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सतावना

न्वद्ा्थी नमत्ांनो,
इयतता अकरा्वीपासून इनतहास न्वरय तुमही स्वतंत्परे अभयासरार आहात. इस्वी सनपू्व्ण 

काळापासून सुरु्वात करून मधययुगीन इनतहासापययंतची, भारताचया संिभा्णतील तसेच महाराष्ट्ातील 
मान्वी, सामानजक आनर सांसकृनतक न्वकासाची ्वाटचाल सुसूत्परे या पाठ्यपुसतकाचया साहाययाने 
उलगडरार आहे. इयतता अकरा्वीचे पाठ्यपुसतक तुमचया हाती िेताना आमहांला आनंि ्वाटतो.

कुशल मान्वाने घड्वलेली पनहली िगडी हतयारे ते आजचया युगातील यंत्मान्व आनर कृनत्म 
बुि् नरमतता या मान्वी ्वाटचालीचया इनतहासातील नक्रया-प्रनक्रयांची साखळी सामानजक-सांसकृनतक 
इनतहास घड्वत असते. इनतहास नशकताना तो साकलयाने समजणयासाठी ही नक्रया-प्रनक्रयांची साखळी 
समजली तर इनतहासाचा अभयास आपलया ्वत्णमान जी्वनाचा सांरा अतीताशी जोडरारा असतो. 
तयामुळे इनतहास हा न्वरय अनरक रंजक, ज्ानिायी आनर ज्ानरचनेला पूरक होतो.

जगभर न्वखुरलेलया मान्वी समाजाने प्रगतीचे अनेक टपपे पार करत, अ्मयुग ते आरुननक युग 
ही ्वाटचाल आनर तया ्वाटचालीचया न्वन्वर कालखंडांतील न्वन्वर घटनांचा इनतहास आपर 
िहा्वीपययंत सलगपरे नशकलो. या घटना मान्वी इनतहासाचया न्वन्वर टपपयां्वरील शस्तयंतरांचे के्वळ 
ननिदेशक असतात. मात् शस्तयंतरांसाठी काररीभूत असलेलया सामानजक, सांसकृनतक, राजकीय, 
तंत्ज्ानीय अशा न्वन्वर सतरां्वरील प्रनक्रयांचा न्वचार कररे आ्व्यक असते. अशा प्रकारचया प्रनक्रया 
इनतहासाचया घडरीत अतयंत महत््वाचया असतात. प्रनक्रयातमक साखळीचे आकलन होणयाची क्षमता 
्वाढीस लागली, तर न्वद्ारयायंमरील ज्ाननननम्णतीचया क्षमतेचेही पोरर होईल, हा न्वचार या पुसतकाचया 
मांडरीचा मूलभूत आरार आहे.

इनतहास न्वरयाचा अभयास करताना तुमहांला QR कोड्वर िेणयात येरारे सानहतय, पाठांत निलेलया 
मानहतीपर रंजक, कृनतयुक्त न्वन्वर चौकटी, रंगीत नचत्े, नकाशे, न्वन्वर उपक्रम यांची खूप मित 
होईल. तयाचबरोबर पाठांत निलेलया नलंकचया साहाययाने तुमहांला अनरक उपयुक्त मानहतीही 
आंतरजालाचया साहाययाने नमळ्वता येईल.

 अकरा्वीतील इनतहास न्वरयाचया अधययनाने तुमचया भा्वी आयुषयातील धयेय साकारणयाचया 
मागा्ण्वरील ्वाटचालीला एक ननश्चत निशा नमळेल. तुमचया महान्वद्ालयीन ्वाटचालीस खूप खूप 
शुभेच्ा.



 ण् कासा ी 

इयतता अकरा्वीत प्र्वेश कररारा न्वद्ा्थी आयुषयातलया एका न्वीन ्वळरा्वर येऊन पोचलेला असतो. माधयनमक शाळेचा 
उंबरठा ओलांडून कननष्ठ महान्वद्ालयात येराऱया या न्वद्ारयायंचा एका नवया जगात प्र्वेश होरार असतो. तयाचया आयुषयातील हे 
एक महत््वाचे संक्रमर आहे. आतापययंत तो जे काही नशकला, तयाचा आढा्वा घेऊन तयाला या इयततेत एक पाऊल पुढे टाकायचे 
आहे. तयाने नन्वडलेलया न्वरयात अनरक खोल्वर जाऊन तयाचा पररचय करून घेरे आ्व्यक आहे. तयाचा उपयोग तयाला 
भन्वषयातील वया्वसानयक कारनकिथीचया संिभा्णतील ननर्णय घेणयासाठी होईल. अकरा्वीतील ज्ानाज्णनाने तयांचया भा्वी आयुषयातील 
धयेय साकारणयाचया मागा्ण्वरील ्वाटचालीला एक ननश्चत निशा नमळेल.

न्वद्ारयायंचया भा्वी महान्वद्ालयीन प्र्वासासंबंरीचा हा दृशष्कोन न्वचारात घेऊन इयतता अकरा्वीचया पाठ्यपुसतकाची 
रूपरेरा तयार केलेली आहे. तयानुसार या पुसतकाद्ारे माधयनमक सतरा्वर नशकलेलया इयतता सहा्वी ते इयतता िहा्वीपययंतचया 
इनतहासाचा एकनत्त आढा्वा घेणयास तयांना मित होईल. जरू काही ते तयांना आरीच पररनचत असलेलया प्राचीन आनर मधययुगीन 
इनतहासाचया मानग्णकां्वरून पुनहा एकिा फेरफटका मारतील. तयायोगे तया मानग्णकां्वरील बारका्वे आनर सौंिय्ण समजून घेणयासाठी ते 
सजज होतील; इनतहास हा  सैद्ाशनतक पातळी्वरही तयांना आ्वडू लागेल. या पाठ्यपुसतकाचया द्ारे या स्व्ण गोष्ी सहज घडून 
यावयात असा प्रयतन आहे. ते सहज शकय होईल कारर अकरा्वीचया न्वद्ारयायंमधये नमळ्वलेलया मानहतीचे न्व्लेरर-सं्लेरर 
करून न्वरयाचे सखोल आकलन करून घेणयाची पुरेशी क्षमता माधयनमक अभयासक्रमाचया आरारे न्वकनसत झालेली आहे.

अकरा्वीमरील न्वद्ारयायंची आकलनक्षमता पुरेशी न्वकनसत झालेली असलयामुळे सामानजक-राजकीय पातळी्वर घडराऱया 
घटनांचया मुळाशी तया तया समाजाची सामूनहक भा्वननकता आनर माननसकता काय्णरत असते, याचे आकलन सहजपरे होऊ 
शकेल. अशा पद्तीने हे पाठ्यपुसतक न्वद्ारयायंची स्वतंत् न्वचारशक्ती न्वकनसत होणयास साह्भूत ठरेल. हे फक्त इनतहासाचया 
अभयासापुरतेच मया्णनित नसेल, तर तयांचया भा्वी आयुषयातील प्रतयेक ्वळरा्वर तसेच तयांनी नन्वडलेलया वय्वसायक्षेत्ामधये, या 
क्षमता तयांचयासाठी उपयोगी ठरतील.

नकाशा्वाचनाचे कौशलय आनर तयाचया आरारे ऐनतहानसक मानहती भौगोनलक संिभायंचया चौकटीत समजून घेता येरे, ही 
गोष् इनतहासाचया न्वद्ारयायंसाठी अतयंत महत््वाची असते. महरून पुसतकात आ्व्यक ते्े ऐनतहानसक नकाशांचा समा्वेश केलेला 
आहे. तयातील मानहतीला पूरक अशी मानहती स्वयंअधययनाद्ारे नमळ्वणयास न्वद्ारयायंना मित वहा्वी महरून योगय ते आंतरजाल 
िु्वे महरजेच ्वेबनलंकसही निलेलया आहेत.

या पाठ्यपुसतकामधये १०००० ्वरायंहूनही अनरक अशा अतयंत प्रिीघ्ण कालखंडाचा इनतहास सामा्वलेला आहे. इस्वी सनपू्व्ण 
८०००-७००० चया सुमारास भारतीय उपखंडामधये न्वन्वर नठकारी प्रा्नमक अ्वस्ेतील शेतीची सुरु्वात झाली. या काळापासून 
सुरु्वात करून मधययुगीन इनतहासापययंतची सुसूत् मांडरी या पुसतकात केलेली आहे. ए्वढ्ा प्रिीघ्ण कालखंडातील सामानजक 
आनर सांसकृनतक न्वकासाचया ्वाटचालीची मांडरी भारताचया संिभा्णत करत असताना, प्रतयेक पाठ तया ्वाटचालीतील एकेका 
टपपयाचा प्रानतनननरक ठरा्वा अशा पद्तीने पाठांची रचना केलेली आहे. अ्ा्णतच या पद्तीचया मांडरीमधये ऐनतहानसक कालक्रम 
आरारभूत असला तरी तयामागील संकलपनातमक आनर प्रनक्रयातमक साखळी सपष् करणया्वर अनरक भर िेणयात आला आहे.

पनहलया चार पाठांमधये इस्वी सनपू्व्ण १०००० ते ७०० या कालखंडांतील महरजे ९००० ्वरायंहूनही अनरक कालखंडांतील 
इनतहासपू्व्ण काळ उलगडलेला आहे. पाठ ५ ते ९ या पाच पाठांमधये प्राचीन भारताचया इनतहासाची मांडरी केलेली आहे. पाठ 
१० आनर ११ मधये प्राचीन आनर मधययुगीन कालखंडांमरील संक्रमरकालाचा न्वचार केलेला आहे. पाठ १२ आनर १३ मधये 
ज्वळज्वळ ४५०० ्वरायंचया काळात प्राचीन भारतीयांचया साहसपूर्ण इनतहासाचा आनर तया अनुरंगाने िूर्वरचया प्रिेशांपययंत भारतीय 
संसकृतीचया झालेलया प्रसाराचा आढा्वा घेतलेला आहे. शे्वटचया तीन पाठांत भारताचया मधययुगीन इनतहासाचा आढा्वा घेणयात 
आला आहे. हे पाठ्यपुसतक भारताचया इनतहासान्वरयीचे असले, तरी महाराष्ट् हा एक ्वैनशषट्यपूर्ण भूप्रिेश आहे हे लक्षात घेऊन 
महाराष्ट्ाचे ऐनतहानसक संिभ्ण ठळकपरे सपष् वहा्वेत याकडे न्वशेर लक्ष पुर्वणयात आले आहे.

या पाठ्यपुसतकाचया माधयमातून इनतहास नशकताना न्वद्ारयायंचया मनामधये तयासंबंरीचा ्वसतुननष्ठ दृशष्कोन सहजगतया रुजत 
जा्वा, यासाठी न्वशेर प्रयतन करणयात आला आहे. तो साधय करणयासाठी संशोरनामरून पुढे आलेली न्वीन मानहती तसेच न्वशेर 
पूरक मानहती चौकटींमधये िेणयात आली आहे. हेतू हा की न्वद्ारयायंचया मनामधये कुतूहल ननमा्णर वहा्वे, तयांचया मनात न्वरयाची 
रुची ननमा्णर वहा्वी आनर तयांनी स्वयंसफफूतथीने न्वरयाचे अधययन करा्वे.

हे पुसतक तुमचया हातात िेत असताना आमहाला न्वशेर आनंि होत आहे. आमहाला हा न्व््वास आहे की, तुमही या पुसतकाचे 
स्वागत कराल.



मता णव ाने
. घ क मता

१. घटक १ : 
इनतहासपू्व्ण काळातील 
भारत
(महाराष्ट्ाचया संिभा्णसह)

• इनतहासपू्व्ण काळ ही संज्ा सपष् करता येरे.
• इनतहासपू्व्ण काळामधये भटकया जी्वनाकडून शस्र जी्वनाकडे झालेले संक्रमर सपष् करता येरे.
• या संक्रमराचया प्रनक्रयेमरील शेतीचा शोर आनर शेतीचया उतपािनाचे टपपे, तसेच तया अनुरंगाने 

बिललेलया जी्वनशैलीचे स्वरूप सांगता येरे.
• शस्र गा्व-्वसाहतींचया उियाचे आनर वय्वस्ेचे स्वरूप सपष् करता येरे.
• नागरीकरराचया प्रनक्रयांचे स्वरूप सांगता येरे.
• वयापाराचा उतकर्ण आनर नगरांचा न्वकास यांमरील सहसंबंर आनर परसपरा्वलंनबत्व जोडता येरे.
• वयापाराचा ऱहास आनर नगरांचा ऱहास यांमरील परसपर संबंर शोरता येरे.

२. घटक २ : 
इ.स.पू. ६ वया – इ.स.पू. 
३ ऱया शतकाआरीचा 
भारत (महाराष्ट्ाचया 
संिभा्णसह)

• इनतहास काळ आनर नलशखत सानहतय यांचयातील संबंर सपष् करता येरे.
• प्राचीन भारतातील सुरु्वातीची राजयवय्वस्ा आनर समाजवय्वस्ा यांची नचनकतसा करता येरे.
• िुसऱया नागरीकरराचया काळामधये झालेलया राजकीय आनर सामानजक, तंत््वैज्ाननक, आन््णक, 

रानम्णक शस्तयंतरामागील प्रनक्रयेचे अ््णनन्व्णचन करता येरे.
• प्राचीन काळामधये भारतीयांचा बाहेरील प्रिेशांशी आलेला संपक्क नकाशाचया मितीने सपष् करता 

येरे.
• भारतात उियाला आलेले पनहले साम्ाजय आनर तयामागील पा््व्णभूमी सांगता येरे.
• भारत ्व इतर िेशांशी आलेला संपक्कमाग्ण नकाशा आराखड्ात िश्ण्वता येरे.

३. घटक ३ :
इ.स.पू. २ ऱया ते १२  वया 
शतकापययंतचा भारत 
(महाराष्ट्ाचया संिभा्णसह)

• मौय्ण साम्ाजयानंतर उियाला आलेलया साम्ाजयाचया काळात प्राचीन भारतीय संसकृतीमधये न्वन्वर 
क्षेत्ांत बिल घडून आले, तयाचे स्वरूप सपष् करता येरे.

• िनक्षर भारतातील न्वन्वर राजसततांची नचनकतसा करता येरे.
• या काळात भारतीय वयापार पश्चमेकडे रोमपययंत पोचला होता याची नचनकतसा करता येरे.
• काही शतकांनंतर भारतीय वयापाराची नक्षनतजे न्वसतारली आनर आग्ेय आनशयातील िेशांपययंत 

भारतीय वयापारी पोचले. वयापाराचया बरोबरीने भारतीय संसकृतीचा प्रसार झाला. याची जारी्व 
होऊन प्राचीन भारतीय इनतहासाबाबत अनभमान ्वाटरे.

• प्राचीन भारतीय वयापारी माग्ण जगाचया आराखड्ात िाख्वता येरे.
• भारतीय संसकृतीचया प्रसाराची नठकारे नकाशा आराखड्ात िश्ण्वता  येरे.

४. घटक ४ :
इ.स.१३ ते १९ वया 
शतकापययंतचा भारत 
(महाराष्ट्ाचया संिभा्णसह)

• मधययुगीन भारतातील राजकीय शस्ती सपष् करता येरे.
• अरबांचया आक्रमरान्वरयी मानहती सपष् करता येरे.
• अल्ाउद्ीन खलजी आनर िे्वनगरीचे याि्व यांचयांतील राजकीय संघरा्णची काररे सपष् कररे.
• वयापार आनर ्वानरजय क्षेत्ांतील प्रगतीन्वरयी मानहती प्राप्त कररे.
• शहरीकरराची प्रनक्रया सपष् करता येरे.
• या काळातील कला, सानहतय, स्ापतयाचया क्षेत्ांतील प्रगतीन्वरयी मानहती सांगता येरे.
• भारतात मुघल सततेचया स्ापनेची काररमीमांसा कररे.
• या काळातील जमीन महसूल वय्वस्ेचे स्वरूप सपष् कररे.
• ्त्पती नश्वाजी महाराजांनी स्ापन केलेलया स्वराजयान्वरयी न्व्लेरर कररे.
• नश्वकालीन राजयवय्वस्ा समजा्वून घेरे.
• पेश्वेकाळान्वरयी मानहती सपष् करता येरे.
• ्त्पती नश्वाजी महाराजांचा राजयन्वसतार भारताचया नकाशा आराखड्ात िश्ण्वता येरे.
• पेश्वेकालीन राजयन्वसताराची नठकारे भारताचया नकाशा आराखड्ात िश्ण्वता येरे.
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१.१ नद्यांक्यठची सांसककृती
कुशल मान्वाने पनहली िगडी हतयारे तयार केली. 

ही िगडी हतयारे फक्त मत प्राणयांचया कातडी्वरील मांस 
खर्वडरे, हाडांचया आतील मगज खाणयासाठी ती 
फोडरे, फळांचे कठीर क्वच फोडरे यांसार या जुजबी 
कामांसाठीच उपयोगी होती. हतयार घड्वणयासाठी 
आ्व्यक ते्वढाच जोर ला्वून िगडाचे हवया तया 
आकाराचे न्लके काढता येरे, ही मान्वाची तंत्ज्ानाचया 
क्षेत्ातील पनहली झेप होती. मान्वाचया उततरोततर प्रगत 
होत गेलेलया प्रजातींनी कुशल मान्वाचया पुढे जात, 
तंत्ज्ानाचया पुढील पायऱया गाठत, मान्वी तंत्ज्ानाचा 
न्वकास पुढे नेला.

ननसगा्णशी असलेलया ज्वळकीतून तुचक्राचे 
ननरीक्षर करता करता, मधया्मयुगीन मान्वाने अनेक 
्वनय ्वनसपतींची लाग्वड करणयास सुरु्वात केली आनर 
्वनय प्राणयांना मारसाळ्वले. तयाचे पय्ण्वसान 
न्वा्मयुगाचा उिय होणयात झाले. या काळात मान्व 
शेती-पशुपालन करू लागला. तयाचे भटके-ननमभटके 
जी्वन संपुष्ात येऊन शस्र गा्व-्वसाहती ननमा्णर 
झालया. पद्तशीर शेतीची सुरु्वात इस्वी सनापू्वथी 
साराररपरे १२००० ते ११००० ्वरायंपू्वथी झाली, असे 
पुरातत््वीय पुरावयाचया आरारे निसते. शेतीची सुरु्वात 
आनर शस्र गा्व-्वसाहतींचा उिय या िोन घटनांचा 
अनयोनय संबंर आहे. शेतीचे तंत् साधय झालयामुळे 

जगभरात नद्ांकाठचया प्रिेशात स्वा्णनरक प्राचीन नागरी 
संसकृती न्वकनसत झालया. ते प्रिेश महरजे मेसोपोटेनमया, 
इनजप्त, भारतीय उपखंड आनर चीन. या चार प्रिेशांमधये 
न्वा्मयुगाचा उिय झाला, शेती-पशुपालनाची सुरु्वात 
होऊन शस्र गा्व-्वसाहती प्रस्ानपत झालया. हे कसे 
घडले ते पाहणयासाठी नद्ांकाठचया संसकृतींचा 
्ोडकयात पररचय करून घेऊ.

१.   आद शेतकरी

१.१ नद्यांक्यठची सांसककृती
१.२ शेतीची सुरुव्यत : ककृषी उत््यदन
१.३ भ्यरत्यतील आद शेतकरी
१.४  ससथिर ग्यव-वस्यहती : सांघटन आणि 

व्यवसथि्य्न
१.५ व्य्य््यर आणि दळिवळि
१.६ न्यगरीकरि्यची सुरुव्यत

ख्यलील म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेल  :
इ ाएल ये्ील बार इलान न्वद्ापीठातील 

न्वीन संशोरनाचया आरारे शासत्ज्ांना असे 
आढळून आले आहे की शेती करणयाचे प्रयोग 
सुमारे २३००० ्वरायंपू्वथीपासूनच सुरू झाले 
असा्वेत. यासंबंरीचा पुरा्वा इ ाएलमरील 
गनलली समु ाज्वळ असराऱया ओहालो  
ना्वाचया पुरा्मयुगीन काळातील हंगामी 
तळाचया उतखननात नमळाला आहे. नत्े 
मान्वी ्वसतीचया  पुरावयाचया बरोबरीने बालथी 
आनर काही तररानयांचे िारे तसेच फळांचया 
नबया मोठ्या सं येने नमळालया. तयांचयाबरोबर 
शेतातील उग्वराऱया न्वन्वर जातींचया उतक्रांत 
झालेलया तरनबयाही नमळालया. अशा उतक्रांत 
तरनबया ते्ील रानय नैसनग्णकररतया उग्वलेले 
नसून तयाची मुद्ाम लाग्वड केलेली होती, 
याचा पुरा्वा आहे. रानय नशज्वणयापू्वथी 
्वाटणयासाठी पाट्या-्वर्वंट्याप्रमारे ्वापरलेले 
िगडही इ्े नमळाले आहेत.

(१) ट्य्यग्ीस आणि ्युफ्रेणटस नद्यांचे खोरे - 
मेसो्ोटेणम्य्य : आजचे इराक, नसरीया हे िेश तसेच 
इरारचा पश्चमेकडील प्रिेश आनर तुक्कस्ानचा 
आग्ेयकडील प्रिेश यांचा प्राचीन मेसोपोटेनमयामधये 
समा्वेश होतो.
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मेसोपोटेनमया हे टाय ीस आनर यु ेनटस नद्ांचया 
खोऱयाचे ीक भारेतील ना्व आहे. मेसॉस महरजे 
मरला . पोटेमॉस महरजे निी . िोन नद्ांचया मरला 

प्रिेश महरजे मेसोपोटेनमया. िोन नद्ांचे मुबलक पारी 
आनर तयांना िर्वरथी येराऱया पुरांमुळे सुपीक झालेली 
जमीन यांमुळे प्राचीन मेसोपोटेनमयामधये मधया्मयुगीन 
भटके-ननमभटके जनसमूह शस्रा्वले आनर न्वा्मयुगीन 
आद् गा्व-्वसाहतींचा उिय झाला. मेसोपोटेनमयामरील 
न्वा्मयुगीन आद् ्वसाहती इस्वी सनापू्वथी १०००० 
्वरदे इतकया प्राचीन आहेत. ते्ील शेतकरी गहू आनर 
बालथी नपक्वत असत.

(२) न्यईल नदीचे खोरे - इणिप्त : आन का 
खंडाचया उततरेस असलेला नाईल निीचया खोऱयातील 
प्रिेश महरजे इनजप्त. 

नेपोनलयन बोनापाट्णने इस्वी सन १७९८ मधये 
इनजप्त्वर केलेलया स्वारीमधये तयाचया सैनयाबरोबर 
न्वन्वर क्षेत्ांमरील न्वद्ानही होते. तयांनी इनजप्तमरील 

ख्यलील म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेल :
इनजप्तचे मूळ ना्व केमेत  महरजे काळी भूमी  
असे होते. नाईलचया पुरात ्वाहून आरलेलया 
गाळामुळे ते्ील मातीचा रंग काळा निसतो. 
तया्वरून हे ना्व पडले असा्वे. नंतरचया काळात 
इनजप्तला वहट-का-प्ता  ( - - ) 
महरजे प्ता  िे्वाचे मंनिर, असे ना्व नमळाले. 

ीकांनी तयाचे रूपांतर एनजपटस  असे केले 
आनर तया्वरून इनजप्त  हे ना्व पडले. इनजप्तचे 
अरबी ना्व नम  असे आहे.

प्राचीन अ्वशेरांचा पद्तशीर अभयास करून तयांची 
मानहती प्रनसद् केली. रोझेटा सटोन्वरील अनभलेखाचया 
आरारे इनजप्तचया नचत्नलपीचे ्वाचन करता येरे शकय 
झालयामुळे या अभयासाला गती नमळाली.
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इस्वी सनापू्वथी ६००० ्वरायंचया सुमारास 
न्वा्मयुगीन आद् ्वसाहती इनजप्तमधये ्वसलया होतया. 
नत्े शेतीची सुरु्वात याच सुमारास झाली. गहू आनर 
बालथी ही सुरु्वातीची मु य नपके होती.

(३) हो्य्यांग हो नदीचे खोरे - चीन : चीनमरील 
होयांग हो निीचे खोरे हे नचनी संसकृतीचे उगमस्ान 
समजले जाते. ये्े चीनची प्राचीन संसकृती उगम पा्वली 
आनर न्वकनसत झाली.

चीनमरील न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहतींमधये इस्वी 
सनापू्वथी ७००० चया सुमारास शेतीची सुरु्वात झाली 
होती. गहू, राळा आनर भात ही सुरु्वातीची नपके होती.

(४) णसांधू आणि सरसवती नद्यांचे खोरे - 
भ्यरती्य उ्खांड : नसंरू आनर सरस्वती नद्ांचया 
खोऱयांचा प्रिेश हा आजचया भारत आनर पानकसतानमधये 
न्वभागलेला आहे.

पंजाबमरील रा्वी निीचया काठा्वरील हडपपा 
आनर नसंरू निी्वरील मोहेंजोिडो ये्े झालेलया 
पुरातत््वीय उतखननांमुळे भारतीय उपखंडामधये इस्वी 
सनापू्वथी ३००० चया सुमारास एक प्रगत नागरी संसकृती 
नांित होती, हे नसद् झाले आहे. 

हडपपा संसकृतीपू्वथी अशसतत्वात असलेलया 
न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहतींची अनेक स्ळे उजेडात 
आली आहेत. तयामुळे भारतीय उपखंडात इस्वी सनापू्वथी 
८००० चया सुमारास शस्र ्वसाहती अशसतत्वात आलया 
होतया, हे नसद् झाले. यांतील काही ्वसाहतींचा 
न्वकास होऊन हडपपा संसकृतीचा उिय झाला असा्वा, 
हे ब तेक अभयासक आता मानय करतात.

या गा्व-्वसाहतींमरील शेतकरी प्रामु याने बालथीचे 
आनर अलप प्रमारात गवहाचे पीक घेत असत. या 
गा्व-्वसाहतींमरील शेतकरी हे भारतीय उपखंडातील 
आद् शेतकरी होत. ते गाय-बैल आनर शे ा-मेंढ्ा 
पाळत असत. तयांची घरे मातीची असत.

मेहेरगढ या बलुनचसतानमरील पुरातत््वीय स्ळाचया 
उतखननामधये भारतीय उपखंडातील न्वा्मयुगीन 
संसकृतींचया उियापासून ते हडपपा संसकृतीचया 
उियापययंतचा सलग कालक्रम आनर तया संसकृतीचे 
भौनतक पुरा्वे उजेडात आले आहेत.

१.२ शेतीची सुरुव्यत - ककृषी उत््यदन
शेतीची सुरु्वात झाली. हा बिल अतयंत नरमया 

गतीने झाला. तयासाठी काही हजार ्वरायंचा काला्वरी 
लागला. हा काळ न्वा्मयुगाचया सुरु्वातीचा होता. तो 
इस्वी सनापू्वथी साराररपरे १०००० ते ८७०० हा होय. 
न्वन्वर प्रिेशांमरील न्वा्मयुगाचा काळ ्वेग्वेगळा असू 
शकतो. शेती आनर पशुपालनाची सुरु्वात या काळात 
झाली. बालथी हे मु य पीक होते. तयासोबत गहू, ज्वस 
यांसारखी नपकेही घेतली जात.

मेसोपोटेनमया, इनजप्त, चीन आनर भारतीय उपखंड 
या चारही प्रिेशांमधये न्वा्मयुगीन आनर शेतीची सुरु्वात 

ख्यलील म्यणहती तमुह्यांल्य णनस्चतच आवडले  :
यलो ररवहर  (नपत निी) हे होयांग हो 

या नचनी ना्वाचे भारांतर आहे. नतचया 
प्र्वाहाबरोबर जो नप्वळसर रंगाचा गाळ ्वाहून 
येतो, तया्वरून नतला हे ना्व नमळाले आहे. 
नतचया अनय ना्वांमधये ररवहर  आनर मिर  
अशी िोन ना्वे आहेत. या िोन ना्वां्वरून 
नचनी संसकृतीमधये नतला जे अननयसारारर 
महत््व आहे, ते लक्षात येते. ररवहर  या 
ना्वातून ती एकमे्व महत््वाची निी आहे, 
असे सूनचत होते. मिर  या ना्वातून नतला 
नचनी संसकृतीची जनमिात्ी मानले जाते, हे 
सपष् आहे.

गंगा, नसंरू, पुत्ा या नद्ांप्रमारेच 
नहमालयातील नहमखंड चीनमरील होयांग हो 
आनर यांग-तसे या नद्ांचया पाणयाचे प्रमुख 

ोत आहेत. प्र्वाहाचया ्वेगामुळे होयांग होचे 
पात् सतत बिलत असे. तयाचप्रमारे नतला 
येरारे पूरही अतयंत न्वनाशकारक असत. तया 
पुरांमधये प्रचंड जीन्वतहानी आनर न्वततहानी 
होत असे. तयामुळे नतचे आरखीही एक ना्व 
आहे, सॉरो . सॉरो  महरजेच अश्ूंची निी . 
आरुननक काळात नतचया्वर नठकनठकारी 
रररे आनर बंरारे बांरून नतचया या रौ  
रूपाला आळा घातलेला आहे.



4

नष् झालया होतया. आता जलाशयांमरलया माशांचया 
अनेक प्रजाती, तसेच शेळी, मेंढी, हरीर यांसारखे 
आकाराने लहान आनर ्वेग्वान ्वनय पशू नशकारीसाठी 
उपल र होते. तयांची नशकार करणयासाठी पुरा्मयुगीन 
बोजड हतयारे उपयोगी नवहती.

उततर पुरा्मयुगातच िाबतंत्ाने िगडाची लांब पाती 
काढणयास सुरु्वात झाली होती. मधया्मयुगामधये हेच 
तंत् आनर गारगोटीचे िगड ्वापरून बोटाचया नखांए्वढी 
्ोटी पाती काढून तयापासून हतयारे बन्वणयास सुरु्वात 
झाली. या पातयांना सू मासत्े  असे महटले जाते. ही 
पाती हाडे नक्वा लाकडी िांड्ाला खोबर करून नक्वा 
तयांचया टोका्वर घ  बस्वून मासेमारीचे गळ, भाले, 
बार यांसारखी सुराररत शसत्े बन्वरे शकय झाले. 
ननसग्णत  ्वाढलेली तररानये आनर फळेही न्वपुल 
प्रमारात उपल र होती. तयाचंया कापरीसाठी सू मासत्ाचंा 
उपयोग करून न्वळा आनर कोयतयासारखी अ्वजारेही 
तयार केली जाऊ लागली.

तंत्ज्ान सुरारले; नशकारीचे आनर अ रानय 
नमळ्वणयाचे तंत् सुरारले; अ ाची न्वपुलता ्वाढली. 
तयामुळे मधया्मयुगीन जनसमूह एका जागी अनरक 

होणयासाठी आ्व्यक असलेलया पू्व्ण पररशस्तीमधये 
अनेक घटक समान होते, असे निसते. पर्वीचया 
अ जा्वरी ्वरायंचया इनतहासात इस्वी सनापू्वथी सुमारे  
१२०००-११००० ्वरायंपू्वथी शे्वटचे नहमयुग संपुष्ात 
येऊन उबिार आनर आ ्ण ह्वामानाचा एक न्वा कालखंड 
सुरू झाला, तयाला होलोनसन  कालखंड असे महरतात.

या काळात नहमखंड न्वतळलयामुळे जलाशयांमरील 
पाणयाचे साठे ्वाढले. तयामुळे या कालखंडात अ ासाठी 
उपयुक्त अशा प्रारी आनर ्वनसपती यांची उपल रता 
्वाढली. तयाचबरोबर नहमयुगाचया शे्वटी शे्वटी 
ममो्सार या न्वशालकाय प्राणयांचया अनेक प्रजातीही 

मध्य्य्म्युगीन ््यती (सूक्म्यसत्े)

ह्यड्यां््यसून त्य्यर करेलेले 
मध्य्य्म्युग्यतील 
म्यसेम्यरीचे गळ

्नह्यळीद्यर ग्यभ्य

सूक्म्यसत्े बसवून त्य्यर करेलेली मध्य्य्म्युग्यतील द्यतेरी सुरी

मध्य्य्म्युग्यतील सूक्म्यसत्े आणि त्य्यांच्य 
ब्यि्यच्य्य टोक्यप्रम्यिे करेलेल्य उ््योग

मधया्मयुगातील अ्वजारांसाठी उपयोगात आरलेली पाती पनहाळीिार गाभा  तंत्ाने गारगोटीचया 
गोट्यांपासून अलग केलेली असतात. ही पाती नखाए्वढ्ा नक्वा तयाहून नकनचत मोठ्या आकाराची असतात. 
तयामुळे तयांना सू मासत्े  महटले जाते. या काळात टोकाला ्ोटे पाते बस्वलेले बार उपयोगात आरले 
जात होते.

 मॅमोथि
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काळ शस्रा्वू लागले. ननसग्णत  उग्वलेलया तररानयांची 
कापरी करता करता लोक रानय पेरू लागले आनर 
य्ा्वकाश शेतीचे तंत् न्वकनसत झाले. शेतीचया 
बरोबरीने पशुपालनाचे तंत्ही न्वकनसत झाले. शेतीचया 
कामांचे स्वरूपच असे असते, की शेतकऱयांना नपकाऊ 
जमीन नज्े असेल, नत्े कायमस्वरूपी ्वसती करून 
राहरे क्रमप्राप्त असते. नश्वाय अ  नमळ्वणयासाठी 
सतत मंती करणयाची आ्व्यकता राहत नाही. तयातून 
शस्र गा्व-्वसाहती ननमा्णर झालया. न्वा्मयुगाचा उिय 

झाला. या शस्तयंतराला िीघ्ण काला्वरी लागला. असे 
असले तरी शेती आनर पशुपालनामुळे मान्वी जी्वनशैलीत 
जो कमालीचा बिल न्वा्मयुगामधये घडून आला, तो 
लक्षात घेता या शस्तयंतरासाठी गॉड्णन चाईलड या 

सटट्ेनलयन पुरातत््वज्ाने न्वा्मयुगीन क्रांती  असा 
श िप्रयोग केला.

१.३ भ्यरत्यतील आद शेतकरी

पूर्णत  न्वीन रतथीची िगडी हतयारे आनर ती 
घड्वणयाचे न्वे तंत्ज्ान यांमुळे या काळाला न्वा्मयुग 
हे ना्व नमळाले. न्वा्मयुगाचे ्वैनशषट्य समजली जारारी 
हतयारे महरजे घासून गुळगुळीत केलेली कुऱहाडीची लांब 
आनर बुटकया आकाराची पाती आनर िगडी कडी. या 
पातयांना लाकडाचा िांडा बस्वून तयाची अ्वजारे बन्वली 
जात. ही अ्वजारे झाडे तोडणयासाठी, लाकडे तासून 
तयांना आकार िेणयासाठी ्वापरली जात. शस्र गा्व-
्वसाहती ्वस्वणयासाठी आनर लाग्वडीसाठी जमीन 
उपल र वहा्वी महरून जंगलतोड कररे आ्व्यक होते. 
तयामुळे ही न्वीन रतथीची अ्वजारे उपयोगी ठरत होती.

भारतीय उपखंडातील आद् शेतकऱयांचया महरजे 
न्वा्मयुगीन ्वसाहतींमधये इस्वी सनापू्वथी ७००० चया 
सुमारास अशसतत्वात आलेलया मेहेरगढ या स्ळाचे 
न्वशेर महत््व आहे, हे आपर पानहले. बालथी आनर 
गवहाचे पीक ते्ील लोक घेत असत. याच सुमारास 
गंगेचया खोऱयात अशसतत्वात आलेली एक न्वा्मयुगीन 
गा्व-्वसाहत होती. नतचे अ्वशेर नज्े सापडले तया 
स्ळाचे ना्व आहे ल रािे्वा. हे स्ळ उततर प्रिेशातील 
संत कबीरनगर नजल्ह्यात आहे. ये्ील शेतकरी भातशेती 
करत होते.

महाराष्ट्ातील मधया्मयुगीन मारूस इस्वी सनापू्वथी 
साराररपरे १०००० ते ४००० या कालखंडात गुहांमधये, 
शैलाश्यांचया (  ) आश्याने राहत होता. 
नद्ांचया काठां्वर ्वा्वरत होता. गारगोटीचया िगडाची 
सू मासत्े बन्वत होता. परंतु महाराष्ट्ात पूर्णत  
न्वा्मयुगीन स्वरूपाची स्ळे नमळालेली नाहीत. 
महाराष्ट्ातलया आद् शेतकऱयांचया गा्व-्वसाहती 
ताम्पारारयुगीन होतया. पुरे नजल्ह्याचया नशरूर 
तालुकयातील इनामगा्व हे ताम्पारारयुगीन शेतकऱयांचया 
गा्व-्वसाहतींचे अतयंत महत््वाचे उिाहरर आहे.

ख्यलील म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेल :
पलेसटाईनमरील जाड्णन निी्वर ्वसलेलया 

जेररको  या शहराला खूप प्राचीन इनतहास 
आहे. इस्वी सनापू्वथी ९००० चया सुमारास ही 
गा्व-्वसाहत प्र्म ्वसली. ती न्वा्मयुगात 
उियास आलेलया पनहलया कायमस्वरूपी 
्वसाहतींपैकी एक आहे. इस्वी सनापू्वथी ८००० 
चया सुमारास ते्ील सामानजक संघटनाची 
सुरु्वात झाली. ततकालीन न्वा्मयुगीन 
्वसाहतीचया भो्वती एक संरक्षक नभंत बांरलेली 
होती, ए्वढेच नवहे तर काही काळाने तया 
नभंतीला भरभ म बुरुजही बांरला होता. हा 
संघनटत समाजाचा पुरा्वा आहे.

लाग्वडीची सुरु्वात जेररको आनर 
जेररकोचया आसपासचया प्रिेशात पनहली गा्व-
्वसाहत ्वसणयाचया काही शतके आरीच झाली 
होती, याचा पुरा्वा पुढे आला आहे. 
जेररकोज्वळचया नगलगल या गा्वातील प्राचीन 
स्ळाचया उतखननात एका जळकया घरामधये 
अंजीर या फळाचे अ्वशेर मोठ्या सं येने 
सापडले. शासत्ज्ांनी तयांची प्रयोगशाळेत 
तपासरी केली. शासत्ज्ांनी काढलेलया 
ननषकरा्णनुसार नगलगल ये्ील न्वा्मयुगीन 
लोकांनी अंनजराचया झाडांचया ्ाटलेलया 
फांद्ांची कलमे तयार करून तयांची लाग्वड 
केली. ननयोजनपू्व्णक लाग्वडीचा हा स्व्णप्र्म 
प्रयतन होता.
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निसते. घासून गुळगुळीत केलेलया िगडी हतयारांप्रमारेच 
मातीची भांडी घड्वरे, हे न्वा्मयुगाचे एक अनन्वाय्ण 
लक्षर समजले जाते. ही मातीची भांडी अ  
नशज्वणयासाठी, ्वाढणयासाठी आनर साठ्वरीसाठी 
्वापरली जात. सुरु्वातीची मातीची भांडी हाताने 
घड्वलेली असत. हळूहळू ही भांडी चाका्वर घड्वायला 
सुरु्वात झाली. ही भांडी एकरंगी, पष्ठभाग घासून 
गुळगुळीत केलेली असत. तया्वर कोरून नक्वा ठसे 
उमट्वून नक्वा नचखलाचया प ा नचकट्वून नक्षी तयार 
केलेली असे. हळूहळू भांड्ां्वर रंगीत नक्षी काढायला 
सुरु्वात झाली. अशा प्रकारे न्वा्मयुगाचया मधया्वर 
मातीची भांडी बन्वरे ही एक उततम प्रतीची कला 
बनली होती.

ही भांडी बन्वणयासाठी खालील गोष्ींचे ज्ान 
असरे आ्व्यक असते.

(१) नचकर मातीचा ोत माहीत असरे.  
(२) ती ्वाहून आरणयाची तज्वीज कररे.  
(३) माती उततम प्रकारे मळून तयार कररे.  
(४) भांड्ाला ह्वा असलेला आकार िेरे. (५) भांडे 
सुशोनभत कररे. (६) योगय तापमानाला (८५०० ते 
९००० सेशलसअस) भाजरे.  

या स्व्ण गोष्ींचे ज्ान असलेलया कुशल कारानगरांचा 
्वग्ण न्वा्मयुगामधये तयार झाला होता. मातीचया 
भांड्ांचया घडरीचया आरारे ती जया स्ळाचया 
उतखननामधये सापडली तया स्ळाचा सांसकृनतक 
इनतहास, भौनतक सतरां्वरील संप ता, इतर संसकृतींशी 
असलेला संपक्क अशा अनेक गोष्ींसंबंरीची मानहती 
जारून घेता येते.

न्वा्मयुगामधये मातीचया भांड्ांप्रमारेच इतर काही 
न्वशेर कौशलयां्वर आराररत हसतवय्वसाय आनर 
कारानगरांचे ्वग्ण उियाला आले होते. तयामधये न्वन्वर 
प्रकारचे मरी बन्वणयाचे तंत् न्वा्मयुगीन कारानगरांनी 
सुरु्वातीपासूनच अ्वगत केलयाचे निसते. तयामधये 
प्रामु याने न्वन्वर प्रकारचया गारगोटीचया खड्ांचे तसेच 
शंखांचे मरी बन्वले जात. न्वा्मयुगीन स्ळांमधये 
मरी, ते बन्वत असताना ्वाया गेलेले िगडांचे तुकडे 
नक्वा सिोर असलयामुळे टाकफून निलेले अर्ण्वट मरी 
आनर मनरकाराने ्वापरलेली हतयारे नमळतात. मरी 

 १.४ ससथिर ग्यव-वस्यहती : सांघटन आणि 
  व्यवसथि्य्न 

न्वन्वर गनरती आनर सं याशासत्ीय प्रनतकृतींचया 
आरारे अशा प्राचीन गा्व-्वसाहतींचया लोकसं येचा 
अंिाज ्वत्ण्वणयाचे प्रयतन संशोरकांनी केले आहेत. तया 
आरारे असे निसते, की मधया्मयुगीन भटकया-
ननमभटकया लोकांचे शस्र जी्वनाकडे शस्तयंतर होत 
असताना सुरु्वातीला एका जनसमूहात नकमान २५ ते 
४० लोक असरे आ्व्यक होते. ननतय नेमाने लाग्वड 
करायला लागणयासाठी तीच सं या सारारर ५० पययंत 
्वाढरे आ्व्यक होते. एखाद्ा गा्व-्वसाहतीचे 
कायमस्वरूपी सिसय महरून पूर्णपरे शेती-पशुपालना्वर 
अ्वलंबून असलेले जी्वन अ्वलंबणयासाठी तया गा्व-
्वसाहतीची लोकसं या नकमान १०० पययंत असायला 
ह्वी.

न्वा्मयुगीन शस्र गा्व-्वसाहतींचे स्वरूप हे 
्ोट्या ्वसतीसारखे होते. कायमस्वरूपी घरे (ब तेकिा 
गोल झोपड्ा)  हे तयांचे ्वैनशषट्य होते. तयाचबरोबर 
राहतया घरांनश्वाय ्वसतीचया मधय्वतथी असलेलया काही 
सामाईक जागा या रानय आनर इतर ्वसतूंचया 
साठ्वरीसाठी ्वापरलया जात असावयात. तया आरारे 
गा्व-्वसाहतींचया अ ोतपािनाचया साखळीशी संबंनरत 
वय्वहारांचे ननयंत्र कररारी एखािी मधय्वतथी यंत्रा 
आनर अनरकारांची साखळी प्रस्ानपत झाली असा्वी 
असे निसते. परंतु तयाच ्वेळेस ्वैयशक्तक घर-कुटंबाचया 
सीमा, जनमनी्वरील मालकी ह , प्रतयेक घराचे 
स्वत पुरते अ ोतपािन आनर तया अनुरंगाने नातेसंबंरांची 
गुंफर या गोष्ी अशसतत्वात आलया. प्रतयेक घरातलया 
उतपािनन्वरयक खास कौशलयांचे कुटंबातील पुढील 
नपढीला प्रनशक्षर िेरे या गोष्ींची सुरु्वात न्वा्मयुगातच 
झाली, असे मानले जाते. महरजेच अनरकारांचया 
उतरंडी्वर आरारलेलया सामानजक आनर कौटंनबक 
रचनेची आनर ्वारसा कलपनेची सुरु्वात न्वा्मयुगात 
झाली, असे महरता येईल.

जपानमरील जॉमोन संसकृतीमरील मातीची भांडी 
बन्वणयास मधया्मयुगातच सुरु्वात झाली होती. हा 
अप्वाि ्वगळता न्वा्मयुगाचया िुसऱया टपपयात मातीची 
भांडी घड्वणयास सुरु्वात झाली असे स्व्णसाराररपरे 
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बन्वणयाचया काय्णपद्तीत पुढील टपपे असतात.
(१) मरी बन्वणयासाठी उपयुक्त असलेले िगड 

आनर शंख यांचे ñÌmoV माहीत असरे. (२) ते्ून तो 
क ा माल नमळ्वरे. (३) तो कामाचया जागेपययंत 
्वाहून आररे. (४) ओबडरोबड िगडांपासून नक्वा 

शंखाचया गाभयांपासून गुळगळीत, ननयनमत आकारांचे 
मरी घड्वरे. या स्व्ण टपपयांचे ज्ान कारानगराला असरे 
आ्व्यक असते.

्ोडकयात शेती, शेतीला पूरक ्वसतू, मातीची 
भांडी, मरी यांसार या स्व्णच उतपािन क्षेत्ांतील 
कामांचया साखळीत अनेक प्रनक्रया आनर कामाचे 
न्वन्वर टपपे यांचा समा्वेश असतो. तयामुळे कामाची 
न्वभागरी होरे आनर तयासाठी न्वन्वर प्रकारची कौशलये 
अ्वगत असरे अपररहाय्ण असते. तयातून समाजामधये 
न्वशेर कौशलयां्वर आराररत असे कारानगरांचे ्वग्ण 
ननमा्णर होतात.

१.५ व्य्य््यर आणि दळिवळि

मधया्मयुगातील भटके-ननमभटके जनसमूह 
एकमेकांमधये ्वसतुन्वननमय करत असत. चाकाचा शोर 
अजून लागला नवहता. महरजेच िळर्वळराची सारने 
उपल र नवहती. न्वा्मयुगाचया िुसऱया टपपया्वर 
प्राणयांचा उपयोग सामानाचया ने-आरीसाठी होऊ 
लागला.

न्वा्मयुगीन कुऱहाडी, तासणया आनर न्ननया 
यांसार या हतयारांचया आरारे मारसाला झाडे तोडणयाचे 
तंत् आनर लाकफूडकाम या गोष्ी अ्वगत झालया होतया. 
सुरु्वातीची चाके लाकडाचया अखंड डकयांपासून 
बन्वलेली असा्वीत. कारर डकया्वर ्ेि घेतलयानंतर 
आपोआपच ्वतु्णळाकृती तुकडे अलग होतात. तयांना 
सहजपरे गती िेता येते.

चाकाचा ्वापर सुरू झाला आनर न्वा्मयुगीन 
मान्वाने आतापययंत न्वकनसत केलेलया तंत्ज्ानामधये 
क्रांती घडून आली.

न्वा्मयुगामधये मातीची भांडी चाका्वर घड्वायला 
सुरु्वात झाली. चाका्वर भांडी घड्वणयाचया तंत्ज्ानामुळे 
तयांचे उतपािन मोठ्या प्रमारा्वर करता येरे शकय झाले. 
आ्व्यक तया कचचया मालाचे ोत स्ाननक पातळी्वर 
उपल र नसतील तर तो क ा माल िूर्वरून आररे 
आनर स्ाननक पातळी्वर उतपानित होराऱया ्वसतूंना इतरत् 
मागरी असेल तर तो नत्े पाठ्वरे, या गोष्ी अनरक 
सोपया रीतीने आनर ्वेगाने कररे शकय झाले. यातून वयापार 
आनर िळर्वळर या गोष्ी न्वकनसत झालया.

अणधक म्यणहतीस्यठी : भारतातील आरखी 
काही महत््वाची न्वा्मयुगीन स्ळे :
१. भ्यरती्य उ्खांड्यच्य व्य्यव्येकडील प्रदेश - 

पनहलया टपपयात (इस्वी सनापू्वथी सुमारे ७००० 
ते ६०००) मातीची भांडी बन्वायला सुरु्वात 
झाली नवहती. िुसऱया टपपयात (इस्वी सनापू्वथी 
सुमारे ६००० ते ४५००) मातीची भांडी बन्वायला 
सुरु्वात झाली होती.

२. िममू आणि क्य्मीर - का्मीरमरील बुझयोम 
आनर गुफक्राल ये्े इस्वी सनापू्वथी २५०० चया 
सुमारास न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहतीची सुरु्वात 
झाली.

३. उततर प्रदेश - उततर प्रिेशातील चोपनी मांडो, 
कोलनढ्वा आनर महागरा ये्े इस्वी सनापू्वथी 
६००० चया सुमारास न्वा्मयुगीन गा्व-
्वसाहतीची सुरु्वात झाली.

४. णबह्यर - नबहार ये्ील नचरांड, सेनु्वार यांसारखी 
स्ळे. ये्े इस्वी सनापू्वथी २००० चया सुमारास 
न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहतींची सुरु्वात झाली.

५. ईश्यन्य भ्यरत - आसाममरील िाओजाली 
हानडंग ये्ील उतखननात ईशानय भारतातील 
न्वा्मयुगाचया अशसतत्वाचा पुरा्वा प्र्म उजेडात 
आला. ते्ील गा्व-्वसाहतींची सुरु्वात इस्वी 
सनापू्वथी २७०० चया सुमारास झाली. ये्े 
नमळालेली न्वा्मयुगीन हतयारे चीनमरील 
न्वा्मयुगीन हतयारांशी अनरक सामय िश्ण्वरारी 
आहेत.

६. दणषिि भ्यरत - कना्णटकातील संगरकल्ू, 
मसकी, नगरी, टे लकोटा, नपकलीहाळ, 
हल्ूर, आं  प्रिेशातील नागाजु्णनीक डा, 
तनमळनाडूतील पययमपल्ी ये्े इस्वी सनापू्वथी 
सुमारे चौरया ते नतसऱया शतकांत न्वा्मयुगाची 
सुरु्वात झाली.
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१.६ न्यगरीकरि्यची सुरुव्यत
शस्र गा्व-्वसाहतींमधये िीघ्ण काळ रानहलयानंतर 

न्वा्मयुगीन समाजांमधये ्वैयशक्तक घरे आनर शेतजमीन 
यांचयाबद्ल मालकीह ाची भा्वना प्रस्ानपत झालयाचा 
उल्ेख याआरी सामानजक संघटन आनर वय्वस्ापन 
या मुि् द्ांचया संिभा्णत केलेला आहे. गा्व-्वसाहतींचा 
न्वसतार होत गेला, तयाचया बरोबरीने सामाईक जनमनी 
आनर गा्वाचया सीमा या गोष्ींबद्ल जागती ननमा्णर 

होऊन भो्वतालचया पररसरा्वर ह ाची भा्वना 
( )  ननमा्णर झाली. तया पररसरातील 
सामाईक सारनसंपतती, पाणयाचे ोत, तयां्वर अ्वलंबून 
असलेलया उद्ोगांचे, वयापाराचे आनर समाजजी्वनाचे 
ननयंत्र करणयासाठी सामानजक न्वनरननरेरांचे संकेत 
आनर तयासंबंरीचे ननयम तयार होत गेले. रानम्णक 
आचारन्वरी आनर तयांचे सू म तपशील यांना महत््व 
येत गेले. वयापार आनर रानम्णक आचारन्वरी यांचया 
वय्वस्ापनाचया आनर न िी ठे्वणयाचया गरजेतून नलपी 
न्वकनसत झालया, शासनवय्वस्ा ननमा्णर झाली. ही 
वय्वस्ा राब्वणयासाठी जी क े न्वकनसत झाली नत्े 
न्वन्वर वय्वसाय कररारे लोक आनर अनरकारी्वग्ण एके 
नठकारी आलयामुळे गा्व-्वसाहतींची लोकसं या ्वाढली 
आनर गा्व-्वसाहतींचे परीघ न्वसतारून नगरे न्वकनसत 
झाली. अशा रीतीने न्वा्मयुगातील नागरीकरराची 
सुरु्वात झाली.

पुढील पाठात आपर भारतातील आद् नगरांची 
मानहती घेऊ. 

प्र.१  (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्यां्य्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यने ्ूिया कर्य.

 १. यलो ररवहर  हे  या नचनी ना्वाचे 
भारांतर आहे.

  (अ) केमेत  (ब) मिर
  (क) सॉरो  (ड)  होयांग हो

 २. न्वा्मयुगीन क्रांती  असा श िप्रयोग  
या सटट्ेनलयन पुरातत््वज्ाने केलेला आहे.

  (अ) गॉड्णन न्वली (ब) गॉड्णन चाईलड
  (क) नहरोडोटस (ड) कॉनलंग्वुड

 ३. नगलगल ये्ील न्वा्मयुगीन  झाडांची 
ननयोजनपू्व्णक लाग्वड केली होती.

  (अ) पेरूचया  (ब) नच फूचया
  (क) अंनजराचया (ड) जांभळाचया

 ४. पुरे नजल्ह्याचया नशरूर तालुकयातील  
हे ताम्पारारयुगीन शेतकऱयांचया गा्व-
्वसाहतीचे उिाहरर आहे.

  (अ) सरि्वाडी  (ब) रांजरगा्व 
(क) पाबळ  (ड) इनामगा्व

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. टाय ीस आनर यु ेनटस नद्ांचे खोरे - 

मेसोपोटेनमया
 २. नाईल निीचे खोरे  - इरार
 ३. होयांग हो निीचे खोरे  - चीन
 ४. नसंरू निीचे खोरे  - भारतीय उपखंड

प्र.२ (अ) ्ुढील घटन्य क्यल्यनुक्रमे णलह्य.
 १. सू मासत्ांची नननम्णती
 २. न्वा्मयुगाचा उिय
 ३. होलोनसन  कालखंडाची सुरु्वात
 ४. शेती आनर पशुपालनाचया तंत्ाचा न्वकास

सव्यध्य्य्य

सहि ि्यत्य ि्यत्य : 
न्वा्मयुगीन लाकडाचे 
चाक असेच निसत 
असा्वे. इ्े निलेलया 
नचत्ातील चाकाचा काळ 
माहीत नाही. फक्त 

डका कापून तयार 
केलेलया चाकाची कलपना 
येणयासाठी ते निले आहे. 
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 (ब) ख्यलील सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य. बिल घडून आला.
 २. चाकाचया ्वापराने तंत्ज्ानात क्रांती घडून 

आली.

प्र.५ ््यठ्य्ुसतक्यतील ््यन क्र.२ वरील नक्यश्य ््यहून 
ख्यलील प्र्न्यांची उततरे णलह्य.

 १. अान का खंडाचया उततरेस कोरता समु  आहे
 २. हडपपा संसकृती कोरतया खंडामधये उियाला 

आली
 ३. भारताचया िनक्षरेस कोरता महासागर आहे

प्र.६ टी््य णलह्य.
 १. जेररको  शहरातील न्वा्मयुग
 २. होलोनसन कालखंड

प्र.७ ख्यलील प्र्न्यांची सणवसतर उततरे णलह्य.
 १. भारतातील आद् शेतकरी आनर शेतीची 

सुरु्वात या गोष्ीं्वर न्वसताराने नलहा.
 २. मातीची भांडी बन्वणयासाठी न्वा्मयुगीन 

कारानगरांना कोरतया गोष्ींचे ज्ान असरे 
आ्व्यक होते 

 ३. न्वा्मयुगातील वयापार आनर िळर्वळराची 
मानहती नलहा.

 ४. न्वा्मयुगातील नागरीकरराची सुरु्वात कशी 
झाली ते नलहा.

उ्क्रम
 प्राचीन जगातील प्रारंभीचया काळातील कोरतयाही 

एका नागरी संसकृतीची मानहती नलहा.



 (क) गट्यत न बसि्यर्य शबद णलह्य.
  प्राचीन संसकृती असरारे िेश : इनजप्त, चीन, 

भारत, इंगलंड

प्र.३  ् ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. मेसोपोटेनमयामधये न्वा्मयुगीन आद् गा्व-

्वसाहतींचा उिय झाला.
 २. होयांग हो निीला नचनी संसकृतीची जनमिात्ी 

मानले जाते.
 ३. न्वा्मयुगामधये मातीची भांडी बन्वरे, ही एक 

उततम प्रतीची कला बनली होती.

प्र.४ तुमचे मत नोंदव्य.
 १. न्वा्मयुगात मान्वी जी्वनशैलीत कमालीचा 

पनहला टपपा िुसरा टपपा

नतसरा टपपा चौ्ा टपपा

क ा माल नमळ्वरे

ओबडरोबड िगड आनर
शंख यांपासून गुळगुळीत, 
ननयनमत आकारांचे मरी 

बन्वरे

मिी बनवण्य्यची
क्य्यया्द्धती आणि टप्े
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्य्य नगर्यच्य्य ि्यगी ्ूववी आ्ल्य्य ्ूवयाि्यांचां छोटसां ग्यव होतां. 
प्र्यथियान्य करू्य्य, की आ्ले हे नगर असेच सुरणषित र्यहील.

 त्य्यच्य्यवर कसलीही सांकटे ्येि्यर न्यहीत.

नवाश्मयुग
इसवी सन्य्ूववी 

सुम्यरे ८००० ते ३००० वषषे

अ्यद शेतकरी घर्य्ुढच्य्य ि्यगेत तुमही 
ब्य्यक्यांनी णमळून ध्यन्य ्ेर्य्यल्य 
सुरुव्यत करेली. आत्य रोि रोि 

णशक्यरील्य ि्य्यल्य नको !

क्यही समस्य्य  
आहे क्य?

णवच्यर करतो्य.  
ग्यवकऱ्य्यांनी मल्य न्य्यक  

महिून णनवडून णदलां.  
िब्यबद्यरी आहे न्य !

सगळ्यांन्य सम्यन 
न्य्य्य णमळ्य्यल्य 

हव्य.

आ्ल्य्य ्येि्यऱ्य्य ण्ढ््य 
इथिेच र्यहतील. आत्य ्य्य 
म्यतीशी आ्लां घट्ट न्यतां 

िुळलां्य !

आ्ले ्ूवयाि म्यत् र्यनोम्यळ 
णहांडत होते अन््यच्य्य शोध्यत, 

््यण्य्यच्य्य शोध्यत.

आ्ल्य्यल्य ग्यव्यची 
िमीन, ््यिी, गुरांढोरां 
स्यांभ्यळ्य्यल्य हवीत !

मीही आत्य िर्य 
घर्यतलां ््यहते.

ब्यि्यर्यत ि्यऊन आलो. 
शेि्यरच्य्य ग्यव्यतून आलेले 

लोक ््यणहले.

छ्यन ! शेि्यरच्य्य ग्यव्यांशी 
देव्यि-घेव्यि व्यढील्य 

ल्यगेल आत्य.

हो न्य ! क्यही न्यही तरी 
घर्यसमोर उगवलेले  क्यही न्य 

क्यही ह्यत्यशी असतेच.
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२.१ हडप््य सांसककृतीची वैणशष्ट्े

नागरी हडपपा संसकृतीची बीजे बलुनचसतानातील 
मेहेरगढ ये्ील हडपपापू्व्ण काळातील न्वा्मयुगीन 
संसकृतीमधये सापडतात, याचा उल्ेख गेलया पाठात 
आला आहे. जा न ा जरीज आनर ररचड्ण मेडो या 
पुरातत््वज्ांनी मेहेरगढ इ्े उतखनन केले. नत्े हडपपा 
संसकृतीचया उियाचया खुरा िश्ण्वराऱया जया न्वा्मयुगीन 
संसकृतीचे अ्वशेर नमळाले, तया संसकृतीला टोगाओ 
संसकृती  या ना्वाने ओळखले जाते. हडपपापू्व्ण काळातील 
न्वा्मयुगीन रा्वी नक्वा हाक्रा  संसकृतीचे अ्वशेर 
हडपपा (पंजाब, पानकसतान), कुराल, नभरारा, फमा्णना 
(हरयारा) इतयािी स्ळांचया उतखननात नमळाले आहेत.

्वैनिक आयायंचे आगमन भारतात इस्वी सनापू्वथी 
१५००चया सुमारास झाले, असा एक प्रभा्वी मतप्र्वाह 
एके काळी होता. परंतु तयाआरीचया काळाबद्ल 
कोरतीच मानहती पुढे आलेली नवहती. तयामुळे इस्वी 
सन १९२१ मधये हडपपा आनर १९२२ मधये मोहेंजोिडो 
ये्ील उतखनने सुरू होईपययंत, इस्वी सनापू्वथी १५०० 
चया आरीचा भारताचा इनतहास सांगता येत नवहता. 
हडपपा संसकृतीचया शोरामुळे भारताचा इनतहास इस्वी 
सनापू्वथी नकमान ३००० ते ३५०० पययंत जातो. तया 
काळात भारतीय उपखंडात अफगानरसतानपासून 
महाराष्ट्ापययंत आनर मकरानचया नकनाऱयापासून 
हरयारापययंत १५ लाख चौरस नकलोमीटरचया प्रिेशात, 
न्वकनसत आनर समद् नागरी हडपपा संसकृती  नांित 
होती. ही संसकृती कांसययुगीन होती, हे नसद् झाले. 

२.   भ्यरत्यतील आद नगरे

२.१ हडप््य सांसककृतीची वैणशष्ट्े
२.२ नगरे आणि ग्यव-वस्यहती ्य्यांच्य्यतील 

्रस्रसांबांध
२.३ उत््यदन, व्य्य््यर, व्यवसथि्य्न आणि 

श्यसनव्यवसथि्य
२.४  नगर्यांच्य ऱह्यस

या संसकृतीची िोन हजारांहून अनरक स्ळे उजेडात 
आली आहेत. हडपपा, मोहेंजोिडो, कालीबंगन, लो्ल, 
रोला्वीरा, राखीगढी यांसार या न्वसतत नगरांचया 
उतखननातून प्रकाशात आलेले अ्वशेर हडपपा संसकृतीचया 
गत्वैभ्वाची साक्ष िेतात.

या नगरांचा इनतहास तीन कालखंडांत न्वभागलेला 
निसतो. (१) पू्व्ण हडपपा संसकृतीचा काळ (२) प्रगलभ 
नागरी हडपपा संसकृतीचा काळ (३) उततर हडपपा 
संसकृतीचा काळ.

ही नगरे ्वस्वरारे लोक कोर होते, हे कोडे मात् 
अजून सुटलेले नाही.

हडपपा संसकृतीचया नगरांमधये खालील ्वैनशषट्ये 
प्रकरा्णने निसतात.

(१) सुव्यवससथित नगररचन्य : पककया न्वटांचे  
बांरकाम केलेले सनानगह, स्वच्तागह, न्वनहरी 
यांसार या सो नी युक्त न्वशाल घरे, रानयाची कोठारे, 
सा्व्णजननक स्वरूपाचया भवय इमारती, ्वीटकाम करताना 
्वापरलेली इंशगलश बांड  पद्त (िोन उभया आनर िोन 
आडवया न्वटा रचून केलेले बांरकाम - ही पद्त 
भूकपप्र्वर प्रिेशात न्वशेर उपयोगी असते.) उततम 
ननससारर वय्वस्ा, सा्व्णजननक सनानगहे, नगराचे िोन 
नक्वा अनरक न्वभाग, प्रतयेक न्वभागाला स्वतंत् तटबंिी, 
एकमेकांना काटकोनात ्ेिरारे प्रशसत रसते आनर 
तयांमरील मोक ा चौकोनी जागांचा रनह्वासी घरांसाठी 
उपयोग.

२. मध्यवतवी श्यसनव्यवसथि्य : पारी आनर इतर 
सारनसंपततीचे ोत तसेच वयापार इतयािींचे ननयंत्र, 
प्रमारीकरर : उिाहररा््ण, न्वटांचा आकार १:२:४, 
८चया पटीत ्वाढत जारारी ्वजने (अष्मान पद्त), 
ठरा्वीक घाटाची आनर सजा्वटीची मातीची भांडी; 
प्रशासकीय कामासाठी अनन्वासी स्वरूपाचया स्वतंत् 
आनर भवय इमारती.

(३) सम्यिव्यवसथि्य : अनरकारिश्णक सामानजक 
उतरंड, न्वशेर कौशलये प्राप्त असलेलया कारानगरांचे, 
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कुशल वयक्तींचे वया्वसानयक ्वग्ण, श्द्ाप्रराली आनर 
तयांचयाशी ननगनडत असलेलया ्वसतू आनर ्वासतू, 
िफनस्ळे-मतयूनंतरचया न्वरींचा पुरा्वा.

(४) आणथियाक व्यवसथि्य : वयापारासाठी उपयुक्त 
्वसतूंचे मोठ्या प्रमारा्वर उतपािन-उिाहररा््ण, सुबक 
मातीची भांडी, सोने, चांिी, तांबे आनर कांसे या 
रातूंचया ्वसतू, सौंिय्णपूर्ण मरी, मूतथी इतयािी. 

उतपािनाचया सोईसाठी कारानगरांचे कारखाने आनर 
कारागीर यांचया ्वसतीचा स्वतंत् न्वभाग.

अंतग्णत आनर िूर्वरचया प्रिेशांशी असरारा 
भरभराटीचा वयापार.

शासकीय यंत्रेद्ारे वयापारा्वर ननयंत्र.
(५) णवकणसत लेखनकल्य : मु ां्वर आढळरारी 

नलपी.
हडप््य सांसककृतीची क्यही नगरे
हडप््य : पानकसतानचया पंजाब प्रांतातील सानह्वाल 

नजल्ह्यात रा्वी निीचया काठा्वर हडपपा  हे स्ळ 
आहे. हडपपा नगराचे प्राचीन अ्वशेर १५० हेकटर्वर 
पसरले होते. हडपपाचे न्वसतत उतखनन इस्वी सन १९२१ 
मधये सुरू झाले. तयानंतर नत्े पुनहा उतखनने केली 
गेली. तया उतखननांपैकी भारतीय पुरातत््व खातयाचे 
सरसंचालक सर मॉनट्णमर शवहलर यांनी १९४६ मधये 
सतरशासत्ाचया आरारे केलेले उतखनन महत््वाचे आहे. 

अणधक म्यणहतीस्यठी : १. मातीचया भांड्ांची 
खापरे आनर इतर पुरा्वसतू यांची खास ्वैनशषट्ये 
आनर तया प्र्म जया स्ळाचया उतखननात नमळालया 
याचा न्वचार करून पुरातत््वामधये प्रागैनतहानसक 
काळातील संसकृतींना ना्वे निलेली असतात.

२. घगगर-हाक्रा या ना्वाने ओळखली जारारी 
निी ही फक्त पा्वसा ात प्र्वाहीत होरारी निी 
असून, ती नहमाचल प्रिेशातील नश्वानलक टेकड्ांमधये 
उगम पा्वून पंजाब, हरयारातून ्वाहत राजस्ानमधये 
येते. नत्ून पुढे ती पानकसतानमरील चोनलसतान या 
्वाळ्वंटी प्रिेशात प्र्वेश करते आनर सरतेशे्वटी 
कच्चया ररात प्र्वेश करताना निसते. पा्वसाळा 

सोडलयास नतचे पात् कोरडे असते, नतचा भारतातील 
प्र्वाह घगगर  या ना्वाने आनर पानकसतानातील प्र्वाह 
हाक्रा  या ना्वाने ओळखला जातो. घगगर-हाक्राचया 

प्र्वाहाचया स्वदेक्षरामधये नतचया कोरड्ा प्र्वाहाचया 
काठा्वर हडपपा संसकृतीची अनेक स्ळे आढळून 
आली आहेत.

३. अनेक अभयासकांचया मते घगगर-हाक्रा या 
ना्वाने ओळखलया जाराऱया निीचे कोरडे पात् 
सरस्वती निीचया लुप्त झालेलया प्र्वाहाचया खुरा 
िश्ण्वरारे आहे. या कोरड्ा पात्ाचा तपशील्वार 
अभयास करणयासाठी उप हां्वरून घेतलेलया 
्ायानचत्ांचा आरार घेतला जात आहे. 

या उतखननाद्ारे तयांनी हडपपा ये्ील 
बालेनकललयाभो्वतीची तटबंिी शोरली.

हडपपा ये्े पू्व्णहडपपा संसकृतीची पनहली गा्व-
्वसाहत इस्वी सनापू्वथी ३३०० चया सुमारास झाली. 
इस्वी सनापू्वथी २६०० चया सुमाराचा काळ हा ते्ील 
नागरी हडपपा संसकृतीचया उियाचा आहे. इस्वी सनापू्वथी 
२४५० ते १९०० या काळात नागरी हडपपा संसकृती 
नांित होती. इस्वी सनापू्वथी १९०० चया सुमारास काही 
अंतग्णत बिल घडून येताना निसतात आनर उततर हडपपा 
संसकृतीचा काळ सुरू होतो. या काळात नागरी हडपपा 
संसकृतीचा ऱहास होत गेला.

सुरु्वातीचया उतखननांचया आरारे हडपपा नगराचे 
न्वभाजन बालेनकल्ा आनर नागर्वसती अशा िोन 
न्वभागांमधये झालेले निसत होते. परंतु अलीकडे झालेलया 
उतखननानुसार नत्े एकफूर चार न्वभाग होते, असे 
आढळले आहे. बालेनकल्ा आनर नागरी ्वसाहत या 
न्वभागांखेरीज नगराचया आग्ेयेस कारानगरांची घरे ्व 
कारखाने होते. बालेनकललयाचया उततरेस असलेलया 
न्वभागात रानयाचे कोठार आनर नत्े काम करराऱया 
कामगारांची घरे होती. हे कोठार आनर नत्े काम 
कररारे कामगार बालेनकललयात राहराऱया अनरकाऱयांचया 
अखतयारीखाली होते, हे सपष् आहे. ज्वळच रानय 
कांडणयाचे ओटे होते.
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ख्यलील म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेेल : 
हडपपा संसकृतीसंबंरी मानहती होणयाआरी भारत आनर 
पानकसतानचया प्राचीन इनतहासाचया संिभा्णत इस्वी सनापू्वथी 
३२६ हे नसकिराचया भारता्वरील स्वारीचे ्वर्ण, हा एकमे्व 
न्व््वासाह्ण ऐनतहानसक पुरा्वा उपल र होता. परंतु ही 
पररशस्ती बिलरारा, हडपपा संसकृतीचा शोर कसा 
लागला, या कहारीची सुरु्वात इस्वी सन १८२९ मधये 
झाली. चालस्ण मेसन या प्र्वाशाने हडपपाला भेट निली. 
हडपपा ये्ील प्राचीन अ्वशेर नसकिराला ्ोप्वून ररराऱया 
पोरस राजाचया राजरानीचे असा्वेत, असे अनुमान तयाने 
बांरले. मेसननंतर ले टनंट अलेकझांडर बन्णस ना्वाचया एका 
अनरकाऱयाने हडपपाला भेट निली होती.

मेसन आनर बन्णस या िोघांनी नलनहलेलया 
्वततांनतांमुळे भारतीय पुरातत््व खातयाचे पनहले सरसंचालक 
सर अलेकझांडर कननंगहम यांचे लक्ष हडपपाकडे ्वेरले 

अलेकझांडर कननंगहम यांनी 
प्रनसद् केलेलया हडपपा मु ेचे 
पनहले रेखानचत्. या रेखानचत्ात 
मु ा आयताकृती निसत असली 
तरी प्रतयक्षात हडपपा 
संसकृतीचया मु ा चौरस 
आकाराचया असतात.

गेले. तयांनी इस्वी सन १८७२-७३ मधये ते्े उतखनन 
केले. कननंगहम यांनी केलेलया उतखननानंतर हडपपाचे 
उतखनन पुनहा सुरू होणयास ४८ ्वरायंचा काला्वरी जा्वा 
लागला. ए्वढ्ा मोठ्या काला्वरीत सुद्ा हडपपाबद्ल 
युरोपीय संशोरकांमधये असलेले कुतूहल नटकफून रानहले 
होते. कारर हडपपा ये्े नमळालेलया मु ांमुळे हडपपा 
संसकृतीचा मेसोपोटेनमयातील संसकृतीशी ज्वळचा संबंर 
असा्वा, असे अभयासकांना ्वाटत होते.
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तुलना चंिीगडसार या आरुननक शहराचया नननम्णतीमरील 
प्ूव्णननयोजनाशी करता यईेल. मोहेंजोिडोसारख ेप्ूव्णननयोनजत 
नगर प्रतयक्ष उभे करताना आ्व्यक असरारे प्रचंड 
आन््णक आनर मान्वी बळ लक्षात घेता तयाचया 
उभाररीमागे काही खास हेतू असा्वा, याबद्ल खात्ी 
्वाटते.

क्यलीबांगन : कालीबंगन नबकानेरहून २०५ 
नकलोमीटर अंतरा्वर, राजस्ानचया हनुमानगढ नजल्ह्यात 
आहे. ते घगगर निीचया काठा्वर ्वसलेले हडपपा 
संसकृतीचे एक महत््वाचे क  होते. टेनसटोरी ना्वाचया 
एका इटानलयन भाराशासत्ज्ाने तयाचया अभयासाचया 
नननमतताने केलेलया िौऱयात कालीबंगन हे स्ळ प्राचीन 
असून ते इनतहासपू्व्ण काळातील असा्वे, अशी न ि 
करून ठे्वलेली होती. परंतु ते हडपपा संसकृतीचे एक 
नगर होते, हे इस्वी सन १९६० मधये नत्े उतखनन 
सुरू झालयानंतरच सपष् झाले. हे उतखनन भारतीय 
पुरातत््व स्वदेक्षर खातयाचे ततकालीन सरसंचालक न ज 
बासी लाल (बी.बी.लाल) आनर बालकृषर ्ापर (बी.
के.्ापर) यांचया माग्णिश्णनाखाली केले गेले.

कालीबंगन ये्े नागरी हडपपा संसकृतीची आनर 
तयाआरीची पू्व्ण हडपपा संसकृतीची, अशा िोन ्वसाहती 
उजेडात आलया. हडपपा, मोहेंजोिडोचया तुलनेत 
कालीबंगन लहान होते. नागरी हडपपा संसकृतीचया 
काळातील ्वसाहतीचे बालेनकल्ा आनर नागरी ्वसाहत 
असे िोन तटबंिीयुक्त न्वभाग इ्ेही होते. कालीबंगनचे 
महत््व िोन गोष्ींसाठी आहे. पनहली गोष् महरजे नत्े 
पू्व्णनागरी हडपपा संसकृतीचया काळातील नांगरलेलया 
शेताचा पुरा्वा. हे नांगरलेले शेत इस्वी सनापू्वथी २८०० 
चया सुमाराचे आहे. तयांतील नांगरटीचया खुरा तया 
पररसरातील आताचया नांगरटीचया पद्तीप्रमारेच 
आहेत. िुसरी गोष् महरजे ते्ील बालेनकललयामधये 

मोहेंिोदड्ये : राखालिास बनजथी यांनी इस्वी सन 
१९२१-२२ मधये मोहेंजोिडो ये्े उतखनन सुरू केले. 
या उतखननात सापडलेलया मु ा आनर इतर पुरा्वसतू 
यांचयामरील सारमया्णमुळे मेसोपोटेनमयातील प्राचीन 

संसकृती अानर 
हडपपा संसकृती 
यांमधये परसपरसंबंर 
असा्वेत, असे 
अनुमान तयांनी 
बांरले. इस्वी सन 
१९२३-२४ मधये 

मोहेंजोिडोची अनरक सन्वसतर पाहरी करणयासाठी 
भारतीय पुरातत््व खातयाचे ततकालीन सरसंचालक सर 
जॉन माश्णल, यांचया मागिश्णनाखाली मार्वस्वरूप ्वतस, 
कानशना् नारायर िीनक्षत, अनदेसट मके इतयािींनी 
उतखनन केले. तया उतखननांमधये न्वन्वर पुरा्वसतू, 
रनह्वासी घरे आनर इतर ्वासतू उजेडात आलया.

मोहेंजोिडो पानकसतानचया नसंर प्रांतातील लारकाना 
नजल्ह्यात, नसंरू निी्वर ्वसले होते. ये्े भूजलाचया 
पातळीमुळे खालचया सतरांपययंत उतखनन कररे शकय 
झाले नाही. परंतु तया ्रांमधये मेहेरगढ ये्ील 
न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहतीइतकी प्राचीन गा्व-्वसाहत 
अशसतत्वात असणयाची शकयता आहे.

मोहेंजोिडो हे हडपपा संसकृतीचया आतापययंत 
उजेडात आलेलया पानकसतानातील नगरांपैकी न्वसताराने 
स्वा्णनरक मोठे आहे. मोहेंजोिडोचया ्वसतीचे बालेनकल्ा 
आनर नागरी ्वसाहत असे िोन तटबंिीयुक्त भाग होते 
असे स्व्णसाराररपरे समजले जाते. परंतु आरखी एक 
नतसरा न्वभाग हा बाजाराचा होता. या न्वभागात 
कारानगरांचया काय्णशाळा, तसेच मातीची भांडी आनर 
मरी भाजणयाचया भ ा होतया.

मोहेंजोिडो ये्ील अ्वशेरांची हडपपा ये्ील 
अ्वशेरांप्रमारे नासरूस झालेली नवहती. तयामुळे ते्ील 
उतखननात उजेडात आलेली घरे, मोठ्या इमारती, रसते 
इतयािींचया अ्वशेरांचया आरारे तया नगराची भवयता 
सपष् झाली. हडपपा संसकृतीचया नगररचनेचे उतकृष् 
ननयोजन आनर नगराचे वय्वस्ापन यांचा पुरा्वा प्राप्त 
झाला. मोहेंजोिडोचया नननम्णतीमरील पू्व्णननयोजनाची 

मोहेंिोदडोमधील अनेक द्यलने असलेले एक घर

हडप््य सांसककृतीची 
म्यतीची भ्यांडी
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ओळीने सापडलेली सहा ते सात अनग्कुडे. 
स्व्णसामानयांचया नागरी ्वसाहतीमरील घरांमरूनही 
अनग्कुड असलयाचे पुरा्वे नमळाले आहेत. याखेरीज 
नगराचया तटबंिीचया बाहेरही ओळीने अनग्कुडे असलेली 
एक ्वासतू होती. काहींमधये पशूंची हाडे होती. हा पुरा्वा 
अनग्पूजेचा असा्वा, असे काही पुरातत््वज्ांचे मत 
आहे.

लोथिल : लो्ल हे हडपपा संसकृतीचे क  
कच्चया आखाताज्वळ गुजरातमधये अहमिाबािपासून 
८० नकलोमीटर्वर आहे. ते ते्ील प्राचीन गोिीसाठी 
प्रनसद् आहे. लो्लचे उतखनन इस्वी सन १९५५ ते 
१९६० या काळात एस. आर. रा्व याचंया माग्णिश्णनाखाली 
झाले.

लो्लचा बालेनकल्ा आनर नागरी ्वसाहत 
यांचयाभो्वती तटबंिीचया स्वतंत् नभंती नसून तया एकाच 
तटबंिीने ्वेढलेलया आहेत.

लो्ल हे भोगा्व निीचया तीरा्वरील हडपपा 
संसकृतीचे महत््वाचे बंिर आनर वयापारी क  होते. 
ते्ील बाजाराचे ओटे, कोठारघर यांसार या ्वासतू 
आनर गोिी यां्वरून निसून येते. लो्लचया गोिीची 
रचना हे प्राचीन जगतातील अनभयांनत्कीचे एक उतकृष् 
उिाहरर आहे. आता लो्ल समु ापासून काहीसे आत 
असले, तरी ते प्राचीन काळी खंबातचया आखातातील 
नद्ांचया मुखाचया प्रिेशात होते. लो्ल ्वस्वराऱया 
हडपपा संसकृतीचया लोकांनी समु ाचया भरती-ओहोटीचे 
आनर तयायोगे भोगा्व निीतून आत येराऱया भरतीचया 
पाणयाचे वय्वशस्त ननरीक्षर केले असरार, हे सपष् 
आहे. भरतीचया ्वेळेस आत येराऱया पाणयाबरोबर 
समु ातील बोटी आत आरता यावयात आनर तयांची 
डागडजी झालयानंतर तयांना पुनहा समु ात सोडता या्वे, 
अशी गोिीची रचना होती. आ्व्यकतेनुसार गोिीतील 
पारी ज्वळचया कालवयात सोडणयासाठी गोिीत पककया 
न्वटांची मोरीही बांरलेली होती.

धोल्यवीर्य : रोला्वीराचा शोर भारतीय पुरातत््व 
स्वदेक्षर खातयाचे माजी सरसंचालक जे.पी. जोशी यांनी 
ला्वला. ते्ील उतखनन इस्वी सन १९९० मधये 
आर.एस. नब्त यांचया माग्णिश्णनाखाली सुरू झाले. 
हडपपा संसकृतीचया उतखननत नगरांमधये रोला्वीराचा 

धोल्यवीर्य ्येथिील ््यण्य्यच्य तल्यव. 

क्रमांक न्वसताराचया दृष्ीने पाच्वा आहे. ते्ील नगररचना 
इतर हडपपाकालीन नगरांपेक्षा काहीशी ननराळी आहे. 

रोला्वीरा ये्े नागरी हडपपा ्वसाहतीचया आरीची 
पू्व्णहडपपा काळातील ्वसाहत होती. नतचयाभो्वती 
कचचया न्वटा आनर घडी्व िगड ्वापरून बांरलेली 
संरक्षक नभंत होती. तयाचया ्वरचया ्रातील नागरी 
हडपपाकालीन ्वसाहत तटबंिीयुक्त होती. या तटबंिीचया 
आतलया ्वसाहतीचे चार स्वतंत् न्वभाग होते. 

१. बालेनकल्ा २. बालेनकललयाला लागून 
असलेले अनरकाऱयांचया ्वसतीचे राखी्व प्रांगर  
३. सामानयजनांची ्वसाहत. या तीन भागांना तयांचया 
भो्वती नभंती बांरून अलग केलेले होते. ४. नगराचया 
तटबंिीचया आत आरखी एक ्वसती होती. नतचयाभो्वती 
संरक्षक नभंत नवहती. ही ्वसती मजुरांची असा्वी. 
नगराचया बाहेरून ्वाहराऱया िोन ओढ्ांचे पारी अड्वून 
ते आनर पा्वसाचे पारी साठ्वणयाची सोय केली होती. 
तयासाठी िगड आनर न्वटा यांचा उपयोग करून नाले 
आनर तला्व बांरलेले होते. ननयोजनपू्व्णक 
जलवय्वस्ापनाचा हा स्वायंत प्राचीन पुरा्वा आहे.

र्यखीगढी : हरयारामरील नहससार जिल्ह्यामधये 
राखीगढी हे हडपपा संसकृतीचे स्ळ आहे. ते निल्ीपासून 
१५० नकलोमीटर अंतरा्वर आहे. हे स्ळ चौटांग 
(प्राचीन दृशद्ती निी) निी्वर आहे. भारत आनर 
पानकसतानातील हडपपा संसकृतीचया स्ळांमधये राखीगढी 
स्वायंत मोठे आहे. तयाचा न्वसतार ३५० हेकटरहूनही 
अनरक होता. राखीगढी ये्ील उतखनन इस्वी सन 
१९६३ मधये सुरू झाले. पुढे इस्वी सन १९९७ ते 
२००० या काळात ते सुरू रानहले आनर तयानंतर 



16

पुणयातील डे न कॉलेजचे संचालक डॉ.्वसंत नशंिे 
यांनीही नत्े उतखनन केले.

नागरी हडपपाची स्व्ण ्वैनशषट्ये राखीगढीमधये 
पहायला नमळतात. राखीगढी हडपपा संसकृतीचे पू्वदेकडील 
प्रिेशातले प्रमुख क  होते, असे निसते. कालीबंगनप्रमारे 
ये्ेही अनग्कुडांचे पुरा्वे नमळाले आहेत.

हडपपा संसकृतीचया नगरांमरून असलेलया 
िफनस्ळांचे पुरा्वे नमळाले आहेत. परंतु ते्ून प्राप्त 
झालेलया पुरावयाचा आनु्वंनशकतेचया दृशष्कोनातून 
अभयास झाला नवहता. राखीगढी ये्ील मान्वी हाडांचया 
जनुकशासत्ीय न्व्लेरराचया आरारे हडपपा संसकृतीचे 
लोक कोर होते, या प्र्नाचे समारानकारक उततर 
नमळेल, असा न्व््वास शासत्ज्ांना ्वाटतो.

नचकरमाती, न्वन्वर प्रकारचे िगड आनर मौलय्वान 
खडे, न्वन्वर रातू इतयािी उपल र होणयासाठीचया 
यंत्रे्वर नगरे आनर गा्व-्वसाहतींमरील परसपरसंबंर 
अ्वलंबून होते.

हडपपापू्व्ण काळातील स्व्णच गा्व-्वसाहतींचे 
रूपांतर मोठ्या नक्वा ्ोट्या नगरांमधये झाले नाही. 
काही गा्व-्वसाहतींमधये फारसे बिल घडले नाहीत. 
हडपपा संसकृतीचया प्रमुख नागरी क ांचया गरजांची पूतथी 
कररारी ्ोटी नगरे, लहानमोठ्या आकाराचया गा्व-
्वसाहती आनर ननमभटकया लोकांचया हंगामी ्वसतया 
यांचे जाळे अशसतत्वात होते. तयांमधये िुग्णम प्रिेशातील 
गा्व-्वसाहतींचाही समा्वेश होता. तयाचे उततम उिाहरर 
महरजे अफगानरसतानचया बिकशान प्रांतातील शोतु्णगाय  
ही हडपपा संसकृतीची ्वसाहत. नत्े लाज्विथी/इं नील 
िगडाचया खारी आहेत. या 
िगडापासून केलेलया ्वसतूंना 
मेसोपोटेनमयामधये मोठ्या 
प्रमारा्वर मागरी होती. 
मसेोपोटनेमयातील महाकावयामंधये 
िे्वी इन ाचया राज्वाड्ातील 
नभंती लाज्विथीने मढ्वलयाची ्वर्णने आहेत. हडपपा 
संसकृतीतील लोकांचया मेसोपोटेनमयाशी असलेलया 
वयापारात लाज्विथी िगडाला अतयंत महत््व होते. 

२.३ उत््यदन, व्य्य््यर, व्यवसथि्य्न आणि
   श्यसनव्यवसथि्य
शेतीला सुरु्वात झाली तेवहा मातीची भांडी घड्वरे, 

शेती कररे ही कामे शसत्यांची होती. शसत्या मातीची 
भांडी हाताने घड्वत होतया. पेररी करणयासाठी टेपररे 
(  ) ्वापरत होतया. या पद्तीमधये 
उतपािन फक्त आपापले कफूळ नक्वा कुटंबापुरते होऊ 
शकते; अनतररक्त उतपािन होत नाही.

पू्व्ण हडपपा संसकृतीचया काळातच बैलांचा उपयोग 
शेतीचया कामासाठी आनर ्वाहतुकीसाठी होऊ लागला. 
चाकाचया ्वापरामुळे मातीची भांडी अनरक ्वेगाने आनर 
अनरक मोठ्या प्रमारा्वर घड्वता येरे शकय झाले. बैल 
जोतलेले नांगर ्वापरात आलयामुळे शेतीचे उतपािनही 
मोठ्या प्रमारा्वर होऊ लागले. अशा नांगरांचया मातीचया 
प्रनतकृती हरयारातील बना्वली ये्े नमळालया आहेत. 

अणधक म्यणहतीस्यठी : हरयारातील 
घगगरचया खोऱयात पू्व्ण हडपपा आनर हडपपा 
नागर संसकृतीची स्ळे खूप मोठ्या सं येने 
नमळाली आहेत. न्वीन संशोरनानुसार हरयारातील 
कुराल, नभरारा, फमा्णना, नगर्वाड आनर 
नमठा्ल यांसार या स्ळांमरील पुरावयानुसार 
नागरी हडपपा संसकृतीचया काळाची सुरु्वात 
इस्वी सनापू्वथी ५००० ्वरायंहून अनरक प्राचीन 
असू शकते. हे नसद् झाले तर हडपपा संसकृतीचा 
उिय घगगरचया खोऱयात झाला, असे अनुमान 
करता येते. याबाबत ननश्चत ननषकरायंपययंत 
पोचणयासाठी राखीगढी ये्ील पुरा्वा उपयुक्त 
ठरू शकेल. 

 २.२ नगरे आणि ग्यव-वस्यहती ्य्यांांच्य्यतील
  ्रस्रसांबांध

हडपपा संसकृतीची नगरे हडपपापू्व्ण काळातील 
गा्व-्वसाहतींचा न्वकास आनर न्वसतार होणयाचया 
प्रनक्रयेतून उियाला आली, हे आपर पानहले. नागरी 
जी्वनाचया आनर वय्वस्ापनाचया गरजांची पूतथी 
करणयासाठी, नगरातील लोक भो्वतालचा नैसनग्णक 
पररसर आनर गा्व-्वसाहतीं्वर अ्वलंबून असतात. 
हडपपा नगरांमरील लोकांचया िैनंनिन जी्वनासाठी 
अ रानय आनर वयापारी उतपािनासाठी प्रामु याने 

ल्यिवदवी/ 
इांद्रनील दगड



17

सौराष्ट्ातील हडपपा संसकृतीचया कुतासी, नागे््वर, 
बगसरा यांसार या ठाणयांहून तांबे, शंख, मौलय्वान खडे 
या गोष्ींचया ोतांपययंत पोचरे सहज शकय होते. नश्वाय 
सौराष्ट्ाचया नकनाऱया्वरून तयार झालेलया ्वसतू बाहेर 
पाठ्वरे अनरक सोईचे होते. क ा माल नमळ्वरे, 
तयांपासून उतपािन आनर तयार मालाची ननया्णत या 
स्व्णच गोष्ी एकाच प्रिेशातून कररे वयापाराचया दृष्ीने 
ननश्चतच अनरक फायद्ाचे असते. तयाचा न्वचार 
करून हडपपा संसकृतीचया लोकांनी सौराष्ट्ातील ठारी 
उभी केली, असे निसते. न्वसताराने ्ोटी असलेली ही 
ठारी हडपपा संसकृतीची द्ोनगक क े होती. 
रोला्वीरा हे नगर ते्े तयार होराऱया मालाचया 
वयापाराचे ननयंत्र करणयासाठी उभारले होते. लो्ल हे 
महत््वाचे बंिर होते.

शेतीचया उतपािनाखेरीज इतर गरजेचया ्वसतू रानय िेऊन 
तयाचया मोबिलयात घेता येऊ लागलया. न्वननमयाची 
सुरु्वात झाली. रानयाचा न्वननमय हा न्वशेरत: मीठ, 
रातू आनर मौलय्वान गोष्ी नमळ्वणयासाठी होत असे.

नागरी हडपपा संसकृतीचया काळात न्वननमयाचया या 
वय्वहाराची वयाप्ती ्वाढून ्वसतूंची आयात-ननया्णत मोठ्या 
प्रमारा्वर होऊ लागली. भारतीय उपखंडाचया अंतग्णत 
आनर मेसोपोटेनमयासार या िूर्वरचया प्रिेशांशी वयापार 
सुरू झाला. हा वयापार पू्व्ण हडपपा काळात सुरू झाला 
होता. मेसोपोटेनमयातील अ ड  या साम्ाजयाची 
प्रस्ापना इस्वी सनापू्वथी २३३४ मधये सम्ाट पनहला 
साग्णन याने केली. तयाचया कारनकिथीत हडपपा संसकृतीचा 
मेसोपोटेनमयाशी असलेला वयापार आनर नागरी हडपपा 
संसकृती यांची भरभराट झाली. सम्ाट साग्णनचया एका 
लेखात या वयापाराचा उल्ेख आहे. या काळात इरार 
आनर मधय आनशयातून जाराऱया खु्कीचया मागा्णचे 
महत््व कमी होऊन समु ी वयापाराला महत््व आले. 
तयामधये निलमुन , मकन  आनर मेलुहा  अशा तीन 
प्रिेशांचा उल्ेख आहे. निलमुन महरजे बहरीन, मकन 
महरजे ओमान-इरार-बलुनचसतानचा नकनारा आनर 
मेलुहा महरजे हडपपा संसकृतीचा प्रिेश. मेलुहामधये 
प्राचीन काळी तांबे मोठ्या प्रमारात उपल र होते. 
मेलुहा ना्व तां याचया लाल रंगा्वरून नमळाले असा्वे. 
मेलुहामरून तांबे, हशसतिंताचया ्वसतू, इं नील/लाज्विथी, 
गोमेिाचे ( ) मरी, कापड, इमारती लाकफूड 
इतयािी ्वसतू तसेच माकडे, मोर हे प्रारी मेसोपोटेनमयात 
ननया्णत केले जात होते. इनजप्तमरील राजघराणयातील 
वयक्तींना मतयूनंतर नन ा कापडात गुंडाळले जाई 
( ). तयासाठी लागरारी नीळ हडपपा संसकृतीचे 
वयापारीच ननया्णत करत होते. ननया्णत केलेलया ्वसतूंचया 
मोबिलयात हडपपा संसकृतीचया लोकांना लोकर, सोने 
आनर चांिी या गोष्ी नमळत असावयात.

हडपपाकालीन नगरांमधये कारखानयांसाठी नगराचा 
एक स्वतंत् न्वभाग राखून ठे्वलेला असे. तसेच के्वळ 

द्ोनगक स्वरूपाचया ्वसाहतीही होतया. नसंरमरील 
चन िडो हे अशा ्वसाहतींचे एक ठळक उिाहरर आहे. 
गुजरातमरील ठारी न्वशेरत: वयापाराचया सोईसाठी 
्वस्वली गेली होती, असे सपष् निसते. कच्-

अणधक म्यणहतीस्यठी : मेसोपोटेनमयातील 
नगरांचया सततेचा आनर शासनवय्वस्ेचा क ्वतथी 
नबंिू ते्ील अतयंत भवय असराऱया मंनिरांचया 
वय्वस्ापनामधये एक्वटलेला होता. या मंनिरांना 
नझगुरात  असे महटले जाते. मंनिराचा प्रमुख 

हाच नगराचा शासक असे. नगरातील 
समाजजी्वन, सांसकृनतक घडामोडी, सतता आनर 
अनरकारांची उतरंड इतयािी गोष्ी मंनिराचया 
अनरष्ठातया िे्वतेसाठी करायचे न्वरी आनर 
समारंभ यांचया अनुरंगानेच आकाराला येत. या 
पा््व्णभूमी्वर नागरी हडपपा संसकृतीमरील 
रम्णगुरु-राजा  ही संकलपना मांडली गेली. 

मेसोपोटेनमयामधये शेतीचे उतपािन न्वपुल प्रमारात 
होत असले तरी मौलय्वान रातू आनर रतने,  
इमारतींचया बांरकामासाठी आ्व्यक असरारे 
लाकफूड यांचे ोत नत्े नवहते. या गोष्ी आयात 
केलया जात. आयात केलया जाराऱया ्वसतूंचया 
याद्ा आनर तया जे्ून आर्वलया तया प्रिेशांचे 
उल्ेख मेसोपोटेनमयातील इशष्कालेखामधये 
नमळतात. ननया्णत केलया जाराऱया ्वसतूंमधये 
कापड, मातीची भांडी, चामड्ाचया ्वसतू 
इतयािींचा समा्वेश होता.
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समद्ीची उतरर यांसार या गोष्ींचया एकनत्त 
परररामांमधये आहे.

उततर हडपपा संसकृतीचया काळात मेसोपोटेनमयाशी 
असलेला हडपपा संसकृतीचया लोकांचा वयापार उतररीला 
लागला होता. कारर मेसोपोटेनमयाची आन््णक संप ता 
कमी होऊ लागली होती. सततचया अंतग्णत लढाया हे 
एक कारर तयामागे होतेच. तयाखेरीज नपकाऊ जनमनींचे 
रूपांतर खार्वट जनमनींमधये होत जारे हे शेती्वर 
अ्वलंबून असलेलया मेसोपोटेनमयातील संसकृतींचया 
नाशाचे प्रमुख कारर होते. हडपपा संसकृतीमरून ननया्णत 
होराऱया मालाची बाजारपेठ क्षीर होत गेली.

२. पया्ण्वरराचा ऱहास हे जसे मेसोपोटेनमयातील 
संसकृतीचया ऱहासाचया प्रमुख काररांपैकी होते, तयाप्रमारे 
ह्वामानात घडून आलले बिल आनर पया्ण्वरराचा ऱहास 
ही हडपपा संसकृतीचया ऱहासाचया प्रमुख काररांपैकी 
होती. इस्वी सनापू्वथी २००० चया सुमारास ह्वामान 
शुषक होऊन ्वारं्वार िुषकाळ पडू लागले, नपकाऊ 
जनमनींची प्रत खाला्वत गेली. सरस्वती निी महरजेच 
घगगर आनर हाक्रा या ना्वाने ओळखलया जाराऱया 
निीचया खोऱयात हडपपा संसकृतीची अनेक स्ळे 
नमळालेली आहेत, याचा उल्ेख आपर केला आहे. 
याच काळात हडपपा संसकृतीची नगरे आनर तयांचया 
आन््णक-सामानजक जी्वनाचा डोलारा सांभाळराऱया 
गा्व-्वसाहतींमरील परसपरसंबंरांचा समतोल ढासळला. 
सरस्वतीचया खोऱयात घडून आलेला प्रचंड मोठा भूकप, 
हे तयामागील प्रमुख कारर होते. तया भूकपामुळे 
सरस्वतीचे पात् उंचा्वले जाऊन नतला नमळराऱया 
सतलज आनर यमुना या नतचया प्रमुख उपनद्ांचया 
पात्ांनी निशा बिलली. सरस्वतीचे पात् कोरडे पडले. 
तयामुळे हडपपा संसकृतीचया लोकांना स्लांतर करा्वे 
लागले. हडपपाचया नगरांना उतरती कळा लागली.

तयांचया अ्वशेरां्वर ्वसलेलया ्वसाहती नागरी 
हडपपा संसकृतीइतकया प्रगत आनर समद् नवहतया. 
नश्वाय तयांची मातीची भांडी, घरे, मत वयक्तींचया 
अतंयन्वरींचया सिंभा्णतील चालीरीती यासंार या गोष्ींमधये 
फरक होता. नैसनग्णक आपततींमुळे उततर हडपपा 
संसकृतीचया लोकांनाही स्लांतर करा्वे लागले. नागरी 
हडपपा संसकृतीचे आनर उततर हडपपा संसकृतीचे लोक 

वयापारी ्वसतूंचे उतपािन, तयांची आयात-ननया्णत 
आनर तयासाठी ननमा्णर झालेली नगरे आनर गा्व-
्वसाहतींमरील परसपरसंबंरांचे जाळे, या स्व्ण गोष्ींचया 
वय्वस्ापनासाठी एक सुसंघनटत प्रशासनयंत्रा प्रस्ानपत 
झालेली असरार, हे सपष् आहे. नगररचना, न्वटा, 
्वजने-मापे, मु ा, न्वन्वर ्वसतूंचे आकार आनर 
सुशोभीकरर या स्व्णच बाबतींमरले प्रमारीकरर हे तया 
प्रशासनयंत्रेचे साक्षी आहे. या प्रशासनयंत्रेची सूत्े 
रम्णप्रमुखाचया हातात होती, असे मानले जाते. मात् 
हडपपा संसकृतीचा प्रिेश हा एकसंर राष्ट्ाचया स्वरूपाचा 
होता की संघराजयाचया स्वरूपाचा होता, हे ननश्चतपरे 
सांगरे शकय झालेले नाही. मोहेंजोिडो, हडपपा, 
रोला्वीरा, राखीगढी ही नगरे ब रा प्रािेनशक 
राजरानीचया स्वरूपाची असा्वीत. मोहेंजोिडो, 
कालीबंगन, लो्ल, राखीगढी ही क े रानम्णक दृष्ीनेही 
महत््वाची होती. 

२.४ नगर्यांच्य ऱह्यस

१. हडपपा संसकृतीचा जेवहा नुकताच शोर लागला 
तेवहा हडपपा संसकृतीची नगरे बाहेरून आलेलया लढाऊ 
जमातींनी नष् केली, असे अनुमान बांरले गेले. इं  या 

ग्वेिातील िे्वाचे ्वर्णन पुरंिर  महरजे पुरांचा नाश 
कररारा असे केले आहे. पुर  महरजे तटबंिीने युक्त 
असलेले नगर. हडपपा संसकृतीची नगरे तटबंिीने युक्त 
होती. महरजे पुर  या संज्ेचया वया येत बसरारी होती. 
इं ाने हडपपा संसकृतीचया पुरांचा नाश केला, महरजेच 
इं ाचया नेतत्वाखाली ्वैनिक आयायंनी हडपपा संसकृतीचया 
नगरांचा नाश केला, असा अन्वया््ण सर मॉनट्णमर शवहलर 
यांनी ला्वला. तया ्वेळेस शवहलर यांचया या अनुमानाला 
न्वद्त् ्वतु्णळात मानयताही नमळाली, परंतु हडपपा 
संसकृतीचया संिभा्णतील अनरक ठोस पुरा्वा आता 
उपल र झाला आहे. तो पुरा्वा शवहलरचया अनुमानाला 
पुष्ी िेरारा नाही. इस्वी सनापू्वथी २०००-१९०० चया 
सुमाराला नागरी हडपपा संसकृतीची घसरर सुरू झाली. 
हडपपा संसकृतीची नगरे उतररीला लागली, ते्ील 
लोकांना स्लांतर कररे भाग पडले. ये्ून उततर हडपपा 
संसकृतीचा कालखंड सुरू होतो. 

नागरी हडपपा संसकृतीचया ऱहासाची काररे मु यत  
वयापाराची घसरर, ह्वामानातील बिल, आन््णक 
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जे्े नवयाने ्वसले ते्े ्ोट्या गा्व-्वसाहतींचया 
स्वरूपाचया न्वीन संसकृती उियाला आलया. या न्वीन 
संसकृतींचा प्रसार राजस्ान, गुजरात, माळ्वा आनर 

महाराष्ट् या प्रिेशांमधये झाला. या संसकृतींना 
ताम्पारारयुगीन संसकृती महटले जाते. पुढील पाठात 
आपर तयांचा पररचय करून घेरार आहोत.

प्र.१ णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून णवध्यने ्ूिया 
कर्य.

 १. शेतीला सुरु्वात झाली तेवहा  भांडी 
घड्वरे, शेती कररे ही कामे शसत्यांची होती.

  (अ) तां याची  (ब) कांसयाची
  (क) मातीची  (ड) िगडाची
 २. लो्ल हे नगर ते्ील प्राचीन  प्रनसद् 

आहे.
  (अ) शेतीसाठी  (ब) गोिीसाठी
  (क) कापडासाठी (ड) हतयारांसाठी
 ३. हडपपा संसकृतीचा  या संसकृतीशी 

ज्वळचा संबंर आहे.
  (अ) चीन  (ब) ीक
  (क) मेसोपोटेनमया (ड) इनजप्त
 ४. इनजप्तमरील राजघराणयातील वयक्तींना मतयूनंतर 

 कापडात गुंडाळले जाई.
  (अ) पांढऱया  (ब) का ा
  (क) तांबड्ा  (ड) नन ा

प्र.२ (अ) ्योग्य क्यरि णनवडून णवध्यन ्ूिया कर्य.
 मेसोपोटेनमयातील संसकृतीचा ऱहास होणयाचे प्रमुख 

कारर -
 (अ) परकीय आक्रमर
 (ब) पया्ण्वरराचा ऱहास
 (क) वयापारातील नुकसान
 (ड) स्लांतर

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. निलमुन - बहरीन
 २. मकन - ओमान-इरार-बलुनचसतानचा नकनारा
 ३. शोतु्णगाय - मेसोपोटेनमया
 ४. मेलुहा -  हडपपा संसकृतीचा प्रिेश

प्र.३ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. उतखननामधये सापडलेले अ्वशेर हडपपा, 

मोहेंजोिडो, कालीबंगन, लो्ल, रोला्वीरा, 
राखीगडी संसकृतीचया गत्वैभ्वाची साक्ष िेतात.

 २. लाज्विथी िगडांना हडपपा संसकृतीचया वयापारामधये 
अतयंत महत््व होते.

 ३. हडपपा संसकृतीचा ऱहास झाला.

प्र.४ तुमचे मत नोंदव्य.
 १. हडपपा संसकृतीतील नगरे ्व गा्व-्वसाहती 

यांचयात परसपरसंबंर होता.
 २. हडपपा संसकृतीतील नगरात ससंुघनटत प्रशासनयतं्रा 

असा्वी.

प्र.५ हडपपा संसकृतीमरील नगरांची ्वैनशषट्ये निलेलया 
मुि् द्ांचया आरारे नलहा.

  (अ) नगररचना  (ब) समाजवय्वस्ा
  (क) शासनवय्वस्ा (ड) आन््णक वय्वस्ा
उ्क्रम
 आंतरजाल (इंटरनेट)चया मितीने हडपपाकालीन 

नगररचना ्व चंिीगड शहराची नगररचना यांचा 
तुलनातमक अभयास करून सनचत् मानहती गोळा करा.

सव्यध्य्य्य

टीप : पररभारा-
१. हडपपा पू्व्ण संसकृती - हडपपा संसकृती उियाला येणयाअगोिरचया संसकृती
२. पू्व्ण हडपपा संसकृती  - हडपपा संसकृतीचया सुरु्वातीचा टपपा
३. प्रगलभ नागरी हडपपा संसकृती - हडपपा नागरी (प्रगलभ) संसकृतीचा संपूर्ण न्वकनसत टपपा
४. उततर हडपपा संसकृती  - प्रगलभ हडपपा संसकृतीचया उतररीनंतरचा काळ
५. हडपपोततर संसकृती  - हडपपा संसकृतीचया न्वनाशानंतरचया गा्व-्वसाहतींचा काळ
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३.   भ्यरत्यतील त्यम्र््यष्यि्युगीन ग्यव-वस्यहती

३.१ भ्यरत्यतील त्यम्र््यष्यि्युग
३.२ त्यम्र््यष्यि्युगीन मह्यर्यष्टट्र
३.३ भ्यरत्यतील मह्य््यष्यि्युग

निसतो. मोराचया पोटात मताचे शरीर िाख्वलेले आहे. 
्ोडकयात उततर हडपपा संसकृतीची ्वैनशषट्ये काहीशी 
्वेगळी होती.

उततर हडपपा संसकृतीचे लोक ्वैनिक आय्ण 
असा्वेत, असे काही पुरातत््वज्ांचे मत आहे. मात् उततर 
हडपपा संसकृतीचे लोक नागरी हडपपा लोकांचया पुढील 
नपढ्ा होतया की ते आय्ण होते, हे ठर्वणयासाठी अनरक 
संशोरनाची आ्व्यकता आहे.

र्यिसथि्यन
(१) ‘आह्यड’ णकंव्य ‘बन्यस’ सांसककृती : भारतातील 

ताम्पारारयुगीन संसकृती हडपपा संसकृतीनंतरचया 

३.१ भ्यरत्यतील त्यम्र््यष्यि्युग

नागरी हडपपा संसकृतीचया ऱहासामुळे उततर 
हडपपाकालीन लोकांनाही स्लांतर करा्वे लागले. नागरी 
हडपपा आनर उततर हडपपा संसकृतीचे लोक जे्े जे्े 
पोचले ते ते्ील स्ाननक संसकृतींमधये नमसळून गेले 
आनर तया तया नठकारी न्वीन ाम-्वसाहतींचया 
स्वरूपाचया न्वीन संसकृती उियाला आलया.

उततर हडपपा काळात हडपपा नगरांचया अ्वशेरां्वर 
्वसलेलया ्वसाहतींची घरबांररी, ाम-्वसाहतींची रचना 
यांमधये नागरी हडपपा संसकृतीचया काळातील नशसत 
आढळत नाही. तयांचया हडपपा ये्ील एच  या 
िफनस्ळातील नमळालेलया अशस्कुभां्वरील नक्षीचे 
नमुनेही ्वेग ा प्रकारचे आहेत. तयामधये चं , सूय्ण, 
मासे, हरीर आनर मोर या प्रतीकांचा ्वापर केलेला 

ते्ील स्ाननक लोकांनाही तयांनी ते नशक्वले 
असरार. तयाद्ारे प्रािेनशकतेनुसार ्वैनशषट्यांचे 
्वैन्वधय िश्ण्वराऱया ाम-्वसाहतींचया स्वरूपातील 
न्वीन संसकृती उियाला आलया. या संसकृतींना 
ताम्पारारयुगीन संसकृती  महरतात. ताम्पारारयुगीन 

संसकृती महरजे तांबे आनर िगड या िोह ची हतयारे 
्वापरराऱया लोकांची संसकृती. या संसकृतीमधये 
तां याचा ्वापर होत असला तरी तो मया्णनित 
स्वरूपाचा होता.

भारतात राजस्ान, गंगेचे खोरे, गुजरात, नबहार, 
बंगाल, ओनडशा, मधयप्रिेश आनर महाराष्ट् ये्े 
ताम्पारारयुगीन संसकृती सापडलया आहेत.

्ुनह्य एकद्य थिोडक्य्यत : नागरी हडपपा 
संसकृतीचया आरी न्वा्मयुगीन ाम-्वसाहती 
अशसतत्वात होतया. तयांना तां याचया ्वसतू 
बन्वणयाचे ज्ान होते. ते्ील लोकांना मातीची 
भांडी घड्वणयाची कला प्राप्त झाली होती. तयायोगे 
तंत्ज्ानाचा न्वकास आनर वयापारात ्वाढ होऊन 
तया समद् होत गेलया आनर हडपपा नगरांची 
उभाररी झाली. 

चाका्वर भांडी घड्वरे, गहू आनर बालथी 
यांची शेती, तां याचया ्वसतू बन्वरे यांसार या 
गोष्ींचे ज्ान नागरी हडपपा आनर उततर हडपपा 
संसकृतींचया लोकांज्वळ होतेच. ते जे्े जे्े गेले 

हडप््यच्य्य ‘एच’ दफनसथिळ ्येथिील कुंभ्यवरील नषिी
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बाला्लभो्वती तटबंिीही होती. हे ते्ील लोकांचया 
हडपपा संसकृतीशी असलेलया संबंराचे सबळ पुरा्वे 
मानले जातात.

राजस्ानमरील खेत्ी ये्ील तां याचया खारींमरून 
या संसकृतीचे लोक तांबे नमळ्वत होते. तांबे न्वतळ्वून 
शुद् करणयाचे ज्ानही तयांचयाकडे होते. हडपपा 
संसकृतीचे लोक आहाड संसकृतीचया लोकांकडूनच तांबे 
आनर तां याचया ्वसतू आयात करत असा्वेत, असे 
निसते.

(२) गिे्वर-िोध्ुर्य सांसककृती : गरे््वर-
जोरपुरा ना्वाने ओळखलया जाराऱया संसकृतीची अनेक 
स्ळे राजस्ानमरील खेत्ी ये्ील तां याचया खारीचया 
पररसरात सापडली आहेत. ते्ील गा्व-्वसाहती 
हडपपापू्व्ण काळापासून अशसतत्वात होतया. गरे््वर 
ये्ील उतखननामधये तां याचे बार आनर भाले यांची 
अ े, मासेमारीचे गळ, बांगड्ा, न्ननया यांसार या 
्वसतू आनर मातीची भांडी नमळाली. हडपपा संसकृतीचया 
लोकांना गरे््वर-जोरपुरा संसकृतीचे लोक तां याचया 
्वसतू पुर्वत असत. 

गांगेचे खोरे
गेरू रांग्यची भ्यांडी आणि त्यम्रणनधी (Copper 

Hoards) : गेरू रंगाचया भांड्ांची खापरे निीचया 
पात्ात सापडतात. सहसा पाणयाचया प्र्वाहांमुळे ती 
नझजलेली आनर नठसूळ झालेलया अ्वस्ेत सापडतात. 
या संसकृतीची स्ळे पंजाब, हरयारा, राजस्ान आनर 
उततर प्रिेशचा  पश्चमेकडील भाग ए्वढ्ा न्वसतीर्ण 

प्रिेशात सापडली आहेत.
या संसकृतीचया 

लोकांचया घराचया जनमनी 
वय्वशस्त चोपून तयार 
केलेलया असत. तया 
घरांचया आत चुली, 
मातीचया पककया 
भाजलेलया पुरुररूपी 
बा लया, बैल यांसार या 
्वसतू नमळालया. गाई-
गुरांची हाडे तसेच तांिूळ 

आनर सातू यांचे अ्वशेर 

काळातील आहेत. मात् राजस्ानचया मे्वाड प्रिेशातील 
आहाड नक्वा बनास या ना्वाने ओळखली जारारी 
ससंकृती हडपपा ससंकृतीची समकालीन होती. उिपूेरज्वळचे 
बाला्ल आनर नगलुंड ही आहाड संसकृतीची महत््वाची 
स्ळे आहेत. बाला्ल ये्ील पुरावयानुसार ती इस्वी 
सनापू्वथी सुमारे ४००० ्वरदे इतकी प्राचीन होती.

उिेपूरज्वळचया आहाड ये्े नतचा शोर प्र्म 
लागला महरून नतला आहाड संसकृती  असे ना्व िेणयात 
आले. हे गा्व आहाड या बनास निीचया उपनिी्वर 
्वसलेले आहे. नतला बनास संसकृती  असेही महरतात.

पुरा्वसतू आनर पुरा्वासतू यांचया आरारे असे 
निसते, की बाला्ल ये्े मोठ्या प्रमारा्वर मातीचया  
भांड्ांचे उतपािन होत होते. बाला्ल ये्े तयार 
झालेलया भांड्ांचा पुर्वठा आहाड संसकृतीचया इतर 

ाम्वसाहतींना केला जात होता असे निसते. मातीचया 
भांड्ांचया बरोबरीने मातीचे बैल, शंखांचया ्वसतू, िगडी 
पाती, न्ननया, बाराची अ े, तां याची हतयारे यांसार या 
्वसतू न्वपुल प्रमारात नमळालया. बाला्लमरील घरे 
पककया न्वटांची आनर िोन आडवया, िोन उभया न्वटांची 
रचना करून (इंशगलश बाड पद्त) बांरली होती. 

सहि ि्यत्य ि्यत्य ः एखाद्ा पुरातत््वीय 
संसकृतींचे ना्व, ती नज्े प्र्म सापडली ते स्ळ 
नक्वा प्रिेश यांचया ना्वा्वरून निलेले असते. 
प्रतयेक संसकृतीची स्वत ची ्वैनशषट्यपूर्ण भांडी 
असतात. ती भांडी हे संबंनरत संसकृती 
ओळखणयाचे प्रमुख लक्षर असते.

आहाड संसकृतीचया मातीचया भांड्ांमधये 
काळी-आनर-तांबडी  भांडी महत््वाची आहेत. 

ती चाका्वर घड्वलेली असतात. तयांचा आतील 
आनर त डाज्वळचा भाग काळा आनर उरलेला 
भाग तांबडा असतो. भांडे भ ीत ठे्वताना भांडे 
उपडे ठे्वलेले असेल तर तयाचा आतला भाग 
काळा होतो आनर बाहेरचा भाग तांबडा होतो. 
नक्वा भांड्ाचा जो भाग भु््याने नक्वा ग्वताने 
भाजलेला असतो तो काळा होतो आनर जो भाग 
उघडा असेल तो तांबडा होतो. त्यम्रणनधीतील क्यटेरी गळ,  

कुऱह्यडीची ््यती, कडे इत्य्यदी
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स्ळांमरील भांड्ांचे काही घाट हडपपा संसकृतीचा 
प्रभा्व िश्ण्वरारे आहेत. तयामधये ्वाडगे, कुडे यांचा 
समा्वेश आहे.

मध्यप्रदेश
(१) क्य्यथि्य सांसककृती : काय्ा मधयप्रिेशमरील 

उजजैनपासून पू्वदेकडे २५ नकमी अंतरा्वर ्ोटी काली 
नसंर या निीचया तीरा्वर आहे. ही निी चंबळ निीची 
उपनिी आहे.

काय्ा संसकृती नागरी हडपपा संसकृतीशी 
समकालीन होती. काय्ा संसकृतीचया लोकांचे जी्वन 
शेती आनर पशुपालना्वर अ्वलंबून होते. ते प्रामु याने 
हाताने घड्वलेली मातीची भांडी, गारगोटीचया िगडांपासून 
बन्वलेली सू मासत्े ्वापरत होते. तयाखेरीज काय्ा 
ये्ील घरांमधये तां याचया कुऱहाडी आनर बांगड्ा, 
मौलय्वान खड्ांचे मरी असलेले हार, संगनजरा 
( ) या िगडाचया भुकटीपासून बन्वलेले 
चकतीचया आकाराचे ्ोटे मरी यांसार या ्वसतू 
नमळालया. काय्ा संसकृती आनर हडपपा संसकृती 
यांचयातील परसपरसंबंर हडपपा नगरांचया उियाचयाही 
आरीचया काळापासून असा्वा, असे निसते.

काय्ा संसकृतीनंतर राजस्ानातील आहाड 
संसकृतीचे लोक मधयप्रिेशात आले. काही काळ या 
िोनही संसकृती मधयप्रिेशात एकनत्त नांिलया असणयाचीही 
शकयता आहे. तयानंतरचया काळात माळ्वा संसकृतीचे 
अ्वशेर  नमळतात.

(२) म्यळव्य सांसककृती : माळ्वा संसकृतीचा उगम 
आनर न्वसतार प्र्म माळवयात झाला, हे नतचया 
ना्वा्वरूनच सपष् होते. ही संसकृती मधयप्रिेशात इस्वी 

सनापू्वथी १८००-१२०० या 
कालखंडात अशसतत्वात होती. 
नम्णिा निी्वरील महे््वरचया 
पलीकडील तीरा्वर ना्वडाटोली 
ना्वाचे माळ्वा संसकृतीचे 
महत््वाचे स्ळ आहे. 
तयाखेरीज मधयप्रिेशातील सागर 
नजल्ह्यातील एरर, उजजैन 
नजल्ह्यातील नागिा ही सुद्ा 
महत््वाची स्ळे आहेत. 

नमळाले. तयाचया आरारे या संसकृतीचे लोक शस्र 
गा्व-्वसाहतींमरून राहत होते आनर ते शेती करत होते, 
हे सपष् होते.

गेरू रंगाची भांडी ्वापरराऱया लोकांचया या 
संसकृतीचा राजस्ानमरील काळ इस्वी सनापू्वथी सुमारे 
३००० ्वरदे इतका प्राचीन आहे. ही संसकृती गंगा-
यमुनांचया िुआबात इस्वी सनापू्वथी २००० चया सुमारास 
नांित होती.

भारतातील ताम्ननरी प्रामु याने उततर प्रिेश, 
नबहार, बंगाल, ओनडशा आनर मधयप्रिेश ये्े नमळाले 
आहेत. ताम्ननरींमरील ्वसतूंचे स्वरूप पाहता तया 
घड्वरारे कारागीर तां याचया ्वसतू घड्वणयात ननषरात 
होते, हे सपष् आहे. गेरू रंगाचया भांड्ाची संसकृती 
आनर ताम्ननरी हे काही नठकारी ज्वळचया पररसरात 
आहेत. तयामुळे ताम्ननरीतील ्वसतू घड्वरारे कारागीर 
गेरू रंगाचया भांड्ाचया संसकृतीचे होते, असे मानले 
जाते.

ही संसकृती महरजे हडपपा संसकृतीचया उतररीचया 
काळात स्लांतर केलेलया हडपपा लोकांची आहे, असे 
काही पुरातत््वज्ांचे मत होते. काही अभयासकांनी गंगा-
यमुनांचया िुआबात सापडलेलया ताम्ननरींचा संबंर 
्वैनिक आयायंशी जोडला. परंतु  या संसकृतीचे मूलभूत 
लक्षर असलेली गेरू रंगाची भांडी आनर ताम्ननरी 
यांचयामधये असलेलया साश धयामुळे ती एक स्वतंत् 
संसकृती असा्वी, असाही एक मतप्र्वाह आहे.

णबह्यर, बांांग्यल, ओणडश्य
नबहार, बंगाल, ओनडशा आनर मधयप्रिेशात 

ताम्ननरी नमळाले असले तरी गेरू रंगाची भांडी या 
प्रिेशांमधये नमळत नाहीत.

या राजयांमधये ताम्पारारयुगीन संसकृतींची स्ळे 
उजेडात आली आहेत. नबहारमरील नचरांड, सोनपूर 
यांसार या स्ळांचया उतखननात काळी-आनर-तांबडी  
मातीची भांडी नमळाली. तया भांड्ांचे घाट हडपपा 
संसकृतीचया भांड्ांचया घाटांसारखे आहेत. तया्वरून 
हडपपा संसकृतीचे लोक नबहारपययंत पोचले होते आनर 
तयांचा प्रभा्व स्ाननक संसकृती्वर झाला होता, असे 
निसते. बंगाल आनर ओनडशातही काही ताम्पारारयुगीन न्यवड्यटोली ्येथिील म्यळव्य 

सांसककृतीच्य चषक
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नागिा आनर एरर ये्ील माळ्वा संसकृतीचया गा्व-
्वसाहती तटबंिीयुक्त होतया.

गुुिर्यत
गुजरातमरील ताम्पारारयुगीन ाम-्वसाहतींचा 

काळ हडपपा संसकृतीचा पू्व्ण हडपपा (इ.स.पू. ३९५०-
२६००), नागरी हडपपा (इ.स.पू. २६००-१९००) 
आनर हडपपा संसकृती लयाला गेलयानंतरचा हडपपोततर 
(इ.स.प.ू१९००-९००) या तीनही टपपयांशी नमळताजळुता 
आहे.

गुजरातमधये गारगोटीचया ्वगा्णतील मौलय्वान 
खड्ांचे ोत न्वपुल प्रमारात आहेत. तयाचा उपयोग 
करून रंगीबेरंगी मरी बन्वरे हा हडपपा संसकृतीमरील 
एक मोठा उद्ोग होता. हे खडे उपल र करून िेणयात 
गुजरातमरील न्वा्मयुगीन ाम-्वसाहतींचा मोठा ्वाटा 
असा्वा. तया प्रामु याने पशुपालकांचया ाम-्वसाहती 
होतया. काही नठकारी हे लोक ननमभटके जी्वनही जगत 
असा्वेत.

गुजरातमरील ताम्पारारयुगीन ्वसाहतींचया 
मातीचया भांड्ांमधये कच्-सौराष्ट्, उततर गुजरात, 
असे प्रािेनशक ्वैन्वधय आढळते. इस्वी सनापू्वथी १९०० 
चया सुमारास कच्-सौराष्ट्मरील या ाम-्वसाहती 
उजाड झालया.

हडपपोततर काळामधये िनक्षर सौराष्ट्ात प्रभास 
संसकृती  आनर ईशानय सौराष्ट्ात रंगपूर संसकृती  
होतया. या ताम्पारारयुगीन संसकृतींमरील मातीचया 
भांड्ांचे आनर उततर हडपपा संसकृतीचया भांड्ांचे रंग, 
घाट आनर नक्षी यांबाबत सामय होते. तया इस्वी 
सनापू्वथी १८००-१२०० या काळात अशसतत्वात होतया.

३.२ त्यम्र््यष्यि्युगीन मह्यर्यष्टट्र

महाराष्ट्ामधये उततर हडपपा संसकृतीचे लोक पोचले 
होते, याचा पुरा्वा िायमाबाि ये्े नमळाला आहे. ते 
नत्े पोचणयाआरीचया काळात नत्े जी ताम्पारारयुगीन 
संसकृती होती, नतला सा्वळिा संसकृती  या ना्वाने 
ओळखले जाते. तयानंतर ते्े अनुक्रमे माळ्वा संसकृती 
आनर जो्वदे संसकृती यांचे अ्वशेर नमळाले आहेत.

(१) स्यवळद्य सांसककृती : सा्वळिा हे रुळे  
नजल्ह्यात आहे. ते तापी निी्वर आहे. सा्वळिा 
संसकृतीचा काळ इस्वी सनापू्वथी सुमारे २०००-१८०० 
असा होता. या संसकृतीचा उगम उततर महाराष्ट्ातील 
मधया्मयुगीन लोकांचा सौराष्ट्ातील हडपपा संसकृतीचया 
लोकांशी आलेलया संपका्णतून झाला असा्वा.

िायमाबाि ये्ील या संसकृतीचे लोक चाका्वर 
घड्वलेली मातीची भांडी ्वापरत होते. तया्वरील 
नक्षीमधये तीरा े, माशांचे गळ आनर न्वन्वर प्रारी 
यांचया आकृतींचा समा्वेश होता. तयाखेरीज तां याचया 
्वसतू, गारगोटी ्वगा्णतलया खड्ांचे मरी, हाडांपासून 
बन्वलेली तीरा े, िगडी पाटे-्वर्वंटे इतयािी ्वसतू 
तयांचया ्वापरात होतया. तयांचया गा्व-्वसाहतीभो्वती 
तटबंिी बांरलेली होती. तयांची घरे मातीची असून 
घरातील जनमनी गाळ आनर माती एकत् चोपून 
बन्वलेलया होतया.

सा्वळिा संसकृतीचया लोकांचा आनर सौराष्ट्ातील 
हडपपा संसकृतीचया लोकांचा संपक्क होता. रुळे 
नजल्ह्यातील का्वठे या स्ळाचया उतखननात सापडलेलया 
शंखांचया ्वसतू सौराष्ट्ातील हडपपा संसकृतीचया लोकांशी 
असलेलया न्वननमयाचा पुरा्वा आहे.

(२)  म्यळव्य आणि िोवषे सांांसककृती : मह्यर्यष्टट्र्यचे 
आद शेतकरी

इस्वी सनापू्वथी १६०० चया सुमारास माळ्वा 
संसकृतीचे लोक महाराष्ट्ात पोचले. शेतकऱयांचया 
कायमस्वरूपी गा्व-्वसाहती महाराष्ट्ात प्र्म माळ्वा 
संसकृतीचया लोकांनी ्वस्वलया. ते महाराष्ट्ाचे आद् 
शतेकरी. महाराष्ट्ात आलया्वर तयाचंा सपंक्क कना्णटकातील 
न्वा्मयुगीन संसकृतीचया लोकांशी आला. तयाद्ारे 
माळ्वा संसकृतीचे लोक घड्वत असलेलया मातीचया 

भांड्ांचे तंत्ज्ान, घाट 
आनर नक्षीचे नमुने 
यांमधये काही बिल घडून 
आले आनर जो्वदे 
संसकृती  या ना्वाने 
ओळखली जारारी न्वीन 
संसकृती उियाला आली. 
अहमिनगर नजल्ह्यातील 

(द्य्यम्यब्यदवरील णचत्णफतीस्यठी https://www.youtube.
com/watch?v= EzHb1n954fo) द्य्यम्यब्यद ्येथिील म्यतीच्य कुंभ
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माळ्वा संसकृतीची मातीची भांडी नप्वळसर रंगाची 
असत. तया्वर तपनकरी रंगात नक्षी काढलेली असते. 
तयांचा पोत खरबरीत असतो. जो्वदे संसकृतीची भांडी ही 
खरखरीत भाजलेली असलयामुळे तयांचा नाि हा 
रातूचया भांड्ांप्रमारे असतो. तयांचा रंग लाल असतो 
आनर तया्वर का ा रंगाने नक्षी काढलेली असते. 
तयामधये तोटीची भांडी, मधयभागी कगाेरे असलेले ्वाडगे 
आनर कुडे, चंबू, घडे अशा घाटाचया भांड्ांचा समा्वेश 

असतो. उततर 
जो्वदे काळात 
भांड्ांचे घाट 
तेच रानहले तरी 
तयां्वर फारशी 
नक्षी काढेनासे 
झाले. इनामगा्व 
ये्े माळ्वा 

आनर पू्व्ण जो्वदे काळातील कुभकारांचया भ ा 
नमळालया. तया गोल आकाराचया होतया. पू्व्ण जो्वदे 
काळातील भ ी मोठी आनर अनरक क्षमतेची होती. 
उततर जो्वदे काळात मात् मातीची भांडी भाजणयासाठी 
जनमनी्वरच आ्वा रचला जात होता. इनामगा्व हे इतर 
गा्वांना मातीचया भांड्ांचा पुर्वठा कररारे क  होते.

घर चौकोनी, प्रशसत, एकापेक्षा अनरक खोलयांचे 
आहे की गोल ख ा करून तया्वर उभारलेली झोपडी 
आहे, या्वरून तया घरातलया लोकांची आन््णक पररशस्ती 
लक्षात येते. पू्व्ण जो्वदे काळात गोल झोपड्ांची सं या 
नगणय असली तरी उततर जो्वदे काळात गोल झोपड्ांची 
सं या ्वाढलेली निसते. पर या झोपड्ा गता्ण्वासाहून 
्वेग ा होतया. काठ्यांचा ्वरचया टोकाला बांरलेला 
जुडगा तळाकडे पसर्वून तंबूप्रमारे शं ाकृती झोपड्ा 
उभया केलया जात. अशा झोपड्ा सहसा नफरसते लोक 
उभया करतात. उततर जो्वदे काळात ह्वा शुषक होऊ 
लागली होती. तयामुळे जो्वदे संसकृतीचया लोकांना नफरसते 
जी्वन स्वीकाररे भाग पडले, हे या झोपड्ांमुळे लक्षात 
येते.

पू्व्ण जो्वदे काळात इनामगा्वमधये निीला एक 
काल्वा काढून निीचे पारी साठ्वणयाची सोय केली 
होती. ती नसंचनासाठी होती, हे सपष् आहे. नसंचनाचया 

जो्वदे ये्े ही संसकृती प्र्म उजेडात आली.
महाराष्ट्ात ताम्पारारयुगीन संसकृतीचा न्वसतार 

तापी, गोिा्वरी आनर भीमा या नद्ांचया खोऱयात 
झाला होता. िायमाबाि, प्रकाशे (नजलहा नंिुरबार) 
आनर इनामगा्व ही गा्वे या संसकृतीची न्वसताराने मोठी 
आनर तया तया निीचया खोऱयातील प्रमुख क े होती. 
या मोठ्या क ांशी जोडली गेलेली ्ोटी-मोठी खेडी 
आनर शेत्वाड्ा होतया. उिाहररा््ण, ने्वासे, नानशक 
ही मोठी खेडी तसेच पुरे नजल्ह्यातील चांडोली आनर 
सोनगा्व, नानशक नजल्ह्यातील नपंपळिर ही ्ोटी खेडी 
आनर इनामगा्वज्वळची ्वाळकी ही ्वाडी. नपंपळिर 
बागलार घाटात, तापीचे खोरे आनर गोिा्वरीचे खोरे 
या िोह पासून मोकयाचया नठकारी आहे. तयामुळे 
न्वसताराने ्ोटे असले तरी वयापाराचया दृष्ीने ते 
महत््वाचे होते. घोड आनर मुळा निीचया संगमा्वर 
्वसलेली ्वाळकी ही एक शेत्वाडी होती.

इनामगा्व (तालुका नशरूर, नजलहा पुरे) ये्ील 
न्वसतत उतखननामुळे माळ्वा आनर जो्वदे संसकृतींमरील 
लोकांचया जी्वनाबद्ल सन्वसतर मानहती उपल र आहे. 
इनामगा्व ये्ील कालक्रम 

१. माळ्वा संसकृती  इ.स.पू. १६००-१४००
२. पू्व्ण जो्वदे संसकृती  इ.स.पू. १४००-१०००
३. उततर जो्वदे संसकृती  इ.स.पू १०००-७००

माळ्वा संसकृतीनंतरचया टपपयातील जो्वदे संसकृतीचा 
समद् काळ महरजे पू्व्ण जो्वदे  आनर उतररीचा काळ 
महरजे उततर जो्वदे  असे िोन टपपे होते. इनामगा्वचया 
उतखननात या िोन टपपयांतील लोकजी्वन सन्वसतर 
उलगडले गेले.

इनामगा्व ये्ील माळ्वा संसकृतीचया काळातील 
लोकांची घरे आयताकृती आनर ऐसपैस होती. घराचया 
नभंती कुडाचया असत. घरामधये आडनभंत घालून घराचे 
िोन भाग केलेले असत. उभी कोठी ठे्वणयासाठी एक 
गोल ओटा, चार पायांचे रांजर ठे्वणयासाठी टेकफूचे चार 
चपटे िगड ्व चुनयाने नलंपलेले बळि यांसार या 
गोष्ीं्वरून घरामधये िीघ्णकालीन साठ्वरूक करणयासाठी 
केलेली तरतूि लक्षात येते. नचत तया्वर जनमनीत 
गोल ख ा करून झोपड्ा (गता्ण्वास) उभारलया जात.

िोवषे सांसककृतीची म्यतीची भ्यांडी
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पाणयाचे ्वाटप गा्वचया प्रमुखाकडे असे. ताम्पारारयुगीन 
इनामगा्वचया मधय्वतथी जागेत ामप्रमुखाचे पाच खोलयांचे 
प्रशसत घर होते. तया घरात आनर घराचया बाहेर 
रानयाचया साठ्वरीची बरीच बळिे होती. ये्ील 
शेतकरी गहू, बालथी, ज्वारी, मसूर, कुळी् यांसारखी 
नपके घेत असत. तयाखेरीज तयांचया आहारात प्राणयांचे 
मांस, मासे यांचाही समा्वेश होता. इतर ताम्पारारयुगीन 
स्ळांप्रमारे इनामगा्व ये्े गारगोटी ्वगा्णतलया रंगीबेरंगी 
खड्ांचे मरी, सू मासत्े आनर तां याचया ्वसतू नमळालया 
आहेत.

इनामगा्वचया प्रमुखाचे पि ्वंशपरंपरागत होते, हे 
िश्ण्वरारी िफनेही या घराचया लगत नमळाली. ही िफने 
इतर स्व्णसारारर िफनांपेक्षा पूर्णत  ्वेग ा पद्तीची 
होती. इनामगा्वामधये साराररपरे जनमनीत ख ा खरून 
तयामधये मत वयक्तीला उताणया अ्वस्ेत पुरले जाई. 
िफनाचया िुसऱया पद्तीत मात् मत वयक्तीला एका 
चार पायांचया, फुगीर पोटाचया रांजरात बसलेलया 
अ्वस्ेत पुरले होते. तयाचयापेक्षा ्ोडे आरीचया 
काळातले एक िफन तशाच प्रकारचया रांजरात होते. 
परंतु तयात सांगाडा नवहता. ते प्रतीकातमक िफन होते. 
हे लोक मत बालकांना पुरणयासाठी कुभांचा ्वापर करत 
असत. अशा िफनांमधये मत बालकाला कुभाचया आत 
झोप्वून तयाचया त डाशी िुसऱया कुभाचे त ड जोडून, ते 
िोन कुभ पुरत असत.

३.३ भ्यरत्यतील मह्य््यष्यि्युग

प्रनतकफूल ह्वामानामुळे उततर जो्वदे काळात इस्वी 
सनापू्वथी ७०० चया सुमारास इनामगा्व पूर्णपरे उजाड 
झाले. तयानंतर ऐनतहानसक काळापययंत नत्े ्वसती झाली 
नाही. महाराष्ट्ात ब तेक नठकारी हीच पररशस्ती होती. 
मात् तया काळात भटके जी्वन जगराऱया लोकांनी 
मोठालया नशळांचा उपयोग करून उभारलेली नशला्वतु्णळे 
सापडतात. तया नशला्वतु्णळांचया आत िफने असतात. 
या नशळा आकाराने खूप मोठ्या असलयामुळे तयांना 
महापारारीय ्वतु्णळे महरतात. तयामुळे ही नशला्वतु्णळे 
जया काळातील आहेत तयाला महापारारयुग  असे 
महरतात. तयांचा उपयोग ्वेग्वेग ा काररांसाठी केला 
जात असला, तरी ती प्रामु याने मतांचया अशस् 
पुरणयासाठी, तयांचया समारकासाठी उभारली जात.

करून ्ह्य.
खालील मानहतीचया मितीने ओघ तक्ता तयार 

करा.

मह्यर्यष्टट्र्यतील त्यम्र््यष्यि्युगीन सांसककृती

णवसत्यर व्य्र्यतील भ्यांडी

घर्यांची रचन्य व्यवस्य्य

दफन णवधी आह्यर

अशा प्रकारची नशला्वतु्णळे जगभर आढळतात. 
नशला्वतु्णळांची परंपरा प्रागैनतहानसक काळापासून 
अशसतत्वात आहे. काही लोकांमधये ती आजही प्रचनलत 
असलेली निसते. उिाहररा््ण, ओनडशातील बोडो, 
िनक्षर भारतातील तोडा, कुरुब, ईशानय भारतातील नागा 
आनर खासी इतयािी जमाती. भारतातील अनरकांश 
प्राचीन नशला्वतु्णळे साराररपरे इस्वी सनापू्वथी १५०० 
ते ५०० या काळातील आहेत. परंतु उततर भारतातील 
काही नठकारची नशला्वतु्णळे न्वा्मयुगाइतकी प्राचीन 
आहेत. महाराष्ट्ात नशला्वतु्णळे उभाररारे लोक प्रामु याने 
िनक्षर भारतातून आले असा्वेत. ही नशला्वतु्णळे 
लोहयुगातील आहेत. महाराष्ट्ातील नशला्वतु्णळे 
स्व्णसाराररपरे इस्वी सनापू्वथी १०००-४०० या 
काळातील आहेत.

णशल्यवतुयाळे
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करणयाची भ ी सापडली. महापारारयुगातील लोक 
्वाहन महरून आनर सामान लािणयासाठी घोड्ाचा 
्वापर करत. नशला्वतु्णळांमरील िफनात घोड्ांची हाडे 
आनर घोड्ांचे तां याचे अलंकार पुरलेले आढळतात. 
तयांचया ्वापरात काळी-आनर-तांबडी मातीची भांडी 
असत.

महापारारीय संसकृतीचया लोकांचा भारतातील 
लोहयुगाचया प्रारंभात महत््वाचा ्वाटा होता, हे 
ननश्चतपरे सांगता येते.

महाराष्ट्ात न्विभा्णमधये प्रामु याने नागपूर, चं पूर, 
भंडारा या नजल्ह्याांमधये फार मोठ्या सं येने नशला्वतु्णळे 
आढळतात. टाकळघाट, माहूरझरी, खापा, नायकुड 
अशा अनेक नठकारी नशला्वतु्णळांचे उतखनन केले गेले.  
न्वशेर महरजे अनेक नशला्वतु्णळे प्राचीन वयापारी मागायं्वर 
होती. महापारारयुगीन कारानगरांचया शस्र गा्व-
्वसाहतींचे अ्वशेर नचतच सापडले आहेत. नशला्वतु्णळे 
उभाररारे महापारारयुगीन लोक नफरसते कारागीर होते. 
ते लोखंडाचया ्वसतू बन्वत असत. नागपूरज्वळ नायकुड 
या नठकारी महापारारयुगीन काळातील लोखंड शुद् 

प्र.१ (अ) ्योग्य ््य्यया्य णनवडून णवध्यने ्ूिया कर्य.
 १. अशस्कुभा्वरील  या प्राणयाचया पोटात 

मताचे शरीर िाख्वलेले आहे.
  (अ) हरीर  (ब) मोर
  (क) मासा  (ड) बैल
 २. बाला्ल ये्े मोठ्या प्रमारा्वर 

भांड्ाचे उतपािन होत होते.
  (अ) िगडाचया  (ब) तां याचया
  (क) मातीचया  (ड) काचेचया
 ३. शेतकऱयांचया कायमस्वरूपी गा्व-्वसाहती 

महाराष्ट्ात प्र्म  या संसकृतीचया 
लोकांनी ्वस्वलया.

  (अ) सा्वळिा  (ब) माळ्वा
  (क) हडपपा  (ड) काय्ा

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. सा्वळिा संसकृती - िायमाबाि
 २. माळ्वा संसकृती - ना्वडाटोली
 ३. आहाड संसकृती - सोनपूर
 ४. जो्वदे संसकृती - इनामगा्व

प्र.२ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. हडपपा संसकृतीचया लोकांनी स्लांतर केले.
 २. माळ्वा संसकृतीचया लोकांना महाराष्ट्ाचे आद् 

शेतकरी महटले जाते.

प्र.३ तुमचे मत नोंदव्य.
 हडपपा संसकृतीचे लोक नबहारपययंत पोचले होते.

प्र.४ टी््य णलह्य.
 १. बनास संसकृती
 २. माळ्वा संसकृती
 ३. काय्ा संसकृती

प्र.५ गुिर्यतमधील त्यम्र््यष्यि्युगीन सांसककृतीची म्यणहती  
णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य आध्यरे णलह्य.

 मुद्े - (१) कालखंड (२) वय्वसाय (३) न्वसतार 
(४) इतर संसकृतींशी आलेलया संबंराचा पुरा्वा

उ्क्रम
 आंतरजाल, संिभ्ण पुसतके, क्षेत् भेटी, ्वततपत्ातील लेख 

इतयािींचया मितीने उतखननीय ्वसतू/्वासतू यांची नचत्े 
नमळ्वा ्व तयांचे नशक्षकांचया मितीने प्रिश्णन भर्वा.

सव्यध्य्य्य
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४.   वैणदक क्यळ

 ४.१ वैणदक सांसककृती : वैणदक व्यङ् म्य, भ्यष्यश्यसत् 
आणि ्ुर्यतत्व

अनेक ्वरायंचया शासत्ीय संशोरनानंतर हडपपा 
संसकृतीचया नाशाला कोरी बाहेरून आलेले लोक 
काररीभूत नसून नैसनग्णक आपतती आनर पया्ण्वरराचा 
ऱहास यांसार या गोष्ी अनरक जबाबिार आहेत, हे 
सपष् झाले आहे. हे आय्ण कोर होते, ते भारताबाहेरून 
आले की ते प्र्मपासून भारतातच होते, तयांचया 
संसकृतीचे पुरातत््वीय अ्वशेर कोरतया प्रिेशांत सापडतात 
आनर ते कसे ओळखायचे, अशा अनेक प्र्नांची 
ननश्चत उततरे अजूनही नमळालेली नाहीत. तयांचया 
संसकृतीची मानहती तयांनी रचलेलया ्वैनिक ्वा यातून 
नमळते. हे ्वा य मूलत  ्वैनिक जनसमूहांचया 
िे्वतान्वरयक श्द्ा आनर तया िे्वतांची तयांनी केलेली 
सत्वने अशा स्वरूपाचे आहे.

्वैनिक लोकांचया भौनतक जी्वनाबद्ल काही 
उल्ेख ओघाओघाने या ्वा यात येतात. तसेच तयांचा 
िे्व इं  याने शत्ूं्वर नमळ्वलेलया न्वजयाचे संिभ्ण तयांमधये 
निलेले आढळतात. ्वैनिक संसकृतीचया काळाबद्ल 
्वेग्वेगळी मते आहेत. त्ानप इस्वी सनापू्वथी १५०० 
चया सुमारास ्वैनिक लोकांनी ग्वेिाची रचना केली. 
याबद्ल स्व्णसारारर एकमत आढळते. लोकमानय 
नटळकांनी ह-ताऱयांचया शस्ती गतीचया आरारे हा 
काळ इस्वी सनापू्वथी ६००० ्वरदे इतका प्राचीन 
असलयाचे गनरत मांडले. तसेच आयायंचे मूळ स्ान 
उततर ु्वीय प्रिेशात होते, असे मत तयांनी मांडले.

्वािन्व्वािांचया या ्वाटे्वरचा प्र्वास इस्वी सनाचया 
सोळावया शतकात सुरू झाला. तोपययंत आय्ण  या 
संकलपनेचा उगम झालेला नवहता. सोळावया शतकात 
पा्चात्य अभयासकांचे लक्ष संसकृत आनर लटीन- ीक 
या भारांमधये असलेलया अनेक सामयस्ळांकडे ्वेरले 
गेले. तयातूनच इंडो-युरोपीय भारागट ही संकलपना 
उियाला आली आनर तया भारांची जननी महरता येईल 

४.१ वैणदक सांसककृती : वैणदक व्यङ् म्य, 
भ्यष्यश्यसत् आणि ्ुर्यतत्व

४.२ वैणदक व्यङ् म्य आणि सम्यिरचन्य
४.३ वैणदक व्यङ् म्य्यतून उलगडि्यरी ्ूवया वैणदक 

क्यळ्यतील सांसककृती
४.४ उततर वैणदक क्यळ

सहि ि्यत्य ि्यत्य ः बारावया शतकातील 
युरोपीय अभयासकांचया ्वतु्णळात न्वन्वर भारांचया 
संिभा्णत एखािा भारागट आनर तया गटातील 
भारांची एक जननीभारा अशी संकलपना गहीत 
ररून तयासंबंरीची चाचपरी करणयास सुरु्वात 
झाली होती. असे असले तरी संसकृत आनर लटीन 
या भारांमधये काही प्रतयक्ष िु्वा असू शकतो, या 
कलपनेने मूळ ररणयास इस्वी सनाचे अठरा्वे शतक 
उजाडले. या कलपनेचा नेमका उगम केवहा झाला 
असा्वा, याचा मागो्वा घेताना सोळावया शतकाकडे 
लक्ष ्वेरले जाते. इस्वी सन १५८३ मधये नफनलपो 
सासेटी ना्वाचा एक इटानलयन वयापारी केरळमरील 
कोची (कोचीन) ये्े आला. तयानंतर तो मायिेशी 
करीच परतला नाही. तो भारतामधये कोची आनर 
गो्वा ये्े रानहला. भारतातील ्वासतवयात तयाने 
तयाचया घरचया लोकांना नलनहलेलया सन्वसतर 
पत्ांमधये तयाने भारतातील जी्वनमान, भारा आनर 
संसकृती यांचे तपशील्वार ्वर्णन केले. अशा रीतीने 
भारतीय समाजाचे सू म ननरीक्षर करून तयांचे 
्वर्णन कररारा तो पनहलाच युरोपीय होता. तयाने 
संसकृत भारेचाही अभयास केला. या अभयासात 
संसकृत आनर लटीन श िांमरील सामय तयाचया 
लक्षात आले. या सामयाची न ि कररारा तो पनहला 
युरोपीय होता. इंडो-युरोपीय भारांचे मूळ एक 
असा्वे या कलपनेला चालना िेणयात तयाचया 
अभयासाचा मोठा ्वाटा होता असे निसते.
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अशा एका भारेचा शोर यायला सुरु्वात झाली. 
श िांचा उगम आनर अ््ण याचा न्वशेरत्वाने शोर घेरारी 
नफलॉलॉजी  ( ) ही भाराशासत्ाची एक 

शाखा न्वकनसत होणयास सुरु्वात झाली.
याच सुमारास प्राचीन भारतीय ्वा य आनर 

सानहतय यांचया अभयासान्वरयी युरोपीय न्वद्त् ्वतु्णळात 
न्वशेर रुची ननमा्णर झाली. तयाची परररती इस्वी सन 
१७८४ मधये न्वलयम जोनस यांनी एनशयानटक सोसायटी 

फ बेंगॉल  या संस्ेची स्ापना करणयात झाली. या 
काळात प्राचीन भारतीय संसकृत ं्ांचे संकलन, अनु्वाि 
यांसारखी कामे सुरू झाली. ्वैनिक ्वा याचया आनर 
पुरातत््वीय संसकृतींचया संशोरनाला चालना नमळाली.

या िोन क्षेत्ांमरील संशोरनाचया आरारे ्वैनिक 
्वा याचे ननमा्णते पश्चमेकडून आले आनर येताना 
अ््वन्वद्ा, आऱयांची चाके असलेले ्वेग्वान र्, 
तसेच र्ा्वर आरूढ होऊन असत्े चाल्वणयाची न्वद्ा 
या गोष्ी बरोबर घेऊन आले. ्ोडकयात तयांची 
युद्न्वद्ा भारतातील तटबंिीयुक्त नगरांमरून राहराऱया 
हडपपा लोकांचया युद्न्वद्ेपेक्षा अनरक प्रभा्वी होती. 
हडपपा संसकृतीचे लोक महरजे ्वैनिक ्वा यामधये शत्ू 
महरून उल्ेख असलेले िसयू , यांसार या कलपना रुजत 
गेलया.

पुरातत््वीय संशोरनाचया आरारे आता हे सपष् 
झाले आहे की हडपपा संसकृतीचा उगम, नागरी हडपपा 
संसकृतीचा न्वसतार आनर ऱहास हा स्व्ण इनतहास 
प्रामु याने अफगानरसतान, बलुनचसतान आनर इरार या 
प्रिेशांचे काही भाग, पंजाब, हरयारा, राजस्ान आनर 
गुजरात या भूभागात घडला. ्वैनिक ्वा यातील 
उल्ेखांचया आरारे ्वैनिक संसकृतीचा भौगोनलक 
पररसरही याच प्रिेशातील आहे. परंतु ्वैनिक संसकृतीचया 
कालक्रमाबद्ल एक्वाकयता नसलयामुळे ्वैनिक आनर 
हडपपा संसकृतीचा एकमेकांशी नेमका कसा आनर काय 
संबंर होता याबद्ल अनेकांनी भाषय केलेले असले तरी 
तयाबाबत ननश्चत न्वरान करता येत नाही. कालक्रमाचया 
दृष्ीने पाहता नागरी हडपपा संसकृती ही आरीची आनर 
नंतरची उततर हडपपा संसकृती महरजे ्वैनिक लोकांची 
संसकृती, असे मानणयाकडे ब तेक तजज्ांचा कल निसतो.

पू्वदेला सरस्वती (घगगर-हाक्रा), पश्चमेला नसंरु 
आनर पंजाबमरील शत ु (सतलज), न्वपाश (नबयास), 
अनसकनी (नचनाब), परुषरी (रा्वी), न्वतसता (झेलम) 
या नद्ांची खोरी महरजे सप्तनसंरुंचा प्रिेश, असे मानले 
जाते. याखेरीज अफगानरसतानमरील कुभा (काबूल), 
गोमती (गोमाल), सु्वासतु (स्वात) इतयािी नद्ांचा 
उल्ेख आहे. या स्व्ण नद्ांचया प्रिेशाला ्वैनिक 
लोकांनी िे्वनननम्णत िेश  असेही महटलेले आहे. परंतु 
ते या प्रिेशात केवहा आले, कोठून आले, यासंबंरीचे 
उल्ेख मात् आढळत नाहीत.

्वैनिक लोक प्र्मपासूनच सप्तनसंरुचया प्रिेशात 
राहत होते, ते बाहेरून आले नाहीत, असे काही न्वद्ानांचे 
मत आहे. हडपपा लोकांची संसकृती आनर सप्तनसंरु 
प्रिेशातील ्वैनिक लोक एकच होते का, या प्र्नाचे उततर 
शोरणयात संशोरक आता गुंतले आहेत. अ्ा्णतच तयांना 
अद्ाप ननश्चत उततर नमळालेले नाही. हडपपा नलपी 
्वाचणयात ननन्व्ण्वाि यश नमळाले, तर किानचत या प्र्नाचे 
उततर नमळेल, असे संशोरकांना ्वाटते.

४.२ वैणदक व्यङ् म्य आणि सम्यिरचन्य

्वैनिक ्वा ् मय भारतातील स्वा्णनरक प्राचीन 
सानहतय असलयाचे मानले जाते. ्वैनिक ्वा ् मयाची 
भारा संसकृत आहे. ग्वेि, यजु्वदेि, साम्वेि आनर 
अ््व्ण्वेि हे चार ्वेि महरजे ्वैनिक ्वा ् मयाचा मूळ 
गाभा आहे. या चार ्वेिांचया ं्ांना संनहता  असे 
महरतात. न्वि्  महरजे जाररे आनर ्वेि  महरजे 
ज्ान  असा अ््ण आहे. ्वेि मौशखक परंपरेने जतन केले 

गेले.
ऋगवेद-िे्वतांची सतुती करणयासाठी रचलेली पिे 

आहेत. तया पिांना चा  असे महटले जाते. अनेक 
चा एकत् गुंफफून सूक्त  तयार होते. अनेक सूक्तांचे 

नमळून एक मंडल  तयार होते.
्यिुवषेद-यज्न्वरींमधये महटलया जाराऱया मंत्ांचे 

संकलन करून तयांचे सपष्ीकरर केलेले आहे. तया 
मंत्ांचा उपयोग केवहा आनर कसा करा्वा याचे 
माग्णिश्णनही केलेले आहे. यज्ात महटले जारारे हे मंत् 
महरजे ग्वेिातील चाच असत. पद्स्वरूपातील 

चा आनर गद्ात तयांचा मंत् महरून उपयोग 
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करणयासाठी निलेले सपष्ीकरर अशी यजु्वदेि संनहतेची 
रचना आहे.

स्यमवेद-यज्न्वरींमधये ग्वेिातील चांचे 
मंत्स्वरूपात गायन कसे करा्वे याचे माग्णिश्णन केलेले 
आहे. भारतीय संगीताचया नननम्णतीमधये साम्वेिाचे स्ान 
महत््वाचे आहे.

अथिवयावेद-िैनंनिन जी्वनातील अनेक गोष्ींसंबंरीचा 
न्वचार केलेला आहे. तयामधये आयुषयातील संकटे, 
िुखरी यां्वर करायचे उपाय आनर ररयोजना तयांची 
मानहती निलेली असते. राजनीतीसंबंरीची मानहतीही 
तयात आढळते.

कालांतराने ा र ं्, आरणयके, उपननरिे यांची 
रचना केली गेली. तयांचा समा्वेशही ्वेि्वा ् मयात केला 
जातो. ्वेि्वा ् मयाची नननम्णती िीघ्णकाळ सुरू होती. ती 
पूर्ण होणयास सुमारे १५०० ्वरायंचा अ्वरी लागला 
असा्वा. ्वेिकालीन लोकजी्वनाचा अभयास करणयासाठी 
्वेि्वा ् मय हे महत््वाचे सारन आहे. ्वेिकाळातील 
समाजरचना, कुटंबवय्वस्ा आनर िैनंनिन जी्वन यांची 
मानहती तयातून नमळते.

वियाव्यवसथि्य
्वेिकाळातील समाजात ा र, क्षनत्य, ्वै्य ्व 

शू  असे चार ्वर्ण होते. चार ्वरायं्वर आराररत या 
वय्वस्ेचा उल्ेख ग्वेिातील िहावया मंडलात प्र्म 
यतेो. ्विेकाळाचया उततरारा्णत ्वर्णवय्वस्तेील सुरु्वातीची 
ल्वचीकता नष् झाली. तसेच जानतवय्वस्ाही रुजली 
आनर समाजात न्वरमता ननमा्णर झाली. ्वर्ण आनर जात 
हे सुरु्वातीला वय्वसाया्वरून ठरत असत. नंतर 
जनमा्वरून ठरू लागले. तयामुळे तयामधये बिल करता 
येरे अशकय झाले.

आश्रमव्यवसथि्य
मान्वी आयुषयाचे चार टपपे मानून तयानुसार 

वयक्तीने आपले जी्वन कसे वयतीत करा्वे याचा आिश्ण 
्वैनिक लोकांनी घालून निला होता. तयानुसार पनहला 
टपपा हा चया्णश्म , िुसरा टपपा हा गहस्ाश्म , 
नतसरा टपपा हा ्वानप्रस्ाश्म  आनर चौ्ा टपपा 
संनयासाश्म , अशी न्वभागरी केलेली होती. 

चया्णश्मात तस् ्वततीने राहून ज्ान आनर 

वय्वसायासाठी लागरारे कौशलय संपािन करा्वे आनर 
गहस्ाश्मात, पतनीचया सहकाया्णने गहस्ाश्म पार 
पाडा्वा, असे अपेनक्षत होते. ्वानप्रस्ाश्मामधये 
गहस्ाश्माचया कत्णवयांमरून नन्वतत होऊन आ्व्यकता 
भासलयास मुलाबाळांना माग्णिश्णन करा्वे आनर 
ई््वरनचंतनात ्वेळ घाल्वा्वा अशी स्व्णसारारर कलपना 
होती. ्वानप्रस्ाश्मामधये मनुषय्वसतीपासून िूर रहा्वे, 
असेही सांनगतलेले होते. संनयासाश्म या शे्वटचया 
टपपयात मात् वयक्तीने स्व्ण मायापाशांचा तयाग करून िूर 
ननघून जा्वे. िीघ्णकाळ एके नठकारी ्वसती करू नये, 
असे ननबयंर घातलेले होते.

४.३ वैणदक व्यङ् म्य्यतून उलगडि्यरी ्ूवया
    वैैणदक क्यळ्यतील सांांसककृती

ग्वेिकालीन संसकृती ही पू्व्ण ्वैनिक काळातील 
संसकृती होय. सप्तनसंरु प्रिेशात राहराऱया ्वैनिक 
लोकांचया जनसमूहांचया ना्वांचा उल्ेख ग्वेिात 
आढळतो. पुरु, अनु, यिु, ु ु, तु्व्णश यांसार या 
जनसमूहांची ना्वे तयात आढळतात. हे जनसमूह शेती 
कररारे होते. ग्वेिामधये परुषरी महरजे रा्वी निीचया 
तीरा्वर ्वैनिक जनसमूहांमधये झालेलया युद्ाचा उल्ेख 
आहे. िहा जनसमूहांचया प्रमुखांमधये झालेले युद् महरून 
तयाला िाशराज् युद्  असे महटले जाते. सप्तनसंरु 
प्रिेशात ग्वेिकाळात ्वैनिक लोकांचया जनसमूहांबरोबर 
काही स्ाननक जनसमूहांचे ्वासतवय होते. तयांचा उल्ेख 
िास  नक्वा िसयू  आनर परी  असा केलेला आहे. 

परी हे ्वैनिक लोकांना तयांचे शत्ू ्वाटत असत. ते 
्वैनिक लोकांचया गाई पळ्वून नेत असत.

ग्वेिातील जनसमूहांचया शस्र गा्व-्वसाहतींचया 
संकुलास आनर तयामरील लोकांसाठी कृषट्य  अशी 
संज्ा ्वापरत असत. कृर्  महरजे नांगरट आनर नांगरट 
करराऱया शेतकऱयांचा जनसमूह आनर तयांचया गा्व-
्वसाहती महरजे कृषट्य. ग्वेिाचया िहावया मंडलात 
शेतीचे महत््व जारून घेरे महत््वाचे आहे, असे सपष् 
सांनगतले आहे. नांगराचा फाळ नांगरट करराऱया 
शेतकऱयाला अ  नमळ्वून िेतो, असे महटलेले आहे. 
अश््वन आनर इं  या िे्वतांचा शेतीशी संबंर आहे. 
िोघे अश््वन नांगर ररतात आनर न्वपुल अ  नमळ्वून 
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हे म्यणहती हवे : उततर हडपपा संसकृतीचे लोक 
महरजे ्वैनिक लोक असा एक मतप्र्वाह आहे. 
तयानुसार उततर हडपपा संसकृतीचया लोकांना प्रनतकफूल 
ह्वामानामुळे आनर नैसनग्णक आपततींमुळे स्लांतर 
करा्वे लागले. ते भारतात पू्वदेकडे गंगा-यमुनांचया 
िुआबात आनर भारताबाहेर पश्चमेकडे इरार, इराक 
आनर इनजप्त इतयािी िेशांमधये पोचले, असे मानले 
जाते. ते नसद् करणयासाठी इराकमरील बोघाजकुई  
ये्े नमळालेलया नह ाईट आनर नम ा ी या 
जमातींमधये झालेलया तहातील इं , ्वरुर, नासतय 
अशी ्वैनिक िे्वतांची ना्वे नक्वा भारताबाहेर 
पश्चमेकडील िेशांमरून उजेडात आलेलया पुरातत््वीय 
पुरावयांचा आरार घेतला जातो. नेमकया याच 
पुरावयांचया आरारे ्वैनिक लोक पश्चमेकडून भारतात 
आले, असा पक्ष अनेक पा्चात्य आनर भारतीय 
न्वद्ानांकडून मांडला गेला. इनतहासलेखनातील 
कफूटस्ळे ही सैद्ाशनतक आनर ्वैचाररक ्वािांमरून 
कशी ननमा्णर होतात, याचे हे एक उिाहरर आहे.

भारतीय उपखंडातील पुरातत््वीय पुरा्वा आनर 
्वेिांमरील ्वा यीन पुरा्वा यांचा समारानकारक 
समन्वय सारून तयाचया आरारे एक पूर्णत  सपष् 
नचत् उभे कररे अजून तरी शकय झालेले नाही. 
तरीही सप्तनसंरु प्रिेशातील ्वैनिक जनसमूहांनी उततर 

्वैनिक काळात िोन मागायं्वरून स्लांतर केले या 
गोष्ीबाबत ननश्चती निसते. ्वैनिक सानहतयात 
तयांचा उल्ेख उततराप्  आनर िनक्षराप्  या 
ना्वांनी केलेला आढळतो. हे िोनही माग्ण जया 
प्रिेशातून जातात तया प्रिेशांची भौगोनलक रचना 
बिलत जाते. तयानुसार ते्ील पया्ण्वररामधयेही 
टोकाचा फरक आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर 
प्राचीन काळी िुग्णम अशा भौगोनलक पररसरांमरून 
सुरू असलेले िळर्वळर लक्षात येते.

उततराप्ाचा न्वसतार मधय आनशया, 
सप्तनसंरुचा प्रिेश ते पू्वदेकडे नहमालयाचया 
पायरयाचा प्रिेश, ते्ून गंगा-यमुनांचा िुआब 
आनर ते्ून गंगेचया मुखाकडील प्रिेश असा आहे.

िनक्षराप् गंगा-यमुनांचा िुआब आनर 
िनक्षरेतील प्रिेश यांना जोडरारा होता. नसंर 
प्रांताचा िनक्षरेकडील भाग, कच्, िनक्षर 
राजस्ान, माळ्वा आनर ते्ून ि खनचे पठार, 
असा या मागा्णचा न्वसतार होता. हडपपा संसकृतीचे 
लोक या मागा्णने स्लांतर करत महाराष्ट्ापययंत 
पोचले, याचा आढा्वा आपर मागील पाठात 
घेतला आहे.

िेतात, असा ्वैनिक ्वा ् मयात उल्ेख आहे. उ्व्णरा  
महरजे नांगरट केलेली उपजाऊ जमीन. इं  हा उ्व्णरापनत  
आहे. सातू हे ्वैनिक लोकांचे प्रमुख पीक होते. 
नसंचनासाठी न्वनहरीतील पाणयाचया उपयोगाचा उल्ेख 

ग्वेिाचया िहावया मंडलात आहे. तयांतील ्वर्णनानुसार 
न्वनहरीतील पारी काढणयासाठी गाडगी बांरलेलया िगडी 
चक्राचा  (रहाटगाडगे) उपयोग करत होते. िगडाचया 

चाका्वरील गाडगयांचे प े घ  कसणयाचा उल्ेख 
आहे. ्वेिामधये ्वरुराचया १००० िारे असलेलया 
राज्वाड्ाचे उल्ेख आहेत. हे ्वर्णन रूपक, क्वीचा 
कलपनान्वलास या स्वरूपाचे आहेत. तशा स्वरूपाचया 

ग्वेिकालीन स्ापतयाचे पुरातत््वीय अ्वशेर उपल र 
झालेले नाहीत.

्वैनिक लोक शेतीसोबत पशुपालनही करत असत. 
तयांचया पशुरनामधये प्रामु याने गाई-गुरे, महशी आनर 
घोडे यांचा समा्वेश होता. पूरन  हा तया पशुरनाचे 
रक्षर कररारा िे्व होता. ग्वेिकाळात र्कार  महरजे 
र् बन्वरारा आनर तक्षन  महरजे सुतार हे महत््वाचे 
कारागीर होते. र्काराला र्ाची रचना करणयाबरोबरच 
सुतारकामाचे उततम ज्ान असरे आ्व्यक होते. सुतार 
लाकडी पात्े, यज्ातील न्वरींसाठी लागरारी उपकररे, 
स्वयंपाकासाठी लागरारी उपकररे, इतर घरगुती 
उपयोगाचया ्वसतू बन्वत असत. ग्वेिामधये शंभर 
्वलही (अररत्म) असलेलया नशडांचया ना्वांचा उल्ेख 
आहे. या स्व्ण गोष्ीं्वरून ्वेिकाळातील सुतारांचया 
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कौशलयाची कलपना येते.
ग्वेिात कुभकारासाठी काही संज्ा ्वापरात 

असलयाच ेनिसत नाही. परंतु उखा  महरज ेस्वयपंाकासाठी 
्वापरायचे भांडे तसेच पात् , कुभ , आनर कलश  
यांसारखे श ि ्वापरलेले निसतात. कुभकाराचा एक 
कारागीर महरून उल्ेख प्र्म यजु्वदेिामधये येतो. 
तयासाठी कुलाल  अशी संज्ा ्वापरलेली आहे.

्वयय  महरजे न्वरकर आनर ्वयया  हे तयाचे 
सत्ीनलंगी रूप गेिामधये आढळते. तयाखेरीज 
्वसत्ोद्ोगाचा ननिदेश कररारे तंतुम् (तारा), ओतुम् 
(बारा), न्वरकराची कांडी (तसर) असे इतर काही 
श िही ग्वेिामधये येतात. ग्वेिामधये लोकरी (उरा्ण 
महरजे लोकर) ्वसत्ांचा उल्ेख आहे. मात् सुती नक्वा 
रेशमी ्वसत्ांचा नाही.

चम्णनमा  हा चामड्ाचे काम कररारा कारागीर 
होय. चामड्ाचया अनेक ्वसतूंचा उल्ेख ग्वेिात 
आहे. रातूंमधये नहरणय  महरजे सोने आनर अयस  
महरजे तांबे-कांसय नक्वा लोखंड या रातूंचया ्वसतू 
बन्वलया जात, परंतु या काळात लोखंडाचा उपयोग 
मया्णनित होता. रातूंचया ्वसतू बन्वराऱया कारानगराला 
कामा्णर  असा श ि होता. समाजामधये चातु्व्णणय्ण 

वय्वस्ा ग्वेिकालाचया शे्वटचया टपपयात प्रस्ानपत 
झाली असा्वी. तयाचा प्र्म उल्ेख ग्वेिाचया िहावया 
मंडलात येतो. ते ग्वेिकालाचया शे्वटचया टपपयात 
रचले गेले, असे मानले जाते.

्वाहनांचया संिभा्णत र्ाचा उल्ेख याआरी केलेला 
आहे. गाड्ाला अनस  असा श ि होता. नद्ांमरून 
होराऱया ्वाहतुकीला नावय  असे महटले जाई. पूरन हा 
िे्व भूमागायंचा, ्वरुर आनर अश््वन हे िे्व जलमागा्णचे 
अनरपती होते. ग्वेिात न्वननमयाचे, खरेिी-न्वक्रीचया 
वय्वहारात केलया जाराऱया घासाघाशीचे, नफा 
कमा्वणयासाठी िूर्वर जाराऱया वयापाऱयांचे उल्ेखही 

आहेत. ननषक  या सोनयाचया अलंकाराचा उपयोग 
नचत प्रसंगी चलनासारखा केला जात होता.

४.४ उततर वैणदक सांसककृती

हा कालखंड साराररपरे इस्वी सनापू्वथी १०००-
६०० असा मानला जातो. या काळातील इनतहास आनर 
संसकृतीची कलपना प्रामु याने तया काळातील सानहतय 

ं्ांमरून नमळते. पुरातत््वीय पुरावयांचया आरारे या 
काळातील न्वशेरत  महाभारत आनर रामायर या 
महाकावयामंधय ेप्रनतनबनंबत झाललेया ससंकृतीचा अभयासही 
केला गेला. उततर ्वैनिक कालखंडामधये सप्तनसंरुचया 
प्रिेशातून पू्वदेकडे झालेले स्लांतर आनर तयाचे 
भौगोनलक संिभ्ण यांचे नचत् उततर ्वैनिक सानहतयाचया 
आरारे सपष् होत जाते. या कालखंडात उततर ्वैनिक 
संसकृतीचा न्वसतार उततरेला नहमालयाचया पायरयाचा 
प्रिेश, िनक्षरेला न्वंधय प्व्णत यांचयामरील प्रिेशात 
झाला. या संिभा्णत शतप् ा र या ं्ातील न्विेघ 
मा््व (न्विेह मार्व) याची क्ा महत््वाची आहे. या 
क्ेचया न्व्लेररातून असे निसते की, उततर ्वैनिक 
लोकांनी पश्चमेकडून पू्वदेपययंतचा प्रिेश लाग्वडीखाली 
आनर ्वसाहतीखाली आरला.

उततर ्वैनिक काळात हळूहळू उततर भारतामधये 
्वैनिक जनसमूहांचया गा्व-्वसाहतींची संकुले तयार 
झाली. तयांना जनपि  महरत असत. ब तेक जनपिांमधये 
समाजातील जयेष्ठ आनर श्ेष्ठ वयक्ती एकत् येऊन 
सामानजक ननर्णय घेत असत. तयांची काय्णपद्ती 
गरराजयाचया स्वरूपाची होती. या जनपिांमरील जी 
प्रभा्वशाली ठरली तयांचया सततेचा न्वसतार होऊन 
महाजनपिे अशसतत्वात आली. इस्वी सनापू्वथी सुमारे 
१०००-६०० ्वरदे या साराररपरे ४०० ्वरायंचया 
काला्वरीत घडलेलया इनतहासाचा आढा्वा आपर 
पुढील पाठात घेरार आहोत.
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सव्यध्य्य्य

्ूवया वैणदक सांसककृती

िनसमूह द्यशर्यज्ञ ्युद्ध

व्यवस्य्य देवत्य

प्र.१ (अ) ्योग्य ््य्यया्य णनवडून णवध्यने ्ूिया कर्य.
 १. शेतीचे महत््व ग्वेिाचया  मंडलात 

मांडले आहे.
  (अ) चौरया  (ब) िहावया
  (क) आठवया (ड) सहावया
 २. कुभकाराचा कारागीर महरून उल्ेख  

प्र्म होतो.
  (अ) ग्वेिामधये (ब) यजु्वदेिामधये
  (क) साम्वेिामधये (ड) अ््व्ण्वेिामधये
 ३. पशुरनाचे रक्षर कररारा  िे्व होता.
  (अ) इं   (ब) पूरन
  (क) अश््वन  (ड) ्वरुर

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. ननषक - सोनयाचा अलंकार
 २. सातू - ्वैनिक लोकांचे प्रमुख पीक
 ३. कृषट्य - न्वनहरीतील पारी काढणयाचे सारन
 ४. नावय - नद्ांमरून होरारी ्वाहतूक

 (क) न्यवे णलह्य.
 १. भाराशासत्ाची एक शाखा -
 २. िहा जनसमूहांचया प्रमुखांमधये झालेले युद्-
 ३. नांगरट केलेली उपजाऊ जमीन -

प्र.२ ्ुढील सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य.

प्र.३ ्योग्य क्यरि णनवडून णवध्यन ्ूिया कर्य.
 ्वैनिक लोकांना परी हे तयांचे शत्ू ्वाटत. कारर -
 (अ) ते ्वेग ा जनसमूहातील होते.
 (ब) तयांची भारा ामय होती.
 (क) ते ्वैनिक लोकांचया गाई पळ्वून नेत असत.
 (ड) ते ्वैनिकांचया आज्ा पाळत नसत.

प्र.४ तुमचे मत नोंदव्य.
 १. आयायंचया मूळस्ानान्वरयी न्वन्वर मते आहेत.
 २. ग्वेिकालीन जनसमूह शेती कररारे होते.

प्र.५ ्ुढील सांकल्न्य स्ष्ट कर्य.
 १. आय्ण  लोकांचे मूळ ्वसनतस्ान
 २. इंडो-युरोपीय भारागट
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५.२ िन्द

जनपि  या संज्ेचा उल्ेख प्र्म ा र ं्ांमधये 
आढळतो. तयानंतर उततर ्वैनिक सानहतयात आनर 
तयानंतर महाभारत-रामायर ही महाकावये, जैन आनर 
बौद् ं्, यांमधये जनपिांचा उल्ेख ्वारं्वार येतो. 
जनपिांचया संिभा्णतील भौगोनलकतेचा न्वचार करताना 
या सानहतयामधये भारतीय उपखंडाची न्वभागरी प्राचय   
महरजे  पू्व्ण  निशेचा, प्रानतचय   महरजे  पश्चम  
निशेचा, उनिचय   महरजे  उततर  निशेचा, िनक्षर  
आनर  मधयिेश   अशा  पाच  प्रिेशांमधये  केलेली  
निसते. परंतु  ही न्वभागरी  प्रामु याने  न्वंधय  प्व्णताचया 
उततरेकडील प्रिेशासंबंरीची आहे. पुरार ं्ांमरील 
उल्ेखांमधये मात् भौगोनलक जारी्वेचा न्वसतार होऊन 
न्वंधय प्व्णताचया िनक्षरेकडील िनक्षराप्  आनर 
अपरांत  महरजे कोकर या प्रिेशांचा समा्वेशही झालेला 

निसतो.

५.२.१ भौगोणलक सीम्यांची आणि सव्य्यतततेची 
   ि्यिीव

भौगोनलक सीमांची आनर तयायोगे नवयाने न्वकनसत 
झालेली स्वायतततेची सपष् जारी्व, हे भारतातील 
प्राचीन जनपिांचया उियामागील प्रमुख कारर होते, हे 
न्वशेरत्वाने लक्षात यायला ह्वे. परंतु तयांचयामरील 
सुरु्वातीची प्रशासनवय्वस्ा  ग्वेिातील जन  या 
घटकाचया प्रशासनवय्वस्ेपेक्षा फारशी ्वेगळी  नाही. 
जनपिांचया  सुरु्वातीचया  काळात  प्रशासनाचया 
संिभा्णतील ननर्णयप्रनक्रयेत सभा  आनर सनमती  या िोन 
संस्ांना प्र्मपासूनच स्वयो  स्ान होते. जनपिाचया 
प्रमुखास राजन  असे महटले जाई. परंतु तयाला 
नन्वडणयाचे नक्वा पिा्वरून हट्वणयाचे अनरकार सभा 
आनर सनमतीकडे असत. मात् प्रशासनाची  धयेयरोररे 
आनर समाजाचया  संघटनासंबंरीचे  संकेत, यासंार या 
गोष्ी स्लकालानुसार बिलराऱया पररशस्तीशी जुळ्वून 
घेणयाकरता, आ्व्यक बिल करता येणयाइतकया 
ल्वचीक होतया.

५.   िन्दे आणि गिर्यज्ये

५.१ ‘िन’ आणि िन्दे
५.२ िन्द
  ५.२.१ भौगोणलक सीम्यांची आणि 

सव्य्यतततेची ि्यिीव
 ५.२.२ िन्द्यांच्य णवसत्यर आणि णवक्यस
 ५.३ गिर्यज्य

५.१ ‘िन’ आणि िन्दे

नातेसंबंरांनी  बांरलेले  असलयामुळे, जया  
लोकांमधये  आपर  एक  आहोत  अशी  भा्वना  
असे, अशा लोकांचया समूहाला  ्वैनिक लोक जन  
असे महरत. तयांचया गा्व-्वसाहतीला ाम  असे 
महटले जाई. एकापेक्षा अनरक ामे नमळून तयार 
झालेलया ामसंकुलात एकाच जनातील लोक असलयामुळे 
ते ामसंकुल तया तया जनांचया ना्वानेच ओळखले जाई. 
असे असले तरी, सुरु्वातीस जन  या घटकाचया 
वया येत फक्त कुल, ाम, गोष्ठ (गोत्-गौळ्वाडा) या 
गोष्ींचा समा्वेश होता. तयांचया भौगोनलक सीमांचा 
संिभ्ण ननश्चत ठरलेला नवहता.

गेलया पाठात आपर पानहले, सप्तनसंरुचया 
पू्वदेकडील प्रिेशातून स्लांतर करत ्वैनिक लोक गंगेचया 
मुखाचया प्रिेशापययंत पोचले. या न्वीन प्रिेशात ्वैनिक 
जन  शस्रा्वू लागले.  भौगोनलक सीमासंबंरीचया 

जारी्वा जन  या संकलपनेशी ननगनडत होऊ लागलया. 
या नवया जारीं्वाचया आरारे भौगोनलक सीमांनी 
बांरलेली आनर स्वत ची स्वतंत् प्रशासनयंत्रा असलेली  
जनपिे  अशसतत्वात आली. जनपि  महरजे जनांचया 

्वासतवयाचे स्ान. जनपिांमधयेे हळूहळू अनरक 
पचाररक स्वरूपाची प्रशासनयंत्रा न्वकनसत झाली. 

अशा रीतीने पचाररक प्रशासनयंत्रा असरारी स्वतंत् 
जनपिे ही प्राचीन भारतातील पनहली प्रस्ानपत राजये 
होत. ग्वेिकाळातील ्वा यात उल्ेख असलेलया 
स्व्णच जनांचा न्वकास स्वतंत् जनपिांमधये झाला, असे 
मात् महरता येरार नाही.
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जनपिांचया काळात एका न्वनशष् भौगोनलक 
पररघात अनेक नपढ्ा शस्र होत असताना, समाजाचे 
स्वरूप फक्त नातसंेबरंाने बांरललेा जनसमहू ए्वढ्ापरुतचे 
मया्णनित रानहला नाही. तयाबाहेरील लोकही जनपिात 
समान्वष् होत गेले. जनपिांचया सामानजक संघटनांमधये 
सामानयकतेला महत््व िेराऱया माननसकतेचे परर्वत्णन 
्वैयशक्तक कुटंबाला महत््व िेराऱया माननसकतेत होत 
गेले. तयाला अनुसरून कुटंबप्रमुख आनर कुळरम्ण यांचे 
स्ान लोकवय्वहारात महत््वाचे ठरले. वयक्ती-
वयक्तींमरील आनर ्वेग्वेग ा कुटंबांमरील परसपर 
सहकाया्ण्वर आरारलेले साहचय्ण हा समाजवय्वस्ेचा 
करा बनला. 

याच काळात जनपिाचया संरक्षरासाठी 
असत्शसत्न्वद्ेत ननपुर असरारा एक स्वतंत् ्वग्ण 
उियाला येऊ लागला. जनपिाचे रूपांतर राजयसंस्ेत 
होणयामधये या ्वगा्णचा ्वाटा मोठा आहे. पानरनीचया 
अष्ाधयायीमधये आनर तयानंतरचया वयाकरर ं्ांमधये 
जनपनिन्  या श िाचा उल्ेख आहे. हा श ि 

असत्शसत्न्वद्ेत ननपुर असराऱया तया ्वगा्णचा ननिदेश 
कररारा आहे.

५.२.२ िन्द्यांच्य णवसत्यर आणि णवक्यस

जनपिांचा न्वसतार आनर न्वकास तीन पद्तींनी 
झालेला निसतो.
१. एकाच कुलाचे ्वंशज असलेले जन  न्वकनसत 

होऊन जनपिाचा उिय होरे. उिाहररा््ण, मतसय, 
चेिी, गांरार, काशी, कोसल इतयािी जनपिे.

२. अनेक कुलांचे ्वंशज एकनत्त होऊन जनपिाचा 
उिय होरे. उिाहररा््ण, पांचाल जनपि. पांचाल 
जनपिामधये समान्वष् झालेले पाच जन कोरते हे 
ननश्चत सांगता येत नाही. हेमचं  रायचौररी 
यांचया मते नक्र्वी, तु्व्णश, केशी, शंजय आनर 
सोमक हे जन पांचाल जनपिामधये समान्वष् झाले 
होते. पुढे कुरु आनर पांचाल यांचा कुरु-पांचाल 
असा एकनत्त उल्ेख होताना निसतो. महाभारत 
काळापययंत ग्वेि काळातील भरत  या जनाचा 
समान्वष् कुरूमधये होऊन ते एकरूप झालेले 
निसतात, ते इतके की भरत कुळातील लोकांचा 

५.३ गिर्यज्य  

  उततर ्वैनिक काळातील सानहतय, जैन आनर 
बौद् सानहतय यांचया आरारे जनपिे ही अनरकतर 
राजेशाही पद्तीची असलयाचे निसत असले, तरी काही 
जनपिे गरराजयाचया पद्तीची होती, असे निसते. 
राजयांचे ्वेग्वेगळे प्रकार या सानहतयात सांनगतले आहेत. 
तया संिभा्णत राजय, स्वाराजय, भौजय, ्वैराजय, महाराजय, 
साम्ाजय आनर पारमेषठ्य अशा संज्ा ्वापरलेलया आहेत. 
या संज्ांचे अ््ण आनर तयांचयाद्ारे ननिदेश केलेलया 
राजयांचे स्वरूप ननश्चतपरे सांगता येरे कठीर आहे. 
उततर कुरु आनर उततर म  ही गरराजये ्वैराजय  
स्वरूपाची होती. महरजे जयांमधये कोरी एक वयक्ती 
राजयकता्ण नसून, जनपिाचे सिसय एकनत्त होऊन 
राजयकारभार चाल्वत असत. प्राचीन सानहतयात या 
राजयांचा उल्ेख तयांचया राजयकारभाराचया पद्तीला 
अनुसरून गरसंघ  असा केला जातो. 

गर  महरजे समान सामानजक िजा्ण असलेला 
सततारारी ्वग्ण. तसेच संघ  महरजे अनेक कुळेे नक्वा 

अणधक म्यणहतीस्यठी : प्राचीन जनपिांमरील 
काही जनपिांची ना्वे आनर तयांचा उल्ेख कररारे 
प्रमुख ं्.
• प्राचय : अंग, मगर (अ््व्ण्वेि)
  नककट ( ग्वेि आनर अ््व्ण्वेि)
   पुणडट् (महाभारत)
• प्रानतचय : अनु, अनलन, भलार, द्रुह्यु, परशु, 

प त, पुरु, तु्व्णश, यिु ( ग्वेि)
  गांरार ( ग्वेि आनर अ््व्ण्वेि)
  शाल्व (महाभारत)
• उनिचय : नक्रन्व, ्वैकर्ण ( ग्वेि)
  बाशलहक (अ््व्ण्वेि)
• िनक्षर : आं  (महाभारत)
  पुनलंि (सम्ाट अशोकाचे लेख)
• मधयिेश : अज, चेनि, भरत, मतसय, नशग, ततसु, 

उनशनर, यक्षु ( ग्वेि)
  कुरू, शंजय ( ग्वेि आनर अ््व्ण्वेि)

उल्ेख कुरूचे पू्व्णज महरून केला जातो.
३. मोठ्या बलशाली जनपिांनी ्ोट्या जनपिांना 

नजंकफून घेरे.
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अणधक म्यणहतीस्यठी ः गरसंघांचया संिभा्णत 
आरखी िोन प्रकारांचा उल्ेख प्राचीन  सानहतयात  
आढळतो  आयुरजीन्व  संघ  आनर ्वाता्ण-
शसत्ोपजीन्व  संघ. या िोनही प्रकारचे गरसंघ 
भारतीय उपखंडाचया ्वायवय प्रिेशात होते. नत्गत्ण 
गरसंघाचा उल्ेख आयुरजीन्व असा केलयाचे 
आढळते. हे लोक असत्शसत्न्वद्ेत ननपुर असून 
तया्वर तयांची उपजीन्वका अ्वलंबून होती. 
उिाहररा््ण, यौरेय, माल्व, क्षु क हे आयुरजी्वी 
गरसंघ होते. ्वाता्ण महरजे वयापार. ्वाता्ण-
शसत्ोपजीन्व गरसंघातील लोक उपजीन्वकेसाठी 
वयापार, शेती आनर पशुपालन, तसेच युद्कला 
यां्वर अ्वलंबून होते. कांबोज, सुराष्ट् या 
गरसंघातील लोक वयापार आनर युद्कला 
यां्वर उपजीन्वका करत असत.

अनेक जनपिे एकत् आलयाने ननमा्णर झालेले 
राजय . इस्वी सनापू्वथी सहावया शतकापययंत अनेक 
संघराजये अशसतत्वात आली होती. 

या पद्तीमधये प्रािेनशक सतरा्वर नन्वड झालेलया 
वयक्तींना गरमु य  महटले जाई.  गरमु य  हे  
गरपरररिेचे  सिसय असत. गरपरररिेला गरसंघाचया 
संिभा्णतील महत््वाचे ननर्णय घेणयाचे स्वयो  अनरकार 
होते. गरपरररिेनेे घेतलेलया ननर्णयांची अंमलबजा्वरी 
करणयासाठी गरप्रमुख (अधयक्ष-तयालाच राजा  असे 
महटले जाई), उपराजा (उपाधयक्ष), सेनापती आनर 
भांडागाररक (कोराधयक्ष) हे मु य पिानरकारी असत.

२. अल्लोकसतत्यक ्द्धती (Oligarchy)- 
या प्रकारात प्रशासनाचे स्व्ण अनरकार समाजातील 
अनभजनांचया सभेकडे असत. पानरनी आनर कौनटलय 
यांनी या प्रकाराचा उल्ेख राजश िोपजी्वी  संघ असा 
केला आहे. पानरनीने ्वजजी, अंरक-्वषरी, यौरेय 
यांचा समा्वेश राजश िोपजी्वी या प्रकारात केला आहे. 
कौनटलयाने ्वजजी नक्वा ्वजजी, म क, कुरु, पांचाल 
इतयािींचा समा्वेश या प्रकारात केला आहे. असेे गरसंघ 
उततर प्रिेशाचया पू्वदेकडील प्रिेशात आनर नबहार ये्े 
अनरक प्रमारात होते. 

जनपिांचया उियाचे प्रमुख कारर हे भौगोनलक 
सीमांची आनर स्वायतततेची जारी्व होती, हे आपर 

सहि ि्यत्य ि्यत्य ः ्वजजी, शाकय, 
नलच््वी, मल् हे गरसंघ गौतम बुद्ांचया 
चररत्क्ेशी ननगनडत आहेत. गौतम बुद्ांचा 
जनम शाकय कुळात झाला होता. तयांचे नपता 
शुद्ोिन यांची शाकय गरपरररिेचे राजा 
(अधयक्ष) महरून लोकांनी नन्वड केली होती.

रचनेचया दृष्ीने प्राचीन भारतीय संघराजयांचे नक्वा 
गरराजयांचे तीन मु य प्रकार होते. 
१. एकाच कुळातील सिसयांचे गरराजय. उिाहररा््ण, 

माल्व आनर नशबी.
२. एकाहून अनरक कुळे एकत् येऊन ननमा्णर झालेले 

गरराजय. उिाहररा््ण, ्वजजी गरसंघ. तयामधये 
आठ कुळांचा समा्वेश होता. ्वजजी, नलच््वी, 
ज्ातक आनर न्विेह हे तयांतील महत््वाचेे गर 
होते. तयांतील नलच््वी गर स्वा्णनरक प्रभा्वशाली 
होता.

३. एकाहून अनरक स्वतंत् गरराजये एकत् येऊन 
ननमा्णर झालेले संघराजय. उिाहररा््ण, यौरेय-
क्षु क गरसंघ.
बौद् ं्ांमरील ्वर्णनांचया आरारे भारतातील 

प्राचीन गरसंघांचया नक्वा संघराजयांचया 
राजयवय्वस्ेसंबंरी कलपना करता येते. ननर्णय आनर 
तयांची अंमलबजा्वरी या संिभा्णतील अनरकारांची 
्वाटरी या दृष्ीने गरसंघाची आपापली स्वतंत् पद्ती 
असे. ढोबळमानाने तयांतील फरकाचे ्वर्णन पुढीलप्रमारे 
करता येईल :

१. लोकसतत्यक ्द्धती (Democracy)- 
गरसंघाचया प्रािेनशक न्वभागांना खंड  असे महटले 
जाई. स्व्ण खंडांमरून सक्षम वयक्तींची नन्वड करून 
तयांचया हाती राजयवय्वस्ा सोप्वरे, ही संकलपना या 
वय्वस्ेचा आरार होता. ही पद्ती लोकसतताक होती. 
नसकिराचया स्वारीचया ्वेळेस पंजाब आनर नसंरमधये या 
पद्तीचे अनुसरर कररारी लोकसतताक गरराजये होती. 
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पानहले. तयांतील काही बलशाली जनपिांचा न्वकास 
होत होत, इस्वी सनापू्वथी आठवया शतकापययंत तयातून 

सोळा महाजनपिांचा उिय झाला. पुढील पाठात आपर 
तया सोळा महाजनपिांचा पररचय करून घेरार आहोत.

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यने ्ूिया णलह्य.

 १. जनांचया ्वासतवयाचे स्ान महरजे  
होय.

  (अ) गरराजय  (ब) गरसंघ
  (क) महाजनपि  (ड) गोत्
 २. जनपिाचया प्रमुखास  महटले जाई.
  (अ) सेनापती  (ब) भांडागाररक
  (क) राजन  (ड) उपराजा
 ३. जनपनिन  या श िाचा उल्ेख असराऱया 

अष्ाधयायी या ं्ाचा कता्ण  आहे.
  (अ) कौनटलय  (ब) पानरनी
  (क) चारकय  (ड) वयास
 ४. जनपिांचया उियाचे प्रमुख कारर हे भौगोनलक 

सीमांची आनर  जारी्व होती.
  (अ) एकतेची  (ब) अनरकाराची
  (क) स्वायतततेची (ड) लोकसततेची

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. प्राचय - पू्व्ण निशेचा प्रिेश
 २. प्रानतचय - पश्चम निशेचा प्रिेश
 ३. उनिचय  - उततर निशेचा प्रिेश
 ४. अपरांत - न्वंधय प्व्णताचया उततरेकडील प्रिेश

प्र.२ (अ) गट्यत न बसि्यर्य शबद ओळख्य.
 १. प्राचय - अंग, मगर, नककट, शाल्व
 २. मधयिेश - अज, भरत, ्वैकर्ण, मतसय
 ३. प्रानतचय - अनु, पुणडट्, भलार, परशु

 (ब) णदलेल्य्य क्यरि्यां्ैकी ्योग्य क्यरि णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

  यौरेय, माल्व, क्षु क हे आयुरजीन्व गरसंघ 
होते. कारर -

 (अ) हे गरसंघ भारतीय उपखंडाचया ्वायवय प्रिेशात 
होते.

 (ब) हे असत्शसत्न्वद्ेत ननपुर असून तया्वर तयांची 
उपजीन्वका अ्वलंबून होती.

 (क) हे वयापारात ननपुर होते.
 (ड) हे शेती ्व पशुपालन कररारे गरसंघ होते.

प्र.३ णदलेले सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य.

उततर 
्वैनिक सानहतय

ा र 
ं्

जनपि  या संज्ेचा उल्ेख 
असरारे प्राचीन सानहतय

सव्यध्य्य्य

प्र.४ ्ुढील सांकल्न्य स्ष्ट कर्य.
 १. गरराजय आनर संघराजय
 २. ्वाता्णशसत्ोपजीन्व गरसंघ
 ३. जन ्व जनपिे

प्र.५ ्ुढील प्र्न्यचे सणवसतर उततर णलह्य.
 लोकसतताक आनर अलपलोकसतताक पद्तीचे ्वर्णन 

करा.

उ्क्रम 
 गरराजयांमरील लोकसतताक पद्तीचया 

राजयवय्वस्े्वर आराररत अनभरूप नानटका ्वगा्णत 
सािर करा.
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६.१ मह्यिन्द्यांांच्य उद्य
भौगोनलक न्वसताराचया महत््वाकांक्षेतून ननमा्णर 

झालेलया संघरा्णत काही जनपिे प्रबल ठरली. तयांनी 
नजंकफून घेतलेलया जनपिाचा भूप्रिेश आपलया जनपिाला 
जोडणयास सुरु्वात केली. तयांचया सीमा न्वसतारलया 
आनर तयांना महाजनपिांचे स्वरूप प्राप्त झाले. इस्वी 
सनपू्व्ण ६०० चया सुमारास भारतीय उपखंडाचा ्वायवय 
प्रिेश ते मगरापययंत सोळा महाजनपिे उियाला आलेली 
होती. ननरननराळे भूप्रिेश नजंकफून घेऊन ते कायमस्वरूपी 
आपलया राजयाला जोडून राजयन्वसतार कररे, ही 
संकलपना महाजनपिांचया उियाचया बरोबरीने रुजत गेली 
आनर महाजनपिांमरील सततासंघरा्णची परररती 
सरतेशे्वटी मगरासार या न्वशाल साम्ाजयाचया उियामधये 
झाली. प्राचीन भारतात पुनहा एकिा नागरी संसकृतीचा 
उिय झाला.

सोळा महाजनपिांचा उल्ेख जैन आनर बौद् 
ं्ांमधये तसेच पुरारांमधये केलेला आढळतो. बौद् 
ं्ांचा काळ महाजनपिांचया काळाशी अनरक ननकटचा 

असलयामुळे तयात उल्ेख असरारी महाजनपिांची ना्वे 
अनरक ाह् मानली जातात.

सोळा महाजनपिांपैकी अ्मक नक्वा अससक 
महाजनपि हे ना्व आजचया महाराष्ट्ाशी ननगनडत आहे.

६. भारतातील दुसरे नागरीकरण

६.१ मह्यिन्द्यांच्य उद्य
६.२ अ्मक/अससक मह्यिन्द
६.३ दुसरे न्यगरीकरि
६.४ मह्यिन्दे आणि त्य्यांच्य्य क्यळ्यतील नगरे
६.५ मह्यिन्द्यांांमधील र्यज्यव्यवसथि्य, श्रेिी 

व्यवसथि्य
६.६ तत्वज्ञ्यन आणि णवणवध सांप्रद्य्य
६.७ नवीन धमयाप्रव्यह

अणधक म्यणहतीस्यठी ः अ्मक  हे संसकृत 
भारेतील आनर अससक  हे पाली भारेतील ही 
एकाच ना्वाची िोन रूपे समजली जातात. हे पुढील 
उिाहररां्वरून सपष् होईल.
 १. पानरनीने रचलेलया अष्ाधयायी  या 
वयाकरर ं्ात अ्वंतया्मक  असा उल्ेख आहे. 
तयाचा अ््ण अ्वंती आनर अ्मक ही राजये 
एकमेकांलगत होती, असा होतो.
 २. पानरनीचया अष्ाधयायीमधये अ््वायन , 
अ््वकायन  आनर हशसतकायन  अशा तीन 

राजयांचया ना्वाचा उल्ेख आहे. नसकिराचया 
स्वारीचया ्वेळेस तयाचया सैनयाला अफगानरसतान ते 
पंजाब या प्रिेशातून पुढे सरकत असताना काही 
लढ्वयया जमातींचया प्रनतकाराला त ड द्ा्वे लागले. 
तयामधये असपानसओय , अससकेनॉय  आनर 
असतकेनॉय  या गरराजयांचा उल्ेख नसकिराबरोबर 

आलेलया ीक इनतहासकारांनी केला आहे. ही तीन 
गरराजये महरजेच अनुक्रमे अ््वायन, अ््वकायन 
आनर हशसतकायन ही होत. बौद् सानहतयात उल्ेख 
असलले े अससक  ह े्वायवय प्रिशेातील अ््वकायनाशंी 
संबंनरत असा्वेत, जयांचा अ्मकांशी काही संबंर 
नसा्वा, असे इनतहासकारांचे मत आहे.
 ३. गौतम बुद्ांचया काळात अससक राजाला 
अंरकराजा  महरून ओळखले जात होते, असे 

निसते. अंरकरा  हे नठकार गोिा्वरीचया तीरा्वर 
होते, नज्े गौतम बुद्ांचा समकालीन बा्वरी याचा 
आश्म होता. हा बा्वरी मुळात कोसल राजयाचा 
रनह्वासी होता. सूततननपात  या ं्ानुसार तो कोसल 
राजयाची राजरानी श्ा्वसती ये्ून िनक्षराप् ये्ील 
गोिा्वरीचया तीरा्वरील अससक राजयामधये आला. या 
उल्ेखाचया आरारे बौद् ं्ामरील अससक  या 
पाली भारेतील ना्वाचे संसकृत रूप अ्मक  असे 
आहे आनर ती िोनही ना्वे एकाच प्रिेशाचा ननिदेश 
करतात, याबद्ल शंका घेणयास कारर उरत नाही.
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६.२ अ्मक/अससक मह्यिन्द
सोळा महाजनपिांपैकी अ्मक/अससक हे एकच 

राजय िनक्षराप्  ना्वाने ओळखलया जाराऱया प्रिेशात 
होते. बाकीची १५ महाजनपिे ही उततर भारतात होती. 
सूततननपात  या ं्ामधये िनक्षराप्ाचे सन्वसतर ्वर्णन 

केलेले आहे. तयानुसार िनक्षराप् हा महत््वाचा वयापारी 
माग्ण होता. श्ा्वसतीपासून उजजनयनी, मनहषमती या 
मागा्णने येऊन, न्वंधय प्व्णत ओलांडून िनक्षरेकडे 
प्रनतष्ठानपययंत हा रसता पोचत असे.

महागोन्वंि सूततांत  या बौद् ं्ात अससक 
राजयाचा ितत  ना्वाचा राजा होता आनर तयाचया 
राजरानीचे ना्व पोतन  होते, असा उल्ेख आहे. हे 
पोतन महरजे बुलढारा नजल्ह्यातील नांिुरा  होय असे 

मानले जाते. पोतन या नगराची पोटली , पौडणय  
अशी ना्वेही आढळतात. अ्मक जनपिाला समकालीन 
असलेली न्विभ्ण, भोज, िंडक आनर कनलंग ही जनपिे 
िनक्षराप्ामधये समान्वष् होती. तयांतील पनहली तीन 
जनपिे प्राचीन महाराष्ट्ाचा भाग होती. तयाखेरीज आंर, 
शबर, पुनलंि आनर मुनतब यांसार या जमातींची राजयेही 
गोिा्वरी आनर कृषरा या नद्ांचया खोऱयात होती.

जैन ं्ानुसार, पनहले ती्यंकर रभना् यांचा 
पुत् बा बली  यांना अ्मक राजय निलेले होते आनर 
पोिनपूर ही तयाची राजरानी होती. बा बलीची भवय 
मूतथी श््वरबेळगोळ (नजलहा हासन, कना्णटक) ये्े आहे. 
बा बली यांना के्वलज्ानप्राप्ती झाली होती.
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६.३ दुसरे न्यगरीकरि
इस्वी सनापू्वथी १००० चया सुमारास भौगोनलकतेची 

जारी्व असलेली आनर ननश्चत स्वरूपाची राजयवय्वस्ा 
असलेली जनपिे अशसतत्वात आली. भौगोनलक सीमांचा 
न्वसतार करणयाची महत््वाकांक्षा, तयासाठी झालेला 
सततासंघर्ण यांमधये काही जनपिे प्रबल होऊन भारतीय 
उपखंडात अफगानरसतान ते बंगाल आनर न्वंधय 
प्व्णताचया िनक्षरेकडे गोिा्वरीचया तटापययंत सोळा 
महाजनपिांचा उिय झाला.

महाजनपिांचया राजरानया आनर वयापारामुळे 
महत््व पा्वलेली काही नगरे यांचया पा््व्णभूमी्वर पुनहा 
एकिा भारतामधये नागरी संसकृतीचा उिय झाला. तयाला 
भारतातील िुसरे नागरीकरर  असे महटले जाते.

महापररनन बानसूतत  या ं्ामधये चंपा, राजगह, 
श्ा्वसती, साकेत, कौशांबी आनर ्वारारसी या सहा 
नगरांचे न्वशेर महत््व असलयाचा उल्ेख आहे. इस्वी 
सनापू्वथी सहावया शतकाचया सुरु्वातीस प्राचीन भारतातील 
ही आनर इतर नगरे भरभराटीला आलेली होती.

जनपिे आनर महाजनपिांचया काळातील 
्वैनशषट्यपूर्ण मातीची भांडी अनेक नठकारी नमळाली 

हे म्यहीत अस्य्यल्य हवे : एकाच ना्वाचे 
न्वन्वर संिभ्ण उपल र असतील तर इनतहासाचे 
लेखन करताना इनतहासकारांपुढे असलेली 
आवहाने पुढील उिाहररां्वरून लक्षात येतील.

१. नननम जातक  या क्ेत न्विेह राजयाची 
राजरानी नमन्ला ये्े होऊन गेलेलया राजांचया 
ना्वाची यािी निलेली आहे. तयामधये अससक 
ना्वाचया राजाचा समा्वेश आहे.

२. अससक जातक   या क्ेत काशी 
राजयाचया अससक ना्वाचया राजाची आनर 
तयाचया सौंिय्ण्वती रारीची गोष् आहे. तयामधये 
पोटली ही अससक राजाची राजरानी असलयाचा 
उल्ेख आहे. प्राचीन काशी राजयाची राजरानी 
्वारारसी होती. मात् पोटली या राजरानीचया 
उल्ेखाचया आरारे अससक राजा काशी 

राजयाचा मांडनलक असा्वा असे अनुमान करता 
येते.

३. चुल् कनलंग जातक  ना्वाचया 
क्ेनुसार िंतपुरचया कनलंग राजाने निलेलया 
आवहानामुळे अससक राजाने तयाचयाशी युद् 
करून कनलंग राजाचा पराभ्व केला ्व तयाचया 
कनयेशी न्व्वाह केला. तयामुळे िोनही राजयांत 
स य प्रस्ानपत झाले. खार्वेलाचया हा्ीगुंफा 
ये्ील कोरी्व लेखात खार्वेलाने पश्चम 
निशेकडील सातकरथी राजाचया प्रभा्वाला न 
जुमानता अनसक नगरा्वर आक्रमर करून ते्ील 
प्रजेला भयभीत करून सोडलयाचा उल्ेख आहे. 
काही इनतहासकारांचया मते चुल् कनलंग  
जातकातील अससक आनर खार्वेलाचया कोरी्व 
लेखातील अनसक नगर एकच असा्वे.

आहेत. तसेच अनेक नठकारी लोखंडाची अ्वजारे, चांिी 
आनर तां याची आहत नारी सापडली आहेत. या 
नाणयांचा उल्ेख प्राचीन भारतीय सानहतयात कारा्णपर , 
पर  या ना्वांनी केलेला आढळतो.

्ुढील ब्यबी न्यगरी सांसककृतीच्य्य णनदषेशक म्यनल्य्य 
ि्यत्यत : मधय्वतथी प्रशासनवय्वस्ा राब्वणयासाठी नागरी 
क ांचा न्वकास, नागरी क ांचया गरजा पुर्वराऱया 

ाम-्वसाहतींचे जाळे (प्रभा्वक्षेत्), ाम-्वसाहतींचे 
प्रशासन क ्वतथी सततेशी संलग् असरे, सुन्वनहत 
करप्रराली, अंतग्णत आनर िूर्वरचया प्रिेशांशी असरारा 
वयापार, तयासाठी भूमाग्ण आनर जलमाग्ण (नद्ा आनर 
सागरी माग्ण) यांचे सुवय्वशस्त जाळे, ्वसतुन्वननमयाचया 
जोडीने चलनाचा उपयोग कररारी क्रय-न्वक्रयपद्ती, 
सुप्रस्ानपत कायिे आनर नयायवय्वस्ा. नागरीकरराची 
ही स्व्ण ्वैनशषट्ये महाजनपिांचया काळात अशसतत्वात 
होती.

६.४ मह्यिन्दे आणि त्य्यांच्य्य क्यळ्यतील नगरे
१. क्यशी : हे महाजनपि सोळा महाजनपिांचया 

सुरु्वातीचया काळात अनरक बलशाली होते. तयाची 
राजरानी ्वारारसी होती. काशी महाजनपिाचे राजे 
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पराभ्व करून ते काशी महाजनपिामधये न्वलीन केलयाचा 
उल्ेख आहे. मगराचा राजा अजातशत्ू याने काशी 
राजय मगरामधये न्वलीन केले. अजातशत्ू हा राजा 
गौतम बुद्ांचा समकालीन होता.

२. कोसल : भारतातील उततर प्रिेश आनर 
नेपाळमरील लंुनबनी या प्रिेशांमधये प्राचीन कोसल 
महाजनपिाचा न्वसतार झालेला होता. श्ा्वसती ही 
कोसलची राजरानी होती. कोसल  महाजनपिाचा राजा 
प्रसेननजत (पसेनिी*) हा गौतम बुद्ांचा अनुयायी होता. 
मगराचा राजा अजातशत्ू याने कोसलचा पाडा्व करून 
ते मगरामधये न्वलीन केले.

हे समिून घ्य्य.
वयापार आनर उतपािन वय्वस्ेचया 

साखळीमधये काय्णरत असराऱया न्वन्वर घटकांचे 
संघटन आनर तयामागील काय्णपद्ती यांसाठीचया 
गरजांमरून हडपपा संसकृतीचया नागरी क ांचा उिय 
झाला. हडपपा काळातील राजयप्रराली आनर तया 
अनुरंगाने असलेलया प्रशासनवय्वस्ेसंबंरी मात् 
अजूनही संनिगरता आहे.

िुसऱया नागरीकरराचया काळाचया संिभा्णत 
मात् प्रतयेक महाजनपिाचे भौगोनलक स्ान, 
तयाचया राजरानीचे नगर आनर महाजनपिातील 

मह्यिन्दे आणि त्य्यांच्य्य र्यिध्यनीची नगरे ः
१. काशी-्वारारसी
२. कोसल-श्ा्वसती 
३. अंग-चंपा 
४. मगर-नगरी ज/राजगह
५. ्वजजी/्वजजी-्वैशाली
६. मल्/माल्व-कुनशनार/कुशीनगर
७. चेनि-शुशक्तमती/सोशर््वती
८. ्वंश/्वतस-कौशांबी
९. कुरु-इं प्रस्/इं प र
१०. उततर पांचाल-अनहच्त्, 
 िनक्षर पांचाल -कांनपलय
११. मतसय-न्वराटनगर
१२. शूरसेन-म्ुरा
१३. अ्मक/अससक-पोटली/पोतन/पोिन
१४. अ्वंती-उजजनयनी आनर मनहषमती 
१५. गांरार-तक्षनशला
१६. कबोज-राजपूर

इतर नगरे इतयािींची मानहती न्वन्वर ं्ांमरून 
नमळते. उिाहररा््ण, गौतम बुद्ांचया 
जी्वनकाळात तयांनी जया जया नगरांना भेट निली 
तया नगरांची आनर ते्ील प्रशासनाची मानहती, 
तसेच जातकक्ांमरूनही महाजनपिांमरील 
न्वन्वर नगरांची मानहती नमळते. गौतम बुद्ांचया 
समकालीन राजांची ना्वेही बौद् सानहतयाद्ारे 
कळतात. तयांमधये गौतम बुद्ांचया मंतीचया 
अनुरंगाने आलेले भौगोनलक तपशील हे 
न्व््वासाह्ण आनर प्राचीन भारताचया 
इनतहासलेखनासाठी न्व््वासाह्ण मानले जातात.

महत््वाकांक्षी असून तयांचयापैकी अनेकांना स बराजुनाम 
अगगराजा  (स्व्ण राजांमरील प्रमुख राजा) बनणयाची 
इच्ा होती असे उल्ेख जातकक्ांमधये येतात. 
महा्वगग  या ं्ामधये काशीचया राजाने कोसलाचा 

* पसेनदी हे प्रसेनजित या नावाचे पाली भाषेतील रूप आहे.

३. अांग : या महाजनपिाची राजरानी चंपा होती. 
ते सागरी वयापाराचे क  होते. नबंनबसाराने अंग 
महाजनपिाचा पाडा्व करून ते मगर राजयामधये न्वलीन 
केले.

४. मगध : या महाजनपिाची सुरु्वातीची राजरानी 
नगरी ज नक्वा राजगह ये्े होती. पाच टेकड्ांनी 
्वेढलेले असलयामुळे नगरी ज हे शत्ूसाठी िुग्णम होते. 
नबंनबसार राजा गौतम बुद्ांचा समकालीन होता. तयाचया 
काळात मगराचे न्वसतार्वािी रोरर सुरू झाले.

५. वृजिी णकंव्य वजिी : ्वजजी हा महा 
अ कुल  महरजे आठ कुळांचा संघ होय. तयांमधये 
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न्विेह, नलच््वी, ्वजजी, शाकय, ज्ातक इतयािी कुळांचा 
समा्वेश होता. एकपणर जातकक्ेतील ्वर्णनानुसार 
्वजजी संघाची राजरानी असराऱया ्वैैशाली नगराभो्वती 
तीन कोट बांरलेले होते. तसेच नगराला तीन प्र्वेशद्ारे 
आनर बुरूज होते. अजातशत्ूने ्वजजी संघ नजंकफून 
मगरामधये न्वलीन केला.

६. मल्ल : या महाजनपिाची राजरानी उततर 
प्रिेशातील गोरखपूर नजल ात कुनशनार नक्वा कुशीनगर 
(कानसया) इ्े होती. गौतम बुद्ांचे महापररनन्वा्णर 
कुनशनार ये्े झाले. पररनन्वा्णर चैतये ताम्प  इनत  
असा अनभलेख असलेला ताम्पट ( इ.स.पू्व्ण ५ ्वे 
शतक) ये्ील पररनन्वा्णर सतूपापाशी नमळाला. उततर 
्वैनिक काळात मल् जनपि राजसतताक होते. नंतर 
ते्ील राजसतताक पद्ती जाऊन तयाचे गरराजयात 
रूपांतर झाले. मल् महाजनपिात पा्वा आनर भोगनगर 
ही आरखी िोन महत््वाची नगरे होती. जैन ं्ांमरील 
्वर्णनानुसार अजातशत्ूशी लढणयासाठी मल्, नलच््वी 
आनर काशी-कोसल प्रिेशातील अठरा गरराजये एकत् 
येऊन एक संघ प्रस्ानपत झाला होता. इस्वी सनापू्वथी 
नतसऱया शतकापययंत मल् महाजनपि मौय्ण साम्ाजयात 
समान्वष् झाले होते.

७. चेेणद : या महाजनपिाचा न्वसतार आताचे 
बुंिेलखंड आनर आसपासचया प्रिेशात झाला होता. 
शुशक्तमती नक्वा सोेशर््वती ही चेनि महाजनपिाची 
राजरानी होती. उततर प्रिेशातील बांिा या शहराचया 
पररसरात प्राचीन शुशक्तमती नगर ्वसलेले होते, असे 
मानले जाते.

८. वांश णकंव्य वतस : या महाजनपिाची राजरानी 
कौशांबी (अलाहाबािज्वळील कोसम) ये्े होती. 
पुरारांमरील परंपरेनुसार गंगेला आलेलया महापुरामुळे 
हशसतनापूर उि् ध्वसत झाले आनर पांड्वांचा ्वंशज ननचक्षु 
या राजाने तयाची राजरानी कौशांंबी ये्े हल्वली. क्वी 
भास याने नलनहलेलया स्वपन्वास्वितत  या नाटकाचा 
नायक, ्वतस महाजनपिाचा राजा उियन हा राजा 
नबंनबसार याचा समकालीन होता.

९. कुरु : या महाजनपिाची राजरानी इं प्रस् नक्वा 
इं प र ये्े होती. निल्ीज्वळचे इं पत ये्े प्राचीन 
इं प्रस् ्वसलेले होते. जातकक्ांमरील उल्ेखांचया 

अनुसार इं प्रस्ाचे राजे युि् नरठ् नठल गोत्ाचे होते.
१०. ््यांांच्यल : या महाजनपिाचे उततर पांचाल 

आनर िनक्षर पांचाल असे िोन भाग होते. भागीर्ी 
निी तया िोह ना न्वभागरारी नैसनग्णक सीमारेरा होती. 
उततर प्रिेशचया बरेली नजल्ह्यातील अनहच्त् 
(रामनगरज्वळ) ही उततर पांचालची राजरानी होती. 
फारूखाबाि नजल्ह्यातील कांनपलय (कांनपल) ये्े 
िनक्षर पांचालांची राजरानी होती. उततर पांचालाचया 
प्रिेशा्वरील स्वानमत्वासाठी कुरु आनर पांचाल या िोनही 
महाजनपिांमधये सतत लढाया होत असत. सुरु्वातीस 
राजसतताक असलेलया पांचाल महाजनपिाचे रूपांतर 
नंतर संघराजयामधये झाले.

११. मतस्य : या महाजनपिाची राजरानी न्वराटनगर 
ही आजचया राजस्ानातील जयपूर नजल्ह्यातील बैराट 
ये्े होती. हे महाजनपि पुढे मगरामधये न्वलीन झाले. 
बैराट ये्े सम्ाट अशोकाचे नशलालेख आहेत.

१२. शूरसेन : हे महाजनपि यमुना निीचया 
काठा्वर ्वसलेले होते. म्ुरा ही तयाची राजरानी होती. 

ीक इनतहासकारांनी तयाचा उल्ेख शूरसेनॉय  आनर 
म्ुरेचा उल्ेख मे्ोरा  असा केलेला आढळतो. पुढे 
ते मौय्ण साम्ाजयामधये न्वलीन झाले.

१३. अ्मक/अससक : या महाजनपिाची पोटली 
ही राजरानी होती. हे महाजनपि काही काळ काशी 
महाजनपिाचे मांडनलक राजय असा्वे, असे निसते.

१४. अवांती : या महाजनपिाचा न्वसतार मधय 
प्रिेशातील माळ्वा, ननमाड आनर तयालगतचा प्रिेश 
यांमधये झालेला होता. अ्वंती जनपिाचे उततर अ्वंती 
आनर िनक्षर अ्वंती असे िोन भाग होते. उततर 
अ्वंतीची राजरानी उजजनयनी (उजजैन) आनर िनक्षर 
अ्वंतीची राजरानी मनहषमती (मांराता, नजलहा खांड्वा) 
ये्े होती. अ्वंतीचा राजा प्रद्ोत हा गौतम बुद्ांचा 
समकालीन होता. इस्वी सनापू्वथी चौरया शतकात अ्वंती 
महाजनपि मगर साम्ाजयात न्वलीन झाले.

१५. ग्यांध्यर : या महाजनपिाचा न्वसतार का्मीर 
आनर अफगानरसतान या प्रिेशांमधये झालेला होता. 
तक्षनशला ही तयाची राजरानी होती. पु ुसानत नक्वा 
पुषकरसारीन हा गांराराचा राजा नबंनबसाराचा समकालीन 
होता आनर तयाने नबंनबसाराबरोबर राजनैनतक संबंर 
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प्रस्ानपत केले होते. इस्वी सनापू्वथी सहावया शतकाचया 
उततरारा्णपययंत गांरार महाजनपि पनश्णयन सम्ाट िायु्णश 
पनहला याने नजंकफून घेतले. इरारमरील बेनहसतुन ये्ील 
नशलालेखात (इस्वी सनापू्वथी ५१६) गांराराचा उल्ेख 
पनश्णयन साम्ाजयाचा भाग महरून केला आहे.

१६. कंबोि : महाजनपिाचा उल्ेख प्राचीन 
सानहतयात गांराराचया जोडीने येतो. राजपूर (राजौरी)ही 
तयाची राजरानी होती. उततम घोडे आनर घोड्ा्वर 
स्वार होऊन युद् करणयाचे कौशलय यांचयासाठी कबोज 
ये्ील योद्े प्रनसद् होते. नसकिराचया आक्रमराचया 
्वेळेस कबोजचया लोकांनी तयाचा प्रनतकार केला होता. 
ीक इनतहासकारांनी उल्ेख केलेले असपानसओय 

(अ््वायन) हे कबोज महाजनपिाचा भाग होते. सम्ाट 
अशोकाचया लेखांमधये तयांचा उल्ेख अराज  महरजे 
राजा नसलेले, महरजेच गरराजय पद्ती असलेले, 
असा केलेला आहे.

६.५ मह्यिन्द्यांमधील र्यज्यव्यवसथि्य, श्रेेिी 
व्यवसथि्य

र्यज्यव्यवसथि्य : पाचवया पाठात आपर जनपिांचया 
काळातील राजयांचे प्रकार िश्ण्वराऱया राजय, स्वाराजय, 
भौजय, ्वैराजय, महाराजय, साम्ाजय आनर पारमेषठ्य  
या संज्ांचा उल्ेख केला होता. या स्व्ण संज्ांचा नेमका 
अ््ण सांगरे कठीर असले तरी राजय आनर साम्ाजय 
या संज्ांचे यज्संस्ेचया अनुरंगाने केलेले सपष्ीकरर 
शतप् ा र  आनर कातयायन श्ौतसूत्  या ं्ांमधये 

निलेले निसते. तयानुसार राजसूय यज् कररारा राजयाचा 
अनरपती हा राजा  असतो आनर तयाचया 
अनरपतयाखालील प्रिेश हे राजय  असते. राजाने 
्वाजपेय यज् केलयानंतर साम्ाज  या पिाची तयाला 
प्राप्ती होते आनर तयाचया अनरपतयाखालील राजयाला 
साम्ाजय  महटले जाते. राजा  हा नेहमीच साम्ाज  या 

श्ेष्ठपिाचा अनभलारी असतो. राजा  हे पि अ्ा्णतच 
कननष्ठ असते.

राजा हा क्षनत्य असा्वा आनर ा राने राजपि 
हर करू नये, असा संकेत होता. तरी ्वैनिक सानहतय 

आनर बौद् जातकांमरून या संकेताला असलेले अनेक 
अप्वािही पहायला नमळतात. राजपि हे ब रा ्वंशपरंपरेने 
नमळत असे. परंतु काही ्वेळा राजा हा लोकांनी नन्वडून 

निलयाची उिाहररेही आहेत. राजाचया स्वायंत जयेष्ठ 
पतनीला राजमनहरी  असे महटले जाई. राजयानभरेकाचया 
प्रसंगी राजाबरोबर नतलाही अनभरेक होत असे. 
सामरय्णशाली राजा तयाचे सा्व्णभौमत्व नसद् करणयासाठी 
अ््वमेर यज् करत असे.

अनभनरक्त राजाचा तत््वत: तयाचया प्रजे्वर संपूर्ण 
अनरकार असे. प्रजेकडून नकती कर ्वसूल करायचा हे 
राजा ठर्वत असे. तयाचया राजयातील कोरताही भूभाग 
इच्ेनुसार िान करणयाचा अनरकार तयाला होता. असे 
असले तरी राजाची सतता पूर्णपरे अननयंनत्त नवहती. 
पुरोनहत, सेनानी, अमातय, ामरी इतयािींचया सललयाने 
राजा ननर्णय घेत असे. तयाखेरीज जनांची सनमती नक्वा 
परररि भरत असे. तयामधये समाजातील स्वायंना सहभागी 
होणयाचा ह  असे. सनमती नक्वा परररिेत स्व्णसामानय 
जनांनी ननर्णय घेऊन राजाला सतते्वरून िूर केलयाची 
उिाहररेही आढळतात.

श्रेेिीव्यवसथि्य : राजयाचया समि् रीसाठी शेती, 
पशुपालन यांचयाबरोबरीने वयापार आनर वयापाराचे 
सुयोगय ननयोजन आनर संघटन या गोष्ींनाही महत््व 
असते. महाजनपिांचया समि् रीमधये वयापारी आनर 
कारानगरांचया श्ेरींचा मोठा ्वाटा होता. या श्ेरींची 
न्वनशष् पद्तीची रचना आनर काय्णपद्ती असे. 
न्वन्वर वय्वसायांचे स्ानन्वनशष् संघटन असरे, 
वया्वसानयक कौशलयांचे ्वंशपरंपरेने होरारे हसतांतरर 
कररे, अनुभ्वी जयेष्ठांकडे वय्वसायाचे नेतत्व असरे 
आनर ते इतरांनी स्वेच्ेने स्वीकाररे, ही श्ेरींची 
्वैनशषट्ये होती.

श्ेरींचे स्वत चे ननयम असत. तयामुळे तयांची रचना 
बंनिसत स्वरूपाची असे. श्ेरींचे बंनिसत स्वरूप हे 
जानतवय्वस्ा उिय पा्वणयाचया काररांपैकी एक 
महत््वाचे कारर समजले जाते. श्ेरींमधये ्वेतना्वर काम 
करराऱया बाहेरील कामगारांना कम्णकार  आनर 
न्वना्वेतन काम करराऱयांना िास  असे महरत असत.

मौय्ण काळापययंत श्ेरीवय्वस्ेला राजकीय, 
सामानजक आनर आन््णक वय्वहारांमधये महत््व प्राप्त 
झाले होते. कौनटलयाचया मते श्ेरीं्वर राजाचे ननयंत्र 
असरे अतयंत महत््वाचे होते; कारर श्ेरींचया रचनेमधये 
सततेचया प्रभा्वी ्वहनाचे माधयम बनणयाची क्षमता होती. 
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मौय्ण काळातील रसते आनर िळर्वळराचया वय्वस्ेची 
न्वशेर काळजी घेतली जात होती, हे सम्ाट अशोकाचया 
नशलालेखांचया आरारे सपष् निसते. तयामुळे मौय्ण 
काळात मालाची ने-आर आनर लोकांचे जारे-येरे हे 
अनरक सुकर झाले होते. अ्ा्णतच ही पररशस्ती 
वयापाराचया ्वाढीसाठी तसेच श्ेरीचया न्वकासासाठी 
अनुकफूल होती.

श्ेरींचया काय्णपद्ती्वर राजसततेचे ननयंत्र असे. 
श्ेरींचया माफ्कत होरारे उतपािन, आन््णक वय्वहार, 
ए्वढेच नवहे तर श्ेरीन्वनशष् परंपरा इतयािींचया 
तपशील्वार न िी बारकाईने केलया जात. नगरामधये 
प्रतयेक श्ेरीला स्वतंत् जागा ठर्वून निलेलया असत.

श्ेरीतील सिसय आनर कम्णकार यांचयातील 
परसपरसंबंर, उतपािनाचे टपपे, उतपानित मालाची नकमत 
ठर्वरे यांसार या गोष्ींसाठी प्रतयेक श्ेरीचया स्वतंत् 
परंपरा आनर तयां्वर आराररत ननयम असत. तयांमधये 
राजकीय प्रशासनयंत्रा ढ्वळाढ्वळ करत नसे. तयामुळे 
श्ेरींची स्वायततता अबानरत राहत असे. श्ेरीचया 
संिभा्णत एखािा ननर्णय यायचा असेल तर तो घेताना 
राजा श्ेरीचया प्रनतननरीचा सल्ा घेत असे.

कारानगरांचया श्ेरीप्रमुखास जयेष्ठक/जे क असे 
महरत असत. वयापाऱयांचया श्ेरीप्रमुखास श्ेष्ठी/से ी 
महटले जाई. उतपािन आनर वयापार यांखेरीज श्ेरी 
तयांचया ननरीमरून समाजासाठी उपयुक्त कामेही करत 
असत. तयांमधये गरजूंना िानरम्ण आनर माफक िराने 
कज्ण िेरे यांचा समा्वेश होता.

६.६ तत्वज्ञ्यन आणि णवणवध सांप्रद्य्य
महाजनपिांचया काळात बिलतया राजकीय आनर 

आन््णक शस्तीचे प्रनतनबंब समाजाचया लौनकक आनर 
पारलौनकक जी्वनासंबंरीचया राररांचया क्षेत्ात उमटरे 
अपररहाय्ण होते. ्वैनिक परंपरां्वर आरारलेलया राररांमधये 
गहस्जी्वन, यज्संस्ा आनर लौनकक समद्ी 
यासंबंरीचे न्वचार मधय्वतथी होते. ्वैनिक काळाचया 
शे्वटी शे्वटी मान्वी जी्वनाचया अशसतत्वाचा अ््ण, 
मान्वाचे ्वैश््वक पसाऱयातील स्ान, मतयूचे रहसय 
आनर मतयूनंतरचा आतमयाचा प्र्वास यांसार या अमूत्ण 
गोष्ींचा न्वचार प्रकरा्णने सुरू झाला. उपननरिांचया 
नननम्णतीची सुरु्वात झाली. तयाद्ारे सुरू झालेलया 

न्वचारमं्नातून आतमयाचे अशसतत्व नचरंतन असते या 
राररे्वर आरारलेले तत््वज्ान ते आतमयाचे अशसतत्व 
नाकाररारे तत््वज्ान अशा न्वन्वर प्रराली उियाला 
आलया. तयांमधये जे अनुभ्वनसद् असते तयालाच सतय 
मानराऱया आनर ्वैनिक राररां्वर आरारलेली 
समाजवय्वस्ा आनर कम्णकांडे यांना मुळापासून 
नाकाररारी चा्वा्णक नक्वा लोकायत यांसारखी ताशत््वक 
प्ररालीही होती. चा्वा्णक हे अ गणय नाशसतक िश्णन 
असून तयाने ्वेिप्रामाणय, ई््वर आनर परलोक यांचे 
अशसतत्व आनर तयातून उि् भ्वरारे कम्णकांड यांना न्वरोर 
केला. भारतीय न्वचाररारेतील ते एकमे्व जड्वािी 
(भौनतकता्वािी) िश्णन आहे.

प्राचीन भारतीय िश्णनांची ताशत््वक बीजे या 
काळात रो्वली गेली, असे महरणयास हरकत नाही. तया 
दृष्ीने इस्वी सनापू्वथीचे सहा्वे शतक महत््वाचे आहे. 
गहस्ाश्माचा तयाग करून, अंनतम सतयाचा शोर 
घेणयासाठी एका स्ाना्वर न राहता सतत भटकती 
कररारे परर ाजक  नक्वा श्मर  आनर तयांचा 
नशषयसंप्रिाय यांची सुरु्वात हे या काळाचे ्वैनशषट्य 
आहे. या काळात जे तत््वज्ान समाजातील न्वन्वर 
सतरांतील लोकांना मोठ्या प्रमारा्वर आपलेसे ्वाटले. 
तयामधये ्वर्णमान महा्वीर आनर गौतम बुद् यांनी 
केलेला उपिेश आनर तयांनी मांडलेले तत््वज्ान 
अ क्रमा्वर होते. तयांचया नशक्वरुकीमधये समाजातील 
्वर्ण आनर जातीं्वर आरारलेलया समाजवय्वस्ेतील 
न्वरमतेतून बाहेर पडणयाचा माग्ण होता.

जैन आनर बौद् या िोनही िश्णनांचा अंतभा्ण्व 
नाशसतक िश्णनांमधये केला जातो. ्वर्णमान महा्वीर आनर 
गौतम बुद् या िोघांनीही ्वेिांचे प्रामाणय आनर ्वैनिक 
कम्णकांड या गोष्ी नाकारलया. तयांना समाजाचया स्व्ण 
सतरांतून मोठ्या सं येने अनुयायी नमळाले.

६.७ नवीन धमयाप्रव्यह
िैैन धमया : जैन रमा्णला खूप प्राचीन परंपरा आहे. 

जैन परंपरेनुसार ्वर्णमान महा्वीर हे जैन रमा्णचया २४ 
ती्यंकरांपैकी शे्वटचे ती्यंकर होत. पा््व्णना् हे तेन्वसा्वे 
ती्यंकर होते. तयांनी तयांचया अनुयायांना अनहंसा, सतय, 
असतेय आनर अपरर ह या चार प्रनतज्ा निलया. 
महा्वीरांनी तयांचया अनुयायांना तयाचया जोडीला पाच्वी 
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वधयाम्यन मह्यवीर

चया्णची प्रनतज्ा निली. यांना पंचमहा ते  असे 
महरतात.

महा्वीरांनी स्वत  जैन संघाची स्ापना केली. 
सम्ाट चं गुप्त मौय्ण हा ्ेर भ बाहू या जैन संघाचया 
सहावया प्रमुख आचायायंचा समकालीन होता. जैन 
परंपरेनुसार सम्ाट चं गुप्ताने जैन रमा्णचा स्वीकार केला 
होता.

बौद्ध धमया : गौतम बुद् आनर ्वर्णमान महा्वीर 
हे समकालीन होते. गौतम बुद्ांचा जनम नेपाळमरील 
लुंनबनी (रुशममनिेइ) ये्े इस्वी सन पू्व्ण ५६३ मधये 
झाला. गौतम बुद्ांचया नपतयाचे ना्व शुद्ोिन होते. 
ते शाकय कुळातील होते. गौतम बुद्ांचया आईचे ना्व 
मायािे्वी होते. तया कोलीय कुळातील होतया. गौतम 
बुद्ांचया पतनीचे ना्व यशोररा होते. 

्वयाचया २९ वया ्वरथी गौतम बुद्ांनी सतयाचया 
शोरा््ण गहतयाग केला. या घटनेला बौद् परंपरेत 
महानभननषक्रमर  असे महटले जाते. तयानंतर सहा ्वरदे 

्वेग्वेग ा गुरूचे माग्णिश्णन, ती  तप सारना यांसार या 
गोष्ींचया माधयमातून तयांनी अंनतम सतयाचे ज्ान 
नमळ्वणयाचा प्रयतन केला. परंतु तयातून काही साधय 
होत नाही, असे लक्षात आलयानंतर ते ननरंजन 
(नललाजन) निीचया काठा्वर, गया ये्े एका नपंपळ 
्वक्षाखाली धयानस् बसले. इ्े ्वयाचया ३५ वया ्वरथी 
तयांना ज्ानप्राप्ती झाली. ते बुद्  आनर त्ागत , 
तसेच शाकयमुनी  महरून ओळखले जाऊ लागले. 
ज्ानप्राप्तीनंतर तयांनी सारना्ज्वळील इनशप र  ये्े 
मग्वनामधये पनहला उपिेश केला. या प्रसंगाला 
रममच पबततन  असे महटले जाते. पुढे ४५ ्वरदे 

लोकांना रममाचा उपिेश करणयासाठी तयांनी सतत मंती 
केली. तयांनी पाली या लोकभारेमधये उपिेश केला.

गौतम बुद्ध

्वर्णमान महा्वीरांचे नपता नसद्ा््ण हे ज्ातक कुळाचे 
प्रमुख होते. आई नत्शलािे्वी या नलच््वी कुळातील 
होतया. ्वर्णमान महा्वीरांचा जनम इस्वी सन पू्व्ण ५९९ 
मधये ्वैशाली नगराज्वळील कुड ाम ये्े झाला. 
महा्वीरांचया पतनीचे ना्व यशोिा होते. ्वयाचया ३०वया 
्वरथी तयांनी सतयाचया शोरा््ण गहस्ाश्माचा तयाग 
केला. ्वयाचया ४२ वया ्वरथी तयांना के्वलज्ान प्राप्त 
झाले. लोक तयांना के्वली , नजन  आनर महा्वीर  
अशा उपारींनी संबोरू लागले. तयांचया अनुयायांना 
जैन  अशी उपारी प्राप्त झाली. क्वलयप्राप्तीनंतर ३० 

्वरदे ्वर्णमान महा्वीरांनी लोकांना उपिेश करणयासाठी 
सतत मर केले.

महा्वीरांनी अर्णमागरी या लोकभारेत उपिेश 
केला. तयांनी सिाचरर आनर तस् आयुषयाचा 
पुरसकार केला. तयांनी समयक िश्णन, समयक ज्ान आनर 
समयक चाररत् या तीन तत््वां्वर भर निला. या तीन 
तत््वांना जैन रमा्णची नत्रतने  असे महरतात. नत्रतने ही 
के्वलज्ानप्राप्तीचया मागा्णची आकांक्षा करराऱया 
वयक्तीसाठी मूलभूत माग्णिश्णक तत््वे आहेत. चेतन 
आनर अचेतन अशा स्व्ण अशसतत्वामधये कमी-जासत 
प्रमारात जारी्व असते. तयांना इजा केली तर तया 
प्रतयेकामधये ्वेिना उतप  होते, असे महा्वीरांनी 
सांनगतले.

अनेकानत्वाि हे ्वर्णमान महा्वीर यांचया तत््वज्ानाचे 
गाभासूत् होते. तयानुसार सतय हे एकांगी नसून तयाचे 
अनेक पैलू असतात.
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गौतम बुद्ांनी तयांचया उपिेशात िु ख  या 
मनुषयजी्वनाचया मूलभूत प्र्नाकडे लोकांचे लक्ष ्वेरले. 
मुळात िु ख उतप  का होते आनर िु ख उतप च होऊ 
न िेणयाचा उपाय काय, या िोन गोष्ींना अनुलक्षून 
तयांनी लोकांना उपिेश केला. तयांचया उपिेशात तयांनी 
चार आय्णसतये  सांनगतली. (१) जगात स्व्णत् दुःख 
आहे. (२) िु खाचे मूळ तृष्ि्य आहे. (३) तषरे्वर 
न्वजय नमळ्वला की दुःखणनरोध होतो. (४) अष्ट्यांणगक 
म्यगया हा िु खननरोराचा माग्ण आहे. 

अष्ांनगक मागा्णमधये गौतम बुद्ांनी पुढील आठ 
गोष्ी सांनगतलया.
(१) समयक  दृष्ी (ननसग्णननयमान्वरुद् काहीही घडत 

नाही, हे स्वीकाररे)
(२) समयक  संकलप (योगय ननरा्णर)
(३) समयक  ्वाचा (योगय बोलरे)
(४) समयक  कमा्णनत (योगय ्वत्णरूक)
(५) समयक  आजी्व (योगय मागा्णने उपजीन्वका)
(६) समयक  वयायाम (अयोगय गोष्ी प्रयतनपू्व्णक 

टाळरे)
(७) समयक  समती (नचतताची अखंड सा्वरानता आनर 

तयायोगे योगय गोष्ींची समती)
(८) समयक  समारी (सुखिु खाचया पलीकडील 

अ्वस्ेमधये नचतत शस्रा्वरे).
अष्ांनगक मागा्णलाच मधयम प्रनतपि  असे महटलेले 

आहे.
गौतम बुद्ांनी नभकखूंचा संघ प्रस्ानपत केला. 

बौद् रममामधये बुद्, रमम आनर संघ यांना शरर 
जाणयाची संकलपना महत््वाची आहे. या संकलपनेला 
नत्शरर  असे महरतात. बुद्ं सररं गच्ानम, रममं 

सररं गच्ानम आनर संघं सररं गच्ानम  या तीन 
प्रनतज्ा बौद् रमा्णमधये आ्व्यक मानलेलया आहेत.

इस्वी सनापू्वथी सहावया शतकात प्राचीन भारतात 
जी्वनाचया स्व्णच क्षेत्ांत परर्वत्णन घडून आले. 
महाजनपिांमरील सततासंघरा्णला या शतकात सुरु्वात 
झाली. काशी, कोसल, अ्वंती आनर मगर या चार 
महाजनपिांमधये हा सततासंघर्ण सुरू रानहला. इस्वी 
सनापू्वथी चौरया शतकापययंत मगराची राजसतता प्रबळ 
होत गेली आनर इतर महाजनपिांचे स्वतंत् अशसतत्व 
संपुष्ात येत गेले. मगराचया उियाचा इनतहास आपर 
आठवया पाठात समजून घेरार आहोत.

ख्यलील म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच 
आवडेल : नेपाळमरील रुशममनिेइ  ये्ील 
उतखननात मौय्ण सम्ाट अशोकाचा सतंभलेख 
नमळाला. तया लेखात असे महटले आहे की, 

ि्ेवानामनपय नपयिसी  राजाचया राजयानभरकेानतंर 
तो स्वत  या स्ळाला भेट िेणयासाठी आला 

आनर तयाने इ्े प्रा््णना केली. तो असे जाहीर 
करतो की बुद् शाकयमुनींचा जनम इ्े झाला 
याचे समरर िेरारा िगडी सतंभ इ्े उभा कर्वला. 
लोकांमधये या स्ळाप्रती आिरभा्व ननमा्णर 
होणयासाठी तयाने हे केले. तयाने लुंनबनी ाम 
समद् वहा्वे या हेतूने तया्वरील कर माफ केला.
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सव्यध्य्य्य

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यने ्ूिया णलह्य.

 १. अ्मक हा श ि  भारेतील आहे.
   (अ) पाली  (ब) संसकृत
   (क) अर्णमागरी (ड) प्राकृत
 २. काशी या महाजनपिाची  ये्े राजरानी 

होती.
  (अ) गोरखपूर  (ब) चंिानगर
  (क) राजगह  (ड) ्वारारसी
 ३. गौतम बुद्ांचा जनम  ये्े झाला.
  (अ) कुनशनगर  (ब) सारना्
   (क) लुंनबनी  (ड) पाटलीपुत्
 ४. उततर पांचाल ्व िनक्षर पांचाल साम्ाजयाची 

 निी ही नैसनग्णक सीमा आहे.
   (अ) यमुना  (ब) भागीर्ी
  (क) गंगा  (ड) ननरंजन

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
   १. काेसल  - श्ा्वसती
   २. अंग - चंपा
   ३. मतसय - म्ुरा
   ४. गांरार - तक्षनशला

प्र.२ (अ) गट्यत न बसि्यर्य शबद ओळख्य.
 बुद्, त्ागत, शाकयमुनी, ्वर्णमान महा्वीर

 (ब) ्योग्य क्यरि णनवडून णवध्यन ्ूिया कर्य.
 गौतम बुद्ांनी ४५ ्वरदे सतत मंती केली. कारर...
  (अ) गुरूचया शोरासाठी
  (ब) तप्चया्ण करणयासाठी
  (क) लोकांना रममाचा उपिेश करणयासाठी
  (ड) ज्ान नमळ्वणयासाठी

प्र.३ सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य.



जैनरम्ण

पंचमहा ते

      पा््व्णना्          ्वर्णमान महा्वीर

प्र.४ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. सोळा महाजनपिांचा उिय झाला.
 २. भारतात िुसऱया नागरीकरराची सुरु्वात झाली.
 ३. ्वर्णमान महा्वीर आनर गौतम बुद् यांना अनेक 

अनुयायी नमळाले.

प्र.५ ्ुढील सांकल्न्य स्ष्ट कर्य.
 १. नाशसतक िश्णन
 २. गौतम बुद्ांनी सांनगतलेले अष्ांग माग्ण

प्र.६ ख्यलील मुद् द्यांच्य्य आध्यरे सणवसतर उततर णलह्य.
 महाजनपिामरील राजयवय्वस्ा खालील मुि् द्ांचया 

आरारे सपष् करा.
 (अ) राजयांचे प्रकार िश्ण्वराऱया संज्ा (ब) राजाची 

नन्वड (क) राजाचे अनरकार (ड) ननर्णय प्रनक्रया

उ्क्रम
 १. जैन रमायंचया ती्यंकरांची मानहती सं नहत करा.
 २. जातक क्ांन्वरयी मानहती नमळ्वा. एखाद्ा 

जातक क्ेचे नाट्यीकरर करा.
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७.  भारत आणण इराण (पण्शिया)

७.१ भ्यरती्य उ्खांड आणि इर्यि
भारतीय उपखंड आनर इरार यांचयातील वयापारी 

आनर सांसकृनतक संबंर हडपपा काळापासूनच प्रस्ानपत 
झालेले होते, याचे पुरा्वे ते्ील प्राचीन स्ळांचया 
उतखननांमधये नमळाले आहेत. हडपपा संसकृतीशी 
समकालीन असलेले एलामचे साम्ाजय हे इरारचया 
नै तय भागात होते. ते सांसकृनतकदृषट्या मेसोपोटेनमयाला 
अनरक ज्वळचे होते. एलाम साम्ाजयाचया राजरानीचे 
ना्व सुसा  असे होते. तया्वरून तया प्रिेशाला 
सुनसयाना  असे महटले जायचे. पुढे इरारमधये न्वन्वर 

राजघराणयांची सतता उियाला आली तरी तयांची राजरानी 
सुसा ये्ेच रानहली. सुसा ये्ील पुरातत््वीय संशोरनाचया 
आरारे इरार आनर हडपपा संसकृती यांचयातील वयापारी 
आनर सांसकृनतक संबंरांबाबत पुशष्िायक पुरा्वा 
नमळालेला आहे.  

७.१ भ्यरती्य उ्खांड आणि इर्यि
७.२ ्णशया्यन (अखमोनी्य) स्यम्र्यज्य आणि ग्ीस 

्य्यांच्य्यतील लढ्य्य्य
७.३ ्णशया्यन (अखमोनी्य) स्यम्र्यज्य आणि भ्यरत 
७.४ इर्यिच्य र्यिकी्य आणि स्यांसककृणतक प्रभ्यव
७.५ तषिणशल्य 
७.६ णसकंदर्यची सव्यरी

प्रिेशालाही पास्ण  असेच ना्व होते. तया प्रिेशातील 
प्रमुख शहराचे ना्वही पास्ण  असेच होते. ीक लोक 
या शहरास पनस्णपोनलस  असे महरत. या पास्ण प्रांतात 
उियाला आलेले, महरून अखमोनीय साम्ाजयाचा उल्ेख 
पनश्णयन साम्ाजय  असा केला जातो.

सम्ाट िुसरा सायरस याने पासारगाि  ये्े राजरानी 
बांरणयास सुरु्वात केली होती. परंतु तयाचया हयातीत 
ती पूर्णत्वाला गेली नाही. िुसरा सायरस याचा मुलगा 
िुसरा कशमबसेस हा तयाचयानंतर राजा झाला. तयाने 
तयाची राजरानी सुसा ये्े हल्वली. तयाने इनजप्त नजंकफून 
घेतले होते.

िुसरा कशमबसेस याचयानंतर गािी्वर आलेला 
पनहला िायु्णश याने सुसाचया तटबंिीचे मजबुतीकरर 
केले. सुसा  ये्े  तयाने  मोठा  राज्वाडा  आनर  
अपािान (अनेक खांबी सभागह)  बांरले. तयाच  
रतथी्वर तयाने पनस्णपोनलस  हे न्वे शहर ्वस्वले आनर 
ते्े स्वत चया नन्वासासाठी एक न्वा राज्वाडा आनर 
अपािान  बांरले.  

्णशया्यन स्यम्र्यज्य्यच्य नक्यश्य ््यहण्य्यस्यठी ख्यलील सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य. : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/
Persian_Empire%2C_490_BC.pnghttps://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Persian_Empire,_490_BC.png

इरारचया साम्ाजयाची प्रस्ापना अखमोनीय 
घराणयातील िुसरा सायरस याने केली. तो पास्ण या 
जमातीमरील होता. या जमातीचे  ्वासतवय  
अफगानरसतानला  लागून  असलेलया  इरारचया  
्वायवयेकडील  ड गराळ  प्रिेशात  होते. तयामुळे तया 

इरार भौगोनलकदृषट्या पू्व्ण आनर पश्चम 
आनशयाला जोडरारा प्रिेश आहे. तयामुळे पू्व्ण आनर 
पश्चम आनशयामधये चालराऱया वयापारात आनर 

सुस्य ्येथिील 
अ््यद्यन-

्ुनरयाणचत णचत्
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सहि ि्यत्य ि्यत्य : इरारचे एररयाना  असे 
आरखी एक प्राचीन ना्व आहे. ीक इनतहासकारांचया 
लेखनात तयाचा उल्ेख एररयाने  या ना्वाने केलेला 
निसतो.  एररयाना हे एररयानेचे लटीन रूप आहे. 

७.२ ्णशया्यन (अखमोनी्य) स्यम्र्यज्य आणि ग्ीस 
्य्यांच्य्यतील लढ्य्य्य

ीक इनतहासकारांनी अखमोनीय साम्ाजय आनर  
ीक नगरराजये यांमधये ्वारं्वार झालेलया लढायांबद्ल 

नलनहलेले आहे. तयामधये नहरोडोटस या इनतहासकाराचे 
लेखन महत््वाचे आहे. पश्चम आनशयातील राजये तसेच 
भूमधय समु ातलया ीक बेटां्वरील नगरराजये अखमोनीय 
सम्ाटांनी प्र्म नजंकफून घेतली. या प्रिेशांमरील राजयांशी 
तयांचया ्ोट्यामोठ्या लढाया होत असत. या लढायांमधये 
आयोननयाचया ीकांनी अखमोनीय सततेन्वरुद् केलेला 
उठा्व महत््वाचा मानला जातो. 

िुसरा सायरस याने इस्वी सनापू्वथी ६वया शतकाचया 
मधया्वरीचया सुमारास भूमधय समु ाचया उततरेला 
असलेले नलनडया  हे राजय नजंकफून घेतले. तयामुळे 
नलनडयाचया सततेखाली असलेली  आयोननयातील  ीक  
नगरराजये  आपोआपच  अखमोनीय  साम्ाजयात  
समान्वष्  झाली. आयोननयातील ीक हे ीसमरील 
अ्ेनसमरून स्लांतर करून अनाटोनलयात महरजे  
तुक्कसतानचया आनशयामरील भूभागात आले होते. या 
प्रिेशाला आनशया मायनर  असेही महरतात. 

 पनहलया िायु्णशचया काळात आयोननयातील स्व्ण 
ीक नगरराजयांनी एकनत्त येऊन अखमोनीय सततेन्वरुद् 

उठा्व केला. पाच ्वरायंचया िीघ्ण संघरा्णनंतर अखेर 
अखमोनीय सेनाप्रमुखांना एकनत्त झालेलया ीकांचा 
पराभ्व करून आयोननयन बंडाचा पूर्ण बीमोड करणयात 
यश नमळाले. 

या उठा्वाचया अपयशाचे पररराम ीस आनर 
पनश्णयाचया पुढील काळातील परसपरसंबंरांचया दृष्ीने 
महत््वाचे आहेत. उठा्वाचया ्वेळी आयोननयन ीकांना 
अ्ेनस  आनर एररनटट्या  या ीसमरील नगरराजयांनी 

मित केली होती. तयाचे नननमतत करून पनहला िायु्णश 
अ्ेनस्वर चाल करून गेला. अ्ेनसज्वळचया मरे्ॉनचया  
मैिाना्वर  ही  लढाई झाली महरून नतला मरे्ॉनची 
लढाई  महरतात. या लढाईत पनहलया िायु्णशचया सैनयाला 
पराभ्व पतकरा्वा लागला. 

पनहलया िायु्णशचा ्वारस झेरेकसेसने पुनहा एकिा 
ीस्वर स्वारी केली. मात् तयालाही माघार या्वी 

लागली. तयानंतरही ीस आनर अखमोनीय सततेमधये 

पया्णयाने सांसकृनतक िे्वारघे्वारीत इरारचे स्ान 
महत््वाचे होते. 

सहि ि्यत्य ि्यत्य : १. अलेकझांडर या 
ना्वाचे रूपांतर नसकिर  कसे झाले, हा 
भाराशासत्ाचया अभयासाचा न्वरय आहे. 
अलेकझांडट्ॉस  या मूळ ीक ना्वाचे अलेकझांडर 

हे रूपांतर आहे. अलेशकझन  महरजे रक्षर कररे 
आनर अनडट्ॉस  महरजे मारूस. अलेकझांडर या 
ना्वाचा अ््ण लोकांचे रक्षर कररारा असा होतो . 
इसकनडर , सकनडर  ही अलेकझांडर या ना्वाची 

पनश्णयन रूपांतरे आहेत. तयाचेच रूपांतर नसकिर  
असे झाले.

२. सुसा, पासारगाि, पनस्णपोनलस आनर 
बेनहसतुन ये्ील सम्ाट िायु्णश पनहला याचया 
नशलालेखांना जागनतक सांसकृनतक ्वारसास्ळाचा 
िजा्ण प्राप्त झालेला आहे.

इनतहासपू्व्ण काळापासून सुरू असलेला आनशया 
आनर पनश्णयन आखातापययंत आनर ते्ून पुढे  
मेसोपोेटेनमया  आनर  इनजप्तपययंत  चालरारा  वयापार, 
पनश्णयन  साम्ाजयाचया  काळात  ीस आनर रोमपययंत 
न्वसतारला. प्राचीन काळापासून वयापारी तांडे ्वापरत 
असलेलया मागायं्वर पनश्णयन सम्ाटांनी सुरनक्षततेची 
वय्वस्ा ननमा्णर केली. तयांनी काही मागायंची पुनबायंररीही 
केली. िुसरा सायरस आनर पनहला िायु्णशने सुसा  ये्ून 
सुरु्वात होऊन भूमधय समु ापययंत पोचरारा रसता 
न्वकनसत केला. हा माग्ण रॉयल रोड  या ना्वानेे 
ओळखला जातो. हा माग्ण सुमारे २५०० नकलोमीटर 
लांबीचा होता. रॉयल रोडचया काही शाखा भारतीय 
उपखंड तसेच इनजप्त यांना जोडत असत. मनसडोननयातून 
आलेलया नसकिराने प्र्म पनश्णया आनर नंतर भारतीय 
उपखंडाचा ्वायवय प्रिेश यांचया्वर स्वारी करणयासाठी 
याच मागा्णचा उपयोग केला.
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िीघ्ण काळ संघर्ण चालू रानहला. सरतेशे्वटी अ्ेनस 
आनर इतर नगरराजयांचया ीक संघाने आयोननयामरील 
ीकांना स्वतंत् करणयासाठी ते्ील अखमोनीय 

सततेन्वरुद् लढा पुकारला. या संघरा्णमधये कुठलयाच 
पक्षाला ननरा्णयक न्वजय नमळाला नाही आनर इस्वी 
सनापू्वथी ४४९ मधये अ्ेनसचया नेतत्वाखालील ीक 
संघ आनर अखमोनीय सततेमधये तह झाला. 

या िीघ्ण काळ चाललेलया संघरा्णमधये अखमोनीय 
सतता िुब्णल होत गेली. ीक आनर अखमोनीय संघरा्णचे 
िूरगामी पररराम राजकीय आनर आन््णक क्षेत्ा्वर होरे 
अपररहाय्ण होते. परंतु तयाचा आरखी एक प्रतयक्ष नक्वा 
अप्रतयक्षररतीने झालेला पररराम होता. मनसडोननयाचा 
राजा नतसरा अलेकझांडर महरजेच महान जगजजेता महरून 
उपारी नमळालेला सम्ाट नसकिर याने पनश्णया्वर केलेली 
स्वारी हा तो पररराम होय.

एररयन या इस्वी सनाचया पनहलया शतकात होऊन 
गेलेलया ीक इनतहासकाराने नलनहलेलया अॅनाबेजसस* 
ऑफ अलेक्ाांडर’ या ं्ात नतसरा िायु्णश, अखमोनीय 
साम्ाजयाचा शे्वटचा सम्ाट आनर अलेकझांडर या 
िोघांनी एकमेकांना नलनहलेलया पत्ांचा उल्ेख केला 
आहे. आपली आई, पतनी आनर मुले यांना मुक्त करा्वे 
अशा आशयाचे पत् नतसऱया िायु्णशने अलेकझांडरला 
पाठ्वले. अलेकझांडरने उततरािाखल नलनहलेलया पत्ात, 
पनश्णयन सम्ाटांनी  ीकां्वर  पू्वथी  आक्रमर  करून  
तयांना निलेलया िु खाची आठ्वर करून निली आनर 
आक्रमक पनश्णयनांना नशक्षा करणयासाठी समु  पार करून 
आपर आनशयात आलो आहोत, असेे नलनहले. याच 
पत्ात पुढे नतसऱया िायु्णशने आपलयान्वरुद् ीकांना 
भडका्वणयाचा प्रयतन केलयाचा आरोप करून, तयाला 
अलेकझांडरने तो पराभूत राजा असलयाची जारी्व करून 
िेत, आपलयाबरोबर समान िजा्णचया नातयाने ्वागणयाचा 
प्रयतन करू नये, असे खडसा्वले.

सहि ि्यत्य ि्यत्य : नहरोडोटस याचा जनम 
इस्वी सनापू्वथी ४८४ मधये हेनलकारनसस ना्वाचया 
एका प्राचीन ीक नगरराजयात झाला. ीक 
नगरराजये आनर अखमोनीय साम्ाजय यांचयात इस्वी 
सनापू्वथी ५०० ते ४४९ या काळात झालेलया 
लढाया आनर युद्ांमागील काररपरंपरेचा ्वेर घेरे 
हा प्रमुख उद्ेश मनाशी ररून तयाने लेखनास 
सुरु्वात केली. तयातून जो ं् नसद् झाला, तया 

ं्ाचे ीक ना्व नहसटोररया  (ि नहसटरीज) असे 
आहे. ं्ाचया सुरु्वातीलाच तयाने महटले आहे, 

मी, हेनलकारनससचा नहरोडोटस इ्े मा या 
शोरातून नमळालेली मानहती सािर करत आहे. हेतू 
हा की काळाचया ओघात मान्वी कामनगरी 
न्वसमरराचया पडद्ाआड जाऊ नये आनर महान 
्व न्वल करा्वे अशा कृती- ीकांचया असोत की 
बब्णर (पनश्णयन) लोकांचया-तयांचा गौर्व उरा्वला 
जाऊ नये.  

एखाद्ा न्वनशष् प्र्नाचा ्वेर घेणयासाठी 
मानहती जम्वून तया मानहतीची कालक्रमानुसार 
मांडरी करणया्वर भर िेरारा, नहरोडोटस हा पनहलाच 
इनतहासकार होता. हे करत असताना तयाने िे्व, 
मनुषयाचे नशीब यांसार या गोष्ींचा उपयोग केला 
नाही. नंतरचया काळात कालक्रमानुसार घटनांची 
मांडरी कररे हे इनतहासलेखनाचे आ्व्यक सूत् 
बनले. इनतहासलेखनाला एका स्वतंत् ज्ानशाखेचे 
स्वरूप प्राप्त होणयाचया प्रनक्रयेत हे सूत् पायाभूत 
ठरले महरून नहरोडोटसला इनतहासलेखनाचा जनक 
मानले जाते. 

* ‘अॅनाबेजसस’ महणिे ‘कूच करणे’.* ‘अॅनाबेजसस’ महणिे ‘कूच करणे’.

७.३ ्णशया्यन (अखमोनी्य) स्यम्र्यज्य आणि भ्यरत
जया काळात भारतातील महाजनपिांमरील 

सततासपरदेतून सरतेशे्वटी मगर साम्ाजयाचा उिय झाला, 
तयाच काळात भारतीय उपखंडाचया ्वायवय प्रिेशातील 
्ोटी ्ोटी स्वतंत् राजये नजंकफून घेत अखमोनीय 
सम्ाटांनी तयांचया साम्ाजयाची सीमा पंजाबपययंत 
न्वसतारली. 

अखमोनीय सम्ाटांचे अनभलेख आनर ीक 

या्वरून िुखा्वली गेलेली ीकांची अशसमता आनर 
पनश्णयन सततेला आपर सहज नम्वू शकतो हा 
आतमन्व््वास, या िोन गोष्ी काही अंशी तरी 
अलेकझांडरचया मोहीमेला प्रेररा िेराऱया ठरलया, असे 

महरता येते. 
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लेख खरोष्ठी लीपीत कोरलेले आहेत. राजाज्ा असलेले 
कोरी्व लेख मोकयाचया जागी प्रिनश्णत करणयाची 
पद्तही अखमोनीय सम्ाटांचया लेखांचया उिाहररा्वरून 
घेतलेली होती, असे निसते.

नहरोडोटसचया मानहतीनुसार पनहला िायु्णश याने 
नसंरू निी आनर अरबी समु ाची मानहती नमळ्वणयासाठी 
अनेक शोरक पाठ्वले होते. तयामधये सकायलकस फ 
काययंिा  या ना्वाने ओळखला जारारा आयोनीयाचा 

ीक खलाशी होता. तो भारतापययंत पोचरारा पनहला 
आयोननयन ीक होता. सकायलकसने नसंरू निीपासून 
सुरु्वात करून अरबी समु ाचया नकनाऱयाला ्वळसा 
घालत तांबड्ा समु ात प्र्वेश केला आनर तो नाईल 
निीचया मुखापाशी सुएझ  ये्े पोचला. या तयाचया  
प्र्वासाला अडीच ्वरदे लागली. 

सकायलकसचया प्र्वासाचा ्वततानत पेरर स फ 
सकायलकस  या ना्वाने प्रनसद् आहे. तयाचा मूळ 
्वततानत उपल र नसला तरी तयाची मानहती ीक 
इनतहासकारांचया लेखनातून आपलयाला नमळते. 
सकायलकसचया ्वततानतामुळे पश्चमेकडील लोकांना, 
न्वशेरत  ीकांना, प्र्मच भारतीय उपखंडाची मानहती 
उपल र झाली. सकायलकसचया मोनहमेचया पूत्णतेनंतर 
्ोड्ाच अ्वरीमधये पनहलया िायु्णशने नसंरू निीचया 
खोऱयाचया खालचया प ातील प्रिेश नजंकफून घेतला. 

सकायलकस सुएझ ये्े पोचला तेवहा इनजप्तचया 
फरोने खरलेला नाईल आनर तांबडा समु  यांना 
जोडरारा एक काल्वा अशसतत्वात होता. िायु्णशने तो 
पुनहा खोि्वला. तयामुळे पनश्णया आनर भारतीय 
उपखंडातील िळर्वळरासाठी एक सागरी माग्ण  नवयाने 
खुला झाला. 

या समु ी मागा्णमुळे अखमोनीय साम्ाजयात समान्वष् 
असलेलया भारतीय उपखंडातील ्वायवय प्रिेश आनर 
नसंर-पंजाबचया प्रिेशातील वयापाराला उनज्णता्वस्ा 
आली. पनश्णयन बाजारांमधये भारतातून येराऱया हशसतिंत 
आनर साग्वानी लाकफूड या गोष्ींना मोठ्या प्रमारा्वर 
मागरी होती. सुसा ये्ील िायु्णशचया कोरी्व लेखात 
भारतीय हशसतिंत आनर साग्वानी लाकडाचा ्वापर 
राज्वाड्ाचया बांरकामासाठी केलयाचे नमूि केले आहे.

नहरोडोटसने अखमोनीय सैनयातील भारतीय सैननकांचे 

इनतहासकारांचया न िींचया आरारे अखमोनीय सम्ाट 
िुसरा सायरस याने काबूलचया खोऱयाचा (गांरार) प्रिेश 
नजंकफून घेतला, असे निसते. हा प्रिेश अखमोनीय 
साम्ाजयात समान्वष् होता.  तयानंतर  पनहला  िायु्णश  
याने  नसंर आनर पंजाब नजंकफून घेतला. न्वतसता 
(झेलम) अखमोनीय साम्ाजयाची पू्वदेेकडील सीमा 
बनली. नसकिराने अखोमनीय साम्ाजयाचा पाडा्व केला 
होता. पंजाबचा प्रिेश तया अखोमनीय साम्ाजयाचा 
नहससा होता. 

भारतीय उपखंडातील सत्पींमरून अखमोनीय 
साम्ाजयाला नमळरारा महसूल इतर कोरतयाही सत्पीतून 
नमळराऱया महसुलापेक्षा नकतीतरी पटीने अनरक होता. 
नहरोडोटसचया न िीनुसार हा महसूल ३६० टलनट* 
कनकपराग** इतका होता. यातील अनतशयोक्तीची 
शकयता मानय केली तरीही अखमोनीय सम्ाटांचया 
खनजनयात भारतीयांकडून नमळराऱया महसुलाचा ्वाटा 
फार मोठा होता, हे लक्षात येते.

*‘टॅलनट’ हे विनाचे एक पररमाण असून जवजवध प्राचीन 
प्रदेशाांमधये प्रचजलत असलेलया पररमाणानुसार टॅलनट विन हे 
साधारणपणे २० ते ४० जकलोचया कक्ेतील असते.  

**कनकपराग (gold dust)-नदीकाठचया वाळूत 
कणाांचया रूपात जमळणारे सोने.

७.४ इर्यिच्य र्यिकी्य आणि स्यांसककृणतक प्रभ्यव
भारतीय उपखंडातील पनश्णयन सततेचे ्वच्णस्व 

नकमान िोन शतके तरी अशसतत्वात होते. मात्  नसकिराने 
स्वारी करणयापू्वथीच ते संपुष्ात आले होते. िोन 
शतकांचया िीघ्ण काला्वरीत प्राचीन भारताचया 
इनतहासा्वर पनश्णयाचा काय ठसा उमटला याचा न्वचार 
करता, एक गोष् ठळकपरे पुढे येते, ती महरजे 
साम्ाजयाचया प्रशासनासाठी प्रतयेक नजंकलेलया प्रांता्वर 
सत्पांची महरजे राजयपालांची नेमरूक करणयाची पद्त. 
ही पद्त पढु ेनसकिर, शक आनर कुशार राजयकतयायंनीही 
राब्वली.

अखमोनीय साम्ाजयाचया काळात भारतीय 
उपखंडाचया ्वायवय प्रिेशात अरेमाइक नलपी ्वापरात 
आली. याच लीपीतून पुढे खरोष्ठी ही प्राचीन भारतीय 
लीपी न्वकनसत झाली. सम्ाट अशोकाचे या प्रिेशातील 
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्वर्णन केले आहे. तयानुसार इस्वी सनापू्वथी ४८० मधये 
सम्ाट झेरेकसेसने ीकां्वर आक्रमर केले तेवहा तयाचया 
सैनयात गांरार, नसंर आनर पंजाब ये्ील सैननक होते. 
गांरारामरील सैननकांज्वळ ्वेताचे रनुषय आनर आखूड 
िांड्ाचे भाले होते. तयांचयाज्वळ घोडे तसेच घोडे 
जोडलेले र्ही होते. भारतीय सैननकांचा पोशाख सुती 
कापडाचा असून तयांचयाज्वळ ्वेतापासून बन्वलेले 
रनुषय आनर बार होते. तयांचया बारांची अ े लोखंडी 
होती. रनुषयबार चाल्वणयात ते अतयंत ननपुर होते. 
झेरेकसेसने ीसमरून माघार घेतली तेवहा तयाचया 
सेनापतीने ीसमधये सैननकांची एक तुकडी ठे्वणयाचे 
ठर्वले. ही तुकडी भारतीय सैननकांची होती. 

अखमोनीय साम्ाजयाचा संस्ापक िुसरा सायरस 
सतते्वर येणयापू्वथी पनश्णयामधये चलनी नारी ्वापरात 
नवहती. मोठ्या प्रमारा्वर ्वसतुन्वननमय  प्रचनलत होता. 
काही प्रसंगी ्वसतूंचा मोबिला महरून ठरा्वीक ्वजनाचया 
चांिीचया लडीचा ्वापर केला जाई. सायरसने नजंकफून 
घेतलेलया नलनडया या ीक राजयामधये चलनी नारी 
प्रचारात होती. तयाला सटेटर  असे महरत असत. सायरसने 
नलनडयाचया रतथी्वर नारी पाडणयास सुरु्वात केली.  

पनहलया िायु्णशने स्वत ची प्रनतमा असलेली िाररक  
ही सोनयाची आनर 
नसगलॉस  ही 

चांिीची नारी 
पाडायला सुरु्वात 
केली. तयामधये 
तयाने रनुषयबार 

रारर केलेले निसते. एका िाररकची नकमत बारा 
नसगलोइ* इतकी असे.

* ‘अॅनाबेजसस’ महणिे ‘कूच करणे’.*‘जसगलोइ’ हे जसगललॉसचे अनेकवचन आहे.  
या नाणयांचया बरोबरीने अखमोनीय साम्ाजयातील 

ीक सत्पींची नारीही प्रचारात रानहली. काही सत्प 
ीक नाणयांचया रतथी्वर स्वतंत् नारीही पाडत असत. 

ही नारी साचयातून काढली जात. तयांचया िश्णनी 
भागा्वर राजाची प्रनतमा असे आनर मागील बाजूला 
आहत तंत्ाचा उपयोग करून उमट्वलेले एखािे नचनह 
असे.

भारतीय नाणयांचया आहत तंत्ा्वर या नाणयांचा 
प्रभा्व असणयाची शकयता आहे.                              

सम्ाट  सायरसचया  आरीचया  काळात  
पनश्णयामरील  स्ापतयामधये भवय  इमारतींचा समा्वेश 
नवहता. तयामुळे सुसा आनर पनस्णपोनलस ये्ील भवय 
इमारतींचे  स्ापतय  आनर  तयांतील  नशलपे  
यांचयासाठी  माग्णिश्णक  ठरेल अशी पू्व्णपरंपरा नवहती. 
तयासाठी सम्ाट  सायरसने  तयाचया  अनरपतयाखालील 
आनशया मायनरमरील ीक ्वसाहतींमरून स्पती आनर 
नशलपी आर्वले होते. 

्णशया्यन ‘णसगललॉस’

्णसया्ोणलस ्येथिील सतांभ

नसकिराने  पनश्णया्वर  न्वजय  नमळ्वलयानंतर  
पनस्णपोनलस  उि् ध्वसत  केले. पनश्णयन साम्ाजय संपुष्ात 
आले. पनश्णयन सम्ाटांसाठी काम करराऱया स्पती 
आनर कारानगरांचा राजाश्य संपला. स्लांतर करत ते 
भारतात पोचले. सम्ाट अशोकाचया िरबारात तयांना 
राजाश्य नमळाला. सम्ाट अशोकाने उभया केलेलया 
िगडी सतंभांमधये तया कारानगरांचया शैलीचा प्रभा्व 
निसतो. अशा रीतीने भारतातील िगडी कोरी्व कामाचया 
कलेचा उगम पनश्णयन आनर पया्णयाने ीक नशलपशैलीमधये 
िाख्वता येतो.

७.५ तषिणशल्य 
महाभारतामधये नाग्वंशातील राजा तक्षक याचा 

उल्ेख आहे. तक्षनशला ही राजा तक्षकाची राजरानी 
होती. तक्षनशला या नगराचया िीघ्णकालीन अशसतत्वाचा 
पुरातत््वीय पुरा्वाही उपल र आहे. तक्षनशला हे गांरार 
या महाजनपिाचया राजरानीचे शहर होते.



53

आंभी  ना्वाचा राजा राजय करत होता. स्वागत 
करणयाचया हेतूने नजराणयांसह तो नसकिराला सामोरा 
गेला. तक्षनशलेचे ्वर्णन नसकिरासोबत आलेलया ीक 
इनतहासकारांनी, लोकांनी गजबजलेले, समद् आनर 
सुवय्वशस्त प्रशासनवय्वस्ा असलेले एक नगर  असे 
केले आहे. 

प्राचीन तक्षनशला नगरासंबंरीची मानहती बौद् 
सानहतय आनर ीक इनतहासकारांचया लेखनातून नमळते. 
ते्े अनेक न्वद्ान राहत होते. तयांची कीतथी ऐकफून 
भारतीय उपखंडाचया न्वन्वर प्रिेशांमरून न्वद्ा्थी 
नशकणयासाठी येत असत. तयामुळे तक्षनशला हे न्वद्ेचे 
आनर नशक्षराचे क  बनले होते. तयाला अनौपचाररक 
न्व््वन्वद्ालयाचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. परंतु ते्ील 
न्वद्ान आचायायंनी काय नक्वा कसे नशक्वा्वे, 
अभयासक्रम काय असा्वा, या्वर राजसततेचे ननयंत्र 
नवहते. न्वद्ारया्णचया वयशक्तगत बुि् नरमततेनुसार तयाचया 
नशक्षराचा काला्वरी ठरत असे. पचाररक परीक्षा 
घेणयाची पद्त नवहती. नकब ना परीक्षा ही खऱया 
ज्ानाची कसोटी मानली जात नवहती. न्वद्ा्थी पररप  
झाला की नाही हे ्वैयशक्तक पातळी्वर आचाय्ण ठर्वत 
असत. 

तक्षनशला ये्े नशक्वलया जाराऱया न्वरयांमधये 
ग्वेि, यजु्वदेि, साम्वेि, ्वेिांगे, प्राचीन परंपरा आनर 

नीनतशासत्, तत््वज्ान, गनरत, संगीत, ्वैद्क, पुरार, 
इनतहास, असत्न्वद्ा, कावय यांसार या अनेक न्वरयांचा 
समा्वेश होता. 

चं गुप्त मौय्ण ्वयाने लहान असताना आचाय्ण 
चारकयांनी तयाला नशक्षरासाठी तक्षनशला ये्े नेले, 
असे समजले जाते. चारकय स्वत  तक्षनशलेचे रनह्वासी 
होते. सम्ाटपिी आलयानंतर चं गुप्त मौया्णने तक्षनशला 
ये्े प्रािेनशक राजरानी स्ापन केली. सम्ाट अशोकाचया 
काळात तक्षनशला हे बौद् परंपरेचया नशक्षराचे महत््वाचे 
क  बनले.

ीक, शक, कुशार यांचया आक्रमरांचया काळातही 
तक्षनशला ये्ील नशक्षरपद्ती्वर फारसा प्रनतकफूल 
पररराम झाला नाही. परंतु इस्वी सनाचया पाचवया 
शतकात हूरांचया आक्रमरामुळे तक्षनशला नगराचे 
न्वद्ा्वैभ्व हळूहळू नष् होत गेले.

सहि ि्यत्य ि्यत्य : १. पनहलया िायु्णशचया 
कोरी्व लेखांमधये ीकांचा उल्ेख यौन  असा 
केलेला आहे. यौन श िाचे मूळ आयोननया  या 

ीक श िामधये आहे. भारतीय सानहतयात 
आढळरारे योन  (प्राकृत) य्वन  (संसकृत) या 
श िांचा मूळ अ््ण आयोननयाचा रनह्वासी  असा 
होताे. हे श ि महाभारत, रामायर, पुरार ं् 
आनर इतर सानहतयांमधये आढळतात. 

२. लोकांमरील  परसपरसंपका्णमुळे भारांमरील 
श िांचया िे्वारघे्वारीतून मूळ श िाची रूपे कशी 
बिलत जातात, याचे आरखी एक उिाहरर 
पाहूया. प्राचीन पनश्णयन भारा अखमोनीय 
साम्ाजयाची अनरकृत भारा होती. अखमोनीय 
सम्ाटांचया कोरी्व लेखांमधये ती ्वापरलेली निसते. 
या लेखांमधये भारतीय उपखंडातील लोकांचा 
उल्ेख नहिुश , िुश  असा केलेला आढळतो. 
आयोननयन ीक बोलीत श िाचया सुरु्वातीस 
आलेलया ह चा उ ार केला जात नाही. तयामुळे 
शसकलकसने तयाचे एक्वचनी रूप इंिोस  आनर 
अनेक्वचनी रूप इंिोइ  असे केले असा्वे. 
नहरोडोटसने हे श ि पनश्णयन नहिुश आनर िुश 
या श िांना समाना्थी महरून ्वापरले. इंनडया  
ना्वाचे मूळ या ीक श िांमधये आहे.

तक्षनशला नगराचे अ्वशेर इसलामाबाि या 
पानकसतानचया राजरानीपासून साराररपरे ३० नकलोमीटर 
अंतरा्वर आनर नट टट्ंक रोड्वर आहेत. तयामधये एकफूर 
१८ पुरातत््वीय स्ळांचा समा्वेश आहे. तयांना जागनतक 
्वारसास्ळाचा िजा्ण प्राप्त झालेला आहे.

तक्षनशला आनर भो्वतालचया पररसरात 
प्रागैनतहानसक काळापासून सू मासत्ांचा उपयोग करराऱया 
लोकांचा ्वा्वर होता, याचा पुरा्वा काही गुहांमरील 
उतखननांमरून नमळाला आहे. इस्वी सनापू्वथी ३५०० 
चया सुमारास ते्े न्वा्मयुगीन गा्व-्वसाहत ्वसली. 
नतचे अ्वशेर सराइ खोला  ना्व असलेलया स्ळाचया 
उतखननात नमळाले आहेत.

नसकिराचया स्वारीचया ्वेळेस तक्षनशला ये्े 
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अणधक म्यणहतीस्यठी : नबहार ते 
अफगानरसतानपययंतचया प्रिेशांना जोडरारा हमरसता, 
आरुननक काळात ड टट्ंक रोड  या ना्वाने 
ओळखला जातो. वयापारी माग्ण महरून गौतम 
बुद्ांपू्वथीचया काळातही तो उपयोगात होता. 
उततराप्  या ना्वाने तो ओळखला जाई. 

बंगालमरील ताम्नलप्ती  (आरुननक तामलुक ) 
बंिरापासून सुरु्वात होऊन तक्षनशला नगरापाशी तयाचा 
शे्वट होत असे. सम्ाट चं गुप्त मौया्णने तयाची 
सुवय्वशस्त बांररी केली. हा हमरसता ज्वळपास 
३२०० नकलोमीटर लांबीचा आहे. 

सम्ाट अशोकाने या हमरसतया्वर वयापारी आनर 
प्र्वासी यांचयासाठी रसतयाचया िुतफा्ण झाडे, 

मु ामाचया सोईसाठी रम्णशाळा यांसार या अनेक 
सोई केलया आनर मोकयाचया नठकारी सतंभलेख 
उभारले.

नंतर शेरशाह सूर आनर बािशाह अकबर या 
िोन सततारीशांनी या हमरसतयाचे नूतनीकरर केले. 
तयानंतर न नटशांचया काळात कोलकाता ते पेशा्वर 
हा ड टट्ंक रोडचया बाजूने जारारा न्वीन डांबरी 
रसता बांरणयात आला. 

आरुननक काळात हा रसता बांगलािेश, 
हा्वडापासून पश्चम बंगाल, नंतर निल्ीहून 
अमतसरपययंत, ते्ून लाहोर आनर पेशा्वरकडे ्व 
शे्वटी काबूल ये्े संपतो.

७.६ णसकंदर्यची सव्यरी
नसकिराने भारता्वर स्वारी केली. परंतु तो 

नजंकलेलया प्रिेशां्वर िीघ्णकालीन सतता प्रस्ानपत करू 
शकला नाही. तयाचया स्वारीसंबंरीची मानहती प्रामु याने 
एररयन, कनट्णस, नडओडोरस, ुटाक्क आनर जशसटन या 

ीक इनतहासकारांचया लेखनातून नमळते. 
नसकिराचया स्वारीचया ्वेळेस अखमोनीय 

साम्ाजयाची नसंर, पंजाब आनर अफगानरसतान या 
प्रिेशां्वरील सतता कमकु्वत झालयामुळे नत्े ्ोटी ्ोटी 
राजये उियाला आली होती. तयांचया आपापसातील 
संघरा्णमुळे नसकिराचया न्वरोरात तयांची एकसंर फळी 
उभी रानहली नाही.

नसकिर इस्वी सनापू्वथी ३३४ मधये मनसडोननयाचा 
राजा झाला. इस्वी सनापू्वथी ३३१ मधये अखमोनीय 
सम्ाट नतसरा िायु्णश याचा तयाने पराभ्व केला. तयानंतर 
तयाने इरारचया नशसतान  प्रांतापययंत मजल मारली आनर 
ते्ून काबूलकडे मोचा्ण ्वळ्वला. काबूलचया आसपासचा 
प्रिेश नजंकफून घेतलयानंतर तो नहंिुकुश प्व्णताचया 
पायरयाचया प्रिेशात आला. ते्ून नाइनकया ( ) 
ना्वाचया नठकारी तयाने तळ ठोकला. हे नाइनकया 
उततराप्ा्वर ्वसलेले होते. 

नाइनकया इ्े नसकिर आनर तक्षनशलेचा राजा 
आंभी यांची भेट झाली. आंभीने नसकिराचे स्वागत 

करून तयाचयाशी हातनमळ्वरी केली. नशनसको स 
(शशीगुप्त) ना्वाचा िुसरा एक राजा नसकिराला स्वत हून 
शरर आला. परंतु स्व्णच भारतीय राजयांनी सहजपरे 
शररागती स्वीकारली नाही. काहींनी नसकिराशी 
ननकराचा सामना केला. या मोनहमेत नसकिराने काबूल, 
नसंर आनर पंजाबमरील ब तेक राजये नजंकफून घेतली.

झेलम निीचया तीरा्वर नसकिर आनर राजा पुरू 
(पोरस) यांचयामधये अतयंत ननकराची लढाई झाली. या 
लढाईत पुरुचा पराभ्व झाला तरी तयाचया पराक्रमाने 
नसकिर आनर तयाचे सैनय अतयंत प्रभान्वत झाले. 
पुरुचया सैनयातील हततींचा ्वापर हा ीकांसाठी न्वीन 
होता. हततींची फळी फोडरे हे तयांचयासाठी एक मोठे 
आवहान ठरले. ीक इनतहासकारांनी पुरुचया 
युद्कौशलयाचे आनर रीरोिातततेचे कौतुक एकमुखाने 
केले आहे.

तयापुढील ्वाटेत नसकिर ननसा ना्वाचया एका ीक 
्वसाहतीपाशी पोचला. ननसाचया लोकांनी सुरु्वातीला 
नसकिराला न्वरोर केला तरी नंतर तयांनी तयाचे स्वागत 
केले. तयानंतर नसकिर नचनाब आनर रा्वी नद्ांचया 
निशेेने पुढे जात रानहला. ते्ील राजयां्वर न्वजय नमळ्वत 
नसकिर नबयास निीपययंत पोचला. नत्े पोचेपययंत 
नसकिराचया सैननकांची उमेि संपत आली होती. तयांनी 
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पुढे जाणयास नकार निला. नसकिराला परत जारे भाग 
पडले. 

परतणयापू्वथी नसकिराने पुरुकडे पंजाबमरील प्रिेशांचे 
आनर आंभीकडे नसंरमरील प्रिेशांचे आनरपतय सोप्वले. 
्वाररा्वतीचा राजा अनभसार याचया हाती तयाने का्मीरचे 
राजय सोप्वले. परतीचया ्वाटे्वर तयाने नशबी, मल् 
इतयािी राजयांचा पाडा्व केला. इतर प्रिेशांमधये तयाने 
ीक सत्पांची नेमरूक केली. ीसकडे परतत असताना 

इस्वी सनापू्वथी ३२५ मधये तो बनबलोन ये्े मरर 
पा्वला.

नसकिराचया स्वारीचे भारताचया राजकीय पटा्वर 
फारसे िूरगामी पररराम झाले नाहीत. तयाचया मतयूनंतर 
्ोड्ाच अ्वरीत चं गुप्त मौया्णने नबहार ते अफगानरसतान 
अशा न्वशाल भूप्रिेशा्वर मगराचे साम्ाजय प्रस्ानपत 
केले आनर भारताचया इनतहासाला ्वेगळे ्वळर लागले. 

सव्यध्य्य्य

प्र.१ (अ) ्योग्य ््य्यया्य णनवडून णवध्यने ्ूिया कर्य.
 १. इनतहासलेखनाचा जनक  यांना मानले 

जाते.
  (अ) नहरोडोटस (ब) अलेकझांडर
  (क) सकायलकस (ड) िायु्णश

 २. नसकिराचया स्वारीचया ्वेळेस तक्षनशला ये्े 
 ना्वाचा राजा राजय करत होता.

  (अ) चं गुप्त  (ब) आंभी
  (क) पुरु  (ड) शनशगुप्त

 ३. सम्ाट अशोकाचे लेख  नलपीत 
कोरलेले आहेत.

  (अ) नसंहल  (ब) अरेमाइक
  (क) खरोष्ठी  (ड) मोडी

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. पनस्णपोनलस - पनहला िायु्णश याने ्वस्वलेले 

शहर
 २. हेनलकारनसस - या नगरराजयात नहरोडोटसचा 

जनम झाला
 ३. तक्षनशला - न्वद्ेचे ्व नशक्षराचे क
 ४. ननसा - पनश्णयन ्वसाहत 

 (क) न्यवे णलह्य.
 १. अखमोनीय साम्ाजयाचा शे्वटचा सम्ाट
 २. पनहलया िायु्णशने पाडलेलया नाणयांची ना्वे

प्र.२ गट्यत न बसि्यर्य शबद ओळख्य.
 पनहला िायु्णश, झेरेकसेस, िुसरा सायरस, नसकिर

प्र.३ घटन्य क्यल्यनुक्रमे णलह्य.
 १. नसकिर ्व पुरु यांचयात ननकराची लढाई झाली.
 २. नसकिराने सत्पांची नेमरूक करून परतीचा माग्ण 

ररला.
 ३. इ.स.पू्व्ण ३२५ मधये बनबलॉन ये्े नसकिरचा 

मतयू झाला
 ४. नसकिराने काबूल, नसंर नजंकले.

प्र.४ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. सम्ाट नसकिराने पनश्णया्वर स्वारी केली.
 २. नसकिराचया स्वारीचे भारताचया राजकीय पटा्वर 

फारसे िूरगामी पररराम झाले नाहीत.

प्र.५ तुमचे मत नोंदव्य.
 १. नहरोडोटसला इनतहासलेखनाचा जनक मानले 

जाते.
 २. प्राचीन काळी तक्षनशला हे न्वद्ेचे ्व नशक्षराचे 

क  होते.

प्र.६ सणवसतर उततरे णलह्य.
 १. पनश्णयन सततेचे भारता्वरील राजकीय ्व 

सांसकृनतक पररराम सपष् करा.
 २. नसकिराचया स्वारीचे ्वर्णन करा.

उ्क्रम 
 आंतरजालाचया साहाययाने पनस्णपोनलस ये्ील राज्वाडा 

आनर सुसा ये्ील अपािान यांची अनरक मानहती 
सं नहत करा.
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ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेल : 
प्राचीन भारतातील राजयसततेचया 

संकलपनांमधये चक्र्वतथी  या संकलपनेचा 
समा्वेश आहे. जया सा्व्णभौम राजाचा र् 
चारी निशांना कोरतयाही अड् ांनश्वाय 
जाऊ शकतो, तो सा्व्णभौम राजा चक्र्वतथी 
असतो. तयाची सतता नैनतक अनरष्ठान 
असलेली आनर कलयारकारी असा्वी, असे 
अपेनक्षत असे. तयाची अनरसतता न्वसतत 
प्रिेशा्वर असते. चं गुप्त मौय्ण हा पनहला 
चक्र्वतथी सम्ाट होय.

भारतात अशसतत्वात असलेलया सोळा महाजनपिांचा 
इनतहास आपर सहावया पाठात पानहला. या 
महाजनपिांपैकी काशी, कोसल, अ्वंती आनर मगर या 
चार महाजनपिांमरील संघरा्णत मगराची राजसतता प्रबळ 
होत गेली आनर मगराचे साम्ाजय उियाला आले.

या काळात भारतातील पनहले साम्ाजय उियाला 
आल.े राजयाला साम्ाजयाच ेस्वरूप आल.े या साम्ाजयाचंी 
प्रशासनवय्वस्ा अनरक न्वकनसत आनर न्वन्वर 
न्वभागांचया द्ारे काय्ण कररारी होती. साम्ाजयाचया 
अशसतत्वासाठी अनेक घटक आ्व्यक असतात. 
उिाहररा््ण, न्वसतत भूप्रिेशा्वर सतता, कररूपाने जमा 
होराऱया महसुलाची वय्वस्ा पाहरारी प्रशासन यंत्रा, 
सम्ाटाचया हाती स्व्ण सतता कन त असते आनर तयाचया 
अनरकाराचया अंमलबजा्वरीसाठी सैनय काय्णरत असते. 

रम्णन्वरींचे उपयोजन सम्ाटाचया सततेला पुष्ी 
िेणयासाठी केले जाते. सततारारी कुलांमधये सतता आनर 
ततसंबंरीचे अनरकार एक्वटले जातात. 

८.१ मगध स्यम्र्यज्य्यच्य उद्य

प्राचीन भारतात जी महाजनपिे होती तयांमधये मगर 
हे एक महत््वाचे राजय होते. सुपीक ्व समद् जमीन, 
बारमाही ्वाहराऱया नद्ा, नौकानयनाची उतकृष् सोय, 
वयापारी बाजारपेठ इतयािी काररांमुळे मगर राजय 
बल्वान होत गेले. 

इ.स.पू.सहावया शतकात मगरा्वर हययंक ना्वाचया 
राजघराणयाची सतता होती. महाभारतात हययंक घराणयाचा 
उल्ेख येतो. नबंनबसार हा या घराणयातील पनहला 

८.१ मगध स्यम्र्यज्य्यच्य उद्य
८.२ नांद आणि मौ्यया स्यम्र्यज्य
८.३ सम्र्यट अशोक
८.४  र्यज्यव्यवसथि्य, व्य्य््यर, स्यणहत्य, कल्य 

आणि सम्यििीवन

प्रनसद् राजा होय. तयाचे ्वडील महाप  यांनी नगरर ज 
हा िुग्ण बांरून मगराची पनहली राजरानी स्ापन केली. 
नबंनबसार गािी्वर आलयानंतर तयाने मगर साम्ाजयाचा 
पाया रचणयास सुरु्वात केली. शेजारचया अंग राजया्वर 
आक्रमर करून ते नजंकफून घेतले. या न्वजयाने मगराचे 
सामरय्ण ्वाढले. नबंनबसाराने कोसल, नलच््वी, न्विेह, 
म  अशा अनेक राजघराणयांशी ्वै्वानहक संबंर जोडून 
तया जोरा्वर आपले न्वसतार्वािी राेरर पुढे नेले. 
नगरर ज िुग्णचया पायरयाशी तयाने राजगह ही न्वी 
राजरानी स्ापन केली. 

नबंनबसाराची हतया करून तयाचा मुलगा अजातशत्ू 
गािी्वर आला. तयाने नपतयाचे न्वसतार्वािी रोरर 
अ्वलंबले. तयाने मगराचे राजय न्वंधय प्व्णताचया 
पायरयापययंत न्वसतारले. अजातशत्ूने गंगेचया काठा्वर 
पाटली ाम ये्े एक ्ोटा िुग्ण बांरला. स्ाननक 
उतपािनाचया खरेिी-न्वक्रीचे ते एक क  बनले. पुढील 
काळात हेच पाटली ाम पाटनलपुत्  या ना्वाने ओळखले 
जाऊ लागले. ते मौय्ण साम्ाजयाची राजरानी बनले. 

नंतर जनतेने अजातशत्ूला पिचयुत करून नशशुनाग 
या तयाचया मं याला राजा महरून नन्वडले. नशशुनाग 
घराणयाने इस्वी सन पू्व्ण ४३० ते ३६४ या काळात 

८.   मौ्ययाक्यलीन भ्यरत
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राजय केले ्व तयानंतर महाप ानंि याने मगराची गािी 
बळका्वली ्व नंि्वंशाची स्ापना केली.

सहि ि्यत्य ि्यत्य : पाटनलपुत् हे प्राचीन 
काळातील महत््वाचे नगर होते. पाटनलपुत् हे 
शहर प्राचीन भारतातील नशशुनाग, नंि, मौय्ण, 
गुप्त आनर पाल या राजसततांची राजरानी होते. 
पाटली  हा एक भाताचा प्रकार आहे, जयाचे 

पीक या प्रांतात घेतले जात असे. तयामुळेच या 
शहराला पाटनलपुत् नक्वा पाटली ाम असे ना्व 
पडले असा्वे. मेगशस्ननसचया इंनडका या ं्ात 
पाटनलपुत् या नगराचा उल्ेख पालीबो्रा  असा 
केला आहे.

सामरय्ण िेखील प्रचंड होते. तयाचया लषकरात २,००,००० 
पायिळ, ६०,००० घोडिळ, ६००० लढाऊ हतती 
आनर २००० र् होते. 

नंिांचया काळात मधय्वतथी सततेचया दृढीकररास 
साहाययभूत ठरलेला आरखी एक महत््वाचा घटक 
महरजे महसुलासाठी कर पद्तीला निलेले महत््व. 
साम्ाजय न्वसताराबरोबर आन््णकदृषट्या राजयाची भरभराट 
होऊ लागली. राजयाचा खनजना सिै्व भरलेला असे. 
नंिांनी काल्वे बांरले आनर जलनसंचनाची वय्वस्ा 
केली. शेतीचया न्वकासासाठी शासनाकडून अशा 
प्रकारचया जलनसंचनाचया सोई होरे महत््वाचे होते, 
तसेच तया मागदे वयापारही चालत असे. चं गुप्त मौया्णने 
इस्वी सनापू्वथी ३२१ मधये  पाटनलपुत्ा्वर आक्रमर 
करून नंिांची सतता संपुष्ात आरली.

मौ्यया स्यम्र्यज्य : मौय्ण साम्ाजय महरजे भारताचया 
इनतहासातील सुसंघटीत ्व सुननयंनत्त असे पनहलेच 
साम्ाजय. रानम्णक ं् ्व इतर सानहतय, कोरी्व लेख, 
नारी, नशलपे इतयािी सारनांचया साहाययाने या काळातील 
राजकीय, सामानजक, आन््णक ्व रानम्णक शस्ती अनरक 
सपष् होते.

मौयायंचे साम्ाजय भारतीय उपखंडाचया मोठ्या 
भूभागा्वर पसरलेले होते ्व तयाचे ननयंत्र एकाच 
सततेकडून होत होते. या सततेकडून राजकीय वय्वस्ेमधये 
एकसूत्ता आरली गेली. 

चं गुप्त मौया्णने नंिांचा पराभ्व केला ्व मौय्ण 
घराणयाची स्ापना केली. चं गुप्त मौय्ण याला महा्वंश  
या ं्ात तो जंबुि् न्वपाचा महरजे भारत्वरा्णचा सम्ाट 
होता  असे महटले आहे. ्वायवयेकडील, उततरेकडील 
आनर िनक्षरेतील अनेक लहान-मोठी राजये नजंकफून 
मौयायंनी एक बलाढ् राजयसतता ननमा्णर केली. चं गुप्ताचे 

ीक राजा सेलयुकसशी झालेले युद् अतयंत महत््वाचे 
होते. कारर तयाचा पररराम महरजे मौय्ण साम्ाजयाची 
सीमा ्वायवयेकडे नहंिुकुश प्व्णतापययंत पोहचली. मौयायंचे 
साम्ाजय ्वायवयेकडे नहंिुकुश, पू्वदेकडे बंगालचा उपसागर 
्व पश्चमेकडे गुजरात, तसेच उततरेला नहमालय ते 
िनक्षरेला कृषरा निीपययंत न्वसतारलेले होते.

इ.स.पू.२९८ चया सुमारास चं गुप्ताचे ननरन झाले. 
तयाचयानंतर तयाचा पुत् नबंिुसार गािी्वर आला. तयाचया 

मगराचा न्वकास होणयामागे राजकीय स्ैय्ण आनर 
इतर बाबी िेखील काररीभूत होतया. गंगानिीचया 
खोऱयात स्व्ण मोकयाचया नठकारी मगराचे ननयंत्र होते. 
अंग राजय नजंकलयामुळे भारताचया पू्व्ण नकनाऱया्वरील 
प्रिेश तयांचया ता यात आला आनर िूर्वरचया प्रिेशांशी 
वयापार ्वाढ्वणयात मगराला यश नमळाले. मगराला 
नैसनग्णक सारनसंपततीचे ्वरिान लाभले होते. न्वशेरत  
भातशेतीसाठी उपयुक्त सुपीक जमीन लाभली होती. 
साम्ाजय न्वसतारामुळे महसुलात भर पडली. जंगलातून 
नमळरारे लाकफूड, हशसतिंत, लोखंड, तांबे यांचे ोत 
न्वपुल प्रमारात उपल र असलयामुळे प्रािेनशक उद्ोगांना 
चालना नमळाली. राजकीय महत््वाकांक्षेचया बरोबरीनेच 
रनरानयाची ्व वयापाराची सुबतता ही मगर राजयसततेचया 
न्वकासासाठी आनर बलाढ् साम्ाजयसतता स्ापनेसाठी 
काररीभूत ठरलेली निसते.

८.२ नांद आणि मौ्यया स्यम्र्यज्य

नांद घर्यिे : पुरार ं्ांमधये नंि घराणयाचे ्वर्णन 
केलेले आहे. अजातशत्ूचया काळात न्वसतारलेले 
मगराचे साम्ाजय महाप ाने अनरक न्वसताररत केले. 
काही न्वद्ानांचया मते नंिांचे राजय िनक्षरेत नांिेडपययंत 
होते तर काहींचया मते महैसूरपययंत. या्वरून महाप ानंि 
हा भारताचा महान सम्ाट होता असे महरता येईल. 
रनानंि हा नंि ्वंशातला शे्वटचा राजा. तयाचया काळात 
राजयाचा खनजना अतयंत समद् होता. तयाचे लषकरी 
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कारनकिथीत तक्षनशलेचया प्रजाजनांनी केलेले बंड तयाने 
आपला पुत् अशोक यास पाठ्वून शम्वले. नबंिुसाराचया 
कारनकिथीत चं गुप्त मौया्णने  स्ापन केलेले साम्ाजय 
अबानरत रानहले. इ.स.पू.२७३ साली नबंिुसाराचा मतयू 
झाला.

८.३ सम्र्यट अशोक

नबंिुसाराचया मतयूनंतर अशोक मौय्ण साम्ाजयाचा 
सम्ाट बनला. इ.स.पू.२६८ साली तयाने राजयानभरेक 

कर्वून घेतला. तयाने िे्वानं नपयो नपयिसी  (िे्वांचा 
नप्रय नप्रयिशथी) असा स्वत चा उल्ेख तयाचया अनेक 
नशलालेख ्व सतंभलेखांतून केलेला आहे.

राज्वटीचया प्रारंभी सम्ाट अशोकाचे रोरर 
पू्व्णजांप्रमारे निशग्वजयाचे आनर राजयन्वसताराचे होते. 
तयाने कनलंग्वर आक्रमर करून ते नजंकफून घेतले. 
अशोकाचा कनलंगन्वजय इनतहासाला आनर तयाचया 
जी्वनाला ननराळे ्वळर ला्वरारा ठरला. या युद्ात 
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हे म्यहीत अस्य्यल्य हवे :
अशोक्यचे णशल्यलेख आणि सतांभलेख  : 

अफगानरसतान, नेपाळ आनर भारत या 
प्रिेशांमधये सगळीकडे अशोकाचे नशलालेख 
आनर सतंभलेख न्वखुरलेले आहेत. सम्ाट 
अशोकाचा मीरतमधये असलेला सतंभलेख 
इस्वी सन १७५० मधये पेडट्ोनटफेन-्ेलरने 
शोरून काढला. अशोकाचे लेख ा ी नलपीत 
कोरलेले आहेत. इस्वी सन १८३७ साली 
जेमस नप्रनसेप याने आलेखातील ा ी नलपीचे 
्वाचन केले. अशोकाचे नशलालेख अशोकाचया 
कारनकिथीचया इनतहासाची अनतशय महत््वाची 
सारन ेआहेत. तयाचया आरार ेमौय्ण साम्ाजयाचया 
सीमा ननश्चत कररे शकय होते. बौद् रमा्णचया 
प्रसारासाठी अशोकाने केलेलया कामनगरीचे 
्वर्णन यातून नमळते. बौद् रमा्णची िीक्षा 
घेतली असली तरी आपलया प्रजाजनां्वर बौद् 
रम्ण सक्तीने लािणयाचा प्रयतन अशोकाने 
करीच केला नाही. परिेशात बौद् रम्ण आनर 
भारतीय संसकृतीचा प्रसार करणयासाठी अशोकाने 
बौद् नभकखूंना पाठ्वलयाचा लेखी पुरा्वा या 
नशलालेखांतून नमळतो. तयामधये सम्ाट 
अशोकाचा पुत् मनहंि (महें ) आनर कनया 
संघनमतता (संघनमत्ा) यांचा समा्वेश होता.

ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चतच आवडेल : 
महाराष्ट्ात मौय्ण साम्ाजयाचा न्वसतार इस्वी 
सनापू्वथी ३२१ ते  १८१ या काळात झाला. 
मौय्ण गुजरातकडून सोपाऱयात आले असा्वेत. 
सोपारा हे प्राचीन प्रनसद् बंिर उततर कोकरात 
आहे. सोपारा आनर चौल (चंपा्वती) ही 
भरभराटीला आलेली वयापारी क े आनर बौद् 
रमा्णची अभयासपीठे होती. भग्वानलाल इं जींनी, 
बरुडा राजाचा कोट  महरून ओळखलया 

जाराऱया, सोपाऱयाचया सतूपाचे उतखनन केले. 
या उतखननात अशोकाचया लेखाचा एक तुटलेला 
भाग नमळाला. अशोकाचया १४ सतंभलेखांपैकी 
तो आठ्वा सतंभलेख होता. मुंबईचया एनशयानटक 
सोसायटीचया ्वसतुसं हालयात यांतील काही 
अ्वशेर ठे्वले आहेत. ९्वा सतंभलेख भुईगा्व 
ना्वाचया गा्वात सापडला. तयाचे अ्वशेर 
मुंबईतील ्त्पती नश्वाजी महाराज 
्वसतुसं हालयात ठे्वणयात आले आहेत.

रमा्णचा प्रसार करणयासाठी तयाने संघ बन्वले आनर 
तयांना िेशोिेशी र्वाना केले. 

भग्वान बुद्ांचया नन्वा्णरानंतर राजगह ये्े बौद् 
रमा्णची पनहली परररि भरली होती. कालाशोक राजाने 
्वैशाली ये्े िुसरी परररि भर्वली. राजरानी पाटनलपुत् 
ये्े अशोकाने बौद् रमा्णची नतसरी परररि भर्वली.

अशोकाचया मतयूनंतर सतते्वर आलेले मौय्ण राजे 
सक्षम नवहते. तयामुळे मौय्ण साम्ाजयाचा ऱहास सुरू 
झाला. बह ् हा मौय्ण घराणयाचा शे्वटचा राजा होता. 
पुषयनमत् या तयाचया सेनापतीने तयाची हतया केली आनर 
तो सतते्वर आला. 

न्यल्यसो््यर्य ्येथिील सतू््यचे अवशेष
प्रचंड मनुषयहानी झाली. अशोकाचा न्वजय झाला. 
कनलंगन्वजयाचया प्रसंगी झालेलया न्वनाशाने तयाचया 
मनात परर्वत्णन घड्वून आरले. अनहंसाप्ररान, शांती्वािी 
बौद् रमा्णकडे तयाचे मन ्वेरले गेले. निशग्वजयाची 
जागा रम्णन्वजयाने (रममन्वजय) घेतली. तयाने जगासमोर 
ठे्वलेलया रानम्णक आिशा्णमुळे आनर तो वय्वहारात 
उतर्वणयासाठी ननमा्णर केलेलया यंत्रेमुळेच तयाची 
कारकीि्ण महत््वाची ठरली.

रममन्वजयाचया अंमलबजा्वरीसाठी अशोकाने 
काही नवया गोष्ींचा अ्वलंब केला. उिा., रम्णमहामात्ांची 
नेमरूक, मद्पान बंिी, नैनतक आचररासंबंरीचे आिेश 
इतयािी. नैनतक तत््वांचे अनरष्ठान प्राप्त झालेला 
सिाचारसंप  वय्वहार महरजेच अशोकाचा रम्ण होय. 
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८.४ र्यज्यव्यवसथि्य, व्य्य््यर, स्यणहत्य, कल्य 
आणि सम्यििीवन

र्यज्यव्यवसथि्य 
मौय्णकालीन राजयवय्वस्ेचे स्वरूप कौनटलयाचे 

अ््णशासत् , मेगशस्ननसचे इंनडका  या िोन ं्ांमरून 
आनर सम्ाट अशोकाचया नशलालेखां्वरून सपष् होते. 
चं गुप्त मौय्ण पराक्रमी राजा आनर अतयंत कुशल 
शासनकता्ण होता. तयाने एक सुननयंनत्त यंत्रा उभी 
केली. ततकालीन आन््णक शस्ती ्व मौय्ण काळाचया 
गरजा यांतून माैय्ण प्रशासनाला सुननश्चत स्वरूप प्राप्त 
झाले होते. माैय्ण सम्ाटांनी एक्त्ी साम्ाजय वय्वस्ा 
ननमा्णर केली होती. तयाचबरोबर साम्ाजयाचया 
न्वसतारलेलया सीमा लक्षात घेता प्रशासनसततेचे 
न्वक ीकरर िेखील तयांनी स्वीकारले. साम्ाजयाचया 
प्रशासनात राजाला सल्ा िेणयासाठी बुि् नरमान, 
अनुभ्वी, चारर य्वान आनर नन स्वा्थी मं यांची परररि 
असे. िैनंनिन राजयकारभारासाठी तयांतील काही मं यांची 
सनमती असे, जयास मंत्रा  असे संबोरले जाई. 
प्रशासनाची न्वन्वर खाती ननमा्णर करून तया्वर अनुभ्वी 
्व तजज् अनरकारी ्वग्ण नेमून मौयायंनी प्रशासनाची शस्र 
चौकट ननमा्णर केलेली निसून येते. या अनरकाऱयांना 
अमातय असे महरत. प्ररान, समाहता्ण (महसूल), 
सश राता (अ््ण), सेनापती, यु्वराज यांसार या एकफूर 
१८ अमातयांचा उल्ेख अ््णशासत्ात आढळतो. 
कौनटलयाने तीस प्रशासकीय न्वभागांची मानहती निलेली 
आढळते. मौय्ण साम्ाजयातील अनरकारांचया उतरंडीची 
रचना, सम्ाट  या पिापासून सुरु्वात होऊन ामरी  
या शे्वटचया पिापययंत केलेली होती. प्रजाजनांना 
स्ाननक पातळी्वर अंतग्णत कारभारात बऱयाच प्रमारात 

महत्व्यची म्यणहती : अशोकाचया नशलालेखांतून 
पश्चमेकडील जगातील तयाचया अनेक समकालीन 
राजांचा उल्ेख होतो. एका नशलालेखातील उताऱयातून 

ीक राजा अंनतयोक आनर अंनतयोकाचया 
राजयापलीकडील प्रिेशातील चार ीक राजे तुलमाय, 
अंतेनकना, मक आनर अनलकसुंिर या राजांची ओळख 
पटली आहे. ते महरजे नसरीयाचा अटीओकस िुसरा 

न्ओस (इ.स.पू.२६०-२४६); इनजप्तचा टॉलेमी 
िुसरा नफलाडेलफस (इ.स.पू.२८५-२४७); 
मनसडोननयाचा अनटगोनस गोनेटस (इ.स.पू.२७६- 
२३९); सायररनचा मगस आनर एनपरसचा अलेकझांडर. 
हा उतारा प्राचीन भारतीय इनतहासाचा कालानुक्रम 
जुळ्वणयाचया प्रनक्रयेतील महत््वाचा िु्वा आहे.

स्वायततता निलेली होती. अशा प्रकारे मौय्ण राजय 
प्रशासनाचे न्वक ीकरर झालेले होते. मौय्ण प्रशासनाचे 
स्वायंत महत््वाचे ्वैनशषट्य महरजे प्रजेची भौनतक ्व 
नैनतक अशी स्वायंगीर प्रगती होणयासाठी केला गेलेला 
प्रयतन. मुलकी आनर लषकरी क्षेत्े एकमेकांपासून स्वतंत् 
ठे्वरे, स्वतंत् नयायवय्वस्ा ननमा्णर कररे, अनरकाऱयांना 
न्वनशष् ्वेतनपद्ती लागू कररे, राजयातील वयापारा्वर 
ननयंत्र ठे्वरे इतयािी बाबींमुळे मौय्ण राजयवय्वस्ेची 
प्रशंसा केली जाते.

व्य्य््यर
सुवय्वशस्त करप्ररालीमुळे महसुलात ्वाढ झाली. 

तयापैकी बळी  हा लाग्वडीखालील जनमनीचया प्रमारात 
द्ायचा कर होता. भाग  हा उतप ातील कराचा ्वाटा 
होता. शेतजमीन आनर शेतीचे उतपािन यातून नमळरारा 
कर हा राजयवय्वस्ेचा मूलभूत पाया होता. तयाखेरीज 
या काळात उद्ोगांनाही चालना नमळाली. कापडनननम्णती 
हा स्वायंत महत््वाचा उद्ोग होता. यानश्वाय रातुकाम, 
लाकफूडकाम, हशसतिंता्वरील कलाकुसर, सूतकताई, 
न्वरकाम असे अनेक वय्वसाय चालू होते. समद् शेती 
आनर भरभराटीस आलेले अनेक उद्ोगरंिे यांमुळे 
अंतग्णत आनर परिेशी वयापारही भरभराटीस आला होता. 
भूमाग्ण ्व जलमाग्ण यांमरून अंतग्णत वयापार चालत असे. 
अनेक राजमाग्ण आनर वयापारी माग्ण या काळात ननमा्णर 
केले गेले. पाटनलपुत् ते तक्षनशला, पाटनलपुत् ते काशी-
उजजनयनी, पाटनलपुत् ते ताम्नलप्ती असे अनेक प्रमुख 
माग्ण अशसतत्वात आले.

लोखंडाचा ्वाढता ्वापर तसेच लोखंडी अ्वजारांमरील 
्वाढते ्वैन्वधय, रंग्वलेली मातीची भांडी आनर िनक्षर 
भारतापययंतचे तयांचे न्वतरर हे वयापाराचया न्वसताराचे एक 
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ननिदेशन आहे. भारताचया नकनारप ी्वरील भरुच, रोरूक 
(रोडी), सोपारा ्व ताम्नलप्ती अशी अनेक बंिरे 
वयापारासाठी प्रनसद् होती. भारताचा ीस, रोम, इनजप्त, 
सीररया, बशकटट्या, श्ीलंका इतयािी िेशांशी वयापार मोठ्या 
प्रमारा्वर होत असे. भारतामरून या िेशांकडे सुती ्व 
रेशमी कापड, क्षौम (नलनन), जरीची ्वसत्े, मसाले, नहरे, 
हशसतिंत, सुगंरी वय इतयािी ्वसतू ननया्णत केलया जात. 
काचसामान, कापड रंग्वणयाचे न्वन्वर रंग इतयािींची 
आयात केली जाई. मालाचया उतपािना्वर तसेच तयाचया 
आयात ननया्णती्वर सरकार कर ्वसूल करत असे. ततकालीन 
सारनात ्वत्णनी  ना्वाचया ्वाहतुकीचया कराचा आनर 
शुलक  ना्वाचया जकातकराचा उल्ेख आढळतो. याचया 

मोबिलयात सरकार मालाचया संरक्षराची जबाबिारी घेत 
असे. वयापारी तांड्ांचे संरक्षर करणयासाठी चोररजजूक  
आनर सीमास्वामी  असे अनरकारी सरकारने नेमले होते.

स्यणहत्य 
सानहतयामरून लोकांचया न्वचारसररीची आनर 

राजकीय, सामानजक, आन््णक, रानम्णक पररशस्तीची 
मानहती नमळते. मौय्ण काळात संसकृत भारेतील सानहतय 
नननम्णतीबरोबरच पाली आनर अर्णमागरी या प्राकृत 
भारेतील सानहतयाचा प्र्वाह िेखील निसून येतो. जैन ्व 
बौद् रम्णप्रसारासाठी प्राकृत भारेत सानहतयनननम्णती 
झाली. यांत प्रामु याने पाली, अर्णमागरी, मागरी, 
शूरसेनी, माहाराष्ट्ी इतयािी प्राकृत भारांचा ्वापर केला 
गेला. पानरनीचा अष्ाधयायी  हा जगप्रनसद् ं् याच 
काळात रचला गेला. संसकृत सानहतयातील श्ेष्ठ 
नाटककार भास याने स्वपन्वास्विततम  यासह तेरा 
नाटके नलनहली. या काळातील स्वायंत महत््वाचा ं् 
महरजे कौनटलयाचे अ््णशासत्  हा होय. हा ं् १५ 
न्वभागात असून तयामधये एकफूर १८० प्रकररे आहेत. 
अ््णशासत्ात राजापासून गनरकांपययंत आनर राजनीनतपासून 
युद्नीनतपययंत अनेक न्वरयांची चचा्ण केलेली आढळते.

मौय्णकाळात संसकृतबरोबर प्राकृत भारेत न्वपुल 
ं्संपतती ननमा्णर झाली. न्वशेरत  सम्ाट अशोकाने 

आपली आज्ापत् े प्राकृत भारांमधयेच नशलां्वर ्व 
सतंभां्वर कोरलेली आढळतात. बौद् सानहतयातील 
सुप्रनसद् नतनपटक  ं्ांचे संपािन याच काळात झाले. 
नतनपटकांपैकी अनभरममनपटक  हा ं् नतसऱया बौद् 

परररिेनंतर रचला गेला.
हा काळ जैन सानहतयाचया दृष्ीने समद् होता. 

िश्वैकानलक , उपासकिशांग, आचाररंगसूत् , 
भग्वतीसूत्  इतयािी प्रनसद् जैन ं् याच काळात 

रचले गेले. 
कल्य आणि सथि्य्त्य 
मौय्ण राजयाचया स्ापनेनंतर िेशात सुख, शांती, 

समद्ी आनर सुवय्वस्ा नांिू लागली होती. मौय्णकालीन 
कला महरजे प्राचीन ऐनतहानसक काळातील स्ापतय 
आनर नशलपकलेचा प्रारंभ होय.

मौय्णकाळात िगड 
घड्वरे आनर कोररे यांत 
कारानगरांनी लक्षरीय नैपुणय 
संपािन केलेले होते असे 
निसते. िोनहींतही एका 
न्वनशष् कलेची अनभवयक्ती 
आनर िगड घड्वलयानंतर 
तयाला आरसी गुळगुळीतपरा 
आरणयाचे तंत् यातील 
नैपुणयही निसते. यालाच 
मौय्णकालीन घोटाई  
महरतात. या काळात 
घड्वलेलया यक्ष ्व यक्षी 
यांचया मूतथी सापडलेलया 
आहेत. न्वशेरत  यक्षींचया 

मूतथी सुंिर ्व सुबक आहेत.  नििारगंज ये्ील प्रनसद् 
चौरीरारररी मूतथीचा समा्वेश तयांमधये केला जातो. या 
काळात घड्वलेलया पारखम ये्ील यक्षमूतथी ्व बेसनगर 
आनर पाटरा ये्े नमळालेलया सत्ी प्रनतमा म्ुरा 
्वसतुसं हालयात प्रिनश्णत केलेलया आहेत.

सम्ाट अशोकाचे सतंभ आनर तया्वरील नशलपाकृती 
हे मौय्णकाळातील उतकृष् नशलपाचे नमुने आहेत. रामपू्वा्ण 
आनर लौरीया नंिनगड ये्ील सतंभशीरा्ण्वर नसंहाचया 
नशलपाकृती आहेत. सांनकशा ये्ील सतंभशीरा्ण्वर 
हततीची नशलपाकृती आहे. सारना् ये्ील सतंभशीरा्ण्वर 
चार नसंहांचया नशलपाकृती आहेत. चार नसंहाचे हे नशलप 
भारताचे राष्ट्ीय बोरनचनह  आहे.

णदद्यरगांि ्येथिील प्रणसद्ध  
चौरीध्यररिीची मूतवी
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सम्यििीवन 
उतखननांमरून नमळालेलया पुरावयाचया आरारे 

मौय्णकाळातील जी्वनमान उंचा्वलयाचे निसून येते. 
मौय्णकाळात चातु्व्णणय्ण पद्ती दृढ झाली होती. 
वय्वसायां्वर आरारलेलया भारतीय समाजाचया सात 
्वगायंचे ्वर्णन मेगशस्ननस करतो; पुरोनहत, शेतकरी, 
रनगर ्व नशकारी, वयापारी ्व मजूर, सैननक, हेर आनर 
सरकारी अनरकारी हे ते सात ्वग्ण होते. मौय्णकालीन 
समाजाची नीनतनमतता अतयंत उ  िजा्णची होती, असे 
मेगशस्ननसने महटले आहे. लोकजी्वन संप  ्व सुखी 
होते. नट, नत्णक, गायक, ्वािक अशा मनोरंजन 
करराऱया ्वगा्णचा उल्ेख आढळतो. र्ांचया आनर 
घोड्ांचया शय्णती, मल्युद् तसेच नतय-गायन सपरा्ण 
हे करमरुकीचे लोकनप्रय प्रकार होते. द्ूत खेळरे 
प्रचनलत होते, पर तया्वर सरकारी ननयंत्र होते.

्वैनिक काळापासून चालत आलेली नशक्षराची 
परंपरा मौय्णकाळातही तशीच रानहली. मौय्णकाळात 
तक्षनशला, काशी, अयोधया इतयािी नगरे उ  न्वद्ा 
आनर कलांचे नशक्षर िेरारी श्ेष्ठ क े बनली. 

या काळात शसत्यांचया नशक्षराची उपेक्षा सुरू 
झाली. परंतु कौनटलयाचया अ््णशासत्ानुसार मौय्णकाळात 
शसत्यांना काही अनरकारही िेणयात आले असा्वेत, असे 
निसते. सत्ीरना्वर तयांचा संपूर्ण अनरकार होता. अना् 
्व निवयांग शसत्यांची काळजी शासन घेत असे. अनेक 
शसत्या गुप्तचर यंत्रेत काम करत.

मौय्ण काळाला ब न्वर पैलू आहेत ्व तयामुळेच 
तयाला एक ऐनतहानसक महत््व प्राप्त झाले आहे.
अशोकाचया मतयूनंतर राजया्वर आलेलया राजांचया 
कारनकिथीत मधय्वतथी प्रशासनयंत्रा कमकु्वत होत गेली. 
तयामुळे राजकीय अ्वनती सुरू झाली आनर साम्ाजयाचे 
तुकडे पडू लागले. मौययोततर काळात न्वघनटत झालेलया 
साम्ाजयाचे पुनहा संघटन करणयाचे काम शंुग आनर 
सात्वाहन या घराणयांचया सततेखाली झाले. ्वैनिक रम्ण, 
्वरा्णश्मवय्वस्ा ्व ्वैनिक रम्णपरंपरेनुसार असलेली 
जी्वनप्रराली या स्वायंना पुनहा महत््व आले. या 
घराणयांन्वरयी आपर पुढील पाठात अभयास कररार 
आहोत.

म्यहीत आहे क्य तुमह्यांल्य ?
या काळात कला्वसतू ननमा्णर करराऱयांचया 

संिभा्णत न्वष्ी  ही संज्ा ्वापरली गेली आहे. 
न्वष्ी  महरजे प्रजाजनांनी श्मरूपाने निलेला 

कर होता. न्वष्ीद्ारे कारागीर सरकारला 
न्वनशष् रकमेइतके पररश्म न्वना्वेतन िेत असे.

सतांभशीषया

पाटनलपुत् ये्े चं गुप्ताचा एक अनतभवय प्रासाि 
होता. मेगशस्ननस इरारची 
राजरानी सुसा ये्ील 
राजप्रासािाशी तयाची तुलना 
करतो. न्वटांचया उंच नभंतींचे 
तट तया प्रासािाचया संरक्षरा््ण 
बांरले होते ्व आतील बाजूस 
अनेक इमारती होतया. तया 
इमारतींचे बांरकाम िगडी 
होते. इमारतींचया आत सतंभ 
उभारले होते. तयामधये 
लाकडाचाही उपयोग केलेला 
होता. नचनी प्र्वासी फानहयानने 
याचे ्वर्णन केलेले आहे. कलाक्षेत्ाला निलेली अप्रनतम 
िेरगी महरजे मौय्णकालीन एकसंर भवय सतंभ. 
रम्णप्रसारासाठी अशोकाचया काळात अनेक सतंभ उभारले 
गेले. तयाला आपर अशोकसतंभ महरून ओळखतो. हे 
सतंभ एकफूर तीस नठकारी होते. ते गौतम बुद्ांचया 
जी्वनातील प्रमुख घटना जया नठकारी घडलया नत्े 
आनर महत््वाचया राजमागायं्वर उभारलेले होते. 
अशोकाचया काळात मोठ्या प्रमारा्वर सतूपांची उभाररी 
केली गेली. अशोकाने आपलया कारनकिथीत सुमारे 
८४,००० सतूप बांरले, असे महटले जाते.

मौय्णकालीन स्ापतयामधये कोरी्व लेणयांची सुरु्वात 
झाली. मौय्णकालीन बराबार आनर नागाजु्णनी टेकड्ां्वरील 
कोरी्व लेणयांची कालननश्चती करता येते. अशा 
प्रकारची ही भारतातील पनहली कोरी्व लेरी. 
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सव्यध्य्य्य

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यां्य्य्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य

 १. हययंक घराणयातील  हा पनहला प्रनसद् 
राजा होय.

  (अ) चं गुप्त मौय्ण (ब) नबंनबसार
  (क) अजातशत्ू (ड) महाप

 २. नंि ्वंशाची स्ापना  यांनी केली.
  (अ) रनानंि  (ब) नशशुनाग
  (क) महाप ानंि (ड) सम्ाट अशोक

 ३. संसकृत सानहतयातील श्ेष्ठ नाटक 
स्वपन्वास्विततम्   यांनी नलनहले.

  (अ) कौनटलय  (ब) भारत
  (क) कानलिास (ड) भास

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. मगर साम्ाजयाचा पाया रचरारा - नबंनबसार
 २. नंिाची सतता संपुष्ात आररारा - चं गुप्त 

मौय्ण 
 ३. चं गुप्त मौय्ण याचया कालखंडात भारताला भेट 

िेरारा नचनी प्र्वासी - मेगशस्ननस
 ४. कनलंग न्वजयाचा प्रसंगी झालेलया न्वनाशाने 

मतपरर्वत्णन झालेला - सम्ाट अशोक

प्र.२ ्योग्य क्यरि णनवडून णवध्यन ्ूिया कर्य.
 सम्ाट अशोकांनी अनेक सतंभ उभारले. कारर-
 (अ) कला क्षेत्ाचया प्रसारासाठी
 (ब) रम्णप्रसारासाठी     

 (क) वयापार्वद्ीसाठी
 (ड) आपलया काया्णची ओळख वहा्वी महरून
प्र.३ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. सम्ाट अशोकाचा कनलंग न्वजय इनतहासाला 

आनर तयाचया जी्वनाला ननराळे ्वळर 
ला्वरारा ठरला.

 २. चं गुप्ताचे ीक राजा सेलयुकसशी झालेले युद् 
अतयंत महत््वाचे होते.

 ३. मौय्ण प्रशासनाला सुननश्चत स्वरूप प्राप्त झाले 
होते.

प्र.४ तुमचे मत नोंदव्य.
 १. चं गुप्त मौय्ण हा भारताचया इनतहासातील पनहला 

चक्र्वतथी सम्ाट होय.
 २. अशोकाचे नशलालेख हे महत््वाचे ऐनतहानसक 

सारन आहेत.
 ३. मौय्णकालीन न्वन्वर वया्वसानयक श्ेरींचा 

न्वकास झाला.

प्र.५ ््यन ५८ वरील मौ्यया स्यम्र्यज्य्यच्य नक्यश्य ्ह्य व 
ख्यलील प्र्न्यांची उततरे णलह्य.

 १. अशोकाचया साम्ाजयात समान्वष् असलेले 
प्रिेश

 २. सम्ाट अशोकाचे नशलालेख आनर सतंभलेख 
कोठे-कोठे आहेत

उ्क्रम
 सम्ाट अशोककालीन सतूपांची मानहती नमळ्वा.
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 ९.   म्यै्ययोततर क्यळ्यतील भ्यरत

मगर हे भारतातील आद् साम्ाजय होते. 
मौय्णकाळात शस्र आनर ननयमबद् प्रशासन प्रस्ानपत 
झाले. या सगळ्याचा अभयास आपर मागील पाठात 
केला आहे. सम्ाट अशोकानंतर अंतग्णत कलहामुळे हे 
साम्ाजय िुब्णल बनले. शे्वटचा मौय्ण सम्ाट बह ्ानंतर 
पुषयनमत् शंुग गािी्वर आला.
९.१ शांुग स्यम्र्यज्य

शंुगांचे साम्ाजय पू्वदेस मगर ते पश्चमेस नसयालकोट 
(पंजाब), तसेच उततरेकडे नहमालय ते िनक्षरेस 
न्विभा्णपययंत पसरलेले होते. पाटनलपुत् मु य राजरानी 
असली तरी पुषयनमत्ाने न्वनिशा ये्े िुसरी राजरानी 
स्ापन केली. पुषयनमत् शंुग हा पराक्रमी आनर 
महत््वाकांक्षी होता. तयाने कोसल, ्वतस, अ्वंती इतयािी 
प्रांतां्वरील सतता बळकट केली. पुढे तयाने मगर 
साम्ाजयाचा नसयालकोटपययंतचा प्रिेश पुनहा काबीज 
केला. नडनमनटट्अस या ीक राजाचे आक्रमर तयाने 
शौया्णने परत्वून ला्वले. नडनमनटट्असचया या पराभ्वाचा 
उल्ेख कानलिासाने मालन्वकानग्नमत्  या नाटकात 
केला आहे.

९.१ शांुग स्यम्र्यज्य
९.२ स्यतव्यहन स्यम्र्यज्य्यच्य उद्य
९.३ र्यज्यव्यवसथि्य, स्यणहत्य, कल्य आणि 

लोकिीवन

यज् करणयाची परंपरा तयाने पुनरुजजीन्वत केली. बेसनगर 
(न्वनिशा) ये्े हेनलओडोरस याने उभारलेला गरुडध्वज 
आहे. या्वरून असे निसते की ्वैषर्व संप्रिाय काही 

ीकांनीही स्वीकारला होता. शंुग काळात संसकृत 
सानहतयाला उततेजन नमळाले. संसकृत भारेत होत गेलेलया 
बिलांचा न्वचार करणयासाठी पतंजली याने पानरनीचया 
अष्ाधयायी्वर महाभाषय  हा ं् नलनहला. काही 
अभयासकांचया मते या काळात महाभारतात लक्षरीय भर 
घातली गेली. तसेच मनुसमती या ं्ाची नननम्णती िेखील 
याच काळात झाली. 

सानहतयाबरोबरच कला क्षेत्ात िेखील शंुगांचे 
योगिान महत््वाचे ठरते. सांची ्व भारहूत ये्ील सतूप, 
बेसनगर ये्ील गरुडसतंभ हे या काळातील कलेचे 
उतकृष् नमुने आहेत. शंुगांचया काळात नशलपकलेची 
परंपरा अनरक समाजानु्वतथी झालयाने तयामधये 
सामानयजनांचया जी्वनाचे प्रनतनबंब उमटलेले आढळते.

शुंग घराणयाचा शे्वटचा राजा िे्वभूती हा चैनी, 
न्वलासी होता. तयाचा मंत्ी ्वासुिे्व याने तयाला ठार 
मारून कण्व घराणयाची राज्वट स्ापन केली. या घटनेचे 
्वर्णन बारभ ाने हर्णचररत  या ं्ात केलेले आहे. 

९.२ स्यतव्यहन स्यम्र्यज्य्यच्य उद्य
उततरेत मौयायंनंतर शुंग घराणयाची राज्वट उियास 

आली, तर िनक्षरेत सात्वाहन घराणयाची सतता उियास 
आली. मौय्ण साम्ाजयाचे  न्वघटन झाले आनर तयामुळे 
या सतता उियाला येणयास अनुकफूल पा््व्णभूमी तयार 
झाली. महाराष्ट्ातील स्वायंत प्राचीन राजसतता महरून 
सात्वाहनांचा उल्ेख केला जातो. प्रारंभी सात्वाहनांची 
सतता नानशक, पुरे, रंगाबाि ये्े उियास आली ्व 
पुढे महाराष्ट्, आं  ्व कना्णटक अशा न्वसतीर्ण प्रिेशां्वर 
पसरली. महाराष्ट्ातील पैठर हे नगर सात्वाहनांची 
राजरानी होती. पुरारात आं  नक्वा आं भतय राजांचे 
उल्ेख येतात. हे आं  राजे महरजेच सात्वाहन राजे 
होते, असे मत काही इनतहासकारांनी मांडले आहे.

हे करून ्ह्य.
कानलिासाने नलनहलेलया नाटकांची मानहती 

नमळ्वून तया्वर एक नटपर नलहा.

उततर भारता्वर ्व िनक्षरेकडील काही भागां्वर 
अानरपतय स्ापन केलया्वर आनर ीकांना सीमेपार 
केलयानंतर आपले सामरय्ण िश्ण्वणयासाठी पुषयनमत्ाने िोन 
्वेळा अ््वमेर यज् केला. मौय्ण काळात खंनडत झालेली 



65

९.३ र्यज्यव्यवसथि्य, स्यणहत्य, कल्य आणि 
लोकिीवन

र्यज्यव्यवसथि्य : सात्वाहनांचया राजयवय्वस्ेत 
राजयातील  प्रिेशाची न्वभागरी ्ोट्या प्रांतांमधये केलेली 
होती ्व प्रतयेका्वर मुलकी आनर लषकरी अनरकारी 
असत. तयात अमातय , महाभोज  हे मुलकी अनरकारी, 
महासेनापती  आनर महार्ी  यांसारखे लषकरी 

अनरकारी यांचा समा्वेश होता. ाम हा प्रशासनाचा 
स्वायंत ्ोटा घटक होता. ाम हा कराचा ोत होता, 
तसेच युद्प्रसंगी सैननक भरतीचे काम ाम या 
घटकामाफ्कत होत असे. या काररांमुळे ाम हे मधय्वतथी 
यंत्रेशी बांरले गेले होते.

शेती हे उपजीन्वकेचे प्रमुख सारन होते. तयाचबरोबर 
सात्वाहनांचया काळात उद्ोग ्व  वयापाराची िेखील 
्वाढ झाली. तयांचया श्ेरी ननमा्णर झालया. तयांचयामाफ्कत 
उद्ोगरंद्ांचे ननयंत्र केले जात होते, तसेच कज्ण 
िेणयाचे कामही श्ेरी करत असत. सात्वाहन काळात 
भारताचा रोमशी असलेला वयापार ्वि् नरंगत झाला. 
सात्वाहन राज्वटीत प्रनतष्ठान (पैठर), तगर (तेर), 
नानसक (नानशक), करहाटक (कऱहाड) यांसारखी 
वयापारी नगरे उियास आली. 

पेरी स फ ि एरर ीयन सी  या ं्ात तगर 
(तेर) आनर प्रनतष्ठान (पैठर) यांचा उल्ेख आलेला 
आहे. तयानुसार, िनक्षराप् या प्रिेशातील वयापारी 
स्ळांमधये िोन स्ळांना महत््व आहे. यांतील पनहले 
बररगाझा (गुजरातमरील भरुच) पासून िनक्षरेस ्वीस 
नि्वसांचया प्र्वासाने गाठता येरारे प्रनतष्ठान आनर िुसरे 
महरजे तगर. तगर हे फार मोठे शहर असून ते्े 
प्रनतष्ठानहून पू्वदेस िहा नि्वस प्र्वास केलयानंतर पोचता 

अणधक म्यणहतीस्यठी : सात्वाहन सम्ाट गौतमीपुत् सातकरथी याची माता गौतमी बलश्ी नहचया नानशक 
ये्ील नशलालेखात तयाचया पराक्रमाची प्रशंसा आहे. तयामधये गौतमीपुत् सातकरथीचा गौर्व 
शकपहल्वय्वनननसिून  महरज ेशक, पल््व ्व ीक याचें ननिा्णलन कररारा, सात्वाहनकुलयश प्रनतष्ठापनकर  

- महरजे सात्वाहन कुलाचया यशाची प्रनतष्ठापना कररारा, नत्समु तोयनपत्वाहन  महरजे जयाचे घोडे तीन 
समु ाचे पारी पयायले आहेत, असा केलेला आढळतो. या उल्ेखा्वरून गौतमीपुत् सातकरथीचे मांडनलकत्व 
िनक्षरेतील अनेक राजांनी स्वीकारले असा्वे, असे निसते. सात्वाहन राजे आपलया ना्वाआरी आईचे ना्व 
ला्वत असत. उिा., गौतमीपुत् सातकरथी, ्वानशशष्ठपुत् पुळमा्वी इतयािी.

स्यतव्यहन स्यम्र्यज्य्यच्य णवसत्यर ््यहण्य्यस्यठी ख्यलील 
सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Satvahana.svg

उततर महाराष्ट्ात सात्वाहनांचे अनेक नशलालेख 
सापडतात. नारेघाटाचया नशलालेखात सात्वाहनांचा 
पनहला राजा नसमुक (नशमुक) याचा उल्ेख येतो. 
सात्वाहन राज्वंशात सातकरथी, हाल, गौतमीपुत् 
सातकरथी, यज्श्ी सातकरथी असे महत््वाचे राजे होऊन 
गेले.

सात्वाहन घराणयाचा स्व्णश्ेष्ठ राजा गौतमीपुत् 
सातकरथीचया  आरीचे राजे कत्णत्व्वान नवहते. तयामुळे 
तया काळात शक सत्पांनी भारताचया पश्चम भागात 
्वच्णस्व प्रस्ानपक केले होते. गौतमीपुत् सातकरथी याने 
शकां्वर न्वजय नमळ्वला. या न्वजयाने सात्वाहनांची 
प्रनतष्ठा पुनहा उंचा्वली. 

गौतमीपुत् सातकरथीने मधय भारतात आनर संपूर्ण 
िनक्षराप्ात निशग्वजय केला. तयाने िनक्षरेकडील राजये, 
अ्वंती, सुराष्ट् (सौराष्ट्) आनर महाराष्ट्ातील शक 
राजांचा पराभ्व केला. तसेच मधय भारत ्व राजस्ान 
ये्े असलेलया गरराजयां्वर आपले प्रभुत्व प्रस्ानपत 
केले. नानशक नजल्ह्यात जोगळटेंबी ये्े एक नारेननरी 
नमळाला. तया नाणयांमरील शक राजा नहपान याचया 
नाणयां्वर गौतमीपुत्ाचया मु ा पुनहा उमट्वलेलया निसतात. 
या्वरून नहपाना्वर न्वजय नमळ्वून तयाने आपले सामरय्ण 
नसद् केले, हे सपष् होते.

गौतमीपुत्ानंतर ्वानशष्ठीपुत् पुळमा्वी आनर यज्श्ी 
सातकरथी हे महत््वाचे राजे होते. तयानंतर मात् 
सात्वाहनाचंा ऱहास सरुू झाला. शक आनर सात्वाहनाचंया 
सतत चाललेलया संघरा्णमुळे ते िुब्णल होत गेले. 
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येते. प्रनतष्ठानहून बररगाझा ये्े माळरानातून माग्ण काढत 
अंनकक (कानदेनलअन) आरला जातो. याउलट तगर 
ये्ून सुती कापड, न्वन्वर प्रकारची मलमल आनर 
गोरपाट बररगाझा ये्े पाठ्वले जाते. तयाचप्रमारे 
समु नकनारप ीचया प्रिेशातून तगरला येरारा ननरननराळा 
मालही तगरहून बररगाझा ये्े पाठ्वला जातो.

जु र ्व नानशक या नठकारांचया नशलालेखात 
कुलाररक*, तीलनपरक**, कोनलक*** अशा अनेक 

वया्वसानयकांचे उल्ेख आढळून येतात. अशा प्रकारची 
तटबंिीयुक्त सात्वाहनांचया राजयात ३० नगरे अशसतत्वात 
असलयाचे उल्ेख श नीचया ं्ात सापडतात. तयांतील 
काही नठकारचया उतखननात सापडलेलया रोमन 
नाणयां्वरून या काळातील प्रगत वयापाराचा िेखील 
आढा्वा घेता येतो. सोपारा, कलयार, भरुच ही तया 
काळची वयापाराची मु य क े होते.

ही म्यणहती तुमह्यांल्य नक्ीच आवडेल : 
नारेघाट हा महाराष्ट्ातील एक प्राचीन वयापारी 
घाटमाग्ण आहे. हा माग्ण पू्वथीचे जीर्णनगर (जु र) 
्व कोकर प्रिेशाला जोडतो. या मागा्णचे एक टोक 
्वर जु रचया निशेला तर िुसरे खाली कोकरात 
मुरबाड तालुकयात (नजलहा ठारे) आहे. या घाटात 
सात्वाहनांनी एक लेरे खोि्वले, ते्ील लेखांमधये 
सात्वाहन सम्ाज्ी नागनरका आनर सात्वाहन 
राजांचा पराक्रम, तयांनी केलेले िानरम्ण यांबद्ल 
मानहती आहे. हे लेख ा ी नलपीत कोरलेले 
आहेत. ते्े सात्वाहन राजांचे पुतळे होते. 
घाटाचया तळाशी ्वैशाखखेडे ना्वाचे गा्व आहे. 
ते्े प्र्वाशांसाठी रम्णशाळा बांरलेलया होतया. 
घाटात जकात गोळा करणयासाठी खोि्वलेला 

इ.स.पू्व्ण पनहलया शतकाचया 
कालखंडातील राजा पुळमा्वी 
याचया मु े्वरील जहाजाचे हे नचत् 
आहे. मु े्वरील हे नचत् 
सात्वाहनांचया काळातील समु ी 
मागा्णने चालराऱया वयापाराचे 
ननिश्णक आहे.

स्यणहत्य : सात्वाहनांचया काळात न्वद्ेला ्व 
कलेला राजाश्य नमळाला. सात्वाहनांचया काळात 
प्राकृत भारा ्व प्राकृत सानहतय समद् झाले. तयांनी 
प्राकृत भारा ्व सानहतय यांना प्रोतसाहन निले. सात्वाहन 
घराणयाचा सतरा्वा राजा हाल याने गा्ासप्तशती  या 

* ‘अॅनाबेजसस’ महणिे ‘कूच करणे’.*(कुंभकार), **(तेलाचे उतपादन करणारे), ***(जवणकर)

िगडी रांजर आहे. सोपारा आनर कलयार ही 
प्राचीन काळी महाराष्ट्ातील िोन अतयंत महत््वाची 
वयापारी क े होती. के्वळ िेशांतग्णतच नवहे, तर 
परिेशांशीही ये्ून वयापार चालत असे. न्वशेरत  
रोमहून आयात होरारा माल सोपाऱयाला उतर्वला 
जाऊन ते्ून कलयार, नारेघाट, जु र, ने्वासा 
मागदे पैठर आनर कोलहापूरकडे नेला जात असे. 
तसेच ननया्णतीचया ्वसतूंची ्वाहतूक िेखील याच 
मागा्ण्वरून उलट निशेने होत असे. या नठकारचे 
आरखी एक ्वैनशषट्य महरजे ये्ील 
नशलालेखांमधये िोन, चार, सहा, सात आनर 
नऊ  हे अंक आहेत आनर  २,४,६,७ आनर ९ 
अशा पद्तीने कोरलेले आहेत. ते प्रचनलत 
अंकलेखनाशी नमळतेजुळते आहेत.

कावय ं्ाचे संपािन केले. तयाचयाच 
राजयसभेतील मंत्ी गुराढ् याने पैशाची 
या प्राकृत भारेत बहतक्ा  नामक 
अजोड ं् नलनहला. संसकृत वयाकररा्वर 
कातंत्  हा ं् स्व्ण्वमा्णने नलनहला.

कल्य आणि सथि्य्त्य : मौय्ण 
काळातील नशलपां्वर निसरारा इरारी ्व 
ीक शैलींचा प्रभा्व शंुग ्व सात्वाहन 

काळात कमी होऊन भारतीय नशलपकलेचया परंपरेचा 
न्वकास झालयाचे निसते. या काळात उभारली गेेलेली 
सांची ये्ील क्रमांक १ चया सतूपाभो्वतीची चार तोररे 
ही नशलपकलेचा उतकृष् नमुना आहेत. बुद्चररत्ातील 
अनेक प्रसंग या तोररां्वर कोरलेले आहेत. सात्वाहनांचया 
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ग्यथि्यसप्तशती : सात्वाहन राजा हाल याने 
मोठ्या प्रमारा्वर प्राकृत भारेतील कन्वता संकनलत 
केलया ्व तया्वर आरारलेलया नन्वडक ७०० 
गा्ांचा गाहा सततसई  (गा्ासप्तशती) हा सं ह 
संपानित केला. हा माहाराष्ट्ी प्राकृत भारेत 
रचलेला पनहला ं् आहे. तयात मान्वी भा्वना 
्व वय्वहार आनर ननसगा्णचे अतयंत सुरस आनर 
सौंिय्णपूर्ण नचत्र केले आहे. न्वन्वर ते, आचार 
आनर ततकालीन उतस्व यांची ्वर्णनेही तयात 
केलेली आहेत. महाराष्ट्ाचया ततकालीन 
समाजजी्वनाचे प्रनतनबंब तयामधये उमटले आहे. 
गा्ासप्तशतीमरील काही श ि आजचया मराठीत 
िेखील ्वापरात आहेत. मराठी भारेतील अनेक 
श िांची मूळे गा्ासप्तशतीतील महाराष्ट्ी प्राकृत 
श िांमधये शोरता येतात. गा्ा सप्तशतीमरील 
कन्वतां्वरून महाराष्ट्ात माहाराष्ट्ी प्राकृत आनर 
आरुननक मराठी यांचयातील िु्वे सपष् निसतात.

काळात भाजे, कालदे, नानशक इतयािी नठकारी ड गर 
कोरून न्वहारांची ्व चैतयगहांची नननम्णती केलेली निसते. 
न्वशेरत  कालदे ये्ील चैतय, चैतयगहाचे अनतभवय 
प्र्वेशद्ार, तया्वरील नक्षीकाम ही स्व्ण इ.स.पू. पनहलया 
शतकातील भारतीय कलाकारांचया नशलपकौशलयाची 
साक्ष िेतात.

सम्यिवयवस्ा : सात्वाहन काळात समाजात चार 
्वर्ण अशसतत्वात होते. तसेच या काळात जातीय 
वय्वस्ाही दृढ झाली. तयामागील काररांमधये ्वर्णसंकर, 
न्वन्वर वया्वसानयक श्ेरींचे बंनिसत स्वरूप आनर 
बाहेरून आलेलया परकीयांचा समाजातील अंतभा्ण्व यांचा 
समा्वेश आहे. 

याखेरीज समाजात चार ्वग्णही होते. पनहला ्वग्ण 
हा महार्ी, महाभोज आनर महासेनापती  या अनरकारी 
लोकांचा होता. तयांचया नेमरुका न्वन्वर राष्ट्कां्वर 
(सुभे) होत असत. कोकर प्रिेशात महाभोज ्व 
घाटा्वरचया प्रिेशात महार्ी हे अनरकारी होते. िुसऱया 
्वगा्णत अमातय, महामात् आनर भांडागाररक या से्वकांचा, 
नैगम (वयापारी), सा््ण्वाह (वयापारी तांड्ांचे प्रमुख) 
्व श्ेष्ठी (श्ेरीचे प्रमुख) यांचा समा्वेश होता. नतसऱया 
्वगा्णत लेखननक (कारकफून), ्वैद्, हालकीय (शेतकरी), 
सु्वर्णकार, गांनरक (सुगंरी पिा्ायंचे वयापारी) हे लोक 
समान्वष् होते. तर चौरया ्वगा्णत ्वर्णकी (सुतार), 
मालाकार (माळी), लोह्वारीज (लोहार), िासक 
(मच्ीमार) यांचा समा्वेश होत असे. 

सात्वाहनांचया काळात ीक, शक, पल््व, 
कुशार इतयािी परकीयांची आक्रमरे होत रानहली. परंतु 
हे परके लोक ये्ील समाजात ल्वकरच नमसळून गेले. 
याचाच अ््ण ततकालीन सामानजक पररशस्ती न्वशेरत  
समाजवय्वस्ा ही परकीयांना सामा्वून घेणयाइतकी 
ल्वचीक होती. परकीय आक्रमकांचया आगमनाने पुढील 
काळात घडून आलेले राजकीय बिल आनर तयामागील 
सामानजक, आन््णक आनर सांसकृनतक प्रनक्रयांचा 
अभयास आपर पुढील पाठात कररार आहोत.

क्यलषे ्येथिील चैत्य

अणधक म्यणहतीस्यठी : रंगाबािज्वळील 
अनजंठा ये्ील न्व््वन्व यात लेणयांपैकी ८, ९, 
१०, १२ ्व १३ क्रमांकांची लेरी सात्वाहनांचया 
काळातील आहेत. न्वशेर महरजे भारतीय 
नचत्कलेपैकी स्वायंत प्राचीन नचत्कला जया लेरी 
क्रमांक ९ ्व १० मधये आहेत, ती िेखील याच 
काळातील आहेत.
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प्र.१ (अ) ख्यली णदलेल्य्य ््य्यां्य्य्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यने ्ूिया कर्य.

 १. मौय्ण घराणयातील शे्वटचा सम्ाट  हा 
होता.

  (अ) अजातशत्ू  (ब) चं गुप्त मौय्ण
  (क) बह ्  (ड) सम्ाट अशोक
 २. नानशक ये्ील नशलालेखात  या 

सात्वाहन राजाचा उल्ेख नत्समु तोयनपत्वाहन  
असा केला आहे.

  (अ) गौतमीपुत् सातकरथी (ब) हाल
  (क) यज्श्ी सातकरथी  (ड) नसमुक
 ३. सात्वाहन राजा हाल याने  हा ं् 

संपानित केला.
  (अ) बहतक्ा  (ब) गा्ासप्तशती
  (क) कातंत्  (ड) मेघिूत

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
  १. कानलिास - मालन्वकानग्नमत्
  २. गुराढ् - गा्ासप्तशती
  ३. स्व्ण्वमा्ण - कातंत्
  ४. पतंजली - महाभाषय

प्र.२ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. सात्वाहन काळात अनेक वयापारी नगरांचा उिय 

झाला.
 २. सात्वाहन काळात जातीय वय्वस्ा दृढ झाली.

प्र.३ तुमचे मत नोंदव्य.
 सात्वाहन काळात प्राकृत भारेला प्रोतसाहन नमळाले.

प्र.४ टी््य णलह्य.
 १. गौतमी बलश्ीचा नानशक ये्ील नशलालेख
 २. नारेघाट - महाराष्ट्ातील एक प्राचीन वयापारी 

घाटमाग्ण
 ३. गा्ासप्तशती  ं्

प्र.५  स्यतव्यहन घर्यण्य्यची म्यणहती णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य 
आध्यरे णलह्य.

 (अ) उिय आनर राजयन्वसतार (ब) प्रशासन वय्वस्ा
 (क) उद्ोग ्व वयापार (ड) सानहतय ्व कला

उ्क्रम
 तुमचया पररसरात काही ऐनतहानसक अ्वशेरांची मानहती 

नमळ्वून मानहती-पुशसतका तयार करा.



सव्यध्य्य्य
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१०.   भ्यरती्य इणतह्यस्यतील नवे ्वया

मौय्ण साम्ाजयाचया न्वघटनानंतर स्ाननक 
राजसततांचया महत््वाकांक्षा बळा्वलया. तयानंतर प्रािेनशक 
राजयांचया उियाला सुरु्वात झाली. यांपैकी शुंग आनर 
सात्वाहन राजयांचा अभयास आपर मागील पाठात 
केला. याच सुमारास भारता्वर ीक, शक, कुशार या 
परकीयांची आक्रमरे सुरू झाली. प्रािेनशक राजयांचया 
उियाचा हा काळ राजकीय आनर सामानजक संक्रमराचाही 
काळ होता.

१०.१ मध्य आणश्य्यतील भटक्य्य टोळ्य
नसकिराचया मतयूनंतर तयाने नेमलेलया सत्पांनी, 

आपापली स्वतंत् राजये प्रस्ानपत केली. ्वायवयेकडील 
ीक राजयांचया उतरतया काळातच मधय आनशयातील 

भटकया टो ांनी बशकटट्या्वर आक्रमरे केली. या 
काळातील उततर भारतात घडराऱया घडामोडींमधये मधय 
आनशयातील टो ांची स्लांतरे महत््वाची होती. 
इ.स.पू.िुसऱया शतकाचया उततरारा्णत पहल्व (पान््णयन) 
आनर शक (शसकन्यन) यांनी हल्े केले. मधय 
आनशयातील शकांना चीनमरून आलेलया युएची 
टो ांनी ते्ून स्लांतर करणयास भाग पाडले. युएची 
हे पशुपालक होते. या भटकया लोकांनी स्ाननक राजां्वर 
तयांचया युद्कौशलयाचया जोरा्वर ्वच्णस्व नमळ्वले 
आनर ते्े स्वत ची राजये प्रस्ानपत केली. 

१०.१ मध्य आणश्य्यतील भटक्य्य टोळ्य
१०.२ इांडो-ग्ीक, शक, कुश्यि
१०.३ कुश्यि स्यम्र्यज्य
१०.४ गुप्त स्यम्र्यज्य
१०.५ वधयान स्यम्र्यज्य
१०.६ ककयोटक स्यम्र्यज्य
१०.७ व्य्य््यर, न्यिी, कल्य, मूणतयाश्यसत्
१०.८ भ्यरत - रोम व्य्य््यर (मह्यर्यष्टट्र्यतील 

व्य्य््यर्यची केंद्रे)

१०.२ इांडो-ग्ीक, शक, कुश्यि
इांडो-ग्ीक : ्वायवय भारतातील ीक सत्पांना 

इंडो- ीक  असे महटले जाते. भारतीय परंपरेत तयांचा 
उल्ेख य्वन  असा केला जातो. भूमधय सागराचया 
पररसरात आपले ्वच्णस्व प्रस्ानपत कररे आनर पश्चम 
्व मधय आनशयातील वयापारा्वर आपली पकड दृढ 
कररे, हे तयांचे उद्ेश होते. सेलयुकस ननकेटर हा 
्वायवयेकडील बशकटट्या प्रांतातील इंडो- ीक राजा होता. 
इंडो- ीक राजांमरील संघरा्णत बशकटट्या राजय बलाढ् 
ठरले. बशकटट्याचा राजा नडनमटट्स याने इ.स.पू्व्ण १८० 
मधये भारता्वर आक्रमर केले. तयाने तक्षनशला नजंकले. 
तयाची राजरानी साकल (नसयालकोट) ये्े होती. याच 
सुमारास युक्रेटायनडस या इंडो- ीक राजाचे स्वतंत् राजय 
प्रस्ानपत होते. अशा रीतीने ्वायवय भागात िोन स्वतंत् 
इंडो- ीक राजये प्रस्ानपत झाली होती. युक्रेटायनडसची 
राजरानी तक्षनशला ये्े होती. नडनमटट्स आनर 
युक्रेटायनडस यांनी स्ापन केलेलया या िोनही शाखांचे 
नमळून चाळीस इंडो- ीक राजे होऊन गेले. इंडो-

ीकांचा इनतहास हा प्रामु याने तयांचया नाणयां्वरून 
समजतो. नाणयां्वरील ठसे, मजकफूर, राजांचे नचत्, 
िे्वतांचे नचत् या ना्वीनयपूर्ण गोष्ी ही तयांची भारतीय 
नारकपरंपरेला नमळालेली िेरगी आहे.

इांडो-ग्ीक र्यज्य्यच्य णवसत्यर ््यहण्य्यस्यठी ख्यलील  
सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Indo-
Greeks_100bc.jpg 

शक : शक हे मधय आनशयातून आले. बशकटट्यातील 
ीकांना सका्वून ला्वून तयांनी आपले राजय प्रस्ानपत 

केले. तयांचया ्वसनतस्ानास पुढे शकस्ान (नशसतान) 
असे ना्व नमळाले. भारतातील पनहला शक राजा महरजे 
मोएस  उफ्क मोग . तयाने गांरार आनर पंजाब हे प्रिेश 

नजंकफून राजय स्ापन केले. तयाचयानंतर आलेलया शक 
राजांचया िुब्णलतेमुळे पहल्व राजा ग डोफनदेसने तयाचा 
पराभ्व करून भारतात आपली सतता ननमा्णर केली.
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पंजाबमरील शकांचे राजय नाहीसे झाले तरी तयांची 
भारतात, न्वशेरत  पश्चम भारतात अनेक राजये 
अशसतत्वात आलेली होती. शकांनी आपली राजयपद्ती 
इरारमरील अखोमनीय ्व सेलयुनकड पद्तीनुसार 
चाल्वली. राजयाची न्वभागरी सत्पींमधये (प्रांत) केली 
होती ्व प्रतयेक सत्पी्वर महाक्षत्प हा लषकरी अनरकारी 
नेमला जात असे. या सत्पींची उपन्वभागरी करून 
तया्वर प्रतयेकी एक सत्प नेमला जाई. या सत्पांना 
आपले नशलालेख कोरणयाची तसेच नारी पाडणयाची 
पर्वानगी होती. तया्वरून तयांना पुरेशी स्वायततता होती, 
असे निसते.

ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चत आवडेल : 
शक हे मु यत  पशुपालक होते. तयांचया 
्वासतूंचे अ्वशेर नमळालेले नाहीत तरी तयांची 
्वैनशषट्यपूर्ण ्डगी  सापडलेली आहेत. 
शकाचया मत गटप्रमुखाबरोबर तयाचा घोडा, 
घोड्ाचा साज आनर नेहमीचया ्वापरातलया 
गोष्ी िफन केलया जात. घोडा हा शकांचया 
संसकृतीचा महत््वाचा भाग होता. घोड्ा्वर 
स्वार होऊन चपळतेने आक्रमर कररे, हे 
तयांचया युद्कलेचे ्वैनशषट्य होते. खोगीर, 
लगाम, ि् न्वमुखी रनुषय यांमुळे तयांचे युद्तंत् 
प्रभा्वी बनले होते.

कुश्यि : मधय आनशयातून बशकटट्यात आलया्वर 
कुशारांनी इंडो- ीकांचा प्रिेश काबीज केला. तयांनी 

ीकांचया संसकृतीचा अंगीकार केला. शकांना िनक्षरेकडे 
सका्वलयानंतर कुजुल कडनफनसस या कुशार प्रमुखाचया 

नेतत्वाखाली युएची टो ा एकत् आलया ्व तयाने तयांना 
नहंिुकुश प्व्णतातून ्वायवय भारतात आरले. तयाने स्वत ला 
बशकटट्याचा राजा घोनरत केले. तयाची सतता काबूल, 
का्मीरपययंत प्रस्ानपत झाली ्व अशा रीतीने कुशार 
सततेची स्ापना झाली. ही मानहती नचनी, ीक ्व रोमन 
सानहतयांमरून नमळते. भारतीय सानहतयामधये कुरारांचा 
उल्ेख तुखार  नक्वा तुरार  असा केला जातो.

१०.३ कुश्यि स्यम्र्यज्य 
शकांप्रमारेच कुशारांनी िेखील ्ोटी ्ोटी राजये 

नजंकलयानंतर नत्े सत्पी प्रस्ानपत केलया. तया्वर सत्प 
(क्षत्प) ना्वाचे लषकरी अनरकारी नेमले. या स्व्ण 
क्षत्पांमरील प्रमुख अनरकारी महरून राजा स्वत ला 
राजानरराज , महाराज  अशी नबरुिे ला्वू लागला. 

राजा हा ई््वराचा अंश असतो ही कलपना कुशारांचया 
नाणयां्वरील लेखांमधये प्र्म आढळते. ते स्वत ला 
िे्वपुत्  असे महर्वत असत.

अनेक शक राजांना पराभूत करून कननषकाने 
सम्ाटपि नमळ्वले. तयाने काबूलपासून पाटनलपुत्पययंत ्व 
का्मीरपासून माळवयापययंत कुशार साम्ाजय उभारले. 
तयाने चीन्वर िेखील िोनिा आक्रमरे केलयाचे उल्ेख 
आढळतात. मधय आनशयापासून ए्वढ्ा िूर्वर पसरलेलया 

िुन्यगढ ्येथिील णशल्यलेख

अणधक म्यणहतीस्यठी : शक राजा रु िामन याची सतता सात्वाहनांशी 
असलेले संबंर आनर सांसकृनतक परर्वत्णनाला निलेला राजाश्य यामुळे 
उल्ेखनीय ठरते. सौराष्ट्ातील जुनागढ ये्ील नशलालेख हा संसकृतमरील 
महत््वाचा नशलालेख आहे. हा नशलालेख सम्ाट अशोकाचया लेखाखाली 
कोरलेला आहे. अशोकाचा लेख प्राकृतमधये तर रु िामन याचा लेख 
संसकृतमधये आहे. तया्वरून शक राजांनी संसकृत भारा स्वीकारली होती, 
असे निसून येते. रु िामनचा नशलालेख मु यत  मौय्णकालीन सुिश्णन 
तला्वाचया िुरुसतीची न ि कररारा आहे. सम्ाट अशोकाचया काळातील 
तला्वाची डागडजी रु िामनने केली या्वरून तया तला्वाचा िीघ्णकाळ 
उपयोग होत होता, हे लक्षात येते. यामधये रु िामनचया प्रशसतीमधये तयाचया 
नम्णिा खोऱयातील न्वजयाची, सात्वाहन राजया्वरील मोनहमांची आनर 
राजस्ानातील यौद्ेय गरराजया्वरील न्वजयाची सतुती केलेली आहे. 
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साम्ाजयाचे प्रशासन कररे अ्वघड होते. तयासाठी एक 
मधय्वतथी क  आ्व्यक होते. महरूनच कननषकाने 
पुरुरपूर (पेशा्वर) आनर म्ुरा अशा िोन राजरानया 
स्ापन केलया. तयाने का्मीरमधये कुडल्वन  ये्ील 
न्वहारात चौ्ी बौद् रम्णपरररि आयोनजत केली होती.

कुशारांचा शे्वटचा राजा ्वासुिे्व  याचया 
ना्वा्वरूनच कुशारांनी भारतीय संसकृती आतमसात केली 
होती, हे लक्षात येते. तयाचया कारनकिथीत कुशारांचा 
ऱहास सुरू झाला. कुशार साम्ाजयाचे तुकडे पडून 
नठकनठकारचे सत्प स्वतंत् झाले. कुशारांची सतता 
पंजाब ्व गांरार या प्रिेशात इ.स.चौरया शतकापययंत 
अशसतत्वात होती.

कुश्यि स्यम्र्यज्य्यच्य णवसत्यर ््यहण्य्यस्यठी ख्यलील सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kushan_Empire#/media/

File:Kushanmap.jpg

१०.४ गुप्त स्यम्र्यज्य
गुप्तांचया साम्ाजयाचा इनतहास ्ोट्या राजयातून 

बलाढ् साम्ाजयात रूपांतर कसे होते ही प्रनक्रया 
िश्ण्वरारा आहे. श्ीगुप्त  हा गुप्त ्वंशाचा संस्ापक 
होता. तयाचया ना्वामागे महाराज  अशी पि्वी ला्वलेली 
आढळते. तया्वरून असे लक्षात येते की तो एक 
मांडनलक राजा होता. तयाचा मुलगा घटोतकच यानेही 
महाराज  हेच नबरुि ला्वलेले निसते. महरजेच तया 

काळात गुप्त राजे हे मांडनलक होते. गुप्त राजयाचा 
न्वसतार ्वाढ्वून तयाचे साम्ाजयात रूपांतर करणयाचे श्ेय 
पनहला चं गुप्त याचयाकडे जाते. तयाचया ना्वाआरी 
जोडलेलया महाराजानरराज  या पि्वीने गुप्त राजांचया 
्वाढलेलया प्रनतष्ठेची कलपना येते. तयाने नलच््वी 
कुळातील कुमारिे्वी नहचयाशी न्व्वाह केला. हा न्व्वाह 
गुप्त राजघराणयाला राजकीयदृषट्या फायिेशीर ठरला. 
कुमारिे्वीबरोबर प्रनतमा असलेले तयाचे नारेही तयाने 
काढले. तयाची सतता मगर, साकेत (अयोधया) आनर 
प्रयाग या प्रिेशांमधये पसरलेली होती. तयानंतरचया 
काळात गुप्त घराणयात होऊन गेलेला प्रनतभा्वंत, 
पराक्रमी, कलयारकारी राजा महरजे समु गुप्त हा होय. 

निशग्वजय करून स्व्ण भारत एकाच सततेचया 
्त्ाखाली आरा्वा अशी समु गुप्ताची महत््वाकांक्षा 
होती. तयाने आपलया नाणयां्वर स्व्णराजोच्ेतता  अशी 

ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चत आवडेल : 
अलाहाबाि ये्ील अशोकसतंभा्वर समु गुप्ताची 
सन्वसतर प्रशसती कोरलेली आहे. ही प्रशसती 
तयाचया कारनकिथीची मानहती िेरारे नलशखत सारन 
आहे. ही प्रशसती प्रयागप्रशसती  या ना्वाने 
ओळखली जाते. या सतंभा्वर सम्ाट अशोकाचया 
रममन्वजयाचे महत््व सांगरारा लेख असून तयाखाली 
समु गुप्ताचया निशग्वजयाचे ्वर्णन कररारा प्रशसतीलेख 
आहे. हा एक न्वरोराभासच महरा्वा लागेल.

एक पि्वी कोरलेली आहे. तयाचा अ््ण स्व्ण राजांची 
संज्ा संपुष्ात आररारा  असा होतो. समु गुप्ताने प्र्म 
आपलया राजयाशेजारील राजये नजंकफून घेतली. उततर 
निशग्वजय करून तयाने िनक्षरेकडील राजये नजंकणयासाठी 
मोहीम सुरू केली. तया ्वेळी िनक्षरेत ्वाकाटकांची सतता 
प्रबळ होती. समु गुप्ताने ्वाकाटकांचे राजय ्वगळता 
िनक्षरेत कांचीपययंतचा प्रिेश आपलया अानरपतयाखाली 
आरला. तयाने नजंकलेलया प्रिेशांपलीकडील राजांना 
मांडनलक बन्वले. या मांडनलक राजांकडून खंडरी घेऊन 
तयांना आपले सा्व्णभौमत्व मानय करायला ला्वले.

या निशग्वजयानंतर समु गुप्ताने अ््वमेर  यज् 
केला आनर स्वत ला चक्र्वतथी  राजा महरून घोनरत 
केले. शक, कुशार आनर श्ीलंकेतील राजे या स्वायंनी 
गुप्तांची अनरसतता स्वीकारली. समु गुप्ताचया काही 
नाणयां्वर ्वीरा्वािक प्रनतमा आहे, तया्वरून तो 
संगीतज्ही होता हे लक्षात येते. िुसरा चं गुप्त याने 
शकांचा पराभ्व केला आनर तो गािी्वर आला. तयाने 
न्वक्रमानितय  हे नबरुि रारर केले. तयाने पश्चमेकडील 

माळ्वा, गुजरात ्व काठे्वाड या प्रिेशांमधये आपली 
सतता प्रस्ानपत केली. तयामुळे पश्चम नकनाऱया्वरील 
बंिरे िेखील गुप्तांचया ्वच्णस्वाखाली आली आनर 
पश्चमेकडील वयापारामधये गुप्तांचा प्र्वेश झाला. 
तयानंतर चं गुप्ताने नहंिुकुश ओलांडून ्वायवयेकडील 
प्रिेशही आपलया सततेखाली आरला. अशा रीतीने 
संपूर्ण उततर भारतात तयाने सा्व्णभौम राजय स्ापन केले. 
तयाने आपली मुलगी प्रभा्वती नहचा न्व्वाह िनक्षरेतील 
्वाकाटक राजा िुसरा रु सेन याचयाशी करून निला ्व 
्वाकाटकांशी मैत्ीपूर्ण नाते ननमा्णर केले.
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िुसऱया चं गुप्ताचा पुत् कुमारगुप्त याचया काळात 
मधय आनशयातील रांनी भारता्वर आक्रमरे सुरू 
केली. कुमारगुप्ताने रांचे आक्रमर ्ोप्वून ररले. 

ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चत आवडेल : चं गुप्त 
िुसरा हा नपतयाप्रमारेच न्वि् ्वानांचा आश्यिाता आनर 
न्वद्ा ्व कला यांचा भोक्ता होता. तयाचया िरबारात 
न्वरतने होती, असे महरतात. 

कुमारगुप्तानंतरचे राजे आपलया राजयाचे रक्षर करणयास 
असम््ण ठरले. शे्वटी तयांचे राजय अनेक ्ोट्या 
राजयांमधये न्वघनटत झाले. 

रन्वंतरी (्वैद्), क्षपराक (फलजयोनतरी), अमरनसंह 
(कोशकार), शंकफू (नशलपज्), ्वेतालभ  (मांनत्क), 
घटकपू्णर (स्पती, लेखक), कानलिास (महाक्वी), 
्वराहनमहीर (खगोलशासत्ज्) आनर ्वररुची (्वैययाकररी) 
ही तया न्वरतनांची ना्वे होत.
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गुप्तक्यलीन र्यज्यव्यवसथि्य व लोकिीवन : 
गुप्तकाळ हा अनभजात संसकृतीचा काळ मानला जातो.

गुप्तकाळात राजा हा प्रशासनाचा क नबंिू असे. 
राजपुत्, अमातय आनर सल्ागार तयाला मित करत. 
राजपुत् नकतयेक ्वेळा प्रांतांचे प्रांतपाल महरून काम 
पाहत असत. प्रतयेक प्रांताचे उपन्वभाग केले जात. तया 
उपन्वभागांना न्वरय  असे महटले जाई. तया न्वरया्वर 
स्वतंत् प्रशासक नेमला जात असे. तयास न्वरयपती  
असे महटले जाई. कुमारामातय  हे प्रांतीय अनरकारी 
होते ्व आयुक्तक  हे नजल्ह्याचा कारभार पाहरारे 
अनरकारी होते. गुप्त प्रशासन हे न्वकन त होते. स्ाननक 
पातळी्वरच अनेक ननर्णय घेतले जात.  

गुप्तकालीन राजांनी शेतीचया अ््णवय्वस्ेची 
पुनर्णचना करणयाचे प्रयतन केले. स्ाननक लोकांना 
शेतजनमनी कसायला िेणया्वर तयांचा भर होता. रानम्णक 
आनर शैक्षनरक संस्ांना जनमनी िान निलया गेलया. या 
जनमनी करमुक्त असत. या जनमनींना अ हार असे 
महटले जाई. तसेच या काळात लषकरी आनर नागरी 
से्वेसाठी रोख पगार िेणयाऐ्वजी इनामी जनमनी िेणयाची 
पद्त सुरू झाली. मधययुगाचे ्वैनशषट्य असलेलया 
सरंजामिारी पद्तीची मुळे इ्े निसू लागतात. गुप्त 
काळातील या सरंजामी पद्तीचया अ््णवय्वस्ेमुळे 
नागरी क ांचा ऱहास झाला असे मानले जाते. िान 
निलेलया भूमी्वर कर माफ करणयाचया पद्तीमुळे 
महसूल घटला आनर राजसतता आन््णकदृषट्या िुब्णल 
झाली. या गोष्ींमुळे राजा हे सततेचे क  न राहता 
सततेचे न्वक ीकरर होऊन स्ाननक जमीनिारांचया हाती 
सतता कन त होऊ लागली.

युआन ््वांग या नचनी प्र्वाशाचया ्वततानतानुसार 
गुप्त साम्ाजयातील ्वायवयेकडील प्रिेशामधये ऊस आनर 
गहू ही नपके घेतली जात. मगर ्व तयाचया पू्वदेकडे 
भातशेती होत असे.  

खननजे, प्रारी आनर ्वनसपती हा गुप्तकाळात 
वयापारी संपततीचा ोत होता. तयाचबरोबर या काळात 
कारानगरांची गुर्वतता उंचा्वली होती, असे निसते. 
सु्वर्णकारांनी घड्वलेली गुप्तकालीन सु्वर्ण नारी ही 
तयाचा उततम नमुना आहेत. गुप्त नाणयां्वर राजाचया 
न्वन्वर पैलूंचे सौंिय्णपूर्ण आनर ्वासत्व दृष्ीने बेहूब 

अणधक म्यणहतीस्यठी : गुप्तकाळात भारतात 
कापूस मोठ्या प्रमारा्वर होत होता ्व तयापासून 
न्वन्वर प्रकारचे कापडही तयार केले जात असे. 
कापडाचे क्षौम (नलनन), नचत्प  (्ापील रेशमी), 
िुकफूल (रेशमी), पुलकबंर (रंगीत सुती), पुषपप  
(फुलांची नक्षी असलेले), अंशुक (मलमल) अशा 
अनेक प्रकारांचे उल्ेख आढळतात. या कापडांना 
िेशी-न्विेशी बाजारांमधये मोठी मागरी होती.

नचत्र केलेले आहे. ननगम, श्ेरी आनर गर अशा संघटना 
वयापाऱयांनी ्व उद्ोगपतींनी स्ापन केलया होतया. 

गुप्तकाळापययंत अनेक परकीय जमाती आक्रमराचया 
नननमतताने येऊन भारतात स्ानयक झालया होतया. तयांना 
समाजवय्वस्ेत सामा्वून घेणयात आले. नारिसमती , 
याज््वलकय समती  यांसार या समनत ं्ांची नननम्णती या 

काळात झाली. या ं्ांमधये तया अनुरंगाने झालेलया 
समाजरचनेचे ्वर्णन आढळते.

गुप्तकालीन समद्ता ततकालीन मूतथीनशलप ्व 
सानहतया्वरून समजते. गुप्तकालीन राजकीय स्ैय्ण आनर 
समद्ी ्व गुप्त सम्ाटांनी संसकृत भारेला निलेला 
राजाश्य यामुळे या काळात अनेक न्वरयां्वर संसकृत 
भारेत ं्नननम्णती झाली. भारतीय ्वा ् मयातील एक 
उतकृष् कलाकृती महरजेच कानलिासाचे शाकुतल  हे 
नाटक या काळात नलनहले गेले.

मान्वी आकृती हा गुप्त काळातील नशलपकलेचा 
क नबंिू होता. मान्वी नशलपे आनर िे्वी-िे्वतांचया मूतथी 
या काळात घड्वलया गेलया. भारतीय मूनत्णन्वज्ानाचा 
पाया या काळात रचला गेला. सारना्, िे्वगढ, अनजंठा 
अशा अनेक नठकारी या काळातील नशलपे आढळतात. 
या काळात नहंिू, बौद् ्व जैन रमा्णचया मूतथी घड्वलया 
गेलया. न्वशेर महरजे प्रसतर ्व रातू यांचया बरोबरच 
मातीचाही उपयोग मूतथी बन्वणयासाठी या काळात केला 
जात असे. गांरार शैलीत निसरारा ीक शैलीचा प्रभा्व 
गुप्तकाळातील नशलपकलेत निसत नाही. 

भारतीय मंनिर स्ापतयाचा पाया या काळात 
घातला गेला. घडी्व िगडांचा ्वापर करणयास सुरु्वात 
झाली. सांची, भुमरा, िे्वगड या नठकारी सुरु्वातीचया 
मंनिरांचे अ्वशेर आढळतात. 



74

१०.६ ककयोटक स्यम्र्यज्य 
का्मीरमधये होऊन गेलेलया राजघराणयांपैकी इस्वी 

सनाचया सातवया ते न्ववया शतकातील ककयोटक 
घराणयाचा उल्ेख युआन ््वांग याने केला आहे. 
तयाचया भारतभेटीत तो का्मीरमधये गेला होता. 
कलहराचया राजतरंनगरीमधयेही या घराणयाचे सन्वसतर 
्वर्णन आहे. िुल्णभ्वर्णन हा ककयोटक घराणयाचा संस्ापक 
होता. तयाचे साम्ाजय नम्णिेपासून नतबेटपययंत पसरलेले 
होते.

िुल्णभ्वर्णनाचा नातू लनलतानितय (मुक्तापीड, 
इ.स.७२४-७६०) याची कारकीि्ण न्वशेर उल्ेखनीय 
आहे. तयाने तयाचया कारनकिथीत िोनिा निशग्वजय केला. 
तयामुळे का्मीरचया उततर सीमे्वरील, न्वशेरत  अमुिया्ण 
निीचया खोऱयातील अनेक जमातींना तयाने पळ्वून 
ला्वले. तयामधये तुखार (तुक्क) लोकांचा समा्वेश होता. 
उततराप्ातील अ्ंवतीपासनू त ेईशानयेकडील प्रागजयोनतरपरू 
(आसाम) पययंतचा प्रिेश तयाने पािाक्रांत केला होता. 
अ्वंती (कनोज) ये्ील यशो्वमा्ण या राजाचया मितीने 
तयाने समु  पार करून द्ीपांतर (श्ीलंका) केलयाचा 
उल्ेख कलहराने केला आहे. या्वरून असे निसते की 
लनलतानितयाने उततरेला नतबेटपासून िनक्षरेला का्वेरी 
निीपययंत साम्ाजय प्रस्ानपत केले असा्वे. तयाची तुलना 
गुप्त साम्ाजयाशी करता येईल. लनलतानितय हा न्वषरूचा 
उपासक होता. तयाने मातयंड मंनिराची नननम्णती केली. 
लनलतपूर ना्वाचे नगर तयाने ्वस्वले होते. झेलम निीचया 
तीरा्वरील आजचे लाटपूर महरजेच लनलतपूर असा्वे. 
षकपूर (उशकफूर) ये्े तयाने बौद्न्वहार बांरले होते.

१०.७ व्य्य््यर, न्यिी, कल्य, मूणतयाश्यसत्
इस्वी सनापू्वथीचे िुसरे शतक ते इस्वी सनाचे चौ्े 

शतक हा सहा शतकांचा काळ भारतीय इनतहासामधये 
मधय आनशयातून आलेलया टो ांचया आगमनाचा 
आनर तयांनी प्रस्ानपत केलेलया राजघराणयांचा काळ 
होता. हे लोक भारतात येईपययंत तयांचया मागा्णतील 
अनेक संसकृतींची ्वैनशषट्ये आतमसात करत ते इ्पययंत 
पोचले. तयामुळे भारतातील सांसकृनतक जी्वनातही 
परर्वत्णन घडून आले. 

ततकालीन भारतीय समाजात शेती ्व पशुपालन 
हीच उपजीन्वकेची प्रमुख सारने होती. तयाचबरोबर 

मेहरौली ्येथिील लोहसतांभ

ही म्यणहती तुमह्यांल्य णनस्चत आवडेल :

१०.५ वधयान स्यम्र्यज्य
गुप्त साम्ाजयाचया पडतया काळात उततर भारतातील 

स्ाने््वर (ठारेसर) या नठकारी ्वर्णन , गंगा-यमुना 
िुआबात मौखारी , सौराष्ट्ात मैत्क  इतयािी ्वंशांचा 
उिय झाला. पुषयभूती हा ्वर्णन राजघराणयाचा मूळ पुरुर 
होता. प्रभाकर्वर्णन या राजाचया राजयारोहरापासून ्वर्णन 
घरारे प्रभा्वी बनले. परमभ ारक महाराजानरराज  हे 
सा्व्णभौमत्वाचे नबरुि तयाने रारर केले होते. या 
घराणयाचा स्वायंत प्रभा्वी राजा महरजे हर्ण्वर्णन होय. 
तयाचया साम्ाजयाचा न्वसतार नेपाळपासून नम्णिेपययंत ्व 
सौराष्ट्ापासून बंगालपययंत झालेला होता. हर्ण्वर्णनाचया 
मतयूनंतर तयाला कोरी ्वारस नसलयामुळे तयाचया 
साम्ाजयाचे तुकडे पडले ्व उततर भारतात अनेक राजये 
स्वतंत् झाली. 

हर्ण्वर्णनाचया िरबारी असरारा राजक्वी बारभ  
याने नलनहलेलया हर्णचररत  तसेच नचनी प्र्वासी ह्युएन 
तसंग याने नलनहलेले प्र्वास्वर्णन यांतून या काळची 
बरीच मानहती नमळते. हर्ण्वर्णनाचया कारनकिथीत नालंिा 
्व ्वल्भी ही न्वद्ापीठे जगातील श्ेष्ठ न्वद्ाक े 
बनली होती. भारतातूनच नवहे तर चीन, नतबेट, कोररया, 
जपान, श्ीलंका इतयािी िेशांतून शेकडो न्वद्ा्थी 
ज्ानाज्णनासाठी ते्े येत असत. हर्ण्वर्णनाचे साम्ाजय हे 
प्राचीन भारतातील शे्वटचे बलाढ् साम्ाजय होते.

ही म्यणहही म्यणहही म ती तुम्यणहती तुम्यणह ह्यती तुमह्यती तुम ांलह्यांलह्य ्यांल्यांल

गुप्त काळात 
रातूंचे नमश्र ्व 
ओतकाम यामधये 
लक्षरीय प्रगती 
झाली होती. 
निल्ीचा लोहसतंभ 
तयाची साक्ष आहे. 
नकतयेक शतके  न 
गंजता रानहलेला हा 
लोहसतंभ पाहता तया 
काळी रातुन्वज्ान 
अतयंत प्रगत होते, हे 
लक्षात येते. 
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मजकफूर आढळतो. या पुरावयाचया आरारे प्राकृत भारा 
बोलरारे लोक या भारतीय उपखंडाबाहेर िेखील 
्वासतवयास होते, असे िश्ण्वतात.

भारतीय, ीक, रोमन, इरारी आनर शक 
संसकृतींचा संगम गांरार प्रिेशात झाला होता. तयामुळे 
या प्रिेशाला सांसकृनतक दृषट्या महत््व प्राप्त झाले होते. 
पुषकळा्वती, तक्षनशला, पुरुरपूर इतयािी नगरांमधये जया 
मूनत्णकलेचा न्वकास झाला, नतला गांरार शैली  असे 

ना्व नमळाले. या प्रकारातील 
मूत चे न्वरय भारतीय होते पर 
शैली ीक होती. बौद् रमा्णतील 
महायान पं्ाचया उियामुळे या 
कलाशैलीला प्रोतसाहन नमळाले. 
गौतम बुद् ्व बोनरसत्वांचया 
मूत बरोबरच तयासाठी िान 
िेराऱयांचे पुतळे िेखील पारारात 
कोरले गेले. परंतु ही शैली 
्वायवयेकडील भारतापुरतीच 
सीनमत रानहली. गांरारशैलीचया 

मूत मधये प्राकृनतक सौंिया्णला अनरक महत््व होते. याच 
सुमारास म्ुरा ्व ्वारारसी कलाशैली न्वकनसत  झाली. 
तयांतील गौतम बुद्ांचया प्रनतमा पूर्णपरे भारतीय 
स्वरूपाचया होतया. म्ुरा हे भारतीय नशलपकलेचे 
महत््वाचे क  होते. प्रनतमा-नशलप हे म्ुरा नशलप 
पद्तीचे ्वैनशषट्य आहे. न्वम तक्षम ्व कननषक या 
कुशार राजांचे पुतळे या प्रनतमा नशलपाचे नमुने आहेत. 
तसेच सरस्वती, न्वषरू, सूय्ण, नश्व आनर कानत्णकेय 
यांचया मूतथी प्र्म या काळात ननमा्णर झालया. 
कुशारकाळातील ही नशलपकला भारतीय नशलपकलेचया 
इनतहासात न्वनननम्णतीचा  काळ िश्ण्वरारी होती. या 
काळात ततकालीन संप  समाजाचे प्रनतनबंब िेखील 
कलेतून उमट्वणयाचा प्रयतन केला गेला.

१०.८ भ्यरत-रोम व्य्य््यर (मह्यर्यष्टट्र्यतील 
व्य्य््यर्यची केंद्रे)

इस्वी सनपू्व्ण पनहलया शतकाचया मधया्वर 
नलनहलेला ि पेरर स फ एररन यन सी  या ं्ात 
तांबडा समु  आनर भारतीय नकनारप ी यांना जोडरारे 
सागरी माग्ण, बंिरे, प्रिेश, वयापारात न्वननमय होराऱया 

अणधक म्यणहतीस्यठी : बशकटट्यातील काही नारी 
आकार आनर ्वजन या बाबतीत ीक रतथीची आहेत. 
तयामरील काही नाणयां्वर घुबडाची प्रनतमा निसते. घुबड 
हे अ्ेना  िे्वीचे नचनह आहे. अ्ेना ही अ्ेनसची 
अनरष्ठाती िे्वता होती. ीक भारेतील मजकफूर असलेली 
इंडो- ीक नारी बशकटट्यात सापडलेली आहेत. तयामधये 
िश्णनी बाजू्वर ीक भारेत लेख असे आनर मागील 
बाजू्वर प्राकृत भारेतील लेख असे. प्राकृत भारेतील 
लेखासाठी खरोष्ठी लीपीचा ्वापर केलेला असे.

न्वन्वर उद्ोगरंिे ्व वयापार यांची या काळात प्रगती 
झाली. तयामधये भारतीयांचा परकीयांशी आलेला संपक्क 
महत््वाचा ठरला. मौय्णकाळाप्रमारे या काळातही वयापारी 
आनर कारानगरांचया श्ेरी काय्णरत होतया. या काळात 
भारताचा समु ी वयापार मोठ्या प्रमारा्वर ्वाढीस 
लागला. भारतीय माल जहाजांतून तांबड्ा समु ापययंत 
आनर ते्ून इनजप्तमागदे रोम ये्े र्वाना होत असे. 
भारतातून ्वाघ, नसंह, माकड यांसारखे प्रारी, पोपट, 
मोर यांसारखे पक्षी, लोकर, रेशीम, मलमल, सुती 
कापड, हशसतिंत, मोती, मसालयाचे पिा््ण, चंिन, 

ररी ्वनसपती, नहरे, मारके ्व इतर चैनीचया ्वसतू 
ननया्णत केलया जात असत आनर बाहेरील िेशातून नशसे, 
तांबे, काच, चांिी, सोने, मद् इतयािी ्वसतू आयात 
केलया जात असत. या वयापारामुळे भारतात सु्वर्ण 
नाणयांचा ओघ सतत येत असलयामुळे भारतभूमी समद् 
बनली होती.

बशकटट्यन ीकांनी जी सु्वर्ण नारी चलनात आरली 
तया्वर राजांचया ्व िे्विे्वतांचया आकृती कोरलेलया 
हाेतया. ीक तसेच रोमन नाणयांचा मोठा प्रभा्व शक, 
कुशार इतयािी राजयकतयायंचया नाणयां्वर पडलेला निसतो. 
शकांचया नाणयां्वर खरोष्ठी नलपी आढळते.

या काळची नारी ही ीक, भारतीय ्व इरारी 
संसकृतीचा संनमश् प्रभा्व िश्ण्वतात. भारतीय िे्विे्वतांचया 
प्रनतमा नाणयां्वर िश्ण्वरारे कुशार हे पनहले राजे होते. 
नश्व प्रनतमा असलेली तां याची नारी तयांनी चलनात 
आरली होती. भारत ्व चीनचया सीमेलगतचया प्रिेशात 
कुशारांची नारी सापडली. कुशार आनर नचनी राजयकतदे 
यांचयामधये राजनैनतक संबंर होते. मधय आनशयात 
सापडलेलया कुशार नाणयां्वर खरोष्ठी नलपीतील प्राकृत 

ग्यांध्यर शैली
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्वसतू या स्वायंचे उल्ेख आहेत. तांबडा समु , भारत 
्व रोमचया वयापारी संबंरांसाठी महत््वपूर्ण होता. वयापारी 
मालामधये कापड, काळी नमरी, मूलय्वान खडे, हशसतिंत 
आनर रोमन अनभजनांचया  मनोरंजनासाठी माकड, पोपट 
्व मोर असे प्रारी भारतातून ननया्णत केले जाऊ लागले. 
तयाचा मोबिला सु्वर्ण नाणयांचया रूपाने चुक्वला जात 
असे. प्र्वाळ आनर मद् आयात केले जाऊ लागले. 
िोनही बाजूंना कान असलेलया मद्कुभांची (अफोरा) 
खापरे उतखननात सापडली आहेत. तयांचया तळाशी 
साठलेलया वयाचे परीक्षर केलयानंतर ते मद्ाचे अ्वशेर 
असलयाचे निसते. तयावयनतररक्त या भांड्ांचा ्वापर 

नलवह तले आनर गरम (माशांचे लोरचे) ठ्ेवणयासाठीही 
होई. रोमन बाजारात मागरी असलेलया ्वसतूंचया 
बिलयात प्रामु याने रोमन नारी स्वीकारली जात. 
महाराष्ट् आनर िनक्षर भारतात जया प्रमारात ही नारी 
सापडतात तया्वरून बऱयाच मोठ्या प्रमारा्वर चालराऱया 

वयापाराची कलपना येते. या वयापारामुळे बाजारपेठ 
आनर शहरे यांचया सं येत ्वाढ झाली. पश्चम 
भारतातही अनेक महत््वाची बंिरे या काळात उियास 
आली. महाराष्ट्ात येराऱया वयापारी ्वसतूंची कोठारे 
(उतपािनक े) तेर, ने्वासा, भोकरिन, क डापूर आनर 
स ती ये्े होती. सोपारा आनर कलयार ही बंिरे भारत 
रोम वयापाराची महत््वाची क े होती. या क ांमधये या 
वयापाराची साक्ष असलेली रोमन भांडी ( ) 
आनर तांबडी भांडी उतखननात सापडतात. तसेच रोमन 
नाणयांचया प्रनतकृती िेखील सापडतात. िनक्षर भारतात 
वयापाराचया ्वाढीबरोबर रररीकोट, अमरा्वती, 
नागाजु्णनीक डा अशा नठकारी बौद् क ेही स्ापन 
झाली होती.

पुढील पाठात आपर िनक्षर भारतातील राजसततांचा 
अभयास कररार आहोत.

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. इंडो- ीकांचा इनतहास हा प्रामु याने तयांचया 
 समजतो.

  (अ) सानहतया्वरून (ब) कोरी्व लेखां्वरून
  (क) नाणयां्वरून  (ड) मातीचया भांड्ां्वरून
 २. गुप्त ्वंशाचा संस्ापक  हा होता.
  (अ) श्ीगुप्त  (ब) घटोतकच
  (क) समु गुप्त (ड) रामगुप्त
 ३. शकांचा पराभ्व करून गािी्वर आलया्वर 

न्वक्रमानितय  हे नबरुि  याने रारर 
केले.

  (अ) िुसरा चं गुप्त (ब) रामगुप्त
  (क) पनहला चं गुप्त (ड) कुमारगुप्त

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. क्षौम  - नलनन कापड
 २. पुषपप  - सुती कापड
 ३. िुकफूल - रेशमी कापड
 ४. अंशुक - मलमल कापड

प्र.२ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. गुप्तकाळात स्ाननक जमीनिारांचया हाती 

सतता कन त होऊ लागली.
 २. हूर स्वाऱयांची प्रतयेक लाट गुप्तांना िुब्णल 

बन्वत गेली.

प्र.३ तुमचे मत नोंदव्य.
 निशग्वजयानंतर समु गुप्ताने अ््वमेर यज् केला.

प्र.४ टी््य णलह्य.
 १. गुप्तकालीन नशलपकला
 २. भारत-रोम वयापार

प्र.५ णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य आध्यरे ्ुढील प्र्न्यचे उततर 
णलह्य.

 गुप्त कालखंडातील न्वन्वर क्षेत्ांमरील प्रमारीकरर 
कसे झाले ते नलहा.

  (अ) गुप्तकालील प्रशासनाची न्वभागरी 
 (ब) शेतीचया अ््णवय्वस्ेची पुनर्णचना  

(क) गुप्तकालीन नारी/नारक शासत्ातील प्रगती
उ्क्रम
 आंतरजालाचया मितीने बारभ  नलशखत हर्णचररत  

या ं्ान्वरयी अनरक मानहती नमळ्वा.


सव्यध्य्य्य
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११.   दणषिि भ्यरत्यतील र्यिसतत्य

या पाठात िनक्षर भारतात कोरती राजये होती, 
तयांची राजयवय्वस्ा, वयापार इतयािी गोष्ींचा पररचय 
आपर करून घेरार आहोत.

११.१ दणषिि भ्यरत्यतील महत्व्यची र्यज्ये
चोळ, ््यांड्य व चेर र्यिघर्यिी : चोळ, पांड् 

्व चेर या िनक्षर भारतातील प्राचीन राजसतता होतया. 
मेगशस्ननसचा इंनडका , पानरनीचे वयाकरर  आनर 
सम्ाट अशोकाचे नशलालेख यांमरून िनक्षरेकडील 
राजयांचा उल्ेख येतो. संघम सानहतय  या ना्वाने 
ओळखले जारारे प्राचीन तनमळ ्वा ् मय हे िनक्षरेकडील 
राजसततांचया इनतहासाचे एक प्रमुख सारन मानले जाते.

११.१ दणषिि भ्यरत्यतील महत्व्यची र्यज्ये
११.२ र्यज्यव्यवसथि्य, व्य्य््यर, सम्यििीवन
११.३ स्यणहत्य, कल्य, सथि्य्त्य

अणधक म्यणहतीस्यठी :  भारतीय इनतहास 
आनर संसकृती यांमधये िनक्षर भारताचा मोठा 
्वाटा आहे. उततर भारत आनर िनक्षर भारत 
यांचयातील सांसकृनतक िे्वारघे्वारीमुळे 
भारतीय संसकृती ्वैन्वधयपूर्ण आनर तरीही 
एकातम झाली. िनक्षर भारतातील लोक ान्वड 
भारा बोलरारे आहेत. ान्वड भारागटामधये 
तनमळ, क ड, मलयाळम आनर तेलुगु या 
प्रमुख चार भारा आहेत. बलुनचसतानातील 

ौही  भारा ही ान्वड भारागटातील आहे.

घराणयाची सतता स्ापन झाली होती. तयांचया पश्चमेस 
असराऱया केरळचया प्रिेशात चेरांचे राजय ननमा्णर झाले 
होते. ततकालीन सानहतयात चेरांचया राजयाचा उल्ेख 
केडलपुतो  (केरलपुत्) असा येतो. राजकीय ्वच्णस्वासाठी 

ही राजये कायम एकमेकांशी संघर्ण करत रानहली. 
तयांचयातील संघर्ण नत्पक्षीय संघर्ण  महरून प्रनसद् 
आहे. संघम सानहतयातील अनेक क्ांमरून चोळांचा 
पनहला राजा कररकाल याचा उल्ेख आढळतो. तयाने 
्ोट्या-्ोट्या अकरा राजांना एकत् आरून मोठे सैनय 
उभारले आनर चेर ्व पांड् राजांचा पराभ्व करून 
तनमळ अनरसतता ननमा्णर केली.

कृषरा-तुंगभ ा या नद्ांचया उततरेला िेखील 
काही राजयांचा उिय झाला. यात प्रामु याने सात्वाहनांची 
सतता होती. 

व्यक्यटक घर्यिे : सात्वाहन सतता इस्वी सनाचया 
नतसऱया शतकापासून क्षीर होणयास सुरु्वात झाली होती. 
तयाचा फायिा घेऊन स्वतंत् राजसतता प्रस्ानपत 
करराऱयांमधये ्वाकाटक घरारे महत््वाचे होते. ्वाकाटक 
राजसततेचया संस्ापकाचे ना्व न्वंधयशक्ती  असे होते. 
न्वंधयशशक्तनंतर प्र्वरसेन  हा राजा गािी्वर आला. तयाने 
्वाकाटक साम्ाजयाचा न्वसतार उततरेस माळ्वा आनर 
गुजरातपासून िनक्षरेस कोलहापूर, कनू्णल (आं  प्रिेश) 
पययंत केला होता. कोलहापूरचे तया काळातील ना्व 
कुतल  असे होते. प्र्वरसेनाने चार अ््वमेघ यज् केले 

आनर सम्ाट ही पि्वी रारर केली.
प्र्वरसेनानंतर ्वाकाटक राजयाचे न्वभाजन होऊन 

िोन प्रमुख शाखा ननमा्णर झालया. तयांतील एका शाखेची 
राजरानी नंिी्वर्णन  (नगररन-रामटेक, नजलहा नागपूर) 
ये्े होती. िुसऱया शाखेची राजरानी ्वतसगुलम  महरजे 
सधयाचे ्वानशम (नजलहा ्वानशम) ये्े होती.

गुप्त सम्ाट, िुसरा चं गुप्त याची कनया प्रभा्वती 
नहचा न्व्वाह ्वाकाटक राजा िुसरा रू सेन याचयाशी 
झाला होता. याचा उल्ेख यापू्वथी आला आहे. 
हरररेर  याचा मंत्ी ्वराहिे्व  हा बौद् रमा्णचा 

पनहलया शतकात चोळांचे राजय स्ापन झाले. 
तनमळ प्रिेशातील तंजा्वर आनर नतरुनचरापल्ी ये्े 
चोळ राज्वंश उियास आला. या प्रिेशास चोळमंडल  
महरून ओळखले जाऊ लागले. ( कॉरोमाडेल  हा इं जी 
श ि चोळमंडल  या श िाचा अप ंश आहे.) चोळांचया 
िनक्षरेला पुिु ो ैपासून कनयाकुमारीपययंत पांड् 
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नकल्ा तयाने बांरला. तयाने अ््वमेर यज् करून 
महाराज  ही पि्वी रारर केली होती. तयाने स्वत: 
पर्वी्वल्भ  आनर सतयाश्य  अशी नबरुिे ला्वलेली 

आढळतात. पनहलया पुलकेशीनंतर तयाचा मुलगा 
कीनत्ण्वमा्ण राजया्वर आला. तयाचया कारनकिथीत तयाने 
्वन्वासीचे (कार्वार) किंब ्व अपरानताचे (उततर 
कोकर) मौय्ण यांना नजंकफून आपले राजय ्वाढ्वले. 
कीनत्ण्वमा्ण कलेचा भोक्ता होता. बिामीतील सुंिर लेरी 
तयाचया आिेशाने ननमा्णर केली गेली.

िुसरा पुलकेशी हा चालुकयांचा स्वायंत महान 
राजयकता्ण होता. तयाने िनक्षर भारतात निशग्वजय करून 
चालुकयांची सतता बलाढ् बन्वली. रन्वकीतथी ना्वाचया 
क्वीने रचलेलया प्रशसतीमधये तयाचया पराक्रमाचे ्वर्णन 
केलेले आहे. किंब, मौय्ण, नल, कलचुरी, राष्ट्कफूट, 
लाट, माल्व ्व गुज्णर अशा अनेक राजांना पराभूत करून 
तयाने न्विभ्ण, महाराष्ट् ्व कना्णटक अशा न्वसतीर्ण 

अनुयायी होता. अनजंठा ये्ील १६ क्रमांकाचे लेरे 
तयाने खोि्वून घेतले होते. अनजंठ्याचया इतर काही 
लेणयांचया खोिाईचे काम आनर नचत्ांचे रेखाटनाचे काम 
हरररेराचया कारनकिथीत करणयात आले होते.

्वाकाटक राजा िुसरा प्र्वरसेन याने सेतुबंर  या 
माहाराष्ट्ी प्राकृत भारेतील रचना केली. तसेच क्वी 
कानलिासाने या काळात रचलेलया अनेक ं्ांपैकी 
मेघिूत  हे इनतहासलेखनाचया दृष्ीने महत््वाचे आहे. 

तयामधये ्वर्णन केलेलया भौगोनलक संिभायंचया आरारे 
ततकालीन शहरे आनर इतर स्ळे यांची मानहती नमळते.

च्यलुक्य : उततर भारतात सम्ाट हर्ण्वर्णनचे राजय 
असताना, चालुकय घराणयाने िनक्षरेत सुमारे िोनशे ्वरदे 
राजय केले. या घराणयाचा मूळ संस्ापक जयनसंग होता. 
तयाने सहावया शतकाचया सुरु्वातीस ्वातापी (बिामी) 
ये्े आपली राजरानी स्ापन केली. तयाचा नातू पनहला 
पुलकेशी हा चालुकयांचा पनहला मोठा राजा. बिामीचा 
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प्रिेशां्वर चालुकयांची सतता प्रस्ानपत केली. सम्ाट 
हर्ण्वर्णनाने िनक्षर नजंकणयासाठी जी स्वारी केली, नतचा 
प्रनतकार िुसऱया पुलकेशीने केला. तयाने हर्ण्वर्णनाचा 
पराभ्व करून मोठी कीतथी संपािन केली. या न्वजयानंतर 
तयाने परमे््वर  हे नबरुि रारर केले. िनक्षर निशग्वजय 
करून तयाने तयाचे साम्ाजय नम्णिेपासून का्वेरीपययंत 
आनर पू्व्ण समु ापासून पश्चम समु ापययंत न्वसतारले. 
तयाचया पराक्रमाची कीतथी भारताबाहेरही गेली होती. या 
्वेळी इरारमधये खुश्ू परन्वझ ना्वाचा बािशाह होता. 
तयाने तयाचा खास राजिूत सम्ाट पुलकेशीकडे 
पाठ्वलयाचा उल्ेख नमळतो. हा संपूर्ण प्रसंग अनजंठा 
ये्ील पनहलया क्रमांकाचया लेणयातील ्ता्वर नचत्बद् 
केलेला आहे, असे काही न्वद्ानांचे मत आहे. 
कांचीचया पल््वांनी तयाचा पराभ्व करून, बिामी या 
राजरानी्वर हल्ा चढ्वला ्व नतचा न्वध्वंस केला. 
िुसऱया पुलकेशीचा पुत् न्वक्रमानितय याने पल््वांचा 
पराभ्व केला. चालुकय ्व पल््व यांचा हा संघर्ण पुढे 
बराच काळ चाललेला निसतो. चालुकयांचा शे्वटचा 
राजा कीनत्ण्वमा्ण याचा पराभ्व िंनतिुग्ण या राष्ट्कफूट राजाने 
केला.

्ल्लव : साराररपरे सहावया शतकापासून न्ववया 
शतकापययंत पल््व राजे िनक्षर भारतातील एक प्रबळ 
शक्ती महरून ओळखले जातात. पर पल््व मूळचे 
कोर, कुठले इतयािीन्वरयी इनतहास तजज्ांमधये एकमत 
नाही. पल््वांचे काही प्राचीन ताम्पट सापडले आहेत. 
तयामधये नसंह्वमा्ण ्व नश्वसकि्वमा्ण या आरंभीचया 
पल््वांची सतता पू्व्ण नकनाऱया्वर उियास आली असे 
निसते. कांची ही पल््वांची राजरानी होती. नसंहन्वषरूचया 
कारनकिथीपासून आपरास पल््व घराणयाची संगत्वार 
मानहती नमळते. तयाने चोळांचा प्रिेश नजंकफून घेतला 
आनर कृषरेपासून का्वेरीपययंत आपलया राजयाचा न्वसतार 
केला. नसंहन्वषरूनंतर तयाचा पुत् महें ्वमा्ण गािी्वर 
बसला. हा स्वत: मोठा पंनडत होता. तयाने संसकृतमधये 
मततन्वलास  हे प्रहसन नलनहले. तयाने संगीतन्वरयक 
ं् रचला. संगीत, नतय, नशलपकला, नचत्कला इतयािी 

अनेक कलांना तयाने राजाश्य निला. एकसंर िगडातून 
मंनिर खोिून काढणयाची पद्त तयाने सुरू केली. 
तयाचया कारनकिथीत नत्नचरापल्ी, नचंगलपूट, उततर ्व 

िनक्षर अका्णट नजल्ह्याांत अनेक मंनिरे बांरली गेली. 
याचया कारनकिथीत पल््वांचे चालुकय घराणयाशी युद् 
सुरू झाले. तयाचा पुत् नरनसंह्वमा्ण याने चालुकय सम्ाट 
िुसरा पुलकेशी याचा पराभ्व केला. तयाचया काळात 
महाबनलपुरम ये्े अनेक मंनिरे ननमा्णर केली गेली. 
प्रनसद् नचनी प्र्वासी युआन ््वांग काही काळ तयाचया 
िरबारात होता. नरनसंह्वमा्णचया याचया नलखारा्वरून 
राजयान्वरयी बरीच मानहती नमळते. पल््वांचे राजय 
न्ववया शतकापययंत अशसतत्वात होते. अपरानजत हा 
शे्वटचा पल््व राजा होता. चोळ राजा आनितय याने 
तयाचा पराभ्व करून पल््वांचे राजय नष् केले.

मह्यबणल्ुरम ्येथिील ्युणधसठिर रथिमांणदर

र्यष्टट्रकूट : राष्ट्कफूट घराणयातील िंनतिुग्ण हा पनहला 
पराक्रमी राजा होता. राष्ट्कफूट घराणयाची सतता न्वंधय 
प्व्णतापासून ते िनक्षरेला कनयाकुमारीपययंत पसरलेली 
होती. िंनतिुगा्णनंतर तयाचा चुलता कृषर पनहला हा गािी्वर 
आला. तयाने चालुकयांची सतता समूळ नष् केली. कृषर 
पनहला या राजाने ्वेरूळचे सुप्रनसद् कलास मंनिर 
खोि्वले. तयानंतर आलेलया राष्ट्कफूट राजांनी उततर 
भारतात आपला प्रभा्व ननमा्णर केला. अमोघ्वर्ण हा 
राष्ट्कफूट घराणयातील कत्णबगार राजा होता. अमोघ्वरा्णने 
रतनमानलका  ्व कन्वराजमाग्ण  या ं्ांची रचना केली. 

तयाने सोलापूरज्वळ मानयखेट (मालखेड) हे न्वे नगर 
्वस्वले. परमार आनर कलयारीचे चालुकय यांनी केलेलया 
आक्रमरांनी राष्ट्कफूट घराणयाचा ऱहास झाला.
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घेऊन कोलहापूरचे नशलाहार आनर 
किंब यांनी उततर कोकरचया 
प्रिेशाचे काही भाग नजंकफून घेतले. 
न्ततराजाचा भाऊ मुममुनर याने 
याच काळात अंबरना् ये्ील 
आम्े््वर महािे्वाचे भवय मंनिर 
बांरून पूर्ण केले. महाराष्ट्ातील 
मंनिर स्ापतय प्रकारातील भूनमज 
शैलीचा हा प्रारंभ मानला जातो.

कोलह्य्ूर - या राजयात 
सातारा, कोलहापूर, सांगली, 
रतनानगरी आनर बेळगा्व या 
सधयाचया नजल्ह्याांचया समा्वेश होता. 

नशलाहारांची कोलहापूर शाखा जनतग याने स्ापन केली. 
राजा भोज (िुसरा) हा या घराणयातील महत््वाचा राजा 
होता. कोलहापूर, ्वळी्वडे ्व पनहाळा ही या घराणयाचया 
राजरानीची शहरे होती. शख ापूर ये्ील कोपपे््वर 
महािे्वाचया भवय मंनिराचया नननम्णतीचे श्ेय या घराणयाकडे 
जाते.

गोंड : याि्वांचया काळात चांिा (चं पूर) ये्े ग ड 
घराणयाची स्ापना झाली. कोल नभल हा या घराणयाचा 
संस्ापक होता. तयाने ग ड जमातीला एकनत्त करून 
नाग घराणयान्वरुद् उठा्व केला. तयाने नशरपूर ये्े 
राजरानी स्ापन केली. पुढील काळात खांडकया 
बल्ाळनसंग याने बल्ारपूर ये्े नकल्ा बांरला ्व 
राजरानीचे नठकार नशरपूरहून बल्ारपूर ये्े हल्वले. 
तयाचयाच काळात अचले््वर ये्े मंनिर बांरणयात 
आले. ननळकठशाहचया काळात नागपूरचया रघूजी 

भोसले यांनी ग ड राजाचा 
पराभ्व केला ्व तयाचे 
राजय न्वलीन केले. एकफूर 
६२ ग ड राजांनी 
महाराष्ट्ातील िे्वगड, 
नागपूर आनर चं पूर ये्े 
अनेक शतके राजय केले. 

ग ड घराणयातील रारी 
िुगा्ण्वतीने मुघलांन्वरुद् 
निलेला लढा महत््वाचा 

णशल्यह्यर : या घराणयाचया तीन शाखा होतया - 
िनक्षर कोकर, उततर कोकर आनर कोलहापूरचे 
नशलाहार. ते स्वत:ला तगरपुरारी््वर  (तगर-तेर,  
नज. उसमानाबाि) असे महर्वून घेत. या तीनही शाखांचे 
राजे आद्पुरुर महरून जीमूत्वाहन याचा उल्ेख 
करताना निसतात. नशलाहारांचा प्रभा्व महाराष्ट्ाबाहेर 
आढळून येत नाही. आरी राष्ट्कफूटांचे ्व नंतर चालुकयांचे 
मांडनलकत्व पतकरून तयांनी सुमारे तीनशे ्वर्ण राजय 
नटक्वून ठे्वले. 

दणषिि कोकि - नशलाहारांची िनक्षर कोकरातील 
सतता सरफुल् या राजाने स्ापन केली. तयाचा मुलगा 
रशममयार याने बानलप र हे गा्व ्वस्वले ्व ते्े एक 
नकल्ा बांरला. पुढे आनितय्वमा्ण या राजाने आपले 
राजय ठाणयापासून गोवयापययंत ्वाढ्वले. या घराणयाचा 
शे्वटचा राजा र राज होता. या घराणयाचा इनतहास 
खारेपाटरचया एका ताम्पटा्वरून ज्ात होतो.

उततर कोकि - नशलाहारांची उततर कोकरातील 
शाखा कपिथी या राजाने स्ापन केली. ही शाखा प्रारंभी 
राष्ट्कफूटांची मांडनलक होती. याची राजरानी स्ानक 
(ठारे) ये्े होती. तयानंतरचा महत््वाचा राजा महरजे 
अपरानजत. तयाने सुमारे पसतीस ्वरदे राजय केले. पुढे 
न्ततराज राजाने राजय केले. तयाचया भा्वांमधये राजय 
प्रस्ानपत करणयासाठी भांडरे झाली. या स्वायंचा फायिा र्यिी दुग्ययावती

वेरूळ ्येथिील कैल्यस मांणदर
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काळात अनेक मंनिरे बांरली गेली. या मंनिरांना 
हेमाडपंती मंनिरे असे महटले जाते. नस र ये्ील ग िे््वर 
मंनिर, अंजनेरी ये्ील मंनिर संकुल ही या काळात 
बांरलया गेलेलया मंनिरांची उततम उिाहररे आहेत. 
हेमाडपंती मंनिरांचे महत््वाचे ्वैनशषट्य महरजे नभंतींचे 
िगड सांरणयासाठी चुना ्वापरलेला नसतो. िगडांमधयेच 
एकमेकांत घ  बसतील अशा कातलेलया खोबरी 
आनर कुसू यांचया आराराने नभंत उभारली जाते. या 
काळात अंकाई आनर टंकाई अशा नकललयंाचेही 
बांरकाम झाले. 

आहे. िुगा्ण्वतीने पतीचया मतयूनंतर सम्ाट अकबरान्वरुद् 
लढताना प्राराप्णर केले, परंतु शररागती पतकरली नाही.

्य्यदव : मधययुगीन महाराष्ट्ातील एक महत््वाचे 
घरारे महरजे याि्व घरारे होय. याि्व घराणयातील 
पाच्वा नभल्म (इ.स. ११८५-९३) हा महत््वाचा 
राजा होय. तयाने कलचुरींचा पराभ्व करून राजयाचा 
न्वसतार केला. तयाने िे्वनगरी ये्े राजरानी स्ापन 
करून स्वत स राजयानभरेक कर्वून घेतला. पुढील 
काळात याि्व घराणयातील नसंघर राजा महत््वाचा होय. 
तयाने होयसळांचा, नशलाहारांचा पराभ्व करून याि्व 
सततेचा न्वसतार केला.

इ.स.१२९४ मधये अल्ाउि् िीन खलजीने िनक्षर 
भारता्वर स्वारी केली. खलजीने याि्व राजा रामिे्वचा 
पराभ्व केला. ये्ून पुढे याि्व राजयाला उतरती कळा 
लागली. इ.स. १३०७ मधये अल्ाउद्ीनने आपला 
सेनापती मनलक काफफूरला िे्वनगरी्वर स्वारीसाठी पाठ्वले. 
तयाने याि्वांचा पराभ्व केला. याि्वांनी निल्ीचे 
मांडनलकत्व पतकरले. इ.स.१३१० मधये याि्व राजा 
शंकरिे्व याची मनलक काफफूरने हतया केली. इ.स. 
१३१८ मधये निल्ीचया सुलतानांनी याि्व सततेचा शे्वट 
घड्वून आरला.

महाराष्ट्ाचया इनतहासात याि्व कालखंडास न्वशेर 
महत््व आहे. या काळात सांसकृनतक क्षेत्ात प्रगती 
झाली. याि्वांचया काळात महानुभा्व आनर ्वारकरी पं् 
उियास आले. या काळात खानिेशात पाटर, कना्णटकात 
सोलोटगी आनर मराठ्वाड्ात पैठर ये्े न्वन्वर न्वद्ा 
्व शासत्ांचया अधययनाची क े होती. याच काळात 
रम्णशासत्, पू्व्णमीमांसा , नयाय आनर ्वेिानत या 
न्वरया्वरील संसकृत ं्ांचया रचना झालया. याज््वलकय 
समती्वरील अपराक्क याने नलनहलेली टीका, 
चतु्व्णग्णनचंतामनर  हे संसकृत ं् महत््वाचे आहेत. 

शारंगिे्व यांचा संगीतशासत्ा्वरील संगीतरतनाकर  हा 
ं् आजही प्रमार मानला जातो.

महानुभ्व पंनडत महाइंभ ांनी नलनहलेले 
लीळाचररत् , मुकुिराजाचे न्व्वेकनसंरु , ज्ानिे्वांची 
भा्वा््णिीनपका  हे मराठी ं् याच काळातील होत. 

तयाचप्रमारे ्वारकरी संप्रिायाचया नामिे्व, जनाई, 
चोखोबा यांसार या संत क्वींनी अभंगरचना केली. याच 

णसन्र ्येथिील गोंदे्वर मांणदर

११.२ र्यज्यव्यवसथि्य, व्य्य््यर, सम्यििीवन
िनक्षरेतील राजयवय्वस्ेत महािंडनायक , 

राशष्ट्क , िेशानरकृत , अमातय , आयुक्त  यांसारखे 
अनरकारी होते. चोळांचया राजयात असलेलया 
अनरकाऱयांचया मंडळास उिानकु म  असे महटले 
जाई. राजय अनेक प्रांतात न्वभागलेले असे. तया प्रांतांना 
मंडलम्  असे महरत. मंडलम् चा अनरकारी 

राजघराणयातील सिसय असे. तयाचया हाताखाली 
न्वरयपती , िेशानरपती , िेशानरकृत , राशष्ट्क  असे 

न्वन्वर अनरकारी असत. िनक्षरेतील राजयांचे प्रशासन 
अतयंत काय्णक्षम होते. राजयकारभारातील प्रतयेक कमाची 
न ि िप्तरी घेऊन तया्वर संबंनरत अनरकाऱयाची सही 
झालयानश्वाय तयाची काय्ण्वाही होत नसे. स्वायतत 

ामसंस्ा हे िनक्षरेतील राजयपद्तीचे महत््वाचे 
्वैनशषट्य आहे. गा्वाचा स्व्ण कारभार ामसभा पाहत 
असे. ामसभेचया प्रमुखास ामभोजक , ामकफूट  
इतयािी ना्वांनी ओळखले जात असे. ामसभेचया 
प्रमुखास गा्वकरीच नन्वडत असत तर काही ्वेळेस 
राजाकडून तयाची नन्वड होत असे. ामसभेप्रमारेच 
नजल््या, प्रांत यांचया पातळी्वर ामप्रमुखांची सभा असे. 
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जमीन महसूल राजयाचया उतप ाचा प्रमुख ोत होता. 
यानश्वाय जकात, वय्वसाय कर, यात्ा कर यांसारखे 
करही राजयाचया उतप ाची सारने होती.

चोळ, पांड्, चेर, ्वाकाटक, चालुकय, राष्ट्कफूट, 
पल््व, नशलाहार, याि्व या राजयांचया प्रिेशांत न्वशेर 
कौशलया्वर आराररत अनेक प्रकारचे वय्वसाय चालत 
असत. हशसतिंत मलयनगरीचया जंगलातून नमळ्वले जाई. 
चोळमंडलम् चा प्रिेश उततम िजा्णचया ्वसत्ांसाठी प्रनसद् 
होता. सुती कापड तसेच रंगीत, रेशमी ्वसत्ांची नननम्णती 
या प्रिेशात होत असे. चेरांचया राजयात अतयंत तलम 
कापड न्वरले जाई. भारत आनर रोम यांचयामरील 
वयापारात या गोष्ींना न्वशेर महत््व होते. माकयो 
पोलोचया प्र्वास्वर्णनात तयाची न ि आढळते. िनक्षर 
भारतातील वयापार ्व उद्ोगात या काळात भरभराट 
सुरू झाली. शेतीची समद्ता, ्वाढते उद्ोगरंिे यांमुळे 
पैठर, तगर (तेर), नानशक इतयािी नगरे उियास आली. 

ामीर क्षेत्ात ननमा्णर होरारी उतपािने नगरात 
न्वक्रीसाठी आरली जात असत. ही उतपािने जे्े 
न्वकली जात तो बाजारपेठेचा भाग नगराचया मधयभागी 
असे. िनक्षर भारतातील वयापारी श्ेरी  वयापार आनर 
समाजवय्वस्ेमधये महत््वाची भूनमका बजा्वत असे.

११.३ स्यणहत्य, कल्य, सथि्य्त्य 
िनक्षरेकडील राजयांमधये प्राचीन काळापासूनच 

कावय आनर वयाकरराचया ं्ांचया नननम्णतीची परंपरा 
होती. तनमळ संसकृतीत संघम सानहतयाचा कालखंड हा 
स्वायंत प्राचीन सानहतयाचा कालखंड मानला जातो. हे 
सानहतय िनक्षर भारताचया राजकीय इनतहासाचे प्रमुख 
सारन आहे. एकफूर तीन संघम  (न्वद्ान सानहशतयकांची 
परररि) होऊन गेले, असे मानले जाते.  

हा काळ संसकृत ्वा ् मयाचया दृष्ीनेही महत््वाचा 
होता. कानलिासाने मेघिूत  हे कावय न्विभा्णतील रामटेक 
या नठकारी रचले. ्वाकाटकांचया राज्वटीत प्राकृत 
कावयही ननमा्णर झाले. िुसरा प्र्वरसेन या ्वाकाटक 
घराणयातील राजाने सेतुबंर  हे सुप्रनसद् कावय रचले. 
्वाकाटकांचया ्वतसगुलम शाखेचा संस्ापक स्व्णसेन याने 
हररन्वजय  हे कावय रचले.

िनक्षर भारताचया स्ापतयकलेत मु यत  िोन शैली 
आढळतात. एक ान्वड  स्ापतयशैली आनर िुसरी 
्वेसर  स्ापतयशैली. 

कृषरा निीपासून कनयाकुमारीपययंतचया प्रिेशात 
ान्वड स्ापतयशैलीचा उिय ्व न्वकास झाला. ान्वड 

शैलीचे ्वैनशषट्य महरजे नशखरांची उभाररी. या 
पद्तीचया नशखरांमरील मजले एका्वर एक लहान होत 
गेलेले असतात. कांची ये्ील कलासना् आनर 
्वैकुठपेरूमल मंनिर, तंजा्वर ये्ील बहिी््वर मंनिर 
इतयािी मंनिरे ान्वड शैलीचे उतकृष् नमुने आहेत.

चालुकयांनी ऐहोळे, बिामी आनर प िकल 
इतयािी नठकारी मंनिरे बांरली. 

राष्ट्कफूटांचया काळात ्वेरूळ ये्ील जगप्रनसद् 
कलास मंनिराची नननम्णती झाली.  

चोळांचया काळातील रातुनशलपे ही भारतीय 
रातुनशलपांमधये स्वयोतकृष् आहेत. यांमधये नटराज 
नश्वाचया कांसयमूतथी स्वायंत प्रनसद् आहेत. 

अणधक म्यणहतीस्यठी : दणषिि भ्यरत्यतील 
न्यिी  : मौय्ण राजयाचया काळात िनक्षर भारतात 
मौयायंची नारी चलनात होती. मौयायंचया 
असतानंतर पांड् राजांनी स्वत ची आहत नारी 
पाडली होती. तया्वर सूय्ण, घोडा, सतूप, ्वक्ष, 
मासा यांसार या आकृती कोरलेलया असत. 
चेरांचया नाणयां्वर एका बाजूला रनुषयबाराची 
आकृती ्व िुसऱया बाजू्वर हततीची आकृती 
कोरलेली असे. चोळांचया नाणयां्वर तयांचे वया  
हे राजनचनह पहायला नमळते. चोळांची नारी 
सोनयाची ्व चांिीची असून तया्वर िे्वनागरी 
नलपीतील मजकफूर कोरलेला असे. चोळ 
घराणयातील राजराजा  या राजाची सु्वर्ण, चांिी 
्व तांबे अशा नतनही रातूंची नारी नमळाली 
असून तया्वर राजराजाची प्रनतमा ्व वया  या 
आकृती कोरलेलया निसून येतात. रोमशी 
होराऱया वयापारामुळे अनेक रोमन नारी िेखील 
या प्रिेशात सापडतात. तया नाणयां्वर भारतीय 
राजांचे नश े उमट्वून ते पुनहा चलनात 
आरलयाचे निसून येते.
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नटर्यि्यची क्यांस्य मूतवी

प्र.१ (अ) ख्यलील ्योग्य ््य्यया्य णनवडून णवध्यने ्ूिया 
करून णलह्य.

 १. ्वाकाटक घराणयातील प्रनसद् राजा  
हा होता.

  (अ) स्व्णसेन  (ब) प्र्वरसेन
  (क) जयनसंग  (ड) चं गुप्त
 २. िुसरा पुलकेशीने िनक्षर निशग्वजय करून  

हे नबरुि रारर केले.
  (अ) परमे््वर   (ब) न्वरयपती
  (क) िेशानरपती  (ड) सतयाजय
 ३. कानलिासाने  हे कावय न्विभा्णतील 

रामटेक या नठकारी रचले.
  (अ) शाकुतल  (ब) मेघिूत
  (क) मालन्वकाग्ीनमत् (ड) हररन्वजय
 ४. जगप्रनसद् कलास मंनिराची नननम्णती 

काळात झाली.
  (अ) चालुकय  (ब) पल््व
  (क) चेर  (ड) राष्ट्कफूट

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
  १. सेतुबंर कावय  - पानरनी
  २. हररन्वजय ं्  - स्व्णसेन
  ३. इंनडका ं्  - मेगस्ेननस
  ४. संगीतरतनाकर   - शारंगिे्व

प्र.२ गट्यत न बसि्यर्य शबद णलह्य.
 १. िनक्षर भारतातील प्राचीन राजघरारी - चोळ, 

पांड्, मौय्ण, चेर
 २. ान्वड नशलपशैलीची उिाहररे - राजराजे््वर 

मंनिर, घारापुरी लेरी, हळेबीड ये्ील मंनिरे, 
बिामी ये्ील मंनिरे

प्र.३ ख्यलील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. िनक्षर भारतात चालुकयांची प्रबळ सतता ननमा्णर 

झाली.
 २. महाराष्ट्ाचया इनतहासात याि्व कालखंडाला 

महत््व आहे.

प्र.४ टी््य णलह्य.
 १. िनक्षर भारतातील राजयवय्वस्ा
 २. िनक्षर भारतातील नारी

प्र.५ णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य आध्यरे ख्यलील प्र्न्यचे सणवसतर 
उततर णलह्य.

 नशलाहार घराणयान्वरयी मानहती नलहा.
 (अ) संस्ापक  (ब) िनक्षर कोकरचे नशलाहार
 (क) उततर कोकरचे नशलाहार 
 (ड) कोलहापूरचे नशलाहार

उ्क्रम
 ्वेरूळचया कलास मंनिराला भेट िेऊन ते्ील 

नशलपाकृतींची मानहती गोळा करून नटपर तयार करा.


सव्यध्य्य्य

्वाकाटकांचया काळात िनक्षरेतील नशलपकला ्व 
नचत्कला यांनी उतकर्णनबंिू गाठलेला निसतो. अनजंठा 
लेणयातील क्र. १,२,१६,१७ आनर १९ ही लेरी या 
काळात ननमा्णर झाली. या लेणयांचया नशलपकारांना 
शरीररचनेचे ्व ननसगा्णतील बारकावयांचे उततम ज्ान होते, 
असे निसते.

आतापययंत आपर भारताचया सांसकृनतक आनर 
राजकीय इनतहासाचा ्ोडकयात आढा्वा घेतला. 
भारतीयांचे बाहेरील िेशांशी प्राचीन काळापासून सांसकृनतक 
संबंर प्रस्ानपत झालेले होते. पुढील िोन पाठांमधये 
आपर भारत आनर भारताबाहेरील िेश यांचयातील 
सांसकृनतक संबंरांचा इनतहास समजून घेरार आहोत.
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१२.१ प्र्यचीन क्यळ्यतील व्य्य््यरी आणि 
स्यांांसककृणतक सांबांध

भारताचया प्राचीन इनतहासाचा आढा्वा घेत 
असताना आपर सुमारे ४००० ्वरदे इतकया प्रिीघ्ण 
कालखंडातील ऐनतहानसक, सामानजक, आन््णक, 
सांसकृनतक इतयािी क्षेत्ांमधये होत गेलेलया शस्तयंतरांचा 
अभयास केला. या पाठात भारताबाहेरील प्रिेशांमधये 
निसराऱया भारतीय संसकृतीचया खुरांचा पररचय आपर 
करून घेरार आहोत.

परकीय प्रिेशात गेलेलया भारतीयांनी तयांची 
संसकृती, रम्ण आनर राजकीय सतता स्ाननक लोकां्वर 
लािणयाचा प्रयतन केला नाही, ही बाब न्वशेर लक्षात 
घेणयाजोगी आहे. तया प्रिेशांमरील स्ाननक लोकांशी 
तयांची सांसकृनतक िे्वारघे्वार झाली आनर तयातून तया 
स्ाननक संसकृतींमधये मोलाची भर पडत गेली.

नहंिुकुश प्व्णतापलीकडचया प्रिेशात झालेला भारतीय 
संसकृतीचा प्रसार हा प्रामु याने बौद् रमा्णचया प्रसाराशी 
ननगनडत आहे.

क्ासररतसागर, जातकक्ा, निप्वंश, महा्वंश या 
ं्ांमरून प्राचीन काळातील भारतातून िूर्वरचया प्रिेशांशी 

चालराऱया वयापाराचे संिभ्ण निलेले आढळतात. भारतीय 
वयापाऱयांचया समु ी प्र्वासाचया आनर राडसाचया अनेक 
गोष्ी यांमधये सांनगतलेलया आहेत. संघम सानहतयात 

१२.   भ्यरत, व्य्यव्येकडील देश आणि चीन

१२.१ प्र्यचीन क्यळ्यतील व्य्य््यरी आणि 
स्यांांसककृणतक सांबांध

१२.२ भ्यरत आणि ग्यांध्यर (अफग्यणिसत्यन आणि 
््यणकसत्यन)

१२.३ भ्यरत आणि चीन
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सोने घेऊन येराऱया आनर काळी नमरी घेऊन जाराऱया 
य्वन जहाजांचा उल्ेख अनेकिा केलेला आढळतो. 
पश्चम महाराष्ट्ातील अनेक कोरी्व लेखांमधये य्वनांनी 
निलेलया िानांचे उल्ेख आहेत.

भारत आनर पश्चम आनशया यांचयामरील 
वयापाराचया संिभा्णत जुनया बायबल मधये उल्ेख 
असलेले ओफीर  महरजे सोपारा बंिर असा्वे, असे 
मानले जाते. बनबलोनमरील इमारतींसाठी साग्वान आनर 
िे्विार लाकफूड ्वापरले जात असे. या इमारती 
लाकडांखेरीज चंिन, हशसतिंत, कास्वाचया पाठी, 
माकडे, मोर, मोती, मौलय्वान खडे तसेच काळी नमरी, 
िालनचनी आनर सुगंरी पिा््ण या गोष्ीही भारतातून 
ननया्णत होत असत. समु ी प्र्वासात एका अनानमक 
खलाशाने केलेलया िैनंनिन न िींचा ्वततानत पेरर स 

फ एररन यन सी  (लटीन ना्व पेरर स मररस 
एरर ेइ ) या ना्वाने प्रनसद् आहे. तयामधये प्राचीन 
भारतातील भरुच, सोपारा, कलयार यांसारखी बंिरे, 
उजजैनसारखी महत््वाची वयापारी क े यांची मानहती 
नमळते. यांखेरीज सटट्बो या ीक इनतहासकाराने नलनहलेला 
नजओ ानफया , ्ोरलया श नीने नलनहलेला नचरनलस 

नहसटोररया , ॉनडयस टॉलेमी या ीक गनरत-
भूगोलतजज्ाने नलनहलेला नजओ ानफया , एररयन या 
ीक इनतहासकाराने नलनहलेला इंनडका * यांसारखे ं् 

भारत-रोम यांचयातील वयापाराची मानहती िेराऱया 
सारनांमधये महत््वाचे आहेत.

पश्चम भारताचया नकनाऱया्वरील बंिरे यांना महत््व 
प्राप्त झाले. ीक इनतहासकारांनी केलेलया न िींमधये 
रोमन सम्ाट गसटसचया िरबारात भारतीय वयापारी 
नशष्मंडळ तयाचया भेटीसाठी गेलयाचे उल्ेखही आहेत.

तनमळनाडू ये्े नमळालेलया नारेननरीमधये सोनयाची 
रोमन नारी नमळाली आहेत. यांतील अनेक नाणयां्वर 
सोनयाचा कस ठर्वणयासाठी केलेले ्ेि आढळतात. 
तयाअ्थी तया नाणयांना चलन महरून महत््व नवहते. 
के्वळ तयातून नमळराऱया सोनयाचया आंगीक मूलयाला 
महत््व होते, हे सपष् होते. रोमन सम्ाट नीरो याने 
तयाचया ्वापरात असलेलया पाचूचया भारतीय पयालयासाठी 
एक िशलक्ष सु्वर्णनारी इतकी नकमत मोजली होती, 
असे उल्ेख आहेत. रोममरून फार मोठ्या प्रमारा्वर 
सु्वर्णनाणयांचया स्वरूपात रोमचा खनजना भारतामधये 
ररता होत आहे, असे ्वाटून ्ोरला श नी या रोमन 
न्वचार्वंतांने नचंता वयक्त केली होती. भारताला तयाने 
जगातील स्व्ण सु्वर्ण आपलयाकडे ओढून घेरारे कुड  

असे महटले होते. सटट्बोने केलेलया ्वर्णनाचया आरारे 
भारतातून आलेलया सप्ण, नशकारी कुत्ी, ्वाघ, हतती 
यांसारखे प्रारी, पोपट, मोर यांसारखे पक्षी, गेंड्ाचे 
कातडे आनर नशंग, उंची ्वसत्े, मोती आनर हशसतिंत, 
मसालयाचे पिा््ण अशा अनेक अमूलय गोष्ींना श्ीमंत 
रोमन लोकांमधये फार मोठी मागरी होती.

सु्वर्णनाणयांखेरीज रोममरून भारतात नशसे, जसत, 
पो्वळी, मद्, नलवह तेल या गोष्ी आयात होत 
असत. गुजरातमधये बेट द्ारका ये्ील समु ात इस्वी 
सन २०००-२००१ मधये केलेलया पुरातत््वीय पाहरीत 
न्वन्वर आकारांचे मद्कुभ (अमफोरे), जहाजांचे 
नांगर, खापरे, नशशाचा गोळा इतयािी ्वसतू नमळालया. 
अमफोऱयांचा ्वापर रोमहून आयात होरारे नलवह 
तेल आनर मद् आरणयासाठी होत असे. भारत-रोम 
वयापाराचे पुरा्वे भारतातील अनेक स्ळांचया उतखननातून 
प्राप्त झाले आहेत. तया्वरून महाराष्ट्ातील पैठर, तेर, 
कोलहापूर*, जालना नजल्ह्यातील भोकरिन (भोग्वर्णन) 
इतयािी शहरे महत््वाची वयापारी क े होती, असे निसते. 

*एररयन हा इसवी सनाचया दुसऱया शतकातील इजतहासकार होता. 
तो सवतः भारतात आला नवहता. तयाचया ग्ांथातील बराचसा भाग 
मेगॅससथजनसचया ‘इांजडका’ या ग्ांथावर आधारलेला आहे.

पेरर स फ एररन यन सी  मधये नहपपलस या 
ीक खलाशाने तांबडा समु  ते नहंिी महासागरापययंतचया 

्ेट मागा्ण्वरील स्व्ण बंिरांचे अचूक भौगोनलक रेखाटन 
केलयाचा उल्ेख केला आहे. 

इस्वी सनाचया पनहलया शतकात रोमचा पनहला 
सम्ाट गसटस याचया काळात भारताचा रोमबरोबर 
असरारा वयापार ्वाढीस लागला. या वयापारात मधय 
आनशयातून जारारा रेशीम माग्ण  आनर िनक्षर ्व 

*कोलहापूरचा उल्ेख टलॉलेमीने ‘जहपपोकुरा’ असा केला आहे.
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सहि ि्यत्य ि्यत्य : नकनारा ज्वळ आला 
की का्वळे तया निशेने उडू लागतात आनर तयामुळे 
खला्यांना नकनाऱयाकडे जाणयाची निशा कळते, 
असे महरतात. जहाजा्वरील अशा का्व ांना 
निशाकाक  असे महरत असत. हडपपा संसकृतीचया 

एका मातीचया ्वनटके्वर जहाजाचे नचत् आहे 
आनर तयासोबत निशाकाकही िाख्वलेले आहेत. 

प्राचीन काळी भारतीय जहाजां्वरील खलाशी 
का्व ांचा उपयोग निशेचे माग्णिश्णन नमळणयासाठी 
करत असत, याची साक्ष बा्वेरू जातक  या 
जातकक्ेत नमळते. तसेच भारतीय वयापारी समु ी 

१२.२ भ्यरत आणि ग्यांध्यर (अफग्यणिसत्यन आणि 
््यणकसत्यन)

भौगोनलकदृषट्या अफगानरसतानचे (गांरार) स्ान 
भारत आनर मधय आनशयाला जोडराऱया वयापारी मागा्ण्वर 
अतयंत महत््वाचे होते. हा प्रिेश जनपिांचया काळापासून 
ते इसलामचया आगमनापययंत सांसकृनतकदृषट्या भारताशी 
जोडला गेला होता.

मधय आनशयातून भारतात आलेले आक्रमक 
असोत की बौद् रमा्णचया प्रसारासाठी सम्ाट अशोकाने 
भारतातून पश्चमेकडे पाठ्वलेले नभकखू असोत, अ््वा 
चीनमरून भारतात आलेले बौद् नभकखू असोत, स्व्णजर 
अफगानरसतानमागदेच आले-गेले.

सम्र्यट अशोक्यच्य क्यळ : सम्ाट अशोकाचया 
१३ क्रमांकाचया लेखात समकालीन ीक राजांची ना्वे 
निलेली आहेत, हे आपर आठवया पाठात पानहले. 
तयामधये तया राजांचया आनरपतयाखालील प्रिेशांमधयेही 
अशोकाचया रममन्वजयाचया संिेशानुसार लोकांची ्वत्णरूक 
नीनतमान झालेली असलयाचा उल्ेख आहे. कबोज या 
प्राचीन अफगानरसतानमरील राजयाचा उल्ेखही तयामधये 
केलेला आहे.

अफगानरसतानातील किाहार ये्ील सम्ाट 
अशोकाचया ीक भारेतील नशलालेखात ीक आनर 
अरेमाईक नलपींचा ्वापर केला आहे. या नशलालेखा्वरून 
अफगानरसतानचा प्रिेश सम्ाट अशोकाचया साम्ाजयाचा 
अंतग्णत भाग होता, हे सपष् होते.

मागा्णने िूर्वरचया िेशांपययंत जात असत, हेही या 
क्ेतून समजते. 

बा्वेरू महरजे बनबलोन असे मानले जाते. हे 
इस्वी सनापू्वथी १८०० ते ६०० या कालखंडात 
मेसोपोटेनमयामधये अशसतत्वात असलेले राजय होते. 
हममुराबी हा बनबलोनचा प्रनसद् राजा होता. 
इस्वी सनापू्वथी ५३९ मधये अखमोनीय सम्ाट 
िुसरा सायरस याने बनबलोन नजंकफून घेतले. 

या क्ेचया आरारे भारतीय वयापारी परिेशात 
का्वळे, मोर यांसारखे पक्षी घेऊन जात असत, 
याला पुष्ी नमळते.

अशोकाने बौद् रमा्णचया प्रसारासाठी का्मीर 
आनर अफगानरसतानमधये पाठ्वलेलया नभकखूचे ना्व 
्ेर म ाशनतक  (मजझाशनतक) आनर ीक (योन) 

राजयांमधये पाठ्वलेलया नभकखूचे ना्व ्ेर महारशकखत  
असे होते.

कुश्यि सम्र्यट कणनष्क आणि कुश्यि सततेनांतरच्य 
क्यळ : कननषकाचे साम्ाजय पू्वदेकडे पाटनलपुत् आनर 
उततरेकडे का्मीरपासून मधय आनशयापययंत पसरले होते. 
पुरुरपूर (पेशा्वर) आनर म्ुरा या तयाचया िोन राजरानया 
होतया. प्राचीन कनपशा (बे ाम) ही कुशारांची आरखी 
एक राजरानी होती. बे ाम रेशीम मागा्ण्वर मोकयाचया 
नठकारी ्वसलेले होते. अफगानरसतान ते चीनपययंतचा 
वयापारी माग्ण कुशार राजांचया ता यात होता. हा माग्ण 
तक्षनशला, खैबर शखंड ये्ून अफगानरसतानमरील 
बानमयान आनर ते्ून पामीरचया पठारा्वरून चीनकडे 
जात असे.

तया मागा्णने कुशार राज्वटीत बौद् रमा्णचा प्रसार 
चीनपययंत होऊ 
शकला. सम्ाट 

कननषकाचया 
काही नाणयां्वर 
गौतम बुद्ांची 
प्रनतमा असून 

तयाखाली बोद्ो  असा लेख असतो. नाणया्वर 
आढळराऱया गौतम बुद्ांचया प्रनतमांमधये या प्रनतमा 

कणनष्क्यचे सोन्य्यचे न्यिे
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त त-इ-बाही ये्ील न्वहाराचया ्वासतुसंकुलाचे 
बांरकाम इस्वी सनाचया पनहलया शतकात सुरू झाले. 
तयानंतर नत्े इस्वी सनाचया सातवया शतकापययंत न्वन्वर 
्वासतूंचे बांरकाम केले गेले. ते्ील अ्वशेरांमधये तीन 
सतूप आनर इतर ्वासतूंचे अ्वशेर आहेत.

अफगानरसतानमरील प्राचीन बौद् सतूप, न्वहार 
यांखेरीज जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण प्राप्त 
झालेलया बानमयानचया बुद्मूतथी  न्वशेर उल्ेखनीय 
आहेत. बानमयान काबूलचया पश्चमेस २५० नकलोमीटर 
अंतरा्वर असून प्राचीन रेशीम मागा्ण्वर आहे. ते्े 
कुह-ए-बाबा  ना्वाचया प्व्णतरांगांमरील एका 

कड्ामधये ज्वळपास ७५० गुहा खोिलेलया आहेत. 
या गुहांमधये अनतशय सुंिर अशी बौद् नभशततनचत्े 
रेखाटलेली होती. फक्त िोन गुहांमधये सतूप होते. याच 
कड्ामधये िोन प्रचंड मोठे कोनाडे खोिून तयामधये िोन 
उभया बुद्मूत ची बांररी केली होती. तयांतील एक 
५३ मीटर आनर िुसरी ३८ मीटर उंचीची होती. या 
मूत चा गाभा कड्ाचया मूळ िगडात कोरला होता. 
नंतर तया्वर मातीचे अनेक ्र चढ्वून गौतम बुद्ांची 
प्रनतमा आनर तयांचया अंगा्वरील ्वसत्े यांचा कलातमक 
आकार साकारणयात आला होता. गौतम बुद्ांचे हात 
लाकडी सांगाड्ाचया आराराने तयार करून, ते लाकडी 
खुंट्यांचया साहाययाने मूतथी्वर बस्वणयात आले होते. 
युआन ््वांगने केलेलया ्वर्णनानुसार मूत चया बाजूने 
रंगीत नभशततनचत्े रेखाटलेली होती. इतकेच नवहे तर मूळ 
मूतथीसुद्ा रंगीत, सोनयाचा मुलामा चढ्वलेलया आनर 
मौलय्वान रतने जड्वलेलया होतया. बानमयानचया बुद् 
मूतथी तानलबान या मूलतत््व्वािी संघटनेने इ.स.२००१ 
मधये नष् केलया.

युनेसको आनर जपान, ानस, शस्वतझलयंड अशा 
अनेक िेशांमरील संघटनांचया मितीने अफगानरसतानचे 
सरकार बानमयान ये्ील हा जागनतक ्वारसा पुनहा 
पू्व्णशस्तीला आरणयासाठी काम करत आहे. हे काम 
सुरू झालयानंतर बानमयान ये्ील काही गुहांमरील रंगीत 
नभशततनचत्े उजेडात आली. तयाखेरीज एका १९ मीटर 
लांबीचया महापररनन बान मूतथीचे अ्वशेरही नमळाले 
आहेत.

युआन ््वांगने केलेलया ्वर्णनानुसार बानमयान ये्े 

स्वा्णनरक प्राचीन आहेत.
अफगानरसतानमागदे भारतात आलेलया फानहयान,  

युआन ््वांग यांसार या नचनी बौद् नभकखूंनी नत्े 
पानहलेलया बौद् न्वहार आनर सतूप यांचे ्वर्णन केले 
आहे. अफगानरसतानमधये बौद् न्वहार आनर सतूप 
यांचे असं य अ्वशेर आहेत. तयांतील शाहजी-की-
ढेरी  या ना्वाने ओळखलया जाराऱया स्ळाचे उतखनन 
झाले आहे. हे स्ळ पानकसतानमधये पेशा्वरज्वळ आहे. 
शाहजी-की-ढेरी  ये्े उजेडात आलेलया सतूपाचे न्वशेर 

महत््व आहे. हा सतूप सम्ाट कननषकाचया काळात 
बांरला गेला. तो कननषक सतूप  या ना्वानेही ओळखला 
जातो. ते्ील करंडकात नमळालेलया अस्ी गौतम 
बुद्ांचया आहेत, अशी परंपरेने मानले जाते. यानश्वाय 
महासेन संघारामातील* कननषक न्वहाराचया बांरकामा्वर 
िेखरेख कररारा प्रमुख से्वक अनग्शाल  असे कोरलेले 
आहे. हा करंडक सधया पेशा्वरचया सं हालयात आहे.

प्राचीन काळी नगराहार  या ना्वाने ओळखले 
जारारे, आरुननक जलालाबािज्वळचे ह ा  हे स्ळ 
अफगानरसतानातील बौद् रमा्णचे आरखी एक महत््वाचे 
क  होते. नत्े अनेक सतूप आनर न्वहार यांचे अ्वशेर 
आहेत. या सतूपांचया पररसरात नमळालेली नशलपे गांरार 
शैलीचा अतयुतकृष् नमुना आहेत. जागनतक ्वारशाचा 
िजा्ण प्राप्त झालेले आरखी एक महत््वाचे नठकार 
त त-इ-बाही  या ना्वाने ओळखले जाते. ते गांरार 

प्रिेशातील प तुन ्वा प्रांतात आहे. हा भाग आता 
पानकसतानमधये समान्वष् झालेला आहे.

हड्ड्य ्येथिील सतू््यवरचे णशल्

*सांघाराम महणिे बौद्ध जभकखूांचे जनवासाचे सथान.
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िुनम्णळ बौद् हसतनलशखतांचे एक ं्ालयही होते. 
पुरातत््वीय संशोरकांना भूज्णपत्े आनर तालपत्े यांचया्वर 
नलनहलेली काही हसतनलशखते बानमयान ये्ील एका 
न्वहारात नमळाली आहेत. 

अफगानरसतानमधये नहंिू िे्विे्वतांचया मूतथीही 
नमळालेलया आहेत. तयात काबूल शहराचया ज्वळ 
नमळालेली एक गरेशाची मूतथी आहे. इस्वी सनाचया 
चौरया शतकातील ही मूतथी गरेशाचया मूत मधये 
स्वा्णनरक प्राचीन आहे. न्वशेर महरजे गरेशाची इतकी 
प्राचीन मूतथी भारतातही नमळालेली नाही. काबूलज्वळ 
खैर खाना  ना्वाचे एक मंनिर आहे. ये्ील उतखननात 

सूय्णिे्वतेची र्ारूढ मूतथी नमळाली.
अफगानरसतानमरील बौद् आनर नहंिू अ्वशेरांचा 

सन्वसतर आढा्वा घेरे अ्वघड असले तरी ्वरील 
उिाहररां्वरून इसलामपू्व्ण काळात गांरार प्रिेश 
सांसकृनतकदृषट्या भारताशी संलग् होता, हे ननन्व्ण्वािपरे 
लक्षात येते.

१२.३ भ्यरत आणि चीन
आनशया आनर युरोप यांना जोडराऱया मागा्णचा 

रेशीम माग्ण  असा प्र्म उल्ेख फनड्णनांड वहॉन 
रर्टोफेन या जम्णन भूगोलशासत्ज्ाने केला. या रेशीम 
मागा्णची लांबी ६०००  नकलोमीटरहून अनरक आहे. 
हा एक सलग हमरसता आहे, असे ्वाटू शकेल. परंतु 
प्रतयक्षात हा माग्ण रसतयांचया अनेक शाखोपखांचे एक 
जाळे आहे.

रेशीम मागा्णची प्रमुख शाखा चीन, भारतमागदे पुढे 

मधय आनशयातील ्वाळ्वंटांमरील ओअनससमरील 
शहरांना जोडत पुढे जारारी होती. ते्ील शहरांमरून 
वयापाऱयांचया नन्वासाची आनर भोजनाची सोय होत 
असे आनर तयांना तयांचया मालाचया न्वक्रीसाठी 
बाजारपेठही उपल र होत असे. या प्रमुख शाखेचया 
उततरेकडे असलेलया ग्वताळ प्रिेशामरून िुसरी एक 
शाखा जात असे. या िुसऱया मागा्णने गेलयास करा्वा 
लागरारा प्र्वास हा तुलनेने कमी अंतराचा होता. 
तरीही तयाचा अ्वलंब कमी होत असे. या मागा्ण्वरील 
प्र्वास करताना ते्ील भटकया पशुपालक टो ांचा 
होरारा उप ्व, तसेच नन्वास आनर भोजनाचया सोई 

आनर बाजारपेठांचा अभा्व, ही तयामागील काररे होती.
चीनचया नझंजीयांग प्रांतातून ननघराऱया रेशीम 

मागा्णचया िोन उपशाखा तक्षनशला नगरापययंत येत असत. 
तयांतील एक काशगर या शहरापासून गांरार प्रिेशाकडे 
येत असे आनर िुसरी नझंजीयांग प्रांतातील यारकि 
शहरापासून ननघून लेहमागदे का्मीरमधये पोचत असे. याच 
मागा्णने भारत आनर चीनमरील नभकखू चीनमधये ये-जा 
करत होते. या मागा्णचया उततरेला गांसु  (कांसु) या 
चीनमरील प्रांतापासून सुरू होऊन हा माग्ण काशगरपययंत 
पोचत असे. चीनची अभेद् नभंत या प्रांतातच आहे.

सहि ि्यत्य ि्यत्य :
• काही नचनी ं्ांमधये का्मीरचा उल्ेख नक-

नपन  या ना्वाने केलेला आढळतो. काही ं्ांमरून 
अफगानरसतानमरील कनपशा (बे ाम) या शहराचा 
उल्ेखही याच ना्वाने केलेला आढळतो. भारताचा 
उल्ेख प्राचीन नचनी सानहतयात शेन-तु, नतएन-
चु , नतएन-तु , नझएन-तु , युआन-तु , 
झुआन-तु  इतयािी ना्वांनी केलेला आढळतो. 

युआन ््वांगने न ि्वलेले नयन-तु  हे ना्व मात् 
आरुननक काळातही चीनमधये नटकफून आहे.

• कननषकाचया काळात चीनमधये हान  ना्वाचया 
राजसततेचे राजय होते.

• भारत, चीन आनर मधय आनशया या प्रिेशांमरून 
जाराऱया रेशीममागा्ण्वरील पनहलया पुरातत््वीय 
पाहरीचे श्ेय सर रेल सटाईन या न नटश 
पुरातत््वज्ाला जाते.

ब्यणम्य्यन ्येथिील बुद्धमूतवी
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भारतातून चीनमधये बौद् रमा्णचया प्रसाराची 
सुरु्वात इस्वी सनाचया पनहलया शतकापासून झाली. या 
काळात उियाला आलेलया हान  राजघराणयाने तयांचया 
साम्ाजयाचा न्वसतार मधय आनशयापययंत केला होता. 
रेशीम मागा्ण्वर तयांचे ्वच्णस्व होते. नचनी परंपरेनुसार हान 
राजघराणयाचा िुसरा राजा नमंग-ती  याने पाठ्वलेलया 
तयाचया प्रनतननरीबरोबर क्यप मातंग  आनर रम्णरक्ष  
हे िोन बौद् आचाय्ण मधय भारतातून इस्वी सन ६७ 
चया सुमारास चीनमधये गेले. तयांनी तयांचयासोबत 
अनेक बौद् ं् पांढऱया घोड्ां्वरून नेले. चीनमधये 
पोचलयानंतर तयांनी तया ं्ांचा नचनी भारेत अनु्वाि 
केला. तया िोघांचया सनमाना््ण नचनी सम्ाटाने एक 
मंनिर बांरले. वहाइट हॉस्ण टेंपल  या ना्वाने ते मंनिर 
ओळखले जाते. हे चीनमधये बांरले गेलेले पनहले बौद् 
मंनिर होय.

इस्वी सनाचया नतसऱया शतकात हान राजसतता 
लयाला गेली. तयाबरोबर चीनमधये राजकीय न्वघटनाचा 
आनर अशांततेचा काळ सुरू झाला. तो इस्वी सनाचया 
सहावया शतकापययंत नटकला. या काळात चीनमधये 
बौद् रमा्णची लोकनप्रयता ्वाढीस लागली. अनेक नचनी 
यात्ेकरू मधय आनशयातील आनर भारतातील बौद् 
क ांना भेट िेऊ लागले. इस्वी सनाचया चौरया शतकात 
कुमारजी्व या अतयंत न्वद्ान आनर यातनाम बौद् 
नभकखूने अनेक बौद् ं्ांचे नचनी भारेमधये अनु्वाि 
केले. इस्वी सनाचया सहावया शतकात चीनमरील बौद् 
रमा्णची लोकनप्रयता नशगेला पोचली. या काळापययंत 
्ेर्वाि (हीनयान) आनर महायान या बौद् रमा्णचया 
िोनही शाखा आनर तयांचया अंतग्णत असरारे अनेक 
संप्रिाय चीनमधये प्रस्ानपत झाले होते. सातवया शतकात 
चीनमधये हळूहळू इसलाम आनर श ्चन रमायंचा प्र्वेश 
झाला. तेरावया शतकात होऊन गेलेला चंगेज खानचा 
नातू कुबलाई खान याला बौद् रमा्णन्वरयी न्वशेर 
आकर्णर होते.

इस्वी सनाचया पनहलया शतकात बौद् रमा्णचया 
प्रसाराबरोबरच नचनी कलाशैलीमधये एक न्वीन प्र्वाह 
सुरू झाला. या काळात चीनमधये आलेले अनेक महायान 

बौद् नभकखू मधय आनशयातून आलेले होते. तयांचया 
प्रभा्वाखाली चीनमधये गौतम बुद् आनर बोनरसत््वांचया 
मूतथी बन्वणयास सुरु्वात झाली. चीनचया नझंजीयांग 
प्रांतात उियाला आलेलया या कलाशैलीला सेरेंनडयन  
(सेरेस महरजे चीन   इंनडया) कलाशैली असे महटले 
जाते. सेरेंनडयन कलाशैली्वर गांरार शैलीचा प्रभा्व 
आहे. ीक, पनश्णयन आनर नचनी कलाशैलींचे नमश्र 
या शैलीत पहायला नमळते. सर रेल सटाईन यांनी 
केलेलया पाहरी िौऱयात अनेक सेरेंनडयन कलाशैलीतील 
टेराको ा माधयमातील अनेक नशलपे उजेडात आली.

चीनमधये इस्वी सनाचया चौरया-सहावया शतकांत 
अनेक बौद् मंनिरे आनर न्वहार बांरले गेले. परंतु 

नचतच सतूप बांरले गेले. तयाऐ्वजी प्रतयेक मंनिरात 
नचनी राटरीचा एक पगोडा असे. पगोडाची इमारत 
लाकडी असलयामुळे यातील ब तेक इमारती आज 
अशसतत्वात नाहीत. हे पगोडे अनेक मजली असत. 
प्रतयेक मजला खालचया मजलयापेक्षा लहान होत जाई. 
स्वायंत ्वरचया मजलया्वर रातूची िांडी (यशष्) आनर 
तया्वर खालून ्वर क्रमश  लहान होत जाराऱया रातूचया 
कड्ा असत. भारतीय सतूपा्वरील ्त्ीप्रमारे असलेली 
ही यशष् आनर कड्ा यांची रचना ए्वढीच भारतीय 
सतूपाची आठ्वर िेरारी खूर या नचनी पगोडांचया 
बांररीत नशल्क रानहली. नंतरचया काळात पगोडांचे 
बांरकाम न्वटा आनर िगड ्वापरून केले गेले.

चीनमधये भारतीय बौद् कलापरंपरेचा प्रभा्व कोरी्व 
लेणयांचया रूपातही अशसतत्वात आहे. तयांतील तीन 
स्ळांना जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण नमळाला 
आहे. तया लेणयांमरील डन आग  ये्ील लेरी प्राचीन 
रेशीम मागा्ण्वर आहेत. ही लेरी मोगाओ लेरी  महरून 
ओळखली जातात. तयांची नननम्णती तेरावया-चौिावया 
शतकापययंत सुरू होती.

चीनचया अंतभा्णगातून येरारे वयापारी डन आगपययंत 
येत. तयांचयासाठी भारत आनर पश्चमेकडून येराऱया 
परिेशी सौिागरांना भेटणयाचे डन आग  हे महत््वाचे 
क  होते.  ये्ील ज्वळपास ५०० लेणयांमरील नशलपे 
आनर नभशततनचत्े अतयंत समद् आहेत. या लेणयांमरून 
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प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. सोनयाची रोमन नारी ......... ये्ील 
नमळालेलया नारेननरी मधये नमळाली आहेत.

  (अ) तनमळनाडू (ब) महाराष्ट्
  (क) कना्णटक  (ड) केरळ
 २. हममुराबी हा ...... ये्ील प्रनसद् राजा होता.
  (अ) नसरीया  (ब) बनबलोन
  (क) चीन  (ड) ीस
 ३. आनशया आनर ...... यांना जोडराऱया मागा्णचा 

उल्ेख रेशीम माग्ण  असा केला जातो.
  (अ) युरोप  (ब) अान का
  (क) अमेररका  (ड) रनशया
 ४. वहाईट हॉस्ण टेंपल  हे ........ मधये बांरले 

गेलेले पनहले बौद् मंनिर होय.
  (अ) भारत  (ब) जपान
  (क) चीन  (ड) इनजप्त

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
  १. सटट्बो    - नजओ ानफया
  २. ्ोरला श नी   - नचरनलस नहसटोररया
  ३. नहपपलस    - नहपपोकुरा
  ४. एररयन  - इंनडका

 (क) एेणतह्यणसक णठक्यि, व्यक्ी, घटन्यसांबांधी न्यवे 
णलह्य.

 १. जागनतक ्वारशाचा िजा्ण प्राप्त झालेले गांरार 
प्रिेशातील एक महत््वाचे नठकार -

 २. इ.स.चौरया शतकात अनेक बौद् ं्ांचे नचनी 
भारेमधये अनु्वाि कररारा बौद् नभकखू -

प्र.२ णदलेले सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य.

प्राचीन काळातील भारतातून 
िूर्वरचया प्रिेशांशी असराऱया 
वयापाराची मानहती िेरारे ं्

जातक क्ा

प्र.३ ख्यलील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. कुशार राज्वटीत बौद् रमा्णचा प्रसार चीनपययंत 

झाला.
 २. वयापारी रेशीम मागा्णचया कमी अंतराचया 

शाखेचा अ्वलंब नचतच करत असत.

प्र.४ तुमचे मत नोंदव्य.
 इसलामपू्व्ण काळात गांरार प्रिेश सांसकृनतकदृषट्या 

भारताशी संलग् होता.

प्र.५ टी््य णलह्य.
 १. शाहजी-की-ढेरी
 २. बानमयानचया बुद्मूतथी

प्र.६ ्ुढील प्र्न्यचे णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य आध्यरे उततर 
णलह्य. 

 प्राचीन कालखंडातील भारत आनर चीन यांचया 
संबंरांची मानहती नलहा.

 (अ) वयापारी संबंर (ब) बौद् रमा्णचा चीनमधये 
प्रसार (क) सेरेंनडयन कलाशैली

उ्क्रम
 रेशीम मागा्णचया संिभा्णत आंतरजालाचया साहाययाने 

अनरक मानहती नमळ्वा. 
                                 

बौद् ं्ांची हजारो हसतनलशखते नमळाली.
पुढील पाठात भारतीय संसकृतीचा प्रसार श्ीलंका 

आनर आग्ेय आनशयातील िेशांमधये कसा झाला 

याचा इनतहास आनर भारतीय संसकृतीचया ते्े आजही 
अशसतत्वात असराऱया खुरा यांचा ्ोडकयात आढा्वा 
घेरार आहोत.

सव्यध्य्य्य
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१३.१ भ्यरत आणि श्रीलांक्य
श्ीलंका आनर भारत यांचा इनतहास प्राचीन 

काळापासून एकमेकांशी ननगनडत आहे. िीप्वंश, 
महा्वंश, चूल््वंश या तीन ं्ांमरून बुद्पू्व्ण काळ 
आनर बुद्ोततर काळात भारतात आनर श्ीलंकेत होऊन 
गेलेले राज्वंश, तयांचे परसपरसंबंर आनर घडलेलया 
ऐनतहानसक घटना यांची मानहती नमळते. या ं्ांना 
्वंश ं्  असे महटले जाते.

्वंश ं्ांमधये निलेलया मानहतीनुसार, इस्वी सनाचया 
सुमारे सहावया शतकात श्ीलंकेत स्ापन झालेलया 
पनहलया राजयाचे ना्व तांबपणरी (ताम्परथी)  असे होते. 
या राजयाचे िुसरे ना्व राजराट  असे होते. ीक 
इनतहासकारांनी श्ीलंकेचा उल्ेख तप्रोबेन  असा केला 
आहे. हे राजय प्रस्ानपत कररारा पनहला राजा न्वजय 
हा मूळचा भारताचया ्ंवग-कनलंग राजयातील यु्वराज 
होता अशी आ यानयका आहे. तयाचया राजयातून तो 
प्र्म सुपपारक (सोपारा) ये्े आला. ते्ून तो श्ीलंकेत 
पोचला.

१३.  भ्यरत, श्रीलांक्य आणि आग्े्य आणश्य्य

१३.१ भ्यरत आणि श्रीलांक्य
१३.२ भ्यरत आणि आग्े्य आणश्य्य

आलेलया स्व्ण प्रजाजनांनी 
बौद् रम्ण स्वीकारला.

राजा िे्वानामनपय नतसस 
याचया राकट्या भा्वाची 
पतनी अनुला नहने नभकखुनी 
बनणयाची इच्ा वयक्त 
केली. तेवहा ्ेर मनहंिांनी 
तयांची बहीर ्ेरी संघनमतता 
नहला भारतातून बोल्वा्वे 
अशी सूचना केली. तयानुसार 
्ेरी संघनमतता (संघनमत्ा) 
श्ीलंकेला आली. येताना 
नतने बोनर्वक्षाची फांिी 
आरली होती. स्वत  राजा 
िे्वानामनपय नतसस नतचया 
स्वागतासाठी हजर होता. 
्ेरी संघनमतताने अनुलाला 

निक्षा निली. अनुला ही नभकखुनी झालेली श्ीलंकेतील 
पनहली सत्ी होती. ्ेरी संघनमतताने श्ीलंकेतील पनहले 
नभकखुनी शासन (नभकखुनी संघ) प्रस्ानपत केले.

्ेरी संघनमतताचया आगमनाचे समरर महरून 
श्ीलंकेमधये िर्वरथी नडसेंबर मनहनयाचया पौनर्णमेला 
* उंड्वप पोया  या ना्वाचा उतस्व साजरा केला जातो.श्रीलांकरेतील प्र्यचीन र्यज्ये आणि महत्व्यची बांदरे 

अभ्य्यसण्य्यस्यठी ख्यलील सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura_
Kingdom#/media File:Important_ locations_of_
Anuradhapura_Kingdom.png

सम्ाट अशोकाचा पुत् ्ेर मनहंि (महें ) याचे 
श्ीलंकेची राजरानी अनुरारपूर ये्ील नमनहन्ले ये्े 
आगमन झाले. तयाने श्ीलंकेचा राजा िे्वानामनपय 
नतसस  या राजाला बौद् रमा्णची निक्षा (प बजजा/
प्र्व या) निलयाचे सन्वसतर ्वर्णन ्वंश ं्ांमधये आहे. 
उपिेश प्राप्त झालयानंतर राजा आनर तयाचयासह 

णमणहनथिले ्येथिे असलेल्य  
र्यि्य देव्यन्यमण््य णतसस

्य्यच्य ्ुतळ्य

*‘उांडुवप पोया’ महणिे जडसेंबर मजहनयातील पौजणणिमा.

श्रीलांकरेतील महत्व्यची स्यांसककृणतक सथिळे
अनुर्यध्ूर-णमणहनथिले : ्ेर मनहंि आनर ्ेरी 

संघनमतता यांचया अनुरारपूरज्वळचया नमनहन्ले ये्ील 
्वासतवयामुळे बौद् रम्ण श्ीलंकेत रुजला आनर ्वाढला.

अनुर्यध्ूर-णमणहनथिले ्येथिील महत्व्यचे सतू् : 
कटकचेेनतय  हा नमनहन्ले ये्ील प्राचीन सतूपांपैकी 

एक आहे. सतूपाज्वळ असलेलया कोरी्व नशलालेखांमधये 
ज्वळचा पाणयाचा तला्व आनर जमीन यां्वरील करातून 
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न्वजयबाहू याने चोळांचा पराभ्व करून श्ीलंकेतील 
तयांचे ्वच्णस्व संपुष्ात आरले. तयाचया ्ंवशातील इस्वी 
सनाचया बारावया शतकात होऊन गेलेला पनहला 
पराक्रमबाहू हा राजा श्ीलंकेतील इनतहासात अतयंत 
महत््वाचा मानला जातो. तयाचया काळापययंत श्ीलंकेतील 

बौद् संघ न्वसकनळत झाले होते. महा्ेर कससप 
यांचया माग्णिश्णनाखाली तयांना एकनत्त करणया्वर 
पनहलया पराक्रमबाहूने भर निला. 

श्ीलंकेतील रू ना ना्वाचया राजयाचा पनहलया 
पराक्रमबाहूने पराभ्व केला. रू ना राजयातील 
राज्वंशाचया िेखरेखीखाली असरारा गौतम बुद्ांचा 
िंतरातू ननससंक मल्  ना्वाचया राजाने परत 
नमळ्वला. तया्वर पोल रु्वा ये्े तयाने बौद् 
मंनिर बांरले.
मंनिराचया मधयभागी एक सतूप आहे. सतूपाचया 

पायरयाशी अर्ण्वतु्णळाकृती पायरीचा िगड हे श्ीलंकेचया 
सतूप स्ापतयाचे ्वैनशषट्य आहे. तयाला चं नशला  असे 
महरतात. तया्वर हंस, हतती, घोडे आनर ्वेली यांचया 
आकृती कोरलेलया आहेत.

नमळरारा ननरी या सतूपाचया िेखभालीसाठी निलयाचा 
उल्ेख आहे. 

नमनहन्ले ये्ील ्ेर मनहंिांचया शारीररक रातूं्वर 
(अशस्) उभारलेला सतूप अंबस्ल िगाबा  या ना्वाने 
ओळखला जातो. 

चांद्रणशल्य

थिू््यर्यम सतू्

्ेरी संघनमतताने श्ीलंकेत येताना नतचयाबरोबर 
गौतम बुद्ांचया उजवया खांद्ाचया अशस् सोबत 
आरलया होतया. राजा िे्वानामनपय नतसस याने 
अनुरारपूरमधये तया अशस्ं्वर ्ूपाराम  हा सतूप 
उभारला. श्ीलंकेत अशसतत्वात असलेलया सतूपांमधये 
्ूपाराम हा स्वा्णनरक प्राचीन सतूप आहे. 

बुद्घोर  हा प्राचीन श्ीलंकेत होऊन गेलेला एक 
सुप्रनसद् भारतीय तत््वज् होता. अनुरारपूरमरील 
महान्वहार  ये्े तयाचे ्वासतवय होते. न्वशुि् नरमगग  हा 

तयाने नलनहलेला ं् प्रनसद् आहे. न्वशुि् नरमगग हा 
ं् नतनपटक ं्ांचया बरोबरीने महत््वाचा समजला 

जातो. 
्ुलतथिीनगर (्ोलन्रुव्य) : चूल््वंश या ं्ामधये 

पोल रु्वा या शहराचा उल्ेख पुलत्ीनगर  या ना्वाने 
केला आहे. इस्वी सनाचया िहावया शतकात चोळ 
सम्ाट पनहला राजराजा याने श्ीलंके्वर आक्रमर केले 
आनर अनुरारपूर पूर्णपरे उि् ध्वसत केले. तयाने पोल रु्वा 
ये्  ेआपली राजरानी प्रस्ानपत केली. तयान ेपोल रु्वाचे 
नामकरर जनना्मंगलम  असे केले आनर ते्े एक 
नश्वालय बांरले. तयानंतर तयाने आपलया रारीचया 
समररा््ण आरखी एक नश्वालय बांरले. श्ीलंकेत 
असराऱया नहंिू मंनिरांपैकी ही िे्वालये स्वा्णनरक प्राचीन 
आहेत.

पोल् रु्वा ये्ील गलपो्ा  (िगडा्वरील पो्ी) 
हा एक ्वैनशषट्यपूर्ण अनभलेख आहे. हा ८.१७ मीटर 
लांबीचया आनर १.३९ मीटर रूिीचया अखंड 
नशलाप ा्वर कोरलेला लेख असून तयामधये ननससंक 
मल् या राजाची कारकीि्ण आनर पराक्रम यांचे ्वर्णन 
आहे. गलपो्ाचया एका बाजूस िोन हंसा्वलींचया 
नकनारींमधये गजल मीची प्रनतमा कोरलेली आहे.

श्ी िलि मनलग्व  या ना्वाने ओळखले जारारे 
िंतरातूचे सधयाचे मंनिर कडी या शहरात आहे. या 
मंनिराला युनेसकोने जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण 
निला आहे.
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सहि ि्यत्य ि्यत्य : इस्वी सनापू्वथी नतसरे 
शतक ते इस्वी सनाचे पनहले शतक या काळातील 
श्ीलंकेमधये नमळालेले कोरी्व लेख अशोककालीन 

ा ी नलपीत कोरलेले आहेत. अभयासकांचया मते 
तयातूनच हळूहळू आजची नसंहल नलपी न्वकनसत 
होत गेली.

लनलतन्वसतर सूत्  या बौद् ं्ात एकफूर 
६४ भारतीय नलपींची यािी निली आहे. तयामधये 

ा ी  या नलपीचा उल्ेख आहे. ा ी नलपीपासून 
पुढे श्ीलंका आनर आग्ेय आनशयातील अनेक 
नलपी न्वकनसत झालया.

णसणगरर्य्य ्येथिील णभसततणचत्

द्यमबुल्ल आणि णसणगरर्य्य : श्ीलंकेतील िामबुल् 
ये्ील बौद् लेरी जागनतक सांसकृनतक ्वारसा महरून 
जाहीर झालेली आहेत. या नठकारी असलेलया पाच 
लेणयांचया अंतभा्णगात गौतम बुद् आनर बोनरसत््व 
यांचया मूत बरोबर ्तां्वर काढलेली नचत्े आहेत.

िामबुल् शहराचया ज्वळ असलेलया नसनगररया 
ये्ील प्व्णता्वर एका प्रचंड मोठ्या खडका्वर बांरलेला 
नकल्ा आनर राज्वाडा होता. तया खडकात 
राज्वाड्ाचया प्र्वेशद्ारापाशी कोरलेली नसंहाची एक 
प्रचंड मूतथी आहे. तया्वरून या नठकाराचे ना्व नसनगररया  
असे पडले. नसनगररया ये्ील नभशततनचत्ांचया शैलीची 
तुलना अनजंठा ये्ील नभशततनचत् शैलीशी केली जाते.

१३.२ भ्यरत आणि आग्े्य आणश्य्य
आग्ेय आनशयात प्रस्ानपत झालेलया भारतीयांचया 

्वसाहती आनर राजये यांची मानहती िेरारे भारतीय 
सानहतय फारसे उपल र नसले तरी नचनी सम्ाटांचया 
िरबारी न िींमधये या संिभा्णतील मानहती उपल र 
आहे. प्राचीन भारतीय सानहतयात सु्वर्णभूमी  असा या 
प्रिेशाचा उल्ेख आढळतो. 

आग्ेय आनशयातील िेशांशी भारताचे वयापारी 
संबंर इस्वी सनापू्वथी पनहले शतक ते इस्वी सनाचे 
पनहले शतक या काळात सुरू झाले. भारतीय 
वयापाऱयांसाठी मला ाचया सामु रुनीमागदे येऊन नचनी 
समु ात प्र्वेश करणयासाठी मलाया द्ीपकलप हा सोईचा 

गल्ोथि्य

सहि ि्यत्य ि्यत्य  : गौतम बुद्ांचया 
महापररनन बानानंतर तयांचया अस्ींचे अ्वशेर 
भारतातील आनर बाहेरचया िेशांमरील बौद् 
संघांचया ह्वाली करणयात आले. अस्ींचया या 
अ्वशेरांना रातू  असे महटले जाते. िीघ 
ननकाय  या ं्ातील ्वर्णनानुसार गौतम 
बुद्ांचा डावया बाजूचा सुळा (िंतरातू) 
कनलंग िेशाचया राजाला नमळाला. हा िंतरातू 
पुढे श्ीलंकेत आला. 

जयाचयाकडे िंतरातू असेल तयाला राजय 
करणयाचा िै्वी अनरकार आहे, अशी श्द्ा 
श्ीलंकेतील राजघराणयांमधये रुजली. तयामुळे 
सतते्वर असलेलया राजांनी तो आपलया 
राज्वाड्ाचया पररसरातच राहा्वा यासाठी 
प्रयतन केले. तयामुळे िंतरातूचे स्ान सतत 
बिलत रानहले. 
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आग्े्य आणश्य्य - सांदभ्ययास्यठी अणधक म्यणहतीस्यठी ख्यलील 
सांकरेतसथिळ्यल्य भेट द्य.

(१) http://www.world-maps.co.uk/continent-map-
ofsouth-east-asia.htm

(२) https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Empire# 
/media/File:Map-ofsoutheast-asia_900_CE.png)

नबंिू ठरला. मलाया द्ीपकलपाचया पश्चमेकडील 
नकनाऱया्वर माल उतर्वून तो पू्व्ण नकनाऱयाकडे नेरे 
आनर तो परत जहाजा्वर चढ्वरे हे संपूर्ण समु ाला 
्वळसा घालून जाणयापेक्षा सोईचे होते. समु मागा्णने 
चालरारा हा वयापार इस्वी सनाचया िहावया शतकाचया 
शे्वटी चोळ राजांचया राज्वटीत लक्षरीयररतया ्वि् नरंगत 
झाला. 

आग्ेय आनशया  ही संज्ा िुसऱया जागनतक 
युद्ाचया काळात प्रचारात आली. बौद् ं्ांमधये 
सु्वर्णभूमीचा उल्ेख आहे. आग्ेय आनशयाचे अभयासक 
तया प्रिेशाची भौगोनलक ्वैनशषट्ये लक्षात घेऊन तयाचे 
िोन न्वभाग करतात : १. मुख्य भूभ्यग (या प्रिेशाचा 
उल्ेख इंडो-चीन या ना्वानेही केला जातो) - यामधये 
मयानमार, ्ायलंड, कबोनडया, लाओस, शवहएतनाम हे 
िेश आनर मलेनशयाचा पश्चम भाग यांचा समा्वेश 
होतो. २. समुद्री प्रदेश - महरजे मलाया द्ीपसमूह 
जयामधये मलेनशयाचा पू्व्ण भाग आनर इंडोनेनशयाचा 
समा्वेश होतो. या ए्वढ्ा मोठ्या प्रिेशाचा समा्वेश 
आग्ेय आनशयामधये केला जात असला तरी ते्ील 
संसकृती आनर इनतहास यांचा अभयास करत असताना 
ते्ील स्ाननक ्वैन्वधयांचा न्वसर पडरार नाही याची 
काळजी घेरे आ्व्यक ठरते.

स्वतंत् राजयेही प्रस्ानपत केली. आग्ेय आनशयात प्रसत 
झालेलया भारतीय संसकृतीचया खुरा आजही पहायला 
नमळतात. 

म्य्यनम्यर : मयानमार  हा भारताचया ईशानय 
सीमेलगत असलेला शेजारी िेश आहे. िेश  हे या 
िेशाचे पू्वथीचे ना्व आहे. इस्वी सनापू्वथी िुसऱया शतकात 
उततर आनर मधय मयानमारमधये पयू  या ना्वाने 
ओळखली जारारी नगरराजये अशसतत्वात आलेली होती. 
काही पयू नगरे नवयाने ्वसली. तयामधये हालीन आनर 
श्ीक्षेत् ही नगरे महत््वाची होती.

श्ीक्षेत् (न नटशकाळात प्रोम  या ना्वाने ओळखलया 
जाराऱया आनर सधया पयेइ  या ना्वाने ओळखलया 
जाराऱया शहराज्वळ) हे पयू नगरांमधये न्वसताराने स्वायंत 
मोठे असलेले नगर होते. प्रचनलत आ यानयकांचया 
अनुसार श्ीक्षेत् या राजयांचे संस्ापक असलेले िोन 
भाऊ हे गौतम बुद्ांचया शाकय कुळातील होते. इस्वी 
सनाचया पनहलया शतकात मयानमारमधये पगान  (बगान) 
हे राजय उियाला आले. इस्वी सनाचया अकरावया 
शतकात तयाचे साम्ाजयात रूपांतर झाले आनर तया 
साम्ाजयात श्ीक्षेत्सह स्व्ण पयू नगरराजये न्वलीन झाली.

पगान साम्ाजयाचा संस्ापक अन ्  हा 
मयानमारचया इनतहासातील स्व्णश्ेष्ठ राजयकता्ण मानला 
जातो. उततर आनर िनक्षर मयानमारचे एकत्ीकरर करून 
आरुननक मयानमारचया राष्ट्ीय अशसमतेचा पाया 
घालणयाचे श्ेय तयाला िेणयात येते. कबोनडयातील मेर 
सततेचया ्वाढतया ्वच्णस्वाला तयाने पायबंि घातला. 
तयाचया कारनकिथीत श्ीलंका आनर आग्ेय आनशयात 
क्षीर होत चाललेलया ्ेर्वािी बौद् रमा्णचे पुनरुजजी्वन 
झाले. 

पयू नगरराजयांमरील हालीन, बेइक्ानो आनर 
श्ीक्षेत् या तीन नगरांभो्वती असलेलया तटनभंतींचे 
न्वटकाम, खंिक यांचे अ्वशेर अजूनही पाहणयास 
नमळतात. ते्े करणयात आलेलया उतखननांमधये 
ततकालीन ्वासतू, सतूप, िफनभूमी आनर 
जलवय्वस्ापनाशी संबंनरत असलेली बांरकामे यांचे 
अ्वशेर उजेडात आलेले आहेत. या तीनही नगरांचया 
अ्वशेरांना जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण िेणयात 
आला आहे.

भारतातील लोकांचा आग्ेय आनशयातील न्वन्वर 
प्रिेशांशी असलेला संपक्क इस्वी सनापू्वथी िुसरे शतक ते 
इस्वी सनाचे िुसरे शतक या कालखंडात वयापाराचया 
नननमतताने ्वाढीस लागला होता. जहाजां्वरून 
मनहनोन् मनहने प्र्वास करराऱया वयापाऱयांबरोबर असलेलया 
ल्वाजमयात पुरोनहत, नभकखू, नशीब अजमा्वून 
पाहणयासाठी ननघालेल ेमशुाफीर, एखाद्ा राजघराणयातील 
महत््वाकांक्षी सिसय असे न्वन्वर प्रकारचे लोक असत. 
या लोकांमाफ्कत आग्ेय आनशयात भारतीय संसकृतीचा 
प्रसार झाला. इतकेच नवहे तर तयांतील काहींनी नत्े 
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थि्य्यलांड : प्राचीन काळी ्ायलंडचे रनह्वासी 
तयांचया िेशाचा उल्ेख मुएंग ्ाइ  असा करत असत. 
परंतु बाहेरील जगामधये मात् तो सयाम  या ना्वाने 
ओळखला जात असे. न्वसावया शतकात तयाचे ना्व 
्ायलंड  असे बिलणयात आले. ्ायलंडमधये इस्वी 

सनाचया सहावया ते अकरावया शतकात मॉन लोकांचे 
राजय होते. तयाचे ना्व होते द्ारा्वती . द्ारा्वतीचया 
काळात ्ायलंडमधये भारतीय संसकृतीचा प्रसार झाला. 
मॉन संसकृतीचया घडरीमधये भारतीय नशलप, सानहतय, 
नीनतशासत् आनर िंडनीती या क्षेत्ांमरील परंपरांचा मोठा 
्वाटा होता. द्ारा्वती हे राजय ्ोटे आनर आग्ेय 
आनशयातील इतर राजयांचया तुलनेत िुब्णल होते. लेखन, 
कला, प्रशासन, रम्ण आनर शासत् या क्षेत्ांमरील 
ज्ानाचया इतर राजयांमधये झालेलया न्वकासाचे श्ेय मॉन 
लोकांकडे जाते. ्ायलंडमरील लोप बुरी (लाओ पुरी), 
अयुर्ा (अयोधया) यांसार या शहरांचया ज्वळ 
द्ारा्वती कालखंडातील नशलप आनर स्ापतय यांचे 
अ्वशेर सापडले आहेत.

आनांद मांणदर

द््यर्यवतीचे प्र्यणतणनणधक णशल्

द्ारा्वती नशलपशैली्वर भारतीय नशलपशैलीचा 
प्रभा्व निसतो. तयामधये प्रामु याने बुद्मूत चा समा्वेश 
असला तरी नश्वनलंग आनर न्वषरूमूतथीही सापडलेलया 
आहेत. कबोनडयातील नशलपशैलीचा उगम द्ारा्वतीचया 
नशलपशैलीत असा्वा, असे मानले जाते. 

्वेडगलॉन ्ॅगोड्य

इस्वी सनाचया सहावया ते िहावया शतकाचया 
िरमयान बांरला गेलेला यागान (रंगून) ये्ील ््वेडगॉन 
पगोडा  हा मयानमारमरील सतूपबांररीचा एक उतकृष् 
नमुना समजला जातो. मयानमारमरील िोन वयापारी बंरू 
भारतात आले असता तयांची भेट गौतम बुद्ांशी झाली 
होती. तया ्वेळी तयांना गौतम बुद्ांकडून तयांचया 
मसतकाचे आठ केस नमळाले होते. मायिेशी परतलया्वर 
तयांनी ते राजाचया ह्वाली केले आनर राजाने तया्वर 
जो पगोडा बांरला, तयाला ््वेडगॉन पगोडा  हे ना्व 
नमळाले. हा पगोडा सोनयाचया प यांनी मढ्वलेला आहे.

पगान साम्ाजयाचा इस्वी सनाचया अकरावया ते 
बारावया शतकातला सम्ाट कयांनझर्ा याचया कारनकिथीत 
बांरले गेलेले आनंि मंनिर  ही आरखी एक महत््वाची 
्वासतू आहे. ती भारतीय आनर पगान स्ापतयशैलीचया 
संनमश् बांररीचा उतकृष् नमुना आहे.
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कारागीर्वग्ण होता. ह्वाई ्ायानचत्राचया आरारे या 
्वर्णनाला िुजोरा नमळाला आहे. च पुरातत््वज् लुई 
मेलरे याने केलेलया उतखननात न्वटांमधये बांरकाम 
केलेलया मंनिरांचे अ्वशेर, अलंकार घड्वणयाचे कारखाने 
आनर राहणयाची घरे यांचे ये्े अ्वशेर नमळाले. इस्वी 
सनाचया िुसऱया शतकातील रोमन नारीही नमळाली.

इस्वी सनाचया चौिावया शतकात ्ायलंडमधये 
अयुररया  ना्वाचे राजय उियाला आले. अठरावया 

शतकाचया उततरारा्णत मयानमारने केलेलया आक्रमरात 
अयुर्ाचा संपूर्ण पाडा्व झाला. आक्रमकांनी अयुर्ा 
शहर जाळले आनर ते्ील कलाकृती, ं्ालये, मंनिरे 
इतयािी स्व्ण आगीचया भ यस्ानी पडले. अयुर्ाचया 
राजांचया  ना्वामागे राम  हा उपसग्ण जोडलेला निसतो. 
तयाचे कारर नत्े रामचररत्ाला नमळालेली लोकनप्रयता 
आहे. ्ाइ रामायराची स्वतंत् परंपरा आहे. नतला 
रामानकएन  (राम आ यान) असे महटले जाते. 

रामानकएन मरील क्ा ्ायलंडमरील कलेचया नशलप, 
लोकसंगीत, नतय, नाट्य या स्व्ण माधयमांमरून जपलेलया 
आहेत.

सवहएतन्यम, ल्यओेस आणि कंबोेणड्य्य : युरोनपयन 
्वसाहतींचया काळात शवहएतनाम, लाओस आनर 
कबोनडया या तीन िेशांना नमळून इंडो-चीन  असे ना्व 
निले गेले. 

इस्वी सनाचे आठ्वे ते बारा्वे शतक या कालखंडात 
कबोनडयामधये मॉन आनर मेर ्वंशाचया लोकांचे राजय 
होते. मेर साम्ाजयाचा उिय कबोनडयामधये झाला. 

*मेकाँग नदी जतबेटचया पठारावर उगम पावून, चीनचया 
युन्ान प्राांतातून, मयानमार, लाओस, थायलांड, कमबोजडया 
आजण शेवटी सवहएतनाम अशी वाहत येऊन दजक्ण चीनचया 
समुद्ाला जमळते.

*चांपा या राजयातील नगराांचया नावासाठी नकाशा पहा : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/45/VietnamChampa1.gif

२. चां््य : शवहएतनामचया नकनारी प्रिेशात चंपा  
हे प्राचीन राजय होते. चंपा  राजयात अनेक नठकारी 

ा ी नलपीत कोरलेले संसकृत लेख नमळाले आहेत. 
चंपा महरजे चाम्वंशीय  लोकांचे राजय. ते्ील 
शहरांची* ना्वे इं पूर, अमरा्वती, न्वजय, कौठार, 
पांडरंग अशी होती. न्वजय हे शहर चंपा राजयाची 
राजरानी होते. कोरी्व लेखांमधये ते्ील राजे आनर 
राणया यांची ना्वे आनर तयांनी बांरलेलया नहंिू िै्वतांचया 
मंनिरांचे, न्वशेरत  नश्वमंनिरांचे उल्ेख सापडतात. 
तयाचबरोबर लाकडी बुद्मूतथीही नमळालया आहेत. 
तया्वरून शवहएतनाममधये वयापारी क  असलेली 
फुनानसारखीच इतर नगरराजये अशसतत्वात होती आनर 
ते्ून न्वन्वर ्वसतूंची आयात-ननया्णत होत असे, हे 
सपष् होते.१. सवहएतन्यम ‘फुन्यन’ : हे शवहएतनाममरील 

मेकाग निीचया मुखाचया प्रिेशातील प्राचीन राजय होते. 
फुनानची मानहती प्रामु याने नचनी सानहतयातून नमळते. 
इस्वी सनाचया नतसऱया शतकात चीनमधये हान ना्वाचे 
घरारे राजय करत होते. ते लयाला गेलयानंतर चीनचया 
साम्ाजयाचे तीन तुकडे झाले. तयांतील िनक्षरेकडचया 
राजयाला रेशीम मागा्णपययंत पोचणयासाठी पया्णय उरला 
नाही. तेवहा ते्ील राजाने समु ी मागा्णचा पया्णय 
शोरणयासाठी काही लोक पाठ्वले. तयांना मेकाग* 
निीचया मुखाचया प्रिेशात एक राजय प्रस्ानपत असलेले 
आढळले. तयास तयांनी फुनान  असे ना्व निले. तयांचया 
्वर्णनानुसार फुनानमधये तटबंिीयुक्त शहर, राज्वाडा, 
प्रस्ानपत करप्रराली, कायिे, नलशखत न िी करणयाची 
पद्त आनर कौशलया्वर आराररत वय्वसाय कररारा 

इस्वी सनाचया चौरया ते चौिावया शतकाचया 
कालखंडात चंपा राजयामधये शै्व मंनिरे बांरली गेली. 
ही मंनिरे माइ सान  ना्वाने ओळखलया जाराऱया एका 
िरीमधये आहेत. तयांतील भ े््वर  मंनिर महत््वाचे 
समजले जाते. माइ सान ये्े एके काळी ७० हून अनरक 
मंनिरे होती. या मंनिरांचया प्रांगरात संसकृत आनर चाम 
भारेत कोरलेलया लेखांचे िगडी प  उभारलेले आहेत. 
याच पररसरात राजघराणयातील वयक्तींची िफनस्ळे 
आहेत. हा पररसर राजघराणयातील लोकांचया रानम्णक 
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प्रसंगांसाठी राखी्व होता, असे निसते. माइ सान ये्ील 
मंनिरांचया पररसराला जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण 
लाभलेला आहे.

माइ सानची मंनिर स्ापतयशैली ्वैनशषट्यपूर्ण होती. 
नशखराचंी उभाररी मरेू प्व्णताचया संकलपन्ेवर आरारललेी 
होती.

लाओसमधयेही बौद् रम्ण प्रमुख आहे. ते्ील सांसकृनतक 
आनर सानहशतयक जी्वनात बुद्चररत् आनर रामायर 
यांचयाशी संबंनरत क्ांचा प्रभा्व पहायला नमळतो. 
न्वशेरत  नशलपकला आनर नतय-नाट्य या माधयमांमधये 
बुद्चररत् आनर रामायरातील क्ासूत्ांचे सािरीकरर 
केलेले पहायला नमळते. सोळावया शतकात लाओसमधये 
रचले गेलेले सान नसनसे  ना्वाचे एक महाकावय के्वळ 
लाओसमधयेच नवहे तर ्ायलंडमधयेही लोकनप्रय आहे. 
तयाचया क्ासूत्ामधये आनर रामायराचया क्ासूत्ामधये 
सारमय्ण आहे.

४. कंबोणड्य्य : याचे प्राचीन ना्व कबुजिेश  असे 
होते. तयाचा इनतहास ते्ील मंनिरांचया प्रांगरांमधये 
असराऱया कोरी्व लेखांचया आरारे समजतो. हे लेख 
संसकृत आनर मेर भारेत आहेत. कबोनडयात स्व्णप्र्म 
प्रस्ानपत झालेलया राजयाचे ना्व चेनला  असे होते. 
ते्ील लोक मेर  ्वंशाचे होते. कबोनडयातील भारतीय 
संसकृतीचा प्रभा्व चेनला काळापासून निसून येतो. चेनला 
राजयाचया संस्ापकाचे ना्व िुसरा जय्वम्णन  असे होते. 
इस्वी सन ८०२ मधये तयाचा राजयानभरेक झाला. 
तयाचया राजरानीचे ना्व हररहरालय  होते.

चेनला राजयाचया राजांनी पुढील ५०० ्वरायंत 
शवहएतनामपासून मयानमार आनर उततरेला चीनपययंत 
राजयाचा न्वसतार केला. हे साम्ाजय मेर साम्ाजय  
महरून ओळखले जाते. सात्वा जय्वम्णन  या राजाचया 
कारनकिथीनंतर मेर साम्ाजयाला उतरती कळा लागली 
आनर इस्वी सनाचया पंररावया शतकात ्ायलंडमरील 
अयुर्ाचया राजांनी मेर साम्ाजयाचा पूर्ण पाडा्व केला.

इस्वी सनाचया अकरावया शतकातील िुसरा 
सूय्ण्वम्णन आनर बारा-तेरावया शतकांतील सात्वा 
जय्वम्णन यांची कारकीि्ण कबोनडयातील मंनिरस्ापतयाचया 
दृष्ीने अतयंत महत््वाची होती. िुसऱया सूय्ण्वम्णनने 
यशोररपूर  या राजरानीचया शहरात जगन्व यात 
अंकोर्वट  हे न्वषरुमंनिर बांरले. तयाचे क्षेत्फळ सुमारे 

५०० एकर महरजेच सुमारे २ चौरस नकलोमीटर इतके 
आहे. मु य प्र्वेशद्ार पश्चमेला असून मंनिराभो्वती 
२०० मीटर रुिीचा प्रचंड मोठा खंिक आहे. मंनिराचया 
कोरी्व नशलपांमधये आग्ेयेकडील नभंती्वर असलेले 
समु मं्नाचे नशलप प्रनसद् आहे.

शवहएतनाम, लाओस आनर कबोनडया या तीन 
िेशांत सुमारे ्वीस ्वरदे सुरू असलेलया युद्ाला 
शवहएतनाम युद्  महरून ओळखले जाते. या युद्ात 

माइ सानचा पररसर उि् ध्वसत झाला.
३. ल्यओस : हा िेश भू्वेशष्त आहे. लाओसचे 

अनरकांश लोक मूळचे िनक्षर चीनमरून आलेले लाओ  
्वंशाचे लोक आहेत. लाओसमरील राजयाचे ना्व लाओ 
सांग  असे होते. हे राजय इस्वी सनाचया चौिावया 
शतकापासून अठरावया शतकापययंत अशसतत्वात होते. 
एकोनरसावया शतकात ्ायलंडने केलेलया आक्रमरापुढे 
लाओ सांगचा नटका्व लागला नाही. एकोनरसावया 
शतकाचया उततरारा्णत लाओसमरील शवहएननशएन ये्े 
पुनहा एकिा च लोकांनी तयांचे प्रशासकीय क  
प्रस्ानपत केले. 

आग्ेय आनशयातील इतर िेशांप्रमारेच 
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सूय्ण्वम्णनचया मतयूनंतर काही ्वरायंनी चंपाचया राजाने 
अंकोर्वट्वर हल्ा केला आनर अंकोर्वटची नासरूस 
केली. पुढे अंकोर्वटचे रूपांतर बौद् मंनिरामधये झाले. 

सातवया जय्वम्णनने मेर साम्ाजयाची आरीची 
राजरानी यशोररपूरपासून ज्वळच अंकोर्ॉम  ही न्वी  
राजरानी बांरली. तयाने बौद् रमा्णचा स्वीकार केला 
होता. अंकोर्ॉम शहराचे ननयोजन, जलवय्वस्ापन 
आनर स्ापतय यांमधये मेर शैलीचया पररप तेचा 
प्रतयय येतो. अंकोर्ॉमचा मधय्वतथी नबंिू महरजे बयोन 
मंनिर . बयोन मंनिर हे मेरू प्व्णताचे प्रतीक आहे. बयोन 
मंनिररूपी मेरू प्व्णताला र्वीचया स्वरूपात मधय्वतथी 
ठे्वून, समु मं्न करराऱया िे्व आनर िान्व यांचया 
नशलपाकृती मंनिराचया िनक्षरेकडील प्र्वेशमागा्णचया िोनही 
बाजूंना पहायला नमळतात. शहराचया भो्वती असराऱया 
खंिकातील पारी ईसट बरे  आनर ्वेसट बरे  या 
ना्वांचया िोन जलाशयांमरून येते. याच जलाशयांमरून 
अंकोर्ॉम, अंकोर्वट आनर तयांचया पररसरातील इतर 
अनेक मंनिरांना पारीपुर्वठा होत असे. अंकोर्ॉमचया 
प्र्वेशद्ारा्वरील नशखरे तयांचया ्वैनशषट्यपूर्ण शैलीसाठी 
प्रनसद् आहेत. ही नशखरे नकनचत शसमत करराऱया 
मान्वी चेहऱयाचया आकाराची आहेत. आकाराने प्रचंड 
असराऱया या चेहऱयांची बांररी अनेक िगड ्वापरून 
केलेली आहे. तयांतील प्रतयेक िगडाचे काती्व काम 
चेहऱयाचया आकारानुसार करून घेऊन, मग ते िगड 
एकमेकांमधये बस्वून, हे चेहरे साकारलेले आहेत.

अंकोर्वट, अंकोर्ॉम आनर तयांचयाभो्वतीचा 
पररसर हा युनेसकोने जागनतक सांसकृनतक ्वारसा महरून 
जाहीर केलेला आहे.

मलेणश्य्य आणि इांडोनेणश्य्य : युरोपीय लोकांचया 
आगमनाआरी मलेनशयामधये तीन प्राचीन राजये होऊन 
गेली. ्वायू पुरारात मलयद्ीप  या ना्वाने मलेनशयन 
द्ीपकलपाचा उल्ेख केलेला आढळतो. सातवया 
शतकात होऊन गेलेला इ-शतसंग/नय-नजंग या नचनी 
बौद् नभकखूने मलायु  राजयाला भेट निली होती. 
टॉलेमीने तयाचा उल्ेख मलेउ कोलान  आनर गोलडन 
केस्णनीझ (सु्वर्णद्ीप)  असा केला आहे. तंजा्वर 
ये्ील बहिी््वर मंनिरातील कोरी्व लेखात तयाचा 
उल्ेख मलैयुर  असा केलेला आहे. चोळ राजा राजें  
याने पराभूत केलेलया राजयांपैकी ते एक राजय होते. 
चीनचया िरबारी िप्तरांमधयेही मलायुचा उल्ेख 
आढळतो. 

१. श्रीणवि्य : हे राजय आग्ेय आनशयातील 
एकमेकांशी सपरा्ण करराऱया राजयांमधये प्रबळ ठरले. या 
राजयाचा उगम सुमात्ामधये झाला. मलायु आनर तयाचया 
शेजारची तुलनेने िुब्णळ असलेली राजये हळूहळू श्ीन्वजय 
राजयामधये समान्वष् झाली. अकरावया शतकात चोळांनी 
केलेलया आक्रमराला त ड िेताना श्ीन्वजय राजय िुब्णळ 
झाले. चौिावया शतकात मलायुचा शे्वटचा राजा 
परमे््वरन  उफ्क इसकिर शाह  याने मलायातील पनहलया 

सुलतानशाही राजयाची स्ापना केली.  
२. मि्णहत : तेरावया शतकामधये पू्व्ण जा्वामधये 

मजपनहत  ना्वाचे राजय उिय पा्वले. हे भारतीय 
संसकृतीचा प्रभा्व असरारे शे्वटचे राजय होते. या 
राजयाचया संस्ापकाचे ना्व न्वजय असे होते. या राजाने 
कुबलाई खानाला जा्वामरून हाकलून िेणयात यश 
नमळ्वले आनर इंडोनेनशयातील जा्वा, बाली आनर इतर 

अांकोरवट मांणदर
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अणधक म्यणहतीस्यठी : इ-शतसंग/नय-नजंग 
भारतात येणयापू्वथी आनर चीनला परत जाताना 
िोनही ्वेळा इंडोनेनशयातील सुमात्ा या बेटा्वर 
्ांबला होता. नत्े राहून तो संसकृत वयाकरर 
नशकला होता. सुमात्ातील राजयाचा उल्ेख तयाने 
नशली फोशी  महरजे श्ीन्वजय या ना्वाने केला 

आहे. नत्लया राजाने तयाला मलायुला पाठ्वले 
होते. मलायु ये्े तो िोन मनहने रानहला. तयाचया 
परतीचया प्र्वासातही तो मलायु ये्े गेला होता. 
परंतु मरलया ्वीस ्वरायंचया काळात मलायुचे ना्व 
श्ीन्वजय झाले असलयाचे तयाने नमूि केले आहे. 
श्ीन्वजयमधये एक हजाराहूनही अनरक बौद् 
नभकखू संसकृत नशकणयासाठी राहत असलयाचेही 
तयाने नमूि केले आहे.

अणधक म्यणहतीस्यठी : सुमात्ामधये अनेक 
कोरी्व लेख नमळालेले आहेत. ते प्राचीन मलायु 
भारेत असून तयासाठी पल््व ा ी नलपीचा 
(तनमळ ा ीचे एक रूप) ्वापर केला आहे.

व्य्य्यांग छ्य्य्यन्यट्

ओळखला जातो. 
४. मतर्यम : मतराम  ना्वाची एक समकालीन 

सतता जा्वाचया पू्व्ण भागात होती. संजय ना्वाचा राजा 
या राजयाचा संस्ापक होता. मतराम राज्वटीचया 
काळात महाभारत  आनर हरर्वंश  या ं्ांची 
जा्वानीज भारेत भारांतरे झाली. प्राचीन जा्वानीज 
भारेतील कावयरचना शािू्णलन्वनक्रनडत  सार या संसकृत 
्वततामधये बांरलेलया आहेत. तयांना काकन्वन  असे 
महटले जाते. 

इंडोनेनशयातील ्वायांग  या ना्वाने ओळखला 
जारारा ्ायानाट्याचा खेळ न्वशेर प्रनसद् आहे. हा 
खेळ न्वनशष् पद्तीने बन्वलेलया कातडी नक्वा 
लाकडी पुत ा ्वापरून केला जातो. तयामधये महाभारत 
आनर रामायरामरील क्ा सािर केलया जातात. 
रामायर, महाभारतातील क्ांचया आरारे कला्वंतांकडून 
रंगमंचा्वर सािर केले जारारे नतयनाट्यही ्वायांग  या 
ना्वाने ओळखले जाते. 

काही बेटां्वर आपले ्वच्णस्व प्रस्ानपत करून मजपनहत 
राजयाचे साम्ाजयात रूपांतर केले. पंररावया आनर 
सोळावया शतकामधये उियाला आलेलया इसलामी 
राजयांमुळे मजपनहतचे अशसतत्व हळूहळू संपुष्ात आले.

३. शैलेनद्र : या जा्वामरील राजयाचे राजयकतदे 
भारतातून आले होते, असे मत काही भारतीय 
इनतहासकारांनी मांडले होते. परंतु तयाबद्ल एकमत 
नाही. इस्वी सनाचया आठवया ते न्ववया शतकात 
शैलेन  सतता भरभराटीला आली. शैलेन  राजे बौद् 
रमा्णचे अनुयायी होते. तयांनी अनेक बौद् मंनिरे आनर 
सतूप बांरले. तयात मधय जा्वातील बोरोबुिुरचा सतूप 
स्ापतय, नशलपकला आनर बौद् तत््वज्ानाची 
अनभवयक्ती या स्व्णच दृष्ीने अि् न्वतीय आहे. तयाला 
जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण िेणयात आला आहे.

शैलें  काळात मधय जा्वातील नडएंगचया पठारा्वर 
बांरलेला नहंिू मंनिरांचा समूह नडएंग मंनिरे  या ना्वाने 

इंडोनेनशयात नहंिू, न्वशेरत  शै्व संप्रिायाची मंनिरेही 
बांरली गेली. तयामधये प्रांबनान ये्ील मंनिर समूह खूप 
महत््वाचा मानला जातो. या समूहातील मंनिरांना 
जागनतक सांसकृनतक ्वारशाचा िजा्ण िेणयात आला आहे. 
तयांतील प्रमुख मंनिर चंडी* प्रांबनान  नक्वा चंडी 
लारा/रारा ज ांग  या ना्वाने ओळखले जाते. ते 
मतरामचा राजा िक्ष याने बांरले. हे मंनिर नश्वाचे असून 
तयामधये िुगा्ण िे्वीची एक सुंिर मूतथी आहे. नतला 
स्ाननक लोक लारा ज ांग  असे महरतात.
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*‘चांडी’ महणिे मांजदर.

अशा रीतीने या आनर याआरीचया पाठात 
भारताबाहेरील िेशांमधये तया तया िेशातील संसकृतींचया 
घडरीत भारतीय संसकृतीने महत््वाची भूनमका बजा्वली, 

याचा इनतहास आपर पानहला. बौद् रमा्णचा प्रसार 
आनर वयापार यांचयामुळे भारतीय संसकृतीचया 
भारताबाहेरचया प्रसारास सुरु्वात झाली. तया इनतहासाने 
इस्वी सनाचया सुरु्वातीपासून मधययुगापययंतचा कालखंड 
वयापलेला आहे.

अणधक म्यणहतीस्यठी : बौद् तत््वज्ानानुसार 
न्व््वाचया अशसतत्वाचया तीन पात ा असतात : 
(१) कामरातू (इच्ारूपी बंर) (२) रूपरातू 
(आकाररूपी आनर नामरूपी बंर) (३) अरूपरातू 
(बंरमुक्तता). बोरोबुिुरचया सतूपाची रचना या तीन 
पात ांचया संकलपने्वर आरारलेली आहे. पनहलया 
िोन पात ां्वर क्रमाने लहान होत जारारे चौ्रे 

आहेत. प्रतयेक चौ्ऱयाभो्वती नशलपाकृती असून 
कोनाड्ांमधये बुद्मूतथी आहेत. अंनतम पातळी्वर 
तीन ्वतु्णळाकृती चौ्रे आनर तयांचया कडेने 
जाळीिार सतूप आहेत. तया सतूपांचया आत बुद्मूतथी 
आहेत. स्वायंत शे्वटचया ्वतु्णळाकृती चौ्ऱया्वर 
भरी्व सतूप आहे. अतयंत भवय असा हा सतूप इस्वी 
सन ८०० चया सुमारास बांरला गेला.

बोरोबुदुर सतू्
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प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. बुद्घोर  हा प्राचीन श्ीलंकेत होऊन गेलेला 
एक सुप्रनसद्  .......... होता.

  (अ) न्वचार्वंत (ब) तत््वज्
  (क) राजा  (ड) रम्णगुरू
 २. पगान साम्ाजयाचा संस्ापक......... हा होता.
  (अ) कयांनझर्ा (ब) अन ्
  (क) अयुर्ा  (ड) जय्वम्णन
 ३. कबोनडयाचे प्राचीन ना्व ........होते.
  (अ) कबुज िेश (ब) लाओस,
  (क) अंकोर्वट (ड) सुमात्ा

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. मयानमारमरील सतूप बांररीचा उतकृष् नमुना 

- ््वेडगॉन पगोडा
 २. चंपा राजयामरील शै्व मंनिरे - माइ सान 
 ३. कबोनडयातील जगन्व यात न्वषरुमंनिर 

-अंकोर्वट
 ४. अंकोर्ॉमचा मधय्वतथी नबंिू - नडएंग मंनिरे

 (क) न्यवे णलह्य.
 १. सम्ाट अशोकाचा पुत् -
 २. लाओसमरील प्राचीन राजयाचे ना्व-
 ३. चाम्वंशीय लोकांचे राजय -
 ४. मलायुचा शे्वटचा राजा-

प्र.२ टी््य णलह्य.
 १. चेनला राजय
 २. अंकोर्वट न्वषरुमंनिर
 ३. मजपनहत राजय
 ४. चंपा राजय

प्र.३ ख्यलील प्र्न्यांची सणवसतर उततरे णलह्य.
 १. ्ायलंडमरील भारतीय संसकृतीचा प्रसार सपष् 

करा.
 २. मयानमार आनर भारत यामरील सांसकृनतक 

संबंरांन्वरयी मानहती नलहा.

उ्क्रम
 पाठामधये आलेलया जागनतक ्वारसास्ळांची ना्वे 

शोरा. आंतरजालाचया (इंटरनेट) मितीने नचत्े नमळ्वा. 
्वासतूचे ना्व, नठकार, िेश `m§Mm तक्ता तयार करा.



सव्यध्य्य्य
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१४.   णदल्लीची सुलत्यनश्यही, णवि्यनगर आणि बहमनी र्यज्य

भारताचया इनतहासामधये प्राचीन कालखंडाचे 
मधययुगात झालेले संक्रमर हे न्वन्वर क्षेत्ातील बिलांमधये 
प्रनतनबंनबत झालेले निसते. राजकीय, सामानजक, 
आन््णक, रानम्णक, सांसकृनतक अशा स्व्ण के्षत्ांत हे 
संक्रमर घडून आले. 

१४.१ भ्यरत्यतील र्यिकी्य ससथिती
१४.२ अरब आणि तुक्यांचे आक्रमि
१४.३ अल्यउद्ीन खलिी आणि देवणगरीचे ्य्यदव
१४.४ व्य्य््यर आणि व्यणिज्य
१४.५ शहरीकरि
१४.६ कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य, सम्यििीवन
१४.७ णवि्यनगर स्यम्र्यज्य
१४.८ बहमनी र्यज्य

सतता अनरक न्वसतारीत झाली. कालांतराने तयाचे 
रूपांतर एका साम्ाजयात झाले. हर्ण्वर्णनाचया साम्ाजयाचया 
ऱहासानंतर उततर भारतात अनेक ्ोट्या मोठ्या राजयांचा 
उिय झाला होता. या राजयांमधये सतत सततासंघर्ण सुरू 
होता. परंतु या कालखंडात उततर भारतात एक्त्ी 
साम्ाजय ननमा्णर झाले नाही. तेरावया शतकात भारताचया 
या राजकीय शस्तीचा फायिा तुक  आक्रमकांनी घेतला. 
तया्वेळी राजस्ानचे चौहान, कनोजचे प्रनतहार आनर 
गढ्वाल (राठोड), बुंिेलखंडाचे चंिेल, माळवयातील 
परमार, गोरखपूरचे  कलचुरी, नत्पुरीचे कलचुरी (मधय 
प्रिेश), गुजरातमरील चालुकय (सोळंकी), बंगालमरील 
पाल अशी अनेक राजघरारी अशसतत्वात होती. तयांनी 
तुकायंचया आक्रमराचा प्रनतकार केला. परंतु आपापसातील 
संघरा्णमुळे तयांचा परकीय आक्रमकांपुढे ननभा्व लागला 
नाही.

१४.२ अरब आणि तुक्यांचे आक्रमि
उमायि घराणयातील मुहममि नबन कानसम याने 

इ.स.७१२ साली नसंर्वर आक्रमर केले. तयाने 
नसंरपासून मुलतानपययंतचा स्व्ण प्रिेश नजंकफून घेतला. 
मुहममि-नबन-कासीमचया नंतर भारतातील अरबांची 
सतता शस्र रानहली नाही. 

भारतात इसलामची सतता तुकायंनी रुज्वली. तयांनी 
भारता्वर अनेक आक्रमरे केली. भारतातील कोरतीही 
सतता या आक्रमरांचा यशस्वी प्रनतकार करू शकली 
नाही. तुकायंनी भारतातील प्रचंड संपतती लुटून नेली. 
अनेक राजये नष् केली ्व इसलामी सतता स्ापन केली. 

अफगानरसतानमरील गझनीचया राजयाचा  सुलतान 
सबक्तगीन याने अकरावया शतकात पंजाबचया जयपाल 
राजा्वर हल्ा केला. हे राजय नहंिुकुश प्व्णतापासून ते 
नचनाब निीपययंत होते. सबक्तगीनचया मतयूनंतर तयाचा 
पुत् महमूि हा गझनीचा सुलतान बनला. संपततीची लूट 
कररे आनर इसलाम रमा्णचा प्रसार कररे या उद्ेशाने 
तयाने भारता्वर एकफूर १७ स्वाऱया (इस्वी सन १००१ 
ते १०१८) केलया. 

म्यहीत आहे क्य तुमह्यांल्य ?
एखािे युग ठरा्वीक काळी संपते आनर 

िुसऱया युगाची सुरु्वात होते, असे प्रतयक्षात घडत 
नाही. न्वे युग सुरू झाले तरी जुनया युगाचया 
काही परंपरा अशसतत्वात राहतात आनर 
तयाबरोबरीने न्वीन परंपरा उियाला येत असतात. 
तयानुसार इनतहासात कालखंडाची कलपना मांडली 
जाते. परंतु एखाद्ा युगाची सुरु्वात आनर तयाचा 
अंत अशी न्वभागरी तयांतील स्लकालाचया 
बिलराऱया संिभा्णमुळे कररे कठीर जाते. 

१४.१ भ्यरत्यतील र्यिकी्य ससथिती
प्राचीन कालखंडातील काही राजघरारी मधययुगीन 

कालखंडातही अशसतत्वात रानहली ्व तयाचबरोबर न्वीन 
सततांचा उिय िेखील झाला. िनक्षर भारतातील चोळ 
राजयाचे रूपांतर मधययुगीन कालखंडात साम्ाजयात झाले 
होते. पांड्, पल््व इतयािी सततांचा पराभ्व करून 
न्वजयालय  ना्वाचया राजाचया कारनकिथीपासून चोळांची 
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अणधक म्यणहतीस्यठी : अफगानरसतानातून 
पानकसतानात प्र्वेश करणयासाठी नहंिुकुश प्व्णत 
ओलांडून या्वा लागतो. हा माग्ण खैबर शखंडीतून 
जातो. ही शखंड भारताचया इनतहासात अतयंत 
महत््वपूर्ण ठरली आहे. प्राचीन काळी भारताचा 
मधय आनशयाशी चालरारा वयापार या शखंडीमागदे 
चाले. पनश्णयाचा सम्ाट िायु्णश याचयानंतर नसकिर 
याच मागा्णने भारतात आला. मधययुगात गझनीचा 

खैबरसखांड

महमूि, बाबर, नानिरशाह, अहमिशाह अ िाली 
इतयािींचया भारता्वरील स्वाऱया याच मागा्णने 
झालया. न्वसावया शतकात न नटशांनी रेल्वेमाग्ण 
बारंला. तया मागा्णच ेश्ेवटचे स्ानक पानकसतानातील 
पेशा्वर शहराचया ज्वळ असलेले जामरूि हे होते. 
जामरूिपासून खैबर शखंडीचया चढरीला सुरु्वात 
होते. हा माग्ण सुमारे ५२ नक.मी. चा आहे. तया्वर 
३४ बोगिे ्व लहानमोठे ९२ पूल आहेत.

गझनीचया महमूिनंतर भारता्वर मुहममि घोरीचया 
आक्रमरांची मानलका सुरू झाली. तो अतयंत 
महत््वाकांक्षी होता. भारताची संपतती लुटणयाबरोबरच 
भारतात अापले राजय स्ापन कररे हा तयाचा मु य 
उद्ेश होता. राजपूत राजा पर्वीराज चौहान याने तयाचा 
प्रनतकार केला. तया िोघांमधये िोन युद्े झाली. तयाला 
तराईची युद्े  महरतात. िुसऱया तराईचया युद्ात 

पर्वीराज चौहानचा पराभ्व झाला. तया पराभ्वानंतर 
राजपुतांना एकत् करू शकरारे प्रभा्वी वयशक्तमत्व रानहले 
नाही. मुहममि घोरीने नसंरपासून बंगालपययंत तुक  

साम्ाजय ननमा्णर करणयात यश नमळ्वले. एकीचा अभा्व, 
न्वखुरलेलया सतता, राष्ट्भा्वनेचा अभा्व, खड्ा सैनयाची 
कमतरता, तुकायंची कुटील राजनीती आनर युद्ामरील 
आक्रमकता या काररांमुळे भारतातील राजयांना तुक  
आक्रमरासमोर माघार या्वी लागली. 

मुहममि घोरीने गुलाम असलेलया कुतुबुद्ीन ऐबक 
याला निल्ी आनर आजूबाजूचा प्रिेश निला. मुहममि 
घोरीचया मतयूनंतर कुतुबुद्ीन ऐबक निल्ीचा पनहला 
सुलतान झाला. हाच गुलाम घराणयाचा संस्ापक होय.  
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१४.३ अल्ल्यउद्ीन खलिी आणि देवणगरीचे 
्य्यदव

कुतुबुद्ीन ऐबकानंतर अलतमश हा निल्ीचया 
गािी्वर आला. तयाचया मतयूनंतर तयाची मुलगी रनझया 
निल्ीची सुलतान झाली. अलतमशने रनझयाला 
बालपरापासूनच राजयकारभाराचे नशक्षर निले होते. ती 
कत्णबगार, पराक्रमी आनर प्रजानहतिक्ष होती. प्रसंगी ती 
लषकरी मोनहमांचे नेतत्व करत असे. निल्ीचया गािी्वर 
आलेली ती पनहली आनर एकमे्व सत्ी होय. रनझयानंतर 
निल्ीचया गािी्वर आलेला महत््वाचा सुलतान बलबन 
होता. 

गुलाम ्वंशाचा असत झालया्वर खलजी ्वंशाचा 
उिय झाला. अल्ाउद्ीन खलजीने िे्वनगरीचया याि्वां्वर 
आक्रमर केले ्व प्रचंड संपतती हसतगत केली. 

 िनक्षरेतील िे्वनगरी हे संप  शहर होते. िे्वनगरी्वर 
रामिे्वराय याि्व हा राजा राजय करत होता. 
अल्ाउद्ीनने िे्वनगरी्वर अचानक इ.स.१२९६ मधये  
हल्ा चढ्वला. अचानक झालेलया आक्रमरापासून 
स्वत चा बचा्व करणयासाठी रामिे्वरायाने िे्वनगरीचया 
(िौलताबाि) नकललयात आश्य घेतला. अल्ाउद्ीनने 
नकललयाला ्वेढा घातला. शहरात लुटालूट केली. 
नकललयातील रानयसाठा संपत आला होता. रामिे्वरायाला 
अखेर तयाचयाशी तह करा्वा लागला. अल्ाउद्ीनचा 
न्वजय झाला आनर रामिे्वरायाकडून तयाला िे्वनगरीचया 
आसपासचा प्रिेश आनर प्रचंड वय नमळाले.

इ.स.१३१२ चया सुमारास अल्ाउद्ीनने आपला 
मोचा्ण पुनहा िनक्षरेकडे ्वळ्वला. पुढील काळात 
िे्वनगरीचा राजयकता्ण रामिे्वराय याने अल्ाउद्ीनला 
खंडरी िेणयाचे बंि करताच तयाने आपला सरिार मनलक 
काफफूर याला िनक्षरेकडे र्वाना केले. अल्ाउद्ीनचया 
या िनक्षर स्वारीला राजकीय आनर आन््णक काररे 
होती. िे्वनगरीचा बंिोबसत करून आन््णक प्र्न 
सोड्वणयासाठी संपतती गोळा कररे, हे महत््वाचे कारर 
होते. तसेच आपलया राजयन्वसतारासाठी अल्ाउद्ीनने 
सैनयसं या ्वाढ्वली होती. मोठ्या सं येने कायमस्वरूपी 
खडे सैनय उभाररारा अल्ाउद्ीन हा पनहला सुलतान 
होता. बाजारभा्व ननयंत्रासाठी तयाने काही नवया 
आन््णक सुराररा राब्वलया होतया. तयामुळे राजयाचया 

खनजनया्वर तार पडत होता. सैनय ्व सेनानरकारी यांना 
नवया मोनहमेमधये गुंत्वरे आ्व्यक होते. या स्व्ण गोष्ी 
तयाचया िनक्षरेकडील स्वारीस काररीभूत ठरलया. 

खलजी घराणयानंतर निल्ी्वर तुघलक घराणयाने 
राजय केले. तया घराणयातील मुहममि नबन तुघलकची 
कारकीि्ण महत््वाची ठरली. राजरानीचे स्लांतर आनर 
चलन वय्वस्ेतील बिल या मु य गोष्ी तयाचया 
अपयशाला काररीभूत ठरलया. तां याची नारी पाडरारा 
तो पनहला सुलतान होता. निल्ी्वरून िे्वनगरीला 
राजरानीचे स्लांतर करणयाचे तयाने ठर्वले. राजयाचया 
सोईचया दृष्ीने राजरानीचे नठकार बिलरे चुकीचे ठरत 
नाही, परंतु मुहममि तुघलकाचा हा ननर्णय चुकीचा 
ठरला. िळर्वळराचा अभा्व, वयापाराची हानी, 
जनतेची नाखुरी या स्व्ण काररांमुळे या ननर्णयाला 
अपयश नमळाले ्व तयाने आपली राजरानी िे्वनगरीहून 
पुनहा निल्ीला हल्वली. सुलतानाची ्व राजयाची 
प्रनतष्ठा यामुळे खाला्वली. 

तैमूर या मधय आनशयातील मंगोल* सततारीशाने 
नासरूद्ीन महमूि याचया काळात भारता्वर स्वारी केली 
आनर तुघलक घरारे संपुष्ात आले. तयाचया निल्ीतील 
अनुपशस्तीत मुघलांनी स्वारी करून पंजाब नजंकला ्व 
ते निल्ीपययंत येऊन पोचले. 

*भारतातील मुघल राजयकतते सवतःला मधय आजशयातील मांगोल 
राजयकतयाांचे वांशि समित असत.

या काळात िनक्षरेत एक महत््वाची घटना घडली. 
मुहममि तुघलकाला िनक्षरेत आपले साम्ाजय उभारणयात 
यश आले नाही. परंतु तयाचयाच काळात िनक्षरेत िोन 
न्वी राजये उियाला आली होती. ती महरजे न्वजयनगरचे 
आनर बहमनी राजय. न्वजयनगरची स्ापना होऊन 
सुलतानशाहीचया न्वरोरात एक प्रबळ राजय उियास 
आले होते. 

तुघलकानंतर निल्ीचया गािी्वर सययि घराणयाची 
सतता होती. सययि घराणयानंतर लोिी घराणयाची सतता 
स्ापन झाली. इ ाहीम लोिी हा शे्वटचा सुलतान 
ठरला. तयाचया स्वभा्विोरामुळे तयाला अनेक शत्ू 
ननमा्णर झाले. अफगार सरिारही तयाचे न्वरोरक बनले. 
पंजाबचा सुभेिार िौलतखान लोिी काबूल-किहारचा 
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ही म्यणहती तुमह्यांल्य नक्ी आवडेल : 
अमीर खुसरौ हा फारसी भारेत रचना कररारा 
प्र यात क्वी ्व न्वद्ान होता. निल्ीचया 
राजिरबारात बलबन या सुलतानाचया राज्वटीत 
राजक्वी महरून तयाचे आयुषय वयतीत झाले. 
तयाचया नलखारातून तयाने ढाकयाचया मलमलीचे 
्वर्णन केले आहे. तो महरतो, मलमल इतकी 
तलम असते की शंभर हात मलमल डोकयाला 
गुंडाळली तरी तयातून डोईचे केस निसून येतात.  
इतकी तलम असली तरी नतचया मजबुतीचे ्वर्णन 
िेखील तो पुढील श िांत करतो, शंभर हात 
लांबीची मलमल सुईचया न् ातून आरपार जाऊ 
शकते. पर तयाच सुईने तया मलमलीस न्  
पाडता येत नाही.  ततकालीन कारानगरी ्व 
कापड उद्ोग के्वढ्ा परमो  नबंिूस पोचला 
होता, हे या्वरून सपष् होते.

या प्रिेशांमरून होत असे. म ा आनर एडन ये्ून पो्वळे, 
पारा, नशसे, तुरटी, केशर, सोने ्व चांिी हे रातू यांची 
आयात केली जाई.

मुहममद णबन तुघलक्यची न्यिी

सततारीश बाबर यास इ ाहीम लोिीन्वरुद् पाचारर 
केले. स.स.१५२६ मधये बाबराने इ ाहीम लोिीचा 
पाननपतचया पनहलया लढाईत पराभ्व केला आनर 
तयाचबरोबर सुलतानशाहीचा शे्वट झाला आनर भारतात 
मुघलांची सतता सुरू झाली.

१४.४ व्य्य््यर आणि व्यणिज्य
सुलतान राज्वटीत शेती हाच ब सं य लोकांचा 

वय्वसाय होता. शेतीचे उतप  ्व तया्वरील महसूल हेच 
प्रमुख राजयाचया उतपािनाचे सारन होते. तयाबरोबर या 
काळात कापड उद्ोग खूप मोठ्या प्रमारा्वर चालू 
होता. निल्ी, आ ा, लाहोर, मुलतान, बनारस, पाटरा, 
खंबायत, बुऱहारपूर, िे्वनगरी ही तया काळातील कापड 
उद्ोगाची प्रमुख क े होती. सुती कापडाची ननया्णत 
बंगाल ्व गुजरातमरून मोठ्या प्रमारात होत असे. तयात 
मलमल, तागाचे कापड, सटीन ्व नकनखाप (जरीचे 
कापड) यांचा समा्वेश असे.

या काळात कापड रंग्वणयाचया उद्ोगास महत््व 
आले होते. गो्वळक डा, अहमिाबाि, ढाका इतयािी 
नठकारी या उद्ोगांची क े होती. रातू उद्ोग, साखर 
उद्ोग, चमयोद्ोग असे न्वन्वर प्रकारचे उद्ोगरंिे तया 
्वेळी चालत असत. या काळात भारतात कागिाचे 
उतपािन होऊ लागले. नचंधया ्व झाडाची साल यांपासून 
कागि तयार केला जात असे. का्मीर, नसयालकोट, 
निल्ी, गया, नबहार, बंगाल ्व गुजरात या प्रिेशांत 
कागि नननम्णतीचा उद्ोग चालत असे.

सुलतान राज्वटीत भारताचया अंतग्णत वयापाराची 
्वाढ झाली. आठ्वड्ाचा बाजार ्व मंडई यामरून स्ाननक 
वयापार चालत असे. वयापारी मालाची मोठी उलाढाल 
होत असलयाकारराने वयापारी पेठांचा उिय झाला. निल्ी, 
मुलतान, जौनपूर, बनारस, आ ा, पाटरा या वयापारी 
पेठांतून भारतीय तसेच परकीय वयापारी माल उचलत 
असत. तो खुषकीचया नक्वा नद्ांचया मागा्णने बंिरापययंत 
नेत असत. ते्ून तो इरार, अरबसतान, चीन इतयािी 
िेशांकडे समु ी मागा्णने जात असे. यामधये प्रामु याने सुती 
कापड, मलमल, रंगीत कापड, सुंगरी तेल, नीळ, साखर, 
कापूस, आले, सुंठ इतयािी ्वसतूंचा समा्वेश असे. भारतात 
घोड्ांची आयात केली जाई. ती इराक, तुक्कसतान, इरार 

सुलतानशाहीचया काळात चलन वय्वस्ेत मूलगामी 
बिल घडून आले. नाणयां्वर आता िे्वी-िे्वतांचया 
प्रनतमेऐ्वजी खनलफांची ्व सुलतानांची ना्वे कोरली जाऊ 
लागली. नारे पाडणयाचे ्वर्ण, टांकसाळीचे नठकार 
इतयािी तपशीलही अरेनबक नलपीमधये कोरले जाऊ 
लागले. नाणयांचया ्वजनासाठी तोळा  हे प्रमार प्रचनलत 
झाले. 
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१४.६ कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य, सम्यििीवन
सुलतानी राज्वटीचे राजकीय जी्वना्वर जसे 

पररराम झाले, तसेच रानम्णक आनर सांसकृनतक 
जी्वना्वर िेखील झाले. भारतीय कलेचया के्षत्ात काही 
न्वीन पैलूंची भर पडली. उिा., रनझया सुलतान 
संगीतकार ्व गायकांना बनक्षसे िेऊन प्रोतसानहत करत 
असे. बलबन हा स्वत: एक संगीतकार होता. तयाने 
इरारी संगीत आनर भारतीय संगीत यांचया संयोगातून 
अनेक न्वीन रागांची नननम्णती केली होती. बलबनचया 
िरबारात अमीर खुसरौ ्व अमीर खास यांसारखे अनेक 
प्रनसद् क्वी आनर संगीतकार होते. 

सुफी संतांचा संगीतकलेचया न्वकासामधये मोठा 
्वाटा  होता. ्वाजा माेईनुद्ीन नच्ती यांचे अनुयायी 
निल्ी िरबारात रोज संधयाकाळी कव्वालीचा काय्णक्रम 
करत असत. कव्वाली हा संगीतातील प्रकार तया्वेळी 
बराच लोकनप्रय होता. जौनपूरचा सेनशहा शारुखी याने 

याल गायकी न्वकनसत करून संगीतात मोठे योगिान 
निले.

इसलामी राजयकतयायंनी भवय मनशिी, िगदे ्व कबरी 
यांची नननम्णती केली. इरारी स्ापतय आनर भारतीय 
स्ापतय यांचा मनोहर संगम तयांचया स्ापतयशैलीत 
निसून येतो. इसलामी शैलीचया इमारती बांररारा 
कुतुबुद्ीन ऐबक हा पनहला शासक होता. तयाने 
न्वजयाचे समारक महरून कुव्वत-इ-इसलाम  ही मशीि 
निल्ी ये्े बांरली. मेहरौली ये्ील कुतुबनमनार  हे 
भारतीय इसलामी स्ापतयाचे सुप्रनसद् उिाहरर आहे. 
कुतुबुद्ीन ऐबक याचया काळात कुतुबनमनारचे बांरकाम 
सुरू झाले आनर अलतमशचया काळात ते पूर्ण झाले. 
नंतरचया काळात कुतुबनमनारचया पररसरात अनेक इमारती 
बांरलया गेलया. तयांमधये ्व अल्ाउद्ीन खलजीने 
अलाई िर्वाजा ्व जमाअलखान मशीि या इमारतींचा 
समा्वेश आहे. नफरोजशाह तुघलकाने निल्ी शहरात 
फतहाबाि  आनर नहसार-इ-फीरुझ  ना्वाचया इमारती 

बांरलया. तयाने अनेक नकल्े, पूल, रम्णशाळा, काल्वे 
बांरले. तुघलक घराणयातील सुलतानांनी बांरलेलया 
इमारती भवय पर साधया होतया.  

निल्ीचया सुलतानांनी सानहतय नननम्णतीस उततेजन 
निले. अरबांचया काळात आनर सुलतानांचया कारनकिथीत 

१४.५ शहरीकरि
शहरांचा उिय आनर असत ते्ील राजकीय आनर 

सांसकृनतक घडामोडीं्वर अ्वलंबून असतो. शहरीकरराची 
प्रनक्रया ही न्वशेरत  राजकीय आनर आन््णक न्वकासाशी 
जोडली जाते. राजयकतयायंची शहर ्वस्वणयात ्व तयाचया 
न्वकासात महत््वाची भूनमका असते. इ न खलिून या 
अरब इनतहासकाराचया मते, राजयकतयायंचया रोररातून 
वयापाराला चालना नमळत असते. काही शहरांना 
प्रशासनाचे क  नक्वा ते्ील मागरी असलेलया 
उतपािनामुळे महत््व प्राप्त होते. 

सुलतानशाहीचया काळात शहरीकरराचया प्रनक्रयेला 
चालना नमळाली. तेरावया शतकाचया अखेरीस निल्ी 
ही सुलतानांची राजरानी महरून आकारास येऊ लागली. 
खलजी घराणयातील अल्ाउद्ीन खलजीने नसरी  हे 
शहर उभारले. तुघलक घराणयातील सुलतानांनी 
तुघलकाबाि , जहापनहा  आनर नफरोजाबाि  ही तीन 

शहरे ्वस्वली. सययि आनर लोिी घराणयातील 
सुलतानांनी आ ा शहरास आपली राजरानी बन्वले. या 
काळात अनेक ्ोटी-मोठी राजघरारी होती आनर 
तयांचया राजरानयांचे स्वरूप िेखील ्ोट्या-मोठ्या 
शहरांसारखेच होते. वयापार आनर िळर्वळराची सारने 
्वाढत गेली, तयातून शहरांचा न्वकास होत गेला.

सहि ि्यत्य ि्यत्य : सुलतान राज्वटीत 
आन््णक क्षेत्ात काही प्रयोग केले गेले. 
अल्ाउद्ीन खलजीने बाजारा्वर प्रशासकीय 
ननयंत्र आरणयाचा प्रयोग केला होता. या 
प्रयोगात बाजारातील रानय, भाजीपाला, फळे, 
ननतयोपयोगी ्वसतू तसेच गुलाम, घोडे इतयािींचे 
भा्व ननश्चत केले गेले. तयाच नकमतीत 
वयापाऱयांना ्वसतू न्वकणयाची सक्ती केली गेली. 
िुषकाळाचया काळात ननयंनत्त िरात ्वसतू 
बाजारात उपल र करून िेणयाचे काम सरकार 
करत असे. तयासाठी शेतकऱयांना ्व वयापाऱयांना 
गरजेपुरते रानय ठे्वून उरलेले स्व्ण रानय सरकारला 
कमी िरात न्वका्वे लागे. या प्रयोगात शेतकरी 
्वगा्णची स्वायंत जासत नपळ्वरूक होऊ लागली. 
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कुतुबणमन्यर

अनेक वय्वहारोपयोगी संसकृत ं्ांचे फारसी भारेत 
अनु्वाि झाले. गझनीचा महमूि  याचया काळात भारतात 
आलेलया अलबेरूनीने संसकृत भारेचा अभयास करून 
अनेक ं्ांचे अरबी भारेत भारांतर केले. सुलतानांचया 
िरबारात सानहशतयक, क्वी यांना उिार आश्य नमळत 
होता. सीररया, अरबसतान, इरार इतयािी िेशातून अनेक 
न्वद्ान भारतात येत. तयांनाही सुलतानांचया िरबारात 
आश्य नमळे. कोशशासत् या ं्ाचे भारांतर तुली  या 
कोशकाराने केले. सुलतानशाहीचया काळात अनेक 
इनतहासकार होऊन गेले. तयांपैकी हसन ननझामी, 
नझयाउद्ीन बरनी, अफीफ याह्या ही प्रनसद् ना्वे 
आहेत. या काळात फारसी, अरबी ्व तुक  या भारांचया 
एकत्ीकररातून उिू्ण ही न्वी भारा िनक्षर भारतात उियास 
आली.

सुलतानशाहीचया काळात मुसलमानी समाज तुक्क, 
उलेमा, मुघल, अरब ्व भारतीय मुसलमान अशा अनेक 
घटकांचा बनला होता. ब तेक सुलतान तुक्क ्व पठार 
जमातीचे होते. अमीर उमरा्वांचा एक स्वतंत् ्वग्ण ननमा्णर 
झाला. या काळात मक्तबा (प्रा्नमक शाळा) आनर 
मिरसे यांची स्ापना झाली.

१४.७ णवि्यनगर स्यम्र्यज्य
तेरावया शतकाचया अखेरीस निल्ीचा सुलतान 

अल्ाउद्ीन खलजी याचया आक्रमरांमुळे िनक्षरेतील 
स्ाननक राजसततांची आन््णक घडी मोडकळीस येऊ 
लागली. तया काळात हररहर ्व बु  यांनी न्वजयनगर  
या न्वीन राजयाची स्ापना इस्वी सन १३३६ मधये 
केली. राजा कृषरिे्वराय 
याचया कारनकिथीत 
न्वजयनगरचया राजयाचा 
न्वसतार झाला आनर 
तयाचे साम्ाजय  पश्चमेस 
िनक्षर कोकरापासून 
पू्वदेस न्वशाखाप रपययंत 
आनर उततरेस कृषरा 
निीपासून िनक्षरेस 
कनयाकुमारीपययंत पसरले. 
तयाचा अामुक्तमालयिा  
हा ं् राजनीनतन्वरयी आहे. 

ननकोलो काटी हा इटानलयन प्र्वासी आनर अ िूर 
रझाक हा इरारी प्र्वासी न्वजयनगर ये्े येऊन गेले होते. 
तयांचे प्र्वास ्वततानत न्वजयनगरचया इनतहासाची 
महत््वाची सारने आहेत.

१४.८ बहमनी र्यज्य
इ.स.१३४७ मधये िनक्षरेतील काही सरिारांनी हसन 

गंगूचया नेतत्वाखाली सुलतान मुहममि तुलघकाचया 
सैनयान्वरुद् उठा्व केला. तयांनी िौलताबािचा नकल्ा 
नजंकफून घेतला. हसन गंगूने अल्ाउद्ीन बहमतशाह  
नकताब घेऊन बहमनी राजयाची स्ापना केली.

तयाने कना्णटक राजयातील गुलबगा्ण ये्े राजयाची 
राजरानी स्ापली. तयाने राजयन्वसतारा्वर भर निला. 
बहमनी सततेचया कालखंडात महमूि गा्वान या ्वजीराने 
सतता अनरक प्रबळ केली. तयान ेसनैनकानंा जहानगरीऐ्वजी 
रोख ्वेतन निले. महसूल वय्वस्ेत सुराररा केली. 
जनमनीची मोजरी करून शेतसारा ननश्चत केला.

गा्वानला गनरत आनर ्वैद्क न्वरयात गती 
होती. वयशक्तगत ं्सं ह कररे, नबिर ये्े मिरसा 
स्ापन कररे यांमुळे तो समकालीनांपेक्षा ्वेगळा ठरला. 

ककृष्िदेवर्य्य
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महमूि गा्वाननंतर बहमनी सरिारांमधये गटबाजी  
्वाढीस लागली. परररामी बहमनी सतता िुब्णल झाली. 
न्वजयनगर ्व बहमनी यांचयामरील संघरा्णचा बहमनी 
राजया्वर प्रनतकफूल पररराम झाला. प्रांतातील अनरकारी 
अनरक स्वतंत् ्वततीने  ्वागू लागले. बहमनी राजयाचे 
न्वघटन झाले. तयातून ्वऱहाडची इमािशाही, नबिरची 
बरीिशाही, न्वजापूरची आनिलशाही, अहमिनगरची 
ननजामशाही ्व गो्वळक ड्ाची कुतुबशाही अशी बहमनी 
राजयाची पाच शकले झाली. इस्वी सन १५६५ मधये 
झालेलया तानलकोटचया लढाईत न्वजयनगरचया रामरायाचा 

बहमनी राजयाचया अंतग्णत असलेलया पाचही शाह्याांनी 
न्वजयनगरचा ननरा्णयक पराभ्व केला आनर ्वैभ्वसंप  
न्वजयनगर साम्ाजयाचा असत झाला.

सुलतानशाहीचया काळात भारताचया राजकीय ्व 
सामानजक जी्वना्वर िूरगामी स्वरूपाचे पररराम घडून 
आले. एका नवया नमश् संसकृतीची नननम्णती झाली. 
सुलतानशाहीचया असतानंतर उततरेत मुघलांचे साम्ाजय 
उियास आले. तयाचा अभयास आपर पुढील पाठात 
कररार आहोत.

सव्यध्य्य्य

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. बलबनचया िरबारात ......... हा राजक्वी 
होता.

  (अ) अलबेरूनी    (ब) तुली
  (क) अमीर खुसरौ  (ड) सेन शहा शारुखी

 २. इसलामी शैलीचया इमारती बांररारा .......... 
हा पनहला शासक.

  (अ) नफरोजशाह तुघलक 
  (ब) कुतुबुद्ीन ऐबक 
  (क) अल्ाउद्ीन खलजी  
  (ड) अकबर
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 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. राजस्ान - चौहान
 २. कनोज - प्रनतहार
 ३. बुंिेलखंड - चंिेल
 ४. नत्पुरी - परमार

प्र.२ ्ुढील घटन्य क्यल्यनुक्रमे णलह्य.
 १. िुसऱया तराईचया युद्ात पर्वीराज चौहानचा 

पराभ्व झाला.
 २. मुहममि तुघलकाने राजरानी निल्ीहून 

िे्वनगरीला हल्वली.
 ३. गझनीचा सुलतान सबक्तगीन याने पंजाबचया 

जयपाल राजा्वर हल्ा केला.
 ४. कुतुबुद्ीन ऐबक निल्ीचा पनहला सुलतान 

झाला.

प्र.३ सांकल्न्यणचत् ्ूिया कर्य.

सुलतानशाही 
काळातील इसलामी 

्वासतुकलेचया इमारती

प्र.४ णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. भारतात अरब सततेचा न्वसतार झाला नाही.
 २. राजपूत राजयांना तुक  आक्रमरासमोर माघार 

या्वी लागली.

प्र.५ तुमचे मत नोंदव्य.
 सुलतान राज्वटीत कापड उद्ोग भरभराटीला पोचला 

होता.

प्र.६ टी््य णलह्य.
 १. खैबर शखंड
 २. सुलतानशाही कालखंडातील नारी

प्र.७ अल्ल्यउद्ीन खलिीने देवणगरीच्य्य ्य्यदवां्यवर 
आक्रमि करेले त्य्यची म्यणहती णदलेल्य्य मुद् द्यांच्य्य 
आध्यरे णलह्य.

 (अ) आक्रमराची काररे (ब) आक्रमर ्व घटना 
(क) आक्रमराचे पररराम

उ्क्रम 
 रनझया सुलतान या नहंिी नचत्पटान्वरयी मानहती 

नमळ्वा आनर तयाचे ऐनतहानसक दृशष्कोनातून परीक्षर 
करा
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निल्ीचया सुलतानशाहीचा मुघलपू्व्ण काळ हा 
भारतातील इसलामी सततेचा पनहला कालखंड ठरतो. या 
कालखंडाचा सन्वसतर अभयास आपर मागील पाठात 
केला. निल्ीचया त ता्वर शे्वटचा सुलतान लोिी 
घराणयाचा होता. सुलतान इ ाहीम लोिी सतते्वर 
असताना बाबराशी झालेलया युद्ात तो ठार झाला. 
तयानंतर निल्ीची सुलतानशाही संपुष्ात येऊन ते्े 
मुघलांची सतता प्रस्ानपत झाली. सुलतानशाहीचया 
ऱहासानंतर साराररत: इ.स.१५२६ ते १७०७ िरमयानचया 
काळात मुघल सतता प्रबळ होती. या काळात मुघलांचे 
राजय भारतात स्व्णत् पसरले होते. कला ्वा ् मयीन 
क्षेत्ांतील नननम्णती, प्रशासन वय्वस्ा, परराष्ट् संबंर, 
वयापार-उिीम आिी क्षेत्ांतील भरभराट यांमुळे 
मुघलकाळाने समद्ीचा मोठा टपपा गाठलेला होता.

१५.१ भ्यरत्यतील मुघल सतत्य
सोळावया शतकाचया प्रारंभी भारताची राजकीय 

घडी काहीशी न्वसकनळत होती. मुहममि तुघलकानंतर 
सुलतानशाहीला उतरती कळा लागली होती. निल्ीची 
सुलतानशाही मोडकळीस येऊन उततर, मधय ्व िनक्षर 
भारतात अनेक स्वतंत् राजये ननमा्णर झाली होती. 
िनक्षरेतील बहमनी राजय पाच शाह्याांमधये न्वभागले गेले 
आनर िनक्षरेकडील न्वजयनगरचे राजय उतकरा्णचया 
नशखरा्वर होते. याच काळात पोतु्णगीजांनी पश्चम 
नकनारप ीलगतचया भागात आपले बसतान बस्वणयास 
प्रारंभ केला होता. मधययुगातील सततांची परंपरागत 
लषकरी वय्वस्ा न्वीन आक्रमरांना त ड िेणयास सम््ण 
नवहती. अद्या्वत शसत्ासत्ांचा ्वापर भारतीय करू 

शकले नाहीत. या सग ाचा फायिा घेऊनच मुघलांनी 
भारता्वर अनरसतता स्ापन केली.

१५. मुघलकालीन भारत

१५.१ भ्यरत्यतील मुघल सतत्य
१५.२ महसूल व्यवसथिेतील सुध्यरि्य
१५.३ कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य
१५.४ व्य्य््यर, उदोग, सम्यििीवन
१५.५ मुघल स्यम्र्यज्य आणि दखखन

पाननपतचया ररांगरा्वर झालेलया युद्ात बाबराचया 
समोर इ ाहीम लोिीचे न्वशाल सैनय नटकफू शकले नाही. 
वयूहरचनेचे कौशलय, शशक्तशाली तोफखाना, हेरखाते 
आनर खंबीर नेतत्व यांचया जोरा्वर बाबराने इ ानहम 
लोिीचा पराभ्व केला. बाबराने निल्ी ये्े सतता 
स्ापना केली. तयाचा प्रनतकार करणयासाठी मे्वाडचा 
राजा रारा संग याचया नेतत्वाखाली राजपूत राजे एकत् 
आले. राजस्ानमरील खानुआ ये्े झालेलया लढाईत 
बाबराने आपलया युद्कौशलयाचया जोरा्वर राजपुतांना 
पराभूत केले. बाबरानंतर तयाचा ्ोरला पुत् मायून 
त ता्वर आला. त्ानप नबहारमरील शेरशाह सूर याने 
केलेलया पराभ्वामुळे मायूनला राजयापासून ्वंनचत 
राहा्वे लागले.

शेरशाह सूर याने प्रशासनयंत्रेत काही सुराररा 
केलया. तयाने उततर भारतात न्वखुरलेलया अफगार 
सरिारांना एकत् आरले ्व अफगारांची सतता स्ापन 

अणधक म्यणहतीस्यठी : मुघल  अ््वा 
मोगल  हा मंगोल  या पनश्णयन श िाचा 

अप ंश आहे. मुघल मधय आनशयातून आले 
होते. ते मंगोल राजयकता्ण चंगीजखान आनर तुक्क 
तैमूरलंग यांचे ्वंशज होते. आपलया पू्व्णजांचा 
मुघलांना अनभमान होता. तैमूरने केलेलया 
भारता्वरील स्वाऱयांचया समतीने बाबराला 
भारतात स्वारी करणयास प्रोतसानहत केले होते. 
बाबराचा जनम उझबेनकसतान ये्े झाला. तो 
मधय आनशयातील फरघाना प्रांताचा राजा होता. 
तयाने उततर भारतातील लोिी अफगारांचा 
पराभ्व केला ्व मुघलांचे राजय भारता्वर 
प्रस्ानपत केले. मुघलांनी भारता्वर तीन 
शतकांहून अनरक काळ राजय केले.
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केली. शेरशाहचे ्वंशज कत्णबगार नवहते. तयामुळे 
शेरशाहचया मतयूनंतर मायूनने आपले गमा्वलेले राजय 
पुनहा नमळ्वले. 

मायूननंतर तयाचा पुत् अकबर हा गािी्वर आला. 
तो बुि् नरमतता, सनहषरुता, खंबीरपरा ्व रडाडी यांमुळे 
स्व्णश्ेष्ठ मुघल सम्ाट ठरला. बाबराने स्ापन केलेलया 
राजसततेचे रूपांतर अकबराचया काळात ्वैभ्वशाली 
साम्ाजयसततेत झाले. तयाने काबूलपासून बंगालपययंत ्व 
का्मीरपासून ्वऱहाड-खानिेशापययंत आपली अनरसतता 
ननमा्णर केली. या कालखंडात मे्वाड अनरपती महारारा 
प्रताप यांचयाकडून अकबराला ती  न्वरोर झाला. 
अकबराला शे्वटपययंत मे्वाड नजंकता आले नाही. 
तयामुळे साम्ाजयन्वसतार करत असताना अकबराने 
राजपतुाबंरोबर सामोपचाराचे रोरर स्वीकारल.े नहिंसुतानात 
मुघल सतता मजबूत करायची असेल तर ये्ील लोकांची 
मने न िुखा्वता मुघल राजयाचा पाया भ म करता 
येईल हे अकबराचया लक्षात आले होते.

अकबरानंतर जहांगीर, शाहजहान आनर रंगजेब 
यांनी निल्ीचे त त सम््णपरे सांभाळले. रंगजेबाने 
राजयकता्ण महरून मुघलांचे साम्ाजय ि खनचया प्रिेशात 
न्वसतारणयासाठी सतत प्रयतन केले. तयाची कारकीि्ण 
सरहद् प्रांतातील युद्े, उततर ्व िनक्षर भारतन्वरयक 
रोरर, क र रानम्णक रोरर, मराठा-मुघल संघर्ण 
इतयािींसाठी न्वशेर महत््वाची ठरली. रंगजेबाची 
शे्वटची सुमारे पंच्वीस ्वरदे िनक्षर नहंिुस्ानात मराठ्यांशी 
संघर्ण करणयात गेली. या काळात िनक्षरेतील मराठ्यांचा 
राजयन्वसतार, युरोपीय लोकांचा नहंिुसतानचया 
राजकाररातील हसतक्षेप या गोष्ींना सुरु्वात झाली. 
तयाचबरोबर मुघल सततेला उतरती कळा लागली.  
शे्वटी इ.स.१८५७ चया स्वातं यलढ्ात बहािूरशाहचया 
काळात मुघल सततेची अखेर झाली.

१५.२ महसूल व्यवसथिेतील सुध्यरि्य
अकबराने शेरशाह सूर याने ननमा्णर केलेलया महसूल 

वय्वस्ेत काही सुराररा केलया. तयामुळे मुघलांची 
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महसूल वय्वस्ा अनरक नशसतबद् बनली. तयाने 
जनमनीचे स्वदेक्षर करून जनमनीची प्रत्वारी केली. 
तयानुसार जनमनीची न्वभागरी सुपीक, नापीक, बागाईत 
आनर नजराईत अशा चार प्रतींमधये करणयात येऊ 
लागली. प्रतयेक शेतकऱयाकडे असराऱया जनमनीचे क्षेत् 
न ि्वले गेले. जनमनीतील उतपािन ठर्वणयासाठी 
ततपू्वथीचया िहा ्वरायंतील उतपािनाची सरासरी काढली 
गेली ्व या सरासरी उतप ाचा १/३ नहससा जमीन 
महसूल महरून ननश्चत करणयात आला. हा महसूल १० 
्वरायंसाठी कायम केला गेला. यामुळे शेतकरी पुढील १० 
्वरदे जमीन महसुलाबाबत ननश्चंत होत असे. महसुलाची 
ननश्चंती झालया्वर शेतकऱयांकडून तयासंबंरीची 
कबुलायत  ्व प ा  ही कागिपत्े तयार केली जात 

असत. या पद्तीनुसार महसूल रोख अ््वा शेतमालाचया 
रूपात ्वसूल केला जात असे. तसेच शेतकऱयांना जमीन 
कसणयाकररता काही कजा्णऊ र म निली जाई ्व पुढील 
काळात सुलभ हपतयाने ती ्वसूल केली जात असे. 
िुषकाळ, महापूर, रोगराई अशा संकटाचया काळी 
शेतकऱयांना महसुलात माफी अ््वा सूट नमळणयाची 
तरतूि या पद्तीत होती. अशा पद्तीने महसुलाबाबत 
ननश्चंती ननमा्णर झालयामुळे शेतकरी समारानी झाला. 
यामधये बािशाह अकबराचे लोककलयारकारी रोरर 
प्रनतनबंनबत झालेले निसते. अकबराचया िरबारातील राजा 
तोडरमल हा तयाने केलेलया जमीनन्वरयक सुराररांसाठी 
प्रनसद् आहे.

१५.३ कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य
मुघल काळात अकबर, जहांगीर ्व शहाजहान 

अशा तीन सम्ाटांचया कारनकिथीचा प्रिीघ्ण कालखंड 
शांतता, सुवय्वस्ा ्व समद्ीचा होता. कला आनर 
स्ापतय या क्षेत्ात एक न्वे प्व्ण सुरू झाले. मनशि, 
कबरी ्व प्रासाि ये्ील संगमर्वरी िगडातील ्वेलबु ीचे 
कोरी्व काम तया काळातील कला क्षेत्ातील प्रगतीची 
साक्ष िेतात. फततेपूर नसक्री ये्ील शेख सलीम 
नच्तीचया कबरीची ्व ताजमहालाची कोरी्व नक्षी हे 
या काळातील उतकृष् नमुने आहेत. बािशाह अकबर 
आनर जहांगीर यांचया काळात हशसतिंता्वरील कोरी्व 
कलेला राजाश्य निला गेला. मुघलकालीन नचत्कलेचा 
उगम इरारी नचत्कलेतून झाला. बाबराचया 

आतमचररत्ाचया फारसी हसतनलशखतांमधये इरारी 
शैलीतील लघुनचत्े आहेत. अकबराचया काळात या 
नचत्कलेला अनरक उततेजन नमळाले. तयाने आपलया 
िरबारात कुशल नचत्कारांची नेमरूक केली होती. 
जहांगीराचया काळात िरबारातील ्व नशकारीचया प्रसंगांची 
नचत्े काढणयास प्रोतसाहन निले गेले. पशुपक्षी, ढगांची 
रचना, मनुषयाकृती, नैसनग्णक दृ्ये या ्वैनशषट्यांमुळे तया 
काळातील नचत्कला अनरक ्वासत्व, नज्वंत ्व आकर्णक 
बनली.

बुलांद दरव्यि्य - फतते्ूर णसक्री

मुघल णचत्कल्य
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सहि ि्यत्य ि्यत्य : रंगजेबाचया काळात 
नचत्कलेचा राजाश्य काढून घेणयात आलयामुळे 
नचत्कार राजस्ान, बुंिेलखंड, गुजरात, 
नहमालयीन पहाडी प्रिेश ये्ील लहान-मोठ्या 
सततारीशांकडे आश्यास गेले. ते्े तयांनी तयांची 
नचत्कला जोपासली आनर तयातूनच राजस्ानी  
आनर पहाडी  अशा िोन नचत्शैली उियास 
आलया. रागमाला, बारामास (ननसगा्णचया न्वन्वर 

तूंमरील नचत्े) हे तयांचया नचत्ांचे न्वरय 
बनले. पहाडी शैलीचया नचत्कारांनी िैनंनिन 
जी्वनातील न्वरयांवयनतररक्त रानम्णक, ऐनतहानसक 
असे अनेक न्वरय रेखाटले. पहाडी शैलीतूनच 
पुढे बसौली, गढ्वाली ्व कांगडा अशा न्वन्वर 
शैली ननमा्णर झालया.

अकबराचया काळापययंत स्ापतयकले्वर इरारी 
स्ापतयकलेचा प्रभा्व अनरक प्रमारात आढळून येतो. 
पुढील काळात तयात बिल होत गेला आनर ही कला 
भारतीय-इसलामी स्ापतयकला  (इंडो-इसलानमक) 

महरून ना्वारूपाला आली. सुलतानशाही काळातील 
स्ापतयात भ मपरा आनर सारेपरा ही ्वैनशषट्ये 
निसतात. मुघल काळात मात् कलाकुसर ्व सौंिय्ण ही 
्वैनशषट्ये अनरक जार्वतात. बाबराचया काळात 
पाननपतमरील काबूलबाग मशीि, उततरप्रिेशात संभल 
ये्ील जामा मशीि इरारी शैलीत बांरली गेली. 
शेरशाहचया काळात सह ाम (नबहार) ये्े बांरलेली 
कबर ही भारतीय-इसलामी स्ापतयशैलीचा उतकृष् 
नमुना आहे. निल्ी ये्े शेरशाहने पुराना नकल्ा 
बांरला. अकबराचया काळात फततेपूर नसक्री हे नगर 
्वस्वले गेले. तयामधये जामा मशीि, बुलंि िर्वाजा 
अशा ्वासतूंची उभाररी झाली. तयाने आ ाचा नकल्ा, 
लाहोरचा नकल्ा, अलाहाबािचा नकल्ा, अटकचा 
नकल्ा असे महत््वाचे नकल्े बांरले. लाल िगडांचा 
आनर संगमर्वरी िगडाचा ्वापर, भवय घुमट, कमानी 
ही या काळातील स्ापतयाची ्वैनशषट्ये होती. 

मुघल बािशाह हे ननसग्णप्रेमी होते. तयांनी न्वसतीर्ण 
बागा तयार केलया. तयांपैकी लाहोर ये्ील शालीमार 
बाग तसेच का्मीरमरील शालीमार बाग, ननशात बाग 
या आजही प्रनसद् आहेत.

अणधक म्यणहतीस्यठी : १७५८ मधये मराठ्यांनी 
अहमिशाह अ िालीचया सैनयाला अटकेपार घाल्वून 
निले. अ िालीला पळ्वून ला्वलया्वर मराठ्यांचा 
मु ाम लाहोर ये्े शालीमार बागेत होता. या 
संिभा्णत मराठी ररयासत खंड ४ मधये ररयासतकार 
गो.स.सरिेसाई नलनहतात-

इकडे मागे िािासाहेबाने (रघुना्रा्व पेश्वे) 
येऊन लाहोरचा क जा घेतला. शहराबाहेर बािशहांचा 
पुरातन ्वाडा शालीमार बागांत आहे. तयांत 
आनिनाबेगने िािांचा मु ाम ठे्वून तयाचया 

सतकारा््ण प्रचंड िीपोतस्व केला, तयास एक लाख 
खच्ण झाले. हा समारंभ ब रानयसं्वतसराचया ्वरा्णरंभी 
शुभ मुहूता्ण्वर नसद् होऊन रघुना्िािाचा भागयरन्व 
उग्वला.

मराठा सरिार हरर रघुना् नभडे यांनी २१ 
एनप्रल १७५८ रोजी पत् नलहून पंजाबस्वारीची 
हकीकत पुणयाला पेशवयांस नलहून पाठ्वली. 
तयांतील पुढील ्वाकय महत््वाचे आहे. िनक्षरी 
फौज पू्वथी निल्ीपलीकडे आली नवहती ते 
नचनाबपययंत पोचली.  

मुघल काळात संगीतकलेला राजाश्य नमळालयाचे 
निसून येते. अकबराचया काळात इरारी, काश्मरी, तुक  
इतयािी संगीतकारांना उिार राजाश्य निला गेला होता. 
तानसेन हा अकबराचया िरबारातील एक महान गायक 
होता. या काळात नहंिुस्ानी संगीताचा उतकर्ण झाला. 
जहांगीर आनर शाहजहान यांचया काळात िेखील संगीत 
कलेला प्रोतसाहन निले गेले. रंगजेबाचया कारनकिथीत 
मात् या स्व्ण कलां्वर बंिी घातलयामुळे कलेचा ऱहास 
झालेला निसून येतो.
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शहाजहानचा काळ हा मुघल स्ापतयाचा उतकृष् 
काळ होता. निल्ीचया लाल नकललयातील नि्वार-इ-
आम, नि्वार-इ-खास, जामा मशीि, मोती मशीि या 
इमारती तयाचया काळात बांरलया गेलया. आ ाचा 
ताजमहाल ही या काळातील एक अजोड आनर अमर 
कला्वासतू महरून प्रनसद् आहे. तयानंतर मात् मुघल 
स्ापतयास उतरती कळा लागली. 

फारसीत भारांतर कर्वून घेतले. अबुल फझल याने 
अकबरनामा  आनर ऐन-इ-अकबरी  हे सुप्रनसद् ं् 

नलनहले. शाहजहानचा मुलगा िारा शुकोह हा संसकृत 
पंनडत होता. तयाने अनेक उपननरिांचे फारसीमधये 
भारांतर केले. मुघल काळात बािशहाचे चररत् ्व 
इनतहास या िोन न्वरयां्वर अनेक सानहतयकृती ननमा्णर 
झालया. तयांतील ताररखे-खाफीखान  हा खाफीखानाचा 

ं् प्रनसद् आहे.
मुघल काळात गोस्वामी तुलसीिासांचे 

रामचररतमानस , सूरिास ्व संत मीराबाईचे कावय, 
मनलक मुहममि जायसीरनचत प ा्वत , संत कबीराचे 
िोहे हे स्ाननक बोलीभारेतील सानहतय प्रनसद् आहे. 

१५.४ व्य्य््यर, उदोग, सम्यििीवन
मुघल काळात अंतग्णत वयापारातील माल्वाहतूक 

जलि झाली. मुघल काळात अंतग्णत वयापारासाठी न्वे 
महामाग्ण तयार केले गेले. आ ा ये्ून काबूल, किहार, 
खंबायत, बुऱहारपूर, बंगालकडे जारारे माग्ण तयार 
करणयात आले. परिेशांशी होरारा समु ी वयापार 
प्रामु याने खंबायत, भरुच, सुरत, िाभोळ, कानलकत 
यांसार या पश्चम नकनारपटटी्वरील बंिरातून होत असे.

अरबसतान, इरार, चीन, आमदेननया आनर युरोप 
खंडातील काही िेश यांचयाशी भारताचा वयापार चालत 
असे. रेशमी कापड, गानलचे, नीळ, चामड्ाचया ्वसतू, 
साखर, आले, नहंग, रतने  अशा अनेक प्रकारचया ्वसतू 
भारतातून परिेशी र्वाना होत असत. भारतात आयात 
केलया जाराऱया ्वसतूंमधये सोने, चांिी, घोडे, नचनी 
रेशमी कापड इतयािींचा समा्वेश होता. या काळात 
पोतु्णनगज, डच, च, इं ज यांचया ्वखारी स्ापन 
झालेलया होतया. युरोनपयन मालाचया बिलयात भारतातून 
मसालयाचे पिा््ण, सुती कापड इतयािी ्वसतू नेलया जात. 
सुरत हे मुघलांचे अंतग्णत तसेच परिेशी वयापाराचे 
महत््वाचे क  होते.

मुघल काळात भारतीय कापड उद्ोग अनरक 
भरभराटीस आला. भारतीय सुती कापडास अरबसतान, 
अन केचा पू्व्ण नकनारा, इनजप्त, मयानमार, मला ा 
इतयािी प्रिेशांतून मोठी मागरी होती. आ ा ये्े कापड 
रंग्वणयासाठी लागराऱया रंगांचे उतपािन होत असे. 

त्यिमह्यल

ल्यहोर ्येथिील श्यलीम्यर ब्यग

मुघलकाळात उततमोततम अशा फारसी भारेतील 
सानहतयकृती ननमा्णर झालया. बाबर हा स्वत: फारसी ्व 
तुक  भारांचा जारकार होता. बाबरनामा  हे तयाचे 
आतम्वतत प्रनसद् आहे. तयानंतरचा महत््वाचा ं् 
महरजे मायूनचया काळातील नमझा्ण हैिर याचा ताररखे-
रनशिी  हा होय. अकबराने राजतरंनगरी, लीला्वती, 
रामायर, महाभारत, हरर्वंश ्व पंचतंत् या संसकृत ं्ांचे 
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अणधक म्यणहतीस्यठी : मुघल काळात 
परिेशी वयापार भरभराटीस आलेला निसून येतो. 
भारतातून होरारी ननया्णत आयातीपेक्षा अनरक 
होती. भारतातून ननया्णत केलया जाराऱया 
्वसतूंमधये रेशमी कापड, रतने, मसालयाचे पिा््ण 
अशा अनेक ्वसतूंचा समा्वेश होता तर 
आयातीचया ्वसतूंमधये मु यत: चैनीचया ्वसतूंचा 
अंतभा्ण्व असे. परिेशी वयापाऱयांना भारतीय 
मालाची नकमत चांिीचया स्वरूपात द्ा्वी 
लागत असे. तयामुळे भारतात िर्वरथी नकतयेक 
टन चांिी येत असे. एड्वड्ण टेरी ना्वाचया 
युरोनपयनाने महटले होते की, नद्ा जशा 
समु ाला नमळतात ्व ते्ेच राहतात तसे 
जगातील चांिीचे प्र्वाह भारताला येऊन नमळतात 
आनर ते्ेच राहतात.

नीळ, हळि, लाख, कुसुंब इतयािी पिा्ायंपासून न्वन्वर 
प्रकारचे रंग तयार केले जात. ओतकामाचया उद्ोगात 
शसत्ासत्े ्व शेतकऱयांना लागरारी अ्वजारे तयार केली 
जात. तांबे ्व नपतळ यांपासून बन्वलेलया भांड्ांना 
मोठ्या प्रमारात मागरी होती. कागि नननम्णतीसाठी नबहार 
प्रांत प्रनसद् होता. ये्े रेशमापासून कागि तयार केला 
जात असे. नसयालकोटचा कागि पांढराशु  महरून 
प्रनसद् होता. मीठ आनर साखर यांचे उतपािन हे या 
काळातील महत््वाचे उद्ोग होते.

मुघल काळात साम्ाजयातील ब सं य लोक 
खेड्ात राहत असत. प्रतयेक गा्व स्वयंपूर्ण असे. 
गा्वाची सुरनक्षतता ्व सुवय्वस्ा तसेच गा्वातील िैनंनिन 
जी्वनाचया गरजा गा्वातच पूर्ण होत असत. या काळात 
जानतवय्वस्ा शस्र रानहली. 

मुघल काळात उ  ्वगा्णतील मुसलमान ्व नहंिू 
या िोनही समाजांमधये शसत्यांची पडिा पद्त प्रचनलत 
होती. सुलतानशाही काळातील नशक्षर पद्तीमधये 
मुघलकाळातही अकबर बािशाहपययंत फारसे बिल झाले 
नाहीत. अकबराने मात् या पद्तीत महत््वाचया सुराररा 

केलया. तयाने इसलामचया रमा्णनशक्षराबरोबरच भारतीय 
तत््वज्ान, कृनरशासत्, राजयशासत्, खगोलशासत् अशा 
अनेक न्वीन शासत्ांचा अभयासक्रमात समा्वेश केला. 
मुघल काळात, संभलपूर (उततरप्रिेश), अहमिाबाि 
इतयािी अनेक नठकारी मिरसे प्रस्ानपत झाले होते. 
िनक्षर भारतात अहमिनगर, गुलबगा्ण, बुऱहारपूर, 
न्वजापूर, गो्वळक डा, हैिराबाि ही शहरेही यासाठी 
प्रनसद् होती. अहमिनगर ये्े संत ताहीर यांनी 
प्रस्ानपत केलेला मिरसा होता. मिरशांमधये सुसजज 

ं्ालये होती. तयांची िेखभाल करणयासाठी खास 
से्वक्वग्ण नेमलेला होता.

१५.५ मुघल स्यम्र्यज्य आणि दखखन
बाबर ्व मायून यांचया काळात राजयाचा न्वसतार 

उततर भारतापुरता मया्णनित होता. नम्णिा निीचया िनक्षरेस 
खानिशेचया सलुतानाच ेराजय, अहमिनगरची ननजामशाही, 
न्वजापूरची आनिलशाही ्व गो्वळक ड्ाची कुतुबशाही 
अशी प्रमुख राजये होती. अकबराने ननजामशाही 
नजंकणयासाठी मोहीम राब्वली.

अकबराने इ.स.१५९५ मधये अहमिनगरचया 
नकललयाला ्वेढा निला. या ्वेळी सेन ननजामशहाची 
मुलगी चांि सुलताना (चांिनबबी) नहने अतयंत रैया्णने 
आनर शारीने यशस्वी प्रनतकार केला. नतचया मतयूनंतर 
ननजामशाहीची राजरानी अहमिनगर मुघलांनी नजंकली. 
अकबर स्वत: िनक्षरेकडे आला ्व िनक्षरेत नजंकलेलया 
प्रिेशाचे तयाने अहमिनगर, ्वऱहाड ्व खानिेश असे तीन 
सुभे ननमा्णर केले. अकबराचया िनक्षर मोनहमेचया ्वेळी 
शाहजािा सलीम याने नपतयान्वरुद् बंड पुकारले आनर 
तयामुळे अकबराला तयाची िनक्षर मोहीम घाईने आटोपती 
या्वी लागली. शहाजहानचया काळात ननजामशाही 

राजय लयाला गेले. मात् आनिलशाही ्व कुतुबशाही 
यांनी आपले अशसतत्व नटक्वले. नंतरचया काळात 

रंगजेबाला तयांचे उ ाटन करणयात यश नमळाले. 
या िरमयान ि खनमधये ्त्पती नश्वाजी महाराजांनी 

स्ापन केलेलया मराठ्यांचया राजयाने रंगजेबाशी ती  
ननकराचा संघर्ण केला. तयाचा अभयास आपर पुढील 
पाठात कररार आहोत.
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प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. मुघल बािशाह बाबर याचा जनम.........ये्े 
झाला.

  (अ) बलुचीसतान (ब) कझाकीसतान
  (क) उझबेकीसतान (ड) अफगानरसतान
 २. मुघल बािशहा मायूनचा पराभ्व .......... 

याने केला.
  (अ) इ ानहम लोिी (ब) शेरशाह सूर
  (क) बाबर  (ड) अकबर
 ३. अकबरनामा हा ं्.........याने नलनहला.
  (अ) महमि कानसम (ब) अबुल फजल
  (क) नमझा्ण हैिर (ड) बिाऊनी

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. खाफीखान  - अकबरनामा
 २. मनलक मुहममि जायसी - प ा्वत 
 ३. संत कबीर  - िोहे
 ४. नमझा्ण हैिर  - ताररखे रनशिी

 (क) ऐणतह्यणसक व्यक्तींची न्यवे णलह्य.
 १. इ ाहीम लोिी याचा पराभ्व कररारा -
 २. अकबराचा यशस्वी प्रनतकार करून 

ननजामशाहीचे रक्षर कररारी -

प्र.२ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. बाबराचया न्वरोरात राजपूत राजे एकत् आले. 
 २. शेरशहा सूर आिश्ण राजयकारभारासाठी प्रनसद् 

होता.
 ३. सम्ाट अकबराने नहंिुसतानात सततेचा पाया 

भ म केला.
 ४. रंजेबाचया काळात मुघल कलेचा ऱहास 

झाला.

प्र.३ टी््य णलह्य.
 १. मुघलकालीन कला
 २. मुघलकालीन सानहतय

प्र.४ ख्यलील प्र्न्यांची सणवसतर उततरे णलह्य.
 १. मुघलकाळामधये महसूल वय्वस्ेत कोरते 

बिल करणयात आले
 २. मुघलकाळातील स्ापतयाची ्वैनशषट्ये सपष् 

करा.
उ्क्रम 
 मुघल साम्ाजयातील सम्ाट अकबराचया साम्ाजय 

न्वसताराची ्व ततकालीन शहरांची मानहती सं नहत 
करा.



सव्यध्य्य्य
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१६.  सवर्यज्य ते स्यम्र्यज्य

अल्ाउद्ीन खलजीने िे्वनगरीचया याि्वांचा 
पराभ्व केला आनर िनक्षर भारतात निल्ी सुलतानांची 
राज्वट सुरू झाली. खलजीनंतर तुघलक आनर बहमनी 
या सततांनी महाराष्ट्ात राजय केले. पुढे बहमनी राजयाचे 
न्वघटन होऊन महाराष्ट्ात ननजामशाही  आनर 
आनिलशाही या सततांचा अंमल होता. िनक्षरेचया 
प्रिेशात प्र्वेश करणयाचा प्रयतन मुघलांनी सुरू केला 
होता. तयातून ननजामशाही संपुष्ात आली. अशा 
पा््व्णभूमी्वर सतरावया शतकाचया िरमयान ्त्पती 
नश्वाजी महाराजांनी स्वराजयाची स्ापना केली आनर 
मराठी सततेचा उिय झाला.

१६.१ सांत्यांची क्यमणगरी
अंरश्द्ा ्व कम्णकांड यांचा समाजा्वर जबरिसत 

पगडा होता. लोक िै्व्वािाचया आहारी गेले होते. 
तयांची प्रयतनशीलता ्ंडा्वली होती. रयतेची शस्ती 
फारच हलाखीची होती. अशा पररशस्तीत समाजात 
चैतनय ननमा्णर करणयाचे प्रयतन महाराष्ट्ातील संतांनी 
केले.

महाराष्ट्ात श्ीचक्ररर स्वामी, संत नामिे्व, संत 
ज्ाने््वर, संत एकना्, संत तुकाराम, सम््ण रामिास 
यांचयापासून सुरू झालेली संतपरंपरा समाजाचया न्वन्वर 
सतरांतून आलेलया संतांनी पुढे चाल्वली. या संतपरंपरेमधये 
समाजातील स्व्ण सतरांतील लोक होते. उिा., संत 
चोखामेळा, संत गोरोबा, संत सा्वता, संत नरहरी, संत 
सेना, संत शेख महमंि इतयािी. तयाचप्रमारे या 
संतमंडळीत संत ननम्णळाबाई, संत मुक्ताबाई, संत 

जनाबाई, संत कानहोपात्ा, संत बनहराबाई नसऊरकर 
यांसार या शसत्याही होतया.

संतांनी लोकांचया मनात आपला प्रिेश, आपली 
भारा, आपले सानहतय, आपली संसकृती यांन्वरयी 
स्वत्वभा्वना ननमा्णर केली. लोकांना समतेचा संिेश 
निला. मारुसकी ्व मान्वतारम्ण नशक्वला. एकमेकां्वर 
प्रेम करा्वे, एकत् या्वे ्व एकजुटीने राहा्वे ही तयांची 
नशक्वर होती. संतांचया काया्णमुळे लोकजागती झाली. 
परचक्र नक्वा िुषकाळजनय पररशस्ती नक्वा ननरननरा ा 
प्रकारची ननसग्णसंकटे यांतून िैनंनिन जी्वन जगताना 
संतांचा भक्तीचा उपिेश हा लोकांचा आरार ठरला. 
संतांचया या काया्णमुळे महाराष्ट्ातील लोकांमधये 
आतमन्व््वास ननमा्णर झाला. 

१६.२ सवर्यज्य्यची सथि्य्न्य व णवसत्यर
सतरावया शतकाचया पू्वा्णरा्णत ननजामशाही ्व 

आनिलशाही या िोन राज्वटी महाराष्ट्ामधये प्रस्ानपत 
झालया होतया. या िोन शाह्याांचया िरबारात पराक्रमी 
मराठा सरिारांना प्रनतष्ठा प्राप्त झाली. या मराठा 
सरिारांचया जहानगरी सह्या ीचया पररसरात अतयंत िुग्णम 
भागात होतया. या सरिारांचे अशसतत्व एखाद्ा स्वतंत् 
राजाप्रमारेच होते. शहाजीराजे भोसले हे ननजामशाहीतील 
एक मात बर सरिार होते. ननजामशाहीचया असतानंतर 
तयांनी आनिलशाहीची मनसबिारी पतकरली. शहाजी राजे 
पराक्रमी, रैय्णशील, बुि् नरमान आनर श्ेष्ठ राजनीनतज् 
होते. महाराष्ट्, कना्णटक 
आनर तनमळनाडू 
ये्ील अनेक प्रिेश 
तयांनी नजंकफून घेतले 
होते. पुरे, सुपे, 
नशर्वळ, इंिापूर, 
चाकर ये्ील प्रिेश 
तयांना जहागीर महरून 
नमळाले होते. स्वराजय 
स्ापन करा्वे ही 
तयांची स्वत ची ती  

१६.१ सांत्यांची क्यमणगरी
१६.२ सवर्यज्य्यची सथि्य्न्य व णवसत्यर
१६.३ मर्यठ्य्यांच्य सव्यतांत््यसांग््यम
१६.४ णशवक्यलीन र्यज्यव्यवसथि्य
१६.५ श्यहू मह्यर्यि्यांची सुटक्य
१६.६ ्ेशवेक्यळ
१६.७  कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य
१६.८  व्य्य््यर, उदोग व सम्यििीवन

शह्यिीर्यिे



118

अणधक म्यणहतीस्यठी : ्त्पती नश्वाजी 
महाराजांनी स्वराजय स्ापनेची सुरु्वात मा्वळ 
भागात केली. मा्वळचा प्रिेश ड गराळ, िऱया-
खोऱयांचा ्व िुग्णम होता. सह्या ीचया 
ड गररांगांमरलया खोऱयाला मा्वळ  आनर या 
खोऱयांत राहराऱया लोकांना मा्वळे  महरत. 
्त्पती नश्वाजीराजांचया सैनयातील मा्व ांचा 
स्वराजय स्ापनेचया काया्णत मोठा सहभाग होता. 
नश्वाजी महाराजांनी ते्ील लोकांचया मनात 
न्व््वासाची ्व आपलेपराची भा्वना ननमा्णर केली. 
या स्वराजय स्ापनेचया काया्णत तयांना ननष्ठा्वान 
सहकारी ्व स्वंगडी नमळाले. तयांचया बळा्वरच 
नश्वाजी महाराजांनी स्वराजयाचे काय्ण हाती घेतले. 
मा्वळमरील सहकारी कानहोजी जेरे, तानाजी 
मालुसरे, नेताेजी पालकर, बाजी पासलकर, 
बाजीप्रभू िेशपांडे, मुरारबाजी िेशपांडे इतयािींनी 
स्वराजय स्ापनेत महत््वाचे योगिान निले.

आकांक्षा होती. महरूनच तयांना स्वराजयाचे 
संकलपक महटले जाते. तयांनी नश्वराय आनर नजजाबाई 
यांना न्व््वासू आनर कत्णबगार सहकारी  बरोबर िेऊन 
बंगळूरहून पुणयाला पाठ्वले. 

शहाजीराजांचे स्वराजयाचे स्वपन साकार करणयासाठी 
्वीरमाता नजजाऊनी 
नश्वरायांना प्रोतसाहन 
निले. तया कत्णबगार 
आनर षट्या राजनीनतज् 
होतया. स्वराजय स्ापन 
करणयाचया कामात 
तयांनी नश्वरायांना 
साततयाने माग्णिश्णन केले 
अानर तयादृष्ीने उततम 
नशक्षर िेणयाची वय्वस्ा 
केली.

स्वराजयाची संकलपना शहाजीराजे भोसलेंनी मांडली 
्व नतची पूत्णता तयांचे पुत् नश्वाजी महाराज यांनी केली. 
नश्वरायांनी स्वराजय स्ापनेची सुरु्वात मा्वळ भागात 
केली. तयांचया अतयंत पराक्रमी ्व कुशल नेतत्वाबरोबरीने 

छत््ती णशव्यिी मह्यर्यि

महाराष्ट्ाची भौगोनलक रचना, स्ाननक मा्व ांचा 
सहभाग, ननजामशाही ्व आनिलशाहीचया से्वेत असताना 
सरिारांना नमळालेले प्रशासकीय आनर लषकरी अनुभ्व 
अशा अनेक बाबी स्वराजय स्ापनेस साहाययभूत ठरलया. 

शहाजी महाराज आनिलशाहीत रुजू झालयानंतर 
तयांनी पुरे, सुपे परगणयांतील जहानगरीचा कारभार 
नश्वरायांकडे सोप्वला. परंतु या जहानगरीतील आनर 
आसपासचे नकल्े आनिलशाहीचया ता यात होते. या 
काळात जयाचे नकल्े तयाचे राजय  अशी पररशस्ती 
असे. ते जारून नश्वाजी महाराजांनी नकल्े ता यात 
घेणयास सुरु्वात केली. तयांनी तोररा नकल्ा सर करून 
स्वराजयाची मुहूत्णमेढ रो्वली. नकल्े राजगड ये्े 
नश्वरायांनी स्वराजयाची पनहली राजरानी स्ापन केली. 
स्वराजयन्वसताराचया आड येराऱया चं रा्व मोरे यांचा 
बंिोबसत करून महाराजांनी जा्वळीचा मोकयाचा प्रिेश 
ता यात घेतला. या न्वजयानंतर नश्वाजी महाराजांचया 
कोकरातील हालचाली ्वाढलया. राजांचया ्वाढतया 
हालचालींचा रोका लक्षात आलयामुळे न्वजापूर िरबाराने 
अफझलखान या बलाढ् सरिारास तयांचा बंिोबसत 
करणयासाठी पाठ्वले.

महाराजांना संप्वणयाचा जरू न्वडाच उचलून 
आलेलया अफजलखानाची कपटबुद्ी ओळखून नश्वाजी 

वीरम्यत्य णिि्यब्यई
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महाराज पूर्ण तयारीननशी प्रतापगडा्वर तयाला सामोरे 
गेले. अपेक्षेप्रमारे अफझलखानाने िगाफटका करणयाचा 
प्रयतन करताच नश्वरायांनी तयाचा डा्व उलट्वून तयाला 
ठार मारले. तयाचया बलाढ् सैनयाला पळता भुई ्ोडी 
करून, तयाने आरलेला मोठा खनजना आनर शसत्साठा 
ता यात घेतला. तयामुळे स्वराजयाचया नतजोरीत लक्षरीय 
भर पडली.

अफझलखानाचे पाररपतय झालयाचे समजताच 
न्वजापूर िरबाराने नसद्ी जौहरला स्वराजया्वर पाठ्वले. 
तयाने पनहाळा नकललयाला ्वेढा घालून नश्वरायांना 
क डीत पकडले. या नबकट प्रसंगी स्वराजयाचा एकननष्ठ 
से्वक नश्वा कानशि याने स्वत  नश्वरायांचा ्वेर रारर 
करून नश्वरायांचा पनहाळा गडा्वरून सुटकेचा माग्ण 
सुकर केला. खरा प्रकार उघडकीस आलया्वर नसद्ीने 
नश्वा कानशिला ठार केले. अशा तऱहेने नश्वा कानशिने 
स्वराजयासाठी प्राराप्णर केले. नश्वरायांचा पाठलाग 
करराऱया नसद्ी मसूिला घोडशखंडीत रोखणयाचे काय्ण 
बाजीप्रभू िेशपांडे यांनी केले. या प्रसंगी बाजीप्रभू िेशपांडे 
यांनी ्वीरमरर पतकरून नश्वरायांना न्वशाळगडा्वर 
सुखरूप पोहचू निले.

निल्ीचया त ता्वर नवयाने आलेलया रंगजेबाने 
नश्वरायांचया ्वाढतया महत््वाकांक्षेची िखल घेतली 
नसती तर न्वल  तयाने आपला मामा शानयसताखान 

याला मोनहमे्वर पाठ्वले. शानयसताखान पुरे शहरात 
लाल महालात मु ामी होता. नश्वरायांनी अतयंत 
नहकमतीने लाल महालात प्र्वेश करून खानाची बोटे 
कापली. तयाला लाल महाल सोडरे भाग पडले. 
आतमन्व््वास ्वाढलेलया नश्वरायांनी रंगजेबाची 
आन््णक राजरानी मानली गेलेलया संप  सुरत शहरा्वर 
हल्ा करून मोठ्या प्रमारात लूट प्राप्त केली. या 
प्रकाराने संतप्त झालेलया रंगजेबाने नमझा्ण राजे जयनसंग 
आनर निलेरखान या मात बर सरिारांस स्वराजया्वर 
पाठ्वले. तयांनी स्वराजयातील अनेक नकल्े ता यात 
घेतले. प्रसंग ओळखणयात ्वाकबगार असलेलया 
महाराजांनी तातपुरती माघार घेऊन पुरंिरचा तह केला. 
तयानुसार महाराजांना पुत् संभाजी राजांसह आ ा ये्े 

रंगजेबाचया भेटीस जा्वे लागले. ते्े रंगजेबाने 
िगाबाजी करून महाराजांना नजरकिेत ठे्वले. महाराजांनी 
अतयंत नशताफीने पहारेकऱयांचया हाता्वर तुरी िेऊन 
सुटका कर्वून घेतली.

स्वराजयात परतलया्वर नश्वरायांनी अलपा्वरीतच 
रंगजेबाला द्ा्वे लागलेले नकल्े परत नजंकफून घेतले. 

स्वराजयाचे अशसतत्व स्वतंत् ्व सा्व्णभौम आहे. हे 
सपष् करणयासाठी स्वराजयास स्व्णमानयता प्राप्त होरे 
आ्व्यक आहे, हे महाराजांचया लक्षात आले. तयांनी 
राजयानभरेकाचा ननर्णय घेतला. नश्वाजी महाराजांचया

अणधक म्यणहतीस्यठी : इस्वी सन १६५७ चया 
सुमारास कलयार, नभ्वंडी नजंकलयानंतर स्वराजयाची 
सीमा समु ाला नभडली. इं ज, च नमठाचा वयापार 
करत होते. महाराजांना समु ा्वर सतता ह्वी होती. 
पर महाराजांज्वळ लढाऊ गलबते कशी बांरायची 
ही मानहती नवहती. ततकाळ तयांनी पोतु्णनगजांशी 
संबंर प्रस्ानपत केला. पोतु्णनगजांना नसि् िीचे भय 
होते. महाराजांनी तयांना भास्वले की ते नसद्ीन्वरुद् 
लढा िेरार आहेत. रूय लैतां्व शवहयेगस (R  

 ) ्व तयाचा मुलगा फेना्ण्व शवहयेगस 
(  ) या लढाऊ जहाजे बांरराऱया 
जारकारांसोबत महाराजांनी नन्वडक कोळी राडले 
्व तयाकडून २० लढाऊ नौका तयार करून घेतलया. 

महाराजांनी अशाच लोकांना पाठ्वले की जे प्रनशनक्षत 
होऊन युद्नौका तयार करणयाचे काम करू 
शकतील. १६७५ पययंत महाराजांकडे ४०० ्ोट्या-
मोठ्या युद्नौका होतया. सुरतेचया िुसऱया स्वारीत 
महाराजांनी ही गलबते सुरतेचया नकनाऱया्वर आरली 
होती. सुरतेची लूट तया्वरून स्वराजयात आरली 
गेली. या घटने्वरून सहज लक्षात येईल की 
महाराजांनी जनमनीबरोबरच समु ा्वर सतता स्ापन 
केली. महाराजांचया या िूरदृष्ीमुळे तयांना भारताचया 
आरमाराचे जनक  महरून ओळखले जातात. तयातून 

मायनाक भंडारी, िौलतखान कानहोजी आं े यांसारखे 
सागरी योद्े पुढे आले.
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राजयानभरेकानंतर नजंकलेलया प्रिेशांना एकनत्तपरे 
राजयाचे स्वरूप आले. राजयानभरेकानंतर तयांनी कना्णटक 
मोहीम राब्वली. िनक्षर न्वजयानंतर अलपा्वरीतच 
महाराजांचे ३ एनप्रल १६८० मधये ननरन झाले. तयांचया 
ननरनाने स्वराजयाची अपररनमत हानी झाली.

१६.३ मर्यठ्य्यांच्य सव्यतांत््यसांग््यम 
्त्पती नश्वाजी महाराजांचया ननरनानंतर संभाजी 

महाराजांनी स्वराजय सांभाळले. तयांचा मुघल बािशाह 
रंगजेब याचयाशी सतत संघर्ण सुरू होता. याच काळात 

सततासंघरा्णचया काररासत्व रंगजेबाचा मुलगा अकबर 
याने संभाजी 
महाराजांशी मैत्ीपूर्ण 
नाते ननमा्णर केले. 
तयाला शासन 
करणयाकररता ्व 
मराठ्यांचे स्वराजय 
नष् करणयाकररता 

रंगजेब स्वत  
प्रचंड सैनय ्व 
अनुभ्वी सरिारांना 
घेऊन िनक्षरेत 

आला. पुढील पंच्वीस ्वरदे तयाने महाराष्ट्ात तळ ठोकफून 
मराठ्यांशी युद् केले. परंतु तो स्वराजय नष् करू 
शकला नाही. रंगजेबाने ्त्पती संभाजी महाराजांना 
अतयंत क्रफूरपरे ११ माच्ण १६८९ रोजी ठार केले. या 
घटनेनंतर मराठ्यांची माननसकता िुब्णल होईल असे 

रंगजेबाला ्वाटत होते, परंतु मराठ्यांनी एकजुटीने 
मुघलांशी लढा निला ्व आपली सतता न्वसताररत केली.

्त्पती संभाजी महाराजांचया नंतर ्त्पती राजाराम 
महाराजांनी रायगडा्वर सततेची सूत्े हाती घेतली. 

रंगजेबाने रायगडाला ्वेढा घालणयासाठी 
झुशलफकारखानास पाठ्वले. तयाने गडाला ्वेढा निला. 
गडा्वर ्त्पती राजाराम महाराज, महारारी ताराबाई, 
्त्पती संभाजी महाराजांचया पतनी येसूबाई ्व राजपुत् 
शाहू होते. ्त्पतींचया घराणयातील स्वायंनी एकाच ्वेळी 
एका गडा्वर राहरे रोकयाचे होते. ्त्पती राजाराम 
महाराजांनी नजंजी नकललया्वर जायचे आनर महारारी 
येसूबा नी रायगड नकल्ा लढ्वायचा असे ठरले. १६८९ 

मधये रागयड मुघलांचया ता यात गेला. महारारी येसूबाई 
आनर राजपुत् शाहू यांना कि करून निल्ीला पाठ्वणयात 
आले. महारारी येसूबाई पुढील ३० ्वरदे मुघलांचया 
किेत होतया.

नजंजीला जाताना राजाराम महाराजांनी मुघलांन्वरुद् 
संघरा्णची जबाबिारी 
रामचं पंत अमातय, 
शंकराजी नारायर 
सनच्व, संताजी 
घोरपडे ्व रनाजी 
जार्व यांचया्वर 
सोप्वली होती. 
संताजी ्व रनाजी 
यांचया गननमी 
कावयामळु ेमघुलांना 
आपलया प्रचंड 
सारनसाम ीचा ्व अ्वजड तोफखानयाचा उपयोग कररे 
कठीर झाले. फारसे नकल्े, प्रिेश ्व खनजना ता यात 
नसताना मराठ्यांनी मुघलांना सळो की पळो करून 
सोडले. अतयंत कठीर समयी केलेले स्वराजयाचे संरक्षर 
ही राजाराम महाराजांची स्वायंत मोठी कामनगरी होय. 

राजाराम महाराजांचया मतयूनंतर (माच्ण १७००) 
तयांची पतनी महारारी ताराबाई यांनी रंगजेबाशी लढा 
निला. अतयंत न्वपरीत पररशस्तीत स्वराजयाचे नेतत्व 
महारारी ताराबा नी 
केले. तयांनी सगळा 
कारभार एकहाती घेऊन 
आपलया सरिारांचया 
साहाययाने स्वराजय 
संघर्ण पंच्वीस ्वरदे 
चालू ठे्वला. या 
काळात युद्ाचे क्षेत् 
न्वसतारले आनर मराठे 
सरिारांनी मुघलांन्वरुद् 
महाराष्ट्ाबाहेरही संघर्ण 
केला. युद्ाचे पारडे बिलत चाललयाची ही खूर होती. 
मराठ्यांचा स्वातं यसं ाम हा मुघल सततारीशांनी 
बाळगलेली साम्ाजयाची लालसा आनर मराठ्यांचया 
मनातील स्वातं याची आकांक्षा यातील लढा होता. 

मह्यर्यिी त्यर्यब्यई

छत््ती सांभ्यिी मह्यर्यि

छत््ती र्यि्यर्यम मह्यर्यि
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अखेर रंगजेबाचया मतयूनंतर हा स्वातं यसं ाम 
संपुष्ात आला. मराठ्यांचया स्वातं य युद्ाचया प्रारंभी 
मुघल सततेचे रोरर आक्रमक होते ्व मराठ्यांचे रोरर 
बचा्वाचे होते. परंतु अठरावया शतकाचया उततरारा्णत ही 
पररशस्ती बिलली ्व मुघल सततेला नम्वून मराठ्यांनी 
ज्वळज्वळ भारतभर सततान्वसतार केला.

१६.४ णशवक्यलीन र्यज्यव्यवसथि्य
स्वराजय स्ापनेनंतर स्वराजय न्वसतारून 

महाराष्ट्ातील नानशक, पुरे, सातारा, सांगली, कोलहापूर, 
नसंरुिुग्ण, रतनानगरी, रायगड ये्ील प्रिेश; कना्णटक 
राजयातील बेळगा्व, कार्वार, रार्वाड तसेच आं  
प्रिेश, तनमळनाडू राजयातील नजंजी, ्वेल्ोर आनर 
आसपासचा बराचसा भाग स्वराजयात समान्वष् झाला 
होता. स्वराजयाचा कारभार सुवय्वशस्त राहणयासाठी 
नश्वाजी महाराजांनी आिश्ण राजयवय्वस्ा राब्वली होती.

अष्प्ररान मंडळाची नननम्णती ्व ्वाढ राजयाचया 
न्वसताराबरोबरच होत गेली. राजयानभरेकानंतर महाराजांनी 
अष्प्ररानांची न्वनशष् पिे ननमा्णर केली. तयात पेश्वा, 
अमातय, सनच्व, मंत्ी, सेनापती, सुमंत, नयायारीश 
आनर पंनडतरा्व यांचा समा्वेश होता.

नश्वरायांचया लषकरी वय्वस्ेत गुप्त हेरखातयाला 
महत््व होते. बनहजथी नाईक हेरखातयाचा प्रमुख होता. 
कोरतीही मोहीम करणयापू्वथी नश्वराय हेरांकडून बातमया 
नमळ्वत आनर मगच मोनहमेचा बेत आखत.

अष्प्ररान जेवहा स्वारी्वर जात तेवहा तयांचे 

मुतानलक (प्रनतननरी) तयांचा कारभार पाहत होते. 
अष्प्ररानांचया कचेरीतील कामांसाठी िरकिार नेमले 
जात होते. तयांत मु यत  नि्वार, मुजुमिार, फडरीस, 
सबनीस, कारखानीस, नचटरीस, जामिार (खनजनिार) 
्व पोतिार (नारेतजज्) हे अनरकारी होते.

प्रांताचया बंिोबसतासाठी राजयाचे िोन न्वभाग केले 
गेले. एक सलग असराऱया प्रिेशाचा ्व िुसरा न्वखुरलेलया 
िनक्षरेकडील प्रिेशाचा. पनहलया मुलखाचे तीन भाग 
केले. पेशवयांकडे उततरेकडील प्रिेश निला तयात 
सालहेरपासून पुणयापययंतचा ्वरघाट ्व उततर कोकराचा 
समा्वेश होता. मधयन्वभागात िनक्षर कोकर, सा्वंत्वाडी 
्व कार्वार हा भाग होता. हा सनच्वाकडे सोप्वणयात 
आला. नतसऱया भागात पू्वदेकडील ्वरघाटाचा प्रिेश 
महरजे सातारा-्वाई ते बेळगा्व आनर कोपपळपययंतचा 
प्रिेश हा भाग मं यांकडे सोप्वणयात आला. कना्णटकाचा 
स्वतंत् सुभा करून तया्वर हंबीररा्व मोनहते ्व रघुना् 
नारायर अमातय यांची नेमरूक केली गेली. या स्व्ण 
न्वभागां्वर सरसुभेिारांची नेमरूक होई ्व ते प्ररानांबरोबर 
काम करत. यास राजमंडळ  महरत. नकल्ेिार ्व 
कारकफून ्वगा्णची नेमरूक स्वत  महाराज करत. िर्वरथी 
प्ररानांनी महाराजांना नहशोब सािर करायचा अशी 
वय्वस्ा असे.

न्वभागीय कारभारात सरसुभेिार मित करत, तयांना 
िेशानरकारी महरत. मुसलमानी राज्वट ्व नश्वाजी 
महाराजांची राजयवय्वस्ा यांतील मु य फरक महरजे 

अणधक म्यणहतीस्यठी : णशवश्यही ध्यर्य्द्धत-
णशवक्यठी : जनमनीची रारा (प्रत) ही स्वायंत 
महत््वाची बाब होती. जनमनी्वरील शेतसारा 
ठर्वणयासाठी पू्वथी ननजामशाहीतील मनलक अंबर 
याने ठर्वलेली पद्त अमलात आरली गेली होती. 
पर ती नश्वाजी महाराजांनी बिलून ्वेगळी पद्त 
लागू केली. तयांनी जनमनीचे मोजमाप ठर्वणयासाठी 
काठीचे माप ठर्वले. पाच हात  ्व पाच मुठी नमळून 
एक काठी . ्वीस काठ्यांचया रस-चौरसांचा 
(लांबी-रुिीचा) एक नबघा  ्व १२० नब यांचा एक 
चा्वर  असे जनमनीचे मोजमाप ठर्वले. अणराजी 

िततो (सनच्व) यांनी गा्वोगा्वी जाऊन जनमनीचया 
संबंरातील जनमनीचा रारा , चा्वरारा , प्रतबंिी  
इतयािी बाबी ला्वरी्वरून ठर्वलया. चा्वरारा 
महरजे जमीन मोजून नतचया सीमा ठर्वरे. ड गरी 
जनमनीचया साऱयाची आकाररी नब या्वर न करता 
नांगरा्वर होई. आकाररीत जनमनीचया कसाबरोबर 
नपकाची प्रतही पाहणयात येई. आकार (सारा) 
ठर्वताना तीन ्वरायंचया उतप ाची सरासरी घेऊन 
मगच सारा ठर्वणयात येई. ्वाजट (पडीक) जमीन, 
जंगल, कुरर इतयािी गा्वची जमीन साऱयासाठी 
न्वचारात घेतली जात नसे.
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छत््ती श्यहू मह्यर्यि

नानासाहेब यांना 
पेश्वेपि बहाल केले. 
या काळात झालेलया 
पाननपतचया नतसऱया 
युद्ात मराठ्यांचा 
पराभ्व झाला. 
मराठ्यांची सतता िुब्णल 
झाली.

मराठी सततेची 
घडी पुनहा एकिा 
बस्वणयाचा प्रयतन 

मार्वरा्व पेशवयांनी केला. पाननपतचा पराभ्व हा के्वळ 
राजकीय पराभ्व नसून तयाचा मोठा पररराम मराठ्यांचया 
माननसकते्वर िेखील 
झालेला निसून येतो. 
मराठ्यांमधये पुनहा चैतनय 
ननमा्णर करणयाचे तसेच 
उततरेमधये मराठ्यांचे 
प्रभुत्व प्रस्ानपत 
करणयाचे प्रयतन 
मार्वरा्वांनी केले. 
पाननपतचा मोठा पराभ्व 
पच्वून उततरेचया 
राजकाररात रैया्णने उभे राहणयात मराठे यशस्वी झाले. 
ही बाब अतयंत महत््वाची होती. यामधये मलहाररा्व 
होळकर, अनहलयाबाई होळकर, रघूजी भोसले, महािजी 
नशंिे, नाना फडर्वीस यांचा मोलाचा ्वाटा आहे.

मलहाररा्व हे 
इंिौरचया घराणयाचे 
संस्ापक होते. तयांनी 
िीघ्णकाळ मराठी 
राजयाची से्वा केली. 
पाननपतचया युद्ानंतर 
उततरेत मराठ्यांची 
प्रनतष्ठा सा्वरणयात 
तयांचा मोठा ्वाटा होता. 
मलहाररा्वांचा पुत् 
खंडेरा्व याचया मतयूनंतर 

म्यधवर्यव ्ेशव्य

्णहल्य ब्यिीर्यव ्ेशव्य

सरसुभे महसुली न्वभाग नसून कारभार वय्वस्ेसाठीच 
केले गेले. तयामुळे सुभेिार मनमानी करू शकत नसत.

सुभेिारास सरकारी कर्वसुलीचे कामी प्रजेचे 
परंपरागत अनरकारी, परगणयाचे िेशमुख ्व िेशपांडे 
यांचया्वर अ्वलंबून राहा्वे लागत होते. जनमनीची 
लाग्वड ्व ्वसाहत कर्वून सरकारचा सारा गोळा कररे 
हे िेशमुखाचे मु य काम असे. स्व्ण सरकारी अनरकाऱयांना 
्वतन न नमळता ्वेतन निले जात होते.

गा्व हे राजयवय्वस्ेत महत््वाचे घटक होते. न्वीन 
गा्वे ्वस्वली जाऊ लागली. ते्ील रयतेला कसणयास 
गुरेढोरे, बीजासाठी िारा-पैका, उिरनन्वा्णहासाठी िारा-
पैका िेणयात येई ्व तो ऐ्वज िोन ्वरायंनी जेवहा पीक 
येई तेवहा कापून घेतला जाई. या पद्तीला तगाई 
पद्त  महटले गेले. 

१६.५ श्यहू मह्यर्यि्यांची सुटक्य
रंगजेबाचया मतयूनंतर िेखील मुघलांचे मराठ्यांना 

पराभूत करणयाचे प्रयतन सुरूच होते. मराठ्यांमधये फफूट 
पाडून तयांचा पराभ्व करणयाचा प्रयतन मुघलांनी केला. 
तयासाठी मुघलांचया 
किेत असलेलया शाहू 
महाराजांची तयांनी 
सुटका इ.स.१७०७ 
मधये केली. या 
सुटकेनंतर महारारी 
ताराबाई आनर शाहू 
यांचयात युद् झाले. 
तयात शाहू महाराजांचा 
न्वजय झाला. तया 
्वेळी शाहू महाराजांचया पक्षात महत््वाची कामनगरी 
बजा्वरारे बाळाजी न्व््वना् यांची पेश्वेपिा्वर नेमरूक 
झाली. तेवहापासून पेश्वे काळ सुरू झालेला निसून येतो.

१६.६ ्ेशवेक्यळ
बाळाजी न्व््वना्ांचया नंतर पनहला बाजीरा्व 

यांना पेश्वे पिा्वर ननयुक्त केले गेले. तयांचया कारनकिथीत 
मराठी साम्ाजयाचा न्वसतार माळ्वा, राजस्ान आनर 
बंुिेलखंडामधये झाला. तयांनी ननजामाला नामोहरम केले. 
पनहला बाजीरा्व यांचयानंतर बाळाजी बाजीरा्व उफ्क मलह्यरर्यव होळकर
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अणधक म्यणहतीस्यठी : अफगानरसतानातून आलेले 
पठार नहमालयाचया पायरयाशी अयोधयेज्वळ स्ानयक 
झाले होते. या पठारांना रोनहले महरतात. रोनहलखंड या 
ना्वाने हा प्रिेश ओळखला जातो. नजीब खान हा 
रोनहलयांचा सरिार होता. उततर भारतातील मराठ्यांचे 
्वच्णस्व तयाला मानय नवहते. तयाने अफगानरसतानचा 

बािशाह अहमिशाह अ िाली याला भारतात येणयास 
ननमंनत्त केले. तयाचया सांगणया्वरून अ िालीने भारता्वर 
स्वारी केली. प्रचंड प्रमारात लूट करून तो परतला. परंतु 
मराठ्यांनी तयाचया सैनयाचा अटकेपययंत पाठलाग केला ्व 
अटके्वर मराठ्यांचा ध्वज फडकला. अटक हे सधयाचया 
पानकसतानात आहे. 

इंिौरचया कारभाराची 
सूत्े अनहलयाबाई होळकर 
यांनी सम््णपरे सांभाळली. 
तयांचया काळात महे््वर हे 
राजयकारभाराचे प्रमुख क  
होते. तयांनी भारतात 
महत््वाची  रानम्णक स्ळे, 
मंनिरे, घाट, रम्णशाळा, 
पारपोई यांची उभाररी 
केली. तया प्रजानहतिक्ष, अणहल्य्यब्यई होळकर

लोककलयारकारी आनर उतकृष् प्रशासक होतया.
नागपूरकर भोसलयांपैकी 

रघूजी भोसले हे स्वायंत 
कत्णबगार होते. तयांनी पू्व्ण 
भारतात बंगालपययंत मराठी 
सततेचा िरारा ननमा्णर 
केला. पाननपतचया 
पराभ्वानंतर उततर भारतात 
मराठ्यांचे ्वच्णस्व आनर 
प्रनतष्ठा ननमा्णर करणयाची 

रघूिी भोसले
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्ोरले बाजीरा्व, नानासाहेब पेश्वे, नपलाजी जार्वरा्व 
यांची उतकृष् वयशक्तनचत्े उपल र आहेत. नचत्काम 
ब रा ्वाड्ांचया िश्णनी भागां्वर तसेच नि्वारखानयाचया 
्व शयनगहांचया नभंती्वर आढळून येते. िे्वालयात 
मंडपाचया नभंती, ओ्वऱया, नशखरे, गाभाऱयाचया नभंती 
आनर ्त ही सुद्ा नचत्कामाने सुशोनभत केलेली 
निसतात. ्वाठारचा नाईक ननंबाळकरांचा ्वाडा, 
मेर्वलीचा नाना फडरन्वसांचा ्वाडा, चांि्वडचा 
रंगमहाल, मोरगा्वचे मयूरे््वर मंनिर, पांडे््वरचे 
नश्वमंनिर, बेन्वडीचा मठ अशा काही नठकारी 
अद्ापही अठरावया शतकातील नभशततनचत्े आहेत. या 
नभशततनचत्ांचे न्वरय मु यत: पौरानरक आहेत. तयांत 
रामायर, महाभारत आनर पुरारे यांतील प्रसंग आहेत. 
िशा्वतार आनर कृषरलीलांची नचत्े स्व्णत् आढळतात. 
ततकालीन सामानजक जी्वनातील प्रसंगही लोकनप्रय 
होते. राजसभा, राजपुरुरांची भेट, नमर्वरुकी यांचा यात 
समा्वेश होतो. 

कामनगरी महािजी 
नशंिे यांनी केली. तयांनी 

च लषकरी तजज्ांचया 
माग्णिश्णनाखाली आपली 
फौज प्रनशनक्षत केली 
आनर आपला तोफखाना 
सुसजज केला. 
महािजींनी अनतशय 
प्रनतकफूल पररशस्ती्वर 
मात करून मोठ्या 
नजद्ीने इ.स.१७७१ ते 

१७९४ या काळात निल्ीचा कारभार सक्षमपरे पानहला. 
मार्वरा्व पेशवयांचया मतयूनंतर मराठ्यांचया राजयाची 
घडी नाना फडर्वीस आनर महािजी नशंिे यांनी 
बस्वली.

पेश्वा मार्वरा्वांनंतर गािी्वर आलेले नारायररा्व 
आनर स्वाई मार्वरा्व हे िोनही पेश्वे अलपायुरी ठरले. 
तयांचया अकाली मतयूनंतर मात् मराठ्यांचया सततेचा ऱहास 
सुरू झाला. या सुमारास मुघलांची सतता िेखील िुब्णल 
झालेली होती. या पररशस्तीचा फायिा घेऊन इं जांनी 
मराठ्यांचया राजकाररात नशरका्व केला. शे्वटचा पेश्वा 
िुसरा बाजीरा्व याचया काळात मराठा इं जांमधये झालेलया 
युद्ात मराठ्यांची सतता पूर्णपरे नष् झाली आनर 
भारता्वर इं जांची सतता प्रस्ानपत झाली. इं जांनी स्व्ण 
भारत आपलया अानरपतयाखाली आरला.

१६.७ कल्य, सथि्य्त्य, स्यणहत्य
कल्य : सनचत् हसतनलशखत पोरया, पटनचत्े ्व 

नचनत्त पनत्का, लघुनचत्े आनर काचनचत्े या न्वन्वर 
स्वरूपांत मराठी नचत्कलेचा अान्वषकार झालेला 
आढळतो. भग्व ीता , सप्तशती , भाग्वतपुरार  
अशा काही संसकृत आनर ज्ाने््वरी , नश्वलीलामत , 
पांड्वप्रताप  अशा काही मराठी ं्ांची सनचत् 

हसतनलशखते उपल र अाहेत. तयांतून िशा्वताराची नचत्े 
आढळतात. पोरयांचया फ ां्वर गरपती, ि् नरनसि् री, 
रामपंचायतन, गोपालकृषर, न्वषरुल मी यांची नचत्े गडि 
अशा लाल, नहरवया आनर नप्व ा रंगांनी नचनत्त 
केली आहेत. लघुनचत्ांमधये वयशक्तनचत्े, रागमाला, 
तालमाला, नमर्वरुकी इतयािी प्रसंगांची नचत्े आहेत. 

मह्यदिी णशांदे

लघुणचत् - मर्यठी णचत्कल्य

मराठी अमलात मु यत  भजन-कीत्णन होई. 
्वीर्वतती ननमा्णर कररारे पो्वाडे, ्वा ् मय या काळात 
तयार झाले. ऐनतहानसक कावय शानहरांचया पो्वाड्ातून 
्व कटा्वातून ननमा्णर झाले. ्त्पती नश्वाजी महाराजांचया 
काळातील अज्ानिास याने अफझलखान ्वरान्वरयी 
रचलेला आनर तुळसीिासाने नसंहगडचया लढाईचा 
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रचलेला पो्वाडा प्रनसद् आहे. 
उततर पेश्वाईत ला्वरी ्वा ् मयाला बहर आला. 

या क्षेत्ात अनंतफिी, प्रभाकर, रामजोशी, सगनभाऊ ्व 
होनाजी बाळा यांनी मोठा लैनकक नमळ्वला.

मराठेशाहीत ला्वरीनतय, कोळीनतय, गजनतय, 
्वा या मुरळीचे नतय, ्वासुिे्वाचे नतय यांची जोपासना 
झाली. संगीत कलेची उपासनाही केली गेली.

सथि्य्त्य : नश्वाजी महाराजांनी िुग्ण-स्ापतयाला 
प्रारानय निले. ि खनमधये तीन शतके नकललयांची रचना 
झाली होती. तयाचा उपयोग महाराजांना झाला. तयांचया 
पिरी या न्वरयातील जारकार िेखील होते. पुणयातील 
कसबा गरपती ्व न्व ल्वाडीचा न्वठोबा या मंनिरांचा 
्वीरमाता नजजाबा नी जीरयोद्ार केला. पेश्वे काळात 
राजयात संप ता आली आनर स्व्ण प्रकारचया 
कलानशलपाला न्वचैतनय प्राप्त झाले. पुरे, सातारा, 
नानशक या शहरांची ्वाढ झाली. सगळीकडे फरसबंि 
रसते, िुतफा्ण नचरेबंि ्वाडे, मरूनच कमानिार ्वेशी असे 
नचत् निसू लागले.

उततर पेश्वाईत मंनिर बांररीला मोठ्या प्रमारा्वर 
आरंभ झाला. ही मंनिरे तीन प्रकारची आहेत. 
याि्वकालीन घाटाची मंनिरे सास्वड (्वटे््वर, 
संगमे््वर), मा ली (न्व््वे््वर), जेजुरी अशा नठकारी 
निसतात. ती आकाराने मोठी असत. तया मंनिराचे 
न्वरान तारकाकृती असे, मंनिराचे जोते अनेक ्रांनी 
बांरले जात होते ्व तयाला न्वन्वर ना्वे असत. नशखरांचे 
बांरकाम न्वटांचे असे आनर ते चुनेग ी पद्तीने 
केलेले असे. नानशकचे काळाराम, गोराराम, सुंिरनारायर, 
यंबके््वर ये्ील महािे्वाचे तसेच ने्वाशाचे मोनहनीराज 

ही मंनिरे माळ्वा-राजस्ानमरील मंनिरांसारखी आहेत. 
या मंनिरांची संपूर्ण बांररी िगडी होती. या मंनिरांमधये 
इतर प्रकारचया मंनिरांपेक्षा कोरी्वकाम अनरक आहे. 
नतसऱया प्रकारात पुरे, सातारा, ्वाई, यांसार या 
नठकारांचया मंनिरांची बांररी खास पद्तीची होती. या 
पद्तीचया ्वैनशषट्यांमधये चौकोनी गाभारा, कमानींची ्व 
तयासमोर लाकडी सभामंडप, गाभारा यांचा समा्वेश 
होतो. नशखर टपपयाटपपयाने ननमुळते होत जाते. नशखरां्वर 
लहान कोनाड्ांतून चुनेग ीमधये मूनत्णकाम केलेले 
असून मूतथी सुबक ्व उठा्विार असतात. यामधये 
िशा्वतार, िे्व-िे्वतांचया मूतथी, शसत्या आनर पुरुर 
यांचया मूतथी आहेत. िगडी िीपमाळा हे मंनिरांचे खास 

णसांधुदुगया

अणधक म्यणहतीस्यठी : ्वाड्ांचया बांरकामात 
कचया ्व पककया न्वटा ्वापरत. ्वाड्ांचा 
तळमजला िगडी तर ्वरचे मजले न्वटांचे असत. 
लाकडी खांब-तुळया यां्वर आरारलेले सामानयपरे 
तीन नक्वा पाच मजले  असत. प्रशसत अशा 
मोक ा चौकांभाे्वती खोलया बांरलया जात. 
्वाड्ांमधये ब रा िोन चौक असत. काही 
्वाड्ांमधये तीन ते सात चौक िेखील असत. 
पुणयाचा न्वश्ामबाग ्वाडा, मेर्वलीचा नाना 
फडरन्वसांचा ्वाडा आनर कोपरगा्वचा 
राघोबाबािािांचा  ्वाडा या मोठ्या ्वाड्ांना अनेक 
चौक होते. ्वाड्ामरील खांब आनर तुळया 
चौकोनी असत. तयात भौनमनतक नक्षीचया जोडीला 
्वेलपतती ्व मरेमरे पोपट, मोर, माकडे यांचया 
आकृती असत.
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स्वयं्वर , श्ीरर नाझरेकर यांनी पांड्वप्रताप , 
हररन्वजय , रामन्वजय  आनर मोरोपंत यांनी अनु्वाि 

केलेला महाभारत  यासार या अनेक सुप्रनसद् 
सानहतयकृती ननमा्णर झालया. जुनया मराठी ऐनतहानसक 
सानहतयातील ं्ांमधये बखर सानहतय महत््वपूर्ण आहे. 
शूर्वीरांचे गुरगान, ऐनतहानसक घडामोडी, लढाया, ्ोर 
पुरुरांची चररत्े यांन्वरयीचे लेखन आपरांस बखरीत 
्वाचायला नमळते. उिा., सभासि बखर , 
भाऊसाहेबांची बखर, पाननपतची बखर . पेश्वे 

काळात कृषर ियार्ण्व आनर श्ीरर हे प्रमुख क्वी 
होते. मनहपतीचा भशक्तन्वजय  हा ं् याच काळातील 
आहे.

१६.८ व्य्य््यर, उदोग व सम्यििीवन
वयापारउिीमा्वर राजयाची आन््णक भरभराट 

अ्वलंबून असते याची जार ्त्पती नश्वाजी महाराजांना 
होती. तयांनी नठकनठकारी पेठा ्वस्वून वयापाऱयांना ्व 
उद्ोजकांना प्रोतसाहन निले होते. या पेठां्वर शेटे ्व 
महाजन हे ्वतनी अनरकारी नेमले जात असत. चौल, 
राजापूर, िाभोळ, केळशी,  रतनानगरी ही या काळातील 
काही महत््वाची बंिरे ्व वयापारी उलाढालीची क े 
होती. िाभोळ ये्ून नमरे, लाख ्व जाडेभरडे कापड 
इतयािी गोष्ी ननया्णत केलया जात. चौल ये्ून रेशमी 
कापड, अफफू ्व नीळ या ्वसतू ननया्णत केलया जात 
असत. राजापूर ये्ून नमरे, ्वेलिोडे, सुती कापड यांचा 
वयापार होत असे. राजापूर ये्ून माल भरून परिेशी 

िेिुरी

्वैनशषट्य आहे. जेजुरी ये्ील िीपमाळा शहाजीराजांनी 
बांरलेलया आहेत. ब तेक गा्वे ्व मंनिरे नद्ांचया 
काठी असलयाने मंनिरांचया समोरचया निीतीरा्वर िगडी 
घाटही बांरणयात आले. नानशक, पुरतांबे, ्वाई, 
मेर्वली, मा ली इ. नठकारी असे न्वसतीर्ण घाट 
निसतात. अनेक नठकारी बांरलेलया ् या (समारी) 
लक्षरीय आहेत. 

स्यणहत्य : या काळात मराठी सानहतयाचा मोठ्या 
प्रमारात न्वकास झाला. समकालीन संत तुकाराम 
्वारकरी संप्रिायातील प्रमुख अाधयाशतमक क्वी होते. 
तयांनी रचलेलया अभंगांमुळे समाजा्वर मोठा प्रभा्व 
पडला. सम््ण रामिासांनी मराठीमधये िासबोर  आनर 
मनाचे ्लोक  नलनहले. ्त्पती नश्वाजी महाराजांनी 

फारसी श िांना पया्णयी संसकृत श ि असरारा 
राजयवय्वहारकोश  हा ं् तयार कर्वून घेतला. ्त्पती 

संभाजी महाराज हे स्वत  उततम सानहशतयक आनर 
संसकृत भारेचे उततम जारकार होते. ्त्पती संभाजी 
महाराजांनी बुरभूरर  हा संसकृत ं् नलनहला. 
राजनीती्वरील प्राचीन भारतीय ं्ांचे अ्वलोकन करून 
तयाचे सार संभाजी महाराजांनी बुरभूरर या ं्ात 
मांडले. संभाजी महाराजांना संसकृतसह अनेक भारा 
अ्वगत होतया. नानयकाभेि , नखशीख  आनर 
सातसतक  हे ज भारेतले ं् तयांनी नलनहले. महममि 

कासीम फेररसता याने बारा खंडात गुलशने इ ानहमी  
हा नहंिुसतानाचा इनतहास नलनहला.

अठरावया शतकात ्वामन पंनडत यांनी 
य्ा््णिीनपका , रघुना् पंनडत यांनी नलिमयंती 

अणधक म्यणहतीस्यठी : स्वराजयातील 
उद्ोगांना संरक्षर िेणयाचे नश्वाजी महाराजांचे 
रोरर होते.  याचे उततम उिाहरर महरजे नमठाचा 
उद्ोग होय. तयांनी कोकरातील मीठ उद्ोगाला 
संरक्षर निले. तया ्वेळी पोतु्णगीजांचया ता यातील 
प्रिेशातून स्वराजयात नमठाची आयात मोठ्या 
प्रमारात होत असे. तयामुळे कोकरात उतपानित 
होराऱया नमठाचया न्वक्री्वर प्रनतकफूल पररराम 
होतो. हे धयानात घेऊन महाराजांनी पोतु्णगीजांचया 
प्रिेशातून स्वराजयात येराऱया नमठा्वर मोठी जकात 
बस्वली. पोतु्णगीजांकडून येरारे मीठ महाग होऊन 
तयाचया आयातीत घट वहा्वी आनर स्ाननक 
नमठाची न्वक्री ्वाढा्वी हा तया मागचा हेतू होता.
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मराठ्यांचया स्वराजयस्ापनेपासून ते साम्ाजय 
न्वसतारापययंतचा प्र्वास हा मधययुगीन भारतातील 
महत््वाचा घटक आहे. मराठ्यांची सतता संपुष्ात आली 
्व इं जांनी ब तंाश भारत आपलया अानरपतयाखाली 
आरला. अनेक क्षेत्ांत शस्तयंतरे घडून आली.  
मधययुगातून आरुननक कालखंडाकडे भारताची ्वाटचाल 
सुरू झाली.

अणधक म्यणहतीस्यठी : मर्यठेक्यलीन 
शहरीकरि-राजकीय न्वसतार आनर वयापारी 
हालचाली यातून मराठी राजयात शहरीकरराचा 
न्वकास झाला असे निसून येते. न्वन्वर 
उद्ोगरंिे, वयापार, वय्वसाय यांचया 
नननमतताने अनेक शहरे उियास आली. पेश्वे 
काळात शहरीकरराचे प्रमार अनरक ्वाढले. 
पेशवयांनी पुरे ही आपली राजरानी केलयामुळे 
पुणयाचा न्वसतार मोठ्या प्रमारात झाला.  
अनेक बाजार पेठांची सं या ्वाढली. पुरे, 
इंिापूर, सास्वड, जु र, कलयार, नभ्वंडी, 
्वेंगलुा्ण, पठैर, कोलहापरू, सातारा, अहमिनगर, 
कोकरातील समु नकनाऱया्वरील अनेक लहान 
मोठी बंिरे ही वयापार उद्ोगाचया नननमतताने 
भरभराटीला आलेली होती.

वयापाऱयाचंी जहाज ेताबंडा समु  ्व इरारचया आखाताकडे 
जात असत.

गा्व अ््वा खेडे हे स्वराजयातील एक महत््वाचा 
घटक होते. ते स्व्ण बाबतींत स्वयंपूर्ण असे. तयामुळेच 
राजय कोराचेही असले तरी तया भागातील अ््णवय्वस्े्वर 
फार पररराम होत नसे. प्रतयेक खेड्ात बारा बलुतेिार 
असत. तयांचे वय्वसाय ्वंशपरंपरेने ठरलेले असत. 
बलुतेिारी पद्तीमरील प्रतयेक वय्वसायाला समाजात 
ननश्चत असे एक स्ान होते.  सोनार, लोहार, तांबट 
इतयािी बलुतेिार आपापला वय्वसाय संाभाळत असत. 
मोठ्या खेड्ात आठ्वड्ाचा बाजार भर्वला जात असे. 
अशा खेड्ाला कसबा असे महटले जाई. तयात लोक 
िैनंनिन गरजेचया लागराऱया ्वसतू खरेिी करणयास येत 
असत. कापड उद्ोग, रातुकाम, साखर उद्ोग असे 
काही उद्ोग अशसतत्वात होते.

ततकालीन महाराष्ट्ातील समाजात सरिार, ्वतनिार, 
बलुतेिार आनर रयत असे ्वग्ण होते. ामीर भागात 
रयतेमधये शेतकऱयांची सं या अनरक होती. महाराष्ट्ात 
्वाई, नानशक, पैठर इतयािी नठकारी पाठशाळा 
चाल्वलया जात असत. समाजामधये पारंपररक सर, 
उतस्व, त ्वैकलये इतयािी उतसाहाने साजरे केले जात. 
सर उतस्वांना राजयवय्वस्ेकडून िेखील प्रोतसाहन नमळत 
असे कारर अशा प्रकारचया सामानजक उतस्वांमुळे 
लोकांमधये न्वचैतनय ननमा्णर होणयास मित होते ्व 
ऐकयाचे ्वाता्वरर ननमा्णर होत असे. 

सव्यध्य्य्य

प्र.१ (अ) णदलेल्य्य ््य्यया्य्यां्ैकी ्योग्य ््य्यया्य णनवडून 
णवध्यन ्ूिया कर्य.

 १. भारतातील आरमाराचे जनक महरून .......... 
ओळखले जातात.

  (अ) ्त्पती नश्वाजी महाराज
  (ब) ्त्पती संभाजी महाराज
  (क) ्त्पती राजाराम महाराज
  (ड) ्त्पती शाहू महाराज

 २. अफगानरसतानातून आलेले पठार नहमालयाचया 
पायरयाशी ........ ज्वळ स्ानयक झाले होते.

  (अ) ्वारारसी (ब) म्ुरा
  (क) अयोधया  (ड) निल्ी
 ३. ्त्पती संभाजी महाराजांनी ......... हा 

संसकृत ं् नलनहला.
  (अ) नानयकाभेि (ब) बुरभूरर
  (क) नखशीख (ड) सातसतक
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ब्यांधक्यम ्द्धत

मूणतयाक्यम णठक्यिे

ब्यांधक्यम स्यणहत्य

 (ब) चुकीची िोडी दुरुसत करून णलह्य.
 १. नाईक ननंबाळकरांचा ्वाडा - ्वाठार
 २. नाना फडरन्वसांचा ्वाडा  - मेर्वली
 ३. काळाराम मंनिर     - जेजुरी
 ४. मोनहनीराज मंनिर     -  ने्वासे

 (क) न्यवेे णलह्य.
 १. स्वराजयातील जमाखच्ण ठे्वरारा -
 २. न्वभागीय कारभारात मित कररारा -
 ३. रोनहलयांचा सरिार-

प्र.२ ्ुढील सांकल्न्य णचत् ्ूिया कर्य.

प्र.३ ्ुढील णवध्यने सक्यरि स्ष्ट कर्य.
 १. शहाजीराजांना स्वराजयाचे संकलपक महटले 

जाते.
 २. ्त्पती नश्वाजी महाराजंानी आरमारिल 

उभारले.
 ३. ्त्पती नश्वाजी महाराजांनी पोतु्णगीजांकडून 

येराऱया नमठा्वर मोठी जकात बस्वली.

प्र.४ टी््य णलह्य.
 १. मराठाकालीन कला
 २. मराठाकालीन स्ापतय
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