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प्रस्िावना

 ‘िाष्ट्रीय अभयासक्रम आिािडा २००५’ आतण ‘बालकांचा मोफि व सक्ीचया तशक्षणाचा हक्क अतधतनयम -२००९’ 
अनसुार ् हाराष्ट्र राज्ात ‘प्राथतमक तशक्षण अभयासक्रम २०१२’ त्ार करण्ात आला. ् ा शासन्ान् अभ्ासक्र्ाची का््टवाही 
२०१३-२०१४ ्ा शाले् वषा्टपासयून क्र्श: सुरू झाली आहे. ्ा अभ्ासक्र्ात इ्तता ठतसरी ते पाचवीप्यंत इठतहास व 
नागररकशासत्र ठवष्ाचा स्ावेश ‘पररसर अभ्ास भाग-१’ व ‘पररसर अभ्ास भाग-२’ ्ध्े करण्ात आला आहे. इ्तता 
सहावीपासयून पढुील अभ्ासक्र्ात इठतहास व नागररकशासत्र ह ेसवतंत्र ठवष् आहते. ् ापयूवणी ् ा ठवष्ासंािी िोन सवतंत्र पाठ्यपसुतके 
होती. आता ्ा िोनही ठवष्ांचा स्ावेश ्ा ्ोठ्या आकाराच्ा एकाच पाठ्यपुसतकात करण्ात आला आहे. हे पाठ्यपुसतक 
आपल्ा हाती िेताना आमहालंा आनंि वारतो. 

अध््न-अध्ापन प्रठक्र्ा बालकेंठद्रत असावी, सव्ंअध्नावर भर ठिला जावा, अध््न व अध्ापन प्रठक्र्ा आनंििा्ी 
वहावी असा व्ापक दृष्ष्कोन स्ोर िेवयून हे पुसतक त्ार केले आहे. प्राथठ्क ठशक्षणाच्ा ठवठवध रपप्ांवर ठवद्ार्ायंनी 
ने्क्ा कोणत्ा क्ष्ता प्राप्त कराव्ात हे अध््न-अध्ापन करताना सपष् हवे. त्ासािी ्ा पाठ्यपुसतकात इठतहास व 
नागररकशासत्र ठवभागांच्ा सुरुवातीला त्ा त्ा ठवष्ांच्ा अपेठक्षत क्ष्ता न्यूि केल्ा आहेत. ्ा क्ष्तांच्ा अनुषंगाने 
पाठ्यपुसतकातील आश्ाची नावीन्पयूण्ट ्ांडणी करण्ात आली आहे.

इठतहासाच्ा भागात ‘प्राचीन भारताचा इठतहास’ ठिलेला आहे. त्ातयून ठवद्ार्ायंना आपल्ा संसकृती आठण परंपरा ्ांची 
सवायंगीण ्ाठहती ठ्ळावी तसेच ्ाद्ारे त्ांची सा्ाठजक एकात्तेसंबंधीची जाणीव वाढीस लागावी हा उद्ेश आहे. हडपपा 
संसकृतीच्ा काळापासयूनच भारताचे िूरवरच्ा िेशांशी प्रसथाठपत झालेले व्ापारी संबंध प्राचीन भारताच्ा स्ृद्ीच्ा ्ुळाशी 
होते. हे व्ापारी संबंध ठवशवबंधुतव आठण आंतरराष्ट्री् सा्ंजस् ्ा गोष्ींठशवा् शक् होत नाहीत ्ावर भर ठिलेला आहे. 

नागररकशासत्राच्ा भागात ‘सथाठनक शासन संसथा’ ्ाठवष्ी ्ाठहती घेत असताना ठवकासाच्ा ्ोजनां्ध्े सथाठनक 
जनतेचा सहभाग, ् ठहलांच्ा सहभागाचा आठण त्ांच्ा सहभागातयून झालेल्ा बिलांचा आवजयू्टन उले्ख केलेला आहे. आपल्ा 
िेशातील कारभार संठवधान, का्िे व ठन््ांनुसार चालतो हे ठवद्ार्ायंना सोप्ा भाषेत सांठगतले आहे. पािांत चौकरींत ठिलेली 
्ाठहती ठवद्ार्ायंचे अध््न अठधक पररणा्कारक करू शकेल. ठशक्षकांसािी वेगळ्ा सयूचना ठिल्ा आहेत. अध्ापन जासतीत 
जासत कृठतप्रधान वहावे, ्ासािी उपक्र् िेण्ात आले आहेत.

पाठ्यपुसतक जासतीत जासत ठनिदोष व िजजेिार वहावे, ्ा दृष्ीने ्हाराष्ट्राच्ा सव्ट भागांतील ठनवडक ठशक्षक, तसेच काही 
ठशक्षणतजज्ञ व ठवष्तजज्ञ ्ांच्ाकडून ्ा पुसतकाचे स्ीक्षण करण्ात आले. आलेल्ा सयूचना व अठभप्रा् ्ांचा काळजीपयूव्टक 
ठवचार करून ्ा पुसतकाला अंठत् सवरूप िेण्ात आले. ्ंडळाची इठतहास ठवष् सठ्ती व नागररकशासत्र ठवष् सठ्ती, 
अभ्ासगर सिस्, लेखक आठण ठचत्रकार ्ांनी अठतश् आसथनेे हे पुसतक त्ार केले आहे. ्ंडळ ्ा सवायंचे ्नःपयूव्टक आभारी 
आहे.

ठवद्ाथणी, ठशक्षक व पालक ्ा पुसतकाचे सवागत करतील, अशी आशा आहे.

    (चं.रा.बोरकर)

        संचालक

                  ्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक ठनठ््टती व
       अभ्ासक्र् संशोधन ्ंडळ, पुणे.

पुणे
ठिनांक : ८ एठप्रल २०१६, गुढी पाडवा
  भारती् सौर : १९ चैत्र, १९३८



l  प्राचीन भारताचा इठतहास ठवद्ार्ायंना ठशकवण्ाचेे प्र्ोजन ठवद्ार्ायंना आपली संसकृती आठण परंपरा ्ांची सवायंगीण ्ाठहती 
ठ्ळावी आठण त्ाद्ारे त्ांची सा्ाठजक व राष्ट्री् एकात्तेसंबंधीची जाणीव वाढीस लागावी, हे आहे. ठशक्षकांनी प्राचीन 
भारताचा इठतहास हा ठवष् ठशकवताना हे प्र्ोजन लक्षात घेऊन ठशकवण्ाच्ा पद्तीचे ठन्ोजन करावे.

l रोजच्ा जीवनात प्रत््ाला ्ेणाऱ्ा अनेक सांसकृठतक प्रथा-परंपरांबद्ल ठवद्ार्ायंच्ा ्नात अनेक प्रशन असतात. ते प्रशन 
का् असतील हे सवानुभवाच्ा आधारे ठशक्षकांनाही ्ाहीत असणे अपेठक्षत असते. असे प्रशन ठवद्ार्ायंनी ठनभ्ट् होऊन 
ठवचारावेेत, ्ा दृष्ीने ठशक्षकांनी ठवद्ार्ायंना प्रोतसाहन द्ावे.

l आपल्ा सांसकृठतक वारशाबद्लची जाणीव प्राचीन भारताच्ा इठतहासाच्ा अभ्ासातयून ठन्ा्टण होण्ासािी ठवठवध प्रकारच्ा 
प्राचीन वसतयू, नाणी, प्राचीन सथापत्ाचेे न्ुने ्ांबद्लची अठधकाठधक ्ाठहती ठ्ळवण्ाची साधने कोणती, ्ाचे ्ाग्टिश्टन 
ठवद्ार्ायंना करावे. पाठ्यपुसतकातील ्ाठहती व्ठतररक्त अठधक ्ाठहती संकठलत करण्ासािी त्ांना प्रोतसाठहत करावे.

l हडपपा संसकृतीच्ा काळापासयूनच भारताचे िूरवरच्ा िेशांशी प्रसथाठपत झालेले व्ापारी संबंध प्राचीन भारताच्ा स्ृद्ीच्ा 
्ुळाशी होते, हे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्री् व्ापाराचे सवरूप ठवद्ार्ायंना थोडक्ात स्जावयून सांगावे. अशा प्रकारचा व्ापार 
ठवशवबंधुतव आठण आंतरराष्ट्री् सा्ंजस् ्ा गोष्ींठशवा् शक् होत नाही, हे ठवद्ार्ायंच्ा लक्षात आणयून द्ावे.

l रा्ा्ण आठण ्हाभारत ही ्हाकाव्े आग्े् आठश्ातील इंडोनठेश्ा, कंबोठड्ा ्ा िेशां् ध्े नृत्नाट्ाच्ा सवरूपात सािर 
करण्ाची परंपरा आजतागा्त ठरकून आहे. तेथील प्राचीन ठशलपां्ध्ेही त्ांतील कथांचा स्ावेेश केलेला  आढळतो. 
त्ासंबंधीची अठधक ्ाठहती ठ्ळवयून ती वगा्टत सािर करता ्ेईल, ्ासािी ठवद्ार्ायंना प्रकलप द्ावेत.

l ‘पाठणठन’, ‘स्ृृठत’ ्ा शबिासंारखे ऱहसव ‘इ’कारानत शबि आठण ‘ठसंधु’ ्ा शबिासारखे ऱहसव ‘उ’कारानत शबि हे संसकृत्धयून 
्रािी्ध्े आलेले ततस् शबि आहेत. अशा प्रकारचेे शबि ठवशेषना् वगैरे सवरूपात आले असतील, तर पुसतकात त्ांचा जेवहा 
पठहल्ांिा उल्ेख आला असेल, तेवहा ते शबि अनुक्र्े ऱहसव इकारानत व ऱहसव उकारानत िेवले आहेत. ्ा शबिांचे ्यूळ रूप 
कळावे महणयून असे करण्ात आले आहे, परंतु अशा प्रकारच्ा शबिांचा पुसतकात जेवहा नंतर उले्ख आला असेल, तेवहा ते शबि 
्रािी प्र्ाणलेखनाच्ा ठन््ानुसार िीघ्ट ‘ई’कारानत व िीघ्ट ‘ऊ’कारानत ठलठहले आहेत. असे ततस् शबि स्ासात पयूव्टपि महणयून 
आले असतील, तर ्ात्र प्र्ाणलेखनाच्ा ठन््ानुसार त्ांचे ्यूळ रूप सव्टत्र का्् िेवले आहे. 

l नागररकशासत्र ठवष्ाची सुरुवात करण्ापयूवणी आपल्ा िेशातील शासनरचना सपष् करावी. संघशासन, घरक राज्शासन आठण 
सथाठनक शासन ्ांचे सवरूप थोडक्ात सपष् करावे.

l सथाठनक कारभाराठवष्ी राज्शासनाचे सवतंत्र का्िे आहेत. ठवद्ार्ायंना त्ा का्द्ांची ठवसतृत ्ाठहती िेणे अपठेक्षत नाही, 
परंतु आपल्ा िेशातील कारभार सठंवधान, का्िे व ठन्् ् ांना अनुसरून चालतो हे त्ांना आवजयू्टन सांगावे. का्द्ाचे अठधराज् 
असल्ाचे फा्िे त्ांना वेगवेगळ्ा उिाहरणांतयून िाखवयून द्ावेत.

l त््ाहततराव्ा आठण चौऱ्ाहततराव्ा सठंवधान िुरुसतीचे इथे त्रोरक उले्ख आहेत. ्ा सठंवधान िुरुसत्ां्ुळे सथाठनक शासन 
संसथांचे सबलीकरण झाले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन सथाठनक शासन संसथां्ध्े झालेले बिल ठवद्ार्ायंना सांगावेत.

l सथाठनक शासन संसथां्धील ्ठहलांच्ा सहभागाचा आठण त्ांच्ा सहभागातयून झालेल्ा बिलांचा आवजयू्टन उले्ख करावा.

l ठरिठरश राजवरीत ‘सथाठनक सवराज् संसथा’ असे सथाठनक शासनाला महरले जात असे. सवातंत््ानंतर सव्टच पातळ्ांवर सवराज् 
असल्ाने आता ‘सथाठनक शासन संसथा’ असे महरले जाते.

- तशक्षकांसाठी -



S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2016. (2) The responsibility for the 
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at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted 
from the “North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971,” but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of 
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अ. क्र. घटक क्षमिा

१. इतिहासाची घडण आतण भौगोतलक वैतशष्ट्े - भौगोठलक वैठशषट्ांचा पररणा् लोकजीवनावर होतो हे स्जयून घेेणे.
- इठतहास आठण भयूगोल ्ांचा सहसंबंध असतो हे जाणणे.

२. प्राचीन भाििािील इतिहासाचया साधनांची िोंडओळि - ऐठतहाठसक साधनांचे ठनरीक्षण करून ओळखता ्ेणे.
- ऐठतहाठसक साधनांचे संकलन करणे.
- ऐठतहाठसक साधनांचे वगणीकरण करणे.
- ऐठतहाठसक वसतयू व वासतयूंच्ा जतनाचे  सवत: प्र्तन करणे   व इतरांना प्रेरणा िेणे.

   ३. हडपपा संस्ककृिी - ततकालीन व सध्ाची नगररचना ्ांची तुलना करता ्ेणे.
- हडपपाकालीन सांडपाण्ाची  व्वसथा पररपयूण्ट होती हे जाणयून घेणे. 
- हडपपाकालीन लोकजीवन व व्ापार ्ांची ्ाठहती करून घेणे.

 ४. वैतिक ससं्ककृिी - वठैिक काळातील वाङ ्् ्ाठवष्ी ्ाठहती करून घेणे.
- वठैिक काळातील लोकजीवनाठवष्ी ्ाठहती ठ्ळवणे.
- आश््व्वसथा स्जयून घेणे.
- प्राचीन भारती् ष्सत्र्ांच्ा सा्ाठजक सथानाठवष्ी चचा्ट करणे.

   ५. प्राचीन भाििािील धातममिक प्रवाह - सव्ट ध्ायंठवष्ी आिर बाळगणे.
- सव्ट ध्ायंच्ा ठशकवणुकीतील साम्सथळे शोधणे.
- वध्ट्ान ्हावीर आठण गौत् बुद् ्ांच्ा ठशकवणुकीचे ्हत्व जाणयून घेणे.
- ्ानवता आठण ध््टठनरपेक्षता हा सव्टश्ेष्ठ ठवचार आहे हे स्जणे.

   ६. जनपिे व महाजनपिे - नकाशात जनपिे व ्हाजनपिे ्ांची सथाने िश्टवणे.
- प्राचीन भारतातील जनपिे आठण ्हाजनपिे ्ांच्ा गणराज्व्वसथेचे सवरूप 

स्जयून घेणे.
- शासनव्वसथेचे बिलते सवरूप  स्जयून घेणे.

७. मौयमिकालीन भािि - भारताचे ग्ीक व इराणशी संबंध आल्ा्ुळे त्ांच्ात  परसपर िेवाणघेवाण सुरू 
झाली हे जाणयून घेणे.

- ्ौ््टकालीन सुव्वष्सथत प्रशासन स्जयून घेणे.
- सम्ार अशोकाने प्रजेच्ा ठहतासािी केलेल्ा का्ा्टची  ्ाठहती ठ्ळवणे.
- प्राचीन भारती् कला व साठहत् ्ांची ्ाठहती ठ्ळवणे.

८. उतििेकडील प्राचीन िाजये - ्ा काळातील राजकी्, आठथ्टक, सा्ाठजक व सांसकृठतक जीवन स्जयून घेणे.
- प्राचीन भारतात आलेल्ा परकी् प्रवाशांठवष्ी ्ाठहती ठ्ळवणे.
- प्राचीन भारतातील ईशान्ेकडील राजसततांठवष्ी ्ाठहती घेणे.

९. ितक्षणेकडील प्राचीन िाजये - ्ा काळातील राजघराण्ांठवष्ी ्ाठहती ठ्ळवणे.
- ्ा काळातील सांसकृठतक प्रगती स्जयून घेणे.
- पल्वांच्ा काळात भारताचे अाग्े् अाठश्ाशी सांसकृठतक संबंध होते हे   
   जाणयून घेणे.

  १०. प्राचीन भािि : सांस्ककृतिक - प्राचीन भारती् कला व साठहत् ्ांच्ा प्रगतीठवष्ी ्ाठहती ठ्ळवणे.
- गठणत व ठवज्ञान ्ा क्षेत्रांत भारती्ांनी केलेली प्रगती जाणयून घेणे.
- ्ा काळातील लोकजीवनाठवष्ी ्ाठहती ठ्ळवणे.
- ्ा काळात ठवद्ेच्ा क्षेत्रात झालेली प्रगती ठवशि करणे.

  ११. प्राचीन भािि आतण जग - भारती् संसकृती आठण  इतर संसकृती ्ांच्ातील आिानप्रिान  स्जयून घेणे.
- वैचाररक व सांसकृठतक आिानप्रिानाने ्ानवाचे ज्ञान अठधक स्ृद् होते हे     

स्जयून घेणे.

इतिहास तवरयक क्षमिा : इयतिा सहावी

इ्तता सहावीच्ा अखेरीस ठवद्ार्ायं्ध्े पुढील क्ष्ता ठवकठसत वहाव्ा, अशी अपके्षा अाहे.
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आहार, वेशभूषा, घरबांधणी, व्यवसा्य इत्यादी 
गोष्ी बऱ्याच अंशी आपण राहतो त्या पररसराच्या 
भौगोलिक वैलशष्टांवर अविंबून असतात. 

१.१	 इतिहासाची	घडण	आतण	भौगोतिक	वतैिष्ट्ये
१.२	 भारिाची	भौगोतिक	वैतिष्ट्ये	
१.३	 भारिीय	उपखंड

१.१	इतिहासाची	घडण	आतण	भौगोतिक	वतैिष्ट्ये
इ्यतता पाचवीत आपण मानव आलण त्याच्या 

भोवतािचा पररसर ्यांचा परसपरांशी कसा घलनष्ठ संबंध 
असतो, हे लवसताराने पालहिे. आलदमानवाच्या 
जीवनमानातीि आलण तंत्रज्ानातीि बदि त्याच्या 
पररसरातीि बदिांशी कसे जोडिेिे होते, हे पालहिे. 
अशम्युगीन संसककृती ते नदीकाठच्या ककृलषप्रधान संसककृती 
हा मानवी संसककृतीच्या इलतहासाचा प्रवास कसा घडिा, 
्याचा आपण आढावा घेतिा.  

इलतहास महणजे मानवी संसककृतीच्या प्रवासात 
घडिेल्या सव्व प्रकारच्या भूतकािीन घटनांची सुसंगत 
मांडणी. स्थि, काि, व्यक्ी व समाज हे इलतहासाचे 
चार प्रमुख आधारसतंभ आहेत. ्या चार घटकांलशवा्य 
इलतहास लिलहिा जाऊ शकत नाही. ्यांपैकी स्थि हा 
घटक भूगोिाशी महणजे भौगोलिक पररसस्थतीशी 
संबंलधत आहे. इलतहास व भूगोि ्यांचे नाते अतूट आहे. 
भौगोलिक पररसस्थती इलतहासावर अनेक प्रकारे पररणाम 
करत असते.

चिा,	चचाचा	करू.

● तुमच्या पररसरात कोणकोणते    
 व्यवसा्य आहेत?
● तुमच्या पररसरात कोणकोणती लपके 
 घेतिी जातात?

समाजजीवनसुद्ा त्यांवर अविंबून असते. 
उदाहरणा्थ्व, डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या िोकांचे 
जीवन मैदानी प्रदेशात राहणाऱ्या िोकांपेक्ा अलधक 
कष्ाचे असते. डोंगराळ प्रदेशात सुपीक शेतजलमनीची 
उपिबधता अगदी ्थोडी, तर मैदानी प्रदेशात सुपीक 
शेतजमीन मोठ्ा प्रमाणावर उपिबध असते. त्यामुळे 
डोंगराळ प्रदेशातीि िोकांना तृणधान्ये आलण भाज्या 
कमी प्रमाणावर उपिबध असतात, तर तिुनेने मैदानी 
प्रदेशातीि िोकांना ्या गोष्ी पुरेशा लमळतात. त्याचा 
पररणाम खाण्यालपण्यावर झािेिा लदसतो. डोंगराळ 
प्रदेशात राहणाऱ्या िोकांना अन्ासाठी लशकारीवर 
आलण जंगिातून गोळा किेेल्या पदा्थाांवर अलधक 
अविंबून रहावे िागते. अशाच पद्तीने डोंगराळ 
प्रदेशात राहणाऱ्या आलण मैदानी प्रदेशात राहणाऱ्या  
िोकांच्या जीवनपद्तीतीि इतर गोष्टींमध्येही फरक 
आढळतो.

घरांचये	प्रकार

१.	भारिीय	उपखंड	आतण	इतिहास

1



2

आपण राहतो त्या प्रदेशातीि हवामान, 
पज्वन्यमान, शेतीतून लमळणारे पीक, वनसपती आलण 
प्राणी इत्यादी गोष्ी आपल्या जगण्याची साधने 
असतात. त्याचं्या आधारानेच त्या त्या प्रदेशातीि 
जीवनपद्ती आलण संसककृती लवकलसत होत असते. 
जगण्याच्या साधनांची मुबिकता लज्ेथ असेि, लत्थे 
मानवी समाज दीघ्वकाळ वसती करतो. कािांतराने ्या 
वसत्यांचे ग्ाम-वसाहती आलण नगरे ्यांत रूपांतर होते. 
प्या्ववरणाचा ऱहास, दुषकाळ, आक्रमणे लकंवा इतर 
कारणांमुळे जगण्याच्या साधनांची कमतरता भासू 
िागिी, की िोकांना गाव सोडून जाणे भाग पडते. 
ग्ाम-वसाहती, नगरे उजाड होतात. अशा अनेक 
घडामोडी इलतहासात घडिेल्या लदसतात. त्यावरून 
इलतहास आलण भूगोि ्यांचे नाते अतूट असते, हे 
सपष् होते.

१.२	भारिाची	भौगोतिक	वैतिष्ट्ये
आपिा भारत देश लवसताराने मोठा आहे. त्याच्या 

उततरेिा लहमाि्य, पूववेिा बंगािचा उपसागर, 
पसशचमेिा अरबी समुद्र आलण दलक्णेिा लहंदी महासागर 
आहे. भारताची अंदमान-लनकोबार आलण िक्द्ीप ही 
बेटे वगळता उरिेिा प्रदेश भौगोलिकदृष्टा सिग 
आहे.

प्राचीन भारताचा इलतहास लशकत असताना 
आपल्यािा हा भूप्रदेश िक्ात घ्यावा िागतो.     
त्याचाच उले्ख आपण ‘प्राचीन भारत’ असा करणार 
आहोत. आजचे पालकसतान आलण बांगिादेश             
इ.स. १९४७ पूववी भारताचा भाग होते.  

भारती्य इलतहासाच्या जडणघडणीचा लवचार 
केिा असता खािीि सहा भूप्रदेश महत्वाचे ठरतात.

१. लहमाि्य 
२. लसंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्रा नदांचा मैदानी प्रदेश
३. ्थरचे वाळवंट 
४. दखखनचे पठार 
५. समुद्रलकनाऱ्यांचे प्रदेश 
६. समदु्रातीि बेटे 

१.	 तहमािय	 ः लहंदुकुश व लहमाि्य पव्वतामुळे 
भारती्य उपखंडाच्या उततरेिा जणू एक अभेद लभंतच 
उभी रालहिेिी आहे. ्या लभंतीमुळे भारती्य उपखंड 
मध्य आलश्यातीि वाळवंटापासून अिग झािेिा 
आहे. मात्र लहंदुकुश पव्वतातीि खैबर, बोिन ्या 
सखंडटींमधून जाणारा खुशकीचा व्यापारी माग्व आहे. मध्य 
आलश्यातून जाणाऱ्या प्राचीन व्यापारी मागा्वशी तो 
जोडिा गेिेिा होता. चीनपासून लनघून मध्य आलश्यातून 
अरबी प्रदेशाप्यांत जाणारा हा व्यापारी माग्व ‘रेशीम माग्व’ 
महणून ओळखिा जातो. कारण ्या मागा्ववरून 
पसशचमेकडीि देशांत पाठवल्या जाणाऱ्या मािात रेशीम 
प्रमुख होते. ्याच सखंडीतीि मागा्ववरून अनेक परदेशी 
आक्रमकांनी प्राचीन भारतात प्रवेश किेा. अनेक 
परदेशी प्रवासी ्या मागा्वने भारतात आिे. 

तहमािय	पवचाि

खैबर	खखंड

२.	तसधं-ूगगंा-ब्रह्मपतु्ा	नदाचंा	मैदानी	प्रदयेि	: 
लसंधू, गंगा आलण ब्रह्मपुत्रा ्या तीन मोठ्ा नदा आलण 
त्यांच्या उपनदा ्यांच्या खोऱ्यांचा हा प्रदेश आहे. हा 
प्रदेश पसशचमेकडे लसंध-पंजाबपासून पूववेकडे सध्याच्या 
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बांगिादेशप्यांत पसरिेिा आहे. भारतातीि सवा्वलधक 
प्राचीन नागरी हडपपा संसककृती आलण त्यानंतरची प्राचीन 
गणराज्ये आलण साम्ाज्ये ्याच प्रदेशात उद्यािा आिी. 

४.	 दखखनचये	 पठार	 ः एका बाजूस पवू्व लकनारा 
आलण दसुऱ्या बाजसू पसशचम लकनारा ्यामंध्ेय असििेा 
भारताचा भपू्रदशे दलक्णकेडे लनमळुता होत जातो. त्याच्या 
पसशचम बाजिूा अरबी समदु्र, दलक्णिेा लहदंी महासागर 
आलण पवूवेिा बगंािचा उपसागर आह.े तीन बाजूनंी 
पाण्यान ेवढेििेा हा भभूाग समदु्रात घसुिेल्या एखादा 
लत्रकोणी सळुक्यासारखा लदसतो. अशा भपू्रदशेािा 
‘द्ीपकलप’ महणतात. भारती्य द्ीपकलपाचा बहुताशं 
भाग दखखनच्या पठारान ेव्यापििेा आह.े 

दखखन पठाराच्या उततरेकडे सातपुडा आलण लवंध्य 
पव्वतांच्या रांगा पसरिेल्या आहेत. त्याच्या पसशचमेिा 
सह्ाद्रीच्या पव्वतरांगा आहेत. त्यािा ‘पसशचम घाट’ 
असेही महणतात. सह्ाद्रीच्या पसशचम पा्यथ्याशी 
कोकण आलण मिबारच्या लकनारपट्ीचा प्रदेश आहे. 
दखखन पठाराच्या पूववेकडीि डोंगरांना ‘पूव्व घाट’ असे 
महटिे जाते. ्या पठारावरीि जमीन सुपीक असून लत्थे 
हडपपा संसककृतीच्या नंतरच्या काळात अनेक ककृलषप्रधान 
संसककृती नांदत होत्या. मौ्य्व साम्ाज्य हे प्राचीन 
भारतातीि सवा्वलधक मोठे साम्ाज्य होते आलण 
दखखनच्या पठाराचा समावेश ्या साम्ाज्यात झािेिा 
होता. मौ्य्व साम्ाज्यानंतरही इ्थे अनेक छोटी-मोठी 
साम्ाज्ये होऊन गिेी. 

५.	 समुद्रतकनाऱयांचये	 प्रदयेि	 ः प्राचीन भारतात 
हडपपा संसककृतीच्या काळापासून पसशचमेकडीि देशांशी 
व्यापार चाित असे. हा व्यापार सागरी मागा्वने केिा 
जाई. त्यामुळे भारतातीि समुद्रलकनाऱ्यांवरीि बंदरांतून  
परदेशातीि संसककृतटींशी आलण िोकांशी भारताचा संपक्क 
आलण देवाण-घेवाण होत असे. नंतरच्या काळात 
खुशकीच्या मागा्वनेही महणजेच जलमनीवरून व्यापार 
आलण दळणवळण सुरू झािे. तरीही सागरी मागा्वचे 
महत्व का्यम रालहिे. 

६.	समुद्रािीि	बयेटये	ः अदंमान आलण लनकोबार ही 
बगंािच्या उपसागरातीि भारती्य बटेे आहते. तसचे 
िक्द्ीप हा भारती्य बटेाचंा समहू अरबी समदु्रात आह.े 
प्राचीन काळच्या समदु्री व्यापारात ्या बटेाचें स्थान 
महत्वाच े असाव.े ‘परेरप्लस ऑफ द एररलरि्यन सी’ 

माहीि	अाहये	का	िुमहांिा?

आलरिका खंडातीि सहारा वाळवंट हे जगातीि 
सवाांत मोठे वाळवंट आहे.

थरचये	वाळवंट

३.	 थरचये	 वाळवंट	 ः ्थरचे वाळवंट राजस्थान, 
हरर्याणा आलण गुजरात ्या प्रदेशांतीि काही भागांमध्ये 
पसरिेिे आहे. त्याचा काही भाग आजच्या 
पालकसतानातही आहे. उततरेिा सतिज नदी, पूववेिा 
अरविी पव्वताच्या रांगा, दलक्णेिा कचछचे रण आलण 
पसशचमेिा लसंधू नदी आहे. लहमाचि प्रदेशात उगम 
पावणारी घगगर नावाची नदी ्थरच्या वाळवंटात पोचते. 
पालकसतानमध्ये लतिा हाकरा ्या नावाने ओळखतात. 
राजस्थान आलण पालकसतानमधीि लतचे पात्र आता 
कोरडे पडिेिे आहे. त्या कोरड्ा पात्राच्या प्रदेशात 
हडपपा संसककृतीची अनेक स्थळे लवखुरिेिी आहेत.

गंगा	नदी
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महणजे ‘तांबड्ा समुद्राचे मालहतीपुसतक’. ्या पुसतकात 
भारती्य बेटांचा उले्ख आहे. हे पुसतक एका अनालमक 
ग्ीक खिाश्याने लिलहिेिे आहे.

अंदमान	बयेट

भारताच्या नकाशा आराखड्ात खािीि 
लठकाणांची नोंद करा.

१. लहमाि्य पव्वत
२. ्थरचे वाळवंट
३. पूव्व लकनारपट्ी

करून	पहा.

१.३	भारिीय	उपखंड
हडपपा आलण मोहेंजोदडो ही शहरे आजच्या 
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पालकसतानात आहेत. अफगालणसतान, पालकसतान, 
नेपाळ, भूटान, बांगिादेश, श्ीिंका आलण आपिा 
भारत देश लमळून त्यार होणारा भूभाग ‘दलक्ण आलश्या’ 
्या नावाने ओळखिा जातो. ्याच भूभागातीि भारत 
देशाचा लवसतार आलण महत्व िक्ात घेऊन ्या प्रदेशािा 
‘भारती्य उपखंड’ असेही महणतात. हडपपा संसककृतीचा 
लवसतार प्रामुख्याने भारती्य उपखंडाच्या वा्यव्य भागात 

१.   खािीि	प्रशनांची	प्रतययेकी	एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा. 
 (१) इलतहास महणजे का्य?
 (२) मानवी समाज दीघ्वकाळ वसती कोठे करतो?
 (३) डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या िोकांना अन्ासाठी 

प्रामुख्याने कशावर अविंबून रहावे िागते?
 (४) भारतातीि सवा्वलधक प्राचीन नागरी संसककृती 

कोणती?
२.	 खािीि	प्रशनांची	थोडकयाि	उतिरये	तिहा.
 (१) मानवी समाजजीवन कोणत्या गोष्टींवर अविंबून 

असते?
 (२) आपण राहतो त्या प्रदेशातीि कोणत्या गोष्ी 

आपल्या जगण्याची साधने असतात?
 (३) ‘भारती्य उपखंड’ असे कोणत्या प्रदेशािा 

महणतात?
३. कारणये	तिहा. 
 (१) इलतहास आलण भूगोि ्यांचे नाते अतूट असत.े
 (२)  िोकांना गाव सोडून जाणे भाग पडते.
 

४. डोंगराळ	प्रदयेि	व	मैदानी	प्रदयेि	यांचया	िोकजीवनािीि	
	 फरक	सपष्ट	करा.
५. पाठ्यपुसिकािीि	भारि-प्राकृतिक	या	नकािाचये		 	
	 तनरीक्षण	करून	तयावर	आधाररि	प्रशनांची	उतिरये	तिहा.
	 (१) भारताच्या उततरेकडे कोणत्या पव्वतरांगा आहेत?
 (२)  भारताच्या उततरेकडून ्येणारे माग्व कोणते?
 (३)  गंगा-ब्रह्मपुत्रा नदांचा संगम कोठे होताे?
 (४) भारताच्या पूववेस कोणती बेटे आहेत?
 (५) ्थरचे वाळवंट भारताच्या कोणत्या लदशिेा आहे?
उपक्रम	

(१)  तुमच्या पररसरात आढळणाऱ्या जिाश्यांलवष्यी मालहती 
लमळवा. 

(२) जगाच्या नकाशा आराखड्ात पुढीि बाबी/घटक 
दाखवा. 

 १. लहमाि्य पव्वत
 २. रेशीम माग्व
 ३. अरबी प्रदेश/अरबसतान

सवाधयाय

*	*	*

झािेिा होता. 
चीन आलण म्यानमार हे आपिे शेजारी देश दलक्ण 

आलश्याचा लकंवा भारती्य उपखंडाचा लहससा नाहीत. 
तरीही प्राचीन भारताशी त्यांचे ऐलतहालसक संबंध आिे 
होते. प्राचीन भारताच्या इलतहासाच्या अभ्यासात त्यांचे 
महत्वाचे स्थान आहे.

तवतवध	वयेिभूषा
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२.१	भौतिक	साधनये
२.२	तिखखि	साधनये
२.३	मौखखक	साधनये
२.४	प्राचीन	भारिाचया	इतिहासाची	साधनये
२.५	इतिहास	ियेखनाबाबि	घयायची	काळजी

सांगा	पाहू!

२.१	भौतिक	साधनये
दैनंलदन जीवनात माणूस लवलवध प्रकारच्या वसतू 

वापरत असतो. पूववीच्या माणसाने वापरिेल्या अनेक 

l  

वसतू आज आपल्यािा महत्वाची मालहती पुरवू 
शकतात. पुरातन वसतूंमधीि खापराच्या तुकड्ाचंे 
आकार, रंग, नक्ी ्यांवरून ही भांडी कोणत्या 
काळातीि असावी ्याचा अंदाज बांधता ्येतो. 
दागदालगने आलण इतर वसतूंवरून मानवी समाजाच्या 
परसपरसंबंधांची मालहती लमळते. धान्य, फळांच्या लब्या 
आलण प्राण्यांची हाडे ्यांवरून आहाराची मालहती 
लमळते. वेगवेगळ्ा काळात माणसाने बांधिेल्या 
घरांचे आलण इमारतटींचे अवशेष सापडतात. ्यालशवा्य 
नाणी, मदु्राही सापडतात. ्या सवाांच्या साहाय्याने 
मानवी व्यवहारांची मालहती होते. ्या सव्व वसतू आलण 
वासतू लकंवा त्यांचे अवशेष ्यांना इलतहासाची ‘भौलतक 
साधने’ महणतात. 

‘mhrV Amho H$m Vwåhm§bm ?

धान्याचे कण फार काळ लटकत नाहीत. त्यांना 
कीड िागते. त्यांचा भुगा होतो.

प्राचीन काळी धान्याचे पीठ करण्याआधी ते 
धान्य भाजत असत आलण मग ते भरडत असत. 
धान्य भाजताना त्याचे काही कण अलधक भाजिे 
गेिे लकंवा जळिे तर ते टाकून लदिे जात. असे 
जळके कण वषा्वनुवषवे लटकून राहतात. ते उतखननात 
सापडतात. त्यांची प्र्योगशाळेत तपासणी किेी 
असता ते कोणत्या धान्याचे कण आहेत हे ओळखू 
्येते.

l  तुमच्या घरात असिेल्या आजी-आजोबांच्या  
 काळातीि वसतंूची ्यादी त्यार करा.

l तुमच्या पररसरातीि/गावातीि एखादा   
 जुन्या वासतूची मालहती गोळा करा.

आपल्या पवू्वजांनी वापरिेल्या अनेक वसतू 
आजही अससततवात आहेत. त्यांनी कोरून ठेविेिे 
लवलवध िेख आपल्यािा सापडिे आहेत. ्या साधनांच्या 
मदतीने आपल्यािा इलतहास कळू शकतो. ्यालशवा्य 
चािीरीती, परंपरा, िोककिा, िोकसालहत्य, 
ऐलतहालसक कागदपत्रे ्यांच्या आधारे आपल्यािा 
इलतहास कळतो. ्या सवाांना ‘इलतहासाची साधने’ 
महणतात.

इलतहासाची साधने तीन प्रकारची आहेत : भौलतक 
साधने, लिसखत साधने, मौसखक साधने.

करून	पहा.

नाणी

२.	इतिहासाची	साधनये

लकल्े, िेणी, सतूप ्या वासतंूना ‘भौलतक 
साधने’ महणतात. ्यालशवा्य अजून 
कोणकोणत्या वासतूंना भौलतक साधने 
महणतात?

6
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भांडी

दागदालगने 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

मंलदरांच्या लभंती, िेण्यांच्या लभंती, लशळा, 
ताम्पट, भांडी, कचच्या लवटा, ताडपत्रे, भजू्वपत्रे 
इत्यादटींवर कोरिेल्या िेखांचा समावेश लिसखत 
साधनांत होतो.

ताम्पट

खापराचा तुकडा

लशिािेख

२.२	तिखखि	साधनये
अशम्युगातीि माणसाने त्याच्या जीवनातीि 

अनेक प्रसंग आलण भावना लचत्रातंून व्यक् केल्या 
आहेत. हजारो वषवे उिटल्यानंतर माणसािा 
लिलहण्याची किा अवगत झािी.

माणूस सुरुवातीिा प्रतीके, लचनहे ्यांचा वापर नोंदी 
ठेवण्यासाठी करत असे. त्यांपासून लिपीचा लवकास 
होण्यास हजारो वषवे जावी िागिी. 

सुरुवातीच्या काळात खापरे, कचच्या लवटा, 
झाडाची साि, भूज्वपत्रे ्यांसारख्या सालहत्याचा 
लिलहण्यासाठी उप्योग किेा जाई. अशा प्रकारच्या 
सालहत्यावरीि मजकूर एखादा अणकुचीदार साधनाने 
कोरिेिा असे. अनुभव व ज्ान जसजसे वाढत गिेे, 
तसतसे त्याने लवलवध पद्तटींनी िेखन करण्यास  
सुरुवात केिी. सभोवतािी घडिेल्या घटना, दरबारी 
कामकाजाचे वृततानत इत्यादी मालहती लिहून ठेवण्याची 
पद्त सुरू झािी. अनेक राजांनी आपल्या आज्ा, 
लनवाडे, दानपत्रे दगडांवर लकंवा तांब्याच्या पत्यांवर 
कोरून ठेविी आहेत. कािांतराने वाङ् म्याचे अनेक 
प्रकार लनमा्वण झािे. धालम्वक-सामालजक सवरूपाचे 
गं््थ, नाटके, काव्ये, प्रवासवण्वने तसेच शासत्री्य 
लवष्यांवरीि िेखन झािे. ्या सालहत्यातून त्या त्या 
काळाचा इलतहास समजण्यास मदत होते. ्या सव्व 
सालहत्यािा इलतहासाची ‘लिसखत साधने’ असे 
महणतात.

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

भूज्वपत्र हे भूज्व 
वृक्ाच्या सािीपासून 
बनविे जाते. भजू्व वकृ् 
काशमीरमध्ये आढळतात.

भूज्व वकृ् भूज्वपत्र
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२.३	मौखखक	साधनये
ओव्या, िोकगीते, िाेकक्था ्यांसारखे सालहत्य 

लिहून ठेविेिे नसते. त्याचा कता्व अज्ात असतो. ते 
लपढ्ान् लपढ्ा जतन झािेिे असते. अशा सालहत्यािा 
मौसखक परंपरेने जतन झािेिे सालहत्य असे         
महणतात. ओव्या, िोकगीते, िोककिा ्यांसारखे 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

l ओवी-
पांडुरंग लपता । रूसकमण माझी ब्या ।
आषाढ वारी्येिा । पुंडलिक आिा न्या्या ।।

l िोकगीि-
‘महानगरी उजनीv    v(उजजल्यनी)
िई पुण्यवान दानी
ते्थे नांदत होता राजा
सुखी होती प्रजा
लतनही िोकी गाजावाजा
असा उजनीचा इक्रामv राजा’    v(लवक्रमालदत्य)

प्राचीन	भारिाचया	इतिहास-ियेखनाची	साधनये

भौतिक	साधनये

वसिू
गुहालचत्रे
मातीची भांडी
मातीची लशलपे
मणी
रतने, दागदालगने
दगडी लशलपे
धातूच्या वसतू
नाणी
शसत्रे

वासिyू
गुहा  
घरे
सतूप
िेणी
मंलदरे
चच्व
मलशदी
सतंभ

प्राचीन भारतातीि मौसखक 
परंपरेने जपिेिे वलैदक, बौद् 
आलण जैन सालहत्य आता 
लिसखत सवरूपात उपिबध आहे. 
त्यांचे रूपांतर आता लिसखत 
सवरूपात झािे असिे, तरी 
त्यांची पठणाची परंपरा अजूनही 
सुरू आहे. मौसखक सवरूपातीि 
त्या सालहत्याचा उप्योग जेवहा 
इलतहास-िेखनासाठी केिा 
जातो, तेवहा त्याचा समावेश 
मौसखक साधनांत होतो.

तिखखि	साधनये मौखखक	साधनये	

l hS>ßnm {bnrVrb boI

l d¡{XH$ gm{hË`

l _ogmonmoQ>o{_`mVrb B{îQ>H$mboI

l _hm^maV, am_m`U `m§À`m

  hñV{b{IV nmoÏ`m

l O¡Z, ~m¡X²Y gm{hË`

l J«rH$ B{VhmgH$ma Am{U àdmem§Mo 
  boIZ

l {MZr àdmem§Mo àdmgdU©Z

l ì`mH$aUJ«§W, nwamUJ«§W, H$moard boI

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

l तुमच्या पररसरातीि/गावातीि वसतु- 
संग्हाि्यािा भेट दा. त्ेथे कोणकोणत्या वसतू 
आहेत, ्यावर लनबंध लिहा.

l   जात्यावरच्या गाण्यांचा सगं्ह करा.
l  लवलवध िोकगीते लमळवा. त्यांपैकी एक 

िोकगीत शाळेच्या सांसककृलतक का्य्वक्रमात सादर 
करा.

िोकसालहत्याचे प्रकार ्यांचा त्यात समावेश होतो. 
अशा प्रकारच्या साधनांना इलतहासाची ‘मौसखक साधने’ 
महणतात.

करून	पहा.

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?
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२.४	प्राचीन	भारिाचया	इतिहासाची	साधनये
अशम्युगीन काळापासून इसवी सनाच्या आठव्या 

शतकाप्यांतचा कािखंड हा भारताच्या इलतहासाचा 
प्राचीन कािखंड मानिा जातो. भारतातीि 
अशम्युगालवष्यीची मालहती पुरातत्वी्य उतखननांतून 
लमळते. त्या काळात लिपीचा लवकास झािा नवहता. 
इ. स. पू. १५०० पासूनच्या प्राचीन इलतहासालवष्यीची 
मालहती वेदवाङ ्म्यातून लमळते. सुरुवातीस वेद हे 
लिसखत नवहते. ते मुखोद् गत करण्याचे तंत्र प्राचीन 
भारती्यांनी लवकलसत केिे होते. कािांतराने वेदांचे 
िेखन झािे. वेद वाङ ्म्य व त्यानंतर लिलहिे गेिेिे 
सालहत्य हे प्राचीन भारती्य इलतहासाचे एक महत्वाचे 
साधन आहे. ्यामध्ये ब्राह्मणगं््थ, उपलनषदे, आरण्यके, 
रामा्यण, महाभारत ही महाकाव्ये, जैन व बादै् गं््थ, 
नाटके, काव्ये, लशिािेख, सतंभािेख, परकी्य 
प्रवाशंाची प्रवासवण्वने इत्यादटींचा समावेश होतो. 
त्याचप्रमाणे पुरातत्वी्य उतखननांत सापडिेल्या वसतू, 

२.५	इतिहास	ियेखनाबाबि	घयायची	काळजी
इलतहासाच्या साधनांचा वापर करताना काळजी 

घ्यावी िागते. एखादा लिसखत पुरावा केवळ जुना 
आहे, महणून तो लवशवासाह्व असिेच, असे नाही. तो 
मजकूर कोणी लिलहिा, का लिलहिा, केवहा लिलहिा 
्याची छाननी करावी िागते. लवशवासाह्व ठरिेल्या 
लवलवध साधनांच्या आधारे काढिेिे लनषकष्व 
एकमेकांशी पडताळून पाहावे िागतात. इलतहास-
िेखनात अशा लचलकतसेिा फार महत्व असते. 

पुरातन वासतू, नाणी अशा अनेक भौलतक साधनांच्या 
मदतीने आपल्यािा प्राचीन भारताचा इलतहास समजतो. 

१.   एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.

 (१) लिलहण्यासाठी कोणत्या सालहत्याचा उप्योग   
  केिा जाई?
 (२) वेदवाङ् म्यातून कोणती मालहती लमळते?
 (३) मौसखक परंपरेने कोणते सालहत्य जतन करून 

ठेविे आहे?
२.	 खािीि	साधनांचये	भौतिक,	तिखखि	व	मौखखक	साधनये		
	 यािं	वगगीकरण	करा.
 ताम्पट, िोकक्था, मातीची भांडी, मणी, प्रवासवण्वने, 

ओवी, लशिािेख, पाेवाडा, वैलदक सालहत्य, सतूप, 
नाणी, भजन, पुराणगं््थ.

३. पाठािीि	मािीची	भांडी	पहा	व	तयांचया	प्रतिकृिी	ियार	
करा.

४. कोणतयाही	नाणयाचये	तनरीक्षण	करा	व	तयावरून	खािीि	
बाबींची	नोंद	करा.

	 नाण्यावरीि मजकूर, वापरिेिा धातू, नाण्यावरीि वष्व 
..............  ..............  .............. 

 नाण्यावरीि लचनह, नाण्यावरीि लचत्र, भाषा,   वजन,
 ..............     ..............    ......  ........ 
 आकार,  लकंमत.
 ...... ......
५. कोणकोणतया	गोष्टी	माैखखक	रूपानये	िुमचया	समरणाि		

आहयेि?	तयांचये	गटाि	सादरीकरण	करा.	
	 उदा., कलवता, शिोक, प्रा्थ्वना, पाढे इत्यादी.	
उपक्रम	

  भौलतक, लिसखत साधनांची लचत्रे जमवा व त्या लचत्रांचे 
प्रदश्वन बािआनंद मेळाव्यात भरवा. 

सवाधयाय

*	*	*

भौतिक	साधनये तिखखि	साधनये मौखखक	साधनये
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----

l तुमहांिा एक जुने नाणे सापडिे.
- सवत:जवळ ठेवाि.
- पािकांना दाि.
- वसतुसगं्हाि्यात जमा कराि.

काय	कराि?
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३.१ हडप्पा संस्कृती
३.२ घरे अपाणि नगररचनपा
३.३ मुद्पा-भपांडी
३.४ महपासनपानगृह
३.५ लो्जीवन
३.६ व्पा्पार
३.७ ऱहपासपाची ्पारिे

भारताच्ा नकाशा आराखड्ात हडप्ा 
संसककृतीच्ा ठिकाणांची नावे ठिहा.

३.१ हडप्पा संस्कृती
इ. स. १९२१ मध्े ्ंजाबमधीि रावी नदीच्ा 

कािी हडप्ा ्ेथे उतखनन प्रथम सुरू झािे, महणून ्ा 
संसककृतीिा ‘हडप्ा संसककृती’ हे नाव ठमळािे. ्ा 
संसककृतीिा ‘ठसंधू संसककृती’ ्ा नावानेही ओळखिे 
जाते.

हडप्ाच्ा दठषिणेिा सुमारे ६५० ठकिोमीटर 
अंतरावर ठसंधू नदीच्ा खोऱ्ात मोहेंजोदडो ्ेथे 
उतखनन झािे. हडप्ा आठण मोहेंजोदडो ्ा दोनही 
सथळांच्ा उतखननातून वसतू आठण वासतू ्ांचे जे 
अवशेष सा्डिे, त्ांच्ात कमािीचे साम् होते.

धोिावीरा, िोथि, कािीबंगन, दा्माबाद 

्रून ्हपा.

३. हडप्पा संस्कृती

10
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इत्यादी लठकाणीही उतखननात अशाच प्रकारचे अवशेष 
सापडिे आहेत.

हडपपा संसककृतीची वैलशष्टे सव्वसाधारणपणे 
सव्वत्र सारखीच आढळतात. नगररचना, रसते, 
घरबांधणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, मुद्रा, भांडी,  
खेळणी, मृतदेह पुरण्याची पद्त ्यांचा त्यांत प्रामुख्याने 
समावेश होतो.

● तुमच्या पररसरातीि/गावातीि घरांची  
 रचना कशी आहे?

● घरे कौिारू, धाब्याची, उतरत्या छपरांची 
 ्या प्रकारची आहेत का?

सांगा	पाहू	!

सांगा	पाहू	!

३.२	घरये	आतण	नगररचना
हडपपा संसककृतीच्या िोकांची घरे आलण इतर 

बांधकामे प्रामुख्याने भाजक्या लवटांची होती. काही 
लठकाणी कचच्या लवटा आलण दगडांचा वापरही 
बांधकामासाठी किेा जाई. मधोमध चौक आलण 
त्याभोवती खोल्या अशा प्रकारची घरांची रचना असे. 
घरांच्या आवारात लवलहरी, सनानगृहे, शौचाि्ये असत. 
सांडपाणी वाहून नेण्याची उततम व्यवस्था असे. 
त्यासाठी मातीच्या भाजक्या पनहाळटींचा उप्योग केिा 
जाई. रसत्यावरीि गटारे लवटांनी बांधून काढिेिी 
असत. ती झाकिेिी असत. ्यावरून साव्वजलनक 
आरोग्याबद्दि ते लकती जागरूक होते ते लदसते. 

हडपपा	संसकृिीिीि	तवहीर

● सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे झाकिेिी 
नसतीि तर आरोग्याच्या कोणकोणत्या समस्या 
लनमा्वण होतात?

रसते रुंद असून एकमेकांना काटकोनात छेदतीि 
अशा पद्तीने बांधिेिे असत. त्यामुळे त्यार होणाऱ्या 
चौकोनी मोकळ्ा जागेत घरे बांधिी जात. नगरांचे 
दोन लकंवा अलधक लवभाग केिेिे असत आलण प्रत्येक 
लवभागािा सवतंत्र तटबंदी केिेिी असे.

एक बटाटा घ्या. तो मधोमध कापा. 
कापिेल्या भागावर काही अक्रे, आककृती 
सखळ्ाच्या साहाय्याने कोरा. अक्रे, आककृती 
कोरिेिा भाग शाईत लकंवा रंगात बुडवा. रंगीत  
भाग कोऱ्या कागदावर उमटवा. का्य होते त्याचे 
लनरीक्ण करा.

३.३	मुद्रा-भांडी
हडपपा संसककृतीच्या मुद्रा प्राधान्याने चौरस 

आकाराच्या, ससटएटाईट नावाच्या दगडापासून 
बनवल्या जात. मुद्रांवर लवलवध प्राण्यांच्या आककृती 
आहेत. त्यांमध्ये बैि, महैस, हतती, गेंडा, वाघ 
्यांसारखे खरेखुरे प्राणी आलण एकशृंगासारखे कसलपत 
प्राणी पाहा्यिा लमळतात. इतर प्राण्यांच्या 
आककृतटींप्रमाणेच मनुष्याककृतीही आढळतात. ्या मुद्रा 
ठसा उमटवण्यासाठी वापरल्या जात.

मदु्रा

करून	पहा.
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सांगा	पाहू	!

मातीची भांडी कशी त्यार केिी जातात, हे 
जाणून घेण्यासाठी मातीची भांडी त्यार करणाऱ्या 
कारालगराची मिुाखत घ्या.

● माती कोणत्या प्रकारची वापरतात?
● माती कोठून आणतात?
● एक भांडे त्यार होण्यासाठी लकती   

 कािावधी िागतो?

हडपपा संसककृतीच्या स्थळांच्या उतखननातून 
लवलवध प्रकारची आलण आकारांची भांडी लमळािी 
आहेत. त्यामंध्य े िाि रंगाच्या पृष्ठभागावर काळ्ा 
रंगाने नक्ी काढिेिी भांडी आहेत. नक्ीच्या 
नमुन्यांमध्ये माशांचे खविे, एकमेकांत गुंतिेिी 
वतु्वळे, लपंपळपान ्यांसारख्या प्रतीकांचा समावेश 
आहे. हडपपा संसककृतीचे िोक मृत व्यक्ीचे दफन 
करताना त्या व्यक्ीच्या शवाबरोबर मातीची भांडी 
पुरत असत.

भांडी

तुमच्या पररससरातीि पोहण्याच्या तिावािा 
भेट दा. तिावातीि पाणी बदिण्याची व नव्याने 
तिावात पाणी सोडण्याच्या पद्तीचे लनरीक्ण 
करा.

सध्याचा पोहण्याचा तिाव व हडपपाकािीन 
सनानगृह ्यांची तिुना करा.

३.४	महासनानगृह
मोहेंजोदडो ्ये्थे एक प्रशसत सनानगृह सापडिे 

आहे. महासनानगृहातीि सनानकुंड जवळजवळ २.५ 
मीटर खोि होते. त्याची िांबी सुमारे १२ मीटर आलण 
रुंदी सुमारे ७ मीटर होती. कुंडातीि पाणी लझरपून जाऊ 
न्ये महणून ते आतून पकक्या लवटांनी बांधिेिे होते. 
त्यात उतरण्यासाठी व्यवस्था होती. तसेच त्यातीि 
पाणी वेळोवेळी बदिण्याची सो्य होती.    

● तुमच्या पररसरात/गावात होणाऱ्या  
 लपकांची, फळांची नावे लिहा.

● तुमच्या पररसरातीि/गावातीि िोक  
 कोणकोणत्या प्रकारचे कपडे वापरतात?

● तुमहांिा माहीत असिेल्या दालगन्यांची नावे 
 लिहा.

तनरीक्षण	करा.

मोहेंजोदडो	ययेथीि	महासनानगृह

करून	पहा.
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      3.5 bmoH$OrdZ

हडपपा संसककृतीचे िोक शेती करत होते. 
कािीबंगन ्ये्थे नांगरिेल्या शेताचा पुरावा लमळािा 
आहे. त्ेथीि िोक लवलवध लपके घेत असत. त्यांमध्ये 
गहू, सातू (बािवी) ही मुख्य लपके होती. राजस्थानमध्ये 
सातूचे पीक तर गुजरातमध्ये नाचणीचे पीक मोठ्ा 
प्रमाणावर घेतिे जाई. ्यांखेरीज वाटाणा, तीळ, मसूर 
इत्यादी लपके काढिी जात. हडपपा संसककृतीच्या 
िोकांना कापूस माहीत होता.

उतखननात लमळािेिे पुतळे, मुद्रांवरीि लचत्रे 
आलण कापडाचे अवशेष इत्यादी पुराव्यांवरून ते कापड 
लवणत असावेत. सत्री-पुरुषाचं्या पोशाखात गुडघ्याप्यांतचे 
वसत्र आलण उपरणे ्यांचा समावेश होता.

लवलवध प्रकारचे दालगने उतखननात सापडिे 
आहेत. ते दालगने सोने, तांबे, रतने तसेच लशंपिे, 
कवड्ा, लब्या इत्यादटींचे होते. अनेक पदरी माळा, 
अंगठ्ा, बाजूबंद, कंबरपट्ा हे अिंकार सत्री-पुरुष 
वापरत. ससत्र्या दंडाप्यांत बांगड्ा घाित.

hS>ßnm g§ñH¥$VrVrb Xm{JZo

हडपपाकािीन किेचा उतककृष् नमुना महणजे ते्थे 
सापडिेिा एक वैलशष्टपूण्व पुतळा. त्याच्या चेहऱ्याचा 
प्रत्येक तपशीि अत्यंत सुसपष् आहे, एवढेच नवहे तर  
त्याने खादंावरून घेतिेिी शाि आलण त्या शािीवरीि 
लत्रदिाची नक्ीही अत्यंत सुंदर रीतीने दाखविी आहे.

तुमच्या जवळच्या लकराणा मािाच्या 
दुकानािा भेट दा. दुकानदार दुकानासाठी 
वाणसामान कोठून आणतो ्याची मालहती घ्या. 
वसतूंची ्यादी त्यार करा.

३.६	वयापार
हडपपा संसककृतीचे िोक भारतात त्याचप्रमाणे 

भारताबाहेरीि देशांशी व्यापार करत असत. लसंधूच्या 
खोऱ्यात चांगल्या दजा्वचा कापूस होत असे. तो 
पसशचम आलश्या, दलक्ण ्युरोप आलण इलजप्त ्या 
प्रदेशांना लन्या्वत होत असे. सुती कापड देखीि लन्या्वत 
होत असे. इलजप्तमध्ये मिमिीचे कापड हडपपा 
संसककृतीचे व्यापारी पुरवत असत. काशमीर, दलक्ण 
भारत, इराण, अफगालणसतान, बिुलचसतान ्ये्थून 
चांदी, जसत, मौल्यवान खडे, माणके, देवदार िाकूड 
इत्यादी वसतू आणल्या जात. परदेशांशी चािणारा 
व्यापार खुशकीच्या आलण सागरी अशा दोनही मागाांनी 
होत असे. उतखननात सापडिेल्या काही मुद्रावंर 
जहाजांची लचत्रे कोरिेिी आहेत. िो्थि ्ये्थे प्रचंड 
आकाराची गोदी सापडिी आहे. हडपपा संसककृतीचा 
व्यापार अरबी समुद्राच्या लकनाऱ्याने चाित असे. 

हडपपाकािीन	कियेचा	नमुना

करून	पहा.
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      ३.७	ऱहासाची	कारणये

पुनहा पुनहा ्येणारे महापूर, बाहेरून आिेल्या 

िोथि	ययेथीि	गोदी	(अवियेषांचया	आधारये	पुनरचाचना)

१.   एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.
(१) ्या संसककृतीिा हडपपा हे नाव का लमळािे   
 असावे?

 (२) हडपपा संसककृतीतीि भांड्ांच्या नक्ीच्या 
नमुन्यांमध्ये कोणत्या प्रतीकांचा समावेश आहे?

 (३) हडपपा संसककृतीतीि व्यापारी कोणते कापड 
इलजप्तिा पुरवत असत?

२.	 प्राचीन	सथळांना	भयेटी	दयेिाना	काय	कराि?
 जसे- स्थळालवष्यी मालहती लमळवाि, प्रदूषण रोखणे, 

ऐलतहालसक साधनांचे जतन इत्यादटींबाबत.

३. मोहेंजोदडो	ययेथीि	सनानगृहाचये	तचत्	रयेखाटन	करा.

४. हडपपाकािीन	िोकजीवनाची	मातहिी	खािी	तदियेलया	
िकतयाि	तिहा.

५. एका	िबदाि	उतिरये	दा.	असये	प्रशन	िुमही	सवि:	ियार		
	 करा	व	तयाचंी	उतिरये	तिहा.
	 जसे- हडपपा संसककृतीच्या मुद्रा त्यार करण्यासाठी 

वापरिेिा दगड.
६. हडपपा	संसकृिीचया	काळािीि	इिर	जागतिक	संसकृिी		
	 जगाचया	नकािा	आराखड्ाि	दाखवा.
उपक्रम	

(१)  तुमच्या शाळेचा आराखडा त्यार करा व शाळेतीि 
लवलवध लठकाणे दश्ववा उदा., गं््थाि्य, मैदान, संगणक- 
कक् इत्यादी. 

(२) तुमच्या गावातीि आलण घरातीि धान्य साठवण्याच्या 
पद्तटींचे सलवसतर लटपण त्यार करा.

सवाधयाय

*	*	*

मुखय	तपके पोिाख दातगनये/अिंकार

(१) ---- ---- ----

(२) ---- ---- ----

(३) ---- ---- ----

(४) ---- ---- ----

हडपपाकािीन	खयेळणी

टोळ्ांची आक्रमणे, व्यापारातीि घट ्यांसारख्या 
गोष्ी हडपपा संसककृतीचा ऱहास होण्यास कारणीभूत 
होत्या. त्याचबरोबर पज्वन्यमान कमी होणे, नदांची 
पात्रे कोरडी पडणे, भूकंप, समुद्रपातळीतीि बदि 
्यांसारख्या कारणांमुळेही काही स्थळे उजाड झािी. 
अशा कारणांमुळे िोकांनी मोठ्ा प्रमाणावर स्थिांतर 
केिे आलण हडपपा संसककृतीमधीि शहरांचा ऱहास 
झािा.

हडपपा संसककृती ही भरभराटीिा आिेिी संपन् 
अशी नागर संसककृती होती. लतने भारती्य संसककृतीचा 
पा्या घातिा.
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४.१	 वतैदक	वाङ्मय
४.२	 कुटुंबवयवसथा,	दैनंतदन	जीवन
४.३	 ियेिी,	पिुपािन,	आतथचाक	आतण	सामातजक		
	 जीवन
४.४	 धमचाकलपना
४.५	 िासनवयवसथा

४.१	वैतदक	वाङ्मय	
‘वेद’  वाङ्म्यावर  आधारिेिी संसककृती महणजे 

वैलदक संसककृती हो्य. वेद हे आपिे सवा्वलधक प्राचीन 
सालहत्य मानिे जाते. वेदांची लनलम्वती अनेक ऋषटींनी 
केिी. वेदातीि काही सूके् ससत्र्यांनाही सफुरिेिी 
आहेत.  

वैलदक वाङ्म्याची भाषा संसककृत होती. वैलदक 
वाङ्म्य अत्यंत समृद् आहे. ऋगवेद हा त्यातीि मूळ 
ग्ं्थ मानिा जातो. तो काव्यरूप आहे. ऋगवेदासह 
्यजुववेद, सामवेद आलण अ्थव्ववेद असे चार वेद आहेत. 
्या चार वेदांच्या ग्ं्थांना ‘सलंहता’ असे महणतात. लवद् 
महणजे जाणणे. त्यापासून ‘वेद’ ही संज्ा त्यार झािी. 
लतचा अ्थ्व ‘ज्ान’ असा होतो. मौसखक पठणाच्या 
आधारे वेदांचे जतन केिे गेिे. वेदांना ‘श्ुलत’ असेही 
महणतात.

ऋगवयेद	 संतहिा	 ः ऋचांनी बनिेिा वेद महणजे 
‘ऋगवेद’ हो्य. ‘ऋचा’ महणजे सतुती करण्यासाठी 
रचिेिे पद. अनेक ऋचा एकत्र गुंफून एखादा 
देवतेची सतुती करण्यासाठी त्यार किेेल्या काव्यािा 
‘सूक्’ असे महणतात. ऋगवेद संलहतेत लवलवध देवतांची 
सतुती करणारी सूके् आहेत.

यजवुवेद	संतहिा	ः ्यजवुवेद संलहतेमध्येे ्यज्ात महटिे 
जाणारे मंत्र आहेत. ्यज्लवधटींमध्ये कोणत्या मतं्रांचे पठण 
केवहा आलण कसे करावे ्याचे माग्वदश्वन ्या संलहतेत 
आहे. पदात असणारे मंत्र आलण गदात लदिेिे त्या 
मतं्रांचे सपष्ीकरण अशी ्या सलंहतेची रचना आहे.

सामवयेद	 संतहिा	 ः काही ्यज्लवधटींच्या वेळी 
तािासुरांत मंत्रगा्यन किेे जाई. ते गा्यन कसे करावे, 
्याचे माग्वदश्वन सामवेद सलंहतेत केिे आहे. भारती्य 
संगीताच्या लनलम्वतीमध्ये सामवेदाचा मोठा वाटा आहे.

अथवचावयेद	 संतहिा	 ः अ्थव्ववेदाच्या संलहतेिा 
अ्थव्व ऋषटींचे नाव देण्यात आिे आहे. अ्थव्ववेदात 
दैनंलदन जीवनातीि अनेक गोष्टींना महत्व लदिेिे 
आढळते. आ्युष्यात ्येणाऱ्या संकटांवर, दुखण्यांवर 
करा्यचे उपा्य त्यात सालंगतिेिे आहेत. तसेच अनेक 
औषधी वनसपतटींची मालहतीही त्यात लदिेिी आहे. 
राजाने राज्य कसे करावे, ्याचेही माग्वदश्वन त्यात 
केिेिे आहे.

संलहतांच्या रचनेनंतर ब्राह्मणग्ं्थ, आरण्यके, 
उपलनषदे ्यांची रचना किेी गिेी. त्यांचाही समावेश 
वेदवाङ्म्यात केिा जातो.

ब्राह्मणग्ंथ	 ः ्यज्लवधटींमध्ये वेदांचा वापर कसा 
करावा, हे सांगणाऱ्या ग्ं्थांना ‘ब्राह्मणग्ं्थ’ महणतात. 
प्रत्येक वेदाचे सवतंत्र ब्राह्मणगं््थ आहेत.

आरणयके	 ः अरण्यात जाऊन, एकाग् लचतताने 

माहीि	अाहये	का	िुमहांिा?

काही	सूकांचा	मराठी	भाषयेि	अथचा	 

* “हे देवा, खूप पाऊस पाड. आमच्या शेतात 
भरघोस पीक ्येऊ दे. आमच्या मुिांबाळांना भरपूर 
दूधदुभते दे.”
* “गाई आमच्या घरी ्येवोत. आमच्या गोठ्ात 
त्या आनंदाने राहोत. त्यांना पुषकळ वासरे होवोत.”
* “िोकहो, चिा उठा. उषेच्या आगमनाबरोबर 
अंधार नाहीसा झािा आहे आलण प्रकाशाचे आगमन 
होत आहे. उषेने सव्व लवशवािा जागे केिे आहे. 
आपण आपापिे उदोग करून धन लमळवू्या.” 

४.	वैतदक	संसकृिी

15
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केिेिे लचंतन ‘आरण्यक’ ग्ं्थांमध्ये मांडिेिे आहे. 
्यज्लवधी पार पाडत असताना कोणत्याही प्रकारची चूक 
होऊ न्ेय, ्याची खबरदारी ्यात घेतिेिी लदसते.

उपतनषदये	 ः ‘उपलनषद्’ महणजे गुरूजवळ बसून  
लमळविेिे ज्ान. जनम-मृत्यूसारख्या घटनांबद्दि 
अनेक प्रशन आपल्या मनात ्येत असतात. त्या प्रशनांची 
उततरे सहज लमळत नाहीत. अशा गहन प्रशनांवर 
उपलनषदांमध्य ेचचा्व केिेिी आहे. 

चार वेद, ब्राह्मणग्ं्थ, आरण्यके आलण उपलनषदे 
रचण्यास सुमारे पंधराशे वषाांचा कािावधी िागिा. 
त्या कािावधीत वेदकािीन संसककृतीत अनेक बदि 
होत गेिे. त्या बदिांचा आलण वेदकािीन 
िोकजीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी वलैदक वाङ्म्य 
हे महत्वाचे साधन आहे.
४.२	कुटुंबवयवसथा,	दैनंतदन	जीवन

वेदकाळात एकत्र कुटुंबपद्ती होती. कुटुंबातीि 
कता्व पुरुष घराचा प्रमुख महणजे ‘गृहपती’ असे. 
गृहपतीच्या पररवारात त्याचे वृद् मातालपता, त्याचे 
िहान भाऊ आलण त्या भावांचे पररवार, त्याची पतनी 
आलण मिुे, त्याच्या मुिांचे पररवार अशा सवाांचा 
समावेश असे. ही कुटुंबव्यवस्था पुरुषप्रधान होती. 
सुरुवातीच्या काळात िोपामुद्रा, गागवी, मैत्रे्यी अशा 
काही लवद्ान ससत्र्यांचे उल्ेख वैलदक सालहत्यात 
आढळतात. परंतु हळूहळू ससत्र्यांवरीि बंधने वाढत 
गेिी. त्याचंे कुटुंबातीि आलण समाजातीि स्थान 
अलधकालधक दुय्यम होत गेिे.

वेदकाळातीि घरे मातीची लकंवा कुडाची असत. 
गवत लकंवा वेिटींचे जाडसर तट्े लवणून त्याच्यावर 
शेण-माती लिंपून त्यार केिेिी लभंत महणजे ‘कूड’. ्या 
घरांच्या जलमनी शेणा-मातीने सारविेल्या असत. 
घरासाठी ‘गृह’ लकंवा ‘शािा’ हे शबद वापरिे जात.

वेदकािीन िोकांच्या आहारामध्ये प्रामुख्याने 
गहू, सातू, तांदूळ ्या तृणधान्यांचा समावेश होता. 
त्यांपासून ते लवलवध पदा्थ्व बनवत असत. वैलदक 
वाङ्म्यात ‘्यव’, ‘गोधूम’, ‘व्ीलह’ ्यांसारखे शबद 

आढळतात. ्यव महणजे सातू (बािवी). गोधूम महणजे 
गहू. व्ीही महणजे तांदूळ. दूध, दही, िोणी, तूप, मध 
हे पदा्थ्व त्यांच्या आवडीचे होते. उडीद, मसूर आलण 
तीळ तसेच मांस ्या पदा्थाांचाही त्यांच्या आहारात 
समावेश होता.

वयेदकाळािीि	घरये

वयेदकाळािीि	वादये

  वेदकािीन िोक िोकरी आलण सुती वसत्र े
वापरत. वलकिे महणजे झाडांच्या सािटींपासून त्यार 
केिेिी वसत्रेही वापरत. तसेच प्राण्यांच्या कातड्ाचंाही 
उप्योग वसत्र महणून केिा जाई. ससत्र्या आलण पुरुष 
फुिांच्या माळा, लवलवध प्रकारच्या मण्यांच्या माळा, 
सोन्याचे दालगने वापरत असत. ‘लनषक’ नावाचा 
गळ्ातीि दालगना लवशेष िोकलप्र्य असावा. त्याचा 
उप्योग वसतूंच्या खरेदी-लवक्रीसाठीही होई.

गा्यन, वादन, नृत्य, सोंग्टांचा खेळ, र्थांच्या 
श्य्वती आलण लशकार ही त्यांची मनोरंजनाची साधने 
होती. वीणा, शततंतू, झांजा आलण शंख ही त्यांची 
प्रमुख वादे होती. डमरू आलण मृदंग ही तािवादेही 
ते वापरत असत.
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४.३		ियेिी,	पिुपािन,	आतथचाक	आतण	सामातजक	
जीवन

वैलदक काळात शेती हा प्रमुख व्यवसा्य होता. 
अनेक बैि जंुपिेल्या नांगराने नांगरट केिी जाई. 
नांगरािा िोखंडाचा फाळ बसवत असत. 
अ्थव्ववेदामध्ये लपकावर पडणारी कीड, लपकाचा 
लवधवंस करणारे प्राणी आलण त्यांवरीि उपा्य ्यांचाही 
लवचार केिेिा आढळतो. खत महणून शेणाचा उप्योग 
केिा जात असे.

वैलदक काळात घोडा, गा्य-बैि, कुत्रा ्या 
प्राण्यांना लवशेष महत्व होते. गाईंचा लवलनम्यासाठी 
उप्योग केिा जाई. त्यामुळे गाईंना लवशेष लकंमत 
होती. इतरांंनी गाई चोरून नेऊ न्येत महणून लवशेष 
काळजी घेतिी जाई. घोडा हा अत्यंत वेगाने पळणारा 
प्राणी. त्यािा माणसाळवून र्थािा जोडण्यात वेदकािीन 
िोक लनषणात होते. वेदकािीन र्थाची चाके आऱ्यांची 
होती. भरीव चाकांपेक्ा आऱ्यांचे चाक वजनाने हिके 
असते. घोडा जोडिेिे, आऱ्यांच्या चाकांचे वेदकािीन 
र्थ अ्था्वतच खूप वेगवान होते.

माहीि	अाहये	का	िुमहांिा?

घोड्ािा ‘अशव’ असे महणतात. एखादा 
इंलजनचा वेग मोजण्यासाठी जे एकक वापरिे जाते 
त्यािा ‘अशवशक्ी’ (हॉस्व पॉवर) असे महणतात. 

त्या काळात शेती आलण पशुपािन ्यांच्याखेरीज 
इतर अनेक व्यवसा्यांचाही लवकास झािा होता. 
व्यावसाल्यक, कारागीर समाजव्यवस्थेचे महत्वाचे 
घटक होते. ‘शे्णी’ ्या नावाने ओळखिे जाणारे त्यांचे 
सवतंत्र संघ होते. अशा शे्णटींच्या प्रमुखािा ‘श्ेष्ठी’ 
महणत असत. परंतु हळूहळू व्यावसाल्यक कारालगरांचा 
दजा्व दुय्यम होत गिेा.  

त्या काळात समाजात ब्राह्मण, क्लत्र्य, वैश्य व 
शूद्र असे वण्व होते. हे वण्व व्यवसा्यावरून ठरत. नंतरच्या 
काळात वण्व जनमावरून ठरू िागिे. त्यामुळे जाती 
लनमा्वण झाल्या. जालतव्यवस्थेमुळे समाजात लवषमता 
लनमा्वण झािी.

आदश्व आ्युष्य कसे जगावे, ्यासंबंधीच्या काही 
कलपना वेदकाळात रूढ झाल्या होत्या. त्यांमध्ये 
जनमापासून मृत्यूप्यांतच्या चार टपप्यांना ‘चार आश्म’ 
असे महटिेिे आहे. पलहिा आश्म महणजे 
‘ब्रह्मच्या्वश्म’. गुरूजवळ राहून लवदा प्राप्त करण्याचा 
हा काळ. 

ब्रह्मच्या्वश्म ्यशसवी रीतीने पार पाडल्यानंतरचा 
पुढचा टपपा महणजे गृहस्थाश्म. ्या काळात पुरुषाने 
कुटुंब आलण समाज ्यांच्यासाठी असिेिी आपिी 
कत्वव्ये पतनीच्या साहाय्याने पार पाडावीत, अशी 
अपेक्ा असे. लतसरा आश्म महणजे ‘वानप्रस्थाश्म’. ्या वयेदकािीन	रथ
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चिा,चचाचा	करू.

सृसष्चक्रात लबघाड कशामुळे होऊ शकतात? 
ते होऊ न्ये महणून तुमही कोणते प्र्यतन कराि? 
उदा., पाऊस कमी पडिा तर लपण्याच्या पाण्याचे 
लन्योजन कसे कराि?

अलधकालधक कठीण होत गेिे. ते कठीण ्यज्लवधी 
पार पाडणाऱ्या पुरोलहतांचे महत्व त्यामुळे वाढत गेिे.

वेदकािीन िोकांनी सृष्ीचे व्यवहार कसे 
चाितात ्याचाही लवचार केिा होता. उनहाळ्ानंतर 
पावसाळा ्येतो, पावसाळ्ानंतर लहवाळा. हे लन्यलमत 
असणारे ससृष्चक्र आहे. ससृष्चक्र आलण त्याच्या 
गतीने लफरणारे जीवनचक्र ्यािा वेदकािीन िोकांनी 
‘ऋत’ असे नाव लदिे. प्रालणमात्रांचे जीवन हाही 
सृसष्चक्राचाच एक भाग आहे. ससृष्चक्रात लबघाड 
झाल्यावर संकटे ्येतात. तसे होऊ न्ये महणून प्रत्येकाने 
काळजी घ्या्यिा हवी. कोणीही सृष्ीचे लन्यम मोडू 
न्येत, असे वागणे महणजे धमा्वप्रमाणे वागणे, असे 
समजिे जाई.

गुरू-तिष्य

टपप्यावर त्याने घरादाराच्या मोहाचा त्याग करून दूर 
जावे, मनुष्यवसती नसिेल्या लठकाणी रहावे आलण 
अत्यंत साधेपणाने जगावे. चौ्था आश्म महणजे 
‘संन्यासाश्म’. ्या टपप्यावर मनुष्याने सव्व नात्यांचा 
त्याग करून मनुष्यजनमाचा अ्थ्व समजावून घेण्यासाठी 
जगावे, फार काळ एके लठकाणी राहू न्ये, असा संकेत 
होता.

४.४	धमचाकलपना
वेदकािीन धम्वकलपनांमध्ये लनसगा्वतीि सू्य्व, 

वारा, पाऊस, वीज, वादळे, नदा ्यांसारख्या 
लनसगा्वतीि शक्टींना देवतारूप लदिेिे होते. त्या 
जीवनदा्यी ठराव्यात महणून वेदांमध्ये त्यांच्या प्रा्थ्वना 
केिेल्या आहेत. त्यांना प्रसन् ठेवण्यासाठी वेदकािीन 
िोक अग्ीमध्ये लवलवध पदा्थ्व अप्वण करत. त्यािा 
‘हवी’ असे महणत. अशा तऱहेने अग्ीमध्ये ‘हवी’ 
अप्वण करण्याचा लवधी महणजे ्यज्. सुरुवातीिा 
्यज्लवधटींचे सवरूप साधे होते. पुढे त्यांचे लन्यम 

४.५	िासनवयवसथा
वेदकाळात प्रत्येक ग्ामवसाहतीचा एक प्रमुख 

असे. त्यािा ‘ग्ामणी’ असे महणत. अनेक 
ग्ामवसाहतटींचा समूह महणजे ‘लवश्’. त्याच्या 
प्रमुखािा ‘लवशपलत’ असे महणत. अनेक ‘लवश्’ लमळून 
‘जन’ त्यार होत असे. पुढे जन जेवहा एखादा 
लवलशष् प्रदेशात सस्थराविे, तेवहा त्या प्रदेशािा 
‘जनपद’ महटिे गेिे. ‘जन’च्या प्रमुखािा ‘नृप’ लकंवा 
‘राजा’ महटिे जाई. प्रजेचे रक्ण करणे, कर गोळा 
करणे आलण उततम राज्यकारभार करणे ही राजाची 
कत्वव्ये होती.

राज्यकारभार उततम रीतीने चािवण्यास साहाय्य 
करण्यासाठी राजाने अलधकारी नेमिेिे असत. पुरोलहत 
आलण सेनापती हे लवशेष महत्वाचे अलधकारी होते. 
करवसुिी करण्यासाठी नेमिेल्या अलधकाऱ्यािा यज्ञ
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‘भागदुघ’ असे महणत. ‘भाग’ महणजे वाटा. ‘जन’च्या 
उतपन्ातीि राजाचा ‘भाग’ गोळा करणारा, तो 
भागदुघ. राजािा माग्वदश्वन करण्यासाठी ‘सभा’, 
‘सलमती’, ‘लवद्थ’ आलण ‘जन’ अशा चार संस्था 
होत्या. त्यामंध्ये राज्यातीि िोक सहभागी होत. ‘सभा’ 
आलण ‘लवद्थ’ ्या संस्थांच्या कामकाजात ससत्र्यांचाही 
सहभाग असे. राज्यातीि ज्येष्ठ व्यक्टींच्या मंडळास 
‘सभा’ महणत तर िोकांच्या सव्वसाधारण बैठकीस 
‘सलमती’ असे महणत. सलमतीमध्ये िोकांचा सहभाग 
असे.

पुढे वैलदक लवचारप्रवाहात ‘समृलत’ व ‘पुराण’ 
नावाचे वाङ्म्य लनमा्वण झािे. वेद, समतृी, पुराणे, 
स्थालनक िोकधारणा इत्यादटींवर आधारिेिा धालम्वक 
प्रवाह कािांतराने ‘लहंदू’ ्या नावाने ओळखिा जाऊ 
िागिा. 

प्राचीन भारतात ्यज्लवधी आलण वण्वव्यवस्था 
्यांच्याबाबतीत वैलदक प्रवाहापेक्ा वेगळी भूलमका 
घेणारे धालम्वक प्रवाह अससततवात होते. पुढीि पाठात 
आपण त्यांचा पररच्य करून घेणार आहोत.

१.   पाठािीि	आियाचा	तवचार	करून	उतिरये	तिहा.
(१) वैलदक सालहत्यातीि लवद्ान ससत्र्या
 ....................................

 (२) वेदकािीन मनोरंजनाची साधने
  ....................................
 (३) वेदकािीन चार आश्म
  ....................................
२.	 चूक	की	बरोबर	ओळखा.
 (१) ्यज्ात महटिे जाणारे मंत्र-ऋगवेद
 (२) अ्थव्व ऋषटींचे नाव लदिेिा वेद-अ्थव्ववेद
 (३) ्यज्लवधटींच्या वेळी मंत्रगा्यन करण्यास माग्वदश्वन  

 करणारा वेद-सामवेद

३. एका	िबदाि	उतिरये	तिहा.
	 (१) वैलदक वाङ् म्याची भाषा......... .
 (२) लवद्  महणजे......... .
 (३) गोधूम महणजे......... .
 (४) घराचा प्रमुख महणजे......... .
 (५) श्ेणटींच्या प्रमुखािा महणत......... .

४. नावये	तिहा.
	 (१) तुमहांस माहीत असिेिी वादे   

 ........................... .
 (२) सध्याच्या काळातीि ससत्र्यांचे लकमान दोन   

 दालगने ........................... . 
 (३) सध्याची मनोरंजनाची साधने
  ........................... .

५. थोडकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१) वेदकािीन िोकांच्या आहारामध्ये कोणकोणत्या 

पदा्थाांचा समावेश होता? 
 (२) वेदकाळात गाईंची लवशेष काळजी का घेतिी 

जाई?
 (३) संन्यासाश्मात मनुष्याने कसे वागावे अशी अपेक्ा 

होती?

६. टीपा	तिहा.
	 (१) वेदकािीन धम्वकलपना
 (२) वेदकािीन घरे
 (३) वेदकािीन शासनव्यवस्था

उपक्रम	
(१)  आपल्या पररसरातीि काही कारालगरांच्या मुिाखती 

घेऊन त्यांची मालहती लिहा. 
(२) पाठात आिेिे नवीन शबद व त्यांचे अ्थ्व ्यांची ्यादी 

करा.

सवाधयाय

*	*	*
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५.१	 जैन	धमचा	 	 ५.४		खरिशचन	धमचा
५.२	 बौद्	ध	धमचा			 ५.५		इसिाम	धमचा
५.३		जयू	धमचा	 	 ५.६		पारिी	धमचा

वदेकाळाच्या शेवटी ्यज्लवधटींमधीि बारीकसारीक 
तपलशिांना नको एवढे महत्व आिे. त्या तपलशिांचे 
ज्ान फक् पुरोलहत वगा्विाच होते. इतरांना ते 
लमळवण्याची मोकळीक रालहिी नाही. वण्वव्यवस्थेचे 
लनबांध अत्यंत कडक होत गिेे. माणसाच्या कतृ्वतवापेक्ा 
त्याचा जनम कोणत्या वणा्वत झािा, ्यावर त्याचे 
समाजातीि स्थान ठरू िागिे. त्यामुळेच उपलनषदांच्या 
काळापासून धमा्वचा लवचार ्यज्लवधटींपुरताच म्या्वलदत 
न ठेवता तो अलधक व्यापक करण्याचा प्र्यतन सुरू 
झाल्याचे लदसते. परंतु उपलनषदांमधीि लवचार 
आतम्याचे अससततव, आतम्याचे सवरूप ्यांवर भर 
देणारा होता. सव्वसामान्यांना समजा्यिा अवघड 
होता. त्यामुळे लवलशष् देवतांच्या उपासनेवर भर देणारे 
भसक्पं्थ लनमा्वण झािे. जसे, लशवभक्ांचा शैवपं्थ 
आलण लवषणुभक्ांचा वैषणवपं्थ. ्या देवतांच्या संदभा्वत 
वेगवेगळी पुराणे लिलहिी गिेी.

इ.स.पू. सहाव्या शतकात सव्वसाधारण मनुष्यािा 
सहज कळेि असा धमा्वचा लवचार मांडण्याचा प्र्यतन 
करणारे लवचारप्रवाह लनमा्वण झािे. प्रत्येक व्यक्ीिा 
सवतःच्या उन्तीचा माग्व शोधण्याचे सवातंत्य आहे, 
्याची जाणीव अनेकांना झािी. त्यातून पुढे नवीन धम्व 
प्रस्थालपत झािे. व्यक्ीच्या उन्तीसाठी जातीपातीचा 
भेदभाव महत्वाचा नसतो, हे ्या धमाांनी ठळकपणे 
मांडिे. त्यानंी शुद् आचरणाचे महत्व िोकांच्या 
मनावर ठसविे. नवीन लवचारांच्या प्रवत्वकांमध्ये     
वध्वमान महावीर आलण गौतम बुद् ्यांचे का्य्व लवशेष 
महत्वाचे आहे. 
५.१	जैन	धमचा

जैन धम्व हा भारतातीि प्राचीन धमाांपैकी एक 

वधचामान	महावीर

धम्व आहे. ्या धमा्वत ‘अलहंसा’ ्या तत्वािा महत्व 
लदिेिे आहे. धम्वज्ान प्रकट करणाऱ्यास जैन धमा्वत 
ती्थांकर महणतात. जैन परंपरेत सांलगतल्याप्रमाणे एकूण 
२४ ती्थांकर होऊन गेिे. वध्वमान महावीर जैन धमा्वच्या 
परंपरेतीि चोलवसावे ती्थांकर होत.  

वधचामान	महावीर	(इ.स.पू.	५९९	िये	इ.स.पू.	५२७)
आज ज्या राज्यािा आपण लबहार ्या नावाने 

ओळखतो, त्या राज्यामध्ये प्राचीन काळी वृजजी 
नावाचे एक महाजनपद होते. त्याची राजधानी होती 
वैशािी. वैशािी नगराचा एक भाग असिेल्या 
कुंडग्ाम ्ये्थे वध्वमान महावीरांचा जनम झािा. त्यांच्या 
लपत्याचे नाव लसद्ा्थ्व आलण आईचे नाव लत्रशिा 
होते.

वध्वमान महावीरांनी ज्ानप्राप्तीसाठी घरादाराचा 
त्याग केिा. साडेबारा वषवे तपशच्या्व केल्यानंतर त्यांना 
ज्ानप्राप्ती झािी. हे ज्ान ‘केवि’ महणजे ‘लवशुद्’ 
सवरूपाचे होते, महणून त्यांना ‘केविी’ असे महटिे 
जाते. शरीरािा सुखकारक वाटणाऱ्या गोष्टींनी होणारा 
आनंद आलण त्रासदा्यक गोष्टींनी होणारी पीडा, ्यांचा 
सवतःवर काहीही पररणाम होऊ न देणे, महणजे 
लवकारांवर लवज्य लमळवणे. असा लवज्य त्यांनी      
लमळविा, महणून त्यांना ‘लजन’ महणजे ‘लजंकणारा’, 

५.	प्राचीन	भारिािीि	धातमचाक	प्रवाह

20
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१.	 समयक्	 दिचान	 ः ती्थांकरांच्या उपदेशातीि 
सत्य जाणून घेऊन त्यावर श्द्ा ठेवणे.

२.	समयक्	ज्ञान	ः ती्थांकरांच्या उपदेशाचा आलण 
तत्वज्ानाचा लनत्य अभ्यास करून, त्याचा सखोि 
अ्थ्व समजून घेणे.

३.	 समयक्	 चाररत्	 ः पंचमहाव्तांचे काटेकोर 
आचरण करणे.

उपदयेिाचये	 सार	 ः महावीरांच्या उपदेशातीि 
‘अनेकानतवाद’ महटिा जाणारा लसद्ानत सत्याच्या 
शोधासाठी फार महत्वाचा मानिा जातो. अनेकानत 
्या शबदातीि ‘अनत’ ्या शबदाचा ‘पैिू’ असा अ्थ्व 
आहे. सत्याचा शोध घेताना लवष्याच्या केवळ 
एखाददुसऱ्या पैिूवर िक् देऊन लनषकष्व काढल्यास 
सत्याचे पूण्व ज्ान होऊ शकत नाही. महणून त्या 
लवष्याच्या अनेक पैिूंकडे िक् देणे आवश्यक असते, 
असे ्या लसद्ानतात मानण्यात  आिे आहे. ्या 
लसद्ानतामुळे समाजामध्ये सवतःच्या मतांलवष्यी 
दुराग्ह धरण्याची वृतती राहत नाही. इतरांच्या 
मतांलवष्यी सलहषणुता लनमा्वण होते. 

मनुष्याचा मोठेपणा त्याच्या वणा्ववर अविंबून 
नसून त्याच्या उततम चाररत्यावर अविंबून असतो, 
अशी वध्वमान महावीरांची लशकवण होती. ससत्र्यांना 
ज्ान लमळवण्याचे माग्व वैलदक परंपरेमध्ये हळूहळू बंद 
झािे होते. मात्र  वध्वमान महावीरांनी ससत्र्यांनाही 
संन्यास घेण्याचा अलधकार लदिा. सव्व प्रालणमात्रांवर प्रेम 
करा, मनामध्ये इतरांबद्दि द्या आलण करुणा असू 
दा, जगा आलण जगू दा, असा उपदेश त्यांनी केिा.
५.२	बौद्ध	धमचा

बौद् धमा्वचा प्रसार भारत आलण भारताबाहेरीि 
अनेक देशांमध्ये झािा. गौतम बदु् हे बौद् धमा्वचे 
संस्थापक होते.

गौिम	बुद्ध	(इ.स.पू.	५६३	िये	इ.स.पू.	४८३)
गौतम बदु्ांचा जनम नेपाळमधीि िुंलबनी वनात 

झािा. त्यांच्या लपत्याचे नाव होते शुद्ोदन आलण 
आईचे नाव होते मा्यादेवी. गौतम बदु्ांचे मूळ नाव 

असे महटिे जाऊ िागिे. ‘लजन’ ्या शबदापासून जैन 
हा शबद त्यार होतो. लवकारांवर लवज्य लमळवणारे 
महान वीर महणून वध्वमान ्यांना महावीर महटिे जाते. 
ज्ानप्राप्तीनंतर िोकांना धम्व समजावून सांगण्यासाठी 
त्यानंी सुमारे तीस वषवे उपदेश केिा. िोकांना धम्व 
सहजपणे कळावा महणून वध्वमान महावीर ‘अध्वमागधी’ 
्या िोकभाषेतून िोकांशी संवाद साधत. त्यांनी 
सालंगतिेिा धम्व हा शदु् आचरणावर भर देणारा 
होता. शदु्  आचरणासाठी त्यांनी सांलगतिेल्या 
मागा्वचे सार पंचमहाव्ते आलण लत्ररतने ्यांमध्ये 
सामाविेिे आहे. िोकांना उपदेश करण्यासाठी 
ती्थांकरांच्या ज्या सभा होत, त्यांना ‘समवसरण’ असे 
अध्वमागधी भाषेत महणत असत, हे समवसरण  
समतेवर  आधारिेिे असे. ्या समवसरणांमध्ये सव्व 
वणाांतीि िोकांना प्रवेश असे.

पंचमहाव्रिये	 ः पंचमहाव्ते महणजे अत्यंत 
काटेकोरपणे पाळण्याचे पाच लन्यम.

१.	अतहंसा	ः	कोणत्याही जीवािा दुखापत होईि 
लकंवा त्याची लहंसा होईि, असे वागू न्ये.

२.	सतय	ः प्रत्येक वचन आलण ककृती खरेपणाची 
असावी.

३.	 असियेय	 ः ‘सते्य’ महणजे चोरी. दुसऱ्याच्या 
मािकीची लकंवा हक्ाची गोष् मािकाच्या 
संमतीलशवा्य घेणे महणजे चोरी. चोरी न करणे, महणजे 
असते्य.

४.	अपररग्ह	 ः	मनात हाव बाळगून मािमततेचा 
साठा करण्याकडे माणसाचा कि असतो. असा साठा 
न करणे, महणजे अपररग्ह.

५.	 ब्रह्मचयचा	 ः शरीरािा सुखकारक वाटणाऱ्या 
गोष्टींचा त्याग करून व्तांचे पािन करणे महणजे 
ब्रह्मच्य्व.

तत्रतनये	 ः लत्ररतने महणजे १. ‘सम्यक् दश्वन’,     
२. ‘सम्यक् ज्ान’ आलण ३. ‘सम्यक् चाररत्र’ ही तीन 
तत्वे. सम्यक् ्याचा अ्थ्व ‘संतुलित’ असा आहे.
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गौिम	बुद्ध

धम्वचक्रप्रवत्वन असे महटिे जाते. नंतरच्या काळात 
त्यांनी धममाचा उपदेश करण्यासाठी सुमारे पंचेचाळीस 
वषवे चाररका केिी. चाररका महणजे पा्यी लफरणे. त्यांनी 
आपिा उपदेश पािी ्या िोकभाषेत किेा. बौद् 
धममामध्ये बुद्, धमम आलण संघ ्यांना शरण जाण्याची 
संकलपना महत्वाची आहे. ्या संकलपनिेा ‘लत्रशरण’ 
असे महणतात. त्यांनी सालंगतिेल्या धममाचे सार 
पुढीिप्रमाणे आहे. 

आयचासतयये	ः मानवी जीवनातीि सव्व व्यवहारांच्या 
मुळाशी चार सत्ये आहेत. त्यांना आ्य्वसत्ये महटिेिे 
आहे.

१.	दुःख	ः मानवी जीवनात दुःख असते.

२.	दुःखाचये	कारण	ः दुःखािा कारण असते. 

३.	दुःख-तनवारण	ः	दुःख दूर करता ्येते.

४.	 प्रतिपद	 ः प्रलतपद महणजे माग्व. हा दुःखाचा 
अंत करण्याचा माग्व आहे. हा माग्व शुद् आचरणाचा 
आहे. ्या मागा्विा ‘अष्ांलगक माग्व’ असे महटिे आहे.

पंचिीि	 ः गौतम बदु्ांनी पाच लन्यमांचे पािन 
करण्यास सांलगतिे. त्या लन्यमांनाच ‘पंचशीि’ असे 
महणतात.

१. प्राण्यांची हत्या करण्यापासून दूर राहणे.

२. चोरी करण्यापासून दूर राहणे.

३. अनलैतक आचरणापासून दूर राहणे.

४. असत्य बोिण्यापासून दूर राहणे.

५. मादक पदा्थाांच्या सेवनापासून दूर राहणे.

बौद्ध	संघ	ः आपल्या धममाचा उपदेश करण्यासाठी 
त्यांनी लभकखूचंा संघ लनमा्वण केिा. गृहस्थ जीवनाचा 
त्याग करून संघात प्रवेश करणाऱ्या त्यांच्या अन्ुया्यांना 
‘लभकखू’ असे महटिे जाते. बदु्ांप्रमाणे लभकखूही 
चाररका करून िोकांना धममाचा उपदेश करत असत. 
ससत्र्यांचा सवतंत्र संघ होता. त्यांना लभकखुनी असे 
महणतात. बौद् धमा्वत सव्व वणाांतीि व जातटींमधीि 
िोकांना प्रवेश होता. 

होते लसद्ा्थ्व. त्यांना मानवी जीवनाचे संपणू्व ज्ान 
प्राप्त झािे होते, महणून त्यांना ‘बदु्’ असे महटिे 
गेिे. मानवी जीवनात दुःख का आहे, हा प्रशन त्यांना 
पडिा. त्याचे उततर शोधण्यासाठी त्यांनी घरादाराचा 
त्याग केिा. एका वैशाख  पौलण्वमेिा लबहारमधीि 
ग्या शहरापासून जवळच असिेल्या ऊरुविेा ्या 
लठकाणी एका लपंपळाच्या झाडाखािी ते ध्यानस्थ 
बसिे होते. त्या वेळी त्यांना ‘बोलध’ प्राप्त झािी. 
‘बोलध महणजे सववोच्च ज्ान’. त्या लपंपळाच्या वृक्ािा 
आता ‘बोलधवृक्’ असे महणतात. तसेच ‘ऊरुविेा’ ्या 

स्थानािा ‘बोधग्या’ असे महणतात. त्यांनी त्यांचे 
पलहिे प्रवचन वाराणसीजवळ सारना्थ ्ये्थे लदिे. ्या 
प्रवचनात त्यानंी जो उपदेश किेा, त्यास ‘धमम’ असे 
महटिे जाते. ्या प्रवचनाद्ारे त्यांनी धममाच्या चक्रािा 
गती लदिी महणून ्या घटनिेा ‘धममचक्पवततन’ असे 
पािी भाषेत महटिे जाते. संसककृतमध्ये त्यािा 

बोतधवृक्ष
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माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

अष्टांतगक	मागचा	
१.	समयक्	दृष्टी	ः चार आ्य्वसत्यांचेे ज्ान हो्य.
२.	समयक्	संकलप	ः लहंसा वगैरे तत्वांचा त्याग  
 हो्य.
३.	समयक्	वाचा	ः असत्य, चहाडी, कठोरता  
 आलण लनर्थ्वक बडबड न करणे.
४.	समयक्	कमाचानि	ः प्राण्यांची हत्या, चोरी आलण  
 सवैराचार ्यांच्यापासून दूर राहणे.
५.	समयक्	आजीव	ः उपजीलवका गैर मागा्वने न  
 करता ्योग्य मागा्वने करणे.
६.	समयक्	वयायाम	ः व्या्याम महणजे प्र्यतन करणे 
 हो्य. वाईट कमवे उतपन् होऊ न्येत; उतपन्  
 झािी असल्यास त्यांचा त्याग करावा; चांगिी  
 कमवे उतपन् वहावीत; तसेच, उतपन् झािी  
 असल्यास ती नष् होऊ न्येत, ्यासाठी प्र्यतन  
 करणे.
७.	समयक्	समृिी	ः मन एकाग् करून िोभ वगैरे  
 लवकारांना दूर करणे आलण आपिे लचतत  
 वगैरेंना ्योग्य रीतीने समजून घेणे.
८.	समयक्	समाधी	ः लचतत एकाग् करून ध्यानाचा 
 अनुभव घेणे.

आहेत. सव्व प्रालणमात्रांलवष्यीची ‘करुणा’ हे त्यांच्या 
व्यसक्मत्वाचे असाधारण वैलशष्ट होते. 

गौतम बदु्ांनी उपदेशिेिी सलहषणुता केवळ 
भारती्य समाजािाच नवहे, तर सव्व मानवजातीिा 
आजही माग्वदश्वक आहे. 

िोकायि	 ः	िोका्यत लकंवा चावा्वक ्या नावाने 
ओळखिा जाणारा प्राचीन काळातीि लवचारप्रवाहही 
महत्वाचा आहे. त्याचा भर सवतंत्र लवचारावर होता. 
त्याने वेदांचे प्रामाण्य नाकारिे. 

प्राचीन काळात भारती्य भूमीत नवनवीन धालम्वक 
लवचारांचे स्ोत लनमा्वण होत रालहिे. कािांतराने ज्यू, 
सरिशचन, इसिाम आलण पारशी हे धम्व भारती्य समाजात 
रुजिे.

५.३	जयू	धमचा
ज्यू धमा्वचे िोक साधारणपणे इसवी सनाच्या 

पलहल्या ते लतसऱ्या शतकात केरळमधीि कोचीन ्ये्थे 
आिे  असावेत. ज्यू धमा्विा ‘्यहुदी’ धम्व असेही महटिे 
जाते. देव एकच आहे, असे ज्यू धमवी्य मानतात. ज्यू 
धमा्वच्या लशकवणीत न्या्य, सत्य, शांती, प्रेम, करुणा, 
लवनम्ता, दान करणे, चांगिे बोिणे आलण सवालभमान 
्या गुणांवर भर लदिेिा आहे. त्यांच्या प्रा्थ्वनास्थळािा 
‘लसनॅगॉग’ असे महणतात.

उपदयेिाचये	सार	ः गौतम बुद्ांनी मानवी बुद्ीच्या 
सवातंत्याची घोषणा किेी. वण्व वगैरेंच्या आधारे 
मानिी जाणारी लवषमता नाकारिी. जनमाने कोणी  
श्ेष्ठ वा कलनष्ठ ठरत नाही, तर आचरणावरूनच शे्ष्ठ 
कलनष्ठता ठरते. ‘छोटीशी लचमणीदेखीि आपल्या 
घर्टात सवचछंदपणाने लचवलचवते’ हे त्यांचे वचन 
लवख्यात आहे. ते सवातंत्य आलण समता ्या 
मूल्यांलवष्यटींचे त्यांचे लचंतन दश्ववते. त्यांनी 
पुरुषांच्याप्रमाणे ससत्र्यांनाही सवतःची उन्ती करण्याचा 
अलधकार आहे असा उपदेश किेा. ्यज्ासारख्या 
कम्वकांडािा लवरोध केिा. त्यांनी उपदेशिेिी प्रज्ा, 
शीि, इत्यादी मूल्ये मानवाचे कल्याण साधणारी 

तसनॅगॉग
५.४	खरिशचन	धमचा	

सरिशचन धमा्वची स्थापना ्येशू सरिसतांनी किेी. तो 
जगभर पसरिा आहे. ्येशू सरिसतांच्या १२ लशष्यांपैकी 



24

एक असणारे सेंट ्थॉमस हे इसवी सनाच्या पलहल्या 
शतकात केरळमध्ये आिे. त्यांनी लत्रचूर लजलह्ातीि 
पल््यूर ्ये्थे इसवी सन ५२ मध्ये चच्वची स्थापना किेी. 
सरिशचन धमा्वच्या लशकवणीनुसार देव एकच आहे. तो 
सवाांचा प्रेमळ लपता आहे आलण सव्वशसक्मान आहे. 
्येशू सरिसत हे देवाचे पुत्र असून मानवजातीच्या 
उद्ारासाठी पृथवीवर आिेिे होते असे मानिे जाते. 
आपण सारे एकमेकांचे बंधुभलगनी आहोत. आपण 
सवाांवर प्रेम किेे पालहजे, अगदी शत्रूवर देखीि. 
चुकिेल्यानंा क्मा किेी पालहजे, असे सरिशचन धमा्वमध्ये 
सांलगतिे आहे. ‘बा्यबि’ हा सरिशचन धमा्वचा पलवत्र 
धम्वग्ं्थ आहे. सरिशचन िोकांच्या प्रा्थ्वनास्थळािा 
‘चच्व’ असे महणतात.

्या धम्वग्ं्थात केिेिे आहे. भारत आलण अरबसतान 
्यांमध्ये फार प्राचीन काळापासून व्यापारी संबंध होते. 
अरबसतानातीि व्यापारी केरळच्या लकनाऱ्यावरीि 
बंदरांना भेट देत असत. इसवी सनाच्या सातव्या शतकात 
अरबसतानात इसिामचा प्रसार झािा. त्याच शतकात 
अरबी व्यापाऱ्यांमाफ्कत भारतामध्ये इसिामचे आगमन 
झािे. इसिाम धमा्वच्या प्रा्थ्वनास्थळािा ‘मशीद’ असे 
महणतात.

मिीद

चचचा

५.५	इसिाम	धमचा
इसिाम हा एकेशवरवाद मानणारा धम्व आहे. 

अल्ा एकच असून मुहममद पैगंबर त्याचे प्रेलषत आहेत. 
ईशवराचा संदेश पैगंबरांमाफ्कत पलवत्र कुरआन ्या 
धम्वग्ं्थामधून प्रकट झािेिा आहे. ‘इसिाम’ ्या 
शबदाचा अ्थ्व ‘शांती’ असा आहे. ्या शबदाचा अ्थ्व 
‘अल्ाहिा शरण जाणे’ असाही होतो. सव्वकाळी 
आलण सव्वत्र फक् अल्ाह आहे, तो सव्वशसक्मान 
आलण परम द्याळू  आहे, असे इसिाममध्ये सांलगतिेिे 
आहे. मानवी अससततवाचा हेतू अल्ाहची उपासना 
करणे हाच आहे, असे मानिेिे आहे. मनुष्याने 
आ्ुयष्यात कसे वागावे, ्याचे माग्वदश्वन पलवत्र ‘कुरआन’ 

५.६	पारिी	धमचा
पारशी िोक आलण वैलदक संसककृतीचे िोक 

्यांच्यामध्ये प्राचीन काळापासून संबंध होते. पारशी 
धमा्वच्या पलवत्र ग्ं्थाचे नाव ‘अवेसता’ असे आहे. 
‘ऋगवेद’ आलण अवेसता ्यांतीि भाषेमध्ये साम्य आहे. 
पारशी िोक इराणच्या ‘पास्व’ लकंवा ‘फास्व’ नावाच्या 
प्रांतातून भारतात आिे, महणून त्यांना ‘पारशी’ ्या 
नावाने ओळखिे जाते. ते प्र्थम गुजरातमध्ये आिे. ते 
इसवी सनाच्या आठव्या शतकात आिे असावेत असे 
काहटींचे मत आहे. झर्थुष्ट्र हे पारशी धमा्वचे संस्थापक 
होते. ‘अहुर मजद’् ्या नावाने त्यांच्या देवाचा उले्ख 
केिा जातो. पारशी धमा्वमध्ये अग्ी आलण पाणी ्या दोन 
तत्वांना अत्यंत महत्व आहे. त्यांच्या देवळांमध्ये 
पलवत्र अग्ी प्रजवलित केिेिा असतो. त्या देवळांना 
‘अग्यारी’ असे महणतात. उततम लवचार, उततम वाणी 
आलण उततम ककृती ही तीन प्रमुख आचरणतत्वे हा 
पारशी लवचारसरणीचा गाभा आहे.
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अगयारी

१.   ररकामया	जागी	योगय	िबद	तिहा.
(१) जैन धमा्वत........्या तत्वािा महत्व लदिेिे  
 आहे.
(२) सव्व प्रालणमात्रांलवष्यीची.........हे गौतम 
 बुद्ांच्या व्यसक्मत्वाचे असाधारण वलैशष्ट  
 होते.

२.	 थोडकयाि	उतिरये	दा.
 (१) वध्वमान महावीरांनी कोणती लशकवण लदिी?
 (२)  गौतम बुद्ांचे कोणते वचन लवख्यात आहे,  

 त्यातून कोणती मूल्ये प्रकट होतात?
 (३) ज्यू धमा्वच्या लशकवणीत कोणत्या गुणांवर भर  

 लदिेिा आहे?
 (४) सरिशचन धमा्वमध्ये का्य सांलगतिे आहे?
 (५) इसिाम धमा्वची लशकवण का्य सांगते?
 (६) पारशी लवचारसरणीचा गाभा कोणता आहे?
३. टीपा	तिहा.
	 (१) आ्य्वसत्ये (२) पंचशीि
४. खािी	तदियेलया	पंचमहाव्रिये	आतण	तत्रतनये	यांचये	िकतयाि	

वगगीकरण	करून	तिहा.
	 (१) अलहंसा (२) सम्यक्  दश्वन (३) सत्य 

 (४) असते्य (५) सम्यक्  ज्ान (६) अपररग्ह 
 (७) सम्यक्  चाररत्र (८) ब्रह्मच्य्व

 
५. कारणये	तिहा.
	 (१) वध्वमान महावीरांना ‘लजन’ का महणू िागिे?
 (२) गौतम बदु्ांना ‘बुद्’ असे का महटिे गेिे?
उपक्रम	
 (१) लवलवध सणांची मालहती व लचत्रे ्यांचा संग्ह करा.
 (२) लवलवध धमाांच्या प्रा्थ्वनास्थळांना भेटी दा व   

    पररसर भेटीचे वण्वन वगा्वत क्थन करा. 

सवाधयाय

*	*	*

पंचमहाव्रिये तत्रतनये
(१)................. (१).................
(२)................. (२).................
(३)................. (३).................
(४).................
(५).................
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६.१ जन्दे
६.२ महपाजन्दे
६.३ मगध सपाम्पाज्पाचपा उद्

६.१ जन्दे
साधारण्णे इ.स.्ू. १००० ते इ.स.्ू. ६०० हा 

कािखंड महणजे वैठदकोततर कािखंड मानिा जातो. 
्ा काळात जन्दे अससततवात आिी. ही जन्दे 
महणजे छोटी छोटी राज्े होती. भारती् उ्खंडाच्ा 
वा्व्ेिा असिेल्ा आजच्ा अफगाठणसतान्ासून 
्ूववेिा ठबहार, बंगाि, ओठडशा््यंतच्ा प्रदेशात 
आठण दठषिणेिा महाराष्ट्ा््यंत ही जन्दे ्सरिेिी 

भारताच्ा नकाशा आराखड्ात सोळा 
महाजन्दांची नावे ठिहा.

्रून ्हपा.

६. जन्दे आणि महपाजन्दे

26



27

होती. आजच्या महाराष्ट्राचा काही भाग तेवहाच्या 
‘अशमक’ ्या जनपदाने व्यापिेिा होता. संसककृत, 
पािी आलण अध्वमागधी सालहत्यात ्या जनपदांची नावे 
आढळतात. ग्ीक इलतहासकारांच्या लिखाणातूनही 
त्यासंबंधीची मालहती लमळते. त्यांतीि काही 
जनपदांमध्ये राजेशाही होती. काहटींमध्ये मात्र गणराज्य 

कोसि वतस अवंिी मगध

महाजनपदये

l कोसि महाजनपदाचा 
लवसतार लहमाि्याच्या 
पा्यथ्याशी नपेाळ आलण 
उततर प्रदेश ्या लठकाणी 
झािा होता.

l ्या राज्यातीि श्ावसती, 
 कुशावती आलण साकेत  
 ही नगरे प्रलसद् होती.
l श्ावसती ही कोसि 
 महाजनपदाची राजधानी  
 होती.
l गौतम बुद्   
 श्ावसतीमधीि
 जेतवन ्या प्रलसद्  
 लवहारात दीघ्वकाळ  
 रालहिे होते.
l कोसिचा राजा  
 प्रसेनलजत हा वध्वमान  
 महावीर आलण गौतम  
 बुद् ्यांचा समकािीन  
 होता.
l कोसिचे राज्य  
 मगधामध्ये लविीन
 झािे.

l वतस महाजनपदाचा 
 लवसतार उततर प्रदशेातीि 
 प्र्याग महणजे 
 अिाहाबादच्या 
 आसपासच्या प्रदशेात  

झािा होता.
l कोसम महणजेच  

प्राचीन काळचे  कौशांबी 
नगर हो्य.

l हे एक महत्वाचे
  व्यापारी केंद्र होते.
l कौशांबीतीि   

तीन अत्यंत  श्ीमंत  
व्यापाऱ्यांनी गौतम 

 बुद् आलण त्यांचे  
अनु्या्यी ्यांच्यासाठी 

 तीन लवहार बांधिे होते.
l राजा उद्यन हा गौतम  

बुद्ांचा समकािीन  
होता.

l राजा उद्यनानंतर  
वतस महाजनपदाचे  
सवतंत्र अससततव  
फार काळ लटकिे 
नाही. ते अवंती  
महाजनपदाच्या राजाने  
लजंकून घेतिे.

l मध्य प्रदेशातीि  
 माळवा प्रदेशामध्ये  
 अवंती हे प्राचीन  
 महाजनपद होते.
l उजजल्यनी (उजजैन) हे  
 नगर ही त्याची  
 राजधानी होती.
l उजजल्यनी हे एक  
 महत्वाचे व्यापारी केंद्र  
 होते.
l अवंतीचा राजा प्रदोत 
 हा वध्वमान महावीर  
 आलण गौतम बदु्  
 ्यांचा समकािीन  
 होता.
l अवंतीचा राजा  
 नंदीवध्वन ्याच्या 
 कारलकदवीत अवंती  
 मगध साम्ाज्यात  
 लविीन झािे.

l लबहारमधीि पाटणा,  
 ग्या ्या शहरांच्या  
 आसपासचा प्रदेश  
 आलण बंगािचा काही 
 भाग ्या प्रदेशात  
 प्राचीन मगध   
 महाजनपद होते.
l राजगृह (राजगीर) ही  
 त्याची राजधानी होती.
l महागोलवंद ्या   
 वासतुलवशारदाने  
 लबंलबसाराचा राजवाडा  
 बांधिा होता.
l जीवक हा प्रलसद्  
 वदै लबंलबसाराच्या  
 दरबारात होता.
l लबंलबसाराने गौतम  
 बुद्ांचे लशष्यतव  
 पतकरिे होते.

होते. जनपदांमधीि ज्येष्ठ व्यक्टींची ‘गणपररषद’ 
असे. गणपररषदेचे सदस्य एकलत्रतपणे चचा्व करून 
राज्यकारभारासंबंधीचे लनण्व्य घेत असत. अशा चचा्व 
लज्थे होत, त्या सभागृहास ‘सं्थागार’ असे महटिे 
जाई. गौतम बुद् शाक्य गणराज्यातीि होते. प्रत्येक 
जनपदाची सवतंत्र नाणी होती.

६.२	महाजनपदये
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काही जनपदे हळूहळू अलधक बिशािी झािी. 
त्यांच्या भौगोलिक सीमा लवसतारल्या. अशा जनपदांना 
महाजनपदे महटिे जाऊ िागिे. सालहत्यातीि 
उल्ेखांच्या आधारे असे लदसते, की इ.स.पू.६व्या 
शतकाप्यांत महाजनपदांमध्ये सोळा महाजनपदांना 
लवशेष महत्व प्राप्त झािे होते. त्यांतही कोसि, 
वतस, अवंती आलण मगध ही चार महाजनपदे अलधक 
सामथ्य्ववान होत गेिी.

६.३	मगध	साम्ाजयाचा	उदय
लबंलबसाराचा मुिगा अजातशत्रू ्यानेही मगधाचा 

लवसतार करण्याचे धोरण सवीकारिे. त्याने पवूवेकडीि 
अनेक गणराज्ये लजंकून घेतिी. अजातशत्रूच्या काळात 
मगधाची भरभराट झािी. त्याने बौद् धम्व सवीकारिा 
होता. गौतम बुद्ाचं्या महापररलनवा्वणानंतर 
अजातशत्रूच्या कारलकदवीत राजगृह ्ये्थे बौद् धमा्वची 
पलहिी सलंगती महणजेच पररषद झािी.

अजातशत्रचू्या काळात मगधाच्या पाटिीग्ाम ्या 
नव्या राजधानीचा पा्या घातिा गेिा. पुढे हेच 
पाटलिपुत्र ्या नावाने प्रलसद् झािे. पाटलिपुत्र 
आजच्या पाटणा शहराच्या पररसरात असावे.

अजातशत्रनूंतर होऊन गेिेल्या मगधाच्या 
राजांमध्य े लशशुनाग हा महत्वाचा राजा होता. त्याने 
अवंती, कोसि आलण वतस ही राज्ये मगधािा 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

सोळा महाजनपदाचंी प्राचीन व आधलुनक नावे :  
(१) काशी (बनारस), (२) कोसि (िखनौ),  
(३) मल् (गोरखपूर) (४) वतस (अिाहाबाद) 
(५) चेलद (कानपूर), (६) कुरु (लदल्ी),  
(७) पांचाि (रोलहिखंड), (८) मतस्य (ज्यपूर), 
(९) शूरसेन (म्थुरा), (१०) अशमक (औरंगाबाद-
महाराष्ट्र), (११) अवंती (उजजैन), (१२) अंग 
(चंपा-पूव्व लबहार), (१३) मगध (दलक्ण-लबहार), 
(१४) वृजजी (उततर लबहार), (१५) गांधार 
(पेशावर), (१६) कंबोज (गांधारजवळ)

जोडिी. उततर भारताचा जवळजवळ सव्व प्रदेश 
मगधाच्या अमिाखािी आिा. अशा रीतीने मगध 
साम्ाज्य आकारािा आिे.

मगध	 साम्ाजयाचये	 नंद	 राजये	 ः इ.स.पू. ३६४ ते 
इ.स.पू. ३२४ ्या काळात मगध साम्ाज्यावर नंद 
राजांची सतता होती. एका मोठ्ा साम्ाज्यािा 
आवश्यक अशी शासनव्यवस्था नंद राजांनी लनमा्वण 
केिी. पा्यदळ, घोडदळ, र्थदळ आलण हततीदळ 
असे चतुरंग सैन्य त्यांच्या पदरी होते. त्यांनी 
वजनमापांची प्रमालणत पद्त सुरू केिी.

नंद घराण्याच्या शेवटच्या राजाचे नाव धनानंद 
असे होते. त्याच्या काळाप्यांत मगध साम्ाज्याचा 
लवसतार पसशचमेकडे पंजाबप्यांत झािा होता. 
धनानंदाच्या कारलकदवीत चंद्रगुप्त मौ्य्व ्या महत्वाकांक्ी 
तरुणाने पाटलिपुत्र लजंकून घेतिे, नंद राजवटीचा शेवट 
केिा  आलण मौ्य्व साम्ाज्याचा पा्या घातिा.

पुढीि पाठात आपण मौ्य्व साम्ाज्याच्या 
उद्याच्या काळात भारताच्या वा्यव्य आलण पसशचम 
भागावर झािेिी परकी्य आक्रमणे ्यांची मालहती 
करून घेऊ. तसेच मौ्य्व साम्ाज्याची सलवसतर मालहती 
घेऊ.

अजािितू्-तिलप
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१.   खािीि	प्रशनांची	प्रतययेकी	एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१)  जनपदे महणजे का्य?

(२) महाजनपदे महणजे का्य?
(३) बौद् ध धमा्वची पलहिी पररषद कोठे झािी?
(४) वजनमापांची प्रमालणत पद् धत कोणी सुरू केिी?

२.	 सांगा	पाहू.
	 (१)  आजच्या महाराष्ट्राचा काही भाग तेवहाच्या ्या 
  जनपदाने व्यापिा होता.
 (२) जनपदांमधीि ज्येष्ठ व्यक्टींची असे.
 (३) ज्या सभागृहात चचा्व होत असे त्यािा महटिे जाई.
 (४) गौतम बुद् गणराज्यातीि हाेते.
 (५) चतुरंग सैन्य.

सवाधयाय

*	*	*

अ.	क्र. महाजनपदाचये	राजय तठकाण राजधानी प्रमुख	राजाचये	नाव

१. --- लहमाि्याच्या 
पा्यथ्याशी

--- ---

२. वतस --- --- ---

३. --- --- --- प्रदोत

४. --- पाटणा, ग्या ्या शहरांच्या
आसपासचा प्रदेश  

--- ---

उपक्रम	
(१)  तुमच्या पररसरातीि लकलल्यािा भेट दा व खािीि मुद् दांना अनुसरून मालहती लमळवा.
 (१) लकलल्याचा प्रकार (२) कोणत्या राजवटीतीि लनलम्वती (३) लकले्दार (४) प्रमुख वलैशष्ट
(२) भारती्य िषकरात कोणकोणती दिे आहेत, त्यांची मालहती लमळवा.
(३) खािीि तक्ा पूण्व करा.

३. जोड्ा	जुळवा.
	 ‘अ’	गट          ‘ब’	गट
(१) संलगती    (अ)  अजातशत्रू
(२) धनानंद   (ब)  पररषद
(३) पाटिीग्ाम   (क)  महागोलवंद
     (ड)  नंद राजा
४. भारिािीि	 तवतवध	 घटक	 राजयये	 व	 तयांची	 राजधानी	

यांची	यादी	ियार	करा. 
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७.१ ग्ीक	सम्ाट	तसकंदराची	सवारी
७.२ मौयचा	साम्ाजय

केिी. लसंधू नदी ओिांडून तो तक्लशिेस आिा. ्या 
मागा्ववर काही स्थालनक भारती्य राजांनी त्याच्याशी 
लनकराचा िढा लदिा. तरीही पंजाबप्यांत पोचण्यात 
लसकंदर ्यशसवी झािा, मात्र ्या सवारीत त्याच्या 
सैलनकांना फार हािअपेष्ा सहन कराव्या िागल्या 
होत्या. त्यांना मा्यदेशी जाण्याचे वेध िागिे होते. 
त्यांनी त्याच्यालवरुद् बंड पुकारिे. लसकंदरािा माघार 
घेणे भाग होते. भारतातीि लजंकिेल्या प्रदेशांच्या 
व्यवस्थेसाठी त्याने ग्ीक अलधकाऱ्यांच्या नेमणुका 
केल्या आलण त्यांना ‘सत्रप’ असे महटिे. त्यानंतर तो 
परत लफरिा. वाटेत बॅलबिोन ्ये्थे इ.स.पू. ३२३ मध्ये 
तो मरण पाविा. हे स्थळ आजच्या इराकमध्ये आहे.

लसकंदराच्या आगमनामुळे भारत आलण 
पसशचमेकडीि जग ्यांच्यातीि व्यापार वाढिा. 
लसकंदराच्या बरोबर जे इलतहासकार होते, त्यांनी त्यांच्या 
िेखनातून पसशचमेकडीि जगािा भारताचा पररच्य 
करून लदिा. ग्ीक मूलत्वकिेचा भारती्य किाशैिीवर 
प्रभाव पडिा. त्यातून पुढे गांधार नावाच्या किाशिैीचा 
उद्य झािा. ग्ीक राजांची नाणी वलैशष्टपूण्व असत. 
त्यावर एका बाजूिा ते नाणे पाडणाऱ्या राजाचे लचत्र, तर 
दुसऱ्या बाजूिा एखादा ग्ीक देवतेचे लचत्र असे. 
नाण्यावर त्या राजाचे नाव असे. लसकंदराची नाणीही 

७.१	ग्ीक	सम्ाट	तसकंदराची	सवारी

ग्ीक सम्ाट अिेकझांडर ऊफ्क लसकंदर ्याने 
इ.स.पू. ३२६ मध्ये भारताच्या वा्यव्य प्रदेशावर सवारी 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?
इ.स.पू. सहाव्या शतकात इराणमध्ये सा्यरस 

नावाच्या राजाने मोठे साम्ाज्य प्रस्थालपत केिे होते. 
हे साम्ाज्य वा्यव्य भारतापासून रोमप्यांत आलण 
आलरिकेतीि इलजप्तप्यांत पसरिेिे होते. इ.स.पू. 
५१८ च्या सुमारास दा्यु्वश नावाच्या इराणी सम्ाटाने 
भारताचा वा्यव्येकडीि प्रदेश आलण पंजाबप्यांतचा 
काही भाग लजंकून घेतिा होता. दा्यु्वशने ्या 
प्रदेशातीि काही सैलनक आपल्या सैन्यात भरती 
केिे होते. ग्ीक इलतहासकारांच्या िेखनातून त्यांची 
मालहती लमळते. सम्ाट दा्यु्वशच्या काळात भारत 
आलण इराण ्यांच्यामध्ये राजनलैतक संबंध प्रस्थालपत 
झािे. त्यातून व्यापार आलण किा ्या क्ेत्रांतीि 
देवाणघेवाण वाढिी. सम्ाट दा्यु्वशने त्याच्या 
साम्ाज्यात सव्वत्र ‘दाररक’ नावाचे एकाच प्रकारचे 
चिन िागू केिे. त्यामुळे व्यापार करणे सोपे झािे. 
पलस्वपोिीस हे राजधानीचे शहर सम्ाट दा्यु्वशच्या 
काळात बांधिे गेिे. पलस्वपोिीस हे लठकाण 
इराणमध्य ेआहे.

सम्ाट	तसकंदर

दाररक

७.	मौयचाकािीन	भारि

30
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अशाच प्रकारची होती. नतंरच्या काळात भारतातीि 
राजांनीही अशा प्रकारची नाणी पाडण्यास सरुुवात किेी.
७.२	मौयचा	साम्ाजय

चंद्रगुप्त	मौयचा	ः चंद्रगुप्त मौ्या्वने मौ्य्व साम्ाज्याची 
स्थापना केिी. मगधचा नंद राजा धनानंद ्याच्या जुिमी 
राजवटीिा िोक कंटाळिे होते. त्याचा पाडाव करून 
चंद्रगुप्त मौ्या्वने इ.स.पू. ३२५ च्या सुमारास मगधावर 
सवतःची सतता प्रस्थालपत केिी. त्याने अवंती आलण 
सौराष्ट्र लजंकून घेऊन, आपल्या साम्ाज्याचा लवसतार 
करण्यास सुरुवात किेी. लसकंदराने नेमिेल्या सत्रपांमध्ये 
त्याच्या मृत्यूनंतर सततेसाठी िढा्या सुरू झाल्या. 
सेल्यकुस लनकेटर हा लसकंदराचा सेनापती होता. 
लसकंदराच्या मृत्यूनंतर तो बॅलबिोनचा राजा झािा 
होता. त्याने वा्यव्य भारत आलण पंजाबवर आक्रमण 
केिे. चंद्रगुप्त मौ्या्वने त्याच्या आक्रमणाचा ्यशसवी 
प्रलतकार केिा. सेल्युकस लनकेटरचा पराभव केल्यामुळे 
अफगालणसतानातीि काबूि, कंदाहार, हेरात हे प्रदेश 
त्याच्या साम्ाज्यात सामीि झािे. 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

लवशाखदतत ्या संसककृत नाटककाराने 
‘मुद्राराक्स’ हे नाटक लिलहिे. त्यात धनानंदाचा 
नाश करून चंद्रगुप्त मौ्या्वने सवतंत्र सतता कशी 
स्थापन केिी. हे क्थानक उिगडिे आहे. ्या 
क्थानकात आ्य्व चाणक्य लकंवा कौलटल्य ्याच्या 
्योगदानास लवशेष महत्व लदिे आहे. 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

जैन परंपरेनुसार चंद्रगुप्त मौ्या्वने जैन धमा्वचा 
सवीकार केिा होता, असे मानिे जाते. आ्युष्याच्या 
शेवटी त्याने राजपदाचा त्याग केिा. उरिेिे आ्युष्य 
तो कना्वटकातीि श्वणबेळगोळ ्ये्थे रालहिा. ते्थेच 
त्याचा मृत्यू झािा.

मेगॅसस्थलनस हा सेल्युकस लनकेटरचा राजदूत 
चंद्रगुप्त मौ्या्वच्या दरबारात रालहिा होता. त्याच्या 
‘इंलडका’ ्या गं््थातीि वण्वन हे मौ्य्वकािीन भारताच्या 
अभ्यासाचे महत्वाचे साधन आहे.

गुजरात राज्यातीि जुनागढजवळ सम्ाट चंद्रगुप्त 
मौ्या्वने ‘सुदश्वन’ नावाचे धरण बांधिेिे होते. तसा 
उल्ेख असिेिा लशिािेख आहे. तसकंदराचये	चांदीचये	नाणये-दोनही	बाजू

सम्ाट	 अिोक	 ः चंद्रगुप्ताने राजपदाचा त्याग 
केल्यानंतर त्याचा मिुगा लबंदुसार मगधचा राजा झािा. 
लबंदुसारच्या मृत्यूनंतर त्याचा मिुगा अशोक इ.स.पू. 
२७३ मध्ये सततेवर आिा. राजा होण्यापूववी त्याची 
नेमणूक तक्लशिा आलण उजजल्यनी ्ये्थे राज्यपाि 
महणून करण्यात आिी होती. तो राज्यपाि असताना 
तक्लशिा ्ये्थे झािेिे बंड त्याने ्यशसवीरीत्या मोडून 
काढिे होते. मगधचे सम्ाटपद  प्राप्त झाल्यानंतर त्याने 
कलिंगवर सवारी केिी. कलिंग राज्याचा प्रदेश आजच्या 
ओलडशा राज्यात होता. सम्ाट अशोकाने कलिंगवर 
लवज्य लमळविा. 

वा्यव्येस अफगालणसतान आलण उततरेस 
नेपाळपासून दलक्णेस कना्वटक आलण आंध्र प्रदेशाप्यांत, 
तसेच पूववेस बंगािपासून पसशचमेस सौराष्ट्राप्यांत सम्ाट 
अशोकाचे साम्ाज्य पसरिे होते.  

कतिंगचये	युद्ध	ः कलिंगच्या ्युद्ातीि रक्पात 
पाहून अशोकाने पुनहा कधीही ्युद् न करण्याचा लनण्व्य 
घेतिा. सत्य, अलहंसा, इतरांप्रलत द्या आलण क्मावृतती 
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्रून ्हपा.

भारताच्ा नकाशा आराखड्ात सम्ाट अशोकाचे 
ठशिािेख व सतंभिेख दश्शवणारी ठिकाणे दाखवा.

सम्पाट अशो्पाचपा संदेश 
l	माताठ्त्ाचंी सेवा करणे चांगिे आहे.
l	ज्ा ठवज्ामुळे प्रेमभावना वाढते तोच खरा ठवज्.

ho Zoh‘r bjmV R>odm. 
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हये	करून	पहा.

तमुच्या पररसरात कोणत्या ससं्था कोणती 
िोकोप्योगी काम ेकरतात त्याचा अहवाि त्यार करा.

हे गुण त्याच्या दृष्ीने महत्वाचे होते. त्याचा संदेश 
िोकांप्यांत पोचवण्यासाठी त्याने लठकलठकाणी 
लशिािेख आलण सतंभिेख कोरलविे. हे िेख ब्राह्मी 
लिपीत आहेत. ्या िेखांमध्ये त्याने सवतःचा उल्ेख 
‘देवानं लप्यो लप्यदसी’ (देवाचा लप्र्य लप्र्यदशवी) असा 
केिेिा आहे. राज्यालभषेक झाल्यानंतर आठ वषाांनी 
त्याने कलिंगवर लवज्य लमळविा आलण त्ेथीि लवनाश 
पाहून त्याचे हृद्यपररवत्वन झािे, ्याचा उल्ेख त्याच्या 
एका िेखात आहे.

 सम्ाट अशोकाच्या लदल्ी-टोपडा ्ये्थीि 
एका िेखात वटवाघळे, माकडे, गेंडे इत्यादटींची लशकार 
करू न्ेय, जंगिात वणवे िावू न्येत असे सक् लनबांध 
लिहून ठेविे होते.  

अिोकाची	 िोकोपयोगी	 कामये	 ः अशोकाने 
प्रजेसाठी सुखसोई लनमा्वण करण्यावर भर लदिा. 
उदाहरणा्थ्व, माणसांना तसेच पशूंना मोफत औषधपाणी 
लमळावे, अशी सो्य केिी. अनेक रसते बांधिे. 
साविीसाठी रसत्यांच्या दोनही बाजूंना झाडे िाविी. 
धम्वशाळा बांधल्या. लवलहरी खोदल्या.

सम्ाट	अिोक

अिोकाचये	धमचाप्रसाराचये	कायचा	ः अशोकाने सवतः 
बौद् धमा्वचा सवीकार किेा होता. त्याने पाटलिपुत्र 
्ये्थे बौद् धमा्वची लतसरी पररषद बोिाविी होती. 
बौद् धमा्वच्या प्रसारासाठी अशोकाने आपिा मिुगा 
महेंद्र आलण मुिगी संघलमत्रा ्यांना श्ीिंकेस पाठविे 
होते. आग्े्य आलश्या आलण मध्य आलश्या ्ये्थीि 
देशांमध्येही त्याने धम्वप्रचारासाठी बौद् लभकख ूपाठविे 
होते. त्याने अनेक सतूप आलण लवहार बांधिे. 

मौयचाकािीन	 राजयवयवसथा	 ः मौ्य्व साम्ाज्याची 
राजधानी पाटलिपुत्र ्ये्थे होती. राज्यकारभाराच्या 
सोईसाठी साम्ाज्याचे चार लवभाग पाडिेिे होते. प्रत्येक 
लवभागाची सवतंत्र राजधानी होती. 

१. पूव्व लवभाग - तोशािी (ओलडशा), 
२. पसशचम लवभाग - उजजल्यनी (मध्य प्रदेश),

३. दलक्ण लवभाग - सुवण्वलगरी 
 (कना्वटकातीि कनकलगरी), 

४. उततर लवभाग - तक्लशिा(पालकसतान)  

राज्यकारभारात राजािा सल्ा देण्यासाठी 
मंलत्रपररषद असे. वेगवेगळ्ा पातळ्ांवर काम करणारे 
अनेक अलधकारी होते. ्या सवाांवर देखरेख करण्यासाठी 
आलण शत्रूच्या हािचािटींवर नजर ठेवण्यासाठी अत्यंत 
सक्म असे हेरखाते होते. 

मौयचाकािीन	िोकजीवन	ः मौ्य्व काळात शेतीच्या 
उतपादनािा खूप महत्व होते. शेतीबरोबरच व्यापार 
आलण इतर उदोगही भरभराटीिा आिे होते. 
हससतदंतावरीि कोरीव काम, कापड लवणणे आलण 
रंगवणे, धातूकाम ्यांसारखे अनेक व्यवसा्य होते. 
चकाकी असिेिी काळ्ा रंगाची मातीची भांडी 
घडविी जात. नौकाबांधणी हाही एक मोठ्ा 
प्रमाणावरीि उदोग होता. धातुकामामध्ये इतर 
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माहीि	आहये	का	िुमहांिा?
धातूंबरोबर िोखंडाच्या वसतू बनवण्याचे तंत्रज्ान 
लवकलसत झािे होते. 

नगरांमध्येे आलण ग्ामांमध्ये उतसव, समारंभ साजरे 
होत. त्यांमध्ये िोकांच्या मनोरंजनासाठी नृत्य गा्यनाचे 
का्य्वक्रम होत. कुसतीचे खेळ, र्थांच्या श्य्वती िोकलप्र्य 
होत्या. सोंग्टाचंा खेळ आलण बुद् लधबळ ्यांसारखे 
खेळ आवडीने खेळिे जात. बुद ्लधबळािा ‘अष्पद’ 
असे नाव होते. 

अशोकाने उभारिेिे सतंभ हे भारती्य लशलपकिेचे 
उततम नमुने आहेत. त्याने उभारिेल्या सतंभांवर लसंह, 
हतती, बिै ्यांसारख्या प्राण्यांची अलतश्य उततम लशलपे 
आहेत. सारना्थ ्ये्थीि अशोकसतंभावरीि चक्र 
भारताच्या राष्ट्रधवजावर झळकते आहे. त्या सतंभावर 
चारही बाजूंस लसंह आहेत. समोरून पाहताना त्यातीि 
तीनच आपल्यािा लदसतात. ही भारताची राजमदु्रा 
आहे. त्याच्या काळात खोदिी गिेेिी बराबार 
टेकड्ांवरीि िेणी प्रलसद् आहेत. ही िेणी लबहारमध्ये 
आहेत. भारतातीि िेण्यांमध्ये ही िेणी सवाांत प्राचीन 
आहेत. 

 सम्ाट अशोकाच्या मृत्यूनंतर मौ्य्व साम्ाज्यािा 
उतरती कळा आिी. मौ्य्व काळानंतर भारतात अनेक 

भारताची राजमुद्रा सारना्थ ्ये्थीि अशोक 
सतंभाच्या आधारे त्यार करण्यात आिी आहे. 
सारना्थ ्ये्थीि मूळ सतंभावर चार लसंह आहेत. 
प्रत्येक लसंहाच्या प्रलतमेखािी आडव्या पट्ीवर चक्र 
आहे. त्यांपैकी आपणांस एकच चक्र पणू्वपणे लदसते. 
चक्राच्या एका बाजूस अशव व दुसऱ्या बाजूस वृषभ 
आहे. राजमुद्रचेी जी बाजू लदसत नाही त्या बाजूवर 
अशाच पद्तीने हतती आलण लसंह हे दोन प्राणीही 
आहेत. 

सिंभिीषचा

बराबार	ययेथीि	ियेणये

मौयचाकािीन	 किा	 आतण	 सातहतय	 ः सम्ाट 
अशोकाच्या काळात लशलपकिेिा उततेजन लमळािे. 
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१.	 खािीि	प्रशनांची	प्रतययेकी	एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१)  सत्रपांमध्ये िढा्या का सुरू झाल्या?

(२) बौद् ध धमा्वच्या प्रसारासाठी अशोकाने श्ीिंकेस  
 कोणास पाठविे?
(३) मौ्य्व काळात कोणते व्यवसा्य होते?
(४) सम्ाट अशोकाने उभारिेल्या सतंभावर कोणत्या  
 प्राण्यांची लशलप ेआहेत?

२.   सांगा	पाहू.
	 (१)  सत्रप

(२) सुदश्वन
(३) ‘देवानं लप्यो लप्यदसी’
(४) अष्पद

३.	 आठवा	आतण	तिहा.
	 (१) चंद्रगुप्त मौ्य्व ्याच्या साम्ाज्याची व्याप्ती
 (२) सम्ाट अशोक ्याच्या साम्ाज्याची व्याप्ती
४. जोड्ा	जुळवा.
	 ‘अ’	गट   ‘ब’	गट
(१) सम्ाट अिेकझांडर  (अ) सेक्युिस 
(२) मेगॅसस्थलनस   लनकेटरचा राजदूत
(३) सम्ाट अशोक  (ब) ग्ीकचा सम्ाट
    (क) रोमचा सम्ाट
    (ड) मगधचा सम्ाट

सवाधयाय

*	*	*

५. िुमहांिा	काय	वाटिये?
	 (१)  लसकंदरिा अखेर माघार घेणे भाग पडिे.
 (२)  ग्ीक राजांची नाणी वैलशष्टपूण्व असत.
 (३)  सम्ाट अशोकाने कधीही ्युद् न करण्याचा लनण्व्य 
  घेतिा.
६. िुमचया	िबदांि	वणचान	करा.
	 (१)  सम्ाट अशोकाची िोकोप्योगी कामे.
 (२) मौ्य्वकािीन मनोरंजन आलण खेळाची साधने.
७. आज	युआन	शवांगसारखये	परदयेिी	प्रवासी	िुमहांिा	भयेटिये	

िर	िुमही	काय	कराि?
उपक्रम	
 (१) तुमच्या पररसरात िोकप्रलतलनधटींनी केिेल्या   

  िोकोप्योगी कामांची मालहती लमळवून सलवसतर  
  िेखन करा.

 (२) सम्ाट अशोकाच्या जीवनाची अलधक मालहती  
  लमळवून ना्टीकरणाद् वारे वगा्वत सादर करा.

सांसककृलतक घडामोडी आपण पुढीि पाठात समजावून 
घेणार आहोत.

राज्ये उद्यािा आिी. काही साम्ाज्येही उद्यािा 
आिी. मौ्य्व साम्ाज्य प्राचीन भारतातीि सवाांत मोठे 
साम्ाज्य होते. मौ्य्व काळानंतरच्या राजकी्य आलण 
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८.१ शुंग घरपािेे           ८.४ गुप्त रपाजघरपािे 
८.२ इंडो-ग्ी् रपाजेे     ८.५ वध्धन रपाजघरपािे
८.३ ्ुशपाि रपाजे         ८.६ ईशपान् भपारतपातील   
         रपाजसततपा

८.१ शुंग घरपाि े

सम्ाट अशोकानंतर मौ््श सततेचे सामर््श कमी होत 
गेिे. शेवटच्ा मौ््श राजाचे नाव बृहद्रथ असे होते. 
मौ्ायंचा सेना्ती ् ुष्ठमत्र शुंग ् ाने बंड करून बृहद्रथाची 

८. मौ््ध सपाम्पाज्पानंतरची रपाज्े
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८.३	कुिाण	राजये

भारतामध्ये लनरलनराळ्ा िोकांच्या टोळ्ा 
बाहेरून सतत ्येत रालहल्या. त्यांमध्ये मध्य आलश्यातून 
आिेल्या ‘कुशाण’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
टोळ्ा होत्या. इसवी सनाच्या पलहल्या शतकात 
वा्यव्येकडीि प्रदेशात आलण काशमीरमध्ये त्यांनी राज्य 
स्थापन केिे. भारतात सोन्याची नाणी पाडण्याची 
सुरुवात कुशाण राजांनी किेी. नाण्यांवर गौतम बदु् 
आलण लवलवध भारती्य देवता ्यांच्या प्रलतमा वापरण्याची 

कतनष्काचये	सोनयाचये	नाणये-दोनही	बाजू

कलनषकाचे सोन्याचे नाणे ः हे नाणे सम्ाट 
कलनषकाने  पाडिे होते. ्या नाण्याच्या दश्वनी 
बाजूवर ग्ीक लिपीत लिलहिेिा ‘शाओ नानो 
शाओ कनेषकी कोशानो’ असा िेख आहे. ्याचा 
अ्थ्व ‘राजालधराज कलनषक कुशाण’ असा आहे. 
नाण्याच्या मागीि बाजूस गौतम बुद्ाची प्रलतमा 
आहे आलण बाजिूा ग्ीक लिपीत ‘बोद्दो’ महणजे 
बुद् लिलहिे आहे.

हत्या केिी आलण तो सवतः राजा झािा.   

८.२	इंडो-ग्ीक	राजये
्या काळात भारती्य उपखंडाच्या वा्यव्य 

प्रदेशामध्ये ग्ीक राजांची छोटी छोटी राज्ये होती. त्या 
राजांना ‘इंडो-ग्ीक राजे’ असे महटिे जाते. प्राचीन 
भारती्य नाण्यांच्या इलतहासात ्या राजांची नाणी 
अत्यंत महत्वाची आहेत. एका बाजूवर राजाचे लचत्र 
आलण दुसऱ्या बाजिूा देवतेचे लचत्र अशा पद्तीची 
नाणी बनवण्याची त्यांची परंपरा होती. ती पुढे भारतात 
रुजिी. इंडो-ग्ीक राजांमध्ये लमनँडर हा राजा प्रलसद्  
असून त्याने नागसेन ्या बौद् लभकखूबरोबर बौद् 
तत्वज्ानाची चचा्व केिी होती. लमनँडर महणजेच 
लमलिंद. त्याने लभकखू नागसेन ्यांना लवचारिेल्या 
प्रशनांतून ‘लमलिंदपञह’ ्या ग्ं्थाची लनलम्वती झािी. 
‘पञह’ ्या पािी भाषेतीि शबदाचा अ्थ्व ‘प्रशन’ असा 
होतो.

प्र्था कुशाण राजांनी सुरू किेी. कुशाण राजा कलनषक 
्याने साम्ाज्याचा लवसतार केिा. 

सम्ाट	कतनष्क	ः कलनषकाचे साम्ाज्य पसशचमेिा 
काबूिपासून पूववेिा वाराणसीप्यांत पसरिे होते. 
कलनषकाची सोन्याची आलण तांब्याची नाणी सापडिी 
आहेत. कलनषकाच्या काळात बौद् धमा्वची चौ्थी 
पररषद काशमीरमध्ये भरवण्यात आिी होती. कलनषकाने 
काशमीरमध्ये कलनषकपूर हे शहर वसविे होते. 
श्ीनगरजवळ असिेिे कामपूर नावाचे गाव महणजेच 
कलनषकपूर असावे. कलनषकाच्या काळात अशवघोष हा 
कवी होऊन गिेा. त्याने ‘बुद्चररत’ आलण ‘वज्रसूलच’ 
हे ग्ं्थ लिलहिे. कलनषकाच्या दरबारात चरक हा प्रलसद् 
वैद होता. 

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?
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८.४	गुप्त	राजघराणये	

इसवी सनाच्या लतसऱ्या शतकाच्या शेवटी उततर 
भारतात गुप्त राजघराण्याच्या सततेचा उद्य झािा. 
साधारणपणे तीन शतके गुप्त घराणे सततेवर होते. गुप्त 
राजघराण्याच्या संस्थापकाचे नाव ‘श्ीगुप्त’ असे होते. 
समुद्रगुप्त आलण दुसरा चंद्रगुप्त हे गुप्त घराण्यातीि 
लवशेष उल्ेखनी्य राजे होते.

समुद्रगुप्त	 ः पलहिा चंद्रगुप्त ्या गुप्त राजाच्या 
कारलकदवीत गुप्ताचं्या राज्यलवसताराची सुरुवात झािी.  
त्याचा मिुगा समुद्रगुप्त ्याने आसपासच्या राजांचा 
पराभव करून हा लवसतार आणखी वाढविा. त्याच्या 
कारलकदवीत गुप्त सतता आसामपासून पंजाबप्यांत पसरिी 
होती. तलमळनाडूमधीि कांचीप्यांतचा पूव्व 
लकनारपट्ीचा प्रदेशही त्याने लजंकिा होता. समुद्रगुप्ताने 
लमळविेल्या लवज्यांमुळे त्याच्या सततेचा दबदबा सव्वत्र 
वाढिा होता. त्यामुळे वा्यव्येकडीि राजे, तसेच 
श्ीिंकेतीि राजा ्यांनीही त्याच्याशी मैत्रीचे करार किेे. 
समुद्रगुप्ताचा पराक्रम आलण त्याने लमळविेिे लवज्य 
्यांचे वण्वन प्र्यागच्या सतंभिेखात सलवसतर लदिेिे 
आहे. हा िेख ‘प्र्यागप्रशससत’ महणून ओळखिा जातो. 
त्यािा ‘अिाहाबाद प्रशसती’ असेही महणतात. 
समुद्रगुप्त वीणावादनात प्रवीण होता. समुद्रगुप्ताने 
लवलवध प्रकारच्या प्रलतमा असिेिी नाणी काढिी 
होती. त्यातंीि एका प्रकारात तो सवतः वीणा वाजवताना 

लदसतो. त्यावर ‘समुद्रगुप्त’ असे नाव लिलहिेिे आहे.

 दुसरा	चंद्रगुप्त	ः दुसरा चंद्रगुप्त हा समुद्रगपु्ताचा 
मुिगा होता. गपु्तांचे साम्ाज्य त्याने वा्यव्येकडे 
वाढविे. त्याने माळवा, गुजरात आलण सौराष्ट्र लजंकून 
घेतिे होते. दुसऱ्या चंद्रगुप्ताने त्याची मिुगी प्रभावती 
लहचा लववाह वाकाटक घराण्यातीि दुसरा रुद्रसेन 
्याच्याशी करून लदिा. अशा रीतीने दलक्णेकडच्या 
बिशािी वाकाटक सततेशी नातेसंबंध जोडिे. 
लदल्ीजवळीि मेहरौिी ्ये्थे एक िोहसतंभ उभा आहे. 
तो सुमारे दीड हजार वषाांहूनही अलधक जुना आहे. तरी 
तो गंजिेिा नाही. प्राचीन भारती्यांनी तंत्रज्ानात 
केिेल्या प्रगतीचे ते एक प्रतीक आहे. ्या िोहसतंभावरीि 
िेखात ‘चंद्र’ नावाच्या राजाचा उल्ेख आहे. त्या 
उल्ेखाच्या आधारे हा िोहसतंभ दुसऱ्या चंद्रगपु्ताच्या 
काळातीि आहे, असे मानिे जाते. 

g‘wÐJwßVmMo gmoÝ¶mMo ZmUo - XmoÝhr ~mOy

फालह्यान हा लचनी प्रवासी दुसऱ्या चंद्रगपु्ताच्या 
काळात भारतात आिा होता. आपल्या प्रवासवृततात 
त्याने गुप्त काळातीि समाजजीवनाचे वण्वन केिेिे 
आहे. तो महणतो, भारताची नगरे मोठी व भरभराटीस 
आिेिी आहेत. प्रवाशांसाठी ्या नगरांत अनेक 
अलतल्थगृहे आहेत. अनेक धमा्व्थ्व संस्थाही आहेत. 
शहरात इससपतळे आहेत. ते्थे गररबांना वैदकी्य 
सेवा लवनामूल्य उपिबध होते. लवहार व मलंदरे भव्य 
आहेत. िोकांना व्यवसा्य लनवडण्याचे पूण्व सवातंत्य 
आहे. कोठेही जाण्यास िोकांना मजजाव नाही. 
सरकारी अलधकाऱ्यांना व सलैनकांना लन्यलमतपणे 
पगार लदिा जातो. ते्थीि िोक दारू पीत नाहीत, 
लहंसा करत नाही. गुप्त राजवटीतिे प्रशासन ्योग्य 
रीतीने चािविे जाते.
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दुसऱ्या चंद्रगुप्ताच्या काळात ‘फालह्यान’ हा 
बौद् लभकखू चीनमधून भारतात आिा होता. त्याने 
त्याच्या भारतातीि प्रवासाचे वण्वन लिहून ठेविे आहे. 
त्यामध्य े गुप्त साम्ाज्यातीि उतककृष् राज्यव्यवस्थेची 
मालहती लमळते.

८.५	वधचान	राजघराणये

गुप्त साम्ाज्याचे सामथ्य्व कमी होऊ िागल्यानंतर 
उततर भारतात अनेक राज्ये उद्यािा आिी. वध्वन 
राजघराण्याचे राज्य त्यांपैकी एक होते. लदल्ीजवळ 
असणाऱ्या ्थानेसर ्या लठकाणी प्रभाकरवध्वन नावाचा 
राजा राज्य करत होता. त्याने वध्वन घराण्याची स्थापना 
केिी. हष्ववध्वन हा त्याचा मिुगा हो्य. हष्ववध्वनाने वध्वन 
साम्ाज्याचा लवसतार केिा. त्याच्या कारलकदवीत वध्वन 
साम्ाज्याचा लवसतार उततरेिा नेपाळ, दलक्णेिा नम्वदा 
नदी, पूववेिा आसाम आलण पसशचमेिा गुजरातप्यांत 
झािा होता. कामरूप महणजे प्राचीन आसाम. त्ेथीि 
राजा भासकरवम्वन ्याच्याशी त्याचे मैत्रीचे संबंध होते. 
हष्ववध्वनाने आपिा राजदूत लचनी दरबारात पाठविा 
होता. हष्ववध्वनाने चीनच्या सम्ाटाबरोबर मैत्रीचे संबंध 
प्रस्थालपत केिे होते. त्याने त्याची राजधानी कनौज ्ये्थे 
प्रस्थालपत केिी. त्याच्या कारलकदवीत व्यापाराची 
भरभराट झािी. राज्याच्या उतपन्ाचा खूप मोठा लहससा 
तो प्रजेच्या लहतासाठी वापरत असे. दर पाच वषाांनी तो 
सवतःची सव्व संपतती प्रजिेा दान करत असे. 

हष्ववध्वनाच्या दरबारातीि राजकवी बाणभट् ्याने 
‘हष्वचररत’ हा हष्ववध्वनाच्या जीवनावरीि ग्ं्थ लिलहिा. 
त्याच्या आधारे हष्ववध्वनाच्या कारलकदवीची मालहती 
लमळते. हष्ववध्वनाने बौद् धमा्वचा सवीकार किेा होता. 
त्याने इतर धमाांनाही उदार आश््य लदिा. हष्ववध्वनाने 
‘रतनाविी’, ‘नागानंद’ आलण ‘लप्र्यदलश्वका’ अशी तीन 
संसककृत नाटके लिलहिी. त्याच्या काळात ्युआन शवांग 
हा बौद् लभकखू चीनहून भारतात आिा होता. तो 

भारतभर लफरिा. नािंदा लवदापीठात तो दोन वषवे 
रालहिा होता. त्याने चीनमध्ये गेल्यावर बौद् ग्ं्थांचे 
लचनी भाषेत भाषांतर केिे. 

युआन	शवांग

्युआन शवांग भारतभर लफरिा. त्याने 
महाराष्ट्रातीि िोकालंवष्यी मोठे गौरवपूव्व उद्ार 
काढिे आहेत. तो महणतो, ‘‘महाराष्ट्राचे िोक 
मानी आहेत. कोणी उपकार किेे तर ते नेहमी 
समरतात, पण जर कोणी त्यांचा अपमान किेा तर 
ते ग्य करीत नाहीत. संकटात सापडिेल्या 
माणसांना आपल्या प्राणाचीही पवा्व न करता ते 
मदत करतात. शरण आिेल्यास ते अपा्य करीत 
नाहीत.’’
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८.६	ईिानय	भारिािीि	राजसतिा

ईशान्य भारतातीि मलणपूर प्रदेशातीि उिूपी ्या 
राजकन्यचेा अजु्वनाबरोबर लववाह झाल्याची क्था 
महाभारतात आिी आहे. ‘कामरूप’ हे राज्य इसवी 
सनाच्या चौथ्या शतकात उद्यािा आिे. पुष्यवम्वन हा 
कामरूप राज्याचा संस्थापक होता. समुद्रगपु्ताच्या 
अिाहाबाद ्ये्थीि सतंभिेखात त्याचा उल्ेख केिेिा 
आहे. कामरूपच्या राजांचे अनेक कोरीव िेख उपिबध 
आहेत. महाभारत आलण रामा्यण ्या महाकाव्यामंध्ये 
कामरूपचा उले्ख ‘प्रागज्योलतष’ ्या नावाने किेेिा 
आहे. प्रागज्योलतषपूर ही त्या राज्याची राजधानी होती. 
प्रागज्योलतषपूर महणजे आजचे आसाम राज्यातीि 
गुवाहाटी शहर. ‘पेररप्लस ऑफ द एररलरि्यन सी’ ्या 

पुसतकात त्याचा उले्ख ‘लकऱहालद्या’ महणजे ‘लकरात 
िोकांचा प्रदेश’ असा किेा आहे. कामरूप राज्याचा 
लवसतार ब्रह्मपुत्रा नदीचे खोरे, भूटान, बंगािचा काही 
भाग आलण लबहारचा काही भाग ्या प्रदेशांमध्ये झािेिा 
होता. ईशान्य भारतातीि ‘कामरूप’ राज्यात ्युआन 
शवांग गेिा होता. त्या वेळी भासकरवम्वन हा ते्थीि 
राजा होता.  

्या पाठात आपण मौ्याांनंतरच्या काळातीि उततर 
भारत आलण ते्थीि लवलवध राजसततांचा पररच्य करून 
घेतिा. तसेच त्या सुमारास ईशान्य भारतात का्य 
पररसस्थती होती, तेही पालहिे. पुढीि पाठात आपण 
त्याच सुमारास दलक्ण भारतात असिेल्या राजसततांचा 
पररच्य करून घेणार आहोत.

भारती्य परंपरेनुसार प्राचीन काळी काशमीरचे नाव ‘कश्यपपूर’ असे होते. ग्ीक इलतहासकारांनी त्याचा 
उल्ेख कॅसपॅलपरॉस, कॅसपॅलटरॉक आलण कॅसपरेर्या असा केिा आहे. महाभारत काळात कामबोज घराण्याचे राजे 
ते्थे राज्य करत असल्याचा उले्ख ्येतो. सम्ाट अशोकाच्या काळात काशमीर मौ्य्व साम्ाज्यात समालवष् झािे 
होते. इसवी सनाच्या सातव्या शतकात ककवोट घराण्याचे राज्य काशमीरमध्ये होते. कलहणाने त्याच्या राजतरांलगणी 
्या ग्ं्थात त्याची मालहती लदिेिी आहे.   

नािंदा	तवदापीठ
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१.   सांगा	पाहू.
	 (१)  भारतात सोन्याची नाणी पाडण्याची सुरुवात   

 करणारे राजे.
(२) कलनषकाने काशमीरमध्ये वसविेिे शहर.
(३) वीणावादनात प्रवीण असिेिा राजा.
(४) कामरूप महणजेच.

२.	 पाठािीि	 नकािाचये	 तनरीक्षण	 करून	 गुप्तांचया	
साम्ाजयािीि	आधुतनक	िहरांचया	नावांची	यादी	करा.

३. चचाचा	करा	व	तिहा.
	 (१) सम्ाट कलनषक
 (२) मेहरौिी ्ये्थीि िोहसतंभ

४. पाठािीि	 तवतवध	ग्ंथ	आतण	 गं्थकार	यांचया	 नावांची	
यादी	करा.

५.	 गुप्त	राजघराणये	आतण	वधचान	राजघराणये	यांचा	िुिनातमक	
िका	पुढीि	मुद्	दांचया	आधारये	ियार	करा.

सवाधयाय

*	*	*

मुद्दे गुप्त 
राजघराणे

वध्वन 
राजघराणे

संस्थापक

राज्यलवसतार

का्य्व

१

६

४

७

८

१० ११

९

२ ३

५

उभये	िबद
२.  ्याच्या पराक्रमाचे वण्वन प्र्याग ्य्ेथीि   
 सतभंिखेामध्य ेआढळत.े
३. महेरौिी िोहसतभंावर  नावाच्या राजाचा उल्खे   
 आढळतो.
५. पषु्यवम्वन ्यान े च ेराज्य स्थापन किे.े
७.  ्याच्या दरबारात बाणभट् हा राजकवी होता.
८. इंडोग्ीक राजामंधीि प्रलसद् राजा .

आडवये	िबद
१.  ्यान ेगपु्ताचं ेसाम्ाज्य वा्यव्ेयकड े  
 वाढवि.े
४. हष्ववध्वनाच ेएक ससंककृत नाटक 
६. गुप्त राजघराण्याचा संस्थापक 
९.  लहचा लववाह वाकाटक घराण्यातीि दसुरा   
 रुद्रसने ्याच्याशी झािा.
१०. दुसऱ्या चंद्रगपु्ताच्या काळात भारतात आििेा बौद्   
 लभकख ू
११. कलनषकच्या दरबारातीि प्रलसद् वैद 

उपक्रम	
 मौ्य्व साम्ाज्यानंतर भारतात होऊन गेिेल्या राज्यकत्याांलवष्यी अलधक मालहती लमळवा व तुमहांिा आवडणाऱ्या  राज्यकत्या्वचा 

भूलमकालभन्य वगा्वत सादर करा.

६. पुढीि	िबदकोडये	सोडवा.
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९.१  चेर, ्पांड्य आणि चोळ रपाजघरपािी 
९.२  सपातवपाहन रपाजघरपाि े

९.३  वपा्पाट् रपाजघरपाि े

९.१  चेर, ्पांड्य आणि चोळ रपाजघरपािी 

दठषिणेतीि प्राचीन राजसततांमधीि तीन 
राजसततांचा उल्ेख ततकािीन साठहत्ामध्े ्ेतो. 

^maVmÀ¶m ZH$mem AmamIS>çmV X{jU 
^maVmVrb ‘hËËdmMr {R>H$mUo XmIdm.

्रून ्हपा.

९.४  चपालुक् रपाजघरपाि े

९.५  ्ल्लव रपाजघरपािे
९.६  रपाष्ट्र्ूट रपाजघरपािoे

९. दणषिि भपारतपातील प्पाचीन रपाज्े
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गौतमीपुत्राचा उल्ेख नालशकच्या िेखात 
‘लत्रसमुद्रतो्यपीतवाहन’ असा किेेिा आहे. तो्य महणजे 
पाणी. घोडे हे राजाचे वाहन. ‘ज्याच्या घोड्ांनी तीन 
समुद्रांचे पाणी प्यािे आहे’, असा त्याचा अ्थ्व होतो. 
तीन समुद्र महणजे अरबी समुद्र, बंगािचा उपसागर 
आलण लहंदी महासागर. त्याच्या काळात सातवाहनांचे 
साम्ाज्य उततरेकडे नम्वदा नदीपासून दलक्णेकडे तुंगभद्रा 
नदीप्यांत पसरिेिे होते. 

हाि नावाच्या सातवाहन राजाचा ‘गा्थासप्तशती’ 
हा माहाराष्ट्री ्या प्राककृत भाषेतीि ग्ं्थ प्रलसद् आहे. ्या 
ग्ं्थात सातवाहन काळातीि िोकजीवनाची मालहती 
लमळते. 

सातवाहन काळात भारती्य व्यापारात खूप वाढ 
झािी. महाराष्ट्रातीि पैठण, तेर, भोकरदन, कोलहापूर 
्या स्थळांना व्यापाराची केंद्रे महणून लवशेष महत्व प्राप्त 
झािे. ्या काळात अनेक किावसतूंचे उतपादन ते्थे 
होऊ िागिे. भारती्य मािाची लन्या्वत रोमप्यांत होत 

नाणेघाट ः पुणे व ठाणे लजलह्ाच्या सीमेवर 
(जुन्र-मुरबाड रसता) असिेिा घाटरसता 
‘नाणेघाट’ ्या नावाने ओळखिा जातो. पाच 
लकिोमीटर िांबीचा हा घाट सुमारे दोन हजार 
वषाांपूववी सातवाहनांच्या कारलकदवीत त्यार 
करण्यात आिा. पूववी हा घाट देश व कोकण 
्यांच्यामधीि मुख्य व्यापारी मागाांपैकी एक होता. 
व्यापार व वाहतूक ्यांसाठी हा घाटरसता वापरिा 
जात असे. कोरिेिा रांजण आजही त्ेथे पाहा्यिा 
लमळतो. नाणेघाटातीि िेण्यांत सातवाहन 
राजांच्या मतूवी व प्राचीन लशिािेख आहेत. 
सातवाहन राजा व राणी ्यांनी लदिेल्या देणग्यांची 
वण्वने ्ये्थीि लशिािेखात आहे.

चेर, पाडं् आलण चोळ ्या त्या राजसतता होत. ्या 
राजसतता इसवी सनापवूवीच्या चौथ्या शतकात लकंवा 
त्याही पवूवीपासून अससततवात होत्या. त्यांचा उल्ेख 
रामा्यण, महाभारत ्या महाकाव्यांमध्ये करण्यात आिा 
आहे. तलमळ भाषेतीि संघम सालहत्यात ्या तीन 
राजसततांचा उल्ेख आहे. मौ्य्व सम्ाट अशोकाच्या 
िेखांमध्येही त्यांचा उले्ख आहे. ‘पेररप्लस ऑफ द 
एररलरि्यन सी’ ्या पुसतकात ‘मुलझरीस’ हे केरळच्या 
लकनाऱ्यावरचे अत्यंत महत्वाचे बंदर असल्याचे महटिे 
आहे. हे बंदर चेर राज्यात होते. मुलझरीस ्या बंदरातून 
मसाल्याचे पदा्थ्व, मोती, मौल्यवान रतने इत्यादी वसतूंची 
इटिीमधीि रोमकडे आलण पसशचमेकडीि इतर देशांकडे 
लन्या्वत होत असे. पाडं् राज्याचा लवसतार आजच्या 
तलमळनाडूमध्ये होता. ते्थीि उतककृष् दजा्वच्या मोत्यांना 
खूप मागणी होती. मदुराई ही पाडं् राज्याची राजधानी 
होती. प्राचीन चोळांचे राज्य तलमळनाडूतीि 
लतरूलचरापल्ीच्या आसपासच्या प्रदेशात होते. 

९.२		सािवाहन	राजघराणये	

मौ्य्व साम्ाज्याच्या ऱहासानंतर उततर भारताप्रमाणेच 
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कना्वटक ्या प्रदेशांतीि स्थालनक 
राजे सवतंत्र झािे. त्यांनी छोटी छोटी राज्ये स्थापन 
केिी. त्यांपैकी एक सातवाहन घराणे होते. प्रलतष्ठान 
महणजेच पैठण ही त्यांची राजधानी होती. राजा लसमुक 
हा सातवाहन घराण्याचा संस्थापक होता. पुणे 
लजलह्ातीि जुन्रजवळच्या नाणेघाटातीि िेण्यात 
असिेल्या कोरीव िेखांमध्ये ्या घराण्यातीि 
महत्वाच्या व्यक्टींची नावे आहेत. काही सातवाहन 
राजे त्यांच्या नावाआधी आईचे नाव िावत असत. 
उदा., गौतमीपुत्र सातकणवी. 

सातवाहन घराण्यातीि गौतमीपुत्र सातकणवी हा 
राजा लवशेष प्रलसद् आहे. त्याच्या पराक्रमांचे वण्वन 
नालशक ्ये्थीि िेण्यांमधीि कोरीव िेखामध्ये केिेिे 
आहे. त्याने शक राजा नहपान ्याचा पराभव किेा. 
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साम्ाज्य उततरेस माळवा आलण गुजरात ्या प्रदेशांपासून 
दलक्णेस कोलहापूरप्यांत पसरिे होते. कोलहापूरचे त्या 
काळातीि नाव ‘कुंति’ असे होते. गुप्त सम्ाट दुसरा 
चंद्रगुप्त ्याची मिुगी प्रभावती लहचा लववाह दुसरा 
रुद्रसेन ्या वाकाटक राजाशी झािा होता, ्याची मालहती 
आपण ्यापूववी घेतिी आहे. हररषेण ्या वाकाटक 
राजाचा वराहदेव नावाचा मतं्री होता. तो बौद् धमा्वचा 
अन्ुया्यी होता. अलजंठा ्ये्थीि १६ क्रमांकाचे िेणे 

जहाजाची	प्रतिमा	असियेिये	सािवाहन	नाणये

कािवे	ययेथीि	चैतयगृह

अतजंठा	ययेथीि	एक	ियेणये

AqOR>m ¶oWrb ~mo{YgËËd nX²‘nm{U

असे. काही सातवाहन नाण्यांवर जहाजाच्या प्रलतमा 
आहेत. महाराष्ट्रातीि अलजंठा, नालशक, कािवे, भाजे, 
कानहेरी, जनु्र ्ये्थीि िेण्यांमधीि काही िेणी 
सातवाहनांच्या काळात खोदिेिी आहेत. 

त्याने खोदवून घेतिे होते. अलजंठ्ाच्या इतरही काही 
िेण्यांमधीि खोदाईचे, तसेच ती िेणी लचत्रांनी सुशोलभत 
करण्याचे काम हररषेणाच्या कारलकदवीत झािे. वाकाटक 
राजा दुसरा प्रवरसेन ्याने ‘माहाराष्ट्री’ ्या प्राककृत भाषेतीि ९.३		वाकाटक	राजघराणये 

इसवी सनाच्या लतसऱ्या शतकाच्या सुरुवातीस 
सातवाहनांची सतता क्ीण झािी. त्यानंतर उद्यािा 
आिेल्या राजघराण्यांमध्ये वाकाटक हे एक सामथ्य्वशािी 
राजघराणे होते. वाकाटक राजघराण्याच्या संस्थापकाचे 
नाव ‘लवंध्यशसक्’ असे होते. लवंध्यशक्ीनंतर पलहिा 
प्रवरसेन हा राजा झािा. प्रवरसेनानंतर वाकाटकांचे 
राज्य लवभागिे गेिे. त्यातीि दोन शाखा प्रमुख होत्या. 
पलहल्या शाखेची राजधानी नंदीवध्वन (नागपूरजवळ) 
्ये्थे होती. दुसऱ्या शाखेची राजधानी वतसगुलम महणजे 
सध्याचे वालशम (लजलहा वालशम) ्ये्थे होती. लवंध्यशक्ी 
्याचा मुिगा पलहिा प्रवरसेन ्याने वाकाटक साम्ाज्याचा 
लवसतार केिा. त्याच्या कारलकदवीत वाकाटकांचे 
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पट्टदकि	ययेथीि	मतंदर

‘hm~{bnwa‘ ¶oWrb aW‘§{Xao

९.५	पल्लव	राजघराणये	
पल्व राजसतता दलक्ण भारतातीि एक प्रबळ राजसतता होती. तलमळनाडूतीि कांचीपुरम ही त्यांची 

केिे. पलहिा पुिकेशी ्याने इसवी सनाच्या सहाव्या 
शतकात चािुक्य घराण्याची स्थापना केिी. 
कना्वटकातीि बदामी ्ये्थे त्याची राजधानी होती. 
बदामीचे प्राचीन नाव ‘वातालप’ असे होते. चािुक्य 
राजा दुसरा पुिकेशी ्याने सम्ाट हष्ववध्वनाचे आक्रमण 
परतवून िाविे होते. बदामी, ऐहोळे, पट्दकि ्ये्थीि 
प्रलसद् मंलदरे चािुक्य राजांच्या कारलकदवीत बांधिी 
गेिी.

‘सेतुबंध’ ्या ग्ं्थाची रचना किेी. तसेच कालिदासाचे 
‘मेघदूत’ हे काव्यही ्याच काळातीि आहे.

९.४	चािुकय	राजघराणये	

कना्वटकातीि चािुक्य राजघराण्याची सतता 
बिशािी होती. वाकाटकानंतर प्रबळ झािेल्या 
सततांमध्ये कदंब, किचुरी इत्यादी सततांचा समावेश 
होता. त्या सवाांवर चािुक्य राजांनी वच्वसव प्रस्थालपत 



46

राजधानी होती. महेंद्रवम्वन हा एक कत्वबगार पल्व 
राजा होता. त्याने पल्व राज्याचा लवसतार केिा. तो 
सवतः नाटककार होता. महेंद्रवम्वनचा मिुगा 
नरलसंहवम्वनने चािुक्य राजा दुसरा पिुकेशी ्याचे 
आक्रमण परतवून िाविे. त्याच्या कारलकदवीत 
महाबलिपुरम ्ये्थीि प्रलसद् र्थमंलदरे खोदलविी 
गेिी. ही र्थमंलदरे अखंड पाषाणात खोदिेिी आहेत. 

पल्व राजांचे आरमार प्रबळ आलण सुसजज 
होते. त्यांच्या काळात भारताचा आगे््य आलश्यातीि 
देशांशी जवळचा संबंध आिा. देशांतग्वत आलण 
देशाबाहेरीि व्यापार भरभराटीिा आिा. ्युआन शवागं 
्याने कांचीिा भेट लदिी होती. त्यांच्या राज्यात सव्व 
धमाांच्या िोकांना सलहषणुतेने आलण न्या्याने वागविे 
जाई, असे त्याने महटिे आहे. 

९.६	राष्टट्रकूट	राजघराणये	
राष्ट्रकूट राजघराण्याच्या भरभराटीच्या काळात 

त्यांची सतता लवंध्य पव्वतापासून ते दलक्णेिा 
कन्याकुमारीप्यांत पसरिेिी होती. दसनतदुग्व ्या राजाने 
प्र्थम त्यांची सतता महाराष्ट्रात स्थापन किेी. ककृषण 
राजा पलहिा ्याने वेरूळचे सुप्रलसद् कैिास मंलदर 
खोदविे. 

आताप्यांत आपण प्रामुख्याने प्राचीन भारतातीि 
लवलवध राजकी्य सततांची मालहती घेतिी. पुढीि पाठात 
प्राचीन भारतातीि सामालजक आलण सांसककृलतक 
जीवनाचा आढावा घेऊ. 

वयेरूळ	ययेथीि	कैिास	ियेणये
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माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

पयेररप्लस	ऑफ	द	एररतरियन	सी	
 पेररप्लस महणजे मालहतीपुसतक. एररलरि्यन सी 

महणजे तांबडा समुद्र. ग्ीक िोकांच्या दृष्ीने लहंदी महासागर 
आलण इराणचे आखात हे तांबड्ा समुद्राचाच भाग होते. 
‘पेररप्लस ऑफ द एररलरि्यन सी’ महणजे ‘तांबड्ा समदु्राचे 
मालहतीपुसतक.’ हे साधारणपणे इसवी सनाच्या पलहल्या 
शतकातीि पुसतक आहे. हे पुसतक लिलहणारा  खिाशी 
इलजप्तमध्ये राहणारा होता. भारताचा समुद्रलकनारा, इराणचे 

आखात आलण इलजप्त ्या प्रदेशांच्या दरम्यान चािणाऱ्या 
व्यापाराची मालहती पेररप्लसमध्ये लमळते. बॅररगाझा महणजे 
भडोच, नािा-सोपारा, कल्याण, मलुझरीस इत्यादी भारती्य 
बंदरांचा उल्ेख पेररप्लसमध्ये आहे. मुलझरीस हे केरळमधीि 
कोचीनच्या जवळ असणारे प्राचीन बंदर होते. आज ते 
अससततवात नाही.

१.	 ओळखा	पाहू.
	 (१) सातवाहन राजे त्यांच्या नावाआधी कोणाचे नाव 

िावत -
 (२) कोलहापूरचे प्राचीन काळातीि नाव -
२. पाठािीि	नकािाचये	तनरीक्षण	करून	खािीि	िका
	 पूणचा	करा.

सवाधयाय

४. पाठािीि	 कोणतयाही	 िीन	 तचत्ांचये	 तनरीक्षण	 करून	
िुमहांिा	काय	मातहिी	तमळिये	िये	िुमचया	िबदांि	तिहा.

५.	 खािीि	प्रशनांची	प्रतययेकी	एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१) दलक्णेतीि प्राचीन राजसतता कोणत्या होत्या?
 (२) मौ्य्व साम्ाज्याच्या ऱहासानंतर कोणत्या प्रदेशातीि  

 स्थालनक राजे सवतंत्र झािे?

६.	 थोडकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१) महेंद्रवम्वनची कामलगरी लिहा.
 (२) लत्रसमुद्रतो्यपीतवाहन महणजे का्य, ते सपष् करा.
 (३) मुलझरीस बंदरातून कोणत्या वसतूचंी लन्या्वत होत 

असे? 
उपक्रम		
	 पाठात आिेल्या लचत्रांचा संग्ह करून त्यांची मालहती 

लमळवा व शाळेच्या प्रदश्वनात मांडणी करा.

पल्व   कांची

----   ऐहोळ, बदामी, पट् टदकि

सातवाहन   ----

*	*	*
अ.	क्र. राजसतिा राजधानी

१.

२.

३.

४.

३.   खािीि	राजसतिा	व	राजधानी	यांचये	वगगीकरण	करा.	
	 सािवाहन,	पांड्,	चािुकय,	वाकाटक,	पल्लव,
	 मदुराई,	प्रतिष्ान,	कांचीपुरम,	वािापी.
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१०.१ भाषा	आतण	सातहतय 

१०.२ िोकजीवन 
१०.३  तवज्ञान
१०.४  तिक्षणाची	केंद्र
१०.५ सथापतय	आतण	किा

१०.१	 भाषा	आतण	सातहतय 
प्राचीन भारतात सालहत्य लनलम्वतीची अखंड परंपरा 

होती. संसककृत, अध्वमागधी, पािी आलण तलमळ अशा 
भाषांमधून ही सालहत्यलनलम्वती झािी. त्यांमध्ये धालम्वक 
सालहत्य, व्याकरणगं््थ, महाकाव्य, नाटक, 
क्थासालहत्य अशा अनेक प्रकारच्या िेखनाचा 
समावेश आहे.  

संघम	 सातहतय	 ः संघम महणजे लवद्ान 
सालहसत्यकांच्या सभा. ्या सभांमध्ये संकलित झािेिे 
सालहत्य ‘संघम सालहत्य’ महणून ओळखिे जाते. हे 
तलमळ भाषेतीि सवाांत प्राचीन सालहत्य आहे. ्या 
सालहत्यातीि ‘लसिपपलधकरम’ आलण ‘मणीमेखिाई’ 
ही महाकाव्ये प्रलसद् आहेत. संघम सालहत्यातून 
दलक्ण भारतातीि प्राचीन काळच्या राजकी्य आलण 
सामालजक जीवनाची मालहती लमळते. 

धातमचाक	सातहतय	 ः ्यामध्ये आगमग्ं्थ, लतलपटक 
आलण भगवद्ीता हे ग्ं्थ महत्वाचे आहेत.

‘जैन आगमग्ं्थ’ अध्वमागधी, शौरसेनी आलण 
माहाराष्ट्री अशा प्राककृत भाषांमध्ये लिलहिे आहेत. 
वध्वमान महावीरांचा उपदेश आगमगं््थांमध्ये संकलित 
करण्यात आिा आहे. अपभं्श भाषेत महापुराण, 
चररत्रे, क्था इत्यादी वाङ्म्य आहे. लसद्सेन 
लदवाकराने ‘सममइसुतत’ हा न्या्यशासत्रावरीि प्राककृत 
ग्ं्थ लिलहिा. लवमिसूरटींनटीं ‘पउमचरर्य’ ्या प्राककृत 
काव्यात रामक्था सालंगतिी आहे. हररभद्रसूरटींचा 
‘समराइच्चकहा’ व उदोतनसूरटींचा ‘कुवि्यमािाकहा’ 
हे ग्ं्थही लवशेष प्रलसद् आहेत.

लतलपटकामध्ये तीन लपटक आहेत. लपटक महणजे 
पेटी. ्या लठकाणी त्याचा अ्थ्व ‘लवभाग’ असा आहे. 
लतलपटक पािी ्या भाषेत लिलहिे आहे. तीन 
वेगवेगळ्ा प्रकारचे सालहत्य ्यात आहे.  
१.	‘सुतितपटक’	ः ्यामध्ये गौतम बुद्ांच्या उपदेशाची 
वचने एकलत्रत करण्यात आिेिी आहेत. ्या वचनांना 
सूक्े महणतात. २.‘तवनयतपटक’	 ः ्ये्थे ‘लवन्य’ ्या 
शबदाचा ‘लन्यम’ असा अ्थ्व आहे. ्यात बौद् 
संघातीि लभकखू आलण लभकखुनी ्यांनी दैनलंदन 
जीवनात कसे वागावे ्याचे लन्यम लदिेिे आहेत. 
३.‘अतभधममतपटक’	 : ्यात बौद् धमा्वचे तत्वज्ान 
समजावून सालंगतिे आहे. लतलपटकाचे सपष्ीकरण 
करणारा ‘अठ्ठक्था’ (अ्थ्वक्था) नावाचा गं््थ प्रलसद् 
आहे. ज्ानी ससत्र्यांनी सवत:चे अनुभव सांगणाऱ्या गा्था 
रचल्या. त्या ‘्थेरीगा्था’ ्या ग्ं्थात संकलित करण्यात 
आल्या आहेत. त्या गा्था पािी भाषेत आहेत.

‘भगवद्ीता’ हा लहंदूंचा पलवत्र ग्ं्थ महाभारताचाच 

१०.	प्राचीन	भारि	:	सांसकृतिक

माहीि	आहये	का	िुमहांिा?
उततर भारतापासून ते महाराष्ट्राप्यांतच्या 

प्रदेशात प्रचलित असणाऱ्या बहुतेक भाषा ्या प्राककृत 
आलण संसककृत ्या भाषांमधून लवकलसत झाल्या असे 
मानिे जाते. प्राककृत हा शबद ‘प्रककृत’ ्या शबदापासून 
त्यार होतो. प्रककृत महणजे नैसलग्वक. प्राककृत भाषा 
िोकांच्या दैनलंदन व्यवहारात असणाऱ्या भाषा 
होत्या. पैशाची, शौरसेनी, मागधी आलण माहाराष्ट्री 
अशा चार गटांमध्ये प्राककृत भाषांची लवभागणी केिी 
जाते. माहाराष्ट्रीपासून मराठी लवकलसत झािी. अशा 
तऱहेने प्राककृत भाषांपासून मराठीसारख्या आधुलनक 
भाषांचा लवकास होण्याच्या प्रलक्र्येत ्या भाषांच्या 
मूळ रूपात बदि झािे. त्यांना ‘अपभ्ंश भाषा’ असे 
महटिे गेिे. अपभ्ंश भाषांमधून आधुलनक भाषा 
लवकलसत झाल्या.
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माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

आषचा	 आतण	 अतभजाि	 महाकावयये	 ः ‘रामा्यण’ 
आलण ‘महाभारत’ ही दोन प्राचीन भारतातीि आष्व 
महाकाव्ये आहेत. आष्व महणजे ऋषटींनी रचिेिे. 
‘रामा्यण’ हे महाकाव्य ‘वालमीकी’ ऋषटींनी रचिे. 
रामा्यणातीि क्थेचे ना्यक श्ीराम हे आहेत. ‘महाभारत’ 
हे महाकाव्य व्यास ऋषटींनी रचिे. कौरव आलण पांडव 
्यांच्यातीि ्युद् हा महाभारताचा लवष्य आहे. ्या 
महाकाव्यात श्ीककृषणाच्या चररत्राचे वण्वन आहे. 
महाभारतात लवलवध मानवी भावभावनांचे आलण त्यांच्या 
पररणामांचे व्यापक दश्वन घडते. 

भाषा, सालहत्य आलण किा ्यांच्या परंपरेतीि 
एखादा कािखंड असा असतो, की पुढीि काळातही 
त्याचा गौरव अबालधत राहतो. अशा कािखंडात 
लनमा्वण झािेल्या सालहत्य, किा इत्यादटींना अलभजात 
महणून ओळखिे जाते. अलभजात संसककृत भाषेतीि 
कालिदासाची ‘रघुवंश’ आलण ‘कुमारसंभव’ तसेच 
भारवीचे ‘लकराताजु्वनी्य’ आलण माघाचे ‘लशशुपािवध’ 
ही प्राचीन कािखंडातीि महाकाव्ये लवख्यात आहेत.  

नाटक	ः	गा्यन, वादन आलण नृत्य ्यांच्या आधारे 
एखादी क्था सादर करण्याची भारतातीि परंपरा खूप 
प्राचीन आहे. ्या किांची सलवसतर चचा्व ‘ना्टशासत्र’ 
्या भरतमुनटींनी लिलहिेल्या ग्ं्थात केिेिी आहे. ्या 
किांना संवादाची जोड देऊन किेेिे सादरीकरण 
महणजे नाटक. प्राचीन संसककृत नाटकांमध्ये भास ्या 
नाटककाराचे ‘सवपनवासवदतत’, कालिदासाचे 

अ्थ्वशासत्र हा ग्ं्थ कौलटल्याने लिलहिा. उततम 
शासनव्यवस्था कशी असावी ्याची सलवसतर चचा्व 
त्याने ्या गं््थात केिेिी आहे.  

वयाकरणग्ंथ	 ः ‘पालणलन’ ्या व्याकरणकाराने 
लिलहिेिा ‘अष्ाध्या्यी’ हा संसककृत व्याकरणाचा 
प्रमाणग्ं्थ मानिा जातो. पतंजिीने ‘महाभाष्य’ गं््थ 
लिलहिा. ्या गं््थात पालणनीच्या ‘अष्ाध्या्यी’ ्या 
ग्ं्थातीि सूत्रांचे सपष्ीकरण केिेिे आहे.

अथचािासत्	ः अ्थ्वशासत्र हा ग्ं्थ कौलटल्य ्याने 
लिलहिा. ्या ग्ं्थात राजाचे कत्वव्य, मंत्री 
लनवडण्याचे लनकष, संरक्णाची व्यवस्था, दुगाांचे 
प्रकार, सैन्याची रचना, गुप्तहेरांची ्योजना, 
खलजन्याची, दप्तरखान्याची व्यवस्था, न्या्यदान 
पद्ती, चोरीचा तपास, लशक्ेचे प्रकार इत्यादी 
प्रशासनलवष्यक बाबटींची सूक्मपणे चचा्व केिेिी 
आहे.

एक भाग आहे. फळाची आशा न धरता प्रत्येकाने 
आपापिे कत्वव्य करावे, असे भगवद्ीतेत सांलगतिे 
आहे. ईशवराची भक्ी करण्याचा माग्व सवाांसाठी खुिा 
आहे, असे त्यात सांलगतिे आहे.

इसवी सनाच्या आठव्या शतकात आद 
शंकराचा्य्व होऊन गेिे. ज्ान आलण वैराग्य ्या गोष्टींवर 
त्यानंी भर लदिा. ‘उपलनषदे’, ‘ब्रह्मसूत्रे’ आलण 
‘भगवद्ीता’ ्या गं््थांवर भाष्ये लिहून त्यांचा अ्थ्व सपष् 
केिा. त्यानंी भारताच्या चार लदशांना बलद्रना्थ, 
द्ारका, जगन्ा्थपुरी आलण शृंगेरी ्या लठकाणी चार 
मठांची स्थापना किेी आहे.

AmXç e§H$amMm¶©
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‘अलभज्ानशाकुंति’ ्यांसारखी अनेक नाटके सुप्रलसद् 
आहेत.

कथासातहतय	 ः प्राचीन काळी भारतामध्ये 
क्थासालहत्याचा उप्योग मनोरंजनाद्ारे लशक्ण 
देण्यासाठी किेा जात असे. गुणाढ् ्यांचा ‘पैशाची’ 
नावाच्या भाषेतीि ‘बृहतक्था’ हा गं््थ लवख्यात आहे.  
लवषणुशमा्व नावाच्या पलंडताने रचिेिा ‘पंचतंत्र’ हा 
ग्ं्थ क्थासालहत्याचा उतककृष् नमुना आहे. ्या ग्ं्थाचे 
अनेक भाषांमध्ये भाषांतर झािे आहे. बौद् 
जातकक्थाही लवख्यात आहेत.

१०.३		तवज्ञान
वैदकिासत्	 ः	 भारती्य वैदकशासत्रािा 

‘आ्युववेद’ असे महटिे जाते. आ्युववेदािा खूप प्राचीन 
परंपरा आहे. आ्युववेदामध्ये रोगांची िक्णे, रोगांचे 
लनदान, रोगांवरीि उपचार ्या गोष्टींचा लवचार केिेिा 
आहे. त्याबरोबरच रोग होऊ न्ये महणून का्य करा्यिा 
पालहजे, ्याचाही लवचार करण्यात आिा आहे. 
लबंलबसाराच्या दरबारात जीवक हा प्रलसद् वदै 
होता. ‘चरकसलंहता’ ्या ग्ं्थात वदैकी्य 
लचलकतसाशासत्र  आलण औषधशासत्र ्यांची सलवसतर 
मालहती लदिेिी आहे. हा ग्ं्थ चरक ्याने लिलहिा. 
सुश्ुत ्या शल्यलवशारदाने लिलहिेल्या ‘सुश्ुतसंलहता’ 
्या ग्ं्थात लवलवध रोगांचे लनदान आलण त्यांवरीि उपा्य 
्यांची मालहती आहे. ्या ग्ं्थाचा लवशेष महणजे त्यामध्ये 
लवलवध कारणांनी होणाऱ्या जखमा, असस्थभंग, त्यांचे 
प्रकार आलण त्यांवरीि शसत्रलक्र्यांचे प्रकार ्यांची चचा्व 
केिी आहे. सुशु्त संलहतेचे अरबी भाषेमध्ये भाषांतर 
झािे होते. त्याचे नाव ‘लकताब-इ-सुसुद’ असे होते. 
वागभटाने वैदकशासत्रावर अनेक ग्ं्थ लिलहिे. 
त्यांतीि ‘अष्ागंसंग्ह’ आलण ‘अष्ांगहृद्यसंलहता’ हे 
प्रमुख आहेत. लसद् नागाजु्वन ्या बौद् लभकखूने 
लिलहिेल्या ‘रसरतनाकर’ ्या गं््थात रसा्यने आलण धातू 
्यांसंबंधीची मालहती आहे.

गतणि	आतण	खगोििासत्	ः प्राचीन भारती्यांनी 
गलणत आलण खगोिशासत्र ्या लवष्यांचा सखोि अभ्यास 
केिा होता. १ ते ९ आलण ‘०’ (शून्य) ्या संख्यांचा 
वापर भारती्यांनी प्र्थम केिा.  एकं, दहं अशा 
स्थानानुसार अंकांची लकंमत बदिते हे प्राचीन 
भारती्यांना माहीत होते. आ्य्वभट नावाच्या शासत्रज्ाने 
‘आ्य्वभटी्य’ हा गं््थ लिलहिा होता.  त्याने  गलणती 
लक्र्यांची अनेक सतू्रे लदिी आहेत. आ्य्वभट 
खगोिशासत्रज्ही होता. पृथवी सू्या्वभोवती लफरते, हे 
त्याने सालंगतिे. इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात 
होऊन गिेेिा वराहलमलहर ्याने ‘पंचलसद्ासनतका’ 
नावाचा गं््थ लिलहिा. त्यात भारती्य खगोिशासत्री्य 
लसद्ानताबरोबर ग्ीक, रोमन, इलजप्ती ्या संसककृतटींमधीि 

१०.२	िोकजीवन
प्राचीन भारतातीि सालहत्यातून ततकािीन 

िोकजीवनाची मालहती लमळते. प्राचीन भारतात 
देशांतग्वत आलण दूरवरच्या देशांशी असिेल्या 
व्यापारामुळे समृद्ी नांदत होती. समाज लवलवध 
जातटींमध्ये लवभागिेिा होता. वेगवेगळ्ा कारालगरांच्या 
आलण व्यापाऱ्याचं्या संघटना होत्या. त्यांना ‘श्ेणी’ 
असे महणत. सागरी आलण खुशकीच्या मागाांनी  व्यापार 
चाित असे. तिम कापड, हससतदंत, मौल्यवान रतने, 
मसाल्याचे पदा्थ्व, उतककृष् बनावटीची मातीची भांडी 
इत्यादी भारती्य वसतूंना परदेशात खूप मागणी असे. 
तांदूळ, गहू, सातू, मसूर ही मुख्य लपके होती. 
िोकांच्या आहारात ्या धान्यांपासून बनविेिे लवलवध 
पदा्थ्व, तसेच मांस, मासे, दूध, तूप आलण फळे ्यांचा 
समावेश असे. िोक प्रामुख्याने सुती वसत्रे वापरत. 
तसेच रेशीम आलण िोकरीची वसत्रेही वापरात होती. 
ती वसत्रे साधारणपणे आजचे धोतर, उपरणे, मुंडासे, 
साडी ्या प्रकारचीच होती. कुशाणांच्या काळात कपडे 
लशवण्याच्या पद्तीचा पररच्य भारती्यांना झािा.

पंचतंत्रातीि एखादी क्था लमळवून त्याचे 
ना्टीकरण करा.

करून	पहा.
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माहीि	आहये	का	िुमहांिा?

खगोिशासत्री्य लसद् धानतांचा लवचारही किेेिा आहे. 
इसवी सनाच्या सातव्या शतकात होऊन गेिेल्या 
ब्रह्मगुप्त ्या गलणतजज्ाने लिलहिेल्या गं््थाचे अरबी 
भाषेत भाषांतर किेे गेिे.

बौद् तत्वज्ान, अ्थ्वशासत्र, तक्कशासत्र अशा लवलवध 
लवष्यांचे लशक्ण लदिे जाई.

वाराणसी	 ः	वरणा आलण असी ्या गंगेच्या दोन 
उपनदा आहेत. ्या दोन नदाचं्या मध्ये वसिेल्या 
शहरािा वाराणसी हे नाव लमळािे. वाराणसीमध्ये 
वेदांचे तसेच जैन आलण बौद् तत्वज्ानांचे लशक्ण 
देणारी केंद्रे प्राचीन काळापासून होती.

विभी	ः गुजरातमधीि सौराष्ट्रात विभी नावाचे 
प्राचीन नगर होते. इसवी सनाच्या पाचव्या ते आठव्या 
शतकात ते जैन आलण बौद् तत्वज्ानाच्या लशक्णाचे 
महत्वाचे केंद्र होते. ्युआन शवांग आलण इसतसंग ्या 
लचनी बौद् लभकखूंनी विभीिा भेट लदिी होती.

नािंदा	 तवदापीठ	 ः आजच्या लबहारमधीि 
पाटणा शहराच्या जवळ प्राचीन नािंदा लवदापीठाचे 
अवशेष आहेत. सम्ाट हष्ववध्वनाने ्या लवदापीठािा 
उदारहसते देणग्या लदल्या होत्या. ्युआन शवांग आलण 
इसतसंग ्यांनी किेेल्या वण्वनानुसार नािंदा लवदापीठात 
हजारो लवदाथ्याांची राहण्याची सो्य होती. ते्थीि 
ग्ं्थाि्यात हजारो ग्ं्थ होते. लवदापीठात प्रवेश     
लमळवण्यासाठी प्रवेशद्ारापाशी लवदाथ्याांना परीक्ा 
दावी िागे.

नािंदा	महातवहाराची	मुद्रा

१०.४		तिक्षणाची	केंद्रये
प्राचीन भारतात लशक्णाची अनेक नाणाविेिी 

केंद्रे होती. ते्थे लशक्ण घेण्यासाठी परदेशांतूनही 
लवदा्थवी ्येत असत.

िक्षतििा	 तवदापीठ	 ः तक्लशिा हे प्राचीन 
भारती्य व्यापारी मागा्ववरीि महत्वाचे शहर होते. 
सध्या हे स्थान पालकसतानात आहे. ते्थे सापडिेल्या 
पुरातत्वी्य पुराव्याच्या आधारे ते इ.स.पू. सहाव्या 
शतकात वसविे गेिे, असे लदसते. गौतम बुद्ांचा 
समकािीन असिेिा जीवक नावाचा वदै तक्लशिा 
लवदापीठात लशकिा होता. इ.स.पू. चौथ्या शतकात 
तक्लशिा लवदापीठाची कीतवी सव्वदूर पसरिी होती. 
मौ्य्व साम्ाज्याचा संस्थापक चंद्रगुप्त मौ्य्व ्याचे लशक्ण 
तक्लशिा लवदापीठात झािे होते. व्याकरणकार 
पालणनी, चरक हा वदै हेही तक्लशिा लवदापीठाचेच 
लवदा्थवी होते. लसकंदराच्या बरोबर आिेल्या ग्ीक 
इलतहासकारांनीही तक्लशिेचे वण्वन किेेिे आहे. 
ग्ीसमध्ये कोठेही अशा प्रकारचे लवदापीठ अससततवात 
नवहते, असे त्यांनी लिहून ठेविे आहे. लचनी बौद् 
लभकखू फालह्यान इ.स.४००च्या सुमारास भारतात 
आिा होता. त्या वेळी त्याने तक्लशिा लवदापीठािा 
भेट लदिी होती. ्या लवदापीठामध्ये वैलदक वाङ्म्य, 

कणाद	
कणादाने ‘वैशेलषक दश्वन’ हा गं््थ लिलहिा. ्या 

ग्ं्थात अणुपरमाणूंचा लवचार प्रामुख्याने केिा आहे. 
कणादाच्या मते हे लवशव असंख्य वसतूंनी भरिेिे 
आहे. ्या वसतू महणजे अणूंनी घेतिेिी लनरलनराळी 
सवरूपे होत. ही सवरूपे बदितात, पण अणू मात्र 
अक््य राहतात.

तवक्रमिीिा	तवदापीठ	ः लवक्रमशीिा लवदापीठ 
आजच्या लबहारमधीि भागिपूरच्या जवळ होते. 
धम्वपाि नावाच्या राजाने त्याची स्थापना इसवी सनाच्या 
आठव्या शतकात केिी. लत्थे सहा लवहार होते. प्रत्येक 
लवहाराचे प्रवेशद्ार सवतंत्र होते.  
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्पांची ः ्ल्व राजसततेच्ा काळात (इ.स. 
६वे शतक) आजच्ा तठमळनाडूमधीि कांची हे शहर 
महत्वाचे शषैिठणक केंद्र बनिे होते. ठतथे वैठदक, जैन 
आठण बौद्ध ग्ंथांचे अध््न आठण अध्ा्न केिे 
जाई. 

१०.५ स्पा्त् आणि ्लपा
मौ््श आठण गुप्तकाळात भारती् सथा्त्किेच्ा 

ठवकासाचा उतकष्श झािा. सम्ाट अशोकाने 
ठिकठिकाणी उभारिेिे दगडी सतंभ ही भारती् 
ठशल्किेची उतककृष् उदाहरणे आहेत. सांची ्ेथीि 
सतू् आठण उद्ठगरी, खंडठगरी, कािवे, नाठशक, 
अठजंिा, वेरूळ इत्ादी ठिकाणच्ा िेण्ांमधून तीच 
्रं्रा अठधकाठधक ठवकठसत होत गेिी, असे ठदसते. 
गुप्तकाळात भारती् मूठत्शकिेचा ठवकास झािा. दठषिण 
भारतात चािुक् आठण ्ल्व राजसततेच्ा काळात 
मठंदर सथा्त्ाचा ठवकास झािा. महाबठि्ुरमची 
मठंदरे त्ाची साषि देतात. ्ल्व राजसततेच्ा काळात 
देवदेवतांच्ा कांस्मूतती बनवण्ास सुरुवात झािी 

gm§Mr ñVyn

होती. ठदल्ीजवळ मेहरौिी ् ेथे असिेल्ा गुप्तकािीन 
िोहसतंभाच्ा आधारे प्राचीन भारती्ांचे धातुशासत्राचे 
ज्ान ठकती प्रगत होते, ते समजते. 

प्राचीन भारती् संसककृती अत्ंत समृद्ध आठण 
प्रगत होती, हे आ्ण ्ाठहिे. ्ुढीि ्ािात आ्ण 
भारती् संसककृतीचा जगातीि इतर संसककृतींशी आिेिा 
सं्क्क आठण त्ाचे झािेिे दूरगामी ्ररणाम ्ांचा 
्ररच् करून घेणार आहोत.

नटरपाजपाची ्पांस्मूतती मेहरौली ्े्ील लोहसतंभ
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१.   खािीि	प्रशनांची	प्रतययेकी	एका	वाकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१)  प्राचीन भारतातीि लवदापीठांची ्यादी करा.
 (२)  कोणकोणत्या प्राचीन भारती्य वसतूंना परदेशात  

 मागणी असे, त्याची ्यादी करा.
२.	 नावये	तिहा.
	 प्राचीन भारतातीि महाकाव्ये................

३.	 ररकामया	जागी	योगय	िबद	तिहा.
	 (१) रामा्यण हे महाकाव्य.........ऋषटींनी रचिे.
 (२) भारती्य वैदकशासत्रािा......असे महटिे जाते.
 (३) हजारो लवदाथ्याांची राहण्याची सो्य.......

लवदापीठात होती.
३.	 थोडकयाि	उतिरये	तिहा.
	 (१) लतलपटक महणजे का्य ते सपष् करा. 
 (२) भगवद् गीतेत कोणता संदेश लदिा आहे?
 (३) आ्युववेदात कोणत्या गोष्टींचा लवचार केिा आहे?
 (४) संघम सालहत्य महणजे का्य? 
४. चचाचा	करा.
	 माै्य्व आलण गुप्त काळातीि स्थापत्य व किा.

सवाधयाय

*	*	*

५. िुमही	काय	कराि?
	 (१)  आ्युववेलदक उपचार ्यालवष्यी मालहती लमळवून   

 तुमही आपल्या दैनंलदन जीवनात त्याचा कसा   
 वापर कराि?

 (२) तुमच्या पाठ्पुसतकातीि सांची सतपूाचे लनरीक्ण 
  करा व त्यासंबंधी अलधक मालहती लमळवा.
६. पुढीि	प्रसंगी	िुमही	काय	कराि?	
	 िुमही	सहिीिा	गयेलयावर	िुमचा	तमत्	ियेथीि	ऐतिहातसक	

समारकावर	तयाचये	नाव	तिहीि	आहये.
उपक्रम	
 (१) तुमच्या पररसरात कोणकोणत्या वलैशष्टपूण्व वासतू 
   आहेत ्यालवष्यीची मालहती घरातीि व्यक्टींकडून  

  जाणून घ्या.
 (२) आपल्या नजीकच्या पररसरातीि ऐलतहालसक   

  समारकांना, वासतूनंा भेट देऊन त्यांतून तुमहांिा  
  कोणता इलतहास कळतो, त्यांच्या नोंदी करा.

नातिक	ययेथीि	ियेणये
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११.१ भरारत आणि पश्चमेकडील देश 

११.२ भरारत आणि आणशयरा खंडरातील इतर देश 

११.१ भरारत आणि पश्चमेकडील देश
हडप्पा संस्कृतीच्पा लो्पांनी ्श्चिमे्डील 

देशपंाशी व्पा्पारी संबंध प्रस्पाप्त ् ेले होते. तेवहपा्पासूनचि 
भपारतपाचिी बपाह्य जगपाशी आप्थि् आपि सपांस्कृपत् 
देवपािघेवपाि सुरू होती. बौद्ध धमपाथिचिपा प्रसपार 
अफगपापिसतपान आपि मध् आपश्पातील अने्  
देशपंामध्े झपालपा होतपा. इरपािी सपाम्पाज्पाच्पा ्पाळपातही 
भपारतपाचिपा ् श्चिमे् डील जगपाशी सं्््क वपाढीस लपागलपा. 
त्पा ्पाळपातील ग्ी् इपतहपास्पारपांचिे भपारतपाबद्दलचिे 
्ुतूहल वपाढीस लपागले. त्पांच्पा भपारतपाबद्दलच्पा 
लेखनपातून ्श्चिमे् डील देशपांनपा भपारतपाचिपा ्ररचि् 
झपालपा. ्ुढे पस्ंदर ज्पा मपागपाांनी आलपा, ते मपागथि भपारत 
आपि ्श्चिमे् डील  देशपंामधील व्पा्पारपासपाठी खुले 
झपाले. ग्ी् मपूतथि्लेच्पा प्रभपावपातून ्ुशपाि ्पाळपात 
भपारतपामध्े ए्पा नव्पा ्लपाशैलीचिपा उद् झपालपा. 
त्पालपा गपंाधपार ्लपा असे महितपात. गपांधपार ्लपाशैलीत 
प्रपामुख्पाने गौतम बुद्धपाचं्पा मूतती घडवल्पा गेल्पा. ्पा 
मतूती प्रपामुख्पाने अफगपापिसतपानपातील गपांधपार प्रदेशपात 

सपा्डल्पा, महिून त्पा शैलीस ‘गपांधपार शैली’ असे 
महटले जपाते. ्पा शैलीतील मूततींचिी चिेहरे्ट्ी ग्ी् 
चिेहरे्ट्ीशी पमळतीजुळती आहे. भपारतपातील 
सुरुवपातीचिी नपािीही ग्ी् नपाण्पांच्पा धततीवर घडवलेली 
होती.

अफगराणिसतरानमधील हड्रा येथील सततूपरावरचे गरांधरार 
शैलीचे णशलप. ग्ीक लोकरांचरा पोशराख, अँफोररा  

(एकप्करारचरा कुंभ) आणि वराद्े

तपमळनपाडूमधील अरर्पामेडू ्े्ील उतखननपातही रोमन 
बनपावटीच्पा अने् वसतू सपा्डल्पा आहेत. दोनही

रोमन सम्राट ऑगसटस यराचे अररकरामेडू 
येथे णमळरालेले सोनयराचे नरािे

इसवी सनपाच्पा ्पहल्पा-दुसऱ्पा शत्पाच्पा 
्पाळपात भपारत आपि रोम ्पांच्पामधील व्पा्पार 
भरभरपाटीस आलपा होतपा. ् पा व्पा्पारपात दपषिि भपारतपातील 
बंदरपांचिपाही मोठपा वपाटपा होतपा. महपारपाष्ट्पातील ्ोलहपा्ूर 
्े्ील उतखननपात ्पासे ्पा धपातूच्पा ्पाही वसतू 
सपा्डल्पा. त्पा रोमन बनपावटीच्पा आहेत. 

पॅररस येथील 
संग्हरालयरातील 
गौतम बुदरांची 

मतूतती-गरांधरार शैली
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पठ्पािे भपारत आपि रोम ्पंाच्पामधील व्पा्पारपाचिी 
महत्वपाचिी ्ेंद्े होती. अशपा अने् व्पा्पारी ्ेंद्पांचिपा 
उले्ख तत्पालीन सपापहत्पात पमळतो. ्पा व्पा्पारपात 
इपजप्तमधील अलेकझपांपडट््पा नपावपाचेि बंदर महत्वपाचेि 
होते. भपारती् मपाल अरब व्पा्पारी अलेकझपांपडट््पा््ांत 
घेऊन जपात. पत्ून तो ्ुरो्पातील देशपांमध्े ्पाठवलपा 
जपाई. अरबी लो्पांनी भपारती् मपालपाबरोबर भपारती् 
तत्वज्पान आपि पवज्पान ् ुरो्््ांत ् ोचिवले. गपितपातील 
‘शून्’ ही सं् ल्नपा भपारतपाने सं्ूिथि जगपालपा पदलेली ए् 
मोठी दिेगी आहे. अरबी लो्पांनी ्पा सं्ल्नेचिपा 
्ररचि् ्ुरो्लपा ्रून पदलपा.

११.२ भरारत आणि आणशयरा खंडरातील इतर देश

आपश्पातील अने् देशपंामध्े प्रपाचिीन भपारती् 
संस्कृतीचिपा पवशेष प्रभपाव ्डलपा होतपा.

श्ीलंकरा ः बौद्ध धमपाथिचिपा प्रसपार ् रण्पासपाठी सम्पाट णसणगररयरा लेणयरांतील णभश्तणचत्र
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््््मपातंग हे बौद्ध पभकख ू चिीनमध्े गेले. त्पांनी 
अने्  भपारती् बौद्ध गं््पांचिे पचिनी भपाषेत रू्पांतर ्ेले. 
त्पानंतर चिीनमधील बौद्ध धमपाथिच्पा प्रसपारपास चिपालनपा 
पमळपाली. बौद्ध धमथि ज्पान, ्ोरर्पा, शवहएतनपाम ्पा 
देशपंामध्ेही ्ोहचिलपा.

आग्ेय आणशयरातील देश ः ्ंबोपड्पा ्पा 
देशपातील ‘फुनपान’ ्पा प्रपाचिीन रपाज्पाचिी स्पा्नपा इसवी 
सनपाच्पा ्पहल्पा शत्पात झपाली. पचिनी ्रं्रेच्पा 
आधपारे ्ौंपडण् नपावपाच्पा भपारती्पाने त्पाचिी स्पा्नपा 
्ेली, अशी मपापहती पमळते. फुनपानच्पा लो्पांनपा 
संस्कृत भपाषेचिे ज्पान होते. त्पा ्पाळपातील ए् ्ोरीव 
पशलपालेख उ्लबध आहे. तो संस्कृतमध्े आहे. आग्े् 
आपश्पातील इतर देशपांमध्ेही भपारती् वंशपाच्पा 
लो्पांचिी छोटी रपाज्े उद्पालपा आली होती. ्पा 
रपाज्पांमुळे भपारती् संस्कृतीचिपा प्रसपार आग्े् 
आपश्पामध्े होत रपापहलपा.

आग्े् आपश्पातील ्लपा आपि सपांस्कृपत् 
जीवन ् पांवर भपारती् संस्कृतीचिपा ठसपा उमटलेलपा पदसतो. 
इंडोनपेश्पात आजही रपामपा्ि आपि  महपाभपारत ्पांतील 
््पांवर आधपारलेली नृत्-नपाटे् लो्पप्र् आहेत. 
आगे्् आपश्पातील रपाज्पांमध्े भपारती् संस्कृतीचिपा 
प्रभपाव उततरोततर वपाढत गेलपा. प्रपाचिीन ्पालखंडपात 
बौद्ध धमथि म्पानमपार, ्पा्लंड, इंडोनपेश्पा इत्पादी 
देशपंात ्ोहोचिलपा. नंतरच्पा ्पाळपात पशव आपि पवषिू 
्पांच्पा मपंदरपांचिीही पनपमथिती झपाली.

्पावषती आ्ि इ.स.्ू. ३००० ते इसवी सनपाच्पा 
आठव्पा शत्पा््ांतच्पा भपारतपाच्पा इपतहपासपाचिपा 
आढपावपा घेतलपा. ्ुढील वषती आ्ि इसवी सनपाच्पा 
नवव्पा शत्पा्पासून अठरपाव्पा शत्पा््ांतचिपा इपतहपास 
पश्िपार आहोत. इ.स.९ वे शत् ते १८ वे शत् ्पा 
्पालखंडपातील इपतहपासपास ‘मध््ुगीन इपतहपास’ असे 
महितपात.

अशो्पाने त्पाचिपा मुलगपा महेंद् आपि मुलगी संघपमत्पा 
्पांनपा  श्ीलं्ेमध्े ्पाठवले होते. त्पा दोघपांच्पा नपावपाचिपा 
उल्ेख ‘महपावंस’ ्पा श्ीलं्ेतील बौद्ध गं््पात ्ेलेलपा 
आहे. संघपमत्पाने सवतःबरोबर बोपधवृषिपाचिी शपाखपा नेली 
होती. श्ीलं्ेतील अनुरपाध्ूर ्े्े असलेलपा बोपधवृषि 
्पाचि शपाखे् पासून वृशद्धगंत झपालपा असे ते्ील ् रं्रेनुसपार 
मपानले जपाते.

श्ीलं्ेतील मोती आपि इतर मौल्वपान वसतूंनपा 
भपारतपात मोठ्पा प्रमपािपात मपागिी होती. ते्ील पसपगरर्पा 
्पा पठ्पािी इसवी सनपाच्पा ्पाचिव्पा शत्पात ्््् 
नपावपाच्पा रपाजपाने लेिे खोदवले होते. त्पा लेण्पातील 
पभशततपचित्पांचिी शैली अपजंठ्पाच्पा पचित्शैलीशी सपाम् 
दशथिविपारी आहे. श्ीलं् ेतील ‘महपावंस’ आपि ‘दी्वंस’ 
हे ग्ं् भपारत आपि श्ीलं् पा ्पांच्पामधील 
्रस्रसंबंधपंाचिी मपापहती देतपात. हे गं्् ्पाली भपाषेत 
पलपहलेले आहेत.

चीन आणि इतर देश ः प्रपाचिीन ्पाळपा्पासून भपारत 
आपि चिीन ्पंाच्पामध्े व्पा्पारी आपि सपांस्कृपत् 
संबंध प्रस्पाप्त झपाले होते. सम्पाट हषथिवधथिनपाने चिीनच्पा 
दरबपारपात रपाजदूत ्पाठवलपा होतपा. चिीनमध्े त्पार 
होिपाऱ्पा रेशमी ्पा्डपालपा भपारतपात ‘चिीनपांशु्’ असे 
नपाव होते. चिीनपांशु्पालपा भपारतपात मोठी मपागिी होती. 
प्रपाचिीन भपारतपातील व्पा्पारी हे चिीनपांशु् ्श्चिमे्डील 
देशपांमध्े ्पाठवत असत. हपा व्पा्पार खु््कीच्पा मपागपाथिने 
होत असे. त्पा मपागपाथिलपा ‘रेशीम मपागथि’ असेही महितपात. 
भपारतपातील ्पाही प्रपाचिीन स्ळे ्पा रेशीम मपागपाथिशी 
जोडलेली होती. त्पामध्े महपारपाष्ट्पातील मुंबईजवळ 
असलेले नपालपा-सो्पारपा हे ए् होते. भपारतपात आलेले 
फपापह्पान आपि ्ुआन ्वपांग हे बौद्ध पभकखूही रेशीम 
मपागपाथिनेचि भपारतपात आले.

इसवी सनपाच्पा ्पहल्पा शत्पातील पचिनी सम्पाट 
‘पमंग’ ्पाच्पा आमंत्िपावरून धमथिरषि् आपि 



57

१.   अोळखरा पराहू.
 (१)  रोमन बनपावटीच्पा वसतू सपा्डलेली पठ्पािे.
 (२)  ्ुशपाि ्पाळपात भपारतपामध्े ए्पा नव्पा   

 ्लपाशैलीचिपा उद् झपालपा ती शैली.
 (३)  महपावंस आपि दी्वंस ्पा ग्ं्पांचिी भपाषपा.

(४) प्रपाचिीन ्पालखंडपात बौद्ध धमपाथिचिपा प्रसपार झपालेले
 देश.

२. णवचरार कररा आणि णलहरा.
 (१)  आग्े् अपापश्पावर भपारती् संस्कृतीचिपा ठसपा   

 उमटलेलपा पदसतो.
 (२)  चिीनमध्े बौद्ध धमपाथिच्पा प्रसपारपालपा चिपालनपा पमळपाली.
३. तुमही कराय करराल?
  तुमच्पा आवडत्पा छंदपालपा चिपालनपा पमळपाली, तर  

 तुमही ्पा् ्रपाल?

सवराधयराय

* * *

४. णचत्र वि्णन कररा.
 आ्ल्पा ्पाठपातील अफगपापिसतपानमधील हड्पा ्े्ील 

सतू्पावरच्पा गपांधपार शैलीच्पा पशल्पांचिे पनरीषिि ्रून 
पचित्विथिन ्रपा.

५. अणधक मराणहती णमळवरा.
 (१) गपांधपार शैली  (२) रेशीम मपागथि
६. पराठरात उल्ेख केलेले आग्ेय आणशयरातील देश 

नकराशरा आरराखड्रात दराखवरा.
उपक्रम 
 तुमहपांलपा आवडलेल्पा ए्पा ्लेपवष्ी मपापहती पमळवपा 

व पतचिे वगपाथित सपादरी्रि ्रपा.
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आपले स्थानिक शथासि
अिुक्रमनिकथा

पथाठथाचे िथाव पृष्ठ क्र.

िथागरिकशथासत्र

१. आपले समाजजीवन ..................................................  ५९
२. समाजातील ववववधता ................................................  ६२
३. ग्ामीण स्ावनक शासन संस्ा ........................................  ६५
४. शहरी स्ावनक शासन संस्ा ..........................................  ७१
५. वजलहा प्रशासन .......................................................  ७७

१. समथाज - समाजातील ववववध घटकांच्ा परसपर सहका्ायातून वशसत व 
   वन्मांचा आदर करण्ाची वृतती ववकवसत करणे.
- व्क्ी, कुटुंब आवण संस्ा ्ांचा वमळून समाज बनतो हे समजून घेणे.
-  भारतात ववववध भाषा बोलणारे, ववववध धमाांचे लाेक असूनही 
    त्ांच्ात एकता आहे हे ओळखणे.
- राष्ट्ी् एकातमतेसाठी सवयाधमयासमभावाची आवश्कता जाणणे.

२. सथामथानजक नियमि
ग्थामीि भथागथातील नियमि

- सावयाजवनक समस्ा सोडवण्ासाठी प्रत्ेकाचा सहभाग महत्वाचा  
    आहे हे जाणून घेणे.
- ग्ामसभेत मवहलांचा सक्री् सहभाग असतो हे समजून घेणे.
- पंचा्त सवमती पदावधकारी व प्रशासनाबाबत मावहती वमळवणे.
- वजलहा पररषद पदावधकारी व प्रशासन ्ांची मावहती वमळवणे.
- स्ावनक शासन संस्ा हा लोकशाहीचा पा्ा आहे हे समजून घेणे.
  

३. सथामथानजक नियमि
शहिी भथागथातील नियमि

- शहरी स्ावनक शासन संस्ांची रचना व का्या समजून घेणे.
- शहरी स्ावनक शासन संस्ेच्ा पदावधकाऱ्ांववष्ी व      
    प्रशासनाववष्ी मावहती घेणे.
- ग्ामीण आवण शहरी भागांतील समस्ा वभन्न असतात हे समजून घेणे.

४. नजलहथा प्रशथासि - वजलहा प्रशासनात वजलहावधकाऱ्ाची भूवमका समजावून घेणे.
- वजलहा पोलीस प्रशासनाची मावहती वमळवणे.
-  न्ा्ाल्ाचे महत्व समजून घेणे.
- स्ावनक प्रशासन हे लोककल्ाणासाठीच असते हे समजून घेणे.
- आपतती वनवारणाच्ा कामात प्रशासनाबरोबरच लोकसहभाग
   आवश्क असतो हे समजून घेणे.

   घटक क्षमतथाअ. क्र.

िथागरिकशथासत्र नवषयक क्षमतथा : इयततथा सहथावी
इ्तता सहावीच्ा अखेरीस ववद्ार्ाांमध्े पुढील क्षमता ववकवसत वहाव्ा, अशी अपेक्षा आहे.
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१.१  मथािसथालथा समथाजथाची गिज कथा वथाटली ?
१.२  मथािसथातील समथाजशीलतथा 
१.३  आपलथा नवकथास 
१.४   समथाज महिजे कथाय ?

इ्तता पाचवीच्ा पाठ्यपुसतकात माणसाची 
उतक्ातंी कशी झाली हे तुमही वशकलात. आजचे आपले 
सामावजक जीवन हजारो वषाांच्ा उतक्ांतीतून आकारास 
आले आहे. माणसाने भटक्ा अवस्ेकडून सस्र 
समाज जीवनाकडे वाटचाल केली आहे. 

१.१ मथािसथालथा समथाजथाची गिज कथा वथाटली ? 

व्क्ीच्ा तसेच समाजाच्ा ववकासासाठी सस्र 
व सुरवक्षत समूहजीवन आवश्क आहे. भटक्ा 
अवस्ेतील माणसाला हे स्थ्ै या व सुरवक्षतता नवहती. 
समूहात रावहल्ाने सुरवक्षतता वमळते ्ाची जाणीव 
झाल्ाने माणूस संघवटतपणे जगू लागला. समाजाच्ा 
वनवमयातीमागील ही एक मुख् प्रेरणा आहे. समाजातील 
दथैनंवदन व्वहार सुरळीत चालण्ासाठी माणसाला 
वन्मांची गरज वाटली. त्ातून रूढी, परंपरा, नीवतमूूल्े, 

झाल्ा करी माणसाला स्थै्या वमळते, परंतु माणसाला 
तेवढेच पुरेसे नसते. आपल्ा काही भाववनक आवण 
मानवसक गरजाही असतात. उदाहरणा्या, सुरवक्षत वाटणे 
ही आपली भाववनक गरज आहे. आपल्ाला आनंद 
झाला तर तो कोणाला तरी सांगावासा वाटतो. दुःख 
झाले तर आपल्ासोबत कोणीतरी असावे असे वाटते. 
आपल्ा कुटुंबातील लोक, नातेवाईक आवण वमत्र-
मथैथैवत्रणी ्ांचा सहवास आपल्ाला आवडतो. ्ातून 
आपली समाजशीलता वदसते.

वन्म आवण का्दे अससततवात आले. त्ामुळे 
माणसाचे समाजजीवन अवधक संघवटत व सस्र झाले.

१.२ मथािसथातील समथाजशीलतथा 

माणूस सवभावतः समाजशील आहे. आपणा 
सवाांना एकमेकांसह, सवाांच्ा सोबतीने आवण माणसांत 
राहा्ला आवडते. सवाांसमवेत राहणे ही जशी आनंदाची 
बाब आहे, तशीच ती आपली गरजही आहे. 

आपल्ा अनेक गरजा असतात. अन्न, वसत्र, 
वनवारा ्ा आपल्ा शारीररक गरजा आहेत. त्ा पूणया 

आिखी ५० 
वषथाांिंतिचथा 
समथाज कसथा 

असेल
¶m~m~V 

MMm© H$am.

१. आपले समथाजजीवि
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 वचत्रकलेच्ा सपधधेत तुमहांला पवहले बक्षीस 
वमळाले आहे. ते सवतःजवळच ठेवाल करी वमत्र-
मथैथैवत्रणींना दाखवाल? त्ानंी तुमहालंा कसा प्रवतसाद 
द्ावा अशी तुमची अपके्षा आहे? त्ांच्ा प्रवतसादा- 
नंतर तुमहालंा कसे वाटले ? 
 ● कौतुक केल्ाने खूप छान वाटले.
 ● चांगले वचत्र काढण्ास हुरूप आला.
 ● आणखी का् वाटले ्ाववष्ी वलहा.

अन्न, वसत्र, वनवारा, वशक्षण आवण आरोग् ्ा 
आपल्ा मूलभूत गरजा आहेत हे तुमहालंा माहीत आहे. 
समाजातील व्क्ींचे श्रम आवण त्ांच्ा कौशल्ामंुळे 
वसतू त्ार होतात. वशक्षण आवण आरोग्ववष्क 
सेवा-सुववधांमुळे आपण सनमानाने जगू शकतो. ्ा सवया 
बाबी आपल्ाला समाजात उपलबध होतात. वेगवेगळे 
उद्ोग व व्वसा्ांतून आपल्ा गरजा पणूया होतात. 
उदाहरणा्या, आपल्ाला अभ्ासासाठी पुसतक लागते. 
पुसतकासाठी कागद लागतो. त्ामुळे कागदवनवमयाती, 
छपाई आवण पुसतक बांधणी इत्ादी व्वसा्, 
उद्ोगांचा ववकास होतो. अनेक व्क्ी त्ांत वाटा 
उचलतात. समाजातील अनेकववध व्वसा्ांमुळे 
आपल्ा गरजा भागतात. ्ांतूनच आपल्ातील 
क्षमता-कौशल्ाचंा ववकास होतो. समाजात मूलभूत 
गरजांची पतूयाता होते. सुरवक्षतता, कौतुक, प्रशंसा, 
आधार इत्ादींसाठी आपण सवया एकमेकांवर अवलंबून 
असतो. महणून आपले समाजजीवन परसपरावलंबी 
असते.

१.३ आपलथा नवकथास 

प्रत्ेक माणसात वनसगयात:च काही गुण आवण 
क्षमता असतात. त्ा सुप्त अवस्ेत असतात. त्ांचा 
ववकास समाजामुळे होतो. परसपरांशी बोलण्ासाठी 
आपण भाषेचा आधार घेतो, पण ती आपल्ाला जनमतः 
अवगत नसते. आपण ती हळूहळू वशकतो. घरात जी 
भाषा बोलली जाते ती भाषा आपण सुरुवातीला वशकतो. 
आपल्ा शेजारी वेगळी भाषा बोलणारे लोक असतील 
तर त्ाही भाषेचा आपल्ाला पररच् होतो. शाळेत 
वनरवनराळ्ा भाषा वशकण्ाची संधी वमळते.

आपल्ाजवळ सवतंत्र ववचार करण्ाचीही क्षमता 
असते. उदाहरणा्या, वनबंधाचा ववष् वगायातल्ा सवया 
ववद्ार्ाांना सारखाच वदलेला असला तरीही कोणतेही 
दोन वनबंध सारखे का नसतात? कारण त्ांतील 
ववचार वेगळा असतो. आपल्ा भाववनक क्षमता 
आवण ववचारशक्ी समाजामुळे वाढीस लागतात. 
ववचार मांडण्ाची आवण भावना व्क् करण्ाची 
संधी समाजामुळे वमळते.

माणसातील कलागुणांचा ववकासही समाजामुळे 
होतो. गा्क, वचत्रकार, शासत्रज्ञ, साहसवीर, 
समाजका्या करणाऱ्ा अनेक व्क्ी समाजाच्ा 
प्रोतसाहनामुळे व पावठंब्ामुळे आपल्ातील गुणांचा 
ववकास करतात. त्ांना वमळणारे प्रोतसाहनही वततकेच 
महत्वाचे असते.

१.४ समथाज महिजे कथाय ? 

समाजात सवया सत्री-पुरुष, प्रौढ, वृद्ध, लहान 
मुले-मुुली ्ांचा समावेश असतो. आपली कुटुंबे 
समाजाचा घटक असतात. समाजात ववववध गट, 
संस्ा, संघटना असतात. लोकांमधील परसपरसंबंध, 
परसपर व्वहार, त्ांच्ातील देवाणघेवाण ्ांचाही 
समावेश समाजात होतो. माणसांच्ा झुंडी वकंवा गददी 
महणजे समाज नाही तर काही समान उद ्वदष्े 
साधण्ासाठी जेवहा लोक एकत्र ्ेतात तेवहा त्ांचा 
समाज बनतो.

सकाळी उठल्ापासून आपल्ाला 
कोणकोणत्ा वसतूंची आवश्कता असते ्ाची 
एक सूची त्ार करा.त्ातंील वकमान पाच वसतू 
त्ार करण्ात आवण तुमच्ाप्ांत पोहोचवण्ात 
कोणाकोणाचा सहभाग असतो ते शोधा.

करूि पहथा.

बोलते आनि नलनहते वहथा.
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अन्न, वसत्र, वनवारा, सुरवक्षतता ्ांसारख्ा 
गरजा भागवण्ासाठी समाजाला एक का्मसवरूपी 
व्वस्ा वनमायाण करावी लागते. अशा व्वस्ेवशवा्  

१. रिकथामयथा जथागी योगय शब्द नलहथा.
 (१) समाजातील दथैनंवदन व्वहार सुरळीत चालण्ासाठी 

माणसाला ............... गरज वाटली.
 (२) माणसातील कलागुणांचा ववकास ............... 

होतो.
 (३) आपल्ा काही भाववनक आवण...........गरजाही 

असतात.

२.  खथालील प्रशिथांची प्रतयेकी एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.
 (१) आपल्ा मूलभूत गरजा कोणत्ा?
 (२) आपल्ाला कोणाचा सहवास आवडतो?
 (३) समाजामुळे आपल्ाला कोणती संधी वमळते?

३. तुमहथालंथा कथाय वथाटते? ्दोि ते तीि वथाकयथांत उततिे नलहथा.
 (१) समाज कसा त्ार होतो ?
 (२) समाजात का्मसवरूपी व्वस्ा का वनमायाण करावी 

लागते ?

 (३) माणसाचे समाजजीवन अवधक संघवटत व सस्र 
कशामुळे होते?

 (४) समाजव्वस्ा अससततवात नसती तर कोणत्ा 
अडचणी अाल्ा असत्ा?

४. पुढील प्रसंगी कथाय किथाल?
 (१) तुमच्ा वमत्राची / मथैवत्रणीची शाले् वसत ू घरी 

ववसरली आहे.
 (२) रसत्ात एखादी अंध / अपंग व्क्ी भेटली.

उपक्रम 
 (१) शेतीची अवजारे त्ार करणाऱ्ा एखाद्ा कारावगराची 

भेट घ्ा. ्ा कामात त्ाला कोणाकोणाची मदत होते 
्ाची सूची त्ार करा.

 (२) जवळच्ा बँकेला भेट देऊन ती बँक कोणकोणत्ा 
कामासाठी कजया देते ्ाची मावहती घ्ा.

 (३) मानवाच्ा मूलभूत गरजा व नवीन गरजा ्ांची ्ादी 
करा.

* * *

समाजाचे दथैनवंदन व्वहार होऊ शकत नाहीत. 
समाजाचे अससततव वटकून राहण्ासाठी व्वस्ा 
आवश्क आहे. उदाहरणा्या, अन्नाची गरज 
पुरवण्ासाठी शेती करणे आवश्क आहे. शेतीशी 
संबंवधत सवया का्धे पार पाडण्ासाठी ववववध संस्ा 
वनमायाण कराव्ा लागतात. शेतीची अवजारे त्ार 
करण्ासाठी कारखाने, शेतकऱ्ांना कजया देण्ासाठी 
बँका, उतपावदत मालासाठी बाजारपेठ अशी मोठी 
व्वस्ा वनमायाण करावी लागते. अशा अनेक 
व्वस्ांमधून समाज सस्र होतो.

पुढील पाठात आपण भारती् समाजातील 
ववववधतेची ओळख करून घेऊ.

सवथाधयथाय

मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

जनमतः सवया माणसे समान आहेत. माणूस 
महणून सवाांचा दजाया सारखाच आहे. भारताच्ा 
संववधानानुसार सवयाजण का्द्ापुढे समान आहेत. 
संववधानाने आपल्ाला संधीच्ा समानतेची हमी 
वदली आहे. वशक्षण, क्षमता व कौशल्े ्ांचा 
उप्ोग करून आपण आपली प्रगती साधू शकतो.
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२.१ नवनवधतथा हीच आपली तथाक्द

२.२ धम्मनििपेक्षतेचे तत्व

२.३ आपलयथा जडिघडिीत समथाजथाचथा सहभथाग

२.४ समथाजथाचे नियमि

भारती् समाजात अनेकववध भाषा, धमया, 
संसककृती, चालीरीती, परंपरा आहेत. ही ववववधता 
आपले सांसककृवतक वथैभव आहे. मराठी, कन्नड, 
तेलुगु, बंगाली, वहंदी, गुजराती, उद्या अशा अनेक 
भाषा बोलणारे लोक आपल्ा आजूबाजूला असतात. 
ते वेगवेगळ्ा पद्धतींनी सणवार, उतसव साजरे 
करतात. त्ांच्ा पूजा-उपासनेच्ा चालीरीती 
वेगवेगळ्ा आहेत. ववववध ऐवतहावसक वारसा असलेले 
प्रदेश आपल्ा देशात आहेत. त्ांच्ात ववववधतेची 
देवाणघेवाण आहे. आपल्ा देशातील हे ववववध समूह 
वषायानुवषधे एकत्र राहत असल्ामुळे  त्ाचं्ात एकतेची 
भावना वनमायाण झाली आहे. भारती् समाजातील एकता 
्ातून वदसून ्ेते.

२.१ नवनवधतथा हीच आपली तथाक्द

ववववध समूहांच्ा बरोबर राहणे महणजे 
सहअससततव अनुभवणे हो्. अशा सहअससततवामुळे 
आपल्ातील सामंजस् वाढते. त्ामुळे परसपरांच्ा 
चालीरीतींशी व जीवनपद्धतींशी आपली ओळख होते. 
आपण एकमेकांच्ा जीवनपद्धतींचा आदर करा्ला 
वशकतो. इतरांच्ा काही प्र्ा-परंपरा आतमसात 
करतो. ्ातून समाजात एकोपा वाढतो. सामावजक 
एकोप्ामुळे आपण अनेक नथैसवगयाक व सामावजक 
आपततींचा सामना करू शकतो.

२.२ धम्मनििपेक्षतेचे तत्व

भारती् समाजात ववववध धमाांचे लोक राहतात. 
त्ांच्ातील परसपर सामंजस् वाढीस लागावे व सवाांना 
आपापल्ा श्रद् धेनुसार उपासना करण्ाचे सवातंत्् 

असावे ्ासाठी आपल्ा संववधानात महत्वाच्ा 
तरतुदी केलेल्ा आहेत.

भारत हे जगातील एक महत्वाचे धमयावनरपेक्ष राष्ट् 
आहे. आपल्ा देशात भावषक आवण धावमयाक ववववधता 
मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही ववववधता वनकोपपणे 
जपण्ासाठी आपण धमयावनरपेक्षतेचे तत्व सवीकारले 
आहे. त्ानुसार, 

● आपल्ा देशात राज्संस्ेने कोणत्ाही एका 
धमायाचा पुरसकार केलेला नाही.

● प्रत्ेक व्क्ीला आपापल्ा वकंवा आपल्ा 
पसंतीच्ा धमायाची उपासना करण्ाचे सवातंत्् आहे.

● धमायाच्ा आधारे व्क्ी-व्क्ींमध्े भेदभाव 
करता ् ेत नाही. सवया धमाांच्ा लोकांना राज्संस्ेकडून 
समान वागणूक वदली जाते.

● वशक्षण, रोजगार, सरकारी नोकरीच्ा संधी 
सवाांना उपलबध करून वदल्ा जातात. त्ात धमायाच्ा 
आधारे भेदभाव केला जात नाही.

● धावमयाक व भावषक अलपसंख्ाकांचे संरक्षण 
करण्ासाठी संववधानात ववशेष तरतुदी केल्ा आहेत. 
अलपसंख्ाकांना आपापली भावषक आवण सांसककृवतक 
ओळख जोपासण्ाचे सवातंत्् आहे. वशक्षणाद्ारे 
आपापल्ा समाजाचा ववकास करण्ाचे सवातंत््ही 
त्ांना आहे.

● धमयावनरपेक्षतेच्ा तत्वामुळे भारती् समाजात 
धावमयाक सामंजस् वटकून रावहले आहे.

२.३ आपलयथा जडिघडिीत समथाजथाचथा सहभथाग 

समाजात राहून आपण का् वशकतो? कोणते गुण 
आतमसात करतो ? आपल्ा जडणघडणीत समाज 
कशी मदत करतो ते आपण समजावून घेऊ.

सहकथाय्म : कोणताही समाज व्क्ी आवण 
समूहातील परसपर सहका्ायावर आधारलेला असतो. 

२. समथाजथातील नवनवधतथा
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करूि पहथा.

करूि पहथा.

व्क्ी-व्क्ींमध्े सहका्या असल्ावशवा् समाज 
अससततवात राहू शकत नाही. परसपरांच्ा अडचणी व 
प्रशन सोडवण्ासाठी परसपरांना मदत करणे व 
देवाणघेवाण करणे महणजे सहका्या हो्. आपल्ा 
घरातील व्क्ींमध्े अशी वृतती नसेल तर जसे आपले 
कुटुंब वटकू शकत नाही तसेच समाजाचे आहे. 
सहका्ायाअभावी आपला ववकास रखडेल, दथैनंवदन 
जीवनही सुरळीत चालणार नाही. सहका्ायामुळे 
समाजातील परसपरावलंबन अवधक वनकोप होते, 
समाजातील सवाांना सामावून घेता ्ेते. सवया घटकांना 
बरोबर घेऊन जाण्ाची ती एक प्रवक््ा आहे.

चलथा,चचथा्म करू.

आपल्ा समाजातील दुबयाल व वंवचत 
घटकांना आवण मुलींना वशक्षण घेण्ासाठी आवण 
त्ाचं्ा ववकासासाठी आपण सहका्या केले 
पावहजे. त्ासाठी शासनाने आतताप्ांत कोणत्ा 
्ोजना राबवल्ा आहेत ्ाची मावहती वमळवा. 
्ा घटकांच्ा ववकासासाठी तुमही का् कराल 
्ाची वगायात चचाया करा. चचधेतील महत्वाचे मुदे् 
इतर वगाांतील ववद्ार्ाांप्ांत पोहचवा.

तुमहीही अशा अनेक तडजोडी करत असाल. 
खाली तुमचेच काही अनुभव आहेत. त्ांत आणखी 
काही अनुभवांची भर घाला.
(अ) सभागृह तुडुंब भरले आहे. जागा शोधणाऱ्ा  
 एका व्क्ीला तुमही तुमच्ा बाकावरील  
 छोट्ाशा जागेत सामावून घेता.
(ब)  तुमहांला वगअर असणारी सा्कल हवी आहे.  
 परंतु ताईच्ा फरीचे पथैसेही भरा्चे आहेत.  
 तुमही तुमचा हट्ट बाजूला ठेवता.
(क) शेतीच्ा बांधावरून शेजाऱ्ाशी सुरू असलेला 
 तुमच्ा कुटुंबाचा वाद कोटायात न जाता तुमही 
 संपवला. शेजारचा सोपान आता तुमचा 
 चांगला वमत्र झाला.

सनहषिुतथा आनि सथामंजसय : समाजात जसे 
सहका्या असते तसेच कधी कधी मतभेद, वाद आवण 
संघषयाही वनमायाण होतात. व्क्ी-व्क्ींमधील मते, 
ववचार आवण दृसष्कोन जुळले नाहीत तर वाद, संघषया 
वनमायाण होऊ शकतात. एकमेकांववष्ी असणारे पूवयाग्ह 
वकंवा गथैरसमज हेही संघषायाचे कारण असू शकते. 
दीघयाकाळ संघषया चालू ठेवणे हे कोणाच्ाच वहताचे 
नसते. तडजोड आवण समझोता ्ांच्ाद्ारे व्क्ी 
संघषायाचे वनराकरण करा्ला वशकतात. एकमेकांना 
समजून घेतले आवण सवहषणुवृतती दाखवली तर संघषया 
वमटू शकतात.

सामंजस्ातून नकळतपणे आपण अनेक नव्ा 

गोष्ी वशकतो. नवा ववचार आतमसात करतो. आपले 
सामावजक जीवन अवधकावधक समृद्ध बना्ला त्ाची 
मदत होते. आपल्ातील सवहषणतुा वाढते. सामावजक 
सवासर् आवण शांतता वटकवण्ासाठी ही एक सोपी 
पद्धत वशकण्ाची संधी समाजामुळे वमळते.

नवनवध भूनमकथा पथाि पथाडणयथाची संधी : समाजात 
आपल्ा वाट्ाला अनेक भवूमका ् ेतात. एकच व्क्ी 
अनेक भूवमका पार पाडत असते. प्रत्ेक भूवमकेच्ा 
काही जबाबदाऱ्ा आवण कतयाव्े ठरलेली असतात. 
कुटुंबात आवण बाहेर आपण ्ा भूवमकांमुळे अनेकांशी 
जोडले जातो. आपल्ा भूवमकांमध्े अनेकदा बदल 
होत असतात.

नवनवध भूनमकथा पथाि पथाडणयथाची संधी ः 
आजची तुमची भवूमका सपष् करणारे पुढील 
पृष्ावरील वचत्र पहा. वीस वषाांनंतर तुमहांला 
कोणत्ा नव्ा भवूमका पार पाडाव्ा लागतील 
त्ाची चचाया करा.
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सवथाधयथाय

२.४ समथाजथाचे नियमि
समाजाचे व्वहार सुरळीतपणे चालावेत महणून 

काही वन्मांची आवश्कता असते. पूवदी समाजाचे 
वन्मन बहुतांशी रूढी-परंपरा ्ांच्ाद्ारे होत असे. 
परंतु आधुवनक समाजाचे वन्मन रूढी-परंपरेबरोबरच 
का्द्ानेही करावे लागते. रूढी-परंपरा, संकेत 

इत्ादींपेक्षा का्द्ाचे सवरूप वेगळे असते. ्ा सवया 
बाबींच्ा आधारे आपल्ा समाजाचे वन्मन अनेक 
संस्ा व संघटना करतात. स्ावनक पातळीवर 
असणाऱ्ा शासन संस्ाही समाज वन्मनाच्ा का्ायात 
महत्वाची भूवमका पार पाडतात. 

१. रिकथामयथा जथागी योगय शब्द नलहथा.
 (१) ववववध समूहांच्ा बरोबर राहणे महणजे ............  
  अनुभवणे हो्. 
 (२) भारत हे जगातील एक महत्वाचे .............. राष्ट् 
  आहे. 
 (३) सहका्ायामुळे समाजातील .............. अवधक   
  वनकोप होते. 

२. खथालील प्रशिथांची प्रतयेकी एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.
 (१) सहका्या महणजे का्?
 (२) धमयावनरपेक्षतेचे तत्व आपण का सवीकारले आहे ? 

३. खथालील प्रशिथांची ्दोि ते तीि वथाकयथांत उततिे नलहथा.
 (१) भारती् समाजातील एकता कशातून वदसून ्ेते ?

 (२) समाजात संघषया केवहा वनमायाण होऊ शकतात ?
 (३) सहका्ायामुळे कोणते फा्दे होतात ?
 (४) तुमच्ा समोर दोन मुले भांडत आहेत, तर तुमही   
       का् कराल ?
 (५) तुमही शाले् मवंत्रमंडळात मुख्मंत्री आहात. तुमही   
       कोणकोणती का्धे कराल ? 
 उपक्रम 
 (१) वशक्षकांच्ा मदतीने शाळेत सहकारी तत्वावर कुमार 
  वसत-ूभाडंार चालवा. त्ाववष्ी तुमच ेअनुभव वलहा.
 (२)  शाळेत व वगायात तुमही कोणकोणते वन्म पाळता, 
   त्ांचा तक्ा त्ार करून वगायात लावा.

* * *

शथालेय नमत्रमंडळ स्दसय

नवद्था्थी/नवद्थान््मिी

आजी-आजोबथांची िथात/िथातू

सवच्छतथा्दूत

बथालनमत्र संघथाचे सभथास्द

वग्मप्रनतनिधी

तुमही

आई-बथाबथांंंचथा मुलगथा/मुलगी

खेळथाडू
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३.१ ग्थामपंचथायत
३.२ पंचथायत सनमती
३.३ नजलहथा परिष्द

समाजाचे वन्मन करण्ात स्ावनक शासन 
संस्ा महत्वाची भूवमका पार पाडतात. आपल्ा 
देशात ्ा संस्ांबरोबरच संघशासन व राज्शासनही 
समाज वन्मनाच्ा कामात सहभागी असते. स्ावनक 
शासन संस्ांचे ढोबळमानाने ग्ामीण व शहरी स्ावनक 
शासन संस्ा असे वगदीकरण केले जाते. ्ा पाठात 
आपण ग्ामीण भागातील स्ावनक शासन संस्ांववष्ी 
जाणून घेऊ्ा. ग्ामपंचा्त, पंचा्त सवमती व वजलहा 
पररषद ्ा ग्ामीण स्ावनक शासन संस्ांना एकवत्रतपणे 
‘पंचा्ती राज्व्वस्ा’ महटले जाते.

३.१ ग्थामपंचथायत
 प्रत्ेक गावाचा कारभार ग्ामपंचा्त करते. 

पाचशेपेक्षा कमी लोकसंख्ा आहे अशा दोन वकंवा 
अवधक गावांसाठी एकच ग्ामपंचा्त असते. वतला 
‘गट ग्ामपंचा्त’ महणतात. पाणीपुरवठा, वदवाबतती, 
जनम-मृत्ू, वववाहाच्ा नांेदी इत्ादी कामे ग्ामपंचा्त 
करते.

ग्थामपंचथायतीचे प्दथानधकथािी व अनधकथािी :

सिपंच : ग्ामपंचा्तीच्ा वनवडणुका दर पाच 
वषाांनी होतात. वनवडून आलेले सदस् आपल्ापथैकरी 
एकाची सरपंच आवण एकाची उपसरपंच महणून वनवड 
करतात. ग्ामपंचा्तीच्ा सभा सरपंचाच्ा 
अध्क्षतेखाली होतात. गावाच्ा ववकास ्ोजना 
प्रत्क्ष राबवण्ाची जबाबदारी सरपंचावर असते.    
्ोग् पद् धतीने कारभार न करणाऱ्ा सरपंचावर 
ग्ामपंचा्तीच्ा सदस्ांना अववशवासाचा ठराव मांडता 
्ेतो. सरपंच उपसस्त नसेल तेवहा ग्ामपंचा्तीचे 
कामकाज उपसरपंच पाहताे.

ग्थामसेवक : ग्ामसेवक ग्ामपंचा्तीचा सवचव 
असतो. त्ाची नेमणूक वजलहा पररषदेचे मुख् का्याकारी 
अवधकारी करतात. ग्ामपंचा्तीचे दथैनंवदन कामकाज 
पाहणे, ग्ामपंचा्तीच्ा ववकास ्ोजना गावातील 
लोकांना समजावून सांगणे इत्ादी कामे ग्ामसेवक 
करताे.

ग्थामसभथा : ग्ामीण भागात वकंवा गावात राहणाऱ्ा 
मतदारांची सभा महणजे ग्ामसभा. ग्ामसभा हे स्ावनक 
पातळीवरील लोकांचे सवाांत महत्वाचे संघटन हो्.

प्रत्ेक आव्याक वषायात ग्ामसभेच्ा वकमान सहा 
सभा होणे बंधनकारक आहे. ग्ामसभा बोलावण्ाची 
जबाबदारी सरपंचावर असतेे. प्रत्ेक आव्याक वषायाच्ा 
पवहल्ा सभेत ग्ामपंचा्तीने सादर केलेला वावषयाक 
अहवाल आवण वहशोबावर  ग्ामसभा चचाया करते. 
ग्ामसभेच्ा सूचना ग्ामपंचा्तीला कळवल्ा जातात. 

आपल्ा देशात तीन पातळ्ांवरून राज्कारभार 
चालतो. संपूणया देशाचा राज्कारभार संघशासन 
चालवते. संरक्षण, परराष्ट् व्वहार व चलन इत्ादी 
ववष् संघशासनाच्ा कक्षेत ्ेतात. दुसऱ्ा पातळीवर 
राज्शासन असते. महाराष्ट्ाचे राज्शासन का्दा, 
सुव्वस्ा, आरोग्, वशक्षण ्ांच्ासंबंधी का्दे करते. 
वतसऱ्ा पातळीवर स्ावनक शासन संस्ा असतात. 
ग्ामीण भागातील स्ावनक शासन संस्ांना ‘पंचा्ती 
राज् व्वस्ा’ महणतात.

ग्थामीि शहिी 
ग्ामपंचा्त नगरपंचा्त
पंचा्त सवमती नगरपररषद
वजलहा पररषद महानगरपावलका

स्थानिक शथासि संस्था

संघ
शथासि

िथाजयशथासि

स्थानिक शथासि

 ३. ग्थामीि स्थानिक शथासि संस्था



66

ग्ामपंचा्तीच्ा ववकास ्ोजनांना ग्ामसभा मान्ता 
देते. शासनाच्ा ्ोजनांचा लाभ घेण्ास कोणत्ा 
व्क्ी पात्र आहेत ते ठरवण्ाचा अवधकार ग्ामसभेला 
असतो.

ग्थामसभेत मनहलथांचथा सहभथाग : ग्ामसभेच्ा 
बथैठकरीपूवदी गावातील मवहलांची सभा होते. वत्े मवहला 
अवधक मोकळेपणाने वेगवेगळ्ा प्रशनांची चचाया 
करतात. वपण्ाचे पाणी, दारूबंदी, रोजगार, इंधन, 
आरोग् इत्ादी ववष्ांबाबत मवहला ग्ामसभेत अवधक 
आस्ेने बोलतात. आवश्क ते बदल घडवण्ासाठी 
उपा्ही सुचवतात.

ग्थामपंचथायतीचयथा उतपन्थाची सथाधिे : गावाच्ा 
ववकासासाठी  ग्ामपंचा्त अनेक ्ोजना व उपक्म 
राबवते. त्ासाठी ग्ामपंचा्तीजवळ पथैसा असणे 
आवश्क आहे. ववववध करांची आकारणी करून 
ग्ामपंचा्त पथैसा उभा करते.

३.२ पंचथायत सनमती
 एका तालुक्ातील सवया गावांचा एकवत्रत असा 

ववकासगट असतो. ववकासगटाचा कारभार पाहणारी 
संस्ा महणजे पंचा्त सवमती हो्. ग्ामपंचा्त व 
वजलहा पररषद ्ांना जोडणारा दुवा पंचा्त सवमती 
असते. 

 पंचथायत सनमतीचे प्दथानधकथािी : पंचा्त 
सवमतीच्ा वनवडणुका दर पाच वषाांनी होतात. वनवडून 
आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी एकाची सभापती आवण 
एकाची उपसभापती महणून वनवड करतात. पंचा्त 
सवमतीच्ा सभा बोलावणे आवण सभांचे कामकाज 
चालवणे ही जबाबदारी सभापतीची असते. सभापतीच्ा 
अनुपसस्तीत उपसभापती काम पाहतो. 

राज्शासन 
आवण 
वजलहापररषद 
्ांच्ाकडून 
वमळणारे अनुदान

ग्थामपंचथायतीचयथा 
उतपन्थाची सथाधिे

घरपट् टी

पाणीपट् टी

आठवडे 
बाजारावरील कर

्ात्रा कर

J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m {ZdS>UwH$m Va nma 

nS>ë¶m! JmdmV H
o$dT>r Ym‘Yy‘ 

hmoVr. AmVm nmM dfmªV JmdmMm 

{dH$mg H$gm hmoVmo Vo ~Ky !

J«m‘g^m H$emgmR>r Amho ‘J? 

AmnU gdmªZr J«m‘g^og 

CnpñWV amhm¶bm nm{hOo.

VodT>çmZo H$m¶ hmoVo? AmnU à{V{ZYtZm 
àíZ {dMmabo nm{hOoV. {dH$mg 

H$m‘m§~X²Xb Mm¡H$er Ho$br nm{hOo. 
AmnUhr Zì¶m H$ënZm gwMdë¶m 

nm{hOoV.

J«m‘n§Mm¶VrZo Oa 
Mm§Jbm H$ma^ma Ho$bm 

Zmhr Va?
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पंचथायत सनमतीची कथामे 

 ववकास गटात कोणती कामे केली पावहजेत, 
त्ा ्ोजनांचा आराखडा पंचा्त सवमती त्ार करते. 
प्रत्ेक मवहन्ात पंचा्त सवमतीची वकमान एक तरी 
सभा होणे आवश्क असते. 

 पंचा्त सवमतीला वजलहा वनधीतून काही 
रक्कम वमळते. ववकास गटात करा्च्ा ववकासाच्ा 
्ोजनांसाठी पंचा्त सवमतीला राज्शासनाकडूनही 
अनुदान वमळते.

३.३ नजलहथा परिष्द 
 प्रत्ेक वजलह्ासाठी एक वजलहा पररषद 

असते. महाराष्ट्ात सध्ा ३६ वजलह ेआहेत परंतु वजलहा 
पररषदा मात्र ३४ आहेत. कारण मुंबई (शहर) वजलहा व 
मुंबई उपनगर वजलहा हे ग्ामीण लोकवसतीचे भाग नाहीत 
महणून त्ाचं्ासाठी वजलहा पररषदा नाहीत.

 नजलहथा परिष्देचे प्दथानधकथािी : वजलहा 
पररषदेच्ा वनवडणुका दर पाच वषाांनी होतात. वनवडून 
आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी एकाची अध्क्ष आवण 
एकाची उपाध्क्ष महणून वनवड करतात.

 वजलहा पररषदेच्ा सभांचे अध्क्षपद वजलहा 
पररषद अध्क्षाकडे असते. सभांचे कामकाज त्ाच्ा 
वन्ंत्रणाखाली चालते. वजलहा पररषदेच्ा आव्याक 

व्वहारांवर अध्क्षाचे वन्ंत्रण असते.

 वजलहा पररषदेच्ा वनधीतून ्ोग् तो खचया 
करण्ाचा अवधकार वजलहा पररषदेच्ा अध्क्षाला 
असतो. अध्क्षाच्ा  गथैरहजेरीत ही सवया कामे उपाध्क्ष 
पार पाडतो.

नजलहथा परिष्देचथा कथािभथाि कसथा चथालतो ?

वजलहा पररषदेचा कारभार ववववध 
सवमत्ांमाफ्फत चालवला जातो. ववतत सवमती, 
ककृषी सवमती, वशक्षण सवमती, आरोग् सवमती, 
जलव्वस्ापन व सवचछता सवमती इत्ादी.
मवहला व बालकल्ाण सवमती मवहलांचे आवण 
बालकांचे प्रशन ववचारात घेते.

मुखय कथाय्मकथािी अनधकथािी : वजलहा पररषदेने 
घेतलेल्ा वनणया्ांची प्रत्क्ष अंमलबजावणी वजलहा 
पररषदेचा मुख् का्याकारी अवधकारी करतो. त्ाची 
नेमणूक राज्शासन करते. 

पंचथायत सनमतीची कथामे

्दुब्मल घटकथंािथा आन ््मक 

म्दत कििे
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सवच्छ नपणयथाचे पथािी
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गथावथाचयथा परिसिथात झथाडे लथाविे

तुमही कथाय किथाल?

कलपना करा, तुमही वजलहा पररषदेचे मुख् का्याकारी अवधकारी आहात. तुमच्ा वजलह्ात तुमही  
कोणत्ा ववकास कामांना प्राधान् द्ाल? 

न्दवथाबततीची सोय

नजलहथा परिष्देची कथामे 

नशक्षिनवषयक सनुवधथा आिोगयनवषयक सुनवधथा

पथािीपुिवठथा बी-नबयथािथांचथा पुिवठथा
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?कथाय किथाल?

वदनेश आवण न्नाला खालील गोष्ी 
वमळवण्ासाठी कोठे जा्ला सांगाल?
● छोट्ा भावंडाच्ा लसीकरणासाठी ......... .
● ववडलांबरोबर ७/१२ (सात बाराचा) उतारा 

आणण्ासाठी ................. .
● नव्ा खताचा वापर करण्ाववष्ी मावहती 

वमळवण्ासाठी ................. .
● अशुद् ध पाणीपुरवठ्याच्ा ववरोधात तक्ार 

करण्ासाठी ................. .
● जनमाचा दाखला वमळवण्ासाठी ........... .
● उतपन्नाचा / जातीचा दाखला वमळवण्ासाठी 

................. .

१९९२ मध्े ७३ व ७४ वी संववधान दुरुसती 
झाली. ्ा दुरुसतीने ग्ामीण व शहरी स्ावनक 
शासन संस्ांना संववधानात स्ान वदले. पररसराचा 
ववकास का्याक्षमरीतीने करण्ासाठी त्ांच्ा 
अवधकारात वाढ केली. त्ांच्ा अखत्ारीतील 
ववष्ही वाढवले. त्ांना प्रभावीपणे काम करता 
्ावे महणून त्ांच्ा आव्याक उतपन्नाचे स्ोत  
वाढवले. 

पंचथायत िथाजयवयवस्था - एकथा दृष्टिक्षेपथात 

अध्क्ष  वजलहा पररषद मुख् का्याकारी अवधकारी

सभापती पंचा्त सवमती गटववकास अवधकारी

सरपंच ग्ामपंचा्त ग्ामसेवक 

मतदानाद् वारे   राज्शासनाकडून 
वनवडले जातात.  नेमले जातात.

निवडिूक कोि लढवू शकते?
ग्ामपंचा्त, पंचा्त सवमती व वजलहा पररषद ्ा तीनही शासन संस्ांमध्े वनवडून ्ेण्ासाठी काही 

पात्रतेच्ा अटी पूणया कराव्ा लागतात. उदा., वनवडणूक लढवणारी व्क्ी भारताची नागररक असावी. वतचे 
व् २१ वषधे पणूया असावे. स्ावनक मतदार ्ादीत त्ा व्क्ीचे नाव समाववष् असावे. पात्रतेच्ा ्ा अटी 
शहरी स्ावनक शासन संस्ांनाही लागू आहेत.
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स्थानिक शथासि संस्था - ग्थामीि

ग्ामपंचा्त पंचा्त सवमती  वजलहा पररषद

वकमान ७ वकमान १५  वकमान ५०
कमाल १७ कमाल ४५ कमाल ७५

सरपंच सभापती  अध्क्ष
उपसरपंच उपसभापती उपाध्क्ष

ग्ामसेवक गटववकास अवधकारी                       मुख् का्याकारी अवधकारी

सदस् संख्ा

पदावधकारी

अवधकारी

१. योगय पयथा्मयथासमोि (P) अशी खूि किथा. 
(१)  प्रत्ेक गावाचा स्ावनक कारभार ..........करते.
 ग्ामपंचा्त       पंचा्त सवमती      वजलहा पररषद        
(२)  प्रत्ेक आव्याक वषायात ग्ामसभेच्ा वकमान ........... 

सभा होणे बंधनकारक असते.
 चार           पाच           सहा           
(३)  महाराष्ट्ात सध्ा .............वजलह ेआहेत.
 ३४           ३५             ३६         

२. यथा्दी तयथाि किथा.
 पंचा्त सवमतीची कामे.

३. तुमहथांलथा कथाय वथाटते ते सथांगथा.
 (१)  ग्ामपंचा्त ववववध कर आकारते.
 (२) महाराष्ट्ातील एकूण वजलह्ाचं्ा संख्ेपेक्षा 

वजलहा पररषदांची संख्ा कमी आहे.

४. तक्था पूि्म किथा.
 माझा तालुका, माझी पंचा्त सवमती
 (१) तालुक्ाचे नाव ............. .

 (२) पंचा्त सवमती सभापतीचे नाव............. .
 (३) पंचा्त सवमती उपसभापतीचे नाव............. .
 (४) गटववकास अवधकाऱ्ाचे नाव ............. .
 (५) गटवशक्षण अवधकाऱ्ाचे नाव............. .

५. ्ोडकयथात मथानहती नलहथा.
 (१) सरपंच
 (२) मुख् का्याकारी अवधकारी

उपक्रम 
(१) अवभरूप ग्ामसभेचे अा्ोजन करून सरपंच,      
       सदस्, नागररक, ग्ामसेवक ्ा भूवमका वठवा.
(२) बालसंसदेची रचना सपष् करणारा तक्ा त्ार करा 

व वगायात दशयानी भागात लावा.
(३) तुमच्ा पररसरातील वकंवा शहरानजीकच्ा वजलहा 

पररषदेच्ा ्ोजनांची मावहती वमळवा.
     
     * * *

सवथाधयथाय
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४.१  िगिपंचथायत

४.२  िगिपरिष्द

४.३  महथािगिपथानलकथा

मागील पाठात आपण ग्ामीण भागातील स्ावनक 
शासन संस्ांचे सवरूप पावहले. ्ा पाठात आपण 
शहरी भागातील स्ावनक शासन संस्ांचे सवरूप 
समजावून घेणार आहोत. शहरी स्ावनक शासन 
संस्ांमध्े नगरपंचा्त, नगरपररषद व महानगरपावलका 
्ांचा समावेश होतो.

आपल्ा देशात शहरांची संख्ा खूप आहे. शहरे 
झपाट्ाने वाढत आहेत. गावांची वनमशहरे, वनमशहरांची 
शहरे आवण शहरांची महानगरे होत आहेत. शहराच्ा 
आजूबाजूला असणाऱ्ा ग्ामीण भागाचेही सवरूप 
बदलत आहे.

शहिथांमधील सोई व समसयथा

१.  उद्ोग, व्वसा्ाच्ा संधी १. अपुरा वनवारा
२.  वाढते सेवाक्षेत्र २. जागेची टंचाई
३.  मोठ्या प्रमाणावर रोजगार ३. वाहतूक कोंडी
४.  मनोरंजन, कला, सावहत् इत्ादी  ४. कचऱ्ाच्ा ववलहेवाटीची समस्ा
 सोई उपलबध ५. वाढती गुनहगेारी
  ६. गवलचछ वसत्ांमध्े मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्ा

Mbm, MMm© H$am.

शहरांना भेडसावणारे प्रमुख प्रशन कोणते 
आहेत?

शहरातील नातेवाइकांकडे वदवाळीची सुट् टी 
मजेत घालवलेली रेशमा ते् ील काही प्रसंगांबाबत 
ववचार करू लागली. रेशमाप्रमाणेच ्ा प्रसंगावर 
तुमही ववचार करा आवण दोन पररचछेदांत ते वलहा.

● रुगणवावहकेचा सा्रन जोरात वाजत होता 
आवण मोकळा रसता वमळत नवहता.

● पाणीकपातीच्ा वनणया्ामुळे पाण्ाच्ा 
टँकरसमोर गददी होती.

● बागांमध्े लहान मुले व ज्ेष् 
नागररकांसाठी सोई केल्ा जात होत्ा.

४.१ िगिपंचथायत
शहर होण्ाच्ा प्रवक््ेत जी गावे असतात ते्े 

नगरपंचा्त असते. पणूयातः खेडेही नाही आवण शहरही 
नाही अशी काही वठकाणे आपण पाहतो. ते्ील 
स्ावनक शासन संस्ा महणजे नगरपंचा्त हो्. अन् 
स्ावनक संस्ापं्रमाणे नगरपंचा्तीची दर पाच वषाांनी 
वनवडणूक होते. वनवडून आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी 

एकाची अध्क्ष आवण एकाची उपाध्क्ष महणून वनवड 
करतात.

* सवयाच स्ावनक शासन संस्ांना काही 
आवश्क कामे पार पाडावी लागतात. त्ानुसार 
नगरपंचा्तीची आवश्क कामे कोणती असे 
तुमहांला वाटते?

४. शहिी स्थानिक शथासि संस्था
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

४.२ नगरपररषद
लहान शहरांसाठी नगरपररषद हे स्ाननक शासन 

ननरामाण केले जाते. नगरपररषदेच्ा ननवडणुका दर पाच 
वषाांनी होतात. ननवडून आलेले प्रनतननधी नगरसेवक 
महणून कार करतात. नगरपररषदेच्ा ननवडणुकांसंबंधी 
असणाऱ्ा का्द्ात अलीकडेच काही बदल झाले 
आहेत. त्ानुसार नगरपररषदेच्ा अध्कांची जनतेकडून 
्ेट ननवड केली जाते. नगरपररषदेच्ा नगरसेवकांची व 
नगरपररषदेच्ा अध्कांची ननवडणूक एकाच वेळी 
घेण्ानवष्ी तरतूद करण्ात आली आहे.

नगरपररषदेच्ा सवमा सभांचे अध्कस्ान 
नगराध्क भूषवतो. ते्ील कारकाजाचे नन्रन  
करतो. नगरपररषदेच्ा आन्माक प्रशासनावर नगराध्क 
लक ठेवतो. नगराध्कांच्ा गैरहजेरीत उपनगराध्क 
नगरपररषदेचे कारकाज पाहतो.

नगरपररषदेला काही कारे करणे बंधनकारक 
असते, ती आवश्क कारे महणून ओळखली जातात. 
उदाहरणा्मा, सावमाजननक रसत्ावंर नदवाबततीची सो् 
करणे, पाणीपुरवठा, सावमाजननक सवच्छता आनण 
रलननःसारणाची व्वस्ा करणे, जनर-रृत्ू, नववाह 
्ांच्ा नोंदी ठेवणे इत्ादी. 

्ा व्नतररक्त नगरपररषद जनतेला अनधक सेवा-
सुनवधा नरळाव्ात महणून अन्ही काही कारे करते. 
त्ांना ‘नगरपररषदेची ऐचच्छक कारे’ महणतात. 
सावमाजननक रसत्ांची आखणी व त्ासाठी जागेचे 
संपादन करणे महणजे ती नरळवणे, गनलच्छ वसत्ांरध्े 
सुधारणा करणे, सावमाजननक बागा व उद्ाने बांधणे, 
गुरांसाठी सुरनकत ननवारा उपलबध करून देणे इत्ादी. 
ही कारे नगरपररषदेची ऐचच्छक कारे आहेत.

प्रत्ेक नगरपररषदेसाठी एक रुख्ानधकारी 
असतो. नगरपररषदेने घेतलेल्ा ननणमा्ांची तो 
अंरलबजावणी करतो. त्ाला रदत करण्ासाठी 
अनेक अनधकारी असतात. 

* तुमहालंा असा अनधकारी वहा्ला 
आवडेल का? तुमही आरोग्ानधकारी झालात तर 
कोणती कारे कराल?

तुमही काय कराल?

१.  कचरावेचकांना तरुच्ा घरातील कचरा 
देताना...

२.  जलवानहनी फुटल्ारुळे रसत्ावर पाणी साठले 
आहे.....

३. पाणीपुरीसाठी असवच्छ पाणी वापरले जात 
असल्ाचे तुरच्ा लकात आले आहे....

४. पुलावरून अनेकजण नदीत ननरामाल्ाच्ा 
प्लॅचसटकच्ा नपशव्ा टाकत आहेत......

५. गनलच्छ वसत्ांच्ा सुधारणेचा नगरपररषदेचा 
का्माक्रर वृततपत्ात प्रनसद्ध झाला आहे, परंतु 
त्ातील एखादी कृती तुमहालंा अ्ोग् 
वाटते..........

नगरपररषदेचया उतपन्ाचे माग्ग

राज्शासनाकडून 
नरळणारे अनुदान

पाणीपट् टी बाजारावरील कर

नगरपररषदेतर्फे आवाहन पत्र

डेंग्ूचा प्रसार रोखण्ासाठी डासांची उतपतती 
्ांबवा. त्ासाठी एवढे करा.

१. जुने टा्र, नारळाच्ा करवंट्ा, जुने ररकारे डबे 
गच्ीवर नकंवा आसपास साठवून ठेवू नका.

२. ताप उतरत नसल्ास ताबडतोब वदै्की् रदत 
घ्ा.

३. पररसर सवच्छ ठेवा.

* तरुच्ा घरात आनण पररसरात ् ा आवाहनाच्ा 
आधारे तुमही का् कराल?

घरपट् टी

नशकण कर
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

करून पहा.

४.३ महानगरपाललका
रोठ्ा शहरांरध्े नागररकांना नवनवध सेवा 

देणाऱ्ा स्ाननक शासन संस्ेला ‘रहानगरपानलका’ 
महणतात. रहाराष्ट्ात प्र्र रुंबई ्े्े रहानगरपानलका 
स्ापन करण्ात आली. 

सनरती, आरोग् सनरती, पररवहन सनरती ्ा त्ापंैकी 
काही रहत्वाच्ा सनरत्ा आहेत.

महानगरपाललकेचे प्रशासन : रहानगरपानलका 
आ्ुक्त हा रहानगरपानलकेच्ा प्रशासनाचा प्ररुख 
असतो. रहानगरपानलकेने घेतलेल्ा सवमा ननणमा्ांची    
तो अंरलबजावणी  करतो. उदा., एखाद्ा 
रहानगरपानलकेने प्लॅचसटक नपशव्ांच्ा वापरावर    
बंदी आणण्ाचा ननणमा् घेतला असल्ास त्ाची  
प्रत्क अंरलबजावणी रहानगरपानलका आ्ुक्त 
करताे. रहानगरपानलकेचे वानषमाक अंदाजपत्क तो त्ार 
करतो. रहानगरपानलकेच्ा सवमासाधारण बैठकींना तो 
उपचस्त राहतो.

शोधा महणजे आणखी समजेल...
आपल्ा रहाराष्ट्ात नकती शहरांचा कारभार 

रहानगरपानलका पाहते?
तुरच्ा शहराची रहानगरपानलका केवहा 

अचसततवात आली?

शहराच्ा लोकसखं्ेच्ा प्रराणात 
रहानगरपानलकचेी एकूण सदस्संख्ा ननचशचत केली 
जात.े दर पाच वषाांनी रहानगरपानलकचे्ा ननवडणकुा 
होतात. ननवडून आलले ेप्रनतननधी नगरसवेक असतात. ते 
आपल्ापैकी एकाची रहापौर व एकाची उपरहापौर 
महणनू ननवड करतात. रहापौर हा शहराचा प्र्र नागररक 
रानला जातो. रहानगरपानलकचे्ा सभाचंा तो अध्क 
असतो. रहानगरपानलकचे्ा सवमासाधारण सभते शहराच्ा 
अनके प्रशनावंर चचामा होते. शहराच्ा नवकासासबंधंी 
अनके रहत्वाच ेननणम्ा  नत्े घतेल ेजातात. 

रहानगरपानलकेच्ा ननवडणूक पद्धतीतही 
बदल करण्ात आले आहेत. त्ानुसार 
रहानगरपानलका ननवडणुकीत बहुसदस् प्रभाग 
ननरामाण केले जातात. प्रत्ेक प्रभागातून नकरान तीन 
व जासतीत जासत पाच सदस् ननवडून नदले जातात. 
आपल्ा प्रभागातून नजतके सदस् ननवडून द्ा्चे 
आहेत तेवढी रते रतदाराला देता ्ेतात. उदा., 
तुरच्ा प्रभागातून जर चार रहानगरपानलका सदस् 
ननवडून द्ा्चे असतील, तर ते् ील रतदाराला 
चार रते देता ्ेतात.

महानगरपाललकेचया   सलमतया :  रहानगरपानलकेचा 
कारभार सनरत्ांराफ्फत चालवला जातो. नशकण 

तुरच्ा वगामाची एक नशकण सनरती त्ार 
करा. रुले व रुली ्ांचे सरान प्रनतनननधतव 
असलेल्ा ्ा सनरतीने पुढील प्रशनावंर चचामा 
करावी व अहवाल त्ार करावा.

(अ) वगमाखोलीतील सुनवधा 
(ब)   वगामाच्ा ्छोट्ा ग्ं्ाल्ाच्ा नननरमातीचा   
       प्रसताव
(क) क्रीडासपधाांचे आ्ोजन

एकूण लोकसंख्ेत चसत््ांचे प्रराण 
जवळजवळ ननमरे आहे. तरीही राज्कारभारात 
रात् चसत््ा अभावानेच नदसतात. आपल्ा घरगुती 
कारातून चसत््ा अन्न, इंधन, पाणी ्ांसारखे 
अनेक रहत्वाचे नवष् रोज हाताळतात पण 
्ांबाबत ननणमा् घेण्ात रात् त्ांचा वाटा नसतो. 
घरच्ा पाण्ाची काळजी रनहला घेते पण 
पाण्ाच्ा प्रशनात नतचा सहभाग नसतो. स्ाननक 
शासन संस्ांरध्े पन्नास टक्े राखीव जागांरुळे 
असे रहत्वाचे प्रशन तडीस नेण्ाची संधी 
रनहलांना नरळाली आहे.
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खाली वदलेल्ा ्ादीतून महानगरपावलकेची कामे शोधा व त्ांची एक सूची त्ार करा.

महथािगिपथानलकेिे असे कथा केले?

● महानगरपावलकेने टेकडांवर वृक्षतोड करून 
बांधकाम करा्ला परवानगी वदली नाही.

● डेंग्ू, सवाइन फ्ू ्ांसारखे आजार वन्ंत्रणात 
ठेवण्ासाठी अनेक उपा््ोजना केल्ा.

●  अवनिशमन ्ंत्रणा अद््ावत केली.

●  भाजी मंडईतील वजनकाट्ांची तपासणी केली.

हे वथाचलयथावि तुमहथांलथा कथाय वथाटले?

● तुमच्ा शहरात मेटट्ो सुरू होणार आहे.

● चोवीस मजली इमारती बांधा्ला परवानगी 
वमळाली आहे. 

● प्रत्ेक प्रभागात उद्ाने व ववरंगुळा केंदांची 
वनवमयाती केली जाणार आहे.

● शुद् ध पाण्ाचा वापर बागा व गाडा धुण्ासाठी 
करणाऱ्ांवर कारवाई होणार आहे.

● आेला कचरा पररसरातच वजरवण्ाचे बंधन 
घातले आहे.

पाणीपुरवठा

जनम-मृत्ू, वववाह नोंद

रसत्ावरील वदवाबतती

प्रा्वमक वशक्षण

अवनिशामक 

सेवा

पोलीस रेलवेचे वेळापत्रक ठरवणे

बांधकामांना परवानगी

धोकादा्क इमारतींबाबत सूचना

शहरातील सावयाजवनक वाहतूक

देशाच्ा सीमारेषांचे संरक्षणअनवधककृत बांधकामावर हातोडा

● ज्ेष् नागररकांसाठी वदृ्धाश्रमांची वनवमयाती 
केली जाणार आहे.

महथािगिपथानलकेचयथा उतपन्थाचे मथाग्म 

	मनोरंजन कर

	कजया उभारणी

	राज्शासनाचे अनुदान

	घरपट् टी

	मालमतता कर

	पाणीपट् टी

	व्वसा् कर

कर संकलन

प्ायावरण 
रक्षण
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

काय कराल?

तुरच्ा पररसरातील नगरपररषद नकंवा 
रहानगरपानलकेची रुगणाल्े कोठे आहेत ते शोधा. 

्ा रुगणाल्ात कोणत्ा सुनवधा आहेत? रुगणाल्ात 
उपचार घेण्ासाठी का् करावे लागते?

स्ालनक शासन सांस्ा - शहरी

नगरपंचा्त  नगरपररषद  रहानगरपानलका
 

नकरान ९ नकरान १७  लोकसंख्ेच्ा प्रराणात
कराल १५ कराल ३८ एकूण सदस् संख्ा ठरते. 

अध्क्ष नगराध्क्ष  रहापौर
उपाध्क्ष उपनगराध्क्ष उपरहापौर

का्माकारी अनधकारी  रुख्ानधकारी  आ्ुक्त

आरक्षण महणजे काय? ते का आवशयक आहे?

ग्ारपंचा्त, पंचा्त सनरती व नजलहा पररषद, नगरपंचा्त, नगरपररषद व रहानगरपानलकांरध्े 
नजतक्ा जागा जनतेने ननवडून द्ा्च्ा असतात त्ांपैकी काही जागा अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत 
जराती व नागररकांच्ा रागास वगामातील लोकांसाठी राखून ठेवलेल्ा असतात. ्ा जागांवर त्ा त्ा 
वगामातील लोकच ननवडून ्ेतात. ्ालाच जागांचे ‘आरक्षण’ महणतात. तसेच एकूण जागांपैकी ननमम्ा 
जागा रनहलांसाठी राखीव असतात.

सराजातील वनंचत घटकांना व रनहलांना गावाच्ा नकंवा शहराच्ा कारभारात भाग घेता ्ावा, 
ननणमा्ात सहभागी होता ्ावे महणून आरक्षण आवश्क असते. लोकशाहीत सवाांना सहभागाची संधी 
असणे आवश्क असते.

अलधकारी

पदालधकारी

सदसय सांखया
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१. पया्गयाांतून योगय पया्गय ओळखा व ललहा.
 (१)  रहाराष्ट्ात प्र्र रहानगरपानलका स्ापन 

करण्ात आली, त्ा शहराचे नाव ........... .

  (नागपूर, रुंबई, लातूर)

 (२) शहर होण्ाच्ा प्रनक्र्ेत जी गावे असतात ते् े 
कारकाज पाहते.............. .

  (नगरपररषद, रहानगरपानलका, नगरपंचा्त)

 (३) नगरपररषदेच्ा आन्माक प्रशासनावर लक्ष 
ठेवतो.............. .  
(रुख्ानधकारी, का्माकारी अनधकारी, आ्ुक्त)

२. ्ोडकयात उततरे ललहा.
 (१) शहरारध्े कोणकोणत्ा सरस्ा आढळतात?
 (२) रहानगरपानलकेच्ा नवनवध सनरत्ांची नावे 

नलहा.
३. पुढील मुद् दाांचया आधारे शहरी स्ालनक शासन 
 सांस्ाांलवषयी मालहती देणारा तक्ा तयार करा. 

४. साांगा पाहू.
 (१) नगरपररषदचे्ा आवश्क कारारंध् ेकोणकोणत्ा 

कारांचा सरावेश होतो?
 (२) नगरपंचा्त कोणत्ा नठकाणी असते?
५. तुमचया लजल्ह्ात कोठे कोठे नगरपररषद, नगरपांचायत 

व महानगरपाललका काम पाहते तयाांचया नावाांची यादी 
करा.

उपक्रम 

 (१) सा्ींच्ा रोगांचा प्रसार होऊ न्े महणून आरोग् 
जागृतीनवष्ी घोषवाक्े त्ार करा व वगामात 
लावा.

 (२) आपल्ा पररसरातील रहानगरपानलकेला भेट 
द्ा. ते् े कोणते नवीन उपक्रर हाती घेतले त्ांची 
रानहती नरळवा. तुमही त्ात का् ्ोगदान देऊ 
शकता ्ावर वगामात चचामा करा.

मुद्े नगरपांचायत  नगरपररषद

पदानधकारी

सदस् संख्ा

अनधकारी

महानगरपाललका

* * *

रुगणालय

सवाधयाय



77

असे प्रशन तुमहालंाही पडले असतील ना? वजलहा 
पररषद हा पंचा्ती राज्व्वस्ेचा महणजेच ग्ामीण 
स्ावनक शासन संस्ेचा एक घटक आहे. परंतु आपल्ा 
महाराष्ट्ात वजलह्ाचे प्रशासन वजलहा पररषदेबरोबरच 
वजलहावधकाऱ्ाकडूनही केले जाते. संघशासन व 
राज्शासन ्ा प्रशासनात सहभागी असतात.

५.१ नजलहथानधकथािी

वजलहा प्रशासनाचा प्रमुख वजलहावधकारी असतो. 
त्ाची नेमणूक राज्शासन करते. वजलहावधकाऱ्ाला 
शेतसारा गोळा करण्ापासून ते वजलह्ात का्दा व 
सुव्वस्ा राखण्ाप्ांत अनेक कामे करावी लागतात. 
खालील तकत्ाच्ा आधारे ती आपण समजावून घेऊ.

 सथामथानजक सवथास्थय िथाखिे कथा महत्वथाचे असते?
 समाजात असणारे मतभेद, तंटे आवण संघषायाचे वनराकरण शांततेच्ा मागायाने झाले पावहजे, परंतु काही 

वेळेस असे न होता अशांतता वनमायाण होते. त्ातून वहंसक घटना घडल्ास आपल्ा समाजाचे सवासर् वबघडते. 
आपल्ा प्रगतीला त्ामुळे बाधा वनमायाण होते. सावयाजवनक मालमततेचे नुकसान होते. असे होऊ न्े महणून 
वजलहावधकारी प्र्तन करतो, पण नागररकांनीही सामावजक सवासर् वटकवण्ासाठी प्र्तन केले पावहजेत.

नजलहथानधकथािी

 शेती कथाय्दथा व सुवयवस्था निवडिूक अनधकथािी आपतती वयवस्थापि

l शेतसारा गोळा करणे. l वजलह्ात शांतता l वनवडणूक ्ोग् l आपततीच्ा काळात
   प्रस्ावपत करणे.  प्रकारे पार पाडणे.  तवररत वनणया् घेऊन हानी
       रोखणे.

l शेतीशी संबंवधत l सामावजक सवासर् l वनवडणुकरीच्ा संदभायात l अापतती व्वस्ापनाच्ा
 का्द्ाची   अबावधत ठेवणे.  आवश्क वनणया् घेणे.  ्ंत्रणेला आदेश देणे.
 अंमलबजावणी करणे. 

l दुषकाळ व चाऱ्ाची l सभाबंदी, संचारबंदी l मतदार ्ाद्ा l आपततीग्सतांचे पुनवयासन 
 कमतरता ्ांवर  जारी करणे.  अद््ावत करणे.  करणे.
 उपा््ोजना करणे.

â

५.१ नजलहथानधकथािी
५.२ नजलहथा पोलीस प्रमुख
५.३ नजलहथा नयथायथालय

५. नजलहथा प्रशथासि

आपले वशक्षकच 
आपल्ाला सांगू शकतील. 
माझी मोठी बहीण नेहमी 

महणते, करी वतला 
वजलहावधकारी वहा्चे 

आहे.

वतयामानपत्रात तर 
वजलहावधकाऱ्ांववष्ी 

बातम्ा असतात.

वजलहा पररषद तर 
आपल्ाला समजली. 

पण त्ात वजलहावधकारी 
कोठे असतात?

मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?
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 तहसील्दथाि ः प्रत्ेक तालुक्ासाठी एक 
तहसीलदार असतो. तहसीलदार तालुका दंडावधकारी 
्ा नात्ाने तंट्ामध्े वनवाडाही करतो. तालुक्ात 
शांतता व सुव्वस्ा राखण्ाची जबाबदारी 
तहसीलदारावर असते.

५.२ नजलहथा पोलीस प्रमुख

 महाराष्ट्ात प्रत्ेक वजलह्ाच्ा वठकाणी एक 
पोलीस अधीक्षक असतो. त्ा वजलह्ाचा तो प्रमुख 
पोलीस अवधकारी असतो. वजलह्ात शांतता व 
सुव्वस्ा राखण्ासाठी वजलहा पोलीसप्रमुख 
वजलहावधकाऱ्ांना मदत करतात. शहरात शांतता व 
सुव्वस्ा राखण्ाची जबाबदारी पोलीस आ्ुक्ांवर 
असते.

पोलीस अधीक्षक पोलीस ्दलथाची पथाहिी कितथािथा

Ý¶m¶mb¶mMo H$m‘H$mO

नजलहथा प्रशथासि

 वजलहावधकारी पोलीस अधीक्षक

 उपवजलहावधकारी पोलीस उपअधीक्षक

 तहसीलदार पोलीस वनरीक्षक

 तलाठी साहाय्क पोलीस
  वनरीक्षक
 पोलीसपाटील  

५.३ नजलहथा नयथायथालय
आपल्ा अवधकार क्षेत्रातील तंटे सोडवणे, 

तंट्ात न्ा्वनवाडा करणे आवण संघषायाचे वेळीच 
वनराकरण करणे ही कामे वजलहा पातळीवरील 
न्ा्ाल्ाला करावी लागतात.

भारताच्ा संववधानाने सवतंत्र न्ा्व्वस्ेची 
वनवमयाती केली आहे. न्ा्व्वस्ेच्ा वशरोभागी 
भारताचे सववोच् न्ा्ाल् असते. त्ाखालोखाल 
उच् न्ा्ाल्े असतात. त्ाखालोखाल कवनष् 
न्ा्ाल्े असतात. त्ात वजलहा न्ा्ाल्, तालुका 
न्ा्ाल् आवण महसूल न्ा्ाल् ्ांचा समावेश 
होतो.
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

वजलहा पातळीवर असणाऱ्ा न्ा्ाल्ाला 
‘वजलहा न्ा्ाल्’ असे महणतात. त्ात एक मुख् 
वजलहा न्ा्ाधीश व अन् काही न्ा्ाधीश असतात. 
वजलह्ातील वेगवेगळ्ा खटल्ांची सुनावणी व नंतर 
अवंतम वनकाल देण्ाचे काम वजलहा न्ा्ाल्ातील 
न्ा्ाधीश करतात. तालुका न्ा्ाल्ाने वदलेल्ा 
वनणया्ाववरुद्ध वजलहा न्ा्ाल्ात अपील करता ्ेते.

आपतती वयवस्थापि

आपल्ाला वेगवेगळ्ा आपततींचा सामना 
करावा लागतो. पूर, आग, चक्रीवादळ, ढगफुटी, 
गारपीट, भूकंप, भूसखलन ्ांसारख्ा नथैसवगयाक 
आपततींबरोबरच दंगली, धरण फुटणे, बाँबसफोट, 
सा्ीचे आजार ्ांसारख्ा आपततींना सामोरे जावे 
लागते. अशा प्रकारच्ा आपततींमुळे लोकांचे फार 
मोठ्या प्रमाणावर ववस्ापन तसेच जीववत व ववततहानी 
होते. त्ामुळे पुनवयासनाचे प्रशनही महत्वाचे ठरतात. 
आपततींचा सुव्वसस्त व शासत्री् पद ्धतीने सामना 
करण्ाच्ा पद् धतीला ‘आपतती व्वस्ापन’ असे 
महणतात. आपतती व्वस्ापनात संपूणया वजलहा प्रशासन 
्ंत्रणा गुंतलेली असते. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अनेक 
आपततींची आता पवूयासूचना वमळू शकते. उदाहरणा्या, 
पुराची, वादळाची पवूयासूचना देणारी प्रणाली ववकवसत 
झाली आहे. ्ा प्रणालीमुळे धोक्ाची सूचना वमळते.

सत्र न्ा्ाधीश

(फौजदारी खटल्ांसाठी)

वदवाणी न्ा्ाधीश 
वदवाणी खटल्ांसाठी

नजलहथा नयथायथालय

मलॅवजसटट्टे
प्र्म श्रेणी

मलॅवजसटट्ेट
द् ववती् श्रेणी

हे िेहमी लक्षथात ठेवथा.

आपततीच्ा काळात सतक्फ राहणे आवश्क 
असते. आपततीचा सामना करण्ासाठी व्क्ी व 
ववववध ्ंत्रणांच्ा मदतीची गरज असते. त्ांच्ाशी 
तवररत संपक्फ साधता ्ावा महणून आपल्ा घरात 
दशयानी भागात दवाखाने, पोलीस, अवनिशामक दल, 
रक्पेढी इत्ादींचे द्रधवनी क्मांक नोंदवून ठेवावेत. 
आपल्ा वमत्रानंाही तसे करण्ास सांगावे.

महाराष्ट्ात अनेक अवधकाऱ्ांनी प्रशासनात 
सुधारणा घडवून आणण्ासाठी प्र्ोग केले. 
त्ांच्ा ्ा प्र्ोगांमुळे नागररकांना वमळणाऱ्ा 
सेवेत सुधारणा झाल्ा. पररणामी प्रशासनाबाबत 
नागररकांचे मत चांगले होण्ास मदत झाली. 
त्ामुळे नागररकांचा प्रशासनाला वमळणारा 
प्रवतसाद आवण त्ांचा शासनातील सहभाग 
वाढला.

 (अ) लखीिथा पॅटि्म ः प्रशासन का्याक्षम 
वहावे, नागररकांना वमळणाऱ्ा सावयाजवनक         
सेवा वववशष् दजायाच्ा वमळाव्ात महणून 
अहमदनगर वजलह्ाचे ततकालीन वजलहावधकारी 
श्री. अवनलकुमार लखीना ्ांनी प्रशासनात अनेक 
सुधारणा घडवून आणल्ा. त्ा ‘लखीना पलॅटनया’ 
महणून ओळखल्ा जातात. का्यापद् धतीचे 
प्रमाणीकरण, वन्म सोप्ा भाषेत लोकांना 
समजतील अशा पद ्धतीने सादर करणे, इत्ादी 
प्रशासकरी् बदल करण्ात आले. लोकांची कामे 
एकाच छताखाली वहावीत महणून त्ांनी एक 
सखडकरी ्ोजना सुरू केली.

 (ब) ्दळवी पॅटि्म ः पुणे वजलह्ाचे 
ततकालीन वजलहावधकारी श्री. चदंकांत दळवी 
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सवथाधयथाय

१ एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.

 (१)  वजलहा प्रशासनाचा प्रमुख कोण असतो?
 (२)  तहसीलदारावर कोणती जबाबदारी असते?
 (३)  न्ा्व्वस्ेच्ा    वशरोभागी    कोणते    न्ा्ाल्
   असते?
 (४)  कोणकोणत्ा   आपततींची   पूवयासूचना   आपल्ाला
   वमळू शकते?

२ जोड्था जुळवथा.
   अ गट   ब गट
 (अ) वजलहावधकारी (१) तालुका दंडावधकारी
 (आ) वजलहा न्ा्ाल् (२) का्दा व सुव्वस्ा  
 (इ) तहसीलदार       राखणे
     (३) तंटे सोडवणे

३ खथालील मु्द् द्थांवि चचथा्म किथा.
 (१)  आपतती व्वस्ापन
 (२)  वजलहावधकाऱ्ांची कामे

४ तुमहथांलथा यथांपैकी कोि वहथावेसे वथाटते व कथा ते सथांगथा.
 (१)  वजलहावधकारी
 (२) वजलहा पोलीस प्रमुख
 (३)  न्ा्ाधीश

उपक्रम 
 (१) आपल्ा नजीकच्ा पोलीस ठाण्ास भेट देऊन 

ते् ील कामकाजाववष्ी मावहती वमळवा.
 (२) ववववध आपतती, त्ाववष्ी घ्ा्ची खबरदारी व 

महत्वाचे द्रधवनी ्ांचा तक्ा त्ार करून वगायाच्ा 
दशयानी भागात लावा.

 (३) नववषायावनवमतत वजलहावधकारी, वजलहा पोलीस प्रमुख, 
वजलहा मुख् न्ा्ाधीश ्ांना शुभेचछापत्र पाठवा.

* * *

्ांनी केलेल्ा प्रशासकरी् सुधारणा ‘दळवी पलॅटनया’ 
महणून ओळखल्ा जातात. टेबलावर कागदपत्रांचे 
आवण फा्लींचे ढीग साठवून न ठेवता त्ांचा त्ाच 
वदवशी वनपटारा करणे आवण वनणया् घेण्ात गवतमानता 
आणणे हे ्ा सुधारणांचे उद् वदष् होते. हा पलॅटनया वझरो 
पेनडनसी (शून् ववलंब) महणून ओळखला जातो. 
वनणया्ातील ववलंब ्ामुळे टाळता आला. प्रशासन 
गवतमान बनण्ास त्ाची मदत झाली.

 (क) चहथां्दे पॅटि्म ः नावशकचे ततकालीन 
ववभागी् आ्ुक् डॉ. संज् चहांदे ्ांनी केलेल्ा 

प्रशासकरी् सुधारणांना ‘चहांदे पलॅटनया’ महणून 
ओळखले जाते. प्रशासन व सामान् जनता 
्ांच्ातील दरी कमी वहावी, प्रशासनाचे लोकांप्रवत 
असणारे उततरदाव्तव वाढावे, ववकासाच्ा कामाचे 
प्राधान्क्म जनतेच्ा सहभागाने ठरवता ्ावेत, 
्ासाठी त्ांनी ‘ग्ामस् वदन’ ्ोजना राबवली. 
प्रशासकरी् अवधकारी आवण कमयाचारी ्ांनी एका 
ठरलेल्ा वदवशी गावात जाऊन ते् ील लोकांशी ् ेट 
संवाद साधावा व त्ांच्ा समस्ांची सोडवणूक 
करावी ् ासाठी ग्ामस् वदनाचे आ्ोजन केले जाते.
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