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कथं जानीमः 

इद ंज्ञातुं यत ्ह्यः किम ्अभवत,् भवन्तः आिाशवाणीं श्रोतुं शक्नवुकन्त, दरूदशशनं द्रष्ट ं

शक्नवुकन्त अथवा पनुः वार्त्ाशपत्रं पकितुं शक्नवुकन्त । सार्शम ्एव इद ंज्ञातुं यत ्गतवरे्ष 

किम ् अभवत ् भवन्तः िेनकित ् एतादृशेन जनेन वार्त्ाां ितुां शक्नवुकन्त यः 

तात्िाकििघटनाः स्मरकत । परन्त ुअतीतिािे किम ्अभवत ्इद ंिथं ज्ञातुं शक्यते ? 

अतीतस्य विषये ियं वकं ज्ञातंु शक्नुमः? 

अतीतस्य कवर्षये बहटकिमकप ज्ञातुं शक्यते – यथा जनाः किं खादकन्त स्म, िीदृशाकन 

वस्त्राकण र्रकन्त स्म, िीदृशेर्ष ु गहृरे्ष ु कनवसकन्त स्म ? वयम ् आखेटि-पशपुािि-

िृर्षि-शासि-वकणि्-परुोकहत-कशल्पिार-ििािार-संगीतिार-वैज्ञाकनिानां वा 

जीवनकवर्षये सिूनाः प्राप्ुं शक्नमुः । इदम ्एव न वयं इदम ्अकप ज्ञातुं शक्नमुः यत ्

तकस्मन ्िािे बािाः िाः िाः क्रीडाः क्रीडकन्त स्म, िीदृशीः िथाः शणृ्वकन्त स्म, 

िाकन नाटिाकन पश्यकन्त स्म अथवा पनुः िीदृशाकन गीताकन गायकन्त स्म । 

जनाः कुत्र वनिसवतत स्म? 

प्रथमे मानकित्रे (पषृ्ठ-२) नमशदानद्ाः कवर्षये जानन्त ु । िक्षाकर्िेभ्यः वर्षेभ्यः जनाः 

एतस्याः नद्ाः तटे कनवसकन्त । अत्र वास्तव्येर्ष ु आरकभभिेर्ष ु जनेर्ष ु िेिन 

िुशिसङ््गराहिाः आसन ् ये पार्श्शस्थवनानां कवशािसभपदः पररकिताः आसन ् । 

स्वभोजनाथां ते मिूानां फिानां अन्यवनोत्पादानां ि इतः एव सङ््गरहणं िुवशकन्त स्म । 

ते पशनूाम ्आखेटम ्अकप िुवशकन्त स्म ।  

अधुना भिततः उत्तर-पविमय ः सलेुमान-वकरथर पत्यकाः अतिेषयततु । 

एतकस्मन ् के्षत्रे एव िाकनिन एतादृशाकन स्थानाकन सकन्त यत्र प्रायः अष्सहस्रवर्षेभ्यः  

पवूां स्त्रीपरुुर्षाः आदौ गोर्मू-यवसदृशानां सस्यानाम ् उत्पादनम ् आरब्र्वन्तः । ते, 

मेर्ष-अजा-गौ-वरृ्षभसदृशानां पशनूां पािनम ् आरब्र्वन्तः । एते जनाः रामेर्ष ु

अध्यायः 1 

वकम,् कदा, कुत्र कथं च ?  

रशीदायाः प्रश्नः  
रशीदा उपकवश्य वार्त्ाश-पत्र ं पिन्ती आसीत ् सहसा तस्याः दृकष्ः वाताशपत्रस्य 

िकस्मकंित ्शीर्षशिे अपतत ्“शतवर्षभे्यः पवूशम”् । सा किन्तकयतमु ्आरब्र्वती यत ्

इद ंिकित ्िथं ज्ञातुं शक्नोकत यत ्एतावदभ््यः वर्षभे्यः पवूां किम ्अभवत ्? 
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कनवसकन्त स्म । उर्त्रपवूशयोः गारो इत्येतं मध्यभारते ि कवंध्योपत्यिानाः अन्वेर्षयन्त ु। 

एताकन िाकनिन अन्याकन एतादृशाकन के्षत्राकण आसन ्यत्र िृरे्षः कविासः अभवत ् । 

यत्र आदौ तण्डुििृकर्षः जाता ताकन स्थानाकन कवंध्यस्य उर्त्रे कस्थताः आसन ्। 

मानकित्रे कसन्र्नुद्ाः एतस्याः ि सहायिनदीनाम ्अन्वेर्षणस्य प्रयासं िुवशन्त ु। सहायिनद्ः ते उच्यन्ते याः 

िस्याकचित ् महानद्ां कविीनाः भवकन्त । प्रायः ४७००वरे्षभ्यः प्राि् एतासां नदीनां तटेर्ष ु िाकनिन 

आरकभभिनगराकण कविकसताकन । गङ््गगायाः एतस्याः ि सहायिनदीनां तटे समदु्रतटवकतश-के्षत्रेर्ष ुि नगराणां 

कविासः प्रायः २५०० वरे्षभ्यः प्राि् अभवत ्। 
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गंगायाः एतस्याः च सहायकनद्ाः स न इत्यस्याः अतिेषणं कुिवततु । 

गङ््गगायाः दकक्षणे एतयोः नद्ोः पार्श्शस्थं के्षत्रं प्रािीनिािे “मगर्” इकत नाभना 

(वतशमान ेकबहारे वतशते) ज्ञायते स्म । एतस्य शासिाः बहटशकिशाकिनः आसन ्अकप 

ि ते किकचित ् कवशािं राज्यं स्थाकपतवन्तः आसन ् । देशस्य अन्येर्ष ु भागेर्ष ु अकप 

एतादृशानां राज्यानां स्थापना िृता आसीत ्।  

जनाः सदवै उपमहाद्वीपस्य एिस्मात ् भागात ् अपरं भागं यावत ् यात्रां िृतवन्तः । 

िदाकित ् कहमाियसदृशोच्िपवशतोपत्यिा-मरुस्थि-नदीनां समदु्राणां ि िारणतः 

यात्रा दगुशमा भवकत स्म पनुरकप एर्षा यात्रा तेर्षां िृते असभभवभतूा न आसीत ्। अतः 

िदाकित ्जनाः िायशस्य उपवेशने अकप ि िदाकित ्प्रािृकतिापत्िारणात ्एिस्मात ्

स्थानात ्अपरस्थानं प्रकत गमनं िुवशकन्त स्म । िदाकित ्सेनाः अपरेर्षां के्षत्राणाम ्उपरर 

कवजयं प्राप्ु ंगच्छकन्त स्म । एतदकतररच्य वकणजः िदाकित ्जियानेर्ष ुआत्मकभः सह 

मलू्यवकन्त वस्तकून स्वीिृत्य स्थानात ्स्थानानन्तरं प्रकत गच्छकन्त स्म । र्ाकमशिगरुवः 

जनान ् कशक्षयन ् परामशृन ् ि रामात ् रामानन्तरं प्रकत गच्छकन्त स्म । िेिन जनाः 

नतूनाकन रोििाकन ि स्थानाकन अन्वेष्ट ंऔत्सकु्यिारणात ्अकप यात्रां िुवशकन्त स्म । 

एताकभः यात्राकभः जनाः अन्योऽन्येर्षां कविारान ्ज्ञातमु ्अवसरान ्प्राप्वन्तः । 

अद्त्िे जनाः यात्राः वकमथं कुिववतत ? 

एिदा पनुः प्रथमं मानकित्रं पश्यन्त ु । उपत्यिाः पवशताः समदु्राः ि एतस्य 

उपमहाद्वीपस्य प्रािृकति-सीमायाः कनमाशणं िुवशकन्त । यद्कप जनैः सीमानां पारे गमनं 

सरिं नासीत ् यैः यादृशम ् इष् ं तैः तादृशं िृतम,् ते पवशतानाम ् औन्नत्यं स्प्रष्ट ं

शिवन्तः । उपमहाद्वीपस्य बकहस्तात ् अकप जनाः अत्र आगतवन्तः अकप ि अत्रैव 

वासं िृतवन्तः । जनानाम ् अनेन आवागमनेन अस्मािं सांस्िृकति-परभपरायां 

समकृधः अभवत ् । बहटभ्यः वरे्षभ्यः जनाः पार्षाणानाम ् अल्पांशितशनस्य (तराशना) 

सङ््गगीतरिनस्य एतदकतररच्य भोजनपािस्य ि नतूनानां प्रिाराणाम ् उपायानाम ्

अथवा कवर्ीनां कवर्षये अन्योऽन्येर्षां कविाराणाम ्आदानं प्रदानं ि िुवशकन्त स्म । 

देशस्य नामावन 

वयम ् अस्मािं दशेाय प्रायः ‘इकण्डया-भारत-सदृशयोः’ शब्दयोः प्रयोगं िुमशः । 

इकण्डया इकत शब्दः इण्डस इकत शब्दात ्कनष्पन्नः यः संस्िृते ‘कसन्र्ःु’ इकत उच्यते । 

स्वमानकित्रे ईरानस्य यनूानस्य ि अन्वेर्षणं िुवशन्त ु । प्रायः पचिशताकर्िकद्वसहस्र-

वर्षभे्यः उर्त्र-पकिमाभ्यां कदग्भभ्याम ् आगभयमानाः ईरानवाकसनः यनूानवाकसनः ि 

कसन्र्ुं कहन्दोस अथवा इन्दोस तथा ि अस्याः नद्ाः पवूशभागे कस्थतं भकूमप्रदशंे 

इकण्डया इकत उिवन्तः । भरत इकत नाभनः प्रयोगः उर्त्र-पकिमयोः कदकश कनवसतां 

जनानां  

प्रथम ंमानचित्र ं

दक्षिणैक्षियाम ्

(आधचुनक-भारत-

पाचकस्तान-

बांग्लादशे-नपेाल-

भटूान-श्रीलंकााः) 

अफगाचनस्तान ंईरान ं

िीन ंम्ांमारं ि 

दशश् चत एते भारतस्् 

प्रचतवेचशनाः दशेााः 

सचतत  । दचिणैचश्ा 

एकस्मात ्द्वीपात ्

लघाुः अचस्त, तथा च 

चवशालता्ााः दृष््ट्ा 

शषे-एचश्ाताः 

समदु्रोपत््का-पवशतेष ु

चवभाजनकारणात ्

प्रा्ाः अयम ्

उपमहाद्वीपः इचत 

उच््ते । 
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िस्यकित ् समहूस्य िृते कक्रयते स्म । अस्य समहूस्य उल्िेखः संस्िृतस्य 

आरकभभिी-िृत्याम ् ऋग्भवेद े अकप िभ्यते । अनन्तरम ् अस्य प्रयोगः दशेाय िृतः  

वतशते । 

अतीतस्य कालस्य विषये कथं ज्ञातंु शक्नुमः ? 

अतीतस्य कवर्षये वयं बहटकवर्रूपेण ज्ञातुं शक्नमुः । एतेर्ष ुएिः कवकर्ः वतशते 

यत ् अतीतिािे किकखतानां पसु्तिानाम ् अन्वेर्षणम,् अकप ि पिनम ् । एताकन 

पसु्तिाकन हस्तेन किकखताकन इकत िारणेन पाण्डुकिकपः इकत उच्यते । आङ््गग्भिे 

पाण्डुकिपये प्रयिुः ‘मैन्यकूस्क्रप्ट्’ इकत शब्दः िैकटन ्इत्यस्य ‘मेन’ू अथाशत ्‘हस्तः’ 

इकत शब्दात ् स्वीिृतः । एताः पाण्डुकिपयः प्रायः ताडपत्रेर्ष ु अथवा कहमाियस्य 

क्षेत्ररे्ष ु उत्पद्मानेर्ष ु भजूश इकत नामिेभ्यः वकृ्षेभ्यः कवशेर्षरीत्या िभ्यमानेर्ष ु पत्रेर्ष ु

किकखतरूपेण िभन्त े।  

एतावत्स ुवरे्षर्ष ुजातेर्ष ुसत्स ुबह्वव्यः पाण्डुकिपयः िीटैः खाकदताः येन िािन 

नष्ाः अभवन ्। तथाकप िािन पाण्डुकिपयः अर्नुा अकप उपिभ्यन्ते । प्रायः एताः 

पाण्डुकिपयः मकन्दरेर्ष ु कवहारेर्ष ु ि प्राप्यन्ते । एतेर्ष ु पसु्तिेर्ष ु र्ाकमशि-मान्यतानाम ्

अथवा व्यवहाराणां, राज्ञां जीवनकवर्षये, और्षर्ीनां तथा ि कवज्ञानाकद-सवशप्रिारि-

कवर्षयाणां ििाश प्राप्यते । एवम ्एतदकतररच्य एतास ुअस्मािं महािाव्याकन िकवताः, 

तथा ि नाटिाकन अकप सकन्त । एतास ु अकर्िाः संस्िृतभार्षायां किकखताः सकन्त 

तथाकप िािन प्रािृतभार्षायां अकप ि तकमिभार्षायां सकन्त । प्रािृतभार्षायाः प्रयोगं 

सामान्यजनाः िुवशकन्त स्म ।  

वयम ् अकभिेखानाम ् अकप अभ्यासं ितुां शक्नमुः । एतादृशाः िेखाः 

पार्षाणानाम ्अथवा र्ातसुदृशानाम ्अपेक्षया ििोरतिेर्ष ुउत्िीणाशः सकन्त । यदा-िदा 

शासिः अथवा अन्यजनः स्वस्य आदशेान ् अनेन प्रिारेण उत्िीणां िारयकन्त स्म, 

तथा ि जनाः तान ्आदेशान ्द्रष्ट ंशक्नवुकन्त, पकितु ंशक्नवुकन्त, तथा ि पािनं ितुां 

ताडपत्रवनवमवतायाः 

पाण्डुवलपेः 

वकवचचत ्पृष्ठम ्

इयं पाण्डुकिकपः 

प्रायः सहस्रवर्षभे्यः 

प्राि् किकखता 

आसीत ् । पसु्तिं 

कनमाशतुं ताडस्य 

पत्राकण ितशकयत्वा 

तेर्षां पथृि् पथृि् 

भागाः सहवै 

बध्यन्ते स्म । 

भजूशपत्रत्विा बधां 

एतादृशीं एव 

पाण्डुकिकप ंभवती 

अत्र द्रष्ट ंशक्नोकत । 
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शक्नवुकन्त । िेिन अन्यप्रिारिाः अकभिेखाः अकप िभ्यन्ते येर्ष ुराजकभः तथा ि  

 राज्ञीकभः सह अन्यैः स्त्रीपरुुरै्षः अकप स्विीयानां िायाशणाम ् आिेखनं िाररतम ् । 

उदाहरणाथां प्रायः शासनाकन यधेुर्ष ु प्राप्ानां कवजयानां कवर्षये िेखािेखनं  

िुवशकन्त स्म ।  

‘वकं भिान ् िकंु् शक्न वत यत ् ‘कठ रतले लेखस्य लेखनेन के के 

लाभाः आसन?् अवप च कावन कावन कष्टावन आसन?्’ 

एतदकतररिम ् अन्याकन बहूकन 

वस्तकून परुातनिािे कनकमशताकन प्रयिुाकन 

ि आसन ् । एतादृशानां वस्तनूाम ्

अध्ययनिताश ‘परुातत्त्वशास्त्रज्ञः’ इकत 

िथ्यते । परुातत्त्वशास्त्रज्ञाः पार्षाणैः अकप 

ि इकष्िाकभः कनकमशतानां भवनानां 

अवशेर्षाणाम,् कित्राणां तथा ि मतूीनाम ्

अध्ययनं िुवशकन्त । ते उपिरणानाम,् 

शस्त्राणाम,् पात्राणाम,् आभरू्षणानां 

नाणिानां ि िृते अन्वेर्षणाकन तथा ि 

खननम ्अकप िुवशकन्त । एतेर्ष ुिाकनिन वस्तकून पार्षाणैः पक्वमकृर्त्िाकभः र्ातकुभः 

ि कनकमशताकन भकवतुं शक्नवुकन्त । एतादृशाकन तत्त्वाकन ििोराकण शीघं्र ि 

कवनष्शीिाकन न भवकन्त । 

परुातत्त्वशास्त्रज्ञः पशनूाम,् पकक्षणां तथा ि मीनानाम ् अस्थ्नाम ् अकप 

अन्वेर्षणं िुवशकन्त । एतेन तेर्षां साहाय्यं भवकत स्म यत्परुातनिािे जनाः किं 

खादकन्त स्म इकत । वनस्पतीनाम ् अवशेर्षाः बहटिष्रूपेण रकक्षताः भवकन्त । यकद 

अन्निणस्य अथवा िाष्ठस्य शाखायाः दहनं भवकत िेत ् दग्भर्रूपेण अवकशष्ाकन 

भवकन्त । 

  

प्रायः २२५० 

वर्षशपरुातनः अयम ्

अकभिेखः 

वतशमानाफगाकनस्ता

नस्य िंर्ारतः प्राप्ः 

अकस्त  । अयम ्

अकभिेखः 

अशोिनामिस्य 

शासिस्य आदशेेन 

उत्िीणशः िाररतः 

आसीत ् । अस्य 

शासिस्य कवर्षये 

भवती अष्मे 

अध्याये पकिष्यकत । 

यदा वयं िस्याकित ्

किपेः प्रयोगं िुमशः । 

किपयः अक्षरैः 

सङ््गिेतैः वा 

कनकमशताः भवकन्त । 

यदा वयं किकचित ्

किखामः अथवा 

वदामः तदा वयं 

िस्याकित ्भार्षायाः 

प्रयोगं िुमशः ।  

अयम ्अकभिेखः 

अकस्मन ्के्षत्रे 

प्रयिुयनूानी-

अरामेइिनामियोः 

द्वयोः कभन्नयोः 

किप्योः अकप ि 

भार्षयोः वतशते । 
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वकं भिततः वचततयवतत यत ् पुरातत्त्िविदाः प्रायः िस्त्रािशेषान ् एि ्

प्राप्नुिवतत ? 

पाण्डुकिकपकभः, अकभिेखैः तथा ि परुातत्त्वेन िभ्यमानज्ञानस्य िृते 

इकतहासिाराः प्रायः ‘स्रोत’ इकत शब्दस्य प्रयोगं िुवशकन्त । ‘इकतहासिाराः’ ते एव 

िथ्यन्ते ये परुातनस्य अध्ययनं िुवशकन्त । स्रोतसः प्राकप्मात्रेण एव परुातनस्य कवर्षये 

अध्ययनं बहट रोििं भवकत, यतो कह एतेर्षां स्रोतसां साहाय्येन वयं शनैः शनैः 

परुातनस्य पनुकनशमाशणं ितुां शक्नमुः । अतः इकतहासिाराः तथा ि परुातत्त्वज्ञाः 

गपु्िराणाम ्इव सकन्त ये एतेर्षां सवेर्षां स्रोतसां प्रयोगः सरिरूपेण िृत्वा परुातनस्य 

कवर्षयस्य ज्ञानाथां प्रयासं िुवशकन्त । 

अतीतः, एकः अनेके िा? 

किं त्वया अस्य पसु्तिशीर्षशिस्य ‘अस्मािम ्अतीतः’ इत्यस्य उपरर ध्यानं 

दर्त्म ् ? अत्र ‘अतीतः’ इकत शब्दः यद्कप एिविने अकस्त तथाकप अस्य प्रयोगः 

बहटविनत्वेन िृतः अकस्त । एवम ्अस्य तत्त्वस्य उपरर ध्यानं दापकयतुं िृतम ्अकस्त 

यत ् कभन्न-कभन्न समहूजनानां िृते अस्य अतीतस्य कभन्न-कभन्न भावनाः आसन ् । 

उदाहरणाथां पशपुाििानाम ्अथवा िृर्षिाणां जीवनं राज्ञां राज्ञीनां ि जीवनेन सह 

एवं व्यापारीणां जीवनं कशल्पिाराणां जीवनेन सह बहट कभन्नम ्आसीत ्। यथा वयम ्

अद्त्वे अकप पश्यामः तथैव तकस्मन ्समये अकप दशेस्य कभन्न-कभन्न स्थानेर्ष ुजनाः 

कभन्न-कभन्न रूपेण व्यवहाराणां रीतीनां पािनं िुवशकन्त स्म । उदाहरणाथशम ् अद्त्वे 

अण्डमानद्वीपस्य अकर्िांशजनाः तेर्षां भोजनं मीनानां सङ््गरहणे, आखेटेन, फि-

पषु्पाणां सङ््गरहणे ि प्राप्नवुकन्त । अस्य कवपरीतरूपेण नगरेर्ष ु उकर्षताः जनाः 

खाद्ापकूतश-कनकमर्त्म ् अन्यस्य उपरर आर्ाररताः भवकन्त । एतादृशाः भेदाः अतीते 

अकप कवद्मानाः आसन ्। 

एतदकतररिः एिः अन्यः भेदः अकस्त । तकस्मन ् समये शासिाः स्वस्य 

कवजयानां िेखा-आिेखनं (िुवशकन्त) स्म । एतदवे िारणम ् अकस्त यत ् वयं तान ्

शासिान ्अकप ि तैः यदुध््यमानानां यधुानां कवर्षये बहट किमकप ज्ञातवन्तः । एवम ्

आखेटिः, र्ीवरः, सङ््गराहिः, िृर्षिः पशपुाििः ि एवम ् प्रिारिाः 

सामान्यजनाः प्रायः स्वस्य िायाशणां िेख-आिेखनं न िुवशकन्त स्म । परुातत्त्वस्य 

साहाय्येन वयं तेर्षां जीवनस्य कवर्षये ज्ञानं 

प्राप्नमुः । यद्कप अर्नुा अकप अस्य उपरर 

बहट किमकप ज्ञातमु ्अवकशष् ंवतशते ।  

वामतः – िस्माकच्ित ्

प्रािीननगरात ् 

प्राप्ाकन पात्राकण 

एतादृशानां पात्राणां 

प्रयोगः 4700  

वर्षशपवूां भवकत स्म  । 

दकक्षणतः- किचिन 

परुातनं रजतनाणिम ् ।  

 एतादृशानां कनष्िाणा ं

प्रयोगः प्रायः 2500 

वर्षशपवूां भवकत स्म  । 

अस्माकभः अद्त्व े

प्रयजु्यमानकनष्िेभ्यः 

एताः मदु्राः िथं 

कभन्नाः सकन्त ? 
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वतथीनाम ्अवभप्रायः 

यकद िकित ्भवतीं कतकथकवर्षये पचृ्छेत ्तकहश प्रायः भवती तस्य कदनस्य कदनाङ््गिं मासं 

वर्षां यथा २०००अथवा एवंकवर्ं किकचित ् वर्षां वकदष्यकत । वर्षशस्य इयं गणना 

कै्रस्तर्मश-प्रवतशिस्य ईसामसीहस्य जन्मनः कतथेः कक्रयते । अतः २०००वर्षां िथनस्य 

तात्पयशम ्ईशामसीहस्य जन्मनः २०००वर्षाशणां पिात ्अकस्त । ईसामसीहस्य जन्मनः 

पवूशतनीयाः सवाशः कतथयः ई.प.ू (ईसातः प्राि्) इत्यस्य रूपेण ज्ञायन्त े । अकस्मन ्

पसु्तिे वयं २००० इत्येतं स्वस्य आरकभभिं कबन्दु ं मन्यमानाः वतशमानतः पवूेर्षां 

कतथीनाम ्उल्िेखं िररष्यामः । 

अतयत्र 

यथा भवत्या पवूां पकितम,् अकभिेखाः दृढेर्ष ुतिेर्ष ुउत्िीणशयन्ते । एतेर्ष ुिेिन अकभिेखाः शताकर्िवर्षेभ्यः 

पवूां किकखताः आसन ् । सवेर्ष ुअकभिेखेर्ष ु किपीनां भार्षाणां ि प्रयोगः अभवत ् । िािक्रमेण अकभिेखेर्ष ु

प्रयिुभार्षास ु किकपर्ष ु ि बहट-पररवतशनं जातम ् अकस्त । कवद्वााँसः इद ं िथं ज्ञातुं पारयकन्त यत ् किं किकखतम ्

इकतहासः कतथयः ि 

आग्भिभार्षायां बी.सी(कहन्द्ाम ्ई.प.ू) इत्यस्य तात्पयां “कबफोर-क्राइस्ट” (ईसा-पवूशम)् इकत भवकत  ।  

िदाकित ्भवती कतकथभ्यः प्राि् ए.डी (कहन्द्ाम ्ई.) इकत किकखतं पश्यकत इदम ्“एनो-डॉकमनी” नामिाभ्या ं

द्वाभ्यां िैकटन-शब्दाभ्यां कनकमशतम ्अकस्त  । अस्य तात्पयशम ्ईसामसीहस्य जन्मवर्षणे अकस्त  ।  

िदाकित ्ए.डी. इत्यस्य स्थान ेसी.ई. इकत तथा ि बी.सी. इत्यस्य स्थान ेबी.सी.ई. इत्यस्य प्रयोगः भवकत  । 

सी.ई. इकत अक्षराणां प्रयोगस्य “िामन-एरा” अकप ि बी.सी.ई. इत्यस्य “कबफोर-िामन-एरा” इत्यस्य िृते भवकत  । 

वयम ्एतेर्षां शब्दानां प्रयोगम ्एतदथां िुमशः यतो कह कवर्श्स्य अकर्िांशदशेरे्ष ुअर्नुा एतस्य कदनदकशशिायाः प्रयोगः 

सामान्यः अभवत ् । भारते कतथीनाम ्एतेर्षां रूपाणां प्रयोगः प्रायः कद्वशतवर्षभे्यः प्राि् आरब्र्ः आसीत ् ।  

यदा-िदा आङ््गग्भिस्य बी.पी.इकत अक्षराणां प्रयोगः भवकत येर्षां तात्पयां “कबफोर-प्रेजेन्ट”  (वतशमानात ्प्राि्) 

इकत अकस्त  । 

ततृीये पषृ्ठ ेद्व ेकतथी स्तः तेर्षां कवर्षये जानात ु । एतदथां भवती िस्य अक्ष्ररसमहूस्य प्रयोगं िररष्यकत ? 
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आसीत ्? एतस्य ज्ञानम ्अज्ञातकिपेः अथाशवगमनस्य ियाकित ्प्रकक्रयया ितुां शक्यत े।  

अनेन प्रिारेण अज्ञातकिपेः अवगमनस्य िाकित ्प्रकसधा िथा उर्त्री-अफ्रीिीदशेात ्कमश्रतः िभत े। 

प्रायः ५००० वरे्षभ्यः प्राि् अत्र राजा राज्ञी ि कनवसतः स्म । 

कमस्रस्य उर्त्रीये तटे रोसेट्टानामिः िकित ्महारामः अकस्त । ततः िकित ्एतादृशः उत्िीणश-पार्षाणः 

प्राप्ः अकस्त यकस्मन ् एिः एव िेखः कतसरृ्ष ु कभन्नास ु कभन्नास ु भार्षास ु किकपर्ष ु (यनूानीकमश्रीकिप्योः द्वयोः 

प्रिारयोः) ि अकस्त । िेिन कवद्वााँसः यनूानीभार्षां पकितुं शक्नवुकन्त स्म । ते उिवन्तः यत ्अत्र राज्ञां राज्ञीनां 

ि नामाकन िघरु्ष ु िघरु्ष ु कभकर्त्कित्रेर्ष ु दकशशताकन सकन्त । सः ‘िारतशूः’ इकत उच्यते । तदनन्तरं कवद्वान्सः 

यनूानी-कमस्रीसेङ््गिेतान ्पथृि् पथृि् स्थापयन्तः कमस्र्यक्षराणां समानाथशिध्वनीनां पररियं प्राप्वन्तः । यथा 

भवती द्रष्ट ंशक्नोकत अत्र एि इकत अक्षरस्य िृते कसंहस्य अकप ि ए इकत अक्षरस्य िृते िटिायाः कित्राकण 

कनकमशताकन सकन्त । एिदा यदा ते इद ं ज्ञातवन्तः यत ् कवकभन्नाः अक्षराः िेर्षां िृते प्रयिुाः सकन्त तकहश ते 

अन्यान ्अकभिेखान ्अकप पकितुं शिवन्तः । 

 

कल्पनां कुिवततु 

भवत्या िस्यकित ्परुातत्त्वकवदः साक्षात्िारः स्वीिरणीयः । भवती तेर्षां 

पचिानां प्रश्नानां िाकचित ् सिूीं सज्जीिरोत ु यान ् प्रश्नान ् भवती 

परुात्त्वकवदः प्रष्टम ्इच्छकत 

 

 

१. कनभनकिकखतानां समुिेन ंिुवशन्त ु

नमशदा-घाटी                       प्रथम ंमहत ्राज्यम ्

मगर्ः     आखेटः सङ््गरहणं ि 

गारो उपत्यिाः    प्रायः २५००वर्षशपवूशस्य नगरम ्

कसन्र्ःु तथा ि एतस्याः सहायिनद्ः  आरकभभि-िृकर्षः 

गङ््गगा-घाटी     प्रथमनगरम ्

 

 

 

२.  पाण्डुकिकपर्ष ुअकप ि अकभिेखेर्ष ुकिकचित ्प्रमखुम ्अन्तरं ज्ञापयन्त ु। 

३. रशीदायाः प्रश्न ंपनुः पिन्त ु। एतस्य िाकन उर्त्राकण भकवतुं शक्नवुकन्त ? 

४. परुातत्त्वकवकभः िभ्यमानाना ं सवेर्षां वस्तनूां िाकचित ् सिूीं रियत ु । एतेर्ष ु

िाकन वस्तकून पार्षाणमयाकन भकवतुं शक्नवुकन्त ? 

५. सार्ारणकस्त्रयः अथवा सार्ारणपरुुर्षाः स्विायाशणां कववरणं किमथां न 

स्थापयकन्त स्म ? एतकस्मन ्कवर्षये भवती किं किन्तयकत ? 

उपय वगशबदाः 

यात्रा, पाण्डुकिकपः, 

अकभिखेः, परुातत्त्वम,् 

इकतहासिारः,स्रोतः, 

अज्ञात-किपःे 

अथशसङ््गगकतिरणम ्

िािन महत्त्वपणूाशः कतथयः 

 िृर्षःे आरभभः 

(८०००वर्षभे्यः प्राि्) 

 कसन्र्-ुसभ्यतायाः प्रथम-

नगराकण(४७००वर्षभे्यः 

पवूशम)् 

 गङ््गगा-घाट्याः 

नगराकण,मगर्स्य महत ्

राज्यम(्२५००वर्षभे्यः 

पवूशम)् 

 वतशमान ं(प्रायः 

२०००वर्षभे्यः पवूशम)् 

आगच्छततु स्मरणं कुमवः 

 

आगच्छततु कृत्िा पश्यामः 

आगच्छततु चचां कुमवः 
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६. न्यनूाकतन्यनू ं द्वयोः एतादृश्योः कतथ्ययोः उल्िेखं िुवशन्त ु याभ्यां भवतः अनसुारं राज्ञां 

िृर्षिाणां ि जीवनयोः कभन्नतायाः ज्ञान ंभवकत । 

७. प्रथम ेपषृ्ठे कशल्पिार-शब्दस्य कवर्षये जानन्त ु। वतशमान ेप्रिकितानां न्यनूाकतन्यनू ंपचिानां 

पथृि् पथृि् कशल्पानां सिूीं िरोत ु । किम ्एते कशल्पिाराः (ि) स्त्री (ख) परुुर्षः (ग) 

स्त्रीपरुुर्षौ द्वौ वा भवकन्त ? 

८. अतीतिाि ेपसु्तिाकन िेर्ष ुकवर्षयेर्ष ुकिकखताकन आसन ्? भवती एतेर्ष ुिेर्षां पसु्तिानाम ्

अध्ययन ंितुशम ्एकर्षष्यकत ? 

 

इकत प्रथमोध्यायः 

  

आगच्छततु चचां कुमवः 


