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१ 
 

�बोधन चळवळ 
 
घटक  रचना : 
 

१.०  उि��े 

१.१  ��तावना 

१.२   �बोधनाचा अथ�  

१.३ �बोधन चळवळीची कारणे  

१.४ �बोधन चळवळीची वैिश�्य े

१.५ �बोधनकालीन सािह�याची �गती 

१.६ �बोधनकालीन कला व �थाप�य कलेची �गती 

१.७ �बोधनकालीन िव�ानाची �गती 

१.८ �बोधन चळवळीचे प�रणाम  

१.९ सारांश 

१.१० ��  

 

१.० उि�� े

 
 या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 
१. �बोधन संक�पनचेा अथ� समजावून घेणे.  
२. यरुोपमधील �बोधन चळवळीची पा��भूमी आिण �याची कारणे यांची मािहती समजून 

घेण.े 
३. �बोधन चळवळ यरुोप खंडातील कोणकोण�या दशेात स�ु झाली �याच े�व�प काय 

होते? �याचा अ�यास करणे. 

४. कला, िव�ान आिण वा�य ��ेातील �बोधनाचा अ�यास करणे.  
५. यरुोपम�य े�बोधन चळवळी�या प�रणामाचा आढावा घणेे.  

 

१.१ ��तावना 

 
 इितहासाच े �ाचीन, म�ययगुीन आिण अवा�चीन असे तीन िवभागात िवभाजन 
केलेल े आहे. म�ययगुीन काळाचीस�ुवात इ.स. ४७६ पासून होते. म�ययगुीन काळात 

धम�य�ुामळेु यरुोपीयन जनतलेा न�या जगाचा, �या�या आचारिवचारांचा व सं�कृतीचा 
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प�रचय झाला. या काळात राजस�ेप�ेा धम�स�ा �बळ होती. इ.स. १४५३ म�ये तकुा�नी 

कॉ��टोिटनोपल शहर िजंकून घतेल.े या घटनेने म�ययगुाचा शेवट होऊन, अवा�चीन 
यगुाला �ारभं झाला. ि��ती धम� आिण पाि�मा�य सं�कृती �हणजेच सव� काही आहे अस े

न�ह े तर, इतर सं�कृतीम�ये काही िशक�यासारखे आहे, असे जनतेला वाटू लागले. 
�यामळेु अंध��ा कमी होऊन अवा�चीन यगुातील वैचा�रक �ांतीची पा��भूमी तयार 
कर�याच ेकाय� धम�य�ुांनी केले. �बोधन चळवळ ही �ांितकारी चळवळ होती. कारण या 

चळवळीन े समाजात मह�वाचे प�रवत�न घडिवले. यरुोपम�ये इटाली, इं�लंड, जम�नी, 

�ा�स, �पने, पोतु�गाल, हॉलंड या देशाम�ये �बोधन चळवळीला स�ुवात झाली. ही 

�बोधन चळवळ �ाम�ुयान े सािह�य, िच�कला, िश�पकला, �थाप�यकला, संगीत, 
रगंभूमी व नाट्यकला या िविवध कला�े�ात �बोधन चळवळ स�ु झाली. �याच�माणे 

िव�ान�े�ाम�य े गिणत, खगोलशा�, भूगोलशा�, पदाथ�िव�ानशा�, रसायनशा�, 

वै�कशा�, वन�पतीशा� इ. शा�ांम�य े�बोधन चळवळ स�ु झाली. �ाचीन काळातील 

�ान, कला, िव�ान याचा अनेक अ�यासक, िवचारवतं, कलाकार, सशंोधन यांनी 
अ�यास क�न वत�मानकाळात �याची न�याने मांडणी कर�याचा �य�न केला. �यामळेु या 

काळात अनेक �े�ात नव ेसािह�य, कला, शोध यांचा उदय झाला.  

 

१.२ �बोधनाचा अथ�  

 
 रनेसेा�स (Renaissance) या मूळ �� च भाषतेील श�दाचा इं�जी भाषते वापर 

केलेला आह.े रनेसेा�स याचा श�दश: अथ� पनुज��म असा आहे. �बोधन, पनु��जीवन, 
पनुजा�गतृी ह े श�द मराठी भाषते वापरले जातात. �ीक व रोमन सं�कृतीब�ल न�याने 
उ�प�न झालेली आवड या मया� देत अथा�न े हा श�द �थम वापर�यात आला. १५ �या 

शतकात �हणजे अवा�चीन काळा�या �ारभंापासून �ीक व लिॅटन सािह�य, िव�ान, कला, 

धम�, त�व�ान, राजकारण या सव� �े�ात आमूला� बदल घडवून आणणाया�  काळाला 
�बोधन काळ �हणतात. या काळात मानवान ेवरील सव� �े�ात जो िवकास घडवून आणला. 
�यामळेु या यगुाला िवकासयगु अस े �हणतात. मानव��नाथ रॉय यांनी या बदलांच े वण�न 
मानवाच ेबंड या श�दात केल ेआहे.  

 

१.३ �बोधन चळवळीची कारणे  

 
 �ाचीन काळातील मानवा�या वैभवशाली �गतीचा शेवट होऊन, म�ययगुीन 
काळात मानव अ�गत व बिंद�त जीवन जगू लागला. धम� आिण पोप यांचे वच��व िनमा�ण 

झा�याने लोकां�या जीवनाला द�ुयम �थान �ा� झाल.े िवचारश��, िवचार�वातं�य 
कमकुवत झाले. १५ �या शतकात यरुोपम�ये �बोधन चळवळ स�ु झाली. �याला अनके 
कारणे जबाबदार आहेत. ती पढुील�माणे आहते.  

 



 3

१.३.१ अ�गत म�ययुगीन कालखंड : 
 मागासले�या व मरगळले�या म�ययगुीन काळा�या पा��भूमीवर आधिुनक यगुाची 
भ�य व वैभवशाली इमारत उभी रािहली. �बोधन चळवळीतून आधिुनक यगुाचा ज�म 

झाला. म�ययगुीन काळाचा िवचार करता, �ाचीन �गत सं�कृतीचा हा�स झाला. धम� व 

धम�ग�ुचे समाजावर �ाब�य िनमा�ण झाले. प�रणाम सव� यरुोपीयन समाज मरगळललेा, 

िनि��त, कम�ठ, अंध��ा, संवेदनाशू�य, अकाय��म होता. �याला जागतृ क�न 

मन�ुया�या सवा�गीण उ�नतीची, प�रवत�नाची �ि�या स�ु झाली. ही �ि�या �हणजे 
�बोधन चळवळ होय.  

 
१.३.२ धम��सार व धम�यु� े
 इ.स. पिह�या शतकात ि��न धमा�चा आिण सात�या शतकात इ�लाम धमा�चा 
उदय झाला. ि��न धमा�चा यरुोपम�ये तर इ�लाम धमा�चा आिशया खंडात धम��सार 
झाला. तकु� आिण ि��ती अनयुायी यां�यात यरुोपम�ये �दीघ� काळ �हणजे इ.स. १०९६ 
ते इ.स. १२७० या काळात आठ य�ु ेझाली. �यांना धम�य�ु े(�ुसेडल) असे �हणतात. या 
य�ुा�या पराभवामळेु यरुोपमधील पोप�या व सरजंामदारां�या �ित�ेला ध�का बसला. 
ि��न धम�सं�थापक यशूेची ज�मभूमी पॅले�टाईन ही तकु� िनयं�णातून म�ु कर�यासाठी 
धम�य�ु ेझाली.  

 
 धम�य�ुामळेु यरुोपचा बाहेर�या जगाशी संबंध आला. �यामळेु बाहरे�या जगातील 

सं�कृती, �ान याची मािहती झाली. �यांची अिभजात वा�याची आवड वाढली. ि��ती 
धमा�चे मह�व कमी झाले. �यामळेु �बोधन चळवळीला �ारभं झाला.  

 
१.३.३ सरजंामशाहीमधील बदल 
 इ.स. पाच�या शतकात यरुोपमधील सा��य न� झाले. म�ययगुात सरजंामदार 
उदयाला आले. तर संरजामशाहीम�य ेहळूहळू बदल घडून आल.े सरजंामदार भूदासांकडून 
मोबद�या�या �व�पात पसैा घेत असे. ते �वत: शहरात राहत असे. शहरांची स�ंया 
वाढ�यान ेभूदास वग�स�ुा शहराकडे जाऊ लागला. या बद�या प�रि�थतीमळेु �बोधनाला 
चालना िमळाली.  
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कॉ��टोिटनोपल शहर 

 
१.३.४ कॉ��टोिटनोपलचा पाडाव (इ.स. १४५३) : 
 रोमन सा��याची राजधानी �हणज े कॉ��टोिटनोपल होय. आिशया व यरुोप 
खंडाचा �यापार कॉ��टोिटनोपल शहरा�या भूमाग� चालू होता. इ.स. १४५३ म�ये अटोमन 
तकु� स�ेने कॉ��टोिटनोपल शहर िजंकून घेतले. �यामळेु �यापार बंद झाला. येथील अनेक 

कलावतं, त�व�, शा��, लेखक यांनी यरुोपम�ये आ�य घेतला. यरुोपमधील िवशेषत: 

इटालीतील �ीमंत लोक, राजे, रा�यकत� यांनी आ�य देऊन िव�े�या उपासकांचे �वागत 
केले. प�रणामी इटाली व यरुोपात �ाचीन �ंथाचे सशंोधन व अ�यास स�ु झाला. �यामळेु 
इटाली �बोधन चळवळीच ेक� � बनले.  

 
१.३.५ जलमागा�चा शोध : 
 कॉ��टोिटनोपल तकुा�नी िजंक�यामळेु आिशया खंडाशी जोडणारा ख�ुक�चा माग� 
बंद झाला. �यामळेु यरुोिपयन लोकांनी नवीन जलमाग� शोध�याचा �य�न स�ु केल.े यातून 

अनेक धाडसी खलाशी पढेु आले. पोतु�गीज, �पने, इं�लंड, हॉलडं इ. रा��ांनी नवीन 

जलमाग� शोधून काढले. नवीन भौगोिलक �दशेा�या शोधामळेु �यापार, भौगोिलक �ानात 
वाढ झाली. पोतु�गीज बाथ�लोडासन े इ.स. १४४६ म�ये आ��के�या दि�ण टोकावरील 

केप ऑफ गडु होप, �वी�झलडँ�या ि��तोफर कोलंबस व अमे�रगो �हे�पशुीन ेअमे�रकन 

खंडाचा, वा�को द गामान ेइ.स. १४९८ म�ये िहंद�ुथानचा शोध लावला. यामळेु यरुोपम�ये 
उ�साहाच ेवातावरण िनमा�ण झाले. �यातूनच �बोधन चळवळ स�ु झाली.  
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१.३.६ छापखा�याचा शोध : 
 �ाचीन काळात ची लोकांनी म�ुण कलचेा शोध लावला होता. परतं ु यांि�क 
प�तीन े म�ुणकलचेा �ारभं यरुोपम�ये झाला. १५ �या शतकात जम�नीचा जॉन गटेनबग� 
यांनी पिहला आधिुनक छापखाना िनमा�ण केला. इं�लंड�या बॅक�टनने पिहले प�ुतक 

छापल.े �बोधन काळातील अनेक लेखक, िवचारवंत, धम�सधुारक यांनी हजारो �ंथ छापून. 

अनेक िवचार, सािह�य, धम�त�व े लोकांपय�त पोहोच�यान े वैचा�रक �ांतीला मोठी मदत 
झाली. �बोधन चळवळीला चालना िमळाली. �ा. एिडथ�या मते बौि�क जगताला सपुीक 
बनवणार ेजलिसंचनाच ेसाधन �हणजे छापखाना होय.  

 
१.३.७ शै�िणक �सार : 
 १३ �या शतकापासून यरुोपम�ये िश�णाचा �सार स�ु झाला. �थािनक भाषा व 

लॅिटन भाषा याचे वाचन व लेखन स�ु झाले. िश�ण �साराचे काय� �ाम�ुयान े धम�ग�ु, 

अिधकारी, डॉ�टर, वक�ल इ�याद�नी केल.े नवीन व त�ण वग� वा�या�या अ�यासाकडे 
झकुला व �यातूनच �बोधन चळवळ स�ु झाली.  

 
१.३.८ आिथ�क गरज व �यापारवाढ : 

 म�य यगुातील धम�य�ु,े न�या जलमागा�चा शोध, धाडसी खलाशांना मदत करण े
यासाठी पैशाची गरज होती. या गरजेतून नवीन भौगोिलक �दशेांचा शोध लावला. 

पूव�कडील देशाम�ये सोन,े जवाहीर,े ह�तीदंत, मसा�याचे पदाथ� भरपूर अस�याची 
मािहती होती. त े�ा� कर�यासाठी नवीन जलमाग� शोधल.े पंधरा�या शतकापय�त यरुोपात 

�हेिनस, िजिन�हा, �लोर�ेस, िमलन, नेप�स, पॅ�रस, पीआ, फेरॅरा, रोम इ. शहरांचा उदय 

झाला. पोतु�गीज, हॉलंड, �पने, इटली, इं�लंड देशांनी �यापार वाढ केली. �यातूनच 
�बोधन चळवळीला चालना िमळाली.  

 
१.३.९ �ीक रोमन स�ंकृतीची �रेणा : 
 �ाचीन काळात अनेक वैभवशाली सं�कृतीचा उदय झालेला होता. �याच े

त�व�ान, वा�य, शा�, कला यांचीही �गती मोठ्या �माणात झालेली होती; परतं ु
म�ययगुीन काळात सव�� अ�गत प�रि�थती होती. काही िवचारवंतांनी ही प�रि�थती 
बदल�याचा �य�न केला. �यांच ेल� �ीक-रोमन सं�कृतीकडे गेले. �यांचे ��े�व जगासमोर 
ठेव�या�या �य�नातून �बोधन चळवळ िनमा�ण झाली.  

 
१.३.१० धम�स�लेा अमया�िदत अिधकार : 
 म�ययगुात रोमचा पोप व चच�ला मोठ्या �माणात अिधकार व �ित�ा होती. 

राजस�चे े वच��व न� केले. ितसरा िलओ, सातवा �ेगरी, ितसरा अले�झांडर, ितसरा 

इनोसंट, चौथा इनोसंट, आठवा बोनीफेस या पोपनी रा�यस�ेबरोबर सघंष� क�न 
धम�स�ेला िविवध अिधकार �ा� क�न घतेल.े �यामळेु ि��न समाजावर धमा�चे वच��व 
होते. माणसाला मु�� व �वग� पोपमळेुच िमळू शकतो. सव� �कारचे सामािजक व धािम�क 
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�व�पाचे अिधकार धम�ग�ुला होते. िबशप, आच� िबशप, कािड�नल इ. लहान मोठ्या 
धम�ग�ंु�या िनय�ु�या रोमचा पोप करीत असे. पोप�या सव� �कार�या अिधकारात बदल 
कर�याचा �य�न िवचारवतंांनी केला. �यामळेु �बोधन चळवळ स�ु झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१)  �बोधन चळवळीची कारणे सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

१.४ �बोधन चळवळीची वैिश�्ये 

 
 �बोधन ही िनरतंर चालणारी एक �ि�या आहे. १५ �या शतकाम�ये यरुोपात स�ु 
झालेली ही �ि�या हळूहळू सपंणु� जगाम�ये पसरली. �ाना�या सव�च �े�ात �बोधन घडून 

आले. कला, सािह�य, िव�ान, समाजसेवा, धम�सं�था इ�याद�चा समावेश होतो. या 

चळवळीमळेु यरुोपात धािम�क �े�ात मोठ्या �माणावर प�रणाम होऊन एक नवीन सिुश�त, 
ससुं�कृत वग� उदयास मोठा हातभार लागला. �बोधनाची काही मह�वाची वैिश�्य े
पढुील�माणे आहेत.  

 
१. धम�स�चेा रा�य व समाजावरील पगडा नाहीसा झाला.  
२. �बोधनामळेु मानवी िवचार म�ु झाला.  
३. ब�ुीवाद व वै�ािनक ��ीकोनाला �ाधा�य िमळाल.े  
४. नवीन रा��रा�याचा व अिनयिं�त राजेशाहीचा अनेक देशात उदय झाला.  
५. आिथ�क प�रवत�न हे आधिुनक यगुाचे मह�वपूण� वैिश�्य होय.  

 

१.५ �बोधनकालीन सािह�याची �गती 

 
 �बोधन पूव�काळात धम�सं�था व िव�ान मंडळ�म�ये लॅिटन भाषचेा वापर होत 
असे. �यामळेु सामा�य माणसापय�त त े�ान पोहोचू शकत नसे. �बधेनकाळात लोकभाषते 
सािह�यिनिम�ती होऊ लागली. पूव�चे सािह�य बह�तांशी प�ा�मक होते. �बोधन काळात 

लेखकांनी ग� सािह�यावर भर िदला. या सािह�यात मानवतावादी, ऐिहकवादी व�ृीचे िच� 
रखेाटले होते. सािह�य सामा�य लोकां�या जीवनाशी िनगिडत सािह�य िनमा�ण केल.े िविवध 
भाषतेील �बोधनकालीन सािह�य पढुील�माणे - 
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१.५.१ इटािलयन सािह�य 
 �बोधन चळवळीचा पाया घाल�याचे काम डांटे व पे�ाफ�  यांनी केले. १३ व १४ 

�या शतकातील डांटे याने िद. 'िड�हाईन कॉमेडी' हे जग�िस� महाका�य इटािलयन भाषते 
रचले आह.े या का�याचा नामक �वत: डांटे आिण इ�फन� व पगॅटरी हे नरक व �वग� अस े

तीन भागात का�याची रचना केली आहे. यािशवाय 'ऑफन इले�क�स इन दी �हना��यूलर' 

आिण 'दी बॅकेट' ही �याची अ�य दोन का�य आहेत. सािह�यातील मानवतावादाचा जनक 
�हणजे पे�ाक�  (इ.स. १३०४-१३७४) होय. �यान ेइटािलयन व लॅटीन भाषते का�यरचना 

केली. देव, धम�, संतापे�ा मानवी जीवनातील �ेम व आनदंाचे लेखनात िच�ण केले. लॉरा 

या का�पिनक �ेयसीला उ�ेशून �ेमका�य िलिहले. �यान ेमानवी स�दय�, आशा-आकां�ा, 
ह�क व कत��य ेयािवषयीचे िवचार मांडल ेआहेत. इटािलयन ग�लेखनाचा जनक �हणजे 
िजओ�हनी बोकॅिशयो (इ.स. १३१३-७४) होय. �यान े सव� आय�ुय �लॉर�ेस व नेप�स 
रा�यात घालवते. डांटे व पे�ाक�  यां�या सािह�याब�ल आदर होता. �यान े१०० कथांचा 

सं�ह असलेला 'िडकॅमेरॉन' हा कथासं�ह िलिहला. धम�ग�ु आिण धािम�क धोरण या�यावर 
टीका केली. इटािलयन सािह�यातील बंडखोर कवी �हणजे ॲ�रओ�टो (इ.स. १४७४ - 

इ.स. १५३३) हा होय. �यान े 'ओरलडँो �य�ुरओसो' या �थंात आपण ि�या, िशलेदार, 

लढाया, �ेम यांचीच गाणी गाऊ असा िवचार मांडला. मानवाने मानवी िवषयांवर 
मानवासाठी वा�यिनिम�ती कर�यास �ारभं ॲ�रओ�टो�या काळापासून झाला. इटािलयन 
म�ुस�ी व राजनीतीत�� आिण आधिुनक रा�यशा�ाचा जनक िनकोलो मॅिकअॅ�हेली 

(इ.स. १४६९ - इ.स. १५२७) होय. माणसान े काय करावे, याप�ेा माणूस काय करतो 

याचे िच�ण रखेाटले आहे. रा�यशा� व राजनीती या िवषयाचे िवचार 'द ि��स' या �ंथात 

मांडले. यािशवाय 'िडसकोस�स अपॉन द फ�ट� टेन ब�ुस ऑफफ िल�ही' व 'द आट� ऑफ 

वॉर' हे �ंथ नावाजलेल े आहते. 'मॅ��ागोला' हे नाटक िलिहले आहे. तसेच �लॉर�ेसचा 

इितहास, य�ुशा�पर लेखन केले. टासोने 'जे�सलेम डेिल�हड�' ह ेमहाका�य रचल.े  

 
१.५.२ �ा�स सािह�य : 
 �� च वा�य देखील न�या यगुाचे खरखेरु े�ितिनिध�व करणार ेठरले आहे. �ेकाईज 

ि�हल,े माटेन, राबेलाय हे आधिुनक �� च वा�यातील बडे तीन होते. उपहास आिण िवनोद 
या�या मा�यमातून �ा��वाराबेलाय (इ.स. १४९० - इ.स. १५५३) याने लेखन केल.े 

�यान े मानवी जीवनासबंंधी आशा, आनंद, उ�साह व उमेद याच े िच�ण रखेाटले आह.े 

समाजातील अधं��, राजक�य व सामािजक, धािम�क प�रि�थतीवर टीका केली आह.े �� च 
सािह�यातील ��े लेखक व वैयि�क �व�पा�या लघिुनबधं या वा�य �काराचा जनक 
मायकेल डी माटेन हा होय. �या�या िवचारसरणीमळेु �याला पिहला आधिुनक मानव अस े
�हणतात. मानवतावादी वा�य सेवकां�या मािलकेम�ये मोठे �थान आहे. मानवाने �वत:ला 

ओळखले आिण आ�मवंचना न करता आ�मानभुाव घणेे ही गो� सव��थम केली पािहज,े 
अस े �यान े सांिगतल.े आधिुनक �� च वा�याचा �याला िनमा�ता समजतात. �यान े

लघिुनबंधाच ेनव ेदालन खलु ेकेल.े आप�या लेखनािवषयी �हणतो क�, 'वाचका, मी माझे 
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आ�मच�र� केल ेआहे. मी आिण माझा �ंथ यात एका�मता आहे.' जीन रॅिसन याने अनेक 

शोकांितका िलिह�या '�कँाईन ि�हल'े हा ��े सािह�यकार होता.  

 
१.५.३ इं�लडंमधील सािह�य : 
 इं�लंडमधील १२ �या शतकात ऑ�सफड� व क� ि�ज िव�ापीठाने सां�कृितक 

�बोधनाचे मोठे काय� केले आहे. धम�, कायदा वै�क व कला यांचा अ�यास केला जात 
असे. आधिुनक इं�जी का�याचा जनक िजऑ�े (इ.स. १३८० - इ.स. १४००) असून 

�याची 'द कॅटरबरी टे�स' ही सव���े कलाकृती होय. �यान े इं�लडं�या राजदरबारी 

मंडळी�या जीवनप�तीवर, आचार, िवचारावर, रीती�रवाजावर उपहासा�मक टीका केली. 

�यान े 'द बकु ऑफ द डचेस', 'द हाऊस ऑफ फेम', 'द पाल�म�ट ऑफ फाऊ�स' आिण 

'दी िलज�ड ऑफ गडु िवमेन' का�यरचना केली. जॉन िम�टन याने '�यरोडाइज लॉ�ट', 

'�याराडाइज �रगे�ड' ही का�य े िलिहली. िव�ान, म�ुस�ी सर थोमस मूर (इ.स. १४७७ - 

इ.स. १६२६) होय. तो त�व�, वक�ल, सधुारक, िनबधंकार होता. समाजातील अ�ान, 
अंध:कार दूर कर�यासाठी �यान ेभरपूर प�र�म घेतल.े �यान ेअॅ�र�टॉटल �माणेच आप�या 

िलखाणाची छाप समाजावर टाकली. लेखन, वाचन, मनन हा अ�ययनाचा माग� आहे अस े

लोकांना सांिगतल.े �यान े 'द अॅड�हा�सम�ट ऑफ लिन�ग', 'नो�हम ऑरगॅनम', '�यू 

अॅटलांिटस' इ. �ंथ �िस� आहेत. १६ �या शतकात महाका�य िलिह�याचा �य�न करणार े

एडमंड �प�ेसर (इ.स. १५२२ - ९९) हा होय. �यान े 'द फेअरी �वीन' हे महाका�य 

एिलझाबथे राणीवर रचल ेआह.े अिभमान, िदखाऊपणा, गव�, नेम�तपणा, मै�ी, �याय व 
िवजय इ. गणुासंबंधी िवचार मांडले. इं�जी सािह�याचा मकुुटमणी व ��े नाटककार िव�यम 
शे�सिपअर (इ.स. १५६४ - इ.स. १६१६) हा �बोधनकाळ होऊन गेला. नाट्य-
वा�याम�ये �ांती घडवून आणली. �यामळेु जगातील सव��े� नाटककार मानला जातो. 

मानवी �वभावा�या अतंरगंाचे सू�म िद�दश�न आप�या सािह�यातून घडिवल.े 'हॅ�लेट', 

'िकंग िलयर', '�यिुलयस िसझर', 'ऑथे�लो', 'अथँनी अॅ�ड ि�लओा�ा', 'अॅज यू लाइक 

इट', 'दी हिेमंग ऑफ दी मच�ट ऑफ �हेिनस' इ. कलाकृती अजरामर आहेत. बेन जॉ�सन 

�हणतो क�, 'शे�सिपअर हा केवळ एका यगुाचा �ितिनधी नसून तो यगुायगुाचा �ितिनधी 

आहे.' टीका वा�याचा पाया मजबूत करणारा सर िफिलप िसडन े याने 'अपोलोनी फोर 

पोइ�ी' हा �ंथ िलिहला. बेन जॉ�सन हा टीकाकार होता. तौलिनक भाषाशा�ाचा 
आ��वत�क फॉन जेसनर (इ.स. १५५३) याने शंभराह�न अिधक �ंथाचा अ�यास क�न 

�ंथलेखन केले. ¬�मर याने 'बकु ऑफ कॉमन �ेअर' हा �ंथ िलिहला. िड�डेल यान े
बायबलमधील न�या करारांचे इं�जी भाषते भाषांतर केले. 
 

१.५.४ पोतु�गीज सािह�य : 
 अवा�चीन पोतु�गीज भाषचेा पाया घालणारा कामोएन (इ.स. १५२४ - ८०) यान े

'�यिुस अॅड्स' हे महाका�य िलिहले. याच काळात म�ुणकलेचा शोध लाग�यान े�ंथिनिम�ती 
मोठ्या �माणात झाली.  
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१.५.५ जम�न सािह�य : 
 जम�नीतील म�झ या गावी जॉन गटेनबग� यान ेइ.स. १४५४ म�ये म�ुणकलचेा शोध 
लावला. साय�सचा राजा दसुरा जॉन�या मदतीन े छोटा �ंथ छापला. मािट�न �यथुरने 

बायबलचे जम�न भाषते भाषांतर केले. हॅ�स सारवूस, टाइन�रख �टाइन हॉवेल व आ��ेट 
फॉन आइप यांनी लेखन केले.  

 
१.५.६ �पॅिनशसािह�य : 
 आधिुनक �पॅिनश भाषचेी पायभरणी िम�यरुले डी स�हा� ते (इ.स. १५४७ - इ.स. 

१६१६) या लेखकाने केललेी आह.े 'डॉन ि�व�सोट' ही अमर कलाकृती जगाला 
िमळालेली सवा�त मोठी दणेगी होय. �यान ेमानवी �वभावा�या गणुदोषांच ेिव�ेषण िवनोद व 
उपहास याचा उपयोग क�न केले. �यान ेअध�वट व साहसी िशलेदारा�या अचाट श��च े

िविच� �योग, पवनच�क�ला रा�स समजून ित�याशी ट�कर देण,े मरतकुड्या कु�याशी 

दोन हात करण,े अशी साहसकम� वाचून वाचकाला हसू आवरनेासे होते. लोपे ही �हेगा यान े
सखुांितका िलिह�या. कालेरॉन यान ेका�ये रचली आहेत.  

 
१.५.७ डच सािह�य : 
 बंडखोर धम�सधुारक व �ांितकारी लेखक डेिसडे�रयस �रसॅमस (इ.स. १४६६ - 

इ.स. १५३६) यान े 'दी �ेज ऑफ फॉली' (मूख� �ततुी) हा �ंथ िलिहला. या �ंथातून 
धम�ग�ुवर टीका के�या आहेत.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१)  �बोधन कालीन सािह�याची �गती सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

१.६ �बोधनकालीन कला व �थाप�य कलेची �गती 

 
१.६.१ िच�कलचेी �गती : 
 म�ययगुीन काळात कला ही धमा�ची दास होती. धम�ग�ंुनी आप�या मतानसुार 
कलेवर बंधने घातली होती. केवळ धम�त�वे िशकव�यासाठीच कलचेा उपयोग केला जाई. 

एखादे िश�प हे अिधक पिव� कसे िदसेल, यावर जा�त कटा� असे. नैितक मू�ये आिण 

पौरािणक कथा यांचा आिव�कार कलेम�ये झालेला असेल तरच, कलेला आ�य िदला 
जात असे. �बोधनकाळातील कलावतांन ेयाम�य ेबदल घडवून आणला. �बोधनकाळातील 
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कलेम�ये िच�कला, िश�पकला, �थाप�यकला, संगीतकला, रगंभूमी व नाट्यकला, 
म�ुणकला इ�यादी कलांम�ये कोणकोणते बदल झाले याचे येथे �व�प पाहावयाचे आहे. 
म�ययगुात�या कले�या प�तीत अनेक मह�वपूण� बदल �बोधन चळवळी�या ओघात झाले. 
चच��या मतानसुार िच�कला असे. परतं ु �या�या बधंनातून म�ु होऊन कलाकारान े
�वत:�या जािणवेतून व अनभुवातून आप�याला आवडणाया�  िवषयावर िच� रगंवीत अस.े 
इटालीम�ये िच�कले�या �बोधनाचा सवा�त मोठा बहर आला. याचे उगम�थान 
इटलीमधील �लोर�ेस शहर होते. �बोधनकाळातील महान िच�कार पढुील�माणे - 

 
 िगओटी (इ.स. १२६६ - इ.स. १३३७) : याने �थमच म�ययगुीन िनयम आिण 

परपंरा यां�या जोखडातून कलेची म�ुता केली. मानवी िच� रखेाटण,े मानवी पतुळे तयार 

करण,े �यांना रगं दणे े व घरगतुी वातावरण आप�या कलतूेन �य� करण.े 'द लॅम�टेशन 

ऑफ खाइ�ट' ही �याची िच�कृती िवशेष �िस� आहे. �ॏ-अॅि�जलीको (इ.स. १३८७ - 
इ.स. १४५५) : हा िच�कार इतरांना �फूत� देणारा ठरला. या�या कथाव�तू पूण�पण े
धािम�क असून िच�िवषयातील �यि�रखेा रखेाटले�या आहते. मॅसॅिसओ (इ.स. १४०१ - 
इ.स. १४२८) : याने िच�कले�या तं�ात मह�वाचे बदल घडवून आणल.े नैसिग�क व�तंू�या 

�ामािणक िच�ीकरणानेच कला �गत होऊ शकते, हे दाखिवले. बेनाझो गोझोली (इ.स. 
१४२० - इ.स. १४९७) व िफिलपो िल�पी (इ.स. १४०६ - इ.स. १४६९) : यांना 
मॅसॅिसओच े अनयुायी मानतात. पारपं�रक �थाप�य कलतेील िच�णाऐवजी नैसिग�क 
िच�णावर भर िदला. सॅ�ो बॉटीसेली : याने �ाचीन कलांची �ेरणा प�ुहा िच�कलेत आणली. 
यामळेु ि��ने�र परपंरांना नवजीवन �ा� झाले.  

 
 िनओ�लॅटॉिनझम या िच�कले�या न�या तं�ाचा आप�या िच�कृतीमधून केला. 

'बथ� ऑफ ि�हनस' ही िच�कला �िस� आहे. िलओनाड� द ि�ह�सी (इ.स. १४५२ - इ.स. 

१५१९) : �बोधनकाळातील सव���े िच�कार असून तो िश�पकार, संगीत��, 

इंिजनीयर, गिणतशा��, कवी, यं�शा��ही होता. िलओनाड�ने �थम िच�कला व नंतर 

िश�पकला याम�ये नाव कमावल.े 'मोनािलसा', 'दी ला�ट सपर' (येशचु ेअिंतम भोजन) 

'दी �हिज�न ऑफ दी रॉ�स' आिण 'दी �हिज�न अॅ�ड चाइ�ड िवथ स�ट अतं' ही �याची चार 

िच� जग�िस� आहेत. िनसगा��या सुंदर पा��भूमीवर मोनािलसाच े िच� काढलेल े असून, 
आकृती�या चेहया�वरील अगाध व म�ुध हा�य मनाला भलुावणी पाडणार े आह.े हे िच� 
काढ�यासाठी इ.स. १५०० - इ.स. १५०४ अशी चार वष� घालवली. प�ी कसे उडू 

शकतात, याचे िववरण केले आह.े िवमानाची रचना कशी असावी यासंबंधी काही सूचक 
आकृती काढ�या आहेत. हिेलकॉ�टर व �यारॉशूट यां�या क�पना �यास सचु�या हो�या.  

 
 मायकेल एजँेलो (इ.स. १४७५ त े इ.स. १५६४) : हा �थम�ेणीचा िच�कार व 
िश�पकार आिण कवी होता. �याचे �मखु वैिश�्य े �हणजे �यि��वातं�यवादी आिण 
स�दया�चा िन�सीम उपासक होता. स�य व िशव यांचा परु�कता� होता. �हॅिटकन या पोप�या 
राजधानीतील िस�टाईन चॅपल या धम�मिंदरा�या िभंतीवर १४५ िच� ेव ३९४ मानवकृती 
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तयार के�या हो�या. �यापकै� 'द ि�एशन ऑफ अॅडॅम', 'ला�ट जजम�ट', 'िद �ुिसिफकेशन 

ऑफ स�ट िपटर', 'द क�वरीन ऑफ सेट पॉल' इ�यादी िच� ेिवशेष �िस� आहेत. िच�ांची 

भ�यता, गाढ धािम�क भावना, द:ुख आिण �ेरणा ही �या�या िच�कलेची विैश�्य ेआहेत.  

 
सिॅझओ रफेॅल (इ.स. १४९३ - इ.स. १५२०) : रॅफेलची कला ही सखुद व शांत होती. 
�यान े िवशेष स�दय�संप�न समजलया जाणाया�  ि�यांचा उपयोग आप�या िच�ांचा आदश� 
�हणून केला आह.े �या�या कलाकृतीची म�ुय �ेरणा िन:धम� �व�पाची होती. �यामळेु 

रिसकांचा लाडका िच�कार �हणून �याच े नाव अमर झाले. 'दी �ा�सिफगरशेन  अॅ�ड 

मॅडोना ऑफ द गो�ड िफंच', 'मॅरजे ऑफ द �हिज�न', 'िस�टाइन मॅडोना', '�कूल ऑफ 

अथे�स' इ. िच�कलाकृती िवशेष �िस� आहे. या िच�ातील रगंिम�णामधील स�दय�आिण 
िजवंतपणा यामळेु जगातील ��े िच�ांम�ये �यांचा �मांक लागतो.  

 
 
िटिशयन (इ.स. १४७७ - इ.स. १५०६) : हा �हेिनिशयन िच�कलेचा म�ुय �णेता होता. 

या प�ती�या िच�ात सखु, मादक स�दय� आिण ऐिहक जीवन याच े�ितिबबं पडलेले होते. 
िटिशयन हा मोठमोठी िच� े रगंव�यात तरबेज होता. �ामीण जीवनाच ेदेखाव ेव स�ृीशोभा 

दश�िवणारी िच� े�िस� आहेत. �याचे 'अॅस��ांन ऑफ द �हिज�न' हे िच� जगातील सव� 
धािम�क िच�ांम�ये उ�कृ� िच� समजले जाते.  

ितंतो र�ेो (इ.स. १५१८ - इ.स. १५९२) : हा �हेिनसचा िच�कार, रगंकाम आिण िविवध 

छटा �य� कर�याचे काम याबाबत �याचे असामा�य कौश�य होते. िच�कार, रगंकाम आिण 
िविवध छटा �य� कर�याच ेकाम याबाबत �याचे असामा�य कौश�य होते.  

 
अल�ेच ड्यूरर (इ.स. १४७१ - इ.स. १५२८) : जम�न िच�कारांपैक� �यरु�ेबग�चा सवांत 
�िस� िच�कार होता. �या�यानंतर धाकटा हा�स हॉलबेल (इ.स. १४९७ - इ.स. १५४३) 

�िस� िच�कार होता. �लेिमश िच�कार िपटर बधुेल याने सामा�य लोकांचे जीवन, खळेी 
याचे िच�ण केल.े  
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एल �केो (इ.स. १५४१ - इ.स. १६१४) : �या�या िच�शेलीला मॅन�रझम शैली �हणून 

ओळखतात. 'द बे�रयल ऑफ काऊंट ओरगॅझ' ही कलाकृती सव���े आहे.  

  

 
 
रमंे� (इ.स. १६०६ - इ.स. १६६९) : िविवध �कार�या दोन हजार िच�े काढली आहेत. 

�याम�ये िनसग�िच�, न�न �ी-प�ुष, �यि�िच�,े दैनिंदन जीवनातील व धािम�क �संग 

कोरले आहते. '�लाइिडंग ऑफ सॅमसन', 'डाने', 'रपे ऑफ गॅनीिमड', 'द नाइट वॉच' इ. 
िच� े�िस� आहेत.  

 
१.६.२ सगंीत कला 
 म�ययगुीन काळातील संगीतावरही धमा�चा मोठा पगडा होता. १६ �या शतकातील 
धम�सधुारणे�या चळवळीमळेु संगीतात बदल घडून आला. मािट�न �यथुरने आप�या 

अनयुायांना संगीताचा उपयोग कर�यास �ो�साहन िदल.े इ.स. १५२४ म�ये 'का�य 

प�ुतक' �िस� केले. हा पिहला धािम�क प�सं�ह होय. �याम�ये �यान े�ाचीन लॅटीन गीत,े 
ई�रिवषयक प�े गोळा केली. नंतर जॉन कॅलि�हन याने धािम�क पदांची संगीतानसुार 
योजना केली.  
 

 धम�सधुारकांनी संगीताचा उपयोग आप�या मत�सारासाठी केला. �यामळेु रोम 
कॅथॉिलक धम�सं�थेने संगीताचा पनुिव�चार कर�यासाठी एक सिमती �थापन केली. या 
सिमतीने िगओ�हानी पॅलिे��ना या धम�पदशेकाला संगीत योजना कर�यासाठी िनय�ु 
केले. �यान ेअनेक नवीन धािम�क पद े िलिहली. �याचे पद ेसंगीतशा�ात अितशय वर�या 
दजा�ची आहेत. �हणून �याला आधिुनक पा�ा�य संगीत रचनाकारापकै� एक मानले जाते. 
�यान ेइ.स. १५६० म�ये रचलेले प� ते�हापासून आजपय�त �लोर�ेस येथील िस�टाईल 
चॅपेलम�ये गडु �ायडे या सणा�या िदवशी �हटल ेजाते. िफलीप मेरी याने बायबलमधील 
कथा संगीत�पाने आिण समूहगीतां�या साहा�याने लोकांसमोर मांड�या.  
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 ज�ुयापरुा�या व ओबडधोबड संगीताऐवजी सोळा�या शतकात नवी, सरुले आिण 

मधरु वा� �चारात आले. सगंीतात 'हाप�सीकाड�' नावाचे तंतवुा�, �हॉयोिलन ही वा� े

लोकि�य होती. संगीतात ससुवंािद�वाला, तालब�तेला, �माणब�तेला अिधक मान िमळू 

लागला. �हेनिेशयन प�ती�या संगीताच े �वत�क िगओ�हानी �िेबएली, अॅिडसन ह े थोर 
संगीत�� होते.  

 
१.६.३ रगंभूमी व नाट्यकला 
 म�ययगुीन काळात रगंभूमी �हणजे धािम�क समारभंाच ेएक सहायक साधन होते. 
ि��ती धमा�तील िनरिनरा�या पौरािणक कथांना व घटनांस नाट्य�प देऊन �यांच े�योग 
करत असे. नाटकां�या �योगाचे िद�दश�न हळूहळू सामा�य माणसा�या हाती आले. या 
काळात चप�कृतीपूण� व अ�ूतर�य नाटके केली जात. �यापारी व कारािगरां�या सघंामाफ� त 

नाट्य�योग केले जात. �ा�स, �पने, इटली, इं�लंड इ. देशात नाटके होत अस.े  

 
 �वोधन काळात रगंभूमीवर व नाटकात �ाचीन रगंभूमीच े पडसाद उमटले होते. 
�लोट्स व हेरे�स यांची सखुा�त आिण िसनेकाची द:ुखा�त नाटके होती. आधिुनक पा�ा�य 
रगंभूमीचा ज�म इं�लंडम�य ेझाला. िव�ापीठीय चतरु या नावान ेओळखला जाणाया� जॉन 

िलली, रॉबट� �ीन आिण ि��टोफर मॅल� यां�या गटान े इं�लंडम�ये न�या रगंभूमीची 
�थापना केली. या�यानंतर शे�सिपअर�या काळात नाट्यकला िवकिसत झाली.  

 
१.६.४ िश�पकला 
 म�ययगुीन काळात िश�पकलेवर धम� आिण धम�सं�थेच े वच��व होते. �बोधन 
यगुात िश�पकलेला उिज�ताव�था आली. याची स�ुवात इटलीपासून झाली. मानवी 

आकृती, हावभाव व हालचाली यांना या कलेम�य ेजा�त मह�व दे�यात आले. �ाचीन �ीक, 
रोमन िश�पकलेचे अनकुरण कर�याचा �य�न �बोधनकाळात झाला.  

 
लॉर�ेझो िगबट� (इ.स. १३५८ - इ.स. १४५५) : हा िश�पकार इटािलयन होता. �लोर�ेस 

धम� मंिदरासाठी �यान े दरवाजे तयार केले. �याचे वण�न मायकेलन े केले क�, �वगा��या 
�वेश�ाराला लाव�यास यो�य अशी दार ेआहते. डोनॅटेलो (इ.स. १३८६ - इ.स. १४६६) : 

�यान े �लोर�ेस येथील स�ट जॉज��या पतुळा, �हेिनसमधील स�ट माक� चा पतुळा डे�हीड 

याची दगडी मूत� इ. पतुळे तयार केले. यदआु येथील अ�ा�ढ पतुळा, गॅटोमेल�श व यंग 
ॲने�स ही िश�प �िस� आहते. �यकुाडेला रॉिबया (इ.स. १३९९ - इ.स. १४८२) : याने 
भाजले�या माती�या चकचक�त मूत� तयार के�या. �याचबरोबर श�ु व साधी शी कलाकृती 
�यांनी िनमा�ण केली. मायकेल अजँोलो (इ.स. १४७५ - इ.स. १५६४) : यान ेिच�कलेप�ेा 
िश�पकलेत जा�त �ांती घडवून आणली. मेिडसो घराणा�या आ�याखाली �यान ेअनेक 

मूत� तयार के�या. �यांना डॉइगं कॅि�ट�ह िकंवा िहरॉइक कॅि�ट�ह �हणतात. मोझेस, पायटो, 
डेि�हडचा भ�य पतुळा या कलाकृती �िस� आहेत.  
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१.६.५ �थाप�य कला : 
 �बोधनकालीन �थाप�य कलते �ाचीन �थाप�य कलेचा �भाव आढळतो. �ीक 
आिण रोमन या कलेचा संगम झालेला होता. इटलीतील �थाप�यकलेतून आधिुनक 
�थाप�य कलेची िनिम�ती झालेली आहे. इटलीम�ये गोिथक कलेचे मूळ �जल े नाही. 

�यामळेु �बोधन काळात �थाप�य कलेचे �मखु क� � रोम बनले. रोमन कलेतील कमानी, 
गोलाकार घमुट आिण भ�य �तंभ याचा अिधक उपयोग केलेला आढळून येतो. पराका�ेची 
�माणब�ता हे �बोधनकालीन वा�तकुले�या शैलीच ेमह�वाचे वैिश�्य होते.  

 
िफलीपी �नुोलशेी : हा न�या शैलीचा �मखु होता. �यान े�थमत: �ाचीन रोमन�या भ�न 
अवशेषाकडे आिण �यातील स�दया�कडे ल� वेधले. �लोर�ेस म�ये कॅथे�ेल या चच�च े

बांधकाम केले. सॅन लॉर�ेझो, सॅटो ि�प�रटो व पाझ चॅपेल या अ�य चच��या इमारतीचे 
बांधकामही केल.े  

 
रफेॅल : यान ेरोम�या या स�दय�पूण� अवशेषांच ेर�ण कर�याची जाहीर िवनतंी पोपला केली. 
याव�न �ाचीन �थाप�य कलतेील कलेचे �थान कळते.  

 
िलऑब�ॅर�टा अलबट� : यान ेिनमा�ण केले�या वा�तमु�ये रिेमनी येथील सॅन �ाि�स�को 

चच�, �लोर�ेस मधील सेट ॲ��ी चच�, �लोझो �सेलाई हा राजवाडा इ. वा�तूचा समावेश 

होतो. �यान े'ऑन आिक� टे�चर' हा �ंथ वा�तकुलेवर िलिहला आहे.  

 
डोनटॅो �मा�टे : रोममधील स�ट पीटर चच�ची सव� योजना याने तयार केली. म�यवत� 
�थाप�यकलेवर भर देऊन एक �चंड इमारत योजली. अमानवी योजना आिण साधेपणा 
याचा सुंदर िमलाफ येथे िदसतो.  

 
िलओनाड� डा ि�ह�सी : यान े��य�ात इमारती उभारणीप�ेा �यांच ेनकाशे तयार करणे. 
वा�तू रचनेबाबत स�ला देण ेही कामे �ाम�ुयाने केली.  

 
मायकेल अजँलेो : याने �मा�टेन ेयोजले�या इमारतीची पूत�ता केली. स�ट िपटर याचा घमुट 
तयार केला.  

 
 �ा�स, �पने, जम�नी या दशेातही �थाप�य कलेत बदल झाले. �ा�सचा राजा 
पिहला �ाि�सस याने इटलीतील �थाप�य कलाकारांना बोलवून �ाचीन प�ती�या इमारती 
बांध�या. �पनेचा राजा दसुरा िफलीप यान े �ाचीन �थाप�य कलेला उ�ेजन िदले. 
जम�नीतील हायडेलबग� िक�ला व इतर इमारती �ाचीन �थाप�य कले�या धत�वर बांध�या 
आहेत. इं�लंडम�ये १७ �या शतकात बांधकाम स�ु झाले.  
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आपली �गती तपासा : 

 
१)  �बोधन काळातील कला-�थाप�यकलचेा आढावा �या.  

 
 
 
 
 
 
 

१.७ �बोधनकालीन िव�ानाची �गती 

  
 म�ययगुात धम�सं�थेचा शा�ीय सशंोधनाला िवरोध होता. धम��ंथांम�ये जे िलह�न 

ठेवले आहे तेच अिंतम स�य आहे, असा धम�सं�थेचा �ि�कोन होता. त�कालीन लोकांच े
जगासंबधंीच े �ान अगदी तटुपुंजे होते. मागासलेली समाजव�ृी व धम�स�चेा अडसर या 
दोन कारणांमळेु िव�ानाची �गती झाली नाही. शा�ा�या अनेक संशोधनांना धम�सं�थेचा 
िवरोध होता. तथािप थोड्याफार �माणात अरबांनी सशंोधन स�ु ठेवल ेहोत.े �यांनी भारत 
व चीनमधील शा�ीय �गतीच ेपनु��जीवन क�न �यात �वत:ची थोडीफार भर घातली.  

 
१.७.१ गिणत : 
 पा�ा�य जगाला गिणताची बरीच मािहती पौवा��य दशेाकडून िमळाली. �ाचीन 
िहंदूंचे शू�य (०) व एक ते नऊ अंकगणना अरबांनी यरुोपम�ये पोहोचवली. �ीकांनी 
अंकगिणत व भूिमती याचा वारसा पा�ा�यांना िदली. गिणतशा�ाचा िवकास हो�याच ेम�ुय 

कारण इतर शा�ांना िवशेषत: खगोलशा�, पदाथ�शा� यांना लागणारा परुावा िबनचकु 
िस� कर�याच े काय� गिणतशा�ाला करावे लागते. कोपिन�कसचा िस�ांत असो अथवा 
�यापाया�च े िहशेब असोत सवा�ना गिणत आव�यक अस.े य�ुकलेतील �गतीदेखील 
गिणतशा�ावर अवलंबून होती. यामळेु गिणत शा�ाचा �सार जलद गतीन े झाला. र�बा 

�रझमीन े'अलश�वल मकुा�ल' �हणजे नंतरचा अलिज� (बीजगिणत) हा �ंथ िनमा�ण केला. 
टाट�ि�लआ (इ.स. १५०० - इ.स. १५५७) यान े�थमत: धन समीकरण सोडिवल ेआिण 
को-इिफिशय�टिवषयी �योग केले. फेरारीने (इ.स. १५२२ - ६५) कॉि��क समीकरण 
शोधल.े ि�हएटा (इ.स. १५४० - इ.स. १६०३) यान े आधिुनक बीजगिणतातील अनेक 
समीकरण े शोधून काढली. केपलर (इ.स. १५७१ - इ.स. १६३०) याने कोिमक 
से�शनिवषयी िस�ांत ��थािपत केला. देसार �यअुस (इ.स. १५९३ - इ.स. १६२२) यान े
आधिुनक भूिमती शा�श�ु पायावर ��थािपत केली. रने े देकात� (इ.स. १५९६ - इ.स. 
१६५०) यान े िव�ेषणा�मक भूिमतीचा पाया घातला. �टेि�हनन े दशांश अपूणा�कािवषयी 

एक �ंथ िलह�न दशमान प�तीचा उपयोग नाणी, वजने, माप े यासाठी करावा अस े मत 
मांडले. आज सव� जगात ही प�ती �ढ झाली आहे. नेिपयर (इ.स. १५५० - इ.स. 
१६१७) याने लॉगॅ�रथ�स शोधून काढल.े  
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१.७.२ खगोलशा�-भूगोल शा� : 
 न�या जगाचा शोध आिण शा�ीय सशंोधन यामळेु शा�ीय िवचारांना उ�ेजन 
िमळू लागल.े खगोलशा��ां�या न�या सशंोधनामळेु नवे िव� िनमा�ण झाले. दसुया�  
शतकातील ट्वोलेमी या शा��ान े मांडलेला िव�ा�या रचनेिवषयी�या भूक� � िस�ांत हा 
१६ �या शतकापय�त सव�मा�य झाला होता. धम�सं�थेचाही या िस�ांताला पािठंबा होता. 

�या�या िस�ांतानसुार प�ृवी क� ��थानी असून सूय� व च�ं, तार ेित�याभोवती िफरतात. हा 
िस�ांत पिव�� मानला जात असे. १५ �या शतकात पोलंडमधील कोपिन�कस (इ.स. 
१४७३ - इ.स. - इ.स. १५४३) याने हा िस�ांत चकु�चा असून सूय� क� ��थानी असून 

�या�या भोवती प�ृवी, चं�, तार े िफरतात, असा �ांितवारी िवचार मांडला. १६ �या 
शतकात जम�नीमधील केपलर (इ.स. १५७१ - इ.स. १६३०) यान े कोपिन�कस�या 

िस�ांताला गिणतशा�ीय आधार िदला. �यान े सांिगतल े क�, �ह सूया�भोवती 
लंबवतु�ळाकार िफरतात. इटािलयन शा�� गॅिलिलओ (इ.स. १५६४ - इ.स. १६४२) 
याने आधिुनक दिुब�णीचा शोध लावला. कोपिन�कस�या िस�ांताच े काय� पूण� केल.े 
हॉलडं�या च�मेिव�या िल�परशेने पिहली दिुब�ण बनवली होती. इ.स. १५९२ म�ये �यान े
उ�णतामापी तयार केली. �या�या शोधामळेु धम�ग�ंुनी म�ृयूदंडाची िश�ा िदली. 
इं�लंडमधील शा�� आयझॅक �यूटन (इ.स. १६४२ - इ.स. १७२७) यान े िव�ा�या 
�यापारािवषयी असलेले िनरिनराळे िस�ांत अ�यासून ग�ु�वाकष�णाचा शोध लावला. हॅल े
या शा��ान ेधूमकेतू�या उ�प�ीिवषयी अचूक मत मांडल.े इ.स. १५८२ म�ये पोप १३ वा 
�ेगरी याने �यिुलयन कॅल�डर बदलून नव ेकॅल�डर स�ु केले. या कालगणना १० िदवसांची 
पढेु ढकल�यात आली आिण ��येक वष� मोज�यात येणारा िलप वष� िदवस गाळ�यात 
आला. फ� �या वषा�ला चारन ेभाग जातो अशा वषा�त तो िदवस अिधक धरला जातो. त े
�ेग�ेरयन कॅल�डर आज जगात सव�� स�ु आहे.  

 
१.७.३ पदाथ� िव�ानशा� : 
 �बोधना�या काळात पदाथ�िव�ाना�या �गतीची �यावहा�रक गरज िनमा�न झाली. 
�यामळेु या शा�ाची �गती झाली. िव�यम िग�बट� (इ.स. १५४० - इ.स. १६०३) या 
इं�लंड�या सशंोधनान ेचुंबक�य ल�णांचा अ�यास क�न िव�तुश���या अ�यासाला �े� 
िनमा�ण केले. �योगिन� िव�ानाची उभारणी करणारा पिहला व िव�तुशा�ाचा पाया 
घालणारा �हणून िग�बट�ला ओळखले जाते. लोहचुंबक व िव�तुश�� यां�या बाबतच े�योग 

मह�वाचे आहेत. �यान े 'डी मॅगनेट' हा �ंथ �िस� केला. �टेि�हनन े �व पदाथा��या 
दाबािवषयी सशंोधन केल.े पदाथ�िव�ाना�या शाखते मह�वपूण� सशंोधन करणारा इटािलयन 
शा�� गॅिलिलओ (इ.स. १५६४ - इ.स. १६४२) हा होय. खाली पडणाया� व�तंूचा वेग हा 

�या�या वजनावर अवलंबून असतो, असा गिणतशा�ाचा िस�ांत मांडला. �यान े
अॅ�र�टॉटलन े मांडलेले िस�ांत चकु�च े आहेत अस े मत मांडले. गती व आवाज यांचा 

अ�यास केला. हवामापक यं�, हॅ�ो�टॅिटक बॅल�स, एरो�कोप, दूरदिश�का इ. शोध लावले. 
�यामळेुच �याला यं�शा�ाचा जनक �हणतात. टोरीसेली (इ.स. १६०८ - इ.स. १६४७) 
हा गॅिलिलओचा िश�य यान ेबॅरोमीटरिवषयी सशंोधन केले. �या�या सशंोधनामळेु िनसगा�ला 
पोकळी मानवत नाही ही समजूत खोटी ठरली. �या�यावर टीका झाली. पॅ�कल (इ.स. 
१६२३ - ६४) या �� च शा��ान े टोरीसेली�या िस�ांताचा पाठपरुावा केला. �वावर 
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िदलेला हवचेा दाब सव� िदशांना सार�याच �माणावर असतो हा िस�ांत मांडला. �यान े
वातावरण शा�ाला चालना िमळाली. ऑटो फा ग�ुरक (इ.स. १६०२ - इ.स. १६८६) यान े
पोकळी िनमा�ण करणार ेअनेक �योग क�न एअरपपं शोधून काढला. रॉबट� बॉयल (इ.स. 
१६२७ - इ.स. १६९१) या इं�ज सशंोधकाने वायचुा दाब व आकार यां�यातील पर�पर 

�माणासंबधंी िस�ांत मांडला. तो 'बॉईल लॉ' या नावान े �िस� आहे. एअर पंपम�य े
सधुारणा घडवून आणली. �यूटनन ेगतीचा िनयम मांडला.  

 
१.७.४ रसायनशा� : 
 सोळा�या शतकापासून रसायनशा�ात मह�वाचे बदल घडून आले. हे शा� 

�ाचीन आहे. �ाचीन इिज�, �ीस आिण अले�झांि�या येथील लोकांना या शा�ाची 
मािहती होती. �ाचीन �ीक शा�� िहपॉ�ॅटस आिण गॅलेन यां�या रसायनिवषयक �ंथांचे 
�बोधन काळात पनु��जीवन झाले. पॉरासे�सस (इ.स. १४९३ - इ.स. १५४१) यान े
रसायनशा� व वै�कशा�ातील पर�पर संबधं दाखवून िदला. कॉईस (इ.स. १५१५ - 
इ.स. १५४४) यान े गंधका�ल आिण म�ाक�  यापासून ईथर तयार केल.े न हेलमाट (इ.स. 
१५७७ - इ.स. १६४४) यान ेजलत�वा�या एकमेव ��याचा िस�ांत मांडला. रसायनातील 
वायचुे �थम सशंोधन केले. वातावरणात िनरिनराळे वायू ह े �वतं�री�या अि�त�वात 
असतात. ह ेिस� केल ेआिण काब�न डायऑ�साइड हा वायू शोधून काढला. �टे�हीहन यान े

�व पदाथा��या दाबािवषयी सशंोधन केले. रॉबट� बाईल याने घन, �व आिण वायू�प 
अव�थेतील पदाथा�चा अ�यास केला. रसायनशा�ातील मूल��यांची क�पना �यान ेिनि�त 
केली. �यानतंर �वलन ि�ये�या अ�यासास स�ुवात झाली. ि��टले यान ेअमोिनया वायू 
वेगळा केला आिण ऑि�सजन वायचुा शोध लावला. ला�होिसये यान े�ाणवायू �वलनास 
आव�यक असतो हे िस� केले.  

 
१.७.५ वै�कशा�ातील �गती : 
 अरबांनी �ीकाकडून घेतले�या वै�कशा�ात सधुारणा घडवून �वत:चे वेगळे 
वै�कशा� िनमा�ण केले. िह�पो�ॅिटस व गलन या �ाचीन वै�कशा��ांचा प�रचय पा�ा�य 
जगाला भारताकडून झाला. �यामळेु या शा�ात मोठी �गती झाली. परासे�सस (इ.स. 

१४९३ - इ.स. १५४१) या जम�न शा��ान ेमानवी शरीर ह ेरासायिनक �व�पाचे असते, 
असा िस�ांत मांडला. बसािलयन (इ.स. १५१४-६४) हा इटािलयन शरीरशा�� होता. 

�यान ेर�वािहनया, नस, फु�फुस,े �नायू, जनन�ि�य, कवट्या, सांगाडा, म�दू इ. मानवी 

शरीरा�या अतंर�चनचेी मािहती '�ॅि��स ऑन �ूमन बॉडी' या �ंथात एकि�त केली आहे. 
िव�यम हाप� (इ.स. १५७८ - इ.स. १६५७) हा इं�लंडचा पिह�या चा�स�चा राजवै� व 
इंि�य िव�ान शाखचेा अ�यासक होता. र�ािभसरणासंबधंी िस�ांत मांडला. श�ु र� ह े
�थम �दयाकडून रोिहणी�या �ारा सव� शरीरभर पसरत े आिण नीले�या �ाराशरीरातील 

अश�ु र� �दयाकडे येते. �ा�यां�या गभा�व�था, �दयि�या इ. सशंोधन केल.े जॉन मेयोने 
र�ाच े गणुधम� तपास�याची प�ती शोधून काढली. अटनी िलबेन हॉकन े माय�ो�कोप 
तयार क�न सू�मजंतू तपास�याला चालना िदली. �वामरडॉमने मधमाशी व गोगलगाईची 
अतंर�चना �प� केली. िलबेनकॉकने डो�या�या अतंर�चनचेी मािहती िदली.  
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१.७.६ वन�पतीशा� : 
 �बोधनकाळात इतर शा�ा�माण ेवन�पतीशा� याम�येही मोठी �गती झाली.  

 
�यसुाचा िनकोलस (इ.स. १४०१ - ६४) याने वन�पतीचे रोपटे कस ेवाढते याचे 

सू�म िनरी�ण क�न �याव�न एक शो�ण घेत�याने �याचे वजन वाढते असा िन�कष� 
काढला होता.  

 
अ���ेट ड्यसुर (इ.स. १४७१ - १५२८) याने �ाणी व वन�पती यां�या वाढीच े

सू�म िनरी�ण केल.े रॉबट� ह�क याने वन�पती�या अतंर�चनते पेशी असतात अस ेसांिगतल.े 
कॅिलिसओने िनसगा�त पोकळी असते िस� केल.े  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१)  �बोधना�या काळातील िव�ान �प� करा.  

 
 
 
 
 
 
 

१.८ �बोधन चळवळीच ेप�रणाम  

 
 चौदा�या ते सतरा�या शतकापय�तचा काळ �हणज े�बोधनाचा काळ होय. �बोधन 
चळवळीन ेआधिुनक यगुाचा पाया घातला. यरुोपम�य ेअनेक मह�वाचे बदल घडवून आणले. 
�याची पडसाद सव� जगाम�ये उमटले. �बोधन चळवळीन े सव� �े�ात व समाजजीवनात 
बदल घडवून आणल.े या सव� प�रवत�न �ि�येमधून जगात आधिुनक यगु अवतरल ेआिण 
म�ययगुाचा शेवट झाला. �बोधन चळवळीच ेप�रणाम िकंवा मह�व आिण �यांची वैिश�्य व 

वारसा, आपणाला पढुील�माण ेिदसून येतो.  
 

१.८.१ म�ययुगीन काळाचा शवेट : 
 �बोधन चळवळ इटलीम�ये स�ु होऊन ितचा सव� यरुोपम�ये �सार झाला. या 
कालखडंात ब�ुी व िवचार याप�ेा ��ा व िव�ास याला समाजात �थान होते. �यामळेु 

समाजजीवनावर धम� व धम�ग�ु यांचा �भाव होता. म�ययगुातील सरजंामी रा�य,े 

अथ��यव�था, ��ाचार व मानवाची अवहलेना संप�ुात आण�यासाठी �बोधनकालीन 
िवचारवंत व सधुारणांनी जीवापाढ �य�न केले. मानवाची अ�गताव�था संपून सवा�गीण 

उ�नतीला �ारभं झाला. कोण�याही घटनेचा, क�पनेचा, िवचारांचा िवचार �वतं�पण े

कर�यात येऊ लागला. या काळातील सामािजक, राजक�य, आिथ�क, धािम�क प�रि�थती 
बदलली.  
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१.८.२ मानवतावादी �ि�कोनाचा उदय व िवकास : 

 रा��, सं�कृती व धम� याचा िनमा�ता मानव असूनही �याला म�ययगुीन 
जीवनप�तीत कोणतेही �थान न�हते. या काळात धम� व सं�कृतीन े मानवा�या 

सखुद:ुखाचा व भौितक �गतीचा िवचार केला नाही; परतं ु �बोधन काळाने मानवाला 
क� �िबंदू मानून �याचा िवचार केला. �या�या अ�यासा�या िवषयांना मानविव�ान अस े

ओळखले जाऊ लागले. मानवा�या िवचार�वातं�य, �यि��वातं�य, �यि�म�व 
िवकासालाच �ाधा�य िदल.े �यामळेु माणसा�या �ि�कोनात आमूला� बदल झाला.  
 

१.८.३ �ाचीन स�ंकृतीबाबत जागृती : 
 �बोधन चळवळीन े यरुोिपयन लोकां�या मनाम�य े �ाचीन �ीक व रोमन 

सं�कृतीिवषय व �याची �ान, कला यां�याब�ल आदर िनमा�ण केला. �ाचीन �ीक व रोमन 
सं�कृती अिभजात सं�कृती �हणून ओळखली जात होती. म�ययगुात या सं�कृतीचा िवसर 
पडला होता. �बोधन काळात �याचा अ�यास स�ु झाला. प�रणामी ती आपली सं�कृती 

आहे, असे लोकांना वाटू लागले. �यामळेु या सं�कृतीब�ल लोकां�या मनात आदर िनमा�ण 
झाला.  
 

१.८.४ िव�ा-सािह�य-कलचेी �गती : 
 म�ययगुीन काळात �ाचीन अिभजात सं�कृती माग े पडली होती. म�ययगुात 
धािम�क िश�णाला �ाधा�य िद�याने अधं��ा वाढली होती. �बोधनक�या�नी समाजात 
बौि�क �ांती केली. �यामळेु नवनवीन �ानाची �ार े खलुी झाली. �बोधन काळातील 

अस�ंय सािहि�यकांनी िविवध भाषते नावी�यपूण� सािह�य िनमा�ण केले. कथा, कादंबरी, 

नाट्य, का�य, महाका�य इ. सािह�य �कार उदयास आला. �याचबरोबर �यांनी टीका�मक 
�ि�कोनातून सािह�याचा न�याने अ�यास स�ु केला. म�ययगुीन काळात कलचेा िवकास 

खुंटलेला होता. िच�कला, िश�पकला, �थाप�य कला, संगीत कला, फ� धमा�साठीच 
िवकिसत झा�या हो�या. या सव� कला धमा��या गलुाम बनले�या हो�या. �बोधनामळेु 
लौिकक-िनधम� कलेचा िवकास झाला. �बोधन काळात सव� कलांम�ये मानवाला �थान 
�ा� झाले व धमा�चे वच��व न� झाले.  
 

१.८.५ �ादिेशक भाषाचंा िवकास : 
 �बोधन काळात यरुोपमधील अनेक देशांत �ादिेशक भाषांना व वा�याला 

�ो�साहन दे�यात आले. �� च, इं�जी, �पिॅनश, इटािलयन, जम�न व इतर अनेक �ादिेशक 
भाषमे�ये �ंथिनिम�ती झाली. अनेक नवीन िवषयांवर लेखन स�ु झाले. �ादिेशक भाषमेळेु हे 

सव� �ान सामा�य माणसापय�त जाऊन पोहाचले. �यामळेु पारपंा�रक िहंबू, इराणी, अरबी व 
�ीक या भाषा मागे पड�या. �ादिेशक भाषांचा िवकास झाला.  
 

१.८.६ सशंोधन व वै�ािनक �गती : 
 �बोधनामळेु बिु��ामा�यवाद व �योगशीलतेची �गती झा�यामळेु सशंोधनाची 
िज�ासू व�ृी वाढीस लागली. िव�ाना�या अ�यासाला उ�ेजन िमळाल.े अनेक 
शा��ांनाही मोठ्या �माणात आ�य िमळाला. �यामळेु अनेक िव�ान शाखांचा िवकास 
मोठ्या �माणात झाला. �याच�माण ेसामािजक शा�ांचाही िवकास झाला.  
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१.८.७ मानवी जीवनाचे सवा�गीण प�रवत�न : 

 �बोधन काळात सरजंामशाही व धम�स�चेा हा�स होऊन, न�या समाजरचनेचा 

पाया घातला गेला. धम�सधुारणा, सािह�यिनिम�ती, कलािवकास, वै�ािनक �गती यांनी 
मानवी जीवन बदलून टाकले. िविवध �े�ातील �गतीमळेु सां�कृितक उ�नती झाली. 

�यामळेु सामािजक परपंरा अंध��ा, �ढी यातून माणूस म�ु होऊ लागला. �यामळेु मन�ुय 

ससुं�कृत, सधुारलेला बनला. मानवाची सवा�गीण उ�नती झाली.  
 

१.८.८ धम�स�चे ेवच��व न� झाल:े 
 म�ययगुात मानवी जीवना�या िविवध �े�ात धम� व धम�स�चेे वच��व होते. �बोधन 

काळात लोकां�यात िज�ासू व�ृी वाढ�यान े�यांचे वच��व कमी झाले. धम�सं�थेने उपदेश, 
त�व े सांिगतली. �यां�यािवषयी शंका �य� केली जाऊ लागली. मानवतावादान े
िनधम�वादाचा परु�कार केला. लोक भौितकवादाकडे आकिष�ले जाऊ लागल.े एकंदरीत 

राजस�ा, समाज, िश�ण, कला, सािह�य, िव�ान या �े�ावरील धम�स�ेचे वच��व न� 
झाले.  
 

१.८.९ आधुिनक कालखंडाची स�ुवात : 
 अंधार व अ�गत म�ययगुा�या कालखडंावरच �बोधन चळवळीचा सूय�दय झाला. 
या चळवळीन े जगात आधिुनक यगुाचा �ारभं केला. कारण नवी िवचारप�ती व िज�ासू 
व�ृी यामळेु अंध:कारमय काळातून आधिुनक काळात �वशे केला. िविवध �े�ाम�ये 

आमूला� प�रवत�न �बोधनाने घडवून आणले. न�या िवचारांचा, संक�पनचेा व 
�वातं�यमू�यांचा िवकास घडून आला.  
 

आपली �गती तपासा : 

 
१)  �बोधनाच ेप�रणाम सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

१.९ सारांश 

 
 इ.स. १५ �या शतकाम�ये यरुोपात घडवून आलेल े�बोधन हळूहळू जगा�या इतर 

भागाम�येही झाले. या �बोधनाची पा��भूमी, कला, सािह�य, िव�ान, धम� या सव�च �े�ात 
�बोधन होऊन न�या यगुाला स�ुवात झाली. वरील सव�च �े�ात घडवून आले�या 
�बोधनाचा इितहास तसेच �याच ेप�रणाम आिण �यातून न�याने उदयास आलेला समाज 
या ��ीन ेहे �करण मह�वाचे आहे.  
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१.१० �� 

 
१) �बोधन चळवळ �हणजे काय ते सांगून चळवळीची कारणे �प� करा.  

२) कला, सािह�य, िव�ान व वा�य �े�ातील �बोधनाचा आढावा �या.  
३) �बोधन चळवळीच ेप�रणाम सांगा.  
४) िटपा िलहा.  
 अ) �बोधन काळातील िच�कला 
 ब) �बोधनाची वैिश�्य े
 क) वा�य �े�ातील �बोधन 
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२ 
 

भौगोिलक शोध 
 
घटक रचना : 

२.० उि�� े

२.१ ��तावना 

२.२ भौगोिलक शोधाची कारणे 

२.३ पूव�कडील देशांशी जोडणार े�मखु माग� 

२.४ भौगोिलक शोधासाठी यरुोिपयन देशांचे व खलाशांचे �य�न  

२.५ भौगोिलक शोधाचे प�रणाम 

२.६ सारांश 

२.७ �� 

 

२.० उि�� े

 
या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 
१) नवीन भौगोिलक जलमाग� शोध�याची गरज का िनमा�ण झाली याचा आढावा घणेे. 

२) नवीन जलमाग� शोध�यासाठी यरुोिपयन देशांचे व खलाशांचे �य�न कसे होते? 
३) नवीन भौगोिलक �दशेामळेु झालेले प�रणाम  

 

२.१ ��तावना 

 
 �बोधन चळवळीन ेन�या यगुाची महु�त� मेढ रोवली तर धम�सधुारणा चळवळीन ेन�या 
यगुाची इमारत तयार केली आिण �या इमारतीवर भू�दशेा�या शोधांनी कळसच चढिवला. 
कारण आधिुनक यगुाची खरी िकमया यरुोपीय रा��ांना भू�देशा�या शोधानंतरच समजली. 
कॉ��टॅिटनोपलचा इ.स. १४५३ म�ये पाडाव ही जगा�या इितहासात मह�वाची घटना 
ठरली आहे. या घटनेतनतंर तकुा�नी जगाची नाकेबंदी केली. �यामळेु नवीन जलमाग� 
शोध�याचा �य�न स�ु झाला. �यातून अनेक नवीन �दशे अनेक खलाशांनी शोधून काढले. 

�यातूनच यरुोपात वसाहती व सा��य वाढिव�याची चढाओढ स�ु झाली. याम�ये पोतु�गीज, 

�पने, �� च, इं�लंड, इटली, नेदरलडँ, रिशया इ. दशेांनी नवीन �दशे व माग� शोध�याच े
�य�न केले.  
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२.२ भौगोिलक शोधाची कारणे 

 
 यरुोपमधील दया�वद� खलाशांनी अ�ात भू�दशेाचा शोध लावला. �यामळेु �ानाचे 
�े� िव�तारले. अनेक नवीन �दशेात आप�या वसाहती �थापन के�या. �यातून �चंड 

संप�ी जमा केली. या भौगोिलक शोधाची गरज का िनमा�ण झाली? �याची कारणे 
पढुील�माणे - 
 

२.२.१ पूव�कडील देशाचं ेआकष�ण : 
 धम�य�ुा�या काळात पूव�कडील देशांशी संबधं आला. याच वेळी यरुोप व पूव�कडील 

देश यां�यात सां�कृितक देवाणघेवाण मोठ्या �माणात झाली. पूव�कडील लोकांची लौिकक, 

पारलौिकक �गती, �यांची शा�ीय, कला�े�ातील �ान आिण आिथ�क संप�ी इ. ची 
मािहती या काळात यरुोिपयनांना झाली. �यापार �व�ृी�या यरुोिपय लोकांना आिशया 
खंडातील देशाचया संप�ीची आकष�ण हात.े �यातूनच नवीन जलमाग� शोध�याचा �य�न 
स�ु झाला.  
 

२.२.२ युरोपम�ये पूव�कडील व�तुंना मागणी : 
 म�ययगुात यरुोप व आिशया यां�यात �यापार व उ�ोग चालत असे. तो प�ुहा स�ु 
�हावा यासाठी नवीन जलमाग� शोध�याच े�य�न स�ु झाले. कारण यरुोप�या बाजारपेठेत 

पूव�कडील पदाथ� व चैनी व�तंूना मोठी मागणी होती. साखर, मसा�या�या पदाथा�ची �यांना 

मोठी चटक लागली होती. चैनी�या व�तूंम�ये चीनमधील रशेमी कापड, भारतातील सोन,े 

चांदी, िहर,े मािणक, तलम सतुी व�,े अ�र,े तेले, रगं, औषधे, चंदनी लाकूड इ�याद�ना 
मोठी मागणी होती. याचा �यापार करणाया�ना मोठा फायदा होत अस.े पूव�कडील देशातील 
�यापाराचा एकािधकार इटलीतील �यापाया�नी िमळवला होता. �यामळेु इतर �यापाया�ना 

�याचा हेवा वाटत अस,े �हणून �पने, पोतु�गीज देशांनी आपले धाडसी खलाशी पाठवून 
नवीन माग� शोध�याच ेकाम स�ु केल.े  
 

२.२.३ कॉ��टॅिटनोपल राजधानीचा पाडाव : 
 या काळात सव� दळणवळण ख�ुक��या मागा�न ेचालत अस.े हा माग� इ.स. १४५३ 
म�ये बंद पडला. कारण तकुा�नी रोमन सा��याची राजधानी कॉ��टॅिटनोपलचा पाडाव 
केला. हे शहर ख�ुक��या मागा�वरील एक �मखु शहर व �यापारी पेठ होती. तकुा��या 
ता�यात आ�यान े पाि�मा�यांना पूव�कडे जा�याचा माग� बदं झाला. �यामळेु नवीन माग� 
शोध�याची गरज िनमा�ण झाली.  
 

२.२.४ ि��न धमा�चा �सार : 
 �यापाया�ना �यापारासाठी तर धम�ग�ंुना धम��सारासाठी पूव�कडील देशात जावयाच े
होते. आप�या धमा�चा जगभर �सार �हावा अशी ती� इ�छा व आकां�ा होती. यरुोपातील 
अनेक ि��ती िमशनया�नी सपूंण� िव� पालथ ेघाल�याची चढाओढ स�ु झाली. सव� दशेांत 
या धमा�चा पताका �यांनी फडकवला.  
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२.२.५ युरोिपयन राजाचें �ो�साहन : 

 काही राजांना आप�या भू�देश वाढवायचा होता, �हणून ते नवीन भू�दशे 
शोधा�या �य�नात सामील झाले. या राजांनी नौकानयनाला �ो�साहन िदले. धाडसी 
दया�वद� खलाशांना अनेक �कारची मदत केली. �यामळेु नवीन �दशेाचा शोध लागला.  
 

२.२.६ ऐिहक सखुात वृ�ी कर�यासाठी : 
 जीवनभरात चांगला बदल कर�या�या खटपटीत मन�ुय सदैव गुंतलेला आहे. 

ऐिहक सखु वाढव�यासाठी मौ�यवान व�तू, धातू आिण आवडीचे पदाथ� �यांना आव�यक 

होते. �याची ही सखुाची ओढ त�ृ कर�यासाठी नवीन �दशेातून व�तंूची �ा�ी करण,े 
यासाठी नवीन �दशेाची गरज होती.  
 

२.२.७ खलाशांची साहसी व�ृी व परा�माची आवड : 
 या काळात यरुोिपयन लोकां�या मनात धाडस व साहस करावे. सम�ुमाग� अ�ात 
�दशे शोधून काढावे. काही खलाशी व �यापारी हौसेपोटी व �यापारासाठी दूर�या �दशेाचा 
िवचार कसा अस.े खलाशांना भौगोिलक �ान िमळवणे यासाठी ते परा�म कर�यास तयार 
होते.  
 

२.२.८ भौगोिलक �ानाची व �देशातील परपंरचेी मािहती : 
 धम�य�ुा�या िनिम�ाने व �वासा�या मा�यमातून लोकांना नवीन भू�दशेाची 

मािहती िमळाली. तेथील नव े िवचार, शेतीभाती यांची मािहती झाली. सैिनकांनी �या �या 
�दशेाची िलिहलेली मािहती या�या आधार े �यांना भौगोिलक �ानाची मािहती िमळाली. 

'िस�ेट्स ऑफ द फेथफूल �ुसेडर' या �ंथात पूव�कडील �दशेाची, शहरांची तपशीलवार 
मािहती िदली आह.े  
 

२.२.९ शा�ीय सशंोधन : 
 यरुोप खंडातील लोकांनी िनरिनराळे नवीन �दशे शोधून काढ�यासाठी �व�ृ 
हो�यास काही शा�ीय शोधही कारणीभूत झाले. होकायं�ाचा शोध �थम िचनी लोकांनी 
लावला. िचनी लोकांपासून अरब लोकांनी तर अरबांकडून यरुोिपयन लोकांनी होकायं�ाचा 
शोध घेतला. होकायं�ामळेु अथांग सागरातही दया�वद� लोकांना रा�ंिदवस िदशा िनि�तपण े
कळू लागली. �यामळेु या लोकां�यात आ�मिव�ास िनमा�न झाला. कोपिन�कसने प�ृवी गोल 
अस�याचे सांिगतल.े या शोधाचा उपयोग कोलंबसने केला व अचानकपण ेअमे�रकेचा शोध 
लावला. बंदकु��या दा�चा शोधही मह�वपूण� होता. बंदकु�मळेुच यरुोिपयन माणूस 
कोण�याही अ�ात �दशेात िफ� लागला व �यावर आपले वच��व गाजवू लागला. 
गॅिलिलओन े दिुब�णीचा शोध लावला. �यामळेु दूर अतंरावरील असले�या व�तू �प�पण े
िदसण ेसोप ेझाले. �याच�माण ेजहाज बांधणीत सधुारणा झाली. िबनचूकपण ेनकाश ेतयार 
कर�यात आले. या सवा�चा उपयोग नवीन �दशे शोध�यासाठी झाला.  
 

२.२.१० नौकानयनला मदत : 

 पोतु�गाल, �पने राजांनी नौकानयनला सव� �कारची मदत कर�याचे धोरण 
अवलंिबलेल े होते. पोतु�गालचा राजा पिहला जॉन यान े भारताकडे जाणाया� सम�ुमागा�चा 
शोध घे�यासाठी �य�न केला. पोतु�गालचा राजा ह�ेी (इ.स. १३९२-इ.स. १४६०) यान े
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खलाशांना िश�ण दे�यासाठी नािवक िश�ण क� � उभारले होते. यासाठी चाळीस वष� क� 
घेतल.े �यान े �िस� दया�वद�, जहाज बांधणीच े कुशल कारागीर, भूगोलत��, 
खगोलशा��, गिणत� इ. आमंि�त क�न नौकानयन तं�ा�या अ�यासाला गती िदली. या 
क� �ाने अचूक नकाशे तयार केले. नािवकांना शा�ीय �िश�ण दे�यात आले. आि�केतील 
अ�ात �दशेा�या शोधासाठी दरवष� एक तकुडी पाठवत असे. नौकानयन कले�या 
�ेमामळेुच यरुोिपयन लोक �याला ह�ेी द निे�हगटेर (नािवक हे�ी) �हणत अस.े  

 
२.२.११ �बोधनकालीन िवचार : 
 यरुोपम�ये जी �बोधन चळवळ स�ु झाली. ितन ेसमाजाम�ये शा�ीय �ि�कोन व 
नवीन क�पनांचा �सार केला. चळवळीमधील बिु�िन� व िव�ानिन�तेमळेु लोकांम�ये 
�वतं� िवचार कर�याची व�ृी वाढीस लागली होती. �ान�ा�ीसाठी क� कर�याची तयारी 
�बोधन चळवळीन े समाजात िनमा�ण केली. �ान�ा�ीसाठी जगा�या िविवध �दशेात 

जा�यासाठी, नवीन मागा�चा शोध घे�याचा �य�न स�ु झाला.  

 
२.२.१२ �यापार व वसाहतीसाठी �पधा� : 
 यरुोिपयन रा��ांम�ये �यापार व वसाहतीसाठी मोठी �पधा� स�ु होती. ही �पधा�  
देखील नवीन �दशे शोधासाठी कारणीभूत ठरली. या कालखडंाम�ये आतंररा��ीय 

काय�ा�माण े व पोप�या आदेशानसुार एखादा नवीन �दशे शोधून काढला तर, �या 
�दशेावर शोधून काढणाया�  दशेाची स�ा अस.े �यामळेु �या �दशेाशी �यापार व �याकडे 
जाणारा जलमाग� यावर �या देशाची स�ा अस.े प�रणामी पूव�कडील देशांशी जाणार ेजलमाग� 
शोधून काढ�यासाठी यरुोिपय रा��ांम�ये �पधा�  स�ु झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 
१)  भौगोिलक शोधाची कारणे थोड�यात सांगा.  

 
 
 
 
 
 

२.३ पूव�कडील दशेांशी जोडणार े�मखु माग� 

 
 यरुोिपयन खलाशांनी महा�यासाने जे सम�ु माग� शोधून काढल,े हे सव� माग� 
िदशांवर आधा�रत होते. अशा एकूण पाच मागा�चा शोध लावला. ते पढुील�माण े– 
 

२.३.१ पूव�कडील केप ऑफ गुड होप माग� : 
 आि�के�या दि�ण टोकाला वळसा घालून अटलांिटक महासागरातून िहंदी 
महासागरात �वशे करणारा माग� होय. या मागा�न े�थम बाथ�लोिमया डायझ व वा�को-डो-
गामा हे आले.  
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२.३.२ अटलािंटक माग� : 

 पूव�कडे �हणून कोलंबस �वासाला िनघाला, प�ृवी गोल अस�यान,े पि�म िदशेन े
पूव�ला जाता यईेल. या क�पनेन ेकोलंबस बाहेर पडला. �वासात सापडलेला नवीन माग� 
�हणजे अटलांटीक माग� होय. �या मागा�वरील वे�ट इंडीज बेट व अमे�रका या अ�ात 
भागांचा शोध.  
 

२.३.३ नैऋ�येकडील / दि�ण-पि�म माग� : 
 या मागा�चा अवलंब क�न मॅगलन या धाडसी �वाशाने प�ृवी �दि�णेचा अभूतपूव� 
असा �योग केला.  

 

 
 
२.३.४ वाय�येकडील / उ�र-पि�म माग� 
 हा जलमाग� हडसन नावा�या खलाशान ेशोधून काढला.  
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२.३.५ ईशा�यकेडील / उ�र-पूव� माग� १ 
 हा जलमाग� िवलीबी नावा�या खलाशान ेशोधून काढला.  
 

२.४ भौगोिलक शोधासाठी युरोिपयन दशेांच ेव खलाशांच े�य�न  
 
 �ाचीन काळातील इ.स.पू. २००० �या समुारास ��ट�या िमनोअन (मायनोअन) 

लोकांची भूम�य सम�ुाव�न इिज�, साय�स, िसिसली, इटली इ. दशेांशी संबंध जोडला 
होता. �ीक भूगोलशा�� टोलेमी याने इ.स. १३० �या समुारास जगाचा नकाशा तयार 

केला. �यामळेु �ीक लोक काळा सम�ु, तांबडा सम�ु, काि�पयन सम�ु इ. समु�ाव�न 
पय�टन क� लागल.े अले�झांि�या यथेील िह�पालस यान े�थम मा�सून वाया��या सहा�यान े
कोण�या िदवसात िशडे उभा�न िहंदी महासागरात जाव े याचा शोध लावला. इ.स. �या 

पिह�या शतकात �यापाया��या सोयीसाठी िलिहलेला �ंथात आि�का, िहंद�ुथान, िसलोन, 

मलाया, चीन इ. दशेांकडील मागा�चे वण�न केलेले आह.े नॉम�न टो�यांनी अंटलािटक 
महासागराव�न  जलपय�टन क�न अमे�रकेचा शोध लावला. याची मािहती अॅडम ऑफब े
सेन याने इ.स. १०७० म�ये �ंथात िलिहली आह.े इटलीतील �यापारी लोकांनी जगा�या 

भूगोलिवषयक �ानात भर घातली. ती 'ए मच�ट्स हॅ�डबकु' हे प�ुतक �िस� क�नच. 
�यामळेु अनेक धाडसी खलाशी पढेु आले. �यांनी वेगवेगळा �दशे व जलमाग� शोधून 
काढला.  
 

२.४.१ पोतु�गीजाचं े�य�न : 

 पंधरा�या शतकात नवीन जगाचा शोध घे�याचे जे �य�न झाले, �या �य�नाच े
नेत�ृव पोतु�गीजांकडे जाते. अ�ात जगाची मािहती िमळव�याचा �य�न पोतु�गीजांनीच केला. 
आि�का खंडा�या पि�म िकनाया� ने आि�के�या दि�ण टोकाला वळसा घालून आपणास 

पढेु िहंद�ुथान व चीनम�ये जाता येईल, असे पोतु�गीजांना वाटत होते. �या ��ीन े �यांनी 
�य�न केले.  

 
पोतु�गाल राजप�ु ह�ेी (इ.स. १३९४ - इ.स. १४६०) : हा खलाशी राजप�ु �हणून 

ओळखला जातो. �यान ेजलपय�टनाला �ो�साहन िदले. तांि�क िश�णासाठी िव�ालय स�ु 
केले. दरवष� सागरी मोिहमा काढ�या. वादळी हवतेही सम�ुातनु दूर�या �दीघ� �वासासाठी 
कॅरा�हेल नावाची नौका तयार केली �या�या �य�नामळेुच आि�के�या पि�म िकनाया�वरील 
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मद�ेरया, अझोरसे, िगयानाचा िकनारा शोधून काढला. प�रणामी मोठ्या �माणात िविवध 
व�तू व गलुाम यांचा परुवठा होऊ लागला.  

 
लोपो गॉन सा�वेस : याने सव��थम इ.स. १४७२ म�ये िवषवृव�ृ रषेा 

ओलांड�यात यश िमळिवले. येथील अित उ�णतेमळेु सम�ुाचे पाणी नेहमी उकळत असते. 
उ�णतेमळेु माणसाचा म�ृयू व �याची राख होते. या यरुोिपयन लोकां�या समजतुी खोट्या 
ठरव�या. िडगो काओ : याने कांगो नदीचे मखु शोधून काढल.े बाथ�लोिमयो डायझ: यान े
इ.स. १४८६ म�ये आि�के�या दि�ण टोकाला सव��थम वळसा घातला. वादळामळेु 
�याला पढेु जाता आले नाही. भारताकडे जा�याचा माग� सापड�याची आशा िनमा�ण झाली. 
�यामळेु या भागाला आशादायीभूशीर (केप ऑफफ गडु होप / वादळाने उफाळणार ेभूशीर) 
असे नाव दे�यात आले.  

 
 पोतु�गाल राजा इमॅ�यअुल िद फॉर�यनुेट यान ेभारताचा शोध लाव�यासाठी वा�को 
- द - गामा याची िनवड केली. तो बाथ�लोिमयो डायजचा साथीदार असून �याचे अपूण� काय� 

पूण� कर�यासाठी मोिहमेवर िनघाला. िल�वन राजधानीतून ४ गलबतर,े ११८ माणस,े 
अनेक प�ुतके व नकाशे घेऊन जलु ै१४९७ म�ये सफरीस िनघाला. २२ नो�ह�बर १४९७ 
रोजी केप ऑफफ गडु होप येथे पोहोचला. तेथील म�ुकामात झांजीबारचे चार अरब 
�यापारी भेटले. �यांनी िदले�या मािहती�या आधार े दि�ण आि�के�या टोकाला वळसा 
घालून पूव� िकनाया�ला आला. १७ माच� इ.स. १४९८ रोजी मािलदंी येथे आला. तेथील 
भारतीय �यापाया�न े िदले�या मािहतीनसुार िहंदी महासागरातून २३ माच� इ.स. १४९८ 
रोजी कािलकत बंदरात आला. या �वासाला एकूण १० मिहने १२ िदवस लागल.े 
कािलकत�या झामोरीन राजान े �याच े �वागत केले. वा�को-द-गामा २९ ऑफग�ट इ.स. 
१४९४ रोजी परत मायदेशी िनघाला. �या वेळी सफरी�या खचा��या ६०पट इतक� संप�ी 
बरोबर नेली. �यान े भारताचा शोध लाव�यान े �याचा जलपय�टनपटू आिण थोर दया�वद� 
�हणून गौरव कर�यात आला. �यान े जगा�या इितहासात �थमच २४००० नॉिटल मैल 
इतक� लांब सफर केली. इ.स. १५०२ म�ये भारताला दसुया�दा भेट िदली. �यावेळी 
�या�याबरोबर १५ जहाजे होती. इ.स. १५२४ म�ये भारतातील पोतु�गीज वसाहतीची 
�हाईसरॉय �हणून प�ुहा भारतात आला. १४ िडस�बर इ.स. १५२४ रोजी कोचीन येथे म�ृयू 
पावला. कॅ�ॅल : आि�के�या मागा�न े भारतात ये�यास स�ुवात केली. पण वादळामळेु 
�याला आपली जहाज ेपि�मेकडे वळवावी लागली. �यान े�झीलचा शोध लावला.  
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पोतु�गीजा�ंया वसाहती : पोतु�गीज लोकांनी भारतात �यापार व वसाहती �थाप�यास 
स�ुवात केली. कॅ�ल (इ.स. १५००) आिण अ��कुक�  (इ.स. १५०३) यांनी वा�को-द-
गामा�या जलमागा�चा अवलंब केला. इ.स. १५०९ म�ये �ा�ससे-दी-आलमेडा यान े
अरबांचा व इिज� आिण गजुरात�या सलुतानाचा संय�ु पराभव केला. अ��कक�  यान े
पिश�यन आखातातील ओमेझ काबीज केले. नंतर सोको�ा बटे िजंकून घेतल.े इ.स. १५१० 
म�ये गोवा िजंकल.े इ.स. १५११ म�ये मला�का हे �यापारी क� � िजंकल.े �यान ेभारताचा 

पूव�-पि�म िकनाया�वरील ह�गळी, म�छलीप�ण, काशीम बझार, डा�का, दीव, दमण, 

वसई, मुंबई इ. िठकाणचा �यापार हाती घे�याचा �य�न केला आिण नंतर ही ठाणी 

पोतु�गीजांनी ता�यात घेतली. िसलोन, मला�का, समुा�ा, जावा, चीन इ. �यापार स�ु 

केला. सपूंण� आि�का, दि�ण आिशया, �झीलवर �यांचे वच��व होत.े इ.स. १५८० म�ये 
�पनेन ेपोतु�गाललाच आप�या सा��यात समािव� केले.  
 

२.४.२ �पनेच े�य�न आिण �यां�या वसाहती : 
१) ि��टोफर कोलंबस (इ.स. १४५१ - इ.स. १५०६) : कोलंबस हा मूळचा इटलीतील 
िजने�हा शहरातील रिहवासी होता. अ�यंत द�र�ी िवणकर कुटंुबात ज�म झाला. �याला 
�थमपासूनच सम�ुावरील सफरीचे मोठे आकष�ण होत.े तो इ.स. १४८९ म�ये िल�बन येथे 
ि�थर झाला. पोतु�गालह�न िनघून पि�मेकडे पय�टन केले �हणजे जपान व िहंद�ुथानचा शोध 

लागले, या समजतुीने �यान े सतत पय�टन कर�याचा िवचार केला. पोतु�गाल राजाकडून 
मदत िमळव�यात अपयश आले. �यामळेु इ.स. १४८२ म�ये पोतु�गाल सोडून �पनेला 
जाऊन रािहला.  
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 एका राजदूताने �याला कॅ�टाइन येथील दरबारात �वेश िमळवून िदला. �पनेचा 
राजा फिड�नडं व �याची राणी इसाबेल यांची भेट झाली. राणी इसाबेलला न�या भू�दशेाचा 
शोध लावून तेथे ि��ती धमा�चा �सार कर�याची मह�वाकां�ी अस�यामळेु ितन े
कोलंबसला उदार ह�ते मदत केली. ३ ऑफग�ट इ.स. १४९२ रोजी कोलंबस ९९ माणस े
व ३ जहाजे घेऊन कॅिडझजवळ�या पालोस बंदरातून ऐितहािसक सफरीसाठी िनघाला. 

सांता मा�रया, नीना व िपटंा अशी �या�या जहाजांची नावे होती. ६९ िदवसां�या 
�वासानंतर १२ ऑफ�टोबर इ.स. १४९२ रोजी सॅन सा�वादोर बेटावर पोहोचला ह े
भारताजवळील आह ेअस ेसमजून �याला पूव�कडील बेट (East Indies) अस ेनाव िदले. 
तेथील तांबूस व तपिकरी वणा�चे लोक पाह�न �यांना रडे इंिडयन नाव िदले. पढेु �यान े

कॅरिेबयन सम�ुाचा िकनारा, �हेनझेएुला, म�य अमे�रका या भागाचा शोध लावला. तो १६ 

जानेवारी इ.स. १४९३ रोजी परत �पनेला आला. �यान ेराजाला सोने, कापूस, पशपु�ी, 
दोन रडे इंिडयन माणसे भेट िदली.  

 
 इ.स. १४९३ म�ये प�ुहा राजान े कोलंबसला दसुया�  सफरीवर पाठवल.े १७ 
जहाज े व १५० माणस े घेऊन कोलंबस हैती यथेे जाऊन पोहोचला. या वेळी �यान े

डॉिमिनका, जमेका, �यटु��रको इ. बेटे शोधून काढली. �यान े५ जहाज ेभ�न रडे इंिडयन 
लोक यरुोपात गलुाम �हणून िवक�यासाठी �पनेला आणली. तो इ.स. १४९५ म�ये परत 

�पनेला आला. सोन,े फळे, रोपटी, मका इ. बरोबर �पनेम�ये आणले. ३० म� इ.स. 
१४९८ रोजी ितसरी सफर स�ु केली. या वेळी आि�के�या पि�मेकडील केप �हड� बेट व 
दि�ण अमे�रकेतील ि�िनदाद याचा शोध लावला. ि�िनदादला मोती सापडले. तेथून दि�ण 
अमे�रकेनजीक�या हाइटी बेटाकडे जाताना अटक क�न �पनेला पाठवले.  

 
 इ.स. १५०३ म�ये चौथी व शेवटची सफर काढली. या सफरीत �यान े�ेि�ककोच े

आखातात जमेका बेट, दि�ण अमे�रकेतील ह�डुरास या िकनाया�चा शोध लावला. इ.स. 
१५०६ म�ये कोलंबसचा म�ृयू झाला. १२ ऑफ�टोबर इ.स. १४९२ रोजी सव��थम 
कोलंबस अमे�रके�या जवळपास जाऊन पोहोचला. �या�या �मरणाथ� अमे�रकेम�ये दरवष� 

१२ ऑफ�टोबर हा 'कोलंबस िदन' �हणून पाळला जातो.  

 
२)  फिड�नडं मगॅलेन (इ.स. १४८० -  इ.स. १५१९) : पोतु�गीज खलाशी मॅगलेन हा इ.स. 
१५०२ म�ये वा�को-द-गामाबरोबर भारतात आला होता. �यान ेमलाया�या ि�पक�यापय�त 
�वास केला होता. इ.स. १५१३ म�ये पनामाची सम�ुधनुी पार केली. कोलंबस व अमे�रगो 
ने जो �दशे शोधला तो भारत नाही �हणून अमे�रकेचा �दशे ओलांडून पूव�कडे जायच े
ठरवल.े �यानसुार प�ृवी �दि�णा पूण� कर�याचा िवचार केला. यासाठी फिड�नडं मॅगलेन 
याने �पनेची मदत घेतली. २० स�ट�बर इ.स. १५१९ रोजी पाच जहाजे व २८० खलाशी 

यां�यासह तो �पनेमधील सॅि�हल बंदरातून प�ृवी �दि�णसेाठी िनघाला. सॅन अ�टोिनयो, 

ि�िनदाद, क��प�ेशन ि�ह�टो�रया, सॅि�टयागो अशी पाच जहाजांची नावे होती. तो 
अटलांिटक महासागरातून तो अमे�रकेत पोहोचला. �झील िकनारा व दि�ण अमे�रके�या 
दि�ण टोकाला वळसा घालून पॅिसिफक महासागरात �वेश केला. या सम�ुाला �यान े�शांत 
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महासागर नाव िदल.े कालांतरान े गआुम बेटावर आले. �शांत महासागरा�या �वासात 

वादळ, अ�नपाणी यामळेु �चडं हाल झाले. २७ एि�ल इ.स. १५२१ रोजी िफिलिप�स�या 
िकनाया�वर पोहोचला. �यान ेसबूे बेटा�या राजाशी मै�ी केली. �थािनक लोकांशी झाले�या 
चकमक�त मॅगलेन ठार झाला. ८ स�ट�बर इ.स. १५२२ रोजी फ� १८ लोक आिण 
क�पे�शन ि�ह�टो�रया हे जहाज सॅि�हल बंदरात सखु�प पोहोचले. हे जहाज बोिन�ओ माग� 
िहंदी महासागरातून आि�के�या केफ ऑफफ गडु होपला वळसा घालून प�ुहा तीन वषा�नी 
परत पोहोचल.े  

 
 
३)  वा�को ममुझ डी ब�जाओ : या �पॅिनशखलाशाने इ.स. १५९३ म�ये पनामा�या 
सम�ुधनुीचा �दशे शोधून काढला. हेरन�ॅडो कॅिट�झ या �पिॅनशअिधकाया�न े वे�ट इंडीज 
बेटातील �यबुा येथून अनेक जहाजे व सैिनक घेऊन मॅि�सकोचा �दशे शोधून काढला. 

�याला मूळ रिहवासी अझटेक लोक सूय�पू� आह ेअसे समजत असे. या �दशेातून सोन,े 
चांदी मोठ्या �माणात �ा� झाली. �यानतंर तो कॅिलफोिन�या�या दि�ण भागापय�त पढेु गेला 
आिण नंतर मायदेशी परतला. �ाि�सको िपझारो याने इ.स. १५३२ म�ये पे� �दशेावर 

�वारी केली. तेथील राजाला कपटाने कैद क�न �यान े �या�याकडून बरचे सोन-ेनाण,े 
जडजवाहीर घतेल े व �याला ठार मारले. येथील सो�या�या जोरावर �पने देश �ीमंत 
बनला.  

 
�पने�या वसाहती : �पनेन ेदि�ण अमे�रका (�झील वगळून) म�य अमे�रका, मेि�सको या 
�दशेात वसाहती �थापन के�या. �पॅिनशव रडे इंिडयन यां�यातून िम� सं�कृतीचा उदय 
झाला. पोपन े दि�ण अमे�रकेची फाळणी करणारी एक सीमारषेा (केप हड�िनया पि�मेला 
३७० मैलावर) आखून िदली. �पने व पोतु�गीज यां�यातील वाद िमटवला.  

 
२.४.३ नेदरलडँच े(हॉलडं) �य�न : 
 सम�ुसाि�न�यामळेु व भौगोिलक प�रि�थतीमळेु नेदरलडँचे लोक �वाभािवकच 

दया�वद� बनले. जलपय�टन व सम�ुावरील �यापार, वाहतूक हेच �यां�या उदरिनवा�हाच े
साधन बनले. �पने व पोतु�गाल�माण े डचांनी �यापार व वसाहती �थापन कर�यासाठी 
पोप�या फत�यास न जमुानता इ.स. १५९२ पासून �य�न स�ु केल.े पूव�कडील �यापार 
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वाढिव�यासाठी �यांनी इ.स. १५९२ म�ये कंपनी �थापन केली. इ.स. १५९७ म�ये 
हटमनन ेजावावर मोहीम नेऊन तेथे �यापारी संबंध जोडले. नेदरलडँम�य े पूव�कडे �यापार 
करणाया� अनेक कंप�या �थापन झा�या. इ.स. १६०० म�ये डचांनी �पनेिव�� लढा 
देऊन �वातं�य �ा� केल.े इ.स. १६०२ म�ये डच ई�ट इंिडया कंपनी �थापन केली. 

जावा, बाटंक, मला�का, चीन, जपान इ. �दशेाशी �यापार वाढवला. इ.स. १६१९ म�ये 
कोएनने जकाता� िजंकून �या�या अवशेषावर बटाि�हयाची उभारणी केली. पोतु�गीजा�या 

�झील, ई�ट इंडीज, िहंद�ुथान, आि�का इ. देशातील �यापारी ठा�यावर ह�ला क�न 

ठाणी िजंकली. भारतातील भडोच, सरुत, खंबायत, आ�ा, ब�हाणपूर, व�गलु�, िपंपली, 

बालासोर, िचनसरुा, कासीम बझार, पाटणा, म�छलीप�नम, पिुलकत इ. िठकाणी वखारी 

�थापन के�या; परतं ुइं�ज-�ा�स यां�या सघंषा��या वेळी ही सव� ठाणी गमवावी लागली.  

 
 इ.स. १६४८ म�ये डचां�या �वातं�याला राजनैितक मा�यता िमळाली. उ�र 

अमे�रकेतदेखील डचांनी वसाहत �थापून ितला '�यू ॲम�टरडॅम' असे नाव िदल ेहोत.े १७ 

�या शतकात इं�जीमळेु �याच े �पांतर �यूयॉक� म�ये झाले. िगयाना, �झील येथे वसाहती 
�थापन के�या.  

 
२.४.४ इं�लडंचे �य�न  
 
१) जॉन कॅबेट : इं�लडचा राजा ७ वा ह�ेी यान ेजॉन कॅबेटचा या िजनोआ�या इटािलयन 
खलाशाला भारत व चीन-जपानकडे जा�याचा सागरी माग� शोध�यास आिथ�क मदत केली. 
�यान े वाय�य िदशेने �वास क�न अ�ात �दशे शोध�याचा �य�न केला. अटलांिटक 
सम�ुपार क�न उ�र अमे�रके�या ईशा�येकडील सम�ुिकनारा इ.स. १४९७ म�ये �यान े
शोधून काढला. �याला �यू फाऊंड लॅ�ड असे नाव िदले. दसु�या वष� �यान े�ीन लडँ व 
लॅ�डोर हे �दशे शोधून काढले. या �दशेावर �यानतंर �ो-िबशर (१५७६) िगलबट� 
(१५८४) डे�हीस (१५०६) इ. अनेक वेळा जाऊन उ�र अमे�रका व कॅनडाचा �दशे 
शोधून काढला.  

 
२) �ािंसस �केचा धाडसी दरोडा : इं�लंडमधील धाडसी खलाशी �ाि�सस �के, 

हॉके�स, ऑफ�झेनहॅम, कॅ�हेिडश इ�यादीने छोट्या परतं ु वेगवान य�ुस�ज नौकां�या 
सहा�याने अम�रकेकडून �पनेकडे येणाया�  �यापारी जहाजांवर ह�ले करत अस.े पे�मधील 
बंदरावर ह�ला क�न �ेकन ेगो�डन हॅ�ड (सोनेरी ह�रण) हे सो�याने भरलेले जहाज लटुले. 
तो उ�र अमे�रके�या उ�र टोकाला वळसा घालून �हकँो�हरपय�त पोहोचला. तेथून तो 
पि�मेस जावाला पोहोचला. िहदंी महासागरातून दि�ण आि�के�या दि�ण टोकास वळसा 
घालून तो तीन वषा�नी इं�लंडला पोहोचला. त�ेहा राणी एिलझाबथेन े �याचा मोठा स�मान 

केला. इं�लंडचा हा प�ृवी �दि�णा करणारा पिहला �वासी होय. राणीन े �याला 'सर' हा 

बह�मानाचा िकताब देऊन 'नाईट' (सरदार) केले. �के�या कृ�यान े�पने खवळले व �यान े
इं�लंडशी सामना केला. याम�ये �पनेचा पराभव झाला.  
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३)  सर वॉ�टर रलॅ े व कॅ�टन ि�मथ : सर वॉ�टर रॅल ेयान े इ.स. १५८४ म�ये उ�र 
अमे�रकेत �हिज�िनया ही वसाहत शोधून काढली व राणी एिलझाबथे�या नावान े वसाहत 

�थापन कर�याचा �य�न केला, पण अपयश आले. पिह�या जे�स�या काळात इ.स. 
१६०७ म�ये कॅ�टन ि�मथ याने �हिज�िनया येथे वसाहत �थापन केली. येथील हवा रोगट 
व रडे इंिडयन लोकांचा �ास झाला. या वसाहतीमधून तंबाखूचे उ�पादन घेतल.े  

 
४)  �यु�रटन पंथाची वसाहत : पिह�या जे�स�या काळात धम� �वातं�यावर गदा 
आ�यामळेु इं�लंडमधील �य�ुरटन पंथा�या काही लोकांनी उ�र अमे�रकेतील हडसन 
नदी�या उ�रकेडील �देशात इ.स. १६२०-४० �या दर�यान वसाहती �थापन के�या. 

ि�लमथ, कनेि�टकट, �यू हॅ�पशायर, ह�ड आयलडं, मॅसॅ�यसुेट्स, मे�रलडँ, 

पेि�स��हािनया, उ�र कॅरोिलना, दि�ण कॅरोिलना, �यूयॉक� , �यूजस�, िडलावेअर, 
जॉिज�या इ. वसाहती हो�या. यांनाच �यू इं�लंड वसाहती �हणतात. �य�ुरट�स लोकां�या 

पिह�या तकुडीस 'िपल�ीम फादस�' अस े�हणतात. �यांनी �थापन केले�या वसाहतीस '�यू 

�लीमथ' �हणतात.  

 
५) च�ॅसलेर : या इंि�लश धाडसी गहृ�थान े ईशा�य िदशेने पूव�कडे जाणारा जलमाग� 
सापड�यास पाहावा या हेतूने १५५३ म�ये सफर केली होती. परतं ु उ�रकेडील सम�ु 
बफा��छािदत अस�यान े ऑक� जल या बंदरापय�त पोहोच�यानंतर �याला मागे परतावे 
लागल.े  

 
इं�लडं�या वसाहती : इ.स. १६०३ त े१७३२ या काळात उ�र अमे�रकेत १३ वसाहती 
इं�लंडन े �थापन के�या. इ.स. १६०० म�ये ई�ट इंिडया कंपनीची �थापना केली. इ.स. 
१६०७ म�ये कंपनीचा �ितिनधी कॅ�टन िव�यम हॉक��स यान े जहांगीर बादशाहची भटे 

घेऊन वखार �थाप�याचा �य�न केला; परतं ुअपयश आले. �यानतंर इ.स. १६१५ म�ये 

सर थोमस रो याचे िश�मंडळ आले. �यान े परवानगी �ा� केली. �यामळेु सरुत, 

म�छलीप�ण, आ�ा, अहमदाबाद, मलबार, म�ास, ह�रहरपूर, बलासोर, ह�गळी, मुंबई, 
कलक�ा इ. िठकाणी वखारी �थापन के�या. �ो�बेलने इ.स. १६५७ म�ये नवीन सदन 
दऊेन ई�ट इंिडया कंपनी�या वाढीला चालना िदली. ७ लाख ४० हजार प�डाचे नव े
भांडवल उभा�न कंपनीन े�यापार वाढवला.  

 
२.४.५ �ा�सचे �य�न : 
 �पने व पोतु�गालचा �यापार व वसाहतिवषयक उ�कष� पाह�न �ा�सने देखील 
�यापारी �पध�म�य े �वेश केला. �ा�स�या राजा�याखाली �हेरोझनो या इटािलयन 
खलाशान ेउ�र कॅरोिलना ते �यूयॉक�  या िकनाया�खाली अनेक खाड्यांचा व उपसागराचा 
शोध लावला. जॅक कािट�ये या �� च संशोधकान ेअमे�रकेतील स�ट लॉर�ेस नदी�या मखुाचा 
�दशेाचा शोध लावला. मोि�यल हे नव ेशहर वसवले. ही पिहली वसाहत �थापन केली. डी 

वेशिझनो, डी शॅ�पलेन, ला झालू, लईु जोिवएट व जाक माक� ट  यां�या �य�नामळेु कॅनडा, 
िमिसिसपी आिण स�ट लॉर�ेस�या नदी�या खोया�त वसाहती �थापन के�या.  
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 �ा�सचा राजा चौथा ह�ेी या�या काळात �� च ई�ट इंिडया कंपनी �थापन 

कर�यात आली. �ा�सने कनाडा, आि�का व पूव�कडील इंडोचायना आिण मादागा�कर व 

भारत इतयादी �े�ात वसाहती �थापन के�या. भारताम�ये पाडँेचरी, चं�नगर, माटे, 

म�छलीप�ण, सरुत इ. िठकाणी वसाहती �थापन के�या. डु�ले याने वसाहती वाढव�याचा 
�य�न केला. �ा�सचा भारतात बांिदवॉशी�या लढाईत व अमे�रकेत ही इं�लंडन े पराभव 
केला.  

 
२.४.६ इटािलयनचा �य�न : 
१) अम�ेरगो �ह�ेपुशी : कोलंबसपासून �फूत� घेऊन इटािलयन खलाशी अमे�रगो यान े

इ.स. १४१७, इ.स. १४१९, इ.स. १५०१, इ.स. १५०३ अशा चार सफरी अमे�रकेत 
के�या. �यान े उ�र व दि�ण अमे�रकेचा िकनारा शोधला. ५ अशं त े १० अशं 
रखेांशपय�तचा दि�ण अमे�रकेचा िकनारा शोधून काढला. नवीन खंडाचा सशंोधक अमे�रगो 

या�या स�मानाथ� �या �दशेाला अमे�रका असे नाव �ाव,े अस े जम�न भूगोलत� वो�ड 
िसम�ुलर याने सचुवले व �या �दशेाला अमे�रका नाव िदल.े  

 
२) माक� पोलो : �हेिनस नगरात राहणाया�  माक� पोलोने इ.स. �या १३ �या शतकात 
वडील व चलु�याबरोबर चीनचा �वास केला. तेथील कुबलाईखान राजाकडे नोकरी िमळवून 
राजदूत �हणून काम केल.े चीन व आसपास�या �दशेात �वास क�न �यान ेआपले �वास 
वण�न िलिहले. �यामळेु यरुोिपयनांचा नवीन �दशे व तथेील संप�ीची मािहती िमळाली. 
अनेकांनी �या �देशात �वास केला.  

 
२.४.७ रिशया व इतर रा��ाचंे �य�न 
 उ�र रिशया�या सम�ु िकना�याकडून पूव�कडे जा�याक�रता ईशा�य िदशेने 

जा�याचा िवलो�बी यान े�य�न केला. परतं ु �याला यश आले नाही. �वीडन, डे�माक�  या 
रा��ांनी �य�न केले.  

 
आपली �गती तपासा : 
१)  भौगोिलक शोधासाठी िविवध खलाशांच े�य�न सांगा.  
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२.५ भौगोिलक शोधाच ेप�रणाम 

 
 पूव�कडील दशेाम�ये जा�याक�रता नवीन जलमागा�चा शोध लाग�यान े व 
�याचबरोबर नवीन भू�दशेाची ओळख झा�याने �या�या मानवी जीवनावर दूरगामी प�रणाम 

झाला. यरुोिपयन लोकांचे �यापार व वसाहती या मा�यमातून आिशया, आि�का, 
अमे�रकन दशेातील लोकांशी संबंध आला. �याच�माण े इं�लंड-�ा�स या दोन दशेांम�ये 
सतत य�ु े झाली. वेगवेग�या भागातील लोकांशी संबंध आ�यान े कलाशा� या �े�ात 
�गती झाली. याचा सव� �े�ावर प�रणाम झाला.  

 
२.५.१ पा�ा�य स�ंकृतीचा �सार : 
 भौगोिलक शोधामळेु पूव�कडील देशांकडे जाणार े जलमाग� �ा� झाले. �यामळेु 
यरुोपीय लोकांचा संबंध वाढला. �या �दशेात वसाहती �थापन के�या �या �दशेात पा�ा�य 

सं�कृती, यरुोपीय भाषा, ि��ती धम�, यरुोपीयन कला, िव�ान, पोशाख, चालीरीती, 

सामािजक सं�था, राजक�य संघटना या सव� गो�ी न�या जगात आण�या. �यान ेसंवध�न 
केले. �यां�या मत े पूव�कडील देश सव�च बाबतीत आप�यापे�ा खूप मागासलेले आहेत. 

�यांना सधुार�याचे, ससुं�कृत कर�याचे महनीय काय� िनयतीने आपणावर सोपिवल ेआह.े 
�ेतविण�यांनी कृ�णविण�यांना सधुार�याचे हे दैवी काय� मोठ्या िन�ेने व जबाबदारीने केलेच 
पािहजे या भूिमकेतून �यांनी आरंिभल.े  

 
२.५.२ युरोिपयन लोकांना जगाची मािहती : 
 न�या जगा�या शोधामळेु यरुोिपयन लोकांना �ात असले�या जगापे�ा िकतीतरी 

पटीन े न�या जगाची मािहती झाली. आि�के�या जंगलात, दि�ण अमे�रके�या खोया�त, 

िहमालयासारखा पव�तराशीवर गेल.े जगा�या िविवध भागात गलेे. �यामळेु �यांना मानववंश, 

न�या वन�पती, न�या सं�कृती, प�ृवीिवषयी�या भूरचनिेवषयी नवीन मािहती �ा� झाली. 

�ाना�या न�या शाखा िनमा�ण झा�या. �यामळेु न�या क�पना, �ानािवषयी आ�था व 
आि�मयता िनमा�ण झाली.  

 
२.५.३ �यापारवाढ : 
 यरुोपातील डबघाईस आले�या �यापारास �पध�मळेु प�ुहा गती आली. बह�तेक सव� 
देशांचा अतंग�त व आंतररा��ीय �यापार मोठ्या �माणात वाढला. यरुोपातील सव� रा��े 
वसाहतीमधून क�चा माल आणून तो प�का क�न प�ुहा �याच �दशेात जादा िकंमतीन े

िवकत असे. यरुोपात आयात होणाया�  व�तू, उ�र अमे�रकेतून : इमारती लाकूड, धा�य, 

पशधुन, चहा, कॉफ�, ऊस, मका, �हेल माशाच ेतेल, कातडी, कोको, साखर, चोकलेट,  

बटाटे, तंबाखू, ि�वनाईन, नीळ, िचनीमातीची भांडी, दि�ण अमे�रकेतून : खिनज पदाथ�, 

सोन,े कॉफ�, मास,े फर, लोकर. मेि�सको व पे� : सोन,े बोिलि�हया - चांदी, इराण - 

गालीचे, चीन - रशेीम. भारत - कापूस, खिनज पदाथ�, मसा�याचे पदाथ�, चहा, 

आि�केतून - सोन,े िहर.े आ�नये आिशया, ई�ट इंडीज बेटे, मलाया, जावा - मसा�याचे 
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पदाथ�, रबर इ�यादी यरुोप�या बाजारात येऊ लागल.े �यापार, आरमार, वसाहती या ित�ही 
�े�ात इं�लंडन े�थम �मांक पटकावला होता. १८ �या शतकात इं�लंडचा आयात �यापार 
१५ कोटी १० ल� डॉलस�ने वाढला होता.  
 

२.५.४ अटलािंटक महासागराचे मह�व वाढल े: 
 म�ययगुात भूम�य सम�ु व बाि�टक सम�ु यांना �यापारी मह�व होते. �यामळेु 
इटली व तकु� �थान यांना �यापारी ��ेात मह�व �ा� झाले होते. पूव�कडील देशाकडे 
जा�याचा नवा माग� हा अटलांिटक महासागरातून होता. �यामळेु पा�ा�य व पौवा��य 

देशांमधील �यापाराचा क� �िबदूं अटलांिटक महासागर बनला. �यामळेु िल�बन, लंडन, 

ॲ�टवप�, ॲम�टरडॅम यासारखी बंदर ेपढेु आली. प�रणामी इटली व बाि�टक सम�ुावरील 

िजनोआ, �हेिनस, हॅ�बग�, �यवेुक या बंदराचे मह�व कमी झाले.  
 

२.५.५  ि��ती धमा�चा �सार : 
 सा��यवादी रा��ांनी राजक�य व आिथ�क स�े�या �ा�ीबरोबरच �यांनी �वत:�या 
ि��ती धमा�चा �सार वसाहतीम�य े केला. अनेक िमशनरी दूरदूर�या दशेात जाऊन 

धम��सार क� लागल.े ि��ती अनयुायां�या स�ंयेत, चच�स�या स�ंयेत, िश�ण सं�थान 
यां�यात िदवस�िदवस वाढ होत गेली. �यापारी कंप�यां�माणेच ि��ती धमा�ची िमश�स 
अनेक िठकाणी �थापन झाली. �यामळेु ि��ती धम� हा जागितक धम� बनला.  

 
२.५.६ सा��यवादाला �ारभं : 

 यरुोपातील वर उ�लिेखले�या देशांनी अमे�रका, आिशया, आि�का या तीन 
खंडात आप�या वसाहती �थापन के�या. �ारभंी �यापार-िव�तार हा �मखु हेतू होता तरी 

�यापारी कंप�यांनी मायदेशाकडून जे अिधकार �ा� केल,े �याआधारचे आरमार वाढ व 
सा��यिव�तार घडवून आणला. वसाहतीवर �यांनी रा�य िनमा�ण क�न �थािनक लोकांची 

आिथ�क िपळवणूक केली. �यापारी �पध�तून वसाहत �पधा�, आरमारी य�ु ेआिण वसाहत 
िव�तार यामळेु अनेक यरुोिपयन रा��ांत य�ु ेझाली.  

 
२.५.७ आिथ�क ��ेातील �चंड उलाढाल : 
 �यापारी उलाढालीसाठी व आरमाराक�रता बोटी व जहाजाचा खच� यासाठी 
लागणारा पैसा परुवठा कर�यासाठी पतपेढ्या (बकँा) �थापन झा�या. �यापारी कंप�यां�या 

जोडीला बकँा �थापन झा�या. �यांनी ठेवी �वीकारण,े तारणावर कज� देण,े देवघेवीच े

�यवहार, किमशन घेऊन करण ेइ. कामे बकँा क� लाग�या. खलुा �यापार आिण अिनब�ध 
�यापार (संरि�त �यापार) ह ेया अथ��यव�थेचे वैिश�्य ेहोय. �ीमंत व �गत कारखान े�धान 
रा��ान े खलुा �यापार या धोरणाचा आ�ह धरला तर गरीब-अिवकिसत व बह�तेक 
गलुामिगरीत असले�या रा��ांनी संरि�त �यापार धोरणाचा अवलंब करावा असा आ�ह 
धरला. �या दशेाची आिथ�क �गती झाली �या देशाची आतंररा��ीय �यापारात म�ेदारी 
िनमा�न झाली होती. या आिथ�क सा��यात इं�लंड हे �मखु रा�� होते.  
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२.५.८ न�या भांडवलदार व �यापारी वगा�चा उदय : 

 �यापारी �ांतीमळेु यरुोपीय समाजरचनेत मह�वाचे बदल घडून आले. भांडवलदार, 

�यापारी, दलाल, गमुा��यांचा वग� उदयास आला. �याच�माण े सावकार, पतपेढ्यांच े

मालक, दकुानदार यांचाही उदय झाला. �यापारात �चडं फायदा िमळा�याने हा वग� 
अिधकािधक �ीमंत होऊ लागला. �यां�या हाती आिथ�क स�ा क� ि�त झा�यान े �यांचा 
सरकारवर मोठा �भाव िनमा�ण झाला. �यामळेु नंतर�या काळात �यापारवादाची नवी 
आिथ�क िवचारसरणी उदयास आली. राजक�य जीवनाची सू�े ज�ुया राजस�ेकडून व 

सरदार वगा�कडून �यां�या हाती आली. �यामळेु औ�ोिगक �ांती, �यापारवाढ, लोकशाहीत 
यांना अ��थान �ा� झाले.  

 
२.५.९ मौ�यवान धातुचंा युरोपकडे ओघ : 
 भौगोिलक शोधामळेु नवीन भू�दशे ता�यात आला. �यामळेु मौ�यवान धातूंच े

उ�पादन वाढले. अमे�रका, पे�, मेि�सको, बोिलि�हया या देशातून सोन े व चांदी �ा� 
झाली. या संप�ीमळेु पूव�कडील देशांशी मोठा �यापार स�ु केला. या संप�ीचे समान वाटप 

नस�याने कामगार, कारागीर यांना काहीच फायदा झाला नाही.  

 
२.५.१० नौकानयन त�ं�ानात �गती : 
 यरुोपम�ये भौगोिलक शोधा�या काळात नौकानयन तं��ानात मोठअ बदल झाला. 
अनेक िठकाणी नावीक िश�णाची क� �े उघडली गेली. नवीन �दशेाचे व जलमागा�चे नकाशे 
न�याने तयार केले. सम�ुपय�टनािवषयी अनेक लेखकांनी �ंथ �िस� केले. नावीक 

क� �ामधून हवामान, वाया�ची िदशा यांचा शा�ीय अ�यास स�ु झाला. जलदगतीन े व 
वाया�शी सामना करणारी जहाजे बांध�यात आली.  

 
२.५.११ �यापारी मडंळाची �थापना : 
 आंतररा��ीय �यापाराच े �व�प �ा� झा�याने एकट्या �य��ने �यापार 
कर�याऐवजी अनेक दशेांत �यापारी मंडळाची / सं�थांची �थापना कर�यात आली. ई�ट 
इंिडया कंपनी या �यापारी मंडळाने भारतात व इतर अनेक िठकाणी �यापाराबरोबरच 
सा��य �थापन केल.े ही �यापारी मंडळे राजा�या खास सनदनेे �थापन झाली. �यांनाच 
वसाहतीमधील �यापाराची सनद दे�यात आली. या �यापारी मंडळांनी �वत:�या 

संर�णासाठी िक�ल-ेकोट, गढी बांधली. सै�य, आरमार, जहाज े िनमा�ण केली. �यास 

राजाने सवलत िदली. अशा �यापारी कंप�या इं�लंड, �ा�स, हॉलंड, डे�माक� , �िशया इ. 
देशांत �थापन झा�या. �यापाराला रा��ीय �व�प �ा� झाले. �यातून रा��वाद िनमा�ण 
झाला.  

 
२.५.१२ औ�ोिगक बदल : 

 �यापारवाढ, वसाहतीची �थापना, क�चा मालाचा परुवठा, बाजारपेठेवर वच��व, 
बकँ �यवसायीतील �गती यामळेु आिथ�क �गती मोठ्या �माणात झाली. �याचा प�रणाम 

औ�ोिगक �े�, शेतीवर झाला. रशेमी, तलम सतुी कापडा�या िगर�या �थापन झा�या. 
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जनु ेउ�ोग प�ुहा �गतीपथावर आले. कारागीर सघंाच ेउ�पादन कमी होऊन भांडवलदार 
वगा�च े उ�पादन वाढले. क�चा माल व पसैा परुवठा क�न मोठ्या �माणात प�का माल 
कारागीराकडून तयार क�न घतेला जात असे. यातूनच पढेु औ�ोिगक �ांती घडून आली.  

 
२.५.१३ युरोपात �बळ राजेशाहीचा उदय : 
 नवीन भू�देश व जलमाग� या�या शोधामळेु �यापारी वगा�चा उदय झाला. न�या 

प�रि�थतीत �यापारी िहतसंबधंा�या संर�णासाठी, संवध�नासाठी देशांतग�त शांतता व 
खंबीर सरकारची गरज होती. यासाठी �चिलत सरजंाम व उमराव यांची स�ा न� क�न 
राजक�य एक�करण व साम�य�वान असा राजस�ेला पािठंबा िदला. �यामळेु यरुोपम�ये 
राजेशाही �बळ िनमा�ण झाली.  

 
२.५.१४ युरोपीयन देशात वाढती �पधा� : 
 नवीन भू�दशे व जलमाग� यां�या शोधामळेु यरुोपम�ये रा��ां�यात स�ा �पधा� स�ु 

झाली. याम�ये �पने, पोतु�गाल, इं�लंड, �ा�स इ. देशां�यात �यापाराब�ल �पधा� व संघष� 
स�ु झाला. �यांनी पूव�कडील देशात �यापार क�न जा�त संप�ी मायदशेी पाठवली. या 
�पध�तून �पने-पोतु�गाल यां�यात वाद िनमा�ण झाला. शेवटी पोप सहावा अले�झांडर यान े

म�य�थी केली. १४९४ �या तोडेिसलास�या तहानसुार वाद िमटला. �यानसुार �झील, 

आि�का, भारत, ई�ट इंडीज या �दशेाचा �यापार पोत�गालकड ेतर वे�ट इंडीज, उ�र 

अमे�रका, �झील सोडून दि�ण अमे�रका या �दशेातील �यापार �पनेकडे दे�यात आला.  
 

आपली �गती तपासा : 
 

१)  भौगोिलक शोधाचे प�रणाम सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

२.६ सारांश 
 

 �ाचीन काळापासून यरुोपीयन रा��ांचे पूव�कडील देशांशी �यापारी संबधं होते. या 
�यापारातून �चंड नफा िमळवून आप�या दशेाची �गती आिथ�क भरभराट केली. परतं ुइ.स. 
१४५३ म�ये तकुा�नी कॉ��टॅिटनोपल शहर िजंकल ेआिण पूव�कडे जाणारा भूमाग� बंद केला. 

�यामळेु न�या जलमागा�चा शोध घे�याचा यरुोपीय रा��ांनी �य�न केला. याम�ये पोतु�गीज, 

�पने, इटाली �ा �मखु रा��ांनी खलाशांना पाठ�बा व आिथ�क मदत देऊन जलमागा��या 

मोिहमा स�ु के�या. अमे�रका, दि�ण आि�का आिण आिशया खंडातील �दशेांचा शोध 
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लागला. यरुोपीय रा��ांनी सा��यवादी धोरण ि�वका�न वसाहती �दशेाची �चंड लटु 
केली.  

 

२.७ �� 

 
१) भौगोिलक शोधां�या कारणांची चचा�  करा.  

२) भौगोिलक शोधासाठी यरुोपीय रा��ांचे �य�न सांगा? 
३) भौगोिलक शोधाचे प�रणाम �प� करा.  
४) िटपा िलहा.  
 अ) पोतु�गीज खलाशांच े�य�न  
 ब) पूव�कडील देशांशी जोडणार ेमाग�  
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३ 
 

धम�सधुारणा चळवळ 
 
घटक रचना : 
 

३.० उि�� े

३.१ ��तावना 

३.२ धम�सधुारणा चळवळ �हणजे काय? 

३.३ धम�सधुारणा चळवळीची कारणे  

३.४ धम�सधुारणा चळवळीतील नेत े

३.५ मािट�न �यथुरचे काय� 

३.६ धम�सधुारणा चळवळीचे �व�प 

३.७ यरुोपम�ये धम�सधुारणा चळवळीचा �सार 

३.८ रोमन कॉथोिलक पंथाची �ितधम�सधुारणा चळवळ 

३.९ धम�सधुारणा चळवळीचे प�रणाम 

३.१० सारांश 

३.११ �� 

 

३.० उि�� े

 
या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 
१) धम�सधुारणा चळवळीची �या�या समजावून देणे.  
२) धम�सधुारणा चळवळीची कारण े- �व�प यांची मािहती िमळिवण.े  
३) धम�सधुारणा चळवळीतील ने�यांची भूिमका �प� करण.े  

४) चळवळीचे �व�प कस ेहोते? 
५) धम�सधुारणा चळवळीमळेु झालेल ेप�रणाम 

 

३.१ ��तावना 

 
 सोळा�या शतका�या �ारभंी अनेक मह�वा�या घटना यरुोपम�य ेघड�या. �यामळेु 
परपंरागत धािम�क मू�यांवरचा िव�ास उडाला. म�ययगुीन धािम�क एकते�या क�पनेला 
आधिुनक मानवतावाद आिण �यि��वातं�यवाद यामळेु तडा गेला. वैचा�रक जीवनावरही 
धमा�च े वच��व असाव े ही क�पना �बोधन काळात न� झाली. धम�सधुारणा चळवळ ही 
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केवळ धािम�क बदलाची चळवळ नसून न�या यगुाची नांदी होती. या चळवळीन े सव� 
यरुोपम�य े बदल घडवून आणला. अनेक देशांत या चळवळीचे नेत�ृव करणार े अनेक 

िवचारवंत, सधुारक उदयाला आले. �यामळेुच धम�सधुारणा चळवळ स�ु झाली.  

 

३.२ धम�सुधारणा चळवळ �हणजे काय? 

 
 म�ययगुाचे ि��ती धम�, धम�त�वे, िवचार, धम�सं�था यां�यातील गणुदोष व 
धम�ग�ु आिण �यांचे आचार-िवचार यांच ेिनरी�ण क�न �यां�यातील दोष दूर कर�यासाठी 
िवचारवंतांनी जी चळवळ स�ु केली. �यास धम�सधुारणा चळवळ �हणतात िकंवा धािम�क 
बंधनाला व जलुमाला कंटाळून �या�यािव�� आवाज उठिव�याचे काय� �हणज े
धम�सधुारणा चळवळ होय िकंवा सोळा�या शतकात धािम�क जीवनात ज े�ांितकारी बदल 
घडून आले �यांना �ोटे�टंट चळवळ अथवा धम�सधुारणा (Reformation) अस े�हणतात.  

 

३.३ धम�सुधारणा चळवळीची कारणे  

 
 ि��न धमा��या आरभंापासून ते धम�सधुारणा चळवळीपय�त पोप, िबशप, फादस� 

व धम�सं�थेतील इतर सव� पदािधकारी हे सव� िव�ाशा�संप�न स�चा�र�यवान, �ामािणक, 
साधी राहणी व उ�च िवचारसरणीवर िव�ास ठेवणार ेव समाजसेवा करणार ेहोते. परतं ुचच� 

या सं�थेजवळ देणगी, वग�णी व कर या मागा�नी जमा होणाया�  पैशांमळेु व पैसा गोळा 
कर�या�या काही �� मागा�मळेु अिधकारी वगा�ला िवलासात व थाटात जग�याची सवय 
लागली. १६ �या शतकात उ�र यरुोपम�य े पोपची स�ा झगुा�न दे�यास �ारभं झाला. 
न�या �ोटे�टंट पंथाचा उदय झाला. �यान ेधम�स�े�या वच��वाला आ�हान िदल.े धम�स�ेला 
अनपिे�त िवरोध हो�यास अनेक गो�ी कारणीभूत ठर�या आहेत. �याच गो�ी धम�सधुारणा 
चळवळीची कारणे बनली ती पढुील�माणे - 

 
३.३.१ �बोधनाची चळवळ : 
 वैचा�रक �बोधन चळवळीमळेुच धम�सं�थचेे �व�प बदलू लागल.े लोकांचा 
धमा�कडे पाह�याचा �ि�कोन बदलला. �बोधन व धम�सधुारणा चळवळीन े नवीन 

समाज�यव�था िनमा�ण केली. िवचारवतं, सािहि�यक आिण कलावतंांनी िनधम�वादाचा 
परु�कार केला. मानवतावाद व �यि��वातं�यवाद यामळेु न�या यगुाचा �ारभं झाला. 
�यामळेु पोप�या स�ेला िवरोध होऊ लागला. धम�सं�थे�या �व�पात बदल घडवून 
आण�याची मागणी पढेु आली. �यातून धम�सधुारणा चळवळ स�ु झाली.  

 
३.३.२ राजक�य िवरोध : 
 धम�स�ा व राजस�ा यां�यातील संघष� हे स�ुा धम�स�चेे वच��व कमी हो�याच े
एक कारण आह.े स�ुवाती�या काळात �यांना पोपची रा�य ेअस ेनाव होते. �या रा�यांची 
�यव�था धम�सं�थेकडे होती. �या रा�यावर सव� �कारच े अिधकार धम�सं�थेच े होत.े 
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नंतर�या काळात रोमन सा��याचा राजक�य वारसा धम�सं�थेकडे आला. रा��रा�यां�या 
अतंग�त राजकारणात धम�सं�थेन ेह�त�ेप के�यान ेअनेक अडचणी िनमा�ण झा�या. तेरा�या 

शतकात पोप आठवा बॉिनफेस आिण इं�लंड, �ा�स �पनेमधील राजस�ा यां�यात 
धम�सं�थे�या मालम�ेवर कर बसिव�या�या ��ाव�न सघंष� िनमा�ण झाला. त�कालीन 
राजांनी धम�सं�थे�या मालम�वेर कर बसवले. �यामळेु घोषणाप� काढून जो कोणी कर 
बसवले �यास धम� बिह�कृत कर�यात येईल अशी धमक� िदली. या सघंषा�त धम�स�ेवर 
राजस�चे ेवच��व �थापन झाले.  

 
३.३.३ म�यमवगा�चा उदय : 
 �बोधनकाळातील वैचा�रक �ांतीचा यरुोपमधील समाज �यव�था व आिथ�क 
�यव�था यावर मोठा प�रणाम झाला. धम�य�ु ेआिण न�या जगाचा शोध यामळेु �यापाराच े
�े� वाढले. यातूनच नवा �यापारी वग� उदयाला आला. �यांनी सरजंामदार वगा�ची जागा 
घेतली. आदश� धािम�क जीवनाची क�पना पाठीमाग े पडली. �या�याऐवजी भरपूर पैसा 
कमवावा व सखु जीवन जगाव े यासाठी म�यमवगा�ची धडपड स�ु झाली. �यांनी 
�यि��वातं�याचा परु�कार केला. �यामळेु या वगा�न ेधम�सं�थेस िवरोध कर�यास स�ुवात 
केली.  

 
३.३.४ सामा�य जनतेचा धम�स�ंथलेा िवरोध : 
 धम�स�ा व राजस�ा संघष� आिण धम�सं�थेतील यादवी यामळेु यरुोपातील 

सामा�य जनता धम�सं�थे�या िवरोधात गेली. जम�नी, नॉव�, �वीडन येथील पोपपदावर 

असलेला इटािलयन �भाव, लेटीन भाषतूेन चालणार े�यवहार आिण धम�ग�ंुचा लोभीपणा व 
��ाचार या गो�ी सामा�य जनतेला पसंत न�हता. �यामळेु �यांनी धम�स�लेा िवरोध 
कर�यास �ारभं केला.  

 
३.३.५ ि��न धमा�तील अिन� �था व दोष : 
 म�ययगुात धम�सं�थेत अनेक �था न�याने िनमा�ण झा�या. अनेक धम�ग�ंुनी 
वाममागा�न े पैसा िमळवून ऐषारामात व अनैितक जीवन जगत असे. �यां�या �यिभचारी व 

�वैराचारी जीवनाचा लोकांना कंटाळा आला होता. अनेक आळशी, ��, रगंेल लोकांनी 
अिधकाराची पद बळकावली होती. नालायक व िनर�र लोकांची वण� तेथे लागली होती. 

धम�सं�थेला एक �कारच े बाजारी �व�प आले होते. ितथे नीती, िवचार, त�व�ान, 
जनसेवा िश�लक न�हती. �यामळेु धम�सं�थेवर टीका होऊ लाग�या. हे सव� न� क�न 

धमा�त सधुारणा घडवून आणली पािहजे, अस े�हणणाया� सधुारणांचा वग� उदयास आला. 
�यातून धम�सधुारणा चळवळीला �ारभं झाला.  

 
३.३.६ धम�ग�ुकडून अिधकाराचंा दु�पयोग : 
 रोमन केथािलक चच�मधील धम�ग�ंुनी साधी राहणी व उ�च िवचारसरणी या 

आदशा�कडे पाठ िफरवून, संप�ी व राजक�य स�ा �ा� कर�या�या �यास घेतला. 
�यातूनच �यांनी स�चेा गैरवापर कर�यास स�ुवात केली. पैशांची अडचण िनमा�ण झाली 
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ते�हा पापम�ु��या दाख�यां�या िव��ची क�पना मांडली. मोठेपणा िमळव�या�या 
�य�नातूनच राजकारणात ह�त�ेप केला. चच��या मालम�ेवरील कराला िवरोध केला. 
दहावा िलओ या पोपन ेरोमम�ये स�ट िपटस��या बांधकामासाठी पैसा गोळा केला. �यानचे 
चच�मधील अिधकारां�या जागांची िव�� क�न आपणाला अनकूुल अशी माणसे नेमली. या 
धम�ग�ंुनी स�ेचा गैरवापर के�यान ेधम�सधुारणा चळवळ स�ु झाली.  

 
३.३.७ इतर धम�पदेशकांचा पोपला िवरोध : 
 म�ययगुाम�ये ि��न धमा�त सव� स�ा पोप�या हाती होती. पोप �वत:�या 
लहरीनसुार अिधकाराचा वापर करत अस.े �यामळेु किन� धम�ग�ु आिण धमा�पदशेकाची 
नेहमीच कुचंबना होत अस.े आप�यावर होणाया�  अ�यायािवरोधी �यांनी पोप�या स�ेला 
िवरोध कर�यास स�ुवात केली. तेरा�या शतकात दि�ण �ा�समधील अॅ�बी येथील अनेक 
धम�पदशेकांनी अनेक सं�कारांवर टीका केली. �ा�समधील वॅ�डो या�या अनयुायांनी 
चच�मधील वाईट चालीरीती व धम�ग�ंु�या चैनी जीवनावर टीका केली.  

 
३.३.८ धम�स�ंथतेील यादवी : 
 धम�सं�थेतील अतंग�त सघंष� हा �या�या हा�साला कारणीभूत ठरला. पोप ितसरा 
इनोसंट हा कत��यशू�य होता. आपली धािम�क कत��य न करता सपं�ी �ा� कर�यात तो 
गुंतला होता.  
 

 
 �यामळेु धम�सं�थेत ��ाचार वाढला व धम�सं�था बदनाम झाली. �ा�सचा राजा 
चौथा िफलीप व पोप आठवा बोिनफेस यां�यात मालम�ेवरील कर याव�न मतभेद झाले. 
ते�हा राजा िफिलप याने पोपला रोम सोडून �ा�सम�ये ॲि�ह�नॉन येथे येऊन राह�याचा 

ह�कूम केला. �यामळेु पोपवर राजाच े��े�व �ा� झाले. यास 'बॅिबलोिनयन बंिदवास' अस े
�हणतात. या घटनेमळेु पोपिवषयी आदर कमी झाला. या घटनमेळेु दोन पोप िनवड�याची 
क�पना िनमा�ण झाली. इटालीचया धम�ग�ंुनी अब�न सहावा याला पोप �हणून िनवडले तर 
�� च धम�ग�ंुनी �लेमंट पाचवा याची पोप �हणून िनवड केली. या दोन गटा�या काय�प�ती 
वगेळा हो�या. या काळाला यादवी यगु �हणतात. कारण दो�ही गट एकमेकां�या िव�� 
सतत झगडत होते. इ.स. १४०९ म�ये िपसा येथे संय�ु बठैक�त ितसया�च �य��ची पोप 
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�हणून िनवड कर�यात आली. �यामळेु तीन गट िनमा�ण झाले. या घटनलेा 'महान पा�ा�य 

धम�िव�ह' असे �हणतात. या घटनेमळेु धम�सं�थेिवषयीचा आदर कमी झाला. शेवटी रोमचा 
िबशप हाच ि��न धमा�चा �मखु मान�यात येऊ लागला.  

 
३.३.९ म�ुणकलचेा �भाव : 
 �बोधन चळवळी�या काळात म�ुणकलेचा शोध लागला. अनेक �ंथां�या हजारो 
�ती उपल�ध झा�या. �यामळेु सामा�य माणसापय�त �ान पोहोचल.े म�ुणकलमेळेुच 
वैचा�रक �ांती झाली. धमा�चे स�य �व�प लोकां�या पय�त पोहोचल.े प�रणामी धम�सधुारणा 
चळवळीला �ारभं झाला.  

 
३.३.१० िव�ान, लखेक, धम�सधुारणा नते ेयांच ेकाय� : 

 �बोधन चळवळी�या काळात अनेक िव�ान, लेखक यांनी धम�सधुारणेची पा��भूमी 

तयार केली. �यांनी धम�, धम�सं�थेतील अनेक दोष, वैग�ुये, धम�ग�ंुच ेचैनी-िवलासी जीवन 

यावर �चंड टीका केली. इर�ॅमस यान े'मूख� �ततुी' या �ंथातून अंध��वेर टीका केली. सर 

थोमस मूर यान े 'यटुोिपयन' या �ंथात आदश� समाजरचनेचे िच� रखेाटले. अनेक धम� 
सधुारकांनी आप�या प�तीन े समाज�बोधनाच े काय� केल.े �यामळेुच धम�चळवळ स�ु 
झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 
 

१)  धम�सधुारणा चळवळीची कारणे �प� करा.  

 
 
 
 
 
 
 
 

३.४ धम�सुधारणा चळवळीतील नते े

 
 �बोधनकाळात�या सािहि�यक, त�व�, कलावतं व वै�ािनकांनी �चिलत 
धम�स�ेला ध�के दे�यास �ारभं केला. �यामळेु आतून िकडले�या धम�सं�थेला न� क�न 

नवीन प�ती िनमा�ण करावी, अस ेलोकांना वाटू लागल.े सतंापले�या धम�ग�ंुनी अनेकांना 

वाळीत टाकल,े त�ंुगात क�डले, पाखंडी ठरिवले व म�ृयूदंडासार�या कठोर िश�ा िद�या. 
तथािप धम�स�ेलाच वेळोवेळी माघार �यावी लागले. या चळवळीत िविवध देशातील 
धम�सधुारणा चळवळीचे मह�वाचे नेते.  
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१) जॉन िवि�लफ (इ.स. १३२० - इ.स. १३८४) :  
 १६ �या शतकाम�ये धम�सधुारणा चळवळीवर �थम वगा�चा मोठा �भाव होता. या 
चळवळीचा आ��वत�क िकंवा धम�सधुारणे�या पहाटेचा तेज�वी तारा अस ेजॉन िवि�लफ 
याचे वण�न केले जाते. तो �वत: इं�ज धम�ग�ु असून ऑ�सफड� िव�ापीठात धम�शा�ाचा 
�ा�यापक होता. �यान े बायबलचे भाषांतर केल.े धम�सं�थेतील ��ाचार व अिन� �था 

यावर टीका के�या. �यान ेयशेचुा स�य, दया, सेवा, �ेमाचा संदशे लोकांना िदला. �यान े

इं�लंडम�ये जी चळवळ स�ु केली ितला 'लॉड� चळवळ' अस े �हणतात. धम�स�पेे�ा 

राजस�ा ��े आहे. 'टाईथ बंदीची' चळवळ स�ु केली. �यास पाखंडी ठरवून म�ृयूदंडाची 
िश�ा िदली. �याचे �ेत उिकरड्यावर टाक�यात आले.  

 
२) �ा. जॉन हस (इ.स. १३६९ - इ.स. १४१५) : 
 िवि�लफ�याच अनयुायांपैक� �ाग िव�ापीठातील झेक �ा�यापक जॉन हस यान े
िवि�लफच े काय� पढेु स�ु केले. �या�या �य�नाने बोटेिमयाम�ये चळवळ स�ु झाली. 

पोप�या स�ेवर िनयं�ण असाव.े �वग��ा�ीसाठी पोप�या दलालांची गरज काय? चच�ला 

संप�ीची गरज काय? अस ेअनेक �� िनमा�ण क�न �यान ेधम�स�ेवर कठोर टीका केली. 
पोपनी �याला िजवंत जाळून मारले.  

 
३) �चलीन (इ.स. १४५५ - इ.स. १५५२) : 
 धम�सधुारणा चळवळीची पा��भूमी तयार कर�याच े काम �चलीन यान े केल.े हा 
भाषा शा�� आिण िह�ू भाषचेा पंिडत होता. �यान ेबायबल�या लॅटीन आव�ृीतील दोष 
दाखवून िदल.े �चलीन हा मानवतावादी होता.  

 
४) डेिसड�ेरयस इरसॅमस (इ.स. १४६६ - इ.स. १५३६) : 

 हा डच पंिडत असून अ�यंत गरीबीतून वर आलेला होता. सव� आय�ुय जम�नी, 

�ा�स, इं�लंड, इटाली या दशेांत गेल.े काही काळ �टीन येथील धम�मठ सांभाळले. �याची 
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लेखनशैली उपरोधा�मक �व�पाची होती. �यान े 'इन �ेज ऑफ फोली' (मूख� �ततुी) या 
�ंथातून धम�सं�थे�या अिन� �थेवर टीका केली. मािट�न �यूथर�या �ोधापे�ाही 
इरॅ�मस�या िवनोदान ेपोपच ेजा�त नकुसान केले अस े�हटले जाते.  

 

 
 

५) आिलरच ि�ववंगली (इ.स. १४८४ - इ.स. १५३१) : 
 आिलरच ि�ववगंलीन े �वी�झल�डम�ये धम�सधुारणेला �ारभं केला. हा रोमन 
कॅथॉिलक चच�चा सधुारणावादी धम�ग�ु होता. चच�मधील गैर�कारावर �यान े टीका केली. 
�यथुरचा काया�चा व िवचाराचा �भाव �या�यावर होता. �याने कॅलि�हन पंथाची �थापना 
केली. �या�या काया�मळेु शहरी िवभागात �ोटे�टंट कॅटो�स आिण �ामीण िवभागात 
कॅथॉिलक कॅटो�स या�यात य�ु स�ु झाले. कॅपेल येथील लढाईत इ.स. १५३१ म�ये 
मारला गेला. �या�या म�ृयूनंतरही �ोटे�टंट पंथाचा �भाव वाढू लागला.  

 
६) जॉन नॉ�स (इ.स. १५०५ - इ.स. १५७२) : 
 रोमन कॅथॉिलक पोप�या वच��वाखालून �कॉटलंड धम�पीठ म�ु कर�याची 
कामिगरी केली. �कॉिटश धम�सं�थेचा पाया घाल�याचे �ेय नॉ�सलाच जाते. �याचा 
Appellation हा �ंथ �िस� आहे. �कॉटलंडमधील �ोटे�टंट हे �य�ुरटन शाखचेे असून 
�यांना �ेि�बटे�रअन असे �हणतात.  
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७) जॉन कॅिल�हन (इ.स. १५०९ - इ.स. १५६४) : 

 हा �� च िव�ान असून �यान े �यथुर�या �ोटे�टंट पंथाचा �सार �ा�स, �वीस, 

हॉलंड, जम�नी, हंगरेी, �कॉटलंडम�ये केला. �या�या काया�चे �मखु क� � िजिन�हा होत.े 
इ.स. १५३६ म�ये Institutes of christion Religion हा �ंथ �िस� केला. 
कॅिल�हन�या पंथाला �य�ुरटन असे नाव िमळाल.े आप�या कडक िश�तीमळेु कॅिल�हनला 
काही लोक कम�ठ ह�कुमशाह �हणून संबोधतात.  

 

३.५ मािट�न �युथरच ेकाय� (इ.स. १४८३ - इ.स. १५४६) 

 
 यरुोपातील धम�सधुारणचेा अ�दूत मािट�न �यथुरचा ज�म जम�नी�या सॅ�सनी 
�ांतातील आईलबन� या िठकाणी इ.स. १४८३ म�ये एका खाण कामगारां�या कुटंुबात 
झाला. �यान े अनेक अडचण�वर मात क�न एरफट� िव�ापीठात उ�च िश�ण पूण� केल.े 
िवटेनबग� िव�ापीठाम�ये धम� व त�व�ानाचा �ा�यापक झाला. �यान े रोम कॅथॉिलक 

धम�सघंटनेचा काही काळ परु�कार केला. सेट पॉल�या 'माणूस - ��नेेच म�ु� िमळवू 

शकतो'. या उपदेशाने धमा�चे खर ेरह�य समजल.े ते�हापासून मािट�न �यथुरने �� धम�ग�ु 
व नीती�� धमा�वर टीका स�ु केली. तो धम�स�िेव��चा �मखु बंडखोर बनला. �यान े
धम�सधुारणसेाठी काय� पढुील�माण ेकेले.  

 
३.५.१ पापमु�� दाख�याचंी िव�� �करण : 
 मािट�न �यथुर िवटेनबग� येथे आपला �यवसाय करत असताना पोप दहावा िलओ 
याने स�ट पीटर�या चच�च े बांधकाम स�ु केले. �यासाठी पापम�ु�ची �शि�तप�े िवकून 
लोकांकडून पसैा उकर�यास �ारभं केला. या जगात �यांनी पाप केल ेअसेल �यांना �या 
पापाब�ल म�ृयूनंतर िश�ा भोगावी लागते. जो कोणी पापम�ु� दाखले पोपकडून िवकत 

घेईल �याला �या�या म�ृयनुंतर अशी िश�ा भोगावी लागणार नाही, असा धम�सं�थेकडून 
�चार कर�यात आला. टेटझेट नावा�या धम�सं�थे�या अिधकाया�न े देणगीचा पैसा 
�वत:साठी वापरला या �काराचा मािट�नने जाहीरपण ेिध�कार केला.  
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३.५.२ �युथरचे ९५ हरकतीचे म�ेु : 
 पोप दहावा िलओ याचा �ितिनधी टेटझेल नावाचा िबशप िवटेनबग�ला आल. 
मािट�नने पापम�ु��या दाख�यािवषयीची आपली लेखी �िति�या �यान े�िस� केली. लेखी 
खिलताची एक �त िवटेनबग��या चच��या �वशे�ारावर लावली. या खिल�याम�य ेहरकतीचे 

९५ म�ु े अस�यान े �याला 'नाई�टी फाई�ह थेिसस' असे �हणतात. �यामळेु पोपन े इ.स. 
१५१७ म�ये �यथुरला धम�बिह�कृत कर�याचा आदशे �िस� केला. याच वेळी पोप 

�हणाला ’ह ेआदेश, �या अथ� तू यशूेि��ता�या स�चा िश�याची िपळवणूक करतोय �या 

अथ� हा अ�नी तलुा भ�मसात करो.“ 

 
३.५.३ पोपचे मािट�न �युथरिवरोधी फमा�न : 
 �यथुरने पोप�या मकुुटावर व धम�ग�ंु�या पोटावर �हार केला. इ.स. १५२० म�ये 
�यथुरवर पाखंडीपणाचे ४१ आरोप आिण इ.स. १५२१ म�ये धम��ोह व राज�ोह के�याचा 
आरोप ठेव�यात आला. िजवंत जाळ�याची िश�ा दे�यात आली. रोमन स�ट पाचवा चा�स� 

याला ह�कूम िदला. �यानहेी आपले रा�य, संप�ी आिण सव��व पणाला लावून बंडखोर 
�यथुर�या चळवळीची पाळेमळेु खणून टाक�याचा िनधा�र केला.  
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३.५.४ व�स� प�रषद : 
 पोपन ेजम�न राजांची व धम�ग�ंुची इ.स. १५२९ म�ये व�स� यथेे सभा बोलवली. या 

सभेत �यथुरला बोलव�यात आले. तेथेही बाणेदारपणा कायम होता. या धम�सभसेमोर, 

सद्सि�वेक ब�ुी�या िवरोधी वत�न करणे यो�य िकंवा सरुि�त नाही, असा यिु�वाद केला. 

आपले मत बायबलमधील त�वांशी ससुंगत आह,े अस े ठाम �ितपादनही केले. या वळेी 

�याला पाखंडी ठरवून िजवंत जाळल े असते; परतं ुसॅ�सनीचा राजा �ेि�क यान े �याला 
आप�या वाड्यात काही िदवस लपवून ठेवले. या काळात बायबलचे जम�न भाषते भाषांतर 
केले.  

 
३.५.५ �वतं� चच�ची �थापना : 
 धम��े�ात धम�ग�ंुनी िनमा�ण केले�या �मक समजतुी व अनाचार लोकां�या 

िनदश�नास आण�या. धमा�चे श�ु �व�प �प� झाले. जम�नीतील राजे, सरदार, सामा�य 
लोक आिण काही धम�ग�ु यांचा �यथुरला पािठंबा होता. �यां�या जोरावरच �यथुरने 
आतापय�त पोपशी संघष� केला. शेवटची इ.स. १५२२ म�ये नवीन चच�ची �थापना केली. 
या चच�म�ये म�य�थ धम�ग�ुची लडुबूड न�हती िकंवा कम�कांडाचा बजुबजुाट न�हता. 
�यामळेु अनेकांनी नवीन चच� व धमा�ला पािठंबा िदला.  

 
३.५.६ �यथुरवाद / �युदॅरिनझम : 
 जम�नीचा राजा पाचवा चा�स� हा �पनेिव�� मोिहमेवर असताना �यथुरने आपले 

िवचार जम�नीम�ये सामा�य माणसापय�त पोहोचवले. �या िवचारांना '�यथुरवाद' अस े

�हणतात. �यान ेजम�नीतील सरदारांना जे आवाहन केल ेत े'अॅ�ेस ददुी नोिबिलटी ऑफ दी 

जम�न नेशन' या नावान े �िस� आह.े �यास सरदाराने मोठ्या �माणात पािठंबा िदला. 
�यथुरवादाचे मह�वाचे िस�ांत पढुील�माण े- 

 
१) ि��ती धिम�यांनी बायबल व �यातील त�वावर संपूण� िव�ास ठेवून ते �माणभूत मानाव.े 
२) धम�ग�ंुना िववाह कर�यास परवानगी असावी.  
३) मठ ही सं�था आिण �यामधील िभ�ू व िभ�ूणी ही प�त बंद करावी.  

४) धम�सं�थेतील पोप, आच� िबशप, िबशप ही पद ेर� करावी.  
५) जम�न चच�मधील �ाथ�ना व उपासना जम�न भाषतूेन कर�यात यावी.  

 
 रोमन कॅथॉिलक चच�चा �मखु रोमन स�ट याने असे फमा�न काढले क�, 

'जम�नीतील कोण�याही राजान े हा पंथ �वीका� नय'े. �यथुरवा�ांनी याचा िनषधे केला. 
ते�हा कॅथॉिलक �यांना बंडखोर पाखंडी - �ोटे�टंट �हणून लागल.े �यामळेु �यथुर�या 
धम�चच�ला �ोटे�टंट पंथ असे नाव �ा� झाले.  
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३.५.७ जम�नीतील शतेकरी चळवळ : 
 दि�ण जम�नीतील शेतकया�न े जमीनदारा�या अ�यायािव�� चळवळ स�ु केली. 

�यथुरने सरदार, जमीनदार यांना पािठंबा िदला व सै�य बळाचा उपयोग कर�याचा स�ला 
िदला. �यामळेु एक लाख शेतकरी मरण पावले. �यामळेु शेतकरी �यथुर�या िवरोधात गलेे. 

नंतर �यान े या चळवळीतून अंग काढून घेतल;े परतं ु �याचा प�रणाम झाला. साधारणत: 
उ�रकेडे �यथुरचा प� तर दि�णेकडे रोमन कॅथॉिलक प� िनमा�न झाला.  

 
३.५.८ ऑ�जबग� येथ ेशातंता तट : 
 जम�नीम�ये �ोटे�टंट व रोमन कॅथॉिलक यां�यात वारवंार सघंष� घडून येऊ 
लागल.े इ.स. १५५५ म�ये ऑ�जबग� येथे जम�न रा�यांनी एक� येऊन सवा�नमुते अस े

ठरिवले क�, कॅथॉिलक व �ोटे�टंट यापकै� कोण�या चच�चा �वीकार करायचा हे ठरिव�याच े
अिधकार ��येकाला िदला. �यानसुार ��येक राजाला �वातं�य िमळाल.े  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) मािट�न �यथुर�या काया�चा आढावा �या.  

 
 
 
 
 
 
 

३.६ धम�सुधारणा चळवळीच े�व�प : 

 
 म�ययगुात जगात धम�स�चेा पगडा सव� �े�ावर िनमा�ण झालेला होता. अनेक 
देशात राजस�ेवर धम�स�चेे वच��व होते. तर काही देशात राजस�ाच धम�ग�ंु�या हाती 
होती. धम�ग�ंु�या चैनी व ऐषारामी जीवनाला पायबंद घालण ेआिण सामा�य जनतेला खया�  

धम�त�वांची �चीती आणून देणे, ही या चळवळीची उि�� ेहोती. सोळा�या शतका�या �ारभंी 
ही चळवळ केवळ हाता�या बोटावर मोजता ये�याजो�या थोड्या िवचारवंतापरुतीच मया�िदत 

होती. ितचा �सार न�याने उदयास आले�या रा�यातील राजे, स�ट आिण म�यमवग� व 
शेतकरी वग� अशा समाजा�या सव� थराम�य े झाला. काही छोट्या धमा�िधकाया�नी बड्या 
धमा� िधकाया��या िवरोधी चळवळीत भाग घेतला. या िवरोधकांनी रोमन कॅथॉिलक पंथातील 
�चिलत वाईट चालीरीतीचा िनषधे - (�ोटे�ट) क�न धम�पंथाचा �याग केला. असा िनषधे 
करणाया�ना �ोटे�टंट्स या नावान ेओळखले जाऊ लागल.े  
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३.७ युरोपम�ये धम�सुधारणा चळवळीचा �सार 

 
३.७.१ जम�नीत धम�सधुारणा चळवळीचा �सार : 
 धम�सधुारणा चळवळीचा उगम जम�नीम�ये झाला. �याची िविवध कारणे �हणजे 
जम�न लोकांम�ये रोमन कॅथॉिलक पंथािवषयी जा�त आ�था न�हती. रोम-जम�न यां�यात 
खूप अतंर अस�यान े रोमन चच�चा �भाव जम�नीवर पडला नाही. �यां�या ह�कमाच ेपालन 
करणारी म�यवत� सं�था न�हती. जम�न राजे पोपला आपला �ित�पध� समजत अस.े 
मािट�न �यथुरन े जम�नीत उदयाला आले�या रा��वादास �ो�साहन िदले. जम�नीतून 
पोपकडे जाणारा पसैा बंद क�न लोकक�याणासाठी राज े लोकांनी खच� केला. सामा�य 
लोकांना पोप�या ��ाचारी जीवनाचा कंटाळा आलेला होता. वरील सव� कारणांमळेुच 
जम�नीत धम�सधुारणा चळवळीचा उगम झाला. �याचा �सार सव� यरुोपम�य ेझाला.  

 
३.७.२ �वी�झल�डमधील धम�सधुारणा चळवळीचा �सार : 
 �वी�झल�डम�ये �सार पावले�या कॅलि�हन पंथाचा सं�थापक अल�रच ि�वंगली 
होता. �यान ेरोमन कॅथॉिलक धमा�िव�� बंड पकुारले. धम�पदशेकांचे ��चय� आिण धािम�क 
िवभूतीचे अवा�तव पूजन यावर टीका केली. धम�सधुारणे�या चळवळीत �यथुरनंतर जॉन 
कॅलि�हन याचा �मांक लागतो. �यान े �या िवचारांचा व मतांचा �सार केला �यास 

कॉि�विनझम �हणतात. �या�या मतांचा �भाव हा◌ॅलंड, बेि�जयम, दि�ण �ा�स, 

पोलडं, हंगरेी इ. दशेांत होता.  

 
३.७.३ इं�लडंमधील धम�सधुारणा चळवळ : 
 इं�लंडम�ये जॉन िवि�लफ�या काळापासून धम�सं�थेिव�� आवाज उठवला होता. 
परतं ु��य�ात हे काम इं�लंडचा राजा आठवा हे�ी यान ेकेल.े �याला �याची प�नी कॅथेराईन 
िह�यापासून घट�फोट हवा होता. पण पोपन े �यास नकार िदला. �यामळेु राजान े
घट�फोटाला पाल�म�टम�ये मा�यता िमळवली. तसेच राजा हा इं�लडंचा धम��मखु व �यास 

िबशपची नेमणूक कर�याच े अिधकार आहेत, असे पाल�म�टने जाहीर केले. सहा�या 
एडवड��या काळात इं�लंड हे �ोटे�टंट पंथीय बनले. चच�म�ये �हटली जाणारी �ो�े इं�जी 
भाषते भाषांतरीत केली. इ.स. १५५३ म�ये मेरी गादीवर आली. ित�या काळात रोमन 
कॅथॉिलक बिल� बन�याचा �य�न करत होत.े एिलझाबथे राणी�या काळात अिँ�लकन चच� 
भ�कम पायावर ि�थर झाले. ितन े �वत:ला स�ुीम ग�हन�र हा ह��ा घेतला. या काळात 

पाल�म�टने ॲि�लकन चच�ची धम�सू� ेिव�ततृ �व�पात तयार केली. '३९ कलमे' या नावान े
ही सू�े ओळखली जातात.  

 
३.७.४ �ा�समधील धम�सधुारणा चळवळ : 
 �ा�सम�ये राजा ह�ेी दसुरा याने �ोटे�टंट पंथीय लोकांचा छळ केला. तरी पण 
�यांची स�ंया वाढली. कॅलि�हन�या �भावामळेु �ोटे�टंट पंथीय चच�ची �थापना झाली. 

कॅलि�हन�या अनयुायांना '�जुनेॉट' असे �हणतात.  
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३.७.५ �कॉटलंडमधील धम�सधुारणा चळवळ : 
 �कॉटलंड रोमन कॅथॉिलक चच�पासून म�ु कर�याची कामिगरी जॉन नॉ�स यान े
केली. इं�लंडपूव� या चळवळीचा �ारभं झाला होता. �कॉटलंडमधील �ोटे�टंट पंिथयांना 

'�ेस िबटे�रयन' असे �हणतात.  

 

३.८ रोमन कॅथॉिलक पंथाची �ितधम�सधुारणा चळवळ 

 
 रोमन कॅथॉिलक धम�सं�थेिव�� जॉन िवि�लफ व मािट�न �यथुरनी धम�सधुारणा 

चळवळीला �ारभं क�न �ोटे�टंट पंथाची �थापना केली. थोड्याच काळात जम�नी, इं�लंड, 

�ा�स, �वीस, हॉलंड इ. दशेात लोकि�यता िमळाली. अनेक राजांनी हा पंथ राजधम� 
�हणून �वीकार केला. याचा प�रणाम कॅथॉिलक पंथावर झाला.  

 
३.८.१ �ितधम�सधुारणा चळवळ �हणज ेकाय?  
 ि��न धमा��या क�र परु�क�या�नाही धमा�चे �व�प बदल�याची गरज वाटू 
लागली. ि��न धमा�तील दोष दूर करता येतील असे �यांना वाटत होते. रोमन कॅथॉिलक 
धम� कायम ठेवून �यात सधुारणा के�या. धम�सं�था सघंिटत कर�याचा �य�न केला. 

�यालाच '�ित धम�सधुारणा' (Counter Reformation) असे �हणतात. �ित धम�सधुारणा 
चळवळीचा म�ुय हतूे �हणज े- �ोटे�टंट पंथा�या �साराला पायबंद घालण.े धम�सं�थेतील 
दोष दूर क�न दम� �बळ बनवणे. या चळवळी�या �मखु ने�यांनी चार कलमी काय��म हाती 
घेतला तो �हणज े१) रोमन कॅथॉिलक पथंा�या िवरोधकांना िश�ा करणे २) धम�सं�थेम�ये 
आव�यक �या सधुारणा करण े३) सधुारीत धमा�चा �सार करण.े ४) िनरिनरा�या मागा�ने 
समाजाची सेवा करणे होय. �यांनी आप�या कामा�या जबाबदाया� पढुील�माण ेसोपव�या 
हो�या. इि��विजशन या सं�थेकडे िवरोधकांना िश�ा कर�याची जबाबदारी सोपिव�यात 
आली. कॉि�स ऑफ ��ट या धम�सभेने धम�सं�थेम�ये सधुारणा कर�याच ेकाम हाती घेतल.े 
सोसायटी ऑफ स�ट िजझस या संघटनेन ेधम��सार व समाजसेवा यासंबंधीची जबाबदारी 
आप�याकडे घेतली.  

 
३.८.२ इि��विजशन स�ंथचे ेकाय� : 
 �ित धम�सधुारणा चळवळीपूव� ही सं�था �पनेम�ये �थापन झाली होती. 

�पॅिनशराजाने ितचा उपयोग पाखंडीचा बंदोब�त करण,े टीकाकार व िवरोधकांवर कारवाई 
करणे. कॅराफा यां�या सूचननेसुार धम�िवरोधकांचा बंदोब�त कर�यासाठी जलु ै१५४२ म�ये 
पोपन े रोमन इि��विजशन या सं�थेची �थापना केली. या सं�थेची काय�प�ती रानटी 
अस�यान ेसामा�य लोकांना ितची दहशत वाटत अस.े  

 
३.८.३ �ितसधुारणा चळवळीस पोपची मदत : 
 म�ययगुात स�ट �ाि�सस व स�ट डॉिमिनक यां�या अनयुायांनी कॅथॉिलक 

धम�सं�थेत िविवध सधुारणा घडिव�या�या िदशेने �य�न केल.े ितसरा व चौथा पॉल, पाचवा 

पायस, पाचवा िस�सट्स या सव� पोपनी धम�सं�थेम�ये आव�यक �या सधुारणा क�न, 
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अिधक नीितमान बनव�याचा �य�न केला. पधंरा�या शतकाम�ये भरले�या कॉ��ट�स 
येथील धम� प�रषदेम�ये काही सधुारणा �वीकार�या. धमा� िधकाया�ना �ान�ा�ीचे िश�ण 
देणे. धमा� िधकाया�ना िनयम व िनब�ध घालून िदल.े बायबलचे िविवध भाषते भाषांतर ेकेली. 
इटालीम�ये �ाथ�ना मंडळे आिण छोटी धम�मंडळे �थापन केली. या मा�यमातून �यापक व 
संघिटत असा �य�न केला.  
 

३.८.४ ��ट धम�प�रषद आिण िनण�य : 
 पोप�या स�ेची पनु��ित�ापना करणे आिण �ोटे�टंट झाले�यांना प�ुहा कॅथॉिलक 

पंथात आणण,े या हेतूने इ.स. १५४५ म�ये ��ट येथे एक धम�प�रषद बोलाव�यात आली. 
इ.स. १५४५ ते ६३ अशी १८ वष� ही प�रषद काय� करीत होती. ितच ेअ�य��थान पोप 
ितसरा पॉल हा होता. या प�रषदेने पढुील�माण े घोषणा / िनण�य घेतल.े १) कॅथॉिलक 

धम�तं�ात िनमा�ण झालेली िवसगंती, संिद�धता, िम�यामार ह ेदोष काढून टाक�यात आले. 
२) कॅथॉिलक पंथ हाच अिधकृत ि��ती धम� पंथ होय. ३) पोप हाच एकमेव धम�ग�ु होय. 
४) पापम�ु�चे दाखले देणे बंद कर�यात आले. ५) पाखडंी मताचा व िवचारांचा �चार 
करणारी प�ुतके िन�ावतंांनी वाचू नये. ६) अनैितक आचरण व ��ाचार करणाया� धम�ग�ंुना 
जरब बसिव�यासाठी कडक िनयम तयार कर�यात याव.े ७) धम� �यायालय प�ुहा स�ु 
कर�यात यईेल.  

 
३.८.५ इ�नेिशयस लायोला�या सोसायटी ऑफ जीझसचे काय� : 
 रोमन कॅथॉिलक पंथाची गेललेी �ित�ा प�ुहा िमळिव�यासाठी आिण अतंग�त 
सधुारणा घडवून आण�यासाठी अनेक सं�दाय �थापन कर�यात आले. �पिॅनश 
धम�पदशेक इ�नेिशयस लायोला यान ेइ.स. १५४० म�ये सोसायटी ऑफ जीझस ही सं�था 
�थापन केली. सैिनक� िवचारांचा व िश�तीचा संघटनेवर �भाव होता. या पंथा�या 
अनयुायांनाच जसईुट अस े �हणतात. पढेु लायोला�या या पंथाला जसेईुट पंथ �हणून 
लोकि�यता िमळाली. हा सधुारणावादी पंथ �ोटे�टंटचा या क�र श�ू व कॅथॉिलकांचा 

पािठराखा बनला. धम�र�ण, �याग, सदाचरण, सेवा, भूतदया, जनक�याण, साधी राहणी 
व मानवतावाद ही या धम�पंथाची त�व ेहोती.  

 
 कॅथॉिलक धम� व पोप यां�यावर िन�ा �य� केली. िठकिठकाणी िमश�स स�ु 

के�या. शाळा, कॉलेज�ार े िश�णाचा �सार केला. �ािणमा�ाची सेवा कर�यासाठी श�ूुषा 

पथके, ��णालय,े अनाथालय े इ. स�ु केले. या पंथाचा �सार �पने, इटली, ऑि��या, 

�ा�स, पोलडं, बेि�जयम, अमे�रका, चीन, भारत, आि�का येथे झाला.  
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आपली �गती तपासा : 

 
१) �ितधम�सधुारणा चळवळीचा आढावा �या.   

 
 
 
 
 
 
 

३.९ धम�सुधारणा चळवळीच ेप�रणाम 

 
३.९.१ ि��न धमा�ची िवभागणी : 
 धम�सधुारणा चळवळीमळेु रोमन कॅथॉिलक आिण �ोटे�टंट अशा दोन गटात 
ि��न धम� व समजा िवभागला गेला. �यांची �वतं� धम�पीठे �थापन झाली. काळा�या 
ओघात �याम�ये अनेक उपपंथ िनमा�ण झाले. इं�लंड व जम�नीसारखी �मखु रा��े �ोटे�टंट 
बनली.  

 
३.९.२ मोठ्या �माणात �ंथिनिम�ती : 
 धम�सधुारणा चळवळीमळेु सामा�य माणसाला धमा�ची मािहती झाली. 

सव�सामा�यांपय�त आप�या धमा�च,े पंथाचे िवचार व त�व�ान पोहोचव�यासाठी अनेकांनी 
�ंथरचना केली. �यामळेु �चंड �माणात �ंथिनिम�ती झाली.  

 
३.९.३ धम�स�ंथचे ेव पोपचे मह�व कमी झाल े: 

 धम�सं�थेतील अनाचार, अनाग�दी, कारभार, िवलासी जीवन, धम�ग�ंुच ेबह�चिच�त 

व तथाकिथत ��चय�, भ�दू संताची बवुाबाजी, धम�सं�थेत गैर�कार यावर धम�सधुारकांनी 
व िवरोधकांनी टीका केली. �यामळेु धम�सं�थेच ेव पोपच ेमह�व कमी झाले.  

 
३.९.४ युरोपम�य ेशातंता व स�ुयव�था न� झाली : 
 यरुोपम�ये ि��ती समाजात दोन पंथ िनमा�न झाले. एकमेकांनी एकमेकांवर 

अ�याय व अ�याचार स�ु केला. कॅथॉिलक इि�कन, िमशनकडून �ोटे�टंटचा छळ क�न 
िजवंत जाळल.े राणी मेरीन े इं�ज �ोटे�टंट लोकांची �चंड क�ल केली �हणून ती 

'र�िपपासू मरी' �हणून कु�िस� झाली. सहावा एडवड�, पिहली राणी एिलझाबथे यांनी 
कॅथॉिलकांचा छळ केला. �यामळेु यरुोपात शांतता व स�ुयव�था न� झाली.  

 
३.९.५ राजस�ा म�ु व �बळ बनली : 
 �ोटे�टंट पंथ �वीकारले�या देशात चच��या सं�था व �यांची मालम�ा सरकार 
जमा झाली. अनेक दशेात राजा हा रा�याचा व धमा�चा �मखु बनला. अिनयिं�त 
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राजस�े�या त�वाला चालना िमळाली. �यामळेु धमा�चा राजस�ेला असललेा शह गेला. 
राजस�ा म�ु व �बळ बनली.  

 
३.९.६ धम�ग�ुचे ��े�व व म�ेदारी सपंली : 
 धािम�क व सामािजक �े�ात धम�ग�ंुची म�ेदारी होती. �यावरच धम�सधुारणा 
चळवळीन े�हार केला. �यांची जलुमी व अ�यायी राजवट न� केली. धम�सधुारकांनी धािम�क 
�े�ात नव ेिवचार मांडले. �यामळेुच यरुोपात बौि�क �ांती स�ु झाली. प�रणामी धम�ग�ंुच े
��े�व व म�ेदारी न� झाली.  

 
३.९.७ कला व कलावंत यांची हानी : 
 पूव��या काळी चच�ची इमारत कलाकौश�य े नटलेली व थाटात बांधत. परतं ु

�ोटे�टंट पंथा�या िशकवणीमळेु, �यांनी बांधले�या चच�म�ये अ�यंत साधेपणा ठेवला. 
�यामळेु कला व कलावंतांना �वत:ची कसब दाखिव�याचे एक उ�कृ� �े� न� झाली. 
प�रणामी �यांची हानी झाली.  

 
३.९.८ चच��या रा��ीयीकरणास चालन : 
 �ोटे�टंट पंथ �वीकारले�या देशात चच�ची सव� मालम�ा सरकार जमा झाली. �या 
�े�ातील कामे व नीती सरकार�या अिधकारात गेली. ज ेसरकारचे धोरण असेल ते सव� 
चच�ला बंधनकारक असे. �यामळेु चच��या रा��ीयीकरणास चालना िमळाली.  

 
३.९.९ िश�णाचा �सार : 

 धम�सधुारकां�या �य�नामळेु शाळा, कॉलेज यां�या�ार े िश�णाचा �सार झाला. 
लोकांची धािम�क फसवणूक होऊ नय े यासाठी ��येक �य��स बायबल वाचता आले 

पािहज,े असे �यथर व कॅलि�हन यांनी सांिगतले होते. �यामळेुच यरुोपम�य े िश�णाचा 
�सार मोठ्या �माणात झाला.  

 
३.९.१० उ�ोग �यापार वाढ : 
 म�ययगुीन परपंरचेी बंधने नाहीशी झा�यामळेु उ�ोगधंदे आिण �यापार वाढू 
लागला. सावकारी हा कायदेशीर �यवहार ठरला. खाजगी मालम�ा परम�ेरी कृपा�साद व 

मानवी �माच ेफळ अशी भावना िनमा�ण झाली. खाजगी मालम�ा, ह�क, �यि��वातं�य, 
उदारमतवाद ही त�व ेकमीअिधक �माणात सव� पंथांनी �वीकारली होती.  

 
३.९.११ �ितसधुारणा चळवळ : 
 धम�सधुारणा चळवळीमळेु ि��न धमा�त अनेक सधुारणा घडून आ�या. �ोटे�टंट 
चळवळीला शह दे�यासाठी रोमन कॅथॉिलक पंथाने �ित धम�सधुारणा चळवळ स�ु केली. 

�यांनी धमा�चा �सार कर�यासाठी 'सोसायटी ऑफ जीझस' यासार�या सघंटना �थापन 
के�या. चच�ची पनुर�चना व लोकक�याणाची कामे केली.  

 



 56

३.९.१२ िव�ान व �यि��वात�ंयाचा िवकास : 
 धम�सधुारणे�या चळवळीमळेु जनमानसावरील धम�सं�थेचे वच��व कमी झाले. 

आ�याि�मक, धािम�क �े�ात �य��च े साव�भौम�व �ोटे�टंट पंथाला मा�य अस�यामळेु 
�यि��वातं�याचा व िव�ानाचा िवकास झाला.  

 
३.९.१३ धािम�क असिह�णुता िनमा�ण झाली : 
 धम�सधुारणचेा वाईट प�रणाम �हणजे काही िठकाणी धािम�क असिह�णतुा िनमा�ण 

झाली. अनेक िठकाणी वेगवेगळे पंथ उदयाला आले. आपलाच पंथ ��े, स�य, ससुं�कृत 
आहे हे दाखिव�याचा �य�न स�ु झाला. श�ुते�या ती�तेव�न काही िठकाणी �यरुीठनस 
पंथ उदयास आला. अनेक िठकाणी वेगवेग�या पंथात लढाया झा�या. धमा��या नावाखाली 
अ�य पिंथयांचा छळही स�ु झाला.  
 

३.९.१४ आधुिनक काळाचा �ारभं : 

 �बोधन चळवळ, नवीन जगाचा शोध आिण धम�सधुारणा चळवळ यामळेु 

अंधारयगुाचा शेवट होऊन आधिुनक काळाचा �ारभं झाला. धम�सधुारणा चळवळीन ेधम�, 

धम�सं�था, समाजजीवन आिण �यातील अधं��ा यां�यात बदल घडवून आला. धमा�ची 
अनेक बंधने दूर केली. धम�ग�ंु�या जीवनाला पायबंद घातला. �यामळेु सव� �े�ात वैचा�रक 
�ांती िनमा�ण झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) धम�सधुारणा चळवळीच ेप�रणाम सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

३.१० सारांश 

 
 म�यमयिुगन कालखडंाम�ये धमा�म�ये जे दोष िनमा�ण झाले होत े ते दूर 
कर�यासाठी िवचारवंतांनी ज े�य�न केले िकंवा जी चळवळ स�ु केली �यास धम�सधुारणा 
चळवळ असे �हणतात. या चळवळीला अनेक घटक जबाबदार होते. धम�सं�था (चच�) 
िवरोधी मािट�न �यथुरने �भावीपणे काय� क�न धमा�तील दोष दूर कर�याच े �य�न केल.े 
�यामळेु ि��न धमा�म�ये दोन पंथ िनमा�ण झाले. दो�हीही पंथाने यरुोपम�य े आप�या 
पंथाचा �सार कर�याचा �य�न केला. �यातून अनेक वाद झाल.े सनातनी पंथानेही 
आप�यातील दोष दूर कर�याचा �य�न केला. �याला �ितधम�सधुारणा चळवळ �हणतात. 
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या धम�सधुारणा चळवळीचा सामािजक, धािम�क व सां�कृितक जीवनावर मोठ्या �माणात 
प�रणाम झाला.  

 

३.११ �� 

 
१)  धम�सधुारणा चळवळ �हणजे काय �याची कारणे सांगा.  
२)  मािट�न �यथुर�या काया�चे म�ुयमापन करा.  
३)  धम�सधुारणा चळवळीचा प�रणामाचा आढावा �या.  
४)  टीपा िलहा.  
 १) धम�सधुारणा चळवळीच े�व�प  
 २) यरुोपम�य ेधम�सधुारणा चळवळीचा �सार 
 ३) �ितधम�सधुारणा चळवळ  
 ४) धम�सधुारणा चळवळीच ेनेत े/ िवचारवतं  
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४ 
 

अम�ेरकन रा�य�ांती 
 
घटक रचना : 

 
४.०  उि�� े
४.१  ��तावना 
४.२  अमे�रकन रा�य�ांतीची कारणे   

४.३ अमे�रकन �वातं�य य�ुाची वाटचाल 

४.४  अमे�रकन वसाहतीचे ��य�ात �वातं�यय�ु 

४.५ अमे�रकन �वातं�यय�ुातील यशापयशाची कारणे 

४.६ अमे�रकन �वातं�यय�ुाचे प�रणाम 

४.७ सारांश 

४.८ �� 

 

४.० उि�� े

 
 या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 
१) अमे�रकन रा�य�ांतीची कारणे समजावून देण.े  
२) अमे�रकन �वातं�यय�ुाचे �व�प �याची वाटचाल याची मािहती �ा� करणे.  
३) अमे�रकन रा�य�ांती�या यशापयशाची मािहती समजावून देणे.  
४) अमे�रकन �वातं�यय�ुान ेकोणकोणते प�रणाम झाले याचा आढावा घेणे.  

 

४.१ ��तावना 

 
 यरुोपीय देशांचे आिशयाई दशेांशी �ाचीन काळापासून �यापारी संबंध होते. 
कॉ��टॅिटनोपल ह ेदोन खंडा�या �यापाराच े�मखु क� � होत.े त ेइ.स. १४५३ म�ये तकुा�नी 
िजंकले. �यामळेु नवीन जलमाग� शोध�यासाठी मोहीम यरुोपीय रा��ांनी हाती घेतली. 
ि��तोफर कोलंबसने इ.स. १४९२ म�ये अमे�रकेचा शोध लावला. १५ �या शतकापासून 
वसाहतवादाला �ारभं झाला. १६ �या शतकात �पने व पोतु�गाल तर १७ �या शतकात 
इं�लंड व �ा�स यांनी वसाहती �थापन कर�यात आघाडी िनमा�ण केली. उ�र अमे�रकेत 

इं�लंडन ेवसाहत �थापन केली, तर स�वािष�क य�ुान े�ा�स�या वसाहतीवर इं�लंडन ेताबा 
िमळवला. या न�या वसाहतीम�ये अनेक लोकांनी �थलांतर क�न �थाियक झाले. 
कालांतरान े अमे�रकेतील वसाहतीन े इं�लंडिव�� �वातं�यय�ु स�ु केले. या 
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�वातं�यय�ुान ेराजक�य �े�ात अनेक न�या सकं�पना उदयास आ�या. तसेच सामािजक 
व आिथ�क �े�ात प�रवत�न े झाली. �यामळेु या �वातं�यय�ुाला रा�य�ांती �हणजेच 
अमे�रकन रा�य�ांती असे �हणतात.  

 

४.२ अम�ेरकन रा�य�ातंीची कारण े  

 
४.२.१ अम�ेरकन वसाहतीच े�व�प : 
 इं�जांनी इ.स. १६०६ ते १७३३ पय�त अटलांिटक सम�ु िकनाया�वर तेरा 
वसाहती �थापन के�या. �याय माऊथ कंपनीला मेनमधील केनेवेट नदीवर वसाहत �थापन 

कर�यात अपयश आले; परतं ु लडंन कंपनीन े ज�ेस नदीवर जे�सटाऊन येथे 
कायम�व�पाची वसाहत �थापन केली. इं�लंड�या वसाहतीचे िवभागणी पढुील�माणे - 

उ�र भागातील वसाहती - या �दशेात कनेिफटकुट, �यू हॅ�पशायर, ह�ड आयलंड, 
मॅसा�यसुेट्स या वसाहती हो�या. वसाहतीतील लोकांना इं�लंड�या िनयं�णाचे व राजा 
�टुअट� यान े केलेली धािम�क व राजक�य िपळवणूक याब�ल �चंड राग होता. म�य 

भागातील वसाहती - या �दशेात �यूयॉक� , �यूजस�, पेि�स�वािनमा, मेरीलडँ, िडलानेअर 
इ. वसाहती हो�या. येथील लोक कॅथॉिलक पंथाचे होते. दि�णेकडील वसाहती - या 

�दशेात जॉिज�या, �हिज�िनया वसाहती हो�या. या �दशेात कापूस, तंबाखू िपके मोठ्या 
�माणात होती. िन�ो शेतीची कामे करीत अस.े �ीमंत शेतमालक ि�िटशांशी एकिन� राहत 

असे. �यापारी, शेतमजूर, शेतमालक असे संिम� लोक राहत असे. इं�लंडप�ेा �यांचा 

समाज िभ�न होता. �यातूनच इं�ज अ�याय, अ�याचार करीत अस.े  

 
४.२.२ वसाहतीबाबत �ि�कोन बदलला : 

 यरुोपातील प�रि�थती वसाहतकारांना �ो�सािहत करणारी होती. द�र�ी, बेकार, 
धम�छळाला कंटाळले�या अनेक लोकांनी अमे�रकेत �थलांतर केले. इं�लंड�या राजानहेी 

�वदेशातील ग�ुहगेारी, बेकारी व लोकसं�येचा �� सटुावा �हणून िविवध �कार�या सनदा 
िद�या. वसाहतीतील लोकांना �चंड �वातं�य व सवलती िद�या. याचा फायदा घेऊन 
वसाहतकारांनी �वतं� नवा समाज िनमा�ण केला. राजक�य सं�था �थापन के�या. यावर 
�ारभंी कोणाचेही बंधन न�हते. इं�लंडन े �वत:�या �वाथा�साठी वसाहतीवर दडपशाहीचे 
धोरण �वीकारले. �याला उ�र �हणून अमे�रकन लोकांनी लढा िदला.  

 
४.२.३ लोकशाही�धान �वयंशा� �यव�थवेर अित�मण : 
 नवीन वसाहतीत आले�या लोकांनी इं�लंड�या �यि��वातं�या�या व �ाितिनिधक 
लोकशाही�या क�पना आप�याबरोबर आण�या हो�या. येथील लोकांचे �वातं�य 

इं�लडं�माणचे होत.े साव�जिनक कायदा, पंच प�ती, तसेच गावांची नावे, �थािनक 

�वरा�य सं�था, पॅ�रस टाऊनशीप, मॅनो�रअल प�ती शायर वा क�टी धम�सं�थेतील 
�ेसिबटे�रयन धम�पदशेक नेम�याची �था इ�यादी रचना इं�लंड�या धत�वर होती. तेथे 

लोकशाही�धान �वयंशासनाची िनिम�ती केली. �शासना�या सोयीसाठी िवधी मंडळ, 
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नगरसभा �थापन के�या. �याम�ये वसाहती�या �ितिनधीचा समावशे होता. रा�यपाल हा 
अमे�रकनच होता. �या�या वेतनास कायदे मंडळाची मंजरुी होती. इं�लंड�माण ेराजा िकंवा 
सरजंामदाराचा शासनावर पगडा न�हता �हणजे वसाहतीम�ये �वावलंबनाचे त�व होते. 

आपण आपला कारभार इं�लडंपासून �वतं� क� शकतो, असा आ�मिव�ास असतानाही 
इं�जांनी लोकशाहीिन� शासनावर अित�मण केले ते�हा �याचा िध�कार कर�यासाठी 
अमे�रकेन े�वातं�यय�ु स�ु केले.  

 
४.२.४ इं�जाचंा वािण�यवाद : 
 वसाहती या मातभूृमी�या क�याणासाठी आहेत असा समज यरुोपीय रा��ांचा 
होता. इं�लंड हे प�के वसाहतवादी व �यापारी व�ृीचे होते. वसाहतीवर िविवध राजक�य व 
आिथ�क बंधन ेलादून �याच ेसात�यान ेशोषण केल.े �यामळेु वसाहतीमधून असतंोष िनमा�ण 
झाला. १७ �या व १८ �या शतकात ��येक देशाचे आिथ�क धोरण वािण�यवाद / वािण�य 
त�व�ानावर आधारलेल ेहोते. या त�वानसुार आयातीप�ेा िनया�त वाढीला मह�व िदले होत.े 
वसाहतीकडे पाह�याचा �ि�कोन �हणजे देशात सोन-ेचांदीची आयात वाढते. पसैा हा 
�यापार व उ�ोगात गुंतव�यास उपयोगी पडले. य�ुकाळात सै�य व नौदला�या वाढीस 
उपयोगी पडेल. खरदेीप�ेा िव�� जा�त होईल. क�चा मालाचा परुवठा करणारी क� � व 
प��या मालाची बाजारपेठ. �यामधून मातभूृमी सम�ृ संप�न होईल या वािण�यवादा�या 
�भावामळेुच इं�लडंन ेवसाहतीवर अनेक �यापारी बंधने घातली. �यातूनच �वातं�यय�ु स�ु 
झाले.  

 
४.२.५ शतेी उ�पादन िव��वर इं�जाचंे िनब�ध : 

 अ�न, व�, िनवारा ह े�� वसाहतीला भेडसावत होते. वसाहतकारांना या ��ावर 

मात क�न िविवध उ�ोग व शेती �यवसायाला �ारभं केला. तंबाखू, नीळ, भात या 
िपकांमधून �चंड नफा िमळाला. �यामळेु इं�ज शासनक�या�नी या उ�पादन िव��वर िनब�ध 
घातल.े �यातून अमे�रका-इं�लंड यां�यात दरुावा िनमा�ण झाला. �यातूनच �वातं�यय�ुाला 
स�ुवात झाली.  

 
४.२.६ नौकानयनिवषयक कायद े: 
 ि�िटश �यापारवादी धोरणाची अंमलबजावणी ऑिल�हर कॉ�बेल�या 
राजवटीपासून कर�यात आली. �यासाठी ि�िटश ससंदेने अमे�रकेतील वसाहतीसंबधंी 
मह�वपूण� कायद ेकेले. वसाहतीचा उपयोग मातदेृशा�या �यापारी भरभराटीसाठी �हावा या 
उ�ेशान े ि�िटश संसदेने पढुील�माणे कायद े केले. १) इ.स. १६५१ �या काय�ानसुार 
मालाची वाहतूक कर�याची म�ेदारी इंि�लश अथवा वसाहतीमधील जहाज वाहतूक 
करणाया�नाच �ावी. २) इ.स. १६६० �या काय�ानसुार कोण�याही मालाची आयात-
िनया�त ही इंि�लश जहाजातून आिण इं�ज शासना�या परवानगीने करावी. ३) इ.स. १६६३ 
�या काय�ानसुार इंि�लश जहाजािशवाय अ�य दशेा�या वाहतकु�वर जकात व किमशन 
बसव�यात आले. ४) इ.स. १६७३ �या काय�ानसुार िनद�िशत माल एक वसाहतीतून 
दसुया�  वसाहतीत पाठिव�यास �यावर इं�लंडम�ये आयात केले�या मालावर जो कर 
बसवला तोच कर �या मालावरही बसव�यात येईल.  
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४.२.७ �ने�हील व टाऊन श�डच ेकायद े: 
 वसाहती�या संर�णासाठी व �शासनाचा खच� भागिव�यासाठी तसे चोरट्या 
�यापाराचा बंदोब�त कर�यासाठी ि�िटश पाल�म�टने कायदे मंजूर केले. अथ�मं�ी �ेन�हील व 
�यापारी मंडळाचे अ�य� टाऊन श�ड यान ेितसरा जॉज� राजा�या संमतीने वसाहतीसबंधंीच े
नव ेधोरण ठरवले. �ेन�हील यान ेकेलेले कायदे पढुील�माणे -  

 
१)  इ.स. १७६४ चा साखर कायदा - या काय�ानसुार आयात साखरवेर कर आकारला 

तसेच इं�लडंिशवाय अ�य दशेांतून आयात मालावर जादा कर आकारला.  

२)  सव� वसाहतीसाठी हॅलीपॅ� यथेे �हाईट अॅडिमरलरी अथवा सागरी �यायालय �थापन 
केले. वाहतूक करणाया� जहाजां�या न�दणी व �यवहारावर कडक िनब�ध बसिवला.  

३)  १ स�ट�बर १७६४ नंतर सव� वसाहतीमधील कायदेशीर कागदी चलन चाल ूठेव�यावर 
संपूण� बंदी घातली. 

४)  �टॅ�प कायदा इ.स. १७६५ - महसूल वाढीसाठी हा कायदा मंजूर कर�यात आला. 
�यानसुार अ�या�  पेनीपासून ते १० पौडापय�त�या िकंमतीच े �टॅ�प मह�वा�या सव� 
द�तऐवजावर लावणे आव�यक आह.े यामळेु ��य� लोकांवर हा कर लाव�यात आला. 
�टॅ�प काय�ाने वसाहतीम�ये व ि�िटश पाल�म�टम�येही ग�धळ झाला. िव�यम िपट व 
एडमंड बक�  याने �चंड टीका के�या. �हिज�िनया वसाहतीन े िवधानसभेत या कराचा 
िनषेधकेला. इ.स. १७६५ म�ये ९ वसाहत��या ३७ �ितिनध�ची �यूयॉक�  शहरात 
प�रषद भरली. या प�रषदेने जाहीर केल े क� वसाहतीवर कर लाव�याचा अिधकार 
ि�िटश सरकारला नाही. या कराला धोरण कर�यासाठी �वातं�य प�ु सघंटना �थापन 
केली. माि�व�स रॉिकंग हॅमचे ि�हग प�ाचे मंि�मंडळ स�ेवर आले. �यान े १८ माच� 
१७६६ �टॅ�प कायदा र� केला. �याच वेळी वसाहतीसंबधंी सव� कायदे कर�याचा 

अिधकार ि�िटश शासनाला असतील, अशी घोषणा केली. �यालाच िड�लेरटेरी 
कायदा �हणतात.  

५)  िनवासाचा कायदा इ.स. १७६६ - वसाहतीतील अिधकाया�ना सै�य तयार ठेव�यासाठी 
ि�िटश पाल�म�टने केलेल कायदे स��ने अमलात आणता यावते यासाठी हा कायदा 
तयार केला. सै�याला िनवासा�या व इतर सोयी उपल�ध क�न देणे.  

 

चाल�स टाऊन श�डचे कायद े: लॉड� चॅथॅम�या मंि�मंडळात चा�स� टाऊन श�ड हा अथ�मं�ी 
होता. चॅथॅम�या आजारपणामळेु टाऊन श�ड हा �मखु होता. �यान े वसाहतीम�ये आयात 

माल काच, िशस,े रगं, कागद, चहा यावर जगात कर बसवला. या काय�ान े सव��च 

�यायालयाचा झडती परवाने दे�याचा अिधकार, नवी सागरी �यायालये �थापन, बो�टन 
शहरात अमे�रकेचे जकात आय�ु मंडळे �थापन केल.े हा कायदा २० नो�ह�बर १७६७ 
पासून अमलात आला. वसाहतीमधून या धोरणाचा िनषधे केला. ि�िटशां�या िवरोधी 
आंदोलन स�ु झाले.  
 

४.२.८ स�वािष�क य�ुान े�ा�सची भीती न� : 
 इ.स. १७५६-६३ या स�वािष�क य�ुात इं�डंचा िवजय झाला. �यामळेु �ा�स�या 
अमे�रकेतील वसाहती पॅ�रस�या तहाने इं�जांना िमळा�या. या य�ुामळेु इं�जांना 
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पढुील�माणे फायदा झाला. भिव�यात �ा�सकडून वाटणारी भीती न� झाली. 
वसाहतवा�यांनी य�ुाचा अनभुव िमळाला. य�ु खचा�साठी वसाहतीवर कर लाद�यात 
आले. वसाहतीतील िविधमंडळाने संमत केले�या काय�ािव�� नकारािधकार वापर�याचा 
ह�क रा�यपालाला व राजाला �ा� झाला.  
 

४.२.९ अम�ेरकेतील िम� समाज : 

 अमे�रकेत यरुोपात�या इं�लंड, �ा�स, �पने, पोतु�गाल, हॉलंड, बेि�जयम, 

जम�नी, इटली, �कॉटलंड, आयल�ड इ. दशेातील लोक या नवीन �दशेात �थाियक झालेल े
होते. याम�ये इं�जांची स�ंया जा�त होती. �यां�यात वण�सकंर होऊन िम� नवीन समाज 

िनमा�ण झाला. हा नवसमाज म�ु, �वावलंबी, क�ाळू व �वतं� ��ेन े वागणारा होता. 
�याला इतरांचे पारतं�य िकंवा दडपण नको होते. �यां�याम�ये अमे�रकन भूमीब�ल अजोड 
��ा होती. �या वेळी इं�जी स�ेने �यां�यावर बंधन ेलाद�याचा �य�न केला ते�हा �यान े
िवरोध केला. 

 
४.२.१० ि�िटश शासनिवषयी �षेभावना : 
 अमे�रका-इं�लंड यां�यात ३ हजार मैलांचे अतंर होते. �थािनक इं�ज 
रा�यक�या�नी वसाहतीवर अ�याचार केला. �यां�या दडपशाहीिव�� रा��वादी आंदोलन े
स�ु झाली याची मािहती ि�िटशांना इं�लंडम�ये कळत नस.े �यामळेु �यांना भिव�यात अनेक 
संकटांना त�ड �ावे लागते. तसेच वसाहतीमधील व इं�लंडमधील कायदे मंडळ यांना समान 
दजा�  असावा अशी उप�ेा वसाहतवा�यांची होती. परतं ु �याला नकार िदला. िशवाय 
इं�लंड�या राजाने अनेक �कारच े कर व �यापारिवषयक कायदे केल.े �यामळेु ि�िटश 
शासनािवषयी �ेषभावना िनमा�ण झाली.  
 

४.२.११ ना �ितिनधी ना कर ही घोषणा : 

 वसाहतीतील लोकांनी कर लादणाया�  काय�ाला िवरोध केला, तर कर लाद�याचा 
अिधकार ि�िटश पाल�म�टला आह े असा दावा पाल�म�टम�ये केला. �याउलट ि�िटश 
पाल�म�टम�ये आमच े �ितिनधी नाही व �ितिनधी नसले�या पाल�म�टला आम�यावर कर 
आकार�याचा अिधकार नाही अस ेवसाहतीतील लोकांनी सांिगतले. �हणज ेना �ितिनधी 

ना कर ही घोषणा केली ती लोकि�य झाली. तसेच ि�िटश नाग�रका�माणे समान दजा�, 

ह�क, �ितिनिध�व िमळाव े ही मागणी केली. शेवटी या मागणीला इं�लंडमधील काही 
ने�यांनीही पािठंबा िदला. लॉड� नॉथ��या मंि�मंडळान ेचहावर नाममा� कर ठेवून सव� कर र� 
केले.  
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अम�ेरकन : �ातंी, १७८९ मधील वसाहती 

 
४.२.१२ इं�जा�ंया जीवनप�तीचा वसाहतीवर �भाव : 
 वसाहती�या िनिम�तीम�ये इं�लडंचा �मखु िसंहाचा वाटा होता. कारण इं�जां�या 

पढुाकाराने अनेक वसाहती �थापन के�या हो�या. इं�लंडची सं�कृती, भाषा, अथ��यव�था, 

जीवनप�ती, �शासन �यव�था याचा प�रणाम मोठ्या �माणात वसाहतीवर झाला. तसेच 

ि�िटशांचा क�ाळूपणा, िचकाटी, �वतं� बाणा, अ�यायािव�� लढ�याची �व�ृी इ. 
स�णुांची वाढ अमे�रकन समाजात झालेली होती. जे�हा इं�जांनी �वातं�यावर आघात 
केला ते�हा �यां�या िवरोधी वातावरण अमे�रकेत तयार झाले.  

 
४.२.१३ वसाहतीमधील �गतीमळेु रा��वादी भावनचेा उदय : 
 अमे�रकेत वसाहतीतील लोक हे मूळचे यरुोपीय होते. या नवसमाजान े धािम�क 

उ�नती, िश�ण व  सां�कृितक �गतीकडे भरपूर ल� परुिवले. िश�ण व सशंोधनासाठी 

अनेक सं�था व �ंथालय �थापन केली. �य�ुरठन, सपरिेट�ट, बेकर या सधुारणावादी 

धम�पंथाचा �सार केला. छापखाने व व�ृप�े स�ु केली. कला, शा�, सािह�याची िनिम�ती 
मोठ्या शहरातून झाली. अनेक �य��नी शै�िणक व सां�कृितक उ�नतीच े काय� केल.े 
�यामळेु रा��वादी भावनेचा उदय झाला.  
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आपली �गती तपासा : 

 
१) अमे�रकन रा�य�ांतीची कारणे थोड�यात सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

४.३ अम�ेरकन �वातं�य यु�ाची वाटचाल 

 
 इ.स. १७६८ पासून अमे�रकन वसाहतीच ेि�टनिवरोधी आिथ�क आंदोलनाला नव े
�ांितकारक वळण �ा� झाले. या �ांितकारक आंदोलनातील िविवध ट�प े-  

 
४.३.१ मसॅॅ�युसटेची िवधानसभा बरखा�त : 
 या वसाहती�या िवधानसभेन े इ.स. १७६८ म�ये प�रप�क काढून इतर सव� 
वसाहतीतील िवधानसभेला पाठवले. टाऊन श�ड काय�ान ेबसवलेली जकात कशी चकु�ची 
आहे हे प�रप�कात दाखवले होते. अमे�रकन िडपाट�म�ट�या से�ेटरी ऑफ �टेट पदावरील 
ि�िटश अिधकारी लॉड� िह�सबरो याने प�क र� कर�याची आ�ा िदली व ग�हन�र �ॅि�सस 
बना�ड�न ेिवधानसभा बरखा�त केली. �यामळेु वसाहतीत उ�के िनमा�ण झाला.  

 
४.३.२ बो�टन शहरातील दगंली : 
 मॅसॅ�यसुेट्स वसाहतीतील बो�टन हे बंदर ि�िटशिवरोधी आंदोलनाचे �तीक बनत 
गेल.े येथील ि�िटश अिधकाया�न े नौकागमन काय�ाची अमंलबजावणीसाठी शासनाकडे 
ल�कराची मागणी केली. इ.स. १७६८ म�ये �यापारी काय�ा�या उ�लंघनाब�ल जॉन 
हॅ�कॉकचे िलबट� जहाज पकडून �याला िश�ा कर�यात आली. कारण �या�या 
आंदोलनाशी संबंध होता. �यामळेु बो�टन शहरात भयानक दंगली उसळ�या. लॉड� 
िह�सबरोने ऑ�टोबर १७६८ म�ये सैिनक� पलटणी पाठव�या. ५ माच� १७७० रोजी 

बेफाम झाले�या जमावावर गोळीबार केला. या घटनेचे 'बो�टनची क�ल', अस े वण�न 
कर�यात आले. शेवटी इ.स. १७७० म�ये टाऊन श�ड जकात र� केली.  

 
४.३.३ ह�ड आयलडँचा नवा सघंष� : 
 ह�ड आयलंड वसाहती�या नाग�रकांनी इ.स. १७७२ म�ये नॅरागान सेट 
उपनगरात गॅ�पी नावाचे ि�िटश नािवक खा�याचे छोटे जहाज बडुिवल.े �याचा क�ान 
जखमी झाला. याची चौकशीसाठी ि�िटश शाही मंडळ पाठवले. या घटनेशी संबिंधत सव� 
सशंियताना खट�यासाठी इं�लडंला पाठिव�याचे िवशेष अिधकार िदले. �यामळेु �हिज�िनया 
वसाहती�या ने�यांना संताप आला. �यांनी सव� वसाहत�ना सघंिटत कर�याचा माग� 
�वीकारला. बो�टन शहरात इ.स. १७७२ म�ये एक �फोटक द�तावजे �हणजे बो�टन�या 
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शहर बैठक�चा व�ृांत �कािशत केला. याम�ये अमे�रकन ह�कांचे उ�लघंन ि�िटशांनी केल े
�याची यादी �िस� केली.  

 
४.३.४ बो�टन चहा पाट� : 
 अमे�रकन वसाहतीत चहा िवक�याचा ई�ट इंिडया कंपनीसाठी चहाचा कायदा 
इ.स. १७७३ म�ये ि�िटश ससंदेने मंजूर केला. कारण १ कोटी ७० लाख प�ड चहा 
िश�लक होता. कंपनीला िदवाळखोरीतून वाचव�यासाठी हा कायदा केला. कंपनीन े
आप�या मज�तील �यापाया�ना चहा िवक�याची म�ेदारी िदली. �यामळेु इतर �यापारी 
रागावले. अनेक बंदरात कंपनीचा चहा उत�न घे�यास िवरोध होऊ लागला. हिचनसन 

कुटंुबाने चहा उत�न घेत�यािशवाय बंदर सोडणार नाही, अशी भूिमका घतेली. �यामळेु 
आंदोलकां�या एका गटान ेरडे इंिडयन लोकांचा पोशाख धारण क�न १६ िडस�बर १७७३ 
रोजी चहा�या ३४२ पेट्या (िकंमत अंदाजे १० हजार पॏड) बो�टन बंदरातील सागरात 
फेकून िद�या. या घटनेलाच बो�टन चहा पाट� अस े�हणतात.  

 
४.३.५ वसाहतवा�याचंी िफलाडेि�फया येथे पिहल ेअिधवशेन : 
 बो�टन चहा पाट�मळेु लॉड� नॉथ� मंि�मंडळान ेवसाहतीसाठी इ.स. १७७४ म�ये 
चार जलुमी कायदे केल.े या काय�ामळेु वसाहतीत उघड बंड स�ु केल.े राजाची स�ा न� 
क�न लोकशासन सं�था �थापन केली. वसाहतीतील राजक�य स�ा न�या लोकन�ेयांकडे 
दे�यात आली. शेवटी सव� वसाहतीचे एक िवशाल पिहले अिधवशेन स�ट�बर १७७४ म�ये 
िफलाडेि�फया येथे घे�यात आले. जॉिज�या वसाहत वगळता १२ वसाहतीतील ५५ 
�ितिनधी हजर होते. ि�टनमधील आयात-िनण�य आिण �याचा �यापार यावर बिह�कार 
टाकला. �यामळेु ि�िटश �यापाराला मोठा फटका बसला. ि�िटशां�या �यापारवादी 
धोरणावर पिहला आघात अमे�रकेतील तेरा वसाहतीन ेकेला.  

 

४.४ अम�ेरकन वसाहतीच े��य�ात �वातं�ययु� 

 
 ि�िटश शासनान ेइ.स. १७७५ पासून वसाहतीिव�� य�ुाची तयारी स�ु केली. 
यासाठी नॉथ�ने तडजोडवादी कायदा मंजूर क�न सरं�ण खच� वाढला. वसाहती�या 
�यापारावर िनब�ध वाढवल.े यातून इ.स. १७७५ म�ये �ांतीयु्�ाला स�ुवात झाली. या 
�ांतीय�ुातील घटना�म पढुील�माणे होता - 

 
४.४.१ लिे�स�टंन व कॅ�कॉड�ची लढाई : 
 मॅसॅ�यसुेट्स वसाहतीतील गहृर�क दलान े कॅ�कॉड� येथे श�ा�ाचा साठा केला 
होता. याची मािहती िमळताच ि�िटश सेनापती गेजन े ७०० सैिनक सेनापती ि�मथ�या 

नेत�ृवाखाली पाठवले. या सैिनकांची व शेतकरी, नागरीक यां�यात पिहली लढाई 
लेि�सं�टन यथेे झाली. �यानतंर ि�मथन ेकॅ�कॉड� येथील स�ा�ांचा साठा न� केला. ते�हा 
अमे�रकन नाग�रकांनी नॉथ� �ीज येथे ि�िटश सै�यावर ह�ला केला. चाल�स टाऊन यथेे ही 

लढाइ झाली. यात चार हजार अमे�रकन नाग�रकांनी भाग घतेला. २७३ ि�िटश सै�य, १३ 
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अमे�रकन ठार झाले. १७४ जखमी झाले. १९ एि�ल १७७५ रोजी अमे�रकन 
�वातं�यय�ुाला �ारभं झाला.  

 
४.४.२ वसाहतीचे िफलाडेि�फयाचे दुसर ेअिधवशेन : 
 य�ुाला �ारभं झा�याच ेसमजताच १० मे १७७५ रोजी दसुर ेअिधवशेन भरले. 

या प�रषदेला थॉमस जफेरसन, जॉज� वॉिशं�टन, जॉन अॅडॅ�स इ. उपि�थत होते. १३ 
वसाहत�ची रा��सभा बनवली. या प�रषदेचे अ�य� जॉन हॅ�कॉक होते. वसाहतीचा 
सेनापती �हणून जॉज� वॉिशं�टनची िनवड कर�यात आली. याच वेळी ि�िटश सेनापती गेजन े

जाहीरनामा काढून काही िनण�य घतेल.े �याम�ये ल�करी कायदा, बंडखोर व राज�ोही 

ठरवण,े राजिन�ा दाखवून शरण यणेे यास माफ� दणेे.  

 
४.४.३ वसाहतीचे िफलाडेि�फयाचे ितसर ेअिधवशेन : 
 अमे�रकन �ांती य�ुातील बकंर िहलची लढाई सवा�त जा�त र�रिंजत �हणून 
ओळखली जाते. या य�ुात पराभव झा�याने वसाहतवा�यान े५ जलु ै१७७५ रोजी बैठक 
घेतली. जॉज� राजाकडे तडजोडवादी िवनतंी अज� पाठिवला. हा अज� फेटाळून एका 
जाहीरना�या�ार े अमे�रकन वसाहत�नी उघड बंडखोरी के�याचे घोिषत केल.े �यामळेु 
य�ुा�या िदशेने वाटचाल स�ु झाली.  

 
४.४.४ �वातं�ययु� : 
 जॉज� वॉिशं�टनने ३ जलु ै १७७५ रोजी क� ि�ज येथे सरसनेापतीपद �वीकारले. 

सेनापती िफिलप �ययुरल, ि�. जनरल �रचड� मॉटगोमेरी कॅनडा िजंकला; परतं ु �यबुेक 
मोिहमेत अपयश आले. १३ ऑ�टोबर १७७५ नािवक दल �थापन केल.े ि�िटशांनी 
अमे�रकेशी य�ु कर�यासाठी भाडो�ी सै�य आणल ेहोते. या�यावर अनेक टीका झा�या. ४ 
जलु ै १७७६ रोजी अमे�रकन वसाहती�या �वातं�य घोषणेला मा�यता िदली. �हणून हा 
िदवस �वातं�य िदन �हणून साजरा केला जातो. या वेळी �वातं�याचा जाहीरनामा �िस� 
केला. थॉमस जफेरसन यान े �वातं�याचा जािहरनामा तयार केला होता. �ारभंी अनेक 
य�ुात अमे�रकेला पराभव प�करावा लागला. �े�टॉन व ि��टन येथे ि�िटशाचंा पराभव 
झाला. �यामळेु �ा�सने अमे�रके�या बाजूने य�ुात �वेश केला. तसेच इं�लंड�या सव� श�ू 
रा��ांनी अमे�रकेला मदत केली. �यामळेु अनेक िठकाणी इं�लंडचा पराभव झाला. दि�ण 
अमे�रकेत कॉनवॉिलसचा पराभव झा�यान े शरणागती प�करावी लागली. अमे�रकन 
वसाहतीसी ३ स�ट�बर १७८३ रोजी इं�लडंन े पॅ�रस तह केला. �यावर १४ जानेवारी 
१७८४ रोजी महासभेने सही केली.  

 
 अशा रीतीन े लेि�सं�टची लढाई इ.स. १७७५ पासून थॉक� टाऊन य�ुापय�त व 
पॅ�रस तह इ.स. १७८४ होईपय�त हे य�ु स�ु होत. या यु्� समा�ीनंतर अमे�रका खंडात 
एका न�या �वतं� संघरा�याची �हणजे अमे�रकेची सयं�ु रा�य े�थापन झाली.  
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आपली �गती तपासा : 

 
१) अमे�रकन वसाहतीतील �वातं�य य�ुाचे वण�न करा.  

 
 
 
 
 
 
 

४.५ अम�ेरकन �वातं�ययु�ातील यशापयशाची कारणे 

 
 इ.स. १७७६ त े इ.स. १७८१ या काळात अमे�रका-इं�लंड यां�यात य�ु स�ु 
हाते. त े कॉन�वॉिलस�या शरणागतीने संपल.े इं�लंड हे जगातील अ�यंत साम�य�शाली व 

�चंड सा��यवादी रा�� होते. �यामळेु हा पराभव इं�लंडला अनपिे�त होता. 'फळे 

िपक�यावर फांदीपासून अलग होतात तसेचवसाहतीचेही आहे.' हे तगु�चे िवधान �िस� 
आहे. अमे�रकन वसाहती�या िवजयाला व इं�लंड�या अनपिे�त पराभवाला िविवध घटक 
कारणीभूत ठरले त ेपढुील�माणे -  

 
४.५.१ अम�ेरकेची भौगोिलक प�रि�थती : 
 हे �वातं�यय�ु अमे�रके�या भूमीवर झाले. या य�ुासाठी इं�जांनी ल�कर व 

सेनापती इं�लंडमधून आणले होते. �यांना येथील न�ा, पव�त, जंगले, र�त,े पाऊलवाटा व 
भू�दशेाची �यवि�थत मािहती न�हती. य�ुाचे �े� एक हजार मैल िव�तीण� होते. �याच े
दळणवळण जलद न झा�यान ेइं�जांचा पराभव झाला.  

 
४.५.२ अम�ेरकेचे उ�कृ� नेतृ�व : 

 जॉज� वॉिशं�टन हा महान देशभ�, म�ुस�ी व अनभुवी सेनापती, शौय�, त�परता 
इ. गणुांचा होता. �यामळेु वसाहतीला िवजय �ा� झाला. �याला गिनमी का�याची व िविवध 

य�ुतं�ाची पूण� मािहती होती. तसेच थॉमस जफेस�न, जॉन ॲडॅ�स, सॅ�यअुल ॲडॅ�स, 
ब�जािमन �ॅ।किलन यासारख े नेतेही वर�या दजाचे व उ�च �येयवादान े व �ागितक 
िवचारांनी �े�रत झालेले होते. राजक�य व ल�करी नेत�ृवामळेुच अमे�रकेला िवजय िमळाला. 

इं�जां�या बाजूने कॉनवॉिलस, ि�लंटन बगा�ईन थॉमस गेजसारखे नावाजलेल े सेनापती 

होते; परतं ु �यांना अमे�रकेतील प�रि�थतीची पूण� क�पना न�हती. �यामळेु �यांना अपयश 
आले.  

 
४.५.३ गिनमी का�याच ेय�ुत�ं : 
 वसाहतकारां�या ल�कराला अमे�रकन भू�देशाची संपूण� मािहती होती. त े येथेच 
ज�मल े व मोठेही झाले. ड�गरकपाया�त राह�न श�ू प�ावर लपून छपून ह�ल े कर�या�या 
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गिनमी का�याचे तं� �यांना मािहत होते. �या तं�ां�या आधार ेइं�जां�या िवशाल ल�कराचा 
पराभव केला. �यांनी य�ुाच े रण�े� िव�तारीत के�याने इं�जांची फौज िवखारली गेली. 

अमे�रकन ल�करात घोडदळ, पायदळ अस�यान े जलदगतीने हालचाली क�न श�ूवर 
िवजय �ा� केला.  

 
४.५.४ अम�ेरकेला परिकयाचंी मदत : 

 अमे�रकेन ेइं�लंडबरोबर य�ु स�ु के�यानतंर एका वषा�न े�ा�स, �पने, हॉलंड या 
देशांनी सव�तोपरी सा� केले. इ.स. १७७८ म�ये �ा�स सरकारन े कोट्यवधी डॉलस�च े
कज� देऊन लाफायते�या नेत�ृवाखाली ल�कर पाठवण.े कारण इं�लंडचा पराभव क�न 
िहंद�ुथानचा काही भाग। व कॅनडा परत �ा� करणे हा हतूे होता. �पनेन ेआरमारी दलाची 

मदत केली. कारण �लॉ�रडा, िमनोका�, िज��टर या बेटातील आपली मालम�ा परत �ा� 
करणे. या हेतूने इ.स. १७७९ म�ये मदत केली. इं�लंडच ेआरमारातील ��े�व व �यापारी 
वैभव न� कर�या�या हेतूने हॉलंडन े मदत केली. यरुोपातील इतर देशांनीही वसाहती�या 
�वातं�यलढ्याला मानिसक पािठंबा िदला. �यामळेु अमे�रकेची बाजू बळकट होऊन इं�जी 
स�चेा पराभव केला.  

 
४.५.५ अम�ेरका-इं�लडंमधील अतंर : 
 या दोन खंडांम�य े समुार े ४८२८ िक.मी. अतंर होते. य�ु काळातील धोरणे व 
योजना इं�लंडमधून ठरत हो�या. �यांना ब�ुभूमीची व प�रि�थतीची पूण� क�पनाही िमळत 
नस.े ॲटलांिटक महासागरातून एवढे अंतर ओलांडून ि�िटश सै�याला श� व परुसेा परुवठा 
आिण संपक�  साधण ेइ. अितशय अवघड होत असे. दळणवळणासाठी साधारण एक मिहना 
कालावधी लागत असे. यामळेु य�ुकालीन प�रि�थतीवर िनयं�ण ठेवणे इं�जांना अवघड 
होत अस.े �यामळेु �चंड साम�य�शाली इं�जांना माघार �यावी लागली.  

 
४.५.६ वसाहतवा�याचं ेउदा� �ययेवाद : 

 अमे�रकन वसाहतीतील लोक, सैिनक हे दशेभ��ने �े�रत झाले होते. ि�िटशां�या 
जलुमी सा��यशाहीतून मु� हो�यासाठी �यांनी लढा िदला. �वातं�याचा जाहीरनामा 

�िस� क�न उ�च मू�यांची जगाला क�पना िदली. रा�म�ु�, �यि��वातं�य, नागरी 

ह�क, मानवतावाद, लोकशाही�या उ�च �ययेा�या पूत�साठी अमे�रकन य�ु करीत होत.े 
�यामळेु लोकमताचा पािठंबा आिण अनेक रा��ांची सहानभुूती व मदत िमळाली. इं�जांचे 
�येय सा��यवादी अस�यान े �याला कोणीही नैितक व राजक�य पािठंबा िदला नाही 
�यामळेु पराभव झाला.  

 
४.५.७ साराटोगाचा िवजय : 
 इ.स. १७७६ म�ये य�ुाला स�ुवात झाली. पिह�या वष� लहानलहान य�ु ेझाली. 
परतं ुसाराटोगाची लढाई ऐितहािसक ठरली. कारण या य�ुात इं�लंड�या सै�याची दाणादाण 
झाली. येथेच इं�जांना पराभव �वीकारावा लागला. या िवजयाने अमे�रकेचा आ�मिव�ास 
वाढला. नंतर िवजय �ा� केला.  
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४.५.८ इं�लडं�या श��च ेिवभाजन : 
 अमे�रकन �वातं�यय�ु �हणजे इं�लंड�या श��चे िवभाजन होय आिण अमे�रकेची 

संघिटत श�� होय. या वेळी अमे�रका, वे�ट इंडीज, पि�म आि�का व भारत इ. िठकाणी 
य�ु स�ु होते. �यामळेु �यां�या श��चे िवभाजन झाले. स�वािष�क य�ुामळेु आरमार दलही 
या वळेी दबुळे होत.े  

 
४.५.९ इं�लडंचा फाजील आ�मिव�ास : 
 या य�ुात इं�जांना फाजील आ�मिव�ास नडला. अमे�रकनांना त े कमी लेखत 
असत. �यामळेु अमे�रकन लोकां�या श��चा व िनधा�राचा यो�य अंदाज इं�जांना आला 
नाही.  

 
४.५.१० इं�जाचंा सा��यवादी �वाथ� : 
 इं�लंडचा राजा ितसरा जॉज� हा ह�ी �वभावाचा होता. अमे�रकेतील सा��यवादी 
स�ा िटकिवणे व वसाहत�ना पारतं�यात ठेवणे या धोरणामळेु वसाहतवाले असतं�ु झाले. 

इं�लंडमधील उदारमतवादी एडमंड बक� , िव�यम िपटू, चा�स� फॉ�स इ. सद�यांनी 
राजा�या धोरणाला िवरोध क�न अमे�रकेची बाजू घतेली. यामळेु परदशेीय रा��ांची मदत 
इं�लंडला िमळाली नाही.  

 
४.५.११ दोन िवचार�णालीतील फरक : 
 इं�लंड �वाथा�साठी तर अमे�रका म�ु�साठी लढले. इं�जांना आप�या साम�या�चा 
मोठा अिभमान होता. अमे�रकेला सामा�य रा�� समजत अस.े याऊलट अमे�रकेला 
आप�या श��ची व साम�या�ची क�पना होती. �यामळेु त ेकाळजीपूव�क व िश�तीने लढत 
होते. इं�जी सै�य मालकासाठी लढत होते. �यां�यात कमालीची बिेश�त होती. अमे�रकन 
समाज व सै�य यां�यात उ�च �कारचा िन:�वाथ� रा��वादी भाव होता. �या भावनेन े ते 
लढत होते. �यामळेु इं�जां�या �चंड पाशवी श��चा ध�ुवा केला.  

 
४.५.१२ वसाहतवा�यानंा शासक�य व राजक�य अनुभव :  
 अमे�रकेतील वसाहतीतील लोकांना अनेक �कार�या शासक�य व राजक�य 
बाबीचा अनभुव िमळाला होता. इं�ज सैिनकां�या व अिधकाया��या माग�दश�नािशवाय य�ु 
कर�याची तयारी केली होती.  

 
आपली �गती तपासा : 
१) अमे�रकन �वातं�यय�ुातील यशापयशाची कारणे सांगा.  
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४.६ अम�ेरकन �वातं�ययु�ाच ेप�रणाम 

 
 अवा�चीन जगा�या इितहासातील एक मह�वाची घटना �हणजे अमे�रकन 
�वातं�यय�ु होय. ही घटना मूलभूत प�रवत�न व आधिुनक पवा�चा आधार�तभं होता. ितन े
पाशवी सा��यस�ेला ध�का िदला. जगात�या रा��वादाच े आ�य�थान असले�या 

�ांतीने संघरा�य, िलिखत घटना, अ�य�ीय लोकशाही ही नवी मू�ये जगाला िदली. 
अमे�रकेचा सवा�गीण िवकास होऊन संप�न व बलशाली रा��ाचा उदय या �ांतीने झाला. 
या �ांतीच ेप�रणाम पढुील�माण ेझाले- 

 
४.६.अ. अम�ेरकन �ांतीचे अम�ेरकेवरील आिथ�क प�रणाम 
 अमे�रके�या १३ वसाहत�नी आपला मातदेृश इं�लंडिव�� य�ु क�न महान �ांती 
केली व तेरा वसाहतीचे एक �वतं� संघरा�य बनिवणे या �वातं�यय�ुाचा आिथ�क प�रणाम 
पढुील�माणे -  

 
४.६.अ.१ आयात-िनया�तीचे �वातं�य : 
 अमे�रके�या आिथ�क जीवनावर फार मोठा प�रणाम झाला. इं�जांनी �यापारवादी 
कायद ेक�न अनेक िनब�ध लादल ेहोते. इं�लंड�या मालाची आयात कमी झाली. �यामळेु 
अमे�रके�या मालाला चालना िमळाली. आयात-िनया�तीच ेजे �वातं�य होते त ेबंद झा�यान े
इं�लंडची म�ेदारी न� झाली.  

 
४.६अ.२ उ�ोगधं�ाचा िवकास : 
 इं�लंडचे संबधं न� झा�यान ेअमे�रकेम�ये न�या उ�ोगध�ंाला चालना िमळाली. 
�वातं�य य�ुकाळात ि�िटश मालावर बिह�कार घातला. �यामळेु अमे�रकेतच घराघरातून 

व�ो�ोग स�ु झाले. �ांतीमळेु य�ुासाठी लागणारा दा�गोळा व श�े बनिवण,े पोलाद 

िनमा�ण करण,े वत�मानप�ांना लागणारा कागद बनिवणे वगरै ेउ�ोगांना शासन व जनता यान े
मोठ्या �माणात उ�ेजन िदल े�यामळेु �गती झाली.  

 
४.६अ.३ �यापार-वाहतुक�ला चालना : 
 �ांतीमळेु सागरी �यापारी वाहतकु�ला चालना िमळाली. अमे�रकेतील बंदर े

जागितक �यापारासाठी खलुी कर�यात आली. �यामळेु �पने, हॉलंड, �ा�स या देशातील 
�यापाया�ना संधी �ा� झाली. �यांनी अमे�रकेला हवा असलेला मालाचा परुवठा. िवदेशी 
माल आ�यान े उ�ोगधं�ांचा िवकास झाला. खाजगी पण सश� �यापारी जहाजां�या 
संचाराला चालना िमळाली. अमे�रकेतील �यापारी �यापारासाठी जगभर िफ� लागले. �यांच े
�यापारी संबंध वाढले. �यातून नव ेउ�ोजक व भांडवलदार वग� उदयाला आला.  
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४.६अ.४ परदेशी �यापार वाढला : 
 �ांतीमळेु अमे�रकेतील �यापारी �े�ावर मोठा प�रणाम झाला. िविवध �ांतातील 
मोठ्या घरा�याने �यापार ��ेात �वशे केला. न�या बाजारपेठा �ा� कर�यासाठी व 

�यापारवाढीसाठी �य�न केला. वे�ट इंडीज बेट, दि�ण अमे�रका, यरुोपीय दशे आिण 
आिशया खंडात चीनपय�त �यापारी संबधं वाढवले. �यामळेु परदशेी �यापार वाढला.  

 
४.६अ.५ सपं�ी िनिम�तीचे नव ेमाग� : 
 �ांतीकाळात य�ुाचा व शासनाचा खच� भागिव�यासाठी पसैा कसा िनमा�ण करावा 
हा �� रा��सभेसमोर होता. रा��सभा व रा�यांनी कोणतेही �याज न देणार ेकागदी चलन 
स�ु केले. �याला िब�स ऑफ �ेिडट �हणतात. याचा उपयोग शासनाला परुिवले�या 
मालाचा वेळोवेळी मोबदला �हणून कर�यात आला. कागदी चलनाची स�ंया ४० कोटी 
डॉलस� मू�याइतक� वाढली होती. �यामळेु चलनफुगवटा झाला. चलनाचे अवमू�यन झाले. 
य�ुकाळात �यापाराला चालना िमळाली. माल खरदेीसाठी आिथ�क �यवहार क� � िनमा�ण 
झाली. �यातूनच नव ेउ�ोजक व भांडवलदार वग� िनमा�ण झाला.  

 
४.६अ.६ समतािधि�त समाज : 
 समते�या िवचाराने अमे�रकन �य�� �े�रत झालेली होती. ��े-किन� या 
भेदभावावर आधा�रत असले�या सं�था व सघंटनांना �यांनी िवरोध केला. तसेच खाजगी 
सामािजक मंडळे िकंवा �लब आिण आयात-िवलासी-चैनी व�तंू�या वापराला िवरोध केला. 
िम�टर व िमसेस ही स�मानदश�क उपपद े लाव�याची �था फ� �ीमंत व अित�िति�त 
लोकांतच होती. �ांतीनंतर अमे�रकन ��येक �ी-प�ुष यां�या नावासोबत ही उपपद ेलावू 
लागल.े घरातील नोकरालाही आपला मदतीस समजू लागले. कोणताही �यि�भाव 
नसले�या �यावसाियक संघटना �थापन होऊ लाग�या. �यातूनच अमे�रकेत औ�ोिगक 
मंडळे �थापन होऊ लागली. �यातून समाजाचा िवकास घडून आला.  

 
४.६अ.७ कुटंुब�यव�थवेरील प�रणाम : 
 अमे�रकन �ांतीने �जास�ाकवादाला चालना िमळा�याने कुटंुब �यव�थेवर �याचा 
प�रणाम झाला. कुटंुबात ��येकाला एक �य�� �हणून समानतेची वागणूक िदली. 
मालम�ेचा सव� वारसा थोर�या मलुालाच िमळाला पािहज ेहा कायदा न� केला. पालकांनी 
मलुामलु�ची ल�न ेठरिव�याऐवजी �ेमसंबधंामळेु ल�ने ठरिव�याची नवी �था स�ु झाली.  

 
४.६अ.८ गुलामिगरीिवरोधी भावना : 
 जमीनदारी�या वाढीसाठी आि�केतून आणले�या िन�ोची खरदेी-िव�� होत असे. 
शेतमालकाकडे अनेक िन�ो कुटंुब े होती. अनेक िन��नी �वातं�यलढ्यात भाग घेतला. 
काह�नी बिलदान केले. इ.स. १७७६ म�ये �वातं�या�या घोषणेम�ये सव� माणस े समान 
घडिव�यात आली आहेत अस े �प� केले असल े तरी गलुामिगरी होतीच. इ.स. १७७४ 
म�ये रा��ीय सभेन ेगलुामीचा �यापार बंद कर�याच ेआवाहन केले. �यामळेु सहा रा�यांनी 
�यापार बंद केला. इ.स. १७७५ म�ये िफलाडेि�फयातील �वकेस� पिंथयांनी जगातील 
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पिहली गलुामिगरीिवरोधी सघंटना �थापन केली. �यानतंर अनेक संघटना �थापन झा�या. 
�यातून गलुामिगरी कायमची न� कर�याचे काय� इ.स. १८६० नंतर होऊ शकते.  

 
४.६अ.९ ि�या�ंया ि�थतीवरील प�रणाम : 
 अमे�रकेतील मिहला िविवध �े�ात काम करत हो�या. �वातं�यलढ्यातही �यांनी 

सहभाग घतेला. य�ुकाळात बिह�कार घालून, िनधी गोळा क�न, चोरट्या �यापारावर 
नजर ठेवून व िविवध उ�ोग सांभाळून आपली जबाबदारी पार पाडलेली होती. काही 

कत�बगार ि�या लेखन, समाजकाय�, व�ृप� �यवसाय करत हो�या. जाहीरनामा व घटना 
यांनी �यांची दखल घेतली नाही. �यांना मतदानाचा ह�क न�हता. कुटंुबात �ीचे �थान 
उंचावले. प�नी व माता या ना�याने �ीला कौटंुिबक जीवन अिधक ि�थर व सखुी बनिवता 

आले. िश�ण देण,े अथ��पादक कामे करणे इकड ेि�यांनी ल� िदले.  

 
४.६अ.१० �वातं�याचा जाहीरनामा : 
 जॉिज�या वगळता इतर बारा वसाहत��या ५६ �ितिनध�ची पिहली बैठक स�ट�बर 
१७७४ म�ये झाली. ह�कांचा जाहीरनामा तयार केला. ि�िटश पाल�म�टला वसाहती�या 

संमतीिशवाय कोणताही कर लादता यणेार नाही, अशी घोषणा केली. इ.स. १७७५ �या 

दसुया�  अिधवशेनात ब�जािमन �कँिलन, थॉमस जफेरसन, अले�झांडर हॅिम�टन इ. 
समावेश असलेली एक सिमती �थापन केली. ४ जलु ै१७७६ रोजी थॉमस जेफरसन यान े
जाहीरनाम घोिषत केला. हा जाहीरनामा केवळ अमे�रकापरुताच मया�िदत न राहता तो 

जगात�या मानवी मू�यांची जोपासना करणारा ठरला. माणसाच ेमूलभूत ह�क, �वातं�य, 

समता, संर�ण, उ�नती, सखु, सम�ृी व शासन सं�था व नाग�रकांतील िविवध संबंध इ. 
जीवन त�व े�यातून िनमा�ण झाली. कोण�याही जलुमी सखेला ने�तनाबूत कर�याची �ेरणा 
देणारा तो आधार�तंभ होता. जेफस�न�या जाहीरना�यान ेभौितक जीवना�या नीतीमू�यांचा 
िवचार �कट केला. जीवनमू�यासाठी लढा देणे ही �ेरणा जगातील मानवाला दे�याचे काय� 
�वातं�या�या जाहीरना�यान ेपार पाडले.  

 
४.६अ.११ रा��वादी भावनचेा िवकास : 
 �वातं�यय�ुा�या पूव�काळात िनमा�ण झाले�या रा��वादी साम�या�वरच अमे�रकेन े
इं�जांशी लढा देऊन िवजय �ा� केला. घटना िनिम�ती�या काळात रा��वादी भावनेला 
�हण लागले. भिव�यकाळात अमे�रकनांची अि�मता व रा��िन�ा िवकिसत झा�याने �शांत 
महासागरापय�तचे एक संप�न व समथ� रा��ाचा उदय झाला. जगात अमे�रकनांची नवीन 

लोकशाही स�कृती िनमा�ण झाली. �ांतीकाळातील �वातं�य, लोकशाही व रा��वाद इ. 

जगात �सार झाला. अमे�रकेतील िवचारवंत पॅि�क हे�ीने 'मला �वातं�य �ा नाही तर मरण 

�ा' अस ेउ�ार काढले.  

 
४.६अ.१२ धािम�क व सा�ंकृितक प�रणाम : 
 वसाहतवादा�या काळापासून धािम�क सधुारणा यगु िनमा�ण झाले होते. धम�छळाला 
कंटाळून अनेक लोकांनी न�या वसाहतीम�ये �थलांतर केले. यांनी धम�बधंन े व धम�पथं 
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झगुा�न िदले. �य�ुरटन सेपरिेट�ट, �वकेर व सधुा�रत कॅथॉिलक पंथाचा �भाव होता. 
�ांतीय�ुानंतर धम�स�ा व राजस�ा याच ंिवभाजन केले. धमा��या �भावातून िश�ण म�ु 

झाले. िश�ण, संशोधन, तं��ान, िव�ान, भौितकशा�, त�व�ान, कला, सािह�य, 
व�ृप�े इ. �गती झाली. �यामळेु अमे�रका सिुव� व ससु�ंकृत व बिु�मान रा�� �हणून 
उदयाला आले.  

 
४.६ अम�ेरकन �वातं�ययु�ाचे जागितक प�रणाम : 
 

४.६.ब.१ सघंरा�य या न�या �वतं� रा��ाचा उदय : 
 अमे�रकन �वातं�य य�ु संप�यानंतर ि�िटशांनी तेरा वसाहत�ना �वातं�य व 
साव�भौम�व िदल.े �यामळेु इं�जीची स�ा न� होऊन �वात�ंय िमळाल.े �वातं�यय�ुानंतर 
आठ वषा��या काळानतंर रा�यघटना तयार झाली. तेरा वसाहतीचे अमे�रकन सयं�ु 
सं�थान ेया नावान े�वतं� रा�� उदयास आले. हा दशे �हणजे जगातील पिहले लोकशाही 
�जास�ाक सघंरा�य होय.  

 
४.६.ब.२ इं�लडं�या सा��यवादाचा शवेट : 
 अमे�रकन �वातं�यय�ुापय�त यरुोपीय राजकारणात इं�लडंची �येयधोरणे ��े 
मानली जात व राजकारणात मानाचे �थान होत.े इं�लंडच ेआरमार सव���े व शि�शाली 

होते. या�या जोरावर �यांनी अमे�रका, आि�का, आिशया खंडात वसाहती �थापन के�या 
हो�या. ितसरा जॉज� राजा यां�या धोरणामळेु वसाहतीतील लोक नाराज झाले होते. �यांनी 
इं�लंडिवरोधी लढा िदला. �यातून अमे�रकन वसाहती �वतं� झा�या. �यामळेु इं�लंड�या 
सा��यवादाला ध�का बसला. अमे�रकन वसाहत �चंड फायदा िमळवून देणारी न� झाली. 
�याबरोबर यापूव�चे इं�लंडचे मानाचे व ��े�वाचे �थानही न� झाले.  

 
४.६.ब.३ इं�लडंचा पराभव : 

 �वातं�यय�ुा�या वेळी अमे�रकेला �ा�स, �पने, हॉलंड या देशांनी मदत केली 
होती. �यामळेुच इं�लंडचा पराभव झाला. इं�लंडन े पॅ�रस तहावर सही क�न अमे�रकेला 

�वातं�य िदल.े अमे�रकेला पि�मेकडील िव�ततृ �दशेही िदला. �ा�सला सेनेगल, टोबॅगो, 
गॉरी या वसाहती िद�या. हॉलंडला काही �यापारी �दशे व �यापारी सवलती िद�या. 
�पनेला प।लॉ�रडा व िमनोक� वसाहती िद�या. इं�लंडला कॅनडा वसाहत दे�यात आली. या 
तहामळेु इं�लंडला अमे�रकेची मोठी वसाहत व आिथ�क फायदा सोडून �ावा लागला. 

�यामळेु इं�लंडवर आिथ�क, राजनैितक असा दहुरेी �चंड आघात झाला. पॅ�रस तहाला 
आंतररा��ीय मह�व �ा� झाले. �याच�माणे इं�लंड�या आतंररा��ीय राजकारणाला �हण 
लागल.े  

 
४.६.ब.४ �पने-�� च आरमाराचा पराभव : 
 अमे�रकन �वातं�यय�ुांत �पने व �� च यांनी अमे�रकेला मदत केली. ह े य�ु 
दीघ�काळ स�ु होते. या य�ुांत इं�लंडचा शेवटी पराभव झाला. तरी पण इं�लंडनहेी �पने व 
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�� च या आरमारांचा पराभव केला होता. �यामळेु �पने व �� च यांची आरमारी श�� न� 
झाली. तसेच �यांच ेआिथ�क नकुसानही मोठ्या �माणात झाले.  

 
४.६.ब.५ �� च रा�य�ातंीला �फूत� : 
 अमे�रकन �वातं�यय�ुात �ा�सन े मदतीसाठी आपले ल�कर पाठवले. �यामळेु 
इं�लंडचा पराभव झाला. �� च सैिनकांचा आ�मिव�ास वाढला. मायदशेी परत जाताना 
�यांना नवीन �फूत� व जोम वाटू लागला. अमे�रकन लोकां�माणे �यांनाही मूलभूत ह�कांची 
जाणीव झाली. लाकायत या�या नेत�ृवाखाली लढललेे सैिनक आप�या परा�म व �ांतीची 
कथा �� च लोकांना सांगत होते. �यामळेु सोळा�या लईु�या अ�याय व जलूुम यािव�� बडं 

कर�याचा ह�क आह,े असे लोकांना वाठत होते. अमे�रकन जाहीरनामा�या धत�वर �� च 
�ांितकारकांनी �� च�या जाहीरनामा �िस� केला. इ.स. १७८९ म�ये �� च रा�य�ांती 
झाली.  

 
४.६.ब.६ अ�य�ीय लोकशाही व िलिखत घटना : 
 जगातील आधिुनक लोकशाहीचा उदय इं�लंडम�ये झाला. �यातील �टुी न� क�न 
सवा�गीण उ�नत लोकशाहीला अमे�रकेन े ज�म िदला. अमे�रकेतील िवचारवंतांनी 
�वातं�या�या जाहीरना�या�या आधार े नवीन िलिखत रा�यघटना िनमा�ण केली. िलिखत 
�व�पाची रा�यघटना ही जगातील पिहली िलिखत रा�यघटना मानली जाते. यापूव��या 
इं�लंडमधील घटनेचा बह�तांश भाग अिलिखत होता. घटनाकारांत बरचे जण राजिन� 
िवचारसरणीचे अस�यान े�याने ि�टनमधील राजपदा�या धत�वर अमे�रकन अ�य�पदाची 
िनिम�ती क�न �याला बरचे अिधकार िदले. ि�गहृी का�ँसेचे कायदे मंडळ �थापन केले. �ांत 
व क� � यां�यातील वाद सोडव�यासाठी सव��च �यायालयाची �थापना केली. नाग�रकां�या 

मतािधकाराची �या�ी वाढली. सघंरा�य, िलिखत घटना, ि�गहृी का�ेँस, सव��च 

�यायालय, नागरी �वातं�य, अ�य�ीय लोकशाही इ. नवशासनाचे िवशेष होय.  

 
४.६.ब.७ अम�ेरकेचा पि�मकेडील िव�तार : 
 अमे�रके�या तेरा वसाहती फ� अटलांिटक सम�ुा�या पूव� िकनाया�वर हो�या. 

पॅ�रस�या तहान े पि�मेकडील िमिसिसपी, टेनसेी नदीपय�तचा िव�ततृ �दशे अमे�रके�या 

ता�यात आला. या �दशेात अनेक कायद ेपास केल.े जमीन, िश�ण, र�ेव ेवाहतूक, अनेक 
�कार�या सवलती उपल�ध क�न िद�या. �या �दशेातील लोकांना संघरा�यात �वशे 
दे�याची हमी िदली. येथील िन�ो दास�थेवर बंदी घातली.  

 
४.६.ब.८ जगातील सव� वसाहती रा��ातं �ातंीचा पडसाद : 
 अमे�रकन �वातं�यय�ुाने जी महान �ांती घडवून आणली ितचे प�रणाम सव� 
जगभर झाले. या य�ुान े �ांतीय�ुाचा �ारभं केला आिण सव� जगभर �ांती�या पडसाद 

उमटत गे�या. या �ांती�या पडसाद इटली, �ा�स, रिशया, पिश�या, तकु� �थान आिण 

भारत या दशेात उमट�या. इ.स. १९१० म�ये मेि�सको, इ.स. १९११ चीन, इ.स. 

१९१७ रिशया, तकु� �थान, इ.स. १९६० चीन, �वाटेमाला इ. देशात �ांती झाली.  



 75

आपली �गती तपासा : 

 
१) अमे�रकन रा�य�ांतीचे जगावर झालेल ेप�रणाम सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

४.७ सारांश 

  
 नव ेभौगोिलक भू�देश व जलमाग� यां�या मा�यमातून यरुोपीयन श�दांनी आप�या 
वसाहती �थापन के�या. इं�लंडन ेआपली वसाहत �थापन क�न तेथे आप�या देशातील 
लोकांच े�थलांतर केले. परतं ुह े�थलांतरीत लोक �या �देशाशी एक�प व एकिन� राह�न 
आपली ज�मभूमी व कम�भूमी मानू लागल.े इं�जांनी या �दशेाची लटु केली तसेच अनके 
अिधकार नाकारले �यातूनच अमे�रकन रा�य�ांती घडून आली. अमे�रकन रा�य�ांतीने 
ि�िटश वसाहतवादाला तडा गेला िशवाय अनेक देशात वसाहतवादाला िवरोधी �वातं�य 
चळवळीला �ारभं झाला. िशवाय अमे�रकेत संसदीय अ�य�ीय लोकशाही स�ु झाली. 
लोकशाहीची देणगी अमे�रकेन ेजगाला िदली.  

 

४.८ �� 

 
१) अमे�रकन रा�य�ांतीची कारणे �प� करा.  
२) अमे�रकन �वातं�य यु्�ातील घटनांचा आढावा �या.  
३) अमे�रकन �वातं�य य�ुा�या यशापयशाची कारणे सांगा.  
४) अमेरिकन रा�य�ांती�या प�रणामांची चचा�  करा.  
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५ 
 

�� च रा�य�ांती 
 
घटक रचना : 
 

५.० उि�� े

५.१ ��तावना 

५.२ १७८९ �या �� च रा�य�ांतीची कारणे 

५.३ �ांती काळातील घटना 

५.४ �� च रा�य�ांतीचे प�रणाम 

५.५ सारांश 

५.६ ��  

 

५.० उि�� े

 
या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 

१) �� च रा�य�ांतीची कारणे याची मािहती �ा� क�न देण.े  

२) रा�य�ांती�या काळातील वेगवेग�या घटनांचा आढावा.  

३) �� च रा�य�ांतीने �� च व यरुोप आिण जगावर काय प�रणाम झाले याची मािहती 
िमळवण.े 

४) नेपोिलयन�या जीवनच�र�ाची मािहती समजावून घेण.े  

५) नेपोिलयन�या अतंग�त सधुारणांचा आढावा घेणे.  

६) नेपोिलयन�या पररा��ीय धोरणाची तपशीलवार मािहती सांगण.े  

७) नेपोिलयन�या पराभवाची मािहती सांगण.े  

 

५.१ ��तावना 

  
 १८ शतका�या उ�राधा�तच या नवीन क�पनांची, सधुारणांची, मू�यांची बीजे 
��ो�प�ीस यते होती. याच वेळी ज�ुया मू�यांच ेथडग ेबांधल ेहोते. परतं ु�याचबरोबर नवीन 
यगुाची ततुारी फंुकली गेली. १९ �या शतकाचा उदय हा अ�यंत �ांितकारक समजला 
जातो. कारण औ�ोिगक �ांती व �� च रा�य�ांती या दोन �ांितकारी घटनांमळेु सारा यरुोप 
खंड तळापासून ढवळून िनघाला. �यामळेु यरुोपचा चेहरामोहरा बदलून टाकला होता. 

जमीनदारी, सरजंामदारी, ह�कूमशाही इ. बाबी न� क�न आधिुनक जगात लोकशाहीछा 
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पाया घातला. मानवी मूलभूत ह�कांची �हणजे �वातं�य, समता आिण बधं�ुव यांच े एक 
नवीन यगु अि�त�वात आले. यरुोपमधील इतर रा��ांतील पीिडत व दडप�या गेले�या 
लोकांसस�ुा आप�या रा��ात बदल घडवून आण�यास �फूत� �ा� झाली. आप�या 
रा��ाची व समाजाची नवीन आधिुनक �गतीवादी त�वावर उभारणी केली. �यातून नव ेपव� 
स�ु झाले. रा�य�ांतीनंतर नेपोिलयन बोनापाट�ने अतंग�त सधुारणा व आप�या पररा�� 
धोरणामळेु �ा�सचा िवकास घडवून आणला.  

 

५.२ १७८९ �या �� च रा�य�ांतीची कारण े
  
 संपूण� मानवी इितहासात �� च रा�य�ांती अितशय मह�वाची मानली जाते. �� च 

रा�य�ांतीने म�ययगुातील ह�कूमशाही न� क�न, समाजाला आधिुनक लोकशाहीत आणून 

सोडले. �वातं�य, समता आिण बंध�ुव या तीन मलुभूत क�पना �� च रा�य�ांतीने जगाला 
िद�या. इ.स. १६८८ �या इं�लंडमधील वभैवशाली �ांतीने राजेशाहीला मया�िदत केले. 
हॉ�स या िवचारवतंांची िवचार�णाली फेकून लॉक�ची मया�िदत राजशेाही या िवचाराचा 
पाठपरुावा केला. १८ �या शतकात �या �ां�या झा�या �याम�ये इ.स. १७७६ म�ये 
अमे�रकन रा�य�ांतीने वसाहवतवादला व सा��यवादाला पिहला तडाखा िदला. राजाची 
स�ा ही ई�री स�ा आह.े ह ेत�व इं�लडं�या �ांतीने पायधळुी तडुवले आिण घटना�मक 

राजेशाहीचा �योग स�ु केला. याचा प�रणाम �� चवर होऊन अकाय��म, दबु�ल राजस�ेच े
उ�चारटनाचा �य�न केला. �यातून �� चम�ये इ.स. १७८९ म�ये रा�य�ांती झाली. ितची 
कारणे पढुील�माणे - 

 
५.२.१ राजक�य कारण े: 
१) अिनयंि�त राजशेाही : 
 अनेक वषा�पय�त लोकां�या मनात असतंोष साचला होता. �याचा उ�ेक होऊन 
�ांतीत �पांतर झाले. याला कारण �हणजे बरुबोन राजघरा�याची स�ा होय. ह े राजे 

�जे�या क�याणाची काळजी न घेता रा�यकारभार करताना 'दैवी अिधकाराचा िस�ांत' 
�यांना मा�य होता. ते लोकां�या जीिवताचे व मालम�ेच ेमालक बनून �वत:ला भा�यिवधाते 
समजत अस.े �यांचा श�द �हणजे कायदा. मन मानले ते�हा य�ु पकुारणे बंद करणे. १४ 
�या लईु�या काळात �ा�सचे यरुोप�या राजकारणात मानाच े�थान होते. १५ �या - १६ 
�या लईु�या काळात लोकां�या मनात �यां�याब�ल ितर�कार िनमा�ण झाला. �ा�सने 

अमे�रकेला �वातं�यय�ुात मदत केली. �या वेळी 'राजािवरिहत रा�य' अमे�रकेत ��थािपत 
झाले. हे �� च सै�यान े पािहले. इं�लंडम�ये जनतेचे सनदशीर सरकार ��थािपत झाले. ह े
�� च जनतेला समजले ते�हा �ा�समधील जनते�या मनात राजाब�ल असतंोष िनमा�ण 
झाला.  

 
२)  स�वािष�क य�ुात झाललेी हानी : 
 इ.स. १७६१ म�ये �िशया-ऑि��या यां�यात सातवष�य यु्� झाले. या य�ुात 

�ा�सने ऑि��या�या बाजूने य�ुात उडी घतेली; परतं ु�ा�सचा मोठ्या �माणात पराभव 
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झाला. ��े �तीचे ल�कर न� झाले. �चंड हानी झाली. �यामळेु �ा�स�या �वािभमानाला 

ध�का पोहोचला. राजे लोकां�या कतृ��वशू�य नेत�ृवामळेु पराभ सहन करावा लागला, याची 
खा�ी जनतेला झाली �यातून जागतृी िनमा�ण होऊन �ांती झाली.  

 
३) १४, १५, १६ �या लईु : 
 १४ �या लईुची कारक�द� दोन िवभागात िवभागली जात.े पिह�या िवभागात �चंड 
�हस�य राजवाडा व इतर अनेक इमारती बांध�या. िव�ानांना आ�य िदला. �ा�सला 
यरुोप�या राजकारणात मानाच े�थान �ा� क�न िदले. नंतर मा� तो �वत:�या इ�छेनसुार 

व लहरीनसुार रा�यकारभार क� लागला. मी रा�यच आह,े असे तो �हण.े �यान े७० वष� 
स�ा उपभोगली. �यां�यानंतर १५ वा लईु इ.स. १७१५ ते इ.स. १७७४ पय�त स�ेवर 

आला. तो चैन, िवलास ऐषआरामात दंग रािहला होता. वयाने लहान असून तो अिवचारी, 

�यसनी, दरुाचारी होता. ितजोरीचा अंदाज न घतेा अमाप खच� करत असे. 'मायानतंर 

�लय' हे �या�या जीवनाचे त�व�ान होत.े १६ वा लईु इ.स. १७७४-९३ या काळात 
स�ेवर आला. तो सालस व स��व�ृ �याचबरोबर लाजाळू व एकलक�ड्या �वभावाचा 

होता. रा�यारोहणा वेळी ’सव� िव� मायावर कोसळ�यासारख ेमला वाटते िकंवा केवढी ही 
�चंड जबाबदारी मायावर टाक�यात आली आहे. ती पार पाड�याच े िश�ण मा� मला 

दे�यात आले नाही.“ मालशे�स� या मं�याने राजीनामा िदला �या वळेी तो �हणाला, ’तू 

िकती निशबवान आहसे! मलाही असा राजीनामा देता आला तर, िकती छान झाले 

असते.“ �याला मंि�मंडळा�या बैठक�त रस न�हता. तो आप�या प�नी�या स��याने सव� 
रा�यकारभार करीत असे. 

 
४) राणी मरेी ॲटाईनेटचा �वभाव : 
 बरुबोन राजघरा�यात नेहमीच ि�यांचा वरच�मा असत. ि�यां�या तं�ाने रा�य 
चालत असे. १६ �या लईुची प�नी मेरी ॲटाईनटे ही ऑि��याची मेरीआ येरसेा िहची क�या 

होय. लहानपण कडक बंधनात गेल े होते. ल�नानंतर चैनीवर अफाट पैसा खच� क�न, 
आरामात जीवन जग�यास स�ुवात केली. राजकारणात ितन े लडुबूड के�यान े �ा�स 
जनते�या मनात अि�य ठरली. भूकेने �याकुळलेला मोचा�  राजवाड्यावर आला. �या वेळी ती 

�हणाली 'त�ुहाला �ेड िमळत नसेल तर केक खा' ित�या या वागणकु�मळेु लोकांनी तटुीची 
राणी अथवा दी ऑि��यन या कुचे�ापूव� नावान ेओळखत असे.  

 
५) राजवाड्यातील उधळप�ी : 
 १४ �या लईुने पॅ�रस राजधानीपासून ११ मैलांवर �हसा�य राजवाडा बांधला. 

�यासाठी ३० कोटी �पये खच� केला. तेथे राजा-राणी�या तैनातीला १५०० नोकर, खास 
राणीसाठी ५०० तर राजक�येसाठी ८३ नोकर सेवेसाठी ठेवले होते. राजवाड्यात १८७५ 
घोडी व २१७ वाहन े होती. राजा�या पंगतीला रोज ३८२ अिधकारी जेवत असे. १०३ 
वाढपी करीत असे. याचा वािष�क खच� १० कोटी �।ँक यते असे. २ हजार उमराव राजा�या 
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दरबारात असे. �यामळेु �ा�सचा खच� सतत वाढत जाऊन सव�सामा�य जनतेला मोठ्या 
�माणात �याच ेओझे पडू लागल.े  

 
६) �� रा�यकारभार : 
 �ा�सचे एकूण रा�यकारभारासाठी ४० िवभाग केले होते. �यावर उमरावाला 
ग�हन�र �हणून नेमले जात. ४० िवभागाचे रा�यकारभारासाठी अनेक लहान भाग केले जात. 
�यावर अट�डंट हा अिधकारी नेमत. तो म�यमवग�य भांडवलदार अस.े हे सव� अिधकारी 

��, जलुमी, लाचखाऊ अस�यान े�जे�या क�याणाकडे कोणाचेच ल� नसे. ते राजाची 
मज� सांभाळून रा�यकारभार करीत असे. �यामळेु लोकांचे अतोनात हाल झाले.  

 
७) काय�ातील ग�धळ : 
 देशातील व।यदा �हणजे ग�धळाच े मूित�मंत �तीक होते. काय�ा�या बाबतीत 

एकवा�यता, एकसू�ीपणा व समता न�हती. �ा�सम�ये ३६०-४०० कायदा प�ती हो�या. 
मैन �ांतात १२५ �कार�या कायद े प�ती अि�त�वात हो�या. कायद े लॅिटन भाषते 

अस�यान े सव�सामा�याला समजत नस.े �हॉ�टेअर �हणतो क�, ’�ा�सम�ये �वास 

करताना माणसाला िजत�या वेळा घोडी बदलावी लागतात, ितत�या वेळी काय�ा�या 

प�तीस�ुा बदला�या लागतात.“ 

 
८) सदोष �यायप�ती : 
 �ा�सम�ये �यायदानाची प�त अितशय सदोष होती. कायदे अितशय �ूर आिण 

अ�यायकारक होते. ग�ु�ाक�रता �ूर िश�ा िद�या जात. �यांचे हातपाय तोडण,े कान 

कापण,े हाड ेमोडतील इतका मार देण.े सशंयाव�न अनेक लोकांना िवनाचौकशी त�ंुगात 

डांबले जात. परतं ुकाय�ात 'हेिबअस कॉपस�' ची तरतूद न�हती. राज �यायालय,े ल�करी, 

चच�, अथ� �यायालय ेइ. िविवध �कारच ेहोते; परतं ु�याच ेअिधकार �े� ेिनि�त न�हते.  

 
५ .२.२ सामािजक कारण े: 
१) �ा�समधील वग� : 

 सरदार, धम�ग�ु, सव�सामा�य लोक अस ेतीन वगा�त समाज िवभागला होता. या 
��येक वगा�त व�र� व किन� असे भेद होत. ही अ�याय व िवषमतेवर आधा�रत होती. 
भूदास व गलुामांचा एक वेगळाच वग� अि�त�वात होता. �मजीवी लोकांची स�ंया ९९ ट�के 

होती. १ ट�के लोक सरदार, अमीर-उमराव व छोटेमोठे धम�ग�ु हे होते. हे लोक बह�सं�य 

जनतेवर अ�यायय-अ�याचार करीत. चैनी, िवलासी जीवन जगत अस.े  

 
२)  सरजंामदारांचे ह�क : 

 सरजंामदारांचे वण�न करताना मॉटे��यू �हणतो क�, 'राजाशी बोलू शकणारा, 

मं�याशी संपक�  साधणारा आिण �याला कज�, पे�शन आिण वाडविडलांचा वारसा ह�क 

आहे अशी �य�� �हणजे सरजंामदार होय.' एकूण लोकस�ंये�या १ ट��याह�न कमी 
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सरजंाम सरदारची स�ंया होती. ६० ट�के जमीन �यां�या ता�यात होती. कुळाकडून 

जबरद�तीन ेशेत िपकवली जात. िवनामू�य शेतात राबवून घेणे, चच� व सै�यातील मोठ्या 
जागा सरजंामदाराला िमळत असत. या लोकांकडे खूप सपं�ी आिण अिधकारही असत.  

 
३) धम�ग�ंुच ेह�क : 
 धम�ग�ंुना समाजात �ित�ेन े�थान असून अनके सवलती हो�या. िवधी-पूजाअचा� 

हे काय� करीत असत. सरजंामदारां�माणे तेही ऐषआरामात, रगंेल, चैनी जीवन जगत 

असत. �ा�सम�ये लहान-मोठे ६४०० धम�ग�ुपैक� १८ आच�िबशप, ११७ िबशप होते. 
सरासरी वािष�क उ�प�न १ ल� ७५ हजार �।ँक इतके धम�ग�ंुचे उ�प�न होत.े 
��ा�सबग��या आच�िबशपला वषा�काठी ३ लाख डॉलस� इतके उ�प�न होते. तो एका वेळी 
२०० लोकांना आिलशान राजवाड्यात पाट� देऊ शकत. �या�याजवळ १८० घोडी होती. 
धम�ससंथांचा वािष�क खच� ४६ कोटी �।ँक होता. धम�सं�था भौितक सखुिवलासी आिण 
चैनीत अस�यान ेअध:पतनाला स�ुवात झाली होती. व�र�-किन� धम�ग�ंुम�य ेसघंष� स�ु 
झाला होता. धम�ग�ु कायद ेव करम�ु होते. धम�सं�थांना �जेवर धािम�क कर बसव�याचा 
अिधकार होता.  

 
४) सव�सामा�य लोक अथवा �मजीव लोक : 

 या वगा�त ९९ ट�के लोक �ा�समधील असून �यां�यावर अतोनात अ�याय, 

अ�याचार, जलूुम होत असत. �यां�या ता�यात फ� २० ट�के जमीन होती. ९९ ट�के 

कराचा बोजा �यां�यावर होता. व�र� लोकांची सेवा करावी लागत. जमीनदार, धम�ग�ु यांना 

नजराणे दणे,े िवनावतेन काम करण,े जमीनदारां�या मलुां�या िश�णाचा खच� दणे,े �यां�या 
मलुा-मलु��या ल�नाला खच� सांभाळणे. �वत: उपाशीपोटी राह�न �यांची सेवा करावी लागत. 

काला�ईलन े �यांच े वण�न करताना �हटले क�, �जेला वषा�तील ४ मिहन े िनयमीत िनकृ� 
�तीचे बटाटे खाऊनच आपली गजुराण करावी लागते. आिथ�क��्या मागासललेा होता. 
कामगारांना १८-२८ तास काम करावे लाग.े मजूरीही अितशय कमी �माणात िमळत अस.े 
�यामळेु िभकाया�ची स�ंया मोठ्या �माणात वाढली.  

 
५.२.३ आिथ�क कारणे 

 या �ांती�या मळुाशी आिथ�क कारणे होती, अस े अनेक इितहासकारांनी �हटले 

आहे. दा�गोळा ठासून भरला. तो �� च त�व�ानामळेु; परतं ु�ांतीचा भटका उडाला. तो 

ता�कािलक आिथ�क प�रि�थतीमळेु अस े �हटल ेजाते. १४,१५,१६ �या लईुने �वत:�या 
मह�वाकां�पेायी अनेक य�ुांत के�याने सरकारला कज�बाजारी आिण िदवाळखोर बनवल.े  

 
अ�यायी व िवषम करप�ती : �ा�समधील करप�ती अितशय दोषा�पद होती. संप�ीचा 

साठा असणाया�  अमीर, उमराव, धम�ग�ु हे करम�ु असून, गोरगरीब जनतेवर कर लादल े

होते. �यांना १४ �।ँक कर भरावा लाग,े �यांना १५२ �।ँ�स भरावे लागत. सव�सामा�य 

जनते�या उ�प�नातील अधा�  िह�सा कर�पाने �ावा लागे. िशवाय िमठावरील कर, 
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धम�प�ी, अबकारी कर, �टॅ�टड्यटुी इ. कर �ावे लागत. ��येक �य��ला ७ पॏड मीठ 
वषा�ला िवकत �याव े लागत असे. धम�कर वाढव�याचा अिधकार धम�सं�थांना अस.े 

उमरावांचेही कर असे. ते पलुप�ी, पाणीप�ी, वाहतूक कर, शेतसारा इ. वसूल आप�या 

कुळाकडून करीत अस.े ते पलुप�ी, पाणीप�ी, वाहतूक कर, शेतसारा इ. वसूल आप�या 
कुळाकडून करीत अस.े �ो. गडुपन - �ा�समधील शेतकरी द�र�ी होते िकंवा 
म�यमवगा�म�ये राजक�य असतंोष होता �हणूनच �� च रा�य�ांती घडून आली अस ेन�ह े

तर �ा�समधील �ीमंत वगा�ची �ितगामी �व�ृी �� च रा�य�ांतीस कारणीभूत ठरली, तर 
उमरावांवर टीका करताना �हणतो - भयंकर अ�यायकारक आिण र�शोषणारी करप�ती.  

 
५.२.४ धािम�क कारण े: 
 �� च जनते�या �वातं�याच े सव� ��ीन े अपहार कर�यात आलेला होता. धािम�क 
�वातं�य अिजबात न�हते. धम�ग�ुत ��े-किन�ता ही दफुळीस व �ेषास कारणीभूत होती. 
�ोटे�टंट धमा�वर बंदी घाल�यात आली होती. हा पंथ �वीकारणा�यास काय�ा�माण े
स�मजरुीची िश�ा िमळत असत. शासनात व इतर� फ� कॅथॉिलकांनाच नोकरी िमळत 
असे. �यू लोक व प�रकयांच े हाल केल े जात. �यि��वातं�य पूण�पण े लोप पावले होते. 
कोण�याही �य��स के�हाही त�ंुगात टाकू शकतात. अपराधी माणसाला �यायालयात 
जाऊन �याय मागता येत नस.े किन� धम�ग�ु धम�िवधी सांभाळत. मा� व�र� धम�ग�ु मानान े
व ऐ�या� ने राहत अस.े  

 
५.२.५ वैचा�रक कारण े: 

 �ा�समधील सरजंामदार, धम�ग�ु यां�या म�ेदारीला तडा दे�याचे काम 
�ा�समधील िवचारवंतांनी केल.े �यांनी आप�या िवचार�णालीतून समाजातील �यूनगंड दूर 

क�न अिनयिं�त राजेशाही न� कर�याची �ेरणा िदली. �याम�ये �से, मॉटे�यू, �हॉ�टेर, 
रॉबिे�पयर इ. िवचारवतंांनी काय� केले.  
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१) जीओ ज�ॅस �सो (इ.स. १७१२-७८) :  
�� च लोकांम�ये �ांतीची �योत पेटिव�याचे काय� जीओ जॅ�स �सो याने केल.े 

�यि��वातं�यासाठी ह�कूमशाही न� �हावी, �याबरोबर संपूण� समाजाचा पनु�घटना 

आव�यक वाटत होती. �ान, सं�कृती आिण अ�ययन यांनी मानवाचे िदवस�िदवस 

अध:पतन होत गेल,े अस े�याच ेमत होते. मानवा�या द:ुखाला समाज जबाबदार असे �यान े
जाहीर केले. समाजात सव� सखुसोयी �ीमंत वगा�ना उपल�ध अस�यान ेअशा समाजाची 
सव� बंधने झगुा�न �ाव.े  

 
 �सोचे �मखु काय� �हणजे �यान ेिलिहलेला 'सामािजक करार' हा �ंथ होय. �यात 

�यान े सांिगतले क�, समाजा�या �ारिंभक अव�थेत लोक स�णुी होते व �वातं�य आिण 
समाज ह�क उपभोगीत होते. लोकांनी आपसात करार क�न रा�य अि�त�वात आणल.े 
�यामळेु सरकारने लोकां�या क�याणाक�रता राबल ेपािहजे. जर रा�यस�ा लोकांिवरोधात 
असेल तर ती न� कर�याचा अिधकार लोकांना आह.े हे �थम �सोने मांडले होते. �जेच े
साव�भौम�व ही क�पना �थमच मांडली. �या�या आधार े सरकार यो�य क� अयो�य हे 

ठरवण,े ही �फूत� िदली.  

 
२) माँटे��यू (इ.स. १६८९ - इ.स. १७५५) :  
 �� च राजस�ेवर टीकेचे घाव घाल�याचा �ारभं �थम माटेँ��यूने केले. माटेँ��यू 

हा थोर रा�यशा��, �िस� वक�ल व इितहासाचा सखोल अ�यासक होता. �यान ेसव� 
सामािजक सं�थांचा व शासनप�तीचा अ�यास क�न अिनयंि�त राजस�ेवर ह�ला केला. 

�यान ेइ.स. १७४८ म�ये 'काय�ाचा खरा आ�मा' (Spirit of the Law) हा �ंथ िलिहला. 
१८ मिह�यात �या�या २२ आव�ृया िनघा�या. याच �ंथात स�ािवभाजनाचे त�व मांडले. 

समाजात मन�ुयाला खया�  अथा�न े �वातं�य �ायचे असेल तर सरकारन े काय�कारी, 

कायदेमंडळ, �यायमंडळ या तीन शाखा पर�परापासून वेग�या पािहजेत.  
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 रा�यात काय�ाला सव��े� �थान असाव,े अस े मत होते. �हणजे घटना�मक 
रा�याचा तो परु�कता�  होता. �या�या �ंथाचा थोड�यात सारांश �हणजे इंि�लश ससंदीय 
रा�यप�ती उ�म आह.े कारण �यात �यि��वातं�याचे परुपूेर संर�ण केले होते आिण 
स�ा िवभाजनाचा िस�ांत मांडला होता. राजा ही एक आप�ी असून ती अिन� आप�ी 

आहे. राजाच ेिदवस संपल ेआह,े अस ेमाटेँ��यू �हणत अस.े 

 
३) �हॉ�टेअर (१६९४ - १७७८) : 
 बौि�क गलुामिगरी न� कर�याची व �यि��वातं�याची महती पटिव�याची थोर 

कामिगरी �हॉ�टेअरने के�यान े�यास 'राजा �हॉ�टेअर' या नावान ेओळखू लागले. तो �वत: 

कवी, नाटककार, शा��, इितहासकार व अ�पैलू िवचारवतं या ना�यान े केलेल े काय� 

अजोड होते. उपरोध, उपहास आिण िवनोद या शा�ां�या साहा�याने �यान े �चिलत 

सामािजक सं�था, �ढी, चच�, राजसं�था इ�यादीवर �खर ह�ले चढिवले. वया�या २३ 
�या वष� आप�या �ितभेन ेजगाला िदपिवले आिण तो जग�िस� झाला. वया�या ८४ �या 
वष� �या�या स�कारा�या वेळी टा�यांचा कडकडाट स�ु असतानाच हा जग�िस� माणूस 
जगा�या इितहासात िवलीन झाला. �हॉ�टेअरने सतत �यि��वातं�याक�रता लढा देऊन 

अ�याय कधीही सहन केला नाही. तो ह�कूमशाहीचा क�र िवरोधक होता; परतूं 
लोकशाहीवरही �याचा िव�ास न�हता. क�याणकारी ह�कूमशाहीचा �यान े परु�कार केला. 

एका िसंहाचे रा�य परवडल;े परतं ुशंभर उंदरांचे रा�य नको, अस ेलोकशाहीबाबत मािम�क 
उ�ार काढले. तो कॅथािलक पंथाचा अिभमानी असला तरीही अधोगतीमळेु �यान े टीका 
केली.  

 
आपली �गती तपासा : 
१) �� च रा�य�ांतीची कारणे थोड�यात िलहा.  
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५.३  इ.स.१७८९ �या �� च रा�य�ांती�या काळातील घटना  

 
 �ा�सम�ये बरुबॉन घरा�यातील १४, १५, १६ �या लईुची अिनयंि�त राजेशाही 

होती. �यांनी समाजावर द:ुखाचा ड�गर लादला. �यां�या अ�यायातून �ांतीचा उ�ेग होऊन, 
जनुी रा�य�यव�था व सरजंामशाही इ.स. १७८९ �या �� च रा�य�ांतीने रसातलाला 
पोहचवली. या �ांती�या घडामोडी पढुील�माणे घड�या. इ.स. १७८९ पासून 

रा�य�ांतीला �ारभं झाला तो इ.स. १७९५ म�ये ितचा शेवट होऊन, �जास�ाकाची 
घटना तयार केली. रा�य�ांती�या घटनांचे दोन िवभागात वग�करण केले जाते. १) इ.स. 
१७८९-९१ २) इ.स. १७९१-९५.  

 
१) �ा�समधील आिथ�क िदवाळखोरी : 

 १४ �या, १५ �या लईुने िवनाकारण पैशांची उधळप�ी केली. गोरगरीबावर कर 
लादून आिथ�क प�रि�थती सावर�यास �य�न केला. पण ते अश�य झाले. रा��ीय कजा�ची 

र�कम ४,४६,७४,७८,००० िलरा एवढे वाढले. या िदवाळखोरीतून �ा�सला 
वाचव�यासाठी १६ �या लईुने तगु� इ.स. १७७४-७६ नंतर नेकर इ.स. १७७६-८१ अस े
अथ�मं�ी नेमले. यांनी अथ��यव�था सधुार�याचा �य�न केला. सरजंामदार व धम�ग�ंु�या 
ह�कावर मया�दा येऊ लाग�याने �यांनी िवरोध केला. नंतर कॅलोन हा नवा अथ�मं�ी नेमला. 
�यान े व�र�ांची मज� सांभाळ�यासाठी व�र� वगा�ला पसंत पडेल तचे धोरण राबिव�याचे 
ठरवल.े �यानसुार �यान े नवीन कज� काढून व कर बसवून अथ�खाते सावर�याचा �य�न 
चालवला. पण पॅ�रस�या पाल�म�टने या गो�ीस िवरोध केला व कर बसव�याचा व कर 
वाढिव�यास अिधकार फ� लोक�ितिनधी मंडळास �हणजेच इ�टेट जनरलला आह ेअस े
जाहीर केले. लईुने �यास िवरोध केला. पण अखेर १७५ वष� न बोलवलेल ेपाल�म�ट �यान े
इ.स. १७८९ जानेवारीम�ये िनवडणकुा घेऊन ५ मे १७८९ रोजी इ�टेट जनरलचे �हसा�य 
राजवाड्यात पिहल ेअिधवशेन भरले अस ेसांिगतल.े  

 
२) इ�टेट जनरल (लोकसभचेी बैठक बोलावली) ५ म े१७८९ : 
 �ा�समधील िदवाळखोरीला वाचव�यासाठी व पैसा िमळिव�यासाठी १६ �या 
लईुने जानेवारी १७८९ म�ये िनवडणकुा घेत�या आिण नवीन लोकसभा तयार केली. 
�याचे ५ मे १७८९ रोजी पिहले अिधवशेन �हया�य�या राजवाड्यात भरवले. लोकसभेला 
िव�ासात घेऊन नवीन कज� व नवीन कर �जेवर लादता येतील या अप�ेेन ेराजाने ही बैठक 
बोलावली.  

 
 लोकसभते उमराव सभा, धम�ग�ु सभा, सामा�य लोकांचे पितिनिध�व करणारी 
सभा असे तीन वग� होते. सामा�यां�या सभागहृाने कोणताही ठराव मांड�यास उमराव व 
धम�ग�ु सभा आप�या बह�मता�या जोरांवर ठराव फेटाळून लावीत असत. �यामळेु सामा�य 

जनतेला �याय िमळत नस.े या लोकसभेत ६२१ सामा�यांचे �ितिनधी, २८५ उमरावांच,े 
३०८ धम�ग�ंुचे सभासद अस े१२१४ एकूण �ितिनधी या बठैक�ला हजर होते.  
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३) रा��ीय सभचेी �थापना १७ जनू १७८९ : 
 ६ मे १७८९ ला बैठक��या कामकाजाला स�ुवात झाली. लोकसभे�या बैठक� 

िनयिमत भरवा�यात, कायद े कर�याचा, करआकारणी मंजूर िकंवा नामंजूर कर�याचा 
अिधकार असावा व समाजातील सव� वगा�वर समान कराची आकारणी �हावी इ. माग�या 
अिधवशेनात हो�या. आतापय�त उमराव व धम�ग�ु यांचे वगेळे तर थड� इ�टेटचे वेगळे 

अिधवशेन भरत. पण या वेळी तीन सभागहृाची संय�ु बैठक �हावी ते सयं�ु गहृ असाव,े 

अशी मागणी थड� इ�टेटने केली; परतं ु �यांना यश िमळाले नाही �हणून ॲबेिसएस या 
�ांितकारकान ेसव�सामा�याच े�ितिनधी मंडळ हेच रा��ीय मंडळ होय अस ेजाहीर क�न 
१७ जून १७८९ रोजी रा��ीय सभा �हणून जाहीर केली.  

 
४) टेिनस कोटा�वरील शपथ २० जनू १७८९ : 
 रा��ीय सभेच ेसभासद बैठक�करता २० जून १७८९ रोजी सभागहृात गेल.े �या 
वळेी राजान े�वशे कर�यास नकार िदला. �यामळेु ह ेसभासद राजवाड्याजवळील टेिनस 

��डांगणावर जमले. रा��ीय सभेचा अ�य� बेल�या नेत�ृवाखाली आ�हान केले क�, 

'लोकांचे साव�भौम�व िस� करणारी घटना तयार होईपय�त आपली एकजूट कायम 

ठेवावयाची' अशी शपथ येथे घेतली. ही शपथ 'टेिनस कोटा�वरील शपथ' �हणून �िस� 
आहे. जलुमी राजवटीस मूठमाती व घटना�मक राजवटीची �थापना या दोन गो��ची ही 
शपथ �हणज े�ांतीची िनदश�क होय.  

 
५) रा��ीय सभचेे घटना सिमतीत �पांतर २७ जनू १७८९ : 
 स�ािपपासू आिण िपळवणूक करणाया� व�र� वगा�न े राजावर दडपण आणून 
सामा�य जनतेला दडपून टाक�याचा �य�न केला. २३ जूनला राजान ेित�ही वगा�च ेिमळून 

एक� अशी इ�टेट जनरलची बठैक बोलावली; परतं ुराजाने व�र� व किन� वगा�च े�ितिनधी 
वेगवेग�या सभागहृात बसतील अस ेजाहीर केले. थड� इ�टेटचे �ितिनधी सभागहृात बसून 

रािहल.े �यावळेी राजाचा अिधकारी डी �ीज हा आला आिण सांिगतले क�, 'राजाने हा 

सभागहृ सोडून जा�यास सांिगतले.' पण िमरोबा�या नेत�ृवाखाली थड� इ�टेटन े िनण�य 

घेतला आिण डी �ीजला सांिगतल,े 'तपुया राजाला जाऊन सांग क� �जे�या इ�छेनसुार 
आ�ही या सभागहृात जमा झालो आहते. आ�ही येथून हल�यास तयार नाही व 

लोक�ितिनधीवर ज ेहात उगारतील त ेमहान दशे�ोही ठरतील,' असा ठराव पास केला. 
शेवटी १६ वा लईु हताश होऊन ित�ही वगा�च े�ितिनधी एक� बस�याचा ह�कूम फमा�वला. 
२७ जून १७८९ रोजी लोकां�या िवजय होऊन पढेु रा��ीय सभेला घटना सिमतीत 
�पांतर केले.  

 
६) बॅि�टलचा पाडाव १४ जलैु १७८९ : 
 राजा व थड� इ�टेट यां�या संघषा�त राजाचा पराभव झाला. घटना सिमतीन े
कारभार चालवणे ही जनतेला लडुबूड वाटू लागली. �ामीण व शहरी लोक उपासमारीन ेम� 
लागल ेते�हा लोकांचा ओढा शहराकडे वाढू लागला. �ा�स शहरात नाग�रकात संताप व 

ितर�कार वाढत होता. या खवळले�या जनसागराचे नेत�ृव मॅरट, रोबेि�पअर, कॅिमली 
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डेरमोिल�स इ. पढुाया�नी केल.े �यांनी हॉटेल-दी-ि�हला हे दा�गो�याच े कोठार ता�यात 

घेतल.े �यांनी िक�ल,े त�ंुग, अिमरांच वाडे यावर ह�ले केले. �यामळेु राजाने ११ जलुैला 
नेकर व इतर अिधकार पदाव�न दूर केले. सै�यात नागरी सरु�ा दल व पढेु रा��ीय सरु�ा 
दल िनमा�ण कर�यात आले. याचा सेनापती लाफायते होय. या रा��ीय सभे�या सै�याने 
अिनयिं�त जलुमी राजस�ेच े �तीक असले�या बॅि�टल�या िक��यावर ह�ला चढवला. 
तेथे पाच तास लढाई झाली. �याम�ये डी लनु ेहा रा�यपाल ठार झाला. १४ जलुैला िवजय 

िमळाला, तो िदवस 'रा��ीय िदवस' �हणून जाहीर केला. या वळेी �यरुबॉन घरा�याचा 

ज�ुया झ�ड्याऐवजी लोकांनी लाल, पांढरा, िनळा या ितरगंी �वज रा��ीय �वज फडकवला. 

बॅि�टल�या पाडावाची बातमी १६ �या लईुला सांिगतली. तो �हणाला, हे फार मोठे बंड 

आहे. ते�हा िडलायन कोट� यान े१६ �या लईुला सांिगतले क�, नाही महाराज, ही फार मोठी 

�ांती आह.े या संदभा�त �ो. गडुवीन, ’�� च रा�य�ांतीत या एकाच घटनेमळेु दूरगामी 
आिण सव�गामी प�रणाम घडून आलेत. दसुया�  कोण�याही घटनेशी या घटनचेी तलुनाच 
करता येत नाही. 

 
७)  ४ ऑग�टची सामािजक �ातंी : 
 बॅि�टल�या पाडावानतंर ही चळवळ सव� �ा�सभर पसरली. व�र� वगा��या 

अ�याचारािव�� �� च जनता सूडाने पेटली होती. उमराव, धम�ग�ु यां�या घरावर ह�ल े

क�न लूट व उद्�व�त करत होते. धा�याचे साठे, करारप� ेजाळून टाकली. �यामळेु व�र� 
वगा�च ेहाल होऊ लागले. ४ ऑग�टला रा��ीय सभेची बैठक स�ु असतानाच �हायकाऊंट 

ऑफ नॉआिलसन े जाहीर केले क�, 'उमरावां�या सव� अिधकारांचा �याग करत आहोत. 

रा��ीय सभेन े सरजंामशाहीचा शेवट करावा.' �यामळेु उमराव, धम�ग�ु यांनी आपले सव� 
अिधकार सोडून िदले. यावळेी रा��ीय सभेन े३० ठराव पास केले. �यांनाच ४ ऑग�टचे 

वटह�कूम अस े�हणतात. �यानसुारच, िबगारीची प�त, उमरावाचे कर, चच�, धम�ग�ंुचा कर 
र� करावेत. नोकरीत �वेश देताना उ�चनीच भेदभाव क� नये. �यायदान िन:प�पातीपणे 
करावे. सवा�ना समान लेख�यात यईेल. सामािजक िवषमता न� करावी. इ. कायद े मंजूर 
केले. अशा रीतीन े एका रा�ीतून �ा�सम�ये सामािजक �ांती घडली. अ�यायाला व 
जलुमाला कायमची मूठमाती देऊन ४ ऑग�ट हा िदवस �� च रा�य�ांती�या इितहासात 
अमर झाला. रा��ीय सभेने राजाला �� च �वातं�याचा सं�थापक �हणून जाहीर केले.  

 
८) �हसा�य राजवाड्यावर ि�याचंा मोचा� (५ ऑ�टोबर १७८९) : 

 ४ ऑग�टची सामािजक �ांती झा�यानतंर अनेक सरदार, धम�ग�ु यांनी ह�कांचा 
�याग कर�यास िवरोध केला. १६ �या लईुचा भाऊ काऊंट ऑफ अट�अस यान े
�ा�समधून पळ काढून परक�य सै�या�या मदतीने �ांती िचरडून टाक�याचा �य�न केला. 
१६ �या लइुने कान फंुकल.े �यामळेु �यान ेसामािजक �ांती�या करारावर सही कर�यास 
िवरोध दश�वला. �यामळेु �� च जनतेत मोठा असंतोष िनमा�ण झाला. या वेळी द�ुकाळान े
भसेूर थमैान घातले हात.े ि�यांनी एक मूक मोचा�  राजवाड्याकड े नेला. या मोचा�त दीड 

हजार ि�या असून लफायतेच े नॅशनल गाड� सोबत होते. 'भाकरी! भाकरी!' घोषणा देत 



 87

राजवाड्याजवळ आले. या मोचा�न ेपहारकेया�ना ठार मा�न राजवाड्यात �वेश केला. राज 
कुटंुबातील �य�� कैद के�यानंतर हा मोचा�  पॅ�रस शहराकडे गलेा.  

 
९) राजाचा पॅ�रसमधून पलायनाचा �य�न (२० जनू १७९२) : 
 मूक मोचा�न े राजा-राणी यांना ट्यलुरीस राजवाड्यात नजरकैदते ठेवले. धम� 
सं�थेिवषयक नवी घटना मा�य न�हती. त�ेहा ऑि��याची मदत घेऊन ही �ांती िचरडून 

टाकावी, असा िवचार केला. यासाठी २० जन रोजी वेषांतर क�न पळून जाताना वर�ेस या 
खेड्यात पकडले. राजाची िधंड काढून प�ुहा पॅ�रसम�ये कैदेत ठेवले. पढेु �ा�स�या 
कारभारात ग�धळ िनमा�ण झाला. इ.स. १७९१ रोजी रा��ीय सभा बरखा�त झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) �� च रा�य�ांती�या काळातील घटनांचा आढावा �या. 

 
 
 
 
 
 
 

५.४ इ.स. १७८९ �या �� च रा�य�ांतीच ेप�रणाम 

 
 �ा�समधील अिनयिं�त राजेशाहीचा व सरजंामशाहीला �� च जनता िवटली होती. 
�यां�या जलुमाला ��य�ुर दे�यासाठी सव�सामा�य जनतेन े१७८९ म�ये �ांती केली. या 
�ांतीला िहंसा�मक वळण लाग�यान े �ा�सचे जगातील बरचे देश श�ू बनले. अतंग�त 
शांतता व स�ुयव�था िनमा�ण कर�यासाठी �ा�सम�ये दहशतवादाची राजवट िनमा�ण 
झा�याने अनेक पढुा�यांना फासावर जावे लागल.े १६ �या लईुला फाशी देऊन जनतेने 

पिहले �जास�ाक रा�य �थापन केल;े परतं ु म�यमवगा�न े आप�या ह�कासाठी प�ुहा 
चळवळीला �ारभं केला. �यामळेु जेकोिबय�स िवचारसरणीकडे बरचे झकूु लागल.े जरी 
�ा�सम�ये लोकशाही ��थािपत केली तरी जा�त काळ िटकू शकली नाही. रा��ीय सभेने 
व नॅशनल क��हेशन यांनी �ा�सम�ये मोठ्या �माणात काय� केले आिण �ा�सची �ांती 
घडव�यास साथ िदली. या �ा�स�या �ांतीमळेु �ा�स व जगावर वेगळेच प�रणाम झाले त े
पढुील�माणे - 

 
१) अिनयंि�त राजशेाहीचा शवेट : 
 �� च रा�य�ांतीमळेु ज�ुया अिनयिं�त ह�कुमशाही राजवटीला कायमची मूठमाती 

िमळाली. 'राजा �हणजे ई�राचा �ितिनधी' आिण तो आप�या लहरीनसुार रा�य क� 

शकतो, या क�पना कायम�या गाड�या गे�या. �वातं�य, समता आिण बंध�ुव ही त�व े
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परु�कृत करणारा राजा फ� रा�य क� शकेल ही क�पना लोकां�या मनात कायमची 

�जली. १६ �या लईुला फरसावर लटकून �सास�ाक �थापन केले. नेपोिलयन बोनाफाट�, 

१४ वा लईु, लईु िफलीप, नेपोिलयन ितसरा यांनी जरी अिनयंि�त रा�यकारभार केला तर 
पूव��या रा�यक�या�पे�ा राजवट वेगळी होती. या अिनयिं�त स�चेा शेवट होऊन १८७० 
म�ये �ा�सम�ये �जास�ाक शासनप�दती स�ु झाले.  

 
२) सरजंामशाहीला कायमची मूठमाती : 

 �� च रा�य�ांतीमळेु उमरावशाही, सरजंामशाही यांचा कायमचा शेवट केला. 
धम�ग�ंु�या सवलती र� के�या. चच�ची संप�ी ज� केली. धम� ही ��येकाची वैयि�क बाब 

आहे. सवा�ना समान �या, कराची आकारणी समान केली. िपढीजात पद ेर� केली.  

 
३) जनमताचे ��े�व मा�य झाल े: 

 �ा�स�या रा�य�ांतीमळेु �सोची 'लोकांच ेसाव�भौम�व' ही क�पना कायमची �ढ 
झाली. राजा लोकांचा �ितिनधी आहे तो जर लोकांच ेिहत साधत नसले तर �याला काढून 
टाकता येते �हणजे लोकांचा ह�क सव�मा�य झाला. �� च रा�य�ांतीने लोकशाहीचा पाया 
घातला गेला.  

 
४) रा��ीय�वाचा क�पनेचा उदय : 
 �� च रा�य�ांतीमळेु यरुोपात एकरा��ीय�वा�या क�पनेला जोरदार चालना 

िमळाली. एकजटुीिशवाय तरणोपाय नाही, याची खा�ी यरुोपला पटली. अतंग�त ��ांची 

सोडवणूक स�ुा एकजटुीवर आहे. इटाली, जम�नी, तकुा��या अंमलाखालील बा�कन रा��े 

यांनी एक�करणाची चळवळ स�ु केली. एकजटुीमळेु जम�नी, इटाली, बिल� रा��े उदयास 
आली.  

 
५) �वातं�य, समता आिण बंधु�व या क�पनाचंा सव� युरोपात �सार : 

 �वातं�य, समता, बंध�ुव ही त�व े �ा�सपरुती मया�िदत न राहता संपूण� यरुोपने 

�फूत� व �ेरणा घेतली. आप�या देशात लोक िनयिं�त सरकार असावे, असे अनेक देशांना 
वाटू लागल.े याचा प�रणाम १९ �या शतका�या अखेरीस हाऊस ऑफ कॉम�सम�ये मजूर 

�ितिनधी िनवडून आले. जम�नी, ऑि��यात लोकशाही शासन ��थािपत झाले. इटालीत 
सांसदीय लोकशाही �ढ झाली. रिशयात चळवळ होऊन ड्यमुा नावाचे एक रा��ीय मंडळ 
�थापन झाले. तकु� �थानातही अनेक चळवळी होऊन शेवट इ.स. १९०८ म�ये ससंदीय 
सरकार ��थािपत झाले. �ा�सम�येही नेपोिलयन�या पाडावानतंर इ.स १८७१ म�ये 
ितसर ेगणरा�य ��थािपत झाले.  

 
६) ख�या अथा�ने समता ��थािपत हो�यास �ारभं : 
 �ा�स�या �ांतीने समते�या त�वाचा जोरदार परु�कार केला. ��येक �य�� 
काय�ासमोर समान असावी. ��येकाला �याय िमळावा ही त�व े होती. संप�ीवर अगर 
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ज�मावर �या �य��ला ��े�व देणे अगर समाजाला अिधकार देण ेमा�य नाही. ह ेजगासमोर 
�� च रा�य�ांतीने िस� केले. �याचा प�रणाम व�र� वगा�च े िवशेष ह�क न� केले. धािम�क 
�े�ात सिह�णतुेचा परु�कार केला. व�ृप�ाना �वातं�य बहाल केल.े ��येकाला िश�णाचा 
ह�क िदला. अशा रीतीन े�ांतीचा प�रणाम होऊन समतेला स�ुवात झाली.  

 
७) �� च रा�य�ातंीमळेु मानवतावादी काया�ला उ�जेन िदल े: 
 �ा�स�या �ांतीपासून �फूत� घेऊन अनेकांनी मानवतावादी काय� आरिंभली. 
िनरिनरा�या दशेात गलुामांची प�त न� कर�याचा �य�न केला. त�ंुगात िखतपत 
पडले�या कै�ांची प�रि�थती सधुार�याचा �य�न कर�यात आला. आरो�य��्या त�ंुगा�या 
इमारती नीट बांध�या जात. अशा रीतीन ेमानवतावादी काया�कडे ल� वेधले गेले.  

 
८) स�दय�वादी वा�याची िनिम�ती : 

 �� च रा�य�ांतीम�ये �यि��वातं�य, �ढीिव�� बंड आिण पिव� भावनांवर 
�य���या जीवनाची उभारणी करण े यावर िवशेष भर दे�यात आलेला होता. आता 

सौ�वादी वा�याची िनिम�ती होऊ लागली. ि�ह�टर �ूगो याचे 'ला िमझरएबल' साऊथीच े

'जोन ऑफ आक� ' गटे फॉ�ट इ. अनेक सुंदर वा�यीन कलाकृतीत याच काळात िनमा�ण 
झा�या.  

 
९) रोमन कॅथॉिलक चच�बाबत सहानभूती : 
 �� च रा�य�ांतीम�ये व नेपोिलयन�या राजवटीत कॅथॉिलक धिम�यांना 

अपमान�पद वागिवण े व कॅथॉिलक लोकांना, धम�ग�ु, पोप यांना सतत मानहानी सहन 
करावी लागली. ती �यांनी शांतपणाने सहन केली. �यामळेु कॅथॉिलक धिम�यांबाबत यरुोपात 
हळूहळू सहानभूुती िनमा�ण झाली. हा �ांतीचा प�रणाम समजला जातो.  

 
१०) मालम�ा बाळग�या�या ह�काबाबत आदर उरला नाही : 
 �ा�स रा�य�ांतीने उमराव-सरदारा�या मालम�ेवर उघड ह�ल े चढिवले ज े
�ा�समधून पळून गेल.े �यांची मालम�ा ज� केली. �यामळेु मालम�ा बाळग�या�या 
�यि�गत ह�काला िवशेष पािव�य रािहल ेनाही. �यामळेु ती समाजवादा�या िदशेन े�गती 

समजली जाते. रा�यातील सव� मालम�ा ही रा�या�या �हणजे लोकां�या मालक�ची आह,े 
ही क�पना प�क� �जली.  

 
११) �� च रा�य�ातंीमळेु �ा�सला सबु�ा �ा� झाली : 
 �ांतीपूव� �ा�स हा द�ुकाळ��त आिण नािवक� �दशे होता. �ांतीनंतर हजारो 
गरीबांना माफक िकंमतीत जिमनी िमळा�या. �यांनी �या जिमनी लागवडीखाली आण�या. 
प�रणामी १७९४ पय�त �ा�स धनधा�यांनी सम�ृ बनला. �यामळेु �जास�ाका�या व 
नेपोिलयन काळात अनेक य�ुाला त�ड देऊन िवजय �ा� केला.  
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१२) �� च रा�य�ातंीमळेु एकरा��ाची क�पना वाढीस लागली : 
 �� च रा�य�ांतीमळेु रा��भावना वाढीस लागली. आतापय�त राजाबाबत �ेम 
�हणजे दशेभ�� अशा क�पना �ढ हो�या. आता रा�� ही क�पना समोर येऊन रा���ेम 
जागतृ झाले. रा��ासाठी �याग करण ेही क�पना �जिवली गेली. �� च रा�य�ांतीचे रा���ेम 
ही मोठी दणेगीच समजली पािहजे.  

 
१३) भूदास प�त व वेठिबगारी न� : 
 �� च �ांतीने �ा�समधील उमरावां�या ता�यातील भूदासांना �वतं� केल.े 
वेठिबगारी व गलुामिगरी बंद केली. सामािजकता िवषमतेचा पायाच उखडला जाऊन 

समता, �वातं�य, िव�बधं�ुव या �ांती�या त�वावर आधा�रत नवसमाज िनमा�ण झाला. 

 
१४) शासक�य सधुारणा : 
 समानतेच ेत�व हा शासक�य कारभाराचा पाया बनून �ा�स�या शासन�यव�थेत 
�ांितकारी बदल झाला. कायद े प�तीतील लहरीपणा संपून एकसू�ता आली. सव� 

�ा�सला एक कायदे�यव�था, एक �याय�यव�था लागू कर�यात आली. �यामळेु 
सव�सामा�य वगा�ची िपळवणूक थांबली. आिथ�क �े�ात कर देणाया��या पा�तेचा िवचार 
करणारी परुोगामी करप�ती स�ु झाली. कत�बगारीचा िवचार होऊन नोकया�  अिधकारपद े
िमळू लागली.  

 
 अशा रीतीने �� च रा�य�ांतीचे प�रणाम पाहता �� च रा�य�ांती अितशय मह�वाची 

ठरते. यरुोपातील ह�कूमशाही, जलुमी राजसं�था, िवषमता, िपळवणूक एका बाजूला आिण 

दसुया�  बाजूला �वातं�य, समता, बंध�ुव आिण यरुोपाची िठकिठकाणी ��थािपत लोकशाही 
सरकार े यां�या �हणजे ज�ुया न�या�या सीमारषेवेर �� च रा�य�ांती उभी आह.े �हणूनच 

�� च रा�य�ांतीने यरुोपचा इितहासाला नवीन वळण लावल े आिण यरुोपात �वातं�य, 
समता आिण बंध�ुव या नवीन क�पनांचा उ�ोष केला अस े �हण�यात येते. जगा�या 
इितहासा�या ��ीन े�� च रा�य�ांती ही महान घटना समजली पािहजे.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) �� च रा�य�ांतीचे प�रणाम सांगा.  
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५.५ सारांश 

 
 यरुोपम�ये जी वैचा�रक चळवळ स�ु झाली आिण �यातून �� च रा�य�ांती 
उदयास आली. अमे�रकन रा�य�ांतीत सा��यवादाला तर �� च रा�य�ांतीने 
ह�कुमशाहीला तडा िदला. �� च मधील सामािजक आिथ�क िवषमता आिण वैचा�रक 
जागतृीमळेु �ांती घडून आली. �� च मधील �युरोबान घरा�याची राजक�य स�ा न� क�न 
रा��ीय सभेची स�ा �थापन झाली. परतं ु ितलाही िदघ�काळ स�ा िटकवता आली नाही. 
पढेु पिहले �जास�ाक (नॅशनल क��हे�शन) स�ेवर आले. �यान े�ा�स�या िवकासासाठी 
�य�न केले. आंतररा��ीय स�ा सघंषा�त नेपोिलयनचा उदय झाला �यान े�� च रा�य�ांती 

िचरडून टाकली. या �ांतीचे �� च द जगावर चांगले-वाईट प�रणाम झाले. �वातं�य, समता, 
िव�बधं�ुव ही त�व े�� च रा�य�ांतीने जगाला िदली.  

 

५.६ �� 

 
१) �� च रा�य�ांतीची कारणे �प� करा.  
२) �� च रा�य�ांतीचे प�रणाम सांगा.  
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६ 
 

औ�ोिगक �ातंी 
 
घटक रचना : 
 

६.० उि�� े

६.१ ��तावना 

६.२ औ�ोिगक �ांती 

६.३ औ�ोिगक �ांतीचे िविवध ट�प े

६.४ औ�ोिगक �ांतीची कारणे 

६.५ औ�ोिगक �ांतीचा शभुारभं व वाटचाल 

६.६ औ�ोिगक �ांतीचे प�रणाम 

६.७ सारांश 

६.८ �� 

 

६.० उि�� े

 
या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 
१) औ�ोिगक �ांतीची �या�या समजावून देणे.  

२) औ�ोिगक �ांतीचे �व�प, िविवध ट�प ेयांची मािहती �ा� करणे.  
३) औ�ोिगक �ांती�या कारणांचा आढावा घेणे.  
४) िविवध उ�ोगधं�ातील �गतीची मािहती िमळवणे.  

५) औ�ोिगक �ांतीचे सामािजक, आिथ�क प�रणामांची न�द घणे.े  

 

६.१ ��तावना 

 
 मानवी सं�कृतीत बदल घडवून आणणार ेघटक केवळ राजक�य अथवा ल�करी 

�व�पाचे असतात अस े न�ह,े तर आिथ�क, सामािजक, शा�ीय, वैचा�रक, धािम�क, 
औ�ोिगक �े�ातील �ांतीकारी बदलामळेु मानवी सं�कृतीच े�व�प आमलुा� िनराळे होऊ 

शकते. सव��कृ� कलाकृती, अ�रसािह�य, अिभनव यांि�क शोध व शा�ीय िस�ांत 
यामळेु मानवी सं�कृती�या सम�ृीत अिधक भर पडली आहे. मानवी जीवन अिधक 
िवल�ण झाले आहे. �य���या सखुात कायमची वाढ झाली आह.े याच ��ीन े मानवी 
इितहासात औ�ोिगक �ांतीला मह�व आले आहे. एक य�ं अनेक लोकांचे काम अिधक 
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वेगाने करत अस.े �यामळेु मानवा�या जीवनातील िविवध �े�ात फार मोठी �ांती होऊन 
�गती झाली. या सव� �गतीचा व प�रवत�नाचा मानवी जीवनावर फार मोठा प�रणाम झाला. 
या प�रणामाला औ�ोिगक �ांती फार मह�वाची आह.े औ�ोिगक �ांतीमधून कामगारांच े
अनेक �� िनमा�ण झाले. या ��ासंदभा�त िवचार कर�याचा जो �य�न झाला �यातून 
समाजवादाचा उदय झाला. �ारभंी समाजवादाचे �व�प आदश�वादी होते. जसजसे ��ाचे 
�व�प बदलत जाऊन गंभीर �व�पात िनमा�ण झाले �यातून आ�मक �व�पाचा सा�यवाद 
अथवा शा�ीय �व�पाचा समाजवाद िनमा�ण झाला.  

 

६.२ औ�ोिगक �ांती 

 
 'औ�ोिगक �ांती' हा श�द�योग �थम जेरीम ए. �लॅ�क� या �� च अथ�शा��ान े

उपयोगात आणला. इं�लंडमधील औ�ोिगक �ांतीवर भा�य करणारा, १९ �या शतकातील 
ि�िटश लेखक अना��ड टॉय�बी यान े हा श�द समाजात �ढ केला. अठरा�या शतका�या 
उ�राधा�त इं�लंड व एकोिणसा�या शतका�या पिह�या तीस वषा�त पि�म यरुोपात ज ेअनेक 

यांि�क� शोध लागले �यामळेु यरुोपात उ�पादन प�तीत बदल झाले, �याम�ये 
मन�ुयबळाऐवजी यं�ा�या साहा�याने उ�पादन मोठ्या �माणात होऊ लागल.े या सव� 
बदलांना व घटकांना औ�ोिगक �ांती असे �हणतात.  

 
६.२.१ औ�ोिगक �ातंीच े�व�प : 
 म�ययगुातील सरजंामशाहीवर आधा�रत अथ��यव�था हळूहळू न� होऊन ती 

�यापारावर आधा�रत बनू लागली. शहरांची, �यापाराची, उ�पादन साधनांची व गरजांची 
वाढ होऊ लागली. �यातून अनेक भौगोिलक व िव�ान शोध लागते. �यातून औ�ोिगक 
�ांती झाली. �ांती या श�दाचा अथ� �हणजे अचानक व अनपिे�त िकंवा िहंसेने होणारा 
बदल परतं ुहा अथ� यथेे अिभ�ेत नाही. औ�ोिगक �ांतीने समाजा�या जीवनातील िविवध 

�े�ात केलेले बदल, अितशय संथगती ही �ि�या अजूनही स�ुच आह.े �यामळेु याला 

औ�ोिगक �ांती �हणजे िकतपत यो�य वाटते िकंवा �या �ांतीऐवजी उ��ांती, असे �हटले 

तर यो�य होईल. कारण �ांती पूव� व नंतर�या काळात समाजरचना, उ�पादन व िवतरण 

प�ती, अथ��यव�था, �यापार याम�ये फार मोठा बदल झाला आहे. �हणून औ�ोिगक 
�ांती�या काळाला उ��ांतीचे �व�प �ा� झाले होते. औ�ोिगक �ांतीतील बदलांवर 

आधा�रत नवी आधिुनक सं�कृती िनमा�ण झाली. सामािजक संबंध, आिथ�क �यवहार व 
काय�प�ती व राजक�य त�व�णाली याम�ये आमूला� बदल होऊ लागल.े पूव�ची िविवध 
व�तू उ�पादने कुिटरो�ोग �व�पाचे होते. तर या काळात व�तंूच े उ�पादन ठरािवक 
कारखा�यात होऊ लागणे ही उ�पादनाची �ि�या अितशय गुंतागुतंीची व अवघड होती. 

बन�स यां�या मते 'औ�ोिगक �ांतीम�ये पढुील घटकांचा समावेश होता. उ�ोग व शेतीच े

यांि�क�करण, उ�ोग�े�ात श��चा वापर, कारखाना प�तीचा िवकास, दळणवळण व 

संपका��या �े�ातील आ�य�कारक व वेगवान �गती, अथ��यवहारा�या सव� शाखांवर 

वाढलेली भांडवलशाही �भाव.' 
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६.३ औ�ोिगक �ांतीच ेिविवध ट�प े

 
 लंडन येथील हाइडपाक� म�ये १ मे १८५१ रोजी आतंररा��ीय औ�ोिगक �दश�न 
भरल े होते. �याच े उ�ाटन ि�ह�टो�रया राणी�या ह�ते झाले. याम�ये िनरिनरा�या 
रा��ातील यांि�क �गतीच े नमनेु ठेव�यात आले होते. याव�न इं�लंड हे उ�ोगधं�ाचे 
जागितक क� � आहे असे िदसून आले. हे �दश�न �हणजे औ�ोिगक �ांतीची स�ुवात िकंवा 
शेवट असे मानता येणार नाही. औ�ोिगक जी �गती झाली �याव�न �याच ेकालखंड / ट�प े
िनमा�ण केले आहे.  

 
१) औ�ोिगक �ातंीचा पिहला ट�पा (इ.स. १७५० त ेइ.स. १८५०) : 

 या काळात �ांतीचा �भाव इं�लंड, �ा�स, जम�नी िदसून यतेो. वाफेचे इंिजन व 
यं�े यावर आधा�रत कारखाना प�त अि�त�वात आली.  

 
२) औ�ोिगक �ातंीचा दुसरा ट�पा (इ.स. १८५० - इ.स. १९५०) : 

 या काळात �ांतीचा �सार पूव� यरुोपीय दशे, सोिवएत रिशया, भारत, जपान या 
देशात झाला. िव�तु श�� ही यं� ेचालिवणारी मह�वाची ऊजा�  बनली. वीजेवर चालणाया� 

व�तू, अवजारे तयार करण.े रासायिनक पदाथ� बनिवले. या उ�ोगांचा िवकास झाला. 
उ�पादनाची प�त अिधक िवकिसत झाली. �वयंचिलत य�ंांचा उ�पादन प�तीत वापर 
होऊ लागला. �यामळेु उ�पादन वाढले व �मश�� कमी झाली.  

 
३) औ�ोिगक �ातंीचा ितसरा ट�पा (इ.स. १९५० नंतर) : 
 आिशया व आि�का खंडातील नवोिदत रा��ांत हे औ�ोिगक �ांतीच े ितसर ेपव� 
स�ु झाले. ते अजूनही चालूच आहे. या ट��यात औ�ोिगक �ांती घडवून आण�यासाठी 

रा�य आिथ�क �यवहारात मोठा भाग घेत अस�याच ेिदसून यतेे. या ट��यात इले��ॉिन�स, 

संगणक, यं�मानव याचा उपयोग के�याने �ांतीची �गती मोठ्या �माणात झाली. �मापे�ा 
बौि�क �ानावर आधा�रत काम करणाया�  कामगारांची स�ंया वाढू लागली.  

 

६.४ औ�ोिगक �ांतीची कारणे 

 
 औ�ोिगक �ांतीची स�ुवात १८ �या शतका�या उ�राधा�त इं�लंडम�य े �थम 
झाली. नंतर ितचा �सार सव� जगभर झाला. �यामळेु इं�लडंबरोबर सव� जगात औ�ोिगक 
�ांती�या कारणांचा एकि�त िवचार करणे यो�य ठरले. औ�ोिगक �ांतीस अनकूुल असणार े
घटक �या देशाम�ये उपल�ध न�हते �यांनी ते �ा� कर�याचा �य�न केला. �यातून 
�यापारवाढ व वसाहतवाद ही �पधा�  स�ु झाली. औ�ोिगक �ांतीला जे जबाबदार घटक / 
कारणे होती ती पढुील�माण े- 
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१) नवे जलमाग� व भौगोिलक �देशाचंा शोध : 
 �ाचीन काळापासून आिशया-यरुोप यांचा भूमागा�ने �यापार व दळणवळण स�ु होते. 

इ.स. १४५३ म�ये तकुा�नी कॉ��टॅिटनोपल हे जग�िस� शहर िजंकले. �यांनी आिशया, 

आि�का, यरुोपवर आपले सा��य िनमा�ण केले. कॉ��टॅिटनोपल हे ित�ही खंडां�या 
सीमेवर असून जागितक भूमाग� बंद झाला. �यापार व �यातून �चंड सपं�ी �ा�ी 

कर�यासाठी नवीन जलमागा�ची गरज होती. पोतु�गीज, हॉलडं, �पने, इटाली या देशां�या 
�य�नांमळेु व धाडसी दया�वद� खलाशांमळेु अनेक नवे जलमाग� शोधून काढले. �यामळेु 

आतंररा��ीय दळणवळणात मह�वपूण� बदल झाले. �बोधन, िव�ान व वसाहतवाद याला 
गती �ा� झाली आिण औ�ोिगक �ांतीला �ारभं झाला.  

 
२) �बोधन चळवळ : 
 पंधरा�या शतकात जलमाग� व भौगोिलक शोध याबरोबरच यरुोपात �बोधन 

चळवळ स�ु झाली. सािह�य, शा�, कला, िव�ान, धम� ई. �े�ात �बोधन घडूनआल.े 

�यामळेु धमा�चा पगडा कमी होऊन �ाना�या क�ा �ंदाव�या. राजस�ा, मानवी कतृ��व, 

िवचार�वातं�य, बिु�वाद, िववेकिन�ा, तक� श�ुता, वै�ािनक �ि�कोन व �योगिशलतेला 

मह�व �ा� झाले. काही तरी नवीन कर�याची िज� लोकां�यात िनमा�ण झाली. दैववाद, 

�ढीि�यता, ि�थतीशीलता, धम� अडथळे, सरजंामी व�ृी न� होऊन मानवी िवचार व मन 

म�ु झाले. मानवतावादाला �ाधा�य िमळाल.े मानवी जीवन मह�वाकां�ी, भौितकवादी 
बनले व पारलौिककवादाला कालबा� ठरवणे ही वैचा�रक �ांती �बोधनामळेु झाली. 

इटाली, जम�नी, �पने, �ा�स, इं�लंड या दशेात �बोधन चळवळी स�ु झा�या. अनके 

�ितभाशाली िवचारवतं, संशोधक, कलावंत, सधुारक यां�या �य�नातून िविवध �े�ात 
उ�नती झाली. सािह�य व िव�ानामळेु औ�ोिगक �ांतीला मोठी चालना िमळाली. कारण 
वै�ािनक शोधामळेु यं�ाची िनिम�ती व औ�ोिगकरणाला गती �ा� झाली.  

 
३) नैसिग�क साधनसपं�ीच ेिवपलु साठे : 
 यं�ाचे शोध लाग�याने कारखानदारीला �ारभं झाला. िविवध �कारचे यं� बनिवल े

व चालिवण ेयासाठी उज�ची व क��या मालाची गरज होती. लोखंड, कोळसा, रबर, कापूस 
व िविवध �कारचा क�चा माल �ा� झा�यान ेकारखानदारी मोठ्या �माणात स�ु झाली. या 
क�चा मालाचे साठे इं�लंडम�ये होते. िशवाय वसाहतीमधूनही ते �ा� करत असत. �यामळेु 
इं�लंडम�ये औ�ोिगक �ारभं झाला.  

 
४) भाडंवलदार उ�ोगपतीचा उदय : 
 म�ययगुातील बदलले�या प�रि�थतीमळेु जमीनदार वगा�न ेजिमनी िवकून शहरात 
�थाियक झाले. �यांनी �यापार व कारखानदारीम�ये पैसा गुंतवला. �यातूनच शहरात 
�यापारी व उ�ोगपती असले�या भांडवलदाराचा उदय झाला. �यांनी आंतररा��ीय 

�यापारासाठी िविवध कंप�या �थापन के�या. िव��त मंडळे, महामंडळे, कंप�या �थापन 
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क�न िविवध उ�ोग स�ु केल ेव �यांचा िवकास केला. �यातून �ीमंत भांडवलदार वगा�चा 
उदय झाला. �यांनी दशेात औ�ोिगक �ांतीला �ारभं केला.  
 
५) जागितक रा�य�ा�ंया : 
 �बोधन चळवळीमळेु समाजात म�ु िवचार �वातं�याच े यगु िनमा�ण झाले. 

अ�यायािव�� �ितकार कर�याची श�� िनमा�ण झाली. जी गो� आप�या ब�ुीला पटते, 

ितचा �वीकार करणे हा कानमं� िमळाला. �बोधन चळवळीतून �ांितकारी त�ववे�,े 

िवचारवंत, सािहि�यक यांचा उदय झाला. �यांनी जलुमी राजवटीिवरोधात रा��िन�ा, 

�यि��वातं�य, समता, बंध�ुव, लोकशाही याचे मह�व समाजाला पटवून िदले. �यामळेु 

इ.स. १६८८ ची इंि�लश �ांती, इ.स. १७७६ अमे�रकन �ांती, इ.स. १७८९ ची �� च 

�ांती झाली. यरुोप व आिशयातील �ां�या, रा��वादी संघष� यामळेु प�रवत�न झाले. 
सरजंामशाही न� झाली. वरील सव� बदल औ�ोिगक �ांतीला पोषक ठरते. �यामळेु अनके 
देशांत रा�य�ांतीनंतर औ�ोिगक �ांतीला �ारभं झाला.  

 
६) सामािजक व राजक�य शातंता आिण �थैय� : 
 म�ययगुातील राजक�य अि�थरता रा�य�ांतीमळेु संप�ुात आली आिण शांतता व 
भरभराटी�या यगुाला �ारभं झाला. राजस�ा व धम�स�ा आिण धमा�साठी रा��ारा��ातील 

संघष� आिण रा��-रा�य व अिनयंि�त राजशेाहीचा उदय, या कारणामळेु अि�थरता िनमा�ण 

झाली होती; परतं ुरा�य�ांतीनंतर शांतता ��थािपत झाली. या शांतते�या काळात िश�ण, 

सशंोधन सािह�य, िव�ान यांची �गती झाली. राजस�ेन ेआिथ�क �गतीला उ�ेजन िदले. 
�यामळेु नवीन उ�ोग स�ु होऊन औ�ोिगक �ांती झाली. �यापार व उ�ोग यां�यात �गती 
झाली.  

 
७) बाजारपठेाचंी उपल�धता : 
 कारखा�यातून तयार झाले�या माला�या िव��साठी बाजारपठे उपल�ध असणे ही 
औ�ोिगकरणाची गरज आह.े इं�लंडम�ये �वत:ची मोठी बाजारपेठ होती. इ.स. १७०७ 
म�ये इं�लंड व �कॉटलंडचे एक�करण होऊन �यापारासाठी मोठी बाजारपेठ अि�त�वात 

आली. इ.स. १८०० म�ये आयल�ड �ा� झाले. यािशवाय अमे�रका, िहंद�ुथान, आि�का, 
�पॅिनश वसाहतीशी �यापार स�ु केला. मोठ्या दशेांनी आप�या व शेजारी रा��ांशी �यापार 
क�न ही गरज भागवली. भौगोिलक शोधामळेु आंतररा��ीय �यापाराला चालना िमळाली. 
वसाहती क��या माल व बाजारपेठ या दोन गरजा पूण� करीत हो�या. �यामळेु औ�ोिगक 
�ांती झाली.  

 
८) वसाहतवाद व �यापारवाद यातून सपं�ीची वाढ : 
 म�ययगुात नवीन जलमागा��या शोधामळेु यरुोिपयांना नवीन भू�देशाचा शोध 

लागला. �यांनी थेट �या �दशेाची �हणज े भारत, अमे�रका, आि�का, आ�नये आिशया 
यां�याशी �यापार स�ु केला. रा��ाचे िहत डो�यांसमोर ठेवून अनेक रा�यक�या�नी 

�यापाराला �ो�साहन िदल.े इं�लंडच े �टुअट� राजे, �ा�सच े लईु राजे, नेपोिलयन यांनी 
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परदशेी �यापारासाठी मोठी मदत केली. �यातून �यापारी-उ�ोगपती-भांडवलदार वग� 
उदयास आला. �यांनी वेगवेग�या �यापारी कंप�या �थापन के�या. �यांनी �यापाराचा 
िवकास केला. कंप�यांनी �यापाराबरोबरच अनेक दशेांत वखारी-वसाहती �थापन के�या. 

वसाहतवादातून भारत, अमे�रका, चीन, इंडोनेिशया, इिज�, ि�हएतनाम, ��दशे, 
िफिलपाइ�सम�य े सा��य �थापन झाली. �यापार व वसाहतीमळेु औ�ोिगक �ातंीला 
लागणारा क�चा माल व बाजारपेठ �ा� झाली. �यातून मोठ्या �माणात संप�ीची वाढ 
झाली. वाढले�या संप�ीचा उपयोग नवीन उ�ोगधं�ात गुंतवला �यामळेु �ांती घडून 
आली.  

 
९) कुशल व सपं�न कारागीर वग� : 
 यरुोिपयन देशातील धािम�क असिह�णतुे�या व िवरोधकांना न� कर�या�या 
धोरणामळेु अनेक कुशल व सपं�न कारागीर वग� �थलांतर झाला. इं�लंडमधील सरकार व 
समाज यांनी �यांच े �वागत केले. औ�ोिगक �ांती�या मा�यमातून ज े अनेक नवीन 

कारखान े िनमा�ण झाले, �याम�ये कुशल कारागीरांचा, �या�या कुशल कामिगरीचा व 

उप�मशीलता आिण �यापारी �येयधोरणे इ. गणुांच। उपयोग झाला. �पने, हॉलंडमधील 
असिह�णू धािम�क धोरणाचा फायदा इं�लंड व इतर देशांना झाला.  

 
१०) न�या शि�साधनांचा शोध : 
 औ�ोिगक �ांतीपूव� मंदगतीन ेचालणार ेगहृउ�ोग व लघउु�ोग अि�त�वात होते. 
सव� उ�ोगधंदे व उ�पादन मन�ुयबळावरच चालत होते. यरुोप खंडाम�य े व �ाम�ुयाने 
इं�लंडम�ये नामवंत शा�� व सशंोधक होते. �यांनी िविवध �े�ात सशंोधन क�न नव ेशोध 

लावल.े नवी तं�े-यं�े शोधून काढली. �यू कामेनने बा�पयं�ाचा, ब�जािमन, फँकलीनने 

िवजेचा, जे�स हार�ी�हज, आक�  राईट, काट� राईट यान े व�ो�ोगात जे�स वॅटने वाफेच े
इंिजन इ. शोध लावले. �यामळेु औ�ोिगक �ांती घडून आली. 

 
११) मबुलक कामगार वगा�चा पुरवठा : 
 औ�ोिगक �ांतीसाठी मजूर �मखु घटक आहे. इं�लंड व इतर दशेात वेगवेग�या 
कारणांमळेु मबुलक मजूर वग� उपल�ध झाला. जमीनदारी प�त न� झाली. कृषी �ांती व 
शेतीचे यांि�क�करण व �यापारीकरण झाले. �यामळेु शेतकरी-शेतमजूर बेकार झाले. अनेक 
मजूर खेडी सोडून कामासाठी शहराकडे आले. �यामळेु कारखानदारीला मोठ्या �माणात 
मजरुांचा परुवठा झाला. तसेच धम�छळामळेु अस�ंय लोकांनी दशेांतर केल.े �यांचा उपयोग 

मजूर �हणून झाला. नेदरलडँम�ये कुशल िवणकर, �ा�सम�ये रशेीम कापड बनवणार,े 
�कॉटलंड व जम�नीत कातडी व फिन�चर बनिवणार ेहोत.े यांचा उपयोग औ�ोिगक �ांतीस 
झाला. �व�त व मबुलक मजूर वग� उपल�ध झा�याने औ�ोिगक �ांतीला गती �ा� झाली. 

 
१२) दळणवळणाची साधन-े�यव�था : 
 औ�ोिगक �ांती�या काळात पारपं�रक दळणवळणाची साधन े कालबा� झाली. 

र�ेव,े मोटारी, तारायं�,े पो�ट, िवमान, बोटी, संगणक, रिेडओ, टेिलि�हजन इ. शोध 
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लावला. लोहमाग�, सडका, पनामा-सवुेझ जलमाग�, भूमागा�ची िनिम�ती झा�यान ेदशेांतग�त व 
आंतररा��ीय �यापार मोठ्या �माणात वाढला. जगभर औ�ोिगक �ांतीचा �सार व िव�तार 
झाला.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) औ�ोिगक �ांतीची कारणे थोड�यात �प� करा.  

 
 
 
 
 
 
 

६.५ औ�ोिगक �ातंीचा शभुारभं व वाटचाल 

 
 १८ �या शतकात घडून आले�या औ�ोिगक �ांतीला �ाम�ुयाने िव�ान व 
तं��ाना�या �े�ातील नव ेशोध उपयोगी पडल.े गरज ही शोधाची जननी आहे. कारण न�या 
यं�ाचा शोध गरजेपोटी लागला. �यातून औ�ोिगक �ांती घडून आली. ही �ांती 
प�रवत�नवादी व िवधायक मागी होती. नवीन शोधामळेुच �ांती घडून आली. या �ांतीचा 
शभुारभं कापड ध�ंापासून झाला. औ�ोिगक �ांतीची वाटचाल अथवा या काळात िविवध 
लागलेल ेशोध आिण �यांची �गती �हणजे औ�ोिगक �ांतीची वाटचाल होय.  

 
१) कापड उ�ोग �यवसायाची �गती : 
 सव��थम कापड उ�ोगात मह�वाचे व �ांतीकारक बदल झाले. इं�लंडम�य े
लोकरीचे तंतू िकंवा धाग ेबनिवणे आिण व� िवण�याचा घरगतुी उ�ोग जनुा होता. �यासाठी 
चाती (चरखा) हेच एकमेव य�ं होते. या उ�ोगात नवे तं� िनमा�ण झाले. �यामळेु �याची 
�गती झाली. जॉन के. या इं�ज िवणकया�न े इ.स. १७३३ म�ये धावता धोटा (�लाइंग 
शटल) या यं�ाचा शोध लावला. �यामळेु कापड िवण�याची �ि�यचेा वेग वाढला. 
इं�लंडमधील लॅकेशायर शहरातील जे�स हार �ी�हज यान ेइ.स. १७६४ म�ये ि�पिनगं जेनी 
या सूत कातणी यं�ाचा शोध लावला. �यामळेु कापसाचा धागा बनिव�याची ि�या अिधक 
वेगाने होऊ लागली. �े�टन शहरात �रचड� आक� राईट यान ेइ.स. १७६९ म�ये वॉटर�ेम ह े
सूत कातणी यं� तयार केले. या यं�ा�या मदतीन े कापसातून अिधक िपळदार व मजबूत 
धागा बनिवण ेश�य झाले. सॅ�यएुल कॉ�पटन येन इ.स. १७७९ म�ये ि�पिनंग �यूल यं� 
बनिवल.े �या�या मदतीन े धागा अिधक तलम व मजबतू सूत कातण े श�य झाले. क� ट 

शहरातील डॉ. एडमंड काट�राईड या धम�ग�ुन े पॉवरलमु यं�माग तयार केला. �यामळेु 
िवणकामाचा वेग शेकडो पटीन ेवाढला. दि�ण अमे�रकेतील एिलि�हटन ेइ.स. १७९३ म�ये 
कॉटन जीन नावाचे यं� बनिवले. �यामळेु कापसापासून सरक� अलग काढणे सलुभ झाले. 
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इ.स. १८४६ म�ये एिलयास हॉब या अमे�रकन सशंोधकान े िशवणयं�ाचा शोध लावला. 
वरील शोधामळेु कापड उ�ोगात सव� �कारची �गती झाली. 

 
२) कोळसा व लोखंड िनिम�तीच ेउ�ोग : 
 औ�ोिगक �ांती�या काळात यं� िनमा�ण कर�यासाठी लोखंडाचा उपयोग होतो. 
�यामळेु ल�खड उ�पादन वाढिव�याची गरज भासू लागली. प�रणाम अनेक िठकाणी 
जंगलतोड झाली. अठरा�या शतका�या म�याला कोलबकुडे हे लोखंड �यवसायाचे 
मह�वपूण� क� � होते. अश�ु लोखंड श�ु कर�यासाठी कोळशासाठी गरज होती. �यामळेु 
कोळसा खाणीचा शोध लागला. इ.स. १७५० म�ये लोखंडा�या खिनजाला 
िवतळिव�यासाठी दगडी कोळशाचा वापर कर�याची नवी प�त शोधून काढली. इ.स. 
१७६० म�ये �मीटरने वतु�ळाकार िफरणार े भाता यं� तयार केल.े �यामळेु कोळशा�या 
भ�्यातील अडचण दूर झाली. इ.स. १७९० म�ये बा�पश��वर चालणार ेनव ेइंिजन तयार 
केले. �यामळेु कोळशा�या भ�्यांवर सतत वाया�चा झोत टाक�याची मोठी सधुारणा झाली. 
इ.स. १७६६ ते ८४ या काळात लविचक लोखंड िनमा�ण कर�या�या प�तीत �गती 
झाली. इ.स. १७८३ म�ये तापले�या लोखंडाला हातोड्यान ेठोकून �याला हवा तो आकार 
दे�या�या प�तीऐवजी तयार ठेवले�या खाचामधून लोखंडाचा रस ओतून लोखंडी बीम 
तयार कर�याची प�त िवकिसत झाली. इ.स. १८१६ म�ये सर हं�े डे�हीने िबनधो�याचा 
कंिदल शोधून काढला. �यामळेु खाणीत काम करण ेसरुि�त झाले. अ�हम डब� यान े�ला�ट 
फन�स (भ�ी) साठी कातड्या�या भा�याचा उपयोग �थम केला. जॉन ि�मटन याने इ.स. 
१७६० म�ये वायूपंप शोधून काढला. ह�ेी कॉट� यान ेइ.स. १७८४ म�ये अश�ु लोखंड 
श�ु कर�याची खास भ�ी तयार केली. इ.स. १७९४ म�ये मॉडं�लेन े�लाईड र�ेट शोधून 
काढले. इ.स. १८२८ म�ये जे�स ने�सनन े भ�ी तापिवताना भा�यातून उ�ण वायूझोत 
टाकण े अिधक फायदशेीर अस�याचे िस� केल.े इ.स. १८४२ म�ये बा�प श��वर 
चालणारा घण व हातोडा तयार केला. इ.स. १८५६ म�ये हे�ी बेसामेर याने लोखडं 
श�ुीकरणाची व पोलाद िनिम�तीची प�ती शोधून काढली.  

 
३) बा�पश�� व िव�ुतश�� : 
 नवीन यं�े चालिव�यासाठी �ारभंी जलश��चा उपयोग कर�यात आला. नंतर�या 
काळात �याची जागा बा�पश��ने घतेली. इ.स. १७०० म�ये थॉमस सॅ�हेरी यान े
खाणीतील पा�याचा िनचरा कर�यासाठी बा�पयं�ाचा सव��थम वापर केला. इ.स. १७०५ 
म�ये थ।ँमस �यूकॉमेन याने वाफे�या श��वर चालणार ेसव��थम बा�पयं� तयार केल.े जे�स 
वॅट व ि�मंगहॅम यांनी �यकुॉिमन�या यं�ातील तांि�क दोष दूर क�न इ.स. १७६९ म�ये 
बा�पयं� तयार केले. इ.स. १७८५ म�ये काट�राईटने बा�पश��वर चालणार ेयं�माग स�ु 
केले.  

 
 १९ �या शतकात बा�पश��ऐवजी िवजेचे सहा�य घे�यात आले. �हो�टा यान े
इ.स. १८०० म�ये �होि�टक सेल (कोरडी िवजेरी) शोध लावला. ॲि�पयर याने िव�तु 
चुंबक�य शा�ाचा पाया घातला. मायकेल फॅरडेे यान ेडायनोमाचा शोध इ.स. १८८२ म�ये 
लावला. ब�जामीन �।ँकिलनने (इ.स. १७०६-९०) िवजेचा शोध लावला. मायकेल फॅरडेेने 
१७२१ म�ये िवजेची मोटार व िव�तु जिन� तयार केल.े मोस� याने इ.स. १८३७ म�ये 
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टेिल�ाफचा शोध लावला. सायरस िफ�ड यान े इ.स. १८६६ म�य े पिहली �घ�स 
अटलांिटक केबल घातली. इ.स. १८९६ म�ये माक�नी यान े िबनतारी तारायं�ाचा शोध 
लावला.  

 
४) दळणवळणातील सधुारणा : 
 इं�लंडम�ये न�या यं�ा�या मदतीन े मालिनिम�तीचा वेग वाढला. �याची वाहतूक 
जलदगतीने कर�याचा �� िनमा�ण झाला. लकेँशायरात सतुी व�ाचा उ�ोग क� ि�त झाला 
होता. जगाची बाजारपेठ उपल�ध झा�यािशवाय हा उ�ोग दीघ�कालीन िवकास होणे श�य 
न�हते. �यामळेु दळणवळणाची गरज िनमा�ण झाली. �यातून नवे तं��ान िवकिसत होऊन 
दळणवळणात सधुारणा झाली.  

 
अ) र�त े :  इं�लंडमधील र�ते जनुे व खाचखळ�यांमळेु िन�पयोगी होते. नव े प�के र�त े
तयार कर�याचे काम खाजगी कंप�यांनी घतेले. जॉन मॅक अॅडॅम याने खडी व िचखल याचा 
वापर क�न प�के र�ते बांध�याच ेतं� शोधून काढले. १८३९ म�ये चा�स� गडुडअर यान े
रबर �ह�कनाईज कर�याच ेतं� शोधून काढल.े  

 
ब) र�ेवे : सव��थम इ.स. १८१० म�ये �े�ही िथकनेने वाफेचे इंिजन तयार केले. इं�लंडचा 
जॉज� ि�टफ�सन व िव�यम हडेले यांनी इ.स. १८१४ म�ये बॉयलर �या वाफेवर चालणार े
रॉकेट नावाचे र�ेव े इंिजन तयार केल.े जगातील पिहली र�ेवगेाडी इ.स. १८३० म�ये 
िल�हरपलु ते मचँे�टर धावू लागली. या इंिजनचा वेग ताशी २९ मैल होता. इ.स. १८३० 
म�ये पीटर कूपरन ेहामथंब नावाचे इंिजन असलेली सधुा�रत र�ेव ेगाडी तयार केली.  

 
क) जहाज / आगबोट व िवमानसवेा : र�ेवनेे बंदरापय�त आणलेला माल आगबोटीतून 
परदशेी पाठवला जात असे. आता िशडां�या जहाजाऐवजी बा�पश��वर चालणाया�  बोटीचा 
उपयोग होऊ लागला. अमे�रके�या रॉबट� फुलटॉन याने इ.स. १८०७ म�ये बा�पश��वर 
चालणारी पिहली �लेरमे�ट नावाची नौका हडसन नदीवर स�ु केली. ितन े३२ तासाचे १५० 
मैलांच ेअतंर कापले. इ.स. १८३८ म�ये �ेट वे�टन� ह ेजहाज अमे�रकेतून िनघून कोठेही 
कोळसा न घेता १५ िदवसांत इं�लंडला पोहोचले. इ.स. १८४० म�ये सॅ�यएुल कुनाड� यान े
अटलांिटक महासागराव�न अमे�रकेत जा�याची िनयिमत जहाज वाहतूक स�ु केली. 
िवसा�या शतका�या �ारभंी ऑरि�हल व राईट या दोघांनी पिहले हवते उडणार ेयं� इ.स. 
१९०३ म�ये तयार केले. इ.स. १९०८ म�ये �याच ेयश�वी उड्डाणही केले.  

 
ड) िबनतारी ताराय�ं व टेिलफो�स : या सव� शोधात संदशे वाहना�या प�तीत जी �ांती 
घडून आली ती अितशय मह�वाची ठरली. चा�स� ि�हट�टोन या इं�ज �य��न े िव�तु 
िबनतारी तारायं�ाचा शोध लावला. इ.स. १८६६ म�ये अटलांिटक महासागरात पिहली 
केबल टाक�यात आली. इ.स. १८७० म�ये जम�न माणसान े टेिलफोनव�न दूर�या 

माणसाशी सभंाषण करता यऊे शकेल, असा शोध लावला. इ.स. १८४४ म�ये मोस�ने 
तारायं�ाचा आिण अले�झांडर बेल व पिह�या एिडसनने टेिलफोनचा शोध लावला. 
माक�नीने रिेडओचा शोध लावला. इ.स. १८४० म�ये पो�टकाड� यो�य �थळी पोचिवणारी 
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पेनीपो�ट योजना स�ु केली. गणकयं�, रडार, दूरदश�न, उप�ह, अवकाशयाने, 

�योगशाळा, अ�याधिुनक दिुब�न दळणवळणा�या साधनात �ांती घडिवली. �यामळेु सव� 
जग जवळ येऊ लागल.े 

 
५) कृषी ��ेातील �ातंी : 
 अनेक �े�ातील उ�ोगधं�ात बदल घडून येत असताना कृषी �े�ात ही �ांती 
घडून आली. �यामळेु जगात कृषी�धान व उ�ोग�धान अथ��यव�थांचा िवकास झाला. 
पूव�ची शेती गरजेपरुती व पोटापरुती होती. जा�त उ�पादन क�न शेतीच े �यापारीकरण 

करावे, ही संक�पना औ�ोिगक �ांतीमळेु िनमा�ण झाली. �याला िवमान व �यापाराची जोड 
िमळा�याने शेतीचे औ�ोिगकरण झाले. लॉड� टाऊन श�ड याने शेतीतील पीक बदल�यान े

जिमनीचा कस कायम राहतो, हा मह�वाचा शोध लावला. रोड, ऑथ�र यंग, बेकवले यांनी 
शा�ीय प�तीन े सशंोधन क�न अनेक �योग यश�वी केले. खतां�या मदतीन े सिुपकता 
वाढिव�यात आली.  

 
 ��येक शेतकया�न ेआप�या शेतीला कंुपण घालावे, असा कायदा पाल�मंटने मंजूर 

के�याने, अनेक शेतकया�ना आप�या जिमनीवरील ह�क गमवावा लागला. यालाच 
इं�लंड�या इितहासात वंपणाची चळवळ असे �हणतात. यािशवाय सरकारन ेअनेक कायद े

मंजूर केले. शेती सशंोधनातून अनेक �कारची िबयाण,े क�टकनाशके, औषधे, खते, 

कृषीपंढरी इ. मळेु �गती झाली. यािशवाय इ.स. १७३७ म�ये जॉन िडअरन ेपोलादी नांगर, 

मॉशने मळणी यं�, अपलबीन ेकापणी व भार ेबांधणार ेयं�, कॉिम�कचे कापणी यं� इ. शोध 
लागल.े ऑथ�र यंग�या ि�िटश बोड� ऑफ अॅ�ीक�चर या स�ंथेन े िविवध उप�म राबवले. 
�यामळेु कृषी�े�ात मोठी �गती झाली.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) औ�ोिगक �ांतीची वाटचाल �प� करा.  

 
 
 
 
 
 

६.६ औ�ोिगक �ातंीच ेप�रणाम 

 
 औ�ोिगक �ांतीने ज�म िदललेी यं�सं�कृतीचा �सार इं�लडं�माणेच सव� जगात 

हळूहळू झाला. मानवी जीवना�या अंगोपांगाचे आमूला�, प�रवत�न करणारी सव��पश� घटना 
�हणजे �ांती होय. �ांतीमळेु मानवी जीवनात एकाच वेळी सखुसंप�ी व द:ुखदा�र�य् 
आले. इं�लंड�माणे नेपोिलयननेही �ांतीचा पाठपरुावा केला. �ा�स�माणचे इतर रा��ांनीही 
�ांतीचा �कार केला. या �ांतीचा जीवना�या िविवध पैलूंवर प�रणाम झाला.  
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अ) औ�ोिगक �ातंीच ेआिथ�क प�रणाम : 
१) उ�पादना�या त�ंातील बदल व उ�पादन वाढ : 
 औ�ोिगक �ांतीचा �ाम�ुयाने आिथ�क जीवन व अथ��यव�था यावर प�रणाम 
झाला. कारखा�यातून व�तू उ�पादनाचे नवीन तं� वापर�यान ेउ�पादन प�तीत फार मोठा 
बदल झाला. परपंरागत घरगतुी उ�ोग बंद पडले व िविवध व�तूंचे उ�पादन िविवध 
�कार�या कारखा�यात स�ु झाले. �यामळेु उ�पादनाचा वेग वाढला. तो औ�ोिगक �ांतीस 
अनकूुल ठरला.  
 

२) भाडंवलदार वगा�चा उदय : 
 कारखान े स�ु करणे व त े चालवणे यासाठी मोठ्या �माणात भांडवलाची गरज 
असते. �यामळेु भांडवलशाही अथ��यव�था िनमा�ण झाली. �याम�ये भांडवलदार हा 

मह�वाचा घटक होता. भांडवल परुिवणारा नवा �यापारी, उ�ोगपती, पुंजीपती यांचा �ीमंत 
वग� िनमा�ण झाला. तयांनी एका कारखा�यापासून अनेक कारखान ेस�ु केले व औ�ोिगक 
िव�तार केला. या गुतंवणूक�तून एका बाजूला �ंचड नफा तर दसु�या बाजूस मजरुांच े
आिथ�क शोषण के�याने समाजातील ��े व �ीमंत वग� बनला. अिनब�ध आिथ�क 
�वातं�यवादी भांडवलदारान ेपढुील�माणे माग�या के�या. उ�ोगावरी रा�याचे सव� िनब�ध 

र� करावे. चोरी, खून, राज�ोह असे ग�ुह े होऊ नयेत यासाठी रा�यात केवळ र�काच े

काम करावे. म�ययगुीन कारागीर संघ, सनदी कंप�या आिण �यांची म�ेदारी न� क�न 
खलुे धोरण ठेवावे.  
 

३) �मिवभाजन व मजरुांची दयनीय ि�थती : 
 औ�ोिगक उ�पादन प�तीत �मिवभाजन हा मह�वाचा घटक होय. गहृउ�ोग 
प�तीत कारागीर सव�च ���नी �वतं� असे उ�पादन साधनांवर �याची मालक� होती. तो 
आप�या इ�छेनसुार उ�पादन करत ेअस.े याउलट �ांतीनंतर उ�पादना�या साधनांवरील 

कामगारांची मालक� न� होऊन, �यव�थापन वगा��या िनयं�णाखाली नेमून िदललेे काम 
करावे लागत अस.े �यामळेु �मिवभाजनाला मदत झाली. कामगारां�या कामातील 
सज�नशील आनंद न� झाला. कारखा�यातील वातावरण आरो�य��्या िवघातक होते. 
अनेक अपघात होऊन �संगी म�ृयहुी ओढवत असत. कामगारांना राहावयास िमळालेली 

घर ेअ�यंत गिल�छ व क�दट असत. कामगारां�या कुटंुबातील ि�या, मलु ेपोटासाठी काम 
करत असे. अित�मामळेु जीवनातील आनंद न� झाला होता. ससंारी द:ुख िवसर�याक�रता 

मजूर दा�, जगुार या �यसनांना बळी पडू लागल.े दरुाचार, ग�ुराग, अनैितकता यांचा 
�ादभुा�व वाढला.  
 

४) गृहउ�ोग व �ामीण जीवनाचा हा�स : 
 म�ययगुीन अथ��यव�थेवरच औ�ोिगक �ांतीचा �ारभं झाला. �ांतीपूव� 
जीवनोपयोगी व�तूंच े उ�पादन करणारा िविवध �यावसाियक वग� खेड्यात राहत होता. 
�ांतीमळेु �यांच े �यवसाय बदं पडले. �यावसाियक मालक-मजूर वग� बेकार झाला. तो 
�वत:�या उदरिनवा�हासाठी शहराकडे वळला. जिमनदारी प�त न� झा�यान े जमीनदार 

शेतकरी, शेतमजूर यांनाही शहराकडे धाव घेतली. प�रणाम खेडी ओस पडली. �याचा 
प�रणाम गहृउ�ोगावर व �ामीण जीवनावर झाला.  
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५) नवनी अथ��यव�था : 
 म�ययगुातील सरजंामशाहीची शेतीवर आधा�रत अथ��यव�था हळूहळू माग ेपडली. 

ित�या जागी उ�ोग�धान, भांडवलशाही, म�ु अथ��यव�था अशी नवी अथ��यव�था 

उदयास आली. या अथ��यव�थेत कारखानदारी, �यापार, उ�ोगधं�ांना मह�व �ा� झाले. 

उ�पादन �मता वाढत गे�याने �याम�ये अथ��यवहार गुंतागुंतीच े झाले. जमीन, �म, 
भांडवल व �यव�थापक अस े सव� घटक मोठ्या �माणात उपल�ध अस�यान े अनेक 
�कार�या कंप�या �थापन झा�या. �यामळेु न�याचे व आयातीच े�माण वाढले. परतं ु या 
�यव�थेत िवषमतेची दरी िनमा�ण झाली. संप�ीचे अमया�द क� �ीकरण झाले. धातूच ेचलन 
बंद होऊन कागदी चलन स�ु झाले. शेअर बाजाराला अितशय मह�व �ा� झाले.  
 

६) कृषी��ेाकडे दुल�� : 
 म�ययगुात शेतीउ�ोग हा अथ��यव�थेचा म�ुय आधार�तभं होता. औ�ोिगक 
�ांतीने या उ�ोगावर चांगले व वाईट प�रणाम झाले. जमीनदारी प�त न� होऊन शेतीच े
वै�ािनक�करण व �यापारीकरण होऊन ह�रत�ांती झाली. धा�याचे उ�पादन वाढ�यान े
उपासमारीचा �� सटुला. तथािप शेती उ�ोगापे�ा उ�ोगधदंे जा�त फायदशेीर अस�यान े
समाज व शासनाचे शेतीकडे दलु�� झाले. शेतीला द�ुयम �थान �ा� झाले. शेतीमाला�या 

िकंमती, वाहतूक, महागडी अवजार,े खत-ेिबयाणे, क�टकनाशके अशा अनेक सम�या 
शेतक�यांना भेडसावू लाग�या.  
 

ब) औ�ोिगक �ातंीचे सामािजक प�रणाम : 
१) सखुसमृ� व आराम जीवन : 
 औ�ोिगक �ांती�या काळात अनेक वै�ािनक शोध लाग�यामळेु कारखानदारी 
प�त िनमा�ण झाली. �यातील न�या उ�पादनामळेु मानवा�या सखुसोयीम�य े वाढ झाली. 
सखुी व चैनी असं�य साधनांचे उ�पादन झाले. �व�त व दज�दार माल लोकांना �ा� झाला. 
लोकांच े जीवनमान उंचावल.े यं�यगुामळेु परपंरागत खडतर व क�मय जीवन न� होऊन 

सखुी व सम�ृ जीवनाला �ारभं झाला. दैनिंदन समाज जीवन, अथ��यव�था, 

दळणवळणाची साधन े व सां�कृितक �े�ात फार मोठा बदल झाला. वीजेची उपकरण,े 

िविवध यं�,े वै�क�य शोध, औषधे, �चंड धा�यो�पादन, मौ�यवान कलाकृती, उंची 

कापड, र�ेव,े मोटारी, जहाज,े टेिलफोन, िसनमेा, टी�ही, रिेडओ इ. साधनांमळेु मानवी 

जीवन संप�न, ससु�, सम�ृ व चैनी-िवलासी-आरामदायी बनले. हे सव� बदल औ�ोिगक 
�ांतीने घडवून आणले.  
 

२) नवीन समाजरचनचेी जडणघडण : 
 औ�ोिगक �ांतीने जनुी सरजंामशाही अथ��यव�था न� क�न भांडवलशाही 
अथ��यव�था िनमा�ण केली. �यामळेु मानवी जीवन व समाजरचना यां�यात पूण�पण े बदल 

झाला.समाजातील जनुा वग� राजा, राजप�रवार, उमराव, धम�ग�ु, शेतमजूर, भूदास, 

गलुाम ह े न� होऊन �या�याऐवजी भांडवलदार, उ�ोगपती, �यापारी, कारखानदार, 

कम�चारी, कारागीर, कलावतं, डॉ�टर, �ा�यापक, वक�ल, शा��, सािहि�यक, 
िवचारवंत आिण शेतकरी व मजूर असा नवा समाजवग� िनमा�ण झाला. बह�जन समाज हा 
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कामगार वगा�चा बनला. यामधून जागतृ असा म�यमवग� िनमा�ण झाला. तो �भावशाली 

होता. गरीब-�ीमंत, शोिषत-शोषक, सहनशील-अ�यायी, उपेि�त-�िति�त हा 
पर�परिवरोधी समाजरचनेतून सामािजक िवषमता वाढीस लागली. �यातून सामािजक 
अनेक �� िनमा�ण झाले.  
 

३) सयुं� कुटंुबप�तीचा �हास आिण �ीमु�� : 
 शेती�यवसायाशी िनगिडत असलेली सयं�ु कुटंुबप�तीचा हा�स औ�ोिगक 

�ांतीमळेु झाला. वाढते शहरीकरण, �याम�ये जागचेी अडचण, �यि� �वातं�या�या 
क�पना या�या �भावामळेु लहानलहान कुटंुब (िवभ�ु कुटंुब)े स�ंया वाढली. �ांतीचा जसा 

िवकास होत गेला, तसाच �य��-�य��मधील �ेम न� होऊन �यां�यात दरुावा िनमा�ण 
झाला. प�रणामी सयं�ु कुटंुब प�तीचा हा�स झाला.  
 

 औ�ोिगक �ांतीमळेु शरीर साम�या�ची गरज कमी झाली. �यामळेु उ�पादन �े�ात 
�ी-प�ुषां�या बरोबरीन े काम क� लागली. �यांनी आिथ�क �वातं�य �ा� झाले. �यामळेु 
परपंरागत कुटंुब व सामािजक बंधनातून म�ु झाली.  
 

४) समाजावरील धमा�चा �भाव कमी : 
 म�ययगुात समाजावर धमा�चा व धम�ग�ंुचा �भाव होता. �यामळेु समाजात 

अंध��ा, परपंरा व धािम�क समजतुी िनमा�ण झा�या. �बोधन व धम�सधुारणा चळवळीमळेु 
िव�ान व तं��ानाचा �भाव सतत वाढत गेला. �यामळेु एकूण समाजजीवनावरील धमा�चा 
�भाव कमी झाला. सव� समाज हा सखुी-चैनी िवलासी �हणजेच भौितकवादी बनला.  
 

५) जाग�क व �भावशाली म�यमवगा�चा उदय : 

 औ�ोिगक �ांतीमळेु समाजात म�यमवगा�चा उदय झाला. याम�ये �ा�यापक, 

डॉ�टर, वक�ल, इंिजनीअर, सशंोधक, कारागीर, सािहि�यक, िवचारवतं, कलाकार यांचा 

समावेश होतो. हा वग� �ीमंत नसला तरी तो जाग�क, �य�नवादी, िचकाटीचा असून �यान े
�ां�याचे व समाज�बोधन व सधुारणा चळवळीच े नेत�ृव केले. भांडवलदारांनी आिथ�क 
साम�या��या बळावर राजक�य वच��व िनमा�ण करीत होता. �यामळेु राजक�य भांडवलदार व 
म�यमवग� �ित�पध� बनले. आधिुनक लोकशाही शासनाम�ये या वगा�ला अितशय मह�व 
होते.  
 

६) भूदास प�ती व गुलामिगरी न� : 
 औ�ोिगक �ांतीमळेु यं�-तं� याची वाढ झाली. �यामळेु शारी�रक �माच े मह�व 
कमी झाले. िशवाय सरजंामशाहीचाही शेवट झाला. नवीन समाज िनमा�ण झाला. �याम�ये 

भूदास प�ती, गलुामिगरी या िपळवणूक करणाया�  �थे�या िवरोधात चळवळी स�ु झा�या. 
�यामळेु �ांतीनंतर भूदास प�त व गलुामिगरी प�त न� झाली.  
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क) औ�ोिगक �ातंीच ेराजक�य व इतर प�रणाम : 
१) राजशेाहीचा �हास : 
 औ�ोिगक �ांतीने समाजा�या अनेक गरजा पूण� कर�याचा �य�न केला. मानवाला 
अनेक िववेचनातून व अडचणीतून म�ु के�यान े तो �वतं� बनला. त�कािलन एक� 
कुटंुबप�तीचा व राजकारणातील �चिलत राजेशाहीचा �हास होत गेला. �यामळेु जगाची 
वाटचाल लोकशाही�या िदशेन े स�ु झाली. औ�ोिगक �ांतीनंतर इं�लंडम�य े जलदगतीन े
लोकशाहीचा िवकास व िव�तार झाला. �यांना मतदानाचा ह�क �ा� झाला. पढुील काळात 
ि�यांनाही हा ह�क �ा� झा�याने लोकशाहीचा िवकास व िव�तार झाला.  
 

२) आिथ�क रा��वादाचा उदय : 
 आप�या रा��ा�या आिथ�क भरभराटीसाठी करावे लागणार े�य�न �हणजे आिथ�क 

रा��वाद होय. आप�या देशातील उपल�ध खिनजसंप�ी, मन�ुयबळ, उ�ोगधंद,े 
देशांतग�त व देशाबाहेर �यापार या सवा��या िवकासाला उ�ेजन देणे. याचा आिथ�क 
रा��वादाम�ये समावेश होतो. आप�या देशाबरोबर �पधा� करणाया� इतर दशेां�या 

�यापारावर िनब�ध घालण,े आयात-िनया�त �यापारावर बंदी घालण.े �यां�या मालावर जकात 

जा�त बसवणे, तसेच आप�या दशेासाठी परदशेात �यापारासाठी वसाहती �थापन करणे. 

देशातील अित�र� भांडवल वसाहतीत गुतंवण,े या सवा��या आधार ेआप�या देशाचे िहत 
साधणे या धोरणाचा अनेक यरुोपीय रा��ांनी वापर केला.  
 

३) युरोपीय रा��ाचंा नवा सा��यवाद : 

 आ�यंितक रा��वाद, औ�ोिगक�करण, वांिशक ��े�व, बिल� रा��ांची आ�मक 
�व�ृी यां�या सयंोगातून िनमा�ण झालेल ेस�ा िव�ताराच ेधोरण �हणजे सा��यवाद होय 
िकंवा एका रा��ाने दसु�या रा��ावर सव� �कारच े अिधकार िनमा�ण करणे �हणजे 

सा��यवाद होय. बाजारपेठ, क�चा माल, धमा�तराचा हतेू व धम��सार, लोकस�ंयेच े

पनुव�सन या हेतूने आि�का, आिशया खंडात सा��यिव�तार केला. इं�लंड, �ा�स, 

हॉलंड, पोतु�गाल, �पने, इटली, जम�नी, रिशया, जपान, अमे�रका ही रा��े सा��यवाद व 
वसाहतवाद याम�य ेआघाडीवर होती.  
 

४) राजक�य ह�काची �ा�ी : 
 मजरुांची आप�या संघटना �थापन क�न आप�या द:ुखाचे िनवारण कर�याचा 
�य�न केला. आपणाला मतदानाचा ह�क िमळावा यासाठी इ.स. १८४४ म�ये चािट��ट 
चळवळ स�ु केली. या�ार ेकामगारांची पाल�म�टमधये �वेश क�न राजक�य स�ा ता�यात 

घे�याचा �य�न केला; परतं ु शासनान े �यां�या माग�या मा�य के�या. इ.स. १८६७ चा 
कायदा पास क�न कामगारांना �यांची मालम�ा व धम� याचा िवचार न करता �यांना 
मतदानाचा ह�क दे�यात आला.  
 

५) कामगार सघंटना व चळवळीचा उदय : 
 औ�ोिगक �ांतीमळेु कारखानदारी वाढली. तसे कामगारांचे ��ही वाढले. 
�यां�यावर अनेक �कारचे अ�याय होत अस.े आप�यावरील अ�याय दूर करणे व ह�क 
�ा�ीसाठी कामगाराने सघंटना �थापन के�या. या संघटनांनी व समाजवादी प�ांनी 



 106 

भांडवलशाही व �यांना मदत करणाया� शासनािवरोधी लढा िदला. �यातूनच कामगार 

चळवळ उदयाला आली. इं�लंडम�ये चािट��ट चळवळ, अमे�रकेत पॉ�यिुल�टांची चळवळ 
ही कामगार लढ्याची ठळक उदाहरण ेहोती. कामगार चळवळ�मळेु अनेक ह�क व सधुारणा 
झा�या.  
 

 औ�ोिगक �ांती �हणजे इितहासातील एक अपूव� व महान यगु�वत�क �ि�या 
आहे. या �ांतीने द:ुखासह अनेक शारी�रक क�ा�या च�ातून मानवाची सटुका केली. पण 
अनेक न�या जिटल सम�या िनमा�ण के�या. ऐितहािसक��्या िवचार करता �ाथिमक 
अव�थेतील मानवा�या जनावरांना माणसाळिवले व शेती�यव�थेला स�ुवात करण.े या 
�ि�यांशी या �ांतीची तलुना करावी लागते. औ�ोिगक �ांतीने आधिुनक जगाला ज�म 

िदला, असे �हट�यास फारस ेवावग ेठरणार नाही.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) औ�ोिगक �ांतीची प�रणाम सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

६.७ सारांश 

 
 म�ययगुात �बोधन चळवळीमळेु सामािजक व आिथ�क बदल मोठ्या �माणात 
झाले. तसेच जूनी समाज �यव�था न� होऊन नवीन समाज रचना तयार झाली. वै�ािनक 
�े�ात नवनवीन शोध लागल.े �यातून औ�ोिगक �ांती घडून आली. �यामळेु देशाची सव� 
�े�ात �गती झाली. तसेच वसाहतवाद मोठ्या �माणात िनमा�ण झाला. �यातून वसाहतीची 

िपळवणूक, अ�याय, अ�याचार मोठ्या �माणात होऊ लागली. औ�ोिगक �ांतीतून 
समाजात आिथ�क िवषमता िनमा�ण झाली. भांडवलदार वगा�कडून कामगारांची िपळवणूक 
झाली. ती न� कर�यासाठी आिण नवीन समाजरचना कशी असावी या संदभा�त ज ेिविवध 
मत�वाह होते �यातून समाजवाद हे त�व�ान उदयास आले. समाजवादाच े दोन �वाह 
आहेत. आदश�वादी व सा�यवादी िवचार�वाह आहेत. �याचा जागितक इितहासावर फार 
मोठा �भाव पडला.  
 

६.८ �� 

 
१) औ�ोिगक �ांती �हणजे काय ते सांगून �ांतीचे �व�प सांगा.  
२) औ�ोिगक �ांतीची कारणे �प� करा. �ांतीचा िव�तार करा.  
३) औ�ोिगक �ांतीचे प�रणाम �प� करा.  
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७ 
 

युरोपमधील रा��-रा�यांची िनिम�ती 
 
घटक रचना : 
 

७.०  उि��ये 

७.१ ��तावना  

७.२ रा��-रा�य संक�पना 

७.३ रा�� रा�याची वैिश�्य े

७.४ �ा�स व इं�लंड मधील रा�� रा�याचा उदय 

७.५ इं�लंड 

७.६ �ा�स 

७.७ सारांश  

७.८  ��  
 

७.० उि��ये  
 

१) एका िविश� भूभागावर राजक�य��्या सघंिटत झालेले लोकांचा अ�यास करण.े  

२) रा�या�या उदयामागील काय�कारणभाव शोधून काढणे.  

३) �यां�या ताि�वक िववचेनातून रा�या�या उ�ाचे िस�ांत मांडणे.  

४) सभोवताल�या प�रि�थतीच ेिववचेन क�न रा�य-रा�य संक�पनेचा आढावा घेणे. 
 

७.१ ��तावना  
 

             रा��-रा�य या िवचाराचा परु�कार पािह�या महाय�ुानंतर अम�ेरकेचे अ�य� 
िव�ो िव�सन यांनी १४ कलमी जाहीरनामा जाहीर केला व �हसा�य�या तहात तो ठेवला. 
एका रा��ीय�वा�या लोकांच े एक रा�य असाव े व आपले �वतःचे शासन व �वत: 
चालिव�याचा �विनण�याचा अिधकार ��येक �वतं� रा��ीय�व असले�या लो�सामदुायास 
असावा. या िवचारांचा �भाव पािह�या महाय�ुानंतर शांतता ��थािपत कर�यासाठी 
१९२० साली आयोिजत करणात आले�या पॅ�रस प�रषदेवर पडला. यरुोप खंडात काही 
सा�ा�याच ेिवघटन होऊन यरुोप खडंात रा�� रा�ये.  
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७.२ रा��-रा�य संक�पना 

 
 �ाचीन रोमन काळातील रा�याची क�पना आिण म�ययगुीन सरजंामशाहीतील 
िवक� ि�त रा�याची क�पना या राजक�य �शासना�या ��ीन े कुचकामी ठर�या. 
म�ययगुा�या उ�राधा�त उ�राध� एक नवीन �यव�था उदयाला आली. ितला रा��-रा�य 
�यव�था असे संबोधले जाते.  

 
 रा��रा�य या िवचाराचा परु�कार पिह�या महाय�ुानंतर अमे�रकन �ेिसड�ड िव�ो 
िव�सन यांनी १४ कलमी जाहीरनामा केला व �हासाय��या तहात १९९१ म�ये तो ठेवला. 
एका रा��ीय�वा�या लोकांच े एक रा�य असाव े व आपले �वत:चे शासन व �वत: 
चालिव�याचा �वयिनण�याचा अिधकार ��येक �वतं� रा��ीय�व असले�या लोकसमदुायास 
असावा. या िवचाराचा �भाव पिह�या महाय�ुानंतर शांतता ��थािपत कर�यासाठी 

१९२० साली आयोिजत कर�यात आले�या प�रस प�रषदवेर पडला. ऑटोमन, ऑ��ो 
हंग�ेरयन आिण जम�न सा��याचे िवघटन होऊन यरुोप खंडात पोलांड यगुो�लाि�हया 
ब�गे�रया समािनया इ�यादी रा��ांम�ये �थापन कर�यात आली. दर�यान�या काळात 
रिशयन रा�य�ांतीनंतर रिशयन सा��य िवघटन होऊन िबगर रिशयन रा��ीय�वा�या 
लोकसमदुायाची �वातं�य रा�� रा�य अि�त�वात आली.  

 
रा��-रा�याचे आव�यक घटक : 
१)  समान हेतूसाठी एक� येऊन सघंटना�मक �व�प �ा� केलेला लोकसमदुाय 

२)  या लोकसमदुायाला �वत:च े घर वाटणारा िनि�त असा भूभाग, लोक या भूभागावर 
कायम �व�पात वा�त�य क�न राहतात.  

३)  बा� िनयं�णापासून �वतं� व अतंग�त साव�भौ�व 
४)  राजक�य सघंटना िकंवा सं�था �या�ार ेलोक सघंटीत राह�न काय�वाही होते.  
 

 या चारही घटकांचे मह�व एवढे आहे.  

 
 रा��ीय�वासाठी आव�यक असले�या घटकांचा पाया म�ययगुातच घातला गेला 

होता. समान सं�कृती, समान भाषा, समान परपंरा या गो�ी रा��ीय�वाच ेिनदश�क मान�या 
जातात. भौगोिलक ��्या सलग असा �दशेात एका िविश� मानवी समूहात या गो�ी िदसून 
आ�या व अ�य अशाच �व�पा�या मानवी समूहापासून �याच े िभन�व दश�िवता आले. 

�हणजे �या �देशाशी िन�ा ठेवणाया�चे रा��-रा�य िनमा�ण होते. यरुोप खंडात इं�लंड, 

�ा�स, �पने आदी रा�यांमधून रा�� रा�याची क�पना बनवली.  

 

७.३ रा�� रा�याची वैिश�्ये 

 
 रा��-रा�य �यव�थेचा �ारभं १६४८ �या वे�टफािलया करारापासून झालेला 
आहे. साधारणपण ेरा�यसं�था व रा��रा�य �यव�था या दो�हीही संक�पना समान अथा�न े
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वापर�या जातात. �यामळेु �यांची काही मूलभूत �व�पाची वैिश�्य े पढुील�माणे आहेत. 
जाती : रा��वादा�या िनिम�तीसाठी जनसमदुाया�या जातीत एकता असणे अितशय 
आव�यक असते. एका जातीपासून िनमा�ण झाले�या जनसमूहाला रा�� �हटले जाते. एका 
जातीतून िनमा�ण झाले�या जनसमूहाम�ये अनेक गो�ी एकसमान असतात. �यात 
सां�कृितक एकता असणे अितशय आव�यक असते. आज�या ि�थतीत रा��ीयता िकंवा 
रा��वाद िविभ�न जाती�या आिण समदुायां�या एकतेतून िनमा�ण झालेली आहे.  
 

७.३.१ धम� : 
 रा��ा�या�या िनिम�तीसाठी जातीय समानतेबरोबरच समान धम� असणे अितशय 
मह�वाचे असते. एका धमा�मळेु �चडं जनसमदुायाल एक� करता येवू शकते. यरुोपात रा�� 

रा�या�या िनिम�तीसाठी रोमन, कॅथािलक आिण �ो�टेट धमा�चे मह�वाचे योगदान आहे.  
 

७.३.२ भौगोिलक एकता : 
 भौगोिलक एकता ह ेरा��-रा�याचे एक वैिश�्य मानले जाते. कारण यातूनच रा��-
रा�याचे �थािय�व िटकून राहत असते. �यामळेु भौगोिलक एकता िटकवून ठेवणे आिण 
आप�या सीमेअंतग�त राहणाया� नाग�रकांच े संर�ण करण े ही रा��-रा�याची जबाबदारी 
मानले जाते. भौगोिलकतेतूनच साव�भौम�व व रा��वादा�या भावना मजबूत होतात.  
 

७.३.३ साव�भौम�व : 
 साव�भौम�व िकंवा �भ�ुव ह ेरा��-रा�य प�तीचे सवा�त मह�वपूण� वैिश�्य मानले 
जाते. आप�या काय� �े�ांतग�त सव� नाग�रक व सं�थांना �यवहारांना िनयं�ण करणारी श�� 
�हणजे रा�याची साव�भौम श�� होय. आतंररा��ीय पातळीवर रा��-रा�याचे साव�भौम�व 
�हणजे ��येक रा�याला आप�या इ�छेनसुार आंतररा��ीय ��ेात �यवहार कर�याचे �वतं� 
होय.  
 

७.३.४ रा��वाद : 
 रा��वाद या घटकाने रा��-रा�य �यव�थेचे मजबूत केले आहे. �यामळेु हे रा��-
रा�य �यव�थेचे एक वैिश�्य आहे. समान भौगोिलक जाणीवेतून लोकांना रा��-रा�य 
�यव�थेब�ल अिभमान िनमा�ण होतो. रा�यसं�था �य���या िविभ�न गरजा पूण� करते. 
�यामळेु �य�� ित�या आ�ाच े पालन करत आपली कत��य पार पडतात �यामळेु तेथील 
जनतेत जो रा��वाद िनमा�ण होतो. तो रा��-रा�या�या अि�त�वासाठी मह�वाचा ठरत 
असतो.  
 

७.३.५ वैधािनक समानता : 

 जगातील सव�च रा��-रा�ये आकार, लोकस�ंया, सैिनक श��, आिथ�क उ�पादन 
�मता या बाबतीत समान नसली तरी �यांना समान वैयि�क समानतेचा दजा�  �ा� असतो.  
 हे रा�� रा�याचे विैश� आहे.  
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७.४ �ा�स व इं�लंड मधील रा�� रा�याचा उदय 

 
 �ाचीन रोमन काळातील रा�याची क�पना आिण म�ययगुीन सामंतशाही�या 
काळातील िवक� ि�त रा�याची क�पना या राजक�य �शासना�या अंमलबजावणी�या ��ीन े

कुचकामी ठर�या. म�ययगुा�या उ�राधा�त एक नवीन �यव�था आकाराला आली, ती रा�� 
रा�य �ादिेशक भाषांना आलेला जोम या घटकांमळेु म�ययगुा�या अखेर�या ट��यात 

रा��वादी भावना बळावली �यामळेु �ा�स, �पने, ऑि��या, इं�लंड, रिशया यासारखी 
रा��-रा�ये उदयाला आली.  

 

७.५ इं�लंड 

 
 १६०० साली ई�ट इंिडया कंपनी �थापन क�न �यापारा�या िनिम�ाने इं�लंडन े
सा��यवादाची नांदी केली. पोतु�गीजां�या पावलांवर पाऊल ठेवून इं�लंडन े मघुल 
राजवटी�या काळात सरुत यथेे पिहली �यापारी वखार स�ु केली. िहंद�ुथानातील छोट्या-

मोठ्या राजवट�चा दबुळेपणा, मागासलेपणा पाह�न समुार ेतीन शतका�या अवधीत आप�या 
राजक�य कौश�याचा आिण म�ुसदिेगरी�या जोरावर इं�लंडन े१९ �या शतका�या पूवा�धा�त 
िहंद�ुथानावर आपले अिधरा�य �थापन केले.  

 
७.५.१ सा��य िव�ताराची गरज : 
 आि�केतील सवा�त मह�वाचा �दशे ि�टीशां�या वाट्याला आला होता. इं�लंडला 
िबनी को�ट आिण केप ऑफ गडु होपपासून ते वर थेट इिज�पय�तचा �दशे िमळाला. 
औ�ोिगक �ांतीचा �सार इं�लंडम�ये झालेला अस�यान े इं�लंडन े स�ुवातीपासूनच 
सा��यिव�तारा�या धोरणाचा अवलंब केला होता. आिशया व अमे�रका खंडातील अनेक 
�दशेात इं�लंडन े वसाहती �थापन के�या हो�या. जसजशी औ�ोिगक �गती सा�य होवू 
लागली तसतशी इं�लंडलाही सा��यिव�ताराची गरज भासू लागली.  

 
७.५.२ सा��य िव�तारा�या �पध�त सहभाग : 
 सा��य िव�ताराची गरज िनमा�ण झा�याने यरुोिपयन रा��ांम�ये स�ु झाले�या 
सा��यिव�तारा�या �पध�त इं�लंड सव� साम�या�सह सहभागी झाला. हा सा��यिव�तार 
करताना �संगी इं�लंडन े य�ु े केली. आि�ेकेत सा��यिव�ताराची मोिहम दि�णेकडील 

भागापासून स�ु केली. दि�णेकड�या �दशेात केप ऑफ गूड होप, नाताळ, �ा�सवाल व 
ऑर�ज या चार �मखु वसाहती हो�या.  

 
७.५.३ बोअर यु� : 
 केप ऑफ गडु होप पासून उ�रकेडे सा��यिव�तार कर�यास डचांनी स�ुवात 

केली होती; �यामळेु या �दशेात वसाहती �थापन करताना ि�िटशांना �यां�या बरोबर व 

बशुमेन, कािफस�, झलूु या मातीबरोबर सघंष� अप�रहाय� होते. यथेे वसाहती �थापन 
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कर�याकरता डच आिण इं�ज यां�यात जे य�ु झाले. �याला 'बोअर य�ु' �हणतात. य�ुात 
ि�टीशांचा िवजय झाला. परतं ुहा भाग सा��याला जोड�याऐवजी डचांना अतंग�त �वाय�ा 
बहाल केली.  

 
७.५.४ आिशया व आि�का खंडातील सा��य िव�तार : 

 नाताळ, �ा�सवात, ऑर�जफ� �टेट व कॅ�प कॉलनी या सव� �दशेांचे िमळून 
यिुनयन ऑफ साऊथ आि�का ह ेरा�य बनिव�यात आले �यावर अ��य� वच��व कायम 
िटकवले. आिशया खंडाला (भारताला) जोडणारा सएुझ कालवा हा जवळचा माग� 
अि�त�वात आ�यानतंर �यां�या शेअस�ची मोठ्या �माणावर खरदेी इं�लंडन े केली. पढुील 
काळात इिज�वरही वच��व िमळिव�यासाठी हालचाली स�ु के�या. �ल-अलगबर या य�ुात 
इिज�चा पराभव कर�यात इं�लंडला यश आले. याच प�तीन े इं�लंडन े सदुानचाही ताबा 

िमळवला, इं�लंड�या वसाहती �� चांप�ेा कमी अस�या तरी अितशय मह�वपूण� व नैसिग�क 
साधनसाम�ी�या ��ान ेसमृ� हो�या.  

 

७.६ �ा�स 

 
 पोतु�गाल व इं�लंड यां�या मागोमाग �ा�सने नेपोिलयन�या काळात सा��य 
आकां�ा ठेवून वसाहती िमळिव�यासाठी धडपड स�ु केली. �यां�या �य�नामळेु 
िहंद�ुथानात आिण आ�नये आिशयातील काही भागात �यापारी ठाणी स�ु क�न वसाहती 
िमळव�या.  
 

७.६.१ बाजारपठेेसाठी वसाहतीची गरज: 
 औ�ोिगक �ांतीनंतर �ा�सला क�या आिण प�या मालासाठी बाजारपेठेची 
आव�यकता होती. �याक�रता नवीन वसाहती िमळवणे गरजेचे होते. �यासाठी जवळचा 
आि�का खंड �यांना फाय�ाचा होता. सशंोधकां�या मदतीन े आि�का खंडाची मािहती 
घेऊन यरुोिपय रा��ांबरोबर �ा�सने �पध�त िशरकाव केला.  
 

७.६.२ आि�का खंडात �वशे : 
 ��झा या सशंोधकाने िमळवले�या मािहती�या आधारावर कांगो नदी�या 
उगमकडून कांगो खोर े िमळव�यास स�ुवात केली. यावळेी बेि�जयम या रा��ानेदखेील 
कांगो खो�यात �वशे केला. कांगो नदी�या मखुाकडून बेि�जयम व उगमाकडून �ा�स कांगो 
खोर े �यापू लागल.े दोन रा��ात संघषा�ची प�रि�थती उ�वली अखेरीस समझोता होऊन 
उ�र-दि�ण कांगोखोर े�ा�सला िमळाल.े  
 

७.६.३ �ा�सचा सा��यिव�तार : 
 आि�के�या �दशेावर यरुोपीय रा��ांनी अिधरा�य ��थािपत कर�या�या �ि�येत 
स�ुवात �ा�सने केली. इं�लडं�या िवरोधामळेु �ा�सला स�ुवातीला यश िमळाले नाही. 
आि�के�या उ�र िकनाया�वर अ�जे�रया येथे पिहली वसाहत �थापन केली. �यानतंर कांगो 

�यूिनिशया, मैनगेल, मोरो�को व सहारा हे �दशे आप�या वच��वाखाली आणले. �� चांना 

आि�केतील मादागा�कर, सोमाली लडँ या �दशेावर वच��व िमळवायचे होते परतं ु�यांना 
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यरुोिपयन रा��ांबरोबर सघंष� करावा लागला. या सघंषा�त �ा�सने तडजोडीचा �ि�कोन 
ि�वकारला �यामळेुच �� चांना कांगोतील काही �देश जम�नीला देण ेभाग पडल.े थोड�यात 
यरुोपातील सा��यवादी रा��ानी आि�केतील वसाहती िमळिवताना �संगी सघंष� वा 
तडजोड ि�वका�न आपला हतूे सा�य केला.  

 

७.७ सारांश  

 
 रा�� (Nation)  आिण रा�य (State) या दोन िभ�न सं�था आहेत. �यांची 
वैिश�्ये दखेील िभ�न �व�पाची असून िभ�न प�तीने िवकिसत झालेली आहेत. रा�य एक 
राजक�य आिण भू�े�ीय एकेक आह.े तर रा�� ह े ऐितहािसक आिण साव�भौम�व यांचा 
रा�यास समानाथ� अथवा पया�यी मानले जाते. तथािप रा�� आिण रा�य या िविभ�न 
�कार�या संक�पना आहते.  

 

७.८ ��  

 
१) रा�� –रा�यांची संक�पना सांगून वैिश�्ये सांगा.  

२) �ा�स व इं�लंड मधील रा�� रा�यांचा आढावा �या.  

 
आपली �गती तपासा : 

१) रा��-रा�य संक�पनेची वैिश�्ये सांगा? 
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८ 
 

इटली व जम�नी मधील रा��वादी चळवळी 
 
घटक रचना : 
 

८.० उि�� े

८.१ ��तावना 

८.२ इटलीमधील रा��वादी चळवळी 

८.३ इटािलयन एक�करणा�या सम�या 

८.४ इटाली�या एक�करणातील �मखु ट�प े

८.५ इटाली�या एक�करणातील �मखु नेत े

८.६ इटली एक�करणाचे मह�व 

८.७ जम�नीमधील रा��वादी चळवळी 

८.८ सारांश 

८.९ �� 

 

८.० उि�� े

 
या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स  
१) इटालीची पा��भूमी आिण नपेोिलयनची कारक�द� याची मािहती. 
२) इटालीची एक�करणातील िविवध ट��यांची मािहती. 
३) �मखु ने�यांची मािहती.  
४) जम�नी एक�करणाची पा��भूमी व सम�या.  
५) जम�न एक�करणाचे िविवध ट�प े
६) जम�नीच ेएक�करण आिण �याम�ये असणार े�मखु नेत ेयांची मािहती सांगणे. 

 

८.१ ��तावना 

 
 रा��वाद ही आधिुनक काळातील सव�शि�मान चळवळ असून याच चळवळीतून 
आज�या जगाची जडणघडण झाली. रा��वादातूनच ऐ�याची भावना अिभ�य� होते. ती 
एक मानवी मनाची आ�याि�मक अव�था आहे. आधिुनक जगात मानवतेचा कल 
िव�रा�या�या ��थापनेचा आह.े िव�रा�याची क�पना मानवा�या जा�तीत जा�त 
क�याणासाठी सचुिव�यात आली. िव�रा�याची क�याणकारी योजना रा��वादा�या �खर 
जािणवेमळेु फल�पु होऊ शकत नाही. रा��वादान े मानवा�या इितहासाम�ये �ांितकारक 
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बदल केले. १८ �या शतकात अमे�रकन, �� च रा�य�ांती घडली तसेच १९ �या शतकात 
इटली व जम�नीचे एक�करण हे रा��वादाचेच फल�व�प आहे.  

 
 इटली हे यरुोप�या दि�ण भागात असलेल े रा�� उ�रकेडे आ��स पव�त आिण 
दि�णेकडे भूम�य सम�ुान े वढेले�या इटली हा िनसग�र�य दशे आह.े �बोधन काळात 
इटलीने अ�यंत मह�वाची भूिमका बजावली होती. दोन महाय�ुां�या दर�यान इटलीत 
बेिनटो मसुोिलनी या ह�कूमशहाची स�ा होती. या काळात इटलीला यरुोप�या राजकारणात 
मह�वाचे �थान िनमा�ण झाले होते.  

 

८.२ इटलीमधील रा��वादी चळवळी 

 
८.२.१ इटली�या एक�करणाची पा��भूमी : 
 इटली ह े�ाचीन काळातील रोमन सं�कृती व रोमन सा��याचे उगम�थान आिण 
मह�वाचे क� � होते. रोमन सा��याची वैभवशाली परपंरा इटलीला लाभललेी होती. काही 
काळ संपूण� यरुोपवर रोमन सा��याची स�ा होती. तसेच यरुोप�या इितहासात इटलीला 
मह�वाचे �थान अस�याचे आणखी एक कारण �हणजे िख�ती जगाचे म�ुय धम�पीठ रोम 

येथे होत.े �बोधनकाळात वा�य, �यापार, कला या �े�ात इटलीची कामिगरी अ�यंत 
मह�वाची होती. �ाचीन काळापासून इटली�या नगर रा�यात �जास�ाक प�ती होती. 
परतं ु�ाचीन यगुा�या अखेरीस रोमन सा��याचे िवघटन झाले व अनेक छोटी छोटी रा�ये 
िनमा�ण झाली. रोमन सा��या�या �हासानतंर मा� इटलीच ेराजक�य मह�व संप�ुात आले. 
राजक�य ऐ�या�या अभावामळेु इटलीत छोटी छोटी रा�ये तयार झाली. यानतंर १५ �या 

शतकात �बोधनकाळात इटलीन े �यापार, उ�ोग, वा�य, शा� या �े�ात भरीव �गती 
केली. यानंतर एक�करण अि�त�वात येईपय�त इटलीत कोणतीही �गती घडून आलेली 
न�हती.  
 

१) नेपोिलयनची कारक�द� : 
 इ.स. १७९७ म�ये नेपोिलयनने इटलीचा बराचसा भाग िजंकून घेतला. ता�यात 
घेतलेला �दशे शासना�या सोयीसाठी �यान े एक� केला. �यामळेु इटािलयन जनतेला 

रा��ीय ऐ�याचा अनभुव आपोआप िमळाला. नेपोिलयन�या राजवटीमळेु �ढी, भाषा, 
वा�य हे घटक एक�करणात पायाभूत ठ� शकतील अस ेइटािलयन जनतेला वाटू लागले. 

नेपोिलयनमळेु इटािलयन लोकांना �वातं�य, रा��वाद आिण लोकशाही या त�वांची �ेरणा 

िमळाली. नेप�स�या �� च राजान े संपूण� इटली�या एक�करणाचे �य�न केले होते; परतं ु
नेपोिलयनने �याचा पराभव के�यामळेु त े�य�न फसले होते.  
 

२) ि�हए�ना प�रषद आिण इटली : 
 ि�हए�ना प�रषदे�या �ितगामी धोरणामळेु इटािलयन लोकां�या रा��वादी आकां�ा 
पूण� होऊ शक�या नाहीत. या प�रषदेने इटली�या रा��वाद मार�यासाठी इटलीचे छोटे छोटे 
तकुडे केले. मेटिन�कने काही भाग �वत:कडे (ऑि��या) घतेले आिण काही भाग आप�या 
अंक�त रा�या�या ता�यात िदले. मेटिन�क�या धोरणाकडे इटलीला िवघटनाबरोबरच 
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पारतं�यालाही त�ड दे�याची वेळ आली. इटली�या एक�करणाला िवरोध कर�याची �मखु 
भूिमका इथे मेटिन�क (ऑि��या) आिण पोप यांनी बजावली. या अडथ�यांबरोबरच सव� 
सं�थानाचे �ितगामी �व�पाचे धोरण हाही एक �मखु अडथळा एक�करणास होता.  
 

३) �रसॉिज�म�टो : 
 मेटिन�क�या दडपशाहीमळेु इटािलयन रा��ीय भावना न� हो�याऐवजी उफाळून 

वर आली. इटालीचा स�ु रा��िभमान, एकतेची भावना व सं�कृतीचा अिभमान 

पनु:��विलत कर�यासाठी सािह�य, कला, व��य, संघटन इ. मागा�नी १८ �या 
शतका�या उ�राधा�पासून अनेक �य�न स�ु झाले होते. या िविवध �य�नांनाच समु�चयान े
�रसॉिज�म�टो असे �हटल े जात होत.े इटली�या अि�मतचेी पनु�था�पना कर�यासाठी ही 
�ि�या स�ु झाली होती. या चळवळीमळेु लोकांचा जीवनाकड े पाह�याचा �ि�कोन 

बदलला. अधं��केडून लोक शा�ीय िवचारांकडे वळले. रोमन सा��य, डा�टे�या 

किवता, �बोधन काळातील इटलीतील कला, िव�ान यांचा इितहास प�ुहा सजीव होऊ 
लागला.  
 

 रा��वाद, स�दय�वाद, औ�ोिगक अथ�वाद या तीन भागांत �रसॉिज�म�टोच ेत�व�ान 

िवभागले होते. अटँोिनओ जीनो�हेसी, जोसेफ पॅ�रनी, जी, काल�, �ही. अ�फेरी या 
िवचारवंतांनी भूतकालीन इितहास जागतृ क�न इटलीला रा��वादी �ेरणा िदली. जोसेफ 
प�रनीने पोप�या दटु�पी वाग�यावर �खर टीका केली. पोप हाच इटलीची रा��ीय व�ृी 

दडप�यास आिण वैयि�क �वातं�य िहरावून घे�यास जबाबदार आह,े अस े�याच ेमत होते. 

समाजाची �गती िकंवा अध:पतन ही केवळ सरकारवर अवलंबून असते, असे �याच ेमत 

होते. �ादिेशक िवभाजना�या िवरोधी जी. काल� ची मते होती. �यां�या मते, इटलीतील 
माणस ेया �ादिेशक िवभाजनामळेु एकमेकांना परक� अस�यासारखी आहेत. इटािलयन�या 
नेम�या दोषांवर बोट ठेवून �ादिेशक िवभाजन न� कर�याचे आवाहन �यान ेकेले होत.े  
 

 सरदार घरा�यात ज�मल�ेया �ही. अ�फेरी या िवचारवतंान े �� च रा�य�ांतीला 
पािठंबा िदला होता. इटािलयन सं�कृतीब�ल �याला �चंड अिभमान होता. सं�कृती 
काळातले वैभव इटलीला प�ुहा �ा� �हायला पािहज ेअसे �याला वाटत असे. तो �हणत 

असे क�, �या�माणे �बोधन काळात इटलीत सां�कृितक पनु��जीवन झाले तसेच 
राजक�य पनु��जीवनही होईल आिण प�ुहा इटली एक राजक�य श�� �हणून पढेु येईल.  
 

४) इ.स. १८३० आिण १८४८ �या रा��वादी चळवळी : 
 ��य� एक�करणापूव� इटलीत काही रा��वादी आिण उदारमतवादी चळवळी 

झा�या. हो�या; परतं ुऑि��या�या दडपशाहीने या चळवळ�ना अपयश आले होते. इ.स. 
१८२० म�ये काबिेनरी या सघंटनेन े नेप�सम�ये उठाव केला. �वत:ची घटना आणवली 
पण मेटिन�कन ेती घटना र� केली व उठाव दडपला. इ.स. १८३० म�ये �ा�सम�य े�ांती 
झा�यावर इटलीत पोप�या रा�यातही िठकिठकाणी बंडे होऊ लागली. परतं ु ऑि��या 
आिण �ा�स�या सै�याने ही बडें मोडून काढली.  
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 इ.स. १८४८ म�ये �ा�सम�य े प�ुहा �ांती झाली. या �ांतीने पडसाद �व�रत 

इटलीत उमटले. िपडमाटँ, सािड�िनया, पोपची रा�य े यथेे लोकिनय�ु सरकार े आली. 
अनेक राजे इटलीच ेवच��व झगुा�न �ायला तयार होती. परतं ुऑि��यान ेया रा�यातील 
बंडाळी मोडून तथेे प�ुहा अिनयंि�त राजेशाही ��थािपत केली.  
 

आपली �गती तपासा : 
 

१) इटाली�या एक�करणाची पा��भूमी सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

८.३ इटािलयन एक�करणा�या सम�या 

 

१)  इटलीत अनेक छोटी छोटी स�ंथाने होती, ती सहजतेने एक�करणात सहभागी होणार 
न�हती.  

२)  इटलीचे �हिेनस आिण ल�बाड� हे �ांत ऑि��यात होते. तसेच इटली�या अनेक 
�ांतावर ऑि��याच े वच��व होते. �बळ ऑि��याची इटली�या मागा�तून हकालप�ी 
कशी करायची हा मोठा �� होता.  

३)  रोम हे पोपचे सं�थान होते. पोपचे रा�य सहज हाती यणेार नाही. पोप�या रा�याला 
ध�का लावायचा �हणजे कॅथॉिलक �जेचा रोष प�करावा लागणार.  

४)  �हेिनस, ल�बाड� येथे ऑि��याचे ग�ु पोलीस मोठ्या �माणावर अस�यान े अतंग�त 
कारभार होती असूनही काही उपयोग न�हता.  

 

   अशा सव� एकापे�ा एक जिटल सम�या इटली�या एक�करणापढेु हो�या.  

 

८.४ इटाली�या एक�करणातील �मखु ट�पे 

 
एक�करणाच ेट�प े: 
 इटली�या एक�करणास स�ुवात कर�यापूव� िपडमाटँ सािड�िनयाच ेसं�थान आदश� 
बनवणे आव�यक आहे याची का�ह�रला जाणीव होती. का�ह�रने म�ुयमं�ी होताच �या िदशेने 
पावल े टाकायला स�ुवात केली. �यान े �ांतीकारी सधुारणांचा काय��म हाती घेतला. 

रा�यातील �जा ही अधं�� अस�यान े धमा�चा मोठा पगडा �जेवर अस�यान,े ��येक 
सधुारणांना धम�ग�ंुचा होणारा िवरोध ल�ात घेऊन �यान े�थम धम�ग�ंु�याच अिधकारांवर 

मया�दा घात�या. �यापार, उ�ोग, शेती यां�या िवकासास चालना िदली. दळणवळण 
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वाढवल,े रा�यारा�यात सबंधं वाढवल,े सै�याची पनुर�चना केली आिण अ�पावधीत 
सािड�िनयाला एक आदश� आिण बलाढ्य सं�थान �हणून नावलौिकक िमळवला आिण साया� 
इटलीच ेल� वेधून घेतल.े  
 

८.४.१ ि�िमयन य�ुात इटालीची मदत : 
 ऑि��या�या िवरोधात का�ह�रला परक�य मदत असावी अस े वाटत होते. इ.स. 
१८५३ म�ये इं�लंड व �ा�स िव�� रिशया अस े ि�िमयन य�ु स�ु झाले. इटलीचा 

य�ुाशी काहीही संबधं नसताना का�ह�रने िपडमाटँ सािड�िनयाचे सै�य इं�लडं, �ा�स�या 
मदतीला पाठवले. याचा अपिे�त प�रणाम झाला आिण य�ुानतंर पॅ�रस यथेे भरले�या 
शांतता प�रषदेस का�ह�रला बोलावले. तथेे का�ह�रने इटली�या एक�करणास इं�लंड आिण 
�ा�स यांची निैतक मा�यता घतेली. इतकेच न�ह ेतर का�ह�रने म�ुस�ीपणान ेइ.स. १८५८ 
म�ये �ा�सशी �लॉि�बअस� येथे ग�ु मै�ी करार केला. लईु नेपोिलयनने एक�करणास 
मा�यता िदली आिण जर ऑि��यान े�थम आ�मण केले तर मदतीचे आ�ासन िदल.े  
 

८.४.२ ऑि��याशी य�ु : 

 श�ा�े वाढवून, ऑि��यन सीमेवर तंटे घडवून आिण ऑि��यािव�� �चार 
क�न का�ह�रने शेवटी ऑि��याला य�ु परुारायला लावल.े करारा�वय े �ा�स मदतीस 
उतरला. ऑि��याचा पराभव झाला. तशी �िशयान े हालचालीस स�ुवात केली. �शया 
ऑि��या�या मदतीस आपला पराभव होईल तसेच इटलीच े एक�करण झा�यास तो 
बलाढ्य दशे होईल या भीतीने �यान े (लईु नेपोिलयनने) माघार घतेली आिण ऑि��यन 
स�टाशी का�ह�रला न िवचारता य�ुबदंी घोिषत क�न तह केला. तो ि�हला�।ँकाचा तह 
का�ह�रन े या िव�ासघाताने राजीनामा िदला. �यापूव� �यान े �ा�सची मदत बंद झा�यान े
ऑि��यािव��चे य�ु थांबवल ेआिण पयरुीच येथे ऑि��याशी तह केला.  
 

८.४.३ म�य इटलीतील स�ंथाने : 

 म�य इटलीतील पामा�, मोदनेा, ट�कनी, रोमॅ�नो इ. स�ंथांनामधील जनता                
पयरुीच आिण ि�हला�।ँका तहानी ���ुध झाली. कारण या तहा�वये वर�या सव� 
सं�थानां�या रा�यक�या�ना गादी �ायची होती. �या रा�यक�या�ना जनतेने उठाव क�न 

बाजूला केले होते �यांना प�ुहा राजपद �ायला �जा तयार न�हती. सव� रा�ये िपडमाटँ, 
सािड�िनयात सामील �हावीत असे �जेला वाटत होते. इं�लंडन ेया रा�यां�या �वयंिनण�याला 
पािठंबा िदला. प�रणामी वरील सव� सं�थाने सघंरा�यात सामील झाली.  
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८.४.४ दि�ण इटलीतील स�ंथाने : 
 दि�णेतील नेप�स व िसिसलीम�येही य�ु काळात �वातं�य व ऐ�य या मागणीने 
जोर धरला होता. �जेन े उठाव केला. का�ह�र�या ग�ु पािठं�यान े गॅ�रबा�डीने िसिसलीचा 
कारभार हाती घेतला आिण नेप�सवर ह�ला केला. नेप�स�या राजाला पळवून लावून सव� 
सू�े ि�ह�टर इमॅ�यअुल�या हाती िदली.  
 

८.४.५ रोम आिण �हनेेिशया : 
 इटली�या एक�करणात आता फ� दोनच अडथळे रािहल े होते. इ.स. १८६६ 
जम�न एक�करणा�या संदभा�त ऑि��या आिण �िशया यां�यात य�ु उ�वले. ऑि��याला 
एकाक� पाड�यासाठी िब�माक� न े ि�ह�टर इमॅ�यअुलशी �हेनिेशया दे�या�या बद�यात मै�ी 
करार केला. िब�माक� न ेय�ु िजंकले आिण करारा�माणे �हेनिेशया इटलीला िदला.  
 

 फ� रोम इटलीत समािव� हो�याच े रािहल े होते. इ.स. १८७० म�ये जम�न 
एक�करणा�या संदभा�त �ा�स व �िशया यां�यात य�ु स�ु झाले. लईु नेपोिलयनने रोम�या 
र�णासाठी असणारी फौज काढून घेतली. ि�ह�टर इमॅ�यअुलने ही सवुण�संधी साधली 
आिण रोम िजंकल.े इटलीची राजधानी रोमला हलवली आिण या मागा�न ेइटलीच ेएक�करण 
पूण� झाले.  
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आपली �गती तपासा : 
 

१) इटाली�या एक�करणातील मह�वाचे ट�प ेसांगा. 

 
 
 
 
 
 
 

८.५ इटाली�या एक�करणातील �मखु नेत े

 
८.५.१ जोसफे मिॅझनी (१८०५ त े१८७२) :  
 मॅिझनी हा इटािलयन एक�करणाचा �णतेा होय. �याचा ज�म १८०५ म�ये 
िजने�हा येथे झाला. �याच ेवडील �ांितकारक होते. विडलांपासून �ांतीचे बाळकडू �यास 

िमळाल.े मॅिझनी हा �रसॉिज�म�टोमधला एक िवचारवतं, सािहि�यक होता. कवी व�ृी�या 

आिण भावना�धान मना�या मॅिझनीला इटलीच ेपारतं�य, िवघटन, �जेचे दा�र�्य खटकत 

होते. प�रणामी �यान ेआपले जीवन �वतं�, एकसंध व �जास�ाक इटली�या िनिम�तीसाठी 
वाह�याचा िन�य केला. या वेळी इटलीत काब�नेरी (िनखार)े नावाची ग�ु सघंटना रा��ीय 
भावना वाढव�याच े काय� करत होती. मॅिझनी या सघंटनेचा सद�य झाला. या संघटनेची 
आततायी कृ�ये आिण नकारा�मक काय��म �याला न पट�यान े �यान े या सघंटनेचा 
राजीनामा िदला. इ.स. १८३१ म�ये �ा�सम�ये झाले�या �ांतीपासून �फूत� घेऊन �यान े
यंग इटली नावाची ग�ु सघंटना �थापन केली. या सघंटनेत यवुकांचाच भरणा होता. 

मॅिझनीला असा िव�ास वाटत होता क�, यवुकश��च ेइटलीला �वातं�य िमळवून देईल. या 
संघटनेला इटली�या इितहासात मह�वाचे �थान आहे. कारण एक�करणात या सघंटनेचा 
वाटा िसंहाचा होता. या संघटनेचे उ�ेश खालील�माणे होत - 

 
१) इटली हा इटािलयनांसाठीच आह.े ऑि��याची येथून हकालप�ी करणे.  
२) पारतं�य घालवणे तसेच इटलीच ेएक�करण साधणे. 
३) �जास�ाकाची �थापना करण.े  
४) पोपची रा�य�यव�था सधुार�याचा �य�न करणे.  

 
 या सघंटनेन े केलेल े मह�वाचे काय� �हणजे इटलीत जागतृी घडवून आणली. 
इटली�या एक�करणासाठी फ� िवचार परुसे े नाहीत हे ओळखून �यान े यंग इटली या 
संघटने�ार ेत�णांची एक सेना उभी केली.  

 
 इ.स. १८४८ म�ये �ा�सम�ये झाले�या ितसया�  �ांतीचा �भाव इटलीवरही 
पडला. मॅिझनीन े या काळात गॅ�रबा�डी�या मदतीने रोमवर �वारी केली आिण 
�जास�ाकाची �थापना केली. यावेळी �ा�सम�ये लईु नेपोिलयन स�ेवर आला होता. 
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�यान े�ा�समधील कॅथॉिलक प�ाचा िव�ास संपादन कर�यासाठी पोप�या र�णाथ� रोमला 
सै�य पाठवले. मॅिझनी देश सोडून इं�लंडला गेला. इटलीचे एक�करण मॅिझनीला अपिे�त 
मागा�न े न झा�यान े तो एक�करणापासून अि�पत रािहला. परतं ु �याच े िवचार मा� 
एक�करणाची भावना जनमानसात वाढव�यास पोषक ठरत.े  
 

८.५.२ ग�ॅरबा�डी (इ.स. १८०७ - १८८२) : 
 गॅ�रबा�डीचा ज�म १८०७ म�ये नाईस �ांतात झाला होता. मॅिझनीचा मोठा 
�भाव �या�यावर होता. यंग इटलीम�ये काय�रत होता. शेवटी तो यंग इटलीचा �मखु झाला. 
लोकस�ाक रा�यप�ती�या �भावाने तो भारावून गेला होता. इ.स. १८३४ म�ये से�हॉय 
येथे झाले�या बंडात �यान े भाग घतेला परतं ु बंड अयश�वी झा�यामळेु �याला देश�याग 
करावा लागला. �यान ेदि�ण अमे�रकेत पलायन केले. परतं ु �यान ेइटली�या �वातं�याचा 
आिण एक�करणाचा �यास सोडला नाही. तेथे �यांनी लाल डगलेवा�यांची सेना उभारली. 
दि�ण अमे�रकेत �यान ेतेथील यादवी य�ुातही भाग घेतला. इ.स. १८४८ म�ये रा��वादी 
उठाव स�ु झाले. गॅ�रबा�डी ससै�य इटलीत आला. मॅिझनी�या मदतीन े �यान े रोमवर 
आ�मण क�न रोमची स�ा काबीज केली आिण तेथे �जास�ाक �थापन केले. परतं ुह े
�जास�ाक अिधक काळ िटकू शकले नाही. पढेु िपडमाटँ सािड�िनया�या नेत�ृवाखाली जो 
एक�करणाचा लढा स�ु झाला �यास गॅ�रबा�डीचा पािठंबा होता. नेप�स आिण 
िसिसलीमधील �जा अिनयंि�त राजेशाहीला कंटाळली होती आिण सािड�िनया 
िपडमाटँम�ये सामील हो�याच े �व�न पाहात होती. �यांनी गॅ�रबा�डीची मदत मािगतली. 
गॅ�रबा�डी �वत:�या लाल डगलेवा�यां�या सेनेसह िसिसली व नेप�सवर चालून गेला. 
िसिसली व नेप�स �यान े सहजतेने िजंकल े आिण तो रोमवर चालून गेला. रोम 
िजंक�यावरच िसिसली व नेप�स िपडमाटँला जोडले जाईल असे �यान े जाहीर केल.े ह े
पाह�न का�ह�र ग�धळून गेला. रोम िजंक�याचा ताबडतोब �य�न के�यास �ा�सचा राग 
ओढवेल आिण गॅ�रबा�डी �वतं� रा�य �थापन करले क� काय अस ेका�ह�रला वाटू लागले. 
परतं ु गॅ�रबा�डी अ�यंत िन�ावान व थोर मनाचा होता. �यान े िससीली व नेप�स ि�ह�टर 
इमॅ�यअुलला बहाल केल ेआिण �वत: राजकारणातून िनव�ृ झाला. गॅ�रबा�डीस ि�ह�टर 
इमॅ�यअुलन ेअनेक माना�या जागा देऊ के�या पण �यान ेआदरपूव�क �या नाकार�या आिण 
िनव�ृी ि�वकारली.  
 

८.५.३ काऊंट कॅिमलो डी का�ह�र (इ.स. १८९० - १८६९) : 
 का�ह�रचा ज�म िपडमॉटम�ये एका उमराव घरा�यात १८९० म�ये झाला होता. 
�थम तो सै�यात नोकरी करत होता. नंतर ती नोकरी सोडून �यान े शेती �यवसाय स�ु 
केला. �थम मं�ी व नंतर िपडमॉटचा म�ुयमं�ी झाला. �याचा यरुोिपयन राजकारणाचा 
सखोल अ�यास होता. तसेच ��य� राजकारणाशी संबंध अस�यान े इटली�या 
एक�करणाबाबत �याचे िवचार वा�तववादी होते. तर मॅिझनीचा �ि�कोन हा अ�यंत 
आदश�वादी होता. अथा�तच एक�करणाबाबत दोघांच ेमाग� िभ�न अस�यान े�यां�यात मतभदे 
झाले. मॅिझनीला का�ह�र हा इटली�या �वातं�याचा आिण एक�करणाचा श�ू वाटत असेट 
इटलीच े एक�करण हे फ� एकट्या इटली�या बळावर होऊ शकते ही मॅिझनीची क�पना 
का�ह�रला मा�य न�हती. �यासाठी �यान े �जास�ाकाचा माग� सोडून िपडमाटँचे नेत�ृव 
�वीकारले. �या�या कुशल सघंटन कौश�यामळेु मॅिझनीचा रा��वाद आिण गॅ�रबा�डीचे 



 121 

चैत�य यांचा िमलाफ घडून आला आिण �येयवादाला �यवहाराची जोड िमळाली. एक�करण 
झालेले पाह�यास मा� का�ह�र न�हता.  
 

८.५.४ ि�ह�टर इम�ॅयुअल : 
 इटािलयन रा��वादाला ��य�व�प देणारा िपडमाटँ सािड�िनयाचा राजा. इटलीच े
�वातं�य आिण इटािलयन रा��वादा�या िवकासासाठी �यान ेआप�या स�चेा वापर केला. 
का�ह�रला सतत मदत क�न आपले सं�थान आदश� बनव�याचा �य�न केला. एक�करणाचा 
परु�कता� व एक�करण घडवणारा असा दशेभ� राजा. एक�करणातील ि�ह�टर इमॅ�यअुलच े
�थान असाधारण आह.े  
 

आपली �गती तपासा : 
 

१) इटाली�या एक�करणातील जोसेफ मॅिझनी मािहती �ा.  

 
 
 
 
 
 
 

८.६ इटली एक�करणाच ेमह�व 

 
 रा��वादी भावनेचा िवजय होऊन इ.स. १८७१ म�ये एक �वतं� आिण बळकट 
रा�� इटली�या �पाने ज�मल.े �खर रा��वादान ेइटली यरुोपातील दखलपा� रा�� बनले. 

इटली�या िनिम�तीने ि�हए�ना प�रषदेची �यव�था संपूण�पणे न� झाली. मॅिझनी, गॅ�रबा�डी, 
इमॅ�यअुल यां�या काया�मळेु इटलीत संसदीय शासन�यव�था िनमा�ण झाली. उदारमतवाद 
वाढीस लागला. इटली�या िनिम�तीने नव े स�ासंतलुन िनमा�ण झाले. ऑि��याचे मह�व 
कमी झाले. इटली सा��यवादा�या �पध�तही इतर �पध�कां�या बरोबरीन े वाटचाल क� 
लागल.े  

 

८.७ जम�नीमधील रा��वादी चळवळी  

 
 पिव� रोमन सा��याचे िवभाजन होऊन लहान-मोठी सं�थाने अशा �व�पात त े

िटकून होते. १८ �या शतका�या शेवटी जम�नवंशीय, जम�न भाषा बोलणार ेलोक ३०० पे�ा 
अिधक लहानमोठ्या सं�थांनात िवभागलेले होते. या ३०० सं�थांनात ऑि��या आिण 
�िशया ही �बळ रा�ये होती. इ.स. ८०० म�ये शाल�मेन या राजान े �वबळावर �चंड 
सा��य िनमा�ण केल ेआिण �यान ेया रा�याला पोपचा आिशवा�द घतेला. पोपन े(शाल�मेन) 

या �ा�स�या राजाला �वत: मकुुट बहाल केला आिण �या�या रा�याला 'पिव� रोमन 

सा��य' हा बह�मान िदला. ते�हापासू हे रा�य 'पिव� रोमन सा��य' �हणून ओळखले 
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जाऊ लागले. शाल�मेननतंर ह े सा��य न� झाले. पोप�या कृपेन े या न� झाले�या 
सा��या�या स�टपदावर जम�न राजांना बसव�यात येऊ लागल.े �यामळेु ऑि��या�या 

राजाल 'पिव� रोमन रा�याचा स�ाट’ असा िकताब होता. तसेच या िकताबा�माणे ३०० 
सं�थानात ऑि��या �बळही होते आिण �याचा िव�तारही मोठा होता. ऑि��यानतंर 
�िशयाचे रा�य �बळ होते. आज जो �दशे जम�न रा�� �हणून ओळखला जातो तो �दशे 

एक�करणापूव� ब�ह�ेरया, �।ँकोिनया, सॅ�सनी, �वािबया व लोरने या पाच रा�यांम�ये 
िवभागला होता. पूव� हा िव�कळीत असा रा�यसघं होता. इ.स. ९१९ म�ये सॅ�सनीचा 
ड्यूक हे�ीने जम�नीवर स�ा �थापन केली आिण जम�न एक�करणाचा पाया घातला. 
�या�यानंतर रा�यावर आले�या ओटीने जम�न रा�� �बळ केले. इ.स. ९६२ म�ये पोपन े

ओटोने 'पिव� रोमन स�ाट' हा िकताब बहाल केला. या पिव� रोमन सा��य क�पनेमळेु 
जम�नी�या एक�करणाची क�पना आपोआप माग े पडली परतं ु १९ �या शतकात मा� या 
क�पनेन े प�ुहा वेग धारण केला आिण १९ �या शतका�या उ�राधा�त अखेर जम�नीच े
एक�करण साकार झाले.  

 
८.७.१ जम�न एक�करणा�या सम�या : 
१)  जम�नीत अनेक साव�भौम स�ंथाने होती. ही सव� सं�थाने सहजपण े एक�करणास 

मा�यता �ायला तयार न�हती. सं�थानांचे राजे आपली अिनयंि�त स�ा जाऊ नय े
�हणून एक�करणास िवरोध करत होते.  

२) जम�न रा�यसघंात इं�लंड�या ता�यातील �हॅनो�हर आिण डे�माक� �या ता�यातील 
हॉि�सटन याचाही समावेश होता. या दो�ही �वतं� भू�देशांचा एक�करणास िवरोध 
होता.  

३) जम�न �दशेात ऑि��या हा एक�करणाचा श�ू अ�यंत �बळ होता. जम�नी�या 
रा�यसघंावर ऑि��याचे वच��व अस�यान े एक�करणासाठी ऑि��यालाच नमवण े

ज�रीचे होत;े परतं ुऑि��या बलवान अस�यान ेतसे करण े�िशयाला श�य न�हते.  
४) �।ँकफट� पाल�म�ट िनमा�ण क�न मेटिन�कन े एक�करणाच ेसव�च माग� बंद क�न टाकले 

होते.  
 अशा प�रि�थतीत �िशयात �ेड�रक िव�यम चौथा गादीवर आला तो 

उदारमतवादी अस�यान े एक�करणासाठी �ेड�रकची मदत होईल, अशी अपे�ा जम�न 
जनतेची होती. परतं ु�ेड�रकवर असले�या मेटिन�क �भावामळेु या काया�त �याची जनतेला 
पया�याने एक�करणाला मदत होऊ शकली नाही. या सव� �ितकूल प�रि�थतीवर मात क�न 

मेटिन�क व ऑि��या यांना बाजूला क�न जम�नीला अिंतम �येयापय�त, एक�करणापय�त 

ने�याच े महान काय� ि��स ऑटो �हान िब�माक�  या साम�य�वान, धरुदंर म�ुस�ाने पार 
पाडले.  
 

८.७.२ जम�नी�या एक�करणाची पा��भूमी : 
 नेपोिलयन�या आ�मणामळेु जम�नीत ऐ�याच ेमह�व उमगल ेआिण तेथे रा��वादी 
भावना वाढीस लाग�या. सिुशि�त जम�न त�णांनीही रा��वाद जनतेत िनमा�ण कर�याच े
कम� कठीण काम केले. जम�न िवचारवतंांनी रा��ीय जागतृी िनमा�ण हो�यासाठी मह�वपूण� 
काय� केले. िवचारवंतांम�ये िफ�ते या िवचारवतंांचे काय� मह�वाचे ठरते.  
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१) जनेा िव�ापीठ : 
 ऑि��या आिण मेटिन�कन े जरी �ितकूल माग� वाप�न एक�करणास अडथळे 
आणलेल ेअसले तरी एक�करणा�या �येयाने �े�रत झालेल ेजम�न रा��भ� नवीन माग� शोधू 

लागल.े जम�नीतील सव� सं�थांनाम�ये ऑि��या आिण मेटिन�क यां�या �भावाने रा��वादी, 
एक�करणवादी यां�यावर ग�ुपणे ल� ठेवलेले होते. अशा प�रि�थतीत एक�करणाची भावना 
वाढ�याच े काय� जेना िव�ापीठाने मोठ्या �माणात केल.े जेना िव�ापीठातील �ा�यापक 
आिण िव�ाथ� रा���ेमाने भारावलेल े होते. जम�नीचे एक�करण �हावे हे �यांचे �यये होते. 
एक�करणास लोकमत अनकूुल कर�यावर �यांनी भर िदला. ही वैचा�रक चळवळ हळूहळू 
जम�नीतील सव��या सव� िव�ापीठांम�य ेपसरली आिण संपूण� जम�न �दशेात एक�करणास 
मत अनकूुल हो�यास मदत झाली.  
 

२) मटेिन�कचा रा��वा�ानंा िवरोध : 
 अम�न सं�थानात वाढत असणारा रा��वाद आिण एक�करणाची भावना पाह�न 
ऑि��याचा रा��वाद िवरोधी चॅ�सेलर मेटिन�क हवालदील होऊन गेला. या परुोगामी 
चळवळ�चा धोका ऑि��याला पोहोचू नय े यासाठी मेटिन�कन े �व�रत �य�न स�ु केल.े 

मेटिन�कन ेसव� जम�न सं�थानां�या �ितिनध�ना 'काल�सबडॅ' येथे बोलावले आिण चळवळ 
दडप�याचा ��ीन ेजहाल �य�न स�ु केल.े मेटिन�कने कालसबॅड येथे जम�न सं�थानातील 
रा��वादी व उदारमतवादी चळवळी दडप�यासाठी अनेक अ�यायकारक ठराव मंजरु केल ेत े
पढुील�माणे - 
 

१) जम�न �देशातील शाळा, िव�ापीठे सरकारी िनयं�णाखाली आणली गेली.  
२) �ा�यापक आिण िव�ाथ� यां�या हालचाल�वर बंधने घातली गेली.  
३) िव�ापीठ �काशनांवर कडक िनब�ध लाद�यात आले.  
 

 राजस�िेव�� कट कार�थान े होऊ नयेत �हणून संपूण� जम�न सं�थानांम�ये 
द�ता सिम�या �थापन के�या गे�या. या सव� ठरावांचे इ.स. १८२४ �या काय�ात �पांतर 
क�न मेटिन�कन ेजम�न रा�यसघंावरचे िनयं�ण अिधक घ� कर�याचा �य�न केला.  
 

३) जकात सघंटना - झॉलफे�रन : 

 जम�न सं�थानांम�ये चलन, जकातदर, �यवसायकर, इतर कायदेकानून हे सव� 
िठकाणी वेगवेगळे होते. या कारणांमळेु �यापारावर �ितकूल प�रणाम होत होता. सं�थानांना 
अनेक वेगवेग�या काय�ांमळेु अनेक �कार�या ��ांना त�ड �ावे लागत अस.े 
�यापारासंदभा�त �िशयाला अनेक �कारांनी झळ पोहोचत असे. करां�या �माणामळेु 
आयात-िनया�त चोरट्या मागा�न ेहोत अस.े सरकारलाच हा फटका सहन करावा लागत असे. 
या सव� िकचकट गो��वर उपाय �हणून एका �िशयन मं�याने �िशयन �दशेात ख�ुया 
�यापाराचे त�व ि�वकारले. सव� �कार�या �यापारावरील जकाती र� कर�यात आ�या. 

�िशयाने सरह�वर असणाया�  २८ सं�थानांशी �यापारी, आिथ�क वाटाघाटी क�न ख�ुया 
�यापाराचे त�व �यांनाही ि�वकारायला लावल.े यामळेु आिथ�क ��ीन े का होईना या २८ 
सं�थानांम�ये ऐ�य िनमा�ण झाले. सभासद सं�थाने वगळता इतर �दशेांशी जर �यापार 
केला तर आयात-िनया�तीवर जकात �वीकारली जात अस.े हे जकात उ�प�न सव� सभासद 
सं�थानाम�ये िविश� �माणात वाटले जात असे. हे काय� करणारी संघटना �हणजचे जकात 
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संघटना िकंवा झॉिलफे�रन होय. �िशया�या नेत�ृवाखाली इ.स. १८४२ म�ये सव� जकात 
संघटना एक� आ�या आिण �यापारा�या सोयीसाठी या संघटनांनी दशेभरातील सव� 

िठकाण ेजोडली जातील अस ेर�ते, लोहमाग�, कालव ेबांधले. या सघंटनांचा हेतू आिथ�क 
अस�यान े ऑि��याला �यापासून काहीही धोका नाही �हणून मेटिन�कने या जकात 
संघटनांकडे पूण�पण ेदलु�� केलेले होते. अस ेअसल ेतरी या जकात संघटनां�या काया�मळेु 
जम�नी�या एक�करणास िनि�त अनकूुल अशी प�रि�थती िनमा�ण झाली.  
 

४) इ.स. १८३० आिण १८४८ �या रा��वादी चळवळी : 
 इ.स. १८३० म�ये �ा�सम�ये झाले�या �ांतीचे पडसाद संपूण� यरुोपम�ये 
उमटले आिण सव�� रा��वादी चळवळ�ना वेग आला. जम�नीतही या काळात रा��वादी 

चळवळ�चा उ�ेक झाला. बत�ि�वक, �हॅनो�हर, सॅ�सनी या जम�न स�थानांत उठाव होऊन 
घटना�मक राजवटीची मागणी केली गेली. स�ाधारी राजांनीही जनतचेा असंतोष 

शमव�यासाठी जनतेला काही अिधकार देऊ केलेही, परतं ु मेटिन�क�या अ�यायी, 
दडपशाही�या धोरणामळेु सव� रा�यातील घटना�मक चळवळी संप�ुात आ�या.  
 

 इ.स. १८४० म�ये �िशयात �ेड�रक िव�यम चौथा याने जनतेला काही अिधकार 
बहाल केले. इ.स. १८४७ �ेड�रक िव�यम चौथा याने सव� जम�न सं�थानां�या �ितिनधीना 

बोलावून '�ाितिनिधक प�रषद' भरवली. या प�रषदेला जमले�या �ितिनधीनी घटना�मक 

रा�यप�तीचा परु�कार तर केलाच; परतं ु�याचबरोबर 'काल�सबॅड' च ेअ�यायी कायदे र� 

कर�याची मागणी केली. धािम�क सिह�णतुा, लेखन, भाषण-�वातं�य, सामािजक समता, 
ल�करी सधुारणा अशा अनेक माग�या मांड�या गे�या. या प�रषदेला �चंड यश िमळून 
अनेक जम�न सं�थांनांम�य ेघटना�मक रा�यप�तीचा �वीकार केला गेला. �ेड�रक िव�यम 
चौथा हा खर े तर घटना�मक शासन दे�यास राजी न�हता. पण जनमतापढेु �यान े अखेर 
आपला िनण�य बदलला. तो जम�न सं�थानांचे नेत�ृव ि�वकार�यासाठी तयार झाला.  
 

५) �।ँकफट� पाल�म�ट (म े१८४८ त ेजनू १८४९) : 
 इ.स. १८४८ म�य े�ा�सम�य ेप�ुहा �ांती होऊन तेथे �जास�ाक राजवट स�ु 
झाली. या �ांतीचे लोण यरुोपात सव�च पोहोचल.े ऑि��यातही �ांती पोहोचली आिण 
मेटिन�कची राजवट उ�व�त झाली. यापढेु जनमत दडपता यणेार नाही याची जाणीव 
यरुोिपयन रा�यक�या�ना झाली.  
 

 �िशयाचा राजा �ेड�रक िव�यम चौथा यान ेरा��ीय ससंद �थापन कर�यासाठी मे 
१८४८ रोजी �।ँकफट� येथे जम�न सं�थाना�या �ितिनध�ची प�रषद बोलावली. या प�रषदेस 
जनते�या सव� थरांतून आलेल ेिविवध रा�यांचे समुार े५५० �ितिनधी उपि�थत होते. या 
प�रषदेत जम� एक�करणावर बरीच चचा�  झाली. ऑि��या सोडून इतर सव� सं�थाने ही 
एक�करणाचा िहरी�रने परु�कार करणारी होती. या प�रषदनेे ि�गहृी पाल�म�टची �थापना 
क�न सयं�ु जम�नीचे रा�य �थापन केले. �ेड�रक िव�यम चौथा यान े सयं�ु जम�नीच े
राजपद �वीकारावे असे प�रषदेने ठरवल.े परतं ु �ेड�रक िव�यम चौथा यान े राजपद 
नाकारले आिण �।ँकफट� प�रषदेवर बिह�कार टाकला. येथेच �।ँकफट� प�रषदेच े
एक�करणाचे �य�न अपयशी ठरले.  
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 वा�तिवक �ेड�रक िव�यम चौथा याला जम�नीचे राजपद हव े होते आिण अस े
असूनही त े राजपद िमळत असतानाही �यान े नाकारले. कारण (१) पाल�म�टने िदलेला 
राजमकुुट �वीकार�यास ई�रद� राजस�ेला संकोच होईल असे �यास वाटत होते. (२) 
ससंदीय रा�यप�तीिवषयी �या�या मनात आकस होता. (३) जम�न रा�याचा मकुुट 
�वीका�न ऑि��याशी वैर ि�वकार�याची �याची तयारी न�हती. या कारणांनी �यान े
राजपद नाकारल.े जून १८४९ ला �।ँकफट� प�रषद बरखा�त केली. या प�रषदेन ेजम�नांना 
दोन गो��ची जाणीव झाली. एक ससंदीय प�तीन ेएक�करण कधी सा�य होणार नाही. दोन 
ऑि��याचा िवरोध मोड�यािशवाय एक�करण होणे श�य नाही.  
 

६) एरफोट� पाल�म�ट (इ.स. माच� १८५०) : 
 �ेड�रक िव�यम चौथा याला संय�ु जम�नी हवा होता. पण राजस�ेवर कोण�याही 

मया�दा येणे �याला मा�य न�हते. सं�थानांनाही �ेड�रक िव�यमचे नेत�ृव मा�य होते, पण 
सं�थािनकांना आपले अिधकार गमवायच े न�हते. �ेड�रक िव�यमन े सयं�ु जम�नी�या 

�थापनेसाठी �हॅिन�हर, सॅ�सनी, वटु��बग�, ब�ह�ेरया या सं�थानांशी सपंक�  साधला. रॅ�डो 
िवझ या �िशय �धानाने ऑि��या वगळून न�या सयं�ु जम�नीची रा�यघटना तयार केली. 
�ेड�रक िव�यम चौथा याने इ.स. माच� १८५० म�ये एरफाट� येथे पाल�म�ट बोलावले. परतं ु
ऑि��याचया दडपणाने प�रषदेचा हेतूच बारगळला.  
 

 आता संय�ु जम�नी िनमा�ण करायचा असेल तर ऑि��याला मागा� तून बाजूला 
काढला पािहज ेआिण त ेकाम फ� �िशवाय क� शकतो याची जाणीव जम�न सं�थानांना 
झाली.  
 

७) �िशयाचे नेतृ�व : 
 सव� जम�न सं�थानांम�य े �िशयाचे मह�व अन�यसाधारण होते. परुोगामी 
आचारिवचार आिण सधुारणा राबव�यामळेु �िशयाचे मह�व आणखीनच वाढले होत.े 
�िशयाने ल�करी आिण शै�िणक बदल घडवून �बळता वाढवली. या सग�या परुोगामी 
िवचारांपढेु �ितगामी ऑि��या अगदीच खजुा वाटत अस�यान ेसं�थानांही �िशयाच ेनेत�ृव 
मा�य केल.े  
 

आपली �गती तपासा : 
 
१) जम�न एक�करणाची पा��भूमी �प� करा.  
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८.७.३ जम�नीच ेएक�करणातील िविवध ट�प े: 
 इ.स. १८५७ म�ये �ेड�रक िव�यम चौथा याचा बिु��शं झा�यान े�याचा भाऊ 
िव�यम पिहला रा�याचा सू�धार बनला. इ.स. १८६१ म�ये �ेड�रक िव�यम चौथा या�या 
म�ृयूनंतर िव�यम पिहला गादीवर बसला. जम�न एक�करणािवषयी �यास आ�था होती. 
जम�न एक�करणात ऑि��या हाच मु�य अडथळा असून य�ुानचे हा अडथळा बाजूला 
करता यईेल. असे �याच े मत होते. राजपदावर येताच �यान े एक�करणा�या िदशेने पावल े
टाकायला स�ुवात केली. �यान े �िशयाचे ल�करी बल वाढवायला स�ुवात केली. परतं ु
�याला �िशयन लडँटॅग या सभेने िवरोध करायला स�ुवात केली. �यामळेु िव�यम आिण 
लडँटॅक सभा यां�यात सतत खटके उडू लागल.े या संघषा�तून �याला माग� दाखवला तो 
ि��स ऑटो �हान िब�माक� न.े  
 

१) िब�माक� च ेधोरण आिण एक�करणास �ारभं : 
 म�ुयमं�ी होताच िब�माक� न े एक�करणा�या िदशेने पावले टाकायला स�ुवात 
केली. �यान े�िशयाला �बळ बनव�यास स�ुवात केली. �ांितकारी सधुारणांचा काय��म 
हाती घतेला. �िशयास ल�करस�ज कर�यास स�ुवात केली. लोक�ितिनध�चा सव� िवरोध 
धा�यावर बसवून ल�करी सधुारणा �यान े स�ु के�या. य�ुािशवाय कोणताही �� सटुत 

नाही असे िब�माक� चे मत होते. पाल�म�टमधील पिह�याच भाषणात िब�माक�  �हणतो, 

�िशयाने आजवर क�याणा�या अनेक संधी दवड�या, आता तसे करता काम नये. ि�हए�ना 
प�रषदेन ेठरवले�या सरह�ी �िशयास तार�यास यो�य नाहीत. �हणून �िशयाने ल�करी बळ 
वाढवल े पािहज.े कारण �� मोठमोठ्या भाषणांनी अथवा मतै�याने सटुत नाहीत तर त े
फ� तलवारी�या धारने े आिण र�पातान े सटुतात. जम�न एक�करण केवळ य�ु आिण 
र�पात या मागा�नचे होईल अशी �याला खा�ी होती. �यासाठी �यान े कणखर माग� 
ि�वकारला आिण एक�करण सा�य क�न दाखवले. तसेच जम�नीला �यान े एक बलाढ्य 
रा��ही बनवले.  
 

२) डे�माक� शी यु� (इ.स. १८६४) : 
 म�ुयमं�ी झा�यानंतर िब�माक� न े�िशयाची ल�करी िस�ता तर मोठ्या �माणात 
केलेली होती. वाढलेले ल�करी साम�य� अजमावून पाहण े आिण एक�करणास स�ुवात 

करण,े यासाठी िब�माक� न े एक�करणा�या ट��यातील पिहल े पाऊल टाकले. ते पिहल े
पाऊल �हणजे डे�माक� शी य�ु होय. कारण िब�माक� �या मत ेय�ु हा कोण�याही िठकाणी 
पोहोच�याचा जवळचा माग� होता.  
 

 जम�न रा�यसंघात �ेि�वग आिण होलि�टन नावाची दोन सं�थाने होती. 
डे�माक� शी या दोनही सं�थानांचा राजक�य��्या अितशय िनकटचा संबंध होता. 
�ेि�वगम�ये िन�मे लोक जम�न तर िन�मे डॅिनश होत ेतर होलि�टनम�ये बह�सं�य जम�न 
लोक होते. ि�हए�ना प�रषदेने हे जम�न भािषक �दशे डे�माक� �या राजा�या िनगराणीखाली 

आणल.े इ.स. १८४८ म�ये हे �ांत डे�माक� ला जोड�याचा �य�न केला गेला; परतं ु या 
�ांतातील जम�नांनी �ांितकारी चळवळी के�यानंतर डे�माक� चा राजा �ेड�रक सातवा यान े
हे परगणे डे�माक� ला जोडले जाणार नाहीत असे आ�ासन िदले. इ.स. १८६३ म�ये राजा 
�ेड�रक सातवा या�या मृ�यूनंतर ि�ा�न नववा डे�माक� चा राजा झाला आिण �यान े
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�ेि�वव व होलि�टन डे�माक� ला जोडले. िब�माक� न ेया संधीचा फायदा उठवायचे ठरवले. 
परतं ु येथेही िब�माक� न े म�ुस�िेगरीच े राजकारण साधल.े ऑि��याला होलि�टन दे�याचे 
आ�ासन िदल ेआिण आप�या प�ात ओढून घेतल.े ऑि��या खर ेतर �िशयाचा श�ू परतं ु
िब�माक� �या म�ुस�ेिगरीने ऑि��याला �िशया�या बाजूने य�ुात उतरवले. ऑि��या व 
�िशया�या संय�ु फौजांनी डे�माक� चा पराभव केला. ऑि��याला होलि�टन िदल.े 
�िशयाला �ेि�वग िमळाल ेआिण एक�करणाचा एक ट�पा पूण� झाला.  
 

३) िब�माक� च ेऑि��यािव��चे धोरण व ऑि��याशी य�ु (इ.स. १८६६) : 
 जम�न एक�करणात एकमेव अडथळा ऑि��या आहे आिण ऑि��याशी य�ु अटळ 
आहे याची जाणीव िब�माक� ला होती. ऑि��या ही एक बडी स�ा होती आिण या य�ुात 
ऑि��या�या बाजूने यरुोिपयन रा��े उतर�याची श�यता होती. यासाठी कूटनीतीचा वापर 
क�न िब�माक� न े �थम ऑि��याला एकाक� पाड�यासाठी �य�न स�ु केल.े ि�हए�ना 
प�रषदेन े रिशयाला पोलडं िमळाल े होते. रिशयन दडपशाही िव�� पोलंडम�य े बंड स�ु 
झाले. सभंा�य ऑि��यािव���या य�ुात रिशयाची मदत िमळव�यासाठी �िशयन जनमत 
पोलडं�या जनते�या बाजूने असतानाही िब�माक� न ेरिशयाला मदत केली आिण पोलीस बंड 
दडपल े गेल.े यातून रिशयाला िब�माक� न े आप�या बाजूस वळवले. ऑि��यािव�� य�ु 
झा�यास �ा�सला तट�थ ठेव�यासाठी �यान े ितसया�  नेपोिलयनशी इ.स. १८६५ म�ये 
बॅरी�झ येथे बोलणे केल.े नेपोिलयनचा समज असा झाला क� तट�थतेचे ब�ीस �हणून 

बेि�जयम, ल�झ�बग�चा भाग िमळतील. परतं ु िब�माक� न े नेपोिलयनला कोणतेही आ�ासन 
िदले नाही. उलट इटलीला ऑि��याकडून �हेनिेशया िमळा�यास नेपोिलयनने �यास 
मा�यता �ावी अस े वचन िब�माक� न े �या�याकडून घेतले. इटलीलाही एक�करणात 
ऑि��याच श�ू होता. �हणून इटलीशी ग�ु करार केला. इटलीने जर �िशया व ऑि��या 
यांचे ३ मिह�यात य�ु झाले तर ऑि��या�या ता�यातील �हेनिेशया �ांत �यांना दे�या�या 
मोबद�यात इटलीन े�िशयाला ऑि��यािव�� मदत करायची.  
 

 िब�माक� न ेऑि��याला नमव�याची तयारी पूण� केली होती. आता य�ु बाक� होते. 
कुरापत शोध�यातही िब�माक� न े वेळ घालवला नाही. ऑि��या होलि�टनम�ये नवे �� 
िनमा�ण करत आह े असा आरोप �यान े केला. हचे ता�कािलक कारण िचघळल े आिण 

ऑ��ो-�िशयन य�ु इ.स. १८६६ म�ये स�ु झाले. ऑि��या�या बाजूने �हंनो�हर, 

संवसनी, ब�ह�ेरया, बटु��बग�  इ. जम�न सं�थाने असूनही �िशया�या िब�माक� न े क�न 
घेतले�या तयारीने अ�पकाळात �िशयान ेहे य�ु िजंकल.े बोहिेमया सं�थानातील सॅडोवा 
येथील लढाईत ३ जलुै १८६६ रोजी ऑि��याचा �चंड पराभव झाला. अखेर २३ ऑग�ट 
१८६६ म�ये �ेग येथे तह होऊन य�ु संपल.े  
 

४) �ँको-�िशयन य�ु आिण एक�करणाची पूण�ता (इ.स. १८७०-७१) : 
 �िशयाची वाढती ताकद पाह�न यरुोपचा स�ामतोल िबघडला अस े लईु 
नेपोिलयनला वाटू लागल.े �िशयाने आप�याला तट�थ ठेवून �ेग�या तहाने काहीही िदल े

नाही, याच े श�यही नेपोिलयन�या मनात होतेच. नेपोिलयनने तट�थतेसाठीचे ब�ीस 
�हणून �ा�सला हा�इनचा भाग िमळावा �हणून िब�माक� कडे मागणी केली. एक�करणासाठी 
�हाईनचा हा भाग उपय�ु अस�याने तो दे�यास िब�माक� न े नकार िदला. यानतंर 
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नेपोिलयनने �� च भािषक अिधक असलेला बिे�जयम िजंक�यास �िशयाची मदत 

मािगतली; परतं ु िब�माक� न े प�ुहा नकार िदला. यातून दि�णेकडची काही सं�थाने जी 

िब�माक� िवरोधी ती ब�ह�ेरया, बटु��बग� देखील िब�माक� �या बाजूला वळली.  
 

अ) �पने�या गादीचा �� : 
 इ.स. १८७० म�ये �पनेम�ये ल�करी उठाव झाला व राणी पळून गेली. �यामळेु 
गादी �रकामी झाली. या गादीवर �िशयन राजाचा नातेवाईक िलओपो�ड याने गादीवर बसू 
नये असा �ा�सने आ�ह धरला. �िशयनांचे बळ वाढू नये ही भावना �यामाग ेहोती. �ा�सने 

असे आ�ासन �िशयाला मािगतले क�, यापढेु के�हाही �िशया �पने�या गादीवर नातेवाईक 

बसवणार नाहीत. यातून य�ुमय वातावरणाची िनिम�ती िब�माक� न े पाठवले�या संिद�ध, 

�थ� तारतूेन झाली व य�ु स�ु झाले. िब�माक� न ेतार अशी पाठवली क�, �� च जनतेला 
अस ेवाटाव ेक� �िशयन राजान े�� च विकलाचा अपमान केला आहे आिण �िशयन जनतेला 
असे वाटाव ेक� �� च विकलान े�िशयन (जम�न) राजाचा अपमान केला आह.े ही तार �िस� 

होताच �� च जनतेने लईु नपेोिलयनला �िशयािव�� य�ु स�ु करायला लावल,े तर 
जम�नीत राजाचा अपमान धवूुन काढ�यासाठी उ�र व दि�ण जम�न सं�थाने एक� झाली 
आिण एक�करण पूण� झाले.  
 

ब) �ँको-�िशयन य�ु : 
 िब�माक� न े य�ु�न े �ा�सला एकटे पाडले आिण इ.स. १८७० म�ये �ा�सनेच 
�िशयावर य�ु लादले असा कांगावा केला. �ा�सला यरुोिपयन रा��ापासूनही बाजूला 
ठेवले आिण दसु�या बाजूने नेहमीची िवरोधक असणारी उ�रकेडील सं�थानेही आप�या 
बाजूस वळवून िब�माक� न ेतीही मदत �ा�सला िमळू िदली नाही. प�रणामी �ा�सचा पराभव 
झाला. २८ जानेवारी १८७१ रोजी पॅ�रसम�ये जे�हा �िशयन फौजा पोहोच�या ते�हा 
ितस�या �जास�ाकाने पराभव मा�य केला आिण �ँकफट� येथे तह क�न य�ु संपल.े 
तहातील तरतदुी पढुील�माणे - 
 

१)  आ�ससे, लॉर�ेस �िशयास िमळाल.े  
२)  �ा�सने २० कोटी �ँ�स य�ुखंडणी �िशयाला �ावी. 

३)  �िशयन फौजा वाजत गाजत पॅ�रसम�ये गे�याने दि�णेकडील सं�थान,े िब�माक� �या 
अंदाजानसुार �वत:ह�न एक�करणात सामील झाली.  

 

७) एक�करण पूण� : 
 �ँको-�िशयन य�ु स�ु असतानाच उ�र जम�न रा�यसंघ व दि�णेकडील 
सं�थान े यांची बैठक भरली व एक�करण पूण� झाले. �हसा�य�या राजवाड्यात िव�यमला 
जम�न स�ट ही पदवी बहाल केली गेली. अशा�कार े िब�माक� न े आप�या म�ुस�ीपणान े
जम�नीचे एक�करण घडवून आणले. पढेु िब�माक� न े जम�नीला यरुोपातील एक बडी स�ा 
�हणून नावा�पास आणल.े �या रा��वादी भावनेतून जम�नीची िनिम�ती झाली होती �याच 
रा��वादाने िब�माक� नंतर जहाल �व�प धारण केल ेआिण �यामळेु जगाला दोन जागितक 
महाय�ुांना त�ड �ावे लागल.े  
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आपली �गती तपासा : 
१) जम�न एक�करणातील िविवध ट�प ेसांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

८.८ सारांश 

 
 म�ययुगुात इटली�या एक�करणाची �ि�या स�ु झाली. जोसेफ मॅिझनी, 
गॅ�रबाि�ड काऊंट का�ह�र यांच ेमह�वाचे योगदान आहे. �यां�या �य�नामळेु इटालीचा एक 
रा�� �हणून उदय झाला व पढु�या काळात आतंररा��ीय राजकारणाम�य ेइटालीने आपल े
�वत:च ेएक �थान िनमा�ण केले.  

 
 रोमन सा��याचे िवघटन होऊन अनेक छोटी मोठी रा��े उदयास आली. जम�न 

भाषा, वंश एक� कर�याचे �य�न स�ु झाले. परतं ु�याम�ये अनेक अडचणी िनमा�ण झा�या. 
�िशया�या नेत�ृवाखाली जम�नीचे एक�करण पूण� झाले. िब�माक� न े जम�नीम�य े अनेक 
सधुारणा क�न साम�य�शाली जम�न बनिव�याचा �य�न केला. �याच �माणे यरुोपम�ये 
सहभाग घेऊन राजकारणात �वत:चे वच��व िनमा�ण केले. �यां�या गुंतागुंती�या करार 

प�तीमळेु जागितक, पिहले महाय�ु घडुन आले.  

 

८.९ �� 

 
१)  इटाली�या एक�करणातील �मखु ट�प े�प� करा.  

२) इटली�या एक�करणातील काऊंट का�ह�र, गॅ�रबाि�ड व जोसेफ मॅिझनी�या योगदानाचे 
मू�यमापन करा.  

३)  जम�नी�या एक�करणाची पा��भूमी सांगा.  
४) जम�नीच े�िशया�या नेत�ृवाखाली एक�करण पूण� झाले भा�य करा.  

 
 


 
 
 
 



 130 

९  
 

आिशयातील सा��यवाद 
 
घटक रचना : 
 

९.० उि�� े

९.१ ��तावना 

९.२ सा��यवाद 

९.३ चीनमधील सा��यिव�तार 

९.४ जपानचा सा��य िव�तार 

९.५ सारांश 

९.६ �� 

 

९.० उि�� े

 
 या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 

१)  सा��यवादाचा अथ� समजावून देणे.  

२)  सा��यवादा�या कारणािवषयी मािहती उपल�ध क�न देणे.  

३)  चीनम�ये पा�ामा�यांचा �वशेािवषयी मािहती देणे.  

४)  अफू य�ुाची कारणे - �व�प - प�रणामांची चचा� करणे.  

५)  तायिपगं बंडािवषयी मािहती दणेे.  

६)  जपानम�ये यरुोिपयनांचा �वशे आिण �यांच ेकरार यािवषयी मािहती देण.े  

७)  जपान-चीन, जपान रिशया य�ुाची कारणे, �व�प, प�रणाम याची मािहती सांगण.े  

८)  जपान-इं�लंड करारािवषयी तपशीलवार घटना �प� क�न देणे.  

९)  आि�का खंडा�या िवभाजनाची मािहती घणेे.   

 

९.१ ��तावना 

 
 सा��यवादाला �ारभं १५ �या शतकात झाला आिण १६ �या शतका�या �ारभंी 

आधिुनक सा��यवादाला स�ुवात झाली. �गत रा��ांनी अ�गत रा��ावर आपले राजक�य, 

वांिशक, धािम�क, सां�कृितक वच��व िनमा�ण क�न िपळवणूक केली. सा��यवादा�या 
उदयाची िविवध कारणे आहेत. आधिुनक सा��यवादाची त�ंे व प�ती वेगवेगळी आहेत. 
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�याच�माण ेसा��यवादाच े�व�पही वेगवेगळे आहे. आि�का खंडाचे �थम वसाहतवा�ांनी 

िवभाजन केले �याम�ये इं�लंड, �ा�स, �पने, जम�नी इ. �मखु रा��े होती. आि�के�या 
वेगवेग�या भागांम�ये आप�या वसाहती �थापन के�या. आि�के�माणचे आिशया खंडात 

िहंद�ुथान आिण चीनम�य े सा��य िव�तार केला. �ारभंी इं�लंड, �ा�स, जम�नी या 

रा��ां�या नंतर जपान, अमे�रका यांनी सा��यवाद �पध�त भाग घतेला. सा��यवादाच े
फायद े व तोटेही झाले यािशवाय सा��यवादाचा यरुोपवरही प�रणाम मोठ्या �माणात 
झाला.  

 

९.२ सा�ा�यवाद 

 
 १६ �या शतका�या स�ुवातीस आधिुनक सा��यवाद व वसाहतवाद याची 

स�ुवात झाली. १५ �या शतका�या अखेर �पने, पोतु�गाल, इं�लंड इ. जगा�या इतर देशांत 
जलमागा��ार े आप�या वसाहती �थापन के�या. �यापार वाढवून तो �दशे िनयं�णाखाली 
आणला �याम�ये भांडवल गुंतवले. क�चा व प�का मालासाठी ह�काची बाजारपेठ िनमा�ण 
केली. �याबरोबर वाढ�या लोकस�ंयेचा ��ही सोडवला.  

 
आधुिनक सा��यवाद : 

 सा��यवाद �हणजे �गत देशाने अ�गत देशांवर आपल ेवच��व ��थािपत करण,े 

एवढेच न�ह े तर िभ�न वशं, भाषा, धम�, सं�कृती इ. बाबतीत वच��व िनमा�ण 
करणे.औ�ोिगक �ांतीनंतर आिथ�क आशय पढेु आ�यान े�यालाच आिथ�क सा��यवाद / 
आधिुनक सा��यवाद असे �हणतात.  

 
९.२.१ आधुिनक सा��यवादा�या उदयाची कारण े: 
१) क��या मालाची गरज : 
 औ�ोिगक �ांतीमळेु �गती�या न�या क�पना िनमा�ण झा�या. कारखा�यासाठी 
अनेक �कार�या मूल��यांची व क�चा मालाची गरज होती. �याच े �माण देशात कमी 
अस�यान ेत े�ा� कर�यासाठी न�या देशांची / वसाहत�ची गरज िनमा�ण झाली.  
 

२) प��या मालासाठी बाजारपठेाचंी गरज : 

 औ�ोिगक �ांतीने उ�प�न वाढले, परतं ुउ�पािदत मालाची िव�� होऊनही देशात 
माल िश�लक राहात असे. त�ेहा प��या माला�या िव��साठी नवीन बाजारपेठेची गरज 
िनमा�ण झाली. बाजारपेठेवर वच��व िनमा�ण कर�यासाठी राजक�य वच��व असले�या 
वसाहत�ची गरज िनमा�ण झाली. 
 

३) वाढती लोकसं�या व अ�नधा�याची सम�या : 
 यरुोिपयन रा��ांम�ये लोकस�ंयेची �चंड वाढ झाली. तसेच उ�ोगधं�ावर ल� 
क� ि�त झा�यान े शेतीकडे दलु�� झाले. प�रणामी अ�नधा�याचा तटुवडा िनमा�ण झाला. 

अ�नधा�यवाढीसाठी, �ा�ीसाठी आिण वाढ�या लोकस�ंयेचा �� सोडिव�यासाठी न�या 
�दशेाची गरज िनमा�ण झाली.  



 132 

४) दळणवळणा�या �यव�था : 
 भौगोिलक शोधामळेु दूर�या �दशेांकडे जा�याच े माग� लोकांना मािहत झाले. 
�यामळेु �यापार वाढला. वै�ािनक व औ�ोिगक �गतीमळेु दळणवळण व संपक�  या �े�ात 

अनेक सधुारणा घडून आ�या. आगगाड्या, आगबोटी व िवमान या साधनांमळेु मालाची व 
माणसाची वाहतूक जलद होऊ लागली. दूर�या �दशेात संदशे व सै�य पाठवून �यावर 
िनयं�ण ठेवणे अिधक सलुभ झाले.  

 
५) आिथ�क भरभराट : 
 �यापार आिण संप�ी�ा�ीसाठी यरुोिपयन दशेांनी आपल े ल� वसाहत�कडे 

वळवले. आि�का, अमे�रका ह े राजक�य��्या दूर होत;े परतं ु या दशेात खिनज संप�ी 

मोठ्या �माणात होती. सोन,े चांदी, िहर,े कोळसा, तेल इ. नैसिग�क साधनसाम�ी मोठ्या 
�माणात होते. या �दशेात वसाहत �थापन क�न संप�ीचे मालक बनून �ीमंत होण ेया 
हेतूने वसाहत िमळव�याचा �य�न स�ु झाला.  

 
६) धम��सार करण े: 
 मागासले�या वसाहतीत सधुारणा करण े हे आ�कत��य तर यशूेचा संदेश रानटी 
लोकांपय�त पोचवण ेहे आपले परमकत��य आहे असे मानत अस.े ि�ा�ती धम� हा सव��े� 

असून तो मानवाला म�ु� देऊ शकतो अशी धारणा होती. यातून आपला धम�, सं�कृतीचा 
�सार करावा या हतूेने न�या �दशेाची गरज होती.  

 
७) �खर रा��वादाची भावना : 
 �� च रा�य�ांतीपासून रा��वादाची भावना वाढू लागली. औ�ोिगक �गतीमळेु 
�यात वाढ झाली. आप�या ��े�वाची व साम�या�चे �दश�न कर�याची सधंी �ा� 

कर�यासाठी सा��यवादाचा माग� ि�वकारला. रा��वादी नतेे, लेखक, िवचारवतं, प�कार 

इ. सा��यवादाला उ�ेजन िदले. आप�या दशेाची �ित�ा, क�त� वाढव�याचया हेतून े
सा��य िव�ताराचे धोरण ि�वकारले.  

 
८) आरमारी स�चेी वाढ : 
 आि�का खंडातील व अित पूव�कडील दशेातील अनेक भागांचा व बंदरांचा िवकास 

झा�याने आरमारी क� �े �थापन कर�यात आली. �यापार, उ�ोगधंदे, वसाहत यांची वाढ व 
संर�ण यासाठी आरमाराची गरज िनमा�ण होऊन �याआधार ेवसाहतवादाचे धोरण राबवले.  

 
९) पा��याचंी �वभाव वैिश�्ये : 

 यरुोिपयन लोक धाडसी, िज�ासू आिण मह�वाकां�ी होते. अ�ात �दशेांच े

सशंोधन क�न तेथे वच��व िनमा�ण कर�यासाठी आव�यक असणारी सशंोधक व�ृी, 

धाडस, परा�म �यां�याम�य े होता. या �वभाव वैिश�्यांमळेुच सा��यवादाच े धोरण 
आखल.े  
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१०) नवोिदत रा��ाचंी भूक : 
 १५ �या शतकापासून सा��यिव�ताराला �ारभं झाला. �याचा इं�लंडला फायदा 
झाला. १९ �या शतकात अनेक रा��े उदयाला आली. �यांची मह�वाकां�ा होती क� 

जागे�या वाटणीत आपणाला िह�सा िमळावा, �यातूनच �पधा�  स�ु झाली.  

 
आपली �गती तपासा : 
 
१) सा��यवादाची कारणे सांगा.   

 
 
 
 
 
 
 

९.३ चीनमधील सा�ा�यिव�तार 

 
 १९ �या शतकात आिशया खंडात पाि�मा�य रा��ांनी आपला सा��यिव�तार 

मोठ्या �माणात केला. या सा��यािव�ताराला चीन, भारत, जपान इ. रा��े बळी पडले. 
इं�लंडन े चीनम�य े अफूचा �यापार स�ु केला. �यामळेु चीनची अथ��यव�था पूण�पणे 
ढासळली. �यामळेु इ.स. १८४२-६० या काळात चीनम�ये दोन अफूची य�ु े झाली. या 
य�ुांत चीनचा पराभव झाला. हा अपमान मांचू राजवटीमळेु झाला �यामळेु चीनम�ये 

तायिपगं बंड, बॉ�सर बंड झाले. चीनचा दबु�लतेचा फायदा घेऊन जपाननहेी चीनम�ये 
िव�तारवादी धोरणाचा �वीकार केला. �यामळेु चीन-जपान य�ु झाले. चीनम�ये 
सधुारणावादी गटान े १०० िदवसां�या सधुारणा हा काय��म राबवला. �यामळेु चीनम�ये 
रा��वाद िनमा�ण झाला.  

  
९.३.१ पिहल ेअफूच ेय�ु इ.स. १८३९-१८४२ : 
 िचनी समाज आपली सं�कृती इतरांपे�ा ��े आिण परुातन सं�कृतीचा अिभमान 
बाळगणारा होता. चीनचा बा� जगाशी संबधंही न�हता. �यामळेु �यां�यात ��े�वाची भावना 
िनमा�ण झाली. चीनचे पा�ा�यांशी �यापारी व सां�कृितक संबंध म�ययगुीन कालानतंर 

न�याने स�ु झाले. पोतु�गीजांनी इ.स. १५७६, �पॅिनशांनी इ.स. १५९८, डचांनी इ.स. 

१६२२, इं�जांनी इ.स. १६३५, रिशयांनी इ.स. १६५१, अमे�रकनांनी इ.स. १७८४ 
म�ये चीनबरोबर �यापार स�ु केला. यरुोिपयनांनी सघंटनेमाफ� त �यापार करावा यासाठी 
कोहागँ �यापारी संघटना इ.स. १७५२ म�ये मांचू राजाने �थापन केले. या सघंटनेच ेकाय� 

�हणजे - पाि�मा�य �यापारी आिण िचनी रा�यकत� व �शासक यां�यात म�य�थी करण,े 
आयात-िनया�तीवर िनयं�ण ठेवणे व कराचे �माण ठरवण.े चीन�या अतंग�त भागात 
संघटने�या परवानगीिशवाय �वेश क� नये.  
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अ) पिह�या अफू�या य�ुाची कारण े: 

१) अफूचा �यापार आिण चीन : 

 चीनने सव� रा��ां�या बरोबर अनकूुल �यापारी धोरण ठेवले होते. कारण चीन 

�वयंपूण� असून चीनमधून रशेीम, भांडी, चहा याची िनया�त होत होती. आयात केली जात 
नस.े चीनम�ये �यापार करावयाचा अस�यास राजान े नेमले�या किमशन�या परवानगीने 
�यापार करावा लागत असे. इं�लंड�या अफू धोरणामळेु चीनम�ये य�ुास अनकूुल 
प�रि�थती िनमा�ण झाली ती पढुील�माणे - 

 
चीनम�ये अफूचा �वेश आिण �यापारवाढ : चीनम�य े तांग घरा�याचया राजवटीपासून 
औषधोपचारासाठी अफूचा �यापार होत अस.े १७ �या शतकापासून अफून पाईपमधून 
ओढ�याची प�त �ढ झाली. ि�िटशांमाफ� त भारतातून अफूची िनया�त होऊ लागली. १९ 
�या शतकात अफूचा �यापार मोठ्या �माणात वाढला. तो पढुील�माणे िदसून येतो. १८ �या 

शतकात - ७५ िकलो�या १ हजार पेट्या, इ.स. १८१० म�ये ४५०० पेट्या. इ.स. 

१८३० म�ये १६,००० पेट्या. इ.स. १८३९ म�ये २०,००० पेट्या. एका बा◌ॅ�सम�य े
१३३ पॏड अफू अस.े अफू�या वाढ�या �यापारामळेु चीनमधील चांदीचा साठा कमी होऊ 
लागला.  

 
अफू य�ुाची प�रि�थती : कँटोन शहराचा किमशनवर लीन याने अफू साठे ज� कर�याच े

आदेश िदले. पाि�मा�यां�या वसाहतीचा पाणीपरुवठा, अ�नपरुवठा बंद केला. इं�ज क�ान 

इिलपट याने सव� साठा िदला. लीनन े२०,००० पेटार ेसम�ुात फेकून िदले. िचनी �ामवासी 
याचा खून झा�यान े ग�धळ झाला. इ.स. १८४० म�ये इं�लंडनी १६ जहाजे व १०० 
सैिनक चीनम�ये पाठवले. �यामळेु संघष� स�ु झाला आिण पिहल ेअफूचे य�ु इ.स. १८४१ 
ला स�ु झाले.  

 
२) इं�ज �यापा�याचंी भूिमका : 
 इं�ज �यापारी अितशय मह�वाकां�ी होते. केवळ �यापाराची व�ृीच �यांना 
अिभ�ेत नसून �यापाराची सव��चता �थान �थापन करावी अशी इ�छा होती. िचनी 

स�टाने बरोबरीन ेव स�मानान े�यवहार करावा अशी इ�छा �यापाया�ची होती, �यास चीनची 
तयारी न�हती.  

 
३) चीनची आिथ�क प�रि�थती : 
 िचनी लोक अफू�या आहारी ग�ेयामळेु चीनवर आिथ�क ताण िनमा�ण झाला. यावर 

िनयं�ण ठेव�यासाठी ३ �ामािणक, कठोर कत��यिन� अिधकाया�ची नेमणूक कॅ�टोन येथे 
केली. �यामळेु संघष� अिधकच वाढला.  

 
४) पाि�मा�याचंी समानतेची मागणी : 
 चीन �वत:ला सव���े समजत असे. परंत ु अफू�या �यापारामळेु आिथ�क 
प�रि�थती पूण� न� झाली. १९ �या शतकात परिकयांनी �वशे केला. �यांना समानतचेी 
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वागणूक िमळावी असे वाटत होते. पण चीनचा नकार होता. यातून �पधा� स�ु झाली आिण 
अफूच ेय�ु �यामळेु झाले.  

 
५) य�ुाच ेता�कािलक कारण : 
 ७ जलु ै१८३९ रोजी एका िचनी नािवकाचा म�ृयू झाला. कॅ�टोन किमशनर िलन 
याने िचनी काय�ा�माण ेइिलयट याला अपराधी �य��ला हवाली करा असा आदशे िदला. 
परतं ु �यान े नकार िद�यान े अफू�या य�ुाला �ारभं झाला. ि�टीशांनी ितघाई येथे ह�ला 
क�न चीनचा पराभव केला. �यामळेु िचनी स�टान ेलीन�या ऐवजी िकशान याला अिधकारी 
नेमला. सन १८४०-४२ या काळात य�ु झाले. शेवटी नानिकंग तहाने य�ुाचा शेवट झाला.  

 
ब) नानिकंगचा तह : 

 डी.ई. ओवान�या मते, नानिकंग तहामळेु चीनम�ये एक नवे पव� िनमा�ण झाले. 
आतापय�त झोपी गेललेा चीन जागा झाला आिण वाटाघाटी के�या. तहातील तरतदुी : 

 

१) हागँकागँ बेट चीनने इं�जांना कायमचे �ावे.  

२) ॲमॉय, फुची, िनंगपो, शांघाय, कॅ�टोन ही शहर े�यापाराकरता खलुी केली.  

३) परक�य �यापा�यांना वा�त�य, �थाियक हो�यास चीनम�ये परवानगी �ावी.  

४) य�ुखच� �हणून २१० ल� चांदीचे डॉलस� इं�लडंला �ाव.े  

५) िचनी �यापाया�च ेम�ेदारीच ेह�क न� करावेत.  

६) बेकायदशेीर �यापार थांबव�यास ि�िटशांनी चीनला मदत करावी.  

७) आयात-िनया�तीवर ५ ट�के जकात �ावी.  

 
आपली �गती तपासा : 
 
१) पिह�या अफू�या य�ुाच ेवण�न करा.    

 
 
 
 
 
 
 
९.३.२ दुसर ेअफूच ेय�ु व �याची कारणे - प�रणाम : 
 पिह�या अफू�या य�ुात पा�ा�यां�या अ�याधिुनक श�ा�ां�या पढेु चीनचा 
पराभव झाला नानिकंग�या तहाने इं�जांना िवशेष अिधकार �ा� झाले होते. चीनवर 

�यापारी वच��व, �थ�ुव आिण स�ा िनमा�ण कर�याचा �य�न केला. चीन�या दबु�लतेचा 
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फायदा घेऊन पा�ा�यांनी चीनवर अनेक अटी लाद�या. �याचा प�रणाम �हणजे इ.स. 
१८५६ त े१८६० पय�त अफूच ेदसुर ेय�ु झाले.  

 

अ) दुस�या अफू�या य�ुाची कारण े: 

१) तह-अमंलबजावणीत चीनची कुचराई : 
 पिह�या अफू य�ुा�या वेळी नानगिकंगचा तह २९ ऑग�ट १८४२ रोजी 
चीनबरोबर झाला. हा तह ल�करी साम�या� ने लादला होता. चीनने हा तह मनापासून 
�वीकारला न�हता. �यामळेु तहा�या अमंलबजावणीत कुचराई केली. �यामळेु पाि�मा�यांना 
�याचा राग आला आिण य�ु झाले.  
 

२) चीन म�ये युरािपयनाचंा �भाव : 
 नानिकंग�या तहानंतर िवशेष अिदकार पाि�मा�य रा��ांनी �ा� क�न घतेले. 

चीनमधील �भाव यरुोिपयन लोकांचा लवकर न� करावा, अशी इ�छा िचनी लोकांची होती, 
�यामळेु य�ु झाले.  

 
३) अफूचा चोरटा �यापार : 
 अफू�या �यापारातून �चंड नफा िमळत होता. �यामळेु त े अफूचा �यापार बंद 
कर�यास तयार न�हते. चीनची दबु�लता पाह�न अफूचा चोरटा �यापार स�ु केला. सन 
१८५० नंतर या अफू�या चोरट्या �यापारामळेु इं�लंड व अमे�रका यांना ७ ल� पॏड 
फायदा झाला. �यामळेु चीनने श�य तेथे पा�ा�यांना िवरोध करायला स�ुवात केली �हणून 
य�ु झाले.  

 
४) युरोिपयनाचं ेअिधकार हचे चीनचे दु:ख : 
 िचनी �शासना�या दबु�लतेचा फायदा घेऊन िवदशेी �यापाया�नी अिधकाराचा 
द�ुपयोग केला. यरुोिपयन अपरा�यांसाठी यरुोिपयन मॅिज��ेट समोर खटला चालत होता. 
जर कोणी पाि�मा�याने िचनी लोकांवर अपराध केला तर �यास अपराधातून म�ु कर�यात 
येत होत.े या कारणांमळेु िचनी �शासन व िचनी जनता नाराज होऊन िवदेशी लोकांना धडा 
िशकव�यासाठी तयार होती. �यामळेु य�ु झाले.  

 
५) इं�ज �यापा�या�ंया मागणीला नकार : 
 कॅ�टोनमधील चीनचा �हाईसरॉय येह-िमन-िचंग असून तो साहसी होता. इ.स. 

१८५४ म�ये �या�याकडे �यापाया�नी काही सवलत�ची मागणी केली; परतं ु �यान े �यास 
नकार िदला. या वेळी इं�लंड ि�िमयन य�ुात होते. य�ुानतंर तणावाचे वातावरण िनमा�ण 
झाले. �यातनु य�ु झाले.  

 
६) ता�कािलक कारण : 
 कॅ�टोन बंदरातील िचनी अिधका�यांनी लोची एरी नावा�या जहाजावरील १४ पैक� 
१२ खलाशांना चाचेिगरी�या संदभा�त अटक केली. ि�िटश वािण�य दूत हैरी पा�स� यांनी 
िचनी शासनाला खलाशां�या सटुकेची मागणी केली. इं�जां�या मतानसुार लोची एरो जहाज 
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हागँकागँम�ये न�दिव�यात आले होते. �यावर ि�िटश �वज होता. िचनी अिधकाया�नी �वज 
उतरवून ि�िटश शासनाचा अपमानकेला. �यामळेु िचनी शासनान ेिदलिगरी �य� करावी व 
भिव�यकाळात अशा घटना घडणार नाहीत अस े आ�ासन �ावे. अस े ि�िटश वािण�य 
अिध�क सर जॉन �ऊिनगं यान ेसांिगतले.  
 

 यािव�� िचनी अिधका�यांचे मत असे होत े क�, एरो जहाजाचा मालक िचनी 
असून छापा टाक�या�या वेळेस जहाजावर ि�िटश �वज न�हता. यावर मोठा वाद झाला. 
�यामळेु दसु�या आं�ल-िचनी (अफू) य�ुाला स�ुवात झाली. �� च कॅथॉिलक िमशनरी 
चॅपडीलेन व रोमन कॅथािलक पा� यांना इ.स. १८५६ म�ये िचनी पोिलसांनी अटक केली. 
�यांना म�ृयदुंडाची िश�ा िदली �यामळेु �ा�सला राग होता. त ेइं�जांना सामील झाले. इ.स. 
१८५६ म�ये िचनी नाग�रकांनी ि�िटश वसाहत कॅ�टोनवर ह�ला क�न ता�यात घतेले. 
िटए��टीन येथे चीनचा या य�ुात पराभव झाला �या�याबरोबर तह केला. कॅ 

 

ब) िटए��टीनचा तह (२६ जनू१८५८) : 

१) चीन-ि�टन रा��ांत संबंध �थापन करावेत 

२) चीनची ११ बंदर े�यापारासाठी न�याने खलुी करावीत.  

३) जकातदर ५ ट�के असावा.  

४) िमशनया�ना चीनम�ये कोठेही, के�हाही धम��सार व धमा�तर कर�याची परवानगी �ावी.  

५) ि�िटश जहाजांना सव� बंदरांत म�ु�ार असावे.  

६) अफू�या �यापाराला मा�यता �ावी.  

७) पेिकंग दरबारात एक ि�िटश रिेसड�ट मं�ी नेमला जावा.  

८) यांग-�स-ेयांग खोर े�यापारासाठी खलुे करावे.  

९) ि�िटश नाग�रकांना ि�िटश काय�ा�माण े�यायदान कर�यास मा�यता �ावी.  

 
९.३.३ ताईिपगं (तायिपंग) बंड इ.स. १८५०-१८६४ : 
 इ.स. १८५० ते ६४ या काळात तायिपगं बंडाला अितशय मह�वाचे �थान होत.े 
बंडामळेु मांचू स�ा कमकुवत बनली. �ारभंी�या काळात बंडाला पा�ा�यांनी पािठंबा िदला. 
�यामळेु चीनमधील बराच �दशे ता�यात घेऊन नानिकंग ही आपली राजधानी बनवली. 
इ.स. १८५३ म�ये तायिपगं-ित-एन-कुओ (�वग�य शांततेचे रा�य) �थापन केल.े 
पाि�मा�यां�या मदतीन ेमाचू स�ेने बंडाचा िबमोड केला. या बंडाला चीन�या इितहासात 
अितशय मह�वाचे �थान आह.े  
 

अ) तायिपंग बंडाची कारणे : 

१) माचूं स�िेव�� असतंोष : 
 इ.स. १८४२ नंतर मांचू राजवटीवर परिकयांचा �भाव वाढत होता. अफू�या 

य�ुामळेु अनेक �यापारी सवलती िद�या. �यामळेु देशाचे वैभव, �थैय�, आिथ�क सम�ृी न� 
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झाली व या सवा�ना मांच ूजबाबदार आहेत अशी भावना झाली. हे जलुमी, ��ाचारी शासन 
बदल�याची गरज आहे. �यामळेु मांचू स�िेव�� असंतोष िनमा�ण झाला.  

 
२) आिथ�क ��ेातील दै�याव�था : 
 अफू�या य�ुान े आिथ�क प�रि�थती खालावली होती. �याबरोबरच मानहानी 

�वीका�न तह व य�ु खचा�चा �चंड बोजा ि�वकारला होता. चीनम�य े द�ुकाळ, महापूर 
यामळेु शेतीच े उ�प�न घटल े �यामळेु चीनची िबकट प�रि�थती झाली. सव�सामा�यांना 
जीवन जगण े अश�य झाले. अकाय��म शासनाब�ल चीड िनमा�ण झाली. उ�प�न वाढले 

�यापे�ा जादा लोकसं�येत वाढ झाली. �ीमंतांकडून कर घेतला जात नस,े फ� 
गरीबांकडून कर गोळा केला जात असे. �यामळेु �यांनी जिमनी िवकून कर िदला. �ीमंत 
अिधक �ीमंत झाले.  

 
३) सिुशि�त वग� बेकार : 
 वाढ�या लोकस�ंयेबरोबर बकेारी वाढली. नोकया�  नस�याने अनेक सम�या 

िनमा�ण झा�या. शासनाचा खच� अमाप वाढला. द�ुकाळ, महापूर यामळेु महसूल कमी 
झाला. आिथ�क अडचणीमळेु शासनाला नोकया�  दणेे अश�य झाले. �यामळेु असंत�ु वग� 
उठावास तयार झाला.  

 
४) सै�यात असतंोष : 
 सै�याची स�ंया मया�िदत असूनही �यांना वेतन कमी होते. कारण ल�करी 
अिधकाया�कडून सै�याचा वापर वाढवला जात नसे. िक�येक अिधकारी बोगस सै�य दाखवून 
पगार �वत:च घेत असत. �यामळेु उठाव झाला.  

 
५) वािंशक कारण े: 
 मांच�ुरयातील मांचूने िमंग राजाचा पराभव क�न स�ा �थापन केली. लगचे 
�शासनातील िमंग अिधकारी बदलून मांचून े अिधकारी नेमले. मांचूने आपला वंश 
िटकव�याचा �य�न केला. अकाय��म मांचूिव�� उठाव क�न प�ुहा िमंग घरा�याची 
�थापना करणे यासाठी उठाव झाला.  
 

ब) तायिपंग बंडाची स�ुवात : 

१) तायिपंग बंडाचा उ�ेश : 
 शेतकया�च ेआिथ�क शोषण होत अस�यान े �शासनात सधुारणा क�न जनते�या 
आिथ�क प�रि�थतीचा �थर उचंावण.े मांचू सा��याचा अ�त क�न एक �वाय� सरकारची 
�थापना करण.े आिथ�क व सामािजक �व�पात बदल क�न नवा समाज िनमा�ण करण े
असा उ�ेश होता.  

 
२) तायिपंग बंडाची स�ुवात व �गती : 
 तायिपगं बंडाची स�ुवात �वांगटंुग �ांतात झाली. सै�याच े चार िवभाग केल.े 
सै�याच े नेत�ृव �वत: चआुनकडे होते. १८५० जलुैम�य े चआुन�या नेत�ृवाखाली उठाव 
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झाला. �वांगटंुगवर ताबा िमळवून पेिकंगकडे सै�य पाठवले. मांचूचा पराभव क�न चआुनने 
यगुान चौ नावाचे गाव िजंगले आिण तेथेच �वग�य शांततचेे रा�य �थापन केले.  

 
 तायिपगं सेना िसओ-िचओ-कुई यां�या नेत�ृवाखाली तयार केली. इ.स. १८५२ 

म�ये िसओ-िचओ-कुई�या नेत�ृवाखाली उठाव झाला. सै�याच ेहाजयांग, हॅको, बचुांग इ. 
शहर ेिजंकली. िसआओ शािहब फौजांशी लढताना तो ठार झाला. �या�यानंतर नेत�ृव यांग-
िसअ-िचंग यां�याकडे आले. �यान े नानिकंग िजंकल े व �वग�य शांततचेे रा�य याची 
राजधानी �हणून जाहीर केले. पा�ा�यांनी तायिपगंला मदत केली.  

 आपण यशूे ि��ताचे धाकड े बंधू आहोत, अस े ह�ंगने सांिगत�याने पा�ा�यांनी 
आपला पािठंबा तायिपगं बंडाऐवजी मांचू राजवटीला िदला. ह�ंगने �वत:चा रा�यािभषके 
करवून घेतला आिण �वत: िवलासी जीवन जग�यात दंग झाला.  
 

क) तायिपंग बडंाचा शवेट : 

 तायिपगं शासन�यव�थेत अतंग�त यादवी, ��ाचार हे स�ु झाले. लोकांना मोठ्या 

�माणात आ�ासने िदली, परतं ु �यांची पूत�ता केली नाही. मांचू सेनापती ल�ग-कुओ-फांन 
याने परक�यांची मदत घेऊन जून १८६४ म�ये नानिकंग यथेे बंडाचा पराभव केला. इ.स. 
१८६६ म�ये ह�गने िवष �ाशन क�न आ�मह�या केली आिण बंडाचा शेवट झाला.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) तायिपगं बंडाची मािहती सांगा.    

 
 
 
 
 
 
 

९.४ जपानचा सा�ा�य िव�तार 

 
 जपान देश तीन त ेचार बेटांचा समूह असून �याला 'उगव�या सूया�चा देश' अस े

�हटल े जाते. जपान �वत:ची सं�कृती, �वत:चे �ान व �वत:चा वंश सव���े आह े अस े

मानणारा होता. जपानचा बा� देशांशी संबधं न आ�यान े �यां�यात सामािजक, 

सां�कृितक, आिथ�क असा कोणताही िवकास झालेला न�हता. दसुया�  समाजातील �य�� 
�हणजे रानटी जमाती आहेत. �यां�याशी संबंध न ठेवणे हा िवचार �यां�यात होता. चीन 
आिण जपान या दशेांची साधारण प�रि�थती सारखीच होती. रा�यकारभाराम�य े स�ा 
शोगणुां�या हाती होती. या�या मा�यमातून दशेाचा सव� कारभार चालत अस.े राजा िकंवा 
स�ट हा केवळ नामधारी अस.े इ.स. १८५३ म�ये अमे�रकेचा ल�करी अिधकारी पेरी हा 
जपान�या िकनारी आला असताना �यान े�थम शोगणु या�याशी संबंध जोड�याचा �य�न 
केला. परतं ु �यान े नकार िदला. आपले वच��व मा�य कर�यासाठी पेरीन े जपानला एक 
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वषा�ची मदुत िदली. �यानसुार पेरी इ.स. १८५४ म�ये १० ल�करी बोट�सह तो जपान�या 
िकनारी आला. शेवटी इ.स. १८५४ म�ये पेरीबरोबर करार केला. �यापार व धम��सार 
कर�याची परवानगी घेतली. इ.स. १८५५ म�ये टाऊन हॅ�रस हा दसुरा अिधकारी 
जपानम�ये आला. �यान े अनेक क� सहन क�न शोगणुांकडून अनेक सवलती इ.स. 
१८६३ म�ये िमळिव�या.  

 
 इ.स. १८६५ �या दर�यान देशाम�ये ग�धळ िनमा�ण झाला. या प�रि�थतीला ह े
परक�य व शोगणु कारणीभूत आहेत अशी लोकांची धारणा झाली. शोगणुां�या िवरोधात 
लोकमत झाले. पया�याने ८ फे�वुारी १८६७-६८ रोजी शोगणुांनी आपली सव� स�ा १५ 
वष� वया�या राजाकडे िदली. या बदलालाच जपानी इितहासाम�ये मैजी / मेईजी �ांती अस े
�हणतात. मेईजी �ांतीनसुार जपान�या प�रि�थतीम�ये मोठा बदल घडून आला. राजान े

सामािजक, आिथ�क, शै�िणक सधुारणा मोठ्या �माणात के�या.  

९.४.१ जपानम�ये युरोपीयनचे आगमन : 

१) अम�ेरकेच ेकामोडोर म�ॅयू पेरीच ेआगमन - ८ जलैु १८५३ : 

 अमे�रके�या अ�य�ांनी इ.स. १८५० म�ये कामोडोर मॅ�यू पेरीची िनय�ु� केली. 

उ�ेश - इं�लंडचे वच��व वाढ�यापूव� �यापारी सवलती �ा� करण,े पॅिसिफक सागरात 
एखादे बंद असाव े यासाठी सन १८४६ ला पिहली मोही जे�स िबडल�या नेत�ृवाखाली 
पाठवली होती पण अपयश आले होते. कामोडोर पेरी केप ऑफ गडु होप�या जलमागा�चे 
जपानम�ये ८ जलु ै १८५३ म�ये यडो�या आखातात आला. डॉ�टर वे�स हा दभुािषक 
�या�या सोबत होता. शोगनू यान े आपल े दोन अिधकारी भेटीस पाठवले. पेरीन े

रा��ा�य�ाचे प� स�टाकडे िदल.े �याम�ये मै�ी, शांतता, म�ु �यापार, जहाज फुटून 

िकनाया�वर आ�यास खलाशांना माणसुक�ची वागणूक �ावी, कोळसा, पाणी भर�याची 
परवानगी �ावी इ. माग�या सादर के�या व एक वषा�ची मदुत िदली. परत अमे�रकेत गेला. 
पेरी प�ुहा १३ फे�वुारी १८५४ रोजी येडी�या आखातात आला. कानागाव येथे ३१ माच� 
१८५४ रोजी तह झाला. �यातील तरतदुी पढुील�माणे. 

१) अमे�रकन खलाशांना चांगली वागणूक िमळावी.  

२) िशमोदा व हाकोदाते बंदर े�यापारासाठी खलुी करावीत.  

३) अमे�रकन जहाजांना कोळसा, पाणी परुव�याची �यव�था करावी.  

४) दोन रा��ांम�ये शांततचेे सबंंध ��थािपत करावेत.  

५) �यापारी सघं ��थािपत करावेत.  

६) िशमोड्याला अमे�रकन �ितिनधी ठेवावा.  
 

२) युरोिपयन देशाबाहरे तह : 

 अमे�रकेन े जपानच े दरवाजे पाि�मा�य रा��ांसाठी खलुे केल.े पेरी�या नंतर 

ि�िटश, रिशयन, डच यांनी इ.स. १८५६ म�ये तह क�न आप�याला जपानम�ये 
अिधकार �ा� क�न घतेल.े �या करारातील तरतूदी पढुील�माण.े  

१) िशमोडा, हाकोदा�,े नागासाक� येथे कोळसा व इतर आव�यक परुवठा करण.े  
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२) जपानी अिधकाया��या देखरखेीखाली �यापार करणे.  

३) नागासाक� बंदरात परक�य �य��ना �यापाराकरीता राह�याच ेअिधकार दणेे.  

४) िशमोडा व हाकोदाते येथे वक�ल नेम�याचा अिधकार असावा.  

 
३) अम�ेरके�या टाऊनशडे ह�ॅरसचे आगमन व करार - २९ जलैु १८५८ : 
 जपानमधील अमे�रकेचा पिहला वक�ल �हणून टाऊनशेड हॅ�रस याची ऑग�ट 
१८५६ म�ये िनय�ु� झाली. कानागाव�या तहामळेु जपानची जनता नाराज होती �यामळेु 
हॅ�रसचे �वागत केले नाही. �याला जपानम�ये मोठा �ास सहन करावा लागला. �या 

सवलती िमळा�या हो�या, �याम�ये हॅ�रसन समाधानी न�हता. येडो येथे हॅ�रस व शोगून 
यां�यात भेट २९ जलुै १८५८ रोजी झाली. �याच वेळी �यां�यात करार झाला. �यातील 
तरतदुी पढुील�माणे.  

 
१) दो�ही दशेांनी राजधानी�या शहरात राजनैितक �ितिनधी ठेवावेत.  

२) नागासाक�, कानागावा, िनगाता, �गुो ही चार बंदर े�यापाराक�रता खलुी करावीत.  

३) ओसाका व येडो येथे राह�याची परवानगी �ावी.  

४) पाि�मा�य नाग�रकांना धािम�क �वातं�य असाव.े  

५) आयात-िनया�तीवरील कर िनि�त करावा.  

६) अमे�रकन नाग�रकांचे खटले अमे�रकन कोटा�त अमे�रकन काय�ा�माणे चालवावते ह े
मा�य करावे.  

 
४) जपान आिण ि�टन सबंंध : 
 जपानम�ये ि�टनचा वक�ल �रचड�सन या�यावर ह�ला क�न सन १८६२ म�ये 
ठार मारल.े �यामळेु संत� होऊन ि�टनने जपानकडे पढुील माग�या के�या - 
 

१) जपान सरकारन ेिदलिगरी �य� करावी.  

२) शासनान े१ लाख पौडांची नकुसान भरपाई �ावी.  

३) स�समुा कुटंुबाकडून २५०० प�डाची मागणी केली.  

४) �रचड�सन�या ख�ुयाला ि�िटश अिधकाया��या उपि�थतीत वध करावा.  
 

 जनु १८६३ म�ये जपानम�ये अतंग�त कलह स�ु झाला. ि�िटशां�या माग�या 
शोगूनाने मा�य केला. चोशू कुटंुबाचे पाि�मा�यांना हाकलून दे�याचे ठरवले. इ.स. १८६४ 
म�ये चोशू कुटंुबाचा पराभव झाला व ३० लाख पौडांची मागणी केली. �यांनी स�समुांचा 
पराभव केला. �यामळेु ि�िटशां�या माग�या बादशहान ेमा�य के�या �या पढुील�माण े- 

१) जपान�या बादशहान ेनकुसान भरपाई दे�याचे कबलु केले.  

२) आयात-िनया�त कर ५ ट�के मा�य केला.  

३) ओसाका आिण हयोगी ही बंदर ेखलुी कर�यास िवरोध केला.  

४) करारना�याला मा�यता िदली.  



 142 

 तोकुगाव शोगूनाची स�ा न� क�न राजस�चेी पनु�था�पना झाली. ३ जानेवारी 

१८६८ रोजी शोगूनाला िदलले ेअिधकार व जमीन परत घतेली, असे स�टान ेजाहीर केले. 

म�ुसिुहतो या १५ वषा��या यवुराजाला राजपद िदले. �यान े 'मैजी' ही पदवी धारण क�न 
रा�य कारभार स�ु केला. मैजी याचा अथ� ससुं�कृत शासन �हणजे क�याणकारी शासन 
होय. इ.स. १८६८ त े १९१२ पय�त जपानम�य े मैजीचा काळ होता. मैजी काळापासून 
जपान�या आधिुनक यगुास �ारभं झाला. �यामळेु जपान एक जागितक स�ा �हणून पढु�या 
काळात उदयास आले.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) जपानम�ये यरुोिपयनच ेआगमन �प� करा.     

 
 
 
 
 
 
 
९.४.२ जपान - चीन य�ु - १८९४-९५ : 
 अितपूव�कडील राजकारणात चीन-जपान य�ुाला मह�वाचे �थान आहे. हे य�ु 
को�रयाव�न झाले. मैजी सधुारणमेळेु जापनचा िवकास झाला. वसाहतीची गरज होती. 
सा��यिव�तारासाठी जपान-चीन यां�यात इ.स. १८९४-९५ म�ये य�ु झाले. जपान�या 

अतंग�त िवकासामळेु �यापारपठेेची गरज होती. �यास चीनने िवरोध केला. जपानी �वासी, 
नाग�रक यांना �ास होत अस�यान ेमैजीन ेपढुाकार घेतला. इ.स. १८७१ म�ये काऊंट इनो 
व िल-हंग-चांग यां�यात ितटएि��टन करार झाला. �यामळेु �यां�यात मै�ी संबंध �थापन 
झाले. लछूु बेटाव�न जपान-चीन यां�यात वाद स�ु झाला. या बेटावरील लोक आपल े
आहेत असा दावा दोघांनी केला. इ.स. १८७८ म�ये फोमा�सा बेटाजवळ रानटी लोकांनी 
गलबत फोडले. �या लोकांची ह�या केली �याब�ल जपानन े चीनकडे नकुसान भरपाई 
मािगतली. �यातून य�ुाची पा��भूमी तयार झाली.  

 
अ) जपान-चीन यु�ाची कारणे : 
१) जपान�या ��ीने को�रयाचे मह�व : 
 जपान-को�रयाम�ये को�रयाची साम�ुधनुी असून १०० मैलांचे अतंर होत.े 

को�रयात कोळसा, लोखंड, �ॅफाईट, ज�त, इतर मह�वाची साधनसंप�ी मोठ्या 

�माणावर होती. नैसिग�क बंदर,े न�ांच ेजाळे, जल�वाहाचा जलिव�तु श��साठी उपयोग 
करणे या सवा�चा उ�ोिगकरणा�या ��ीन े उपयोग होता. �यामळेु जपान�या सा��यवादी 
धोरणाला को�रया बळी पडला.  
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२) को�रया एक �वत�ं रा��-चीनची भूिमका : 
 इ.स. १८७५ म�ये जपानन ेचीन-को�रयात िश�मंडळ पाठवले. को�रयात तहाची 
मागणी केली. नकार िद�याने ल�कर पाठवले. २६ �े�वुारी १८७६ म�ये जपान-को�रया 
यां�यात कानागावा�या तह झाला व मै�ी संबंध �थापन केले. को�रया �वतं� रा�� असून 
�याला साव�भौम अिधकार आहे याला चीनने िवरोध न करता मा�यता िदली. �यामळेु 
को�रया चीनपासून वेगळा झाला. को�रयावर वच��व िनमा�ण कर�यासाठी जपानचे �य�न 
स�ु झाले.  

 
३) को�रयाबाबत अम�ेरकेच ेधोरण : 
 जपानन े को�रयाशी करार के�यानंतर अमे�रकन संबंध िनमा�ण केल.े जपानच े
वच��व वाढू नये या हतूेने चीनने को�रयाला पि�म रा��ाबरोबर संबंध ठेव�यास �ो�साहन 

िदले. इ.स. १८८२ ला चीन�या �य�नान ेको�रया-अमे�रका करार झाला. इं�लंड, जम�नी, 

इटली, रिशया, �ा�स इ. रा��ांनी को�रयाला साव�भौम रा�� �हणून मा�यता िदली. �यामळेु 
जपानला सधंी िमळाली.  

 
४) को�रयामधील अतंग�त प�रि�थती : 
 को�रया�या राजघरा�यात गहृकलहाची आग िनमा�ण झाली. �यामळेु जपान�या 

आ�मणाला �ितकार केला नाही. दरबारात दोन गट अस�यान े स�ा�पधा�, कार�थान,े 

खून, र�पात याला ऊत आला होता. सामा�य जनता क� क�नही �यां�याकड ेपैसा नसे. 

कारण दरबारी मंडळी, नोकरशाही अिधकारी, राजा इ. �यांचे शोषण करत असत. �थािनक 
जनता उठाव करत अस े ते�हा अिधकारी बदलत असत. चीनम�य े राणीन े स�ा हाती 
घेतली. ितने अिल�तेचे धोरण सोडून इतर रा��ांशी संबधं जोडले. �यामळेु जपानला धोका 
िनमा�ण झाला. इ.स. १८८१ म�ये मोठा द�ुकाळ पडला याचा फायदा घेऊन तैबकुनने 
राणीिव�� उठाव केला. परिकयांमळेु देवाचा कोप झाला �हणून देशात मोठा द�ुकाळ 

पडला, ही भावना जनतेत िनमा�ण केली. राणीला मार�यासाठी लोक राजवड्यावर आले 
�यावेळी संघष� झाला. जपानन े या संधीचा फायदा घेऊन ९ जानेवारी १८८५ म�ये 
को�रयाबरोबर तह केला.  

 
५) रिशयाचा ह�त�पे : 
 रिशयाने उ�र आिशयावर �भ�ुव िनमा�ण केल.े दि�ण आिशयावर आपले �भ�ुव 
असावे असा रिशयाचा िवचार होता. सन १८७१ �या िटए��टीन करारानसुार का�रयात 
सै�याच े आधिुनक�करण कर�यास स�ुवात केली. को�रयाने रिशयाला नािवक दलाला 
लाझारफेचे बंदर िदल.े रिशयाने ल�करी अिधकारी पाठवले. �यामळेु जपानला भीती वाटू 
लागली. को�रया�या साव�भौम�वाला धोका िनमा�ण झाला. यामळेु जपान-चीन वाद िमटवून 
लाझारफे बंदरािवषयीचा करार र� करावा ही मागणी केली. वाद िमटव�यासाठी अमे�रकेन े
स�लागार नेमल.े को�रया ह ेचीनचे मांडिलक रा�� अमे�रकेन ेअमा�य केले.  
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६) जपान-चीन यु�ाच ेता�कािलक कारण : 
 को�रयाम�ये त�ग-हाक पंथाने उठअव केला. को�रयान े या पंथावर बंदी घातली 
होती ती उठव�यासाठी इ.स. १८७४ म�य ेउठाव केला. को�रयाने चीनची ल�करी मदत 
मािगतली. चीनने को�रयात ल�कर पाठवले. ही बातमी जपानला समजताच जपाननहेी सै�य 
पाठवल.े को�रया शासनान ेउठाव न� केला. दो�ही दशेांना सै�य परत घे�यास सांिगतल.े 
परतं ु सै�य परत न घेता सै�यात वाढ केली. जपानन े चीनसमोर को�रयाबाबत ��ताव 
मांडला. चीनने अमा�य के�यान ेय�ु झाले. मालू नदी�या त�डाशी िचनी आरमारावर ह�ला 
चढवून जपानन ेचीनचा पराभव केला. शेवटी तह झाला.  

 
ब) िशमोनोसके�चा तह - १७ एि�ल १८९५ : 
१) चीनने को�रयाचे �वातं�य पूण�त: मा�य करावे.  

२) चीनने फॉम�सा, पे�काडोस�, दि�ण मांच�ुरयातील िलआतुंग �ीपक�प जपानला �ावे.  
३) चीनने २० कोटी ताएल (टे�स) य�ुखंडणी �ावी.  
४) चीनने जपानशी �यापारी करार क�न १७ बंदर ेखलुी करावीत.  
 

क) इ.स. १८९४-९५ जपान-चीन य�ुाचे प�रणाम : 
१) पि�मी श��वर �भाव : 
 पाि�मा�य रा��ांनी चीनबरोबर आतापय�त तह केले होत े आिण अनेक सवलती 
िमळव�या हो�या. परतं ु जपान िवजय आिण िशमोनोसेक�चा तह यामळेु चीनचा �दशे 
जा�तीत जा�त आप�या वच��वाखाली असावा हा िवचार पाि�मा�य रा��ांनी केला.  
 

२) जपानम�ये आ�मिव�ास िनमा�ण झाला : 
 जपानन ेचीनवर मोठा िवजय �ा� के�यान ेजपानला आप�या श�� व साम�या�चा 
��यय आला. िवशाल व काय��म सै�याची अ�यंत आव�यकता आह े याची जाणीव 

जपानला झाली. एवढेच न�ह े तर �िशि�त सै�य, देश�ेम, आधिुनक श�ा�ांची स�ुा 
आव�यकता आहे ही जाणीव जपानला झाली. 
 

३) चीनच ेपाि�मा�ीकरण : 
 य�ु व पराजय यामळेु �वत:च ेआ�मपरी�ण कर�यास स�ुवात करीत असतात. 
चीनम�ये असचे परी�ण स�ु झाले. चकुा न� कर�याचा �य�न केला गेला. चीन�या 
देशभ�ांनी पाि�मा�य सं�कृतीच ेअ�ययन क�न नवीन सधुारणचेी मागणी केली. याचाच 
प�रणाम �हणजे चीनम�ये सधुारणावादी आंदोलन स�ु झाले. चीनने को�रयाला �वतं� दजा� 
िद�याने असंतोषाची लाट िनमा�ण झाली. �यातून पाि�मा�य योजना तयार के�या.  
 

४) जपान-इं�लडं यां�या तह - १९०२ : 
 जपान�या िवजयामळेु जपान-इं�लंड यां�यात जवळचे संबधं िनमा�ण होऊ लागले. 

जपानला लाओतुंग �दशे िमळाला. याला रिशया, जम�नी, �ा�स यांचा िवरोध होता. या 
�दशेावर आपले वच��व असावे असे रिशयाला वाटत होते. या तीन श��शी लढ�याचे 
साम�य� नाही �हणून जपानन ेइं�लंडशी तर यरुोप�या राजकारणात एकटे पड�याने इं�लंडन े
जपानशी मै�ी तह इ.स. १९०२ म�ये केला.  
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आपली �गती तपासा : 
 

१) जपान-चीन य�ुाची कारणे सांगा. 

 
 
 
 
 
 
 
९.४.३ जपान - इं�लडं करार - ३० जानेवारी १९०२ : 
 मै�ी �ांतीनंतर िदवस�िदवस जपान आ�मक व सा��यवादी बनू लागल े होते. 
जपानन ेइ.स. १८९४-९५ म�ये चीनचा पराभव क�न आिशयाई दशेात साम�य�वान रा�� 
�हणून मान िमळवला. जपानम�य े शांततावादाप�ेा सा��यवादाला जा�त मह�व होत.े 
मांचू�रया-को�रया ता�यात घेत�यानंतर गरज वाढली. �यानसुार पाि�मा�य रा��ांशी मै�ीचे 

संबंध जोडावेत, चीन-को�रयाबरोबरच सबंंध �ढ मै�ीचे सबंंध ठेवावेत. रिशयाशी मै�ीचे 

संबंध ��तािवत क�न िहतसंबधं िनि�त करावे, पण रिशयाने अमा�य के�यामळेु इं�लंडशी 
मै�ीचे सबंंध जोडल.े �याची कारणे  

 
अ) जपानला िम� िमळव�याची गरज : 
१) िलओतुगं व पोट� ऑथ�र परत िद�याच ेद:ुख : 
 १७ एि�ल इ.स. १८९५ रोजी चीनबरोबर िशमोनोसेक�चा तह केला. �यावेळी 

दोन बंदर ेजपानला िमळाली; परतं ुरिशयाला भीती वाटू लाग�याने रिशया, जम�नी, �ा�स 
या तीन रा��ांमळेु िलओतुंग व पोट� ऑथ�र चीनला परत करावे लागल े आिण ३ कोटी 
नकुसान भरपाई घतेली याच ेजपानला द:ुख होते. रिशयाचा पराभव कर�यासाठी इं�लंडशी 
तह केला.  

 
२) रिशयाच ेआिशयातील सा��य िव�तारवादी धोरणास बंदी : 
 रिशयाने इ.स. १८९७ म�ये चीनकडून पोट�  ऑथ�रचा �दशे ता�यात घेतला. �ा�स 
सैब�ेरयन र�ेवसेाठी चीनकडून नवीन सवलती िमळव�या. रिशयाची कृती पाह�न जपानन े
रिशयाला �ितबधं कर�याच े धोरण िनि�त केल.े मांच�ुरयावर वच��व रिशया �थाप�याची 

जपानला भीती वाटू लाग�यान,े रिशयाचे धोरण थांबव�यासाठी इं�लंडशी यतुी केली. 
�याच�माण े चीनमधली बॉ�सर बंडाचे िनिम� क�न चीनला ल�करी मदत िदली. सै�य 
परत न घेता मांच�ुरयातील र�ेव�ेया र�णासाठी सै�य कायम ठेवावे आिण मांच�ुरया कायम 

ता�यात �यावा, हा रिशयाचा िवचार होता.  

 
 
 



 146 

३) रिशया�या पराभवासाठी : 
 जपानमधील सा��यवादी गटां�या �मखुांना एकट्या रिशयाशी य�ु क�न पराभव 

करणे अवघड न�हते, पण रिशयाने जर इतर रा��ांशी मै�ी के�यान े अवघड होत े �हणून 
िम� िमळवण ेगरजेच ेहोते.  

 
४) इं�लडंिवषयी आपुलक�मळेु : 
 तीन रा��ां�या ह�त�पेात इं�लंड न�हते. आतापय�त सघंष� न�हता �हणून मैि�               
करणे श�य झाले.  

 
ब) इं�लडंलाही िम� िमळव�याची गरज : 
 १९ �या शतकात आंतररा��ीय करारा�या संदभा�तील अिल�ते�या धोरणाच े

पालन केल.े याच काळात इ.स. १८७९ ऑिसि�या-जम�नी, इ.स. १८८२ ऑ��ेिलया-
जम�नी-इटली तर इ.स. १८९४ रिशया-�ा�स करार झाला. इं�लंड-यरुोप�या राजकारणात 
एकटेच भासू लागल े�यामळेु िम� िमळव�याची गरज होती. �याची कारणे पढुील�माण े- 

 
१) आतंररा��ीय राजकारणात �थान िटकिव�यासाठी : 
 आि�केतील कॅशोदा व बोअर य�ुा�या वळेी पाि�मा�य लोकांनी बोअरची बाजू 
घेऊन इं�लंडवर टीका के�या. �हणून �थान िटकिव�यासाठी िम�ाची गरज होती.  

 
२) जम�नीन ेआरमारात �चंड सधुारणा : 
 कैसर िव�यमन े इं�लंडबरोबर सघंष� कर�यासाठी नािवक साम�या�स �चंड 
�व�पाची वाढ केली. �यामळेु यरुोिपयन रा��ांत आरमारी �थान कायमचे िटकव�यासाठी 

गरज इं�लंडला वाटू लागली. आरमारी दल, वसाहती�या सरं�णासाठी पॅिसिफक महासागर 
मह�वाचा होता. जपानसार�या काय��म रा��ाशी तह के�यास पॅिसिफकमधून आरमार 
परत मायदेशी आणणे इं�लंडला श�य होणार होत.े  

 
३) रिशयाची ि�थती : 
 रिशया�या अितपूव�कडील सा��यिव�तारामळेु ि�िटशांत मोठा �� िनमा�ण झाला. 

मांच�ुरया, को�रया ता�यात घेत�यास रिशया ि�िटशां�या ता�यातील भारत व इतर 
वसाहतीवर आ�मण करणार ही भीती वाटू लागली. चीन असाम�य� अस�यान ेजपानशी 
मै�ी.  

 
४) जम�नीकडून िध�कार : 

 इं�लंडन ेअिल�तेचा �याग क�न जम�नीशी मै�ीचे संबधं जोड�याचा �य�न केला; 
परतं ुकैसर िव�यमन ेअमा�य केले. �यामळेु जपानशी मै�ीचा तह. 

 
क) जपान - इं�लडं मै�ी करार ३० जानेवारी १९०२ : 
 ि�िटश पररा��मं�ी लॅ�सडाउन आिण जपानीह�न हायशी तादासू यां�यात 
वाटाघाटी होऊन करार झाला. �यातील तरतूदी पढुील�माण.े  
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१) दोघांनी चीन-को�रयाची प�रि�थती कायम ठेवणे.  
२) इं�लंडन ेचीनम�ये तर जपानने चीन-को�रयात स�ा वाढ.  
३) िहतसंबधंा�या र�णासाठी एक� उपाययोजना करावी.  
४) य�ुात एकापे�ा जा�त उतर�यास आप�या िम�ाला सै�यासह मदत करावी.  
५) आप�या िहतास बाधा यईेल असा तह दसुया�बरोबर क� नये.  
६) पर�परात मतभेद झा�यास एक� येऊन िवचारिविनमय क�न दूर करावे.  
 

 इ.स. १९०५ म�ये या तहात द�ु�ती कर�यात आली. �यानतंर इ.स. १९१०, 
इ.स. १९१२ पय�त हा करार िटकून रािहला. इ.स. १९२१ �या वॉिशं�टन प�रषद बोलावली 
�या वेळी या कराराचा शेवट झाला.  
 

९.४.४ जपान-रिशया य�ु - १९०४-०५ : 
 रिशया आिण जपान यां�यात इ.स. १७८० म�ये �थम संबंध आला. सेमे�रया 
िकनारप�ीवर जपानी बोट वादळात सापड�याने रिशयाने �याम�ये असणाया�  खलाशांना 
इवूट��क या शहरात आ�य िदला. भूम�य सागरापासून ते �शांत महासागरापय�त आपल े
वच��व िनमा�ण कर�याचा िवचार जपानी खलाशां�या पढेु मांडला. परत आ�यानतंर 
शोगनुाला ही सव� हक�कत सांिगतली. इ.स. १८५३ त े इ.स. १८५४ म�ये अमे�रकेचा 
ल�करी अिधकारी कमोडोर मॅ�यू पेरी हा जपानम�ये आला. �यान े जपानबरोबर इ.स. 
१८५४ म�ये कानागावचा तह क�न �यापारी आिण धम��सारा�या सवलती िमळिव�या. या 
वळेी रिशयाने जपानशी मै�ीचे संबंध ठेवून इ.स. १६६२ म�ये मै�ी करार केला. ६ फे�वुारी 
१८६७ रोजी जपानम�य ेमेईजी �ांती होऊन सव� स�ा जपानचा स�ट म�ुसोिहतो याकडे 
आली. �याने ६ एि�ल १८६७ रोजी आप�या कारिकद�चा आढावा दे�यासाठी पंचसू�ी 
काय��म जाहीर केला. �या�याआधारचे आपला सवा�गीण िवकास क�न पररा��ीय धोरण 
खंबीरपणे राबिव�याची योजना घेतली व धोरण ि�वकारले. आप�या शेजारीच असणाया� 
चीन या देशात सा��यिव�तार कर�याचा �य�न स�ु केला. यातून इ.स. १८९४-९५ म�ये 
चीन-जपान य�ु झाले. िशमोनो-िसक�चा तह होऊन चीन-जपान य�ुाचा शेवट झाला. या 
तहा�या वेळी िलओतुंग हा �दशे जपानला दे�यात आला. परतं ु हा �दशे चीन�या 

राजधानीजवळ अस�यान े�याला धोका िनमा�ण होऊ शकेल. यामळेु रिशया, �ा�स आिण 
जम�नी या तीन बड्या रा��ांनी म�य�थी क�न िलओतुंग हा �दशे परत चीनला िदला. याच े
द:ुख जपान�या मनाम�ये होते.  
 

अ) रिशया-जपान यां�या य�ुाची कारण े: 
१) तीन बड्या रा��ाचंा ह�त�ेप : 
 चीन-जपान य�ुा�या वेळी रिशयाने �ा�स आिण जम�नी�या म�य�थीने जपानवर 
दडपण आणल.े जपानला िमळालेला �दशे िलओतुंग हा परत चीनला �ावा लागला. याच े
द:ुख जपना�या मनात होत.े या संधीची वाट पाहत असताना माचँ�ुरया �करणाव�न संधी 
उपल�ध झाली आिण य�ुाला स�ुवात झाली.  
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२) को�रयातील प�रि�थतीचा फायदा घऊेन रिशया वच��व िनमा�ण कर�याचा �य�न 
करत होत े: 
 रिशया आिण जपान दो�हीही देश चीनम�ये आपले वच��व िनमा�ण कर�याचा 
�य�न करत होत.े जपान आपले वच��व को�रयाम�ये ��थािपत क� पाहत होते. या 
िवचाराला रिशयाने िवरोध केला. इ.स. १८९६ म�ये को�रयात अतंग�त बंडाळे िनमा�ण 
झाले. याचा फायदा घेउन रिशयाने आपले सै�य को�रयातील सेऊल या िठकाणी पाठिवले 
आिण वच��व िनमा�ण कर�याचा �य�न स�ु केला. याच वळेी �हणजे इ.स. १८९६ म�ये 
यामागाता लोबानो�ह येथे दोघां�यात करार होऊन को�रयाबाबतचा वाद �या िठकाणी 
िमटिवला. इ.स. १८९८ म�ये उभयतांम�ये नवीन करार झाला. या करारानसुार को�रयाचे 
साव�भौम�व आिण �ादिेशक अखंड�व राखावे हे मा�य केले. औ�ोिगक आिण �यापारी 

िवकासाला रिशयाने जपानला िवरोध क� नये. तरी पण, रिशयाने र�ेव े बांधकामाला 
स�ुवात केली. र�ेव े बांधकामा�या नावाखाली मजरुां�या �व�पात को�रयाम�ये �चडं 

ल�कर पाठिवले. बाि�टक सम�ुापासून, �शांत महासागरापय�त रिशयाने आपली स�ा 

वाढिवली. प�रणामी, जापनला �याची भीती वाटू लागली. यातूनच य�ु झाले.  

 
३) इं�लडं-जपान मै�ी करार ३० जानेवारी १९०२ : 
 रिशया�या चीनमधील हालचाली रोख�यासाठी आिण आपणाला एक स�खा-
प�का िम� िमळावा या ��ीन ेजपानन ेमै�ी करार केला तर इं�लंडलाही जम�नीबरोबर मै�ी 
कर�यास अपयश आले. िशवाय सा�यवादी रिशया�या हालचाली रोख�यासाठी व यरुोप�या 
राजकारणातील एकटेपणा दूर कर�यासाठी न�या िम�ाची गरज होती. दोघां�या 
एकमेकां�या गरजेतून ३० जानेवारी १९०२ रोजी इं�लंड -जपान मै�ी करार झाला. हा मै�ी 
करार इं�लंडचा पररा�� मं�ी लॅ�स डाऊन व जपानचा �ितिनधी इन-हायाशी-तादासू 
यां�यात बैठक होऊन सहकाया��या त�वावर करार झाला. �यामळेु जपानला एक 
साम�य�शाली िम� िमळा�यान ेजपानम�य ेनवा आ�मिव�ास िनमा�ण झाला.  
 

४) जपान�या रिशयाकड ेमाग�या जलैु १९०३ : 
 रिशयाचा माचँ�ुरया आिण को�रयात वाढता �भाव पाह�न जपानन े म�ु �यापारी 

धोरणा�या मा�यमातून िवरोध दश�िवला. को�रयाचे �ादिेशक अखंड�व, संर�ण क�न 
माचँ�ुरयातून सै�य के�हा माघार घणेार या संदभा�चा खलुासा मािगतला आिण शेवटी 
जपानचा �धानमं�ी का�सरुा यान े रिशयाकडे आप�या माग�या सादर के�या. �या 
पढुील�माणे -  

 
१)  मांच�ुरयाच े�शासन िचनी सरकारकडे सोपवावे आिण र�ेव ेसंर�णासाठी र�ेव ेसंर�क 

ठेवावेत. 
२)  माचँ�ुरयातील चीनचे साव�भौम�व मा�य करावे. 
३)  उभयतांनी मा�य केले�या करारानसुार रिशयाचे माचँ�ुरयातील ह�क जपान मा�य 

करील. इं�लंड-जपान मै�ी करारानसुार जपानच े को�रयातील अिधकार राजक�य, 

सामािजक, आिथ�क, �यापारी रिशयान ेमा�य करावे.  
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५) रिशया�या जपानकडे माग�या : 
१) दो�ही रा��ांनी को�रयाची एका�मता मा�य करावी.  
२) जपानचे को�रयातील खास िहतसंबधं मा�य केले जातील. परतं ुया मोबद�यात जपानन े
माचँ�ुरयात कोण�याही �कारच ेह�त�ेप क� नयेत.  

 
६) ता�कािलक कारण : 
 जपानन े रिशयाचे अिधकार माचँ�ुरयातील मा�य केले. परंत ु रिशयाने जपानच े
को�रयातील अिधकार पूण�पणे मा�य केले नाहीत. यामळेु दोघां�यात समझोता झाला नाही. 
६ फे�वुारी १९०४ रोजी जपानन े रिशयाचे राजनैितक संबंध तोडून टाकल.े ८ फे�वुारी 
रोजी जपानन ेपोट� आथ�रवर ह�ला चढिवला आिण य�ुाला स�ुवात झाली. १० �ेबवुारी 

१९०४ ते ऑग�ट १९०५ पय�त ह े य�ु स�ु होते. �ा�स, जम�नी यांची रिशयाला 

सहानभूुती होती तर इं�लंड, अमे�रका यांनी जपानला आिथ�क मदत केली.  

 
 जपानी ल�कर अिधकारी कूरोक�न याने पोगथॉन येथे रिशयन तकुडीचा पराभव 
केला. यालू नदीपय�त �यान े�वास क�न पूव� को�रया �वतं� केला. १ मे १९०४ रोजी यालू 
नदी ओलांडून माचँ�ुरयातील िलआवोतुंग या �दशेापय�त मजल मारली. २६ मे राजी जपानी 
ल�करान ेना�शान येथे रिशयन ल�कराची रसद बंद केली. ऑग�ट १९०४ म�ये रिशया-
जपान यां�या म�ुय ल�कराम�ये संघष� होऊन रिशयान ेया य�ुात माघार घेतली.  

 
ब) पोट� �माउथ करार - ६ स�ट�बर १९०५ : 

जपान जसजसे आप�या म�ुय तळापासून दूर जाऊ लागल े तसतस े �यांना 
आप�या ल�कराला रसद परुिवणे अश�य होऊ लागल.े रिशयाने स�ुा या य�ुात म�य�थी 
करावी असे �य�न स�ु केले होत.े जपान आिण रिशया यांनी शांततेसाठी अमे�रकेच े
रा��ा�य� �झव�ेट यांना िवनतंी केली. �यानसुार अमे�रकन े आप�या भावी जीवनाचा 

िवचार क�न, पॅिसिफक महासागराचे मह�व ओळखून दोघां�यात समझोता घडवून 
आण�याचा �य�न केला. �यानसुार पोट��माउथ येथे बैठक होऊन ५ स�ट�बर १९०५ रोजी 
करार झाला. �यानसुार - 

 
१)  रिशयान े१८७५ म�ये घेतलेल ेजपानच ेसाखलीन बेट जपानला परत �ावे.  
२)  को�रयामधील जपानच ेिवशेष ह�क रिशयाने मा�य करावेत.  
३)  रिशयान ेिलओतुंग हे बेट जपानला परत �ाव.े  
४)  दो�ही रा��ांनी माचँ�ुरयातील आपले ल�कर पाठीमाग े �याव े आिण रिशयाने र�ेव े

संर�णासाठी र�ेव ेगाड� ठेवावेत.  
५)  माचँ�ुरयातील र�ेवचेा दि�ण िवभाग जपानला �ावा.  

६)  चीनचे माचँ�ुरयातील साव�भौम�व मा�य करावे, परतं ुचीनने �यापार-उ�ोग वाढिवताना 
कोण�याही �कारचा अडथळा िनमा�ण क� नये.  
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आपली �गती तपासा : 
 

१) जपान-रिशया य�ुाची कारणे सांगा. 

 
 
 
 
 
 
 
९.४.५ जपान - आतंररा��ीय सबंधं / महास�ा �हणून उदय : 
१) जपान - �ा�स सबंंध करार १० जनू १९०७ : 
 इं�लंडन ेयरुोप�या राजकारणाम�ये एकटे असतानाच जपान बरोबर इ.स. १९०२ 

म�ये करार केला. चीनम�ये �ा�स आपले वच��व िनमा�ण करत असतानाच, जपानला 
धोका िनमा�ण झाला. या भीतीमळेुच जपानन े�ा�सबरोबर मै�ीचे संबधं िनमा�ण कर�याचा 
�य�न केला. �यातूनच १० जून १९०७ रोजी करार झाला. �यानसुार  
१)  दोनी दशेांनी चीनचे �वातं�य व �ादिेशक अखंड�व मानाव.े 
२)  चीनम�ये सव� परक�य नाग�रकांना समानतेची वागणूक �ावी.  
३)  चीनम�ये शांतता व सरुि�तता राख�याच ेहक। दोघांनीही मा�य करावे.  
४)  �ा�सने चीन�या �वांग-तुंग-�यासंग व यनुान �ांताम�य े तर जपानन े फुिकएन व 

मांगोिलया �ांतांवर वच��व ��थािपत करावे.  
 

२) जपान-रिशया सबंधं : 

 जपान-रिशया यां�यात इ.स. १९०७, इ.स. १९१० आिण इ.स. १९१६ अस े
वेगवेगळे मै�ी करार होऊन �या करारानसुार पढुील�माणे तरतदुी ठर�या - 

 
 �यापार व मासेमारी याबाबत राजक�य �व�पाचे दोन करार केल.े चीन�या 
सा��याचे �वातं�य व �ादिेशक ह�क मा�य क�न चीनम�य ेजसै-ेथे प�रि�थती राख�याचा 

�य�न दोघांनी केला. रिशया, जपान करार न� कर�याचा अमे�रकेन े डॉलर राजनीतीच े

त�व वाप�न चीनमधील रिशया, जपान यांचे �भाव�े� न� कर�याचा �य�न केला. 
अमे�रके�या या �य�नांमळेु इ.स. १९१६ म�ये रिशया-जपान यां�यात ल�करी करार 
झाला. हा करार रिशयाने इ.स. १९६८ म�ये जगा�या नजरसेमोर आणला.  

 
३) जपान - को�रया सबंधं : 
 इ.स. १९०४ म�ये रिशया-जपान य�ुा�या वेळी को�रया तट�थ रािहलेला होता. 
य�ु संप�यानंतर जपानन ेआपले ल� को�रयाकडे वळिवल.े कारण को�रया राजक�य��्या 
मह�वाचा होता. रिशया-जपान यां�यात इ.स. १९०५ म�ये पोट�  ऑथ�र करार झा�यानतंर 
जपानन े आपले ल�कर को�रया�या िदशेन े पाठिवले. ते�हा इ.स. १९०५ म�येच 
को�रयाबरोबर करार क�न काही तरतदुी जपानन े को�रयावर लाद�या. को�रयाम�ये 
जपानचे वच��व िनमा�ण होऊ लाग�याने अमे�रकन े आपले िश�मंडळ को�रयाम�ये 
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को�रयाचे पालक �हणून पाठिवले. या वेळी जपानन े अमे�रके�या धोरणाला िवरोध केला 
आिण जपानन े को�रयाबरोबर २९ ऑग�ट १९१० रोजी करार क�न को�रयावर आपल े
वच��व िनमा�ण केले.  

 
४) जपान-अम�ेरका सबंंध : 
 अमे�रकेला चीनम�ये �वत:च े �भाव�े� िनमा�ण कर�यासाठी कोणताही �दशे 
िश�लक न�हता. �हणून अमे�रकेन े चीनम�ये म�ु�ार धोरणाचा �वीकार केला. म�ु�ार 
धोरण �हणजे �या देशा�या ता�याम�य े जो �दशे असेल �याम�ये कोण�याही �कारचा 
बदल न करण.े परतं ु ��येक रा��ाला ��येक �ांताम�य े जाऊन म�ुपण े �यापार करता 

यावा, ��येक �ांताम�ये ��यके रा��ाला एकाच �कारची जकात व इतर कर असावते.  

 
 या धोरणामधूनच प�ुहा माचँ�ुरया�या संदभा�त अमे�रका व जपान यां�यात ५ मे 
१९०८ म�ये लवाद करार झाला. या करारानसुार जपानने शांतता धोरणाचा �वीकार 
क�न आपले नािवक दल साम�य� वाढिव�याचा �य�न स�ु केला. अमे�रकेन े जपान�या 
नािवक साम�य� धोरणाला पािठंबा िदला. कारण अमे�रकेला पॅिसिफक महासागरातील 

आप�या नािवक दलाब�ल जपानची भीती न� होईल, यामळेु दोघां�यात मै�ीचे संबधं 
हळूहळू िनमा�ण होऊ लागले. परतं ुअमे�रके�या डॉलर राजनीतीमळेु प�ुहा �यां�यात मतभेद 
झाले. अमे�रकेची डॉलर राजनीती �हणजे शेजारील �ांताला िकंवा देशाला आिथ�क मदत 
देऊन आपले गलुाम बनिवणे.  

 
५) जपान आिण पिहल ेमहायु� : 

यरुोपम�ये राजकारणात पिहले जागितक महाय�ु स�ु झाले. यावळेी जपानन े

आपला �वाथ� साध�यासाठी मांच�ुरया, मंगोिलयाबरोबर सपंणु� आिशयावर आपल ेिनयं�ण 
असावे. चीनवर कोणाचे वच��व िनमा�ण होऊ नये यासाठी चीनला क�डीत पकड�यासाठी 
जपानन ेचीनकडे २१ माग�या सादर के�या. यावेळी जपानचा पंत�धान कॏट औकूमा यान े
जपानचा पररा��ीय वक�ल िहओक� या�यामाफ� त २१ माग�या चीन रा��ा�य� यआुन-
िशकाई या�याकडे १८ जानेवारी १९१५ रोजी सादर के�या. या माग�यांचे पाच िवभागात 
िवभागणी केली आहे. ती पढुील�माणे - 
 

६) जपान आिण शातंता प�रषद (१९१८) : 
 दो�त रा��ांना िवजय िमळा�यानंतर �यांनी ११ नो�ह�बर १९१८ रोजी 
जम�नीबरोबर श�बंदीचा शेवटचा करार क�न य�ुाचा शेवट केला. �ा�समधील पॅ�रस येथे 
�हसा�य राजवाड्या�या आरसे महालात शांतता प�रषद भरली. या प�रषदेत जपानचा 
मॅिकनो-ताबू-आवो व �हायकाऊंट हे दोन �ितिनधी हजर होते. या दोघांनी शांतता 
प�रषदेम�ये आप�या माग�या सादर के�या. इ.स. १९१७ �या ग�ु कराराने पॅिसिफक 

महासागरात असणारी जम�नी�या वच��वाखालील माश�ल, कारोिल�स बेटे जपानला �ावीत. 
जम�नीकडून जपानन े चीनचा जो शाटुंग �दशे िमळिवला आहे तो जपान�या �वाधीन 
करावा. रा��सघंा�या �ित�ाप�ात समानतचेा अतंभा�व करावा. �हणजे जम�नी व इतर 
पराभव रा��ां�या बरोबर कर�यात येणाया� तहांम�ये �या त�वाला आपोआप �थान िमळेल. 
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जपानन ेशांतता प�रषदेवर बिह�कार टाकू नये �हणून सव� रा��ांनी जपान�या माग�या मा�य 
के�या.  
 

७) ल�करवादाचा उदय व शवेट : 
जपानचा महास�ा �हणून उदय होत असताना ल�करवादाला पायबंद घाल�याचा 

वॉिशं�टन प�रषदेत �य�न कर�यात आला. नंतर�या दशकाम�ये जपानम�ये ल�करवाद व 
अितरा��वाद मोठ्या �माणात उदयास आला. �लॅक �ॅगन सोसायटी व चेरी �लॉसम 
सोसायटी यांनी ल�करवाद व सा��यवाद धोरण स�ु केले. �याच�माणे जपानम�ये ल�करी 

िश�ण, य�ुसािह�य इ�यादीस �ो�साहन िदले. ल�करी साम�या�चा जोरावर इ.स. १९३१ 

म�ये माचँ�ुरया �करण, इ.स. १९३७ म�ये चीन-जपान दसुर े य�ु झाले. दसुया� 
महाय�ुा�या काळात इ.स. १९३९ म�ये पल� हाब�रवर आ�मण केल.े यातून ल�करवादाच े

धोरण िदसून येते. दसुया�  महाय�ुात एक महास�ा �हणून भाग घेतला; परतं ुपराभवामळेु 
महास�चेा शेवट झाला.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) जपानचा महास�ा �हणून उदय �प� करा.  

 
 
 
 
 
 
 

९.५ सारांश 

 
 यरुोिपयन शा��ां�या व �वाशां�या �य�नाने आिशया व आि�केचा शोध 
लागला. सतत २०-२५ वष� संघष� क�न िवभाजन केले. यरुोपीय रा��ांत �दशे 
िव�ताराव�न सघंष� घडून आले. अखेर �यांनी आपल े वच��व तेथे िनमा�ण केल.े परतं ु
यरुोिपयन रा��ांमळेु आि�केचा िवकास झाला. तेथे औ�ोिगक �गती व दळणवळणात 
सधुारणा झाली. लोकांतील रानटीपणा जाऊन राहणीमान सधुारले. �यांची �यापारी �गती 
होऊन आिथ�क पाठबळ वाढले. परतं ु यरुोपीय लोकां�या �वाथ�पणामळेु आिशया व 
आि�केतील लोकांत असंतोष िनमा�ण झाला. �यां�या गलुामिगरीतून म�ुतेसाठी झगडू 
लागल.े यामळेु या खंडातील रा��ाम�ये रा��वादाचा उदय झाला.  

 
 १९ �या शतकाम�ये यरुोपीयन रा��ानी आिशया खंडात मोठ्या �माणात सा��य 
िव�तार केला. चीनम�य े इं�लंडन े आपले वच��व �थापन केल.े �यातून अफू य�ु झाले. 
इं�लंडचे िपळवणकु��या धोरणामळेु चीनम�ये जनजागतृी मोठ्या �माणावर झाली. �यातून 
पा�ा�यांना चीनमधून हाकलून लाव�यासाठी अनेक उठअव चळवळी झा�या.  
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९.६ �� 

 
१) सा��यवादाचा अथ� सांगून �याची िविवध कारणे सांगा.  
२) सा��यवादाच ेफायद ेव तोटे सांगा.  
३) पिह�या अफू य�ुाची कारणे व प�रणाम सांगा.  
४) दूसया�  अफू य�ुाच े�व�प �प� करा.  
५) तायिपगं बंडाची कारणे �व�प सांगून प�रणाम सांगा.  
६) जपानम�ये यरुोिपयनांचा �वशे या संदभा�त चचा�  करा.  
७) जपान चीन य�ुाच े�व�प �प� करा.  
८) जपान रिशया य�ुाची कारणे प�रणाम सांगा.  
९) जपानचा महास�ा �हणून उदय �प� करा.  
१०) आिशया खंडातील वसाहितक िव�तारावर चचा�  करा.  
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१०  
 

पिहले महायु� 
 
घटक  रचना : 

 
१०.० उि�� े

१०.१ ��तावना 

१०.२ पिहले महाय�ु 

१०.३ पॅ�रस शांतता प�रषद 

१०.४ �हसा�यचा तह 

१०.५ सारांश 

१०.६ �� 

 

१०.० उि�� े

 
 या �करणाचा अ�यास के�यानतंर िव�ा�या�स 

१)  महाय�ुास जबाबदार असणा�या कारणाची जाणीव क�न घणेे.  

२)  महाय�ुा�या काळातील दो�त रा��ांची व श�ू रा��ांची भूिमका बजावून घणेे.  

३)  महाय�ुाचे यरुोप व जगावर झालेले प�रणाम याचा अ�यास करण.े  

४)  शांतता प�रषदेसंदभा�त असणाया� अडचणी �याची �ययेधोरणे याची मािहती िमळवण.े  

५)  दो�त रा��ांनी प�रषदे�या मा�यमातून श�ू रा��ावर लादलेल ेतह �यातील तरतदुी�या 
प�रणामांची मािहती िमळवण.े  

६)  रा��सघंाचा उगम व �याची सनद व कलमे याची मािहती घेणे.  

७)  रा��सघंा�या रचनेची मािहती घेऊन �या�या काया�िवषयी मािहती दणेे.  

८)  रा�य�ांती जबाबदार असणाया�  घटकांची तपशीलवार न�द घणेे.  

९)  रा�य�ांतीचे प�रणाम काय याचा अ�यास करणे.  

 

१०.१ ��तावना 

 
 िब�माक� �या सघंप�तीमळेु यरुोपची दोन गटात िवभागणी झाली. या दोन गटाम�ये 

स�ा सघंष�, वसाहतवाद, ल�करवाद, वंशवाद मोठ्या �माणात िनमा�ण झाला. �यातूनच 
यरुोपम�य ेपिहल ेमहाय�ु स�ु झाले. जम�नीन े िव�सन�या श�दावर िव�ास ठेवून य�ुबदंी 
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करारावर सही केली आिण पिह�या महाय�ुाचा शेवट झाला. यरुोपम�ये शांतता आिण 
यरुोपची पनुर�चना कर�यासाठी पॅरीस येथे शांतता प�रषद भरली. या प�रषदेम�ये जम�नी 
आिण ित�या दो�त रा��ाबरोबर चचा� न करता अनेक तह केले. जम�नीसाठी �हसा�चा तह 

केला. या तहाने जम�नीची �ादिेशक, आिथ�क, ल�करी श�� कमी कर�याचा �य�न मोठ्या 

�माणात झाला. तसेच जगातील वाद, सघंष� शांततेने सोडव�यासाठी आंतररा��ीय 
संघटना �हणजे रा��संघाची �थापना केली. रा��संघा�या मा�यमातून राजक�य व 
आराजक�य काय� मोठ्या �माणात कर�यात आल.े  

 
 हे य�ु स�ु असतानाच रिशयात लेनीन�या नेत�ृवाखाली रा�य�ांती घडून आली. 
या �ांतीने रिशयातील झारची राजेशाही न� क�न कामगारांचे रा�य �थापन झाले. या 
रिशयन रा�य�ांतीचा रिशयाबरोबरच जगा�या राजकारणावरही मोठ्या �माणात झा�याच े
िदसून येते.  

 

१०.२ पिहले महायु� 

 
 २० �या शतकातील मह�वपूण� घटना �हणजे पिहल े महाय�ु होय. बा�कन यु्� े
संपली तरी ल�करी��्या साम�य�वान बन�याचा �य�न यरुोपात चालू होता. 
सा��यिव�तारा�या मह�वाकां�ामळेु महाय�ु पेटले होत.े महाय�ु �हणजे १९ �या 
शतकातील मानवी सं�कृतीने केले�या असामा�य �गतीतील अडथळा होय. इ.स. १९१४-
१८ या काळात दोन यरुोिपयन रा��ां�या गटात झाले�या य�ुाला जागितक महाय�ु �हटले 
आहे. ह े अितशय िवनाशकारी होते. य�ु जवळजवळ ४ वष� ११ मिहन े �हणजे १५६५ 

िदवस लढले. य�ुात बॉ�ब ह�ले, क�ली, रोगराई, द�ुकाळ मोठ्या �माणात िनमा�ण 
झाला.  

 
१०.२.१ पिह�या महायु�ाची कारण े: 
१) िब�माक� ची सघंप�ती जगाला शाप ठरली : 
 िब�माक� न े पररा��ीय धोरणात �ा�सला एकाक� पड�याचा �य�न करत 

असताना, आप�याला िम� िमळवले. �यातूनच इ.स. १८७९ जम�नी-ऑि��या यां�यात 
ल�करी व मै�ी करार घडून आला तर इ.स. १८८२ इटालीला सामील क�न तीन दशेांचा 

मै�ी करार घडवून आणला. याच वेळी रिशया व �ा�सची मै�ी होऊन िदली नाही; परतं ु
इ.स. १८९० म�ये �यां�या जवळीक होऊन इ.स. १८९४ म�ये �ा�स-रिशया मै�ी करार 
झाला. इं�लंडला आंतररा��ीय राजकारणात एकाक�पणाच ेधोरण जाणव�याने भीती वाटू 
लागली. �यान े जम�नीशी मै�ी कर�याचा �य�न केला. पण अपयश आले. इ.स. १९०२ 
म�ये इं�लंड-जपान मै�ी होऊन इ.स. १९०४ म�ये इं�लंड-�ा�स यां�यात मै�ी झाल तर 

इ.स. १९०७ म�य ेयात रिशया सामील झाला. �यामळेु इं�लंड-�ा�स, रिशया, जपान हा 

एक गट झाला तर दसुरा जम�नी, ऑि��या, हंगरेी, तकु� �थान, इटाली असा गट झाला. या 
दोन गटात पर�पर �पधा�  व �ेषभावना िनमा�ण झाली. िब�माकन ेयरुोपात तो ग�ु कराराचा 
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डोलारा उभारला. �याची प�रणती इ.स. १९१४ �या महाय�ुात घडून आली व 
एकमेकातील ग�ु करार हा यरुोपला शाप ठरला.  

 
२) रा��वादाची भावना उफाळू लागली : 
 माणसा�या मनात कुठे तरी खोलवर दडलेल ेकाही िवकार असतात. वेळ�संगी ते 
तो �य� क�न अनेक िहसंक �व�पही धारण करते. आंतररा��ीय �� सहकाया�न े व 
शांततेने न सटु�याचे म�ुय कारण �हणजे आं�यितक रा��वाद होय. रा��ारा��ां�यातील 

संघष� सोडिव�यासाठी �यायालयात �यात न�हते. य�ु स�ज, श�ा�िनिम�ती आिण य�ु 
पेटिव�याचे �य�न इ. �वत:�या रा��ाचे स�य व मानवी ��ेतेपढेु अ�य समाजाला व 
नाग�रकाला त�ुछ मानते. रा��वादामळेुच �ा�स अ�ससे-लॉरने परत िमळव�यासाठी 
धडपड करत तर इं�लंड-जम�नीचे वैर याच भावनेमळेु िनमा�ण झाले.  

 
३) ल�करीकरणाच ेअितरके� धोरण : 
 यरुोपातील �मखु रा��ात एकमेकांब�ल िव�ास न रािह�यान े ल�करीकरणाच े
धोरण अमलात आले. �यामळेु खच� वाढला. ग�ु करारामळेु पर�परिवषयी सशंय व अिव�ास 
िनमा�ण झाला. यरुोप एक ल�करी छावणी बनली. िब�माक� �या राजकारणाचे �मखु सू� 
�हणजे ल�करी��्या �वायंपूण� बनवणे �यामळेु इतरांना भीती वाटू लाग�यान े �यानहेी 
ल�कराची वाढ केली. िवनाशक व िव�वसंक श�ांची िनिम�ती केली. जम�नी�या िव�यम 
कैसरने नािवक दल अिजं�य क�न इं�लंडशी वैर िनमा�ण केले. �यातूनच य�ुाला जवळ 
बोलवले.  

 
४) आिथ�क सा��यवाद फोफावला : 
 यरुोपम�य े १८ �या शतकात औ�ोिगक �ांती ज�माला आली आिण १९ �या 

शतकात ितचा मोठ्या �माणात िवकास झाला. �यातूनच वसाहती, बाजारपेठा, क�चा माल 
िमळिव�यासाठी साया� यरुोपात �पधा�  स�ु झाली यातूनच �यां�या �ेष िनमा�ण होऊन तो 
िवकोपास गलेा. ��येकाला सा��याची हाव सटुली. �यातून आिथ�क संघषा�ला स�ुवात 
झाली. जम�नीन ेआि�केत व अितपूव�कड ेवसाहती िमळव�याच �य�न स�ु केला �यामळेु 
इं�लंडन े�यास िवरोध केला. �यामळेु जम�नी-इं�लंड यां�यात वैर झाले.  

 
५) कूटनीतीतील कमालीचा गु�पणा : 
 आंतररा��ीय राजकारणात कमालीचा ग�ुपणा होता. देशातील मं�यांनाही 
कराराची मािहती नस.े �यामळेु पर�पर अिव�ास व सशंय िनमा�ण झाला. इ.स. १९०६ 
इं�लंडचा िवदशेी मं�ी सर एडवड� �ंथाने �ा�सशी ल�करी करार केला तरी पाल�म�टला 
मािहती न�हता. ग�ु नीतीमळेु िवरोधी रा��े �यांना आ�मक व ल�करी करार समजून 
आपली य�ु िस�ांतात वाढवीत होते. महाय�ुानंतर ऐितहािसक संशोधनानतंर हे कराराचे 
संर�ण �व�प होते ह ेिस� केले.  
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६) मह�वाका�ंी कैसर िव�यम : 
 उ�ोग�धान जम�नीचे नेत�ृव कैसर िव�यम करत होता. तो िवल�ण मह�वाकां�ी 

स�ाधीश होता. यरुोपात जम�नी�या नेत�ृवाखाली जम�नी, ऑि��या, हंगरेी, बा�कन रा��े, 

तकु� �थान यांच े संघरा�याच े �व�न पाहत होता. तो अितशय गिव��, रागीट �वभावाचा, 

जबर मह�वाकां�ी होता. 'जम�नी सव���े बनावे िकंवा सव� न� �हावे', या घोषणेवर िनतांत 
��ा होती. इं�जांब�ल वाईट भावना होती. इ.स. १८७० नंतर नािवक दलाची �चंड वाढ 
क�न इं�लंडला शह दे�याचा �य�न केला. �या�या या �वभावामळेु पिह�या महाय�ुा�या 
खाईत जग लोटल.े  

 
७) आतंररा��ीय सघंटनचेा अभाव : 

 देशादेशातील संबधंावर िनयं�णासाठी आंतररा��ीय कायदा अि�त�वात होता; 

परतं ु अंमलबजावणीसाठी सघंटना अि�त�वात न�हती. पण ग�ु करार, कायदे मंडळ 
अंधारात ठेवले होते. हेग प�रषदेने अनेक ठराव मांडले व पास केले. पण �यां�या िनयं�णाला 
अथ� न�हता. सव�मा�य स�ुीम कोट� अि�त�वात न�हते. हेग प�रषदेने य�ु रोख�याचे िनयम 

पाळल ेनाही. �यामळेु ते अपयशी ठरले. अनेक करार झाले, पण �यािवरोधी कोणतीही ठाम 
भूिमका घतेली नाही.  

 
८) वत�मानप�ाचंा िवषारी �चार : 
 यरुोपातील व�ृप�ांनी जो ��ोभक आिण िवषारी �चार केला. �यांनी 
एकमेकांिव�� लोकमत ���ुध केल.े वत�मानप�ांनी देशाची रा��ीय भावना भडकिव�याचा 
�य�न केला. कोण�याही ��ांचा िवचार शांतपण े न करता वत�मानप�ांनी अित�र� व�ृ 
कथन केले. �याचा लोकमतावर िवपरीत प�रणाम झाला. िब�माक� न े वत�मानप�ांना दोष 

देताना सांिगतल े क�, यरुोपीय राजकारणातील सौहाद� वत�मान�ांनी िवषारी िलखाणामळेु 
शांतता नाहीशी झाली व �यामळेु आंतररा��ीय राजकारणात मोठा कटुपणा िनमा�ण झाला 

आहे. इं�लंड -�ा�स, जम�नी-इं�लंड यां�यातील वाद मोठ्या �माणात िनमा�ण केला.  

 
९) जम�नीत �िशयन स�ंकृतीचे �ाब�य : 
 इ.स. १८७० म�ये जम�नीच ेएक�करण क�न जम�नीन े�िशयन सं�कृती आपलीशी 
क�न घेतली. �यामळेु मोठा पेच�संग िनमा�ण झाला. �िशयाचा य�ुावर मोठा िव�ास होता. 
य�ुात जो िवजय होईल �या�या बाजून ेस�य असते असे मत �िशयन लोकांच ेहोते. य�ु 

हीच सव���े गो� आह े अस े �िशयाला वाटत.े िमराबो �हणतो क�, '�िशयाचा रा��ीय 

उ�ोग य�ु आह'े, तर िन�श े �हणतो क�, 'य�ु हे नेहमी चांग�या कारणाक�रताच होत 

असते.' या त�व�ानाचा जम�न त�ण कोव�या मनावर मोठा सखोल ठसा उमटला होता. 
जगातील सव� �� पाशवी बळानेच सटुतात ही जम�न त�णांत ��ा होती. या त�व�ानाची 
प�रणती महाय�ुात घडून आली.  
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१०) अ�लसे-लोरनेचे दु:ख �ा�स�या मनात : 
 इ.स. १८७१ जम�नीच ेपाशवी बळाचा उपयोग क�न �ा�सपासून अ�ससे-लॉरने 
परगणे जबरद�तीन े िहसकावून घेतले होते. �यामळेु �ा�स दखुावला होता. तो परत 

िमळव�याक�रता किटब� झाला. �ा�सने सूडाची भावना सतत जागतृ ठेव�यासाठी, 
पॅ�रसम�ये ��ा�टबग�चा पतुळा उभार�याने सतत आठवण रािहली. पॉल डे�लीड�या 
गीतामळेु सूडाची भावना जागतृ झाली. मोरो�को िमळव�यात जम�नीन ेअडथळा आणला. 
�यामळेु सूडाची भावना �ा�सम�ये िनमा�ण झाली.  

 
११) ता�कािलक कारण - महायु�ाला �ारभं : 
 यरुोपात �फोटक वातावरणात भयंकर घटनेची िठणगी पडली आिण महाय�ुान ेपेट 
घेतला. ऑि��यन राजकुमाराचा खून हे �याचे कारण होय. बा�कन �दशेातील सिब�या व 
ऑि��या-हंगरेी यां�यात अ�यंत कटु �पधा�  िनमा�न झाली. �ला�ह जमातीचे 
एक�करणासाठी अनेक ग�ु करार झाले. ऑि��यन स�टाचा पतु�या आय�ड्यूक �ाि�सस 
फिड�नडं व �यांची प�नी ह े दोघे बोि�नया �ांताची राजधानी सरजे�होला भेट दे�यासाठी 
गेल.े ते�हा २८ जून १९१४ रोजी भर र��यात खून झाला. �यामळेु मोठा ��ोभ िनमा�ण 
झाला. या �करणाची चौकशीअंती खनुी सिब�यन वंशाचा व सिब�यन अिधकाया�नी श�े 
परुिवली ते �प� झाले. �यामळेु ऑि��यन जनतेत सिब�यािव�� य�ुाची मागणी केली. 

अखेर २३ जलु ै सिब�यास िनवा�णीचा संदेश पाठवला क�, खनुाची चौकशी व ऑि��या-

हंगरेीिवरोधी �चार बंद झाला पािहज,े ही मागणी केली आिण �याचे उ�र ४८ तासात �ाव;े 
परतं ु सिब�याने या अटी अमा�य के�या. हा वादाचा �� आंतररा��ीय �यायालयासमोर 

ठेव�याला सिब�यान े तयारी दश�िवली. पण ऑि��यान े फेटाळून लावली. इं�लंड, �ा�स, 

रिशया म�य�थीने ऑि��याची मदुत वाढव�याचा �य�न केला, पन त ेअमा�य केले. शेवटी 

�ा�स, इं�लंड, जम�नी, इटाली यां�या बैठक�ची मागणी केली. पण याला जम�नीने िवरोध 
केला. शेवटी ऑि��यान े२८ जलु ै१९१४ रोजी सिब�या िव�� य�ु पकुारले.  

 
 

१२) य�ुात भाग घे�याचे इतर देशाचंी कारण े: 
 �ला�ह जमातीचे संर�ण करणाया�  रिशयाला सिब�याबाबत सहानभुूती वाटत होती. 
�यामळेु बा�कन �देशातून तकु� �थानची हकालप�ी कर�यास मदत केली तर आता बा�कन 
�दशेातून ऑि��या-हंगरेीची हकालप�ी कर�यास रिशयाने ३० जलुैला सिब�या�या 
मदतीसाठी फौजा पाठव�या. �यामळेु जम�नीने रिशयाला खिलता पाठवून १२ तासां�या 

आत फौजा परत घे�यास सांिगतल;े परतं ु रिशयाने अमा�य केल.े �यामळेु जम�नीन े १ 

ऑग�टला रिशयािव�� य�ु पकुारले. जम�नीन ेऑि��याला मदत केली �हणून, �ा�सने 
रिशयाला सव� �कारचे सहकाय� केले. �यामळेु जम�नीन े३ ऑग�ट रोजी �ा�सिव�� य�ु 
घोिषत केल.े  

 
 

 इ.स. १८३२ �या करारानसुार बिे�जयम�या तट�थेची हमी इं�लंड, �ा�स, 

�िशया, ऑि��या, रिशयान े घेतली होती. परतं ु जम�नी बेि�जयममधून सै�य ने�याचे 
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ठरिवले. �यावळेी बिे�जयमला राजा अ�बट�न े िवरोध केला; परतं ुजम�नीन ेन जमुान�यान े
इं�लंडन ेबेि�जयम�या मदतीसाठी ४ ऑग�टला जम�नीिव�� य�ु पकुारले. यावेळी इं�लंड-

�ा�स, रिशया िव�� ऑि��या हंगरेी जम�नी अस े दोन गट िनमा�ण झाले. जम�नी�या 
�भावामळेु ३ नो�ह�बर १९१४ ला तकु� �थान जम�न गटात सामील झाला. २३ ऑग�ट 
१९१४ ला जपान इं�लंड-�ा�स�या गटात िमळाला. इटाली य�ु स�ु झा�यापासून तट�थ 
होती. जम�नी�या ि�िम� करारात अथ� वाटत न�हता. कारण इटालीला ऑि��या 
वच��वाखाली इटािलयन �दशेाची म�ुता करावयाची होती. य�ु स�ु झा�यानतंर ९ 
मिह�यानंतर करार र� केला. मे १९९५ दो�तांना इटाली िमळाला. इ.स. १९१७ रिशयन 
�ांती झा�यान े य�ुातून अगं काढून घेतले. �यामळेु दो�त दबुळे झाले. अमे�रकने 
जम�नीिव�� ३ एि�ल १९१७ य�ुात �वेश केला व अिनयंि�त पाणबड्ुयांवर य�ु शेवटी 
िजंकले.  

 
आपली �गती तपासा : 
१) पिह�या महाय�ुाची कारणे सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 
१०.२.२ पिह�या महायु�ाचे प�रणाम : 
१) पिह�या महायु�ात अफाट �ाणहानी : 

 हे य�ु यरुोिपयन रा��े, आि�का, आिशया खंडात झाले. तसेच ते जमीन, 

आकाश, पाणी या ित�ही िठकाणी लढल.े या य�ुात जगातील २८ दशेांनी भाग घतेला 
होता. १/१६ जगातील लोक अिल� रािहल ेहोते. दो�तां�या बाजून े४ कोटी २० लाख तर 
जम�नी�या बाजूने २ कोटी ३० लाख लोक लढल ेहोते. या य�ुात १ कोटी ३० हजार सै�य 
ठार झाले. २ कोटी २० लाख लोक जखमी झाले. यातील १/३ लोक कायमचे िनकामीच 
झाले. ७० लाख िशपाई कैदीत पडल.े या य�ुाचा एकूण खच� ९५० अ�ज होता. �यात 
एकट्या जम�नी�या ४ हजार कोटी पोड॔ खच� झाला.  
 
 

२) पिह�या महायु�ामळेु आिथ�क हलाखी : 

 य�ुकाळात शेती, उ�ोगधंदे बंद पडले. य�ुसािह�या�या िनिम�तीसाठी पसैा व 

माणस े खच� पडली. आव�यक व�तंूचा तटुवडा पडला. �यामळेु महागाई, चलन फुगवटा 

मोठ्या �माणात वाढला. प�रणामी अमे�रकेकडून पैसा घेतला. यरुोपातील कारखान,े 

खाणी, कालव,े र�ेव ेसव� उ�व�त झाले. �यामळेु उ�पादन �मता कमी झाली.  
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३) अम�ेरकेचा बलाढ्य स�ा �हणून उदय : 
 अमे�रकेमळेु दो�त य�ुात िवजयी झाले. अमे�रकेन ेअनेक रा��ांशी �यापारी करार 
केले होते. ती र�कम परत िमळिव�यासाठी ६ एि�ल १९१७ रोजी अमे�रका महाय�ुात 
उतरली आिण राजकारणात आपले ��थ बसिवले. दो�तांना मदत क�न अथ�कारणावरही 
�भाव िनमा�ण केला. ��येक गो�ीत अमे�रकेिशवाय घडामोडी होत नस.े �यामळेु अमे�रकेच े
�थान उंचावले. िशवाय त ेयरुोपचे धा�याचे कोठार होते. �यामळेु अमे�रकेन ेजगाचे नेत�ृव 
कर�यास �ारभं केला.  
 
 

४) जम�नीची दुरव�था : 
 जम�नीचा य�ुात पराभव झा�याने दो�तांनी दंड जबरद�त लादला होता. तहा�या 
वाटाघाटी�या वेळी जम�नीच े �हणण े ऐकून घेतले नाही. िकरकोळ बाबतीतही जम�नीचा 
अपमान केला जात असे. जम�नी�या वसाहती लटु�या. िशवाय श�कपातीची स�� केली. 
जम�नीचे साव�भौम�व संपवले �यामळेु जम�नी�या मनात चीड िनमा�ण झाली.  
 
 

५) �वयंिनण�याच ेत�व व साव�मताचा कौल : 
 िव�सन�या �वयंिनण�याचे त�व दो�तांनी आप�या फाय�ाचे होईल असचे 
राबवले. कोण�याही ��ावर साव�मत घेऊन जनतेचा कौल असेल. �या�माणे सोडिवण े

जा�त इ� मानले. �यानसुार जम�नी, ऑि��या, तकु� �थान इ. सा��य कोसळून नवीन 

लॅिटि�हया, िलयवुािनया, इ�टोिनया, हंगरेी, झेको�लो�हािकया, यगुो�ला�हािकया इ. रा��े 
िनमा�ण झाली एकूण २१ रा��े नवीन झाली.  
 
 

६) य�ुाचा धसका रा��सघंाची िनिम�ती : 
 कोणताही �� सघंष� य�ुान ेसोडिव�यापे�ा व सहकाया�न ेसोडिव�यासाठी आिण 
िव�सन�या �ेरणेन ेव �य�नान ेरा��संघाची �थापना १० जानेवारी १९२० झाली. कायम 
�व�पाची आंतररा��ीय संघटना �थम अि�त�वात आली.य�ुातील हानी व वातावरणाचा 
धसका मनावर बस�याने रा��संघाची �थापना झाली.  
 
 

७) औ�ोिगक �ातंीस स�ुवात : 
 यरुोपातील सव� कारखानदारी य�ुा�या काळात उद्�व�त झाली. �यामळेु जगा�या 
बाजारपेठेत प��या मालाची गरज भास ू लागली. ही यरुोपची गरज भागव�यासाठी 
अिवकिसत दशेात औ�ोिगक �ांतीची स�ुवात झाली.  
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८) ह�कूमशहाचा उदय : 
 य�ुानंतर अनेक देशात ह�कूमशहांचा उदय झाला. �याचे नवे त�व�ान उदयाला 
आले. रिशयान े बो�शेि�हकचे त�व�ान सांिगतल.े �यात कामगारांची ह�कूमशाही अिभ�ते 
केली होती. काल� मा�स��या त�वा�माणे लिेननचे नवे �योग स�ु केले. नवे राजक�य व 
आिथ�क िस�ांत मांडले. इटालीत मसुोिलनीने पॅिसझमचा पाया घातला. जम�नीत िहटलरन े
नाझी प�ाची ह�कूमशाही अि�त�वात आणल. यातून अनेक सघंष� िनमा�ण झाले. �यांनी 

�गतीत वाढ कर�यासाठी नव ेसशंोधन िनमा�ण केले. हाय�ोजन, अणबुॉ�बचा शोध लावला.  

 
९) वसाहतीम�ये �वातं�य चळवळीला �ारभं : 
 िव�सन�या १४ त�वानसुार �वयंिनण�यानसुार �वातं�याची मागणी वसाहतीन े
केली. �यासाठी �यांनी लोक जागतृी क�न �वतं� हो�याचा �य�न स�ु केला. रा��सघंान े
ही वसाहतीचा रा�यकारभार सधुार�यासाठी �य�न केला. �यामळेु वसाहतीने �वातं�याची 
मागणी केली.  
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आपली �गती तपासा : 
 

१) पिह�या महाय�ुाचे प�रणाम �प� करा.  

 
 
 
 
 
 
 

१०.३ पॅ�रस शांतता प�रषद 
 

 २८ जलु ै१९१४ रोजी जागितक महाय�ुाला स�ुवात झाली. जम�नी ऑि��या�या 

बाजूने तकु� , ब�गे�रया, हंगरेी यांनी भाग घेतला तर इं�लंड �ा�स�या बाजून े �यां�या 

वसाहती. चीन, जपान, इटाली, अमे�रका होती. अमे�रके�या य�ु �वेशान े य�ुाच े िच� 

बददले. १९ स�ट�बर १९१८ रोजी ब�गे�रयान,े ३१ ऑ�टोबर तकु� �थानने, ४ नो�ह�बर 

ऑि��यान े शरणागती प�करली. आ�ही जम�नीला स�मानान े वागव,ू या िव�सन�या 
श�दावर िव�ास ठेवून १८ नो�ह�बर १९१८ रोजी जम�नीन ेय�ुबदंी केली. यावेळी जो करार 
झाला �यानसुार  
 

१)  जम�नी, ऑि��या, तकु� �थान यांनी िजंकलेला �दशे सोडून �ावा.  
२)  जम�नीने हा�ईन नदीपय�त फौजा माग े�या�यात.  
३)  जम�नीने ताबडतोब मोठी जहाजे व मोठ्या तोफा व य�ुसािह�य दो�तां�या हवाली 

करावे.  
४)  जम�नीने रिशयाबरोबर केलेला �े�टील टो�हा�क तह र� करावा.  
 श�बंदी स�ुवातीस ३६ िदवसांची होती. या काळात यरुोपची पनुर�चना केली 

जाईल, अशी अपे�ा होती. परतं ुदो�तांना श�य न झा�याने १३ िडस�बर, १६ जानेवारी, 
१६ फे�वुारी अशी प�ुहा य�ुबदंी �वीकार�यात आली. या ��येक वेळी ३३ िदवसांची मदुत 
ि�वकारली होती. परतं ु जानेवारी १९१९ म�ये प�रषदे�या कामकाजास स�ुवात पॅ�रस 
शहरात केली. कारण य�ुाचा जा�त ताण सहन के�याने पॅ�रसची िनवड क�न �ा�सचा 
स�मान केला. पराभूत रा��ासह रिशयाला प�रषदेला बोलावल ेन�हते. दो�त आिण �यां�या 
वसाहती अशी एकूण ३२ दशे या प�रषदेला हजर होते.  
 

१) प�रषदेच े�येय : 

१) जम�नी, ऑि��या, तकु� �थानमधून राजेशाहीचे उ�चाटन क�न सा��य न� करायच.े 
तेथील �जेला �वयंिनण�याचा अिधकार देऊन यरुोपची पनुर�चना करायची.  

२) जम�नी, ऑि��या, तकु� �थान यां�या यरुोपबाहेरील वसाहतीचे भिवत�य िनि�त करण.े  
३) जम�नी व ित�या िम�ांकडून य�ुखंडणी वसूल करण.े  
४) सव� दशेात श�कपात घडवून आणणे.  
५) य�ुानतंर�या सम�या सोडिव�यासाठी आतंररा��ीय संघटना िनमा�ण करणे.  
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२) प�रषदेसमोरील अडचणी : 
१) प�रषदेत उघड चचा� यामळेु लोकमताचा दबाव यते अस�यान ेिनण�य घेणे कठीण होत 
असे.  
२) प�रषदेत भाग घेतलेली �चडं स�ंया उपि�थत होती.  
३) अनेक योजना व ग�ु तह यामळेु ��य�ात अंमलबजावणी करणे अवघड होते.  
४) पॅ�रसची िनवड हीच म�ुय अडचण होती.  
५) य�ुखंडणी घे�याव�न वादिववाद िनमा�ण होत अस.े  
६) श�कपातीबाबत मतभेद होते.  
७) िनण�य किमटीतील रा��ांचा सहभाग व चचा� 
 

३) प�रषदेतील मह�वा�या �य�� : 
 १८ जानेवारी १९१९ रोजी �हसा�य�या �िस� आरस ेमहालात प�रषदेच ेउ�ाटन 
झाले. या प�रषदेतील फ� ने�यांना �याय िमळाला. रिशया व पराभूत रा��ांना �दशे 
नाकारला होता. एकूण ३२ देशांचे �ितिनधी हजर होते. िनण�यास िवलंब पाह�न १० बड्यान े

िनण�य �याव े �यास सव� �ितिनध�नी मा�यता �ावी; परतं ु प�ुहा िवलंब लागला. �यामळेु 

अमे�रका, इं�लंड, �ा�स, इटाली, जपान या पाच बड्या रा��ांनी िनण�य �याव.े  
 

अ) अम�ेरकेचा अ�य� िव�ो िव�सन :  
 िव�सन हा सवा�त मह�वाची �य�� असून अमे�रका य�ुात पड�यापासून शांतता 

तह पूण� होईपय�त सव� मह�वाची जबाबदारी िव�सनने पार पाडली. िव�सन �येयवादी, 
�व�नाळू व�तिु�थतीकड ेडोळे झाकणारा आदशा��या माग ेधावणारा नेता होता. काही काळ 

�यान े रा�यशा�ाचा �ा�यापकाचे काम के�याने लबाड्या, फसवेिगरी माहीत न�हती. 
लोकां�या चांगलुपणावर िव�ास होता. साहिजकच िव�सनला व �या�या श�दांना प�रषदेत 
वजन �ा� झाले. िव�सनला शांततचेे वेड अस�यान े जगात कायमची शांतता नांदावी 
यासाठी १४ कलमी योजना जाहीर केली. दो�ताने व इं�ज-�� चाने �या�या योजनतेील 
रा��सघंाची क�पना उचलून धरली. रा��सघं �थापन झाला. जर कोणाला �याय हवा जर 

अ�याय झाला तर रा��सघंा�या मा�यमातून दूर करता यावे, असा िव�ास होता. पढेु 
�हसा�यचा तह अमे�रकन िसनटेने फेटाळून रा��संघावर बिह�कार टाकला ही कृती जगा�या 
��ीन ेचकु�ची ठरली.  
 

ब) �ा�स�या पंत�धान जॉज� �लेम�ेसीओ : 
 हा पॅ�रस शांतता प�रषदेचा अ�य� होता जम�नी�या आ�मण धोरणामळेु 

�ा�सम�ये सतत सरकार कोलमडले जात होते; परतं ु �लमेे�सीओने पराभूत �ा�सला 
य�ुो�सकु बनवले. �यामळेु शेवटपय�त य�ुात �ा�सने तग धरला �याला अ�य� बनवले. तो 

ित�ण ब�ुीचा, व�ृ, अनभुवी, कुणाब�लही दयामाया नसलेला राजकारणी वाघ �हणून 

ओळखला जात होता. तो �व�नाळू व�ृीचा, भांडखोर �वभावाचा प�रषदेत बह�तेक वळेा 
झोपलेला असत. �ा�स�या िहतसंबधंाला धोका िनमा�ण होताच तो चवताळून उठत अस.े 

जम�नीबाबत तो अितशय आ�ही होता. जम�नीला ल�करी��्या पंगू बनवावे, जबर 

य�ुखंडणी लादून आिथ�क��्या दबु�ल बनवावे, जम�नी कधीच �वत:�या पायावर उभा राह� 
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नये, असे मत होते. तो म�ुस�ी व राजकारणी डावपेच यात तरबेज होता. �याला िवनोदाची 
साथ लाभली होती. िवनोद क�न सवा�ची टर उडवत अस.े  
 

क) इं�लडंचा लॉईड जॉज� : 

 लॉईड जॉज� इं�लंडचा �ितिनधी, प�रषदेतील सव��म नेता आिण लोकशाहीचा 
चाहता उदारमतवादाचा भो�ा होता. साहिजकच जम�नीला उदार वागणूक िमळेल अशी 
�या�याब�ल अपे�ा होती. मा� तो वा�तववादी व लविचक धोरणाचा अस�यान े �यान े
उदारमतवादाला मरुड घातली. कारण य�ुखंडणी वसूल क� यावर िनवडणकुा िजंक�या 
हो�या.  

 

 
 �यामळेु �या�या धोरणात बदल झाला. जम�नीच ेख�चीकरण झाले पािहज,े अस े

�लेमे�सीओच ेमत तर जम�नीला उदार व स�मानान ेवागवल ेपािहज,े अस ेिव�सनचे मत. 
या दोन िभ�न िवचारांतून सम�वय साधून जम�नीवर तह लावला.  
 

ड) इटालीचा पंत�धान ओरलडँो : 

 इटालीचा पंत�धान, िव�ान, कसलेला राजकारणी, फडा�  व�ा, काय�ाचे िवशेष 
अ�यास असललेा �हणून तो �िस� होता. ददु�वान ेप�रषदेवर फारसा �भाव पाडता आला 
नाही. इ.स. १९१५ �या लडंन तहानसुार जो �दशे �ा�ी होणार होता तो िव�सनमळेु 
िमळाला नाही.  
 

 वरील चार दशेां�या �मखु ने�यांिशवाय जपानचाही य�ु िजंक�यात वाटा होता. 
साहिजकच �ितिनध�चा बड्यां�यात समावेश केला होता. मा� जपानन े यरुोप�या 
पनुर�चनेबाबत रस घेतला नाही आिण अितपूव�कडे आपल े िनिव�वाद ��े�व िमळावे अशी 
जपानची मह�वाकां�ा होती. या गो�ीची पूत�ता झाली. मा� अमे�रकेन ेजपानला ती� िवरोध 
केला होता.  
 

४) शातंता प�रषदेचा आधारभूत गो�ी : 
१) ग�ु तहांची अंमलबजावणी करणे अवघड 
२) रिशयन �ांतीनसुार िवचारिविनमय 
३) अ�पसं�याकांचा ��ासंदभा�त चचा� 
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४) बड्या रा��ां�या िहतसंबधंातील गुंतागुंत 
५) िव�सन�या योजना  
 

 अमे�रकेचा अ�य� िव�सन लोकशाहीवादी व शांततेचे वेड असलेला होता. 

साहिजकच �यान ेअमे�रका य�ुापासून दूर ठेव�याचा, य�ु िमटव�याचा, शांतता ��थािपत 
कर�याचा य�ुकाळात �य�न केला. ददु�वान ेया बाबतीत यश आले नाही. एवढेच न�ह ेतर 
अगितकपणे िव�सनला य�ुाम�ये उतरावे लागले. अमे�रके�या य�ु �वेशावळेी १४ कलमी 

योजना, चार त�व,े चार य�ु �येय व वैिश�्य ेअशा िविवध योजना जाहीर के�या.  
 

१४ कलमी योजना ८ जानेवारी १९१८ : 
 िव�सनने अमे�रके�या य�ु घोषणेनतंर िसनेटपढेु भाषण करताना ८ जानेवारी 
१९१८ रोजी आपली १४ कलमी योजना जाहीर केली. या योजन�ेमाणात जगाची आदश� 
त�वावर पनुर�चना �हावी. य�ु क�पनेला कायमचे तडीपास करता यावे व जगात कायमची 

शांतता नांदावी, अशी �यांनी अपे�ा �य� केली. �यानसुार योजनते तरतदुी के�या.  
१)  ग�ु राजनीतीचा �याग  
२)  सागर संचार �वातं� 
३)  अिनब�ध आंतररा��ीय �यापार 
४)  वसाहतीचे संर�ण व �याची �गत रा��ापढेु िव��त �हणून �यायी वाटणी.  
५)  श�कपात  
६)  रिशयातून दो�तांनी फौजा परत बोलावण े
७)  बेि�जयम�या तट�थेला सवा�नी मा�यता �ावी.  
८)  १८७१ म�ये �ा�सवर झालेला अ�याय दूर करावा.  
९)  ऑि��या हंगरेी यातील लोकांना  
१०)  रा��ीय�वा�या त�वावर इटालीची �वयंिनण�याचा अिधकार �ावा इटालीची फेररचना 

करावी.  

११)  सिब�या, मॉटेिन�ो व �मािनया यांना परक�यां�या जोखडातून म�ु करावे.  
१२)  तकु� सा��या�या �जेला �वयंिनण�याचा अिधकार �ावा.  
१३)  �वतं� पोलडंची िनिम�ती करावी व पोलडंला सम�ुिकनारा िमळवून �ावा.  
१४)  रा��सघंाची �थापना कर�यात यावी.  
 

 िव�सनने यरुोपचा पनुर�चनेबाबत या योजना जाहीर के�या हो�या. िव�सनमळेु 
दो�तांनी य�ु िजंकल े अस�यान े या योजना वाया�वर सोडून देता यते न�ह�या. मा� �या 
जशा�या तशा अमंलात आणता येत न�ह�या. कारण एक तर या योजना �चा�रत 
�व�पा�या हो�या. �यात अनेक गो�ी पर�परिवरोधी अस�यान े �यांची अंमलबजावणी 
अश�य होती.  
 

५) शातंता प�रषदेचे कामकाज - १८ जानेवारी १९१९ : 
 १८ जानेवारी १९१९ रोजी �ा�स�या �हसा�य येथील आरस ेमहाल राजवाड्यात 
जम�न एक�करणा�या ४८ �या वधा�पन िदनी �ा�सचा अ�य� पॉईन केअर यान ेउ�ाटन 

केले. या प�रषदेने म�य यरुोप, म�य आिशया, अितपूव�कडील �दशेाबाबत पनुर�चना केली. 
या प�रषदेने  
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१) जम�नी बरोबर �हसा�यचा तह २८ जून १९१९ 
२) ऑि��या बरोबर स�ट जाम�नचा तह १० स�ट�बर १९१९ 
३) ब�गे�रया बरोबर �यूलीचा तह २७ नो�ह�बर १९१९ 
४) हंगरेी बरोबर टॉयनॉनचा तह ४ जून १९२० 
५) तकु� �थान बरोबर िस�हस�चा तह १० ऑग�ट १९२०.  
 

 या पाच तहांपैक� ४ तह पराभूत रा��ांनी �वीकारले. मा� तकु� �थान�या केमाल 
पाशाने सलुतानाला बडतफ�  क�न िस�हस�चा तह फेटाळून लावला.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) िव�सनची १४ त�व ेसांगा.  

 
 
 
 
 
 
 
 

१०.४ �हसा�यचा तह 
 

 य�ुबदंीपूव� तह स�मानान ेव वाटाघाटीने कर�याचे आ�ासन िव�सनने िदल ेहोते; 
परतं ु ��य�ात जम�न �ितिनधीला वाटाघाटीसाठी बोलावले नाही. मसदुा जम�नी 
पोचव�यापूव� यातील तरतदुी समज�याने जम�नीने द�ुयम दजा�च े अिधकार पाठवले. हा 
दो�तांत अपमान वाटला शेवटी जम�नीचा पररा��मं�ी रॅ�ड्यूझ पॅ�रसला पाठवला. �याचा 
अितशय अपमान कर�यात आला. य�ुाची सव� जबाबदारी जम�नीवर लादली. अखेर 
नाखशुीन े�हसा�यचा तह जम�नीन े�वीकारला. या प�रषदेत ३२ रा��ांचे एकूण ७० �ितिनधी 
व �यांच ेस�लागार मंडळ हजर होते. अखेर २८ जून १९१९ रोजी जम�नीन ेतहावर सही 
क�न य�ु संपवले.  
 
 

१०.४.१ �हसा�य तहा�या तरतुदी - २८ जनू १९१९ : 
 पॅ�रस शांतता प�रषदेने जम�नीवर लादलेला हा �हसा�यचा तह अ�यंत मह�वा�या 
आहे. कारण या तहाने जम�नीवर भयंकर अ�याय केला. �यामळेु जम�नी सूडाने पेटली. 
यातूनच दसुर ेमहाय�ु उ�वले. �हणूनच दसुया�  जागितक महाय�ुाची बीजे �हसा�य तहात 

होती, अस े�हटल ेजाते. �हसा�य तह समुार े१५ भागात २३० पानांचा आह.े अ�यासा�या 

सोयीसाठी �याच े�ादिेशक तरतदुी, ल�करी तरतदुी, आिथ�क तरतदुी, कायदेशीर तरतदुी 
व इतर तरतदुी अशा �कार े�याच ेवग�करण केल ेजात.े  
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अ) �ादिेशक तरतुदी : 

 �हसा�य�या तहाने जम�नीला पि�म, उ�र, पूव� सीमेवर फार मोठ्या �दशेावर पाणी 
सोडाव ेलागल.े जम�नीला �वत:�या देशातील �दशे पढुील�माण ेसोडावा लागला.  
 

१) जम�नीची पि�म सीमा : 
 जम�नी व �ा�स या दोन दशेांत नैसिग�क सरह� न�हती. दोन वळेी जम�नीने 
�ा�सवर आ�मण के�यान े�ा�सने हा�इनलडँ �दशेाची मागणी केली व हा�ईन नदी नसैिग�क 
सरह� ठरवावी परतं ु १०० ट�के जम�न अस�यान े ते अमा�य केले व �ा�स�या 
संर�णासाठी संर�ण फळी तयार केली ती पढुील�माण.े  
 

१) �हाईन नदी�या पि�मेकडे ५२ िकलोमीटर �ंदीचा जम�न �दशे िनल��करी बनवावा.  
२) या �दशेात १५ वषा�साठी दो�तां�या फौजा ठेवा�यात दर पाच वषा��या अतंरान े या 
फौजा काढून �या�यात.  
३) �हाईन नदीवरील पूल व मो�या�या िठकाणी दो�त रा��ां�या फौजां�या ता�यात 
असावीत.  
 

सार �ांता सदंभा�त धोरण : 
 �हाईन लडँ िमळव�यात अपयश आ�यान े �ा�सन े या �दशेा�या बाजूचा सार 
�ांताची मागणी केली. तेथे बह�सं�य जम�न होते. मा� जम�नीन े �ा�स�या दगडी खाणी 

उ�व�त के�या हो�या �हणून �ा�सने या �दशेाची मागणी केली; परतं ु �याला नकार 
िदला. पण या �दशेातील दगडी कोळसा घे�याचा अिधकार �ा�सला १५ वषा�साठी दे�यात 
आला. नंतर या �ांताचे साव�भौम�व घेऊन �ा�स क� जम�नी यात सामील �हावे ह ेतेथील 
जनते�या मनावर रािहली.  
 

२) जम�नीची उ�र सीमा : 
बेि�जयमला �देश : या सीमेवर बिे�जयमची सरह� होती. जम�नीने ह�ला क�न 
बेि�जयमच े �चंड नकुसान केले होते. याब�ल बिे�जयमला नकुसान भरपाई िमळवून 

दे�याची गरज होती �हणून या सरह�ीवरील यपेुन, मालमेडी मास�नेट तीन जम�न बंदर े
बेि�लयमला िदली.  
 

डे�माक� ची �ा�ी : ि�हए�ना प�रषदेने इले�रवग �ांत डे�माक� ला िदला होता. इ.स. १८६४ 
म�ये िब�माक� न ेडे�माक� चा पराभव क�न तो �ांत जम�नीला जोडला. मा� या वळेी तो �ांत 
डे�माक� ला िदला.  
 

३) जम�नीची पूव� सीमा : 
डिॅ�मक बंदर (डाि�झग बंदर) : डाि�झग बंदर व प�रसरातील समुार े७०० चौ.िक.मी. चा 
�दशे जम�नीतून अलग कर�यात आला. हे बंदर आतंरररा��ीय �यापारासाठी सवा�ना खलु े

कर�यात आले. वा�तिवक १३ �या शतकात �िशयान ेवसवलेल ेहे बंदर वंिशक, धािम�क, 
सां�कृितक ऐितहािसक सव�च �ि�न ेह ेबंदर जम�नीच ेहोते परतं ुत ेअलग कर�यात आले.  
 

पोलडंची िनिम�ती : या �दशेात पोलडं हे सवा�त ददु�वी रा�� �िशया, ऑि��या व रिशया 
या तीन बड्यां�याम�ये असललेा हा �दशे �यांनी पोलडंचे अनेक वेळा आपापसात वाटणी 
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क�न �वातं�य न� केले होते. िव�सन�या १४ कलमी योजनते पोलडंला �वातं�य िमळवून 
दे�याचे व पोलडंला सम�ु िकनारा दे�याचे आ�ासन िदले होते �हणून �हसा�य तहाने पूव� 

�िशयाचा फार मोठा �दशे पोलडंला देऊन �वतं�, पोलंडची िनिम�ती केली. डाि�झग 
बंदरचा २४० मैल लांब व ५० मैल �ंद अशी पोलंडला पोिलसांना कॉ�रडॉर दे�यात आले.  
 

सायलिेशयाची वाटणी : सायलिेशयाचा �दशे साव�मतािशवाय िमळावा अशी 

झेको�लो�हािकयाची मागणी होती; परतं ुिव�सनने �याला िवरोध केला. मा� साव�मता�या 
आधार ेसायलेिशयाचा काही भाग झेको�लो�हािकया व �मािनयाला दे�यात आला. मा� या 

बदलामळेु जम�न वशंाचे लोक पारतं�यात होते. अनेक उ�ोगधंदे, खाणी यास जम�नीला 
मकुाव ेलागल.े  
 

ममेेल बंदर : �हसा�य आिण हे बंदर ता�परुते िलथुवािनयाला िदले. इ.स. १९२३ म�ये 
िलथुवािनयाने आ�मण क�न हे बंदर बळकावल.े इ.स. १९२४ म�ये रा��सघंान े याला 
मा�यता िदली.  
 

४) जम�नीचा �ादिेशक तोटा : 

 �हसा�य तहान े ६ दशल� लोकस�ंया, २५ हजार चौ. मैलाचा �दशे जम�नीला 

सोडून �ावा लागला. यामळेु २ ल� जम�न पारतं�यात गेल.े या तहामळेु ६५ ट�के लोखंड, 

४५ ट�के कोळसा, ७२ ट�के िझंक व ५७ ट�के बीड उ�ोगधंदे यास जम�नीला मकुाव े
लागल.े  
 

५) जम�न वसाहती न� : 

 इ.स. १९१४ पय�त जम�नीने इं�लंड, �ा�स�या खालोखाल �चंड सा��य िजंकल े
होते. सा��यवादी रा��ाकडून शोषण होते �हणून �या वसाहती काढून �या�यात. िव��त 

�हणून रा��संघाकडे सपूुद� करा�यात अशी िव�सनची मूळ क�पना, जे�यांनी या क�पनेचा 
फायदा घेऊन जम�नी�या वसाहती रा��संघाने काढून घेत�या व िव��त �हणून �या अ�य 
देशांना िद�या �या पढुील�माणे - १) कामे�न टोगोलडँ - �ा�स २) जम�नी�या दि�ण 
आि�केतील - इं�लंडला ३) चीनमधील जम�न �दशे व िवषवव�ृा�या उ�रकेडील बेटे - 

जपान ४) िवषव�ृा�या दि�णेकडील �दशे - ऑ��ेिलया, �यूझीलंड.  
 

तोटा : या बदलामळेु समुार े २५ दशल� लोकस�ंया व १९ दशल� चौ. मैलाचा �दशे 

यािशवाय या �दशेातील जम�नीची गुंतवणूक जम�नी�या िविवध कंप�या, र�ेव ेइ. जम�नीला 
गमवाव ेलागल.े  
 

ब) आिथ�क तरतुदी : 
१) य�ुखंडणी : �हसा�य तहातील मदुत खंडणी ही तरतूद अितशय अ�यायकारक व 
जम�नीत संताप िनमा�ण करणारी होती. कारण िव�सनने आ�ही कोणावर य�ु खंडणी 

लादणार नाही, असे जाहीर केले होते. मा� जम�नीकडे दो�तांनी ५ नो�ह�बर १९१८ रोजी 
य�ुबदंीचा ��ताव मांडला. �यावळेी दो�तां�या नाग�रकांची जी हानी झाली ती जम�नीने 

भ�न �ावी, अशी सूचना होती. �यानसुार ल�कराची पे�श�स व मयत सैिनका�या िवधवा 



 169 

प�नीला िदली जाणारी पे�शन अशा माग�या वाढत जाऊन शेवटी य�ुाचा सारा खच� 

जम�नीने भ�न �ावा, अशी दो�तांनी मागणी केली. �हसा�य तहातील कलम नं. २३७ �माणे 
दो�त रा��े व य�ुातील �याच ेसहकारी य�ुाची जबाबदारी जम�नीवर टाकत आहेत. जम�नी 
ितचा ि�वकार करत आहे. जम�नीकडून नकुसान भरपाई घे�याबाबत दो�त रा��ांत एकमत 

झाले. शेवटी जम�नीन े५०० कोटी डॉलस� सोने व व�त�ुया �पात दो�तांना �ाव,े अस े

ठरले. दो�तां�या ��येक देशाचे नकुसान भरपाईचा आकडा िनि�त कर�यासाठी इं�लंड, 

�ा�स, इटाली, अमे�रका यांचा ��येक� एक व बेि�जयम, डे�माक� , चीन, जपान इ. दशेांचे 
पाच �ितिनध�चे किमशन नेमले. �या किमशनन े ६ अ�ज ७ कोटी डॉलस� एवढी �चडं 
य�ुखंडणी जम�नीवर लादली.  
 

२) �यापारी िनब�ध : 

१) १६०० टन �मतचेी सव� जहाज े जम�नीन े न� करावीत िकंवा दो�तां�या हवाली 
करावीत. 

२) याप�ेा कमी �मतेची २५ ट�के व मासेमारीची २५ ट�के जहाजे न� करावीत.  

३) जम�नीन ेपढुील पाच वषा��या काळात दोन ल� टन �मतचेी जहाज ेदो�तांस परुवावीत.  

४) जम�नीचा िभल कालवा व �टेरीन बंदर आंतररा��ीय वाहतकु�साठी खलु ेकर�यात यावे.  

५) हा�ईन, डॅ�यूब, ओडर, िनमेन ए�ब इ. जम�नीतील मोठ्या न�ा आतंररा��ीय 
वाहतकु�साठी ख�ुया कर�यात या�यात.  

६) जम�नीला चीन व मोरो�को म�ये असलेले खास �यापारी अिधकार काढून घे�यात आले.  

७) �ा�स, बेि�जयम, इटलीला १० वषा�पय�त दगडी कोळसा परुवावा.  
 

 थोड�यात जम�नीवर �चंड य�ुखंडणी आिण अनेक �यापारी िनब�ध लादून 
जम�नीचे आिथ�क ख�चीकरण केले.  
 

क) ल�करी तरतुदी : 
 जम�नीने आप�या ल�करी साम�या�न े ह े य�ु पेटवले होते. साहिजकच जम�नीला 

ल�करी��्या पंगू बनवल े तर प�ुहा अशी आप�ी उ�वणार नाही, �हणून �हसा�य तहाने 
जम�नीवर पढुील ल�करी िनब�ध लादल.े  

१) जम�नीतून स��ची ल�करी सेवा न� करावी.  

२) जम�नीच ेजा�तीत जा�त १ लाख खडी फौज ठेवावी.  

३) या सै�यातील िशपायाने कमीत कमी १२ वष� तर अिधकाया�नी कमीत कमी २५ वष� 
नोकरी केली पािहज.े 

४) ल�कराबाहरे जम�नीत कोणतेही ल�करी �िश�ण दे�यात येऊ नय.े  

५) जम�नीने जा�तीत जा�त १५ हजार आरमार ठेवावे व १५०० आरमारी अिधकारी 
ठेवावेत.  
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६) १० हजार टन �मतेप�ेा जा�त अ�यावत य�ुनौका न� करा�यात. ६ फुअस� (नाव), 
१२ िवनािशका व १२ स�ंुग पेट्या या �यित�र� सव� य�ु सािह�य दो�तां�या हवाली 
करावे अथवा न� करावे.  

७) जम�नी�या पि�म िकनाया�वर ५० िक.मी. �ंदीचा िनल��करी टापू बनवावा.  
 

 थोड�यात जम�नी�या ल�कराच ेख�चीकरण क�न दबु�ल बनवले गेले.  
 

ड) कायदशेीर तरतुदी : 
 �हसा�य तहातील २३९ कलम य�ु ग�ुहगेाराबाबत आहे. जम�न लोकांत �चंड 
संताप िनमा�ण करणारी ही तरतूद जम�न ने�यांनी य�ु पेटवले. आंतररा��ीय िनण�य िनयम 
करार पायदळी तडुवल े �हणून दो�तांनी समुार े१०० जम�न ने�यांची यादी तयार केली व 
�याची �यायालयीन चौकशी कर�याची तरतदुी कर�यात आली. एक नंबरचा आरोपी 
िव�यम कैसर हॉलडंला पळून गेला होता. हॉलंडन ेदो�तां�या ता�यात दे�यास नकार िदला. 
चौकशी�या वेळी जम�न ने�या�या ग�ु�ाबरोबर दो�तांचीही अनेक पापे च�हाट्यावर आली 
असती. दो�त स�ुा या तरतदुी�या अंमलबजावणीबाबत फारसे काटेकोर रािहले नाहीत. 
कारण नाममा� या लोकांची �यायालयीन चौकशी केली व जजुबी िश�ा ठोठाव�या. या 

यादीतील दोन नंबरचा आरोपी �रचड� माश�ल, िहडेनबगु� होते. तो इ.स. १९२५ म�ये जम�न 
�जास�ाकाचा अ�य� बनला. दो�तांनी याला िवरोध न�ह े तर �याचा साधा िनषधेस�ुा 
केला नाही.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) �हसा�य तहातील �ादिेशक तरतदुी �प� करा.  

 
 
 
 
 
१०.४.२ �हसा�य तहाच ेटीका�मक परी�ण : 
 �हसा�य तह हा आधिुनक जगा�या इितहासातील सवा�त वाद��त द�तावेज होय. 

या तहाचे जेवढे समथ�क आहेत तेवढेच टीकाकार आहेत. जम�नीतील हा तह जलुमी, 

अ�यायी, �वािभमानाला ध�का देणारा, िव�ासघात करणारा असे वण�न लोकांनी केल ेतर 
दो�तांनी यरुोपला कायमची शांतता देणारा तह अस े �हटले आहे. हा तह �येयवाद व 
�यवहारात याची सांगड घातली जाते. यामळेु या तहा�या वेळी अनेकांनी या तहाव�न 

जगात दसुया�  महाय�ुाची वाटचाल स�ु होईल, अशी भीती �य� केली व पढेु ती भीती 
यो�य होती ह ेिस� झाले.  
 

१) दो�तानंी तह जम�नीवर लादललेा होता : 

 पर�पर देवाणघेवाण, वाटाघाटी के�या नाहीत. जम�न �ितिनध�ना फ� दोनदाच 
बोलावले. या प�रषदेचा मसदुा �वीकारताना व शेवटी तहावर सही करताना यामळेु हा तह 
आम�यावर लादला अशी जम�नीची भावना झाली. यामळेु जम�नीचा �वािभमान दखुावला. 
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य�ु करण ेग�ुहा आहे पण पराभव प�करणे ग�ुहा नाही. प�रषद जम�नीला �याय दे�यासाठी 
नाही तर जम�नीची लूट कर�यासाठी आह े अस े जम�नीचे मत झाले. साहिजकच जो तह 
वाटाघाटीने झाला नाही तो पाळ�याचे जम�नीवर बंधन उरले नाही. याबाबत दो�तांचे अस े

मत होते क�, आम�यात पनुर�चनेबाबत मतभेद होते. जम�न �ितिनधीला बोलावले असते 

तर �यान े फायदा घेतला असता. जम�नीत लोकशाही कधीच न�हती. वाटाघाटी, चचा� 
याप�ेा �यांना ह�कूमशाहीची भाषा माहीत होती.  
 

२) �हसा�य तह लोकांचा नसून म�ुस�ाचंा तह : 
 य�ुकाळात सव�सामा�य जनतने ेखूप हालअपे�ा सहन के�या हो�या. दो�तांनीही 
जनतेला अनेक �कारची आ�ासने िदली होती. मा� तह करताना ही आ�ासने यांचा िवचार 

केला न�हता. म�ुस�ाने हवी तशी पनुर�चना केली, जो लोकांचा न�ह ेतर तो म�ुस�ांचा तह 

होता, अशी टीका केली जाते.  
 

३) �हसा�य तह खूप कडक होता :  

 जम�नीवर अ�याय करणारा, कोण�याही �वािभमानी रा��ांनी �वीकारावा असा तह 
न�हता तर दो�तांनी जम�नीला वागवले असते तर कदािचत जम�नीन ेया तहाचे पालन केल े

असते; परतं ुजम�नीला ल�करी��्या पंगू व आिथ�क दबु�ल बनवले होते. सव� जागी अपमान 
केला. जोपय�त जम�न दबुळा होता तोपय�त नाईलाजाने तह पाळला. पण लवकरच जम�नीने 
तहा�या िचंधड्या कर�यास तयार झाला.  
 

४) तहाम�ये देवाणघेवाण �वीकारली नाही : 

 श�कपात, सागरी संचार, �वातं�य, वसाहती�या शोषणाच ेउ�चाटन यासार�या 
अनेक आदश� तरतदुी मांड�या. �या�या आधारावरच जम�नीतील श�कपात घडून आणली. 

जम�न न�ा, बंदर े आंतररा��ीय वाहतकु�साठी खलुी ठेवली. जम�नीचे सा��य उ�व�त 

केले. पण यातील एकही गो� दो�तांनी �वीकारली नाही िकंबह�ना जम�नीची जहाज,े श�ा� 
िमळवली. वसाहती वाटून घेत�या. जर या आदशा�चा सवा�नी �वीकार केला असता तर 
अशी जम�नीची प�ुहा य�ुाची भाषा झाली नसती.  
 

५) �हसा�य तहाने जम�नीचा िव�ासघात : 

 य�ु समा�ीपूव� आ�ही जम�नीला स�मानान े वागवू, वाटाघाटीने तह क�, अशी 
आ�ासने दो�तांनी िदली होती. पण ��य�ात जम�न �ितिनधीला वाटाघाटीस बोलवण े

नाही. अ�यायकारक तह लादला. �यामळेु दो�तान े आमचा िव�ासघात केला, अशी 
जम�नीची भाषा येऊ लागली.  
 

६) तहाचा सवा�त मह�वाचा दोष �हणज ेसडूबु�ीने लादला : 

 दो�तांनी बह�तेक वेळा वाटाघाटी, बह�मताचा िनण�य, साव�मत यासारख े

लोकशाहीचा देखावा केला. पण ��य�ात भाषा लोकशाही तर कृती ह�कूमशाहीची होती, 
असे िदसून येते.  
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७) य�ुखंडणीची तरतूदही दो�तानंा हानीकारक : 
 जम�नी दो�तांना खंडणी देऊ लागला होता. य�ु काळात अमे�रके�या घेतले�या 
कजा�च ेह� ेया पशैातून भ� लागला. �यावळेी जम�नीस य�ु खंडणी देण ेश�य नाही अस े
�प� झाले. �यावळेी �ा�सने जम�नीवर ह�ला केला. यावळेी अमे�रका जम�नीला 
अथ�सहा�य क� लागली. �यामळेु अमे�रकन पसैा अमे�रकेतच परत येऊ लागला. यामळेु 
जगात आिथ�क महामंदीचा फटका बसला. लॉगसन - या तहाने जम�नीचा १/८ भूभाग 

जम�नी�या साया� वसाहती, १५ ट�के शेत जमीन, १२ ट�के पशधुन, १० ट�के 

कारखान,े २/५ दगडी कोळसा इ. जम�नीला मकुावे लागले.  
 

 थोड�यात जम�नीला अ�यायकारक अस�यास तो तह पाळ�याची जम�नीवर 
नैितक बंधन रािहले नाही. �या�माणे इ.स. १८७०-७१ म�ये �ा�सचा पराभव व �यातच 
�ा�स असमाधानी रािहला. �यामळेु जगाची पिह�या महाय�ुाकडे वाटचाल स�ु झाली. 
इ.स. १९१९ म�ये जम�नीवर अ�याय झा�याचे �हसाय� तहातून दसुया�  जागितक 
महाय�ुाकडे वाटचाल झाली �हणून �हसा�य तहातच दसुया�  जागितक महाय�ुाची बीजे 

होती, अस े�हणतात.  

 
आपली �गती तपासा : 

 
१) �हसा�य तहाचे प�र�ण करा.   

 
 
 
 
 
 
 

१०.५ सारांश 

 
 रिशयाम�ये झारची स�ा होती. �यां�या काळात रिशयात सामािजक, आिथ�क 
िवषमता मोठ्या �माणात होती. �यातच पिह�या महाय�ुाम�ये रिशयाचा पराभव झाला. 
याचा प�रणाम रिशयन जनतेवर झाला. लिेनन�या नेत�ृवाखाली रिशयन रा�य�ांती घडून 
आली. या रा�य�ांतीचा रिशयावर व संपूण� जगावर प�रणाम झाला. लिेननन ेरिशयाची स�ु े
हाती घेऊन रिशयाचा सवा�िगण िवकास घडवून आणला.  
 

 यरुोिपयन रा��ांचा मह�वाकां�ा धोरणामळेु २० �या शतका�या �ारभंीच पिहल े
महाय�ु पेटले. या य�ुाला अनेक �कारची कारणे जबाबदार आहेत. �यातील काही काही 
कारणे आ�यंतीक रा��वादा�या �व�पाची होती. या य�ुात सव� जग उतरल े होते. या 
य�ुाच े सव� जगावर अ�यंत वाईट प�रणाम झाले. अशा वाईट घटना टाळ�यासाठी य�ु 
समा�ीनंतर रा��सघंाची �थापना झाली.  
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 जम�नी�या पराभवाने पिह�या महाय�ुाचा शेवट झाला. जागितक शांततसेाठी 
�ा�समधील पॅरीस या िठकाणी शांतता प�रषद भरव�यात आली. या प�रषदेम�ये श� ु
गटातील �ितिनधीला बोलाव�यात आले. दो�त रा��ांनी सव� य�ुाची जबाबदारी जम�नी 

आिण ित�या दो�त रा��ांवर टाकली. या शांतता प�रषदेम�ये �हसा�यचा तह, सॅट जाम�नचा 

तह, �यूलीचा तह कर�यात आला �या बरोबर रा��संघाची �थापनाही केली. रा��सघंाने 
राजक�य व अराजक�य काय� मोठ्या �माणात केले.  

 

१०.६ �� 

 
१) पिह�या महाय�ुाची कारणे �प� करा.  
२) पिह�या महाय�ुाचे प�रणाम सांगा.  
३) शांतता प�रषदेचा आढावा �या.  
४) �हसा�यचा तरतूदी सांगून तहाचे टीका�मक परी�ण करा.  
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११  
 

रिशयन रा�य�ातंी 
 
घटक  रचना : 
 

११.० उि�� े

११.१ ��तावना 

११.२ रिशयन रा�य�ांती 

११.३ सारांश 

११.४ �� 

 

११.० उि�� े

 
१. रिशयन रा�य�ांतीची करणे आिण प�रणाम समाजतील. 
२. १९१७ �या रिशयन रा�य�ांतीमधील लेनीनची भूिमका काय होती? ह ेआप�याला    
     समजेल.  
 

११.१ ��तावना 
 

 १८ वे शतक �ांतीन पेटलेले शतक �हणून ओळखले जाते. औ�ोिगक �ांती, 

अमे�रकन �ांती, �� च रा�य�ांती ही या शतकातील तीन ठळक उदाहरण ेहोय. औ�ोिगक 
�ांतीने उ�पादना�या �े�ात आमूला� बदल क�न जगाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. 
अमे�रकन �ांती सा��यशाहीला टोला िदला व लोकशाहीची �थापना केली. �� च 

रा�य�ांतीने राजेशाही, सरजंामशाही, धम�ग�ुची स�ा उलटून �वातं�य, समता, बंधभुाव 
याचा जगाला संदशे िदला. २० �या शतकात सव� जगा�या इितहासात इ.स. १९१७ ची 
रिशयन �ांती अभूतपूव� ठरली. ती जवळजवळ ७०-७५ वष� ही �ांती िजवंत रािहली. सव� 
जग या �ांतीने धा�तावले आहे. कारण जगातील भांडवलशाहीचे उ�चाटन क�न जगभर 
कामगारांच ेरा�य ��थािपत कर�याचे व भांडवलशाही उलथून टाक�याचे या �ांतीच े�व�न 
आहे.  
 

 या �ांतीने सामािजक, राजक�य, आिथ�क जीवनात बदल घडवून आणला. एवढेच 

न�ह े तर पा�ा�य जीवनमू�य, पा�ा�य अथ��यव�था, समाज�यव�था, नीतीमू�य यांना 
जबरद�त आ�हान केले. औ�ोिगक �ांतीमळेु कारखानदारी िहरवळली. नवा कामगार वग� 
उदयास आला. उ�पादन साधनांची मूठभर लोकांकडे मालक� त ेकामगारांच ेशोषण करत 
कामगारा�या अनेक सम�या यातून या �ांतीने एक नवा �ि�कोन िनमा�ण केला. काल� 
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मा�स�चा िस�ांत या �ांतीने स�यात उतरवला. या �ांतीच े त�व�ान जगातील 
कामगारांम�ये लोकि�य ठरले. �यामळेु सव� जगातील कामगारांचे संघष� होऊन 
भांडवलशाही उलथून सा�यवाद पसरव�याचा या �ांतीचा �य�न आह.े मा� रिशयाला 
आिथ�क �े�ात अपयश यऊे लाग�याने रिशयाने जागितक �ांतीचे �व�न सोडून 
सा�यवादाला मरुड घाल�यास �य�न चालवला आह.े जागितक शांतते�या ��ीन ेही घटना 

सदुैवी आह,े या �लयकालीन �भावी �ांतीस पढुील गो�ी कारणीभूत ठर�या.  

 

११.२ रिशयन रा�य�ांती 
 
११.२.१ रिशयन रा�य�ातंीची कारणे : 
१) समाजातील िवषम समाजरचना : 
 �ांितपूव� काळातील समाजरचना १८ �या शतकात �� च रा�य�ांतीपूव� 
�ा�सम�ये �या �कारची होती �याच �कारची रिशयात होती. रिशयात सरजंामशाही 

�यव�था शाबूत होती. रिशयन समाजात दोन वग� होते. पिह�या वगा�त रिशयन झार, �याच े

नातेवाईक, सरजंाम सरदार, जमीनदार यांचा वग� होता. देशातील उ�प�नाची सारी साधन े
या मूठभर लोकां�या हाती होती. उरलेला सारा समाज दसुया�  वगा�त मोडत होता. �याम�ये 

सरजंाम सरदारा�या, जमीनदारा�या जिमनीत राबणारा भूदास, छोटे शेतकरी, शेतमजूर, 
कारागीर इ. समावेश होता. या लोकांकडे उ�प�नाची साधन े नसत. पिह�या वगा��या 
मेहरबानीत या लोकांना जगावे लागत होते. इ.स. १८६१ म�ये भूदासाची म�ुता कर�यात 

आली; परतं ु झारने तो �य�न अध�वट सोड�याने खया�  अथा�न े भूदासांची म�ुता झाली 
नाही.  
 

२) अकाय��म दुब�ल झारशाही : 
 �ांती ही दा�र�्या�या पोटी ज�म घते असते. रिशयात कमालीचे दा�र�्य होत.े ह े
दा�र�्य दूर कर�याचे सव�सामा�यांच ेजीवन सखुी बनव�याची �मता झारशाहीत न�हती. 
रिशयात समुार े३०० वषा�पासून रोमॅनो�ह घरा�याची वंशपरपंरागत स�ा होती. रिशयातील 
सव�च राजे झार या नावान े ओळखले जात. वंशपरपंरागत राजेशाही एक मह�वाचा दोष 
�हणजे अपवादा�मक चांगले राजे िनपजतात. रिशयातील िपटर-िद-�ेट याचा अपवाद 

वगळता सव�च राजे अकाय��म, दबु�ल, ��ाचारी होते. �ांतीकारातील झार, िनकोलस 
दसुरा हा सवा�ह�न कळस होता. �यान ेदेशात भयंकर अ�याचार केले. जनतेवर अनेक य�ु े

लादली. पा�ा�य िवचार रिशयात फैलावू नये �हणून �याने वत�मानप�ाची, जनते�या 
मूलभूत �वातं�याची म�ुकटदाबी करणार ेरानटी उपाय योजले. यामळेु �यां�यािव�� सतं� 
वातावरण झाले. इ.स. १९०५ म�ये जपानन े रिशयाचा पराभव केला. �यामळेु झारचा 
दबुळेपणा उघड झाला. आप�या अिनयंि�त स�लेा फाटा �ावा व लोकशाही ��तािवत 

करावी यासाठी लोकांनी �ांती केली; परतं ुयापासून काही बोध घेतला नाही. इ.स. १९०६ 
नंतर कामगारा�यात फूट पाडून प�ुहा अिनयिं�त कारभार स�ु केला. अिनयिं�त �� 
झारशाहीला िवरोध होऊ लागला. तो �वत: अकाय��म व दबु�ल होता. तो आपली प�नी 
झारीना िह�या स��याने रा�यकारभार करी. झारीनावर राजपटुीनी या साधूचा �भाव होता. 
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�याला रा�यकारभाराचे �ान नसताना कारभारात हवा तसा धडुगसु घातला. �यामळेु 
देशभर असंतोष िनमा�ण झाला. झार�या धोरणामळेुच रिशया-जपान य�ुात पराभव झाला. 
�याचा प�रणाम �ांती �प� झाला.  
 

३) वैचा�रक जागृती : 

 �सो, �हॉ�टे�यू, �हॉि�टअर या त�ववे�यांनी �� च रा�य�ांतीची वैचा�रक भूिमका 

तयार केली. �या�माणे िलओ टॉल�टॉय, गॉक�, तजु�िन�ह डो�को�ह�को इ. अिभजात 
लेखकांनी रिशयन रा�य�ांतीची वैचा�रक भूिमका तयार केली. या लोकांनी �ांतीसाठी 

कधी श� हातात घेतल ेनाही; परतं ुआप�या िलखाणातून त�कालीन शासन सं�था कशा 

सड�या, नास�या असून अधोगतीस पोच�या आहेत हे दाखवून िदले. �यांनी किन� वगा�च े
द:ुख जगा�या वेशीवर टांगून �ांतीची आव�यकता लोकांना पटवून सांिगतली. िलओ 
टॉल�टॉयने कादंबरीतून सरजंाम सरदार व �यांच े िवलासी जीवन आिण �यां�याकडून 
भूदासाच ेहोणार ेशोषण याच े िच� लोकांपढेु मांडल.े भूदासा�या सव�सामा�यां�या द:ुखाला 
वाचा फोडली. तजु�िन�ह याने झारशाहीचे िहडीस �व�प लोकांसमोर मांडल.े कामगारां�या 

द:ुखाला वाचा फोडली. रिशयातील अनेक सािहि�यकांनी, िवचारवतंांनी रिशयन जनतेला 
जागतृ केले. झारशाही सरजंामशाही उलथून टाक�यासाठी आव�यक ती वैचा�रक भूिमका 
तयार केली.  
 

४) रिशयन रा�य�ातंीचा उ�ाता काल� मा�स� : 
 �सो �� च रा�य�ांतीचा उ�ाता मानला जातो. �ांतीप�ु नपेोिलयनने अस े�हटले 

क�, �सो झाला नसता तर �� च रा�य�ांती झालीच नसती. �सोचे �� च रा�य�ांतीस ज े
�थान आह ेतेच रिशयन �ांतीस मा�स�ला �थान आहे. कामगारा�या शोषणामळेु कामगार 
संघिटत होऊ लागल ेहोते. मा�स�न ेसा�यवादी त�व�ान अ�यंत सो�या भाषते सांिगत�यान े
तो कामगारांत अितशय लोकि�य झाला. �यान ेइ.स. १८४४ म�ये क�यिुन�ट जाहीरनामा 

हा पिहला �ंथ �कािशत केला. �यात �यान,े या सघंषा�त त�ुही काही गमावरणार नाही. 
कारण तमु�याजवळ कामािशवाय दसुर े काही नाही तर त�ुही िजंकला तर त�ुही 
कारखा�याचे मालक �हाल. मा�स�चे �ांतीच ेआ�हान रिशयात वण�या�माणे पेटले. यातून 
रिशयाची �ांतीकडे वाटचाल स�ु झाली.  
 

५) रिशयाच ेऔ�ोिगक�करण : 
 १८ �या शतकात यरुोपम�ये औ�ोिगक �ांती झाली. रिशया तसा यरुोिपयन देश 

पण औ�ोिगक��्या अ�गत मागासलेला व शेती�धान दशे होता; परतं ुऔ�ोिगक �ांतीचे 
लोन हळूहळू रिशयात येऊ लागले. िवशेषत: इ.स. १८९४ म�ये �ा�स रिशया मै�ी 
करारानंतर �ा�सन ेरिशयात �चंड भांडवल गुंतवले �हणून रिशया�या औ�ोिगक �ांतीला 

वेग आला. नव ेकारखान,े उदयास आले. �यामळेु औ�ोिगक �े�ात �या�माण ेकामगारांची 

वाढती स�ंया, कामगारांच ेशोषण, कामगारां�या सम�या या सव� गो�ी १९ �या शतका�या 

अखेरीस रिशयात िदसू लाग�या, न�यानेच औ�ोिगक �ांतीस �ारभं झा�यान े
भांडवलदारान े कामगारांचे शोषण क�न �चंड संप�ी िमळवली. यामळेु भांडवलदार 
कामगार संघषा�स �ारभं झाला. �यामळेु कामगार �ांतीची भाषा बोलू लागल.े  



 177

६) सा�यवादाचा उदय : 

 औ�ोिगक �ांती, कामगाराचा उदय व �यां�या सम�या यातूनच यरुोपम�य े

सा�यवादाचा उदय झाला. यरुोपम�ये लईु �लकँ, स�ट िसमॉ, प।य�ुरया इ. सा�यवादी 
ने�यांनी सव�च यरुोिपयन दशेांत कामगार सघंिटत क�न भांडवलदारािव�� पेटवून िदले. 

इ.स. १८४८ म�य ेअनेक �ां�या झा�या. �या सा�यवादी हो�या; परतं ुफारस ेयश आले 

नाही. न�याने औ�ोिगक �गती घडून आले�या रिशयात या��ीने �य�न झाले नाहीत; परतं ु
मा�स�च े समाजवादी िवचार रिशयात लोकि�य ठर�याने इ.स. १८९५ म�ये रिशयात 
कामगारांची व�स� डेमािटक पाट� �थापन केली. भांडवलदारांिव�� संघष� स�ु केला. 

सरजंाम सरदारां�या शेतीवर राबणारा भूदास जिमनी ता�यात घे�यास तयार होता. भूदास, 

शेतकरी, शेतमजूर यांनी इ.स. १९०० म�ये सोशल �र�होलेशन पाट� �थापन केली.  
 

 रिशयात झारशाही, भांडवलदार िव�� कामगार व शेतमजूर सघंिटत होऊ 

लागल.े �यान े ती� आंदोलन केले; परतं ु बो�शेिवक गट (बह�मतवाला) व मे�शेि�हक 
(अ�पमतवाला) दोन गट िनमा�ण झाले. लेिनन हा बो�शेिवकचा नेता. तयाला रिशयात फ� 
कामगारांची �ांती हवी होती. तो झारशाही उलथून टाक�यास व �ांती कर�यास इतर 
वगा�च ेसहकाय� �यायला तयार न�हता. साहिजकच बह�मत असूनही लिेननचा गट काही क� 
शकला नाही. याचा फायदा घेउन झारने बह�मतावालाने ह�पार केले. कामगारांचे नेत�ृव 
मे�शेि�हक गटाकडे आले. यांनी इ.स. १९०५ म�ये जपानन ेरिशयाचा पराभव केला. याचा 
फायदा घेऊन रिशयात �ांती केली. लोकशाही िनमा�ण केली. 
 

७) �ाितिनिधक लोकशाहीला अपयश : 
 इ.स. १९०४-०५ �या य�ुात रिशया जपानकडून पराभूत झाला. या वळेी 
झारशाहीिवरोधी धमुसत असलेला असतंोष िवकोपाला गलेा. सव� दशेभर झारशाही व 
�यां�या लोकांचा िध�कार केला जाऊ लागला. पराभवा�या अपमानाने संतापलेला 
िपट्सबग� िव�ा�या�नी झारशाहीचा िध�कार क�न झारशाही पद�यतु करा अशी मागणी 

करत मोचा काढला. यात मा�कोतील िव�ाथ� सामील झाले. यापाठोपाठ कामगारांचे संप, 
हरताळ पाह�न मोचा�ला पािठंबा िदला. अशा प�रि�थतीत २२ जानेवारी १९०५ रोजी स�ट 
िपट्सबग�मधील कामगारांचे गोबॅन�या नेत�ृवाखाली �चडं मोचा�  काढला. झारने या 
लोकां�या माग�या मा�य न करता या मोचा�वर आपले घोडदळ सोडल.े िन:श� कामगाराची 
�चंड �माणात ह�या झाली. रिशया�या इितहासात र�रिंजत रिववार या नावान ेओळखला 

जातो. या ह�यामळेु जनता संतापली. सारा दशे संप, हरताळान ेपेटून उठला. �यामळेु झारने 

ऑग�ट १९०५ म�ये जनते�या �ितिनध�ची ड्यूमा बोलिवली जाईल, अशी घोषणा केली. 

इं�लडं�या धत�वर रिशयात राजेशाही स�ु केली; परतं ु झारने इ.स. १९०५ नंतर 
कामगारांत फूट पाडून प�ुहा आप�या अिनयंि�त स�चेे पनुज�वन केले.  
 

८) पिहल ेजागितक महायु� : 
 वरील कारणामळेु �ांतीची पा��भूमी तयार झाली. जनता झारशाही उलथून 
टाक�यास तयार झाली. परतं ुझारने ल�करा�या जोरावर स�े�या जोरावर िचरडून टाकली. 
अशा प�रि�थतीत इ.स. १९१४ पिहले जागितक महाय�ु स�ु झाले. य�ु आघाडीवर 
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रिशयाचा पराभव होऊ लागला. य�ुकालीन सम�या, पराभवाचे द:ुख यातून माच� १९१७ 
म�ये झारशाहीचा शेवट क�न रिशयन �ांती घडून आली.  
 

आपली �गती तपासा : 
 

१) रिशयन रा�य�ांतीची कारणे सांगा.   

 
 
 
 
 
 
 

११.२.२ �ातंीची वाटचाल : 
१) पे�ो�ाडची �ातंी : 

 रिशयाने जागितक महाय�ुात उडी घतेली. ��, अकाय��म, झारशाहीमळेु सव�� 
तटुवडा िनमा�ण झाला. अपयुा� य�ु सािह�यामळेु सैिनक य�ु आघाडीव�न पराभूत होऊ 
लागल.े झारशाहीिव�� भयंकर वातावरण तापले. ८ माच� १९१७ रोजी पे�ो�ाड�या १ 
लाख कामगारांनी तर मा�को शहरात २५ हजार कामगारांनी �चंड मोचा�  काढून झारशाही 
उलथून टाक�याची मागणी केली. झारने मोचा�  िचरडून टाक�यास ल�कराला आदशे िदला. 

�यान े आदेश न मानता कामगारांशी हातिमळवणी केली. अशा प�रि�थतीत जिमनीसाठी, 

कारखा�या�या मालक�साठी, भाकरीसाठी देशभर दंगली झा�या. झारने ड्यूमा बरखा�त 

के�याची घोषणा केली. ड्यूमाने िवसिज�त हो�यास नकार िदला. झार घराण,े नातेवाईक 
यांना त�ंुगात डांबले. राजकुमार जॉज� एल�हॉव या समाजवादी ने�या�या नेत�ृवाखाली 
रिशयात हंगामी सरकार �थापन झाले. अशा�कार े८ माच� १९१७ रोजी झारशाहीचा शेवट 
होऊन रिशयात �ितिनधी राजवट स�ु झाली.  
 

२) हगंामी सरकार : 
 िनकोलस�या राज�यागानंतर ड्यमुान े सिमतीची िनवड क�न हंगामी सरकार 
�थापन केले. �यांनी सव� राजक�य कै�ांची ताबडतोब म�ुता कर�याचा आदेश िदला. 
य�ुाबाबतच ेनवीन धोरण जाहीर केल.े �यू लोकांवरील सव� िनयं�ण र� केल.े रिशयाक�रता 

नवीन घटना बनिव�यात यईेल, अस ेजाहीर क�न उदारमतवादी मानवतावादी काय� केल;े 
परतं ु�या�या कारभाराला अतंग�त िवरोध होऊ लाग�यान ेमे १९१७ म�ये जॉज� एल�हॉन 
याने राजीनामा िदला आिण केर�ेसक�ने स�ा हाती घेतली. केर�ेसक�न े मे ते नो�ह�बर 

१९१७ पय�त अि�थर प�रि�थती सावर�याचा �य�न केला; परतं ु असंतोष न� करता 
आला नाही. भांडवलदार-कामगार यां�यात ऐ�य तयार करता आले नाही. जम�नीशी शांतता 
कर�यास िवरोध के�याने सै�यात बिेश�त िनमा�ण झाली. य�ुात सतत पराभवामळेु अपमान 
झाला व जनतेने य�ु बंद करावे ही मागणी केली. पण केर�ेसक�न े अमा�य करत याचा 
फायदा ल�करान ेव लेिननन ेघतेला.  
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३) बो�शेि�हक �ातंी - ७ नो�ह�बर १९१७ : 
 केर�ेसक�चे धोरण लिेननला अमा�य होत.े �यातच रिशयन सै�यात कमालीची 

अ�व�थता, शेतकरी जिमनी जबरद�तीन े ता�यात घते होते तर बो�शेि�हक प�ाने रडे 
गाड�सम�ये कामगार जा�त स�ंयेत भरती केले. लिेनन�या नेत�ृवाखाली �ांतीचा िस�ांत 
मांडला. �ॉट�क��या सहकाया�न े ७ नो�ह�बर १९१७ रोजी बो�शेि�हक प�ाने लिेनन�या 
नेत�ृवाखाली �ांतीचा िन�य केला. कामगारांनी व �ांितकारकांनी एकदम उठाव क�न सव� 
रा�यकारभाराची क� � ता�यात घेतली. र�पात न होता राजधानी बंडवा�यािन ता�यात 
घेतली. केर�ेसक�चे सरकार न� क�न ८ नो�ह�बरला लिेननन ेन�या सरकारची सू� ेअ�य� 
या ना�याने हाती घतेली.  
 

११.२.३ रिशयन रा�य�ातंीच ेप�रणाम : 

 रिशयात झारशाहीची अिनयंि�त स�ा, ��ाचारी, अकाय��म अस�यान े

सव�सामा�य जनतेचे हाल होत होते. झारने औ�ोिगक �गतीला व न�या िवचारांना, 
क�पनांना खोल खड्ड्यात गाडून आपली ह�कूमशाहीची िटकव�याचा �य�न करत होता. 
परतं ुऔ�ोिगक �गतीमळेु कामगार वग� उदयाला आला. या वगा�ला सघंिटत व माग�दश�न 
कर�याच े काय� काल� मा�स�न े केले. �यामळेु रिशयात लोकजागतृी होऊन आप�या 
ह�कासाठी इ.स. १९०५ ला �ांती केली. परतं ु अपयश आले. यातून इ.स. १९१४ 
महाय�ुात पराभव झा�याने ७ माच� १९१७ ला रिशयात �ांती होऊन झारशाहीचा शेवट 
झाला आिण हंगामी सरकार अि�त�वात आले. या वेळी राजकुमार जॉज� एल�हॉव व 

केर�े�क� यांनी लोक�ितिनधी सरकारम�ये काय� केल;े परतं ु केने�सक��या धोरणामळेु 
बो�शेि�हक लोकांनी �याच े सरकार न� क�न ७ नो�ह�बर १९१७ ला बो�शेि�हक �ांती 
केली आिण ८ नो�ह�बरला लिेननन े रिशयाची सू�े हाती घेतली या रा�य�ांतीचे प�रणाम 
पढुील�माणे - 
 

१) फॅिसझम िव�� क�युिनझम सघंषा�चा उदय : 
 काल� मा�स� व लिेननन ेसा�यवादाचे नवीन त�व�ान मांडल.े �यामळेु िनरिनरा�या 
िवचार�णालीत सघंष� िनमा�ण झाला. �याचा आंतररा��ीय संबंधावर दूरगामी प�रणाम 
झाला. भांडवलदार वगा�ला ध�का बसला. भांडवलदारा�या सरं�णासाठी सा�यवादी िव�� 
फॅिसझम रा��ांची साखळी तयार झाली. �यातून संघष� िनमा�ण झाला.  
 

२) वसाहतीतील �वातं�यलढ्याला �यापकता �ा� झाली : 
 भांडवलशाहीची शेवटची अव�था �हणजे सा��यवाद अशी सा�यवादी 
िशकवणीमळेु वसाहतीत चालले�या �वातं�यलढ्याला राजक�य सघंषा�च े�व�प न राहता 
सामािजक आिण आिथ�क �यायाक�रता लढा अस े मह�व �ा� झाले. क�यिुन�टान े
वसाहती�या �वातं�यलढ्याला पािठंबा िदला. �यामळेु जागितक सघंषा�च े�व�प �ा� झाले.  
 

३) पा�ा�य रा��ानंी पुर�का�रले�या उदारमतवादी क�पनानंा जबरद�त आ�हान : 

 रिशयन रा�य�ांतीत परु�का�रले�या सा�यवादान ेउदारमतवाद, �यि��वातं�य, 

लोकशाही, ससंदीय रा�यप�ती इ. पा�ा�य क�पनांना जबरद�त आ�हान िदल.े जगातील 

ससुं�कृत, बिु�मान वगा�न ेआतापय�त पाि�मा�य सं�कृती िनमा�ण झाले�या �या क�पना 
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उराशी बाळगले�या हो�या �या िन�पयोगी आहेत. �या सा�यवादी िवचारान े खोट्या 
ठरव�या.  
 

४) �ातंीने नवीन समाज िनमा�ण केला : 
 रिशयन रा�य�ांतीनंतर िवषमता लयास गेली. ��येकान े आप�या श��न�ुप 
आिण गणुान�ुप काम करावे. �या आधारावर नवीन समाज उदयास आला. या समाजात 

गरीब-�ीमंत भांडवलदार, जमीनदार, �यापारी, धम�ग�ु �या सवा�ना कामे करावे लागे. 
कामान�ुप वेतन सवा�नाच द�ेयात आले. रिशयात �मणाया��या हातात स�ा आली. 
समाजात कामगारांच ेवच��व ��थािपत झाले. सा�यवादा�या त�वावर समाजाची पनुघ�टना 
िनमा�ण केली. समाजातील सवा�त खालचा थर �हणजे कामगार �याला स�ा िमळा�यान े
जगातील सव� कामगारांत समाधान िनमा�ण होऊ लागल.े  
 

५) रिशयन सा��यवादाचा अतं : 

 बो�शेि�हक रा�य�ांतीमळेु रिशयन सा��यशाहीचासदुधा शेवट झाला. पोलंड, 

िफनलंड, जॉिज�या यात रिशयन सा��यवा�ाने मोठ्या �माणात दडपशाही चाललेली 
होती. रिशयन रा�य�ांतीने या दडपशाहीचा शेवट केला आिण �या रा��ांना �वातं�य िदले.  
 

६) रिशयाला जागितक रा��ातं �थान िमळाल े: 
 रिशया �ांतीपूव� एक मागासलेल ेरा�� होते. �याला सधुारणांचा �पश�ही झालेला 
न�हता. इ.स. १९१७ बो�शेि�हक �ांती घडून आ�यानतंर एक सा�यवादी रा�� �हणून 
रिशयाचा जागितक राजकारणात उदय झाला. जगातील ल�ावधी �िमक रिशयाकडे 
नेत�ृवा�या आशेन ेपाह� लागल.े �यामळेु एक बलशाली रा�� �हणून मान िमळाला.  
 

७) पंचवािष�क योजनचेी देणगी : 
 पा�ा�य लोकशाही प�तीन े देशाचा िवकास होत नाही हे रिशयाला पट�यानतंर 
रिशयान े पंचवािष�क योजन�ेार े एक-एक िवभागावर ल� क� ि�त क�न िवकास होतो ह े
जगाला दाखवून िदले. �यामळेु पंचवािष�क योजनचेे सव� जगाने अनकुरण केले.  
 

८) जगात कामगार आता यऊे लाग�या : 
 रिशयात रा�य�ांती होऊन कामगारांची स�ा �थापन झाली. �यामळेु जगातील 
कामगार जागतृ पाले आिण आप�या ह�कांसाठी �चिलत शासन �यव�थेशी सघंष� क� 
लागल.े �यामळेु �या दशेांनी कामगारां�या िहतासाठी व सरं�णासाठी अनेक कायदे पास 
क�न �यांना �थान दे�याचा �य�न केला.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) रिशयन रा�य�ांतीचे प�रणाम सांगा.  
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११.३ सारांश 

 
 रिशयातील झारची राजेशाही उलथून टाकणारी सा�यवादी �ांती ही 
रिशया�माणेच जगा�या राजक�य, आिथ�क व वैचा�रक �े�ांत फार मोठा �भाव पडणारी ही 
�ांती ७ नो�ह�बर १९१७ रोजी घडून आली. रिशयाने िदनदिश�के�माणेच मा� ही �ांती 
२४ ऑ�टोबर १९१७ रोजी झा�यान ेती ऑ�टोबर रा�य�ांती �हणून ओळखली जात.े 
या �ांतीमळेु रिशयात इ.स. १४८० सालापासून चालत आले�या झार�या राजेशाहीचा 
शेवट झाला आिण तेथे बो�शेि�हक क�यिुन�टांची स�ा �थापन झाली. जगा�या 
इितहासात �� च रा�य�ांती इतकेच रिशयन रा�य�ांतीला दखेील मह�व आह.े या 
रिशयनरा�य�ांतीने वत�मान जागितक राजनीतीला अ�यतं सघंषा��मक �प िदले आह.े 
रिशयन �ांती�या वळेी शेतकरी जमीनदारा�या तावडीतून सटुला; पण तो �ामीण 
अथ��यव�थेशी बांधला गेला. �थािनक �तरावर शासनाला लोकांचा सहभाग हवा होता; पण 
रा��ीय �तरावर एकतं�ी करभार कायम ठेवायचा होता. साहिजकच जनसाम�यांचा 
असंतोष वाढत गेला. अरा�यवादी तसेच दहशतवादी लोकनेत�ृव क� शकले नाहीत. पण 
रिशयन अि�मतेवर िभ�त ठेवणारा जो गत होता, �यातूनच समाजवादी �ांितकारक पढेु 
आले; तर पि�मीकरणाकडे आकृ� झाले�या गटातून मा�स�वादी अ�सेर झाल.े या दो�ही 
गटांनी झार स�िेव�� असंतोष भडकत ठेवला. या दो�ही गटांपैक� मा�स�वादी मा�स�वादी 
बो�शेि�हक अखेर यश�वी ठरल.े रिशयन रा�य�ांती ही �पािहली सा�यवादी �ांती ठरली. 
आिथ�क िनयोजना�या मागा�न ेिवकास साध�याची संक�पना ही या �ांतीने जगाला िदलेली 
देणगी आह.े इ.स. १९१७ �या फे�वुारी मिह�यात पे�ो�ाड येथे कामगारांनी सपं पकुारला. 
ही रिशयन रा�य�ांतीची नांदी ठरली. �यानतंर राजधानीतील सिैनकांनीही कामगारांना 
पाठ�बा िदला. हे या रा�य�ांतीचे पिहले पव� होते. ि�व�झल�डम�ये अ�ातवासात असलेला 
बो�शेि�हक नेता लिेनन इ.स. १९१७ �या एि�लम�ये रिशयात परतला, ते�हा या 
रा�य�ांतीचे दसुर ेपव� स�ु झाल.े  

 
 अथा�त, रिशयातील �ांती हे सहज िमळालेलं यश न�हतं. फे�वुारी �ांतीिवरोधात 
जनरल कोिन�लो�हनी ऑग�ट २०१७ म�ये केले�या �ित�ांितकारी कारवायांवर पढंुही 
सेनािधका�यांनी सिैनक�ह�कुमशाही �ल�ु�या क�न �ांती अपयशी �हावी यासाठी �य�न 
केले. परतं ु सै�य िवखरु�यामूळ �ित�ांती�या या कारवाया िन��भ ठर�या आिण नतंर 
मोठ्या संखेन सैिनक �ांितकारी दलांम�ये सामील झाल.े �ांितकारी ‘रडे आम�’ िवरोधात 
�ित�ांितकारी श���या ‘�हाईट आम�’ नं स�ु केले�या यादवी य�ुात आधी उ�लेख 
केले�या महास�ा �ित�ांतीला खतपाणी घालत हो�या. ‘रिशयात ह�त�ेप क� नका’ 
असा संदशे देणा�या काही चळवळी युरोपातील वगा��या प�ांनी स�ु के�या, �यामळंु 
पि�मेतील महासा�ाना ‘�हाईट आम�’ला शेवटपय�त आधार देणं श�य झालं नाही. 
आप�याच देशात सोि�हएत िनमा�ण होतील, अशी भीती या स�ां�या मनात िनमा�ण झाली 
आिण आपण आधीच रिशयात पाठवले�या सिैनकांम�येही बंड हो�याची श�यता �यां�या 
भय��ततेत भर घालणारी ठरली.  
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११.४ �� 

 
१) रिशयन रा�य�ांतीची कारणे �प� करा.  

२) रिशयन रा�य�ांतीचा रिशयावर व जगावर झालेला प�रणामांचा आढावा �या. 

३) रिशयन रा�य�ांतीवर एक िनबधं िलहा. 

४) १९१७ �या रिशयन �ांितचा घटना�म िलहा.  

५) रिशयात झाले�या १९०५ �या �ांितची पा��भूमी �प� क�न, मह�व िवषद करा.  

६) रिशयन रा�य�ांतीसाठी लिेननचे िवचार अधोरिेखत करा.  
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१२  
 

रा��सघं 
 
घटक  रचना : 
 

१२.० उि�� े

१२.१ ��तावना 

१२.२ रा��सघं 

१२.३ रा��सघंाचे काय� 

१२.४ रा��सघंा�या अपयशाची कारणे 

१२.५ सारांश 

१२.६ �� 

 

१२.० उि�� े
 

१) रा�� सघंाच ेसामािजक व राजक�य �े�ातील काय� असमाजेल.  

२) जागितक शांतता �थापनेत रा��संघाची भूिमका समजेल.  

३) रा��सघंा�या अपयशाची करणे समजतील.  
 

१२.१ ��तावना 

 
 अमे�रकेच े रा��ा�य� िव�ो िव�सन हे शांततेचे भो�े होत.े �यांना खूश 
कर�यासाठी आिण �यां�या िवचारांची पूत�ता कर�यासाठी दो�त रा��ांनी रा��संघाची 
�थापना केली. यरुोप खंडात वादाच े �� शांतते�या मागा�न े सोडवणे या हेतून सघंाची 

�थापना झाली. रा��सघंाची सनद, उगम, हेतू इ. घटनांचा िवचार केला. रा��सघंा�या 
वेगवेग�या सिमती�या माफ� त राजक�य व अराजक�य काय� केले. रा��संघावर इं�लंड-
�ा�स या दो�ही रा��ांचा �भाव होता. जम�नी इटलीम�ये ह�कूमशहाच उदय झाला. �यांनी 
रा��सघंाचा राजीनामा देऊन वच��व झगुा�न िदले. आपली इ�छापूत�साठी �यांनी 
आ�मक धोरण �वीकारले. �यामळेु रा��संघाला अपयश आले आिण रा��सघंाचा शेवट 

झाला; परतं ु�यातून पढेु सयं�ु रा��सघंाचा उगम झाला.  
 

 पिह�या महाय�ुाचा शेवट झाला आिण १० जानवेारी १९२० रोजी रा��सघंाची 
�थापना झाली. रा��सघंाचा पॅ�रस शांतता तहात अतंभा�व केला होता. सघंाची �थापना 
�हणजे य�ुापासून मानवजातीला वाचव�याचा �य�न होता. यापूव� झारने पढुाकार घेऊन 
१८१५ म�ये पिव�संघाची �थापना तर मेटिन�कने चत:ुसघंाची �थापना क�न १८२२ 
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पय�त शांतता िनमा�ण कर�याचा �य�न केला. रा��सघं �थापनचेे �ये अमे�रके�या िव�ो 
िव�सनला िदले जो. म�ुय कचेरी �वी�झल�डमधील िजने�हा येथे आह.े रा��सघंाची 

�थापना झा�यानंतर सामािजक, अराजक�य, राजक�य काय� क�न आंतररा��ीय शांतता 
व सामािजक काय� घडवून आणल.े रा��सघंा�या काया�चे दोन िवभाग पडतात.  
 

१२.२ रा��संघ 

 
१) रा��सघंाचा उगम : 
 महाय�ुात जगाची दै�याव�था झा�याने आतंररा��ीय सघंटनेची मागणी झाली. 
�याच�माण े इं�लंड�या पतं�धानाने संघटनेची गरज �य� केली. जागितकक शांततसेाठी 
िव�सनने रा��सघंाची क�पना मांडली. अमे�रकेन े जून १९१५ ला शांतता सघं �थापन 
केला. �याच�माण े िव�सन�या अ�य�तेखाली सिमती �थापन केली. ६ आठवडे जगभर 

चचा�  केली, �यानतंर रा��सघंाची �थापना झाली.  
 

२) रा��सघंाची सनद व कलमे : 
 जागितक शांततसेाठी ��थािपत झालेली आंतररा��ीय सघंटना �हणज ेरा��सघं 

होय. याची सनद असून �याम�ये २६कलमे आहेत. कलम १ ते ७ म�ये सघंाची रचना, 

सद�य�व आहे. कलम ८ व ९ म�ये िन:श�ीकरण, कलम १० त े१७ म�ये वाद��त �� 

िकंवा न�दणी, �िस�ी, उजळणी, �या�ी यासंबंधीचे आहते. कलम २१ म�ो वसाहतीबाबत 
आहे. कलम २३ सामािजक सधुारणासंबंधीच े आह.े कलम २४ रा��सघं व इतर 
आंतररा��ीय सघंटनाबाबत आह.े कलम २५ रडे�ॉस�या काया�संबंधी तर कलम २६ 
रा��सघंा�या सनदते द�ु�ती कर�याबाबत आहे.  
 

३) रा��सघंाची उि�� े: 
१) जागितक शांतता व सरु�ा िनमा�ण करण ेआिण आतंररा��ीय सहकाया��या �े�ात वाढ 

करण.े 

२) एकमेकांशी �या�य, पर�परांचा स�मान राखण,े ग�ुतेचा �याग क�न उघड संबंध 
ठेव�याचे मा�य केले.  

३) जागितक शांतता व सरुि�तता कायम ठेव�यासाठी य�ु न कर�याचे �त �वीकारण.े  
४) इतर रा��ांशी असलेले संबंध िनि�त कर�यासाठी �ढ अशा िविधिनयमांची िनिम�ती 

करण.े 

५) रा��ांबरोबर�या �यवहारात, तहानसुार कत��यात सभासद रा��ांनी मा�यता िदली.  

६) जर रा��ांनी त�वाचा भंग केला तर �यापारबदंी, आिथ�क बिह�कार व सै�याचा वापर 
करण.े  

 

४) रा��सघंाच े�व�प : 
 रा��सघं �हणजे िव�कळीत जगाचे संघरा�य असून अिधकार मया�िदत व सभासद 

हे देशाचे �ितिनधी होते. �यामळेु राजेशाही, ह�कुमशाही, लोकशाही रा��ांचे �ितिनधी होत.े 
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नवीन रा��ांना सभासद�व दतेाना आमसभे�या २/३ मतांची गरज होती. रिशयातील 
समाजवाद िचरडून टाक�यासाठी रा��सघंाची �थापना झाली.  
 

५) रा��सघंाचे सभासद : 
 रा��सघंा�या �थापन�ेया �ारभंी दो�त रा��ांचे ३० रा��े महाय�ुातील व १३ 
तट�थ रा��े अशी ४३ रा��े होती. इ.स. १९२७ पय�त ५६ सभासदांपैक� ४५ छोटी रा��े 

होती. १९३५ पय�त सभासद स�ंया ६५ रा��े होती. जपानने इ.स. १९३३, जम�नीने इ.स. 
१९३३ म�ये रा��सघंा�या सद�य�वाचा राजीनाम िदला. इ.स. १९३५ ला ते बाहेर पडले. 
इ.स. १९४६ ला शेवट�या प�रषदेला फ� ३४ रा��े होती.  
 

६) रा��सघंा�या सघंटना : 
१) महासभा : 
 सव� सभासद रा��ां�या �ितिनध�ची सभा �हणजे महासभा होय. ��येक सभासद 
रा��ाला तीन �ितिनधी. मा� �यांना एकच मत दे�याचा अिधकार होता. �यांची कृती 
सरकार�या धोरणाला पोषक असे. वषा�तून एक वेळ आिण ते ३ आठवडे अिधवशेन असे. 
ज�रीनसुार मदुत कमी अिधक होत होती. ६ �थायी सिम�या महासभे�या मदतीस हो�या.  
 

 महासभचे े काय� �हणज े सव� सभासद रा��ांत शांततेबाबत िवचार करण,े तसेच 

�यासंदभा�त उपाय सचुवणे, वाटाघाटी, म�य�थी, तडजोड क�न �� सोडवण,े कायद े

तयार करण,े अंदाजप�क मंजूर करण,े �यायाधीशांची नेमणूक करण ेइ. काय� करण.े  
 

२) सिमती : 
 महासभा �हणज े कायद े मंडळातर सिमती �हणजे काय�कारी मंडळ होय. बड्या 

रा��ां�या राजक�य डावपेचांचा बालेिक�ला �हणजे सिमती होय. स�ुवातीला अमे�रका, 

�ा�स, इं�लंड, इटली, जपान हे ५ कायमचे तर ४ अ�थायी असे ९ सभासद होते. 
अ�थायी सभासदांची िनवड ३ वषा�साठी होत असे. इ.स. १९२२ म�ये २ अ�थाय�ची वाढ 
इ.स. १९२६ म�ये जम�नीला कायम सभासद�व �ा� झाले �याचे वेळी ३ अ�थायी 
सभासद वाढ �हणजे ५ कायमचे ९ अ�थायी सभासद अस े १४ सभासद झाले. इ.स. 
१९३४ म�ये रिशया कायमचे व अ�थायी २ वाढ �यामळेु ६ + ११ † १७ सभासद. इ.स. 

१९३९ म�ये इं�लंड, �ा�स ह ेदोन कायमचे व ११ अ�थायी सभासद होते. 
 

 सिचवालयाला माग�दश�न करण ेह ेसिमतीच ेमह�वाचे काय� आहे. तसेच संमेलनाच े

संयोजन करण,े उपसिम�यांच ेअहवाल �वीकारण,े मतभेद, तंटे, चौकशी क�न शांततेन े

सोडवण,े वसाहत�ची देखभाल करणे, सरिचटणीसांची, नोकर वगा�ची नेमणूक करणे इ. 
काय�ही सिमतीला करावी लागत असे.  
 

३) सिचवालय : 
 सिचवालय हे असून ती आंतररा��ीय सनदी नोकरांची कायम �व�पाच कचरेी 
होय. �वी�झल�डमधील िजने�हा येथे आहे. य�ुकाळात अनेक सिम�या नेम�या हो�या. 

�यातून सिचवालयाची क�पना िनमा�ण झाली. याम�ये १ सरिचटणीस, २ िचटणीस, २ 
उपिचटणीस आिण ७५० कम�चारी वग� आहे. सिचवालयाचे काय� �हणजे �शासक�य 
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काया�ची जबाबदारी सांभाळणे, सव� िवषयांची मािहती गोळा क�न महासभेला व सिमतीला 

परुवणे, काय��म �िस� करण,े िनण�याची, आदेशाची अंमलबजावणी करणे.  
 

४) �थायी आतंररा��ीय �यायालय : 
 आंतररा��ीय सघंष� शांतते�या मागा�न े सोडवून साव�जिनक सरुि�ता व शांतता 

िटकवण,े १५ फे�वुारी १९२५ ला �यायालयाच े उ�ाटन केले. आतंररा��ीय क�त�चे 

कायदेत�� असून ११ �यायाधीश, ४ सहा�यक �यायाधीश अस.े इ.स. १९३० म�ये 
सहा�यक �यायाधीशपद न� क�न १५ �यायाधीस केले. दरसाल ३० हजार डा◌लॅस� 
पगार यािशवाय भ� ेअसत. आंतररा��ीय �यायालयाचे काय� �हणज ेवादा�या ��ासंबंधी 

िनण�य देण,े महासभा सिमतीला कायदेशीर स�ला देणे, िविधिनयमांचा अथ� लावणे होय.  
 

५) इतर सिम�या : 

 आंतररा��ीय कामगार सिमती, सामािजक, आिथ�क ��ेात काय� करणाया� 

संघटना, वाहतूक सघंटना, बौि�क �े�ातील सिमती, मादक पदाथ� �यापाराबाबत सिमती, 

ि�या, मलु,े �यापाराबाबतची सिमती इ. सिम�या काय� करीत.  

  
आपली �गती तपासा : 
१) रा��संघा�या सघंटनांची मािहती �ा.   

 
 
 
 
 
 
 

१२.३ रा��संघाच ेकाय� 

 
 रा��सघंाची �थापना १० जानेवारी १९२० झा�यानंतर रा��संघान ेसामािजक, 

राजक�य, अराजक�य काय� क�न जगात शांतता िनमा�ण कर�याचा �य�न केला. ज े

रा��ारा��ामधील वाद होते ते सोडव�याचा �य�न केला. रा��संघावर इं�लडं, �ा�स यांच े
अ��य� वच��व होते. रा��सघंान ेजे काय� केल े �याचे राजक�य व अराजक�य काय� अस े
दोन गट िनमा�ण केले आहे. रा��सघंान े काय� क�नही आपले �येय सा�य कर�यास 

अपयशी ठरले. कारण यरुोप�या राजकारणात जम�नीम�ये िहटलर, इटालीत मसुोिलनी, 

�पने, जपान इ. देशांत ह�कूमशाही राजवटीचा उदय झाला. �यामळेु रा��सघंाला अपयश 
आले. रा��संघाजवळ �वत:च े ल�करी साम�य� नस�याने ह�कूमशहावर िनयं�ण त े ठेवू 

शकले नाही, प�रणामी अपयश आले.  
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अ) अराजक�य काय� : 
 

१) आिथ�क ��ेातील काय�: 
 यरुोिपयन रा��ांना आिथ�क मदतीसाठी आिथ�क व िव�सघंटना �थापन केली. 

रा��सघंाला आिथ�क स�ला, कज� देणे �यापार, चलन यात �थैय� �ा� करणे, �यापारांच े
�� लवादामाफ� त सोडवण.े  
 
 

२) िनवा�िसता�ंया ��ाचंी सोडवणूक : 
 पिहल ेमहाय�ु व रिशयन �ांतीमळेु यरुोपातील ल�ावधी लोकांच ेजीवन उ�व�त 

झाले होते. �यां�या अनेक सम�या हो�या. १९२१ म�ये डॉ. फाइनजेफ नॉनसेन�या 

नेत�ृवाखाली सिमती �थापन केली. ४० ल� लोकांना आधार, १० ल� लोकांचे पनुव�सन 
केले. िहटलर�या हकालप�ीमळेु �यंूचा भरणा पडला. �यामळेु हे काम अश�य झाले.  
 
 

३) वाहतूक आिण दळणवळण : 
 रा��सघंा�या सनदतेील कलम २३ म�ये वाहतूक आिण दळणवळणाचे �वातं�य 
व सरु�ा आिण रा��सघंा�या सभासद रा��ांना �यापारात स�मानान ेवागिवण ेअसा उ�लेख 
होता. जम�नी�या पाणबड्ुयांचे �वातं�य धो�यात आले. आंतररा��ीय जलमागा�वरील 

वाहतकु�चे िनयम, र�ेवमेागा��या सवलती इ. अनेक �� सोडवणे.  
 
 

४) सामािजक काय� : 
 रा��सघंाच े सामािजक काय� अ�यंत मह�वाचे काय� होय. य�ुामळेु साव�जिनक 
आरो�य धो�यात आले होते. �यासाठी सघंटना �थापन क�न रोगिनयं�ण काय��म 

राबवले. रा��सघंा�या कलम २३ नसुार ि�या, मुल े यां�या संर�णासाठी मह�वपूण� 
कामिगरी केली. महासभेने १९२१ म�ये ठराव क�न िववाहाच े वय वाढवले. परदशेात 

जाणा�या ि�या, मलु ेयांना सरं�ण िदले. गलुामिगरी, वेठिबगारी अ�यंत वाईट �था होती. 
य�ुानंतर गलुामां�या �यापारास बंदी घातली. १९३२ म�ये रा��संघान े�थायी गलुामिगरी 

आयोगाची �थापना केली. अफू व अफूपासून मािफ� या, हेरॉईन, कोिकन इ. मादक 
पदाथा�ची बौि�क व शारी�रक��्या खूप हानी होते. �या�यािव�� �सार व �चार 
कर�यासाठी १९२० ला सिमती �थापन केली. मादक पदाथा�च े सेवन औषधापरुतेच 
मया�िदत ठेवले.  
 
 

५) जागितक शातंतबेाबतच ेकाय� : 
 आंतररा��ीय सघंष� शांतता मागा�न ेिमटवून जगात कायमची शांतता िनमा�ण करण े
हे �मखु उि�� होत.े कोणताही वादिववाद लवादाकडे �ावा. िनकाल लागेपय�त तीन मिहने 
य�ु क� नये. सभासद रा��ांना �ादिेशक अखंड�वाची व राजक�य �वातं�याची हमी िदली 

होती. �थम �यापारी व आिथ�क िनब�ध लादण,े नंतर ल�करी कारवाई करण ेअशी तरतूद 
होती.  
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ब) राजक�य काय� : 
१) रा��सघंा�या ता�यातील �देशाची �यव�था : 
 डॅिझंग बंदर म�ु शहर �हणून घोिषत केल.े �या�या प�रसरातील ७०० चौ.मी. 
�दशे जम�नीपासून तोडून घेतला. या �दशेाची व शहराची �यव�था रा��सघंाकडे िदली. 
जम�नीचा सारा �ांत १५ वषा�साठी �ा�सला िदला. �वतं� पोलंड िनिम�तीला मा�यता िदली.  

 
२) आ�ांिकत �देश (मडॅेट प�त) : 
 सव� पराभूत रा��ां�या वसाहती रा��सघंाने ता�यात घेऊन �या �दशेाच े३ िवभाग 

केले. पिह�या वगा�त - इराक, सी�रया, लेबनान, पॅले�टाईन, �ा�सजॉड�न, दसुरा िवभाग - 

६ वसाहती तर ितसया�  िवभागात नैऋ�य आि�केतील काही �दशे, पॅिसिफक 
महासागरातील बेटे यांचा समावेश होता. यांची सव� �यव�था रा��संघाकडे पण ��य� 

कारभार इं�लंड, �ा�स, जपान, इटली इ. रा��ांकडे होता.  
 

३) अ�पस�ंयाकांचे सरं�ण : 
 िव�सन�या १४ कलमी योजनेत �वयंिनण�या�या त�वाचा अतंभा�व के�यान े
देशाची रा�य�णाली ठरिव�याचा अिधकार जनतेला िदला होता. �यामळेु अनेक रा��े 

उदयास आली. �याम�ये िनरिनरा�या धमा�चे, वंशाचे लोक एक� आले. �यातून 

अ�पसं�याकांना �यां�या दशेात राजक�य ह�क �ा� झाले. वांिशक, धािम�क, भािषक��्या 
�यां�यावर अ�याय होऊ नय ेही द�ता घतेली. यासाठी ३ सद�यां�या उपसिम�या �थापन 
के�या. त�ार सोडव�याचा �य�न केला.  
 

४) श�कपात : 

 महाय�ुापूव� �ा�स, रिशया, जम�नी, ऑि��या यां�याजवळ ३५ लाख सै�य 
होते. कोट्यवधी �पये यासाठी खच� करत होते. �यामळेु मानवी इतर �गत कमी झाली. 
केवळ श�स�ज रा�� बनल े होते. याम�ये कपात कर�यासाठी जानेवारी १९२० म�ये 
श�कपात योजनेसाठी �थायी स�लागार आयोगाची �थापना केली. इ.स. १९२२ म�ये 
प�रषद होऊन �मखु रा��ांत आरमारी �माण ठरवले. इ.स. १९२४ म�ये सम�वय 
आयोगाची �थापना केली. इ.स. १९३० ला लंडन येथे नािवक संमेलन झाले. श�कपात 
संदभा�त इ.स. १९३२ म�ये सनद तयार केली. यावेळी ६१ दशेांचे २३० �ितिनधी हजर 
होते.  
 

५) आतंररा��ीय सघंष� सोडिव�याचा �य�न : 
१)  यपेुन-मे�मेडी याव�न जम�नी आिण बिे�जयम यां�यात वाद स�ु झाला. इ.स. १९२० 

म�ये सघंान ेहा �दशे बिे�जयमला कायमचा िदला.  
२)  इनझाईक बंदराव�न इ.स. १९२० म�ये रिशया आिण पिश�या यां�यात वाद झाला. 

वाटाघाटीने िमटवला.  
३)  आलडँ बेटाव�न इ.स. १९२० म�ये िफनलंड-�वीडन यां�यातील वाद वाटाघाटीन े

िमटवला.  
४)  िसि�हयस� तहाती कलमांमळेु आम�िनया-तकु� �थान वाद स�ु झाला. इ.स. १९२० म�ये 

िमटवला.  
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५)  मोरो�को-ट्यिुनस वसाहत�व�न इं�लंड-�ा�स वाद इं�लंड�या बाजूने इ.स. १९२१ 
म�ये िमटवला.  

६)  �ीस-इटली यां�यात कोपÌयू�म�ये संघष� झाला. वाद दडं दाखल �ीसने देऊन 
िमटवला.  

७)  ि�हलना शहराव�न पोिलश-िलयिुनया यां�यातील वाद पोलंडकडे अिधकार देऊन 
िमटवला.  

 

आपली �गती तपासा : 

 
१) रा��संघाचे काय� सांगा.    

 
 
 
 
 
 
 

१२.४ रा��संघा�या अपयशाची कारणे 

 
रा��सघंा�या अपयशाला �ारभं :  
 चीनम�ये वसाहती �ा�ीसाठी जपानन े चीन�या माचँ�ुरयावर इ.स. १९३१-३२ 
म�ये आ�मण केले. रा��संघान े िनषधे केला. जपानन े इ.स. १९३३ म�ये रा��संघाचा 
�याग केला व तो बाहेर पडला. इ.स. १९३५ म�ये इटलीन ेइिथओिपयावर आ�मण केल.े 
आिथ�क बिह�कार टाक�याने इटली संघाबाहरे पडला. �याच�माणे रिशयाने िफनलंडिव�� 
य�ु स�ु केल.े इ.स. १९३६-३९ काळात �पिॅनश यादवी य�ु झाले. िहटलरच ेपोलडंवर १ 
स�ट�बर १९३९ रोजी आ�मण आिण दसु�या महाय�ुाला �ारभं झाला. �यामळेु जागितक 
शांतता राख�यात अपयश आले.  
 

रा��सघंा�या अपयशाची कारणे : 
 

१) रा��सघंात जनतचे े�ितिनिध�व न�हत े: 

 िनरिनरा�या दशेांतील सरकारचे �ितिनधी �हणजे पंत�धान, पररा��मं�ी, राजे, 
ह�कूमशहा इ. रा��सघंात �ितिनधी होते. �यांना सरकारचा पािठंबा होता. जनतचेा न�हता 
�यामळेु �यांची भूिमका सरकारची असे.  
 

२) रा��सघंान ेलहान रा�याचंा िव�ास गमावला होता : 
 आप�यावर जर इतर रा��ांनी आ�मण के�यास त ेआ�मण रा��सघं न� करले 

हा िव�ास �ारभंी होता; परतं ुसामूिहक �ितकार त�व कोसळले. जपान, इटली, रिशया इ. 
�या आ�मक भूिमकेपढेु सघं दबुळा ठरला. �यामळेु रा��संघावरचा िव�ास न� झाला.  
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३) ह�कूमशहाचा युरोपम�ये उदय : 

 जम�नी, इटली, जपान इ. दशेात ह�कूमशाही राजवट उदयाला आली. �यांनी 
देशासाठी नवीन �दशे िमळव�याचा सतत �य�न केला. रा��संघान े �यावर उपाययोजना 
के�या तर �यांनी सघंा�या सभासदपदाचा राजीनामा िदला. �यामळेु सघं दबुळा बनला.  

 

४) आिथ�क नाकेबदंीचे श� सघंान ेयो�य रीतीने वापरल ेनाही : 
 रा��सघंातील एखा�ा रा��ावर आ�मण के�यास उपाययोजना �हणून आ�मण 
करणाया� रा��ावर आिथ�क नाकेबंदी केली जात असे. पण हा उपाय यो�य रीतीन ेराबवला 
नाही. इटलीिव�� आिथ�क बदंी धोरण अध�वट राबवले.  
 

५) �मुख रा�य ेआप�या साव�भौम�वाचा �याग कर�यास नाखूश : 
 य�ुा�या भयानकतेमळेु �मखु रा��े सव� �कारचे सहकाय� करतील. जागितक 
शांतता िटकव�यासाठी �संगी �वत:�या साव�भौम�वाकडे दलु�� क�न संघाचे िनण�य 

�वीकारतील असे रा��सघंाला वाटत होत;े परतं ु��य� अस ेघडले नाही. �यामळेु अपयश 
आले. 
 

६) रा��सघंाला जागितक �व�प �ा� झाल ेनाही : 
 जगातील सव� रा��े रा��सघंाने सभासद झाले असते तर कदािचत यश िमळाल े

असते. रिशया, जम�नी �ारभंी न�हती, अमे�रका नंतर संघात न�हती. फ� इं�लंड-�ा�सचे 

वच��व संघावर होते. �यांनी �वाथ� साधला, प�रणामी इतरांचा िव�ास न� झाला.  
 

७) रा��सघंाशी �वत:ची य�ंणा न�हती : 

 आंतररा��ीय िनरिनराळे करार घडवून आणल;े परतं ु कराराचा भंग करणाया� 
रा��ांवर कारवाई करणारी �वत:ची यं�णा रा��सघंाजवळ न�हती. �यामळेु �भावी 
उपाययोजना झाली नाही.  
 

८) दोन पर�पर-िवरोधी िवचार�णालीचे अप�य �हणज ेरा��सघं : 
 रा��सघंा�या िनिम�ती संदभा�त दोन िवचार�वाह होत.े रा��संघान े सघंिटत 
�व�पाने वेळोवळेी कारवाई क�न आप�याजवळ �वत:चे सै�य बाळगून शांतता िटकवावी 

हे िवचार �ा�सचे, तर रा��सघंान ेयरुोपीय यतुी�माणे शांतता ��थापनेचे काय� करावे अस े
िवचार इं�लंडच ेहोते. �यामळेु ही र�सीखेच नेहमीच चालू होती.  
 

९) सपूंण� जग एक व एकमकेाशंी सहकाय� यावर सघंाचे यश अवलबूंन होत े: 

 जगातील रा��वाद हळूहळू कमी होऊन सार ेजग एक होईल, एकमेकांशी सहकाय� 

करतील, अशी क�पना सघंाची होती आिण �यावर यश अवलंबून होत.े तसेच सव� ��, 

वाद-चचा� क�न सटुतील; परतं ुही क�पना ��य�ात खोटी ठरली. �यामळेु अपयश आले.  
 

१०) जागितक शातंतचे ेअश�य काम रा��सघंाकडे : 

 पिह�या महाय�ुानंतर यरुोपात 'जैस ेथे' प�रि�थती कायम ठेवणे हे काम अश�य 
होते. कारण �हसा�यचा तह हा अ�यायकारक व अपमानकारक होता. �याचा बदला घे�यास 
जम�नी तयार झाली �यामळेु अपयश आले.  
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११) रा��सघंाची क�पना लोकां�या मनावर खोलवर �जली नाही : 
 पिहल ेमहाय�ु स�ु असताना रा��सघंा�या क�पनेच ेलोकांनी �वागत केल.े परतं ु
नंतर�या काळात ही क�पना लोकां�या मनात खोलवर �जली नाही. �यामळेु अपयश 
आले.  
 

१२) इं�लडं-�ा�स�या सा�ा�यवादी धोरणात बदल नाही : 

 इं�लंड-�ा�स रा��सघंात सामील झाले; परतं ुसंघाचे त�व पाळल ेनाही. सघंाचा 
उपयोग �वत:�या �वाथा�साठी केला. जम�नी व ित�या िम�रा��ाचे सा��य न� केल ेआिण 
�या�या जागी आपला सा��यवाद िनमा�ण केला. �यामळेु अपयश आले.  
 

१३) रा��सघंा�या सनदतेील मूलभूत दोष : 
 रा��सघंाची घटना ही �हसा�य तहात अतंभू�त कर�यात आली होती. अमे�रकेन े
रा��सघंात सामील हो�याचे नाकारल.े सघंाची िनण�य घे�याची प�त चकु�ची होती. तसेच 
�वत:जवळ �वत:चे सै�य न�हते. �यामळेु अपयश आले.  
 

आपली �गती तपासा : 
१) रा��संघा�या अपयशाची कारणे सांगा.  

 
 
 
 
 
 
 

१२.५ सारांश 

 
 रा��सघंाची �थापना करतांना अम�ेरकेचे अ�य� िव�सनसार�या �येयवादी 
�यि�चा फार अप�ेा हो�या. पण या सव� अप�ेा पूण� झा�या नाहीत. एवढेच न�हे तर 
रा��सघंाला आलेल ेअपयश ही मानवी इितहासातील फार मोठी शोकांितका ठरली.  

 
 अनेक आंतररा��ीय रा��संघाने शांतते�या मागा� ने िमटवून शांतता ��थािपत 
केली हे मा�य केल ेपािहजे. पण काही �करणात बड्या रा��ां�या िहतसंबधंांमळेु रा��सघं 
काही क� शकला नाही. परतं ुसामािजक आिथ�क आिण मानवतावादी काया�त रा��सघंान े
�शंसनीय काय� केले.  

 
 बौि�क सहकाया�मळेु �ानाची �गती घे�यास आिण शांतता िनमा�ण हो�यास मदत 
झाली. रा��संघा�या िनिम�तीमळेु आंतररा��ीय भावना िनमा�ण हो�यास मदत झाली. 
�याचबरोबर रा��सघंान े केलेले िवधायक काय� अितशय मह�वपणू�  आह.े आंतररा��ीय 
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शांतता आिण सहकाय� िनमा�ण कर�यात रा��सघंाने पा��भूमी तयार केली. �या 
पा��भूमीव�न संय�ु रा��सघंाची �थापना कर�यात आली.  

 

१२.६ �� 

 
१) रा��सघंा�या संघटनांची मािहती �ा.  

२) रा��सघंाचे काय� सांगा.  

३) रा��सघंा�या अपयशाची कारणे सांगा.  
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