
ಸಮಾವ ೇಶಗಳು 

21 ನ ೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತಕ್ ೆ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರದ ಪರಸತ್ತತ  

ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಪುರಾತತವ ಇಂದು ಅತ್ಾಾಕರ್ಷಕ ಮತುು ಸವಾಲ್ಲನ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪುರಾತತುವಜ್ಞರು ಅದರ ಪರಸುುತತ್ೆ ಬಗ್ೆೆ 

ಯೋಚಿಸಿರಬೆೋಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅನವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶ್ೆೆಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿರ್ಾದ ವೃತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಅಸಿುತವವಾದದ 

ಕಾರಣಗಳಂದ ಪರಚೊೋದಿಸಲ್ಪಡಬೆೋಕು. ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಅನೆೋಕ ಕಳವಳಗಳು ಶಿಸುು, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲ್ಗಳು, 

ಸಾವಷಜನಿಕ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತುಯ ಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ೆೋರ್ವಾಗಿ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರವನುೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ವಿದಾಾರ್ಥಷಗಳ ಫ್ಲಾಿಾಗ್ ಮಾಡುವ 

ಸಭೆಯ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿತಿ್ತ, ಇತ್ತುೋಚೆಗ್ೆ ಹೆೈಲೆೈಟ್ ಆಗಿವೆ. 

ಈ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯನುೆ ಮುಂದುವರೆಸಲ್ು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನುೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು ವಿಶ್ಾಲ್ವಾದಂತಹ ವಿರ್ಯಗಳು 

ಒಳಗ್ೊಂಡಿದೆ: 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತತ್ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರ ಇಂದತ 

ವಿಸುರಿಸುತ್ತುರುವ ನಗರ ಕೆೋಂದರಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಸುರಣೆಗಳು ಮತುು ಗಣಿಗ್ಾರಿಕೆ ಮತುು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುೆ ಕೊಳುುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 

ಭೂದೃಶ್ಾಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ದೊಡಡ ಪರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಅಂಶ್ಗಳು. ಆದರೂ ಈ 

ನಿದಶ್ಷನಗಳಲ್ಲಿನ ನಮಮ ಅನುಭವಗಳು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸೆಟಿಟಂಗಳೆಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಉಳದಿವೆ, ಆದರೆ, ನಾವು ಹೆಚುು ಸಂಭಾರ್ಣೆಗಳನುೆ 

ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಪರದೆೋಶ್ವಾಗಿದೆ ಮತುು ಸಾಮಾನಾ ಅನುಭವಗಳನುೆ ವಿಶ್ೆೋಿಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಾವಿರುವ ಭವಿರ್ಾದ ಹಂತಗಳನುೆ 

ನೊೋಡಲ್ು ಸಾಧ್ಾವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ೆುೋವೆ. 

ಭಾರತೇಯ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರದ ಕ್ ೇತರ ಅನತಭವಗಳು ಮತತ್ ಕಳವಳಗಳು 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೋತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮ್ಮೋಲೆ ಕೆಲ್ವು ಪರಭಾವಶ್ಾಲ್ಲ ಬರಹಗಳವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ, 

ವಿಧಾನದ ವಿಮಶ್ೆಷಯು ಇತ್ತಹಾಸದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುು ಪುನರಾವತ್ತಷತವಾಗಿ ಉಳದಿದೆ. ಅಂತ್ೆಯ್ಕೋ, ಕ್ೆೋತರ 

ಅನುಭವಗಳು ಅಷೆಟೋನೂ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಕಟ್ಣೆಯ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಲ್ಿ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ, ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿನ 'ಕ್ೆೋತರ' 

ವನುೆ ತ್ೆಗ್ೆದುಕೊಳುುತುದೆ, ಅಥವಾ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಸಿಳದಲ್ಲ ಿನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತುರುವ ನಮಮ ಗರಹಿಕೆಯು ಇತರರಲ್ಲ ಿಪಡೆದ 

ತರಬೆೋತ್ತಯನುೆ ಆಧ್ರಿಸಿರುತುದೆ. 

 

 

 

 



ಪರಿಧಿಯಂದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ  

ಈ ವಿರ್ಯವು ಭಾರತದ ಪ್ಾರದೆೋಶಿಕ / ಭೌಗ್ೊೋಳಕ ಪರದೆೋಶ್ಗಳನುೆ ಸಿೋಮಿತ ಗಮನವನುೆ ನಿೋಡಬಹುದು, ಅತ್ಾಾಕರ್ಷಕ 

ಶ್ೆ ೋಧ್ನೆಗಳ ಕೊರತ್ೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರವೆೋಶಿಸಲಾಗದಿರುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಳಗ್ೊಂಡಿರುತುದೆ. 

ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಚೆಷಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲ್ು 

ಇದು ಗುರಿಯನುೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಂಚುಗಳಂದ ಬಂದವರು. 

 

ಪರಂಪರ , ರಾಜರ್ಕೇಯ ಮತತ್ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರ ಇಂದತ 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರಜ್ಞರು ಅನೆೋಕವೆೋಳ  ೆಎದುರಿಸುತ್ತುದದಂತ್ೆಯ್ಕೋ ಜನರು ಕಳೆದದದನುೆ ಹೆೋಗ್ೆ ಗರಹಿಸುತ್ಾುರೆ, ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

'ಬಳಕೆ' ಅಥವಾ 'ಪರಸುುತತ್ೆ' ಅನುೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಿಗಳಗ್ೆ ಅಥವಾ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಗಳಗ್ೆ ಅನೆವೋಷಿಸಲ್ು ಅಗತಾವಿರುತುದೆ. 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರವು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸಾವಷಜನಿಕ ಹಿತ್ಾಸಕ್ತುಯನುೆ ಒಳಗ್ೊಂಡಿರುತುದೆ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಮತುು 

ರಾಜಕ್ತೋಯದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿರ್ಯವು ಭಾರತ್ತೋಯ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಈ ವಿವಿಧ್ ಅಂಶ್ಗಳನುೆ ಅನೆವೋಷಿಸಲ್ು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

 

ಇಂದತ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತತ್ ಪ್ಾರದ ೇಶಿಕ ದತ್ಸಂಚಯಗಳನತು ಬಳಸಿ 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದಲ್ಲ ಿದೊಡಡದಾದ / ದೊಡಡದಾದ ಡೆೋಟಾಸೆಟ್ೆಳ (ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸೆೋರಿದಂತ್ೆ) ಬಳಕೆಯು ಈಗ ಹೆಚುು 

ಪರಚಲ್ಲತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತ್ೆರೆದ ಮೂಲ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವು ಜನರಿಗ್ೆ ಪರವೆೋಶ್ವನುೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 

ಚಚೆಷಗಳಗ್ೆ ಕಾರಣವಾಗುತುದೆ. ಈ ಡೆೋಟಾಸೆಟ್ೆಳು ಪರಕಟ್ವಾದ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನುೆ ನೊೋಡಲ್ು ಇದು 

ಆಹಾವನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುು ಸಕಾಷರಿ ಏಜೆನಿಿಗಳ ಆಸಕ್ತು ಆದರೆ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಗಳಗ್ಾಗಿ, ವಿಮಶ್ಾಷತಮಕ 

ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಗ್ೆ ಒಳಗ್ಾಗುವುದಿಲ್ ಿಎಂಬ ಅಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ರ್ಥೋಮ್ ಅಂತಹ ಪರಶ್ೆೆಗಳನುೆ ತ್ೆರೆಯಲ್ು ಆಶಿಸುತ್ತುದೆ. 

 

ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಕ್ಾಲ್ಲೇನ ಮತತ್ ಸಮಕ್ಾಲ್ಲೇನ ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳನತು ಅಂಡರ್ಸಾಟ್ಿಂಡಂಗ್ 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಸುು ಸಾಕ್ಷಾದ ಮೂಲ್ವಾಗಿ ಈ ವಿರ್ಯವನುೆ ಪರಿಶ್ೆ ೋಧಿಸುತುದೆ. ಮಧ್ಾಕಾಲ್ಲೋನ ಮತುು 

ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಅವಧಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಮೂಲ್ವಾಗಿ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ಸಿೋಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಪರಸಿದಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಶ್ೆೆಯನುೆ 

ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ವಿಮಶ್ಾಷತಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ೆಿೋಷಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಈ ವಿರ್ಯವನುೆ ನೊೋಡಬಹುದಾದ 

ಸಂಭಾರ್ಣೆಗಳನುೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ೆುೋವೆ. 

 



ಭಾರತೇಯ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತ್ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸವಭಾವ 

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುು ತಂತರಗಳು ಮತುು ಭಾರತ್ತೋಯ ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಸನದ ವಿಕಾಸವು 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರವನುೆ ಇಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತುರುವುದರಿಂದ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲ್ಿ. 'ಹೊಸ ಆಕ್ತಷಯಾಲ್ಜಿ' ಆಗಮನದಿಂದ, ಇದು 

ಉತ್ಾಿಹ, ಆತಂಕ ಮತುು ಆಸಕ್ತುಯ ಮೂಲ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿರ್ಯವು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಂದಭಷಗಳಲ್ಲ ಿಈ ಕೆಲ್ವು ಪರಶ್ೆೆಗಳನುೆ 

ಅನೆವೋಷಿಸುವ ಗುರಿಯನುೆ ಹೊಂದಿದೆ. 

 

ಭಾರತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವರ್ಸ ೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಸಾವಿಜನಿಕ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರ ಮತತ್ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸರ 

ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರವನುೆ ಹೆಚಾುಗಿ ಶ್ಾಲಾ ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಲಾಗುತುದೆ, ಇದಕೂೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚಾುಗಿ, ಶ್ಾಲಾ 

ವಾವಸೆಿಯಲ್ಲ ಿಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಾ, ಪುರಾತತುವ ಶ್ಾಸರವು ಮಕೆಳು ಮತುು ವಯಸೆರನುೆ ಕಳೆದ 

ಮತುು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಮತುು ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವುದನುೆ ಒಳಗ್ೊಂಡಿರುವ ತ್ೊಡಗಿರುವ ಮಾಗಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೆೋಶ್ನವು 

ಅನುಭವಗಳ ಮತುು ಅಧ್ಾಯನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಅಂಶ್ಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಕಾಮ್ಮಂಟ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾನಫರೆನ್ಸಿ ಏಪ್ರರಲ್ 1, 2018 ರೊಳಗ್ೆ ಸಂಘಟ್ಕರು (disseminatingarchaeology@gmail.com) ಗ್ೆ 

ಸಾರಾಂಶ್ವನುೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ವಾಕ್ತುಗಳನುೆ ಆಹಾವನಿಸುತುದೆ. ಪರಿಚೆಛೋದಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಯ ಪೂಣಷಗ್ೊಂಡ ನಂತರ, ಆಯದ 

ಅಮೂತಷತ್ೆಗ್ಾಗಿ ವಿಸುರಿತ ಪ್ೆೋಪಗಷಳನುೆ ಕೆೋಳಲಾಗುತುದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇಂಗಿಿರ್ೆಲ್ಲಿ ಮಾತರವಲ್ಿದೆೋ ಭಾರತದ ಯಾವುದೆೋ 

ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ೂಿ (ಹೆಚಿುನ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಾಗಿ) ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನುೆ ಸಿವೋಕರಿಸುತುದೆ. 2018 ರ ಜುಲೆೈ 24 ಮತುು 25 ರಂದು 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಾರ್ನಲ್ ಇನಿಿಿಟ್ೂಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾವನ್ಸಿ್ ಸಟಡಿೋಸೆಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಆಹಾವನಿತ ಭಾರ್ಣಕಾರರು ಪ್ರರಫ್ಲೆಸರ್ ಲ್ಲನ್ಸ ಮ್ಮಸೆೆಲ್, (ಸಾಟಾನೊಫೋರ್ಡಷ ಯೂನಿವಸಿಷಟಿ, ಯುಎಸ್ಎ), ಡಾ. ಪರಭಾಕರ್ 

ನಂದಗ್ೊೋಪ್ಾಲ್, (ನವದೆಹಲ್ಲಯ ಪುರಾತತುವಶ್ಾಸರದ ಸಮಿೋಕ್ೆ) ಮತುು ಡಾ.ಹೆಮಾಂತ್ ಕದಾಂಬಿ (ಪುರಾತತವಶ್ಾಸರಜ್ಞ, ಸವತಂತರ 

ಸಾೆಲ್ರ್) ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕೊಡುಗ್ೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿದಾದರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕೆಲ್ಸದ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶ್ೆ ೋಧ್ಕರು ಮತುು 

ವಿದಾಾರ್ಥಷಗಳು ಜೊತ್ೆಗ್ೆ, ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಿಗಳು / ವಲ್ಯಗಳಗ್ೆ ಹೊರಗ್ೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ತುಗಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುೆ ಉತ್ೆುೋಜಿಸುತುದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಆಸಕುರಾಗಿರುತ್ಾುರೆ ಮತುು ಅವಳ / ಅವನ ಕೆಲ್ಸದ 

ಅಮೂತಷತ್ೆಯನುೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

 

ಯಾವುದೆೋ ಸಪಷಿಟೋಕರಣಕಾೆಗಿ, ದಯವಿಟ್ುಟ disseminatingarchaeology@gmail.com ಅನುೆ ಸಂಪಕ್ತಷಸಿ 


