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SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE HISTORY OF MEDIEVAL INDIA (1200 CE – 1700 CE) 

 SYLLABUS
 
 

Objectives: To facilitate students with the evolution of socio-cultural, religious 
and political processes in Medieval Indian past and introducing them to 
important social, cultural ideas and institutions. 

 
Module 

 
1. Medieval Indian Political Scenario 

(a) Theories of State: Sultanate, Mughal, Vijayanagar and Marathas. 
(b) Nature of Kingship: Delhi Sultanate, Mughal, Vijayanagar and 

Marathas. 
(c) Mansabdari System and Watan System 

 
2. Social & Cultural Developments 

(a) Islamic Intellectual Traditions: Al-Beruni; Al-Hujwiri 
(b) Class, Caste, Untouchability and Forced Labour 
(c) Education 

 
3. Religious scenario 

(a) Bhakti Movement – Nature, Spread and Importance 
(b) Sufism – Silsilas and Doctrine 
(c) Akbar’s Din-i-Ilahi and Syncretism 

 
4. Economic Transformations 

(a) Experiments in Revenue Administration 
(b) Industries, Crafts and Urbanization; Indian Ocean Trade Networks 
(c) Monetary and Banking System 
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राज्याचे सिद्ाांतः िुलतानशाही, मोगल,  

सिजयनगर आसि मराठा  

घटक रचना  

१.०  उद्दीष्टे  

१.१  प्रस्तावना 

१.२  सलुतानशाही: राज्याचे कायदेशीर, राजकीय आणि सामाणजक स्वरूप 

१.३  राज्याचे धाणमिक स्वरूप  

१.४  मघुल काळातील राज्याणसद्ाांत 

१.५  णवजयनगर साम्राज्यातील राज्यणसद्ाांत 

१.६  मराठा साम्राज्याचा राज्यणसद्ाांत  

१.७  साराांश  

१.८ प्रश्न  

१.९  सांदर्ि  

१.० उद्दीष्ट े

• सलुतानशाही आणि मघुल याांच्या राज्याचा णसद्ाांत समजून घेिे  

• णवजयनगर व मराठा साम्राज्यातील राज्याांचा णसद्ाांत समजून घेिे 

• र्ारतातील मध्ययगुीन काळातल्या राज्याांचे णसद्ाांत समजून घेिे.  

१.१ प्रस्तावना 

कोिताही लेखी कायदा णकां वा णलणखत नीतीणनयम नसतानाही णदल्ली सलुतानशाही मधील 

राज्य राजेशाहीचे अमयािणदत अणधकार आणि राज्यकर्तयाांच्या राजकीय व्यावहाररकतेनुसार 

चालत असे. सलुतानाच्या अधीन असलेल्या राज्यास  एकाणधकार रचनाऐवजी एक प्रणिया 

म्हिून समजले जािे आवश्यक आहे. तकुि   राज्यकते म्हिून र्ारतात आल ेतवे्हा इस्लामी 

णवचारसरिीचा णकां वा राज्यासांदर्ाितील णवचाराांच्या दृष्टीने राज्यकारर्ार होऊ लागला. 

एतद्देशीय दृष्टीकोन णकां वा राज्यपरांपरा याचा प्रर्ाव ते पूििपिे हटवू शकल ेनाहीत. र्तयाांनी 

स्वत:च्या राजकीय व्यवहारात तर्तकालीन पररणस्ितीनसुार कारर्ार केल्याचे  णदसते. र्तयाांचे 

राज्यकारर्ाराचे णसद्ाांत पूििपिे इस्लामी नव्हते मात्र र्तयाच वेळी र्तयाांनी इस्लामी 

कायद्याच्या चौकटीत राहून शासन करण्याचा प्रयर्तन केला. 

१.२  सुलतानशाही: राज्याचे कायदेशीर, राजकीय आणि सामाणजक स्वरूप 

कायदेशीर दृष्टीकोनातून, कुतबुदु्दीन ऐबकच्या (१२०६) सते्तच्या उदयानांतर आणि र्तयाच्या 

अस्त होईपयांत, णदल्ली सलुतानशाही ही स्वतांत्र सांस्िा होती. तिाणप इल्ततुणमशने सवि 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाणजक, आणििक आणि 

प्रशासकीय इणतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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राजकीय शक्तीचे एकत्रीकरि होईपयांत गझनीच्या राज्यकर्तयाांनी णदल्लीच्या 

सलुतानशाहीच्या प्राांतावर स्वतांत्रपिाचा दावा केला नाही. णदल्लीतील राज्यकते उविररत 

इस्लाणमक जगाशी र्तयाांचे सांबांध राखण्यासाठी उर्तसकु होत.े र्तयाचीच एक पद्त म्हिजे 

बगदाद येिील अब्बासीद खलीफा कडून औपचाररक मान्यतापत्र णमळिे. १२२९ मध्ये, 

इल्ततुणमश याने बगदादच्या खलीफाकडून र्व्य वस्त्रासह औपचाररक मान्यतापत्र णमळवले. 

णदल्लीच्या काही सलु्तानाांनी र्तयाांच्या नाण्यामध्ये खलीफाचे नाव कोरले होते आणि 

प्राििनाच्या वेळी र्तयाचे नाव खतुबामध्ये वाचण्यास सरुुवात केली. सलु्तानाांनी स्वत:ला 

नाणसराणमरुल-णवश्वासू नेते, खलीफा णकां वा खलीफा याला आपला नेता म्हिून मानलेले. 

असा यणुक्तवाद केला जातो की णदल्लीचे सलु्तान हे खणलफाच्या अधीन झाले. तिाणप, 

खलीफाचे नाव नाण्याांवर कोरिे णकां वा र्तयाच्याकडून मान्यता घेिे या बाबी केवळ एका 

मोठ्या इस्लामी जगतासोबत आपले नाव जोडल ेजावे यादृष्टीतून होर्तया. राजकीय दृष्टीने 

र्तयाांना फारसे महर्तव नव्हते. र्ारतातील सलुतान पूिि स्वातांत्र्याने आणि र्तयाांच्या मजीनेच 

राज्यकारर्ार करत असत. खालीफाचा र्तयाांच्या राज्यावर कोिताही कायदेशीर अणधकार 

नव्हता.  

खलीफाचे मान्यता पत्र  प्राप्त होण्यापूवी णकां वा र्तयाांनतर देखील णदल्लीच्या सलुतानाांच्या 

अणनबांध सते्तबाबत कुिालाही शांका नव्हती. अलाउद्दीन खलजीचा उत्तराणधकारी मबुारक 

शहा याांनी खणलफासोबतची णनष्ठा नाकारली आणि स्वत:ला इमाम णकां वा खलीफा घोणित 

केले. खलीफाकडून  मान्यतापत्र णमळण्याचा प्रश्न एका धाणमिक अणधष्ठानाशी णनगडीत होता. 

याने खलीफाच्या नेतरृ्तवात इस्लाणमक जगाच्या ऐक्याच्या र्ावना णटकवून ठेवण्यास मदत 

केली. परांत ुहे ऐक्य फार पूवी तटुलेले होत,े अांशतः णवणवध धाणमिक पांिाांच्या वाढीमळेु आणि 

काहीसे तकुी व इतर साहसी लोकाांच्या अधीन असलेल्या स्वतांत्र राज्याांची स्िापना 

झाल्यामळेु,तसेच मांगोलाांच्या उदयामळेु ही एकता आिखी खांणडत झाली.  

राजकीय स्वरूप  

इल्ततुणमशच्या कारणकदीत णलखाि करिारा र्ारतातील सवाित पणहला मणुस्लम राजकीय 

णवचारवांत फकर-ए-मदु्दबबीर म्हितो: “णदवाि, शगीरद आणि महुरीर (महसूल खाते) हे हुद्दे 

फक्त अहल-ए-कलाम (णशणित णवर्ाग) याांनाच  णदली जावीत णक ज्याांचे पूविज राज्यकते व 

अमीर याांची सेवा करीत होते.” णफरोज तगुलकाांच्या सरुुवातीच्या काळात तरुूां गात 

असताना णजयाउद्दीन बारानी याने राजकीय णफतवा-ए-जहांदरी या पणत्रकेचे लेखन केले. 

र्तयाने घोडदौड, आणि इतर णविकाम, णशलाई-कलाकुसर, सतुारकाम, केस कतिनालय  

याबाबत णवपलु माणहती णदली आहे. महुम्मद णबन तगुलक याला अनेक अांतगित बांडखोराांचा 

सामना करावा लागत असताना, र्तयाने कैरो येिे राहत असलेल्या अब्बासी खलीफाच्या 

वांशजाांकडून १३४३ मधे मान्यतेचे पत्र माणगतले होते. यापूवी र्तयाांनी नाण्याांवरून स्वतःचे 

नाव काढून खणलफाचे नाव ठेवले होते. परांत ु या बाबींचा बांडखोराांच्या नेर्तयाांवर फारसा 

पररिाम झाला नाही. णफरूझ तघुलकाने खणलफाकडून दोन वेळा मान्यतेचे पत्र आणि 

सन्मानाचे वस्त्र णमळवले. परांत ुकाही काळाने अब्बासी खलीफाची प्रणतष्ठा हळूहळू कमी होत 

गेली.  
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तकुाांच्या आगमनाने उत्तर र्ारतात एक नवीन प्रकारचे राज्य सरुू झाले. सरुुवातीच्या 

टप्पप्पयात लष्करी पढुा-याांना देशाच्या णवणवध र्ागात णवजय णमळवण्यासाठी जास्तीत जास्त 

स्वातांत्र्य देण्यात आले होते, तवे्हा एक मजबूत सैन्य तकुडी सलुतानच्या िेट 

णनयांत्रिाखाली कायिरत होती. या प्रकारच्या णवकें द्रीकृत सत्ताकारिाची जागा बलबनने एका 

अर्तयांत कें द्रीकृत राज्यात बदलली. उदाहरिािि, जलालदु्दीन खीलजीच्या कारणकदीत, 

णदल्ली सलुतानशाहीने १४ व्या शतकाच्या अखेरीपयांत कें द्रीय स्वरूप राखले. तघुलकाांचे 

पतन झाल्यावर आणि लोदी सते्तत आल्यानांतर, पनु्हा  णवकें णद्रत सते्तच्या तत्त्वाचा प्रयोग 

करण्यात आला, ज्यात अफगाि सरदाराांनी सते्तत सवाांचा  समान वाटा असल्याचा दावा 

केला. १५२६ मध्ये पाणनपतच्या मैदानात सलु्तान लोदी आणि बाबर याांच्यात तुांबळ यदु् 

झाले. इब्राणहम लोदी याचा  परार्व झाला व बाबराच्या अणधपर्तयाखाली मघुल साम्राज्याची  

स्िापना झाली.  

१३ व्या आणि १४ व्या शतकादरम्यान णदली सलुतानशाहीच्या राज्याचे वेगळी वैणशष््टय 

होती. तकुी लोकाांचा र्ारतातील बहुतेक प्रजेशी कोिताही सांपकि  नव्हता. तसेच बहुतेक 

तकुाांना र्ारतातील पररणस्ितीचे  फारसे ज्ञान नव्हते णकां वा र्तयाांचा र्ारताशी पूवी सांबांध 

आलेला नव्हता. र्तयामळेु र्तयाांनी शहर ेआणि णकल्ल्याांवर देशर्र असलेल्या ग्रामीि र्ागाांवर 

येिीलच नारीकाांना पदे देऊन र्तयाांच्यावर णनयांत्रि ठेवले. याच काळात सूफी सांताांनी, 

णवशेिकरुन णचस्ती परांपरनेे नवीन शासक वगि आणि लोक याांच्यात सांबांध स्िाणपत 

करण्यात महर्तवाची रू्णमका बजावली होती.  

णखलजी राज्यकर्तयािनी तकुीचे वचिस्व धोरि समाप्त केले. र्तयाांनी तकुि  लोकाांशी रे्दर्ाव 

केला नव्हता, परांत ुमणुस्लमाांच्या णवणवध वगाितील लोकाांसाठी प्रशासनाची दार ेखलुी केली. 

अशाप्रकार ेअल्लाउद्दीनचा वजीर नसुरत खान जलेसर आणि जफर खान हे दोघेही प्रणसद् 

योद्ा होते पि तकुी नव्हते, तर र्ारतीय मसुलमान होते. आिखी एक तकुि  नसलेला व्यक्ती  

सते्तवर आला, तो मणलक काफूर होता.  तकुि  हे बाहेरून आल्यामळेु व येिे राज्य करायचे 

तर एतद्देशीय लोकाांचे सहकायि आवश्यक आहे हे लवकरच र्तयाांच्या ध्यानात आले.  

१.३ राज्याचे धाणमिक स्वरूप  

णदल्ली सलुतानशाहीच्या स्िापनेची प्रणिया कुतबुदु्दीन ऐबकच्या १२०६ मध्ये सते्तवर 

येण्यापासून सरुू झाली. तिाणप, इल्ततुणमशच्या कारकीदीतच णदल्लीची सलुतानशाही 

राज्यकर्तयाांच्या णनयांत्रिात पूििपिे नव्हती. इस्लामी णवचारसरिीचा आणि परांपरचेा प्रर्ाव 

णनणितपिे णदल्ली सलुतानशाहीच्या राज्यकर्तयाांवर पडला, परांत ुसत्ताधारी वगािमध्ये आणि 

प्रामखु्याने णनििय घेण्याच्या प्रणियेवर आधारीत स्िाणनक आव्हानाांमध्ये णर्न्न प्रबळ गटाांना 

सांतणुलत ठेवण्याची गरज होती. सतीशचांद्र याांचे म्हििे आहे की मध्ययगुीन राज्य एक 

ईश्वरशाणसत णकां वा पूिि धाणमिक नव्हते कारि मौलवींनी स्पष्ट केलेले शररया णनयमाांची 

सलु्तानाांना फारशी णचांता करण्याची गरज नव्हती. ते औपचाररकररर्तया मसु्लीम धमािचे 

शासक होते पि पूििपिे इस्लामी कायद्यानुसार शासन यांत्रिा कायि करू शकत नव्हती 

याची र्तयाांना जािीव होती.  
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१.३.१ उलेमाांचा प्रभाव  

राज्यातील, राजसत्ता व उलेमा याांची णस्िती आणि धमिणनरपेि सत्ताधा-याांशी असलेले हे 

सांबांध इस्लाणमक जगात सतत चचेचा णविय ठरला आहे. मक्का येिे पणहल्या चार 

खणलफाांच्या राजवटीचा अांत झाल्यानांतर, आध्याणर्तमक आणि धमिणनरपेि अणधकारात 

दफुळी णनमािि झाली. बहुतेक अग्रगण्य मौलवी मक्का येिे राणहले आणि राजकीय 

अणधकाराांचे कें द्र उमायद खणलफा याांनी दमास्कसमध्ये हलवले. प्रेणित याांच्या वांशावळीचा 

दावा करिा-या अब्बासींनी बगदादवर राजकीय णनयांत्रि हलवल्यामळेु र्तयाांच्या वतीने 

धाणमिक  व राजकीय अणधकार पनु्हा एकणत्रत करण्याचा प्रयर्तन केला गेला. राजकीय 

घटकाांवर बर् याचदा धाणमिक वचिस्व होते. जरी हे ऐक्य मयािणदत असले तरी ९ व्या 

शतकाच्या अखेरीस अब्बासी खणलफाच्या राजवटीचे एककल्ली वचिस्व सांपषु्टात आले व 

सांपूिि राजवटीचे तकुडे झाले आणि बहुतेक तकुी सलुतानाच्या अधीन असलेल्या स्वतांत्र 

राज्याांचा उदय झाला.  

नव्याने इस्लाम धमाांतररत झालेल्या तकुाांनी प्रस्िाणपत इस्लामी णवचारवांताना आदराचे 

स्िान णदले परांत ु  राजकीय णनयांत्रि मात्र आपल्या हातात ठेवले. उच्च राजकीय 

णवियाांबद्दल सल्ला देण्याबद्दल मौलवी आणि खालच्या अणधका-याांणवियी आपल्या मताचे 

स्पष्टीकरि अल्लाउद्दीन खलजी याने णदल्लीचे कोतवाल अलाउल मलु्क याला णदले. र्तयाने 

अल्लाउद्दीनला मरु्तसद्दी व इतर माध्यमाांचा वापर करून मांगोलाांसोबत वाटाघाटी करण्याचा 

सल्ला णदला मात्र अलाउद्दीनने हा सल्ला नाकारला आणि मांगोल लोकाांणवरूद् जोरदार 

उपाय केले. असा यणुक्तवाद केला जातो की तकुाांनी स्िापन केलेले राज्य धमिधीष्टीत होत े

कारि ते मणुस्लम धणमिय कायद्यावर आधाररत होते, शरीयत, ज्याचा अिि केवळ उलेमाद्वार े

करता येईल, अशा कायद्यावर ते आधाररत होते, असेही सूणचत केल ेगेले. असे म्हटले जात े

की सांघणटत चचिसारखी व्यवस्िा नसल्याने मणुस्लम उलेमा राज्य करू शकत नव्हते आणि 

म्हिून मसु्लीम सलुतानशाही ईश्वरशाणसत राज्य होऊ शकत नव्हते. सविसाधारिपिे, 

र्ारतातील सलु्तानाांनी उलेमाचा मान राखत असताांनाच, र्तयाांच्याशी सल्लामसलत 

करण्यास णकां वा राज्याच्या बाबींचा णवचार करता र्तयाांच्या मते स्वीकारण्याची तसदी 

दाखवली नाही. अशा प्रकार ेइल्ततुणमशने र्तयाची मलुगी रणझया णहला आपला उत्तराणधकारी 

घोणित करण्यापूवी धमिशास्त्रज्ञाांशी सल्लामसलत केली नाही. बल्बन याने आपल्या 

दरबारात इस्लामपूवि पणशियन  समारांर् सरुू केले, ज्यामध्ये णसज्दा आणि पायबोस याचा 

उल्लेख होऊ शकतो.  

अलाउद्दीन याने धाणमिक बाबतील काझीचा सल्ला नाकारला आणि घोणित केले- “जरी मी 

कुरािाचा अभ्यास केलेला नाही, णकां वा वेळेअर्ावी मी तो करू शकत नाही, तरी मी मणुस्लम 

आहे आणि मी राजा आहे.  हजारो लोकाांचा नाश होत असलेल्या बांडखोरी रोखण्यासाठी, 

राज्याच्या णहताचे आणि लोकाांच्या णहताचे व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. र्तयामळेु मी असा 

अशा आदेश जारी करतो की ज े  लोक माझ्या आजे्ञकडे दलुिि करतात आणि माझ्या 

आज्ञाांचे उल्लांघन करतात. र्तयाांना मी कठोर शासन करिार आहे. मग त ेकोिीही असो. 

याबाबतील धमि काय म्हितो णकां वा शररयत काय म्हिते हे मला माणहती नाही. मला 

हेदेखील माणहत नाही की हे शरीयत नसुार काय योग्य आहे णकां वा  शरीयतच्या णवरुद् आहे. 



 

 

राज्याचे णसद्ाांतः 

सलुतानशाही, मोगल, 

णवजयनगर आणि मराठा 

 

5 

मला ज ेकाही राज्याच्या र्ल्यासाठी चाांगले वाटते असे वाटते ते मी करिार मग ईश्वराच्या 

न्यायणनवाड्याच्या णदवशी ईश्वर माझा कसा न्याय करले र्तयाबाबत मी णफकीर करत नाही.  

१.३.२ णहांद ांची णस्िती  

णनष्ठा दशिविे आणि राज्यकर्तयािची सेवा करण्याव्यणतररक्त णहांदूांनाही णजणझया कर देिेही 

आवश्यक होत.े  णजणझयाची उर्तपत्ती स्पष्ट नाही. काहींनी ग्रीस आणि इस्लाणमकपूवि 

इरािमधील आकारण्यात आलेला कर म्हिून पढेु तो णबगर मणुस्लमाांना द्यावा लागिारा कर 

म्हिून र्तयाचे स्पष्टीकरि णदले आहे. णबगर मणुस्लमाांना सैन्य सेवेतून  वगळण्यासाठीच्या 

बदल्यात हा कर लागू असल्याचे देखील उल्लेख आहेत. तकुी सलुतानाांनी तेिील णहांदूांना 

णजणझया देण्याचा पयािय णदला आणि र्तयापैकी बर् याचाांना नागरी कारर्ारात नोकरी णदली. 

णदल्ली सलुतानशाही मसु्लीम स्वरुपाची असली तरीही णदल्लीच्या साम्राज्याच्या अगदी 

मध्यर्ागीही णहांदू  लोकसांख्येचा एक मोठा वगि राहत होता हेही लिात ठेवण्याची गरज आहे. 

ग्रामीि र्ागात मकुादम, चौधरी, रािा, ठाकूर इर्तयादी, तसेच शहराांमध्ये व्यापार आणि णवत्त 

तसेच वाहतकुीचा व्यापार (बांजारा) म्हिून वचिस्व गाजवले. ग्रामीि र्ागातील णहांदूांच्या 

दैनांणदन जीवनात सलुतानशाहीने फार मोठ्या प्रमािात पररिाम केला नाही कारि र्ारताचे 

िेत्रफळ मोठे होत े व सलुतानशाहीचा राजकीय पररिाम णदल्ली व इतर सर्ोवतालच्या 

नागरी पररसरात जास्त प्रमािात होता. एका मतानसुार सलुतानशाहीचा त्रास अशा 

लोकाांना जास्त होत नव्हता कारि जोपयांत खेड्याांचा कर र्रला तोपयांत र्तयाच्या ग्रामीि 

र्ागात फारसा हस्तिेप करण्याचे कारि नव्हते.  खेड्यातून  मकुादम, आणि इतर 

पारांपाररक अणधकार्याांकडून हा कर वसूल करून मध्यवती सते्तकडे र्तयाांचा णहस्सा णदला 

जात असे.  

तिाणप कें द्रीकृत राज्यपद्तीत राज्याचा प्रर्ाव वाढू लागला, अलाउद्दीन खलजी आणि 

महुम्मद णबन तगुलक याांच्या कृिी धोरिाांवरून हे णदसून आले. धमािच्या बाबतीत बर् यापैकी 

स्वातांत्र्य णदले गेले होते अिाित ते वैयणक्तक सलुतानच्या दृणष्टकोनावर अवलांबून होते. 

जलालदु्दीन णखलजीने यमुना नदीतील प्रणतमाांचे णवसजिन करण्यासाठी णहांदूांनी 

राजवाड्याच्या बाहेर काढलेल्या  णमरविकुाचे  णनरीिि करून र्तयाची नोंद ठेवली आहे. 

महुम्मद णबन तगुलक याने अगदी होळीसारख्या णहांदू उर्तसवात र्ाग घेतला आणि णहांदू योगी 

व  जैन सांताांशी चचाि केली होती. तर्तकालीन राजकीय णवचारवांताांनी राजेशाही हा सामाणजक 

अराजकतेचा बचाव करण्यासाठी एकमेव सांरिि असल्याचे मानले. सविसाधारिपिे 

राजकीय णवचारवांताांनी एका व्यक्तीच्या राजवटीला प्राधान्य णदले.  

१.३.४ अणनयांणित हुकुमशाहीचे स्वरूप  

णझयाउद्दीन बरानी हा तर्तकालीन इणतहासकार मूलत: धमिवादी होता. र्तयाने अनेक 

राजवटीबद्दल णवपलु णलखाि केलेले आह.े धमिणशििाद्वार ेएकाणधकारशाही णकां वा वैयणक्तक 

सते्तचा गैरवापर करण्याच्या णवरोधात धमि हाच एकमेव मागि असल्याचे तो प्रणतपादन करत 

असे. तिाणप राजकीय पररणस्िती पाहता र्तयाने देखील शरीयतचे उघडपिे उल्लांघन करिे 

याणशवाय अन्यायकारक शासकाणवरूद् बांड करण्याचा अणधकार सामान्य जनतेला 

नसल्याचे उघड केले. मध्ययुगीन कालखांडात  देशात कठोर णशिा देिे अपररहायि  मानले 

गेले होत े कारि मानवी अणधकार यासारख्या र्ावनाांचा णकां वा णवचारांचा प्रसार व प्रचार 
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नव्हता. णवशेित बरानी असा णवश्वास ठेवतो णक मनषु्य मूलतः मूखि व अज्ञानी असून र्तयावर 

णनयांत्रि ठेवायचे असेल व न्याय व सवु्यवस्िा राखायची असेल तर शासकाद्वार े णशिा 

आणि कठोर दडपशाही केवळ अपररहायिच नव्हते तर आवश्यक  देखील होती. 

१.४ मघुल काळातील राज्यणसद्ाांत 

मघुल राज्यकर्तयाांनी मध्य-आणशयाई राजवटीचे अनेक णनयम  बर् याच प्रमािात प्रकार े

स्वीकारले होते. तकुी आणि मांगोल दोघाांच्या  प्रर्ावाांच्या तीव्रतेबद्दल वाद अणस्तत्त्वात 

आहेत. काही णवद्वानाांचे मत आहे की मांगोल परांपरा प्रबळ आह,े तर इतराांचे म्हििे आहे की 

तकुी परांपरचेा प्रर्ाव इतका प्रबल होता की र्तयामळेुच मघुलाांची राज्य प्रिाली तकुि -मांगोल 

म्हिून ओळखली जाऊ लागली. अकबराला मध्य आणशयाई सांबांध आणि परांपरा याांचा 

अणर्मान होता. आणशयाई आणि र्ारतीय परांपरा याांचे णमश्रि असलेले पणशियन-इस्लाणमक 

प्रर्ाव मघुल राजकारि आणि प्रशासनाच्या णवणवध िेत्रात  णदसून येतो.  

बाबर आणि हुमाय न 

काही इणतहासकाराांचे असे मत आहे की णतमरुी राजवटीचा प्रर्ाव मघुल राजवटीवर होता. 

अर्तयाधणुनकपिे राज्यकर्तयािच्या पतु्राांमधील साम्राज्याचे णवर्ाजन हे मांगोल राजाच्या 

राजवटीचे मखु्य तर्तव होते. पि हुसेन णमझािच्या मरृ्तयूनांतर बाबरने ही सांकल्पना कधीच 

मान्य केली नाही. र्तयाचप्रमािे, र्तयाने आपल्या (लोकाांसमवेत) साविर्ौमर्तवाचे वाटप 

करण्याची कोितीही कल्पना नाकारली. साम्राज्याच्या णवर्ाजनाच्या तत्त्वाची बाबरच्या 

मरृ्तयू नांतर लवकरच चाचिी घेण्यात आली. हुमायूने आपले साम्राज्य र्तयाच्या र्ावाांमध्ये 

णवर्ागले परांत ु ते अयशस्वी झाले. १५५६ मध्ये उश्तरग्रामच्या यदु्ात अकबर आणि 

कामरानच्या एका मलुाला सांयकु्तरीर्तया णसांहासनावर बसणवले गेले, परांत ु हा अल्पकाळ 

आिीबािीचा उपाय होता. बाबरने मात्र 'पदशाह' - एक तकुी पदवी ही पदवी स्वीकारली 

होती. बाबरने सते्तचे णवर्ाजन कधीच स्वीकारले नाही. मोगलाांनी राज्याला  वैयणक्तक 

मालमत्ता मानली. अकबर अबलु फजल म्हितो: "ईश्वराच्या दृष्टीने कोिर्तयाही सन्मानापेिा 

राजेशाही जास्त महर्तवाची मानली जाते. सवांकि राजेशाही  हा बांडखोरीच्या र्ावनेवर उपाय 

आह.े" . एक राजा म्हिूनच "णस्िरता आणि ताबा णमळवण्याचे मूळ" आह.े तो पढेु म्हितो 

"राजेशाही हा देवाकडून उर्तपन्न होिारा प्रकाश आणि सूयािपासून एक णकरि आहे.  

अबलु फजल याने अकबरच्या वतीने साविर्ौमर्तवाचा णसद्ाांत माांडला आणि र्तयाच्या 

णलखािात हे प्रणतणबांणबत झाल्याचे णदसते. राजाला मानवाांपेिा स्वतांत्र, दैवी ज्ञानाचा 

वरदहस्त  आहे म्हिूनच, राजा कधीकधी ब-याच गोष्टींमध्ये सामांजस्य ठेवून र्तयाचे णनरीिि 

करले. सध्याच्या यगुातील राजाच्या बाबतीतही अशीच पररणस्िती आहे. तो आता राष्राचा 

आध्याणर्तमक मागिदशिक आहे. "  

१.५ णवजयनगर साम्राज्यातील राज्याचे णसद्ाांत  

णनळकां ठ शास्त्री, ईश्वरी प्रसाद आणि णव्हन्सेंट णस्मि सारख्या काही णवद्वानाांना असा णवश्वास 

होता की णवजयनगर राज्य एक लोकशाही राज्य नसले तरी लोकाांच्या र्ावनाांना महर्तव णदले 

गेले. महाणलांगमसारख्या णवद्वानाांचे म्हििे आहे की ते एक णपतृसत्तावादी राज्य होते आणि ते 
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लोकाांच्या णहतासाठीच होते. इतर णवद्वानाांचे म्हििे आहे की णवजयनगरच्या राज्यकर्तयाांनी  

अमयािणदत शक्ती वापरली नाही. मांत्री पररिद, रूढी आणि परांपरा याांनी एकणत्रतपिे 

णवजयनगर राज्यावर राजकीय व प्रशासकीय णनयांत्रि केले. स्िाणनक सांस्िाांबरोबरच 

राजाच्या सामर्थयािवर णनयांत्रि म्हिूनही र्तयाांनी  काम केले.  

१.५.१ राज्याचे कें द्रीकरि 

राज्याचे कें द्रीकृत व्यवस्िेवर शास्त्री आणि महाणलांगम याांच्यासारख्या णवद्वानाांचे म्हििे आहे 

की णवजयनगर राजवटी ही एक कें द्रीकृत राजवट होती आणि राजाचे नायक आणि प्राांतीय 

राज्यपालाांवर णनयांत्रि होते. व्ही.एन. शास्त्रींनी राज्यातील कें द्रीकृत स्वरुपावर महाणलांगम 

याांच्यापेिा अणधक जोर णदला. ते म्हिाले की, णवजयनगर राज्य एक कें द्रीकृत नोकरशाही 

होते. हे मत पेस आणि नणुनझ या पोतुिगीज प्रवाश्याांच्या अहवालाांवर आधाररत आहे, ज्याांनी 

नायकाांना णवजयनगर राज्याचे प्रणतणनधी म्हिून वििन केले आणि कें द्रीकृत राज्य सांरचनेचे 

सांकेत णदल.े 

१.५.२ णवकें द्रीत राज्य 

बटिन स्टेन याांनी कें द्रीकृत राज्याचा हा णसद्ाांत पूििपिे नाकारला. णवजयनगर राज्य चोल 

णकां वा पाांड्या राज्याांसारखे कें द्रीकृत नोकरशाही राज्य नव्हते. र्तयाांनी असा युणक्तवाद केला 

की णवजयनगरच्या राजाने चोल राजाप्रमािेच एक णवधी अणधकार वापरला होता. र्तयाांनी 

लोकसांख्येचे प्रमाि जास्त असिा-या सपुीक नदीच्या प्रदेशातील काही कें द्रीय प्रदेश हेरले 

व र्तयाचा महसूल गोळा करण्याच्या दृष्टीने महर्तवाचे होते.  अर्तयचु्च णशखरावर असलेल्या 

कें द्रीय िेत्रासह, उतरिीची रचना म्हिून स्टेनने या रचनेकडे पणहले. राजा आणि नायक 

आणि प्राांतीय राज्यपाल याांच्यातील सांबांधाांचे वििन र्तयाांनी केले आहे. र्तयाच्या मतानसुार 

णवजयनगर मध्ये अधीन प्राांतीय अणधकार्याांना जास्त अणधकार होते. शास्त्री आणि 

महाणलांगम याांच्यासारख्या णवद्वानाांनी स्टेनने प्रस्ताणवत केलेल्या मॉडेलवर टीका केली 

कारि प्राांतीय राज्यपाल बदली व बरखास्त करण्याचा अणधकार पूििपिे राजाला होता. 

१.६ मराठा साम्राज्याचा राज्यणसद्ाांत  

छत्रपती णशवाजींनी स्िापलेल्या स्वराज्याच्या स्वरूपाणवियी णवणवध अिि लावले आहेत. 

णहांदवी स्वराज ही सामाणजक-राजकीय आणि राजकीय प्रर्ाव दशिवण्यासाठी  वापरली 

जािारी सांज्ञा आह.े साम्राज्यवादी इणतहासलेखनात अठराव्या शतकातील मराठा वचिस्व 

अराजक अशा स्वरूपाचे माांडले गेले. एम. जी. रानडे आणि जे. एन. सरकार याांनी र्तयाांच्या 

लेखनात ग्रडँ डफ प्रिीत णसद्ाांत नाकारला आहे. ‘मराठा सते्तचा उदय’ मध्ये रानडे याांनी 

मराठा सते्तच्या उदयासाठी जबाबदार असिारी अनेक कारिे णदली आहेत. णशवाजी 

राजाांनी र्तयाांना नेतरृ्तव प्रदान केले आणि आपापसात आर्तमणवश्वास णनमािि केला म्हिून 

र्तयाांनी स्वतांत्र राज्य णनमािि करण्याच्या कामासाठी र्तयाांन पाठींबा णदला. राष्रवादी 

इणतहासलेखन णवकणसत करण्यासाठी अनेक मराठा णवद्वानाांनी मराठा राज्य णहांदू 

साम्राज्याचा शेवटचा पनुजिन्म म्हिून पाणहले. सतीश चांद्रा याांनी मघुल जागीरदारी 

व्यवस्िेच्या सांकटात मराठ्याांनी प्रादेणशक स्वातांत्र्यासाठी णदलेला यशस्वी लढा म्हिून 

वििन केल.े सी.ए. बेली तीन योद्ा समदुायाची नोंद घेताना म्हितात - मराठे, शीख आणि 
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जाट याांनी मघुल राज्सते्तणवरुद् काही प्रमािात णनदेणशत केलेली लोकणप्रय णकां वा शेतकरी 

बांडखोरी प्रणतणबांणबत केली. णशवाजी राजाांच्या कारणकदीत व र्तयाांच्यानांतर आलेल्या राजाांची 

अणनबांध सत्ता असली तरी र्तयाांचा उपयोग राज्यातील लोकाांच्या कल्यािासाठी करण्यात 

आला होता. णशवाजी राजाांच्या मांणत्रमांडळात अष्टप्रधान मांडळ होते. र्तयाांचा सल्ला राजाांवर 

बांधनकारक नसला तरी र्तयाांच्याशी वेळोवेळी सल्लामसलत करण्यात येत असे.  

१.७ साराांश  

तकुाांच्या आगमनाने उत्तर र्ारतात एक नवीन प्रकारचे राज्य सरुू झाले. सरुुवातीच्या 

टप्पप्पयात, सैन्य नेर्तयाांना देशाच्या णवणवध र्ागात णवजय णमळणवण्यासाठी जास्तीत जास्त 

स्वातांत्र्य देण्यात आले होते. र्तयावेळेस तैनात मध्यवती सैन्य मजबूत होते आणि 

सलुतानच्या िेट णनयांत्रिाखाली कायिरत होते. णवजयनगर सभ्यता ही कें द्रीकृत राजवट 

होती आणि राजाचा नायक आणि प्राांतीय राज्यपालाांवर अणधकार होता. एम. जी. रानडे 

आणि जे. एन. सरकार याांनी र्तयाांच्या लेखनात ग्रडँ डफ णसद्ाांत नाकारला आहे. ‘मराठा 

सते्तचा उदय’ मध्ये रानडे याांनी मराठा सते्तच्या उदयासाठी जबाबदार असिारी अनेक 

कारिे णदली आहेत. णशवाजी राजाांनी र्तयाांना नेतरृ्तव प्रदान केले आणि आपापसात 

आर्तमणवश्वास णनमािि केला म्हिून र्तयाांनी स्वतांत्र राज्य णनमािि करण्याच्या कामासाठी 

णशवरायाांना पाठींबा णदला. 

१.८ प्रश्न  

प्र.१)  सलुतानशाहीचे राज्य णसद्ाांत स्पष्ट करा.  

प्र.२)  मघुल काळातील राज्य णसद्ाांताचे वििन करा.  

प्र. 3)  णवजयनगर व मराठा साम्राज्यातील राज्य णसद्ाांताचा शोध घ्या  

प्र. 4)  र्ारतातील मध्ययगुीन काळात राज्य णसद्ाांताचे वििन करा.  

१.९ सांदभि  

१)  ईश्वरी प्रसाद, णहष्री ऑफ मीणडवल इांणडया, इांणडयन प्रेस, अलाहाबाद  

२)  सतीश चांद्र, मध्ययगुीन र्ारत: सलुतानशाही ते मघुल, णदल्ली, 

३)  बटिन स्टीन, णवजयनगर, न्यू क ांणब्रज णहस्री ऑफ इांणडया. कें णब्रज यणुनव्हणसिटी प्रेस 

४)  एम. जी. रानडे, राइज ऑफ मराठा पॉवर, पनाळेकर को, मुांबई,   

५)  डॉ. आर. एस. णत्रपाठी, सम आस्पेक्ट्स ऑफ मसु्लीम अडणमणनष्रेिि, सेंरल बकु 

डेपो, अलाहाबाद 
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२  

राजवटीचे स्वरूपः दिल्ली सुलतानशाही, मोगल, 

दवजयनगर आदि मराठा  

घटक रचना  

२.०  उद्दीष्ट े

२.१ प्रस्तावना  

२.२ राजवटीचे स्वरूप: दिल्ली सलुतानशाही  

२.३ मघुल राजवटीचे स्वरूप  

२.४ दवजयनगर साम्राज्यात राजेशाहीचे स्वरूप  

२.५ मराठा राजवटीचे स्वरूप 

२.६ साराांश  

२.७ प्रश्न  

२.८ सांिर्भ  

२.० उद्दीष्ट े

१) सलुतानशाहीच्या राजवटीचे स्वरूप समजून घेणे 

२) मध्ययगुीन राजवटीचे स्वरूप स्पष्ट करणे  

3) दवजयनगर व मराठा साम्राज्यातील राज्याचे स्वरूप समजावून घेणे  

२.१ प्रस्तावना 

मध्ययगुीन र्ारतामध्ये राजसत्ता ही सवभशदिमान सांस्था होती. सांपूणभपणे राजाच्या  

म्हणजेच सलुतानाच्या इच्छेनुसार ती कायभ करत होती. अनेक दवद्वानाांचे मत आह े की 

राजशाहीची सांस्था ही इस्लादमक सांस्था नव्हती. वेगवेगळ्या पररदस्थतीमळेु हे दस्थरपणे 

उियास आल.े हळूहळू सलुतानशाही  हे समाज आदण सभ्यतेचे कें द्र बनल.े राज्यातील 

सत्ता सलुतानाच्या हाती कें दद्रत झाली आदण तो दनरपेक्ष शासक बनला. तो मखु्य कायभकारी 

अदिकारी, सवभ न्यायालयीन प्रकरणाांमध्ये अांदतम न्यायालयीन आदण सशस्त्र िलाांचा प्रमखु 

झाला. तो र्व्य िरबार र्रवत असून अनेक दवद्वान, कलाकार आदण िमभ-सांरक्षक म्हणून 

त्याला खूप प्रदतष्ठा आदण सन्मान दमळत होते.  

दिल्लीच्या तकुी राज्यकत्याांनी शासक म्हणून सलुतान ही पिवी वापरली. सलुतानशाहीची 

स्थापना १२०६ मध्ये झाली आदण कुतबुदु्दीन ऐबकच्या राज्यारोहणासोबत नवीन राजकीय 

व्यवस्थेची सरुुवात मानली गेली. इल्ततुदमश (अल्त्मश) याच्या कारकीिीत सलु्तानशाही 

दस्थरावली. दिल्लीच्या सलुतानाांनी खदलफाकडे दनष्ठा असल्याचा िावा केला असला तरी, 

सलुतान राजनैदतक बाबतीत स्वतांत्र होता. इल्ततुदमशने सलुतानाच्या सरकारात 

घराणेशाहीची तत्त्वे आणली. शामसी घराण्याच्या बाजूने वांशपरांपरचेी परांपरा स्थापन केली 

गेली. इल्ततुदमशच्या कारदकिीत सलुतानाची दस्थती ज्येष्ठ सरिाराांपैकी एक अशी होती. 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामादजक, आदथभक आदण 

प्रशासकीय इदतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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तथादप, बलबनच्या उियानांतर  राजेशाहीची प्रदतष्ठा वाढली. सलुतान हा दनरांकुश सत्तािीश 

बनला.  

२.२ राजवटीचे स्वरूप: दिल्ली सुलतानशाही  

मदुस्लम न्यायािीशाांनी िमाभच्या आिारवर सलुतानास पढुील काये सोपदवली: इस्लादमक 

श्रद्धा सांरक्षणकरणे, त्याच्या प्रजेमिील वाि दमटदवणे, इस्लामी प्राांताचे सांरक्षण, महामागभ व 

रस्ते प्रवाशयाांसाठी सरुदक्षत ठेवणे, गनु्हेगारी सांदहतेची अांमलबजावणी, आक्रमणादवरूद्ध 

सीमाांचे सांरक्षण, इस्लामदवरोिी वागणूक िेणा-याांदवरूद्ध युद्ध पकुारणे,  कर आदण कतभव्याांचे 

सांग्रह,  त्याच्या सावभजदनक आदण कायिेशीर कतभव्यामध्ये त्याला मित करण्यासाठी 

अदिका-याांची नेमणूक,  सावभजदनक सांपकभ  आदण वैयदिक सांपकाभद्वार ेलोकाांच्या दस्थतीशी 

सांपकाभत रहाणे. सलुतान पररपूणभ शासक असून त्याला अमयाभि अदिकार असल्याचे दिसते, 

मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र त्याचा अदिकार काही दवदशष्ट कारणास्तव मयाभदित होता. दहांि ू

आदण मदुस्लम या िोन्ही परांपरेनसुार एका राजाने सते्तचा गैरवापर केल्याबद्दल िमभ ही प्रमखु 

सांस्था त्याच्यावर िबाव ठेऊन होती. त्याला िमाभने ठरवलेल्या नैदतक आदण िादमभक 

दनकषाांनसुार कायभ करणे आवशयक होते. कुराणी कायद्याचा र्ांग करणा-या शासकाला 

सते्तवरून काढून टाकले जाऊ शकत होते. अथाभत त्याला सवभसामान्य लोकाांचा पाठींबा 

आवशयक होता. याव्यदतररि, सलुतानची शिी सैन्याच्या दनषे्ठवर, नागररकाांच्या 

समथभनावर आदण मदुस्लम िमभशास्त्रज्ाांच्या सहकायाभवर अवलांबून होती.  

२.२.१ बल्बन: दिव्य अदिकाराचा दसद्ाांत 

बल्बनने राजशाही प्रदतष्ठा व शिी वाढवण्याचा दनणभय घेतला त्यायोगे त्याने आपली 

एकादिकारशाहीचा प्रस्थादपत केली. राजेशाहीची प्रदतष्ठा व शिी वाढदवण्यासाठी बल्बनने 

दिव्य हककाांच्या दसद्धाांतावर दवश्वास ठेवला. त्याांनी आपली मते आपला मलुगा बगुरा खान 

याला दलदहलेल्या पत्रात व्यि केली. तो म्हणतो, “राजाचे हृिय हे िेवाच्या कृपेचे खास 

र्ाांडार आहे आदण मानवजातीमध्ये त्याचे बरोबरीचे कोणीही नाही.” त्याने राजाच्या 

सवाांपेक्षा  वेगळे व शे्रष्ठ असण्यावर जोर दिला. त्याला खात्री होती की एकादिरशाही 

असलेला शदिशाली राजा त्याच्या प्रजेचे अगिी अचूकपणे पालन करू शकतो आदण 

राज्याची सरुक्षा िेखील करू शकतो. तो स्वतः आिीच्या आयषु्यात गलुाम असतानाही 

त्याने म्हणून दमथककथेतील तकुी नायक अफ्रदसयाबचा वांशज असल्याचे साांगून बलवानने 

दसांहासनावर आपला िावा मजबूत केला.  

२.२.२ िरबाराच्या  राजवैभवाची प्रदतष्ठापना  

िरबाराचे वैर्व व प्रदतष्ठा वाढवण्यासाठी त्याने नाना दवदवि योजना अमलात आणल्या.  

िरबाराचे वैर्व व िरारा वाढवण्यासाठी दशष्टाचार, परांपरा आदण प्रथा त्याने प्रस्थादपत 

केल्या. बरानी या इदतहासकाराच्या मतानसुार  दिल्लीत अशा र्व्य आदण र्व्यतेचे प्रिशभन 

यापूवी किीही झाले नव्हते. एकवीस वषे बाल्बनने राज्य केले तेव्हा त्याने राजगािीसोबत 

आिराची र्ावना, सन्मान आदण वैर्व वाढवले. त्याच्या राज्यारोहणानांतर, बलबनने मद्य 

दपणे सोडले आदण िरबारातील इतर सरिाराांपेक्षा  वेगळेपण व शे्रष्ठत्व िाखवण्यासाठी 

जाणीवपूवभक तो वेगळा व एकटा राह ूलागला. त्याने त्याच्या िरबारी आदण अदिका-याांन 

एकदत्रतपणे मद्यपान करण्यास मनाई केली, त्याांच्यासाठी एक खास पोशाख आदण दनदित 
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दविी सरुु केले. सवभ अदिकरी व सरिार याांना सलुतानाला प्रणाम करणे आदण  राजाच्या 

पायाला स्पशभ करणे, ह े अदर्वािनाचे प्रकार म्हणून सूरू केले. िरबाराचे वैर्व 

वाढवण्यासाठी, बलबन याने पदशभयन िरबाराच्या ितीवर समारांर्ाांचे नवीन दनयम सरुु कले. 

त्याने नवीन पदशभयन वषभ नवरोज या वादषभक उत्सवाची सरुुवात केली. त्याने हातात 

तळपत्या तलवारी घेतलेल े उांच आदण तगडे अांगरक्षक नेमले. त े सतत राजार्ोवती उरे् 

असत. त्याचा उद्देश आजूबाजचू्या लोकावर र्ीतीयिु िरारा दनमाभण करणे हा होता.  

२.२.३ तुकी वचचस्वाची स्थापना 

उच्च कुलाच्या िाव्याला बळकट करण्यासाठी, बलबन तकुी कुलीन दवजेता म्हणून पढेु 

आला. महत्वाची सरकारी पिे केवळ तकुी कुटुांबातीलच होती. उच्च पिादिका-याांदशवाय 

त्याच्याकडे खालच्या अदिका-याांचा प्रवेश नव्हता. त्याने िरबारात गांर्ीर वातावरण दनमाभण 

केल.े त्याच्या िरबारात कोणालाही हसण्याची परवानगी नव्हती. अशाप्रकार,े वेगवेगळ्या 

उपायाांद्वार े बलबनने राजशाहीची प्रदतष्ठा वाढदवली. दवदवि  रूढीने  आदण सन्मानाने, 

िरबाराची  प्रदतष्ठा व शिी पनुसांचदयत करण्यात त्याला यश आले. तकुी कुलीन व्यिीचा 

नेता म्हणून काम करण्याचा िावा करताना, बलबन स्वत:च्या कुटुांबातील सिस्याांसह नव्हे 

तर कोणाबरोबरही सत्ता सामादयक करण्यास तयार नव्हता. सलुतानाच्या  दनरपेक्ष सते्तच्या  

मागाभतील सवाभत मोठे अडथळे म्हणजे अग्रगण्य तकुी सरिाराांचा दनवडलेला गट म्हणजे 

‘चाळीस सरिाराांचा गट’ ह े त्याच्या ध्यानात आले.  त्याने स्वत:साठी आदण त्याच्या 

वारसिाराांसाठी दसांहासनास सरुदक्षत ठेवण्यासाठी ‘चाळीस सरिाराांचा गट’ नष्ट करण्याचा 

दनणभय घेतला. त्याांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बालबनने कदनष्ठ तकुाांना महत्त्वपूणभ पिाांवर 

बढती दिली. लोकाांच्या नजरते त्याांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी थोडासा िोष असला तरीही 

त्याांनी सिस्याांना कडक दशक्षा केली. स्वतःला राज्यातील सवभ घडामोडींबद्दल आदण तकुी 

सरिारच्या हालचालींबद्दल मादहती ठेवण्यासाठी बालबनने हेरदगरीची दवस्ततृ व्यवस्था 

आयोदजत केली. प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर त्याांनी गपु्त-वाताभ लेखक नेमले. त्याांना 

िररोज सवभ महत्त्वपूणभ घटना आदण हालचालींचा अहवाल त्याच्याकडे पाठदवणे आवशयक 

होते. गपु्त-वाताभ लेखक  याांच्या  व्यदिमत्त्व व दनष्ठा या गोष्टींवर त्याांनी दवशेष लक्ष दिले. 

त्याांनी त्याांना चाांगला पगार दिला आदण प्राांतीय राज्यपालाांना पूणभपणे स्वतांत्र केल.े जर गपु्त-

वाताभ लेखकाने त्याच्या कतभव्यात कसूर केली तर  त्याला जबर दशक्षा िेण्यात आली. 

सपु्रदसद्ध आदण कायभक्षम हेरदगरी यांत्रणा बल्बनच्या राजवटीतील  महत्त्वपूणभ घटना बनली. 

जनतेचा दवश्वास सांपािन करण्यासाठी त्याने दनःपक्षपातीपणे न्याय दिला. 

२.२.४ सैन्य सांघटना  

सैन्याच्या सांघटनेची आदण राज्याच्या सरुदक्षततेच्या रक्षणासाठी बलबनने सैन्याच्या 

पनुरभचनेचा दनणभय घेतला. सैन्य सेवेच्या दठकाणी जहागीर  िेण्याची जनुी प्रथा बलबनने रद्द 

केली नाही परांत ुकेवळ सदक्रय सैन्य सेवा िेण्यास सक्षम असलेल्या अशा व्यिींनाच अशी 

नेमणूक िेण्यात येईल हे पाहण्याची काळजी घेतली. ज्याांनी यदु्धात त्याांच्या िैयभ व दनषे्ठचा 

परुावा दिला होता, अशा घोडिळ व घोडिळाांचा अनरु्व असणा-या अदिका-याांना नेमले. 

त्याने सैन्यासाठी इमाि-उल-मलु्क या अत्यांत सक्षम व दनष्ठावान अदिका-याची नेमणूक 

कारण त्याला दिवाण-ए-अररज (सैन्याचे प्रर्ारी मांत्री) म्हणून नेमले. याच दवर्ागाला अथभ 

मांत्रालयापासून स्वतांत्र करण्यात आले. इमाि-उलमलु्कने सैन्याच्या र्रती, प्रदशक्षण, 
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उपकरणे आदण सैन्याच्या पगाराच्या बाबतीत दवशेष रस घेतला. बलबनच्या सैन्याचा एक  

शदिशाली सािन म्हणून वापर केला. राजशाही आदण सैन्याच्या पनुरभचनाची दस्थती 

बळकट केल्यामळेु बलबनने आपले लक्ष साम्राज्यदवस्ताराकडे दिले. शासन दनणभय 

मोडणाऱयाांना कठोर दशक्षा केली. अवि र्ागात काही काळ सरुु असलेल्या बांडामळेु दनमाभण 

झालेल्या असरुदक्षत  दस्थतीलाही त्याने सांपषु्टात आणले.  

२.२.५ अलाउद्दीन दिलजी  

दखलजी राजवटीतील अलाउद्दीन दखलजी हा पूणभपणे साम्राज्यवािी होता. त्याच्या दनरपेक्ष 

राजशाहीच्या दसद्धाांतास पादठांबा िेण्यासाठी आदण त्याच्या दवजय आदण अदर्षेकाची 

महत्त्वाकाांक्षा पूणभ करण्यासाठी आदण वारांवार होणा-या मांगोल आक्रमणाांपासून 

सलुतानशाहीचे रक्षण करण्यासाठी शदिशाली सेना असणे आवशयक होते. या उद्दीष्टाांमळेु 

अलाउद्दीनने िूरगामी लष्करी सिुारणा केल्या. अलाउद्दीन दखलजीच्या राजकारणाची 

व्यावहाररक स्वरूपाची कल्पना त्याांच्या काही राजकीय आदण प्रशासकीय 

उपाययोजनाांमिून ध्यानात येते. त्याने सैन्यावर आचारसांदहता लागू करण्याचा प्रयत्न केला. 

अलाउद्दीनला राज्याच्या कायाभत िमाभचा हस्तके्षपाला दवरोि होता आदण या सांिर्ाभत तो 

दिल्लीच्या आिीच्या राज्यकत्याांच्या परांपरपेासून िूर गेला. काजी याांच्याशी झालेल्या 

सांर्ाषणात त्याने सलुतानाांच्या राजकारणाचा राजकीय दसद्धाांत माांडला गेला. अलाउद्दीन 

याांनी स्पष्ट केले की त्याांनी शररयत मध्ये काय दलदहले आहे अथवा शररयत काय दनकाल 

िेते यावर राजकारण अवलांबून नाही. सलुतान म्हणजे शासक हा सवोच्च असून 

आजूबाजूच्या पररदस्थती नसुार तो काय योग्य व काय अयोग्य हे ठरवू शकतो. िमभ व 

िादमभक बाबी त्यावर दनयांत्रण ठेऊ शकत नाही.,  

२.२.६ मुहम्मि दबन तुघलक  

अलाउद्दीन दखलजीप्रमाणेच महुम्मि दबन तघुलकही िमभदनरपेक्ष दवषय उलेमाच्या 

दनयांत्रणापासून मिु ठेवण्याचा प्रयत्न  करीत होता. अलाउद्दीन प्रमाणे  त्याने उघडउघड  

शरीयतची अवहेलना केली नाही  परांत ु त्याच वेळी, महत्वाच्या दवषयाांवर उलेमा याांच्या 

पादठांब्यावर दवजय दमळवण्यासाठी त्याने फारसे प्रयत्न’िेखील केले नाही. सलुतान 

स्वत:ला केवळ राज्याचा सांपूणभ प्रमखु नसून तो स्वतःचा ‘िेवाची सावली’ असल्याचा 

िावाही तो करत होता. सरुुवातीस त्याने खदलफाचे वचभस्व पूणभपणे नाकारले. यामळेु 

साहदजकच त्याचे उलेमासोबत वैर वाढले. सलुतानाला खलीफाच्याकडून आपल्या 

राज्याला मान्यता घेणे आवशयक वाटले  नाही. परांत,ु न्याय, उिारता आदण वैयदिक क्षमता 

असूनही सलुतानाला असे दिसून आले की तो  जनतेत  अदिकादिक अदप्रय होत आहे. 

अशा वेळेस त्याने खदलफादवषयीचा आपला दृदष्टकोन बिलला आदण इदजप्तच्या 

खलीफाकडून सावभर्ौम म्हणून त्याच्या पिाची पषु्टी मादगतली. त्याने नाण्याांवरून स्वतःचे 

नाव काढून खलीफाचे नाव घातले. तथादप, या उपायाांमळेु सलुतानची लोकदप्रयता 

पनुसांचदयत झाली नाही, तसेच त्याच्या वारांवार होणा-या बांडखोरीपासूनही त्याला वाचवल े

गेले नाही जे शेवटी त्याच्या अदिकारासाठी व सलुतानशाहीसाठी त्याचे अदनबांि सत्तािोरण 

हानीकारक ठरले.  

 

 



 

 

राजवटीचे स्वरूपः दिल्ली 

सलुतानशाही, मोगल, 

दवजयनगर आदण मराठा 
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२.२.७ लोिी घराणे 

लोिी सरिाराांमध्ये  सावभर्ौम राजाची कल्पना ही परकीय होती. कुणा एका नेत्याचे अथवा 

सरिाराचे वचभस्व मानने त्याांच्या परांपरते बसत नव्हते. त्याांना स्वताची प्रदतष्ठा व सत्ता 

अदिक महत्वाची होती. राजा दकां वा सत्तािीश हा शे्रष्ठ नसून तो केवळ ‘त्याांच्यातील एक’ 

म्हणून त्याांनी मानल.े म्हणूनच, त्याांच्या या दवचार ् सरणीमळेु व परांपरमेळेु त्याांना अशा 

राज्यात अदनबांि सत्ता गाजवण्याची  मरु्ा नव्हती. अदनबांि सते्तमळेु राज्यकते आदण लोक 

याांच्यातील सांबांि कमी होऊ शकतात आदण राज्यकत्याांचा िजाभ कमी होऊ शकेल अशी 

त्याांची र्ावना होती. बहलोल लोिीने  अफगाण साम्राज्याची स्थापना केली होती मात्र 

अफगाण परांपारीक दवचारसरणीमळेु राज्यातील राजाचे  स्थान सशि होऊ शकले नाही. 

शदिशाली प्रमखुाांना सोबत घेऊन व त्याांच्या मजीनसुार सतत राज्यकारर्ार करण्याच्या 

परांपरमेळेु इतर राजघराण्यासारखे लोिी घराणे सशि होऊ शकले नाही. . बहलाल लोिीने 

अफगाण जमातीतील सिस्याांना येऊन त्याांनी र्ारताच्या राज्यात योग्य प्रमाणात र्ाग 

घ्यावा म्हणून अफगाणाांना आमांदत्रत केले. बहलोल व इब्राहीम लोिी आपल्या वांशाच्या 

लोकाांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत असताना बहलोलने नेहमीच त्याच्या राज्याचा 

सते्तत समान वाट िेण्याचे िोरण स्वीकारले. दसकां िर लोदिने  राजशाही उन्नत 

करण्यासाठी जाणीवपूवभक प्रयत्न केले. मात्र असे करताना त्याने दसांहासनावर आपली पकड 

कायम ठेवली. इब्राहीम लोिी मात्र याबाबतीत त्याचे वचभस्व राजकीय सांपूणभपणे राबवण्यात  

अयशस्वी ठरले आदण र्ारतात मोगल राज्य स्थापनेचा मागभ मोकळा झाला.  

२.३ मघुल राजवटीचे स्वरूप  

मध्ययगुीन र्ारतातील राज्यकते स्वत:ला पूणभपणे सावभर्ौम मानत नव्हते. दिल्लीतील 

सलुतान आदण स्थादनक मदुस्लम राज्यकत े खदलफा याांना त्याांचा कायिेशीर सावभर्ौम 

मानत असत आदण सहसा त्याांनी जारी केलेल्या नाण्याांवर त्याचे नाव वापरत असत आदण 

त्याांच्या नावाने प्राथभना (कुतबुा) वाचत असत. तथादप, मोगल साम्राज्यािरम्यान राजाच्या 

एकुण परांपरते व सत्ताप्रकारात आमलुाग्र बिल झाला. मघुल साम्राज्याचा सांस्थापक बाबर 

याने स्वतास र्ारताचा  पिशाह म्हणजेच सम्राट अशी पिवी घेतली आदण कोणत्याही 

परकीय सते्तचे वचभस्व न स्वीकारता आपले सांपूणभ वचभस्व गाजवले. राजवांशाचा शेवट 

होईपयांत मघुलाांचे हे िोरण कायम रादहले. मघुल राज्यकत्याांनी खदलफाची नाममात्र 

सावभर्ौमत्व ओळखण्यास नकार दिला आदण स्वत:ला पूणभतः सावभर्ौम मानले. ते स्वतःला 

पथृ्वीवरील िेवाचे प्रदतदनिी मानत. मोगल शासक अमीर-उल-मोमीदनन (मदुस्लमाांचा 

शासक) म्हणूनही ओळखला जात असत. 

२.३.१ अकबराांचा राजेशाहीचा दसद्ाांत  

मोगल साम्राज्याच्या राज्यकत्याांनी स्वत: ला दवदवि प्रथा व परांपरनेे यिु असलेल्या 

लोकाांवर राज्य करण्यासाठी िैवी इच्छेने दनयिु केलेले राजे म्हणून पादहले. वास्तदवक 

राजकीय पररदस्थतीमळेु ही दृष्टी बऱ याचिा येत असली तरी असली तरी बहुिादमभक व 

अनोळखी लोकाांवर राज्य करण्यासाठी हा दृष्टीकोन उपकारक होता. अकबराचा हा 

दृष्टीकोण त्याने नेमलेल्या इदतहासकाराांच्या इदतहासाच्या लेखनातून होता. मोगल राजाांनी 

िरबारातील इदतहासकाराांना दवदवि बाबींची नोंि करण्यासाठी  दलहण्यासाठी नेमले. या 
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खात्याांमध्ये सम्राटाच्या काळातील दवशेष घटना नोंिवल्या गेल्या. यादशवाय, या लेखकाांनी 

िेशातील दवदवि प्राांतामिील राज्यकत्याांना त्याांच्या कारर्ारावर राज्य करण्यासाठी मित 

करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मादहती गोळा केली. इांग्रजीत दलखाण करणाऱ या आिदुनक 

इदतहासकाराांनी या सांपादित नोंिीच्या ग्रांथाांचे इांग्रजीत र्ाषाांतर केले आले. मोगलाांचा 

इदतहास दलहू इदच्छणा-या कोणत्याही दवद्वानाांसाठी दह पसु्तके एक अपररहायभ स्त्रोत आहेत. 

मघुल राज्यातील सांस्थाांदवषयी तथ्यात्मक मादहतीचे हे महत्वाचे र्ाांडार आहे. प्रस्ततु 

लेखकाांनी  िरबाराशी सांबांदित असलेल्या व्यिींनी मादहती गोळा करून  वगीकरण केलेल े

आढळते. त्यायोगे आपल्याला त्याांच्या राज्यकारर्ारदवषयक कल्पनाांची मादहती दमळते.  

अथाभत अशा प्रकारच्या पसु्तकातून मोगल राजाांदवषयी अदतशयोि मजकूरही आढळतो. 

मोगल सम्राट हा िेवाचा प्रदतदनिी असल्याने त्याला थेट िेवाकडून शिी आली आहे ह े

िशभदवण्यासाठी िरबारातील इदतहासकाराांनी बरेच मादहती स्त्रोत िशभवले आहेत. त्याांनी 

साांदगतलेल्या एक आख्यादयका म्हणजे मांगोल राणी दवषयी होती. ती गर्भवती असताना  

सूयभदकरणाांनी जणू काही दतला आशीवाभि दिला. दतने जन्माला घातलेल्या सांततीवर हा िैवी 

प्रकाश होता  व दपढ्यानदपढ्या त्या िैवी प्रकाशाचा वारसा पढुील मघुल राजाांनी चालदवला. 

अबू फजलने िेवाकडून (फारूर-इ इजािी) प्रकाश प्राप्त करणा-या मघुल राजाांना सवोच्च 

स्थानी  ठेवले. दहांिसु्थानचा बािशाह झाल्यावर अकबराने राज्याच्या काही सांकल्पनेत 

बिल केले. अकबर याने ठामपणे प्रदतपािन केले की राजेशाही एक िैवी िेणगी आहे. व 

जोपयांत िेवाची कृपा आहे अथवा त्याची इच्छा आहे तोपयांत राजाला आपल्या मनानसुार 

राज्यकारर्ार करता येतो.  

अबलु फजल याचे म्हणणे होते  की, “राजसत्ता िेवाची िेणगी आहे आदण सम्राट, 

"पथृ्वीवरील िेवाची सावली" आहे. राजा हेच प्रशासनाचे मुख्य कें द्र होते, सवभ नागरी आदण 

सैन्य अदिकाऱ याांचे कें द्र होते आदण सवभ न्यायालयीन आदण कायभकारी प्रकरणाांमध्ये सवोच्च 

न्यायालयात होते. मतु्सद्दी कौशल्य, लष्करी सामथ्यभ आदण िादमभक सदहष्णतुा याांच्या 

जोडीने १५७६ पयांत सांपूणभ उत्तर र्ारतावर दवजय दमळवल्यानांतर अकबरने कुतबुा 

स्वत:च्या नावाने वाचला. त्याने दसजिा (प्रणाम) आदण झमीनबोस (सम्राटासमोर जदमनीवर  

स्पशभ घेण्याची) प्रथा सरुू केली. या पद्धतींद्वार े अकबरने आपल्या सांपूणभ सावभर्ौमत्वाची 

घोषणा केली. िमाभच्या कारणास्तव त्याने आपल्या प्रजेमध्ये रे्ि केला नाही. तो स्वत: ला 

राजा आदण सवभ प्रजेचा उपकारक मानत असे. अबलु फजलच्या अकबरनामा पासून 

अकबरचे राज्यादर्षेकाचे िोरण ज्ात आहे. तो म्हणतो, "सावभर्ौम शाांततेचे (सदहष्णतुेचे) 

पालन न केल्यास आदण सवभ माणसाांचे आदण सवभ िमाांचे एकदनष्ठ दृष्टीने दवचार न केल्यास 

राजा या सवोच्च अशा पिासाठी योग्य ठरू शकत नाहीत." अकबराने आपल्या सवभ प्रजेचा 

आपण राजा असल्याचा िावा केला. अकबराांचा राजासते्तचा आिशभ खरोखरच उच्च आदण 

थोर होता. अकबर याच्यासह मोगल सम्राटाांनी कुराणीच्या कायद्याचे अनपुालन करण्याचा 

प्रयत्न केला.  

प्रजेच्या जीवन , मालमत्ता, सन्मान  आदण दवश्वास  अशा चार दवषयाांचे सम्राट सांरक्षण 

करतो आदण त्या बिल्यात आज्ािारकपणा आदण सांसािनाांची मागणी करतो. मघुल 

राजाांच्या  दृशय प्रदतदनदित्वासाठी बरीच दचन्हे तयार केली गेली होती. कलाकाराांद्वार े

वापरल्या जाणाऱ या आवडत्या प्रदतकाांपैकी एक म्हणजे दसांह आदण कोकरू (दकां वा बकरी) 
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शाांतपणे एकमेकाांच्या शेजारी घर बाांितात. याचा अथभ असा होतो की िबुभल व कमकुवत 

िोघे समरस होऊ शकतील अशा दचत्राद्वार ेसूदचत करतात.  

मध्ययगुीन काळात दवलासी दकां वा शाही राजवट  हे एक सामान्य वैदशष््टय होते. या सांिर्ाभत, 

मोगल सम्राट अमयाभि शिींचा उपर्ोग घेणारा पररपूणभ राजा होता. मोगल राज्य एक 

कें द्रीकृत (दनरांकुश राजशाही) राज्य होते. अशी कोणतीही सांस्था दकां वा कायाभलये नव्हती जी 

त्याच्या सवोच्च सामथ्याभवर अांकुश ठेऊ शकत होती.  मघुल सम्राट राज्यातील सवोच्च पि 

होते. तो म्हणजेच राज्य व तोच सरकारप्रमखु, सवोच्च सेनापती, न्यायाचे मखु्य अदिकारी 

होता. उत्तरादिकाराचा स्पष्ट कायिा नसतानाही दसांहासनासाठी िावेिाराांकडून गट 

असायचे.  एक शे्रष्ठ लष्करी शिी असलेला स्पिभक आपली सत्ता प्रस्थादपत करण्यास 

सक्षम होता. बळी तो कान दपळी या न्यायानुसार सत्ता स्पिेत शे्रष्ठ असाच गट आपली सत्ता 

प्रस्थादपत करत असे.  

२.३.२ राजाचे दवशेषादिकार 

लोकाांच्या नजरते आपले वास्तदवक दस्थती बळकट करण्यासाठी अकबर याने राजेशाहीत 

काही खास प्रथा रुजू केल्या होत्या. राजेशाहीची शिी आदण प्रदतष्ठा वाढदवणे या हेतूांचा हेतू 

होता. काही महत्त्वाच्या पूवभकल्पनाांचा समावेश होता.   

(अ)  झरोखा िशभन, ज्यायोगे सम्राट आपल्या प्रजेच्या अदर्वािनसाठी दवशेष सज्जामध्ये 

दिसत असे. झरोखा िशभनाने सम्राटाचे सवभ काही ठीक असल्याचे िशभदवले. जेव्हा 

राजा एखाद्या मोदहमेवर दकां वा आजारी असे तेव्हाच त्याला िशभन िेता येत नसे. 

राज्यात सवभ काही आलबेल असल्याचा अथवा सम्राट व्यवदस्थत असल्याचा सांिेश 

यातून प्रजेपयांत जात असे.  तथादप औरांगजेबाने ही प्रथा बांि केली. 

 (ब)  जेव्हा सम्राटाने िरबार बोलवला, तेव्हा, इतर अनेक वाद्याांच्या साथीला शदिशाली 

नगारा वाजवला जात असे  

(क)  केवळ सम्राट त्याच्या अदिकाऱयाांना पिवी अथवा दकताब िेऊ शकत असे.  

(ड)  सम्राटास केवळ त्याचा दवशेष दशकका (मोहर) दचकटदवण्याचा दवशेषादिकार होता 

आदण दवशेष बाबत त्याने त्याच्या जारी केलेल्या शेतात त्याच्या तळहाताचे (पांजा) 

दसांिूर छापले.  

(इ)  मतृ्यूसारख्या फाशीची दशक्षा फि सम्राटाद्वारचे दिली जाऊ शकते.  

(फ)  केवळ बािशाह हत्तींचे झुांज आयोदजत करू शकत असे.  

(छ)  अकबरने त्याच्या वाढदिवशी सोने आदण इतर मौल्यवान िातूांच्या दवरुद्ध वजन 

करण्याचा प्रघात अवलांदबला. 

२.३.३ एकसांि शक्ती  

मगुल साम्राज्यामध्ये दहांि,ू जैन, पारसी, मदुस्लम आदण दवदवि िमाभच्या आदण अनेक दर्न्न 

वांशीय आदण िादमभक समिुायाचा समावेश होता. सवभ शाांतता आदण दस्थरतेचा स्रोत म्हणून, 

सम्राट सवभ िादमभक आदण वाांदशक गटाांमध्ये रे्िर्ाव न करता राज्य करत असे. त्याने 

दवदर्न्न  अशा प्रजेमध्ये  मध्यस्थ म्हणून कायभ केले आदण न्याय व शाांती कायम ठेवण्याचे 

सदुनदित केल.े अबलु फजल याने सलुह-ए-कुल (पररपूणभ शाांतता) हा आिशभ प्रबदु्ध दनयम 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामादजक, आदथभक आदण 

प्रशासकीय इदतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 

 

   

 16 

म्हणून पढेु आणला. सलुह-ए-कुलमध्ये सवभ िमभ आदण दवचारिार ेयाांना अदर्व्यिी स्वातांत्र्य 

होते. राज्याचे अदिकार क्षीण न करता राहणे व आपसात सांघषभ न करणे या अटींवर सवाभना 

िमभ स्वातांत्र्य होते. सलुह-ए-कुलचा आिशभ राज्य िोरणाांद्वार े राबदवला गेला. मोगलाांच्या 

अखत्यारीतील कुलीन म्हणजे इराणी, तरुाणी, अफगाण, राजपूत, िख्खनी याांचा समावेश 

असलेला एकदत्रत लोक या सवाांना पूणभपणे त्याांच्या सेवेच्या आिार ेपि व परुस्कार िेण्यात 

२.३.४ शेरशहाची कल्याणकारी राजेशाही  

शेर शाह हा एक कल्याणकारी हुकुमशाह होता.  तो प्रशासनाला आपल्या कतभव्याचा एक 

र्ाग मानत असे आदण राज्याच्या कारर्ारादवषयी प्रत्येक व्यवसायाकडे वैयदिक लक्ष िेत 

असे. त्याने िमाभच्या आिारावर  रे्िर्ाव न करता लोककल्याणाच्या दवकासाचा आिशभ 

त्याांच्यासमोर ठेवला. त्याला प्रजेवर अत्याचार करुन नव्हे तर प्रजेला सखु समदृ्धी बहाल 

करून आपली महानता वाढवायची होती. र्ारताच्या मदुस्लम राज्यकत्याांपैकी शेरशहाने 

प्रथमच लोकाांच्या जीवनमन उांचावून त्याांचे कल्याण करण्याचा  व्यापकपणे प्रयत्न केला.  

२.४ दवजयनगर साम्राज्यात राजेशाहीचे स्वरूप  

दवजयनगर प्रशासन राजाच्या दनयांत्रणाखालील एक दवशाल सामांती सांस्था होती. सवभ 

समकालीन राज्यकत्याांप्रमाणेच दवजयनगरचा राजा िेखील नागरी, न्यायालयीन आदण 

सैदनकी दवषयाांवर अमयाभि अदिकार असणारा सवोच्च अदिकारी होता. तथादप, राजाने 

िमाभतील तत्त्वाांनसुार लोकाांच्या कल्याणासाठी प्रोत्साहन िेण्यासाठी र्रपूर प्रयत्न केल.े 

कृष्णिेवरायाांच्या अमिुमल्यािा या पसु्तकाचा सखोल अभ्यास केल्यावर दवजयनगर 

राजाांच्या राजकीय तत्वज्ानाचे स्वरूप समजण्यास मित होते. कृष्णािेवरायाांनी या शब्िाांत 

राजाला सल्ला दिला आहे: “तमु्ही जे काही पाहता दकां वा ऐकता त्याकडे िलुभक्ष न करता 

तमु्ही मोठ्या काळजीपूवभक आदण तमुच्या सामथ्याभनसुार चाांगल्याचे रक्षण करण्यासाठी 

आदण िषु्टाांना दशक्षा करण्याच्या कायाभत सामील व्हा.” ते पढेु म्हणतात, “मकुुट असलेल्या 

राजाने नेहमीच िमाभकडे डोळे लावून राज्य केले पादहजे.” राजाची कतभव्ये गहृीत िरुन 

कृष्णिेवराय म्हणतो की त्याने आपल्या आसपास राज्यकायाभत कुशल लोक गोळा 

करण्यावर राज्य केले पादहजे.  त्याने अखांड पराक्रम करुन सवभ प्रजेचे सांरक्षण करावे. 

२.४.१ दवजयनगर साम्राज्यातील िैवी दनयोदजत राजेशाही  

दवजयनगरच्या राजेशिीच्या कल्पनेला बरचे िादमभक कां गोर े होते. राजाने पदवत्र रू्दमका 

बजावावी आदण लोककल्याण करावे असे अपेदक्षत होते. काही प्रथानसुार तो िेवाचा 

अवतार म्हणून पादहला गेला. दवजयनगरच्या सांरचनेत िमभ महत्वाची रू्दमका बजावत होता. 

दहांिू परांपरतेील पदवत्र कतभव्य आदण कायद्याची कल्पना िमाभनसुार त्याला प्रजेमध्ये प्रके्षदपत 

करायची होती. दहांि ुपरांपरचेा आिार असलेली िमभ ही सांकल्पना मनषु्याला परमात्म्याशी 

अगिी जवळून जोडते. दवजयनगरचे सम्राट  वैदश्वक, दिव्य आदण कत्यभव्य बजावणार ेहोते.  

२.५ मराठा राजवटीचे स्वरूप 

सतीश चांद्र याांनी मघुल जागीरिारी व्यवस्थेच्या सांकटात मराठ्याांनी प्रािेदशक 

स्वातांत्र्यासाठी यशस्वी मागभ काढल्याचे नमूि केले.  बेल ेया इदतहासकाराने मराठा, दसख 

आदण जाट या तीन योद्धा राजवटीच्या उियाच्या कारणाांची नोंि केली आहे आदण असा 
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दवजयनगर आदण मराठा 
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यदुिवाि केला आहे की त्याांनी मदुस्लम राजवटीदवरूद्ध काही प्रमाणात लोकदप्रय अशी 

कृषक समाज प्रेररत बांडखोरी प्रदतदबांदबत केली होती. राजा हा मराठ्याांच्या कारर्ाराचा 

मखु्य आिार होता. तो एकमेव व सवभशदिमान शासक होता जो अदतशय कठीण 

प्रशासकीय यांत्रणा चालवत असे. कारर्ारातील प्रत्येक जण जसे अठरा कारखाने, बारा 

महाल, सदचवालयातील अदिकारी फडणीस, सबनीस, कारकून, लष्करी सेनापती आदण 

आठ प्रिान याांच्यासारखे राजाचे आिेश प्राप्त आदण अांमलात आणत असत. 

मराठा राज्यात राजाकडे अांदतम व दनणाभयक अदिकार बजावत असे. त्याच्या 

परवानगीदशवाय कोणीही, कोणताही दवर्ाग कुठलीही रचना दकां वा योजना प्रत्यक्षात आणू 

शकत नव्हता. राजाच्या परवानगीदशवाय कुठल्याही बाबींचा दनणभय घेण्यासाठी कुणी 

िजावत नसे. या दवस्ततृ प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी या प्रशासकाच्या दशवाजी राजाांसारखा 

अत्यांत मजबूत आदण िूरिशी राज्यकताभ आवशयक होता. छत्रपती दशवाजीपासून 

शाहूपयांतचे सवभ मराठे राजे सवाभत कायभक्षम व शदिशाली राजे होते आदण प्रशासनाची कामे 

योग्यररत्या व कोणत्याही अडथळ्यादशवाय पार पाडण्यास समथभ होते. परांत ु बिललेल्या 

पररदस्थतीमळेु छत्रपती शाहूांच्या दनिनानांतर कें द्रीय प्रशासन हळूहळू पेशवे व फडणीसाांच्या 

प्रर्ावाखाली आलेकालाांतराने पेशव्याना अदिक अदिकार दमळाले, पररणामी कें द्रीय 

प्रशासन सातारा ते पूणे  येथे बिलले.  कें द्रीय प्रशासनात हळूहळू बिल झाले पण 

त्याखालील ग्रामीण समिुायातही बिल झाले नाहीत. पेशव्याांनी त्याांना आदण प्राांतीय 

प्रशासन पूवीप्रमाणेच चालू ठेवले. राजा प्रशासनाचा प्रमखु होता. अष्ट प्रिान मांडळ म्हणून 

ओळखल्या जाणा-या त्याांच्या आठ मांत्र्याांची पररषि राजाला िैनांदिन कामकाजात मित 

करत असे. डॉ.आर.सी. मजूमिार दशवाजी महाराजाांच्यादवषयी दलदहतात, “ते  केवळ एक 

साहसी सैदनक आदण यशस्वी सैन्य दवजते नव्हते तर आपल्या लोकाांसाठी एक  प्रबदु्ध 

शासक होत.े” राज्यातील प्रशासकीय कामकाजावर त्याांनी बारीक नजर ठेवली. सवभ शिी 

त्याच्यावर कें दद्रत होत्या परांत ु त्याांनी आवशयक तेव्हा आपल्या मांत्र्याांच्या सल्ल्याने राज्य 

केल.े सामान्य लोक त्याांचा मोठ्या आिर करीत. त ेत्याना त्याांचा सवाभत मोठा त्राता मनात. 

त्याांनी मांत्र्याांना स्वतांत्रपणे जबाबिा-या दिल्या आदण त्या प्रत्येकाची त्याच्या कामाची 

जबाबिारी दिली. वांशपरांपरागत  अदिकारी नेमल ेगेले नाहीत. जागीर दकां वा वतन याची पषु्टी 

करण्याच्या प्रथेला परावतृ्त केले गेले. दकल्ल्याांच्या कारर्ाराकडे त्याांनी दवशेष लक्ष दिले. 

प्रशासनाच्या बाबतीत त्याांनी सैन्य अदिकाऱ याांच्या तलुनेत आपल्या नागरी अदिका-याांना 

उच्च स्थान दिले.  

२.६ साराांश  

इल्ततुदमशने सलुतानाच्या सरकारात घराणेशाहीची तत्त्वे आणली. बलबनने राजशाही 

प्रदतष्ठा व शिी उांचावण्याचा दनणभय घेतला जोपयांत तो स्वराज्यवाि समानाथी होत नाही. 

बालबनने आपल्या सर्ोवतालच्या वैर्वाचा बािा दनमाभण करणार ेकोटाभचे दशष्टाचार, परांपरा 

आदण प्रथा याांचा नमुना स्थादपत केला. अलाउद्दीन याांना राज्याच्या कायाभत चचभच्या 

हस्तके्षपाचा दवरोि होता आदण या सांिर्ाभत तो दिल्लीच्या आिीच्या राज्यकत्याांच्या 

परांपरपेासून िूर गेला. मोगल साम्राज्याच्या राज्यकत्याांनी स्वत: ला दिव्य इच्छाशिीद्वार े

मोठ्या आदण दवषम लोकाांवर राज्य करण्यासाठी दनयिु केलेले पादहले. मराठा राज्यात 

राजा मांत्र्याांशी अनेक दवषयावर चचाभ करत असला तरी अांदतम दनणभय राजाच  घेत असे. 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामादजक, आदथभक आदण 

प्रशासकीय इदतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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२.७ प्रश्न  

प्र .१) सलुतानशाही मिील राजशाहीचे स्वरूप समजावून साांगा.  

प्र .२) मोगल काळातल्या राजवटीचे वणभन करा.  

प्र. 3) दवजयनगर व मराठा साम्राज्यामिील राजेचे स्वरुप शोिून काढा  

२.८ सांिभच  

१)  ईश्वरी प्रसाि, मध्ययगुीन र्ारताचा इदतहास, र्ारतीय प्रेस (प्रकाशने) अलाहाबाि  

२)  सतीश चांद्र, मध्ययगुीन र्ारत: सलुतानशाही ते मघुल, दिल्ली. 

३)  स्टीन बटभन, ि न्यू क ांदब्रज दहस्री ऑफ इांदडयाः दवजयनगर, क नदब्रज यदुनव्हदसभटी 

प्रेस, न्यूयॉकभ  

४)  जे.एन. सरकार, दशवाजी आदण त्याांचे काळ, ओररएांट ब्ल कसन प्रायव्हेट दलदमटेड - 

नवी दिल्ली 

५)  डॉ. आर.एस. दत्रपाठी, मदुस्लम प्रशासनातील काही बाबी, सेंरल बकु डेपो, 

अलाहाबाि 
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३ 

मनसबदारी प्रणाली व वतन प्रणाली 

घटक रचना  

३.०   उद्दीष्टे  

३.१  प्रस्तावना  

३.२  मनसबदारी 

३.३  जत आणि सवार शे्रिी  

३.४  मनसबदारी व्यवस्थेचे फायदे व तोटे  

३.५  वतन व्यवस्था  

३.६ वतनाचे प्रकार  

३.७ वतनाचे महत्व 

३.८ साराांश 

३.९ प्रश्न 

३.१० सांदर्भ 

३.०   उद्दीष्ट े

• मध्ययगुीन कालखांडातील मनसबदारी पद्धतीची माणहती जािून घेिे.  

• मध्ययगुीन कालखांडातील मनसबदारी पद्धतीतील शे्रणयाांची माणहती जािून घेिे. 

• मध्ययगुीन कालखांडातील वतनदारी पद्धतीची माणहती जािून घेिे. 

३.१  प्रस्तावना 

मध्ययगुीन कालखांडात सलुतानशाही, मघुल आणि मराठा साम्राज्य यात णवणवध प्रकारचे 

रू्-महसूल पद्धती आणि रू्-व्यवस्थापन पद्धती अणस्तत्वात आल्या. मघुल साम्राज्यातील 

मनसबदारी आणि मराठा साम्राज्यातील वतनदारी ही त्याची उदाहरिे आहेत. णशवाजी 

महाराज याांच्या नेततृ्वात मराठा साम्राज्याचा उदय होणयापूवी दणिि र्ारतात वतनदारी 

प्रथा प्रचणलत होती. राजा णशवाजींनी वतनदारी व्यवस्था रद्द केली आणि रोख वेतन 

देणयाची प्रिाली आिली, तरी  त्याांच्या उत्तराणधका-याांनी पनु्हा ती सरुू केली.  

मघुल प्रशासन मनसबदार म्हिून ओळखल्या जािार् या लष्करी अणधका-याच्या वेगवेगळ्या 

शे्रिी देवून नोकरशाही चालवत असे. अकबर जेव्हा णसांहासनावर आला तवे्हा मघुल 

सैन्याची अवस्था समाधानकारक नव्हती. साम्राज्य जहागीरीमध्ये णवर्ागले गेले होते. अणमर 

उमरावाांना णवणशष्ट सांख्येने घोडेस्वाराांची देखर्ाल करिे आवश्यक होते आणि गरज लागेल 

तेव्हा साम्राज्याची सेवा करिे आवश्यक होते. आणमराांद्वार े साांर्ाळलेले सैणनक बहुधा 

अकायभिम होते आणि सेवेसाठी पूिभपिे अयोग्य होते. या पार्श्भरू्मीवर अकबराने आवश्यक 

ते बदल करून मनसबदारी पद्धती राबवली. 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाणजक, आणथभक आणि 

प्रशासकीय इणतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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३.२   मनसबदारी      

मनसब शब्दाचा अथभ क्रमाांक, सन्मान णकां वा कायाभलय आहे. मोगलाांच्या सैणनकी व्यवस्थेचा 

बारीक अभ्यास केलेला इरणवन णलणहतो की मनसबदारी व्यवस्थेचा हेतू कामानसुार 

वेतनवाढ देिे असा होता. यावरून असे सूणचत होते की मनसब दाराला जेव्हा मनसबदारी 

णमळत असे तेव्हा तो सैन्य णकां वा नागरी सेवा देणयास बाांधील होत असे. अकबराचे लि 

सैणनकी सधुारिाांकडे होते. १५७१ मध्ये शहाबाज खान याची मीर बिी कायाभलयात 

नेमिूक झाली, तेव्हा सम्राटाने सैणनकी सधुारिाांची योजना आखली. मनसबदारी 

प्रिालीच्या आधार ेसांपूिभ सैणनकी आस्थापनेची पनुरभचना केली गेली. डॉ. सतीश चांद्र याांच्या 

मत,े "मनसबदारी प्रिाली मघुलाांच्या काळात णवकणसत झाली, ही एक वेगळी आणि अनोखी 

व्यवस्था होती, ज्याचे र्ारताबाहेर कोितेही अणस्तत्व नव्हते." 

३.२.१ मनसबदारी प्रणालीतील पद 

सलुतानाच्या काळात मनसबदारी व्यवस्था अणस्तत्वात होती. तथाणप, अकबराने ती 

पररपूिभ केली असे णदसते. अबलु फजल याने आपल्या ऐन-ए-अकबरीमध्ये असे म्हटले आह े

की या पद्धतीत सहासष्ट शे्रिी णकां वा मनसब होते परांत ुअसे णदसते की तेहतेीसपेिा जास्त 

शे्रिी अणस्तत्वामध्ये नव्हत्या. दशाांश तत्त्वावर सैन्यदलाची रचना  करणयात आली होती. 

सवाभत कमी सेनापतींचे दहा गट होते आणि सवाभत जास्त दहा हजार णकां वा त्याहून अणधक 

होते ज्याांचे सेनापती खान या पदवीने म्हिून णनयकु्त केले गेले. ५००० आणि त्यावरील 

क्रमाांक हे राजघराणयातील सदस्याांसाठी राखीव होते. नांतरच्या मघुलाांच्या राजवटीत ही 

सवोच्च शे्रिी ५०,००० पयंत गेली. 

३.२.२ मनसबदाराांची नेमणूक व पदोन्नती 

मनसबदाराांची नेमिूक, पदोन्नती, णनलांबन णकां वा बरखास्ती सांपूिभपिे बादशहावर अवलांबून 

होती. मनसबदाराांच्या सन्मानाचा कोिताही र्ाग वांशपरांपरनेे नव्हता. प्रथेप्रमािे 

मनसबदारच्या मलुाांना त्याांच्या वणडलाांच्या मतृ्यूनांतर पनु्हा नव्याने पणहल्यापासून सरुुवात 

सरुू करावी लागे. मनसबदार नेहमीच सवाभत कमी शे्रिीपासून काम करत नव्हता. जर तो 

सम्राटाचा णकां वा राजघराणयाशी सांबणधत असेल तर त्याला कोित्याही मोकळ्या व उच्च 

जागी णनयकु्त केले जाऊ शकत होते. राजा णबहारीमल याला सरुुवातीला ५००० च्या 

क्रमाांकावर नेमले गेले होते. ही मनसब सहसा राजघराणयातील सदस्याांसाठी राखीव होता. 

अकबराच्या कारणकदीत, त्याची णहांदू प्रजा उच्च गिुवते्तची आस बाळगू शकत होती, कारि 

अकबर गिुवते्तची पारख करत असे. राजा तोडरमल आणि राजा बीरबल याांना उच्च 

मनसब णदली. मनसब हा पगाराच्या णनणित आणि शाही अणधका-याांचा दजाभ ठरणवणयाचा 

एक मागभ होता. 

३.३  जत आणण सवार शे्रणी  

सवभ शाही मनसबदाराांच्या णनयांत्रिाखाली णनयणमत सैणनकाची नेमकी सांख्या णनणित करिे हे 

मध्यवती सरकारला अवघड जाऊ लागले. जत व सवार या दोन गटाांची शे्रिी अणस्तत्वात 

आल्यामळेु ही अडचि दूर झाली. ए.एल.श्रीवास्तव याांच्यासारखे तज्ञ म्हितात की जत 

शे्रिी एक मनसबदार सैणनकाांची एकूि सांख्या दशभणवते, तर सवार शे्रिी त्याच्या अांतगभत 



 

 

मनसबदारी प्रिाली  

व वतन प्रिाली 

21 

घोडेस्वाराांची सांख्या दशभणवते. डॉ.आर.पी.णत्रपाठी  याांच्या  मते मनसबदार याांचे अणतररक्त 

र्ते्त णनणित करणयासाठी एका मनसबदाराला प्रणत घोडा दोन रुपये देणयात आले. जर 

एखाद्या मनसबदराला ५०० सवार शे्रिी णमळाली तर त्याला अणतररक्त र्त्ता म्हिून एक 

हजार रुपये देणयात आल.े डॉ.जे.एल.मेहता याांच्या मत,े जत शे्रिी नवीन नव्हती. त्यामध्ये 

आधीच्या अणधका-याने उपर्ोग घेतलेल्या मूळ मनसबचा उल्लेख होता,ज्याद्वार े त्याचा 

प्रशासकीय पदानकु्रम तसेच न्यायालतीन पदानकु्रम णनधाभररत केला जात असे. सवार 

शे्रिीने अणधका-याच्या आदेशाखाली सैणनकाांच्या वास्तणवक सांख्येचा सांदर्भ णदला. सवार हा 

मूलरू्त लष्करी दजाभ होता, ज्याने मनसबदाराांच्या नागरी आणि लष्करी पात्राांमधील फरक 

दशभणवला. दहुेरी क्रमाांकाची ओळख करुन देऊन मनसबदाराांचे वगीकरि अणधक सगुम व 

अचूक केल.े 

आपल्या कारणकदीच्या नांतरच्या वर्ांत अकबरने मनसबदारी पद्धतीत जत आणि सवार या 

शे्रणया अांतरू्भत केल्या. जत आणि सवार शे्रिीमध्ये पढुील मुलरू्त फरक आहे. जत शे्रिी हे 

मनसबदारचे वैयणक्तक क्रमाांक  होत.े त्यात मनसबदाराने राज्यातील सेवेसाठी काम 

करायला आवश्यक असलेल्या घोडेस्वाराांची सांख्या दशभवतात. या पदावर पषु्कळ अणतररक्त 

घोडेस्वार जोडले गेले ज्यासाठी मनसबदाराांना अणतररक्त र्ते्त काढणयाची परवानगी होती. 

यालाच त्याांचे सवार क्रमाांक म्हितात. प्रत्येक अणतररक्त अर्श्शक्तीसाठी मनसबदाराांना 

जास्तीचा पगार णमळे. त्याने कायम राखलेल्या प्रत्येक सवारच्या त्याच्या जत पगारामध्ये 

दोन रुपयाांची वाढ झाली. प्रत्येक सवारला त्याांच्या समाजतील स्थानाांमळेु मोबदला णमळत 

असे; उदाहरिाथभ, एका मणुस्लम सवारला राजपूत णकां वा र्ारतीय मणुस्लम सवारपेिा जास्त 

पगार णमळत होता. दहा मािसाांच्या सैन्यासाठी मनसबदाराांनी वीस-बावीस घोडे ठेविे 

अपेणित होत,े जेिेकरून यदु्धादरम्यान घोडे बदलिे शक्य होईल. या णर्न्नतेच्या आधार,े 

५००० णकां वा त्याहून अणधक मनसब धारि करिार् याांना वगळता मनसबदाराांना तीन 

प्रकारात णवर्ागले गेले: जत आणि सवारमधील मान समान असल्यास मानसबदार पणहल्या 

शे्रिीचा होता; णद्वतीय शे्रिी जर त्याची सवार शे्रिी त्याच्या जत शे्रिी च्या अध्याभ, तर 

णतसरा शे्रिी जर त्याांचा सवार जत शे्रिीच्या अध्याभपेिा कमी असल्यास होती. मोगलाांच्या 

सैन्य व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करिार ेब्लॉचमन याांच्या मते, जत शे्रिीत मनसबदाराांनी  

सैणनकाांची देखर्ाल करिे अपेणित होते आणि सवार शे्रिीत मनसबदाराांनी नेमलेल्या 

सैणनकाांची सांख्या दशभवतात. तथाणप, हे मत योग्य असल्याचे णदसत नाही. अकबराने नांतर 

त्याच्या कारणकदीत, दख्खनच्या मोणहमाांमध्ये आणि सलीमच्या बांडखोरीच्या वेळी, सवार 

शे्रिीची ओळख करुन णदली. मोगलाांनी कोित्याही एका गटाची मके्तदारी मोडीत 

काढणयासाठी इरािी, तरुािी, र्ारतीय, अफगाि, राजपूत आणि मघुल सैणनक याांची 

एकणत्रत तकुडी तयार करिे पसांत केले. अकबर आणि त्याच्या उत्तराणधकारी याांच्या 

कारणकदीत सेनापतीने त्याच्या सवार शे्रिी तील उत्तर र्ारतातील  १/३, दख्खनमधील  

१/४ आणि र्ारताबाहेरील सेवेसाठी १/५  प्रदान करिे अपेणित होते. 

३.३.१ रोख रक्कम आणण जागीर 

मनसबदार याांना पगाराच्या पैशातून आपला वैयणक्तक खचभ र्ागवावा लागला. त्याला काही 

घोडे, हत्ती, उांट, खेचर ेआणि गाड्याही साांर्ाळाव्या लागल्या. ५००० सैणनक बाळगणयास  

एका मनसबदारास ७००० रुपये पगार णमळत असे,त्यातील एक चतथुांश उत्पन्न सैन्य 

ताकद साांर्ाळणयासाठी खचभ केला जाई. मघुल मनसबदार हे त्यावेळी जगातील सवाभणधक 
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मानधन घेिारा अणधकारी असल्याचे म्हटले जात होते. काही प्रकरिाांमध्ये मनसबदाराांना 

जागीर देणयात आली होती आणि त्याांना रोख पैसे देणयात आले नव्हते. मनसबदाराांनीसुद्धा 

याला प्राधान्य णदले कारि सामान्यत: णतजोरीतून रोख रक्कम र्रणयास णवलांब होत असे. 

पगाराच्या ऐवजी एक जागीर णकां वा जमीन णमळवल्याने सामाणजक प्रणतषे्ठमध्ये र्र पडत 

असे. महसूल णवर्ागाने एक नोंद ठेवली होती, ज्यात जमा णकां वा णवणवध िेत्राचे मूल्याांकन 

केलेले उत्पन्न दशभणवले गेले. खाते ‘दाम’ यात मोजले जात असे. हे कागदपत्र जामा-दामी 

णकां वा मूल्याांकन केलेल्या उत्पन्नाच्या नावाने ओळखले जात असे. 

३.३.२ मनसबदाराांवर णनयांत्रण  

प्रत्येक मनसबदाराने आपल्या सैन्याच्या तकुड्याांचे विभन ठेवले होते.  प्रत्येक घोड्यावर 

दोन प्रकारची नोंदिी  होती- शाही णचन्ह आणि त्याच्या सेनापतीच्या नावाचा पणहला शब्द. 

सम्राट वर्ाभतून एकदा त्याच्या सैन्याचा आढावा घेत असे. दाग पद्धतीत घोड्यावर शाही 

णचन्ह गोंदवले जाई. जर दाग पद्धतीने खराब काम केल े तर राज्याला त्याचा त्रास सहन 

करावा लागे. मनसबदारी व्यवस्था खरोखर गुांतागुांतीची होती. सैन्य आणि नागरी अणधकारी 

या दोघाांसाठी एक शाही सेवा होती. कधीकधी णकां वा कोित्याही प्रसांगी एखाद्या अणधका-

याची सांपूिभ नवीन णनयकु्तीसाठी बदली केली जाऊ शकत होती. अकबरच्या दरबारातील 

प्रणसद्ध व्यक्ती बीरबलने बरीच वर्े शाही दरबारात घालणवली होती, परांत ु कालाांतराने 

जहाांगीरच्या काळात त्याला उत्तर-पणिम सीमेवरील लष्करी नेमिूक देणयात आली, णजथ े

लढाईत तो मरि पावला. अबलु फजल या  साणहणत्यक आणि अकबराचा चररत्रकार याने 

दख्खन येथे सैणनकी कारवाईत र्ाग घेतला होता. अकबरच्या शासनकाळात मनसबदारी 

व्यवस्था वांशपरांपरनेे नव्हती. त्याने केवळ योग्य व्यक्तींची नेमिूक केली होती. 

३.३.३ दाणखल व अहादी  

मनसबदाराांखेरीज आिखी काही सैणनक होते ज्याांना दाखील व अहादी म्हितात. दाणखल 

हे सम्राटाच्या वतीने र्रती करणयात आले होते. त्याना मनसबदाराांच्या ताब्यात देणयात 

आले होते. त्यामळेु मनसबदाराांवर आपसूकच णनयांत्रि येत होते. आहादी बादशहाच्या सेवेत 

असिार े सैणनक होते. सम्राटाच्या वतीने त्याांची र्रती, प्रणशिि केले जात होते.  त्याांना 

चाांगला पगार णदला जात होता. जोपयंत सम्राट शणक्तशाली होता आणि अत्यांत सिम 

वझीराांनी त्याची सेवा केली तोपयंत मनसबदारी पद्धतीने प्रर्ावीपिे काम केले. जेव्हा 

त्याांच्या सेवाांना परुस्कृत केले गेले आणि मान्यता णमळाली तेव्हा ते नेहमीच बादशहासोबत  

णनष्ठावांत राणहले.  

मनसबदाराांच्या मदतीने मघुल सम्राटाांनी त्याांचे णवशाल साम्राज्य उर्ारले आणि कारर्ार 

चालणवला. परांत ु लष्करी यांत्रिा सांपूिभपिे दोर्रणहत  नव्हती. सैन्य राजापेिा, आपल्या 

सरदार, मनसबदार याच्याकडे अणधक णनष्ठावान होते कारि मनसबदार त्याांना र्रती करून 

त्याांना र्त्ता देत असत. जर मनसबदारने सम्राटाणवरूद्ध बांडखोरी करणयाचे पाऊल उचलले 

तर त्याचे सैन्य मनसबदाराला पाठींबा देत असे. सैणनकाांना प्रणशिि देणयास णकां वा ससुज्ज 

करणयात एकसारखेपिा नव्हता. त्याांना व्यवणस्थत णशस्त नव्हती.  के.एन. णचटिीस याांच्या 

मत,े “मघुल खानदानाने मुघल कारर्ाराची स्थापना केली, मघुल नोकरशाही आणि सैन्य 

प्रिालीची चौकट तयार केली. हे सैन्य, सरदार आणि नागरी सेवेमध्ये आिले होते. सवभ 

सरदाराना मनसबदारी प्रिालीत आिले गेले. ” 
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३.४  मनसबदारी व्यवस्थेचे फायदे व तोटे  

मनसबदारी पद्धतीत सरदार आणि सांबणधत लष्करी प्रिालींमध्ये सुधारिा झाली. अकबराने 

आपल्या सैन्याचे पनु्हा सांघणटत करणयासाठी अणनबंध राजेशाहीच्या काळात एक 

सवु्यवणस्थत पद्धत अवलांबली. अनेक मनसबदार नेमताना स्थाणनक व बाहेरील लोकाांना 

वाव देणयात आला होता मात्र हे करताना त्याांची मध्यवती शासनासोबत णबनशतभ णनष्ठा 

असिे आवश्यक होते. मनसबदार सामान्यत: उच्च कुळातील णकां वा आपल्या कतभव्याने 

आणि कामणगरीने पद णमळालेले होते. मघुल मनसबदार हे मघुल, पणशभयन, अफगाि, 

इत्यादी वांशाचे होते. त्याांना त्याांच्या कामणगरीवर मनसब णमळत होती. यामळेु णवणशष्ट लष्करी 

वैणशष््टयाांचे एकरूपता आणि वैयणक्तक गटाांच्या लष्करी पराक्रमास णवशेर्त: अनकूुल 

असलेल्या ताणत्वकाांचा णवकास झाला. काही गट गिुाांसह ओळखले जाऊ लागले- 

उदाहरिाथभ राजपूत आणि पठाि सैणनक त्याांच्या यदु्धासाठी आणि प्रामाणिकपिासाठी 

सवाभत मौल्यवान मानले गेले. मनसबदारी व्यवस्थेचा पररिाम म्हिून, सम्राटाांना यापढेु 

सरांजाम सरदाराांच्या र्ाडोत्रींवर अवलांबून राहणयाची गरज नव्हती. मनसबदारी प्रिालीने 

शाही सरकारच्या थेट णनयांत्रिाखाली असलेल्या प्राांतातील जागीरदारी व्यवस्थेचा अांत 

केला. मनसबचा अनवुांणशक नव्हती आणि मनसबदारच्या मुलाांना नव्याने सुरुवात करावी 

लागत असे. मनसबदाराांच्या सवभ नेमिकुा, बढती, णनलांबन बादशहाच्या मजीवर अवलांबून 

होती. अशा प्रकार ेप्रत्येक मनसबदारला राजाकडे वैयणक्तकररत्या जबाबदार धरणयात आले. 

यामळेु सैणनकी अणधका-याांकडून असांतोर् आणि बांडखोरीची शक्यता दूर झाली आणि 

मनसबदारी प्रिालीची ही एक मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हटले जाऊ शकते. 

तथाणप, मनसबदारी व्यवस्थेलाही काही दोर्ाने ग्रासले होते. मनसबदाराांपैकी दोन ततृीयाांश 

परदेशी णकां वा परदेशी स्थलाांतररताांचे वांशज असल्याने या प्रिालीने राष्रीय र्ावनेस 

णततकेसे प्रबळ केले नाही. र्रतीच्या बाबतीत अकबराचे धमभणनरपेि धोरि असूनही, शाही 

सांवगाभच्या एकूि सांख्यापैकी केवळ नऊ टक्के णहांदूां मनसबदार बनवले गेले. कें द्रीय णकां वा 

शाही देखरखेीखाली सवभ सैणनक र्रती करणयात राज्याचे अपयश, त्यासाठी स्पष्ट णकां मत 

मोजावी लागली. मनसबदाराांना त्याांच्या मजीनसुार सैणनक र्रती करता यावी म्हिून त्याांनी 

आपापल्या टोळ्या, वांश, धमभ णकां वा प्रदेशातील मािसाांची नावे नोंदविे पसांत केले. यामळेु 

सैणनकी डावपेचाांचे एकरूपता णनमाभि न होता एकसांध साम्राज्यदेखील  झाल्याने साम्राज्य 

सैन्यालाही अनेकाांमध्ये णवर्ागले 

३.५  वतन व्यवस्था  

मराठ्याांच्या काळात वतनदारीतून णमळिार ेउत्पन्न हा उत्पन्नाचा मखु्य स्त्रोत होता. इतर 

कोित्याही स्रोताांपेिा हे अणधक महत्वाचे मानले जात असे आणि त्याला वतन म्हटले जात 

असे. वतन म्हिजे एखाद्याचे स्वतःचे मूळ णठकाि आणि तथेील ताब्यात असलेली जमीन. 

ज्याच्याकडे जमीन होती त्याला सन्मान णमळत असे.  

वतनदारी व्यवस्थेचा णवकास  

छत्रपती णशवाजी महाराज याांच्या आधी मध्ययगुीन काळात वतनदारी प्रिालीचा वापर सरुु 

होता. ते एक महान राज्यकताभ होते. त्याांनी मध्यवती काळापासून त्याच्या प्रदेशात 
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आधीपासूनच प्रचणलत असलले्या वतन प्रिालीत अनेक बदल करणयाचा प्रयत्न केला. 

त्याांना हे जािवले  की पूवीच्या राज्यकत्यांच्या काळात शेतकरी, राजापेिा वतनदाराांचा 

जास्त आदर करत असत. कारि, वतनदार महसूल गोळा करायचा, गोळा झालेल्या 

उत्पन्नाचा अगदी छोटासा णहस्सा शासकीय णतजोरीत जमा करायचा आणि उरलेला 

महसूल त्याांच्यासाठी ठेवायचा. वतनदार हे शेतकर्याांशी त्वररत सांपकभ  साधत असत आणि 

प्रत्यिात मोजिीपेिा अणधक महसूल गोळा करीत असत. यामळेु ते प्रबळ बनू शकले, 

स्वतांत्रपिे वागले आणि राजाच्या आज्ञा नाकारणयाची सवय णवकणसत केली. स्वार्ाणवकच, 

अशा वतनदाराांनी आपत्कालीन सैन्यात स्वत:ची सैन्य र्रती केली आणि कोित्याही 

आपत्कालीन पररणस्थतीत स्वत:च्या बचावासाठी णकल्ल्याांप्रमािे घर े बाांधली. णशवाजी 

महाराजाांनी णनष्ठावान लोकाांना वेगवेगळ्या णकल्ल्याांवर णनयुक्त केले आणि वतनदाराांची शक्ती 

मोठ्या प्रमािात कमी केली आणि त्याांना आपल्या राज्यात सामान्य मािसे णकां वा शेती 

करिार ेबनवले. 

त्याांच्या बेकायदेशीरपिे मालमत्ता जप्त केल्या गेल्या आणि गाव, परगिा आणि अनदुान 

अशा णवणवध स्तरावर काम करिा-या वतनदार आणि इतर अणधका-याांचे सवभ णवशेर्ाणधकार 

आणि थकबाकी णनणित केली. तथाणप, णशवाजी महाराजाांनी णवणवध प्रसांगी नवीन वतन 

तयार केले, तरीही त्याांनी त्याांच्या वाढत्या प्रर्ावाची काळजी घेतली आणि वतनदाराांना 

त्याांच्या णनयांत्रिाखाली आिले. त्यामळेु त्याांनी स्वत:ला कठोर णशस्तबद्ध व कायभिम 

प्रशासक म्हिून णसद्ध केले. म्हिूनच रानडे याांनी त्याांची तलुना नेपोणलयन बोनापाटभशी 

केली. णशवाजी महाराजाांनी आपल्या सैणनकाांना रोख रक्कम देणयास सरुवात केली आणि जे 

राज्यकररता उत्तम सेवा देतात त्याांना रोख बणिसे णदली. यामळेु वतदाराांवर आणि अखेर 

प्रशासनावर त्याांचे अत्यांत णनयांत्रि णनमाभि झाले. याच कारिामळेु मराठा स्वराज्य अणधक 

सत्तावीस वर्े औरांगजेबाच्या सैन्यासह सांघर्भ करत णटकू शकले. 

३.६  वतनाचे प्रकार  

मध्ययगुीन काळापयंत र्ारत आणि जगातील इतर देशाांपयंत राजा त्याच्या राज्यातील 

जमीनीचा अांणतम मालक मानला जात होता, परांत ु जमीन जोपासणयासाठी त्या 

शेतकर् याांच्या ताब्यात देणयात आल्या. शेवटी राजाने सरुुवातीपासूनच जमीन जोपासिा-या 

शेतक-याांना जणमनीच्या मालकीची पदवी णदली. अशा प्रकार,े मीरासदाराांचा वगभ णकां वा 

शेतकरी-मालक अणस्तत्त्वात आले आणि बहुतेक खेडे जमीन मराठ्याांच्या अांतगभत अशा 

शेतकरी-मालकाांच्या ताब्यात होती. उवभररत जमीन शासनाने णनयांणत्रत केली होती ती 

उठावासाठी णकां वा र्ाडेकरूां ना णकां वा शेतक-याांना महसूलच्या णवणनयोगासाठी णदली गेली. 

अशा प्रकार ेखेड्यातील जमीन खणलस्ती आणि इनामाती म्हिून वगीकृत केली गेली.  

खणलस्ती जमीन --- याचा अथभ असा आह ेकी या जागेचा महसूल थेट राजाच्या णतजोरीत 

जमा होत असे. हा महसूल सरकारी यांत्रिेने वसूल केलेला असे. 

इनामती जमीन णकां वा वतनदारी जमीन- ही जमीन म्हिजे राजा णकां वा शासनाने वेगवेगळ्या 

इनामदाराांना णकां वा वतनदाराांना वाटप केलेली होती. या इनामदाराांना णकां वा वतनदाराांना 

सरकारकडून णकां वा राजाने रोख रकमेच्या बदल्यात या जागेपासून णमळिारा महसूल 

योग्यपिे अनमुत केला होता. म्हिूनच या रू्मीला इनामाती णकां वा वतनदारी जमीन असे 
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म्हितात. देशमखु, देशकुलकिी, मकुादम, कुलकिी आणि अनेक सैन्य अणधकारी अशा 

प्रत्येक गावात असे अनेक इनामदार णकां वा वतनदार होते. हे अणधकारी मराठ्याांच्या 

जवळपास वीस टक्के जमीन ताब्यात घेिार े आनवुांणशक इनामदार णकां वा वतनदार होते. 

तथाणप, हे वतनदार णकां वा जागीरदार त्याांच्या स्वत: च्या यांत्रिेच्या मदतीने जमीन महसूल 

गोळा करत, त्याांनी त्याांच्या अधीन लागवड करिा-याना त्याांच्या हक्काांपासून दूर केले 

नाही. सांपूिभ जमीन महसूल स्वत:साठी वापरायचा की काही र्ाग राजासाठी णकां वा इतर 

कोित्याही हेतूने वापरायचा, हे या इनामदार, वतनदार णकां वा जागीरदाराांसोबत वेळेवर 

ठरवत. 

राजा व शासनाने वतनदारी णकां वा इनामदारी व्यवस्था अणस्तत्वात आिल्यामळेु अनेक 

प्रकारचे जमीन अनदुान देणयात आले. या इनामी णकां वा वतनदारी अनदुानाचा साराांश 

खालीलप्रमािे आह े

३.६.१ धाणमिक अनुदान  

धाणमभक सांस्था णकां वा सांस्थाांना मांजूर केलेली ही व्यणक्तशः अनदुान णकां वा वतन होते. या 

सांस्थाांनी त्याांना मांजूर झालेल्या जागेची मशागत करणयासाठी मजरु णकां वा इतर लोकाांना 

कामावर ठेवले आणि अशा सांस्थाांची देखर्ाल करणयासाठी णकां वा या सांस्थाांकडून होिार् या 

खचाभची र्रपाई करणयासाठी रू्सांपत्तीचा उपयोग केला. या अनदुान, वतन णकां वा इनामाला 

देवस्थान इनाम णकां वा वतन असेही म्हितात. त्याांना मांणदर, मणशद, मठ, समाधी आणि 

वर्ाभसन याांना मांजूर करणयात आले.  

३.६.२ मांणदर:े मराठ्याांनी धाणमभक पूजेसाठी णकां वा धाणमभक सेवा णकां वा सांस्कार करणयासाठी 

मांणदराांना अनदुान मांजूर केल्या. छत्रपती णशवाजींनी आळांदी येथील ज्ञानदेवाांच्या मांणदरासाठी 

वतन णकां वा इनाम म्हिून एक जमीन णदली होती. पेशवाईच्या काळात मांणदरासाठी नवीन 

इनाम मांजूर करणयात आले.  

३.६.३ मणिदी: सर्ासद बखर यात उल्लेख आह े की छत्रपती णशवाजींनी मांणदर व 

त्याचबरोबर धाणमभक सांस्थाांच्या दैनांणदन खचाभची र्रपाई करणयाकररता मांणदराांना तसेच 

मणशदींना र्त्ता मांजूर केला.  

३.६.४ मठ: मांणदर आणि मणशदींना वतन म्हिून मराठ्याांनी वेगवेगळ्या णठकािी असलेल्या 

मठाांनाही काही वतन मांजूर केले. छत्रपती णशवाजींनी चाफळ येथे रामदास स्वामी याांच्या 

मठाच्या देखर्ालीसाठी याांना वतन आणि इनाम णदल.े त्याांनी पाटगरच्या मौनीबावाांना 

मठाच्या देखर्ाली करणयासाठी  काही वतन णकां वा इनाम मांजूर केले होते. 

३.६.५ समाधी: समाधी देखर्ालीसाठी काही वतन णकां वा अनदुान णदले गेले. उदाहरिाथभ, 

सासवड येथील सोपाांदरच्या समाधीला देखर्ाल करणयासाठी वतन प्राप्त झाले.  

३.६.६ वर्ािसन: मराठ्याांच्या अांतगभत धाणमभक सेवा णकां वा देखर्ाल म्हिून देवताला पूजा 

करणयासाठी तीस बीघा जमीन णदली गेली होती. त्याचप्रकार े जेजरुीच्या गोसावीला 

स्थाणनक णवधीसाठी करत असलेल्या समान कायाभसाठी वतन म्हिून बारा बीघा जमीन 

णमळाली.  

३.६.७ अग्रहर वतन णकां वा इनाम: मराठ्याांच्या काळात देणयात येिारा हे आिखी एक 

प्रकारचा इनाम होते. ब्राह्मिाांना त्याांच्या णशिि व णशििाच्या कालावधीत अग्रगणय इनाम 
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णकां वा वतन सवभसाधारिपिे देणयात आले. या इनामी णकां वा वतनच्या जणमनींना एकतर 

पूिभपिे करातून सूट देणयात आली होती णकां वा कमी दराने र्ाडे आकारणयात आले होते.  

३.६.८ सनदी वतन: या काळात देणयात आलेल्या वतन णकां वा इनामी जणमनींचे नाव-

सनादी इनामी जमीन णकां वा वतन, प्रथाचे इनाम णकां वा वतन म्हिून वगीकृत केले जाऊ 

शकत.े सनदी वतन या वतनमध्ये वतनदारासांदर्ाभत सनद (सनदी) वतनदाराला राजा णकां वा 

राजाने णदले होते 

३.६.९ रीतसर इनाम णकां वा वतन: ह े  वतन कोित्याही सनदेने प्रदान केली नव्हती. ह े

वतन तोंडी आणि सनदी वतन इतके वैध होते.  

३.६.१० काराणगराांना वतन 

प्रत्येक गावात कारागीराांना वतन म्हिून काही जमीन देणयात आली णजच्यावर त्याांना 

कुठलाही महसूल णकां वा कर लागिार नव्हता. साधारिपिे या काराणगराांना वतनमधील जी 

जमीन णदली होती, ती नापीक जमीनीपासून परत घेणयात आली. काही लोकाांना मोबदला न 

देता काही णवणशष्ट सेवा देणयासाठी काही लोकाांना णदलेली जमीन णदली जाई. णवल्सन याांनी 

त्याांच्या शब्दकोर्ात वतन मावळ असा इनाम णकां वा वटतन असा उल्लेख केला आह ेकी 

मावळ पररसरात, देश णकां वा घाटमाथा फररसरात अशी वतने णदली गेली होती. 

३.६.११ वतन णकां वा इनामीची णनणमिती आणण जप्ती 

राजाने योग्य व्यक्तींना वतन णकां वा इनाम णदले आणि वतन णकां वा इनाम णदलेली कतभव्ये पार 

पाडणयात अयशस्वी झाल्यास ते वतन परत घेणयाची तरतूद होती. राज्यात नवीन िेते्र 

जोडली गेली तेव्हा त्या जणमनीवर काम करिार े वास्तणवक शेती कधीही णवचणलत झाले 

नाहीत. जरी, जनु्या शेतकरी आपल्या र्ीतीमळेु गावात पळून गेले असतील तर राजा नवीन 

खेती करिार् याांना कामावर लावणयाचे आदेश गाव अणधका-याांना देत असत. राजाने 

खेड्यातील अणधका-याांना जणमनीच्या प्रत्येक तकुड्याची लागवड करणयासाठी शक्य ते 

करणयाचे आदेश णदले. वतनदाराची कामे जोपयंत सेवा कायभिमतेने णदली जात होती आणि 

वतनदार राजा आणि खेडी याांच्याशी णनष्ठावान होते तोपयंत वाटाांचे अनदुान चालूच होते. 

कधीकधी, गावाकडे जािा-या सेवाांसाठी वतनदारास रोख पैसे देणयात आल.े छत्रपती 

णशवाजींनी मणुस्लमाांच्या ताब्यातील  प्रदेश त्याांच्या  राज्यात जोडले तेव्हा मोगलाांच्या 

अधीन असलेले अनेक वतनदाराांना वतनदार म्हिून चालू ठेवले. मराठ्याांच्या अांतगभत 

येिारी पढुील  कतभव्ये व जबाबदा-या वतनदार पार पाडिार होते.  

१)  वतनदारचे मखु्य कतभव्य त्याच्या कायभिेत्रात असलेल्या गावाांचे  मलु्याांकन करिे ही 

होते.  

२)  वतनदार हे वसाहतवादाचे पद्धतशीर धोरि हाती घेऊन अणधकाणधक नापीक जमीन 

लागवडीखाली आििार होते.  

३)  वतनदारचे आिखी एक कतभव्य म्हिजे समदुायाच्या मदतीने खेड्यात लहान 

स्थाणनक वाद णमटणविे, ज्याला गोतसर्ा असे म्हितात.  

४)  सामाणजक, धाणमभक आणि साांस्कृणतक कायभक्रमाांमध्ये वतनदार पढुाकार घेिार होते.  
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३.७ वतनाचे महत्व 

१)  वतन हे रोजीरोटीसाठी सवाभत महत्वाचे साधन होते. तो उत्पन्नाचा मखु्य स्त्रोत 

होता.  

२)  हे प्रणतषे्ठचे लिि होते. ही एक प्रणतणष्ठत सांस्था होती आणि कालाांतराने ती 

समाजातील णववादाांचे मूळ कारि बनली.  

३)  वतनाने बर् याच दावे आणि प्रणतवादाांना आमांणत्रत केले आणि एकमेकाांणवरूद्ध र्ाांडि, 

र्डयांत्र, णहांसा आणि शेवटी हत्या असे प्रकार घडवून आिली. 

 ४)  वतन हा फार मोठा सन्मानाचा णवर्य मानला जात असे आणि सरकारमध्ये उच्च 

पदावर पदोन्नती होणयाऐवजी वतनदार म्हिून राहिे पसांत करिार े लोक होते. 

मराठा प्रशासनातील प्रख्यात मतु्सद्दी रामचांद्रपांत अमात्य याांनी वतनदाराांवर णनयांत्रि 

ठेवून मराठ्याांच्या काळात वतन व्यवस्थेणवर्यी सणवस्तर चचाभ केली. म्हिून 

रामचांद्रपांत अमात्यने राजाला अशा वतनदाराांणवर्यी इशारा णदला आणि धोका 

टाळणयासाठी व णनयांत्रि ठेवणयासाठी पढुील पावले उचलणयाचे सचुणवले.  

 अमात्य सचुणवतो की राजाने णशस्त पाळिा-याच्या वतनाांना रोखणयासाठी कडक  

धोरि स्वीकारले  पाणहजे. वतनदाराना  कृती व चळवळीचे अत्यणधक स्वातांत्र्य देऊ 

नये ज्याद्वार ेवतनदाराांची नैसणगभक र्ावना प्रकट होईल.  

 अशा पररणस्थतीत राजाने सामांजस्य आणि णशिेचे धोरि अवलांबले पाणहजे. राजाने 

हे पाणहले पाणहजे की वतनदाराांनी आपली कतभव्ये बजावताना त्याांनी लोकाांवर 

आपली शक्ती वाढवू नये आणि त्याांना योग्य फायदा णमळू नये. राजाने वटदाराांना 

त्याांच्या वतन कायाभत समाणवष्ट नसलेल्या शक्तींचा उपर्ोग घेऊ देऊ नये.  

 राजाने त्याांना कोित्याही णकां मतीवर राजा आणि कें द्र सरकारने बजावलेल्या सवभ 

आदेशाांचे पालन करावे आणि त्याांचे नीट व प्रामाणिकपिे पालन करावे. 

 राजाने वतनदाराांना मजबूत णकल्ले बाांध ुदेऊ नये 

 णनबंध नसलेल्या वतनदाराांच्या बाबतीत अमात्य याांनी सूणचत केले की राजाने त्याांना 

एक अवघड काम सोपवावे, जर ते हे काम पार पाडणयात यशस्वी झाले तर त े

राजाच्या वैर्वात आणि सामर्थयाभत र्र घालू शकेल आणि जर ते अपयशी ठरले तर 

राजाने त्याांना णशिा करावी आणि त्याांना कठोर णनबंधात आिले पाणहजे.  

 राजाने कधीही वतनदाराांना आपसात र्ाांडि होऊ देऊ नये. त्याांना शेतकरी व राजा 

याांना सौम्य करणयासाठी सरकारच्या णवणवध जबाबदा-या पार करणयास प्रवतृ्त केले 

पाणहजे आणि प्रोत्साणहत केले पाणहजे. जर त्याांना पारांपाररक मयाभदा णकां वा त्याांच्या 

वागिकुीत नोंद असलेल्या तरतदुींचे उल्लांघन होत आढळले तर अशा वतनदाराांना 

र्ारी हाताांनी खाली ढकलले पाणहजे.  

 अमात्य पढेु राजाला सल्ला देतो की त्याने णनयणमतपिे आपल्या वतनदाराांकडून 

खांडिी वसूल करावी आणि त्याांना सवभ बाबतीत णवसांगत राहणयाची सवय लावावी.  



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाणजक, आणथभक आणि 

प्रशासकीय इणतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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३.८ साराांि  

सलुतानशाही काळात मनसबदारी प्रिाली अणस्तत्वात होती. तथाणप, मोगलाांनी त ेपररपूिभ 

केले. मनसबदाराांची नेमिूक, पदोन्नती, णनलांबन णकां वा बरखास्ती सांपूिभपिे बादशहावर 

अवलांबून होती. मनसबदाराांच्या सन्मानाचा कोिताही र्ाग वांशपरांपरागत नव्हता. सैन्य 

आणि नागरी अणधकारी या दोघाांसाठी एक शाही सेवा होती. छत्रपती णशवाजींच्या राज्य 

स्थापनेच्या आधी मध्ययगुीन काळात वतनदारीची प्रथा होती. जोपयंत सेवा कायभिमतेने 

णदली जात होती व वतनदार राजा आणि खेडी याांच्याशी णनष्ठावान होते तोपयंत वटाांचे 

अनदुान चालूच होते. कधीकधी, गावाकडे जािा-या सेवाांसाठी वतनदारास रोख पैसे 

देणयात आले. मराठ्याांच्या अांतगभत नागरी व लष्करी जबाबदा-या पार पाडणयासाठी 

वतनदार होते.  

३.९ प्रश्न  

१) मनसबदारी प्रिाली व त्याची वैणशष््टये स्पष्ट करा.  

२) मनसबदारी प्रिालीतील योगदानाचे गिुधमभ व कायभकुशलता याांचे मूल्याांकन करा.  

३) वतनदाराच्या कतभव्यासह वतनदारी प्रिालीचे स्पष्टीकरि.  

३.१० सांदर्ि  

१)  सतीश चांद्र, मध्ययगुीन र्ारत: सलुतानशाही टू द मघुल, हर आनांद पणब्लकेशन  

२)  ईर्श्री प्रसाद, मीणडवल इांणडयाज णहष्री, इांणडअन प्रेस, अलाहाबाद 

३)  जे.एन. सरकार, णशवाजी आणि णहज टाईम्स, ओररएांट ब्लॅक्सन प्रायव्हेट णलणमटेड - 

नवी णदल्ली 

४)  एम.जी. रानडे, राइज ऑफ मराठा पॉवर, मुांबई, १९०१ 
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४  

इस्लामिक बौमिक परंपरा:  

अल-बेरूनी आमि अल-हुजमिरी 

घटक रचना  

४.० उद्दिष््टये  

४.१ प्रस्तावना  

४.२ अल-बेरूनी  

४.३ अल हुजद्दवरी 

४.४ साराांश  

४.५ प्रश्न  

४.६ सांदर्भ  

४.० उद्दिष््टय:े 

• इस्लाद्दिक बौद्दिक परांपरचेी िाद्दहती जाणून घेणे.  

• अल-बेरूनीच्या कािद्दिरीची िाद्दहती जाणून घेणे.  

• अल हुजद्दवरीच्या कािद्दिरीची िाद्दहती जाणून घेणे.            

४.१ प्रस्तावना : 

िध्ययिुीन कालखांडातील इस्लाद्दिक बौद्दिक परांपरतेील अल-बेरूनी व अल हुजद्दवरी ही 

दोन िहत्वाची व्यक्तीित्व आपल्या बौद्दिक ज्ञानसांपदेच्या जोरावर या दोन्ही व्यक्तीित्वाने 

स्वतांत्र असा ठसा उिटवीत होता. पररणाितः हा या घटकात आपण अल-बेरूनी व अल 

हुजद्दवरी याांच्या बौद्दिक ज्ञानसांपदेची व त्याांच्या कािद्दिरीची िाद्दहती आपण पाहणार 

आहोत. 

४.२ अल-बेरूनी: 

इसवीसनाच्या अकराव्या शतकात िध्य आद्दशया व उत्तर र्ारतात बौद्दिक के्षत्रात िोठ्या 

प्रिाणात प्रिती व िांथन झालेले द्दनदशभनास येते. तसेच या काळात िोठाली साम्राज्य 

इद्दतहासजिा होऊन त्याांची जािा प्रादेद्दशक राज्यसांस्थाांनी व यतुींनी घेतलेले द्दनदशभनास 

येते. त्याचप्रिाणे िध्य आद्दशया आद्दण उत्तर र्ारत याच काळात एकिेकाांच्या जवळ येऊन 

त्याांच्यात द्दनकटचा सांबांध व सांपकभ  येऊ लािला. हा सांपकभ  काही वेळा अरब आद्दण तकुाांनी 

र्ारतावर केलेल्या आक्रिणाच्या द्दहांसक स्वरूपात होते तर कधी अरब प्रवासी, व्यापारी 

आद्दण अल-बेरूनी सारख्या द्दनररक्षकाांच्या द्दलखाणाच्या िाध्यिातून साांस्कृद्दतक आद्दण 

ताद्दत्वक होते.                       

अबू ररहान िहुम्िद द्दबन अहिद अल-बेरूनी हा िध्य आद्दशयातील अकराव्या शतकातील 

एक अग्रिण्य वैज्ञाद्दनक ज्ञान असलेला द्दवद्वान होता. अल-बेरूनी िद्दणत, इद्दतहास, 



िध्ययुिीन र्ारताचा 

सािाद्दजक, आद्दथभक आद्दण 

प्रशासकीय इद्दतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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ज्योद्दतषशास्त्र अशा व इतर अनेक द्दवषयाांतील त्याांच्या हातखांड्यासाठी व ज्ञानासाठी 

सपु्रद्दसि होता. त्याच्या सिकालीन लेखकाांनी त्याचा उल्लेख 'अल-उस्ताद' असा केललेा 

आढळतो. तत्कालीन अभ्यासकाांनी अल-बेरूनी चे वणभन वेिवेिळ्या शबदाांत केले आहे. 

अशा एका सिकालीनाांपैकी फज़् बैहाकी हा एक होय. फज़् बैहाकी घ्या िते अल-बेरूनी 

शी द्दवद्वत्ता व ज्ञानाच्या बाबतीत कुणाचीही तलुना होऊ शकत नाही, तो द्दलखाणाच्या 

बाबतीत आपल्या सिकालीनाांिध्ये सवभशे्रष्ठ आहे, त्याचे रू्द्दिती आद्दण तत्वज्ञान या 

द्दवषयाचे ज्ञान अतलुनीय आहे व त्याला सत्याद्दवषयी खूपच आदर आहे.                                                           

अल-बेरूनीने र्ारताला इसवीसन १०१७ च्या आसपास पद्दहल्याांदा रे्ट द्ददली. तो 

िझनीच्या िहिूदाने त्यावेळेस जेव्हा र्ारतावर आक्रिण केले तेव्हा त्याच्या सैन्यसोबत 

र्ारतात आला होता. त्याने र्ारतीय उपखांडात प्रवास केला, उत्तर र्ारताला पढुील 

दशकात अनेक वेळा द्दनयद्दितपणे रे्टी द्ददल्या व  र्ारतीय तत्ववेत्तयाांशी व द्दवद्वानाांशी सांवाद 

साधून येथील रूढी व परांपरा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या असे लक्षात येते की, 

त्याने र्ारतीय सिाज व सांस्कृतीवर िोठ्या प्रिाणावर द्दलखाण केले होते. त्याने र्ारतावर 

द्दलद्दहलेला एक िहत्वाचा ग्रांथ म्हणजे 'द्दकताब द्दफ तहद्दकक िलील द्दहांद' वा फक्त 'अल-

बेरूनीज् इांद्दडया' हा होय. असे म्हटल ेजाते की, या ग्रांथाने त्यावेळेपयांत र्ारतात इद्दतहास 

द्दलद्दहण्याची व कुठलीही िोष्ट कथन वा वणभन करण्याची जी शैली द्दकां वा परांपरा अद्दस्तत्वात 

होती द्दतला छेद द्ददला. या ग्रांथात फक्त द्दवद्दवध वांशावळींची िाद्दहती देऊन कालक्रिानसुार 

राजकीय इद्दतहास द्दलद्दहलेला नाही. या ग्रांथात प्रादेद्दशक रू्िोल व राजकीय इद्दतहासाद्दवषयी 

िाद्दहती द्दिळते तसेच प्रािखु्याने उत्तर र्ारतात अद्दस्तत्वात असलेल्या रूढी व परांपरा, 

सािाद्दजक रे्द व रूढी (प्रथा) सांस्कृत ग्रांथाांिध्ये द्दस्वकारले द्या धाद्दिभक व ताद्दत्वक कल्पना 

त्याचप्रिाणे अकराव्या शतकात र्ारतात असणाऱ्या िद्दणत व वैज्ञाद्दनक ज्ञानाच्या पिती 

आद्दद िोष्टींद्दवषयी िाद्दहती द्दिळते.                                                        

 एवढेच नव्हे तर, अल-बेरूनीने अनेक र्ारतीय ग्रांथाांचे अरबी र्ाषेत र्ाषाांतर केले तसेच 

र्ारतीय शास्त्राांच्या द्दवद्दवध पैलूांवर देखील द्दलखाण केले. त्याचे सूरूवातीच्या काळातील 

प्रबांध वा ग्रांथ खिोलशास्त्र, रू्िोल आद्दण िद्दणत या द्दवषयाांवर होते. त्याने १०२९ िध्ये 

रू्द्दिती, अांकिद्दणत, खिोलशास्त्र आद्दण िद्दणत या द्दवषयाांवरील जो िोषवारा द्दलद्दहला त्याचे 

द्दशषभक 'द्दकताब अल-तफद्दहि द्दल-अवैल द्दसनात अल-ताांद्दजि' असे होते. अल-बेरूनीच्या 

'अल द्दहांद' या ग्रांथाची इद्दतहासकार िोहम्िद हद्दबब याांनी जी प्रशांसा केली आहे त्याचा 

अन्वयाथभ पढुीलप्रिाणे देण्याचा प्रयत्न केला आह े - ते म्हणतात की, 'या ग्रांथाचे िहत्व 

त्याच्या लेखन पितीत आहे. या ग्रांथाचे द्दलखाण करताना त्याने सॉके्रद्दटसच्या तकभ शधु्द 

पितीने सत्याचा शोध घेण्याच्या पितीत सरुखे बदल केला. सॉके्रद्दटसच्या या पितीत 

अल-बेरूनीने ख्वाररझ्ि् येथे प्रद्दशक्षण घेतले होते. या पितीत त्याने आपल्या द्दवषयाला व 

द्दलखाणाला पूरक असे बदल केले होते. त्याने आपणास रू्तकाळातील द्दहांदू सािान्य 

सािाद्दजक आद्दण तत्वज्ञानाच्या तत्तवाांचे व शास्त्रीय द्दहांदू द्दवचाराांच्या उपलबधींचे तपशीलवार 

आकलन करून द्ददले आहे.'                                      

आपणास असे जाणवते की, अल-बेरूनी आपल्या इद्दतहासाद्दवषयीच्या व इद्दतहास 

लेखणाद्दवषयीच्या कल्पना व दृष्टीटीकोनाबाबत चचाभ करत नाही. तरीदेखील, त्याच्या 

'द्दकताब अल-अथर अल-बद्दखया अन् कुरून अल-खद्दलया' (प्राद्दचन राष्ट्ाांचा कालक्रि) 

आद्दण 'द्दकताब द्दफ तहद्दकक िाद्दलल द्दहांद' या दोन पसु्तकाांच्याां प्रस्तावनेतून त्याच्या 
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द्दवचाराांची झलक द्दिळते. याद्दतल  'द्दकताब अल-अथर अल-बद्दखया अन् कुरून अल-

खद्दलया' (प्राद्दचन राष्ट्ाांचा कालक्रि) या पसु्तकात त्याचे म्हणणे आहे की, इद्दतहास हा 

एकप्रकार ेप्रेद्दषताांच्या िाध्यिातून देवाची दैवी योजना उलिडणे होय. 'द्दकताब द्दफ तहद्दकक 

िाद्दलल द्दहांद' या पसु्तकात त्याने असे ित व्यक्त केले आह ेकी, द्दवज्ञान व इद्दतहास याांची 

नोंद करण्याचे उद्दिष्ट सत्याचा शोध घेणे हे होय. अल-बेरूनी ने ऐद्दतहाद्दसक परांपराांचे पररक्षण 

व द्दस्वकार करण्यासाठी वैज्ञाद्दनक वा शाद्दस्त्रय तत्वाांचा वापर केलेला आपणास आढळतो. 

तो आपल्या द्दलखाणात वस्तूद्दनष्ठ आद्दण द्दनष्टपक्ष राहत असल्याचे आपणास जाणवते. तो 

असेही कबूल करतो की, त्याचे द्दलखाण अनेकदा इस्लािच्या द्दशकवणीतील पारांपाररक 

िूल्ये आद्दण धिभशास्त्र याांना अनूरूप नसू शकतात.         

अल-बेरूनी पढुील शबदाांिध्ये द्दहांदूांना िद्दतहास आद्दण घटनाांच्या क्रिवारीत स्वारस्य 

नसल्याचे साांिून द्दटका करतो, " ददैुवाने द्दहांदू लोक घटनाांच्या ऐद्दतहाद्दसकपणाकडे व 

क्रिवारीकडे जास्त लक्ष देत नाहीत, त ेआपल्या होऊन िेलेल्या राजाांच्या क्रिवारीबाबत 

द्दनष्टकाळजीपणा दाखवतात, व एखाद्याने त्याांना द्दवद्दशष्ट िाद्दहती देण्यास साांद्दितल्यास ते 

िाद्दहती देण्यास असिथभता दाखवतात व  न चूकता िोष्टी (कथा) साांिण्यास सरुू करतात."  

र्ारतातील तत्कालीन कल्पनाांना सिजून घेण्यासाठी तो सततपणे वेिवेिळ्या ताद्दत्वक व 

शाद्दस्त्रय पितींिध्ये तलुना करताना आढळतो. त्याने र्ारतावर द्दलद्दहलेल्या पसु्तकात तो  

त्याने ग्रीक, झोरोद्दस््यन, द्दिश्चन, ज्यू आद्दण सफुी स्त्रोताांसोबत तलुना तसेच साम्य 

शोधताना आढळतो. अल-बरेूनी चा इद्दतहासाकडे पाहण्याचा दृद्दष्टकोन कसा होता की, 

त्याांच्या िते साक्षात्कार, इद्दतहास लेखन आद्दण शास्त्रीय वा वैज्ञाद्दनक चौकशी हे सिानच 

असून ते सत्य शोधनाचा िािभ  आहेत तसेच त्यानें याांना िानवी ज्ञानाचे द्दवश्वसनीय स्त्रोत 

असे म्हटले आहे. इ. सशाऊ याांनी असे म्हटले आहे की, अल-बेरूनी हा एकिेव अरबी 

लेखक आहे ज्याने पूवेकडील परुातन काळाचा शोध खऱ्याखऱु्या ऐद्दतहाद्दसक चौकशी 

करण्याच्या पितीने घेतला आहे.  

अल-बेरूनी चार अभ्यास केल्यावर असे जाणवते की, त्याला र्ारताद्दवषयी नेहिीच 

आकषभण होते व त्याला र्ारतीय शास्त्राांद्दवषयी अरबी र्ाषेत जे द्दलखाण झाले होते 

त्याद्दवषयी चाांिलेच ज्ञान होते. काही वेळा तर त्याने ग्रांथाांचे चाांिले आकलन व्हावे म्हणून 

काही सांस्कृत ग्रांथाांचे अरबी र्ाषेत तर अरबी र्ाषेतील ग्रांथाांचे सांस्कृत र्ाषेत र्ाषाांतर 

केल्याचे प्रयत्न केलेले आढळतात. त्याला सांस्कृत र्ाषेवर प्रर्तु्व द्दिळद्दवणे कद्दठण वाटत 

असे परांत ु त्याने ती द्दशकण्याचा प्रयत्न केला होता. तो असे म्हणतो की, सांस्कृत र्ाषेचा 

आवाका फार िोठा आहे. ही र्ाषा अरबी र्ाषेप्रिाणेच शबदाांच्या व व्याकरणाच्या बाबतीत 

श्रीिांत आहे. या र्ाषेत अनेक िोष्टींना सिान नावे वा शबद आहेत त्यािळेु एखादा शबद 

कोणत्या सांदर्ाभत वापरला िेला आहे याचे र्ान ठेवून त्याचा अथभ लावणे िहत्तवाचे ठरते. 

त्याचप्रिाणे एखाद्या वाक्याचा अथभ लावताना वाक्याचा सुरूवातीचा तसेच शेवटचा र्ाि 

अथभ लावण्याच्या दृष्टीने काळजीपूवभक वाचणे आवश्यक ठरते.  

अल-बेरूनीने र्ारतावर जे पसु्तक द्दलद्दहले त्याचा उिेश राजद्दकय  िाद्दहती देण्याचा नसला 

तरी त्याने ज्या काळात र्ारतात प्रवास केला त्या काळातील र्ारतातील राजकीय 

घडािोडींची िाद्दहती आपणास आपसूकच द्दिळते. अल-बेरूनी घ्या द्दलखाणातून आपणास 

पद्दहल्याांदा र्ारतावर आक्रिण करणार ेतकुी िदु्दस्लि आक्रिक व र्ारतीयाांिधील वादाची 

िाद्दहती द्दिळते. त्याने या आक्रिणाांदरम्यान झालेल्या द्दवध्वांसाद्दवषयी शोक व्यक्त केलेला 



िध्ययुिीन र्ारताचा 
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आढळतो व यािळेु द्दवद्वान र्ारतीयाांनी स्थलाांतर करून द्दहांदू  द्दवद्याजभनाची कें द्रे पूवेकडे 

सरकत िेल्याची िाद्दहती तो आपणास देतो. तो आपणास िझनीच्या िहिूदाने सोिनाथ 

िांद्ददरावर केव्हा हल्ला केला त्या तारखेद्दवषयी बऱ्यापैकी अचूक िाद्दहती देतो आद्दण ते िांद्ददर 

नेिके कुठे उरे् होत ेतसेच त्याच्या द्दनिाभणािािच्या अख्याद्दयकेद्दवषयीदेखील िाद्दहती देतो. 

िहिूद िझनीच्या र्ारतावरील आक्रिणाची झळ बसलेल्या  द्दहांदूशाही राजाांद्दवषयीसुिा 

िाद्दहती देतो. जरी त्याने वापरलेल्या स्त्रोताांद्दवषयीच्या द्दवश्वसनीयतेबाबत प्रश्न द्दचन्ह 

उपद्दस्थत झाले तरी या राजघराण्यातील शेवटच्या सात राजाांबाबत तो बऱ्यापैकी अचूक 

िाद्दहती देताना आढळतो. त्याने या राजाांद्दवषयी द्ददलेली िाद्दहती सिकालीन वा तत्कालीन 

नाणी तसेच कल्हनकृत काद्दश्िरच्या इद्दतहासावरील 'राजतरांद्दिनी' हा ग्रांथ वाचल्यावर 

बऱ्यापैकी अचूक असल्याचे जाणवते.  

अल-बेरूनी  काद्दश्िरबाबतचे रांजक प्रसांिदेखील निूद करतो. ही एक आश्चयाभची बाब वाटत े

की, त्याच्यासारख्या एका बाहेररल व्यक्तीला वा द्दतरऱ्हाईताला ज्याने एखाद्या प्रदेशाला 

केव्हाही रे्ट द्ददलेली नसताना त्या प्रदेशाचा रू्िोल व इद्दतहासाद्दवषयी एवढी िाद्दहती असू 

शकते. तो आपणास काद्दश्िरचा राजा ितु्ताई याने तकुाांवर द्दिळद्दवलेल्या द्दवजयाद्दवषयीची 

िाद्दहती देखील देतो. या राजाची ओळख लद्दलताद्ददत्य िकु्ताद्दपड (७२४-७६० इसवीसन) 

अशी पटलेली असून आद्दण अल-बेरूनी याच्या ज्या द्दवजयाद्दवषयी बोलतो तो द्दवजय म्हणज े

त्याने तकुाांवर तकुभ स्तानच्या वरच्या ओक्सस खोऱ्यात व काद्दश्िरिध्ये तकुाांवर द्दिळद्दवलेला 

द्दवजय होय. फक्त लद्दलताद्ददत्यच नव्हे तर िध्ययिुीन काळातील इतर अनेक राजाांचा 

उल्लेख अल-बेरूनीच्या इद्दतवतृ्तात येतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर तो द्दत्रपरुीच्या 

कलचरुी राजघराण्यातील िांिेय द्दवक्रिाद्ददत्य, परिार राजघराण्यातील र्ोजदेव, कनोजचे 

िल्यकेतू राजघराणे आद्दद राजाांचा आद्दण राजघराण्याचा उल्लेख करतो. 

याव्यद्दतररक्त तो अरबी व िझन्वी राजाांच्या अद्दधपत्याखाली असलेल्या र्ारतीय 

उपखांडातील प्रदेशाांद्दवषयीदेद्दखल द्दवस्ततृ िाद्दहती देतो. त्याने द्दसांध आद्दण पांजाब प्राांत 

िदु्दस्लि शासकाांनी द्ददलेली िाद्दहती फार पूवीच्या वा अिोदरच्या अद्दस्तत्वात असलेल्या 

नोंदींपैकी एक िानवी जाते परांत ु त्याच्यात चकुा देखील आढळतात. तो सरुूवातीला 

द्दसांधवर चाल करून येणाऱ्या अरब सैन्याच्या िािाभ द्दवषयी चकुीची िाद्दहती देतो. तो 

िलुतानवर असलेल्या कारिाद्दथयन राजाांच्या राजवद्दटद्दवषयीदेखील बोलतो परांत ुिझनीच्या 

िहिूदाने िलुतानवर केलेले आक्रिण आद्दण त्यानांतरची कत्तल याबाबत तो उल्लेख करत 

नाही.                                                        

राजद्दकय पररद्दस्थतीव्यद्दतररक्त त्याकाळातील र्ारतातील सािाद्दजक पररद्दस्थती आद्दण 

प्रािखु्याने जातीव्यवस्था आद्दण सवभसािान्य असिानतेवर आपणास अल-बेरूनीने आपले 

द्दनररक्षण नोंदद्दवलेले द्दनदशभनास येते. अल-बेरूनीला चार वणभ ज्याांचे नांतरच्या काळात 

जातींिध्ये रूपाांतर झाले त्याबाबतीत तसेच त्याांचा सािाद्दजक दजाभ आद्दण त्याांची कािे 

याबाबत चाांिलीच िाद्दहती असल्याचे जाणवते. तो पढेु जाऊन वणाभश्रि धिाभबाहेरील आठ 

विाांची िाद्दहती देतो ज्याांना त्याांचे काि व सांघ वा सांघटनाांच्या आधार े द्दवर्क्त वा वेिळे 

करण्यात आले होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, चाांर्ार, जादूिार (जादूचे खेळ 

दाखवणारा), टोपली व ढाल बनवणार,े नाद्दशक, कोळी, द्दशकारी, द्दवणकर, इत्यादी. तो 

द्दवद्दवध जातींच्या खाण्याद्दपण्याच्या पिती तसेच त्याांच्या चालीररती व प्रथा आद्दण त्याांचे 

द्दवलिीकरण याबाबतचे पौराद्दणक दाखले व िखु्यपणे िीतेतील दाखले देतो. परांत ु फक्त 
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िाद्दहती देणे व द्दटका न करणे यावरून अल-बेरूनीने एवढ्या जवळून द्दनररक्षण केलेल्या 

सिाजापासून अांतर राखले होते असे जाणवते. त्याांच्या र्ारतीय सिाजाद्दवषयीच्या 

अभ्यासात शाद्दस्त्रय द्दनररक्षणाांची अद्दलप्तता वा अर्ाव जाणवतो. त्याचे असे ित होते की, 

जातीव्यवस्था व त्यावर आधाररत रे्दारे्द हे द्दहांदू आद्दण िदु्दस्लिाांिध्ये सलोखा द्दनिाभण 

होण्यात एक अडथळा होते.                                      

अल-बेरूनी अकराव्या शतकातील र्ारताच्या रू्िोलाचे सरुखे ओझरते दशभन घडवून 

आणतो. त्याच्या वतृ्ताांताचा फार पूवी द्दवस्ितृीत िेलेल्या शहराांची नेिकी स्थान द्दनद्दश्चती 

करण्यासाठी आद्दण अशा द्दठकाणाांची नावे द्दनद्दश्चत करण्यासाठीदेखील िदत होते ज्याांच्या 

नावात कालानूरूपे बदल होत िेला आहे वा अपभ्रांश झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले 

तर, इद्दतहासकाराांिध्ये िजुरातिधील वल्ली या शहराच्या नेिक्या स्थानाद्दवषयी ितरे्द 

होते. अल-बेरूनीचे एक वाक्य ज्यात असे म्हटल े आहे की, हे शहर अनद्दहलवाराच्या 

दद्दक्षणेला तीस योजने अांतरावर आहे त्यािळेु सौराष्ट्ातील वल हे शहर म्हणजेच प्राद्दचन 

काळातील राजधानीचे वल्लर्ी हे शहर होय अशी ओळख पटण्यास िदत झाली.  त्याचे  

र्ारतीय र्िुोलाद्दवषयीचे ज्ञान प्राद्दचन र्ारतीय र्ौिोद्दलक सांकल्पना आद्दण िाद्दहती आद्दण 

त्याच्या स्वतःच्या सांकल्पना आद्दण िाद्दहती अशा दोन र्ािाांत द्दवर्ािणे सांयदु्दक्तक ठरले.  

 परांत ु अल-बेरूनीचे प्राकृद्दतक र्िुोलाबाबतचे सवाभत िहत्तवाचे योिदान म्हणजे त्याांची 

सिदु्रबाबतची सांकल्पना आद्दण प्रािखु्याने द्दहांद िहासािर आद्दण अटलाांद्दटक 

िहासािराांदरम्यानचा चांद्र पवभताच्या (या आद्दिका खांडातील पवभतात नाईल नदीचे 

उििस्थान आहे)  आहेदद्दक्षणेकडील जलिािभ (सािरी िािभ) हे होय. नांतरच्या काळात 

यरुोद्दपयन प्रवाशाांनी आद्दण साहसी लोकाांनी ज्याांचे उद्दिष्ट र्ारत आद्दण यरुोप दरम्यानचा 

जलिािभ शोधणे हे होते त्याांनी याच िािाभचा वापर केला. तसेच त्याने र्ारताच्या व 

प्रािखु्याने उत्तर र्ारताच्या हवािान, प्राकृद्दतक वैद्दशष्टे, नद्या आद्दण पवभतां याांचा द्दवस्ततृ 

वतृ्ताांत द्ददला आहे.                                                    

अल-बेरूनीच्या र्ारतीय शाद्दस्त्रय वा वैज्ञाद्दनक ज्ञानाांच्या िताांद्दवषयी म्हटले तर, त्याच्या ित े

र्ारतीयाांना खिोलशास्त्र आद्दण िद्दणत या द्दवषयािध्ये चाांिली िती वा या द्दवषयाांचे चाांिले 

ज्ञान होते. त्याने र्ारतातील अांकाांद्दवषयीच्या वा सांख्येंद्दवषयाच्या पितींची द्दवस्ततृ िाद्दहती 

द्ददली आहे. तो र्ारतीय अांक वा सांख्यापितींवर त्याच्या र्ारताद्दवषयीच्या ग्रांथात तसेच 

खिोलशास्त्रावरील ग्रांथात आद्दण द्दवद्दवध देशाांच्या कालक्रिावर द्दलद्दहलेल्या पसु्तकातदेखील 

बोलतो. र्ारतीय अांकाांद्दवषयी बोलताना तो अल-बेरूनी म्हणतो की, सांख्या वा अांकाांच्या 

द्दचन्हाांची शैली आद्दण आकार र्ारताच्या द्दवद्दवध प्रदेशाांिध्ये वेिवेिळा आहे. तो असेही निूद 

करतो की, र्ारतीयाांना दशाांश पिती तसेच शून्याचे द्दचन्ह ठाऊक होते वा त्याच्याद्दवषयी 

त्याांना िाद्दहती होती. अल-बेरूनी असेदेखील निूद करतो की, र्ारतीय खिोलशास्त्रज्ञाांना 

सयुभ व चांद्रग्रहणािािची खरी कारणे िाद्दहती होती तसेच त्याांची िद्दणती आकडेिोड शाद्दस्त्रय 

होती. त्याने आश्चयभ व्यक्त केल ेआह ेकी, र्ारतीय लोक द्दवज्ञान आद्दण धाद्दिभक श्रिा  याांची 

एकिेकाांत द्दिसळ करत असत. 

अशाप्रकार,े आपणास जाणवते की, अल-बेरूनी अभ्यासपूणभ उपल्बधींचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करतो 

द्दक ज्या शिु शाद्दस्त्रय आद्दण बिुी वा तकभ शक्तीवर आधाररत आहेत. अल-बेरूनी हा एक 

अिाध बिुीिते्तचा द्दवद्वान होता िात्र असे जाणवते की, त्याची जीवनर्र िान्यता आद्दण 
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द्दकती प्राप्त करण्याची लालसा होती. ही बाब त्याने त्याच्या ग्रांथाांतील वेिवेिळ्या पानाांवर 

द्दवद्वत्ता आद्दण िणुवत्ता याांचे जेवढ्या प्रिाणात कौतकु होत असे तेवढे होत  नाही अशा व्यक्त 

केलेल्या खांतीवरून लक्षात येते.  

४.३ अल-हुजद्दवरी: 

सफुीवादची इस्लाि धिाभतील एक उदारितवादी तत्तवज्ञान म्हणून ओळख आहे.  

इसवीसनाच्या आठव्या ते अकराव्या शतकापयांत र्ारतािध्ये देखील बाह्य धाद्दिभक देखावा 

व किभकाांडाांऐवजी आत्िा तसेच देवाशी आपले िनापासून असललेे नाते यावर वेदाांतातील 

तत्वज्ञानानसुार र्र देण्यात आला होता. द्दकां बहुना यरुोपिधील िूढवाद्याांनींसिुा याच 

तत्वावर र्र द्ददला होता.  

 प्राध्यापक आरबेरी सफुीवादाचे वणभन िसु्लीि व्यक्तींनीं आपल्या वैयद्दक्तक पातळीवर 

अल्लाचे द्दजवांत अद्दस्तत्व अनरु्वण्याचा केलेला प्रयत्न होय. सनातनी वा रूढीद्दप्रय इस्लाि 

आद्दण सफुीवाद याांच्यातील िुख्य फरक म्हणजे सफुीवाद हा देवाची अनुरू्ती होण्यासाठी 

आांतररक शिुी आवश्यक असल्याचे िानतो. फक्त र्ीतीपोटी चाांिली कृत्ये वा सिपभण द्दकां वा 

द्दनष्ठा ठेवणे सफुीवादाला िान्य नाही, परांत ुसनातनी द्दशकवण जरी तिुचे िन व ह्रदय अशिु 

असले तरी यावर जास्त र्र दऊेन यास सदाचारी कृत्य िानते.  

असे म्हटले जाते की, सिदु्री िािाभने िलबार (केरळ) आद्दण द्दसलोन ला (श्रीलांका) येणाऱ्या 

अरबी व्यापाऱ्याांच्या िाध्यिातून पद्दहल्याांदा र्ारतीय उपखांडातील या दोन   द्दठकाणी 

इस्लािचा प्रसार झाला. र्ारतािध्ये इस्लाि धिाभचा प्रसार झाल्यानांतर सफुीवादाने देखील 

प्रवेश केला. जरी, र्ारतात येणारा पद्दहला सुफी सांत कोण होता हे साांिता येत नसले तरी 

असे म्हणता येईल की, अकराव्या शतकाच्या सुरुवातीला सफुीवादाचा र्ारतात प्रवेश 

झाला व सफुी सांताांना आपली द्दशकवण व द्दसिाांत याांचा प्रचार करण्यासाठी ही रू्िी 

अनकूुल वाटली. अथर अबबास ररझवी याांच्यानूसार िझनीच्या िहिूदने पांजाब प्राांत द्दजांकून 

आपल्या साम्राज्यात सािील करून घेतल्यानांतर सफुी सांताांना र्ारतात तत्परतेने येऊन 

स्थाद्दयक होण्यासाठी प्रवतृ्त केले. परांपरनेसुार फार सरुुवातीला र्ारतात आलेल्या सफुी 

सांताांपैकी िांसरु हल्लज हे एक होते. परांत ुर्ारतात येऊन स्थाद्दयक होणार ेपद्दहले िहत्वाचे 

सफुी सांत म्हणजे उस्िान द्दबन अली हुजद्दवरी (द्दहजरी ४०० ते ४६५ हा कालावधी) हे होत. 

त्याांचा जन्ि िझन्वी साम्राज्यातील िझनी जवळ झाला तर ितृ्यू इसवीसन १०७७ िध्ये 

लाहोर येथे झाला. सध्या लाहोर हे द्दठकाण पाद्दकस्तानिधील पांजाब प्राांतात आहे.  

त्यािळेु आपणास असे म्हणता येईल की, पांजाब िझन्वी साम्राज्याचा घटक बनल्यानांतर 

सफुी सांत िोठ्या प्रिाणात र्ारतात येऊ लािले. काही लोक िानतात की, लाहोरचे शेख 

इस्िाईल ह ेर्ारतात आलेल्या आद्य सफुी सांताांपैकी एक होते. त्याांच्यानांतर शेख आली द्दबन 

उस्िान अल-हुजद्दवरी आले जे 'दाता िांज बक्क्ष' म्हणून प्रद्दसि होते.                                                                  

अल-हुजद्दवरी हे इस्लाि चे द्दवद्वान आद्दण सफुी सांत तसेच अकराव्या शतकातील एक 

लेखक होते. त्याांचे दद्दक्षण आद्दशयात इस्लािचा प्रसार करण्यात फार िोठे योिदान होते. 

त्याांना खऱ्या अथाभने र्ारतातील सफुी सांप्रदायाचे सांस्थापक म्हणता येईल. सफुी पांथ 

अफाट लोकद्दप्रय झाला व त्याने िदु्दस्लि जनिानसाची नैद्दतकता तसेच धाद्दिभक दृद्दष्टकोन 

याांना िोठ्या प्रिाणात प्रर्ाद्दवत केले.  



 

 

इस्लाद्दिक बौद्दिक परांपरा: 
अल-बेरूनी आद्दण 

 अल-हुजद्दवरी 
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त्याांच्या दाता िांज बक्क्ष या उपाधीद्दवषयी म्हणायचे तर काही जणाांचे असे ित आहे की, 

त्याांना ही उपाधी त्याांच्या ितृ्यूनांतर पाच शतकाांनांतर म्हणजेच नवव्या शतकात देण्यात 

आली. त्याांच्या 'कश्फूल अस्रार' दाता िांज बक्क्ष हा द्दकताब त्याांच्या हयातीतच लोकद्दप्रय 

झाला होता. त्याांचे जेव्हा लाहोरिध्ये आििन झाले त्यावेळी ते सपु्रद्दसि होते व दाता िांज 

बक्क्ष या उपाधीने पररद्दचत होते आद्दण आजही ते या ित्यभ जिातून द्दनघून िेल्यानांतर एवढ्या 

शतकाांनांतर या द्दकताबाने सपुररद्दचत आहेत.  

या उपाधीद्दवषयी ख्वाजा िोईनिुीन द्दचस्ती (इसवीसन ११४१-१२३०) याांनी काढलेले 

खालील उद्गार प्रद्दसि आहेत, 

"िांज बक्क्ष फैज एक आलि िजहर एक शरु ए खदुा 

नाद्दकसरा पीर ए काद्दिल काद्दिला रा रहनूिा" 

वरील उद्गाराचे ढोबळिानाने िराठीत र्ाषाांतर खालीलप्रिाणे करता येईल, 

'क्षिेचा खद्दजना ज्याांचे आद्दशवाभद सांपूणभ जिावर आहेत, ते अल्लाच्या दैवी प्रकाशाचा 

साक्षात्कार आहेत. ते द्दनराधाराांचे पररपूणभ अध्याद्दत्िक स्वािी व पररपूणभ िािभदशभक आहेत.'                                                        

अल-हुजद्दवरी याांनी आपले सांपूणभ जीवन ज्ञानात र्र घालण्यासाठी आद्दण अध्याद्दत्िकतेची 

वाढ होण्यासाठी व्यद्दतत केले. त्याांनी आपल्या आयषु्टयात खपु प्रवास केला व त्याांच्या 

प्रवासाद्दवषयीची िाद्दहती 'काशफूल िहजूब' (पडद्याचे अनावरण) या अद्दर्जात पसु्तकात 

आली आहे. हा पद्दशभयन र्ाषेतील सफुीवादावरील पद्दहला ग्रांथ िणला जातो. या ग्रांथात 

सफुीवादाच्या र्तुकाळातील द्दशकवणीवर चचाभ केलेली आढळते. हुजद्दवरी म्हणत की, 

व्यक्तीने िी 'िरीफत' म्हणजेच सांपूणभ ज्ञान प्राप्त केले असे म्हणू नये तसे म्हटल्यास तो 

व्यक्ती अद्दर्यानाच्या आहारी िेला असे म्हणावे. देवाला खऱ्या अथाभने स्तबि राहूनच 

सिजून घेता येते.  

हजरत दाता िांज बक्क्ष हे एक िहान लेखक व कवी होते. काशफूल िहजब या ग्रांथात हाती 

घेतलेल्या द्दवषयाचा उहापोह द्दनयिबि, सवभसिावेशक आद्दण साांिोपाांि पितीने केलेला 

आढळतो. त्याांनी द्दलद्दहलेल्या प्रद्दसि ग्रांथाांची नावे (शीषभक) खालीलप्रिाणे आहेत, 

• काशफूल िहजब 

• द्ददवान-ए-शेर 

• द्दकताब फना व बका 

• इसरारूल खकभ  वल-िदु्दनयत 

• द्दबररयायत बे-हुकूक-उल्लाह 

• अल-बयान लहल-अल-अयान बेहरूल कुलूब 

• द्दिन्हाजिुीन 

• शराह--ए-कलाि 

• काशफूल असरार                                                        

र्ारतीय उपखांडातील द्दचस्ती द्दसलद्दसल्यातील शे्रष्ठ िांडळी काशफूल िहजब व अवाररफ 

अल िररफ या ग्रांथाांचा सांदर्भ घेतात. यातदेखील काशफूल िहजूब ग्रांथातील द्दशकवण व 

िािभदशभन एकप्रकार े प्रिाण व िहत्वाची िानली जाते. शखे िजुाद्दहिीन औद्दलयाांनी या 



िध्ययुिीन र्ारताचा 

सािाद्दजक, आद्दथभक आद्दण 

प्रशासकीय इद्दतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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ग्रांथाचा िौरव 'िशुीद बर हक' म्हणजेच हक्काचा िािभदशभक अशाप्रकारचे शीषभक देऊन केला 

आहे. अल-हुजद्दवरी याांना ज्याांचा देहाांत इसवीसन १०८८ िध्ये झाला सफुी सांप्रदायाच्या 

अनेक अनयुायाांिधील िध्यस्थदेखील िानले जाते. 

४.४ साराांश 

िध्ययिुीन र्ारताच्या साांस्कृद्दतक इद्दतहासािध्ये िहत्वपूणभ कािद्दिरी करणाऱ्या अनेक 

व्यक्ती आहेत. या व्यक्तींिधील इस्लद्दिक पाश्वभरू्िी असणाऱ्या दोन प्रवाशाांची वणभन अत्यांत 

िहत्वाची आहेत. या िध्ये सवभप्रथि अल-बेरूनी याांची िाद्दहती साांद्दितली आहे. वस्तदु्दनष्ठ 

दृद्दष्टकोन ठेवून अल-बेरूनीने आपल्या ग्रन्थसांपदेच्या िाध्यिातून द्दहांदतु्वाची तत्कालीन 

पररद्दस्थती आपल्या लेखनातून शबदरूपाने िाांडली आहे. रू्द्दिती, अांकिद्दणत, खिोलशास्त्र 

व िद्दणत या द्दवषयावर िोषवारा द्दलद्दहला आहे. तो इद्दतहास प्रद्दसि आहे. अल-बेरूनीने 

ऐद्दतहाद्दसक परांपराांचे परीक्षण व स्वीकार करून द्दवज्ञाद्दनक व शास्त्रीय दृद्दष्टकोन व तत्व 

आपल्या इद्दतहास लेखनात अांद्दिकारली आहेत. पररणाितः त्याांचा इद्दतहास हा बॊिीक 

जाितृीच्या दृद्दष्टकोनातून अत्यांत उपयकु्त ठरला आहे. त्याचबरोबर अल हुजद्दवरी हे सिुा 

याच कालखांडातील इस्लाि द्दबांदवुन व सफुी सांत होते. तसेच ते एक उत्ति लेखक होते. 

त्याांचे दद्दक्षण आद्दशयातील इस्लाि धिभ प्रसारातील योिदान िहत्वाचे आहे. त्याांचे आपल े

जीवन अध्याद्दत्िक ज्ञान वाढीसाठी व्यथीत केले. पररणाितः या दोन्ही व्यक्तींचे या 

कालखांडातील साांस्कृद्दतक कायाभतील योिदान िहत्वाचे िानले जाते. 

४.५ प्रश्न 

१. अल-बेरूनीच्या कािद्दिरीचे िूल्यिापन करा.  

२. अल हुजद्दवरीच्या बौद्दिक कािद्दिरीचा आढावा घ्या.  

४.६ सांदर्भ 

१. ईश्वरी प्रसाद, द्दिद्दडवल इांद्दडयाज द्दहस््ी, इांद्दडयन प्रेस अलाहाबाद  

२. सूद्दतशचांद्र, िध्ययिुीन र्ारत : सलुतानशाही ते िघुल द्ददल्ली  

३. डॉ. धनांजय आचायभ, िध्ययिुीन र्ारत (१००० ते १७००) नािपूर  

४. िाठाळ एस. र्ारताचा इद्दतहास, परर्णी. 
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५   

मध्ययुगीन भारतीय समाजातील वगग व्यवस्था   

घटक रचना  

५.०  उद्दीष्ट े

५.१    प्रस्तावना  

५.२   मध्ययगुीन काळातील सामाजिक रचना 

 ५.२.१  शहरी समाि  

 ५.२.२  ग्रामीण समाि  

५.३    मध्ययगुीन समािातील  वगग रचना. 

 ५.३.१  सम्राट 

 ५.३.२ मगुल सरदार वगग  

 ५.३.३ उलेमा 

 ५.३.४. मनसबदार 

 ५.३.५. मध्यम वगग 

 ५.३.६. सवगसामान्य िनसमदुाय 

५.४  प्रश्न  

५.५  संदर्ग  

५.० उद्दीष्ट:े  

• मध्ययगुीन समािातील वगग व्यवस्थेच्या संरचनेचा अभ्यास करणे 

• शहरी समािाची रचना समिून घेणे. 

• मध्ययगुीन र्ारतातील ग्रामीण समािाजवषयी जवद्यार्थयाांना िागरूक करणे.  

• अकबराच्या  काळातील  ग्रामीण समदुायांवर प्रकाश टाकणे. 

• जवद्यार्थयाांना मध्ययुगीन समािातील वगग रचनाबद्दल िागरूक करणे. 

• मध्ययगुीन सामाजिक िीवनात सम्राट आजण सरदार वगागच्या रू्जमकेचे जवशे्लषण 

करणे. 

• मध्ययगुीन समािातील  उलेमाचे स्थान आजण महत्त्व याचा आढावा  घेणे.  

• मघुलकाळातील मनसबदारी पद्धत समिूम घेणे. 

• मध्ययगुीन समािातील मध्यमवगीय आजण सवगसामान्य लोकांच्या िीवनावर प्रकाश 

टाकणे. 

 

 

 

 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाजिक, आजथगक आजण 

प्रशासकीय इजतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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मध्ययुगीन काळातील समाज रचना  

५.१ प्रस्तावना  

समाि हा व्यक्तींच्या परस्परसंवादाद्वार े एकत्र आलेला सवागत मोठा  घटक आहे. व्यक्ती 

सामाजिक संस्थेत  परस्परसंवादाची देवाणघेवाण करतो . सवग व्यक्ती, तयांचे गट आजण 

संबंध याद्वार ेसमािाचे संपूणग  जचत्र उदयास येते. या परस्परसंवादाने कुटंुब, कुळ, िमात, 

राष्ट्र इतयादी वेगवेगळ्या रूपांमध्ये समाि  स्फजटकासारखा प्रजतजबंजबत होतो.  प्रतयेक 

समािाची संरचना  स्वतंत्र असून आजण  तयामध्ये साततय असते. सामाजिक व्यवस्था ही 

सामाजिक िीवनाची मूलरू्त गरि आहे. समािीक   रीजतररवाि, कायदे, जर्न्न रूढी आजण 

आचरणांचे जनयम आजण या आचारसंजहतेचे  जनयंजत्रत करणारी शासन प्रणाली असते.  

मध्ययगुीन काळात र्ारतीय समािाच्या सामाजिक रचनेत जवजर्न्नता िास्त होती. या 

कालावधीत अनेक राज्ये आजण साम्राज्य यांचा  उदय आजण अस्त झाला. मध्ययगुीन 

इजतहासावर प्रर्तुव असलेल्या जदल्ली सल्तनत, जवियनगर  आजण बहामनी साम्राज्य व 

मराठी स्वराज्याच्या  उदययांच्या जवशे्लषणातमक अभ्यासावर अनेक इजतहासकारांनी जवशेष 

िोर जदला आहे . िरी जवजवध शक्तींनी देशाच्या सामाजिक, सांस्कृजतक आजण आजथगक 

िीवनाचे  जनयमन  केले असले तरी   र्ारतीय सांस्कृजतक सल्लाग्नता जटकून राजहली  

याचा तलुनातमकदृष््टया कमी अभ्यास केला गेला. 

५.२ मध्ययुगीन काळातील  सामाजजक रचना  

इजतहास म्हणिे  केवळ  रािांचा, तयांनी केलेल्या  जवजवध लढाया आजण तयानंतरच्या 

शांततेच्या  तहातील  तरतूदीचा अभ्यास नव्हे, तयाचबरोबर  सामाजिक संरचना, आजथगक 

िीवन, व्यापार आजण वाजणज्य यांचा जवस्ततृ अभ्यास होय. इजतहासाचा  सामाजिक-

आजथगक दृष्टीकोनटतून केलेला अभ्यास एखाद्या जवजशष्ट कालावधीतील  समािाच्या संपूणग 

जचत्र स्पष्ट करू शकते.  याजठकाणी मध्ययगुीन र्ारताच्या सामाजिक-सांस्कृजतक 

इजतहासाचा अभ्यासाबरोबर   (ई.स. १२०० ते.  ई.स.१७००), मध्ययगुीन काळाची 

सामाजिक रचना, मध्ययगुीन समािातील जवजवध वगग, िातीव्यवस्थेचे स्वरूप, हे िाणून 

घेणे आवश्यक आहे. समािात 

मजहलांचे स्थान आजण गलुामजगरी यावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. मध्ययगुीन 

कालखंडात मसुलमान  समाि तकुी , आफ्हागन अरब मघुल ततगर  अश्याजवजवध लोकांनी 

आजण र्ारतातील धमाांतररत मसुलमानांनी बनलेला होता. परकीय मसुाल्मानामध्ये तरुानी 

आजण इराणी असे दोन प्रकार होते. तरुानी लोकांचा मळु देश पजिम ख्वारीझाम, दजिण 

ओख्सस  नदी आजण बादिन यांच्या मध्ये होता. बजनगयरच्यामते, मघुल काळातील 

अजतमहतवाची पदे इराणी लोकांच्या ताब्यात होती. तरुानी ससु्वभ्वी सजु्ञ, परोपकारी अंड 

जनर्ागयी होते. र्ारतीय मसुालमानामध्ये स्थाईक  परकीय मसुलमान अंड धमाांतररत 

मसुलमान असे दोन प्रकार  होते. माद्यायगुीण समाि रचनेत सत्ताधारी वगग, श्रीमंत वगग , 

कारागीर वगग, शेतकरी वगग व गलुाम वगग असे स्थूल वगीकरण होते.   
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५.२.१ शहरी समाज  

मध्ययगुीन काळातील सामाजिक आजथगक, रािकीय आजण सांस्कृजतक िीवन 

सवगसाधारणपणे ग्रामीण कें जित होते. परतं ु  काही  शहर े  रािकीय सत्ता  कें ि े होती. 

सरेु्दारांसारख्या महतवाच्या अजधकार यांचे मखु्यालय, िागीरदारांचे जनवसस्तान  आजण 

मनसबदारांचे  कामांचे जठकाणी प्रामखु्यानी शहर े होती.  पजिम जकनारपट्टीवरील व्यापारी 

कें िे आजण बंदर शहर ेआजण तीथगिेत्र ही मोठ्या लोकसंख्येची जठकाणे  होती. मध्ययगुीन 

काळात परकीय व स्थाजनक व्यापार वाढीमळेु बरीच शहर े व शहर े र्रर्राट आली परतं ु 

असंख्य गावे मात्र  स्वयंपूणग ग्रामीण अथगव्यवस्थेची  राजहली. साम्राज्याची सवागत महतवाची 

शहर ेउत्तर र्ारतात होती आजण तयापैकी काही जदल्ली, आग्रा, फतेहपूर, जसक्री, अिमरे, 

मलुतान, बनारस, िौनपसु, अलाहाबाद, पटना, हूगली, डाक्का आजण जचतगााँग ही होती. ही 

शहर ेखूप समदृ्ध असून  श्रीमतं व्यापारी आजण रािघराणी  या शहरांमध्ये राहत होती. या 

शहरांमधील  कारागीर वगग आजथगकदृष््टया चांगला होता.    

दजिणेतील  अहमदनगर आजण जविापूर या  रािधान्याची शहर ेवैर्वशाली व समदृ्ध  होती.  

जवियनगर साम्राज्याचा रहास झाला तयावेळी  घट झाली होती परतं ु काही शहर े  समदृ्ध 

होती. मध्य र्ारतातील उज्िैन आजण बरुहानपरु आजण पजिम र्ारतात अहमदाबाद ही 

अजतशय संपन्न शहर ंहोती. अबलु फिलच्या म्हणण्यानुसार अहमदाबाद हे 'समदृ्धीचे उच्च 

शहर होते.' याजशवाय काही पजिम जकनारपट्टीवर महतवाची शहरी कें िे म्हणून उदयास येत 

होती.  रािधानीच्या शहरामध्ये  कारागीर, कलाकार आजण श्रीमंत व्यापारी आजण खानदानी 

लोकांची संख्या र्रपूर होती. व्यापार कें िांमधील लोकसंख्या वैजवध्यपूणग होती. सरुत येथे 

स्थाजनक नौदल लोकांचे   हबशी व्यापारी आजण खलाशी यांच्याशी चांगले संबध होते.  

रािकीय महत्त्व असलेल्या  जनिामशाही आजण आजदलशाही अजधपतय खालील शहरामध्ये  

जहंदू िागीरदारांचा रािकीय  प्रर्ाव असे. 

५.२.२ ग्रामीण समाज  

सामाजिक आजण आजथगक िीवनाचा कें िजबंदू खेडी  होती. खेडी आजथगकदृष््टया स्वयंपूणग 

असल्याने शासनसत्ता बदलली तरी तयाचा खेड्याच्या सामािरचनेवर, िीवन पद्धतीवर व 

अथगरचनेवर काडीचाही पररणाम झाला नाही. खेड्याची स्वयंपूणग रचना मघुल कालखंडाच्या 

अस्तापयांत साततयाने जटकून राजहली. सरकारी अजधकारयाच्या देखरखेीखाली खेड्यातील 

समदुायांना तयांची स्वतःची कामे करण्याची परवानगी होती. र्ारताच्या ग्रामीण र्ागात, 

खेड्यांची स्वयंपूणग आजथगक संरचना जटकून राजहली, परतं ुखेड्यांतील लोकांशी अकबरच्या 

चांगल्या धोरणामळेु आजण आसपासच्या जठकाणी व्यापार वाढल्यामळेु जवकासाची जचन्हे 

जदसू लागली. दजिण र्ारतातजह खेड्यांतील प्रस्थाजपत आजथगक संरचना चालूच राजहली 

आजण िवळपासच्या मंजदरांमध्ये तयांची र्रर्राट झाली. जहंदू समिामध्ये  लोहार, सोनार, 

सतुार, जवणकर, कंुर्ार इ. कारागीर, पहारकेरी, शेतमिूर, वेठजबगार, गलुाम इ. कामकरी 

लीकांचा समावेश होता. पटेल, पाटील, मजुखया, मकुादम पटवारी इ. नावाने ओळखला 

िाणारा गावाचा प्रमखु होता. वतनदार, बलतुेदार, जमरासदार यांचा समावेस असलेला 

पाटील प्रमखु होता . गावचा  लेखापाल िजमनीची नोंद ठेवी व  महसूल खात ेपाही. देशाच्या 

वेगवेगळ्या र्ागांत, िसे की पटवारी, शानबाग, मेनन इतयादी वेगवेगळ्या नावाने तयांची 

ओळख होती.  



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाजिक, आजथगक आजण 

प्रशासकीय इजतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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५.२.३ ग्रामीण समाजात शतेकरी, छोटे व्यावसाईक आजण सामान्यमजूर वगग  

अ. शेतकरी –   

 प्राचीन काळापासून  शेती हे उतपन्नाचे मखु्य स्त्रोत राजहले आहे. म्हणूनच गावची 

लोकसंख्या मखु्यतवे शेती व्यवस्थेशी बनलेली होती.  शेतकरी वगागची जस्थती 

िेमतेम गिुराण करता येईल इतकी साधारण होती. आपत्तीकाळात आजण 

दषु्ट्काळात शेतकरयांच्या हालांना सीमा नसे.  

ब.  कारागीर व छोटे व्यावसाईक –   

 या वगागत सतुार, कंुर्ार लोहार, जवणकर, सोनार, तलेी, न्हावी इ. समावेश होता.  त े

गावच्या लोकांच्या स्थाजनक गरिा र्ागवण्यासाठी काम करत. 

क .  कजनष्ठ वगग -  

 जहंदू  समािाच्या अगदी खालच्या थरात शिु आजण अतीशिु -बजहष्ट्क्रीत हलकी कामे 

करणार े अस्पशृांचा वगग होता. तयांची जस्तती अतयंत शोचनीय होती. तयांच्या 

सावलीचाजह  जवटाळ मनाला िात होता. समािात तयांचा जतरस्कार केला िाई.  

अशाप्रकार ेखेड्यांमधील समाि स्वयंपूणग, एकांगी आजण बदल न स्वीकारणारा झाल्याने तो  

स्वार्ाजवकच स्वाथी आजण संकुजचत वतृ्तीचे बनला होता. हा समाि अज्ञानी आजण 

अंधश्रद्धाळू होता. म्हणून तयांची फारच कमी प्रगती झाली.  

ग्रामीण र्ागातील पारपंाररक व्यवसाय आजण शेती हे गिुराणीचे मखु्य साधन होते. शहरी 

लोकसंख्येमध्ये व्यापार आजण लष्ट्करी सक्तीच्या आवश्यकतेनसुार पारपंाररक व्यवसाय 

बदलत होत.े खेड्यापाड्यात िातीपंचायत व ग्रामपंचायती कायगरत होतया. शहर े आजण 

वेगवेगळ्या देशातील माणसे एकत्र येत असल्याने लोकसंख्या एकसमान नव्हती. व्यापारी 

शे्रणी आजण सरकारी जनयम अजधक महतवाचे होते. शहरी लोकांची प्रगती कायदा व 

सवु्यवस्थेच्या राज्यावर अवलंबून होती. शहरी लोकांना िमीन ताब्यात घेण्यापेिा आजण 

लागवडीपेिा व्यापार आजण आजथगक व्यवहार महत्त्वाचे होते. 

५.३ मध्ययुगीन समाजातील वगग सरंचना  

आधजुनक काळात वगग एखाद्या व्यक्तीची जकंवा एखाद्या व्यक्तीच्या गटाची आजथगक जस्थती 

दशगजवतो. मध्ययगुीन र्ारतातील सवगसाधारणपणे समाि म्हणिे रािा, खानदानी 

मनसबदार, मध्यमवगीय आजण िनता होती. समािव्यवस्थेच्या वरच्या स्तरात सम्राट 

आजण रािवंशाशी संबजधत लोक असून चैन व उधळपट्टीचे िीवन िगत. मध्यर्ागी 'छोटा व 

काटकसरी' हा मध्यम वगग ज्यामध्ये  लहान व्यापारी, कमगचारी, कजनष्ठ  कामगार, कलाकार 

इतयादींचा समावेश होता. सवागत खालच्या स्तरात  या गावातील बहुसंख्य गरीब शेतकरी व 

कारागीर होते. 

५.३.१  सम्राट  

इस्लाजमक रािकीय जसद्धांत जदल्लीच्या सल्तनत स्थापनेच्या फार पूवीपासून हळूहळू 

जवकजसत झाला होता आजण काळाच्या ओघात तयाच्यात अमलुाग्र मलुरू्त बदल झाले.  
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पारपंाररक इस्लाजमक जसद्धांतानसुार, सलुतान सामान्यत: इस्लाजमक कायदा अंमलात 

आणणारा प्रमखु दावेदार होता. तयांच्याद्वार े स्थाजपत केलेल्या रािकीय संस्था नेहमीच 

कट्टर धाजमगक  इस्लाजमक तत्त्वांचे पालन करीत नसत. र्ारतीय परपंरा आजण चालीरीतींचा 

मध्ययगुीन रािजसद्धांताचा खोलवर पररणाम झाला होता. सलुतानाची खरी शक्ती जकंवा 

दबुगलता सलुतानाच्या व्यजक्तमत्त्वावर आजण चाररत्र्यावर अवलंबून होती. 

५.३.२ मुगल सरदार वगग 

मघुल राज्यकतयाांनी  रािपूत रािवटीतील अनेक घटक बदल न करता जकंवा ते  एकजत्रत 

स्वीकारले. सम्राट हा सवोच्च शासक म्हणून सामाि व्यवस्थेचा प्रमखु होता. मघुल काळात 

सम्राट साम्राज्यातील सवोच्च अजधकारी होता. मघुल सम्राट सावगर्ौम, जनरकुंश व 

स्वछाचारी  राज्यकताग  होता. मघुल  रािपदाच्या जसद्धांताचा पूणग जवकास अकबराच्या 

काळात झाला. रािकारणातील उलेमा वगागचे धाजमगक वचगस्व बािूला सारून 

रािापादाजवषयी आपल्या स्वताच्य कल्पना प्रस्ताजपत केल्या. धमगजनरपेिता, रािामध्ये 

ईश्वरी अंशाचे प्रकटीकरण यावर अकबराच्या रािपदाच्या  संकल्पना आधाररत होतया. 

अकबराच्या संकल्पनेत रािाचे जनरकुंश सावगर्ौमतव आजण लोककल्याणाची आस्था हे 

गणुधमग आढळतात. मघुल सम्राटानी रािकीय जसद्धांतापेिा आपल्या दिाग आजण सते्तचा 

अजतररक्त वापर केला.  संपूणग देशावर मालकी हक्क आतमसात करत देशाचे  प्रर्तुव  व 

सावगर्ौमतव आपल्या हाती घेतले. तसेच रािघराण्यातील  सदस्य, तयांचे रक्ताचे नातेसंबंध, 

तयांचे जमत्र आजण रािाच्या मिीतील व्यक्ती यांना हाताशी धरून  समािात जवशेषाजधकार 

प्राप्त केला. 

५.३.३   उलेमा वगग  

सलुतानशाहीतील  समािात उलेमांचे स्थान उच्च होते. धाजमगक जसद्धांतानुसार उलेमा 

वगागला  सलुतानापेिा अजधक महतव होते. सलुतानाची  व्यजक्तगत योग्यता, उलेमा वगागबद्दल 

सलुतानाचा असलेला दृष्टीकोन आजण उलेमांच्या अंगातील गणु या सवाांचा मसुलमान 

समािावर प्रर्ाव पडत होता. समािातील कोणतेही कायग उलेमांच्या सल्ल्याजशवाय जकंवा 

मागगदशगनाजशवाय होत नसे. सुलतानशाहीत उलेमा बहुतेक तकुग  असून काझी, मफु्ती, सदर, 

शेख-उल इस्लाम या पदावर तयांची  योग्यतेनसुार जनयकु्ती करण्यात येई. धमगकायग आजण 

न्यायदानात उलेमांचा शब्द अंजतम होता. सलुतानशाहीच्या सरुवातीच्या काळात 

गलुामघराण्यातील सलुतान  इस्लाम धमागच्या  व कुरणाच्या आज्ञानुसार वागणार े

असल्यामळेु उलेमा वगागची शक्ती वाढल्याने राज्यकारर्ारात तयांचा अजतशय प्रर्ाव पडला. 

सरुवातीच्या काळात या वगागने सलुतानाला राज्यकारर्ारात मागगदशगन करून सलुतानाच्या 

पाठीशी इस्लामची मोठी शक्ती जनमागण केली. उत्तरोत्तर उलेमावागागचा हस्तिेप वाढत 

गेल्याने सलुतानाला तयांच्या पाठींब्याजशवाय आपली पदावर जटकून राहणे अवघड झाले. 

सवगप्रथम बल्बनाने  उलेमा वगागचा राज्यकारर्ारातील हस्तिेप बंद केला. तयाने 

सलुतानाला ईश्वराचा प्रजतजनधी ठरवून तयाला जनरकुंश व स्वचाचारी बनवले. 

५.३.४. मनसबदार  

वरील दोन जवशेषाजधकारप्राप्त वगागच्या नंतर समािात मध्यम वगग अजस्ततवात होता. या 

वगागकडे  कमी िमीन असे. जवजवध  सेवांमधून जकंवा प्रशासनातील जनम्न पदांच्या  

कामावरुन  यांना परुसेे  उतपन्न जमळे. मजुस्लम समाि सत्ताधारी  असल्याने जहंदू 
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समािातीला मध्यम वगीय लोकांपेिा मसु्लीम समािातील  मध्यमवगागला उच्च वगागत  

म्हणिेच कुलीन वगागत िाण्याची संधी जमळत असे. मघुलकाळात मध्यमवगीयात कजनष्ठ 

मनसबदार, नागरी सेवक, न्याजयक अजधकारी, िमीनदार, व्यापारी, व्यावसाजयक, पिुारी, 

उच्चजशजित लोक आजण कलाकार यांचा समावेश होता. िमीन ताब्यात असणे समािात 

प्रजतष्टचे  होत.े  

५.३.५. मध्यम  वगग 

जहंदूंमध्ये सामाजिक ध्रुवीकरण हे वंशपरपंरागत िात व्यावास्तेवर आधाररत होते, पररणामी 

केवळ समदृ्ध आजण प्रर्ावशाली जहंदूच  मध्यमवगागचा असे. मजुस्लमसमािात िन्म व 

वांजशकतेच्या  आधारावर सामाजिक दिाग  जनजित होत होता. सवगसाधारणपणे मध्यमवगग 

बरयापैकी  िीवन व्यतीत  होता, उतपन कमी असल्याने तयांची िीवनशैली  उच्च जकंवा 

जवलासी नव्हती. पण कजनष्ठ मनसबदार मोठ्या मनसबदारांच्या चैन जवलासी िीवनपद्धतीचे 

अनकुरण करीत असत. तयांचा वेळप्रसंगी जदखाऊपाणासाठी किग घेण्यास अजिबात संकोच 

नसे. आपली जस्थती जटकवून ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचार आजण खंडणी यासारख्या सवग 

गैरप्रकारांचा अवलंब करीत. व्यापारी आजण सावकार बहुतेक जहंदू होते, ते आपली संपत्ती 

लपवून ठेवत.  भ्रष्टाचारी आजण बेईमान नोकरवगगकडून शोषण टाळण्यासाठी हा वगग श्रीमंत 

नसण्याचा अजवर्ागव आणत. 

५.३.६. सवगसामान्य जनसमुदाय 

मघुल काळात र्ारतीय लोकसंख्येपैकी दहा ते पंधरा टक्के शाही आजण मध्यमवगीय होते. 

बाकीची सवग िनता जकंवा वगग  कजनष्ठ मानला िात होता. शेतकरी, कारागीर, छोटे व्यापारी, 

दकुानदार, घरकामगार, गलुाम इ.  हलाखीचे आजण दलुगजित  िीवन िगत होता. उदार 

जनवागहासाठी  हा वगग  शेतीवरच  अवलंबून होता. अलाउद्दीन जखलिीच्या काळात अजतररक्त 

कर म्हणिे उतपनाच्या  ५०%  जहस्सा कर म्हणून आकारला िात असे. लोकांना दोन 

वेळेचे िेवण घेणे दरुापास्त झाले होते. सवगसाधारण लोकांचे िीवनमान अजतशय जनकृष्ट होत े

आजण तयांच्या गरिा खूपच कमी होतया. अकबरच्या काळात शेतकर यांची परीजस्थती वाईट 

नव्हती. अजधकारी व सरकारनेही तयांच्या कल्याणाचा जवचार केला. परतं ु भ्रष्ट 

अजधकारयामळेु पररजस्थती अतयंत वाईट बनली होती. 

५.४  प्रश्न 

प्र. १   मध्ययगुीन समािातील वगग रचनेची माजहती द्या  

प्र. २   मगुल सोसायटीमधील रमणीय लोकांच्या पदाजवषयी चचाग करा 

प्र. ३  मध्ययगुीन समाि आजण प्रशासनात उलेमाने कोणती रू्जमका बिावली? 

प्र. ४.  मगुल काळात मनसबदारी प्रणालीवर जनबंध जलहा. 

प्र.५.  मोगल काळातल्या सामाजिक रचनेचे थोडक्यात वणगन द्या. 

प्र.६   मध्ययगुीन काळात ग्रामीण समािाची मखु्य वैजशष््टये सांगा . 

प्र.७  मध्ययगुीन काळात शहरी समािाची मखु्य वैजशष््टये स्पष्ट करा. 
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प्र.८  जटप जलहा  

 अ] गाव समदुाय 

 ब] ग्रामीण संस्था 

 क] शहरी समाि  

 ड] मध्यमवगग 

 इ) मध्ययगुीन समािातील सम्राटाचे स्थान 

५.५  सदंर्ग  

१) धनंिय आचायग, मध्ययगुीन र्ारत १००० त े१७०७, नागपूर, २००८  

२) घयेु िी एस -  कास्ट अंड क्लास इन इंजडया 

३) बी.एन. लजुनया, लाईफ अंड कल्चर इन मीडीवल इंजडया, १९७८ 

४) के. एन. लाई , स्टडीि इन मीडीवल इंजडयन जहस्टरी, जदल्ली १९६६  

५) ए. बी. पांडे - सोसायटी अाँड गव्हनगमेंट इन मध्ययगुीन र्ारत, सेंरल बकु डेपो 

१९६५  
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६  

जाती व्यवस्था, अस्पृश्यता आणि वेठणिगारी  

घटक रचना  

६.०  उद्दीष्टे  

६.१  प्रस्तावना 

६.२  मजुस्िम समाि 

६.३   जहिंदू समाि 

६.४  अस्पशृ्यता 

६.५  भारतातीि गिुामीचे मूळ  

६.६   मध्ययगुीन भारतातीि गिुामजगरी  

६.७   वेठजिगारी  

६.८  प्रश्न 

६.९   सिंदभि  

६.०  उद्दीष्ट े

• मध्ययगुीन काळातीि िातीव्यवस्थेचा शोध घेिे. 

• मसुिमान समाि आजि त्याची मध्ययगुीन समाि रचना यािंचा अभ्यास करिे. 

• जहिंदूिंमधीि िातीव्यवस्था आजि समािावर होिाऱ्या पररिामािंजवषयी जवद्यार्थयाांना 

िागरूक करिे. 

• अस्पशृ्यतेच्या वाईट प्रथेचे जवशे्लषि करिे. 

• मध्ययगुीन काळात गिुामजगरीची सिंस्था समिून घेिे. 

• मध्ययगुीन काळातीि वेठजिगारीची  सिंकल्पना समिून घेिे. 

६.१ प्रस्तावना 

मध्ययगुीन भारतातीि िोकािंचा वास्तजवक इजतहास िो त्यािंच्या सामाजिक िीवनाचा आह े

तो आमच्यासाठी आिच्या काळात अजधक रािकीय कायिक्रम आजि िष्करी मोजहमेपेक्षा 

अजधक रुची आजि महत्त्व आहे. अभ्यासाचे स्रोत खरोखरच अल्प आहेत, परिंत ुसमकािीन 

यरुोजपयन प्रवाश्यािंच्या आजि यरुोजपयन कारखानयािंच्या नोंदींमधून मौल्यवान माजहती 

आििी िाऊ शकते. पजशियन तसेच त्या काळातल्या स्थाजनक भाषेतीि साजहजत्यक 

काळात ऐजतहाजसक घटनािंमध्ये प्रसिंगोपयोगी सिंदभि उपिब्ध आहेत. 

जदल्िीवर सल्तनत आजि मुघि साम्राज्यामळेु भारतावर मजुस्िम रािवटीचे दोन टप्पे 

परदेशी िोकािंच्या मोठ्या वस्तीमध्ये येऊ िागिे. इस्िाजमक भूमींमधून सतत होिार े

स्थिािंतर तसेच स्थाजनक िोकािंच्या अधूनमधून मोठ्या प्रमािात धमाांतर केल्याने त्यािंची 
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सिंख्या वाढिी. यामळेु जहिंदू आजि मजुस्िम या धाजमिक मतभेदािंवर आधाररत दोन जभनन 

सामाजिक गट अजस्तत्त्वात आिे. अजतरकेी इस्िामचा प्रभाव जहिंदूिंच्या वयाच्या िनुया 

सामाजिक िीवनावर फारसा झािा नाही. 

६.२ प्रस्तावना  

मध्ययगुीन भारतातीि िोकािंचा खरा इजतहास िो त्यािंच्या  रािकीय घटना  आजि िष्करी 

मोजहमेपेक्षा सामाजिक िीवनाचा आहे अजधक आकषिक  आजि महत्त्व  सािंगिारा आहे.  

सामाजिक िीवनाच्या अभ्यासाची साधने खरोखरच अल्प आहेत, परिंत ु समकािीन 

यरुोजपयन प्रवाश्यािंच्या आजि यरुोजपयन कागदपत्राच्या  नोंदींमधून मौल्यवान माजहती जमळू 

शकते. पजशियन तसेच समकािीन स्थाजनक भाषेतीि साजहत्यात ऐजतहाजसक घटनाचे  

सिंदभि उपिब्ध आहेत. 

जदल्िी सल्तनत आजि मघुि साम्राज्य या भारतातीि  दोन मजुस्िम रािवटीच्या   

टप्प्यामध्ये परदेशी िोकािंचे भारतातीि वास्तव्य वाढत गेिे. इस्िाजमक देशातून  सतत 

होिार ेस्थिािंतर तसेच स्थाजनक िोकािंचे झािेल्या धमाांतरमळेु मसुिमानािंची सिंख्या मोठ्या 

प्रमािात वाढिी. यामळेु जहिंदू आजि मजुस्िम या धाजमिक जभननातेवर दोन परस्पर जवरोधी 

सामाजिक गट अजस्तत्त्वात आिे. कट्टर इस्िामी जवचारािंचा प्रभाव जहिंदूिंच्या सनातनी  

सामाजिक िीवनावर फारसा पररिाम झािा नाही. 

सल्तनत आजि मघुि काळातिे समाि आजि सिंस्कृती आधीच्या जकिं वा निंतरच्या  

काळापेक्षा पूििपिे नवीन जकिं वा मळुीच वेगळी नव्हती. दोनही कािखिंडात जहिंदू समाि आपिे 

अजस्तत्व कायम जटकवून राजहिा. 

याजशवाय  मजुस्िम समाि जहिंदू समािासारख्या िातीव्यवस्थेच्या आधार े सिंघजटत होऊ 

िागिा. प्राचीन काळापासून जहिंदू िाजतव्यवस्था ही समािाची आधार चौकाट होती, ती 

मोगि काळातजह सामाजिक िीवनाचा मखु्य  आधार राजहिी. जशवाय समानता आजि 

मनषु्याच्या ििंधतु्वाच्या तत्त्वािंवर जवश्वास ठेविाऱ् या मजुस्िमािंशी झािेल्या सिंपकाांमळेु त्याची 

तीव्रता  कमी झािी. 

सिुतानकाळात प्रचजित असिेल्या मसु्िीमाजवषयी असिेिा कट्टर जहिंदू दृष्टीकोन हळू हळू 

सिंपिा. याचे कारि मोगि राज्यकत्याांनी जहिंदनुा जदिेिी चािंगिी वागिूक  आजि अजधक 

आजथिक सजुवधा होय. मघुि काळात जहिंदूिंनी मजुस्िमािंपासून दूर राहण्याची पूवीची मनोवृत्ती 

सोडिी. ते मजुस्िम आजि त्यािंचे विंशि यािंना भारतीय मानू िागिे. तसेच मघुि काळात 

मसुिमानािंना भारत भूमी जप्रय वाटू िागिी.  

६.३ मसुलमान समाज  

 तत्वता इस्िामचा  भारतात सामाजिक समानता आजि ििंधतुा वाढजवण्याचा हेतू स्पष्ट 

असिातरी व्यवहारात मात्र मजुस्िम समािात जवभािन राजहिे. जहिंदूिंच्या िातीव्यवस्थेचा 

मजुस्िम समािावरही काही प्रमािात प्रभाव पडिा. जहिंदू सामाजिक सिंरचनेतीि  

उच्चजनचातेच्या  सिंकल्पना मजुस्िमािंमध्येही िनम, पिंथ आजि विंश यािंच्या आधार ेउदयास 

आल्या. समानता आजि ििंधुता या सिंकल्पनेचा केवळ तत्वतः सनमान करण्यात आिा. 



मध्ययुगीन भारताचा 

सामाजिक, आजथिक आजि 

प्रशासकीय इजतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 

 

 

 

   

 46 

समकािीन इजतहासकार उच्च आजि नीच कुळातीि िनमाच्या व्यक्तींिद्दि सिंदभि देतात  

आजि त्यािंचा जतरस्कारजह करतात. तेथे दोन जवशेषाजधकाररत वगि होते: उमार जकिं वा कुिीन 

आजि उिेमा जकिं वा धमि सिंिजधत  इतर िोक. 

इस्िामच्या भारतातीि सरुुवातीच्या शतकात मजुस्िमािंमध्ये अरि आजि गैर-अरि असा 

फरक होता. अरि िोक स्वत:िा अरि नसिेल्या मुसिमानािंपेक्षा शे्रष्ठ मानत. ते 

समािातीि उच्च पदािंवर मके्तदारी प्रस्ताजपत केिी होती. प्रेजषत मोहम्मद यािंच्या 

िनमभूमीतीि असल्याचा अरिािंना अजभमान होता. अरिी िोकािंपैकी ज्या कुरशेी 

समदुायाशी सिंििंधीत  होते ते इतर अरिािंपेक्षा शे्रष्ठ मनात. प्रेजषत मोहम्मदाची मिुगी 

फाजतमाच्या विंशाचा दावा करिार ेसय्यद हे मजुस्िमािंमधे स्वतािा सवोच्च मानत. ब्राह्मिािंनी 

जहिंदूिंमध्ये केिेल्या दाव्यासारखा  मजुस्िमािंमधीि सय्यदाचा दावा होता. 

मध्य आजशयाई अरिािंच्या िरोिरीने पजशियन मसुिमान िोक मघुि सेवेत नोकरीसाठी 

जकिं वा अरि व पजशियाशी व्यापार करण्यासाठी भारतात आिे होते. अब्िासी खिीफाच्या 

काळात पजशियनाचा  प्रभाव वाढत गेिा. िरचेसे पजशियन जशया होते. त्यािंना स्वताच्या 

प्राचीन सिंस्कृतीचा प्रचिंड अजभमान होता आजि ते अरिािंपेक्षा स्वतािा शे्रष्ठ मानत. रािकीय 

सत्ता सिंपादन हाती आल्यावर पारसी िोक अरिािंपेक्षा आपिे शे्रष्ठत्व सािंगू िागिे. 

त्याचप्रमािे िेव्हा रािकीय सत्ता तकुाांच्या हाती गेिी तेव्हा तकुाांनी सवाांवर वचिस्व 

प्रस्ताजपत करण्याचा प्रयत्न केिा. अशा प्रकार,े काळाच्या ओघात हा समाि सय्यद, शखे, 

मोगि, पठाि आजि भारतीय-मसुिमान या विंशीय गटात जवभागिा गेिा. 

भारतीय मसुिमान िे जहिंदतूून  धमाांतरीत होते त ेपरदेशी मसुिमानािंपेक्षा मोठ्या सिंख्येने 

होते. सािंप्रदाजयक मतभेदािंमळेु मसुिमान समाि पनुहा  अनेक  गटात जवभाजित झािा.  

जहिंदूिंनी इस्िामिा धमि स्वीकारूनजह त्यानी  पूवीच्या काही वैजशष््टयपूिि सामाजिक प्रथा 

कायम ठेवल्या. मध्य आजशयाई मजुस्िम आजि काही पजशियन िे विािने काळे  होते त े

सेवेचाकरीसाठी िहुतेक उत्तर भारतात आढळून आिे  आजि त्यािंच्यातीि िरचशी  सिंख्या 

जविापूर, अहमदनगर आजि गोवळकोंडा दरिारात आढळिी. मजुस्िम नयाय व्यवस्थेत 

परदेशी मजुस्िमािंचे वचिस्व होते. 

अरिािंव्यजतररक्त  तकुि , मिंगोि आजि उझिेग तसेच  अिीजसजनयन आजि आमेजनयन िोकािंचा 

भरिा होता. उत्तर भारतातीि काही भागात अफगाजिस्तानी देखीि िऱ् यापैकी होते. 

अशाप्रकार े  मसु्िीम समािात िातीय भेद जनमािि होण्यात इस्िामवर जहिंदूस्तानचा 

उल्िेखनीय प्रभाव होता. जहिंदू समािात िसे  व्यक्तीचे सामाजिक दिाि स्पष्टपिे दशिजवतात 

तसे  मसुिमानािंमध्ये िातीव्यवस्थेचे अजस्तत्व होते असे  प्रा. मोहम्मद िोिेि यािंनी मानय 

केिे आहे. त्यािंच्या मत,े ' मसु्िीम धाजमिय साहसी-सेनेने जनरजनराळ्या के्षत्रािंत योगदान   केि े

आह.े तसेच ते आपल्या  ििंधवुगािशी नेहमी भािंडत राहतात आजि जहिंदूसारख्या िाती-पोट-

िाती जनमािि केल्या आहेत. जह िाि खरिंच जहिंदूिंना चजकत करिारी आहे.  मसु्िीम समाि 

दहुेरी िातीव्यवस्थेने त्रस्त होता, ज्या मसुिमानािंनी जहिंदूिंकडून जशकल्या जकिं वा त्यािंचा 

वारसा आत्मसात केिा. 
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६.४ ह िंदू समाज  

मध्ययगुीन कािखिंडात  भौगोजिक पररजस्थतीनसुार थोडे िदि वगळता जहिंदू समािाची 

सामाजिक रचना भारताच्या िऱ् याच भागािंसारखीच होती. मध्य आजशया, तकुि , मघुि, 

अफगाि इ. च्या आक्रमिामळेु उत्तर भारतातीि जहिंदूिंचे अजस्तत्व धोक्यात आिे असल्याचे 

जचत्र जनमािि झािे होते. या काळात जहिंदूिंमध्ये तीव्र धाजमिक रूढीवाद जदसून येतो.  ब्राह्मि, 

क्षजत्रय, वैश आजि शूद्र म्हिून समािाचे जवभािन अनेक िाती जवकजसत झाल्या. रािपूत 

आजि इतर पारिंपाररक क्षजत्रय िातींच्या अपयशामळेु अनेक जहिंदनुा इस्िाम धमािचा  आश्रय 

घेिे भाग पाडिे. 

िढवू क्षत्रीयािंची  शक्ती दिुिळ ठरल्याने जहिंदूिंच्या मािमते्तचे आजि जियािंचे  रक्षि करण्यास 

असमथि ठरिे. मात्र ब्राह्मि वगािची शक्ती वाढिी आजि त्यािंनी समािातीि अनेक  परिंपरािंना  

ताठर  स्वरूप जदिे. जशक्षि आजि अध्यापन हे  ब्राह्मि विािपयांत मयािजदत राजहिे. िहुसिंख्य 

िनता  अज्ञानी, अजशजक्षत आजि अिंधश्रद्धाळू होती. त्यािंना वाचवण्यासाठी दैवी शक्ती, परुाि 

जकिं वा पौराजिक कथािंचे अवास्तव स्तोम मािजविे. 

इस्िामच्या भारतातीि अजस्तत्वाजवषयी जहिंदू समािाची पजहिी  प्रजतजक्रया म्हििे धाजमिक 

आजि सामाजिक कायद्यािंचे  अजधक कठोर पद्धतीच्या रूपात सिंरक्षक जचिखत स्वीकारिे 

होय. जहिंदू  सविि वगािने सवाित खािच्या वगाििा िागू केिेिे अस्पशृ्यतेचे तत्व मजुस्िमािंनाजह 

िागू केिे. इस्िामच्या सिंसगाििा प्रजतकार करण्यासाठी आजि  ज्यािंना जहिंदू समािात 

सामावून घेता येत नाही त्यािंच्यासाठी उिंच सामाजिक जनिांधाच्या जभिंती उभी करून  त्यािंना 

दूर अिंतरावर  ठेविे. 

तथाजप, भारतातीि जहिंदूिं िोकामधे  एकसमानता नव्हती. जहिंदूिं समाि सविि आजि  अस्पशृ्य 

अशा अनेक िाती आजि पोट-िातींमध्ये जवभागल्या गेिेल्या जहिंदूिं सामाि सरचनेची ताठर 

व्यवस्था जनमािि झािी. ब्रह्मि, क्षजत्रय, वैश्य आजि शूद्र जह सामाजिक सिंरचनेत चार 

प्राथजमक िाती आहेत. उत्तर भारतात जहिंदूिंमध्ये  उच्च विाित मखु्यत: रािपूत (ब्राह्मि, 

कायस्थ) आजि वैश्य िातीचे होते परिंत ुत ेआपापसात रोटी आजि   आजि िेटी व्यवहार 

करीत नसत. 

सामर्थयिशािी मजुस्िम समदुायाच्या अजस्तत्वामळेु िातीव्यवस्था अजधक ताठर िनिी. 

मसु्िीम धमि स्वीकारिाऱ्या जहिंदनुा सविती िहाि करण्यात राज्यकत्याांना िास्त रस 

होता.  रािपूत िढवाय वगि होता  आजि त्यािंचे नेते शाही सेवेत उच्चपदस्थ मनसिदार 

होते. ब्राह्मि सामानयत: यज्ञादी  व्यवसाय आजि अध्यापनात गुिंतिेिे होते. वैश्य जकिं वा 

िजनया व्यापारी उद्योग - दकुानदारी, स्थाजनक व्यापार तसेच अिंतदेशीय व्यापारात गुिंति े

होते. कायस्थ हे जिपीक, सजचव आजि महसूि अजधकारी म्हिून मोठ्या प्रमािात गुिंतिे 

होते. मध्यमवगीय जहिंदू िमीनीचे तसेच भूजमहीन मिूर म्हिून शेती व्यवसायात गुिंतिे होते. 

मध्ययगुीन काळात भारतावर मजुस्िम राज्य स्थापनेचा भौजतक पररिाम ब्राह्मि आजि 

क्षजत्रयािंच्या पारिंपाररक हक्क आजि अजधकारावर झािा. जहिंदू राज्ये नष्ट झाल्यामळेु ब्राह्मि 

िोकािंचे प्रशासनातीि महत्व कमी झािे. याजशवाय त्यािंच्या वाड:मयीन कामजगरी    आजि 

अध्यापन सिंस्थाना रािाश्रय ििंद झािा. क्षजत्रयािंनी आपिी रािकीय सत्ता तकुि  आजि 
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मोगिािंना गमाविी. याजशवाय िऱ् याच ििािंनी िष्करी पेशातून आपिे िीवनमान 

सधुारण्याची करण्याची सिंधी गमाविी. 

रािकीय-आजथिक िीवनातीि िदिािंचा  पररिाम िातीय गटाच्या  जस्थत्यातरावर झािा.  

प्रस्ताजपत व्यवस्थेतूनच उत्तर व दजक्षि भारतात कािंही नवीन िाती नावारूपािा आल्या. 

उत्तर भारतातीि असिंख्य कृषक उपिातींपैकी कायस्थ सरकारी नोकर म्हिून िोकजप्रय 

झािे. पिंिािचे खत्री  सावकार  आजि यशस्वी प्रशासक िनिे  आजि त्यािंचा प्रभाव सिंपूिि 

भारतभर पसरिा. महाराष्रातीि  कोकिस्त आजि जचत्पावन ब्राह्मिानी उतषृ्ट प्रशासक 

जनमािि केिे. दजक्षि भारतात ब्राह्मिािंनी आपिे  सामाजिक नेततृ्व जटकवून ठेविे आजि  त े

सतत जहिंदू धमािचे रक्षक राजहिे. 

मध्ययगुीन काळात  अनेक धाजमिक पिंथािंचा उदय झािा.  श्रीगिंगेरीच्या शिंकराचायाांनी िौद्ध 

आजि िैन धमािच्या प्रसारािा  आळा  घािण्यासाठी जहिंदूची  धाजमिक श्रद्धा िळकट केिी 

आजि जहिंदू समािािा त्याच्या दृष्टीनसुार आकार देण्याचा प्रयत्न केिा. त्याचा प्रभाव सिंपूिि 

भारतभर पसरिा. तथाजप, १२ व्या शतकापासून जहिंदू समािावर इस्िामच्या प्रभावामळेु 

िरचे धाजमिक पिंथ जनमािि झािे आजि प्रत्येक पिंथ  िनमानयतेसाठी इतरािंशी स्पधाि करीत 

होता. नाथपिंथा, भक्तीपिंथ, भैरजव, शक्ती हे त्या काळातिे सवाित महत्त्वाचे िोकजप्रय धमि पिंथ 

होते. िौद्ध धमि आजि िैन धमािचा प्रभाव कमी झाल्यामळु भक्ती पिंथािा सवित्र मानयता जमळू 

िागिी. जवठ्ठिच्या भक्तािंनी असजहष्ि ु आजि अत्याचारी राज्यकत्याांनी केिेल्या 

अत्याचारािंपासून त्यािंची मुक्तता व्हावी यासाठी आराधना  करीत. सिंत परिंपरनेे  

तारिकत्यािच्या येण्याची वाट पाहण्याची सहनशीितेची जशकवि जदिी. खरिं तर सामाजिक 

रचनेवर त्यािंचा जवश्वास आहे. 

६.५ अस्पृश्यता 

जहिंदू धमिग्रिंथ जहिंदू समािाचा पाया आहे. धमिग्रिंथामधून म्हििेच  वैजदक वािंड:मय, 

श्रतुी,स्मतृी, परुािे यामधून चातवुिण्याचा िनम झािा. या चातवुिण्याच्या जवषवृक्षािा असिंख्य 

अशा उच्च नीच, शे्रष्ठ कजनष्ठ िातीची कडू फळे आिी आहते. धमिग्रिंथात- धम्शाित्रात  शदु्र , 

अजतशूद्र, चािंडाळ, दास, दासू ,अत्यिंि,अिंत्य, अनतवाजसन जहन कजनष्ठ अश्या अनेक 

िातींचा उदय झािेि आहे. अश्या िातीनच जहिंदू समािाच्या तळाच्या-खािचे पायरीचे, 

हीन दिािचे म्हिून अस्पशृ िखेिे आहे, मानिे आह.े  

जहिंदू समािातीि एका िातीने दसुऱ्या िाती िरोिर कसे वागावे  याची जनयमाविी कायदे-

काननुाच्या स्वरुपात धमिग्रिंथात ग्रिंतीत केिी आहे. उच्च-वररष्ट िातीने खािच्या कजनष्ठ 

िातीवर कोिती ििंधने, जनिांध िादावीत याची यादी यात आहे. तसेच धमि ग्रिंथात वररष्ट 

िातींनी कोिते हक्क-अजधकार उपभोगावेत, वापरावेत हे जिजखत करून अधोरजेखत केिे.  

अस्पशृातेचे मूळ -अस्पशृातेच्या उत्पातीजवषयी  िरचे जसद्धािंत आहेत. सविसामानयपिे याची 

उत्पती  परुातन काळापासूनची आह,े कदाजचत चार त ेपाच हिार वषाांपूवीची असेि असी 

मानिी िाते. आयाांनी आपल्या उत्तर भारतातीि स्वाऱ्यात मिुाच्या अनायाांना- 

रजहवाश्यान जििंकल्यावर िीत अनायाांना िेत्या आयाििरोिर जमळते िळुते घ्यावे िागिे. 

यािंना आयाांनी विि व्यवस्थेत शूद्रािंच्या चौर्थया विाित प्रवेश जदिा असावा. आजि ि े

मिुनीवासी िमाती उदा. चािंडाळ, जनषाद आजद ग्रामिाह्य िाती वििव्यवस्थेच्या  िाहेर 
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राजहिे. तेच अिंत्यजनवासी अजतशूद्र ओळखिे गेिे असावे. डॉ. आिंिेडकरानी,अस्पशृ मळुचे 

कोि होते? या ग्रिंथात अस्पशृ, अिंत्य, अनत्यावासीन ग्रामिाह्य अजतशूद्र, पिंचामविि 

िमातींच्या नावाचा उल्िेख कोि कोित्या धमि ग्रिंथात आजि स्मतृी ग्रिंथात आिेिा आह े

याची यादीच जदिी आहे.  यावरून अस्पशृ- अजतशूद्रचे चातवुििि व्यवस्थेतीि स्थान विि 

िाहेरचेच होते हे स्पष्ट होते.   

६.६ भारतातील गुलामीचे मूळ  

जहिंदू धमाििा व समािािा सािेसे रूप देण्याचा सनातनी प्रयत्न आपिास मानसु्मतृीत 

आढळतो.  मनसु्मतृीच्या १० व्या अध्यायातीि चवर्थया श्लोकात, ब्राह्मि, क्षजत्रय, वैश्य हे 

तीन विि दोनदा िनमतात म्हििे सषृ्टी क्रमाने व निंतर उपनयन सिंस्काराने. शदु्र फक्त 

एकदाच व त्यािंना उप्नायानाचा अजधकार नाही. मानसु्मतृी १० अध्यायाच्या िाराव्या 

श्लोकात चािंडाळाच्या उत्पती जवषयी सािंजगतिे आहे. शदु्र परुुष व ब्राह्मि, क्षजत्रयआजि वैश्य 

विाितीि िी सिंिध झाल्याने िी प्रिा उत्पन होते तीिा अनकु्रमे आयोगाव, क्षत्र आजि 

चािंडाळ अशी नावे आहेत. मानसु्मतृीत चारी विि पेक्षा पाचवा विि नाही. शूद्रास आजि 

अजतशदु्रास एकाच सामाजिक दिािने मोििे असावे. तसेच इतर स्मतृी, श्रतुी आजि परुािे 

यािंनी शदु्र आजि अजतशदु्राना समान सामाजिक दिाि अनसुरिा.  

थोडक्यात मानसु्म्रीती परुािािंनी चािंडाळाजद अजतशदु्राचा सामाजिक दिाि अजधकच हीन 

ठरवून त्यािंना अस्पशृातेच्या पक्क्या स्तनावर आिून िसजविे. वास्तजवक मौयोत्तर काळात 

चातवु्यिण्यािव्यवस्थेतून पढेु पढेु उच्च नीच िाती िमाती जनमािि झाल्या . त्याच िाती 

व्यवस्थेची पररिीती गावािाहेर राहिाऱ्या चािंडाळाजद अजतशूद्र अस्पशृ िातीवर 

जशक्कामोतिि केिे. पढेु गपु्ािंच्या काळात अस्पशृता पक्की झािी. अस्पशृता विंशभेद, 

धिंद्यामळेु, िदु्धाधामािच्या द्वेषामळेु आजि  गोमािंस भक्षि केल्यामळेु या चार कारिामळेु 

िनमास आिी. अस्पशृातेची उत्पत्ती वििद्वेष, िातीव्देष,िीत-िेते मत्सर यातून जनमािि 

झािी हे जनजशत आहे. अस्पशृातेच्या उत्पत्तीिा जनजित असिा सािंस्कृजतक िडि घडि, 

इजतहासातीि कािक्रम व घटनाची साक्ष आहे. मनसु्मतृीतीि अस्पशृतेची  वििसिंकरातून 

झािेिे उत्पत्ती खोटी आजि काल्पजनक वाटते.            

मािूस कोित्याही प्राण्यािा स्पशि करू शकतो पि एका जवजशष्ट िातीमध्ये िनमिेल्या 

मािसास नाही ही कल्पना धक्कादायक आहे. शदु्धतेची कल्पना िातीच्या उत्पत्तीमध्ये एक 

घटक असल्याचे आढळिे आहे. मध्ययगुीन काळातीि रािकीय पररजस्थतीमळेु जहिंदू 

समािाची सामाजिक रचना िदििी नव्हती. डॉ. आिंिेडकर यािंच्या मते अस्पशृ्यता हा जहिंदू 

तत्वज्ञानाचा अजवभाज्य भाग आहे. 

 िातींच्या आधार े नागररकािंमध्येजह  भेदभाव केिा िात असे. अस्पशृ्य िोक शहरािाहेर 

आजि खेड्यािंिाहेर राहत असत. हे  िोक गरीि, मागासिेिे आजि जशक्षि व जशक्षिाजवषयी 

अज्ञानी होते. जकत्येक काळापासून उच्च िातींनी  दिुिक्ष केल्यामळेु त्यािंना सामाजिक आजि 

आजथिक पिंगतु्व आिे,  ज्यामळेु त्यािंचे िीवन दयनीय झािे. मसु्िीम रािवटीत उच्च 

िातीतीि जहिंदूिंनी त्यािंची िातीची रचना अजधक कठोर िनजविी िेिेकरून उच्च सामाजिक 

रचनेत त्यािंचा प्रवेश रोखिा गेिा.  



मध्ययुगीन भारताचा 

सामाजिक, आजथिक आजि 

प्रशासकीय इजतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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मध्ययगुीन काळात अस्पशृ्यािंना अगदी खेड्याच्या िाहेरीि भागातही राहण्याची परवानगी 

नव्हती, त्यािंना गावाच्या वेशी  िाहेरच राहावे िागिे. त्यािंना त्यािंच्या गळ्यामध्ये मातीचे 

मडके िािंधावे िागे ज्यामध्ये त्यािंना थुिंकावे िागे कारि त्यािंच्या थुिंकिाही अपजवत्र मानिे 

िात होते. समकािीन नोंदी दशिजवतात की महाराष्रातीि महारािंना दपुारी तीन त ेसकाळी 

नऊ दरम्यान पूना शहरात प्रवेश करण्यास परवानगी नव्हती. कारि रस्त्यावरीि त्यािंच्या 

िािंि साविीने उच्च िातीतीि िोकािंना जवटाळ होत असे. 

अस्पशृािंच्या स्पशािने िाकूड व धातूही दूजषत होतात असा  जवश्वास होता. त्यािंचा स्पशि 

अपजवत्र या कारिावरून त्यािंना अनेक नागरी हक्क नाकारिे गेिे. खेडेगावाचे पिुारी, सवि 

ग्रामस्त त्यािंना सेवा देण्यास नकार देत. त्यािंना मिंजदरात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. 

ते मिंजदराच्या िाहेरीि प्रवेशद्वारातून मिंजदरातीि देवताची उपासना जकिं वा प्राथिना करत.  

सिंत सिंप्रदायामळेु मािसािा त्याची िातपात जवचारात न घेता परुुष व जियािंना देवाच्या 

भक्ती करण्याचे स्वतात्र्य जमळू शकिे. त्यामळेु समािात असिेल्या उच्च-नीच अश्या 

विािश्रम धमिर आधारिेल्या िातीत काद्वात्पिा कमी झािा. सिंत सिंप्रदायामळेु असे 

असिेतरी धमि शािातीि कमिकािंड, जवधी उपासना यापेक्षा परमेस्वराच्या 

भक्तीिा,आराधनेिा अजधक महत्व जदिे.  

िातीव्यवस्था इतकी खोिवर रुििी होती की त्या काळातीि  कोित्याही धाजमिक 

सधुारकािंच्या उदारमतवादी प्रयत्नामळेु िदिू शकिी नाही. सिंत वाड:मयामळेु 

विािश्रमधमाितीि व्यवहारािा एकप्रकार े परत पनुहा  मानयता (पाजवत्र्य) जमळून त्याचे 

पुिंरुज्िीवन झािे व ते पक्के झािे. मध्ययगुीन सिंतानी एकदा धमिशािािा विािश्रमधमाििा 

प्रजतकूि जकिं वा अनकूुि असे जवचार आपिी वाड:मयातून मािंडिे. काळाच्या प्रवाहाजवरुद्ध 

िावून त्यािंनी  धमिशाि व विािश्रमधमािजवरुद्ध आपल्या वािीचे, जवचारकृतीचे पाउि 

उचििे असते तर त्यािंनी खयाि  अथािने समाि क्रािंतीच झािी असते.    

६.७ मध्ययुगीन कालखिंडातील गुलामहगरी  

मध्ययगुीन काळात भारतीय समाि गिुामी आजि अस्पशृ्यता या दोन गिंभीर गोष्टींनी ग्रस्त 

होता. अस्पशृ्यता प्रामखु्याने जहिंदूिंमध्येच मयािजदत होती परिंत ुमजुस्िमािंमध्ये गिुामी अजधक 

िोकजप्रय होती. मोगि िनाखाना गिुामजगरीचे िग िनिे होते. िी आजि परुुषािंना गिुाम 

म्हिून ठेविे गेिे. गिुामािंचा दिाि आजि काये सामानयता: त्याच्याकडे असिेिे कौशल्य, 

जदसिे आजि िजुद्धमत्ता यावर अवििंिून होती. दोनही जििंगािंचे तरुि गिुाम त्यािंच्या 

मािकिं च्या िैंजगक सेवेसाठी उपिब्ध असत. गिुाम अिंगरक्षक, व्यावसाजयक मध्यस्त आजि 

खािगी सहाय्यक म्हिून काम करत. तेराव्या शतकातीि गिुाम रािविंशाने गिुामजगरीचा 

एक जविक्षि आयाम प्रस्थाजपत केिा. 

 भारतातील गुलामहगरीचा उदय  

रािघराण्यातीि िनानखानयात परुुष आजि मजहिा गिुामािंचा  स्वतिंत्र जवभाग असे. तकुी 

सिुतान आजि खानदानी िोकानी  त्यािंच्या गिुामािंची सिंख्या वाढजवण्याचा सवि प्रकार े

प्रयत्न करत. त्यािंनी आपल्या गिुामािंना िग्न करण्याची आजि कुटुिंिे वाढवण्याची परवानगी 



 

 

िाती व्यवस्था, अस्पशृ्यता 

आजि वेठजिगारी 

51 

जदिी कारि गिुामािंच्या विंश वाढण्याने धनयािंची मािमत्ताजह वाढत असे.  मजुस्िम आजि 

जहिंदू या दोनही समदुायािंनी गिुाम पाळिे.  

मजहिा गिुामािंना मोठी मागिी होती. मजहिा गिुाम दोन प्रकारची होती, एक घरगतुी 

कामकािासाठी तर दसुर े मनोरिंिन आजि शारीररक सुखासाठी. िे गिुाम घरगतुी व 

सामानय कामासाठी असत त्यािंच्याकडे जशक्षि आजि कौशल्याचा अभाव होता. ि े

सहवासासाठी  आजि आनिंदासाठी आििे गेिे होत ेते अजधक जप्रय होते, त ेकदाजचत किा 

सादर करण्यात सुिंदर आजि कुशि असेि. कधीकधी िनानखानयात त्यािंचे वचिस्व िास्त 

असे. 

जहिंदूिंमधीि गिुामािंशी तिुना करता मजुस्िम गिुामािंची जस्तथी चािंगिी होती. घरिंदाि 

व्यक्तीचा गिुाम असिे हा एक मोठा सनमान असे. कोित्याही पररजस्थतीत जहिंदूिंमध्ये गिुामी 

ही अजभमानाची गोष्ट मानिी िाऊ शकत नाही. मजुस्िमािंमधे, रािाचा गिुाम जकिं वा कुिीन 

व्यक्तीचा अनुयायी म्हिून अजधक आदर होता. 

उत्तम प्रजशजक्षत आजि चािंगल्या जदसिाऱ्या अनेक गिुामािंनी त्यािंच्या मािकािंचा जवश्वास 

आजि आपिुकी जििंकिी. उच्च कुळात िनमिेल्या ऐिकिा  िहानपिी िटुारूनी पळवून 

नेऊन गिुाम म्हिून जवकिे होते. महुिंमद घरुीने त्यािा जवकत घेतिे. महुिंमद घरुीचे ऐिक, 

कुिेचा, याल्डोझ. इखात्यार-उद-जदन जखििी आवडते गिुाम होते. त्याने त्यािंच्याशी 

स्वत:चेच पतु्र म्हिून व्यवहार केिे. त्याच्या मतृ्यूनिंतर ऐिक जदल्िीच्या गादीवर िसिा. 

इल्ततुजमश आजि िाल्िन हे सुितानचे स्थान ग्रहि करण्यापूवी गिुामच होते. अल्त्माशाने 

आपल्या जवश्वासातीि चाळीस जनवडक गिुामािंची एक प्रिळ चािीसगिी सिंघटना जनमािि 

केिी. तकुी साम्राज्य भारतात प्रिळ केिे. िल्ििंनाने ह्याच चािीसगिी सिंघटनेतीि 

गिुामािंचे दमन करून सिुतान पडिा पनुहा प्रजतष्टा प्राप् करून जदिी. गिुराथ मधीि 

स्वारीत जहिंदू कैदी  िो पढेु मसु्िीम धमाांतररत  गिुाम अल्िा-उद-जदन जखििीिा जमळािा. 

त्याने अल्िा-उद-जदन साठी चारवेळा दजक्षिेत यशस्वी स्वाऱ्या करून थेट कनयाकुमारी 

पयांत दजक्षि भारत जििंकिारा मजिक कफुर हिार जदिारी म्हिून प्रजसद्ध होता. मजुस्िमािंमधे 

असे अनेक गिुाम होते जक त्यािंना सविसामाण्यापेक्षा प्रजतष्ठा होती. त्यािंच्यासाठी अनेक 

गिुाम नसिेिी स्वतिंत्र मािसे सेवा करत होते. 

वर नमूद केिेल्या गिुामासारखी सिंख्या कमी होती परिंत ुसविसाधारिपिे गिुामािंवर अनेक 

जनिांध होती. दोनही समािात एक गिुाम आपल्या मािकाच्या परवानगीजशवाय काहीही करु 

शकत नव्हता.  

कुशि गिुाम, देखिी मिु ेआजि सुिंदर मिुी गिुामािंच्या िािारपेठेत िास्त जकिं मत होती. 

अल्िा-उद-जदन जखििीने जदल्िीच्या गिुाम िािारात गुिामािंची जकिं मत ठरवून जदिी. 

कामकरी गिुाम तरुिी ५ त े१२ टिंका, िावण्यवती गिुाम तरुिी २० ते ४० टिंका आजि 

धष्टपषु्ट गिुाम १०० त े१२० टिंका. कुिीन वगाित कुशि गिुामािंची िास्त मागिी होती. 

जफरोि तघुिक यािंनी गिुामािंचा स्वतिंत्र जवभाग सािंभाळिा आजि त्यापैकी समुार े

१८०,००० िमा केिे. त्यापैकी िरचे िोक शाही कारखानयात, शाही घराण्यात आजि 

सिुतानचे वैयजक्तक अिंगरक्षक म्हिून काम करत होते. 
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गिुाम िनजवण्याचे सवाित मोठे साधन यदु्ध असून यदु्धातीि कैद्यािंना रािरोसपिे गिुाम 

िनजविे िाई. मेहमूद गझनीने भारतावर १७ स्वाऱ्या केल्या. त्याने समुार ेएक िक्ष यदु्धकैदी 

गझनीिा नेिे आजि मातीमोि  जकमतीिा जवकिे.   

मघुि काळात जदल्िीसकट अनेक प्रमखु शहरात गाईगरुाच्या िािारप्रमािे गिुामािंचे िािार 

भरत आजि िी परुुष आजि मिुािंची भर िािारात गिुाम म्हिून जवक्री होत असे. दाररद्याने 

गिंििेिे आईवडीि आपल्या  मिुािंना सनुनमनाने गिुामािंच्या िािारात जवकत. अपहरि 

केिेिे मिुे-मिुी, िी परुुषािंना गिुाम म्हिून जवकिे िाई. काही व्यापारी  धनय, किावस्तू 

यािंच्या िरोिर गिुामािंचाही व्यापार करीत. भारतीय गिुामािंची जवदेश्यात जनयाित होत असे.  

अजिजसजनयातून भारतात गिुामािंची आयात करण्यात येत असे. पोतुिगीि, इिंग्रि, फ्रें च डच 

व्यापाऱ्याच्या आगमनाने गिुामािंच्या व्यापारािा िोर चढिा.  

त्याना स्वतिंत्र वागण्याचा कोिताही अजधकार नव्हता जकिं वा त्यािा स्वतःहून कोित्याही  

पाहुण्यािा िोिजवता येत नसे. मािकाच्या परवानगीजशवाय स्वत: साठी जकिं वा त्याच्यावर 

अवििंिून असिेल्यािंसाठी िग्नाची व्यवस्था करू शकत नव्हता. िर एखाद्या गिुामाने  

काही मािमत्ता जमळजविी तर त्यावर मािक हक्क सािंगू शकत असे. काही जवजशष्ट 

पररजस्थतीत िर मािक आपल्या गिुामाच्या आचरिास खुश झािा तर गिुाम मकु्त होऊ 

शकत होता. जहिंदूिं मध्ये  गिुामाची जवजधवत  सटुका होई. तर  मसुिमान गिुामास 

गिुाममकु्तीचे पत्र देऊन मकु्त करी. काही  सिुतान सामानयत: काही काळानिंतर आपल्या 

गिुामािंना मकु्त करत आजि काही गिुाम गिुवते्तच्या आजि कतृित्वाने रािकीय आजि 

सामाजिक िोकजप्रय झािे. 

६.८ वेठहिगारी  

वेठजिगारी म्हििेच मोिदल्याजशवाय,जवनावेतन, जिनपगारी चाकरी होय. भारतमध्ये 

आठव्या व नवव्या शतकापासून वेठजिगारीची पद्धत रुढ होती. ती पढेु सिुतान, मघुि, 

मराठे पेशवेकाळातही चािू राजहिी. िेगर म्हििे सामानयत: मिरुी न जमळािेिी सक्तीचे 

काम दशिवते.  एकतर िमीनदारािंचे उत्तर भारताच्या कृषी व्यवस्थेत वचिस्व होते.  

िमीनदार िोकािंना शेतीमध्ये िेगार म्हििे श्रम ििरदस्तीने करण्यास भाग पाडे जकिं वा 

कोित्याही मोिदल्याजशवाय  जकिं वा नाममात्र वेतनावर रािावे िागे.   

वेठ  (जकिं वा वेठी जकिं वा वेट्टी-चाकरी हा शब्द , सिंस्कृत शब्द जवस्टी तयार झािा असून यािा 

िेगर (पजशियन भाषेत) देखीि म्हटिे िाते, ही प्राचीन, मध्ययगुीन आजि स्वातिंत्र्यपूवि 

भारताच्या काळात ििरदस्तीने काम िोकािंकडून काम करवून घेिारी  एक यिंत्रिा होती, 

ज्यामध्ये िोकािंन जिनकामाची कोितीही  कामे करण्यास भाग पाडिे िात असे. वेठ 

घेण्यास नकार म्हििे कारावास जकिं वा दिंड होता. 

गपु्ोत्तर काळापासून मोठ्या प्रमािावर  िमीन-िागवड सरुु झाल्याने ग्रामीि भागात 

िमीनदारािंचा वेगळा गट तयार झािा होता. सातव्या शतकापासून देिगी म्हिून िागवड 

िजमनी व्यजतररक्त कुरि, झाडे, ििसिंपदा इत्यादी देण्यात आल्या. िमीन मािक 

शेतकऱ्याकडून जनयजमत आजि अजनयजमत कर वसूि करतात. ‘भाग’, ‘भोग’ वगैर ेजनयजमत 

कर चािूच होते  आजि करािंव्यजतररक्त िमीनदार इतर अनेक कर शेतकऱ्याकडून वसूि 

करत. शते त्यािंच्यावर िादिेिा सवि कर भरण्याचे ििंधन होते. िमीनदार स्वताच्या  
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इच्छेनसुार शेतकऱ्याकडून  िमीन हस्तगत  करून हाकिून देण्यास मोकळे होते आजि 

त्याऐविी नवीन शेतकऱ् यािंची नेमिूक करण्याचा अजधकार होता. 

अजनयजमत करवसिुीमळेु िमीनदारािंची शक्ती व जस्थती िळकट झािी, तर यामळेु 

शेतकऱ् यािंची जस्थती खािाविी. उत्तर भारतमध्ये आठव्या व नवव्या शतकात ‘जवष्टी’ जकिं वा 

सक्तीची मिरुी करिे ही सामानय गोष्ट होती. या काळातीि अनेक  िमीन देिगीपत्रानसुार 

शेतकऱ्यािंना िमीनदारािंच्या आदेशािंचे पािन करावे िागे. िरी शेती योग्य िजमनीचा जवस्तार 

झािा असिातरी, शेतकऱ्यािंची पररजस्थती ढासळिी. 

या काळात िमीन उत्पनन हे राज्याच्या उत्पननाचे मखु्य िोत होते. शेतकऱ् यािंकडून गोळा 

केिेिा िमीन कर साधारिपिे एकूि उत्पादनाच्या १/६ त े१/४ पयांत होता. िेव्हा िेव्हा 

सैनय खेड्यािंतून कूच करीत असे तेव्हा िष्करािा अनन व जनवारा देण्याची ििािदारी ही 

खेड्यािंची होती. 

राज्यकते "जवष्टी" म्हिून ििरदस्तीने काम िादत असत, ज्यायोगे शेतकऱ् यािंना जकत्येक 

जदवस मिरुी न देता, राज्यकत्यािच्या शेतात काम करायचे होते. गपु्ोत्तर  काळात असे 

मानिे िाते की समािातीि ‘शूद्र’ विि हा उच्च विीयाचे पूवीचे नोकर होते. ते पढेु   नोकर- 

गिुाम या पदावरुन शेतकऱ् यािंपयांत आिे होते. हू्यएन-त्सािंग त्याच्या जिखािात  ‘शूद्र” ह े

कृषक होते असा उल्िेख करतो.  

१६०० पयांत गिुामािंचा कामगार म्हिून एक छोटा घटक तयार झािा. परिंत ुमखु्यत्वे त्यािंची 

कामे घरगतुी सेवेपरुती म्हिून मयािजदत होते. अकिर िादशहाने गिुामािंच्या व्यापारािा व 

ििरदस्तीने गिुामजगरीत टाकण्यािा पायििंध घातिा. त्याने सवि शाही गिुामािंना मकु्त केिे, 

ज्यािंनी “शेकडो व हिारो िोकािंची सिंख्या पार केिी होती”. परिंत ु घरगतुी गिुाम आजि 

अिंगविे ही केवळ खानदानी घरातीिच नव्हे तर खािच्या अजधकाऱ्यािंच्या आजि सदन 

िोकािंच्या घरासाठीदेखीि आवश्यक वैजशष््टय  म्हिून राजहिे. 

ििरदस्तीने काम करिाऱ् या (िेगार) ची प्रथा सामानयत: अनैजतक मानिी िात होती.  ती 

जवजशष्ट प्रािंतीय व  ग्रामीि िाती जकिं वा समदुायािंवर िागू केिेिी होती.  

 इ. स. १८०० पयांत वेठजिगारीची पद्धत चािू राजहिी. तुकि -मघुिािंनी भारतवर स्वायाि 

करून राज्ये स्थापन  केिी. अपापल्या राज्यात जस्थर सरकार,े राज्यकारभार चािवा 

यासाठी सवि सखुसोई व सिंरक्षिे तयार करावी िागिी. मराठे व पेशावाई काळातजह 

सखुासोईची साधने जनमािि केिी यासाठी वेठजिगारीचा अवििंि केिा गेिा.  

वेठजिगारी मािरुाकडून अनेक प्रकारची कामे करऊन घेतिी िात. यामध्ये  जकल्िा ििंधने, 

पोिीस ठािे, कचेऱ्या ििंधिे, तिाव, धरिे, तािी िािंधिे, सरकारी धानयाची वाहतूक करिे, 

कुरािातीि गावात िाकूड आििे, सरकारी घोड्यािंच्या पागेत काम करिे. गावाच्या चौकी 

िािारात काम करिे, जशवाय रािे, पेशवे, सरदार, इनामदार, िहागीरदार, िमीनदार यािंचे 

वाडे, ििंधने इ. प्रकारची कामे वेठ-जिगारी मािरुाकडून करून घेतिी िात असत.   

या वेठीस धरिेल्या जिगाऱ्यात मखु्यता दजित-अस्पशृ वगाितीि िहुसिंख्य मिूर असत. 

जवशेषता: भूजमहीन मिूर,  िारािितुेदार  कष्टकरी यािंचाही त्यात भरिा होता असे जदसते. 

वेठजिगार हा एक ििुमी शोजषत ििरदस्तीचा कामाचा प्रकार होता. या वेठिीगारीमळेु 

अस्पशृ- दािीतावर  प्रचिंड अनयाय अत्याचार होत राजहिा. या भयानक स्वरूपाच्या 
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िीवघेण्या कामामळेु वेठीस धरिेिे मिूर  ियािचवेळा पळून िात, परािंगदाजह  होत असत. 

कारि वेठजिगारी म्हििे सविािचा चाकर-सेवक हीच रूढी परिंपरा होती.     

६.९ प्रश्न 

प्र. १ मध्ययगुीन काळात अस्पशृ्य िोकािंच्या अडचिी समिावून सािंगा. 

प्र. २  मध्य यगुात अस्पशृ्यता कोित्या कारिास्तव चािू होती. 

प्र.३  मध्ययगुीनकाळात मजुस्िम समाि व्यवस्थेच्या मखु्य वैजशष््टयािंजवषयी चचाि करा 
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७  

मध्ययुगीन भारतातील शिक्षण व्यवस्था 

घटक रचना  

७.० उद्दीष्ट े

७.१  प्रस्तावना  

७.२  सलुतान कालखंडातील शिक्षण  

७.३ मघुल कालखंडातील शिक्षण   

७. ४ प्रश्न 

७.५ संदर्भ 

७.० उद्दीष्ट:े  

• सलुतान कालखंडातील श ंदू शिक्षण पद्धतीची माश ती जाणून घेणे. 

• सलुतान कालखंडातील मशुस्लम शिक्षण पद्धतीची माश ती जाणून घेणे. 

• मोगल कालखंडातील श ंदू शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करणे.  

• मोगल कालखंडातील मशुस्लम शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करणे.  

७.१ प्रस्तावना 

शिक्षण  ा संस्कृतीचा एक र्ाग आ े. शिक्षण समाज घडशवण्याचे प्रर्ावी साधन आ े. 

आपला सांस्कृशतक वारसा एका शपढी ुन दसुर् या शपढीपयंत पोचवण्याचा  ा एक पद्धतिीर 

प्रयत्न शिक्षणातून  ोत असतो. समाजाची प्रगती िैक्षशणक पद्धतीवर अवलंबून असत.े 

प्राचीन काळात र्ारत आपल्या शिक्षण कें द्ांसाठी प्रशसद्ध  ोता. मसु्लीम आक्रमणाने 

र्ारतातील अनेक िैक्षशणक प्राचीन कें द्े उदध्वस्त झाली. तक्षशिला, नालंदा आशण 

शवक्रमिीला इ. प्रख्यात शिक्षण कें द्े बंद पडली. तथाशप प्राचीन शिक्षण व्यवस्थेची 

 स्तशलशखते संग्रश त राश ली. गजुरात, राजस्थान आशण दशक्षण र्ारतालील राज्यकत्यांनी 

प्राचीन शिक्षण व्यावास्थेला संरक्षण शदले. सखुी जीवन व धाशमभक शिक्षण यांचा समन्वय 

साधण्याचा प्रयत्न मसु्लीम शिक्षणपद्धतीतून केला गेला. ‘जो ज्ञानाचा िोध घेतो, तो 

अल्लाची उपासना करतोʼ अिी मशुस्लमांची श्रद्धा असल्यामळेु सक्तीच्या शिक्षणावर र्र 

शदला जात असे. र्ारतात मशुस्लम सते्तच्या स्थापनेपूवीच अन्य देिात मशुस्लम शिक्षणाला 

सरुवात झाली  ोती. 

र्ारताम्ये इ. स. १२०० त ेइ. स. १७०० या कालावधीत मशुस्लम राजवट प्रामखु्याने 

शदल्ली सलतनत व मोगल काळ या दोन मशुस्लम राजसत्तांत शवर्ागली आ े. सरुुवातीच्या 

मसु्लीम राजकायांच्या काळात शिक्षणाकडे फारसे कोणी लक्ष शदले ना ी. पढुील काळातील 

शिक्षणाचा उदय धमभप्रसारासाठी  ोऊ लागला. शिक्षणाकडे धमभप्रसाराचे एक प्रमखु व 

प्रर्ावी साधन म् णून पाश ले जाई. िैक्षशणक मलु्ये आशण धाशमभक आज्ञांचा आदर केला 



म्ययुगीन र्ारताचा 

सामाशजक, आशथभक आशण 

प्रिासकीय इशत ास  

(1200 CE - 1700 CE) 

 

 

 

 

   

 56 

जाई. या काळात मशुस्लम शिक्षणाचा फारसा प्रसार झाला नसला, तरी चांगली शिक्षण 

व्यवस्था रुजण्यास सरुवात झाली.  

७.२ सुलतान कालखंडातील शिक्षण:  

तकुी राज्यस्थापनेपूवी र्ारतात एक पररपक्व व अत्यंत प्रगत शिक्षण व्यवस्था  ोती.   े

शिक्षण प्राचीन र्ारतीय संस्कृती आशण संस्कृतीचा आधार  ोती. ब्राह्मण आश्रम आशण जैन 

मंशदर ेआशण बौद्ध मठ  ी प्राचीन र्ारतीय शिक्षणाची प्राथशमक कें द्े  ोती. तथा, मलुतान, 

मथुरा, वाराणसी, नालंदा आशण शवक्रमिीला येथील र्ारतीय उच्चशिक्षणाची कें द्े मशुस्लम 

सैन्याच्या आक्रमणास बळी पडली. अनेक िैक्षशणक संस्था व गं्रथालयांना आग लावली 

गेली. परतं ुप्राचीन शकंवा श ंदू शिक्षण व्यवस्था शटकून राश ली. तसेच र्ारतात मशुस्लमांची 

एक नवीन शिक्षण प्रणाली उदयास आली. श ंदूंप्रमाणेच मसुलमानांनी ी बदल आशण प्रगतीचे 

मा्यम म् णून शिक्षणाला खूप म त्व शदले. 

सलुतान काळात मशुस्लम शिक्षणाचा फारसा प्रसार झाला नसला, तरी मशुस्लमकालीन 

शिक्षण उत्तम प्रतीची  ोती आशण मसुलमानी अंमलातील सलुतानांनी मक्तब (प्राथशमक 

शवद्यालय), खानकाई, दरगा  आशण शविेषत: मद्सा (म ाशवद्यालये) शदल्ली, ला ोर, आग्रा, 

जौनपूर येथे सरुू केल्या  ोत्या. केवळ शदल्लीत त्या वेळी एक  जारापेक्षा जास्त मद्सा 

 ोत्या. या िैक्षशणक संस्थांम्ये अरबी, फासी, मसुलमानी, धमभिास्त्र, न्यायिास्त्र यांचे 

मलु्ला-मौलवींकडून शिक्षण शदले जाई. मसुलमान अ्यापक आशण धमभवेत्तयांना 

सरकारकडून मानधन शमळत असे. ल ान खेडधयांतील आशण ि रांतील मसुलमानी 

वस्त्यांत मक्तबा असत. शिक्षणाची सरुुवात ‘शबशस्मल्ला ’ या संस्कारान  ोत असे. उत्तम 

 स्ताक्षर, शनदोि िब्दोच्चार, वाचन, लेखन, पाठांतर, गशणत व कुराणातील आयते यांवर 

र्र शदला जात असे. मद्सांम्ये उच्च शिक्षणाची सोय  ोती. याशठकाणी कुराण,  दीस 

(पैगंबरांची वाचने), मसुलमानी धाशमभक शवधी आशण अरबी र्ाषा प्रामखु्याने शिकशवली जात. 

शिवाय व्याकरण, तकभ िास्त्र, धमभिास्त्र, र्ौशतशकिास्त्र, साश त्य, न्याय तत्तवे, िासे्त्र व यनुानी 

औषधिास्त्र यांचा उच्च शिक्षणात समावेि  ोता. फासी व अरशेबक र्ाषा  े शिक्षणाचे 

मा्यम  ोते.  

७.२.१ श दुं शिक्षण पद्धती  

 सावभजशनक शिक्षण राज्यव्यवास्थेची जबाबदारी नव् ती. श ंदू समाजाने स्वतःच्या 

साधनाद्वार े शिक्षणाचे पोषण केले आशण देखर्ाल केली. शिक्षण श  खाजगी बाब समजून 

ब्राह्मण, बौद्ध शर्कू्ष शकंवा जैन लोक वैयाशक्तक पातळीवर व्यवस्थापन करीत असत. 

पाठिाळा नावाची प्राथशमक िाळा स सा ब्राह्मणाच्या घरी चालत असे शकंवा एखादा शिक्षक 

वा पंशडताची नेमणूक करून शिक्षण शदले जाई.  

पररसरातील मलुांना शवनािलु्क शिक्षण देण्यासाठी कां ी शवद्वान संस्था कायभरत असत. या 

संस्थांना क्वशचतच राज्यकत्याभकडून देणगी शमळे. का ी शठकाणी धमाभदाय संस्था शिक्षणाची 

संपूणभ व्यवस्था पा त. तत्कालीन शिक्षण व्यवस्थेम्ये तीन गोष्टीवर अशधक र्र शदला जाई. 

उदा. वाचन, लेखन आशण अंकगशणत. याव्यशतररक्त धमभिास्त्राचे ज्ञान देण्यात येई. मंशदर े

आशण मठ वगळता, श ंदूंची जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावे आशण ि रांम्ये श ंद ू

पाठिाला र्रत असत. त्या प्रामखु्याने स्थाशनकांच्या मदतीने चालू  ोत्या शकंवा सावभजशनक 



 

 

म्ययगुीन र्ारतातील   

शिक्षण व्यवस्था 

57 

धमाभदाय संस्थांकडून चालत. ब्राह्मण शवद्वान आशण त्यांच्या आदेिानसुार शिक्षणाची परपंरा 

चालू असत. कधीकधी त्यांच्या घरात िाळा र्ारावल्या जात असत. परतं ु या व्यवस्थेने 

खालच्या जातींना शिक्षण नाकारले. मात्र बौद्ध शर्क्षनुी त्यांचा सामाशजक वणभ आशण 

जातीव्यवस्थवेर शवश्वास नसल्यामळेु ज्यांना शिकण्याची इच्छा  ोती त्या सवाभना शिक्षण 

देत. 

सलुतानी राज्यकत्यांनी श ंदूच्या शिक्षणासाठी खास प्रयत्न केले ना ी. राज्यकत्यांच्या 

आश्रयाशिवाय ब्राह्मण शवद्वानांनी आशण पंशडतांनी पाठिाळेची देखर्ाल केली. ब्राह्मण 

पाठिाळांतील शिक्षण िूद्ाव्यशतररक्त सवांसाठी उपलब्ध आशण शवनामूल्य  ोते. बौद्धांनी 

कोणती ी जातपात नव् ती, कोणते ी बंधन शकंवा रे्दर्ाव न करता सवांना शिक्षण शदले. 

प्राचीन वारसा आशण संस्कृतीक संवधभन  े शिक्षणाचे प्रमखु उद्दीष्ट  ोत.े याकाळात श ंद ू

शिक्षणाची का ी शवशिष्ट उद्दीष्ट े  ोती, जसे चाररत्र्य संवधभन, सवांगीण व्यशक्तमत्तव शवकास, 

सामाशजक आशण धाशमभक कतभव्ये शवधी प्रशिक्षण देणे इ. श ंदू शिक्षण प्रणाली शवद्यार्थयांच्या 

नैशतक आशण आ्याशत्मक प्रगतीसाठी कायभरत  ोती. शवचारात आशण जीवनातील िदु्धता 

 ेच शिक्षणाचे अंशतम ्येय  ोते. िैक्षशणक व्यवस्थेने नागरी आशण सामाशजक कतभव्ये आशण 

जबाबदायावर शविेष र्र शदला. यामळेु 'स्वाशर्मान, स्वावलंबन आशण आत्म-संयम 

शवकशसत करणार ेव्यशक्तमत्तव शवकशसत  ोण्यास मदत झाली. 

एखाद्या िरु् वेळी उपनयनाचा औपचाररक सो ळा पार पडून, मलुाला वयाच्या पाचव्या वषी 

पाठिाळेत पाठवले जाई. अभ्यासाचा कालावधी व अभ्यासक्रमांचा कालावधी शनशित 

केलेला नव् ता. सामान्यत: मनसु्मशृतनसुार वय पंचवीस वषे  ोईपयंत  े शिक्षण शदले जाई. 

शिक्षक शवद्यार्थयांला स्वताच्या मलुासारखे वागणूक देत. तर शिष्य सवभ प्रकारची घरगतुी 

कामे करत, ज्यात झाडलोट, कपडे धणेु आशण गरुढेोर े राखणे या गोष्टींचा समावेि आ े. 

शिक्षक देखील शिष्याची अ्याशत्मक शपता म् णून शवद्यार्थयांकरीताचे आपले कतभव्य करी. 

प्राप्त परीशस्थतीतून त्यांची अन्न आशण कपडधयांची व्यवस्था  ोई. सावभजशनक दान शकंवा 

शवद्यार्थयांचे सामूश क प्रयत्न आश्रम चालवले जाई. शवद्यार्थयांच्या आ्याशत्मक, िारीररक 

आशण नैशतक आरोग्याची काळजी घेतली जाई. संस्कृत  े प्राथशमक िाळा स्तरावरील 

शिक्षणाचे मा्यम  ोते. शिकवण्याची पद्धत तोंडी  ोती कारण त्या काळात मदु्ण व्यवस्था 

नव् ती आशण  स्तशलशखत फारच कमी  ोती. 

 शिक्षणाची शठकाणे चाररत्र्य घडशवणे , व्यशक्तमत्तव शनमाभण करणे, प्राचीन संस्कृतीचे जतन 

करणे आशण सामाशजक आशण धाशमभक कतभव्ये पार पाडत. नव्या शपढीला प्रशिक्षण देणे  े 

उच्च शिक्षणाचे उशद्दष्ट  ोते. याशठकाणी योगाशवद्येबरोबर तकभ िास्त्र, तत्तवज्ञान, औषध आशण 

िस्त्र शवद्या देखील शिकवत असत. आत्मशनर्भरतेला म त्तव देण्यात आले  ोत.े आधशुनक 

काळाप्रमाणे औपचाररक परीक्षा नव् त्या. वषभर्र शवद्याथी गरुुच्या आश्रमात असताना 

त्याला परीक्षा द्यावी लागे. स्वत: शिक्षकच शवद्याथीच्या कामशगरीचे सवोत्कृष्ट परीक्षक  ोते. 

त्यांना ‘उपा्याय’, म ाउपा्याय अिी उपाधी देण्यात येई. शवद्यार्थयांचे िैक्षशणक 

आभ्यासक्रम पूणभ झाल्यावर शवद्यार्थयांना वेगवेगळ्या शवषयांवर प्रश्न शवचारले जाई. शिक्षणाचा 

कालावधी समुार ेद ा ते बारा वषे असे. शिक्षकाची गरुुदशक्षणा एक गाय, फळे व खाण्यायोग्य 

पदाथभ, धान्य, घोडा, कपडधयांमधील शकंवा शवद्यार्थयाभला जे स ज शमळू िकणारी कोणती ी 

गोष्ट असे.  
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७.२.२. श दं ंच्या उच्च शिक्षण ससं्था 

उच्च शिक्षण संस्थांचे अभ्यासक्रम बर् यापैकी म ाग आशण वैशव्यपूणभ  ोते. संस्कृत र्ाषा 

आशण साश त्य आशण ब्राह्मण, बौद्ध आशण जैन पंथांच्या धाशमभक गं्रथांच्या शविेष 

अभ्यासाव्यशतररक्त, यात गशणत, खगोलिास्त्र, ज्योशतष, योग, तकभ िास्त्र, तत्वज्ञान, 

जीविास्त्र, रू्गोल, शचशकत्सा आशण औषध यासारख्या मोठधया संख्येने धमभशनरपेक्ष शवषयांचा 

समावेि आ े. लष्करी शवज्ञान. शवद्यार्थयांना अभ्यासाच्या शवशवध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेि 

देताना जाती आशण व्यावसाशयक आवश्यकता शवचारात घेण्यात आली. सामान्यत: एका 

शवषयात पदवी घेण्यासाठी द ा ते बारा वषांचा कालावधी आवश्यक  ोता. शवद्यार्थयाभची 

वेळोवेळी शिक्षक शवशवध प्रकारच्या चाचण्या घेत आशण पढुील उच्च गणुवते्तच्या वगाभत प्रवेि 

 ोई. शिक्षक स्वतः एका शवशिष्ट टप्पप्पयावर त्याच्या शवद्यार्थयाभच्या प्राप्तीच्या मानकांचा एकमेव 

न्यायाधीि  ोता. अभ्यासक्रमास कां ी औपचाररक पदवी शदली जाई. केवळ का ी उत्कृष्ट 

शवद्यार्थयांना त्यांच्या िैक्षशणक गणुवते्तच्या आधार ेउपा्याय, म ाउपा्याय, वेदी, शद्ववेदी, 

शत्रवेदी, चतवेुदी इत्यादी या पदव्या ब ाल करण्यात येत. 

श ंदूंचे उच्च शिक्षण कें द् जेथे सामान्यत: मंशदरांिी जोडलेली  ोती शकंवा तीथभके्षत्राच्या 

शठकाणी शस्थत असत, जेथे र्ाशवकांनी या शठकाणी उदारता दाखवत. प्रख्यात शवद्वान येथे 

वास्तव्यास असून आशण या कें द्ांना शमळालेल्या देणग्या आशण दानापासून त्यांचा व्यवसाय 

चाले. मसु्लीम व्याप्त र्ागात शवद्वानांच्या उपशस्थतीमळेु आशण राजपूत राज्यकत्यांच्या उदार 

संरक्षणामळेु का ी संस्था प्रशसद्ध पावल्या. 

खर ं तर उच्च शिक्षण संस्था ब ुतेक श ंदू संस्था अरब आशण तकुी-अफगाण 

आक्रमणकत्यांनी नष्ट केली. यापैकी का ी िैक्षशणक संस्था ब्राह्मण आशण बौद्ध पंशडतांनी 

सलुतानिा ीच्या स्थापनेनंतर पनुरुज्जीशवत केल्या. राज्याचे संरक्षण, सामाशजक प्रशतष्ठा 

आशण धाशमभक स्वातंत्र्यापासून वंशचत राश ल्यामळेु श ंदू उच्च शिक्षण व्यवस्थेने बश संख्य 

शवद्याथी शकंवा शिक्षक आकशषभत केले ना ीत. थत्ता , मलुतान, शसरश ंद, मथुरा, वृंदावन, 

प्रयाग, अयो्या आशण वाराणसी यासारख्या शठकाणी श ंदू उच्च शिक्षण संस्था का ी 

व्यक्तींनी पनु् ा स्थाशपत केल्या परतं ु त्यापैकी कोणी ी पूवभ-मसुलमान काळातील शिक्षणाचे 

वैर्व आशण प्रशतष्ठा परत शमळवू िकली ना ी. दसुरीकडे, मसु्लीम राजवटीच्या कके्षबा ेर 

राश लेले देिातील शवशवध र्ागांम्ये पूवीप्रमाणेच राष्रीय व आंतरराष्रीय कीतीचे उच्च 

शिक्षण देणार्या अनेक संस्था र्रर्राटीसं आल्या. शमशथला शवद्यापीठ, नाशदया शवद्यापीठ, 

रामावती शवद्यापीठ (बंगाल), काश्मीर खोर्यातील शठकाणे  ी म्ययगुीन काळात श ंदूंची 

शिक्षणाची कें द्े  ोती.  

का ी राजपूत राज्यकत्यांनी शिक्षणासं संरक्षण शदले. माळवाम्ये, धार आशण उज्जैन श  

शिक्षणाची कें द्े प्रशसद्ध पावली. परमार राजा र्ोज शकंवा धार स्वत: अभ्यासू  ोता. शवज्ञान, 

खगोलिास्त्र, ज्योशतष, गशणत, वैद्यकिास्त्र शिक्षण याच्या कें न्द्ात शिकवले जाइ. 

आयवेुशदक पद्धतीच्या शिक्षणासाठी यासाठी सरश ंद खूपच प्रशसद्ध  ोते. ठटा  े धमभ, 

तत्वज्ञान आशण राजकारण या अभ्यासाचे नावाजलेले कें द्  ोते. दशक्षणेम्ये याकाळात 

मदरुाई शिक्षणाचे म त्तवपूणभ शठकाण  ोते. अिा प्रकार ेमशुस्लम आक्रमण व मशुस्लम राज्य 

स्थापन  ोऊन ी श ंदूंची शिक्षण कें द्ांनी त्यांची ओळख कायम ठेवली. 
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७.२.३ मुस्लीम शिक्षण व्यवस्था 

शदल्लीतील सलुतान आशण र्ारतातील इतर मसुलमान राज्यकत्यांनी मशुस्लम शिक्षणाची 

चांगली व्यवस्था शनमाभण केली आशण त्याला राजाश्रय ी शदला. धमाभदाय शवर्ागाचा मंत्री 

िैक्षण शवर्ागाचा प्रमखु ी  ोता. उमरांववगाभच्या स कायाभने राज्यसते्तला मागभदिभन करणारा 

मखु्य सल्लागार शकंवा प्रवक्ता असणारा उलेमा शिक्षण के्षत्रात म त्वाची रू्शमका पर पडत 

असे. मसु्लीम शिक्षण पद्धती, श ंदू धाशमभक शिक्षण पद्धतीसाराखीच स्वरूपाची  ोती. 

इस्लामचा प्रसार करणे  ी त्याचा प्राथशमक  ेतू  ोता. राज्यात मशुस्लम शिक्षणासाठी 

अथभस ाय्य शदले गेले आशण त्यावर सवभसाधारण देखरखे व शनयंत्रण ठेवले. उलेमा वगभ 

िैक्षशणक धोरण शनशित करून िैक्षशणक संस्थावर शनयंत्रण ठेशव. उच्च शिक्षण कें द्े, ज्याला 

मदरसा म् णत, त्यांना राज्याकडून देणग्या शमळत. मक्ताब नावाच्या प्राथशमक िाळां मशिदी, 

दगाभ शकंवा पशवत्र तीथभके्षतते्र शकंवा उपासनास्थळे या शठकाणी र्ारत  ोत्या. श  शिक्षणाची 

शठकाणे उदार देणगीदार, राज्यकते वा अशधकारी शकंवा सावभजशनक धमाभदाय संस्थांकडून 

चालशवले जात. 

इस्लाशमक राज्य आशण सलुतान यांचे कतभव्य इस्लामचा प्रसार करणे  े  ोते. मशिदी शकंवा 

मशिदीिी संलग्न असलेल्या मक्तबम्ये प्राथशमक शिक्षण शदले गेले. त्या श ंदू 

पाठिाळांसारख्या  ोत्या. मलु्ला शकंवा मौलवी  ा मशिदीचा प्रमखु  ोता. प्रत्येक मसु्लीम 

र्ागात मकतब एकच शिक्षक चालवत असे. इस्लाशमक परपंरनेसुार मलुगा चार वषभ, चार 

मश ने आशण चार शदवसांचा असताना िाळेत पाठवावे जाई. श ंदूंच्या उपनयन प्रमाणेच 

शबशस्मल्ला समाररं् एखाद्या शवद्वानाच्या सल्ल्यानसुार योग्य वेळी करण्यात येई. श्रीमंत 

पालक आपल्या घरातच शिक्षकाकडून त्याच्या मलुाना प्राथशमक शिक्षणाचे धडे देत. या 

शिक्षकांना अश्रीताकडून र्रपूर मोबदला शदला जाई. अन्यथा शिक्षण शवना रे्दर्ाव न करता 

सवांसाठी शवनामूल्य  ोते. प्राथशमक शिक्षण इस्लामधमभ िास्त्राच्या अभ्यासावर आधाररत 

 ोते. 

प्राथशमक शिक्षण पशिभयन र्ाषेतून शदले जाई. मौशखक पाठाबरोबर धाशमभक गं्रथांच्या स्मतृी 

अरबी र्ाषेत शिकशवल्या  ोत्या. अिा प्रकार े मलुाला अरबी आशण पशिभयन र्ाषांचे ज्ञान 

जवळपास एकाच वेळी शमळत  ोते. मलुाला व्याकरणाचे प्राथशमक शनयम शिकवले तसेच 

 शदसमधील सोप्पया र्ाषेत शलश लेल्या ल ान कथा, कशवता शकंवा धडे असलेल्या ल ान 

पसु्तकांचा अभ्यास पूणभ त्यांच्या पूणभ करवून घेतला जाई. 

७.२.४ मुस्लीम उच्च शिक्षणाच्या ससं्था 

मशुस्लमांसाठी उच्च शिक्षण देणार्या संस्थेला मदरसा शकंवा जाशमया असे म् टले जाते. या 

सलुतान आशण त्यांच्या प्रांतीय राज्यपालांनी त्यांच्या मलुखुात आशण इतर म त्वाच्या 

ि रांम्ये संस्था स्थाशपत केल्या. श ंदू गरुुकुलांप्रमाणे या ी शनवासी संस्था  ोत्या. मदरसा 

 ा एक राज्याचा उपक्रम असे कारण त्याची स्थापना आशण देखर्ाल खचभ खूप जास्त  ोता. 

श ंदू शिक्षकांप्रमाणेच, मसु्लीम शवद्वान, शविेषत: नामांशकत शवषयाचे तज्ञ यांना र्रपूर 

मानधन आशण त्यांच्या कुटंुबासाठी त्यांना चांगली सशुवधा शदल्या जाट  ोत्या. र्ारतातील 

मसुलमानांची संख्या अत्यल्प असल्याने उच्च शिक्षणात प्रगती करण्याची जबाबदारी 

राज्याने स्वीकाराली  ोती. 
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समकालीन साश त्यातून आपल्याला शवशवध मदरसाद्वार े अवलंबलेल्या अभ्यासक्रमाची 

माश ती शमळते. पशिभयन आशण अरबी र्ाषा आशण साश त्य यांच्या प्रगत अभ्यासक्रमातून 

बरचे शवषय शिकवले जात. ईश्वरज्ञान, धमभगं्रथांचे शवशे्लषण, धाशमभक परपंरा, न्यायिास्त्र, 

गशणत, खगोलिास्त्र, नीशतिास्त्र, तत्वज्ञान, गूढवाद, तकभ िास्त्र. इशत ास आशण इतर िासे्त्र 

अभ्यासक्रमाचा र्ाग  ोता. अगदी आधशुनक जीविास्त्र, र्ौशतकिास्त्र आशण 

रसायनिास्त्राचे याचे प्राथशमक ज्ञानदेखील उच्च अभ्यासांक्रमाम्ये समाशवष्ट केले गेल े

 ोते. उच्च शिक्षण घेणार् या शवद्यार्थयांना र्ारतीय व परदेिी शवद्वानांनी शलश लेल्या शवशवध 

शवषयांवरील असंख्य लोकशप्रय गं्रथ उपलब्ध असत. प्रत्येक मदरिाचे स्वतःचे गं्रथालय 

 ोते. त्याशठकाणी लोकशप्रय पाठधयपसु्तके आशण दशुमभळ  स्तशलशखतांचा संग्र   ोता. 

सलुेखन कला प्रत्येक शवद्यार्थयाभला शिकशवली जात असे. एकूणच मदरसाने धामभिास्त्र, 

र्ाषािास्त्र आशण अमूतभ शवषयांवर जास्त र्र शदल्यामळेु शवद्यार्थयाभम्ये वैज्ञाशनक दृष्टीकोन 

शवकशसत  ोण्यास अनकूुल वातावरण शमळाले ना ी. शवद्यार्थयांनी मजकूर मनापासून लक्षात 

ठेववा म् णून त्यांच्याकडून दररोज कुराण पठाण करून घेतले जाई.  

सलुतानकाळात राज्यकत्यांनी शिक्षणास प्रोत्सा न देण्यासाठी मोठे योगदान शदले 

असल्याचे बरचे परुावे सापडतात. अरबांनी प्रथमत: शसंध प्रांतात अरबी र्ाषेतून धाशमभक 

अभ्यासासाठी मशिदीिी संलग्न 'मकतब्ज' ची स्थापना केली. कुतबु-इन-ऐबकाने अनेक 

मशिदी बंधून तेथे शिक्षणाची कें द्े बनवाली. इल्लतमिु यांनी शदल्लीत नैशसरी मदरसाची 

स्थापना केली. सलुतान नसीरुद्दीन म मूद यांच्या कारकीदीत 'मशुन्नझी' आशण 'नशसरी' 

अिी दोन शदल्लीतील 'मदरसे' शिक्षणाची कें द्े म् णून र्रर्राटीस आली. अल्लाउद्दीन 

शखलजी यांने धमांला राजकारणापासून शवर्क्त करण्याचा प्रयत्न केला. अल्लाउद्दीन 

शखलजी स्वत: साक्षर नसालातरी त्याने शिक्षण कें द्ांना प्रोत्सा न शदले. त्याने शवद्वान 

लोकांना स कायभ केले आशण त्यांना मकु्त स्ते शतजोरीतून देणग्या शदल्या. शफरोज तघुलक 

यांनी आपल्या राज्यात तब्बल तीस 'मदरसे' बांधली. 

अिा प्रकार ेसलुतान काळात मशुस्लमांना शिक्षण घेण्यास प्रोत्सा न शमळाले. परतं ुमलुींचे 

शिक्षण आशण समाजातील गरीब घटक शिक्षणापासून उपेशक्षतच राश ला. सवाभना शिक्षण देणे 

 े आपले कतभव्य असल्याचे राज्यकत्यांनी कधीच मानले ना ी. सावभशत्रक शिक्षणाची 

संकल्पना त्याकाळात अशस्तत्वात नव् ती. मसु्लीम दरबारात नोकरी शमळावी म् णून का ी 

उच्चवगीय श ंदूंनी पशिभयन ी शिकण्यास सुरुवात केली. 

७.३ मघुल कालखंडातील शिक्षण:  

 सवभ जाती, धाशमभक समदुाय आशण र्ाशषक गटातील शवद्वानांना शिक्षणाचे दालन खुले 

करणारा मघुल कालखंड शिक्षणासाठीचे प्रबोधन यगु ठरला. कोणता ी रे्दर्ाव न करता 

शवद्वानांना मकु्तपणे राजाश्रय शमळाला. मघुल काळातील उच्चशिशक्षत आशण ससंुस्काररत 

राजपतु्रांनी उदारमतवादी शिक्षणास पाठबळ शदले. िैक्षशणक आशण सांस्कृशतक मूल्ये 

याबद्दल मघुल राजकत्यांची जाण आशण त्यांनी स्वीकारलेल्या धाशमभक सश ष्णतुेचे धोरण 

यामळेु शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत अनकूुल वातावरण शनमाभण झाले. 
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७.३.१ मुघल काळातील श दुं शिक्षण व्यवस्था  

श ंद ुशिक्षण व्यवस्था सलुतानकाळापासून जिी चालत आली  ोती ती तसीच राश ली चालू 

राश ली. शवद्वान लोकांची शिक्षक पदावर नेमणूक केली जाई. जनु्या शिक्षकांचे अनकुरण 

करून नवीन शिक्षक तयार  ोत. शिक्षक शवद्यार्थयांच्या अडचणी सोडवीत व त्यांना वेळोवेळी 

प्रोत्सा न देत. तेथ ेशिक्षक व शवद्याथी एकत्र रा ात असल्यामळेु त्यांच्यात शपता-पतु्रांप्रमाणे 

संबंध  ोते. कडक शिस्तीवर र्र शदला जाई. प्राथशमक शिक्षण ब्राह्मण गरुू शकंवा 

पंशडताकडून पाठिाळेत शदले गेले. पाठिाळा मंशदरांिी जोडल्या गेल्या  ोत्या. उच्च शिक्षण 

गरुुकुल पद्धतीद्वार े शदले जाई. शजथे शवद्याथी गरुूकडेच रा त असत. शवद्याथी गरुूच्या 

आश्रमात रा ून गरुूची सवाभथाभने सेवा करी. संस्कृत र्ाषा शिक्षणाचे म्यम  ोते. 

शवद्यार्थयांना धाशमभक अभ्यासाबरोबरच खगोलिास्त्र तकभ िास्त्र, गशणताचे शवषय ी शिकवले 

जात  ोते. र्क्ती चळवळीमळेु प्रादेशिक र्ाषांच्या शवकासाला चालना शमळाली. बनारस, 

मथुरा, शतर ुत, पैठण, थत्ता, मलुतान आशण सरश ंद  ी श ंदूंची उच्च शिक्षण कें द्े  ोती. 

बंगालमधील नाशडया येथे १६८० म्ये ४००० शवद्याथी आशण ६०० शिक्षक रा त  ोते. 

थत्ता  ा धमभिास्त्र, तत्तवज्ञान आशण राजकीय शिक्षणासाठी प्रशसद्ध कें द्  ोते. मलुतान   े

खगोलिास्त्र, ज्योशतष, औषध आशण गशणताच्या अभ्यासाचे कें द् राश ले. सवभसाधारणपणे 

श ंदू लोकांचा व्याकरण, तकभ िास्त्र, तत्वज्ञान, गशणत, शवज्ञान तसेच वैदकिास्त्र इ. 

अभ्यासाम्ये अशधक रस  ोता. 

७.३.२ शिक्षण ससं्था 

आधशुनक शिक्षण पद्धतीसारखी मघुल काळातील शिक्षण व्यवस्था सनुीयोशजत नव् ती. 

मघुल काळातील शिक्षण मसुलमान आशण श ंदूंनी शनयंशत्रत केले आशण चालवले  ोत.े श्रीमंत 

कुटंूबनी त्यांच्या मलुांसाठी खास स्वतंत्र व्यवस्था केली आशण म्यम वगभ त्यांच्या मलुांना 

एकतर मशिदींम्ये पाठवत. शिक्षणाची सरुुवात ‘शबशस्मल्ला ’ या संस्कारान  ोत असे. 

उत्तम  स्ताक्षर, शनदोि िब्दोच्चार, वाचन, लेखन, पाठांतर, गशणत व कुराणातील आयते 

यांवर र्र शदला जात असे. मद्सांम्ये उच्च शिक्षणाची सोय  ोती. याशठकाणी कुराण, 

 दीस (पैगंबरांची वाचने), मसुलमानी शवधी आशण अरबी र्ाषा प्रामखु्याने शिकशवली जात. 

शिवाय व्याकरण, तकभ िास्त्र, धमभिास्त्र, र्ौशतशकिास्त्र, साश त्य, न्याय तत्तवे, शवज्ञान व 

यनुानी यांचा उच्च शिक्षणात समावेि  ोता. फासी व अरशेबक र्ाषा   े शिक्षणाचे मा्यम 

 ोते. पढेु मोगल काळात (१५२६ – १७०७) सवभसामान्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले, 

तरी सरकारमान्य शवद्यालये थोडीच  ोती. उच्च शिक्षणासाठी नंतरच्या सम्राटांनी शवधायक 

प्रयत्न ी केले ना ीत. ग्रामीण र्ागात मशिदीतून मक्तब असत. त्यांतून मखु्यत्वे धाशमभक 

शिक्षणावर र्र असे. मक्तब व मद्सा (Madrasa)  ीच मुसलमानांची खरी िैक्षशणक कें द् े

 ोती. अकबर, ि ाज ान व ज ााँआरा यांनी आग्रा येथे मद्से स्थापन केले. आग्रा, शदल्ली, 

जौनपूर, शसयालकोट, अ मदाबाद  ी इस्लामची अ्ययनाची कें द्े  ोती. 

७.३.३. मुघलकाळातील मुस्लीम िैक्षशणक शवकास 

मघुल काळात प्राथशमक आशण मा्यशमक शिक्षणाकडे दलुभक्ष झाले ना ी. मशिदी व 

मदरासेच्या नावे जमीन मोफत देण्यात आली. शिक्षकांना शिक्षणाच्या आशण सांस्कृशतक 

कायाभत प्रगती करण्याच्या कामात रस घेण्यास सवभ प्रकारचे प्रोत्सा न देण्यात आले. सवभ 

मशिदींम्ये प्राथशमक शिक्षण शदले जाणार ेमकतबा कायम ठेवले. सगळ्या मघुला िासकांनी 
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पाठिाळा व मक्तबांना आशथभक मदत केली. मघुल सम्राटांनी सांस्कृशतक उपक्रमांनाश  

मोठधया प्रमाणावर मदत केली.  ुमायूनला शिक्षणाबद्दल खूप आवड असून त्याला रू्गोल 

आशण खगोलिास्त्रात शविेष रस  ोता. त्यांच्याकडे स्वत: ची एक समदृ्ध गं्रथालय  ोते. 

त्यांने शदल्ली येथे मदरसाची स्थापना केली आशण नंतर परुाणा-शकल्ल्याचे गं्रथालयात 

रूपांतर झाले. 

अकबराच्या काळात मौशखक शिक्षण देण्याच्या कलेत एक नवीन पवभ सरुू झाले. आग्रा 

आशण फते पूर शसक्री येथे अनेक म ाशवद्यालये स्थापन झाली. त्यांने मशुस्लम शिक्षण 

प्रणाली सधुारणा करण्यासाठी पाठधयक्रमात दूरगामी अनेक म त्वाचे बदल केले. मशुस्लम 

शवद्वानांना संस्कृत आशण श ंदी अभ्यास करण्यास प्रोत्साश त केले गेले. त्यांच्याकडे स्वतंत्र 

र्ाषांतर शवर्ाग  ोता शजथे संस्कृत गं्रथाचे फारसी आशण अरबीम्ये र्ाषांतर केले गेल.े 

शदल्ली, आग्रा फते पूर शसक्री  ी शिक्षण कें द्े  ोती. अकबरकडे आग्रा येथे २४,००० 

पसु्तकांची एक र्व्य लायब्ररी  ोती. अकबने तकभ िास्त्र शवषयाच्या अभ्यासास प्रोत्साश त 

केले आशण तांशत्रक शिक्षणाला चालना शदली. मीर फत्तते्तउल्ला  शिराज या पशिभयन 

शवद्वानाला मखु्य सदर पदासाठी शनत्यकु्त गेले  ोते. अकबर अनेक शवद्वानािी यदु्ध िस्त्र, 

तोफखाना आशण िास्त्रीय संिोधन इ. शवशवध शवषयांवर चचाभ करीत असे. 

स्वतः ज ांगीर पशिभयन व तकुी र्ाषांम्ये प्राशवण  ोता. मालमत्ता खरदेी-शवक्री करातून 

शमळालेल्या रक्कमेचा उपयोग मदरसेच्या इमारती व इतर खचभसाठी केला जावा असा  ुकुम 

काढला  ोता. िा ज ांच्या कारकीदीत बेवारस श ंदूंची मालमत्ता मदरिाकडे सोपशवली 

जायची.  ुिार शवद्यार्थयांना आशण शवद्वान शिक्षकांना आकषभक शिष्यवतृ्ती आशण बशक्षसे 

देऊन शिक्षणाला चालना शदली. राजपतु्र दारा शिको  एक म ान शवद्वान  ोता. त्यांने अरबी, 

पशिभयन आशण संस्कृत र्ाषेवर प्रर्तु्व शमळवले. त्यांनी उपशनषद, र्ागवत गीता, रामायण 

आशण योगवशिष्ठ यांचे पशिभयन र्ाषेत र्ाषांतर केले. 

िेवटचा मघुल सम्राट औरगंजेबसदु्धा सशुिशक्षत  ोता आशण शिक्षण प्रेमी  ोता. त्याने 

मशुस्लम शिक्षणासाठी सवाभशधक शनधी खचभ केला. त्यांने परपंरावादी धाशमभक शिक्षणास 

चालना शदली. त्याच्या काळात श ंदूं शिक्षणाकडे दलुभक्ष झाले. त्याने मशुस्लम कुटंुबातील 

गरीब मलुांना आशण मशुस्लम शवद्वानांना उदार स्ते मदत केली. औरगंजेबाने शिक्षण अशधक 

व्याव ाररक आशण उपयकु्त  ोण्यासाठी अभ्यासक्रमात दरुुस्त्या ी केल्या. 

म मद गवान याने १४७९ म्ये बीदर (कनाभटक) येथे स्थापन केलेली मदरसा अल्पावधीत 

नावारूपास आली. इ. स. १५२० म्ये जयपूरजवळील नरनौ या गावात िेर ि ा यांने एक 

मदरसा सरुू केली. नरेंद्नाथ यांच्या उल्लेखावरून अकबराच्या कारशकदीत (१५४२ – 

१६०५) श ंदू व मसुलमान एकाच मद्सात फासी र्ाषा शिकत  ोते. अकबर बादिा च्या 

आशण नंतरच्या काळात मदरसात धमभिास्त्राशिवाय तकभ िास्त्र व तत्तवज्ञान यांसारख्या 

बशुद्धप्रा्यान शवषयांचा योग्य तो सन्मान केला जात असे. तसेच पशिभयन साश त्यातील 

गशुलस्तान बोस्तान आशण शदवाने  दीस यांसारखे गं्रथ शिकशवले जात. सम्राट अकबर 

(Akbar) यांने आपल्या काळात अनेक िैक्षशणक बदल व सधुारणा केल्या  ोत्या. त्यांला 

शिक्षणात फार रूची  ोती. मशुस्लम अभ्यासक्रमात र्ारतीय तत्तवज्ञान, नीशतिास्त्र, 

र्ौशतकिास्त्र, राज्यिास्त्र इत्यादी जीवनाशर्मखु शवषयांचा समावेि केला  ोता. र्ाषा मंडळ 

स्थापन करून अन्य र्ाशषक उत्कृष्ठ गं्रथांचे फासीम्ये र्ाषांतर करून घेतल.े त्यांच्या 
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काळात मशुस्लम पाठधयक्रम लवशचक  ोता. त्यामळेु शवद्यार्थयांना आपल्या आवडीनुसार 

शिकता येत असे. 

मघुल काळात शसंध, ला ोर, मलु्तान, आग्रा, फतेपूर, सीक्री, शदल्ली, जौनपूर, शसयालकोट, 

अजमीर (अजमेर), लखनौ, गलुबगाभ, शवजापूर, गोवळकोंडा,  ैदराबाद इत्यादी शठकाणी 

मशुस्लम शिक्षणाची कें द्े  ोती. 

७.३.४ स्त्री शिक्षण 

मोगल काळात मश लांच्या शिक्षणाम्ये शनशित सधुारणा झाली. ददैुवाने,  ा बदल फक्त 

राजघराण्यातील मश लांच्या शिक्षणासाठीच आपल्याला शदसला. मशुस्लम पडदा पद्धतीचे 

कट्टर समथभक असल्याने त्यांच्या मलुीना शिकायला मदरिाम्ये पाठवत नसत. प्रा. 

अतलुनंद सेन म् णतात, 'श ंदू, मशुस्लम, शस्त्रयाचे शिक्षण ब ुतेक समाजातील श्रीमंत आशण 

श तकारक लोकांपरुतेच मयाभशदत  ोते. पडदा पद्धती, बालशववा  आशण इतर सामाशजक 

रीतीरीवाजामळेु शस्त्रयांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मगुल काळात राजघराणे आशण 

सरदार व श्रीमंत वगाभ ने त्यांच्या मश लांच्या शिक्षणाकडे बरेच लक्ष  ोते. गलुबदन बेगम श ने 

प्रशसद्ध  ुमायंू नामा शलश ला. ज ांआरा बेगम आशण झेबशुन्नसा ह्या उच्च दजाभच्या कवशयत्री 

 ोत्तया.रशझया सुल्ताना, म म अंग, नूरज ां, चांद सलुताना, ममुताज म ल या सवभ शिशक्षत 

मश ला  ोत्या. 

७.४ प्रश्न  

१.  मशुस्लम शिक्षणाचे टीकात्मक शवशे्लषण करा. 

२.  तमुच्या आभ्यास कालखंडातील श ंदू शिक्षणाची ठळक वैशिष्टध ये वणभन करा. 

३.  श ंदू व मशुस्लम शिक्षणातील प्रमखु कें द्े कोणती  ोती? मगुल र्ारतातील शवशवध 

कें द्ांवर शिकवल्या जाणार् या अभ्यासक्रमांचे थोडक्यात वणभन करा. 

४.  सलुतान आशण मोगल काळातील िैक्षशणक शवकासाचा तलुनात्मक आढावा घ्या. 

५.  इ. स. १२०० ते १७०७ काळातील स्त्री शिक्षणाच्या शवकासाची रूपरषेा सांगा. 
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८     

भक्ती चळवळ 

घटक रचना  

८.० उद्दीष्ट े

८.१   प्रस्तावना  

८.२  भक्ती चळवळीचा उगम 

८.३  भक्ती चळवळीच्या उदयाची कारणे 

८.४  भक्ती चळवळीची वैशिष््टये / कामशगरी 

८.५  भक्ती चळवळीचे पररणाम / प्रभाव 

८.६  भक्ती चळवळीतील संत 

८.३ प्रश्न 

८.४ संदभभ 

८.० उद्दीष्टे 

• भक्ती चळवळीच्या उगमाची माशिती जाणून घेणे. 

• भक्ती चळवळीच्या उदयाची कारणे समजून घेणे. 

• भक्ती चळवळीच्या वाटचालीतील संतांची कामशगरी समजून घेणे. 

• भक्ती चळवळीच्या पररणामांचा आढावा घेणे. 

८.१   प्रस्तावना  

मध्ययगुीन कालखंडात भशक्त चळवळीचा झालेला उदय िी तत्कालीन भारतीय 

इशतिासातील एक मित्वपूणभ घटना मानली जाते. तत्कालीन भारतीय समाजात प्रचशलत 

चकुीच्या रूढी परपंरा शवरुद्ध जागतृी शनमाभण करणे तसेच परकीय सते्तला शवरोध 

करण्यासाठी भारतीय समाजात जागतृी शनमाभण करणे िा या चळवळीचा मखु्य उद्देि िोता. 

प्रस्ततु प्रकरणात आपण भक्ती चळवळ, या चळवळीचा उगम, या चळवळीच्या उदयाची 

कारणे तसेच या चळवळीतील संतांची कामशगरी व चळवळीचा प्रभाव आदींची माशिती 

पािणार आिोत. 

८.२  भक्ती चळवळीचा उगम 

भारतात प्राचीन कालखंडात भक्ती चळवळ उदयाला आली िोती. सर आर.जी. भंडारकर 

- यांच्यामतेेः``उपशनषधे म्िणजे भक्तीमागाभचे प्रवेिद्वार आिे.मिाभारत काळापासून 

शिवपंथात शिवाची पूजा सरुू झाली.``डॉ. सत्येंद्र यांच्यामते: प्रागैशतिासीक काळापासून 

भक्ती चळवळीचा प्रारभं झालेला शदसतो. प्रारभंी भक्ती परपंरचेा दशिण भारतात उदय 

झाला. आलवार आशण नायनार या संतानी लोकांच्यात भक्ती भावना शनमाभण करण्याचा 

प्रयत्न केला. प्रा. कृष्णास्वामी यांच्यामते, ``आलवार संघाचा काळ िा प्राचीन 

कालखंडापासून ताशमळी प्रदेिात िोता. भक्ती चळवळ द्रशवड प्रदेिात जन्माला आली. 
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कनाभटकात शवकशसत झाली. मिाराष्ट्रात पसरली आशण गजुरातमध्ये जाऊन म्िातारी 

झाली.'' 

८.३  भक्ती चळवळीच्या उदयाची कारणे 

८.३.१) ईश्वराचा आश्रम: मसु्लीम सते्तने मसु्लीमोत्तर लोकांच्यावर अनेक अत्याचार 

केले . यातून मकु्ती शमळवण्यासाठी परमेश्वराला िरण जावे. या िेतूने ईश्वराच्या 

आश्रयाला लोक गेले. त्यातून भक्ती चळवळीचा उदय झाला. 

८.३.२)  ह दूंवरील अत्याचार: मसुलमानी राजवटीत शिंदूवर राजकीय, आशथभक, धाशमभक 

अत्याचार िोत िोता. उदा. शिंदूना सरकारी नोकरीत प्राधान्य नव्िते. 

िेतकऱयाकडून प्रचंड िेतसारा घेतला जात असे. अनेक सामाशजक बंधने 

लादली िोती. िे संकट नष्ट व्िावे म्िणून भावशनक दृष्टीकोनातून परमेश्वराची पूजा 

लोक करुन लागले. यातून भक्ती चळवळीचा उदय झाला. 

८.३.३)  ह दूं धमाातील जटील कमाकाठ: भारतात बाह्मण कालखंडापासून शिंदू धमाभमध्ये 

अनेक स्वरूपाचे कमभकांड शनमाभण झाले. त्यामध्ये यज्ञाशवधी,  पजुापाठ इ. 

कमभकांड शनमाभण झाले. यातून मकु्ती शमळवण्यासाठी सरळ साध्या पद्धतीने 

धमाांचा प्रसार केला गेला. त्यामळेु भवती चळवळीचा उदय झाला. 

८.३.४)  ह दूं समाजातील जातीय व्यवस्था: प्राचीन कालखंडात वणभव्यवस्था िोती. वणभ 

व्यवस्थेचे शवभाजन जाती-उपजातीमध्ये झाले. ऋग्वेद, ब्राह्मण, सतु्र, मिाकाव्य, 

परुाण या वेगवेगळ्या काळात जातीव्यवस्था भक्कम उभ्या राशिल्य, 

जातीप्रथेमध्ये िीतीलता शनमाभण करण्याचा प्रयत्नातून भक्ती चळवळीचा  उगम 

झाला. 

८.३.५)  ह दूं-मुसलमान याच्यात ऐक्य: मध्ययगुीन काळात इस्लामांचे शकंवा 

मसुलमानांचे भारतावर आक्रमण िोऊन, त्यांची राजकीय सत्ता स्थापना झाली. 

त्यांची रूढी, परपंरा आशण संस्कृती आशण भारतातील संस्कृती यांच्यात समन्वय 

साधण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच ऐकमेकांच्यात देवदेवताबद्दल आकषभण शनमाभण 

झाल्याने भक्ती चळवळीचा उदय झाला. 

८.३.६)  ईस्लाम धमााचा वाढता प्रभाव: मसुलमानाची सत्ता स्थापना झाल्यानंतर, 

त्यांनी आपल्या धमाभचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला. िा प्रयत्न करत 

असताना, त्यांनी धमाांत्तराला प्रोत्सािन शदले. ज े धमाांत्तर करतील त्यांना 

जिागीऱया शदल्या. त्याच्यावरचे कर कमी केल.े तर कािी प्रसंगी सवाांना सक्तीने 

मसुलमान बनशवण्यात आले. इस्लामी धमाभच्या आक्रमणापासून आपल्या धमाभचे 

संरिण आशण प्रसार करावा या उद्देिाने भक्ती चळवळ सरुू झाली. 

८.३.७)  सुफी पंथाचा प्रभाव: इस्लाम धमाभचा परुस्कार करणार ेलोक कट्टर धमाभशभमानी 

िोते. याच मसुलमानांनी सफुी संप्रदाय शनमाभण करून लोकांना प्रेम, सशिष्ट्णूता, 

माणसुकी, दसुऱयाबद्दल आदर व दसुऱयांना मदत करणे इ. संदेि लोकांना शदला. 

त्यामळेु भक्ती चळवळीचा उदय झाला. 
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८.३.८)  उपेक्षीतांसाठी काया: भक्ती चळवळीने प्रामखु्याने अपेशित समाजाला आचार 

देण्याचे काम केले. त्यांच्यात ईश्वर भक्ती, प्रेम शनमाभण केले. त्यामळेु अनेक जाती 

- जमातीतून संत श़िमाभण झाले.या संतांच्या प्रयत्नातून भवती चळवळ उदयास 

आली. 

८.३.९)  ह दूं धमा व समाज यांची दुरावस्था: िंकाराचायाभच्या प्रयत्नाने शिंदू धमाभचे 

पनुभजीवन िोऊन ब्राह्मणाचे वचभस्व व मित्त्व वाढले व कमभकांडास मित्त्व प्राप्त 

झाल.े त्याच्या कािी लोकांनी आवाज उठवला. पण त्यांनी लोकांना परमेश्वराचे 

मित्त्व पटवून शदले. त्यातूनच भवती चळवळीचा उदय झाला. 

८.३.१०) मुस्लीम राजवटीची स्थापना: मसु्लीम राजवटीची स्थापना िोऊन भारताची 

सामाशजक व सांस्कृशतक पररशस्थती धोक्यात आली.  कािी लोक मसु्लीम धमभ 

स्वीकारत िोत.े त्यांना आळा घालण्यासाठी व शिंदू धमीचे संरिण करण्यासाठीच 

भक्ती मागाभच्या चळवळीस चालना शमळाली. 

८.३.११) ह दूं तत्त्वज्ञानाचे हवतरण व सामान्य जनता: िंकराचायाभचा अदवैतवादाचा 

शसद्धांत व त्यासंबंधीची ताशत्वक चचाभ व यकु्तीवाद सवभ सामान्य शिंदू जनतेच्या 

आकलना बािेरचा िोता. त्यामळेु त्यांनी शवतरणाऐवजी सोपी व ताशत्वक चचाभ 

िवी िोती. की ज्यामध्ये त्यांना सिज सिभागी िोता येईल. िी गरज भक्ती मागाभने 

पूणभ केली. 

८.४ भक्ती चळवळीची वैहिष््टये / कामहगरी 

भक्ती चळवळीमध्ये अनेक संतांनी मित्त्वाची कामशगरी केली आिे. त्यांनी भक्ती चळवळीतून 

समतेचा मागभ दाखवला. त्याची वैशिष््टये शकंवा संताचे काये पढुील प्रमाणे - 

८.४.१)  सामाहजक समतेचा मागा दाखवला: दशिण भारतामध्ये भक्ती चळवळीला प्रारभं 

झाला. अलवार व नयनार असे दोन पंथ चळवळीत िोते. या दोन्िी पंथानी 

सामाशजक समता प्रस्थाशपत करण्याचा प्रयत्न केला. पररणामी समाजातील कािी 

प्रमाणात जाती शवषमता कमी िोऊन समतेचा मागभ शनमाभण झाला. 

८.४.२)  धाहमाक कमाकांडाला हवरोध केला: शिंदू समाजात यज्ञ शवधी, देवदेवतांची पूजा, 

नवस इ. स्वरूपात कमभकांड िोत.े यांच्या माध्यमातून ईश्वर प्राप्ती िोणार नािी. 

असा संदेि संतांनी शदला. परमेश्वर िा केवळ तमुच्या प्रेमाचा भकेुलेला आि ेि े

सांगून त्यांनी कमभकांठाला शवरोध केला. 

८.४.३)  सतंांनी एकेश्वरवादाचा मागा सांहगतला: प्राचीन कालापासून शिंदू समाजात 

अनेक देवातांची शनशमभती झाली िोती. मानवाने आपल्या भक्तीच्या व शे्रदे्धच्या 

जोरावर वेगवेगळ्या देवतांची पूजा करण्यास सरुूवात केली िोती. परतं ुपरमेश्वर 

एक आिे. त्यांची रूप ेअनेक आिेत िा संदेि संतांनी लोकांना समजावून देऊन 

एकेश्वरवादाचा प्रसार केला. 

८.४.४)  लोकभाषेचा उपयोग: भक्ती चळवळीच्या उगमापयांत जे साशित्य िोते त ेसंस्कृत 

भाषेत िोते. त्यामळेु सामान्य लोकांना ती  भाषा कळत नव्िती. संतांनी आपला 

भक्ती मागभ सवाांना कळावा, सामान्य जनतेपयांत त्याचा प्रसार व्िावा, यासाठी 
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लोकभाषेत सशित्याची शनशमभती केली. त्यामळेु अभंग, भारूड, कीतन इ.ची रचना 

केली. 

८.४.५)  ग्र  जीवनाला म त्त्व: भक्ती चळवळीने संन्यास, आश्रम व वानप्रस्थ आश्रमाला 

शवरोध केला. कारण मानव जन्म पनु्िा नािी. म्िणून संतांनी ग्रिस्थाश्रमाला 

मित्त्व शदले. परमाथभ करूनिी परमेश्वर प्राप्त करता येतो. असा सल्ला समाजाला 

शदला. 

८.४.६)  ह दूं - मुस्लीम ऐक्य: तत्कालीन मसुलमान राज्यांच्या धमाभधतेमळेु शिंदू-मसु्लीम 

समाजात संघषभ शनमाभण झाला िोता. परतूं या चळवळीने एकेश्वरवादाचा परुस्कार 

केल्याने शिंदू-मसुलमान समाजात ऐक्य शनमाभण करण्याचा प्रयत्न केला. 

८.४.७)  परमेश्वराच्या सच्चा भक्तीचा सदेंि: भक्ती चळवळीने ईश्वराचे खर े रूप 

समाजासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. शदन-दबुळ्यांची, गोर-गरीबांची प्राणी 

मांत्रांची सेवा करा. त्यांच्यावर प्रेम करा िी  खरी भक्ती असून, तो परमेश्वराचा 

खरा संदेि आिे.असे सांगून लोकांपयांत पोिोचवण्याचा प्रयत्न केला. 

८.४.८)  दहलत जातीचा उद्धार: सवभ जाती-जमातीतील लोकांना भक्ती करण्याचा 

अशधकार आिे, असे भक्ती चळवळीने सांशगतले. त्यांनी भक्तीचा खरा मागभ 

दलीतापयांत पोचवला. त्यामळेु  दशलत जातीतून अनेक संत शनमाभण झाले. 

८.४.९)  धाहमाक अह ष्णुतेवर भर: भक्ती चळवळीच्या माध्यमातून संतांनी धाशमभक 

शवषमता कमी केली. सवभ धमाभमध्ये प्रेम, मैत्री शनमाभण करण्याचा प्रयत्न केला. 

८.४.१०) धमाांतरास बंदी: मसु्लीम राजवटीत सक्तीने शकंवा आशमष दाखवून धमाांत्तर 

सक्तीने केले जात असे. या धमाांतरास संतांनी शवरोध केला व त्याच्यावर बंदी 

घातली. 

८.४.११)सद्गुरूचे म त्त्व: गरुूशिवाय ज्ञान नािी आशण ज्ञानाशिवाय भक्ती नािी. भक्तीमूळेच 

मनषु्ट्य जीवाला मोि प्राप्ती िोते. परमेश्वराची आराधना केल्यास मोि शमळतो असे 

त्यांनी समाजापयांत शवचार पोिचवला. 

८.४.१२) भक्ती चळवळ   ेएक आदंोलन  ोत:े भक्ती चळवळीच्या माध्यमातून समाजात 

समता शनमाभण करण्याचा प्रयत्न करून धमाभची माशिती शदली, धमाभचे स्वरूप 

सांशगतले, शिंद-ूमसुलमानाच्यात ऐक्य शनमाभण केले त्यामळेु सामान्य जनता भक्ती 

चळवळीकडे आकशषभत झाली. पररणामी िे एक सामाशजक आंदोलन शनमाभण 

झाले. 

८.५ भक्ती चळवळीचे पररणाम / प्रभाव 

भक्ती चळवळीच्या वाटचाली धमाांतील व समाजातील अशनष्ठ रूढी, परपंरा नष्ट करण्याचा 

प्रयत्न केला. भारतीय लोकांच्या जीवनावर याचा शदघभकाळ पररणाम पडला तो पढुील 

प्रमाणे- 

८.५.१)  सामाहजक सुधारणेला उते्तजन: भक्ती चळवळीने ढोंगी, अंधश्रद्धा, रूढी, परपंरा 

या अिा अनेक िानीकारक घटनाच्यावर घटकावर शटका करून, सामाशजक 

सधुारणेला प्राधान्य शदले. त्यामळेु समाज्याला नवीन उते्तजन शमळाले. 
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८.५.२)  लोक जागृती: भक्ती चळवळीतील संतांनी ओव्या, अभंग, भारूड यांच्या 

माध्यमातून लोक जागती केली. सामान्य लोकांना परमेश्वराची प्राथभना करण्याचा 

अशधकार आि.े याची जाणीव करून शदली. 

८.५.३)  ह दें-मुसलमान यांच्यात मैत्ीीः शिंदू मसुलमान धमाांना ऐकमेकांच्या जवळ 

आणण्याचे मित्त्वाचे कायभ भक्ती चळवळीने केले. दोन्िी धमाांतील कटूता त्यामळेु 

बरीच कमी झाली. 

८.५.४)  एकात्मतेची भावनाीः भक्ती चळवळ ज्या-ज्या शठकाणी जाऊन पोिोचली. त्या-

त्या शठकाणी एकात्मतेची भावना शनमाभण झाली. उदा. पंजाब, मिाराष्ट्र, गजुरात, 

कनाभटक, तामीळनाडू भभ्ती चळवळीमळेु ऐक्याच्या भावनेवर स्वतच्या 

संस्कृतीचा आशण धमाभचा अशभमान वाढीस लागला. 

८.५.५)  समतेचे मागा प्रस्ताहपत केलेीः समाज्यामध्ये कशनष्ट जाती-जमातीना सवभच 

िेत्रात स्थान नव्िते. भक्ती चळवळीने त्या लोकांना या चळवळीचा प्रवािात 

आणण्याचा प्रयत्न केला. व त्यांना शनंदा नालस्तीपासून दूर करून भक्तीचा मागभ 

दाखवला व समाजातील शवषमता नष्ट िोऊन सामाशजक समता शनमाभण झाली. 

८.५.६)  भाषा व वाङ्मयाचा हवकास: भक्तीचा मागभ सवभ सामान्य लोकांना समजावा 

यासाठी लोकभाषेचा शस्वकार करुन, या भाषेतून आपले शवचार अभंग,भारुड, 

ओव्या समाज्यासमोर मांडल्या. त्यामळेु भाषा वाङ्मयाचा शवकास झाला. 

८.५.७)  एकेश्वर वादाचा प्रभाव: भक्ती चळवळीने ऐकेश्वर िा शवचार समाजात मांडला. 

परमेश्वर एकच आिे. म्िणून एकाच परमेश्वराची पूजा, प्राथभना करावी त्यामळेु 

व्यक्तील मोि प्राप्त िोतो. िा ऐकेश्वरवादाचा शवचार समाजात शनमाभण झाला. 

८.५.८)  राजनैहतक प्रभाव: भक्ती चळवळीने राजकीय िेत्रात िी जागतृी केली. धमाभचे, 

समाजाचे संरिण करावे या उद्देिाने स्वतची राजकीय सत्ता असावी असा शवचार 

मांडला. त्यामळेु शवजयनगरची सत्ता, मराठ्याची सत्ता अिा राजकीय सत्ता 

शनमाभण झाल्या. 

८.५.९)  सांस्कृहतक प्रगती: भक्ती चळवळीने समाजात मंशदर ेबांधकाम ेमोठ्या प्रमाणात 

सरुू केली. शवशिष्ट देवताची मूती पूजा सरुू झाली. त्यामळेु समाज्यात 

सांस्कृशतक जागतृी शनमाभण झाली. 

८.५.१०) ह दूं धमााचे रक्षण मध्ययगुीन कालखंडामध्ये इस्लामी सत्ता असून ते सक्तीने 

धमाांतर करत िोते. याच्या शवरोधात भक्ती चळवळीने कायभ करून मसु्लीम 

राज्यकताांच्या अन्याय, अत्याचार धोरणापासून शिंदू धमाभचे, समाजाचे रिण 

केल.े 

८.६ भक्ती चळवळीतील सतं 

मध्ययगुीन कालखंडात संतांनी भक्ती चळवळ शवकशसत करून या चळवळीचे कायभिेत्र 

शविेषत संपूणभ देिात शवस्तारले िोते. संतांनी साध्या सोप्या काव्य अंभगाची शनशमभती करून 

लोकांपयांत पोिचवले त ेसंत पढुीलप्रमाणे- 
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८.६.१)  रामानुजाचाया: भक्ती चळवळीचे जनक म्िणून यांचा उल्लेख करण्यात येतो. ि े

वैष्णव पंथीय असून यांचा जन्म शतरूपती येथे झाला व त्यांनी सगणु भक्तीचा 

परुस्कार केला. परमेश्वराची मनापासून भक्ती करणे िा मोि प्राप्तीचा एकच मागभ 

असल्याची त्याची धारणा िोती. परमेश्वराची अनन्य भावाने भक्ती केल्यास 

िदु्रांनािी मोि शमळू िकतो असा त्यावेळी क्रांतीकारक वाटणारा शवचार त्यांनी 

प्रथम मांडला ब्रह्ममसतु्र आशण भगवद्गीतेवरील शटका तसेच वेदांत सदयमिा िे 

गं्रथ त्यांनी शलशिले. 

८.६.२)  हनंबकाचाया: िे राधाकृष्ट्ण यांचे भक्त िोते. त्यांचा जन्म शनंबकपरु येथे झाला. 

िंकराचायाभचा अदेंतवाद व रामानजुाचायाांचा दैतवाद यावर श्रद्धा िोती. मोि 

प्राप्तीसाठी कृष्ट्ण भक्ती करा असे सांगत मथुरचे्या पररसरात त्यांनी भक्तीमागाभचा 

परुस्कार केला. 

८.६.३)  माधवाचाया: याचा जन्म कल्याणपूर येथे १२०० मध्ये झाला. बालपणापासून 

संसार त्याग करून  ज्ञान प्राप्त केल.े िे शवष्ट्णूचे भक्त असून त्यांनी ज्ञानामळेु 

भक्ती, भक्तीमळेु मोि शमळतो असे सांशगतले. 

८.६.४)  वल्लभाचाया: यांचा जन्म तेलगू कुटंूबात १४६९ रोजी झाला. शििण संपल्यावर 

शतथभयात्रा करून शवजयनगरला भेट शदली. यांनी संस्कृतमध्ये १७ गं्रथ शलशिले 

त्यांनी िदु्ध दैतवादाचा परुस्कार केला. 

८.६.५)  चैतन्य म ाप्रभ:ू  बंगालमध्ये एका ब्राह्मण कुटंुबात इ.स. १४०५ मध्ये त्यांचा 

जन्म झाला. भक्ती मागाभच्या प्रसारासाठी त्यांनी भारतभर भ्रमण केल.े त्यांनी 

जातीव्यवस्था, पिूबळी मांसािार, मद्यपान इ. गोष्टींचा शनषेद केला. ि े प्रमखु 

भक्ती मागाभचे प्रवतभक असून त्यांचा मतु्यू १५५३ मध्ये झाला. 

८.६.६)  ज्ञानेश्वर: याचा जन्म आळंदी येथे १२७५ रोजी झाला. शनवतृ्ती, ज्ञानेश्वर, 

सोपान, मकु्ताबाई असे चार भावंड ज्ञानेश्वर बालबह्मचारी असून १६व्या वषी 

भागवत शगतेवर त्यांनी ज्ञानेश्वरी िा गं्रथ शलशिला त्यांनी लोकांना शवठ्ठलाची भक्ती 

करण्यास सांशगतले . त्यांनी १२९६ ला आळंदी येथे समाधी घेतली. 

८.६.७)  नामदेव: याचा जन्म १२७० मध्ये पंढरपूर येथे शिंपी कुटंुबात झाला. ११ व्या 

वषी लग्न झाले पण संसारात मन रमल े नािी. त े शवठ्ठलाचे भक्त िोते. त्यांनी 

पंजाब, राजस्थान, मिाराष्ट्र भागवत धमाभचा प्रसार केला. मराठी, शिंदी भाषेत 

िजारो अभंग रचले. कमभकांड, जातीभेद यास शवरोध केला.  

८.६.८)  एकनाथ: यांचा जन्म पैठण येथे १५३३ मध्ये झाला. त्यांनी भक्ती मागाभचा प्रसार 

केला. त्यांनी १०३६ ओव्याचे भागवत, `भावाथभ रामायण` एकनाथी भागवत 

रूशक्मणी स्वयंवर इत्यादीचे लेखन केल.े गोर-गररबांना त्यांनी जवळ करून 

प्राण्यावरिी दया केली. त्याचा मतृ्य ु१५९९ मध्ये झाला. 

८.६.९)  तुकाराम: शवठ्ठलभक्त तकुाराम यांचा जन्म देिू येथे १६०८ मध्ये झाला. ४००० 

िून जास्त अभंगाची रचना केली िे अभंग तकुारामगाथा म्िणून प्रशसद्ध आिेत. 

त्यांनी संतांना उपदेि शदला. 
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  ``जे रगंल ेगांजले । त्यांसी म्िणे जो अपलुे ।।तोची सांधू संत ओळखावा । देव 

तेथेची जानावा ।।``िा संदेि त्यांनी लोकांना शदला. 

८.६.१०)  रामनंद: यांचा जन्म अलािाबाद मध्ये १२९९ मध्ये ब्राह्मण कुटंुबात झाला. 

त्यांनी रामाची भक्ती केली. जातीभेदाला शवरोध करून त्यांनी भक्तीमागभ मोकळा 

केला. त्यांनी संस्कृत भाषे ऐवजी शिंदी भाषेला प्राधान्य शदले. 

८.६.११) सतं कबीर: एक कथा सांगते की यांचा जन्म शवधवा बाह्मण स्त्रीच्या पोटी झाला. 

त्यांना नदी काठी सोडून शदल.े शनऊ-शनमा नावाच्या मसु्लीम दांपत्याने त्याचे 

पालन केले. कशबरांना दोन मलुे िोती. त्यांना शलशिता-वाचता येत नसूनिी,  

परमेश्वर एकच आिे अिी शिकवण शदली.  त्यांचे दोिे  प्रशसद्ध आि.े 

८.६.१२) मीराबाई: मीराबाई कृष्ट्ण भक्तीची असून १५१६ मध्ये जोधपूर येथे जन्म झाला. 

राज्यस्थानी भाषेतील तीची भजने  असून,भक्ती चळवळीचा एक अमूल्य ठेवा 

आिे. 

८.६.१३) गुरूनानक: यांचा जन्म १६६९ मध्ये खत्री कुटंुबांत झाला. वयाच्या २०व्या ग्रि 

त्याग केला. िीख धमाभची स्थापना केली. ऐकेश्वरवाढाचा परुस्कार केला. 

परमेश्वराच्या शनगभण भक्तीचा परुस्कार केला. समाजातील व धमाभतील अनेक 

गोष्टीवर शटका केल्या. 

८.६.१४) रामदास स्वामी: रामदास स्वामीचा जन्म जांब या गावी १६०८ मध्ये झाला. 

त्यांनी दासबोध िा गं्रथ शलिून मोलाचा उपदेि केला. श्लोकातून त्यांनी लोकांना 

सशुवचार व सद्वतभन यांची शिकवण शदली. लोकांना भक्ती मागभकडे वळवून त्यानां 

भकती मागाभची  शिकवण शदली. 

८.६.१५) तुळसीदास - यांचा जन्म राजापूर येथ ेब्राह्मण कुटंुबांत झाला. बाबा नरिरीदास 

त्यांचे गरुू. त्यांचे पत्नीवर खूप प्रेम. पत्नीच्या सांगण्यावरून त्यांनी परमेश्वराची 

आराधना केली. त्यांनी एकूण २५ गं्रथ शलशिले. रामचररत्रावर शलशिलेला गं्रथ 

तलुसी रामायण म्िणून प्रशसद्ध आिे. अनेक गं्रथाद्वार े त्यांनी गररब समाजातील 

अंधश्रद्धा, रूढी यावर शटका केल्या. 

८.६.१६) तुकडोजी म ाराज: यांचा जन्म आवली येथे १९०९ मध्ये झाली. त्यांनी 

४६७५ ओव्यांचा `ग्रामगं्रथ` िे काव्य शलशिले. त्यांनी इश्वभराची भक्ती केली व 

लोकांना उपदेि केले. 

 भक्ती चळवळीमळेु भेदभाव न करता समतेची वागणूक लोकांना शदली. तसेच साधु 

संतांच्या कायाभमळेु लोकजागतृी झाली. धमाभबद्दल आदर वाढला. लोकांच्या मनात 

आत्मशवश्वास शनमाभण झाला. संतांच्या कामशगरीचा शिवरायांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी 

उपयोग करून घेतला. 
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८.३ प्रश्न 

१. भक्ती चळवळीच्या उदयाची करणे सांगा.  

२. भक्ती चळवळीची वैशिष््टये स्पष्ट करा.  

३. भक्ती चळवळीच्या पररणामांचा आढावा घ्या.  

४. भक्ती चळवळीतील संतांची कामशगरी स्पष्ट करा. 

८.४ सदंभा 

१.  डॉ. धनंजय आचायभ, मध्ययगुीन भारत, (१००० ते १७००) नागपूर  

२.  डॉ. अशनल कठार ेमध्ययगुीन भारत, कल्पना प्रकािन  

३.  ओक पी. एन. इस्लामी प्रचक्राची सरुुवात मनोरमा प्रकािन 
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९ 

सुफी पंथ  

घटक रचना  

९.०  उद्दीष्टे  

९.१   प्रस्तावना  

९.२   सफुी पंथाचा उदय व तात्ववक त्वचार प्रवाह 

९.३  सफुी संप्रदायाचे स्वरूप आत्ि प्रसार 

९.४  सफुी पंथाचे त्सद्ांत व तववज्ञान 

९.५  भारतातील प्रमखु सफुी संप्रदाय 

९.६  प्रश्न 

९.७  संदभभ  

९.०  उद्दीष्ट े 

• सफुी पंथाच्या उदयाची पार्श्भभूमी समजून घेिे.  

• सफुी पंथाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करिे.  

• सफुी पंथाचे तववज्ञान समजून घेिे.  

• भारतातील सफुी संप्रदायाची मात्हती जािून घेिे.   

९ .१ प्रस्तावना  

अबू नस्त्र-अलू-सिराज याच्यामते ज ेलोक ऊन त्कंवा लेकरीचे कपडे वापरतात त ेसफुी 

होय. डॉ. अवध पाांडेयच्या मत ेगरम कपडे वापरिार ेसफुी होय. सफुी पंथाची तीन वैत्िष््टये 

म्हिजे १) भौत्तक सखुाचा पूिभपिे पररवयाग करिे. २)दयाघन परमेर्श्राला पूिभ िरि जािे. 

३) परमेर्श्राच्या या जगातील व्यापकतेवर अढळ त्वर्श्ास ठेविे. 

९.२  िुफी पांथाचा उदय व तासववक सवचार प्रवाह 

कुरािापासून सफुी पंथाचा उगम झालेला त्दसतो. तरीपि त्िश्चन व त्हंदू धमाभतील तत्त्वे 

वयामध्ये आढळतात. पढेु त्िश्चन धमाभचा प्रभाव कमी होऊन त्हंदू धमाभचा प्रभाव वाढला. 

सहांदूधर्ाातील भत्ियोग, राजयोग या कल्पना त्स्वकारल्या. सुफी पंथा व्यावहाररक दृत्ष्टकोन 

व तात्ववक दृत्ष्टकोन आढळतो. व्यावहाररक दृष्टीने राजयोग व भिीयोग यांच्यािी साम्य 

आहे. तात्ववक स्वरूप मात्र वेदान्तामधील तववांिी त्मळते जळुते आहे. सफुी पंथाने त्हंदू 

धमाभकडून स्वच्छता, त्विुद्ता, सवय, अंत्कंचमता तर बौद्ध धर्ााकडून त्नमाभि, आयभ 

आष्ट्ांगमागभ या कल्पनेचा त्स्वकार केला. ग्रीक वाङ्मयाचे अरबी भाषेत रूपांतर झाल्यावर 

प्लेटोवादाच्या तववांचा सुफी पंथावर प्रभाव पडला. वयामळेु नवव्या ितकापासून पंथाचा 

प्रसार झाला. वयावेळी सफुी पंथाने तात्ववक भूत्मका त्स्वकारली, वयामळेु पाच तासववक 

सवचार प्रवाह त्नमाभि झाले. ते पढुील प्रमािे- 
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१) िांत हुिेन-सबन-र्न्िूर-अनल हक, अनल हक (मीतो आहे, मी तो आहे) 

२) इब्निीना : - परमेर्श्राच्या अलौत्कक व त्वर्श्व्यापक स्वरूपावर त्वर्श्ास व्यि. 

३)  िुत्रावदी : - ईर्श्रामध्ये त्वलीन होण्याचे अंत्तम ध्येय साध्य होईपयंत आवमा 

पनुजभन्म होत राहतो. िेवटी आपले ध्येय साध्य करतो. 

४) इब्न-अल्-अरबी : - परमेर्श्राचे प्रत्तत्बंब त्नसगभ व मानव या दोन्हीतही आहे. 

५) अब्दुल करीर् अल् जीली : - सवभ त्वर्श् हे परमावम्याचे स्वरूप आहे. 

९.३ िुफी िांप्रदायाचे स्वरूप आसि प्रिार 

 सफुी  पंथामधील संप्रदायाला सिलसिला म्हिून ओळखले जाते. गरुू त्कंवा नेतवृव 

करिारा धमोपदेिक याला पीर, शेख त्कंवा रु्सशाद असे म्हितात. खानका, जमातखाना, 

झात्वया हे तीन प्रकारचे र्ठ आहेत. १) खान का र्ठ - त्वत्स्तिभ असून वयामध्ये 

प्रवयेकाला प्रवेि असे. २) जर्ातखान र्ठ - काही त्िस्यांचीच राहण्यासाठी जागा असे ३) 

झासवया र्ठ - जगापासून दूर एकांतात राहून साधना करिाऱया  गढुवाद्ांचीच फि सोय 

केलेली असे. जेव्हा सफुी पंथामध्ये प्रवेि करावयाचा असेल तेव्हा वयाला त्ठगले लावलेला 

एक अंगरखा घालावयास देत व डोक्यावरील केस काढून टाकीन असत. िेख आपल्या 

वारासाला पदाची सवभ सन्मान त्चन्हे म्हिे अंगरखा, प्राथभनेची वसे्त्र, खडावा, जपमाळा, 

काठी इ-देत असे. अध्यावम  साधना करताना भिाचा जोष वेगवेगळ्या टप्प्यातून जात 

असतो. वयास र्कार्ात असे म्हितात. या वेळी मनाच्या अनेक अवस्था त्दसून येतात 

वयाला हाल म्हितात. सफुी पंथात भिीने करावयाच्या साधनेला सजक्र म्हितात. 

७व्या ितकामध्ये त्संध, पंजाब प्रांतात मतु्स्लम सते्तचा प्रवेि झाला. रु्लतान ह ेप्ररु्ख कें द्र 

होत.े ९व्या ितकानंतर सफुी पंथाचा प्रसार मोठ्या प्रमािात झाला. या काळात सफुी 

पंथामध्ये दोन प्रकारच्या संताचा उदय झाला. एका प्रकाराला िांशयी सकां वा झसहांद आत्ि 

दसुऱया प्रकाराला िेवक सकां वा उब्बाद असे म्हटल े आहे. सफुी पंथाने दत्िि भारतात 

प्रथर् पेन्नूकोंड येथ े प्रवेि केला. वयानंतर सवभत्र प्रसार झाला. नरुूद्दीन हा सुफी संत 

इत्जप्तमधून इ.स.च्या नवव्या ितकात दत्िि भारतात आला. वयाने रािसभुवन व गोिगाव 

येथ ेधमभप्रसार केला. जल्लाउद्दीन - गंजखा आत्ि मोत्मन आररफ हे साधू १३व्या ितकात 

दत्ििेत आले. मध्ययगुीन दत्िि भारतात अंदाजे ३५० सफुी त्कंवा मतु्स्लम संत होते असे 

अब्दलु जब्बार मल्कापरुी यांच्या गं्रथावरून समजते. बऱुहािपरु, औरगंाबाद, हैदराबाद, 

गलुबगाभ, त्बदर-त्वजापूर ही मतु्स्लम धासर्ाक कें द्र होती. अल्लाउद्दीन त्खलजीच्या काळात 

मुंतजबदु्दीन जजभरीबि हा दत्ििेत खुलदाबाद येथे आला. पैठि ते महाराष्ट्ातील िुफी 

कें द्र होते. खानदेिाचा सलुतान नत्सरूद्दीन फारूकी याने बऱुहािउद्दीन्च्या नावाने 

बऱहािपूर हे गाव बसत्वले. बऱुहािउद्दीनचे त्िष्टय इमाद कािानी, िेख हुसेनी, रूकनदु्दीन 

कािांने, हुसललु वसूल, त्हदायतलु कुतूब, नफायसलु अन्फास हे तीन गं्रथ त्लत्हले. सफुी 

संतांनी पढुीलप्रमािे िहरात धमभप्रचाराचे कायभ केले. पैठि- त्नजामदु्दीन, खुलदाबाद- 

बऱुहािउद्दीन गरीबिहा, गुलबगाा-त्सराजजदु्दीन, जनेुदी, सवजापूर-ऐनउद्दीन, खानदेश-

बहुदलु्ला, पुिे-त्हसानदु्दीन कत्ताल. 
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९.४ िुफी पांथाचे सिद्धाांत व तववज्ञान 

प्रवयेक भिीपंथात गढु़वादी ज्ञानाला महत्त्व आहे. वयाप्रमािे सफुी पंथामध्येही गढु़वादी 

ज्ञानाला महत्त्व आह.े अध्यावम्याचे ज्ञान त्मळविे म्हिजे परमावम्यािी एकरूप होिे होय. 

परमेर्श्राचा आत्वष्टकार ज्या पद्तीने होतो वयाला सफुी पंथात तनजुल्लात म्हितात. 

तनजलु्लात म्हिजे अवतरिे होय. परमेर्श्राच्या त्नभेळ स्वरूपाला अल्ल वजदूल रु्तलक 

म्हितात. वयाचा अथभ एकाच एक अत्स्तवव होय. जात (सत्ता) त्सफ्त (गिु) आत्ि कमभ 

याबाबत परमावमा अत्ितीय आहे. अज्ञान हे सवभ दुुःखांचे मूळ आह.े मोि म्हिजे  अज्ञानाचा 

नाि, अहंकार, आसकती यांचा त्नरास आहे. परमेर्श्राचे स्वरूप यासंदभाभत सफुी पंथामध्ये 

तीन त्वचारप्रवाह आहेत. 

१) इजासदया (दैतवाद) : - सषृ्टी व परमेर्श्र त्भन्न आहे. सषृ्टीची परमेर्श्राने त्नत्मभती केली. 

२) शहुसदया : - परमेर्श्र सवभव्यापी, सवभशे्रष्ठ आहे. 

३) वजुसदया (अदै्वतवाद) : - परमेर्श्र हे एक सवय असून सवभ काही तोच आहे. 

९.४.१)  अध्यावर् िाधनेच्या र्ागाातील िात टप्प:े अध्यावम जीवनातील प्रगतीच्या 

पंथाला र्ागा म्हितात. वया मागाभवर प्रवास करिाऱया िालीक म्हितात. 

सालीकला परमेर्श्राचे ज्ञान म्हिजे र्ाररफन संपादनासाठी त्ििि देिे. या 

त्िििाचे त्कंवा अध्यावम साधनेच्या मागाभतील िात टप्पे : -१) उबतु्दयात 

(सेवा) : - ममुिूुला तोबा (पश्चाताप) होतो. २) इष्टक : - परमेर्श्रात्वषयीची ओढ 

/प्रेम त्नमाभि होते. ३) जाहेद (वयाग) : - परमेर्श्राला सोडून बाकी सवभ गोष्टींचा 

वयाग करिे. ४) माररफत (ज्ञान प्राप्ती) - सवभ गोष्टी सोडून त्दल्यास परमेर्श्राच 

स्वरूपात ज्ञान भिाला प्राप्त होत.े ५) वजद (उन्मादावस्था) : - परमेर्श्राच्या 

ध्यानाने उन्मादावस्था प्राप्त होत.े ६) हत्ककत- परमेर्श्राच्या ज्ञानप्राप्तीनंतर 

भिांच्या मनात तव क्कुल (परमेर्श्राला िरि नाण्याची भावना) त्नमाभि होते. 

परमेर्श्र एकमेव सवय आहे. हे समजिे वयालाच तौत्हद म्हितात. आवमा 

अनंतात त्वत्लन होतो. याला ईर्श्र दत्त हकीकत असे म्हितात. ७) वसल 

(मत्लन): - परमावम्याच्या सािावकाराने भिाचे हदय समाधानी होते. थोडक्यात 

साधनमागाभतील सात टप्पे म्हिजे १) पश्चाताप २) संिय ३) संन्यास ४) दाररद्र्य 

५) िांतपिा ६) त्वर्श्ास ७) समाधान ही तत्त्वे आहे. 

९.४.२)  आवर्सस्थतीच्या अवस्था: मानवाच्या आवमत्स्थतीचे िात टप्प ेआहेत. वयाला 

रु्कार्त म्हितात. त ेम्हिजे १) तोबा (पश्चाताप) २) इनावत (मतांतर) ३) जहुूद 

(वयाग) ४) तवक्कूल (परमरे्श्राला िरिागती) ५) सब्र (संतोष) ६) िकु्र 

(ईर्श्रात्वषयीची कृतज्ञता) ७) मकुाम / रजा (ईर्श्री इच्छा हीच आपली इच्छा) या 

अवस्थेच्या सात टप्प्यामध्ये खौफ (भय) वादा (त्वरिी) फक्र (गररबी) यांचा 

तीनचा समावेि केल्यास ईर्श्र प्राप्ती होती. ईर्श्रप्राप्तीत ही १० तत्त्वे सांत्गतलेली 

आहेत. सफुीचा सत्रप्रवाि म्हिजे मानवाच्या आवमोद्ाराचे तीन मागभ होय. १) 

सरररलला - परमेर्श्रापयंत प्रवास करिे २) सैरत्फल्ला - परमावम्य स्वरूपात 

प्रवास करिे. ३) सैरअत्नल्ला - परमेर्श्रापासून प्रवास करिे. सफुी पंथाची 

आवम्याच्या स्वरूपात्वषयीची धारिा म्हिजे रूढ (आवम्याचे स्वरूप पत्वत्र्य 
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असून शे्रष्ठ आहे), नफस (आवम्याचे कामक्रोधधारी मिु स्वरूप होय) या दोन 

प्रकारच्या आहेत. 

९.४.३)  िुफीचे आचारशास्त्र: आवम्याच्या उद्ारासाठी चार आचार र्ागा सफुीने 

सांत्गतले आहेत. १) िररयत - धमाभचे पालन कसे करावे हे सांगिार ेत्नयम होय. 

२) मलकुत-दैवी संपत्ती व दैवी आिीवाभद होय. ३) जबरूत - त्सद्ी प्राप्ती होय. 

४) लाहून - परमेर्श्रात त्वत्लनीकरि होय. शररयतच्या आचार धमाभत पढुील 

सांत्गतलेल्या आहेत. १) त्तलावत (कुरािाचे पठि करिे) २) रोज पाच वेळा 

नमाज पढिे. ३) त्जक्र (परमरे्श्राचे स्मरि करिे.) मोठ्यांदा उच्चार करिार े

याला त्जक्र-इ-जली म्हितात. तर मनातल्या मनात उच्चार करिे याला त्जक्र-इ-

खफी म्हितात. ४) त्फक्र (ईर्श्राच्या गुिांचे त्चंतन करिे) ५) समा (ईर्श्री नावाचे 

संकीतभन करिे) ६) मजुाहद (सवभ इंत्द्रये व त्चत्तवतृ्तीचा त्नषेध) 

  परमावमा स्वरूपाचा प्रकाि पडल्यानंतर वया व्यिीला अलफरदर कामील 

म्हिजे पुरूषोत्तर् सिद्धपुरूष म्हितात. या त्सद् परुूषाला गौिुल जार् / 

जगदाधारी म्हितात. परमेर्श्र ज्यांना योग्य मागभदिभन करतो. अिा संतांना 

अल्र्हदी म्हितात. फना म्हिजे नष्ट होते. बका म्हिजे परमेर्श्र स्वरूपाच्या 

त्चंतनात मग्न राहिे. फनाचे तीन प्रकार सांत्गतलेले आहेत. १) कुवे फरायज 

(परमेर्श्राच्या हातातील बाहुले बनिे.) २) कुवे-न-वात्सल (सफुी एजंट) ३) 

जमाबयनलु कुरबैन (भि व परमेर्श्राचे त्मलन) सफुी पंथात गरुूभिी महत्त्वाची 

आहे. गुरूला िेख/पीरा/मिुीद म्हितात. सशष्याला मरुीद म्हितात. गरुूकडून 

उपदेि घेिाऱया त्वद्ार्थयाभला बैत म्हितात. गरुू ध्यानाच्या प्रकाराला तवज्ज ू

म्हितात. दग्याभची यात्रा भरते, वयास उरूि म्हितात. 

९.४.४)  िुफी पांथाची चार तववे: १) फना (त्नमाभि) २) सलकु (अष्टांगमागभ) ३) मराकबा 

(राजयोग) ४) करामन ‘)करामत (अलौत्कक भिीचा वापर) 

९.४.५)  िुफी पांथाचे तववज्ञान :  

१)  ईर्श्र एक असून तो सवभव्यापी आहे. तो मंत्दर, मत्स्जदमध्ये नसून 

व्यिीच्या हृदयात आहे. 

२)  धात्मभक त्क्रया, रोजे रखना मानत नाही. कारि परमेर्श्राचे त्नवास स्थान 

िदु् मनामध्ये असते. 

३)  अहंकाराची भावना त्मटवून ईर्श्राचे दिभन करत येते. 

४)  व्यिीने ईर्श्राच्या प्रेमात, भिीमध्ये इतके तल्लीन झाले पात्हजे की, तो 

िदु्, बदु् त्वसरला पात्हजे. 

५)  सवभ एकाच परमेर्श्राची लेकर ेमानून परस्परांिी प्रेमाने वागावे. 

६)  दसुऱ्याचा त्तरस्कार करिाऱयाला परमेर्श्र प्राप्त होत नाही. 

७)  गरुूत्िवाय ज्ञान आत्ि गती प्राप्त होत नाही. 

८)  संगीताने व्यिीचे मन कें त्द्रत होते. 
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९.५ भारतातील प्रर्खु िुफी िांप्रदाय 

सफुी संप्रदायाचे भारतात एकूि ११ पंथ होते. वयामध्ये प्रमखु सहा संप्रदाय होते. 

९.५.१)  सचसस्तया िांप्रदाय: या संप्रदायाची स्थापना खाजा अबू इिाक याने १२व्या 

ितकात केली. याचा प्रमखु त्चस्ती गावचे असल्याने या संप्रदायास त्चस्ती ह े

नाव पडले. हे गाव त्हरात जवळ होते. ११९२च्या समुारास मईुनदु्दीन त्सज्जी 

याने भारतात संप्रदाय आिला. अजरे्र हे प्रमखु कें द्र होते. त्दल्ली येथ े

बख्तीयारकाकीने, नगोर येथे हत्मदउद्दीनने, अजोधन येथे खरीदउद्दीनने, 

बंगालमध्ये त्सराजउद्दीनने, दत्ििेमध्ये बुऱहाबुद्दीनने या पंथाचा प्रसार केला. 

सत्ता शास्त्रीय एकवववाद हे प्रमखु तववज्ञान होते. एकांतामधील पजुा, कें द्रीत 

बैठक, र्श्ास त्नरोधन यांना साधनेमध्ये महत्त्व होते. महंमद-त्बन-तघलकच्या 

काळात जबरदस्तीने स्थलांत्तर करण्यात आले. वयामळेु हा पंथ अडचिीत 

आला. 

९.५.२)  िुहराबदी िांप्रदाय: इराकमध्ये नजीब उद्दीनने १२व्या ितकात या संप्रदायाची 

स्थापना केली. १३ व्या  ितकात बहाउद्दीन झकाररया याने भारतात संप्रदाय 

आिला. वयाने आपले पत्हले कें द्र रु्लतान येथे स्थापन केल.े वयानंतर 

बंगालमध्ये जलालदु्दीन तब्रीझीने, गजुराथमध्ये जलालदु्दीन बखुारीने िाखा 

स्थापन केली. या संप्रदायाचे सलुतानािी प्रेमाचे संबंध होते. तैमूरलंगच्या 

स्वारीनंतर वयाचा त्वकास झाला नाही. 

९.५.३)  नक्शबांदीचा िांप्रदाय: भारतातील सफुी संप्रदायापैकी संप्रदाय अत्तिय 

महत्त्वाचा व त्बत्लष्ठ होता. मध्य आत्ियामध्ये १२ व्या ितकात अहमद-

अययस्वी याने स्थापना केली. महंमद-बाकी-बीला याने अकबराच्या काळात 

भारतात आिला. तकुी व मोगल लोकांच्या खोट्या धात्मभक समजतुीच्या त्वरूद् 

प्रत्तत्क्रया केली. या संप्रदायाच्या नेतवृववादी असिाऱया व्यिीमध्ये सखोलज्ञान 

आत्ि गढुवाद यावर प्रभवुव होत.े १७व्या ितकात िेख महंमद सरत्हंदी याने 

पंथाला नवे स्वरूप त्दले. हा पंथ त्हंदूच्या बाबतीत अत्धक सत्हष्टिू होता. 

`सािीतादावम्य` हे मखु्य सतु्र होते. अलहल्लाज याने सवांत प्रथम या तत्त्वाचा 

परुस्कार केला. मध्य आत्ियामध्ये अलाउद्दीला त्समनानी याने त्वकास केला. 

भारतातील प्रसारामध्ये गढुवादी िेख अहमद सरत्हंदी याचा उल्लेख केला 

जातो. १९व्या ितकात महत्त्व कमी झाले. 

९.५.४)  कासदरीया िांप्रदाय: इराकमध्ये अब्दलु कादीर अल त्जलानी याने स्थापना 

केली. भारतामध्ये महंमद घौय याने आिला. १४८२ मध्ये वयाने मठ स्थापन 

केला. या संप्रदायाला मोगल काळात महत्त्व प्राप्त झाले. महुंमद त्मर हा िेख 

(गरुू) होता. वयाच्या त्िष्टयामध्ये दारा व जहान आय हे प्रमखु होते. एकवववाद ह े

तववज्ञान संप्रदायाने मानले होते. इब्न-अल-अरबी हा या तववाचा प्रवतभक होता. 

औरगंजेबच्या काळात उतरती कळा लागली. 



मध्ययुगीन भारताचा 

सामात्जक, आत्थभक आत्ि 

प्रिासकीय इत्तहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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९.५.५)  शतारी िांप्रदाय: हा संप्रदाय अबू-यझीद-अल-बीस्वामी याने स्थापन केला. 

१५व्या ितकात िेख अब्द-अल्ला याने भारतात आिला. तववज्ञान, 

आध्यात्वमक साधना, समाज, प्राथभना इवयादी बदल या संप्रदायावर त्हंदूचा 

प्रभाव होता. महुंमद घौय याचा बाबर, हूमायून, अकबरािी संबंध होते. 

९.५.६) सफदीसिया िांप्रदाय: या संप्रदायाची स्थापना मध्य आत्ियामध्ये सैफुद्दीन 

बाखझी याने केली. हा पंथ भारतामध्ये बद्रदु्दीन याने आिला. याचा प्रभाव त्बहार 

भागात होता. या संप्रदायाच्या गढुवादी लोकांमध्ये अहमद इब्न याह या मानेरी 

याचा समावेि आहे. याचा काळ तघलक सलुतानाचा काळ होता. 

९.६ प्रश्न 

१. सफुी संप्रदायाच्या उदयाची कारिे सांगा.  

२.  सफुी संप्रदायाच्या स्वरूपावर भाष्टय करा.  

३.  सफुी संप्रदायाच्या तववज्ञानाची सत्वस्तर मात्हती सांगा. 

९.७  िांदभा 

१.  चौबळ जे. असे होत ेमोगल, महाराष्ट् राज्य सात्हवय संस्कृती मंडळ  

२.  डॉ. धनंजय आचायभ, मध्ययगुीन भारत, कल्पना प्रकािन.  

३.  गाठाळ एस. एस. भारताचा इत्तहास, परभिी २००४.  

४.  त्वद्ाधर महाजन, मध्यकालीन भारत, सं. चंद, त्दल्ली २००२.  

५.  आर. डी. भोसले, आर. एच. प्राचीन व  मध्ययगुीन भारताचा इत्तहास. 
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१० 

अकबराचा दिन-ए-इलाही आदि समन्वयवाि 

घटक रचना  

१०.० उद्दीष्ट े

१०.१ प्रस्तावना 

१०.२ मध्ययगुीन भारतातील समन्वयवाद  (बहुममश्रवाद) 

१०.३ अकबराचा मदन-ए-इलाही 

१०.४ साराांश 

१०.५ प्रश्न 

१०.६ सांदभभ  

१०.० उद्दीष्ट े

• अकबराचा मदन-ए-इलाही व त्याचे महत्व जाणून घेणे 

• अकबराच्या धाममभक नीतीतील/नीतीचा समन्वयवाद समजून घेणे 

• अकबराचे धाममभक बधु्दीप्रामाण्यवादाचे धोरण व त्याचे महत्त्व समजून घेणे 

१०.१ प्रस्तावना 

अकबराचा जन्म आमण त्याचे सांगोपन उदारमतवादी वातावरणात झाले. त्याचे वडील सनु्नी 

मगुल आमण आई पमशभयन मशया होती तर त्याचा जन्म एका महांदू राजाांच्या घरात झाला 

होता. तसेच जन्मानांतर साधारणपणे तो एक ममहना त्याच महांदू राजाच्या घरात वाढत होता. 

अकबराचे सवाभत उल्लेखनीय मशक्षक अब्दलु लतीफ हे एवढे उदारमतवादी होते की, त्याांना 

सांपूणभ मशया असलेल्या पमशभयात सनु्नी समजले जाई तर सुन्नी बाहुल्य असलेल्या उत्तर 

भारतात मशया समजले जाई. याच अब्दलु लतीफ याांनी अकबराला सलु्ह-ए-कुल (वैमिक 

शाांतता) या तत्वाची मशकवण मदली होती जी अकबर शेवटपयंत मवसरला नाही. अशाप्रकारे 

अनवुाांमशकता आमण आसपासचे वातावरण याांच्या प्रभावामळेु अकबराचे धाममभक धोरण 

उदारमतवादाकडे झकुलेले जाणवते. त्यामळेु बदु्धीप्रामाण्यवादी अकबराने शास्त्रीय वा 

वैज्ञामनक सत्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.  

धमभ आमण अमधकाराशी असमाधानी होऊन  अकबराने मानवी बदु्धीप्रामाण्यवाद हाच धमाभचा 

खरा पाया वा आधार असल्याचे जाहीर केले. तसेच आपल्या साम्राज्यातील प्रत्येक पांथाला 

सहनशीलतेचा धडा मदला. आपल्या साम्राज्यातील धाममभक मतभेद सांपमवण्यासाठी त्याने 

आपल्या साम्राज्यातील त्याला ज्ञात असलेल्या सवभ धमांच्या तत्त्वाांचे एकमिकरण करून वा 

समन्वय साधून त्यास तवामहद-ए-इलाही म्हणजेच दैवी एकेिरवाद असे सांबोधले. हा काही 

धमभ नव्हता तर साम्राज्यातील वेगवेगळ्या समदुायाांना एकि बाांधून ठेवण्यासाठीची एक 

सामामजक व धाममभक परांपरा वा बांधतु्ववाद होता.  



मध्ययुगीन भारताचा 

सामामजक, आमथभक आमण 

प्रशासकीय इमतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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१०.२ मध्ययुगीन भारतातील समन्वयवाि  (बहुदमश्रवाि):                                                                                                                  

आपण मध्ययगुीन भारताच्या ज्या कालावधीचा अभ्यास करत आहोत त्याकाळातील 

धाममभक पररमस्थती व्यवमस्थतपणे समजून घेण्यासाठी आपणास 'समन्वयवाद' वा 

बहुममश्रवाद या शब्दाचा अथभ समजून घेणे महत्वाचे ठरते. समन्वयवाद म्हणजे काय?  

समन्वयवादाचा शब्दकोशातील अथभ पढुीलप्रमाणे आहे- मवमवध धमं, सांस्कृती वा 

मवचारधाराांचे एकमिकरण वा एकमिकरण करण्याचा प्रयत्न होय. मध्ययगुीन काळातील 

धाममभक चळवळी आमण धाममभक उत्थान समजून घेण्यासाठी शब्दकोशातील 

अथाभच्यापलीकडे जाऊन समन्वयवादी वा बहुममश्रवाद या शब्दाचा अथभ समजून घ्यावा 

लागेल.  

रदििुद्दीन खान याांच्या म्हिण्याप्रमािे भारतीय सभ्यतेवर खलील  िोन महत्वाच्या 

परांपराांचा पगडा आह:े 

इांडो-आयभन साांस्कृमतक प्रवाह ज्यातून वैमदक तत्वज्ञान मनमाभण झाले 

इांडो-ममुस्लम साांस्कृमतक धागा ज्यात भक्ती मागभ व इस्लाममक सफुीवादाची  गुांफण होती 

ते पढेु जाऊन आपल्या कम्पोमजट कल्चर ऑफ इांमडया अॅ ांड नॅशनल इांटेगे्रशन या पसु्तकात 

उद्घृत करतात की,  "त्यामळेु असे लक्षात येणे आश्चयभकारक नाही की, भारतातील सांममश्र 

सांस्कृतीचा उगम खांडनाऐवजी समेटाच्या वातावरणात, तांट्याऐवजी सहकायभ, राजमकय 

दृष््टया प्रबळ असलेल्या इस्लाममक साांस्कृतीक धागयाांशी तांटा करून परस्पर मवनाश करून 

घेण्याऐवजी जमवून घेऊन सहअमस्तत्व मटकमवणे यात आहे". अशाप्रकार,े खान मध्ययगुीन 

भारतातील काळ म्हणजे धाममभक असमहष्णतुेचा आमण महांदू व ममुस्लमाांमध्ये साांप्रदामयक 

यदेु्ध होण्याचा काळ होता असे जे सनातनी अभ्यासकाांनी मत माांडले आहे त्याचे प्रबळ 

खांडन  करण्याचा प्रयत्न करतात.  

गॅबोररयू याांच्यानुसार सांत परांपरमेळेु भारतात महांदू-मसु्लीम धमाभमध्ये धमांमध्ये समन्वयवाद 

मनमाभण होण्यास मदत झाली. सफुीवादाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाल्यामळेु देखील महांद ू

व ममुस्लम धमांमध्ये सलोखा मनमाभण होण्यासाठी मदत झाली. 

अशाप्रकार े मनमाभण झालेला धाममभक समन्वयवाद पढेु मगुल काळातील काळात देखील 

मोठ्या प्रमाणात प्रसार पावत होता. बाबर व हुमायून या दोघाांचाही मवशाल दृष्टीकोन होता व 

त्याांची इच्छा इस्लाम तसेच महांदू समाज पामठांबा देण्याची होता. हे बाबरने मतृ्यशुय्येवर 

असताना हुमायूनला पढुील मदलेल्या सल्ल्यावरून लक्षात येते: "ह े पिुा, भारतात अनेक 

धमभ आहेत. त्या देवाची स्ततुी असो ज्याने जाने हे राज्य तलुा ममळवून देण्यास मदत केली. 

त्यामळेु तझेु हे कतभव्य बनते की, तू तझु्या हृदयातून धाममभक कलमुित पणा काढून टाकून 

प्रत्येक धमाभप्रमाणे न्याय देण्याचे काम करा करावे. असे करून तू लोकाांची मने मजांकशील व 

त्याांची मनष्ठा ममळवू शकतील. राज्यकत्यांचे मनयम पाळणारी कुठल्याही समदुायाची मांमदर ेव 

प्राथभना स्थळे त ु उध्वस्त करू नकोस. इस्लाम धमाभच्या मशकवणीचा प्रसार जलुमाचा 

तलवारीपेक्षा परोपकाराच्या शस्त्राने केला जाऊ शकतो." नांतरच्या काळात हुमायूनने 

आपल्या मपत्याने मदलेला हा सल्ला पाळल्याचे लक्षात येते. परांत ुया दोघाांचाही कायभकाल 
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कमी असल्यामळेु जास्त प्रमाणात धाममभक समन्वयाला बढावा देणारी पावले ते उचलू 

शकले नाहीत असे वाटते.                                                         

हुमायूधचा पिु अकबर याने  या मदशेने मनणाभयक  पावले उचललेली  मदसतात. अकबराने 

सते्तवर आल्यानांतर लागलीच या मदशेने उचललेले सवाभत मनणाभयक पाऊल म्हणजे फक्त 

महांदूांच्या तीथभयािेवर लादलेला मजजया हा कर रद्दबातल करणे हे होय. त्याने महांदू आमण 

मसु्लीमाांना समान वागणूक देणार ेकायदे केले. तसेच बादशहाच्या साांगण्यावरून रामायण, 

महाभारत आमण वैमदक सामहत्याचे भािाांतर मसु्लीम वाचकाांना सकुर व्हावे म्हणून पमशभयन 

(फारसी) भािेत भािाांतर करण्यात आले. धाममभक समन्वयवाद जो अकबराच्या काळात 

अमतउच्च मशखरावर पोहोचला होता तो त्याच्यानांतरच्या मगुल बादशहाच्या काळातदेखील 

सरुू असल्याचे लक्षात येते. याबाबत एक महत्वाचे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर- 

शहाजहानचा ज्येष्ठ पिु दारा सखुोह याने उपमनिदे, भगवद्गीता आमण योग वमशष्ठ सारख्या 

महांदू धाममभक ग्रांथाांचे भािाांतर पमशभयन म्हणजेच फारसी भािेत केल े होते. त्याने ' मजमौल 

बहरने' (दोन महासागराांच्या ममलनाची भूमी ) नामक पसु्तक मलमहले होते. या पसु्तकात 

त्याने महांदू तत्वज्ञान तसेच मसु्लीम गढुवादी तत्वज्ञाचा तलुनात्मक अभ्यास केला होता.                                                              

एम्. मोमहउमद्दन याांनी प्रमसद्ध केलेल्या 'द एमलमेंट्स अॉ फ कम्पोमजट कल्चर' याांनी असे 

नमूद केले आह े की, अमलकडच्या काळात झालेल्या सांशोधनातून भारतातील इस्लाम 

धमाभमवियीच्या प्रामखु्याने औरांगजेबाच्या सांदभाभतील समान्यजनाांच्या मनात असलेल्या 

चूकीच्या समजूती काढून टाकण्यासाठी मदत होते. मोमहउमद्दन म्हणतात,"आधमुनक 

सांशोधनाने आश्चयभकारक तत्त्वज्ञ दाखवून मदले आहे की, अगदी औरांगजेबानेसदु्धा अनेक 

मांमदराांना जामगरी मदल्या होत्या. त्याचप्रमाणे मसु्लीम व महांदू राजाांमधील युद्धाांना मसु्लीम 

शासकाांच्या सैन्यात अनेक महांदू सैमनक होते व महांदू राजाांच्या सैन्यातदेखील मोठ्या 

प्रमाणात मसु्लीम सैमनक होते या सत्याकडे दलुभक्ष करून धाममभक यदु्धाांचा रांग देण्याचे काम 

करण्यात आले." 

पमश्चम भारतामध्ये समन्वयाच्या परांपरचेा मोठ्या प्रमाणात फक्त प्रसारच झाला नव्हता तर 

ती खोलपयंत रूजली होती. अजमेर घ्या ख्वाजा मोईनदु्दीन हसन मचस्ती याांचा 

राजस्थानातील दगाभ म्हणजे पमश्चम भारतातील सवाभत प्रमसद्ध धमभस्थळ होय असे म्हणणे 

वावगे ठरणार नाही. ख्वाजा मोईनदु्दीन मचस्ती याांचा नेहमीच महांदू आमण मसु्लीमाांमध्ये 

सलोखा मनमाभण करणे, जातींवर आधाररत असमानतेला मवरोध करणे आमण इतर 

सामामजक वाईट प्रवतृ्तींच्या मवरोधात झगडा देण्यासाठी नेहमी प्रयत्नरत राहत असे 

मनदशभनास येते. असे जाणवते की, त्याांच्या मशकवणीचा येणाऱ्या काळातील भक्ती 

चळवळीवर मोठा प्रभाव पडला होता. असे मानले जात ेकी, अकबर मचस्तींच्या मशकवणीचा 

खांदा समथभक होता. अमझज अहमद आपल्या 'स्टडीज् इन इस्लामीक कल्चर इन द इांमडयन 

सबक ांमटनन्ट' या पसु्तकात म्हणतात की, हुसैनी ब्राम्हण हे उच्च जातीतील लोकाांनी 

इस्लाममधील समन्वयवादी तत्वाांचा मस्वकार करून त्याांचा आपल्या मनानसुार अन्वयाथभ 

लावणे याचे महत्वपूणभ उदाहरण होय. ते पढेु जाऊन मलमहतात की, हुसैनी ब्राम्हण ख्वाजा 

मोईनदु्दीन मचस्ती याांना नामधारी देव मानत. ते महुम्मद पैगांबराला महांदूांचा एक अवतार 

मानत व मसु्लीमाांप्रमाणे रमजानचे पमवि उपवास करत व मतृाांना दफन करत. ते आपल्या 
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कपाळावर ब्राम्हणाांसारखे गांध वा तत्सम गोष्टी लावत असत परांत ु मभक्षा माि फक्त 

मसु्लीमाांकडूनच मस्वकारत असत.                                                        

समुमिा प ल आपल्या 'व्हेयर मसु्लीम्स् परफ मभ मदवाली, पजुा' मलमहतात की, अजमेर 

जवळच्या काही गावाांमध्ये महांदू-मसु्लीम भेदाला काहीच अथभ नाही. तेथे मसु्लीम सवभ महांदू 

सण साजर े करतात आमण महांदू 'हलाल' माांस खातात व मतृाांना दफन करतात. अनेक 

मसु्लीम घराांमध्ये सांपूणभ लक्ष्मीपजुन करून मदवाळी साजरी केली जाते जसे आनांदाने ते ईद 

वा शबे-बारात साजरी करतात. दोन्ही धमाभचे लोक समान श्रद्धाभावनेने मांमदर व ममशदीत 

जातात. मसु्लीम मस्त्रया मववाहप्रसांगी महांदूांप्रमाणे सात 'फेर'े घेण्यासाठी आग्रही असतात. 

खोजा मसु्लीमाांमध्ये तर महांदू समन्वयवादाचा थेट प्रभाव आढळतो. खोजा मसु्लीम बाांधव 

आजही एकादशी, मदवाळी, होळी इत्यादी सण साजर े करताना आढळतात. याांना आपण 

नेमक्या कोणत्या धमाभचे आहोत यामवियी गोंधळ होता. इांग्रजाांच्या न्यायालयाांनी नांतरच्या 

काळात त्याांना मशया पांथीय मुस्लीम म्हणून घोमित केले. खोजाांनी महांदू व इस्लाममध्ये बरचे 

समान धागे गोवलेले मदसतात. बोहरा मसु्लीमाांमध्ये देखील वारसाहक्क कायदा, कजाभवर 

व्याज आकारणे तसेच व्यापार उदीमाच्या दृमष्टने मदवाळीत नवीन विभ सरुू करणे अशा महांदू 

प्रथा प्रचमलत आहते. त्याांच्या कुटुांबाांमध्ये अनेक महांदू अांधश्रद्धा देखील पाळल्या जातात. 

गरोदर मस्त्रयाांसाठीच्या महांदू प्रथेप्रमाणे मनमिद्ध असलेल्या अनेक गोष्टी याांच्यात पाळल्या 

जातात, तसेच त्याांनी चांद्रग्रहणात उपवास करावा, मवमशष्ट काळात नवीन कपडे 

घालण्यामवियीची बांधने व दषु्टाांची दृष्ट लागू नये म्हणून मेंदी लावणे अशा महांदू प्रथा याांच्यात 

मानतात.                                  

'सेंट्स्, ग डेसेस अॅ ांड मकां गज्: मसु्लीम्स अॅ ांड मिश्चन्स इन साऊथ इांमडयन सोसायटी 

१७००-१९००' या पसु्तकात ससुान फायली म्हणतात की, मदरुाईचा  बऱ्याच काळापासून  

महांद-ूमसु्लीम समन्वयवाद दशभमवणारा मसकां दर परांपरशेी सांबांध आहे. दमक्षण भारतातील दगाभ 

परांपरा महांदू परांपरशेी जवळचा सांबांध दशभमवतात. पीर हजरत हमीद शहा औलीया याांचा दगाभ  

अशा समन्वयवादी परांपरचेे एक द्योतक आह.े                                         

माि, आपणास ठाऊक असावयास हवे की, महांदू-मसु्लीम परस्परसांबांध उत्तर भारतात 

मोठ्या प्रमाणात खोलवर रूजलेला आहे. जरी या उत्तरते या दोन धाममभक समदुायाांमध्ये 

बराच काळ तांटे चालू असले तरी या दोन धममभयाांमध्ये मैिीभाव व समहष्णतुेचे बांध असल्याचे 

जाणवते. अजमेरच्या मोईनदु्दीन मचस्तींनतर मदल्लीच्या मनजामदु्दीन औलीयाांचा दगाभ म्हणजे 

समन्वयवादी धमभस्थळाचे प्रमसद्ध उदाहरण असावे. अशाप्रकार े मध्ययगुीन भारतातील 

धाममभक मस्थतीचे खर े स्वरूप जाणून घेण्यासाठी समन्वयवाद वा बहुममश्रवादाचा सखोल 

अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.  

१०.३ अकबराचा दिन-ए-इलाही                                         

जेव्हा आपण मदन-ए-इलाही वा तौहीद-ए-इलाही मवियी बोलतो तेव्हा आपल्यासमोर 

सवभशे्रष्ठ मगुल सम्राट अकबर याचे नाव येते. अकबराचा मदन-ए-इलाहीशी फार जवळचा 

सांबांध होता. अथाभत या धमाभचे प्रमतपादन करण्यात त्याचा पढुाकार होता. अकबराचा 

राज्यकाल (१५५६-१६०५) हा भारतीय इमतहासातील एक लक्षणीय व प्रामखु्याने 

वेगवेगळ्या धमांमधील ससुांवादाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. इमतहास आपणास सा ा़गतो की, 
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अकबर हा फक्त महान देता, कायभक्षम प्रशासकच नव्हे तर एक समहष्णू व उदारमतवादी 

शासक होता. त्याची धाममभक मते वेळेनसुार मवमवध कारणाांच्या प्रभावामळेु बदलत गेलेली 

मदसतात.                                                      

अक्षराांचे सलोख्याचे, समेमटचे आमण समन्वयाचे धाममभक धोरण अकस्माकपणे अमस्तत्वात 

आले नव्हत.े त्याची धाममभक मतां व धोरणे सांथ उत््ाांतीच्या प्रम्येतून गेलेले व अनेक 

अांतगभत आमण बाह्य घटकाांमूळे प्रभामवत झालेले मनदशभनास येते. यातील पमहला घटक 

अनवुाांमशक होते. त्याचे वडील हुमायून हे सनु्नी पांथीय होते तर आई सममधा बानू बेगम ही 

पमशभयन मशया पांथीय होती. हे सवभश्रतु आहे की, अकबराचा जन्म  महांदू राजा अमरकोटचा 

राणा याच्या राजवाड्यात झाला होता. तसेच त्याचा राजपूत राजकन्येशी झालेला मववाह व 

महांदू धमाभशी आललेा सांपकभ  याचाही त्याच्यावर प्रभाव पडला होता. भक्ती चळवळीने देखील 

भारतात नामवन्यपूणभ वातावरण मनमाभण केले होते. या सवांचा पररणाम म्हणून भारतातील 

मवमवध भागाांतील राजाांनी उदारमतवादी धोरणाचा दृमष्टकोनाचा मस्वकार केला होता. 

त्याचप्रमाणे या शासकाांचा १५ व्या शतकाच्या सरुूवातीपासूनच महांदू आमण मसु्लीमाांमध्ये 

धाममभक सलोखा मनमाभण करण्याचा प्रयत्न होता. त्यामळेु भक्ती चळवळीच्या कल्पना व तत्वां 

तसेच सफुी वादाशी असलेला सांपकभ  याांचा अकबराच्या मनावर पररणाम झाला होता. या 

सवभ कारणाांमळेु अकबराच्या धाममभक धोरणाांचा ओढा उदारमतवादाकडे होता. अकबराची 

काही महत्वपूणभ धाममभक धोरणे पूढीलप्रमाणे  होती- यदु्धकैद्याांचे बळजबरीने धमांतर 

करण्यावर बांदी (१५६२), तीथभयािेवरील कर रद्द (१५६३) तसेच मजजया कर रद्द 

(१५६४).                                                                                                                  

त्याने १५७५ मध्ये फतेहपूर मस्ी येथे इबादतखाना (प्राथभनास्थळ वा उपासना मांमदर) 

बाांधला होता. येथे मिस्त धमाभसह इतर अनेक धमांच्या व पांथाांच्या प्रख्यात व्यक्तींसोबत 

धाममभक चचाभ होत असे. या धाममभक चचांचा व वादमवदाांचा मखु्य उद्देश धमाभचे व्यवमस्थत 

आकलन होऊन खर ेधाममभक सत्य कळावे हा होता. तो मिस्त पाद्रींना गोव्याहून बोलवत 

असे. गोव्याहून १५८० साली उत्तरते आलेल्या पमहल्या मिस्त धमोपकदेशकाांमध्ये फादर 

रूड ल्फ अॅक्वामववा (इटामलयन), अॅ ांटनी म ांसरटे (स्पॅमनश) आमण फ्रामन्सस हेन्रीक्ज 

(मळुचा पमशभयन माि नांतर मिस्त धमभ मस्वकारलेला) याांचा समावेश होता. अकबर या 

मिस्त मांडळींनी आणलेल्या बायबलचा मनताांत आदर करत असे व त्याांच्याशी दीघभ धाममभक 

चचाभ करत असे. त्याने झोरोमस्ियन धममभयाांच्या सुयाभची उपासना करणे, अमगनची पूजा करणे 

इत्यादी गोमष्टांचा मस्वकार केला होता. तसेच त्याने नौरोज या फारसी (पमशभयन) उत्सवाची 

देखील सरुूवात केली होती. तसेच तो आमद ग्रांथ या शीखाांच्या पमवि धमभग्रांथाचा मनताांत 

आदर करत असे.  

अकबराला उलेमाांनी धाममभक बाबतीत केलेला हस्तके्षप व अमधकार आवडत नसे. त्याला 

त्याांनी राज्यकारभारात केलेला अमनयांमित हस्तके्षप रूचत नसे. त्यामळेुच शेख मबुारक 

याांनी सचुमवल्याप्रमाणे अकबराने धाममभक बाबतीत देखील आपला सवोच्च अमधकार 

प्रस्थामपत करण्याचे ठरमवले. अशाप्रकारचा दस्तऐवज मलमहण्यात आला की,  अकबर हा 

नागरी तसेच धाममभक (धमोपदेशाच्या बाबतीत) बाबतीत सवोच्च अमधकारी व्यक्ती बनला. 

या दस्तऐवजाला प्रमादातीत हुकूम असे म्हणण्यात येऊ लागले. या हुकूमानसुार ख्यातनाम 

उलेमाांनी आपला अध्यामत्मक बाबतीतला अमधकार अकबराला बहाल केला. प्रमादातीत 
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हुकूमनाम्याने अकबराला 'इमाम-ए-आमदल' म्हणजेच अध्यामत्मक बाबतीतील सवोच्च 

मध्यस्थ बनमवले.                                                             

मदन-ए-इलाहीची व्याख्या करणे कठीण आहे कारण या धमाभची अचूक व्याख्या व तत्वे 

बनमवली गेली नसल्याचे आपल्या मनदशभनास येते. या धमाभची अमूक एक व्याख्या नव्हती व 

हा नवीन धमभदेखील नव्हता तर जनु्याच धमांचा साराांश होता. माि आपण असे नक्की म्हणू 

शकतो की, मवमवध धमांची एकि गुांफून अकबराने राष्िीय धमाभची स्थापना करण्याचा प्रयत्न 

केला होता.                                                          

अकबराचा उदारमतवाद त्याने १५८२ साली केलेल्या मदन-ए-इलाही  या धमाभतून 

मनदशभनास येतो. या धमाभने सलु्ह-ए-कुल या तत्वाचा प्रसार केला. सलु्ह-ए-कुलचा अथभ 

साधा अथभ वैमिक बांधूभाव वा धाममभक समहष्णतुा असा होतो. अबलु फजल  

सलु्ह-ए-कुलचा आदशभ हा प्रबोधनकारी राज्याचा पाया रचने हा होय. सलु्ह-ए-कुल्ह मध्ये 

सवभ धमभ व मवचारधाराांना अमभव्यक्ती स्वातांत्र्य होते. ज्याप्रकार ेस्वातांत्र्यासोबत जबाबदारी 

वा काही बांधने येतात त्याचप्रमाणे सलु्ह-ए-कुल्ह नसुार राज्यावर मटका करणे वा 

राज्यासोबत सतत सांघिभ करण्यास अनमुती नव्हती. या तत्वाची अमांलबजावणी राज्याच्या 

धोरणाांतून होत असे. आपल्या असे मनदशभनास येते की, या काळात मगुल उमराव पद्धती वा 

सरदार पद्धती सांममश्र स्वरूपाची होती. इराणी, तरुाभनी, अफगाण, राजपूत, दख्खनी आमण 

इतरही वांशाचे उमराव वा सरदार मगुल दरबारात होते. या सवांना महत्वाची पदे देण्यात 

आली होती तसेच त्याांची सेवा, गणुवत्ता आमण बादशहाप्रती असलेली मनष्ठा याच्याआधार े

त्याांना बमक्षसी तसेच इतर फायदे मदले जात. सलु्ह-ए-कुलच्या या तत्वात अकबरचा या 

तत्वात दृढमविास होता ज्याचा प्रत्यय त्याच्या खालील दोन कृत्याांवरून येतो:  

त्याने राज्यातील अमधकाऱ्याांना सलु्ह-ए-कुलच्या उपदेशाचे पालन करण्याच्या सचुना 

मदल्या होत्या तसेच या उपदेशाला मदन-ए-इलाहीचे एक मलुभूत तत्व बनमवले होत े

मदन-ए-इलाही या नवीन धमाभचा अनयुायी बनण्यासाठी दीक्षा घेण्यासाठीचा एक रीतसर 

समारांभ होत असे. अबलु फजलने मदन-ए-इलाहीचा दीक्षा समारांभ तसेच इतर मवधींचे वणभन 

आपल्या ऐन-ए-अकबरी या ग्रांथात मदले आहे. नवखा व्यक्ती म्हणजेच अशी व्यक्ती मजला 

मदन-ए-इलाहीचा अनयुायी बनावयाचे आहे त्याला दीक्षा देण्याचा समारांभ रमववारी होत असे 

व या व्यक्तीने आपले पागोटे हातात घेऊन बादशहाच्या पायाांवर आपल ेडोके ठेवणे ्मप्राप्त 

होते त्यानांतर बादशहा तत्सम व्यक्तीच्या खाांद्याला स्पशभ करून उठमवत असे. त्यानांतर 

बादशहा त्या व्यक्तीची पगडी (पागोटे) आपल्या हाताने पनु्हा डोक्यावर ठेवत असे व त्याला 

आपली 'शस्त' म्हणजेच प्रमतमा वा तसबीर देत असे जीवर "अल्ला-ओ-अकबर' हे शब्द 

ज्याांचा अथभ 'देव महान आहे'  कोरलेले असत.                              

मदन-ए-इलाहीचा मस्वकार केल्यानांतर या सवभ अनयुायाांना काही प्रथाांचे पालन करावे लागत 

असे. त्याांनी एकमेकाांना अल्ला-ओ-अकबर आमण जल्ले जलाल हळू या शब्दाांनी अमभवादन 

करण्याची प्रथा होती. उदाहरणाथभ, जर एखाद्या अनयुायाने अल्ला-ओ-अकबर म्हणून 

अमभवादन केले तर दसुऱ्याने त्यास जल्ले जलाल हू असा प्रमतसाद देणे आवश्यक असे. 

यामागचा हेतू असा होता की, त्याांनी नेहमी देवाला मनात ठेवावे व देवाची मनात नेहमी 

आठवण ठेवावी तसेच आपल्या अमस्तत्वाबबतचे नेहमी मलु्यमापन करावे. बादशहाने असे 
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आदेश मदले होत े की, माणसाच्या मतृ्यूनांतर जेवण (श्राद्ध) देण्याऐवजी त्याच्या हयातीत 

त्यास जेवण द्यावे वा अन्नदान करावे. असे करून बादशहाने अढळ सत्याचा म्हणजेच 

माणसाचा मतृ्यू होणे अटळ आहे  याचा मस्वकार केला होता आमण त्यामळेु त्याांचे या भौमतक 

जगातून मकु्ती ममळमवण्याचे प्रयत्न होते. 

मदन-ए-इलाहीच्या अनयुायाांनी शक्यतो माांसाहार टाळणे अपेमक्षत होते आमण खामटक, 

कोळी आमण पक्षी पकडणाऱ्याांसोबत जेवणे वा त्याांची भाांडी वापरणे मनमिद्ध होते. त े वदृ्ध 

मस्त्रया व अल्पवयीन मलुींशी लगन करत नसत. त्याांनी दानधमभ करणे आवश्यक होते. मदन-

ए-इलाहीच्या अनयुायाांची मवभागणी चार शे्रणींमध्ये केलेली असे. या शे्रणी अनयुायाांची 

बादशहासाठी पढुील गोष्टींचा मकतपत त्याग करण्याची तयारी आहे त्यावर अवलांबून असत- 

मालमत्ता (मास), जीवन (जान), सन्मान (नामसु) आमण धमभ (मदन).                   

जी व्यक्ती या चारपैकी  एकाच गोष्टीचा त्याग करण्यास तयार असे त्याला एकच शे्रणी वा 

दजाभ मदला जाई, जर तो यापैकी दोन गोष्टींचा त्याग करत असेल तर त्याला मितीय 

्माांकाचा दजाभ मदला जात असे, या धतीवर अनूयायाांचा दजाभ ठरमवला जाई. अशाप्रकार,े 

या शे्रणी म्हणजे अनयुायाांनी अकबराप्रती असलेली मनष्ठा ठरमवत असत जो मदन-ए-

इलाहीच्या अनयुायाांचा अध्यामत्मक गरुू होता.  

परांत ु आपल्या असे मनदशभनास येते की, मदन-ए-इलाही या नवीन धमाभच्या अनयुायाांची 

सांख्या फार कमी होती. कदामचत व्ही. डी. महाजन याांनी म्हटल्याप्रमाणे असे होण्याचे एक 

कारण अकबराने म्हणजे अकबर मदन-ए-इलाहीचा प्रसार करण्यासाठी धमोपदेशक बनला 

नाही. याचे कारण तो धमभवेडा झाला नाही व त्याची इच्छा होती की, लोकाांनी हा धमभ 

स्वेच्छेने मस्वकारावा. असे म्हणणे सांयुमक्तक ठरले की, अकबराची लोकाांच्या आतील 

आवाजाला व सांवेदनाांना  साद घालण्याची इच्छा होती. जे. एल्. मेहता याांच्यानसुार, "मदन-

ए-इलाही हा सममवचारी बुध्दीवांताांचा सांघ होता ज्याांनी आपल्या सनातनी धमांशी मनगडीत 

श्रद्धा व पद्धती मागे टाकलेल्या होत्या".                

त्यामळेु अकबराने तो जबरदस्ती करू शकत असला तरी कुणालाही मदन-ए-इलाही हा 

नवीन धमभ मस्वकारण्यासाठी कुणासोबतही बळजबरीपणा केला नाही. याचा पररणाम म्हणून 

मदन-ए-इलाहीचे फक्त अठरा सदस्य होते आमण यातील अमतशय महत्वाचे सदस्य म्हणजे 

अबूल फज्ल, त्याचा भाऊ फैजी, त्याांचे वडील त्याांचे वडील शेख मबुारक आमण राजा 

मबरबल हे होते. ददैुवाने अकबराच्या मतृ्यूनांतर मदन-ए-इलाही हा धमभ मटकू शकला नाही. 

यामागचे सवभसाधारणपणे मान्य केले गेलेले कारण म्हणजे अकबराने ज्याप्रमाणे साम्राज्याची 

स्थापना केली त्या धतीवर एका नवीन धमाभची स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला. परांत ुतो 

एक गोष्ट मवसरला की, धमभ बनवता येत नाहीत. दसुऱ्याांची मूलतत्वे मस्वकारून ती एकि 

केल्याने धमभस्थापना होत नाही. आज लोक ज्या वेगवेगळ्या धमांचे पालन करतात त्या 

धमांच्या सांस्थापकाांनी आपण नवीन धमाभची स्थापना करत आहोत असे कधीच म्हटल े

नव्हते. त्याांनी स्वतःला आललेी अनभूुती व त्याांचे सत्य, देव आमण जीवनामवियीचे गूढ 

याबाबतचे ज्ञान सामान्य जनाांना देण्याचा प्रयत्न केला.  त्याांच्या अनयुायाांनी त्याांचा वेगळा 

गट बनवला व त्यातून आपसूकच नवीन धमाभची स्थापना झाली.  



मध्ययुगीन भारताचा 

सामामजक, आमथभक आमण 

प्रशासकीय इमतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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तरीसदु्धा अकबराच्या मदन-ए-इलाही स्थापन करण्याच्या प्रयत्नाांना दाद द्यावी लागेल कारण 

यातून त्याची वेगवेगळ्या धमांच्या व सांस्कृतींच्या लोकाांमध्ये ऐक्य व सामांजस्य प्रस्थामपत 

करण्याची तीव्र इच्छा प्रदमशभत होते. असे करून अकबराला एका खऱ्या राष्िीय, धमभमनरपेक्ष 

आमण कल्याणकारी राज्याची स्थापना करावयाची होती. जरी मदन-ए-इलाही हा धमभ फार 

कमी काळ मटकला तरी त्याचे वेगळेपण उठून मदसते कारण हा धमभ म्हणजे सवभ धमांच्या 

मूलतत्वाांचा सांगम होता. अकबराला मविास पटला होता की, सवभ धमभ म्हणजे एकाच 

उद्दीष्टाकडे जाणार ेवेगवेगळे मागभ होत. मदन-ए-इलाही इतर धमाभपेक्षा अजून एका कारणामळेु 

वेगळा होता व ते म्हणजे हा धमभ प्रकटीकरणावर आधाररत नव्हता तसेच या धमाभच्या 

तत्वज्ञानाची मवशेि असी व्याख्या नव्हती. तसेच या धमाभत ना कुणी पजुारी होता की पमवि 

ग्रांथ होते. जसे जेस्यूट लेखक बाटोली म्हणतात की, "मदन-ए-इलाही हा अनेक बाबींनी 

बनलेला नवीन धमभ होता यात काही गोष्टी महुम्मद पैगांबराच्या कुराणातून, काही गोष्टी 

ब्राम्हणाांच्या पमवि ग्रांथाांतून तर काही गोष्टी मिस्ताच्या मशकवणीतून घेतल्या होत्या". मदन-

ए-इलाहीचे मसद्धाांत म्हणजे दसुर े मतसर े काही नसून नैमतक तसेच सामामजक सधुारणा 

घडमवणे हे होते. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर: 

• प्राणीमािाांचा प्राण न घेणे 

• मवधवाांना पूनरमववाहाची अनूमती देणे 

• बालमववाहावर बांदी आणणे 

• जवळच्या नातेसांबांधाांमध्ये मववाहाला बांदी आणणे 

• मजीमवरूद्ध सती जाण्यावर बांदी आणणे 

• एकपत्नीत्वास चालना देणे 

• पामवत्र्याला महत्व देणे 

• जगुार व मद्यप्राशनावर मद्यमव्ीवर मनबंध आणून मनयांिण आणणे                                                                        

भारतीय तसेच यरुोमपयन इमतहासकार व अभ्यासकाांनी अकबराच्या मदन-ए-इलाहीचा 

अभ्यास करून आपली मतां माांडली आहेत. काही इमतहासकाराांची नावे द्यावयाची झाली तर 

पढुीलप्रमाणे आहेत: एस. आर. शमाभ, ड . ईिरीप्रसाद, एस. एम. जाफर, लेनपूल, मव्हन्सेंट 

मस्मथ, इत्यादी. प्रमसद्ध मब्रमटश इमतहासकार मव्हन्सेंट मस्मथ याांनी पढुील शब्दाांत मदन-ए-

इलाहीवर मटका केली आहे, " हा दैवी धमभ म्हणजे अकबराच्या शहाणपणाची नव्हे तर 

मखुभपणाची वास्तू होती. मव्हन्सेंट मस्मथ व इतर यरुोमपयन लेखकाांनी अकबराची धाममभक 

नीती समजून घेण्यात चूक केली. त्याांनी आपली मत े अकबराचा समकालीन असलेल्या 

बदाउनी सारख्या सनातनी लेखकाच्या मलखाणावरून बनमवलेली होती.                                                   

बदाउनीने अकबर व त्याच्या धाममभक धोरणावर मटका केलेली मनदशभनास येते. त्याने 

बादशहाने बनमवलेल्या मनयमाांचे वणभन मूखभपणा असे केल्याचे मनदशभनास येते. त्याने 

असेदेखील नमूद केले आहे की, अकबर सच्चा मसु्लीम रामहला नव्हता. त्याच्या प्रमामददता 

हुकुमाने धमभअभ्यासकाांचा इतराांवर त्याांच्या धाममभक मताांसाठी कायभवाही करण्याचा 

अमधकार काढून घेतला होता. कदामचत त्याच्या कल्पना त्याच्या काळापेक्षा फार 

पढुारलेल्या होत्या. अकबराच्या हयातीत मदन-ए-इलाहीचे फक्त अठरा सदस्य होते ह े
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त्याच्या सहनशीलतेचे द्योतक होते. एस. आर. शमाभ याांच्यानसुार," मदन-ए-इलाही म्हणजे 

बादशहाच्या रामष्िय आदशभवादाच्या अमभव्यक्तीचा मकुुट होता." 

तुमची प्रगती तपासून पहा: 

मदन-ए-इलाहीवर एक नैमतक वा सामामजक सधुारणा म्हणून भाष्य करा.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________                                                             

१०.४ साराांि 

अशाप्रकार ेआपण असे म्हणू शकतो की, त्याच्या कमतरता वा फायद्याांव्यमतररक्त मदन-ए-

इलाही वा तौहीद-ए-इलाही या धमाभने एक उदाहरण घालून मदले होत े की, सामामजक, 

राजमकय व धाममभक मतभेद असले तरी लोक एकाच व्यासपीठावर येऊ शकतात व देव 

आमण राजासाठी ऐक्य साधू शकतात जेणेकरून अध्यामत्मक ते ऐमहक गोष्टींचे प्रमतक होत.े  

१०.५ प्रश्न 

१)  अकबराच्या मदन-ए-इलाहीवर मवस्ततृ मटप मलहा. 

२)  अकबराचे धाममभक बधु्दीप्रामाण्यवादाचे धोरण व त्याचे महत्व स्पष्ट करा. 

३)  अकबराच्या मदन-ए-इलाहीवर आमण समन्वयवादावर भाष्य करा. 

१०.६ सांिभभ  

१)  एक. एल. श्रीवास्तव, द मगुल एम्पायर (१५२६-१८०३ इसवीसन), मशवलाल 

अग्रवाल अॅ ांड कां पनी, १९६०. 

२)  एस. एम. जाफर, द मगुल एम्पायर फ्र म बाबर टू औरांगजेब, एस. एम. सामदक खान 

(प्रकाशक) पेशावर, १९३६. 

३)  ईिरी प्रसाद, ए श टभ महस्िी ऑफ मगुल रूल इन इांमडया, द इांमडयन प्रेस मलममटेड 

अलाहाबाद. 
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११ 

महसूल प्रशासनातील प्रयोग  

घटक रचना:  

११.० उद्दीष्ट े

११.१  प्रस्तावना 

११.२. सलुतान कालखंडातील महसूल प्रशासन 

११.३ यादव कालखंडातील महसूल प्रशासन 

११.४ मोगल कालखंडातील महसूल प्रशासन  

११.५  प्रश्न  

११.६  संदभि 

११.० उद्दीष्टे 

• सलुतान कालखंडातील प्रशासनाची माजहती िािून घेिे. 

• यादव कालखंडातील महसूल प्रशासनाचा अभ्यास करिे. 

• मोगल कालखंडातील महसूल प्रशासनाचा अभ्यास करिे. 

११.१ प्रस्तावना 

मध्ययगुीन कालखंडात भारतावर सलुतान, यादव, मोगल या सत्ताधीशानी आपली सत्ता 

राबवत असताना आपली स्वतंत्र अशी महसूल व्यवस्था जनमािि केली. प्रत्येक रािकत्यािने 

आपापल्या कारजकदीत िी महसूल प्रशासन व्यवस्था जनमािि केली त्याचा अभ्यास आपि 

या घटकात करिार आहोत. सलुतान कालखंडात, गलुाम, जखलिी, तघुलक, लादी 

घराण्याच्या रािकत्यािने राज्य केल ेतर यादव कालखंडातील रािकत्यािने आपली स्वतंत्र 

अशी महसूल प्रिाली राबजवली. तर मोगल कालखंडात बाबर, हुमायमु, शेरशहा, अकबर, 

िहांगीर, शहािहान व औरगंिेब या रािकत्यािने आपली महसूल प्रिाली जनमािि केली. या 

सवि रािवटीतील समग्र महसूल प्रिालीचा अभ्यास आपि या प्रकरिात करिार आहोत. 

११.२ सुलतान कालखडंातील महसूल प्रशासन 

तसे पाहता जदल्लीच्या सलुतानशाहीतील महसूल प्रशासन ससंुघजटत नव्हते असे म्हिावे 

लागेल. राज्याचा आजथिक स्त्रोत देखील त्यामानाने कमी होता कारि जदल्लीच्या सलुतानांचे 

राज्य उत्तर व पूवि भारतातील मयािजदत भागांवरच होते. 

शेतसारा म्हििेच शेतीवरील कर हा राज्याच्या महसूलाचा मखु्य स्त्रोत होता कारि 

राज्यातील बहुतांश लोक शेतीवर काम करत असत. परतं ु शेतकऱ्याने आपल्या 

उत्पादनातील जकती जहस्सा राज्याला महसूल म्हिून द्यावा हे जनजित नव्हते. प्रत्येक 
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सलुतान आपल्या मिीप्रमािे शेतसाऱ्याचे प्रमाि ठरजवत असे व हा जहस्सा साधारितः 

१/१० ते १/२ या प्रमािात असे. 

अल्लाउद्दीन खिलजी या सलुतानाला महसूल प्रशासन फक्त कायिक्षमच करावयाचे नव्हत े

तर महसूलाचे प्रमाि वाढजवण्यासाठी त्यात आमूलाग्र बदल दखेील करायचे होते. त्यामळेुच 

त्याने जदल्लीच्या सलुतानशाहीच्या एकंदरीतच महसूल प्रशासनात नवीन जनयमावली तयार 

होईल असे बदल घडवून आणले. त्याने सरदारांना इनाम म्हणून जदलेल्या िमीनी तसेच 

धाजमिक कारिांसाठी (वक्फ) िमीनी सलुतानाच्या मालजकच्या आहेत म्हिून ताब्यात 

घेतल्या.  

सवि शेतिमीनींचे मोिमाप करून व शेतीतील उत्पादनाची खातरिमा करून राज्याचा भाग 

५३ टक्के असेल असे ठरजवण्यात आले. अशाप्रकार ेराज्याचा महसूलाचा जहस्सा िास्त 

होता असे म्हिावे लागेल. शतेकऱ्यांना शेतसाऱ्याव्यजतररक्त इतरही कर द्यावे लागत त्यामळेु 

त्यांची जस्थती त्या मानाने कजठि असे. बरानी या इजतहासकाराच्या मताप्रमािे जहंद ू

शेतकऱ्यांची संख्या िास्त असे व त्यांना देखील िास्त प्रमािात असिाऱ्या कराची झळ 

सोसावी लागे. त्यांच्याकडे सोने-चांदी देखील जवरळने आढळे व मकुदमांच्या जस्त्रयांना 

मसुलमान कुटंूबांच्या घरी काम करावे लागे. सलुतानाने जहंदू मकुादम, खूट व चौधरी यांना 

जपढ्यान् जपढ्या जमळिार ेफायदे व जवशेषाजधकार काढून घेतले होते. तसेच त्यांना शेतसारा, 

घरावरील कर व गरु-ेढोर ेचारण्यासाठीचा कर देखील द्यावा लागत असे.  

राज्याचा महसूल शेतकऱ्याच्या माध्यमातून वाढजवण्यासोबतच अल्लाउद्दीन खिलजीने 

महसूल खात्यातील भ्रष्टाचार संपजवण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्याने पटवाऱ्यांच्या 

वेतनात वाढ केली मात्र त्यांनी भ्रष्टाचार केल्यावर त्यांना कठोर शासन वा जशक्षा देखील 

जदली.  

जदल्लीच्या सलुतानशाहीच्या भौगोजलकदृष््टया मध्य भागात येिाऱ्या प्रदेशांमध्ये महसूलचे 

प्रमाि शेतिमीनीच्या मोििीवर ठरजवण्यात येत असे व ते प्रमाि साधारिपिे एकूि 

उत्पादनाच्या पन्नास टक्के एवढे असे. पूवी शेतसारा चलनात वा िे उत्पादन (जपक) घेतले 

आहे त्याचा काही भाग शेतसारा म्हिून गोळा केला िाई. परतूं अल्लाउद्दीन खिलजीने 

बािार व्यवस्थेबाबतची जनयमावलीची अमंलबिाविी सरुू केल्यानंतर शेतकऱ्याने िे जपक 

घेतले आहे त्याचाच काजह भाग शेतसारा म्हणून गोळा करण्यास पसंती जदली. तसेच 

शेतकऱ्यांना घरावरील कर व गरु-ेढोर े चारण्यासाठीचा कर द्यावा लागत असे. जहंदूंना 

जिजझया नामक करदेखील द्यावा लागत असे.  बरानीने जदलेल्या माजहतीनसुार गावच्या 

कूरिात चरण्यासाठी िािाऱ्या प्रत्येक गरुाची मोििी होत असे व प्रत्येक गरुावर कर 

आकारला िाई. मात्र, फररश्ता या इजतहासकाराप्रमािे ज्या व्यक्तीकडे बैलाच्या दोन 

िोड्या, दोन म्हैसी, दोन गाई व दहा शेळ्या असतील त्यांना गरु ेचरण्याच्या करातून मूभा 

वा सूट जदली जात असे. ज्या व्यक्तींकडे यावरून िास्त गरु-ेढोर े असतील त्यांना 

चरण्यासाठीचा कर द्यावा लागत असे.  

 अल्लाउद्दीन खिलजीने अंमलात आिलेली महसूल व्यवस्था त्यांच्या नंतरच्या 

सलुतानांच्या काळात देखील सरुू असली तरी अल्लाउद्दीन खिलजीच्या काळात महसूल 

धोरि व प्रशासनात असलेला कडकपिा जघयासदु्दीन तघुलकच्या काळात कमी झालेला 

आढळतो. त्यामळेु महसूल प्रशासनातील कायिक्षमता कमी झाल्याचे लक्षात येते. 
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जघयासूद्दीन तघुलकला राज्याचा महसूलातील असलेला पन्नास टक्के जहस्सा िास्त 

वाटला त्यामळेु त्याने तो शेतीतील एकूि उत्पादनाच्या वा उत्पन्नाच्या एक दशांश एवढा 

ठरवला. त्याच्या काळात नापीक आजि पजडक िमीन लागवडीखाली आिण्यात आली व 

शेतकऱ्यांच्या कल्यािाकडे लक्ष देण्यात आले. 

जघयासदु्दीन तघुलकनंतर गादीवर आलेला सलुतान महुम्मद खबन तघुलक याने देखील 

महसूल प्रशासनात महत्वाच्या सधुारिा घडवून आणल्या. त्याची महसूल प्रशासनात 

सधुारिा आिण्याची तीव्र इच्छा होती. त्याने गादीवर आल्यावर लगेचच राज्यातील 

प्रांतांच्या उत्पन्नाचे व खचािचे संकलन केले. प्रांताजधकाऱ्यांना त्यांच्या प्रांतांच्या 

महसूलाबाबतची संकजलत केलेली माजहती कें जिय प्रशासनाला पाठवून देण्याचे आदेश 

देण्यात आले. महसूल प्रशासनात एकसूत्रता आिण्यासाठी व राज्यातील कुठल्याही 

गावाकडून महसूल गोळा करण्याचा बाकी राहू नये ही खबरदारी घेण्यात आली. दंड व बाकी 

वसूल करण्यासाठी जदवान-ए-मसु्तखररझ या वेगळ्या खात्याची स्थापना करण्यात आली. 

महुम्मद जबन तघुलक ने गंगेच्या जत्रभिु प्रदेशांंतील शेतसारा वाढजवण्यासाठी केलेल्या 

सधुारिा असफल ठरले तरी त्यामागील संयुजक्तक व न्याय्य कारिं समिून घेिे आवश्यक 

ठरत.े महुम्मद खबन तघुलक ने केलेली एक आदशि गोष्ट म्हििे त्याने जदवान-ए-कोही नामक 

स्थापन केलेले कृषी खात े वा जवभाग होय. या जवभागाने िास्तीत जास्त िमीन 

लागवडीिाली आिण्यासाठी व आळीपाळीने वेगवेगळी जपके घेण्याचे प्रयोग केले. परतं,ु हा 

प्रयोग अयशस्वी झाल्याचे आपल्या जनदशिनास येते. जह योिना तीन वषाांनंतर बंद करण्यात 

आली. या प्रयोगासाठी जनवडलेल्या शेतिमीनीचा जनकृष्ट दिाि, अजधकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार 

तसेच शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत असलेली उदासीनता ही सदर प्रयोग अपयशी ठरण्याची 

कारिे होत. तसेच इजतहासकारांचे असे म्हििे आहे की, हा प्रयोग घाईघाईमध्ये बंद 

करण्यात आला.  

१३२९-१३३० या वषाित महुम्मद खबन तघुलकने चलनजवषयक सधुारिा सरुू केल्या. 

त्याने नाण्यांच्या बाबतीत नवीन प्रयोग केला व हा नवीन प्रयोग म्हििे प्रजतकात्मक चलन 

िारी करिे हा होय. बरानी या मध्ययगुीन इजतहासकारानसुार सलुतानाने लष्करावर 

सततपिे वाढिारा  खचि भागजवण्यासाठी तांब्याची व जपतळेची नािी सवि आजथिक 

व्यवहारांत सोने व चांदीच्या नाण्यांप्रमािे वापरण्यात यावीत व ग्राह्य धरण्यात यावीत असे 

आदेश वा फमािन जदले. या नाजवन्यपूिि प्रयोगामागची अिून काही कारिं म्हणजे खजचिक 

यदेु्ध व बंडांमळेु राज्याच्या खजिन्यावर पडलेला ताि व खजचिक प्रयोग जह होत. प्रजतकात्मक 

चलन पद्धतीचे पररिाम तर फारच भयंकर झाले. सलुतान बािारपेठेत बनावट नािी 

येण्यापासून रोखण्यासाठी खबरदारीची उपाययोिना करण्यात अपयशी ठरला. बरानीनसुार 

प्रत्येक जहंदू इसमाचे घर म्हििे अनजधकृत टांकसाळ बनले. अथाित, ह ेमत पूविगहृदूषीतपिे 

मांडल्याचे िािवते.  

शेतकरी त्यांचा शेतसारा (महसूल) प्रजतकात्मक चलनात भरत असत. सामान्य लोकदेखील 

आपला कर प्रजतकात्मक चलनाच्या स्वरूपात भरत असत व सोन्या-चांदीच्या नाण्यांचा 

साठा करून ठेवत असत. परजकय व्यापारी सदु्धा भारतीय वस्तू जवकत घेताना प्रजतकात्मक 

चलनाचा वापर करत असत परतं ु आपल्या वस्तू भारतीयांना जवकत असताना सोन्या-

चांदीची नािीं मागत असत. यामळेु आजथिक गोंधळाची जस्थती जनमािि झाली. याचा 
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व्यापारावर दखेील जवपरीत पररणाम झाला व राज्याचे महसूलाबाबत व एकंदरीतच आजथिक 

नकुसान झाले.     

महुम्मद खबन तघुलक नंतर सुलतान बनलेल्या जफरोिशहा तघुलकच्या लक्षात आले की, 

सलुतानशाहीची महसूल व्यवस्था गोंधळाच्या अवस्थेत आहे व सामान्य लोक िबरदस्तीने 

होिाऱ्या कर वसूलीनें व दषु्काळांनी हैराि आहे. हा नवीन सुलतान शेतकऱ्यांचा खरा जमत्र 

होता. महुम्मद खबन तघुलक च्या काळातील अन्यायकारक वागिूकीमळेु कििबािारी 

झालेल्या शेतकऱ्यांची किे माफ करण्यात आली. िमीनीचे व्यवजस्थत मोिमाप करून 

शेतसारा ठरजवण्यात येऊ लागला, शेतसाऱ्याचे प्रमािदेखील कमी करण्यात आले. त्याने 

अिून दोन मूखिपिाचे, बेकायदेशीर व अन्यायकारक कर रद्दबातल ठरवून टाकल े ि े

त्याच्या पूवीच्या सलुतानांनी गोळा केले होते. त्याचे ते कर शररयतच्या कायद्याला धरून 

नव्हते असे मत होत.े त्याने अजस्तत्वात असलेल्या चालीररती व प्रथांमध्ये पजवत्र धाजमिक 

कायद्याशी ससंुगती होण्याच्या दृष्टीने बदल घडजवले. त्यामळेु त्याने मजुस्लमेत्तर िनतेकडून 

जिजझया कर सक्तीने वसूल केला.  

जफरोिशहा तघुलक एक सच्चा वा श्रद्धाळू मजुस्लम असल्यामळेु त्याने सहा प्रकारचे कर 

गोळा केल.े ह े सहा प्रकारचे कर पढुीलप्रमािे होत. खरि- म्हििेच मजुस्लमेत्तर 

व्यजकं्तनाकडून गोळा केलेला शेतसारा.  

या कराचे प्रमाि एकूि उत्पादनाच्या एक पंचमांश ते अधे एवढे असे. उश्र- मजुस्लम 

शेतकऱ्यांकडून एकूि उत्पादनाच्या एक दशांश एवढा घेतलेला कर. खाम्स- यदु्धात केलले्या 

लूटीचा एक पंचमांश एवढा भाग. तरकट- वारस नसलेली मालमत्ता. िकात- मसु्लीमांकडून 

जमळजवलेल्या मालमते्तवरील दोन टक्के कर, हा कर फक्त जवजशष्ट धाजमिक कारणाांसाठंीच 

वापरला िाई. जिजझया- मजुस्लमेत्तरांकडून गोळा केला िािारा कर. नंतरच्या काळात 

सलुतानाने उलेमांच्या संमतीने िे शेतकरी राज्याच्या कालव्यांमधून शेतीसाठी पािी 

वापरत असत त्यांच्याकडून जसंचन कर घेण्यास सरुुवात केली. या कराचा दर वा प्रमाि 

जसंचन केलेल्या शेतीतील उत्पादनाच्या वा उत्पन्नाच्या एक दशांश एवढंे होते.           

सलुतानाने व्यापार-उदीमाला चालना देण्यासाठी जवशेष प्रयत्न केले. त्याने अंतगित 

व्यापारावरील कर व कृजत्रम अडथळे काढून टाकले. त्याने महसूल प्रशासन जवकजसत 

करण्याकडे जवशेष लक्ष जदले. ज्यांना आपल्या िमीनींपासून बेकायदेशीरररत्या वंजचत ठेवले 

होते त्यांना न्यायालयांमध्ये आपली कैजफयत मांडण्यास सांगण्यात आले. त्याने राज्याच्या 

शेतसाऱ्याचा जहस्सा वा प्रमाि कमी केले. त्याने शेतकऱ्यांना 'ताकवी' नामक किि 

(पतपरुवठा) देण्यास सरुुवात केली तसेच जसंचनजवषयक सजुवधा मोठ्या प्रमािात उपलब्ध 

करून जदल्या. त्याने जनरतंर पािीपरुवठा (जसंचन) करिार ेचार कालवे बांधल्याचे वा जनमािि 

केल्याचे तज््ांचे मत आहे.                                                  

या टाकलेल्या पावलांचा पररिाम म्हिून कृषी, व वाजिज्य, िनतमधील सबुत्ता व 

राज्याच्या महसूलात सततपिे वाढच होत गेली. तसेच िीवनावश्यक वस्तू उत्तरोत्तर 

स्वस्त होत गेल्या. अजफफच्या शब्दांत सांगावयाचे तर- लोकांची घर ेधान्य, मालमत्ता, अशं्व 

व फजनिचरने पररपूिि होत;े प्रत्येकाकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं व चांदी होते; कुठजलही स्त्री 

दाजगन्यांजशवाय नव्हती व कुठलेही घर चांगल्या जबछान्याजशवाय जदवानाजशवाय नव्हते. 

संपत्ती मोठ्या प्रमाणात होती व सखुसोयी सहिपिे उपलब्ध होत्या.  



मध्ययुगीन भारताचा 

सामाजिक, आजथिक आजि 

प्रशासकीय इजतहास  

(1200 CE - 1700 CE) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 92 

जफरोिशहा तघुलकने अवलंजबलेली महसूल व्यवस्था त्याच्यानंतरच्या सलुतानांनी देखील 

जस्वकारलेली जनदशिनास येते.  

११.३ यादव कालखंडातील महसूल प्रशासन 

शेतसारा हा जवियनगरच्या साम्राज्यातील महसूलाचा मखु्य स्त्रोत होता. 

शेतसाऱ्याव्यजतररक्त खंडिी तसेच मांडजलकांकडून व प्रांतांजधकाऱ्यांकडून प्रामखु्याने 

महानवमीच्या सनादरम्यान जमळालेल्या भेटवस्तू, सीमाशलु्क, जवजवध व्यवसायांवर 

आकारलेला कर, घरांवर आकारलेला कर, बािारपेठांवर आकारलेला कर तसेच परवाना 

शलु्क, इ. कर हे राज्याच्या महसूलाचे प्रमखु स्त्रोत होते. याव्यजतररक्त भरभराजटस आलेली 

सागरी बंदरदेेखील राज्याच्या महसूलाचा महत्वाचा मागि होता. यामळेु सागरी तसेच 

देशांतगित व्यापार हा राज्याच्या महसूलासाठी महत्वपूिि होता.  

कर पैशाच्या तसेच वस्तूंच्या स्वरूपात गोळा केला िाई. शेतिमीनीचे काळिीपूविक 

सवेक्षि करून शेतसारा ठरजवला िाई व त्यानंतर ठरल्याप्रमािे शेतसारा शेतकऱ्याकडून 

गोळा केला िात असे. िमीनीच्या उत्पादन क्षमतेनसुार जतचे वगीकरि पढुील तीन 

प्रकारांमध्ये केले िात असे- पािथळ िमीन, कोरडवाहू िमीन, फळबागा आजि वनें. 

जवियनगरच्या साम्राज्यात तीन वषे व्यतीत करिाऱ्या फनािनो न्यूनीझ या पोतुिगीि प्रवाशानें 

असे नमूद केले आह ेकी, शेतकऱ्यांना एकूि उत्पादनाच्या नऊ दशांश एवढा भाग िमीन 

मालकांना द्यावा लागत असे. िमीन मालक आपल्या उत्पन्नातील िवळपास अधाि भाग वा 

जहस्सा रािाला देत असत. शेतसाऱ्याचा जहशोब व देखरखे ठेवण्यासाठी एका जवजशष्ट 

जवभागाची स्थापना करण्यात आली होती. या जवभागाला 'आठविे' असे म्हटल ेिात असे. 

राज्यात जवजवध प्रकारचे कर आकारले िात परतं ुलोकांमध्ये सवाित अजप्रय असलेला कर 

म्हििे संपूिि जसम्राज्यातून गोळा केला िािारा लग्नावरील कर होता. हा कर नंतरच्या 

काळात सळूवा जतम्मा यांच्या सांगण्यावरून रद्द करण्यात आला.   

असे जनदशिनास आिले गेले आहे की, या राज्याची एकंदरीतच आजथिक प्रिाली व 

करप्रिाली शेतकऱ्यांना पोषक नव्हती. जनदशिनास आलेल्या परुाव्यांनसुार शेतकऱ्यांचे हाल 

होत असत व िमीन मालक तसेच काही अजधकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून ते इतरत्र 

स्थलांतर करत असत. कृष्िदेवरायासारख्या शासकांनी शेतकऱ्यांची जस्थती 

सधुारण्यासाठी प्रयत्न केलेले जनदशिनास येतात. परतं ु कमिोर रािांच्या कारकीदीत 

उमराव व सरदार मंडळी शेतकऱ्यांचे शोषि जवनासायास करत असत. दस्तावेिांनसुार 

राज्याचे दोन खिीनें होत-े प्रत्येक जदवशीचा पैसा िमा करण्यासाठी व पैसा काढण्यासाठी 

लहान खिीना व मोठी रक्कम तसेच मांडजलक रािांकडून प्राप्त झालेल्या भेटवस्तू िमा 

करण्यासाठी वेगळा मोठा खजिना होता. मंडलेश्वरांकडे राज्याच्या महसूलाचंे जनयंत्रि 

होत.े  

११.४ यादव कालखंडातील महसूल प्रशासन 

 बाबर व हुमायून या पजहल्या दोन मघुल सम्राटांच्या काळात जदल्लीच्या 

सलुतानशाहीप्रमािेच महसूल प्रशासन वा व्यवस्था होती. बाबर हा भारतातील मघुल 

घराण्याचा संस्थापक असल्याने त्याचा बराचसा वेळ यदेु्ध लढण्यात व साम्राज्याची घडी 
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बसजवण्यात खची पडला त्यामळेु त्याला महसूल प्रशासनाकडे िास्त लक्ष घालता आले 

नाही. बाबर नंतर मघुल सम्राट बनलेल्या हुमायूनला देखील महसूलाबाबतच्या बाबींकडे 

म्हिावे तसे लक्ष परुवतात आले नाही कारि त्यालासदु्धा जसंहासनासाठी लढावे लागले व 

आपला बराच काळ अ्ातवासात व्यतीत करावा लागला.  

उत्कृष्ट दिािची महसूल व्यवस्था सरुू करण्याचे शे्रय शेरशहा सरु याला िाते. शेरशहा 

हुमायून नंतर व अकबरापूवी जदल्लीच्या तख्तावर बसला होता. महसूल सधुारिा ह े

शेरशहाच्या प्रशासनाचे प्रमखु वैजशष््टय होते असे म्हिावे लागेल. शेरशहानें अवलंजबलेल्या 

महसूल सधुारिा म्हििे भजवष्यातील प्रामखु्यानें अकबरच्या काळातील महसूल 

सधुारिांचा पाया ठरला. सरुूवातीच्या काळात आपल्या वजडलांची िागीर (िहाजगरी) व 

नंतरच्या काळात जबहारचे प्रशासन हाताळण्याचा शेरशहाला अनभुव होता व त्यामळेु त्याला 

सवि पातळीवरील महसूल प्रशासनाचा अनभुव होता. कुशल प्रशासकांच्या मदतीने शेरशहानें 

संपूिि महसूल व्यवस्था कायिक्षम बनजवली. महसूल सधुारिांच्या मागे शेरशहाची खालील 

दोन उद्दीष््टये होती: 

१. शेतकऱ्यांची जस्थती सधुारिे  

२. राज्याचा महसूल वाढवून महसूल व्यवस्था जस्थर करिें 

शेरशहानें शेतसारा ठरजवण्यासाठी संपूिि साम्राज्यभरातील शेतिमीनीचे मोिमाप 

करण्यावर भर जदला. येथून पढेु अंदािावर वा शेतीतील उभ्या जपकांचे अंदाि े मोिमाप 

करून वा खळ्यावर जपकाचे (धान्याचे) अंदािे मोिमाप करून शेतसारा गोळा करण्याची 

पद्धत बंद करण्यात आली. लागवडीखालील शेतिमीनीचे मोिमाप करून महसूलाचे 

मूल्यजनधािरि वा प्रमाि ठरजवण्यात येऊ लागले व कुठल्याही मध्यस्थाच्या मदतीजशवाय 

सरळ शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा केला िाऊ लागला. शेतिमीनेचे मोिमाप केल्यानंतर 

जतचे पढुील तीन प्रकारच्या प्रतींमध्ये  जवभािन करण्यात आले-चांगली, मध्यम व जनकृष्ट 

दिािची. शेततीचे उत्पादन ठरजवण्यासाठी या जतन्ही प्रकारच्या शेतिमीनींचा मध्यमान 

धरला िाई. राज्याचा  जहस्सा साधारिपिे एकूि उत्पादनाच्या एक चतथुाांश वा एक 

ततृीयांश एवढा असे. शेिकऱ्यास शेतसारा जपकांच्या तसेच चलनाच्या (पैशाच्या) स्वरूपात 

भरण्याची मभुा होती. शेतकऱ्यांचे अजधकार मान्य व मंिूर केलेले असत. तसेच त्यांच्या 

िबाबदाऱ्यांची नोंद 'काबजुलयत' नामक दस्तावेिावर केली िात, हा एक प्रकारचा 

करारनामा असे िो शासक शेतकऱ्यांकडून जलहून घेत. शेतकऱ्यांना शासकांतफे 'पट्टा' 

नामक दस्तावेि जदला िाई ज्यावरून शेतकऱ्याची शेतिमीनीची मालकी प्रजतत होत असे. 

प्रत्येक गावात पटवारी नामक (गावचा लेखापाल वा जहशेबनीस) अजधकारी असे िो 

कुळांच्या िमीनीबाबत इत्यंभूत माखहती ठेवत असे. सलुतानाच्या (सम्राट वा रािाच्या) 

मालजकच्या शेतिमीनीचे (खालसा) भाडे पटवारी व मकुादमाच्या सहाय्यानें या कामासाठी 

पगारावर वा वेतन देऊन जनयुक्त केलेले जवशेष सरकारी अजधकारी वसूल करत असत.  

पेरिी केल्यानंतर शेतकऱ्याला राज्याला शेतसारा म्हिून जकती जहस्सा द्यावयाचा आहे हे 

ठाऊक असे. कुठल्याही अजधकाऱ्याला शेतकऱ्याकडून राज्यानें ठरवून जदलेल्या 

शेतसाऱ्यापेक्षा िास्त शेतसारा गोळा करता येत नसे वा आकारता येत नसे. 

दषु्काळासारख्या आजिबािीच्या जस्थतीला वा इतर नैसजगिक आपत्तीला सामोर ेिाण्यासाठी 
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प्रत्येक शेतकऱ्याकडून प्रत्येक जबघा िमीनीमागे अजडच शेर एवढे धान्य गोळा केल े िात 

असे.  

शेरशहानें आपल्या साम्राज्याच्या बहुतांश भागांत रयतवारी शेतसारा पद्धतीचा जस्वकार 

केला होता. रयतवारी पद्धतीमध्ये राज्याचा शेतसारा मोििीत व तो गोळा करण्याच्या 

कामात शेतकऱ्याशी थेट संबंध वा संपकि  येत असे. मात्र, मलुतान, माळवा व रािस्थान या 

भागांमध्ये रयतवारी पद्धतीचा अवलंब झाला नाही कारि तेथे िाजगरदारी पद्धत अजस्तत्वात 

होती. शेरशहानें केलेल्या उपाययोिनांमळेु शेतकऱ्यांची खस्िती मोठ्या प्रमािात 

सधुारण्यास मदत झाली. राज्याच्या महसूलात वा उत्पन्नात देखील लक्षजिय वाढ झाली. 

त्यानें शेतकऱ्यांचे कल्याि होईल यासाठी जवशेष काळिी घेतली. शेरशहा म्हित असे, 

"शेतकरी हे जनदोष असतात, त ेज्यांचे राज्य असते त्यांचे म्हििे मकुाटपिें ऐकत असतात, 

मी त्यांच्यावर अत्याचार केले तर ते आपले गाव सोडून देतील व मलूुखाचे वाटोळे होईल व 

प्रदेश भकास होतील व पनु्हा एकदा सबुत्ता येण्यासाठी बराच कालावधी लागेल". शेरशहानें 

अशाप्रकार े शेतकऱ्यांच्या जहताला प्राधान्य जदले होते व आपत्तीच्या काळात शेतसाऱ्याचे 

प्रमाि कमी केले िात असे वा शेतकऱ्यांना त्यातून सूट जदली िात असे. िरी अजधकाऱ्यांना 

कर वा शेतसारा ठरजवताना शेतकऱ्याबाबत सौम्य भूजमका घेण्याच्या सूचना असल्या तरी 

तो गोळा करताना कठोरता दाखजवली िाई.  

त्यामळेु असे म्हििे अजतशयोक्ती ठरू नये की, शेरशहा हा जहंदूस्थानातील पजहला रािा 

होय त्यानें महसूल जवषयक व शेतसऱ्याबाबत दूरगामी सूधारिा घडवून आिल्या ज्याचा 

राज्याला तसेच रयतेला फायदा झाला. अकबराची महसूल व्यवस्था शेरशहाच्या तत्वांवर 

आधाररत होती तसेच त्यानें त्या व्यवस्थेत काही नाजवन्यपूिि बदल घडवून जतच्यात 

सधुारिा केल्या होत्या. त्यामळेु आपल्या असे लक्षात येते की, आपल े साम्राज्य सरुजक्षत 

करून स्थान बळकट केल्यावर अकबराने (अकबर हुमायून नंतर मघुल सम्राट बनला) 

खऱ्या अथािनें महसूल प्रशासनाकडे लक्ष जदले. अकबर शरेशहाच्या महसूल सधुारिांचा 

प्रशंसक होता व त्यानें त्यात सधुारिा आणण्याचंा प्रयत्न केला. अबूल फज्लच्या ऐन-ए-

अकबरी या गं्रथात अकबराच्या महसूल प्रशासनाचे जवस्ततृ वििन आल े आहे. 

राज्यारोहिानंतर म्हििेच सम्राट बनल्यानंतर अकबरानें शेरशहाची शेतसारा गोळा 

करण्याची पद्धत जस्वकारली. या पद्धतीनसुार लागवडीखालील शेतिमीनीचे मोजमाप 

करून शेतसारा गोळा करण्याचे कें िीय वेळापत्रक बनजवले िाई. शेतिमीनीच्या 

उत्पादकतेनसुार शेतकऱ्यांची  जपकजनहाय देिी ठरवली िात. या कायिक्रमानसुार जकंमतींचे 

कें जिय वेळापत्रक ठरजवले िाई. अकबराच्या असे लक्षात आले की, कें जिय स्तरावर 

ठरजवलेल्या या कायिक्रमाच्या काजह मयािदा होत्या. सवाित महत्त्वाचे म्हणजे याचा शेतकऱ्यांना 

खूप त्रास होत असे. सविसामान्यपिें या व्यवस्थेमळेु शेतकऱ्याला िास्त भदुांड बसे कारि 

जकंमती कें जिय दरबारात ठरत असत ज्या ग्रामीि भागापेक्षा िास्त असत. 

अकबरानें महसूल प्रशासनात अनेक प्रयोग केले. त्याला या कामात मझुफ्फर खान, 

इजतमाद खान आजि रािा तोडरमल यांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली. त्याला शेतकऱ्यांशी 

थेट संबंध प्रस्थाजपत करण्यात रस होता. जपकांची जवजवधता व िमीनीच्या सपुीकतेत 

असलेला फरक या कारिांमळेु संपूिि देशात एकाच स्वरूपाची वा समान स्वरूपाची 

व्यवस्था आििे कठीि होते. त्यामळेु अकबरानें शेरशहाच्या पद्धतीमध्ये काही बदल केले. 

१५६० मध्ये ख्वािा अब्दलु मिीद खान याला विीर म्हिून जनयकु्त करून अकबरानें 



 

 

महसूल प्रशासनातील प्रयोग 

95 

महसूल प्रशासनात सधुारिा आणण्याचं्या दृष्टीनें पजहला महत्त्वाचा प्रयोग केला. त्याने 

शेतसारा पैशाच्या स्वरूपात गोळा करण्याचे ठरवून त्याचा दर व प्रमाि िास्त ठेवले, 

त्यामळेु शेतकऱ्यांना शेतसारा देिे कठीि िाऊ लागले, व त्यामळेु शेतकरी नाराि होते. 

१५६३ मध्ये अकबरानें इजतमाद िान याला खाजलसा शेतिमीनींचा प्रमखु जदवान म्हिून 

जनयकु्त केले. त्यानें खाजलसा शेतिमीनींना िहाजगरींपासून वेगळे केले. त्याने खाजलसा 

शेतिमीनींचे जवभािन प्रत्येकी वषािला एक कोटी दाम एवढा महसूल देिाऱ्या महसूल 

जवभागांमध्ये केली. या प्रत्येक जवभागाच्या प्रमखु अजधकाऱ्याला करोडी असे संबोधल ेगेले.  

१५६४ साली रािा तोडरमल सोबत मझुफ्फर िान याला जदवान-ए-कूल म्हिून खनयकु्त 

करण्यात आले. त्यानें महसूल सधुारिा घडवून आणल्या. वेगवेगळ्या पररसरातील 

कानंूगोंना त्यांच्या पररसरातील महसूलजवषयक आकडेवारी जवझारतेत पाठजवण्यास 

सांगण्यात आले. जवझारतेत या आकडेवारीवरून महसूल वा शेतसाऱ्याचे दर ठरवले िात. 

१५६९ मध्ये त्यानें वाजषिक मूल्यजनधािरिाची पद्धती सरुू केली. कानंूगो या अजधकाऱ्याला 

स्थाजनक जस्थतीचे आकलन असे त्यामळेु त्याला प्रत्यक्ष उत्पादन, स्थाजनक पातळीवरील 

जकंमती, जवक्री व जपकांचे स्वरुप याजवषयी अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. वाजषिक 

मूल्यजनधािरिाचे वा आकारिीचे काही दोष होत ेत्यामळेु शेतकऱ्यांचे हाल झाले व राज्याला 

देखील त्रास झाला.  

१५७३ साली गिुरात जिंकल्यानंतर अकबरानें त्या प्रांतात महसूल सधुारिा घडवून 

आिण्यासाठी रािा तोडरमलला जनवडले. तोडरमल शेतिमीनीचे जनयजमतपिे सवेक्षि घेत 

असे व शेतसाऱ्याची आकारिी शेतिमीनीचा वा गिुवत्ता तसेच ती ज्या पररसरात आह ेह े

पाहून ठरजवण्यात येत असे. िहाजगररचें रूपांतर रािाच्या (सम्राटाच्या) शेतिमीनींमध्ये 

करण्यात आले. तत्कालीन साम्राज्याचे जवभािन १८२ परगन्यांमध्ये करण्यात आले. 

प्रत्येक परगन्याचे उत्पन्न एक कोटी दाम म्हििेच वषािला अजडच लाख रूपये एवढे होते. 

महसूल सधुारिांची अंमलबिाविी करण्यासाठी अकबरानें तोडरमलला जदवान तर ख्वािा 

शहा मन्सूर याला त्याचा सहायक वा प्रजतजनधी म्हिून खनयुक्त केले. तोडरमलनें अकबराच्या 

साम्रािाच्या शेतसाऱ्याच्या प्रशासनाचा पाया रचला. तोडरमलनें टाकलेली तीन महत्वाची 

पावल ेखालीलप्रमािे होत:  

• शेतिमीनीचे पद्धतशीर सवेक्षि व मोििी. पूवी शेतिमीनीची मोििी अंबाडीच्या 

दोरीच्या सहाय्याने केली िात असे िी हवेतील बाष्पाच्या प्रमािानुसार आंकूचन वा 

प्रसरि पावत असे. या अंबाडीच्या दोरी ऐविी आता लोखंडी ररगंा लावलेले बांबू 

शेतिमीनीची मोििी करण्याकररता वापरले िाऊ लागले ज्यांच्यात कुठल्याही 

वातावरिात व तापमानात बदल होत नसे. 

• शेतिमीनीची मोििी झाल्यानंतर लागवडीच्या सलगतेच्या आधार े जतचे वगीकरि 

केले जात असे. राज्याचा शेतीच्या उत्पादनातील जहस्सा ठरजवण्यासाठी 

शेतिमीनीचे पढुील चार प्रकारांमध्ये वगीकरण केले िाई: पोलि, परौती, चाचर व 

बंिर. पोलि या प्रकारातील शेतिमीन नेहमीच वा सातत्याने लागवडीखाली असे. 

परौती या प्रकारातील शेतिमीनीची सजुपकता जटकजवण्यासाठी जतला  एक जकंवा 

दोन  वषे पजडत ठेवावे लागत असे. चाचर या प्रकारातील शेतिमीनीची सजुपकता 

जटकजवण्यासाठी जतला तीन जकंवा चार वषे पजडत ठेवावे लागत असे. बंिर हा 
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शेतिमीनीचा चौथा प्रकार होता, जह िमीन वा शेती पजडक म्हििेच नाजपक असे. 

राज्याचा जपकातील जहस्सा िमीनीची सजुपकता तसेच मागच्या दहा वषाांतील 

उत्पादन यावर ठरत असे. पोलाि व परौती या शेतिमीनींचे वगीकरि चांगली, 

मध्यम व खराब (कमी प्रतीची) अशा तीन प्रकारांमध्ये होत असे. या जतन्ही 

प्रकारांतील उत्पादनाची सरासरी काढून शेतसारा ठरवला िाई. बंिर िमीनीची 

लागवड करण्याकररता प्रोत्साहन खदले िाई.  

• फक्त प्रत्यक्ष लागवडीखाली असलेली शेतिमीन मोिून शेतसारा ठरवला िाई. 

राज्याचा उत्पादनातील जहस्सा एक ततृीयांश एवढा असे, परतं ुहे प्रमाि िमीनीची 

उत्पादकता व शेतसारा ठरजवण्याची पद्धती यानसुार बदलत असे. वेगवेगळ्या 

जपकांसाठीचा शेतसाऱ्याचा दर वेगळा असे.  

    रािा तोडरमलच्या या शेतसारा गोळा करण्याच्या पद्धतीमळेु शेतकरी व राज्य या 

दोहोंमध्ये शेतसाऱ्याबाबत नाहक रहस्य वा गूढता राहत नसे. शेतकऱ्याला त्याला 

जकती शेतसारा द्यावा लागिार आहे ते ठाऊक असे. राज्याला शेतसारा जदल्यानंतर 

शेतकऱ्याला त्याची पोच (पोचपावती) जदली िात असे. गोळा करण्यात आलेला 

शेतसारा, िमीनीची धारिा तसेच, शेतकऱ्याचे देिे, इत्यादींची नोंद ठेवली िात 

असे. शेतकऱ्याला त्याच्या नावे 'पट्टा' जदला िात असे व व 'काबजुलयत' नामक 

करारनाम्यावर शेतकऱ्याला स्वाक्षरी करावी लागत असे. या दस्तावेिांमध्ये 

शेतकऱ्याच्या शेतिमीनीचा तपशील जदलेला असे, ज्यात शेतीचे के्षत्रफळ व त्यानें 

द्यावयाचा शेतसारा याबाबतचा समावेश असे. शेतसारा गोळा करिारा अजधकारी 

गोळा केलेल्या शेतसाऱ्याचा तपशील राज्याच्या खजिन्याकडे पाठजवत असे. 

िमाखचि (जहशोब) व तत्सम तपशील पजशियन (फारसी) भाषेत ठेवला िाई.           

 दशला पद्धती, िब्ती पद्धती, गल्लाबक्ष पद्धती आजि नस़क पद्धती अशा महसूल 

(शेतसारा) गोळा करण्याच्या जवजवध पद्धती होत्या. या पद्धतींचे वििन खालीलप्रमािे जदले 

आह:े 

• दशला पद्धती (दहा वषाांची शेतसारा गोळा करण्याची पद्धती) जबहार, माळवा, 

अलाहाबाद, आग्रा, जदल्ली, लाहोर, अवध आजि मलुतानच्या काही भागांमध्ये जह 

पद्धती अवलंजबण्यात आली होती. या पद्धतीनसुार जवजवध जपकांच्या उत्पादनाची 

सरासरी आजि शेवटच्या काही वषाांतील जकंमती यांचा जहशेब केला िाई व त्यानंतर 

राज्याचा जहस्सा उत्पादनाच्या सरासरीच्या एक ततृीयांश एवढा ठरवला िाई.  

• िब्ती पद्धतीमध्ये जबजतकची नामक महसूल अजधकारी प्रत्येक शेतिमीनीतील 

जवजवध जपकांचे के्षत्रफळ मोित असे व त्यानंतर त्यावेळी लागू असलेल्या दरानसुार 

महसूल वा शेतसाऱ्याचा जहशेब करून तो तत्सम शतेकऱ्यांकडून गोळा करत असे. 

या पद्धतीची अंमलबिाविी जबहार, मलुतान, अलाहाबाद अिमेर, आग्रा व 

जदल्लीमधील काही सभुें तसेच गिुरातच्या काही भागांमध्ये केली िात असे.  

• गल्लाबक्ष ही सवाित िनुी व सवित्र आढळिारी शेतसारा पद्धती होती. या पद्धतीमध्ये 

शेतीचे उत्पादन राज्य व शेतकऱ्यामध्ये एका जनजित प्रमािात जवभागले िाई. जह 
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पद्धती काश्मीर, कंदाहार, आजि जसंध व मलुतानच्या काही भागांमध्ये जह पद्धती 

अजस्तत्वात होती.  

• ऩसक पद्धतीस कांकूत पद्धती देखील म्हटल े िाई. या पद्धतीची अंमलबिाविी 

बंगाल, गिुरात व काजठयावाड़ या भागांमध्ये केली िाई. या पद्धतीमध्ये शेतसाऱ्याचे 

मोिमाप करिार ेअंदािे शेतीच्या उत्पादनाचा अंदाि प्रत्यक्ष जनररक्षि करून प्रत्यक्ष 

जठकािी लावत असत व लावलेल्या अंदािापैकी एक ततृीयांश एवढा जहस्सा 

राज्याला जदला िाई. 

अकबराच्या शेतसारा पद्धतीला रयतवारी पद्धत म्हटल ेिाई. या पद्धतीत प्रत्यक्ष शेतकरी 

ठरलेला वाजषिक महसूल वा शेतसारा भरण्यास िबाबदार असे. पटवारी व मकुादम ह े

राज्याचे अजधकारी नसत परतं ु राज्याने न व सम्राटानें त्यांच्या सेवा ग्राहृय धरून मान्य 

केल्या होत्या व त्यांच्या सहाय्याने शेतसाऱ्याचे मोिमाप करून तो गोळा केला िात असे 

तसेच त्याची नोंद ठेवली िात असे. याच्या मोबदल्यात त्यांना शेतसाऱ्याचा काही भाग 

जदला िात असे. अजमल हा शेतसारा (महसूल) गोळा करिारा अजधकारी असे व त्याला 

जबजतकची, फोतेदार व कानंूगो हे अजधकारी मदत करत असत. आपल्या असे जनदशिनास 

येते की, अकबराच्या कारजकदीच्या नंतरच्या काळात कानंूगोंना राज्याचे अजधकारी म्हिून 

मान्यता जमळाली होती व त्यांना राज्याकडून वेतन जदले िाई. अजमलांच्या वर अजमल गजु़र 

हे अजधकारी असत, िे प्रांतीय जदवानांच्या देखरखेीखाली कायिरत असत व प्रांतीय जदवान 

कें जिय जदवानाच्या म्हििेच विीराच्या जनयंत्रिाखाली काम करत असत. अकबराला 

लागवडीखालील के्षत्र वाढजवण्यात आजि शेतीत सधुारिा घडवून आिण्यात खूपच रस 

होता. त्यानें अजमलांना शेतकऱ्यांसोबत जपत्याप्रमािे वतिन करण्याच्या सचेुना जदल्या होत्या. 

त्याला शेतकऱ्यांना जबयािं जवकत घेण्यासाठी, पशूधन जवकत घेण्यासाठी व शेतीच्या इतर 

कामासाठी किि देण्याच्या व शेतकऱ्याला परवडेल अशा हप्त्यांमध्ये ते वसूल करण्याच्या 

सचुना होत्या.  

अकबराच्या कारकीदीत शेतकऱ्यांवर करांचा अजतप्रमािात बोिा नव्हता. तो 

पारपंाररकररत्या चालत आलेला उत्पादनाचा एक ततृीयांश एवढा जहस्सा शेतकऱ्यांकडून 

शेतसारा म्हिून गोळा करत असे. दशला पद्धतीमध्ये शेतकऱ्याला दहा वषे एका ठरलेल्या 

प्रमािात शेतसारा द्यावा लागत असे. िर शतेकऱ्यानें स्वबळावर उत्पादनात वाढ केली तर 

त्याचा फायदा त्याला जमळत असे. याव्यजतररक्त िहाजगरदारीची सवि िमीन राज्याच्या 

अजधकाऱ्यांच्या जनयंत्रिाखाली असे. अशाप्रकार,े अकबराच्या काळात िहाजगरदार व 

िमीनदारांसारखे शेतकऱ्यांचे शोषि करिार े मध्यस्थ नव्हते. त्यामळेु अकबरकाजलन 

महसूल व्यवस्था वा शेतसारा पद्धती राज्य तसेच शेतकरी या दोहोंना परुक होती. या 

पद्धतीमळेु उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली व त्यामळेु व्यापार उजदमात देखील वाढ 

झाली. नेमक्या याच कारिामळेु िरी अकबर सातत्याने यदु्ध करत असला तरी त्याचा 

खजिना नेहमीच िव्यानें भरलेला असे. त्यामळेुच जव्हन्सेंट जस्मथ या इंग्रि इजतहासकारानें 

अकबराच्या महसूल प्रशासनाची प्रशंसा केली आहे.  

मात्र, येथ ेएक बाब लक्षात घेतली पाजहिे व ती म्हििे ही की, मघुल सम्राट िनतेकडून 

इतरही कर गोळा करत असत. अशातहेनें राज्याच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी 

शेतकऱ्यांकडून शेतसाऱ्यासोबतच इतरही कर घेतले िात. या इतर करांना 'अवाब' असे 
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म्हटले िाई. या इतर करांमध्ये जवक्री केलेल्या मालावरील कर, स्थावर मालमते्तच्या 

जवक्रीवरील कर, सरकारी अजधकाऱ्यांनी कामाजनजमत्त घेतलेली आगाऊ रक्कम तसेच 

राज्याच्या वतीनें घेतलेले शलु्क व दलाली, काही जवजशष्ट प्रकारचे व्यापार करण्यासाठीचा 

परवाना कर, िबरदस्तीने वसूल केलेली वगििी, जहंदूंकडून गोळा केली िािारी पढुील 

प्रकारची िकात- गंगेत स्नान करण्यासाठी द्यावा लागिारा कर, जहंदूंच्या अस्थी गंगेत 

जवसिीत करण्यासाठी लागिारा कर, इत्यादींचा समावेश असे. औरगंिेबाने िरी काही 

'अवाब' रद्द केलेले जनदशिनास येत असले तरी राज्याच्या महसूलात वदृ्धी करण्यासाठी काही 

नवीन 'अवाब' सरुू केले. मजुस्लमेत्तर िनतेकडून घेतला िािारा जिजझया हा कर अकबरानें 

रद्द केला होता मात्र औरगंिेबाने तो पनु्हा सरुू केला.  

मघुल काळात महसूल प्रशासनात िमीनदार महत्वाची भूजमका जनभावत असत. त्यांच्या 

पररसरात कायदा व सवु्यवस्था राखिे ही त्यांची िबाबदारी असे. परतं ु त े अंमल 

गिुरांप्रमािे राज्याचे अजधकारी नसत तर गावातील क्षलु्लक िमीन धारक वा िमीन मालक 

असत. यातील काहीिि पूवीच्या रािघराण्यांतील वंशि होते िे आपली वजडलोपाजिित 

शेतिमीन कसत होत.े िमीनदार आपल्या मालकी हक्काच्या शेतिमीनीची लागवड करत 

असत. त्यांना अनेक गावांचा शेतसारा गोळा करण्याचा वंशपरपंरागत हक्क देखील प्राप्त 

होता. असे असले तरी, सविसामान्य मान्यता होती की, िमीनदार त्याच्या 

िमीनदारीअंतगित येिाऱ्या सवि शेतिमीनीचा मालक नसे. याचाच अथि असा होता की, 

िोपयांत कुळ ररतसरपिे शेतसारा वा िमीनीचा महसूल ररतसरपिे देत आह े तोपयांत 

िमीनदार कुळाला शेती करण्यापासून रोखू शकत नव्हता वा त्याला शेतिमीनीपासून 

बेदखल करू शकत नव्हता. बंगाल प्रांतामध्ये िमीनदार एक ठराजवक रक्कम राज्याला 

महसूल म्हिून देत असे व उरलेले उत्पादन वा रक्कम स्वतःचे उत्पन्न म्हिून ठेवून घेत 

असे. िेथे शेतकऱ्याने राज्याला द्यावयाचा शेतसारा जनजचचत झालेला असे अशा जठकािी 

िमीनदार स्वतःच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांवर वेगळा उपकर लावून त्याची वसूली करत 

असे. िमीनदारांनी शेतकऱ्यांच्या अशाप्रकार े केलेल्या शोषिामळेु त्यांची ख्याती 

'शोषिकताि वगि ' अशी झाली.  

िमीनदार त्यांचे खािगी सैन्यदेखील बाळगत असत. त ेजकल्ले वा गढ्यांमध्ये जनवास करत 

असत ि े आपसूकच त्यांच्या प्रजतषे्ठचे लक्षि बनले. िोपयांत त े राज्याच्या खजिन्यात 

जनत्यनेमाने महसूल िमा करत असत तोपयांत त्यांच्या बाबींमध्ये वा व्यवहारामध्ये 

राज्यातफे वा सलुतान वा सम्राटातफे हस्तके्षप केला िात नसे. या िमीनदारांचा स्थाजनक 

पातळीवर मोठ्या प्रमािात प्रभाव  तसेच सत्ता असे त्यामुळे साधारिपिे राज्याला वा 

सम्राटाला त्यांच्याकडे दलुिक्ष करिे शक्य नसे.  

अकबराच्या काळात सरकारी अजधकाऱ्यांना प्रामखु्याने मनसबदारांना रोख रक्कमेच्या 

स्वरूपात वेतन जदले िात असे. मात्र, अकबरानंतर यात बदल करण्यात आला. 

अकबराच्या उत्तराजधकाऱ्यांनी या पद्धतीमध्ये बदल केले. आता मघुल अजधकाऱ्यांना रोख 

रक्कमेच्या स्वरूपात वेतन न देता त्यांना ज्या िमीनीतून महसूल जमळेल अशी िमीन जदली 

िात असे. अशा िमीनीला िहाजगर (िहाजगरी वा िाजगर) म्हटले िाई व ती ज्या व्यक्तीच्या 

ताब्यात असेल त्याला िहाजगरदार असे संबोधले िाई. मनसबदाराला त्याची प्रजतष्ठा व 

हुद्याप्रमािे िहाजगरी जमळत असे. त्याला त्याचे उत्पन्न या िहाजगरीतून प्राप्त होत असे. 

जविारत (विीराचे कायािलय) अशा सवि िहाजगरींचे मलु्यमापन करत असे.  
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 िहाजगरदार हे एकप्रकार े राज्याचे अजधकारी असत व त्यांच्या वेगवेगळ्या जठकािी 

जनयुक्त्या व बदल्या केल्या िात. काही वषाांनंतर िहाजगरदाराची रवानगी एका जठकािाहून 

दसुऱ्या जठकािी केली िात असे िेिेकरून त्याचे तत्सम पररसरात जहतसंबंध जनमािि होऊ 

नयेत. परतं ु िहाजगरदार साधारिपिे  आपल्या िहाजगररतील िनतेच्या कल्यािासाठी 

काही जवशेष प्रयत्न करताना जनदशिनास येत नसत. तसेच साम्राज्याच्या प्रशासनाचे अशा 

िहाजगरींवर जनयजमतपिे जनयंत्रि नसे. नंतरच्या काळातील मुघल सम्राटांच्या काळात अशा 

िहाजगरी वंशपरपंरागतररत्या त्याच कुटंूबांकडे आल्या त्यामळेु पररजस्थती अिूनच जबकट 

बनली.  

मघुल सम्राट िहांगीर याच्या काळात शेती (कृषी के्षत्रात) व महसूलात (शेतसारा) उत्तरोत्तर 

घट आल्याचे वा हािस झाल्याचे िािवते. िहाजगरदारांना त्यांच्या िमीनींचे जनयोिन 

करण्याचे स्वातंत्र्य होते. साधारिपिे हे िहाजगरदार शेतकऱ्यांचा छळ करत असत. 

खालसा प्रकारच्या िमीनीतून जमळिाऱ्या महसूलात देखील उत्तरोत्तर घट होत गेल्याचे 

जनदशिनास येते. शहा िह नं बादशहानें आपल्या शेतकऱ्यांची जबकट होत चाललेल्या या 

जस्थतीत सधुारिा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याने िास्त िमीन लागवडीखाली आिण्याचा 

प्रयत्न केला. मनसबदारांना रोख रक्कमेच्या स्वरूपात वेतन देण्याऐविी िहाजगरी देण्याची 

पद्धत सूरूच ठेवण्यात आली. औरगंिेबाच्या कारकीदीत कृषीके्षत्रातील समस्या खूपच 

शोचनीय बनली. राज्य शेतकऱ्यांना वा कुळांना शेतिमीनीपासून बेदखल करू शकत नव्हते 

म्हिून त्यांना शेतीच्या कामात व्यस्त ठेवावे लागत असे. अजधकारी वगि व िहाजगरदार 

शेतकऱ्यांवर िलूुम करत असत व दहशत खनमााण करत असत. उत्तरकालीन मघुल 

शासकांच्या काळात महसूल प्रशासनाचा प्रचंड हािस व अधोगती होण्यास सुरुवात झाली 

त्यामळेु एकूि गोळा होिाऱ्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आजि साम्राज्याची 

आजथिक जस्थती डबघाईला येऊन जबकट झाली.        

सरुूवातीलाच असे नमूद करिे संयजुक्तक ठरले की, सम्राट अकबरानें अंजगकारलेल्या िमीन 

महसूल वा शेतसारा पद्धतीची जवद्वानांनी प्रशंसा केली आहे. अबूल फज्लच्या 

प्रशस्तीपत्रानसुार अकबराची शेतसारा पद्धती अजतशय कायिक्षम होती व या पद्धतीवर 

शेतकरी खूश होत.े शतेसाऱ्याचे प्रमाि जनजित केलेले असल्याने शेतकऱ्यांकडून िास्त 

प्रमािात शेतसारा गोळा करिे वा उकळिे कजठि होते. तसेच दषु्काळात व अजतवषृ्टीच्या 

काळात शेतसाऱ्यात सूट जदली जात असे. या प्रकारची महसूल व्यवस्था वा शेतसारा पद्धती 

कमी िास्त फरकाने वा कुठलाही बदल न करता संपूिि मघुल साम्राज्यात अजस्तत्वात 

होती.  

िरी शेतसारा हा प्रमखु कर असला तरी राज्याच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून  या 

व्यजतररक्त इतरही कर गोळा केले िात असत. हे कर पढुीलप्रमािे होते- वेगवेगळ्या 

प्रकारच्या िकाती, सीमाशलु्क, टंटसाळीवरील कर, प्रांताजधकाऱी, मंत्री व 

िहाजगरदारांकडून बादशहाला वा रािाला महत्वाच्या प्रसंगी जमळिाऱ्या भेटवस्तू, पराभूत 

रािांकडून जमळिारी नकुसानभरपाई, इत्यादी. अशाप्रकार ेमध्ययगुीन काळातील महसूल 

प्रशासनात अनेक बदल झालेले जनदशिनास येतात. गोळा केलेल्या महसूलाचा बराचसा भाग 

वा मोठा जहस्सा यदु्धांवर व रािाच्या वैयजक्तक सुखसजवधांवर व चैनीवर खचि केला िाई. 

येथ ेआपिास औरगंिेब बादशहाचे उदाहरि देता येईल. त्याने त्याला आपल्या पूवििांकडून 

िव्याने भरपूर भरलेल्या प्राप्त झालेल्या खजिन्याची नासाडी दख्खनमधील आवश्यक 
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नसलेली खजचिक युदे्ध लढण्यासाठी केली व आपल्या वंशिांना वा उत्तराजधकाऱ्यांना 

ररकामा खजिना वारसाहक्क म्हिून मागे ठेवला. 

११.५ प्रश्न: 

१.  सलुतान कालखंडातील महसूल पद्धतीची माजहती सांगा. 

२.  सलुतान कालखंडातील महसूल पद्धतीवर भाष्य करा. 

३.  मोगल कालखंडातील महसूल पद्धतीचा आढावा घ्या. 

११.६ सदंर्भ: 

१.  चौबळे िे. असे होत ेमोगल, महाराष्र राज्य साजहत्य मंडळ.  

२.  ड . धनंिय आचायि, मध्ययगुीन भारत : कल्पना प्रकाशन.  

३.  गाठाळ एस. एस. भारताचा इजतहास : कल्पना प्रकाशन. 

४.  जवद्याधर महािन, मध्यकालीन भारत : स. चंद. जदल्ली २००२.  

५.  गायकवाड आर. डी., भोसले आर. एच. प्राचीन व मध्ययगुीन भारताचा इजतहास. 
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१२   

मध्ययुगीन कालखंडातील आर्थिक बदल  

उद्योग, हस्तकला व व्यापार   

घटक रचना:  

१२.० उद्दीष्ट े

१२.१ प्रस्तावना 

१२.२ मध्ययगुीन कालखंडातील व्यापाराचे स्वरुप 

१२.३ मध्ययगुीन कालखंडातील उद्योग 

१२.४ मध्ययगुीन कालखंडातील समदु्र मागे चालणारा व्यापार 

१२.५ प्रश्न 

१२.६ संदर्भ  

१२.० उद्दीष्ट े

• मध्ययगुीन कालखंडातील व्यापाराचे स्वरुप जाणून घेणे. 

• मध्ययगुीन कालखंडातील उद्योगाचे स्वरुप माहित करुन घेणे. 

• मध्ययगुीन सागरी व्यापाराची माहिती समजून घेणे. 

१२.१ प्रस्तावना 

चौदाव्या शतकात जेव्िा इब्ऩ बतूता हदल्लीत आला तेव्िा र्ारतीय उपखंड पूवेकडे 

चीनपासून पहिमेकडे वायव्य आहिका तसेच यरुोपपयंत जागहतक संपकाभच्या वा 

दळणवळणाच्या जाळ्याचा र्ाग बनलेला िोता. तयांच्या असे लक्षात आले की, आवश्यक 

ती कौशल्ये, इच्छाशक्ती व संसाधने असणाऱ्या व्यक्तींसाठी र्ारतीय नगरांमध्ये वा 

शिरांमध्ये हवहवध के्षत्ांतील रोमांचक संधी उपलब्ध िोतया. तो आपणास कशाप्रकार े

र्ारतीय नगरांमधील (शिरांमधील) लोकसंख्येची घनता जास्त िोती म्िणजेच शिरांतील 

लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त िोते व सबुत्ता व समदृ्धी िोती याहवषयी देखील माहिती देतो. 

यावरून तो आपणास िेदेखील सचुवतो की, र्ारतातील नागररकरणाचे (शिरीकरणाचे) 

प्रमाण जास्त िोते तसेच व्यापार उदीमाच्या के्षत्ातदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली 

िोती. आपल्या इहतवतृ्तांतात इब्ऩ बतूता र्ारतीय शिरांचे व प्रामखु्याने हदल्ली व 

दौलताबादचे वणभन देतो.  

र्ारतातील बऱ्याचशा शिरांतील रस्तयांवर तडुुंब गदी असे व तयातील चमकदार (लख्ख) व 

आकषभक बाजार हवहवध वस्तूंनी र्रलेले असत. र्ारतीय उपखंडाचे आंतर-आहशयाई 

व्यापार उदीमाच्या जाळ्याशी दृढ संबंध प्रस्थाहपत झाल े िोते व र्ारतीय उतपादकांना 

आग्नेय व पहिम आहशयात मोठ्या प्रमाणात मागणी िोती. याचा र्ारतीय कलावंत व 

व्यापाऱ्यांना खूप फायदा िोत असे. ज्या र्ारतीय वस्तूंना मागणी िोती तयात प्रामखु्याने 



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाहजक, आहथभक आहण 

प्रशासकीय इहतिास  

(1200 CE - 1700 CE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 102 

कापडाचा व तयातल्या तयात सूती, मलमल, रशेमी, जरीच्या व मलुायम कापडाचा समावेश 

िोता. आपणास बरचेसे र्ारतीय राजे वेगवेगळ्या प्रकार े व्यापार उहदमाला चालना देत 

असत असे आढळते. व्यापाऱ्यांना प्रतोतसाहित करण्यासाठी हवशेष उपाययोजना केल्या 

जात. जवळजवळ सवभच व्यापारी मागांवर सखुसहुवधांनी पररपूणभ असलेल्या धमभशाळा तसेच 

हवश्रामगिृांची व्यवस्था केलेली असे. इब्ऩ बतूता आपणास माहिती देतो की, र्ारतातील 

ततकालीन टपाल खाते फार सक्षम िोते. याची प्रहचती आपणास याच्यावरून येते की, 

व्यापारी या हवर्ागामळेु वा सेवेमळेु दूरच्या हठकाणी फक्त माहितीच परुवू शकत नव्ित ेतर 

तयांना पैशांचे व्यविार व अगदी कमी वेळात वस्तू देखील एका हठकाणािून दसुऱ्या दचुरच्या 

हठकाणी पाठहवणे शक्य िोते.  

१२.२ मध्ययुगीन कालखंडातील व्यापाराचे स्वरुप 

सोळाव्या व सतराव्या शतकात ग्रामीण समाजाचे तेथ े आढळणारा आहथभक व सामाहजक 

रे्द िे एक प्रमखु वैहशष््टय िोते. याचा अथभ असा की, आपणास एका बाजूला सामाहजक 

प्रहतष्ठा व हवहवध अहधकार प्राप्त असलेले गर्भ श्रीमंत जमीनदार आढळत तर दसुरीकडे 

रू्मीहिन अस्पशृ्य शेतमजूर नजरसे पडत. या दोन टोकांच्यामध्ये शेतकऱ्यांचे स्थान असे जें 

र्ाडोत्ी मजूरांच्या मदतीने अन्नधान्य व हवहवध वस्तूंचे उतपादन करत असत. शेती कमी 

असणाऱ्या लिान शेतकऱ्यांना तयांचा उदरहनवाभि चालवणे देखील कहठण जात असे. असे 

मानले जाते की, सतराव्या शतकात र्ारतातील साधारणपणे १५% टक्के एवढे लोक 

शिरांमध्ये राित असत व िी संख्या वा प्रमाण सवभसामान्यपणे तयाच काळात पहिम 

यरुोपात जेवढे लोक शिरांमध्ये राित असत तयापेक्षा जास्त िोती. आपणास बहनभयर कडून 

पढुीलप्रकारच्या नगराची माहिती हमळते- व्यापारी नगर े(शिर)े, सागरी बंदर ेअसणारी शिर,े 

पहवत् शिर,े वेगवेगळ्या वस्तूंचे उतपादन करणारी शिर,े याते्साठी प्रहसद्ध असणारी शिर,े 

इतयादी. अशी हवहवध प्रकारची शिर ेअहस्ततवात िोती याचा अथभ व्यापारी वगभ व हवहवध 

व्यवसाय करणार े लोक समृद्ध िोते असा िोतो. शिरांमध्ये रािणाऱ्या इतर लोकांमध्ये 

वेगवेगळ्या व्यवसायातील पुढील लोकांचा समावेश िोत असे- वैद्य (िहकम), हशक्षक, 

वहकल, हचत्कार, वास्तहुवद्याहवशारद, संगीतकार, सलुेखन करणार,े इतयादी.  

हिंदू व्यापारी देशांतगभत तसेच देशाबािेरील व्यापारात मितवाची रू्हमका बजावत असत. 

तरीसदु्धा आपण एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे व ती म्िणजे खरुसानी (परहकय महुस्लम 

व्यापारी) व्यापाऱ्यांचादेखील व्यापारात मोठा हिस्सा िोता. दख्खनमधील कािी 

हकनारपट्टीवरील राज्य व तयांचे शासक परहकय व्यापाऱ्यांकडून अहतररक्त कर वसूल करून 

तयांना प्रदेशबाह्य अहधकार व हवशेष सवलती देत असत. 

आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये प्रामखु्याने उच्च वगाभसाठी लागणाऱ्या मिागड्या 

हवलासी वा चैनीच्या वस्तूंचा व घोड्यांचा तसेच खेचरांचा समावेश असे. हनयाभतीमध्ये 

अन्नधान्य, औषधी वनस्पती, मसाले, साखर व कापडाचा अतंर्ाभव िोता. आग्नेय आहशया 

व पूवभ आहिकेत हनयाभत िोणाऱ्या सूती व इतर प्रकारच्या कापडांचा प्रामखु्याने समावेश 

िोता. असे म्िटले जाते की, या काळात पहशभयाच्या आखाताच्या आसपास वसलेले कािी 

देश अन्नधान्याच्या परुवठ्यासाठी पूणभतः र्ारतीय उपखंडावर अवलंबून िोते. जरी 

कापडाची हनयाभत प्रामखु्याने आग्नेय आहशया व पूवभ आहिकेत िोत असली तरी र्ारतीय 

कापड यरुोपमध्ये देखील पोिोचले िोते असे हनदशभनास येते. अरब व्यापारी या र्ारतीय 
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वस्तू तांबड्या समदु्राच्या मागाभने दमास्कस (हसररयाची राजधानी) व अलेक्झांहिया 

(इहजप्तमधील प्रांत) येथे घेऊन जात असत. तेथून पढेु या वस्तूंचे हवतरण रू्मध्य सागराच्या 

पररसरातील व तयापलीकडील देशांमध्ये िोत असे.    

१२.३ मध्ययुगीन कालखंडातील उद्योग: 

जरी र्ारतीय कापड उद्योग फार जूना असला तरी कापडाची हवहवधता मयाभहदत िोती. 

महुस्लमांनी र्ारतात आकषभक प्रकारचे वेगवेगळे कापड आणले. बंगाल िे र्ारतीय कापड 

उद्योगाचे मखु्य कें द्र िोत े व कालांतराने याबाबतीत गजुरात बंगालचा स्पधभक म्िणून पढेु 

आलेले आपल्या लक्षात येते. कापड उद्योगानंतर मितवाचे असलेले उद्योग म्िणज े

धातकुाम, साखर बनहवणे व कागद बनहवणे िे िोते. यातील कागद बनहवणे िा हकरकोळ 

उद्योग िोता. िे उद्योग बिुदा खाजगी मालकीचे असत. मात्, राज्याला आवश्यक असणाऱ्या 

वस्तूंचे उतपादन करणाऱ्या कारखान्यातील अवजार े शासकीय मालकीची असत व तयांचे 

व्यवस्थापन देखील राज्याच्या यंत्णेकडून केले जाई. हदल्लीतील शािी कारखान्यांमध्ये 

फक्त रशेमाचे कापड बनहवण्यासाठी चार िजाराच्या आसपास हवनकरांना कामाला लावले 

जाई.  

र्ारत यरुोप, चीन व प्रशांत मिासागरातील व आसपासच्या देशांसोबत सागरी मागाभ ने 

जोडलेला िोता. तसेच जमीनीच्या वा रू्मागाभ ने वा खषु्कीच्या मागाभने र्ारत मध्य आहशया, 

अफगाहणस्तान, पहशभया, हतबेट व र्तुान सोबत जोडलेला िोता. हदल्लीच्या 

सलुतानशािीच्या काळात व्यापार र्रर्राहटस िोता व परहकय व्यापारी मोठ्या प्रमाणात 

स्थाहयक झाले िोते तयामळेु सलुानशािीतील शिरांना वैहिक रूप प्राप्त झाले िोते.  

पैसे व्याजाने हदले जात आहण श्रीमंत सावकार या व्यवसायात वा के्षत्ात सहिय असत. 

आियभकारक बाब म्िणजे जरी बऱ्याचदा राजहकय हस्थती अहस्थरतेची असली तरी 

र्ारतीयांच्या ठायी असलेल्या प्रामाहणकता या गुणांमळेु र्ारतासोबत व्यापार करणे सरुहक्षत 

समजले जाई अशी माहिती आपणास तयाकाळात र्ारतात येणार े व्यापारी आहण परहकय 

प्रवासी यांच्याकडून हमळते. र्ारत िा मित्त्वाचा हनयाभतदार िोता व व जगर्रातल ेव्यापारी 

हवहवध वस्तूंची व मालाची खरेदी करण्यासाठी सोनं देखील देत असत आहण या मालमध्ये 

शेतीमाल, कापड, औषधी वनस्पती व इतर अनेक वस्तूंचा समावेश िोता. तसेच र्ारत िा 

पहशभया घ्या आखातातील देशांसाठी अन्नधान्याचा मितवाचा स्त्रोत िोता. सलुानशािीत 

चलनाचा (चलनी नाणे) वापर व मितव वाढत चालले िोत े व नाणी टंकसाळीत पाडून 

व्यविारासाठी वापरली जात. हि नाणी संपूणभ उत्तर र्ारतातील शिरांमध्ये (नगरांमध्ये) 

प्रसाररत करून वापरात आणली जात. खाण्याचे पदाथभ (अन्न) हवहवध वस्तू गंगेच्या हत्र्जु 

प्रदेशात स्वस्त दरात हमळत, जरी या काळात वस्तूंचा तटुवडा व अहस्थरता अशा अनेक 

बाबींवर हकंमती अवलंबून असत. परहकय प्रवाशांच्या वतृ्तांतांनुसार वस्तूंच्या हकंमती 

साधारणपणे कमी असत.  

परहकय प्रवाशांच्या साक्षींनसुार एक बाब अधोरहेखत िोते की, हवजयनगरचे साम्राज्य देखील 

श्रीमंत िोत े व सवभत् सबुत्ता िोती. तेथील शेती चांगल्या प्रतीची िोती व कृषी के्षत्ात 

र्रर्राट िोती. हवजयनगरचे शासक हवहवध प्रकारच्या जलहसंचन सुहवधा व प्रकल्प 

हवकहसत करून कृषी के्षत्ाला बढावा देण्यात रस घेत असत. कृषी क्षत्ासोबतच हवहवध 
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उद्योगातून राज्याला अहतररक्त उतपन्न हमळत असे हकंबिूना िे उद्योग म्िणजे राज्याला 

अहतररक्त संपत्ती हमळवून देण्याचे स्त्रोत िोते. कापड उद्योग, खाणं उद्योग, सगंुधी द्रव्यांचा 

उद्योग आहण धातूशदु्धीकरण उद्योग िे तयाकाळातील कािी मितवाचे उद्योग िोत. व्यापार व 

उद्योग िे चांगल्या व्यापारी संघांमध्ये संघहटत झाल्याचे हनदशभनास येते.  

अब्दलु रझाक या हवजयनगरातील पहशभयन राजदूतानूसार हवजयनगरच्या साम्राज्याच्या 

ताब्यात तीनशेच्या आसपास सागरी बंदर िोते. िोन्नावर, र्टकळ, मंगरूळू, काहलका, 

कोहचन, हक्वलॉन, कावळा, नेगापटनम्, सेंट थॉम आहण पहुलकत िी कािी हवजयनगरमधील 

मितवाची बंदर े िोती. येथील परहकय व्यापार प्रामखु्याने पोतुभगीज, र्ारतीय व अरबी 

व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून चालत असे. मितवाचे म्िणजे हवजयनगरच्या साम्राज्याचे मलाया 

द्वीपसमूि, हिंद मिासारातील बेटे, ब्रह्मदेश, पहशभया, चीन, अॅहबहसहनया, दहक्षण आहिका व 

पोतुभगाल या देशांसोबत चांगले व्यापारी संबंध िोते. हवजयनगरच्या साम्राज्यातून प्रामखु्याने 

कापड, तांदूळ, लोखंड, साखर, सोरामीठ आहण मसाले या वस्तूंची व हजन्नसांची हनयाभत 

िोत असे. हवजयनगरच्या साम्राज्यात आयात केल्या जाणाऱ्या मितवाच्या वस्तू व प्राणी 

पढुीलप्रमाणे िोतया- तांबे, पारा, चीनी रशेमी कापड, मखमल, घोडे व ित्ती. १५१६ साली 

हवजयनगरच्या साम्राज्याला रे्ट देणारा एदआुदो बारबोझा िा पोतुभगीज प्रवाशी अगोदरच्या 

प्रवाशांनी हदलेल्या माहितीला दजुोरा देतो. तयाने हवजयनगर शिराची पढुील शब्दांमध्ये 

प्रशंसा केली आिे- " शिराची व्याप्ती मोठी िोती, लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त िोते व िे शिर 

देशातील एक सहिय व्यापारी कें द्र िोते- येथे हिर ेव रूबीसारखे खडे पेगूमधून येत असत, 

रशेीम कापड चीन व अलेक्झांहिया मधून येत असे, शेंदूर, कापूर, कस्तरुी, काळी हमरी 

आहण चंदन मलबार मधून येत असत." 

हवजयनगरचे साम्राज्य व शेजारच्या राज्यांमधील राजकीय तणावाचा पररणाम व्यापारावर 

पडत असे. यदु्धाचा हनणभय अनेकदा पररणामकारक घोडदळावर अवलंबून असल्यामळेु 

अरहेबया (अरबस्तान) आहण मध्य आहशयातून उत्तम प्रतीच्या घोड्यांची आयात करणे 

दहक्षणेतील मध्ययगुीन स्पधभक राज्यांना मितवाचे िोते. तसेच हवजयनगरचे साम्राज्य तेथील 

मसाल्यांच्या, कपड्यांच्या आहण मौल्यवान खड्यांच्या बाजारपेठांसाठी प्रहसद्ध िोते. असे 

लक्षात येते की, अशा गर्भ श्रीमतंांच्या शिरांमध्ये व्यापार प्रहतषे्ठचे प्रहतक मानला जात असे 

जेथे श्रीमंत नागररकांना हवदेशी वस्तू, प्रामखु्याने दाहगने आहण मौल्यवान खडे लागत 

असत. राज्याने प्राप्त केलेल्या मिसूलाचे हवजयनगरच्या साम्राज्यातील सबुत्ता व समदृ्धीत 

मितवाचे योगदान िोते.  

जेव्िा िुमायून नंतर व अकबरापूवी शेरशिा हदल्लीच्या तख्तावर आला तेव्िा तयाने मोठ्या 

प्रमाणात व्यापार उदीमाला प्रोतसािन हदले. तयाने आपल्या साम्राज्यात वस्तूंवर हवहवध 

हठकाणी कर गोळा करण्याची पद्धती बंद करून टाकली व फक्त सीमेवर जेव्िा वस्तू देशात 

आयात केली जाईल तेथे व जेथे वस्तूंची हविी केली जाईल तेथ े अशा दोनच हठकाणी 

वस्तूंवर कर आकारण्याचे हनदेश  आपल्या अहधकाऱ्यांना हदले. पहिमेकडून व मध्य 

आहशयातून आयात िोणाऱ्या वस्तूंचे सीमाशलु्क हसंधू नदीच्या तीरावर गोळा केले जाई. 

फक्त व्यापार उदीमाला प्रोतसािन देणेच परुसेे नसते तर व्यापार उहदमाचा उतकषभ 

करण्यासाठी तयात सधुारणा करणे व तो सहुस्थतीत ठेवणै आवश्यक असते ज्यामळेु 

राज्यामध्ये सबुत्ता व समदृ्धी येते. शेरशिाने व्यापार उदीमाची उन्नती करण्यासाठी वा 

बढावा देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना व्यापारी मागांवर संरक्षण देणे, कायभक्षम पोहलस व्यवस्था, 
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चांगल्या प्रतीची नाणीं पाडणे, रस्त े व सरांईचें हनमाभण, व्यापाऱ्यांच्या मालमते्तला संरक्षण 

परुहवणे, अहधकाऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याच्या सचुना देणे आहद 

उपाययोजना केल्या.  

मध्ययगुीन र्ारतातील अथभव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात आतमहनर्भर िोती. महुस्लम आिमणे 

व तयांना प्राप्त झालेले हवजय याचा पररणाम देशाच्या व्यापार उदीमावर झाला नािी. या 

काळात मोठे उद्योग हवकहसत झाले नािीत असे आपल्या लक्षात येते. आपण असे पाितो 

की, या काळात बरचे उद्योग स्थाहनक स्वरूपाचे िोते. मध्ययगुीन काळात कािी 

गावपातळीवर र्रर्राहटस आलेले उद्योग पढुीलप्रमाणे िोत- कापसावर प्रहिया करणे, 

कताई वा िातमाग आहण वीणकाम, साखर व गळु बनहवणे, तेलहबयांपासून तेल काढणे, 

नीळ बनहवणे, मातीची र्ांडी बनहवणे (कंुर्ारकाम), चामड्याच्या वस्तू बनहवणे, शेतीसाठी 

लागणारी हवहवध अवजार े, युद्ध सामगु्री (शसे्त्र), र्ांडी बनहवणे, कांस्य, चांदी व तांबे आहद 

धातूंपासून हवहवध देवदेवतांच्या मूती बनहवणे तसेच सोनं, चांदी, कांस्य, तांबे तसेच इतर 

वेगवेगळ्या धातूंच्या हमश्रणापासून बनहवलेल्या अनेक प्रकारच्या वस्तू, आहण इतर अनेक 

ततसम वस्तू.  

कापड उद्योग िा मध्ययगुीन र्ारतातील सवाभत मोठा व लोकहप्रय उद्योग िोता. तसेच िा 

उद्योग संपूणभ देशर्र पसरलेला िोता. सूती कापड उद्योग िा कुहटरोद्योग व मोठा उद्योग 

म्िणून देखील प्रहसद्ध िोता. बंगाल, गजुरात, ओररसा आहण माळवा िी सूती कापड 

उद्योगाची प्रमखु कें द्रे िोती. सरुत, कॅमं्ब,े पाटना, बिुाभनपूर, हदल्ली, आग्रा, सोनारगांव, 

बनारस, देवहगरी, लािोर, थट्टा आहण मलुतान िी कािी शिर ेव नगर ेवेगवेगळ्या प्रकारच्या 

कापडासाठी प्रहसद्ध िोती. सूती कापड एवढ्या अप्रहतम प्रतीचे असे की तयाला प्रदेशात 

मोठ्या प्रमाणात मागणी असे. याव्यहतररक्त इतरिी उत्तम प्रतीचे कापड हवणले जाई मात् ते 

कापड प्रामखु्याने राजघराण्यातील व कुलीन अमीर-उमराव घराण्यातील लोक वापरत 

असत. कपड्याचे उतपादन व तयाची हनयाभत याचा हवचार केला असता बंगाल आहण 

गजुरातचे मखु्य स्थान िोते. यामागचे प्रमखु कारण म्िणजे या प्रदेशांमध्ये व आसपास 

मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेला कापूस, बंदर े असलेला समदु्र हकनारा आहण 

पारपंाररकररतया इतर देशांशी असलेल े व्यापारी संबंध िे िोय. गजुरातचे याबाबतीतल े

योगदान आपणास कॅमं्बे बाबतची हवधाने वाचून लक्षात येते. र्ारताच्या कपड्याच्या एकूण 

हनयाभतीत कॅमं्बेचा जवळपास पन्नास टक्के एवढे योगदान िोते. येथे मोठ्या प्रमाणात 

कौशल्यपूणभ कारागीर िोते. तयाचप्रमाणे कॅमं्बे येथील कपड्याला पहिम यरुोप, दहक्षण 

आहिका आहण दहक्षण आहशयात फार मोठी बाजारपेठ िोती.  

याकाळातील प्रवासी र्ारतात हवणल्या जाणाऱ्या कपड्यांच्या प्रकारांचे रसर्ररत वणभन 

करत. अहमर खसुरो मलमलीच्या कपड्याला अप्रहतम पोत असलेले  'बंगालचे कापड' असे 

संबोधतो. चीनी प्रवासी मा िुआन बंगालमधील हवहवध प्रकारच्या कपड्यांची माहिती देतो 

तसेच बंगालमध्ये ततुीची झाडे व रशेमाचे हकडे िोत ेअशीदखेील माहिती देतो. सूती कापड 

हवणण्याच्या उद्योगावर, कपडा रगंहवणे, कापसाच्या वा सूती कपड्यावर खळी हकंवा 

नक्षीकाम करणे तसेच राजस्थानची हवशेषता असलेले  कड्यावरील बंधनी नामक नक्षीकाम 

इतयादी उद्योग हवसंबून िोते.  



मध्ययुगीन र्ारताचा 

सामाहजक, आहथभक आहण 

प्रशासकीय इहतिास  

(1200 CE - 1700 CE) 
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अबूल फज्ल तयांच्या ऐन-ए-अकबरी या गं्रथात खानदेशातील सूती धाग्याहवषयी माहिती 

देतो. अकबराच्या काळात वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकषभक कापडाचे उतपादन वाराणसी, 

आग्रा, माळवा आहण गजुरातसारख्या हठकाणी  िोत असे. सूती कपड उद्योगाचे चार 

मित्त्वाचे पट्टे िोते, िे पट्टे समदु्र हकनाऱ्याजलळ िोते व तयांची नावे पढुीलप्रमाणे आिेत- हसंधु 

नदीच्या खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश, कॅमं्बेचे आखात (खंबाटकचे आखात) ते दहक्षणेत 

दार्ोळपयंतचा सागरी हकनारा, कोरोमंडल समदु्र हकनारा (र्ारताचा पूवेकडील समदु्र 

हकनारा) आहण बंगाल. 

काहसम बाजार, माल्डा, महुशभदाबाद, पाटना आहण बनारस िी रशेमाच्या उतपादनाची प्रमखु 

कें द्रे िोती. आियभ म्िणज े गजुरातमध्ये रशेमाचे उतपादन िोत नसले तरी तेथ े रशेीम 

हवणण्याच्या (रशेमाचे कापड हवणण्याच्या) उद्योगाचा उतकषभ झाला िोता. हदल्लीच्या 

सलुतानशािीच्या काळापासूनच कॅमं्बेच्या रशेमी कापडाला मोठ्या प्रमाणात मागणी िोती. 

मघुलांच्या राजवटीत अिमदाबादच्या रशेमी कापडाचा नावलौहकक िोता. रशेमी सूत 

(धागा) हवणून  तयापासून कपडे बनहवण्याचा उद्योग लािोर, आग्रा आहण फतेिपूर हसिी 

आहद हठकाणी नावारूपास आला िोता. रशेमी कापड प्रामखु्याने प्रहसद्ध अहमर-उमराव 

घराण्यातील सदस्य वापरत असत.  

लोकरी कापडाचा उद्योग राजस्थान, लािोर, काबूल, काहश्मर, आग्रा, फतेिपूर हसिी, 

अमतृसर, पाटना, जौनपरु आहण बरुिानपूर अशा लिानशा र्ौगोहलक पट््टयापूरता मयाभहदत 

िोता. काहश्मरमध्ये हवहवध प्रकारची कांबळी (घोंगडी), शाली आहण लोकरीचे इतर कपडे 

काहश्मरमध्ये बनवले जात.  काहश्मरी शाली तयांचा नरमपणा (मलुायमपणा) व उबेसाठी 

प्रहसद्ध िोती. या शाली लडाख व हतबेटमधून आणलेल्या लोकरीपासून बनवल्या जात. 

फतेिपूर हसिी तेथील गाहलच्यांसाठी (सतरजंी) प्रहसद्ध िोते. गाहलचा हवणण्याचा उद्योग 

आग्रा व लािोर येथे उतकषाभला आला िोता.  

र्ारतात वेगवेगळ्या धातूंपासून हवहवध वस्तू बनहवण्याचा उद्योग प्राहचन काळापासूनच 

हवकहसत झाला िोता. हदल्लीजवळील मेिरोलीचा स्तंर्, देशाच्या हवहवध र्ागांतील 

मंदीरांमध्ये आढळणार े लोखंडी स्तंर् आहण लोखंडी मूतयाभ प्रहचती देतात की, प्राहचन 

र्ारतात लोखंडी वस्तू बनहवण्याचा उद्योग र्रर्राटीस आला िोता. हदल्लीच्या 

सलुतानांच्या काळातदेखील पूवीप्रमाणेच िा उद्योग जोमाने सरुू िोता. लोखंडाचा उपयोग 

बचावासाठी तसेच चढाई करण्यासाठी लागणारी तलवार, बंदकुा, तोफा, ढाल आहण 

हचलखत अशी शस्त्रासे्त्र बनहवण्यासाठी केला जाई. लोखंडाचा वापर घर,े राजवाडे आहण 

हकल्ले  बांधण्यासाठी, र्ांडी बनहवण्यासाठी तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची शेतीची व घरगतुी 

वापराची अवजार ेबनहवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. मूस (रसपात्) व जिाज 

आहण बोटी बांधण्यासाठी वापरला जाणारा लोखंड िा प्रमखु धातू िोता. लािोर, मलुतान, 

मेवाड, गजुरात आहण गोलकोंडा हि लोखंडी व पोलादी वस्तू बनहवण्याची मखु्य कें द्र िोती. 

हपतळ व तांब्यापासून वस्तू बनहवण्याचादेखील मोठा उद्योग िोता. या दोन धातूंचा वापर 

र्ांडी, हनम्न वगाभतील लोकांचे दाहगने, बंदकुा आहण तोफा तसेच नाणी पाडण्यासाठी िोत 

असे. बनारस हपतळ व तांब्याच्या वस्तू बनहवण्यासाठी प्रहसद्ध िोते. तसेच हदल्ली व लखनौ 

देऊ हपतळ व तांब्याच्या वस्तूसाठी सवभज्ञात िोते. श्रीमंत लोक प्रामखु्याने सोनं व 

चांदीपासून बनहवलेले दाहगने वापरत असत. कांस्य धातूपासून बनहवलेले दाहगनेदेखील 

वापरले जात. दाहगन्यांना जडावाच्या कामाने सदु्धा सजवले जाई. बनारस, हदल्ली, गजुरात 
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आहण आग्रा हि हठकाणे तेथे बनणाऱ्या सुंदर जडावाच्या दाहगन्यांसाठी प्रहसद्ध िोती. िा 

उद्योग अकबर व शिा जिॉनं यांच्या काळात मोठ्या उंचीवर जाऊन पोिोचला िोता. 

अहमर खसुरो शमी वा हसररयन कागद बनहवला जात असल्याचा संदर्भ देतो. िा कागद 

साधा व रशेमी या दोन प्रकारांमध्ये बनहवला जात असे. बंगालला रे्ट देणारा  म ुिुआन िा 

हचनी प्रवासी झाडाच्या सालीपासून बनहवल्या जाणाऱ्या तकतकीत कागदाचा उल्लेख 

करतो. हनकोलो कोन्ती गजुरातमध्ये कागद वापरला जात असल्याचा उल्लेख करतो. 

मध्ययगुीन काळातील जी वेगवेगळी िस्तहलहखत ंआपणास सापडली आिेत तयावरून असे 

हसद्ध िोते की, तयाकाळात कागद उद्योग अहस्ततवात िोता. मघुलांच्या काळात कागद 

उद्योगात अजून जास्त प्रमाणात हवकहसत झाला. िा उद्योग हसयालकोट, काहश्मर, हदल्ली, 

गया, अिमदाबाद, राजहगर, पाटना आहण इतर कािी हठकाणी िा उद्योग एकवटलेला िोता. 

हवशेष प्रहतचा कागद अलािाबादजवळ शिजादपूर येथे बनहवला जाई.  

मघुल काळात जिाजबांधणी उद्योग चांगल्या प्रकार े हवकहसत झाला िोता. मोठ्या सागरी 

जिाजा पहिम तसेच पूवभ हकनाऱ्यावर बांधल्या जात. सरुत िे जिाजबांधणी उद्योगाचे एक 

प्रमखु कें द्र िोते कारण येथील आसपासच्या पररसरात उत्तम प्रहतचे लाकूड उपलब्ध िोते. 

मल्ला समाजाचे लोक ज्या बोटी वा िोड्या चालहवत तया संपूणभ देशर्र बनहवल्या जात. 

र्ारतीय जिाजबांधणी उद्योग एवढा हवकहसत झाला िोता की, पोतुभगीजांनी तयांची कािी 

उत्तम जिाजे र्ारतात बांधली िोती. तयाकाळातील सवाभत वजनदार प्रवासी जिाजा या 

१००० ते १५०० एवढ्या टन वजनाच्या असत ज्यांचा वापर सोळाव्या आहण सतराव्या 

शतकात िजच्या याते्ला जाणाऱ्या याते्करंूच्या वाितूहकसाठी वाढ रिदारीसाठी िोत असे.   

याकाळात चामडीच्या वस्तू बनहवण्याचा उद्योगदेखील बऱ्याच प्रमाणात हवकहसत झाला 

िोता. चामडीपासून बनणाऱ्या पढुील वस्तूंना मागणी असे- खोहगर, तलवारीची म्यान, 

पसु्तकाचे आवरण, बटु व पाणी नेण्याची पखाल हकंवा चामडी हपशवी. बंगालमध्ये साखर 

हनयाभतीसाठी चामड्याचे गठे्ठ वापरले जात. गजुरातमध्ये सोनं व चांदीचे नक्षीकाम केलेल्या 

सुंदर चटया बनहवल्या जात ज्यांची प्रशंसा प्रहसद्ध इटाहलयन प्रवासी माको पोलो 

यानेदेखील केली िोती.  

मध्ययगुीन काळात इतरिी अनेक हकरकोळ उद्योग अहस्ततवात िोते. सतुारकाम व मातीची 

र्ांडी बनहवण्याव्यहतररक्त शोरे्च्या वस्तू बनहवण्याचे अनेक उद्योग िोते. मंगळाच्या आंब्याचे 

दाहगने गजुरात आहण बंगालमध्ये बनहवले जात, िस्तीदंताचे कोररव काम, सोन्याचे 

नक्षीकाम आहण शोरे्चे (नकली) दाहगने िे उद्योग र्ारताच्या हवहवध र्ागांमध्ये चालत 

असत. सगंुधी द्रव्ये (अत्तर) व सगंुधी तेल, दगडी व लाकडी काम, चटया आहण टोपली 

(परडी) या वस्तू बनहवणार ेहकरकोळ उद्योग मध्ययगुीन र्ारतात अनेक हठकाणी हवकहसत 

झाले िोते.  

येथे एक मित्त्वाचा मदु्दा लक्षात घेणे आवश्यक आिे व तो िा की मध्ययगुीन काळात हवहवध 

प्रकारच्या वस्तू िस्तकलेचा उपयोग करून बनहवल्या जात. वेगवेगळ्या वस्तू 

बनहवण्यासाठी साध्यासधु्या अवजारांचा वापर केला जात असे. पशधुनाला बळाचे 

(शक्तीचे/उजेचे) प्रमखु साधन म्िणून वापरले जात असे.  मात्, वाऱ्याचा व पाण्याचा वापर 

उजेची साधने म्िणून वापरात िोती असा परुावा सापडत नािी. जलशक्तीवर चालणाऱ्या 

जहनत्ांचा/झोतयंत्ांचा वापर दळण हगरण्या चालहवण्यासाठी केला जात असे. ग्रामीण 
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र्ागातील हवणकर, तेली, लोिार, सतुार आहण कंुर्ार िे कारागीर वस्तूहवहनमयाच्या 

मोबदल्यात आपल्या सेवा इतर गावकऱ्यांना देत असत. शिर वा नगरातील कारागीर तयांनी 

बनहवलेल्या सिसा वस्तू पैशाच्या मोबदल्यात खलु्या बाजारात हवकून टाकत असत. 

जिाजबांधणी, खाणकाम आहण हकल्ल्यांची, राजवाड्याची व पलुांचे हनमाभण करताना 

मोठ्या प्रमाणात कुशल आहण अकुशल मजूरांचा वापर केला जात असे.  

मघुलांच्या काळात व्यापार-उदीम चांगल्या प्रकार े हवकहसत झाला िोता. जरी बाजारात 

हवकल्या जाणाऱ्या अहधकांश शेती पेरलेल्या (कृषी) व शेतीत न पेरलेल्या (अकृषी) वस्तू 

अनेकदा स्थाहनक पातळीवर खपल्या जात तरी शिरातील लोकांच्या गरजा प्रामखु्याने 

तयांच्या आसपासच्या पररसरातील प्रदेशांतून र्ागवाव्या लागत. वस्तू ससंुघहटत पद्धतीने 

हवकल्या जात. हवहशष्ट कालावधीने वा वारी र्रणार े बाजारदेखील असत तयांना 'पेठ' वा 

'िाट' असे म्िणत. मोठ्या नगरांमध्ये व शिरांमध्ये मितवाचा व्यापार बाजार वा मंडीतील 

हनयहमत दकुानांतून चालत असे. सवभ प्रकारच्या पशधुनाची खरदेी व हविी साधारणतः पश ु

वा गरुांच्या बाजारात िोत असे जो कधीकधी र्रवला जात असे. 

या काळात मोठ्या प्रमाणात दशेांतगभत व्यापार िोत असे. बारबोझा, पेस, हनकोलो कोन्ती 

आहण इतर अनेक परहकय व्यापारी र्ारताच्या अंतगभत व्यापाराहवषयी र्रपूर माहिती देतात. 

तयाच्या र्ारतातील प्रवासादरम्यान इब्ऩ बतूताने चौदाव्या शतकाच्या पूवाभधाभत मोठे बाजार 

व बाजारपेठा असलेले अनेक शिर ेपाहिली िोती. उतकृष्ट रस्तयांमळेु तया काळात देशांतगभत 

व्यापार र्रर्राहटस आला िोता. मात् मध्ययगुीन काळात रस्तयांची कल्पना आजच्यापेक्षा 

वेगळी िोती. अनेकदा रस्ते म्िणजे मळलेल्या वाटा (मातीच्या वाटा) असत व रस्तयाच्या 

दोन्िी बाजूला वा कडेला झाडे असत. या रस्तयांचे सवाभत वैहशष््टय म्िणजे थोड्या थोड्या 

अंतरावर असलेल्या हवहिरी व पाण्याचे िौद असलेल्या सराई िे िोते. या सराई प्रवाशांना व 

प्राण्यांना प्रवासादरम्यान हनवारा व पाणी परुहवण्याचे काम करत असत. हदल्ली ते 

दौलताबाद अशा चाळीस हदवसांच्या प्रवासासाठी एक रस्ता असल्याचे आपल्या हनदशभनास 

येते. िाच रस्ता पढेु तेलंगणा व मदरुा पयंत जात असे व पायाने चालत िे अंतर 

कापण्यासाठी जवळजवळ सिा महिने लागत असत. 

सोळाव्या शतकाच्या सरुुवातीला गजुरातच्या अंतगभत र्ागात असलेल्या हलम्बोदरा या 

हठकाणािून सादीच्या खड्याचे (लाल रगंाचे खडे जे दाहगने घडहवण्यासाठी वापरले जातात) 

खड्याचे मणी यरुोप व पूवभ आहिकेला हनयाभत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कॅमं्बेच्या 

बंदरावर नेले जात. दार्ोळ बदंरात आयात करून आणलेल ेतांब ेदेशाच्या अंतगभत र्ागात 

नेले जात असे. गजुरातमधील रांडेर ि े बंदर मलाक्का व चीनमधील वस्तूंच्या 

व्यापारासाठीचे सवाभत मोठे कें द्र िोते.  

 अनेक नगरांमध्ये व शिरांमध्ये असलेल्या मोठमोठ्या व्यापारीपेठा या व्यावसाहयक 

ततवावर चालणाऱ्या व्यापारासाठी व अंतगभत व्यापारासाठी मितवाच्या पूरक घटक िोतया. 

राजधानी हदल्ली आहण मलुतान, लािोर, जौनपरु, अजमेर, अलािाबाद, बनारस परुीसारखी 

तीथभके्षते् तयाचप्रमाणे मिामागाभवरील आग्रा, पाटना, अिमदाबाद बरुिानपूर आहण थट्टा िी 

शिर ेतसेच र्ारताच्या पूवभ व पहिम हकनाऱ्यावरील बंदर े व्यापार-उहदमाची मितवाची कें द्रे 

म्िणून रू्हमका बजावत असत.  
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१२.४ मध्ययुगीन कालखंडातील समदु्र मागे चालणारा व्यापार 

हनसगाभच्या कृपेने प्रदीघभ समुद्रहकनारा लार्लेला असल्याने र्ारताचा हकनारी के्षत्ातील 

व्यापार हवकहसत झाल्याचे हनदशभनास येते. कॅमं्बे, हदव, सरुत, गोवा, काहलकत, कोहचन 

आहण हक्वलॉन िी र्ारताच्या पहिम हकनारपट्टीवरील मितवाची बंदर े िोती. इब्ऩ बतूता 

आहण बाबोसा यांनी हदलेल्या हवस्ततृ माहितीनसुार आपणास असे कळते की, र्ारताच्या 

पहिम हकनाऱ्यावर जिाजांना नांगर टाकण्यासाठी उत्तम सोय व समदु्राची पूरक खोली 

असणार े अनेक सागरी बंदर े िोती. मलबारी व्यापाऱ्यांची गुजरात व मलबारच्या दरम्यान 

चालणाऱ्या व्यापारावर एकाहधकारशािी िोती. दख्खनमधील बंदरांमधून चालणाऱ्या 

व्यापारात गजुराती तसेच मलबारी व्यापाऱ्यांचा सिर्ाग असे. कोरोमंडल म्िणजेच 

र्ारताच्या पूवभ सागरी हकनाऱ्याचा हवचार करता असे लक्षात येते की, र्ारताचा आग्नेय 

समदु्री हकनरा व हवजयनगरच्या साम्राज्याच्या व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात मलबारमधील 

शिरांतील हिंदू आहण महुस्लम व्यापाऱ्यांचे वचभस्व िोते. महुस्लम व्यापाऱ्यांच्या जिाजा 

पहुलकत बंदरात मोठ्या संख्येने येत ती बमाभतील माहणक (दाहगने बनहवण्यासाठी वापरले 

जाणार ेमौल्यवान लाल खडे) आहण कस्तरुीची मोठी बाजारपेठ िोती.  

मघुलांच्या काळात पढुील तीन प्रकारचा देशांतगभत व्यापार चालत असे: देशांतगभत 

जमीनीवरील व्यापार, समदु्र हकनारपट्टीलगतचा व्यापार आहण नदीच्या सिाय्याने चालणारा 

व्यापार. मात्, व्यापारी अंतगभत जमीनीवरील व्यापारापेक्षा हकनारपट्टीवरील व्यापारास जास्त 

पसंती देत कारण िा व्यापार करण्यास फार सोपा, सुरहक्षत तसेच सागरी व्यापार 

जमीनीवरील व्यापारापेक्षा जास्त नफा देणारा समजला जाई. समदु्र हकनाऱ्यावरील 

व्यापारात समदु्री चाचांची र्ीती व तयांच्याकडून लूट िोण्याचा धोका असे. परतं ुिी समस्या 

कािी हवहशष्ट के्षहत्परुतीच मयाभ हदत िोती. मघुलांच्या काळात नदीच्या सिाय्याने चालणारा 

व्यापार प्रामखु्याने पढुील चार नदी प्रणालींच्या पररसरात व मदतीने चाले: हसंध ु नदी व 

हतच्या उपनद्या, गंगा नदी व हतच्या उपनद्या, तापी नदीचे खोर े(प्रणाली) आहण बंगालमधील 

हत्र्जु प्रदेश.                                                        

या नद्यांच्या तीरावरील अनेक शिर ंव्यापारी कें द्रं िोती. एक हवहशष्ट असा सािसी व परुसंे 

र्ांडवल असणारा व्यापारीवगभ अंतगभत व्यापार मोठ्या प्रमाणावर हनयंहत्त करत असे. 

जातीव्यवस्थेनसुार व्याहपरीवगभ वैश्य जातीत मोडत असे. मलुतानी लोक व गजुराती बहनया 

िे दोन  अनिुमे उत्तर व पहिम र्ारतातील प्रमखु व्यापारी समाज िोते. जरी हिंदू व्यापाऱ्यांचे 

देशांतगभत व्यापारावर वचभस्व असले तरी खरुासाणी म्िणून ओळखले जाणार े परहकय 

व्यापारीदेखील संपूणभ देशर्र व्यापारात गुंतलेले आढळत.  

हनयहमतपणे व्यापार करणाऱ्या समदुायाव्यहतररक्त दलाल, मनुीम, शािू आहण मिाजन अशा 

वगाभतील लोकदेखील आपल्या उदरहनवाभिासाठी व्यापारावर अवलंबून असत. दलाल 

हविेते तसेच ग्रािकांकडून दलाली घेत असत. त े सिसा वस्तूंच्या हकंमती वाढहवण्याचा 

प्रयतन करत असत. शािू आहण मिाजन िे स्थाहनक पातळीवरील सावकार िोते. िे लोक 

िुंडीच्या बदल्यात कजभ देत असत तसेच जास्त व्याजदरानेदेखील कजभ देत असत.                                                           

ततकालीन र्ारतीय तसेच परहकय प्रवाशांचे वतृ्तांत अंतगभत व्यापारासाठी हवहवध प्रकारची 

वाितूकीची साधने वापरली जात असे संदर्भ देतात. सामान्यपणे वापरात असलेली 
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वाितूकीची साधने पढुीलप्रमाणे िोती:  मालाने वा वस्तूंनी लादलेला बैल, बैलगाडी, घोडे, 

खेचर, उंट व ित्ती.हकनारपट्टीलगतच्या व सागरी व्यापारासाठी मोठ्या, मध्यम तसेच लिान 

आकाराच्या जिाजा वापरल्या जात आहण वेगवेगळ्या आकाराच्या बोटी नदीतून चालणाऱ्या 

व्यापारासाठी वापरल्या जात. व्यापाऱ्यांना देशांतगभत एका हठकाणािून दसुऱ्या हठकाणी माल 

घेऊन जात असताना संिमण वा पररविन शलु्क द्यावे लागत असे. बंदरांवर, सीमेवरील 

नगर वा शिरांमध्ये आहण मोठ्या व्यापारी कें द्रांवर वस्तू हकंवा मालाच्या मूल्याच्या अहडच 

टक्के एवढी हकंमत कर म्िणून द्यावी लागत असे. औरगंजेबाने िा कर वा शूल्क हिंदूकररता 

पाच टक्के एवढा केला िोता. यासोबतच व्यापाऱ्यांना वेगवेगळ्या व्यापारी मागांवर हनयंत्ण 

असणाऱ्या स्थाहनक अहधकाऱ्यांनी लावलेले कर व जकात द्यावी लागत असे.                                                           

र्ारताने तांबडा समदु्र, पूवभ आहिकेचा समदु्र हकनारा, मलाया द्वीपसमूि, चीन आहण कािी 

प्रशांत मिासागरातील देश अशा पाच मित्त्वाच्या प्रदेशांतील व्यापारी संबंध राखले िोते व 

हवकहसत केले िोते. पहशभयाच्या आखाताचा मागभ आहण तांबड्या समदु्राच्या मागभ िे 

र्ारताला पहिमेशी जोडणारे प्रमखु दोन सागरी मागभ (जलमागभ) िोते. पहशभयाच्या 

आखाताच्या मागाभचा हवचार केला असता इराकच्या बंदरांपयंत माल समदु्र मागाभने आणून 

नंतर तो जमीनीच्या मागाभने रू्मध्यसागराच्या हकनाऱ्यावरील बंदरांपयंत नेला जात असे. 

तांबड्या समदु्राचा हवचार केला असता इजीप्त पयंत माल सागरी मागाभने आणून तेथून पढेु तो 

जहमनीच्या मागाभवरून रू्मध्यसागराच्या हकनाऱ्यावरील बंदरांपयंत नेला जात असे. तदं्नतर 

इटलीतील व्िेहनस या शिरातील व्यापारी व इतर इटाहलयन व्यापारी तया मालाचे हवतरण 

संपूणभ पहिम यरुोपात करत असत.  पहशभयाच्या आखाताच्या मागाभवर ओरमूज िी र्व्य 

व्यापारीपेठ िोती तर तांबडा समदु्र मागाभवर एडन आहण जदे्दाि या दोन र्व्य व्यापारीपेठा 

िोतया. इब्ऩ बतूता नमूद करतो की, ओरमूज िे हठकाण हिंद व हसंधमधील वस्तूंच्या 

आयात-हनयाभतीचे कें द्र िोते. र्ारतातील कॅमं्बे, ठाणा, हक्वलॉन, मगळूरू, िोन्नावर, 

काहलका आहण इतर बंदरांतून येणाऱ्या मोठ्या जिाजांसाठी एडन िे तयांच्या मूळ 

बंदराव्यहतररक्त थांब्याचे व आश्रय घेण्याचे बंदर िोते. र्ारतातील मलबारमधून 

सागरीमागाभ ने पूवेकडे व पहिमेकडे हिंदमिासागर मागाभने मोठ्या प्रमाणात मालाची ने-आण 

केली जात असे 

इब्ऩ बतूता, बाबोसा, बहनभयर यांच्यासारखे प्रवासी व अबूल फज्ल या काळात र्ारताचा जो 

सागरी व जमीनीच्या मागाभने परहकय व्यापार चालायचा तयाहवषयी सखोल माहिती देतात. 

बाबोसा आपणास माहिती देतो की, र्ारताचा पूवभ आहिकेशी व्यापार वाढण्याचे एक 

मित्त्वाचे कारण म्िणजे पूवभ आहिकेच्या समदु्रहकनाऱ्यावर हझला, मोगाहदशू, मोम्बासा आहण 

हकलवा अशा हठकाणी असलेल्या अरबांच्या वसािती िे िोय. चौदाव्या शतकाच्या पूवाभधाभत 

चीनी व्यापारी जिाजा मलबारमधील इली, काहलकत आहण हक्वलॉन या बंदरांमध्ये 

हनयहमतपणे येत असत असे आढळते. पंधराव्या शतकात मलाक्का िे आग्नेय आहशयातील 

आघाडीचे आंतरराष्रीय बंदर म्िणून नावारूपाला आले िोते. येथे पेगू, बंगाल, पहुलकत, 

कोरोमंडल (र्ारताचा पूवेकडील समदु्र हकनारा), मलबार  आहण गजुरात येथून व्यापारी 

जिाजे येत असत. तयामळेु यात आियभ वाटण्यासारखे कािी नािी की, बाबोसा मलाक्काचे 

वणभन खूप मोठ्या संख्येने घाऊक व्यापारी असलेले आहण संपूणभ जगात सवाभत जास्त 

प्रमाणात व्यापारी जिाजांच्या माध्यमातून व्यापार िोणार ेसवाभत श्रीमंत बंदर असे करतो.                                                                
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र्ारत अन्नधान्य, कपडा, मसाले, तेलहबया, साखर, सगंुधी लाकूड, इतयादी हवहवध 

प्रकारच्या वस्तूंची हनयाभत करत असे. र्ारतीय कपडा व मसाले यांना प्रामखु्याने यरुोपमधून 

मोठ्या प्रमाणात मागणी िोती. मलमलाचे कापड पहशभया, अरबस्तान आहण इजीप्तमध्ये 

हनयाभत िोत असे. प्रामखु्याने सरुत, बनारस, बंगाल आहण अिमदाबाद येथे तयार िोणारे 

रशेमी कापड प्रामखु्याने युरोपमध्ये हनयाभत केले जात. र्ारतीय मसाल्यांनादेखील 

यरुोपमध्ये मागणी िोती. काळ्या हमऱ्यांना खूपच मागणी िोती. वेलची, आल ं(अद्रक), िळद 

िे मसाले आहण औषधी वनस्पती देखील हनयाभत केल्या जात. हडंक-लाख, मोती आहण हिर े

सदु्धा हनयाभत केले जात. प्रवाशांनी असे नमूद केले आिे की, अकबर व जिांगीर यांच्या 

कारहकदीत व्यापार-उहदम मोठ्या प्रमाणात हवकहसत झाला िोता व चालना हमळाली िोती.                                                          

र्ारत या काळात सोनं, चांदी, पारा, हशसे िे धातू तसेच उत्तम प्रहतचे घोडे आयात करत 

असे. अथाभत, घोडा िा आयात केला जाणारा सवाभत मित्त्वाचा प्राणी िोता कारण तयाला 

मध्ययगुीन काळातील राजघराण्यांमध्ये खूप मोठ्या मागणी िोती. हचकणमाती आहण रशेमी 

कापड चीनमधून आयात केले जात असे. सोनं आहण चांदी परदेशांतून मोठ्या प्रमाणात 

आयात केले जात असे. िें च प्रवासी बहनभयर आपणास माहिती देतो की, र्ारत सकुा-मेवा 

तसेच ताजी फळे, हपवळसर-तपहकरी गेरू,  खडबडीत माहणक, इतयादी वस्तू मोठ्या 

प्रमाणात मध्य आहशया व अफगाहणस्तानातून आयात करत असे. हिमालयातील देश व 

हतबेटमधून कस्तरुी, चीनी लाकूड, पाचू, उत्तम प्रतीची लोकर, सोनं, तांबे, हशसे आहण 

याप्रकारच्या इतर वस्तू आयात केल्या जात. 

उपलब्ध वतृ्तांत आहण परहकय प्रवाशांनी नोंदहवलेल्या हनररक्षणांनूसार आपण असे म्िणू 

शकतो की, व्यापाराचा समतोल िा र्ारता अनकूुल िोता. जरी, व्यापाराचे प्रमाण व 

उलाढाल हदल्लीच्या सलुतानशािीच्या काळात कमी असली तरी मघुल काळात व्यापारात 

वदृ्धी झाल्याचे हनदशभनास येते. मघुल शासकांनी यरुोहपयन देशांसोबत व्यापार वाढहवण्यावर 

र्र हदला. तयाचप्रमाणे अनेक यरुोहपयन कंपन्यांना र्ारताच्या हकनाऱ्यावर वखारी उघडून 

व्यापार करण्याची अनमुती देण्यात आली.  

सोळाव्या शतकात महुस्लमांचे आंतरराष्रीय व्यापारातील वचभस्वाला पोतुभगीजांनी गंर्ीर 

आव्िान हदले. तयांचा व्यापारावरील अहधकार व एकाहधकारशािी यांना अजून जास्त 

प्रमाणात डच आहण इंग्रजांनी हदले. यावरून असे लक्षात येते की, मघुल काळात महुस्लम, 

पोतुभगीज, डच आहण इंग्रज एकमेकांमध्ये सागरी व्यापारावरील हनयंत्णासाठी स्पधाभ करत 

िोते. 

१२.५ प्रश्न: 

१. मध्ययगुीन कालखंडातील व्यापाराचे स्वरुप कसे िोते तयाची माहिती नमूद करा. 

२. मध्ययगुीन कालखंडातील उद्योगांची माहिती सांगा. 

३. मध्ययगुीन कालखंडातील र्ारताच्या समदु्र मागे चालणाऱ्या व्यापारावर र्ाष्य करा. 
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१२.६ सदंर्भ: 

१. अहनल कठार ेमद्ययगुीन र्ारताचा इहतिास: प्रशांत पहब्लकेशन.  

२. गाठाळ एस. एस. र्ारताचा इहतिास परर्णी २००४.  

३. डॉ. धनंजय आचायभ, मद्ययगुीन र्ारत, कल्पना प्रकाशन. 

४. हवद्याधर मिाजन, मध्यकालीन र्ारत : स. चंद. हदल्ली २००२.  
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१३ 

व्यवस्था व पतपुरवठा (ब ॅंक ॅं ग) प्रणाली  

घटक रचना:  

१३.० उद्दीष्ट े

१३.१ प्रस्तावना 

१३.२ मध्ययगुीन भारतातील ववत्त व चलन पद्धती 

१३.३ मध्ययगुीन भारतातील आवथिक अविसरण 

१३.४ मध्ययगुीन भारतातील ब ॅंवकॅं ग प्रणाली 

१३.५ साराॅंश 

१३.६ प्रश्न  

१३.७ सॅंदिि 

१३.० उद्दीष्टे 

• मध्ययगुीन कालखॅंडातील चलन पद्धतीची माविती जाणून घेणे.  

• मध्ययगुीन कालखॅंडातील आवथिक अविसरण सॅंकल्पना जाणून घेणे.  

• मध्ययगुीन कालखॅंडातील बवँकॅं ग प्रणालीची माविती जाणून घेणे. 

१३.१ प्रस्तावना 

वदल्लीच्या सलुतानशाहीची स्थापना झाल्यावर अशी अनेक वेगवेगळी राजघराणी िोती 

जयाॅंचे िारताच्या ववववध िागाॅंवर राजय िोते. बदलत्या प्रशासनाॅंसोबतच मध्ययगुीन 

भारतातील चलन व नाणी ववकवसत िोत गेली व त्यात उत्कृष्ट कला, सावित्य आवण 

स्थापत्याचा नमूना या िरिराविच्या यगुापासून वदसू लागला. मिुम्मद बिन तघुलकाच्या 

काळात नाणेप्रणालीने प्रयोगाचा एक नवीन िप्पा अनिुवला. त्याने चलनाच्या नवीन 

सॅंकल्पनेची ओळख करून बिली. त्याने आपल्या पूवीच्या सलुतानाॅंपेक्षा जास्त प्रमाणात 

सोन्याची नाणी पाडलेली वदसतात.  

१३.२ मध्ययुगीन भारतातील ववत्त वा चलन पद्धती    

मध्ययगुीन अथिव्यवस्थाॅंमध्ये नाणी म्िणजे वववनमय व व्यापाराचे एकप्रकार ेजीवनसत्त्व व 

रक्त िोत्या. धातूच्या पैशामळेु अथाित नाणयाॅंमळेु वस्तूवववनमय पद्धतीत व्यापारावर जी बॅंधने 

व मयािदा येत िोत्या त्यावर मात करणे शक्य िोऊ लागले िोते. आवथिक देवाघेवाणीमध्ये 

सातत्य रिावे यासाठी ववकवसत अथिव्यवस्थाॅंमध्ये उधारीची पद्धत योवजली जाते. या 

पद्धतीत पैसे देणयाच्या दाव्याला अनमुती देऊन व्यविार केल ेजातात. अशा प्रकारच्या 

उधारीच्या पद्धतीमध्ये जयात देयकाॅंना स्थवगती वदली जाते वा पैसा एका के्षत्रातून वकॅं वा 

दसुऱ्या वविागात िस्ताॅंतररत केला जातो त्यामळेु अवस्तत्वात असलेल्या चलनाच्या 

पररणामाची वाढ िोऊन चलनाच्या ववतरणाच्या वेगात वाढ िोते. जेव्िा वववनमय वबले, 

पतपत्र, इत्यादी प्रकारची ब ॅंवकॅं ग प्रणालीतील साधने चलनाऐवजी वापरली जातात तेव्िा 
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पैशाची पररणामता आपोआपच वाढते आवण ठेवी आवण पैशाच्या स्वरूपातील कजि 

व्यक्तीव्यक्तींमधील चलनाच्या वापराला व प्रसाराला सकुर करते. धातूच्या स्वरूपातील 

पैसा (नाणयाॅंच्या स्वरूपातील चलन), पण आवण इतर आवथिक (ब ॅंकींग) साधने याॅंच्यातील 

जवळच्या नातेसॅंबॅंधाववषयी इवतिासकार तसेच अथितज्ाॅंनी चचाि केलेली असून चलन 

परुवठ्यात बदल झाल्यावर याॅंतींल सॅंबॅंधाॅंवर काय पररणाम िोऊ शकतो याबाबदेखील 

उिापोि झाल्याचे वनदशिनास येते. पत वा जमा असलेली राशी चलनाचे वा पैशाचे काय 

करू शकते. कारण पण असल्यावर वा जमा राशी असल्यावर प्रत्यक्षात पैशाने जे व्यविार 

करता येतात ते सगळे आवथिक व्यविार केल े जाऊ शकतात. परॅंत ु कािी तज्मॅंडळी 

म्िणतात की, पत िा व 

व्यविाराचा अवतररक्त प्रकार झाला कारण मध्ययगुीन काळात आवथिक व्यविार प्रामखु्याने 

नाणयाॅंच्या स्वरूपात वा माध्यमातून िोत असत.                                                

मगुल साम्राजयातील चलन, पण आवण इतर आवथिक साधने याॅंचा परस्परसॅंबॅंध 

समजणयासाठी आधवुनक आवथिक (ब ॅंकींग) देवाणघेवाणींच्या उत््ाॅंतीचे पररक्षण करणे 

आवश्यक ठरते. येथे  'ब ॅंकींग' वा आवथिक देवाणघेवाण िा शब्द व्यक्तींनी वा व्यवसायी 

सॅंस्थाॅंनीं ठेवींच्या स्वरूपात जमा झालेल्या रक्कमेतून वनयवमतपणे पतपरुवठा वा 

कजिपरुवठा करणे व ठेवी घेणे या अथािने योजलेला आिे.  

१३.२.१ विल्लीच्या सुलतानशाहीतील चलन व्यवस्था 

प्राचीन रोमन काळापासून िारतात मलु्यवान धातू ल वेंिाइन म्िणजेच पूवि 

िमुध्यमिासागराच्या के्षत्राशी असलेल्या व्यापारातून प्रामखु्याने वमळत असत. येथूनच 

पूवेकडील वस्तूॅंचा सोनॅं व चाॅंदीच्या मोबदल्यात वववनमय वा व्यापार चालत असे. इजीप्त िा 

देश अशा वववनमयाचा मित्वाचा घिक िोता. उत्तर इजीप्तमधील कुस या शिरात येमेन व 

िारतातील व्यापारी व्यापारासाठी जात असत. िारतीय माल िारतीय तसेच येमेनी 

जिाजाॅंमधून ताॅंबड्या समदु्रातील आयझाब या बॅंदरात आणला जाई व तेथून पढेु 

व्यापाऱ्याॅंचे कारले तो माल कुसला घेऊन जात असत. 

बाराव्या शतकात जेव्िा वदल्लीच्या सलुतानशािीची स्थापना झाली तेव्िा िा ताॅंबड्या 

समदु्राचा पररसर तसेच ल वेंि घ्या प्रदेशाशी व्यापार प्रस्थावपत झाला िोता.  

अशाचप्रकार े िारताचा इराणसोबत देखील व्यापार चालत असे. िारत व इराणमधील 

तब्रीजच्या मागािवरील व्यापार एवढा िरिरािीचा झाला िोता की, इिलीच्या व्यापाऱ्याॅंनी 

तब्रीज येथे आपले मखु्यालय ठेवून चीन सोबत थेि व्यापारी सॅंबॅंध प्रस्थावपत करणयाचे 

ठरववले िोते. तसेच व्िेनीसच्या व्यापाऱ्याॅंनी मिुम्मद तघुलकला वदल्लीला येऊन वस्तू 

ववकणयाचा प्रयत्न केल्याचे दाखले आढळतात.  

आपणास असे म्िणावे लागेल की, वदल्लीच्या सलुतानशािीतील मौल्यवान धातूची नाणी 

मध्य आवशया, इराण, िमुध्य सागराच्या आसपासचा प्रदेश व यरुोपशी िोणाऱ्या व्यापारातून 

प्राप्त िोणाऱ्या सोनॅं व चाॅंदीचा उपयोग करून बनववली जात.  

िडोचमधून प्राप्त झालेली जास्तीत जास्त नाणी िी १२६० ते १३८२ या कालावधीतील 

आिेत. आपणास नाणेशास्त्राच्या अभ्यासावरून असे लक्षात येते की, या काळात मोठ्या 

प्रमाणात धातूचे चलन मोठ्या प्रमाणात वापरात िोते. िडोच येथे सापडलेल्या नाणयाॅंचे 
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ववशे्लषण केल्यावर असे लक्षात येते की, सोन्याची आयात िोत असे व वदल्लीच्या 

सलुतानशािीत सोन्याची नाणी मोठ्या प्रमाणात पाडणयात येत िोती. येथे ४४८ सोन्याची 

तर १२०० चाॅंदीची नाणी सापडली आिेत. या ४४८ सोन्याच्या नाणयाॅंपैकी ३६७ नाणी 

इजीप्तच्या बािरी मामलूक सलुतानाॅंनी िोती असे म्िणतात.  

यानॅंतरच्या काळात वदल्लीच्या सलुतानशािीत चाॅंदी व सोन्याच्या चलनाचे प्रमाण कमी 

झाल्याचे वदसत.े चाॅंदीच्या तॅंका या नाणयाॅंचे वस्तमुान कमी करणयाचे अनेक प्रयत्न झालेले 

वदसतात. चाॅंदीच्या नाणयाची वकॅं मत कमी झाल्यामळेु चाॅंदीच्या तॅंक्याएवढे वववनमय मलु्य 

असलेले ताॅंब्याचे नाणे मिुम्मद वबन तघुलक नेलॅं जारी केले. मळुात चाॅंदीचा तॅंका जारी 

करणयाचे शे्रय अल्तमशला जाते. विरोज तघुलक च्या काळात सोन्या चाॅंदीच्या तसेच 

ताॅंब्याच्या नाणयाॅंचा बाजारपेठाॅंवर प्रिाव असे. चौदावे शतक सॅंपेपयंत उत्तर िारतातून 

सोन्या चाॅंदीची नाणी चलनातून बाद झालेले आढळतात. अबूल िझल आपणास अशी 

माविती देतो की, वसकॅं दर लोदी ची नाणी चाॅंदी व ताॅंबे वमश्रीत असत.  

१३.२.२ मुगल कालीन चलनव्यवस्था 

मगुल काळातील ववत्तव्यवस्था वा चलनपद्धती सवुनयोवजत िोती. धातूॅंच्या शदु्धतेची 

पातळीदेखील उच्च दजािची िोती. मघुलाॅंची चलनव्यवस्था त्रीधातूय िोती असे म्िणणे 

वावगे ठरणार नािी. त्याॅंच्या काळात ताॅंबे, चाॅंदी व सोनॅं या तीन धातूॅंची नाणी िोती. मात्र 

चाॅंदीचे नाणे िे मघुलाॅंच्या ववत व आवथिक व्यवस्थेचा पाया िोता.  

चाॅंदीच्या नाणयाला मघुलाॅंच्या आधीच्या काळापासूनचा इवतिास आिे. वदल्लीच्या 

सलुतानशािीत चाॅंदीचे नाणे तॅंका म्िणून ओळखले जात असे. शेर शिाने पविल्याॅंदा 

चाॅंदीच्या नाणयाॅंचे प्रमाणीकरण केले. शेर शिाच्या चाॅंदीच्या नाणयाला रूपया म्िणत असत. 

नाणी पाडताना त्यात वमश्रधातू वमसळला जातो असे जयाचे प्रमाण नाणयाच्या वजनाच्या 

चार िक्के एवढे असे. अकबराने जवळपास तेवढ्याच वस्तूमानाचे रूपया नाणे िे पायािूत 

चलन म्िणून वस्वकारले िोते. औरॅंगजेबाच्या काळात रूपयाॅंच्या वस्तूमानात वाढ केली गेली 

िोती. व्यापार व मिसूलववषयक बाबतीत चाॅंदीचे रूपया िे नाणे प्रामखु्याने वापरले जात 

असे.  

मघुलाॅंनी अश्रिी वा मिर नामक सोन्याची नाणी पाडलेली िोती. सोन्याचे नाणे 

साधारणपणे व्यविारात वापरले जात नसे. ते प्रामखु्याने साठा करणयासाठी व िेि म्िणून 

देणयासाठी वापरले जात असे. लिान सिान व्यविाराॅंसाठी दाम नामक ताॅंब्याचे नाणे 

वापरले जात असे. ताॅंब्याच्या तिुवड्यामळेु औरॅंगजेबाच्या काळात दाम या नाणयाॅंचे 

वस्तूमान एक ततृीयाॅंश एवढ्या प्रमाणात घिववणयात आल ेिोते. क्षलु्लकशा व्यव्िाराॅंसाठी 

वकनारपट्टीच्या िागाॅंत कवडी वापरली जात असे.  कवड्या प्रामखु्याने मालदीव बेिाॅंवरून 

आणल्या जात. साधारणपणे २५०० कवड्याॅंचा एक रूपया िोत असे.  

चाॅंदीच्या रूपयासोबतच इतर प्रकारची नाणी देखील वापरली जात असत. अशाच 

नाणयाॅंपैकी गजुरातमधील बराच काळ वापरात असणार े मिमूदी िे नाणे िोते. मघुलाॅंची 

राजवि सरुू झाल्यावर देखील िे नाणे पाडले जात असे व व्यविारात वापरले जात असे.  

मगुलाॅंप्रमाणे मराठ्याॅंची चलन व्यवस्था देखील ववकवसत िोती. छत्रपती वशवाजी 

मिाराजाॅंनी आपली नाणी पाडली िोती. अठराव्या शतकाच्या मध्यापयंत मराठ्याॅंची नाणी 
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व चलनव्यवस्था प्रगत झाली िोती. िाली वशक्का, अॅंकुशी रूपया व चाॅंदोरी रूपया िी तीन 

प्रकारची नाणी मराठा काळात वापरात िोती अशी माविती आपणास वमळते. यातील अॅंकुशी 

रूपया िा प्रामखु्याने पणुयात वापरात िोता.  

१३.२.३ नाणयाांचे वववनमय मूल्य 

सोनॅं, चाॅंदी व ताॅंब्याच्या नाणयाॅंचे वववनमय मूल्य या धातूॅंच्या परुवठ्यानसुार बदलत असे. 

सॅंपूणि मगुल काळात सोन्याच्या नाणयाचे चा ा़दी मूल्य सतत बदलत असे. िे प्रमाण 

साधारणपणे १० ते १४ चाॅंदीचा रूपया म्िणजे एक सोन्याचे नाणे एवढे िोते. इरिान िबीब 

या प्रवसद्ध इवतिासकाराने या काळातील ताॅंब्याच्या नाणयाॅंबाबत माविती वदली आिे.  

अकबराच्या काळात व्यव्िाराच्या दृष्टीने ताॅंब्याच्या ४० दामाॅंचे मूल्य एक रूपया एवढे िोते. 

जमीन मिसूलाचा विशेब दामात केला जात असे. कमी वववनमय मूल्य असलेली मा नामक 

चाॅंदीची नाणी देखील वापरात िोती. 

अशाप्रकार ेआपण मध्ययगुीन काळातील नाणयाॅंचा ववववध अॅंगाॅंनी अभ्यास करून परामशि 

घेणयाचा प्रयत्न केला आिे.  

१३.२.४ ववजय नगरच्या साम्राज्यातील ववत्त व चलन व्यवस्था 

ववजय नगरच्या साम्राजयात िून वा पागोडा नामक सोन्याचे नाणे वापरले जात असे. ववजय 

नगरच्या साम्राजयाचा अस्त झाल्यानॅंतर िे नाणे ववजापूर तसेच गोलकोंड्यात देखील 

वापरले जात असे. दख्खनमधील ववववध साम्राजयाॅंमध्ये ताॅंबे व चाॅंदी वमश्रीत तॅंिा नामक 

नाणे वापरात असलेले वदसते. दख्खन्र मघुलाॅंचा अॅंमल सरुू झाल्यावर त्याॅंची चाॅंदीची 

नाणी पाडणयासाठी येथे िाॅंकसाळी वनमािण केल्याचे वदसते.  

आपली प्रगती तपासा 

१) मध्ययगुीन िारतातील ववत्त वा चलन व्यवस्था स्पष्ट करा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१३.३ मध्ययुगीन भारतातील आवथिक अवभसरण 

मगुल साम्राजयात अथिव्यवस्थेच्या जया के्षत्रात चलनाचा वा पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर 

िोत असे त्याचे दोन प्रकार िोते: एक म्िणजे स्थावनक बाजारपेठा व दसुर ेम्िणजे दरुस्थ 

वठकाणाॅंसोबत व परवकय बाजारपेठाॅंसोबत चाललेला व्यापार िोय. अवतशय वनम्न 
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पातळीवर गावकरी त्याॅंना आठवडािर लागणाऱ्या वस्तू जवळच्याच कसब्यातून घेत असत 

व तेथील माल परुवठा करणाऱ्याॅंना जयात सावकार म्िणजेच सरािाॅंचादेखील समावेश असे 

पैसे नगदी स्वरूपात देत असत यातून राजयाला मिसूलप्राप्ती देखील िोत असे. गावाॅंमध्ये 

िोणारा चलन परुवठा वा पैशाचे अविसरण िे कसब्याॅंमध्ये तसेच नजीकच्या शिराॅंमध्ये 

बनीया व मिाजनाॅंसारख्या ग्रामीण व्यापाऱ्याॅंकडून  कृषीमालाची वव्ी करून तसेच बॅंजारे 

व विरत्या व्यापाऱ्याॅंच्यामािि त िोत असे. िे बॅंजार ेआवण विरत े व्यापारी ग्रामीण िागाॅंत 

चलन वा पैशाचा प्रवाि परत आणणयात मित्वाची िूवमका बजावत असत. व्यापारी 

मागांच्या नजीक वसलेली गावे त्याॅंच्या वववशष्ट वस्तूॅंच्या बाजारपेठा ववकवसत करत असत.  

देवाणघेवाणीचा दसुरा स्त्रोत िा ग्रामीण िागाॅंतून शिरी िागाॅंकडे असे जयामध्ये ऋतूॅंप्रमाणे 

वा मोसमाप्रमाणे वनयाितीच्या वस्तू ा़चा परुवठा केला जाई. कापड, नीळ, सोरामीठ आवण 

साखर अशा वस्तू जयामधून व्यापार अवधशेष वनमािण िोत असे त्याॅंचे उत्पादन केल ेजात 

असे व गावाॅंमध्ये त्याॅंच्यावर प्रव्या केली जात असे. त्यानॅंतर या वस्तूॅंना बाजारपेठाॅंमध्ये 

वकॅं बिुना अनेक बाजारपेठाॅंच्या साखळयाॅंमधून वनयाित केली जात असे. या सॅंपूणि 

देवाणघेवाणीच्या जाळयामध्ये स्थावनक पातळीवर शेतकरी व उत्पादक समाववष्ट असत तर 

इतर मधल्या िप्प्याॅंत व्यापारी, दलाल, सावकार, मालाची वाितूक करणार ेआवण इतर 

अनेक सॅंबॅंधीत लोक सामावलेले असत. असे जाणवते की, देशाॅंतगित ग्रामीण िागात 

वनयाितीच्या वस्तूॅंची मागणी आवण देशाॅंतगित प्रदेशाॅंमध्ये असलेली अन्नधान्याची व 

िस्तउद्योगात बनववलेल्या वस्तूॅंची मागणी पािता जे आवथिक ववशेषीकरण झाले त्यातून 

चलन वा पैशाच्या स्वरूपात व्यविार वा वस्तूॅंचा वववनयोग वा देवाणघेवाणीवर िर िोता या 

तत््याकडे आतापयंत बऱ्यापैकी दलुिक्ष झाल्याचे जाणवते.  

 मगुल साम्राजयातील शिरी िाग व आयात-वनयाित कें द्राॅंमध्ये पैशाच्या स्वरूपात सरािस 

व्यविार िोत असत. अशा वठकाणी लष्करी व मलुखी अवधकारी, व्यापारी वगि व कारावगर 

मॅंडळी असत व त्यामळेु खाद्यपदाथि (अन्नधान्य), िस्तकलाच्या सिाय्याने बनववलेल्या 

वस्तू तसेच इतर ववववध सेवाॅंसाठी सतत मागणी असे. तसेच परकीय सोनॅं व चाॅंदी याॅंचे 

मगुल चलनात िाॅंकवसळींमध्ये रूपाॅंतर केल े जात आिे. या कामात प्रामखु्याने सोने 

चाॅंदीच्या बाजारपेठेतील सराि मध्यस्थी करणयात आघाडीवर असत. िीच मॅंडळी सोने 

चाॅंदीचे व्यापारी, सावकार आवण ववमाकार म्िणून कायिरत असत. मगुल काळात मालाचा 

परुवठा करणाऱ्या वववशष्ट वदवस ठरवून वदले जात असत परॅंत ुत्याचा त्याॅंना ग्रामीण भागात 

गुॅंतवणूक करणयात व ववववध वस्तू वनयाित करणयाच्या दृष्टीने तयारी करणयाच्या दृष्टीने 

देखील त्रास िोत असे. अशाप्रकार े चलनाशी वनगडीत काम े करून सराि मॅंडळी 

व्यापाऱ्याॅंना पतपरुवठा करत असत तसेच ठेवी ठेऊन घेत असत व 'िुॅंडी' घ्या माध्यमातून 

व्यापाऱ्याॅंना व्यापार करणयास मदत करत असत. तसेच व्यापाऱ्याॅंना गरजेप्रमाणे नगद पैसा 

उपलब्ध करून देत असत आवण सवाित मित्वाचे म्िणजे थोडीसी दलाली घेऊन पैसा एके 

वठकाणािून दसुऱ्या वठकाणी उपलब्ध करून देत असत. 

सरुूवातीच्या काळात मगुल शासकाॅंनी वदल्लीच्या सलुतानशािीची व नॅंतर शेर शिाची 

चलन व्यवस्था वस्वकारलेली आढळत.े परॅंत ु नॅंतरच्या काळात स्प नीश-अमेररकन चाॅंदी 

पोतुिगीजाॅंच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामळेु याचा िायदा मगुल 

अथिव्यवस्थेला देखील झालेला वनदशिनास येते. पोतुिगीज लेवॅंि ते (िमुध्य सागराच्या 

आसपासचा पररसर) व विॅंदू मिासागरापयंत (िारतासि) आॅंतरराष्रीय व्यापारात 



मध्ययुगीन िारताचा 

सामावजक, आवथिक आवण 

प्रशासकीय इवतिास  
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आघाडीवर िोत ेत्यामळेु मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या चाॅंदीचा मगुल साम्राजयातील 

समदु्र वकनारी असणाऱ्या व्यापारी कें द्राॅंना व व्यापाऱ्याॅंचे मोठे गि (कारवा) असणाऱ्या 

शिराॅंना प्रकषािने िायदा झाला. िे सवि िोत असताना कोठाराॅंची प्रमखु शिर ेव ग्रामीण िाग 

याॅंच्यातील राजकीय आवण व्यापारी सॅंबॅंध ववृद्धॅंगत िोऊन एक नवीन अथिप्रणाली उदयास 

येऊ घातली िोती.  

अशाप्रकार ेजे ववत्तीय व चलनववषयक जैन बदल घडत िोते त्यामळेु मगुल अथिव्यवस्थते 

एक नवीन मापदॅंड वनमािण िोत िोता व जनु्या प्रकारच्या चलन पद्धीतीत बदल िोऊन एक 

नवीन दजेदार चलन प्रणाली उदयास येत िोती. छोिेमोठे व्यविार चाॅंदी (आना) व 

ताॅंब्याच्या चलनाच्या माध्यमातून िोत असत. जेव्िा वस्तूॅंच ु वकॅं मत ताॅंब्याच्या नाणयाॅंपेक्षा 

कमी असे तेव्िा बॅंगाल, वबिार व ओररसामध्ये कवड्या तर गजुरातमध्ये कडू बदाम 

वस्वकारले जात. कवड्या इराणमधून तर कडू बदाम मालदीव मधून िारताच्या वकनारी 

िागात मबुलक प्रमाणात उपलब्ध िोत असत परॅंत ुत्याॅंना देशाच्या अॅंतगित व मधील ग्रामीण 

िागाॅंमध्ये मोठी मागणी असे.वस्तूॅंची एका वठकाणािून दसुऱ्या वठकाणची देवाणघेवाण व 

त्याचा चलनरूपी मोबदला याला मगुल अथिव्यवस्थेतील पतपरुवठ्याचे पाठबळ वमळत 

असे. ववववध वस्तूॅंचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्याॅंना पैशाच्या स्वरूपात वदले जाणार ेकजि िा 

आवथिक वावणजयाचा मित्वाचा िाग िोता. मगुल काळात वस्तूॅंच्या वव्ी झालेल्या 

रक्कमेतून व्याजाची रक्कम वजा करून निा मोजला जात असे. कुठल्यािी धावमिक 

तत्वाॅंचा अडथळा न येता आवथिक व्यविार सरुळीतपणे चालावेत म्िणून पैशाच्या स्वरूपात 

कजिपरुवठा करणयावर िर वदला गेला असावा. कजिपरुवठ्याची मागणी व कजािवर व्याज 

घेणयाची मिुा असल्यामळेु एकॅं दरीतच पतपरुवठा करणयाची मागणी मोठ्या प्रमाणात िोत 

असे व िा व्यवसाय एक मित्वाचा व्यवसाय िोता. प्रमखु व्यापारी कें द्राॅंच्या वठकाणी 

कजिपरुवठ्यात सराि मॅंडळी आघाडीवर असत व त ेमागणीनसुार लघू वा दीघि मदुतीचे 

कजि देत असत. व्यापारी, सावकार व दलाल याॅंना एकत्र आणणयाच्या जाळयाचे सरुखे 

वणिन फ्रें च व्यापारी रोकस याने केलेल ेवनदशिनास येते.  

रोकस ने वदलेली माविती एकॅं दरीतच वाणीजय व पतपरुवठा तसेच वस्तूॅंच्या व्यापारात 

सराि देत असलेल ेआवथिक सिाय्य याॅंचा परस्पर सॅंबॅंध समजणयास मदत िोते. सरुत व 

आग्रयासारख्या प्रमखु व्यापारी कें द्राॅंमध्ये असलेल्या िाॅंकसाळी व सोनॅं-चाॅंदीच्या 

बाजारपेठाॅंवरून सरािाॅंचे एकॅं दरीत वचिस्व व प्रिाव लक्षात येतो व िी वठकाणे म्िणजे 

शिराॅंतील व्यापारववषयक बाबींची मखु्य वठकाणे असत. लिान शिर ेव गावाॅंच्या बाबतीत व 

कािीवेळा मोठ्या शिराॅंच्या बाबतीत देखील जेथे वावणजय-व्यापार व कजिपरुवठा यातील 

िेद िार कमी िोता तेथे मिाजन आवण सावकार मॅंडळी वैयवक्तक व व्यापारी कारणाॅंसाठी व 

इतर लोकाॅंना देखील कजिपरुवठा करत असत. मिाजन िे सामान्यपणे धान्याचे व्यापारी 

असत ज ेशेतकऱ्याॅंना व ग्रामीण भागातील उच्चभू्र व नामाॅंवकत व्यक्तींना कजिपरुवठा करत 

असत. त्यामळेु मिाजनाॅंचा तत्कालीन कागदपत्राॅंमध्ये इतर व्याऱ्याॅंपेक्षा वेगळा उल्लेख व 

वगीकरण येते. कािी साधनाॅंमध्ये मिाजनाॅंचा उल्लेख कजािची परतिेड न करू शकणाऱ्या 

कजिदाराॅंनी गिाण ठेवलेल्या वस्तूॅंची वव्ी करणार ेम्िणून देखील उल्लेख येतो. मिाजन 

शेतकऱ्याॅंना वपक घेणयासाठी तसेच कर िरणयासाठी अथिपरुवठा करत असत. तसेच 

मनसबदाराॅंना कजि देत असत.  
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आपली प्रगती तपासा 

१) मध्ययगुीन िारतातील ववत्त वा चलन अविसरणावर िाष्य करा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१३.४ मध्ययुगीन भारतातील ब ांवकां ग प्रणाली 

वस्तूॅंची देवाणघेवाण व पैशाची वाढती मागणी यामळेु पतपरुवठा करणयासाठी लागणाऱ्या 

स्त्रोताॅंवर ताण पडत असे. पतपरुवठ्याचे वकचकि कालच् व सावकाराॅंचे कजिपरुवठ्याचे 

वेगवेगळे प्रकार यामळेु या के्षत्रातील उलाढालीचे प्रमाण व त्याॅंच्याकडे येणार े वेगवेगळया 

प्रकारचे िाॅंडवल साॅंगणे कठीण जाते. अ्ात स्त्रोत व स्ववनवमित िे िाॅंडवल म्िणजे िे व्याज 

रूपाने वमळववलेला निा िोता व तो आरवक्षत रक्कमेत जमा केला जात असे. चलन वा 

पैशाच्या बाजारपेठेबािेर वनमािण झालेले िाॅंडवल देखील रोजच्या ववपराचे, कजिपरुवठ्याचे 

व एकॅं दरीतच पतपरुवठ्याचे स्त्रोत िोते. मगुल काळात दोन प्रकार े रोखीच्या ठेवी 

वस्वकारल्या जात. एक म्िणजे िुॅंडी व दसुर े म्िणजे व्यक्ती, व्यापारी वगि व सरकारी 

अवधकाऱ्याॅंकडून वस्वकारल्या जाणाऱ्या मागणी स्वरूपातील ठेवी िोत. मागणीनसुार थेि 

ठेवी काढून घेणयाचे एक उदािरण आग्रा येथून आढळून येते. येथे ववववध कजिदाराॅंनी 

ठेवलेल्या ठेवी पैशाची मागणी आल्याने काढून घेतलेले आढळते. वेगळया प्रकार े

नोंदववलेला ठेवी व कजि याॅंच्या व्याजातील िरक म्िणजे पतपरुवठा करणाऱ्याॅंचा निा 

असे. 

वैयवक्तक िाॅंडवला व्यवतररक्त राजयाच्या खजान्यातील आरवक्षत पैसा देखील सरािाॅंकडे 

ठेवी म्िणून ठेवला जात असे. १६२३ मध्ये राजपतु्र खरुिम याने आपला खजाना माॅंडू येथे 

पाठववला िोता तसेच अिमदाबादच्या सरािाॅंना त्या शिरातील पैशाचा वा चलनाचा 

झालेला तिुवडा कमी करणयासाठी पैसा परुववणयास साॅंवगतले िोते. असे वािते की, 

खजाना अगोदर सरािाॅंकडे ठेव म्िणून ठेवणयात आला जयाचा वापर त्याॅंनी व्याजाने 

पतपरुवठा करणयासाठी केला. त्यानॅंतर खजाना जेव्िा माॅंडूला िलववणयाचे ठरवले गेले 

तेव्िा सरािाॅंनी आपल्या कजािची वसूली केली व त्यामळेु अिमदाबादमध्ये चलनाची 

करतरता िासली वा तिुवडा वनमािण झाला. 

मिाजन देखील व्यापाऱ्याॅंकडून व राजयाच्या अवधकाऱ्याॅंकडून ठेवी वस्वकारत असत 

अशाप्रकारच्या व्यविाराॅंचा सॅंदिि राजस्थानातून पाठववलेल्या अिवालामध्ये आढळतो. 

मघुलाॅंचे मिसूल गोळा करणारे अवधकारी अनेकदा वैयवक्तक िायद्यासाठी रोखीची रक्कम 

राजयाच्या खजान्यात जमा करणयाऐवजी मिाजनाॅंना देत असत या पद्धतीला राजयाने 
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लबाडी म्ििले िोते. अशाच प्रकारच्या एका घिनेमध्ये अमीन, कारोरी व िोतेदार या 

मिसूल अवधकाऱ्याॅंनी मिसूलाच्या नोंदी मध्ये िेरिार करून व्याज वमळववणयासाठी 

मिाजनाॅंना पैसा वदल्याचे वनदशिनास येते. अशाप्रकारच्या ठेवी व मिाजनाॅंचे वस्तूॅंच्या 

व्यापारातून उिे केलेले वैयवक्तक िाॅंडवल त्याॅंच्या पतपरुवठ्यासाठी वापरले जात असे.  

पतपरुवठा करणयासाठी लागणार े िाॅंडवल उिे करणयासाठी िुॅंडीच्या स्वरूपातील 

अल्पकालीन ठेवी िोत. वाितूकीत असलेला धोका िाळणयासाठी व्यापारी िुॅंडीच्या 

बदल्यात पतपरुवठादाराॅंकडे रोख रक्कम जमा करत असत. इॅंग्रज व डच व्यापारी आपल्या 

व्यविाराॅंसाठी व त्याॅंच्या के्षत्राॅंतील गुॅंतवणूकींसाठी िाॅंडवल परुवठा करणयासाठी िुॅंडीचा 

मागि सरािसपणे अवलॅंबत असत. 

राजयाचे स्त्रोत कें द्रीय खजीन्यात जमा करणयासाठीच्या व तेथून  राजयिरातील ववववध 

खजान्याॅंमध्ये वपठववणयाच्या एकॅं दरीतच प्रव्येवर सरािाॅंच्या िुॅंडींचा पररणाम िोत असे. 

िुॅंगीच्या स्वरूपात जॉन अॉॉि जलु्िाच्या पन्नास रूपयाॅंचा तर पािणयाच्या 

प्राॅंतावधकाऱ्याने आग्र्याला पाठववलेले तीन लाख रूपये व अकबराने दख्खनेत पाठववलेल्या 

रक्कमेचा िरणा झालेला आढळतो. जरी सराि मोठ्या रक्कमाॅंचख िरणा करणयासाठी वा 

करून घेणयासाठी सक्षम असले तरी ि े प्रयत्न अपरु े पडत असत व राजयाला सैवनकी 

सॅंरक्षणात खजाना एका वठकाणािून दसुऱ्या वठकाणी न्यावा लागत असे. आपल्या असे 

वनदशिनास येत ेकी, पतपरुवठादाराॅंकडे थेि ठेवींच्या स्वरूपात व व्यापाऱ्याॅंकडून िुॅंडीच्या 

स्वरूपात येणारी रक्कम व पतपरुवठा वा अजि म्िणून वदलेली रक्कम जूळत असे. 

जयाप्रकार े व्यापारी पतपरुवठादाऱ्याॅंच्या िुॅंडी ववत्तप्रेषणासाठी वापरत असत त्याचप्रमाणे 

पतपरुवठादारदेखील कजि घेणयास लायक असलेल्या व्यक्तींनी वदलेल्या िुॅंडी वस्वकारत 

असत. िे दोन गोष्टींसाठी केले जात असे, एक म्िणजे अल्प मदुतीचे अजि देणयासाठी व 

त्याॅंच्या स्वतःच्या पैशाचे िस्ताॅंतरण करणयासाठी. दसुर ेम्िणजे जया व्यक्तींचे त्याॅंच्याकडे 

खात ेआिे त्याॅंच्या वतीने रक्कमेचा भरणा करणयासाठी. येथे पविल्या प्रकारच्या िुॅंडीच्या 

नेमके उलि ्माने कजािचा ओघ असे. व्यापाऱ्याॅंनी कजि घेणयासाठी अशा िुॅंडींचा वापर 

केल्याची अनेक उदािरणे आिेत. या दोन्िी प्रकारच्या िुॅंडीं रोख रक्कमेचे पतपरुवठ्यासाठी 

एका व्यक्तीकडून दसुऱ्या व्यक्तीकडे व एका वठकाणािून िसुऱ्या बिकाणी िस्ताॅंतरण 

करणयाचे काम पररणामकारकररत्या करत असत. 

जेव्िा या िुॅंडींमध्ये एखाद्या वववशष्ट व्यक्तीला एका वववशष्ट वेळेत मागणीनसुार एखादी रक्कम 

देणयाचा तपशील असेल त्यानसुार कजािचे रूपाॅंतर तेवढ्या रक्कमेच्या चलनात वा रोखीत 

केले जात असे. परॅंत ुजर िुॅंडीची रक्कम िुॅंडी जयाच्याकडे असेल त्याला देय असेल तर 

पतपरुवठ्याचे रोखीत रूपाॅंतर करणयासाठी वेळ आवण आवण वठकाणाचे बॅंधन नसे. ग्रािक 

िी िुॅंडी वकॅं मत अदा करणयासाठी, कजािची परतिेड करणयासाठी तसेच रोख रक्कम 

वस्वकारणयासाठी करू शकत असे. अशाप्रकार े वनमािण िोणारा पतपरुवठा वनव्वळ आवथिक 

कारणासाठी िोत असे व चलनाचे अविसरण वाढणयासाठी मदत िोत असे. िुॅंडींसाठी ठेवी 

रूपात असलेली रक्कम पतपरुवठादार पतपरुवठ्यासाठी करत असत तसेच त्याला 

अनसुरून असणार ेदावे इतर व्यविाराॅंसाठी वापरले जात.  

एखाद्या ववश्वासघातकी मगुल राजपतु्राने आपल्या कजािची परतिेड केली नसेल तर अशा 

िुॅंडींबाबत चचाि िोताना तत्सम िुॅंडी ववकत घेणाऱ्या ग्रािकाच्या विताचे रक्षण केले जाई.                                                                         
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प्रत्येक िुॅंडीची खरदेी व वव्ी ठरलेल्या वववनमय दरानसुार िोत असे. िा वववनमय दर 

िुॅंडीचा वापर तसेच पतपरुवठ्याची मागणी इत्यादी घिकाॅंवर अवलॅंबून असे. परॅंत ु

याबाबतची सवाित मित्वाची बाब म्िणजे िुॅंडी जया जया वठकाणी जाईल तेथील रोख 

रक्कमेची जेवढी वशल्लक असेल त्यावर अवलॅंबून असे. सरुत, अिमदाबाद व आग्रा येथे 

तत्सम वेळी असणाऱ्या दराॅंची तलुना करून िुॅंडींचे आवथिक मलु्यमापन केल ेजात असे. 

यामागचे कारण असे िोत ेकी, सरुत येथे परवकय सोने चाॅंदी येत असे व व्यापाऱ्याॅंना अॅंतगित 

िागाॅंमध्ये गुॅंतवणूक करणयासाठी ववत्तप्रेषण वा पैसा परुवावा लागत असे. आग्रा िे वठकाण 

वस्तूॅंची प्राथवमक बाजारपेठ असलेले वठकाण िोते त्यामळेु तेथे गुॅंतवणूकीसाठी िाॅंडवल 

लागत असे. सतराव्या शतकापयंत अिमदाबाद ऐवजी सरुत िे शिर सोने चाॅंदीची 

बाजारपेठ, िाॅंकसाळीचे वठकाण व नवीन चलनाचा परुवठा करणार ेशिर म्िणून पढेु आल े

िोते. अशाप्रकार ेअिमदाबादचे व्यापारी सरुतमधील पैसा आग्र्यास िस्ताॅंतरीत करणयाच्या 

व तत्सम व्यविाराॅंमध्ये सव्य असत. 

अशाप्रकार े िुॅंडीचे व्यविार प्रामखु्याने व्यापारी सॅंबॅंधाॅंवर अवलॅंबून असल्यामळेु याचे 

रूपाॅंतर एखाद्या वठकाणी पैसा एकविणयात तर दसुऱ्या वठकाणी पैशाच्या मागणीत िोत 

असे. िी पद्धती सरुळीतपणे चालणयासाठी पतपरुवठा दाराॅंना एके वठकाणी वमळालेली 

रक्कम व त्याच वठकाणी त्याॅंनी केलेला पतपरुवठा वा कजि यात समतोल ठेवणे आवश्यक 

िोते. ि ेजाळे िार मोठे असल्यामळेु त्याॅंना समतोल राखणयासाठी अनेकदा रोख रक्कम 

ठेवावी लागत असे. िी बाब अॅंशतः साध्य करणयासाठी व्यापाऱ्याॅंना िुॅंडी ववकत घेणयासाठी 

वा ववकणयासाठी िाग पाडणयासाठी जर पैसा सोन्याच्या स्वरूपात असेल तर 

सॅंदेशवािकासोबत पाठवून व चाॅंदीत असेल तर बैलगाड्याॅंवर लादून तत्सम वठकाणी 

पाठवून वववनमय दरात योग्य तो बदल केला जात असे.                                                

प्राॅंतीय व्याजदरावरून मगुल साम्राजयाचे वविाजन दोन व्यापारी िागाॅंत िोत असे. सरुत, 

अिमदाबाद व आग्रा येथ ेसमान व्याजदर असे व दसुरा िाग म्िणजे बॅंगाल व गोलकोंडा 

िोय. आपणास येथे एक मदु्दा लक्षात घेतला पाविजे की, दसुऱ्या गिात पविल्या गिाच्या 

तलुनेत व्याजदर जास्त िोता. आपण व्यादराॅंचे बारकाईने वनररक्षण केल्यास असे लक्षात 

येते की, दीघिकालापयंत व्याजदर वस्थर िोता तर सतराव्या शतकाच्या मध्यापयंत तो 

खाली आला िोता. आपल्याला िारतात व्यापार करणाऱ्या यरुोवपयन व्यापाऱ्याॅंच्या 

पत्रव्यव्िारावरून अल्पकाळात व्याजदरावर चलनाचा वा पैशाचा प्रिाव पडत असे.  

पतपवुठ्यासाठी एक ठराववक मागणी असल्यावर चलनाच्या वा पैशाच्या परुवठ्यावर 

व्याजदर अवलॅंबून असे. व्यजदरावर पररणाम करणारा अजून एक घिक म्िणजे नफ्याचा 

पतपरुवठ्यासाठी असलेली  वबनशति मागणी याच्याशी असलेला सॅंबॅंध िोय. 

औद्योवगकीकरण िोणयाच्या पूवीच्या अथिव्यवस्थाॅंमध्ये याचा अथि कमी दराने ववकत घेणे 

आवण चढ्या दराने वव्ी केल्यानॅंतर जास्त निा व पतपरुवठ्यासाठी जास्त मागणी व 

जास्त व्याजदर असा िोता. त्यािी काळात अल्प वेळेत वकॅं मतीमध्ये झालेल्या बदलाॅंचा 

व्यापाऱ्याॅंनी घेतलेल्या िायद्याची उदािरणे आिेत.                                                           

अशाप्रकार े मगुल काळात ववत्तीय तसेच इतर ठोस घिक बाजारपेठेच्या अथिव्यवस्थेत 

कायिरत असत व त्याचा कजािच्या दरावर प्रिाव पडत असे. जर आपण असे गवृित धरल े

की, सतराव्या शतकाच्या आसपास व्याजदरात िोणाऱ्या घिीचे कारण चलन परुवठ्यात 
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िोणारी वाढ िे िोत,े त्याबाबतचे बरचे गणुात्मक व सॅंख्यात्मक परुावे आिेत, तर याला 

कारणीिूत घिक म्िणजे ठेवींच्या स्वरूपात एकविलेले पतपरुवठा िाॅंडवल आवण इतर 

मागांनी वनमािण झालेला देखील निा िा िोय. 

पतपरुवठादार सॅंपूणिपणे स्थावनक व परकीय चलन अदलाबदलीचा व्यविार िाताळत 

असत, तसेच परकीय सोनॅं चाॅंदी खरदेीवर त्याॅंची जवळ जवळ मके्तदारी होती. िी मके्तदारी 

िाॅंकसाळीला सोनॅं चाांिी परुवठा करणयाचा सॅंपूणि अवधकार असलेला सरािाॅंच्या वनमािण 

झालेल्या वगािमळेु प्रामखु्याने सतराव्या शतकाच्या उत्तराधाात बळावलेली वदसते. मधल्या 

काळात िुॅंडींच्या वाढत्या वापरामळेु पतपरुवठादाराॅंच्या नफ्यात  मोठ्या प्रमाणात  वाढ 

झालेली वदसत.े ते सागरी तसेच जमीनीवरील व्यापऱ्याॅंचा ववमा उतरवत असत व मोठ्या 

प्रमाणात ववम्याची रक्कम घेत असत सॅं्मणात असलेल े िाॅंडवल व मालाला सॅंरक्षण 

देऊन त्याबदल्यात व्यापाऱ्याॅंनी घेतलेल्या कजािवर तसेच व्यविारातील पतपरुवठ्यावर 

मोठ्या प्रमाणात व्याजदर घेत असत. प्राॅंतीय स्तरावर बॅंगालमध्ये गजुरात व आग्र्यपेक्षा 

व्याजदर जास्त असतॅं. जर आपण असे वस्वकारले की, ववत्तीय वा चलनाशी सॅंबॅंध घिक 

व्याजदरावर प्रिाव िाकत असत तर गजुरात व आग्र्यपेच्या तलुनेत बॅंगालमध्ये कमी 

प्रमाणात िोणारा चलन परुवठा िे यामागचे कारण असावे. परकीय सोनॅं चाांिॉीची 

उपलब्धता वदल्ली, आग्रा व पािणयाच्या तलुनेत बॅंगालमध्ये कमी प्रमाणात िोत असे. 

तसेच बॅंगालमधील पैसा आग्रा, वदल्ली व गजुरातकडे अवतररक्त मिसूलाच्या स्वरूपात वगि 

केला जात असे. तसेच मगुल सरदाराॅंनी तसेच अवनवासी व्यापाऱ्याॅंनी पाठववलेल्या 

स्वरूपात देखील तेथून पैसा बािेर येत असे. अशाप्रकार े त्याकाळात बॅंगालच्या ववत्तीय 

समिागावर आग्रा व गजुरातच्या तलुनेत जास्त िार असे.  

जर िाॅंडवलाचा तिुवड्याचा सॅंबॅंध जर जास्त प्रमाणात असलेला व्याजदराशी सॅंबॅंध 

जोडला तर सतराव्या शतकाच्या उत्तराधाित कमी झालेल्या व्याजदराचे आपण स्पष्टीकरण 

देऊ शकतो. या काळात यरुोपमधून येणाऱ्या सोन्या चाॅंदीच्या परुवठ्यात नाि्यमयररत्या 

वाढ झालेली आढळते त्यासोबतण व्यापारात वदृ्धी झाली असावी. व्यापारात झालेल्या 

वदृ्धीचा िायदा व्यापारी वगािने तर उठवलाच परॅंत ु चलन वा पैशाची अदलाबदली 

करणाऱ्याॅंनी व पतपरुवठादाराॅंना याॅंचा प्रकषािने िायदा झाला, जयाॅंचा निा पैशाच्या व 

पतपरुवठ्याच्या व्यविारात मोठ्या प्रमाणात वदृ्धी झाल्याने िरपूर वाढ झाली. जर.िीच बाब 

बॅंगालच्या बाबतीत खरी असली तर गजुरात व आग्र्यामध्ये झालेल्या वाढीचा एकमेकाॅंशी 

सॅंबॅंध जोडता येतो.                                                           

वेगळा चलन वविाग असल्यामुळे कोरोमॅंडल म्िणजेच पूवि वकनारपट्टीचा िाग रोचक ठरतो. 

तसेच खॅंडणीमळेु गोलकोंड्याच्या व्याजदरावर ववरूद्ध पररणाम तसेच तेथील चलन 

पद्धतीवरदेखील दिुेरी पररणाम झालेला आढळतो. पवुि वकनारा तसेच गोलकोंड्यामध्ये 

व्याजदर जास्त िोता जो १६४० घ्या दशकात कमी झाला, नॅंतर  पनु्िा त्यात वाढ झाली व 

१६७० च्या दशकात परत एकदा घि झाली. गोलकोंडा याची चलन व्यवस्था वा पद्धती 

सोन्यावर आधाररत िोती व परदेशातून जी कािी चाॅंदी थोड्यािार प्रमाणात येत असे वतचा 

उपयोग रूपया िे चलन असलेल्या मगुल प्राॅंताॅंतील वस्तूॅंची आयात कलणयासाठी केला 

जात असे.                                                    
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१६३५ मध्ये शिाजिान नें दख्खनेतील राजविींववरूद्धच्या मोविमेचे नेततृ्व केले. याचा 

पररणाम गोलकोंडा व मगुल साम्राजयात खॅंडणीचे सॅंबॅंध प्रस्थावपत िोणयात झाला. या 

मोविमेनॅंतर झालेल्या तिानसुार गोलकोंडा राजयाने मगुल सम्रािाला वावषिक खॅंडणी द्यावी 

तसेच त्याॅंचे चलन मगुल सम्रािाच्या नावाने जारी करावे असे ठरल.े १६६० घ्या 

दशकापयंत खॅंडणी रूपयाच्या स्वरूपात घेणयाची गरज िासल्यामळेु व गोलकोंड्यात 

चाॅंदीच्या िाॅंकसाळीचे वनमािण झाल्यामळेु त्या प्राॅंतात चाॅंदीच्या अविसरणाला चालना 

देणयात आली. गोलकोंड्यात रूपया िे चलन सरुू केल्यामळेु चाॅंदीच्या आयातदाराॅंना याॅंचा 

िायदा झाला जयामळेु त्याॅंना स्थावनक पातळीवर नाणी वमळववणयात तसेच त्याॅंचा वापर 

वनयाितीसाठी लागणाऱ्या वस्तू खरदेी करणयास झाला. तसेच गोलकोंडा, औरॅंगाबाद व 

गजुरातदरम्यान त्रीधातयुीय िुॅंडी व पैशाच्या व्यविारात वाढ झाली. औरॅंगाबाद िी 

मघुलाॅंच्या दख्खनच्या सभु्याची वा प्राॅंताची राजधानी होती. पूवि वकनाऱ्यावरील 

ितपरुवठादार राजयाकडून प्राप्त झालेली सुवणिरूपी  रक्कम यरुोवपयन व्यापाऱ्याॅंना देत 

असत व त्याॅंच्याकडून सरुतमध्ये चाॅंदीच्या स्वरूपात रक्कम वस्वकारत असत व ती रक्कम 

गोलकोंड्याच्या गरजा िागववणयासाठी औरॅंगाबादकडे वगि केली जात असे. यामळेु सरुत 

येथील चाॅंदीचा परुवठा व पुवि वकनाऱ्यावरील पतपरुवठ्याचे प्रमाण याॅंच्यात थेि सॅंबॅंध 

प्रस्थावपत झाला तसेच गोलकोंड्याला वकनारी िागाॅंमध्ये स्पधाित्मक चलनाची वाढ 

रोखणयास मदत झाली.  

१६३५ नॅंतर लागलीच गोलकोंड्याच्या अथिव्यवस्था चाॅंदीवधष्ठीत मोठ्या चळवळीचा मोठा 

िाग बनली असेल तर १६४० पूवी तेथील व्याजदर का जात िोते व तद्नॅंतर ते कमी का 

झाले याॅंचे उत्तर वा स्पष्टीकरण आपणास वमळते. गजुरात व गोलकोंड्यात चाॅंदीच्या 

अविसरणात झालेल्या वाढीमुळे एकॅं दरीतच पैशाच्या प्रमाणात वाढ िोणयास सोन्याच्या 

चलनात वृद्धी न िोतािी मदत झाली. आॅंतरप्राॅंतीय व कालबावधत व्याजदरात िोणाऱ्या 

बदलाॅंचे ववशे्लषण केल्यास सतराव्या शतकातील िारतीय अथिव्यवस्थेच्या व्याजदरात 

वाढत्या चलन परुवठ्यामळेु  झालेली घि स्पष्ट करता येते. असेिी लक्षात येते की, परकीय 

व्यापारात झालेली वदृ्धी व तोिा याॅंचा पररणाम चलन व पतपरुवठ्यावर िोत असे. तसेच 

चलन तिुवड्यामळेु वस्तुॅंच्या वकॅं मतीत तात्काळ वाढ िोत असे व वव्ी व नफ्यात घि िोत 

असे. तसेच पतपरुवठा यात झालेली घि व व्यापारासाठी आवश्यक असलेल्या िाॅंडवलात 

घि झाल्यास सदु्धा त्याचा पररणाम पैशावर वा चलनावर िोत असे.                                                 

सतराव्या शतकात िाॅंडवलाचे िस्ताॅंतरण व रक्कम प्रदान करणयाच्या तॅंत्रामध्ये बऱ्याच 

प्रमाणात प्रगती झाल्याचे वदसते. पतपरुवठा करणयाच्या साधनाॅंचे प्रमखु काम अवस्तत्वात 

असलेल्या चलनाचे अवधक कायिक्षमतेने अविसरण करणे आवण जेव्िा चलन वा पैसा 

प्रत्यक्षपणे उपलब्ध नसल्यास त्याची काये पार पाडणे िे िोते. तसेच, पतपरुवठ्याची व्याप्ती 

व ववस्तार धातूरूपी चलनाच्या उपलब्धतेच्या प्रमाणावर देखील अवलॅंबून असे. जेव्िा 

व्यापारी िाॅंडवलाच्या मागणीपेक्षा चलनाचा परुवठा वा अविसरण वाढत असे तेव्िा 

व्याजदरात घि िोत असे. पतपरुवठ्याचे मूल्य कमी केल्यास व्यापारी गुॅंतवणूकीला त्याचा 

िायदा िोत असे. तसेच चलनाच्या स्वरूपातील वववनमयाचे मापदॅंड रूॅं दावत असत.  
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तुमची प्रगती तपासा 

२) मध्ययगुीन िारतातील पतपरुवठा वा ब ॅंवकॅं ग प्रणालीचे पररक्षण करा.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१३.६ साराांश 

या धड्यात आपण मध्ययगुीन िारतातील ववत्त म्िणजेच चलन व पतपरुवठा वा ब ॅंवकॅं ग 

प्रणालीचा मागोवा घेणयाचा प्रयत्न केला. वदल्लीच्या सलुतानशािीत व मगुल साम्राजयात 

धातूच्या चलनाची पद्धती अवस्तत्वात िोती. राजयामध्ये अनेक वठकाणी ताॅंबे, चाॅंदी व 

सोन्याची नाणी पाडणयाच्या िाॅंकसाळी िोत्या. या काळात व्यापार व पतपरुवठ्यासाठी 

मुॅंगीच्या वापर केला जात असे. कालानरुूप मध्ययगुीन काळातील चलन व ब ॅंवकॅं ग प्रणालीत 

बदल घडत गेलेले वदसतात. या बदलाॅंसोबतच ववववध प्राॅंताॅंच्या व्यापार पद्धतीत सदु्धा 

बदल झालेले वदसतात. ब ॅंवकॅं ग वा पतपरवठा प्रणालीचा िायदा ववववध वस्तूॅंच्या 

उत्पादकाॅंना तसेच व्यापाऱ्याॅंना देखील झालेला वदसतो. यामुळे त्याॅंना आपले उद्योगधॅंदे व 

व्यापार वाढववणयासाठी अवतररक्त िाॅंडवल वा धनराशी देखील उपलब्ध झाल्याचे वदसते.  

१३.७ प्रश्न 

१) वदल्लीच्या सलुतानशािीतील ववत्तव्यवस्थेच्या (चलनव्यवस्थेच्या) मित्वाची चचाि करा. 

२) मघुलकालीन चलनव्यवस्थेचा वतृ्ताॅंत द्या. 

३) मध्ययगुीन काळातील ब ॅंवकॅं ग प्रणालीचे पररक्षण करा. 

४) ताॅंबे व चाॅंदीच्या नाणयाॅंवर िाष्य करा. 
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