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ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯ� ೧೦ �ೕ ಜನವ� ೧೯೨೨ ರಂದು �ಾವ� 
ಜ�ಕ�� ತನ� �ಾ�ಲು ���ತು ಮತು� �ೕ �ಾದ�ಂತ ಮತು�   
�ೂ ರ�ನ ಜನರು ಬಂದು ಕ� ಮತು� ಕ�ಾಕೃ�ಗ� ಂ�� 
ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸುವ ಸ�ಳ�ಾ�ತು. ಈ ಪ�ದಶ� ನ� 
CSMVS ನ ೧೦೦ ವಷ� ಗಳ ಪ��ಾಣದ ಆಚರ��ಾ�� 
ಮತು� �ೂ ಡ� ಸಮು�ಾಯ�ೂ ಂ�� ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸುವ 
���ನ�� ಮೂ� �ಯಂನ ಪ�ವತ� ಕ ಔಟ� ೀ� ಉಪಕ�ಮ�ಾದ 
ಮೂ� �ಯಂ ಆ� �ೕ �� ನ�� ಅದನು�  �ಾ�ಸು�ದ�� ಂತ 
ಉತ�ಮ�ಾದ �ಾಗ� �ಾ�ದು? ಪ�ದಶ� ನ� 
ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯದ ಅ�ವೃ��ಯ�� ಪ�ಮುಖ �ೖ 
�ಗಲು�ಗಳನು� ಪ��ೂೕ �ಸುತ�� ಮತು� ಅದರ ಶ� ೀಮಂತ 
ಮತು� �ೖ �ಧ�ಮಯ ಸಂಗ�ಹಗಳನು� ಎ�� �ೂೕ �ಸುತ��.

ಮೂ� �ಯಂ�ಂದ �ಲ� ಪ�ಮುಖ ವಸು�ಗಳನು� ಅನ� ೇ�� 
ಮತು� �ೕ � ಅ�ಗಳನು� ಎ�� �ೂೕ ���ೕ� ಎಂಬುದನು�  
�ನ���ೂ ಳ�ಲು ಪ�ಯ���!

ಪ�ದಶ� ನದ ಬ��



ಛತ�ಪ� ��ಾ� ಮ�ಾ�ಾ� ವಸು� ಸಂಗ��ಾಲಯ, ಮುಂ�ೖ 
(CSMVS) �ೕ ಶದ ಪ�ಮುಖ ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯಗಳ��  
ಒಂ�ಾ��. ಮುಂ�ೖ ನ ದ�ಣ ತು�ಯ��ರುವ '�� �ಂ� �ೖ �' 
ನ�� ಮೂ� �ಯಂ ಕಟ�ಡ� �ಂದೂ, ಇ�ಾ��� ಮತು�   
�ಾ���ಾತ� �ಾಸು��ಲ�ದ ಸಂ�ೕ ಜ�ಯ ಇಂ�ೂೕ -�ಾ�� 
�� �ಾಸು��ಲ� �ೖ �� ಉತ�ಮ ಉ�ಾಹರ��ಾ��. ಮೂ� 
�ಯಂನ��  ೭೦,೦೦೦ ಕೂ� �ಚು� ಕ�ಾಕೃ�ಗ� �ವ� 
-ಐ��ಾ�ಕ �ಾಲ�ಂದ ಸಮ�ಾ�ೕ ನ �ಾಲದವ��, �ಾರತ 
ಮತು� ��ೕ ಶಗ�ಂದ ��ಧ ವಸು�ಗಳನು� �ೂ ಂ��. ಇ�ಗಳ 
� ��, ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯ� �ೖ ಸ�� ಕ ಇ��ಾಸ 
��ಾಗವನು� ಸಹ �ೂ ಂ��.

ಮೂ� �ಯಂ ಬ��



ಗಮನಹ��ದನು, ಅವನ �ೕ ಹ�ಾದ�ಂತ ಬ��ಗ� ��ದ� 
ಆದ� ಅವನು ತನ� �ಾ� ನವನು� ಮುಂದುವ��ದನು. �ೕ �ಾ� 
ಅವರನು� �ೖ �ಕ ಮತು� �ಾನ�ಕ ಶ��ಯ ಸಂ�ೕ ತ�ಂದು 
ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��.

�ಾಹುಬ�
�ಾಹುಬ� ಎಂದ� 'ಬಲ�ಾದ �ೂೕ 
�ಗಳನು� �ೂ ಂ�ರುವವನು' �ೖ ನ 
ಧಮ� ದ �ದಲ �ೕ ಥ� ಂಕರ �ಷಭನ 
ಮಗ. ತನ� ಸ�ೂೕ ದರ ಭರತ�ೂ ಂ�� 
�ೕ ರ �ೂೕ �ಾಟದ ನಂತರ, 
�ಾಹುಬ� ಪ�ಾ��ಾ�ಪ�ಂದ ತುಂ�ದ 
ಮತು� ತಪಸು� �ಾಡಲು ಅರಣ�� � �ೂೕ 
ದನು. ಅವನು ತನ� ತಪ�� ನ �ೕ � ಎಷು� 



ಕ��ನ ಉಪಕರಣ
�ಾನವ ಇ��ಾಸವನು� ಒಂದು ��ಯ� ವಷ� ಗ��ಂತಲೂ 
�ಚು� �ಂ� ಕಂಡು��ಯಬಹುದು ಮತು� ಈ ಸಮಯ�ಂದ 
ಕಂಡುಬರುವ ಅತ�ಂತ �ೕ ರಳ�ಾ�ರುವ ವಸು�ಗ�ಂದ� ಕ��ನ 
ಉಪಕರಣಗ�. ಇದುವ�� ರ�ಸ�ಾದ ತಂತ��ಾ ನದ ಪ�ಮುಖ 
ತುಣುಕುಗಳ�� ಒಂ�ಾದ ಈ ಉಪಕರಣಗ� ���ೂೕ 
��ೕಶಗ�ಾ�� ಮತು� ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಮತು�
ಆಶ�ಯವನು� �ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗು��ತು�. ಕ��ನ ಆ�� ಮತು� 
ಅ�ಗಳ ಆ�ಾರ� ಅ�ಗಳ ಬಳ�ಯನು� ಸೂ�ಸುತ��.

�ಮ� ಪ��ಾರ, ಇಂ�ನ ಜಗ��ನ�� ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾದ 
'ಉಪಕರಣ' �ಾ�ದು?



��ೂೕ �� 
�ೂೕ ��
�ೂೕ �� ಕುಟುಂಬದ 
(ಕುಕು�  ��ೕ ) ಪ�ಗಳ 
ಸದಸ� , ��ೂೕ �� �ೂೕ 
��ಗ� ಆ�� �ಾ ಮತು� 
ಏ�ಾ�  ದ�� ಕಂಡುಬರುತ��.
ಅ� �ಾಗಶಃ ವಲ� ಹ�� 
ಗ� ಮತು� �ಾರತ�� 

ಅ�ಗಳ ಆಗಮನ� ಮ��ಾಲದ ಆರಂಭವನು� 
ಸೂ�ಸುತ��. ಅವರು ತಮ� ತ�ಯ �ೕ � ��ಷ��ಾದ �� 
�� ಅನು�  �ೂ ಂ��ಾ�� ಮತು� ಅವರು �ೂ ಂ�ರುವ 
��ಷ��ಾದ "�ಯು �ಯು" ಕ��ಂದ 
ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಈ �ಾದ�ಯು �� �� ಡ�� ಯ ಪ��� 
�ಯ ಮೂಲಕ �ಾ��, ಇದು �ಾದ�ಗಳನು�  ಸ�ಚ� �ೂ 
�ಸು�ದು, ಸಂರ�ಸು�ದು ಮತು� ಆ�ೂೕ �ಸು�ದು 
ಒಳ�ೂ ಂ�ರುತ��.

�ೕ � �ೂೕ �ದ �ಲ� ಪ�ಗ� �ಾ��? ಅವರು 
�ಾಡುವ ಶಬ�ಗಳನು�  �ೕ � ಅನುಕ�ಸಬಹು�ೕ ?



�ೕ�� ಆ�
�ಾರ�ೕ ಯ ವಣ� 
�ತ�ಗಳನು� �ವ�ಸಲು 
"�ಕ�" ಎಂಬ ಪದವನು� 

ಯು�ೂೕ �ಯನ�ರು �ದಲು ಬಳ�ದರು ಏ�ಂದ�
ಅವರ ವಣ� �ತ�ಗ� �ಚು� �ೂ ಡ��ಾ�ದ��. �ಾರ�ೕ ಯ 
���ೕ ಚ� �ೕ ಂ�ಂ� ಗಳ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ಗ�� 
ಮತು� ಈ �ತ�ಕ� ಬುಂ� �ಾಜ�ಾ�� �ಾ��ಂದ ಬಂ��. 
ಇದು �ೕ ��ಯ �ಂಗ� ಅಥ�ಾ ಜ� ೇಷ�ವನು� ��� ಸುತ��.
ಹ�ಾ�ಾನ� ತುಂ�ಾ ���ಾ�ಾಗ �ಾ� ಉದ� ೇಕ�ೂ 
��ವಂ��ೕ , �ೕ ಂ�ಂ� ನ��ರುವ ಆ�ಗ� ಸಹ 
�ಾಖವನು� ಸ�ಸ�ಾರ� ಮತು� ಅ�ಗಳ�� ಒಂದು �ೕ ��ಾ� 
ಹುಡುಕು��ರುವಂ� �ೂೕ ರುತ��. �ಾಜ�ಾ�ನದ ಸುಡುವ �ೕ 
��ಯ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಮರುಸೃ��ಸಲು ಕ�ಾ�ದ �ತ�� 
ಮತು� ಹಳ� ಬಣ�ವನು� ಬಳ��ಾ��.



��ಾತತ� ��ರು ಇ��ಾಸವನು� �ನ�� �� ಸಲು ಮತು� �ಂ� 
ಜನರು �ೕ � �ಾ�ಸು��ದ�ರು ಎಂಬುದನು� ಅಥ� �ಾ��ೂ ಳ�ಲು 
ಕ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��. ಚಕ�ಗಳ �ೕ �ನ ಹ�� ಯ ಈ 
��ಾ�ೂೕ � ವಸು� , ಸು�ಾರು ೪೫೦೦ ವಷ� ಗಳಷು� 
ಹ�ಯದು, �ಂಧೂ ಕ��ಯ �ಾಗ�ಕ�ಯ ನಗರ ಮತು� �ಶ�ದ 
ಆರಂ�ಕ ನಗರ �ೕ ಂದ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾದ ��ಂ� -�ಾ�ೂೕ 
ದ�� ಉತ�ನನ �ಾಡ�ಾ�ತು. ಹ�� ಯ ಆಕೃ�� �ೕ �ಸ�ಾದ 
ಚಕ�ಗ� ಅದನು� ಆ���ಾ� ಬಳ�ರಬಹುದು ಎಂದು 
ಸೂ�ಸುತ��.

ಬ�� ಆ� �ೕ ��



ಅಕ��ಾ�ಗರು ��ಧ ಆಭರಣಗಳನು� �ೕ � ತ�ಾ�ಸು�ಾ�� 
ಎಂದು �ೕ � ಎಂ�ಾದರೂ �ೕ ����ೕ�ಾ?

ಮ�ಾ�ಾಷ� �ದ ಒಂದು ಸೂ� ��ಾದ ಮತು� ಸಂಸ ���ದ 
ಆಭರಣ�ಾದ �ೂ �ಾ��� �ಾ� 
ಯುಗಯು�ಾಂತರಗ�ಂದಲೂ ಜನ�� ಯ ಆಭರಣ�ಾ��. 
ತ�ಾ��ಯ ತಂತ�� �ನ�ದ �ಾ�ಗಳನು� ಕಲು� ಅಥ�ಾ 
��ಾ��ಯ ಅಚು�ಗಳ�� ಒತು��ದನು�  ಒಳ�ೂ ಂ�ರುತ�� ಮತು� 
��ಾ� ಸದ �ವರಗಳನು� ತರಲು ��ಾನ�ಾ� �ೂ 
�ಯ�ಾಗುತ��; ನಂತರ ರೂಪವನು�ಉ���ೂ ಳ�ಲು �ೂ �ಾ�ದ 
�ಾಗವನು� �ಾ� � �ಂದ ತುಂ�ಸ�ಾಗುತ��. ಈ �ೕ ��ಂ� 
ತಂತ�� ಅಕ��ಾ�ಗ�� �ೂ ಡ� ಆಭರಣಗಳನು� ರ�ಸಲು ಸಣ� 
ಪ��ಾಣದ �ನ�ವನು� ಬಳಸಲು ಅನುಮ�ಸುತ��.

�ೂ �ಾ��� �ಾ�



ಗುಪ�ರು �ಾರತದ ಉತ�ರ, ಮಧ� ಮತು� ಪ��ಮ �ಾಗಗಳನು� ೪ �ೕ 
ಶತ�ಾನ - 6 �ೕ ಶತ�ಾನದ ಅಂತ�ದವ�� ಆ�ದರು. ಗುಪ�ರ 
�ನ�ದ �ಾಣ�ಗ� ಗುಪ� ಆಡ�ತ�ಾರರ �ೖ ಯ��ಕ ಮತು� 
�ಾ�ಾ�ಕ �ೕ ವನದ ��ಧ ಅಂಶಗಳನು�  ��� ಸುತ��. 
ಚಂದ�ಗುಪ� II �ಡುಗ� �ಾ�ದ ಈ �ಾಣ�� ಗುಪ� �ಾಜರ 
�ಾ�� ಕ ನಂ��ಗಳನು� ಸೂ�ಸುವ ಒಂದು
ಬ�ಯ�� ಕಮಲದ �ೕ � ಕು��ರುವ ಲ� � �ೕ �ಯನು� ��� 
ಸುತ��. ಇ�ೂ� ಂದು ಬ�ಯು �ಾಜನು �ಂಹವನು�  �ೂ 
ಲು���ರು�ದನು� ��� ಸುತ��, ಇದು ಅವನ �ೌಯ� ಮತು� ಶ� 
ೇಷ��ಯನು� ಸೂ�ಸುತ��.

�ಮ� �ಾಣ�ವನು� �ೕ � �ೕ ಡಬಹು�ಾದ� ಅದರ �ೕ � �ೕ 
� �ಾವ ಲ�ಣಗಳನು� �ಾಕು��ೕ�?

ಚಂದ�ಗುಪ� II ರ �ಾಣ�



ಜವ�ಗ�
ಜವ� ನಮ� �ೖ ನಂ�ನ �ೕ ವನದ 
�ಾಗ�ಾ��, �ೕ �ೂೕ ಪಕರಣಗಳ�� 
ಬ���ಾ�, ಅಲಂ�ಾರದ�� ಶ� 
ೇ�ಯ ಸಂ�ೕ ತಗ�ಾ� ಮತು� �ೂ 
ಡು�ಗ� ಮತು� ಉಡು�ೂ 

�ಗ�ಾ�ಯೂ ಸಹ. ಈ ಜವ�ಗ� ಪ��ೕ ಶಗ�ಾದ�ಂತ 
ಬದ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಹ�� , ಉ�� ಮತು� �ೕ �� �ೕ �ದಂ� ಸ��ೕ 
ಯ�ಾ� ಲಭ��ರುವ �ೖ ಬ� ಗ�ಂದ �ೕ ಯ�ಾಗುತ��. ��ಧ 
ಬಣ�ಗಳ ಬಣ�ಗ�, ಸೂ� �ಲಸ, ಅ��� �ಲಸ ಮತು� ಇತರ 
ಅಲಂ�ಾರಗ� �ೂೕ �ಾಂಚಕ ಮತು� �ೖ �ಧ�ಮಯ 
ಜವ�ಗಳನು� ರ�ಸುತ��. �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಜವ�ಗ� 
�ಾ�ಾನ��ಾ� ತಮ� ಸುತ��ನ �ೖ ಸ�� ಕ ಪ�ಪಂಚ�ಂದ ಪ� 
ೇ�ತ�ಾದ ��ಾ� ಸಗ� ಮತು� ಲ�ಣಗಳನು� ಬಳಸುತ��. �ೕ � 
ಹೂ�ಗ� ಮತು� ಮರಗ�, ಪ�ಗ� ಮತು� �ಾ� �ಗಳ 
ಲ�ಣಗಳನು� �ೂೕ ���ೕ�.

ಇಂದು �ೕ � ಧ�ಸುವ ಬ��ಗಳ �ೕ � �ೕ � �ಾವ ��ಾ� 
ಸಗಳನು� �ೂೕ ಡು��ೕ�?



��-�ಎ� ಎಂ�ಎ� ಮೂ� �ಯಂ ಆ� �ೕ �� ಉಪಕ�ಮ�, ಈಗ 6 ವಷ� �� ಂತ 
ಹ�ಯದು, ನಗರ, ಉಪನಗರಗ� ಮತು� ಮ�ಾ�ಾಷ� � , �ೂೕ �ಾ, ಗುಜ�ಾ� ಮತು� ಕ�ಾ� 
ಟಕದ �ಾ� �ೕ ಣ ಪ��ೕ ಶಗಳ�� �ಾ� ಪಕ�ಾ� ಪ��ಾ�ಸುವ 2 ಅ�ಾ� ಧು�ಕ ಬ� ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮೂ� �ಯಂನ �ೖ ��ಕ ಪ��ಾವದ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ಮುಂದುವ���. ಕಸ��ೖ � 
�ಾ�ದ ಹ�ಾ�ಯಂ�� ತ ಬ� ಗ� ವಸು�ಗ�, ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ �� �� ಗ�, ಕ�ಾ 
ಸರಬ�ಾ�ಗ�, ಆ��ೕ -ದೃಶ� ಉಪಕರಣಗ� ಮತು� ��ಟ� �ಾಧ�ಮ�ಾ�  � ಪ�ದಶ� 
ನ ಪ�ಕರಣಗ� ಂ�� ಸಂ�ಣ� �ಾ� ಸ���ೂ ಂ��. ಬ� ಗ� ��� ಷ� �ಷಯಗಳ 
�ೕ � ಪ�ದಶ� ನಗಳನು� ಆ�ೕ �ಸುತ��, ಅದು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಬದ�ಾಗುತ��. 
�ಾ�ಕು�� ಬಳ��ಾರ�� ಎ��� � � ��� �ೕ �ದಂ� ಬ� ಗ�� ಪ��ೕ ಶವನು� ಸ�� 
ಯ�ೂ �ಸ�ಾ�� ಮತು� ಭದ��ಾ ಉ��ೕಶಗ��ಾ� ���� ಕ��ವಲು �ೂಂ��. ಪ�ದಶ� 
ನ ಮತು� ಚಟುವ��ಗ� ಉ�ತ. �ಾ�ಗ�, �ಾ�ೕ �ಗ�, �ಾಂಸ � ೃ�ಕ ಸಂ��ಗ�, 
ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯಗ�, ಐ��ಾ�ಕ ಸ�ಳಗ�, ��� ಗ�, ವಸ� ಸಂ�ೕ ಣ� ಗ�, ���ೂ 
�ಗ�, �ಾ� ಗ� ಮತು� ಸ�ಾ� � ಇ�ಾ�ಗ� ತಮ� ಸ�ಳದ�� ಮಕ��, ಕುಟುಂಬಗ� 
ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ�� ಆನಂ�ಸಲು ಬ� ಅನು� ಆ�ಾ� �ಸಬಹುದು. 
ಬು�ಂ� ��ರ��ಾ�, mow@csmvs.in ನ�� ನಮ� ಇ�ೕ � �ಾ�

ಮೂ� �ಯಂ ಆ� �ೕ �� ಕು�ತು ���ನ �ಾ���ಾ�, ಔ� �ೕ � ಉಪಕ�ಮ� ನಮ� 
�� �ೖ � � �ೕ � �ೕ ಡುತ�� - csmvs.in

ಮೂ� �ಯಂ ಆ� �ೕ �� ಬ��


