीस वकलो असल्यामुळे ते कोठेही नेण्यास सुलि असते. या 
वगरवमटाच्या िारे सुमारे बारा सेंवटमीटर व्यासाचे आवण चाळीस सेंवटमीटर खोलीचे वछद्र जवमनीत पाडता 
येते. या वगरवमटाचा उपयोग पािात्य देशातं अलीकडे यशस्वीवरत्या करण्यात आला आहे. 
 
लेणरसी पणरदशयक (Periscope) 

 
प्रवतरोध सवेक्षण आवण चुंबकीय सवेक्षण केल्याने जवमनीतील प्राचीन वास्तभंचा कसा शोध लावता 

येतो हे वर सावंगतले आहे. जवमनीखाली बाधंकाम केलेल्या कबरी अनेक वठकाणी सापडतात. या थडग्यातं 
नेमके कोणत्या प्रकारचे अवशषे आहेत याचे कुतभहल पुरातत्त्वज्ञाला असणे स्वािाववक आहे. या प्रकारच्या 
कबरीतील अवशषेाचें त्याचें उत्खनन करण्याआधी छायावचते्र घेण्याचे एक अविनव उपकरण डॉ. कालो 
लेवरसी यानंी शोधभन काढले आहे. थडग्याला मकॅ्-कलो स्वयंचवलत वगरवमटाने वछद्र पाडभन त्यातभन आत 
पवरदशयक (Periscope) सोडभन त्याच्यािारे कबरीतील अवशषेाचंी छायावचते्र घेता येतात व त्याचा अभ्यास 
उत्खननापभवी करता येतो. लेवरसी याचें उपकरण म्हणजे सुमारे तीन ते पाच मीटर लाबंीची एक नळी असभन 
वतच्या खालच्या बाजभस प्रकाश पाडण्याची व्यवस्था केलेली असते व वतच्या वरच्या बाजभचा उपयोग अवशषे 
पाहण्यासाठी आवण त्याचंी छायावचते्र घेण्यासाठी होतो. या उपकरणाच्या िारे प्रत्येक छायावचत्रानंतर 
पवरदशयक तीस अंशाने वफरववता येतो. त्यामुळे बारा छायावचत्रातं संपभणय कबरीच्या आतील िागाचंा अभ्यास 
करता येतो. डॉ. लेवरसी यानंी या उपकरणािारे शकेडो एरस्कन कबरीतील (इ.स.पभ. ७ व ेते ३ रे शतक) 
अवशषेाचंी छायावचते्र घेतली आहेत व त्यातील अवशषेाचंी नोंद केलेली आहे. या उपकरणाचा उपयोग 
आळंदी येथील ज्ञानेश्वराचं्या समाधीच्या आतील िागाची छायावचते्र घेण्यासाठी करावा अशी काही 
वविानानंी सभचना केली होती. त्यासाठी हे उपकरण देण्याची डॉ. लेवरसी यानंीही तयारीही दशयववली होती. 
परंतु िाववकाचं्या िावना त्यामुळे दुखावल्या जातील म्हणभन या उपकरणाचा उपयोग केला गेला नाही. 

 
फोटोग्रामेरी 
 

आपण नेहमी जी छायावचते्र घेतो आवण पाहतो त्यात विवमची असते. त्यामुळे प्राचीन वस्तभंची आवण 
इतर अवशषेाचंी लाबंीरंुदी फक्त आपल्याला समजभ शकते. फोटोग्रामेरी पद्धतीची छायावचते्र मात्र 
वत्रवमतीची असतात. ती स्स्टवरओस्कोवपक असभन फोटो-वथओडोलाईटच्या साहाय्याने घेतली जातात. या 
प्रकारच्या छायावचत्रात प्रत्येक अवशषेाची लाबंी रंुदी आवण खोली स्पष्ट वदसत असल्याने प्रत्यक्ष वास्तभच 
आपण पाहत आहोत असा िास होतो. िौगोवलक नकाश ेतयार करण्याच्या कामी ही पद्धत गेली चाळीस 
वष ेउपयोगात आणली जात आहे. तसे पावहल्यास १८५० मध्ये या पद्धतीने एका प्राचीन वास्तभची छायावचते्र 
घेतली गेली होती. या पद्धतीचा पुरातत्त्वववदे्यसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर व्हावा म्हणभन युनेस्कोच्या 
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मदतीने इवजप्तमध्ये फोटोग्रामेरीचे एक कें द्र १९५५ मध्ये स्थापण्यात आले आहे. या कें द्राने अत्यतं मोलाची 
कामवगरी बजावली आहे. 
 
पुरातत्त्िीय नमुना-चाचिी (Archaeological Sampling) 

 
एखाद्या प्राचीन स्थळाचा शोध लागल्यानंतर तेथे कोणत्या प्रकारचे अवशेष असतील याची नमुना-

चाचणी पद्धतीने पाहणी करण्याचे एक अविनव तंत्र अवलकडे अमेवरकन पुरातत्त्वज्ञानंी उपयोगात आणले 
आहे. एखादा वववशष्ट प्रदेशाचे सवेक्षण केल्यानंतर जी काही प्राचीन स्थळे सापडतात त्यापंैकी केवळ 
एखाददुसऱ्या वठकाणी उत्खनन करणे शक्य असते. इतर काही स्थळे महत्त्वाची असभनही पैसा आवण वळे 
याचं्या अिावी तेथे उत्खनन करता येत नाही. अशा महत्त्वपभणय स्थळाचंी केवळ त्याचं्या पृष्ठिागावर 
ववखुरलेल्या अवशषेाचंी नमुना-चाचणी पद्धतीने तपासणी करून या स्थळाचें पुरातत्त्वीय महत्त्व जाणभन घेता 
येते. 

 
ही नमुना-चाचणी पद्धत पुरातत्त्वववदे्यच्या कामी नव्याने उपयोगात आणलेली असली तरी 

संख्याशास्त्रात वकत्येक वष ेवतचा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे अथातच वतचे सखं्याशास्त्रातील गुणदोष 
आहेत तेच राहतात. पुरातत्त्वववदे्यच्या अभ्यासासाठी नमुना-चाचणी पद्धतीनुसार असे गृहीत धरले जाते की 
एखाद्या प्राचीन स्थळाच्या पषृ्ठिागावर असणारे अवशषे हे त्याचं्या मभळ वठकाणाहभन फारसे दभर ववखुरलेले 
नसतात. त्यामुळे ते उत्खननात जसे सापडले असते जवळजवळ तसेच पृष्ठिागावरही असतात. या 
पद्धतीनुसार ज्या प्राचीन स्थळाची पाहणी करावयाची तेथे उत्खननासाठी ज्या रीतीने आपण खड्ड्ड्याचंी 
आखणी करतो तशी करतात (आकृती १). त्या स्थळाच्या सपंभणय पृष्ठिागावर सवयसाधारणपणे पाच मीटर 
लाबंी-रंुदीच्या ककवा स्थळ फार मोठे असल्यास दहा मीटर लाबंी रुदीचे चौरस खडे्ड आखभन घेतात. 
यासाठी सपंभणय खडे्ड न आखता फक्त त्याचं्या चार खंुट्या ठोकतात. एकभ ण चौकोनापैकी फक्त दहा टके्क 
चौकोनाचंी चाचणी पद्धतीने पाहणी करण्याचा संकेत संख्याशास्त्रानुसार रुढ आहे; परंतु नेमके कोणते 
चौकोन वनवडावयाचे हे संख्याशास्त्रावरील गं्रथात वदलेल्या तावलकेवरून ठरवावयाचे असते. त्याप्रमाणे जे 
चौकोन पाहणासाठी वनवडले जातात त्यांच्या चारी खंुट्यानंा दोरी बाधंतात. अशा प्रकारच्या प्रत्येक 
चौकोनातील पृष्ठिागावर असलेली प्रत्येक वस्तभ, दगड, खापरे, ववटाचें तुकडे, दगडी हत्यारे आवण मानवी 
संस्कृतीचे इतर कोणतेही अवशषे गोळा कराव े लागतात. या अवशषेाचंा अभ्यास केल्यानंतर त्या प्राचीन 
स्थळी कोणत्या िागात कशा प्रकारची वस्ती होती यासंबधंी अनुमान बाधंता येते, असे या पद्धतीचा पुरस्कार 
करणाऱ्या पुरातत्त्वज्ञाचें मत आहे. उदा., एखाद्या चौकोनात फार थोडी खापरे आवण गाराचंी हत्यारे आवण 
गािे (cores), ती ज्यापासभन तयार केली त्याचें दगड-गोटे इत्यादी अवशषे सापडल्यास त्या वठकाणी 
गाराचंी हत्यारे तयार केली जात होती असे म्हणता येईल. दुसऱ्या वठकाणी काही ताबं्याच्या वस्तभ, 
ताबंटाची हत्यारे, त्याची मभस इत्यादी अवशषे सापडल्यास तेथे ताबंटाचे घर होते असे अनुमान काढता 
येईल. जेथे बाधंकाम असेल तेथे अथातच ववटाचें तुकडे आवण दगडगोटे प्रामुख्याने सापडतील. सकृद्दशयनी 
हे कसे शक्य आहे अशी शकंा मनात येणे स्वािाववक आहे; परंतु अशा प्रकारच्या नमुना-चाचणी पद्धतीने ज्या 
स्थळाचंी पाहणी झाली आहे त्याचं्या पुराव्यावरून अशा प्रकारचे अनुमान करता येणे शक्य आहे असे वदसभन 
येते. 

 
ही पद्धत पुरातत्त्वववदे्यसाठी सवयप्रथम प्रा. वबनफडय यानंी उपयोवजली. अमेवरकेच्या इवलनॉय 

राज्यातील हॅचरी वसे्ट या गावी असलेल्या प्रागेंवतहावसक स्थळाचे अन्वषेण (exploration) त्यानंी या 
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पद्धतीने केले. िभपृष्ठावर ववखुरलेले सासं्कृवतक अवशषे जवमनीतील त्याचं्या मभळ स्थानापासभन फारसे दभर 
जात नाहीत असे या पद्धतीनुसार गृहीत धरले जात. यासाठी प्रा. वबनफडय यानंी हॅचरी वसे्ट येथील 
प्रागैवतहावसक स्थळ प्रथम एका शतेकऱ्याकडभन नागंरून घेतले. यामुळे जवमनीखाली एक फभ ट खोलीवर 
असलेले अवशषे वर आले. ते नमुना चाचणी (Sampling) पद्धतीने गोळा करून त्याचंा अभ्यास प्रा. 
वबनफडय यानंी केला. तसेच तेथे त्यानंी उत्खननही केले त्यावरून ही पद्धत पुरातत्त्वववदे्यसाठी प्राचीन 
स्थळाचें अन्वषेण करण्यास अत्यंत उपयुक्त आहे हे त्यानंी दाखवभन वदले. 
 

 
आकृती १ – नमुना-चाचिी पितीची आखिी 

 
या प्रकारच्या नमुना-चाचणी पद्धतीने पाहणी केलेले अत्युत्तम उदाहरण म्हणजे तुकय स्तानातील 

चायोनभ हे होय. तेथे १९६४ साली लहान प्रमाणावर उत्खनन झाले होते. त्यातील पुराव्यावरून तेथील 
सवयप्रथम वसाहत नऊ हजार वषांइतकी प्राचीन होती हे वसद्ध झाले आवण म्हणभन तेथे नमुना-चाचणी पद्धत 
वकती प्रमाणावर यशस्वी होते हे ठरववण्यासाठी डॉ. चाल्सय रेडम.  आवण पटॅी ज्यो वटॅस.  यानंी त्याचंी 
पाहणी केली. वर सावंगतल्याप्रमाणे या स्थळाची त्याचंी ५x५ मी. च्या चौकोनात वविागणी करून त्यातील 
दहा टके्क चौकोनातील एकभ ण एक अवशषे गोळा केले. तेथे सापडलेल्या अवशषेाचंा अभ्यास करून कोणत्या 
वठकाणी कोणत्या प्रकारचे अवशषे वकती प्रमाणात सापडतात याची तपशीलवार मावहती त्यानंा वमळाली. 
त्याचप्रमाणे वववशष्ट अवशषेाचं्या, म्हणजे खापरे, दगडी हत्यारे आवण इतर अवशषे याचं्या व्याप्तीचे आलेख 
काढले. िभगोलात अशा प्रकारचे व्याप्तीचे आलेख काढण्याची पद्धत फार पभवीपासभन आहे. हीच पद्धत 
पुरातत्त्वज्ञानंी येथे उपयोगात आणली. त्यावरून असे वदसभन आले की त्या स्थळाच्या ईशान्येकडील िागात 
त्यानंा इतर वठकाणापेंक्षा फार मोठ्या प्रमाणावर खापरे सापडली. तसेच नैऋत्येकडील िागात गाराचंी 
हत्यारे (microliths), गारा व गािे (cores) फार मोठ्या प्रमाणावर सापडले. वशवाय तेथे एकही खापर 
सापडले नाही हे लक्षणीय आहे. अशा प्रकारे अवशषेाचंी व्याप्ती कोठे कशी होती याचा अभ्यास केल्यानंतर 
त्यानंी ह्या स्थळाच्या ईशान्य आवण नैऋय त्य िागातंील चौकोनात उत्खननही केले. त्यानंा उत्खननात 
वमळालेला पुरावाही पृष्ठिागावर सापडलेल्या अवशषेाचंा उपोद बलक होता हे अगत्याचे सावंगतले पावहजे. 
यावरून स्थळाच्या पृष्ठिागावर ववखुरलेले अवशषे हे सवयसाधारणपणे आपल्या मभळच्या वठकाणावरून फार 
दभरवर पसरलेले नसभन तेथेच जवळपास असतात असे म्हणता येईल. 
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या प्रकारची पुरातत्त्वीय चाचणी-पद्धत िारतात गुजराथमध्ये िावनगर वजल्ह्यातील कसधु 
संस्कृतीच्या स्थळाचं्या पाहणीसाठी पेनवसल्व्हावनया ववद्यापीठाचे डॉ. गे्रगरी पोसल यानंी वापरली होती. 
तसेच खुद्द लेखकानेही डॉ. पोसल याचं्या साहाय्याने पुण्याजवळील वाळकी या प्रागैवतहावसक स्थळाची 
पाहणी या पद्धतीने केली. 

 
सागरी पुरातत्त्ि (Underwater Archaeology) 
 

समुद्रातंगयत सवेक्षण करण्याची पद्धत आता पािात्य देशातं मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होत आहे. 
प्राचीन काळी ग्रीस, रोम, इवजप्त, पर्मशया इत्यादी देशाचंा एकमेकाशंी समुद्रमागे मोठ्या प्रमाणावर व्यापार 
होता, हे इवतहासाच्या ववद्यार्थयांना नव्याने सागंण्याची आवश्यकता नाही. वनयात केलेला माल िरून जी 
जहाजे समुद्रातभन जात असत ती अनेक वळेा वादळात सापडभन ककवा चाच्याचं्या हल्ल्यामुंळे समुद्रात बुडत 
असत. त्याच्याबरोबर अथातच त्यातील मौल्यवान वस्तभही समुद्राच्या पोटात गडप होत. अवतप्राचीन 
काळापासभन ते मध्युगापयंत शकेडो जहाजे समुद्राच्या तळाशी गेली. या जहाजातील प्राचीन अवशषे 
समुद्रात जेथे दडलेले असतील त्या वठकाणाचंा शोध लावभन ते अवशषे वर काढण्यास आटा मोठ्या 
प्रमाणावर सुरुवात झाली आहे. यालाच सागरी पुरातत्त्व (Underwater Archaeology) अशी संज्ञा आहे. 

 
या प्रकारे समुद्रात संशोधन करण्यास या शतकाच्या सुरुवातीस सुरुवात झाली. त्याचे श्रेय एका 

ग्रीक खलाशाला द्याव े लागेल. इ.स. १९०० मध्ये क्रीट बेटावर एक नावाडी त्याची बोट वादळात 
सापडल्यामुळे समुद्राच्या वकनाऱ्यावर बसला होता. तेथे वळे जाईना म्हणभन तो समुद्रात खोलवर बुड्या 
मारत होता. अशीच एक बडुी खभप खोलवर मारून तो खाली गेला, तेव्हा त्याच्या हाताला एक वस्तभ 
लागली. ती त्याने वर आणभन पावहल्यानंतर तो एक प्राचीन ग्रीक मद्यकंुि (amphora) होता असे त्याला 
आढळभन आले. यातभनच पुढे समुद्रान्तगयत सवेक्षणास सुरुवात झाली. 

 
प्राचीन काळी जहाजे बुडाल्याचे उल्लखे वाङ्मयात आवण कोरीव लेखात जेथे आढळतील तेथभन ते 

गोळा करून त्याची जंत्री पुरात्त्वज्ञ करतात. सवयसाधारणपणे जहाज कोठे बुडले असेल आवण त्यावरून ते 
समुद्रात नेमके कोठे दडले असेल यासबंंधी आडाखे बाधंले जातात. एवजअन, आयोवनयन आवण िभमध्य 
समुद्रात अशा प्रकारची शकेडो जहाजे पभवी समुद्रात बुडाली. त्यामुळे तेथे या प्रकारचे संशोधन जारी आहे. 
या पद्धतीने सवेक्षण करून शोधभन काढलेले आतापयंतचे अत्यतं महत्त्वपभणय अवशषे महवदया या 
टु्यवनवशयाच्या पभवयवकनाऱ्यावर असलेल्या समुद्रात सापडले. १९०७ साली काही ग्रीक पाणबुड्यानंी तेथे 
समुद्रातभन प्राचीन अवशषे काढले होते. पुढे १९१३ साली तेथभन आणखी काही अवशषे काढण्यात आले. 
त्यात ग्रीक वास्तुवशल्पाचे अवशषे, मातीची िाडंी, संगमरवरी पुतळे आवण ब्रॉन्झच्या अनेक मभती सापडल्या. 
त्या सवय इ. स.पभ. पवहल्या शतकातील होत्या. ल्यभशस कॉनेवलयस सल्ला या रोमन हुकुमशहाने इ.स.पभ. ८६ 
मध्ये अथेन्स शहर कजकभ न ते संपभणयपणे लुटले आवण तेथील काही अवशषे त्याने जहाजात िरून रोमला 
पाठववले. हे जहाज पुढे वादळात सापडभन समुद्रात बुडाले. १९४८ मध्ये त्या वठकाणाहभन आणखी अवशषे 
काढण्यात आले. अशा प्रकारे समुद्रान्तगयत संशोधन युरोपात आता अनेक वठकाणी केले जाते. 
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४ : उत्खनन पिती 
 
======================================================================= 

 
गेल्या दोनश ेवषात केवळ कुतभहलामुळे वनमाण झालेल्या उत्खनन या तंत्रास वकत्येक वविानाचं्या 

अववरत पवरश्रमास यश येऊन आज शास्त्रशुद्ध स्वरूप आले आहे. इवतहासात नोंद असलेला, नकळत का 
होईना पण उत्खननाचा पवहला प्रयोग बावबलोनचा शवेटचा राजा नबोवनदास (इ.स.पभ. ६ व ेशतक) याने 
केला. त्याने वसप्पर येथे असलेल्या शमाश देवतेच्या मवंदराच्या पायाचे उत्खनन केले, याचा पभवी उल्लखे 
केला आहे. परंतु केवळ कलावस्तभंचा संग्रह करण्यासाठी उत्खनन करण्यास १८ व्या शतकात सुरुवात 
झाली. १८३८ मध्ये नेपल्सच्या राणीने वतच्या राजवाड्याच्या पवरसरात उत्खनन करून रोमन कलेचे 
वकत्येक उत्कृष्ट अवशषे उजेडात आणले. तेव्हापासभन कलावस्तभंचा संग्रह करण्यात सुरुवात झाली. 

 
उत्खननाच्या इवतहासातील पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे नेपोवलयनची इवजप्तवरील स्वारी. 

१७९८ मध्ये तो आपल्याबरोबर शकेडो तंत्रज्ञ, संशोधक, कलाकार यानंा घेऊन इवजप्तमध्ये आला. त्याच्या 
बरोबरच्या संशोधकानंी तेथील प्राचीन अवशषेाचंा अभ्यास केला. कलाकारानंी त्याचें आलेख काढले. 
इतकेच नव्हे तर वकत्येक प्राचीन स्थळी उत्खननही केले गेले. त्या वळेी रेचाचंा इवजप्तवर ताबा 
असल्यामुळे इतर कुठल्याही देशातील संशोधकानंा तेथे उत्खनन करण्याची बंदी होती. परंतु १८०१ मध्ये 
रेचानंा इवजप्त वब्रवटशाचं्या हवाली करून परत जाव े लागले. त्याच वळेी त्यानंी केलेल्या इवजप्तमधील 
प्राचीन कलावस्तभंचा संग्रहही वब्रवटशाचं्या स्वाधीन करावा लागला. अशा प्रकारे इवजप्तच्या प्राचीन वैिवावर 
साऱ्या जगाचे लक्ष कें वद्रत होऊन वतथे उत्खननास सुरुवात झाली. परंतु साऱ्या तत्कातीन संशोधकाचंी वृत्ती 
वनव्वळ लुटारूपणाची होती. पद्धतशीर, काळजीपभवयक काम करून इवजप्तच्या प्राचीन इवतहासात िर 
घालावी अशी इच्छा कोणाचीही नव्हती. बेलझोनी या इटावलयन गृहस्थाने तर वठकवठकाणी उत्खनन 
करून ियंकर नासधभस केली. परंतु मवॅरयट या संशोधकाने १८५८ मध्ये इवजप्तमध्ये नव्याने स्थापन 
झालेल्या पुरातत्त्वखात्याच्या मुख्यपदाची सभते्र हातात घेतल्यावर तेथील कलावस्तभंच्या लुटालुटीस बंदी 
घातली. त्याने स्वतः सुमारे तीस प्राचीन स्थळाचें उत्खनन करून त्याचें उत्कृष्ट वृत्तान्त प्रकावशत केले 
आवण म्हणभनच त्याला इवजप्तच्या ‘पुरातत्त्वववदे्यचा जनक’ समजले जाते. 

 
मेसोपोटेवमयातील पुराणवस्तुसंशोधनास खरी सुरुवात क्लॉवडयस जेम्स वरच (१७८७ ते १८२०) 

या बगदाद येथे असलेल्या वब्रवटश रेवसडेंटने केली. तेथे पवहले उत्खनन मोसुल येथे असलेल्या पॉल एवमल 
बोट्टा या रें च ववकलाने केले. त्याने प्रथम वननव ेयेथे १८४२ मध्ये व खोसाबाद येथे १८४३ मध्ये उत्खनन 
केले. त्यामुळे जगातील वविानाचें लक्ष मेसोपोटेवमयातील पुराणवस्तभंकडे आकर्मषले गेले. 

 
ग्रीसमध्ये उत्खननास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात हेवन्रक श्लीमन याच्या रॉय येथील 

उत्खननापासभन झाली. १८७१ ते १८९० पयंत त्याने तेथे उत्खनन करून होमरच्या महाकाव्यात वणयन 
केलेले प्राचीन ग्रीसच्या वैिवाचे वणयन म्हणजे केवळ कववकल्पना नसभन त्यात काही प्रमाणात ऐवतहावसक 
सत्यही होते हे त्याने वनदशयनास आणभन वदले. पढेु त्याने टायवरन्स, मायवसने वगैरे स्थळीही उत्खनन केले. 
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िारतात १९०२ साली (सर) जॉन माशयल यानंी येथील पुरातत्त्वखात्याच्या प्रमुखपदाची सभते्र हातात 
घेतल्यावर उत्खननास सुरुवात झाली. आपल्या सव्वीस वषाच्या कारकीदीत त्यानंी तक्षवशला येथे सतत 
वीस वष े उत्खनन करून िारताचा समदृ्ध आवण सासं्कृवतक वारसा जगाच्या वनदशयनास आणभन वदला. 
तसेच कसधुससं्कृतीचा शोधही त्यानंीच लावला. त्याचं्या मोहेंजोदारो येथील उत्खननामुळे िारतातसुद्धा 
इवजप्त आवण मेसोपोटेवमयातील ससं्कृतीइतकीच प्राचीन परंतु त्याहभनही प्रगत ससं्कृती होऊन गेल्याचे 
जगाला वदसभन आले. 

 
याप्रमाणे १९ व्या शतकात जगाच्या वनरवनराळ्या िागात जरी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनने झाली 

असली तरीसुद्धा बहुतेक उत्खनकाचंी वृत्ती लुटारूपणाची असल्यामुळे कलात्मक वस्तभचे प्रामुख्याने 
उजेडात आल्या. वकत्येक उत्खनन तर ज्या वस्तभ आपल्या मायदेशी पाठववता येतील त्यावरच लक्ष कें वद्रत 
करीत. त्यामुळे प्राचीन स्थापत्य, लोकाचंी राहणी, त्याचं्या वनत्योपयोगी वस्तभ याचंा सखोल अभ्यास करून 
संस्कृतीचा ववकास कसा झाला हे दाखववण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. तसेच ज्या वस्तभ खोदभन बाहेर 
काढीत असत त्या सापडलेल्या वठकाणची फक्त खोली लक्षात घेऊन कालवनणयय करीत असत. ही पद्धत 
वकती फसवी आवण चुकीची होती हे कालातंराने अनुिवास आले आहे. िारतात तर जवळजवळ १९४० 
पयंत अशीच पवरस्स्थती होती. माशयल याचं्या अमदानीत जरी अनेक उत्खनने झाली असली तरी त्यातभन 
िारताच्या प्राचीन संस्कृतीच्या उत्क्रातंीच्या अभ्यासाचे साध्य सफळ झाले नाही. परंतु सुदैवाने िारतात 
झालेल्या उत्खननात उत्खनकाचंी लुटारूपणाची वृत्ती नव्हती. मध्यपभवेत केलेल्या उत्खननात आपली वृत्ती 
केवळ लुटारूपणाची होती, याची लेयाडय, लॉफ्टस प्रितृी मंडळीनी कबलुी वदली आहे. 

 
गेल्या शतकातील उत्खननात योजनाबद्ध आखणीचा अिाव असे. इंग्लंडमध्ये झालेली उत्खनने 

तर फक्त तेथील आसपासच्या प्रवतवष्ठत व्यक्तींच्या मनोरंजनासाठीच केली जात असत. इटलीमधील 
हरक्युलेवनयम आवण पॉम्पी येथील उत्खननात हलगजीपणा वशगेस पोहोचला होता. सापडलेल्या 
अवशषेाचंी काळजीसुद्धा तेथे घेतली जात नसे. अशा वळेी वकत्येक महत्त्वाचे अवशषे चोरीस जात. प्राचीन 
वास्तभ पाहभन त्यातील वस्तभ चोरीस जात असे खुद्द तेथील उत्खनकानीच नमभद करून ठेवले आहे. या 
प्रकारामुळे १८ व्या शतकाच्या शवेटी आवण १९ व्या शतकाच्या आरंिी पॉम्पी येथे मोठ्या प्रमाणावर 
उत्खननाची योजना आखभन कामास सुरुवात केली. उत्खननाच्या इवतहासात वनवित योजनेवर हुकभ म 
केलेले हे पवहले उत्खनन होय. यानंतर पद्धतशीरपणे उत्खनन करण्यास सुरुवात झाली. उत्खननात 
सापडलेल्या अवशषेाचंी काळजीही घेण्यात येऊ लागली. १८५८-५९ मध्ये चाल्सय थॉमस न्यभटन या वब्रवटश 
म्युवझयमच्या अवधकाऱ्याने ग्रीसमध्ये वनडोस येथे उत्खनन करून तेथील मवंदराचे अवशषे अत्यतं 
हळुवारपणे खोदभन संपभणयपणे शोधभन काढले. 

 
उत्खननशास्त्रातील प्रगतीचा यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे उत्खननात सापडलेल्या 

अवशषेाचंा अभ्यास करून त्याचें कालखंडातं वविाजन करणे हा होय. असा प्रयत्न हेवन्रक श्लीमन याने 
आपल्या रॉय येथील उत्खननात प्रथम केला. तेथील अवशषेाचंी त्याने सात कालखंडातं वविागणी केली. 
सापडलेल्या प्रत्येक बारीक-सारीक वस्तभची नोंद ठेवभन ती जतन केली. उत्खननाचा वृत्तान्तही त्याने 
तपशीलवार सादर केला. जवळजवळ याच वळेी अलेक्झाडंर कॉन्झे याने आपला ग्रीसमधील समॅोिेस 
येथील उत्खननाचा (१८७३-७५) वृत्तान्त प्रकावशत केला. त्याचे वैवशष्ट्ट्य असे की तेथील वास्तभंचे आलेख 
त्याने तज्ज्ञ स्थपतीकडभन काढवभन घेतले होते. इतकेच नव्हे तर अवशषेांची छायावचते्र काढवभन घेऊन तीही 
त्याने आपल्या वृत्तान्तातच प्रकावशत केली. छायावचत्रणाच्या उत्खननासाठी केलेला हा पवहला प्रयोग होय. 
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येथपयंत प्रगती झाल्यानंतर पुरातत्त्ववते्त्याचें लक्ष साहवजकच उत्खननात सापडणाऱ्या 
लहानसहान वस्तभंकडे आकृष्ट झाले. अशा वस्तभंचा सभक्ष्म अभ्यास करून त्यावरून मानवी संस्कृतीच्या 
उत्क्रातंीसबंंधी महत्त्वाचे वनष्ट्कषय काढता येतात हे प्रथम वपट-वरव्हसय या संशोधकाने दाखवभन वदले. तसेच 
रंगीत खापराचं्या (Painted Pottery) अभ्यासामुळे कालवनणययास बहुमोल मदत होते असे जमयन संशोधक 
ॲडॉल्फ फुटयवगँलर याने प्रवतपावदत केले. त्यापुढे एक पाऊल जाऊन अगदी साधी खापरेसुद्धा (Plain 
Pottery) या कामी उपयोगी पडतात असे वपलंडसय पेरी यानंी दाखवभन वदले. 

 
वनरवनराळ्या पुरातत्त्वसंशोधकाचं्या पवरश्रमास फळ येऊन २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस उत्खनन 

हे एख वववशष्ट तंत्र आहे हे पटभ  लागले. तरीसुद्धा १९४० पयंत जगातल्या काही िागातं जुन्या पद्धतीनेच 
उत्खनने होत रावहली आवण उत्खननतंत्र पभणयत्वास पोहोचभ शकले नाही. स्तरशास्त्राचा (Stratigraphy) 
उपयोग उत्खननाच्या कामात जेव्हा होऊ लागला तेव्हा मात्र ते शास्त्र म्हणभन गणले जाऊ लागले. परंतु हे 
होण्यास बराच अवधी लागला. स्तरसास्त्र हे िभगियशास्त्रज्ञासं १९ व्या शतकात अवगत होते. १८१६ मध्ये 
ववल्यम स्स्मथ या वब्रवटश शास्त्रज्ञाने स्तरशास्त्राचा उपयोग िभगियशास्त्रासाठी केला; परंतु आियाची गोष्ट अशी 
की त्याआधी सुमारे ५० वषांपभवी पुढे अमेवरकेचे अध्यक्ष म्हणभन प्रवसद्धी पावलेल्या थॉमस जेफसयन यानंी 
स्तरशास्त्राचा उपयोग उत्खननासाठी, नकळत का होईना पण केला. व्हर्मजनीया संस्थानातील एका 
कबरीचे उत्खनन त्यानंी १७८४ मध्ये केले. खोदलेल्या खड्ड्ड्यातील वनरवनराळ्या थराचंा त्यानंी अभ्यास 
केला. तथावप वकत्येक वष ेया पद्धतीकडे नाणावलेल्या उत्खनकाचेंही लक्ष गेले नाही. परंतु याच पद्धतीचा 
वापर १९ व्या शतकाच्या मध्यास िारतात केला गेला होता हे ऐकभ न आियय वाटणे साहवजक आहे. कॅप्टन 
मेडोज टेलर यानंी या तंत्राचा वापर १८५१ मध्ये तत्कालीन वनजामच्या राज्यात असलेल्या काही 
महापाषाणीय (Megalithic) कबरीचे उत्खनन करण्याच्या कामी केला. परंतु िारतातील काय, पण 
जगातील प्रगत म्हणववणाऱ्या देशातील संशोधकाचेंसुद्धा या तंत्राकडे पावहजे वततके लक्ष गेले नाही. 

 
वर सावंगतल्याप्रमाणे थरागवणक उत्खनन करण्याची सुरुवात जरी १९ व्या शतकाच्या मध्यास 

झाली असली तरीसुद्धा या पद्धतीचा अवलंब होण्यास ववसाव ेशतक उजाडाव ेलागले. १९०४ मध्ये राफेल 
पम्पेली या पुरातत्त्ववते्त्याच्या मागयदशयनाखाली दवक्षण रवशयातील अनाव या वठकाणी उत्खनन झाले. 
प्रत्यक्ष उत्खनन करण्याचे, अवशषेाचंी नोंदणी, वगीकरण आवण जतन करण्याचे काम जमयन उत्खनक 
हु्यबडय वश्मट याने केले. दर वदवशी फक्त दोन फभ ट उत्खनन करून, माती काळजीपभवयक चाळभन प्रत्येक वस्तभ 
त्याने जतन करून ठेवली; वतचे तपशीलवार वटपण ठेवले आवण प्रत्येक थरातील अवशषे स्वतंत्रपणे 
खोदभन, थराचें वनरीक्षण करून त्याचंी क्रमवार मावहती वलहभन ठेवली. हाडाचें तुकडे आवण धान्याचे बारीक 
कणसुद्धा त्याने सािंाळभन ठेवले. या उत्खननाचा वृत्तान्त हा उत्खननाच्या ववकासातील एक अत्यतं 
महत्त्वाचा टप्पा आहे. या उत्खननात सापडलेल्या हाडाचं्या अभ्यासामुळे शास्त्रज्ञानंा डुक्कर आवण मेंढी या 
प्राण्याचं्या उत्क्रातंीची रूपरेषा माडंता आली. 

 
युरोपमध्ये सुरू झालेल्या या शास्त्रशुद्ध उत्खननपद्धतीचा अवलंब थोड्याफार प्रमाणात 

मेसोपोटेवमयामध्ये रॉबटय कोल्डव ेयाने प्रथम केला. तेथील प्राचीन वास्तभंच्या बाधंकामात मातीच्या ववटाचंा 
– कच्च्या ववटाचंा – वापर बऱ्याच प्रमाणात केलेला असे. उत्खनन करताना माती आवण कच्च्या ववटा 
यामंधील फरक उत्खनकाचं्या ध्यानात न येऊन वास्तभंची ियंकर नासधभस होत असे. कोल्डव े अत्यतं 
हळुवारपणे उत्खनन करून असल्या प्रकारचे बाधंकाम सभक्ष्म वनरीक्षण करून शोधभन काढले. यापढेु 
मेसोपोटेवमयातील कच्च्या ववटांच्या बाधंकामाचा ववध्वसं थाबंला. त्याचे श्रये कोल्डव े आवण त्याचा 
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मदतनीस आदें्र यानंा वदले जाते. परंतु सवय दृष्टींनी नमुनेदार म्हणभन सर वलओनाडय वभली याचें १९२७ च्या 
सुमारास ऊर येथील उत्खननाचा उल्लखे केला जातो. या उत्खननाचा वृत्तान्तही वततकाच उत्कृष्ट आहे. 

 
उत्खननतंत्रात दर वळेी अनुिवामुळे िर पडत गेली व त्यामध्ये आज त्याला शास्त्रशुद्ध स्वरूप प्राप्त 

झाले आहे. हे आधुवनक तंत्र िारतात आणण्याचे श्रये सर मॉर्मटमर व्हीलर यानंा वदले पावहजे. त्याआधी 
१९४०-४४ मध्ये कावशनाथपतं दीवक्षत यानंी याच तंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न त्याचं्या अवहच्छत्रा (वज. 
बरेली, उत्तरप्रदेश) येथील उत्खननात केला होता. परन्तु उत्खनन करून मानवी ससं्कृतीच्या उत्क्रातंीचा 
अभ्यास करण्यास मोलाची मदत होते हे िारतीयानंा सर व्हीलर यानंी वशकववले. त्याचं्या चार वषांच्या 
कारकीदीत त्यानंी तक्षवशला, हडप्पा, आवरकामेडभ  आवण ब्रह्मवगरी येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनने केली. 
प्रत्येक थर वनरीक्षण करून शोधभन काढणे, त्याचे हुळुवारपणे स्वतंत्र उत्खनन करणे, सापडलेल्या प्रत्येक 
वस्तभची काटेकोरपणे नोंद ठेवणे या गोष्टी त्यानंी कटाक्षाने केल्या. वततक्याच तत्परतेने उत्खननाचे आलेख 
आवण छायावचत्रासह िरगच्च वृत्तान्तही त्यानंी प्रकावशत केले. वशवाय दर वळेी नवनवीन िारतीय 
ववद्यार्थयांना हे आधुवनक तंत्र वशकवभन तयार केले. उत्खनकाचंी एक सबंध वपढी त्यानंी तयार केली. आज 
िारतात वनरवनराळ्या िागातं उत्खनन करणारे बहुसखं्य पुरातत्त्वज्ञ त्याचेंच वशष्ट्य आहेत. िारतातील 
उत्खननाचंा आजचा दजा अत्युच्च आहे, हे पािात्त्य वविानही कबभल करतात ही अविमानाची गोष्ट आहे. 

 
स्िळणनिड 

 
उत्खनन हे पुरातत्त्वववदे्यचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. कोणतेही उत्खनन सुरू करण्यापभवी ते 

कोणत्या जागी करावयाचे हे वनवित करणे हे सवांत महत्त्वाचे काम आहे; कारण उत्खननाचे यश हे त्या 
स्थळावर अवलंबभन असते. उत्खनन करण्याची जागा जर प्राचीन अवशषेाचंी समृद्ध नसेल तर त्या 
उत्खननाचा काहीही उपयोग नाही. अशा वठकाणी खचय केलेला पैसा आवण वळे व्यथय जातो. 
स्थळवनियाबाबत उत्खनकाच्या स्वतःच्या काही कल्पना असतात. त्यामुळे योग्य स्थळाची वनवड करणे हे 
बऱ्याच वळेा एक अवघड काम होऊन बसते. उत्खनकाला एखादे स्थळ त्याच्या राहण्याच्या वठकाणापासभन 
सवय दृष्टीने सोयीचे असेल तर अशा वळेी दुसरे एखादे चागंले स्थळ सोडभन तो अशा स्थळाची प्रथम वनवड 
करील. दभर आवण आडमागी असलेल्या स्थळावर नेहमी जाण्यायेण्यासाठी त्याचा पसैा आवण वळे फुकट 
जातो. काही वळेा उत्खननासाठी पैसा पुरवणारी व्यक्ती ककवा संस्था एखादे वववशष्ट स्थळ हे त्याचं्या 
आवडीचे असल्यामुळे ककवा स्थावनक महत्त्वाचे असल्यामुळे तेथेच उत्खनन करण्यासाठी पुरातत्त्ववते्यास 
आग्रह करतात. तसेच हल्लीच्या पंचवार्मषक योजनेच्या काळात िारतात नवी धरणे बाधंली जात आहेत, 
ककवा नव े कारखाने आवण रेल्वमेागय बाधंण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. िारतासारख्या प्राचीन 
देशात वठकवठकाणी ऐवतहावसक अवशषे ववखुरलेले आहेत. पुष्ट्कळ वळेा हे अवशषे नव्या योजनेमुळे नाहीसे 
होण्याचा संिव असतो. यावळेी अशा वठकाणी उत्खनन करून, तेथील अवशषे नाचवभन त्याचें जतन करणे 
हे उत्खनकाचे आद्य कतयव्य ठरते. अशा स्थळानंा उत्खननासाठी अग्रहक्क देणे आवश्यक आहे. याचे उत्तम 
उदाहरण म्हणजे गंुटभर वजल्ह्यात (आंधृप्रदेश) नागाजुयनकोंडा येथे असलेले कृष्ट्णेच्या खोऱ्यातील प्राचीन 
अवशषे होय. तेथे बाधंल्या जाणाऱ्या नागाजुयनसागर या धरणाखाली तेथील प्राचीन इक्ष्वाकु वशंाच्या 
राजधानीचे अवशषे सपंभणयपणे नाहीसे झाले असते. म्हणभन गेल्या दहा वषांत िारताच्या पुरातत्त्व खात्याने 
तेथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून तेथील अवशषे वाचववले आहेत. 
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उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तीवर स्थळ वनवडीबद्दल जर कोणतेही बधंन नसेल तर तो अथातच 
स्वतःच्या आवडीप्रमाणे त्याची वनवड करू शकतो. परन्तु हे त्याच्या ज्ञानावरही वततकेच अवलंबभन असते. 
एखाद्या उत्खनकाला प्रावगवतहासात (Prehistory) ववशषे रस असतो. त्या काळातील संस्कृतीसंबधंी त्याचे 
ज्ञानही ववशषे असते. एखादा उत्खनक हा ऐवतहावसक अवशषेाचंा ववशषेज्ञ असतो. तर वतसरा कोणी 
िारताच्या परदेशाशी असलेल्या प्राचीन संबंधाबंद्दल आस्था बाळगणारा असतो. यामुळे प्रत्येक उत्खनक हा 
ज्या वठकाणी उत्खनन केल्यामुळे त्याच्या आवडीच्या ववषयावर प्रकाश पडभ  शकेल अशाच स्थळाची वनवड 
करतो. काही उत्खनकाचें वववशष्ट गंुतागंुतीच्या प्रश्नावर लक्ष कें वद्रत झालेले असते आवण ते प्रश्न सुटण्यास 
मदत होईल अशा स्थळाचं्या शोधात ते असतात. यामुळे वनरवनराळ्या व्यक्ती एकाच वठकाणी उत्खनन 
करतात. रंगपभर (गुजरात) येथे आतापयंत गेल्या काही वषांत चार वळे उत्खनन झाले ते यामुळेच. एकभ ण 
काय, कोणीही उत्खनक हा त्याच्या आवडीच्या आवण सोयीच्या वठकाणी उत्खनन करील. िलत्या जागी 
उत्खनन करण्याचे धाडस तो कधीही करणार नाही; कारण त्यामुळे काहीही लाि न होता त्याचा पैसा 
आवण वळे मात्र व्यथय जातो. 

 
प्रत्येक उत्खनकाला त्याच्या दृष्टीने सोवयस्कर आवण योग्य असे स्थळ वनवडभन काढणे आवश्यक 

असते. असे स्थळ कोठे असभ शकेल हे त्याला मावहत असले पावहजे. 
 
अश्मयुगाचा अभ्यासक हा आवदमानवाचे वसवतस्थान शोधण्यासाठी गंगा-यमुनेच्या दुआबात 

िटकणार नाही; कारण अशा प्रदेशात अश्मयुगीन मानवाची दगडी हत्यारे सहसा सापडणार नाहीत. 
त्यासाठी त्याला दऱ्याखोऱ्यातभनच वफराव े लागेल. तसेच ताम्रपाषाणयुगीन अवशषेाचंा घनदाट अरण्यात 
शोध करीत बसण्याचे कारण नाही. त्या ससं्कृतीचे अवशषे बहुधा नदीकाठच्या सपाट प्रदेशातच सापडतात. 

 
उत्खनन करण्यास योग्य असे महत्त्वाचे स्थळ म्हणजे प्राचीन दफनिभमी होत. फार प्राचीन 

काळापासभन मानवाने मृताचंी शरीरे आवण त्याचंी ऐवहक अवशषे पुरून ठेवण्याची खभपच काळजी घेतली 
होती. दफन करण्याची चाल फार पभवीपासभन िारतातही होती. अशी प्राचीन स्मशाने पुष्ट्कळ वठकाणी 
आहेत. ववशषेतः दवक्षण िारतात महापाषाणीय (Megalithic) स्मशानिभमी वठकवठकाणी आहेत. त्या 
लोकानंी शवाचे दफन करून त्यावर मोठाले वशलाखंड वतुयळाकार माडंभन ठेवलेले असतात. अशा प्रकारचे 
अवशषे जगात पुष्ट्कळ प्रदेशात आढळतात. महापाषाणीय कबरीत पे्रताबंरोबर िाडंी, त्याची हत्यारे आवण 
आयुधेही ठेवलेली असतात. या थडग्याचें उत्खनन करणे हे अत्यतं स्क्लष्ट काम असते. परंतु ज्या 
उत्खनकाला या ववषयात ववशषे रस असेल तो प्रथम अशा स्मशानिभमीची उत्खननासाठी वनवड करील. 

 
उत्खनन पिती 

 
कोणतेही उत्खनन हाती घेण्यापभवी त्याची योजनाबद्ध आणखी करणे अत्यतं आवश्यक आहे. अशी 

योदना जर काम सुरू करण्यापभवी तयार नसेल तर उत्खनन करताना गोंधळ उडभन काम यशस्वीपणे तडीस 
न जाता त्यात अपयश मात्र पदरी पडण्याचा धोका असतो. तसेच फार मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतलेल्या 
उत्खननासाठी अनुिवी सहकारी जर पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसतील तर उत्खननस्थळी वनरवनराळ्या 
िागातं चालभ  असलेल्या कामावर काळजीपभवयक देखरेख ठेवणे अशक्य होऊन बसते आवण सापडणाऱ्या 
वस्तभंची नोंद ज्या काटेकोर पद्धतीने करावयास हवी ती होऊ शकत नाही. याचा पवरणाम शवेटी 
उत्खननाचा वृत्तातं वलवहण्याचे वळेी होऊन उत्खनक स्वतःच गोंधळात पडतो; म्हणभनच उत्खनन सुरू 
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करण्यापभवी त्यासबंंधी बारीकसारीक तपशीलासह एक संपभणय योजना तयार करणे हे उत्खनकाचे आद्य 
कतयव्य ठरते. 

 
अठराव्या आवण एकोवणसाव्या शतकात जगात झालेल्या बऱ्याच उत्खननातं योजनेच्या अिावी 

काम वजतके यशस्वी व्हावयास पावहजे होते वततके झाले नाही. ववशषे तःपविम आवशयातील देशातं तर 
उत्खननाला एखाद्या जते्रचे स्वरूप येत असे. तेथील उत्खननस्थळे अत्यंत ववस्तृत आवण प्राचीन अवशषेाचंी 
समृद्ध होती. परंतु उत्खनक हे एखाद्या संग्रहालयाचे वस्तुपाल ककवा या ववदे्यत अननुिवी असे सरकारी 
अवधकारीही असत. पद्धतशीर उत्खनन करून त्या प्रदेशाच्या प्राचीन इवतहासात महत्त्वाची िर टाकणे हा 
त्याचंा हेतभ नसभन केवळ मौल्यवान कलावस्तभ गोळा करण्याची त्याचंी लुटारू वृत्ती होती. अठराव्या शतकात 
इंग्लंडमध्ये प्रवतवष्ठत व्यक्तींच्या मनोरंजनासाठीच उत्खनने केली जात. िारतातील उत्खननही असाच 
काहीसा प्रकार असे. परंतु येथे लुटारूवृत्तीचा अिाव होता. िारताच्या प्राचीन इवतहासातील काही 
गंुतागंुतीच्या प्रश्नावंर प्रकाश टाकणे हाच येथील उत्खननाचा मुख्य हेतभ होता. असे असभनसुद्धा योजनाबद्ध 
आखणीच्या अिावी उत्खननात गोंधळच फार असे. याचे एक कारण असे होते की पविम आवशयातील 
देशातं मजभर अत्यंत स्वल्प दरात आवण ववपुल प्रमाणात वमळत असत. वशवाय उत्खनकानंा उष्ट्ण 
हवामानामुळे काम लवकर संपवभन मायदेशी परत जाण्याची घाई असे. या सवांचा पवरणाम म्हणजे 
उत्खननामुळे प्राचीन इवतहासावर ज्या प्रमाणावर प्रकाश पडावयास हवा होता तो न पडभन, उलट काही 
अत्यंत महत्त्वाचे पुराव े अशा अनागोंदी कारिारामुळे नष्ट झाले. प्रवसद्ध पुरातत्त्ववतेे्त सर मॉर्मटमर व्हीलर 
याचें एक महत्त्वाचे सभत्र असे की ‘उत्खनन करणे म्हणजे प्राचीन पुरावा नष्ट करणे होय.’ उत्खननाच्या 
कामाची आवण त्यात सापडलेल्या प्रत्येक वस्तभची तपवशलवार आवण काटेकोर मावहती जर वटपण करून 
ठेवली नसेल तर ते उत्खनन म्हणजे अमभल्य वळे, अमाप पैसा आवण त्यापेक्षाही मौल्यवान असा, पुन्हा 
कधीही हाती न लागणारा परुावा नष्ट करणे होय. 

 
वरील वववचेनावरून उत्खनन सुरू करण्यापभवी त्या सबंधंी योजना तयार करणे आवण त्याप्रमाणे 

काम तडीस नेणे हे वकती महत्त्वाचे आहे हे पटाव.े अथात िवचत प्रसंगी उत्खनन चालभ  असता काही 
अनपेवक्षत अवशषेाचंा शोध लावभन योजनेमध्ये काही वळेा थोडाफार बदल करावा लागतो. परंतु असे प्रसंग 
फारच िवचत येतात आवण मुरब्बी उत्खनकाला तो करीत असलेल्या उत्खननात कुठल्या प्रकारचा पुरावा 
वमळण्याची शक्यता आहे याची संपभणय जाणीव असते. त्याप्रमाणे तो योजनापभवयक काम करून आपले उवद्दष्ट 
साधतो. 

 
उत्खननाची योजना तयार कऱणे हे त्या स्थळावर अवलंबभन असते. ज्या प्रकारचे स्थळ असेल 

त्याप्रमाणे त्याला योग्य असे उत्खनन कराव ेलागते. उत्खननाच्या खालील तीन पद्धती आहेत.- 
 
(१) एखाद्या स्थळाची उत्खनकाला तेथे कोणत्या प्रकारचे अवशषे आहेत याची जर कल्पना नसेल 

तर अशा वठकाणी चाचणी उत्खनन (Trial Trench) करतात. 
 
(२) सासं्कृवतक कालक्रम ठरववण्यासाठी प्रथम उदग्र उत्खनन (Vertical excavation) कराव े

लागते. 
 
(३) ववस्तृत अशा प्राचीन नगरीचे आयत उत्खनन (Horizontal excavation) करतात. 
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(४) दफनिभमीचे उत्खनन 
 
चाचिी उत्खनन (Trial trench ककवा Sondage)  

 
उत्खननाचे तंत्र शास्त्रशुद्ध होण्यापुवी बरेच उत्खनक एखाद्या स्थळाचे आयत उत्खनन 

करण्याआधी चाचणी उत्खननाचा अवलंब करीत असत. या पद्धतीनुसार उत्खननाच्या टेकाडावर, 
साधारणतः मध्यिागी, पार वरपासभन ते खाली तळापयंत एक लहान आकाराचा शड्डा खोल खणीत असत. 
त्यामुळे त्या वठकाणी कोणत्या काळातील आवण कोणत्या प्रकारचे प्राचीन अवशषे तेथे सापडतील याची 
कल्पना यावी अशी उत्खनकाची अपेक्षा असे. परंतु एकंदरीत उत्खननाचंा इवतहास पावहल्यावर असे 
आढळभन येईल की या पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे काहीही फायदा न होता पुष्ट्कळदा हलगजीपणामुळे 
बहुमोल अवशषेाचंी नासधभस होऊन अमोल पुरावा मात्र नाहीसा झाला. एका उत्खनकाने तर एका 
महत्त्वाच्या स्थळी चाचणी उत्खननासाठी म्हणभन एक खोल खड्डा खणला आवण शवेटी त्याला कळभन चुकले 
की त्यामुळे एका अत्यंत महत्त्वपभणय प्राचीन वास्तभचा नाश झाला. यावरून या पद्धतीचा ववशषे उपयोग होत 
नाही हे वदसभन येईल. परंतु तटबंदीचे अवशषे आवण प्राचीन रस्ते शोधभन काढण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त 
ठरते. 

 
उदग्र उत्खनन (Vertical excavation) 

 
आयत पद्धतीचे उत्खनन हे प्रत्येक वठकाणी लागभ पडत नाही. उलट काही स्थळी तर ते अगदीच 

वनरुपयोगी ठरते. एखाद्या प्राचीन स्थळाचे आवण आसपासच्या प्रदेशातंील प्राचीन अवशषेाचें उत्खनकाला 
जर ज्ञान नसेल तर उदग्र उत्खननपद्धती योग्य ठरते. उदग्र उत्खनन पद्धतीनुसार अशा स्थळी प्रथम एक 
लाबं चौकोन आखभन घेतात. त्याची रंुदी साधारणतः पाच मीटर असावी. लाबंी पावहजे तेवढी दोन्ही बाजभने 
वाढववता येते. सुरुवातीची खंुटी शुन्यापासभन (O) सुरू होते. त्यापुढील खंुट्यावर I, II, III, IV, असे रोमन 
क्रमाकं असावते. दोन खंुट्यातील अतंर एक मीटर असाव.े दुसऱ्या बाजभच्या खंुट्यावर I', II', III', IV' असे 
रोमन क्रमाकं असावते. O खंुटीच्या मागे उत्खनन के्षत्र वाढववणे योग्य वाटस्याल तेथे खंुट्या ठोकभ न त्यावर 
अनुक्रमे अ, ब, क, ड, व अ', ब', क', ड' अशा अक्षरानंी अंवकत खंुट्या ठोकाव्यात. प्रत्यक्ष उत्खनन 
करण्याची जागा दोन्ही बाजभंच्या खंुट्यापंासभन दीड मीटर आत असावी. मोजमापाच्या सोयीसाठी खंुट्यावंर 
वखळे ठोकावते. 

 
उदग्र पद्धतीनुसार उत्खननाच्या के्षत्राची खालीलप्रमाणे आखणी करतात (आकृती २). 
 
उदग्र उत्खननाचा मुख्य हेतभ एखाद्या वववशष्ट स्थळाचा सासं्कृवतक क्रम (Culture sequence) 

मावहती करून घेणे हा होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात िारतात शास्त्रशुद्ध उत्खनने करण्यास सुरुवात झाली. 
त्यावळेी वनरवनराळ्या िागातंील सासं्कृवतक क्रम जाणभन घेण्यासाठी उदग्र उत्खनन पद्धतीचाच अवलंब 
करावा लागला आवण आजही करावा लागत आहे त्यामुळे वनरवनराळ्या प्रदेशातंील सासं्कृवतक क्रमाचें ज्ञान 
झाले. 
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आकृती ३ – आयत उत्खनन पितीचे खडे्ड 

 

 
सोपान-पिती (Step Trenches) 

 
एखादे उत्खननस्थळ ववस्तृत असभन तेथे अनेक संस्कृती नादंभन गेल्या असल्यास त्याचे उदग्र 

पद्धतीने उत्खनन काही वळेा अवघड होते. एकाच वठकाणी खड्डा आखभन तेथे खभप खोलवर खणणे 
वकत्येकदा धोक्याचेही ठरते. अशा वळेी स्थळाच्या मध्यापासभन कडेपयंत असलेल्या उतार जागेवर उदग्र 
पद्धतीने खड्डा आखावा आवण त्याचे उत्खनन कराव.े या पद्धतीनुसार एकाच वठकाणी खोलवर खणण्याची 
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आवश्यकता नसते; उतारावर खड्डा असल्यामुळे मध्यावरून सुरुवात करून उतारावरील खड्ड्ड्याच्या 
पातळीवर आल्यावर तेथील उत्खनन थाबंवाव ेव पुढील िागात सुरू कराव.े या प्रकारे कडेपयंतचा िाग 
खणभन काढता येतो. हे खडे्ड पायऱ्यांसारखे वदसतात म्हणभन त्यानंा Step trenches म्हणतात. यामुळे पैशाचा 
आवण काळाचा अपव्यय टाळता येतो. तसेच तेथील सवय संस्कृतीचा अभ्यासही करता येतो. प्रकाश (वज. 
धुळे) येथील उदग्र उत्खनन प्रथम सोपान पद्धतीने केले होते. (वचत्र ४). 

 
आयत उत्खनन (Horizontal excavation) 

 
ववस्तृत स्थळाच्या उत्खननासाठी आयात उत्खननाचे तंत्र अवलंवबले जाते. अशी स्थळे म्हणजे 

तक्षवशला, नागाजुयनकोंडा वगैरेंसारख्या प्राचीन नगरी होत. या प्रकारच्या स्थळाचें उत्खनन करण्यापभवी 
उत्खनकाला तेथील प्राचीन अवशषेाचंी संपभणय कल्पना अगोदर असणे अत्यतं आवश्यक आहे. आयत 
उत्खननाच्या पद्धतीनुसार जेथे उत्खनन करावयाचे असेल त्या स्थळाची समिजु चौकोनात (Grid 
systems) आकृती ३ मध्ये दाखववल्याप्रमाणे आखणी करतात. 

 
हे चौकोन जरूर पडेल त्याप्रमाणे चारी बाजभस वाढववता येतात. प्रत्येक चौकोनाच्या सुरुवातीस 

अधा मीटर लाबं आवण ५ सेंवटमीटर जाड अशी खंुटी जवमनीत घट्ट रोवावी. खंुटी १५ सेंवटमीटर खोल 
जवमनीत रोवभन वतचा ३५ सेंवटमीटर िाग जवमनीच्या वर रावहला पावहजे. जागा वर िसुिवुशत असेल तर 
खंुटी घट्ट बसण्यासाठी तेथे काँक्रीट ओतणे आवश्यक आहे. कारण उत्खननात सापडलेल्या अवशषेाचंी 
तपवशलवार नोंद करण्यासाठी या खंुट्याचंा बहुमोल उपयोग होतो. उत्खनन करण्याचे हे चौकोन ५ मीटर 
लाबं आवण तेवढ्ाच रंुदीचे असावते. त्याची लाबंी-रंुदी वकती कमी जास्त असावी हे तेथील उत्खनन 
वकती खोलवर जाईल यावर अवलंबभन असते. उदाहरणाथय, उत्खनन करण्याचा खड्डा जर १० मीटर खोल 
जाण्याची शक्यता असेल तर या चौकोनाची लाबंी-रंुदी १० मीटर असणे जरूरी आहे. याचे मुख्य कारण 
असे की खड्ड्ड्याचा आकार जर ५ मीटर लाबं आवण ५ मीटर रंुद असेल तर उत्खनन खोलवर गेल्यानंतर 
खड्ड्ड्याच्या बाजभ ढासळभन पडण्याचा सिंव असतो. परंतु खड्ड्ड्याची लाबंी-रंुदी जर त्याच्या खोलीइतकी 
असेल तर त्याच्या बाजभ सुरवक्षत राहभन कामात अडथळा येत नाही. 

 
वर सावंगतल्याप्रमाणे चौकोनाचंी आखणी करून खंुट्या ठोकल्यानंतर त्याचं्या रेषेपासभन अधा मीटर 

जागा सोडभन मधल्या चौकोनात उत्खनन कराव.े यामुळे दोन चौकोनाच्या मध्ये १ मीटर जाडीची कित 
राहते. या कितीवरून जाण्यायेण्यासही सोयीची वाट राहते. अथात या कितीमुळे प्रत्यक्ष उत्खनन करण्याची 
जागा अध्या मीटरने कमी होते. उदा. ५ मीटर लाबं आवण ५ मीटर रंुद अशा आखलेल्या चौकोनात प्रत्यक्ष 
उत्खनन करण्याची जागा ४ मीटर लाबं आवण ४ मीटर रंुद राहते. खोदकामात जसजशी प्रगती होत 
जाईल तसतशी जरुर िागल्यास या किती पावहजे तेव्हा पाडभन टाकता येतात. तसेच एखाद्या ववस्तृत 
नगरीचे उत्खनन या पद्धतीने केल्यावर शवेटी काम सपंण्याचे वळेी या किती पाडभन टाकल्यावर सबधं 
नगरीचा आलेख प्रत्यक्षात डोळ्यासमोर उिा राहतो. 

 
चौकोन दाखववणाऱ्या खंुट्या ठोकल्यानंतर प्रत्येक खंुटीवर मध्यिागी ५ सेंवटमीटर लाबंीचा वखळा 

आत वनम्मा ठोकावा. हा वखळा चौकोनात सापडलेल्या अवशषेाचें मोजमाप घेण्यासाठी, टेप अडकववण्यात 
ककवा दोरी बाधंण्यात उपयोगी पडतो. खंुट्या उत्खनन संपेपयंत मोजण्यासाठी आवश्यक असतात. 
म्हणभनच उत्खनन संपेपयंत त्यानंा अवजबात धक्का लागभ न देण्याची खबरदारी घ्यावी लागते. जेव्हा 
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उत्खननाचे काम संपभणय पार पडेल आवण त्या स्थळाचे उत्खनन संपेल त्याच वळेी ह्या खंुट्या काढल्या 
जातात. 

 
चौकोनाचंी अशा प्रकारे आखणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्खननास सुरुवात होते (वचत्र ५). एकभ ण 

आखलेल्या सवयच चौकोनातं एकाच वळेी उत्खनन सुरू करणे आवश्यक नसते आवण वकत्येक वळेी इष्टही 
नसते. उत्खनकाला स्थळाची जर संपभणय मावहती असेल तर नेमके कोणत्या चौकोनात खोदकाम सुरू 
कराव ेयाची त्याला कल्पना येईल. जेथे उत्खनन सुरू करावयाचे असेल तेथे प्रत्येक चौकोनात एका स्थळ-
पययवके्षकाची (Site-Supervisor) नेमणभक करावी लागते. हा स्थळ-पययवके्षक अनुिवी असल्यास ठीकच; 
वनदान तो वशकाऊ तरी असावा. तेथे चालणाऱ्या उत्खननावर त्याचे सतत लक्ष मात्र असणे अगत्याचे आहे. 
तेथील कामास तो संपभणयपणे जबाबदार असतो. एकंदरीत अनुिवावरून असे वदसभन येईल की एकभ ण 
पययवके्षकापंैकी वनम्मे पभवानुिव असलेले आवण वनम्मे वशकाऊ असले तरी काम सुरळीत चालते. एक 
अनुिवी पययवके्षक आवण एक वशकाऊ अशी चौकोनाची वाटणी करावी. त्यामुळे अनुिवी पययवके्षक हा 
स्वतःच्या चौकोनात चालणाऱ्या खोदकामावर लक्ष ठेवभन वशवाय त्याच्या शजेारी असलेल्या वशकाऊ 
पययवके्षकाला जरूर पडेल तेव्हा मागयदशयन करू शकतो. या पद्धतीनुसार दर वळेी नवीन ववद्याथीही वशकभ न 
तयार होतात. 

 
सबंध चौकोनात एकाच वळेी काम सुरू करणे योग्य नाही; उलट काही वळेा ते धोक्याचे ठरते. 

काही वळेा तेथे असणाऱ्या पययवके्षकाला तेथे असलेल्या अवशषेाचंी फारशी जाणीव नसते, म्हणभन सबधं 
चौकोनात उत्खनन सुरू करण्यापभवी तेथे एका कोपऱ्यात लहान चौकोन करून तेथे उत्खनन सुरू कराव.े 
हा लहान चौकोन (Control pit) एक मीटरपेक्षा जास्त लाबं-रंुद नसावा; त्यापेक्षा लहान असल्यास अवधक 
चागंले. अशा लहान चौकोनात सुमारे दीड ते दोन फभ ट खोल खणभन तेथे कोणत्या प्रकारचे अवशषे आहेत 
आवण तेथील थर कोणत्या स्वरूपाचे आहेत याची पययवके्षकाला कल्पना येईल. त्याप्रमाणे तेथील प्रत्येक 
थराचे काळजीपभवयक उत्खनन करणे शक्य होईल. मातीच्या वनरवनराळ्या थराचंी कल्पना अगोदर येणे शक्य 
नसते; आवण त्याची कल्पना नसताना उत्खनन केल्यास एका थरातील अवशषे दुसऱ्या थरातील अवशषेास 
वमसळभन त्याचें काटेकोर आवण अचभक वटपण ठेवणे शक्य होणार नाही. परंतु लहान चौकोनातं उत्खनन 
करून तेथील थराचंी स्पष्ट कल्पना आल्यानंतर मात्र सबंध चौकोनातील िागाचे प्रत्येक थराचे अलग 
उत्खनन करणे सोपे जाईल. असे प्रत्येक थराचे उत्खनन करून ते थर चौकोनाच्या चारी कितीवर स्पष्ट 
करावते. उत्खननाच्या चाकभ ने बाजभ खरडभन प्रत्येक थराचे वैवशष्ट्ट्य समजावभन घेता येते. 

 
उत्खनन चालभ  असताना पुष्ट्कळ वळेा-काही चौकोनातंील काम पुढे चालभ  ठेवणे अशक्य होते. अशा 

वळेी पैसा आवण वळे याचंा अपव्यय टाळण्यासाठी काही नवीन चौकोनात काम सुरु करणे इष्ट आहे. 
 
प्रत्येक पययवके्षकाला त्याच्या कामाची आवण जबाबदारीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. 

त्याच्याजवळ एक वटपणवही देऊन त्यात रोजच्या कामाचा सववस्तर वृत्तान्त त्याने वलहावा. वशवाय 
रोजच्या रोज सापडलेल्या वस्तभंच्या जागेचे (find-spots) वत्रवमत मोजमाप आवण वास्तभंच्या अवशषेाचें 
आलेख याचंी नोंद ठेवणे त्याचे कतयव्य आहे. 
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प्राचीन नगरींचे उत्खनन 
 
पविम आवशयात आवण िारतात प्राचीन नगरींचे अवशषे वठकवठकाणी ववखुरलेले आहेत. अशा 

अवशषेाचंी समृद्ध असलेली टेकाडे ही खभपच ववस्तृत आवण उंचही असतात. त्या वठकाणी उत्खनन करणे हे 
अवघड काम असते. अशा उत्खननास पसैा आवण मनुष्ट्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लागते. त्याचबरोबर 
सववस्तर योजनाही तयार असावी लागते. या प्रकारचे उत्खनन करण्यास पुष्ट्कळ कालावधी लागतो. 
ग्रीसमधील काही प्राचीन नगराचें उत्खनन गेली वकत्येक वष ेचालभ  आहे. डेल्फी येथे रें च आवण ऑवलस्म्पया 
येथे जमयन पुरतत्त्ववते्त्याचें उत्खनन जवळजवळ शिंर वष ेचालभ  होते. इटलीतील पॉम्पी येथील उत्खनन 
आज दोन शतके झाली तरीही अजभन पुरे झाले नाही. परंतु इतकी ववस्तृत प्राचीन नगरे फारच थोडी आहेत. 

 
कोणत्याही प्राचीन नगरीचे उत्खनन करण्यापभवी उत्खनकाला त्या नगरीचा सपंभणय इवतहास, 

वतच्यासबंंधी प्राचीन वाङ्मयात आवण इतरत्र असलेले उल्लेख याचें सपंभणय ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अशा 
स्थळाचें उत्खनन करण्याची सवात सोवयस्कर पद्धत म्हणजे आयत उत्खनन होय. परंतु िवचत प्रसंगी 
स्थळाच्या प्राचीन अवशषेाचंी स्पष्ट कल्पना नसल्यास त्या वठकाणी एखाद्या लहान जागेत उदग्र उत्खनन 
करण्यास हरकत नाही. त्यासाठी स्थळाच्या मध्यिागी ककवा त्याच्या आसपास जागा वनवडणे योग्य होईल. 
त्यानंतर उत्खननासाठी आखलेल्या चौकोनात काम सुरु कराव.े चार चौकोनाचंा एक असे वनरवनराळे गट 
पाडभन प्रत्येक गटावर एक स्थळ-पययवके्षकाची नेमणभक करावी. अशा प्रकारच्या उत्खननात थोडेफार 
खोदकाम आल्याबरोबर बहुधा प्राचीन वास्तभंचे अवशषे सापडतात. या अवशषेाचंा ववस्तार ज्या शजेारच्या 
चौकोनात सापडण्याची शक्यता असेल तेथे लगेच उत्खनन सुरू करता येते. याप्रमाणे अवशषेाचंा शोध 
संपभणयपणे लागल्यावर दोन चौकोनातील किती पाडभन टाकभ न वास्तभंचा आलेख (plan) अभ्यासता येतो. या 
प्रकारच्या उत्खननाचे एक उत्कृष्ट आवण ताजे उदाहरण म्हणजे िारत सरकारच्या पुरातत्त्ववविागाने 
केलेले नागाजुयनकोंडा (आंध्र प्रदेश) येथील आयत उत्खनन होय. 

 
िास्तंूचे उत्खनन 

 
उत्खननामध्ये पुष्ट्कळ वळेा प्राचीन वास्तभंचे अवशषे सापडतात. त्याचें उत्खनन करताना लक्षात 

ठेवण्याची एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की वास्तभच्या चारही बाजभने उत्खनन करून ती संपभणयपणे खोदभन काढभ  
नये. असे केल्यास ती बाजभच्या थरापासभन वगेळी होऊन वतचा कालक्रम ठरववणे अशक्य होते. उत्खनन 
करताना वास्तभचा वरचा िाग वदसभ लागल्यावर त्या वास्तभला काटकोन करून जागा सोडभन उत्खनन 
कराव.े त्यामुळे वास्तभला काटकोनात विडलेल्या थरावरून वतच्या पायापासभन ते वतचा ववध्वसं 
होण्यापयंतचा इवतहास समजभन घेण्यास मदत होते. उत्खननाचा एक हेतभ हा की अशा वास्तभंचा कालक्रम 
ठरववणे. फारच िवचत प्रसगंी एखाद्या वास्तभचा इवतहास नमभद केलेला कोरीव लेख ककवा तत्सम पुरावा 
सापडतो. परंतु पुष्ट्कळ वळेा अशा पुराव्याअिावी कालवनणयय करणे हे एक वबकट काम होऊन बसते. अशा 
वळेी वास्तभचा तेथील थराशी असलेला संबधं लक्षात घेऊन वतचा काळ ठरववणे िाग पडते. याकवरता तीन 
मुदे्द लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 

 
१. वास्तभच्या पभवीच्या काळातील थरातील पुरावा. 
 
२. वास्तभच्या समकालीन थरातील पुरावा. 
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३. वास्तभच्या नंतरच्या काळात जमा झालेल्या थरातील पुरावा. हे तीन मुदे्द ध्यानात ठेवभन 
काळजीपभवयक उत्खनन केल्यास त्या वास्तभचे कालमापन करण्यास मदत होते. 

 
प्रत्येक वास्तभची उिारणी करताना प्रथम वतचा पाया खोदला जातो हे सागंणे नकोच. िवचत प्रसंगी 

जमीन जर टणक असेल ककवा वास्तभ खडकावर उिारली असेल तर पाया खोदण्याची गरज िासत नाही. 
अशा वळेी वास्तभसाठी खोदलेल्या पायाचा शोध करणे वनष्ट्फळ आहे. तसेच ज्या जवमनीत पाया खोदला 
असेल ती िसुिशुीत असल्यास वतचा पाया िक्कम होण्यासाठी दगड आवण राडेरोडे याचंी िर टाकावी 
लागते. अशा वळेी जवमनीच्या ज्या थरात पाया खोदला असेल ते थर अथातच वास्तभच्या आधीच्या 
काळातील होत. थरात सापडलेल्या पुराव्याच्या आधारे वास्तभचे समकालीन थर कोणते आवण नंतरचे 
कोणते हे ठरववता येईल.  

 
उत्खननात सापडलेल्या वास्तभंची बाधंणी जर पक्क्या िाजलेल्या ववटाचंी असेल तर वठकच; परंतु 

बाधंकामात जर कच्च्या ववटाचंा उपयोग केलेला असेल तर आसपासची माती आवण मातीच्या ववटा 
याचं्यातील फरक ओळखणे आवण त्याप्रमाणे उत्खनन करणे हे एक अत्यंत अवघड काम आहे. पविम 
आवशयातील देशात िारतातही प्राचीन काळी कच्च्या ववटाचंा वापर बाधंकामात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर 
केला जात असे. या प्रकारचे बाधंकाम ओळखण्यासाठी उत्खनकाला अत्यंत दक्षपणे काम कराव ेलागते; 
कारण चोहोकडील माती सारखीच असते. अशा वळेी जमीन साफ करून, चाकभ चा हळुवार उपयोग करून 
कच्च्या ववटा आवण माती याचं्यातील सभक्ष्म फरक शोधभन काढावा लागतो. इतके करूनही बाधंकामाच्या 
आलेखाची रूपरेषा जर स्पष्टपणे दृष्टीस येत नसेल तर तेथे थोडे पाणी कशपडल्यास अशा प्रकारचे बाधंकाम 
शोधभन काढण्यासाठी मदत होते. परंतु हा फरक शोधभन काढण्यासाठी अत्यंत अनुिवी आवण मुरब्बी 
उत्खनक हवा. ही कला केवळ अनुिवानेच आत्मसात करता येते. पुष्ट्कळदा उत्खननामध्ये उत्खनकाला 
कच्च्या ववटाचे बाधंकाम ओळखता न आल्याने अशा प्रकारच्या वास्तभंचा नाश झाला आहे. मध्यपभवेतील 
उत्खनकानंा तर ववसाव्या शतकापयंत कच्च्या ववटाचें बाधंकाम असभ शकते याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे 
१९ व्या शतकात तेथील वकतीतरी प्राचीन वास्तभ िुईसपाट झाल्या असतील याची फक्त कल्पनाच करावी. 
 
दफनभूमीचे उत्खनन 

 
जगाच्या प्रत्येक िागात मृत्यभनंतरही आत्मा अमर असतो ही कल्पना अश्मयुगीन मानवापासभन 

चालत आली आहे, म्हणभनच मृत्यभनंतर त्याचे शव पुरण्यात येत असे. त्याच्या कबरीत त्याला उपयोगी 
पडाव,े म्हणभन अन्नपाणी, त्याची हत्यारे आवण आयुधे इत्यादी वस्तभही पुरल्या जात. शवाच्या अंगावर त्याचे 
अलंकारही असत. वस्त्रयाचं्या शवाबरोबर त्याचंी आिभषणे आवण सौंदयय प्रसाधनाची साधने ठेवली जात 
असत. शवाचे दफन नीट काळजीपभवयक करून त्याचा ववध्वसं होऊ नये याची दक्षता घेतली जात असे. 
त्यामुळे स्मशानिभमीच्या उत्खननात संपभणय सागंाडे आवण त्याबरोबर पुरल्या गेलेल्या इतर वस्तभ त्या सुरवक्षत 
स्स्थतीत सापडतात. त्यावरून आपल्याला तत्कालीन समाजजीवन, रीवतवरवाज याचंी मावहती होते. तसेच 
हाडाचं्या अभ्यासावरून ती व्यक्ती कुठल्या मानववशंाची (race) होती हे समजते. 

 
कबरीचे उत्खनन कोणत्या पद्धतीने कराव े हे तेथील कबरी कोणत्या प्रकारच्या आहेत यावर 

अवलंबभन असते. िारतात दफनाची पद्धत फार प्राचीन काळापासभन चालत आली आहे. इ. स.पभ. सहाव े
शतक ते इ.स. पवहले शतक या कालात दवक्षण िारतात महापाषाणीय (Magalithic) संस्कृती नादंत होती. 
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त्या लोकाचें वैवशष्ट्ट्य हे की ते शवाचे दहन न करता ते जवमनीत पुरत असत. त्यावर माती लोटभन सिोवती 
मोठाले दगड वतुयळाकार (Stone circle) माडंभन ठेवीत असत. अशा प्रकारच्या कबरींचे उत्खनन 
करण्याच्या पद्धतीला वृत्तपाद पद्धत (Quadrant method) म्हणतात. या पद्धतीनुसार वतुयळाला मधोमध 
वविागभन त्याचे चार सारखे िाग पाडतात (वचत्र ६). त्यापंकैी समोरासमोर असलेल्या िागात उत्खनन सुरू 
करतात. दोन्ही िागातंील कित १ मीटर जाडीची असते. या किती शवेटी पाडभन टाकभ न कबरीतील 
अवशषेाचंा आलेख काढता येतो. 

 
यावशवाय िारतात इवतहासपभवय (Proto-historic) काळातील स्मशानेही आहेत. त्याचें स्वरूप वर 

सावंगतलेल्या महापाषाणीय कबरीहभन वनराळे आहे. त्याचें उत्खनन आयत पद्धतीने करतात. वास्तभंच्या 
उत्खननाप्रमाणेच कबरीचे अवशेषही बाजभच्या थरापासभन वगेळे करू नयेत, कारण वास्तभप्रमाणेच दफनाचंा 
तौलवनक कालक्रम (Relative dating) ठरववण्यास स्थरक्रम (Stratigraphical sequence) अत्यावश्यक 
असतो. हडप्पा येथील स्मशानिभमीचे सर मॉर्मटमर व्हीलर यानंी केलेले उत्खनन नमुनेदार आहे. 

 
स्तरशास्त्र (Stratigraphy) 

 
अवशषेाचंा तौलवनक कालक्रम ठरववण्यासाठी ते कोणत्या थरात सापडले आहेत याचा ववचार 

करावा लागतो. त्यामुळे स्तरशास्त्र हे उत्खननाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे असे मानण्यास हरकत नाही. १८ 
व्या आवण १९ व्या शतकातं झालेल्या उत्खननात थराचंा ववचार न करता वनवित केलेले वकत्येक 
कालवनणयय चुकीचे ठरले. परंतु दर वळेी अनुिवात िर पडभन थरागवणक उत्खनन करण्याचे तंत्र आता 
सरास प्रचवलत झाले आहे. त्यामुळेच उत्खननाचे तंत्र शास्त्रशुद्ध होण्यास मदत झाली आहे. 

 
स्तरशास्त्राचा उत्खननाच्या तंत्रासाठी जरी नव्याने वापरण्यात आले असले तरी गेली वकत्येक वष े

िभगियशास्त्रज्ञानंा ते अवगत होते. इ.स. १८१६ मध्ये ववल्यम स्स्मथ या वब्रवटश शास्त्रज्ञाने स्तरशास्त्राचा 
(Stratigraphy) उपयोग िभगियशास्त्रासाठी सवांत प्रथम केला आवण िभगिातील वनरवनराळ्या थराचंा 
तौलवनक कालक्रम ठरववण्यासाठी ते वकती महत्त्वाचे आहे हे पटवभन देण्याचा प्रयत्न केला. 

 
तसे पावहल्यास स्तरशास्त्र हे समजभन घेणे हे फारसे अवघड नाही. एकाच वठकाणी मानव वारंवार 

वस्ती करून राहतो, आवण कालातंराने ते वठकाण सोडभन जातो. त्याच्या तेथील अवशषेाचंा एक थर बनभन 
जातो. पनु्हा दुसरे लोक येतात, राहतात आवण काळानंतर तेही तेथभन वनघभन जातात. तसेच काही वळेा 
येणाऱ्या पुरामध्ये अशी वस्ती बुडभन जाते, पडझड होते आवण पुन्हा डागडुजी होते. परन्तु त्या पुराचा एक 
जाडसा थर मात्र तेथे कायमचा राहभन जातो. िवचत प्रसंगी परचक्रामुळे ककवा काही नैसर्मगक आपत्तींमुळे 
वस्तीचा ववध्वसं होतो. परन्तु या सवय कारणामुंळे प्रत्येक वळेी एक नवीन थर बनत असतो. असे थरावर थर 
साचल्याने तेथील अवशषेाचें काही काळानंतर एक टेकाड वनमाण होते. या थरात सवांत खालचा थर हा 
साहवजकच सवांत जुना थर असतो, आवण त्यावरचा नंतरचा; अशा क्रमाने सवात वरचा थर हा 
कालक्रमाच्या दृष्टीने सवात शवेटचा ठरतो. याचे अगदी सोपे उदाहरण म्हणजे आपण रोज वृत्तपत्र घेतो. 
वाचभन झाल्यावर ते ठेवभन देतो. मवहनािर असे एकावर एक वृत्तपत्र जर रोज ठेवभन वदले तर मवहन्याच्या 
शवेटी असे आढळभन येईल की ह्या गठ्ठ्ठ्यातील सवात खालचे वृत्तपत्र हे कालक्रमाच्या दृष्टीने सवात जुने 
आहे. त्यावरचे त्याच्यानंतरचे व त्याप्रमाणे सवांत वरचे वृत्तपत्र हे सवांत शवेटचे आहे. प्राचीन वस्तीच्या 
अवशषेाचें थरही याचप्रमाणे तयार होत असतात. 
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उत्खननामध्ये स्तरशास्त्राचा उपयोग थॉमस जेफसयन ( हे पुढे अमेवरकेचे अध्यक्ष झाले) यानंी १८७४ 
मध्ये केला. त्या वळेी स्तरशास्त्र हा शब्दसुद्धा माहीत नव्हता. परंतु व्हर्मजवनया संस्थानातील स्वतः केलेल्या 
एका कबरीच्या उत्खननात त्यानंी वनरवनराळ्या थराचें वनरीक्षण केले. असे असभनही थराचं्या अभ्यासाकडे 
पुरातत्त्ववते्त्याचें लक्ष गेले नाही. त्यानंतर सुमारे शतक-दीडशतक उत्खनन जुन्या पद्धतीनेच केले जात 
होते. िारतातसुद्धा कनयल वमडोज टेलर यानंी केलेली उत्खनने अपवाद म्हणभन सोडल्यास, १९४० पयंत 
हीच पवरस्स्थती होती. आवण त्यामुळेच सासं्कृवतक उत्क्रातंीच्या अभ्यासाचे फळ साध्य होऊ शकले नाही. 

 
एखाद्या प्राचीन नगरीचे अवशषे ज्या थरात आहेत ते वनरवनराळे थर हळुवारपणे, काळजीपभवयक, 

पापदु्र्यासारखे एकामागभन एक शोधभन काढभन त्याचें उत्खनन करणे हे काम वाटते वततके सोपे नाही. उलट 
थर यशस्वीरीत्या शोधभन काढण्यातच उत्खनकाचा बराच वळे जातो. अथात ही गोष्ट कष्टसाध्य आहे. पुरेसा 
अनुिव गाठीशी आला म्हणजे थरागवणक उत्खनन करण्यात यश येते. सवयसाधारण वनरवनराळे थर 
मातीच्या रंगावरून, वतच्या िसुिशुीतपणावरून ककवा टणकपणावरून ओळखभ येतात. परंतु आवशयातील 
आवण आवरकेतील उष्ट्ण कवटबधंातील प्रदेशातं प्रखर उष्ट्णतेमुळे थराचंा रंग बराचसा उडभन जातो आवण 
त्यामुळे वकत्येकदा अनुिवी उत्खनकालासुद्धा वनरवनराळ्या थरातंील फरक ओळखणे अवघड होऊन 
बसते. 

 
प्रत्येक थराचे उत्खनन झाल्यावर त्याला क्रमाकं देणे आवश्यक आहे. काही थराचें उत्खनन 

झाल्यावर त्याचंा आलेख काढण्यास सुरुवात करतात. याप्रमाणे उत्खनन संपल्यावर नकाशात सवय थराचंा 
आलेख तयार होईल. प्रत्येक प्रकारच्या थरासाठी सर मॉर्मटमर व्हीलर यानंी वचन्हाचंी (symbols) योजना 
केली आहे (आकृती ४). तदनुसार नकाशात वचन्हे दशयववल्यामुळे थर कोणत्या प्रकारचे आहेत याचा 
अभ्यास करता येतो. 

 

 

(१) णफकट तपणकरी 
भुसभुशीत माती 

 

(९) िाळू 

 

(२) गडद तपणकरी 
माती 

 

(१०) दगडी नभत 

 

(३) तपणकरी णपिळसर 
माती 

 

(११) णिटाचंी नभत 

 

(४) णफकट काळी माती 

 

(१२) कच्चा णिटाचंी नभत 
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(५) णफकट काळी 
णचकि माती 

 

(१३) भाजक्या मातीचे 
गोळे 

 

(६) तपणकरी णचकि 
माती 

 

(१४) काळी टिक 
णचकि माती 

 

(७) काळसर णचकि 
माती 

 

(१५) कोळशाचे तुकडे 

 

(८) राखेचे पटे्ट 

 

(१६) णपिळसर कोिटा 
(Silt) 

 
 
थरावरून तौलवनक काययक्रम ठरववता येतो हे जरी खरे असले तरी एखादा वववशष्ट थर तयार 

होण्यास वकती काळ लोटावा लागला हे ठरववणे महत्त्वाचे असते. त्यातच उत्खनकाची कसोटी असते. 
काही वळेा एखादा पातळसा थर तयार होण्यास वकत्येक शतके लागतात, तर या उलट चागंला जाडसा 
थर फारच थोड्या काळात झपाट्याने तयार होऊन जातो. महाराष्ट्रात झालेल्या उत्खननात असे आढळभन 
आले आहे की येथे ताम्रपाषाणयुगानंतर सुमारे पाचश े वषांनी लोहयुगीन मानवाची वस्ती झाली. या पाच 
शतकाचं्या काळात बहुतेक ताम्रपाषाणयुगीन वसाहती ओस पडल्या होत्या. हा पाच शतकाचंा काळ फक्त 
एक दहा ते बारा सेंवटमीटरचा थर दशयववतो. याचाच अथय असा की लहानसा थर तयार होण्यास पाचश ेवष े
लागली. या उलट एखाद्या वठकाणी काही थोड्या काळातील महापुराचा चागंला एक-दोन फभ ट जाड थर 
बसभन जातो. यावरून असे वदसभन येईल की थराच्या जाडीवरून वकती काळ लोटला याबद्दल अनुमान 
करणे चुकीचेच नव्हे तर धोक्याचे आहे. स्फ्लंडसय पेरी यानंी इवजप्तमध्ये उत्खनन करताना थराची जाडी 
आवण तो तयार होण्यास लागणारा काळ याचे गवणत बसववले होते, परंतु ते अत्यंत चुकीचे होते हे आता 
वसद्ध झाले आहे. 

 
अश्मयुगीन स्िळाचें उत्खनन 

 
अश्मयुगीन स्थळाचें उत्खनन वर वदलेल्या पद्धतीपेक्षा काहीसे वनराळ्या पद्धतीने कराव े लागते. 

अश्मयुगीन स्थळे ही ववस्ताराने फारच छोटी असतात; वशवाय तेथे दगडी हत्यारावशवाय इतर अवशषे फार 
थोडे असतात. त्यामुळे अश्मयुगीन मानवाच्या राहणीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक बारीक-सारीक 
अवशषे सभक्ष्मपणे तपासावा लागतो. अश्मयुगीन स्थळाचं्या उत्खननाचे तंत्र युरोपमध्ये रें च पुरातत्त्वज्ञानंी 
पभणयत्वास नेले होते. रान्सच्या दवक्षण िागात शकेडो अश्मयुगीन स्थळे आहेत. तेथे गेली शिंर वष ेउत्खनन 
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चालभ  आहे. त्यामुळे तेथे अश्मयुगीन स्थळाचं्या उत्खननाचे तंत्र अत्यंत प्रगत अवस्थेत आहे. ते 
खालीलप्रमाणे आहे. 

 
प्रथम जे स्थळ वनवडलेले असेल ते साफ-सभफ करून घेऊन त्यावर १ मी. x १ मी. या आकाराच्या 

छोट्या खड्ड्ड्याचंी आखणी करून घेतात आवण प्रत्येक छोट्या खड्ड्ड्याचे स्वतंत्रपणे उत्खनन करतात. या 
उत्खननासाठी वटकाव-फावड्याची जरूरी नाही. उलट हे उत्खननाचे काम प्रत्येक पययवके्षकाला स्वतःच 
कराव ेलागते. त्याला स्क्रभ -िायव्हरसारखे पढेु हभकसारखे टोक असलेल्या हत्याराच्या साहाय्याने हळभहळभ 
माती उकरून काढावी लागते. उत्खननात वमळालेला कोणताही अवशषे खणभन बाहेर काढावयाचा नसतो; 
तो फक्त माती काढभन उघडा (expose) करावयाचा असतो. जवमनीवर असलेल्या अवशषेाचें एकमेकाशंी 
असलेल्या साहचयाचा (association) अभ्यास करणे हा त्यामागील मुख्य हेतभ असतो. अशा प्रकारे १ 
चौरस मीटरचा खड्डा खणभन झाल्यावर अवशषेाचंा अभ्यास करून त्याचे आरेखन करून व छायावचते्र घेऊन 
नंतर ते अवशषे बाहेर काढले जातात. लोकाचं्या जाण्या-येण्यामुळे उत्खवनत अवशषेाचंी खराबी होऊ नये, 
म्हणभन त्यावर अधातंरी फळ्या टाकतात. त्यामुळे जवमनीवरील अवशषे सुरवक्षत राहतात. 

 
या प्रकारे केल्या जाणाऱ्या उत्खननात सापडलेला अवशषेच नव्हे, तर लहान मोठे दगडही जागचे 

हलववले जात नावहत. पुराश्मयुगीन स्थळाचं्या उत्खननात हल्ली सवयच या तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणावर 
केला जात आहे. त्यामुळे अत्यंत आिययजनक पुरावा उपलब्ध होत आहे. रान्समध्ये नीस शहरात तेरा 
अमाता येथील उत्खनात या पद्धतीच्या उत्खननामुळेच आद्यपुराश्मयुगीन घराचंा शोध लावता आला. 
इतकेच नव्हे तर चार लाख वषांपभवीच्या मानवाच्या पावलाचा वचखलात उमटलेला ठसा त्यामुळे शोधभन 
काढता आला. आपल्याकडे पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजतफे नेवासा-वचरकी येथील उत्खनन करताना हे तंत्र 
अवलंवबले होते. तसेच त्याचं्यातफे हल्ली चालभ  असलेल्या िीमबटेका (मध्यप्रदेश) आवण हुन्सगी 
(आधं्रप्रदेश) येथील उत्खननही याच पद्धतीने केले जात आहे. 

 
तरि तंत्र (Floatation technique) 

 
उत्खननात जळक्या धान्याचे कण सापडतात हे वर सावंगतले आहे. माती तपासताना काही वळेा हे 

कण आपल्या डोळ्यानंा वदसत नाहीत. ते वचेभन काढण्याचे एक अविनव तंत्र आता शोधभन काढण्यात आले 
आहे. त्यासाठी सुमारे दोन फभ ट लाबं आवण दीड फभ ट रंुद आवण एक फभ ट खोल अशा लंबगोल आकाराच्या 
पत्र्याच्या चाळण्या बनवभन घ्याव्यात (वचत्र ७). त्यात एक घमेलेिर उत्खवनत खड्ड्ड्यातील माती टाकभ न ती 
चाळावी. त्यातील खडे काढभन टाकल्यावर चाळणी एकदम पाण्यात बुडवावी. जळके धाव्यावशषे वजनाला 
हलके असल्यामुळे पाण्यावर तरंगतात. ते एका लहान, पीठ चाळण्याच्या चाळणीने काढभन घ्याव.े 

 
पविम आवशयातील उत्खननात या तंत्राचा सरास वापर करतात. आम्ही इनामगाव येथील 

उत्खननातही या तंत्राचा यशस्वीवरत्या उपयोग केला. 
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५ : अिशेषाचंी नोंदिी (Recording) 
 
======================================================================= 

 
अवशषेाचंी अचभक आवण काटेकोर पद्धतीने नोंदणी न करता उत्खनन करणे म्हणजे अवशषेाचंा 

नाश करणे होय. कुठलाही अवशषे सापडल्याबरोबर वनष्ट्काळजीपणा न करता त्याची सववस्तर नोंद करणे 
आवश्यक आहे. यात अवशषे कोणत्या वठकाणी सापडला, कोठल्या थरात सापडला आवण वकती खोलीवर 
(depth) सापडला ही सवय मावहती अचभक वदली पावहजे. अवशषेाचें मोजमाप खाली वदलेल्या तीन टप्प्यातं 
कराव ेलागते. 

 
सापडलेल्या वस्तभचे मोजमाप घेताना प्रथम ती वस्तभ सापडलेल्या कबदभवर (spot) खभण करावी. 

नंतर O खंुटीपासभन ती वस्तभ वकती अतंरावर सापडली. हे मोजण्यासाठी त्या वठकाणापासभन काटकोनात 
रेषा करून तो कबदभ खंुटीपासभन वकती अंतरावर आहे हे कोनमापकाच्या (angle measure) आवण 
ओळंब्याच्या साहाय्याने मोजभन घ्याव.े उदाहरणाथय, हे अतंर जर ३·७० मीटर असेल तर ते क्रमाकं III च्या 
खंुटीपासभन मोजले जाईल आवण त्याची lll·७० मीटर अशी नोंद होईल. 

 
सापडलेल्या वस्तभच्या वठकाणातील आवण वरील कबदभमधील अंतर मोजण्यासाठी कोनमापक 

वापरावा आवण जरूर पडल्यास त्याला मोठी फुटपट्टी जोडावी. हे अतंर जर १·५ मीटर असेल तर ही नोंद 
III·७० मी. x १·५ मीटर अशी होईल. 

 
यानंतर कोनमापक आवण पट्टीच्या साहाय्याने खोली मोजावी. ती जर ७·२५ असेल तर एकभ ण 

मोजमापाची नोंद III·७० मी. x १·५ मी. - ७·२५ मी. अशी होईल. 
 
सापडलेली प्रत्येक वस्तभ ही स्वतंत्र वलफाफ्यात काळजीपभवयक ठेवावी. वलफाफ्यावर उत्खनन 

स्थळाचे नाव, क्रमाकं, वदनाकं, उत्खनन के्षत्र (Locus), खोली, थर, वस्तभचे वणयन आवण पययवके्षकाची 
स्वाक्षरी ही सवय मावहती या क्रमाने द्यावी. यासाठी वनरवनराळ्या आकाराचे वलफाफे घेऊन त्यावर खाली 
वदल्याप्रमाणे मजकभ र छापभन घ्यावा. 

 
(स्िळाचे नाि) उत्खनन 

क्रमाकं वदनाकं 
खड्ड्ड्याचा क्रमाकं उत्खनन के्षत्र (Locus) 
लाबंी रंुदी 
खोली थर क्रमाकं 
वस्तभचे वणयन पदाथय (Material) 
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सापडलेल्या सवयच वस्तभ वलफाफ्यात ठेवण्याची आवश्यकता नसते आवण ते शक्यही नसते. 
उदाहरणाथय, दगडी वस्तभ (पाटे, वरवटें इत्यादी) वलफाफ्यात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. 
सवयसाधारणपणे महत्त्वाच्या आवण नाजभक वस्तभ कापसात बाधंभन वलफाफ्यात ठेवाव्यात. बाकी सवय वस्तभ 
त्यानंा लेबल बाधंभन ठेवभन द्याव्यात. लेबलावरही वर वदल्याप्रमाणे मजकभ र छापभन घ्यावा. लेबलावरील ककवा 
वलफाफ्यावरील मावहती शाईने वलवहणे आवश्यक आहे. वकत्येक वळेा असे आढळभन आले आहे की 
पेस्न्सलीने वलवहलेली मावहती काही काळानंतर पुसट होऊन स्पष्ट वाचता येत नाही. त्यामुळे वृत्तान्त 
वलवहण्याचे वळेी आवश्यक ती मावहती उपलब्ध नसल्यामुळे गोंधळ वनमाण होतो. 

 
प्रत्येक वस्तभचे अशा प्रकारचे वत्रवमत (three-dimensional) मोजमाप आवण वतच्याबद्दलची 

सववस्तर मावहती याचे अचभक वटपण ठेवणे हे पययवके्षकाचे आद्य कतयव्य ठरते. वस्तभ सापडल्याक्षणीच जर ही 
नोंद ठेवली नाही तर पनु्हा ते कधीही शक्य होत नाही. पुरातत्त्वववदे्यच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासास 
मोजमापववरवहत वस्तभ कुचकामी ठरतात. वकत्येक प्रसंगी असे घडते की उत्खनक फक्त नाणी, मुद्रा, 
कोरीव लेख ककवा तत्सम कालवनणययास उपयुक्त असलेल्या अवशषेाचेंच वत्रवमत मोजमाप घेऊन ठेवतात, 
परंतु हे योग्य नव्हे; कारण ज्या वस्तभ एखाद्या उत्खनकाला वनरुपयोगी वाटतात त्याच िववष्ट्यकाळात 
एखाद्या संशोधकास महत्त्वाच्या वाटण्याचा संिव असतो. अशा वळेी तपवशलवार मोजमापाच्या 
नोंदणीअिावी बरेच नुकसान होते. पभवी उत्खननात संपभणय आवण चागंल्या स्स्थतीत सापडलेली मातीची 
िाडंी ठेवभन बाकीचे खापराचे तुकडे फेकभ न देत असत. परंतु अवलकडे खापराचं्या अभ्यासास महत्त्व 
असल्यामुळे पभवीच्या उत्खनकानंी केलेल्या खापराचं्या नाशाबद्दल आता फक्त हळहळ करण्यावाचभन गत्यतंर 
उरत नाही. म्हणभन सापडलेली प्रत्येक वस्तभ काळजीपभवयक सािंाळभन ठेवभन वतची तपवशलवार नोंद ठेवणे 
आवश्यक आहे. 

 
अवशषेाचं्या वस्तभच्या नोंदणीतील आणखी एक महत्त्वाचे काम म्हणजे प्रत्येक वस्तभसाठी वतच्या 

वलफाफ्याबरोबरच वतचे पुरावस्तुपत्र (Antiquity card) तयार करणे. त्यावर सववस्तर मावहती िरून 
त्यावर असलेल्या आलेखात (graph) आवण वस्तभचे वचत्र (sketch) काढाव े लागते. ही वस्तुपते्र पढेु 
त्याचं्या आकारानुसार, कालक्रमानुसार लावभन प्रत्येक वस्तभच्या उत्क्रातंीचा अभ्यास करता येतो. 

 
रोज संध्याकाळी उत्खनन संपल्यावर पययवके्षकाला वदलेल्या स्थळवहीत (Site Notebook) त्या 

वदवशीच्या कामाचा सववस्तर वृत्तान्त वलहभन ठेवावा लागतो. या वहीच्या डाव्या बाजभस आलेख (graph) 
असभन उजव्या बाजभस वलवहण्यासाठी रेघा असतात. वृत्तातंात त्याने ज्या वदवशी ज्या थराचें उत्खनन केले 
असेल त्या थराचें वणयन, रंगरूप, त्याचंी जाडी आवण त्यात वमळालेल्या वस्तभ, बाधंकामाचे अवशषे 
(structure) वगैरेंचे संपभणय वणयन वलहभन ठेवाव.े वहीच्या डाव्या बाजभस असलेल्या आलेखात (graph) 
उत्खननात सापडलेल्या थराचें, अवशषेाचें वचत्र काढभन ठेवाव.े ही वचते्र सवयसाधारण १० सेंवम. = १ मीटर 
या प्रमाणात काढतात. वशवाय पययवके्षकाच्या समजुतीप्रमाणे त्याने अवशषेाचें मभल्यमापन करून 
(Interpretation) स्वतःचे मत वलहभन ठेवण्यास हरकत नसावी कारण रोज बारकाईने वनरीक्षण केल्यामुळे 
त्याने केलेले मभल्यमापन हे काही वळेा प्रमाणिभत आवण ग्राह्य ठरते. 

 
अश्मयुगीन स्थळाचें उत्खनन हल्ली वकती काळजीपभवयक वरत्या करतात हे पभवी सावंगतलेच आहे. 

तेथे प्रत्येक खड्डा एक चौरस मीटर आकारचा असल्यामुळे आवण त्यात सापडलेल्या प्रत्येक वस्तभची, मग ती 
नैसर्मगक असो ककवा मानवाने घडववलेली असो, नोंद करावी लागते. त्याचें आरेखन करण्यासाठी पुरातत्त्व 
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एक चौरस मीटर आकाराची लोखंडी ककवा ॲल्युवमवनयमची जाळी करून घेतात. या जाळीतील प्रत्येक 
चौरस १० x १० सें. मी. आकाराचा असतो. ही जाळी खड्ड्ड्यावर ठेवली म्हणजे त्यातील प्रत्येक अवशषेाचें 
आरेखन करणे सोयीस्कर होते. 

 
प्रत्येक स्थळ पययवके्षकाच्या नोंदवहीखेरीज उत्खननाच्या संचालकाने (Director) संपभणय 

उत्खननाची रोजच्या रोज इत्यंिभत मावहती वनराळ्या वहीत वलहभन ठेवली पावहजे. स्थळपययवके्षक अननुिवी 
आवण वशकाऊ असल्यामुळे त्यानंी केलेले वनरीक्षण आवण अवशषेाचें मभल्यमापन यावर प्रमुख उत्खनकाला 
फारसे ववसबंभन चालणार नाही. त्याने स्वतःसाठी मोठ्या आकाराची वही तयार करून बाधंवभन घ्यावी. 
वतच्यात एका बाजभस, म्हणजे डाव्याबाजभस, आलेखपत्र (graph) आवण उजवीकडे वलवहण्यासाठी कोरी 
जागा असावी. त्यामुळे रोजच्या रोज सापडलेल्या अवशषेाचें स्वतंत्र आरेखन करून त्याचें वणयन आवण 
मभल्यमापन त्याला स्वतःला वलवहता येईल. या सववस्तर नोंदवहीचा पढेु उत्खननाचा समग्र वृत्तान्त 
वलवहण्यात मदत होते. 

 
उत्खननात प्रवतवदनी सापडलेल्या अवशषेाचंी नोंद आणखी एका वहीमध्ये स्वतंत्रपणे करावी 

लागते. या वहीत खालीलप्रमाणे प्रत्येक वस्तभचा तपशील वलहावा लागतो. 
 

पुरािस्तंूची नोंदिही (Antiquiry Register) 
 
१ २ ३ ४ ५ 

क्रमाकं वदनाकं उत्खनन के्षत्र वस्तभचे वणयन खड्डा (Trench) 
६ ७ ८   

खोली पदाथय (material) शरेा   
 
सवय िारतिर या प्रकारची नोंद ठेवण्यासाठी िारत सरकारच्या पुरातत्त्व सवेक्षण खात्याने प्रत्येक 

उत्खनकाने अशी नोंदवही ठेवण्याची सक्ती केली आहे. त्याचें अवधकारी उत्खननाची पाहणी करण्यात 
येतात त्यावळेी या नोंदवहीचीही ते तपासणी करतात. एखादे उत्खनन दोन ककवा अवधक संस्थाचं्या 
सहकायाने होणार असेल तर प्रत्येक संस्थेने या प्रकारची नोंदवही तयार केली पावहजे असा वनयम आहे. 
उत्खनन संपल्यानंतर त्यात िाग घेणाऱ्या संस्थामंध्ये उत्खवनत वस्तभंची वाटणी करण्याच्या वळेी या 
नोंदवहीवरच संपभणयतया अवलंबभन राहाव े लागते. या नोंदवहीत प्रत्येक वस्तभस वदलेला अनुक्रमाकं हा 
कायमचा असभन उत्खनन वृत्तान्तात ज्या वस्तभ ककवा अवशषे प्रकावशत केले जातात, त्याचंा वनदेश 
नोंदवहीतील क्रमाकंाने केला जातो. उत्खननात सापडलेल्या वस्तभंचा पुरावा पुढे नोंदवहीत कायम राहतो. 
यावरून वतचे महत्त्व ध्यानात याव.े 

 
खापरचौक (Pottery yard)  

 
उत्खननात सवयत्र मोठ्या प्रमाणात खापरे सापडतात. अखंड िाडंी काही वळेा सापडत असली तरी 

खापराचं्या तुकड्यावरून सवयसाधारणपणे िाडं्याचा आकार कसा असावा याची कल्पना येते. तसेच 
खापराचे तुकडे हजारो वष ेजवमनीच्या पोटात राहभनही जवळजवळ जसेच्या तसे राहतात. त्याचं्यावरील 
रंगीत ककवा कोरीव नक्षीही जशीच्या तशी वटकभ न राहते. प्रत्येक संस्कृतीची मातीची िाडंी वववशष्ट प्रकारची 
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असतात. केवळ खापराचं्या अभ्यासावरून ती कोणत्या संस्कृतीची आवण कोणत्या काळातील असावीत हे 
समजभ शकते. त्यामुळे पुरातत्त्वववदे्यत खापराचें अनन्यसाधारण स्थान आहे. “खापरे म्हणजे पुरातत्त्वववदे्यची 
वणयमाला” असे जे म्हणतात ते साथय आहे. खापराचंा अभ्यास मानवी संस्कृतीच्या ववकासासाठी वकती 
आवश्यक आहे हे फुटयवगँ्लर आवण सर स्फ्लंडसय पेरी यानंी दाखवभन वदले. 

 
उत्खननात रोज टोपल्या िरिरून खापरे सापडत असतात. अभ्यासाच्या दृष्टीने ती सवय महत्त्वाची 

असली तरी ती सगळी इतर अवशषेापं्रमाणे उत्खनन संपल्यानंतर आपल्याबरोबर नेणे शक्य नसते. त्यामुळे 
खापराचंा अभ्यास रोजच्या रोज करून, त्याचंी वनवड करून प्रवतवदन वटपण कराव ेलागते. नको असलेली 
खापरे अथात टाकभ न द्यावी लागतात. अशा प्रकारे खापराचंा अभ्यास रोजच्यारोज करण्यासाठी खापरचौक 
(Pottery yard) आखावा लागतो (वचत्र ८). उत्खननाच्या स्थळाजवळ असलेली सपाट जागा वनवडभन तेथे 
उत्खननातील एकभ ण खडे्ड आवण प्रत्येक खड्ड्ड्यातील एकभ ण थर ववचारात घेऊन खापरचौकाची आखणी 
करावी लागते. आडव्या बाजभने उत्खवनत खडे्ड आवण उभ्या ओळीत त्या प्रत्येक खड्ड्ड्यातील थराचें आकडे 
देऊन खापरचौक तयार केला जातो. त्यातील प्रत्येक गाळा सुमारे १ चौरस मीटरचा ठेवला जातो. परंतु 
उत्खवनत खड्ड्ड्याचा आकार मोठा असेल आवण प्रत्येक थरात खापरे मोठ्या प्रमाणात सापडत असतील 
तर खापरचौकातील गाळा मोठ्या आकाराचा म्हणजे दोन ककवा तीन चौरस मीटरचा ठेवावा. उत्खनन 
स्थळ फार ववस्तृत असभन एकाच वळेी त्याच्या वनरवनराळ्या िागातं उत्खनन सुरू असल्यास 
खापरचौकातही त्याप्रमाणे सोय करावी लागते. 

 
उत्खननात सापडलेली खापरे टोपल्यात िरून आवण त्यावर लेबल लावभन खापरचौकात 

ठेवण्यासाठी पाठवभन देतात. तेथे ती थरागवणक ठेवभन रोजच्या रोज पाण्याने धुतली जातात. खापरे 
दीघयकाळ जवमनीत रावहल्याने त्यावर वचकणमातीचा आवण कंकराचा घट्ट थर बसतो. तो काढण्यासाठी 
खरखरीत ब्रशाने खापरे स्वच्छ करावी लागतात. रोजच्या अभ्यासानंतर आवण वटपण केल्यानंतर 
वनवडलेल्या खापरात ती उभ्या खड्ड्ड्यात व ज्या थरात सापडली त्याचंा तपशील खापराच्या मागील 
बाजभस वलहावा लागतो. त्यामुळे पुढे केव्हाही कोणते खापर, कोणत्या स्थळाच्या उत्खननातील आहे याची 
नोंद राहते. वलवहण्यासाठी पाण्याने धभऊन न जाणारी काळी इंवडयन इंक वापरावी; ती प्रदीघय काळ वटकते. 
खापरचौकातील प्रत्येक थरातील खापराचंी तपासणी केल्यानंतर केवळ तेथील सासं्कृवतक कालक्रमाचीच 
नव्हे तर प्रत्येक कालखंडातील संस्कृती-संपकाचीही स्पष्ट कल्पना येते. 

 
पणरघी आलेख (Contour Plan) 

 
कोणत्याही स्थळाचे उत्खनन करताना तेथील प्राचीन अवशषे असलेल्या संपभणय टेकाडाचा पवरघी 

आलेख (Contour Paln) काढला पावहजे. सवेक्षणाच्या तत्त्वावर हा आलेख आधारलेला असतो. 
पवरघाकृतीच्या (contour) दोन रेषामंधील अंतर सवयसाधारणपणे पाच मीटर असाव.े त्यामुळे केवळ 
आलेखावरून त्या प्राचीन स्थळाच्या उंचसखल िागाची कल्पना येते. पावसामुळे वनमाण झालेल्या घळ्या 
कोठे आहेत, आवण सवात उंच आवण सपाट िाग नेमका कोठे हे आपल्याला आलेखावरून कळते. 
उत्खवनत खडे्ड कोठे आहेत हेही त्यावर दशयववले जाते (आकृती ५). 

 
या प्रकारचा पवरवघ आलेख काढण्यासाठी सवेक्षण करताना प्राचीन स्थळाला छेदभन जाणारी एक 

मुख्य रेषा सवेक्षण काठ्याचं्या (Survey poles) आधारे आखली जाते. या मुख्य रेषेपासभन तर कबदभ वनवित 
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करून, त्याचंी मोजमापे घेऊन आलेख काढला जातो. दुसऱ्या प्रकारच्या सवेक्षणासाठी प्लेन टेबल आवण 
ॲवलडेडचा उपयोग करून आलेख काढता येतो. 

 

 
आकृती ५ : इनामगाि (णज. पुिे) येिील प्राचीन स्िळाचा पणरघी आलेख; काळा भाग म्हिजे 

उत्खणनत खडे्ड होत. 
 

उत्खणनत िराचंी नोंदिी 
 
उत्खननासाठी आखलेल्या प्रत्येक खड्ड्ड्याचे काळजीपभवयक थरागवणक उत्खनन करणे आवश्यक 

आहे हे यापभवी सावंगतले आहे. उत्खननात सापडलेल्या थराचंी संपभणय नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक 
खड्ड्ड्यातील थराचंा आलेख काढला पावहजे. उत्खनकाने प्रत्येक थर खणताना त्याचे संपभणय वणयन वलहभन 
ठेवाव.े प्रत्येक थरातील मातीचा रंग, वतच्यात वमसळलेली राख, ववटकरीचा िगुा ककवा तुकडे, कोळश्याचे 
कण, वाळभ इत्यादींचे सभक्ष्म आवण तपशीलवार वणयन वलहभन ठेवलेले असले म्हणजे खड्ड्ड्याचे उत्खनन 
संपल्यानंतर त्यातील थराचंा आलेख काढता येतो. वववशष्ट प्रमाणावर हे मानवचत्र काढतात. 
सवयसाधारणपणे १० सें.मी. = १ मी. हे प्रमाण सोवयस्कर ठरते. ते काढल्यानंतर थराचें स्वरूप 
दशयववण्यासाठी वववशष्ट वचन्हाची योजना केली जाते. िारतीय पुरातत्त्व सवेक्षण खात्याने ही वचन्हे वनवित 
केली असभन सवय िारतातील पुरातत्त्वज्ञ ती वापरतात. ही वचन्हे आकृती ४ मध्ये दाखववलेली आहेत. 

 
अशा प्रकारे वर वदलेल्या वचन्हाचंा वापर करून काढलेल्या मानवचत्राचा इतर पुरातत्त्वज्ञानंा 

बहुमोल उपयोग होतो. त्यावरून तेथे सवयप्रथम वस्ती झाल्यापासभन शवेटपयंत, म्हणजे ती उजाड 
होईपयंत, कोणती स्स्थत्यतंरे घडभन आली, घरे कोणत्या प्रकारची होती, कोणते थर वस्तीचे 
(habitational) वनदेशक आहेत हे समजावभन घेता येते. 
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थराचें मानवचत्र काढण्याचे एक वववशष्ट तंत्र आहे. ज्या टेकाडावर खडे्ड खणले असतील त्याचा 
पृष्ठिाग सपाट केव्हाही नसतो. त्यामुळे खड्ड्ड्यामध्ये सोवयस्कर वठकाण वनवडभन कितीत समातंर रेषेत दोन 
लोखंडी वखळे ठोकतात. त्यानंा टेप बाधंला जातो. हे दोन्ही वखळे समातंर आहेत हे ठरववण्यासाठी 
पाणसळीचा (spirit level) उपयोग करावा. ही रेषा संपभणयतया समातंर असल्याने ती आलेखपत्रावर 
(graph paper) प्रथम काढभन घ्यावी. या रेषेला ‘गृहीत रेषा’ (Datum Line) म्हणतात. ही रेषा 
खड्ड्ड्याच्या वरच्या बाजभपासभन शक्यतो जवळ असली म्हणजे वतच्यामागभन एक-एक मीटर अंतरावर 
खड्ड्ड्याच्या वरच्या बाजभचे कबदभ काढभन ते अंतर मोजाव.े त्यामुळे खड्ड्ड्याच्या वरच्या पृष्ठिागाची रेषा 
काढता येते. त्याचप्रमाणे खड्ड्ड्यातील प्रत्येक थराची लाबंी गृहीत रेषेच्या (Datum Line) संदिात एक-
एक मीटर अंतरावर मोजभन वतचे कबदभ मानवचत्रावर दाखवभन ते जोडावते. त्यामुळे प्रत्येक थर आलेखपत्रावर 
काढता येतो (आकृती ६). खड्डा अवधक खोल असल्यास एकाहभन अवधक गृहीत रेषा (Datum Line) 
आखणे आवश्यक असते. तसेच लाबंच लाबं खड्ड्ड्यासाठी गृहीत रेषा (Datum Line) वाढववता येतात. या 
मानवचत्रात खड्ड्ड्याचा क्रमाकं, प्रमाण आवण वदशा दाखववली पावहजे. 

 
प्रत्येक खड्ड्ड्यातील थराचें स्वतंत्र मानवचत्र काढलेले असले तरी त्या सवांचे वमळभन एक वनराळे 

मानवचत्र काढले पावहजे. एखाद्या प्राचीन स्थळी एका वववशष्ट िागातील वस्ती प्रागवैतहावसक काळातील 
असेल, तर दुसऱ्या वठकाणची मौयय-शुगं काळातील असेल; यावशवाय आणखी वतसरीकडे ती मोगल-
मराठा काळातील असेल. त्यामुळे वनरवनराळ्या खड्ड्ड्यातंील थर हे अथातच वनरवनराळ्या काळातंील 
असतील. परंतु काही वठकाणी यापंैकी कुठल्याही दोन काळातील ककवा अवधक काळातंीलही वस्तीचे 
अवशषे असण्याची शक्यता असते. अशावळेी प्रत्येक खड्ड्ड्यातील प्रत्येक थर आवण त्याचा इतर 
खड्ड्ड्यातंील समकालीन थर कोणता याची नोंद ठेवली पावहजे. तसेच सवय थराचें स्वतंत्र मानवचन्ह काढभन 
ते कोणत्या काळातील आहेत ते दशयववले पावहजे. आपण उत्खनन करतो म्हणजे थराचंा पुरावा नाहीसा 
करतो; त्यामुळे थराचंी नोंद असलेले मानवचत्र हा एकच पुरावा वशल्लक राहतो. त्यावरून थराचं्या 
मानवचत्राचे महत्त्व ध्यानात याव.े सर मॉर्मटमर व्हीलर, “All excavation is destruction unless it is 
properly recorded” असे म्हणतात ते सवाथी खरे आहे. 

 
थराचं्या मानवचत्राचा आणखी एक उपयोग असा की त्यामध्ये आपल्याला उत्खननात सापडलेले 

महत्त्वपभणय अवशषे नेमके कोठे सापडले हे दाखववता येते. उत्खननात सापडणाऱ्या अवशषेापंैकी नाणी आवण 
मुद्रा याचंा प्रामुख्याने कालवनणययासाठी उपयोग होतो. ज्या थरातभन या प्रकारचे अवशषे सापडतात त्याचंा 
आवण त्याचं्या वरच्या व खालच्या थराचंा काळ ठरववण्यास मदत होते. उत्खनन केल्यानंतर वृत्तान्त 
वलवहण्याच्या वळेी अशी एखादी अत्यतं महत्त्वाची वस्तभ वनवित कोठे सापडली हे मावहती होण्यासाठी 
थराचं्या मानवचत्रात त्याचें नेमके स्थान कोणते, हे आपल्याला कळते. अथात हे सवय करण्यासाठी अशा 
अवशषेाचें वत्रवमती मोजमाप घ्याव ेलागते. 

 
िास्तुणशल्पाचे मानणचत्र (Recording of structures) 

 
उत्खननात सापडलेल्या वास्तुवशल्पाचंी नोंदणी करण्याचे काम थोडे गंुतागंुतीचे असले तरी ते 

अत्यावश्यक आहे. उत्खननात सवयसाधारणपणे आपल्याला घराच्या पडक्या किती, मंवदराचे पाये आवण 
उखणलेल्या जवमनी सापडतात. फारच महत्त्वाचे म्हणजे राजधानीचे ककवा व्यापार-उवदमाचे िरिराटीस 
आलेले कें द्र असेल तरच तेथे वास्तुवशल्पाचे अवशषे मोठ्या प्रमाणावर सापडतात. तक्षवशला, नालंदा, 
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कौशाबंी, नागाजुयनकोंडा इत्यादी स्थळाचं्या उत्खननात अनेक संपभणय वास्तभ सापडल्या आहेत. त्याचें 
जतनही चागंल्या प्रकारे केले गेले आहे. परंतु प्रागवैतहावसक स्थळाचं्या उत्खननात मात्र अशा वास्तभ 
िवचतच सापडतात. तेथे बहुधा मातीची ककवा कच्च्या ववटाचंी झोपडीवजा घरे असल्यामुळे उत्खननात 
एक तर त्याचें अवशषे शोधभन काढणे अत्यंत वजवकरीचे असते; आवण ते सापडलेच, तर फार दुरावस्थेत 
असतात. त्याचें जतन करणे केवळ अशक्य असते. तेव्हा आलेख आवण छायावचते्र याचं्या रूपानेच 
उत्खननानंतर त्याचें अस्स्तत्व वशल्लक राहते. 

 

 
आकृती ६ : उत्खणनत िराचंी नोंदिी (कायिा, णज. उजै्जन, मध्यप्रदेश) 

 
वास्तभंचे मानवचत्र काढण्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक म्हणजे त्याचंा आलेख (plan) आवण 

दुसरे म्हणजे त्याचंा काप (section), उत्खवनत वास्तभ मोठी असेल तर ती एकाच खड्ड्ड्यात सीवमत न 
राहता आसपासच्या खड्ड्ड्यातही वतचे अवशषे आढळतात. अशा वळेी दोन खड्ड्ड्यामंधील किती प्रथम 
पाडभन टाकाव्यात. त्यामुळे संपभणय वास्तभचे अवलोकन करता येते आवण वतचे स्वरूप समजावभन घेता येते. 
संपभणय वस्तभ उजेडात आल्यानंतर वतचा आलेख काढण्यास सुरुवात करावी. आलेख काढताना वास्तभच्या 
एकभ ण लाबंी-रंुदीवरून आपल्याला सोवयस्कर असेल ते पवरमाण वनवित कराव.े सवयसाधारणपणे १० सें. 
मी. ला एक मीटर ककवा वास्तभ फारच ववस्तृत असेल तर ५ सें. मी. ला १ मी. हे प्रमाण योग्य आहे. आलेख 
काढताना अथातच वास्तभच्या बाधंकामाचा सभक्ष्म तपशील मानवचत्रात दाखववणे आवश्यक आहे (आकृती ७ 
आवण ८ अ). 

 
वास्तुवशल्पाचा काप ककवा छेद (section) काढताना आलेखाप्रमाणेच प्रमाण शक्यतो वापराव े

(आकृती ८ ब), त्यामुळे दोहोंवरून वास्तभचा अभ्यास करणे सोपे जाते. काप काढतानाही बाधंकामाची 
बारीकसारीक वैवशष्ट्टे्य त्यात दाखववली गेली पावहजेत. वशवाय वास्तभचा काळ वनवित करण्यासाठी ती 
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बाधंण्यापभवीचे थर, वतचे समकालीन थर आवण वास्तभ उजाड झाल्यानंतरचे थर त्यात दाखववले पावहजेत. 
वास्तभचा पाया ज्या थरात खोदला गेला ते थर बाधंण्यापभवीचे असतात हे सागंणे नकोच. घराच्या 
जवमनीवरील थरात जे अवशषे सापडतात ते घराच्या समकालीन असतात, आवण घराच्या कितीच्या 
बाहेरील व आतील बाजभवर साचलेले थर हे ती वास्तभ उजाड झाल्यानंतरचे असतात. आलेखकाने आरेखन 
करण्यापभवी हे सवय थर त्याला स्पष्टपणे दाखववणे हे मात्र उत्खनकाचे काम आहे. हे सवय थर दाखववताना वर 
सावंगतलेल्या वचन्हाचंा उपयोग करावा. त्यामुळे वाचकाला थराचें स्वरूप समजभन घेण्यास उपयोग होतो. 

 
अशा प्रकारे वास्तभंचे आरेखन करताना त्यात घरामध्ये आवण आसपासच्या थरातं ज्या इतर 

महत्त्वपभणय वास्तभ सापडल्या असतील त्याचंी नेमकी जागा दशयववली पावहजे. त्यामुळे संपभणय वास्तभचा अभ्यास 
योग्य संदिात अभ्यासकाला करता येतो. 

 

 
आकृती ७ : कायिा (णज. उजै्जन, मध्यप्रदेश) येिील एका िास्तूच्या अिशेषाचा आलेख. 

 
सागंाड्ाचंी नोंदिी (Recording of skeletons) 

 
प्रागैवतहावसक स्थळाचं्या उत्खननात अनेक वेळा दफने सापडतात. त्याचें सवयसाधारणपणे दोन प्रकार असतात. काही 
वेळा संपभणय शरीर खड्डा खणभन त्यात पुरले जाते. मृताबरोबर त्याला मरणोत्तर जीवनात उपयोगी पडावे म्हणभन अन्न, 
पाणी आवण त्याची हत्यारे व आयुधेही ठेवलेली असतात. काही वेळा शव उघड्यावर ठेवभन ठराववक मुदतीनंतर 
त्याच्या वववशष्ट अस्थी गोळा करून त्या अस्स्थकंुिात ठेवभन पुरल्या जातात. महाराष्ट्रातील ताम्रापाषाणयुगीन 
लोक मोठ्या माणसाचे दफन करताना त्याचे खरीर खड्डा खणभन त्यात पुरीत, परंतु लहान मुलानंा मात्र 
अस्स्थकंुिात पुरले जाई. करड्या रंगाच्या दोन कंुिातं बालकाचे शव ठेवभन, ते कंुि एकाला एक तोंड लावभन 
आडव ेपुरले जात. पुरताना मृताचे डोके उत्तरेकडे व पाय दवक्षणेकडे केले जात. हे दफन स्वतंत्र स्मशानात 
न करता राहत्या घरातच करीत असत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ताम्रपाषाणयुगीन वस्त्याचें उत्खनन अत्यतं 
काळजीपभवयक कराव ेलागते. घरातच दफने सापडत असल्याने कोणत्या क्षणी आवण कोठे एखादा सागंाडा 
ककवा अस्स्थकंुि सापडेल याचा नेम नसतो. 
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आकृती ८ अ : कायिा (णज. उजै्जन, मध्यप्रदेश ) येिील एका बाधंकामाचा आलेख. 

 

 
आकृती ८ ब : कायिा (णज. उजै्जन, मध्यप्रदेश) येिील िास्तंूच्या अिशेषाचंा काप; नभत अ आणि ड या 

आकृती ७ आणि ८ अ मधील नभती आहेत. 
 

दफनाचंी नोंदणी करण्यापभवी ती संपभणयपणे उघडी (expose) करणे आवश्यक असते. दफनाचें 
उत्खनन कसे कराव े हे पभवी सावंगतले आहे. उत्खनन करीत असताना टप्प्याटप्प्याने त्याचंी नोंद ठेवली 
म्हणजे समग्र वृत्तान्त वलवहण्याचे वळेी त्याचंा उपयोग होतो. प्रथम ज्यात दफन केले आहे तो खड्डा घरात 
आहे ककवा बाहेरच्या बाजभस आहे हे लक्षात घेतले पावहजे. तो खड्डा ज्या घरात खोदला आहे ते थर आवण 
खड्डा माती लोटभन बजुववल्यानंतरचे थर याचें आरेखन केले म्हणजे दफनाचा कालवनणयय करण्यास सोपे 
जाते. 

 
दफनाचे आरेखनही वास्तभंच्या अवशषेापं्रमाणे दोन प्रकारानंी करणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे 

त्याचा आलेख (plan) आवण दुसरे त्याच्या कापाचें (section) आरेखन. संपभणय सागंाडा असल्यास योग्य 
त्या प्रमाणावर सागंाडा आवण खड्ड्ड्यातील िाडंी, हत्यारे, आयुधे, अलंकार इत्यादींचा आलेखही 
आरेखनात काढला पावहजे. अस्स्थकंुिाचे आरेखन दोन टप्प्यात कराव.े दफनाचा खड्डा (Burial Pit) आवण 
त्यात वदसणारे अस्स्थकंुि याचंा आलेख प्रथम काढभन, नंतर अस्स्थकंुि उघडल्यावर त्यात वदसणारी हाडे व 
इतर अवशषे याचंा आलेख काढावा. महापाषाणीय वशलावतुयळातील (Megalithic Stone Circle) दफनाचें 
आरेखन असेच दोन टप्प्यातं करणे अवधक लािप्रद ठरते. 
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छायाणचते्र 
 
उत्खवनत अवशषेाचंी छायावचत्राचं्या साहाय्याने नोंदणी करण्याची सुरुवात सवयप्रथम एडवडय काँझे 

या पुरातत्त्वज्ञाने १८७० मध्ये केली. ग्रीसमधील वनडोस या गावी उत्खननात त्याला प्राचीन मवंदराचें अवशषे 
सापडले. त्याचंी त्याने छायावचते्र घेतली. त्यानंतर उत्खननात छायावचते्र मोठ्या प्रमाणावर घेतली जाऊ 
लागली. या कलेच्या सुधारलेल्या तंत्रामुळे उत्खवनत अवशषेाचं्या नोंदणीसाठी वतचा बहुमोल उपयोग 
होतो. 

 
उत्खननात सापडणाऱ्या अवशषेाचंी छायावचते्र एक वववशष्ट तंत्र आहे. ती कोणत्याही वळेेस घेऊन 

चालणार नाहीत. सभयोदयापभवीची व सभयास्तानंतरची वेळ छायावचते्र घेण्यासाठी योग्य असते. त्या वळेी 
सभयाचा प्रकाश उत्खवनत अवशषेावंर पडलेला नसतो. जो काही प्रकाश उपलब्ध असतो तो सवयत्र सारखा 
पडलेला असतो. त्यामुळे छायावचत्रात त्याचें यथाथय स्वरूप वटपले जाते. सभयाचा प्रकाश अवशषेावंर पडला 
असताना छायावचते्र घेतल्यास ऊन-सावलीच्या वकमयेमुळे अवशषेाचंी यथातर्थय कल्पना येऊ शकत नाही. 

 
उत्खवनत अवशषेाचंी छायावचते्र घेताना ते अवशषे प्रथम साफ कराव े लागतात. माणभस जसा 

छायावचत्रासाठी उिा राहताना सजभन येतो त्याप्रमाणे उत्खवनत अवशषेही छायावचत्रासाठी एक प्रकारे 
सजवावा लागतो असे म्हटल्यास अवतशयोवक्त ठरणार नाही. उत्खननात एखादा छायावचत्रायोग्य अवशषे 
सापडला म्हणजे त्याची टप्प्याटप्प्यात छायावचते्र घ्यावीत. वास्तुवशल्पाचे अवशषे सापडल्यास प्रथम ते 
संपभणयपणे उघडे करून ब्रशाने स्वच्छ करावते. तसेच त्याचं्या कालवनणययासाठी त्यानंा येऊन विडणारे थर 
वदसतील अशा रीतीने काप (sections) सोडावते. त्यामुळे छायावचत्रात अवशषेाचंा आलेख व काप 
दोन्हीही दाखववता येतील. अवशषे लहान असल्यास आलेख व काप एकाच छायावचत्रात दाखववता येतात. 
एखादा कंुि उत्खननात सापडल्यास त्याचा वरचा अधा िाग उघडा करून त्याचा बाहेरील अधा िाग 
संपभणयपणे उिा असा कापात घ्यावा. त्यामुळे एकाच छायावचत्रात काप आवण आलेख दोन्हीही वदसभन येतात. 
परंतु महत्त्वाच्या अवशषेासंाठी मात्र स्वतंत्र छायावचते्र घेणे आवश्यक असते. दफनाचंी छायावचते्रही याच 
प्रकारे घ्यावीत. 

 
थराचंी छायावचते्र घेताना ववशषे काळजी घ्यावी लागते. सवय थर मातीचेच असल्यामुळे त्याचं्या 

रंगातील जो सभक्ष्म फरक आपल्या डोळ्यानंा जाणवतो तो छायावचत्रात जाणवलेच याची खात्री नसते. 
यासाठी छायावचते्र घेताना रंगीत वफल्टसय वापरणे लािप्रद ठरते. काही वळेा मात्र वफल्टसय वापरून 
घेतलेल्या छायावचत्रातही थरातील सभक्ष्म फरक वदसभन येत नाही. अशा वळेी थरावंर पाण्याचा हलका 
फवारा मारल्यास त्याचं्यातील फरक छायावचत्रात वदसभन येतो. कच्च्या ववटाचं्या बाधंकामाची छायावचते्र 
घेतानाही त्यावर पाण्याचा हलका फवारा मारल्यास कच्च्या ववटा व आसपासची माती याचं्यातील फरक 
छायावचत्रात दाखववता येतो. 

 
शास्त्रशुद्ध उत्खनन करण्यासाठी उत्खनकाला अनेक सहकाऱ्यावंर आवण मदतवनसावंर अवलंबभन 

राहाव ेलागते. याचंी योग्य वनवड करणे हे एक अत्यंत अवघड काम असते. दभर अज्ञात स्थळी दीघय काळ 
वास्तव्य करून उत्खनन करावयाचे म्हणजे सहकारी मंडळी त्यात रस घेऊन आत्मीयतेने आवण अंग मोडभन 
काम करणारी व प्रामावणक आवण ववश्वासभ असावी लागतात. उत्खनन छोट्या प्रमाणावर करावयाचे 
असल्यास उत्खनक आवण एक-दोन तावंत्रक सहावयक याचं्यावर काम िागते. परंतु मोठ्या प्रमाणावर हाती 



 
 

अनुक्रमणिका 

घेतलेल्या उत्खननासाठी वनरवनराळ्या ववद्याशाखातंील तज्ज्ञ आवण तावंत्रक सहाय्यक मोठ्या संख्येने 
लागतात. स्वतः उत्खनक (जो वनदेशक असतो), एक उपवनदेशक, खड्ड्ड्यासंाठी पययवके्षक, खापरे आवण 
इतर अवशषे यासाठी प्रत्येकी एक सहाय्यक (Site Supervisor, Pottery Assistant), आरेखक 
(Draughtsman), छायावचत्रकार (Photographer), सवेक्षक (Surveyor), रसायनशास्त्रज्ञ, आवण गरज 
असल्यास एखादा पुराविलेखतज्ज्ञ ककवा नाणकशास्त्रज्ञ इत्यादी मदतनीस आवश्यक असतात. 

 
सर व्हीलर यानंी आपल्या स्वतःच्या अनुिवावरून मदतवनसाचंी ही यादी केली आहे. त्यानंी जी 

उत्खनने केली व ती सवय दुसऱ्या महायुद्धापभवी; त्यानंतर पुरातत्त्वीय संशोधकाला नवी वदशा लािल्यामुळे 
आता इतर शास्त्रातंील तज्ज्ञाचंी मदत लागते. त्यामुळे व्हीलर याचं्या यादीत बरीच सुधारणा करावी लागेल. 
मानववशंशास्त्र, वनस्पवतशास्त्र, प्रावणशास्त्र, िभवैज्ञावनक, पुराजीवशास्त्र (Palaeontology) इत्यादी 
शास्त्रातंील तज्ज्ञाचंी आता उत्खननासाठी आवश्यकता असते. पािात्त्य देशातंील उत्खननात ही सवय मंडळी 
एकत्र येऊन एकवदलाने कामे करताना आढळतात. परंतु िारतात मात्र डेक्कन कॉलेज, पुणे हा अपवाद 
सोडल्यास, कोणत्याही उत्खननावर या शास्त्रज्ञाचंी मदत घेतली जात नाही. या सवय शाखातंल्या तज्ज्ञाचंी 
मदत घेऊन केलेले िारतातील एक अत्यतं महत्त्वपभणय उत्खनन म्हणभन इनामगावचा उल्लेख केला पावहजे. 
हे सवय शास्त्रज्ञ उत्खनन चालभ असता तेथे आपले कायय करीत होते. त्यामुळे तेथील प्रागवैतहावसक संस्कृतीचे 
अनेक पैलभ  नव्याने उजेडात आले आहेत. अथात कोणत्या शाखेचे तज्ज्ञ बरोबर असावते, हे उत्खनकाचे 
जेथे उत्खनन करावयाचे तेथील पुराव्याचा ववचार करून ठरवाव े लागते. प्रागैवतहावसक स्थळाचं्या 
उत्खननात पुराविलेखतज्ज्ञ आवण नाणकशास्त्रज्ञ बरोबर नेण्याची जरूर नाही. तेव्हा सहकाऱ्याचंी वनवड 
करणे हे उत्खनकाने स्वतः ठरवाव ेलागते. 
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६ : पुराव्याचे मूल्यमापन 
 
 
======================================================================= 

 
मानवी कतृयत्वाच्या ववववध पैलभं चा वस्तुरूप पुरावा उत्खननात उजेडात येतो. त्याचे शास्त्रशुद्ध 

वगीकरण आवण मुल्यमापन करणे हे उत्खनकाचे कतयव्य आहे. मानवी हाताने घडववलेली घरेदारे, तो 
वापरीत असलेली िाडंीकंुडी, त्याची आिभषणे, हत्यारे आवण अवजारे, मभती, खेळणी आवण त्याची आहार 
पद्धती व दफन पद्धती असे वनरवनराळ्या प्रकारचे अवशषे उत्खननात सापडतात. या पुराव्याचा संकवलत 
अभ्यास करून तत्कालीन ससं्कृतीचे सुसंगत वचत्र उिे करणे हे उत्खननाचे मुख्य उवद्दष्ट आहे. 

 
प्राध्यापक ए. एल्. क्रोबर यानंी उत्खवनत अवशषेाचें महत्त्व ववशद करून सांवगतले आहे.त्याचं्या 

मते प्रत्येक उत्खवनत अवशषे, हत्यार, अवजार ककवा वास्तुवशल्प इत्यादी हा तत्कालीन मानवी ससं्कृती 
कोणत्या अवस्थेत होती याचे उत्तम वनदशयन आहे. ज्या अवशषेाची जडणघडण करण्यामागे मानवी हात 
असेल तो सासं्कृवतक अवशषे, तो घडववण्यामागे तत्कालीन मानवाचा काय हेतभ असावा, त्या वस्तभचा 
उपयोग कोणत्या प्रकारे केला असावा, तो बनववताना वकती कसब खची पडले असाव,े आवण मानवाने 
त्यासाठी वकती प्रमाणावर आपल्या बदु्धीचा वापर केला असावा, या सवय प्रश्नाचंी उत्तरे देण्याचा उत्खनकाने 
आटोकाट प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सवय प्रश्नानंा जरी उत्तरे सापडली नाहीत तरी त्यासाठी प्रयत्न मात्र 
केला पावहजे. ही उत्तरे शोधण्यासाठी उत्खवनत अवशषेाचंा समग्र अभ्यास करून उत्खनकाने त्याचें 
मभल्यमापन केले पावहजे. 

 
उत्खवनत अवशषेावरून तत्कालीन मानवाचे वचत्र उिे करण्याचे पुरातत्त्वज्ञाचे हे काम गुप्त 

पोवलसाच्या कामासारखे आहे. गुप्त पोलीस ज्याप्रमाणे एखाद्या गुन्ह्याचा तपास लावताना गुन्ह्याच्या स्थळी 
जाऊन तेथील प्रत्येक वस्तभचा एकसमयावच्छेदेकरून सभक्ष्म अभ्यास करून गुन्ह्याच्या मागे हात असलेल्या 
गुन्हेगाराचे आवण गुन्ह्याचे ज्याप्रमाणे हुबेहभब वचत्र उिे करतो, त्याप्रमाणे पुरातत्त्वज्ञाला प्राचीन काळातील 
उत्खवनत वास्तभमधील प्रत्येक लहान-मोठ्या अवशषेाचंा सखोल अभ्यास करून तत्कालीन मानवाचे वचत्र 
उिे कराव ेलागते. त्यामुळे परुातत्त्वज्ञाला गुप्त पोवलसाची उपमा साथय ठरते. 

 
उत्खवनत अवशषेावरून प्राचीन मानवी जीवनाचे वचत्रण करण्यासाठी प्रत्येक वस्तभचा केवळ 

स्वतंत्रपणे अभ्यास करून िागणार नाही. त्यासाठी ती वस्तभ कोठे आवण कोणत्या स्स्थतीत सापडली, व ती 
ज्या वस्तभंच्या सावन्नध्यात सापडली असेल त्या सवय गोष्टींचा सखोल ववचार करणे अत्यावश्यक आहे. 
वकत्येक वळेा अवतशय क्षुद्र वाटणारी वस्तभ ककवा अवशषे अनेक वळेा महत्त्वाचा ठरतो. 
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खापरे 
 
कोठल्याही प्राचीन स्थळाच्या उत्खननात खापरे ववपलु प्रमाणात सापडतात. धातभचे अगर इतर 

प्रकारचे अवशषे गंजभन जातात आवण नाशही पावतात न पुराव्याच्या दृष्टीने कुचकामी ठरतात; पण मातीची 
िाजभन तयार केलेली खापरे मात्र हजारो वष ेजशीच्या तशी राहतात. मडकी फुटभन त्याचें तुकडे झाले तरी 
ते जोडता येतात. तेही शक्य झाले नाही तरी सापडलेल्या खापरावरून मडक्याच्या आकाराची कल्पना 
येते. वशवाय त्यावरील नक्षीकाम ककवा रंगकामसुद्धा खराब न होता जसेच्या तसे राहते. यामुळे पुराव्याच्या 
दृष्टीने पुरातत्त्वववदे्यत खापराचें महत्त्व अनन्यसाधारण ठरते. म्हणभनच ‘खापरे ही पुरातत्त्वववदे्यची वणयमाला’ 
होय. 

 
खापराचं्या अभ्यासावरून अनेक गोष्टी समजभन घेता येतात. तो तुकडा फोडभन पावहल्यास त्याच्या 

गाभ्यावरून खापराचे पोत समजते. तसेच ते खापर ज्या प्रकारच्या मातीपासभन तयार केले असेल ती माती 
कोणत्या प्रकारची होती हे समजभन घेता येते. खापरे तयार करण्यासाठी योग्य ती माती त्या वठकाणच्या 
पवरसरात उपलब्ध नसेल तर ती कोठभन आणली गेली हे आपल्यास िभगियशास्त्रज्ञाच्या मदतीने जाणभन घेता 
येते. माती जर चागंली वचकण असेल तर ती मेणासारखी मऊ आवण एकजीव होण्यासाठी त्यात शणे, राख, 
लीद, गवताच्या काड्या, धान्याचा तभस आवण िसु्सा वमसळणे िाग पडते. िशु्याच्या आवण धान्याच्या 
अवशषेावरून तत्कालीन शतेकरी कोणत्या वपकाचंी लागवड करीत होता याची कल्पना येते आवण 
त्यावरून तत्कालीन हवामानाचाही अंदाज बाधंता येतो. माती आणभन वचखल करून तो खापरे 
घडववण्यासाठी योग्य तऱ्हेने मळणे ही कामे बहुधा पुरुष करीत असावते. मडके घडववणे आवण त्यावर रंगीत 
ककवा कोरीव नक्षीकाम करणे ही कामे कंुिाराची स्त्री करत असावी असे खापरावंर उमटलेल्या बोटाचं्या 
ठशाचं्या अभ्यासावरून वाटते. या प्रकारचा अभ्यास पविम आवशयात सापडणाऱ्या खापरावंरून 
पुरातत्त्वज्ञानंी केला आहे. 

 
अनेकदा खापरावंर रंगीत ककवा कोरीव नक्षीकाम केलेले आढळते. त्यावरून तत्कालीन लोकाचंी 

कलावप्रयता वदसभन येते. सवयसाधारणपणे िाडं्यावंर िभवमतीजन्य नक्षी असते. त्यावशवाय प्राण्याचंी वचते्रही 
काढलेली असतात. महाराष्ट्रातील आवण मध्यप्रदेशातील ताम्रपाषाणयुगीन खापरावंर हवरण, वचत्ता, 
काळवीट इत्यादी प्राण्याचंी वचते्र आढळतात. िवचत प्रसगंी घोड्यासारख्या एखादा प्राणीही त्यात वदसतो. 
ताम्रपाषाणयुगीन लोकानंा घोडा ज्ञात नव्हता अशी पभवी समजभत होती, परंतु आता उत्खननातभन घोड्याची 
हाडे सापडली असल्यामुळे खापरावरील वचत्र घोड्याचे आहे हे स्पष्ट होते. कसधु ससं्कृतीच्या कालीबंगन 
(राजस्थान) या नगरात सापडलेल्या एका खापरावर केळीच्या पानाचे वचत्र रंगववलेले आहे. त्यावरून कसधभ 
ससं्कृतीचे लोक केळ्याचंी लागवड करीत होते यात शकंा नाही. इनामगाव येथील एका िाडं्यावर एक 
बैलगाडीचे वचत्र कोरलेले होते. त्यावरून महाराष्ट्रातील ताम्रपाषाणयुगीन शतेकरी बलैगाडी वापरीत होते 
हे समजते. तसेच महाराष्ट्रातील जोवे संस्कृतीचे एक अत्यंत वैवशष्ट्ट्यपभणय िांडे म्हणजे तोटी असलेला 
लोटा. पाण्याचा वापर काळजीपभवयक करावयाचा असेल तेव्हा तोटीच्या िाडं्याची जरूरी िासते. त्यावरून 
तीन हजार वषांपभवीचा मध्यमहाराष्ट्र हा आजच्या सारखाच वनमदुष्ट्काळी प्रदेश असावा असे वाटते. असा 
िौगोवलक पवरस्स्थतीचा अदंाज बाधंता आल्यावर पवरस्स्थतीनुसार (environment) मानवी संस्कृतीचा 
ववकास कसा होता त्याचे प्रत्यंतर अवशषेातंभन पाहावयास वमळते. 
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माळवा ससं्कृतीच्या काही रंगीत िाडं्यावंर लोकनृत्याचे एक अत्यतं वैवशष्ट्ट्यपभणय वचत्र आढळते. 
काही माणसे हातात अडकवभन नृत्य करताना दाखववलेली आहेत. आजही जंगली जमाती अशा प्रकारचे 
नृत्य करतात. त्याची या संदिात आठवण होते. यावरून उत्खनकाला सापं्रत आवदम जमातींच्या 
चालीरीतींचे ज्ञान असणे वकती आवश्यक आहे याची कल्पना येईल. अशा प्रकारे रानटी टोळ्याचें जीवन व 
प्राचीन मानवी संस्कृती याचंी सागंड घालभन अभ्यास करणे हे पुरातत्त्वववदे्यचे एक महत्त्वाचे अंग बनले आहे. 
त्याला वावंशक पुरातत्त्व (Ethnoarchaeology) अशी संज्ञा आहे. खापरावंरून धार्ममक समजुतींवरही 
प्रकाश पडतो. नगर वजल्ह्यातील दायमाबाद येथील उत्खननात एका मोठ्या िाडं्यावर (इ.स.पभ. १६००) 
एका माणसािोवती वाघ, हवरण, मोर इत्यादी अनेक प्राणी दाखववले आहेत. त्यावरून तो माणभस म्हणजे 
पशुपतीसारखे ताम्रपाषाणयुगीन दैवत असाव ेअसे म्हणता येईल. त्याच वठकाणी काही वदवसापंभवी ब्राँझचा 
एक बैलाचा रथ, एक हत्ती, गेंडा व एक रेडा इत्यादी मभती सापडल्या आहेत. त्या आवण वर उल्लेवखलेले 
िाडें समकालीन आहे हे या संदिात नमभद केले पावहजे. नावडातोडी येथील एका िाडं्यावर केस 
कपजारलेल्या एका माणसाची आकृती असभन त्या िाडं्याच्या आतील बाजभवर वत्रशभळ आहे. त्यावरून हे 
रूद्रासारखे दैवत असाव े असा वनष्ट्कषय काढता येतो. काहींच्या मते ती आकृती जमातींच्या मावंत्रकाची 
असावी. त्या वठकाणी सापडलेल्या एका राजंणावर स्त्रीचे वचत्र आहे ती बहुधा त्याचंी देवी असावी. 

 
खापरावरून समकालीन आहारपद्धतीवरही प्रकाश पडतो. ताम्रपाषाणयुगीन महाराष्ट्रातील 

मातीच्या िाडं्याचंा सभक्ष्म अभ्यास केल्यास असे वदसभन येते की त्यामध्ये थाळी िवचतच सापडते. या उलट 
वाडगे आवण कंुडे फार मोठ्या संख्येने सापडतात. त्यावरून महाराष्ट्राचे त्या आद्य शतेकऱ्याचे अन्न 
प्रामुख्याने द्रव स्वरूपाचे होते असे म्हणता येईल. नेवाश्याचा पुरावाही या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. इसवी 
सनाच्या सुरुवातीस रोमन प्रवाशाचं्या प्रवासवणयनात िारतात रोमन मद्य आयात करीत असा उल्लेख वारंवार 
येतो. चार फभ ट उंचीचे, वनमुळत्या बुडाचे हे मद्यकंुि लोखंडी वतवईवर ठेवभन जहाजातभन िारतात आणले 
जात. काही वषांपभवी िभमध्य समुद्रात असे शकेडो मद्यकंुि असलेले एक जहाज संशोधकानंी शोधभन काढले. 
या रोमन मद्यात राळ (Resin) हा एक महत्त्वाचा घटक असे. िारतात आयात केलेल्या एका मद्यकंुिाचे 
काही तुकडे नेवाश्याला उत्खननात सापडले. त्यापैकी एका खापराच्या आतील बाजभस काही काळ्या 
पदाथाचा थर आढळभन आला. त्याचे रासायवनक पृथःकरण केल्यानंतर तो राळेचा थर असल्याचे वसद्ध 
झाले. याप्रमाणे केवळ एका खापराच्या तुकड्यावरून प्राचीन वाङ्मयात उल्लेवखलेल्या घटनेचा वस्तुरूप 
पुरावा वमळाला. एवढेच नव्हे तर असे तुकडे इतर समकालीन खापरापेक्षा संख्येने फार थोडे असल्याने, 
असे मद्यकंुि आयात करणे समाजातील फारच थोड्या लोकानंा परवडत असाव ेअसा अंदाज बांधता आला. 

 
िास्तू 

 
उत्खवनत खापराचंा पुरावा ज्याप्रमाणे सासं्कृवतक जीवनाचा अभ्यास करण्यास उपयोगी पडतो, 

तसाच इतर अवशषेाचंा पुरावासुद्धा उपयुक्त ठरतो. खापराबंरोबरच ती वापरणाऱ्या लोकाचं्या वास्तभ कशा 
होत्या याच्या वनरीक्षणाने समाजरचना, नगररचना, आर्मथक ववषमता व त्यामुळे झालेले वास्तभचे संकेत, 
घराचें सवयसाधारण मोजमाप (unit) आवण त्यावरून सवयसाधारण कुटंुबाचे घटकप्रमाण (family unit), 
घराचंी छपरे, बाधंकामात वापरलेले सामान व इतर संलग्न बाबी वापरून त्या काळच्या हवामानाचा अंदाज 
बाधंता येतो. िाडं्याचे बभड सपाट असल्यास तत्कालीन घराचं्या जवमनी चागंल्या सपाट व टणक असाव्यात 
असे अनुमान काढता येते. िाडं्याच्या बुडाशी कडी असल्यास ते बहुधा वतवईवर ककवा तत्सम वस्तभवर ठेवले 
जात असाव.े जमीन जर खडबडीत असेल तर िाडंी सवयसाधारणपणे गोलाकार बुडाची असतात. 



 
 

अनुक्रमणिका 

संरक्षणाच्या दृष्टीने आखलेल्या तटबंदीसारख्या वास्तभ राजकीय अस्स्थरता आवण समकालीन लोकाचंी 
युयुत्सभ वृत्ती सुचववतात. या दृष्टीने पाहता हडप्पा येथील तटबंदी, कौशाबंी येथील श्येनवचतीची वास्तभ, 
महाराष्ट्रातील कौलारू घरे आवण नेवासे उत्खननातील गढीसारखी वास्तभ तत्कालीन सासं्कृवतक 
जीवनावर महत्त्वाचा प्रकाश पाडतात. पभवीच्या उत्खननातील पुराव्यावरून कसधु ससं्कृती ही शातंतावप्रय 
नागवरकाचंी होती अशी समजभत होती; परंतु नंतर व्हीलर यानंा वमळालेल्या हडप्पाच्या तटबंदीच्या 
अवशषेामुंळे ही कल्पना बदलावी लागली. कौशाबंी येथे श्येनाच्या आकाराची वचती उघडकीस आल्यामुळे 
वाङ्मयीन पुराव्याला दुजोरा तर वमळालाच, पण वशवाय त्यामुळे ऐवतहावसक काळातील पुरुषमेधाची 
यथातर्थय कल्पनाही आली. महाराष्ट्रातील देशिाग कमी पावसामुळे दुष्ट्काळी समजाला जातो; पण इसवी 
सनाच्या सुरुवातीस या िागात पाऊस अवधक पडत असावा असे तत्कालीन उतार वदलेल्या कौलारू 
छपरावरून अनुमान करता येते. 

 
इंद्रनीळ ककवा लॅवपस लाझुली ह्या वनळ्या रंगाच्या वठसभळ दगडाचा मणी बनववण्यासाठी वापर 

केला जाई. िारतात जयपभरजवळ हा दगड सापडतो; पण तो वनकृष्ट दजाचा आहे. उच्च प्रतीच्या इंद्रनीळ 
दगडाचं्या खाणी अफगावणस्तान बदकशान येथे आहेत. प्रागैवतहावसक कालातही त्याची तेथभन वनयात होत 
असे. आपल्याकडे हा दगड शातवाहन काळात इ.स. पवहल्या-दुसऱ्या शतकात मोठ्या प्रमाणावर आयात 
केला गेला. त्यावळेी उत्तरेत कुषाणाचें राज्य होते. अफगावणस्तानातही त्याचें राज्य होते. त्यामुळे हा दगड 
त्यावळेी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागला. अशा प्रकारे उत्खवनत अवशषेावरून प्राचीन 
व्यापारावर महत्त्वाचा प्रकाश पडतो. 

 
उत्खवनत वास्तभंच्या अभ्यासासाठी प्राचीन स्थळाच्या आसमंतातील वास्तभंच्या वैवशष्ट्ट्याचे वनरीक्षण 

उपयोगी पडते. इनामगाव येथील उत्खननात सापडलेल्या काही मोठ्या घरातं सुमारे पाऊण व एक मीटर 
व्यासाचे आवण १० ते १५ सें.मी. उंचीचे गोल ओटे बाधंलेले सापडले. बरेच वदवस आम्हाला ते कशासाठी 
बाधंले असावते याचा अंदाज बाधंता येईना; परंतु उत्खनन स्थळाजवळ, नदीच्या पलीकडे असलेल्या 
बागंदरी या गावात आम्ही एकदा गेला असता तेथे एका घरात या प्रकारचा मातीचा गोलाकार ओटा 
आढळला. त्यावर धान्याची ककणग होती. चौकशीअतंी आम्हाला असे समजले की मातीच्या ओट्यात खाली 
वाळभ आवण बोरीचे काटे घालभन ठेवलेले होते. त्यामुळे जवमनीखालभन कणगीला उंदीर लागत नसे. वाळभ 
आवण काट्यामुंळे उंदराला जमीन पोखरता येणे अशक्य होते. गावातील इतर काही घरातंभनही याप्रकारचे 
ओटे होते. उत्खननातील ओट्यातही आम्हाला वाळभ आढळली. बोरीचे काटेही त्यात प्राचीन काळी ठेवले 
असण्याची शक्यता आहे. काटे मात्र दीघयकाळ वटकभ न राहणार नाहीत. 

 
इनामगाव उत्खननात सापडलेल्या काही घरामंध्ये आम्हाला जवमनीत खोदलेली बळदे सापडली. 

त्याचंा तळ आवण बाजभ चनु्याने सारववलेल्या होत्या. हल्ली अशी बळदे खेडेगावातंभन आढळतात. त्यात ज्वारी 
ठेवतात. प्राचीन बळदे ही धान्य साठववण्यासाठी होती यात शकंा नाही. यावशवाय आम्हाला एक गतावासही 
(Pit-dwelling) सापडला. जवमनीत खड्डा खणभन त्यावर घर बांधीत. खड्ड्ड्याच्या वरच्या बाजभस वासे उिे 
करून त्यावर छप्पर शाकारले जाई. या प्रकारचे गतावास आजही इनामगावच्या पवरसरात पाहावयास 
वमळतात. बािळीची लाकडे फार उंचीची असत नाहीत. त्यामुळे घराच्या छपराची उंची वाढववण्यासाठी 
खड्ड्ड्यातील घरे बाधंली जातात. 
 
व्यापार 
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उत्खवनत अवशषेावंरून प्राचीन काळातील व्यापाराची कल्पना येते. सोनगाव (वजल्हा पुणे) येथील 

उत्खननात एक सपटिनटाईन जातीच्या दगडाची कुऱ्हाड (axe) सापडली. ती ज्या घरात सापडली त्यावरून 
वतचा काळ इ.स.पभ. १५०० असा वनवित करता येतो. सपटिनटाईन जातीचा दगड महाराष्ट्रात कोठेही सापडत 
नाही; परंतु तो कनाटकात म्हैसभरजवळ सापडतो. तेव्हा तो वतकडच्या नवाश्मयुगीन शतेकऱ्याकडभन 
सोनगावच्या ताम्रपाषाणयुगीन लोकानंी अदलाबदलीत आणला असावा. ते वनवित सोमनाथ (वजल्हा 
जुनागढ, गुजरात) येथील उत्खननात आम्हाला ऑबवसवडयन जातीच्या उत्तम प्रतीच्या दगडाचे एक छोटे 
पाते (blade) इ.स.पभ. १५००-१२०० या कालखंडातील थरात सापडले. ऑबवसवडयन हा दगड िारतात 
फक्त गुजरातेत ओशाम येथे सापडतो; परंतु तो अगदी हलक्या प्रतीचा आहे. आम्हाला वमळालेल्या पात्याचा 
दगड बहुधा तुकय स्तानातभन आपल्याकडे आला असावा. प्रागवैतहावसक कालात युरोप आवण आवशयात हा 
दगड हत्यारे बनववण्यासाठी तुकय स्तानातभन आणला जात असे हे या संदिात ध्यानात ठेवले पावहजे. 

 
दफनसंस्कृती 

 
सासं्कृवतक मभल्यमापनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे उत्खवनत सागंाडे आवण त्याचंी 

दफनपद्धती. सागंाड्याचं्या अभ्यासावरून वावंशक साधम्याचा आवण मानवी स्थलातंराचा अंदाज 
मानववशंशास्त्रज्ञ घेऊ शकतो ही तर महत्त्वाची बाब आहेच, पण याहीपेक्षा इतर गोष्टींवर प्रकाश टाकला 
जातो. पुरण्याची जागा वस्तीजवळ आहे की वस्तीपासभन दभर आहे यावरून मानवी वास्तव्यस्थलाचा 
स्मशानके्षत्राशी वसाहतीच्या आखणीच्या दृष्टीने सबधं सागंाडा ठेवण्याचा वदशानुरूप पद्धतीवरून 
उत्तरवक्रयेचे संकेत व इतर समजुती, शवाबरोबर ठेवल्या गेलेल्या इतर वस्तभंवरून मरणोत्तर जीवनाच्या 
कल्पना व अशा वस्तभंच्या ववववधता व आकषयकतेवरून मृत व्यक्तीचे समाजातील स्थान यासबंंधीचे ज्ञान 
होण्यास मदत होते. महाराष्ट्रात जोवे आवण नेवासे येथील उत्खननात शिंरहभन अवधक बालकाचें सागंाडे 
एका वववशष्ट तऱ्हेने पुरलेले सापडले. हे सागंाडे जवळ-जवळ तीन हजार वषांपभवीचे असभन त्यातील बहुतेक 
दोन करड्या रंगाच्या शवकंुिात (burial urns) उत्तर-दवक्षण पुरलेले आढळतात. डोके उत्तरेकडील 
कंुिात व पाय दवक्षणेतील कंुिात ठेवलेले होते. काही दफनातं खेळणी, मणी व िाडंी ठेवलेली होती. मोठी 
माणसे पुरण्यासाठी घरात खड्डा खणभन त्यात शव ठेवीत; वरून नंतर माती लोटभन देत. आपण अजभनही 
दवक्षणेकडे पाय करून झोपत नाही याची आठवण या संदिात ठेवण्यासारखी आहे. काही दफने अगदी 
साधी तर काही फार समृद्ध होती. त्यावंरून त्याचं्या आर्मथक पवरस्स्थतीची कल्पना येते. गुजराथेत लोथल 
येथे एकाच वठकाणी स्त्रीचे व पुरुषाचे दफन केलेले सापडले आहे. त्यामुळे पती-पत्नी एकत्र पुरण्याची 
पद्धत असावी असे वदसते. मध्यपभवेत उर आवण इवजप्तमध्ये उत्तरवक्रया फार कमयकाडंयुक्त (ritualistic) 
असल्याचा पुरावा सवयश्रतुच आहे. तेथील राजे लोकानंा त्याचं्या लव्याजम्यासह पुरले जात असे. त्यावरून 
समकालीन आर्मथक ववषमता, गुलामवगरीचे समाजातील स्थान, आत्म्याच्या मरणोत्तर प्रवासाच्या कल्पना 
आवण समृद्धीवनदशयक दाग-दावगने व जडजवावहर अशा प्रकारच्या सासं्कृवतक बाबी जाणभन घेण्यास मदत 
होते. तसेच सागंाड्याबरोबर ठेवलेल्या वस्तभ जर त्या संस्कृतीच्या इतर अवशषेाबरोबर मोठ्या प्रमाणात 
वमळत नसतील तर बाह्य संस्कृती सपंकाचीही कल्पना येते. 

 
इनामगाव येथील उत्खननात आम्हाला एका मोठ्या घराच्या (इ.स.पभ. १०००) अंगणात एक दफन 

(burial) सापडले. त्यात एका चार खुराचं्या राजंणात सुमारे पस्तीस वष ेवयाच्या एका पुरुषाचे शव माडंी 
घालभन ठेवलेले होते. ही दफनाची पद्धत इतरत्र सापडलेल्या दफनाहभन विन्न असल्यामुळे हा माणभस 
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सामान्य नव्हता हे स्पष्ट झाले. तसेच ज्या घराच्या अंगणात हे दफन सापडले ते घर इनामगाव येथील 
सवात मोठे घर होते. घराच्या दवक्षणेत वसाहतींचे धान्याचे कोठार होते. त्यावरून हे दफन बहुधा 
वसाहतीच्या प्रमुखाचे असाव ेअसा वनष्ट्कषय काढता आला. 

 
धान्य 

 
धान्याचे अवशषे उत्खननात सवयत्र सापडतात. आपल्याकडे या अवशषेाकंडे फारसे लक्ष वदलेले 

नाही; कारण िारतातील उष्ट्ण आवण दमट हवामानात अन्नावशषे वटकभ  शकणार नाहीत अशी समजभत आहे. 
हे जरी काही अंशी खरे असले तरी जळालेल्या धान्याचे अवशषे मात्र प्रदीघय काळ जवमनीत जसेच्या तसे 
राहभ शकतात. त्यामुळे या प्रकारचा पुरावा आता गोळा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. इवजप्त व पविम 
आवशयात धान्याचे अवशषे तेथील उत्खननात फार मोठ्या प्रमाणावर सापडले आहेत आवण त्याचं्या 
अभ्यासावरून तत्कालीन मानवाच्या आहारपद्धतीची स्पष्ट कल्पना आता आपल्याला आली आहे; परन्तु 
त्याहीपेक्षा कोणत्या प्रकारचे धान्य सासं्कृवतक देवाण-घेवाणीत तेथभन जगाच्या इतर िागात गेले 
यासबंंधीची मावहती त्यामुळे आपल्याला वमळभ शकते. पविम आवशयातील नवाश्मयुगीन शतेकरी ज्या 
प्रकारचा गहभ Einkorn आवण emmer जातीचा) आवण सातभ (naked barley) वपकवीत होता ते धान्य तेथील 
हल्लीच्या शतेकऱ्याला मावहती नाही. तेव्हा या प्रकारचे धान्य मभळ कोठे व कसे वपकत होते आवण तेथभन त्याचे 
स्थलातंर कसे झाले यासंबधंीचा अभ्यास युरोपातील वनस्पवतशास्त्रज्ञ आता करीत आहेत. 

 
इराकमध्ये उत्खननात सापडलेल्या गव्हाच्या व बालीच्या अभ्यासावरून असे वदसभन आले आहे की 

एमर जातीचा गहभ अवतप्राचीन काळी, म्हणजे सुमारे दहा हजार वषांपभवी, उत्तर इराकच्या डोंगराळ 
प्रदेशातील जंगलात वनसगयतः उगवत असे. सुमारे दहा हजार वषांपभवी या गव्हाची कापणी तेथील लोक 
करीत आवण त्याचा आपल्या अन्नात समावशे करीत. पुढे त्या लोकाचें तैवग्रस व युरावटस नदीच्या दुआबात 
स्थलातंर झाल्यानंतर त्यानंी तेथे या गव्हाची लागवड सुरू केली. कालातंराने शतेीला कालव्याचे पाणी ते 
देऊ लागले व त्यामुळे गहभ व बाली याचं्या नवीन जाती वनमाण झाल्या. तेथभन पढेु गव्हाची शतेी करण्याच्या 
ज्ञानाचा इ.स.पभ. ७००० च्या सुमारास तुकय स्तानात व युरोपात आवण नंतर इवजप्तमध्ये प्रसार झाला. अशा 
प्रकारचा उत्खवनत अवशषेावर आधावरत धान्याचा इवतहास आपल्याकडे अद्यावप वलवहला गेला नाही. 
त्यामुळे प्रत्येक उत्खननातभन धान्याचे अवशषे गोळा करणे अत्यावश्यक आहे. 

 
धान्याच्या पुराव्यावरून सासं्कृवतक संपकावर कसा प्रकाश पडतो हे इनामगाव (वजल्हा पुणे) 

येथील पुराव्यावरून स्पष्ट होईल. तेथील उत्खननात जवळ जवळ प्रत्येक थरातील जळक्या धान्याचे कण 
आम्ही काळजीपभवयक गोळा केले. त्याचं्या अभ्यासावरून असे वदसभन येते की तेथील माळवासंस्कृतीच्या 
(इ.स.पभ. १६०० ते इ.स.पभ. १४००) लोकानंी सातभची लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर केली होती. त्यावरून 
ते त्याचें मुख्य अन्न होते हे वसद्ध होते. त्यानंा गहभ बहुधा माहीत नव्हता, कारण त्या काळातील गव्हाचा 
एकही कण आम्हाला उत्खननात सापडला नाही. परंतु त्याचं्यानंतर तेथे आलेल्या जोवे संस्कृतीच्या 
लोकानंी (इ.स.पभ. १४०० ते इ.स.पभ. १०००) गव्हाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली. त्यावरून असे 
वदसभन येते की जोवे संस्कृतीचा उगम माळवा ससं्कृतीतभन झालेला नसभन ती ससं्कृती इतरत्र कोठे उगम 
पावली असावी आवण त्यानंतर जोवे संस्कृतीचे लोक इनामगाव येथे आले असावते. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

जोवे ससं्कृतीच्या लोकानंी गव्हाची लागवड इनामगावच्या पवरसरात कशी केली असावी हे कोडे 
आम्हाला सुटत नव्हते. त्याचे मुख्य कारण असे की गहभ हे वहवाळी पीक असभन त्याला िरपभर थंडी व पाणी 
लागते. महाराष्ट्रात थंडी कडाक्याची पडत नाही आवण थंडीत पाऊसही िवचत पडतो. हल्ली कालव्याच्या 
पाण्याची सोय झाल्यामुळे काही शतेकरी गव्हाची छोट्या जागेत लागवड करतात हे जरी खरे असले तरी 
महाराष्ट्रात गव्हाची लागवड अजभनही सवयत्र केली जात नाही; परंतु तीन हजार वषांपभवी जोवे संस्कृतीच्या 
लोकानंी गव्हाची लागवड केली होती. इनामगावाला त्यासाठी त्यानंी नदीच्या परुाचे पाणी बाधं घालभन 
वळववले व त्याचा शतेीला उपयोग करून घेतला असावा असे वाटते. हा बधंारा तेथील उत्खननात 
सापडला आहे. 

 
इनामगाव येथील जोवे ससं्कृतीच्या थरात वाल, पावटे इत्यादींचे अवशषे सापडले आहेत. 

त्यावरून पभवी तेथील पावसाचे मान हल्लीपेक्षा जास्त असाव ेयात शकंा नाही. हल्ली तेथे सरासरी १५-१८ इंच 
पाऊस पडतो आवण त्यामुळे तो िाग दुष्ट्काळी प्रदेशात मोडतो. 

 
उत्खननात सापडलेल्या अवशषेावंरून प्राचीन काळी कोणत्या िाज्या व फळे वपकववली जात होती 

याची कल्पना येते. कसधु ससं्कृतीचे लोक वाटाण्याची लागवड करीत असत. ते केळी, अजंीर, आंब.े 
डाकळब, ककलगड, खजभर इत्यादी फळाचंी लागवड करीत. या सवय फळाचें व काही िाज्याचें अवशषे कसधु 
संस्कृतीच्या शहराचं्या उत्खननात सापडले आहेत. 

 
िनस्पती 

 
उत्खननात अनेक वळेा वनस्पतींचे अवशषे सापडतात. सवयसाधारणपणे िारतासारख्या देशातील 

उष्ट्ण आवण दमट हवामानात लाकभ ड कुजभन जाते आवण फार काळ वटकभ  शकत नाही; परंतु हे जर जळलेले 
असेल तर कोळशाच्या स्वरूपात हजारो वष े वटकभ न राहभ शकते. त्यामुळे उत्खननात सापडलेला सवय 
कोळसा काळजीपभवयक वनवडभन ठेवणे आवश्यक आहे. रेवडओ-काबयन पद्धतीने कालमापन करण्यासाठी तर 
त्याचा उपयोग होतोच, परंतु त्यापासभन इतरही अनेक वनष्ट्कषय काढता येतात. कोळशाच्या अभ्यासावरून 
वनस्पतीशास्त्रज्ञ आपल्याला तत्कालीन वनस्पतींची मावहती देऊ शकतात. वशवाय त्या काळी 
बाधंकामासाठी कोणत्या प्रकारचे लाकभ ड वापरले जात होते, जळणासाठी कोणती झाडे तोडली जात, 
आवण हत्यारे व अवजारे बनववण्यासाठी कोणत्या झाडाचे लाकभ ड वापरीत याची सपंभणय मावहती उत्खवनत 
अवशषेावंरून आपल्याला वमळते. त्यातभन कोणत्या प्रकारचे लाकभ ड प्राचीन वसाहतींच्या आसपास उपलब्ध 
होते आवण कोणत्या प्रकारचे आयात केले जात असे हे समजते. तसेच तत्कालीन सुताराला ककवा 
कारावगराला लाकडाच्या गुणदोषाचे वकतपत ज्ञान होते याचीही आपल्याला कल्पना येते. हडप्पा येथील 
एक शवपेटी देवदाराच्या लाकडाची बनववलेली होती. त्यावरून वहमालयाच्या पायर्थयाशी उगवणारे देवदार 
वृक्षाचे लाकभ ड कसधु ससं्कृतीच्या लोकानंी आणले असाव े हे वसद्ध होते. तसेच इराणमधील दरायस या 
अखमोवनय राजाच्या अडीच हजार वषांपभवी बाधंलेल्या राजवाड्यासाठी िारतातभन लाकभ ड आयात केले 
गेले होते. 

 
नेवाश्याला इसवी सनाच्या सुरूवातीच्या थरात सापडलेली करडी सध्याच्या करडीपेक्षा आकाराने 

थोडी लहान असली तरी वतच्यात तेलाचा अंश जास्त होता हे शतेी तज्ञानंी वसद्ध केले आहे. यावरून त्या 
काळच्या लोकाचें कृवषज्ञानही कळभन येते. 



 
 

अनुक्रमणिका 

जर उत्खननात धान्य वमळाले तर लोक शाकाहारी होते असे म्हणता येईल. धान्याच्या 
पुराव्यावरून वसाहतीची व्याप्ती इत्यादीचा अंदाज बाधंता येतो. धान्याच्या िशुाचा वनरवनराळ्या 
कालखंडातील खापरात केलेल्या वापरावरून युरोपात हवामान आवण आहारववषयक सवयी यातं कसकसा 
बदल होत गेला याबद्दल फार मोठे संशोधन झाले आहे. जनावराचं्या हाडावरून कोणत्या प्रकारची पाळीव 
जनावरे त्या काळी अस्स्तत्वात होती हे समजते. ती जनावरे कापली गेली त्याचं्या हाडाचें अवशषे जर 
बारकाईने अभ्यावसले तर कत्तलीची पद्धत कशी होती ते सागंता येते. यातभन या कामाकवरता वापरलेल्या 
हत्याराचें स्वरूपही लक्षात येते. वशवाय अशा हाडाचं्या अवशषेाचंी वविागणी उत्खवनत के्षत्रात कशी झाली 
याचा अभ्यास केल्यास जनावराचं्या कत्तलीसाठी वववशष्ट जागा वापरली गेली ककवा काय व त्या जागेचे 
वसाहतीच्या रचनेतील स्थान याबद्दलही वनष्ट्कषय काढता येतात. 

 
प्रािी 

 
प्राचीन प्राण्याचंा समग्र अभ्यास करावयाचा असल्यास उत्खननात सापडणारी प्राण्याचंी संपभणय हाडे 

गोळा केली पावहजेत. एखाद दुसरे लहान हाड ककवा हाडाचंा तुकडासुद्धा फेकभ न देऊन चालणार नाही. 
आपल्याकडे आजवर या ववषयाकडे दुलयक्ष झाले आहे; परन्तु पािात्य शास्त्रज्ञानंी पविम आवशया आवण 
युरोपातील उत्खननात सापडलेल्या प्राण्याचं्या हाडाचंा सखोल अभ्यास करून मानवी संस्कृतीच्या 
इवतहासात मोलाची िर टाकली आहे. कोणत्या काळात कोणत्या प्रकारचे प्राणी तेथे वावरत होते याची 
मावहती आपल्याला केवळ त्याचं्या हाडावरून वमळते. तसेच हाडाचंी हत्यारे बनववली जात असल्यामुळे 
मानवाने त्यासाठी कोणत्या प्राण्याची हाडे आवण कशगे वापरली आपल्याला समजते. पविम आवशयात आवण 
युरोपात प्रागैवतहावसक मानवाने हत्यारे बनववण्यासाठी हाडाचंा फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला 
असल्याचे वदसभ येते. िारतात मात्र हाडाचंी हत्यारे आजवर सापडली नव्हती. तथावप अवलकडे झालेल्या 
बुझोम (काश्मीर) आवण वचरादं (वबहार) येथील उत्खननात हाडाचंी अनेक वैवशष्ट्ट्यपभणय हत्यारे सापडली 
आहेत. ती नवाश्मयुगीन म्हणजे सुमारे साडेतीन ते चार हजार वषांपभवीची आहेत. ती कोणत्या प्राण्याच्या 
हाडाचंी बनववली आहेत. त्याचंा अभ्यास अद्यावप झालेला नाही. उत्तर िारतातील उत्खननात हाडाचंी 
तीरागे्र फार मोठ्या संख्येने सापडतात. उजै्जन येथील उत्खननात सापडलेल्या काही तीराग्रावंर रक्ताचे डाग 
होते हे अगत्याने नमभद केले पावहजे. महािारतात कोणत्या पक्ष्याचंी हाडे तीरागे्र बनववण्यासाठी वापरीत 
याचे उल्लेख आहेत हे या संदिात सागंणे आवश्यक आहे. 

 
नवाश्मयुगात मानवाने प्रथम प्राणी माणसाळववले. पाळीव प्राण्यापंैकी सवयसाधारणपणे गाय, बलै, 

शळेी, मेंढी, डुक्कर, इत्यादी प्राण्याचंी हाडे उत्खननात सापडतात. हे प्राणी कोणत्या क्रमाने पाळण्यास 
सुरुवात झाली हे त्याचं्या सापडलेल्या हाडावंरून आता आपल्याला मावहत झाले आहे. पविम आवशयातील 
नवाश्मयुगीन शतेकऱ्यानंी सुमारे नऊ हजार वषांपभवी प्रथम शळे्या आवण मेंढ्ा पाळण्यास सुरुवात केली. 
पुढे कालातंराने गाय, बलै आवण त्यातंर डुकरे पाळण्यात आली. प्राण्याचं्या हाडावरून ते कोणत्या जातीचे 
(species) होते हे सागंता येते. त्याचं्यात आवण जंगली प्राण्यातं रचनेच्या दृष्टीने ते प्राणी पाळण्यात 
आल्यामुळे कसकसा बदल घडभन आला हे सागंता येईल. शळेी व मेंढी या दोन्ही प्राण्याचंी जवळ-जवळ सवय 
हाडे सारखी असल्यामुळे एखादे वववशष्ट हाड शळेीचे ककवा मेंढीचे आहे वनवित सागंता येत नाही. 

 
नवाश्मयुगीन शतेकऱ्यानंी या प्राण्याचं्या दुधाचा आवण मासाचंा त्याचं्या अन्नात समावशे केला. 

शतेीच्या कामी बलैानंी जंुपले जाई. मेंढ्ाच्या लोकरीचे उनी कापड ववणले जात. कोणत्या प्राण्याचा 
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कशाप्रकारे उपयोग होत असावा यासंबधंीचे वनष्ट्कषय त्याचं्या हाडावंरून काढता येतात. लहान प्राणी केवळ 
अन्नासाठी िवचतच मारले जात. त्याचं्या अंगावर पुरेसे मांस नसल्यामुळे ते सहसा कापले जात नसत. ज्या 
बैलाचें वय जास्त असेल हे बहुधा शतेीच्या कामासाठी आवण गाडी ओढण्यासाठी पाळले जात. या कामाला 
जंुपलेल्या बलैाचं्या मानेवर सतत ज्यभ रावहल्यामुळे त्याच्या खुणा हाडावर उमटतात. त्यावरून शतेीच्या 
कामाचे बैल कोणते हे सागंता येते. सवयसाधारणपणे पुरेशी वाढ झालेले प्राणी अन्नासाठी कापले जात 
असत. कापलेल्या प्राण्याचं्या हाडावंर ती कापणाऱ्या हत्याराचें सुस्पष्ट घाव वदसभन येतात. उत्खननात 
सापडलेल्या अशा प्रकारच्या हाडावंर अन्नासाठी एकभ ण वकती प्राणी मारले गेले आवण त्याचं्या अंगावर वकती 
मासं असाव े याचे नेमके अदंाज बाधंता येतात. प्राण्याचं्या काही वववशष्ट हाडावंरच अवधक मासं असते. 
त्यामुळे प्राणी एखाद्या ठराववक स्थळी कापण्यात आले ककवा ते इतरत्र मारून फक्त त्याचें मासं आणले गेले 
हे प्राणीशास्त्रज्ञ सागंभ शकतात. 

 
पक्षी 

 
पक्ष्याचंी हाडे उत्खननात अनेक वठकाणी सापडतात. ती अवतशय लहान असल्यामुळे त्याचं्याकडे 

आजवर उत्खनकाचे लक्ष जात नसे. परंतु पक्ष्याचं्या हाडाचंा अभ्यास करण्यास आता सुरुवात झाली आहे. 
पक्ष्याचंा उपयोग अन्नासाठी होत असे यात शकंा नाही; परंतु त्याचंी वपसे, पखं आवण हाडे याचंाही उपयोग 
होत असे. शरीर सजववण्यासाठी पक्ष्याचंी वपसे आवण तीरागे्र बनववण्यासाठी त्याचंी हाडे वापरली जात. 
काही पक्ष्याचं्या अडं्याचंा उपयोग केला जाई. िारतातील शहामृगाचे अवतप्राचीन अडें महाराष्ट्रात पाटण 
(तालुका चाळीसगाव, वजल्हा जळगाव) येथे सापडले. ते सुमारे वीस हजार वषांपभवीचे असभन त्यावर 
कोरीव नक्षीही आहे. 

 
अमेवरकन उत्खननात सापडलेल्या पक्ष्याचं्या हाडाचं्या अभ्यासावरून काही महत्त्वाची मावहती 

आता उजेडात आली आहे. काही पक्षी ठराववक ऋतभत वववशष्ट िागात वास्तव्य करून राहतात. त्यामुळे 
कोणत्या ऋतभत तेथे मानवी वस्ती होती हे समजते. इवलनॉय नदीच्या खोऱ्यात अनेक प्राचीन स्थळे 
सापडली आहेत. ती सवय पाणकोंबड्याचें ज्या वदशनेे स्थलातंर होते त्या वदशते आहेत. पक्ष्याचं्या 
स्थलातंरामुळे एका प्रदेशातील धान्य दुसऱ्या प्रदेशात गेले. पक्ष्यानंी खाल्लेले धान्य त्याचं्या ववष्ठेवाटे त्याचं्या 
स्थलातंराच्या मागाने दभरवरच्या प्रदेशात जाऊ शकते हे आता वसद्ध झाले आहे. मासे आवण इतर जलचर 
याचं्या हाडाचंा अभ्यासही आता होऊ लागला आहे. 

 
पक्ष्याचंा उपयोग अन्न म्हणभन अवतप्राचीन काळापासभन होत आहे. पुढे कालातंराने मानवी संस्कृतीचा 

ववकास झाल्यानंतर इतर पाळीव प्राण्यापं्रमाणे पक्षी पाळण्यात येऊ लागले. वचत्रवववचत्र रंगीबेरंगी पक्षी, 
गाणारे पक्षी आवण पोपटासारखे बोलणारे पक्षीही पाळले गेले असावते यात शकंा नाही, परंतु नेमके कोणते 
पक्षी पाळले गेले हे फक्त त्याचं्या हाडाचं्या अवशषेावंरून सागंता येईल. काही पक्षी धार्ममक समजुतींशी 
वनगडीत असल्यामुळे पाळले जात असत. इंग्लंडमधील स्स्प्रगंहेड या कें ट परगण्यातील गावी आवण 
हफय डयशायरमधील सेंट आल्बन्स येथील उत्खननात पक्ष्याचंी हाडे मोठ्या संख्येने सापडली. त्याचंा तेथे 
सापडलेल्या रोमन मवंदरातील धार्ममक वक्रयाकाडंाशंी सबंंध होता असे पुरातत्त्वज्ञाचें मत आहे. 
झुंझववण्यासाठीही पक्षी पाळले जात. यात कोंबडे आवण बवहरी ससाणा याचंा समावशे होतो. 
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संकीिय पुरािस्तू 
 
उत्खननात सापडलेल्या ववववध प्रकारच्या सकंीणय पुरावस्तभंच्या अभ्यासावरूनही अत्यंत महत्त्वाचे 

वनष्ट्कषय काढता येतात. उत्खननात मातीच्या िाजक्या ककवा कच्च्यामभती अनेक वठकाणी सापडतात. 
इनामगाव येथील उत्खननात एका घराच्या कोपऱ्यात, एक लहान खड्ड्ड्यात एक मातीची लंबगोलाकार 
डबी सापडली. तीत एक स्त्रीची आकृती होती (इ.स. १३००). डबीवर आणखी एक स्त्रीची पण वशरोहीन 
अशी आकृती आवण एका बलैाची मभती होती. बैलाच्या पाठीला एक वछद्र होते आवण तसेच एक वछद्र 
वशरोहीन स्त्रीच्या पोटावर होते. त्यात काडी घालभन पावहले तेव्हा असे वदसभन आले की स्त्रीची आकृती 
बैलाच्या पाठीवर बसभ शकते. कहदभ धमातील देवताचं्या वाहनासारखी ही कल्पना होती. या प्रकारच्या 
वशरोहीन देवतेचा महािारतात वववशरा असा उल्लेख येतो. तान्ह्या मुलाची मान अवटळभ नये म्हणभन या 
देवतेची पभजा करीत. या सवय मभती कच्च्या असल्यामुळे त्या नैवमवत्तक पभजेकवरता होत्या हे उघड आहे. 
त्याचंी पभजा केल्यावर त्या खोलीत एका कोपऱ्यात खड्डा करून पुरून टाकल्या असाव्यात. आपल्याकडे 
बाळंवतणीच्या खोलीतील पाणीही बाहेर जाऊ देत नाहीत. त्यावरून मभल जन्मल्यानंतर ह्या देवताचंी पभजा 
झाली असावी असा एक वनष्ट्कषय काढता येतो. 

 
कच्च्या मातीच्या पुरुषाच्या आकृतीही इनामगाव येथे सापडल्या. एके वठकाणी एक पुरुषाकृती 

अंगणात चुलीजवळ ठेवलेली होती. उत्खनन चालभ  असताना आम्हाला असे आढळभन आले की हल्लीसुद्धा 
इनामगावच्या आसपासच्या िागात गावजेवण घालावयाचे असल्यास हुबेहभब त्याच आकाराची कणकेची 
मभती करून ती चलुीजवळ ठेवभन वतची पभजा करतात. कायय वसद्धीस जाव ेम्हणभन हे करतात. यावरून हीच 
पद्धत साडेतीन हजार वषांपभवी तेथे प्रचवलत होती असा वनष्ट्कषय काढल्यास चभक ठरणार नाही. 

 
कायथा (वजल्हा उजै्जन, मध्यप्रदेश) येथील उत्खननात आम्हाला बैलाच्या अनेक िाजक्या 

मातीच्या मभती सापडल्या. त्या इ.स. पभ. १७०० ते १२०० या काळात तेथे प्रचवलत होत्या. त्यातील काही 
मभती म्हणजे फक्त एक बैठकीवर (pedestal) कशगे आहेत. त्यावरून त्या मभती देवतेला अपयण केल्या जात 
असाव्यात असे म्हणता येईल. 

 
अशा तऱ्हेचे मानवी संस्कृतीच्या ववकासाचे वनरवनराळ्या टप्प्यातंील वचत्र पुरे करण्यास इतर 

प्रकारचे उत्खवनत अवशषे मदत करतात. नाण्यावंरून इवतहास ठरववण्यास जशी मदत होते त्याचप्रमाणे 
धातभ ओतण्याच्या तंत्राची प्रगती, मोजमापाची पद्धत आवण कलावप्रयता वदसभन येते. त्याचबरोबर वलपीची 
प्रगती आवण परकीय संपकाचीही मावहती होते. इसवी सनाच्या सुरुवातीच्या काळात परकीय राजानंी 
िारतीय देवता आपल्या नाण्यावंर दशयववल्या आहेत. शातवाहनाचं्या आवण क्षत्रपाचं्या नाण्यावंरील बौद्ध 
वचन्हे आवण परकीय राजाचं्या नाण्यावंरील कहदभ देवदेवता या धार्ममक स्स्थतीच्या वनदशयक आहेत. वशवाय 
यावरून वनरवनराळ्या धमांना वमळालेल्या राजाश्रयाचा इवतहासही दृष्टोत्पत्तीस येतो. 

 
नाण्याबंरोबरच इतर महत्त्वाचा पुरावाही अचानक हाताशी येतो. पैठण येथे पुरचुंडीत बाधंभन 

ठेवल्यामुळे गजंलेल्या नाण्यावंर कापडाचा पोतही उमटलेला होता. यामुळे कापडाच्या ववणेवर प्रकाश 
पडतो. अशाच प्रकारचा कापडाच्या ववणेचा पुरावा अलमगीरपभर (उत्तर प्रदेश) आवण गोणपाटाचा पुरावा 
कालीबंगन येथील मुद्रावंर आढळभन आला आहे. 
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आिभषणाचं्या पुराव्याचे मभल्यमापन करून असेच महत्त्वाचे वनष्ट्कषय काढता येतात. उत्खननात 
सापडलेली आिभषणे वशल्पात अथवा त्याचे उल्लखे वाङ्मयात आढळल्यास त्याचंा पुरावा पभरक ठरतो. 
यावशवाय तत्कालीन लोकाचंी कलावप्रयता आवण ज्या वास्तभत ही आिभषणे सापडली तेथे राहाणाऱ्याचंी 
आर्मथक पवरस्स्थती याचंा अदंाज करता येतो. उदाहरणाथय, मातीची आवण काचेची कंुडले िारतात अनेक 
वठकाणी सापडतात; पण काचेवर उठावात नक्षी केलेला सुवणाचा पत्रा वचकटववल्याने हे कंुडल वापरणारी 
स्त्री वरच्या वगातील असावी हे वसद्ध होते. हीच गोष्ट शखंाच्या बागंड्याचंी. यातील काही बागंड्यावंर 
सोन्याचा वखय लावलेला आढळतो. 

 
मण्याचं्या बाबतीतही ववववध तऱ्हेचा पुरावा वमळाला आहे. अपभणय अवस्थेतील मणी अनेक वठकाणी 

सापडले आहेत. उजै्जन येथे वमळालेल्या अवशषेावंरून मणी कसे तयार करीत असत हे समजते. यावशवाय 
धार्ममक वचन्हाच्या आकाराच्या मण्यावंरून वववशष्ट धमाचा पगडा वदसभ येतो. फुलपाखरू, कासव, बेडभक, 
मगर याचं्या आकृतीचे मणी ताईतासारखे वापरले जात असावते. त्यावरून तत्कालीन समाजाच्या 
समजुतींचा आढवा घेता येतो. काही वववशष्ट प्रकारचे मणी धारण केल्यामुळे काववळीसारखे रोग बरे होतात 
अशा समजुती तत्कालीन वाङ्मयात आवण प्लीनीसारख्यानंी वलहभन ठेवलेल्या वृत्तातंात आढळतात. याचा 
प्रत्यक्ष वस्तुरूप पुरावा उत्खननात वमळतो. याच संदिात अजभनही प्रचवलत असलेल्या दृष्टमण्याचंा वापर 
फार पुरातनकालापयंत नेता येतो हे नमुद करणे इष्ट आहे. 
 
पराग णिश्लेषि (Pollen analysis) 

 
वनस्पतीतील पराग पोषक पवरस्स्थती असल्यास जवमनीत दीघयकाळ वटकभ  शकतात. त्याचं्या 

ववश्लेषणाचे तंत्र आता अत्यंत प्रगत अवस्थेत आहे. युरोप आवण अमेवरकेत उत्खननात सापडलेल्या 
परागाचं्या सवकंष अभ्यासावरून तत्कालीन वनस्पती आवण हवामान या संबंधीची महत्त्वाची मावहती गोळा 
करण्यात आली आहे. तेथील वववशष्ट हवामानामुळे जवमनीवरील पराग तग धरू शकले, पविम आवशयातही 
उत्खननात पराग सापडतात. िारतात मात्र फारच थोड्या िागात पराग सापडण्याची शक्यता आहे. अथात 
आपल्याकडे त्या दृष्टीने अद्यावप फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. राजस्थानात मात्र पराग सापडण्याची शक्यता 
आहे. तेथील पुष्ट्कर, साबंर, वददवाना इत्यादी सरोवराचं्या जवमनीतील थरातं डॉ. गुरदीपकसग यानंा पराग 
सापडले. त्याचं्या त्यानंी केलेला अभ्यास उल्लेखनीय आहे. त्यावरून त्यानंी त्या िागात गेल्या दहा हजार 
वषांत हवामानात कसकसे बदल झाले असावते याचे अंदाज बाधंले आहेत. 

 
युरोप आवण अमेवरकेत पराग तंतभंच्या अभ्यासावरून गेल्या वीस हजार वषांतील हवामानाची 

रूपरेषा आता स्पष्ट झाली आहे, या प्रचंड कालखंडातील हवामानात केव्हा आवण कसकसे बदल झाले, 
तसेच प्रत्येक कालखंडात कोणत्या प्रदेशात कोणत्या प्रकारच्या वनस्पती होत्या याचे सुस्पष्ट वचत्र 
वनस्पवतशास्त्रज्ञानंी आपल्यापुढे उिे केले आहे. या कालातील हवामानाचा प्रत्येक उपकालखंड सुमारे दोन 
ते तीन हजार वष ेवटकभ न रावहल्याचे वदसते. त्यामुळे पराग ववश्लेषणाचा कालमापनासाठीही उपयोग होतो 
हे समजते. यावशवाय तत्कालीन वातावरणावरही त्यामुळे महत्त्वाचा प्रकाश पडतो. 
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णिष्ठा णिश्लेषि 
 
प्राचीन मानवाचे अन्न कोणत्या प्रकारचे होते हे जाणभन घेण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे त्याची 

ववष्ठा होय. या अवशषेाकडे पभवी कोणाचे फारसे लक्ष गेले नव्हते; परंतु अवलकडे उत्खननात सापडणाऱ्या 
मानवी ववष्ठेच्या अवशषेाचंी शास्त्रीय तपासणी करून त्यात कोणते अन्नावशषे आहेत याची मावहती वमळते. 
अमेवरकेत हे अवशषे अनेक वठकाणी उत्खननात सापडले आहेत. त्याचं्या अभ्यासावरून प्राचीन मानवाच्या 
आहारपद्धतीत कालानुरूप कसकसा बदल होत गेला याचा साद्यतं इवतहास अमेवरकन शास्त्रज्ञानंी सादर 
केला आहे. १९६० साली डॉ. मकॅ्नेश यानंी तमाऊवलपास या गुहातभन राहणाऱ्या मानवाचं्या ववष्ठावशषेाचंा 
शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला. त्यातील काही अवशषेात त्यानंा लहान वछदे्र वदसभन आली. ती मेलेल्या वकड्यामुळे 
आवण माशामुंळे झाली होती. एका वववशष्ट माशीचे अवशषेही त्यानंा त्यात सापडले. यावशवाय एका वकड्याचे 
अवशषेही त्यात होते. हा वकडा (Thylodrias contractus) मभळचा कॉकेशस पवयताच्या प्रदेशातील आहे. 
तेथभन तो माणसाबरोबर अमेवरकेत आला असावा. यावरून त्या काळीही आवशयाच्या बकेरगच्या 
सामुद्रधुनीमागे अमेवरकेत मानवी स्थलातंर होत असल्याचा महत्त्वपभणय वनष्ट्कषय काढता आला. अत्यतं 
दुलय वक्षत अवशषेावंरूनही प्राचीन ससं्कृतीवर वकती महत्त्वपभणय प्रकाश टाकता येतो याचे हे उत्तम उदाहरण 
होय. 

 
रान्समधील नीस शहरात तेरा अमाता या स्थळी जे अत्यंत महत्त्वपभणय आद्य पुराश्मयुगीन अवशषे 

सापडले त्यातं मानवी ववष्ठाही होती. वतच्या ववश्लेषणावरून असे आढळभन आले की तेथील मानवाने जे 
वनस्पतीजन्य अन्न खाल्ले होते ते साधारणपणे वसंतऋतभच्या अखेरीस आवण उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस 
खाण्यायोग्य होत असे. त्यावरून मानवाचंी टोळी तेथे वसंतऋतभच्या अखेरीस येत असावी असा वनष्ट्कषय 
काढता आला. 

 
पुरतत्त्ि आणि संख्याशास्त्र 

 
पुरातत्त्वीय पुराव्याच्या मभल्यमापनासाठी अवलकडे संख्याशास्त्राची मदत घेण्यास सुरुवात झाली 

आहे. उत्खननात माणसाने घडववलेल्या गोष्टी म्हणजे त्याची िाडंी, हत्यारे, अवजारे इत्यादी अवशषे 
मोठ्या संख्येने सापडत असल्यामुळे संख्याशास्त्राचा उपयोग वकती मोलाचा ठरतो हे शास्त्रज्ञानंी दाखवभन 
वदले आहे. त्यामुळे पुराव्याच्या मभल्यमापनाला संख्याशास्त्राची अचभकता प्राप्त होते. अश्मयुगीन हत्यारे 
शकेड्याने सापडतात. तेव्हा ती बनववताना प्रागवैतहावसक मानवाने वववशष्ट पवरमाण मनात योवजले असणे 
असंिवनीय नाही. डॉ. आल्बटय स्पास्ल्डंग यानंी सत्त्याण्णव तीराग्राचें सासं्ख्यकी ववश्लेषण करून त्याचं्या 
लाबींचा वववशष्ट आकृवतबधं (formula) होता हे दाखवभन वदले आहे. डॉ. वते यानंी अक्रा या उत्तर 
हंगेरीतील अश्मयुगीन स्थळाच्या उत्खननात सापडलेल्या गारेच्या पाल्याचंी सासं्ख्यकी परीक्षा करून 
महत्त्वाचे वनष्ट्कषय काढले आहेत. त्याचं्या मते अश्मयुगीन हत्याराचं्या लाबंीरंुदीचे ववववक्षत पवरणाम होते. 
डॉ. डेस्व्हड क्लाकय  यानंी इंग्लंडमधील नवाश्मयुगीन िाडं्याचें आव्यभह ववश्लेषण (Matrix analysis) केले. 
हीच पद्धत नंतर डेरेक रो यानंी अश्मयुगीन हत्याराचं्या अभ्यासासाठी वापरली. त्या हत्याराचें त्यानंी लाबंी, 
रंुदी, जाडी आवण वजन इत्यादी मोजमापे घेतली आवण संख्याशास्त्राची पुरातत्त्वीय पुराव्याच्या 
मभल्यमापनासाठी वकती आवश्यकता आहे हे दाखवभन वदले. गणकयंत्राच्या (computer) मदतीने हे काम 
हल्ली अवत जलद रीतीने होते. कसधु संस्कृतीची वलपी वाचण्याच्या कामी आता पुरातत्त्वज्ञ गणकयंत्राची 
मदत घेत आहेत. तसेच प्राचीन वसाहतीतभन लोकसंख्या वकती होती, वतचे दर चौरस मलैास काय प्रमाण 
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होते हे संख्याशास्त्राच्या मदतीने काढता येते. उत्तर इराकमध्ये ९००० वषांपभवी लोकसंख्येचे प्रमाण दर 
चौरस मलैास २७ होते, हे प्रा. बे्रडवुड यानंी दाखवभन वदले आहे. तसेच डॉ. कानेरो यानंी नवाश्मयुगातील 
लोकसंख्येच्या वाढीचा एक आकृतीबधं रचला आहे. 

 
िसाहत रचना (Settlement Pattern) 

 
एखाद्या स्थळी प्राचीन काळी मानवी वसाहत का झाली ककवा एखादा प्रदेश वववशष्ट संस्कृतीच्या 

लोकानंी वसतीसाठी का वनवडला असावा याकडे प्रश्नाकंडे पािात्य पुरातत्त्वज्ञ आता आपले लक्ष कें वद्रत 
करू लागले आहेत. या प्रकारच्या वसाहत रचनेचा अभ्यास वकती महत्त्वपभणय आहे हे सवयप्रथम हावयडय 
ववद्यापीठातील ववख्यात पुरातत्त्वज्ञ डॉ. गाडयन ववली यानंी सवयप्रथम दाखवभन वदले. त्यानंी पेरूमधील ववरू 
नदीच्या खोऱ्यातील प्राचीन वसाहतींचा १९४८ मध्ये या पद्धतीने अभ्यास केला. तेव्हापासभन पुरातत्त्वज्ञाचें – 
ववशषेतः अमेवरकन – लक्ष आता वसाहत रचनेच्या अभ्यासाकडे वळले आहे. 

 
एखाद्या स्थळाची वनवड वस्तीसाठी करताना प्राचीन मानवाने तेथील नैसर्मगक साधने वनवितच 

ववचारात घेतली असावीत. या स्थळाच्या पवरसरातील िभरचना, पाण्याचा पुरवठा, शतेीसाठी उपलब्ध होऊ 
शकणारी जमीन आवण हवामान याचंा प्राचीन मानवाने ववचार केला असावा यात शकंा नाही. नैसर्मगक 
साधने ववपुल प्रमाणावर उपलब्ध असणाऱ्या प्रदेशात त्यामुळे हळभहळभ वस्ती वाढत गेली. अश्मयुगीन 
मानवाला पाणी, हत्यारासाठी लागणार दगड, अन्नासाठी वशकारीस योग्य असे प्राणी हे सवय जेथे उपलब्ध 
असे तेथे त्याचे वास्तव्य होते. नवाश्मयुगात मानव जेव्हा घरे बाधंभन राहभ लागला त्या वळेी त्याला 
लागवडीसाठी योग्य जमीन कोठे आहे हे शोधभन काढाव े लागत असे. कसधु संस्कृतीची शहरे आवण इतर 
लहान गाव ेकसधु नदीच्या गाळवट जवमनीच्या (alluvium) प्रदेशात वसववलेली आपल्याला वदसभन येतात. 
कसधु नदीला वषांतभन दोनदा पभर येतो आवण त्यामुळे नदीने आणलेली मळी (alluvium) नदीच्या दोन्ही 
तीरावंर खभप दभरवर पसरववली जाते. त्यामुळे तेथे धान्य वपकववण्यासाठी कालव्याचंी सोय करण्याची 
आवश्यकता िासली नाही. परंतु इराकमधील वदयाला नदीच्या खोऱ्यात मात्र कालव्याचंी योजना केलेली 
होती. तेथील बहुसंख्य प्राचीन वस्त्या कालव्याचं्या वदशनेे, पण त्याचं्या जवळपास बसलेल्या आढळल्या. 
त्या कालव्याचंा काही वठकाणी आज जरी मागमभस नसला तरी तेथील प्राचीन वसाहतींच्या अवशषेावंरून 
तेथभन कालवा जात असावा यात शकंा नाही. एकंदरीत पुराव्यावरून असे वदसभन येते की मानवी गरजा 
आवण नैसर्मगक साधने याचं्यातील समतोलामुळे तेथे मानवी संस्कृती सुमारे आठ हजार वषांपभवी 
फुलाफळाला आली. हा समतोल जेव्हा वबघडला तेव्हा त्याचा पवरणाम मानवी संस्कृतीवर झालेला वदसभन 
येतो. नैसर्मगक साधनाचंी मानवाने जेव्हा बेसुमार लभट केली, म्हणजे जंगले तोडभन साफ केली आवण 
त्यातील प्राण्याचंी मोठ्या प्रमाणावर हत्या केली, त्या वळेी संस्कृतीच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाल्याचे वदसभन 
येते. कसधु ससं्कृतीच्या नाशाची कारणे काही प्रमाणात याच स्वरूपाची आहेत हे या संदिात नमभद केले 
पावहजे. 

 
वसाहत रचनेच्या अभ्यासाबरोबर समाजरचनेकडे आता पुरातत्त्वज्ञाचें लक्ष वधेले जाऊ लागले 

आहे. ज्या काळात मानवाला लेखनकला अवगत नव्हती त्या काळातील समाजरचनेचे अनुमान केवळ 
उत्खवनत पुराव्याच्या आधारे करणे हे केव्हाही धाडसाचे ठरेल. तथावप, काळजीपभवयक आवण ववस्तृत 
प्रमाणात उत्खनन केल्यास या संबधंीचा पुरावा हाताशी येणे असंिवनीय नाही. इ.स.पभ. सुमारे आठ हजार 
ते इ.स.पभ. चार हजार या चार हजार वषांच्या कालखंडात इराणमध्ये ज्या संस्कृती नादंल्या त्याचंी 



 
 

अनुक्रमणिका 

समाजरचना कोणत्या प्रकारची होती याचे ववस्तृत वववचेन पुरातत्त्वज्ञानंी केले आहे. इनामगाव (वजल्हा 
पुणे) येथे आम्ही केलेल्या उत्खननात तत्कालीन समाजरचनेवर प्रकाश टाकणारा काही पुरावा आमच्या 
हाती आला आहे. तेथील वस्तीच्या पविम िागामधील घरे कंुिार, सोनार, ताबंट, इत्यादी कारावगराचंी 
होती, तर मध्य िागातील घरे त्यापेक्षा चागंल्या रीतीने बाधंलेली होती. ती बहुधा वस्तीतील सुखवस्तभ 
लोकाचंी असावीत. त्यावरून तीन साडेतीन हजार वषांपभवी महाराष्ट्रातील समाजरचना कशी होती. याची 
कल्पना येते. हल्लीसुद्धा आपल्या खेडेगावातंभन सवयसाधारणपणे गावाच्या कडेला वशेीजवळ लोहार, सुतार, 
चािंार इत्यादी कारावगराचंी घरे असतात आवण मध्यिागी पाटलाचा अथवा देशमुखाचा वाडा असतो हे 
सागंण्याची आवश्यकता नाही. 

 
प्राचीन स्थळाच्या एकभ ण के्षत्रफळावरून एखाद्या वववशष्ट सासं्कृवतक कालखंडात तेथील 

लोकसंख्या वकती असावी याचा अंदाज बाधंता येतो. एखाद्या प्रदेशात एका वववशष्ट संस्कृतीची एकभ ण स्थळे 
वकती आहेत, त्या प्रदेशात हल्ली एकभ ण वकती गाव े आहेत आवण लोकसंख्येची घनता (density of 
population) वकती आहे यावरून प्राचीन काळी वकती लोकसखं्या असावी याचा अभ्यास काही 
पुरातत्त्वज्ञानंी केला आहे. डॉ. वॉल्टर फेअरसस्व्हयस (ज्युवनयर) यानंी केलेल्या कसधु ससं्कृतीच्या हडप्पा या 
शहराचा अभ्यास हे याचे नमुनेदार उदाहरण होय. त्या शहराच्या एकभ ण के्षत्रफळावरून तेथील लोकसंख्या 
सुमारे चाळीस हजार असावी असे त्याचें मत आहे. एका हेक्टरमध्ये एकशतेेहतीस ककवा दर माणशी आठश े
चौरस फभ ट जागा हे प्रमाण त्यानंी धरले. एकभ ण लोकसंख्येची एकदा कल्पना आली म्हणजे नंतर त्या 
लोकानंा एकभ ण वकती अन्नधान्य लागत होते, त्यासाठी वकती जमीन त्यानंी लागवडीखाली आणली असावी, 
त्याचें पशुधन वकती असाव ेइत्यादींचा अंदाज बाधंता येतो. दर माणशी दोन हजार कॅलरी वमळतील इतके 
अन्न आजही िारतीयाला लागते. त्यासाठी दरडोई वकती अन्नधान्य लागले आवण वकती जमीन त्यानंी 
लागवडीखाली आणली हे सागंता येते. अशा प्रकारचा अभ्यास आम्ही इनामगावच्या ताम्रपाषाणयुगीन 
वसाहतीचा केला आहे. डॉ. रॉबटय ॲडॅम्स यानंी इराकमधील वदयाला नदीच्या खोऱ्यातील स्थळाचंा या 
पद्धतीने केलेला अभ्यास उल्लेखनीय आहे. 

 
निपुरातत्त्ि (New Archaeology) 

 
गेल्या दशकात पुरातत्त्वववदे्यच्या के्षत्रात नवीन ववचारप्रवाह सुरू झाले आहेत. िौवतक शास्त्रात 

लागलेले शोध आवण पुरातत्त्वववदे्यसाठी होणारा त्याचंा उपयोग यामुळे परातत्त्वज्ञाच्या ववचारानंा आता नवी 
वदशा लाित आहे. केवळ त्यामुळेच पुरातत्त्वववद्या हे अवधकावधक शास्त्र शाखेकडे झुकत आहे. 
पुरातत्त्वववदे्यस हे नव ेवळण लावण्याचे श्रये ववख्यात तरुण अमेवरकन पुरातत्त्वज्ञ प्रा. डॉ. ल्युईस वबनफडय 
आवण त्याचें काही सहकारी यानंा द्याव ेलागेल. अथात त्याचं्या नव्या ववचाराचे सवयत्र स्वागत झाले आहे 
असे नसभन त्यानंा प्रारंिी प्रखर ववरोधही झाला. तथावप पुरातत्त्वववदे्यला शास्त्रीय बठैक देण्यासाठी हे नव े
वळण अत्यावश्यक आहे असे आता पुरातत्त्वववदे्यच्या तरुण वपढीचे ठाम मत बनभ पाहत आहे. 

 
नवपुरातत्त्व म्हणजे नेमके काय आवण त्यामुळे पुरातत्त्वववदे्यच्या उवद्दष्टात कसे बदल घडभन येत आहे 

हे प्रथम समजावभन घेतले पावहजे. नवपुरातत्त्व म्हणजे शास्त्राशुद्ध पुरातत्त्व असे थोडक्यात सागंता येईल. 
त्याप्रमाणे कोठेही उत्खनन करून केवळ उत्खवनत स्थळाचंा इवतहास वलहभन िागणार नाही. जुन्या 
पठडीतील पुरातत्त्वज्ञाचें मानवाचा सासं्कृवतक इवतहास वलवहणे हे मुख्य उवद्दष्ट होते. त्याचं्या आवडीचे 
आवण सोयीचे प्राचीन स्थळ वनवडभन तेथे उत्खनन करणे, उत्खवनत अवशषेाचंा अभ्यास करून सासं्कृवतक 



 
 

अनुक्रमणिका 

कालक्रम वनवित करणे आवण त्यावरून त्या स्थळाचा मानवी संस्कृतीचा इवतहास उिा करणे हे आपले 
आद्य कतयव्य आहे असे प्रत्येक पुरातत्त्वज्ञ समजत असे. आवण ते चभकही नव्हते. उत्खनन तंत्रशुद्ध असाव े
याची ते दक्षता घेत. अवशषेाचंी नोंदणीही काळजीपभवयक केली जाई. त्याचें वगीकरण व वणयध्येय 
सववस्तरपणे केले जाई; परंतु केवळ त्यामुळे पुरातत्त्वववद्या हे शास्त्र समजले जात नसे; परंतु या पद्धतीला 
– ती वकतीही तंत्रशुद्ध असली तरी – नवपुरातत्त्वज्ञाचंा ववरोध आहे. त्यामुळे त्याचंी जुन्या पठडीतील 
पुरातत्त्वज्ञावंर खरमरीत टीका केली. त्याचं्या मते पुरातत्त्वववद्या म्हणजे इवतहासाचा एक प्रकार नसभन 
प्राचीन संस्कृतीचा समग्र अभ्यास आहे. जुने पुरातत्त्वज्ञ सासं्कृवतक इवतहास वलवहताना संस्कृतीची 
जडणघडण वलहीत असत. परंतु मानवी संस्कृतीच्या ववकासातील प्रत्येक टप्पा त्यानंी जरी समथय शब्दातं 
उिा केला असला तरी वतची कारणमीमासंा ते कधीही करत नसत. प्रत्येक घटनेचा काययकारणिाव शोधभन 
काढणे आवण त्याची तावत्त्वक चचा करणे हे नवपुरातत्त्वाचे मुख्य ध्येय आहे. एखादी घटना का घडली याचा 
ते प्रामुख्याने ववचार करतात; परंतु पभवीच्या पुरातत्त्वज्ञानंी या घटनाचें फक्त वणयन केले आहे. काही 
उदाहरणावंरून हे अवधक स्पष्ट होईल. मानव प्रथम िटका होता, अन्नाच्या शोधाथय त्याला वणवण करावी 
लागे. परंतु नवाश्मयुगात झालेल्या कृषी क्रातंीमुळे (Agricultural revolution) त्याच्या जीवनात अत्यतं 
महत्त्वापभणय बदल घडभन आला; तो स्वतःचे अन्नोत्पादन करू लागला. तसेच तो काही प्राणी पाळभ लागला. 
त्यामुळे त्याच्या जीवनातील वणवण थाबंली व त्याला स्थैयय लािले आवण तो एके वठकाणी घरे बाधंभन राहभ 
लागला. मानवी जीवनातील हे स्स्थत्यंतर क्रावंतकारक आहे यात शकंा नाही. ते सुमारे दहा हजार वषांपभवी 
पविम आवशयात प्रथम घडभन आले. या घटनेचे सववस्तर वणयन पुरातत्त्वज्ञानंी केले आहे. प्रथम गॉडयन 
चाईल्ड आवण नंतर रॉबटय बे्रडवभड यानंी या स्स्थत्यंतराचे वचत्र समथयपणे उिे केले आहे. परंतु हे स्स्थत्यतंर 
का घडभन आले याचा फारसा ऊहापोह त्यानंी केला नाही. तो डॉ. वबनफडय यानंी आपल्या “Post-
Pleistcoene Adaptations” या प्रदीघय लेखात केला आहे. 

 
नवपुरातत्त्वज्ञाचंा मुख्य िर काययकारणिावावर आहे. िौवतक शास्त्रज्ञ ककवा गवणतज्ञ त्याचं्या 

ववषयातील समस्या सोडववण्यासाठी ज्याप्रमाणे प्रवतमान (model) तयार करतात, त्याप्रमाणे 
नवपुरातत्त्वज्ञही प्रवतमान तयार करतात. यासाठी प्रथम समस्या ववचारात घेऊन ते गृहीतक ( 
hypothesis) योजतात. आवण नंतर जो पुरावा उपलब्ध असेल त्याचंी सागंड घालतात; परंतु ही 
काययपद्धती ती शास्त्र ववद्याशाखात वकतीही उपयुक्त असली तरी पुरातत्त्वववदे्यच्या समस्यासंाठी वतचा 
फारसा उपयोग होणार नाही, असे अनेक पुरातत्त्वज्ञाचें मत आहे. त्याचं्या मते प्रथम गहृीतक ठरवभन त्याची 
पुराव्याशी सागंड घालण्यात मुख्य धोका असा आहे की पुरावा आपल्या वसद्धान्तासाठी हवा तसा वाकवभन 
घेण्याकडे संशोधकाचंा कल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कदावचत आपल्याला हवा तसा पुरावा 
बनववण्याला (fabricate) एखादा संशोधक मागे-पुढे पाहणार नाही. परंतु प्रत्येक काययपद्धतीचे गुणावगुण 
हे असणारच. कोणती पद्धत के्षष्ठ व कोणती टाकाऊ हे केवळ अनुिवावंरून ठरवाव े लागते. तथावप 
नवपुरातत्त्व या ववषयाकडे अवधकावधक संशोधक आकृष्ट होत आहेत. हे मात्र सत्य आहे. 

 
नकली पुरािस्तू (Fakes) 

 
पुरातत्त्वीय अवशषेानंा हल्ली बाजारात चागंली ककमत येऊ लागली आहे. दवक्षण िारतातील 

नटराजाच्या ब्राँझच्या मभती चोरून त्या पािात्य देशात ५० लाख आवण एक कोट रुपयाला ववकल्या जातात 
हे आपण अधभनमधभन वतयमानपत्रातं वाचतो. त्यामुळे प्राचीन वस्तभंची, त्यातल्या त्यात शोिेच्या वस्तभंची, 
नक्कल करून बनावट वस्तभ बनववण्यात येऊ लागल्या आहेत. अथात हे हल्ली साऱ्या जगिर मोठ्या 
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प्रमाणावर होऊ लागले आहे; परंतु पभवीही बनावट वस्तभ तयार करण्याचे प्रयत्न झाले होते. पुरातत्त्वववदे्यच्या 
के्षत्रात अत्यंत गाजलेले नकली अवशषे इंग्लंडमध्ये बनववले गेले. तेथे १९०८ मध्ये चाल् यस डॉस.  नावाच्या 
एका ववकलाला वपल्टडाऊन येथे अवतप्राचीन मानवी अश्मास्थी (fossils) सापडल्या. त्याचं्या 
अभ्यासावरून ती हाडे, वानर आवण माणभस या दोहोंना जोडणाऱ्या, पाच लाख वषांपभवीच्या वानरसदृश 
माणसाची होती, असे शास्त्रज्ञाचें मत पडले. या माणसाला ‘वपथेकँिोपस डॉसोनी’ असे शास्त्रीय नाव देण्यात 
आले. त्यामुळे ती हाडे िरमसाठ ककमत देऊन लंडनच्या वब्रवटश म्युवझयमने ववकत घेतली; परंतु काही 
शास्त्रज्ञानंा हे मत मान्य नव्हते. हा वाद काही वष े चालभ रावहला. काही काळानंतर या हाडाचंी फ्ल्युवरन 
कसोटी घेतल्यावर असे आढळभन आले की ती बनावट होती. डॉसनने कचपाझंीची कवटी घेऊन, वतला रंग 
लावभन सवय हाडे पुरून ठेवली होती, आवण नंतर उत्खनन करून ती काढली. ऑक्सफडय ववद्यापीठातील 
मानववशंशास्त्रज्ञ वायनर यानंी ही रहस्यकथा अत्यतं तपवशलवार सावंगतली आहे. 

 
तुकय स्तानातील ॲनातोवलया या प्रातंात अवतप्राचीन नवाश्मयुगीन वसाहती सापडल्या. तेथे ८००० 

वषांपभवीच्या मृण्मय मभती सापडतात. त्या प्रकारच्या बनावट मभती एका तुकी माणसाने तयार केल्या आवण 
अमेवरकेत मोठ्या प्रमाणावर ववकल्या; परंतु तप्तदीपन (Thermoluminiscence) पद्धतीने जेव्हा त्याचें 
कालमापन करण्यात आले तेव्हा त्या नकली आहेत हे उघडकीस आले. बडोद्याच्या शासकीय सगं्रहालयात 
ववकत घेण्यासाठी काही ब्राँझच्या मभती आल्या. त्याचं्या धातभंचे जेव्हा ववश्लेषण केले गेले तेव्हा त्यात 
ॲल्युवमवनयम ऑक्साइडचे वमश्रण असल्याचे आढळभन आले. ॲल्युवमवनयम हा धातभ अवलकडे शोधभन 
काढण्यात आला असल्यामुळे प्राचीन ब्राँझमध्ये त्याचे वमश्रण असणे अशक्य होते. त्यामुळे बनावट मभती 
उघडकीस आल्या. प्राचीन अवशषेाचें मभल्यमापन करताना त्या अस्सल आहेत की नकली आहेत हे ठरववणे 
आवश्यक असते. 
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७ : कालमापन 
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उत्खननतंत्रातील एक अत्यतं महत्त्वाचे एक अवघड काम म्हणजे कालवनणयय. िभतलावर मानवाचे 

अस्स्तत्व सुरू झाल्यापासभन ते आजपयंत वकत्येक लाख वष ेलोटली. मानवाने आजवर केलेल्या प्रगतीचे 
महत्त्वाचे टप्पे ठरवभन त्याचें कालक्रम ठरववणे हे पुरातत्त्वववदे्यचे मुख्य उवद्दष्ट आहे. परंतु पृर्थवीच्या पाठीवर 
वनरवनराळ्या प्रदेशातं प्रत्येक कालखंडात झालेली प्रगती ही समकालीन असभ शकत नाही हेही लक्षात ठेवणे 
आवश्यक आहे. हजारो वषांपभवी युरोपात आवण िारतात िक्ष्याच्या शोधाथय िटकणारा अश्मयुगीन मानव 
ज्या स्स्थतीत होता त्याच स्स्थतीत आजही दवक्षण अमेवरका बोर्मनओ, ऑस्रवेलया येथील काही प्रदेशातं 
माणसे राहत आहेत. बाकीचे जग अणयुुगात राहभन अंतवरक्षात जाण्याच्या तयारीत असताना काही 
मानवजाती मात्र अजभनही अश्मयुगातच वावरत आहेत. पविम आवशयात लोहयुग (Iron Age) सुरू होऊन 
काही काळ लोटल्यानंतर ते िारतात सुरू झाले. म्हणभनच अवशषेाचंा कालक्रम ठरववताना इतर 
तदनुषंवगक पवरस्स्थतीचा ववचार करावा लागतो. 

 
मानवाच्या प्रगतीचे टप्पे ठरववण्याचा प्रयत्न प्रथम डेन्माकय मधील कोपनहेगनमधील राष्ट्रीय 

संग्रहालयाचे वस्तुपाल डॉ. वििन थॉम्पसेन यानंी १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीस केला. त्याचं्या 
संग्रहालयातील हत्यारे, आयुधे आवण इतर अनेक वस्तभंचे दगडी, ब्राँझची आवण लोखंडी अशा गटातं त्यानंी 
वगीकरण केले. ते कालक्रमानुसारही आहे असे त्याचें मत होते. प्रथम अश्मयुग, नंतर ब्राँझयुग आवण शवेटी 
लोहयुग या टप्प्याने मानवी संस्कृतीचा ववकास झाला असे त्यानंी प्रवतपादन केले. गेल्या शे-दीडश ेवषांच्या 
काळात मानवी इवतहासात अनेक शोध लागभन महत्त्वाची िर पडली असली तरी थॉम्पसेन यानंी 
बसववलेल्या वगीकरणात काहीही मभलिभत फरक झाला नाही; फक्त त्याच्या तपशीलात फेरफार झाले. हीच 
पद्धत अजभनही प्रमाणिभत मानली जाते. 

 
१९ व्या शतकात मध्यपभवेत झालेल्या उत्खननात शकेडो कोरीव लेख सापडले. ते वाचता येऊ 

लागल्यावर असे आढळभन आले की त्यात आलेल्या मावहतीनुसार तेथील देशाच्या प्राचीन इवतहासकार 
प्रकाश पडभन ज्या संस्कृतींची प्रागैवतहावसक काळात गणना केली गेली होती. ती वस्तुतः ऐवतहावसक होती. 
त्यामुळे त्या संस्कृती इवतहासकालीन ठरल्या. परंतु प्रत्येक उत्खननात कोरीव लेख सापडभन कालक्रम 
वनवित करणे शक्य नसते. उत्कीणय लेख उत्खननात फारच िवचत सापडतात. त्यामुळे उत्खनकाला 
वनवित काल (Absolute dating) ठरववण्याच्या साधनाचं्या अिावी बव्हंशी तौलवनक कालक्रमाच्या 
(Relative dating) साधनावंरच अवलंबभन, राहाव ेलागते. 

 
तौलवनक कालक्रम ठरववण्याची एक पद्धत स्फ्लंडसय पेरी यानंी शोधभन काढली. त्यानंी आपल्या 

हयातीची सुमारे पन्नास बहुमोल वष े इवजप्तच्या प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास करण्यात घालववली. तेथील 
वनरवनराळ्या प्राचीन स्थळी त्यानंी उत्खनन केले. त्यानंा तेथे असे आढळभन आले की बहुतेक प्राचीन 
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नगरींचा वारंवार परचक्रामुळे अथवा इतर नैसर्मगक आपत्तीमुळे वळेोवळेी ववध्वसं होत असे. त्यानंतर 
दरवळेी पडलेल्या इमारतींची डागडुजी होत असे ककवा वकत्येक जुन्या इमारती पाडभन तेथे नवीन उिारल्या 
जात. अशा वळेी त्या वठकाणी अनेक वनरवनराळे थर जमा होत असत. ह्या थरात सापडलेल्या अवशषेाचंा 
तौलवनक कालक्रम वनवित करण्याची आवश्यकता पेरींना िासली आवण त्यातभनच क्रमकाल पद्धत 
(Sequence Dating) जन्माला आली. या पद्धतीनुसार त्यानंी उत्खननात सापडलेल्या वनरवनराळ्या 
अवशषेाचंा क्रमकाल वनवित केला. प्रत्येक वस्तभला त्यानंी क्रमकाल वदला. उदाहरणाथय, एखाद्या 
अवशषेाची S. D. (Sequence Date) ४० असेल तर तो अवशषे S. D. ६० पेक्षा अवधक प्राचीन असेल, ही 
पद्धत बसववताना पेरी यानंी उत्खननात ववपुल प्रमाणात सापडणाऱ्या खापराचंी (Pottery) मदत घेतली. 
या वळेेपासभन खापराचं्या अभ्यासाचे महत्त्व पुरातत्त्वज्ञाचं्या ध्यानात आले. खापरानंा ‘पुरातत्त्वववदे्यची 
वणयमाला’ (Alphabet of Archaeology) समजतात. यावरून खापराचं्या अभ्यासाचे महत्त्व पटेल. तथावप 
पेटींची ही क्रमकाल पद्धत चकुीच्या तत्त्वावर आधारलेली असल्याने ती सध्या वापरीत नाहीत. 

 
मेसोपोटेवमयातील एवरडभ  (हल्लीचे अबभ शहर) या प्राचीन नगरीचा काल वनवित करण्यासाठी 

पुरातत्त्वज्ञानंी एका वनराळ्या पद्धतीचा अवलंब केला. हे बावबलोवनयातील सवांत प्राचीन नगर समजले 
जाते; परंतु ते वकती प्राचीन आहे हे ठरववणे आवश्यक होते. पभवी ते समुद्रापासभन फार जवळ, पर्मशयन 
आखातानवजक होते; परंतु, दरवषी तैवग्रस आवण युरावटस या नद्याचं्या पुरात वाहभन येणाऱ्या गाळामुळे ते 
समुद्रवकनाऱ्यापासभन दभर जाऊ लागले. हल्ली तर ते १४० मलै आहे. अलेक्झाडंरच्या काळात ते समुद्रापासभन 
वकती दभर होते याची नोंद असल्यामुळे दरवषी ते ४० वार दभर जात असाव ेअसे अनुमान शास्त्रज्ञानंी केले. 
त्यावरून हे नगर एकभ ण ६००० वषांपभवीचे असाव ेअसा अंदाज बाधंला गेला आवण तो अचभकही ठरला. 

 
मध्यपभवेतील प्राचीन स्थळी सापडणाऱ्या कोरीव लेखात काही वळेा ग्रहणाचंा उल्लेख घेतो. 

त्यावरून गवणत करून ते ग्रहण केव्हा होऊन गेले असाव े हे वनवित करण्यात येत असे. अशाच एका 
लेखात उल्लखे केलेले एक ग्रहण १५ जभन इ.स.पभ. ७६३ या वदवशी होऊन गेले असाव ेअसे वसद्ध झाले. या 
वनवित वतथीवरून त्या कोरीव लेखाच्या आधीच्या आवण नंतरच्या थरातं सापडलेल्या अवशषेाचंा तौलवनक 
कालक्रम ठरववता आला. 

 
वकत्येक वळेा दोन राजातंील पत्रव्यवहारही कोरीव लेखात आढळतो. त्यावरून त्याचें 

समकालीनत्त्व वसद्ध होते. यावरूनही तौलवनक कालक्रम ठरववण्यास मदत होते. 
 
तौलवनक कालक्रमाचे एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे प्रवसद्ध रें च पुरातत्त्वज्ञ डॉ. क्लॉड 

शफेर यानंी युगावरट (हल्लीचे रास शामरा) या सीवरयातील प्राचीन नगराच्या प्राचीन अवशषेाचंा वनवित 
केलेला कालक्रम होय. तेथील संस्कृतीचे त्यानंी पाच कालखंड पाडले. त्यातील शवेटच्या कालखंडात 
त्यानंा फार मोठ्या प्रमाणात नासधभस आढळभन आली. प्रचंड िभकंपामुळे असे झाले असाव े असे अनुमान 
त्यानंी काढले. याबद्दलचा सवांत महत्त्वाचा पुरावा त्यानंा इवजप्तमधील टेल-अल ् अमाना येथील एका 
कोरीव लेखात वमळाला. इ.स.पभ. १३६५ च्या या लेखात युगावरट हे शहर प्रचंड आग लागभन मोठ्या 
प्रमाणावर जळभन खाक झाले असल्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून डॉ. शफेर यानंा त्या नगरीच्या पाच 
कालखंडाचंा कालवनणयय करणे शक्य झाले. 
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तौलवनक कालक्रम पद्धत हडप्पा येथील प्राचीन संस्कृतीचा कालवनणयय करण्याच्या बाबतीत 
उपयोगी पडली आहे. तेथे सापडलेल्या पवहला सागयन या अकेवडयन राजाच्या मुद्राशंी (seals) साम्य 
असलेल्या मुद्रावंरून हडप्पा येथील अवशषेाचंा तौलवनक कालक्रम ठरववता आला आहे. तसेच िारतातील 
ऐवतहावसक स्थळाचं्या उत्खननात सापडलेल्या रोमन नाण्यावंरून आवण इतर रोमन अवशषेावंरून 
तौलवनक कालक्रम वनवित करण्यास मदत झाली आहे. 

 
स्तरशास्त्र (Stratigraphy) प्रचवलत होण्यापभवीच्या काळात अवशषेाचंा काल ठरववताना ते जेथे 

सापडले तो कबदभ (find-spot) वकती खोल (depth) आहे याचा ववचार करीत असत, परन्तु या पद्धतीमुळे 
बराच गोंधळ उडभन पभवी ठरववलेले कालक्रम वकती चुकीचे आहेत हे आता उघडकीस आले आहे. गेल्या 
शतकात असलेली संशोधकाचंी उत्खनन म्हणजे कलावस्तभ वमळववण्याचे एक साधन ही वृत्ती जाऊन आता 
उत्खनन हे मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रातंीचा अभ्यास करण्याचे एक साधन झाले आहे. त्यामुळेच थरागवणक 
उत्खनन करून त्यावरून ठोकताळे बाधंले जातात. 

 
प्राचीन स्थळाचं्या उत्खननात सापडलेल्या थराचं्या जाडीवरून कालवनणयय अनेक प्रयत्न झाले. 

पेरी याचं्या मते इवजप्तमध्ये एक शतकात सुमारे २० इंच जाडीचा थर तयार होत असावा. बे्रडवुड यानंी 
पविम आवशयात दर वपढीला दोन फुटाचंा थर साचत असावा असे प्रवतपादन केले आहे. तथावप हल्ली सवयत्र 
शास्त्रीय पद्धतीनुसार कालवनणयय करणे सोपे झाले आहे. त्याचंा उपयोग करून एखाद्या स्थळी थर 
साठण्याचे प्रमाण काय असाव े याचा प्रयत्नही पुरातत्त्वज्ञानंी करून पावहला आहे. अमेवरकेत इवलनॉय 
संस्थानात मोडॉक येथील वशलाश्रयाचे (Rock-shelter) उत्खनन केले. तेथे २७ फभ ट खोल उत्खनन 
करून त्यातील अवशषेाचंा रेवडओ-काबयन पद्धतीने कालवनणयय केला. त्यावरून त्यानंा असे आढळभन आले 
की इ.स. पभ. ८००० ते ५००० या कालखंडात दर ५०० वषांत एक फभ ट थर साठला गेला. त्यानंतर इ.स.पभ. 
५००० ते ३६०० या काळात हे प्रमाण एका शतकास १·७ फभ ट होते व ते इ.स.पभ. ३६०० ते २७०० मध्ये ४०० 
वषांस १ फभ ट इतके कमी झाले. महाराष्ट्रात इ.स.पभ. १००० ते ५०० या पाच शतकात फक्त सहा इंचाचंा थर 
जमा झालेला वदसभन येतो. यावरून असे वदसभन येते की थराचं्या जाडीवरून कालवनणयय करणे अत्यतं 
सदोष आहे. 

 
िौवतकशास्त्रात लागलेल्या वनत्यनवीन शोधामुंळे कालमापनाच्या काही शास्त्रीय पद्धतींचा शोध 

लागला आहे. या सवयच अचभक आहेत असे म्हणता येणार नाही; परंतु त्यामुळे त्याचें महत्त्व कमी लेखता 
येणार नाही. या पद्धती खालीलप्रमाणे आहेत. 

 
काबयन – १४ पित – (Radio-carbon or Carbon-14 dating) 

 
कालमापनाच्या शास्त्रीय पद्धतीपैकी या पद्धतींचा सवय जगिर फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला 

जात आहे. या पद्धतीचा शोध वशकागो ववद्यापीठातील ववज्ञानशास्त्रज्ञ डॉ. ववलाडय एफ्. वलबी. यानंी १९४१ 
मध्ये लावला आवण त्यानंतर काही वष े सतत प्रयोग करून ही पद्धत प्राचीन अवशषेाचें कालमापन 
करण्यासाठी वकती बहुमोलाची आहे हे त्यानंी दाखवभन वदले. या पद्धतीनुसार प्राचीन अवशषेातंील वशल्लक 
रावहलेला काबयन-१४ मोजभन त्याचें वय काढता येते. हा काबयन-१४ कसा वनमाण होतो हे खालीलप्रमाणे 
थोडक्यात सागंता येईल. 
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अंतराळातभन येणारे कॉस्स्मक वकरण वातावरणातील नायरोजन या मभलद्रव्यावर आदळतात व 
त्याचं्या प्रवक्रयेतभन काबयन-१४ या वकरणोत्सारी (Redio-active) मभलद्रव्याचा जन्म होतो. ह्या काबयन-१४ 
चा पुढे हवतेील ऑस्क्सजनाशी संयोग होऊन काबयन-डायॉक्साइड वायभ तयार होतो. तो वनस्पती शोषभन 
घेतात. प्राणी वनस्पती खातात आवण त्यायोगे काबयन-१४ हा त्याचं्या शरीरात जातो. मानवाच्या अन्नात प्राणी 
आवण वनस्पती प्रामुख्याने असल्यामुळे हा काबयन-डायॉक्साइड त्याच्याही शरीरात जातो. ज्यावळेी सचेतन 
वस्तभचा मतृ्यभ होतो म्हणजे झाड तोडले गेले ककवा पडले, अथवा प्राणी अगर मनुष्ट्य मतृ्यभ पावला म्हणजे हा 
काबयन-१४ पुन्हा शरीराबाहेर फेकला जाऊन त्याचे ववघटन (decay) सुरू होते व त्यातील वकरणोत्सारी 
गुणधमय हळभहळभ कमी होत जातो. ह्या काबयन-१४ चे पुन्हा नायरोजन या मभलद्रव्यात रूपातंर होत असते. 
सचेतनाच्या अतंानंतर त्यात असलेला काबयन-१४ हा ५५६८ वषांनी वनम्मा राहतो. ही पद्धत काबयन-१४ च्या 
५५६८ वषांच्या अध्या आयुष्ट्यावर आधारलेली आहे. त्यानुसार ५५६८ वषांनतर अवशषेातंील काबयन-१४ 
वनम्मा वशल्लक राहतो. आणखी ५५६८ वषांनी तो १/४ िाग राहतो. याप्रमाणे सुमारे चाळीस हजार वष े
लोटल्यानंतर संपभणय काबयन-१४ चे ववघटन होते. त्यामुळे चाळीस हजार वषांपयंतच्या प्राचीन अवशषेाचें 
कालमापन या पद्धतीनुसार करता येते. ही पद्धत शोधभन काढल्याबद्दल डॉ. वलबी यानंा १९६० साली 
ववज्ञानाचे नोबेल पावरतोवषक देण्यात आले. 

 
काबयन-१४ ही पद्धत प्राचीन अवशषेाचं्या कालमापनासाठी वकतपत उपयुक्त पडले हे 

ठरववण्यासाठी डॉ. वलबी यानंी अनेक प्रयोग केले. त्यानंी प्रथम ज्या अवशषेाचंा काळ अवधक समाधानपभवयक 
वनवित करण्यात आला आहे त्याचंा उपयोग केला. तथावप आधी वनवित केला गेलेला काळ आवण काबयन-
१४ पद्धतीने केलेले कालमापन यात फारशी तफावत आढळभन आली नाही. त्यामुळे ही पद्धत 
पुरातत्त्वववदे्यला उपयुक्त ठरली. लाकभ ड, कोळसा, कशपले, हाडे, धान्य, केस इत्यादी अवशषेाचंा या 
पद्धतीनुसार कालमापन करण्यास उपयोग होतो. या वस्तभ खालील प्रमाणात लागतात. 

 
(१) कोळसा – १५ गॅ्रम 
(२) लाकभ ड – २० गॅ्रम 
(३) हाडे – ३५० गॅ्रम 
(४) कशपले – २५० गॅ्रम 
(५) कशग – २०० गॅ्रम 

 
या वस्तभ प्रयोग शाळेत कालमापनासाठी वनवडताना उत्खननात अत्यतं काळजीपभवयक गोळा 

कराव्या लागतात. त्या सवयसाधारणपणे जे थर ववक्षोवित (disturbed) नसतील त्यातभन गोळा कराव्यात. 
तसेच त्याचें पाण्याशी सावन्नध्य नसाव;े कारण त्यामुळे त्याचें वय अचभक काढता येत नाही. त्या शक्यतो 
हाताने न काढता लोखंडी वचमट्याने, हाताचा स्पशय न होता, गोळा कराव्यात आवण पॉवलवथनच्या कागदात 
बाधंभन पॉवलवथनच्या वपशव्यात बंवदस्त कराव्यात. ज्या अवशषेाचे कालमापन करावयाचे असते तो ज्या 
थरात सापडला तेथील जवमनीतील पाण्याची पातळी, थराचे स्वरूप आवण उत्खनकाच्या पुराव्यानुसार 
त्याने ठरववलेला काळ ही सवय मावहती प्रयोग-शाळेत पाठवावी लागते. त्यामुळे या पद्धतीनुसार केल्या 
जाणाऱ्या कालमापनात तर काही फरक पडत असेल तर त्याचे कारण शोधभन काढता येते. 

 
या पद्धतीनुसार डॉ. वलबी यानंी काबयन-१४ चे जे अधे आयुष्ट्य (half life) ५५६८ वष ेवनवित केले 

आहे त्यात थोडी चभक आढळभन आली आहे. हे अधे आयुष्ट्य तीन अध्या आयुष्ट्याचंी -५५८० ± ४५ वष,े ५५८९ 
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± ७५ वष ेआवण ५५१३ ± १६५ – याचंी सरासरी काढभन वनवित करण्यात आले होते; परंतु आता हे अधे 
आयुष्ट्य ५७३० ± ४० वष ेआहे असे १९६५ मध्ये वनवित करण्यात आले आहे. तथावप गोंधळ होऊ नये म्हणभन 
दोन्ही अध्या आयुष्ट्यानुंसार वनवित करण्यात आलेल्या तारखा देण्याचा प्रघात चालभ  ठेवला आहे. या 
तारखाचंा उपयोग कसा करून घ्यावा हे येथे सावंगतले पावहजे. एखाद्या उत्खननाच्या वववशष्ट थरातील 
जळके धान्य ककवा कोळसा याचें वय काबयन-१४ पद्धतीने १२०० ± १००० असे असल्यास त्याचा अथय ती 
वस्तभ ककवा अवशषे इ.स.पभ. १२०० मधील आहे असे म्हणता येणार नाही, तर त्या उलट वतचा काळ 
इ.स.पभ. ११०० ते १३०० या दोनश ेवषांतील कोणताही असभ शकेल. दुसरी ध्यानात ठेवण्याची महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की प्रयोगशाळेतील शास्त्रज्ञ आपल्याला जेव्हा काबयन १४ तारखा देतात त्याचा उल्लेख नेहमी ती 
वस्तभ हल्लीपासभन वकती जुनी आहे असा करतात. उदा., एखाद्या अवशषेाचा काळ आजपासभन ३९५० ± १५० 
असा आल्यास १९५० वजा करून वतचा इ.स.पभ. काळ काढता येतो. म्हणजे त्या वस्तभचा काळ इ.स.पभ. 
२००० ± १५० असा येतो. याचे मुख्य कारण असे की १९५० हे शास्त्रज्ञानंी कालगणनेसाठी वषय वनवित केले 
आहे. 

 
डॉ. वलबी यानंी ही पद्धत उपयोगात आणण्याचे वळेी असे गृहीत धरले आहे की कॉस्स्मक 

वकरणोत्सगय, काबयन – १४ चे प्रमाण आवण काबयन-१२ आवण काबयन-१४ याचं्यातील प्रमाणे हे जगात सवयत्र 
आवण सदासवयकाळ सारखे आहे; परंतु हे चुकीचे असाव े असे नव्याने उजेडात आलेल्या पुराव्यावरून 
वाटते. काबयन-१४ तारखा वकतपत अचभक आहेत हे ताडभन पाहण्यासाठी एकाच लाकडाच्या तुकड्याचे वय 
वृक्षकालमापन पद्धतीने आवण काबयन-१४ पद्धतीने शास्त्रज्ञानंी करून पावहले आहे. त्यावरून असे वदसभन येते 
की इ.स.पभ. १००० पयंतच्या कालमापनात फारसा फरक पडत नाही; परन्तु त्यापभवीच्या काळातील तारखा 
चुकीच्या असाव्यात असे दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. उदा., इ.स.पभ. २२०० ही काबयन चौदा पद्धतीने वनवित 
केलेली तारीख म्हणजे खरी इ.स.पभ. २७०० होय. याप्रमाणे इ.स.पभ. १००० ते ४००० पयंतच्या 
कालखंडातील तारखातं वकती वष ेजमा करावीत याचे गवणत आता शास्त्रज्ञानंी आपल्याला वदले आहे. 

 
काबयन – १४ पद्धतीच्या तारखा चुकीच्या का येतात याचे मुख्य कारण असे की वातावरणातील 

काबयनचे प्रमाण नेहमीप्रमाणे रावहलेले नसभन त्यात बदल झाला असावा.हे बहुधा सौरशक्तीमुळे ककवा 
हवामानातील बदलामुळे घडभन आले असाव.े वातावरणातील काबयनचे प्रमाण इधंनाच्या ज्वलनामुळे वाढणे 
शक्य आहे. असे शास्त्रज्ञाचें मत आहे. इंग्लंडमध्ये १८ व्या शतकात औद्योवगक क्रातंी झाली तेव्हा ते वाढले 
असाव.े तसेच १९५० पासभन आतापयंत वनरवनराळ्या राष्ट्रानंी केलेल्या अणुबाँबच्या चाचण्यामुंळे 
वातावरणातील वकरणोत्सारी काबयनचे प्रमाण बसुेमार वाढलेले वनदशयनास आले आहे. यावरून काबयन-१४ 
पद्धतीच्या मयादा ध्यानात येतात. 

 
पोटॅणशयम – अगोन पित 

 
या पद्धतीनुसार अडीच हजार वषांपभवीपासभन ते साडेचार अब्ज वषांपभवीपयंतच्या अवशषेाचें 

कालमापन करता येते. ही पद्धत पोटॅवशयम – ४० आवण त्यातभनच उत्पन्न होणाऱ्या अगोन – ४० याचं्या 
मापनावर आधारलेली आहे. पोटॅवशयम ४० चे अधायुष्ट्य (Half-life) १·३ अब्ज वषय इतके असल्यामुळे 
अत्यंत प्राचीन अवशषेाचें कालमापन करण्यास मदत होते. तथावप इतक्या प्राचीन काळात मानवाची 
उत्क्रातंी झाली नव्हती. तीस लाख वषांहभन प्राचीन मानवी अवशषे अद्यावप नाहीत हे येथे नमुद केले पावहजे. 
या पद्धतीचा एक फायदा असा की ज्वालामुखीच्या उदे्रकात दडभन रावहलेल्या अवशषेाचें कालमापन 
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करण्यासाठी ही पद्धत फार उपयुक्त ठरते. या पद्धतीनुसार आपल्याला खडकाचें वय काढता येते; परंतु 
खडक हे अवतप्राचीन असल्यामुळे पुरातत्त्वीय अवशषेासंाठी त्याचंा उपयोग होत नाही. ज्वालामुखीजन्य 
खडकाचें कालमापन मात्र करता येते. अशा प्रकारच्या अस्ग्नजन्य खडकाचें कालमापन करण्यासाठी, 
म्हणजेच पयायाने त्याचं्याखाली दडलेल्या मानवी अवशषेाचें कालमापन करण्यासाठी इटली, पभवय आवरका 
आवण जावा इत्यादी देशातंील अवशषेाचें कालमापन या पद्धतीने केले गेले आहे. टाझंावनयातील 
पुराश्मयुगीन मानवी अश्मास्थी साडेसतरा लाख वषांइतक्या प्राचीन आहेत, हे या पद्धतीने वनवित केले गेले 
आवण वविजंन तेजोरेषा पद्धतीने त्याला दुजोरा वमळाला. त्यावरून ही पद्धत ववश्वसनीय आहे याची खात्री 
पटते. 

 
पृर्थवीच्या कवचात पोटॅवशयम िरपभर प्रमाणात आढळते; तसेच ते प्रत्येक खवनजात असते. त्याचे 

ववघटन (decay) सुरू झाले म्हणजे त्यातभन अगोन – ४० हा वायभ तयार होतो. खडक तयार होताना तो 
ज्या पदाथांचा बनला आहे, त्यातील अगोन – ४० हा वनघभन जाऊन आवण खडक बनल्यानंतर तो नाहीसा 
होतो. त्यानंतरही पोटॅवशयम-४० चे ववघटन (decay) चालभच राहते आवण त्यानंतर जो अगोन – ४० 
वनमाण होतो त्याचे मापन करून आपल्याला खडक केव्हा तयार झाला हे सागंता येते. ही पद्धत 
मुख्यत्वकेरून िभववज्ञानासाठी उपयुक्त ठरते. परंतु १९६१ मध्ये एव्हनयकेन आवण कर्मटस यानंी डॉ. वलकी 
याचं्या साहाय्याने ओल्डुवाय गॉजय येथील अस्ग्नजन्य खडकाचें या पद्धतीने कालमापन करून त्याखाली 
असलेले अवशषे वकती प्राचीन आहेत हे दाखवभन वदले. परंतु हे कालमापन फारसे ववश्वसनीय नाही असे 
डॉ. हॉवले याचें मत आहे. ज्या थरात ही हत्यारे सापडली त्याचं्या पुराव्यावरून ती इतकी प्राचीन नसावीत 
अशी शकंा त्यानंा येते. तसेच हत्यारे बनववण्याच्या तंत्रावरूनही त्याचं्या मताला दुजोरा वमळतो. 

 
जगात आजवर सापडलेल्या दगडी हत्यारातं अवतप्राचीन म्हणभन ज्यांचा उल्लेख करता येईल अशी 

हत्यारे आवरकेत लेक रूडॉल्फ (केवनया) येथे सापडली. पोटॅवशयम- अगोन पद्धतीने त्याचें कालमापन 
केले गेले. त्यावरून ती २१ लक्ष वषांइतकी प्राचीन आहेत असे वदसभन आले आहे. 

 
पोटॅवशयम – अगोन कालमापन पद्धतीची उपयुक्तता मयावदत आहे यात शकंा नाही. या 

पद्धतीनुसार दगडाचे कालमापन केले जाते आवण उत्थननात सापडलेल्या दगडाच्या कालमापनाच्या 
तेथील सासं्कृवतक अवशषेाचं्या कालमापनासाठी काहीही उपयोग नसतो; परंतु येथे अस्ग्नजन्य खडक आहे 
अशा प्रदेशातं अश्मयुगीन अवशषेाचें कालमापन करण्यासाठी ही पद्धत उपयोगी पडते. 

 
तप्तदीपन (Thermoluminiscence) 

 
तप्तदीपन पद्धतीने प्राचीन खापराचें कालमापन करता येईल असे ववस्कॉस्न्सस ववद्यापीठातील डॉ. 

फॅकरग्टन डॅवनयल्स यानंी १९५३ साली सभवचत केले होते. तेव्हापासभन शास्त्रज्ञाचें या पद्धतीनुसार कालमापन 
करण्याचे प्रयोग सुरू झाले आवण गेल्या काही वषात ही पद्धत यशस्वीरीत्या उपयोगात आणता येते असे 
वदसभन आले आहे. तथावप ही पद्धत अद्यावप पभणयत्वास पोहोचलेली नाही; कारण या पद्धतीने केलेल्या 
कालमापनात चभक राहण्याची शक्यता आहे. डॉ. केनेडी आवण नॉफ यानंी ही पद्धत पुरातत्त्वववदे्यच्यासाठी 
वकती उपयोगी आहे हे दाखवभन वदले आहे. 
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तप्तदीपन पद्धतीनुसार प्राचीन खापरे, मातीच्या िाजलेल्या मभती आवण इतर तत्सम वस्तभंचे 
कालमापन करता येते. प्रत्येक खापरात काही वकरणोत्सारी (Redio-active) द्रव्ये असतात. या द्रव्याचें 
प्रमाण खभप कमी म्हणजे दोन ककवा चार दशलक्षांश िाग असते. या वकरणोत्सारी द्रव्याचें वविाजन होऊन 
अल्फा वकरण वनघतात. हे अल्फा वकरण खापरातील मभळ खवनजे शोषभन घेतात आवण त्यामुळे खवनजाचें 
ववदलन (ionization) होते. ववदलनाच्या प्रवक्रयेमुळे खवनजातील अणभंच्या मभळ रचनेत फरक होतो आवण 
त्यातंभन इलेक्रॉन्स बाहेर वनघभन ते त्या खवनजात अवधक शक्तीच्या जागा वनमाण करतात. नेहमीच्या 
तपमानात हे इलेक्रॉन्स असेच बाधंीव, परंतु काहीशा अस्स्थर स्स्थतीत असतात. खापरे जर तीव्र 
उष्ट्णतामानात तापववली तर हे अस्स्थर, परंतु शक्ती साठववणारे इलेक्रॉन्स प्रकाशाच्या स्वरूपात बाहेर 
फेकले जातात. उष्ट्णतेच्या प्रवक्रयेने जेव्हा कोणत्याही पदाथातील वकरणोत्सारी शक्तीचे रूपान्तर प्रकाशात 
होते त्या वक्रयेस तप्तदीपन (Thermoluminiscence) म्हणतात. 

 
ज्यावळेी मातीची बनववलेली िाडंी िाजभन तयार होतात त्यावळेी इलेक्रॉन्स बाधंलेल्या (trapped) 

स्वरूपात राहतात. ज्या खापरावर प्रयोग करावयाचा असेल त्याची प्रथम िकुटी करतात व ती गॅ्रफाइट 
प्लेटवर एकसारखी पसरतात. नंतर ही प्लेट नायरोजन वायभच्या सावन्नध्यात तापवतात. त्यावळेी दर 
सेंकदाला १००° सेंवटगे्रड तपमान वाढत जात असते. त्यातभन जो प्रकाश बाहेर फेकला जातो त्याची तीव्रता 
फोटोमस्ल्टफायर नवलकेने मोजली जाते. सुमारे ५००° सेंवटगे्रड तपमानास खवनजातील तप्तदीपन सपंते 
आवण नंतर त्या तपमानास गॅ्रफाइट प्लेटमधील तप्तदीपन नोंदववले जाते. याला background count 
म्हणतात. या दोन्ही नोंदणीमधील फरक मोजभन खापराची अगर पदाथाची तप्तदीपन शक्ती काढतात. खापर 
वजतके प्राचीन वततकी त्याची तप्तदीपन शक्ती अवधक असते. सध्या तरी या पद्धतीने खापराचंा तुलनात्मक 
काळ काढता येतो. नवजकच्या िववष्ट्यकाळात या पद्धतीने कालमापनात बरीच क्रातंी होण्याची शक्यता 
आहे. 

 
तप्तदीपन पद्धतीने ज्या प्राचीन खापराचें कालमापन करण्यात आले आहे त्यावरून त्याचं्या खऱ्या 

काळात (true age) आवण या पद्धतीने काढलेल्या काळात काही वळेा १५% फरक असल्याने शास्त्रज्ञानंा 
आढळभन आले आहे. उत्तर िारतातील गंगेच्या खोऱ्यात सापडलेल्या काही खापराचें (Ochre Coloured 
Pottery) तत्पदीपन पद्धतीने कालमापन ऑक्सफडय ववद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेने केले. त्यावरून या 
खापराचंा काळ इ.स.पभ. २००० ते १४०० असा वनवित करण्यात आला आहे. तुकय स्तानातील काही मातीची 
िाडंी आवण मभती एका व्यवक्तने िरमसाठ वकमतीला युरोप आवण अमेवरकेतील सगं्रहालयानंा ववकल्या. त्या 
सुमारे आठ हजार वषांपभवीच्या असाव्यात असे पुरातत्त्वज्ञाचें मत होते. परंतु तप्तदीपन पद्धतीने त्या अगदी 
अवलकडे तयार केलेल्या असभन बनावट आहेत हे वसद्ध झाले आहे. 

 
पुराचंुबकीय कालमापन (Archaeomagnetic Dating) 

 
पुराचुंबकीय कालमापनाची पद्धत नव्याने शोधभन काढण्यात आली आहे. या पद्धतीने उत्खननात 

सापडलेल्या िाजलेल्या मातीच्या िाडं्याचें ककवा ते तयार करण्याच्या िट्टट्याचें अगर िाजक्या ववटाचें 
सापेक्ष (relative) ककवा वनवित (absolute) वय काढता येतो. पुराचुंबकत्त्व (Palaeomagnetism) हा 
शब्द प्रथम प्राध्यापक ई. थेवलये यानंी वापरला. पुराचुंबकत्त्वात मुख्यत्त्वकेरून प्राचीन वस्तभतील शषे 
चुंबकत्त्वाचा (remnant magnetism) अभ्यास करतात. पृर्थवीच्या चुंबकत्त्वीय के्षत्राची वदशा आवण तीव्रता 
यावर ही पद्धत आधारलेली आहे. गाळवट मातीत (clayey soils) चुंबकीय खवनजे असतात. ती एका 
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ठराववक तपमानात तापववल्यानंतर या खवनजानंा चुंबकीय के्षत्राची वदशा आवण तीव्रता हे गुणधमय प्राप्त 
होतात. माती िाजभन ती थंड झाल्यावरही हे गुणधमय वतच्यात राहतात. त्याचें मापन केल्यास त्या मातीचे, 
म्हणजेच मातीच्या वस्तभंचे उदा. खापरे, ववटा इत्यादीचे कालमापन करता येते. परंतु ते करण्यासाठी त्या 
प्रदेशातील पृर्थवीच्या चुंबकीय के्षत्राची अचभक मावहती पावहजे. 

 
ही पद्धत समजावभन घेण्यासाठी पुराचुंबकीय के्षत्र ककवा पुराचुबंकत्त्व के्षत्र याचंी मावहती असली 

पावहजे. आपली पृर्थवी हा एक मोठा चुंबक मानण्यास हरकत नाही. पृर्थवीच्या चुंबकीय के्षत्रात गेल्या लाखो 
वषांत अनेक बदल झाले आहेत. पृर्थवीच्या पोटात होणाऱ्या िभिौवतक (Geophysical) घडामोडी, पृर्थवीला 
सभयापासभन वमळणाऱ्या शक्तीत (solar energy) होणारे बदल आवण पृर्थवीला वतच्या आसािोवती 
वफरण्याच्या वगेात होणाऱ्या बदलामुंळे चुंबकत्त्वात बदल घडभन येत असतो. चुंबकीय धु्रवाच्या जागाही 
बदलत असतात. चाळीस लाख वषांपभवी महाराष्ट्रात आजच्यापेक्षा अगदी ववरुद्ध वदशते पृर्थवीचे चुबंकीय 
के्षत्र होते. पृर्थवीच्या या बदलत्या चुबंकीय के्षत्राचा अभ्यास िभिौवतक शास्त्रज्ञ (Geophycists) करीत 
असतात. गेल्या दोन-तीनश ेवषांतील बदलाचे आपल्याला अचभक ज्ञान आहे, कारण या काळात चुंबकत्त्व 
मापनाची उत्कृष्ट उपकरणे उपलब्ध होती. त्यापभवीच्या काळातील चुंबकत्त्वाचे ज्ञान मात्र पुरातत्त्वीय अवशषे 
आवण िभशास्त्रीय खवनजे आवण अश्मास्थी (fossils) यातील शषे चुंबकत्त्वाची वदशा आवण तीव्रता इत्यादींचे 
मापन करूनच होते. युरोप आवण उत्तर अमेवरका या प्रदेशातंील पुराचुंबकत्त्वाचे ज्ञान खभपच अद्यावत आहे. 
तेथेही चुंबकीय के्षत्र रेखाशंाप्रमाणे बदलत असल्याने उत्तर अमेवरकेतील चुंबकीय के्षत्राचे गुणधमय 
युरोपमधील पुराचुंबकीय के्षत्राबरोबर जुळत नाहीत. त्यामुळे युरोपात सापडलेल्या प्राचीन अवशषेाचें 
कालमापन करण्यासाठी युरोपमधील पुराचुबंकीय नकाशचे उपयोगी पडतात. 

 
पुराचुंबकीय कालमापन पद्धतीसाठी योग्य वस्तभ म्हणजे ५००° ते ७००° सेंवटगे्रड तपमानात 

िाजलेल्या मातीपासभन बनववलेली खापरे, ववटा इत्यादी अवशषे होत. या वस्तभत थोड्याफार प्रमाणात तरी 
लोह खवनजे (उदा. haematite) असावी लागतात. खरपभस िाजलेली िाडंी आवण मृण्मभती इत्यादी वस्तभ 
या पद्धतीने कालमापन करण्यास अत्यंत योग्य असतात. त्या िाजल्यानंतर थंड होताना त्याचं्यात त्यावळेचे 
चुंबकत्त्व येते. ह्या चुंबकत्त्वास औस्ष्ट्णक शषे- चुंबकत्त्व (Thermo-remnant) म्हणतात. रासायवनक शषे- 
चुंबकत्त्व (Viscous remnant, dynamic remnant, cyclic remnant) या पदाथात कावयक प्रवक्रयामुंळे 
वनमाण होते. परंतु पुराचुंबकत्त्व कालमापनपद्धतीत मुख्यत्त्वकेरून औस्ष्ट्णक शषे चुंबकत्त्वच मोजतात. 

 
या पद्धतीने कालमापन करण्यासाठी प्राचीन अवशषे खालील पद्धतीने वनवडला जातो : 
 
(१) काही अवशषे त्याचं्या मभळच्या वठकाणाहभन काढभन घेण्यापभवी त्या अवशषेाचें स्थावनक चुबंकीय 

के्षत्रातील स्थान आवण तो वक्षवततलापासभन (horizontal plane) वकती अंशाने कललेला आहे हे नोंदले 
जाते. अशा प्रकारे काढभन घेतलेल्या अवशषेालंा वदक् स्थावपत नमुना (oriented sample) म्हणतात. अशा 
वस्तभच्या पुराचुबंकीय मापनात आपल्याला तीव्रता आवण वदशा याचंी मावहती वमळते. 

 
(२) काही अवशषेातील फक्त मभळच्या वक्षवततलाची नोंद करून ते कालमापनासाठी घेतात. त्या 

अवशषेातभन आपल्याला पुरातंुबकत्वाची तीव्रता आवण कल (inclination) समजतो. 
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(३) काही पदाथांचे िाजण्याच्या वळेचे स्थान बदललेले असते. त्यामुळे त्याचं्यातील वक्षवततल 
ककवा चुबंकीय दवक्षणोत्तर वृत्ताचे (magnetic meridian) मापन करता येत नाही. अशा वस्तभ वदशाहीन 
(unoriented) म्हणभन घेतल्या जातात. त्यातभन आपल्याला पुराचुंबकत्त्वाची फक्त तीव्रता काढता येते. 
प्राचीन िट्टट्या, ववटा वगैरेंचे अवशषे आपल्याला वदक् स्थावपत नमुने (oriented samples) म्हणभन घेता 
येतात. 

 
ज्या वस्तभचे अगर अवशषेाचे कालमापन करावयाचे असेल वतचा एक ककवा दोन सेंवटमीटरचा घन 

(cube) घेतला जातो. त्याचे static आवण Spinner मगॅ्नेटोवमटरच्या चुंबकीय के्षत्रमापक सहाय्याने 
पुराचुंबकत्त्व मोजले जाते. आपल्याला ज्या तीव्रतेचे आवण कलाचे (inclination) गुण (value) वमळतात 
त्याचंा तुलनात्मक अभ्यास त्या िागातील गेल्या वकत्येक हजार वषांसाठी केलेल्या ह्याच गुणधमांच्या 
नकाशावरून केला जातो व त्या अवशषेाचे वय काढले जाते. 

 
या पद्धतीने कालमापन करणाऱ्या संस्था जगात फारच थोड्या आहेत. 
 

णिभंजन तेजोरेषा पित (Fission track dating)  
 
ही कालमापनाची पद्धत अवलकडे शोधभन काढण्यात आली आहे. वतचा मुख्य गुण असा की, या 

पद्धतीनुसार आपल्याला वीस वषांपासभन ते एक अब्ज वषांपभवीइतक्या प्राचीन अवशषेाचें कालमापन करता 
येते. रेवडओ-काबयन पद्धत सत्तर हजार वषांपभवीच्या अवशषेासंाठी वनरुपयोगी आहे. तसेच पोटॅवशयम-
अगोन पद्धत वीस ककवा तीस लाख वषांपभवीच्या अवशषेाचं्या कालमापनासाठी उपयोगी पडते. तरी 
वतच्यातील अचभकता खभपच कमी आहे. अश्मयुगीन अवशषेाचं्या कालमापनासाठी या दोन्ही पद्धतींचा 
उपयोग नसल्यामुळे वविजंन तेजोरेषा पद्धत फारच उपयुक्त ठरली आहे. एक लाख वषांपासभन दहा लाख 
वषांपयंतच्या अवशषेाचं्या कालमापनासाठी ही पद्धत यशस्वीवरत्या वापरता येते. 

 
प्रत्येक घन पदाथात, अशुद्ध स्वरूपात का होईना, युरेवनयमचा अंश असतो. त्याचे वविजंन सतत 

चालभ  असते आवण त्यामुळे पदाथात तेजोरेषा (trail marks) वनमाण होत असतात. पदाथय वजतका प्राचीन 
वततक्या अवधक तेजोरेषा त्यात असतात. त्यामुळे तेजोरेषा मोजभन तो पदाथय वकती जुना आहे हे सागंता येते. 
या तेजोरेषा अवतशय सभक्ष्म असल्यामुळे आपल्या डोळ्यानंा वदसत नाहीत; त्या सभक्ष्मदशयक यतं्राखाली 
पाहाव्या लागतात. तेजोरेषा स्पष्ट वदसाव्यात म्हणभन त्यावर रासायवनक प्रवक्रया करून रेखन (etching) 
कराव े लागते. त्यामुळे त्या स्पष्ट वदसभन मोजता येतात. परंतु हे करण्यापभवी प्रत्येक प्रकारच्या पदाथांवर 
वकती काळात वकती तेजोरेषा वनमाण होतात, हे मावहती करून घ्याव े लागते. त्यानंतर उत्खवनक 
अवशषेासंाठी या पद्धतीचा वापर करता येतो. 

 
या पद्धतीचा मुख्य दोष असा की त्यामुळे आपल्याला एखादा पदाथय वकती प्राचीन आहे हे जरी 

समजले तरी त्या पदाथापासभन ती वस्तभ मानवाने केव्हा तयार केली हे समजत नाही. दगडी हत्यारासंाठी 
ही पद्धत वापरल्यास तो दगड वकती प्राचीन आहे हे समजेल; परंतु हत्यार केव्हा घडववले गेले हे सागंता 
येणार नाही. तसेच ज्या ज्वालामुखीजन्य थरात मानवी अवशषे सापडतात, त्या थराचंा काळ वनवित करता 
येईल; परंतु त्यात सापडणाऱ्या अश्मास्थींचा काळ काढता येणार नाही. ही पद्धत टाझंावनयामधील 
ओल्डुवाय गॉजय येथील अश्मयुगीन अस्मास्थींचे वय काढण्यासाठी उपयोगी पडली. पोटॅवशयम-अगोन 
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पद्धतीने तेथील अवशषे अठरा लाख वषांपभवीचे होते असे वसद्ध झाले; परंतु ते अवशषे मानवी उत्क्रातंीच्या 
अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे त्याचें अचभक कालमापन करणे आवश्यक होते. वविजंन 
तेजोरेषा पद्धतीने ते २० लाख वषांपयंत प्राचीन असल्याचे आता वसद्ध झाले आहे. तथावप या पद्धतीचा 
अद्यावप मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झालेला नाही. 

 
िृक्षकालमापन (Dendrochronology) 

 
ही पद्धत एम, इ. डग्लस या प्रख्यात अमेवरकन खगोलशास्त्रज्ञाने १९२९ मध्ये शोधभन काढली. या 

पद्धतीनुसार झाडाच्या खोडावरील वतुयळाकार रेषाचंा कालमापनासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल हे 
त्यानंी यशस्वीवरत्या दाखवभन वदले. सभययप्रकाशाचा वनस्पतीवर कसा पवरणाम होतो याचा अभ्यास करताना 
डगलस यानंा या पद्धतीचा शोध लागला. खोडावरील वतुयळाचंा असा उपयोग होण्याची शक्यता इ.स.पभ. ३ 
ऱ्या शतकात वथओरेस्टस या ग्रीक शास्त्रज्ञाने सभवचत केली होती. नंतरच्या काळातही शास्त्रज्ञाचें या 
ववषयाकडे लक्ष वधेलेले होते. 

 
वृक्षाची वाढ होताना दर वषी त्याच्या खोडािोवती एक वतुयळ वनमाण होते. त्यामुळे खोडावर 

वजतकी वतुयळे असतील वततके त्या झाडाचे वय असते, हे उघड आहे. डॉ. डग्लस यानंी प्लेक्सस्टॅप आवण 
पे्रस्कॉट या अमेवरकेच्या ॲवरझोना संस्थानातील गावाचं्या पवरसरात असणाऱ्या पाईन वृक्षाचंी ५०० वतुयळे 
मोजली. त्यानंा असे आढळभन आले की प्रत्येक झाडातील वतुयळाचंी वववशष्ट रचना असते. इतकेच नव्हे तर 
वनरवनराळ्या जातींच्या झाडातील वतुयळे वववशष्ट रचनेची असतात. त्यामुळे या वतुयळाचंा अभ्यास करून 
कोणत्या वषातील वतुयळ कोणत्या प्रकारचे आहे याची मावहती करून घेता येते. अशा प्रकारे आजपासभन ते 
प्राचीन काळापयंत झाडातील वतुयळाचंा अभ्यास करून त्याचंा तक्ता तयार करता येतो. डॉ. डग्लस यानंी 
वनरवनराळ्या काळातील झाडाचें नमुने वमळवभन इ.स. ७०० पासभन आजपयंतच्या पाईन वृक्षाचं्या वतुयळाचंा 
असा तक्ता तयार केला आहे. इतर शास्त्रज्ञानंी आणखी नमुने गोळा करून नैऋत्य अमेवरकेसाठी या 
प्रकारचा इ.स.पभ. ५९ पासभनचा झाडातंील वतुयळाचंा कालक्रम तयार केला आहे. 

 
ही पद्धत झाडातील खोडावर असलेल्या वतुयळाचं्या अभ्यासावर आधारीत आहे हे वर सावंगतलेच 

आहे. दरवषी झाडाची साल आवण आतील गािा याचं्यामध्ये कॅवबयम चा पेशीयुक्त पदाथाचा थर साचतो. 
याचा वतुयळाकार आलेख खोड कापले म्हणजे आपल्याला वदसतो. या वतुयळाचा रंग आवण जाडी ही 
हवामानावर अवलंबभन असतात. झाड जसजसे जुने होऊ लागते, तसतशी ही वतुयळे अरंूद होऊ लागतात. 
झाडाला जर हवामान पोषक असेल तर ही वतुयळ वाकडी-वतकडी न होता एकसमान (uniform) होतात; 
परंतु त्याला पुरेसे पाणी आवण सभययप्रकाश योग्य प्रमाणात न वमळाल्यास वतुयळ काळसर आवण वाकडेवतकडे 
झालेले वदसते. त्यामुळे या वतुयळाचं्या अभ्यासावरून एखाद्या वववशष्ट वषी ककवा एखाद्या कालखंडात 
हवामान कसे होते याची कल्पना येते. 

 
वृक्षकालमापन पद्धतीसाठी सवय प्रकारच्या झाडाचंा उपयोग होईल असे म्हणता येणार नाही. फर, 

पाईन, ज्युवनपर इत्यादी वृक्ष या अभ्यासासाठी उपयोगी पडतात. तसेच झाडाचंा कोणताही िाग असल्यास 
त्याचा उपयोग होणार नाही. फादं्याचें लाकभ ड यासाठी उपयोगी नाही. झाडाच्या खोडाचा मात्र या 
अभ्यासासाठी बहुमोल उपयोग होतो. त्याचा V आकाराचा तुकडा कापभन तो अभ्यासासाठी घेतात. मात्र 
त्यावर खोडाच्या कें द्रापासभन सालीपयंतचा िाग वदसणे आवश्यक आहे. 
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युरोप आवण अमेवरकन या पद्धतीने प्राचीन अवशषेाचें कालमापन करण्यात शास्त्रज्ञानंी नेत्रवदपक 
यश वमळववले आहे. अमेवरकेतील रेड इंवडयन लोकाचं्या वस्त्यातंभन लाकडाचें अवशषे सापडले आहेत. 
त्यामुळे त्याचें अचभक कालमापन करता आले आहे. 

 
या पद्धतीतील मुख्य दोष असा की आपल्याला लाकडाचे वय, म्हणजे ते ज्या बाधंकामात वापरले 

आहे, त्या वास्तभचे वय आहे असे गृहीत धरून चालणार नाही. काही वळेा घर बाधंताना जुन्या लाकडाचा 
उपयोग केला जातो. त्यावळेी लाकडाचे वय आपल्याला काढता येईल; परंतु ती वास्तभ नंतरच्या काळातील 
आहे हे आपल्याला या पद्धतीने कालमापन केल्यास समजणार नाही. अमेवरकेतील १५ व्या शतकातील 
काही इंवडयन घराचं्या बाधंकामात १० व्या शतकातील लाकभ ड वापरले असल्याचा शोध शास्त्रज्ञानंा लागला 
आहे. तेव्हा या पद्धतीने आपण फक्त लाकडाचे वय काढतो हे ध्यानात ठेवले पावहजे. 
 
बीटा णक्रयाशीलता (Beta Activity) 

 
जवमनीत गाडल्या गेलेल्या पुरावशषेाचंी अल्फा आवण बीटा वक्रयाशीलतेच्या स्वरूपातील 

वकरणोत्सजयन (radio-activity) कालातंराने कमी होत असते. ही वक्रयाशीलता प्रपोशयनेट काउंटर या 
यंत्राने मोजता येते. ज्या मातीत अवशषे गाडले गेले आहेत त्या मातीची व अवशषेाचंी (उदा., हाडे, दात 
इत्यादी) वक्रयाशीलता याचं्या तौलवनक अभ्यासावरून ते अवशषे खरोखरीच प्राचीन आहेत की ते नंतर 
गाडले गेले हे सागंता येते. दोहोमधील वक्रयाशीलतेत तफावत असल्यास ते अवशषे नंतर गाडले गेले हे 
उघड होते; परंतु अवशषे तेथे आधीपासभन असतील आवण त्यावर कालान्तराने मातीचा थर साचत गेला 
असेल तर अशी तफावत पडणार नाही. अनेक मानवी हाडे या पद्धतीने तपासली गेली आहेत. वपल्टडाऊन 
माणसाची हाडेही नंतर तेथे आणभन गाडली होती असे या पद्धतीमुळे अभ्यास केल्यावर वदसभन आले. 
आपल्याकडे या पद्धतीचा अद्यावप उपयोग केला गेलेला नाही. 

 
ऑब्ससणडयन कालमापन 

 
ऑस्ब्सवडयन हा एक प्रकारचा दगड असभन त्याला सवयसामान्यपणे नैसर्मगक काच म्हणभन ओळखले 

जाते. तो ज्वालामुखीच्या प्रवक्रयेमुळे वनमाण होतो. तो कणखर असल्यामुळे त्याची चीप (flake) 
काढल्यावर वतला अत्यतं धारदार कड प्राप्त होते. त्यामुळे धारदार आवण अणकुचीदार हत्यारे तयार 
करण्यासाठी प्रागौवतहावसक मानवाने युरोप, पविम आवरका आवण अमेवरकेमध्ये ऑस्ब्सवडयनचा मोठ्या 
प्रमाणावर वापर केलेला आढळभन येतो. पविम आवशयात मुख्यत्त्वकेरून हा दगड तुकय स्तानात सापडतो. तो 
अत्यंत उच्च प्रतीचा असल्यामुळे तेथभन पविम आवशयातील इतर देशात प्रागौवतहावसक काळात वनयात होत 
असे. िारतात ऑस्ब्सवडयन सापडत नाही. फक्त गुजराथमध्ये ओशाम येथील एका टेकडीवर ऑस्ब्सवडयन 
सापडतो; परंतु तो कवनष्ठ प्रतीचा असल्यामुळे त्याची हत्यारे बनववली गेली नाहीत. 

 
ऑस्ब्सवडयन दगडाची चीप काढल्यानंतर नव्याने तयार झालेल्या त्याच्या पृष्ठिागावर हळभहळभ 

हवतेील बाष्ट्पाचा थर (hydration layer) जमभ लागतो. तो आपल्या डोळ्यानंा वदसभ शकत नाही. 
कालातंराने हा थर वाढत जातो. त्यामुळे ज्यावळेी दगडाची चीप काढभन हत्यार केले गेले, तेव्हापासभन 
आजपयंत त्यावर जमलेल्या बाष्ट्पमय थराची जाडी मोडभन कालमापन करण्यात शास्त्रज्ञ आता यशस्वी झाले 
आहेत. वकती काळात वकती जाडीचा थर होतो हे एकदा वनवित झाले म्हणजे थराच्या जाडीवरून 



 
 

अनुक्रमणिका 

ऑस्ब्सवडयनच्या हत्याराने वय काढता येते. या प्रकारचा बाष्ट्पमय थर दुसऱ्या कोणत्याही दगडावर वदसभन 
येत नाही. 

 
ही कालमापनाची पद्धत नव्याने शोधभन काढण्यात आली आहे. या पद्धतीप्रमाणे ज्या 

ऑस्ब्सवडयनच्या तुकड्याचे कालमापन करावयाचे असेल त्याचा अत्यतं लहान चकतीसारखा चार 
वमवलमीटर लाबं व दोन वमवलमीटर रंुद आवण ०·५ वमवलमीटर जाडीचा तुकडा कापभन घेतात. त्या 
तुकड्यावर जमा झालेल्या बाष्ट्पमय थराची जाडी मायक्रोनमध्ये (म्हणजे एक इंचाचा दश लक्षाचंाच िाग) 
मोजतात. वकती मायक्रोन जाडीचा थर जमा होण्यासाठी वकती काळ लागतो, याचे गवणत बसववण्यासाठी 
शास्त्रज्ञानंी प्रथम ज्या ऑस्ब्सवडयनच्या हत्याराचंा इतर पद्धतीनुसार वनवित कालवनणयय केला गेला आहे, 
त्याचंा उपयोग केला. अशा प्रकारची कालमापन केलेली हत्यारे वमळण्याची दोन वठकाणे होती. त्यापैकी 
इवजप्तमध्ये फरोहाचं्या कबरीतील ऑस्ब्सवडयनच्या वस्तभ फारशा उपयोगी पडल्या नाहीत. ममीचा काळ 
वनवित ठरववला गेला असल्यामुळे त्याबरोबर असणाऱ्या ऑस्ब्सवडयनच्या वस्तभंचा काळही वनवित झाला; 
परंतु ते ऑस्ब्सवडयन रकॅायवटक ऑस्ब्सवडयन असभन नेहमी वापरात येणाऱ्या ऱ्हायोलायवटक 
ऑस्ब्सवडयनपेक्षा वगेळ्या प्रकारचे आहे. त्यावरील बाष्ट्पमय थर अवधक वगेाने जमा होत असतो. त्यामुळे 
ममीच्याबरोबर सापडलेल्या ऑस्ब्सवडयनच्या वस्तभंचा उपयोग शास्त्रज्ञानंा फारसा झाला नाही. 

 
ज्या ऑस्ब्सवडयनच्या हत्याराचंा कालवनणयय रेवडओकाबयन पद्धतीने वनवित केला गेला आहे, त्याचंा 

शास्त्रज्ञानंा ही पद्धत वनवित करण्यासाठी उपयोग झाला. डॉ. आयरस्व्हंग राईडमन, रॉबटय स्स्मथ आवण 
डोनोव्हान क्लाकय  यानंा ही पद्धत वनवित करताना असे आढळभन आले आहे की थंड हवामानात बाष्ट्पमय थर 
जमण्यास अवधक वळे लागतो, तर उष्ट्ण हवामानात तो अवधक गतीने जमत असतो. इिेडोरमधील 
ऑस्ब्सवडयनच्या हत्यारावरील बाष्ट्पमय थर अलास्का येथील हत्यारावरील थराचं्या तुलनेने दसपट गतीने 
जमा होतो. त्यामुळे ज्या प्रदेशातील ऑस्ब्सवडयनचे कालमापन करावयाचे असेल त्या प्रदेशातील हवामान 
इत्यादी गोष्टींचा ववचार करणे आवश्यक आहे. या शास्त्रज्ञानंी आजवर हजारो हत्याराचें या पद्धतीने 
कालमापन केले आहे. युरोप आवण पविम आवशयातील अनेक ऑस्ब्सवडयनच्या हत्याराचें कालमापन या 
पद्धतीने करण्यात आले आहे. 

 
ऑस्ब्सवडयन कालमापनाची पद्धत आता युरोप व अमेवरकेत मोठ्या प्रमाणात वापरात येऊ लागली 

आहे. याचे मुख्य कारण असे की इतर कालमापनाच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत प्रयोगशाळेत करून पाहणे सोपे 
आहे. इतकेच नव्हे तर थोड्या खचात करता येते. उत्खननात ऑस्ब्सवडयनची हत्यारे मोठ्या प्रमाणावर 
सापडत असल्यामुळेही या पद्धतीने कालमापन करणे िाग पडते. वशवाय इतर पद्धतीच्या तुलनेने या 
पद्धतीनुसार अचभक कालमापन करता येते. त्यामुळे ही पद्धत अवतशय उपयुक्त आवण महत्त्वाची ठरली आहे. 
तथावप प्रत्येक प्रदेशातील हवामान वनराळ्या प्रकारचे असल्यामुळे तेथील बाष्ट्पमय थर साचण्याचा वगे 
सवयत्र एकच असणार नाही. काही पुरातत्त्वज्ञाचं्या मते ही पद्धत अचभक आहे असे म्हणता येणार नाही. 
िारतात ऑस्ब्सवडयन सापडत नसल्यामुळे या पद्धतीचा आपल्याला काहीही उपयोग होत नाही. 
 
व्हािय णिश्लेषि (Varve analysis) 

 
ही एक अत्यंत अविनव पद्धत आहे. स्कँवडनेस्व्हयन देशात चौथे वहमयुग संपल्यानंतर बफय  हळभहळभ 

ववतळभन गेला आवण तेथील प्रदेश मानवी वसाहतीसाठी योग्य झाला. तेथील वहम दरवषी ववतळभन त्याच्या 
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पाण्याबरोबर जी गाळवट माती वाहभन येई वतचे दरवषाला एक याप्रमाणे दवक्षणोत्तर थर तयार झाले. या 
थरानंा व्हावय असे म्हणतात. बॅरॉन द वगयर या शास्त्रज्ञाने त्याचंी प्रथम अभ्यास केला. या गाळवट मातीचे 
दोन िाग आहेत. त्यापंकैी एक जाड असभन वफकट रंगाची आहे; वतचा थर उन्हाळ्यात ववतळलेल्या 
बफाच्या पाण्यात वाहभन आल्यामुळे तयार झाला. दुसरा थर हा पातळ असभन हा काळपट रंगाचा आहे; तो 
थंडीत संथ पाण्यामुळे तयार झाला. दरवषी असे थर वनमाण होत गेले. पत्त्याचंा डाव आपण टेबलावर 
पसरून ठेवल्यानंतर वदसतो तसे हे थर आहेत. द वगयर यानंी त्याचंा अभ्यास करून असे दाखवभन वदले 
आहे की सुमारे १४ हजार वषांपभवी वहमाचे आवरण स्वीडनच्या दवक्षण टोकाला होते. 

 
ही पद्धत उत्तर युरोपातील देशात सापडणाऱ्या अवशषेाचें कालमापन करण्यात उपयुक्त ठरली 

आहे. बास्ल्टक देशातंही वतचा उपयोग केला गेला आहे. तथावप अमेवरकेत मात्र ही पद्धत फारशी उपयुक्त 
ठरलेली नाही. तेथे अन्स्टय एन्टेव्हस या शास्त्रज्ञाने या पद्धतीनुसार ववश्लेषण केल्यावर त्याला असे आढळभन 
आले आहे की रेवडओ-काबयन कालमापनाने काढलेले वय आवण या पद्धतीने काढलेले वय यात तपावत 
आहे. व्हावय ववश्लेषणानुसार केलेले कालमापन अवधक प्राचीन आहे असे वदसभन आले. 

 
फ्लल्युणरन कसोटी (Fluorine Test) 

 
प्राचीन हाडाचंा तौलवनक कालक्रम ठरववण्यासाठी ‘फ्ल्युवरन टेस्ट’चा वापर करतात. १८४४ 

पासभन शास्त्रज्ञानंा जवमनीत पुरलेली हाडे फ्ल्युवरन शोषभन घेतात याची कल्पना आली होती. हा फ्ल्युवरन 
जवमनीत असलेल्या ओलाव्यात असतो. या पद्धतीनुसार हाडातंील फ्ल्युवरनचे प्रमाण मोजभन त्याचंा 
तौलवनक कालक्रम बसववता येतो. इगं्लंडमधील स्वनॅ्सकोंब या गावी सापडलेल्या हाडातील फ्ल्युवरन 
मोजल्यानंतर असे आढळभन आले की जुन्या अश्मयुगाच्या पभवय कालखंडातील (Lower Palaeolithic) 
हाडामंध्ये फ्ल्युवरनचे प्रमाण दोन टके्क होते, तर उत्तर कालखंडातील (Upper Palaeolithic) हाडातं ते एक 
टक्का होते, आवण अगदी अवलकडच्या काळातील हाडातं ते ०·३ ते ०·५ टके्क होते. याच पद्धतीचा उपयोग 
वपल्टडाऊन येथे सापडलेला मानवी जबडा हा बनावट होता हे वसद्ध करण्यासाठी झाला 
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८ : अिशेषाचें जतन 
 
 
======================================================================= 

 
िारताच्या उष्ट्ण आवण दमट हवचे्या वठकाणी प्राचीन अवशषे फार काळ चागंल्या स्स्थतीत राहभ 

शकत नाहीत. याउलट इवजप्तसारख्या उष्ट्ण, परंतु कोरड्या हवचे्या वाळवटंी प्रदेशात मात्र प्राचीन अवशषे 
हजारो वषांनंतर आजही सुरवक्षत स्स्थतीत सापडतात. अवशषेाचंी स्स्थती (condition) ही त्या प्रदेशातील 
हवामान, जवमनीचे स्वरूप, तेथील पाण्याची पातळी (water-table) यावंर अवलंबभन असते. जवमनीत 
थोडा जरी ओलसरपणा असेल, तर त्याचा तात्काळ पवरणाम लाकभ ड, कापड, हस्स्तदंत, चामडे यापंासभन 
बनववलेल्या वस्तभंवर होतो. परंतु दात, हाडे, काही प्रकारच्या धातभंच्या वस्तभ, खापरे व दगडी वस्तभ 
कुठल्याही प्रकारच्या जवमनीत, ओलसरपणा असला तरी, बऱ्याच काळपयंत सुरवक्षत राहभ शकतात. 

 
प्रत्येक थराचे उत्खनन अत्यंत काळजीपभवयक कराव े लागते. सापडलेल्या वस्तभंचे मागाहभन जतन 

करीत बसण्यापेक्षा त्या उत्खननाच्या वळेीच थरातभन सुरवक्षत खोदभन काढणे इष्ट असते. नाजभक वस्तभ, 
सागंाडे इत्यादी अवशषेाचंा सुगावा लागताच उत्खनकाला खोदण्याचे काम स्वतःकडे घ्याव ेलागते. अशा 
प्रसंगी पुष्ट्कळ वळेा त्याला चाकभ  आवण तत्सम लहान हत्यारे याचंाच वापर जास्त करावा लागतो, आवण 
मातीचे पापदेु्र हळुवारपणे काढभन घेऊन वस्तभ सुरवक्षतपणे बाहेर काढावी लागते. परंतु उत्खनकाची 
जबाबदारी एवढ्ावर संपत नाही; थरातभन बाहेर काढल्यानंतरच वस्तभचे जतन करण्याचे काम सुरु होते. 

 
प्रत्येक उत्खनकाला प्राचीन अवशषेाचें जतन करण्याचे प्राथवमक ज्ञान असायला हव.े मोठ्या 

प्रमाणावर चाललेल्या उत्खननात वनरवनराळ्या शाखातंील तज्ज्ञ त्याच्या मदतीस तयार असतात. परंतु 
लहान प्रमाणावर हाती घेतलेल्या उत्खननात अवशषेाचें जतन करण्याचे प्राथवमक कायय त्यालाच कराव े
लागते. काही नाजभक वस्तभंवर, त्या जवमनीतभन बाहेर काढल्याबरोबर खराब होऊ नयेत, म्हणभन प्राथवमक 
रासायवनक वक्रया करणे आवश्यक असते. यासाठी उत्खनकाने उत्खननस्थळी छोट्या रसायनशाळेची 
(Field. Laboratory) वसद्धता ठेवली पावहजे. उत्खननात तीन प्रकारच्या वस्तभ सापडतात : (१) दगडी 
(Siliceous) आवण चनु्याचा अंश असलेल्या (calcareous) (उदा. खापरे, िाजक्या मातीच्या मभती 
इत्यादी); (२) धातभच्या वस्तभ (उदा., ताबंे, लोखंड, चादंी इत्यादी); आवण (३) लाकडी, चामडी, कापडी, 
हस्स्तदंती अशा नाजभक वस्तभ. दगडी वस्तभंची फारशी काळजी नसते. 

 
वकत्येक अवशषेाचें जतन ते उत्खनन करताना जेव्हा आढळतात तेव्हा कराव ेलागते. हस्स्तदंत, 

लाकभ ड, कापड इत्यादी प्रकारचे अवशषे अत्यंत नाजभक असल्यामुळे ते जवमनीतील दमटपणामुळे वटकाव 
धरू शकत नाहीत. त्याचें तुकडे होऊन ते अवतशय वनजीव झालेले असतात. अशा प्रकारच्या अवशषेांचे 
जतन ते जवमनीतभन बाहेर काढण्यापभवी केले नाही तर ते संपभणयपणे नाश पावण्याचा धोका असतो. सर 
वलओनाडय वभली यानंा इराकमधील उर येथील उत्खननात हस्स्तदंताचे एक वाद्य सापडले. जवमनीत त्याचे 
अनेक तुकडे झालेले होते. सुरुवातीस ती कोणती वस्तभ असावी याचा त्यानंा अंदाज येईना, परंतु प्रत्येक 
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तुकडा हळुवार रीतीने काढभन घेऊन तेथेच जोडल्यानंतर ते एक तंतुवाद्य (lyer) आहे असे वदसभन आले. 
पाँपी (इटली) येथील उत्खननात ज्वालामुखीच्या उदे्रकात गाडले गेलेले अनेक प्राणी आवण माणसाचें 
अवशषे सापडले. ज्वालामुखीच्या तप्त राखेत गाडले गेल्यामुळे त्याचें ठसे तेथील उत्खननात सापडले. 
त्यावरून इटावलयन पुरातत्त्वज्ञानंी प्लॅस्टरच्या प्रवतकृती बनववल्या. इनामगाव येथील उत्खननात एका 
घरात आम्हाला कच्च्या मातीची एक डबी, दोन मातृकाचं्या मभती आवण एक बैल परुून ठेवलेले आढळले. 
त्यावरील माती ब्रशाने अत्यंत काळजीपभवयक साफ केल्याबरोबर, त्या सवय वस्तभ कच्च्या मातीच्या 
असल्यामुळे, त्यानंा िेगा पडभन त्याचें तुकडे हाती येऊ लागले. परंतु प्रत्येक तुकडा तात्काळ आम्ही जोडभन 
ठेवला. केवळ त्यामुळेच साडेतीन हजार वषांपभवीचे हे अत्यंत महत्त्वपभणय अवशषे हाती लागले. 

 
काही वळेा उत्खननात सापडणाऱ्या वस्तभ जवमनीतील मातीशी एकजीव होऊन जातात. त्यामुळे 

उत्खनकाच्या त्या वकत्येक वळेा ध्यानातही येत नाहीत. सेंट डेवनस येथील उत्खननात जे सागंाडे सापडले 
त्याचं्या अंगावरील वसे्त्र कुजभन जाऊन मातीशी एकरूप झालेली होती. पभवी केलेल्या उत्खननात अशा 
प्रकारचे केवळ सागंाडे हाती लागत आवण त्याचं्या अंगावरील वस्त्राची कल्पनाही उत्खनकाला येत नसे. 
परंतु अवलकडे क्ष वकरणाच्या (X-Ray Photography) छायावचत्रामुळे या प्रकारचे अवशषे ओळखता येणे 
शक्य झाले आहे. डॉ. एम. फ्ल्युरी आवण ए. रान्स या पुरातत्त्वज्ञानंा क्ष वकरण पद्धतीची छायावचते्र घेऊन 
सेंट डेवनस येथील राणीच्या कबरीतील वतच्या अंगावरील कपडे कोणत्या प्रकारचे होते याची कल्पना 
आली. इतकेच नव्हे, तर ते रेशमाचे आवण कोणत्या रंगाचे होते हे शोधणेही त्यानंा शक्य झाले. त्या 
कपड्यावंरील कवशदा, राणीच्या अंगावरील रत्नजवडत अलंकार, हे सवय त्यानंा शोधभन काढता आले. क्ष 
वकरण पद्धतीची छायावचते्र जर त्यानंा उपलब्ध झाली नसती तर हे अत्यंत महत्त्वाचे अवशषे मातीत ववरून 
नाहीसे झाले असते हे सागंणे नको. 

 
उत्खननात सापडलेले अवशषे उत्कृष्ट रीत्या जनत करण्याच्या वनरवनराळ्या शास्त्रीय पद्धती 

प्रचवलत आहेत. तसे पावहल्यास हे काम शास्त्रज्ञाचें आहे. उत्खवनत अवशषे संग्रहालयात माडंभन ठेवण्यापभवी 
त्याचें जतन शास्त्रज्ञ करतो, परंतु प्रत्यक्ष उत्खनन चालभ  असताना जेव्हा वनरवनराळ्या प्रकारचे अवशषे 
सापडतात त्या वळेी त्याचं्यावर प्राथवमक उपचार करणे प्राप्त होते. प्रस्तुत प्रकरणात उत्खवनत अवशषेाचें 
जतन करण्याच्या शास्त्रीय पद्धतींचा ववचार केला आहे. 

 
खापरे 

 
उत्खननात खभप मोठ्या प्रमाणावर खापरे सापडतात. अथात त्याचबरोबर अपभणय िाडंीही काही वळेा 

सापडतात. दीघय काळ जवमनीत रावहल्यामुळे या खापरावंर बहुधा क्षाराचंा थर जमलेला असतो. हा थर 
काढल्यावशवाय खापरावरील कोरीव ककवा रंगीत नक्षी आपल्याला केव्हाही वदसणार नाही. खापराचें 
उत्खननात असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता, त्याचंा अभ्यास रोजच्या रोज करणे आवश्यक 
असते. खापरे रोज धुऊन, स्वच्छ करावी लागतात. खापरानंा जर माती वचकटली असेल, तर पाण्याने 
धुऊन ती स्वच्छ करता येतात. परंतु त्यावर जर क्षाराचा थर असेल, तर तो क्षार कोणत्या प्रकारचा आहे हे 
प्रथम ठरवाव ेलागते. त्यावर थोडे सौम्य हायिोक्लोवरक ककवा नायवरक ॲवसड टाकभ न पाहाव.े त्यामुळे 
ॲवसड फसफसभ लागल्यास तो थर कंकराचंा (Calcium carbonate) आहे हे वसद्ध होते. परंतु तसे 
झाल्यास, त्या क्षाराचा काही िाग खरबडभन घेऊन सौम्य नायवरक ॲवसडमध्ये ववरघळवभन पाहावा, आवण 
त्यात १% बेवरयन क्लोराईडचे वमश्रण टाकाव.े त्यातंभन पाढंरटसर वमश्रण वर आल्यास तो क्षार कॅस्ल्शयम 
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सल्फेट असण्याची शक्यता असते. ते नायवरक ॲवसडने काढभन टाकता येते. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या 
तपासणीत काहीही वनष्ट्पन्न झाले नाही, तर तो थर बहुधा वालुकामय (Silicate) आहे असे समजाव,े तो 
हायिोक्लोवरक ॲवसडने धुवभन काढता येतो. परंतु कसे करणे बहुधा धोक्याचे ठरते. त्यामुळे खापरावरील 
नक्षी क्षाराच्या थराबरोबर नाहीशी होण्याचा धोका असतो. 

 
एकंदरीत अनुिवावरून असे वदसभन येते की खापरे धुण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या ॲवसडचा 

उपयोग सहसा करू नये. त्यामुळे क्षाराचा थर नाहीसा झाला तरी ती कमकुवत होण्याची शक्यता असते. 
मोहेंजोदरो येथील उत्खननात सापडलेल्या अनेक िाडं्यावरील नक्षी या प्रकारे धुवभन काढल्यामुळे ती 
नाहीशी होण्याचा धोका वनमाण झाला होता. ती वटकववण्यासाठी त्यावर कडकासारखा पातळ पदाथय लावावा 
लागला. त्यामुळे खापरावंरील नक्षी जरी सुरवक्षत रावहली तरी त्यावरील वचकट द्रवामुळे ती चमकतात 
आवण त्याचें मभळ स्वरूप ध्यानात येत नाही. खापरावरील क्षाराचंा थर काढण्यासाठी ती दोन-तीन वदवस 
ककवा जरूर िासल्यास अवधक काळ पाण्यात विजत ठेवावीत. त्यामुळे क्षार वठसभळ होऊन खरखरीत ब्रशाने 
घासभन काढता येतो. फारच थोड्या खापरानंा स्वच्छ करण्यासाठी ॲवसडची जरुरी िासते. 

 
खापरे धुऊन स्वच्छ केल्यानंतर ती जोडभन पाहावीत. मातीची िाडंी जवमनीत एकसघं राहण्याची 

शक्यता फार कमी असते. ती फुटभन त्याचें तुकडे होतात. हे तुकडे जोडभन, िाडें साधंता येते. खापरे 
जोडण्यासाठी ड्युरोवफक्स, ॲरलडाईट इत्यादी प्रकारची वमश्रणे बाजारात उपलब्ध आहेत. खापराचं्या 
कडेने वमश्रण लावभन ते थोडे सुकल्यावर खापरे जोडावीत. ती एकसंघ होण्यासाठी एका रेमध्ये रेती िरून 
त्यात वचकटववलेली दोन्ही खापरे एकावर एक येतील अशी रोवभन ठेवावीत. वदवसिर अशी ठेवल्यास 
खापरे एकसंघ होतात. हे तुकडे पुढे जोडभन सपंभणय िाडें जोडता येते. िाडं्याचे काही तुकडे सापडले 
नसल्यास तो िाग प्लॅस्टर ऑफ पॅवरसने िरून िाडें परेु करता येते. प्लॅस्टर िरलेला िाग शक्यतो रंगवभ 
नये. त्यामुळे मभळ खापरे कोणती हे काही वळेा ओळखता येत नाही. 

 
मातीच्या िस्तू 

 
कच्च्या मातीच्या वस्तभही उत्खननात काही वळेा सापडतात. त्या अत्यतं काळजीपभवयक जवमनीतभन 

काढभन घ्याव्या लागतात. त्यानंा हवा लागल्याबरोबर त्या कोरड्या पडभन त्यानंा िेगा पडतात, आवण त्यामुळे 
त्याचें तुकडे होऊ लागतात. अशा वस्तभ बाहेर काढभन त्याचं्या िेगातंभन ड्युरोवफक्स टाकाव ेइतकेच नव्हे तर 
त्याचं्या पृष्ठिागावरही ते लावाव.े पविम आवशयातील उत्खननात कोरीव लेख असलेल्या कच्च्या मातीच्या 
ववटा फार मोठ्या प्रमाणावर सापडतात. त्या जवमनीतभन खणभन काढल्यानंतर त्याचं्यावर पॅरावफनचे मेण 
पसरतात आवण त्या िट्टीत िाजभन काढतात. त्यामुळे त्या पक्क्या होतात. परंतु कच्च्या मातीच्या मभती अशा 
प्रकारे िाजभन काढल्यास त्याचें मभळ स्वरूप काय होते, याची केव्हाही स्पष्ट कल्पना येणार नाही. त्यामुळे 
त्या िाजभन काढभ  नयेत. त्यानंा ड्युरोवफक्सने एकसंघ करून त्या वटकववण्याची व्यवस्था करावी. इनामगाव 
उत्खननात सापडलेल्या मातृकाचं्या आवण बलैाच्या कच्च्या मातीच्या मभती, आवण त्या ज्यात सापडल्या ती 
मातीची डबी याचें आम्ही ड्यरुोवफक्सचे वमश्रण लावभन उत्तम तऱ्हेने जतन केले आहे. 
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काच 
 
काचेच्या वस्तभ जवमनीतभन काढल्यानंतर त्याचंा रंग बहुधा बदलतो. त्यामुळे त्याचंा मभळ रंग कसा 

होतो याची कल्पना येत नाही. परंतु काचेचा मभळ रंग आणता येईल असे कोणतेही तंत्र उपलब्ध नाही. 
त्यासाठी काचेची वस्तभ खणभन बाहेर काढल्यानंतर वतचे तात्काळ रंगीत छायावचत्र घ्याव.े त्यामुळे मभळ 
रंगाची कल्पना येऊ शकेल. काचेवर जमलेला क्षाराचा थर धारदार आवण तीक्ष्ण हत्याराच्या साहाय्याने 
खरवडभन काढावा लागतो; परंतु काच वठसभळ असल्यास हे काम रसायनशास्त्रज्ञाकडे सोपवाव.े 

 
दगड 

 
दगडाचे अवशषे उत्खनन करून बाहेर काढल्यानंतर त्यावरील माती वाळभ द्यावी. ही माती 

खरखरीत ब्रशाने घासल्यास वनघभन येते, आवण दगडावर क्षाराचा थर वगैरे असल्यास नजरेस पडतो. क्षार 
काढण्यापभवी दगड पाण्यात ३-४ वदवस विजत ठेवावा. मात्र पाणी रोज बदलण्याची दक्षता घ्यावी. क्षाराचा 
थर घट्ट असल्यास काही वळेा दगड पाण्यात दीघय काळ ठेवावा लागतो. क्षार काढण्यासाठी नायवरक ककवा 
हायिोक्लोवरक ॲवसडचे वमश्रण त्याला लावभन तो ताबडतोब पाण्याने धुऊन काढावा. दगडी अवशषेाचें 
तुकडे झाले असल्यास ते जोडाव ेलागतात. 

 
हाडे ि हाडाचं्या िस्तू 

 
हाडे व हाडाचं्या वस्तभ उत्खननात नेहमी सापडतात. त्या पाण्याने स्वच्छ धुवभन काढता येतात. परंतु 

त्या घासभन धुवभन काढणे धोक्याचे ठरते. अशा वळेी प्लॅस्स्टकच्या चाकभ ने ती खरडभन काढावी व नंतर ब्रशाने 
साफ करावी. हाडे साफ करताना नायवरक ककवा हायिोक्लोवरक ॲवसडचा वापर करू नये; कारण 
त्यामुळे त्यात हाड ववरघळभन जाण्याचा संिव असतो. त्याऐवजी ॲसेवटक ॲवसडच्या १५% वमश्रणात हाड 
बुडवभन ठेवाव.े त्यामुळे त्यावरील क्षाराचा थर काढणे सोपे जाते. 

 
उत्खननात सापडणारे हाडाचें सागंाडे प्रथम काळजीपभवयक उघडे करावे लागतात. त्यानंतर ते 

पेंवटगच्या मऊ ब्रशाने स्वच्छ केल्यावर त्याचं्यावरून ब्रशाने पाणी लावभन ते साफ कराव.े त्यासाठी 
ऊध्वयपावतत पाण्याचा (distilled water) उपयोग करणे आवश्यक आहे. सागंाड्याची सवय लहानमोठी हाडे 
या रीतीने स्वच्छ केल्यानंतर, ती कोठे तुटली असल्या ड्युरोवफक्नसे ककवा ॲरलडाईटने जोडली 
पावहजेत. हाडे उघडी (expose) केल्यानंतर त्यानंा हवा लागल्याने त्याचंा वचरा पडतात. त्यासाठी संपभणय 
सागंाड्यावर लहान ब्रशाने टॉलववनचे वमश्रण लावाव.े त्यानंतर सागंाडा काढण्याचे काम 
मानववशंशास्त्रज्ञाकडे सोपवाव.े परंतु वकत्येक वळेा हे काम पुरातत्त्वज्ञानंा कराव ेलागते. 

 
हब्स्तदंत 

 
कोरीव काम केलेल्या हस्स्तदंती वस्तभ िारतामध्ये उत्खननात नेहमी सापडतात. त्या केव्हाही 

पाण्याने साफ करू नयेत. त्यामुळे हस्स्तदंत वठसभळ होऊन त्याचा िगुा होण्याची शक्यता असते. हस्स्तदंती 
वस्तुवरील माती मऊ ब्रशाने स्वच्छ करावी, परंतु ती न वनघाल्यास हस्स्तदंत थोडावळे उघड्यावर ठेवाव.े 
त्यामुळे ते साफ करणे सोपे जाते. हस्स्तदंती वस्तभ जवमनीतभन काढताना जर वतला वचरा पडभन वतचे तुकडे 
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होऊ लागले तर त्यामध्ये बडॅेवक्रल २७७ ककवा स्व्हनाईल ॲवसटेटचे वमश्रण िराव.े हस्स्तदंती वस्तभवर जर 
क्षार जमलेला असेल तर त्याला ककवचत फॉर्ममक ॲवसडचे वमश्रण लावाव.े त्यानंतर वस्तभिोवती कापभस 
गंुडाळभन ती दोऱ्याने बाधंभन ठेवावी. त्या अवस्थेत ती काही काळ पाण्यात बुडववल्यास हस्स्तदंतावरील क्षार 
वनघभन येतो. हस्स्तदंत वाळववण्यासाठी ते खोलीतच उघड्यावर ठेवाव.े 

 
हस्स्तदंती वस्तभवरील डाग हायिोजन पेरॉक्साईडने काढता येतात. त्यासाठी हायिोजन 

पेरॉक्साईडचे १०% वमश्रण वापराने. त्यामध्ये वस्तभ बुडवभन ठेवभन त्यावर सभयाचा प्रकाश पडेल अशी 
व्यवस्था करावी. स्वच्छ झाल्यानंतर म्हणजे डाग वनघभन गेल्यानंतर ती वस्तभ काढभन घ्यावी, आवण व्हीनाईल 
ॲवसटेट ककवा ड्युरोवफक्सच्या साहाय्याने ती जोडभन ठेवावी. 

 
नशगाच्या िस्तू 

 
कशगाच्या वस्तभ दीघय काळ मातीत रावहल्यामुळे त्याचं्यावर माती आवण क्षार वचकटतात. ते धभऊन 

काढभन ब्रशाने साफ कराव.े कशग हा पदाथय टणक असल्यामुळे वटकाऊ असतो व तो दीघयकाळ चागंल्या 
स्स्थतीत राहभ शकतो. त्यामुळे तो स्वच्छ करणे फारसे अवघड नसते. परंतु वशगाच्या वस्तभवर वचकटलेला 
कंकर फार घट्ट असल्यास २-३% हायिोक्लोवरक ॲवसडचे वमश्रण त्याला लावाव.े नंतर कशगाचे तुकडे 
२५% स्व्हनाईल ॲवसटेटच्या साहाय्याने जोडावते. 

 
लाकूड 

 
लाकडी वस्तभ ककवा अवशषे, त्यावरील माती दभर केल्यामुळे, हवमुेळे वाळभ लागतात. त्यामुळे त्यानंा 

वचरा पडभन त्या आणखी खराब होण्याचा धोका असतो. तेव्हा उत्खवनत लाकडी वस्तभ शक्यतो ओलसर 
राहाव्यात, म्हणभन त्यावर ओला कागद ककवा पॉलीवथन पसरून त्या झाकाव्यात. त्याचं्यावर पाण्याचा 
हलका फवारा मारला तरी चालतो. नंतर त्यावर लाकडाच्या िशु्श्याचा जाड थर पसरावा. लाकडी 
अवशषेानंा कीड लागलेली असल्यास पाण्यात १% डॉववसाईडसारखे कीड मारण्याचे औषध वमसळभन 
त्याचा फवारा मारावा. लाकडी अवशषे खणभन बाहेर काढल्यानंतर पॉलीवथनच्या कागदात गंुडाळभन 
ठेवावते. 

 
चामड्ाच्या िस्तू 

 
चामड्याच्या वस्तभ उष्ट्ण आवण दमट हवामानात दीघय काळ वटकाव धरू शकत नाहीत. त्याचें जतन 

करण्यासाठी त्यानंा मधभनमधभन एरंडीचे तेल ककवा व्हॅसवलन लावाव.े एखादी वस्तभ अत्यंत नाजभक आवण 
वनजीव झाली असल्यास ती एरंडीच्या तेलात बुडवभन ठेवावी, ककवा वतला ब्रशाने काळजीपभवयक तेल लावाव.े 
शक्य असल्यास तेलाचा हलकासा फवारा चामड्यावर मारावा. चामड्याच्या वस्तभवर काही वळेा क्षार 
जमलेला आढळतो. तो काढभन टाकण्यासाठी ती वस्तभ वाहत्या पाण्याच ठेवावी. त्यानंतर ती वस्तभ खोलीत 
वाळण्यासाठी ठेवावी. चामड्याच्या वस्तभ कृवत्रमवरत्या वाळववण्याचा प्रयत्न करू नये; त्यामुळे त्या आणखी 
खराब होण्याचा धोका असतो. वाळववल्यानंतर त्या वस्तभला एरंडीचे तेल ककवा लॅनोवलन लावाव.े 
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चामड्याला कीड लागण्याची िीती असते. त्यामुळे त्यावर काबयन डायसल्फाईड थायमोलचा 
वाफारा (fumigation) द्यावा. त्याने कीड मारली जाते. अशा प्रकारे वाफारा वदल्यानंतर चामड्याला 
अल्कोहोवलक थायमोल लावाव ेम्हणजे ते वटकभ न राहते. 

 
हस्तणलणखते 

 
हस्तवलवखते उत्खननात िवचतच सापडतात. परंतु प्राचीन स्थळाचं्या शोधात असलेल्या 

पुरातत्त्वज्ञाला अधभनमधभन हस्तवलवखते वमळण्याची शक्यता असते. त्याचंा कागद वठसभळ झालेला असभन 
वपवळा पडलेला असतो. दमट हवते तो आणखी खराब होतो, आवण त्याला कीड लागण्याची शक्यता 
असते. त्यामुळे हस्तवलवखते शक्यतो थंड आवण बवंदस्त जागेत ठेवावीत. सभययप्रकाशामुळेसुद्धा ती खराब 
होण्याचा धोका असतो. वचवत्रत हस्तवलवखताचंी (Illustrated manuscripts) तर ववशषे काळजी घ्यावी 
लागते. कागदावरील धभळ लहान मऊ ब्रशाने (Sable hair brush) पुसभन काढावी. त्यावरील तेलकट डाग 
ईथर ककवा बेंझाईनच्या सहाय्याने स्वच्छ करता येतात. बेंझाईन ककवा ईथरमध्ये टीपकागदाचा तुकडा 
बुडवभन तो तेलकट डाग असलेल्या वठकाणी दाबभन ठेवावा. पाण्याचे डाग स्स्परीट आवण उध्वयपावतत पाण्याने 
(Distilled water) स्वच्छ करता येतात. परंतु तसे करताना कागदावरील शाई पसरणार नाही याची 
काळजी घ्यावी. 

 
कागदाला घड्या पडलेल्या असल्यास ककवा चुरगळलेला असल्यास तो थोडा वळे वाफेवर धरावा, 

आवण त्यानंतर दोन काचाच्यामंध्ये दाबभन ठेवावा. घड्या संपभणयपणे नाहीशा झाल्यावर तो कागद वर 
वदलेल्या पद्धतीप्रमाणे स्वच्छ करावा. कागदाला लागलेली बुरशी घालववण्यासाठी थायमोल आवण स्स्परीट 
याचं्या वमश्रणाचा वापर करावा. ब्रशच्या सहाय्याने हे वमश्रण कागदास लावाव.े शाईचे डाग घालववण्यासाठी 
५०% ऑक्झॅवलक ॲवसडचे वमश्रण वापराव.े डाग हल्लीच्या शाईचे असल्यास ५% हायिोजन पेरॉक्साईड 
आवण ककवचत अमोवनया याचं्या वमश्रणाने काढता येतात. 

 
हस्तवलवखताची पाने जतन करून ठेवण्यास सेल्युलोज ॲवसटेटच्या कागदात त्याचे पत्रण 

(lamination) कराव.े 
 
कापड 

 
आपल्याकडील हवामानात कापड वटकभ न राहाणे शक्य नाही. परंतु राजस्थानातील वाळवटंी 

प्रदेशात ते सापडण्याची शक्यता आहे. त्याचे तुकडे पॉलीवथनच्या वपशव्यातं काळजीपभवयक ठेवभन द्यावते. 
त्याचें जतन करण्याचे काम अत्यंत अवघड असल्यामुळे ते शास्त्रज्ञावंर सोपववणे इष्ट ठरते. 
 
धातू 

 
धातभंच्या वस्तभ उत्खननात सवयत्र सापडतात. त्यामध्ये सोने, चादंी, वशसे, लोखंड, ताबंे इत्यादी 

धातभचे आवण त्याचं्यापासभन बनवलेल्या वमश्र धातभंचे अवशषे जतन करण्याच्या पद्धती खालीलप्रमाणे आहेत. 
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सोने 
 
सोन्याचे अवशषे दुर्ममळ असले तरी फार प्राचीन काळापासभन हा धातभ मानवाला ज्ञात होता. 

साडेतीन हजार वषांपभवीचा दवक्षणेतील नवाश्मयुगीन शतेकरी आवण महाराष्ट्रातील ताम्राश्मयुगीन मानव 
त्याचे अलंकार बनवीत असे. इवतहासकाळात सोन्याची नाणी पाडण्यात आली. ती आपल्याकडे प्रामुख्याने 
उत्तर िारतात उत्खननात काही वळेा सापडतात. शुद्ध सोन्याच्या वस्तभवर हवामानाचा काहीही पवरणाम 
होत नाही. त्यामुळे त्यावर गंज वगैरे नसल्यामुळे सोन्याच्या वस्तभ सहज स्वच्छ करता येतात. वनमयळ 
पाण्याने त्या धुवाव्यात ककवा पाण्यात थोडा अमोवनया टाकभ न त्याने धुतल्यावर सोने स्वच्छ होते. त्यामुळे 
त्याला कोणत्याही रासायवनक प्रवक्रयेची आवश्यकता नसते. 

 
चादंी 

 
चादंीच्या वस्तभमध्ये प्रामुख्याने चलनी नाण्याचंा समावशे होतो. त्यावर गंज चढलेला असल्यामुळे 

तो काढभन टाकण्यासाठी ५% सायवरक ॲवसडचे वमश्रण वापराव.े तापवभन गरम केलेल्या फॉर्ममक 
ॲवसडचाही या कामी उपयोग होतो. ५% कॉस्स्टक सोड्याचे वमश्रण वापरून इलेक्रो-लाईकटग पद्धतीनेही 
चादंीच्या वस्तभ स्वच्छ करता येतात. परंतु त्यानंतर त्या सौम्य ॲसेवटक ॲवसडच्या वमश्रणात थोडावळेा 
बुडवभन ठेवाव्या लागतात. त्यातभन काढभन वनमयळ पाण्याने धुतल्यावर त्या स्वच्छ होतात. वाळल्यानंतर त्याचें 
दीघयकाळ जतन व्हाव ेम्हणभन मेवथल मेथवॅक्रलेट आवण टॉलववन ॲवसटोनचे वमश्रण लावाव.े 

 
चादंीच्या वस्तभ तयार करताना अनेकदा त्यात ताबंे वमसळले जाते. त्यामुळे त्याच्यावर रासायवनक 

वक्रया केल्यानंतरही डाग आढळतात. ते काढभन टाकण्यासाठी चादंीच्या वस्तभ १०% वसल्व्हर नायरटेच्या 
वमश्रणात बुडवभन ठेवाव्यात. त्यानंतर वनमयळ पाण्याने त्या स्वच्छ धभऊन काढाव्यात. 

 
णशसे 

 
वशशाच्या वस्तभ स्वच्छ करण्यासाठी जस्त आवण कॉस्स्टक ककवा ॲसेवटक ॲवसडचे सौम्य वमश्रण 

वापराव.े त्यानंतर उकळलेल्या पाण्याने त्या धुवभन काढाव्यात म्हणजे त्यावरील काबयन-डाय-सल्फाईडचा 
अंश वशल्लक राहत नाही. तसेच त्यानंा शक्यतो हात लागभ देऊ नये. त्या कोरड्या झाल्यानंतर त्यानंा मेवथल 
मेथवॅक्रलेट ककवा स्व्हनाईल ॲवसटेटचे वमश्रण लावाव.े वशशाच्या वस्तभ शक्यतो काचेच्या कपाटात ककवा 
पत्र्याच्या पेटीत बवंदस्त ठेवाव्यात. त्या पावकटात, खोक्यात ककवा लाकडाच्या पेटीत ठेवल्यास त्याचं्यावर 
पुन्हा गंज चढण्याचा धोका असतो. िारतातील उत्खननात मौयय-शुगंकालीन थरात वशशाची कणयिभषणे 
(ताटंकचक्र) सापडतात. तसेच शातवाहनांची वशश्याची नाणीही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सापडतात. 
ती वर वदलेल्या पद्धतीप्रमाणे स्वच्छ करता येतात. 

 
लोखंड 

 
रासायवनक वक्रयेने लोखंडी वस्तभवरील गंज काढणे फार गंुतागंुतीचे आहे. गंज जर वरवरचा असेल 

तर तो काढण्यासाठी १०% पोटॅवशयम बाय-ऑक्झेलेटचे वमश्रण वापराव.े परंतु वस्तभ जर मोठ्या प्रमाणावर 
गंजलेली असेल, तर त्यासाठी जस्त व कॉस्स्टक सोड्याचा उपयोग होतो. त्यानंतर ती वस्तभ पाण्याने धुवभन 
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स्वच्छ करावी आवण वतला १% सोवडअम बेंझोएटचे वमश्रण लावाव.े पुढे रसायनशाळेत वतच्यावर स्व्हनाईल 
ॲवसटेट ककवा मेवथल मेथवॅक्रलेट बेडॅवक्रलचे वमश्रण लावाव.े 

 
शास्त्रज्ञानंा असे आढळभन आले असे की उत्खननात सापडलेली लोखंडी वस्तभ जर चामड्याच्या 

वस्तभजवळ दीघयकाळ पडभन रावहलेली असेल तर वतच्यावर गंज कमी चढतो. त्या मानाने इतरत्र 
सापडलेल्या लोखंडी वस्तभवरील गंज अवधक असतो. हे नेमके कसे घडभन येते हे वनवित सागंता येत नाही. 

 
ताबें ि ब्राँझ 

 
ताबं्याच्या व ब्राँझच्या वस्तभ सापडण्यास ताम्रपाषाण युगापासभन सुरूवात होते. त्यावरील गजं 

काढण्याची रासायवनक पद्धत काहीशी गंुतागंुतीची आहे. गंज जर थोडासा असेल तर तो जस्त आवण ५% 
कॉस्स्टक सोडा ककवा ५% ॲसेवटक ॲवसडच्या वमश्रणाने काढता येतो. इलेक्रो-लाईकटग पद्धतीनेही तो 
सहज काढता येतो. परंतु त्यानंतर ती वस्तभ ५% ॲसेवटक ॲवसडच्या वमश्रणात बडुवभन ठेवावी लागते. 
पाण्याने धुतल्यानंतर व कोरडी केल्यानंतर त्या वस्तभवर ती दीघयकाळ वटकावी म्हणभन स्व्हनाईल ॲवसटेट 
ककवा मेथील मेथवॅक्रलेटचे वमश्रण लावाव.े 

 
ताबं्याच्या ककवा ब्राँझच्या वस्तभवरील गंज जर मोठ्या प्रमाणावर असेल तर तो काढण्यासाठी एक 

िाग कॉस्स्टक सोडा, एक िाग टाटावरक ॲवसड आवण दहा िाग पाणी याचें वमश्रण वापराव.े हे बाजारात 
तयार स्वरूपात रोशले सॉल्ट या नावाने ववकले जाते. त्याचे १०% वमश्रण वापराव.े त्यामुळे कॉपर 
काबोनेट व क्लोराईड वठसभळ होते, आवण गंजातील क्युप्राईड वशल्लक राहते त्यानंतर ती वस्तभ स्वच्छ 
पाण्याने धुवभन काढावी. गजं चढलेली वस्तभ जर वनजीव व वठसभळ झालेली असेल तर १०% सोवडयम 
सेस्स्ि-काबोनेटच्या वमश्रणात ती १०-१५ वदवस बुडवभन ठेवावी. त्यामुळे वतच्यावरील गंज काढभन टाकता 
येतो. ताबं्याच्या वस्तभंवरील क्षाराचा थर ककवा कंकर काढण्यासाठी १०% सोवडयम मेटॅफॉस्फेटचे वमश्रण 
वापराव.े 

 
उत्खननात सापडलेल्या अवशषेाचें शुद्धीकऱण आवण जतन करण्याची पद्धती वर वर्मणलेल्या 

आहेत. परंतु काही वळेा धरणाच्या पाण्यात बुडालेल्या वास्तभंचे जतन करण्याची जबाबदारी 
पुरातत्त्वज्ञानावर पडते. आपल्याकडे पंचवार्मषक योजनाचं्या अंमलबजावणीत नवीन धरणे अनेक वठकाणी 
बाधंली जात आहेत. अशा वळेी धरणाच्या पाण्यात वकत्येक गाव े जातात. त्याचबरोबर प्राचीन अवशषेही 
बुडभन जाण्याचा धोका असतो. आंध्र प्रदेशात कृष्ट्णा नदीवर नागाजुयनकोंडा येथे प्रचंड धरण बाधंण्यात आले 
आहे. त्याच्या पाण्यात नागाजुयनकोंडा ही प्राचीन नगरी संपभणयपणे बुडभन गेली. परंतु धरण बाधंण्यापभवी 
िारतीय पुरातत्त्व सवेक्षण खात्याने तेथे १९५५-६५ पयंत खुप मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले आवण तेथे 
सापडलेल्या प्राचीन वास्तभ जवळच्या टेकडीवर नेऊन पनु्हा होत्या तशा बाधंल्या. तसेच इतर अवशषेासंाठी 
नव े संग्रहालयही बाधंले. त्यामुळे इ.स. वतसऱ्या शतकातील इक्ष्वाकु राजाचंी ही राजधानी जतन केली 
गेली. 

 
इवजप्तमध्येही प्रचंड वास्तभ या प्रकारे जतन करण्यात आल्या आहेत. तेथे आस्वान येथे नाईल 

नदीवर बाधंल्या गेलेल्या धरणाखाली, अबभ कसबले येथील इ.स.पभ. १४ व्या शतकातील िव्य मंवदरे पाण्यात 
बुडभन गेली असती. ही खडकात कोरलेली वगवरमंवदरे होती. परंतु युनोस्कोच्या साहाय्याने जागवतक 
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कीतीच्या पुरातत्त्वज्ञानंी त्याचें तुकडे कापभन ती पनु्हा जवळच्या टेकडीवर उिी केली. परंतु १८९९ मध्ये ज्या 
वब्रवटश स्थपतींनी तेथे जे धरण बाधंले होते त्याची उंची अवशषे वाचववण्यासाठी म्हणभन ५५, फुटानंी कमी 
केली. ते अवधक सभज्ञ म्हणाव ेलागतील. 
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९ : प्रमुख उत्खनने 
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१. तेरा अमाता 

 
आद्य पुराश्मयुगीन स्थळाचं्या उत्खननापंकैी एक अत्यंत महत्त्वपभणय उत्खनन रान्समध्ये तेरा अमाता 

येथे झाले. इ.स. १९६५ मध्ये दवक्षण रान्सच्या समुद्रवकनाऱ्यावर नीस येथे एका अद्ययावत हॉटेलच्या 
बाधंकामासाठी पाया खणताना काही आद्य पुराश्मयुगीन दगडी हत्यारे सापडली. तेव्हा बाधंकाम थाबंवभन 
हेन्री द लम्ले या पुरातत्त्वज्ञाने तेथे शास्त्रशुद्ध उत्खनन सुरू केले. पाच मवहने चालभ  असलेल्या तेथील 
उत्खननात सुमारे ३९ हजार अश्मयुगीन अवशषे सापडले. त्यावरून असे वदसभन येते की चार लाख वषांपभवी 
आद्य पुराश्मयुगीन मानवाची एक टोळी तेथे दर वषी काही वदवस येऊन राहत होती. त्यानंी तेथे झोपड्याही 
बाधंल्या होत्या. त्यापंैकी एक चाळीस फभ ट लाबं आवण वीस फभ ट लाबं होती. झोपडीच्या छताला आधार 
म्हणभन लाकडी वासेही रोवलेले होते. झोपडीच्या मध्यिागी त्याचंी चभल होती असे तेथील जवमनीच्या 
िाजलेल्या िागावरून वदसभन येते. तेथे चार लाख वषांपभवीच्या मानवाच्या पायाचा वचखलात रुतलेला 
ठसाही आढळभन आला. त्या वठकाणी अश्मयुगीन मानवाची वारंवार वस्ती होत गेल्याचा पुरावा हाती आला 
आहे. तेथील इतर झोपड्याचें अवशषे आकाराने लंबगोल असभन त्याचंी लाबंी सुमारे २६ ते २९ फभ ट व रंुदी 
१३ ते १९ फभ ट होती. तेथे आलेल्या टोळीत सुमारे १५ माणसे असावीत असा डॉ. लम्ले यानंी वनष्ट्कषय 
काढला आहे. आद्य पुराश्मयुगीन झोपड्याचंा हा अवतप्राचीन (७ लाख वषांपभवीचा) आवण एकमेव पुरावा 
आहे. 

 
डॉ लम्ले यानंा तेथे तत्कालीन मानवी ववष्ठेचे अवशषेही सापडले. त्याचं्या ववश्लेषणावरून 

अश्मयुगीन मानव तेथे वसतंऋतभच्या अखेरीस ककवा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस येऊन रावहला होता. 
यावशवाय तेथे काही प्राण्याचंी आवण पक्ष्याचंी हाडेही सापडली. त्यात हत्ती, रानडुक्कर, हवरण, गेंडा आवण 
रानटी बलै याचंी हाडे आहेत. हे सवय प्राणी लहान वयाचे असतानाच तेथील मानवाने वशकार करून मारले. 
अनेक दगडी हत्यारेही तेथे मोठ्या प्रमाणावर सापडली. या उत्खननामुळे आद्य पुराश्मयुगीन मानवी 
ससं्कृतीवर महत्त्वाचा प्रकाश टाकला आहे. 

 
डॉ लम्ले याचं्या मते तेरा अमाता या वठकाणी दर वषी मानवाची एक टोळी येऊन फक्त तीन चार 

वदवस तेथे राहात असे. हा वनष्ट्कषय त्यानंी कसा काढला असावा असा प्रश्न साहवजकच वनमाण होतो; परंतु 
या वनष्ट्कषाला अत्यंत उपोद बलक पुरावा उत्खननात त्यानंा वमळाला आहे. त्याचं्या मते ही टोळी 
सवयसाधारणपणे वसंतऋतभच्या अखेरीस ककवा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस तेथे येत असे. आल्यावर ते तेथे वर 
वणयन केल्याप्रमाणे झोपड्या बाधंीत असत. दोन-तीन वदवस तेथे वशकार करून वनघभन जात. वशकारीसाठी 
लागणारी दगडी हत्यारे ते तेथे तयार करीत असत. त्याचं्या झोपड्यातंील जमीन फारसा वापर न 
झाल्यामुळे यस्त्कंवचतही टणक झाली नाही. तसेच वाऱ्याच्या माऱ्यामुळे ते वनघभन गेल्यावर त्याचं्या झोपड्या 
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थोड्याच काळात पडभन जात. वचपा काढलेली दगडी हत्यारे तेथे घरातच पडभन रावहलेली होती. ती इतकी 
कोरी करकरीत वदसतात की त्यावरून ती फारच थोडी वापरली असावीत हे वसद्ध होते. या पुराव्यावरून 
दर वषी तेथील मानवाचे वास्तव्य तीन-चार वदवसाहंभन अवधक काळ नव्हते, यात शकंा नाही. हे असे दहा 
बारा वष ेचालले होते. त्यावरून त्या काळच्या सामावजक संस्थावंरही प्रकाश पडतो. 

 
तेरा अमाता येथील उत्खननाचे आणखी एक वैवशष्ट्ट्य असे की तेथील घरातील चलुी या जगातील 

अवतप्राचीन चलुी होत. त्या घरात मध्यिागी एका लहान खड्ड्ड्यात असभन त्याचं्या िोवताली वाऱ्याने आग 
ववझभ नये म्हणभन दगड रचलेले होते. अशा प्रकारच्या अग्नीचा अवतप्राचीन पुरावा हंगेरीतील व्हतेस- 
झोलोस या वठकाणीही सापडला आहे. 

 
२. शाणनदार गंुफा [काही उत्खणनत स्िळे नकाशात (आकृती ९) दाखणिलेली आहेत.] 

 
मध्यपुराश्मयुगीन ससं्कृतीचे काही महत्त्वपभणय अवशषे इराकमध्ये शावनदार येथील एका गुहेत 

सापडले. ही गुहा उत्तर इराकमधील झाग्रोस पवयतात आहे. वतचा शोध वमवशगन ववद्यापीठातील पुरातत्त्वज्ञ 
डॉ. राल्फ सोलेकी यानंा अचानक लागला. या गुहेत हल्ली दरवषी थंडीच्या वदवसातं कुर्मदश मेंढपाळ येऊन 
राहतात. ही गुहा खभप मोठी असभन वतचे के्षत्रफळ ११७०० चौरस फभ ट व वतची उंची ४५ फभ ट आहे. तेथे 
उत्खनन केल्यावर असे आढळभन आले की त्या गुहेत १ लाख वषांपभवीपासभन मानवाचे वास्तव्य होते. 

 
सुरुवातीस तेथे मध्यपुराश्मयुगीन मानव राहात होता. तो तेथे दीघय काळ राहत होता असे २९ फभ ट 

जाडीच्या थरातंील अवशषेावंरून वदसभन येते. या काळातील वनअँडरथल वशंाच्या दोन पुरुषाचें आवण एका 
मुलाचे सागंाडे तेथे सापडले. त्यापंैकी मुलाचा सागंाडा हा सत्तर हजार वषांपभवी तेथे वववधपभवयक पुरला 
होता. त्यानंतर साठ हजार वषांपभवी तेथे िभकंप होऊन मोठे कडे कोसळल्यामुळे त्या खाली एक माणभस 
वचरडला गेला होता. हाच प्रकार ४५ हजार वषांपभवी झाला, आवण त्यात आणखी एक वनअँडरथल मानव 
दगडाखाली ठार झाला. या काळातील वैवशष्ट्ट्यपभणय मभस्टेवरयन पद्धतीची दगडी हत्यारे गुहेत सापडली 
आहेत. त्यानंतर सुमारे २९ हजार ते ३४ हजार वषांपभवी उत्तरपुराश्मयुगीन मानव तेथे राहत होता. त्या 
वळेीही िभकंपामुळे गुहेत मोठाले दगड पडले होते. या काळातील ऑवरग्नेवशयन ससं्कृतीची हत्यारे गुहेत 
सापडली आहेत. या संस्कृतीचे अवशषे इराकमध्ये अद्यावप सापडले नव्हते हे या संदिात नमभद केले 
पावहजे. 

 
त्यानंतर सुमारे पंधरा हजार वष ेगुहेत मानवाचे वास्तव्य नव्हते. १२ हजार वषांपभवी मध्याश्मयुगात 

येथे पुन्हा मानवी वस्ती झाली. या काळातील दगडी हत्यारे गुहेत सापडली आहेत, तसेच कोरीव नक्षी 
असलेले काही स्लेटचे दगडही सापडले आहेत. त्या काळात गुहेच्या आसमंतात फारसे प्राणी नसावते. 
त्यामुळे तत्कालीन मानवाचे नदीतील सापडणाऱ्या कशपातंील कालव हेच मुख्य अन्न होते. या कशपाचें ढीग 
गुहेत सापडले आहेत. त्यानंतर सात हजार वषांपभवी नवाश्मयुगीन मानव तेथे वस्ती करून रावहला होता. 
त्याची हत्यारे, पाटे, वरवटें, पाळीव जनावराचंी हाडे आवण इतर अवशषे उत्खननात मोठ्या प्रमाणावर 
सापडली आहेत. अशा प्रकारचे मानवी इवतहासावर प्रकाश टाकणारे एक लाख वषांपयंतचे अवशषे एका 
वठकाणी सापडण्याचे िाग्य एखाद्याच पुरातत्त्वज्ञाच्या वाट्याला येते. 
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३. जेणरको 
 
पॅलेस्टाईनमधील जेवरको या गावचे प्राचीन अवशषेाचंी समृद्ध असलेले टेकाड ७० फुटाहंभनही 

अवधक उंच आहे. येथे १९५३ पासभन उत्खनन करून डॉ. कॅथवलन केनयॉन यानंी तेथे उपलब्ध झालेल्या 
पुराव्यावरून जेवरको ही सवांत प्राचीन वस्ती आहे असे वसद्ध केले आहे. जेवरको हे यहुदी लोकाचें एक 
तीथयके्षत्र आहे. तेथे अवतप्राचीन मानवी वस्ती मध्याश्मयुगाच्या अखेरीस सुमारे दहा हजार वषांपभवी झाली. 
सुरुवातीची घरे आकाराने गोल असभन ती कच्च्या ववटानंी बाधंलेली होती. त्याचं्या आकारावरून ती 
तंबभसारखी वदसतात. मध्याश्मयुगीन मानव िटके जीवन जगात असल्यामुळे तो फक्त काही काळ तंबभत 
राहात असे. या लोकाचं्या मध्याश्मयुगीन हत्यारावंरून ते वशकारी होते हे वसद्ध होते; परंतु त्याचं्या 
जीवनाला हळभहळभ स्थैयय प्राप्त होत असल्याचे वदसभन येते. त्यानंतरची नवाश्मयुगीन घरे आकाराने खभप मोठी 
आहेत. चौकोनी असभन त्यात अनेक खोल्या असत. तसेच पुढे अंगणही असे. घराच्या किती आवण जवमनीला 
अत्यंत गुळगुळीत आवण चमकदार वगलावा केलेला होता. परंतु या आद्य नवाश्मयुगीन शतेकऱ्यांच्या जवळ 
मातीची िाडंी नव्हती. ते बहुधा लाकडी िाडंी आवण पाण्यासाठी चामड्याच्या पखाली वापरीत असावते असे 
उत्खनकाचे मत आहे. त्यानंी स्वसंरक्षणासाठी वस्तीिोवती एक खंदक खोदला होता आवण िक्कम 
तटबंदीही बाधंली होती. 

 
जेवरको येथील उत्खननात एक महत्त्वपभणय नवाश्मयुगीन मंवदर सापडले. त्यात एका बाजभला 

कोनाडा असभन त्यामध्ये एक दगडी चौथरा होता. त्यावर बहुधा देवतेची मभती असावी. तेथे प्राण्याचं्या अनेक 
मृण्मय मभती सापडल्या. त्या बहुधा देवतेला अपयण केलेली सात मानवी शीष ेसापडली. मानवी कवट्यावंर 
मातीकाम करून त्यानंा मानवी चेहऱ्याचे रूप वदले होते. ही शीष े अत्यंत कलापभणय आहेत. त्याचंा काळ 
इ.स.पभ. ५ हजार असा वनवित करण्यात आला आहे. 

 
सुमारे सात हजार वषांपभवी जेवरको लोकानंी मातीची िाडंी घडववण्यात सुरुवात केली. इ.स.पभ. ३ 

हजार मध्ये जेवरको हे पलेॅस्टाईनमधील अत्यंत महत्त्वाचे शहर होते. त्याची तटबंदी पुन्हा दुरुस्त करण्यात 
आली. काही वळेा िभकंपाच्या तडाख्यामुळे वतची पडझड झालेली होती. उत्खवनत परुाव्यावरून ती सतरा 
वळेा दुरुस्त करण्यात आली होती असे वदसभन येते. इ.स.पभ. १९०० मध्ये हे शहर अत्यंत िरिराटीस आले 
होते. या काळातील काही कबरी उत्खननात सापडल्या. त्यात तत्कालीन वसे्त्र, ववणकाम केलेल्या 
टोपल्या, लाकडी वस्तभ आवण िाडं्यातंभन ठेवलेले अन्न चागंल्या स्स्थतीत सापडले. त्यावरून तत्कालीन 
सुबते्तची कल्पना येते. इ.स.पभ. १५६० मध्ये इवजस्प्शयन लोकानंी जेवरको शहर लुटभन नेले त्यामुळे त्याच्या 
नाशास सुरुवात झाली. पुढे इ.स.पभ. १३५० नंतर तेथे मानवी वस्ती झाली नाही. 

 
४. जामो 

 
मानवी इवतहासाच्या दृष्टीने जामो येथील उत्खनन अत्यतं महत्त्वाचे आहे. उत्तर इराकमध्ये झाग्रोस 

डोंगरात जामो या गावी प्रा. बे्रडवुड यानंी उत्खनन केले (१९४८ ते ५०) या उत्खननात मानवाच्या 
अन्नोत्पादनातील टप्पे आवण जंगली प्राणी कसे पाळले गेले. याचा अत्युत्कृष्ट पुरावा वमळाला. जामो येथील 
सवयप्रथम वस्ती इ.स.पभ. ६५०० मध्ये झाली. सुरुवातीस तेथे अंदाजे पंचवीस घरे होती. आवण तेथील 
लोकसंख्या सुमारे १५० होती. त्या काळी तेथील लोकवस्तीचे प्रमाण दर चौरस मलैास २७ होते, असे प्रा. 
बे्रडवुड याचें मत आहे. तेथे मानवी वस्ती बारमास असली तरी सुरुवातीच्या काळात तेथील लोकानंा 
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मातीची िाडंी तयार करण्याचे ज्ञान नव्हते. त्या वळेी लोक दगडाची िाडंी व ववणलेल्या टोपल्या वापरत 
असत. तेथील लोकाचें एक मातृदैवत होते. वतच्या मृण्मय मभतीवरून ती गियवती दशयववली जात असे हे स्पष्ट 
होते. त्यावरून ती समदृ्धीची देवता होती हे स्पष्ट होते. 

 
जामो उत्खननातील अत्यतं महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे तेथे वमळालेले धान्याचे आवण प्राण्याचें 

अवशषे. जळक्या धान्याच्या अवशषेावंरून असे वदसभन येते की तेथील आद्य शतेकरी गहभ, बाली आवण सातभ 
याचंी लागवड करीत असे. ही धान्ये तेथील डोंगरात आजही वनसगयतः उगवतात. सुरुवातीस ही जंगली 
धान्ये तेथील लोक गोळा करीत असावते आवण नंतर त्यानंी त्याची लागवड करण्यास सुरुवात केली 
असावी यात शकंा नाही. 

 
जंगली प्राण्यानंा माणसाळववण्याचे प्रयत्न मानवाने प्रथम या िागात केले, असे डॉ. रीड या 

प्रावणशास्त्रज्ञाचे मत आहे. त्यानंी उत्खननात वमळालेल्या प्राण्याचं्या हाडाचंा अभ्यास करून हा वनष्ट्कषय 
काढला आहे. जंगली शळेी, मेंढी, गाय, बैल, डुक्कर, घोडा, गाढव, कुत्रा इत्यादी सवय प्राण्याचंी हाडे तेथे 
सापडली आहेत. प्रथम कुत्रा पाळण्यात आला असावा. त्यानंतर शळेी पाळण्यास सुरुवात झाली. हे प्राणी 
लहान असताना तेथील लोकानंी पकडभन ठेवले असावते. त्याचं्या दुधाचा अन्नात समावशे होते असे; परंतु 
जंगली जाती त्या मानाने फार कमी दभध देतात असे आढळभन आले आहे. त्यामुळे या प्राण्याचें मासं 
खाण्यासाठी आवण चामडी उबेसाठी वापरण्यात आली असावी. धान्य वपकववण्यास आवण प्राणी पाळण्यास 
सुरुवात केल्यामुळे मानवी जीवनाला स्थैयय प्राप्त झाले. ही कृषी-क्रातंी मानवी इवतहासातील अत्यंत 
महत्त्वपभणय टप्पा होय. हा कृषी क्रातंीचे लोण इराकमधभन पविमेकडे तुकय स्तान इवजप्त आवण ग्रीस मागे 
युरोपात पोहोचले आवण पभवेकडे इराण, अफगावणस्तान मागे िारतात आले. अथातच हे होण्यास दोन तीन 
हजार वषांचा काळ लोटावा लागला. 

 
५. शताल हुयकू 

 
तुकय स्तानच्या दवक्षणेकडे असलेल्या कोनया पठारावर शताल हुयभक येथे डॉ. जेम्स मेलाटय यानंी 

केलेल्या उत्खननात जगातील अवतप्राचीन नगरीचा शोध लागला. हे नगर नवाश्मयुगीन (इ.स.पभ. ६५००) 
असभन त्याचा ववस्तार ३२ एकर आहे. तेथे १२ वळेा वस्ती झाली असे बाधंकामाच्या अवशषेावंरून वदसभन 
येते. तेथील घरे कच्च्या ववटांची बाधंलेली असभन त्याना अनेक खोल्या असत. घरात बसण्यासाठी मातीचे 
कटे्ट केलेले असत. त्याचंा झोपण्यासाठी उपयोग होत असे. परंतु आियाची गोष्ट अशी की या घरानंा दारे 
नव्हती. आत जाण्यासाठी कितीला वशडी लावलेली असे. ती चढभन छपरातभन आत उतराव ेलागे. येथील घरे 
काही वळेा आगीने जळभन खाक झाल्यामुळे त्यात जळलेले धान्य आवण प्राण्याचंी हाडे मोठ्या प्रमाणावर 
सापडली. त्यामुळे नवाश्मयुगात मानवी जीवनाला स्थैयय कसे लािले यावर प्रकाश पडतो. तेथे प्रथम मेंढी, 
नंतर गाय, बलै, शळेी व कुत्रा या क्रमाने प्राण्याचंी हाडे सापडली; परंतु डुकराची हाडे मात्र सापडली 
नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील रवहवाशाचं्या धार्ममक समजुती हे असाव,े असे डॉ. मेलाटय याचें मत 
आहे. 

 
उत्खननात काही दफनेही सापडली. मृताला घरातच चौथऱ्याखाली पुरले जाई. वस्त्रयाचंी व 

मुलाचंी दफने प्रामुख्याने सापडली आहेत. पुरुष बहुधा वशकारीवर आवण आसपासच्या टोळ्याशंी होणाऱ्या 
चकमकीत मारले जात असावते. मृताला कपडे आवण दावगने घालभन पुरले जाई. पुरुष लंुगीसारखे वस्त्र 
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नेशीत ककवा वचत्त्याचे कातडे पाघंरीत. त्याला चामड्याचा पट्टा आवण हाडाचा हभक असे. येथील माणसे 
पावणेसहा फुटाहंभनही अवधक उंच असभन वधप्पाड होती. कबरीत मृतासाठी अन्नही ठेवले जाई. त्यामुळे 
तत्कालीन अन्न कोणते होते हे समजते. येथील अवतप्राचीन दफनात मातीच्या िाडं्याऐवजी लाकडाची 
िाडंी व टोपल्यातभन अन्न ठेवीत असत. मातीची िाडंी नंतरच्या काळात तयार केली गेली. 

 
उत्खननात नवाश्मयुगीन मंवदराचें अवशषे सापडले आहेत. त्यामध्ये समृद्धीची मातृदेवता 

प्रामुख्याने वदसते. मंवदराच्या कितीवर बैलाचंी आवण एडक्याचंी मृण्मय वशरे लावलेली असत. तसेच 
कितीवर रंगीत वचते्रही असत. त्यात माणसाच्या हाताचे पजें अनेक आहेत. वशवाय बलैाची वचते्रही आहेत. 
एक वठकाणी वगधाडाचे वचत्र आहे. या प्रकारची चाळीस मंवदरे तेथील उत्खननात सापडली. त्याचं्या आवण 
घराचं्या बाधंणीत काहीही फरक नाही. यावरून येथील वसाहत वकती िरिराटीस आली होती याची 
कल्पना येते. या लोकाचं्या समृद्धीचे मुख्य कारण व्यापार होते. उच्च प्रतीचा ऑस्ब्सवडयन दगड येथभन पविम 
आवशयातील अनेक वठकाणी मोठ्या प्रमाणावर वनयात होत असे. तसेच कातडी, फर, फणी, हत्यारे, आयुधे 
इत्यादींचाही व्यापार येथील लोक करीत असत. ही वसाहत फार ववस्तृत असल्यामुळे वतचे नगर हे संबोधन 
साथय ठरते. त्यामुळे हे जगातील अवतप्राचीन शहर होते यात शकंा नाही. 

 
६. उर 

 
इराकच्या दवक्षणेत वाळवटंात, परंतु युरावटस नदीपासभन जवळच असलेले हे प्राचीन शहर 

अब्राहामची नगरी म्हणभन प्रवसद्धी पावले होते. पाच हजार वषांपभवी हे अत्यंत िरिराटीस आले होते. तेथील 
व्यापार-उवदमामुळे त्याच्या वैिवात एकसारखी िर पडत होती. येथे १९२७ मध्ये सर वलओनाडय वभली यानंी 
उत्खनन करून तेथील अमभल्य अवशषे उजेडात आणले. येथे त्यानंा राजघराण्यातील व्यक्तींची थडगी 
अचानकपणे सापडली. ती जडजवाहीर, आयुधे, हत्यारे आवण इतर अनेक कलावस्तभंनी खच्चभन िरलेली 
होती. काही वठकाणी राजे लोकाचं्या खेळण्याच्या वस्तभही सापडल्या. एका थडग्यात २४ वस्त्रयाचें सागंाडे 
सापडले. ते सवय दागदावगन्यानंी सजववलेले होते. त्यातील काही राण्या आवण बाकीच्या दासी असाव्यात 
असे वदसते. यात थडग्यात सोन्याचादंीचे नक्षीकाम केलेल्या हस्स्तदंती वीणाही सापडल्या. ही सवय थडगी 
साडेचार हजार वषांपभवीची आहेत, हे सावंगतल्यावर हे नगर वकती वैिवशाली होते आवण तेथील लोकानंी 
कलेच्या के्षत्रात वकती प्रगती केली होती याची कल्पना येते. 
 
७. णननिे 

 
पॉल एवमल बोट्टा याने या प्राचीन नगरीचे उत्खनन करून लावलेल्या शोधाने एके काळी सारे जग 

चवकत होऊन गेले होते. बोट्टा हा व्यवसायाने डॉक्टर होता, परंतु १८४० मध्ये रें च सरकारने त्याची मोसुल 
येथे नेमणभक केली. तेथे आल्यापासभन त्याला पुराणवस्तभ जमववण्याचा नाद लागला. वदसेल ती वस्तभ वाटेल 
त्या मागाने वमळववण्याचा तो प्रयत्न करीत असे. असे करीत असता एका स्थावनक अरबाने या नगरीच्या 
अवशषेाचंी मावहती बोट्टाला वदली. त्यावरून त्याने १८४३-४६ मध्ये येथे उत्खनन करून येथील असीवरयन 
राजवाड्याचा शोध लावला. तो अत्यंत िव्य होता आवण अनेक वशल्पानंी सुशोवित केलेला होता. येथे 
त्याला असीवरयन वशल्पाचे आवण इतर कलाकृतींचे अवशषे ववपुल प्रमाणात सापडले. 
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८. बाणबलोन 
 
रॉबटय कोल्डव े या जमयन सशंोधकाने येथे १८९९ पासभन उत्खनन सुरू केले. थोड्याच वदवसातं 

त्याला शहराची तटबंदी सापडली आवण हजारो प्राचीन अवशषे वमळाले. त्यावरून बावबलोन हे एक 
महत्त्वाचे प्राचीन शहर ठरते. असीवरयन राजा नेबुचदनेझार याची ती राजधानी होती. त्याने आपल्या 
राजधानीची उिारणी कशी केली आवण परचक्रापासभन व पुरापासभन संरक्षण व्हाव ेम्हणभन त्याने जी काळजी 
घेतली त्याबद्दलचे उल्लखे येथील कोरीव लेखात सापडले आहेत. या राजाने बाधंकामासाठी प्रथम पक्क्या 
ववटाचंा उपयोग केला होता. उत्खननात वकत्येक राजवाड्याचें अवशषे सापडले. त्यावरून नेबुचदनेझारने 
शहरात एकामागभन एक प्रचडं वास्तभ उिारल्या असल्याचे वदसभन आले. राजवाड्याच्या दशयनी िागावर 
चमकदार ववटामंध्ये (glazed tiles) बसववलेले उत्कृष्ट वशल्प आहे. तेथील कमानींचे अवशषे हे बहुधा 
सेवमरावमस राणीच्या झुलत्या उद्यानाचा एक िाग असावेत असे कोल्डवचेे मत होते. सुप्रवसद्ध बेबलेच्या 
वमनाराचे अवशषे याच उत्खननात सापडले. या वमनाराची एक बाजभ २८८ फभ ट लाबं आहे, आवण वर 
असलेल्या मंवदरासह त्याची उंचीही वततकीच आहे. हा वमनार बाधंभन पुरा झाल्यावर सुमारे दीडश ेवषांनी 
प्राचीन ग्रीक इवतहासकार वहरोडोटस याने इ.स.पभ. ४५८ मध्ये पावहला होता. त्याने केलेले वमनाराचे वणयन 
वकती अचभक होते हे उत्खवनत अवशषेावंरून वदसभन येते. 

 
याच उत्खननात एक ७५ फभ ट रंुदीचा िव्य राजमागय सापडला. नेबुचदनेझारने माडभ यक देवतेच्या 

वमरवणुकीसाठी तो बाधंला असल्याचा उल्लखे त्याच्या कोरीव लेखात वमळतो. सुप्रवसद्ध ईस्तरचे िारही 
(Ishtar’s Gate) याच उत्खननात सापडले. त्याच्या दशयनी िागावर शकेडो प्राण्याचंी वचते्र ववववध रंगातं 
उठावदार कोरलेली होती; परंतु हे वैिवशाली शहर ससावनयन काळात मोडकळीस आले आवण मध्ययुगात 
तर त्याचा मागमभसही रावहला नाही. 
 
९. रॉय 

 
येथील हेवन्रक श्लीमनने केलेले उत्खनन प्रवसद्ध आहे. श्लीमन हा एक श्रीमतं जमयन व्यापारी होता. 

लहानपणापासभन त्याला ग्रीक पौरावणक कथाचंी आवड होती. होमरची ‘इवलयड’ आवण ‘ऑवडसी’ ही 
महाकाव्ये तर त्याला केवळ मुखोद गत होती. वयाच्या ४६ व्या वषी तो ग्रीसला आला आवण रॉय या प्राचीन 
नगरीच्या शोधाथय, होमरची महाकाव्ये गात, रानावनातं िटकभ  लागला. महाकाव्यात आलेल्या रॉयच्या 
वणयनाशी वमळतेजुळते असे एक वठकाण त्याला वहसारवलक येथे सापडले. येथे १८७० मध्ये त्याने उत्खनन 
सुरू केले. या उत्खननात त्याला वकत्येक प्राचीन अवशषे वमळाले आवण जडजवावहराचा एक प्रचंड खवजना 
वमळाला. त्यात लहानमोठे ८००० दावगने होते. हा खवजना होमरने वणयन केलेला राजा वप्रयाम याचा 
असावा अशी श्लीमनची खात्री होती; परंतु नंतर झालेल्या उत्खननात तो खवजना त्याहभनही एक हजार 
वषांनी जुना होता असे वसद्ध झाले आहे. 

 
रॉयच्या संस्कृतीचे श्लीमनने सात कालखंड पाडले. पुढे डोरफेल्ट याने उत्खनन केले व 

पुराव्यावरून तेथील अवशषेाचें आठ कालखंड वनवित केले. यापंैकी सहावा कालखंड हा होमरचा होता 
असे त्याने वसद्ध केले. याच वठकाणी १९३२ पासभन डॉ. कालय  ब्लेगेन यानंी उत्खनन करून रॉयचा इ.स.पभ. 
३००० पासभन ते इ.स.पभ. ५०० पयंतचा सासं्कृवतक ववकास उजेडात आणला आहे. 
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१०. नॉसस् 
 
१८२६ मध्ये ऑक्सफडयच्या संग्रहालयाचे वस्तुपाल आथयर इव्हॅन्स याचं्याकडे क्रीटमधील काही 

प्राचीन वस्तभ आल्या. त्यातील मुद्रावंर साकेंवतक वलपीतील अक्षरे कोरलेली होती. त्यावरून क्रीटमध्ये 
प्रागैवतहावसक अवशषे ववपलु प्रमाणात सापडतील अशी त्याचंी खात्री झाली, म्हणभन १९०० साली त्यानंी 
क्रीटमधील नॉसस् या गावी उत्खनन सुरू केले. तेथे त्यानंा ग्रीसच्या प्रागवैतहावसक काळातील अवशषे 
सापडले. 

 
त्याचंा काळ त्यानंी इ.स.पभ. २९०० ते इ.स.पभ. १३५० असा वनवित केला. या संस्कृतीचे त्यानंी तीन 

कालखंड कल्पभन त्यातंील पुराव्याच्या आधारे प्रत्येक कालखंडाचे तीन उपखंड केले. येथे एका िव्य 
राजवाड्याचे अवशषे सापडले. त्यात कितीवर अनेक रंगीत वचते्रही आहेत. वशवाय वकत्येक कोरीव लेखही 
सापडले. या कोरीव लेखाचें ‘वलवनयर अ’ आवण ‘वलवनयर ब’ असे दोन गट पाडण्यात आले आहेत. ही 
वलपी वाचण्याचे पुष्ट्कळ प्रयत्न झाले; आवण १९५२ मध्ये वमचेल व्हेंवरस या तरुण सशंोधकाच्या प्रयत्नास 
यश येऊन ‘वलवनयर ब’ ही वलपी वाचता येऊ लागली आहे. त्या वलपीची िाषा प्राचीन ग्रीक आहे हेही वसद्ध 
झाले आहे. 
 
११. तूतनखामेनची कबर 

 
हॉवडय काटयर याने या कबरीचा लावलेला शोध आवण वतचे उत्खनन हे पुरातत्त्वववदे्यच्या इवतहासात 

एक अत्यंत रोमाचंकारी प्रसंग म्हणभन प्रवसद्ध आहे. १९२६ मध्ये लॉडय कानयरव्हॉनच्या साहाय्याने त्याने 
केलेल्या उत्खननात ही कबर सापडली. सुरुवातीस अनेक प्रयत्न करूनही त्याचं्या हाती काहीच लागले 
नाही; परंतु एक वदवशी अचानक तभतनखामेन या अल्पायुषी राजाच्या कबरीचा शोध लागला. इ.स. पभवी १३ 
व्या शतकात या राजाने फार थोडा काळ राज्य केले तो वारल्यानंतर इवजस्प्शयन पद्धतीनुसार त्याची ममी 
करून त्याला पुरण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्याच्याबरोबर त्याच्या ऐवहक वस्तभ, त्याच्या राण्या, 
दासदासी, पक्षी, प्राणी यानंाही पुरण्यात आले. याचा मुख्य उदे्दश राजाला मेल्यानंतरही त्याच्या ऐश्वयाचा 
उपिोग घेता यावा असा होता. ही कबर जगात आजवर सापडलेल्या सवय कबरींमध्ये अत्यतं वैिवशाली 
समजली जाते. वतच्यात सापडलेल्या मौल्यवान कलावस्तभंनी तर एक प्रचंड संग्रहालय िरून जाईल. 
थडग्याचा दरवाजा उघडल्याबरोबर आतील बहुमभल्य वस्तभंनी काटयरचे डोळे वदपभन गेले. आत त्याला 
सोन्याचे नक्षीकाम केलेले राजकसहासन आवण आसने, सोन्याचे व वहऱ्याचें नक्षीकाम केलेले अलंकार अशा 
शकेडो वस्तभ सापडल्या. राजाची ममी ही शुद्ध सोन्याच्या मानवी आकाराच्या पेटीत ठेवलेली होती. आजही 
ही वस्तभ कैरोच्या संग्रहालयात पावहल्यावर त्या राजाच्या ऐश्वयाची कल्पना येते. 

 
१२. पॉम्पी 

 
इटलीमधील या प्राचीन नगरीचे उत्खनन, अधभन-मधभन खंड पडत असला तरी, गेली दोन शतके 

चालभ  आहे. हे एक अत्यतं ववस्तृत आवण समदृ्ध शहर होते; परंतु दुदैवाने इ.स. ७९ मध्ये जवळ असलेला 
व्हेसुस्व्हएस या ज्वालामुखी जागतृ होऊन त्यातभन वनघालेल्या आग, माती आवण दगडगोट्याचं्या माऱ्यामुळे 
हे शहर बेवचराख झाले. त्यानंतर पुन्हा तेथे कधीही वस्ती झाली नाही. ज्वालामुखीच्या राखेचा एक खभप 
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जाड थर या शहरावर बसभन तो कालान्तराने दगडासारखा घट्ट झाला. त्यामुळे येथील अवशषे सुस्स्थतीत 
सापडले आहेत. 

 
उत्खननात सापडलेल्या अवशषेावंरून या िव्य शहराच्या वैिवाची कल्पना येते. रंुद रस्ते, रोमन 

सरदाराचें आवलशान प्रासाद, दुकाने, सावयजवनक इमारती इत्यादींचे अवशषे ववपलु प्रमाणात सापडले 
आहेत. इमारतीतील लाकडाचे कोरीव कामसुद्धा बरेच सुस्स्थतीत हाती लागले. घरातील किती वपवळ्या 
रंगाच्या होत्या; परंतु ज्वालामुखीच्या उष्ट्णतेने हा रंग आता लालसर झाला आहे. श्रीमंतांच्या प्रासादात 
कितींवर उत्कृष्ट रंगीत वचते्र आहेत. ती रोमन वचत्रकलेच्या वैिवाची साक्ष देतात. येथे आजवर जे मानवी 
सागंाडे सापडले आहेत त्यावरून दोन हजाराहंभन अवधक लोक ज्वालामुखीच्या िक्ष्यस्थानी पडले असावते 
असा अंदाज आहे. शहराची लोकसंख्या त्या काळी वीस हजारांहभन जास्त होती. त्यावरून ज्वालामुखींचा 
उदे्रक होताच बरेचसे लोक जीव मुठीत घेऊन वाट फुटेल वतकडे पळभन गेले असावते आवण जे शहरात 
अडकले ते मृत्युमुखी पडले. येथे सापडलेल्या सागंाड्यावंरून माणसानंा आवण प्राण्यानंा मरताना वकती 
ियंकर वदेना झाल्या असतील याची कल्पना येते. येथे काही घरातंभन सवय वस्तभ सापडलेल्या स्स्थतीत 
ठेवल्या आहेत. त्या पाहभन आजही तेथे गेलेल्या प्रवाश्याचें डोळे पाणवल्यावाचभन राहत नाहीत. येथे 
धाकट्या प्लीनीचा चलुता मरण पावला. त्यामुळे तेथील ज्वालामुखीचे वणयन करणारे पत्र प्लीनीचे सुप्रवसद्ध 
रोमन इवतहासकार टॅवसटस याला वलवहले. त्यावरून ज्यालामुखीमुळे उडालेल्या हाहाःकाराची सपंभणय 
कल्पना येते. 

 
१३. चँगशॉ 

 
चीनमधील हुनान प्रातंाची राजधानी चगँशॉ येथे ६५ फभ ट उंचीच्या टेकाडाचे उत्खनन करताना 

तेथील पुरातत्त्वज्ञानंा २१०० एक कबर सापडली. त्या कबरीत एका श्रीमंत स्त्रीचे शव त्यानंा वमळाले. ती 
चीनचा सम्राट कचग (इ.स.पभ. १५६ ते १४१) याची पे्रयसी होती. वतचे नाव चेंग होते. वतचे शव अत्युत्तम 
स्स्थतीत आढळले. ते एकात एक अशा तीन लाकडी पेट्यातंभन ठेवलेले असभन जवमनीवरून पाणी आत वशरू 
नये म्हणभन बाजभने कोळशाचा थर वदला होता. कबरीत वतच्याबरोबर अनेक मौल्यवान करंडक, अन्न, 
संगीताची वादे्य, रेशमी आवण वकनखापाचे कपडे, जेवणाच्या िाडं्याचं्या सपंभणय सचं इत्यादी अनेक वस्तभ 
ठेवलेल्या होत्या. स्त्रीच्या शरीराची परीक्षा तज्ञ डॉक्टराकंरवी करण्यात आली. त्यानंा असे आढळभन आले 
की ती हृदयववकाराच्या झटक्याने मेली. वतला हृदयववकार होता हे कबरीत सापडलेल्या औषधावरून 
वसद्ध झाले. ती ज्या वदवशी वारली त्या वदवशीच्या वतच्या वदनचयेचा तपशील पुरातत्त्वज्ञानंी सादर केला 
आहे. वतच्या आयुष्ट्यातल्या शवेटच्या वदवशी सकाळी ती लवकर उठली आवण रेशमी झगा घालभन बागेत 
वफरून आली. त्यानंतर वतच्या नोकराने वतला ककलगड वदले. थोड्या वळेाने वतच्या छातीत कळ येऊन 
वतचे प्राणोत्क्रमण झाले. हा सवय तपशील कबरीतील अवशषेावंरून आवण वतच्या शरीराच्या तपासणीवरून 
पुरातत्त्वज्ञानंा समजला. शास्त्रीय पद्धतीने पुराव्याचे मभल्यमापन केल्यामुळे आपल्याला वकती महत्त्वपभणय 
मावहती वमळते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. 
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भारत 
 
१. बुझोम 

 
काश्मीरमध्ये श्रीनगरपासभन चोवीस वकलोमीटर अंतरावर असलेल्या या गावी िारतातील 

नवाश्मयुगीन संस्कृतीचा महत्त्वपभणय पुरावा वमळाला. येथील वसाहतीचे चार सासं्कृवतक कालखंड 
कस्ल्पलेले आहेत. त्यापंैकी पवहल्या कालखंडात (इ.स.पभ. १५०० ते २०००) येथील नवाश्मयुगीन लोकानंी 
जवमनीत खडे्ड खणभन घरे बाधंली. ती आकाराने गोल ककवा लंबगोल असभन तळाशी प्रशस्त परंतु तोंडाशी 
वनमुळती होती. त्यापंैकी सवात मोठ्या घराचा व्यास तळाशी ४·५७ मीटर आवण तोंडाशी २·७५ मीटर असभन 
त्याची खोली ३·९६ मीटर आहे. काही घरे एकमेकानंा खालभन ियुार काढभन जोडलेली असत. घराच्यावर 
बचयच्या झाडाचे छप्पर असे. स्वयंपाकाचे काम बाहेर उघड्यावर चालत होते. घरात सापडलेली खापरे, 
कोळसा, राख इत्यादींच्या अवशषेावंरून या खड्ड्ड्याचंा राहण्यासाठी उपयोग केला जात होता हे उघड 
आहे. 

 
दुसरा कालखंडही (इ.स.पभ. १५०० ते १०००) नवाश्मयुगीन आहे; परंतु या काळात कच्च्या 

ववटाचंी आवण मातीची घरे बाधंण्यात आली. हाडाचंी हत्यारे या काळात मोठ्या प्रमाणावर वापरात आली. 
त्यातं सुऱ्या, तीरागे्र, कज्जलशलाका, वछन्न्या, सुया आवण मत्स्यबाण (harpoon) आहेत (वचत्र ९). ही सवय 
हत्यारे घासभन गुळगुळीत आवण चमकदार केलेली आहेत. अथात त्याबरोबर दगडाची हत्यारेही सापडतात. 
या काळातील दफनेही सापडली आहेत. त्यातं काही प्राण्याचंीही दफने आहेत. वतसरा कालखंड 
महापाषाणीय संस्कृतीचा असभन चौथा इवतहासकालीन आहे. येथील उत्खननावरून काश्मीरमधील 
नवाश्मयुगीन संस्कृतीवर महत्त्वाचा प्रकाश पाडला गेला. 

 
२. कालीबंगन 

 
१९४७ साली िारताची फाळणी झाल्यामुळे कसधु ससं्कृतीची सवय स्थळे पावकस्तानात गेली आवण 

िारतात या संस्कृतीचे एकही स्थळ उरले नाही; परंतु त्यानंतर केलेल्या संशोधनात या ससं्कृतीची अनेक 
स्थळे िारतात आढळभन आली आहेत. त्यापंैकी कालीबगंन (वजल्हा श्रीगंगानगर, राजस्थान) हे एक कसधु 
संस्कृतीचे अत्यंत महत्त्वाचे नगर होते. ते प्राचीन सरस्वती नदीच्या तीरावर बसलेले होते. तेथे िारतीय 
पुरातत्त्व सवेक्षण खात्याचे श्री. लाल आवण श्री. थापर यानंी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले. तेथे त्यानंा 
प्राचीन िव्य नगरीचे अवशषे आढळभन आले. इतकेच नव्हे तर कसधु संस्कृतीच्या पभवी तेथे जी ससं्कृती नादंत 
होती, वतच्या अस्स्तत्वाचाही बहुमोल पुरावा वमळाला. 

 
कालीबंगन येथील प्राचीन नगर सुमारे साडेचार हजार वषांपभवी वसववण्यात आले. या नगरीची 

दोन िागात वविागणी करण्यात आली होती (आकृती १०). पभवेकडे बालेवकल्ला होता आवण पभवेकडील 
िागात सामान्य जनाचंी घरे होती. या दोन्हींना िक्कम तटबंदीही होती. ती नगर-रचना कसधु ससं्कृतीच्या 
लोकाचंी वैवशष्ट्ट्यपभणय रचना होती. कसधुपभवय ससं्कृतीला आता कालीबंगन ससं्कृती असे नाव देण्यात आले 
आहे. या संस्कृतीच्या लोकाचंी वस्ती पविमेकडील बालेवकल्ल्याच्या जागी होती. त्यानंी आपल्या वस्तीला 
कच्च्या ववटाचंी तटबंदी घातली होती. या ववटा ३० x २० x १० सेंवटमीटर या आकाराच्या होत्या. कितीच्या 
आतील आवण बाहेरील बाजभवर मातीचा वगलावा केला होता. या लोकाचंी घरेची कच्च्या ववटाचंी बाधंलेली 
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होती. त्यात अनेक खोल्या आहेत. ही सवय घरे बहुधा एक मजली होती. घरात हल्लीच्या तंदभरसारख्या 
जवमनीखालच्या चलुी सापडल्या आहेत. पाणी साठववण्यासाठी गोलाकार खडे्ड करून चुन्याने कलपलेले 
होते. या काळातील सवात महत्त्वपभणय अवशषे म्हणभन एका नागरलेल्या शतेाचा उल्लखे करावा लागेल. त्यात 
नागंरटीच्या स्पष्ट खुणा आहेत. त्यावरून साडेचार हजार वषांपभवी हल्लीसारखा नागंर वापरीत असावते यात 
शकंा नाही. ही ससं्कृती फार काळ वटकली नाही. (इ.स.पभ. २४५० ते २३००). 

 
कसधुपभवय संस्कृतीचे लोक कालीबगंन येथे राहत होते. त्यावळेी कसधु ससं्कृतीचे लोक तेथे येण्यास 

सुरुवात झाली होती. थोड्याच काळात त्यानंी तेथे आपले वचयस्व स्थावपले आवण कसधुपभवय संस्कृतीच्या 
लोकानंा तेथभन हुसकभ न लावले. कसधु ससं्कृती तेथे सुमारे ५०० वष े(इ.स.पभ. २३०० ते १७५०) नादंली. या 
लोकानंी नगरीची दोन िागातं वविागणी केली याचा उल्लेख वर केला आहे. त्याचं्या बालेवकल्ला आकाराने 
समातंर वििजुचौकोनासारखा (parallelogram) होता. तो सुमारे २४० मीटर लाबं आवण १२० मीटर रंुद 
होता. तटबंदीची रंुदी सुमारे ३ ते ७ मीटर रंुद होती आवण वतला ठराववक अंतरावर बुरुजही होते. ही 
तटबंदी कच्च्या ववटाचंी होती. ववटा ४० x २० x १० आवण ३० x १५ x ७·५ सें.मी. या दोन आकाराचं्या 
होत्या. ववटाचं्या आकाराचे १ : २ : ४ हे प्रमाण हल्लीच्या ववटासंारखे आहे. त्यामुळे ववटा आडव्या उभ्या 
ठेवभन बाधंकाम करणे शक्य झाले होते. या बालेवकल्ल्यात बहुधा शासनकते म्हणजे राजा ककवा धमयगुरू 
आवण इतर अवधकारी मंडळी राहत असावीत यात शकंा नाही. या िागात मोठाली लंबगोलाकृती अस्ग्नकंुडे 
सापडली आहेत. तसेच एका कंुडात बैलाची हाडे आवण हरणाचंी कशगे सापडली. त्यावरून तेथे एखादा यज्ञ 
केला गेला असावा असे म्हणता येईल. 
 

 
आकृती १० : कालीबंगन (राजस्िान) नसधु संस्कृतीची नगररचना (इ. स. पू. २०००) 

 
नगराच्या पविमेकडील िागात सामान्य जनाची वस्ती होती. वतलाही िक्कम तटबदंी होती. येथे 

सरळ आवण एकमेकाला काटकोनात छेदभन जाणारे रस्ते होते (वचत्र १०). या िागातील घरे अनेक 
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खोल्याचंी आहेत. ही वसाहतही समवििभज चौकोनी आकाराची असभन वतची दवक्षणोत्तर लाबंी ३६० मीटर व 
पभवयपविम रंुदी २४० मीटर आहे. शहरातील काही रस्ते सात-आठ मी. रंुदीचे होते. आवण गावात 
जाण्याकवरता उत्तरेला एक आवण पविमेला एक अशी दोन प्रवशेिारे होती. यापंैकी पविमेकडील 
दरवाज्यावर पहारेकऱ्यासंाठी खोल्या होत्या. बहुतेक सवय घरे कच्च्या ववटाचंी बाधंलेली आहेत. 
न्हाणीघरात जवमनीला ववटा बसववलेल्या आहेत. काही खोल्यातंील जमीन कोरीव नक्षीकाम केलेल्या 
ववटाचंी होती. सवयसाधारणपणे सहा-सात खोल्याचे घर असे. पभवयवनयोजनानुसार घरे बाधंलेली असल्यामुळे 
प्रत्येक घराच्या दोन बाजभंस रस्ता ककवा बोळ असे; परंतु घराचे दार मात्र बोळाच्या बाजभन असे. काही 
घरातभन अस्ग्नकंुडे आढळभन आली आहेत. 

 
नगराची स्मशानिभमी वस्तीच्या नैऋय त्येस ३०० मीटर अतंरावर होती. तेथे तीन प्रकारची दफने 

सापडली आहेत. 
 
(१) चौकोनी ककवा लंबगोल खड्डा खणभन त्यात मृताचे संपभणय शरीर ठेवले जाई. 
 
(२) अस्स्थकंुि हा गोल खड्ड्ड्यात ठेवला जाई. 
 
(३) चौकोनी ककवा लंबगोल खड्डा खणभन त्यात मातीची िाडंी आवण इतर वस्तभ ठेवीत. 
 
यापकैी दुसऱ्या आवण वतसऱ्या प्रकारच्या दफनातं अस्थी ठेवलेल्या नव्हत्या. त्यावरून ती 

साकेंवतक दफने होती हे वसद्ध होते. या प्रकारची साकेंवतक दफने कसधु ससं्कृतीच्या शहरात आजवर इतरत्र 
कोठेही आढळभन आलेली नाहीत. 
 
३. लोिल 

 
गुजराथमधील कसधु ससं्कृतीच्या या शहराच्या उत्खननात एका अत्यंत महत्त्वाच्या वास्तभचा शोध 

लागला आहे. ही वास्तभ म्हणजे जहाजासाठी तेथे बाधंलेल्या बंदराचे अवशषे होत. ७१० फीट लाबं आवण 
१२० फभ ट रंुद अशा या धक्क्याला पभवेकडे जहाजे आत येण्यासाठी २३ फभ ट रंुदीचे िार आहे. ज्या वळेी 
समुद्राला िरती आलेली असेल त्या वळेी पाणी आत येऊन जहाजे आत येणे शक्य होत असे. जास्त 
पाण्याचा वनचरा व्हावा म्हणभन दवक्षणेकडे तशी सोय केलेली होती. लोथलच्या सिोवतालच्या िभिागाचे 
वनरीक्षण केल्यास असे आढळभन येईल की, हे वठकाण प्राचीन काळी समुद्र वकनाऱ्यावर ककवा त्याच्याजवळ 
असाव.े त्यावरून लोथल हे प्राचीन काळी बंदर असाव,े ह्या ववधानाला पुष्टी वमळते. हे जगातील सवात 
प्राचीन बंदर ठरते. 

 
लोथल येथील ससं्कृती दोन कालखंडातं वविागली आहे. पवहल्या कालखंडात (इ.स.पभ. २५०० ते 

इ.स.पभ. १५००) येथे कसधु संस्कृती नादंली. दुसऱ्या कालखंडात (इ.स.पभ. १५०० ते इ.स.पभ. १०००) ती 
नाहीशी होऊन तेथे ताम्रपाषाणयुगीन (Chalcolithic) लोकानंी वसाहत केली असे येथील अवशषेावंरून 
वसद्ध होते. 
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४. नािडातोडी (णजल्हा णनमाड, मध्यप्रदेश) 
 
मध्यप्रदेशात नमयदेच्या दोन्ही तीरावंर समोरासमोर असलेल्या महेश्वर आवण नावडातोडी या प्राचीन 

स्थळाचें उत्खनन डॉ. साकंवलया आवण डॉ. देव यानंी १९५२-५३ आवण १९५७-५८ मध्ये केले. अश्मयुगीन 
काळापासभन ते मध्ययुगापयंतचे अवशषे तेथे त्यानंा वमळाले. येथील सात सासं्कृवतक कालखंडापंैकी 
वतसऱ्या कालखंडात ताम्रपाषाणयुगीन अवशषे सापडले. त्यावरून माळव्यातील स्स्थर जीवनाची सुरुवात 
इ.स.पभ. १७०० मध्ये झाली असे वदसभन येते. या कालखंडाचे चार सासं्कृवतक उपवविाग कस्ल्पलेले आहेत. 
तेथील घरे मातीची असभन आकाराने चौरस ककवा चौकोनी ककवा गोल होती. घराची जमीन चोपभन तयार 
केलेली असे. किती मातीच्या असभन त्यात लाकडी वासे असत. त्यावर बहुधा कोनाकृती छप्पर असाव.े 
काही घरे जळभन गेल्यामुळे त्याचं्या किती पक्क्या झाल्या होत्या. 

 
प्रत्येक घरात चभल असे. चुलीच्या आसपास जळके धान्य सापडले आहे. त्यावरून येथील शतेकरी 

गव्हाची लागवड करीत होते हे स्पष्ट होते. तसेच तादंभळ, मसभर, मभग इत्यादी धान्यावशषेही सापडले आहेत. 
धान्य ठेवण्यासाठी घरात मोठाले राजंण असत. येथील लोकाचंी मातीची िाडंी अत्यंत सुबक आवण 
घाटदार असभन त्यावरील रंगीत नक्षी त्याचं्या कलेची साक्ष देतात. त्यात हर तऱ्हेचे वाडगे, कटोरे, कंुडे, 
हंडे इत्यादी प्रकारची िाडंी असभन त्यावर वपवळ्या ककवा बदामी रंगाचा लेप वदलेला असे. त्यावरील नक्षी 
तपवकरी ककवा काळ्या रंगात असे. त्याचें दारूचे पेले आपल्या आईस्स्क्रमच्या पेल्यासारखे वदसतात. या 
प्रकारचे पेले इराणमधील उत्खननात सापडले आहेत. त्यावरून या काळात इराणमधभन आयय लोक इकडे 
येण्यास सुरुवात झाली असावी असे उत्खनकाचें मत आहे. 

 
५. इनामगाि (वजल्हा पुणे, महाराष्ट्र) 

 
पुण्याच्या पभवेस ८० वक.मी. अंतरावर असलेल्या घोडनदीच्या तीरावर इनामगाव येथे गेली सहा वष े

डेक्कन कॉलेजतफे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन चालभ  आहे (वचत्र १). त्यात सापडलेल्या पुराव्यामुळे 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीचे अनेक पलैभ  उजेडात आले आहेत. येथे सवयप्रथम वस्ती इ.स.पभ. 
१६०० च्या सुमारास झाली. हे लोक बहुधा माळव्यातभन इकडे आले असावते, असे त्याचं्या वैवशष्ट्ट्यपभणय 
खापरावंरून वाटते. त्याचंी घरे आकाराने चौकोनी आवण मोठी (७ x ५ मी.) होती. घराच्या किती मातीच्या 
असभन बैठ्या असत. त्यावर कभ ड असे. अधभनमधभन लाकडी वासे असत व त्यावर कोनाकृती छप्पर असे. 
कोपऱ्यात चभल असे. ही चभल म्हणजे लहान चौकोनी व खड्डा खणभन त्यात मध्यिागी एक मोठा चपटा दगड 
ठेवलेला असे. त्यावर खापराचा तवा असे. दुसऱ्या कोपऱ्यात सुमारे दीड मीटर मातीचा गोल चौथरा असे. 
त्याचा उपयोग हल्लीप्रमाणे धान्याची ककणग ठेवण्यासाठी होत असावा. माळवा संस्कृतीचे काही लोक 
खड ड्यातं घरे करून राहत असत. 

 
इ.स.पभ. १४०० च्या सुमारास येथे जोवे संस्कृतीचे लोक आले. या काळात लोकसंख्या झपाट्याने 

वाढभन हजार-बाराशचे्या घरात गेली असावी असे वस्तीच्या एकभ ण ववस्तारावरून वाटते. या काळातील घरे 
चौकोनी आकाराची असभन सुमारे ५ x ३ मी. लाबंी रंुदीची आहेत. त्याचं्या किती कुडाच्या असत. या काळात 
वस्तीला तटबंदीही बाधंण्यात आली. वतचे बुरुज दगड-गोट्याचें बाधंलेले असभन कित मातीची असावी असे 
वाटते. या प्रकारची तटबंदी असलेले जोवे संस्कृतीचे हे एकच वठकाण होय. या काळातील दुसरा एक 
अत्यंत महत्त्वपभणय अवशषे म्हणजे नदीच्या पुरापासभन गावाचे रक्षण व्हाव े म्हणभन िक्कम बाधंलेले दगडी 
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बंधारा; तो वस्तीच्या पविमेस २०० मीटर अंतरावर बाधंला होता. तो सुमारे ३०० मीटर लाबं व २·५ मीटर 
रंुद असभन वकमान ४ मीटर उंच असावा असे वाटते. या बंधाऱ्यामुळे नदीच्या पुरापासभन गावाचे रक्षण तर 
झालेच; परंतु त्यामुळे आसपासच्या शतेानंा पाणी देता येऊ लागले. त्यामुळे या कालखंडात (इ.स.पभ. 
१४०० ते १०००) गव्हाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली गेली. 

 
या कालखंडातील मातीची िाडंी ताबंड्या रंगाची असभन त्यावर काळ्या रंगात नक्षीकाम आहे. 

(वचत्र ११). ही िाडंी ज्या िट्टीत िाजली जात असत ती िट्टी उत्खननात सापडली (वचत्र १२). ती दगडी 
पायावर बाधंलेली असभन वतचा आकार मोठ्या घमेल्यासारखा आहे. ती मातीची असल्यामुळे िाजभन पक्की 
झाली आहे. िट्टीच्या खालच्या आग पेटववण्यासाठी जागा होती. आच िाडं्यानंा लागावी म्हणभन िट्टीच्या 
तळाशी पन्हाळी होत्या. िारतातील या प्रकारची ही एकमेव िट्टी आहे. या काळात मातृदेवतेची पभजा करीत 
असत (वचत्र १३). एका घरात एक देवतेची मभती मातीच्या डबीत ठेवलेली आढळली. वतच्यावर एक 
वशरोहीन देवतेची मभती होती. महािारतात या देवतेचा ‘वववशरा’ म्हणभन उल्लेख केलेला आढळतो. तान्ह्या 
मुलाची मान अवटळभ नये म्हणभन बहुधा या देवतेची पभजा केली जात असावी. 

 
इनामगाव येथील उत्खननात अनेक दफने सापडली. मुलानंा दोन अस्स्थकंुिात पुरले जाई. हे कंुि 

आडव,े तोंडाला तोंड लावभन जवमनीत पुरत. मोठ्या माणसाचे शव खड्ड्ड्यात पुरले जाई. त्यात अन्नपाणीही 
मातीच्या िाडं्यातभन ठेवले जाई. मृताचे दफन घरातच खड्डा खणभन त्यात करीत. यामागे बहुधा मतृाचा 
आत्मा सदैव आपल्यात वावरावा अशी कल्पना असावी. एक अत्यंत महत्त्वपभणय दफन तेथील सवांत मोठ्या 
घरात सापडले. घराच्या अगंणात खड्डा खणभन त्यात एका मोठ्या चार पाय असलेल्या राजंणात सुमारे ३५ 
वष ेवयाच्या पुरुषाचा सागंाडा आढळला. तो बहुधा तेथील वसाहतीचा प्रमुख असावा. 

 
इ.स.पभ. १००० च्या सुमारास महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर दुष्ट्काळ पडला होता असे वाटते. 

त्यामुळे ताम्रपाषाणयुगीन शतेकऱ्याचंी स्स्थती हलाखीची झाली याचा पुरावा इनामगाव येथील उत्खननात 
वमळाला. पभवीच्या प्रशस्त चौकोनी घराऐवजी लहान गोलाकार झोपड्यात (वचत्र १४) लोक राहभ लागले. 
घरे झोपडीपट्टीसारखी एकमेकानंा खेटभन बाधंली जात. त्याचं्या किती कुडाच्या असत. घरात धान्ये 
साठववण्यासाठी चार पायाचें राजंण असत. ह्या लोकाचें एक पुरुष दैवत होते. मातृदैवताच्या मभतीही 
घरातभन सापडल्या. या काळातील िाडंी मात्र वनकृष्ट प्रतीची आहेत. ही ताम्रपाषाणयुगीन वसाहत इ.स.पभ. 
७०० च्या सुमारास उजाड झाली. याचे काय कारण असाव ेहे वनवित सागंता येत नाही. 

 
६. नेिासे (वजल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र) 

 
ज्ञानेश्वराचं्या वास्तव्याने पववत्र झालेल्या प्रवरा काठच्या या गावी केलेल्या उत्खननात 

पुराश्मयुगापासभन मोगल मराठा काळापयंतचे अवशषे सापडले. येथील पवहला आवण दुसरा कालखंड 
पुराश्मयुगीन आहे. वतसऱ्या कालखंडात (इ.स.पभ. १२०० ते ६००) येथे ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृती नादंली. 
येथील आद्य शतेकरी वैवशष्ट्ट्यपभणय रंगीत नक्षीकाम केलेली िाडंी वापरीत होते. ती ताबंडी असभन त्यावर 
काळ्या रंगात नक्षीकाम असे. या लोकानंा लोखंड माहीत नव्हते. ताबंे मावहत असले तरी ते अत्यंत अल्प 
प्रमाणात उपलब्ध असल्याने त्याचा वापरही थोड्या प्रमाणावर केला जात असे. त्यामुळे दगडाची क्षदु्रासे्त्र 
आवण घासभन गुळगुळीत केलेल्या दगडी कुऱ्हाडी ते वापरीत असत. ही वैवशष्ट्ट्यपभणय जोवे संस्कृती पविम 
महाराष्ट्रात अनेक वठकाणी नादंत होती. 
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चौर्थया कालखंडात (इ.स.पभ. २५० ते ५०) येथे शातवाहनकालीन संस्कृती नादंली. या कालात 
लोखंड मोठ्या प्रमाणावर वापरात आले. घरे दगडी पायावर आवण पक्क्या ववटाचंी बाधंली गेली. त्याचें 
छप्पर कौलारू असे. घराची जमीन चोपभन तयार केलेली असे. जमीन उखणल्यामुळे वारंवार चोपभन तयार 
केलेली असे. या काळातील वनरवनराळ्या दगडाचें मणी आवण शखंाच्या बागंड्या उल्लखेनीय आहेत. 
पाचव्या कालखंडात (इ.स.पभ. ५० ते २००) नेवासे फारच िरिराटीस आले होते. ही िरिराट मुख्यतः 
रोमन साम्राज्याशी चाललेल्या व्यापारामुळे झाली असावी. िभमध्य समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशात उच्च 
प्रतीचे मद्य तयार होत असे. ते अफँोरा नामक मद्यकंुिातभन िारतात आयात केले जाई (आकृती ११). हे 
मद्यकंुि सुमारे चार फभ ट उंच असभन त्यानंा वनमुळते टोकदार बभड व उचलण्यासाठी तोंडापाशी कड्या 
असत. इटलीमध्ये प्रवसद्ध असलेली ॲरेटाइन खापरेही नेवासे येथील उत्खननात सापडली. या नंतरच्या 
काळात मात्र नेवाशाची िरिराट थाबंली. तेथील वस्तीही हळभहळभ कमी होऊ लागली. ज्ञानेश्वराचं्या काळात 
येथील काही िाग स्मशान म्हणभन वापरला जात असे. पुढे मुसलमानानंी दख्खन कजकले तेव्हा १४ व्या 
शतकात येथे पनु्हा वस्ती झाली. या उत्खननामुळे महाराष्ट्राचा एक लाख वषांपभवीपासभनचा इवतहास 
आपल्याला काही प्रमाणात ज्ञात झाला. 

 
७. ब्रह्मणगरी (कनाटक) 

 
येथे १९४७ मध्ये व्हीलर यानंी केलेल्या उत्खननात तीन सासं्कृवतक कालखंडातील अवशषे 

सापडले. प्रथम कालखंडातील ‘कुऱ्हाडससं्कृती’चे (Stone Axe Culture) लोक करड्या रंगाची मातीची 
िाडंी वापरीत असत. ताबं्याचा उपयोग ते िवचतच करीत. दुसऱ्या कालखंडातील संस्कृती ही 
महापाषाणीय (Megalithic) लोकाचंी होती. वतसरा कालखंड शातवाहनकालीन आहे. येथील 
उत्खननामुळे महापाषाणीय कबरींचा काळ (इ.स.पभ. ३०० ते १००) प्रथमच वनवित केला गेला. 

 

 
आकृती ११ : नेिासे (णज. अहमदनगर) येिील रोमन मद्यकंुभ (इ.स. ५०) 

 
८. कौशाबंी 

 
कौशाबंीचा उल्लेख प्राचीन वाङ्मयात वारंवार येतो. ती वत्साचंी राजधानी होती. फावहयान आवण 

हु्यएन त्संग यानंी कौशाबंीला िेट वदली होती. हस्स्तनापभर ही पाडंवाचंी राजधानी गगेंच्या पुरामुळे उध्वस्त 



 
 

अनुक्रमणिका 

झाल्यामुळे वनचक्षनेु आपली राजधानी कौशाबंी येथे हलववल्याचे पुराणात सांवगतले आहे. वनचक्षु हा 
अजुयनाचा नातभ-पवरवक्षत याच्यापासभन पाचवा होता. प्राचीन कौशाबंी म्हणजे अलाहाबादच्या नैऋत्येस ५२ 
वकलोमीटर अंतरावर असलेले कोसम हे गाव आहे, असे तेथील उत्खननामुळे वसद्ध झाले आहे. तेथे 
प्राध्यापक गोवधयनराय शमा यानंी अलाहाबाद ववद्यापीठातफे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले. उत्खवनत 
पुराव्याच्या आधारे त्यानंी तेथील अवशषेाचें चार कालखंड पाडले आहेत. 

 
कौशाबंी येथे सवयप्रथम वस्ती इ.स.पभ. ११६५ मध्ये झाली. या काळात (इ.स.पभ. ११६५ ते ८८५) 

गावाला मातीची तटबंदी उिारण्यात आली. पुढे दरवळेी वतला डागडुजी करण्यात आली आवण ती ववस्तृत 
केली गेली (वचत्र १५). प्रथम कालखंडातील खापराचें कसधु संस्कृतीच्या खापराशंी लक्षणीय साम्य आहे 
असे प्राध्यापक शमा याचें मत आहे; परंतु इतर पुरातत्त्वज्ञानंा हे मान्य नाही. दुसऱ्या कालखंडात (इ.स.पभ. 
८८५ ते ६०५) तटबंदीची डागडुजी करण्यात आली. या काळात येथे काबऱ्या रंगाची नक्षीकाम केलेली 
खापरे वापरात होती. तसेच लोखंडाची हत्यारे येथे सुरूवातीपासभन वापरली जात असत. वतसऱ्या 
कालखंडातील (इ.स.पभ. ६०५ ते ४५) काळी चमकदार खापरे (N. B. P.) अत्यतं वैवशष्ट्ट्यपभणय आहेत. 
चौथा कालखंड इ.स.पभ. ४५ ते ५८० असा आहे. 

 
कौशाबंी येथील प्राचीन नगरीचा ववस्तार २० चौरस वकलोमीटर होता. त्यापकैी ६॥ चौरस 

वकलोमीटर िागात तेथील तटबंदीचे अवशषे सापडतात. ही तटबंदी सुरूवातीस मातीची होती; परंतु 
नंतरच्या काळात वतला बाहेरच्या बाजभस ववटाचें बाधंकाम करण्यात आले. या तटबंदीत बरुूज आवण 
पहारेकऱ्यासंाठी खोल्याही काढल्या होत्या. 

 
कौशाबंी येथील एक अत्यंत महत्त्वपभणय वास्तभ म्हणभन तेथील श्येनवचतीचा उल्लखे करावा लागेल. ती 

गरूडाच्या आकाराची असभन ववटाचंी बाधंलेली होती. पुरुषमेधासाठी वतचा उपयोग होत असे. तेथे 
अस्ग्नकंुड आवण प्राण्याचंी आवण माणसाचंी हाडे व कवटीही सापडली. ही श्येनवचवत शतपथ ब्राह्मणातील 
वणयनाबरहुकभ म बाधंलेली आहे असे उत्खनकाने दाखवभन वदले आहे. पुरुषमेधाची प्रथा वमत्रवशंाच्या आद्य 
राजानंी सुरू केली होती असे प्रा. शमा यानंी प्रवतपादन केले आहे. 

 
नगरीच्या नैऋत्येकडील िागात एका िव्य राजवाड्याचे अवशषे सापडले. या राजवाड्याने ३१५ 

मीटर लाबं आवण १५० मीटर रंुदीची जागा व्यापली आहे. ही वास्तभ घडीव दगडाची बाधंली असभन वतच्यात 
कालातंराने सुधारणा केल्या गेल्या. हा राजवाडा बदु्धाचा समकालीन वत्सराज उदयन याने इ.स.पभ. ६ व्या 
शतकात बाधंला असे प्रा. शमा याचें मत आहे; परंतु त्यातील चुने-गच्चीचे बाधंकाम आवण कमानी याचं्या 
पुराव्यावरून तो खभप नंतरच्या काळातील असावा असे वविानाचें मत आहे. 

 
कौशाबंी येथील एक बौद्ध ववहार ववशषे महत्त्वाच आहे. तो घोवषताराम या धनाढ् व्यापाराने गौतम 

बुद्धासाठी बाधंला होता. या ववहारास घोवषताराम ववहार असे नाव होते हे तेथे सापडलेल्या एका कोरीव 
लेखावरून वसद्ध होते. कौशाबंीच्या उत्खननात अनेक महत्त्वाचे प्राचीन अवशषे सापडले आहेत. ही नगरी 
हभणाचंा राजा तोरमाण याने ५१५ मध्ये उद ध्वस्त केली. 
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९. हब्स्तनापूर 
 
ही प्राचीन नगरी पाडंवाचंी राजधानी असल्याचा उल्लेख महािारतात येतो. पुराणात 

सावंगतल्याप्रमाणे पाडंवाचंा एक वशंज वनचक्षु याने गंगेला पभर आल्यामुळे हस्स्तनापभर सोडले आवण आपले 
वास्तव्य कौशाबंी येथे हलववले. येथील उत्खवनत पुराव्यावरून दुसऱ्या कालखंडाच्या शवेटी येथील 
संस्कृती गंगेच्या पुरामुळे सपंुष्टात आली असे उत्खनक प्रा. वृजवासी लाल याचें मत आहे. त्यानंा पुराच्या 
खुणाही या उत्खननात वमळाल्या. दुसऱ्या कालखंडात करड्या रंगाची, त्यावर काळ्या रंगात नक्षीकाम 
केलेली खापरे वमळाली आहेत. महािारतात उल्लेवखलेल्या बहुतेक स्थळी अशा प्रकारची खापरे सापडतात. 
त्यावरून ती खापरे ज्या काळात सापडतात तो काळ (इ.स.पभ. ११०० ते इ.स.पभ. ९००) महािारतकालीन 
संस्कृतीचा असावा असे प्रा. लाल यानंी प्रवतपावदत केले आहे. 

 
१०. तक्षणशला 

 
बौद्ध वाङ्मयात वारंवार उल्लेवखलेल्या या ववदे्यच्या माहेरघराचा वजवतं इवतहास माशयल याचं्या 

उत्खननामुळे डोळ्यासंमोर उिा केला गेला. इसवी सनाच्या पाचव्या शतकापासभन ते जवळजवळ इसवी 
सनाच्या पाचव्या शतकापयंत सुमारे हजार वषांत या नगरीचा ववकास कसा झाला, तीत कोणकोणते बदल 
घडले आवण त्यामुळे तक्षवशलेच्या रवहवाशाचं्या जीवनात कोणकोणते पडसाद उमटले व धार्ममक, 
सामावजक, आर्मथक व राजकीय जीवनाचे पलैभ  वनरवनराळ्या काळात कसकसे बदलत गेले याचे वाङ्मयीन 
पुरावा व उत्खवनत पुरावा याचंी सागंड घालभन त्याचें उत्कृष्ट वववचेन सर जॉन माशयल यानंी आपल्या 
वृत्तातंात केले आहे. 

 
येथील उत्खननामुळे हे वसद्ध झाले की सुरुवातीची वस्ती (इ.स.पभ. ५ व े शतक ते इ.स.पभ. २ रे 

शतक) िीर टेकाडाच्या वठकाणी होती. या काळात शहराची योजनाबद्ध आखणी झालेली नव्हती. येथे 
सापडलेले सोन्या-चादंीचे अलंकार, आवण जडजवावहर याच िागात वमळाले. यानंतरच्या काळात 
वसरकाप येथे वस्ती झाली. इंडो-ग्रीक राजाचं्या कारकीदीत हे शहर बाधंले गेले असल्यामुळे त्याची 
योजनाबद्ध आखणी झालेली होती. शहराला चोहोबाजभंनी मातीची तटबंदी होती. येथे प्राचीन अवशषे ववपलु 
प्रमाणात सापडले आहेत. त्यावरून या काळात हे शहर अत्यंत िरिराटीस आले होते, असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात येथभन वस्ती हलली आवण उत्तरेला एक मलैावर सध्या 
असलेल्या वसरसुख या वठकाणी वस्ती झाली. तेथे अजभन उत्खनन झाले नाही. इसवी सनाच्या शतकात 
हभणानंी ववध्वसं केल्यामुळे तक्षवशलेचे अस्स्तत्व संपुष्टात आले. 

 
११. नागाजुयनकोंडा 

 
आंध्र प्रदेशात कृष्ट्णा नदीवरील नागाजुयनसागर धरणात येथील प्राचीन अवशषे नाहीसे होण्याचा 

धोका होता, म्हणभन िारत सरकारच्या पुरातत्त्वखात्याने मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून येथील सपंभणय 
अवशषे वाचववले आहेत. उत्खवनत पुराव्यावरून असे वदसते की येथे अश्मयुगीन कालापासभन मानवाची 
वस्ती होती. ती पुढे ताम्रपाषाणयुगातही चाली रावहली. ऐवतहावसक काळात इक्ष्वाकभ  राजानंी (इ.स. ३ रे – 
४ थे शतक) येथे आपली राजधानी ववजयपुरी वसववली आवण हे शहर िरिराटीस आले. प्रवसद्ध बौद्ध गुरू 
नागाजुयन याने येथे काही काल वास्तव्य केल्यामुळे बौद्धधमीयाचें पववत्र के्षत्र म्हणभन हे स्थान प्रवसद्धीस आले. 
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येथील उत्खननात वकत्येक बौद्ध स्तभप, चतै्य, ववहार आवण कहदभ मवंदराचें इक्ष्वाकभ  काळातील अवशषे 
सापडले आहेत. यावरून हे नगर वकती वैिवशाली होते याची प्रचीती पटते. 
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१० : प्रागैणतहाणसक जीिन 
 
 
======================================================================= 

 
लाखो वषांपभवी िभतलावर मानवाचे अस्स्तत्व सुरू झाल्यापासभन आजपयंतचे त्याने वनसगावर मात 

करून आपवी सवांगीण प्रगती करून घेतल्याचा इवतहास अत्यंत मनोवधेक आहे. तीस लाख वषांपभवींच्या 
आदीमानवाचे अवशषे आवरकेत सापडले आहेत, आवण त्याच्या पभवयजाचंी ओळख िववष्ट्यकाळात होण्याची 
दाट शक्यता आहे. परंतु लक्षावधी वष े मानव पृर्थवीवर वावरत असभनसुद्धा त्याच्या संस्कृतीचे ज्ञान 
आपल्याला अद्यावप साकल्याने आलेले नाही. तो साक्षर झाल्यापासभन, म्हणजे त्याने वलवहण्याची कला 
साध्य केल्यापासभनचा इवतहास आता आपल्याला पुष्ट्कळसा ज्ञात झाला आहे. परंतु प्रागैवतहावसक 
काळातील मानवी संस्कृतीचा इवतहास आपल्याला फक्त त्याच्या सासं्कृवतक अवशषेाचं्या साहाय्याने 
समजभन घ्यावा लागतो. अश्मयुगीन रानटी मानव लाखो वष ेकेवळ अन्नाच्या शोधाथय िटकत वफरत असे. 
अन्नोत्पादन करून त्याला स्थावयक होण्यास लाखो वष ेलोटावी लागली. त्याच्या सतत वचकाटीमुळे आवण 
धैयामुळे त्याच्या जीवनाला फक्त ९००० वषांपभवी स्थैयय आवण स्वास्र्थय लािले. ववकासाच्या वनरवनराळ्या 
टप्प्यातंभन पार होण्यास मानवाला जे पवरश्रम घ्याव ेलागले, त्याचा इवतहास जरी ववस्मयकारक असला तरी 
संपभणयपणे अजभनही उपलब्ध झालेला नाही. युरोपात, आवरकेत आवण पविम आवशयात यासंबधंी पुष्ट्कळसा 
महत्त्वाचा पुरावा उपलब्ध झालेला असला तरी त्यातील वकत्येक मधले दुव े अजभन कचे्च आहेत. परंतु 
आजही अश्मयुगीन अवस्थेत वावरणाऱ्या वकत्येक जमाती जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं आहेत. त्याचं्या 
जीवनाचा अभ्यास करून, त्याची प्राचीन पुराव्याशी सागंड घालभन अश्मयुगीन जीवनाचे वचत्र आपल्याला 
डोळ्यापंढेु उिे करता येणे शक्य आहे. 

 
समाज 

 
अश्ययुगीन समाजाची कल्पना आपल्याला माकडे आवण इतर तत्सम प्राण्याचं्या राहणीमानावरून 

करता येते. हे प्राणी माणसाचे पभवयज असल्यामुळे आवदमानवाचे आवण या प्राण्याचें जीवन यातं ववशषे फरक 
नसावा. आवरकेतील माकडे, गोवरला इत्यादी प्राणी सुमारे १०-२० जणाचंा कळप करून राहतात असे 
आढळभन आले आहे. कचपाझींचा कळप यापेक्षा मोठा असतो. या प्रत्येक कळपाचा एक म्होरक्या असतो. 
वशवाय त्याचं्यात माद्याचंा एक छोटा गट असतो. अश्मयुगीन मानवही असाच कळप करू राहत असावा. 
मानव जातीचे अस्स्तत्व वटकववण्यासाठी तसे राहणे अपवरहायय होते. तत्कालीन वन्य पशभचं्या वशकारीवर 
त्याची उपजीववका होत असे. एकट्यादुकट्याने वशकार करण्याची त्याची ताकद ककवा कहमत नव्हती. 
त्याकवरता इतर मानवाच्या सहकायावर त्याला अवलंबभन राहाव े लागे. बबभन प्राणी असेच एकत्र जमभन 
वशकार करतात. परंतु मोठ्या टोळीत म्होरक्याच्या अमलाखाली मानवाला त्याच्या इच्छा आवण दैनंवदन 
गरजा यानंा मुरड घालावी लागत असेल. ववशषेतः टोळीतील वस्त्रयावंर म्होरक्याचा अवधकार चालत 
असल्याने त्याची लैं वगक कंुचबणा होत असावी. हाच प्रकार वकत्येक रानटी टोळ्यातंभन आजही वदसतो. 
त्यामुळे दुसऱ्या टोळ्यातंभन तरुण वस्त्रयानंा आकर्मषत करून ककवा प्रसंगववशषेी पळवभन आणणे त्याला िाग 
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पडत असे. काही वळेा याच कारणामुळे तो दुसऱ्या टोळीस जाऊन वमळत असावा ककवा स्वतःची एखादी 
नवीन टोळी तयार करीत असावा. ककबहुना यामुळेच दुसऱ्या टोळीतील वस्त्रया आणण्याचा (Exogamy) 
प्रघात पडला असावा. परंतु काही मानववशं शास्त्रज्ञाचं्या मते प्राचीन मानवसमाज हा मातृप्रधान असावा. या 
पद्धतीत मानवाला ज्या टोळीतील स्त्री असेल त्या टोळीत जाऊन राहाव े लागे. परंतु तेथेही सासभच्या 
जाचामुळे त्याची कुचबंणा होत असावी. 

 
अश्मयुगीन मानव कुटंुबवत्सल असावा, असे चीनमधील चौकुटेवनयन गुहेतील अवशषेावंरून 

वदसते. तेथे पुरुष, वस्त्रया, मुले याचंी एक लहान टोळी गुहेत राहत होती. हा मानव नरिक्षक होता. यावरून 
टोळ्यातंील आपसातंील सबंंध वकती ववकोपाला गेले होते याची कल्पना येते. परंतु कदावचत त्याच्या 
नरिक्षणाचा त्याच्या धार्ममक समजुतीशीही संबधं असभ शकेल. या लोकाचंी हत्यारे दगडगोट्याचे एकदोन 
कळपे काढभन आयत्या वळेी तयार केलेली वदसतात. याउलट युरोप आवण आवरकेतील हत्यारे अत्यतं 
पवरश्रम घेऊन प्रमाणबद्ध घडववलेली वदसतात. ती दभरदृष्टीने आधीच तयार करून ठेवलेली असावीत. 
यावरून टोळीत कामाची वविागणी केली असावी असे वाटते; ककवा वदवसाकाठचा काही ठराववक वळे 
हत्यारे तयार करण्यासाठी राखभन ठेवलेला असेल. 

 
मध्यपुराश्मयुगीन (Middle Palaeolithic) समाजजीवन जास्त सुसंघवटत वदसते. युरोपमध्ये या 

काळात हवामान अत्यंत कडक थंडीचे होते. अशा वहमयुगीन वातावरणात मानवाला नैसर्मगक गुहाचंा आवण 
वशलाश्रयाचंा (rock-shelters) आसरा घ्यावा लागला. त्यामुळे टोलीतील आपसातंील संबंध, एकमेकाचं्या 
जवळ आल्यामुळे, वाढीस लागले. परंतु त्यातही राहण्याची जागा लहान असल्यामुळे छोटे घर वनमाण 
होऊन त्याचं्यात कौटंुवबक िावना वनमाण झाली असावी, व एकमेकाबंद्दल वजव्हाळा उत्पन्न झाला असावा. 
या काळात मृताचे प्रथमच काळजीपभवयक दफन केलेले आढळते. वदवगंत पभवयजाचं्या आत्म्याची आपणावर 
कृपादृष्टी असावी म्हणभनच की काय शव राहण्याच्या जागेत पुरले जात असे. इतकेच नव्हे तर लहान 
अियकेसुद्धा वववधपभवयक पुरली जात. ही सवय कौटंुवबक पे्रमाचे वनदशयक होत. 

 
उत्तरपुराश्मयुगात (Upper Palaeolithic) एक नवीन संस्कृती उदयास आली. या नवमानवानंी 

(Homo Sapiens) आधीच्या वनअँडरथल लोकानंा हाकभ न देऊन साऱ्या युरोपिर आपले वचयस्व स्थावपले. 
याचे मुख्य कारण म्हणजे हा नवसमाज अत्यतं सुसंघवटत होता. त्याचंी हत्यारे उत्तम प्रतीची आवण प्रिावी 
होती. त्याचं्यापैकी सोल्युवरयन संस्कृतीचे लोक तर टोळधाडीसारखे आले; म्हणभन इवतहासकाळातील 
हभणाशंी त्याचंी तुलना केली जाते. परंतु त्यातही मोठ्या टोळीत वकत्येक लहान गट असावते, व ते 
सामुदावयकरीत्या प्रसंगानुसार एकत्र येऊन कायय करीत असावते असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. ऑस्रेवलयात 
१८ व्या शतकात अशा एकभ ण ५०० टोळ्या होत्या. सवयसाधरणपणे २० ते ३० लोक एका टोळीत असत; व 
सवय टोळ्या प्रसंगववशषेी एकत्र जमत असत. परंतु एकभ ण लोकसंख्या या काळात फारच कमी होती. गे्रट 
वब्रटनमध्ये या सुमारास सुमारे २५० लोक राहत असावते असा अंदाज आहे. छोटे गट जास्त सुसंघवटत 
होऊन एकमेकातं वजव्हाळा उत्पन्न झाल्यामुळे याच वळेी वनरवनराळी कुले (clans) वनमाण झाली असावीत 
असे त्याचं्या कुलवचन्हावंरून (totems) वाटते. ही कुलवचन्हे त्याचं्या गुहेतील वचत्रातं पाहावयास 
वमळतात. त्याचंी कुटंुबपद्धती मातृप्रधान असावी असे तत्कालीन मातृदैवताच्या मभतीवरून वदसते. प्रत्येक 
कुलात सुमारे २५-३० माणसे असावीत आवण त्या सगळ्याचें राहणे, खाणेवपणे एकत्र असाव,े असे पभवय 
युरोपातील त्याचं्या मोठ्या झोपड्यावंरून अनुमान करण्यास हरकत नाही. 
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मध्याश्मयुगात (Mesolithic) स्वतंत्र कुटंुबे वनमाण झाली असावीत. त्याचं्या झोपड्या लहान 
आहेत. काही लोक गुहातंभन राहत होते. या काळात युरोपमध्ये हवामानात प्रचंड फरक घडभन आला होता. 
तेथील वहमयुग सपंभन हवा उबदार व कोरडी झाली होती. त्याबरोबर पभवीचे प्रचंड केसाळ प्राणीही नाहीसे 
झाले होते. मानवाचा उदरवनवाह आता छोट्या प्राण्यावंर होत असे. त्यामुळे छोट्या कुटंुबाला लहान 
प्राण्याची वशकार व मासेमारी करून उपजीववका करणे शक्य झाले होते. परंतु झोपडीत व गुहेत मानवाची 
कायमची वस्ती नसे. वषाकाठी काही काळ केवळ थंडीत वनवारा म्हणभन याचंा उपयोग केला जात असे. 
इतर वळेी वशकारीसाठी िटकण्यात त्याचंा सारा वळे जात असे. 

 
या काळात टोळीचे पुढारीपण म्होरक्याकडे असे. उत्तरपुराश्मयुगीन वशवण्याच्या कलेचा शोध 

लागला. त्यामुळे वस्त्रयाचंी कामे वाढली. तसेच समाजातील त्याचंा दजाही वाढला असावा. मध्याश्मयुगीन 
वचत्रातं नृत्यात आवण इतर सामावजक कायात त्या िाग घेत असल्याचे वदसते. परंतु त्या काळातही खाजगी 
मालमत्ता ववशष नसल्यामुळे कें वद्रत सते्तची जरुरी िासली नाही. या उलट प्रत्येक प्रत्येक जमातीचे वशकार 
करण्याचे के्षत्र बहुधा सामावजक असाव.े सवांची वशकार एकत्र करून वाटणी होत असावी. त्यातील चागंला 
िाग प्रथम म्होरक्या आवण जमातीचा मावंत्रक याचं्याकडे जात असावा. जादभटोण्यावर जास्त िर 
असल्यामुळे मावंत्रकाचे जमातीतील स्थान अनन्यासाधारण असाव.े 

 
नवाश्मयुगात (Neolithic) मानवी जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे आवण क्रावंतकारक घडभन बदल आले. 

या काळात मानव उपजीववकेसाठी वनसगावर अवलंबभन न राहता तो स्वतः आपले अन्न वनमाण करू 
लागला. शतेी करण्याकरता आवण पाळीव जनावराचंी वनपज करण्याकरता त्याला पभवीचे स्वच्छंदी जीवन 
सोडभन देऊन एका वठकाणी राहणे िाग पडले. परंतु त्यामुळे त्याला स्थयैय आवण स्वास्र्थय लािले. शतेीवर 
जीवन अवलंबभन असल्यामुळे जवमनीच्या मालकीचा प्रश्न या काळात वनमाण झाला असावा. बहुधा सवय 
जमीन जमातीच्या मालकीची असावी, व ती सामुदावयकवरत्या कसली जात असावी ककवा लागवड 
करण्यासाठी शतेकऱ्यानंा वदली गेली असावी. गुरानंा चरण्याकवरता कुरण मात्र सामावयक असाव.े आजही 
आपल्याकडे गावातील गुरासंाठी गावठाण सामावयक म्हणभन राखभन ठेवलेले असते. वशवाय वकत्येक रानटी 
जमातींतभन नवीन लागवडीखाली आणलेली जमीन त्या व्यक्तीच्या मालकीची होते. त्याच्या मतृ्यभनंतर ती 
त्याच्या वारसाकडे जाते. परंतु वारस नसल्यास वतचा ताबा जमातीकडे जातो. जवमनीकाठी लागणारे पाणी 
सामावयक मालकीचे असाव ेयात शकंा नाही. 

 
खाजगी मालमते्तचा प्रश्न या काळात वनमाण झाला असावा. लागवडीखाली असलेली जमीन 

त्याच्या मालकीची असली ककवा नसली तरी शतेकऱ्याने लावलेली फळझाडे वनदान त्याच्या मालकीची 
असावी. त्याचप्रमाणे त्याची झोपडी त्याच्या सते्तची असावी. ती बाधंण्याकवरता जमातीतील इतर बाधंवानंी 
त्याला मदत केली असावी. त्याची वनत्योपयोगी हत्यारे आवण अवजारे व दागदावगने हेही त्याच्या खाजगी 
मालकीचे असावते. या काळात शोध लागभन नव्याने तयार करण्यात आलेली मातीची िाडंी, मातीच्या मभती, 
खेळणी इत्यादी वस्तभ यावंरही कुटंुबाची सत्ता असावी. या काळात मानवी जीवनाला प्रथमच प्राप्त झालेली 
सुबत्ता आवण स्थैयय यामुळे अशा प्रकारच्या मालमते्तत झपाट्याने िर पडत होती. 

 
या काळात छोटी खेडी वनमाण होऊ लागली होती. त्यामुळे एकत्र आल्याने एकमेकातं बधुंिाव 

वनमाण होऊ लागला. तसेच वनरवनराळ्या जमातींतही वैमनस्य नसल्याचे वदसभन येते. नवाश्मयुगाच्या 
प्राथवमक अवस्थेत (Primary Neolithic) वकत्येक वसाहतींना तटबंदी ककवा तत्सम इतर संरक्षणाच्या सोयी 
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नव्हत्या, असे आढळभन आले आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रत्येकाजवळ त्याची झोपडी आवण दैनंवदन जुजबी 
वस्तभ यापेंक्षा अवधक काही नव्हते. कदावचत त्यामुळेही दुसऱ्याचे अपहरण करण्याची कोणाला इच्छा झाली 
नसावी. वस्तीला िवचत कंुपण वगैरे होते. परंतु ते फक्त जवळपासच्या जंगलात इतस्ततः वावरणाऱ्या वन्य 
श्वापदापंासभन मानवाचे आवण उघड्यावर असलेल्या पाळीव जनावराचें संरक्षण व्हाव ेयासाठी असे. अत्यतं 
सुपीक जवमनी आवण पशुधनाची बसुेमार वाढ यामुळे काही नवाश्मयुगीन वसाहती थोड्याच काळात 
िरिराटीस आल्या. त्यानंा मात्र इतर अप्रगत टोळ्यापंासभन संरक्षणाची गरज िासली. पॅलेस्टाईनमधील 
जेवरको येथील वसाहत फार थोड्या काळात िरिराटीस येऊन वतला ऐश्वयय प्राप्त झाले होते. त्यामुळे तेथील 
लोकानंा संरक्षणाची गरज िासली; म्हणभनच ९००० वषांपभवी त्यानंी आपल्या वसाहतीचे िक्कम तटबंदी आवण 
बुरूज बाधंभन संरक्षण केले. परंतु जेवरकोचे उदाहरण फक्त अपवादात्मकच समजले पावहजे. कारण या 
काळातील बहुसंख्य वसाहतींना अशा प्रकारच्या संरक्षणाची गरज िासली नव्हती. नवाश्मयुगीन कबरीतील 
आयुधाचंा अिाव चटकन ध्यानात येण्यासारखा आहे. तोही तत्कालीन शातंतेचा वनदशयक आहे. परंतु 
युरोपातील नवाश्मयुगीन कबरीत परशभ, खंजीर, यासंारखी आयुधे वमळाली आहेत. याचे कारण त्या 
काळात तेथे लोकसंख्या बसुेमार वाढभ  लागली होती. नवीन प्रजेला पोसण्यासाठी नवी जमीन शतेीकवरता 
शोधणे िाग होते. त्यासाठी त्यानंा लढाया कराव्या लागल्या असाव्यात. 

 
िारतात नवाश्मयुगीन वसाहतींसबंंधीचा उत्कृष्ट पुरावा काश्मीर आवण आंध्रप्रदेशातं उपलब्ध 

झालेला आहे. या वसाहती अत्यंत लहान, छोट्या खेड्यासंारख्या होता. सुमारे २५ ते ५० कुटंुबाचं्या या 
वसाहतीत त्याचंी घरे एकमेकाला खेटभन होती. त्यामुळे शजेाऱ्यात बधुंिाव वनमाणे होणे स्वािाववक होते. 
त्याचं्यात आपसातंील वैमनस्य फारसे नसाव,े हे त्याचं्या हत्यारावंरून वदसभन येते. त्याचंी बहुतेक सवय 
हत्यारे प्रामुख्याने शतेीच्या कामाची आवण इतर दैनंवदन घरगुती कामासाठी उपयोगी पडणारी आहेत. त्यात 
लढाईच्या आयुधाचंा अिाव चटकन जाणवतो. आंध्र प्रदेशातील नवाश्मयुगीन वसाहती एकमेकापंासभन २५-
३० मलैाचं्या अंतरावर आहेत. असे असतानासुद्धा परचक्राची िीती या वसाहतींना वाटलेली वदसत नाही. 
तसे असते तर वस्तीचे संरक्षण करण्यासाठी त्यानंी तटबदंी वगैरेसारखी संरक्षणाची योजना केली असती. 
परंतु तसा पुरावा वनदान अजभन तरी उत्खननात वमळालेला नाही. त्यानंा मानवापासभन संरक्षणाची जरी 
जरूर िासली नव्हती तरी वन्य श्वापदापासभन मानवाला संरक्षण आवश्यक होते. त्यासाठी ते वस्तीला आवण 
जनावराचं्या गोठ्याला बहुधा काटेरी कंुपण घालीत. तसेच रात्रीच्या वळेी कहस्त्र प्राण्यानंा दभर ठेवण्यासाठी 
शणेकुटाच्या वढगाऱ्याचा जाळ करीत. या प्रकारच्या राखेचे पवयतप्राय ढीग आधं्रप्रदेश आवण कनाटकातील 
अनेक नवाश्मयुगीन वसाहतीत सापडतात. असाच जाळ तेथील काही जमाती आजही करतात. यामुळे वन्य 
श्वापदापासभन मानवाचे संरक्षण तर झालेच, पण त्यानंा प्राणाहभन वप्रय असलेले पशुधनही सुरवक्षत रावहले. 

 
नवाश्मयुगाच्या सुरुवातीच्या काळात स्त्री आवण पुरुष याचं्यात कामाची वविागणी झाली असावी. 

यापभवी कंदमुळे, फळे गोळा करणे ही कामे स्त्रीकडे असल्यामुळे शतेी करण्याच्या शोधाचे श्रयेही स्त्रीला द्याव े
लागेल, असे वविानाचें मत आहे. प्राथवमक अवस्थेत (Primary Neolithic) शते नागंरले न जाता उकरले 
जात असे. हे काम वस्त्रयाकंडेच असाव.े मातीची िाडंी तयार करून ती िाजण्याचा शोधही स्त्रीचाच असावा, 
असे अवतप्राचीन मडक्यावर उमटलेल्या हाताचं्या ठशावंरून वाटते. तेव्हा ओघानेच हे काम पुढे वस्त्रयानंाच 
कराव े लागत असाव.े तसेच टोपल्या ववणण्याचे, सभत कातण्याचे आवण कापड ववणण्याचे कामही वतला 
करणे िाग पडले असाव.े पाळीव जनावराचंी देखिाल, त्याचंी वनपज ही कामे प्रामुख्याने पुरुषाकडे 
असावीत. शतेी करण्यास सुरुवात झालेली असली तरी केवळ त्यावर तत्कालीन मानवाची उपजीववका 
होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे वशकार हे जरी दुय्यम असले, तरी उदरवनवाहाचे एक महत्त्वाचे साधन होते. हे 
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काम अथातच पुरुषाकडे होते. तसेच शतेीला व रोजच्या घरच्या कामास लागणारी हत्यारे त्यालाच तयार 
करावी लागत. 

 
नवाश्मयुगाच्या सुरुवातीच्या काळात तरी नवीन कारावगराचें स्वतंत्र वगय वनमाण झाल्याचे आढळभन 

येत नाही. प्रत्येक कुटंुब आपल्याला लागणाऱ्या वस्तभ तयार करीत होते. काही व्यक्ती ववशषे प्रकारच्या वस्तभ 
बनववण्यात तरबेज असाव्यात, व त्या ते मोबदला घेऊन दुसऱ्यानंा पुरवीत असाव्यात. तरी केवळ यावर 
त्याचंा उदरवनवाह होणे शक्य नव्हते. परंतु अशा प्रकारचे कारागीर असभ शकतील. उदाहरणाथय, युरोपात 
हत्यारासंाठी लागणारा दगड दभरवर असलेल्या खाणीतभन खणभन आणावा लागे. हे तंत्र सवांना अवगत 
असणे शक्यही नव्हते आवण जरूरही नव्हते. तेव्हा तेथे अशा प्रकारचे दगड पुरववण्याचे काम काही लोक 
करीत असावते. तसेच समुद्रवकनारा दभर असल्यास तेथभन शखं, कशपले गोळा करून आणभन त्याचें दावगने 
पुरववण्याचे काम काही लोक करीत असावते. या काळात वकत्येक रानटी जमाती इतरत्र राहत होत्या. 
त्याही काही वस्तभ नवाश्मयुगीन वसाहतींना पुरवीत असाव्यात. 

 
नवाश्मयुगीन अथयव्यवस्थेत आर्मथक ववषमता फारशी नसावी असे वदसते. त्यामुळे जमातीचा पुढारी 

हाही साधा शतेकरी असावा. या काळातील बहुसंख्य कबरी साध्यासुध्या शतेकऱ्याचं्या वाटतात. वस्तीतील 
तंटेबखेडे व इतर सामावजक प्रश्न याचंा वनवाडा वृद्धाचं्या साहाय्याने तो करीत असावा. परंतु असे पुढारी 
बवलष्ठ झाल्याचा पुरावाही काही वस्त्यातं वमळाला आहे. 

 
या काळात धार्ममक समजुती वनराळ्या स्वरूपात साकार होऊ लागल्या होत्या. काही वठकाणी 

मंवदरे बाधंण्यात आली. जेवरको आवण शताल हुयभक येथे नवाश्मयुगीन मवंदरे सापडली आहे. त्यामुळे 
धमयगुरंूचा एक नवा वगय उदयास येऊ लागला होता. समाजातील त्याचे स्थान अथातच महत्त्वाचे असाव.े 
थोड्याच काळात नवाश्मयुगीन वसाहती िरिराटीस येऊन धमयगुरंूचे प्रस्थ खभपच वाढल्याचे वदसभन येते. 
परंतु त्यामुळे मावंत्रकाचे वचयस्व कमी झाले असले तरी समाजातील त्याचे स्थान अजभनही महत्त्वाचे होते. 

 
णनिासस्िान 

 
मानवी ससं्कृतीच्या उत्क्रातंीत वनवासस्थानाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पक्षी आवण काही 

वववशष्ट जातीचे प्राणी आपली वनवासस्थाने बनववण्यात तरबेज असतात. ही कला त्यानंा उपजतच अवगत 
असते. परंतु अवतप्राचीन अश्मयुगीन मानव मात्र या बाबतीत असहाय होता. िक्ष्याच्या शोधाथय िटकण्यात 
त्याचा सारा वळे जात असे. त्यामुळे काही काळ का होईना, पण एका वठकाणी घर करून राहणे त्याला 
अशक्य होते. परंतु घर बाधंणे अशक्य असले तरी त्या काळी उपलब्ध असलेल्या नैसर्मगक गुहाचंा आवण 
वशलाश्रयाचंा (rock-shelter) आसरा त्याने घेतला असल्याचा सबळ पुरावा उपलब्ध झाला आहे. अवलकडे 
नव्याने उजेडात आलेल्या परुाव्यानुसार पुराश्मयुगीन मानवाची सवांत प्राचीन वस्ती आवरकेत होती असे 
वदसते. तेथील दमट आवण उष्ट्ण हवामान लक्षात घेता तेथील अश्मयुगीन मानवाने कोंदट आवण अधंाऱ्या 
गुहेत राहण्यापेक्षा उघड्यावर राहणे पसंत केले असाव,े यात शकंा नाही. ओल्डुवाय नदीच्या खोऱ्यात 
सापडलेल्या अवतप्राचीन अश्मयुगीन ससं्कृतीचे अवशषे प्रामुख्याने उघड्यावरच सापडले आहेत. तसेच 
इतरत्रही आद्यपुराश्मयुगीन मानवाचे अवशषे नैसर्मगक गुहातंभन सापडले आहेत. त्यावरून तो गुहेत राहत 
होता हे वनर्मववाद वसद्ध होते. मानवाने गुहाचंा वसवतस्थानासाठी उपयोग केल्याचा हा सवांत प्राचीन पुरावा 
आहे. याच प्रकारचा ४ लाख वषांपभवीचा पुरावा रान्समध्ये अवलकडे सापडला आहे. तेथे वरस्व्हएराच्या 



 
 

अनुक्रमणिका 

समुद्रवकनाऱ्यावर तेरा अमाता येथे आद्य पुराश्मयुगीन मानवाने बाधंलेल्या झोपड्याचें अवशषे सापडले 
आहेत. मध्यपुराश्मयुगात मात्र युरोपातील मानवाने गुहातभन आवण वशलाश्रयातंभन (rock-shelter) आश्रयाने 
राहण्यास सुरुवात केली. या कालखंडात तेथे वतसरे वहमयुग (Riss) सुरू झाले होते. त्यामुळे तेथे कडक 
थंडी होती याची कल्पना तेथील तत्कालीन प्राणी आवण वनस्पती याचं्या अवशषेावंरून येते. अशा कडक 
थंडीत उघड्या हवते मानवाचा गुजारा होणे केवळ अशक्य होते. त्यामुळे त्याला गुहेचा आश्रय घ्यावा 
लागला. या काळातील मुस्टेवरयन संस्कृतीचे अवशषे प्रामुख्याने रान्समध्ये सापडले आहेत. या नंतरच्या 
काळात म्हणजे उत्तर पुराश्मयुगात (Upper Palaeolithic) आवण मध्याश्मयुगातही (Mesolithic) गुहाचंा 
वनवासस्थान म्हणभन वापर होत रावहला. चीनमधील चौकुटेवनयन गुहात प्रथम वस्ती दुसऱ्या वहमयुगात 
(Mindel) झाली. पुढे उत्तर ॲश्युवलयन काळात रान्सवालमधील (केप प्रातं) मकापान खोऱ्यात, 
पॅलेस्टाईनमध्ये माऊंट कारमेल आवण पावमरा (सीवरया) येथे गुहातंभन वस्ती झाली असल्याचे आढळभन आले 
आहे. यानंतरच्या उत्तरपुराश्मयुगीन (Upper Palaeolithic) संस्कृतीचे अवशषे तर उघड्यावर िवचतच 
सापडतात. नैऋय त्य युरोपमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर नैसर्मगक गुहा आहेत. मुस्टेवरयन ससं्कृतीच्या 
वनअँडरथल वशंाच्या मानवाने त्याचंा चागंला उपयोग करून घेतला. आवरकेतही अशा प्रकारच्या गुहा 
आहेत. त्यापकैी केवनयातील बंबारा आवण इलेमेनटायटा येथील गुहातं अश्मयुगीन मानव काही काळ 
रावहल्याच्या खुणा आहेत. अमेवरकेतील अवतप्राचीन मानवही न्यभ मेस्क्सकोतील गुहातं राहत होता. 

 
वर उल्लेवखलेल्या वकत्येक गुहा खभप मोठ्या आवण खोल आहेत. त्यात सभययप्रकाश सुद्धा पोहोचभ 

शकत नाही. त्यामुळे त्याचं्या फक्त तोंडाशी मानवाने वस्ती केली. गुहेच्या आतील, खोलवर िागाचा त्याने 
वचते्र कोरण्यासाठी व रंगववण्यासाठी उपयोग करून घेतला. ज्या गुहातंभन अश्मयुगीन मानवाने वस्ती केली 
व त्याचंा अभ्यास करता एक गोष्ट प्रकषाने लक्षात येते ती ही की, त्याचंी वनवड करण्यात मानवाने बरीच 
कल्पकता दाखववली होती. बफाची वादळे आवण झोबणाऱ्या थंड वाऱ्यापासभन बचाव व्हावा म्हणभन त्याने 
दवक्षणाविमुखी आवण पविमाविमुखी गुहाचंी वनवड केली. त्यामुळेच अत्यंत प्रवतकभ ल हवामानातसुद्धा त्याला 
आपले काम अव्याहत करता आले. दगडगोट्यापासभन हत्यारे बनववण्याचे कामही बहुधा गुहेत होत असे. 
वशकार करून आणलेल्या वन्य प्राण्याचंी कातडी काढभन, ती साफ करून त्याचंी वसे्त्र बनववण्याचे कामही 
तेथेच चालत असाव.े इतकेच नव्हे तर मृताचे शरीरही राहत्या गुहेत पुरले जाई. 

 
गुहापं्रमाणेच प्रचंड वशलाश्रयातंही अश्मयुगीन मानवाने वस्ती केली. काही प्रस्तरखंडाचंा वरील 

िाग पुष्ट्कळच पुढे झुकलेला असतो. त्याखाली ऊन पावसाच्या माऱ्यापासभन बऱ्यापैकी संरक्षण होऊ शकते. 
परंतु गुहेप्रमाणे याला किती नसतात, त्यामुळे वाऱ्यापासभन संरक्षण होणे कठीण असते. तशा किती तत्कालीन 
मानवाने उिारल्या होत्या ककवा नाही याबद्दलचा वनवित पुरावा अजभन वमळालेला नाही. तरीसुद्धा 
चामड्याचा पडद्यासारखा उपयोग करून थोडा आडोसा मानवाने तयार केला असणे अशक्य नाही. 

 
जवळजवळ याच प्रकारचे जीवन आंध्रप्रदेशातील कृष्ट्णेच्या खोऱ्यातील चेंचु लोक जगतात. ते 

अजभनही अश्मयुगीन अवस्थेत आहेत. उन्हाळ्यात ते अन्न आवण पाणी याचं्या शोधाथय िटकत असतात; 
त्यावळेी ते उघड्यावर राहतात. िवचत प्रसंगी ते नैसर्मगक गुहाचंा आश्रय घेतात, ककवा रात्रीपुरता 
पालापाचोळ्याचा आडोसा करतात. असेच जीवन पुराश्मयुगीन मानवाचे असाव.े 

 
मध्यपुराश्मयुगात (Middle Palaeolithic) थोड्याफार फरकाने हीच स्स्थती असावी. िारतात 

मध्याश्मयुगीन (Middle Stone Age) मानव मध्यप्रदेशात आवण उत्तर-प्रदेशात असलेल्या गुहाचंा आवण 
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वशलाश्रयाचंा ( rock-shelter) राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करू लागला. याच वळेी गुजरात 
आवण मद्रासमधील मानव तेथे असलेल्या वाळभच्या छोट्या टेकड्यावंर वस्ती करून राहत होता. या 
टेकड्यामंधील खोलगट िागात पावसाळ्यात पाणी पाणी साचभन छोटी तळी वनमाण होत. त्यामुळे पाण्याचा 
पुरवठा होई. मासे आवण इतर वशकार त्याला तेथेच उपलब्ध होत असे. अथात तेथे राहण्यात त्याची थोडी 
गैरसोय होत असे. त्याला हत्यारासाठी लागणारा दगड काही वठकाणी जवळपास उपलब्ध नसल्यास दभर 
नदीच्या पात्रातभन आणावा लागे, परंतु काही वठकाणी दभर अंतरावरून दगड आणभन हत्यारे बनववण्यासाठी 
नदीच्या पात्रातच हत्यारे तयार केली जात असत. 

 
गुहेत राहणाऱ्या मानवाने त्याची हत्यारे, त्याने खाल्लेल्या प्राण्याचंी हाडे व त्याच्या इतर वापराच्या 

वस्तभ तेथेच टाकभ न वदलेल्या आढळतात. एकामागभन एक वनरवनराळ्या काळातं गुहेत वारंवार वस्ती झाल्याने 
काही गुहा तर अशा प्रकारच्या अवशषेाचंी, संपभणय िरून गेल्या आहेत. परंतु त्यामुळेच मानवी ससं्कृतीच्या 
इवतहासावर मोलाचा प्रकाश पडला आहे. या उलट नदीकाठी उघड्यावर राहणाऱ्या आद्यपुराश्मयुगातील 
(Lower Palaeolithic) मानवाचे अवशषे इतक्या ववपलु प्रमाणात व सुस्स्थतीत सापडत नाहीत. नदीकाठचे 
अवशषे वारंवार पुरामुळे वाहभन जातात आवण त्यामुळे पुष्ट्कळ महत्त्वाचा पुरावा नष्ट होतो. परंतु नदीकाठीही 
वारंवार वस्ती झाल्याने अशा अवशषेाचें थरावर थर सापडतात, व त्यामुळे उत्कृष्ट पुरावा हाती लागतो. 
आवरकेत काही नद्याचं्या खोऱ्यात व तळ्याचं्या काठी या प्रकारचा पुरावा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाला 
आहे. पधंरा हजार वषांपभवी उत्तर पुराश्मयुगात (Upper Palaeolithic) मानवाने प्रथम घरे बाधंण्यास 
सुरुवात केली असे म्हणण्यास हरकत नाही. या काळातील झोपड्या पभवय युरोपात सापडल्या आहेत. 
गॅ्रव्हेवटयन ससं्कृतीच्या मानवाने झेकोस्लोव्हावकया, दवक्षण रवशया व सैबेवरयात घरे बांधली होती. शवेटच्या 
म्हणजे चौर्थया वहमयुगात (Wurm) ही संस्कृती तेथे नादंत होती. या काळातंील ियानक थंडी आवण त्या 
प्रदेशातील नैसर्मगक गुहाचंा अिाव यामुंळे संरक्षणाथय मानवाला घरे बाधंभन राहणे िाग पडले. 
झेकोस्लोव्हावकयात पाव्हलोव्ह डोंगराच्या उतरणीवर व्हेस्टोवनस येथे एका झऱ्याजवळ काही झोपड्याचें 
अवशषे सापडले आहेत. खडक खणभन घरासाठी जमीन तयार करून त्यावर ही घरे बाधंली आहेत. 
त्यापंैकी एक झोपडी लंबगोलाकृती असभन ती १५ मीटर लाबं व ९ मीटर रंुद आहे. जमीन चुनखडीच्या 
साहाय्याने केलेली आहे. घरात पाच मोठ्या चलुी आवण कितीलगत वस्तभ ठेवण्यासाठी लहान खडे्ड खणलेले 
आढळले. परंतु तेथे छपराचे अवशषे न सापडल्यामुळे ते कशा प्रकारचे असाव े याची कल्पना करता येत 
नाही. घरात पुष्ट्कळ दगडी व हाडाचंी हत्यारे आवण काही आिभषणेही सापडली. हत्यारे बनववण्याचे काम 
घरातच चालत असाव,े असे तेथे सापडलेल्या शकेडो दगडी वछलक्यावंरून वदसते. घराच्या मोठ्या 
आकारावरून ते केवळ एका कुटंुबाचे नसभन एखाद्या लहान टोळीचे वसवतस्थान असाव े असे वाटते. 
घराजवळ एक उवकरडा होता. त्यात प्राण्याचंी हाडे फेकभ न वदलेली होती. घराजवळ एका सुमारे ४० वष े
वयाच्या स्त्रीचे पे्रत पुरलेले होते. वतच्याबरोबर केसाळ हत्तीची हाडे ववपुल प्रमाणात ठेवलेली होती. 
त्यावरून ती बहुधा टोळीतील हत्तीच्या वशकारीत प्रवीण असणाऱ्या माणसाची पत्नी असावी असे वदसते. 

 
या झोपडीजवळच आणखी एक लहान झोपडी होती. जमीन खोदभन ती तयार केली असल्यामुळे 

वतला बठेै छत असाव े असे वदसते. ते बहुधा चामड्याचे ककवा पानाचें असाव.े या घराचे आणखी एक 
वैवशष्ट्ट्य असे की त्याच्यािोवती चुनखडी आवण माती याचंा उपयोग करून एक गोलाकार कित बाधंलेली 
होती. तसे पावहल्यास मानवी इवतहासातील ही पवहली कित म्हणावी लागेल. या घरात एक िट्टीही होती. 
वतच्यात सापडलेल्या अवशषेावंरून वतच्यात मातीच्या मभती िाजल्या जात असाव्यात असे वदसते. त्यावरून 
ही झोपडी टोळीच्या मावंत्रकाची असावी असे वविानाचें मत आहे. ही सवय घरे चौर्थया वहमयुगाच्या (Wurm) 
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शवेटच्या टप्प्यात बाधंली गेली. अशा प्रकारची आणखी काही घरे झेकोस्लोव्हावकयात ओडर नदीच्या 
काठी ओस्राव्हा पेरोस्व्हस येथे सापडली आहेत. तेथील मानव जळणासाठी कोळशाचा वापर करीत 
असल्याचा पुरावा उजेडात आला आहे. याच काळातील आवण जवळजवळ अशाच प्रकारची काही घरे 
दवक्षण रवशयातही सापडली आहेत. देस्ना नदीच्या तीरावर टीनोनोव्हका येथे सहा गतावास (Pit-
dwelling) होते. जवमनीत सुमारे तीन मीटर खोल खड्डा खणभन त्यावर लाकडी ओंडके टाकभ न छत उिारले 
होते. वशवाय वर धभर जाण्यासाठी वचमणीचीही सोय केलेली होती. 

 
रवशयातील कोन्स्टाईकी येथील घरे वर उल्लेवखलेल्या झेकोस्लोव्हावकयातील घरासारखी आहेत. 

परंतु तेथे छताला आधार देण्यासाठी जवमनीत खाबं गाडल्याच्या खुणा (Post-holes) उत्खननात 
वमळालेल्या आहेत. गगॅवॅरनो येथील घरे तेथील अवशषेावंरून तंबभसारखी असावीत असे वदसते. त्याचं्या 
बाजभ बहुधा चामड्याने झाकलेल्या असत. त्यावर वजन म्हणभन हत्तीचे मोठाले सुळे आवण दगड ठेवीत. 
सैबेवरयातील बैकाल सरोवराकाठी असलेली घरेही याच धतीची आहेत. 

 
मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) घराचें अवशषे फक्त युरोपात वमळाले आहेत. परंतु उपवरवनर्मदष्ट 

घराचं्या मानाने ती खभप लहान आहेत. या काळात पभवीची थंडी जाऊन हवामान ऊबदार झाले होते. त्यामुळे 
जवमनीखाली घरे (Pit-dwellings) करण्याची जरूर नव्हती. उघड्या जागेवर घर बाधंणेच योग्य होते. 
युरोपमध्ये छोट्या छोट्या तळ्याचं्या काठी या काळात वस्ती झाली. कारण मध्याश्मयुगीन मानव प्रामुख्याने 
मासेमारी करून आपली उपजीववका करीत असे. इंग्लंडमध्ये स्टार कार येथे सापडलेल्या चौथऱ्यावरून 
तेथे चामड्याचे तंबभ ककवा तत्सम वनवासस्थान असाव ेअसा अंदाज आहे. जमयनीतील बोकभ म येथील घरे लाबं 
वासे वापरून केलेली असावीत. या काळातील झोपड्याचें छोटे छोटे समभह काही वठकाणी आढळतात. 
वुटेम्बगय (जमयनी) येथे ३८ झोपड्याचंा एक समभह सापडला. पविम आवशयातील मध्याश्मयुगीन मानव मात्र 
बहुधा गुहेतभनच राहत असे. या काळातील वनवासस्थाने जरी पुष्ट्कळ उजेडात आली असली, तरी त्यावरून 
तत्कालीन मानव त्यात कायम वस्ती करून राहत असावा असे अनुमान करणे धोक्याचे ठरेल. या 
काळातही वशकारीवर जीवन सवयस्वी अवलंबभन असल्यामुळे झोपड्यात ककवा गुहेत वषातभन फक्त ठराववक 
काळ वस्ती करून राहणे मानवाला शक्य होते. थंडीच्या मोसमात केवळ संरक्षणाथय त्याला झोपडीत राहणे 
िाग पडे; इतर काही वळेा िटके जीवन त्याच्या नवशबी होते. 

 
नवाश्मयुगात (Neolithic) मानवी जीवनाला स्वास्र्थय स्थैयय प्राप्त झाले. शतेीची लागवड आवण 

पाळीव प्राण्याची वनपज हे दोन प्रमुख व्यवसाय होऊन बसल्यामुळे एके वठकाणी स्थावनक होणे मानवाला 
िाग पडले. त्यामुळे वटकाऊ घरे बाधंणे अत्यावश्यक होते. वनवासस्थानाचंा खरा उगम येथभन झाला. परंतु 
या काळातही वकत्येक वठकाणी गुहातंभन वस्ती झाली; आवण आजही काही रानटी जमाती गुहाचंा वापर 
करतात यात शकंा नाही. 

 
नवाश्मयुगात गोलाकार आवण चौकोनी अशी दोन प्रकारची घरे (झोपड्या) बाधंली गेली. 

कोणताही एक आकार मानवाला जास्त वप्रय होता असे नसभन घरबाधंणीसाठी जे सामान वापरले गेले 
त्यावर घराचा आकार अवलंबभन होता असे वदसते. उदाहरणाथय, ज्या घरासंाठी कुडाच्या किती तयार केल्या 
त्याचंा आकार साहवजकच चौकोनी झाला. या उलट लाकडी वासे गोलाकार रोवभन त्याला चटयानंी 
वढेल्यास झोपडी गोलाकार होणे शक्य होते. तात्पयय, नवाश्मयुगाच्या प्राथवमक अवस्थेत (Primary 
Neolithic) घराचा आकार जाणभनबजुभन वनमाण करण्याचे कसब तत्कालीन मानवाजवळ नव्हते. काही 
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वठकाणी कडाक्याची थंडी असलेल्या प्रदेशात जवमनीत घरे (Pit-dwellings) केली जात. ही उबदार घरे 
युरोपात आवण कावश्मरमध्ये आढळतात. ती बहुधा गोलाकार ककवा लंबगोलाकृती असत. 

 
घरबाधंणीच्या कामात हवामान हाही एक महत्त्वाचा घटक होता. उष्ट्ण आवण दमट हवामानाच्या 

प्रदेशात झोपड्या जरी उबदार नसल्या, तरी वाऱ्याच्या माऱ्यापासभन त्याचंा बचाव म्हणभन त्याचं्या किती व 
छप्पर वटकभ न राहण्यासाठी व मजबभत होण्याची ववशषे काळजी घ्यावी लागे. वाऱ्यापासभन बचाव होण्यासाठी 
गोलाकार घरे अवधक सोवयस्कर असतात असे आढळभन आले आहे. कडाक्याच्या थंडीच्या प्रदेशात 
जवमनीखाली उबदार घरे केली जात. जेथे चागंल्या प्रतीची वचकणमाती िरपभर असेल आवण उन्हही कडक 
असेल तेथे मातीची ककवा मातीच्या ववटाचंी घरे बाधंली जात. पविम आवशयात अशा प्रकारची घरे मोठ्या 
प्रमाणात बाधंली गेली. तेथे मातीचे िेडे पाडभन त्याचं्या ववटा बनवीत. त्या उन्हात वाळवभन त्याचंा 
घरबाधंणीत उपयोग करीत. या ववटा वठसभळ असल्यामुळे फारशा वटकाऊ नसत. त्यामुळे ही घरे एक-दोन 
वपढ्ापेंक्षा जास्त काळ वटकत नसत. तरीसुद्धा ववटा बनववण्यासाठी ववशषे पवरश्रम पडत नसल्यामुळे 
वारंवार घराची डागडुजी करीत ककवा नवीन घरे बाधंीत. यामुळेच पविम आवशयात नवाश्मयुगीन 
वसाहतींची प्रचंड टेकाडे वनमाण झाली आहेत. 

 
जगातील अवतप्राचीन नवाश्मयुगीन वसाहती जेवरको (पॅलेस्टाईन), शताल हुयभक (तुकय स्तान) 

आवण जामो (मेसोपोटेवमया) येथे होत्या. जेवरको येथील सुरुवातीची घरे बाधंण्यासाठी दगड आवण माती 
याचंा वापर केला गेला. ती गोलाकार असभन त्याचं्या दशयनी िागी आत जाण्यासाठी एक छोटी प्रववेशका 
असे. आत जाण्यासाठी पायऱ्या असत, ककवा उतार केलेला असे. घराची जवमन जरा जास्त खोल असे. 
बाधंकामासाठी वापरलेल्या ववटा बवहगोल आकाराच्या असभन कितीसाठी काही वळेा ववटाबंरोबर 
दगडाचाही उपयोग केला जात असे. काही घराचें छप्पर घुमटाकार असे. काही काळानंतर चतुष्ट्कोणी घरे 
बाधंली जाऊ लागली. त्याचं्यापढेु अंगण असे. घरात चारपाच खोल्या असत. कितीच्या आतल्या बाजभस 
चुन्याचा वगलावा करीत व काही वळेा त्यावर रंग वदला जात असे. घरातील जवमनीलाही काही वळेा 
वगलावा करून ती दगडगोट्यानंी खभप घासभन चागंली गुळगुळीत व चमकदार करीत. खोल्यात 
बसण्यासाठी व झोपण्यासाठी ववणलेल्या चटया असत. कितीतील दरवाजाची चौकट लाकडी असे. परंतु 
त्याला दार नसे. त्याऐवजी चामड्याचे पडदे टागंले जात. त्यावरून घरबाधंणीच्या कामात वकती झपाट्याने 
प्रगती झाली हे वदसभन येते. या घराचं्या ववटाचंा आकार चपट्या वचरुटासारखा असे व त्यावर जाळीदार 
कोरीव नक्षी असे. तसेच त्यावर केवळ नक्षी म्हणभन अंगठ्याचे ठसेही उमटववण्यात येत. आठ-नऊ हजार 
वषांपभवी पलेॅस्टाईनमध्ये इतक्या चागंल्या घरात राहणाऱ्या मानवाचे जीवन मोठे आरामशीर असाव े यात 
शकंा नाही. 

 
पविम आवशयात जामो (इराक) येथील नवाश्मयुगीन घरे जास्त टुमदार होती. दगडी पायवर 

मातीच्या ववटाचं्या किती बाधंत. त्याचं्या खोल्या चौकोनी असत. स्वयपंाकघरात मोठाल्या चलुी असत. अन्न 
ठेवण्यासाठी घमेल्यासारखी मातीची िाडंी जवमनीत खडे्ड करून त्यात रोवीत. पविम आवशयात इतरत्र 
अशीच गोलाकार घरे होती. त्यानंतर सुंदर चौकोनी घरे बाधंली जाऊ लागली. घरात धान्य 
साठववण्यासाठी जवमनीत खडे्ड खणभन ते मातीने कलपभन काढीत; तसेच मोठाले राजंणही जवमनीत गाडभन 
ठेवीत, सायप्रसमधील आद्य शतेकऱ्यानंी तर यापुढे मजल मारली होती. त्याचं्या गोल घराचे छप्पर 
घुमटाकार असे. दरवाजाची चौकट लाकडी असभन वतला लाकडी दार असे. या घराचें सवांत महत्त्वपभणय 
वैवशष्ट्ट्य असे की त्यात एक माळा असे. त्याला दगडी खाबंाचंा आधार असे. या खाबंात वनत्योपयोगी वस्तभ 
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ठेवण्यासाठी कोनाडे असत. काही घरासंमोर मोकळे अंगण असभन त्यानंा कंुपण असे. घरात मध्यिागी िट्टी 
असे. शताल हुयभक (तुकय स्तान) येथील घरेही मोठी होती. घरात बसण्यासाठी कटे्ट असत. परंतु प्रवशे 
करण्यासाठी दरवाजा नसे, कितीला वशडी लावभन वरून आत उतराव े लागे, यावरून साडेसहाहजार 
वषांपभवी अशा टुमदार घरातं राहणारे शतेकरी सुखी होते असे समजण्यास हरकत नाही. 

 
पविम आवशयात काही वठकाणी गोल व घुमटाकार घरे सापडतात. परंतु त्याचा उपयोग 

राहण्यासाठी केला जात नसभन ती मवंदरे असावीत असे काही वविानाचें मत आहे. याच धतीवर पुढे ग्रीस 
आवण इतर वठकाणी घुमटाकार थडगी (Tholoi) बाधंण्यात आली. युरोपमध्ये घरबाधंणीत लाकडाचा वापर 
ववपुल प्रमाणात करण्यात येत असे. स्स्वत्झलंडमधील नवाश्मयुगीन घरे तळ्यात मोठमोठाले लाकडी खाबं 
उिारून त्यावर बाधंली जात (Pile-dwellings). चीनमध्ये मात्र जवमनीत घरे करून त्यातं राहत असत. 
तसेच त्याचं्या वसाहतीला मातीची तटबंदी असे. 

 
नवाश्मयुगीन वसाहती म्हणजे छोटी खेडी होत. या खेड्यात बहुतेक वठकाणी संरक्षणाची काहीही 

सोय केलेली वदसभन येत नाही. िवचत वठकाणी वस्तीच्या आसपास कंुपण वकवा खंदक आढळभन येतो, परंतु 
त्याचा उपयोग शत्रभला अडथळा करण्यासाठी नसभन, वन्य श्वापदापंासभन वस्तीतील मानवाचे आवण पाळीव 
प्राण्याचें संरक्षण व्हाव े यासाठी होता. त्याला अपवाद म्हणजे जेवरको (इझरेल) येथील िक्कम तटबंदी 
तेथील अवतप्राचीन नवाश्मयुगीन वसाहतींची िरिराट इतकी झपाट्याने झाली की, अप्रगत टोळ्यापंासभन 
आपले संरक्षण करण्याची तेथील लोकानंा जरूर िासली. सुरुवातीची तटबंदी दगडी होती; वतच्यात नंतर 
बुरूज बाधंण्यात आले. बरुूजावंर जाण्यासाठीही त्यात वजने काढण्यात आले. नऊ हजार वषांपभवी आपल्या 
संरक्षणाची इतकी िक्कम व्यवस्था करणाऱ्या शतेकऱ्याचं्या ऐश्वयाची केवळ कल्पनाच करणे बरे ! 

 
नवाश्मयुगीन घरे एकाला एक लागभन असत. त्यामुळे त्यामधील रस्ते फारच अरंुद असत. पविम 

आवशयात काही वठकाणी दगडगोटे िरून रस्ता तयार करीत असत. सायप्रसमध्ये घराचं्या मधभन जाणारा 
रस्ता जरा उंचीवर असे, आवण त्यामुळे घरात जाण्यासाठी उतार ठेवलेला असे. परंतु हा अपवाद 
सोडल्यास, बहुसंख्य वस्त्यातंभन रस्ते केलेले नसत. तसेच एका वठकाणाहभन दुसऱ्या वठकाणी जाण्याकवरता 
अजभन वाहनाचंा शोध लागलेला नव्हता. िवचत वठकाणी गाडीवाटेच्या खुणा वदसतात. माल्टामध्ये चार 
फभ ट रंुदीच्या वाटेच्या खुणा सापडल्या आहेत. त्या वबनचाकी गाडीच्या (sledges) असाव्यात, परंतु त्या 
नवाश्मयुगीन आहेत ककवा नाहीत याबद्दल वाद आहे. 

 
नवाश्मयुगात शतेीमुळे नवनवीन देवता प्रचवलत झाल्या. त्यामुळे काही िरिराटीस आलेल्या 

वस्त्यातंभन मंवदरे बाधंण्यात आली. जेवरको येथे एक अवतप्राचीन मंवदर बाधंले होते. त्यात उंच चौथऱ्यावर 
बहुधा देवतेची प्रवतमा असावी. चौथऱ्यावर देवतेला अपयण केलेल्या प्राण्याचं्या पुष्ट्कळ लहान मभती 
आढळल्या. शताल हुयभक येथील मवंदरात विवत्तवचते्रही आढळली. पविम आवशयात इतर वठकाणीही काही 
नवाश्मयुगीन मंवदराचे अवशषे वमळाले आहेत. त्यात चौकोनी गािाऱ्यात उंच चौथऱ्यावर देवतेची मभती असे. 
माल्टामध्ये महापाषाणीय (Megalithic) संस्कृतीच्या लोकानंी मातृदेवतेची िव्य मंवदरे या काळात उिारली 
होती. ती प्रचंड प्रस्तरखंडाचंी बाधंलेली होती. पुढे ताम्रपाषाणयुगात या खेड्याचंी िरिराट होऊन त्याचंी 
सपंन्न शहरे बनली. 

नवाश्मयुगीन वसाहतींचे अवशषे िारतात उत्तरेस काश्मीर आवण दवक्षणेत आंध्रप्रदेशात सापडले 
आहेत. काश्मीरमधील थंड हवामान लक्षात घेता, तेथील मानवाचा फाटक्यातुटक्या झोपड्यामंध्ये वनिाव 
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लागणे अशक्य होते. त्यामुळे तो जवमनीत घरे (Pit-dwellings) करून राहभ लागला. श्रीनगरच्या उत्तरेस 
२४ वक.मी. अंतरावर असलेल्या बुझोम या गावी केलेल्या उत्खननात नवाश्मयुगीन संस्कृतीचे अत्यंत 
महत्त्वाचे अवशषे सापडले आहेत. तेथील घराचें वैवशष्ट्ट्य हे की ती जवमनीत खडे्ड खणभन केलेली आहेत. 
प्राचीन करेवा सरोवराच्या पात्रात जवमनीत गोलाकार ककवा लंबगोलाकृती खडे्ड खणभन त्याचंा राहण्यासाठी 
उपयोग केला जात असे. या खड्ड्ड्याचं्या तोंडाशी सुमारे २·७५ मीटर व्यास असभन तळाशी त्याचंा ४॥ 
मीटरहभन अवधक व्यास होता. हे खडे्ड सुमारे ४ मीटर खोल खणलेले आहेत. खड्ड्ड्याच्या बाजभ कितीप्रमाणे 
करेवा मातीने कलपलेल्या आहेत. घरात उतरण्यास सोयीचे व्हाव ेम्हणभन काही वठकाणी पायऱ्याचंी योजना 
केलेली असे. खड्ड्ड्याच्या तोंडाशी वर चोहोबाजभंनी लाकडी खाबं ककवा वासे उिारण्यासाठी केलेले लहान 
वतुयळाकार खडे्डही (Post-holes) सापडले आहेत. त्यात खाबं रोवलेले असभन त्यावर छप्पर उिारलेले 
असाव.े काही घरात बचुाच्या (Birch) झाडाचे अवशषेही वमळाले आहेत. त्यावरूनच या झाडाचंा छप्पर 
शाकारण्यासाठी उपयोग केला जात असावा. कावश्मरमध्ये या िागात अगदी अवलकडेही बुचाच्या झाडाचंा 
घराचं्या छप्परासंाठी उपयोग केला जात असे. 

 
या खड्ड्ड्यातंभन बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर राखाडी सापडली. त्यावरून त्यात मानवाची वस्ती होती 

हे वसद्ध होते. घरात इतर लहान खडे्डही खणले जात असत. त्यातं बुचाच्या झाडाचे अवशषे, िाजकी माती, 
जळलेले गवत, खापराचें तुकडे आवण हाडाचंी हत्यारे सापडली. या घराचें आणखी एक वैवशष्ट्ट्य असे की 
दोन घरे एकमेकानंा जोडण्यासाठी ियुार खणले जात असे. घराचा उपयोग फक्त रात्री झोपण्यासाठी केला 
जात असावा. यावशवाय दैनंवदन कामकाजाची अवजारे, हत्यारे, वशकारीची आयुधे व अन्न सुरवक्षत रहाव े
म्हणभन घरात ठेवले जात होते. बाकी सवय व्यवहार वदवसिर खड्ड्ड्याच्या बाहेर उघड्यावर चालत असे. 
अन्न वशजववण्याचे कामही बाहेर उघड्यावर चालत असे. खड्ड्ड्याच्या तोंडाशी चुली असत. त्याचं्याजवळ 
अन्न साठववण्यासाठी छोटे उथळ खडे्ड असत. या खड्ड्ड्यातंभन जनावराचंी हाडे व हत्यारेही सापडली 
आहेत. 

 
दवक्षणेत आधं्रप्रदेशातही अशा प्रकारची खड्ड्ड्यातील घरे (Pit-dwellings) सापडली आहेत. 

नागाजुयनकोंडा (वजल्हा गंुटभर) येथील या प्रकारची नवाश्मयुगीन वतुयळाकार घरे सुमारे २ मी. पासभन ५॥ मी. 
व्यासाची आहेत. काही घरे गोलाकार, लंबगोलाकृती आवण चौकोनी आहे. जवमनीत घरे करण्यासाठी तेथे 
वकत्येकदा खडकही फोडावा लागत असे. ही घरे एका ओळीत असत. त्यात खापरे, जनावराचंी हाडे, 
दगडी हत्यारे, मणी व काही जळके अवशषे मोठ्या प्रमाणावर सापडले आहेत. त्यावरून या खड्ड्ड्याचंा 
राहण्यासाठी उपयोग केला जात असावा यात शकंा नाही. काही खड्ड्ड्याचं्या तोंडाशी सिोवती बाबंभचे 
ककवा इतर तत्सम प्रकारचे छप्परही उिारले जात असे. अशाच प्रकारचे मोठाले खडे्ड मास्की (वज. रायपभर) 
व संगनकल (वज. बले्लारी, कनाटक) येथेही आढळात आले आहेत. त्याचंाही राहण्यासाठी व घरासारखा 
उपयोग केला जात असावा. अशा प्रकारची खड्ड्ड्यातील घरे युरोपात पुराश्मयुगाच्या उत्तरकालखंडात 
तयार करण्यात आली. आजही धु्रवप्रदेशातल्या टोळ्या असल्याच घरातभन राहतात.चीन, जपान, सुदान 
वगैरे देशात या प्रकारच्या घराचें अवशषे वमळाले आहेत. इतकेच नव्हे तर िारतातील काही वन्य जमातीची 
घरे आजवमतीस अशाच प्रकारची आहेत. 

 
नवाश्मयुगात मातीची घरेही बाधंली जात होती. बलुवचस्तानमधील मानव या बाबतीत ५॥ हजार 

वषांपभवी जास्त प्रगत होता असे म्हणाव ेलागेल. खापरे तयार करण्याची कला जरी त्या वळेी अवगत नव्हती 
तरी मातीची घरे बाधंभन तो राहत होता, हे वकले गुलमहंमद येथील उत्खननावरून आता वसद्ध झाले आहे. 
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मातीची ककवा मातीच्या ववटाचंी घरे नवाश्मयुगाच्या प्राथवमक अवस्थेतभन बाहेर पडल्यावर काश्मीरमधील 
मानव घरे बाधंभन राहभ लागला. त्याच्या पभवयजानंी राहण्यासाठी खोदलेले खडे्ड आता बजुत आलेले होते. 
तेव्हा खाचखळगे बुजवभन त्याने त्यावर राहण्यास सुरुवात केली. लाकडी वासे उिारून त्यावर छप्पर 
शाकारले. जमीन कलपभन घेऊन ती ताबंड्या गेरूने रंगववली. त्यात त्याची कलात्मक दृष्टी वदसभन येते. या 
काळात त्याचे दवक्षणेकडील बाधंवही असेच राहत होते. सुमारे ४००० वषांपभवी आंध्रप्रदेशात हल्लीपेक्षा 
पावसाचे मान जास्त असाव.े त्यामुळे तेथील छोट्या टेकड्या खुरट्या झाडाझुडपानंी आच्छावदलेल्या 
असाव्यात. नवाश्मयुगीन मानवाला तेथे वसाहत करण्यासाठी हा झाडझाडोरा साफ करणे आवश्यक होते. 
या कामासाठी लागणारी हत्यारे त्याच्याजवळ होती. झाडी तोडभन साफ केल्यानंतर तेथे असलेल्या 
गॅ्रनाईटच्या प्रचंड प्रस्तराचंाही त्याला आसऱ्यासाठी उपयोग झाला. या प्रस्तराचंा आडोसा करून तो तेथे 
राहभ लागला (वचत्र ५). जवळपासच्या उतरणीवर असलेल्या जवमनीच्या छोट्या तुकड्यातं तो शतेी करी 
लागला. परंतु त्याचंी घरे फारशी वटकाऊ नव्हती. त्यापेक्षा नागाजुयनकोंडा (वज. गंुटभर) येथील मानवाची 
घरे थोडी बरी होती असे म्हणाव े लागेल. गोदावरीच्या खोऱ्यातील आजची रेड्डी जमात अजभनही 
नवाश्मयुगीन अवस्थेत जीवन कंठत असते. त्याचंी घरेही अशीच मामुली असभन दीघयकाल वटकणारी 
नसतात. टेक्कलकोटा आवण संगनकल (वज. बले्लारी, कनाटक) येथील नवाश्मयुगीन घरे जरा वनराळ्या 
स्वरूपाची होती. तेथेही गॅ्रनाईटच्या छोट्या छोट्या टेकड्यांवर वसाहती झाल्या. गॅ्रनाईटच्या 
दगडगोट्यातंील झाडझाडोरा साफ करून त्यातील फटी तेथील लोकानंी बुजववल्या आवण त्यावर 
गोलाकृती घरे बाधंली (वचत्र १६). सुमारे ३॥ इचं व्यासाच्या लाकडी गोलच्यावर त्यानंी छप्पर उिारले. 
खाबंाचं्या आधारावर कुडाच्या किती तयार केल्या व त्या मातीने कलपभन चुन्याने रंगववल्या. धान्य 
साठववण्यासाठी घरात राजंण ठेवले. त्यानंा खाली दगडी वचपाचंा आधार वदला. दगडीतील फटींचा 
उपयोग मभल्यवान वस्तभ ठेवण्यासाठी होत असे. या नवाश्मयुगीन मानवाचे वशंज टेक्कलकोटाच्या आसपास 
राहणाऱ्या बोया जमातीत आजही वदसतात. ते अशा प्रकारच्या गोलाकार झोपड्यातं राहतात. त्याचं्या 
कुडाच्या किती मातीने कलपलेल्या असतात. त्याचें छप्पर वनमुळते, कोनाकृती असते. तेथील नवाश्मयुगीन 
झोपड्याचें छप्परही याच प्रकारचे असाव.े यावरून असे वदसते की नवाश्मयुगाच्या उत्तर कालखंडात 
(Secondary Neolithic) साधारणपणे वटकाऊ घरे बाधंण्यास सुरुवात झाली असावी. याचा उत्कृष्ट पुरावा 
आंध्रप्रदेशात वपकलीहाल येथे वमळाला आहे. आधीच्या फाटक्यातुटक्या झोपड्यात आवण झुडपाचंा आसरा 
करून राहणारा मानव काही काळानंतर बऱ्यापैकी झोपड्या बाधंभ लागला. झोपडीचा पुढचा िाग साफसभफ 
करून बरेच मोठे अंगण तयार करण्यात आले. ते मातीने ककवा शणेाने सारवभन स्वच्छ ठेवीत असत. 
झोपडीच्या कुडाच्या कितीही वारंवार शणेाने सारववल्या जात असत. झोपडीच्या बाहेरच्या बाजभला, 
अंगणामध्ये एक मोठा दगडी पाटा ठेवीत. धान्य वाटण्याचे काम तेथे चालत असे. त्याच्याजवळच गॅ्रनाईटचे 
तीन दगड ठेवभन चभल माडंलेली असे. तेव्हा पाकवसद्धी उघड्यावर होत असे यात शकंा नाही. िोजनही 
तेथेच. शतेीची अवजारे. वशकारीची आयुधे आवण वनत्योपयोगी हत्यारे मात्र झोपडीत ठेवली जात असत. 
फार थंडीचा कडाका ककवा पाऊसकाळ असेल तेव्हाच झोपडीत झोपण्याची वळे येई. नाहीपेक्षा वषातभन 
बरेच वदवस झोपण्यासाठी अगंणाचा उपयोग केला जात असे. 

 
नवाश्मयुगीन मानवाची मालमत्ता म्हणजे त्याचे पशुधन होय. त्यासाठी गोठेही काळजीपभवयक तयार 

करण्यात येत. असा एक मोठा गोठा उतनभर (आंध्रप्रदेश) येथे सापडला. तो सुमारे ७० मी. लाबं आवण 
सुमारे ५ मी. रंुद होता. कालान्तराने जरुरीनुसार त्यात फेरफारही करण्यात आले. जवमनीत 
गोठ्याएवढ्ा आकाराचा उथळ खड्डा करून त्याच्या सिोवती कंुपण घालण्यात आले. ते बहुधा हल्लीसारखे 
काटेरी झुडुपाचें असाव.े या मोठ्या गोठ्यात लहान वविाग पाडण्यात आले होते. त्यावरून एका िागात 
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बैल, दुसऱ्यात शळे्या-मेंढ्ा व वतसऱ्यात डुकरे वगैरे असावीत असे वाटते. गोठ्यात जमा झालेल्या 
शणेकुटाचा वढगारा रात्री आग लावभन जाळीत असत. त्यामुळे रात्रीच्या वळेी जनावराचें आवण तसेच वस्तीचे 
वन्य श्वापदापंासभन संरक्षण होत असे. हल्लची गुराचंी वनपज आवण त्याचंा व्यापार करणाऱ्या काही जमाती 
रात्रीच्या वळेी आगी िडकत ठेवतात, त्यातही हाच हेतभ असतो. 

 
हत्यारे ि आयुधे 

 
पृर्थवीच्या पाठीवर वावरणाऱ्या अनेक प्राण्यापंकैी मानव हाही एक प्राणी आहे. अश्मयुगात इतर 

प्राण्यापं्रमाणे तोही आपल्या उपजीववकेसाठी वनसगावर अवलंबभन होता. िक्ष्याच्या शोधाथय त्याला 
सदासवयकाळ िटकत वफराव ेलागे. तसे पावहल्यास सवय प्रावणमात्रातं तो अत्यंत दुबळा आवण दीन होता. 
केवळ शक्तीच्या जोरावर वशकार करून अन्न वमळववणे त्याला अशक्यप्राय होते. त्यामुळे त्याला हत्यारे 
बनववणे िाग पडले. आपल्या बदु्धीचा त्याने योग्य वापर करून हत्यारे तयार केली. या प्रकारचे ज्ञान इतर 
प्राण्यानंा नव्हते, त्यामुळे त्याचं्यापेक्षा तो अगदी वगेळा आवण वैवशष्ट्ट्यपभणय प्राणी ठरला. त्यात त्याची दभरदृष्टी 
आवण कौशल्य वदसभन येते. अगदी सुरुवातीपासभन, तीस लाख वषांपभवीपासभन, तो दगडाची हत्यारे बनवभ 
लागला. दगडी हत्यारामुंळेच आद्य कालखंडाला अश्मयुग हे नामाविधान प्राप्त झाले आहे. 

 
तसे पावहल्यास प्राण्याचं्या काही जाती हत्यारे वापरतात. बबभन हा प्राणी कवचभ मारण्यासाठी 

दगडाचा उपयोग करीत असल्याचे आढळभन आले आहे. तसेच त्याच्या मागे कोणी लागल्यास तो दगड 
फेकभ न मारतो. कचपाझी एकाला एक दाडंकी जोडभन लाबं सोटा तयार करतात. एक काठी दुसरीत 
बसववण्यासाठी दाताने टोक चावभन ते तयार करतात. हेही एक हत्यारच म्हणाव े लागेल. परंतु हत्यार 
घडवभन त्याला पावहजे तो आकार देण्याचे कसब फक्त मानवालाच अवगत झाले. या कामात त्याने आपल्या 
बुद्धीचा वापर करून श्रेष्ठत्व वसद्ध केले. 

 
अगदी सुरुवातीस जेव्हा हत्याराचंी गरज िासली त्यावळेी मानवाने त्याला उपयोगी पडतील अशा 

आकाराचे दगड वापरले असावते. पुढे त्याने त्या आकाराची हत्यारे तयार केली. त्यामुळेच बहुधा त्याची 
अवतप्राचीन हत्यारे (Eloliths) ही केवळ नैसर्मगक आकाराचे दगड वाटतात. या कलेतील पुढचा टप्पा 
आवरकेतील काफुअ.  आवण ओल्डोवन हत्यारात वदसभन येतो. नदीच्या पात्रात ववपलु प्रमाणात सापडणारे 
गोटे घेऊन, त्याचं्या दोनचार वचपा काढभन, त्यानंा वाकडीवतकडी का होईना, पण धार आणली जात असे. 
काही वळेा गोटा फोडभन त्याला धार आणण्याचा प्रयत्न करीत. यानंतर गोट्याच्या सवय बाजभंना कळपे काढभन 
त्याला धारदार कड व एका बाजभला वनमुळते टोक आणले जात असे. परंतु खोलवर कळपे काढल्याने हे 
हत्यार फार ओबडधोबड होत असे. अशा प्रकारची हत्यारे प्रथम रान्समध्ये सेंट ॲबस्व्हल या गावी 
सापडल्याने त्यानंा ॲबस्व्हवलयन हत्यारे म्हणतात. यात बव्हंशी कुऱ्हाडी (Handaxes) आहेत. त्याचं्या 
वनमुळत्या टोकाचा उपयोग जवमनीतभन कंदमुळे उकरून काढण्यासाठी आवण धारदार बाजभंचा उपयोग 
मासंाचे तुकडे करण्यासाठी होत असावा. हे हत्यार आद्य पुराश्मयुगात प्रामुख्याने तयार केले जात होते. 
तत्कालीन मानवाच्या ज्या काही थोड्या गरजा होत्या त्यासाठी हे हत्यार पुरेसे असाव.े परंतु या 
हातकुऱ्हाडीचा वनरवनराळ्या कामसाठी उपयोग होत असे. वशकारीत फेकभ न मारण्यासाठी त्याचा चागंला 
उपयोग होत असे. त्याच्या आकारावरून ते या कामी फारच उपयुक्त असाव ेआवण इतर कामासाठी त्याचा 
फारसा उपयोग होत नसावा असे काही तज्ज्ञाचें मत आहे. 
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सुरुवातीच्या हातकुऱ्हाडी अगदी ओबडधोबड आवण वडे्यावाकड्या आकाराच्या असल्या तरी 
कालान्तराने अनुिव आल्यानंतर मानव बऱ्यापकैी हत्यारे बनवभ लागला. आद्य पुराश्मयुगाच्या शवेटच्या 
टप्प्यात तो उत्कृष्ट, धारदार हत्यारे करू लागला. या हत्यारावरून एक गोष्ट चटकन ध्यानात येते ती अशी 
की, गोट्याचे वाकडेवतकडे कळपे काढण्याऐवजी माणसाने वतच्या लहान वचपा काढण्यास सुरुवात केली. 
त्यामुळे हत्यार ओबडधोबड न होता ते सरळ होऊन त्याला धारदार कड प्राप्त झाली. अशा धतीची 
(Acheulian) हत्यारे तयार करण्याचे एक वववशष्ट तंत्र बनभन गेले. यात लंबगोलाकृती, बदामी वगैरे 
हत्याराचं्या कुऱ्हाडी व धारदार फरशा (Cleavers) प्रामुख्याने आहेत. 

 
मोठी हत्यारे बनववताना ज्या वचपा वनघत त्याचंीही छोटी हत्यारे बनववली जात. त्याचं्या कडा 

चागंल्या धारदार असल्यामुळे त्याचंा कापण्यासाठी, कातडे साफ करण्यासाठी उपयोग होत असावा. तसेच 
काही वचपानंा टोक आणभन त्या िोसकण्यासाठी प्रिावी ठरल्या असाव्यात. अशा प्रकारची छोटी हत्यारे 
(Clactonian) आद्य पुराश्मयुगाच्या सुरुवातीपासभन तयार करण्यास सुरुवात झाली होती. कालान्तराने 
छोटी हत्यारे तयार करण्याचे एक तंत्र ठरून गेले. त्यात गोट्यावर (core) ज्या प्रकारचे हत्यार हव े
असेल, तेवढा िाग कळजीपभवयक तयार करून, तेवढी वचप काढभन घेण्यात येत असे. या प्रकारची हत्यारे 
प्रथम पॅवरसजवळ लव्हाल्वा येथे सापडली म्हणभन त्यानंा लव्हाल्वावसयन म्हणभन सबंोधण्यात येते. 

 
ज्या वळेी युरोप, आवरका व िारताच्या काही िागात उत्कृष्ट कुऱ्हाडी व फरशा (वचत्र १७) 

वापरल्या जात होत्या. त्या वळेी िारतात पजंाब व काश्मीरमध्ये आवण आग्नेय आवशया व चीनमध्ये मात्र 
अगदी साधी, ओबडधोबड हत्यारे बनववली जात होती. तेथील लोक गोट्याच्या एका टोकाच्या चारदोन 
वचपा काढभन त्याला धारदार कड आणभन त्याचा सुऱ्यासारखा (Chopper) उपयोग करीत. ही हत्यारे जरूर 
पडेल तेव्हा आयत्या वळेी तयार केली जात असावीत असे वाटते. याउलट उत्कृष्ट हातकुऱ्हाडी बनववणाऱ्या 
जगाच्या इतर िागातील मानवाला मात्र दभरदृष्टी होती असे म्हणाव ेलागेल. कुऱ्हाडी बनववताना घेतलेली 
काळजी व त्या जास्तीत जास्त प्रिावी ठरवण्यात म्हणभन घेतलेले पवरश्रम लक्षात घेता, त्या आधीच तयार 
करून ठेवल्या असाव्यात असे वाटते. कदावचत अशा प्रकारची हत्यारे तयार करणारी माणसे प्रत्येक टोळीत 
असावीत असे वविानाचें मत आहे. 

 
िारतातील मध्याश्मयुगीन संस्कृतीची हत्यारे गार (Chalcedony), अकीक (Carnelian), चटय, 

जास्पर इत्यादी प्रकारच्या दगडाचंी बनववलेली आहेत. त्यामध्ये तासण्या (scrapers) प्रामुख्याने 
आढळतात. तसेच तीरागे्र, धारदार कड असलेली पाती आवण आणकुचीदार टोकाचंी हत्यारे ही आहेत. 
तासण्याचंा उपयोग बाण तयार करण्यासाठी आवण कातडी साफ करण्यासाठी होत असावा. तसेच 
कापण्यासाठी पाती आवण चामड्यानंा वछदे्र पाडण्यासाठी टोचाच उपयोग केला जात असावा यात शकंा 
नाही. 

 
उत्तर पुराश्मयुगात अगदी वनराळ्या धतीची हत्यारे अस्स्तत्वात आली. ही छोटी हत्यारे अत्यतं 

प्रिावी होती यात शकंा नाही. त्यातं धारदार पाती (blades) आवण टोकाशी अणकुचीदार पण वछन्नीसारखी 
कड असलेली हत्यारे (burin, graver) वैवशष्ट्ट्यपभणय आहेत. पात्याचंा उपयोग कापण्यासाठी व 
वचरण्यासाठी होत असावा. वनरवनराळ्या प्रकारच्या तासण्याही (scrapers) त्यात आढळतात. काही 
पात्यानंा अणकुचीदार टोक आणभन त्याचंा तीराग्रासारखा (arrow-heads) उपयोग केला जात असे. या 
काळात प्राण्याचं्या हाडाचंी आवण साबंराच्या कशगाचंीही (antler) हत्यारे बनववण्यात आली. सुयासुद्धा 
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हाडाचं्या बनवीत. पभवी उपयोगी पडणारे कुऱ्हाडीसारखे हरकामी उपयोगी पडणारे हत्यार जाऊन आता 
प्रत्येक कामासाठी वनराळे हत्यार बनववण्यात आले. वशवाय िाला फेकण्यासाठी एक वववशष्ट हत्यार 
(spear thrower) तयार करण्यात आले. धनुष्ट्यबाणाचा शोधही याच काळात लागला. या नवीन अस्त्रामुळे 
तत्कालीन हवरण, साबंर, रेनवडअर यासारख्या चपळ प्राण्याची वशकार करणे मानवाला शक्य झाले. पुढे 
वकत्येक हजारो वष,े अगदी इवतहासकाळातसुद्धा हे आयुध वकती प्रिावी ठरले हे सागंणे नकोच. 

 
मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) लोकानंी त्याचंी हत्यारे आणखी छोटी बनववली. ही क्षदु्रासे्त्र 

(Microliths) आकाराने खभप लहान असली करी उपयुक्त आवण प्रिावी होती यात शकंा नाही. त्यात 
वत्रकोणी, चतुष्ट्कोणी आवण अधयचदं्राकृती हत्यारे प्रामुख्याने आढळतात. ती लाकडी दाडंक्यात ककवा हाडात 
खाच पाडभन त्यात एकाशजेारी एक बसवीत. त्याचंा सुरीसारखा चागंला उपयोग होत असे. तसेच 
मासेमारीसाठी गळ (fish hooks) आवण जाळे याचंा वापर याच काळात सुरू झाला. मासे मारण्यासाठी 
मत्स्यबाण (harpoons) व पक्षी मारण्याकवरता वनरवनराळे बाण मध्याश्मयुगीन मानवाने तयार केले. 
युरोपमध्ये या काळात प्रथम दाडंक्यात बसववलेल्या कुऱ्हाडी व बाकस यासंारखी हत्यारे जंगल 
तोडण्यासाठी वनमाण केली गेली. मध्याश्मयुगाच्या शवेटच्या टप्प्यात पलेॅस्टाईनमधील नाटुवफयन 
लोकानंी हवरणाच्या बरगडीच्या फासळीत क्षदु्रासे्त्र बसवभन ववळ्यासारखे एक नवीन हत्यार तयार केले. 

 
जगाच्या बहुतेक िागात हत्यारासाठी स्फ्लंट जातीचा दगड वापरीत; िारतात मात्र िाटयझाईट 

जातीचा दगड वापरीत. सुरुवातीची हत्यारे दगडावर दगड आपटभन (block-on-block) त्याचें कळप 
काढल्यामुळे ओबडधोबड झाली आहेत. कालातंराने लहान, पातळ वचपा काढभन हत्यार सुबक आवण 
घाटदार बनववण्यात आले. यासाठी बहुधा लाकडी घण (wooden hammer technique) वापरला 
असावा. त्यामुळेच ॲश्युवलयन हत्यारे चपटी आवण आकारबद्ध झाली. वचपाचंी लहान हत्यारे बनववण्याचे 
तंत्र प्रथम अप्रगंत असल्याने क्लॅक्टोवनयम आवण तायावसयन हत्यारे हत्यारे ओबडधोबड वाटतात. खाली 
एक मोठा दगड ऐरणीसारखा (anvil) ठेवभन व गोट्याने ठोका देऊन वचपा (flakes) काढीत. त्यामुळे 
वडे्यावाकड्या वचपा वनघत. हत्यार जास्त धारदार बनववण्यासाठी कंगोऱ्याचे लहान तुकडे (retouch) 
काढले जात. या नंतरच्या हत्यारात मात्र या तंत्रात प्रगती वदसभन येते. लव्हाल्वावझयन हत्यारे तयार 
करण्यासाठी प्रथम गोटा तयार करून घेत. त्यामुळे फक्त वचप काढली की तयार हत्यार हातात पडे. 
त्याकवरता बहुतेक लाकडी ककवा हाडाचे अणकुचीदार दाडंके वापरले गेले असाव.े मध्यपुराश्मयुगात 
(Middle Palaeolithic) तर फक्त वचपाचंीच हत्यारे वापरात होती (वचत्र १८). काळजीपभवयक वचपा 
काढण्याचा पवरपाक पुढे उत्तरपुराश्मयुगात होऊन लहान पात्यासारखी छोटी, पण अत्यंत प्रिावी हत्यारे 
बनववण्यात मानवाला यश आले. यात केवळ दाब देऊन (Pressure flaking) पातळ वचपा काढण्यात येत 
असत. या पात्यानंा चागंली धार असे. काळजीपभवयक वचपा काढल्याने पात्याच्या दोन्ही बाजभ जवळजवळ 
समातंर होत. जरूर पडल्यास पात्याच्या एका टोकास अणकुचीदार नोक करून वछदे्र पाडण्याकवरता 
त्याचा उपयोग होई. परंतु हे सवय पद्धतशीर करण्यापभवी ज्या गोट्यापासभन पाती काढावयाची त्याला सवय 
बाजभंनी वछलभन घेत असत. हा दगड पढु्ात घेऊन त्याच्या कडेवर देऊन दाब देऊन अगदी खपली वनघेल 
या बेताने पातळ पाते काढले जाई. यासाठी टोकदार लाकडी दाडंके ककवा हाड वापरीत. काही रानटी 
जमाती अजभनही या पद्धतीने अशा प्रकारची हत्यारे तयार करतात. अशा तऱ्हेने गोट्याच्या सवय बाजभंनी 
पातीही काढली जात. त्यामुळे एकाच गोट्यापासभन पुष्ट्कळ हत्यारे तयार केली जात. केवळ दाब देऊन 
हत्यारे तयार करण्याचे तंत्र युरोपातील सोल्युवरयन ससं्कृतीच्या लोकानंी शोधभन काढले. याचा उगम 
बहुधा पभवय युरोपात हंगेरीमध्ये झाला असावा. या पद्धतीने बनववलेल्या तीरागे्र, िाल्याचे फाळ इत्यादी अत्यतं 
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प्रिावी हत्यारामुंळेच या लोकानंी युरोपात काही काळ आपले वचयस्व प्रस्थावपत केले होते. हे तंत्र पढेु 
इवजप्तमधील नवाश्मयुगीन मानवाने पभणयत्वास नेले. पाते काढभन तयार झाल्यावर त्याची कड खभप धारदार 
व्हावी म्हणभन वतच्या अत्यंत सभक्ष्म खपल्या काढल्या जात. त्याचा पवरपाक सोल्युवरयन लोकाचं्या तीराग्रास 
आवण िाल्याच्या फाळात वदसभन येतो. 

 
उत्तरपुराश्मयुगीन (Upper Palaeolithic) सवांत वैवशष्ट्ट्यपभणय हत्यार म्हणजे लहानशी वछनी 

(burin ककवा graver) होय. ती बनववण्याचे एक वववशष्ट तंत्र होते. लहानशा पाण्याच्या एका टोकास वरून 
ठोका देऊन ९०° कोन करून एका बाजभने ककवा दोन्ही बाजभंनी बारीक वछलके काढले जात (burin facet). 
त्यामुळे टोकास अत्यंत लहान, पण वछन्नी सारखी धारदार कड येत असे. या हत्याराचा उपयोग हाडावर 
ककवा गुहेच्या कितीवर कोरीव काम करण्यासाठी होत असे. 

 
मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) क्षुद्रासे्त्र (Microliths) वर वर्मणलेल्या पद्धतीप्रमाणे बनववलेली होती 

(वचत्र १९). ती फार छोटी असल्याने त्यानंा दाडंक्यात एकाशजेारी एक बसवभन वापरणे जास्त सोयीचे होते. 
या छोट्या हत्याराचं्या दोन्ही बाजभ खभप धारदार असल्यामुळे दाडंगे वचणले जाऊ नये, म्हणभन त्याचंी एक 
बाजभ मुद्दाम बोथट करण्यात येत असे. 

 
उत्तर पुराश्मयुगातील मानवाने दगडावशवाय हाडे, साबंरकशग व हस्स्तदंत याचंी हत्यारे बनववण्यास 

सुरुवात केली. हाडाचे तुकडे वाळभच्या दगडावर (Sandstone) घासभन त्यानंा अणकुचीदार टोके आणले 
जाई. हाडाचं्या सुयाही याच काळात अस्स्तत्वात आल्या. त्याचें नेढे कोरण्यासाठी टोकदार हत्यार (awl) 
वापरीत. मासे मारण्यासाठी बनववलेले मत्स्यबाण तर केवळ हाडाचेंच असत. साबंराचे कशग आयते 
टोकदार असे. त्याला घासभन अणकुचीदार बनवभन त्याचंा बाणासाठी िाल्यासाठी उपयोग होई. हस्स्तदंती 
हत्यारे त्या मानाने फार थोडी आहेत. या सवय प्रकारच्या हत्यारावंर उत्कृष्ट कोरीव नक्षीकाम केले जात 
असे. 

 
हत्यारासाठी लाकडाचा उपयोग अगदी सुरुवातीपासभन अश्मयुगीन मानवाने केला असावा. परंतु 

लाखो वषांनंतर आज लाकडी हत्यारे वटकभ न राहण्याची अपेक्षा करणे योग्य नाही. अवतप्राचीन असे 
अश्मयुगीन लाकडी िाले युरोपात एक-दोन वठकाणी सापडले आहेत. त्याचें टोक दगडी हत्याराने घासभन 
तयार केले असाव.े एक लाकडी िाला एका बाजभने जाळभन टोकदार केलेला वदसतो. वन्य श्वापदाचं्या 
वशकारीसाठी अशा प्रकारची हत्यारे वापरली जात. अतंगोल तासण्याचंा (hollow scrapers) लाकडी 
हत्यारे बनववण्याच्या कामी उपयोग केला जात असावा. तसेच वकत्येक हत्याराचं्या मुठीही लाकडाचं्या 
असत. धनुष्ट्यबाणासाठी अथातच लाकडाचा उपयोग केला जात असे. 

 
अश्मयुगात वन्य प्राणी पकडण्यासाठी खोड्याचंा (traps) उपयोग केला जात असावा, असे 

वविानाचें मत आहे. अश्मयुगाच्या उत्तर कालखंडात मासेमारीसाठी जाळ वापरले गेले असाव,े परंतु 
त्यासंबधंीचा प्रत्यक्ष पुरावा मात्र मध्याश्मयुगीन आहे. 

 
नवाश्मयुगात पुष्ट्कळ वनराळ्या धतीची हत्यारे तयार केली जाऊ लागली. त्याचें मुख्य वैवशष्ट्ट्य हे 

की, ती खभप घासभन चमकदार व गुळगुळीत केली जात (वचत्र २०). कुऱ्हाडी, फरशा, वाकस, वछन्न्या, 
हातोडे या प्रकारची हत्यारे या काळात प्रामुख्याने सापडतात. शतेीची लागवड सुरू झाल्याने शतेीची 
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अवजारे तयार करण्यात आली. तसेच लोकसंख्या झपाट्याने वाढभ  लागल्याने नवीन जमीन लागवडीखाली 
आणणे िाग होते. त्यासाठी जंगल तोडभन जमीन साफ करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे सुतारकामाची हत्यारे 
वापरात आली. या काळात हत्यारासाठी अत्यंत कणखर व वटकाऊ असा पाषाणाचा दगड (basalt) 
वापरला गेला. दगडाच्या सवय बाजभंनी वचपा काढभन त्याला हवा तो आकार प्रथम वदला जात असे. त्यानंतर 
मोठ्या प्रस्तरखंडावर तो खभप घासभन गुळगुळीत आवण चमकदार केला जात असे. त्यामुळे त्याची कडही 
चागंली धारदार बनत असे. कुऱ्हाड वगैरेसाठी हत्यारे लाकडी दाडंक्यात बसववली जात. वाकशीसारख्या 
(adze) हत्याराचंा जमीन नागंरण्यासाठीही उपयोग होत असावा. पुष्ट्कळ वठकाणी दगडी वछन्न्याही 
सापडतात. जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं सापडणारी नवाश्मयुगीन हत्यारे इतकी सारख्या आकाराची 
आहेत की केवळ त्याचं्या बनावटीवरून ती कोठल्या िागातील आहेत हे ओळखणे अशक्य होते. 

 
या काळातील शतेीला उपयुक्त ठरणाऱ्या हत्यारापंैकी नागंराच्या फाळासारखे वदसणारे हत्यार 

(hoe) मुख्य होय. तसे पावहल्यास कुऱ्हाडीचा आवण याचा आकार सारखाच आहे. परंतु कुऱ्हाडीच्या दोन्ही 
बाजभ फुगीर असत, तर एक बाजभ फुगीर आवण दुसरी बाजभ सपाट असलेले हत्यार जमीन उकरण्यासाठी 
वापरले गेले असाव.े बलैानंी ओढण्याचा नागंर अजभन अस्स्तत्वात आला नव्हता. माणसाला हातानेच जमीन 
उकरावी लागे. जवमनीतील कंदमुळे उकरून काढण्यासाठी गोलाकार व मध्यिागी वछदे्र असलेली 
गदाशीष े (mace-head) वापरीत. या प्रकारची कडी आजही काही जमाती वापरतात. वपकाची कापणी 
ववळ्याने करीत. हे ववळे दगडाचे असत. परंतु पविम आवशयात आवण इवजप्तमध्ये हाडाचें ववळे वापरीत. 
मध्याश्मयुगाच्या उत्तराधात पॅलेस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या नाटुवफयन लोकानंी हरणाच्या बरगडीच्या 
फासळीचा, त्याला धार लावभन उपयोग केला होता. त्याचं्या वशंजानंीही तीच पद्धत चालभ  ठेवली. हे हत्यार 
हाडाचें असल्यामुळे अत्यंत टणक व वटकाऊ असे. त्यात काही वळेा खाच पाडभन अधयचदं्राकृती क्षदु्रासे्त्र 
(Microliths) ककवा पाती (blades) बसवीत. याचा उत्कृष्ट ववळा तयार होत असे. त्यावर नक्षीकामही केले 
जाई. बहुधा हे हत्यार हवरणाच्या हाडाचे बनवीत असत; म्हणभनच की काय त्यावर हवरणाचे वचत्र कोरीत. 
परंतु जगाच्या काही िागातं, जेथे क्षुद्रासे्त्र बनववण्यासाठी चागंल्या प्रतीचा दगड उपलब्ध नसे तेथे मातीचे 
ववळे तयार करीत. या प्रकारचे ववळे पविम आवशयात काही वठकाणी व चीनमध्ये वापरीत असत. हे हत्यार 
जरी फारसे वटकाऊ व प्रिावी नसले तरी बोथट झाल्यावर ते फेकभ न देऊन दुसरे बनववणे अवघड नसे. 

 
पभवय िारतातील नवाश्मयुगीन मानवाची हत्यारे मात्र अगदी वनराळ्या आकाराची होती. त्यातं 

प्रामुख्याने परशभ (Celts), कुऱ्हाडी यासंारखी हत्यारे आहेत. ही हत्यारेसुद्धा खभप घासभन गुळगुळीत व 
चमकदार केलेली आहेत व त्यानंा धारही चागंली आहे. कुऱ्हाडीच्या बाजभच्या वचपा काढलेल्या (facets) 
असत. तसेच परशभ (celt) लाकडी दाडंक्यात बसववण्यासाठी मुठीची (shoulder) योजना केलेली असे. 
वाकससुद्धा अशाच प्रकारची (shouldered adze) असे. 

 
नवाश्मयुगीन वसाहतीतभन आयुधे ववशषे सापडलेली नाहीत. त्यावरून तत्कालीन मानव 

शातंतावप्रय असावा हा वनष्ट्कषय वनघतो. परंतु वशकारीची आयुधे मात्र आढळतात. या काळात शतेी करून 
मानव स्वतःचे अन्नोत्पादन करू लागला असला तरी केवळ त्यावरच त्याचा उदरवनवाह होणे शक्य नव्हते. 
त्यामुळे वशकार करणे आवश्यक होते. वशकारीचे सवांत महत्त्वाचे आयुध धनुष्ट्यबाण होते. बाणासाठी दगडी 
तीराग्र वापरीत. आडवी धार असलेले तीराग्र ( transverse arrowhead) पक्ष्याचं्या वशकारीसाठी उपयुक्त 
होते. बाणात बसववण्यासाठी तीराग्रानंा खाली वनमुळते टोक (tang) असे. तसेच त्याच्या बाजभला काटे 
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(barbs) असत. या प्रकारची अत्युत्कृष्ट तीरागे्र (barbed arrowhead) बनववण्यात इवजप्तमध्ये मानवाने 
यश वमळववले होते. 

 
लहान परंतु चपळ प्राण्याची वशकार बहुधा गोफणीने केली जात असे. गोफणीत िाजलेल्या 

मातीच्या गोट्या वापरीत. पविम आवशयात त्याचंा अवधक वापर होता. तेथभन याचंा प्रचार तुकय स्तान, ग्रीस, 
इटलीमध्ये व पढेु युरोपिर झाला. पभवेकडे बलुवचस्तानमध्ये हेच अस्त्र वापरीत. िभमध्यसमुद्राच्या 
िोवतालच्या प्रदेशात प्रामुख्याने धनुष्ट्यबाण वापरीत. नवाश्मयुगात गोलाकार दगडाला मोठे टोक पाडभन 
त्यात लाकडी सोटा बसवीत. ही गदा केवळ वशकारीसाठी नव्हे, तर वनरवनराळ्या टोळ्यातं झगडणाऱ्या 
चकमकींतही चागंली प्रिावी ठरे. लढाईत कुऱ्हाडी (axes) व परशभ (celt) उपयोगी पडत असावीत यात 
शकंा नाही. 

 
मातीची भाडंी (Pottery) 

 
मातीची िाडंी तयार करण्याचा शोध नवाश्मयुगात लागणे अपवरहायय होते असे काही वषांपभवी 

समजले जात असे. शतेी करण्यासाठी पभवीचे िटके जीवन सोडभन देऊन मानवाला घर करून एका वठकाणी 
राहणे िाग पडले. त्या वळेी धान्य साठववण्याची आवश्यकता िासल्याने वस्त्रयानंी मातीची िाडंी तयार केली 
असावीत. अशा रीतीने मातीची िाडंी तयार करण्याचा शोध नवाश्मयुगात लागणे अटळ होते, अशी पभवी 
समजभत होती. तसे पावहल्यास हा समज वततकासा चभक नाही. परंतु तो फारसा बरोबर नाही हे अवलकडे 
वमळालेल्या पुराव्यावरून वसद्ध झाले आहे. पविम आवशयात नव्याने केलेल्या उत्खननात असे आढळभन 
आले आहे की, सवांत प्रथम मानवाने प्राणी माणसाळवभन, त्यानंा पाळभन त्याचंी वनपज करण्यास सुरुवात 
केली व कालान्तराने शतेीची लागवड करून तो आपले अन्नोत्पादन करू लागला. त्यापढेु हजारो वषांनंतर 
मातीची िाडंी तो वापरू लागला. जेवरको (पलेॅस्टाईन) आवण जामो (इराक) येथील आद्य शतेकऱ्यानंी 
आपले धान्य आवण इतर प्रकारचे अन्न साठववण्यासाठी दगडी िाडंी वापरली. त्याबरोबरच लाकडी िाडंीही 
त्यानंी वापरली असावीत याचा प्रत्यक्ष पुरावा उत्खननात जरी वमळाला नसला तरी ती बनववणे त्यानंा 
अशक्य नव्हते. िारतातही बलुवचस्तानमधील आद्य शतेकऱ्यानंा मातीची िाडंी तयार करण्याचे ज्ञान नव्हते. 
अमेवरकेत पेरूमधील अवतप्राचीन शतेकरी वाळके िोपळे कोरून काढभन वापरीत असत. साराशं, मातीची 
िाडंी तयार करण्याची गरज नवाश्मयुगाच्या प्राथवमक अवस्थेत (Primary Neolithic) िासली नाही. या 
काळातील राजस्थानमधील वशकाऱ्यानंीही तेच केले. परंतु सारे ज्यावळेी-म्हणजे सहा हजार वषांपभवी-
घडले त्यावळेी पविम आवशया आवण इवजप्तमधील लोक नागरीसंस्कृतीच्या मागावर झपाट्याने वाटचाल 
करीत होते. मातीची िाडंी तयार करण्याच्या कलेत त्यावळेी त्यानंी ववस्मयकारक प्रगती केली होती. 
यावरून एकभ ण पुराव्याची सवकंष छाननी केल्यास असे वदसभन येईल की, नवाश्मयुगाच्या प्राथवमक 
अवस्थेत मातीची िाडंी तयार करण्याची वनकड नव्हती; तो शोध कालान्तराने लागला. नव्याने उपलब्ध 
झालेल्या पुराव्यावरून असे वदसभन येते की अवतप्राचीन मातीची िाडंी दहा हजार वषांपभवी जपानमध्ये तयार 
केली गेली. 

 
मातीची िाडंी तयार करण्याचा शोध प्रथम कसा लागला याचा पुरावा अजभन कोठही उपलब्ध 

झालेला नाही. पविम आवशयात जेवरको आवण जामो येथे ही कला प्रगत अवस्थेत पोहोचल्याचे वदसभन येते. 
या प्रगतीतील प्रायोवगक अवस्था आपल्याला अजभनही माहीत नाही. परंतु याचा अथय असा नव्हे की या 
कलेचा शोध एका वववशष्ट वठकाणी लागभन नंतर तेथभन पुढे त्याचा जगिर प्रसार झाला. याउलट जगाच्या 
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वनरवनराळ्या िागातंील आद्य शतेकऱ्यानंी हा शोध स्वतंत्रपणे लावला असल्याची जास्त शक्यता आहे. सद्य 
पवरस्स्थतीत सबळ पुराव्याअिावी हा शोध कसा लागला असावा याचे फक्त अनुमान करणे शक्य आहे. 
मातीची िाडंी वापरात येण्यापभवी ववणलेल्या टोपल्या आद्य शतेकरी वापरीत असावते. टोपलीच्या वछद्रातंभन 
धान्य गळभन जाऊ नये म्हणभन त्या मातीने कलपभन काढीत असावते. अशा प्रकारची टोपली चुकभ न एखादे वळेी 
जर आगीत पडली तर ती झकास िाजभन वनघभन वतच्यातील ववणकाम केलेला बाबंभचा िाग जळभन खाक 
झाला असणे शक्य आहे. िाजभन वनघाल्यावर अशा प्रकारच्या टोपल्या जास्त उपयुक्त ठरतात असे 
शतेकऱ्याच्या चटकन ध्यानात आले असाव.े येथभन पढेु मातीची िाडंी तयार करण्याची ही पद्धत प्रथम 
प्रचवलत झाली असावी. हे केवळ अनुमान जरी असले तरी नवाश्मयुगीन मानवाला हा अनुिव आला 
असण्याची दाट शक्यता आहे. फार वषांपासभन तो आपल्या चलुी मातीने कलपभन काढीत असे. सतत 
जळणाऱ्या अग्नीने कलपलेला िाग िाजभन चांगला घट्ट होतो हे त्याच्या वनदशयनास आले असाव.े परंतु एक 
महत्त्वाचा पुरावा अवतप्राचीन खापरापासभन वमळतो. अगदी सुरुवातीच्या, हाताने तयार केलेल्या खापरावंर 
वकत्येक वळेा टोपलीच्या ववणकामाचे ठसे स्पष्ट उमटलेले वदसतात. असे ठसे असलेली खापरे 
कावश्मरमध्ये आवण दवक्षण िारतात सापडली आहेत. त्यावरून वर केलेल्या ववधानाला जास्त बळकटी 
येते. जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं हा शोध जरी स्वतंत्रपणे लागला असण्याची शक्यता आहे तरी ववववक्षत 
के्षत्रात मात्र याचा प्रसार एका कें द्राकडभन दुसरीकडे झाला आहे. नवाश्मयुगात लोकसंख्येची वाढ 
झपाट्याने झाली. नव्या प्रजेला पोसण्यासाठी जंगले तोडभन नवीन जमीन लागवडीखाली आणण्याकवरता 
नव्या वसाहती वसववणे प्राप्त होते. तसेच ही कला वशकभ न घेण्यासाठी ववशषे पवरश्रम घेण्याची आवश्यकता 
नव्हती. केवळ तोंडातोडी या कलेचा प्रसार वनरवनराळ्या जमातीतभन झाला असावा. उदाहरणाथय, नैऋत्य 
अमेवरकेतील टोपल्या वापरणाऱ्या इंवडयन टोळ्यानंी मातीची िाडंी तयार करण्याची कल्पना त्याचं्या 
दवक्षणेतील बाधंवापंासभन घेतली असावी. अशी कल्पना एकदा आल्यानंतर पुढे िाडंी करण्याचे ते आपले 
स्वतंत्र तंत्र बसववले असाव.े उत्तर युरोपातील मध्याश्मयुगीन मानवाने ही कल्पना तत्कालीन पविम 
आवशयातील प्रगत लोकाकंडभन घेतली असावी असा वविानाचंा कयास आहे. 

 
मातीची िाडंी तयार करण्यासाठी लागणारी मुख्य सामग्री म्हणजे चागंल्या प्रकारची वचकणमाती 

(clay). ती सवयत्र िरपभर सापडते. गॅ्रनाईट, रॅप, नाईस इत्यादी प्रकारचे दगड उनपावसाच्या माऱ्याने ककवा 
इतर नैसर्मगक कारणामुळे वठसभळ होऊन त्याचा िगुा होता. त्याची पुढे वचकणमाती बनते. वतच्यात पाणी 
घालभन तयार केलेला वचखल चागंला वचकट बनतो. त्यात बारीक कंकर, रेती आवण गवताचा िसु्सा घालभन 
त्याला चागंले तुडवाव ेलागते. काही वळेा त्यात खापराचे तुकडे कुटभन घालतात. मोठ्या प्रमाणात िाडंी 
तयार करावयाची असल्यास हे वचखलाचे वमश्रण पायाने तुडववतात. परंतु नवाश्मयुगात जमातीला िाडंी 
पुरववण्याची जबाबदारी घेणारा कंुिाराचंा स्वतंत्र वगय वनमाण झाला नव्हता. प्रत्येक शतेकऱ्याला त्याला 
लागणारी िाडंी स्वतःच तयार करावी लागत. तेव्हा अशा प्रकारे तयार केलेला वचखल तो हातानेच बुकलभन 
काढत असावा. उत्तम प्रकारची िाडंी तयार करण्यासाठी या काळात कंुिाराचं्या चाकाचा शोध लागलेला 
नव्हता. त्यामुळे िाडें हातानेच तयार घडवाव ेलागत असे. पेले, वाट्या अशा प्रकारची लहान िाडंी हातावर 
घडववत असत. परंतु राजंणासारखी मोठी िाडंी बनववण्याचे एक वववशष्ट तंत्र असे. काही वळेा वचखलाची 
कडी (rings) करून ती एकावर एक ठेववत आवण राजंण तयार करीत. तसेच वटेोळे (coil) करून अशा 
प्रकारची िाडंी घडववली जात. अशा तऱ्हेने तयार झालेली िाडंी, कड्या ककवा वटेोळ्यामुंळे ओबडधोबड 
होऊ नयेत म्हणभन ती बाहेरून व आतभन सारखी केली जात. हे करण्यासाठी काही वळेा दगडी गोटा ककवा 
लाकडी फळीने राजंणाची िाडंी थोपटभन सारखी करीत. परंतु नवाश्मयुगात हे तंत्र फारसे प्रगत न झाल्याने 
िाडं्याच्या बाजभ सारख्या न होता कड्याचं्या ककवा वटेोळ्यांच्या बाजभने िाडंी फुटलेली वदसतात. िाडें 
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तयार करताना, चाकाच्या अिावी ते हातानेच वफरवाव े लागे. परंतु हे काम फार स्क्लष्ट असल्याने 
िाडं्याच्या खाली एखाद्या मोठ्या खापराच्या बुडाचा तुकडा ठेवभन त्यावर िाडें ठेवीत. खालचे खापर 
वफरववले की वर तयार होत असलेले मडके साहवजकच वफरत असे. या पद्धतीमुळे (turn-table) काम 
बरेच सोपे झाले असाव.े दवक्षण िारतातल्या नवाश्मयुगीन शतेकऱ्यानंी िाडंी बनववण्यासाठी या पद्धतीचा 
अवलंब केला होता. 

 
अशा प्रकारे मडके घडववल्यानंतर ते सुकण्यासाठी उन्हात ठेवाव ेलागे. त्यातील पाण्याचे प्रमाण 

आठ ते पंधरा टके्क कमी झाले म्हणजे ते जरा टणक (leather hard) बनते. या वळेी पुन्हा त्याचा 
ओबडधोबडपणा कमी करण्यासाठी त्याच्या बाजभ खरडभन साफ केल्या जात. तसेच याच वळेी त्याला घासभन 
गुळगुळीत करीत आवण त्यावर पावहजे असल्यास नक्षीकाम केले जात असे. घासण्यासाठी एखादा 
तुळतुळीत दगडी गोटा ककवा लाकडी दाडंके वापरीत. खभप घासल्यानंतर िाडें गुळगुळीत करून त्याला 
वझलई (burnishing) आणली जात असे. त्यानंतर सुकण्यासाठी पुन्हा िाडें उन्हात ठेवीत. त्यातील 
पाण्याचा अंश सुमारे तीन टके्क रावहल्यानंतर मडके िाजण्यासाठी तयार होत असे. मडकी िाजण्यासाठी 
वापरलेले नवाश्मयुगीन आव ेफारच थोड्या वठकाणी सापडले आहेत. प्रत्येक कुटंुबाची िाडंी अगदी थोडी 
असल्याने मोठ्या आव्याचंी ववशषे जरूर नव्हती. तसे पावहल्यास आव्याचंा शोध या काळात नवीन नव्हता. 
कारण उत्तर पुराश्मयुगातील (Upper Palaeolithic) लोकानंी मातीच्या लहान मभती िाजण्यासाठी 
आव्याचंा वापर केला होता. 

 
िाडंी िाजल्यावर त्याचं्या रंगात बराच फरक पडत असे. िट्टी उघडी असल्यास अथवा कोठल्याही 

तऱ्हेने बाहेरच्या हवतेील ऑस्क्सजन आत वशरणे शक्य असेल तर त्यामुळे िाडं्याचा रंग ताबंडा होत असे. 
परंतु िट्टी सवय बाजभंनी बंद करून ऑस्क्सजनचा पुरवठा बदं केल्यास त्याचा रंग काळा ककवा काबरा (grey) 
होतो. अशा प्रकारे रंगात आपोआप फरक पडतो हे पाहभन कदावचत मानवाने िाडंी उटली ठेवभन िाजण्यास 
सुरुवात केली असावी. एकाला एक वचकटभन िाडंी उपडी ठेवल्याने त्याचंा आतला आवण तोंडाजवळचा 
िाग काळा झाला आवण बाहेरील िाग उघडा रावहल्याने लाल झाला. याप्रमाणे काळी आवण ताबंडी (Black 
and red) या रंगाची िाडंी तयार झाली. या रंगाची अवतप्राचीन िाडंी इवजप्तमधील काही नवाश्मयुगीन 
वसाहतींतभन सापडतात. परंतु या काळातील सवयच िाडंी िट्टीत िाजलेली असावीत असे समजणे चभक 
आहे. न्यभ मेस्स्ककोतील प्युब्लो इवंडयन्स िट्टट्याचंा वापर न करता वचत्रवववचत्र रंगकाम केलेली िाडंी 
िाजीत. परंतु या उलट पविम आवशयातील काही िाडंी मात्र सुमारे १२००° फॅ. इतक्या प्रखर उष्ट्णतेने 
िाजलेली आढळतात. इतके प्रखर उष्ट्णतामान िट्टीतभन वनमाण करणे शक्य होते. 

 
दवक्षण िारतातील नवाश्मयुगीन खापरात अभ्रकाचे प्रमाण जास्त आढळते. तेथील मातीत अभ्रक 

असल्यामुळे अथातही ते खापरातही वदसते. परंतु बहुतेक िाडंी चागंल्या प्रकारे खरपभस िाजलेली वदसभन 
येत नाहीत. आव्यात पुरेशी उष्ट्णता नसल्याने हे घडभन येत असाव.े याचा पवरणाम िाडं्यांवरील रंगात 
वदसभन येतो. िाडं्याचा जो िाग अपुरा िाजला गेला असेल तो डागाळलेला वदसतो. कदावचत िाडंी पुरी 
िाजण्याआधीच आव्यातभन काढण्याची घाई केली असेल व त्यामुळे हे घडत असाव.े 

 
नवाश्मयुगाच्या पभवाधात (Primary Neolithic) मातीची िाडंी तयार करणारा कंुिाराचंा स्वतंत्र वगय 

तयार झाला असावा ककवा नाही याबद्दल शकंा आहे. बहुधा प्रत्येक कुटंुब आपल्याला लागणारी िाडंी तयार 
करीत असाव.े ती बनववण्याचे काम वस्त्रयाचें होते असे वविानाचें मत आहे. बहुतेक सवय िाडंी वनत्योपयोगी 
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वापराची वदसतात. अन्न वशजववण्यासाठी लागणाऱ्या हंड्या, पराती यासंारखी िाडंी, जेवणासाठी थाळ्या, 
लहानमोठे वाडगे, पावण वपण्यासाठी लोटे व पाणी साठववण्यासाठी घडे, धान्य साठववण्यासाठी मोठाले 
राजंण अशा प्रकारची िाडंी प्रामुख्याने वदसतात. प्रसंगववशषेी आवण धार्ममक कायासाठी लागणारी तोटीची 
आवण मुठीची (handled) िाडंी ककवा खभर असलेली (legged) िाडंी फारच थोडी आहेत. याचे मुख्य 
कारण असे की त्याचं्या नैवमवत्तक गरजा फार थोड्या होत्या. बहुतेक िाडं्याचंी बुडे गोलाकार आहेत. अन्न 
वशजववण्याचे आवण जेवण्याचे काम झोपडीबाहेर अंगणात चाले आवण त्यामुळे तेथील मातीत गोलाकार 
बुडाची िाडंी कलंडण्याची शक्यता नव्हती. घरात रात्रीच्या वळेी मातीचे वदले वापरीत असत. ते 
लंबगोलाकृती असभन वात ठेवण्यासाठी त्याचंी एक बाजभ वनमुळती केलेली असे. 

 
उत्तरेत कावश्मरमधील नवाश्मयुगीन िाडं्यातं इतकी ववववधता आढळत नाही. या काळातील 

पभवाधात तेथील िाडंी कबऱ्या रंगाची होती व ती हातानेच तयार केलेली असत. काही खापरावंर टोपलीच्या 
ववणकामाचे ठसे अजभनही वदसतात. नवाश्मयुगाच्या उत्तराधात मात्र तेथील लोकानंी या कलेत बरीच प्रगती 
केली. या काळात िाडंी चाकावर घडववण्यात येऊ लागली. ती घासभन खभप चमकदार केलेली वदसतात. 

 
नवाश्मयुगीन शतेकऱ्याच्या गरजा अगदी थोड्या असल्यामुळे त्याने तयार केलेल्या िाडं्याच्या 

आकारात ववशषे ववववधता नाही. अन्न वशजववण्यासाठी हंड्या, जेवणासाठी थाळ्या व कटोरे, पाणी 
वपण्यासाठी पेले व धान्य साठववण्यासाठी मोठाले राजंण या पलीकडे त्याला वनराळ्या प्रकारच्या िाडं्यांची 
गरज नव्हती. फार झाले तर, िवचत प्रसंगी धार्ममक ववधीसाठी लागणारे वववशष्ट आकाराचे िाडें. या 
काळातील बहुसखं्य िाडं्याची बुडे वनमुळती वदसतात. एकतर ती तशी तयार करणे सोपे होते. ते स्स्थर 
राहण्यासाठी त्याच्या बुडाला कडीसारखे वटेोळे लावण्याचे काम स्क्लष्ट होते. सुरुवातीस ही कला अप्रगत 
असल्याने अशा प्रकारचे बभड, िाजण्याच्या वळेी फुटभन जाण्याचा संिव असे. तसेच जेवण्याची जागा 
झोपडीबाहेर उघड्यावर असे. वतथे मातीत वनमुळत्या बुडाची िाडंी चागंली रोवभन ठेवता येत. तसेच 
पुष्ट्कळशी िाडंी गोलाकार बुडाची आहेत. तीही मातीवर ठेवण्यास सोयीची असत. प्रसंगववशषेी त्यानंा 
जवमनीवर ठेवण्यास खाली कड्या (rings) ठेवभन वर अशा प्रकारची िाडंी ठेवीत. सपाट बुडाची िाडंी पढेु 
जेव्हा जेवणासाठी मेजाचा वापर सुरू झाला त्या वळेी उपयोगात आली. 

 
मातीची िाडंी तयार करण्याआधी पविम आवशयात दगडी आवण लाकडी िाडंी व चामडी बुधले 

वापरीत हे वर सावंगतलेच आहे. मातीची िाडंी नव्याने घडववताना जे आकार वदले गेले ते केवळ 
परंपरेनुसारच असावते. िोपळे ककवा तत्सम प्रकारची फळे, त्यातील वाळलेला गर काढभन टाकभ न, त्याच्या 
कवचाचा काही वळे िाडं्यासारखा उपयोग करीत असत. त्यामुळेच की काय, युरोपातील डॅन्युवबयन 
संस्कृतीच्या लोकानंी िोपळ्याला आकाराची िाडंी तयार केली. अमेवरकेतही हाच प्रकार वदसभन येतो. 
तसेच टोपल्याच्या आकारावरूनही िाडं्याचे आकार सुचले असावते; कारण टोपल्या कलपण्याच्या 
पद्धतीमुळेच बहुधा मातीची िाडंी तयार करण्याची कला मानवाने अवगत करून घेतली असावी. 

 
अश्मयुगीन काळापासभन मानवाला कलेत रस असल्याने या काळात ते केवळ ओबडधोबड िाडंी 

तयार करून स्वस्थ बसला नाही. त्यामुळे िाडंी शक्यतो घाटदार बसवभन त्यावर कोरीव नक्षीकाम व 
रंगकाम करून त्यानंा जास्तीत जास्त आकषयक रूप देण्याचा त्याने प्रयत्न केला. िाडें ओले असतानाच 
त्यावर छोट्या अणकुचीदार दगडी ककवा हाडाच्या हत्याराने कोरीव काम केले जात असे; िाजल्यानंतर ते 
पके्क होत असे. काही वळेा कोरीव कामाऐवजी केवळ बोटाचे अथवा अंगठ्याचे ठसे उमटववले जात. 
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याउलट काही िाडं्यावंर वचखलाच्या पट्टट्या (applique) बसवभन त्यावर नक्षीकाम करीत. रंगीत िाडंी 
बनववण्यासाठी त्यावर आधी रंगाचा लेप चढवीत, व तो वाळल्यानंतर त्यावर वचते्र रंगववली जात. हे सवय 
िाडें िाजण्यापभवी कराव े लागे. पुढे िाजल्यानंतर ही वचत्रकला पक्की होत असे; आवण म्हणभनच आजही 
वकत्येक हजार वषांनंतर ही वचत्रकला चागंल्या स्स्थतीत आहे. 

 
दगडी आणि लाकडी भाडंी 

 
अश्मयुगीन मानवाला अन्नाचा साठा करणे शक्य नसल्याने िाडं्याची त्याला गरज नव्हती. परंतु 

गुहातंभन वचते्र रंगववण्यासाठी, तेथे अंधार असल्याने, त्याला वदव्याची गरज िासली. हे वदव ेदगड कोरून 
तयार केले होते त्यावरून दगडी िाडंी तयार करण्याचे कसब उत्तराश्मयुगातील मानवाला अवगत होते 
असे वदसते. तेव्हा नवाश्मयुगात दगडी िाडंी वापरात आली यात आियय करण्यासारखे काही नाही. पविम 
आवशयातील जेवरको (पलेॅस्टाईन) आवण जामो (इराक) येथील आद्य शतेकऱ्याजवळ मातीची िाडंी मुळीच 
नव्हती. दगड कोरून त्याचे पेले, कटोरे बनववण्यात त्याचा हातखंडा होता. पलेॅस्टाईनमध्ये कॅल्साईट 
दगड िरपभर सापडतो; तो कोरायलाही ववशषे कठीण नाही. त्यामुळे तेथील शतेकऱ्यानंी ती दगडी िाडंी 
तयार करण्यासाठी वापरला. जामो येथील लोकानंी तेथे सापडणारा रंगीबरंेगी दगड वापरला. 
वखरोवकवटया (सायप्रस) येथील लोकानंी त्याचं्यापुढे मजल मारली. त्यानंी आपली दगडी िाडंी खभप 
घासभन गुळगुळीत आवण चमकदार केली. इतकेच नव्हे तर त्यावर कोरीव नक्षीकाम करून ती जास्त 
सुशोवित केली. या नक्षीकामात प्रामुख्याने िभवमतीजन्य आकृत्या आढळतात. टोपल्याचं्या ववणकामातभन 
वनमाण होणाऱ्या आकृत्याशंी त्याचें असलेले साम्य लक्षात घेता, टोपल्यावंरून त्यानंा त्या सुचल्या 
असाव्यात असे वाटते. मेसोपोटेवमयातील उबेवदयन लोकानंा चागंल्या प्रकारचे रंगकाम केलेली मातीची 
िाडंी तयार करता येत होती. तरीसुद्धा धार्ममक ववधीसाठी लागणारी िांडी त्यानंी दगडाचीच तयार केली. 
यात परंपरेचा पगडा अवधक वदसभन येतो. त्यासाठी त्यानंी चमकदार ऑबवसवडयन दगड वापरला. 
इवजप्तमध्ये मात्र उत्कृष्ट प्रतीच्या ॲलाबसॅ्टर दगडाची िाडंी तयार केली गेली. तसेच अत्यंत कणखर असा 
पाषाण (Basalt) सुद्धा काही नवाश्मयुगीन, लोकानंी वापरला. 

 
दगड कोरून िाडंी तयार करणाऱ्या लोकानंा लाकडी ठोकळे कोरून िाडंी बसववणे अगदी 

सहजसाध्य होते. नवाश्मयुगात जंगले तोडभन वसाहती झाल्या. त्यामुळे लाकडाची वाण नव्हती. परंतु 
लाकडाची िाडंी हजारो वष ेवटकभ  न शकल्याने आपल्याला याबद्दल फारशी मावहती नाही. स्स्वत्झलंडच्या 
थंड हवते काही थोडीफार ती वटकभ  शकली. इवजप्तमध्ये प्रसंगववशषेी लागणाऱ्या पळ्या हस्स्तदंताच्या 
बनवीत. त्याचं्या दाडं्यावर प्राण्याचंी वचते्र कोरली जात. िवचत प्रसंगी पेलेसुद्धा हस्स्तदंताचे बनववलेले 
आढळतात. 

 
टोपल्या 

 
टोपल्या ववणण्याचा शोध बहुधा नवाश्मयुगाच्या सुरुवातीस लागला असावा, असे पविम आवशयात 

उपलब्ध झालेल्या पुराव्यावरून वदसते. सुमारे नऊ हजार वषांपभवींच्या जेवरको (पलेॅस्टाईन) येथील एका 
घरात ववणलेल्या चटयाचें ठसे जवमनीवर उठलेले आढळभन आले आहेत. तेथभन पुढे इराक, इराण व 
इवजप्तमध्ये ही कला नवाश्मयुगीन मानवाने हस्तगत केलेली वदसभन येते. परंतु ववणकामाचा अवतप्राचीन 
नमुना इवजप्तमध्ये वमळाला आहे. फायुम येथील तळ्याच्या काठी राहणाऱ्या आद्य शतेकऱ्यानंी धान्य 
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साठववण्यासाठी जवमनीत खडे्ड खोदभन त्याच्या बाजभ ढासळभ नयेत, म्हणभन आतभन ववणकामाने व्यापभन 
टाकल्या होत्या. परंतु हा ववणकामाचा प्रकार फारच वनराळा आहे. काड्या एकात एक ववणण्याऐवजी 
त्याचंी वटेोळी करून (Coil technique) तयार केलेल्या होत्या. या काळातील राजंणासारखी काही मोठी 
िाडंीसुद्धा या पद्धतीने तयार केली होती. याचा उल्लखे वर आलेलाच आहे. या प्रकारच्या टोपल्या बहुधा 
इवजप्तमध्ये अस्स्तत्वात होत्या. इतरत्र मात्र उिे-आडव े ववणकाम करून बनववलेल्या टोपल्या व चटया 
वापरीत असत. स्पेनमध्ये काही िागातं एस्पातो जातीच्या गवताचा टोपल्या आवण थैल्या बनववण्यासाठी 
उपयोग करीत असत. 

 
अमेवरका खंडात इतर कलापं्रमाणे टोपल्या ववणण्याचा शोधही स्वतंत्रपणे लागला असावा यात 

शकंा नाही. तसे पावहल्यास हा शोध सवांत आधी अमेवरकेत लागला असावा, असे तेथील नऊ हजार 
वषांपभवीच्या काही नमुन्यावंरून वसद्ध होते. आियाची गोष्ट ही की, त्या वळेीही तेथील मानवाने या कलेत 
स्पृहणीय प्रगती केली होती. तेथभन पुढे ही कला पविम आवशयात आली असावी असे काही वविानाचें मत 
आहे. इतकेच नव्हे तर, जगातील प्राचीन आवण अत्युकृष्ट टोपल्या अमेवरकेतील इवंडयन टोळ्यानंी तयार 
केल्या होत्या असे म्हणाव ेलागेल. 

 
अन्न 

 
अश्मयुगीन मानवाची उपजीववका तत्कालीन प्राण्यावर सवयस्वी अवलंबभन होती. वशकारी मासं 

बहुधा कचे्च खात असावा. मातीची िाडंी तयार करण्याच्या आधी मानवाला मासं िाजणे अशक्य होते, असे 
काही वविानाचें मत आहे. परंतु झेकोस्लोव्हावकयात द्या उत्तरपुराश्मयुगीन चलुी सापडल्या आहेत त्यावर 
मासं िाजभन खाता येणे शक्य होते असे वाटते. त्याहभनही प्राचीन अशी चार लाख वषांपभवीच्या चलुी 
रान्समध्ये सापडल्या आहेत. जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं अश्मयुगीन अवशषे सापडले आहेत. तेथील 
प्राणीही वनरवनराळ्या प्रकारचे असल्यामुळे अश्मयुगीन मानवाचे अन्न एकाच प्रकारचे होते असे म्हणता 
येणार नाही. आवरकेतील अवत प्राचीन मानव (Zinzanthropus) सरडा, बेडभक, उंदीर, डुक्कर, बलै 
इत्यादी प्राणी व पक्षी यावंर गुजराण करीत असे. ऑस्टेलोवपथेकस-वशंाच्या मानवाला हवरण फारच वप्रय 
असल्याचे आढळभन आले आहे. या काळातील चीनमधील मानव नरिक्षक होता. परंतु जसजसे हवामान 
बदलले तसतसे प्राणीही बदलले. उत्तराश्मयुगात युरोपमध्ये कडाक्याची थंडी होती. त्या वळेी तेथे घोण, 
डुक्कर, वनगाय, हवरण, काळवीट, रेनवडअर, केसाळ हत्ती वगैरे प्राणी इतस्ततः वावरत होते. यावशवाय 
वववशष्ट जातीचे पक्षी व मासेही ववपुल प्रमाणात होते. त्यामुळे त्यातील खाण्यावपण्याच्या बाबतीत सुखी होता 
असे म्हटल्यास अवतशयोक्ती होणार नाही. यावशवाय कंदमुळे, फळे याचंाही पभरक अन्न म्हणभन समावशे केला 
जात असे. 

 
मध्याश्मयुगात (Mesolithic) हवामानात खभपच फरक घडभन आल्यामुळे पभवीचे काही वववशष्ट 

प्रकारचे प्राणी नाहीसे होऊन कोरड्या व ऊबदार हवते तग धरू शकणारे प्राणी अस्स्तत्वात आले. या 
काळात माशाचंा अन्नात फार मोठ्या प्रमाणात अतंिाव केला गेला. मध्याश्मयुगाच्या शवेटच्या टप्प्यात 
पविम आवशयातील मानव जंगली गवत व रानात उगवणाऱ्या गव्हाची व बालीची कापणी करून त्यावर 
उपजीववका करू लागला. येथभन पुढे नवाश्मयुगास सुरुवात झाली. त्यावळेी प्रामुख्याने शतेी व पाळीव 
जनावरे यावंर मानवाचा उदरवनवाह होत असला तरी त्यावर त्याला सवयस्वी अवलंबभन राहणे शक्य नव्हते. 
वशकार हे या काळातही उपजीववकेचे एक महत्त्वाचे साधन होते. 
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िारतातील मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) संस्कृतीचा अभ्यास अद्यावप बाल्यावस्थेत असल्यामुळे 

त्या काळातील अवशषेाचंी आपल्याला ववशषे मावहती नाही. गुजराथमध्ये लाघंणज येथील मध्याश्मयुगीन 
वस्तीची शास्त्रीय पाहणी झाली असल्यामुळे तेथील ससं्कृतीवर बराच प्रकाश पडला आहे. येथे वनरवनराळ्या 
प्रकारचे पाणी वावरत असल्यामुळे मानवाच्या आहारात ववववधता आली होती. त्यामध्ये गेंडा (rhino), 
हवरण, वनगाय, नीलगाय, काळवीट आवण जंगली कुत्रा, मंुगभस इत्यादी प्राणी होते. यापंैकी मंुगभस 
खाण्यासाठी मारले जात असाव ेअसा तज्ज्ञाचंा कयास आहे. कुत्रा जरी जंगली जातीचा असला तरी तो या 
काळात माणसाळववण्यात येऊन मानवाचा साथी बनला होता. तो वशकारीत नक्कीच मदत करीत असावा. 
इतर प्राणी मात्र मारून खाल्ले जात असावते यात संदेह नाही. त्याचें मासं कचे्च खाण्याऐवजी िाजभन खाल्ल े
जात असाव,े हे त्याचं्या जळक्या हाडावंरून वसद्ध होते. परंतु मासं िाजण्याकवरता चलुी अजभन अस्स्तत्वात 
आल्या नव्हत्या. तेव्हा उघड्यावरच अग्नी वनमाण करून मासं िाजले जात असाव.े यावशवाय उंदीर, घुशी, 
खारी, कासव ेइत्यादी लहान प्राण्याचंाही अन्नात समावशे केला जात असे. मासे हे या काळातील अन्नाचा 
एक महत्त्वपभणय घटक होता. 

 
िारतातील नवाश्मयुगीन अवशषेातं कावश्मरमध्ये बझुोम येथे जी दगडी आवण हाडाचंी हत्यारे 

सापडली आहेत त्यावंरून तेथील मानव शतेीपेक्षाही वशकारीवर जास्त अवलंबभन होता असे वदसते. तो शतेी 
करीत असावा याचा प्रत्यक्ष पुरावा जरी अजभन हाती आलेला नसला तरी तेथील उत्खननात सापडलेल्या 
दगडी पाट्या वरवटं्यावरून तो धान्य वाटभन खात असावा हे वसद्ध होते. परंतु हे धान्य कोणत्या प्रकारचे 
असाव ेहे पुराव्याअिावी वनवित सागंणे कठीण आहे. शतेीची अवजारे मात्र वमळाली आहेत. 

 
जमीन उकरण्यासाठी दगडी फाळ (adze ककवा hoe), वतची मशागत करण्यासाठी लागणाऱ्या 

दगडी कड्या (mace-head) व नंतर वपकाची कापणी करण्याकवरता लागणारे ववळ्यासारखे हत्यार 
(harvester ककवा reaping knife) इत्यादी प्रकारची हत्यारे सापडली आहेत. त्याच्या जोडीला जंगल 
तोडभन साफ करून नवीन जमीन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या दगडाच्या कुऱ्हाडी ववपुल प्रमाणात आहेत. 
यावरून तो शतेी करीत असणे संिवनीय आहे. 

 
नवाश्मयुगीत मानव जरी शतेी करू लागला असला तरी केवळ त्यावर त्याचे पोट िरणे अशक्य 

होते. यावशवाय या काळात प्राप्त झालेल्या समृद्धीमुळे आवण जीवनाला लािलेल्या स्थैयामुळे लोकसखं्या 
एकसारखी मोठ्या प्रमाणावर वाढत होती त्यामुळे वशकारीचे शतेीइतकेच महत्त्व होते. कावशमरमध्ये 
सापडलेली वशकारीची बहुतेक आयुधे हाडाचंी बनलेली आहेत. ती बहुधा हवरणाच्या हाडाची असावी. 
त्याचप्रमाणे साबंरकशगाची हत्यारेही पुष्ट्कळ आहेत. ही हत्यारे अत्यंत धारदार, अणकुचीदार आवण वटकाऊ 
आहेत त्यात तीरागे्र (arrowheads) मोठ्या संख्येने आहेत. त्यावरून धनुष्ट्य-बाणाचं्या साहाय्याने हवरण, 
साबंर यासंारख्या चपळ प्राण्याचंी वशकार केली जात असावी. तसेच मासेमारीला लागणारे हाडाचे मत्स्य 
बाण (harpoon) ते तयार करीत. त्यावरून मासे हे एक महत्त्वाचे खाद्य असाव.े 

 
दवक्षण िारतातील नवाश्मयुगीन मानवाच्या आहारासंबंधी काही महत्त्वाचा परुावा तेथील 

उत्खननात हाताशी आला आहे. तेथील राखेच्या वढगाऱ्यावरून त्या लोकानंा अग्नी पावहजे तेव्हा वनमाण 
करता येत होता असे वदसते. अग्नीचा उपयोग अन्न वशजववण्यासाठीही केला जात असावा. येथील मानव 
शतेी करीत असावा हे वनर्मववाद आहे. बहुधा गवळताच्या धान्याची तो लागवड करीत असावा. टेक्कलकोटा 
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(कनाटक) येथील शतेकरी कुळीथ वपकवीत असे. परंतु या धान्यावशवाय तो वशकारीवरच जास्त अवलंबभन 
असे. वपकलीहाल (आधं्रप्रदेश) येथील उत्खननात गाई, बैल, शळे्या, मेंढ्ा इत्यादी पाळीव जनावराचंी 
हाडे मोठ्या संख्येने सापडली आहेत. या प्राण्याचंी वनपज आवण पैदास येथील शतेकरी करीत होता. तेव्हा 
त्याचंा अथातच अन्नातही अतंिाव केला जात असावा. वपकलीहाल येथील जनावराचं्या काही हाडावंर ती 
तोडल्याचे सुस्पष्ट घाव आहेत. या अथी हे प्राणी खाण्याकवरताच मारले गेले असावते. यावशवाय 
नवाश्मयुगीन लोक खारी, उंदीर, कासव व िवचत प्रसंगी हत्ती इत्यादी प्राणी मारून खाय असे. मासं 
वशजवभन खाल्ले जात होते हे जळक्या हाडावंरून वसद्ध होते. हाडातील रस (marrow) चोखभन घेण्यासाठी 
ती फोडली जात. 

 
पाळीव जनावराचं्या दुधाचाही अन्नात समावशे केला जात असावा. काही मातीची िाडंी, त्याचं्या 

आकारावरून दभध ठेवण्यासाठी वापरली जात असावीत असे वदसते. यावशवाय फळे, कंदमुळे, मध 
यासंारखे पदाथयसुद्धा आहारात असावते. 

 
वपकलीहाल येथील माणसाचं्या सागंाड्याच्या अभ्यासावरून त्याचंी हाडे चागंली दणकट 

असल्याचे आढळभन आले आहे. त्यावरून त्याचंा आहार वकती सकस होता याची कल्पना येते. 
 
तत्कालीन मानवाची पाकवसद्धीची मुख्य उपकरणे म्हणजे चभल आवण धान्याचे पीठ करण्यासाठी 

पाट-वरवटंा ही होत. तीन दगड ठेवभन चुली माडंलेल्या आढळतात. अन्न वशजववण्याचे काम झोपडीबाहेर 
अंगणात चालत असे. कावश्मरमधील जवमनीत घरे करून राहणाऱ्या लोकाचंी पाकवसद्धी उघड्यावर चाले. 
पाटावरवटंा बाहेर अंगणात असे. खभप वापरल्यामुळे पाटे घासभनघासभन खोलगट झाल्याचे आढळतात. 
धान्याचे पीठ करण्याचे वळेी पाटा थोडा उतरता ठेवीत. त्यामुळे उकड बसभन वरवटंा वापरणे सोयीचे जात 
असे. तयार झालेले पीठ एका बाजभला खाली जमा होत असे. जगाच्या काही िागात वन्य जमाती अजभनही 
अशाच प्रकारे धान्याचे पीठ तयार करतात. 

 
नवाश्मयुगीन मानव दारू ककवा इतर तत्सम उते्तजक पेये तयार करीत होता ककवा नाही याचा 

पुरावा कोठेही अजभन वमळालेला नाही. परंतु गवळताची धान्ये कुजवभन त्यापासभन दारू तयार करणे अशक्य 
नव्हते. वपकाचंी लागवड करण्याआधी मानवाने जंगली धान्याचा दारू बनववण्यासाठी उपयोग केला 
असावा, असे काही वविानाचें मत आहे. 

 
अग्नी 

 
अग्नी उत्पन्न करण्याची कला मानवाने साध्य करून घेतल्याचे चीनमधील चौकुटेवनयन गुहातंील 

अवशषेावंरून वदसते. कदावचत नैसर्मगकवरत्या उत्पन्न झालेला अग्नी त्यानंी काही काळ प्रज्ववलत ठेवला 
असेल. हल्लीसुद्धा रानटी जमातीतील लोकानंा अग्नी वनमाण करण्याची कला साध्य झालेली असली तरी 
तो प्रज्ववलत करून जास्त काळ तेवत ठेवण्याकडे त्याचंा कल असतो. माउंट कारमेल (पलेॅस्टाईन) व 
आवरकेच्या मकापान खोऱ्यातील गुहा ज्यामुळे जळभन खाक झाल्या ते अग्नी मानववनर्ममत असावते असा 
तज्ज्ञाचंा अंदाज आहे. लोखंड (Iron pyrite) आवण दगड (flint) याचं्या घषयणाने अश्मयुगीन मानवाने अग्नी 
वनमाण करण्यात यश वमळववले असाव.े 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

मासं िाजण्यासाठी अग्नीचा उपयोग रान्स आवण चीनमधील आद्य पुराश्मयुगीन मानवाने केला 
होता. युरोपमध्ये उत्तरपुराश्मयुगाच्या पाईन, स्प्रभस, ववलो, बचय इत्यादी झाडाचें लाकभ ड जळणासाठी 
वापरीत. याच काळात िवचत कोळसा वापरल्याचाही परुावा आहे. गुहामंधभन या काळात जी वचते्र रंगववली 
गेली ती दगडी वदव्याच्या उजेडात काढीत. त्यातील ज्योत जनावराचं्या चरबीच्या साहाय्याने तेवत ठेववत 
असत. हल्लीचे एस्स्कमोसुद्धा वदव्यासाठी प्राण्याचं्या चरबीचा वापर करतात असे आढळभन आले आहे. 

 
िारतात (गुजराथमध्ये) मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) मानवही मासं िाजभन खात असे. 

नवाश्मयुगात (Neolithic) शतेी, पाळीव जनावरे, वशकार, मासेमारी, यामुंळे मानवी आहारात ववववधता 
आली होती. त्याच्या जोडीला कंदमुळे, फळे, िाज्या आदी प्रकार होते. या वशवाय शळेी, मेंढी, गाई याचं्या 
दुधाचाही वापर केला जात असावा. शतेी करून वपकवलेल्या धान्याचे पीठ करण्यासाठी पाटे-वरवटें 
वापरीत. अन्न वशजववण्यासाठी चलुी असत. मातीची िाजलेली िाडंी याच काळात तयार केली गेली. 
त्याचा अन्न साठववण्यासाठी व वशजववण्यासाठी उपयोग केला जात असे. 

 
शेती 
 

नवाश्मयुगीत मानवी जीवनात अत्यंत क्रावंतकारक बदल घडभन आले. या काळात मानव प्रथमच 
शतेी करून अन्नोत्पादन करू लागला. तसेच काही प्राणी पाळभन त्याची वनपज करू लागला. 
मध्याश्मयुगाच्या शवेटी मानवाने जंगलात उगवलेल्या धान्याची कापणी केल्याचा पुरावा पॅलेस्टाईनमध्ये 
उपलब्ध झाला आहे. त्या काळी कंदमुळे, फळे वगैरे गोळा करण्याचे काम बहुधा वस्त्रयाचें असाव.े रानात 
उगवणारा गहभ, त्याच्या लोंब्या जवमनीवर पडल्यावर त्याचें बी रुजभन पनु्ही उगवते, हे प्रथम वस्त्रयाचं्या 
ध्यानात आले असाव.े वस्त्रयानंीच नंतर बी पेरून पीक काढण्याचा उपक्रम प्रथम केला असावा, आवण अशा 
रीतीने शतेी करण्याची पद्धत प्रचवलत झाली असावी हा शोध जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं वनरवनराळ्या 
काळात स्वतंत्रपणे लागला असावा असे काही वविानाचें मत आहे. यातभनच पुढे बी वबयाणाचंी वनवड करून 
चागंल्या प्रतीचे धान्य वपकववण्यास सुरुवात झाली असावी. परंतु हे सवय कसे घडले असाव े याचा सबळ 
पुरावा मात्र अजभनही प्राप्त झालेला नाही. पविम आवशयात सुरुवातीस जंगली गहभ आवण बाली या दोन्ही 
वपकाचंी शतेी बरोबरच सुरू झालेली वदसते. 

 
गहु : एमर जातीचा (Triticum dicoccum) गहभ काही अवतप्राचीन नवाश्मयुगीन वसाहतींतभन 

सापडला आहे. पविम आवशयात आवण इवजप्तमध्ये त्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जात असे. 
आजही या जातीचा गहभ पविम आवशयात उगवतो; त्यावरून त्याचे मभळ स्थान इवथओवपयात नसभन पविम 
आवशयात होते हे वसद्ध होते. तेथभन पुढे हा गहभ दवक्षणेत इवजप्तमध्ये आवण पविममध्ये युरोपात गेला. 

 
बाली : बालीचा सवात प्राचीन नमुना पविम आवशयात जामो येथे सापडला आहे. तेथभन पुढे हे धान्य 

इवजप्तमध्ये आवण नंतर युरोपात गेले असाव.े 
 
गणळताची धान्ये : (Panicum miliaceum आवण setaria italica) िारतात आवण मध्य आवशयात 

वपकववली जात असत. तेथभन रवशयात आवण पुढे युरोपात त्याचंा वापर सुरू झाला. इ.स.च्या १५ शतकात 
कोलंबसने अमेवरका खंडाचा शोध लावल्यानंतर तेथे गवळताच्या धान्याची लागवड सुरू झाली. 
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शतेीचा उगम िारतात कसा झाला हे वनवित सागंता येत नाही. उत्तरेत कावश्मरमध्ये तेथील आद्य 
शतेकरी कोणत्या प्रकारच्या धान्याची लागवड करीत होता याचा प्रत्यक्ष पुरावा जरी वमळालेला नसला तरी 
तेथील दगडी आवण हाडाचं्या ववळ्यावरून तो वपके काढीत असावा याबद्दल शकंा नाही. दवक्षणेत िक्कम 
पुरावा फारसा नाही. तेथे बहुधा गवळताच्या धान्याची लागवड केली जात असावी. टेक्कलकोटा (कनाटक) 
येथील शतेकरी कुळीथाची लागवड करीत होते. यावशवाय प्रत्येकाची फळझाडे आवण िाजीपाल्याचे वाफे 
असावते. 

 
इतर प्रकारच्या गवळताच्या धान्याची लागवड िारतातील नवाश्मयुगीन शतेकरी करीत असावते. 

त्याचं्या Panicum miliaceum आवण Setaria italica या दोन जाती आहेत. त्यापंकैी दुसरी इटावलयन 
असभन पवहली चीन व मध्य आवशयात नवाश्मयुगात उगवत होती. ती िारतातही उगवत असावी असे 
तज्ज्ञाचें मत आहे. 

 
शतेी करण्यासाठी लागवडीखाली आणण्याची जमीन प्रथम झाडे तोडभन साफ करावी लागत असे. 

त्यानंतर झाडाचंी वशल्लक रावहलेली खोडे जाळभन टाकीत असत. अशा रीतीने लहान तुकडे तयार करून 
शतेी करीत असत. जमीन दगडी फाळाच्या (hoe) सहाय्याने उकरून काढीत. वपकाची कापणी दगडी, 
हाडाच्या ककवा मातीच्या ववळ्याने करीत व धान्य राजंणात अथवा जवमनीत खडे्ड करून त्यात साठववले 
जात असे. सवय शतेी अथातच सवयस्वी पावसावर अवलंबभन असे. नदीचे ककवा तळ्याचे पाणी कालव ेखोदभन 
वापरल्याचा पुरावा नवाश्मयुगीन िारतात नाही. परंतु गॅ्रनाईटचे मोठाले दगड रचभन, बाधं घालभन पाणी 
अडववत असत. त्यामुळे पाण्याचा पुरवठा होई. वशवाय शतेीचे तुकडे लहान असत. आंध्र प्रदेशातील छोट्या 
टेकड्यावंरील उतरणीवर अशा प्रकारची शतेे होती. शतेाचा तुकडा खभप लहान असल्यामुळे अवषयण 
पडल्यास खादं्यावर पाणी वाहभन शतेीला पुरववणे शक्य असे. परंतु शतेीवरच नवाश्मयुगीन लोकाचें जीवन 
सवयस्वी अवलंबभन नव्हते. वशकार करून आणलेल्या प्राण्याचंाही आहारात समावशे होत असे. त्याच्या 
जोडीला पाळीव जनावरे होतीच. परंतु कृष्ट्णेच्या आवण गोदावरीच्या दुआबातील जमीन अत्यतं सुपीक 
असल्यामुळे शतेीला फारशी मेहनत पडत नसे. 

 
नवाश्मयुगात कंदमुळे आवण फळे याचंा आहारात मोठ्या प्रमाणावर समावशे केला जाऊ लागला. 

यापंकैी युरोपात गाजरे आवण इवजप्तमध्ये मुळे या िाज्याचंा उपयोग केला जात असावा. फळझाडाचंी 
लागवड केली जात होती ककवा नव्हती याबद्दल पुराव्याअिावी वनवित सागंता येत नाही. युरोपात 
सफरचंद, वपअर, चेरी इत्यादी फळे खाल्ली जात असावी. ग्रीसपासभन इराण आवण चीनमध्ये अक्रोड 
खाण्यात येत असावते. नवाश्मयुगीन अक्रोड युरोपात सापडले आहेत. पविम आवशयातील मानवाने वपस्ते 
खाल्ल्याचेही आढळभन आले आहे. तसेच ऑवलव्हच्या झाडाची पद्धतशीर लागवड केल्याचा पुरावा युरोपात 
प्राप्त झाला आहे. नवाश्मयुगात तागाची लागवड फक्त इवजस्प्शयन शतेकऱ्यानंी केलेली वदसते. 
 
 
 
पाळीि प्रािी  

 
पुराश्मयुगात मानवाचे आवण प्राण्याचें संबधं फारसे वजव्हाळ्याचे नव्हते. परंतु मध्याश्मयुगात कुत्रा 

मानवाचा सोबती झाल्याचे वदसभन येते. वशकारीत मारलेल्या प्राण्याच्या मासंासाठी कुत्रा तत्कालीन 
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वस्त्याचं्या आसपास वफरत असावा. पुढे त्याला पाळभन त्याची वनपज केल्याचा पुरावा उपलब्ध झालेला 
आहे. मध्याश्मयुगात मानवाला तो बहुधा वशकारीत मदत करीत असावा. या काळातील कबरीत 
मानवाबरोबर कुत्र्यालाही पुरले जात असे. त्यावरून या प्राण्यावर त्याचे वकती पे्रम होते हे वदसभन येते. 

 
नवाश्मयुगात इतर प्राणी पाळण्यास सुरुवात झाली. या काळात घडभन आलेल्या हवामानातील 

फरकामुळे पविम आवशयात वाळवटं तयार होऊ लागले होते. त्यामुळे त्या थोड्या िागात पाण्याचे साठे 
उपलब्ध होते तेथे मानव आवण प्राणी एकमेकाचं्या सावन्नध्यात आले असावते. त्यामुळे प्राणी पाळण्यास 
सुरुवात झाली असावी असे वविानाचें मत आहे. प्रथम मेंढी, शळेी, त्यानंतर बलै व शवेटी डुक्कर या क्रमाने 
प्राणी पाळभन त्याचंी वनपज करावयास सुरुवात झाली. आवशयात आज वदसणाऱ्या उवरयल जातीच्या मेंढ्ा 
(Ovis vignei) प्रथम नवाश्मयुगात पाळल्या गेल्या. तेथभन पुढे त्या युरोपात गेल्या असाव्यात. मभफ्लोन 
(Ovis ammon) जातीच्या मेंढ्ा मध्य आवशयात होत्या.   

 
बैलाची वबनकशगाची जात (Bos primigenius) या रानटी जातीपासभन वनपजलेली आहे. पविम 

आवशया, इवजप्त आवण युरोपात याच जातीची वनपज केली गेली. िारतात मात्र वकशड असलेल्या बैलाची 
(Bos indicus) वनपज केली जात असे. अवतप्राचीन Sus scorfa या जातीच्या डुकराची हाडे इराणमध्ये 
सापडली आहेत. त्यापासभन पुढे पाळीव डुकराचं्या वनरवनराळ्या जाती तयार झाल्या. युरोपात या पैकी Sus 
scorfa Palustris या जातीची डुकरे पाळली जात असत. दुसऱ्या प्रकारची डुकरे (Sus vittatus) आग्नेय 
आवशया आवण चीनमधील नवाश्मयुगीन शतेकऱ्यानंी पाळली होती. घोडा आवण उंट या प्राण्याचंी हाडे 
नवाश्मयुगीन वसाहतीतभन सापडली असली तरी प्राणी पाळभन त्याचंी वनपज केली जात होती ककवा नाही, 
याबद्दल वनवित सागंता येत नाही. 

 
िसे्त्र 
 

पुराश्मयुगीन मानव कोणत्या प्रकारची वसे्त्र वापरत होता, याचा पुरावा अजभन उपलब्ध झालेला 
नाही. परंतु त्याच्या हत्यारावंरून तो कातडी वापरीत असावा असे वदसते. उत्तरपुराश्मयुगातील मानवाच्या 
हत्यारातं िोक पाडण्याची हत्यारे (Awl ककवा borer) आवण हाडाच्या सुया सापडतात. याचंा उपयोग 
चामड्याचे तुकडे वशवण्यासाठी होत असावा. या काळात अत्यंत कडाक्याची थंडी होती; त्यात वनिाव 
लागण्यासाठी उबदार कपड्याचंी आवश्यकता होती. या काळातील युरोपातील काही मभती तंग पाटलोणी 
आवण वर घट्ट केसाळ कपडे घातलेल्या दशयववलेल्या आहेत. त्यावरून अशा प्रकारचे चामडी कपडे वापरले 
जात असावते असे वाटते. परंतु याच काळातील अशा प्रकारचे चामडी कपडे वापरले जात असावते असे 
वाटते. परंतु याच काळातील पविम युरोपातील काही वचत्रातं वववस्त्र माणसे दाखववलेली आहेत. त्याचा 
अथय एवढाच की फक्त कडाक्याच्या थंडीत ववशषे कपडे वापरले जात असावते. 

 
सभत कातण्याची कला उत्तर पुराश्मयुगातील मानवाला साध्य झालेली असावी, असे वविानाचें मत 

आहे. त्या काळात मासेमारीसाठी त्यानंी जाळी ववणली असल्याचा सिंव आहे. तसेच धनुष्ट्याच्या 
दोरीसाठीही त्यानंा सभत काताव े लागले असेल. हे सभत वनस्पतीच्या तंतभपासभन बनववले असाव.े 
मध्याश्मयुगीन लोकानंी मात्र मासेमारीसाठी जाळी ववणल्याचा उत्कृष्ट पुरावा युरोपात वमळाला आहे. 
नवाश्मयुगात सभत कातण्यासाठी चात्याचंा उपयोग करीत. या प्रकारच्या चात्या उत्खनात वमळाल्या आहेत. 
त्या दगडी ककवा मातीच्या असभन त्यानंा मध्यिागी वछद्र असते. अमेवरकेत मात्र अशा चात्या न वापरता 



 
 

अनुक्रमणिका 

लहान काठीच्या सहाय्याने सभत कातीत. पेरूमधील काही इंवडयन टोळ्या अजभनही अशा प्रकारे सभत 
काततात. बहुतेक नवाश्मयुगीन वसाहतीत उभ्या मागावर सभत ववणले जाई. याला अपवाद फक्त 
इवजप्तमधील बडावरयन लोक होते. ते कापड ववणण्यासाठी आडवा माग वापरीत. युरोपात डॅन्यभबच्या 
खोऱ्यातील आवण इंग्लंडमधील नवाश्मयुगीन टोळ्यानंी मात्र सभत कातभन कापड ववणल्याचा अवजबात पुरावा 
नाही. ते बहुधा चामड्याचे कपडे वापरीत असत. 

 
नवाश्मयुगीन सुती कापडाचे अवशषे आवशया, इवजप्त व युरोपात सापडले आहेत. लोकरी कापड 

वापरल्याचा पुरावा शताल हुयभक येथे उपलब्ध झाला आहे. सुती कापड ववणण्याची कला साध्य केलेल्या 
आवण िरपभर लोकर असलेल्या मेंढ्ा पाळणाऱ्या या आद्य शतेकऱ्यानंा लोकरी कापड ववणणे सहज शक्य 
होते; इतकेच नव्हे तर युरोपातील थंड हवचे्या प्रदेशात ते आवश्यक होते. उत्खवनत पुराव्यावरून असे 
वदसते की या शतेकऱ्यानंा टोपली ववणण्याचे ज्ञान होते त्यानंाच कापड ववणण्याची कलाही अवगत होती. 
तावंत्रकदृष्ट्ट्या टोपल्या ववणणे या दोन्ही कलामंध्ये फरक नाही. दोन्हीचे तंत्र एकच असल्याने त्यानंा कापड 
ववणणे सहजसाध्य होते. 

 
नवाश्मयुगी पोशाखासंबधंीचा पुरावा फारच त्रुवटत आहे. पविम आवशयात आवण इवजप्तमध्ये 

सापडलेल्या मृण्मय मभतीवरून त्याची कल्पना करता येते. वस्त्रया आवण पुरुष एक घागऱ्यासारखे वस्त्र 
वापरीत. वस्त्रया छातीचा िाग एप्रनसारख्या वस्त्राने झाकभ न घेत. या लोकानंी वस्त्रासाठी गंुड्याचंाही उपयोग 
सुरू केला होता. युरोपातील शतेकरी गवताचे, चामड्याचे ककवा वलननचे कपडे वापरीत. परंतु थंडीच्या 
वदवसातं त्यानंा केसाळ, उबदार कपड्याची जास्त आवश्यकता असे. 

 
आभूषिे 

 
शरीर सुशोवित करण्याचा हव्यास आवदमानवापासभन प्रचवलत आहे. आवरकेतील अवतप्राचीन 

मानव, त्याला दावगने तयार करण्याचे कसब अवगत नसल्याने आपले सवांग गेरूच्या ताबंड्या रंगाने 
वचत्रवववचत्र पद्धतीने माखभन टाकीत असे. तसेच पक्ष्याचंी रंगीबेरंगी वपसे तो डोक्यात खोवीत असावा. परंतु 
मानवाने आिभषणे वापरल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा उत्तरपुराश्मयुगातील आहे. युरोपातील कबरीत सापडलेले 
मानवी सागंाडे शखंाचं्या आवण हाडाचं्या मण्याने सुशोवित केलेले होते. त्या काळी प्राण्याच्या दाताला वछद्र 
पाडभन त्याचा मण्यासारखा उपयोग करीत. वकत्येक सागंाड्यावंर गेरूचा ताबंडा रंग आढळभन आला. 
मृताला सजववण्याचा हासुद्धा एक प्रकार होता. 

 
मध्याश्मयुगातही प्राण्याचं्या दाताचें मणी आवण ताईत वापरीत असत. नवाश्मयुगात मात्र आिभषणे 

तयार करण्याच्या कलेत स्पृहणीय प्रगती झाली. या काळात मानवी जीवनाला लािलेले स्थैयय आवण 
स्वास्र्थय यामुंळे मानवाने या काळात ववववध प्रकारची आिभषणे बनववली. पभवीप्रमाणे हाडाचे, प्राण्याचं्या 
दाताचे मणी या काळातही वापरले जात होते. परंतु त्याचबरोबर रंगीत दगडाचे मणी नव्याने तयार 
करण्यात आले. तसेच वनरवनराळ्या प्रकारचे ताईतही वापरण्यात येऊ लागले. त्यात कुऱ्हाडीच्या 
आकाराचे ताईत प्रामुख्याने आढळतात. इवजप्त, युरोप व पविम आवशयात सवयत्र अशा प्रकारचे ताईत 
सापडले आहेत. परंतु केवळ दावगना म्हणभन त्याचंा उपयोग न होता, तत्कालीन धार्ममक समजुतीनुसार ते 
गळ्यात घालीत असत. काही वठकाणी अधयचंद्राकृती ताईत प्रचवलत होते. अनेक वठकाणी-मृताच्या 
कवटीचा गोलाकार तुकडा कापभन घेऊन त्याला मध्यिागी वछद्र पाडभन त्याचा ताईतासारखा वापर करीत. 
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गेरूच्या लाल रंगाने शरीर सुशोवित करण्याची पद्धत आवदमानवापासभन प्रचवलत होती याचा वर 

उल्लेख केलाच आहे. ही पद्धत नवाश्मयुगातही काही वठकाणी आढळभन येते. कावश्मरमधील नवाश्मयुगीन 
मानव मृताचे दफन करताना त्याचा सागंाडा गेरूच्या लाल रंगाने सुशोवित करीत असत. ही पद्धत काही 
मध्य आवशयातील आवण पविम आवशयातील नवाश्मयुगीन जमातीतही प्रचवलत होती. या काळात शरीर 
सुशोवित करण्याची एक अविनव पद्धत इवजप्तमधील नवाश्मयुगीन लोकानंी शोधभन काढली. ते मलॅाशाईट 
हा वनळसर खवनजाचा रंग तयार करून त्याने डोळ्याच्या पापण्या रंगवीत असत. ही पद्धत पुढे इवजप्तमध्ये 
इवतहासकाळात खभपच प्रचवलत झाली. 

 
गुजराथमधील मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) मानवाला डेन्टॅवलयमच्या शखंाची आिभषणे अत्यतं 

वप्रय होती असे आढळभन आले आहे. हस्स्तदंतासारख्या या वस्तभचे मणी तो तयार करीत असे. दभर 
समुद्रवकनाऱ्यावरून या प्रकारचे शखं आणाव े लागत. परंतु आिभषणाचंी मनस्वी आवड असलेल्या या 
मानवाला त्यासाठी खची पडणाऱ्या श्रमाचंी पवा नव्हती असे वदसते. पलेॅस्टाईन आवण सायप्रसमध्ये आठ 
हजार वषापभवी अशा प्रकारचे मणी वापरले जात. 

 
नवाश्मयुगीन मानव वनरवनराळ्या प्रकारच्या मण्याचंी आिभषणे बनवीत असे. गोमेदाचे 

(Carnelien), शखंाचे गोल, चपटे ककवा लाबंुळके मणी सवयत्र वापरले जात. या प्रकारचे मणी तत्कालीन 
कसधुसंस्कृतीचे लोक मोठ्या प्रमाणावर तयार करीत असत. कदावचत त्याचं्याकडभन दवक्षणेतील शतेकऱ्यानंी 
ते ववकत घेतले असावते. दगडाचे, िाजक्या मातीचे आवण संगवजऱ्याचे दगडाचे (Steatite) मणी 
दवक्षणेतील काही लोक वापरीत असत. 

 
सोन्याचे दावगने वापरणे फक्त फार थोड्या लोकानंा शक्य होते. काही धनवान शतेकरी सोन्याचे 

वटेोळे (coil) कानात घालीत. हे नंतरच्या ऐवतहावसक काळातील सपयकंुडलासारखे वदसते. 
नवाश्मयुगाच्या उत्तराधात (Secondary Neolithic) या शतेकऱ्याचं्या महाराष्ट्रातील ताम्रपाषाणयुगीन 
संस्कृतीच्या लोकाशंी संबधं आल्यानंतर त्यानंा ताबं्याच्या दावगन्याचंी आवड वाटभ  लागली व ताबं्याच्या 
अंगठ्या, सपयकंुडलाकृती कणयिभषणे इत्यादी दावगने काही लोक वापरू लागले. त्याचप्रमाणे केसात गारेची 
हत्यारे खोवण्याचीही पद्धत होती. वपकलीहाल येथी एका नवाश्मयुगीन कबरीत मृताच्या डोक्यापाशी अशी 
हत्यारे खोवभन ठेवल्यासारखी आढळली. 

 
व्यापार 
 

पुराश्मयुगीन मानवाच्या दैनंवदन गरजा ववशषे नसल्यामुळे या काळात व्यापार संिवत नाही. परंतु 
मध्याश्मयुगात (Mesolithic) िारतात थोडीफार देवाणघेवाण झाली असावी. गुजराथमध्ये या काळात 
डॅन्टेवलयमच्या शखंाचे मणी वापरत असत. हा जलचर प्राणी समुद्रात वावरत असल्याने या लोकानंी ते शखं 
दुसऱ्या जमातीकडभन वमळववले असावते असे वदसते. 

 
नवाश्मयुगात दवक्षण िारतातील लोकाचंा तत्कालीन महाराष्ट्रातील आवण मध्यप्रदेशातील 

ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीच्या लोकाशंी सासं्कृवतक सबंंध होता, असे दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. दवक्षणेकडील 
मानवाची वनत्योपयोगी सवय हत्यारे दगडी होती. परंतु नंतरच्या काळात उत्तरेकडील लोक वापरीत 



 
 

अनुक्रमणिका 

असलेली ताबं्याची हत्यारे त्याच्या मनात िरली. ही हत्यारे अथातच जास्त प्रिावी व वटकाऊ होती. वशवाय 
ती तुटली तरी धातभ आटवभन पुन्हा त्याचे नवीन हत्यार बनववता येत होते. त्यामुळे त्यानंी ताबं्याच्या कुऱ्हाडी, 
परशु, वछन्न्या यासंारखी हत्यारे घेतली असावीत. त्याच्या मोबदल्यात त्यानी कोणत्या वस्तभ वदल्या याची 
आपल्याला कल्पना नाही. या लोकानंा ही नवीन धातभची हत्यारे फार दुर्ममळ आवण म्हणभनच मौल्यवान होती; 
म्हणभन ती ते अत्यंत काळजीपभवयक जपभन ठेवीत. टेक्कलकोटा (आंध्रप्रदेश) येथील शतेकरी ही हत्यारे 
घरामध्ये राजंणाखाली दगडाचं्या फटीत सुरवक्षत रहावीत म्हणभन ठेवीत. 

 
हे लोक गुराचंी खरेदीववक्रीही करीत असावते, असे वविानाचें मत आहे. आजही आंध्रप्रदेशात 

उत्कृष्ट जातीच्या बलैाचंी वनपज होते. तेव्हा तेथील नवाश्मयुगीन शतेकऱ्याचंी ताम्रपाषाणयुगीन लोकानंा 
ताबं्याच्या हत्याराचं्या मोबदल्यात गाई-बैल वदले असण्याची शक्यता आहे. 

 
शखंाचे लाबंुळके (barrel) आवण गोल, चपटे (disc) मणी दवक्षणेतील नवाश्मयुगीन लोकानंा फार 

आवडत असत. ते त्यानंी बहुधा कसधु संस्कृतीच्या लोकाकंडभन वमळववले असावते. या काळात काही लोक 
सोन्याचा वापर करीत असावते हे त्याचं्या सोन्याच्या दावगन्यावंरून वसद्ध होते. म्हैसभरमधील सोन्याच्या 
खाणी आजही प्रवसद्ध आहेत. परंतु नवाश्मयुगातील सोने मास्की आवण हट्टी येथील खाणीतभन काढले गेले 
असाव.े फार प्राचीन काळापासभन तेथभन सोने काढल्याचा सबळ पुरावा आहे. येथील सोने जवमनीच्या 
पृष्ठिागावर चमकते. ते काढण्याची दगडी हत्यारे बाडंली आवण गौरदभड येथील नवाश्मयुगीन वस्त्यातंभन 
सापडली आहेत. तेव्हा थोड्या प्रमाणात का होईना, पण सोने तयार करण्याचे तंत्र फारच थोड्या लोकानंा 
अवगत असाव,े आवण म्हणभनच सोन्याचे दावगने या काळात फार दुर्ममळ होते. 
 
िाहने 
 

अश्मयुगात कोणत्या प्रकारची वाहने वापरली जात होती, हे पुराव्या अिावी सागंणे कठीण आहे. 
परंतु उत्तर पुराश्मयुगात (Upper Palaeolithic) मासे पकडण्यासाठी मानवाने होड्या वापरल्या असाव्यात 
असा तज्ज्ञाचंा कयास आहे. होड्याचंा प्रत्यक्ष पुरावा मात्र मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) आहे. या 
अवतप्राचीन होड्या (इ.स.पभ. ६३००) हॉलंडमध्ये सापडल्या आहेत. त्या लाकडाचे मोठे ओंडके खोदभन 
तयार केल्या आहेत. होड्याचंी वल्ही इंग्लंडमध्ये आवण डेन्माकय मध्ये सापडली आहेत. तसेच बफावरून 
घसरणाऱ्या वबनचाकी गाड्या याच काळात वापरात आल्या असाव्यात. नवाश्मयुगात त्या युरोपमध्ये सरास 
वापरल्या जात होत्या. 

 
समुद्रात प्रवास करण्यासाठी वापरात आलेली अवतप्राचीन जहाजे इराकमधील उबेवडयन 

संस्कृतीच्या लोकानंी तयार केली होती. ती बहुधा लाकडाची असावीत. काही वठकाणी वळेभच्या ककवा 
लाकडी लहान होड्या तयार करून, त्या चामड्याने मढवभन काढीत. त्या नवाश्मयुगीन काळात युरोपात 
वापरल्या जात. 

 
कला 
 

अश्मयुगात मानवाने कलेच्या के्षत्रात अत्युच्च प्रगती केली होती. या कलेचा जेव्हा प्रथम शोध 
लागला त्यावळेी जगातील वविानाचंा ती अश्मयुगीन असावी यावर मुळीच ववश्वास बसत नव्हता. परंतु 



 
 

अनुक्रमणिका 

उत्खवनत पुराव्यावरून आवण शलैीवरून ही कला अवतप्राचीन आहे हे आता वनर्मववाद वसद्ध झाले आहे. 
आद्यपुराश्मयुगीन कलेबद्दल आपल्याला अजभन काहीही मावहती नाही, परंतु चीनमधील अवतप्राचीन 
मानवाला थोड्या प्रमाणात का होईना, पण कलादृष्टी होती असे वदसते. त्याने गोळा करून आणलेले 
स्फवटकाचे दगड तत्कालीन गुहातंभन सापडले आहेत. तसेच आवरकेतील अवतप्राचीन मानव गेरूच्या लाल 
रंगाने आपले शरीर रंगवीत असे व रंगीबेरंगी फुलानंी व वपसानंी ते सुशोवित करीत असे. अशी कलात्मक 
दृष्टी वकत्येक रानटी टोळ्यातंभन आजही पहावयास वमळते. अश्मयुगीन हत्यारे, ववशषेतः कुऱ्हाडी आवण 
परशभ, याचें सभक्ष्म वनरीक्षण केल्यास या कलेतही मानवाने प्रगती केली होती याची कल्पना येते. 

 
वचत्रकला आवण मभर्मतकला याचंी प्रगती उत्तर पुराश्मयुगात झाली परंतु कलेच्या के्षत्रात नैऋत्य 

युरोपातील मानवाने प्रगतीचे वशखर गाठले होते. पुराश्मयुगीन वचत्रकलेचे आवण कोरीव कामाचे बहुसंख्य 
अवशषे प्रामुख्याने रान्स आवण स्पेन येथील गुहातंभन आढळतात. आवरकेतही अशा प्रकारचे अवशषे आहेत. 
परंतु त्याचं्या कालवनणययाबद्दल वविानातं अजभनही एकमत झालेले नाही. 

 
पुराश्मयुगीन कलेचे दोन िाग पडतात. पवहल्यात गुहेतील कितीवर आवण छतावर केलेले कोरीव 

काम आवण वचत्रकला याचंा समावशे होतो. दुसऱ्यात दगडाचं्या आवण हाडाचं्या तुकड्यावंर व हत्यारावंर 
ककवा त्याचं्या मुठीवर केलेले कोरीव काम व मभर्मतकला याचंा अंतिाव होतो. नैऋत्य युरोपमध्ये नैसर्मगक 
गुहा फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्या फार मोठ्या आवण खभप खोल आहेत. आपल्या कलेचा अववष्ट्कार 
करण्यासाठी अश्मयुगीन मानवाने या अधंाऱ्या आवण कोंदट गुहाचं्या किती आवण छत याचंी वनवड केली. 
ककबहुना त्यामुळेच ही वचत्रकला हजारो वषांनंतर आजही वटकभ न आहे. कोरीव काम करण्यासाठी त्याने 
लहान वछन्नीसारखी धारदार कड असलेल्या हत्याराचा (Burin ककवा graver) प्रथम आकृती कोरून घेऊन 
मग तो त्यात रंग िरीत असे. हे सवय रंग नैसर्मगक आहेत. त्यात वपवळा, ताबंडा, िगवा हे गेरूपासभन हे 
तयार केलेले रंग आवण पाढंरा व काळा हे प्रामुख्याने वदसतात. काळा रंग हाडे जाळभन, त्याचंी हस्तीदंती 
बत्त्याने िकुटी करून तयार केलेला वदसतो. हे रंग जनावराचं्या चरबीत वमसळभन ते हाडाचं्या नळीतभन 
ठेवीत असत ते ठेवण्यासाठी मानवी कवट्याचंाही उपयोग केला गेला असावा. दगडी फलकावर रंग 
कालवभन तो जनावराचं्या केलाच्या ब्रशाने वचत्रात िरला जात असे. काही वचत्रातंभन ठशाचंा (stamps) 
वापर केलेला वदसतो. हे ठसे जनावराचं्या कातड्याचे केले जात. बहुतेक सवय वचते्र गुहेतील खोलवर 
िागात वदसतात. आज तेथे वजतका गडद अंधार आहे, वततकाच तो त्या काळीही होता. तेव्हा वचते्र 
काढताना उजेडासाठी वदव ेवापरीत. ते दगडी असभन त्यातील ज्योत तेवत राहण्यासाठी त्यात प्राण्याचंी 
चरबी वापरीत असत. हल्लीचे एस्स्कमोही याच प्रकारचे वदव ेवापरतात. 

 
कोरीव आकृत्यामंध्ये वनरवनराळ्या प्रकारे रंग िरले जात. बहुतेक वचत्रातभन बोटाने रंग फासलेला 

वदसतो. आजही रानटी जमातीतभन बोटाने वचत्र रंगववण्याची पद्धत आहे. काही वठकाणी आकृती 
अणकुचीदार हत्याराने कोरून काढण्याऐवजी गेरूच्या तुकड्याने काढली जाई. आकृत्यात रंग 
िरण्यासाठी ब्रशही वापरीत. काडीचे टोक चावभन ब्रशसारखे करीत. प्राण्याचं्या केसाचेही ब्रश बनववले 
जात. काही वठकाणी स्पे्रसारखा रंग िरल्यासारखा वाटतो. त्यासाठी बहुधा जो िाग अशाप्रकारे 
रंगववण्याचा असेल त्यावर प्रथम चरबी फासभन नंतर रंगाची िकुटी हाडाच्या नळीतभन फंुकीत असावते. या 
पद्धतीने स्पे्रसारखा रंग िरला जातो. िवचत प्रसंगी तयार केलेल्या रंगाची चभळ तोंडात िरून ती आकृतीवर 
टाकीत असत. काही वचत्रातभन स्टेस्न्सलसारखे हाताचे ठसे वदसतात. ते या पद्धतीने रंगववलेले असावते. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

पुराश्मयुगीन वचत्रातं प्रामुख्याने तत्कालीन प्राणी रंगववलेले आहेत. त्या मानाने मानवी आकृत्या 
मभर्मतकलेत जास्त प्रमाणात आढळतात. तत्कालीन प्राणीजीवनाशी मानवाच्या धार्ममक समजुती वनगडीत 
असल्यामुळे वचत्रातंभन प्राणी रंगववले गेले असावते. मभर्मतकलेच्या अवशषेातं मातृदेवताचंा आवजभयन उल्लखे 
केला पावहजे. त्या बव्हंशी हस्स्तदंतात कोरल्या आहेत. त्या खभपशा लठ्ठ असभन त्याचंी वक्षःस्थळे व पृष्ठिाग 
ववपययस्त स्वरूपात दशयववलेला आहे. यावशवाय त्याचें जननेंवद्रयही प्रामुख्याने कोरलेले आढळते. त्यावरून 
त्या मातृदेवता असाव्यात हे वसद्ध होते. यावशवाय प्रस्तरखंडावर व मातीत बल आवण इतर प्राणी उठावदार 
कोरले गेले. अशा मभती फार थोड्या आहेत. परंतु हत्याराच्या मुठीवर व हाडाचं्या तुकड्यावर कोरीव काम 
केलेले पुष्ट्कळ अवशषे वमळाले आहेत. त्यातही प्राण्याचंी वचते्र प्रामुख्याने आहेत. 

 
मध्याश्मयुगीन (Mesolithic) मानव कलेच्या बाबतीत फार उदासीन होता असे वदसते. या काळात 

अश्मयुगीन कला लोप पावली. रंगववलेले बारीक दगडगोटे आवण हत्याराचं्या मुठीवरील कोरीव काम या 
पलीकडे कलाकाराची मजल गेली नाही. या कोरीव कामातही उभ्या रेघोट्या, फुल्या, कटबे, वतुयळ एवढेच 
प्रकार वदसतात. या काळात कलेचा दजा इतक्या खालच्या दजाला पोहचलेला पाहभन आियय 
वाटल्यावशवाय राहणार नाही. वचत्रकलेचा तर मागमभसही रावहला नाही. केवळ अपवाद म्हणभन उदाहरण 
द्यावयाचे झाल्यास स्पेनचे देता येईल. तेथे वचत्रकला या काळातही तग धरून रावहलेली आहे. तेथेही 
वचत्रात वशकार आवण टोळीच्या धार्ममक प्रसंगाचे वचत्रण आहे. आवरकेतील आवण िारतातील काही 
कलावशषे या काळातही असावते. 

 
मध्याश्मयुगाच्या उत्तराधातील पॅलेस्टाईनमधील नाटुवफयन लोक उच्च अविरुचीचे असावते असे 

त्याचं्या कलावशषेावंरून वदसते. 
 
गुहेतील वचत्रकला नवाश्मयुगात सपंभणयपणे लोप पावली. फक्त तुकय स्तानात शताल हुयभक येथील 

मंवदरातील कितीवर वचते्र आढळतात. वचत्रकला या काळात फक्त मातीच्या िाडं्यापुरतीच मयावदत 
रावहली. परंतु त्यातही पभवीचे िव्य, नैसर्मगक वचत्रण जाऊन त्याचंी जागा िभवमतीजन्य आकृत्यानंी घेतली. 
मभर्मतकला मातृदेवताच्या स्वरूपात वटकभ न रावहली. पभवीचा उठावदारपणा जाऊन कलेच्या आववष्ट्कारात 
ठराववकपणा आला. या काळात मानवाला लािलेल्या स्थयैामुळे आवण स्वास्र्थयामुळे कदावचत हा 
ठराववकपणा आला असावा. या काळातील महापाषाणीय (Magalithic) कोरीव काम वकतीही िव्य असले 
तरी ते कवनष्ठ दजाचे आहे. वशल्पकलेतील प्रगती या काळात फक्त काही िागात झाली. मध्याश्मयुगातील 
नाटुवफयन लोकाचें वशंज पॅलेस्टाईनमध्ये राहात होते. त्यानंी मात्र नवाश्मयुगात कलेच्या के्षत्रात 
उल्लेखनीय प्रगती केली. त्यानंी तयार केलेल्या प्राण्याचं्या मृण्मय मभती त्याचं्या कलेची साक्ष देतात. वशवाय 
त्यानंी एक अविनव उपक्रम केला. त्यानंी मानवी कवट्यानंा मातीने कलपभन त्यानंा चेहेऱ्याचा आकार वदला. 
या प्रकारची कला इतरत्र वदसभन येत नाही. इवजप्तमध्ये आवण तुकय स्तान या काळात बऱ्यापैकी मृण्मय मभती 
तयार केल्या गेल्या. त्यात ववशषेतः प्राण्याचंी आवण पक्ष्याचंी वचते्र आहेत. हस्स्तदंती व हाडाचं्या फण्यावंर व 
पळ्यावंर त्यानंी प्राण्याचंी आवण पक्ष्याचंी वचते्र कोरली. पक्षुपक्ष्याचं्या आकाराचे ताईतही येथे तयार केले 
गेले. या सवय कलाकृती अत्युच्च दजाच्या नसल्या तरी मध्याश्मयुगीन मानवाने वशल्पकलेचा पाया घातला 
असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
िारतातील नवाश्मयुगीन ससं्कृतीचे अवशषे ववशषेकरून दवक्षणेत सापडले आहेत. मभर्मतकलेचे 

अवशषे िाजक्या मातीचे आहेत. त्यात बैलाचं्या मभती प्रामुख्याने आढळतात. गाईबलैाच्या पशुधनावर 



 
 

अनुक्रमणिका 

तत्कालीन जीवन अवलंबभन असल्यामुळे त्यानंा ववशषे महत्त्व प्राप्त झाले होते. या मभती साच्यातभन तयार 
केलेल्या नसभन हाताने घडववलेल्या होत्या. वचखलाच्या गोळ्याला हवा तो आकार देऊन त्यावर डोळे आवण 
इतर अवशषे दशयववण्यासाठी लहान टोकदार काडीचा उपयोग करीत असत. यावशवाय काही अवयव 
जोडाव े लागत. कशगे, पाय व शपेभट हे अवयव जोडलेले वदसभन येतात. कालातंराने या कलेत प्रगती 
झाल्यानंतर वकशड खभप मोठे व लाबं आवण बाकदार कशगे ववपययस्त स्वरूपात दशयववण्यात येऊ लागली. 
पक्ष्याचंी वचते्रही अशी बनववली जात. त्याचें डोळे कोरून दशयववले जात. 

 
या काळातील वचत्रकलेचे अवशषे प्रामुख्याने आंध्र प्रदेशात सापडले आहेत. तेथील गॅ्रनाईटच्या व 

टेकड्यावंरील प्रचंड प्रस्तरखंडावर वचत्रकलेचे नमुने आढळतात. त्याचंी शलैी आवण नवाश्मयुगीन मभती 
घडववण्याची शलैी यातंील साम्य लक्षात घेता ही वचते्र नवाश्मयुगीन (इ.स.पभ. २००० वष)े असावीत याची 
साक्ष पटते. वचत्रात वापरलेल्या रंगावंरून त्याचें तीन गट पाडता येतात. पवहल्या गटात केवळ पाढंऱ्या 
रंगात वचत्रकृती काढल्या आहेत. अशा प्रकारे फक्त बलैाचं्या रेखाकृती काढल्या आहेत. दुसऱ्या गटातील 
वचते्र प्रथम पाढंऱ्या रंगात पषृ्ठिाग रंगवभन त्यावर ताबंड्या गेरूने िरलेली आहेत. वतसऱ्या गटातील वचते्र 
फक्त लाल रंगात काढली आहेत. 

 
या वचत्रातभन बैलाचं्या रेखाकृती जरी प्रामुख्याने वदसत असल्या तरी त्यात इतर दृश्येही आहेत. 

काही वठकाणी लढाईची दृश्ये, सामभवहक नृत्ये, हत्ती, साप, मगरी, झाडे इत्यादी ववषय वचवत्रत केले आहेत. 
यावशवाय फुल्या, वतुयळे, चौकोन, तारे याचंी वचते्रही त्यात वदसतात. या वचत्रातील दृश्याचंा आवण वचन्हाचंा 
काय अथय असावा हे त्याचंा समग्र अभ्यास झाल्यावशवाय सागंणे अशक्य आहे. अशा प्रकारची असंख्य वचत्र 
पभवी तेथे असावीत. परंतु गेल्या चार हजार वषांत त्यातील वकत्येक वचते्र वटकाव धरू शकली नाहीत; 
त्यातंील फारच थोडी वशल्लक रावहली आहेत. त्यात लाल आवण पाढंरा हे दोन नैसर्मगक रंग (गेरू व चुना) 
सढळ हाताने वापरलेले वदसतात. ते पाण्यात वमसळभन तयार करीत. बोट रंगात बुडवभन त्याने वचत्राचं्या 
रेखाकृती काढल्यामुळे त्या बटबटीत वदसतात. 

 
नवाश्मयुगात कलेचा आववष्ट्कार करण्यासाठी मानवाला एक नव े के्षत्र उपलब्ध झाले होते. या 

काळात मातीची िाडंी प्रथम तयार केली. त्यावर ती िाजण्यापभवी रंगीत व कोरीव नक्षीकाम करीत. िाडंी 
िाजल्यावर ते पके्क होत असे. त्यामुळेच आज हजारो वषांनतर ते चांगल्या स्वरूपात सापडते. िाडं्यावर 
वफकट वपवळा, लाल ककवा गुलाबी लेप (slip) चढवीत. त्यावर काळ्या, तपवकरी ककवा जािंळ्या रंगात 
वचते्र काढीत. त्यात िभवमवतजन्य आकृत्या प्रामुख्याने असल्या तरी वनस्पती, प्राणी, माणसे याचेंही वचत्रण 
आढळते. इवजप्तमधील नवाश्मयुगीन मानवाने या प्रकारच्या वचत्रकलेत रस घेतला नाही. त्याने िाडं्याचं्या 
आकावर आपले लक्ष कें वद्रत करून ती जास्त सुबक व घाटदार बनववली. युरोपमधील लोकानंी िाडं्यावर 
रंगकाम करण्याऐवजी त्यावर कोरीव नक्षीकाम केले. पविम आवशयात मात्र या कलेचा झपाट्याने ववकास 
झाला. मेसोपोटेवमयातील हलावफयन आवण उबवेडयन लोकानंी मातीच्या िाडं्यावंर उत्कृष्ट रंगकाम केले. 
त्याचंी िाडंी आकाराने तर घाटदार आहेतच, परंतु त्यावरील वचत्रकलाही वततकीच आकषयक आहे. 
ग्रीसमध्येही या काळात उत्कृष्ट रंगीत िाडंी तयार केली गेली. चीनमध्ये इवतहासकाळात ववकास पावलेल्या 
वचत्रकलेचा उगम नवाश्मयुगात झाला. तेथील लोकानंी िाडं्यावर उत्तम प्रतीचे रंगकाम करून आपला 
उच्च दजा प्रस्थावपत केला. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

नवाश्मयुगीन कलेत जगाच्या वनरवनराळ्या िागातं सर्मपल (spiral) प्रामुख्याने आढळते. तत्कालीन 
मानवाचा हा अत्यंत वप्रय ववषय होता असे वदसते. हे वचन्ह (motif) या कालात नव्याने शोधभन काढण्यात 
आले नव्हते. उत्तर पुराश्मयुगातही सर्मपल होते; परंतु नवाश्मयुगात ते अत्यंत वप्रय होते. युरोपातील 
महापाषाणी स्मारकातील प्रचंड प्रस्तरखंड सर्मपलाने व्यापभन टाकलेले वदसतात. चीनमध्ये कबरीतील 
िाडं्यावरही आढळते. त्यावरून सर्मपल हे वचन्ह तत्कालीन धार्ममक समजुतीशी वनगवडत असाव ेयात शकंा 
नाही. ते शाश्वताचे (eternity) वनदशयक असाव ेअसे वविानाचें मत आहे. 

 
धार्ममक समजुती 

 
अश्मयुगीन मानवाच्या धार्ममक समजुती आवण जादुटोणा याचंी उकल करणे अशक्यप्राय आहे. 

त्यामध्ये जादुटोण्याचा पगडा जास्त असावा असे वदसते. वनसगय आवण तत्कालीन प्राणी यावंर त्याचे जीवन 
सवयस्वी अवलंबभन होते. वनसगाच्या गभढतेने तो िारावभन गेला असावा. हवा, पाणी, वादळ ही सवय त्याला 
सचेतन वाटत होती. वनचर आवण वनस्पती ही तर त्याच्याप्रमाणेच सजीव होती. या सवांशी त्याच्या धार्ममक 
समजुती वनगवडत झाल्या असाव्यात. तत्कालीन लोकसखं्या फारच थोडी असल्याने ती झपाट्याने वाढावी 
अशी त्याची इच्छा असणे स्वािाववक होते. अश्मयुगीन कुटंुबपद्धती मातृप्रधान असावी, हे पभवी सावंगतले 
आहे. त्यामुळे बहुधा मातृदैवताची कल्पना प्रचवलत झाली असावी. अशा प्रकारे वनरवनराळ्या दैवताचं्या 
कल्पना मानवाच्या मनात साकार होत होत्या. या दैवतानंा प्रसन्न करून घेण्यासाठी त्याला जादुटोण्याचा 
उपयोग करणे प्राप्त होते. याच वळेी त्याचे शत्रभ वन्य श्वापदे, रोगराई याचं्यापासभन त्याच्या जीवाला सदैव 
धोका होता. या िीतीच्या पोटी जादुटोण्याच्या उपयोग करण्याकडे तो प्रवृत्त झाला असावा. मृत्यभ हा 
मानवाचा सवांत मोठा शत्रभ; त्याच्या कचाट्यातभन सुटका कशी करून घ्यावी या कचतेने त्याला सतत ग्रासभन 
टाकले होते. यदाकदावचत मृत्यभ आल्यास आपला आत्मा पुनजयन्म घेऊन कोठल्यातरी स्वरूपात राहावा 
अशी त्याला इच्छा उत्पन्न झाली असावी. कदावचत यामुळे अश्मयुगीन मानवाला मृत शरीराचे काळजीपभवयक 
दफन करण्याची कल्पना सुचली असावी. परंतु इतर शत्रभंच्या बाबतीत उपयोगात आणलेला जादुटोणा मतृ्यभ 
टाळण्यासाठी प्रिावी ठरलेला नसावा. कदावचत त्यामुळे दफन पद्धतीशी त्याच्या धार्ममक िावना वनगवडत 
झाल्या. 

 
या काळात मानवाच्या सिोवती वन्य प्राणी सदैव वावरत असल्यामुळे आवण ते त्याच्या उपवजववकेचे 

एक अत्यतं महत्त्वाचे साधन असल्यामुळे प्राणीजीवनाशी त्याच्या धार्ममक िावना कशा वनगडीत झाल्या 
असाव्यात त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण मानववंशशास्त्रज्ञानंी वदलेले आहे. काही वषांपभवी दोन जमयन 
वनवावसतानंी केवळ वशकारीवर उपजीववका करण्याचे योजभन आवरकेच्या घनदाट जंगलात राहण्याचे 
ठरववले. अशा प्रकारे तेथे रावहल्यावर त्यानंा रात्री नेहमी वन्य श्वापदाचंी स्वप्ने पडभ  लागली. इतकेच नव्हे 
तर ते स्वतःही प्राण्याचं्या स्वरूपात वावरत असल्याचे त्यानंा स्वप्नात वदसभ लागले. हल्लीच्या वन्य 
जमातींतही हा अनुिव येतो. यावरून अश्मयुगीन मानवाला प्राण्याचंी दैवते कल्पभन त्याचं्याशी एकरूप 
होण्याची त्याला इच्छा झाली असणे असंिवनीय नाही. दैवताशी एकरूप होण्याच्या कल्पनेचा उगम अशा 
प्रकारे आवदमानवापासभन चालत आला आहे. अश्मयुगात प्राणी-दैवताचंी कल्पना साकार होत होती. 
ककबहुना त्याचेच मभतय स्वरूप आपल्याला तत्कालीन कलावशषेात पाहावयास वमळते. यापासभन पढेु 
प्राण्याचंी कुलवचन्ह (Totem) म्हणभन योजना केली गेली असावी. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

अश्ययुगीन मानवाच्या अवधिौवतक समजुतीचा पुरावा आपल्याला मध्यपुराश्मयुगीन कबरीतभन 
वमळतो. या काळातील वनअडँरथल वशंाच्या मानवाने मतृाचे काळजीपभवयक दफन केलेले वदसभन येते. त्याचंी 
अवतप्राचीन कबर अल-मुघरा (पलेॅस्टाईन) येथे आहे. गुहेत खड्डा खणभन त्यात मतृाबरोबर अन्न, पाणी 
आवण त्याची हत्यारे ठेवली होती. मध्य आवशयातील मानवाने त्यात प्रगती करून कबरीच्या िोवताली 
दगडी फरशी घालभन कडेने बकऱ्याची कशगे रोवभन ती सजववली. युरोपातही या काळातील कबरी आहेत. या 
वनअँडरथल वशंाच्या मानवाची दफन करण्याची एक वववशष्ट पद्धती होती. मृत शरीर एक कुशीवर, पाय 
दुमडभन ठेवीत. त्याच्या वकत्येक सापळ्यावंर गेरूचा लाल रंग आढळतो. तो आत्म्याला रक्तपुरवठा व्हावा 
याकवरता असावा असे वविानाचें मत आहे. यावरून आत्मा अमर असावा अशी त्याचंी समजभत असावी. 
त्यासाठी बहुधा कबरीत अन्नपाणी, हत्यारे वगैरे ठेवली जात. काही सागंाड्यांची कवटी तोडलेली 
आढळली. त्यावरून ते लोक नरिक्षक असावते असे वाटण्याचा संिव आहे. परंतु कवटीतील मेंदभ काढभन 
तो पुरण्याचा एखादा ववधी प्रचवलत असण्याचा अवधक सिंव आहे. 

 
मृताचे दफन करण्याची पद्धत पुढे उत्तरपुराश्मयुगात आवण मध्याश्मयुगात चालभ  रावहली. अन्न-

पाण्यासह पुरण्याची पद्धत तीच होती. परंतु शव ठेवण्याच्या पद्धतीत थोडाफार बदल झाला. शव एका 
कुशीवर ठेवण्याऐवजी आता उताणे ठेवले जाऊ लागले, ककवा कुशीवर असल्यास पाय हनुवटीपयंत 
दुमडभन ठेववत. ही पद्धत पढेु नवाश्मयुगीत युरोपात आवण आवरकेत सवयत्र आढळते. इतकेच नव्हे तर, 
आवरका, ऑस्रेवलया आवण अमेवरका खंडातील वकत्येक जमाती शवाचे याच पद्धतीने दफन करतात. 
वकत्येक कबरीतभन मृताचे शरीर त्याच्या िोवताली फरशा बसवभन सुरवक्षत ठेवलेले आढळते. यातभन पढेु 
शवपेवटकेच्या आवण थडग्याच्या कल्पनेचा जन्म झाला. उत्तर पुराश्मयुगात मृताचे शरीर दावगन्याने मढवभन 
टाकीत. तसेच अंगावर कपडे घालभन पे्रताचे दफन केले जात असाव े असे वाटते. या काळातील 
रान्समधील काही कबरींतभन कशपाचें ढीग आढळभन आले आहेत. ते बहुधा वस्त्राला वशवलेले असावते. काही 
कशपाचंा वशरोिभषण म्हणभन उपयोग केलेला वदसतो. तसेच वकत्येक शवावंर लाल रंग लावलेला वदसतो. 
त्यावर हत्तीचे दात आवण प्राण्याचंी कशगेसुद्धा ठेवली जात. लाल रंग बहुधा रक्ताचा वनदशयक असावा, आवण 
हस्स्तदंत व प्राण्याची कशगे ही सामर्थयाची प्रतीके असावीत. इंग्लंडमधील एका तरुणाचे सवांग लाल रंगाने 
माखभन टाकलेले होते, व त्याच्याबरोबर एका हत्तीचे सपंभणय शीर पुरले होते. याचा अथय मरणोत्तर जीवनात 
त्याला प्रचंड सामर्थयय प्राप्त व्हाव ेहा असावा. या वशवाय या काळात युरोपात काही वठकाणी पुष्ट्कळशी मंुडकी 
एकत्र पुरलेली आढळतात. पे्रते पुरण्याची हीसुद्धा एक पद्धत असावी. शत्रभशी झालेल्या चकमकीत कजकभ न 
कापभन आणलेली मंुडकी ववजयप्रदशयनाथय अशा रीतीने परुली जात असावीत. 

 
मध्याश्मयुगात दफन करण्याची एक नवी पद्धत प्रचवलत झाली. पे्रताचे ताबडतोब दफन न करता 

ते काही काळ उघड्यावर ठेवभन त्याचे मासं प्राण्यानंी आवण पक्ष्यानंी खाल्ल्यानंतर सबधं सापळा ककवा काही 
अस्थी गोळा करून त्याचें ववधीपभवयक दफन करीत. या कबरींतभनही अन्न आवण हत्यारे ठेवीत. 

 
अश्मयुगीन कलेचा तत्कालीन धार्ममक समजुतीशी घवनष्ठ संबंध असावा असे वदसते. प्राणीदैवताचा 

उल्लेख वर आलेलाच आहे. वनचराशंी एकरूप होण्याची कल्पना वचत्रकलेत मभतय स्वरूपात वदसते. प्राण्याचें 
मुखवटे घालभन ककवा तशा प्रकारचा पेहराव करून आपण प्राणी आहोत हे दशयववणारी वचते्र तत्कालीन 
मानवाने रंगववली आहेत. प्राणीजीवनाशी संबंवधत असे काही सण, उत्सव असावते. एका वचत्रात वशकारीत 
मारलेल्या वनगाईिोवती काही माणसे पाहावयास वमळतात. हा बहुधा वशकारीसबंधंीचा ववधी असावा, 
ककवा दैवत प्रसन्न करून घेण्यासाठी ककवा त्याचा वनदान कोप होऊ नये म्हणभन अशा प्रकारचा एखादा ववधी 
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असावा असे वाटते. कवध्य पवयतातील आवण ओवरसातील शबर जमातीतील लोक आजही अशा प्रसंगी 
वववशष्ट वचते्र रंगववतात. काही अश्मयुगीन वचत्रातं मारलेल्या जनावरािोवती मान वाकवभन उिे असलेले 
लोक वदसतात. कदावचत मारलेल्या प्राण्याची, त्याला खाण्यापभवी, क्षमायाचना करण्याचा ककवा 
प्राणीदैवतानंा आवाहन करण्याचा हा ववधी असावा असे वाटते. 

 
उत्तरपुराश्मयुगात कोरीव नक्षीकाम केलेल्या काही वस्तभ आवण ऑस्रेवलयातील वन्य जमातींत 

धार्ममक ववधीसाठी तयार केलेले ‘चुकरग’ याचं्यात ववस्मयकारक साम्य आहे. हे ‘चुकरग’ दगडावर ककवा 
लाकडाच्या तुकड्यावर कोरीव काम करून बनववलेले असते. त्यावर रंगाने वववशष्ट वचन्हेही काढतात. हे 
चुकरग गुहेत ठेवभन, त्या गुहेला ते ‘देवकुल’ मानतात. नवीन लोकानंा टोळीत सामील करून घेण्यापभवी 
त्यानंा दीक्षा देण्यासाठी या देवकुलाचंा उपयोग करतात. आपण ‘देवकुलात’ गेल्याची खभण म्हणभन तेथे 
रंगात हाताचे ठसे उमटववण्याची पद्धत आहे. रान्स आवण स्पेनमधील नैसर्मगक गुहातंभन रंगववलेल्या वचत्रात 
काही वठकाणी हाताचे ठसे ‘स्टेस्न्सल’सारखे उमटवलेले आढळतात. ते अशा वववशष्ट धार्ममक प्रसंगी 
रंगववलेले असावते. पविम ऑस्रेवलयातील काही जमाती गुहेत लाकडी अथवा दगडी कोरलेली कुलवचन्हे 
(Totems) गुहेत ठेवण्याऐवजी ती गुहेतील कितीवर रंगववतात. वकत्येक प्रसंगी जुनी वचते्र पनु्हा रंगवभन 
त्याचें वववधवत पुनरुज्जीवन करतात. या मागे जमातीची िरिराट व्हावी, वतची लोकसंख्या वाढावी, हा 
मुख्य हेतभ असतो. अश्ययुगीन वचते्र रंगववण्यात तत्कालीन मानवाचा हाच हेतभ असावा. 

 
काही वचत्रातंभन नग्न वस्त्रयाचंी वचते्र वदसता. त्याचे जननेंवद्रय प्रामुख्याने दशयववलले आहे. यावशवाय 

काही गुहाचं्या कितीत तर कलगे कोरलेली आहेत. ती कदावचत लैं वगक ववधीशी सबंंवधत असावी. रानटी 
जमातींतभन असे लैं वगक ववधी अजभनही प्रचवलत आहेत. त्यामागे प्रजोप्तादन होऊन टोळीतील लोकसखं्या 
झपाट्याने वाढावी ही िावना असते. 

 
मध्याश्मयुगात पभवयजाचें स्मरण ठेवण्याची एक अविनव पद्धत प्रचवलत होती. या काळात 

पॅलेस्टाईनमधील जेवरको येथील लोकानंी मतृाचंी मंुडकी कापभन त्यावर मातीकामात चेहऱ्याचे अवयव 
दशयवभन ती घरात ववधीपभवयक पुरून ठेवली. घरातील माणसानंा घरात ककवा घराच्या आसपास पुरण्याची 
पद्धत पुढे चालभ  रावहली व आजही ती वकत्येक वन्य जमातींतभन आढळते. वडीलधाऱ्या माणसाचा आत्मा 
आपल्या घरात ककवा घराच्या आसपास वावरत राहभन त्याची आपल्यावर सदैव कृपादृष्टी असावी यासाठी 
कदावचत असे करीत असत. परंतु मृताचे िभत होऊ नये ही कल्पनाही घरातं पुरण्यामागे असावी, असे काही 
वविानाचें मत आहे. 

 
नवाश्मयुगात मानवी जीवनाला लािलेल्या स्थैयामुळे आद्य शतेकऱ्याचं्या धार्ममक िावनाचंा जास्त 

ववकास झालेला आढळतो. पभवीच्या काळातील मानवी मनावर असलेल्या जादुटोण्याचा पगडा या काळात 
पुष्ट्कळसा कमी झाला असावा. शतेी करण्यास सुरुवात झाली असल्यामुळे जमीन, पाणी, सभयय यावंर 
मानवाचे जीवन अवलंबभन होते. त्यामुळे काही नवी दैवते प्रचवलत झाली. जीवनातील स्वास्र्थयामुळे या 
काळात लोकसखं्या झपाट्याने वाढली. प्रजोप्तादन आवण सुबत्ता याचें दैवत म्हणभन मातृदैवतेची आराधना 
या काळातही चालभ रावहली. दगडाच्या, मातीच्या, हाडाचं्या अशा शकेडो मातृदेवताचं्या मभती आजवर सवयत्र 
वमळाल्या आहेत. त्यावरून नवाश्मयुगातील हे सवांत महत्त्वाचे दैवत होते असे वदसभन येते. उत्तर युरोपात 
मात्र मातृदैवत पभवजले जात नव्हते. तेथे आकाशाचा देव कल्पभन त्याला सवांत अवधक महत्त्व प्राप्त करून 
वदलेले होते. याउलट मेसोपोटेवमयामध्ये मातृदेवतेच्या बरोबर वततकाच महत्त्वाचा एक देवही होता. 
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बैलाच्या स्वरूपात त्याची पभजा केली जात असे. बलैाचे वशर व त्याचे खभर त्याचं्या आकाराचे ताईत करून ते 
गळ्यात घातले जात. या प्रकारच्या आकृत्या रंगीत िाडं्यावरही वचवत्रत केलेल्या आढळतात. त्यावरून 
बैलाचे तत्कालीन जीवनातील महत्त्व लक्षात याव.े 

 
या काळात उत्तरप्रदेश आवण मध्यप्रदेशात मानवाची वस्ती नैसर्मगक गुहातंभन आवण वशलाश्रयातंभन 

(Rock-shelter) होती. तेथे ही वस्तीच्या आवारात मृताचे दफन करीत. वमझापभर वजल्ह्यात (उत्तर प्रदेश) 
अशा वकत्येक कबरी सापडल्या आहेत. त्यात शव पुरण्यासाठी खड्डा खोदभन, पविमेकडे डोके आवण पभवेकडे 
पाय करून शव ठेवीत. मृताला मरणोत्तर जीवनात उपयोगी पडावीत म्हणभन गाराचंी हत्यारे मोठ्या संख्येने 
ठेवली जात. त्याचबरोबर लाल, वपवळ्या, तपवकरी रंगाच्या गेरूचे तुकडेही पुरले जात. त्यावरून बहुधा 
पुरण्याच्या वळेी मृताचे शरीर गेरूने रंगववले जात असाव ेअसे वदसते. ही पद्धत पुराश्मयुगीन युरोपात सवयत्र 
प्रचवलत होती. यावशवाय याच रंगातील वचते्र कबरीच्या आसपास असलेल्या गुहातंभन रंगववलेले आहेत. 
वदवगंत माणसाचे स्मारक म्हणभन कदावचत अशा प्रकारची वचते्र रंगववण्याची प्रथा असावी. 

 
कावश्मरमध्ये मृत प्राण्यानंाही पुरत असत. तेथे कुत्रा, लाडंगा, काळवीट या प्राण्याचं्या कबरी 

आढळभन आल्या आहेत. कदावचत पशुदैवताचा हा एक प्रकार असेल. 
 
मृताचे शरीर घरात पुरण्याची नवाश्मयुगीन पद्धत असभन िारतात काही वठकाणी आढळते. 

त्याचं्यात घरात दफन केल्यानंतर त्यातील लोक काही काळ दभर जाऊन राहतात. आपल्याकडे आजही 
मृत्यभनंतर घरातील माणसे काही वदवस दुसरीकडे राहण्यास जातात. या चालीचा उगम बहुधा 
नवाश्मयुगात झाला असावा. 

 
युरोपात या काळात मातृदेवतेचा पुष्ट्कळ प्रसार झालेला वदसतो. ववशषेतः महापाषाणीय 

स्मारकातंभन आवण मंवदरातंभन मातृदेवतेच्या िव्य परंतु अत्यंत ओबडधोबड अशा मभती आढळतात. त्या उभ्या, 
बसलेल्या ककवा झोपलेल्या अवस्थेत दशयववलेल्या आहेत. त्याचें अवास्तव जघन प्रजोप्तादनाचे वनदशयन 
आहे. मातृदेवतेच्या छोट्या मभती महाश्मयुगीन कबरीतभन पुरल्या जात. काही वळेा वतचा फक्त चेहरा ककवा 
केवळ वक्षस्थळ दशयववले जात असे. 

 
नवाश्मयुगातील सवांत महत्त्वाचे हत्यार घासभन गुळगुळीत आवण चमकदार केलेली दगडी कुऱ्हाड 

होय. या हत्याराचेही दैवत मानण्यात आले. कुऱ्हाडीच्या आकाराचे ताईत गळ्यात घालीत. याची सुरुवात 
प्रथम पविम आवशयात आली. तेथभन पुढे क्रीटमध्ये व नंतर युरोपात कुऱ्हाडीचे दैवत (Axe-cult) सापडते. 
परंतु युरोपमध्ये या दैवताचा लैं वगक ववधीशी घवनष्ठ संबधं असावा असे वदसते. काही वठकाणी कुऱ्हाडीचा 
वनमुळता िाग वर करून तो दगडी कडीत ठेवलेला आढळतो. त्याचंा कलगयोनी अशा प्रकारचा संबधं 
असावा. तसेच युरोपमध्ये या दैवताची प्रजोत्पादनाचे आवण सुबते्तचे प्रतीक असलेल्या मातृदेवतेशी सागंड 
घालण्यात आली. त्यावरून लैं वगक ववधींची ही दोन दैवते असावीत असे वसद्ध होते. 

 
पुराश्मयुगातील कुलवचन्हाचंी दैवते (Totemic cults) पभजण्याचा प्रकार नवाश्मयुगातही काही 

वठकाणी चालभ  रावहला असे वदसते. इवजप्तमधील अमरावशयन संस्कृतीच्या रंगीत िाडं्यावंर सुसरी, कवचभ 
आवण इतर प्राणी याचंी वचते्र आढळतात. पुढे इवतहासकाळातही या प्रकारची वचते्र इवजप्तमध्ये आढळतात. 
यावरून हे प्राणी म्हणजे तत्कालीन जमातींची दैवते असावीत आवण कुलवचन्हे (Totems) म्हणभन त्यानंा 



 
 

अनुक्रमणिका 

पववत्र मानले गेले असाव ेअसे वविानाचें मत आहे. तसेच अमरावशयन लोकाचें गाय हेही एक दैवत होते. 
मानवी शरीर आवण त्यावर गाईचे शीर अशी या देवतेची प्रवतमा त्याचं्या िाडं्यावर वववचत्र केलेली आढळते. 
इतरत्रही प्रावणदैवते या कालात अस्स्तत्वात आली. जेवरको (पॅलेस्टाईन) येथील नवाश्मयुगीन मंवदरात 
प्राण्याचं्या छोट्या मभती आढळल्या. अशा प्रकारच्या मभती पविम आवशयात काही वठकाणी सापडल्या आहेत. 
िारतातही या काळात बलैाचे दैवत कल्पभन पभजा केली जात असावी असे वदसते. आजही अशा प्रकारची 
दैवते अस्स्तत्वात आहेत. 

 
या काळातील धार्ममक कल्पनाचं्या अभ्यासाचे आणखी एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे तत्कालीन 

कबरी होय. मृताला पुरण्याची पद्धत पुराश्मयुगापासभन कशी प्रचवलत होती हे तर सावंगतलेच आहे. 
नवाश्मयुगात सुबते्तमुळे आवण मरणोत्तर जीवनावर मानवाचा अढळ ववश्वास असल्यामुळे मृताचे दफन 
करण्याचे कायय जास्त काळजीपभवयक केले जाऊ लागले. कबरीसाठी खड्डा खोदभन त्यात शरीर वाकवभन 
ककवा दुमडभन ठेवीत. त्याबरोबर मृताचे अलंकार, त्याची हत्यारे व आयुधे कबरीत ठेवीत. या काळात 
मातीची िाडंी तयार करण्याचा शोध लागल्यामुळे ती अन्नपाण्याने िरून कबरीत ठेवीत. बहुतेक वठकाणी 
मृताचे दफन घरात ककवा घराच्या आसपास करीत. मध्याश्मयुगात हीच पद्धत सवयत्र प्रचवलत होती. परंतु 
नवाश्मयुगातील काही थोड्या कबरी वस्तीच्या बाहेर, पण जवळच सापडल्या आहेत. येथभन पुढे वस्तीच्या 
जवळचा काही िाग दफनिभमी म्हणभन राखभन ठेवण्यात येऊ लागला. तसेच पविम आवशयात मृताचे शरीर 
गवताच्या शवपेवटकेत आवण इवजप्तमध्ये चामड्यात लपेटभन ठेवीत असत. युरोपमध्ये या काळात प्रचंड 
प्रस्तर खंडाचे वतुयळ (Stone Circle) उिारण्याची पद्धत अस्स्तत्वात आली. काही वठकाणी जवमनीत खडे्ड 
खणभन त्यात खोल्या बाधंभन त्यातही दफन होऊ लागले. या महापाषाणीय (Megalithic) स्थापत्यावरून 
तत्कालीन मानवाच्या मरणोत्तर जीवनाची कल्पना वकती ववकवसत झाली होती याची कल्पना येते. इतकेच 
नव्हे तर, अशी प्रचंड स्मारके उिारण्यामागे दफनाचा ववधी वकती गंुतागंुतीचा होता, आवण त्यात 
कमयकाडंाला वकती महत्त्व वदले जात होते, याची कल्पना येते. काही महापाषाणीय स्मारकातंभन 
मातृदेवतेच्या मभती ककवा वतचे प्रतीक म्हणभन केवळ चेहरा, वक्षस्थळ ककवा सर्मपलासारखी (spiral) काही 
वचन्हे हीसुद्धा सापडतात. त्यावरून पुनजयन्मासंबधंीच्या त्या लोकाचं्या वववशष्ट्य समजुती असाव्यात असे 
वदसते. ही स्मारके उिारण्यासाठी खची पडलेले श्रम, काळ, पैसा याचंा ववचार करता िभतावरचे त्याचें पे्रम 
व वनष्ठा वदसभन येते. महाश्मयुगीन कबरीतभन एकापेक्षा अवधक पे्रते काही वठकाणी सापडतात. त्यावरून 
काही कबरी केवळ एखाद्या कुटंुबाच्या ककवा सबंध जमातीसाठी राखभन ठेवलेल्या असाव्यात. काही वळेा 
दगडी फरश्याचंा चौकोन करून त्यात पे्रत ठेववत. त्याचे अन्नपाणी व हत्यारे त्यात ववधीपभवयक ठेवल्यानंतर ते 
फरश्यानंी झाकभ न टाकीत. बाजभला एक लहानसे गोल वछद्र (Port-hole) ठेववत. ते बहुधा मृताच्या 
आत्म्यासाठी असाव.े या प्रकारच्या शवपेवटकाचंा (Dolmenoid cist ) प्रकार पुढे युरोपातभन पविम 
आवशयात झाला. नंतर ही पद्धत िारतातही प्रचवलत झाली. 

 
नवाश्मयुगातील आणखी एक पद्धतीचा उल्लेख येथे अगत्याने करावयास पावहजे. काही जमातींत 

मृताच्या कवटीचा एक गोलाकार तुकडा कापभन त्याचा ताईतासारखा उपयोग केला जात असे. पभवयजाचा 
आत्मा आपल्यात सदासवयकाळ राहावा अशी त्यामागे िावना असेल. कावश्मरमधील नवाश्मयुगीन कबरीत 
मृताचं्या कवट्यानंा गोल िोके पाडलेली आढळभन आली आहेत. तेथेही अशा प्रकारचे ताईत वापरण्याचा 
प्रघात असावा. 
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अश्मयुगात गुहाचंा ‘देवकुले’ म्हणभन उपयोग केला जात असावा असा उल्लखे वर आलेलाच आहे. 
पुढे नवाश्मयुगात देवताचंी मवंदरे बाधंण्यास सुरुवात झाली. पविम आवशयात काही वठकाणी आद्य मंवदराचें 
अवशषे उपलब्ध झाले आहेत. मंवदराबरोबरच धमयगुरंूचा उदयही याच कालात असावा यात शंका नाही. 
धार्ममक आचरणात कमयकाडंाचे महत्त्व जसजसे वाढत गेले, तसतसे धमयगुरंूचे समाजातील स्थानही 
असाधारण होऊ लागले. अश्मयुगात मावंत्रकाला आलेले महत्त्व या काळात कमी होऊन त्याची प्रवतष्ठा 
धमयगुरूला प्राप्त झाली. त्याचा पवरणाम पुढे इवतहासकाळात होऊन प्रत्यक्षात राजापेक्षाही धमयगुरू श्रषे्ठ 
गणला जाऊ लागला. परंतु जमातीच्या मावंत्रकाचे प्रस्थ या काळात जरी थोडेफार कमी झाले असले तरी 
जादुटोण्याचा पगडा जनमनावर बराच असावा असे वदसते. आजही केवळ रानटी जमातीतच नव्हे, तर 
सुधारलेल्या आवण सुससं्कृत समाजातही जादुटोण्याला थोडे का होईना, पण स्थान आहे. तेथे 
नवाश्मयुगातील आद्य शतेकऱ्याचंी काय कथा ! 
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मानिी संस्कृतीचा णिकास 
 

िषापूिी सासं्कृणतक कालखंड णिकासाचा टप्पा 
१ कोटी  िारतात आवण आवरकेत नरवानराची (Primate) उत्पत्ती 
२० लक्ष आश्म पुराश्मयुग आवरकेतील मानवाने दगडी हत्यारे बनववली. 
१४ लक्ष आश्म पुराश्मयुग ईस्ट इवंडज आवण आवरकेत मानवाची उत्पत्ती 
८ लक्ष आश्म पुराश्मयुग मानवाचा इतर देशात प्रसार 
७ लक्ष आश्म पुराश्मयुग अस्ग्नचा उपयोग व त्याचे वनयंत्रण 
४ लक्ष आश्म पुराश्मयुग मानवाने राहण्यासाठी वनवारा तयार केला 
१ लक्ष मध्य पुराश्मयुग युरोपात वनअँडरथल मानवाची उत्पत्ती 
८० हजार मध्य पुराश्मयुग वववधपभवयक मानवी दफनाची सुरुवात 
२५ हजार उत्तर पुराश्मयुग वशल्पे कोरण्यास सुरुवात 
२० हजार उत्तर पुराश्मयुग वशवणकामासाठी सुईचा शोध 
११ हजार  मध्याश्मयुग जेवरको येथे अवतप्राचीन मानवी वसाहत 
१० हजार नवाश्ययुग मेंढी, शळेी पाळणे व त्याचंी वनपज सुरू 
१० हजार नवाश्ययुग जपानमध्ये मातीची िाडंी करण्यास सुरुवात 
१० हजार नवाश्ययुग पविम आवशयात गहभ आवण बालीची लागवड 
८॥ हजार नवाश्ययुग शताल हुयभक (तुकय स्तान) आद्य नगरी 
४॥ हजार ताम्रयुग ताबं्याच्या वस्तभ करण्यास सुरुवात. 
३७०० ताम्रयुग सुमेर (इराक)मध्ये नागरी ससं्कृतीचा उदय 
३००० ब्राँझयुग ब्राँझची हत्यारे करण्यास सुरुवात 
३००० ब्राँझयुग सुमेरमध्ये कंुिाराच्या चाकाचा शोध 
३००० ब्राँझयुग कसधुपभवय संस्कृतीचा उदय 
२५०० ब्राँझयुग कसधु संस्कृतीचा उदय. 
२००० नवाश्ययुग महाराष्ट्रात नवाश्मयुगीन संस्कृतीचा उदय 
१६०० ताम्रपाषाणयुग महाराष्ट्रात ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीचा उदय 
१४०० लोहयुग पविम आवशयात लोहयुगाची सुरुवात 
१००० लोहयुग िारतात लोहयुगाची सुरुवात 
७०० लोहयुग महाराष्ट्रात महापाषाणीय ससं्कृतीचा उदय 
६०० लोहयुग गंगेच्या खोऱ्यात नागरी संस्कृतीचा उदय 
६०० ऐवतहावसक काळ िारतात ऐवतहावसक काळाची सुरुवात. 
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महाराष्ट्रातील काबयन-१४ तारखा 
 

खालील सिय तारखा ताम्रपाषाियुगीन संस्कृतीच्या आहेत. 
 

(१) इनामगाव (वज. पुणे) TF ९२३, १०२५ ± १७० 
 TF ९९६, १०७० ± १८५ 
 TF ९२२ १३४५ ± १०० 
 TF १०८५, १४४० ± ११० 
 TF ९२४, १३७० ± २०० 
 TF १०८७, १४०५ ± १०५ 
 TF १०८६, १५३५ ± १५५ 
 TF १०००, १३७५ ± ८५ 
 TF १००१, १५६५ ± ९५ 
 PRL ५९, १३५० ± ११० 
 PRL ७७, १३४० ± ११५ 
 PRL१३३, १३७० ± ११० 
 PRL ९३, ११६० ± १०५ 
 PRL ९४, ११५५ ± १२० 
 PRL ५७, ११९० ± ११० 
 TF १३३०, १२२५ ± १०५ 
 TF १२३५, १२७५ ± ९५ 
 PRL ७८, ८७० ± ११५ 
 PRL ७६, १३५५ ± ११० 
(२) चादंोली (वज. पुणे) TF ४३, १०४० ± १०५ 
 TF ४३, ११७० ± १२० 
 P ४७४, १२४० ± १३० 
 P ४७२, १३०० ± ७० 
 P ४७३, १३३० ± ७० 
(३) नेवासे (वज. अहमदनगर) TF ४०, १२५० ± ११० 
 P १८१, १२५० ± १२५ 
(४) सोनगाव (वज. पणेु) TF ३७९, १२९० ± ९५ 
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 TF ३८३, १३३० ± १०० 
 TF ३८२, १३४० ± ११० 
 TF ३८०, १३७५ ± ११० 
 TF ३८४, १५६५ ± १०० 
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(अ) पाणरभाणषक शसद (इंग्रजी) 
 
adze वाकस 
Antiquity पुरावस्तभ 
Archaeological Sampling पुरातत्त्वीय नमुना चाचणी 
Archaeology पुरातत्त्वववद्या 
Archaeomagnetism पुराचुंबकीयत्व 
arrowhead तीराग्र 
artifact मानववनर्ममत वस्तभ 
association साहचयय 
axe कुऱ्हाड 
blade पाते 
burial दफन 
Chalcolithic ताम्रपाषाणयुगीन 
Contour plan पवरवध आलेख 
core गािा 
Culture sequence सासं्कृवतक कालक्रम 
Dating कालमापन 
Dating, absolute वनवित कालमापन 
Dating, relative तौलवनक कालमापन 
datum line गृहीत रेषा 
Dendrochronology वृक्ष-कालमापन 
distribution व्याप्ती 
etching अम्लरेखन 
Ethno-archaeology वावंशक पुरातत्त्व 
evolution उत्क्रान्ती 
Excavation उत्खनन 
Excavation, horizontal  आयत उत्खनन 
Excavation, vertical  उदग्र उत्खनन 
Excavation, quadrant  वृत्तपाद उत्खनन 
Fission track dating qq वविजंन तेजोरेषा कालमापन 
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Floatation technique  तरण तंत्र 
fossil  अश्मास्थी 
harpoon  मत्स्यबाण 
locus  कबदुपथ 
Magnetic prospecting  चुंबकीय सवेक्षण 
Megalithic महापाषाणीय 
Mesolithic  मध्याश्मयुग 
Neolithic  नवाश्मयुग 
Palaeolithic  पुराश्मयुग 
Palaeolithic, Lower  आद्य पुराश्मयुग 
Palaeolithic, Middle  मध्य पुराश्मयुग 
Palaeolithic, Upper  उत्तर पुराश्मयुग 
Pit-dwelling गतावास 
Plan  आलेख 
Pollen analysis  पराग ववश्लेषण 
Pottery yard  खापर चौक 
Prehistory  प्रावगवतहास 
Protohistory  इवतहास-पभवय काळ 
Recording  नोंदणी 
Resistivity Survey  प्रवतरोध सवेक्षण 
Rock-shelter  वशलाश्रय 
scale  पवरमान 
scraper  तासणी 
Section  काप, छेद 
Settlement pattern  वसाहत रचना 
Sequence dating  क्रमकाल 
Site-supervisor  स्थळ-पययवके्षक 
Stratigraphy  स्तरशास्त्र 
terrace मंचक 
Thermoluminiscence  तप्तदीपन 
Trial trench  चाचणी उत्खनन 
Typology वगीकरण 
Underwater Archaeology सागरी पुरातत्त्व 
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(ब) पाणरभाणषक शसद (मराठी) 
 

अम्लरेखन etching 
अश्मास्थी fossil 
आद्यपुराश्ययुग Palaeolithic, Lower 
आलेख Plan 
इवतहास-पभवय काळ Protohistory 
उत्क्रातंी evolution 
उत्खनन Excavation 
उत्खनन, आयत Excavation, horizontal 
उत्खनन, उदग्र Excavation, vertical 
उत्खनन, वृत्तपाद Excavation, quadrant 
काप section  
कालमापन Dating,  
कालमापन, तौलवनक Dating, relative 
कालमापन, वनवित Dating, absolute 
कुऱ्हाड axe  
क्रमकाल Sequence-Dating 
खापरचौक IPottery yard 
गतीवास Pit-dwelling 
गािा Core 
गृहीत रेषा datum line 
चाचणी उत्खनन Trial trench 
चुंबकीय सवेक्षण Magnetic prospectinge 
छेद Section 
तत्पदीपन Thermolurniniscence 
तरणतंत्र Floatation technique 
ताम्रपाषाणयुगीन Chaledithic 
तासणी scraper 
तीराग्र arrow head 
दफन burial 
नवाश्मयुग Neolithic 
नोंदणी Recording 
परागववश्लेषण Pollen analysis 
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पवरवघ आलेख contour-plan 
पवरमाण scale 
पाते blade 
पुराचुंबकीयत्व Archaeomagnetism 
पुरातत्त्वववद्या Archaeology 
पुरातत्त्वीय नमुना-चाचणी Archaeological Sampling 
पुरावस्तभ Antiquity 
पुराश्मयुग Palaeolithic 
प्रवतरोध सवेक्षण Resistivity Survey 
प्रावगवतहास Prehistory 
कबदुपथ locus 
मध्यपुराश्मयुग Palaeolithic, Middle 
मध्याश्मयुग Mesolithic 
मत्स्यबाण harpoon 
महापाषाणीय Megalithic 
मानववनर्ममत वस्तभ artifact 
मंचक terrace 
वगीकरण Typology 
वसाहतरचना Settlement pattern 
वाकस Adze 
वावंशक पुरातत्त्व Ethncoarchaeology 
व्याप्ती distribution 
वविजंन तेजोरेषा कालमापन Fission track dating 
वृक्ष-कालमापन Dendrochronology 
स्तरशास्त्र Stratigraphy 
स्थळपययवके्षक Site-Supervisor 
सागरी पुरातत्त्व Underwater Archaeology 
साहचयय association 
सासं्कृवतक कालक्रम Culture-sequence 
वशलाश्रय Rock shelter 
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णिषयसूची 
 

अगमेॅम्नन  कशगाचं्या वस्तभ  
अथेन्स. ॲक्रोपोवलस  लाकभ ड  
अगोरा  चामड्याच्या वस्तभ  
अनाऊ हस्तवलवखत - 
अन्यागं  कापड  
अन्वषेण - धातभ  
सवेक्षण नकाश े- सोने  
हवाई छायावचत्रण - चादंी - 
प्रवतरोध सवेक्षण - वशसे  
चुंबकीय सवेक्षण  लोखंड  
मकॅ्क्लो मोटर - ताबं,े ब्राँझ  
लेवरसी पवरदशयक  अश्मास्थी  
फोटोग्रामेरी  अवहच्छत्रा (रामनगर) 
पुरातत्त्वीय नमुना चाचणी - ॲबस्व्हवलयन हत्यारे  
सागरी पुरातत्त्व - ॲरेटाईन खापरे  
अमरावशयन संस्कृती  ॲश्युवलयन हत्यारे  
अवरकामेडभ  अँडरसन, गुन्नर  
अल् उबेद  आझटेक  
अल् मुधरा  आलेख 
अवलकोश  आरेखक  
अवशषे, नोंदणी - आंध्रप्रदेश, नवाश्मयुगीन  
अवशषेाचें जतन - ऑवडसी  
खापरे - ऑबवसवडयन  
मातीच्या वस्तभ  ऑकलवपया  
काच  इवतहासपभवय काल  
दगड   
हाडे व हाडाचं्या वस्तभ   
हस्स्तदंत   
इनामगाव शावनदार गंुफा - 
दफने  जेवरको - 
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बंधारा  जामो - 
धान्यावशषे  शताल हुयुक - 
मातृदेवता  उर - 
पुरुषदैवत  वननव े 
वसाहतवाद  बावबलोन - 
इवलयड  रॉय  
इव्हॅन्स, सर आथयर नॉसस - 
इंका ससं्कृती  तभतनखामेनची कबर  
इंद्रनीळ  पॉम्पी - 
उजै्जन  चगँशॉ - 
उतनभर  बुझोम  
उत्क्रातंी  कालीबंगन - 
उत्खनक  लोथल - 
उत्खनन, चाचणी  नावडातोडी  
उत्खनन पद्धती - इनामगाव - 
प्रगती - नेवासे - 
स्थळवनवड - ब्रह्मवगरी  
आखणी - कौशाबंी - 
चाचणी उत्खनन  हस्स्तनापभर  
उदग्र - तक्षवशला  
सोपान पद्धती - नागाजुयनकोंडा  
आयत - उबेवडयन  
नगरींचे - उर  
वास्तभचे - एस्ल्जन माबयल्स  
दफनिभमीचे - एवरडु  
वृत्तपाद  ओल्डुवाय गॉजय - 
अश्मयुगीन स्थळाचें - ओल्डुवाय नदी, अश्मयुगीन स्थळ  
उत्खनने, प्रमुख -  
तेरा अमाता -  
ककनगहॅम क्रमकाल 
काप क्रोबर  
कायथा, बलै  क्लॅक्टोवनयन हत्यारे  
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कालक्रम, तौलवनक खापरचौक -, 
काल, वनवित  खापरे-,  
काटयर, हॉवडय काळी चमकदार  
कानयरव्हॉन, लॉडय  काळी-ताबंडी  
काबयन- तारखा - रंगीत, 
कालमापन - वखरोवकवटया  
काबयन-, - खोसाबाद  
पोटयवशयम अगोन - गदाशीष े 
तप्तदीपन - गतावास - 
पुराचुंबकीय - रवशया  
वविजंन तेजोरेषा - गळ, मासेमारीचे  
वृक्षकालमापन  वगयान  
बीटा वक्रयाशीलता  गुहा, नैसर्मगक 
ऑस्ब्सवडयन - गृहीतक  
व्हावय ववश्लेषण  गृहीत रेषा - 
फ्ल्युवरन कसोटी - गोरमन  
कालीबंगन गगॅवॅरनो  
काश्मीर, नवाश्मयुगीन  गॅ्रव्हेवटयन संस्कृती  
काश्मीर नवाश्मयुगीन कबरी  ग्रीक आवण रोमन इवतवृते्त  
वकले गुलमहंमद  ग्रीस, उत्तर पुराश्मयुग  
कुयुंवनक  ग्रॉटफें ड  
कुऱ्हाड  चॅडववक, जेम्स  
कुल  चायोनभ  
कुलवचन्ह वचनी प्रवाशाचंी इवतवृते्त  
कुलवचन्हाचंी दैवते  वचत्रकला, प्रागैवतहावसक - 
केनयॉन, कॅथवलन   
कोन्स्टाईकी   
कोल्डव,े रॉबटय  
कौशाबंी   
कॉन्झे, अलेक्झाडंर   
कॉन्झे, एडवडय   
वचरादं  डेलॉस  
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चीन, नवाश्मयुगीन  डॉरफेल्ट 
चीन, पुराश्मयुगीन  तप्तदीपन  
चुकरग  तरणतंत्र  
चेंचु जमात  तक्षवशला 
चौकुटेवनयन गुहा ताईत 
छायावचते्र - ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृती  
छायावचत्रकार  तासण्या  
वछन्नी 
छेद  

अंतगोल  

जामो तीराग्र 
जेफसयन, थॉमस तभतनखामेनची कबर  
जेमदेत नस्र  तेरा अमाता 
जेवरको, तौलवनक कालक्रम  
जोमोन ससं्कृती  वत्रवमत मोजमाप  
जोवे संस्कृती  वत्रयुग कल्पना  
जोशी, रा. वी.  थर-वचन्हे - 
टायवरन्स  थराचंा आलेख  
टेक्कलकोटा थराचंी नोंदणी - 
टेल अल् अमाना थॉमस, चाल्सय न्यभटन  
टेलर, वमडोज थॉमसेन 
टॉय वथओरेस्टस्  
डग्लस, एम. ई.  दफनपद्धती  
डॅवनअल्स, फॅकरग्टन  दफनपद्धती, कमयकाडं  
डेन्टॅवलयम दफनचा खड्डा  
 दफने, काश्मीर  
 दायमाबाद  
 वदवमनी  
 दीवक्षत, का. ना.  
देव, शा.ं िा. पाढंरी - 
देवकुल  पॉम्पी 
दृशिती नदी  वपकलीहाल 
धमयगुरू वपट-वरव्हसय 
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नवपुरातत्त्व - वपतळखोरा  
नवमानव  वपरॅवमड लेख  
नवाश्मयुग पुरातत्त्व, औद्योवगक  
नागाजुयनकोंडा,  पुरातत्त्व सवेक्षण, िारत सरकार  
नाटुवफयन संस्कृती  पुरातत्त्वववद्या 
नाणकशास्त्र  कला - 
नावडातोडी  शास्त्र - 
नॉन नोक था  व्याख्या - 
नॉसस  व्याप्ती - 
वनअँडरथल मानव  सागरी  
वनडोस  आवण इवतहास  
वननव े ,, मानववशंशास्त्र  
वनमरुड  ,, इवतहास  
वनवितकाल  ,, िौवतकशासे्त्र - 
नेबुचदनेझार ,, िभगियशास्त्र - 
नेवासे ,, िभगोल  
करडी  ,, वनस्पतीशास्त्र  
परशु  ,, रसायनशास्त्र  
पवरधी आलेख - ,, ववज्ञान  
पर्मसपोवलस  ,, संख्याशास्त्र  
पाटण, शहामृगाचे अंडे  ,, प्रावणशास्त्र  
पाती  पुरातत्त्वववदे्यची प्रगती - 
पावमरा  आवशया - 
 इराक - 
 इराण  
 इझरेल  
 जॉडयन  
 सीवरया  
 िारत - 
 नेपाळ - 
आग्नेय आवशया  प्रागैवतहावसक काळ  
जपान  प्रागैवतहावसक जीवन - 
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चीन  समाज - 
आवरका - वनवासस्थान - 
युरोप - हत्यारे, आयुधे - 
इटली - मातीची िाडंी - 
ग्रीस - दगडी आवण लाकडी िाडंी  
तुकय स्तान - टोपल्या - 
अमेवरका - अन्न - 
ऑस्रेवलया - अस्ग्न - 
पुरातत्त्वववदे्यचे महत्त्व - शतेी - 
पुराविलेख  गहभ  
पुरावस्तु, नकली - बाली  
पुरावस्तभंची नोंदवही  गवळताची धान्ये - 
पुरावस्तुपत्र  पाळीव प्राणी  
पुराव्याचे मभल्यमापन - वसे्त्र - 
धान्य - आिभषणे - 
वनस्पती - व्यापार - 
प्राणी - वाहने - 
पक्षी  कला - 
संकीणय पुरावस्तभ - धार्ममक समजुती - 
पराग ववश्लेषण  दफने - 
ववष्ठा ववश्लेषण - प्रागैवतहावसक संशोधन, युरोप - 
पुरातत्त्व आवण संख्याशास्त्र - वप्रन्सेस, जेम्स  
पुराश्मयुग फळ, प्राचीन  
पुराश्मयुग, आद्य  फायुम  
पुराश्मयुग, उत्तर फाळ, दगडी  
पुराश्मयुगीन वचत्रकला - फुटयवगँलर, ॲडॉल्फ - 
पेरी, स्फ्लंडसय फ्ल्युवरन टेस्ट  
पैठण   
पंपेली, राफेल   
प्रवतमान   
प्रावगवतहास  
बजेस  महापाषाणीय मंवदरे  



 
 

अनुक्रमणिका 

बडारी  महािारतकालीन संस्कृती, 
बडावरयन संस्कृती  महापाषाणीय वशलावतुयळे  
बदकशान  मवॅरयट, जेम्स- 
बहादराबाद  मपॅेरो, गसॅ्टन  
बागोर  मंचक  
वबनफडय, ल्युईस मंवदरे, नवाश्मयुगीन  
वबरिानपभर  माउंट कारमेल 
बुझोम मातीची िाडंी, काळी-ताबंडी  
बोट्टा, पॉल एवमल मातृदेवता  
ब्रह्मवगरी मानववनर्ममत वस्तु  
ब्राह्मी वलपी  मायवसने  
बे्रडवुड, रॉबटय माया संस्कृती - 
ब्लेगेन, कालय   माशयल, जॉन (सर) 
िडोच  मास्की  
िाज्या, प्राचीन  माळवा संस्कृती  
िारत, पुराश्मयुगीन अवशषे  वमत्रा, देवला  
िाले, लाकडी  मभर्मतकला, प्रागैवतहावसक - 
वित्ती  मेगसॅ्स्थवनस  
िीमबेटका  मेलाटय, जेम्स  
िोगवधयन  मेवरम्ड  
मकापान खोरे मेसोपोटेवमया - 
मणी  युकॅटन संस्कृती  
मत्स्यबाण य,  युगावरट  
मथुरा  यंग, थॉमस  
मद्यकंुि, रोमन  रास शामरा 
मध्याश्मयुगीन संस्कृती  रॉवलन्सन 
महापाषाणीय अवशषे  वरच, क्लॉवडयस जेम्स  
महापाषाणीय कबरी - रूपड  
महापाषाणीय मातृदेवता   
रेखन  व्यापार, प्राचीन  
रोझेटा वशलालेख  व्हीलर, (सर) माँवटमर -,  
रोमन मद्य  व्हेस्टोवनस  



 
 

अनुक्रमणिका 

रंगपभर  शताल हुयुक 
लम्ले - शवकंुि  
लॅवपस लाझुली  शवपेवटका  
लाल, वृजवासी  शापंोवलओ  
लाघंणज  वशलाश्रये 
लंुगशान संस्कृती  वशम्ट, हु्यबडय  
लंुवबनी उत्खनन  श्लीमन, हेवन्रक 
वलबी, ववलाडय सक्कारा  
वलवनयर, ए, बी वलपी , सर्मपल 
लीकी समॅोिेस  
लेक रूडाल्फ  सरस्वती नदी - 
लेयाडय, ऑस्स्टन हेन्री  सवेक्षक  
लेलँड, जॉन  सायमसेन, वडेेल  
लोकसंख्या, प्राचीन  साहचयय 
लोथल  साकंवळया, ह. धी.  
वगीकरण  सागंाड्याची नोंदणी - 
वसाहत रचना- वसयाल्क  
वाकस  कसधुपभवय संस्कृती  
वावंशक पुरातत्त्व  कसधु वलपी  
वास्तु - कसधु संस्कृती,-,  
वास्तुवशल्पाचे मानवचत्र - कसधु संस्कृती, स्थळे  
वाळकी  सुसा  
ववली, गॉडयन  सेस्कलो  
ववळा सोनगाव  
कवकलमन  सोलहाईम  
वुटटिनबुगय  सोलेकी, राल्फ  
वुली, वलओनाडय,   
सोल्युवरयन संस्कृती हमुरबी  
सगनकल  हरक्युलेवनयम 
स्टार कार  हलावफयन ससं्कृती  
स्तरशास्त्र- हस्स्तनापभर  
स्थळ-पययवके्षक - हात कुऱ्हाडी - 



 
 

अनुक्रमणिका 

स्थळवही  वहटाईट संस्कृती - 
स्स्पवरट केव्ह  वहसार  
हडप्पा हुन्सगी  
लोकसंख्या - होमर  
शवपेटी  क्षुद्रासे्त्र 
 
 

  



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचते्र 

 

 
णचत्र १ : इनामगाि (णज. पुिे) येिील प्राचीन अिशेषाचं्या टेकड्ा 

 

 
णचत्र २ : महापाषािीय णशलाितुयळ, ब्रह्मणगरी (कनाटक), (इ. स. पू. ५००) 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र ३ : नमयदाकाठचा काप 

 

 
णचत्र ४ : उदग्र उत्खनन, प्रकाश, (णज. धुळे) 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र ५ : आयत उत्खनन, टेक्कलकोटा (कनाटक) 

 
 

 
णचत्र ६ : महापाषिीय णशलाितुयळाचे िृत्तपाद पितीने केलेले उत्खनन, ब्रह्मणगरी (कनाटक) 

 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र ७ : तरि तंत्र 

 
 

 
णचत्र ८ : नािडातोडी (मध्यप्रदेश) येिील खापर चौक 

 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र ९ : बुझोंम (काणश्मर), निाश्मयुगीन हाडाचंी हत्यारे (इ. स. पू. २०००-१५००) 

 

 
णचत्र १० : कलीबंगन (राजस्िान), नसधु संस्कृतीच्या शहरातील हमरस्ता, (इ. स. पू. २०००) 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र ११ : इनामगाि (णज. पुिे) येिील रंगीत भाडंी (इ. स. पू. १२००) 

 
 

 
णचत्र १२ : इनामगाि (णज. पुिे) येिील कंुभाराचा आिा (इ. स. पू. १३००) 

 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र १३ : ताम्रपाषाियुगीन जोिे संस्कृतीच्या पुरािस्तू (इ. स. पू. १४००-१०००) 

 
 

 
णचत्र १४ : इनामगाि (णज. पुिे) येिील घरे (इ. स. पू. १०००-७००) 

 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र १५ : कौशाबंी (उत्तर प्रदेश) येिील तटबंदी (इ. स. पू. ५००) 

 

 
णचत्र १६ : संगनकल (कनाटक) येिील निाश्मयुगीन घर (इ. स. पू. १८००) 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र १७ : भारतातील आद्य पुराश्मयुगीन हत्यारे (एक लाख िषापूिीची) 

 
 

 
णचत्र १८ : भारतातील मध्य पुराश्मयुगीन हत्यारे (५० हजार िषापूिीची) 

 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्र १९ : भारतातील मध्याश्मयुगीन हत्यारे (५ ते १० हजार िषापूिीची) 

 

 
णचत्र २० : भारतातील निाश्मयुगीन हत्यारे (इ. स. पू. २०००-१५००)  



 
 

अनुक्रमणिका 

महारष्ट्र राज्य साणहत्य-ससं्कृती मंडळ 
 

णिज्ञान मालेतील आगामी प्रकाशने 
 

१. प्रकाश वचत्रणकला  श्री. के. बा. गोडबोले 
२. कागद  श्री. बा. वश. नाईक 
३. गं्रथवनर्ममती  श्री. बापभराव नाईक 
४. महाराष्ट्राची सपयसृष्टी  डॉ. पु. जै. देवरस 
५. मुद्रणव्यवस्थापन  श्री. य. गो. जोशी 
६. प्रवतरूप मुद्रण  श्री. अरुण नाईक 
७. खगोलशास्त्राचे ववश्व  डॉ. जयतं नारळीकर 
८. िभगोलाचा शोध व शोधक  श्री. मा. स. मराठे व श्री. व्यं. ग. गोखले 

 
  



 
 

अनुक्रमणिका 

डॉ. मधुकर केशि ढिळीकर, एम. ए. (१९५८), पीएच. डी (१९६०), डेक्कन कॉलेज, पणेु 
ववद्यापीठ; संशोधक, िारतीय पुरातत्त्व सवेक्षण (१९५३-६५); लेक्चरर, नागपभर ववद्यापीठ (१९६५-६७), 
१९६७ पासभन डेक्कन कॉलेज पोस्ट गॅ्रज्युएट अँड वरसचय इस्न्स्टट्यभट, पुणे येथे पुरातत्त्वाचे प्राध्यापक; 
िारताच्या वनरवनराळ्या प्रदेशात अनेक स्थळाचें उत्खनन आवण अन्वषेण; ग्रीसमध्ये मवॅसडोवनयातील 
अलेक्झाडंरची राजधानी पेल्ला येथे उत्खनन (१९३२); Sanchi – A Cultural Study (पुणे १९६५), 
Mathura Art in Baroda Museum (बडोदा १९७१), Ajanta – A Cultural Study (पुणे १९७३), 
Masterpieces of Indian Terracottas (मंुबई १९७७), प्राचीन िारतीय नाणकशास्त्र (नागपभर १९७६) 
इत्यादी गं्रथाचें लेखक; यावशवाय काही उत्खनन अहवाल आवण सुमारे शिंर शोधवनबधं. 

 
 


