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HeḱeÀuHe mecevJe³ekeÀ ë Òee. Deefveue Deej. yevekeÀj
men³eesieer ÒeeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie Je
ÒecegKe, ceeveJ³eefJeÐeeMeeKee,
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

DeY³eeme mecevJe³ekeÀ ë Òee. efMeJeoeme ®eebieosJe Iee[ies
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie,
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&.

uesKekeÀ ë [e@. Depe³ekegÀceej ueesKeb[s
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie,
kesÀ.Jner.HeW{ejkeÀj ceneefJeÐeeue³e,
[eWefyeJeueer, efpe. þeCes.

: [e@. efJevmesvì [ercesuees
efJeYeeie ÒecegKe, Fefleneme efJeYeeie,
meWì peesmesHeÀ keÀe@uespe, efJejej, efpe. HeeueIej.

mebHeeokeÀ : ÒeeO³eeHekeÀ [e@. efoHekeÀ iee³ekeÀJeeæ[
efveJe=lle ÒeeO³eeHekeÀ Je ceepeer Fefleneme efJeYeeie ÒecegKe,
meeefJe$eeryeeF& HegÀues HegCes efJeÐeeHeerþ, HegCes

ipin Enterprises

Tantia Jogani Industrial Estate, Unit No. 2,

Ground Floor, Sitaram Mill Compound,

J.R. Boricha Marg, Mumbai - 400 011

He´keÀeµekeÀ ë meb®eeuekeÀ, otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ,
efJeÐeeveiejer, cegbyeF& - 400 098.

De#ej pegUCeer Je cegêCe ë cegbyeF& ³egefveJn&efmeìer Òesme,
efJeÐeeveiejer, meeblee¬egÀPe (HetJe&), cegbyeF& - 400 098

ef[meWyej 2021, cegêCe - 1

ÒeeO³eeHekeÀ megneme Hes[CeskeÀj
kegÀueiegª,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

ÒeeO³eeHekeÀ jefJebê o. kegÀuekeÀCeea ÒeeO³eeHekeÀ ÒekeÀeMe ceneveJej
Òe-kegÀueieg©, meb®eeuekeÀ,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF& otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&



Devegke´ÀceefCekeÀe

ke´ÀceebkeÀ Meer<e&keÀ He=<þ ke´ÀceebkeÀ

1. 18 J³ee MelekeÀeleerue Yeejle 1

2. 18 J³ee MelekeÀeleerue Yeejlee®eer jepeefkeÀ³e HeeMJe&Yetceer 22

3. 18 J³ee MelekeÀeleerue Yeejlee®eer meeceeefpekeÀ HeeMJe&Yetceer 44

4. 18 J³ee MelekeÀeleerue Yeejlee®eer DeeefLe&keÀ HeeMJe&Yetceer 60
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Objectives: To facilitate students with the evolution of socio-cultural,
religious and political processes in Modern Indian History as well as
impact of British rule in India.
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 १.० उ ी :े 
    
 हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् पढुील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल. 
 
 १. १८ या शतकातील भारताची ऐितहािसक पा र्भूमी समजणे. 
 २. औरगंजेब या उ रािधका-यांची कामिगरी समजून घेतील. 
 ३.  नािदरशहा या भारतावरील आक्रमणाची मािहती होईल. 
 ४.  अहमदशहा  अ दाली या भारतावरील आक्रमणाचे ज्ञान होईल.  
 
 १.१   प्र तावना : 
 

आपला िवशाल प्रदशे, िवशाल सै य आिण सां कृितक कामिगरीने समकालीन 
जगाला आ यर्चकीत क न सोडणार े मगुल साम्रा य अठरा या शतका या प्रारभंी 
पतनाकडे जात होते. औरगंजेबाचा कायर्काल हणजे मगुल साम्रा याची सं याकाळ होती. 
लवकरच मगुल साम्रा याचा तळपता सूयर् अ ताला जाणार होता. औरगंजेबा या मृ यूनंतर 
केवळ बावन वषार्त आठ सम्राट िद ली या िसहंासनावर आ ढ झालेत. याव न मगुल 
साम्रा या या राजकीय अि थरतेची क पना करता येते. या काळात भारता या िविभ न 
भागात दशेी तसेच परकीय शक्तींनी आपली लहानमोठी रा ये थािपत केली. बंगाल, अवध, 
दिक्षण इ. या. प्रदशेांवर मगुलांचे िनयंत्रण रािहले न हते. वाय य सीमेकडून परकीय आक्रमणे 
सु  झाली तसेच परकीय यापारी कंप यांनी भारता या राजकारणात ह तके्षप कर यास 
सु वात केली. मात्र; इतक्या अडचणी आिण सकंटे असतानाही मगुल साम्रा याचा दबदबा 
इतका होता की यामळेु पतनाची गती अितशय कमी होती. १७३७ मधील थोर या 
बाजीरावा या आिण १७३९ मधील नािदरशहा या िद ली आक्रमणांमळेु मगुल साम्रा याचा 
पोकळ डोलारा प  झाला व यामळेु लवकरच याचे पतन होणार हे िनि त झाले.  

अठरावे शतक भारता या इितहासाला नवे वळण दणेार ेठरले. या काळात मघुल 
साम्रा या या -हासाला वेगाने चालना िमळाली. या शतका या पूवार्धार्त पेश यां या 
नेतृ वाखाली मराठ्यांची स ा झपाट्याने भारतात िव तारली व िशवाजी महाराजां या 
वरा याचे मराठा साम्रा यात पांतर झाले; तर उ राधार्त मराठ्यांची स ा ढासळून 
ित या शेवटाची लक्षणे प पणे ि पथात येऊ लागली. याच शतका या म यकाळात 
इंिग्लश ई ट इंिडया कंपनीने फ्रचांसारख्या यरुोपीय पधर्कांचे भारता या राजकीय के्षत्रातून 
उ चाटन क न आपले पाय, एक राजकीय स ा हणून भारता या भूमीत पक्केपणाने 
रोवले. या ीने हे शतक भारता या इितहासात मह वाचे ठरते.  
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१.२ मघुल साम्रा याचा -हास व िवघटन  
 

१५२६ म ये बाबर बादशहाने सलुतान इब्रािहम लोदीचा पराभव क न भारतात 
मघुल साम्रा याची पायाभरणी केली. ते हापासून ते सतरा या शतका या अखेरीपयत मघुल 
साम्रा य आिशयातील सवार्त वैभवशाली व साम यर्सपं न अस याचे मानले जात होते. 
भारतात बहुसंख्य असले या िहदंूचंा पािठंबा मघुल स े या थैयार्ला अ याव यक आहे हे 
ओळखून अकबर बादशहाने आपले धोरण ठरिवले. िहदंूनंा जाचक होईल असे कोणतेही 
अ या य पाऊल उचलू नये; जनते या धमर् द्धा, ढी, परपंरा, जीवनपद्धती यात 
ढवळाढवळ क  नये; आिथर्क, सामािजक व राजकीय के्षत्रात िहदंू व मसुलमान यांत 
कोण याही प्रकार ेभेदभाव क  नये; उलट या दोहोत सामंज य व सदभाव विृद्धगंत हावा 
याकिरता प्रय न करावे; रा यातील उ च पदहेी पात्र िहदंूकंिरता खलुी ठेवावी; िहदंू 
समाजाचे अग्रणी असले या राजपतुांशी जवळीकीचे सबंंध प्र थािपत करावेत, असे डोळस 
सिह णतेुचे धमर् - िनरपेक्ष धोरण अकबर बादशहाने राबिवले होते. मघुल साम्रा या या 
ढीकरणाला ते िनि तच उपकारक ठरले. जहांगीर व शहाजहान या यां या 
उ रािधकार्यांनीही सामा यतः तशाच धोरणाचा अवलंब यां या शासनकाळात केला.  
 

मात्र औरगंजेब बादशहा या काळात या सिह णू नीतीला ितलांजली िमळाली  
आिण याबरोबर मघुल साम्रा या या मळुावरच आघात होऊ लागले. औरगंजेबाची 
िहदंूिवरोधी नीती, यां यावर याने लादलेला िजिझया कर, यां यावर घातलेले 
मानहानीकारक सामािजक िनबध, या या राजवटीत िहदंूचंी पिवत्र मंिदर ेफोड याचे झालेले 
प्रकार, अशा अनेक कारणांमळेु िहदंू मने मघुल स ेिव द्ध प्रक्षु ध झाली व याचा 
आिव कार औरगंजेबा या कारिकदीर् या उ राधार्त भारता या िनरिनरा या भागात 
उफाळून आले या बंडां या पाने िदसून आला. उ रते शीख, सतनामी, जाट, बुंदेले 
मघुल स ेिव द्ध उठले ; तर अकबरा या काळापासून या राजपतुांनी मघुल साम्रा या या 
िव ताराकिरता व ढीकरणाकिरता आपले रक्त िशंपडले होते, ते दखेील मघुल 
सम्राटािव द्ध उठले आिण औरगंजेबाला यां या सघंिटत सश  प्रितकाराला रणांगणात 
त ड द्यावे लागले.  
 

दिक्षणेत तर मराठ्यांनी मघुलांना जबरद त आ हान िदले. औरगंजेबाने छत्रपती 
सभंाजी या केले या वधामळेु मराठे व मघुल यात सतरा या शतका या अखेर या दोन 
दशकात भडकलेला सघंषर् १७०७ म ये औरगंजेबा या मृ यूबरोबरच सपंला. मराठ्यांची 
शक्ती व अि मता िचरडून टाक या या ढिन याने १६८१ म ये आपला बंडखोर पतु्र 
अकबर या या पाठलागावर दिक्षणेत उतरलेला मघुल बादशहा औरगंजेब पढेु कधी 
िद लीला परत जाऊ शकला नाही. १७०७ म ये दिक्षणेतच, वैफ य व िनराशा यांनी 
ग्रासले या औरगंजेबाचे िनधन झाले. तोपयत मराठ्यांना िचरडून टाक याचे याचे उि  
पार धळुीला िमळाले होते. मराठे मघुलांपेक्षा िनि तच वरचढ बनले होते. 
 

 औरगंजेबाने या या जीवनाची अखेरची पंचवीस वषेर् या या िचवट शतू्रशी - 
मराठ्यांशी झुंज यात घालिवली. राजधानीतील याची ती प्रदीघर् अनपुि थती, यामळेु 
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िव कळीत झालेली व याचा वचक न रािह याने दबुळी झालेली शासकीय यंत्रणा, 
मराठ्यांना नामोहरम कर यात या या पदरी आलेली नामु की व यामळेु साम्रा याची पार 
घसरलेली प्रित ा, मराठ्यांिव द्ध या पंचवीस वषा या यदु्धात खचीर् पडलेले मनु यबळ व 
झालेली अपिरिमत िव हानी, सतत या यदु्धामळेु माजलेले अराजक, उजाड पडलेला 
मलुखु, कृषी, उद्योग, व यापार यावर झालेला िवघातक पिरणाम व यामळेु कोलमडलेली 
आिथर्क यव था, या सवर् कारणांमळेु साम्रा या या शतू्रचा दणुावलेला आ मिव ास व 
मघुलांवरील यांचे अिधकािधक प्रखर होऊ लागलेले ह ले, अशा अनेक कारणांनी मघुल 
साम्रा या या -हासाला वेगाने गती िमळाली. औरगंजेबा या मृ यूनंतर पेटले या वारसा 
यदु्धामळेु तर या पिरि थतीचे गांभीयर् शतपटींनी वाढले. िशवाय, औरगंजेबा या 
उ रािधका-यांत रा यक यार्ला आव यक असलेला खंबीरपणा, कतर्बगारी िकंवा राजकीय 
दूर ी यांचा अभावच होता. यामळेु , प्रारभंी मराठे व नंतर इंग्रज यांचे धक्के बसताच दबुळे 
मघुल साम्रा य कोसळले .  
 

या मघुल साम्रा या या पतनातून अठरा या शतकात बगंाल, अवध, हैद्राबाद, 
हैसूर  ही प्रमखु रा ये उदयाला आली. या रा यां या शासकांनी भारतात ि थरावू पाहणा-
या िब्रिटश स ेला आ हान दे याचा प्रय न केला. पण यात ते अपयशी ठरले.  

 
आपली प्रगती तपासा: 
१८ या शतकातील भारता या ऐितहािसक पा र्भूमीचा मागोवा घ्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
१.३ औरगंजेबाचे उ रािधकारी : 
 

औरगंजेबा या मृ यूमळेु बलशाली मघुल सम्राटा या पतनाची पायाभरणी झाली व 
याचे तीन पतु्र मअु जम, आझम आिण कम बक्ष यां यात उ रािधकार यदु्धामळेु हे सवर् 
काही घडले. यांना प्रशासकीय उ ेशाने वेगवेग या प्रदशेात िनयकु्त केले गेले होते. मअुझम 
यां याकडे काबूलचे अिधकार, गजुरातचे  आझमं यांचेकडे आिण िवजापूरचे कमाबक्ष 
यांचेकडे िदले  गेले यामळेु यां यात मतभेद िनमार्ण झाले आिण ते वारसांवरील दफुळी 
िनमार्ण कर यास कारणीभूत ठरले. मघुल साम्रा या या अध:पतना या आकलनासाठी या 
प्रकरणात औरगंजेबा या मृ यूनंतर या मघुल वारसांची अकायर्क्षमता, यांचा दबुर्लपणा 
आिण सदोष कामिगरी  यांचे वणर्न केलेले आहे. 
 
 १.३.१ बहादूर शाह पिहला (१७०७-१७१२) : 

फेब्रवुारी १७०७ रोजी वया या ८८ या वषीर् िनराश अव थेत औरगंजेबाचा मृ यू 
झाला. ताबडतोब याची मलेु मअु जम उफर्  आलम, आजम अिण कामबक्ष यां यात 
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स ेसाठी सघंषर् सु  झाला. यात औरगंजेबाचा मोठा मलुगा मअु जमने १८ जून १७०७ 
रोजी आग-याजवळ जजाऊ येथे आजमचा पराभव क न याला ठार केले. यानंतर 
दिक्षणेत येऊन याने कामबक्षशी सघंषर् सु  केला. यात १३ जानेवारी १७० ९ रोजी 
हैद्राबादजवळ कामबक्ष मारला गेला. मात्र याआधीच हणजे आजम मारला गे यानंतर 
आपला मागर् िन कंटक झालेला पाहून मअु जमने 'बहादरुशाह' पदवी घेऊन वतःला 
बादशहा घोिषत केले व तो िद ली या बादशहा हणून गादीवर िवराजमान झाला. यावेळी 
याचे वय ६२ वषेर् होते आिण एवढ्या मोठ्या साम्रा याचा डोलारा सावर याची क्षमता 
बहादरुशाहमधे न हती. यामळेुच की काय न या सम्राटाने शांतते या धोरणाचा अवलंब 
केला. याचे एक उदाहरण हणजे १६८९ पासून मगुलां या कैदते असले या शाहूची 
(सभंाजीचा मलुगा) याने सटुका केली व याला दिक्षणेत जा याची अनमुती िदली. 
कदािचत मराठ्यांशी सलोखा प्र थािपत कर याचा सम्राटाचा प्रय न असावा.  
 

 राजपूतावरील मघुल प्रभाव पूणर्पणे न  कर यासाठी अिजतिसगं, जयिसंग आिण 
अमरिसहं यांनी एक सघंरा य थापन केले.  या मैत्रीपूणर् राजांनी जोधपूरला वेढा घातला 
आिण या या फौजदारला िक ला सोड यास भाग पाडले.  बहादूरशहाने राजपूतांिव द्ध 
सै य गोळा केले, बहादूर शहा राजपूतांवर कारवाई कर याची शक्यता होती पण पंजाब या 
पिरि थतीमळेु यांना लवकर िनघून जावे लागले.   
 
  िशखांबरोबर दखेील बहादरुशहाला सघंषर् करावा लागला. कारण गु  
गोिवंदिसहं या ह येनंतर बंदा बैरागीने पंजाबमधे िशखांना एकत्र आणून मगुलांिव द्ध 
जोरदार मोिहम सु  केली. या सघंषार्त अखेर बंदा बैरागीचा पराभव झाला. यानंतर 
मगुलांनी १७११ म ये सरिहदं पु हा िजंकून घेतले. पण या सवर् प्रकारात बहादरुशाह 
िशखांना िमत्रही बनवू शकला नाही िकंवा यांचे दमनही क  शकला नाही. २७ फेब्रवुारी 
१७१२ रोजी सम्राट बहादरुशाहचा मृ यू झाला. प्रिसद्ध लेखक सर िसडनी ओवन हणतात, 
या यािवषयी काही चांगले श द वापरता येतील असा हा शेवटचा मगुल सम्राट होता.  
या यानंतर साम्रा याचे झपाट्याने झालेले पतन हणजे मगुल सम्राटां या राजकीय 
अकमर् यतेचे व दबुर्लतेचे प्रितक होते." 
 

१.३.२  जहादंर शहा (१७१२-१७१३) : 
१७१२ म ये बहादरुशाहचा मृ यू झा यावर याची मलेु जहांदरशाह, 

अजीमउ शान, रफीउ शान व जहानशाह यां यात गादीसाठी सघंषर् सु  झाला.  मगुलांमधे 
स ाप्रा ीची एवढी प्रचंड लालसा होती की वतः या िप याचे पे्रत दफन कर याचेही भान 
हया राजपूत्रांना रािहले नाही. अखेर या स ासंघषार्त ईराणी गटाचा नेता झिु फकार 
खान या मदतीने जहांदरशाह यश वी झाला व िद ली या गादीवर बसला (१७१२). 
यावेळी तो समुार े५२ वषाचा होता.  
 

नवीन नेमणकुा क न आिण समथर्कांना बिक्षसे दऊेन याने आपले यश साजर े
केले . झिु फकार खान पंतप्रधान झाला. याचे वडील असद खान याना वकील ए-मतुलक 
ही पदवी दे यात आली. झु कीकर खान यां या िमत्राना इतर उ च पदे िदली गेली. नवीन 
सरकारने िमत्रांना व समथर्कांनाच बिक्षसे िदली. नवीन वजीर यांनी आप या समथर्कांना 
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चारी बाजूंनी एकत्र  क न  यांची ि थती मजबूत केली  आिण शतंू्रचा नाश केला.  नवीन 
सम्राट लाहोरहून िद लीत दाखल झाला आिण पढुील काही मिहने राजधानीत उ सव 
साजर े कर यात आले. काही काळ शहरात ग धळ उडाला. मिह यातून तीन वेळा 
िदवाळीसारखे शहर उजळले जात होते. धा य दखेील खूपच महाग झाले. 
  

िसडनी ओ हनने हटले आहे, "जहांदरशाह तैमूर, बाबर आिण अकबरा या 
खानदानातील  पूणर्पणे पितत प्रितिनधी होता. तो ितर कारणीय, िन ु र, चिरत्रहीन, िनदर्यी 
आिण भेकड राजा लाल कंुवर या आवड या बाई या पे्रमात वेडा झाला होता. ित या 
नातेवाईकाना उ च पदावर िनयकु्त क न स मािनत क न रा यातील जु या सरदाराना 
आिण  अनभुवी अिधकारी यांना नाराज केले. लवकरच तो कुप्रिसद्ध झाला. लोक याची 
घणृा क  लागले." लालकंुवर आिण ित या नातेवाईकांसमवेत राजाने स यतेचा अभाव 
दशर्िवला आिण दररोज रात्री राजवाड्यात बादशहा सोबत मद्य िप यासाठी एकत्र जमणा-या 
सगंीतकारांमळेु ती  सतंाप िनमार्ण झाला आिण बादशहाब ल सवर् आदर िकंवा भीती 
नाहीशी झाला.  सरदार आिण चांगले लोक सम्राटापासून दूर राहणे पसतं क  लागले.   

 
बादशहा या चािर या या वाईट प्रभावामळेु शाही दरबाराचा अिभमान नाहीसा 

झाला. तो कठपतुली बनला. सवर् शक्ती वजीर झिु फकार खान आिण मंत्री यां या हाती 
होती जे आपले काम इतरांवर ढकलत असत. स ाधारी मं या या इ छेनसुार, जबाबदा-या 
िवभाग या गे या आिण एका यक्तीपासून दसु-या यक्तीकडे पद ेबदलली गेली. ता परुते 
व पात या पदांवर असणार्यांनी या सधंींचा वापर फायदा क न घे यासाठी केला. याचा 
पिरणाम असा झाला की प्रशासनाकडे दलुर्क्ष झाले आिण अराजकता पसरली. िन ेची संपूणर् 
भावना नाहीशी झाली. अकरा मिह यां या कारिकदीर्त, जहांदार शाहने आप या पूवर्जांनी 
जमा केलेला बराच खिजना सपंवला. बाबर या स ेपासून गोळा केलेले सोनं, चांदी आिण 
इतर मौ यवान व तू खचर् कर यात आ या. 
 

  अनाग दी आिण द्वेष पसरिव यात राजा एकटा न हता. झिु फकार यानेदखेील 
असे केले आिण आपले बहुतेक सरकारी काम यां या एका आवड या अिधकारी सभुागचंद 
यां याकडे सोडले, यांनी आप या घमडी वभावामळेु सवानाच नाराज केले. झिु फकार 
आिण जहांदर शहाचा सावत्र भाऊ खानजहां कोकलताश यां यात भांडण सु  झाले. तो 
झिु फकार यांना मंत्रीपदाव न काढून टाक यासाठी राजाचा वापर करत होता. हे सवर् 
राजधानीत घडत होते, यामळेु कद्रीय स ा अिधकािधक कमकुवत होत चालली होती.   
  

राजधानीतील अशा पिरि थतीचा फायदा अजीम-उश-शानचा दसुरा मलुगा 
फ र् ख-िसयार  याने घेतला. पटनाचे रा यपाल स यद हुसेन अली आिण अलाहाबादचे 
रा यपाल स यद अ दु ला यांचे पाठबळ यांनी िमळवले. समथर्कां या गटासह, तो 
काकां या िसंहासनावर आपला दावा ठेवू लागला. खजआु नावा या िठकाणी मागर् 
अडिवणारा आपला चलुत भाऊ अजीज-उद-दीन या प्रितकारांवर याने िवजय िमळिवला.  
पढेु याचा सामना आग्र्याजवळ जहानदरशाह या याशी झाला.  जहांदार शाह सै यदलातून 
बाहेर पडला आिण लालकंवरसमवेत बैलगाडी या सहा याने रणांगणातून िद लीला 
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पळाला. झिु फकार खान आधीपासूनच जलदगितने राजधानीत पोहोच याचा प्रय न करीत 
होता. वकील ए-मतुलक असद खान या याकडे जहांदार शाहने आ य घेतला परतं ु याने  
िव ासघात क न जहांनदरशाहला शतू्र या वाधीन केले. अशा िव ासघाता या 
कृ याब ल असद खान आिण याचा मलुगा झिु फकार खान यांना फार िकंमत मोजावी 
लागली.  असद खान यांना अपमान सहन करावा लागला आिण झिु फकार खानला ठार 
मार यात आले.  मात्र यावेळी मगुल दरबार हणजे कटकार थानांचा अड्डा बनला होता. 
सवर्त्र अि थरतेचे, अिव ासाचे व ग धळाचे वातावरण होते. यामळेुच जहांदरशाहला फार 
काळ स ेचा उपभोग घेता आला नाही. या यािव द्ध एक वषार् या आतच कार थान 
होऊन यात जहांदशाह मारला गेला. १२ फेब्रवुारी १८१३ रोजी जहांदर शाहला ठार 
मार यात आले.   

 
अिवनने िलिहले आहे की, "तैमूर या राजवंशातील जहांदर शाह हा पिहला 

बादशहा होता याने वत:चा कू्रर वभाव, यािभचार आिण याडपणामळेु रा य कर यास 
पूणर्पणे अपात्र अस याचे िसद्ध केले होते." 
 

आपली प्रगती तपासा: 
१.   बहादूर शाह पिहला आिण जहांदर शहा यां या कामिगरीचे परीक्षण करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
१.३.३ फ र् ख-िसयर ( १७१३-१७१९ ) : 

स यद बंधू या मदतीने अजीम-उश-शानचा मलुगा फ़ र् खिसयर बादशहा बनला. 
(१७१३) जे हा फा खिसयार िसहंासनावर बसला ते हा तो ३० वषाचा त ण होता. तो 
खूप दबुर्ल, िववेकहीन आिण शािररीक व नैितक शक्तीिवरिहत होता. याने स यद बांधवांशी 
भांडणे सु  केली आिण आपली वैयिक्तक शक्ती वापर याचा प्रय न केला. सैयद बांधवांनीच 
याला िसहंासनावर बसायला लावले अस याने यांनी सरकारवर िवशेषत: नेमणकुा आिण 
यदु्धातील लूट वाटप या िवषयांवर सरकारवर पूणर् ताबा िमळव याची मागणी केली.  
िदवसिदवस संघषर् वाढत गेला. स यद बंधूनंा काढून टाक यासाठी, फा खिसयर याने 
गिल छ अशा कुट मागाचा आधार घेतला.   
 

जे हा फा खािसयार िसहंासनावर आला ते हा यांनी स यद अ दु ला यांना 
कु व-उल-मु क हे पद दऊेन आपले पंतप्रधान हणून नेमले. मीर बक्षी हणून अमीर-उल-
उमरा या पदावर हुसेन अलीची नेमणूक केली. जवळपास सात वषा या कारकीदीर्त 
फा खिसयार आप या अिधकार व अिधकाराची अमंलबजावणी कर या या इ छेमळेु 
आिण याचा फायदा घेत असले या स यद बांधवां या भावना दखुावू नयेत या मानिसक 
मनोवृ ीमळेु नेहमीच दःुखी होता. या या इ छाशक्ती या कमकुवतपणामळेु याने धैयार्ने 
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िनणर्य घे यास आिण शतंू्रना दडप यास टाळले. याने वत: ला बादशहा हणून अयोग्य 
अस याचे िसद्ध केले.   
 

या या कारिकदीर्त उ र भारतात बंडखोरीची भावना दडप यासाठी तीन सैिनक 
कारवाई कर यात आ या. अजीत िसगंने पु हा मारवाडम ये वातं य घोिषत केले आिण 
अजमेरचाही ताबा घेतला. हुसेन अलीने या यािव द आक्रमण क न याचा पाठलाग 
केला. अखेर अिजतिसगं शरण आला. यामळेु अिजतिसंगला याचा मलुगा बादशहा या 
दरबारी पाठवावा लागला व वतःची मलुगी बादशहा या जनानखा यात द्यावी लागली. 
 

 बंदा बहादूर या नेतृ वात असले या शीखांचा पराभव हे फ र् ख-िसयार यांचे 
सवार्त मोठे यश होय. बंदा बहादूर या नेतृ वात शीखांनी बहादूरशहा या मृ यूनंतर या 
अराजकांचा फायदा घेऊन आपली शक्ती वाढिवली होती. यांनी १७१४ म ये अ दलु 
समद याला लाहोरचा रा यपाल हणून िनयकु्त केले आिण यांनी शीखांना िचरडून 
टाक या या प  सूचना िद या. दर यान, शीखां या गटात मतभेद िनमार्ण झाले आिण 
याचा पिरणाम असा झाला की मोठ्या सखं्येने शीख सैिनकांनी बंदा बहादूरचा पािठंबा मागे 
घेतला.  मोगल रा यपालांनी या घटनेचा परुपूेर फायदा उठिवला आिण बंदा बहादूरला 
लोहगड िरकामे कर यास व गरुदासपूरला परत जा यास भाग पाडले. तेथेही याला 
शांततेत जग याची परवानगी न हती. या िठकाणी या यावर एक भयंकर  ह ला झाला 
आिण  िडसबर १७१५ म ये बंदा बहादूरला शरण जा यास भाग पाडले गेले. या या ७०० 
साथीदारांसह याला कैद क न िद ली येथे ने यात आले आिण १७१६ मधे िद ली येथे 
याला िनघृर्णपणे ठार मार यात आले. 

 

ितस-या ल करी योजनेचा सबंंध चडुामन या नेतृ वात शिक्तशाली बनले या 
जाटांना दडप याचा होता. चडुामनने बेकायदशेीर कर लादणे आिण थािनक रिहवाशांना 
त्रास दणेे सु  केले आिण थान नावा या िठकाणी एक मजबूत िक ला बांधला. राजा 
जयिसहंने या यावर मोठा दबाव आणला व जाटांचा पढुारी चूडामण यास मोगलांचे 
मांडिलक व वीकारावयास भाग पाड यात आले.  
 

फ र् ख-िसयार याने स यद बधूं या िवरोधात तीन षडयंते्र रचली. हुसेन अली यांना 
राजपतुाना येथील बंडखोरी रोख यासाठी शाही सै या या नेतृ वात नेमणूक कर यात 
आली ते हा जोधपूरचा बंडखोर राजा अिजतिसगं राठोर यांना गु  पते्र िलिहलेली होती, जर 
यांनी हुसेन अलीचा काटा काढला तर याला मोठे बक्षीस दे यात येईल असे वचन िदले 
होते.  तथािप, हा कट अयश वी झाला. अिजतिसगंने समपर्ण क न हुसेन अली यांना 
फा ख-िसयार यांची पते्र सादर केली. 
 

दिक्षणेचा हाईसरॉय िनजाम-उल-मु क याला परत बोलावले गेले आिण डेक्कन 
प्रांत हुसेन अली या ता यात दे यात आला. हुसेन अली दिक्षणेकडे जात असताना 
बादशहाने डेक्कनचे डे यटुी ग हनर्र दाऊद खान यांनी हुसेनला अडथळा आण यासाठी 
गु पणे उद्यकु्त केले. तथािप, दाऊद खान पराभूत झाला आिण ठार झाला. हा  कट सदु्धा 
अयश वी झाला.  
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स यद अ दु ला खान या या ह येचाही प्रय न केला गेला. नौरोज समारभंात 
वजीर अ दु ला खान यांना घे न यांची ह या करायची िकंवा तु ं गात टाकायचे .  तथािप, 
हा  कट सदु्धा अयश वी झाला. अ दु ला खानला कटािवषयी मािहती िमळा यामळेु याने 
अगोदरच िवशाल सै य गोळा क न तो  फ क-िसयार िव द्ध स ज झाला. बादशहा आिण 
स यद ब्रदसर् यां यातील सबंंध खूप तणावपूणर् झाले होते.   
 

दसुरी मह वाची घटना हणजे बादशहाने १७१७ मधे िब्रटीश इ ट इंिडया 
कंपनीला यापारात अनेक सवलती िद या. यातील मह वाची हणजे बंगालम ये 
िमळालेली करमकु्त यापाराची सवलत होय. मात्र, लवकरच बादशहा फ र् खिसयर आिण 
स यद बंधू ां यात मतभेद सु  झाले. िहदंु थानी गटाचे नेतृ व स यद बंधूंकडे अस याने 
ते अितशय शक्तीशाली होते. अशाप्रकार ेसम्राट आिण स यद बंधू एकमेकांवर कुरघोडी 
कर याचा प्रय न क  लागले. यात स यद बंधूंनी मराठ्यां या मदतीने अखेर 
फ र् खिसयरचा काटा काढला (१७१९). 
 

फ र् खिसयारिवषयी आिवर्नने िलिहले, "फा खिसयार कमकुवत, तु छ व डरपोक 
होता. या याजवळ वाईट कर याची िकंवा चांगले कर याची शक्ती न हतंी. या या 
वैयिक्तक साम यार्वर दबाव आण या या प्रय नांमळेु याचे शासन सतत तणावग्र त आिण 
िचंताग्र त रािहले, यामळेु याचा मृ यू झाला."  

 
   डॉ. ए.एल. ीवा तव यांनी फ र् खिसयार यां यािवषयी िलिहले आहे," बाबर या 
घरा याने आतापयत िद लीचे िसहंासन सशुोिभत केले होते, यात हा सवार्त अपात्र शासक 
िस द झाला. " 
 

हे लक्षात घे यासारखे आहे की फा खािसयारां या कारिकदीर्त, मोगल साम्रा य 
लयास जाऊ लागले. सवर्त्र अनाग दी पसरली. सरजंामशाही, जमीन मालक आिण 
जमातींचे गट सरकार या शक्तीला आ हान दऊे लागले. िविवध उमरावां या समथर्काम ये  
िद लीतील र यांवर सघंषर् झाले आिण र ते चारही बाजूंनी लटुा ं नी भरलेले होते. 
सरकारी आदेशांचे खलेुआम उ लंघन होऊ लागले. अिधकार्यांनी आदशे न घेताच आपली 
पद ेसोडली. िनयम व कायद्यांकडे दलुर्क्ष केले गेले. भ्र ाचार व अपात्रता सवर्त्र पसरली. 
वेतन न िमळा यामळेु सैिनक बंडखोर झाले.  
 
१.३.४  रफी-उद-दराजत (२८ फेब्रुवारी १७१९  त े४ जून १७१९ ) : 
     औरगंजेबाचा वीस वषीर्य पणतू रफी-उद-दराजत २८ फेब्रवुारी १७१९ रोजी 
पदा ढ झाला. िनकुिसिययार या बंडाळी या काळात याने आग्र्या या िक ला ता यात 
घेतला आिण वत: ला शासक हणून घोिषत केले. पण तो स यद बंधू या हातातील बाहुले 
झाला होता. रोगामळेु याची प्रकृती अितशय ढासळू लागताच स यद बंधूनी यास पद यतु 
केले. पद यतुीनंतर एका आठवड्यातच तो मरण पावला. फक्त काही मिह यां या 
अ पकाळ रा य करणार्या मोगल शासकांपैकी तो एक होता. 
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१.३.५  रफी-उ -दौला (६ जून १७१९ त े१७ स टबर १७१९) : 
     तो ‘शाह जहा ँदसुरा' हणून लोकिप्रय होता. या या कारिकदीर्त अिजतिसगं यांनी 
आपली िवधवा मलुगी मोगल हराम यां याकडून परत घेतली आिण नंतर ती िहदंू बनली. 
हाही स यद बंधू या हातातील बाहूले होता.  हा एक रोगी बादशहा अस यामळेु लवकरच 
मरण पावला 
 
  यानंतर रफीउ राजत व रफीउ ौला यांना िसहंासनावर बसवून व लगेच उतरवून 
अखेर स टबर १७१९ म ये महु मदशाहला बादशहा बनिव यात आले. केवळ १७१९ हया 
वषार्त िद ली या िसहंासनाने चार सम्राट पािहले. ाव न राजकीय अि थरता िकती 
िशगेला पाहेचली होती हे प्र ययास येते.  
 
१.३.६ महु मद शाह रगंीला (१७१९-१७४८ ) :  

रफीउ -दौला या मृ यूनंतर मोह मद शाहला स यद बंदूने िसहंासनावर बसवले.  
तो बादशहा बहादूर शाह पिहलाचा चौथा मलुगा होता.  या याब ल असे हटले जाते की 
या यासारखा िद ली या िसहंासनावर एखादा िनि ंत व िन काळजी बादशहा यापूवीर् 
बसला न हता. तो एक १७ वषार्चा त ण मलुगा होता. याने आपला बहुतेक वेळ 
राजवाड्या या चार िभतंींम ये, जनानखा यात िहजंड्यांसमवेत आिण ि यांसमवेत 
घालिवला.  कोणीही या या िशक्षणाकडे लक्ष िदले नाही कारण तो िद ली या िसहंासनावर 
बसेल याची कुणाला क पनाही न हती. जरी तो हुशार असला तरी याने कधीही आप या 
बदु्धीचा उपयोग कर याचा प्रय न केला नाही. तो उदारमतवादी होता. याने कधीही रक्त 
सांडले नाही िकंवा प्राणीह या केली नाही. तो भेकड आिण अि थर मनाचा माणूस होता.  
तो िवलासी, कंटाळवाणा आिण अशोभनीय सवयींचा यसनाधीन होता.   
 

वतःहून काहीही िनणर्य न घेणे हा याने आप या जीवनाचा िनयम बनिवला 
होता.  याने हे काम आप या िप्रयजनांवर सोडले. या यात पढुाकार घे याची क्षमता 
न हती. राजकारणा या खेळा या सु वाती या िनयमांशी तो पूणर्पणे पिरिचत न हता आिण 
खेदाची गो  हणजे यांना या जाणून घे याचीह उ सकुताही न हती.  तम अली यांनी 
िलिहले की, "महु मद शहा यांनी आप या कतर् यांकडे लक्ष िदले नाही; याऐवजी 
आप याला काही जबाबदार्या पार पाडा या लागतील हे यांना ठाऊक न हते."  
 

महु मद शहा दखेील स यद बंधू या हातचे बाहुले बनला. मगुल दरबारात 
िनजामु मु क या तरुानी सरदारांचे स यद बंधूंशी जमत नसे.  िनजामु मु क माळ याचा 
सभेुदार होता. याने महु मद शहा िव द्ध बंड केले. बादशहाबरोबर सै य घेऊन स यद 
हुसेन बंडाचा बंदोब त कर यासाठी िनघाला असता मागार्त तोडाभीम या िठकाणी 
िनजामु मु कने कपट क न स यदला ठार केले. ही वातार् समजताच स यद अ दु ला 
यांनी इब्रािहम नावा या मलुास बादशहा केले. महु मद शहा लगेच उ रसे गेला.  याचे व 
स यद अ दु ला यांचे िवलोचपरु येथे १७२० या नो हबर म ये यदु्ध होऊन यात स यद 
अ दु ला पराभूत झाला. नंतर यास कैद कर यात येऊन १७२२ म ये याचा वध 
कर यात आला. 
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मगुल साम्रा या या ीने बादशहा महु मदशाहची कारकीदर् मह वाची ठरली. 
आप या कायर्काळा या प्रारभंीच महु मदशाहने डोईजड ठरले या स यद बंधूंचा काटा 
काढला असला तरी पिरि थतीवर तो िनयंत्रण ठेवू शकला नाही. महु मद शाह याला 
प्रशासनाम ये काहीच रस न हता.  तो आपला वेळ आप या िप्रयजनांबरोबर यथर् कामात 
यतीत करत असे. मीर महु मद अमीन खान यांचा मलुगा वजीर कमरउ ीन खान 
या याकडे याने सवर् काही सोपिवले. ददुैर्वाने, वजीर दखेील एक नीरस, कामे टाळणारा 
आिण िवलासी माणूस होता. िद लीत अक्षरशः कोणतेही सरकार न हते.  महु मद शहा याने 
आपला बहुतांश वेळ जनावरां या मारामारी पाह यात घालवला. सावर्जिनक कारभाराकडे 
दलुर्क्ष के यामळेु आिण सुदंर मिहलां या यसनामळेु, याला महु मद शाह "रगंीला" असे 
सबंोधले गेले. 

 

या या कारिकिदर्त गरजे या वेळी प्रांतीय सरकारांना कद्राकडून कोणतीही मदत 
िमळत न हती.  जे हा नािदरशाह अफगािण तानासाठी धोका बनला आिण काबूल या 
मोगल रा यपालांनी मदतीची मागणी केली ते हा कोणीही या या िवनंतीकडे लक्ष िदले 
नाही. याचे पिरणाम भयानक झाले.  मोगल साम्रा याचे िवघटन होऊ लागले.  बरचे प्रांत 
अक्षरशः वतंत्र झाले. महु मद शहा या कारिकदीर्त िनजाम उ मु कने दिक्षणेत वतंत्र 
रा य थापन केले.  याच वेळी पिहला बाजीराव पेशवा यांनी माळवा, गजुरात, बुंदलेखंड हे 
प्रदशे िजंकून साम्रा यिव तार केला. िनजामु मु कचा पिह या बाजीरावने अनेकदा  
पराभव केला.  
 

महु मद शहा या काळात मघुल साम्रा याचे िवघटन होऊन माळवा, गजुरात, 
महारा ट्र व-हाड हे प्रांत मराठ्यां या ता यात गेले होते. िनजामु मु क दिक्षणेत वतंत्र 
झाला होता तर सादखान अयो येत आिण अलीवदीर्खान बंगाल, िबहार व ओिरसा या 
प्रांतात वतंत्र झाले. जाट, रोिहले व रजपूत हेही वतंत्र झाले. महु मदशाह याच 
कारकीदीर्त १७३७ म ये पेशवा थोरले बाजीरावने िद लीवर आिण १७३९ म ये 
अफगािण थानचा शासक नािदरशहाने भारतावर आक्रमण क न मगुल साम्रा याची 
पाळेमळेु उखडून टाकली . याच वेळी नािदरशहा ने महु मद शहा वर वारी क न िसधूं या 
पलीकडील प्रदेश िजंकले.  
 

मघुल साम्रा याचे िवघटन होऊन ते केवळ नावापरुतेच रािहले. बादशहा दखेील 
दबुर्ल व नामधारी बनला.  
 
आपली प्रगती तपासा: 
१. फ र् ख-िसयर आिण महु मद शाह रगंीला यां या कामिगरीचा आढावा घ्या.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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१.३.७  नािदरशहाचे भारतावरील आक्रमण ( १७३८-३९ ) : 
 भारतासाठी वाय य सीमा नेहमीच फोटक ठरली आहे . सीमेकडील टो या सधंी 

िमळताच भारतावर ह ले करीत, हणूनच यश वी रा यक यानी नेहमीच वाय य सीमेवर 
कडक सरुक्षा यव था ठेवली होती, औरगंजेबही याला अपवाद न हता. या या 
कारकीदीर्त सीमेवरील टो यामधे शांतता होती. यांना आिथर्क मदत यवि थत िमळत 
होती. काबूलचे प्रशासन उ म प्रकार ेचालले होते आिण िद ली व काबूलमधे प्रशासकीय 
पत्र यवहार योग्य िरतीने सु  होता. पर पर दळणवळणाचे मागर् खलेु होते. परतं ु
औरगंजेबा या मृ यूनंतर पिरि थती झपाट्याने घस  लागली. काबूलव न बहादरुशाह 
िनघून आ यावर व वारसायदु्धात य त झा यावर काबूल व गझनीची घडी िव कटू 
लागली. सवर्त्र वाथर्, भ्र ाचार सु  झाला. यामळेु सीमा असरुिक्षत बनली. अशा 
पिरि थतीत मह वाकांक्षी यक्तींची मह वाकांक्षा जागतृ होणे वाभािवक होते. िसयार - उल 
- मु खरीनचा लेखक गलुाम हुसेन हणतो की रा यपालां या िनयकु्तीत पक्षपात होत असे. 
यामळेु अयोग्य रा यपाल िनयकु्त केले जात. अशा ि थतीत सीमेकडील टो यांना िदली 
जाणारी आिथर्क मदत यां यापयत न पोहचता मध याम ये अिधकारी वगर् गडप करीत. 
सै यालाही वेतन यवि थत िमळत न हते. एकूणच सीमा भागाची उपेक्षा होऊ लागली. 
इतकी की परकीय आक्रमणाची शक्यता िद लीला कळिव यात आली ते हा ती वातार् 
कळिवणा-या मगुल रा यपालाचीच थट्टा कर यात आली.  
 

नािदरशहाचा ज म खरुासान या तकुर्  वंशात १६८८ म ये झाला. अफगाणांनी 
फारसवर (ईराण) आक्रमण केले त हा फारसचा सरंक्षक हणून नािदरशहा नावा पाला 
आला. १७२२ म ये अफगाणांनी कंदाहार िजंकून घेतले व फारसची राजधानी इ पहानवर 
क जा िमळिवला यावेळी प्रय नांची शथर् क न नािदरशहाने अफगाणांना िपटाळून लावले 
(१७२७). या या या कायार्वर प्रस न होऊन फारस सम्राट शहा तहमा पने नािदरशहाला 
आप या रा यातील काही प्रदशे िदला. तेथे नािदरशहा वतंत्रपणे शासन करीत असे. 
आप या नावाचे िशक्केही याने प्रचिलत केले होते. १७३६ मधे नािदरशहाने सपूंणर् 
फारसवर आपला अिधकार प्र थािपत केला.  
 

नािदरशहा अशाप्रकार ेफारसचा ( ईराण िकंवा पिशर्या ) शासक बनला असला तरी 
मह वाचे कंदहार अफगाणां या ता यात होते. हणून नािदरशहा रा यिव ताराकडे वळला. 
कंदहार या अफगाणांना एकटे पाड या या ीने याने मगुल बादशहा महु मदशाहला 
िवनंती केली की, कंदहार या अफगाणांना काबूलम ये आ य िमळू नये. बादशहा 
महु मदशाहने तसे आ ासन नािदरशहाला िदले . परतं ुप्र यक्षात १७३८ म ये नािदरशहाने 
कंदहारवर आक्रमण केले ते हा काही अफगाणांनी मगुल प्रदशेातील गझनी व काबूल येथे 
आ य घेतला. मात्र नािदरशहाचे सैिनक मगुल सीमेत िशरले नाही. अशा ि थतीत 
नािदरशहाने एक दूतमंडळ िद लीला पाठिवले. पण ा दूतमंडळातील सद यांची मगुल 
सैिनकांनी ह या केली. खर ेतर फारस आिण भारत यां यात पूवीर्पासून दूतमंडळाचे येणे 
जाणे सु  होते. पण नािदरशहाने पाठिवले या दूतमंडळाला शासक महु मदशाहने समंती 
िदली नाही. एवढेच न ह े तर दूतमंडळ मारले गेले. हा नािदरशहाला वतःचा भयानक 
अपमान वाटला. हणूनच याने भारतावर आक्रमण कर याचे ठरिवले.  
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भारता या ि थतीची नािदरशहाला चांगलीच क पना होती. मगुल साम्रा याची 

ढासळती ि थती आिण ल करी दबुर्लता प  िदसत होती. भारतात असले या अमाप 
सपं ीचेही नािदरशहाला आकषर्ण होते. मह वाची गो  हणजे अतंगर्त भांडणातून काही 
मगुल दरबा-यांकडून नािदरशहाला भारतावर आक्रमण कर यास उ ेिजत केले जात होते. 
यानंतर नािदरशहाची िवजयी घोडदौड सु  झाली. ११ जून १७३८ रोजी गझनी ता यात 
घेत यावर २९ जूनला काबूलवर नािदरशहाचा अिधकार प्र थािपत झाला. प्र यक्षात 
नािदरशहाचे आक्रमण होताच काबूलचा मगुल रा यपाल नािसरखानेँ शरणागती प करली. 
ते हा या याकडून एकिन  राह याचे वचन घेऊन नािदरशहाने यालाच काबूल व 
पेशावरचा रा यपाल बनिवले. यानंतर अटक येथे िसधूं नदी ओलांडून नािदरशहाने 
लाहोर या मगुल रा यपालाला पराभूत केले. ते हा नािसरखापँ्रमाणेच तोही नािदरशहाला 
सामील झाला.  
 

१. कनार्लची लढाई : 
 एकामागोमाग िवजय िमळवून नािदरशहा वेगाने िद लीकडे वाटचाल करीत 

अस याचे पाहून बादशहा महु मदशाह घाबरला. आता याला व तिु थतीची जाणीव होऊ 
लागली. हणून याने आप या मदतीसाठी िनजाम, सादतखा,ँ खानदौरान इ. ना घेतले व 
८०,००० सै यासह िद लीहून कूच केले. मगुल सै य प्रचंड असले तरी यां याजवळ 
कोणतीही िनि त अशी योजना न हती. नािदरशहाची ि थती व नेमका ठाविठकाणा यांची 
मगुलांना यवि थत मािहती न हती. अशा ि थतीत कनार्ल या तळाव न मगुल सै याने 
नािदरशहावर ह ला केला पण बाजू यां यावरच उलटली. या लढाईत (२४ फेब्रवुारी 
१७३९) मगुलांचे खूप नकुसान झाले. सघंषार्त खान दौरान मारला गेला व सादतखालँा 
बंदी बनिव यात आले. याचवेळी बादशहाने तडजोडीची भूिमका घेतली. याने 
नािदरशहाला ५० लक्ष . दे याचे कबूल केले. प्र यक्षात बादशहा या वतीने ह े कायर् 
िनजामाने केले. यामळेु बादशहा इतका खशु  झाला की, खानदौरान या मृ यूनंतर िरकामे 
झालेले मीरबक्षीचे पद याने िनजामाला िदले.  
 
२. नािदरशहाचे िद लीवर आक्रमण :  

या तडजोडीत नािदरशहाने परत आप या दशेात जावे असे ठरले होते. परतं ु
कदािचत इितहासाला ते मंजूर न हते. दशेिहतावर वैयिक्तक वाथार्ने व ईषेर्ने मात केली. 
मगुल सरदारांमधील हेवेदोवे, रागलोभ उफाळून आले. मीरबक्षी पदावर सादतखाचँा डोळा 
होता. परतं ुते पद बादशहाने िनजामाला िद याने सतं  झाले या सादतखानेँ नािदरशहाची 
भेट घेऊन याला िद लीवर आक्रमण कर याची िचथावणी िदली व २० कोटी . 
िमळ याचे आ ासन िदले. नािदरशाहला मगुल दरबारा या ि थतीची पूणर् क पना होती. 
िनजामाशी झाले या चचेर्त मराठ्यांनी मगुलांचा एवढा मोठा प्रदशे िजंक याचे कारण हणजे 
मगुल दरबारातील गटबाजी हे याला कळून चकुले. ाला कंटाळूनच आपण दिक्षणेत गेलो 
असेही िनजामाने कबूल केले होते. यामळेुच सादतखाचेँ िनमंत्रण हणजे नािदरशहाला 
सवुणर्सधंी वाटली. याने िद लीला जा याचा िनणर्य घेतला. यानसुार २० माचर् १७३९ 
रोजी नािदरशहा आप या सै यासह िद लीला पोहचला. येथून जवळजवळ दोन मिहने 
िद लीवर नािदरशाहाची स ा होती. या या नावाने खु बा वाचणे सु  झाले व िशक्केही 
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पाड यात आले. नािदरशहा िद लीलाच रािहला असता तर हीच मगुल साम्रा याची समा ी 
ठरली असती.  
 

आप या मकु्कामात नािदरशहाने िद लीची जा तीत जा त लूट कर याचा प्रय न 
केला.  या कायार्त अडथळा आणणा-यांची सरआेम क ल करावी असा याचा आदशे होता. 
यामळेु झाले या नरसहंारात हजार चा बळी गेला. अमीरांनी व जनतेने वतःहून लूट 
आणून द्यावी असाही हुकूम नािदरशहाने काढला. आ ासनाप्रमाणे सादतखा ँ२० कोटी . 
दऊे शकला नाही. यामळेु शारीिरक यातनां या िभतीने याने वीष घेऊन आपली 
जीवनयात्रा सपंिवली. िद लीत यावेळी नािदरशहाची िकती जबरद त दहशत होती हे 
याव न प  होते. अशा प्रकार ेजवळजवळ दोन मिह यानंतर नािदरशहा िद लीहून परत 
िफरला. जातांना िक येक कोटी . रोख िशवाय सोने, चांदी, जडजवािहर आप या सोबत 
आप या दशेात घेऊन गेला. तसेच ह ी, घोडे, ऊंट हजार या सखं्येने नेले. वेगवेगळे 
कुशल कारागीरही याने भारतातून नेले. शहाजहानचे प्रिसद्ध मयूरासन (तख्त-इ-ताऊस; 
Peacock Throne) व जगप्रिसद्ध कोिहनूर िहरा यावेळी नािदरशहा आप या दशेात घेऊन 
गेला. 
 

 घाबरले या बादशहाने आप या मलुीचा िववाह नािदरशहाचा मलुगा नािस लाह 
िमजार् हया याबरोबर क न िदला. याचबरोबर का मीर व िसधूं या पि मेकडील प्रदेश 
नािदरशहाला िदला. काही बंदरहेी िदली. पंजाब या मगुल रा यपालाने नािदरशहाला 
दरवषीर् २० लक्ष . कर दे याचे कबूल केले तसेच सीमेवर शांतता ठेव याचे आ ासन िदले. 
याऐवजी भारतातून जाताना नािदरशहाने महु मदशाहला पु हा मगुल साम्रा याचा सम्राट 
घोिषत क न याला या या नावाने खु बा वाच याचा व िशक्के पाड याचा अिधकार परत 
केला. जाताजाता नािदरशहाने महु मदशाहला काही मह वपूणर् सूचना के या व सम्राटाची 
आज्ञा पाळावी असे आदशे िद ली या जनतेला िदले. सकंट समयी िद लीला ल करी मदत 
दे याचेही नािदरशहाने कबूल केले  

 
आपली प्रगती तपासा: 
१. नािदरशहा या भारतावरील आक्रमणाचा आढावा घ्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 15

१.३.८ अहमदशहा अ दालीची आक्रमणे  (१७४८-१७६७): 
 
१. पिहले आक्रमण (१७४८) : 

अहमदशहा अ दाली नािदरशहा या ल करात एक अिधकारी होता. नािदरशहा या 
भारत वारीत याने भाग घेतला होता. ल कराचा चांगला अनभुव असले या अहमदशहा 
अ दालीने जून १७४७ म ये नािदरशहाला ठार केले व तो वतः अफगािण थानचा शासक 
बनला. नािदरशहाने भारतात िमळिवलेली प्रचंड सपं ी आता अहमदशहा अ दाली या 
ता यात आली. भारता या त कालीन राजकीय ि थतीचे, दरबारातील गटांचे व पर पर 
सघंषार्चे याला चांगले ज्ञान होते. िवशेषतः रोिह यांशी अ दालीचा सपंकर्  होता. अ दालीची 
नजर प्रामखु्याने या या रा या या पूवर् सीमेपलीकडील सजुलाम् सफुलाम् अशा पंजाबवर 
होती. हणून जानेवारी १७४८ मधे सीमा ओलांडून याने पंजाबम ये प्रवेश केला व 
मह वाचे लाहोर िजंकून घेतले. पण याचा अ दालीला फारसा लाभ िमळाला नाही. कारण 
बादशहा महु मदशाहने पाठिवले या सै याने सरिहदंजवळ मनपूुर येथे अ दालीला पराभूत 
केले . मात्र या लढाईत मगुल वजीर कम ीन मारला गेला.  
 
२. दसुर ेआक्रमण ( १७४९ ) : 

मगुल बादशहा महु मदशाह २५ एिप्रल १७४८ रोजी मृ यू पावला. या यानंतर 
याचा मलुगा अहमदशाह बादशहा बनला. याने वजीरपदी सफदरजंगची िनयकु्ती केली. 
सफदरजंग अवधचा नबाबही होता. लवकरच सफदरजंग आिण दआुबमधील रोिहले 
यां यात सघंषर् उद्भवला. ते हा रोिह यांना मदत कर यासाठी अ दाली भारतावर चालून 
आला (१७४९), परतं ु पंजाब या मगुल सभेुदाराने काही रक्कम दऊेन अ दालीशी तह 
केला व याला परत पाठिवले.  
 
३. ितसर ेआक्रमण ( १७५१ ) : 

अ दाली अफगािण थानात परत गेला असला तरी सफदरजंग व रोिहले सघंषर् 
सु च होता . राजकीय कारणाबरोबर यां यातील पर पर सघंषार्ला धािमर्क कारणही होते. 
कारण सफदरजंग िशया पंथाचा तर रोिहले सु नी पंथाचे होते. यावेळी उ र भारतात पेशवा 
बाळाजी बाजीराव उफर्  नानासाहेबा या नेतृ वाखाली मराठ्यांची ताकद वाढत होती. हणून 
सफदरजंगने आप या मदतीसाठी मराठ्यांना पाचारण केले. पिरणामी दआुबमधे मराठे व 
रोिहले सघंषर् सु  झाला. यात रोिह यांना जबर हानी सहन करावी लागली. हणून यांनी 
अ दालीला बोलािवले. यानसुार १७५१ या अखेरीस अ दाली पंजाबमधे दाखल झाला. 
अ दालीचे िद लीवर होणार े सभंा य आक्रमण लक्षात घेऊन बादशहा अहमदशाहने 
सफदरजंगला पढेु क न मराठ्यांशी एक करार केला (१७५२). या करारानसुार 
अ दाली या आक्रमणाचा बंदोब त कर याची जबाबदारी मराठ्यांनी प करली. याऐवजी 
यांना सम्राटाकडून दआुब, पंजाब व िसंध प्रदशेाचे चौथाईचे अिधकार िमळाले. मात्र 
मराठ्यांशी करार करत असतानाच भयग्र त बादशहाने पंजाब अ दालीला दऊेन टाकला. 
पिरणामी अहमदशहा अ दाली आप या दशेात िनघून गेला.  
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४. चौथ ेआक्रमण (१७५६) :  
१ जून १७५४ रोजी वजीर गािजउ ीनने अहमदशाहला काढून या या जागी 

आलमगीर िद्वतीयला बादशहा बनिवले. िद लीत यामळेु ग धळाची पिरि थती होती. 
अशीच पिरि थती पंजाबम ये िनमार्ण झाली. पंजाबचा सभेुदार मीर म नू (मईुन-उल- मु क) 
हया या मृ यूनंतर या या लहान मलुा या वतीने मीर म नूची प नी मगुलानी बेगम पंजाबचा 
कारभार पहात असे. परतं ुवजीर गािजउ ीनने पंजाबचा सभेुदार हणून आिदना बेगमची ची 
िनयकु्ती केली. यामळेु सतंापले या मगुलानी बेगमने अहमदशहा अ दालीला पाचारण केले. 
व िद लीत असले या गु  धना या साठ्यांची मािहती परुिवली. पिरणामी नो हबर १७५६ 
मधे अ दाली पंजाबम ये आला व तेथून िद ली या रोखाने जाऊ लागला. २८ जानेवारी 
१७५७ रोजी िद लीत प्रवेश के यापासून जवळजवळ १ मिहना अ दालीचा मकु्काम 
िद लीला होता. यावेळी धन िमळिव यासाठी अ दालीने िद ली या जनतेवर अनि वत 
अ याचार केले. यात िहदंूबंरोबर जनानखा यातील ि यांचाही समावेश होता. 
िद लीजवळील मथरुा व वृंदावन येथेही अ दाली या सैिनकांनी िव वंस केला . िहदंूचंी 
क ल, मंिदरांचा िव वंस, लूट असे प्रकार सरार्स चालत. शेवटी सै यात कॉल-याची साथ 
पसर याने अ दालीने ह े आक्रमण आटोपते घेतले व मायदशेीचा र ता धरला. यावेळी 
अ दालीला कोट्यावधीची लूट िमळाली. िशवाय चांग या प्रितचे घोडे, ऊंट, ह ी याने 
वतः बरोबर नेले. परत जाताना मीरबक्षी पदावर अ दालीने रोिह यांचा नेता नजीबखान 
रोिह याची िनयकु्ती केली. नजीबखान मराठ्यांचा कट्टर शतू्र होता व िद ली या गादीवर 
याचा डोळा होता. 

 
 ५. पाचवे आक्रमण (१७५९) : 

अहमदशहा अ दाली िद लीची लूट करत असताना पेशवा बाळाजी बाजीरावने 
आपला लहान भाऊ रघनुाथराव यांस उ रते पाठिवले. प्र यक्षात अ दाली भारतातून 
िनघून गे यावर रधनुाथराव िद लीस पोहोचला. याने नजीबखान रोिह यास कैद केले. पण 
म हारराव होळकराशी सधंान बांधून नजीबखानने वत:ची सटुका करवून घेतली. यानंतर 
रघनुाथरावने अटकेपयत मोहीम काढून िद ली ते अटक प्रदशे िजंकून घेतला. पण हा प्रदशे 
मराठ्यां या ता यात राहील याचा कोणताही बदोब त केला नाही. अशा ि थतीत म 
१७५८ म ये रघनुाथराव दिक्षणेत ये यास िनघाला. 
  

हयाच वेळी नजीबखान रोिह याने पु हा अहमदशहा अ दालीला भारतावर वारी 
कर याचे आमंत्रण िदले. यानसुार १७५९ मधे अ दाली भारतावर चालून आला. िद लीत 
याच समुारास स ाबदल होत होता. बादशहा आलमगीर िद्वतीयचा खून होऊन राजपूत्र 
अली गोहर 'शाह आलम' पदवी घेऊन बादशहा बनला. (२२ िडसबर १७५९), अ दाली 
पंजाबात होता. याने साबाजी िशंदचेा पराभव क न पंजाब मराठ्यांपासून िहसकावून 
घेतला. यापाठोपाठ १० जानेवारी १७६० रोजी मराठ्यांचा शूर सरदार द ाजी िशंद े
बरारीघाट या लढाईत मारला गेला. मराठ्यां या या पराभवाने पंजाब व िद ली प्रदशे पु हा 
अ दाली या वचर् वाखाली आला. ही हकीकत कळताच पेश याने सदािशवरावभाऊ या 
नेतृ वाखाली एक मोठे सै य उ रते पाठिवले. मराठ्यांचे हे सै य आिण अहमदशहा 
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अ दाली यां यात अनेक चकमकी होऊन अखेर १४ जानेवारी १७६१ रोजी पािनपत येथे 
जोरदार यदु्ध झाले. हेच पानीपतचे ितसर ेयदु्ध होय, यात मराठयांचा पराभव झाला.  
 

पािनपतवरील िवजयानंतर अ दाली २० माचर् १७६१ रोजी आप या दशेात परत 
जा यास िनघाला. जाताना शाह आलमला िद ली या गादीवर बसिवले. वजीरपदी इमाद 
उल मु कची तर मीरबक्षी हणून नजीबखान रोिह याची िनयकु्ती केली. या यदु्धानंतर मगुल 
साम्रा याचे झपाट्याने पतन सु  झाले. अ दालीने शाह आलमला िद ली या गादीवर 
बसिव याची घोषणा केली असली तरी प्र यक्षात शाह आलम पािनपत या यदु्धा या वेळी 
िद ली सोडून िनघून गेला होता. याव न िद ली रा याची काय ि थती असेल याची 
क पना करता येते. यानंतर ११ वषेर् शाह आलम अवधचा नबाब शजुाउ ौला व इंग्रज 
यां या आ याने होता. पढेु महादजी िशंद े यांनी िद ली िजंकली व शाह आलमला 
इंग्रजांकडून िद लीला आणून गादीवर बसिवले. 
 
आपली प्रगती तपासा: 
१. अहमदशहा  अबदाली या भारतावरील आक्रमणाचा उहापोह करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
१.३.९  अहमदशाह (१७४८-५४) :    

एिप्रल १७४८ म ये वडील महु मद शाह रगंीला यां या िनधनानंतर अहमद 
शाहला िद ली या गादीवर बसिव यात आले. तो आप या विडलांचा एकुलता एक मलुगा 
होता.  तो एक "सु वभावी, मंदबदु्धी माणूस" होता. याला यदु्ध िकंवा प्रशासनाचे कोणतेही 
प्रिशक्षण न हते. लहानपणापासून २१ या वषार्पयत तो दलुर्क्ष आिण दािरद्रय्ात 
जनानखा या या ि यांम ये वाढला. त णपणा या मौजम तीत तो मग्न असायचा.  
रा यकतार् हणून तो फारच नालायक, दबुर्ल, यसनी व यिभचारी होता. रा या या 
प्रशासनाकडे याचे मळुीच लक्ष न हते. या कारणा तव, अहमद शाह या या ता यात 
असले या साम्रा यावर रा य कर यास अयोग्य होता. 
 

 प्रशासना या के्षत्रात बादशहाने ब-यापैकी मूखर् गो ी के या. याने आपला अडीच 
वषार्चा मलुगा महमूदला पंजाबचा रा यपाल हणून नेमले आिण महु मद अमीन नावा या 
एका वषार् या मलुाला या या उपमहापौर हणून नेमले.  याने सैयद शहा  या एक वषार् या 
मलुाला का मीरचे रा यपालपद िदले आिण १५ वषार् या मलुाला  याचे सहायक हणून 
िनयकु्त केले गेले. अफगाणी ह यांचा धोका जा त अस या या वेळी या नेमणकुा कर यात 
आ या.    
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सफदरजंग याचा प्रधान होता तर जावेद खान हा एक मह वाचा सरदार होता. 
जावेद खान या सांग याव न अहमदशहा वागे. जावेदखानास याने ' नवा बहादरु 'ही पदवी 
िदली. याने सफदरजंग यास जावेद खानाकरवी ठार मार याचे प्रय न केले. पण ते 
अयश वी ठरले. सफदरजगंने अहमदखान बंगश याचा मराठ्यां या मदतीने पराभव केला व 
रोिहलखंड प्रांत िजंकला. याब ल रोिहलखंडाचा काही प्रदशे मराठ्यांना बक्षीस हणून 
यांनी िदला. 

  
१७४६ म ये अहमद शाह अ दालीने पंजाबवर आक्रमण केले परतं ु भरपूर 

नकुसानभरपाई घेत यानंतरही  तो परत आला. १७५२ म ये अ दालीने पु हा पंजाबवर 
आक्रमण केले. पंजाबचा रा यपाल पराभूत झाला आिण अ दालीने िद लीकडे आगेकूच 
केली. िद लीला िवनाशापासून वाचव यासाठी, मोगल बादशहाने पंजाब व मु तान अहमद 
शाह अ दालीला दऊेन सलोखा केला.   
 

 िद ली षडयंत्र आिण परकीय गटांचा अड्डा बनला. यावेळी दरबारातील सवार्त 
मह वाचे मंत्री अवधचे नवाब वजीर सफदरजंग होते. ते इतके गिवर्  झाले होते की याने 
बादशहाचा स ला घेत यािशवाय आदशे दे यास सरुवात केली. याला उ र हणून 
बादशहाने जािवद खान या नेतृ वात दरबारी दल थापन केला. जािवद खानची ह या 
झाली ते हा बादशहाने िनजाम-उल-मु कचा नातू गाझीउ ीन इमान-उल-मु कला याचा 
वजीर हणून िनवडले.  इमाद-उल मु क आिण  सफदरजंग यां यात स ेसाठी सघंषर् सु  
होता. गाझीउ ीनने मोगल दरबार बोलावून पढुील प्र ताव िदला, "हा सम्राट 
रा यकारभारासाठी अयोग्य आहे. मराठ्यांचा सामना कर यास तो असमथर् आहे. तो खोटा 
आिण आप या िमत्रांब ल चंचल आहे. याला गादीव न काढून  तैमूर या अिधक योग्य 
सपुतु्राला िसहंासनावर बसवावे".  हा प्र ताव समंत क न विरत यावर कायर्वाही कर यात 
आली. अहमद शाह यांना ह पार आिण अधं केले गेले आिण सलीमगड या रा य 
कारागहृात नेले गेले. आलमगीर दसुरा यांना गादीवर बसवले. 
 
१.३.१०  आलमगीर दसुरा (१७५४-५९) : 
    आलमगीर दसुरा हा जहांदार शाहचा दसुरा मलुगा होता. िसहंासनावर िवराजमान 
झाला ते हा तो ५५ वषाचा होता. याने जवळजवळ संपूणर् आयु य तु ं गात घालवले 
हणून, प्रशासनाचा यावहािरक अनभुव याला न हता. तो एक अ यंत दबुर्ल यक्ती होता 
आिण तो केवळ वजीर गाझी-उद-िदन इमाद-उल-मु क यां या हातातली कठपतुळी होता.  
वजीर हा त वहीन मनु य होता. तो अ यंत वाथीर् होता. मोगल बादशहाचा मोठा मलुगा 
अली गौहरचा याने छळ केला. मराठ्यांना उ र िहदंु थानातून हाकलून दे या या उ ेशाने 
यांनी मराठािवरोधी सयंकु्त मोचार् बनव याचा प्रय न केला पण तो अयश वी झाला. 
आलमगीर दसुरा आिण इमाद-उल-मु क यां यातील सबंंध समाधानकारक न हते आिण 
१७५९ म ये इमाद-उल-मु क यांनी याचा खून केला. याचा मतृदहे िखडकीबाहेर फेकला 
गेला आिण तो यमनेु या काठी नग्न अव थेत पडलेला आढळला.   
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१.३.११  शाह आलम दसुरा (१७५९-१८०६) : 
  अली गौहर हा आलमगीर दसुरा ाचा मलुगा होता. तो १७५९ म ये मघुल 
बादशहा बनला ते हा याने शाह आलम  दसुरा  ही पदवी वीकारली. विडलां या मृ यू या 
वेळी तो िबहारम ये होता.  याला मघुल बादशहा घोिषत कर यात आले असले तरी तो 
१२ वषेर् िद लीला गेला  नाही. मराठ्यां या मदतीने जानेवारी १७७२ म ये तो  िद लीला 
पोहचला.  या काळात यांनी िबहार आिण बंगाल िजंक याचा प्रय न केला पण तो यश वी 
झाला नाही. १७६४ म ये बक्सर या यदु्धात याचा पराभव झाला आिण अवधचे नवाब 
वजीर या यासमवेत याला तु ं गवास भोगावा लागला. १७६५ म ये यांनी बंगाल, िबहार 
आिण ओिरसाची  िदवाणी इंग्लंड या ई ट इंिडया कंपनीला िदली आिण कंपनीने यांना 
वािषर्क २६ लाख पये दे याचे वचन िदले.   
 

आप या दीघर् आयु यात, शाह आलम िद्वतीय हा यांचे मंत्री, मराठे आिण 
िब्रिटशां या हातातील कठपतुळी रािहला. िद लीत रोिहला नेता नजीब-उद-दौला आिण 
नंतर याचा मलुगा जिबता खान आिण नातू गलुाम कािदर यांनी यांची स ा लागू केली.  
१७८८ म ये गलुाम कादीरने राजवाडा लटुला. शहरातील नवाब आिण उमराव यां या 
घरांचे मजले खोदले गेले. शहजादींना बाहेर काढ यात आले आिण गलुाम कािदरने 
यां याकडून िहर-े मोती आिण दािगने काढून घेतले. गलुाम कादीरने शाह आलमचे डोळे 
काढून याला िसहंासनाव न काढून िबदरबख्तला मोगल गादीवर बसवले.  पण मराठ्यांनी 
शाह आलमला कैदतूेन बाहेर काढले आिण पु हा िसहंासनावर बसवले. गलुाम कािदरला 
पराभूत क न फाशी दे यात आली. १८०३ म ये िब्रटीशांनी िद ली ता यात घेतली. शाह 
आलम यांनी इंग्लंड या ई ट इंिडया  कंपनीकडून िनवृ ीवेतन िमळिव यास सु वात केली 
आिण १८०६ म ये यांचे िनधन झाले.   
 

शाह आलमब ल असेही हटले जाते की तो एक धािमर्क यक्ती होता. तो एक 
पे्रमळ िपता आिण दयाळू वामी होता. रा यकतार् हणून तो कमकुवत, कंटाळवाणा, 
अि थर होता आिण वाथीर् लोकां या  फसवणकुीला सहजपणे बळी पडणारा माणूस होता.  
या कमकुवतपणांबरोबरच, या यात अधं द्धा, दलुर्क्ष, सु तपणा होता. िद लीत परत 
आ यानंतर तो जा त वेळ जनानखा यात घालवू लागला. यांना कोणताही िनणर्य घेता 
आला नाही आिण आप या योग्य मं यांवर यांचा भरवसा न हता. या दोषांमळेु पिरि थती 
गंभीर झाली आिण मोगल साम्रा य वेगाने या या समा ी या िदशेने गेले. 
 
आपली प्रगती तपासा: 
१. अहमदशाह, आलमगीर दसुरा आिण शाह आलम दसुरा यां या  कामिगरीचे परीक्षण करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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१.४  साराशं :  
 
   महु दशाहनंतरचे मगुल सम्राट अहमदशाह (१७४८-५४) आिण आलमगीर िद्वतीय 
(१७५४-५९) इतके दबुर्ल होते की, मगुल साम्रा याला साव न धर याची यांची ताकदही 
न हती, कुवतही न हती. यामळेु या काळात मगुल साम्रा य वेगाने पतनाकडे जात होते. 
वाय य सीमेकडून अफगािण थानचा शासक अहमदशाह अ दाली हयाची आक्रमणे १७४८ 
पासून सु  झाली व तो िदवसिदवस शक्तीशाली बनत गेला. लवकरच अ यंत मह वा या 
पंजाबवर पठाणांचा अिधकार प्र थािपत झाला. मराठयांनीही प्रदशे िव तारा या धोरणाचा 
अवलंब क न माळवा, बुंदलेखंडवर िनयंत्रण प्र थािपत केले व इतर िठकाणी ह ले सु  
ठेवले. शाह आलम िद्वतीय (१७५९ -१८०६) व याचे उ रािधकारी नावाचेच सम्राट होते 
ते कधी मराठयां या कधी इंग्रजां या तर कधी वतः याच सरदारां या हातचे खेळणे बनत. 
िद लीवर इंग्रजांचा अिधकार १८०३ म ये प्र थािपत झाला. पिरि थती पाहून इंग्रजांनी 
मगुल साम्रा य कायम ठेव याचे नाटक केले आिण अखेरचा मगुल सम्राट बहादरुशाह जफर 
हयांस १८५८ मधे रगूंनला पाठवून मगुल साम्रा याची इित ी केली  
 
 १.५  प्र  : 
 

१.   बहादूर शाह पिहला आिण जहांदर शहा यां या कामिगरीचे परीक्षण करा.  

2.   नािदरशहा या भारतावरील आक्रमणाचा आढावा घ्या. 

3.   अहमदशहा  अ दली या भारतावरील आक्रमणाचा उहापोह करा. 

4.  अहमदशाह, आलमगीर दसुरा आिण शाह आलम दसुरा यां या कामिगरीचे परीक्षण करा. 

5.  औरगंजेब या  उ रािधका-यां या कामिगरींचे वणर्न करा. 
 
१.६   अितिरक्त वाचन : 
 

१.   जावडेकर आचायर् शं. द., आधिुनक भारत, पणेु, १९६८. 

२.   डॉ . वैद्य समुन, डॉ. कोठेकर शांता, आधिुनक भारताचा इितहास  (१७५७ ते 
१८५७, ी साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, १९९८. 

३.  डॉ . दवे प्रभाकर,  आधिुनक भारत, लातूर , १९९८.  

४.  दीिक्षत नी.सी., आधिुनक भारत, नागपूर, २००३.  

५.  कुलकणीर् अ.रा. आिण खर ेग.ह.,  मराठ्यांचा इितहास, खंड ३, पणेु , १९८६. 

६.  प्रा. जाधव िव. के., आधिुनक भारताचा इितहास, (१७६५ ते १९६१), िवद्या 
प्रकाशन, नागपूर, २००४. 
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७.  कदम य. ना., समग्र भारताचा इितहास, इ.स.पू. २,५०,००० ते  इ.स. १९६४, 
को हापूर, २००३. 
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२  
 

१८ या शतकातील भारताची राजकीय पा र्भूमी 
 
घटक रचना : 
 

२.०  उि े 
२.१  प्र तावना 
२.२  दिक्षण भारतीय रा य    

२.२.१  हैदराबाद 
२.२.२  कनार्टक 
२.२.३  हैसूर 
२.२.४ केरळ 

२.३  उ र भारतीय रा ये 
  २.३.१  अवध 
    २.३.२ रोिहलखंड 

२.३.३ फ र् खाबाद 
२.३.४ बुंदलेखंड 
२.३.५  बंगाल  

            २.३.६ राजपूत  
            २.३.७ जाट 
            २.३.८ शीख 
            २.३.९ ज मू-का मीर 
२.४ मराठे 
           २.४.१  बाळाजी िव नाथ (१७११-१७२०) 
           २.४.२ बाजीराव पिहला (१७२०-१७४०) 
           २.४.३ बाळाजी बाजीराव (१७४०-१७६१) 
२.५  माळवा 
२.६ गजुरात 
२.७ सारांश 
२.८ प्र  
२.९ अितिरक्त वाचन 
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२.० उ ी :े 
    
        हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् पढुील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल. 
 

१. १८ या शतकातील दिक्षण भारतीय रा यांची पिरि थती जाणून घेतील. 
२.१८  या शतकातील उ र भारतीय रा यांची राजकीय पिरि थती समजून घेतील. 
३. १८ या शतकातील मराठां या राजकीय पिरि थतीिवषयी ज्ञान होईल. 
४. १८ या शतकातील माळवा  आिण गजुरातमधील राजकीय पिरि थतीची मािहती होईल 
 
२.१ प्र तावना : 
 

मगुल साम्रा याचा पाया ढासळत गे याने व याची ल करी शक्ती िदवसिदवस 
कमी होत चाल याने भारतात एक राजकीय पोकळीची ि थती िनमार्ण झाली. यातून 
मह वाकांक्षी सरदारांना, सभेुदारांना, प्रादिेशक अिधकार्यांना वतःचे वतंत्र िकंवा 
अधर् वतंत्र रा य िनमार्ण कर याची पे्ररणा िमळाली. तसेच वाय य सीमेकडील लढाऊ 
लोकांना भारतावर आक्रमण कर याची सधंी िमळाली, अतंगर्त व बा  शतू्रमळेु अशाप्रकार े
भारताची ि थती गंभीर झाली व यामळेु सवर्त्र राजकीय अ यव था िनमार्ण होऊन मगुल 
साम्रा याचे पतन झाले.  
 

औरगंजेबा या मृ यूनंतर केवळ बावन  वषार्त आठ मघुल शासक िद ली या 
िसहंासनावर आ ढ झालेत.  याव न मगुल साम्रा या या राजकीय अि थरतेची क पना 
करता येते. या काळात भारता या िविभ न भागात दशेी तसेच परकीय शक्तींनी आपली 
लहानमोठी रा ये थािपत केली. बंगाल, अवध, दिक्षण इ. प्रदशेांवर मगुलांचे िनयंत्रण 
रािहले न हते. वाय य सीमेकडून परकीय आक्रमणे सु  झाली तसेच परकीय यापारी 
कंप यांनी भारता या राजकारणात ह तके्षप कर यास सु वात केली. मात्र; इतक्या 
अडचणी आिण सकंटे असतानाही मगुल साम्रा याचा दबदबा इतका होता की यामळेु 
पतनाची गती अितशय कमी होती. १७३७ मधील थोर या बाजीरावा या आिण १७३९ 
मधील नािदरशहा या िद ली आक्रमणांमळेु मगुल साम्रा याचा पोकळ डोलारा प  झाला 
व यामळेु लवकरच याचे पतन होणार ेहे िनि त झाले.  
 

या पा र्भूमीवर भारतात खालील न या रा यांचा उदय झाला.  
 

२.२  दिक्षण भारतीय रा ये : 
  

१८ या शतकात दिक्षण भारतातील मह वपूणर् रा ये  पढुीलप्रमाणे: 
२.२.१  हैद्राबाद : 

मोगल बादशहा बहादरुशाह या कारकीदीर्त १७०८ मधे झिु फकारखा ँदिक्षणचा 
सभेुदार बनला. दिक्षण भारतात मगुलांचे जे साम्रा य होते याचे ब-हाणपूर, व-हाड, िवजापूर, 
बीदर, हैद्राबाद व कनार्टक असे सहा प्रांत हणजे सभेु होते. यांचा प्रमखु हणजे दिक्षणचा 
सभेुदार होय. झिु फकार खानानेच सवर्प्रथम दिक्षण या वतंत्र रा याचे व न पािहले. पण 
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याला यश येऊ शकले नाही. झिु फकार खान आपला नायब दाऊदखाँ या मदतीने 
दिक्षणचा कारभार पाहत असे. पढेु १७१३ मधे झिु फकार खाना या मृ यूनंतर स यद 
बंधूंनी िनजमाला दिक्षण या सभेुदारीवर पाठिवले. हैद्राबाद या आसफजाही वंशाचा प्रवतर्क 
हणजे हाच िचनिकिलचखा ँउफर्  िनजाम-उल-मु क होय. अतंगर्त राजकारणातून १७१५ 
म ये सम्राट फ र् खिसयरने िनजामाला उ रते बोलावून या या जागी हुसेनअलीस 
पाठिवले. पण पढेु हुसेनअली मारला गे यानंतर पु हा दिक्षणे या सभेुदारीवर िनजामाला 
पाठिव यात आले (१७२०).  
 

परतं ु फेब्रवुारी १७२१ म ये वजीर महमद अमीरखा ँ या या मृ यूनंतर बादशहा 
महु मदशाहने वजीरपदाचा भार सांभाळ यासाठी िनजामाला दिक्षणेतून बोलावून घेतले. 
खर ेतर दिक्षणेतील वतंत्रपणा सोडून जा याची िनजामाची इ छा न हती. पण सम्राटाची 
आज्ञा पाळणेही भाग होते. हणूनच १७२२ म ये  िनजामाने वजीरपदाचा काटेरी मकूुट 
धारण केला. पण िद लीला काम करणे कठीण आहे हे लवकरच या या प्र ययास आले. 
िद ली या राजकारणात िनजामाला यश िमळू शकले नाही. प्रशासन उ कृ  बनिव या या 
या या प्रय नांना ना सम्राटाने साथ िदली ना जनतेने. यामळेु हताश झाले या िनजामाने 
िद ली सोड याचा िनणर्य घेतला.  
 

माळ यात िशरले या मराठ्यांना हाकल या या िनिम ाने तो माळ यात उतरला. 
िनजामाचे हे धोरण पाहून बादशहा महु मदशाहने याला अवध या सभेुदारीवर जा याचा 
आदशे िदला. िनजामाची वाढती ताकद कमी करणे हा यामागील उ ेश होता. परतं ु
सम्राटाचा आदशे झगुा न िनजामाने थेट दिक्षणचा र ता धरला . ते हा िनजामाचा बंदोब त 
करावा असा सदंशे सम्राटाने दिक्षणचा सभेुदार मबुािरझखानास िदला. यानसुार स टबर 
१७२४ म ये िनजाम व मबुािरझखान यां यात साखरखेडार् येथे (बलुढाणा िज हा- महारा ट्र) 
लढाई झाली. यात मबुािरझखान पराभूत होऊन मारला गेला. िनजामाला िमळाले या 
िवजयामळेुच साखरखेडार् फ ेखेडार् हणून ओळखले जाऊ लागले. आता िनजामाचा मागर् 
िन कंटक झालेला होता. प्रा  पिरि थतीत सम्राटानेही िनजामाची िनयकु्ती दिक्षणचा सभेुदार 
हणून केली  व याला 'आसफजाह' अशी पदवी िदली. याने १७२४ म ये हैद्राबाद या 
वतंत्र रा याची पायाभरणी केली. िद ली दरबारची स ा बळकावून बसले या स यद 
बंधूंना नामोहरम कर यात याने मह वाची कामिगरी बजावली होती. याची बिक्षसी हणून 
मघुलांचा दिक्षणेतील सभेुदार हणून याची नेमणूक कर यात आली होती. मघुल सम्राटाचे 
सावर्भौम व याने उघडपणे कधीच अमा य केले नाही. पण िद लीची कद्रस ा अतंगर्त 
यादवी या भोवर्यात सापडून दबुळी झालेली अस याने यावहािरक ्या तो हैद्राबाद 
रा याचा वतंत्र शासक बनला. महसूल पद्धतीत सधुारणा क न या खा यातील भ्र ाचार 
याने िनपटून काढला. सवर् िवरोध व बंडखोरी मोडून काढून याने रा यात सक्षम शासन 
राबिवले. यानंतर िनजाम कायमचा दिक्षणेत रािहला व या या वंशजांनी हैद्राबाद रा यावर 
शासन केले. िदवसिदवस िनजामाची ताकद वाढत गेली व दिक्षणेवरील सम्राटाचे िनयंत्रण 
नावापरुतेच रािहले.  
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िनजाम व मराठ्यांचे कधीच पटले नाही. दिक्षण भारतातील या दोन शक्ती 
एकमेकांवर कुरघोडी कर याचा प्रय न करीत. यामळेु सतत पर पर सघंषर् चालत. मात्र 
िनजाम उ मु क िकतीही शक्तीशाली असला तरी पेशवा थोरला बाजीरावसमोर याची डाळ 
िशजली नाही. बाजीरावने िनजामाला १७२८  म ये औरगंाबादजवळ पालखेड येथे पराभूत 
क न आप या िनयंत्रणात ठेवले. नंतर पेश याने पु हा एकदा १७३७ म ये भोपाळजवळ 
िनजामाला धूळ चारली. १७३९ म ये अफगाण शासक नािदरशहाचे भारतावर आक्रमण 
झाले. यावेळी झाले या कनार्ल या लढाईत (फेब्रवुारी १७३९) िनजामाने सम्राटाबरोबर 
भाग घेतला. पढेु िद ली िजंक यावर नािदरशहा परत जा यास िनघाला ते हा याने 
सम्राटाला िनजामापासून सावध राह याचा इशारा िदला. यानंतर िनजाम दिक्षणेत परतला 
व आपली ि थती सु ढ कर या या प्रय नाला लागला. ल करी ्या मात्र पेश यां या 
साम यार्पढेु याचा िनभाव लागला नाही. यामळेु परकीय स ेला भारता या राजकीय 
के्षत्रात पायबंद घाल याचा प्र च िनजामा या बाबतीत कधी उद्भवला नाही.१७४८ म ये 
वया या ७७ य वषीर् िनजाम - उल – मु क आसफ जहां चे िनधन झाले व याबरोबर तेथे 
अराजकाला सु वात झाली. यामळेु हदै्राबाद रा याचे थान दिक्षणेत ल करी ्या दु यम 
दजार्चेच रािहले. 
 

वतंत्र रा य थापन कर यास आव यक असलेले सवर् गणु िनजामात िवद्यमान 
होते. तो यश वी राजकारणी, मु सदी व मह वाकांक्षी होता. मगुल साम्रा यातील त कालीन 
सवार्त बलाढ्य सरदार अशी याची ख्याती होती. वतः बादशहा िनजामाला वचकून रहात 
असे. िनजाम उ कृ  प्रशासक होता. आप या रा यात याने कृषी व उद्योगांना चालना 
दऊेन शांतता व सु यव थेची थापना केली . यामळेु तो लोकिप्रय शासक बनला. िसडनी 
ओवन हणतात. "तो चालाख, कूटिनितज्ञ व सधंीचा फायदा घेणारा होता. मगुल 
साम्रा याला मजबूत पायावर उभे कर याचा याने पूणर् प्रय न केला. पण असे करणे 
अशक्य आहे ह ेलक्षात आ यावर याने बडु या नावेतून वतःला अलगद बाजूला केले." 
 

 २.२.२  कनार्टक : 
िनजामाचे रा य, नामधारी का होईना जसे िद ली सरकार या सावर्भौम वाखाली 

होते, तसे दिक्षणेतील कनार्टकाचे रा य िनजामा या प्रभु वाखाली होते. पण याप्रमाणे 
िनजामाने िद ली या कद्र स ेचे वािम व प्र यक्ष यवहारात झगुा न िदले  याप्रमाणे 
कनार्टकाचा नबाबही हैद्राबाद या िनजामाचे राजकीय प्रभु व झटकून टाकून वतंत्रपणे 
शासन क  लागला. िनजामाला न िवचारताच कनार्टकचा नबाब सादु लाखान याने 
आपला पतु या दो त अली याला आपला वारस घोिषत केले व ते पद वंशपरपंरा बनिवले. 
१७४० पासून वारसा हक्का या कारणाव न कनार्टका या राजकारणात झगड्यांना व 
अराजकाला प्रारभं झाला व ती पिरि थती भारतात पाय पस  पाहणार्या इंग्रज व फ्रच या 
परकीय स ां या ह तके्षपाला उपकारक ठरली.  
 

२.२. 3 हैसूर : 
हैद्राबाद या खालोखाल दिक्षणेतील एक मह वाचे रा य होते ते हैसूरचे. 

िवजयनगर साम्रा या या पतनानंतर हैसूरचे रा य वतंत्र बनले होते. अठरा या शतका या 
प्रारभंी या काळात नंदराज व दवेराज या हैसूर या दोन मं यांनी राजा िचक्का कृ णराज 
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याला आप या हातातील बाहुले बनवून सवर् स ा आप या हाती किद्रत केली होती. 
यावेळी हैदर अली हा हैसूर या ल करात एक साधा किन  तरावरील अिधकारी होता. 
पा ा य धतीर्चे ल करी प्रिशक्षण आप या हाताखालील सैिनकांना दऊेन याने वतः या 
नेतृ वाखाली चांगले साम यर्शाली ल कर उभारले. फ्रच त ज्ञां या मदतीने याने िडंिडगल 
येथे मोठे श ागार उभा न आप या सै याला श स ज केले.  
 

१७६१ म ये हैदर अलीने  हैसूरची स ा बळकावून बसले या नंदराज व दवेराज 
या मं यांना परा त क न हैसूरम ये आपली स ा प्र थािपत केली व िबदनूर, सुदंा, कॅनरा, 
मलबार हे प्रदेश िजंकून घेऊन हैसूर रा याला जोडले. रा यिव तारा या प्रय नात 
१७६५ नंतर याचे मराठ्यांशी सतत सघंषर् उद्भवले. परतं ुभारतीय स ाधीशांचा खरा शतू्र 
इंग्रज आहे हे ओळखून याने िब्रिटशांिव द्ध सतत सघंषर् केला. १७६९ म ये तर याने तीन 
वेळा िब्रिटश फौजांचा पराभव क न यां या ता यातील मद्रासपयत धडक मारली. पिह या 
इंग्रज मराठा यदु्धात इंग्रजांिव द्ध याने मराठ्यांशी सहकायर् केले. हैदर अली सिुशिक्षत 
नसला तरी अ यंत कुशल सेनापती, सघंटक व प्रशासक होता. याची नीती धमर्िनरपेक्षतेची 
होती. या या नेतृ वाखाली हैसूर प्रशासनात मखु्य िदवाण व अनेक उ च पद थ 
अिधकारी िहदंू होते. हैदर अली या नेतृ वाखाली दिक्षण भारतात हैसूर हे एक शिक्तशाली 
रा य बनले.  
 

हैदर अली या मृ यूनंतर १७८२ म ये याचा पतु्र िटपू सलुतान हा हैसूर या 
गादीवर आला . याला उ मो म िशक्षण दे याची यव था हैदर अलीने केली होती. नवी 
मदु्रा पद्धती, नवी मापे, वजने, अशा गो ी याने रा यात सु  के या. या या खाजगी 
ग्रथंालयात धमर्, नीितशा , इितहास, यदु्धतंत्र, औषधे, गिणत अशा िनरिनरा या 
िवषयांवरील मह वाचे ग्रथं होते. फ्रच रा यक्रांतीत याला िवशेष रस होता. ीरगंपट्टम येथे 
तर याने वातं याचे रोपटे लावले होते. ' जॅकोबीन क्लब 'चा तो सद यही होता. 

 

 िटपू सलुतान हा एक कुशल प्रशासक होता. जहािगरीची पद्धती बंद कर याचा, 
सरकारी पद ेवंशपरपंरा न हे तर पात्रतेनसुार दे याचा, पाळेगारांना िनयंत्रणाखाली ठेव याचा 
याने प्रय न केला. याचे ल कर याने यरुोपीय पद्धतीवर प्रिशिक्षत व िश तबद्ध ठेवले होते. 
१७९ ६ या समुारास याने नौदल उभार यासही सु वात केली होती. याकिरता दोन 
गोद्यांची बांधणीही याने केली.  
 

िटपू िनधड्या छातीचा शूरवीर व कुशल सेनापती होता. हणून याला' हैसूरचा 
वाघ 'या नावाने गौरिवले जाते. इंग्रज हे भारतीयांचे खर े शतू्र आहेत अशीच या या 
िप याप्रमाणे याचीही खात्री होती. यामळेु याने इंग्रजांना सात याने िवरोध केला. 
इंग्रजांिव द्ध मराठ्यांची व फ्रचांचीही मदत िमळिव याचे याने प्रय न केले. यामळेु याचा 
काटा काढणे इंग्रजांना िनकडीचे वाटले. लाचलचुपत दऊेन याचे काही अिधकारी इंग्रजांनी 
िफतवले. यामळेु अ याधिुनक श ा ांनी ससु ज अशा उदयो मखु िब्रिटशां या 
ल करापढेु तो िन प्रभ ठरला. हैसूरिव द्ध या अखेर या यदु्धात िटपू मारला गेला, आिण 
याबरोबर भारतात िब्रिटशां या साम्रा य थापने या मागार्तील एक मोठा अडसर नाहीसा 
झाला. 
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२.२.४  केरळ : 
 १८ या शतका या सु वातीला केरळ मोठ्या सखं्येने सरजंामी सरदार आिण 

राजांम ये िवभागले गेले.  १८ या शतकातील अग्रग य रा यक यापैकी एक, राजा मातडा 
वमार् यां या नेतृ वात १७२९  नंतर त्रावणकोर रा याचे मह व वाढले.  मातडा वमार् यांनी 
यरुोिपयन अिधका-या या मदतीने पि मा य धतीर्वर आधािरत एक मजबूत सै य सघंिटत 
केले आिण आधिुनक श ा ांनी ससु ज केले.  यांनी आधिुनक श ागारही बांधले. 
 
  मातडा वमार्ने आप या नवीन सै याचा उपयोग उ रकेडे वाढव यासाठी केला 
आिण त्रावणकोर या सीमा लवकरच क याकुमारीपासून कोचीन पयत वाढव या. मातडा 
वमार् यांनी अनेक पाटबंधार,े दळणवळणासाठी र ते व कालवे बांधले आिण परदशेी 
यापारास सिक्रय प्रो साहन िदले. १७६३ पयत केरळमधील सवर् क्षु लक रा ये कोचीन, 
त्रावणकोर आिण कािलकत या तीन मोठ्या रा यांनी यां यात िवलीन केली. 
 

 हािदर्क अलीने १७६६ म ये केरळवर आक्रमण कर यास सरुवात केली आिण 
शेवटी कालीकत या झामोरीन या प्रांतासह उ र केरळचा कोिचनपयत क जा केला. 
त्रावणकोरची राजधानी ित्रवद्रम १८ या शतका या उ राधार्त सं कृत िश यवृ ीचे एक 
प्रिसद्ध कद्र बनले. 
 
    मातडा वमार्चा उ रािधकारी राम वमार् वत: कवी, अ यासक, सगंीतकार, 
नामांिकत अिभनेता आिण उ म सं कृतीचा माणूस होता. तो इंग्रजीम ये अ खिलतपणे 
सभंाषण करीत असे. तो िनयिमतपणे लंडन, कलक ा आिण मद्रासम ये प्रकािशत केलेली 
वतर्मानपते्र आिण िनयतकािलके वाचत असे. 
 
 आपली प्रगती तपासा: 
 १. १८ या शतकातील दिक्षण भारतातील रा यांची राजकीय पिरि थती सांगा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
२.३  उ र भारतीय रा य े: 
 
 १८ या शतकात उ र भारतातील मह वपूणर् रा ये पढुीलप्रमाणे आहेत. 
 

२.३.१ अवध :  
अवध या वतंत्र रा याचा सं थापक सादतखा ँहोय. तो िशया पंथाचा होता आिण 

िनशापूर या स यदांचा वंशज होता. १७२० मधे याला बयानाचा फौजदार िनयकु्त 
कर यात आले. स यद बंधूं या िवरोधात कटकार थानात भाग घेत यामळेु सादतखावँर 
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बादशहाची कृपामजीर् झाली. यामळेुच याला पंचहजारी व नंतर स हजारी मनसबदार 
बनिव यात येऊन बरुहान-उल-मु क या पदवीने िवभूिषत कर यात आले. यानंतर 
सादतखौला िद लीजवळील मह वा या आग्रा प्रदशेाचा शासक िनयकु्त कर यात आले. पण 
लवकरच सादतखावँरील सम्राटाची मजीर् सपंु ात आली. हणून िद लीपासून दूर 
असले या अवध प्रदशेाचा सभेुदार हणून याला पाठिव यात आले. लवकरच आप या 
अक्कलहुशारीने व कतृर् वाने सादतखानेँ अवधला वतंत्र मिु लम रा य बनिवले. 
 

 १७२२ म ये मघुल बादशहाने िद ली दरबाराचा एक नामवंत उमराव सादतखान 
बु हाण उल् - मु क याची अवधचा सभेुदार हणून नेमणूक केली. तोच अवध या रा याचा 
सं थापक होय. तो मोठा धाडसी, पोलादी इ छाशक्तीचा, खंबीर, राजनीतीकुशल, बिुद्धवान 
शासक होता. याकाळी अवधम ये बंडखोर जमीनदारांनी, िद लीची कद्रस ा दबुळी 
झालेली पाहून, सवर्त्र उठाव क न धमुाकूळ घातला होता. वतःची खाजगी ल कर े यानी 
उभारली होती. िक ले बांधले होते. िद ली या स ेला ते उघड आ हान दते होते. यांना 
वठणीवर आणून सादतखानाने सवर् अराजक मोडून काढले. बडंखोर जमीनदारांना शासन 
करताना ते िहदंू आहेत की मसुलमान असा भेदभाव याने कधी केला नाही. याचे ल कर 
श स ज व साम यर्शाली असावे याकडे याचे कटाक्षाने लक्ष असे. 
 

 १७२३ म ये याने न याने कर प्रणाली िवकिसत केली. यामळेु सरकारी 
उ प नात चांगली वदृ्धी झाली. शेतकर्यांना सवर् प्रकार े मदत दऊेन जमीनदारां या 
जलुमुािव द्ध यांना सरंक्षण िदले. शासकीय नोकर्या दे यात याने िहदंू - मसुलमान असा 
भेद कधी केला नाही. अनेक सरकारी उ च पदांवर याने पात्र िहदंूचंी नेमणूक केली होती. 
राजकारणात धमार्ची लडुबडु याने कधी चालू िदली नाही . रा यात याने उ कृ  यायदान 
पद्धती प्र थािपत केली. एकंदरीत याची कारकीदर् शांततेची व भरभराटीची ठरली; अवधची 
उ लेखनीय अशी आिथर्क व सां कृितक प्रगती झाली. 
 

 १७३९ म ये याचे िनधन झाले यावेळी अवध यावहािरक ्या वतंत्र झाले 
होते व शासकाचे पदही वंशपरपंरागत झाले होते. १७३९ म ये नािदरशहाचे आक्रमण झाले 
यावेळी आप या मदतीसाठी सम्राटाने सादतखालँा बोलावून घेतले. यावेळी सादतखानेँ 
शौयार्चे प्रदशर्न केले पण तो बंदी बनिवला गेला. याने नािदरशहाला िद लीवर ह ला 
कर यास िचथावणी िदली व यासाठी २० कोटी . दे याचे कबूल केले. नािदरशहाने 
याप्रमाणे िद लीवर आक्रमण क न सादतखाकँडे रकमेची मागणी केली. ते हा वीष घेऊन 
सादतख ने आ मह या केली.  
 

सादतखाना या मृ यूनंतर याचा पतु या सफदरजंग हा अवधचा शासक बनला. 
१७४८ म ये िद ली दरबारचा वजीर हणून याची नेमणूक मघुल बादशहाने केली. िशवाय 
अलाहाबादचा सभुाही या या वािम वाखाली िदला. बगंष, पठाण व रोिहले यां या 
िव द्ध या या या मोिहमांकिरता याने ५० लक्ष पये रोख व पंजाब आिण िसधं या व 
अ य काही प्रदशेातून चौथ गोळा कर या या मोबद यात याने मराठ्यांची मदत िमळवून 
घेतली; व अहमदशहा अ दाली या आक्रमणािव द्ध मराठ्यांनी मघुल साम्रा याचे रक्षण 
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कर याबाबत करारही याने पेश याशी केला. अशाप्रकार ेसफदरजंगाने सन १७५२ म ये 
मराठ्यांशी करार क न मोगल साम्रा याचे अतंगर्त व बा  शतू्रपासून सरंक्षण कर याची 
जबाबदारी मराठ्यांकडे सोपिवली. सन १७५४ म ये सफदरजंग मरण पावला. या या 
मृ यूनंतर याचा मलुगा शजुाउ ौला याने अ दालीचा पक्ष घेतला. पढेु १७६४ म ये इंग्रज व 
बंगालचा नबाब मीर कासीम यां यात झाले या बक्सार या लढाई या वेळी शजुाउ ौला 
याने मीर कासीमचा पक्ष घेतला. यात मीरकासीम बरोबर याचाही पराभव झाला. यामळेु 
पढुील काळात अवध सभुा इंग्रजा या वचर् वाखाली गेला  
 
२.३.२ रोिहलखंड :  

िद ली या पूवेर्ला मह वा या दआुब प्रदशेात रोिहलखंड होता. रोिहलखंड हणजे 
रोिह यांचा प्रदेश होय.  रोिहले आिण बंगश पठाण यांची या प्रदशेात स ा चालत होती. 
उ रलेा कुमायू ँ टेकड्या आिण दिक्षणेला गंगा नदी हयामधील प्रदशेात प्रामखु्याने 
रोिह यांचे वचर् व होते. तर पूवेर्कडील फ र् खाबाद प्रदशेात बंगश पठाणांची स ा होती. 
यांचा पढुारी महुमंद बंगश आिण रोिह यांचा पढुारी नजीबखान रोिहला हे दोघेही 
िद ली या राजकारणात सक्रीय होते. प्रामखु्याने िद ली या गादीवर नजीबखान 
रोिह याचा डोळा होता. तसेच यां या रा याची सीमा अवध रा याला लागून अस याने 
सतत पर पर कटकटी चालत. मराठे उ र भारतात वचर् व प्र थािपत करीत आहेत असे 
पाहून रोिह यांचा नेता नजीबखान याने मराठ्यांिव द्ध अहमदशहा अ दालीला भारतावर 
वारी कर याचे िनमंत्रण िदले. याचेच पयर्वसान शेवटी १७६१ या ितसर्या पािनपत या 
यदु्धात झाले. या यदु्धात मराठ्यांचा पराभव झाला. मोगल बादशहा अवध या आ याला 
िनघून गेला. अ दालीही अफगािण थानला िनघून गेला. पिरणामी पािनपतनंतर १० वषेर् 
िद लीवर निजबखान रोिह यांची स ा रािहली. 

 
 २.३.३ फ र् खाबाद : 

अफगािन तान या साहसी महु मद खान बंगाशने फा ख-िसयार आिण महमंद 
शाह यां या कारिकदीर्त अलीगड आिण कानपूर दर यान फ र् खाबाद या आसपास या 
प्रदशेावर आपले िनयंत्रण ठेवले. मह मद खानने अफगाणांचा एक गट तयार केला याद्वार े
याने लूटमार कर याचे काम केले आिण पैशा या आधार े थािनक जागीरदारांची लढाई 
लढली. १७१३ म ये फा ख िसयर याने यांना दरबारी हणून नेमले. १७१४ म ये यांनी 
फा खाबाद शहराची थापना केली. याने एक खूप मोठी जहांगीर िमळिवली  याचे 
के्षत्रफळ समुार े ७५,००० चौरस मैल होते. याचा प्रभाव इतका वाढला की याला 
अलाहाबाद व  माळ याचा रा यपाल हणून िनयकु्त कर यात आले.  तो बादशहाशी इतका 
िन ावान होता की याने कधीही वातं याचा िवचार केला नाही. १७४३ म ये जे हा याचा 
मृ यू झाला ते हा याचा मलुगा कायम खान याचा उ रािधकारी बनला.   
 
 २.३.४ बुदंलेखंड : 

बुंदलेखंडाचा राजपूत राजा छत्रसाल याचे िशवाजी महाराजां या काळापासून 
मराठ्यांशी मैत्रीचे सबंंध होते. १७२८ म ये अलाहाबादचा सभेुदार महु मद खान बंगाश  
याने बुंदलेखंडावर वारी केली. छत्रसालने याला बराच प्रितकार केला. परतं ु बंगाशने 
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छत्रसालची पूणर् क डी केली. शेवटी छत्रसालने जैतपूर या िक यात आ य घेऊन 
बाजीरावाला मदतीसाठी ये यािवषयी कळिवले. बुंदलेखंडाचे सपूंणर् रा य मोगलां या 
ता यात जाणार असे िदसताच बाजीरावाने लढाईची तयारी क न आप याबरोबर २५ 
हजार सै य घेऊन बाजीराव बुंदलेखंडात दाखल झाला. जैतपूरजवळ येऊन महमदखान 
बंगाशची रसद तोडून याला बाजीरावाने क डीत पकडले. बादशहाकडून काहीच मदत न 
आ याने शेवटी बंगाशने शरणागती प करली. 'आपण पु हा बंगाशवर आक्रमण करणार नाही 
'असे आ ासन याने िदले. बाजीरावाने छत्रसालाला केले या मदती या मोबद यात याने 
बाजीरावाला बुंदलेखंडाचा १/३ प्रदशे दऊेन टाकला. तसेच का पी, सागर, झाशी, िसरोज 
व हाडेर्नगर हा प्रदशेही बाजीरावाला िदला. िमळाले या प्रदशेाची यव था पाह याचे काम 
बाजीरावाने गोिवंदपंत बुंदलेेकडे सोपिवले. अशाप्रकार ेबुंदले खंडात मराठी स ेचा िव तार 
झा याने दोआब या प्रदशेात मराठी रा याचा िव तार कर याचा बाजीरावाचा मागर् मोकळा 
झाला.  
 

२.३.५ बगंाल :  
मगुल बादशहाने १७१७ म ये कतर्बगार उमराव मशुीर्दकुली खान याची नेमणूक 

बंगालचा सभेुदार हणून केली होती. िद ली या कद्र स े या दौबर् याचा फायदा घेऊन 
याने बंगाल िद ली या िनयंत्रणापासून वतंत्र केले. अंतगर्त व बा  सकंटांपासून बंगालचे 
सरंक्षण क न याने बंगालम ये शांतता व सु यव था प्र थािपत केली. बंडखोर 
जमीनदारांना अकुंश लावला. 
 

 १७३९ म ये अलीवदीर्खान बंगाल या नबाबा या गादीवर आला. या या 
शासनाखाली बंगालम ये उद्योग व यापार यांची चांगली भरभराट होऊन या प्रांताचा 
आिथर्क िवकास झाला. याने प्रशासन यंत्रणेतील उधळेपणाला आळा घातला.  मोठमोठ्या 
जहांगीराचे  खालसा जिमनीत पांतर क न सधुािरत आयिनबधन अमंलात आणले. गरीब 
शेतकर्यांना तकावी कजेर्, चांगले बी िबयाणे, उपकरणे दऊेन शेतीला उ ेजन िदले. 
िव यव थेचे पनुरायोजन केले. या सवर् गो ींमळेु सरकारी उ प नात चांगली वदृ्धी झाली. 
प्रजा समाधानी होऊन बंगालची भरभराट झाली. मात्र खंडाने जिमनी दे या या या या 
नीतीमळेु बरचे जनेु जमीनदार यां या वाडविडलां या शेतीव न बाहेर फेकले गेले. यामळेु 
बंगालम ये असतंु ांचा एक गट िनमार्ण झाला व ते परकीयांना फावले. 
 

 बंगाल या शासकांनी सरकारी पदांवर िनयकु्ती कर याबाबत िहदंू - मसुलमानांत 
कधी भेदभाव केला नाही. ा नेमणकुांचा िनकष पात्रता हाच असे. यापारवदृ्धी जनतेला व 
सरकारलाही पोषक ठरते याची जाणीव अस याने बंगाल या नबाबांनी केवळ भारतीयच 
न हे तर परकीय यापार्यांनाही प्रो साहन िदले. वाहतकुीकिरता र ते व नद्या सरुिक्षत 
राहतील याची चोख यव था केली. चोरांचा व लटुा ं चा बंदोब त कर याकिरता 
िठकिठकाणी ठाणी व चौक्या उभार या. जकात वसलुीतील भ्र ाचाराला आळा घातला. 
परकीय यापारी कंप यांनी यांना दे यात आले या सवलतींचा गैरवापर क  नये. यांनी 
रा याचे कायदकेानून पाळावे, इतर यापार्यांप्रमाणे िनयमानसुार जकात द्यावी यांकडे 
काटेकोरपणे लक्ष िदले. 
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एका बाबीकडे मात्र यांचे अक्ष य दलुर्क्ष झाले. इंिग्लश ई ट इंिडया कंपनी 
िदवसिदवस अिधकािधक आक्रमक बनत आहे हे लक्षात घेऊन बंगाल या नबाबांनी वेळीच 
या कंपनीची उ ाम पाऊले ख ची क न टाकायला हवी होती. तसे कर याचे साम यर् 
याकाळी नबाबात होते, परतं ुती केवळ एक यापारी कंपनी नाही, तर अितशय आक्रमक, 
िव तारवादी व वसाहतवादी रा ट्राची ती प्रितिनधी आहे हे बा  जगा या राजकारणा या 
यां या अज्ञानामळेु यांना उमगले नाही. तसेच बंगाल या सरंक्षणाकिरता बलशाली ल कर 
उभार याकडेही यांनी लक्ष िदले नाही. या चकुांची बंगाल या नबाबाला जबर िकंमत द्यावी 
लागली. याने इंग्रजां या बंगालमधील हालचालींना पायबंद घाल याचा प्रय न के याने 
इंग्रज व िसराजु ौला यां यात जून १७५७ म ये लासी येथे यदु्ध झाले. या यदु्धात 
िसराजु ौला मारला गेला. तसेच सरकारी अिधकार्यांत बोकाळले या भ्र ाचारालाही तो 
आळा घालू शकला नाही . यामळेु िफतरुी कर यास परकीयांना फावले.  
 
२.३.६ राजपूत :  

औरगंजेबा या धािमर्क धोरणामळेु नाराज झाले या राजपतुांनी मगुल साम्रा या या 
दबुर्लतेचा फायदा घेऊन पु हा आपापली वतंत्र रा ये थापन क न यां या िव ताराचे 
धोरण अवलंिबले. पण फुटीरतेमळेु व गटागटाने राह या या यां या प्रवृ ीमळेु यां यात 
ऐक्याचे बळ कधी आलेच नाही. उलट आपआपसात यांत सतत झगडे व यदु्ध े होत. 
अतंगर्त यादवी, िव ासघात, पर परांिव द्ध कटकार थाने यांमळेु बरीच राजपूत रा ये 
आतून पोखरली गेली होती. 

 
पिरणामी सम्राट बहादरुशाहने १७०८ म ये जोधपूरवर आक्रमण केले. वतःचा 

िटकाव न लाग याने जोधपूरचा राजा अिजतिसहं राठोड याने शरणागती प करली. पण 
आपला अपमान धवूुन काढ यासाठी जयपूरचा राजा सवाई जयिसहं व दगुार्दास राठोड 
यां याबरोबर मगुलांिव द्ध आघाडी उघडली. ते हा १७१४ म ये स यद हुसेन अलीने पु हा 
जोधपूरवर आक्रमण केले व अिजतिसहंला पराभूत केले. एवढेच न हे तर राजपूतांचा 
तेजोभगं कर यासाठी अिजतिसहंला आपली मलुगी इ द्रकुमारी िहचा िववाह सम्राट 
फ र् खािसयरशी क न दे यास बा य केले.  
 

िद लीचे राजकारण तापू लागले आिण फ र् खिसयर व स यद बंधूंम ये प्रचंड 
शतू्र व िनमार्ण झाले ते हा जोधपूर व जयपूर या मह वा या राजपूत रा यांनी अिल  
राह या या धोरणाचा अवलंब केला. मात्र अिजतिसहंास आप या बाजूला वळिव यासाठी 
याला स यद बंधूंनी अजमेर व गजुरातची सभेुदारी िदली . तेथे अिजतिसंह १७२१ पयत 
होता. याचवषीर् स यद बंधू िवरोधकांनी जयपूर शासक सवाई जयिसंहास आग-याचा 
सभेुदार िनयकु्त केले. अठरा या शतकातील एक प्रमखु राजपूत रा य होते ते अबंरचे. याचा 
राजा सवाई जयिसहं एक नामवंत मु स ी व कुशल सधुारणावादी, प्रगतशील शासक होता. 
याही काळात िवज्ञानाचे मह व याने परुपूेर ओळखले होते, जाटा याकडून िजंकून 
घेतले या प्रदेशात याने जयपूर हे शहर वसिवले, आिण याने जाणीवपूवर्क केले या 
प्रय नामळेु ते शहर लवकरच िवज्ञान व कला यांचे कद्र बनले.  
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जयिसहं हा फार मोठा खगोलशा ज्ञही होता. त कालीन तंत्रज्ञान व याने वतः 
तयार केलेली उपकरणे या या आधार े याने िद ली, जयपूर, उ जैन, वाराणसी व मथरुा 
येथे वेधशाळा प्र थािपत के या. भूिमतीची मूलत वे या यिुक्लड या ग्रथंाचे, 
ित्रकोणिमतीवरील काही ग्रथंांचे िशवाय घातांक गिणता या रचना व उपयोग यावरील 
नेिपयर या ग्रथंाचे याने सं कृतम ये भाषांतर करवून घेतले होते.  
 

जयिसहं हा एक आघाडीचा समाज सधुारकही होता. ज मतःच मलुींची ह या 
करणे, हुडंापद्धती, सतीप्रथा अशा अ यतं अिन  व हािनकारक ढींना कायद्याने बंदी 
घाल याचा याने प्रय न केला. जवळजवळ ४४ वषेर् याने जयपूरवर रा य केले. १७४३ 
म ये याचे िनधन झाले.  
 

 अशाप्रकार े एकेकाळी सपूंणर् राजपतुा यावर अिधस ा गाजिवणार े राजपूत 
आपसातील सघंषार्मळेु व मतभेदांमळेु दबुर्ल बनले व हणूनच मगुलां या मांडलीक वाखाली 
आले . पढेु या राजपूत राजांना मराठ्यां या आक्रमणांचा व ह तके्षपाचा त्रास सहन करावा 
लागला . 
 

२.३.७  जाट : 
  जाटांचे वा तव िद लीजवळील आगरा, मथरुा प्रदशेात होते. ते शेतीचा यवसाय 
करीत. परत ुऔरगंजेबा या धमार्ध नीितमळेु जाटांनी गोकुळ या नेतृ वाखाली बंड पकुारले. 
मगुलांशी झाले या सघंषार्त गोकुळ मारला गे यावर जाटांचे नेतृ व राजारामकडे आले. तो 
१६८८ म ये मारला गे यानंतर चडुामनकडे जाटांचे नेतृ व आले. 
 
  चडुामन भरतपूर गादी या सं थापक मानला जातो. याने औरगंजेबा या 
मृ यूपयत नेटाने सघंषर् चालिवला. १७२१ मधे सवाई जयिसहंा या नेतृ वाखाली मगुल 
सै याने चडुामनिव द्ध मोहीम उघडली. यात पराभूत झा याने चडुामनने आ मह या केली.  
 

यानंतर जाटांचा नेता बनले या बदनिसहंाने शक्तीशाली सै याची उभारणी केली 
तसेच डीग, कंुभेर, वेद आिण भरतपूर येथे चार िक ले बांधले. नािदरशाह या 
आक्रमणानंतर  मगुल सामा यात उडाले या ग धळाचा फायदा घेऊन बदनिसहंाने आगरा 
व मथरुवेर अिधकार प्र थािपत केला तसेच भरतपूरचे रा य सु ढ बनिवले .  
 

१७५६ मधे सूरजमल जाट भरतपूरचा राजा बनला. आप या बिुद्धम ेने, दूर ीने 
व चातयुार्ने याने भरतपूर रा याला मह वाचे थान प्रा  क न िदले. जाट लोक 
सूरजमलला 'जाटांचा लेटो' मानतात. १७६३ मधे सूरजमलचा मृ यू झा यावर जाट 
रा याचे पतन झाले. 

 

२.३.८  शीख :  
अठरा या शतकात एक राजकीय स ा हणून िशखांचा उदय झाला. िहदंू धमर् व 

इ लाम यांतील धमर्वेड व दरुाग्रह बाजूला सा न व यातील उ मो म त वे एकित्रत क न 
पंधरा या शतका या अखेरी गु  नानक यांनी शीख सपं्रदायाची थापना केली. यावेळी 
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भक्ती चळवळ ऐन भरात होती. रामानंद, कबीर, नामदवे, ित्रलोचन, चैत य हे समता, 
मानवतावाद व परमे राप्रती प्रगाढ द्धा यांची िशकवण जनसामा यांना दते होते. मूितर्पूजा, 
जाित यव था यांचा िधक्कार क न िहदंू - मु लीम ऐक्याचा व सामंज याचा परु कार ते 
करीत होते. गु  नानक यांनी याच त वांची िशकवण आप या शीख बांधवांना िदली. यांची 
साधी रसाळ वाणी, शदु्ध चािर य, समिपर्त जीवन, प्रामािणकपणा व सचोटी यामळेु लोक 
यां याकडे आकिषर्त झाले. यां या िश यांची सखं्या झपाट्याने वाढली. यात िहदंू- 
मसुलमान दोघेही, प्रामखु्याने िन न तरातील लोक होते. गु  नानक यांनीच गु द्वारा- 
हणजे िशखांचे प्राथर्नामंिदर आिण गु  का लंगर हणजे सवर् अनयुायांनी, जातीची बंधने 
तोडून टाक या या उि ाने एकत्र भोजन कर यासाठी तयार केलेले पाकगहृ प्र थािपत 
केले. गु  नानकांची िशकवण लोकांना दे याचे कायर् यां या िश यांनी पढेु चालू ठेवले. 
लवकरच एक ससुंघिटत धािमर्क गट हणून शीख उदयाला आले . शीख सपं्रदायात िहदंू 
धमार्ची, त वज्ञानाची व कायद्याची अनेक वैिश ् ये समािव  केलेली असली तरी यांनी 
िहदंू या दवेदेवता, जाित यव था व समाजातील ब्रा णांचे वचर् व अमा य केले व 
समानते या त वाचा व सांिधक जीवनाचा परु कार केला. गु  नानक यांचे वारस अगंद 
यांनी गु मखुी िलपी तयार क न यात गु  नानक यांची प्राथर्ना गीते सकंिलत केली. 
िशखांचे पांचवे गु  अजुर्नदवे यां या काळात सवुणर्मंिदराची उभारणी झाली, 
या याभोवतीच अमतृसर शहर वसले. याने िशखां या पिवत्र ग्रथंाचे आिद ग्रथंाचे सकंलन 
केले. हा ग्रथं 'गु  ग्रथंसाहेब' हणून ओळखला जाऊ लागला . सवुणर्मंिदर िशखांचे द्धा 
थान बनले. 

 
मघुल अिधस े या काळात मघुल रा यकतेर् व शीख यां यात उघड शत्रु व 

उद्भवले. जहांगीरने िशखांचा पाचवा गु  अजुर्निसहंाची ह या केली ते हापासून शीख 
मगुलांचे शतू्र बनले. िशखांचा दहावा गु  गोिवंदिसहंने िशखां या धािमर्क सपं्रदायाला 
ल करी व प िदले. केश, क छ,  कंगवा, कडा आिण कृपाण हया पाच गो ी िशखांना 
सांभाळा या लागत. औरगंजेबा या धमर्वेड्या जलुमुी नीतीला त ड दे याकिरता शीखांचे 
दहावे व शेवटले गु , गु  गोिवंदिसगं यांनी शीख ल कराची उभारणी क न 'खालसा'  
हणजेच  िवशदु्ध गटाची थापना केली. गोिवंदिसहं या नेतृ वाखाली िशखांनी औरगंजेबाला 
जबरद त टक्कर िदली. पण मगुलां या सै यसाम यार्समोर यांचा िटकाव लागला नाही. 
१७०८ म ये नांदडेजवळ गोदावरी नदी या काठी एका पठाणाने गु  गोिवंदिसहंला ठार 
केले .  
 

िशखांची दहा गु ं ची परपंरा येथे सपंली असली तरी मगुलांिव द्धचा सघंषर् थांबला 
नाही. बंदा बैरागी या नेतृ वाखाली हा लढा सु च रािहला. अ प साधनसामग्रीसह बंदा 
बैरागीने जवळजवळ ८ वषर् मगुलांना टक्कर िद यानंतर तो िव ासघाताने पकडला गेला. 
१७१६ म ये बंदा बैरागीला ठार कर यात आले. यावेळी िशखांची अव था अितशय वाईट 
होती . नािदरशहा आिण यानंतर अहमदशाह अ दाली या सतत आक्रमणांमळेु मगुलां या 
कद्रीय स ेला जोरदार धक्का बसला. याचा फायदा घेऊन िशखांनी पंजाबम ये लहान 
लहान रा ये थापन केली. या रा यांना 'िमसल' असे हणत. 
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नािदरशहा व अहमदशहा अ दाली यां या वार्यांमळेु पंजाबात यादवी व अराजक 
यांचा एकच क लोळ उठला. या भयानक ग धळा या काळात पंजाबातील मघुल स ा 
कोलमडून पडली. या वार्यांची वावटळ थंडावताच पंजाबातील राजकीय पोकळी भ न 
काढ यास शीख पढेु सरसावले. लवकरच िशखांत एका कतृर् ववान ने याचा रणजीतिसंगाचा 
उदय झाला व धािमर्क बाबी शिक्तशाली राजकीय अिधस ेखाली काहीशा दबून गे या. 
 

 महाराजा रणजीतिसगं हा एक धडाडीचा सेनानी, कुशल सघंटक, प्रभावशाली 
शासक व धूतर् राजनीतीज्ञ होता. पि मेकडील सवर् शीख गटांना याने सघंिटत केले. 
पेशावर, मलुतान, कांग्रा या भागातील सवर् छोटी छोटी रा ये वतः या अिधप याखाली 
आणून याने वतंत्र शीख रा याची उभारणी केली. गरुखा, उिडया, पठाण, डोग्रा, पंजाबी, 
मसुलमान अशा िनरिनरा या गटांतून सैिनक भरती क न पाि मा य धतीर्वर, फ्रच ल करी 
तज्ञां या मागर्दशर्नाखाली याने मोठे िश तबद्ध, प्रिशिक्षत व शिक्तशाली ल कर उभारले. 
फ्रच ल करी त ज्ञांची मदत या या ल करा या प्रिशक्षणापरुतीच मयार्िदत होती. ल कराचे 
नेतृ व याने कधी परकीयां या हाती िदले नाही. या ल कराची रणजीतिसगंाप्रती 
अिवचिलत िन ा होती. रणजीतिसगंाचे धोरण धमर्िनरपेक्षतेचेच होते. पंजाबची बहुसंख्य 
जनता िहदंूच होती. यांना कोण याही प्रकार े दखुावणे या या रा या या थैयार्ला व 
ढतेला पोषक ठरणार नाही हे तो पूणर्पणे जाणून होता; यामळेु राजकीय, सामािजक, 
धािमर्क िकंवा आिथर्क के्षत्रात िहदंू , मसुलमान, शीख यां यात याने कधीही भेदभाव केला 
नाही. 

 

 रणजीतिसगंा या कतृर् वाची व ल करी साम यार्ची क पना अस यामळेु या या 
हयातीत ई ट इंिडया कंपनीने पंजाबकडे आपली वक्र ी वळिवली नाही. िशवाय, या 
काळात ते भारतातील अ य स ाधीशांना परा त क न आपली स ा ि थर व ढ 
कर यात गुंतले होते. पण रणजीतिसगंा या मृ यूनंतर पंजाबात अराजका या पाने कली 
िशरला. अतंगर्त कलहामळेु याचे रा य िव कळीत झाले. या या उ रािधकार्यांत याचे 
कतृर् व न हते. िशवाय याचे रा य सवर् िशखां या अभगं िन ेवर िवसावलेले न हते. सतलज 
नदीपलीकडील िशखांचे रणजीतिसगंा या रा यात सामीलीकरण ल करी बळावर घडवून 
आणलेले होते. रणजीतिसगंाचे अिधप य यांनी मनापासून िकंवा वे छेने वीकारलेले 
न हते. यातील काही िब्रिटशांना िफतूर झाले, यामळेु िब्रिटशांनी आक्रमक पिवत्रा घेताच  
यां या ल करी साम यार्पढेु रणजीतिसगंाने उभे केलेले रा य अ पावधीतच कोसळले.  

 
२.३.९ ज मू-का मीर : 
  ज मू हा ब-याच काळापासून िहदंू राजपूत घरा या या राजवटीत होता. ड गराळ 
भागातून कर वसूल कर यासाठी व तेथील कोण याही बंडाला दडप यासाठी सम्राट 
ज मूम ये मिु लम फौजदारला ठेवत असे.  कर िमळेपयत याने यां या अतंगर्त कामांम ये 
ह तके्षप केला नाही.   
 

मघुल साम्रा याची अधोगती पाहून ज मू या राजाने आप या वातं यावर जोर 
दे यास सरुवात केली आिण िचनाब ते रावी दर यान या सवर् टेकड्यांवर आिण िचनाब या 
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पि मेस काही टेकड्यांवर आप या स ेचा िव तार केला. रणिजत दवे अहमद शाह 
अ दालीचा िव ासू सहकारी होता.  याने १७५२ म ये  आिण पु हा १७६२ म ये का मीर 
िजंक यासाठी यांना मदत केली. १ एिप्रल १७५७  रोजी अहमद शाह अ दाली यांनी 
याला जफरवाल, सखंातरा आिण औरगंाबाद हे तीन  परगणे प्रदान केले.  याने आप या 
वैयिक्तक नावाने नाणी जारी केली. या या कारिकदीर्त ज मू शहर समदृ्ध झाले आिण 
यापाराचे कद्र बनले.  लाहोर व िद लीतील अगदी ीमंत सावकार, यापारी आिण  उ च 
अिधकारी यांनी ज मूम ये आ यास ये यास सरुवात केली. अहमद शाह अ दाली या 
ितस-या वारी या काळात मीरमनूंनी आप या कुटंुबाचे आिण मौ यवान िनधीचे रक्षण 
कर यासाठी राजा रणिजत दवे या याकडे सरंक्षणासाठी पाठवले. १७७० म ये रणिजत 
दवे यांनी झंडा िसहं भगंी यां याकडे शरण गेले आिण याला कर दे यास मा य केले. 
१७८१ म ये रणिजत दवे यांचे िनधन झाले.  याचा मलुगा बजृराज दवे या यानंतर 
उ रािधकारी झाला.  या या कारिकदीर्त ज मू रा य शीखां या ता यात गेले.   
 

बहादूर शाह आिण जहांदारां या काळात अ दसु समद खान का मीरचा रा यपाल 
होता. फा ख िसयर याने याला पंजाबला पाठवले. औरगंजेबा या प ात मोगल 
साम्रा या या अवनीतीचा पिरणाम का मीरमधील राजकीय पिरि थतीवर झाला आिण तेथे 
१७५२ पयत अशांतता िनमार्ण झाली. औरगंजेब नंतर कोणीही मघुल सम्राट का मीरला 
गेला नाही. १७५२  म ये अहमद शाह अ दाली यांनी का मीर िजंकले आिण १८१६ पयत 
तेथे अफगाणांचे ६७ वषेर् रा य होते. अफगाण राजांना प्रामखु्याने कर वसूल कर यात रस 
होता आिण जोपयत ते िमळत रािहले तोपयत रा यपालांकडे पूणर् अिधकार दते असत. 
रा यपाल कारभाराची जबाबदारी योग्यरी या  िकंवा जलुमीपणे करीत आहे की याची याला 
पवार् न हती. अफगाण राजवटीत २८ रा यपाल झाले आिण यापैकी फक्त एक िहदंू होता.  
सखुजीवनने िरयासतची जबाबदारी वीकारली आिण अहमद शाह अ दालीची गलुामी 
जाहीर केली. अहमद शाह अ दाली याने यां या िनयकु्तीची पु ी केली आिण दसु-या 
यक्तीला याचे उप-िनयकु्त केले. सखु जीवन हे एक शूर योद्धा, बिुद्धमान प्रशासक, िवद्वान, 
अनेक भाषांचे अ यासक आिण कवी दखेील होते. का मीरचा इितहास तयार कर यासाठी 
यांनी पाच िवद्वानांची नेमणूक केली. प्र येक लेखकाला दहा सहा यक िदले होते. यांचे 
सरकार सवर् िहदंू आिण मसुलमान, शीया आिण सु नींसाठी सवार्त चांगले आिण कायर्क्षम 
होते.   

 
अहमद शाह अ दाली यांनी सखु-जीवनाकडे दशेा या महसलुा या दहा पट 

बरोबरीइतका भरपूर कर मािगतला. सखु जीवनाने या मागणीकडे दलुर्क्ष केले कारण ते 
यां या क्षमते या पलीकडे  होते.  यांनी मोगल बादशाह आलमगीर दसुरा (१७५४-५६) 
वर िन ा दशर्िवली, यांनी याला राजाची पदवी िदली.  जून १७६२ म ये अहमद शाह 
अ दाली यांनी सखु जीवनािव द्ध अफगाण सै य पाठिवले, पण ही मोहीम अयश वी ठरली.  
दसुरा ह ला झाला आिण अफगाण सै याने का मीरम ये प्रवेश केला.  सखु जीवन पकडला 
गेला. याचे डोळे बाहेर काढून याला लाहोर येथे पाठवले. तेथे याला घोड्यां या 
पायाखाली िचरडले गेले.  
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 १७६३ म ये मीर हज़ार खान याने िहदंू ने यांना पो यात िशवून यांना दल 
तलावाम ये फेकले. तेथे ते बडुले आिण मरण पावले.  अ दु ला खान (१७६६- १८००) 
यांनी एक कोटी पयांची वैयिक्तक रक्कम जमा केली. अतामहु मद खानने आप या 
कामवासना पूणर् कर यासाठी सुदंर मलुींना जबरद तीने पकडले. प्रांतात खूप असंतोष 
पसरला होता. १८१६ म ये रणिजतिसगंने का मीर िजंकला.   
 
 आपली प्रगती तपासा: 
 १. १८ या शतकातील उ र भारतातील रा यां या राजकीय पिरि थतीचा आढावा घ्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
२.४ मराठे : 
 

भारता या सावर्भौम वाकिरता ई ट इंिडया कंपनीला सवार्त िचवट व प्रखर 
आ हान कोणी िदले असेल तर ते मराठ्यांनी. छत्रपती िशवाजी महाराजां या मृ यूनंतर 
वरा या या गादीवर आलेला यांचा पतु्र सभंाजी यांनी औरगंजेबाला थांबिव याचा प्रय न 
केला. सभंाजी बेसावध असता मघुलांनी यांना पकडले. मराठ्यांचे शिक्त थानच उलथून 
टाक या या हेतूने औरगंजेबाने, सभंाजी महाराजांचे अ यंत हालहाल क न यांना ठार 
केले. व मराठ्यां या राजधानीला वेढा घालून सभंाजीचा पतु्र - सहा वषाचा शाहू व याची 
माता राणी येसूबाई यांना कैद केले. 

 
 मराठ्यांचा राजा व राजधानी नाहीशी झा याने मराठ्यांचा प्रितकार थंडावेल अशी  

औरगंजेबाची क पना होती. पण झाले उलटेच - सभंाजी या मृ यूमळेु संत  होऊन, सवर्त्र 
मोहोळ उठावे तसे मराठे मघुलांिव द्ध उठले. समुार े पंचवीस वषेर् चालले या या 
मराठ्यां या वातं यसगं्रामात मराठ्यांनी मघुलांना सळो की पळो क न सोडले . तो लढा 
१७०७ म ये औरगंजेबा या मृ यूबरोबरच सपंला. तोपयत मराठे मघुलांपेक्षा िनि तच 
वरचढ झाले होते. 
 
  औरगंजेबा या मृ यूनंतर समुार े अठरा वषेर् या या कैदते रािहलेला सभंाजीपतु्र 
शाहू दिक्षणेत परत आला व सातारा येथे याने आपली राजधानी थािपली. १७०० म ये 
छत्रपती िशवाजीचा दसुरा पतु्र राजाराम याचे िनधन झा यानंतर मराठ्यां या वातं य 
लढ्याचे नेतृ व याची राणी ताराबाई िहने केले होते. शाहू दिक्षणेत परत येताच छत्रपती 
पदा या प्र ाव न ितने शाहूला िवरोध कर यास प्रारभं केला. यदु्ध व यादवी टाळ या या 
हेतूने शाहूने ताराबाई या को हापूर या रा याला मा यता िदली. परतं ु यामळेु छत्रपतीप्रती 
मराठा सरदारांची िन ा दभुगंली. पािठंबा शाहूला द्यावयाचा की ताराबाईपतु्र िशवाजीला हा 
प्र  वाथार् या िनकषावर मराठा सरदार सोडवू लागले.  
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२.४.१. बाळाजी िव नाथ (१७११-२०) : 
छत्रपती शाहूने १७१३ म ये बाळाजी िव नाथ भट याची पंतप्रधानपदी नेमणूक 

केली. याबरोबर मराठ्यां या इितहासातील पेशवापवार्ला प्रारभं झाला. शाहूप्रती 
अिवचिलत िन ा व राजनैितक कौश य या गणुां या बळावर याने शाहू या शतंू्रना  परा त 
केले. प्रमखु मराठा सरदारांचा पािठंबा शाहू या स ेला िमळवून दऊेन या या स ेला 
ढता प्रा  क न िदली. अतं थ यादवीने ग्रासले या िद ली दरबारात याकाळी सै यद 
बंधूंचा प्रभाव होता. या ग धळाचा फायदा घेऊन बाळाजी िव नाथने िद लीला जाऊन, 
सै यद बंधूंशी वाटाघाटी क न यां याशी करार केला व छत्रपती िशवाजी या 
अिधप याखाली असलेला वरा याचा सपूंणर् मलुखु छत्रपती हणून शाहू या  
वािम वाखाली असावा व मघुलां या दिक्षणेकडील सहा सु यांत मराठ्यांना चौथ व 
सरदशेमखुी गोळा कर याचे अिधकार िमळावे तशी तरतूद क न घेतली. या कराराने 
शाहू या स ेवर मघुलांकडून मा यतेचे िशक्कामोतर्ब झाले. वतने, जहािगरी, चौथ व 
सरदशेमखुी गोळा कर याचे परवाने याकिरता मराठे सरदार शाहूभोवती गोळा होऊ लागले. 
 
२.४.२. बाजीराव पिहला (१७२०-४०) : 

 १७२० म ये बाळाजी िव नाथ िदवंगत होताच शाहूने या या पतु्राला- 
बाजीरावाला पेशवाईची व े िदली. यावेळी बाजीराव अगदीच त ण - जेमतेम वीस वषार्चा 
असला तरी तो िनधड्या छातीचा उ म सेनानायक होता. " वाजी महाराज वगळता गिनमी 
यदु्धात मराठ्यांत या याइतका पराक्रमी व िन णात सेनापती दसुरा न हता." हे 
इितहासकारांनी याचे केलेले मू यांकन सवर् वी साथर् आहे. या या नेतृ वाखाली 
मघुलांिव द्ध मराठ्यांनी अनेक मोिहमा यश वीपणे चालवून दरूदूर या प्रदशेातून चौथ गोळा 
कर याचे अिधकार राबिवले. माळवा, गजुराथ, बुंदलेखंड या नमर्दे या उ रकेडील प्रदेशात 
मराठ्यांचे प्रभु व प्र थािपत झाले. एवढेच न ह ेतर बाजीरावाने िद लीपयत धडक मारली. 
गायकवाड, होळकर, िशंदे, पवार असे शिक्तशाली सरदार यां या मदतीने, पेश याचे  
प्रितिनधी  या  ना याने  नमर्दे या  उ रलेा  शासक  हणून  थाियक  झाले. 

 
िनजामािव द्धही बाजीरावाचा सतत सघंषर् चालू होता. दिक्षणेतील सहा सु यात 

चौथ व सरदशेमखुी गोळा कर या या मराठ्यांना िमळाले या हक्कांना मा यता दे याची 
िनजामाची तयारी न हती. यामळेु बाजीराव व िनजाम यांत सघंषर् अटळ ठरला. पण 
मराठ्यांपढेु िनजामाचा िनभाव लागला नाही. यां या या हक्कांना मा यता दणेे याला भाग 
पडले. पि म िकनार्यावरही बाजीरावाने जंिजर्या या िसि िव द्ध व तेथे ठाणी घालून 
बसले या पोतुर्गीजांिव द्ध मोिहमा चालिव या. यात सा ी व वसई मराठ्यांनी काबीज 
केली. पोतुर्गीज मात्र पक्केपणाने ि थर रािहले. 
 

 १७४० म ये, वया या अवघ्या चाळीसा या वषीर् बाजीरावाचे िनधन झाले. पण 
वीस वषार् या या या कायर्काळा या अ पावधीत महारा ट्रातील छोट्या वरा याचे 
पांतर मराठा साम्रा यात झाले होते. मराठी स ा उ रते गजुराथ, माळवा , बुंदलेखंड या 

सवर् प्रदशेात िव तारली होती.  
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२.४.३.  बाळाजी बाजीराव (१७४०-६१) : 
बाजीरावानंतर या या एकोणीस वषेर् वया या पतु्राला-बाळाजीला शाहूने पेशवापदी 

नेमले. यामळेु इतर पदांप्रमाणे पेशवेपदही वंशपरपंरा झाले. बाळाजी बाजीरावही आप या 
िप याप्रमाणे बिुद्धमान, मह वाकांक्षी व राजकीय दूर ीचा मु स ी होता. या या िप याची 
ल करी धडाडी व सेनापती व मात्र या यात न हते. १७४९ म ये  मराठा रा याची धरुा 
कायदशेीरपणे पेश यांकडे सोपिवले. यामळेु पेशवे अिधकृतपणे छत्रपतीचे उ रािधकारी 
बनले यामळेु पणेु हे शहर यावहािरक ्या मराठ्यांची राजधानी बनले. 

 

 िप या या पावलावर पाऊल टाकून पेशवा बाळाजी बाजीरावानेही मराठा 
साम्रा याचा िव तार केला . या या कारिकदीर्त मराठा साम्रा य केवळ प्रादिेशकच न ह े
तर गौरवा या ीनेही कळसाला पोचले. सपूंणर् िहदंु थानात िवजयी मराठा फौजा दौडत 
हो या. माळवा, गजुराथ, बुंदलेखंड यांवरील मराठी स ा ढ झाली. बंगालवरही मराठ्यांची 
आक्रमणे होऊन १७५१ म ये ओिरसा मराठ्यां या ता यात दणेे बंगाल या नबाबाला भाग 
पडले. मराठ्यांचे घोडे वाय येला अटकेपयत जाऊन पोहोचले. दिक्षणेत हैसूर व अ य 
छोट्या मोठ्या शासकांनी मराठ्यांना खंडणी दे याचे कबूल केले. १७६० म ये उदगीर येथे 
मराठ्यांनी िनजामाचा दणदणीत पराभव केला. यानंतर झाले या करारानसुार ७५ लक्ष 
पये खंडणी व ६२ लक्ष पये उ प नाचा प्रदशे मराठ्यांना दे याचे िनजामाने कबूल केले.  

 

िद ली दरबार अतंस्थ कलहांनी व बा  आक्रमणांनी जजर्र झा यामळेु मघुल 
बादशहा मदतीकिरता मराठ्यांकडे वळला. मराठ्यांनी मघुल साम्रा या या सरंक्षणाची 
जबाबदारी वीकारली. मघुल बादशहा या पाठीशी असलेली प्रबळ स ा हणून मराठ्यांचा 
दबदबा सवर्त्र प्र थािपत झाला. िद ली दरबारचा वजीर इमाद - उल - मु क हा मराठ्यां या 
हातातील बाहुले बनला. पंजाबातून अहमदशहा अ दाली या प्रितिनधीला हाकलून लावून 
मराठ्यांनी तेथेही आपला प्रभाव प्र थािपत केला. पि मेला गजुराथ ते पूवेर्ला ओिरसा, 
उ रलेा पजंाब ते दिक्षणेला हैसूर असा सपूंणर् प्रदशे मराठ्यां या प्रभावाखाली आला. 
मघुल स े या पतनामळेु िनमार्ण झालेली राजकीय पोकळी मराठे भ न काढणार अशी 
लक्षणे िदसत होती.  
 

परतं ु पंजाबातून अ दाली या प्रितिनधीला मराठ्यांनी हाकून लाव यामळेु 
अ दालीशी यांचा सघंषर् उद्भवला. याने िहंदु थानवर पु हा वारी केली ते हा बादशहाशी 
झाले या करारानसुार व उ रे या वािम वा या ीने आकाराला येत असले या या 
सघंषार्चे मह व ओळखून पेशवा बाळाजी बाजीराव याने आपला ये  पतु्र िव ासराव व 
कतर्बगार चलुत बंधू सदािशवराव यांना मोठी फौज दऊेन अ दाली या प्रितकाराथर् पाठिवले. 
या सघंषार्त, मराठ्यां या उ रतेील प्रभावामळेु या यािव द्ध जळफळणारा रोिहला प्रमखु 
नजीब उ ौला व अवधचा नबाब शजुाउ ौला हे मराठ्यांिव द्ध अ दालीला जाऊन िमळाले, 
तर मराठ्या या मलुखुिगरीने व या या राजकीय मह वाकांके्षने नाराज झालेले राजपूत, 
जाट, शीख यानी मराठ्यांना कोणतीही मदत केली नाही. प्र यक्ष मराठ्यांतही ऐक्य व िन ा 
यांचा काहीसा अभावच होता. अशा पिरि थतीत १७६१ म ये अ दाली व मराठे यात 
पािनपत येथे झाले या घनघोर लढाईत मराठ्यांचा पूणर्पणे पराभव झाला . अनेक मराठा 
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प्रमखुांबरोबर खु  सदािशवराव व िव ासराव धारातीथीर् पडले. मराठ्यांचे जवळजवळ 
एकोणतीस हजार सैिनक पािनपतावर कामाला आले. 
 

  बरचे िदवसात सदािशवरावाकडून बातमी न कळ याने पेशवा िचंितत झाला व 
फौजेसह तो उ रकेडे िनघाला. वाटेतच याला पराभवाची, बंधू व पतु्र यां या मृ यूची 
बातमी कळली. अगोदरच प्रकृतीने खंगले या पेश याला तो धक्का सहन झाला नाही. जून 
१७६१ म ये याचे िनधन झाले. या यानंतर याचा दसुरा पतु्र सोळा वषाचा माधवराव 
पेशवेपदी आला. तो अ यंत कतर्बगार होता . पण रा या या ढीकरणाकिरता याला वेळच 
िमळाला नाही. १७७२ म ये वया या जेमतेम अठ्ठािवसा या वषीर् क्षया या िवकाराने याचे 
िनधन झाले. या या अकरा वषा या कारिकदीर्त याने दिक्षणेत िनजाम व हैदरअली यांना 
जरब बसिवली व उ रतेही मराठ्यां या साम यार्चा दबदबा व वचक पु हा प्र थािपत केला.  
 

पेशवा माधवरावा या अकाली िनधनानंतर मराठा राजकारणात वाथर्, दहुी, 
बेिश ती व यादवी यांचा बजुबजुाट झाला. औरगंजेबािव द्ध या सघंषार् या काळातच, कद्र 
स ेचा प्र यक्षपणे वचक न रािह याने मराठा सरदारांना वतंत्रपणे वाग याची सवय 
झालेली होती व कद्रस ेप्रती यां या िन ेचे धागे दबुळे झाले होते. हळूहळू मराठा 
सरदारांनी - नागपूर के्षत्रात भोस यांनी, गजुराथेत गायकवाड यांनी, पवार यांनी धार या 
बाजूला आपली अधर् वाय  रा ये थािपली. रघनुाथरावािव द्ध या पेशवा माधवरावा या 
मोिहमेचे वेळी िनजामानेच न हे तर भोस यासारख्यांनीही रघनुाथरावा या मदतीला जाणे, 
रघनुाथरावा या पढुाकाराने पेशवा नारायणराव याची ह या होणे, महादजी या या 
कारिकदीर् या अखेरी उ रतूेन दिक्षणेत येताच, या या द्वेषाने व धा तीने नाना 
फडिणसासारख्या मु सद्याने, सारासार िवचार सोडून या यािव द्ध इंग्रजाकडे मदत मागणे 
िकंवा िशंद्यांिव द्ध होळकरांना िचथावणे अशा घटना मराठा रा याला घातक ठर या. 
मराठा सरदारांची कोती वाथीर् मनोवृ ी व यादवी यदु्ध ेयामळेु रा य पोख न िनघाले व 
क्षीण झाले. यामळेु १८१७-१८१८ म ये इंग्रजांनी एक जबरद त धक्का दतेाच मराठा 
राज्य कोसळले. मराठा साम्रा याचा झालेला अ त भारता या ीने अ यंत घातक ठरला. 
इंग्रजां या वाढ या साम यार्ला आवर घालू शकेल अशी याकाळी ती एकच स ा भारतात 
होती. ती नाहीशी होताच भारताचे सावर्भौम व िमळिव या या यां या मागार्तील तो एकमेव 
अडसर नाहीसा झाला व ते िनि तपणे भारताचे स ाधीश बनले. 
 

आपली प्रगती तपासा: 
१.   १८ या शतकातील मराठां या राजकीय पिरि थतीिवषयी चचार् करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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२.५  माळवा : 
 

मोगलां या ता यातील माळवा हा प्रांत दिक्षण भारत व उ र भारत यांना जोडणारा 
दवुा होता. गजुरात व दख्खन या पठाराकडे जाणार ेसवर् यापारी व ल करी मागर् माळवा 
प्रांतातून जात होते. िशवाय िद लीपासून दूर असले या माळवा प्रांताचे रक्षण करणे 
बादशहाला अशक्य झाले होते. हणूनच बाजीरावाने सन १७२० पासूनच माळवा प्रांतावर 
आपला प्रभाव वाढिव यास सु वात केली. सन १७२३ व १७२४ म ये बाजीरावाने 
माळवा प्रांतावर वार्या क न तेथून चौथाई व सरदशेमखुी वसूल केली.  
 

दयाबहादूर व िगरीधर बहादूर हे मोगल सभेुदार यावेळी माळवा प्रांताचा 
रा यकारभार पहात होते. माळवा प्रांतातील मराठ्यांचा प्रभाव कमी क न मराठ्यांना तेथून 
हुसकावून लाव याचे यांनी ठरिवले . ते हा बाजीरावाने राजपूत राजा सवाई जयिसहं याची 
मदत घेऊन सन १७२८ म ये माळवा प्रांतावर वारी केली. मराठा सै य व मोगल सै य 
यां यात अमजेरा यािठकाणी मोठी लढाई झाली. या लढाईत दोघेही िगरीधर व दयाबहादूर 
हे मोगल सभेुदार मारले गेले. मराठ्यांना िनणार्यक िवजय िमळाला.  
 

 या िवजयामळेु सपूंणर् माळवा प्रांत मराठ्यां या ता यात आला. पढुील काळात 
माळवा हा प्रांत मराठ्यां या उ रकेडील हालचालीचे प्रमखु कद्र बनला. या िवजयाने 
बाजीरावाची प्रित ा वाढली. 
 
२.६  गजुरात :  
 

गजुरातमधील मघुलांमधील अतंगर्त संघषार्मळेु मराठ्यांना या प्रांतात वतःला 
ि थरपणे उभे राह याची सधंी िमळाली. १७२४ म ये सरबलंुद खान यांना िनजामा या 
जागी गजुरातचा सभेुदार बनिव यात आले ते हा मघुलांम ये गहृयदु्ध सु  झाले.  यावेळी 
िनजामाचे काका हमीद खान गजुरातम ये िनजामचे नायब हणून काम करत होते.  सर 
बलंुद खान वत: िद लीतच रािहले आिण यांनी आपले नायब शजुात खान यांना हमीद 
खानचा ताबा घ्यायला पाठवला.  हमीद खान यांनाही गजुरातचा रा यकतार् हायचे होते 
आिण यांनी चौथ आिण सरदशे मखुी  गोळा कर याचा अिधकार देऊन मराठ्यांचा पािठंबा 
िमळिवला.  कंठाजी या मदतीने हमीद खानने सूरतहून आले या शजुात खान आिण याचा 
भाऊ तम अली यांचा पराभव क न यांची ह या केली.  सरबलंुद खान यांनी वत: 
गजुरातवर आक्रमण केले आिण हमीद खानला तेथून हुसकावून लावले पण यांना 
मराठ्यांना हुसकावून लावता आले नाही.   
 

 १७२७ म ये, सरबलंुद खान यांनी गजुरातम ये चौथ आिण सरदशेमखुी 
मराठ्यांना दे याचे मा य केले.  मोगल बादशहाने हा करार वीकारला नाही. सरबलंुद खान 
यांना परत बोलाव यात आले आिण यांनी मराठ्यांना गजुरातमधून हाकलून लाव याचा 
हुकूम िदला आिण राजा अभयिसगं यांना गजुरातचा रा यपाल हणून पाठवले. मराठ्यांना 



 41

भीती दाखव या या उ ेशाने यांनी मराठा नेता िपलाजी गायकवाड याला ठार केले.  
यामळेु थािनक लोकांम ये प्रचंड सतंाप यक्त झाला. िपलाजीचा मोठा मलुगा दमाजी यांनी 
पु हा सघंषर् सु  केला.  बडोदा पु हा ता यात घेतले आिण अभयिसगंला इतका त्रास िदला 
की तो यश न िमळता जोधपूरला गेला. दमाजींनी जोधपूरवरही ह ला केला.  सरतेशेवटी, 
१७३७ म ये मोगल साम्रा या या हातून गजुरात िनघून गेला. 
 
 आपली प्रगती तपासा: 
१. १८ या शतकात माळवा आिण गजुरात या राजकीय पिरि थतीिवषयी चचार् करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
२.७  साराशं : 
 

मोगल साम्रा या या इितहासात शेवटचा बलाढ्य बादशहा औरगंजेब इ.स. 
१७०७ म ये मरण पाव यानंतर मोगल साम्रा याला उतरती कळा लागली. या या 
मृ यूनंतर पिरि थती इतकी झपाट्याने बदलली की, पढुील ५० वषार्त आठ सम्राट 
िद ली या गादीवर आले. यापैकी एकही बादशहा कतृर् ववान न हता. यामळेु मोगल 
दरबारात अराजक िनमार्ण झाले. मोगल साम्रा या या वैभवा या काळात कतृर् ववान 
सरदारांची परपंरा िनमार्ण झाली होती. या कतृर् वसपं न सरदारांनी एकेकाळी मोगल 
साम्रा याला यशोिशखरावर नेऊन बसिवले होते. परतं ुउ र काळात मोगल सरदाराकडून 
कोणतीही मह वाची कामिगरी झाली नाही. या सरदारांचा बहुतेक वेळ कटकार थाने 
कर यात, चैन कर यात खचर् होत असे. सम्राट कतृर् वहीन अस याने या सरदार मंडळींनी 
राजकारणात ह तके्षप सु  केला. यामळेु पिरि थती अिधकच िबघडत गेली . एका 
सम्राटाला स ेव न काढून टाकून िकंवा ठार क न आप या मजीर्तील यक्तीला गादीवर 
बसिव यात या सरदार मंडळींना ध यता वाटू लागली. िद लीचे राजिनमार्ता (King 
Makers) हे मोगल सरदार बनले. साम्रा या या ीने ही बाब फारशी प्रित ेची न हती. 
इ.स. १७१९ म ये जनतेने िद ली या गादीवर चार मोगल शासक पािहले. ाव न 
राजकीय ि थती िकती िवकोपाला गेली होती हे प  होते. औरगंजेबा या मृ यूनंतर केवळ 
१२ वषार्तच साम्रा य िकती ढासळले याचा हा परुावा होय.  
 

आणखी एक मह वाची गो  हणजे सन १७१९ मधील स ांतर मराठ्यां या 
मदतीने झाले होते. यामळेु मराठ्यांचे िहदंु थान या राजकारणातील मह व वाढले. 
मराठ्यांना िद ली या राजकारणात प्रवेश िमळाला. या मराठ्यांना ने तनाबूत कर याचा 
िवडा औरगंजेबाने उचलला होता याच मराठ्यांची मदत घ्यावी लागावी ही मोगल 
साम्रा याची शोकांितका होती. 
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सर यदनुाथ सरकार  हणतात, "मगुल साम्रा य आिण याचबरोबर मराठा 
आिधप य यामळेु समा  झाले कारण मूलतः भारतीय समाज सडलेला होता. (The 
Mughal Empire and with it the Maratha overlordship of Hindustan fell 
because of the rottenness at the core of Indian society.) राजकीय व ल करी 
दबुर्लतेमळेु दशे वतःचे रक्षण कर यास असमथर् होता. राजस ा पूणर्तः भ्र  व अकमर् य 
झाली होती. सरदार वगर् वाथीर्, अदूरदशीर्, भ्र  व बेसावध होता आिण सवर्त्र िव ासघाताचे 
वातावरण होते. अशा या क्षीण व सभं्रमाव थेत आमचा स यधमर्, सािह य, कला यांचाही 
लोप झाला. " 
 

 िसडनी ओवन हणतात, " सामा यतः अशी समजूत आहे की, मगुल साम्रा याचे 
पतन शासका या भ्र तेमळेु झाले. (A Common impression is, that the decline 
and the fall of the Mughal Empire were due to the degeneracy of the 
sovereigns) परतं ुहे साम्रा य औरगंजेबा याच कारकीदीर्त प  पाने िव वंसीत झाले 
होते. औरगंजेब कतर् यपरायण असला तरी धािमर्क व मु स ेिगरीत अदूरदशीर् होता. 
अकबर या धमर् व जातीभेद नसले या बिुद्धम ापूणर् उदार नीितचा याग क न औरगंजेबने 
पु हा िजिझया लाव याने प्रजा प्रामखु्याने िहदंू जनता असतंु  झाली आिण साम्रा याचे 
उ म सरंक्षक असलेले लढावू राजपूत िवरोधक बनले. िशवाजी व या या अनयुायांनी 
वतंत्र िहदंू रा याची थापना करत असतानाच मगुल साम्रा यावर घातक प्रहार केले. 
मराठ्यांनी मगुलांचे प्रिसद्ध सै य नामशेष केले, खिजना िरकामा केला व दिक्षणेत दूरपयत 
अ यव था िनमार्ण केली. पिरणामी मगुल साम्रा य अशक्त होऊन कद्रस ा जवळजवळ 
समा  झाली. नािदरशहानेही मोगलाचा घोर अपमान क न िसधूं नदी या पि मेकडील 
प्रदशेावर आपला अिधकार प्र थािपत केला. यामळेु साम्रा याचे िवघटन झाले." 

 
२.८ प्र  : 
 
१.  १८ या शतकातील दिक्षण भारतातील रा यांची राजकीय पिरि थती िवशद करा. 
२. १८ या शतकातील उ र भारतातील रा यां या राजकीय पिरि थतीचा आढावा घ्या. 
३.  १८ या शतकातील मराठां या राजकीय पिरि थतीिवषयी चचार् करा. 
४.  १८ या शतकातील माळवा आिण गजुरात या राजकीय पिरि थतीची मािहती द्या. 
 
२.९  अितिरक्त वाचन : 
 

१.   जावडेकर आचायर् शं. द., आधिुनक भारत, पणेु, १९६८. 

२.   डॉ . वैद्य समुन, डॉ . कोठेकर शांता,  आधिुनक भारताचा इितहास  (१७५७ ते 
१८५७, ी साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, १९९८. 

३.  डॉ . दवे प्रभाकर ,  आधिुनक भारत, लातूर , १९९८.  

४.  दीिक्षत नी.सी., आधिुनक भारत, नागपूर, २००३.  
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५.  कुलकणीर् अ.रा. आिण खर ेग.ह.,  मराठ्यांचा इितहास , खंड ३, पणेु , १९८६. 

६.  प्रा. जाधव िव. के., आधिुनक भारताचा इितहास,  (१७६५ ते १९६१), िवद्या 
प्रकाशन, नागपूर, २००४. 

७.  कदम य. ना., समग्र भारताचा इितहास, इ.स.पू. २,५०,००० ते  इ.स. १९६४, 
को हापूर, २००३. 

८.  डॉ. ग्रोवर बी.एल., डॉ.बे हेकर एन. के., आधिुनक भारताचा इितहास: एक नवीन 
मू यांकन (१७०७ पासून आधिुनक कालखंडापयत), एस. चंद. आिण कंपनी,  प्रा. 
िल., नवी िद ली,  २००३. 

९.  प्रा. दशेमखु मा.म., म ययगुीन भारताचा इितहास, (१२०६ ते १७६१), िव भारती 
प्रकाशन,  नागपूर, १९६८.  

१०. डॉ. सरदसेाई बी. एन., डॉ. नलावडे ही. एन., आधिुनक भारताचा इितहास, 
(१७५०-१९५०), फडके प्रकाशन,  को हापूर , २००७. 

११. प्रा. व. झे. अरिवंद, म ययगुा या उ राधार्तील भारत, १५२६-१८१८,  प्राची 
प्रकाशन, मुंबई, १९८७.  

१२.  यागी एम. एस., आधिुनक भारत, (१७०७-१८५७). 

१३.  महाजन िवद्याधर, आधिुनक भारत का इितहास , १७०७ से आज तक (िहदंी ), एस. 
चंद अडँ कंपनी िल., २००१. 
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३   
 

१८ या शतकातील भारताची सामािजक पा र्भूमी 
 
घटक रचना :  
३.०  उि े 
३.१  प्र तावना 
३.२  अठरा या शतकातील भारताची सामािजक पिरि थती 

३.२.१  सामािजक वगीर्करण  
३.२.२  जाित यव था  

        ३.२.३  यवसाय 
            ३.२.४   ि यांची ि थती  

   ३.२.५   िववाह 
    ३.२.६   सती पद्धत 

   ३.२.७  हुडंा पद्धत 
   ३.२.८  व प्रावरणे व अलंकार 
   ३.२.९  करमणूक - मनोरजंन  
   ३.२..१०  सण समारभं - यात्रा  
   ३.२.११  गलुाम प्रथा 
   ३.२.१२  अ पृ यता 
   ३.२.१३  िशक्षण 
   ३.२.१४  कला 
   ३.२.१५  िवज्ञान  
   ३.२.१६  सािह य 
   ३.२.१७  धािमर्क ि थती  

            १. िहदंू  
                   २. मिु लम 
३.३  सारांश 
३.४  प्र  
३.५  अितिरक्त वाचन 
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३.० उि  े: 
 
 हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् पढुील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल. 
 

 १. १८ या शतकातील भारताची सामािजक रचना जाणून घेतील. 
 २. १८ या शतकातील भारतातील मिहलांचा दजार् समजून घेतील. 
 ३. १८ या शतकातील भारताचे िशक्षण आिण सािह य जाणून घेतील. 
 ४. १८ या शतकातील भारताचे धािमर्क जीवनाचे ज्ञान होईल. 
 
३.१   प्र तावना : 
 

 औरगंजेबा या िनधनानंतर दशेातील राजकीय अि थरतेचा पिरणाम लोकां या 
सामािजक, धािमर्क आिण आिथर्क ि थतीवर झाला. ब-याच काळापासून, यावहािरकिर या 
कोणतेही अिधकार न हते, प्रशासन न हते, कायदा न हता आिण दशेा या िवशाल भागात 
कोणतीही सरुक्षा न हती. सवर्त्र अराजकता िनमार्ण झाली होती. बलवान लोक दबुर्ल 
लोकांवर अिधकार गाजवत होते. भारतीयांसाठी हा काळ खूपच कसोटीचा होता.  
 

अठरा या शतकातील भारतीय समाज एकसघंी न हता. धमर्, जात, प्रदशे, भाषा 
अशा अनेक कारणांनी तो फुटलेला होता. यािशवाय, समाजातील उ च तरीय लोक व 
बहुसखं्य जनता यां यातही आिथर्क पिरि थती, राहणीमान, प्रित ा अशा अनेक कारणांनी 
मोठी दरी िनमार्ण झाली होती.  
  
३.२  अठरा या शतकातील भारताची सामािजक पिरि थती : 
 
३.२.१  सामािजक वगीर्करण : 

सम्राटाचे थान सवार्त मह वाचे होते. सम्राटाचे अनकुरण अमीर, सरदार वगर् 
करीत असे. आिथर्क अडचणीची ि थती असूनही हा वगर् अ यंत ऐ यर्सपं न असे जीवन 
जगत होता. यांचे जीवन प्रामखु्याने मिदरा, मिदराक्षी, नाचगाणे याभोवती गुंफलेले असे. 
समाजा या सवार्त खाल या तरावर असलेले व खेड्यांमधून राहणार ेशेतकरी व कारागीर 
गिरबीमळेु अ यंत क ाचे जीवन जगत होते. 
 
३.२.२  जाित यव था  :   

१८ या शतकात िहदंू व मिु लम हे दो ही समाज जाितजातीम ये िवभागले गेले 
होते.  िहदंू समाजात जाती प्रथेला अितशय मह व होते. िहदंूम ये जातीप्रथा ती  होती. 
िववाह, व  , खानपान व यवसाय याम ये  जातीचे िनबध पाळले जात. यामळेु समाजात 
सतत संघषर् होत असत. वतःची जात इतर जाती हून े  आहे अशी प्र येकाची समजूत 
अस याने िहदंू समाजात जाती, उपजाती अतंगर्त सम यांना चालीरीती या नावाखाली 
फाजील मह व प्रा  झाले होते. िहदं ुसमाजात ब्रा ण, क्षित्रय - मराठा, रजपूत या जाती 
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उ च समज या जात असत. यां यातही अनेक पोटजाती हो या व यां यात उ चनीच 
असे भेद होते. अ पृ य समाजात महार, मांग, चांभार व ढोर या जातींना समाजात अितशय 
वाईट वागणूक िमळत असे. यांना समाजात कसलेही थान न हते. अ पृ यता सवर्त्र 
पाळली जात असे.  पण राजकीय व आिथर्क कारणांमळेु अनेकांनी परपंरागत यवसायाचा 
याग क न इतर कामे करणे सु  केले.  

 
जाित यव था ह े िहदंू समाजाचे िवघटन हो याचे एक मह वाचे कारण होते. 

उ चवणीर्य मान या गेले या ब्रा णांना सवर् प्रकारचे िवशेषािधकार िमळत. जातीची बंधने 
कडक होती. लोकांचे यवसाय बहुधा जातीव न ठरत. िनरिनरा या जातीं या गटात 
रोटीबेटी यवहार व यर्  असत.  
 

ब्रा ण, क्षित्रय आिण वै य जाती आिण उप-जातींम ये िवभागले होते.  आिण 
केवळ आप याच समाजात एकत्र खानपान करायचे. प्रथा मोडणा-यांवर बिह कार 
टाक यात येई. मात्र माफी मािगत यानंतर  याला पंचायत परत घेई.  रक्ता या व वंशा या 
शदु्धतेसाठी वतः याच जातींम ये िववाह होत असत.  
 
  रोटी आिण बेटी याबातीत लोक गंभीर असत. वेगवेग या जातींचे लोक 
आपापसात एकत्र खात नसत.  फक्त शीख लंगर सवासाठी खलेु होते.  वेगवेग या जातींचे 
लोक एकाच दवैताची उपासना क  शकत होते आिण याच प्रथांचे पालन क  शकत होते, 
परतं ुबिह कृत हो या या भीतीने खा यािप यासाठी एकत्र जमणे शक्य न हते. 
 

िविश  जाती या लोकांना काय खा याची परवानगी आह ेया प्र ाला बरचे मह व 
दे यात आले.  ब्रा ण मांस व मद्यपान करत न हते.  जातीनसुार रीितिरवाज बनले होते.  
साधारणत: जैन धमार् या प्रभावाखाली येणार ेलोक मांस खात नसत. क्षित्रय राजपूत आिण 
जाट मांस खात असत.   
 

िहदंू या जाित यव थेचा मिु लम समाजावरही पिरणाम झाला होता. यां यात 
स यद , शेख, मघुल आिण पठाण असे चार िवभाग िनमार्ण झाले होते. स यद वतःला 
महमद पैगंबरांचे वंशज समजत असत, शेख अरबांना आपले पूवर्ज मानीत होते, मघुल 
मोगल वंशाचा आधार घेत होते; तर पठाण वतःची वेगळी भाषा ‘पु तू' मानून मिु लम 
समाजात यांनी वतंत्र थान िनमार्ण केले होते. मघुलाम ये पिशर्यन व चगुताई असे 
आणखी दोन गट िनमार्ण झाले होते . मिु लम स ाधारी असले तरी धािमर्क कारणाव न 
यां यातही संघषर् होत असत. प्रामखु्याने िशया व सु नी भेद ती  व पाचा होता. 
िहदंूपं्रमाणे मसुलमान समाजही, इ लामने समानतेचा परु कार केलेला असूनही जात, वंश, 
प्रित ा अशा कारणांनी फुटलेला होता. यां यात िशया व सु नी हे भेद तर होतेच; पण 
इराणी, अफगाण, तरुाणी व िहदंु थानी मसुलमान एकमेकांत िमसळत नसत . धमार्तर 
क न मसुलमान बनलेले लोकही आप या पूवीर् या जाती या ढी व परपंरा यांची बंधने 
घेऊनच न या धमार्त जात. उमराव, मु लामौलवी, ल करी अिधकारी, िवद्वान किन  
तरावरील आप या धमर्बांधवांना कमी लेखत . 
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थोडक्यात , १८ या शतकातील भारतीय समाज - िहंदू व मिु लम - जाती व 

पोटजातीत िवभागला होता. या समाजात एकसधंता न हती. उलट जाितअतंगर्त संघषार्ने 
समाज आतून पोखरला गे याने हा समाज इतर दशेातील समाजा या मानाने मागासलेला 
रािहला अस यास नवल न हते.  
 
३.२.३  यवसाय : 

 यवसायां या आधार ेजाती तयार के या गे या.  सामािजक बंधन असूनही, उ च 
नीच ेणीतील लोक तसेच कारागीर आिण उ कृ  वगार्चे लोक एकमेकांशी सबंंध ठेवत.  
हि तदतं कामगार, हावी, िवणकर, रगंारी, माळी, कंुभार इ यादी सवर्जण आप या 
कामासाठी पगार घेत असत.  यांना िनि त धा यही िमळायचे आिण पिरवाराना 
उ सवसमयी पैसे, कपडे िदले जायचे. 
 

 यापार, शेती आिण ल करी सेवा सवासाठी खलेु होते. जातीचे प्रमखु आिण 
पंचायत दडं, प्रायि  आिण बिह कार यांद्वार े िनयमांचे पालन करयचे.  जाती समाजात 
फूट पाड याचे आिण िवघटनाचे कारण बनले.  कधीकधी एका गावात राहणार्या िहदंूमं ये 
फूट पडत असे.  पण, होळकरां या वंशजांप्रमाणे एखाद्या जातीला जर उ च थान आिण 
साम यर् प्रा  झाले तर समाजात उ च पदावर ये याचा अिधकार होता.  बरय्ाच वेळा सपूंणर् 
जात सव च थान िमळिव यात यश वी ठरायची. 
 
आपली प्रगती तपासा: 
 १.  १८ या शतकातील भारता या सामािजक रचनेचा आढावा घ्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
३.२.४   ि याचंी ि थती : 

१८ या शतकात िहदंू - मिु लम समाजात ीकडे पाह याचा ि कोन फारसा 
उदार न हता , यामळेु ीला कुटंुबात, समाजात व राजकारणात दु यम व गौण थान प्रा  
झाले होते. सवर्त्र एकत्र कुटंुबपद्धती ढ व लोकिप्रय होती. समाजात व घरात ि यांना मान 
असला तरी समानतेचा सामािजक दजार् न हता. काही अपवाद वगळता सवर्त्र िहदंू समाज 
िपतसृ ाक पद्धतीचा अस याने घरात पु षाचे थान े  दजार्चे होते.  
 

घरातील सवाची मनोभावे सेवा करणे हे ीचे आद्य कतर् य समजले जाई. 
काबाडक  व पतीची श यासोबत करणारी एक दासी यापिलकडे ितला कुटंुबात थान 
न हते. सासू आपला सनेुचा छळ कर याचा हक्क बजावीत असे.  
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ि यांची पिरि थती दयनीय होती. घरात यांना काहीशी स मानाची वागणूक 
िमळत असली तरी घराबाहेर समाजात ितला थान न हते. िपता, पती व पतु्र यां या तंत्राने, 
यां या आजे्ञप्रमाणे ितने जीवन कंठावे अशी अपेक्षा असे. एखादी चांदबीबी, रिझया िकंवा 
अिह याबाई असे अपवाद वगळता ितला वतंत्र अि त व िकंवा कायर्के्षत्र न हते.  
बालिववाह, सतीप्रथा अशा घातक ढी ि यां या हालअपे ात व समाजा या दौबर् यात 
भर घालीत हो या.  
 

समाजात ि यांना सवर् सामािजक, धािमर्क यवहारात पु षांपेक्षा दु यम थान 
होते . यांना सवर् वी पु षांवर अवलंबून राहावे लागत असे. मलुगी, प नी िकंवा आई 
असली तरी ी पु षा या वचर् वास मान तकुवीत होती. मलुी कुटंुबाला भार समज या 
जाय या व मलुीचा ज म हणजे कुटंुबावर एक मोठे सकंट मानले जायचे. यामळेु रजपूत 
समाजातील लोक मलुीचा ज म होताच ितची ह या करावयाचे. मलुींना िशक्षण िदले जात 
न हते. फक्त घरगतुी कामात ितला तयार करणे एवढेच केले जायचे. उ च वगार्तील ि यांना 
खाजगी िशकवणकुीतून थोडेफार िशक्षण िदले जात असे. मलुींचे िववाह बालपणीच वया या 
सात या - आठ या वषार्पयत केले जात असत.  
 

िहदंू समाजात िवधवा िववाहास मा यता नस याने िवधवेस एकांतवासाचे िजणे 
िकंवा सती जाणे एवढाच मागर् उपल ध होता. िवधवां या दःुखांना तर सीमा न हती. 
पती या िनधनानंतर िवधवेचे जीवन हलाखीचे व कुटंुबातील हलकी - सलकी कामे 
कर यात जात असे. मिु लम समाजात िवधवा िववाह सवर्मा य होता. माता हणून मात्र 
दो ही समाजात ीला मान व आदर होता. मु लीम ि यां या बरुखा पद्धतीचे िहदंू 
समाजातील उ च वगार्तील ि यांनी अनकुरण केले होते.  
 

राजकारण, प्रशासन व िवद्ये या के्षत्रात काही िहदंू व मसुलमान ि यांनी अ यंत 
मह वाची कामिगरी बजावलेली असली तरी यांना समाजात यायपूणर् उिचत थान िमळाले 
नाही.  िहदंू व मसुलमान ि या पडदा करीत. मात्र रोजंदारीचे काम करणा-या ि यांना ते 
शक्य न हते. बाल िववाहाची प्रथा अि त वात होती. उ च वगार्म ये हुडंा दे याची पद्धती 
होती. राजघराणे, सरदार. मोठमोठे जमीनदार, ीमंत लोकांम ये बहुप नी व पाळले जाई. 
सवर्साधारण जनता मात्र एकप नी त पाळीत असे, अथार्त यामागे प्रामखु्याने आिथर्क 
पिरि थती मह वाचे कारण होते. उ र प्रदशे व बंगालम ये उ च कुळात बहुप नी वाने 
भयानक प धारण केले होते. सामा यतः िवधवा िववाह होत नसत. 
 
३.२.५  िववाह  :  

िहदंू व मिु लम समाजात िववाहा या अनेक पद्धती व बहुप नी वाची चाल, सतीची 
चाल अि त वात अस याने ी जीवनावर मोठा आघात झाला होता. सवर्त्र बालिववाह, 
िवषमिववाह, असूर िववाह व राक्षस िववाह असे प्रकार आढळत असत. दो ही समाजातील 
मलुींचे िववाह फार लहान वयात केले जात असत. १८ या शतकात िवषम िववाहाची प्रथा 
सवर्मा य झा याचे िदसते. िवषम िववाहात वर वधूपेक्षा वयाने बराच मोठा असतो. वधू 
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िवकत घेऊन लग्न कर याचा असूर िववाह प्रकार, वधूला जबरद तीने पळवून नेऊन 
िववाह कर याचा राक्षस िववाह प्रकार समाजात अि त वात होते. 
 

 सवर्साधारणपणे िहदंू समाजात एक प नी त आचरले जात होते, फक्त ीमंत 
पु ष, रा यकतेर्, सरदार, जहागीरदार व उमराव एकापेक्षा जा त िववाह करीत असत. 
एकापेक्षा जा त िववाह हणजे प्रित ेचे लक्षण मानले गे याने पु ष िकतीही वेळा आिण 
कोण याही वयात लग्न क  शकत असे. या बहुप नी वा या प्रथेमळेु सवती म सर, द्वेष, 
सघंषर्, भांडणे इ यादी प्रकार होत अस याने कुटंुबातील वा य न  होऊन ी या 
वाट्याला दःुखािशवाय काहीही येत न हते. बहुप नी व उ र प्रदशे आिण बंगालमधील 
कुलीन कुटंुबात प्रचिलत होते.    
  

िहदंू िवधवांची सखं्या सहसा दयनीय होती.  यांचे कपडे, आहार, हालचाली इ. 
वर सवर् प्रकारचे िनबध होते. यांनी पृ वीवरील सवर् सखु सोडून आप या पती या िकंवा 
भावा या कुटंूबाची िन: वाथर् सेवा करावी अशी अपेक्षा होती.  अबंर येथील राजा सवाई 
जयिसगं आिण मराठा सरदार परशरुाम भाऊ यांनी िवधवा पनुिवर्वाहासाठी प्रय न केले पण 
ते अयश वी झाले. 
 

 िहदंू समाजात घट फोट अि त वात न हता, याउलट मिु लम समाजात तलाक 
सरार्स होत असत. तलाकबाबत ि यांपेक्षा पु षांना वरचढ हक्क होते. तलाकनंतरही एकत्र 
ये याची मिु लम ी पु षांना सधंी होती.  

 
३.२.६  सती पद्धत: 

सती पद्धत  राजपूत समाजात अि त वात होती. राजपूताना, बंगाल आिण उ र 
भारतातील इतर भागात सती प्रथा बहुधा प्रचिलत होती.  िवशेषतः राजघरा यातील ि या 
पती िनधनानंतर सती जात. सती न जाणार्या ीचा अवमान केला जात असे. 
क्विचतप्रसगंी ीवर सती जा याची सक्ती केली जात असे. तसेच ि यांनी अिग्नप्रवेश 
क न प्राणापर्ण कर याची  'जौहार' ही प्रथा रजपूत समाजात होती. जे हा परकीय आक्रमणे 
अटळ असत; आिण रजपूतवीर लढाईत प्राणाहुती दते  याचवेळी राजपूत राजघरा यातील 
ि यासह सवर् ि या शीलरक्षणाथर् सामदुाियकपणे अिग्नकंुड पेटवून यात 'जौहार' 
(आ मसमपर्ण) करीत असत.  
 

सती प्रथेला आळा  घाल याचे प्रय न पेश यांनी केले पण यांना हणावे तसे यश 
आले नाही. थोरले माधवराव पेश यां या मृ यूनंतर खु  यांची प नी रमाबाई सती गेली 
होती. सती प्रथा हणजे पती या मृ यूनंतर या या िचतेवर प नीने वतःला िजवंत जाळून 
घेणे होय. या अमानवीय व दु  प्रथेला उदा  प प्रा  झाले होते. सती या प्रथा राज थान, 
म यभारत व बंगालम ये प्रकषार्ने अि त वात होती.  
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३.२.७  हुडंा पद्धत : 
  सामा यत: हुडंा हणजे आप या प नीशी लग्न के यावर िमळणारी िमळकत.  हुडंा 
ही वर पक्षांनी प्रा  केलेली रक्कम आहे . या यव थेचे मखु्य वाईट हणजे सक्तीने, यां या 
क्षमता, इ छा आिण इ छे या िव द्ध वधू या पक्षातून सोने नाणे, व तू या व पात हुडंा 
घेतला जाई. 
 
३.२.८  व प्रावरण ेव अलकंार : 
  िहदंू पु ष सामा यत: कमरभेोवती एक धोतर व खांद्यावर एक उपरणे अशी दोन 
व े आिण डोक्यावर पगडी वापरत होते. उ च वगार्तील िहदंू पु ष मिु लम सरदाराप्रमाणे 
वेश धारण करीत. ब्रा ण बहुधा कमरे या वर या भागासाठी व  न वापरता पािवत्र जानवे 
घालत असत. मिु लम पु ष सरदारी िवजार व िशवलेला अंगरखा वापरत असत.  
 

िहदंू ि या आज या साडीसारखे तलम कापड व चोळी वापरत असत. मु लीम 
ि या घागरा जाकीट आिण डोक्यावर ओढणी वापरत असत. उ चवगीर्य ि या रशेमी व 
िकंमती कापड वापरत असत.  
 

पु ष व ि या दोघेही अलंकार - आभूषणे वापरत असत. ीमंत वगार्तील लोक 
प्रामखु्याने शरीरसौदयार्कडे जा त लक्ष दते असत. िहदंू पु ष कपाळावर िटळा , केसांना 
सगंुधी तेले वापरत. त ड रगंिव यासाठी िवडा खात असत. मिु लम सरदार उंची कपडे, 
अ र यांचा सरार्स वापर करीत असत. राजपूत व बिनये यांना अलंकार-दािगने घाल याची 
आवड होती. राजपूत योद्ध ेगाल-िमशा ठेवत आिण कानात बा या, बोटात अगंठ्या घालत 
असत. 
 

 ि या आपले शरीर सौ व आकषर्क कर यासाठी अनेक प्रकारचे अलंकार, 
दािगने वापरत असत. डो यात काजळ, भांगात िसदंूर व सौभाग्य लेणे वापरीत हो या. 
अबलु फजलने िहदंु थानातील ि या ३७ प्रकारचे दािगने वापरत अस याचा उ लेख 
केला आहे. सोने, चांदी , िहर े- माणके यांचा दािग यात वापर केला जात असे. उ च सरदार 
वगार् या प्रसाधनगहृात मसाज तेल, चंदन साबण, मिणमो या या माळा, नथ, नथनी, 
कमरपट्टा, पजण, हातातील कंगन, आगंठ्या इ यादी प्रकार या १६ व तंूची यादी अबलु 
फजलने िदली आहे.  
 
३.२.९  करमणूक - मनोरजंन :  
  करमणूक - मनोरजंन या गो ीला समाज फार मह व दते होता व आप या 
िरका या वेळेचा उपयोग मनोरजंनासाठी करीत होता. शारीिरक व ल करी क्रीडाप्रकार 
याकाळात लोकिप्रय होते. सरदार ीमंतांचा िशकार हा दखेील आवडता क्रीडाप्रकार होता.  

 
बिुद्धबळ, स गट्या, दू्यत व प े ह े बैठे क्रीडाप्रकार लोकिप्रय होते. दू्यत िकंवा 

बदु्धीबळ हा सवार्त लोकिप्रय प्रकार राजे - महाराजे पैसे, पैजा लावून खेळत. नदर् हा स गटी 
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- पटासारखा प्रकार मिु लम रा यक यानी िहदंु थानात लोकिप्रय केला होता. कबूतर 
पालन व क बड्यां या झुंजी लोकां या मनोरजंनात भर घालत होते.  
 

लोकनृ ये, गाणी, जादूचे खेळ, लाव या व पोवाडे हे करमणकुीचे प्रकार 
अनभुव यासाठी लोक चौफा यावर जमत. कृ णलीला, रामलीला यांचे नाट्यप्रयोग 
सावर्जिनक िठकाणी लोक आवडीने पाहात असत . कठपतुळी, दोरीवरील कसरती असे 
करमणकुीचे प्रकार याते्रम ये पाह यासाठी लोकांची खूप गदीर् जमत असे. नृ य, गायना या 
मैिफली जमिवणे हा सधन ीमंतां या जीवनाचा भाग होता. लग्नसमयी पाहु यां या 
करमणकुीसाठी नायकीणीचे गाणे ठेवले जात असे.  
 
३.२.१०  सण समारभं - यात्रा :  

समाजमन िनिमर्तीम ये सणसमारभं- यात्रा उ सव यांचा मोठा वाटा असतो. १८ 
या शतकात या गो ी सवर्त्र होत असत. यावेळी करमणकुीपेक्षा नातेवाईक, िमत्रमंडळी, 
सगेसोयर ेयांना एकत्र आण यासाठी या प्रसंगांचा उपयोग केला जात असे . िहदंूचें सण वा 
समारभं पौरािणक, धािमर्क व सां कृितक घटनावर आधािरत आिण मिु लमांचे सण 
इ लामधमार्शी सबंंिधत असत. वसतं पंचमी, िदवाळी, दसरा, िशवरात्री, रामनवमी, 
ज मा मी, रक्षाबंधन, गणेशचतथुीर्, रथस मी व गढुी पाडवा इ यादी िहदंू सण साजर ेकेले 
जात असत. मोहरम, ईद ई - िमलाद, ईद - उल - िफत्र, ईद - उल - जहुा, नवरोझ, बड़ा 
वफत इ यादी मिु लम सण मोठ्या द्धनेे साजर ेहोत असत . होळी, तीज, भाईजज आिण 
रक्षाबंधन सावर्जिनक िठकाणी साजर े कर याची प्रथा होती. िहदंू आिण मिु लम या 
दोघांनीही होळी साजरी करायला आवडे.  मथरुा आिण वृंदावनची होळी खूप प्रिसद्ध होती.   
 

लोक वेगवेग या कालावधीत कठोर  उपवास करायचे. िनजर्ला एकादशी हा कठोर 
उपवास होता कारण यावेळी  भक्ताने पा याचा घोटसदु्धा घेऊ नये असा िव ास होता.  
ज मा मी उपवास दखेील लोकिप्रय होता.  हा सण भगवान ीकृ णा या ज माशी जोडला 
गेला होता. नागपंचमी हा नागा या स मानाथर् उपवास कर याचा िदवस होता.  िशवरात्र 
साजरा करताना िशवाची पूजा करायचे. पौिणर्मे या िदवशी िव णू आिण स यनारायणाची 
पूजा करायचे. काितर्क पौिणर्मे या िदवशी ित्रपरुासरुावरील िशवाचा िवजय साजरा 
कर यासाठी ते उपवास करत असत. नवरात्रात मिहला पूजा करत. दगुार् अ मीला राम 
नवमी साजरी करायची.  तसेच मकर सकं्रांती आिण ककर् सकं्रांती दखेील साजरी कर यात 
येई.   
 

गावोगाव या यात्रांना १८ या शतकात फार मह व होते . याते्र या िनिम ाने अनेक 
करमणकुीचे कायर्क्रम होत असत. या यात्रांना िवदूषक, नतर्की, सापवाले, गा डी, जादगुार 
असे लोक येऊन आपली कला दाखवून लोकांची करमणूक करीत असत . अशा यात्राप्रसंगी 
गावोगावी बैलगाड्यां या शयर्ती, कु या आयोिजत के या जात असत . या यात्रांचे आणखी 
एक आकषर्ण हणजे तेथील बाजार. या बाजारात िविवध प्रकारची खेळणी, कपडे, मेवा - 
िमठाई व इतर अनेक व तू िवक यासाठी येत असत. अशा यात्रा ग्रामदवैता या नावाने 
वषार्तील एखादे िदवशी भरत असत.  
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 इ लाम धमर् हा चैनी या िव द्ध होता, हणून मिु लम फारच कमी उ सव साजर े
करीत असत. ईद-उल-अजहा िकंवा ईद-उल-कुरबान आिण ईद-उल-िफतर साजरा 
कर यात येई. एका मिह या या उपवासानंतर ईद-उल-िफतर साजरा करायचे. या 
मिह याला रमजान हणतात. तीन िदवस ईद साजरी कर यात यायची. नवरोज आिण 
मोहरर्म दखेील साजर ेकेले जायचे. नवरोज इराणी लोकांसाठी नवीन वषार्चा िदवस होता.  
यािदवशी बादशाह  आप या सरजंामदारांकडून भेट घेत असे. मखु्यतः िशया लोक मोहरर्म 
साजर े करायचे. शबे-बारात या िदवशी मसुलमान रोषणाई करत आिण फटाके व 
फुलबा या फोडत असत.   
 
३.२.११  गलुाम प्रथा : 

दसुरी एक वाईट सामािजक प्रथा हणजे गलुामांची चालत आलेली प्रथा होय. यात 
प्रामखु्याने दोन प्रकार होते. घरांम ये काम करणार ेनोकर व शेतांवर काम करणार ेमजूर. 
खरदेीिवक्रीमळेु शेतजमीनीचा ताबा दसुर्या मालकाकडे गेला की याबरोबर तेथील मजरुही 
न या मालका या ता यात जात. यरुोिपयन पयर्टकांनी गलुामांचा उ लेख िठकिठकाणी 
केला आहे. गिरबी इतकी प्रचंड होती की पोटाची खळगी भर यासाठी पोट याच मलुांची 
िवक्री केली जाई. काही प्रकरणांम ये, आिथर्क सकंटे, नैसिगर्क आप ी, अ यंत गरीबी 
आिण दु काळ यामळेु पालकांना यांची मलेु िवकायला भाग पाडले. राजपूत, खत्री, काय थ 
हे लोक घरातील कामे कर यासाठी गलुाम ी - पु ष ठेवीत. मात्र अमेिरका व यरुोप या 
तलुनेत भारतातील गलुामांची ि थती खूप चांगली होती. यां याशी चांगला यवहार केला 
जाई. भारतात गलुामांना परपंरागत सेवक मानले जाई. यांना िववाहाचे पूणर् वातं य होते 
आिण यां या मलुामलुीवर गलुामिगरीचे कोणतेही बंधन रहात न हते.  
 

यरुोिपयन कंप यां या िवशेषतः पोतुर्गीज, डच, इंग्रज यां या आगमनामळेु 
भारतातील गलुाम प्रथेला एक नवे प प्रा  झाले. १७५२ मधील कलक या या एका 
कायार्लयाचा उ लेख आहे की, प्र येक गलुामाचे पंजीयन कर यासाठी ४ . शु क पडत 
असे. या गलुामांना बंगाल, आसाम, िबहारमधील बाजारातून िवकत घेऊन यरुोिपयन 
कंप या यरुोप व आिफ्रकेत पाठिवत. यासाठी १० वषार् या मलुीकिरता ५ ते १५ ., १६ 
वषार् या मलुासाठी १२ ते २० . आिण मोठ्या गलुामाचे १५ ते २० . अशी िकंमत 
मानली जाई. सूरत, मद्रास व कलक याचे यरुोिपयन आप या घरात हबशी गलुाम ठेवत. 
(आिफ्रकेतील इिथओिपया िकंवा अॅिबिसिनया दशेा या रिहवाशांना हबशी असे हणत) 
१७८९ मधील एका घोषणेनसुार गलुामांचा यापार बंद कर यात आला असला तरी 
शेतमजूरां या पाने ही प्रथा अि त वात होती.  
 
३.२.१२  अ पृ यता : 

 समाजात अ पृ यता प्रचिलत होती. अ पृ यांना जग याचे मूलभूत अिधकार 
नाकारले गेले. अ पृ यांना तलाव, िविहरी इ. िठकाणी प्रवेश न हता. तसेच शाळा, 
पूजा थळे िकंवा सावर्जिनक सं था इथेही यांना म जाव होता.  
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आपली प्रगती तपासा: 
१. १८ या शतकातील भारतातील मिहलांचा दजार् यावर भा य करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
३.२.१३  िशक्षण : 

िहदंू व मसुलमान दोघांतही िशक्षणाची आवड होती. परतं ु भारतीय िशक्षण 
प्रणालीचा उ ेश साक्षरता नसून सं कृतीची जोपासना कर याचा होता . आप या वणर्, कुळ 
इ. मयार्दनेसुार या या िविश  यवसायांचे प्रिशक्षण घेतले जाई. िहदंू व मसुलमानांचे 
िशक्षण यां या धमार्वर आधारलेले होते.  
 

सं कृत या उ च अ ययन कद्रांना बंगाल व िबहारम ये ' चतु पाठी ' िकंवा ' तोल ' 
हणत. यािशवाय निडया, काशी, िमिथला व उ कल ही सं कृत अ ययनाची कदे्र होती. 
फ्रच प्रवासी बिनर्यर काशीचे वणर्न ' भारताचे अथे स ' असे करतो . उ च सं कृत िशक्षण 
घे याची अिभलाषा बाळगणार े या कद्रांमधे िशकायला येत. फारसी व अरबीतील उ च 
िशक्षण कद्राला ' मदरसा ' हणत. त कालीन राजभाषा फारसी अस याने िहदंू व मसुलमान 
फारसी िशकत. पूणर् भारतात पटना हे फारसीचे प्रिसद्ध कद्र होते. इ लामचे धािमर्क िशक्षण 
व कुरानाचे अ ययन करणार ेअरबी िशकत.  
 

प्राथिमक िशक्षणाचा बराच प्रसार झालेला होता. िहदंू शाळेला 'पाठशाळा' व 
मसुलमान शाळेला ' मकतब ' हणत . हया शाळा प्रामखु्याने अनकु्रमे मंिदर व मिशदींना 
जोडले या असत. तेथे िवद्या याना िलिहणे, वाचणे, अकंगिणत यांचे िशक्षण िदले जाई. 
याचबरोबर स यवचन, आज्ञापालन, प्रामािणकपणा, धमर्िन ा, ासारख्या मू यांची 
िशकवण िदली जाई. िशक्षणाचे प्रमाण उ च वणार्त जा त असले तरी खाल या वणार्तील 
मलेुही िशक्षण घेत. ि यांम ये मात्र िशक्षणाचा िवशेष प्रसार झाला नवह्ता. 
 

अठरा या शतकात भारताचे िशक्षणाकडे दलुर्क्ष होत होते असे नाही. दशेात अनेक 
िशक्षणकदे्र िवद्यादानाचे कायर् सात याने करीत होती. राजेमहाराजे, नबाब, धनाढ्य मंडळी 
यां याकडून यांना द्र यपरुवठा होत असे. वाचन, लेखन, गिणत यांचे िशक्षण सवर्त्र िदले 
जाई . साक्षरतेचे प्रमाण पढेु िब्रिटश काळात होते यापेक्षा कमी न हते . िशक्षकांना समाजात 
प्रित ा होती.  
 

या काळाचे िशक्षण सवर् वी मागास अव थेत रािहले होते. पा ा य जगात 
शैक्षिणक के्षत्रात झपाट्याने घडून येत असले या प्रगतीचा, िनरीक्षण, िचिक सक चौकस 
बदु्धी, शा ीय ि कोन, प्रयोगशाळा यांचा मागमूसही कोठे िदसत न हता. अकबराला 
िनरिनरा या धमार्ब ल िजज्ञासा असली तरी, या या दरबारी आले या जेझईुट, पोतुर्गीज 
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िकंवा इंग्रज यांकडून पाि मा य त वज्ञान, िवज्ञान िकंवा तंत्रज्ञान यांची मािहती िमळवून 
घे याचा प्रय न याने केला नाही. भारता या पूवर् व पि म िकनार्यांवर वखारी घालून अनेक 
पाि मा य थाियक झाले होते. पण यां याकडून काही नवे िशकून घे याची गरज 
भारतीयांना वाटली नाही. एक प्रकारची आ मसंतु ता व यामळेु िनमार्ण झालेली 
गितहीनता समाजात भ न रािहली होती.  
 

नवन या गो ींकडे िजज्ञासेने बघ याची गरजच यांना वाटली नाही ही एक 
आ यार्ची बाबच हटली पािहजे. कारण म ययगुीन अधंःकारातून यरुोप बाहेर पड यापूवीर् 
भारताने ज्ञानके्षत्रात पहृणीय प्रगती केली होती. अकंगिणत, बीजगिणत, रखेागिणत, या 
गिणता या िनरिनरा या शाखांत, तसेच शू य व अनंत याबाबत क पना व िसद्धांत, 
पदाथर्िवज्ञान, योितिवर्ज्ञान, औषिधशा , श यिचिक सा, भौितकशा , वन पितशा  
अशा अनेक ज्ञानशाखातंील यांची प्रगती अिभमाना पद होती . याब लचे यांचे िन कषर् 
चौकसबदु्धी, िनरीक्षण, यव छेदन, आिण कारणे व पिरणाम यांचे पर पर सापेक्ष व यांवर 
िवसावलेले होते. मिु लमांनीही शा ीय ज्ञानात चांगलीच प्रगती केली होती . गिणता या 
सवर् शाखा, योितिवर्ज्ञान, वेधशाळा, रसायनशा , औषिधशा  अशा िनरिनरा या 
ज्ञानशाखांत यांचे ज्ञान चांगलेच प्रगताव थेत होते. इितहास लेखना या कलेत तर यांनी 
िवशेष प्रावी य िमळवले होते. यरुोपीय दशेांचे अनेक िवद्याथीर् यां या िशक्षणकद्रात 
अ ययनासाठी येत. िनरिनरा या िवषयांवरील यां या अरिेबक ग्रथंांची लॅिटनम ये भाषांतर े
यरुोपीयनांना अ ययनाकिरता आधारभूत ठरली होती. 
 
  खेदाची गो  अशी की पंधरा या शतकापासून यरुोपात लागले या शोधांबाबत 
भारतीय पूणर्पणे अनिभज्ञ रािहले. भारतीयांचा िशक्षणाचा भर याकरण, सं कृत सािह य, 
तकर् शा , त वज्ञान, परुाणे, औषिधशा , योितिवर्ज्ञान, रामायण, महाभारत, तर 
मिु लमांकिरता पिशर्यन व अरिेबक भाषा, सािह य, का य, गिणत, योितिवर्ज्ञान, कुराण 
पाठांतर यापरुते मयार्िदत होते. अशा परपंरागत िशक्षणा या चौकटीत जखडलेली भारतीय 
मने पा ा य िवज्ञान, यांचे नवनवे शोध व िसद्धांत यांना त ड दे यास सवर् वी असमथर् 
ठर यास नवल न हते. औरगंजेबाने याकाळी दे यात येणार्या सदोष िशक्षणावर बरोबर 
बोट ठेवले होते. जगातील िनरिनरा या दशेांची, यां या शिक्तसाम यार्ची, यां या 
शासनपद्धतीची, यां या धमार्ची, यां या प्रगतीची यि कंिचतही मािहती क न न 
िद याब ल याचा िशक्षक मु ला सालेह याला याने चांगलाच दोष िदला होता. एकंदरीत 
बाहेर या जगात चालले या घडामोडींबाबत, पाि मा यां या प्रगतीबाबत सवर् वी अनिभज्ञ 
रािह याने यांना त ड दणेे भारतीयांना शक्य झाले नाही यात आ यर् नाही.  
 
३.२.१४  कला : 

कला व सािह याला िद लीकडून िमळणार ेसरंक्षण बंद झा यावर या के्षत्रातील 
लोक हैद्राबाद, लखनौ, जयपूर, मिुशर्दाबाद इ. नवीन रा यां या आ याला गेले. १७८४ 
म ये अवधचा नबाब आसफउ ौलाने लखनौ येथे' इमामवाडा 'बांधला, याचे वैिश ्य 
हणजे या बांधकामात तंभांचा प्रयोग कर यात आला नाही . सवाई जयिसहंाने (१६८८-
१७४३) जयपूर व िद ली, काशी येथे ५ वेधशाळा (astronomical observatories) 
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बाधं या. रणिजतिसहंाने अमतृसर या सवुणर् मंिदराला सगंमरवर लावला तसेच कळसाला 
सो याचा पत्रा चढिवला. भरतपूर रा या या राजधानी डीग येथे सूरजमल जाटने 
आगर्याप्रमाणेच इमारती बाधं याचा प्रय न केला. पण हे कायर् पूणर् वास जाऊ शकले नाही. 
 

 बर्याच मघुल कारािगरानंी काि मर, लखनऊ, हैदराबाद आिण पाटणा या िठकाणी 
कलेची उ नती केली. िचत्रकलेची नवी शैली प्रिसद्ध झाली. कांगडा आिण राजपूत िचत्रकारी 
म ये नवीन वैिश ्य होते.  महु मद शहा या कारिकदीर्त सगंीत िवद्येचा प्रचार झाला. 
 
३.२.१५  सािह य : 

 अठरा या शतकात उदूर्, िहदंी, बागंला, आसामी, तेलगू , मराठी, पजंाबी, तामीळ 
या भारतीय भाषांचा चागंलाच िवकास झाला. अठरा या शतकात उदूर् भारता या 
कानाकोपर्यात पसरली.  भारतातील प्र येक प्रातंात उदूर् सािहि यक मडंळे थापन केली 
गेली. १८ या शतकातच िख न धमर्प्रचारकानंी भारतात छापखाना सु  केला व बायबलचे 
भारतीय भाषांमधे पांतर केले. या लोकानंी तामीळ कोशही प्रकािशत केला. बायबलचे 
तामीळ पातंर कर याचे कायर् डॅिनश धमर्प्रचारक िझगनबे ग ाने केले. केरी, वॉडर् व 
माशर्मेन ा धमर्प्रचारकानंी बगंालम ये ीरामपूर येथे छापखाना सु  केला आिण 
बायबलची एक बगंाली आवृ ी प्रकािशत केली. 
 

भाषा, जाती आिण यव थेतील फरक असूनही, सपूंणर् देश सं कृती या ऐक्यात 
बाधंला गेला. वॉिरस शाह यानंी पजंाबम ये 'हीर राझंा' किवता िलिहली.  िसंधी भाषेचा हा 
गौरवकाळ होता. शाह अ दलु लतीफ, सचल िसंधी भाषेचे महान कवी होते.  दयाराम 
गजुराती कवी होते. तायमनावर  तािमळ भाषेचे प्रख्यात कवी होते. अठरा या शतकात 
िसधंी सािह याला बहर होता.   
 

३.२.१६  िवज्ञान : 
  अठरा या शतकात िवज्ञान आिण तंत्रज्ञाना या के्षत्रात भारत पा ा य देशापेंक्षा खूप 
मागे रािहला. १८ या शतकातील भारतीय रा यक यानी यदु्धाची श े आिण सैिनकी 
प्रिशक्षण या तंत्रां यितिरक्त पि मेकडील िवज्ञान आिण तंत्रज्ञानातील घडामोडींम ये रस 
दाखिवला नाही. 
 

 आपली प्रगती तपासा 
 १. १८ या शतकातील भारता या िशक्षण व सािह याची प्रगती सागंा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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३.२.१७ धािमर्क ि थती : 
 

१. िहदूं : 
  िहदूंचें, ब्र ा, िव णू आिण महेश हे तीन प्रिसद्ध देव होते. यानंा उ प ी, शक्ती 

आिण सहंार याचें व प िदले गेले. िहदूं धमार्तील लोक  िशव आिण िव णूची यां या 
प नींसह (पावर्ती आिण ल मी)पूजा करायचे. यां यात द्धा करणार े शैव, वै णव आिण 
शक्ती हे तीन समदुाय  होते.  ितघेही िहंदू धमार् या अधीन होते.  

 

  बहुतेक सामा य लोक िशवपूजा करायचे.  कारागीर, िशकारी, सतुार, लोहार आिण 
धोबी हे सवर् याचे भक्त होते. यदु्धाचा नारा 'हर हर महादेव' असा  असायचा. तो महान शक्ती 
देणारा देव होता.  तो उंच पवर्त, िनजर्न िठकाणी आिण घनदाट जगंलात राहत होता असा 
सामा य समज होता. राजपूत मखु्यतः िशवभक्त होते. राजपतुानंी गजुरात आिण 
बदुेलखडंाम येही िशवमंिदरांची बांधणी केली. िशविलंगला जलािभषेक करायचे.  
 

  िव णूची उपासना देखील केली जायची. १७४० या राज थानी शैलीतील 
पिटंगम ये असे िदसून येते की बहुतेक लोक िव णूची पूजा करायचे. या िचत्रात िव णू 
ल मीसमवेत वगार्तील िसहंासनावर िवराजमान आहेत आिण बाकीचे देवता या या सेवेत 
उभे आहेत.  िशव आिण गणेश देखील या देवतामं ये आहेत.  एकीकडे इंद्र आिण ब्र ासदु्धा 
आहेत.  िशवाला हर आिण िव णूला हिर असे हटले जायचे.  प्रथेनसुार िव णूची पूजा केली 
जात असे.   
 

िहदूंमं ये आणखी एक समदुाय हणजे शाक्त होय.  असा िव ास होता की देवतानंी 
यांचे अवघड प्रशासकीय काम यां या अधािगणीकडे सोपवले होते. एक महान देवी, 
महादेवीची असखं्य नावे आिण प्रकारानंी पूजा केली जात होती. 
 

   उ र भारतात देवीची पूजा अनेक प्रकारानंी केली जात होती.  उ र भारताम ये 
देवी-देवतांची पूजा महामाता हणून केली जात असे.  गौरी माता खूप दयाळू आिण वरदान 
देणारी होती. योग्य पती आिण आनंदी जीवन िमळव यासाठी यवुती ितची पूजा करायचे.   
 

शक्ती, दगुार्, भवानी यां याकडून राजपूत लोक धैयर् व शक्ती प्रा  करीत असत.  
मखु्यतः िशवपूजा केली जात असे.  या या देिवमातेचे  नाव महामाया, कालीमाता, चामुंडा 
आिण शीतला होते.  
 

  सूयर्, गणेश िकंवा गणपतीची पूजा केली जात असे.  गणपतीला शभु भाग्याचे देव 
मानले जात असे. गणेशला िवघ्नहतार् मानायचे. हणूनच सवर् कामामं ये याची प्रथम 
उपासना केली जायची.  राज थानम ये गणेशला िवनायक हटले जात असे. 
 

   अठरा या शतकात िहदूं सवर्शिक्तमान आिण अपार सखु देणार्या सूयार्ची पूजा 
करायचे. ते सकाळी सूयार्ला वदंन करायचे. सूयर्ग्रहण वेळी याला मकु्त कर यासाठी प्राथर्ना 
करायचे. सूयर्प्रकाश िमळ यासाठी गायत्री मंत्र  द्धापूवर्क गायले जायचे.  
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शेतकरी व जगंलात राहणा-या लोकांना खराब हवामान, उ हाचा तडाखा, थडंी, 
पाऊस आिण दु काळाचा त्रास सहन करावा लागायचा हणून िनसगर्पूजा केली जायची.   

 

गगंा आिण यमनुाचीही महान मातापं्रमाणे पूजा केली जात असे.  यां या दो ही 
िकनार्यावंर पिवत्र शहर ेवसली होती.  िपपंळ  आिण तळुशीची झाडे पिवत्र मानली जात 
होती.  िहदूंचंा जादूवर िव ास होता. 
 

२. मिु लम : 
  अठरा या शतकाम ये मिु लमानंा प्रभािवत करणारी तीन कारणे होती. पिहले 

साम्रा याचे पतन, दसुर े वहादत-उल-वजुदु याचें िसद्धातं आिण ितसरा िहदूं धमर्.  
मिु लमाचें रा य इ लामी होते आिण शरीयतचे पालन करणे याचें कतर् य होते.  खर ंतर, 
यावेळी यानंी शरीयतवर िव ास ठेवला नाही.   
 

  वहादत-उल-वजुदुत िसद्धातंाने नैितकतेवर भर िदला. कृतज्ञतेने वागावे हा यांचा 
हेतू होता. िहदूं, मिु लम, इ लाम आिण इतर धमर् सवर् एक आहेत असा याचंा िव ास होता.  
सरिहदं येथील शेख अहमद यानंी या त वाचंा िवरोध केला.  ते हणायचे की ही त वे 
शरीयतचे मह व कमी करतात. शाह वली उ लाह (१७०३-१७६३) यांनी या दो ही 
मतामं ये समतोल साधला.  ते हणत की आ याि मक जागतृी कर यासाठी दोघाचंी त वे 
उपयकु्त आहेत. तो धािमर्क सधुारक होता. याने कुराणचे पिशर्यन भाषातंर क न 
लोकामं ये धैयार्ने प्रचार केला.   
 

जु या क पनाचें लोक समाजात िवभागले गेले होते.  मोगल दरबारात िशया-
सु नीचे मतभेद होते. िमझार् - मजहर - जानी - जानन (१७०२-१७८१) यानंा िशया 
लोकांनी ठार मारले कारण याने इ लामिव द्ध काही श द बोलले होते.  
 

 गोगा - गोगा एक आदरणीय यक्ती होती.  राजपूत याला चौहान आिण मिु लम 
पीर हणत.  पा याचे देव ख्वाजा िखज यांचीही पूजा केली जात असे.   
 

िब ोई पूवेर्कडे त ड क न िदवसातून पाच वेळा नमाज अपर्ण करायचे. या प्राथर्नेत 
ते अ लाह, देवदूत, पे्रिषत, इ ाईल, मायकेल आिण महु मद याचंी नावे घ्यायची.   
िव णूबरोबर िबि म लाही पकुारायचे.  खानपान आप या भाऊबंदकी म येच करायचे. 
अ पृ यतेची दु प्रथा प्रचिलत होती 

 

 हुसेनी ब्रा ण वत: ला इमाम हुसेनचे सबंिंधत मानायचे.  ते फक्त मिु लमांकडून 
देणग्या घेत असे.  श वी यांनी िहदूं आिण मिु लम अशा दो ही रीितिरवाजांचे पालन केले.  
ते कालका या मूतीर्समोर नाचत असत आिण मथरुा - वृंदावनमधील आरती ऐकत असत.  
मिु लमामं ये िशवनारायणीं या समदुायावर िव ास ठेवणार ेबरचे लोक होते.  मिु लम िमया ं
- बीबी समदुायाचे सद य होते.  िमयां - बीबी ही एक ी होती जी देवी मानली जात असे.  
लोक शाह दौला या दशर्नासाठी एकत्र येत असत.  पजंाब आिण या या आसपास या 
प्रदेशात पजंापीर याचंी पूजा केली जायची. 
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रोग टाळ यासाठी, चोरानंा पकड यासाठी, पतु्राचा ज म, मलुाचंा ज म 
इ यादींसाठी ताईत व जादूचा उपयोग केला जायचा.   
 

लोक योितषातही िव ास ठेवत.  प्रवासाला जा यापूवीर्,  गलुाम खरदेी करताना, 
आिण नवीन कपडे घाल याआधी योितषींना िवचारले जायचे.   
 

दान दे याने आजार आिण द:ु ख दूर होतात असा िव ास होता.  राजा 
िसहंासनावर िवराजमान होताना आिण कुटंुबातील एखादा सद य आजारी पडला तर  
कैद्यानंा मकु्त कर यात येई.  
 

आपली प्रगती तपासा: 
१. १८ या शतकातील भारता या धािमर्क जीवनाचा िहशेब द्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
३.३   साराशं : 
 

ी .पी. एस .रघवुंशी यांनी िलिहले आहे की अ याचारामंळेु ससुं कृत जीवनाचा 
िवकास शक्य न हता.  १८ या शतकात माणसाची साथ दे याची आिण आिव कार क्षमता 
न  झाली होती.  मघुल घरा या या िवघटनामळेु राजकीय अि थरता आिण अराजकता 
वाढली होती. रा ट्रीय जीवन कोसळ या या मागार्वर होते.  यदु्धानंतर, साथीचे रोग 
पसरायचे आिण जनजीवन िव किळत हायचे. यदु्धामंळेु गौरव प्रा  हायचा परतं ु
अराजकता पसरली होती.  स यतेचा अतं हो याची भीती होती.  
 

 बगंाली इितहासकार गलुाम हुसेन या काळाब ल याप्रकार े िलिहतात, "बिुद्धहीन, 
नालायक राजपतु्र, खोटा अिभमान बाळगणा-या  यक्ती आिण अज्ञानी लोकाचंा एक गट 
होता.  भ्र  कारभारामळेु देशातील सवर् भाग न  झाले होते.  शहरामं ये राहणार ेलोक दःुखी 
व िनराश होते. भूतकाळा या आिण वतर्मानकाळा या तलुनेत असे िदसते की जग 
अधंकारमय  झाले आहे आिण पृ वीवर कधीही  न सपंणारा अधंार  पसरलेला  होता. " 
 

३.४  प्र  :  
 
१. १८ या शतकातील भारता या सामािजक रचनेचा आढावा घ्या. 
२.  १८ या शतकात भारतातील मिहलाचंी ि थती काय होती? 
३. १८ या शतकातील भारता या िशक्षण व सािह याची प्रगती सागंा. 
४. १८ या शतकातील भारता या धािमर्क जीवनाचा आढावा द्या. 
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३.५  अितिरक्त वाचन : 
 

१  जावडेकर आचायर् श.ं द., आधिुनक भारत, पणेु, १९६८. 

२  डॉ . वैद्य समुन, डॉ . कोठेकर शातंा,  आधिुनक भारताचा इितहास  १७५७ ते १८५७, 
ी साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, १९९८. 

३. डॉ . देव प्रभाकर,  आधिुनक भारत, लातूर , १९९८.  

 ४. दीिक्षत नी.सी., आधिुनक भारत, नागपूर, २००३.  

५. कुलकणीर् अ.रा. आिण खर ेग.ह.,  मराठ्याचंा इितहास , खंड ३ , पणेु, १९८६. 

६. प्रा. जाधव िव. के., आधिुनक भारताचा इितहास,  (१७६५ ते १९६१), िवद्या प्रकाशन, 
नागपूर, २००४. 

७. कदम य. ना., समग्र भारताचा इितहास, इ.स.पू. २,५०,००० ते  इ.स. १९६४, 
को हापूर, २००३. 

८. डॉ. ग्रोवर बी.एल., डॉ.बे हेकर एन. के., आधिुनक भारताचा इितहास : एक नवीन 
मू याकंन (१७०७ पासून आधिुनक कालखंडापयत), एस. चदं. आिण कंपनी, प्रा. िल., 
नवी िद ली,  २००३. 

९. प्रा. देशमखु मा.म., म ययगुीन भारताचा इितहास, (१२०६ ते १७६१ ), िव भारती 
प्रकाशन,  नागपूर, १९६८.  

१०.  डॉ. सरदेसाई बी. एन., डॉ. नलावडे ही. एन., आधिुनक भारताचा इितहास, 
(१७५०-१९५०), फडके प्रकाशन,  को हापूर, २००७. 

११. प्रा. व. झे. अरिवंद, म ययगुा या उ राधार्तील भारत,१५२६-१८१८, प्राची प्रकाशन, 
मुंबई, १९८७.  

१२. यागी एम. एस., आधिुनक भारत, (१७०७-१८५७). 

१३. महाजन िवद्याधर, आधिुनक भारत का इितहास, १७०७ से आज तक (िहदंी), एस. 
चदं अडँ कंपनी िल., २००१. 
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४   
 

१८ या शतकातील भारताची आिथर्क पा र्भूमी 
 

घटक रचना :  
 

४.० उि े 
४.१ प्र तावना 
४.२ अठरा या शतकातील भारताची  आिथर्क पिरि थती   
      ४.२.१  खेड्यांची आिथर्क वयपूंणर्ता 
      ४.२.२  शेती यवसाय 
      ४.२.३  उद्योगधदें व कारागीर  
      ४.२.४  यापार - उदीम यवहार  
४.३ साराशं 
४.४ प्र  
४.५ अितिरक्त वाचन 
 

४.० उि  े: 
 
 हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् पढुील बाबतीत सक्षम होऊ शकेल. 
१. १८ या शतकातील भारता या कृषी िवषयक ज्ञान होईल. 
२. १८ या शतकातील भारता या  यापाराची मािहती होईल.  
३.  १८ या शतकातील भारतीय उद्योगांचा आढावा घेतील. 
 

 ४.१  प्र तावना : 
 

 अठरा या शतकात भारत िविवधतेने पिरपूणर् होता. अितशय ीमंत आिण 
िवलासी जीवनासह गिरबी सदु्धा होती. सरजंामशाही लोकांकडे ऐषाराम आिण िवलासी गो ी 
हो या. मात्र शेतकरी खूप गरीब होते. ते अ याचाराखाली  दबले गेले होते.  सामा य लोकाचें 
जीवन दःुखमय होते. वाढीव कर, अिधकार्यांचा जलूुम, जमीनदार व जमीनदार 
कंत्राटदारांचा लोभ या मागणीने यानंा शातंतेत ास घे यास िमळत न हता.  परकीय 
आक्रमकाने केलेला नाश यामळेु इतर अडचणी वाढ या.  उद्योगांनी उभरभराटीस आलेली  
शहर ेआक्रमणामळेु न  झाली.   

 
  औरगंजेबा या कारिकदीर् या उ राधार्त, आिथर्क अविनती झाली आिण उद्योग व 
यापाराला उतरती कळा लागली. या या सतत झाले या यदु्धामंळेु यापार आिण वािण य 
यां यासह शेती व सामा य आिथर्क जीवन उ व त झाले. या या रा यातील सवार्त ीमतं 
प्रातं बगंालला डेक्कन या यदु्धां या खचार्चा फटका सहन करावा लागला.   
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४.२ अठरा या शतकातील भारताची  आिथर्क पिरि थती :  
 
४.२.१  खेड्यांची आिथर्क वयंपूणर्ता :  

 प्राचीन काळापासून भारता या अथर् यव थेचा आधार खेडे हाच होता. १८ या 
शतकापयत यात फारसा बदल झाला नाही. पोलाद, मीठ इ. व तंूचा अपवाद वगळता 
गरजे या सवर् व तूंचे उ पादन खेड्यातच होत असे. शेतकरी, सतुार, लोहार व चांभार इ. 
यवसाय पर परावंर अवलंबून असत. शेतकरी सतुारापासून शेतीची अवजार,े मागंापासून 
दोरखंडे बनवून घेत असत. शेतकरी यानंा धा या या व पात मोबदला देत असे. 
 
  सारा वसूली, शेतीचा िवकास, गावात शातंता व सरुिक्षतता राखणे ही कामे गावाचा 
पाटील, कुलकणीर्, रामोशी, मागं इ यादी वतनदार व बलतेुदार करीत असत. गावकर्यानंा 
लागणार्या इतर व तूही गावातच तयार होत असत. खेडेगावात असे कारागीर राहत असत. 
मात्र धा यासह सवर् व तूंचे उ पादन या गावा या गरजेपरुते केले जात असे. अिधक 
उ पादन क न ते बाजारपेठेत िवक याची क पना न हती. यामळेु ग्रामीण भागात 
यापारवादाची नफा - तोटा ही सकं पना न हती. गावातील लोकांत आ मसतंु ता होती. 
यामळेु बा जगाशी गावाचा संबधं फारसा येत नसे . सरकारशीही गावाचा कर दे यापरुता 
सबंधं येत असे. शासनात झाले या बदलाचंाही ग्रामीण जीवनावर फारसा पिरणाम होत 
नसे. अनेक वशं होऊन गेले. शासकही बदलले पण मजबूत ग्राम यव था कायम रािहली. ही 
अपिरवतर्नशील ग्राम यव था यरुोिपयन िनिरक्षकानंा प्रभािवत करती झाली. हणून यानंी 
अशी िट पणी केली की, " ही यव था ते हाच समा  होईल यावेळी समा  हो यासारखे 
काहीच उरणार नाही." आिथर्क आिण सामािजक ि थरता हा जसा ग्रािमण समाज यव थेचा 
गणु होता तसेच आिथर्क अव द्धता ( Ecomomic stagnation ) हा दोष होता . 
 

थोडक्यात भारतातील ग्रामीण जीवन शातं व मंद गतीने चालणार ेहोते . परिकयाचें 
भारतात आगमन होईपयत खेडेगावातील आिथर्क ि थतीम ये कोणतेही पिरवतर्न घडून 
आले न हते . 
 

४.२.२ शेती यवसाय  :  
१८ या शतकापयत ग्रामीण जनतेचा शेती हाच चिरताथार्चा प्रमखु यवसाय होता. 

जिमनीची सपुीकता, पावसाचे प्रमाण, पाटबधंार,े काल याचंी यव था मयार्िदत असली तरी 
सामा य लोकां या गरजेपेक्षा बरचेसे जा त शेती उ पादन होत अस यामळेु लोक 
सवर्साधारणपणे सखुी व समाधानी होते. अथार्त दु काळ, अवषर्ण िकंवा नैसिगर्क आप ी 
वगळ यास जनतेला परुसेे अ यधा य उ पािदत होत असे.  

 
शेती हा मखु्य यवसाय व रा या या उ प नाचे प्रमखु साधन असले तरी मोगल व 

त कालीन रा यक यानी, मराठा रा यातील पेश याचंा अपवाद वगळता शेतीसाठी पाणी 
परुिव याची कोणतीच सोय केली न हती. यामळेु शेती बहुतांश िजरायती व पावसा या 
पा यावर अवलंबून होती. रा यकतेर् महसूल हणून शेती या उ पादनापकी २५ ते ४० % 
उ पादन शेतकर्याकडून वसूल करीत असत. दु काळ, अवषर्ण यासंारख्या नैसिगर्क 
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सकंटकाळातही रा य नेहमीप्रमाणे महसूल वसूल कर यात कुचराई करीत नसे. मोगलानंी 
शेती उ पादन वाढिव यासाठी कोण याही प्रकारची कधीच तसदी घेतली नाही. शेती याच 
प्रमखु यवसायावर रोजगार अवलंबून होता. शेतकर्याचे सवर् कुटंुबीय यात काम करीत 
असले तरीही यात परुसेे उ पादन होत नसे; यामळेु शेतकर्याचंी अव था दयनीय झाली 
होती. सरकारला कर पाने शेती उ पादन िद यानंतर शेतकर्यासं आप या कुटंुिबयाचंा 
िनवार्ह करणेदेखील कठीण जात असे.  
 

शेतीचे मखु्य उ पादन धा य होते.  दिक्षणेत गहू, हरभरा, तादूंळ आिण मका  पेरला  
जायचा .खाफी खान हणतो की दिक्षणेकडील लोकाचें मखु्य अ न बाजरी आिण वारी 
होते.  उ रतेही मका हे मखु्य उ पादन होते.  उ र भारतात  मखु्यतः कापूस आिण ऊस 
पेरला जायचा.  पैसे िमळव यासाठी तंबाखू, नीळ आिण अफूची पेरणी  करीत.   
 

 १५९५ ते १७९२ पयत  २४ वेळा दु काळ  पडला.  यावेळी वाहतकुीची साधने 
चागंली न हती.  उ र भारतापेक्षा बगंालम ये धा य व त होते.  गजुरातम ये धा य महाग 
होते.   दैनंिदन वापरा या व तू व त हो या.   
 

रा यकतेर् आिण शेतकरी याचंा प्र यक्ष सबंधं कधीच येत न हता. राजा 
आप याकडे िवशेष कामिगरी करणार्या अिधकार्यांना वा सरदारानंा जहािगरी बहाल करीत 
असे व हे जहािगरदार कुळानंा जिमनी कस यास देत असत. जहािगरदारांनी काही ठरािवक 
िह सा रा याकडे महसूल जमा के यानंतर ते आपले िवलासी जीवन जग यासाठी कुळांची 
िपळवणूक क न यानंा जीवन नकोसे क न टाकीत असत. 
 

भारतीय गावे ही आिथर्क ्या  वयपूंणर्  होती. उ पादनाचा बराचसा भाग  
जमीन  महसलुा या पाने राजाकडे जाई. उद्योगामं ये  तयार केलेला माल खरदेी 
कर यासाठी शेतकर्याकंडे पैसे िश लक राहत नसत. खेडे व शहर यां यात आपापसात 
खरदेी-िवक्री फारच कमी होती.  यापार, यवसाय आिण बकँां या वाढीमळेु यरुोपमधील 
म यम ेणी मजबूत झाली.  भारतातील म यम ेणी ही िनधीचा अभाव, जाती -पातीचे 
कठोर बधंन आिण शहर ेव खेड्यांम ये यापार नस यामळेु यरुोपमधील म यम ेणीसारखी 
होऊ शकली नाही.   
 

 सतरा या व अठरा या शतकातील उद्योग यापार या के्षत्रातील  समदृ्धी व प्रगती 
कृिषके्षत्रात मात्र िदसत न हती. शेती परपंरागत पद्धतीनेच केली जात होती. ढी व जु या 
क पना यानंी शेतकर्याचंी मने जखडलेली अस याने कृषी उ पादना या तंत्रात सधुारणा 
झाली नाही. वाढती महसूल मागणी, वसलुीकिरता होणारी जबरी, उमराव जमीनदाराचंा 
जलूुम, मोठमोठ्या ल करां या सतत होत असले या मोिहमा, बडंखोर करीत असलेली 
लटुालूट, यामळेुही कृषी उ पादनावर िवपरीत पिरणाम होत असे. तरीही शेतजिमनीची 
कमतरता न हती. आज या मानाने लोकसखं्या बरीच कमी होती व शेतकर्याचंी िपळवणूक 
नंतर िजतकी झाली िततकी याकाळी होत न हती . यामळेु भारताचे कृषी उ पादन िब्रिटश 
काळा या तलुनेत अिधक होते व १८ या शतकातील लोक १९ या शतका या तलुनेत 
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सखुी समाधानी होती. राहणीमान अिधक चागंले होते . सवर्साधारण जनता अ नधा य, दूध 
- तूप - लोणी याबंाबत एकोिणसा या शतका या तलुनेत सखुी समाधानी होती. 
 
आपली प्रगती तपासा: 
 १. १८ या शतकातील भारता या शेतीची ि थती प  करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
४.२.३  उद्योगधदें व कारागीर :  

यदु्ध, आक्रमण आिण इतर आप ींमळेु लाहोर, िद ली, आग्रा, मथरुा आिण 
दिक्षणेकडील िवशाल भागाला  भयकंर अडचणींना सामोर ेजावे लागले. भारता या िकना -
यावर पोहोचले या यरुोिपयन यापा-याना या अडचणी दूर क न फायदा झाला.  यानंी 
सोने -चादंी देऊन भारतीय व तू िवकत घेत यामळेु उद्योगाचंी वाढ झाली.  कारागीर आिण 
इतर िवशेष कलेत कुशल कारागीर एकित्रत  येऊन उ म व तू तयार  करत.  प्रभु व 
िमळवून भारता या कारागीरानंी जगातील इतर कारागीरानंा मागे टाकले. उद्योगां या 
ततं्रज्ञानात भारत पा ा य देशापंेक्षा आधिुनक होता.  भारतीय उद्योगामंधून तयार केले या 
व तूंनी आिशया, आिफ्रका आिण यरुोपमधील  बाजारपेठाचंी मागणी पूणर् केली.  हा यापार 
जमीन व जलमागार्व न कर यात येत होता.  
 

 भारतातील उचच्- ेणी ऐषआरामी व तूंना मोठ्या प्रमाणात मागणी होती.  यानंा 
चागं या प्रतीची मौ यवान व तू ह या हो या.  ा व तू कारागीरां या घरात व रा यातील  
कारखा यातं बनिव यात  येत हो या.  काही ग्रामीण भागातील कारागीरही कौश य िमळवून 
अशा व तू  बनवत असत.   
 

कारािगर यां याकडे पैसे नस यामळेु  यापार्याकंडून  प्रथम पैसे घेत असत.  
यानंा तयार केले या व तुंची िकंमत, माल आिण  अवजार ेइ यादींसाठी पैसे िमळायचे.  
म य थ यापारी बाजारात व तू पोचवायचे.  काही सरजंामदारांचे कारागीराशंीही थेट सबंधं 
होते.   
 

भारतातील कुशल कारागीर प्रामखु्याने नगराम ये राहत असत. घरगतुी 
उद्योगधदं्याखेंरीज कापड, धातू , खडी - दगड, कातडी व कागद इ यादी सबंंधाचे उद्योग 
भारतात िवकिसत झाले होते. १८ या शतकातील भारतातील कापड उद्योग िवशेष 
भरभराटीला आला होता. सतुी, लोकरी व रशेमी कापड मोठ्या प्रमाणावर म यपूवर् व केप 
ऑफ गडु होप (दिक्षण आिफ्रका) या प्रदेशात िनयार्त केले जात होते. यासाठी लागणारा 
क चा माल रशेीम वगळता िहदंु थानातच उपल ध होत होता . कशीदा कारािगरी व रगंकाम 
पाहून यरुोिपयन यापारी देखील चिकत झाले होते. बगंाल, पजंाब व उ रप्रदेश यािठकाणी 
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कापड, जरीकाम अयो या, रशेीम कापड डाक्का, बगंाल व का मीरम ये लोकरी कापड व 
गािलचे तयार कर याचा उद्योग भरभराटीला आला होता . डाक्याची मलमल तर जगप्रिसद्ध 
होती.  
 

खाडंसरी साखर, कागद व कातीव लोखंड इ यादी उद्योग या काळात भरभराटीला 
आले होते. कमावलेली कातडी व कातडी व तू िहदंु थानातून अरब थानात िनयार्त के या 
जात असत. उ म प्रतीचा कागद िहदंु थानात तयार होत अस याची न द पोतुर्गीज 
िनकोलाय क ती याने केली आहे. िसयालकोट, का मीर व गया ही कागदिनिमर्तीची प्रमखु 
कद्रे होती. यािशवाय गजुरात व बगंालम ये मोती - िशंपले तयार कर याचा उद्योग, 
ह तीदतंी व तू व सगुंधी तेले तयार कर याचा उद्योग भरभराटीला आला होता.  
 

पेराडर्ने भारतीय उद्योग आिण सं कृती या मह वाचे कौतकु केले आहे.  याला 
कधीही भारतीय अस य आिण कू्रर आढळले नाही. ते ससुं कृत, योग्य आिण  आचरणाने 
उ च दजार्चे होते. ते मोती आिण मौ यवान दगड अगदी  सफाईदारपणे ओळखायचे.  
भारताकडे वत: चे वावलंबी औद्योिगक व कृषी यतें्र होती. ते बाहे न  क चे रशेीम, 
हि तदतं, मोती आिण माशाचंी कातडी मागवत असत.  
 

म ययगुीन काळापासून चालत आलेला जहाजबांधणी उद्योगही बराच भरभराटीला 
आला होता. जहाज बांधणी उद्योग मखु्यतः पि म िकनार्यावर व बगंालम ये उभार यात 
आला होता. जहाजबांधणी या तंत्रातही भारत यरुोपीय रा ट्रापेंक्षा पु कळच आघाडीवर 
होता. " जहाजबाधंणी या तंत्राबाबत इंग्रजाकंडून भारतीयानंी जेवढे काही उचलले यापेक्षा 
इंग्रजच भारतीयाकंडून या कलेब ल पु कळच काही िशकले," असे पािकर् सन हणतो. 
यरुोपीय कंप या यां या यापारी वाहतकुीकिरता अनेकदा भारतीय जहाजाचंा वापर करीत.  
 

बदंरामंधील यापार्याचंी जहाजे भारतात ढाका, अलाहाबाद, लाहोर, थाटा, 
म छ लीपटम, कािलकत, सूरत, गोवा आिण वसई येथे बनवत असत.  जहाजंांची बाधंणी 
यरुोपमधील देशापेंक्षा उ च होती. 
 

धातूं या व तू तयार कर याचे कारखानेही जोमात होते. धातकुाम करणार ेकुशल 
कारागीर लोखंड, िपतळ, चादंी व ज त इ यादींपासून पातेली, भाडंी चाकू, सरु्या व का या 
इ यादी व तू अितशय सबुक बनवीत असत. धातूवरील नक्षीकाम व कोरीव काम कर यात 
यांचा हातखंडा होता. धातूपासून यदु्धप्रसगंी लागणार्या तलवारी, भाले अशी िविवध 
प्रकारची ह यारहेी तयार होत असत, दगडापासून खडी तयार कर याचे कामही मोठ्या 
प्रमाणावर चालत असे. सोने - चादंीची कारािगरी िद ली, आग्रा, बनारस यािठकाणी चालत 
असे.  

 
आिथर्क के्षत्रात या काळी सपूंणर् जगात एक सपं न रा ट्र हणून भारताची गणना 

होत होती. देशातंगर्त गरजा परुिवणे व परदेशात मोठ्या प्रमाणावर माल िनयार्त करणे हे 
औद्योिगक उ पादनाचे प्रमखु उि  होते. भारतीय कारािगरां या कौश याला सपूंणर् जगात 
तोड न हती. औद्योिगक सयंोजन व उ पादनाचे तंत्र याबाबत भारत पाि मा यापेंक्षा 
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चागंलाच प्रगताव थेत होता, उ म कापूस, सतुी, रशेमी व गरम कापड, तसेच लोह, ताबें, 
सोने, पे या सवर् धातूंची िविवध प्रकारची जडावाची व कलाकुसरीची कामे केले या व तू, 
अ र,े अलंकार भारतात तयार होत. 
 
 आपली प्रगती तपासा: 
  १.  १८ या शतकातील भारतीय उद्योगां या प्रगतीचा आढावा घ्या. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
४.२.४  यापार - उदीम यवहार :  

१८ या शतकात भारताचा अतंगर्त व िवदेशी यापार भूमागार्बरोबर जलमागार्नेही 
होत असे. याकाळात आग्रा ते िद ली, िद ली ते काबूलपयतचा महामागर्, पट्टन व 
नहरवालामागेर् खंबायत, ग्वा हेर ते ब - हाणपूर असे महामागर् अि त वात होते. हे महामागर् 
यापाराने व दळणवळणाने गजबजलेले असत. म ययगुीन काळापासून मलुतान, लाहोर, 
िद ली, आग्रा, अलाहाबाद, लखनौ, भक्कर, ब - हाणपूर, उ जैनी, कटक, बालासोर, 
सोनारगाव व डाक्का इ यादी शहर े यापारासाठी भरभराटीला आली होती. िसधूं , गंगा, 
तापी, गोदावरी व कृ णा या मोठ्या नद्यातंगर्तही यापार होत असे. या नद्यातून शेकडो 
जहाजे ये - जा करीत असत. 
 

  गावोगाव भरणार ेआठवड्यांचे बाजार, िठकिठकाणी भरणार्या यात्रा - जत्रा हणजे 
छोट्या बाजारपेठाच असत. शेतात िपकणार्या व तू, कापड, िकराणा, भसुार व खेळणी 
अशा व तू या आठवड्या या बाजारात िवकावयास येत असत. तर घोडे, गाई, बैल, हशी 
व ऊंट इ यादी पाळीव प्रा यांचे बाजारही भरत असत .  
 

सरुळीतपणे यापार यवहार चालू राह यासाठी परुशेी सरंक्षण यव थाही 
कर यात आली होती. प्रवाशां या व यापार्यां या सोयीसाठी सराया -धमर्शाळा व 
अ नछते्रही उघड यात आली होती.  
 

आिथर्क यवहारासाठी यापार्यानंा िनरिनरा या िठकाणी असले या सावकारी 
पेढ्यावंर हुड्ंया ( त कालीन चेक ) िद या जात असत. व तंू या िकमती देशभरात सारख्या 
नसत . एकाच भागातील व तूंचे दर मागणी परुवठ्यानसुार कमी जा त असत. दु काळ - 
टंचाई या काळात सवर्च व तूंचे दर चढे असत. इतर काळात धा य, फळे, दूध, तूप, मासे, 
मासं, अडंी व कापड इ यादी दैनंिदन गरजे या व तू व त िमळत असत. मजरुीचे दरही 
अगदी कमी होते तरीही तलुनेने बरीच व ताई अस याने िमळाले या मजरुीत मजूराचा 
घरखचर् बर्यापैकी चालत असे.  
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भारताचा िवदेशी यापार िकफायतशीर होता. आयातीपेक्षा िनयार्तीचे प्रमाण जा त 
अस याने भारतात मबुलक प्रमाणात सोनेचांदी येत होते. यामळेु भारत समदृ्ध देश बनला 
होता. भारतातून आखाती देश व तेथून यरुोप, आिफ्रका असा यापार चालत असे. गोवा, 
वसई, दीव, कोचीन, सरुत, भडोच, हुगळी व कािलकत ही या काळातील िनयार्त यापाराशी 
सबंिंधत असलेली सागरी िकनार्यावरील कदे्र होती. अफू, नीळ, खिनज, मीठ, कापड व 
मखमली कापड इ यादी व तू िहदंु थानातून िनयार्त के या जात असत. तर सोने, चादंी, 
ताबें, घोडे, ज त, िशसे, पारा, सगुंधी द्र ये व दा  इ यादी व तू परदेशातून िहदंु थानात 
आयात के या जात असत. िवदेशी यापार बहुताशंी परकीय यापार्या या हाती होता. 
उ र भारतातील जगतसेठ व दिक्षण भारतातील चेट्टी, गजुराती याच जमाती थोड्याफार 
प्रमाणात िवदेशी यापारात गुतं या हो या. जनुाट ढी, धािमर्क समजूती व अधं द्धा 
यामळेु िहदंु थानातील यापारी वगर् िवदेशी यापारात उतरला न हता. नगरामंधून 
ह तकलेचा खूप िवकास झाला आिण भारतीय मालाला जागितक बाजारपेठेत चागंली 
मागणी होती. ढाका, अहमदाबाद, म छलीपट्टम येथील सूती कापड; मिुशर्दाबाद, आग्रा, 
लाहोर व गजुरातमधील रशेमी कापड व माल; का मीर, लाहोर, आग्रा येथील उनी शाली, 
गालीचे, सो याचादंीची आभूषणे, भाडंी, ढाली, ह यार,े धातू या व तू इ. ना. भारताबाहेर 
प्रचंड बाजारपेठ होती. 
 

यापारा या िवकासामळेु भारतात भाडंवलशाहीला अनकूुल अशी पिरि थती 
िनमार्ण झालेली होती. पण यात अनेक अडथळेही होते. धनाचा दु पयोग करणार ेमोठे 
जमीनदार, सरकारद्वारा सरदारांची सपं ी ज  करणे, भारितयांमधे असलेला बचत 
प्रवतृीचा अभाव, बचतीचा सदपुयोग न करणे, राजकीय ि थरता नसणे इ. मळेु भारतात 
हणावा तसा आिथर्क िवकास झाला नाही. १८ या शतकात यरुोिपयन कंप यां या 
अि त वामळेु भारतावर राजकीय व आिथर्क सखोल पिरणाम झाले. यामळेु सवर्त्र 
िनि क्रयतेचे वातावरण पस न देशात अ यव था िनमार्ण झाली. 
 

सतत चालणारी यदु्ध,े यापारी कद्राचंी व यापारी मागार्वर होणारी लटुालूट, 
प्रािंतक स ां या उदयाबरोबर िशरजोर झालेले थािनक लोक व याची जलुमुी नीती, 
िठकिठकाणी वसूल केला जात असलेला जकात कर या कारणानंी यापारावर अिन  
पिरणाम होत असूनही, जगा या यापारी के्षत्रात भारताला अ वल दजार्चे थान होते. 
जगा या सवर् प्रमखु रा ट्रातं भारतातून उ कृ  सतुी व रशेमी कापड, मसाले, नीळ, साखर, 
औषधे, मौ यवान खडे, पोलाद, अफू, िहगं, लाख, िनरिनरा या प्रकार या कलाकुसरी या 
व तू असा िविवध प्रकारचा माल िनयार्त होई व याची िकंमत हणून सोने व चादंी फार 
मोठ्या प्रमाणात भारतात येई. 

  
मासे वाळवून व खारवून जहाजावंर चढिवले जात. िसधं माशां या तेलाकिरता 

प्रिसद्ध होते तर माशां या खताचा उपयोग भारतात सवर्त्र केला जाई. मो याचंा यापार 
भरभराटीचा होता. भारता या तलवारी पि म आिशयात प्रिसद्ध हो या. िहर,े मीठ याचें 
उ पादनही भारतात भरपूर होई. " भारतीय कारागीर यरुोिपयनां या तलुनेत अिधक कुशल 
व प्रामािणक आहेत. औद्योिगक के्षत्रात भारतीयासंारखी ससुं कृत व त ज्ञ माणसे मला 
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इतरत्र कोठेही आढळली नाहीत " असा िनवार्ळा पेराडर् या यरुोपीय इितहासकाराने िदला 
आहे. उ म दजार् या सतुी व रशेमी कापडाचे उ पादन भारतात सवर्त्र होई. ढाका, बनारस, 
आग्रा, मलुतान, ब - हाणपूर, लाहोर, अहमदाबाद, पाटणा, बडोदा, भडोच ही शहर े
याकिरता िवशेष प्रिसद्ध होती. आिशया, आिफ्रका व यरुोप खंड यांत भारतीय मालाला 
फार मोठी मागणी होती. इराणचे आखात व ताबंड्या समदु्रावरील बदंर,े कंदहार, काबलु, 
बा ख, बदक्शान, िशराज, इ पहान, बाकू, आ ाखान, िनजनी नवगोरोद, अशा अनेक 
िठकाणी भारतीय यापारी थाियक झाले होते व धनाढ्य हणून प्रिसद्ध होते. “ भारताचा 
यापार हणजे सवर् जगाचा यापार आहे. जो देश भारतावर ताबा िमळवील तो यरुोपचा 
हुकूमशहा बनेल " असे भा य भारता या सपं न ेब ल रिशयन सम्राट पीटर द गे्रटने केले 
होते.  
 

उ पादनाचे िनरिनराळे प्रकार व तंत्र याबाबत त कालीन यरुोप या तलुनेत भारत हे 
रा ट्र फार प्रगताव थेत होते असे म ययगुीन सपु्रिसद्ध इितहासकार मोरलँड हणतो.  
 

भारताची ही सपं नता अठरा या शतका या अखेरपयत िटकली. अथार्त् भारताची 
सवार्त प्रिसद्ध असलेली िनयार्त होती ती अ यतं उ च दजार् या सतुी कापडाची . ढाक्याची 
मलमल ग्रीक भाषेत गगैंितका या नावाने ओळखली जाई . वेबर हा इितहासकार हणतो की- 
“भारता या सतुी कापडाचे स दयर् या या नाजकु, सुदंर िवणकरीत व उ म रगंसगंतीत 
साठवलेले आहे. तसेच धातकुामाची कलाकुसर, उ म अ रे व अ य सवर् कलाव तूंचे 
तािंत्रक ज्ञान याकिरता भारत सवर् जगात प्रिसद्ध आहे ." 

 
मोरलडँ सागंतो की सतरा या शतकात दरवषीर् समुार े८००० गाठी सतुी कापड 

भारतातून िनयार्त होत होते. यापैकी ४७०० गाठी केवळ यरुोपात जात. 
  

 पररा ट्र व आंतरदेशीय यापारही मोठ्या प्रमाणात जलमागार्ने चाले. यामळेु बोटी 
व जहाजे बांध याचा उद्योगही मह वाचा होता. ढाका, अलाहाबाद, लाहोर, ठठ्ठा, 
मसलीपट्टम, पलुीकत, कािलकत, सरुत, वसई, गोवा ही िठकाणे जहाजबांधणी 
उद्योगाकिरता प्रिसद्ध होती. समुार े४०,००० बोटी िसधूं नदीवर तर ४० ते ५० हजार बोटी 
बगंालमधील नद्यावंर वाहतकुीकिरता वापर या जात. खंबायत ते गोवा यातील यापार 
समुार े ४०० जहाजाद्वारा चाले. यािशवाय भारता या सवर् बदंरातूंन, मोठ्या नद्यावंरील 
शहरातूंन जहाजे वाहुकीकिरता वापरली जात. भारता या बदंरांतून मालाकिरता व 
प्रवाशाकंिरता वापर या जाणार्या बोटी अठरा या शतकात समुार े३,४५,००० टना या 
हो या. 
 

भारतीय नौका- यापार करणार्या समदुायात यापारी, बकँसर् आिण कजर् देणारे 
ीमंत यक्ती होते. ते यां या भाडंवलांतून राजघरा यातील लोकांना कजर् द्यायचे, परतं ु
यानंा प्रगती कर याची इ छा न हती.   
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  भारतीय उद्योग  आपली गरज पूणर् कर याबरोबरच याचंा माल  परदशेातही  
पाठवत असत . भारत मौ यवान व तुंचा सगं्रह करीत असे.  हॅन ट्िव ट हणतो की 
भारतात सोने-चादंी या खाणी न ह या हणूनच  हे धातू बाहे न येत असत.  हॉिक स 
आिण टेरी हे  हॅन ट्िव ट या  मताला पु ी देतात. 
 

   भारत आप या  उ कृ   सतुी कापडासाठी शतकानशुतके  प्रिसद्ध आहे.  प्राचीन 
काळापासून रोमम ये भारतीय कापडाचंा वापर केला जात असे. भारताची भरभराट या या 
रशेीम व सतुी कापड्यामंळेु  होत होती. या या प्रिसद्धीचे कारण कारागीराचंी सू मता 
आिण कौश य होते.   
 

नीळ प्रामखु्याने िनयार्त कर यायोग्य व तंूम ये होती. लोह आिण पोलाद 
म छलीपटममधून बाहेर पाठिव यात येई. कोरोमंडल या िकनारपट्टीव न सूती कापड 
बाहेर पाठिव यात  येई.  गजुरात बदंरातून मौ यवान दगड, औषध,े सगंमरवरी, अफू आिण 
िहगं मािगतली  जाई.  भारतीय यापारी देशा या यापार आिण उद्योगासंाठी पैसे घेत 
असत.   
 

  देशातील यापार मागाव न शहरा शहरातूंन यापार केला जात असे.  
पजंाबमधील मलुतान, उ र-पि म भागातील तीन प्रिसद्ध शहर,े िसधंमधील बखर, सकखर 
आिण रोहडी या शहरातूंन यापार केला जात असे. तेथे खत्री, लोहान आिण भािटया  
सपं्रदायाचे खूप ीमंत यापारी होते.  लाहोर, िद ली आिण आग्रा ही मखु्य  यापारी कदे्र 
होती. बगंालमधील मालदा, रगंपूर आिण कािसम बाजार ही यापारी कदे्र होती.  
राज थानातील  प्राचीन शहर,े अजमेर, जोधपूर, पाली, जैसलमेर इ यादी भागात यापार 
होत  असे. १७५० नंतर महारा ट्रातील नागपूर,  पूना आिण गजुरातमधील अहमदाबाद ही 
प्रिसद्ध कदे्र होती.  हैदराबाद, बगळु  आिण तंजोर ही देखील यवसायासाठी समदृ्ध अशी 
िठकाणे होती.   
 

यापार्यांसह लहान आिण मोठ्या सावकाराचंी ेणी भरभराटीस आली होती.  
बगंालमधील जगतशेठ, गजुरातमधील नाथजी आिण दिक्षण भारतातील चेट्टी प्रिसद्ध होते.  
सवार्त ीमंत नाथू कोठारी चेट्टी  हे होते.  याचा यवसाय बमार्, मलाया आिण पूवर् बेटावंरही 
पसरला होता. चैटी बकँर हणून काम करायचे. ते िब्रटीश यापार्यांना रोख पैसे देत असत.  
बकँसर् आिण यापा-यानंी आधिुनक बकँाचंी जागा घेतली.  ते पैसे घे याबरोबरच हुडंी देत 
असत. गावोगाव सावकार गरजे या वेळी शेतकर्यानंाकजर् द्यायचे. भारतात अठरा या 
शतकात, बकँसर्, सावकार आिण ीमंत यापारी यां यासह योग्य पैशां या ससंाधनाचंी 
कमतरता न हती, परतं ुही सपं ी िवखरुलेली  होती. डॉ. ताराचंद हणतात की १८ या 
शतकातील शेतकरी  १९ या शतकातील शेतक-यापेंक्षा अिधक चागं या ि थतीत होता.  
या याकडे अिधक जमीन होती आिण जमीन उ पादन क्षमताही जा त होती.   

 
व तूंची ने-आण कर यासाठी भारी आिण महागड्या गाड्या हो या. व तूं या 

िकंमतींम ये बरीच चढउतार असायची.  पगारदार यक्तीसाठी िकंमतीतील चढ-उतार फार 
मह वाचे होते.  या काळातील पगारदार लोक शहरात राहत असत.  सामा य आिण कुशल 
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कामगारानंा शहरातं  वेतन िदले जात होते.  सामा य मजरुांना प्रितिदन ६ पैसे आिण कुशल 
कामगारानंा प्रितिदन १० पैसे िमळायचे.   
 

यरुोिपयन प्रवासी आिण समकालीन लेखक यानंी भारतीय लोकां या गरीबपणाचा 
उ लेख केला आहे.  कपड्यांचा अभाव, घरांची दयनीय अव था, योग्य भाडंी नसणे आिण 
घरात चागं या व तूंचा अभाव यांतून यांची दािरद्रय़ता िदसून येत होती. या याकडे 
पौि क खाद्यपदाथाची कमतरता न हती.  िफच हणतात की उ र भारतात लोक फक्त 
कपडा लपेटून िफरत असत. डॉ. ताराचदं हणतात की लोकां या गरजा देशा या 
उ पादनानंी पूणर् के या जाय या. ते  कठीण काळासाठी काहीही  राखून  ठेवत न हते.  
यानंा दु काळािशवाय इतर कधीच कमतरता भासत न हती. ते साधे कपडे पिरधान  
करायचे.  जीवन  साधे आिण समाधानी होते. जीवन जगणे कठीण असतानाही समाधानी 
आिण साधेपणाचे  गणु यां यात  होते.  सामा य लोकानंी यां या आिथर्क प्रगतीसाठी 
कधीही  सघंषर्  केला नाही.  
 

डॉ. ताराचंद यानंी असे िलिहले आहे की उ च ेणीतील लोकांनी  पैशाचा वापर 
योग्यरी या न के याने देशाची आिथर्क ि थती चांगली होत न हती.  प्रातंीय सरदारांचे 
राहणीमान उ च आिण िवलासी होते. यांची संप ी परदेशी फळे, नोकर, गलुाम, िववाह 
आिण हुडंा यावर खचर्  होत होती.  याचंी घर े िक यासंारखी होती.  दागदािगने, व , 
गलुाम, भेटी  इ यादींवर यथर् खचर्  हायचा. सरजंामदारा या मृ यूनंतर, मोगल 
कायद्यानसुार (law of escheat) सवर् सपं ी राजां या ितजोरीत जात असे.  यामळेु ते 
वत: चे पैसे  व उधार घेतलेले सवर् पैसे खचर् करीत असत.  धनाचा उपयोग  योग्य मागार्ने 
केला जात न हता.  तसेच उवर्िरत िनधीचा फायदा उद्योग आिण यवसायांना झाला नाही. 
 

  इंिग्लश ई ट इंिडया कंपनी या कमर्चा-यानंी कारािगराशंी थेट सबंधं प्र थािपत 
केले. यानंी यां या िनणर्यासह एकािधकाराने व तूं या िकंमती िनि त के या.  िवणकरांना 
ई ट इंिडया कंपनीबरोबर करार कर याचे आदेश दे यात आले. आदेश नाकार यास यांना 
िशक्षा, दडं, कैद, चाबकाचे फटके खावे लागत. कंपनीचे उ च अिधकारी खासगी 
यवसायातून बरचे पैसे कमवत होते. यांनी हा पैसा छळ आिण क्रौयार्द्वार े कमावला.  
कंपनी या सचंालकानंीही ते मा य केले. वॅि सटाटर् िलिहतात की िब्रटीशानंी भारतीयानंा 
िनि त दराने खरदेी-िवक्री कर यास भाग पाडले. १७५७ ते १७६६ दर यान, भारतीयांनी 
कंपनी आिण या या कमर्चा-यांना  साठ लक्ष प ड पैसे  भेटी या पाने िदले.   
 

ही कंपनी  राजनैितक भ्र ाचार, यापारातील एकािधकार आिण उ च जमीन 
महसूला या दराने वसूल केलेली सपं ी आप या सरकारला मोठ्या प्रमाणात पाठवत असे.  
सर जॉन शोर यांनी १७९७ म ये िलिहले की ही कंपनी रा य आिण  यापार दो ही करीत 
असे.  यापारातून पैसे िमळव याबरोबरच यानंी कर देखील वसूल केला.  या पैशातून ते 
व तू खरदेी क न यरुोपला पाठवत असत. वसाहती दूर अस याने ही यव था चागंली 
चालत न हती. अिधक गरजेची मागणी भागवावी लागत अस याने पिर म क न 
देशवासीयानंी अिधक पैसे िमळवले. १७९० म ये, कॉनर्वॉलीसनी िलिहले की करां या 
उ च दरानसुार, बरचे पैसे गोळा क न बाहेर पाठिवले गेले. कंपनीचा यापार आिण 
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वैयिक्तक मालम ेतून िमळणारा नफा, शेतीतील घट आिण सवर्साधारणपणे  यापार्यांचे 
नकुसान यामळेु देशातील सवर्  पिरि थती िबघडली होती.   
 
आपली प्रगती तपासा: 
 १.  १८ या शतकातील भारता या यापारा या िवकासाचे प ीकरण करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
४.३  साराशं : 
 

 वयपूंणर् व प्रगत शेतीबरोबरच िवकिसत यापार हे आिथर्क जीवनाचे प्रमखु 
वैिश ्य होते. अठरा या शतकापयत भारतीयानंी बाहेर या जगाबरोबर मोठ्या प्रमाणाम ये 
यापारी सबंधं प्र थािपत केले होते. शेती, यापार, ह तकला व लहान लहान उद्योग 
इ यादींमळेु अठरा या शतकापयत भारताची अथर् यव था पिरपूणर् होती. 
 
४.४  प्र  : 
 
१.  १८ या शतकातील भारता या कृषी िवषयक प्रगतीचे  अवलोकन करा. 
२. १८ या शतकातील भारता या  यापाराची प्रगती प  करा. 
३.  १८ या शतकातील भारतीय उद्योगां या प्रगतीचा आढावा घ्या. 
४.  १८ या शतकातील भारता या आिथर्क जीवनाच◌े िव ेषण करा. 
 
४.५  अितिरक्त वाचन : 
 

१  जावडेकर आचायर् शं. द., आधिुनक भारत , पणेु , १९६८. 

२  डॉ. वैद्य समुन, डॉ. कोठेकर शातंा,  आधिुनक भारताचा इितहास (१७५७ ते १८५७ ), 
ी साईनाथ प्रकाशन, नागपूर , १९९८. 

३. डॉ . देव प्रभाकर,  आधिुनक भारत , लातूर , १९९८.  

 ४. दीिक्षत नी.सी., आधिुनक भारत, नागपूर, २००३.  

५. कुलकणीर् अ.रा. आिण खर ेग.ह.,  मराठ्याचंा इितहास, खंड ३, पणेु, १९८६. 

६. प्रा. जाधव िव. के., आधिुनक भारताचा इितहास,  (१७६५ ते १९६१), िवद्या प्रकाशन, 
नागपूर, २००४. 
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७. कदम य. ना., समग्र भारताचा इितहास, इ.स.पू. २,५०,००० ते  इ.स. १९६४, 
को हापूर, २००३. 

८. डॉ. ग्रोवर बी.एल., डॉ.बे हेकर एन. के., आधिुनक भारताचा इितहास : एक नवीन 
मू याकंन (१७०७ पासून आधिुनक कालखंडापयत), एस. चंद. आिण कंपनी, प्रा. 
िल., नवी िद ली, २००३. 

९. प्रा. देशमखु मा.म., म ययगुीन भारताचा इितहास, (१२०६ ते १७६१), िव भारती 
प्रकाशन,  नागपूर, १९६८.  

१०.  डॉ. सरदेसाई बी. एन., डॉ. नलावडे ही. एन., आधिुनक भारताचा इितहास, 
(१७५०-१९५०), फडके प्रकाशन,  को हापूर , २००७. 

११. प्रा. व. झे. अरिवंद, म ययगुा या उ राधार्तील भारत, १५२६-१८१८, प्राची 
प्रकाशन, मुंबई, १९८७.  

१२. यागी एम. एस., आधिुनक भारत, (१७०७-१८५७). 

१३. महाजन िवद्याधर, आधिुनक भारत का इितहास , १७०७ से आज तक (िहदंी ),एस. 
चदं अडँ कंपनी िल., २००१. 
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५  
 

िब्रटीश रा य प्रणालीची िवचारसरणी 
 

घटक रचना 
५.१ प्र तावना  
५.२ पौवार् य देशाब लची सकं पना: िब्रटीश साम्रा या या वसाहतवादी िवचारसरणीचे 

मळु 
५.३ सधुारणावादी व मूलगामी प्रोटे तंट सं कृती व स यता प्रसार 
५.४ सखु व समाधानाची उपयकु्ततावादी िवचारसरणी 
५.५ येयवादीिवचारधारा 
५.६ उदारमतवादी िवचार : िब्रटन या धतीर्वर भारताचा िवकास 
५.७ प्र यक्षवाद: वसाहतकाळातील इितहास आकलनाचे मा यम 
५.८ मानवतावाद आिण वसाहतवादी िव  
५.९ साराशं 
५.१० प्र ो र े
५.११ सदंभर् 
 

५.१ प्र तावना 
 

िब्रिटश यापार्यां या आिथर्क व नंतर राजकीय उ ेशाने भारतात प्रादेिशक 
सपंादना या प्रिक्रयेने ई ट इंिडया कंपनीला स ाधारी बनिवले. मोठ्या सखं्येने देशी 
रा यकतेर् शक्तीहीन झा याने वसाहतीकरनाची प्रिक्रया वेगात सु  झाली. याच वेळी, 
वसाहतक यार् या समाजातील  सां कृितक घटकाचा पिरणाम या नवीन वसाहतींवर होणे 
क्रमप्रा  होते.वसाहतवाद्याकंडे उ कृ  तंत्रज्ञान आिण सै य शक्ती होती, याचा उपयोग 
कोण याही प्रकार या िवरोध िचरड यासाठी केला जाऊ शकत होता. तथािप, 
वसाहतवादाचे समथर्न कर यासाठी वसाहती िनयमांचे वैचािरक औिच य देखील प्रदान 
केले जाणे आव यक होते. नवीन िवचारसरणी आिण धोरण बनव या या उ ्शामळेु 
आणखी गुंतागुंत िनमार्ण झाली. सु वाती या काळात िब्रिटशानंी यां या राजवटी या भ य 
अशा आदशर् क पनांचा पाठपरुावा कर यापेक्षा या देशातील प्रमखु घटकाचंी मािहती गोळा 
कर यात यां या उजेर्चा िविनयोग करणे अिधक पसंत केले. या घटकाम ये, वसाहतवादी 
िवचारसरणीने भारतीय राजकीय के्षत्र कसे प्रभािवत केले याचा शोध घेणे आव यक आहे. 
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५.२ पौवार् य देशाब लची सकं पना: िब्रटीश साम्रा या या वसाहतवादी 
िवचारसरणीचे मळु 

 

‘पूवेर्कडील देशाचें’ म ययगुीन िख्र न समाजात चम काराची भूमी हणून वणर्न केले 
गेले होते. बिुद्धम े या तकर् वादी आिण धमर्िनरपेक्ष संक पनानंी पूवेर्कडील देशाचें काहीही 
वणर्न केले असले तरी ही भूमी आिण लोक िवकास आिण स यते या धमर्िनरपेक्ष 
क पनापंेक्षा िभ न अस याचे समजले गेले. यानंा यरुोिपयन समाजां या तलुनेत ‘िनकृ ’ 
आिण ‘सां कृितक ्या’ मागासलेले हणून पािहले गेले. ही धारणा वसाहतवादी तसेच 
यां या वसाहती िवषयक िवषयाचें वगीर्करण कर याचा आधार बनली. थॉमस आर. 
मेटकॅफ या हण यानसुार, िब्रटीशानंी वत: ला ‘िब्रिटश’ हणून पिरभािषत क न 
भारतीयापेंक्षा वेगळे ठेव यावर भर िदला. यानसुार वताला अिल  ठेवून भारतीयांना 
वेगळे ठेवून यानसुार योजना आख यात आ या. 
 

अशा प्रकार,े िब्रटीशानंी वत: ला प्रामािणक, क करी, तकर् सगंत आिण प्रबदु्ध हणून 
पिरभािषत केले. एक नैसिगर्क उपहास हणून भारतीयानंा कपटी, आळशी, तकर् िवहीन, 
अधं द्ध वगैर े िचित्रत केले गेले.प्रारिंभक  काळात आिणमोठ्या प्रमाणात हीपौवार् य प्रितमा 
बर् याच िदवसापंासून कायम रािहली. अशा वेग या भूमीवर आिण तेथील रा य 
कर यासाठी व तेथील लोकानंा वसाहती समाजाचे परुसेे ज्ञान आव यक होते.याचा 
पिरणाम हणून वॉरने हेि टंग्जने अशा िशक्षण सं था तयार कर या या ीने बरीच शक्ती 
आिण संसाधने िनदेर्िशत के या यामळेु भारताचा भूतकाळ समजून घे यात मदत 
होईल. याचंा असा िव ास होता की असे ज्ञान वसाहतीं या रा यासाठी अ यतं उपयकु्त 
ठरले.भारतीय भाषामं ये सक्षम व भारतीय परपंरानंा प्रितसाद देणार ेप्रा य अिभजात वगर् 
िनमार्ण करणे हा यामागील हेतू होता. 
 

अशा ीक्षेपाने पे्रिरत, िव यम जो स, एच.टी.कोलब्रकु, िव यम कॅरी, एच.एच. 
िव सन आिण जे स िप्र सप यानंी मानवशा , परुात व आिण इितहास या के्षत्रांत आपले 
योगदान िदले. यानंी भारताचे इितहासातील एक सवुणर्काळ िनि त केलाआिण तलुनेने 
समकालीन भारतीय समाजा या अधोगती आिण ि थरतेशी तलुना केली, सती, ी-
बालह या, जाती-धमर्िन ा, मूितर्पूजा आिण सवर् प्रकार या अधं द्धा याचंा मागोवा घे यात 
आला.िव यम जो स यांनी िलिहलेले हे प  आहे, “आतापयत िहदूं िकती पितत व दबुर्ल 
झाले आहेत मात्र काही वषार्पूवीर् ते कलेत व सं कृतीम ये िवधीज्ञ वप्रिसद्ध होते.” एतदेषीय 
भाषा (पिशर्यन, अरबी, सं कृत) िशकणे  व आधिुनक ज्ञानासाठी इंग्रजीचा वापर या दो ही 
गो ी इतर सवर् के्षत्रात ज्ञान िमळव याची एक पूवर्ि थती बनली.बनार्डर् एस. कोह यां या मते 
ही भािषक क्षमता “आदेश जारी करणे, कर जमा करणे, कायदा व सु यव था राखणे आिण 
यानंी रा य करत असले या लोकांब ल इतर प्रकारची ज्ञान िनमार्ण करणे यासाठी 
आव यक होती. थोडक्यात, लोकां या इितहास आिण सं कृतीचे वसाहती आकलन 
भारतातील प्रशासन चालव यासाठी गरजेचे होते. बगंालम ये थापन झाले या एिशयािटक 
सोसायटीने (१८८४) भारतीय भाषाकृतींचे भाषांतर क न आिण भारतीय समाज आिण 
धमर् यावर संशोधन क न या िदशेने मोठी झेप घेतली. िव यम जो स याचें पिशर्यन भाषेचे 
याकरण (१८७१) वनॅिथएनेल हॅलेडचे बगंालीचे याकरण (१७८८) या ीनेप्रिसद्ध केले 
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गेले. जॉन बी. िगलिख्र ट हे वैद्यकीय अिधकारी फोटर्  िव यम कॉलेजम ये िहदंु थानी 
सािह य आिण भाषा िवभागाचे प्रा यापक झाले. हेि टंग्ज या कारभाराचे त व असे होते 
की, भारतीय समाजातील िनयमावंर िवशेषत: प्रचिलत कायद्या या सबंंधात भारतात 
रा यकारभार चालिवला जावा. िव यम जो स, एच.टी.कोलबू्रक, हॅलेड आिण इतर 
कायदेशीर िवद्वानानंी सवर् भारतीय िवद्वानां या ज्ञानाब ल शंका यक्त केली आिण अिधकृत 
ग्रंथाचंा थेट अथर् समजून घे याची इ छा यक्त केली. याचंा असा िव ास होता की हे 
भारतीय कायद्याचे संिहताकरण  िब्रिटश अिधकार्यानंा  भारता या कारभारा या कायार्त 
सक्षम कर यास मदत करले. िब्रटीश अिधकारायां या अिधप याखाली भारतीय परपंरेचे 
ज्ञान प्रभावीपणे प्रशासनासाठी उपयकु्त होईल, असा यांचा िव ास होता, ते भारतीय पिंडत 
िकंवा मौलवी यां या कामावर लक्ष ठेवतील जेणेक न िब्रटीशानंा योग्यरीतीने कामकाज 
पाहता येईल . तथािप, िहदूं आिण मिु लम कायदेशीर स लागार १८६० पयत िब्रटीश 
भारतीय यायालयाशंी संलग्न रािहले.भारतीय भाषे या ज्ञानामळेु िब्रिटशानंा सामािजक 
के्षत्रात ह तके्षप करणे सलुभ होते.१८८९ म ये तेथे बनारस मधील ी-बालह या 
थाबंवायला उद्यकु्त करणार े जोनाथन डंकन यां या कारकीदीर्व न हे प  होते, नंतर 
या या भािषक प्रािव यामळेु ते मुंबई या रा यपालपदी (१७९५-१८११) पयत होते. लॉडर् 
वेले ली याने कलक ा येथे फोटर्  िव यम महािवद्यालयाची थापना (१८०६) केली आिण 
अिधकार्यानंा भारतीय भाषांम ये कौश य प्रदान क न आिण यानंा भारतीय सं कृती 
आिण इितहासाब ल मािहती देवून प्रिशिक्षत कर याचे काम केले.हा उपक्रम नंतर हॅलेबरी 
महािवद्यालयाने हाती घेतला. पूवीर् या देशांतील रा ये समजून घे यासाठी प्रा यवादी 
लोकाकंडून ‘पूवेर्कडील देशातील राजेशाही’ िकंवा‘पूवेर्कडील अिनयिंत्रत राजस ा’ या 
प्रकारची श दरचना केली गेली होती.अलेक्झाडंर डाऊ (िहदंु तानचा इितहास, १७७०) 
आिण रॉबटर् ओरमे (सरकार आिण लोकल लॉडंो टन, १७५३) यांनी अशा प्रकार या 
मताचंा उपयोग वसाहतपूवर् भारतीय रा य-सरंचना समजून घे यासाठी केला. अशा 
िव ेषणा मक े यां या वापराद्वार े िब्रटनला उपखडंात यां या वतः या हुकूमशाही 
राजकारणाचे समथर्न कर याचे प्रमाण सापडले होते.  
 

इ लाम मधील अिनयिंत्रत स ा त वावर भर देवून िब्रिटशांनी भारतात याचंा प्रभाव 
वाढिव यास सु वात केली. मिु लम राजवटीची ताकद तलवारीतून घे यात आली आिण 
मळु िहदूंनंा प्रभावहीन, अधीनतावादी हणून दशर्िवले गेले. ब्रा ण पंिडतां या मदतीने 
सं कृत ग्रथंामंधील अचूक कायदेशीर सूचना समजून घे याचा प्रय न हा हेडने केला आिण 
१७७६ या ‘जटू लॉज कोड’ हणून प्रकािशत केले. प्राचीन कलाके्षत्राला िहदूं िकंवा बौद्ध 
कलेचा संगम आिण सवर् म ययगुीन कला इ लािमक कला हणून वणर्न के या गे या. 
कायद्या या के्षत्रातही िहदूं आिण मिु लम कायद्याचें वतंत्र असे के्षत्र थािपत केले गेले. 
 

५.३ सधुारणावादी व मूलगामी प्रोटे तंट सं कृती व स यता प्रसार 
 

अठरा या शतका या शेवट या दशकात, इंग्लंडमधील प्रोटे तंट चळवळी या 
पात िख्र न सधुारणावादी इवंगेली ट धमर् चळवळीचा उदय झाला. या चळवळीने 

िब्रटनमधील समदुायां या नैितक मू यामं ये सधुारणा कर यावर भर िदला. हा प्रगतीशील 
उद्योगवादाचे आिण इंग्लंडम ये नवीन म यमवगार् या उदयाशी चांगले सूर जळुले. 
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इ हजेँिलकिलझम ही नैितकतावादी चळवळ बनली िजने यक्तीवादाला पे्ररणा िदली. यानंी 
पृ वीवरील देवाचे रा यप्र थािपत कर यासाठी एक ठोस साधन हणून काम, काटकसर 
आिण िचकाटीवर देखील जोर िदला. धमर् पिरवतर्न आिण तारणासाठी पूवर्-आव यकता 
हणून इ हा जेिलकिलझमने िशक्षणावर भर िदला. धािमर्क प्रसार व प्रचार याम ये िशक्षण 
मह वाची भूिमका बजावणार होते. 
 

इ ट इंिडया कंपनी या थापनेतील पिहले सद य जॉन शोअर आिण चा सर् ग्रटँ 
इंग्लंडला परत यानंतर क्लेफॅम पथंाची थापना केली. िव बरफोसर्, झाचेरी, मकाऊ, हेन्री 
थॉटर्न आिण जॉन हेन यांनी याबाबत सहकायर् केले. इ हजेँिलकल मतावर याचा मोठा 
प्रभाव होता. क्लेफॅम सपं्रदायाने गलुाम यापार संपु ात आणून िमशनरी उद्योगासाठी 
भारतीय बाजारपेठ खलुी कर याची मागणी केली. डेि हड ब्राऊन, क्लॉिडयस बकुानन, 
हेनरी माटीर् आिण थॉमस थॉ पसन यासारख्या काही इ हजेँिलकल िमशनरयानंा भारतात 
पाठव यात आले.१८१३ या सनदी कायद्यात िमशनरी कायार्साठी मोठ्या प्रमाणात 
वातं य प्रदान केले गेले. इ हजेँिलकल िमशनरयांनी िख्र न धमातिरत लोकासंाठी आिण 
सती आिण ी-बालमृ यूं या िनमूर्लनासाठी कायदेशीर सरंक्षणाची मागणी केली. यानंी 
अशी मागणी केली की भारतातील िब्रटीश सरकारने िहदूं आिण मिु लम धमर् थळांना 
पािठंबा देऊ नये.  
 

चा सर् ग्रटँचा ‘ओ जावेर्षणऑफ द टेट ऑफ सोसायटी अम ग द एिशयािटक 
स जेक् स ऑफ गे्रट िब्रटेन’ हा ग्रंथ हणजे भारतीय समाज आिण सं कृतीचा ती  िनषेध 
होता. भारतीय समाजाकडे अधं द्धा, अिवकिसत आिण द्वेषपूणर् हणून पािहले जात होते. 
याचा असा िव ास होता की केवळ कायदे करणे शक्तीहीन ठरले. ब्रा णवादी परुोिहता या 
अ याचारापासून भारतीयानंा मकु्त करणे हे परम येय होते. हे िशक्षणातून "इ हजँेिलकिलंग्ज 
िकंवा धमर् यागीकरण" प्रिक्रयेद्वार ेसा य केले जाऊ शकते. याचंा असा िव ास होता की या 
अडाणी लोकांना ससुं कृत के याने याचंी भौितक समदृ्धी होईल आिण यामळेु यापार 
िव तारा या मूळ िब्रिटश धोरणांची देखील  पूतर्ता होईल. इ हजेँिलक स सामा यत: 
भारतीय धमर् आिण सं कृतीशी वैरभाव दशर्वतात. २२ जून १८१३ रोजी िब्रिटश संसदेत 
िव बरफोसर् या भाषणाव न हे प  होते: "िहदूं धमर् हा वासना, अ याय, दु पणा आिण 
क्रौयर् यांचे सपूंणर् िम ण होते. थोडक्यात, याचंी धािमर्क यव था ही एक भयकंर घणृा पद 
आहे. "(एिरक टोक्स, इंिग्लश यूिटिलटेिरय स अडँ इंिडया, पृ  ३१ म ये उद्धृत) को फ 
यानंादेखील (िब्रटीश ओिरएटंिलझम, पृ . ५३) देखील भारतीय समाजातील "वतर्मान अध: 
पतन" सपंु ात आण याची इ छा होती ीरामपूर िमशनरयानंा ते शातंपणे व मैत्रीपूणर् 
यव थेने करायचे होते. 

 

भारतीय भाषा, चालीिरती, भावना आिण धमर् यांचे अवमू यन कर यात 
इ हजेँिलक स एकटे न हते. िलबर स (उदारमतवादी) आिण यिुटिलटेिरयन 
(उपयकु्ततावादी) यांनीही भारतीयां या उ कषार्ची गरज अस याचे मत यक्त केले. मकु्त 
यापार, इतर वैचािरक प्रवाह आिण िख्र न धमर् याचंी एक मजबूत यतुी, इंग्लंड या 
प्रित पाने भारतीय समाजा या अिंतम पिरवतर्नासाठी एकत्र आली. वॉरने हेि टंग्ज आिण 
लॉडर् कॉनर्वॉिलस याचंा भारतीयां या धािमर्क परपंरामं ये ह तके्षप कर याचा हेतू न हता. 
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तथािप, इ हॅ जेिलक सनी सतीिव द्ध मोिहमेम ये पढुाकार घेतला आिण यांनी 
भारतातील िब्रटीशानंा इ हजेिलकलवादाला पािठंबा दे यासाठी भाग पाडले. सती या 
असं कृत आिण ‘अमानषु’ प्रथेचे दडपण िब्रटीशां या े तेची आिण याद्वार े िख्र न 
स यतेची पु ी देऊ शकते. सतीचा वैचािरक आधार हणजे ि यानंी वत: या मतृपती या 
िचतेवर जाळून घेणे हा एक अ यंत अमानषु प्रकार होता. इ हॅ जेिलक स आिण 
ि हक्टोिरयन िवचारधारवेर िव ास ठेवणा्यांनी देखील मिहलामं ये ‘ व- याग’ या समान 
गणुावंर जोर िदला. नैितक शदु्धता आिण आ म- याग हेिब्रटीश िवचारसरणीचे दहुेरी गणु 
होते. परतं ु यां यासाठी, मेटकॅ फने वणर्न के यानसुार आ म- यागाचा योग्य प्रकार हणजे 
िजवतं ि यांना जाळणे हा न हता. िशवाय, हे लक्षात घे याजोगे आहे की बिटंकाने 
भारतीयानंा िख्र न बनव यासाठी उ ेजन दे याचे नाकारले आिण ब्रा ण धमर्ग्रंथामं ये 
सती प्रथा बदं कर यात संदभर् शोध यास सािंगतले. िब्रटीशानंी िविवध पिंडताकंडे सपंकर्  
साधला आिण यां याकडून काही िनवडक सं कृत ग्रथंाचें प ीकरण प्रा  झाले यायोगे हे 
प  झाले की सतीचा हीअतािकर् क प्रथा िहदूं सामािजक यव थेचा अिवभा य भाग 
न हता. व ततुः वसाहतवादी रा याने सामा यत: भारतीय िवषयां या धािमर्क प्रकरणात 
तट थता कायम ठेव याची आिण ह तके्षप न कर याचे धोरण अवलंबले. िख्र ती िमशन 
जातीकडे यां या धमर् पिरवतर्ना या कामात एक प्रमखु अडथळा हणून पाहत. हणूनच 
यानंी आप या जाती यव थामोडून काढ यासाठी व यासदंभार्त ह तके्षप कर याची 
मागणी केली तथािप१८५७चा उठाव  घटना आिण या नंतर या काळात िब्रिटशानंी 
सामािजक बाबतीत आप या ह तके्षप न कर या या भूिमकेची पु हा पु ी क न जाती-भेद 
सदंभार्त लक्ष न दे याचे धोरण सु  ठेवले.१८६० आिण १८७० या दशकात िमशनर्यानंा 
यश िमळाले जे हा तथाकिथत ‘अ पृ य’ जातींम ये गट-धमातरणामंळेु धमातिरत 
झाले यां या संख्येत वाढ झाली. दु काळात या मोिहमेद्वार ेधमातरासाठी प्रभावी प्रो साहन 
िमळाले. यानंी काही किन  जातीतील लोकानंा समान भावनेने वागवले आिण यां यात 
वतःचे भिव य िनवड याची क्षमता िनमार्ण केली. (डंकन बी. फॉरे टर, “द िडपे्र ड 
क्लासेस अडँ क हशर्न टू िख्र न”, जी.ए. ऑडी, (एड.), दिक्षण आिशया मधील धमर्, पृ . 
६५-९४) 
 

५.४ सखु व समाधानाची उपयुक्ततावादी िवचारसरणी 
 

जेरमेी बथम यांनी िवकिसत केलेली उपयकु्ततावादी िवचारसरणी  हणजे यायोगे 
समाजाला सखु िकंवा आनंद आिण या मानिसक समाधान िमळेल अशी बाब. या 
आनंदा या याख्येने वैयिक्तक वातं य, मा यता प्रा  अिधकारांची पूतर्ता िकंवा उ लंघन 
आिण आयु याची गणुव ा यासारख्या घटकाकंडे दलुर्क्ष केले. यानंी एकूण उपयकु्ततां या 
बेरजेवर भरिदला. यिुटिलटेिरयन िकंवा उपयकु्ततावादी िवचारसरणी  भारतीय घिन तेशी 
सबंिंधत होती. जे स िमल आिण याचा मलुगा जॉन टुअटर्  िमल ई ट इंिडया कंपनी या 
थापनेपासून भारतातील घटनेशी सबंिधत होते. इ हजेिलक स प्रमाणेच, ते भारतीय 
समाजावर टीका करीत होते.भारतातील समाजात यानंा ‘आिदम असकृंतपणा’, 
‘िनरकुंशता’ आिण एक अ याधिुनक धािमर्क जलूुम िदसत होता. तथािप, उपयकु्ततावादाने 
बदल या समाजात िशक्षण आिण आ म-प्रकटीकरणा या भूिमकेवर आिणकायदे, कायद्याचे 
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बळयावर होता. जे स िमलने कायद्याचें व प, सरकारचे व प आिण कर आकार या या 
प्रकारावंर भारतीय लोकांचे सखु व समाधान अवलंबून अस याचे मत यक्त केले. 
उपयकु्ततावादाने सवर्सामा य लोकां या मताप्रमाणे सधुारणा कर याचा अिधकार व इतर 
उदार सकं पना नाकार या. यायपािलका व कायर्कारी मंडळाला िविधमंडळासह 
लोकक याणकारी सं था हणून सावर्भौम सं था बनवायचे होते. चागंले सरकार आिण 
कायदे हेलोकशाही िकंवा वयशंािसत थािनक  सं थांपेक्षा चागंला पयार्य होता. यांचा 
असा िव ास होता की प्राितिनिधक लोकशाही हा एक चांगला पयार्य आहे पण भारतीय 
पिरि थतीत तो उपयकु्त न हता. 

 

उपयकु्ततावाद्यानंी कॉनर्वािलसची कायमधारा पद्धतीवर टीका  सोडले. 
शेतकर्याचंा मालकी हक्क पिरभािषत न के याब ल ते कॉनर्वािलसवर नाराज होते. 
करपद्धती िनधार्रण कर या या  प्रिक्रयेचा एक भाग हणून यानंी ‘हक्कां या न दी’ या 
व पात जमीन आिण हक्काचें तपशीलवार न दकर यास अनकूुलता दशर्िवली. यामळेु 
यांचा असा िव ास आहे की िवद्यमान अिलिखत, परपंरागत आिण अ प  हक्कां या जागी 
मालम े या हक्कानंा एक िनि त, लेखी आिण कायदेशीर दजार् िमळेल. शेतकर् याला 
मालम ेचे प  शीषर्क िमळेल जे याला मकु्तपणे िवक्री, तारण िकंवा वारसाद्वार ेह तांतिरत 
करता येईल. जिमनीतील या खासगी मालम ेची सरुक्षा कायद्यानसुार लेखी व पात 
बनिवले या कायद्याने तयार केली गेली होती. तथािप, हे केवळ रयतवारीसारख्या 
प्रणालीतच घडू शकले जेथे शेतकर् याशंी थेट सबंधं ठेवला. कारण महारा ट्रात 
उपयकु्ततावादी िवचारसरणीचे िब्रटीश अिधकारी होते. यां या िवचारसरणी प्रमाणे यांनी 
म य त न ठेवता थेट शेतकरयानसोबत करार समंत केले. 
 

५.५ येयवादी (स दयर्वादी ीकोण) िवचारधारा 
 

भारतातील रोमाि टक्सम ये ( येयवादी) थॉमस मनुरो, जॉन मालकॉम, 
माउट्ंसटाटर्  अि फ टन आिण चा सर् मेटकाफ यासारख्या प्रशासकांचा समावेश होता. ते 
यिक्तिवरोधी कायदे आिण मयार्िदत सरकार या कॉनर्वॉिलस प्रणालीला िवरोध करीत होते. 
यानंी वैयिक्तक वरा य पद्धतीवर भर िदला आिण भारता या भूतकाळातील दीघर्काळ 
िटकणार् या सामािजक-सं थां या संवधर्नावर िव ास ठेवला. कॉनर्वॉिलसप्रणीत 
यायाधीशां या जागी िज ाचा कारभार पाह यासाठी कलेक्टर पद नेमून यानसुार 
शेतकरी व इतर वगार् या सम या सोडवणारा भारतीय प्रशासनातील प्रमखु 
यक्तीबनव याची याचंी इ छा होती. याबाबतची मखु्य संक पना हणजे रा य आिण 
शेतकरी यां यात जमीन असले या म य थांना नकार देणे. जु या सं था िटकवून 
ठेव या या गरजेवर भर देताना मनुरो यानंी िलिहले: “ही वेळ आली आहे की देशाचा चेहरा, 
याचा मालम ा िकंवा आपला समाज यापैकी कोण या गो ी अचानक आप या 
सधुार याद्वार ेसधुार या जाऊ शकतात, हे आपण िशकून घेतले पािहजे (उद्धृत – टोक्स, 
पृ  १९) 

 

रयतवारी पद्धतीसाठी अिधक तपशीलवार सवेर्क्षण, अिधक रा य अिधकारी आिण 
थेट ह तके्षप करणार ेसरकार आव यक होते. िशवाय येयवादी िब्रिटश प्रशासकापं्रमाणेच 
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कायद्याचे रा य, मालम ा आिण सधुारणे या क पनेचे मू य मान यासही वचनबद्ध होते. 
उदाहरणाथर् चा सर् मेटाकाफ यानंी आप या रोमिँटक क पनेतून उ प न झाले या आदशर् 
गाव समदुायाची वैिश ्ये िद लीभोवती जप याचा प्रय न केला. १८३० म ये, जमीनदार 
िकंवा शेतकर् यांऐवजी खेड्यांतील समदुायानंा िमळणारा महसूल गोळा कर या या 
परु काराचा बचाव करीत यानंी असे िलिहले: "ग्रामीण समदुाय थोडे प्रजास ाक आहेत, 
यां याजवळ वतःस पािहजे असले या सवर् गो ी आहेत िकंवा कोण याही परदेशी 
सबंधंापेंक्षा ते वततं्र आहेत. बाकीचे काहीच िटकत नाही असे िदसते. राजवशं खाली 
पड यानंतर राजवशं पायउतार होतो; क्रातंी यश वी होत असते,िहदं,ु पठाण, मोगल, 
मराठा, शीख, इंग्रजी हे सवर् बदलत असतात; परतं ुगाव समदुाय मात्र आपली स ा िटकवून 
आहे." (मेटाक फेम ये उद्धृत, पृ  २५). नंतर हेन्री मेनने आप या उ क्रांती योजनेत एक 
प्रकारचे िजवतं जीवा म हणून िवद्यमान भारतीय ‘ वावलंबी’ गावची ही प्रितमा वापरली. 
‘अपिरवितर्त’ अशी याचंी खेडी आिण यांचे जातीय जमाती आिण ‘जातीय जमीन-धारण’ 
अशी गावे उ क्रातंी प्रिक्रये या प्रारभंी या ट यात दशर्िवली गेली.  
 

५.६ उदारमतवादी िवचार: िब्रटन या धतीर्वर भारताचा िवकास 
 

वतंत्र िज हा यायाधीश आिण िज हािधकारी याचंी नेमणूक कॉनर्वालीस या या 
एकहाती स ा किद्रत न करता स ािवभाजन त वाची अिभ यक्ती आहे. तथािप, बहुतेक 
उदारमतवादींसाठी कायम व पी सामािजक सु यव थेसाठी जिमनीतील खासगी मालम ा 
आव यक होती. याने खाजगी मालम ा सरुिक्षत कर याचा प्रय न केला, जमीनदारांना 
जिमनीचे मालक मान यात आले. पूवीर् या काळात जमीनदार फक्त महसूल गोळा करणार े
म य थ होते. यानंा उ पादक गुतंवणूकीत गुतंवणूकी करणार े‘परुोगामी’ जमीनदार बनिवणे 
हा होता. मात्र याचा अगदी उलट पिरणाम झाला होता. जमीनदार शेतकरी वगार्कडून 
अिधक कर आका  लागले. अ ॅडम ि मथ आिण जेमीर् बथम या लोकां या बौिद्धक 
प्रभावाखाली उदारमतवादाने इंग्रजी समाज सधुारला होता. तशाच प्रकारचे बदल ते भारता 
आणू इि छत होते. यक्तींचे ‘ वातं य’ आिण मालम ा आिण जीवनावरील याचें मूलभूत 
नैसिगर्क हक्क सरुिक्षत करणे हे याचे मखु्य उ ी  होते. मखु्यतः लोकानंा िनरकुंश 
रा यकतेर् आिण सरजंाम अिभजात लोकां या गलुामिगरीतून मकु्त करायचे होते. हा 
सामािजक बदल हळूहळू मकु्त यापाराची थापना, कायद्याचे शासन, िशक्षण आिण 
प्रशासनात सधुारणा आिण िनवडक त व आिण ससंदीय लोकशाहीची थापना क न 
सा य करावयाचे होते. यांना अशा समाजाचे पातंर करायचे होते यानंा ज मा या 
आधारावर सरंक्षण आिण दजार् िमळालेला होता.इंग्रजी समाजात १८३२ आिण १८६७ या 
सधुारणा कायद्याद्वार े कामगार कायद्यात सधुारणा, महानगरपािलका आिण िनवडून 
आले या काऊ टी काउि सलसारख्या नवीन थािनक प्रशासकीय सं थाचंी थापना, 
नागरी कायद्याची सधुारणा इ यादीं या मा यमातून उदारमतवादाची अिभ यक्ती िदसून 
आली.  

 

जे स िमल या िह ट्री ऑफ िब्रटीश इंिडया या पु तकात (१८१८) भारतीय 
समाजा या उदारमतवादी याद्वार े याची संपूणर् अिभ यक्ती िदसून आली. या पु तकात 
याने भारताला िठकिठकाणी व िवनाशापासून मकु्त कर यासाठी या कायर्क्रमाची परषेा 
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आखून ती प्रगती या मागार्वर नेली. हे उि  ‘माफक कर आिण चागंले कायदे’ या 
मा यमातून सा य करायचे होते. उदारमतवादी कायर्क्रम हणजे इंग्रजी समाज आिण 
सं कृतीचे प्रितिनधी व असले या अशा सं थां या भारतीय भूमीवर उपयोजन. यापैकी 
मखु्य हणजे खाजगी मालम ा, कायद्याचा िनयम, यक्तीचे वातं य, पा ा य वैज्ञािनक 
ज्ञानाचे िशक्षण आिण या मळुात सवर् प्रितिनधी सं था आिण सघंटनाचें आधिुनक 
राजकारण होते. मॅकाले या कायदा आयोगाने प्र तािवत केले या नागरी व गु हेगारी 
प्रिक्रये या सिंहतामं ये ‘कायद्याचे िनयम’ या भावनेचे अिभ यक्ती िदसून आले. प्रिक्रया मक 
कायद्या या िनयमावलीमळेु कायद्या या के्षत्रात अदंाज आिण पारदशर्कता आणली. 
उदारमतवादाची एका म आदशर् (कायर्पद्धतीं या सिंहतां या मा यमातून) आिण भारतीय 
वैयिक्तक कायद्यामं ये (िहदूं िकंवा मिु लम समदुायाचा एक भाग हो या या ीने पिरभािषत 
केलेली) िभ नता यावर आग्रह धरला गेला. 
 

िशक्षणके्षत्रात मॅकाले या कायदा आयोगाने (१८३५) जे इंग्रजानंा प्रशासनात मदत 
क  शकतील अशा भारतीयांना इंग्रजी सं कारात पांतिरत कर याचा िकंवा इंग्रज भाषेत 
िशिक्षत कर याचा प्रय न केला. शरीराने ते भारतीय असतील मात्र मते, नैितकता आिण 
बदु्धी नसुार ते िब्रटीश सकं पनाचे पालन करतील. तथािप या प्रक पाला काही मयार्दा 
हो या. िशक्षणासाठी िनधीची कमतरता होती. वसाहती रा या या िव ीय अडचणींचा अथर् 
असा होता की केवळ काही िनवडक मूळ नागिरकच या िशक्षणाचा फायदा घेऊ शकतात 
आिण असा िव ास आहे की या उ चवगीर्य गटामंधून िशक्षण खाल या तरावर िझरपत 
जाईल. नवीन िशक्षण दे याची प्रिक्रयावसाहती या काळात ‘िनवडक’ रािहली.  
ि हक्टोिरयन इंग्लंड या सु वातीला शालेय िशक्षण धािमर्क व पाचे होते. िख्र न पथं 
सामा यत: शाळा चालवत असत, जरी यांना सरकारकडून अनदुान िदले जायचे. िब्रटीश 
कालखंडात मात्र रा याने समाजातती  वैमन य िनमार्ण हो या या भीतीमळेु शाळामं ये 
िख्र ती धमार्ची िशकवण कधीच आणली नाही कारण. धमर्िनरपेक्षता आिण तट थतेचा 
परु कार केला. असे असले तरी आप या फायद्यानसुार वसाहतवादी रा यप्रणालीने 
सांप्रदाियक आिण जातीय मतदारां या वापराद्वार ेधािमर्क आिण जाती-ओळख पु हा िनमार्ण 
कर यात सिक्रय ह तके्षप सु  ठेवला. 
 

अशा प्रकार े इंग्लंड या प्रितमेवर आधािरत भारताचे प्रित प बनव याचे प्रय न 
क नही साम्रा यवादी धोरण देशातील उदारमतवादी लोकानंी नाकारले. भारत आिण इतर 
वसाहतींसाठी उदारमतवादी िवचारसरणीतील िवसगंती िदसू लाग या. वातं य हे अिंतम 
उि  नसून प्रजा आनंदी व सखुी होणे हे सरकारचे प्रमखु उि  अस याचे प्रितपादन 
क न जे स िमलने उपयोिगतावादी कारणाव न भारतला प्रितिनिध व नाकारले. जे स 
िमलचा मलुगा जॉन टुअटर्  िमल याने वातं य िमळव याचे मूलभूत मू य मा य क न 
देखील प  केले की प्रितिनधी सरकार सवर् लोकासंाठी योग्य नाही. िशवाय, वसाहतीत 
आिण यां या कारभाराम ये सु यव था सरुिक्षत कर यासाठी एक मजबूत आिण िनणार्यक 
कायर्कारी यव था आव यक होती. अनेक बडंखोरानंा थोडक्यात गो या घालून ठार 
मार यात आले, तोफामंधून उडव यात आले आिण पजंाबम ये (१८७२) कुका उठावाला 
िचरडून टाक यासाठी काहीजणानंा फाशी दे यात आली. कुख्यात अमतृसर ह याकाडं 
(१९१९) हे एक प्रकारची पूवर्सूचना होती. आयिरश पोिलस संघटने या (१९३६) 
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मॉडेलवर १९४० या दशकात सु यव था राख यासाठी आिण एका नाजूक राजकीय 
अिधकारासाठी सहा य कर यासाठी भारतात पोिलसाचें एक सै यदल तैनात होते.सलुभ 
गितशीलता, प  पदानकु्रम, सै याचा थेट सपंकर्  आिण उ च कद्रीकृत आज्ञापालन प्रणाली 
या मळेु िलस सघंटनेला बळ िमळाले.  

 

वनार्क्यलुर पे्रस कायदा(१८७८) हा भारतीय पे्रसचे वातं य न  कर यासाठीचा 
दडपशाहीचा कायदा होता. यात ‘देशद्रोही कागदपत्रा’ं िव द्ध कारवाई कर याची तरतूद 
होती. उदारमतवादी इंग्लंडम ये असे कायदे कधीही समंत केले गेले न हते. िनवडक 
सद यासंह नगरपािलका व िज हा मंडळामं ये १८६० आिण १८७० या दशकात 
उदारमतवादी िवचारसरणीची सं था भारतात झाली. या थािनक सं थामंधील काहीजागा 
भारतीयानंादे यात आ या. या थािनक वरा य सं थांनी थािनक कर वाढवून 
सरकार या महसलुात वाढ केली. इ बतर् िबलाद्वार े भारतीय वशंा या यायाधीशाला 
यरुोिपअन नागिरकाला िशक्षा दे याची तरतूद होती. कायद्या या िवरोधकाचंा असा यिुक्तवाद 
होता की भारताची सामािजक आिण कायदेशीर सं था यरुोपपेक्षा वेगळी अस याने अशी 
कायदेशीर समानता सिुनि त करता येणार नाही. या िबलाद्वार े िब्रटीशां या वशं े व या 
अिभमानाचा पु हा एकदा प्र यय आला. 
 

५.७ प्र यक्षवाद: वसाहत काळातील इितहास आकलनाचे मा यम 
 

िब्रिटश सामा यत: भ य राजकीय िसद्धातंाचे प ीकरण अनभुववादी ीकोनातून 
देतात. जॉन लॉकने प्रायोिगक ततं्राचा आग्रह धरला होता आिण िजंकले या भूमींचा आिण 
यां या लोकांचा शोध घे यात हे तंत्र वापरणे िब्रिटशानंा सलुभ आिण सोयीचे झाले. अनभुव 
आिण जीवनाचा अनभुव घेतानंा अनभुव इंिद्रयां या वापराद्वार े ज्ञान प्रा  करणे हणजे 
अनभुवज य ज्ञानप्रा ी होय. सामािजक जीवनाचे पैलूंचे असे िनरीक्षण आिण मोजमाप 
अथार्तच कधीही तट थ असू शकत नाही कारण आपण आधीच अि त वात असले या 
क पना, सकं पना आिण क पना उपयोिजत मािहतीवर मानिसक प्रिक्रया झालेली 
असते.एकोिणसा या शतकातील यरुोपम ये जसा ज्ञानाचा िसद्धातं वाढीस लागले तसे 
अनभुववादां या प्र थािपत क पनेचा िव तार झाला. 
 

िब्रटीश अिधकारी बनार्डर् एस. कोहने भारतातील आधिुनक शोधद्धतीनसुार 
भारतीय समाजाब लची आव यक असलेली मािहती िमळव यासाठी प्रय न केले. याम ये 
ही मािहती एकित्रत कर या या प्रिक्रयेचा क्रम, याचे वगीर्करण आिण यानंतर प्रकािशत 
अहवाल, सांिख्यकीय सार या, इितहास, राजपत्र, कायदेशीर कोड आिण ज्ञानकोश 
यासारख्या वापर यायोग्य व पात याचे पातंर कसे होते. नंतर भू-व ती अहवाल, 
जमीन महसूल सबंिंधत सीमाशु क आिण थािनक इितहासािवषयी मािहती देखील होती. 
दसुर् या प्रकार या ऐितहािसक व पाम ये भारतीय भूतकाळ आिण स यता यावर िब्रिटश 
लेखन, अलेक्झाडंर डाऊ, रॉबटर्  ऑमीर्, िव यम जो स, जे स टॉड इ यादी लेखकांचा 
समावेश होता. ितसर् या प्रकारचे िलखाण भारतातील िब्रिटशां या कारवायांिवषयी होती. जे 
िनकाल लावले गेले यांचे खालीलप्रमाणे वगीर्करण केले जाऊ शकते: 

१) भारतीय प्रितमा तयार करणे. 
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२) भारता या नैसिगर्क आिण सामािजक यव थेचा अ यास केला. यात भारताचा 
नकाशा, जिमनीचे मोजमाप, वन पित नमनेु गोळा करणे इ यादींचा समावेश होता. 
कॉिलन मॅके झी, फ्राि सस बकुानन हॅिम टन आिण िव यम लॅ टन यानंी भारतात 
काही मह वपूणर् सवेर्क्षण केले.  

३) उ पादना या याद्या, उ पादनां या िकंमती, कतर् ये, वजन आिण मोजमापामं ये असखं्य 
सखं्येने संग्रिहत होणारी भारत हणून पाह याची गिणती पद्धत. १८५७ नंतर िनयिमत 
अतंराने जनगणने कर यात आली आिण लोकसखं्या, याचे लोकसखं्याशा  आिण 
सामािजक िनदेर्शाकं, सवर् प्रकार या आिथर्क आकडेवारी आिण इतर बर्याच गो ी 
उघडकीस आण यासाठी गण या गेले या या प्रक पातील मह वाची िवभागणी होती. 
जनगणनेमळेु भारतीय लोकामंधील सामािजक, सां कृितक, धािमर्क आिण भािषक 
न दव यात आले. 

४) कॉिलन मॅके झी यानंी दिक्षण भारता या सवेर्क्षणात मोठ्या प्रमाणात कलाकृती, ग्रथं 
आिण ह तिलिखते गोळा केली. सै य अिभयतंा अलेक्झाडंर किनंघम यानंी लॉडर् 
कॅिनंगला िवनंती केली की यानंी भारतीय परुात व सवेर्क्षण सं था थापन करावी, 
यात उ खनन व जतन क न परुात व नमनेु गोळा क न भूतकाळाची न द केली 

गेली. 

५) सामूिहक-दरोडे आिण खूनां या चौकशीसाठी आिण िशक्षा दे यासाठी १८३५ म ये 
ठगी व डकैत िवभाग थापन कर यात आला. नंतर भारतातील भटक्याजमाती, 
समदुायानंा ‘गु हेगार जमाती’ िकंवा हणून कलंिकत केले गेले.  

 

५.८ मानवतावाद आिण वसाहतवादी िव  
 

मानवतावादाने माणसाला प्र येक गो ी या कद्र थानी ठेवले. ही बौिद्धक प्रवृ ी 
यरुोपमधील प्रबदु्धीची उपज होती आिण औद्योिगक भाडंवलशाही आिण वैज्ञािनक शोधां या 
उदयातून याचा मागर् िनि त झाला. लोकिप्रय प्रितिनधी सरकार,संधीची समानता, मकु्त 
बाजार आिण ज्ञाना या िनिमर्तीवर िनयतं्रण ठेव याची क्षमता यामळेु तकर् संगत िवचारसरणी 
उदयास आली. त वज्ञान हणून मानववाद िवकिसत झाला, हणूनच, उदयो मखु 
भाडंवलशाही या सदंभार्त, नवीन वगार्चे सबंधं, वा तवा या आकलनासाठी एक नवीन 
मानवी-किद्रत चौकट तयार झाली. इमॅ यएुल का ट या श दातं मानवतावाद ’तकर् शदु्ध 
वाय  िवषय’ होता. उदारमतवादी मानवतावादाने मनु य हाअिभयंता, इितहास िनमार्ण 
करणारा, साम्रा यांचा िनमार्ता, आधिुनक रा ट्राचंा सं थापक होता.सु वातीलाभारत हा 
‘अबािधत गाव समदुाय’ आिण सरजंामशाहीं या भूिमके हणून गणला जात होता. पा ा य 
तािंत्रक वचर् वाची घोषणा केली गेली. भारता या प्र थािपत भूिमकेवर यामळेु ताण आला. 
पु षानंा मजबूत, सिक्रय, बौिद्धक वाय ता आिण िश त याप्रमाणे िचत्रण केले गेले होते, 
तर ी-पु ष नाजूक, िन क्रीय, भावनाप्रधान होते आिण िलंगभेदा या िब्रिटश 
िवचारधारनेसुार भावनाचें पे्रमळपणा दशर्िवतात.  
 

ऐितहािसक उ क्रांती या प्रिक्रयेत थान नस यामळेु, भारतीय लोकामं ये बदलती 
वशंीय आिण एथनोग्रािफक संग्रहालय हणून भारताचे िचत्रण कर यात आले. जनगणना 
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अहवाल, गॅझेिटअसर् आिण महसूल न दींम ये अतंभूर्त असले या या े या वसाहतीं या 
रा यातील प्रशासकीय सम यांशी अिधक घट्ट बांध या गे या. िनि त आिण अपिरवतर्नीय 
हणून गण या जाणार् या जातींचे मह व ‘गु हेगार जमाती’ आिण ‘लढवू जमाती’या 
सकं पनेने घट्ट केले गेले. काही जमातींवर वंशपरपंरनेे गु हेगार गणले गेले यां यवर वचर् व 
कायम ठेव यासाठी व िनयंित्रत कर यासाठी आ हान देतील असे मानले जावून यां यावर 
गु हेगारी जमाती हणून िशक्का मार यात आला. याचा अिंतम पिरणाम फौजदारी जमाती 
कायदा समंत कर यात (१८७१)झाला. याचप्रमाणे, ‘१८५७ या बंडखोरी’ (१८५७) 
नंतर काही वषात १८८० या दशका पयतभारतातील सै य जात आिण जातीवर आधािरत 
गटामं ये सघंिटत कर यात आले होते. 
 

५.९ साराशं 
 

आपण पािहले की िब्रिटश राजवटीचे औिच य िसद्ध कर यासाठी आिण याला 
वैधता दे यासाठी साम्रा यवादी िवचारसरणीचे अनेक मागर् कसे एकित्रत झाले. एडवडर् 
ड यू सैद यांनी या सामूिहक वैचािरक रचनेला ‘ओिरएटंिलझम’ असे नाव िदले आहे. 
यां या मते, ‘पि मेस’ यमान बनिवणार े आिण पि मेकडे अधीन थ बनिव या या 
िविवध प्रितिनिध वाची िविवध सू म िभ नता असूनही काही सामा य वैिश ् ये होती. या 
प्रकार े‘पूवर् –देशाचंी’  प्रितमातयार केली गेली, याम ये साम यर्, वचर् व आिण वेगवेग या 
प्रमाणात वचर् वाचे गुंतागुंत आहे. िब्रटीशानंी वत: ला प्रामािणक, क करी, तकर् सगंत आिण 
प्रबदु्ध हणून पिरभािषत केले.एक नैसिगर्क उपहास हणून भारतीयानंा कपटी, आळशी, 
तकर् िवहीन, अधं द्ध वगैर े िचित्रत केले गेले. प्रारिंभक  काळात आिण मोठ्या प्रमाणात 
हीपौवार् य प्रितमा बर् याच िदवसापंासून कायम रािहली. 
 

५.१० प्र ो र े
 

१)    भारतातील िवकास धोरणामंधील उपयोिगतावादी ीकोन प  करा. 

२) भारताला िब्रटनची प्रितकृती बनव या या िब्रटीश इितहासकार आिण िवचारवंतां या 
प्रय नांचा मागोवा घ्या. 

३) भारतातील वसाहतीवादी समाज जाणून घे याचे एक साधन हणून प्र यक्षवादी इितहास 
लेखन ि कोनाचे वणर्न करा. 

 

५.११ सदंभर् 
 

१) द यू केि ब्रज िह ट्री ऑफ इंिडया. वोल. ४, आयडीयालोजीज ऑफ राज, थोमास 
मेटकाफ, केि ब्रज यिुनविसर्टी पे्रस, १९९५ 

२) एिरक ट्रोक्स, द इंिग्लश यटुीलेटेिरयन अडं इंिडया.  

३) द िह ट्री ऑफ िब्रटीश इंिडया, जे स िमल, लंडन. 
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६ 
 

वसाहितक रा यप्रणालीची साधन:े  
सै य, पोलीस आिण कायदा 

 

घटक रचना : 
६.१ प्र तावना 
६.२ वसाहितक रा याचे व प  
६.३ वसाहती रा यातील राजकीय अथर् यव था  
६.४ िनयतं्रणाची साधने  
६.५ कायद्याचे ोत  
६.६ साराशं  
६.७ या घटकावर आधािरत सभंा य प्र   
६.८ सदंभर् 
 

६.१ प्र तावना 
 

ई ट इंिडया कंपनी या यापारिवषयक धोरणामळेु िब्रटीशां या अिधप याखाली 
भारतात िवकिसत झालेली राजकीय रचना नागरी व पाची होती. तथािप, प्रादेिशक 
साम्रा य थािपत कर या या उ ेशाने लवकरच यानंा थािनक स ासंोबत यदु्ध आिण 
पाठोपाठ िवजय िमळू लागला. यामळेु१७७३ ते १८५७ या काळात िब्रटीशानंी िविवध 
अिधिनयमाचंी सु वात केली. १८५८ नंतर ई ट इंिडया कंपनीचे प्रशासन बरखा त 
कर यात आले आिण िब्रटीश राजस ेला थेट भारतीय प्रशासनावर िनयतं्रण ठेव याचे 
अिधकार दे यात आले. वसाहितक रा या या राजकीय अिधकारावर यांची शक्ती िटकवून 
ठेव यासाठी आिण यां या अमंलबजावणीसाठी अनेक पूवर्-अटी हो या. वसाहती रा य 
आिण धोरणा या वाढीसाठी, िवकासासाठी आिण सरुके्षसाठी सीमारखेा व प्रादेिशक सीमा 
िनि त करणे आव यक होते. िब्रटनमधील ठरािवक घडामोडी भारतात धोरण बनवताना 
प्रभावशाली िदसून आ या. 
 

सरकार आिण कद्रीकरणा या ससंदीय िनयतं्रणा या प्रगतीपथासाठी लेझेस फेयर 
िवचारसरणी जबाबदार होती यामळेु भारतात राजकीय एकीकरण झाले. ग हनर्र जनरल 
िव यम बिटक यां या प्रशासकीय आिण कायदेशीर प्रय नातून उदारमतवादी िवचारांचा 
प्रभाव िदसून आला. िब्रटीश धोरण या ट यात पारपंािरक भारतीय समाज आिण 
कायद्या या आधार ेिब्रटीश भांडवलशाही यव था यां यात सतंलुन साध याचा प्रय नकरत 
होते. िब्रटनम ये लेसेझ फेयर या िवचारसरणीने अथर् यव थेतील औद्योिगक 
भाडंवलशाहीला आिण राजकारणाम ये लोकशाहीला चालना िदली. १८३३ म ये इ ट 
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इंिडया कंपनी या यापारावर बंधने आली. इतर कंप यानंा देखील भारतात यापार 
कर यास संधी िमळाली. यामळेु िब्रिटश औद्योिगक उ पादनासाठी भारतीय बाजार उघडला 
गेला. अशा प्रकार ेवाढ या प्रमाणात भारतात यरुोिपयन थाियक झाले याना बदलले या 
पिरि थतीत प्रशासनात सधुारणा करणे आिण नवीन कायदे जाहीर करणे आव यक ठरले. 
यरुोिपयन उ च अिधकार्यांनी एक गट थापन केला याने अ यतं कद्रीकृत कायर्कारी 
प्रशासनास नकार िदला. वेग या वैधािनक प्रािधकरणाद्वार े यानंी यां या िहतांचा प्रचार 
कर याची इ छा यक्त केली यामळेु भारतातील प्रितिनधी सरकार या िवकासाचा मागर् 
मोकळा झाला. १८६१ या भारतीय पिरषद अिधिनयमाने प्रितिनधी सरकार आिण 
कायर्कारी नोकरशाही प्रशासन यां यात पर पर सबंधं िनमार्ण कर याचा प्रय न केला. 
 

सरकारचा आधार असणारा इंग्रजी िशिक्षत उ चवगार्तील नवीन भारतीय 
म यमवगर् आिण नवीन जमीनदार अिभजात वगर् यानंी िब्रटीशसरकारवर दबाव आणून 
भारतातील िब्रटीश कायर्कािरणीची शक्ती कमी कर यासाठी थेट िब्रटीश संसदेशी िहतसंबधं 
जोडले. प्रितिनधी सरकार हणजे नोकरशाही आिण जनता यां यात दवुा हणून काम 
करणार् या सामािजक ्या वचर् व असणारी िनयंित्रत जबाबदारीची राजकीय यव था. 
िवधानपिरषदामं ये जमीनदार, मळेवाले बागायतदार शेतकरी आिण वकील यानंी वतःचे 
िहत साधले. यामळेु शेतीिवषयक अ व थता वाढली. यामळेु भारतातील िब्रटीश कायर्कारी 
सरकारला रयते या िहताचे रक्षण कर यासाठी कृषी सधुारणांची तरतूद करणे भाग पडले. 
िब्रटीश धोरणा या कायद्या या संदभार्त मत दे यासाठी राजकीय सघंटनांची थापना 
कर यात आली आिण शहरी म यमवगीर्य वगार्ने या यासपीठाव न प्रितिनिध व करणार े
सरकार आण यासाठी दबाव आणला. १८९२ या भारतीय िनयामक अिधिनयमाने िविवध 
के्षत्रात िशफारसी दे याचा अिधकार प्रितिनधीना िदला गेला. िवधानपिरषद िविवध 
कायद्यावंरील लोकिप्रय प्रितिक्रयाबं ल मािहती िमळव यासाठी एक मंच होते.  
 

मोलेर्-िमंटो सधुारणेने (१९०९ चा भारतीय अिधिनयम) वगार् या, जाती, समदुाय 
आिण िहतसबंंधां या आधार ेप्रितिनिध वाचे िनकष मा य केले. मात्र नंतर याचािहदूं आिण 
मिु लम यां यात मतभेद िनमार्ण कर यासाठी वततं्र मतदाराचंा वापर केला गेला.१९०६ 
म ये िमंटो यानंी मिु लमासंाठी खास वतंत्र मतदारसघंाची मागणी मा य केली. प्रितिनधी 
सं थामं ये म यमवगीर्य यावसाियकाचंा प्रभाव ओढव यासाठी हे केले गेले.िनवडणकुी या 
त वाची अमंलबजावणी सिुनि त कर यासाठी िनवडणूक यतं्रणा तयार करावी लागेल. 
भारतीय जनता यां या िनवडून आले या प्रितिनधीं या मा यमातून वैकि पक शासन 
प्रणाली उभी कर यास वसवैंधािनक यव थे या वाढीस अप्र यक्षपणेकारणीभूत ठरली. 
 

६.२ वसाहितक रा याचे व प  
 

लासीची लढाई (१७५७) आधिुनक भारतीय इितहासातील मह वपूणर् घटना 
आहे. ई ट इंिडया कंपनी, िजचा मूळ उ ेश यावसाियक फायद्याचा होता, तीने 
बगंालमधील स ा क जात घेवून  वतःला राजकीय प्रादेिशक स ा हणून पातंिरत 
केले. यानंी इतर कोण याही सावर्भौम साम यार्प्रमाणे यदु्ध छेडणे, शातंता प्र थािपत करणे, 
कर वाढवणे आिण याय यतं्रणा उभार यास सु वात केली. मात्र या स े या सावर्भौम वाचा 
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अिंतम ोत िब्रटीश ससंद आिण िब्रटीश राजघराणे यां याकडे होता. १८५८ म ये भारतीय 
राजस ेचा थेट कारभार घे यापूवीर्ही यानंी अप्र यक्षपणे कारभाराचे िनयमन केले. १८५८ 
म येभारतातील प्रशासकीय यतं्रणेत काही बदल घडवून आणले गेले, परतं ुमूलभूत राजकीय 
रचनातशीच रािहली.  
 

िब्रटीशानंी स ा वीकार यानतंर रा यकारभारात एत ेशीय स ाचंा कोणताही 
पवुर्प्रभाव वीकार यास ती  नकार िदला.अप्र यक्षपणे वसाहतवादाने िवद्यमान वदेशी 
राजकीय यव था, सामािजक सरंचना आिण संबधंांचे गणुा मक मागार्ने पनु थान केले. हे 
सवर् सामािजक-आिथर्क बदल घडवून आण यात वसाहती रा याने मह वाची भूिमका 
वठवली. हणून आता आपण वसाहतीं या रा यातील काही मह वपूणर् बाबीं या 
िव ेषणाकडे वळत आहोत. 
 

िब्रटीश प्रभावातंगर्तचे वसाहितक रा य वसाहतपूवर् भारतीय रा यापेंक्षा 
गणुा मकिर या िभ न होते.  िब्रिटशानंी  भारताकडून ससंाधनाचे वहन केले व िविवध 
सामािजक गटांना खशु कर यासाठी वेगवेग या प्रकार े याचें समाधान कर याचा प्रय न 
केला. िब्रटीश राजवट एकपरकीय  शक्ती अस याने, भारतातील वसाहती िनयमां या 
देखभालीसाठी मजबूत सै य यव था अपेिक्षत होती. वसाहतीतील रा यक याचा िव ास 
होता की वसाहतींम ये आिण यां या कारभाराम ये सु यव था सरुिक्षत कर यासाठी एक 
कठोर आिण िनणार्यक कायर्कारी कायर्वाही आव यक होती. उदाहरणाथर्, पजंाबम ये कुका 
उठाव (१८७२) िचरड यासाठी अनेक बडंखोरानंा गो या घालून ठार मार यात आले, 
फाशी दे यात आले. जिलनवाला बाग येथील अमतृसर ह याकांड आप या सवाना मािहत 
आहे. दसुर्या श दात सागंायचे झाले तर वसाहत रा याचे जबरद तीचे तंत्र कायम 
राख यासाठी सै य हे एक साधन होते. तथािप, अगदी िनरकुंश राजवटींनाही काही 
प्रमाणात कायदेशीरपणा अथवा कायद्याचा आधार आव यक असतो. िब्रिटशानंी आप या 
राजवटीला भारतीय लोकां या ीने या य कर यासाठी िविवध मागर् आिण वैचािरक 
रणनीती वापरली. एका कायर्क्षम नोकरशहाने व भारतीय समाज व यासंदभार्तील 
लोकाबं ल मोठ्या प्रमाणात मािहती िमळवूनही रा याकडे एकट्या बळावर इतक्या 
िव तीणर् देशावर रा य कर यासाठी आिथर्क ससंाधने व परुशेी ल करी कमतरता होती. 
वसाहितक रा य ऐितहािसक पिरि थतीनसुार तयार झाले होते आिण िब्रटीशां या 
िवचारसरणीने याला आकार िदला होता. आधिुनकीकरणाचे इंिजन हणून िब्रटीशानंी 
भारतात थापन केलेले रा य िब्रटीश िवचारधारानंी प्रके्षिपत केले. कायद्याची 
अमंलबजावणी, आधिुनक िशक्षण पद्धती आिण कायदेशीर व सु यव था राख या या 
कामात अिधक कायर्क्षम व कायर्क्षम अशी नोकरशाही अशा वसाहती करणा या मूळ 
आधारभूत बाबींवर यानंी भर िदला.  
 

वसाहितक रा या या काही उदारमतवादी िवचारवतंानी यावर जोर िदला की 
रा याने अथर् यव थेला मकु्तपणे कायर् कर यास सक्षम केले पािहजे आिण आव यक कायदे 
आिण कायदेशीर सं था सादर क न बाजाराचे सरंक्षक हणून काम केले पािहजे. 
वसाहितक िवचारसरणीचा एक दु पिरणाम असाही होता की अिनयिमत बाजारपेठामंळेु 
खेड्यातील समदुाय यासारख्या वदेशी सं थामं ये य यय येईल. लोकांची संमती आिण 
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भारतातील रा याचे औिच य िसद्ध कर यासाठी वसाहितक रा याने िविवध मागानी 
भारतीय लोकाचंी संमती घे याचा प्रय न केला आिण या या रा यास कायदेशीरपणा 
दे याचा प्रय न केला. उदाहरणाथर्, सामािजक-सु यव था आिण याय िटकवून 
ठेव यासाठी जबाबदार असले या शासकीय सं थांची प्रितमा उंचाव याचा प्रय न 
केला.परतंु, 'कायद्याचे रा य' आिण 'वैयिक्तक वातं य' अशा प्रकार या सकं पनांनी 
कायदेशीरतेचे दावे मजबूत कर याचा प्रय न केला परतं ुप्र यक्षात वसाहतींनी बळाचा वापर 
व प्रा यिक्षक दाखवून आपले वचर् व कायम ठेवले.  
 

िब्रटीश रा यात कायद्यासमोर समानतेचे सैद्धािंतक त व कायम होते. भारतीय 
नागिरकां या वसाहतीपूवर् प्रशासकीय यव थेत सवर् नागिरक कायदेशीर समानता अनभुवत 
न हते.उदाहरणाथर्, पेश यानंी गु हेगारी या बाबतीत दडं आकार याचे नेमके व प 
ठरवताना जातीय आिण ज मा या अनसुार ेणीबद्धता आिण यानसुार िशके्षचे प्रमाण 
कायम ठेवले. िब्रिटश राजवटीने भारतीय दडं सिंहते या अमंल बजावणीसाठी िहदूं आिण 
मिु लमासंाठी वतंत्रपणे वतंत्र कायदा प्रमािणत केला. उ च जाती या प्रथांची न द 
घे यात आली आिण यानसुार नवीन तरतदुी सवर् िहदूंनंा लागू झा या. यात पोिलस 
आिण कोटार्ने पालन केले जाणार े िनयम आिण कायर्पद्धतीची हमी होती असे वसाहितक 
कायदेशीर समानतेवर आधािरत होते. हनार्क्यलुर पे्रस अ ॅक्टने (१८७८) भारतीय पे्रसला 
ता यात ठेव यासाठी अनेककायदे क न दडपशाही केली. याय के्षत्रात इ बटर्  िबल तरतूद 
(१८८२-८३) यानंी भारतातील यरुोिपयन प्रशासकांचे वािंशक पूवार्ग्रह दाखवून िदले. हे 
िवधयेक समानते या उदार त वावर आधािरत होते आिण यात िब्रटीश अिधकार्यानंा 
भारतीय वशंा या यायाधींकडून िशक्षा दे याची ततूद होती. मात्र या िवधेयकाला जोरदार 
िवरोध झाला.या िवधेयका या िब्रटीश िवरोधकाचंा असा यिुक्तवाद होता की भारताची 
सामािजक आिण कायदेशीर सं था यरुोपपेक्षा वेगळी आहेत, हणून अशी कायदेशीर 
समानता िदली जाऊ शकत नाही. याचप्रमाणे प्रितिनधी व उ रदायी सरकार थापन 
कर यासाठी भारतीय लोक सक्षम व बौिद्धक ्या पिरपक्व नसतात. वसाहती रा याने 
िनवडले या सद यासंह नगरपािलका व िज हा मंडळां या िनिमर्तीद्वार े १८६० आिण 
१८७० या दशकात उदारमतवादी िवचारसरणी या प्रभावाखाली झाली.या थािनक 
सं थामंधील जागा िविश  धािमर्क समदुायाला िनि तपणे दे यात आली. थािनक कर 
वाढवून सरकारचा महसूल वाढिवणे आिण काही देशी गटानंा कारभाराम ये समायोिजत 
करणे हा होता. या 'सधुारणांचे' किथत उि  भारतीयांना ' वरा य' प्रिशक्षण दे याचे होते. 
या कमतरता असूनही वसाहती रा याने अप्र यकक्षपणे भारतीयां या चेतनेला आवाहन 
केले याचा उपयोग वरा य आिण वातं यासाठी लढा दे यासाठी भारतीयानंी केला. 
 

िब्रटीश िसद्धातंाना वैधता िमळव या या सम येचा सबंधं 'भारतीय समाजातील 
पारपंािरक रचनेत परकी संक पना आिण िसद्धातंानंा’ सामावून घे या या मु याशी देखील 
होता.राजकीय ि थरता राख यासाठी वसाहती या रा या या आव यकतेनसुार शिक्तशाली 
एत ेशीय सामािजक गटानंा सामावून घे याची यावहािरक गरज बर् याचदा वाढली. 
वचर् ववादी आिण साम यर्शाली सामािजक गटानंा शातं कर यासाठी वसाहती रा यातील 
सामािजक धोरणे आखली गेली. 
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६.३ वसाहती रा यातील राजकीय अथर् यव था  
 

सु वाती या िब्रटीश वसाहती रा याची मखु्य िचंता हणजे जमीन-महसूल 
( या या उ प नाचा मखु्य ोत) याचा िविनयोग आिण संकलन याची िनि ती करणे ही 
होती. हे उ ी  सा य कर यासाठी देशा या िविवध भागात िविवध प्रकार या वसाहती सु  
के या. कॉनर्वॉिलस या कायम व पी तोडग्याने (१७९३)) बगंाल या जमींदारानंा 
वसाहतीं या मालकीचा वारसा, ह तातंरणीय हक्क हणून महसूल गोळा कर याचा 
अिधकार िदला. महसूल मागणी कायम व पी िनि त केली गेली. जमीनदारानंी शेती- 
लागवड करणार् यांकडून कर वसूल करणे आिण यातील काही भाग कंपनी या ितजोरीत 
महसूल हणून द्यावा अशी अपेक्षा होती. सु वाती या काळात महसूल मू याकंन खूपच 
जा त होते. एकोिणसा या शतका या उ राधार्त. हणूनच, वसाहती रा याने जमीनदारानंा 
शेतकर्यानंा तु ं गात घालवायचा आिण ह पार कर याचा अिधकार असे अितिरक् त 
आिथर्क व राजकीय अिधकार िदले.  
 

उपयोिगतावादी िवचारसरणीनेही शेतकर् यांकडून जा तीत जा त िन वळ 
उ पादनावर जोर िदला. मद्रास आिण बॉ बे (मुंबई) पे्रसीडसीम ये शेतीतील जवळपास दोन 
तिृतयाशं जमीन रयतवारी प्रणालीखाली होती. नंतर या वसाहतींम ये शासनाने 
साधारणपणे तीस वषा या अतंराने महसूल वाढिव याचा अिधकार कायम ठेवला. भारतीय 
उ पािदत व तू िवशेषत: कापूस व ां या खरदेीम ये या 'गुतंवणूकी' के या गे या व या 
यरुोिपयन बाजारात िवक या गे या. कंपनी या प्रादेिशक साम्रा या या िव तारामळेु, 
महसूल देखील १७६५ म ये समुार े ३दशलक्ष व न १८१८ म ये २२ दशलक्षावंर 
पोहोचला. शेतकरी आिण रा य कायद्याने मालम ा मालकां या नवीन वगार्स मोठ्या 
प्रमाणात मजबतुी िदली. औद्योिगक सघंटना आिण इंग्रजी कारखा यांमधील मशीनीकृत 
उ पादनां या िनिमर्तीमळेु भारतातील कापड उ पादक जगातील बाजारपेठ गमावली. 
लकँशायर आिण मचेँ टर या िब्रटीश उद्योजकानंीही भारतीय यापारावरील इ ट इंिडया 
कंपनीची मके्तदारी र  कर याची मागणी केली. सन १८१३ या सनदी कायद्यामळेु 
कंपनीची भारतातील यापाराची मके्तदारी सपंली. चीन या चहा आिण रशेीम आता भारतीय 
कापड कंपनी या यापारातील सवार्त फायदेशीर व तू हणून बदलला. ई ट इंिडया 
कंपनीने भारतीय उ पादकांना नीळ लागवडीस भाग पाडून आिण भारतात अफू या 
लागवडीवर रा य मके्तदारी थािपत क न िब्रटीश-चीन यापाराला चालना िदली. मोठ्या 
प्रमाणात भारतीय अफूची चीनम ये त करी होत होती. 
 

एकोिणसा या शतका या सु वातीपासूनच िब्रिटश औद्योिगक व तूंसाठी भारताची 
बाजारपेठा उघडली गेली असली तरी शतका या उ राधार्तच भारत कापूस, चहा, गहू 
आिण तेलिबया यासारख्या प्राथिमक उ पादनांची िनयार्त करणार्यावसाहितक 
अथर् यव थेम ये पद्धतशीरपणे पिरवतीर्त झाला. वसाहतवादी रा यप्रणालीने गहृ शु क 
आकारणी पूणर् कर यासाठी भारत व इंग्लंडम ये एकतफीर् ससंाधने ह तातंिरत केली. 
िनयार्ती या वाढ या िश लक रकमे या बद यात भारताला व तू व सेवाचें कोणतेही समान 
मू य िमळाले नाही. गहृ शु काम ये लंडनम ये रा या या सिचवाचा पगार, देश-िवदेशात 
यदु्धाचा खचर्, ल करी तरतदुींची खरदेी, िब्रटीश ल करी आिण भारतातील नागरी 
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नोकरशाही इ यादी पशन इ यादींचा समावेश होता. यातही िनि त असे ४ ते ४.५  वािषर्क 
याज समािव  होते. लंडन या मनी माकेर् टम ये वसाहती असले या रा याने सावर्जिनक 
कजार्वरील याज देय देखील या यमान ससंाधन ह तातंरणाचा एक भाग होता १८७२ 
मधील चादंीचे पया दोन िशिलंग या बरोबरीने होते परतं ु१८९३म ये तो एक पया १ 
िशिलंग व २ पे स या बरोबरीचा झाला. भारतीय चलना या मू यातील घसरणीचा अथर् 
असा होता की भारता या खचार् या वा तिवक ओ यात वाढ झाली आहे. की भारतातून 
ोताचंा कोणताही िनचरा होता हे िब्रिटशानंी नाकारले आिण यानंी असा दावा केला िक 

भारतातील गुंतवणूकीवर भांडवल आिण भारता या वसाहतीिवषयक िवषयांना िद या 
जाणार् या िविवध सेवां या देय पैशावर यानंा फक्त 'योग्य' परतावा िमळाला. तथािप. 
वसाहतवादा या या दा यावर उ र देताना हे प  कर यात आले की भारताबाहेर 
वाहनझालेली संप ी जर ते देशातच रािहली असती तर भारता या आिथर्क िवकासास 
हातभार लागला असता. 
 

देशा या उ पािदत उ पादनांसाठी भारतातील बाजारपेठां या िव तारास चालना 
देणे हे वसाहती रा याचे मखु्य उ ी  होते. दरडोई उ प ना या अ य प  अस याने 
भारतातील कृषी लोकसंख्येची कमी खरदेी शक्ती या िव तारात अडथळा होती. हणूनच, 
यावसाियक िपकाचें उ पादन, ठरािवक के्षत्रात िसंचन काल याचे जाळे तयार करणे आिण 
महसूल माग यां या िनयतं्रण यावर जोर दे यात आला. अशा पिरि थतीत, कृषी के्षत्र 
िविनयोिजत कर याचे मखु्य साधन हणजे पत यंत्रणा होती. यापारी कंप या व 
सावकारानंी िनयार्त केले या कंप यानंी िनयार्त केले या यापारी िपका या उ पादनासाठी 
शेतकर्यानंा पैसा कजर् पाने पैसा िदला. यामळेु भारतीय शेती या यापारीकरणा या 
िव ताराने थोडासा वेग वाढला. अमेिरकन गहृयदु्धात १८६० या दशका या सु वाती या 
कापूस यापाराची भरभराट हे देखील भारतीय शेतकर् यासंाठी उपकारक ठरले. मात्र रोख 
उ प ना या जा त लागवडीमळेु धा याचे उ पादन घटले व याची पिरणीती अ नधा या या 
टंचाईत झाली व याचा पिरणाम १८९० यािवनाशकारी दु काळात िदसून 
आला.वसाहतवादी िहतसबंंध मखु्यतः वसाहती रा यातील आिथर्क आिण राजकीय गरजा 
िनधार्िरत करत होते. भारतीय रे वे  हीवसाहतवादाची आधिुनकतावादी शक्ती हणून 
उदयाला आली. यामळेु सामािजक गितशीलता आिण बाजारपेठेचे अतंगर्त एकीकरण होऊ 
शकले आिण ते िब्रटीशां या आिथर्क आिण ल करी िहतसंबधंांची पूतर्ता कर यासाठी तयार 
केले गेले. यांनी ल कराची हालचाल करणे, िब्रटीश औद्योिगक व तूं या िवखरु यामळेु 
शेतीवर आधािरत प्राथिमक उ पादने काढणे व भारतीय बाजारपेठामंधून बंदरापंयत याचंी 
वाहतकुीची सोय केली. िब्रटीश भाडंवलासाठी हा गुतंवणूकीचा फायदेशीर ोत होता. 
 

६.४ िनयंत्रणाची साधन े 
 

या िवभागात आपण वसाहतीं या रा यात वापर या जाणार् या िनयतं्रणा या मखु्य 
साधनांिवषयी चचार् क . वसाहितक सै य आिण पोिलस हे िब्रटीश राजस ा कायम 
ठेव याचे साधन होते. यायोगे वसाहती रा या या राजकीय अिधकाराचा उपयोग केला 
जात असताना याय यव था व नोकरशाही वसाहतवादी रा य धोरणक यानी तयार केलेले 
कायदे अमंलात आणले गेले. 
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वसाहितक सै य यव था 
वसाहितक सै य ही आपली रा य यव था िटकव यासाठी वसाहती रा याने 

वापरलेली यंत्रणा होती. कलक ा पे्रसीडसी या आदेशानसुार बगंाल सै या या 
थापनेपासून याचा उदय झाला. इ ट इंिडया कंपनीला आिथर्क शक्ती यापारावरील 
मके्तदारीपासून प्रा  झाली आिण िदवाणी िकंवा कर वसूल कर या या अिधकारामळेु ती 
अिधक पूरक बनली. एत ेशीय सरदारामंाफर् त सैिनक घे याऐवजी यानंा थेट भरती 
कर यास व पगार दे यास कंपनीसक्षम होती. यरुोिपयन लोकानंी कठोर आज्ञापालन आिण 
प्रिशक्षण पद्धती या आधार ेआयोिजत केले या पायदळां या शक्तीचा उपयोग केला. परतं ु
अशा सै या या िनिमर्तीसाठी यावसाियक प्रिशक्षण देणे आव यक होते हणजेच सैिनकांना 
प्रिशक्षणासाठी आिण िश तबद्ध हो यासाठी यावसाियकानंा िश तबद्ध हो यासाठी दीघर् 
काळासाठी नागरी समाजापासून वेगळे करावे लागले होते. सै य परडे आिण ऑडर्र िड्रल 
केवळ रोजचे औपचािरक प्रिशक्षण न हते. ते यावसाियक सैिनक तयार कर यासाठी 
बाधंील होते.या यावसाियकतेसाठी  िनयिमत पगार, बिक्षस, सरुक्षा प्रणालीची-पदो नती 
प्रणाली, सेवा आिण कामिगरी या लाबंीशी आिण दीघर्-सेवा देणार्या सैिनकासंाठी 
िनवृ ीवेतनाची प्रणाली देखील आव यकता होती. भारतीय समाजातील भािषक आिण 
जाती-िवभागांचा उपयोग िब्रिटशांनी केवळ यां या वत: या फायद्यानसुार िवचार केला. 
 

ई ट इंिडया कंपनी या सै यात बगंाल, मुंबई आिण मद्रास पे्रसीडसी या सै याचंा 
समावेश होता. या प्र येकाची अतंगर्त संघटना आिण यावसाियकतेची वेगळीपातळी होती. 
बगंाल सै यातील िसपाही सामा यत: औध व िबहारमधील उ च-जाती या (ब्रा ण आिण 
क्षित्रय) िहदूं कुटंुबातील होते. यानंी यां या 'ल करी खेड्यामं ये' जातीपातीचे सबंधं 
कायमठेवले. मुंबई आिण मद्रास सै यात भरती ही पजंाब, औध आिण राजपतुाना यामधून 
होतीआिण ते वेगवेग या जातीचे होते. अगँ्लो-मराठा यदु्धानंतर मराठा सैिनकाचंी वदर्ळ 
वाढली होती. या सै यात िविवध वशंीय गट आिण जाती याचंा समावेश होता आिण ते 
यावसाियक आधारावर आयोिजत केले गेले होते, यानंी १८५७ या बडंखोरी दर यान 
एकिन  यावसाियक सैिनक हणून सामा यत: इंग्रजानंा मदत केली. िब्रिटश सै याने 
नाशवतं नसणार्या  व तूं या िनयिमत खरदेी व साठवणीद्वार े रसदानंा यावसाियक केले 
जेणेक न ोतां या अडचणीिशवाय आिण लूट न करता ल करी हालचाल करता यावी. 
भारतीय शासकानंा मात्र अशा प्रकार या यावसाियक सै या या थापनेपासून 
रोख यासाठी संसाधनां या प्रवेशापासून विंचत राह याचीही वसाहतवादी रा याने िवशेष 
काळजी घेतली.  
 

१८५७ या बडंामळेु वसाहतवादी सै य दला या सघंटनेत काही सधुारणाचंी 
आव यकता होती. रॉयल पील किमशनने (१८५९) िब्रटीश आिण भारतीय सैिनकां या 
सखं्येम ये जे प्रमाण कायम ठेवले जायचे. हे प्रमाण१ िब्रिटश:२.५  भारतीय सैिनक 
याप्रमाणे िनि त केले गेले होते. मोबाईल तोफखाना पूणर्पणे िब्रटीशानंी िनयिंत्रत केला होता 
आिण इतर घटकां या हातात श े बाळग यास नकार दे यासाठी श  –बदंी कायदा पास 
केला गेला.वसाहतीं या रा याने िविश  जाती व वंशां या ल करीकरणाला चालना 
िदली.माशर्ल-रसेची िवचारसरणी हा वसाहती या रा याने शाही िहतसबंंधानंा चालना 
दे यासाठी जातीचा वापर कर याचा प्रय न केला. शीख,जाट, मिु लम, पजंाब, पठाण 
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आिण नेपाली गरुखा आिण डोग्रा या सैिनकानंा घेवून बंगाल सै याची पु हा बाधंणी केली 
गेली. १९१४ म ये िब्रटीश सै य सघंटनेत नेपाळी गोरखास सैिनकास मह व प्रा  झाले.  
 

१८०५ म ये कंपनी या थायी सै याची एकूण संख्या १,५५,००० होती आिण 
हे भारतातील रा य सं थां या वाढी या आिण िवकासा या इितहासाम ये मह वाचे साधन 
होते. वसाहितक रा याने सावर्जिनक सु यव थेची देखभाल करणे ही सवर्साधारणपणे 
पोिलसाचंी कतर् य अस याचे हटले होते तरी सै याला अडचणी या वेळेस बोलावले होते. 
१९४७ पयत सावर्जिनक सु यव था राख याची ही पोिलसी भूिमका वसाहितक सै याने 
बजावली. भारताची 'अतंगर्त सीमारषेा' सांभाळ या यितिरक्त वसाहती सै याने 
साम्रा या या जागितक सामिरक िहतसबंधंाचें रक्षण केले. वसाहती सै याचा वापर अनेक 
िठकाणी ीलंका,जावा, लाल समदु्र, इिज , चीन आिण अफगािण तानात या िब्रटीश 
िहतसबंधं रक्षणासाठी केला गेला. पिह या महायदु्धा या काळात फारसी-आखाती देशां या 
परुवठ्यासंाठी अितशय मह वाची भूिमका असणार्यासएुझ कालवा आिण लाल समदु्रामागेर् 
समदु्री मागार् या सरंक्षणात मह वपूणर् भूिमका बजावली.  
 

पोलीस यतं्रणा 
वसाहती रा याने या या सु वाती या काळात गु हेगारीवर िनयतं्रण ठेव यासाठी 

वदेशी सं थाचंा वापर केला. उदाहरणाथर्, वॉरने हेि टंग्जने फौजदाराचें पद कायम ठेवले 
आिण कंपनी या स े या सु वाती या काळात जमीनदारां या पोिलसी अिधकाराचा 
उपयोग केला. ही यव था अपरुी अस याचे समजून यानंी िज ातं दडंािधकारी नेमले 
आिण प्र येक िज हा लहान उप-तकुड्यामं ये िवभागला गेला. प्र येक दरोग्या या 
कारभारात २०-३० सश  पोिलसां या गटाचे प्रमखु होते आिण प्रभारी ग्रामपचंा या 
देखरखेीखाली होते. दरोगा हे दडंािधकारी या या िनयतं्रणाखाली होते. कॉनर्वॉिलस याने 
िवकिसत केले या प्रशासकीय यतं्रणेत िज हािधकारी यानंी महसूल वसलुीची कामे आिण 
दडंािधकारी हणून पोिलस कतर् य एकत्र केले. बडर् सिमती या िशफारशीनसुार ही कामे 
थोडक्यात िवभक्त केली गेली (१८०८-१८१२) जे हा वतंत्र िज हा अधीक्षकाचंी नेमणूक 
केली गेली, तथािप १८४४ म ये िज हािधकारी, दडंािधकारी व पोिलस याचंी कायेर् पु हा 
एकित्रत कर यात आली.  
 

१८४० या दशकात उ र-पि म-सीमातं प्रातंात वसाहती रा याचे एक वाय  
अगं हणून पोिलस सघंटना उदयास आली आिण यव था िटकवून ठेव यासाठी आिण 
राजकीय अिधकारानंा सहा य कर यासाठी अधर्-सै य साधन हणून काम केले. सर चा सर् 
नेिपयर यानंी आयिरश पोिलस सघंटना (१८३६) या धतीर्वर िसंध प्रांतातील पोिलस 
यतं्रणेचे वगीर्करणकेले. सलुभ गितशीलता, प  आिण ठाम ेणीरचना, आिण सै यासह 
थेट आिण औपचािरक दवेु आिण एका उ च कद्रीकृत यतं्रणेने या पोिलस संघटनेला मजबतुी 
िदली. या या योजनेत, पोिलस अिधकारी आिण िज ातील सहा यक अशी दो ही पदे 
िब्रटीश सै य अिधकार् यानंी साभंाळली होती. ठाणेदार िकंवा पोिलसाचें किमशनर अिधकारी 
हे िज ातील प्र येक िवभागाचे प्रभारी होते. १८५९पयत िसधं प्रातंात समुार े५३४५ 
ठा याचें सपूंणर् नेटवकर्  होते. नंतर पोिलस किमशनने इतर िठकाणी (१८६०) या प्रकार या 
पोिलस सघंटनेची िशफारस केली आिण १८६१ या पोिलस अिधिनयमात न द क न हा 
कायदा मुंबई आिण मद्रास वगळता इतर प्रांतामं ये लागू कर यात आला. तथािप, या दो ही 
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प्रातंासंाठी वततं्र पोिलस कायदे तयार कर यात आले. अशाप्रकार ेपोिलस सघंटना काही 
िविश  ल करी िश तीसह सरकारचा एक वेगळा िवभाग हणून उदयास आली. काही 
प्रकरणामं ये, िज हा दडंािधका्यानंी पोिलस दला या अिधकाराचंा बडगा उगार या या 
हालचालीचा सु वातीला िवरोध केला होता. पोिलसामंधील उ च पदावंर िब्रटीश 
अिधका्यांचा बोलबाला होता. १८८७ म ये, उ च नेमणकुा पूणर् वाची प्रणाली सु  केली 
गेली. अ ॅ ड््रयू फे्रझर पोिलस आयोगाने (१९०२-०३) िशफारस केली की पोलीसभरती 
सपूंणर्पणे भारतात केली जावी. परक्या नोकरशाही या भारतीयब ल या ि कोनाचा मु ा 
यानंतर या पोिलस आयोगासमोर आला. गोखले आिण यायमूतीर् अ दरु रहीम यानंी 
पोिलस किमशनचे सद य हणून (१९१२) भारतीय पोिलस अिधका-यानंा बढती 
दे याबाबत िवचार यक्त केले आिण परदेशी पोिलसाचें भारतीय लोकासंोबत या 
सबंद्धबाबत िचतंा यक्त केली. िवसा या शतकात, भारतीयकरण हळूहळू वेगाने झाले. 
१९२४  म ये सहा यक पोिलस अधीक्षक आिण यापेक्षा जा त दजार् या भारतीय पोिलस 
अिधकार्यांचे प्रमाण समुार े१०% होते परतंु १९४६ पयत ते ३०% पयत पोचले. 
 

कायदा आिण याय यव था 
वसाहतीं या रा याला कालबा  कायद्यादं्वार ेशािसत एक िनरकुंश यायालयीन 

यव था वारसा प्रा  झाला होता. थािनक यायालयीन प्रणालीत गु हेगारानंा यां या 
जातीनसुारव समाजातील दजार्नसुार िशक्षा िदली जात असे. जात- ेणीरचनाची प्रारिंभक 
ओळख झा यानंतर वसाहितक रा याने कायद्यासमोर समानता या त वाचा यव थेत 
समावेश कर याचा प्रय न केला. तथािप, वसाहती रा याने जू घातलेली कायदेशीर 
समानता प्रणाली मयार्िदत आिण अ प  होती. िब्रटीश रा यकतेर् वांिशक भेदभाव व 
िवशेषािधकार या त वाला वसाहती यायालयीन यव थेचा आधार मानत. पूवीर् या 
यव थेत असणारी कायदेशीर असमानता िविवध सामािजक गटां या संदभार्त दूर 
कर याचा प्रय न केला गेला परतं ुवांिशक भेद िब्रटीश िवषयाकंिरता िवशेषािधकार हणून 
जपला गेला. तथािप, १८३६ नंतर, नागरी प्रकरणात भारतीयापं्रमाणेच िब्रिटश िवषयांवरही 
यायालयीन खटला चालला जाऊ शकत होता. १८३६ म ये िब्रटीश िवषयानंा दे यात 
आलेली इतर िवशेषािधकार र  केले गेले, परतं ु भारतीय वशंाचे यायाधीश अजूनही 
यां यावर फौजदारी खट यामं ये खटला चालवू शकले नाहीत. इंग्रजी िवषयां या 
कायदेशीर खट याचंा िनणर्य घेताना प्रारभंी या कंपनी कोटार्ने ग हनर्र-इन-कौि सलकडे 
कायर्कारी प्रमखुादं्वार े याया या त वाचे पालन केले. वॉरने हेि टंग्जने िज हा तरीय िदवाण 
यायालय (िदवाणी- यायालय) आिण िनजामत अदालत (फौजदारी खट यासंाठी 
यायालये) येथे दोन प्रकारची यायालये थापन केली. िब्रटीश िज हािधका्यानंी 
िज ातील महसूल व यायालयीन दो ही अिधकारांचा वापर केला. यरुोपीय 
यायाधीशानंा मदत कर यासाठी पिंडत आिण मौलवी या यायालयाशंी सबंंिधत होते. 
ग हनर्र-इन-कौि सलने गु हेगारी आिण िदवाणी दो ही प्रकार यादा यासंाठी खट यामं ये 
यायालय सु  केले. 

 

भारतात िब्रटीशानंा आढळून आले की येथे कायदे सामा यतः धमर्ग्रंथ- मतृीत 
न दवले या परपंरा आिण िविवध रीितिरवाजावंर आधािरत असतात. पिंडत आिण मौलवी 
यानंा परपंरेचे समथर्क व म य थ हणून पािहले गेले आिण हणूनच याचंा स ला घे यात 
येत असे. िब्रिटश मात्र यां या वत: या वािंशक िवचारसरणीमळेु भारतीय लोकावंर 
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पयार्याने याय यव थेवर अिव ास दाखवून होते. भारतातील अिधकृत कायदेशीर ग्रथंाचें 
सपूंणर् ज्ञान िमळवावे अशी याचंी इ छा होती. यानंा भारतीय कायद्याचें संहतीकरण 
करायचे होते. हे मात्र भारतीय सहा यकां या मदतीनेच करता येत होते. िब्रिटश िवद्वानानंा 
अशी आशा होती की यामळेु भारतीय कायदेपिंडत यां यावरील भिव यातील िब्रटीश 
अिधकार्यांचे अवलंबन दूर होईल. एन.बी. हॅ हेडचा "ए कोड कोड ऑफ जटू लॉ" (१७७६) 
आिण एच.टी. कोलबू्रकचे "डायजे ट ऑफ िहदूं लॉ ऑन कॉ टॅ्रक्ट-अडँ सेिक्शयन" 
(१७८९) यानंी मालम ेसदंभार्तील कायद्यांचे संहतीकरण कर याचा प्रारिंभक प्रय न केला. 
वारसाहक्क, िववाह, जाती आिण उ रािधकार इ यादी कायद्यांचे सहंतीकरण कर याचा 
प्रय न हा वसाहतवादी रा यक याची मूलभूत िचतंा होती. उपयोिगतावादी िवचारसरणीने 
भारतातील 'िनरकुंश' राजवटीची रचना उ व त कर यासाठी कायदेशीर पद्धतींमधील 
अ प ता आिण िविवधता दूर कर याची आव यकता यावर जोर िदला. हे उ ी  सा य 
कर यासाठी मेकाले यांची (१८३४)प्रथम कायदा आयोगा या अ यक्षपदी िनयकु्ती 
कर यात आली. भारतीय दडं संिहता (१८६०) ने कायद्याचे संहतीकरण केले आिण 
सामािजक िवषमता दूर कर याचा प्रय न केला. गु हेगारी प्रिक्रये या संिहता (१८७२) ने 
गु ाशंी संबिंधत त य िसद्ध कर यासाठी िकंवा ते नाकार यासाठी आव यक असले या 
परुा याचंी गणुव ा िनि त केली. भारतीय कायदे ( वदेशी) अि थर आिण अपिरवतर्नीय 
हणून पािहले गेले. िहदूं कायद्या या बाबतीत रीितिरवाजांचे सहंतीकरण केले गेले आिण 
कायदेशीर समानते या त वानसुार सवर् जातींना समानरी या लागू केले गेले.  
 

नोकरशाही: िब्रटीश राजवटीची पोलादी चौकट 
सश  सेना आिण पोिलसां यितिरक्त वसाहती रा याने देखील आ ापयत 

कद्रीयकृत नोकरशाही तयार केली होती.वसाहती नोकरशाहीने आपले वािंशक े व 
कायम राखले तरी प्रशासना या खाल या भागात भारतीयानंा नेमले होते. नोकरशाहीची 
रचना व तकर्  इंग्रजां या िनिवर्वाद वचर् वाची हमी देत होते. कॉनर्वािलसने कायर्कारी 
िवभागांना मागर्दशर्न कर यासाठी िनयमाचंी एक संिहता तयार केली. कंपनी या नागरी 
सेवकानंा एकूण महसूल वसलुी या किमशन या व पात पैसे दे यात आले. सचंालक 
मंडळा या सरंचनेवर आिण उमेदवारीवर आधािरत िनयकु्तीची यव था होती.कलक ा 
येथील फोटर्  िव यम (१८००) कॉलेजची थापना कंपनी या नागरी नोकरदारांना प्रिशक्षण 
दे यासाठी केली गेली होती पण लवकरच बंद झाले. पढेु याच हेतूसाठी १८०५ म ये 
हटर्फोडर् येथे एक महािवद्यालय थापन केले गेले, जे १८०९ म ये इंग्लंड या हॅलफोडर् येथे 
हलिव यात आले. याने प्रा य भाषांचे सािह य आिण इितहासाचे प्रिशक्षण िदले. 

 

१८५३ या सनदी कायद्यानसुार सावर्जिनक परीके्ष या मा यमातून अिधकारी 
यव था आण यात आली. १८५८ म ये नागरी सेवकानंा प्रिशक्षण दे यासाठी हेलेबरी 
कॉलेज थापन कर यात आले आिण नागरी सेवेत भरती होणार्यानािविवध िवद्यापीठे 
आिण महािवद्यालये येथे प्रिशक्षणाची तरतूद केली गेली. १८९२ म ये सनदी परीक्षा ही 
िब्रटनम ये होत होती यावर ऑक्सफोडर् आिण किब्रज पदवीधराचें वचर् व होते.तथािप, 
आयिरश िवद्यापीठामंधूनही बर् यापैकी भरती कर यात आ या. राजशाहीला पािठंबा 
दे यासाठी नोकरशाहीने एक प्रबळ अशी पोलादी चौकटप्रदान केली. सिुशिक्षत भारतीयानंी 
िब्रटन व भारतात एकाच वेळी परीके्षची मागणी केली होती परतं ुही मागणी केवळ प्रथम 
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महायदु्धानतंरच मा य कर यात आली. तरीही िनवडले या भारतीय उमेदवारानंा िवशेषत: 
पदां या िविश  ेणीतून वगळ यात आले. भारतीय नोकरभरतीतही यानंा कमी वेतन 
आिण भ े िमळाले. अशा प्रकार या वांिशक भेदभावावर भारतीय रा ट्रवादी ने यानंी 
नाराजी यक्त केली आिण नोकरशाहीचे भारतीयकरण ही यां या प्रमखु माग यापैंकी एक 
होती. पिह या महायदु्धानंतर नोकरशाही या भारतीयतेचा वेग ती  झाला. भारत छोडो 
आदंोलन होईपयत जवळपास िन मे नागरी सेवक भारतीय होते. वसाहतवादी यव थेतील 
उ च िशक्षण भारतातील उ च जाती आिण म यम वगार्परुते मयार्दीत अस याने 
भारतीयकरणा या प्रिक्रयेत िब्रटीश नोकरशाही खर्या अथार्ने भारतीय बनू शकली नाही.  
 

६.५ कायद्याचे ोत  
 

नामधारी मघुल सम्राटाशी िब्रटीश आदराने वागत होते. सम्राटा या नावावरही 
नाणी िवतरीत गेली. इ.स. १८३५पयत पिशर्यन ही अिधकृत भाषा हणून कायम राखली 
गेली. यायालयीन सं था व कायर्पद्धतींम ये काही बदल कर यात आले असले तरी मोगल 
कायदेशीर यव था पूणर्पणे न  झाली नाही. काझी, मु ती आिण पंिडत हे १८६१ पयत 
िब्रटीश याय यव थेशी संबिंधत रािहले.  थािनक व पा या ढींम ये खासक न सती 
िनमूर्लन (१८२९) प्रकरणात ह तके्षप केला गेला, ते हासदु्धा धमर्ग्रथंाची मा यता मािगतली 
गेली. हे सवर् प्रय न देशी सं कृतीत प्रािधकरणाचे ोत असले या सां कृितक प्रतीक आिण 
िच हकां या वैधतेचे प्रितिबबं थािपत कर यासाठी होते. १८५७ या "बडंखोरी" नंतर, 
वसाहतीं या रा याने सं थानानंा साम्रा यासाठी समथर्नीय आधार बनिवले. देशा या 
सावर्भौम वा या औपचािरक पैलूंचे जतन करणे आिण भारतीय सं थानानंा अतंगर्त 
वाय तेची यंत्रणा राबवू देणे हे वसाहितक  रा याचे एक मोठे पाऊल होते. याचप्रमाणे 
वसाहती रा याचे संभा य सहयोगी हणून जमीनदार व तालकुादार यांचे पालन पोषण केले 
गेले. १८८० या दशकात या महानगरपािलका आिण थािनक मंडळासंारख्या 
सं थामं ये भारतीय िमत्रपक्षांचा शोध घे याचा हा प्रय न प  झाला. िविवध गटानंा 
सामािजक सरंक्षण देवून महसूल वाढिव याचा हा प्रय न होता. वसाहितक रा याने 
कायद्याचा वापर आप या वैधतेचा सवार्त मह वाचा ोत हणून केला. महसूल, वन आिण 
नैसिगर्क ससंाधनाचें िविनयोग अिनयंित्रत अ यायकारक हणून पािहले जाऊ नये तर 
तोरा याचा कायदेशीर हक्क हणून दशर्िवला गेला. वसाहतीं या रा यात िविवध सामािजक 
गटामंधील सामािजक सबंंधांचे म य थ हणून कायद्याचा वापर देखील केला गेला. 
वसाहितकरा याद्वार ेवचर् व व शोषणाचे औिच य साध यासाठी वापर यात येणारी साधने 
आता काही सामािजक गटानंी प्रशासना या रचनेत बदल के यावर यां या िविश  आवडी 
प  कर यासाठी वापर या. भारतीय समाजात काही सधुारणांचा िनवड कर यासाठी 
नैितक, बौिद्धक आिण भौितक सधुार याची िवचारसरणी वापरली जात होती आिण हे 
वसाहतवादी रा याद्वार ेभारतातील रा य िटकवून ठेव यासाठी सामािजक के्षत्रात यकु्तीवाद 
कर याचे एक शिक्तशाली वाहन बनले. पदानकु्रम आिण जातीभेद यांचे त व कायम ठेवत 
असताना, बर् याच घटनांम ये, वसाहती रा याने िवज्ञान, तकर्  आिण आधिुनकतेचे वैचािरक 
प्रवाह देखील आप याबरोबर आणले. वसाहितक रा याद्वार ेइंग्रजी या मा यमाद्वार ेपा ा य 
िशक्षणाची जािहरात (तपशीलासंाठी यिुनट २ पहा) आिण भारतीय शहरी म यम वगार्ची 
िनिमर्ती ही यां या राजवटीला आधार दे या या हेतूने उद्भवली.  
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तथािप, भारतीय िशिक्षत लोक नेहमीच वसाहती रा या या सधुारवादी वपरुोगामी 
आवेशाचे समथर्न करीत न हते. वय व संमती िवधेयका या बाबतीत (१८९१) याम ये 
दहा ते बारा वषापयत या मलुींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय वाढव याचाप्र ताव होता 
ते हाभारतातील सिुशिक्षत प्रतीगा यानी भारतीय सामािजक प्रथामं ये ह तके्षप कर या या 
वसाहती या रा या या अिधकारावर प्र िच ह उभे केले. १८९० या उ राधार्त लेग या 
साथी या काळात पाि मा य वैद्यकीय यतं्रणा लाद याचा प्रय न करणार्या वसाहती या 
रा यात घसुखोरी या िवरोधातही िहसंक िनषेध न दिवला गेला. परतं ुयाचा अथर् वसाहती 
पासून िमळणार्या पा ा य िवज्ञान, औषध िकंवा तकर् सगंतते या सभंा य फायद्याला यांनी 
नकार िदला नाही. आयर् वचर् व आिण वैिदक चौकटीत कायर् करणार े आयर् समाज 
यासारख्या िहंदू धमार्तील सधुारवादी सं थासदु्धा या या शाळामं ये वसाहतीचा आधिुनक 
असा वसाहतवादी अ यासक्रम वीकारला गेला होता. 
 

६.६ साराशं  
 

भारतातील िब्रटीश वसाहतवादी शक्तीचे िविवध पैलू आपणास समजून देणे हा या 
घटकाचा हेतू होता.हे यिुनट वाच यानंतर आप याला वसाहितक रा याचे व प आिण 
ितची आिथर्क सक्ती तसेच सै य, पोिलस, नोकरशाही इ यादी िनयतं्रणाचे व प समजावे 
िह अपेक्षा आहे.शेवटी, आप याला िब्रिटशानंी भारतात या यां या राजवटीचे औिच य 
िसद्ध कर यासाठी वापरले या वैचािरक े यांिवषयीही मािहती असायला हवीजेणेक न 
िब्रटीश राजवटीचे िसद्धातं, याचंी रा यपद्धती व ितचा भारतावरील पिरणाम याचें सवार्थार्ने 
आपण परीक्षण क  शकू. 
 

६.७ या घटकावर आधािरत सभंा य प्र   
 

१) िब्रटीशां या काळात भारतातील वसाहितक रा याचे व प प  करा. 

२) वसाहती िनयमातील आिथर्क धोरण वणर्न जमीन महसूल योजनां या िवशेष सदंभार्त 
वणर्न करा. 

३) िब्रटीश वसाहत काळातील प्रशासकीय चौकटीचा मागोवा घ्या.  
 

६.८ सदंभर् 
 

१) एिरक ट्रोक्स, द इंिग्लश यटुीलेटेिरयन अडं इंिडया. 

२) द िह ट्री ऑफ िब्रटीश इंिडया, जे स िमल, लंडन.  

३) सिुमत सरकार, मोडणर् इंिडया १८८५-१९४७, मकिमलन, मद्रास, १९९६ 
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७ 
 

िशक्षण यव था : ए दशेीय आिण आधुिनक 
 
घटक रचना : 
७.१ प्र तावना 
७.२ वसाहतपूवर् काळातील िशक्षण यव था  
७.३ साराशं 
७.४  प्र  
७.५ सदंभर्  
 

७.१ प्र तावना 
 

हे प्रकरण वसाहती या काळात भारतातील औपचािरक िशक्षणा या िवकासाची 
आिण प्रसाराची परषेा दे याचा प्रय न करणार आहे. हा धडा दोन उपखंडामं ये िवभागला 
आहे. वसाहती कालावधीत मखु्य प्रवाहातील शैक्षिणक प्रणाली या िवकासावर लक्ष किद्रत 
करणे, पूवार्धार्त म ये १८ या शतका या उ राधर् ते २० या शतका या उ राधार्पयत 
िब्रटीश शैक्षिणक धोरणाचा अ यास समािव  आहे. उ राधार्त म ये िब्रिटश राजवटीत (१९ 
या शतका या म यापासून ते २० या शतका या म यापयत) ि यां या िशक्षणा या 
िव तारावर लक्ष किद्रत केले गेले आहे. 

 

७.२ वसाहतपूवर् काळातील िशक्षण यव था  
 

आजसारखे सं थागत िशक्षण वसाहतपूवर् काळात आिण १९ या शतका या 
सु वाती या काळात जवळजवळ नस यासारखे होते. उ च जातीतील िहदूं आिण 
मिु लमामं ये वदेशी िशक्षणावर काही प्रमाणावर भर होता. वाचन आिण लेखा या 
धड्यांसाठी िहदूं मलेु खेडेगावी असले या पाठशाळेत जात असत. सं कृत याकरण, 
श दकोष आिण सािह य या िवषयातं उ च िशक्षण घे याचे मखु्य कद्र होते. मिु लमासंाठी 
मदरसे होते. गु  िकंवा पिंडत आिण मौलवी यानंा ज्ञान दे याची जबाबदारी सोपिव यात 
आली होती. गहृिशक्षणाची एक समातंर यव था होती िजथे िशक्षक िवद्या यार् या घरी जात 
असत िकंवा राहत असत. ीिशक्षण मोठ्या प्रमाणात अनपुल ध, क्विचत, जवळजवळ 
नस यासारखे होते. काही उ चवगीर्य मिहलानंा शा ीय िकंवा थािनक भाषेचे सािह य 
आिण सा या लेखाचे धडे िमळत. घरगतुी कलािवषयक कला िशकवणे ही ी िशक्षणाचा 
अिवभा य भाग होता. १७५७ ते १८५७ दर यान भारतातील िब्रटीश िशक्षणा या 
िवकासा या तीन वेग या चरणांचे वणर्न केले गेले होते. िब्रटीशां या स ेचा एकत्रीकरण 
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आिण िव तार आिण िब्रिटश लोकांचे यापारी ते रा यक याकडे पातंरणाचा हाच काळ 
होता. सु वातीला िब्रिटश िशक्षणाकडे दलुर्क्ष क न राजकीय वचर् वाकडे लक्ष देत होते. 

 
यां याकडे भारतीय लोकासंाठी कोणतेही औपचािरक शैक्षिणक धोरण न हते. 

तथािप पारपंािरक भारतीय सं कृतीचे कौतकु वाट याने काही िब्रिटशानंी प्रथम याबाबतीत 
पढुाकार घेतला. याचसोबत राजकीय-प्रशासकीय हेतू देखील होता. ग हनर्र जनरल वॉरने 
हेि टंग्ज इंडो-पिशर्यन सं कृतीचे वाखाणनी क न १७८१ म ये कलक ा येथे मदरसा 
िनमार्ण केला. सर िव यम जो स यां या पढुाकाराखाली बंगालमधील एिशयािटक 
सोसायटीची थापना केली (१७८४ म ये). याचा उ ेश वदेशी इितहास, िवज्ञान आिण 
कला िशकणे हा होता. िहदूंचें कायदे, सािह य आिण धमर्ग्रथं जप या या व जोपास या या 
उ ेशाने जोनाथन डंकन यांनी लॉडर् कॉनर्वािलस (त कालीन ग हनर्र-जनरल) या 
परवानगीने बनारस येथे एक सं कृत महािवद्यालय (१७९२ म ये) उघडले. नंतर लॉडर् 
वेले ली याने िब्रिटश नागिरकानंा भारताचे प्रवीण प्रशासक हणून प्रिशिक्षत कर यासाठी 
फोटर्  िव यम कॉलेज (१८०० म ये) कलक ा येथे थापन केले. प्रा यज्ञान 
िशकव यासाठी देशी पंिडत िकंवा िवद्वान नेमले गेले. 

 
िब्रिटश अिधकार्यांचा असाही एक गटही होता जो भारतीय समाजा या अध: 

पतनामळेु दखुी झाला होता. यां या ीने सती, बाल-ह या, जाती िवषमता, धािमर्क 
िवकृत िववेचन यामळेु सामािजक भ्र ाचार आिण अधोगती यानंा चालना िमळाली होती. 
देतात. यानंी िमशनरी कायार्स प्रो सािहत केले. चा सर् ग्राटं यापैकी एक होता. सु वातीला 
यांची क पना उ च अिधकार्यांनी झटकून टाकली होती, परतं ु िव बरफोसर् या 
स यानसुार इंग्लंड या भारतातील प्रजेचे नैितक आचरण सधुार या या ीने 
करावया या उपाययोजनेचा पिहला मसदुा १७९२ म ये िलिहला. रा यकारभाराची 
अिधकृत पिशर्यन भाषा न वापरता याने थािनक लोकांम ये इंग्रजीचा सहजतेने प्रसार 
केला. इंग्रजीतील सूचनामंळेु भारतीयामं ये यरुोिपयन ज्ञानाचा प्रवेश सिुनि त होईल असा 
याचा िव ास होता. िव यम कॅबेल यांनी ग्रांट या  प्र तावा या राजकीय फायद्याचे मह व 
प्रितपादन केले. िब्रटीश आिण भारतीय लोकामं ये सवंाद साध यास एक समान भाषा 
उपल ध होईल आिण याच वेळी पा ा य वैज्ञािनक ज्ञान यश वीिर या प्रसािरत होईल, 
असे यानंी सांिगतले. तथािप ग्राटं या क पनांचे प ीकरण िमशनरी पाठवून वदेशी 
लोकांना पिरवितर्त कर याचा प्रय न हणून ई ट इंिडया कंपनीने ते मा य केले नाही. 
यरुोपमधील फ्रच रा यक्रातंीनंतर राजकीय अशातंता पसर याने कंपनीला भारतात 
कोणताही प्रितकूल राजकीय घडामोडी नको हो या. हणूनच सन १७९३  या सनदी 
कायद्यानसुार िमशनरयाना भारतात प्रवेश कर यास मनाई होती. तथािप, १७९० या 
उ राधार्त, डॅिनश बॅि ट ट िमशनरी, िव यम कॅरी यांनी दीनाजपूर येथे एक िवनामू य 
बोिडग कूल उघडले. सं कृत, पिशर्यन, बगंाली तसेच िख्र न धमार्ची िशकवण तेथे 
दे यात आली होती. पढेु १८०० म ये जे. माशर्मन आिण ड यू. वाडर् यानंा सामील झाले. 
यानंी एकत्र बगंालमधील रिहवाशामं ये िशक्षण आिण िख्र नां या त वाचंा प्रसार 
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कर यासाठी काम केले. तथािप १७९३ या सनदी कायद्यात सधुािरत आिण नूतनीकरण 
१८१३ म ये कर यात आले. िव हेरफोसर्, झाचेरी, मेकाले, ग्रटँ आिण इतर बर् याच 
जणानंी यरुोिपयन िमशनर् यांचे िनबिधत प्रवेश पु हा सु   कर यासाठी संसदेत असखं्य 
यािचका सादर के या. यां या अनभुवा या अनषुगंाने सन १८१३ या सनदी कायद्याने 
काही िवशेषािधकार मंजूर केले. हा कायदा िवशेषत: कलम ४३ हा भारता या िशक्षणा या 
इितहासात मह वपूणर् आहे. याने ग हनर्र जनरलला जा ती या महसलुातून दरवषीर् एक 
लाखापेक्षा कमी रकमेची रक्कम िशक्षणासाठी खचर् कर याचे अिधकार िदले. पारपंिरक ज्ञान 
आिण सािह याचे पनु जीवन करणे आिण भारतातील िशक्षणाला प्रो साहन देणे हे याचे 
उ ी  होते. यात भारतीयानंा पा ा य िवज्ञान िशक यास प्रो सािहत केले. तथािप, यात 
शैक्षिणक के्षत्रातील जा तीत जा त खचार्ची रक्कम नमूद केलेली नाही. या यितिरक्त िनधी 
िवतरणासाठी कोणताही िवभाग तयार केला नाही. तथािप सन १८१३ चा सनद कायदा 
ई ट इंिडया कंपनीचे पिहले औपचािरक शैक्षिणक धोरण हणून ऐितहािसक ्या मह वपूणर् 
आहे. या कायद्याद्वार ेकंपनीने भारतात िशक्षणाचा प्रसार कर याचे काम हाती घेतले. 

 
१८१३ म ये हा कायदा मंजूर झाला असला तरी िशक्षणासाठीचा  अितिरक्त 

महसूल फक्त १८२३ म येच िमळाला. िनधी या प्रसारासाठी दहा सद य असलेली 
सावर्जिनक सूचना सिमतीची एक सवर्साधारण सिमती अि त वात आली. यापैकी बहुतेक 
लोक पौवार् य िशक्षणास समथर्न देत होते आिण सं कृत आिण अरबी सािह यास प्रो साहन 
दे या या बाजूने होते. पा ा य िशक्षणाची ओळख पु तके आिण प्रिशिक्षत िशक्षकां या 
अभावामळेु साकारात न हती. परतं ुया तटुपुं या प्रय नांनादेखील काहीिब्रटीश अिधकारी 
आिण नविशिक्षत भारतीयांनी यांचा िवरोध केला. जॉन िमल सारख्या उपयकु्ततावादी  
अिधकार्याने १८१७ म ये भारताचा इितहास प्रकािशत केला. याला भारतीय समाज 
आिण सं कृतीम ये कौतकुा पद असे काही आढळले नाही. भारतीय सं कृती आिण 
सािह य हे िवदारक, अतािकर् क आिण ि थर अस याची टीका याने केली. िमलने पा ा य 
नैितक े तेचे समथर्न केले. या या मते पा ा य वैज्ञािनक ज्ञान हाच भारतीयां या 
प्रगतीचा मागर् होता. नविशिक्षत प्रबदु्ध भारतीयानंीही पारपंािरक िशक्षणाला िनरथर्क मानले 
आिण भारतातील पा ा य िशक्षणा या प्रसाराचे समथर्न केले. राममोहन रॉय यापैकी एक 
होते. डेि हड हेअर यां या सहकायार्ने यानंी कलक ा येथे इंग्रजी शाळा थापन कर याची 
योजना आखली. हेअर यांनी २०  अ यासकासंह १८१७ म ये शाळा उघडली. 
महािवद्यालयाची थापना ही भारता या िशक्षणा या इितहासातील मह वाचे पवर् आहे.  
 

१८२३ म ये रॉय यानंी कलक ाम ये सं कृत महािवद्यालयाची थापना र  
कर याचे ग हनर्र जनरलला आवाहन केले. यानंी याएवजी पयार्यी अशा  गिणत, नैसिगर्क 
त वज्ञान, रसायनशा , शरीरशा  आिण इतर उपयकु्त िवज्ञान िवषयावंर प्रबदु्ध िशक्षणाची 
यव था कर यास प्रवृ  केले. १८१३ पासून िख्र न िमशनर्यानंी केले या अथक 
प्रय नातून अनकु्रमे १८१७ आिण १८१९ म ये कलक ा कूल बकु सोसायटी आिण 
कलक ा कूल सोसायटीची थापना झाली. या सं थाचंी थापना भारतातील 
िशक्षणासाठी केली गेली. 
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भारतीयानंा दे यात येणार्या िशक्षणाचे व प िनि त कर यासाठी एका सिमतीची 
थापना झाली.जनरल इं ट्रक्शन ऑफ पि लक किमटीचे अिँग्ल टीक / आिण 
ओिरएिंल ट या दोन गटात िवभागणी झा याने सवार्नमुते िनणर्य घे यास असमथर्ता 
दशर्वली गेली. ओिरएटंिल ट िकंवा पौवार् यवादी देशी पारपंािरक सं कृती आिण 
स यतेम ये अतंभूर्त असले या थािनक भाषे या िशक्षणाला प्रो साहन देत होते. इंग्रजी 
मा यमा या पा ा य िशक्षणासाठी अिँग्ल ट्स मोहीम राबिवत होते. यानंतर लवकरच काही 
जनेु सद य िनवृ  झाले िकंवा मरण पावले आिण यां याऐवजी उपयोिगतावादी िवचारानंी 
पे्रिरत झाले या नवीन सद य आले. अनेक वादिववाद आिण िवचारिविनमयानंतर दो ही 
गटानंी आपला यिुक्तवाद ग हनर्र-जनरल यां यासमोर मांड याचा िनणर्य घेतला. यावेळी 
झाचेरी मेकाले याचंा मलुगा लॉडर् मेकाले हा  सावर्जिनक सूचना सिमती या सवर्साधारण 
सिमतीचा अ यक्ष झाला. याने अ ॅिंग्ल ट लोकांचा प्र ताव  वीकारला आिण अमंलात 
आणला. मॅकॉले यांनी इंग्रजी िशक्षणास मदत करणार ेएक संिहता तयार केली आिण ग हनर्र 
जनरल बिटक यानंा पाठवली. आधिुनक भारतातील िशक्षणाची उ प ी व प्रगती १८३५ 
या मॅकाले या सिंहतेत आहे. “यरुोिपयन वाचनालयातील एकच कपाट भारत आिण 
अरब या सपूंणर् सािह यापेक्षा  उपयकु्त ठरले” असे उद्गार काढून याने ओिरएिंल ट 
(पौवार् य) गटावर ताशेर ेओढले. याने भारतात पाि मा य िशक्षणा या बाजूने िनकाल िदला  
कारण याच प्रकारचे िशक्षण िब्रिटश रा यक याना आिण सामा य लोकामं ये म य थी 
क न सिुशिक्षत अिधकारी परुवून सलुभ कारभार सिुनि त क न मदत क  शकेल असा 
याला िव ास होता. १८३० म ये अलेक्झाडंर डफ यांना जनरल अस ली ऑफ द चचर् 
ऑफ कॉटलंड इि टट्यूशन (नंतर कॉिटश चचर् कॉलेज असे नाव दे यात आले) 
कलक ा येथे थाप याची परवानगी िदली ते हा बिटंकने भारतातील िशक्षणाकडे कल 
प  केला. फेब्रवुारी १८३५ म ये मॅकाले या िमिनटापूवीर् बेि टंकने दोन मह वपूणर् िनणर्य 
घेतले. याने बंगाल, िबहार आिण ओिरसामधील थािनक भाषे या िशक्षणाब ल मािहती 
दे यासाठी िव यम अ ॅडम याचंी नेमणूक केली. तसेच यरुोिपयन औषध व श िक्रये या 
अनषुगंाने यानंी कलक ा येथे वैद्यकीय महािवद्यालय थाप याचा िनधार्र केला. याचंा 
हेतू यरुोिपयन तसेच थािनक भाषेचा प्रसार जनतेत हावा. बिटंकने नमूद केले आहे की 
‘िब्रटीश सरकारचा हेतू भारतीयामं ये यरुोिपयन सािह य आिण िवज्ञानाचा प्रचार कर याचा 
आहे. िशक्षणा या हेतूसाठी िविनयोिजत िनधी एकट्या इंग्रजी िशक्षणावर उ म प्रकार े
वापरला जाईल. परतं ुतो देशी िशक्षणािवषयी उदासीन न हता. मयार्िदत उपल ध शैक्षिणक 
फंड आिण सन १८३३ या सनदी कायद्याने याला अिँग्लि ट ट आिण मॅकाले यां या 
बाजूने िनणर्य घे यास भाग पाडले. ई ट इंिडया कंपनी या प्रशासकीय खचार्ला आळा 
घाल यासाठी सन १८३३ या िनयामक कायद्यानसुार भारतीयानंा जबाबदार अिधकृत 
पदावंर नोकरी देणे बंधनकारक केले. िब्रटीशां या ीने इंग्रजी भाषा आिण िब्रटीश 
िवचारधारा पिरिचत अिधकारी तयार होणे आव यक होते. बिटंक या मह वा या िनणर्याने 
‘इंग्रजीला सवार्त मह वाची आिण साम यर्शाली भाषा हणून उदयास ये याचा मागर् मोकळा 
झाला’. 

 
 इंग्रजी िशक्षणामळेु पि म आिण पूवेर्चे िवचार एकत्र आले जेणेक न सामािजक 
आिण राजकीय क पनानंा मूतर् व प दे यात कर यात याचा मोठा पिरणाम झाला. 
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िमशनरी आिण काही समिपर्त भारतीयानंा िशक्षणा या प्रसारात पिर म घेतले. इंग्रजी 
िशक्षण लोकिप्रय झाले आिण शहरामं ये मागणी वाढली. इंग्रजी िब्रटीश प्रशासनात अिधकृत 
भाषा कायदा १९३७ हणून िनि त झाली. िशक्षण ही िब्रटीश प्रशासकीय नोकरींचे 
प्रवेशद्वार होते. इंग्रजी जे वैयिक्तक सामािजक पा ा य िशक्षणा या यापक प्रसाराने आिथर्क 
प्रगतीचे साधन होते. िब्रटीश स े या नैितक े तेची आिण भारतीयां या िनकृ तेची 
िमथके िनमार्ण झाली. पा ा य िवज्ञान, त वज्ञान आिण तकर् सगंतता भारतीय 
पारपंािरकते या िवरोधात होती. उ च िशक्षण आिण िवद्यापीठा या िशक्षणाची मागणी 
मोठ्या म ये जनरल इं टक्शन कमेटीचे सेके्रटरी एफ प्रमाणात वाढली. जेमऊत यानंी 
िवद्यापीठा या िशक्षणाची योजना संचालक कोटार्कडे सादर केली. काही वषार्तच संपूणर् 
भारतभर िशक्षणाचा वेगवान अनभुव घेताका. ग हनर्र जनरल डलहौसी यानंी िब्रटीश 
शैक्षिणक धोरणाला एक ससुगंत आिण पद्धतशीर प िदले. म ये ( याचे नाव बदलून 
पे्रिसडे सी कॉलेज) कलक ा मदरसा आिण िहदूं कॉलेज सधुारणा के या आिण तांित्रक 
िशक्षण सं था थािपत कर याची योजना आखली. भारतातील ी िशक्षणा या करणासाठी 
अिधकृत सहा य करणार ेपिहले ग हनर्र जनरल हणून यांची ओळख िनमार्ण झाली.  
   
 डलहौजी या कायर्िकदीर्त इ ट इंिडया कंपनी या चाटर्र या नतुिनकरणासाठी 
तारीख जवळ येत होती. याचा पिरणाम हणून भारतीय िशक्षणा या रचनेवर पु हा एकदा 
िब्रटीश संसदेत चचार् सु  झाली. या चचेर्मळेु १८५४ म ये वूड्स सिमतीचा पाठपरुावा सु  
झाला. भारतीय समाज आिण िब्रटीश प्रशानासाचे अनकूुल शैक्षिणक धोरण तयार कर याची 
जबाबदारी चा सर् वडु यां यावर सोपिव यात आली. यात िब्रटीश ससंदेचे वूड्स १ 
ऑक्टोबर १८५४ म ये  भारतात पोहोचले.  इंग्रजी आिण थािनक भाषेद्वार े काला 
शैक्षिणक धोरण साकारले गेले. त वज्ञान, सािह य आिण िवज्ञान या िवषयावरील यरुोिपयन 
देणे हे येय मानले. याम ये तीन गटामं ये शैक्षिणक गोरण पिर छेदात वगीर्कृत केले.  

१) िवभागा या यव थापनासाठी यतं्रणािशक्षण 
२) िवद्यापीठ थापन करणे. 
३) सं थाना अनदुान सहा य करणे. 

 

या सिमती या सूचनेनसुार िवद्यापीठे थापन कर याची योजना तयार 
कर यासाठी वततं्र सिमती थापन केली गेली. १९५७ म ये िवद्यापीठांची थापन झाली. 
पिरणामी, मा यिमक िशक्षण ह वतंत्र बनला व िवद्यापीठां या िशक्षणाचे एक म यम हणून 
उदयाला आला. मा यिमक िशक्षणा या गणुावंर तािंत्रक आिण यावसाियक अ यासक्रम 
आिण िवद्यापीठाचे िशक्षण िमळू लागले. िशक्षक प्रिशक्षण याची तरतूद मात्र तेथे न हती. 
अद्याप मातभृाषेत िशक्षण १८८२ पयत मा यिमक िशक्षण िवशेषिर या िदले गेले नाही. 
दलुर्िक्षतच रािहले. १८८२ हे भारारातील िशक्षणा या इितहासातील आणखी एक 
उ लेखनीय वषर् आहे. िव यम हटंर या नेतृ वात (हटंर किमशन) भारतीय िशक्षण आयोग 
प्रथमच बैठक झाली. वूड्स या खाली या या प्रभावी १८५४ लॉडर् िरपन यानंी 
अमंलबजावणीचा आढावा घे यासाठी पूवीर्चे शैक्षिणक धोरण सधुार यासाठी आिण 
प्राथिमक िशक्षण आिण मिहला िशक्षणासाठी अिधक तरतदु कर यासाठी किमशनची 
नेमणूक केली. आयोगाने उ च िशक्षण आिण मा यिमक िशक्षण सं थानंा थेट मदत 



 100

दे यापासून व यव थापनापासून रा य सरकारने हळूहळू माघार घे याची िशफारस केली. 
मा यिमक िशक्षणाचे सवेर्क्षण क न िविवध यावसाियक, तािंत्रक आिण शैक्षिणक 
अ यासक्रमांची िशफारस केली गेली. वसाहतवाद्यां या ह ते िशक्षण हे स ाधारी 
िवचारसरणी जवणार े साधन होते. त कालीन सामािजकिर या  राजकीय चौकटी या 
बधंनात अनु प िनयिंत्रत आिण सकं्रिमत ज्ञान तयार केले. िब्रटीश सावर्भौम व, यिुक्तवाद, 
े ता आिण उ नतीची उि नवेश वसाहतवादी वचर् व िटकवून ठेवणे हे याचे उि  होते. 

भारतीय लोकामं ये हळूहळू रा ट्रवादाची भावना िवकिसत झाली. 
 

 रा ट्रीय िशक्षण ही परदेशी रा यक या या अधीन राह या या सं कृतीला िवरोध 
क न भारतीय नागिरकानंा राजकीय सं कृती िशक याची आिण दे याची प्रिक्रया आहे. 
रा ट्रीय  िशक्षणाने वचर् ववादी अिधरा यवादी, वसाहतवादी व स ाधारी यां यातील 
असमान सामािजक संबधंानंा आ हान िदले. यात जाती आिण िलंग िवषमतानंवरही लक्ष 
किद्रत केले गेले. असमानता किन  आिण या सामािजक िवशेषािधकािरत िवभागात िशक्षण 
आिण शैक्षिणक सिुवधामं ये प्रवेश प्रितबिंधत अरिवंद घोष यां या मतानसुार रा ट्रीय 
िशक्षणाची सु वात करीत होते. भूतकाळातील घटनापंासून होते. आिण याचा परुपूेर वापर 
क न एक महान रा ट्र तयार होते. रा ट्रीय शैक्षिणक चळवळी या सवर्साधारण उपक्रम 
हणजे िशक्षणामधील िनणर्य घे या या प्रिक्रयेवर पिरणाम घडिवणे, थािनक प्रादेिशक 
भाषेचा प्रसार थािनक भाषे या िशक्षणाद्वार ेकरणे आिण अ यास कायर्क्रमाद्वार े देशभक्ती 
मु ये वाढवणे, भारतीयां या अिधकाराची मागणी करणे. रा ट्रीय िशक्षणा या परु क यार्चे 
उि  हणजे वसाहती िशक्षणाचा पयार्य तयार करणे. रा ट्रीय िशक्षण आिण जागितक 
पातळीवर वचर् व असले या वसाहितक िशक्षणप्रणाली सां कृितक पनु त-सामािजक 
यां यात असमान पधार् होती. उ पादनाचे मा यम हणून िशक्षणा या के्षत्रात प्रवेश करणे 
कठीण होते. इंग्रजी िशक्षण ही नोकरी यवसाय आिण सामािजक हालचालींची गु िक ली 
होती. आिण याच वेळी वसाहती िशक्षणावर गलुामी प्रवृ ीचे आिण प्रितगामी हणून 
गाधंींनी टीका केली. िशक्षणाला वैयिक्तक वािभमान गहाण टाकणार े हणून वणर्न करतात. 
व हणून याचा िनषेध करतात. तथािप रा ट्रीय िशक्षणावरील मतप्रणाली एकसधं न हती. 
सावर्जिनक सभेने धािमर्क िव ात ह तके्षप न कर या या िब्रटीश धोरणाचे कौतकु केले 
आहे. तर बाल गगंाधर िटळक िविश  धािमर्क सूचनानंा मा यता दे यास अनकूुल होते. 
लाल लजपतराय यानंी िशक्षण के्षत्रात संकुिचत आिण सांप्रदाियक अशा सूचनांचा िनषेध 
केला. या या मते, अ यासक्रम लोकाचें सामा य सामािजक जीवन िचित्रत केले पािहजे. 
इतर सवर् सरकारी खचार्म ये िशक्षणास कमी प्राधा य दे या या िब्रटीश धोरणामळेु रा ट्रीय 
िशक्षणा या परु क याना त्रास झाला. शैक्षिणक सेवामं ये अिधकार्यांची नेमणूक याचा काही 
अशंी िवपरीत पिरणाम िशक्षणावर झाला. िब्रटीश अिधकार्यानंी उ च पदाचंा कर या या 
वणर्द्वेषा या प्रथेचा यानंी िवरोध केला. उपभोग घेतला आिण भारतीयानंा खाल या 
दजार् या पदावंर थान िदले. थािनक लोकामंधून मोठ्या प्रमाणात िशक्षण घेत यामळेु 
लोकसखं्ये या वेगवेग या काही सघंटनांनी देशी िशक्षणासाठी िवभागांकडे मोठ्या प्रमाणात 
लक्ष वेधळे गेले. याम ये पंजा वरील आयर् समाज, आवाज उठिवला, ी गु िसहं संघटना, 
ब्रा हो समाज, होिशयारपरु िज ातील भाषा सभा, अलीगड भाषा सधुार सं था, अलीगड 
येथील स य धमर्लंिबनी सभा, अहमदाबादची गजुरात हनार्क्यलुर सोसायटी, मेराठची 
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महु मदन असोिसयेशन याचंा समावेश होता. तथािप यां यातील काही सरकारी िनधी 
िमळिव यासाठी दबाव आणला. पण िशक्षणामधील अतंगर्त वचर् व यानंी पि मेकडील 
यावर प्र  िवचार यापासून परावृ  केले. (जाती आिण िलंगभेद) परतं ु देशातील किन  
जातींना मखु्य सां कृितक साम्रा यवादाला िवरोध केला. िशक्षण प्रवाहात आण यासाठी 
िततकेसे प्रय न झाले नाहीत. वसाहती िशक्षणामळेु १९११ म ये नोकरीची हमी देऊन 
सामािजक गितशीलता वाढली. गोपालकृ ण गोखले यानंी अिनवायर् प्राथिमक िशक्षण 
िवधयेक मांडले ते हा सामिुहक िशक्षणाचा मु ा ह रा ट्रीय अजडा बनला. परतं ु न्रीतीश 
िवधानपिरषदेने यांचा प्र ताव फेटाळून लावला. मोठ्या प्रमाणावर िशक्षणा या वाढ या 
मागणी या अनषुगंाने१९१३  म ये तीन मखु्य त वांचा समावेश क न एक शैक्षिणक ठराव 
जरी केला.  

१) िवद्यमान शैक्षिणक सं थांची सखं्या वाढिव या या जागी वाढिवणे. 
२) प्राथिमक व मा यिमक िशक्षणाचे अिधक यावहािरक हेतूकडे वळिवणे/  
३) भारताम ये उ च अ यास आिण सशंोधनाची तरतूद करणे.   

 

हा ठराव आ ासक होता पण पिह या महायदु्धा या धामधमुीत याची अमंलबजावणीत ठ प 
पडली. शैक्षिणक ठरवातील सामिुहक िशक्षण १९१३ कायर्क्रम आिण िनरक्षरता िनमूर्लन 
बॉ बे लेिज लेिट ह कौि सलने १९१८ म ये त सम िवधेयक मंजूर केले. पजंाब संयकु्त 
प्रातं,  िबहार आिण ओिरसाम ये अशीच िवधेयके यश वीपणे मंजूर झाली. 
 

 भारतीय िवद्यापीठां या ि थती आिण प्रगतीचा आढावा घे यासाठी आिण 
िवद्यापीठ प्रशासकाचे पनुगर्ठन कर यासाठी िवद्यापीठ आयोग १९०२ म ये थापन 
कर यात आला. आिण १९०४ म ये भारतीय िवद्यापीठ कायदा समंत कर यात आला. 
आयोगा या अहवालामळेु मा यिमक िशक्षणावर िवद्यापीठांचे िनयतं्रण वाढले. अ यासक्रम 
तयार कर यासाठी, परीक्षा आयोिजत कर यासाठी आिण अ यासक्रम पूणर् झा यावर 
िवद्या याना मा यिमक शाळा सोड याचा दाखला दे यासाठी काही मा यिमक िशक्षण 
मंडळे िनि त केली गेली. सर मायकेल सॅडलर यां या अ यक्षतेखाली सॅडलर किमशन 
१९१७ म ये थापन झाले. िवद्यापीठाचे िशक्षण िवकिसत कर यासाठी मा यिमक िशक्षण 
सधुार याचा प्रय न केला. याम ये अशी िशफारस केली गेली की – 

१) मा यिमक आिण िवद्यापीठां या अ यासक्रमानंतगर्त योग्य ते समायोजन हायला 
हवे.  

२) िशक्षण दे यासाठी सरकारने वततं्र इंटरिमडीयट शैक्षिणक सं था िवकिसत 
आट्र्स (कलाशाखा) करा यात. जसे, िवज्ञान, औषध, अिभयािंत्रकी, अ यापन इ.  

३) प्रवेशासाठी िनकष हणून इंटरिमडीयट परीक्षा उ ीणर् असावी. 
४) मा यिमक व म यवतीर् िशक्षण एक वतंत्र बोडर् थापन केले जावे, जे मा यिमक 

िशक्षण घे यास व िनयंित्रत करावे.    
 

 यानंतर या वषात ग्रामीण आिण शहरी भागात दु यम िशक्षणाचा िव तार मोठ्या 
प्रमाणात झाला. परतं ुिशक्षक प्रिशक्षण , वेतन आिण तािंत्रक िशक्षणा या तरतदुीशी सबंंिधत 
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सम या कायम मंजूर रािह या. १९१९ भारत सरकार कायदा तेथे प्रत झा यामळेु िशक्षण 
ही प्रािंतक सरकारची ह तातंिरत जबाबदारी बनली. प्रांतीय सरकारावंर शैक्षिणक प्रक पांचे 
पयर्वेक्षण आिण सरकारला सूचना परुिवणार े िशक्षणमंत्री नेमले गेले. देशातील िशक्षणा या 
िवकासाचे आकलन कर यासाठी हाट ग सिमतीने मा यिमक शालेय अ यासक्रमाम ये 
अि त वात आली. १९२९ सिमती िविवधता आण याचे ठरिवले. िवशेषत: मलेु 
यावसाियक, औद्योिगक आिण वािण य अ यासक्रम िनवड यास भाग पडतील. 
या यितिरक्त िशक्षकां या सेवेची ि थती आिण याचें प्रिशक्षण हे देखील यानात घेतले गेले. 
बेरोजगारी या वाढ या सम येम ये सपू्र सिमती १९३४ कारणे जाणून घे यासाठी 
सरकारने नेमली आहे. हे लक्षात आले. प्रचिलत सिुनि त कर यात कुचकामी होते की 
औपचािरक शाळा यवसाय िशक्षणास पदवी व प्रमाणपत्र िदले गेले. परतं ु ते कायर्के्षत्रात 
अकायर्क्षम व अपरु ेहोते. हणून सिमतीने सचुवले की मा यिमक तरावरील वैिव यपूणर् 
अ यासक्रम सु  करणे, यातील एक िवद्यािपठाकडे नेणे. र  करणे आिण दु यम म यवतीर् 
ट पा तराचे आणखी एक वषर् वाढिवणे. खाल या मा यिमक तरा या शेवटी  
यावसाियक प्रिशक्षण सु  करणे आिण िवद्यापीठामं ये तीन वषार्चा पदवी अ यासक्रम सु  
करणे. 
  

 सन १९३५ म ये भारत सरकारने शैक्षिणक िनयोजनाचा सहा य कर यासाठी 
कद्रीय स लागार िशक्षण मंडळ म ये १९३६-३७ ची थापना केली . (सीएबीई) बॉट आिण 
वडु या दोन तज्ञानंा शैक्षिणक पनुरचना आिण यावसाियक िशक्षणा या सम येवर स ला 
दे यासाठी आमंित्रत केले गेले होते. आव यक पात्रता असूनही मोठ्या सखं्येने िवद्यापीठ 
पदवीधर, यवसाय सरुिक्षत कर यात अयश वी झाले होते. हणूनच तज्ञानंी ेणीबद्ध 
शैक्षिणक सं था समांतर ेणीबद्ध यावसाियक सं था वूड या नवीन प्रकार या तािंत्रक 
सं थे या थापन कर याचे सचुिवले. अहवालाला उ र हणून अिभयािंत्रकी िवद्यालय 
अि त वात आले आिण सवर् प्रातंात िविवध तािंत्रक, यावसाियक आिण कृषीशाळा थापन 
झा या. १९३७ म ये कागँ्रेस मंत्रालयाने वधार् येथे अिखल भारतीय रा ट्रीय शैक्षिणक 
पिरषद आयोिजत केली. पिरषदेने सात वषार् या कालावधीसाठी देश यापी सक्तीचे आिण 
िवनामु य िशक्षण आिण मातभृाषेचा िशक्षणाचे म यम हणून वापर यासारख्या घोषणा 
के या. समेंलनाचे अ यक्ष थान असताना गांधींनी वातावरणात अतंभूर्त असले या 
अ यासक्रमाची आिण मॅ यअुल आिण उ पादक कामाचंी एकत्रीकरणातून िशफारस 
पिरषदेने झाकीर हुसेन सिमती केली. यात सचुवले गेले की योजना तयार कर यासाठी 
नेमली.  
 

१)  मलुभूत िश प िशक्षणासह जे काही उद्योग िकंवा यवसायातून सपूंणर् िशक्षण देत आहे.  

२) िशक्षकां या पगाराची मािहती देणारी शैक्षिणक योजना आिण अ यासक्रम पूणर् झा यावर 
िवद्या याना सहा य करणे.  

३)  यावसाियक िशक्षण जे मलुाला नंतर या आयु यात उपयोगी पडेल ते देणे.  

४)  पयार्वरण आिण ग्रामीण ह तकलाबंरोबरच बालिशक्षणाचा जवळचा सम वय साधने.   
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७.३ साराशं 
  
 अधोगतीब ल काही िब्रटीश अिधकारी भारतीय समाजा या िशक्षणाचा अभाव व 
समाजातील िशक्षणाचा अभाव व समाजातील औदािस य याला मनात होते. यानंा प्राचीन 
भारता या प्रगतीब ल आ था होती. व यानंी केले या कामिगरीचे ते प्रशंसक होते. िशक्षण 
िमळाले तर पु हा भारतीयांचे उ थान होईल, असा यांचा िव ास होता.  
 
७.४  प्र  
 
१) िब्रटीश वसाहत पूवर् कालातील भारतीय िशक्षणपद्धती प  करा 
२) भारतात आधिुनक िशक्षण जव यासाठी िब्रिटशां या प्रय नांचा मागोवा घ्या.  
 
७.५ सदंभर् 
 
१) द िह ट्री ऑफ िब्रटीश इंिडया  ,जे स िमल ,लंडन .  
२) सिुमत सरकार, मोडणर् इंिडया १८८५-१९४७, मकिमलन, मद्रास, १९९६  
३) िबपीन चंद्र, िह ट्री ऑफ मोडणर् इंिडया, २००९.  
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८ 
 

िनरौद्योिगकीकरण आिण शेतीचे यापारीकरण 
 

घटक रचना : 
८.१ उ ी े 
८.२ प्र तावना 
८.३ भारतीय उद्योगाचें ख चीकरण िकंवा िनरौद्योगीकीकरण 
८.४ एत ेिशय उद्योगां या पीछेहाटीची कारणे 
८.५ िनरौद्योगीकरणाचे पिरणाम 
८.६ शेतीचे यापारीकरण/ कृषी यवसायीकरण 
८.७ शेती या यापारीकरणा मागील कारणे 
८.८ शेतीचे यापारीकरणाचे पिरणाम 
८.९ यापारी िपके 
८.१० साराशं 
८.११ प्र  
८.१२सदंभर् 
 
८.१ उ ी  े
 
या घटकाचा अ यास पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् ...... 
१. िनरौद्योगीकीकरण संक पना प पणे समजतील 
२. िनरौद्योगीकीकरणचे िविवध पिरणाम समजून घेतील 
३. शेती या यापारीकरणाचे धोरण समजतील 
४. यापारीकरणाचा शेतीवर होणारा पिरणाम समजून घेतील 
 
८.२ प्र तावना 
 
 िब्रिटश राजवटीचा भारतीय अथर् यव थेवर यापूवीर् कधीही झाला नाही असा 
ती पिरणाम झाला. शेतीचे यापारीकरण, जा तीत जा त जमीन महसूल मागणी, 
जमीनदार वगार्ची उदय,वाढता कजर्बाजारीपणा आिण शेतकर् यां या गिरबीमळेु भारतीय 
अथर् यव था डबघाईला आली. िब्रिटश राजवटीचा भारता या राजकीय, सामािजक आिण 
आिथर्क रचनेवर बराच पिरणाम झाला. यांनी घेतलेली िविवध आिथर्क धोरणे गिरबीमळेु 
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आिण सवर्सामा याचें हाल झाले. िब्रिटशानंी भारतातील वावलंबी ग्रामीण अथर् यव था 
नामशेष कर या या धोरणाचे अनसुरण केले. िब्रटीशपूवर् कालीन नेतृ व असले या 
शेतकर्यां या आिथर्क सम यां या िनराकरणासाठी  उ सकु होते.  िब्रटीश नेतृ व मात्र 
िब्रटीश साम्रा यवादामळेु शेती करणार े आिण कामगाराचें साम्रा य वादी धोरणांतगर्त 
आिथर्क शोषक कर यास बांधील होते. 
 

८.३ भारतीय उद्योगाचें ख चीकरण िकंवा िनरौद्योगीकीकरण 
 

 एकोिणसा या शतका या सु वाती या दशकात भारतीय औद्योिगक 
उ पादनां या उ पादनात व िनयार्तीत मोठी घट झाली. एच. एच. िव सन याचें हणणे आहे 
की िब्रिटशानंी राजकीय अ याय कर याचे काम केले आिण राजकीय वचर् वा या 
प्रभावाखाली भारताला प्रितकूल व इंग्लंडला अनकूुल असे आिथर्क धोरण राब याचे काम 
केले यामळेु ए देशीय लोक यानंा समथर्पणे त ड देऊ शकले नाहीत.बी.डी. बस ुयांनी 
यां या फायद्यासाठी िब्रिटश अिधकार्यानंी केले या उपाययोजनाचंी यादी नमूद करते-                 
१) इंग्लंडम ये भारतीय उ पादनात भारी शु क लादणे २) भारतातून व त दराने क या 
मालाची िनयार्त ३) िब्रिटशांना भारतात िवशेष सिुवधा देणे ४) भारतीय कारागीरानंा याचें 
यापार गिुपत उघड कर यास भाग पाडणे.  

 

 डॉ.डी.आर. गाडगीळ यानंी १९ या शतका या उ राधार्त तीन मखु्य कारणांचा 
उ लेख केला याने ह तकला उद्योगा या घट या या िवशेष सदंभार्सह भारतात वेगाने 
िनरौद्योगीकीकरण धोरण राबवले- मूळ स ाधारी शक्ती नामशेष होणे, परक्या रा याची 
थापना आिण िब्रटीशांची िवकिसत यतं्रसामग्री. 

 

 शासनाने अवलंबलेली धोरणे वदेशी उद्योगासंाठी अ यतं हािनकारक होती. 
उदाहरणाथर्,कोणतीही कर न देता अथवा कोणताही अडथळा न घालता िब्रिटश व तूंना 
भारतात ये याची परवानगी होती. दसुरीकडे मात्र भारतीय उ पािदत व तूं या िनयार्तीवर 
भारी शु क भरावे लागत होते. िब्रिटश धोरणाची अशी अनेक उदाहरणे उद्धृत करता येतील. 
या धोरणाचा फटका भारतीय उद्योगानंा बसला. शेवटी यातील बरचे ए देशीय यापार बदं 
झाले. इंग्लंड आिण इतर पा ा य देशामं ये औद्योिगक क्रांती भरभराटीला आली. तथािप 
याच वेळी भारतातील उद्योगाचें प्रमाण कमी होऊ लागले. दसुर्या श दातं सागंायचे झाले 
तर भारता या िनरौद्योगीकीकरणची प्रिक्रया सु  झाली. औद्योिगक कामगार बेरोजगार होते. 
यामळेु जिमनीवरील दबाव वाढला. जमीन िवभागली गेली आिण छोट्या छोट्या 
िवभांगामं ये म ये जमीन िवभागली गेली. कृषी उ पादकता कमी झाली आिण शेती हा 
मागासलेला उद्योग झाला. िब्रटीश राजवटीपूवीर् भारतात सु यवि थत उद्योग होता. 
िब्रटीशां या आगमनाने भारतीय उद्योग घसर यास सु वात झाली. १८ या शतका या 
अखेरीस अधोगतीची प्रिक्रया सु  झाली. १९ या शतका या म यभागी ती कळसास 
पोहोचली. 
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८.४ एत ेिशय उद्योगां या पीछेहाटीची कारण े
 
१) शहरातील ह तकला उद्योग िब्रिटशां या घातक धोरणामळेु कोसळला. मशीनवर तयार 
झालेला व इंग्लंड मधून आलेला व त आयात माल आिण िब्रिटश साम्रा यवादी 
धोरणामळेु हे घडले. भारतीय कारागीर हे मूळात भारतीय रा यकतेर् यां यावर अवलंबून 
होते. भारतातील सघंिटत उद्योगाची अशी उ पादने मखु्यतः कुलीन यक्तींव 
राजघरा यातील यक्ती िवकत घेत असत. भारतात िब्रटीश शासन थापन झा यावर मूळ 
शासक व कारािगराचें आधार तंभ नाहीसे होऊ लागले. भारतात िब्रटीश स े या 
िव तारा या प्रिक्रयेत ही मूळ रा ये िब्रटीश साम्रा याशी जोडली गेली. हणूनच कारागीरानंा 
िमळालेले पूवीर्चे आ य थान गमवावे लागले. याचें दरबारातील आसरा घेणार े आिण 
कारागीर बेरोजगार झाले. देशातील राजस ा नाहीशी होणे हणजे या उद्योगां या 
उ पादनां या मागणीचे मखु्य ोत बदं होणे. िश प उद्योग, दागदािगने,भाडंी आिण इतर 
बर् याच व तूसंाठी भारतीय राजे आिण सरदार साधाल ह ते व उदारपणे नादात करत 
असत. यां या उ पादना या मागणीअभावी कारागीर बेरोजगार झाले वते शेतीकडे वळले. 
 
२) िब्रिटश यावसाियक धोरणामळेु कारागीर उद्धव त झाले. िब्रिटशानंी भारतातील 
शेतकर्यानंा यां या उद्योगासाठीलागणारी नगदी िपके घे यास दबाव आणला. हणूनच मूळ 
कारािगरानंा यां या उद्योगासाठी क चा माल िमळू शकला नाही. मूळ उद्योग न  
कर यासाठी िब्रटीशानंी बर् याच तंत्राचा वापर केला. ते अनेक कारागीरावंर यांचे काम 
थाबंव यासाठी दबाव आणतात. भारताचा लघ ु उद्योग हा परदेशी यापारामळेु देशा या 
भरभराटीचा आधार तंभ होता. बगंालम ये कंपनीने आपली राजकीय वचर् व थािपत 
करताच सतुी आिण रशेीम कपड्यां या कारािगरांचे शोषण कर यास सरुवात केली. 
पिरणामी,कपड्याचंा यापार कारािगरां या फायद्याचा ोत रािहला नाही आिण बगंालचा 
कापड उद्योग िवखरुला. या प्रकार या शोषणा मक उपायानंी वत: या फायद्यासाठी मूळ 
उद्योगावंरदबाव आण यात आला 
 
३) अठरा या शतकात आधिुनक ततं्रज्ञानासह उद्योगांची वाढ इंग्लंडम ये झाली. या 
औद्योिगक क्रातंीला उ पादनासाठी क चा माल आव यक होता. इंग्लंडने भारतातील 
क या मालाचा वापर उद्योगासंाठी केला आिण भारतात त यार अशा उ पािदत व तूंची 
िवक्री केली. इंग्लंडने भारतातून िनयार्त होणार् या व तूवंर जबर शु क लादले. याने िब्रटीश 
उद्योगाचे सरंक्षण केले. दसुरीकडे,भारत सरकारने आयात केले या व तंूवर कमीतकमी 
शु क लादले जेणेक न यांना भारतीय बाजारात सहज िवक्री करता येईल. िब्रिटशानंी 
यावर कमी कर लावला हणून औद्योिगक उ पादन दजेर्दार व व त होते. यामळेु भारतीय 
उ पादन महाग झाले आहे हणूनच यानंी बाजारातील िह सा जलद गमावायला सु वात 
केली. अशा प्रकार ेयाचा दो ही बाजूनंी भारतीय यापार आिण उद्योगावर पिरणाम झाला 
आिण याचा पिरणाम हणून भारतातील यापार व उद्योग न  झाला. 
 
४) िब्रिटश राजवटीचा ह तकला वइतर बाबींवरही पिरणाम झाला. पयर्वेक्षक उ पादक 
सघंउ पादनां या गणुव ेवर देखरखे ठेवत असे. यानंी यापाराचे िनयमन देखील केले. 
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िब्रटीश यापार्या या प्रवेशामळेु या सघंटनानंी याचंी शक्ती गमावली. पयर्वेक्षक सं था 
नाहीशाहोताचअनेक दु पिरणाम िदसू लागले. पिरणामी िब्रटीश उद्योगांच फावले. 
 
५) यरुोिपयन उ पादकाकंडून होणारी पधार् थािनक उद्योगा या िवनाशास कारणीभूत 
ठरली. र ते आिण रे वेमागार् या बांधकामामळेु देशा या कानाकोपर्यातबाहेरीलव तूंचे 
िवतरण करणे शक्य झाले. सएुझ कालवा सु  झा यामळेु इंग्लंड आिण भारत यां यातील 
अतंर कमी झाले. इंग्रजी व तू मोठ्या प्रमाणात िवक्रीसाठी भारतात पाठिव यात आ या. या 
व तूंम ये कापड ही सवार्त मह वाची व तू होती. भारतीय कपड्यां या तलुनेत या 
कपड्यांची गणुव ा चागंली न हती. तथािप, ते व त होते. ते अगदी गरीब माणसा या 
आवाक्यातच होते. यामळेु हे आयात केलेले कपडे आिण इतर मशीन बनवले या व तूंची 
मोठ्या प्रमाणात मागणी होऊ लागली. थािनक ह तकलेचीमागणी कमी होवू लागली. 
 
८.५ िनरौद्योगीकीकरणाच ेपिरणाम 
 
 इंग्लंडम ये भारतातून आले या ससंाधनामंळेु आिण भाडंवलामळेु 
नैसिगर्किर या इंग्लंड या लोकानंा अिधक चागंले जीवन जग याची सिुवधा िमळाली. 
१७५० नंतर इंग्रजी शेती व उद्योगात वाढती गुतंवणूक देखील शक्य झाली. अठरा या 
शतकात इंग्लंडमधील कृषीक्रातंीला आिण १७५० नंतर सु  झाले या औद्योिगक 
क्रातंीलाही ही गुतंवणूक अशंतः जबाबदार होती. कालर् माक्सर् यानंी िनरौद्योगीकीकरण 
प्रिक्रये या पिरणामाचा उ लेख केला आहे. यां या मते िब्रिटश रा यक यानीच भारतीय 
हातमाग आिण व ोद्योग ह तगत केले. इंग्लंडने भारतातील कापूस उद्योग न  केला आिण 
नंतर इंग्लंडम ये उ पािदत कापसाची िनयार्त भारताला केली. ह तकलाचें रक्षण करणार े
मूळ शासक नाहीसे झाले. उपर े शासक आिण मशीन उद्योगातील उ च िवकिसत 
तंत्रज्ञानाची पधार् यामळेु हे घडले. 
 
१) जु या शहरामंधून लोकांचे नवीन यापार कद्रात थलातंर होणे हा भारतातील िब्रटीश 
राजवटीचा सवार्त मह वाचा पिरणाम होता. ही यापार कदे्र शहरामं ये वसलेली होती. अशा 
प्रकार ेबरीच नवीन शहर े िवकिसत झाली. तथािप याच वेळी बरीच मह वाची जनुी शहर े
न  हो यास सरुवात झाली. या मह वा या शहरापैंकी िमजार्पूर देखील होते. िद ली, मुंबई, 
कलक ा, मद्रास, बगळु , नागपूर आिण कराची, लाहोर, चटगांव रगूंन, मिुशर्दाबाद, मालदा, 
शातंीपूर, तंजोर, अमतृसर, ढाका इ यादी िवकिसत झाले या मह वा या शहरामं ये 
उदयाला आली होती. या शहरानंा मह व प्रा  झाले. 
 
२) ए देशीय शासक नाहीसे झा याने व ग्रामीण  ह तकलेचा नाश हो यामळेु जु या 
भारतीय शहरातील कारािगराचंी लोकसंख्या कमी झाली. कारागीराचंा यवसाय न  
झा याने ते शेतीकडे वळले. 
 
३) िब्रिटशानंी रे वेमागर् सु  क न वाहतकुीला नवी िदशा िदली. काही जनुी शहर ेसपं नता 
कायम ठेवून होती कारण ती काही मह वपूणर् यापार मागार्वर होती. उदाहरणाथर्, िमरजापूर 
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हे एक मह वपूणर् यापार कद्र होते कारण ते गगंा नदीवर होते. रे वे सु  झा यामळेु जनेु मागर् 
आिण वाहतकुी या जु या साधनांचे मह व कमी झाले. अशा प्रकार ेबरीच जनुी शहरांनी 
यांचे मह व गमावले. तथािप, एकाच वेळी वािण य आिण यापारामळेु नवीन शहरां या 
वाढीस चालना िमळाली. 
 
४) भारतीय कला आिण ह तकला उद्योगा या न  हो याचा भारतातील कारागीर आिण 
कारागीरावंर मोठा पिरणाम झाला. बेरोजगार कारागीर शेतीत काम कर यािशवाय पयार्य 
उरले नाहीत. यािवषयी या िब्रिटश यावसाियक धोरणामळेु कृषी के्षत्र आधीच संपु ात 
आले आहे. कारािगरानंा यात सामावून घेणे इतके सक्षम न हते. यामळेु छुपी बेरोजगारी 
वाढली. 
 
५)  बरीच जनुी शहर ेअ व छ झाली होती. हे रोगाचें माहेरघर बनले. साथी या आजारात 
लेग आिण कॉलराचा वारवंार उदे्रक होणे ही एक सामा य बाब झाली होती. अशा साथी या 
आजारामंळेु शहरी लोकांचा मोठा त्रास झाला. आधीच नवीन शहरी भागातील लोकसंख्या 
वाढली होती.  
 
६) आधिुनक भारतात मोठ्या प्रमाणात उद्योगाचंी वाढ झाली आहे 
 

 १८५० या दशकात सतुी कापड,जूट आिण कोळसा खाण उद्योग सु  
झा यावर भारतातील यतं्रयगुाची सु वात झाली. बरचे आधिुनक उद्योग िब्रिटश 
भाडंवलशाही वगार् या मालकीचे िकंवा िनयिंत्रत होते. जा त नफा पाहून परदेशी 
गुतंवणूकदार भारतीय उद्योगाकडे आकिषर्त झाले. कामगार व त होते,क चा माल सहज 
उपल ध होता, भारत आिण शेजारी देश यां यासाठी तयार बाजारपेठ होती. वसाहती 
सरकार गुतंवणूकदारानंा मदत कर यास तयार होते. व ोद्योगाने देशा या 
औद्योिगकीकरणाचा पाया घातला. जवाहरलाल नेह  यां या मते, ‘कापूस आिण 
व ोद्योगाचा इितहास हा केवळ भारतातील आधिुनक उद्योगा या वाढीचा इितहास नाही 
तर एका अथार्ने तो भारताचा इितहास मानला जाऊ शकतो.’ मुंबई ( यावेळी बॉ बे हणून 
ओळखली जाणारी) व ोद्योगाचे कद्र बनली. एकोिणसा या शतका या उ राधार्त मुंबईत 
व ोद्योगाचा उदय झाला. एकोिणसा या शतकात नीळ,चहा आिण कॉफी अशा वकृ्षारोपण 
उद्योगां या वाढीचे प्रमाण होते. हे उद्योग यरुोिपयन लोकां या मालकीचे होते. कापड 
उ पादनात डाई हणून िनळेचा वापर केला जात असे. नीळ लावणी करणार्यानंी 
शेतकर् यावंर अ याचार केले. कृित्रम रगंाचा शोध लाग यावर उद्योगाला मोठा धक्का बसला. 
चहा उद्योग १८५० नंतर आसाम, बगंाल आिण दिक्षण भारतात िवकिसत झाला. हा 
परदेशी मालकीचा होता. िब्रटीश सरकारने यास आव यक अशी मदत व पे्ररणा िदली. 
मात्रया उद्योगामंधील नफा इंग्लंडला गेला. १९२० या समुारास वाढ या रा ट्रवादी 
चळवळीचा दबाव व भारतीयातील जाग कता यामळेु भारतीय उद्योगानंा अनकूुल 
प्रो साहन िमळाले. तथािप, िसमट, लोह आिण टील यासारख्या भारतीय मालकी या 
उद्योगांना वाव नाकारला गेला िकंवा यांना अपरु ेसरंक्षण िदले गेले. दसुरीकडे परदेशी 
उद्योगांना इि छत प्रो साहन आिण सरंक्षण दे यात आले. 
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८.६ शेतीचे यापारीकरण/ कृषी यवसायीकरण 
 
 नवीन जमीन महसूल धोरणाची अमंलबजावणी आिण शेतीचे यापारीकरण ही 
भारतातील कृषी के्षत्रािवषयी या िब्रिटश धोरणाची प्रमखु वैिश ् ये रािहली. शेतीचे 
यापारीकरण हे िब्रटीश उद्योग व यापारा या गरजेनसुार होते. भारतीय शेतकर् याशंी याचा 
काहीच सबंधं न हता. िब्रिटशानंी अनसुरण केले या िविवध आिथर्क धोरणामंळेु भारतीय 
अथर् यव थेचे वसाहती अथर् यव थेचे वेगवान पातंर झाले. याचे व प आिण रचना 
िब्रिटश अथर् यव थे या गरजेनसुार िनि त केली गेली. िब्रटीश या आिथर्क धोरणाची एक 
मह वाची बाब हणजे शेतीचे यापारीकरण. शेती या यापारीकरणाचा अथर् असा आहे की 
िपके व व तू उ पादक शेतकर् यानंी वत: या वापरासाठी न हे तर बाजारात िवक्रीसाठी 
तयार करावीत. िब्रिटशां या कारकीदीर्त भारतातील शेतीचे यापारीकरण सु  झाले. िब्रटन, 
फ्रा स आिण अठरा या शतकातील इतर अनेक यरुोपीय देशां या तलुनेत भारतीय 
औद्योिगक िवकासा या बाबतीत भारत खूपच मागे रािह यामळेु भारतीय शेतीचे 
यापारीकरण झाले नाही. 

 
 शेती या यापारीकरणाचे भारतावर अनेक पिरणाम झाले. क चा माल व त 
दरात िमळवून मोठ्या प्रमाणात नफा कमाव याची संधी उपल ध क न दे यात आले या 
िब्रटीश गुंतवणूकदार, यापारी आिण उ पादकानंा याचा फायदा झाला. भारतीय शेती या 
यापारीकरणामळेु काही प्रमाणात भारतीय यापार्यानंा आिण सावकारानंाही फायदा झाला 
यानंी िब्रिटशासंाठी म य त हणून काम क न प्रचंड पैसाव समाजात प्राब य िमळवले. 

 

८.७ शेती या यापारीकरणामागील कारणे 
 

१) िब्रटीशानंी सु  केले या करप्रणालीत अ न धा याएवजी रोख रकमेची मागणी कर यात 
आली. धा य सारख्या पारपंािरक िपकां या उ पादनातून शेतकर्यांना परुसेे पैसे िमळू शकले 
नाहीत. कर भरणे, रोख िपकाची लागवड करणे आिण जा त कर भर यासाठी पैसे िमळिवणे 
यासाठी नगदी िपके घेणे आव यक झाले. 

२) भारतातील िब्रिटश औद्योिगक धोरणामळेु शेतीचे यापारीकरण अपिरहायर् होते. भारतीय 
शेती उ पादनांचा उपयोग रोजीरोटीसाठी करीत होते. अ नधा य हे कृषी उ पादनाचे मखु्य 
भाग होते. भारतीय लघ ुउद्योगानंी कृषी क या मालाचा उपयोग केला परतं ु याचंा वापर 
मयार्िदत होता. शेती उ पादनावर खाद्य उ पादनाचे वचर् व होते. िब्रिटशानंा भारतीय कृषी 
उ पादनाचंा यां या उद्योगासंाठी उपयोग करायचा होता. हणूनच,ते शेती या 
यापारीकरणासाठी मह वाचा घटक बनले. कापूस, तंबाखू, नील, चहा या नवीन िपकाचंी 
लागवड केली कारण ही िपके यां या उद्योगानंा आव यक होती. 

3) रे वे,जहाज बाधंणी,र ते यासारख्या पायाभूत िवकासामळेु यवसायानंा अनकूुल 
वातावरण िनमार्ण झाले. रोजगारा या बर् याच सधंी उपल ध झा या. िब्रिटशां या नवीन 
जमीन महसूल धोरणामळेु बर् याच लोकांनी लागवडीचे पारपंािरक काम गमावले. मागणी 
अिधक अस याने बाजारपेठेत िवक्रीसाठी यापारी िपके घे याचा प्रय न केला. 
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४) िब्रिटशानंी भारतात एक ीमंत वगर् िनमार्ण कर याचा प्रय न केला जे यांना 
अडचणी या काळात मदत क  शकतील िकंवा कठीण काळात िन ावान राहू शकतील. 
यानंी बगंालम ये जमीनदार वगर् आिण पि म भारतातील सावकार तयार केले. हे ीमंत 
सावकार शेतकर्यांना नगदी िपकासाठी कजर् देऊ लागले. पारपंािरक िपकाला मोठ्या 
प्रमाणात अशा कजार्ची गरज न हती परतं ुनगदी िपकाला गुंतवणूकीची गरज होती. 

५) भारतातील शेती या यापारीकरणासाठी आणखी एक चालना देणारा घटक हणजे 
इंग्लंडमधील औद्योिगक क्रांतीचा वेग वाढणे. ही क्रातंी यापारीकरणास कारणीभूत ठरली 
कारण िब्रटीश उद्योगादं्वार े क या मालाची मागणी पूणर् कर यासाठी अिधकािधक कृषी 
मालाची िनिमर्ती केली गेली. आतंररा ट्रीय यापार वाढिवणे आिण िव तार करणे आिण 
िब्रिटश िव  भाडंवला या प्रवेशामळेुही शेती या यापारीकरणाशी सबंिंधत आहे. 

६) सएुझ कालवा सु  होणे आिण अमेिरकन गहृयदु्ध यासारख्या जागितक घटनामंळेुही 
शेती या यापारीकरणाला वेग आला. अमेिरके या गहृयदु्धामंळेु भारतात कापसाची मागणी 
समुार े १८५० या आसपास वाढली. शेतकर्यानंी देखील ही संधी साध याचा प्रय न 
केला. गहृयदु्धातून अमेिरकेतून कापसाचा परुवठा खंिडत झाला आिण यामळेु भारतीय 
कापसाला मागणी वाढली हणून बर् याच शेतकर् यानंी अ नधा याऐवजी कापसाची लागवड 
केली. पढेु एकतफीर् मकु्त यापारा या िब्रिटश धोरणामळेु कापड, जूट इ यादींम ये तयार 
केले या व तू भारतीय बाजारात मकु्त प्रवेश िमळवू शक या. 
 
 

८.८ शेतीचे यापारीकरणाचे पिरणाम 
 
 

१) वाढ या यापारीकरणामळेु सावकारानंा शेतीचे शोषण कर यात मदत झाली. हगंामानंतर 
लगेचच शेतकर्यानंाआपले धा य िवक यास भाग पाडले जावे लागले व याला या 
िकंमतीला िमळेल या िकंमतीला सरकार,जमीनदार व सावकारा या माग या पूणर् करा या 
लाग या. 

२) उ च महसूल माग यांमळेु भारतीय शेती उद् व त झाली आिण यामळेु १९ या 
शतकात दािरद्रय् वाढले आिण शेती ढासळली. यामळेु शेतकर् याला सावकारा या तावडीत 
जा यास भाग पडले. याचा पिरणाम असा झाला की सावकारानंी यानंा पैसे िदले व यांना 
मोठा नफा िमळाला. जमीन ज  केली गेलेली कजेर् परत कर यास गरीब शेतकरी अपयशी 
ठरले. यापारीकरण केवळ िब्रिटश उद्योगपती, यापार आिण सावकारानंा फायदेशीर ठरले. 
यात भारतीय जनतेचे िनदर्यपणे शोषण केले गेले. लागवडीचे के्षत्र कमी झा यामळेु 
अ नधा याचे दर वाढले आिण ते दु काळाचे मखु्य कारण बनले. 

३) शेतीचे यापारीकरण हे भारतातील दु काळाचे एक कारण होते. उ र प्रदेशात १८६०-
६१ म ये दु काळ पडला आिण यात २ लाखाहून अिधक लोकाचंा जीव गेला. १८६५-
६६म ये ओिरसा, बगंाल आिण िबहारम ये अनेक लोकांचा मृ यू झाला. सवार्त भयकंर 
दु काळ १८७६-७७म ये मद्रास, हैसूर, हैदराबाद आिण पि म उ र प्रदेशात झाला 
आिण यात बरचे लोक मरण पावले. िबिपनचदं्र यां या हण यानसुार हे दु काळ नैसिगर्क 
न हते. ते मानविनिमर्त होते. भारता या नैसिगर्क ोताचें िनदर्यपणे शोषण केले. वाढ या 
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लोकसखं्येला शेती या यापारीकरणाचा पिरणाम हणून िटक यासाठी परुसेे अ न िमळू 
शकले नाही. 

४) भारतीय सावकारानंी रोख पैसे देवून शेतकर्यानंा यावसाियक िपके घे यास प्रवृ  केले 
आिण जर शेतकर्यानंी याला वेळीच पैसे िदले नाहीत तर शेतकर् यांची जमीन सावकारां या 
मालकीची होत असे. दरवषीर् भारताची लोकसखं्या वाढत चालली होती,हे सकंट आणखी 
वाढवले, जिमनीचे तकुडे पडणे अथार्त ितची िवभागणी होणेसु  होते कारण जिमनीवर 
दबाव वाढत होता. शेती उ पादनाची आधिुनक तंते्र भारतात आणली जात न हती. सरकार, 
जमीनदार, सावकार आिण या या कुटंुबातील सद यां या माग या वेळेत पूणर् हा या 
हणून गरीब शेतकर् याला कापणीनंतर धा य िवक यास भाग पाडले जात होते. अशाप्रकार,े 
कृषी उ पादनां या वाढ या यापारा या फायद्याचा मोठा वाटा यापार्याने गावातील 
सावकाराने घेतला. 

५) भारतातील गरीब जनतेवर याचा वाईट पिरणाम झाला. यानंा परुसेे अ न िमळणे कठीण 
झाले. भारतीय शेती या यापारीकरणाचा िन वळ पिरणाम असा झाला की बहुतेक भारतीय 
शेतकरी यानंा िदवसाचे दोन जेवण उपल ध क न दे याइतके अ न धा य िपकिव यासही 
अपयशी ठरले. सवार्त मह वाचे हणजे भारतीय शेतकरी याचें जीवन अ यतं चढउतार 
असले या रा ट्रीय आिण आतंररा ट्रीय बाजारपेठेशी जोडलेले होते. यापढेु तो कृषी 
पद्धतींचा िनणर्य घेणारा घटक न हता. पढेु शेतजमीन एक यापारयोग्य व तू बनवून 
शेतकर् याने आप या सरुिक्षततेची भावना गमावली. जा त जमीन महसूल मागणीमळेु याला 
सावकाराकंडून जा त याजदराने कजर् घे यास भाग पाडले. कजर् वेळेवर न भरणे हणजे 
सावकाराला जा त याज दराने जमीन गमावणे. यामळेु जमीन िवलग झाली आिण 
शेतमजरुाचंी सखं्या वाढली.  

६) भारतीय शेती या यापारीकरणा या िब्रिटश धोरणामळेु धा य िपकां या 
लागवडीखालील के्षत्र कमी झाले. या बदलाचा िन वळ पिरणाम हणजे भारतीयानंा इतके 
अ नधा य िपकिव यात यश आले नाही की जे लोकसंख्येला दोन वेळेचे जेवण देऊ शकेल. 
िब्रटीशानंी सु  केले या भारतीय कृषी िनतीम ये शेतीचे यापारीकरण ही एक नवी घटना 
होती. यापारीकरणाचा सवार्त वाईट पिरणाम हणजे यरुोिपयन लोकाकंडून भारतीय 
शेतकर् यावंर होणारा अ याचार. १८५९ म ये नीळ प्रिसद्ध िवद्रोहात हीच भावना िदसून 
आली. िशवाय,भारतीय शेती या यापारीकरणाने दु काळ पडू लागला याने बहुसखं्य 
लोकांचा जीव घेतला. 
 

८.९ यापारी िपके 
 

 िब्रिटशानंी यां या प्र यक्ष व अप्र यक्ष धोरणे व कायाद्वार े कृषी यवसायाचे 
यावसायीकरण भारतात सु  केले. िब्रटनमधील औद्योिगक क्रातंीनतंर वेगाने वाढणार् या 
िब्रटनमधील कापूस-कापड उद्योगानंा क चा आिण चागं या प्रतीचा कापूस िमळावा यासाठी 
भारतातील कापसाचे उ पादन वाढिव यासाठी अनेक प्रय न केले गेले. हणूनच, भारतात 
कापूस उ पादक के्षत्रात वाढ होते आिण हळूहळू वेळोवेळी याचे उ पादन अनेक पटींनी 
वाढते. नीळ आिण याहीपेक्षा जा त हणजे चहा आिण कॉफी या लागवडीस भारतात 
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प्रो साहन दे यात आले कारण यामळेु परदेशात यापारी बाजारपेठ िमळू शकेल. 
यावसाियक िपकासंाठी बहुतेक वकृ्षारोपण इंग्रजां या िनयतं्रणाखाली होते. 

 

 जूट िकंवा ताग हे आणखी एक उ पादन होते यात इंग्रजी कंपनीचे लक्ष वेधले 
गेले कारण अमेिरका आिण यरुोपम ये बनवले या जूट उ पादनानंा तयार बाजारपेठ 
िमळाली. िशवाय, कापूस, ऊस, भईुमूग, तंबाखू इ यादी िपकांची बाजारात जा त मागणी 
होती. चहा, कॉफी, रबर, नीळ इ यादी लागवडी या िपकां या सु वातीस भारतातील कृषी 
पद्धतींम ये एक नवीन यगु आहे. हे मूलत: बाजारपेठेसाठी होते आिण हणूनच िब्रटीश 
राजवटी या िव ताराने शेतीचे यापारीकरण न या उंचीवर गेले. 
 
८.१० साराशं 
 
 भारतातील िनरोद्योगीकीकरण प्रिक्रया िब्रटीशां या वसाहतवादी धोरणामधून 
आली होती. इंग्लंड आिण इतर पा ा य देशामं ये औद्योिगक क्रातंी भरभराटीला आली .
तथािप याच वेळी भारतातील उद्योगाचें प्रमाण कमी होऊ लागले. शहरातील ह तकला 
उद्योग िब्रिटशां या घातक धोरणामळेु कोसळला. िब्रिटश यावसाियक धोरणामळेु कारागीर 
उद्धव त झाले. िब्रिटशानंी भारतातील शेतकर्यानंा यां या उद्योगासाठी लागणारी नगदी 
िपके घे यास दबाव आणला. नवीन जमीन महसूल धोरणाची अमंलबजावणी आिण शेतीचे 
यापारीकरण ही भारतातील कृषी के्षत्रािवषयी या िब्रिटश धोरणाची प्रमखु वैिश ् ये रािहली. 
शेतीचे यापारीकरण हे िब्रटीश उद्योग व यापारा या गरजेनसुार होते. िब्रिटशानंा भारतीय 
कृषी उ पादनांचा यां या उद्योगासंाठी उपयोग करायचा होता. हणूनच, ते शेती या 
यापारीकरणासाठी मह वाचा घटक बनले. कापूस, तंबाखू, नीळ, चहा या नवीन िपकाचंी 
लागवड केली कारण ही िपके यां या उद्योगानंा आव यक होती. 
 

८.११ प्र  
 

१) िब्रिटश राजवटीत भारतातील िनरौद्योगीकीकरणासाठी कोणते घटक जबाबदार होते? 
२) िब्रटीशां या राजवटीत भारतीयामं ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगां या वाढीचा शोध घ्या. 
३) िब्रटीशां या अिधप याखालील ह तकला उद्योग कमी हो यास कोणते घटक कारणीभूत 

आहेत. 
४) भारतातील कृषी यापारीकरणाचे कारणे व याचे परीक्षणे तपासा. 
 

८.१२ सदंभर् 
 

१) िबिपन चदं्र, भारतातील आिथर्क रा ट्रवादाची उदय आिण वाढ नवी िद ली, १९८४ 
२) दादाभाई नौरोजी, पोवतीर् अडं अन ब्रीटीश लइन इंिडया, १९०१. 
३) ग्रोवर अडं बे हेकर, आधिुनक भारताचा इितहास, एस. चादं प्रकाशन. 
४) िबपीनचदं्र, िह ट्री ऑफ मोडणर् इंिडया. २००९. 
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९  
 

दळणवळण, वाहतूक, उद्योगधदंे , शहरीकरण आिण 
कृषीक्षेत्रातील बदल 

 
घटक रचना : 
९.१ उ ी े 
९.२ प्र तावना 
९.३ दळणवळण : जहाजवाहतूक  
९.४ आधिुनक भारतातील उद्योगधदें  
९.५ नागिरकरण  
९.६ कृषी यव थेतील बदल  
९.७ साराशं 
९.८ प्र ो र े
९.९ सदंभर्  
 
९.१ उ ी  े
 
हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् .................. 

१. आधिुनक भारतातील वाहतकुी या िवकासाचा आढावा घेऊ शकतील 
२. उद्योग आिण शहरीकरणा या वाढीवर आकलन करतील 
३. मह वाचे कृषीके्षत्रातील बदल समजून घेतील  
४. औद्योिगक िवकास आिण शहरीकरणा या प्रिक्रया जाणून घेतील 

 
९.२ प्र तावना 
 
 जे हा िब्रटीश रा यक यानी भारतात वाहतूक आिण दळणवळणाची नवीन तंत्र ं
आिण अ याधिुनक साधने आण यास सु वात केली ते हा पायाभूत िवकासाचे वार ेवाहू 
लागले. १८ या शतका या म यात इंग्लंडम ये जे हा औद्योिगक क्रातंी सु  झाली ते हा 
इंग्लंडने दळणवळण, वाहतूक, उद्योगधदें याचंी नवीन तंते्र िवकिसत कर यास सु वात 
केली. यरुोपमधील नेपोिलयनसोबत या  यदु्धामंधून इंग्लंड िवजयी झाला होता आिण याचें 
सागरी यापारावर  िनिवर्वाद वचर् व प्र थािपत झाले होते.  इंग्लंडने जागितक यापारात व 
वसाहतींवर आपले थान ि थर कर यास सु वात केली. वाफेचे इंिजन, रे वे आिण टपाल 
सेवानंी औद्योिगक उ पादनां या िव ताराबरोबरच वता या देशात चागंली प्रगती केली. 
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पिरणामी, नवीन स ाधीशानंी यां या शोध, शोध आिण नवीन तंत्रांचे काही फायदे 
आप या फायद्याबंरोबरच भारतात जवले. याचा उ ेश वसाहतीवर मजबूत पकड बसवणे 
हा होता.  तरीदेखील भारतात पायाभूत िवकासास काही प्रमाणात चालना िमळाली.  
 
९.३ दळणवळण : जहाज वाहतूक  
 
 इंग्रजी आिण अमेिरकन संशोधक आिण अिभयतंा यानंी जहाज आिण वाहने 
चालिव यासाठी वाफेची शक्ती  यश वीिर या वापरली होती. एकोिणसा या शतका या 
पिह या ितमाही या शेवटी यरुोप आिण अमेिरकेत वाफेचे इंिजन एक वा तिवकता बनली 
होती. भारतात जहाज बांधणी उद्योग दळणवळण के्षत्रात मह वाची भूिमका बजावत होता. 
तथािप याचा प्रवासी वा तकुीसाठीचा वापर अद्याप प्राथिमक ट यात होता. तथािप, 
१७१७ म ये वािडया बंधूनंी बाधंलेले “ित्रमली’ जहाज मुंबईत ( यावेळी मुंबई ही बॉ बे  
हणून ओळखली जात होती) जु या तंत्रानेही भारतीय काय सा य क  शकते हे प पणे 
दाखवून िदले होते. एकोिणसा या शतका या कलाकुसर हणून पोट्र्समाउथ (इंग्लडं) 
येथील नौदल डॉक याडर्म ये िब्रिटश सरकारने जतन केलेले हे एकमेव जहाज आहे. 
लंडनहून मुंबईकडे जा यासाठी जहाज िकंवा जहाजासंाठी वेळ असायचा. १८२८ म ये 
पिहले वाफेवर चालणार े -जहाज मुंबई बदंरात दाखल झाले. १८३१ म ये वाफेवर 
चालणार्या-जहाजाने मुंबईचे रा यपाल क्लेअर यांचे आगमन झाले.  वाफेवर चालणार्या-
जहाजामळेु िब्रिटश रा यक याना इडन व इतर पूवर्-बदंराशंी जलद सपंकर्  थािपत करणे 
सोयीचे झाले. वाफेचे जहाज सु  झा यावर मुंबई फक्त पि म िकनारपट्टीच न हे तर 
यापाराचा एक उ म कद्रिबदूं बनली. 

 

र तवेाहतूक  
 सै य, ल करी व तू आिण चाकां या गाड्यां या हालचालींसाठी र ते वाहतूक 
आिण र यांची दु ती चागं या प्रकार ेदु तीसाठी करणे आव यक होते. कोकण आिण 
महारा ट्रा या मखु्य भूमीदर यान स ाद्री पवर्ताचे मखु्यालय असलेले मखु्य शहर मुंबई 
आिण मुंबईशी जोड यासाठी दक्खन पठारा या भौगोिलक रचनेमळेु बर् याच अडचणी 
िनमार्ण के या हो या.  
 
 १८२४ म ये मुंबई या गवनर्रने अहमदनगर या िज हािधकार्यानंा र ता 
वाहतकुीसाठी थळ िकंवा िपंपरी घाट सु  कर यासंदभार्त िवचारणा कर यास सािंगतले. 
क याण ते थळ घाट या नवीन र यां या बांधकामात आिण धु या या आसपास या 
र यां या बांधकामातही पु या या किमशनरलादेखील रस होता. स ाद्रीतील वीसपेक्षा 
जा त घाट कोकणानंा उवर्िरत महारा ट्राशी रोडवे या मा यमातून जोड यासाठी वापरता 
येतील. पार, माळसेज, िदवा, रामघाट, नाना, थळ, बोर आिण बालाघाट हे मह वाचे र ते 
मखु्य र यानंा जोडत होते.  यावेळेस अि त वात असले या र याचंी दु ती व 
देखभालही मह वाची होती. पावसा यात र यावर मोठमोठे खड्डे असणार ेर ते फारसे 
उपयोगात न हते. यरुोपम ये प्रचिलत असले या डाबंर या वापरासह र ते सधुारणे ही 
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काळाची गरज होती. पिरि थती सधुार यासाठी काम क  लागले. सै याने आप या 
वापरासाठी व तूंचा विरत परुवठा कर यावर अशा प्रकार या र ते सधुारणेवर जोर िदला. 
 
रे वेवाहतूक 
 १८३० म ये िब्रिटश रा यक या या पा या या वाफेवर चालणार् या ‘रॉकेट 
इंिजन’ने यश वी धाव घेतली. पढुील दहा वषात इंग्लंडम ये ८०० मैलां या लाबंीचे रे वे-
र ते बाधंले गेले. इंग्लंडम ये रे वे सेवा जा तीत जा त प्रमाणात वापरली जाऊ लागली.  
बर् याच यरुोिपयन देशानंी इंग्लंड या उदाहरणाचे अनसुरण केले. अशा क्रािंतकारक 
वाहतकुीसाठी मुंबईमधील उद्योजक वगर् उ साही होता. तथािप, िब्रटीश सरकार याब ल 
एवढे उ साही न हते. नफा-तोटा या बाबतीत सरकारने िवचार करत होते. यानंी या साहसी 
कामात मोठी गुतंवणूक कर यास सु वातीस टाळाटाळ केली. १८४० म ये जग नाथ 
शंकर शेठ आिण इतर यापार्यानंी ही बाब गभंीरतेने घेतली व जनमत तयार  केले आिण 
काही िब्रटीश उद्योजकाशंी चचार् सु  केली. यानंी काही योजना आख या आिण रे वे 
गाड्यादं्वार े प्रवाशाचंी वेगवान हालचाल हणून रे वे कंपनी सु  कर यासाठी मुंबई 
सरकारवर दबाव आणला आिण रे वेगाड्यांमधून प्रवा यानंा आिण ई ट इंिडया कंपनी या 
सरकारला मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. असे यानात आणून िदले.  
 
 १८४३ म ये “गे्रट ई टनर् रे वे कंपनीची थापना मुंबई येथे झाली. याम ये 
गुतंवणूक करणार्यामं ये उद्योजकामं ये नाना शंकरशेठ आिण जमशेतजी जीजीभोय हे होते. 
१३ जलैु १८४४ रोजी ई ट इंिडया कंपनी या सरकारला िनवेदन देणार्यांचे कंपनी या 
सव च यायालयातील मखु्य यायाधीश एि कर् न पेरी यांनी नेतृ व वीकारले ते हा 
भारतातील रे वे या मागणीने ठोस आकार घेतला. यामळेु िब्रटीश गुतंवणूकदार आिण 
रा यक याचे लक्ष वेधून घेतले गेले. गुंतवणूकदारानंा यां याजवळ िनि क्रय पडून 
असले या रकमेचा प्रमाणात वापर करायचा होता आिण िब्रटीश रा यक यानी भारतातील 
िव तािरत साम्रा य बळकट कर यासाठी रे वे-र ते वापरायचे होते. इंिग्लश भाडंवलदारानंी 
‘गे्रट इंिडयन पेिन सलुर रे वे’ या सं थेची थापना केली. ई ट इंिडया कंपनी या 
सचंालकानंी िब्रटीश रा यक यावर दबाव आणला आिण असा उपक्रम सु  कर यास 
मा यता िमळवली. जलैु १८४८ म ये सरकारने मुंबई ते क याण पयत ५७ िकमी रलेवे 
र ता तयार कर यास परवानगी िदली. प्र यक्ष बाधंकाम १ ऑक्टोबर १८५० रोजी सु  
झाले. 
 
 कोणताही भारतीय कंत्राटदार इतके मोठे काम हाती घेऊ शकले नाही हणून 
इंग्लंड या प्रिसद्ध फािबल अ ड फाऊलर कंपनीने हे काम हाती घेतले. १ ऑग ट १८५३ 
रोजी प्रिसद्ध अिभयतंा जे स बकर् ले यां या देखरखेीखाली मुंबई ते ठाणे दर यानचा रे वेमागर् 
पूणर् झाला. ठाणे ते क याण यां यातील िवभाग १ मे १८५४ रोजी पूणर् झाला. जी.डी. 
मडगावकर यांनी या घटनेचे वणर्न आप या पु तकात केले आहे. मुंबईचे रा यपाल लॉडर् 
एि फ टन (माऊंट्सटाटर्  एि फ टन यांचे पतुणे) यांनी अनेक अिधकारी, उद्योजक 
आिण प्रमखु नागिरकासंह हा ऐितहािसक प्रवास केला. 
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 पढेु पु याला रे वेमागार्ने जोड याचे काम हाती घे यात आले. ‘कोकण’ हे ‘देशासह 
र यादं्वार ेजोडणे’ हे एक मोठे काम होते. बरचे ड गर रागंा तोडून  व बोगदे काढून रे वेमागर् 
बाधंणे ही एक जबरद त कामिगरी होती. बोर घाटाचे आ हान इंग्रजी अिभयतें, तंत्रज्ञानज्ञ 
यानंी भारतीय कामगारांकडून पूणर् सहकायार्ने घेतले. मुंबईहून पिहली रे वेगाडी २३ माचर् 
१९६४ रोजी पु यात आली. पिरवहन व दळणवळणा या न या यगुाला सु वात झाली. 
बॉ बे ते पणेु दर यान यापार आिण वािण य पिरमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. रे वे या 
बाधंकामापूवीर् व तू परुवठा व दळणवळण याचंी हालचाल मंद होती. यावेळी अहमदनगर व 
सातारा येथून माल लोड करणे आिण उतार घे यासाठी पु याला एक मह वाचे िठकाण 
मानले जात असे. मुंबई ते पणेु दर यान या रे वे जोड याने सपूंणर् पिरि थती बदलली. 
अशा यापारी दु यामळेु याचें िहतसंबधं उधळले जातील अशी शंका पु यातील यापारी 
समदुायाने सु वाती या काळात यक्त केली होती. ते चकुीचे अस याचे काही काळातच 
िसद्ध झाले. काही वषात, पणेु आिण आसपासची शहर े आिण शहर े माला या द्रतु 
हालचालीमळेु एक मोठ्या प्रमाणावर यापारी कद्र हणून प्रिसद्ध पावले. 
 
९.४ आधिुनक भारतातील उद्योगधदें  
 
 िब्रटीश रा यक यानी भारतावर आपला ताबा कायम ठेव यासाठी र ते, रे वे, 
पो ट कायार्लये, िसचंन कामे, बिँकंग, इ यादी के्षत्रात गुंतवणूक केली. तरीही याचाच 
अप्र यक्ष पिरणाम हणून आधिुनक भारतातील औद्योिगकीकरणाचा मागर् मोकळा झाला. 
एकोिणसा या शतका या उ राधार्तील मह वपूणर् िवकास हणजे भारतातील मोठ्या 
प्रमाणात यतं्र  उद्योगांची थापना. १८५० या समुारास सतुी कापड, जूट आिण कोळसा 
खाण उद्योग सु  झा यावर भारतातील यतं्रयगुाची सु वात झाली. बरचे आधिुनक उद्योग 
िब्रिटश भाडंवलशाही वगार् या मालकीचे िकंवा िनयिंत्रत होते. जा त नफा पाहून परदेशी 
गुतंवणूकदार भारतीय उद्योगाकडे आकिषर्त झाले. मजूर व त होते,क चा माल सहज 
उपल ध होता, भारत आिण शेजारी देश यां यासाठी स ज बाजार होते. वसाहती सरकार 
गुतंवणूकदारानंा आव यक मदत कर यास तयार होते. 
 
कापडउद्योग 
 व ोद्योगाने देशा या औद्योिगकीकरणाचा पाया घातला. जवाहरलाल नेह  यां या 
हण यानसुार, “कापूस आिण व ोद्योगाचा इितहास हा केवळ भारतातील आधिुनक 
उद्योगा या वाढीचा इितहास नाही तर एका अथार्ने तो भारताचा इितहास मानला जाऊ 
शकतो.” मुंबई, अहमदाबाद, कलक ा ही शहर े व ोद्योगाचे कद्र बनले. व ोद्योगाने 
मुंबईतील जीवनाची प्र येक बाबी, तेथील थलातंर, सामािजक सबंंध, गहृिनमार्ण, 
महानगरपािलका प्रशासन आिण सवर् मह वाची अथर् यव था मुंबईला देशाची यावसाियक 
राजधानी बनवून िदली. आर. चंदावरकर यां या मते, १८४१ म ये शहरात असले या 
खासगी औद्योिगक गुंतवणूकी या एकूण मू यापैंकी मुंबईला भारतीय भाडंवला या 
गुतंवणूकी या ८७ टक्क्याहूंन अिधक मू य प्रा  झाले. मुंबई हे केवळ भारतीय राजधानीचे 
मह वाचे कद्र बनले न हते तर कापड िगर या व सबंिंधत उद्योगामं ये लाखो लोकानंा 
रोजगार उपल ध झाला. एकट्या कापड उद्योगात १,५३,०००  कामगार होते. एका 
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अदंाजानसुार १९३१ पयत िन मी लोकसखं्या एकटे या उद्योगावर अवलंबून होती. 
वातं यानंतरही मुंबईत कापड िगर या फुल या. कापड िगर यामंळेु १९४७ ते १९६० या 
काळात मुंबईत कापूस िगर यां या उ पादनात वाढ झाली. 
 
सूतिगर याचंी  वाढ  
 १८५४ म ये शहरातील अग्रग य उद्योजकां या मदतीने “बॉ बे ि पिनंग अडँ 
वीि हगं कंपनी” ही पिहली िगरणी थापन झाली होती. १८६२ पयत चार िगर या काढ या 
गे या आिण वेळोवेळी ही सखं्या वाढत गेली. १८५५ म ये एम.एन. पेिटट, बेरमजी 
िजजीभाई, वारजीवनदास माधवदास, ई. ससून आिण दोन यरुोिपयन यां या नेतृ वात सु  
झाले या “ओिरएटंल ि पिनंग अडँ वीि हगं कंपनी” या कंपनीने म ये काम सु  केले. वर 
नमूद केले या आ यर्कारक यावसाियक कारिकदीर्तील मुबंईमधील उद्योगातील इतर 
अग्रणी, िदनशा पेटीट, नसुर-वानजी पेिटट, बोमयी वािडया, धरमसे पजंाबी, डेि हड ससून, 
मेरवानजी पाडें, खटाऊ मकंजी, तापीदास वारजदास, जे स ग्री हस, जॉजर् कॉटन, मोरारजी 
गोकुळदास, मंचरजी बनजी, मळुजी जेठा, ठाकरसे मूलजी, जमशेतजी टाटा आिण इतर 
बरचे. १८७० म ये मोरारजी गोकुळदास यानंी िगरणी थापन केली. थॉकसेर् मूलजी यानंी 
१८७३ म ये 'िहदंु तान ि पिनंग अडँ वीि हगं कंपनी' सु  केली. यानंतर १८७४ म ये 
डेि हड ससून आिण १८७५ म ये खटाऊ मकंजीची िगरणी चालू होती. मुंबई िगर यामं ये 
५२ हून अिधक िगर यामं ये जवळपास २,५०,००० कामगार कायर्रत होते. १८७५ ते 
१८८५  या काळात उद्योगाची प्रगती िवशेषत: वेगवान होती. ग्री स कॉटन अडँ कंपनी 
आिण डी. एम. पेिटट आिण ठाकरसे कुटंुबा या कंप यांनी अनेक नवीन िगर या थापन 
क न कापड उद्योगात वाढ केली. १८९५ म ये शहरातील िगर यांची सखं्या ७० वर 
पोचली. १९ या शतका या अखेरीस मुंबई ऐशंीपेक्षा जा त कापड िगर या असणार े
भारतातील सवार्त मोठे व ोद्योग कद्र बनले.  
 
 पिह या महायदु्धाने आिफ्रका आिण पि म आिशयाई बाजार मुंबईसाठी सु  
झा यामळेु मुंबईत सपं नता आली. क या कापसा या िनयार्तीत आणखी आठ कोटी 
पये मुंबईला िमळाले. म ये आयात व िनयार्ती या यापारा या भरमसाठ वाढीमळेु 

झाले या मोठ्या न या यितिरक्त एकट्या कापड उद्योगाचा एकोणीस कोटी पयाचंा नफा 
झाला. पिह या महायदु्धा या वेळी िब्रटीश साम्रा याला मुंबईकडून अिधक पािठंबा िमळाला. 
आतापयत भारताची व ोद्योग हणून ओळख या जाणार् या मुंबई या औद्योिगक शहरात 
बदल होऊ लागले. १९१९ म ये िब्रटीश सरकारने भारतीय कंप या सु  कर यावरील बंदी 
हटिवताच जवळपास २०८ जु या भागीदारी कंप या मयार्िदत कंप यामं ये पातंर झा या 
आिण दोन वषातच २७२ नवीन कंप यांची न दणी झाली. 
 
 प्रातंीय वाय ते या तरतदुीनसुार कॉगें्रसने मुंबईत पिहले मंत्रालय थापन केले 
या वषीर् १९३७ म ये कापड उद्योगाने १९२७ या उ पादनाची पातळी पु हा गाठली. 
आयात व िनयार्तीचा यापार वाढला आिण १९३७ म ये मुंबई पोटर्  ट्र टने २४ लाख 
पयाचंी उलाढाल दशर्िवली. दसुर् या महायदु्धात बॉ बे या टेक्सटाईल िगर यामं ये 

अभूतपूवर् वाढ झाली आिण यामळेु बेट शहराची वाढ झाली. यातून िवशेषतः कोकणातील 
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हजारो ग्रामीण लोकानंा रोजगारा या संधी उपल ध झा या. व ोद्योगाशी संबिंधत इतर 
उद्योगांचीही थापना केली गेली. दसुर े महायदु्ध संप यानंतर मुंबई ४७७ धातू उद्योग, 
२१० मदु्रण पे्रस, ७५ रसायने आिण अ य ९४ उद्योगासंह भारतातील औद्योिगक कद्र 
हणून खर्या अथार्ने उदयास आले होते. अजूनही मुंबईत याकाळातील काही कापड 
िगर या चालू आहेत. 
 
कृषीउद्योग 
 एकोिणसा या शतकात नीळ, चहा आिण कॉफी यासारख्या कृिष उद्योगा या 
वाढीचे प्रमाण जा त होते. हे उद्योग यरुोिपयन लोकां या मालकीचे होते. व  उ पादनात 
नीळ उ पादन रगं कामासाठी हणून वापरली जात असे. नीळ उ पादन करणा्यानंी 
शेतकर् यावंर अ याचार केले. चहा उद्योग १८५० नंतर आसाम, बगंाल आिण दिक्षण 
भारतात िवकिसत झाला. हा परदेशी मालकीचा होता. िब्रटीश सरकारने यास आव यक 
सवर् पे्ररणा िदली. कृषी उद्योगाने भारतीय लोकां या िवकासाचा हेतू पूणर् केला नाही. या 
उद्योगामंधील नफा इंग्लंडला गेला. बहुतेक तािंत्रक कमर्चारी परदेशी होते. केवळ अकुशल 
नोकर् या भारतीयानंा दे यात आ या. 
 

लोह आिण कोळसा उद्योग 
 १८६८ म ये जमशेदजी टाटा यानंी एक टे्रिडगं कंपनी थापन केली. १८६९ 
म ये यानंी िचंचपोकळी येथे तेल िगरणी िवकत घेतली आिण कापूस िगरणीत पांतर 
केले, याचे नामकरण अलेक्झाडं्रा िमल असे केले. न यासाठी दोन वषानी िगरणी िवकली. 
१९०७ म ये यानंी साकची येथे टाटा लोह आिण टील कंपनीची थापना केली. 
 
 १९२०  या समुारास वाढ या रा ट्रवादी चळवळीचा दबाव आिण भारतीय 
भाडंवलशाही वगार्ने भारत सरकारने भारतीय उद्योगानंा अनकूुल प्रो साहन िदले. तथािप, 
िसमट, लोह आिण टील यासारख्या भारतीय मालकी या उद्योगानंा संरक्षण नाकारले गेले 
िकंवा यानंा अपरुी सरंक्षण िदले गेले. दसुरीकडे, परदेशी उद्योगानंा इि छत प्रो साहन आिण 
सरंक्षण दे यात आले 
 
९.५ नागिरकरण  
 
 एकोिणसा या शतका या म यापयत या औद्योगीकरणाची िठकाणे बरीच मोठी 
शहर े बनली होती िजथून नवीन िब्रटीश रा यक यानी देशावर िनयतं्रण ठेवले. आिथर्क 
बाबींवर  िनयिंत्रत ठेव यासाठी आिण नवीन रा यक याचा अिधकार दशर्िव यासाठी सं था 
थापन के या गे या. या शहरामं य ेभारतीयानंा नवीन प्रकार ेराजकीय वचर् व प्रा  झाले. 
जु या भारतीय शहरापेंक्षा मद्रास, मुंबई आिण कलक याची रचना  बरीच वेगळी होती आिण 
या शहरामं ये या इमारती बांध या गे या यादेखील आधिुनक हो या. औद्योिगक 
उ पादनवाढीबरोबरच वाहतूक व दळणवळण यां यातही प्रगती होणे आव यक झाले आिण 
वाढ या दळणवळणाचा पिरणाम पु हा उ पादनाचे प्रमाण वाढ यात झाला . एकोिणसा या 
शतकात वाहतकुीची साधने फारशी नस यामळेु लोकव ती कारखा याभंोवती किद्रत होत 
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असे .पढेु वाहनाचंा वापर होऊ लागला, तसतशी कारखा यापंासून दूर अतंरावर व ती 
करणे शक्य झा याने शहरांचा िव तार होत गेला. कालवे व रे वे यांची वाढ झा यावर 
शहराचंीही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन शहर ेदेशभर पसरली. 
 

 लोकांचे यवसाय गावातील अथर् यव थेत यां या गरजा भागवावयास परु ेपडेनात 
हणून असे लोक नगरात येऊन रािहले. जमीनमालक असले या शेतकर्यामं ये असा प्रसगं 
इतरां या मानाने कमी येतो. लहान शेतकरी असला, तरी अथ पादनाचे िटकाऊ साधन 
या या हातात अस यामळेु कुटंुबातला एखादा तरी शेती यवसायात कायम राहतो . यामळेु 
यावसाियक गितिशलता ही शेतमालकांम ये व शेतकर्यामं ये कमी िदसते . याचप्रमाणे 
इतर यावसाियकामं ये अथ पादनाची परपंरागत कामे करणार ेव सेवाकायेर् करणार े हेही 
शहरात आले 
 

 यापाराची पो ट थापन केली अशा गावाचंी िब्रिटशानंी पिह यादंा मद्रास, बॉ बे 
आिण कलक ा या िठकाणी यापार कर यास सु वात केली. थोड्याच िदवसात ही शहर े
यापारउदीम वउद्योग यांचे मह वाची कदे्र बनली. अठरा या शतका या म यापासून 
सूरत,मसलुीपट्टनम आिण ढाका यासारखी यावसाियक कदे्र यापार इतर िठकाणी सु  
झाला यामळेु या पारपंािरक शहराचें मह व कमी झाले. १७५७ म ये लासी या यदु्धानंतर 
िब्रटीशानंी हळूहळू राजकीय ताबा िमळिवला आिण इंग्रजी ई ट इंिडया कंपनीचा यापार 
वाढत गेला, ते हा मद्रास, कलक ा आिण मुंबईसारख्या वसाहती बंदरातील शहर े वेगाने 
नवीन आिथर्क राजधानी बनली. ते वसाहती प्रशासन आिण राजकीय स ेची कद्रे देखील 
बनली. नवीन इमारती आिण सं था िवकिसत झा या आिण शहरी भागामं ये नवीन 
यवसाय िवकिसत झाले आिण लोक या शहरामं ये राहू लागले. समुार े १८००पयत 
लोकसखं्ये या बाबतीत ही भारतातील सवार्त मोठी शहर ेहोती. 
 
९.६ कृषी यव थेतील बदल  
 
 नवीन जमीन महसूल धोरण आणणे आिण शेतीचे यापारीकरण करणे ही 
भारतातील कृषी के्षत्रािवषयी या िब्रिटश धोरणाची प्रमखु वैिश ् ये होती. यापारीकरणाचे 
धोरण िब्रटीश उद्योग व यापारा या गरजेनसुार होते. भारतीय शेतकर् यांशी याचा काहीच 
सबंधं न हता. िब्रिटशानंी आणले या िविवध आिथर्क धोरणामंळेु भारताची अथर् यव था  
धोरण िब्रटीशां या गरजेनसुार आखली गेले.  याचे व प आिण रचना िब्रिटश 
अथर् यव थे या गरजेनसुार िनि त के या गे या. िब्रिटश आिथर्क धोरणाची एक मह वाची 
बाब हणजे शेतीचे यापारीकरण. शेती या यापारीकरणाचा अथर् असा आहे की शेती िपके 
आिण व तू शेतकर्यानंी वतः या वापरासाठी न हे तर बाजारात िवक्रीसाठी उ पािदत 
के या पािहजेत. िब्रिटशां या कारकीदीर्त भारतातील शेतीचे यापारीकरण सु  झाले. 
िब्रटन, फ्रा स आिण अठरा या शतकातील इतर अनेक यरुोपीय देशां या तलुनेत भारतीय 
औद्योिगक िवकासा या बाबतीत भारत खूपच मागे रािह यामळेु भारतीय शेतीचे 
यापारीकरण सु वातीस झाले नाही. 
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 शेती या यापारीकरणाचे अनेक शेतीवर व शेतकर्यावंर अनेक प्रकार े पिरणाम 
झाले. क या मालाचे उ पादन व त दराने िमळवून मोठ्या नफा िमळिव याची संधी 
उपल ध क न दे यात आले या िब्रटीश यापारी व उ पादक यानंा याचा फायदा झाला. 
भारतीय शेती या यापारीकरणामळेु काही प्रमाणात भारतीय यापार्यानंा आिण 
सावकारानंाही फायदा झाला यानंी िब्रिटशासंाठी म य थ हणून काम क न प्रचंड फायदे 
िमळवले. 
 

 वेगाने होणार ेशेतीचे यापारीकरणामळेु िब्रटीश महसलुी पद्धतीम ये मलुभूत बदल 
होऊ लागले. जमीनदारी व रयतवारी  या पद्धती िब्रटीश शासकानंी महसूल गोळा 
कर यासाठी सु  के या. राजकीय वचर् व अबािधत ठेवणे, राजकीय िहतसंबधं सांभाळणार े
िमत्र तयार करणे व आप या यापारासाठी आव यक क चा माल िमळवणे अशा िविवध 
हेतूने याचंी कृिषिवषयक नीती पे्रिरत होती. भारतीय समाजरचनेचा पूणर् अ यास न करता 
कायमधारा पद्धती भारतात राबवून यानंी चकुीचे पायडें पाडले. जे लोक शेतीचे कधीही 
मालक न हते यानंा गावा या जिमनीची सामिुहक मालकी देऊन जमीन कसणार्या 
शेतकर्यानंा भदुास बनवले गेले. याम ये बंगालमधील जमीनदार इंग्लंडमधील 
जिमनादारापं्रमाणे शेतीची प्रगती करतील अशा भाबडा आशावाद बाळगूण िब्रिटशानंी 
कायमधारा पद्धती लागू क न शेतकर्यां या िपळवणूिकला अपिरहायर्पणे उ ेजन िदले. 
 

महसूल कायम व पी िनि त रािहला असताना यानंा पािहजे िततका महसूल 
घे यास जमीनदार अक्षरशः मोकळे रािहले. भाडंवलशाही धोरणाप्रमाणे शेतीत 
गुतंवणूकीसाठी यानंी वाभािवकच सरजंामशाहीवृ ीने  वाथीर्पणाने शेतकर्यां या 
शोषणाला प्राधा य िदले. बगंाली जमीनदारानंादेखील वाढती िकंमत, सरकारी सेवा िकंवा 
यवसायातील रोजगारा या संधी कमी असणे आिण भाडेवाढीवर काही िनबध यामळेु मोठा 
फटका बसला होता. िब्रटीश शासकानंी १८५० नंतर काही वेळेस रयते या अडचणीचे 
िनराकरण कर याचा प्रय न केला. परतं ु भारतातील पिरि थती सपूंणर्पणे वेगळी होती. 
भारतात रयत शेतसारा अ नधा या या पात देत असे याउलट िब्रटीश शासक या 
प्रकारचा कर रोख रकमे या पात गोळा करत होते. ीमंत जमीनदार यां या अितिरक्त 
उ प नामळेु तग ध न होते, उलटपक्षी सरकार या सहायाने व गरीब शेतकर्यांची लूट करत 
होते. गरीब शेतकर्यां या अडचणींना मात्र पारावर रािहला नाही. यानंा शेतसारा भरणे 
अवघड जाऊ लागले. यांना सावकार, ीमंत जमीनदार व सरकार अशा ितहेरी 
िपळवणकुीला सामोर ेजाऊ लागले यातूनच याचें आिथर्क शोषण होऊ लागले. आप याच 
जिमनीत दास बनून काहीजण अ पभूदारक तर काहीजण वेठिबगार बनले.  

 

भारतातील शेतकरी चळवळ व आदंोलनानंा वातं यपूवर् काळात जहागीरदार व 
जमीनदार यां या िवरोधाची, तर वातं यो र कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव 
आिण कजार्सारख्या सरकारसंचािलत िवषयाचंी पा र्भूमी आहे. िब्रिटश   जवटीत देशावर 
प्रथमच एकछत्री अमंल िनमार्ण झाला  . यापूवीर् देशात सरजंामशाही व राजे-रजवाडे आिण 
सं थािनकांची स ा होती .यांपैकी काही राजे व सं थािनक यांनी शेतकर्यां या िहताचे 
िनणर्य घेतले आिण शेतीला उपयकु्त सधुारणा के या तथािप धरणे बांधणे, कालवे तयार 
करणे, चोर व नैसिगर्क आप ी पासून शेतकर्यां या उ पादनाचें रक्षण करणे, या सग या 
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कामामं ये शेतकर्यानंा सरकार या मजीर्वर, कृपाकटाक्षावर अवलंबून रहावे लागत होते .
आप या यथा, माग या सरकार या  कानावर जरी यानंा घालता येत अस या, तरी या 
माग यां या पूतर्तेसाठी आदंोलन वगैर े या काळी शक्य न हते. 
 
९.७ सारांश 
 
 जलद चळवळीसाठी सै य, ल करी व तू आिण चाके वाहून ने यासाठी र ते 
वाहतूक आिण र याचंी दु ती चागं या प्रकार े दु तीसाठी करणे आव यक होते. 
व ोद्योगाने देशा या औद्योिगकीकरणाचा पाया घातला. र ते आिण वाहतकुीचे जाळे 
भारतातील शहरीकरणास वाढू देईल. एकोिणसा या शतका या म यापयत या वसाहती 
बरीच मोठी शहर ेझाली होती तेथून िब्रिटशानंी देशावर िनयतं्रण ठेवले. यापारीकरणाचे 
िब्रिटश धोरण िब्रिटश उद्योग व यापारां या गरजेनसुार पाळले गेले. 
 
९.८ प्र ो र े
 
१) आधिुनक भारतातील वाहतूक यव थे या िवकासाचे प ीकरण.  
२) उद्योग आिण शहरीकरणा या वाढीचे वणर्न करा  
३) कृिषिवषयक मह वपूणर् बदल समजावून सागंा 
 
९.९ सदंभर्  
 

१) ग्रो हर बी.एल. आिण ग्रो हर एस., अ यू लकु अट मॉडनर् इंिडयन िह ट्री, एस. चदं, 
िद ली,२००१ 

२) सिुमत सरकार, मॉडनर् इंिडया १८८५-१९४७ पलग्राव मॅकिमलन,१९८९ 

३)  िबिपन चदं्र, भारताचा वातं य संग्राम पिग्वन बकु. 
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१०  
 

आिथर्क िन: सरण  
 
घटक रचना : 
१०.० उि े 
१०.१ प्र तावना 
१०.२ आिथर्क िन: सरण िसद्धातंावर दादाभाई यां या आधी या िवचारवंतांचे कायर् 
१०.३ आिथर्क वहन (िन: सरण) िसद्धातं 
१०.४ आिथर्क वहनाचे पिरणाम 
१०.५ साराशं 
१०.६ प्र ो र े
१०.७ सदंभर्  
 
१०.० उि  े
 
हे यिुनट पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् पढुील बाबी समज यात सक्षम होऊ शकेल 
१. आिथर्क वहन िसद्धातं. 
२.  भारतीय अथर् यव थे या अतंगर्त आिण बा  वहनाचे आकलन  
३. भारतीय अथर् यव थे या वहनाचे मह वपूणर् पिरणाम  

 
१०.१ प्र तावना 
 

एकोिणसा या शतका या उ राधार्त आिथर्क दादाभाई नौरोजी, महादेव गोिवंद 
रानडे आिण रोमेश चदं्र द  या भारतीय ने यानंी िब्रिटश राजवटीने भारताचे आिथर्क शोषण 
केले आहे आिण हे ठासून सागं यास सु वात केली भारताला आिथर्क ्या गरीब 
राख यास िब्रटीश मोठ्या प्रमाणात जबाबदार होते. यातूनच लोकिहतवादी, गोपाळ हरी 
देशमखु, भा कर तखर्डकर, रामकृ ण िव नाथ, भाऊ महाजन, जी. ही. जोशी सारख्या 
भारतीय ने यां या सपूंणर् िपढीने व पढेु गोपाळ कृ ण गोखले, बाळ गगंाधर िटळक, डॉ 
बाबासाहेब आबेंडकर आिण इतर बर् याच जणानंी िब्रटीश राजवटीवर  यां या पद्धतशीर 
आिण यापक आिथर्क वहन कर या या िनतीब ल टीका केली.  
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आिथर्क रा ट्रवादी िवचारसरणीची  काही वैिश ्य ेखालीलप्रमाणे 
िब्रटीश वसाहतवादी ीकोनातून िविवध प्रकार ेभारताचे आिथर्क शोषण करीत 

आहेत यावर रा ट्रवादी ने यानंी भर िदला. सु वातीला हे शोषण शेतकरी वगर् व भारताशी 
होणारा असमान यापारापरुतेच मयार्िदत होते. िब्रटीश ई ट इंिडया कंपनीने ( याला 
कंपनीला िब्रटीश ससंदेने भारताशी मके्तदारी यापार िदला होता) भारतीय व तू फारच 
व त िवकत घेत या व इंग्लंडमधील िनिमर्त व तू फारच महागड्या दराने िवक या. 
भारताची संप ी इंग्लंडला गेली. यामळेु भारतातील पारपंािरक ह तकलेचे उद्योगही न  
झाले. तथािप, १९ या शतकात, आिथर्क शोषणाचा हा प्रकार चालू असतानाच, शोषणाचे 
नवीन आिण अिधक गुंतागुंतीचे प्रकार अि त वात आले. आता वसाहती रा यक यानी 
यां या उद्योगांकिरता क या मालाचा परुवठा करणार ेआिण िब्रटीश उद्योगामं ये व तूंची 
िवक्री करता येणारी बाजारपेठ हणून भारताचे शोषण केले. िब्रिटश उद्योगानंा आव यक 
असणार् या अशा क या मालाची (कापूस िकंवा ताग सारखी) शेती कर यासाठी उद्यकु्त 
केले गेले. याचा पिरणाम असा झाला की भारताची सपं ी, जी भारता या औद्योिगकीकरण 
आिण आिथर्क िवकासासाठी वापरली जाऊ शकत होती, ती िब्रटन या आिथर्क 
िवकासासाठी वापरली गेली. भारतीय रा ट्रवादी ने यानंी या मह वा या गो ी जाणून घेत या 
आिण याच वेळी याचंा प्रसार केला. 
 

वसाहतवादी शासन हे केवळ म ययगुीन इितहासातील िखलजी आिण 
तघुलकासंारखे राजकीय आिण ल करी वचर् व न हते. सैिनकी िवजयानंतर दसुर् या देशावर 
लादलेली एखादी प्रथा िकंवा शासन प्रणाली असे याचे वणर्न केले जाऊ शकते. रा यकतेर् 
आप या मात ृ देशाचे िहत जप यासाठी भारतातील रिहवाशाचें आिण देशातील नैसिगर्क 
ोताचें शोषण करत होते. याव न प  होईल की भारतात इंग्रजाचें शासन वसाहत 

साम्रा याचे होते. भारतातील एक यापारी कंपनी राजकीय आिण ल करी स ेद्वारा 
वतःला व आप या मातभूृमीला समदृ्ध कर यासाठी बाधंील होती. ‘मकु्त यापार’ या 
लोकिप्रय त वज्ञानाने ई ट इंिडया कंपनीला भारतातील आपले थान मजबूत कर यास 
मदत केली होती.  
 

भारता या ि थर आिथर्क शोषणािवषयी दादाभाई नौरोजी या रा ट्रवादी 
ने यानंी‘ आिथर्क वहनाचा िसद्धातं मांडला. नोरोजी यानंी आप या प्रिसद्ध पु तक ‘पो हटीर् 
अडँ द िब्रटीश ल इन इंिडया’ म ये असा यिुक्तवाद केला आहे की, भारतातील सपं ीचे 
वहन सरकारी कमाई या दीडपट आिण भारता या एकूण बचती या एक ततृीयाशं पेक्षा 
जा त रकमेचे होते. अशा प्रकार ेिब्रटनची समदृ्धी आिण भारताची दािरद्रय् एकाच वेळी होत 
होती. सु वाती या रा ट्रवादी ने यानंी असा यिुक्तवाद केला की िब्रटीश वसाहतवादी 
िनयमांनी िविवध प्रकार ेभारतीय अथर् यव था गे्रट िब्रटन या अथर् यव थेला पूणर्पणे अधीन 
केली. यां या मते, िब्रिटश अथर् यव थे या गरजेनसुार भारतीय अथर् यव थेची िदशा तयार 
केली जात होती. यानंी इंग्लंडकडे भारतीय सपं ीचा प्रवाह थाबंिव याची मागणी केली 
आिण केवळ भारतीय भाडंवला या मदतीने भारताचे औद्योिगकीकरण हावे जेणेक न 
याचा भारत आिण भारतीय जनतेला फायदा हावा. हे सा य कर यासाठी रा ट्रवादी 
ने यानंी आप या देशासाठी वरा य िकंवा वरा य सं था िकंवा वराज यांची मागणी 
केली. 
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चकुीची कृषी धोरणे आिण उ च जमीन महसूल, िकसान-िवमकु्तकरण, भारतीय 
ह तकला उद्योगाची परवड यामळेु देशाची अथर् यव था डबघाईला आली.  देशातील अ न 
परुवठा िनयार्त केला गेला, यामळेु दु काळात उपासमारीने मृ यू ओढवला.  आिथर्क वहन 
हा िब्रिटशां या आिथर्क धोरणांचा पिरणाम होता. या दु कमामळेु रा ट्रवादी ने यानंा खात्री 
पटली की िब्रटीश शासन हे भारतासाठी आिथर्क ्या हािनकारक आहे आिण हे कदािचत 
िब्रटनचे जाणीवपूवर्क आखलेले धोरण आहे. हणूनच, िब्रिटशिवरोधी भावना वाढिव यात 
आिथर्क वहन िसद्धातंाचा मह वपूणर् सहभाग होता.  
 
१०.२ आिथर्क वहन िसद्धांतावर दादाभाई यां या आधी या िवचारवतंांच ेकायर् : 
भा कर पांडुरगं तखर्डकर (१८१६-१८४७) 
 

ई ट इंिडया कंपनी या भारत सरकार या पिह या टीकाकारांम ये वतः िब्रटीश 
पत्रकार देखील होते. १८२३  ते १८३५  या काळात वृ पत्रावंर िनबध घाल यात आले. 
कंपनीचे ग हनर्र जनरल हणून काम पाहणार ेसर चा सर् मेटकॅफ यानंी सवर् बंधने हटवली. 
पे्रसचे हे वातं य पढुचे चाळीस वषेर् पढेु चालू रािहले. या सधंीचा फायदा मुंबई शहरातील 
सिुशिक्षत लोकांनी घेतला. १८१६  म ये मुंबई शहरात यरुोिपयन आिण थािनक िख्र ती 
लोकांची संख्या बरीच होती. यावेळी मुंबई शहरा या एकूण लोकसखं्ये या समुार े १० 
टक्के  यरुोिपयन लोकाचंी संख्या. बॉ बे गॅझीटर हा इंग्रजानंी काढलेले सा ािहक होता. 
यानंतर याचे पातंर पढेु दररोज प्रकािशत होणार्या वतर्मानपत्रात  कर यात आले. मुंबई 
गिझिटयर या तंभातून भारतीयानंी यां या तक्रारी ऐकव या पािहजेत, असे उदारमतवादी 
सपंादक आिण प्रकाशकानंा वाटत होते. या सधंीचा वतःहून लाभ घेणार्या आिण ‘एक 
िहदं’ु या नावाने िलखाण करणार् यापैंकी भा कर तखर्डकर हे होते. 
 

भा कर पांडुरगं तखर्डकर हे दादोबा पाडुंरगं याचें धाकटे बधूं होते. यांचे भाऊ 
दादोबा आिण डॉ आ माराम यां याप्रमाणे एि फ टन सं थेत यांचे िशक्षण झाले. यांनी 
कंपनी शासकीय सेवेत प्रवेश केला नाही पण जमशेतजी जीजीभाई ं या कंपनीत नोकरी 
िमळिवली. याला इंग्रजीवर चागंले प्रभु व होती आिण इंग्रजीम ये सहजतेने आपले िवचार 
जोरदारपणे यक्त केले. यां या लेखनातून िवषयाचा सखोल अ यास प्रकट झाला. जलैु ते 
ऑक्टोबर १८४१ या काळात यानंी मुंबई गॅझेिटयरम ये आठ लेख िलिहले आिण 
मुंबईम ये खळबळ उडाली. 
 

भा कर यानंी ‘एक िहदं’ु या टोपण नावाने िलिहले. यानंी इ ट इंिडया कंपनीची 
राजकीय आिण आिथर्क धोरणे आिण यापार पद्धतींची वैिश ् ये उघड केली. भारताची 
गरीबी, कंपनीचे यापार धोरण आिण कायर्प्रणाली यासंबंिधत यां या लेखामंधून एक 
प्रकारचे आिथर्क रा ट्रवादी धोरण िदसून आले. िब्रटीशां या यापार धोरणाचे सवार्त वाईट 
वैिश ्य हणजे भारतीय व तू आिण भारतीय यापारािवषयी भेदभाव. रा यकतेर् यां या 
सोयीनसुार ‘मकु्त यापार’ िवषयी बोलतात. इंग्लंडहून भारतात आयात होणार्या आयातीवर 
कमी कर लावला जातो पण भारतीय व तू, िवशेषत: सतुी उ पादनानंा इंग्लंडम ये 
सहजासहजी येऊ िदले जात नाही, यावर मोठे शु क आकारले गेले. औद्योिगकिर या 
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इंग्लंडने भारतातील उ पादन साधनां या यांित्रकीकरणाला प्रो साहन िदले नाही. कंपनी या 
सरकारने खेड्यात ह तकलेची नासाडी केली आिण यतं्राद्वार ेबनिवलेले सामान भारतात 
िवकले. अनेक शेतकर् यांनी जिमनी गमाव या आिण कारािगर नोकर् याबाहेर फेकले गेले. देश 
दररोज गरीब होत चालला होता. भारता या आिथर्क रा ट्रवादाचा हा प्रवक्ता खूप लहान 
वयात मरण पावला. महारा ट्रात कंपनी या कारकीदीर् या सु वाती या दशकात लोकानंा 
भरपूर  त्रास सहन करावा लागला. भा कर तखर्डकर, रामकृ ण िव नाथ, भाऊ महाजन 
आिण लोकिहतवादी यानंी आप या लेखनाद्वार ेआिथर्क रा ट्रवादाची बीजे रोवली. 
 

रामकृ ण िव नाथ  
रामकृ ण िव नाथ हे भा कर तखर्डकराचें समकालीन आिण महारा ट्राचे प्रख्यात 

िवचारवंत होते. यांचे “भारताची प्राचीन आिण आधिुनक ि थती आिण भिव यातील 
घडामोडींवरील िवचार” या िवषयावरील एक पु तक हे यां या मतां या मािहतीचे ोत 
आहे. रामकृ ण िव नाथ याचंा लेख भाऊ महाजन यां या  प्रभाकर िनयतकािलकात म ये 
१८४३ म ये प्रकािशत झाला होता. रामकृ ण िव नाथ यां याकडे वसाहतवादी 
राजवटीतील वैिश ्याचें  उ कृ  आकलन करणारी क्षमता होती. ई ट इंिडया कंपनी या 
भारतातील सरकार या आिथर्क धोरणा या मू याकंनाम ये रामकृ ण िव नाथ अगदी प  
होते. ते  िब्रटीश रा यक या या वसाहतवादी मानिसकतेचा िनषेध करतात. यानंी व त 
दरात कापूस खरदेी करणे आिण अ य प दरात भारतात कापूस कपड्यांची िवक्री कर याचे 
उदाहरण यानंी या मानिसकतेचा एक भाग हणून िदले.  
 
अ) इंग्लंडची समदृ्धी आिण भारताचे दािरद््रय: 

आप या लेखात ते नमूद करतात की इंग्लंडची भरभराट इंग्लंडम ये उ पािदत 
व तूं या िवक्रीवर अवलंबून होती. इंग्लंडला इतर यरुोपीय देशापेंक्षा ‘औद्योिगक क्रातंी’ ने 
फायदा िदला होता. इंग्लंड या वसाहती या या उ पादनासाठी बिंद त बाजारपेठ आहेत. 
भारतातील िब्रटीश सरकार जाणीवपूवर्क देशी उद्योगानंा परावृ  करते. कंपनी या सरकारने 
भारतीय व तूं या िनयार्तीवर अनेक िनबध घातले आहेत. कंपनी या राजवटीपूवीर् जागितक 
बाजारपेठ असले या भारतीय कापडांवर सरकार भारी शु क लादते. याच कंपनीने 
इंग्लंडमधून कोण याही शु कािशवाय आयात कर याची परवानगी िदली. भारतातील 
िब्रटीश व तूं या बाजारपेठेमळेु भारतीय कापड उद्योग आिण ह तकलेचा नाश झाला आहे. 
 

ब) भेदभाव आिण शोषण 
ते हणतात, सरकारने इंग्लंडहून मशीन बनवले या व तूचंी आयात क न केवळ 

मूळ ह तकलेचाच नाश केला नाही तर सन १८३३ या सनदी कायद्यातील तरतदुींचे 
उ लंघन केले आहे. कंपनीने अफूचा अवैध यापार सु  केला आहे. सरकारी सेवेत भरती 
आिण याय प्रशासन या संदभार्त भेदभावाब ल यानंी सरकारवर टीका केली. भारतीय  
वशंा या लोकाचें पदो नतीसाठीचे मागर् अडवले अस याची यानंी तक्रार केली. ते हणतात, 
पूवीर् सरकारी सेवेत एक एतदेशीय कारकुनाला .५० दरमहा पगार होता, याला आता १२ 
पये िमळत आहेत. उलटपक्षी, गौरवणीर्य अिधकारी व कमर्चारीयाचंा पगार क्रिमकपणे 

वाढत आहेत.  
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क) आिथर्क दुदर्शा व यावरील उपाय 
रामकृ ण िव नाथ यानंी भारतभर प्रवास केला होता. यानंी आप या लोकानंा 

यांची मानिसकता बदल याची व पूवर्जानंी केले या पूवर्ग्रहांमळेु टाळले या यवसाय 
कर याचा आग्रह धरला. महारा ट्रातील जनतेने मोठ्या प्रमाणात कापूस िपकवावा अशी 
यांची इ छा होती. यानंी परदेशी पधार् रोख यासाठी उद्योगात यािंत्रकीकरणाची विकली 
केली. कापड उ पादनात प्राधा य िमळव यासाठी आप या लोकांनी आधी सघंटना िनमार्ण 
क न शेअसर् भांडवल वाढवायला हवे असे सचुवले. जर सपूंणर् िह सा खरदेी करणे शक्य 
नसेल तर सभासदाला अधार् िह सा िकंवा िह सा भांडवलाची एक चतथुाश भाग खरदेी 
कर याची परवानगी िदली जावी.  
 
भाऊ महाजन (१८१५-१८९०) 

गोिवंद िवठ्ठल महाजन हे भाऊ महाजन या नावाने लोकिप्रय होते. यांचे अरबी, 
पिशर्यन व सं कृतवर प्रभु व होते.  यानंी उदार ीकोन बाळगून पा ा य िशक्षण व याचंा 
पिरणाम यांचा डोळसपणे अ यास केला होतान. यांनी वसाहतवादी राजवटीतील 
वा तिवकता जाणून घे याचा प्रय न केला. याला यरुोप आिण िवशेषत: इंग्लंडमधील 
प्रचिलत िसद्धांत आिण यतं्रणेचे परीक्षण कर याची इ छा होती. यां या दूर ीची आिण 
उदारमतवादी वृ ीमळेुच ते एक उ कृ  समाजसधुारक आिण रा ट्रवादी पत्रकार हणून 
प्रिसद्ध होते. 
 
वसाहतवादी धोरणांना बौिद्धक प्रितरोध 

१८४१ ते १८६३ या काळात यानंी बावीस वषेर् भारतातील िब्रटीश वसाहती या 
रा यािव द्ध बौिद्धक प्रितकार केला. आजूबाजू या गो ी वेगाने बदलत असताना यांनी 
रा ट्रीय चेतना िनमार्ण कर याचे कतर् य बजावले. १८५३ म ये मुंबई ते ठाणे दर यान 
रे वेचे बाधंकाम व वाहतूकीम ये सधुारणा झाली. इंग्लंड ते अलेक्झािंड्रया आिण मुंबई ते 
सएुझ दर यानचा समदु्रमागर् खलुा होता. ताराचें जाळे टाकले जात होते. या क्रािंतकारक 
बदलासंमवेत, जेरमेी बथम आिण जॉन टुअटर्  िमल यांनी अनकु्रमे उपयोिगतावादी 
त वज्ञान आिण सधुारणावादी राजकीय िवचारसरणी नविशिक्षत लोकामंधे लोकिप्रय होती. 
िब्रटीश वसाहत साम्रा य एकत्रीकरण केले जात होते आिण भारत िदवसिदवस गरीब होत 
होता. इंग्लंडमधील औद्योिगक क्रातंी आिण वाहतूक आिण दळणवळणातील सधुारणांचा 
वदेशी उद्योग आिण यापारावर पिरणाम झाला. औद्योिगक क्रातंी या पिरणामी इंग्लंडची 
भरभराट होत असताना भारत का गरीब होत आहे हे यानंी आप या िनयतकािलकां या 
तंभातून िवचारले. भाऊ महाजन आिण भा कर तखर्डकर आिण रामकृ ण िव नाथ हे 
खरतेर, आिथर्क वहन िसद्धतांचे मूळ िशलेदार होते. पढेु १८७० या दशकात दादाभाई 
नौरोजी यानंी आिथर्क वहन िसद्धांत िवकिसत केला.  
 
गोपाळ हरी देशमखु (१८२३-१८९२) 

िब्रिटश धोरणे व यांचे भारतातील आिथर्क शोषण यावर टीका करणार े
लोकिहतवादी गोपाळ हरी देशमखु हे महारा ट्रातील आणखी एक िवद्वान आिण िवचारवतं 
होते. िहदूं समाजा या सामािजक पिरि थतीचे जसे यानंी परीक्षण केले याचप्रमाणे मूळ 
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आिण इंग्रजी अिधकार्यानंी लादलेले कर आिण आकारणी या बाबतीत घडले या 
अ यायकडेही लक्ष वेधले. दा वरील अबकारी शु कातून ितजोरीला भरीव रक्कम 
िमळाली. सरकारला अिधकािधक पैसे उपल ध हावेत हणून मद्यपान कर यास प्रो सािहत 
केले जात होते. सरकारची ितजोरी भर यासाठी लोकाचें आरोग्य िबघडव या या 
सरकार या वृ ीचा यानंी िनषेध केला. जनता ही सरकारची जननी अस याचे यानंी 
जाहीर केले. १८९४ म ये यानंी ‘गजुरातचा इितहास’ िलिहला. याम ये यानंी असा 
िन कषर् काढला की िब्रटीश राजवटीत आधी या सरकार या तलुनेत कर, सीमाशु क, 
उ पादन शु क आिण इतर शु क जा त होते. ई ट इंिडया कंपनी या महसूल धोरणामळेु 
रयत असमाधानी होती. हे सरकार मराठ्यांप्रमाणेच क याणकारी उपाययोजनांचा अवलंब 
करले तर बर ेहोईल. देशी आिण यरुोिपयन यक्तींशी वागताना अनकूुलता आिण भेदभाव 
याचें धोरणही यानंी िधक्कारले. आप या अिधकृत कतर् या या वेळी, याने महारा ट्रातील 
लोकाकंडे पक्षपाती भावना आिण आिथर्क अ याय के या या अनेक घटना घड या. 
 

लोकिहतवादी हे नंतर या वषा या वदेशी आिण बिह कार चळवळींचे प्रणेते 
हणून मानले जातात. महारा ट्रातील दािरद्र्य आिण बेरोजगारीचे िव ेषण करताना यांनी 
इंग्रजानंी आम या बाजारपेठेत देशी यापार् याचें नकुसान केले हे प्रितपादन केले. आमचे 
लोक व त अस याने यांचा माल खरदेी करतात आिण याद्वार ेआम या यापार्यानंा 
कायदेशीर नफा िमळिव या या संधीपासून विंचत ठेवले जाते. आप या देशाने िनकृ  
दजार्ची असली तरीही इतर देशाकंडून व तू खरदेी न कर याचा आिण केवळ देशी व तू 
खरदेी कर याचा सकं प केला पािहजे. कापूस खरदेीदारांनी परदेशी लोकानंा क चा कापूस 
िवकू नये आिण यानंा फक्त कापड व तू िवक याचा िनणर्य घ्यावा. इंग्रजी व तू खरदेी 
करणे थाबंवा असा स ला यानंी िदला. आपण परदेशी व तू टाका यात आिण देशी व तू 
खडबडीत व  असले तरी यांचे सरंक्षण केले पािहजे. इंग्रज सरकार या सेवेत असूनही 
अ यतं असरुिक्षत मदुद््यावं न लोकिहतवादी यानंी रा यक याना दखुिव याची धाडस 
दाखवणे उ लेखनीय आहे. 
 
महादेव गोिवदं रानडे (१८४२-१९०१) 

अथर्शा ज्ञ महादेव गोिवंद रानडे यांनी जी. ही. जोशी यां या साथीने १८७८ 
म ये पूना सवर्जिनक सभेचे तै्रमािसक सु  केले आिण यात भारतीय अथर् यव थे या 
प्र येक पैलूचा अ यास कर यावर भर दे यात आला. वावलंबी हो यासाठी भारताला जड 
औद्योिगकीकरणाची आव यकता आहे हे जाहीर करणार ेते पिहले अथर्शा ज्ञ होते १८९० 
म ये पणेु येथील डी. सी. वा छा, गणेश वासदेुव जोशी यां या सहकायार्ने यानंी पणेु येथे 
औद्योिगक पिरषदेची थापना केली. उद्घाटना या भाषणात यानंी उ ी ांचा उ लेख केला. 
बहुतेक लोक शेती या एकाच यवसायात गुतंले असून उद्योग सु  झा याने जनतेची 
दािरद्र्य िमटू शकते असा यांचा िव ास होता. यानंी पिरषदे या कामकाजासाठी मागर्दशर्क 
सूचनादेखील माडं या. रानडे यानंी औद्योिगकीकरणासाठी पा ा य तंत्रज्ञानाची बाजू 
घेतली. पु यातील पावसा याम ये दरवषीर् ही पिरषद घे यात आली. भारतात नवीन उद्योग 
सु  कर यासाठी शासकीय मदतीची िवनंती केली. या या ह तके्षपामळेु सूती रशेीम सूत 
आिण िवणणारी कंपनी कोसळ यापासून वाचली. 
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िब्रिटश सरकारने भारतीय ह तकौश याचंा नाश कर यासाठी भारतावर यांचा 
राजकीय प्रभाव वापरला आिण इंग्लंड या उद्योगानंा पोस यासाठी क चा माल तयार करणा 
शेतीप्रधान देशात पातंिरत क न भारताला परावलंिब व आणले. रानडे यानंी कोण याही 
औद्योिगक धोरणा या कमतरतेची दखल घेत असे हटले आहे की सरकारने भारतातील 
उद्योगां या िवकासास सिक्रयपणे प्रो सािहत केले पािहजे. रानडे व इतर रा ट्रवादी ने यानंी 
आदम ि मथ या या शा ीय अथर्शा ा या मलुभूत िसद्धांताला आ हान िदले. रा याने 
आपली कामे 'शातंता व सु यव था' राख यासाठी ठेवली पािहजेत ही क पना यानंी 
नाकारली आिण अशी िवनंती केली की, रा याने आपले कायर् िक्षतीज वाढिवले पािहजे 
आिण सवर् बाबींम ये रा ट्रीय गरजा पूणर् कर यासाठी काम केले पािहजे. रानडे यानंी 
‘भारतीय राजकीय अथर् यव था’ या िवषयावरील िनबंधात १८९२ म ये राजकीय प्र ावंर 
आिथर्क प्र ां या वचर् वावर जोर िदला होता. कदािचत एम.जी. रानडे यानंा आिथर्क 
पिरि थतीची चागंली जाणीव होती. रानडे भारत-िब्रिटश आिथर्क सबंधंात भारताला 
आिथर्क यायासाठी उभे रािहले. रानडे यानंी खर ं तर भारताला आिथर्क रा ट्रवादाचा 
पिहला पूणर् तकर्  िदला. 
 

रानडे वतंत्र िवचारवंत होते. याने लोकांची ढासळलेली पिरि थती जवळून 
पािहली होती. यानंी पणेु सवर्जण सभे या िनयतकािलकात भारतीय शेती या सम येवर 
अनेक मािलका िलिह या. भा कर तखर्डकर, भाऊ महाजन आिण इतरानंी सिुशिक्षत 
उ चभू्रंचे लक्ष भारता या ‘सपं ी या वहनावर’ वर किद्रत केले होते. अक्कलकोट या 
छोट्या रा यांत ‘कारभारी’ (प्रशासक) हणून यानंी केलेले काम आिण िव णशुा ी पिंडत 
आिण गणेश वासदेुव जोशी (सावर्जिनक काका) यां या सहकायार्मळेु यानंा सधुारणे या 
आिथर्क पैलूची यानंा मािहती िमळाली. याचे िलखाण आिण भाषणे रा यक याकडून 
सशंया या नजरनेे पािहली जात होती. यामळेु यानंा २३ वषेर् यायाधीशाचें पूणर् पद िमळू 
शकले नाही आिण िन न पदावर ते कायर्रत रािहले.   

 
गणेश यंकटेश जोशी (१८५१-१९११)  

गणेश यकंटेश जोशी हे प्रख्यात अथर्शा ज्ञ, उदारमतवादी िवचारवंत आिण 
मूलगामी रा ट्रवादी होते. याचंा ज म १८५१ म ये िमरज येथे एका लहान सं थानात 
झाला. याचे वडील या रा याम ये कोषा यक्ष (पोतिनस) हणून काम करीत होते. याचें 
आजोबा पेशवे बाजीराव िद्वतीय या दरबारात होते आिण यानंी ई ट इंिडया कंपनी या 
सै यािव द्ध पेश या या शेवट या यदु्धाम ये भाग घेतला होता. तथािप, इंग्रजी िशक्षण 
घे यास या या विडलानंी अिजबात सकंोच केला नाही. बी.ए. मधे तकर् शा  िवषयाम ये ते 
प्रथम आले. पदवीनंतर यानंी १८७३ म ये िशक्षण िवभागात सरकारी सेवा वीकारली.  
 

आप या बहुतेक समकालीनापं्रमाणेच, यानंी शासकीय सेवेत असताना सामािजक 
उपक्रम सु  केले. यानंी नािशक, र नािगरी, मुंबई, पूणे, सोलापूर आिण सातारा येथे सेवा 
बजावली. ते एक सक्षम िशक्षक होते आिण यांची कीतीर् संपूणर् मुंबई िवभागात पसरली. ते 
‘टाई स ऑफ इंिडया’ म ये िविवध िवषयावंर लेखाचें योगदान देत असत आिण यांचे लेख 
सिुशिक्षत उ चभंू्रनी आिण सरकारी अिधका-यांनी मोठ्या आवडीने वाचले. यानंी ‘जे’ या 
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नावाने िलिहले. अ पावधीतच यान आकडेवारीतील एक तज्ञ हणून हणून मा यता 
िमळाली. आिथर्क वहन ब लचा याचंा पद्धतशीर अ यास आिण आकडेवारी या 
परुा याद्वार े जोरदारपणे समथर्पणे याचें िवचार यक्त कर याची यांची क्षमता यामळेु 
भारतीय रा ट्रीय कॉगें्रस या ने याचें लक्ष यानंी वेधून घेते. यायमूतीर् रानडे यां यासोबतच 
सरुद्र नाथ बॅनजीर् आिण आर.सी. द  राजकीय व आिथर्क िवषयावंर याचंाशी 
स लामसलत करत असत. 
 
१०.३ आिथर्क वहन (िन: सरण) िसद्धातं, दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७) 
 

आिथर्क रा ट्रवादीची भावना जागतृ कर याम ये महारा ट्रातील आघाडी या 
रा ट्रवादी ने यापैंकी दादाभाई नौरोजी हे होते. १८६७ म ये पिह यांदाच दादाभाई नौरोजी 
यानंी 'इंग्लंडचे भारतावरील कजर् ’ या लेखात िब्रटनने आप या राजवटीची िकंमत हणून 
भारतातून सपं ीचे वाहन केले ही बाब माडंली.  एक चतथुाश ससंाधने देशा या बाहेर गेली  
आिण पिरणामी भारत गरीब झाला हे यानंी आकडेवारीने दाखवून िदले. दादाभाई नौरोजी 
यानंी आपले जीवन आिथर्क वहन िसद्धातंा या प्रसारासाठी आिण या या िवरोधात मोहीम 
राबिव यास समिपर्त केले. या काळात रा ट्रीय उ प ना या गणनेची सािंख्यकीय पद्धती 
आिण प्रमािणत तंते्र फारशी िवकिसत झाली न हती यामळेु इंग्लंडला भारतातून ह तातंिरत 
केले या सपं ी या प्रमाणावर आिण या ीवर यानंी हे शोषण उघडकीस आणले. िब्रटीश 
सरकार या काही अिधका्यानंी या िसद्धातंाचा सपूंणर् वीकार केला नाही आिण यामधील 
त्रटुी दाखवून टीका केली. परतं ु स य जा त काळ दडपू शकले नाही. १८७६ या 
सु वाती या काळात, ‘भारतीय दािरद्रय्’ या िवषयावरील िनबंधात यांनी हे प  केले की 
िब्रटन भारता या िनयार्तीवरील राजकीय प्रभावामळेु आपली आिथर्क प्रगती क  शकला.   

 
दादाभाई नौरोजीना िब्रटीश यव थेचे व यायिप्रयतेचे कौतकु होते. िशक्षण, 

कद्रीकृत प्रशासन, िश त, देशाचे राजकीय एकीकरण, रे वे, तार, ग्णालये, सरुक्षा इ यादी 
सदंभार्त यानंी िब्रिटशां या योगदानाचे मनापासून मा य केले परतं ु िब्रिटश राजवटी या 
िवघातक पिरणाम देखील यानंी दाखवून िदले. िब्रिटशाचें शोषण व दडपशाही धोरणात 
बदल हो याचे िच ह न हते. हे लक्षात घेत यावर दादाभाई नौरोजी यानंी भारतात 
िब्रटीशां या राजवट व यांची नाराजी यक्त कर यास सरुवात केली. िब्रटीश आधी 
भारतावर आक्रमण क न लटु करणार्या मागार्चा अवलंब न करता पद्धतशीरपणे िविवध 
आिथर्क योजना व िनयम याद्वार ेशोषण करत होते. याची वगर्वारी यानंी पढुील प्रमाणे 
केली. 

 

भारतातील वािषर्क शु क 

दादाभाई नौरोजी यांनी बा  वहनासाठी कारणीभूत पढुील बाबी यानात घेत या.   

१. कुटंुबां या आधारासाठी आिण मलुां या िशक्षणासाठी यरुोिपयन कमर्चार् याकंडून 
इंग्लंडला पैसे पाठिवणे.   
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२. बहुतेक कमर्चार् यानंी घरी गुतंवणूक कर यास प्राधा य िद याने कंपनीतील 
कमर्चार् याकंडून बचतीची रक्कम इंग्लंडला रवाना करणे.  

३. िब्रटीश कमर्चार् यां या वापरासाठी िब्रटीश व तूं या खरदेीसाठी तसेच यां यामाफर् त 
भारतात िब्रटीश व तूं या खरदेीसाठी पाठिवलेली रक्कम. 

 
इंग्लंडमधील वािषर्क शु क 

१. ई ट इंिडया कंपनी या भागधारकानंा लाभाशं 

२. सावर्जिनक कजार्वरील याज वाढले: ई ट इंिडयन कंपनीने  भारताकडून सावर्जिनक 
कामे कर यासाठी १९०० पयत सावर्जिनक कजर् २२४ दशलक्ष प ड कजर् काढले 
होते. कजार्चा थोडाच  भाग उ पादक कामासंाठी उदा. रे वे, िसचंन सिुवधा आिण 
सावर्जिनक कामासंाठी वापरला जात होता.  

२. नागरी आिण सै य शु कः याम ये भारतातील नागरी व सै य िवभागात िब्रिटश 
अिधकार् यां या िनवृ ीवेतनासाठी िदले जाणार े वेतन, लंडनमधील इंिडया ऑिफस 
आ थापनावरील खचर्, िब्रटीश यदु्ध कायार्लयाला देय देणे इ यादींचा समावेश होता. हे 
सवर् शु क केवळ भारता या ितजोरीमधून होत होते.  

३. रा य सिचव आिण भारत सरकार यानंी लंडन म ये मोठमोठे गोदाम व कायार्लये 
उघडणे तसेच ल करी, नागरी आिण सागरी िवभागासंाठी आव यक खरदेी केली. 
१८६१ ते १९२० दर यान टोअरवरील वािषर्क सरासरी खचर् १० % ते १२ % 
पयत गहृ शु क होते.  

४. चीनबरोबर अफू या यापारात बा  आिथर्क वहनात िब्रटीशाचंी रसपूणर् भूिमका होती. 
ई ट इंिडया कंपनीने आपले महसूल अिधशेष आिण भ्र  अिधकारी यानंा यांची बचत 
आिण गु  नफा चीनमागेर् ह तातंिरत केला. अफूचा सवर् नफा इंग्लंडला जात होता. 

 

अंतगर्त वहन  

दादाभाई नौरोजी यां या हण यानसुार बा  वहन हे अतंगर्त आिथर्क वाहनाचा 
एक भाग होता. बा  ह तातंरणाइतकेच आतंिरक सपं ी िन: सरण भारतासाठी 
धोकादायक होते हे यानंी दाखवून िदले. 

१. कर आकारणीतून काही िब्रटीश उ पादनांना जाणीवपूवर्क वगळ यात आलेले होते.    

२. एकतफीर् िनयार्तीमळेु अतंगर्त आिथर्क वहन असतंिुलत होते, यामळेु आयाती या 
व पात कोणतेही परतावे िमळू शकले नाहीत.  

३. भारतीय सावर्जिनक अथर् यव थेमधून साम्रा यवादी हेतू पूणर् के यामळेु रे वे आिण 
र ते वाहतकुीमळेु भारताला अपेिक्षत समृ दी िमळू शकली नाही याकडे दादाभाईनी 
लक्ष वेधले.  
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एकोिणसा या शतका या म यभागी दादाभाई नौरोजी यांचे मत यानंा भारतीय 
आिथर्क पिरि थती या वा तिवकतेब ल सहानभूुतीपूवर्क समज होती अशा उदारमतवादी 
िवचारसरणी या इंग्रजानंी मा य केले होते.  
 
१०.४ आिथर्क वहनाचे पिरणाम 
 
           भारतातून इंग्लंड येथे झालेल आिथर्क वहन हे सपूंणर् जमीन महसूल संकलनापेक्षा 
आिण भारता या एकूण बचती या एक ततृीयाशं पैशापेंक्षा दीडपट जा त होते. उपल ध 
मािहतीसह, अशी गणना केली गेली की भारतातून िमळवले या सवर् उ प नापैकी एक 
चतथुाश महसूल दरवषीर् इंग्लंडला घरगतुी खचर् हणून पाठिवला जायचा. १८१४ ते 
१८६५  दर यान दादाभाई नौरोजी या हण यानसुार समुार े३५० दशलक्ष प ड इंग्लंडला 
गेले. इंग्लंडम ये भारतातून आले या ससंाधनाचंा आिण भांडवलामळेु नैसिगर्किर या 
इंग्लंड या लोकानंा अिधक चागंले जीवन जग याची सिुवधा िमळाली. इ.स. १७५० नंतर 
इग्रजानंा उद्योगात वाढती गुंतवणूक देखील शक्य झाली. अठरा या शतकात इंग्लंडमधील 
कृषीक्रातंीला आिण १७५० नंतर या औद्योिगक क्रांतीलाही ही गुतंवणूक अशंतः जबाबदार 
होती. 
 

सेवािनवृ  िब्रटीश अिधकार्याकंडे नवीन शोध, र ते, कालवे आिण रे वेचे 
बाधंकाम आिण अथर् यव थे या सवर् के्षत्रात वेगाने बदल घडवून आण यासाठी संप ी 
होती. आिथर्क वहनामळेु इंग्रजी आिथर्क भरभराटीचा पाया रचला गेला. दसुरीकडे, वहनाचा 
पिरणाम भारतीय अथर् यव थेवर आिण ितथ या लोकावंर त्रासदायक होता. ही संसाधने 
आिण सोने जे भारतात गुंतवणूकीसाठी उपल ध होऊ शकले असते ते इंग्लंडम येच गेले. 
दादाभाई नौरोजी यांचे मत होते की आिथर्क वहन हे भारता या दािरद्रय्ाचे मखु्य कारण 
आहे. यानंी असे िलिहले की कोणताही िविधिनषेध न बाळगता भारताचे शोषण केले गेले 
आहे. यानंी हे िनदशर्नास आणून िदले की आिथर्क वहनात केवळ रा ट्रीय उ प ना या 
िविश  भागाचा परदेशात होणारा खचर्च न हे तर रोजगार आिण उ प नाचे पढुील 
कायदेदेखील दशर्िवलेले आहेत. जर अतंगर्त खचर् केला असता तर देशात अिधक 
साधनसपं ी उ प न झाली असती. 
 

आिथर्क वहनाचा पिरणाम औद्योिगक मंदीमधे झाला कारण यातून भांडवलाची 
कमतरता िनमार्ण झाली. रा ट्रवादी ने यानंी अशा प्रकार ेयाचा उ प न आिण संप ीवर, 
भाडंवलावर, औद्योिगक िवकासावर, जिमनी या उ प नावर, यापारा या अटींवर आिण 
भारतीय लोकां या दािरद्रय्ावर होणार्या पिरणामाचें िव ेषण केले. िवसा या शतकातील 
रा ट्रवादी चळवळ हे यां या वसाहतवादा या आिथर्क समालोचनामळेु प्रभािवत झाली 
होती.  
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१०.५ साराशं 
 

िब्रिटश राजवटीचा भारतीय अथर् यव थेवर कठोर पिरणाम झाला. शेतीचे 
यापारीकरण, जा तीत जा त जमीन महसूल मागणी, जमींदार वगार्ची वाढ (जमीनदार), 
वाढती कजर्बाजारीपणा आिण शेतकर् यां या गिरबीमळेु भारतीय अथर् यव था ि थर झाली. 
िब्रिटश अिधकार् या या आिथर्क शोषणा मक धोरणामंळेु दािरद्रय्ाची मयार्दा वाढली. 
भूसपं ी या िविवध यतं्रणा, सपं ीचा िनचरा आिण वदेशी उद्योगांचे िवकद्रीकरण याचा 
भारतावर खोलवर पिरणाम झाला. औद्योिगकीकृत इंग्लंडने भारतातील उ पादन 
साधनां या मशीनीकरणाला प्रो साहन िदले नाही. कंपनी या सरकारने खेड्यात 
ह तकलेची नासाडी केली आिण मशीनद्वार े बनिवलेले सामान भारतात टाकले. अनेक 
शेतकर् यां या जिमनी गमाव या आिण कारािगरांना यां या नोकर् याबाहेर फेकले गेले. देश 
दररोज गरीब होत चालला होता. नंतर दादाभाई नौरोजी यानंी नंतर ‘आिथर्क िन: सरण 
िसद्धातं’ िवकिसत केला आिण भारता या आिथर्क िपळवणकुीचा पदार्फाश केला. 

 
१०.६ प्र ो र े
 

१) िब्रटीशां या कारिकदीर्त झाले या आिथर्क लटुीबाबत जनतेत जागतृी कर या या 
दादाभाई नौरजीं या योगदानाब ल चचार् 

२) आिथर्क िन: सरण  िसद्धांतावर सिव तर टीप िलहा. 
 
१०.७ सदंभर्  
 

१) दादाभाई नौरोजी, पोवतीर् अडं अनब्रीटीश ल इन इंिडया, १९०१.    

२) ग्रोवर अडं बे हेकर, आधिुनक भारताचा इितहास, एस. चादं प्रकाशन.  

३) िबपीन चदं्र, िह ट्री ऑफ मोडणर् इंिडया. २००९.  
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११ 
 

मदु्रणकलचेा उदय आिण पिरणाम: सुधारणा चळवळी-
व प, मु े आिण सम या 

 
घटक रचना : 
११.० उि े 
११.१ प्र तावना 
११.२  देशा या िविवध भागात मदु्रणकलेचा उदय 
११.३ वृ पत्र आिण िनयतकािलकाचंी मह वपूणर् भूिमका 
११.४ िब्रिटश सरकारचामदु्रणकलेचा प्रितसाद 
११.५ सधुारणा हालचाली: व प, मु े आिण सम या 
११.६ ब्रा ो समाज 
११.७  प्राथर्ना समाज 
११.८  आयर् समाज 
११.९  रामकृ ण िमशन 
११.१०  िथयोसोिफकल सोसायटी 
११.११  स यशोधक समाज 
११.१२  मिु लमामं ये सधुार चळवळ 
११.१३  सधुार चळवळींचा प्रभाव 
११.१४  साराशं 
११.१५  सदंभर् 
११.१६  प्र  
 
११.० उि  े
 
हे प्रकरण पूणर् झा यानंतर िवद्याथीर् ………….. 
१. मदु्रण कलेचे आगमन आिण याचे पिरणाम समजून घेतील 
२. देशा या िविवध भागात मदु्रण कलेचा िवकास यानात घेतील  
३. सधुारणा चळवळीत पत्रकिरतेची भूिमका समजून घेतील  
४. भारतातील िविवध प्रकार या सधुारणा समजून घेतील 
५. भारतातील सधुार चळवळींचा पिरणाम समजून घेतील 



 134

११.१  प्र तावना 
 
 िशक्षणाची मौिखक परपंरा भारतीयानंा चांगली मािहती होती. तथािप, िलिखत 
व पाची शैक्षिणक साधने सवर्सामा यानंा क्विचतच उपल ध होती. परतं ु िब्रटीशां या 
आगमनाने मिुद्रत पु तके, वतर्मानपते्र आिण िनयतकािलकां या पात जनजागतृीचा नवा 
अ याय सु  झाला. पोतुर्गीजानंीच प्रथम मदु्रण कलेची महुुतर्मेढ भारतात रोवली. पोतुर्गीज 
आिण िब्रटीशांनी प्रारभंी िनयतकािलके सु  केली पण लवकरच सिुशिक्षत भारतीयांनी 
पढुाकार घेऊन या के्षत्रात वत:ला झोकून िदले. मदु्रणकला व िनयतकािलके यां या 
आगमनाने लोकांम ये सामािजक, सां कृितक आिण रा ट्रवादी जागतृ हो यासाठी 
सु वाती या ट यात, सामािजक आिण सां कृितक पूवर्गामी आिण उपाय मदु्रणकलेने  व 
पत्रकािरतेने शोधले. काही वषानंतर पत्रकारानंीही रा ट्रीय प्रबोधन करणे सु  केले. पोतुर्गीज 
सवर्प्रथम भारतात पोहोचले आिण यातील काही भागात यांनी वसाहती सु  के या. 
पिरणामी, यां या वसाहतीत प्रथम मदु्रणकला िवकिसत झाली.. यापैकीगोवा एक 
प्रदेशहोता. लोकामं ये रा ट्रवादी आिण सधुारा मक आवेश पसरिव यासाठी मदु्रणकला व 
िनयतकािलके मह वाचे वाहन बनले. 
 
११.२  देशा या िविवध भागात मदु्रणकलेचा उदय 
 
 १५५६ म ये जआुन डी बु तमंटे या पॅिनश यक्तीने पोतुर्गाल येथून गो याला 
छापखाना आणला. १६१६ म ये फादर टीफ स यानंी िख्र त परुाण हणून पिहले मराठी 
पु तक तयार केले. यानंतर, िख्र ती िमशनरी यानंी यां या मतांचा प्रचार कर यासाठी 
आिण िख्र न धमर् प्रसार कर यासाठी मदु्रणकलेचा उपयोग केला. डॉ. िव यम कॅरी हे पिहले 
यरुोिपयन होते यानंी एत ेशीय भाषेला पे्ररणा िदली. कॅरी यानंी आप या काही 
पु तकासंाठी मोडी िलपीचा वापर केला. 
 

दिक्षण भारत 
 कोचीनमधील अबंालकडु हे आरिंभक भारतीय मदु्रणाचे कद्र होते. परतं ु या 
िठकाणीची कोणतीही पु तके उपल ध नाहीत. १५७९म ये कोचीन येथे येशू िख्र ता या 
िशकवणकुीवर वर आणखी एक वतंत्र खंड छापला गेला. १६७४ पयत गो यात छापे 
सिक्रयपणे चालू रािहले पण हळूहळू िमशनर्यां या  भारतीय भाषा िशक यासबंंधी या 
यां या उदासीनतेमळेु हे घटले. १६८४ या िनणर्यामळेु पोतुर्गीजानंी गो यात थािनक 
भाषेचा वापर बंद केला आिण यामळेु  भारतीय मदु्रणकले या वाढीस व िवकासाला खीळ 
बसली. कॅथोिलक धमर्प्रसारकाप्रमाणे, डॅिनश प्रोटे टंट िमशनर्यानंी मदु्रण सु  कर याचे 
फार मह वाचे कायर् केले. पढुील वषीर् िप्रटंरिशवाय या सवर् गो ी आ या. ११ जून १७१३  
रोजी, याने आधीच डॅिनश कंपनीत काम केले होते अशा एका जमर्न यक्ती या मदतीने 
ट्रकेँबार (मद्रास) येथे कायर् कर यास सरुवात केली. प्रबदु्ध तंजावर शासक सरफोजी भोसले 
(१७९९-१८३३) यांचे िशक्षक हणून काम करणार्याएक दानीश िमशनरी िख्र न फे्रडिरक 
ाट्र्ज  याने सं कृत आिण मराठी पु तके प्रकािशत कर यासाठी एक मदु्रणालय थािपत 

कर यास प्रभािवत केले. 
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११.२.३ मद्रास 
 मद्रासची पिहली िप्रिंटंग पे्रस (मदु्रणालय ) वॅपेरी येथे सु  झाली आिण नंतर हे 
मदु्रणालय डेक्कन पे्रस हणून प्रिसद्ध झाले. तािमळ िलपीचा वापर मद्रासम ये पिह यादंा 
केला गेला आिण १८७० पयत हॅपेरी येथे वापरला गेला. १७८५म ये िरचडर् जॉन टनने 
मद्रास कुिरअरची सु वात केली. बे लारी, बगलोर आिण मंगलोर या िख्र न िमशनरीज 
आिण मंगलोर या लोहार या मदतीने क नड मदु्रण िवकिसत झाले. मद्रास येथेसट जॉजर् 
कॉलेज१८१२ म ये थापन कर यात आले आिण कॉलेजशी सबंिंधत मदु्रणालयाने तेलग ु
आिण कानडा भाषामं ये पु तके प्रकािशत कर याची जबाबदारी वीकारली. 
 
११.२.४ बगंाल 
 जे स िहकीने १७८० म ये कलक ा येथे बगंाल गाझेट हे पिहले वृ पत्र थापन 
केले. पिह या ट यात वतर्मानपत्र आिण मदु्रण यानंा िविवध िनबध घातले गेले. 
वतर्मानपत्रानंा शासना या मा यतेचे पालन करावे लागले. १७६५ पासून ई ट इंिडया 
कंपनीने बंगालचा कारभार पाह याची थेट जबाबदारी घेतली. या स े या ह तातंरणामळेु 
प्रशासनावर सोपिव यात आले या सरकारी अिधकार्यानंी भारतातील िविवध  प्रातंाची 
भाषा िशक यास सु वात केली. बगंाली िशक याचा हा उ साह छपाई या वाढीसाठी आिण 
िवकासासाठी थेटपाने उपयोगी पडला. बर् याच िब्रिटश पत्रकारानंी सा ािहक िकंवा मािसक 
प्रकािशत केले आिण िविवध िवषयावंर आपली मते यक्त केली. 
 
११.२.५ एत ेशीय मदु्रण कलेचा प्रसार 
 भारतीयामं ये रा ट्रीय चेतना आिणजागतृी यां या वाढीने थािनक आिण देशी 
िनयतकािलकांना ज म िदला. १८१५  पासून राजा राम मोहन रॉय यांनी भारतातील 
अधं द्धाळू आिण क्षीण झाले या िहदूं समाजात सधुार या या कामात आघाडी घेतली. गगंा 
िकशोर भट्टाचायर् आिण हरे दं्र रॉय यानंी राजाराम मोहन रॉय यां या क पनांचा प्रचार 
कर याचा िवचार केला. यानंी बगंाली भाषेतील वगं गझेट नावाचे िनयतकािलक सु  केले. 
िख्र न धमार्चा प्रसार कर यासाठी पे्रसचा उपयोग क न बाि ट ट िमशनर्यानंी केला. 
१८२१ म ये यानंी बागंलातील संवाद कौमदुी आिण १८२२ म ये पिशर्यन भाषेत  िमरत-
उल-अखबारची सु वात केली. या सा ािहकाचें उ ी  लोकानंा सामािजक-धािमर्क 
गैरवतर्नािव द्ध लढा दे यास पे्रिरत करणे, पा ा य सं कृतीशी ढ हो यासाठी आिण 
जनतेला व सरकारला यािवषयी मािहती देणे हे होते.  
 
११.२.६ महारा ट्र 
 मुंबईत ‘टेलीग्राफ’, ‘कुिरअर’, ‘बॉ बे गॅझेिटयर’ ‘बॉ बे टाई स’ आिण ‘टाइ स ऑफ 
इंिडया’ ही इंग्रजी वाचन करणार् या लोकामं ये प्रचिलत होती पण मराठी िनयतकािलके 
न हती. बॉ बे हेरो ड (१७८९) हे मुंबईतील पिहले वृ पत्र होते. हे बॉ बे गॅझेट हणूनही 
ओळखले जात असे. फरदनुजी मझर्बान १८२२ म ये पिहले थािनक वृ पत्र बॉ बे 
समाचारची थापना केली. ते गजुराथी भाषेत होती. हे पि म भारतातील सवार्त पिहले 
थािनक भाषेतील  वृ पत्र आहे. १८३६म ये  नवरोजी दोरबजी यानंी मुंबई वतर्मान हे 
वृ पत्र  सु  केले. दादाभाई नौरोजी यानंी रा त गो तार हे िनयतकािलक  सु  क न 
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पत्रकािरते या इितहासात मह वपूणर् भर घालली. बालशा ी जाभेंकर हे मराठी 
िनयतकािलकांचे प्रणेते होते. १८३२ म ये बाल गगंाधर शा ी जाभेंकर यानंी प्रथम मुंबई 
दपर्ण' हे िद्वभाषी इंग्रजी-मराठी िनयतकािलक सपंािदत केले आिण प्रकािशत केले. यामळेु 
पढु या दोन दशकातं िनयतकािलक, मािसके आिण पु तकाचंा मागर् मोकळा झाला. राघोबा 
जनादर्न गवाणकर - वसईकर यानंी १८४०मराठी मदु्रणालय िवकिसत केले.१८४१ म ये 
गोिवदं िवठ्ठल उफर्  भाऊ महाजन यांनी सा ािहक ‘प्रभाकर’ प्रकािशत केले. दर 
आठवड्याला हे सा ािहक रिववारी प्रिसद्ध होत होते. 
 
 लोकामं ये ज्ञानाचा प्रसार आिण अधं द्धा िनमूर्लन अशा काही उ ी े यासाठी 
मराठी पत्रकािरता यावेळी कायर्रत होती. यांनी लोकामं ये प्रबोधन कर याचा प्रय न केला. 
या काळातील पत्रकारानंी वैज्ञािनक आिण उदारमतवादी क पना जू कर याचा  प्रय न 
केला. वतर्मानपत्रांनी जनमत तयार कर याचे आिण सधुारणासंाठी अनकूुल मागर्दशर्न 
कर याचा प्रय न केला. बहुतेक वतर्मानपत्रानंी समाजातील सामािजक सधुारणानंा 
अनकूुलता िदली. िख्र न िमशनरीज या धमर्प्रसारा या कायार्ला थांबव यासाठी व 
लोकामं ये चैत य िनमार्ण कर यासाठी यानंी पे्रसचा चागंला उपयोग केला. पि मी 
भारतात प्रकािशत झाले या या काळातील काही ठळक प्रकाशने व िनयतकािलके कायर्रत 
होती.  
 
 अमेिरकन िमशनने १८१३ म ये मुंबईतील भडीबाजार येथे िप्रंिटंग पे्रसची थापना 
केली. थॉमस गॅ्रहॅम याचे मॅनेजर होते. िख्र ती धमार्चा प्रसार कर यासाठी यानंी मराठी व 
गजुराती भाषेत पु तके छापली. अमेिरकन लोकानंी र नािगरी िज ातील हणेर् येथे 
िलथोपे्रसची थापना केली. भडीबाजार येथील अमेिरकन पे्रसम ये भडंारी त ण गणपत 
कृ णाजी यानंी तंत्र िशकून घेतले  आिण बोरी बदंर येथे वतःचे मदु्रणालय उघडले. यांनी 
पचंागं आिण मराठी आिण गजुराती भाषेत धािमर्क पु तके छापली. जनावरां या चरबीत 
िमसळले या शाईने दूिषत हो या या भीतीने ब्रा ण मिुद्रत पु तकानंा हात लावणार नाहीत. 
यासाठी गणपत कृ णाजी यांनी तूप वापरले आिण वत:चे वेगळे साचे तयार केले. याचे 
अनकुरण इतरानंी देखीलकेले. 
 

११.३ वतर्मानपते्र आिण िनयतकािलके याचंी मह वाची भूिमका 
 
 भाऊ महाजन यानंी िख्र ती धमर्-पिरवतर्नासारख्या संवेदनशील िवषयावंरही 
वतर्मानपत्रातून िवचार मांडले. श दकोशाचे प्रिसद्ध संकलक आिण िख्र न धमर् वीकारणार े
सािहि यक यिक्तम व बाबा पदमनजी यानंा ‘धमुकेत’ु या तंभातून आपली ि थती प  
कर याची परवानगी दे याचे यानंी मोठे धयैर् दाखिवले. बाळशा ी जाभेंकर यांनी लोकानंा 
ज्ञान दे यासाठी केलेले प्रय न भाऊ महाजन यानंी यां या मािसक ‘िदग्दशर्न’ या 
मािसकातून अखेरीस हाती घेतले. या मािसकाने बर् याच िवषयावंर प्रकाश टाक यात आला. 
हा एक दर मिह याला प्रिसद्ध होणारा िव कोश होता आिण वाचकामं ये िजज्ञासेची भावना 
िनमार्ण करणे हे याचे कायर्  होते. १८५४  म ये यानंी ‘ज्ञानदशर्न’ हे तै्रमािसक मािसक 
सु  केले. िख्र न िमशनरीजचे मखुपत्र मराठीत ‘ज्ञानोदय’ होते जे १८४२ म ये सु  झाले 
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आिण २० या शतका या म यापयत िटकून रािहले. िख्र नां या प्रचाराला रोख यासाठी  
यां यावर टीका करणारी काही िनयतकािलके होती पण अशी िनयतकािलके अ पकालीन 
होती. मराठी िनयतकािलके आिण िनयतकािलकांचे येय सवर्सामा य लोकानंा ज्ञान देणे व  
ज्ञान आिण लोकां या िहता या बाबतीत सरकारचे प्रबोधन करणे हे होते. 
 
 १८१८ पूवीर् इंग्रजानंी घेतले या बर् याच इंग्रजी िनयतकािलकानंी कंपनी या 
अिधकार्यावंर मकु्तपणे टीका केली. बगंालमधील कंपनी या सव च यायालयाने 
कोलकाता, मद्रास आिण मुंबईमधून जारी केले या इंग्रजी िनयतकािलकादं्वार ेअशी टीका 
रोखली. १८३५म ये सर चा सर् मेटकॅ फ या ग हनर्र जनरलनेमदु्रणालये-िनयतकािलके 
आिण वृ पते्र यानंा वातं य िदले जे पढुचे चाळीस वषेर् चालू रािहले. िब्रटीश राजवटीतील 
पिह या प नास वषात आिण महारा ट्रातील सिुशिक्षत म यम वगार्ने सामािजक बाबींवर 
लक्ष किद्रत केले. यानंी पा ा य िवज्ञान आिण सािह याचे कौतकु केले व भारता या 
िवकासासाठी याची आव यकता प्रितपािदत केली. याचसोबत यानंी परदेशी सरकारवर 
यां या जनिवरोधी िनतीबाबत कठोर टीका केली. 

 
 िव णशुा ी यानंी आप या िनबधंमाला आिण केसरी यातीललेखा या मा यमातून 
केवळ यां या समकालीनावंरच न हे तर लेखक,पत्रकार आिण भावी िपढ्यावंरही यानंी 
खोलवर छाप पाडली. यानंा आधिुनक मराठीला पे्ररणा देणार ेआिण सवंधर्न करणार े याचें 
हणून ओळखले जाते. काहीजण याला सािहि यक अलौिकक हणून ओळखतात 
तरकाहीजण िहदूं प्रितिक्रयावादी िकंवा सनातनी िवचाराचंा  नेता मानतात. कािलदास, 
बाणभट्ट,सबुंध ु आिण दडंी या सारख्या उ कृ  लेखकां या सािह याचे िव ेषण क न 
आधिुनक  सािह यात टीका करणार ेिव णशुा ी हे पिहले  मराठी लेखक होत. 
 
११.३.१ विंचत आिण शोिषत वगार्ची पत्रकािरता  
 सामािजक-धािमर्क क्रािंतकारक चळवळीत पत्रकािरतेने मह वपूणर् भूिमका 
बजावली. सनातनी आिण उ च जाती सधुारक वृ पत्रानंी शेतकरी आिण कामगारां या 
तक्रारींना फारसे मह व िदले नाही. यां यामाफर् त सु  केलेली समाजसधुारणेची चळवळ 
फक्त उ च जातीपरुतीच आिण िविश  मदुद््याभंोवती मयार्िदत होती. स यशोधक 
समाजानेसमाजातील सिुशिक्षत वगार्म ये सामािजक सधुारणा आण याचे उ ी  ठेवले. 
हणूनच स यशोधक समाजाला समाजातील मोठ्या वगार्त सधुारणा घडवून आण यासाठी 
मूलगामी िनयतकािलके सु  कर याची गरज होती. 
 
 स यशोधक समाजाचे सं थापक महा मा जोतीराव फुले यानंी समकालीन 
पत्रकारामं ये आपले मूलगामी िवचार यक्त केले. जे हा यानंी पत्राद्वार ेआप या जातीचा 
िवचार न करता कोण याही यक्तीबरोबर भोजन कर याचा  आपला हेतू जाहीर केला ते हा 
समाज सधुारकां या वृ पत्रासमवेत कोणतेही िहदूं वृ पत्रते पत्र प्रकािशत कर यास तयार 
न हता. अखेरीस, १ फेब्रवुारी १८७३रोजी शभुवतर्नदशर्न चचर्संबधी नानिवध सगं्रह नामक 
िख्र न मािसकात हे प्रकािशत झाले. ज्ञानोदय वृ पत्राने देखील  याचंी पते्र व इतर कामे 
प्रकािशत क न फुले यां या चळवळीला पािठंबा िदला. 
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 फुले यां या नेतृ वात स यशोधक समाजाने सामािजक क्रांितकारक चळवळ सु  
केली. दीनबंधू स यशोधक समाजाचे मखुपत्र होते. स यशोधक कायर्क्रम आिण याची 
िवचारधारा समजून घे यासाठी वृ पत्र अ यतं मह वाचे होते. याची सु वात १ जानेवारी 
१८७७ रोजी पु यात कृ णराव पाडुंरगं भालेकर आिण रामचदं्रराव भालेकर या दोन भावानंी 
केली होती. कृ णराव भालेकर हे जोतीराव फुले याचें िनकटवतीर्य होते. यांनी वतंत्रपणे 
दीनबधूंची सु वात केली. या उपक्रमात ते हणतात की, आपले घर व शेतजमीन 
गमाव यासह यानंा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. दु काळामळेु होणारा त्रास 
कमी कर यासाठी फुले यांचा मह वाचा वाटा होता. दीनबधंमु ये यांनी अनेक लेख िलिहले 
आिण लोकांना काम आिण जवेण द्याव ंअशी सरकारला जाहीर िवनंती केली. एन. एम. 
लोखंडे आिण दीनबधूं यानंी १८८१ या मवाळ  फॅक्टरी कायद्यात सशंोधन कर यासाठी  
मह वपूणर् भूिमका बजावली.  
 
११.४ मदु्रण कलेबाबत िब्रटीशांचा ीकोण 
 
११.४.१. १७९९ चा मदु्रण कायदा 
 लॉडर् वेल ली याने पत्रकारां या वातं याला आळा घाल यासाठी हा कायदा लागू 
केली. प्रकाशन कर याआधी सवर् सािह य शासनाकडे सादर कर यासाठी वतर्मानपत्र िप्रटंर 
आिण प्रकाशका या नावे प पणे छापावा. या िनयमाचें उ लंघन करणे दडंनीय गु हा 
होता. 
 

११.४.२. १८२३ चा मदु्रण कायदा 
 जॉन अ ॅड स याने काही िनयम  अधोरिेखत केले. या िनयमानंसुार परवाना नसलेले 
वृ पत्र हा दडंनीय गु हा होता. हे िनबध मुख्यत: भारतीय भाषे या वतर्मानपत्रावंर िकंवा 
भारतीयानंी सपंािदत केले यावंर दे यात आले होते. 
 

११.४.३. १८३५ चा मदु्रण कायदा 
 चालर्स मेटकाफ  (ग हनर्र जनरल १८३५ ते १८३६) यांनी १८२३ या अयोग्य 
अ यादेश र  केलाआिण भारतीयानंा मदु्रण वातं य िदले. याना "भारतीय पे्रसचे मिुक्तदाते 
" असे नाव दे यात आले. या कायद्याने सरकारला िनयतकािलके, वतर्मानपते्र इ यादी वर 
सरकारला अकुंश ठेव याचा अिधकार नाकारला होता. 
 

११.४.४. १८७८ चा मदु्रण कायदा 
 लॉडर्िलट्टन याने सरकारी िनयतं्रण ठेव याचे सकेंत देत वतर्मान पत्रावंर सरकारी 
अकुंश  िवचारानंा अनकूुलता दशर्िवली आिण १८७८  म ये हनार्क्यलुर पे्रस कायदा समंत 
केला आिण मदु्रण वातं य सपंु ात आणले. १८७८ या कायद्याने घातले या िनबधामंळेु 
थािनक पत्रकारांना एकत्र ये याची पे्ररणा िमळाली. भारतीय पत्रकारानी १८७८  म ये 
हनार्क्यलुर पे्रस कायद्याला कडाडून िवरोध दशर्िवला आिण कायद्याचा िनषेध केला. या 
कायद्यानसुार इतदेषीय मदु्रण कलेवर िविवध िनबध घातले गेले आिण िज हा दडंािधकारी 
यानंा वृ पत्रावर कारवाई कर याचेअिधकार होते. सोमप्रकाश, समाचार दपर्ण या सारख्या 
थािनक वतर्मान पत्रावर दडंा मक कारवाईचा सामना केला. 
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११.४.५. १९०८ चा वतर्मानपत्र िनयमन कायदा 
 या अिधिनयमाद्वार े दडंािधका्यानंा कोणतीही छापील सामग्री ज  कर याचे 
अिधकार िदले गेले. थोडाही सशंय आ यास िकंवा सरकारिवरोधात जाणारी बातमी 
अस यास  या वतर्मान पत्रावर कारवाई कर याचा अिधकार सरकारला िमळाला होता. 
 

११.४.६. १९१०चा मदु्रण कायदा 
 १९०८ या वतर्मानपत्रा या अिधिनयमापेक्षा ही नवीन कृती अिधक जलुमी होती. 
यामळेु प्रकाशकानंा ५०० पये सरुक्षा हणून दंडािधकार् यांकडे ठेवणे बधंनकारक होते. 
दडंािधकार् यानंा अनामत ठेव १० पटीने वाढिव यास आिण कोणतेही कारण न सांगता 
सरुक्षा ज  कर याचे अिधकार िदले. या कायद्यात आके्षपाहर् आिण देशद्रोही मजकूर या 
श दाची याख्या होती. 
 
११.५ सधुारणा चळवळी: व प आिण मु े 
 
 सामािजक-धािमर्क सधुारणा ही चळवळ भारतीय नविनिमर्तीचा काळ िकंवा ही 
रा ट्रीय जागतृीची चळवळ होती. ही उदयो मखु रा ट्रीय चेतनेची अिभ यक्ती होती. या 
चळवळींची रा ट्रीय या ी आिण याला अनषुंिगक उपक्रम या समाजसधुार चळवळीत हाती 
घेतले होते. याचें मखु्य येय  लोकां या सामािजक, धािमर्क आिण सां कृितक जीवनाची 
पनुरर्चना हे होते. सामािजक-धािमर्क सधुारकाचंा असा िव ास होता की याचें राजकीय 
अपयश आिण पिरणामी ददुैर्वीपणा नैितक पतन आिण सामािजक अध: पतनामळेु होते.  
बगंालमधील राजा राम मोहन रॉय यां या प्रय नाने १८२८म ये ब्रा ो समाजाची थापना 
झाली आिण सधुारणा चळवळीचे लोण सपूंणर् भारतात पसरले. ब्रा ो समाजा या शाखा 
देशा या बर् याच भागात थापन झा या आहेत. यािशवाय परमहसं मंडळी आिण 
महारा ट्रातील प्राथर्ना समाज आिण आयर् समाज, पजंाब आिण उ र भारत ही िहदूंमं ये 
काही मह वपूणर् चळवळ होती, उ र प्रदेशातील काय थ सभेसारख्याइतर अनेक प्रादेिशक 
चळवळी देखील सामािजक उ थान कायार्त सहभागी झा या. 
 
११.६ ब्रा ो समाज 
 
 िख्र न िमशनरयांप्रमाणे राजा राम मोहन रॉय यानंी अनेके रवाद आिण मूितर्पूजा 
या प्रथािंव द्ध  आवाज उठवला. अनेके रवाद आिण मूितर्पूजा ही उपिनषदां या 
एके रवादी भाविव ाची पूणर्पणे िवरोधी अस याचे यानंी नमूद केले. याला आढळले की 
बहुतेक सनातनी िहदूं आप या मूतीर्पूजेचे औिच य िसद्ध क  शकत नाहीत. राजा राम 
मोहन रॉय आप या िसद्धातंानंा बळकटी दे यासाठी वेद व उपिनषदे यांचा सदंभर् देते झाले. 
राजा राम मोहन रॉय याचें सामािजक सधुारणेचे कायर्  अनेक पटीने असले तरी यां या 
योगदानाचेमूळ धमर्सधुारणेत होते. १८२८ म ये यानंी ब्रा ो समाजाची थापना केली. 
अनेके रवाद, पौरािणक कथा आिण मूितर्पूजेला िवरोध करणारा पण ई राचे अि त व 
मानणारा असा समाज हणून  ब्रा ो समाजाची ओळख िनमार्ण झाली. ते सवर् धमा या 
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मूलभूत आिण सावर्ित्रक त वाचें परु कतेर् होते. यानंी िहदूं धमार् या अनेके रवाद आिण 
िख्र ती धमार् या ित्रमूतीर्वादावर ह ला केला. 
 

११.६.१. ब्रा ो समाजाची त वे  
१) देव नैितक गणुधमर् असलेले एक यिक्तम व असून याचे व प वैयिक्तक आहे. 
२) देव वपे्ररणेेने अि त वात होता. 
३) तो बिुद्धमान, असीम, परोपकारी, शा त आिण िव ाचा सचंालक  आहे. 
४)  देव कधीही अवतार घेत नाही. 
५)  देव प्राथर्ना ऐकतो आिण उ र देतो. 
 

 ब्रा ो समाजा या प्रदीघर् इितहासाम ये समाजाचे सभासद  मूितर्पूजेला िवरोध 
करणार ेआिण नेहमीच परुोगामी सामािजक सधुारणांचे समथर्न करत रािहले. िहदं ुधमार्त 
याची मळंु खोलवर जलेली होती. राजा राम मोहन रॉय तसेच ब्रा समाजा या प्रारभंी या 
सं थापकानंी िख्र न िमशनरयासंोबत ती  बौिद्धक वाद केले. २७ स टबर १८३३  रोजी 
इंग्लंड या िब्र टल येथे राजा राम मोहन रॉय यां या िनधनानंतर द्वारकानाथ टागोर यांनी 
समाजाला काही आिथर्क पाठबळ िदले. 
 
११.७ प्राथर्ना समाज 
 
 केशवचदं्र सेन यां या नेतृ वात ब्रा ो समाज चळवळ बगंाल या बाहेर पसरली. 
मुंबई आिण मद्रास प्रातंात केशवचदं्र सेन यां या दौर् यामळेु ब्रा समाज अिखल भारतात 
पस  लागला होता. महारा ट्रात सधुारकानंा ब्रा समाजापं्रमाणेच सघंटना असावी अशी 
इ छा होती. १८६७ म ये आ माराम पांडुरगं यांनी प्राथर्ना समाजाची थापना केली. 
आर.जी. भाडंारकर आिण महादेव गोिवंद रानडे,हे याचे प्रमखु सद य होते. यायमूतीर् 
रानडे प्राथर्ना समाजातील सवार्त सिक्रय सद यापैंकी एक होते. 
 

११.७.१. प्राथर्ना समाजाची त वे 
 

१) ई राने िव  िनमार्ण केले आहे. तो पिरपूणर् आिण असीम आहे. 
२) मूतीर्पूजा करणे मूखर्पणाचे आहे. 
३) िव  हे ई राची िनिमर्ती आहे आिण वा तिवक आहे. 
४) देवाची ततुी आिण उपासना प्राथर्नाद्वार े केली जाऊ शकते. मानवा या प्रगतीसाठी, 

दानधमर् करणे आिण चम कारावंर िव ास ठेवणे अनाव यक आहे. 
५) सवर् पु ष आिण ि या समान आहेत आिण देवावर िन ेने पे्रम करणे हे मनु याचे 

सव च कतर् य आहे. 
 

 प्राथर्ना समाज िहदूं धमार्त खोलवर जलेला होता. या समाजातील सद यानंी 
नेहमीच वतःला िहदूं समाजातील सधुारक हणून पािहले. समाजातील सद यामंधील एक 
मखु्य िव ास हणजे ‘देवाचे िपतृ व’ आिण ‘मनु याचे बंधु व’. समकालीन समाजसधुारक 
सघंटनापं्रमाणे प्राथर्ना समाजानेही जु या िन पयोगी परपंरतूेन िहदूं धमर् शदु्ध कर याचा 
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प्रय न केला. धमर् अिधक सोपी आिण आ याि मक कर याचा प्रय न समाजाने केला. ते 
सावर्भौम व आिण यिुक्तवादाचे होते. समाजा या कायार्त मखु्य पे्ररणा असलेले रानडे यांचा 
असा िव ास होता की काळा या ओघात सवर् धमर् आिण सं कृती एका वैि क व  सावर्ित्रक 
धमार्त िवलीन होतील. 
 

११.७.२. प्राथर्ना समाजाचे कायर् 
 प्राथर्ना समाजाने असंख्य सामािजक कामे केली. १८८१ म ये यानंी ‘बेघर व 
िनराधार यां यासाठी घर’ आिण ‘पढंरपूर येथील अनाथा म’ यासारख्या सं थाचें 
यव थापन ता यात घेतले. मिहलां या उ कषार्साठी प्राथर्ना समाजाने १८८२ म ये आयर् 
मिहला समाज देखील मुंबईत थापन केला. समाजातील सद यानंी िविवध सामािजक 
िवषयावंर याख्याने देऊन मिहलानंा ज्ञान दे याचा प्रय न केला. रमाबाई रानडे, आर.जी. 
भाडंारकर व इतर सद यानंी बर् याच सामािजक उपक्रमाचें आयोजन कर यासाठी खूप 
प्रय न केले. प्राथर्ना समाजाने ‘सगंीत सभा’ (यवुकानंा आकिषर्त कर यासाठी मैत्रीपूणर् 
सघंटना) ची थापना केली. हा समाज देश यापी आदंोलन क  शकला न हता. याचे कायर् 
महारा ट्रपरुते मयार्िदत होते.  
 
११.८ आयर् समाज 
 
 वामी दयानंद सर वती यानंी १८७५म ये थापन केलेला आयर् समाज ब्रा ो 
समाजापेक्षा अिधक प्रा यिवद्यावादी आिण आक्रमक होता. ब्र  समाज आिण प्राथर्ना 
समाज ही मखु्य वे सधुारणावादी पा ा य  संबिंधत क पनापंासून पे्ररणा घेत होते.ते 
पा ा य िशक्षण आिण पा ा य िश ाचार याने पे्रिरत झाले होते. वामी दयानंद सर वती 
यानंी सु  केलेली सधुार चळवळ भारता या भूतकाळापासून पे्रिरत झाली आिण 
भारतातील परुातन ग्रथं आिण धमर्, िवशेषत: वैिदक यगुातील मूलभूत त वे यामधून यांनी 
पे्ररणा घेतली. 
 

 वामी दयानंद सर वती यांचे मूळ नाव मूळशंकर. यानंा पा ा य िशक्षण िकंवा 
िवचाराचंी आवशक्यता वाटत न हती. एके रवादी धमर्क पनािख्र न आिण 
इ लामीिवचारयाचंादेखील याचावर प्रभाव न हता. िहदूंनंा नवीन धािमर्क ज्ञान िकंवा बा  
अ याि मक मदतीची गरज नाही असे याचें मत होते. यानंी केवळ वेदावंर अवलंबून रहावे 
असा आग्रह धरला. यानंी वेदाचंा सखोल अ यास के यावर दयानंदानंा खात्री झाली की 
वेद-सवर् स य आिण सव च ज्ञानाचे ोत आहेत. वेदामं येच याला एके रवाद आिण एका 
िनराकार देवाची भक्ती असा िसद्धातं सापडला. ते वेदानंा अचूक आिण शा त मानत. 
‘स याथर् प्रकाश’ या पु तकात वामी दयानदं सर वती यानंी वेदाचें वतःचे प ीकरण 
िदले. दयानंद धािमर्क िवषयातं पनु जीवनवादी असले तरी ते सामािजक बाबींम ये 
सधुारक होते. याने बहुदेववाद, मूितर्पूजा, अधं द्धा, जाती यव था, बालिववाह, सती, 
जबरद ती िवधवा व आिण परदेशी प्रवासावर बदंी यावर ह ला केला. यां या मते योग्यतेने 
ज माऐवजी याचंी जात िकंवा वगर् िनि त केला पािहजे. यानंी अधं द्धा, जाती, 
अ पृ यता, बालिववाह, मिहलां या िशक्षणाकडे दलुर्क्ष आिण परदेशी प्रवासावर बंदीचा या 
बाबींचा िनषेध केला. 
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११.९ रामकृ ण िमशन 
 
 रामकृ ण (१८३६-८६) याचंा ज म बगंाल या हूगळी िज ातील एका छोट्याशा 
गावात अ यतं ढीवादी ब्रा ण कुटंुबात झाला. याचे कोणतेही औपचािरक िशक्षण न हते. 
रामकृ ण यानंी िहदूं धमार्तील केवळ धािमर्क मंडळेच न हे तर इ लाम आिण िख्र न धमार्चे 
लोकही समजून घे याचा आिण यांचा अ यास कर याचा प्रय न केला. शेवटी ते असा 
िन कषार्पयत पोहोचले की कृ णा,अ लाह आिण येशू ही फक्त देवाची वेगळी नावे आहेत 
आिण सवर् धमा या अ यासामळेु समान येय होईल. रामकृ ण हा एक पा ा य िशक्षण 
नसलेले एक साधे यिक्तम व होते, तरीही कलक ा येथील बरचे उ चिशिक्षत, भारतीय 
यां याकडे आकिषर्त झाले होते. 

 

 ब्रा ो समाजाचे नेते केशबचदं्र सेन अनेकदा रामकृ णानंा भेट देत असत. यां या 
िश यामं ये सवार्िधक प्रिसद्ध झाले या अ यागतामं ये नरद्रनाथ द  नावा या कलक ा 
यिुन हिसर्टीचे त ण पदवीधर होते, ते नंतर वामी िववेकानंद (१८६३-१९०२) हणून 
प्रिसद्ध झाले. १८८६ या ऑग टम ये रामकृ ण यां या िनधनानंतर,िववेकानंद यानंी 
बारानागोर आ मात कायर्सु  केले. तथािप, १८८८ म ये यानंी देशभर प्रवास केला. 
यानंी आप याबरोबर फक्त गीता आिण थॉमस ए केि पस ‘िख्र ताचे अनकुरण’  ही पु तके 
घेतली. समुार ेपाच वषेर् ते देशा या िविवध भागात िफरले. 
 

 १८९३ म ये, वामी िववेकानंद अमेिरके या िशकागो येथे प्रख्यात ‘धमर् संसदेत’ 
उपि थत रािहले. यानंी या मंडळीतील भाषणातून, यां या थेटपणाने, साधेपणाने आिण 
तेज वी वकृ्त वाने सवाचे मन िजकंले.‘ यूयॉकर्  हेरा ड’ यानंी िलिहले आहे की िनःसशंयपणे 
िववेकानंद हे धमर् संसदेतील महान यक्ती आहेत. परदेशातून परत आ यानंतर वामी 
िववेकानंद यानंी १८९७म ये रामकृ ण िमशनची थापना केली. रामकृ ण िमशनची मखु्य 
उ ी े होती – १)रामकृ ण परमहसंां या उपदेशाचंा प्रसार. २)वेदांितक अ या मवादाचा 
अथर् दूरदूरपयत पसरवणे. ३) िविवध द्धामं ये सं ेषण आिण समरसतेसाठी प्रय न करणे. 
 
११.१० िथओसोफीकल सोसायटी 
 
 आयर् समाजांप्रमाणे िथओसोफीकल सोसायटीने भारतीयामं ये सां कृितक 
रा ट्रवादाची भावना िनमार्ण केली. िथओसोिफकल सोसायटीची थापना मॅडम ला ह की 
या रिशयन आिण कनर्ल ऑलकोट अमेिरकन यानंी यूयॉकर् म ये १७ नो हबर १८७५रोजी 
केली होती. िथओसॉिफकल सोसायटी या सं थापकानंी िख्र न धमार्ला नाकारले आिण 
बौद्ध धमार्चा वीकार केला.कनर्ल ऑलकोट यांनी भारतीयां या देशपे्रमा या िन े या 
भावनानंा यां या पूवर्जां या धमार्चे समथर्न कर याचे आवाहन केले. सं कृत िशक्षण आिण 
िहदूंचें प्राचीन त वज्ञान, नाटक, सगंीत आिण सािह य यांचे पनु जीवन कर याची िवनंती 
यानंी केली. मॅडम लाव की आिण कनर्ल ऑलकोट १८७९म ये भारतात आले आिण 
थेओसोिफकल सोसायटीचे मखु्यालय मद्रास येथे ह तातंिरत केले. हळूहळू भारता या 
िविवध भागात सोसायटी या शाखा थापन झा या. 
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११.१०.१. िथओसोफीकल सोसायटीची त वे 
१) वैि क बंधु व मह वाची िवचारधारणा बनिवणे. 
२) धमर्, त वज्ञान आिण िवज्ञान यां यातलुना मक अ यासास प्रो साहन देणे. 
३) िनसगार् या गुंतागुंतीचा व मनु यात लपले या साम यार्चा तपास करणे. 
४) मिहलां या क याणासाठी, किन  वगार्ची उ नती आिण ‘ वदेशी’ या सवंधर्नासाठी 

प्रय न करणे. 
 

 आतंररा ट्रीय, रा ट्रीय, आतंर-धािमर्क, आतंर-सापं्रदाियक आिण वैयिक्तक 
पातळीवर बंधु वा या भावनेला प्रो साहन देणे हे जगा या अनेक सम यांचे उ र अस याचे 
िथसोिफ टांचे मत होते. भारतातील िथयोसोिफकल चळवळीचा सवार्त मह वाचा प्रचारक 
हणजे अ ॅनी बेसटं ही आयिरश मिहला होती. यानंी िख्र न धमार्चा याग केला आिण 
थेओसोफी या प्रभावाखालीकायर् सु  केले. १८९१ म ये मॅडम ला ह की यां या 
िनधनानंतर अ ॅनी बेसट यांनी या सं थेचे नेतृ व वीकारले आिण दोन वषानंतर ते भारतात 
आले. यानंी पु कळ वषेर् समाजाला मागर्दशर्न केले. 
 
११.११ स यशोधक समाज 
 
 स यशोधक समाज आधिुनक महारा ट्रातील सवार्त मह वपूणर् आिण प्रभावी 
चळवळींपैकी एक होता. आधिुनक भारतातील ही पिहलीच सं था होती जी सवर्सामा य 
क करी जनतेसाठी काम करत होती. स यशोधक समाजाचे येय, उ ी े आिण 
कायर्क्रमाचंा सबंधं शेतकरी, कामगार, भूिमहीन मजूर आिण दिलत वगर् यां याशी जा त 
होती. अ य समाजसधुारणा चळवळींप्रमाणेच अ पृ यता दूर करणे, िवधवा पनुिवर्वाह, 
मिहलानंा िशक्षण देणे आिण जनतेत जाग कता यासारख्या मूलभूत सामािजक 
सधुारणामं ये स यशोधक कायर्क याचा सहभाग होता. महारा ट्रात सामािजक क्रािंतकारक 
चळवळ सु  के यापासून, यानंी मकु्तीसाठी आिण दिलत जनते या उ नतीसाठी 
महारा ट्रात आंदोलन कर याचा िनणर्य घेतला २४ स टेबर १८७३ रोजी महा मा जोितराव 
फुले आिण यां या साथीदारानंी स यशोधक समाजाची थापना केली आिण सामािजक 
अ याय िवरोधात जनतेत धैयर् िनमार्ण केले. 
 
११.११.१. स यशोधक समाजाची त वे 
 िवद्वान आिण इितहासकारानंी थेओसोिफकल समाज, रामकृ ण िमशन, ब्रा ो 
समाज, आयर् समाज आिण प्राथर्ना समाज धािमर्क सधुारणे या चळवळी हणून मानले. 
यानंी स यशोधक समाजा या कामांकडे दलुर्क्ष केले. स यशोधक समाजाने अ या मवाद 
िकंवा आ म, ब्र ा आिण परब्र  या सकं पनेला फारसे मह व िदले नाही. 
 
 ‘शूद्र’ आिण ‘अितशदु्र’ यानंा सामािजक आिण धािमर्क बधंनातून मकु्त करणे आिण 
यांचे ब्रा णांकडून होणार ेशोषण रोखणे हे समाजाचे मखु्य उ ी  होते. समाजातील सवर् 
सद यानंा सवर् मानवानंा ‘देवाची मलेु’ समजून कोण याही म य थीची मदत न घेता 
िनमार् याची उपासना करणे आव यक होते. कोणतीही जात आिण धमर् िवचारात न घेता 



 144

सद यता सवासाठी खलुी होती. स यशोधक समाज हा जोितरावां या उदारमतवादाचा 
आिण यिुक्तवादाचा हुबेहुब आदशर् होता. यानंी वेदानंा देवाची िनिमर्ती हणून मान यास 
नकार िदला. मूतीर्संमोर उपासना कर या या प्रथेचा यानंी िवरोध केला आिण 
जाती यव थेचा िनषेध केला. समाजाने ब्रा णेतर आिण अ पृ य लोकामं ये भेद केला 
नाही. जात आिण धमर् असो, ब्रा ण, मातगं, महार, यहूदी व मिु लम यासह समाजातील 
सवर् घटकाचें सद य व यां याकडे आकिषर्त झाले. जोितराव हे समाजाचे पिहले अ यक्ष 
तर नारायण मेघाजी लोखंडे याचें पिहले सिचव हणून िनवडले गेले. १८९१ म ये 
जोितराव यां या िनधनानंतर समाजा या उ ी ाचा साराशं खालीलप्रमाणे होता: 
१. सवर् माणसे एका देवाची मलेु आहेत. 
२. देवा या उपासनेसाठी म य थाचंी आव यकता नाही. 
३. जो कोणी त वाचंा वीकार करतो तो समाजाचा सद य होऊ शकतो. 
४. समाजाने मानवा या बंधतेुवर िव ास ठेवला. 
 

समाजाने सा ािहक बैठका घेत या याम ये सक्तीचे िशक्षण, वदेशी व तूंना 
प्रो साहन आिण अधं द्धा दूर करणे यासारख्या िविवध िवषयावंर चचार् झाली. 
 
११.११.२. स यशोधक समाज आिण सामािजक सुधारणा 
 स यशोधक समाज या थापनेसोबत सामािजक अ यायिव द्ध पद्धतशीर सघंषर् 
सु  झाला. महारा ट्रातील दु काळग्र त भागानंा मदत कर यासाठी जोतीराव यानंी पणेु 
नगरपािलकेचे नािमत सद य हणून आप या पदाचा उपयोग केला. स यशोधक 
समाजा या मागर्दशर्नाखाली ि हक्टोिरया अनाथा म थापन कर यात आले. स यशोधक 
समाजासाठी जोतीरावाचें पु तक ‘सावर्जिनक स यधमर् ’ मखु्य पे्ररणा थान बनले. याचें 
मखु्य कायर् हणजे जु या काळा या गलुामीपासून शोिषत आिण दडपले या जनतेला जागतृ 
करणे. िवधवा पनुिवर्वाहा या बाबतीत, अ पृ यतेची प्रथा, सामािजक समानता, 
जाती यव थेचा दु पिरणामप्र थािपत सं था िवद्यमान सामािजक सम या िमटवू शकली 
नाही. स यशोधक सोह यानसुार जोितराव लग्नाची यव था क  लागले. समाजातील नेते 
जननेते होते. स यशोधक समाजाला मोठ्या बौिद्धक लोकाचें पाठबळ नसले तरी याचें 
त वज्ञान सोपे आिण प्रामािणक होते. समाजातील नेते मनापासून सामािजक कृती 
कर यासाठी पे्रिरत झाले. यांची संपे्रषणाची भाषा सोपी होती; यांची प्रिसद्धीची िठकाणे 
लोकां या एकत्र जम याची जागा होती. स यशोधक समाज ही आधिुनक भारतात 
सामािजक क्रांितकारक चळवळ सु  करणारी पिहली सं था होती. 
 
११.१२ मु लीम समाजातील सधुारणा चळवळ 
 
 इंग्रजी िशक्षणा या ीने मिु लमामं ये सवार्त प्रभावी चळवळ स यद अहमद खान 
यानंी सु  केली होती. यानंी िब्रटीश सरकारम ये अिधकारी हणून आप या कारिकदीर्ची 
सु वात केली. मिु लम समाजा या उ नतीसाठी यानंी आप या पदाचा उपयोग केला. 
इंग्रजी आिण मिु लम समदुायामधील सम वय साधणे आिण मिु लमामं ये आधिुनक 
िशक्षणाची सु वात करणे हे याचें मखु्य उ ी  होते. स यद अहमद खान यानंी भारतीय 
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मिु लमासंाठी शैक्षिणक योजना आखली. यानंी उ च आिण म यमवगीर्य मिु लमानंा इंग्रजी 
िशक याचे व काही प्रमाणात पा ा यीकरण वीकार याचे आवाहन केले. यानंी इंग्रजी 
भाषेतून पा ा य ज्ञानाला मिु लमामंधील सवर् वा तिवक प्रगतीचा पाया हणून संबोधले, 
स यद अहमद खान यानंी गाझीपूर येथे इंग्रजी शाळा आिण उपयकु्त इंग्रजी पु तकांचे उदूर् 
भाषातंर कर यासाठी वैज्ञािनक सं था थापन केली. यांनी अलीगड येथे महु मदान एगं्लो-
ओिरएटंल महािवद्यालयाची थापना केली. या महािवद्यालयाने इंग्रजी मा यमातून कला 
आिण िवज्ञान िवषयात उदारमतवादी िशक्षण िदले. नंतर महािवद्यालय अिलगड मिु लम 
िवद्यापीठात िवकिसत झाले. मिु लम समाजातील सधुार चळवळ स यद अहमद खान यानंी 
सु  केलेली अिलगड चळवळ हणून ओळखली गेली याने मिु लमामं ये जागतृी हो यास 
मह वपूणर् भूिमका बजावली. इ लामप्रती िन ा कमकुवत न करता मिु लमामं ये पा ा य 
िशक्षणाचा प्रसार कर याचा हेतू होता. मिु लमानंी पा ा य सं कृती अगंीकारली पािहजे 
आिण कुराणाचे तकर् सगंत पद्धतीने आिण कमी-जा त लोकशाही आधारावर आपली 
समाज यव था पनुरर्चना करावी या आव यकतेनसुार समजावून सागं याचे आवाहन या 
चळवळीत कर यात आले. स यद अहमद खान यानंी मिु लमामंधील मागासलेपणा दूर 
कर यासाठी प्रय न केले. 
 

११.१३ सधुारणा चळवळीचे पिरणाम 
 
१) सधुारणेची जाणीव - सधुारणां या चळवळींमळेु काही प्रमाणात अज्ञान, िनरक्षरता 
आिण अधं द्धा दूर कर यात मदत केली. याने सवर् धािमर्क समदुायामं ये यां या मागील 
सां कृितक वारशाब ल अिभमान िनमार्ण केला. सधुारकानंी केले या कायार्ने 
वातं यलढ्यात या भावना लढ या या भावनेत मह वपूणर् योगदान िदले. 

 

२) सामािजक दु पिरणामांचे िनमूर्लन - समाज सधुारकां या हालचालींमळेुच लोकानंी 
आप या सामािजक दु कमाना सरकार या मदतीने आिण यापासून वतंत्रपणे दूर 
कर याचा िवचार केला. ी िशक्षणाला प्रो साहन िमळाले आिण सती पद्धतीवर बदंी 
घाल यात आली. जाित यव थे या दु पिरणामावंर प्रकाश टाकला. बर् याच वाईट धािमर्क 
प्रथा व दु कृ ये संपली. समाजात एक नवीन ीकोन िवकिसत होऊ लागला. 
 

3) आधुिनक िशक्षणाचा प्रसार - इंग्रजी मा यमातून असो वा वनार्क्यलुर मा यम असो, 
सधुारणां या चळवळींनी आधिुनक िशक्षणा या प्रसाराला प्रथम प्राधा य िदले. बहुतेक 
सधुारक हे मळुात िशक्षक होते आिण काही वेळ िकंवा इतरांनी शाळा िकंवा 
महािवद्यालयामं ये िशकिवले होते. यां यातील काहींनी पाठ्यपु तकेही तयार केली होती, 
तर बर् याचजणांनी शाळा व महािवद्यालये सु  केली होती. आधिुनक िशक्षण ग्रंथालये आिण 
वाचन खो या. यां यामाफर् त सु  केले या वेगवेग या सधुारणे या चळवळी वैज्ञािनक, 
तकर् शदु्ध, तािकर् क, उ ी , उदारमतवादी, उपयकु्त आिण सवासाठी खु या हो या. या 
प्रय नांमळेु िविश  वगाची शैक्षिणक मके्तदारी मोडली. आधिुनक िशक्षणा या प्रसाराने 
सिुशिक्षत भारतीयानंा पा ा य िवचार आिण सं कृतीची ओळख झाली. िवज्ञान आिण 
सािह य या के्षत्रातील ज्ञानाची नवीन के्षते्र यानंी उघडली आिण सिुशिक्षत भारतीयां या 
िवचारानंा आकार दे यास याचा गहन प्रभाव पडला. 
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४) िनयतकािलकांचा प्रभाव- हे जनसवंादाचे एक प्रभावी मा यम होते, यावहािरकिर या 
प्र येक समाजसधुारक आिण प्र येक सधुार सं थेने वतःची वतर्मानपते्र सु  केली. ही 
कागदपते्र इंग्रजी तसेच भाषेतही आली. काही सधुारकानंी पे्रस या वातं यासाठी लढा 
िदला. काही वृ पते्र ि यां या कारणासाठी, काही कामगारानंा, तर काही अ पृ यते या 
िनमूर्लनासाठी समिपर्त होती. 
 
५) ि याचंी मकु्ती - आज मिहला पु षाशंी खादंा लावून काम करत आहेत आिण 
जीवना या प्र येक के्षत्रात चमकत आहेत आिण काही के्षत्रात पु षानंीही उ कृ  कामिगरी 
केली आहे. पण, हे पिरवतर्न अचानक झाले नाही. बर् याच सधुारकानंी आिण सधुारणे या 
चळवळीं या िनरतंर प्रय नाचंा हा पिरणाम आहे. मिहलानंा िशिक्षत कर यासाठी आिण 
यां यात आ मिव ास िनमार्ण कर यासाठी खूप प्रय न केले. 

 
६) रा ट्रीय व राजकीय प्रबोधन - समाजसधुारकानंी केले या कामामंळेु राजकीय जागतृी 
व राजकीय नेतृ व कर याचे कायर् अ यतं सोपे झाले. भारतीयानंा यां या वत: या 
देशा या कारभारात वाटा वाढव याची गरज वाटू लागली.  
 

११.१४ सारांश 
 
 िब्रटीश वचर् वाची थापना आिण यानंतर या औपिनवेिशक सं कृती आिण 
िवचारसरणी या अतंभूर्ततेमळेु वदेशी सं कृती आिण सं थाचंी शक्ती आिण कमकुवतपणा 
याब ल अपिरहायर् आ मपरीक्षण झाले. बगंालमधील राजा राम मोहन रॉय यां या प्रय नाने 
१८२८ म ये ब्रा ो समाजाची थापना, महारा ट्रातील परमहसं मंडली आिण पजंाबमधील 
आयर् समाज, पजंाबमधील आयर् समाज, यां या प्रय नाने सधुारणे या प्रय नाने जवळजवळ 
सपूंणर् भारताला झपाटले.  
 
११.१५ सदंभर् 
 

१)  बी.एल. ग्रो हर, अलका मेहता, यश पाल, अधिुनक भारताचा इितहास, एस. चंद अडँ 
कंपनी िल., २०११. 

२)  ए.आर.देसाई. बाक ग्राउंड ऑफ इंिडअन नाशनालीजम, पोपलुर प्रकाशन, मुंबई, 
२००.. 

३)  िबिपन चदं्र, िह ट्रीऑफ मोडणर् इंिडया, ओिरएटं लॅक्सवान, २००० 

४)  सिुमत सरकार, मॉडनर् इंिडया १८८५-१९४७ , मॅकिमलन, मद्रास, १९९६ 
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११.१६ प्र ो र े
 

प्र .१. एकोिणसा या शतकातील मदु्रणकलेचे मूळ व वाढ याचंा शोध घ्या. 

प्र. २. मदु्रणकला व िनयतकािलके यां या िवकासाम ये िब्रटीश व एत ेशीशायां या भूिमकेचे 
मू याकंन करा? 

प्र. ३. िब्रटीश राजवटीतील भारतात अिधिनयिमत केले या पे्रस या िविवध कृतींचे 
प ीकरण द्या? 

प्र .४. भारतातील सामािजक-धािमर्क सधुारणे या चळवळीत ब्रा ो समाजा या भूिमकेचे 
िव ेषण करा. 

प्र .५. समाज सधुार चळवळीतील स यशोधक समाजा या कायार्चे वणर्न करा 

प्र .६. भारतातील िविवध सधुारणा चळवळीवर चचार् करा. 
 

 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 148

१२  
 

सामािजक बदल-जाती, वगर् आिण िलगं 
 

घटक रचना : 
१२.० उि े  
१२.१ पिरचय  
१२.२ जाती-वगर्-िलंगभाव चेतना   
१२.3 जाती  
१२.४ जाती सम या सोडिव यासाठी सधुारकाचें प्रय न  
१२.५ वगर्जाणीव: सम या आिण िनराकरण 
१२.६ िलंगभाव 
१२.७ िलंगभाव-सवेंदीकरणात सधुारकाचें प्रय न- मकु्तीपासून समानतेपयत  
१२.८ सदंभर्  
१२.९ प्र  
 

१२.० उि  े 
 

या घटका या अ यासानंतर िवद्याथीर् जात यव थेचे व प आिण ते दूर 
कर यासाठी समाज सधुारकांचे प्रय न समजून घे यास सक्षम असेल.  
१. आधिुनक उद्योगां या उदयाबरोबर वगार् या सघंषार् या िवकासाचे प ीकरण करणे 
२. जातिवरोधी चळवळीने घेतलेली भूिमका लक्षात घेणे 
३. भारतीय समाजात समानता िनमार्ण कर यात समाज सधुारकाचें योगदान समजून घेणे 
४. िलंगभाव समानतेपासून िलंगभाव असमानातेपासून मकु्तीपयतची प्रगती समजून घेणे 
 

१२.१ प्र तावना 
 

मानवा मानवतील असमानता ही मानवी समाजाला िमळालेला शाप आहे. 
समानता, वातं य आिण बंधु व आिण सरकार या लोकशाही प्रकाराचंा आदशर् यानंावाढती 
मा यता असूनही असमानता कायम आहे आिण वाढत आहे. असमानतेचे प्रकार आिण 
व प बदलत आहेत परतं ुती सपंलेली नाहीत. समकालीन जगाम ये देखील जातीय आिण 
िलंगावर आधारीत असमानते या न या व पात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. 
शतकानशुतके भारतातील जाती यव था अक्षरशः तशीच रािहली. िहदूं समाज हा 
जाितभेदावंर आधिरत होता. पा ा यकरणा या प्रिक्रयेसह, िब्रटीश वसाहत काळात मकु्त 
झाले आिण वातं यानंतर या प्रणालीचे व प बदलले जाईल अशी अपेक्षा होती कारण 
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उघडपणे जाितवाद पालन करणे गु हा असले तरी अद्यािप मनात ती भावना घर क न 
आहे. याचसोबत िलंगभेद व वगर्भेद या सम यादेखील पूणर्पणे सटु या नाहीत. या भेदभावी 
धोरणाचंा व यानंा िव द्ध लढ्याचा इितहास पाहणे उद्बोधक ठरले. 
 

१२.२ जाती-वगर्-िलगं भाव 
 

भारत पाटणकर नमूद करतात की जर आपण वगर्-जातीय सघंषर्, िकंवा वगर् सघंषर् 
आिण जातीय सघंषाशी सबंिंधत चेतनेकडे पािहले तर ते बरीच वेळा िम  जाणीव हणून 
प्रकट होते. एखाद्या िविश  वेळी चेतनाचा कोणता घटक वचर् व गाजवणार आहे हे या 
सामािजक सबंंधावंर िकंवा सामािजक घटनेवर अवलंबून असते याम ये ती यक्ती एखाद्या 
िविश  वेळी भाग घेते. बर् याच वेळा असे हटले जाते आिण अनभुवाने असेही आढळले 
आहे की लोक कारखाने िकंवा कारखा या या गेटम ये कामगार वगर् हणून एकित्रत होतात 
आिण वत: चे िलंग आिण जाती या अि त वापासून दूर राहतात. यांची वगर्-चेतनातेथे 
वचर् व गाजवते, यांची जाती आिण िलंग चेतना मागे पडते. जे हा तेच लोक यां या 
िनवासी भागात आिण यां या घरी जातात ते हा याचंी जात आिण िलंगभावना प्रबळ होते. 
परतं ुयाचा अथर् असा होत नाही की जे हा एखाद्या यक्तीचे वगर् हणून अि त व येते ते हा 
चैत याचे इतर घटक पूणर्पणे पसुले जातात िकंवा चेतनाचे इतर घटक वगार् या प्रबळ पैलूवर 
पिरणाम करीत नाहीत कारण ते नेहमी एकत्र राहतात आिण प्र येक गो ीवर पिरणाम 
करतात  
 

महा मा जोितराव फुले यांनी जातीय व मानिसक गलुामिगरी सपंव यासाठी सवर् 
शोिषत जातींम ये यतुी प्र तािवत केली आिण डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर हणाले की “ माचें 
जातीय िवभाजन व ततुः शोिषत जातींसाठी मजूरांचे िवभागणे आहे” आिण यानंी मजरुांची 
िवभागणी जातीय आधारावर होती ती र  कर यासाठी प्रय न केले. 
 

१२.३ जाती  
 

वसाहतवादापूवीर् देखील भारतीय समाज हा जातीवाचक होता आिण या 
समाजात ज मावर हणजेच जातीवर आधािरत वेठिबगारी पद्धत होती. िहदूं अनेक जाती 
आिण पोट-जातींम ये िवभागले गेले होते.खाल या जातीतील सद यांना िशक्षा देताना 
जाती यव था असमान होती. याने िन न जातींना यां या सरंक्षणासाठी िकंवा 
क याणासाठी कोण याही कायद्याची मागणी कर यास कधीच परवानगी िदली नाही कारण 
यां याशी गु हेगारासंारखेच ठरवून मग यानसुार यां याशी वतर्णूक केली जाई. जात हा 
श द पोतुर्गीज भाषेतीलका टा या श दापासून तयार आला आहे, याचा अथर् जात, जाती 
िकंवा प्रकार असा आहे. जाती भारतीय समाजात वशंपरपंरनेे चालत आले या 
यवसायनसुार ढ आहेत. उ चपद थ हणून ब्रा ण, म यम जातीम ये कंुभार, 
नाईक,सतुार,कुणबी म यमवगीर्य शेतकरी आिण कारागीर गट; आिण अ यतं िन न- तरीय 
िकंवा‘अ पृ य’ हणून गावाबाहेरील किन  जातींचा समावेश होता. 
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१२.३.१. जाती भेद 
परपंरनेे असे मानले जाते की भारतातील समाज चातवुर् यर् प दतीचा अवलंब 

करीत होता. समाज यव था चार मखु्य वगार्त िवभागली गेली. तेथे वर या तरावर 
ब्रा णांचा वणर्क्रम होता, यानंतर क्षित्रय, वै य, शूद्र आिण अित-शूद्र होते. मराठ्यानंीही 
बालिववाहानंा अनकूुलता देऊन, िवधवां या लग्नाला मनाई क न आिण पिवत्र धागा घालून 
सामािजक पातळीवर चढ या दा याचें समथर्न केले. यानंा गावाबाहेर राह यास भाग पाडले 
गेले होते यानंा पाचवा वगर् िकंवा अ पृ य असे हटले गेले. यांची ि थती सवार्त वाईट 
िकंवा िवदारक होती. िहदूं समाजात बरीच जाती व पोट-जाती आहेत. मनु मतृी व अ य 
धािमर्क ग्रथंा यातून ते िदसून येतात. एकोिणसा या शतका या सु वाती या काळात, प्र येक 
जातीची वतःची आचारसंिहता आिण प्रथा होती. जाती या े वाची क पना अशा प्रकारे 
‘दसु-यापेक्षा े  अस याचे’ या प्रमाणे ओळख या जाणार् या प्रकारात झाली. एका िविश  
जातीम ये ज माला आले या माणसाची ि थती या पदानकु्रमात या जाती या ेणीद्वार े
िनि त केली गेली. एकदा एखाद्या िविश  जातीम ये ज म यानंतर एखाद्या यक्तीची ि थती 
कायम आिण िनधार्िरत होते. शदु्रितशदु्रानंी वतःच अनेक जाती व उप जाती दशर्िव या. 
जात पूणर्पणे ज म अपघातावर आधािरत होती. एखाद्या यक्तीस या या यवसायाची 
िनवड करणे शक्य न हते. याला इतर जातींशी वैवािहक सबंंध ठेव याची परवानगी न हती. 
अ पृ यानंा मंिदर िकंवा मठ यासारख्या उपासना थळामं ये प्रवेश कर याची परवानगी 
न हती. अशाप्रकार े हे प  आहे की भारतीय समाजातील जात यव था अ यंत िनरकुंश 
होती. अ पृ यांना सावर्जिनक र यांचा वापर कर याची परवानगी न हती. चकूुन पशर् 
क न उ च जातीतील िहदूंनंा दूिषत हो यापासून वाचव यासाठी यांना यां या मनगटावर 
िकंवा ग यावर काळा धागा असणे आव यक होते. पेशवाईची राजधानी असले या पु यात 
अ पृ यानंा छोट्या छोट्या चकुाबं लसदु्धा दडं आकार यात आला. अ पृ यांना गावातून 
मतृ प्रा यानंा काढून टाक यासारखे सवार्त कमी कतर् य बजावले गेले होते. इतर कोण याही 
यवसायात वत: ला नोकरी लाव यास यानंा सामािजक आिण कायदेशीरिर या मनाई 
होती. यानंा धािमर्क शा वचनाचंा अ यास कर याचा कोणताही अिधकार न हता. यांना 
वेग या आिण मयार्िदत भागात रहावे लागले. हणूनच, अ पृ यता िनमूर्लन हा या या 
प्रारिंभक ट यात सामािजक सधुारणां या चळवळींचा मखु्य कायर्क्रम बनला. 
 

१२.४ जातीभेदा या सम या सोडिव यासाठी सधुारकाचंे प्रय न  
 
१२.४.१.  महा मा जोितराव फुले  

महा मा जोितराव फुले यानंी आधिुनक पद्धतीत जाती यव था आिण 
जातीभेदाला िवरोध कर यासाठी मूलगामी समाज सधुारणेची चळवळ सु  केली. जोतीराव 
यानंी जातीय भेद आिण जाती भेदातून होणार ेशोषण यावर आपले िवचार माडंले. केवळ 
ज मा या अपघातामळेुच समाजातील क करी वगर् उ च वगार् या हातांनी द:ु ख भोगत आहे 
हे पाहून ते अ व थ झाले. यां या मते िब्रिटशां या मनात भीती होती की जर शूद्रतीशदु्र 
लोकसखं्येचा एक मोठा वगर् िशिक्षत झाला तर ते इंग्रजािंव द्ध बडंखोरी करतील. िब्रटीश 
सरकारने ब्रा णानंा मोठ्या लोकसखं्येचा नैसिगर्क नेता हणून वीकारले. यानंा हे ठाऊक 
होते की धमार् या नावाखाली उ च जातीतील सद यांचा जनतेवर प्रचंड प्रभाव होता. 
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जाती यव थेिवषयी जोितरावां या कट्टरपंथाने ढीवादी शक्ती आिण समाज 
सधुारकाकंडूनही ती  टीका केली. यां या मते धमार्त मूलत: जातीय यव थेचे अि त व 
न हते. जातीप दतीचा शोध ब्रा णानंी यां या सां कृितक वचर् वासाठी अबािधत 
ठेव यासाठी शूद्रतीशदु्रानंा िवभागून ठेव यासाठी केला होता. िन न जातींम ये अमानषु 
ि कोनामळेु जोतीराव यांनी मनलुा व या या समथर्कानंा ती  िवरोध केला. मनु या फार 
पूवीर्पासून जाती यव था अि त वात होती. तो याचा पाठीराखा होता. यांचे कायर् 
जाती या िनयमाचें अि त व आिण जाती धमार् या प्रचारा या िकंवा प्र येक जाती या 
कतर् या या संिहताने संपले. उ चवणीर्यां या अहकंाराचा प्रितकार कर यासाठी 
जोतीरावानंी जाती यव थे या उ प ीचे पनुिचतंन करणे ही एक रणनीितक चाल होती. 
यानंी कुणबी, माळी आिण धनगर या प्रमखु शेतकरी जातींना अ पृ यासंह समाजात ब्रा ण 
वचर् वािव द्ध लढा दे यासाठी एकत्र आण याचा प्रय न केला.  
 
१२.४.२. रामा वामी पेिरयार याचंे वािभमान आंदोलन  

रामा वामी पेिरयार हे ‘आधिुनक तािमळनाडूचे जनक’ हणून ओळखले जातात. 
पेिरयार हे एक सामािजक कायर्कतेर्, राजकारणी आिण िवचारवतं होते. ते तिमळनाडू या 
राजकारणाला आकार देणार् या द्रिवड त वज्ञानाचे आधार तंभ होते. वािभमान-चळवळ 
द्रिवड चळवळ हणूनही ओळखली जाते. वािभमान आदंोलन ही केवळ सामािजक 
सधुारवादी चळवळ न हती. अि त वात असले या िहदूं सामािजक यव थेचा संपूणर्पणे 
नाश क न जाती, धमर् आिण ई रिवना एक नवीन, तकर् सगंत समाज िनमार्ण करणे हे याचे 
उ ी  आहे. हणून ही एक सामािजक क्रािंतकारक चळवळ मानली गेली.पेिरयार यानंी 
वािभमानाचा अथर् आिण तो उद्भव याची कारणे पूणर्पणे प  केली होती. “आ म-स मान 
चळवळीचे उद्घाटन एखाद्या िविश  समदुायाब ल िकंवा संप्रदायाब ल वाईट बोल यासाठी 
न हे तर सपूंणर् सामािजक दु पिरणामाचंा नाश कर यासाठी झाला. वािभमान-चळवळी या 
उद्घाटनामागील हेतू रामा वामी पेिरयार यांना केवळ आलेला जाती यव थेचा अनभुव 
न हता. कॉगें्रसमधील यांचे कटू अनभुवदेखील या या उदयास कारणीभूत होते.  
 
या चळवळीची उ ी  े 

अ) या चळवळीचे उ ी  समाजातील अशा सामािजक सरंचनेचे उ चाटन करणे आहे िजथे 
एक वगार्तील लोक इतरापेंक्षा े  अस याचे दावा करतात आिण काही पु ष इतरापेंक्षा 
उ च ज म अस याचा दावा करतात.  

ब) सवर् लोकासंाठी समान सधंी िमळ याचे काम कर याचे उ ी  ठेवलेले आहे, यां या 
समदुायाकडे दलुर्क्ष क न आयु यात आिण कायद्यानसुार पु षासंमवेत ि यांना समान 
दजार् िमळवून दे याचा प्रय न करले.  

क) सवर् लोकानंा िवकास आिण िवकासासाठी समान संधी िमळा या पािहजेत.  

ड) सवर् लोकामं ये मैत्री आिण सहानभूुती असावी.  

ई) अ पृ यता पूणर्पणे न  करणे आिण बंधु वावर आधािरत एक एकित्रत समाज थािपत 
करणे हे याचे उ ी  आहे.  
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फ) अनाथ आिण िवधवासंाठी घर े थापन करणे आिण यांची देखभाल करणे आिण िशक्षण 
सं था चालिवणे.  

ग) लोकांना नवीन मंिदर, मठ िकंवा वैिदक शाळा बांध यापासून परावृ  करणे. लोकांनी 
जातीय उपाधी यां या नावासमो न काढून टाक या पािहजेत. सामा य िनधीचा 
उपयोग शैक्षिणक उ ेशाने केला पािहजे. वािभमान चळवळीसह यानंी अखेरपयत 
समाज सधुार यासाठी अनेक प्रय न व चळवळी के या. 

 
१२.४.३. नारायण गु   

ी नारायण गु  केरळमधील िहदं ुसतं आिण सामािजक सधुारक होते. एझवाह 
सारख्या मागास समाजातील जातीतजाती-उ पीिडत िशगेला पोहोचले होते या काळात 
गु चा ज म एझावा कुटंुबात झाला होता. यानंी जाती यव थेिव द्ध बडं केले आिण 
अ या म आिण सामािजक समानते या वातं या या नवीन मू याचंा प्रसार कर याचे काम 
केले याने केरळ-समाज बदलला. 
 

जाती वादािव द्ध लढा 
एकोिणसा या आिण िवसा या शतका या सु वाती या काळात केरळम ये 

जातीवादाचा अवलंब केला जात होता आिण िन न जातीचे लोक आिण परीयार,आिण 
पलुीयार यासंारख्या अ पृ य जातींना ब्रा णासंारख्या उ चवणीर्यामंधून भेदभाव सहन 
करावा लागला. या भेदभावािव द्ध गु ं नी १८८८ म ये अ िव परुम येथे सवासह 
सावर्जिनकिर या िशव मूतीर्चा अिभषेक केला.एकूणच यानंी केरळ आिण तिमळनाडू या 
पचेंचाळीस मंिदरामं ये अशा प्रकारचे िवधी केले.स य, नीितशा , क णा, पे्रम, िविवध 
गणुानंा ते अ याधकु मह व देत असत. वायकोम स याग्रहात यानंी जाित यव थेचा 
सामािजक िनषेध हणून त्रावणकोर या िहदूं समाजातील अ पृ यते या िवरोधात आदंोलन 
केले.नारायण गु  यानंा वायकोम मंिदराकडे जा यापासून रोखले गेले ते हा यांचे िश य 
कुमारन आसन आिण मलूुर एस. पद्मनाभ पिणकर यानंा यािवरोधात आवाज 
उठवला.गु या दो ही िश यानंी घटने या िनषेधाथर् किवताचंी रचना केली. टी. के. माधवन 
नावाचे आणखी एक िश याने १९१८ साली जातीची पवार् न करता मंिदरात प्रवेश आिण 
उपासने या हक्कासंाठी संघषर् केला. केल पान आिण के.पी. केसावा मेनन यां यासमवेत 
अनेकजणानंी केरळ पिर यनम चळवळ एक सिमती थापन केली, यामळेु मंिदर उघडले 
गेले.  
 

१२.४.४. डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर  
डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यानंा पिरपूणर् जाणीव झाली होती की समाज 

सधुारणेम ये आिण समाजातील िन न तरा या उ नतीसाठी िशक्षण हाच एक उपाय आहे. 
डॉ. आबेंडकराचंीनी थापन केले या बिह कृत िहतकािरणी सभेची (१९२४) घोषणा 
“िशका, सघंिटत हा आिण संघषर् करा” ही होती.बिह कृत िहतकािरणी सभे या मा यमातून 
डॉ.बाबासाहेब आमडेकर यांनी अनेक शाळा, वसितगहेृ आिण ग्रंथालये थापन केली. 
१९४५ म ये यानंी मुंबईत ‘पीप स ए यकेुशन सोसायटी’ ची थापना केली. या सं थेने 
मुंबईत१९४६ ला िसद्धाथर् महािवद्यालय आिण औरगंाबादम ये एक महािवद्यालय १९५० 
ला थापन केले. पढेु याचे नाव िमिलंद महािवद्यालय ठेवले. 
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महाड चवदार तळे स याग्रह  
माचर् १९२७पयत डॉ. आबेंडकर यानंी अ पृ यते या िवरोधात सिक्रय आदंोलन 

सु  कर याचा िनणर्य घेतला. अ पृ यांना शतकानशुतके जु या सम यावंर मात करणे 
कठीण होते. मंिदरात यांचे प्रवेश िनिषद्ध होते. यानंा सावर्जिनक िविहरी व तलावामंधून 
पाणी काढता येत न हते. महाडमधील चवदार तलावापासून दिलताचंा पाणी िमळ याचा 
हक्क थािपत कर यासाठी महाड स याग्रह सु  कर यात आला. डॉ. 
आबेंडकरांचा१९२७म ये महाडमधील ‘चवदार तळे’ स याग्रह खरोखर एक ऐितहािसक 
घटना होती. यानंी रायगड िज ातील महाड येथे एका पिरषदेचे अ यक्ष थान ि वकारले 
होते. यात ते हणाले: “आपण आपला स मान पु हा िमळवला तरच आपण आ म-उ नती 
प्रा  क  शकतो.” २० माचर् १९२७रोजी दिलतानंा पारपंािरकपणे प्रितबिंधत सावर्जिनक 
चवदार तलावातील पा याचा उपयोग घे याचा हक्क थािपत कर यासाठी डॉ. आबेंडकर 
यानंी महाड येथे शातंतापूणर् मोचार्चे नेतृ व केले. यानंी त यातून पाणी िपले. याचे 
अनसुरण कर याचे इतर हजारो लोकामं येही धैयर् िनमार्ण झाले. यानंी तलावातून पाणी 
याले आिण इितहास घडिवला. यामळेु भारतात जाती-िवरोधी चळवळीची सु वात झाली. 

 
मनु मतृी जाळणे (२५िडसबर १९२७) 

डॉ.आबेंडकर यानंी मनु मतृीला सामािजक असमानता आिण दिलतां या 
अ याचारी पिरि थतीसाठीजबाबदार धरले. दिलतानंा जातीय िहदं ु समाजा या जु या 
गलुामिगरीतून मकु्त कर यासाठी डॉ.आबेंडकर यानंी मनु मतृी जाळ याचा िनणर्य घेतला 
कारण ते पु तक अ याचार व अ याय याचें प्रतीक होते. याला आंबेडकरां या उ च 
जाती या कायर्क यानी पािठंबा दशर्िवला होता. मनु मतृी यांना या या हजारो अनयुायासंह 
२५िडसबर १९२७ रोजी महाड येथे सावर्जिनकपणे जाळ यात आले. हा कायर्क्रम 
प्रतीका मकिर या िनिदर्  केले या िनयमानंा नाकारत होता आिण ज मजात असमानतेची 
िशकवण या या आधार ेजात यव था आधािरत होती, यानंा िधक्कारत होता. ही एक 
ऐितहािसक घटना होती. आबेंडकरानंी आधिुनक मानवतावादी त वावंर आधािरत 
सामािजक िनयमांची मागणी केली. यामळेु हजारो वषा या मानिसक गलुामिगरीचा अतं 
झाला. 
 

नािशक काळा राम मिंदर प्रवेश स याग्रह (१९३०-३५) 
दिलतानंा नेहमीच िहदूं मंिदरात प्रवेश कर यास मनाई होती. डॉ. आबेंडकर यानंी 

समाजात समानतेचा हक्क थािपत कर यासाठी मंिदरात दिलतां या प्रवेशावरील 
बधंनािव द्ध स याग्रह केला. मंिदरात प्रवेश कर याचा अिधकार थािपत कर यासाठी डॉ. 
आबेंडकर यानंी २ माचर् १९३० रोजी नािशक या काळाराम मंिदरात मंिदर प्रवेश स याग्रह 
सु  केला. मानवी हक्क आिण राजकीय आिण सामािजक यायासाठी या संघषार्तील हे 
आणखी एक मह वाची बाब होती.हा स याग्रह १९३४ पयत चालला होता परतं ुकमर्ठ 
िहदूंनंी दिलतांसाठी दरवाजे उघडले नाहीत. अखेरीस डॉ. आबेंडकर यानंी १३ ऑक्टोबर 
१९३५ रोजी नािशक जवळ येवला येथे अ पृ याचंी पिरषद बोलावली. बाबासाहेबानंी 
पिरषदेत सािंगतले; “ददुैर्वाने मी अ पृ य जातीत ज माला आलो हा काही माझा अपराध 
नाही. परतं ुमरताना मात्र मी िहदूं हणून मरणार नाही , या पिरषदेत यानंी अ पृ य वगार्ला 
िहदंु व सोडून इतर धमर् वीकार यास सािंगतले. यां या पिरवतर्नाचा संदेश दे यासाठी 
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बाबासाहेबानंी बर्याच पिरषदा आयोिजत के या. यामळेु िहदूं धमार्चा पाया हादरला आहे. 
तथािप, िहदूंनंी दिलताबं लचा ीकोन बदलला नाही. यानंी यां यावरील िनबध आिण 
वाईट सामािजक प्रथा चालू ठेव या. शेवटी, डॉ. आबेंडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी 
नागपरुात बौद्ध धमर् वीकारला. 
 

१२.५ वगर्जाणीवा: सम या आिण िनराकरण 
 

भारतीय समाजात जाती यव था आिण जातीभेदाची उपि थती दशर्िवली गेली. 
तथािप, १९ या शतकातील औद्योिगकीकरणामळेु देखील वगर्भेद आिण वगर् सघंषर् वाढला. 
वगर् सघंषार् या प्रारभंाने यानंा जातीय कलंकां या जोखडातून मकु्त केले नाही, उलटपक्षी 
जाती या गलुामिगरीत अडकताना यानंा वगर् सघंषार्चा सामना करावा लागला. १९५० ते 
१९७० या काळात भारतातील आधिुनक उद्योगाचंा पाया रचला गेला. लॉडर् डलहौसी या 
१८५३ या रे वे िमिनटाने यतं्रसामग्रीची प्रिक्रया सु  केली. रे वेशी प्र यक्ष िकंवा 
अप्र यक्षिर या जोडले या उद्योगाचंा िवकास अखंड झाला. कोळसा उद्योग वेगाने िवकिसत 
झाला. पिहली सूती िगरणी १८५४म ये मुंबई येथे सु  कर यात आली. भारतीय कामगार 
वगार्ला कमी वेतन, दीघर्काळ काम करणारी कामे, अ व छ व काम करणारी पिरि थती, 
बालमजरुीसाठी रोजगार आिण मूलभूत सिुवधाचंा अभाव यासारख्या मालकाकंडून शोषण 
सहन करावा लागला. याच वषीर् कलक ाम ये जूट िगरणी उभार यात आली. चहा उद्योग 
देखील मोठ्या प्रमाणात िवकिसत झाला. भारतीय कामगार वगार्ला सवर् प्रकार या शोषणाचा 
त्रास सहन करावा लागला- कमी वेतन, दीघर् कामाचे तास, अ व छ पिरि थती, सिुवधा 
बालकामगारां या नोकर् या रोजगार. दर यान, सरकारने १८७५ म ये कामगाराचंी काळजी 
घे यासाठी कारखाना कायद्याचा मु ा जाणून घे यासाठी एक किमशन तयार केले. िगरणी 
मालक संघटने या सद यानंी या कायद्याला िवरोध दशर्िवला आिण अशा प्रकार ेसरकारने 
पढुील कारवाई केली नाही 
 
१२.५.१. कामगार आयोग      

१८७९म ये कारखाना िवधेयक पु हा एकदा सरकारसमोर पनुरावलोकनासाठी 
आण यात आले. काही िवद्वानानंी या िवधेयकाला पािठंबा दशर्िवला. रा ट गो टर आिण 
भारतीयसधुारकानंी या िवधेयकाचे समथर्न केले. याच वेळी मुंबईमधून एन. एम. लोखंडे 
यानंी दीनबंधूचे प्रकाशन सु  केले. यामळेु कामगाराचंी गार्हाणे वेशीवर टागूंन यानंी  
कामगारामं ये जागतृी केली. व यानंी या कायद्याला पािठंबा दशर्िवला गेला. इंग्लंड या 
तलुनेत व त मजूर भारतात सहज उपल ध होते. एन.एम. लोखंडे यां या नेतृ वात 
कामगारानंी यां या हक्कासाठी संयकु्त आदंोलन सु  केले.  

 
मुंबईत िगरणी कामगाराचंा संयकु्त मोचार् कायर्रत झाला होता. कामगारांचे 

जीवनमान सधुार यासाठी फॅक्टरी कायद्याची मागणी अिधक मजबूत झाली. अखेर प्रदीघर् 
सघंषार्नंतर गवनर्र जनरल लॉ काउि सल या अतंगर्त “कारखाना िवधयेक” मंजूर झाले. चार 
मिह यापेंक्षा जा त काळ काम करणार् या आिण शंभराहून अिधक कामगार असलेले 
कोणतेही उद्योग या कायद्याने बधंनकारक अस याचे या िवधेयकात नमूद केले गेले. िगरणी 
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मालकां या िवरोधामळेु फारच सौ य असे िवधयेक मंजूर झाले. एन. एम. लोखंडे यानंी 
िवधयेका या सौ य व पावर टीका केली. यानंी १४ऑग ट १८८१ रोजी दीनबंधमु ये 
िलिहले की, “कारखा यामं ये नोकरीसाठी मलुासंाठी िकमान वयोमयार्दा िकमान १६ 
करावी, कारण िगर यामंधील कामाचा दबाव मलुां या वाढीस प्रितबिंधत क  शकेल; 
िगर यामं ये काम करणा-या मलुां या िशक्षणाची जबाबदारी सरकारने तरी घेतली पािहजे; 
कामगारानंा चांगले मानधन िदले जावे आिण कामगारानंा परुसेा िव ातंी घे याची गरज आहे. 
 

१२.५.२. बॉ बे िमल हड्ँस असोिसएशन:  
कामगारां या सहकायार्ने एन.एम. लोखंडे यानंी “बॉ बे िमल हड्ँस असोिसएशन” 

ही थापना केली, जी देशातील पिहली कामगाराचंी संघटना होती. असोिसएशनने 
१८८१ या सौ य फॅक्टरी कायद्याला कडाडून िवरोध केला. ड यू.बी. मलुॉक यां या 
अ यक्षतेखाली सरकारने कारखाना किमशनची नेमणूक केली. या किमशनने कामगार 
प्रितिनधींचे आवाहन ऐकावे, अशी मागणी लोखंडे यानंी केली. िमल हड्ँस असोिसएशनला 
कामगारां या वा तिवक सम या आयोगासमोर माडंाय या आहेत आिण यासाठी प्रचडं 
जाहीर सभा आयोिजत कर याचा िनणर्य घे यात आला. २ स टबर १८८४ रोजी परळ 
जवळील सपुारीबाग येथे एन.एम. लोखंडे यानंी प्रथम कामगाराचंी सावर्जिनक सभा 
आयोिजत केली होती. समुार ेचार हजार कामगारानंी यात एकतेने भाग घेतला. 
 

बॉ बे िमल हड्ँस असोिसएशन या वतीने आयोिजत या जाहीर सभेत 
पिह यादंाच भारतात कामगार वगार्ची मते उघडकीस आली. २३स टबर १८८४नंतर, 
२६स टबर रोजी भायखळा येथे दसुरी बैठक आयोिजत केली गेली. या बैठकीत बर् याच 
कामगारांचा सहभागही पाहायला िमळाला. या बैठकीत एन. एम. लोखंडे यानंी दो ही 
बैठकीत ठराव माडंला. या बैठकीत पाच हजार पाचशे कामगारां या वाक्षर् या असलेली 
यािचकादेखील तयार कर यात आली. यात खालील माग यांचा समावेश होता..  
१) िगरणी कामगारानंा रिववारी आठवड्याची सटु्टी िमळाली पािहजे.  
२) दपुारी कामगारांना अ यार् तासा या सटु्टीचा हक्क िमळाला पािहजे.  
३) कामगारांचे वेतन दर मिह या या १५ तारखेपयत दे यात यावे.  
४) जर एखादा कामगार कामावर असताना जखमी झाला असेल तर तोपयत याचा पूणर् 

पगार िमळावा 
५) यािशवाय जर एखादा कामगार कामावर असताना मरण पावला तर या या कुटंुबाला 

मोबदला द्यावा.  
 

यािशवाय जर एखादा कामगार कामावर असताना मरण पावला तर या या 
कुटंूबाला पे शन िमळाली पािहजे. लोखंडे यां यासह अ य िगरणी कामगारानंी ही यािचका 
माडंली. िमल हड्ँस असोिसएशनने सा ािहक सटु्टी द्यावी या मागणीला िगरणी मालकांकडून 
कोणताही पािठंबा िमळाला नाही. याऐवजी यानंी मागणी दडप यासाठी काही कारणे िदली. 
यानंी िगरणींम ये काम करणा-या मिहलां या बाबतीत १८८८-८९ या कालावधीत समुार े
२६ िगर याचंी आकडेवारी तयार केली.१८९०म ये लोखंडे यानंी द िमल हड्ँस 
असोिसएशनने िमल मालकां या िनणर्या या िवरोधात जोरदार आदंोलन केले आिण २ 
एिप्रल१८९०रोजी महाल मी रसे कोसर् येथे एक प्रचडं जाहीर सभा आयोिजत कर यात 
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आली होती. या बैठकीसाठी जवळपास दहा हजार कामगार जमले होते. या बैठकीत 
कामगारां या प्रचडं सहभागामळेु िगरणी मालकानंा आिण सरकारानंा कामगारां या 
आदंोलनाची ताकद समजली. रिववारी १०जून १८९०रोजी िगरणी मालकानंी रिववारी 
सा ािहक सटु्टी जाहीर कर याचा ठराव समंत केला. 
 

१२.५.३. नवीन फ�क्टरी कायदा (१८९१-९२)  
१८९० या आतंररा ट्रीय कामगार पिरषदेने जगा या िविवध भागातंील मिहला 

आिण बालक कामगारां या सम या पाह याचा िनणर्य घेतला. अशाप्रकार े भारतात 
२५स टबर १८९० रोजी मलुॉक यां या अतंगर्त असणारी सु वातीची सिमती िवसिजर्त 
क न नवीन फॅक्टरी कामगार आयोग नेमला गेला. किमशन या सद यामं ये सजर्न ए.एम. 
लेथिब्रज, (आयोगाचे अ यक्ष), यारमेोहन मखुजीर्, मोह मद हुसेन आिण सोरबजी 
शाहपरुजी बगळे याचंा समावेश होता. या आयोगा या मदतीसाठी सरकारने एन.एम. लोखंडे 
यानंा कामगार प्रितिनधी हणून नेमले. नवीन फॅक्टरी कायदा १८९१म ये मंजूर झाला 
आिण १फेब्रवुारी १८९२पासून तो लागू झाला. नवीन फॅक्टरी कायद्याने कामगारां या सवर् 
माग या पूणर् के या. हा नवीन कारखाना कायदा बनिव यास लोखंडे यानंी िदले या 
पािठं याचे िवशेष कौतकु झाले आिण आयोगाने आप या अहवालात यांचा उ लेख केला. 
अिधिनयमात अधर्-वेळ कामगारासंाठी ७ ते ९ आिण पूणर्-वेळ कामगारांसाठी १२ ते १४ 
वयोगटातील मलुासंाठी वयोमयार्दा वाढिवली. यानंा िशक्षणासाठी सधंी दे या या तरतदुीही 
आख या. याचप्रमाणे मिहलासंाठी िदवसाचे कामकाजाचे तास ११तास िनि त केले गेले. 
हे सवर् नवीन कलम लोखंडे यां या प्रय नांचा आिण यां या स यशोधक िवचारसरणीचा 
पिरणाम होते. िगरणी मालकांनी शेवटी कारखाना किमशनमधील लोखंडे यां या कायार्ची 
कबलुी िदली आिण याचंा ‘इंटेिलजट अडँ इंडि ट्रिययस िमल कामगार अ यक्ष’ असा 
उ लेख क न यांचा गौरव केला.  
 

१२.५.४.  वगर् सम या आिण सघंषर् (१८९१नंतर)  
या काळात कामगारां या कामाची पिरि थती आिण राहणीमान खूप वाईट होती 

आिण याचें कामकाजाचे तास खूप लाबं होते. १८८२-१८९० पयतचा कालावधी खर् या 
अथार्ने टे्रड यिुनयन न ह या परतं ु या सामािजक सघंटना हो या. िगरणीमालक आिण 
भाडंवलदार बगर् कामगाराचें शोषण करणाया या उ ेशाने योजना राबवत होते यांमळेु 
१८८२ ते १८९० दर यान समुार े२५ सपं घडून आले. कलक ा येथे १८९० ला ताग 
उ पादक कामगारानंी सपं केला होता. ादाबाद येथेदेखील कमी पगार दे या या िवरोधात 
कामगारानी संप केला होता.या चळवळीतील नेतृ व समाज सधुारक आिण राजकारणी-
लोकमतवादी यानंी परुवले.  िगरणी मालक आिण भाडंवलशाही वगार् या दडपशाही या 
धोरणावंर भारता या कामगारानंी ती  नाराजी यक्त केली.  
 

१२.५.५. १९००-१९२०मधील  सघंषर्  
प्रथम महायदु्ध १९१४म ये सु  झाले. यानंतर व तूं या िकंमती वाढ या. 

याचप्रमाणे कारखा यानंा नफा देखील वाढला. पण पगाराम ये कोणतीही वाढ झाली नाही. 
यामळेु मजरुांम येही असतंोष वाढला. १९१८पयत कामगार औद्योिगक कद्रात थाियक 
झाले होते आिण कामगारानंा औद्योिगक जीवनाची सवय होत होती. पिह या महायदु्धानंतर 
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रिशयन क्रातंी, १९१७आिण आतंररा ट्रीय कामगार सघंटने या थापनेनंतर १९१९म ये 
भारतातील कामगार सघंटने या चळवळीला नवे वळण िमळाले, बी.पी. वािडया यानंी अनी 
बेसट या सहयोगीने शहरातील सवर् व  कामगाराचंी मद्रास कामगार संघटना थापन केली. 
२७एिप्रल १९१८रोजी मद्रास कामगार सघंटने या पात िवसा या शतका या दसुर् या 
दशकात प्रथम आधिुनक यापारी सघंटना उदयास आली. ते हापासून चळवळीची प्रगती 
वेगवान आिण यश वीही आहे. १९१८म ये मद्रासमधील कामगारां या िहतासाठी आिथर्क 
मागणीवर वािडया यानंी संप पकुारला. तीन वषा या कालावधीत ते इतर कद्रावंर आिण 
इतर अनेक उद्योगामं ये वेगाने पसरले. हे मखु्यत: कापड कामगाराचंी एक संघटना होती, 
परतं ुनंतर ते ट्रामवे, िप्रंिटंग पे्रसचे कामगार, एम.एस.एम. या सवर् कामगाराचें सवर्साधारण 
सघं बनले. िशवाय, िनयिमत सद यता व थकबाकी व मदत िनधी िमळून टे्रड यिुनयन 
सघंटनेचा पिहला पद्धतशीर प्रय न हणजे मद्रास कामगार सघंटना. १९१९नंतर कामगार 
सघंटना मद्रास, मुंबई आिण अहमदाबाद यितिरक्त इतर िठकाणी पसरली. लोह आिण 
टील उद्योग,कापड उद्योग, आिण रे वेइ यादी के्षत्रात यिुनयन तयार होत हो या. या 
काळात झाले या चळवळीचा आढावा घेताना, 'भारतीय उद्योगातील कामगार सम या' 
मधील ही. ही. िगरी यानंी असे िनरीक्षण केले की पिह या महायदु्धात आिण नंतर 
लोकशाही िवचारांचा प्रसार, समानता, बधंु व आिण वातं य या त वाचंा साक्षा कार, 
उद्योगांचा िवकास, कामगाराचंी कमतरता, जग या या िकंमतीत वाढ आिण आतंररा ट्रीय 
कामगारांची संघटन थापना, सवर् कामगारांचे सामा य प्रबोधन याचा प्रभाव कामगारावंर 
पडला. 
 

कॉगें्रसमधील १९२० हे वषर् सवार्त मह वाचे वषर् होते. या वषीर् लाला लाजपत 
राय यां या अ यक्षतेखाली ऑल इंिडया टे्रड यिुनअनकॉगें्रस  (एआयटीयूसी) ची थापना 
कर यात आली होती. असा अदंाज आहे की १९२४ म ये देशात १६७ सघंटना हो या. 
महा मा गाधंी यां या नेतृ वात, अहमदाबादम ये ‘यिुनयन अडँ िव हसर् ’ यिुनयनची थापना 
झाली. ही संघटना अिहसंा आिण पर पर िव ासा या गांधीवादी त वज्ञानावर आधािरत 
होती. १९२४-१९४०या काळात डा या िवचारां या कामगार सघंटनाचंा उदय अि त वात 
आला आिण कामगारां या िहतासाठी अनेक मह वपूणर् कामगार कायदे सरकारने पािरत 
केले. क यिुन टानंा१९२८ पासून कामगार सघंटने या चळवळीत मह व प्रा  होते. याचा 
पिरणाम हणून एन. एम. जोशी एआयटीयूसीपासून दूर गेले आिण ऑल इंिडया टे्रड यिुनयन 
फेडरशेन (एआयटीयूएफ) ची थापना केली. १९३१म ये क यिुन ट आिण डा या 
पक्षातील मूलभूत मतभेदामंळेु एआयटीयूसीम ये आणखी एक फाटा फुटला आिण 
क यिुन ट ी. बी. टी. रणिदवे यानंी रडे टे्रड यिुनयन कॉगं्रेस (आरटीयूसी) ची थापना 
केली. १९३५म येआरटीयूसी एआयटीयूसीम ये िवलीन झाले आिण शेवटी एन.एम. जोशी 
एआयटीयूसीचे सरिचटणीस झा यावर एकता प्रा  झाली. १९२३-१९५०या कालावधीत 
कामगार कामगार भरपाई कायदा १९२३, कामगार सघंटना कायदा १९२६, यापार 
िववाद अिधिनयम, १९२९,आिण वेतन कायदा १९३६, हे भारतात पािरत झाले. दसुर े
महायदु्ध, भारतीय अनेक प्रातंामं ये रा ट्रीय कॉगं्रेसची स ा होती परतं ु१९४३म ये यदु्ध 
जवळ जवळ आले होते आिण क यिुन टानंी याचंी गमावलेली लोकिप्रयता पु हा 
िमळिव या या प्रय नात लढाऊ सघंटने या जु या भूिमकेकडे परत जा याचा िनणर्य घेतला.  
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वगर् आिण जात: जाणीवा आिण सघंषर् 
भारतातील औद्योिगक शहरामं ये सवर्वगार् या जातीतील कामगार मोठ्या सखं्येने 

कामगार होते आिण यानंा ग्रामीण-शहरी भागातही काम कर याची संधी िमळाली. मखु्यतः 
भारतीय सदंभार्त यानंा दोन प्रकारात िवभागले गेले होते एक उ च जातीचे कामगार आिण 
दिलत कामगार. ते िविवध यवसायात काम करीत होते, पण जातीय मानिसकतेमळेु दिलत 
मजरुानंा खूप त्रास सहन करावा लागला. दिलत मजरुानंा खेड्यांम ये यांचे वशंपरपंरपे्रमाणे 
यवसाय करणे भाग पडले आिण यां यावर उ च जातीचे जमीनदार आिण सावकाराचें 
वचर् व होते. शहरामं येही याचें शोषण चालूच होते. नोकर् या या शोधात आिण जाती या 
शोषणातून मकु्त हो यासाठी यानंी आप या खेड्यातून उपनगरी आिण शहरी भागात 
थलातंर केले 

 

ते खेड्यातूंन औद्योिगक िठकाणी आले आिण िगरणी, कारखाने, उद्योग इ. म ये 
काम केले. तथािप, शहरामं येही दिलत कामगारानंा जातीय िहदूं कामगारांनी मखु्य पद व 
उ च मजरुी िवभाग न देता कमी दजार्ची कामे यानंा िदली गेली. यां याशी जोडले या 
जातीचे कलंक यां या दहेुरी शोषणास जबाबदार होते - एक िगरणी मालक, यापारी आिण 
भाडंवलशाही वगार् या हाताने आिण दसुर ेउ च जातीचे िहंदू कामगार यां याकडून. यांचा 
या य आिण मानवतेचा अिधकार नाकार यात येत असे.प्रख्यात कामगार ने यानंी सम या 
िवचारात घेत या नाहीत. १९२०पयत कामगार चळवळीची हीच पिरि थती होती. १९ या 
शतकात कामगारामं ये कामगार वगार्ची जाणीव न हती असा कामगार इितहासकार आिण 
अ यासकाचंा दावा आहे. तथािप हे लक्षात येते की जरी यानंा यरुोिपयन कामगारापं्रमाणे 
कामगार वगार्ची जाणीव नसली तरी िविवध सपं आिण वगर्-सघंषाम ये याचंा सहभाग प  
होतो की यांना वगर् चेतना होती. यानंी िविवध िवषयावंर एन.एम. लोखंडे आिण इतर 
कामगार ने यापं्रमाणे कामगार मकु्तीसाठी याचें समथर्न केले. डॉ. आबेंडकर यानंी २० या 
शतका या उ राधार्त आप या काळातील कामगार चळवळीत आपले वतःचे योगदान 
आिण नवीन पिरमाण जोडून कामगार चळवळीचे पांतर केले. भारतातील कामगारां या 
क याणासाठी यानंी मोठे योगदान िदले आहे. यानंी जाती, वगर् आिण िलंग ीकोनातून 
मजरुां या सम या सोडव या.  

 

१२.६ भारतीय समाजातील िलगंभाव 
 

मिहलानंा भारतीय समाजात प्रितकूल थान दे यात आले आहे. प्राचीन 
काळापासून याचंा भेदभाव आिण शोषण याचंा सामना करावा लागला. यां यावर अनेक 
िनबध लादले गेले आिण यांची प्रगती व प्रगती रोखली. मखु्यत: अज्ञान, अिशिक्षतता आिण 
सामािजक मागासलेपणामळेु दिलत जातीतील ि यां या बाबतीत असे शोषण कर याचे 
प्रमाण अिधक ती  आहे. ते थेट जाती आिण यवसायिभमखु गैरसोयीचे बळी ठरले आिण 
यानंा जा तीत जा त त्रास सहन करावा लागला. मिहलाचंी सवर्साधारण ि थती समाजात 
अपमाना पद होती. अ यायकारक धािमर्क चालीिरती आिण परपंरे या साख यामं ये 
ि यानंा गलुामासंारखे केले गेले. दैनंिदन जीवनात मोठ्या िनबधांमळेु उ च जाती या 
ि यानंा त्रास सहन करावा लागला. सती, िवधवा पनुिवर्वाह, बालिववाह आिण मिहला 
िशक्षणावर बंदी या सामािजक दु कमामळेु याचें आयु य दयनीय झाले. 
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१२.६.१.  मिहलां या सम या- सती 
भारतीय समाजावर मोठ्या प्रमाणावर धमर्मातडांचा प्रभाव होता. बालह या, 

िवधवानंा जाळणे, िवधवा िववाहास बदंी करणे आिण इतर अनेक अमानषु कृ ये लोकानंी 
धमर् िकंवा परपंरा यां या नावाखाली केली. कािथयावाडम ये त कालीन किमशनर जोनाथन 
डंकन यानंा (१७८८-९५) िनदशर्नास आले की, बनारस जवळील काही जातींम ये मलुींची 
ह या कर याची प्रथा िततकीच सामा य होती. िवधवानंा िजवतं जाळ याची प्रथा उ च 
जातीतील िहदूंंनी केली होती. जरी वैिदक ग्रथंात उ लेख नसला तरी नंतर ब्रा णवादी 
ढीवादी परपंरा यातून ती प्रचिलत होती. बगंालम ये काही वेळेस िवधवेला मतृदेहाला 

बाधूंन ठेवत व मग िजवतं जळत असत. 
 

१२.६.२.  सक्तीचे वैध य 
सती न जाता िजवतं रािहले या िवधवेने मृ यूपेक्षा िनराश आयु य जगणे अपेिक्षत 

होते. आयु यातील प्र येक चागं या गो ी ितला नाकार या गे या. ितचे आयु य सकंट 
आिण त्रासानंी पिरपूणर् होते. िवधवाचंी या काळाची ि थती बाबा पदमनजी आिण पंिडता 
रमाबाई यां या लेखनात दशर्िवली गेली आहे. हे लेखन िवधवां या मानिसक आिण 
शारीिरक छळावर प्रकाश टाकते. िवधवा ि यानंा होणार्या द:ु खाला काहीच मयार्दा न हती. 
बाबा पद्मनजींनी प्रिसद्ध मराठी कादबंरी‘यमनुा पयर्टन’ म ये ब्रा ण िवधवे या द:ु ख आिण 
अपमानावर अधािरक कथानक सदर केले आहे.त ण िवधवावंर अ याचार, जबरद ती 
ब्र चयर् आिण इतर िनबध यासारखे िक से यानंी कथन केलेत. समकालीन सािह यकृती 
यमनुा पयर्टनातून समकालीन सामािजक आिण धािमर्क ि थतीवर प्रकाश टाकला. हणूनच 
सामािजक धािमर्क सम यावंर आधािरत ही मराठीतील पिहली आधिुनक कादबंरी मानली 
जाते.  
 

१२.६.३. बालिववाह  
बाल िववाह ही आणखी एक िनदर्यी प्रथा समाजात ढ होती यानंतर उ च 

जातीचे िहदूं होते. वदृ्ध माणूस आिण लहान वया या वधू या लग्नाचीभयानक पिरि थती 
यायमूतीर् रानडे या सपु्रिसद्ध समाज सधुारकां या उदाहरणाव न समजू शकते. रानडे 
सामािजक बिह कारा या भीतीने आिण विडलां या क्रोधामळेु बाल वधूबरोबर वतःचे लग्न 
रोखू शकले नाही. पिंडता रमाबाईनंी अशा प्रकार या बालिववाहाचे तपशील िदले आहेत-
“स या या काळात अनेक मलुी लग्नात िद या जातात. पाच ते अकरा वषाचा काळ हणजे 
सपूंणर् भारतातील ब्रा हणामं ये यां या िववाहासाठी सामा य वय आहे. हे वणर्नआप याला 
समाजा या ि थतीचे िचत्र दशर्वते. िवधवा व बालवधू हणून िन न जाती आिण उ च 
जातीतील ि यानंा धािमर्क ढ गीपणा आिण पारपंािरक ढीवाद्याचंा त्रास सहन करावा 
लागला. भारतीयानंी पाि मा य िशक्षण घेत यामळेु यांना भारतीय समाजाची तुलना 
पा ा य समाज आिण यां या मू याशंी केली. यातूनच पढेु सधुारणाचे यगु सु  झाले. 
 

१२.६.४. िशक्षण बदंी 
भारतीय समाजातील गैरसमज, अधं द्धा आिण सामा य मागासलेपणामळेु 

िनरक्षरता ही आणखी एक सम या होती. परपंरनेसुार पालक हुड्ंयासह मलुीं या लग्नासाठी 
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पैसे खचर् करत होते परतं ु यां या िशक्षणावर काही खचर् करत न हते. यानंी फक्त मलुां या 
िशक्षणावरच लक्ष किद्रत केले. 
 

१२.७ िलगं-सवंदेीकरणात सधुारकाचंे प्रय न- मकु्तीपासून ते समानतेपयत  
 
१२.७.१. राजा राम मोहन  

रॉय राजा राम मोहन रॉय यानंा भारतीय मिहलाचंी ि थती सधुार याची ती  
इ छा होती. सती प्रथे या िवरोधात यानंी आवाज उठिवला. बहुतेक सती प्रकरणे ऐि छक 
नसून सक्तीची अस याचे यानंी नमूद केले. १८१२-१३आिण १८१७ म ये समय 
िनयामक कायद्यातील सतीप्रथेवरील बंदी मागे घे याची यािचका समाजातील कमर्ठ व 
सनातनी ने यानंी सरकारकडे दाखल केली ते हा राम मोहन रॉय आिण या या िमत्राने 
ऑग ट१८१८ म ये या कमर्ठ व सनात यािव द्ध प्रित-यािचका सादर केली. सतीप्रथेला 
धमार्चा आधार नाही दाखव यासाठी राम मोहन रॉय यानंी इंग्रजीत बरचे लेख िलिहले. िहदूं 
शा ाम ये कोठेही िवधवानंा जाळणे याबबत अिनवायर्ता नाही. यानंी आप या बगंाली 
जनर्ल सवंाद कौमडुीम ये सती-प्रथा या िवरोधात लेख प्रकािशत केले. १८२९म ये लॉडर् 
िव यम बिटक यानंी सती प्रथा बेकायदेशीर ठरवून तसा कायदा समंत केला.  
 

१८८०म ये एक सधुारक व सपंादक बी.एम. मलबारी यानंी बाल िववाहाकडे 
लोकांचे लक्ष वेधले होते आिण १८८४ म ये अमंलबजावणीतील िवधवा व आिण बाल 
िववाहाबंाबत या नोट्स प्रकािशत के या आहेत. लोकामं ये लहान वयातच जनजागतृी 
कर यासाठी सरकारने शालेय अ यासक्रमात बालिववाहा या दु पिरणामांचा समावेश 
करावा असे ते हणाले. यायमूतीर् रानडे यानंी लग्नासाठी मलुींचे िकमान वय बारा वषेर् 
िनि त करावे आिण या कायद्याचें उ लंघन करणा-यानंा िशक्षा कर यासाठी दडं सिंहतेम ये 
बदल करावा असा स ला सरकारला िदला. तरीसदु्धा, काही प्रमखु सद यानंी याला िवरोध 
केला, परतं ु बी. एम. मलबारी हे कायदे मंजूर कर यासाठी इंग्रज सरकारवर दबाव 
आण यासाठी इंग्लंडम ये गेले. बी. एम. मलबारी यां या अथक प्रय नांमळेु १८९१चा 
िववाह  समंती कायदा मंजूर झाला. मिहलां या मकु्तीम ये हे एक पाऊल पढेु होते. हे कायदे 
महारा ट्रातील सवर् प्रबदु्ध आिण इंग्रजी िशिक्षत लोकांना समाजातील मिहलासंाठी चागं या 
पिरि थती िनमार्ण कर यासाठी संयकु्तपणे कायर् कर यास प्रवृ  केले. पा ा य िशक्षणा या 
आिण राजा राम मोहन रॉय, वामी दयानंद सर वती आिण इतर समाजसधुारक अशा 
सिुशिक्षत भारतीयां या पिरणामामळेु सामािजक-धािमर्क सधुारणे या चळवळीं या 
मा यमातून ि यानंा प्राचीन सामािजक अपगंां या बंधनातून मकु्त कर याचा प्रय न केला 
गेला. राजा राम मोहन रॉय यानंीही बहुिववाहाचा िवरोध केला. शा ाने काही िविश  
पिरि थतीत पु षां या दसुर्या लग्नास परवानगी िदली अस याचे यानंी िनदशर्नास आणून 
िदले. राम मोहन रॉय हे मिहलां या िशक्षणा या बाजूने होते. ब्रा ो समाजवादींनी शाळा 
आिण प्राथर्ना सभां या मा यमातून मिहलानंा नवीन भूिमकामं ये आण याचा प्रय न केला. 
वामी िववेकानंद वाद घालत होते की मिहला एक शिक्तशाली पनुजर् म शक्ती बनू शकते. 
दयानंद यानंी ी िशक्षणाला प्रो साहन िदले आिण सवर् वाईट प्रथाचंा िनषेध केला. एम.जी. 
रानडे, मलबारी,  कवेर् यानंी त ण िवधवानंा िशिक्षत कर याचा प्रय न केला आिण यानंा 
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मलुीं या शाळेत िशक्षक बनिवले. ई रचदं्र िवद्यासागर यानंी ी िशक्षणाला पािठंबा दशर्वून 
िवधवा पनुिवर्वाहाची बाजू िदली. १८५६म ये िवधवा पनुिवर्वाह कायदा मंजूर झाला असला 
तरी मिहलाचंा दजार् बदलला गेला नाही आिण समाजाची मा यता यानंा लवकर िमळाली 
नाही.  
 
१२.७.२. पिंडता रमाबाई  

ि यां या मकु्तीसाठी पिर म घेणार े पिंडता रमाबाई हे आणखी एक अग्रणी 
यिक्तम व होते. मिहलांची सामािजक ि थती सधुार यासाठी पिंडता रमाबाईनंी प्राथर्ना 
समाजा या सहकायार्ने आयर् मिहला समाज थापन केला. भाडंारकर आिण यायमूतीर् 
रानडे यानंी यानंा पािठंबा िमळाला. पिंडता रमाबाईनंा ढीवादी ब्रा णी धमार्मळेु व 
वता या मतपिरवतर्नामळेु िख्र न धमर् वीकारावा लागला. काही काळ इंग्लंड आिण 
अमेिरकेत यानंी प्रवास केला. १८८९ म ये यानंी मुंबईत शारदा सदन थापन केले आिण 
िनराधार मिहलां या सम या सोडिव या या प्रय नात याचें समथर्न करणार ेएम. जी. रानडे 
आिण भांडारकर यां या िवनंतीव न ते पु यात हलिव यात आले. १९३० म ये सरकारने 
शारदा कायदा मंजूर केला यायोगे चौदा वषार्खालील मलुी या लग्नासाठी अ याचार 
करणा-यास दडं आिण तु ं गवासाची तरतूद कर यात आली.  
 

१२.७.३. महा मा फुले आिण सािवत्रीबाई फुले  
महा मा जोतीराव फुले यानंी पु ष आिण ि यामं ये कधीही भेदभाव केला नाही 

आिण यानंा सवर्बाबतीत समान अिधकार द्यावेत असे प्रितपादन केले. वातं य, समानता 
आिण बधंु वावर आधािरत समाजाची यानंी क पना केली.  
 

आपला सदेंश सागं यासाठी आिण तो प्रसािरत कर यासाठी यानंी यांचे 
िनकटचे सहकारी आिण कामगार सघंटनेचे नेते असलेले नारायण मेघाजी लोखंडे यां या 
मदतीने दीनबधूं हे सा ािहक सु  केले. फुले यानंी आपली सपूंणर् उजार् आिण बदु्धी वाप न 
ि यानंा यां या अ याचारी ब्रा णवादी िपतसृ ा या जु या बधंनातून मकु्त केले.  
 

सनातनी िहदूं लोकां या अप्राकृितक आिण अवा तव दा यािंव द्ध यानंी 
जनजागतृी कर याचा प्रय न केला आिण सामािजक-धािमर्क प्रकरणात वैयिक्तक प्रित ा 
आिण समानतेचा दावा केला. महारा ट्रात मलुींसाठी शाळा सु  करणारा ते पिहले 
यिक्तम व होते. या कामात यानंा याचंी प नी सािवत्रीबाई फुले यांनी मोलाची मदत केली. 
यानंी सु  केले या शाळेत सािवत्रीबाईनी िशकव याचे कायर् केले. 

 

पिंडता रमाबाई यांनी धमातर केले ते हा यां यावर सधुारक व सनातनी असे 
दो ही वगार्चे लोक टीका क  लागले. िटळक व आगरकर यानंीही यां यावर टीका  
सोडले. उ चवणीर्य व सनातनी िनयतकािलके यां यावर वाईट भाषेत टीका क  लागली 
ते हा जोतीराव फुले यांनी समथर्पणे या टीकाकारानंा उ र िदले. पिंडता रमाबाई यां या 
बचावासाठी यानंी स सार एक व स सार दोन अशी दोन पु तके छापून प्रिसद्ध केली. 
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१२.७.४. गोपाळ गणेश आगरकर 
आगरकर केसरीचे पिहले संपादक होते. या काळात यांनी अनेक सामािजक 

सम यांवर चचार् केली आिण यां यावर तोडगा काढला. यां या सधुारा मक यासाठी 
यानंा केसरी या सपंादनाचा राजीनामा द्यावा लागला. आगरकरानंी सामािजक सधुारणांचा 
प्रचार कर यासाठी ‘सधुारक’ वतर्मानपत्रसु  केले. यानंी अनेक सामािजक सम यावंर 
चचार् केली आिण यां यावर तोडगा काढला. आगरकरांची िवचारसरणी वतंत्र प्रगतीशील 
आिण साम यर्वान होती.  
 

१२.७.५. महषीर् ध डो कवेर् 
ध डो केशव कवेर् हे मिहलां या िशक्षणाला प्रो साहन दे यासाठी आिण िवधवानंा 

पु हा लग्न कर याचा हक्क हणून अग्रणी होते. महारा ट्रातील मिहला िवद्यापीठाचा पाया 
हा कवेर् यांची सवार्त मोठी उपल धी आहे. मुंबई येथे रा ट्रीय सामािजक पिरषदे या बैठकीत 
यानंी मिहलां या िशक्षणासाठी खास सं था थापन कर याची क पना यानंी माडंली. 
यानंा अ नी बेसट, महा मा गाधंी आिण डॉ. भाडंारकर यां यासह अनेक ने यानंी पािठंबा 
दशर्िवला१९१६म ये मिहला िवद्यापीठाची थापना झाली.  
 

१२.७.६. डॉ बाबासाहबे आबंेडकर  
डॉ. आबेंडकर ख-या अथार्ने भारतीय मिहलां या वातं याचे उद्गाते होते.देशा या 

सवागीण िवकास करायचा तर दिलतासंह मिहलां या प्रगतीलाही मह व िदले पािहजे हे 
यानंी जाणले.२० आिण २१ माचर् १९२७ रोजी, महाड स याग्रह दर यान डॉ. आबेंडकर 
यानंी मिहलानंा सबंोिधत केले आिण यानंाही या लढ्यात सहभागी हो यास सािंगतले. 
जाती यव था आिण िलंगभेदा या जलूुमशाहीिव द्ध सघंषर्पु ष मिहलां या सहकायार्िशवाय 
लढू शकत नाहीत. ते हा सवानी एकत्र येऊन सामािजक लढा उभारला पािहजे यावर यानंी 
भर िदला. डॉ. आबेंडकर यानंी समुार े3000 मिहलां या सभेला सबंोिधत केले. ते हणाले 
की, “मी समाजा या प्रगतीचे मोजमाप ि यानंी केले या प्रगतीद्वार ेकरतो. मला खात्री आहे 
की आपण या स याचे अनसुरण के यास तु ही वत: ला स मान व स मान िमळवून 
द्याल.” अशा प्रकार ेडॉ.आबेंडकरानंी ि यां या वृ ीत क्रांितकारक बदल घडवून आणला. 
डॉ. आबेंडकर हे कुटंुब िनयोजनाचे प्रखर समथर्क होते. यानंी १९३८म ये कुटंुब िनयोजन 
कर या या गरजेवर जोर िदला. यानंी १०नो हबर १९३८रोजी मुंबई िवधानसभे या 
सद य हणून मिहलाचंा मु ा उपि थत केला; यानंी कुटंुब िनयोजना या उपायाचें जोरदार 
समथर्न केले आिण ते हणाले की बर् याच इतर सम यािंशवाय बर् याच मलुानंा ज म देताना 
आई या आरोग्यावर नकारा मक पिरणाम होतो. हाइसराय एिक्झक्यिुट ह कौि सलम ये 
(१९४२-१९४६) कामगार मंत्री हणून यानंी िवशेषत: मिहलां या िहतासाठी िविवध 
कायदे केले. या या प्रय नांमळेु, कायर्रत मिहलानंा पूणर् वेतन मातृ व लाभ िमळाला. 
कोळशा या खाणीत काम करणा-या मिहलांना िदलासा दे यासाठी तसेच यां या हक्कांचे 
सरंक्षण कर यासाठी यानंी पढुील उपाययोजना के या. भारतीय रा यघटनेचा मसदुा 
तयार करताना डॉ. आबेंडकर हे मिहलां या क याणशी सबंंिधत तरतदुींचे प्रमखु सूत्रधार 
होते. अशा प्रकारे िहदूं ि यानंा पिह यांदाच कायदेशीरिर या समान दजार् िमळ यासाठी 
अथक प्रय न केले. डॉ. आबेंडकर मिहलांनाही सघंिटत कर यास प्रो सािहत करत होते. 
अशीच एक ऐितहािसक मिहला पिरषद २०जलैु १९४२रोजी नागपूर येथे झाली. समेंलनात 
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जवळपास २५०००मिहलानंी भाग घेतला. आप या भाषणात यानंी मिहलानंा परपंरावाद, 
कमर्काडं आिण परपंरागत सवयी र  कर याचे सािंगतले जे यां या प्रगतीसाठी हािनकारक 
होते. झ.स. १९५१ ला संसदेत िहदूं कोड िबल माडंले. यात ि यानंा घट फोट, 
िप या या सपं ीत वाटा, द क िवधान माडंले होते. त कालीन ससंदेने ते पािरत केले 
नाही. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरानंी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा िदला.  
 
१२.८ सदंभर्  
 

१) आर. के.दास, भारतीय कामगार कायद्याचंा इितहास, कलक ा िवद्यापीठ, कलक ा, 
१९४१ 

२) समीतासेन, िवमेन अडं लेबर इन लेट कालोिनयाल इंिडया: द बगाल यूट इंड ट्री, 
किब्रज यिुन हिसर्टी पे्रस, १९९९ 

3) गेरा डरमेन, जाती आिण इतर असमानता - िवषमतेवर िनबधं, लोकसािह य सं था, 
मेरठ,  

4) धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर जीवन आिण िमशन. 

5) िकशोर गायकवाड, ओिरिजन ऑफ इंिडअन सोशल एक्सक्लजुन: रमेािपगं अलीर् 
इंिडअन सोशल फोमेर्शन, अथवर् पि लकेश स, धळेु, २०१२ 

 
१२.९ प्र   
 

१) जातीभेदािव द्ध रामा वामी नायकर आिण नारायण गु  यांचे योगदान सागंा.   

२) १९ या शतकातील कामगारां या ऐितहािसक सघंषार्ची चचार् करा.  

३) १९ या शतकातील भारतातील मिहलां या ि थतीचे वणर्न करा.  

४) िवसा या शतकात कामगार सघंटने या आिण वगर् सघंषार्चे वणर्न करा.  

५) मिहलासंाठी समानता िमळव यापयत मकु्तीपयत, समाजसधुारका या योगदानाचा शोध 
घ्या.  

६) डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यां या भारतातील सामािजक समानतेला चालना दे या या 
योगदानाचे मू याकंन करा. 
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१३ 
 

धािमर्क, भािषक ओळख आिण रा ट्रवादाचा उदय 
 
घटक रचना : 
१३.० उि े  
१३.१ प्र तावना 
१३.२ िब्रिटश आक्रमणाला मिु लमाचंा प्रितसाद  
१३.३ अिलगड चळवळ  
१३.४ िहदूं महासभा  
१३.५ रा ट्रीय वयसेंवक सघं (आर. एस. एस)  
१३.६ आरएसएस िवचारधारा  
१३.७ साराशं  
१३.८ प्र  
१३.९ सदंभर्  
 
१३.0 उि  े 
 
या घटका या अ यासानंतर िवद्याथीर् पढुीलबाबी समज यास सक्षम होऊ शकेल 
१. भारतातील जमातवादा या उदयाला कारणीभूत असलेले घटक 
२. मिु लम जमात वादाची वाढ  
३. िहदूं जमातवादाची वाढ, अिलगढ चळवळ आिण िहदूं महासभे या यां या 

जमातवादातील भूिमका 
४. भारतातील जमातवादामळेु िनमार्ण झाले या सम या  

 
१३.१ प्र तावना  
 

एकोिणसा या शतका या उ राधार्त धािमर्क भावनां या उदय आिण वाढीने 
वातं यलढ्यात भारतीय इितहासाची िदशा ठरली. मोठ्या प्रमाणावरील जातीय अथवा 
जमात िवभाजनामळेु हळूहळू भारतातील दोन प्रबळ समदुाय, िहदूं आिण मिु लम याचें 
ीकोन कठोर होऊ लागले. धमार्वर आधािरत रा ट्रवादामळेु जातीयवादी/जमातवादी 

प्रवृ ी वाढीस लागली.मिु लम आिण िहदूं अशा दो ही धािमर्क-सां कृितक प्रभावाने 
मिु लम लीग आिण िहदूं महासभा यासारख्या राजकीय सघंटनां या थापनेला मागर् 
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मोकळा झाला. िब्रिटशानंी यां या साम्रा यवादी रणनीतीचा एक भाग हणून यानंी दोन 
समदुायामंधील सघंषर् वाढिवला. ते दोघेही मिु लमाचें िकंवा िहदूंचें खर े िमत्र न हते तर ते 
िब्रटीश साम्रा यवादाचे खर े िमत्र होते. िबिपन चंद्रा यां या मते, जातीयवाद िकंवा 
जमातवादी िवचारधाराम ये तीन मूलभूत घटक िकंवा चरण असतात. प्रथम, असा िव ास - 
जेलोक समान धमार्चे अनसुरण करतात याचें राजकीय, आिथर्क, सामािजक आिण 
सां कृितक सारख्या समान धमर्िनरपेक्ष िहतसंबंध असतात. हा जातीय िवचारसरणीचा 
मूलभूत पाया आहे. ‘यातून धमार्वर आधािरत सामािजक-राजकीय समदुायाचंी क पना 
िनमार्ण होते. जातीय िवचारसरणीचा दसुरा घटक या रा ट्रावर अवलंबून आहे की 
भारतासारख्या बहु-धािमर्क समाजात एका धमार् या अनयुायाचें िहत इतर धमार् या 
अनयुायां या िहतापेक्षा िभ न आहे. जातीयवादाचा ितसरा ट पा गाठला जातो जे हा िभ न 
धमाचे अनयुायी िकंवा वेगवेग या समदुाया या अनयुायांचे िहत पर पर िवसगंत, िवरोधी 
अस याचे िदसून येते. अशाप्रकार,े जातीयवादी या ट यावर ठामपणे सागंतात की िहदूं 
आिण मिु लम यानंा समान धमर्िनरपेक्ष िहतसबंंध असू शकत नाहीत, ते एकमेकानंा िवरोध 
करणार ेअसतात. 
 

१३.२ िब्रिटश आक्रमणाला मिु लमाचंा प्रितसाद  
 

मिु लम आिण िहदूंनंी िब्रिटशां या भारता या िवजयाला वेगवेगळा प्रितसाद िदला. 
िब्रटीशां या राजवटीने िहदूं आिण मिु लम यां यातील सामािजक सबंंधामं ये मूलगामी 
बदल झाला नाही. तथािप, दोन समदुायाचा राजकीय ीकोन सु वातीपासूनच खूप वेगळा 
होता. िहदूंनंी इंग्रजी िशक्षणाचा लाभ नवीन सामािजक आिण आिथर्क िहतसबंधं 
वाढव यासाठी केला, तर मिु लम या बाबतीत िहंदूपेंक्षा खूपच मागे पडले. इतर घटक 
देखील याच िदशेने साम यर्वानपणे कायर् करत होते. याचा पिरणाम असा झाला की, दोन 
समान समदुाय एकाच परकीय िनयमा या अधीन असूनही समान सम यानंी ग्र त असून 
समान उपाय िकंवा सधुारणांचा शोध घेतानाही राजकारणात एक सयंकु्त मोचार् उघडू शकले 
नाहीत आिण सामा य राजकीय यासपीठावर येऊ शकले नाहीत. वहाबी चळवळीत 
दोघां या राजकारणामधील फरक प पणे िदसून आला.  
 

वहाबी चळवळीब ल िहदूंमं ये सहानभूुती नस याचे कारण हणजे ती पूणर्पणे 
मिु लम चळवळ होती आिण सवर् सैद्धािंतक ्या सवर् िबगर मसुलमानांिव द्ध याचे नेतृ व 
होते. मिु लम-सावर्भौम व भारतात ‘दार-उल-इ लाम’ प्र थािपत कर याचे उ ी  आहे. 
१८६३म ये इंग्रजी िशक्षण व यरुोिपयन प्रथा वीकार याची इ छा बाळगणार े 'बगंाल 
मिु लम' याचें प्रितिनिध व कर यासाठी अ दलु लतीफ या सरकारी सेवेत असले या 
बगंाली मसुलमान अिधकार्याने कलक ा मोह मदन साक्षरता आिण वैज्ञािनक सं था 
थापन केली. इ लाम या आव यक त वाचें पालन करणे िकंवा यां या मु लीम 
समदुायासोबत देशवासीयां या पारपंािरक पूवर्ग्रहानंा उधळणे हा याचा उ ेश होता. 
कलक ा या सिुशिक्षत मिु लमां या छोट्या समदुायाचा एक नेता हणून, लतीफ यांचा 
सरकारकडून िनयिमतपणे स ला घे यात आला.  
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१८७८म ये नवाब अमीर खान यांनी रा ट्रीय मोह मद असोिसएशनची थापना 
केली. एकट्या मिु लम प्रय नांनी मिु लमाचें भिवत य पु हा िजवंत होणार नाही असे अमीर 
अलीयाचें मत होते. यासाठी सरकारी मदत आव यक होती आिण जर ती िमळाली तर 
मिु लमानंा यां या वतः या राजकीय सघंटनेची ताकद वाढवणे शक्य होते. जे हा यानंा 
सरुद्रनाथ बॅनजीर् यानंी इंिडयन असोिसएशनम ये ये याचे आमंत्रण िदले ते हा यानंी तसे 
कर यास नकार िदला. १८८२ या मारकात, नॅशनल मोहमेदन असोिसएशनने आप या 
माग या सूचीबद्ध के या- मिु लमांसाठी राखीव असले या नोक-यांचे प्रमाण वाढवावे, 
पदासाठी पात्रता हणून िवद्यापीठा या िशक्षणावर कमी मह व िदले जाईल, मिु लम 
समदुाया या िवशेष शैक्षिणक आव यकतासंाठी तरतूद. अशाप्रकार,े प्रथम भारतीय रा ट्रीय 
कॉगें्रसची थापना हो या या दोन वषापूवीर् वतंत्र मिु लम राजकीय पिरषद सचुिव यात 
आली होती. 

 
कालावघोकात मिु लम ने यानंी इंग्रजी िशक्षणा या मू याचे कौतकु कर यास 

सरुवात केली. १०जानेवारी १८६८रोजी झाले या जाहीर सभेत अ दलु लतीफ यानंी 
मिु लम मलुानंा इंग्रजी िशक्षणाची उद्यकु्त केले. सर स यद अहमद खान यानंी अलीगढ़ 
महािवद्यालयाचा िवचार कर यापूवीर्च बगंालमधील मिु लम ने यानंी या प्रकरणात पढुाकार 
घेतला होता. इतर प्रातंां या तलुनेत इंग्रजी िशक्षणात बगंालमधील मिु लम िवद्या याची 
मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली. 
 

एकोिणसा या शतका या काळात मिु लम राजकारणाने िहदूंपेंक्षा वेग या मागार्चा 
अवलंब केला आहे. इंग्रजी िशक्षणा या प्रभावाखाली िहदूंनंी आप या राजकीय िवचार व 
राजकीय सघंटना आधिुनक धतीर्वर िवकिसत के या असताना मिु लमानंी वहाबी चळवळ 
सु  केली जी सवार्त िहसंक आिण िब्रटीशिवरोधी आिण जमातवादी व पाची होती. 
 
१३.3. १८५७ या िवद्रोहानंतर अलीगढ चळवळ,  

१८५७ नंतर मु लीम समाजासमोर दोन सं या य धोके उभे होते. एक तर िब्रटीश 
सरकारी वतुर्ळाला एक खात्री होती की १८५७ या बंडखोरीला मसुलमान जबाबदार 
आहेत, आिण दसुरी हणजे बगंाली िहदूंचंी वाढती पधार्. स यद अहमद खान यानंी या 
सम यांकडे सवात आधी पािहले. मिु लमानंा यां या िख्र न रा यक याशी व न या 
िशक्षणाशी सहमत होईपयत तेजगा या शयर्तीत मागे पडत राहतील, असे यानंा वाटले. ते 
अ यतं कट्टरपंथी राहतील, रा यकतेर् यां याशी भेदभाव क न यांचे थान अिधक 
खालावले जाईल. 
 

स यद अहमद खान याचंा ज म १८१७ म ये झाला. यानंी वया या िवसा या 
वषीर् िब्रिटश सरकारचे अिधकारी हणून आप या कारकीदीर्ची सु वात केली. १८५७ या 
बडंखोरी या वेळी, ते किन  यायालयीन पदावर कंपनी या सरकारची सेवा करीत होते. ते 
इग्रजासंोबत िन ावान रािहले आिण यांनी मु लीम धमार्तील धमाध ने यानंाही असेच 
वाग यास सांिगतले. यानंी यश वी यकु्तीवाद क न थािनक यरुोिपयन लोकासंोबत चागंले 
सबंधं प्र थािपत केले. यां या िन ावंत सेवेची िब्रटीश सरकारने दाखल घेवून 
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मिु लमासंोबत असलेला ीकोन बदलला. स यद अहमद खान यानंी संधीचा उपयोग 
वतः या िहतसबंधंांना न जोपासता समाज वदृ्धीसाठी केला. यानंी मिु लम समदुाया या 
दयनीय अव थेब ल मनापासून िवचार केला आिण याची दयनीयता दूर कर यासाचाठाम 
सकं प केला. 
 
रा ट्रवादापासून जातीयवादी धोरणाकड ेकल 

स यद अहमद खान यानंी १८५७ ची बंडखोरी हा मिु लम कट अस याचे 
नाका न आप या समदुायाचे िहतसंबंध जोपास याचा प्रय न केला. यानंी असा यिुक्तवाद 
केला की इंग्रजी सरकारने मिु लमामं ये ह तके्षप न के यामळेु यां या धमार्त िब्रिटशािंव द्ध 
‘जेहाद’ सु  कर याचे कोणतेही कारण न हते. स यद यां या हण यानसुार यातील 
बहुतेक लोक िब्रटीशां या पाठीशी उभे होते. स यद अहमद खान यानंा धमार्ला नवीन िदशा 
दे याची इ छा होती. यािशवाय याचें शैक्षिणक धोरण यश वी होऊ शकले नसते. पा ा य 
िशक्षण हे इ लािमक परपंराशी ससुगंत आहे हे यानंा दशर्वावे लागले. ‘इ लामचा एकमेव 
िव ासाहर् मागर्दशर्क कुराण’ या धारणेव न स यद यांनी न याने अथर् लाव याचा प्रय न 
केला जेणेक न इ लाममधील तकर् िवसगंत गो ी टाळता येतील. यानंा याव न उ र 
भारतातील उलेमा आिण यां या सवर् ढीवादी अनयुायाशंी सघंषर् करावा लागला.  
 

सु वातीला स यद अहमद खान यांनी असा यिुक्तवाद केला होता की आप या 
प्रातंातील लोकापंयत पाि मा य िशक्षण आण याचा सवार्त उ म मागर् हणजे देशी भाषा 
आहे, परतं ुनंतर यानंा खात्री झाली की इंग्रजी हे िशक्षणाचे मा यम असावे. अलीगडमधील 
अगँ्लो-ओिरएटंल कॉलेजची थापना ही याचंी सवार्त उ लेखनीय शैक्षिणक कामिगरी 
होती. ते पा ा य ज्ञानाचा प्रसार आिण इ लािमक िवचारां या अ यासाचे एक उ म कद्र 
बनले. स यद अहमद खान यानंी सु  केले या मिु लमामं ये सधुार चळवळ अिलगड 
चळवळ हणून ओळखली जाऊ लागली. १८७७म ये महािवद्यालयाची पायाभरणी करणा-
या हाईसरॉय लॉडर् िलट्टन यां यासमोरकेले या अिभभाषणात यानंीअसे हटले होते की, 
भारतातील िब्रटीश राजवट ही जगाने पािहली गेलेली सवार्त िवलक्षण घटना आहे. वत: ला 
स यद अहमद खान याचें िश य समजणार े मोह मदन एगं्लो ओिरएटंल महािवद्यालयाचे 
प्राचायर् िथओडोर बेक यानंी असा दावा केला की भारतीय मिु लम िवचार इंग्लंड या जु या 
टोरी िवचारधारसेोबत जळुणार ेअसून याचंा लोकशाहीवर फारसा िव ास नाही. 
 

बेक हे सपूंणर्पणे कॉगं्रेसचे िवरोधी होते. बेक यानंी िहदूं आिण मिु लमामं ये फूट 
पाड यासाठी पद्धतशीर प्रय न केले. अिलगड चळवळीतील िहदूंिवरोधी पक्षपातीपणासाठी 
यानंी पु कळ प्रय न केले. बेक नंतर आलेले िथओडोर मॉिरसन हे १९०५ पयत कायर्रत 
रािहले. हे बेकचे िवद्याथीर् होते. मिु लम व िहदूंमंधील वाढती राजकीय एकता पाहून 
भिव यात होणार्या सकंटाची चाहूल यानंा लागली. अशा प्रकार,े यानंी मिु लमानंा 
राजकीय आदंोलनापासून दूर कर याचा प्रय न केला आिण यांची शक्ती यां या 
समाजा या शैक्षिणक आिण आिथर्क उ नतीकडे वळिवली. मोह मदन एगं्लो-ओिरएटंल 
महािवद्यालयाचे पिहले दोन प्राचायर्, भारतीय रा ट्रीय कॉगें्रस िवरोधात उघडपणे वैरभाव 
दशर्िवतात आिण अलीगढ़ चळवळीची पायाभरणी करतात. स यद अहमद खान यानंा असे 
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वाटले की जर इंग्रजानंी भारत सोडला तर िहदूं आिण मिु लम शातंतेत एकत्र जगू शकणार 
नाहीत. माचर् १८८८ म ये यानंी िवचारले की जर इंग्रज सै याने भारत सोडला तर ‘दोन 
रा टं्र - मिु लम आिण िहदूं’ एकाच िसंहासनावर बसून स ेत समान राहू शकतील काय? 
नक्कीच नाही. यापैकी एकाने दसुर् यावर िवजय िमळवला पािहजे. असे आततायी िवचार ते 
माडूं लागले.शैक्षिणक आिण सामािजक प्र ाचंा प्र  हणून मिु लम नविनिमर्तीचे जनक 
स यद अहमद खान सधुारणावादी होते, परतं ु राजकीय बाबतीत ते परुाणमतवादी होते. 
स यद अहमद खान याचें १८८८ म ये िनधन झाले. अिलगड चळवळ आिण याचे 
सं थापक या दोघांवरही कडक टीका झाली. िहदूं आिण मिु लम यां यात सघंषर् घडवून 
आण यासाठी आिण भारतीय उपखडंात जातीयवादाला चालना दे यासाठी ही चळवळ 
जबाबदार होती असे यांचे मत होते. अिलगड चळवळीमळेु शेवटी मिु लम लीगची थापना 
झाली आिण पािक तानची िनिमर्ती झाली. 
 
मिु लम लीगची थापना  

१९०६म ये मिु लम लीग या थापनेनंतर मिु लमानंी राजकीय प्रकटीकरण व 
सघंटने या न या यगुात प्रवेश केला. िवसा या शतका या सु वातीस कॉगें्रसचे आंदोलन 
लोकामं ये मूळ धरत होते. १९०३ या शेवटी, ग हनर्र जनरल लॉडर् कझर्न यानंी िहदूं 
मु लीम यानंा फोड यासाठी बगंाल या फाळणीची योजना जाहीर केली. या घोषणेमळेु 
सपूंणर् प्रातंात सावर्जिनक रोष पेटला. जे हा भारत सरकारने ७जलैु १९०५रोजी 
िवभाजनाची योजना जाहीर केली ते हा देशभरात जाहीर सभा आिण िनदशर्ने झाली. प्रातं 
फाळ या या घोषणेनंतर एका मिह यानंतर कॉगं्रेसने िब्रटीशां या िवरोधात वदेशी चळवळ 
सु  केली. अशा प्रकार ेभारतातील राजकीय पिरि थती िचघळत चालली होती. नो हबर 
१९०५ म ये लॉडर् िमंटो या न या वायसरॉयला पिरि थतीब ल गंभीरपणे िचतंा वाटली. 
िमंटो यानंी रा य सिचव जॉन मॉलेर् यांना िलिहले की, ते 'कॉगें्रस या उ ी ानंा मात देवू 
शकेल असा िवचार केला पािहजे. िब्रटीश हाईसरॉयने मिु लमानंा कॉगें्रस या 
चळवळीपासून दूर ठेव याची योजना आख यास सु वात केली. यानें िकमान म यम 
घटकानंा सतंु  कर यासाठी सधुारणां या योजनेवर काम कर यास सरुवात केली. 
 

याने मिु लम ने यानंा कागँ्रेस िव द्ध राजकीय कृती कर यास उद्यकु्त केले. लॉडर् 
िमंटो यानंी १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी िदले या भाषणात मिु लम समदुायाला अनेक खास 
सवलती दे याची घोषणा केली. लॉडर् िमंटो यानंी मु लीम समाजाला असे आ ासन िदले 
की 'कोण याही प्रितिनिध वा या यव थेत मु लीम समाजाचा प्रभाव कायम राख यासाठी 
नगरपािलका, िज हा मंडळ िकंवा िवधानपिरषदेवर असो, याम ये मु लीम समाजाला 
प्रितिनिध व िदले जाईल. मु लीम समदुायाचे प्रितिनिध व. लॉडर् िमंटो यानंी िदले या या 
आ ासनामळेु भारतात िब्रटीशां या राजवटीचे नवीन धोरण िनमार्ण झाले. प्रथम, िहदूं आिण 
मिु लम वेगवेग या ची आिण िभ न ीकोन असले या यावहािरकिर या दोन वतंत्र 
िवचारधाराचंा परु कार करतात यावर अिधकृत िशक्कामोतर्ब केले. सरकारने 
िवधानपिरषदातील यां या प्रितिनधीं या सखं्येब ल मिु लमानंा िवशेष झकुते माप दे याचे 
वचन िदले. या दोन मदुद््यामंळेु मु लीम राजकारणात बळ िनमार्ण झाले आिण जवळजवळ 
चाळीस वषानंतर होणार्या पािक तान या थापनेचा हा पाया होता.  बगंालची फाळणी 



 169

आिण यानंतर या घटनानंीही वाढ या जातीयवादाला खतपाणी िमळाले. सपूंणर् मिु लम 
समदुाया या राजकीय िहतसबंधंानंा चालना दे यासाठी यानंा कद्रीय राजकीय सं था 
असणे आव यक आहे. िब्रिटश सरकार या यायावर स यद खान याचंा पूणर् िव ास होता. 
या या इंग्रजी िमत्रानंीही यां या मताचे समथर्न केले.  

 
बगंाल या फाळणीनंतर आिण यानंतर येणा-या घटना मक सधुारणां या 

घोषणेनंतर पिरि थती पूणर्पणे बदलली गेली. िहदूंमं ये फाळणीिवरोधी आदंोलन जोरात 
वाढत होते आिण कॉगें्रसने याचें समथर्न केले. अशा पिरि थतीत िहदूंं या राजकीय 
सघंटनेचा मकुाबला कर यासाठी मिु लमांना यांची वतःची कद्रीय राजकीय सं था 
अस याची गरज भासू लागली. शैक्षिणक पिरषदे या संदभार्त मोठ्या सखं्येने प्रख्यात 
मिु लम ने यां या उपि थतीचा फायदा घेऊन ढाक्क्या या नवाब सलीमु ला यांनी एक 
बैठक बोलावली आिण मिु लम समाजा या िहताचे लक्ष वेध यासाठी कद्रीय मोह मद 
सघंटनेची योजना प्र तािवत केली. ते हणाले की यामळेु मिु लम यवुकां या राजकारणात 
सहभाग घे यास वाव िमळेल आिण यायोगे यानंा भारतीय रा ट्रीय कॉगें्रसम ये जा यास 
प्रितबंध होईल. हा प्र ताव मा य कर यात आला आिण ३०िडसबर १९०६रोजी झाले या 
बैठकीत अिखल भारतीय मिु लम लीगची थापना झाली. मिु लम लीगची उ ी े 
पढुीलप्रमाणे ठेव यात आली आहेत -  
 

१) भारतातील मिु लमामं ये िब्रटीश सरकारशी एकिन तेची भावना िनमार्ण करणे आिण 
भारतीय उपायाबं ल सरकार या हेतंूब ल उद्भवू शकणारा कोणतीही गैरसमज दूर 
करणे. .  

२) भारता या मिु लमां या राजकीय हक्काचें रक्षण करणे आिण यां या गरजा व 
आकाकं्षांचे शासनाकडे आदरपूवर्क प्रितिनिध व करणे.  

3) पूवर्ग्रह न ठेवता इतर समाजाबं ल वैरभाव िनमार्ण कर या या भावना मिु लमामं ये वाढू 
नये.  

 
मिु लम लीगचे पिहले वािषर्क अिधवेशन २ िडसबर १९०७रोजी कराची येथे 

आयोिजत कर यात आले होते. या जागेची िनवड मिु लमामं ये वाढणार् या न या 
रा ट्रवादाचे संकेत होते. यासाठी िसंध प्रातंाची िनवड केली गेली कारण लीग या प्रकाशनात 
असे हटले होते की, ‘िसधं हे महु मद िबन कािसममळेु पावन झालेली जागा होती.  
 

३०िडसबर १९०८रोजी अमतृसर येथे झाले या लीग या दसुर् या वािषर्क 
अिधवेशनात आगामी घटना मक सधुारणांवर प्रदीघर् चचार् झाली. १९१२पासून मिु लम 
लीगचे राजकारण अिधक प्रखर बनले. पिह या महायदु्धा या त पूवीर् या काळात मिु लम 
म यम वगार्ची राजकीय पिरपक्वता वाढली. तकुीर्तील ए हर पाशा यां या नेतृ वाखालील 
यगं तकुर्  चळवळीने भारतीय मिु लमावंरही भारतीयासंाठी वरा य कायर्क्रमा या िदशेने 
मोठा प्रभाव पाडला. यानंतर मिु लम लीगम ये याचा अवलंब केला.  

 



 170

लखनौ करार  
िब्रिटशािंव द्ध असले या समान असंतोषामळेु कॉगें्रस आिण मिु लम लीग 

यां यात १९१६ म ये लखनौ करार झाला. इंग्लंडचे तकुीर् िव द्ध यदु्ध सु  होते. इंग्लंडने 
प्रथम महायदु्धानंतर तकुर्  थान या खालीफाचे सव च थान खालसा केले आिण यामळेु 
इंग्रजािंव द्ध ती  मिु लम भावना जागतृ झा या. लखनौ करार ही दोन कागेँ्रस व लीग या 
दोघां या  सहकायार्ची पिहली घटना होती. लीग हा प्रमखु सामािजक आधार असणार्या 
मिु लम म यमवगर् रा ट्रवादी सकं पनाकंडे वळत चालला होता.१९१८म ये िद ली येथे 
झाले या अिधवेशनात मिु लम लीगने एक ठराव समंत केला आिण यानसुार भारताला 
आ मिनणर्य िसद्धांताचा वापर कर याची मागणी केली गेली. िवजयी िमत्रपक्षानंी तकुीर्वर 
लादले या से हसर् करारा या अटींमळेु भारतीय मिु लम संतापले. या करारामळेु तकुीर्ला 
सीिरया, पॅले टाईन, अरिेबया आिण अ य आिशयायी प्रदेश तकुर्  साम्रा यापासून विंचत 
ठेव यात आले. यांचा असा यिुक्तवाद होता की या प्रांतामं ये असलेली यांची पिवत्र 
िठकाणे नेहमीच तकुीर् या सलुताना या अिधप याखाली असली पािहजेत. गांधी आिण इतर 
कॉगें्रस ने यानंी िखलाफत मदुद््याला पािठंबा दशर्िवला आिण महु मद अली आिण शौकत 
अली यां याशी साम यर्वान िखलाफत चळवळीचे आयोजन केले. तथािप, तकुीर्मधील 
मु तफा केमाल पाशा यानंी १९२३ म ये सलुतानशाही आिण खलीफाचे पद र  के यामळेु 
िखलाफत चळवळीने आपला उ ेश गमावला. हणूनच मिु लम लीगने कॉगें्रसशी असले या 
सहकायार्पासून दूर जाणे सु  केले, यामळेु शेवटी मिु लमासंाठी वतंत्र रा य आिण 
पािक तानची िनिमर्ती हो याची मागणी झाली. 
 
१३.४ िहदूं महासभा  
 

िहदूं महासभा ही राजकीय सं था हणून न हे तर सामािजक, सां कृितक आिण 
धािमर्क सं था हणून थापना केली गेली.  १९०७म ये पंजाबम ये िहदं ुसभेची थापना 
झाली. नंतर  १९१५म ये पंजाबम ये अिखल भारतीय िहदूं महासभेची थापना झाली. 
िहदूं महासभा कॉगें्रस या मिु लम अनयुय प्रवृ ीचा िवरोध करीत होती. याचा थेट मिु लम 
लीगशी सघंषर् होता. िहदं ुमहासभेचे पिहले मह वपूणर् अिधवेशन १९२३ म ये आयोिजत 
कर यात आले होते. अली बंधू आिण अबलु कलाम आझाद यां यासह अनेक कॉगें्रस 
ने यानंी हजेरी लावली होती. १९१४म ये पिहले महायदु्ध सु  झा यामळेु िहदूं महासभा 
अिधक िहदूं ववादी बनली. यात मखु्य वे जमीनदार, िशक्षक, सरकारी कमर्चारी आिण 
इतर लोकांचा समावेश आहे. मिु लम लीग सतत मागणी असले या वतंत्र मतदार संघाला 
यानंी नेहमी िवरोध दशर्िवला होता.  

 
िहदूं महासभेचे मह वाचे नतेे  

िहदूं महासभेचे सवार्त मह वाचे नेते िवनायक दामोदर सावरकर होते. वया या 
सोळा या वषीर् िब्रटीश सरकारने चापेकर बधूंनंा फाशी देताना ते अ व थ झाले. देशा या 
मकु्ततेसाठी आपण सश  क्रातंीत भाग घेऊ आिण प्रसंगी प्राणाचें बिलदान देवू असा 
सकं प सावरकरानंी घेतला होता. जानेवारी १९००म ये यानंी ‘िमत्र मेळा’ सघंटना 
थापन केली. तीच नंतर ‘अिभनव भारत’ हणून ओळखली जावू लागली. १९०५म ये 
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सावरकरानंी परदेशी कपड्यांची होळी केली ते हा जमले या जमावाला िटळकानंी संबोिधत 
केले. अशा उपक्रमामंळेु याना पणेु येथील फग्युर्सन महािवद्यालयातून काढून टाक यात 
आले. लंडनमधील भारत क्रािंतकारक नेते यामजी कृ ण वमार् यां या मदतीने िटळकांनी 
सावरकराचंी सरकारी नोकरी कधीही वीकारणार नाही या अटीवर सावरकरां या 
िशक्षणाची इंग्लंडम ये यव था केली. यामजी कृ ण वमार् सावरकरां या यिक्तम वामळेु 
इतके प्रभािवत झाले की, यानंी लंडनमधील इंिडया हाऊसचे यव थापन सावरकरानंा 
सोपवले. जलैु १९०९म ये मदनलाल िधगं्रा यानंी सर कझर्न वायलीची ह या केली. िब्रिटश 
वृ पत्रानंी िधगं्रा सावरकरापंासून पे्रिरत अस याचे आरोप केले. िधगं्रा यानंी कोटार्त एक 
िनवेदन केले, याम ये यानंी दावा केला होता की, ते इंग्रजािंव द्ध या भारतीय वातं य 
यदु्धाम ये सैिनक आहेत. िधगं्रा यानंा फाशीची िशक्षा सनुाव यात आली.सावरकरानंा अटक 
कर यात आली व यानंा भारतात पाठिव यात आले. माचर् १९११म ये या यावर खटला 
चालिवला गेला आिण यानंा प नास वषर् ज मठेपेची िशक्षा ठोठाव यात आली. यासाठी 
यानंा अदंमान या से यलुर जेलम ये पाठिव यात आले होते.  

 
नंतर १९२३म ये यानंा भारतात आणले गेले आिण यानंा र नािगरी येथे कैद 

केले गेले. १९२४म ये यानंा राजकीय कायार्त भाग न घे या या अटीवर सोड यात आले 
होते. नंतर ते िहदूं महासभेत सामील झाले आिण बर् याच वषापासून ते अ यक्ष होते. 
१९२३म ये प्रकािशत झाले या 'िहदंु व' या ग्रथंात िहदूं धमाब ल सावरकरां या क पनांचे 
प ीकरण िदले गेले. 'िहदंु व'म ये यानंी' िहदूं रा ट्र िनमार्ण हो यास हातभार लावणार् या 
भौगोिलक, वािंशक, धािमर्क आिण इतर बाबींचा तपशील िदला. सावरकरानंा िहदूंं या 
िवचारानंा भारतीय उपखंडात प्रिति त थान हवे होते. सावरकर हणाले की, इतर देशांत 
हजसाठी गेलेले भारतीय मिु लम वतःचा देश हणून भारताकडे पाहत न हते. यानंी पॅन-
इ लामवादाचा िनषेध केला आिण असेही हटले की बहुसंख्य समदुाय हणून िहदूं कधीही 
यां या हक्कांचा याग क  शकत नाहीत. यानंी ‘भारतीय वातं य यदु्ध’ या पु तका या 
प्रा तािवकात सािंगतले होते की सरसकट सवर् मसुलमानािंव द्ध द्वेषाची भावना आता 
पाळली गेली तर ती अ यायकारक आिण मखुर्पणा ठरले. िब्रिटशां या यदु्धा या प्रय नांना 
पािठंबा देताना िहदूं महासभेने भारत छोडो आदंोलनात भाग घेतला नाही. यातून िहदूं 
महासभेचे राजकीय नकुसान झाले आिण १९४५-४६ या िनवडणकुीत याचे वाईट 
पिरणाम झाले. गांधीं या अिहसंेशी सावरकर सहमत न हते. यानंी गाधंीजीं या िवकिद्रत 
धोरणाचा िनषेध केला. िहदं ुमहासभे या १९३१ या अिधवेशनात अ यक्षीय भाषणात ते 
हणाले, ‘आ ही सवर्प्रथम या यतं्राचे वागत क . हे यतं्र यगु आहे. ह तकलानंा यांचे योग्य 
थान असेल, परतं ु रा ट्रीय उ पादन मोठ्या प्रमाणावर करावे लागेल’ सावरकराचंा वगर् 
सघंषावर िव ास न हता. यां या मते समदृ्ध अथर् यव था िनमार्ण कर यासाठी वगर् 
सहकायर् आव यक होते. भाडंवल आिण कामगार या दोह चे िहत देशा या िहता या अधीन 
असावे लागेल. उ पादन जा तीत जा त कर यासाठी आिण संप करणार्यावंर कडक 
िनयतं्रण ठेवले पािहजे अशी पावले उचलावीत, अशी सावरकरांची इ छा होती. 

 
िहदूं महासभे या ने यानंी असा दावा केला की कॉगें्रस या तु ीकरणा या 

धोरणामळेु िहदूं आिण मिु लम यां यातील दरी आणखी वाढली आहे आिण यानंी िहदूंं या 
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हक्कांना धोका दशर्िवला आहे. सावरकराचंी रा ट्रीय व सकं पना सां कृितक, वािंशक 
आिण ऐितहािसक जोडावंर आधािरत होती.  
 

पिंडत मदन मोहन मालवीय हे िहदूं महासभेचे आणखी एक मह वाचे नेते होते. ते 
कॉगें्रसचे सद यही होते. १९२४म ये महासभे या िवशेष अिधवेशनात अ यक्षीय भाषणात 
पिंडत मदन मोहन मालवीय यांनी असा यिुक्तवाद केला की महासभा ही जातीय सघंटना 
न हती आिण ती कॉगं्रेसची िवरोधी नाही. िहदूं महासभा कॉगं्रेस या कामाला पूरक ठरले 
असा दावा यानंी केला. यांनी असा यिुक्तवाद केला की, कॉगें्रस एक राजकीय सं था 
अस याने अ पृ यता, आतंरजातीय म सर, बालिववाह आिण इतर अनेक सामािजक 
अ याचारासंारख्या सामािजक आिण गैर-राजकीय गो ींना सामोर ेजाऊ शकत नाही. परतं ु
महासभा यां याशी सामना क  शकली आिण िहदूंं या िहताचे रक्षण क  शकली. 
िनवडणूकीत सहभागी हो याचा िनणर्य १९२६म ये घे यात आला आिण महासभा 
प्रामखु्याने राजकीय सं था बन या नाहीत. अशा प्रकार ेिहदूं महासभा हा िहदूंचंा पक्ष बनला 
आिण मिु लम लीग ही मिु लमाचंी पाटीर् होती. मिु लमांसाठी वतंत्र रा य थापने या 
मागणीला िहदूं महासभेने ती  िवरोध दशर्िवला आिण अखेर फाळणीस सहमती 
दशर्िव याब ल गांधींजींवर टीका केली होती. 
 

१३.५ रा ट्रीय वयंसवेक सघं (आर. एस. एस.)  
 

वातं यपूवर् भारतातील प्रमखु रा ट्रवादी सघंटना ही भारतीय रा ट्रीय कॉगें्रस 
होती. कॉगें्रसने सवर् गटानंा सामावून घे यासाठी एक सवर्समावेशक समंती देणारी रणनीती 
वीकारली याम ये काही बाबींवर तडजोडीची वीकृती आव यक होती. मात्र सवर् गटांचे 
समाधान कर यात ते पूणर्पणे यश वी झाले नाहीत. उदाहरणाथर्, बर् याच मिु लम ने यानंा 
असे वाटले की, पि मेकडील िहदूं-उ चभंू्रनी कॉगें्रसवर िनयंत्रण ठेवून मिु लम िहतसंबधंांचा 
परुसेा प्रितसाद िदला नाही. िशवाय िहदूं पनु जीवनवादी मानत होते की िहदं ुसमदुाया या 
िहताचे कॉगें्रसकडून परुसेे संरक्षण झाले नाही. रा ट्रीय वयसंेवक सघंा या सं थापकानंा 
शंका होती की मसुलमानाचंा समावेश असलेला कॉगें्रस िहदूं समाजाची एकता आणू शकेल 
का? रा ट्रीय वयसंेवक सघंाची थापना १९२५ म ये एक प्रकारची सां कृितक सं था 
हणून केली गेली होती. याचे उ ी  िहदूं समदुायाला प्रिशिक्षत करणे हे होते यायोगे 
रा ट्रीय वयंसेवक सघंातील यां या चािर यिनिमर्ती या अनभुवा या आधार े िहदूं 
समाजाला एकित्रत कर यासाठी काम करतील जेणेक न भारत पु ह एक वतंत्र देश आिण 
एक सजर्नशील समाज बनू शकेल. हेगडेवार यांना याची खात्री होती की सामािजक 
ि कोनात मूलभूत बदल हा पनु जीिवत भारताची पूवर्ि थती आहे. या बदलामं ये 
रा ट्रवादीचा योग्य प्रिशिक्षत कायर्कतार् िकंवा वयसेंवक मह वाची भूिमका बजावेल. रा ट्रीय 
वयसेंवक संघाची थापना डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यानंी १९२५ म ये केली होती. 
महारा ट्रात थाियक झालेले डॉ. हेडगेवार १९२९ पयत सावरकराचें िनकटवतीर्य आिण 
िहदूं महासभेचे सद य होते. हेडगेवार यानंा हे जाणवले की, भारता या पतनाचे कारण 
हणजे िहदूं समाजाचे िवभाजन होय. िहदूंचंी एकजूट हे येय सा य कर यासाठी यानंी 
राजकारण मह वाचे मानले नाही, तर धािमर्क आिण सामािजक पनु थानाला मह व िदले 
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होते. हेडगेवार याचंा असा िव ास होता की हे केवळ िहदं ु ‘सं कृती’ या पनु जीवन 
आिण शु दीकरणा या आधारावरच सा य करता येईल.  

 
सघंाची मळेु महारा ट्रा या मातीत िमसळली गेली. याचे सद य व आिण िच हे 

जवळजवळ केवळ महारा ट्रीयच होती. या या अनशुासनाची आिण वैचािरक चौकटीची 
रचना सपूंणर्पणे हेगडेवार यानंी आखली. यां या चिरत्रकारानसुार हेडगेवार कुटंुब हे 
मिु लम रा य असले या हैदराबादहून नागपरुात थाियक झाले. एक त ण िवद्याथीर् हणून, 
हेडगेवार यांना इितहास आिण राजकारणाची उ सकुता होती. डॉ. मुंजे यानंी यानंा 
कॉगें्रसम ये ये याचे राजी केले होते. १९२० या दशका या सु वाती या काळात हेडगेवार 
कॉगें्रस पक्षातील कामामं ये आणखी गुतंले. नागपूर येथे १९२०साल या कॉगें्रस या वािषर्क 
अिधवेशनात यानंी यव था ठेव यासाठी समुार े १२०० त णांचे वयसेंवक यिुनट 
आयोिजत केले. १९२३ म ये जातीय दगंलीचा प्रादभुार्व झा याने हेडगेवारानंा असे वाटले 
की, िहदूंमं ये असणारा भेद ही एक मोठी सामािजक सम या आहे. ३० ऑक्टोबर १९२३ 
रोजी िज हािधका-यानंी िदडंी िमरवणकुीवर बदंी घातली. परतं ुप्रभावशाली िहदूंनंी बंदीचे 
उ लंघन कर याचा िनणर्य घेतला. एका वृ पत्राने असे वृ  िदले आहे की समुार े२०,००० 
िहदूंनंी सरकार या आदेशाचे उ लंघन केले. या अवहेलनातून नागपूर िहदूं सभा उदयास 
आली. डॉ. मुंजे याचंी थािनक सभेचे उपा यक्ष हणून िनवड झाली आिण हेडगेवार हे 
सिचव झाले. हेडगेवार यानंी असे मत मांडले की, िहदूंं या िहताचे रक्षण कर यासाठी 
आणखी काही बाबी आव यक आहे. यां या िवचारसरणीवर मखु्य प्रभाव हणजे 
सावरकरां या ‘िहदंु व’ या ह तिलिखताचा होता. सावरकरां या ह तिलिखताचे मखु्य सूते्र 
हणजे िहदूं, यांचे पूवर्ज िहदूं परुातन काळापासून एक आहेत. जो उ रकेडील िसधूं 
नदीपासून दिक्षणेकडे िहदंी महासागरापयत या देशाला आपला मानतो. 
 

स टबर १९२५ म ये दसरा या िहदूं सणािनिम  हेडगेवार यानंी िहदूं 
पनु थानाची आपली नवीन चळवळ सु  केली. प्रथम सहभागी नागपरुातील मोठ्या 
प्रमाणात ब्रा ण भागातून भरती झाले. सु वातीस उपक्रमाचंा िवकिसत कायर्क्रम न हता. 
आठवड्यातून सहभागी झाले यानंी ‘आखाडा’ ( यायामशाळा) म ये उपि थत राहणे व 
रिववारी व गु वारी राजकीय वगार्त भाग घेणे अपेिक्षत होते. हेडगेवार यानंी अ यंत 
काळजीपूवर्क त ण सं थे या पिह या कायर्क याची िनवड केली. वयसेंवक आिण 
सवर्सामा यानंाही िश तीचे मू य यानंा दाखवायचे होते आिण असे कर यासाठी राम-नवमी 
हा लोकिप्रय धािमर्क कायर्क्रम िनवडला. हेडगेवारां या चिरत्रकारानसुार, राम-नवमी 
उ सवा या वेळी नागपूर जवळील रामटेक या मंिदरा या सभोवताल या अराजक 
पिरि थतीमळेु उपासकानंा मोठा त्रास सहन करावा लागला. िशवाय, मु लीम 
फकीर ’आिण‘ ब्रा ण पिंडत’ यांनी अनेक गावक-याचंी फसवणूक के याचे यां या कानावर 
आले होते. हेडगेवार यानंी पिरि थतीचे िनवारण कर यासाठी १९२६ या उ सवात 
आप या वयसेंवकानंा सोबतघे याचा िनणर्य घेतला. या िनिम ाने यानंी सं थेचे नाव व 
गणवेश दो ही िनवडले. वयसेंवक यां या नवीन गणवेशात मंिदराकडे िनघाले. सघंा या 
सूत्रांनी िदले या मािहतीनसुार, यानंी मखु्य मूतीर्साठी मंिदरात येणार्या  उपासकासंाठी 
रागंा लाव या, िप याचे पाणी िदले, आिण भ्र  पजुार् यानंा हाकलले. लोकासंमोर या 
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नाट्यमय प्रसगंानंतर लवकरच लाठी चालव याचा व सामूिहक प्राथर्नांचा आरएसएस या 
कायर्क्रमात  समावेश कर यात आला. १९२६ म ये पिहला शाखा उघड यात आली व 
आरएसएस या गटाने दररोज भेट याची प्रथा सु  झाली. स टबर १९२७ म ये नागपरुात 
जातीय दगंल उसळली ते हा हेडगेवार यांचे माजी क्रांितकारक िमत्र आिण िनकटवतीर्य 
अ णा सोहोनी यांनी शहरातील िविवध िहदूं पिरसरा या सरंक्षणासाठी संघा या 
सद यामंधनु सोळा पथकाचें आयोजन केले. हेडगेवाराचंा क्रािंतकारक भूतकाळ आिण 
आरएसएस या िनमल करी व पामळेु कद्रीय प्रातं गहृ खा याला खात्री होती की 
आरएसएस धोकादायक क्रािंतकारक गटाम ये िवकिसत होऊ शकतो. आरएसएस चळवळ 
हळूहळू िव ततृ होऊ लागली. या या वाढीमळेु हेडगेवार यानंी नो हबर १९२९ म ये 
आरएसएस या ये  ने यानंा नागपूर येथे बोलावून यां या कायार्चे मू याकंन केले आिण 
‘शाखाचें’ िव तार सम वय साध या या मागावर िवचार केला. यानंी ठरवले की 
‘सरसघंचालक’ या सं थेकडे एक सव च मागर्दशर्क असावा, याला पूणर् िनणर्य घे याची 
शक्ती असेल. ते सवर् पदािधकारी िनवडतील आिण रा ट्रीय वयसेंवक सघंा या 
कामकाजावर वत: पयर्वेक्षण करतील.  
 

ये  ने यानंी एकमताने घेतले या िनणर्यामळेु हेडगेवार यांना प्रथम 
‘सरसघंचालक’ हणून िनवड यात आले.  १९३० या दशका या सु वाती या काळात 
आरएसएसचा म य प्रातंातील आप या मराठी भाषे या पलीकडे प्रसार हो यास सरुवात 
झाली. सघंाचे उपक्रम िसधं, पजंाब आिण सयंकु्त प्रातंात सु  झाले. सावरकराचें मोठे बधूं 
बाबाराव सावरकर यानंी सघंाला पि म महारा ट्रात िव तार कर यास मदत केली. पि म 
महारा ट्रात पणेु हे सघंा या उपक्रमां या कद्र थानी रािहले. डॉ. मुंजे आिण सावरकराशंी 
जवळीक अस यामळेु हेडगेवार यानंी िहंदू महासभा नेतृ वाशी जवळचे संबधं ठेवले. डॉ. मुंजे 
यानंी अहमदाबाद येथे िहदूं महासभे या वािषर्क अिधवेशनाचे अ यक्ष होते आिण यानंी 
अिधवेशनात यासपीठासाठी आरएसएसला आमंित्रत केले. यामळेु हेडगेवारानंा भारतभर 
महासभा ने याशंी सपंकर्  थािपत कर याची सधंी उपल ध झाली. आरएसएस राजकीय 
चळवळीपासून लाबं आहे हे सचुीत कर यासाठी हेडगेवार यांनी हैदराबाद रा यातील 
महासभे या १९२८-३९ या नागरी अवज्ञा अिभयानास आरएसएसचा पािठंबा मंजूर 
कर यास नकार िदला. हेडगेवार आरएसएसला राजकारणापासून दूर ठेव याचा प्रय न 
करीत असताना सावरकर िहदूं महासभेला राजकीय पक्षात पातंिरत कर याचा प्रय न 
करीत होते. हेडगेवार यां यानंतर सघं नेतृ व २१ जनु १९४० रोजी हेडगेवार यां या 
मृ यू या एक िदवस अगोदर गोळवलकर यानंा सरसघंचालक हणून िनयकु्त केले गेले होत. 
िवज्ञान शाखेत पद यु र िशक्षण घेत यानंतर बनारस िहदूं िवद्यापीठा या जीवशा ात 
यांची तेथील प्राणीशा ातील याख्याते हणून िनवड झाली. गोळवलकरां या काही 
िवद्या यानी यानंा आरएसएस या सभानंा उपि थत राह याचे प्रो साहन िदले. हेडगेवार 
यानंी १९३१म ये बनारस भेट देताना गोळवलकर याचंी भेट घेतली.१९३५ या 
उ हा यात, कायद्याची परीक्षा सपं यानंतर लगेचच गोळवलकर यांना संघा या प्रिशक्षण 
िशिबराचे यव थापन कर यास सािंगतले गेले. गोळवलकराचें नेतृ वगणु ओळखले आिण 
रा ट्रीय वयंसेवक सघंा या िविवध जबाबदा-या सोपव यानंतर यानंी आपला 
उ रािधकारी हणून नेमले. 
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१९४३ म ये तयार झाले या सघं कायार्वरील अिधकृत अहवालात गहृ िवभागाने 
असा िन कषर् काढला की, 'कायदा व सु यव थेसाठी सघंाचा विरत धोका आहे, असा तकर्  
करणे कठीण होईल.' मुंबई गहृ खा याने असे हटले आहे की, 'सघंाने चतरुाईने कायद्यात 
अडक यापासून वत: ला दूर ठेवले आहे आिण िवशेष हणजे ऑग ट १९४२म ये चले 
जाव चळवळीत भाग घेतला नाही. उ र भारतातील रा ट्रीय वयसेंवक सघंाचा 
यदु्धानंतरचा िव तार मिु लम आिण िहदूं यां यातील िबघडले या सांप्रदाियक सबंंधां या 
पाशर्भूमीवर आधािरत होता. पढेु वातं यानंतर ३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींची 
ह या कर यात आली. नथरुाम गोडसे याने हे कृ य केले होते. यां या पा र्भूमीमळेु, िहदूं 
महासभा आिण आरएसएस या दोघांनी गांधीजींची ह या कर या या कटात भाग घेत याचा 
सरकारला सशंय आला. यामळेु दो ही गटातील ने यानंा अटक कर यात आली. 3 
फेब्रवुारी १९४८ रोजी गोळवलकर यानंा अटक कर यात आली आिण दसुर् याच िदवशी 
सरकारने सघंावर बदंी घातली. अटकेपूवीर् गोळवलकर यानंी संघ ने यानंा संघाचे सवर् 
कामकाज ता परुते थाबंव या या सूचना िद या हो या. या सूचनेनंतर आिण यानंतर या 
बदंी असूनही अ यास गट, क्रीडा सघंटना, भक्ती समेंलने इ. या नावाखाली मोठ्या संख्येने 
वयसेंवकाचंी बैठक होत रािहली. गांधींजीं या ह येम ये आरएसएसचा कोणताही सहभाग 
अस याचे सरकार दाखवू शकले नाही. ऑग ट १९४८ पयत बहुतेकांची अटकेतून सटुका 
कर यात आली आिण गोळवलकर गु जी यानंा ५ ऑग ट १९४८ रोजी मकु्त केले होते. 
 
१३.६ सघंाचे िवचारशा  
 

हेडगेवार यांचा सवर् पनु जीववाद्यापं्रमाणे असा िव ास होता की, िहदूंं या 
भूतकाळात समाजा या पनुरर्चनेसाठी वैचािरक साधने उपल ध होती. इतर 
पनु जीवनवाद्यापं्रमाणेच यानंाही खात्री होती की केवळ िहदूं िवचारसरणी लोकानंा 
वातं य िमळवून दे यासाठी व समाजाची पनुरर्चना कर यास प्रवृ  करले. िवसा या 
शतका या सु वाती या काळात अरिबदंो घोष यांनी अशा प्रकारची िवचारसरणी माडंली 
होती नंतर संघाने यावर जोर िदला. रा ट्रीय वयसंेवक संघा या सं थापकानंी असा 
िन कषर् काढला की, िहदूं समाज दबुर्ल आिण अ यवि थत आहे कारण ‘धमर् ’ प पणे 
समजलेला नाही िकंवा योग्यप्रकार ेपाळले जात नाहीत. पढुील दोन प्रकार या िवचारधारा 
यानंी िवघटनकारी हणून मान या आहेत. 

 

(१) असे मसुलमान आिण िख्र ती जे िवघटनकारी शक्तींना साथ देऊन रा ट्रवादी धोरणानंा 
बाधा आणतात. 

(२)  भाडंवलशाही, समाजवाद आिण सा यवाद ही 'पा ा य' व परकीय मु ये आहेत. 
 

सघंाचा असा आरोप रािहला आहे की िख्र न मू ये िख्र नानंा देशा या काही 
भागात रा ट्रीय मखु्य प्रवाहातून सां कृितक ्या दूर ठेवत आहेत. कारण काही िख्र न 
वत: ला सां कृितक ्या भारतीय मानत नाहीत, यानंा भारतीयासंह समदुायाची भावना 
नसते. इ लामिव द्धचा िवचारही अशाच श दात सािंगतला आहे. सघं िवचारसरणी या मते 
लोकशाही, भाडंवलशाही आिण समाजवाद ही पा ा य संक पना आहेत जी मानवी ि थती 
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सधुार यास गोळवलकर यानंी आरएसएस या िव ास प्रणालीवरील यां या प्रमुख ग्रथंात 
आदशर् यक्तीचे वैिश ्य असले या चार गणुाचंा उ लेख केला आहे. प्रथम हणजे ‘अजेय 
शारीिरक साम यर्’, याला याने िश तबद्ध कायार्त वचनबद्धतेसाठी आव यक शातं 
सकं प हणून याख्या केली. दसुर े पु य हणजे ‘चिरत्र’, जे वत: एखाद्याला महान 
कारणासाठी समिपर्त कर याचा वैयिक्तक संक प आहे. ितसरा गणु हणजे ‘बौिद्धक 
कौश य’ आिण शेवटी, ‘धैयर्’ जो स माननीय यक्तीला सद्गणुी जीवनात िटकून राह याची 
परवानगी देतो.  
 

१३.७ साराशं  
 

भारतात िब्रटीशां या राजवटीमळेु जमातवादाची वाढ सु  झाली. आिण यामळेु 
देशा या राजकीय जीवनाला आकार िमळाला. यामळेु िविश  सघंटनानंा ज म िमळाला 
आिण यानंी िविश  एका धमार् या लोकासंाठी कायर् कर यास सरुवात केली. िब्रिटशानंी 
यानंा फोडा व झोडा नीती प्रमाणे मिु लम लीगचा वापर भारतीय रा ट्रीय कॉगें्रसचा िवरोधी 
प्रितिनधी हणून केला. कॉगें्रस या मिु लम प्रवृ ीला िवरोध कर यासाठी िहदं ु महासभा 
अि त वात आणली गेली आिण शेवटी ितचा मिु लम लीगशी थेट सघंषर् झाला होता.  
 

१२.८ प्र   
 

१) आधिुनक भारतात जमातवादी वळणा या धािमर्क रा ट्रवादाब ल थोडक्यात मािहती 
द्या.  

२) भारतातील धािमर्क ओळख आिण धमर् आधािरत रा ट्रवादासाठी जबाबदार असले या 
घटकाचें परीक्षण करा.  

३) जमातवादा या प्रचारात मिु लम लीगची भूिमका प  करा.  

४) भारतातील िहदूं जमातवादा यावाढीचा आढावा घ्या. 
 

१३.९ सदंभर्  
 

१) बी.एल. ग्रो हर, अलका मेहता, यश पाल, अधिुनक भारत का इितहास, एड नवीन 
मु याकंण (िहदंी), एस. चदं अडँ कंपनी िल, २०११ 

२) िबिपन चदं्र, आधिुनक भारताचा इितहास, ओिरएटं लॅक्सवान, २००९ 

3) िबिपन चंद्र, भारताचा वातं य सगं्राम १८५७-१९४७ चा सघंषर्, पिग्वन बकु्स 
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