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प्रस्ाविा

नवद्ाथणी नमत्रांिो, 

 इ्यत्ता न्तसरी ्ेत पाचवीप्ययं्त इन्तहास व िागररकशासत्र नवष्याचे अध्य्यि ्तुमही  ‘पररसर अभ्यास भाग-१’ 
व ‘पररसर अभ्यास भाग-२’ मध्ये केले आहे. इ्यत्ता सहावीपासूि अभ्यासक्रमा्त इन्तहास व िागररकशासत्र 
हे सव्तंत्र नवष्य आहे्त. इ्यत्ता सहावीपासूि ्या दोनही नवष्यांचा समावेश एकाच पाठ्यपुस्तका्त करण्या्त 
आला आहे. इ्यत्ता सा्तवीचे पाठ्यपुस्तक ्तुमच्या हा्ती दे्तािा आमहांला आिंद वाट्तो. 

हा नवष्य िीट समजावा, मिोरंजक वाटावा, आपल्या पवूमिजांिी केलेल्या का्यामि्तूि प्रेरणा नमळावी, ्या हे्तूिे 
पाठ्यपुस्तकाची रचिा केलेली आहे. ्या पाठ्यपुस्तकाच्या अभ्यासािे ज्ािाबरोबरच ्तुमहांला आिंद नमळावा 
असे आमहांला वाट्ेत. त्यासाठी पाठ्यपुस्तका्त रंगी्त नचत्रे, िकाशे नदलेले आहे्त. पाठ्यपुस्तका्तील प्रत्येक 
पाठ लक्षपूवमिक अभ्यासावा. त्या्तील जो भाग ्तुमहांला समजणार िाही ्तो भाग नशक्षक, पालक ्यांच्याकडूि 
समजाविू घ्यावा. नदलेल्या चौकटीं्तील मजकूर ्तुमच्या ज्ािा्त भरच घालेल. इन्तहास हा नवष्य रंजक असूि 
्तो आपला नमत्र आहे, असे समजूि हे पुस्तक अभ्यासले ्तर ्तुमहांला त्याची गोडी निच््च्तपणे लागेल.

इन्तहासाच्या भागा्त ‘मध्य्युगीि भार्ताचा इन्तहास’ नदलेला आहे. मध्य्युगीि भार्ताच्या जडणघडणी्त 
महाराष्ट्राचे सथाि व भनूमका केंद्रसथािी ठेवूि पाठ्यपुस्तकाची मांडणी करण्या्त आलेली आहे. त्या्तूि 
्तुमहांला आपण भार्ताचे िागररक असण्याच्या जानणवेबरोबरच आपल्या क्तमिव्याची जाणीव होणेही अपनेक्ष्त 
आहे. 

िागररकशासत्राच्या भागा्त भार्ती्य संनवधािाची ओळख करूि देण्या्त आली आहे. भार्ताच्या संनवधाि 
निनममि्तीची पा्वमिभूमी, संनवधािाची उद्ेनशका, संनवधािा्तील मूलभ्ूत हक्क आनण मागमिदशमिक ्तत्वे हा आश्य 
मांडण्या्त आला आहे. आपल्या देशा्तील कारभार सनंवधाि, का्यदे व नि्यम ्यांच्यािुसार चाल्तो हे सोप्या 
भाष्ेत सांनग्तले आहे. ्ुतमचे अध्य्यि जास्ती्त जास्त कृन्तप्रधाि वहावे, ्यासाठी उपक्रम देण्या्त आले आहे्त. 
आपण देशाचे भावी िागररक असूि देशाचे भनव्तव्य घडवणार आहो्त, ही जाणीव घेऊिच ्तुमही पुढच्या 
वगामि्त प्रवेश कराल.

इन्तहासाच्या अभ्यासा्ूति आपल्या पूवमिजांच्या क्तमिबगारीचे ज्ाि हो्ते. त्याला िागररकशासत्राच्या 
अभ्यासाची जोड नमळाली महणजे राष्ट्राचे व समाजाचे भनवष्य घडवण्याच्या नदशेिे आपली क्तमिव्ये का्य 
आह्ेत हेही समज्ेत. त्यासाठीच हा सं्युक्त अभ्यासाचा उपक्रम आहे.

पुणे
नदिांक : २८ माचमि २०१७

(डॉ.सुनिल मगर)
संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व
अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.



- नशक्षकांसाठती -

इ्यत्ता सहावीसाठी इन्तहास व िागररकशासत्र ्या नवष्यांचे पाठ्यपुस्तक आपण नशकवलेले आहेच. 
प्रस्तु्तच्या इ्यत्ता सा्तवीच्या पाठ्यपुस्तका्त मध्य्युगीि भार्ताच्या इन्तहासाची मांडणी केलेली आहे.

इन्तहासाच्या ्या मांडणीचे वनैशषट्य महणजे ्ती महाराष्ट्रकेंद्री आहे. आपला प्रां्त भार्ती्य संघराज्याचा 
घटक असला ्तरी इन्तहास समजूि घे्तािा महाराष्ट्राच्या दृष्ीिे महणजेच भार्ताच्या इन्तहासा्त महाराष्ट्राचे 
सथाि, भूनमका आनण ्योगदाि समोर ठेवूि समजूि घ्ेतला ्तर नवद्ार्यायंची राष्ट्रभाविा अनधक पररपक्व 
होईल. त्या्त आपल्या पूवमिजांिी राष्ट्रासाठी िेमके का्य केले हे समजेल व त्या्तूिच आपल्या आजच्या 
राष्ट्री्य जबाबदारीचे व क्तमिव्याचे भािही नवकनस्त होईल.

्या संदभामि्त साहनजकच स्तराव्या श्तका्त नशवछत्रप्ती नशवाजी महाराजांंिी सथापि केलेले सवराज्य 
महत्वाचे ठर्ते. सवराज्यनिनममि्तीचे आकलि होण्यासाठी नशवाजी महाराजांच्या उद्यापूवणी भार्ता्तील आनण 
महाराष्ट्रा्तील पररच्सथ्ती समजली पानहजे, महणजेच भार्ताचा इन्तहास समजला पानहजे. ्या धोरणािे त्याची 
मांडणी केली आहे. नशवाजी महाराजािंी सथापिा केलेल्या सवराज्यावर नशवाजी महाराजांच्या मृत्यूिं्तर 
उत्तरेकडूि आलेल्या आक्रमणास महाराष्ट्रािे कसे ्तोंड नदले व सवराज्याचे कसे रक्षण केले ्याची चचामि 
करण्या्त आली आहे. ्या आक्रमणाला पर्तूि लावल्यािं्तर मराठ्यांिी महाराष्ट्राच्या सीमांचा नवस्तार करूि 
बहु्तांश भार्त व्यापला. सवराज्याच्या साम्ाज्या्तील रूपा्ंतराचे नववेचि हा त्यापुढचा भाग. नरिनटशांिी भार्त 
नजंकला व त्याच्यावर राज्य केले हे सवायंिाच ठाऊक अाहे; परं्तु ्या प्रनक्र्ये्त नरिनटशांिा रोखण्या्त महाराष्ट्र 
कसा आघाडीवर हो्ता हे समजणेही न्त्तकेच महत्वाचे आहे. नरिनटशांची सपधामि मराठ्यांशी हो्ती व त्यांिी 
भार्त नजंकूि घे्तला ्तो मराठ्यांशी मुकाबला करूिच. ही जाणीव आपल्या सामर्यामिची व क्तमिव्याची आहे. 
अध्य्यि-अध्यापि कर्तािा ही भाविा नवद्ार्यायंच्या मिा्त निमामिण होणे अपेनक्ष्त आहे. पाठ्यपुस्तकामागील 
ही भनूमका नचत्ररूपािे व्यक्त करणाऱ्या मुखपृष्ावर मराठी सत्तचेा नवस्तार दशमिवण्यासाठी भार्ताच्या सथूल 
िकाशाचा उप्योग केला आहे.

िागररकशासत्राच्या भागा्त भार्ताच्या सनंवधािाची ओळख करूि देण्या्त आली आहे. हा नवष्य एकाच 
शैक्षनणक वषामि्त नशकवणे शक्य िसल्यािे दोि इ्यत्तांमध्ये त्याची नवभागणी केली आहे. ्या इ्यत्ते्त 
सनंवधािाची आव््यक्ता, संनवधािा्तील मूल्ये, उदे्नशका, मूलभू्त हक्क व क्तमिव्ये आनण मागमिदशमिक ्तत्वे 
्यांसंबंधीच्या आश्यावर भर आहे. सनंवधािा्तील शासि ्यंत्रणेचे सवरूप आनण त्यावर आधारलेल्या राजकी्य 
प्रनक्र्येचा अभ्यास इ्यत्ता आठवी्त करा्यचा आहे. त्या अिुषंगािे इ्यत्ता सा्तवी व इ्यत्ता आठवी्तील 
िागररकशासत्र नवष्याचा आश्य परसपरपूरक आहे. नवद्ार्यायंिा त्याचे अनधक चांगले आकलि होईल, ्या 
दृष्ीिे त्याची मांडणी केली आहे. आश्याची मांडणी िावीन्यपूणमि रर्तीिे करण्या्त आली आहे. ्ती 
ज्ािरचिावादावर आधारर्त आहे, पर्ंतु त्याही पलीकडे जाऊि राजकी्य व्यवसथेबाब्तची उदासीि्ता दूर 
करूि, नवद्ार्यायंिा समाजाचे घटक बिवण्यास प्राधान्य देण्या्त आले आहे. आश्याची मांडणी अगदी 
सोप्या भाषे्त करण्या्त आली आहे. पाठ्यपुस्तकाची वाचिी्य्ता वाढण्यास त्याची मद्त होईल.

नशक्षकांिी प्रस्तु्त पाठ्यपुस्तक नशकव्तािा वृत्तपत्रे, दूरदशमििवरील बा्तम्या, अभ्यासकािंी केलेल्या 
नचनकतसा ्यांचा वापर करूि नवद्ार्यायंमध्ये समग्र दृच्ष्कोि नवकनस्त होण्यास मद्त करावी. इन्तहास व 
िागररकशासत्राचे अध्य्यि आनण अध्यापि चालू घडामोडींच्या संदभामि्त केल्यास ्ेत अनधक अथमिपूणमि ्तर 
हो्तेच पण त्याचबरोबर मूल्ये आतमसा्त करण्यास त्याची नवद्ार्यायंिा मद्त हो्ते.



मध्य्युगीन भारताचा इततहास

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2017. (2) The responsibility for the 
correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve 
nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at 
Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from 
the “North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971,” but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India 
agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & 
Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this 
map, have been taken from various sources.
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सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरिया अधययन णनष्पत्ी

अध्य्यनार्यायास जोडीने / गटामध्ये / वै्यक्तिकरीत्या  
अध्य्यनाच्या संधी देणे व त्यास पुढील गोष्टींसाठी प्रवृत्त 
करणे.

• पुस्तके व स्थानिक परिसिथा्तील उपलब्ध ऐन्तहथानसक 
सथा्धिे, उदथा., हस्तनलखि्ते/िकथाशे / सपष्ीकिणे/
निते्/ऐन्तहथानसक वथास्ततू/नित्पट / िरित्पि िथाटके/
दूिदश्शिविील मथानलकथा, लोककलथा /िथाटके ओळिणे व 
त्थाांिथा त्था कथालिांडथा्तील इन्तहथास समजतूि घेण्थासथाठी 
अनव्था््श लथावणे.

• त्था कथाळथा्तील घिथाण्थाांच्था/िथाजवांशथाांच्था उद्थाशी 
परिनि्त होणे व त्था कथालिांडथा्तील महत्वथाच्था घटिथाांिथा 
मथागोवथा कथालिेषेच्था मद्तीिे घेणे.

• नदलेल्था कथालिांडथा्तील ठळक ऐन्तहथानसक घटिथा / 
व्खतिमत्वथािे िथाट्ीकिण/सथादिीकिण किणे. उदथा.  
सम्थाट अकबि, छत्प्ती नशवथाजी महथािथाज, पनहलथा 
बथाजीिथाव, महथािथाणी ्तथािथाबथाई इत्थादी.

• मध््ुगीि कथालिांडथा्त समथाजथा्त झथालेल्था बदलथाांवि म्त 
व्ति किणे व व्त्शमथािकथालीि समथाजथाशी ्तुलिथा किणे.

• प्रकलप : घिथाणी / िथाज्े / प्रशथासकी् स्ुधथािणथा / 
नवनशष् कथालिांडथा्तील स्थापत्था्तील वैनशष्ट्े. उदथा. 
भोसले, नशांदे, होळकि इत्थादींवि प्रकलप किणे.

• सां्तथाांिे अभांग, भजिे, की्त्शिे, कववथाली ्था मथाध्मथाां्ततूि 
त्थाांच्था नविथािथाांिी मथानह्ती करूि घेणे, जवळपथासच्था 
परिसिथा्तील दगथा्श, गुरुद्थािथा, मांनदि जे भतिी िळवळ/
सतूफी पां्थाशी सांबांन्ध्त आहे्त, त्थाांिी मथानह्ती नमळवणे व 
नवनव्ध ्धमथाांच्था ्तत्वथाांवि ििथा्श किणे.

• नशवपतूव्शकथालीि भथाि्त, नशवपतूव्शकथालीि महथािथाष्ट्र, 
सवथा्तांत््सांग्थाम, पेशवेकथाळ व मिथाठी सत्तेिथा नवस्तथाि 
्थानवष्ी मथानह्ती घेणे.

अध्य्यनार्थी
07.73H.01 इन्तहथासथािी नवनव्ध सथा्धिे ओळि्तथा्त 

आनण त्थाांिथा ्था कथाळथा्तील इन्तहथासथाच्था 
पुिललेििथासथाठी उप्ोग सपष् कि्तथा्त.

07.73H.02 इन्तहथासथा्तील नवनव्ध कथालिांडथाांिथा 
अभ्थास किण्थासथाठी उप्ुति सथा्धिथाांिी 
उदथाहिणे द्ेतथा्त.

07.73H.03 मिथाठे व मुघल सांघष्श निनकतसकपणे 
अभ्थास्तथा्त.

07.73H.04 नशविथाज्थानभषेकथामथागील कथािणे सपष् 
कि्तथा्त.

07.73H.05 मध््ुगथा्तील एकथा नठकथाणच्था ठळक 
ऐन्तहथानसक घडथामोडींिथा सांबां्ध दुसऱ्था 
नठकथाणच्था घडथामोडींशी लथाव्तथा्त.

07.73H.06 मध््ुगथा्तील सथामथानजक, िथाजकी् व 
आन््शक बदलथाांिे नवशलेषण कि्तथा्त.

07.73H.07 छत्प्ती नशवथाजी महथािथाजथाांिी लष्किी 
नि्ांत्णथासथाठी वथापिलेले प्रशथासकी् मथाग्श 
व व्तूहिििेिे नवशलेषण कि्तथा्त.

07.73H.08 मांनदिथाांिे स्थापत्, समथा्धी/्डगे, मशीद 
्थाां्तील शैली व ्तांत्थाांच्था नवकथासथािे 
सोदथाहिण सपष्ीकिण कि्तथा्त.

07.73H.09 सां्तथाांच्था नशकवणकुीं्तील सथाम् ओळि्तथा्त.
07.73H.10 भतिी िळवळ व सतूफी पां्था्तील कनव्तथा, 

अभांग ्थाां्ततूि सध्थाच्था सथामथानजक 
खस््तीविील निष्कष्श कथाढ्तथा्त.

07.73H.11 पथानिप्तच्था लढथाईिी कथािणमीमथाांसथा 
कि्तथा्त.

07.73H.12 मिथाठी सत्तथा अखिल भथाि्ती् पथा्तळीवि 
प्रबळ सत्तथा महणतूि उद्थालथा आली हे 
्ततकथालीि ऐन्तहथानसक घटिथाांच्था मद्तीिे 
सपष् कि्तथा्त.

अध्य्यन ननषपत्ती
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सांगा पाहू !

जाणून घेऊया.

माहीत आहे का तुमहांला?

१. इततहासाची साधने

भारताच्ा प्ाचीन कालखंडाचा अभ्ास आपण 
मागील वर्षी केला आहे. ्ावर्षी आपण मध््ुगीन 
कालखंडाचा अभ्ास करणार आहोत. भारती् 
इततहासातील मध््ुगाचा कालावधी हा ढोबळमानाने 
इसवी सनाच्ा नवव्ा शतकापासून ते अठराव्ा 
शतकाअखेरप्यंतचा मानला जातो. ्ा पाठात आपण 
मध््ुगीन इततहासाच्ा साधनांचा अभ्ास करणार 
आहोत.

भूतकाळात घडलेल्ा घटनांची कालक्रमानुसार, 
शास्त्रशुद्ध आतण पद्धतशीर तिलेली मातहती महणजे 
इततहास हो्. 

व्क्ी, समाज, स््थळ आतण काळ हे चार 
घटक इततहासाच्ा दृष्ीने अत्ंत महत्वाचे आहेत. 
इततहास हा तवश्वसनी् पुराव्ांवर आधाररत असावा 
लागतो. ्ा पुराव्ानंाच इततहासाची साधने असे 
महणतात.

्ा साधनांचे भौततक साधने, तलखखत साधने 
आतण मौखखक साधने असे वगषीकरण करून आपण 
त्ांची मातहती घेऊ. तसेच, इततहासाच्ा साधनांचे 
मूल्मापनही करू.

ज्ा ऐततहातसक घटनेचा अभ्ास करा्चा 
असतो ततच्ाशी संबतंधत अशा अनेक बाबींचा 
तवचार करावा लागतो. त्ासाठी ऐततहातसक साधनांचा 
आधार घ्ावा लागतो. ही साधने तपासून घेणे गरजेचे 
असते. त्ाचंा अस्सलपणा तपासावा लागतो. ्ा 
साधनांचा तारतम्ाने व तचतकतसकपणे वापर करणे 
आवश््क असते.

इततहास हा शबि ‘इतत+ह+आस् ’ असा 
त्ार झालेला आहे. ्ा शबिाचा अ्थ्थ ‘असे 
घडले’ असा आहे. 

नाणी इततहास कसा सांगतात?

प्ाचीन काळापासून कवडी, िमडी, धेला, 
पै, पैसा, आणा, रुप्ा ही नाणी प्चतलत होती. 
नाण्ांवरून काही महणी, वाक्प्चार प्चतलत 
झाले आहेत. उिा.,

* एक फुटकी कवडी िेणार नाही.
* चमडी जाए पर िमडी न जाए!
* पै-पै चा तहशोब ठेवणे.
* सोलह आणे सच ।

भौततक
साधने

तकल्े

समारके

इमारती

लेणी

तिलालेख

ताम्रपट

नाणी

भौततक साधने :

वरील वस्तू आतण वास्तू तकंवा त्ांचे अवशेर् 
्ांना इततहासाची ‘भौततक साधने’ असे महणतात.

भौततक साधनांमध्े तकलल्ांचे महत्वपणू्थ स््थान 
असते. तकलल्ांचे काही महत्वाचे प्कार महणजे 
तगररिुग्थ, वनिुग्थ, जलिुग्थ, भुईकोट हे होत. तसेच 
स्मारकांमध्े समाधी, कबर, वीरगळ तर इमारतींमध्े 
राजवाडे, मंतत्रतनवास, राणीवसा, सामान् जनतेची घरे 
्ांचा समावेश होतो. ्ावरून आपल्ाला त्ा 
कालखंडाचा बोध होतो. वास्तुकलेची प्गती समजते. 
त्ा काळातील आत्थ्थक खस््थती, कलेचा िजा्थ, 
बांधकामाची शैली, लोकांचे राहणीमान इत्ािींची 
मातहती तमळते.
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माहीत आहे का तुमहाांला?

विविध राज्यकर्याांनी सोने, चांदी, तांबे ्या 
धातूंचा उप्योग करून त्यार केलेली नाणी इवतहासाची 
साधने महणून महत्िाची आहेत. नाण्यांिरून राज्यकतते 
कोण होते, र्यांचा काळ, राज्यकारभार, धावममिक 
संकलपना, व्यक्तिगत तपशील इर्यादींची मावहती 
वमळते. तसेच आव्मिक व्यिहार आवण आव्मिक 
क्््ती ्यांची मावहती वमळते. र्या काळातील 
धातूशा्त्ाची प्रगती समजते. सम्ाट अकबराच्या 
नाण्यांिरील रामसीतेचे वचत् वकंिा हैदरअलीच्या 
नाण्यांिरील वशिपािमितीच्या प्रवतमा ्यांिरून र्या 
काळातील धावममिक समनि्याची जाणीि होते. 
पेशव्यांच्या नाण्यांिर अरवेबक वकंिा पवशमि्यन भाषेचा 
िापर होत असे. ्यािरून र्या काळातील भाषाव्यिहार 
समजताे.

वशलालेख महणजे दगडािर वकंिा वभंतीिर 
कोरलेले लेख. उदा., तंजािर ्ये्ील बृहदीश्िर 
मवंदराच्या पररसरातील लेख. चालुक्य, राष्ट्रकूट, 
चोळ, ्यादि ्या राजांच्या काळात कोरलेले अनेक 
वशलालेख वमळाले आहेत. वशलालेख हा 
इवतहासलेखनाचा फार महत्िाचा आवण विश्िसनी्य 
पुरािा मानला जातो. र्यातून भाषा, वलपी, 
समाजजीिन ्यांसारख्या बाबी समजा्यला मदत होते. 
तांब्याच्या पत््यािर कोरलेल्या लेखांना ‘ताम्पट’ 
महणतात. ताम्पटांिर राजाज्ा, वनिाडे इर्यादी 
प्रकारची मावहती कोरलेली असे. 

चैर्य, विहार, मवंदरे, चचमि, मवशदी, 
अग्यारी, दगते, मकबरे, गुरुद्ारा, छत्ी, वशलप, 
विवहरी, बारिा, वमनार, गािकूस, िेशी, श्त्े, 
भांडी, दावगने, कपडे, कलाकुसरीच्या ि्तू, 
खेळणी, अिजारे, िाद्े ही सिमि भौवतक साधने 
आहेत.

ललखित साधने : र्या काळातील दिेनागरी, 
अरेवब्यन, पवशमि्यन, मोडी आदी वलपींची िळणे, 
विविध भाषांची रूपे, भजूमिपत्े, पोथ्या, ग्ं्, फमामिने, 
चररत्े, वचत्े ्यांच्यािरून आपल्याला मध्य्युगातील 
महत्िाच्या ऐवतहावसक घटनांची मावहती वमळते. 
तसेच खाण्यावपण्याचे पदा्मि, लोकजीिन, िेशभूषा, 
आचारविचार, सण-समारंभ ्यांचीही मावहती वमळते.

्या सिमि सावहर्याला इवतहासाची ‘वलक्खत 
साधने’ असे महणतात.

वीरगळ

ललखित साधने

राजदरबारातील
कामकाजाची कागदपत्े

वांशावळी,
शकावली

पत्व्यवहार,
िललते

न्या्यलनवाडे,
आज्ापत्े

परदेशी प्रवाशाांची 
प्रवासवर्णने

बिरी,
तवाररि

ग्ांथ, 
चररत्े

हैदरअलीचे नारे

पेशवेकालीन नारे
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बोलते व्हा.

५. ऐतिहातिक िाधनांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक अििे 
का ? िुमचे मि िांगा.

६. तुमचे मत लल्हा.
(१)	 शिलालेख	 हा	 इशिहासलेखनाचा	 शिशिसनीय	

पुरािा	 मानला	 जािो.
(२)	 मौखखक	साधनांचया	आधारे	लोकजीिनाचे	 शिशिध	

पैलू	 समजिाि.
उपक्रम

कोणतयाही	 जिळचया	 िसिुसंग्रहालयास	 भेट	 द्ा.	
िुमही	अभयासि	असलेलया	कालखंडािील	 इशिहासाचया	
साधनांची	 माशहिी	 शमळिा	 ि	 तयांची	 नोंद	 उपक्रमिहीि	
करा.

१. खहालील चौकोनहात दडलेली ऐलत्हालिक िहाधनहांची 
नहावे शोधून लल्हा.

िा दं ि क था च्च
री म्र शच त्े रर च
ख क प डे लो ख
ब ज्ा शलो ट क शल
आ पो िा डे गी िे
शि ला ले ख िे र

२. ललल्ते व्हा.
(१)	 समारकांमधये	 कोणकोणतया	 बाबींचा	 समािेि

होिो	?
(२)	 ििाररख	 महणजे	 काय	?
(३)	 इशिहासलेखनाि	 लेखकांचे	 काेणिे	 पैल	ू महत्िाच	े

असिाि	?

३. गटहातील वेगळहा शबद शोधून लल्हा.
(१)	 भौशिक	 साधने,	 शलखखि	 साधने,	 अशलखखि	

साधने,	 मौखखक	 साधने
(२)	 समारके,	 नाणी,	 लेणी,	 कथा
(३)	 भजू्चपत्े,	 मंशदरे,	 ग्रथं,	 शचते्
(४)	ओवया,	 ििाररखा,	 कहाणया,	 शमथके

४. िंकलपनहा सपष्ट करहा.
(१)	 भौशिक	 साधने
(२)	 शलखखि	 साधने
(३)	 मौखखक	 साधने

ऐशिहाशसक	 साधनांचया	 जिनाचे	 उपाय	 सुचिा.

ऐलत्हालिक िहाधनहांचे मूल्यमहापन :	 ही	 सि्च	
साधने	 िापरणयापूिवी	 काही	 काळजी	 घेण	े आिशयक	
असिे.	 तयांची	 शिशिसनीयिा	 िपासािी	 लागिे.	
यांिील	अससल	साधने	कोणिी	आशण	बनािट	कोणिी	
िे	 िोधािे	 लागिे.	 अंिग्चि	 प्रमाणके	 पाहून	 तयांचा	
दजा्च	 ठरििा	 येिो.	 लेखकांचा	 खरेखोटेपणा,	 तयांचे	
वयखतिगि	 शहिसंबंध,	 काळ,	 राजकीय	 दबाि	 यांचाही	
अभयास	 करािा	 लागिो.	 ही	 माशहिी	 ऐकीि	आहे	 की	

तयांनी	 सििः	पाशहलेली	आहे,	यालाही	महत्ि	असिे.	
लेखनािील	 अशिियोतिी,	 प्रशिमा,	 प्रिीके,	 अलंकार	
यांचाही	 शिचार	 करािा	 लागिो.	 इिर	 समकालीन	
साधनांिी	 िी	 माशहिी	 पडिाळून	 पाहािी	 लागिे.		
आपलयाला	 शमळालेली	 माशहिी	 एकांगी,	 शिसंगि	
शकंिा	 अशिरंशजि	 असणयाची	 िकयिा	 नाकारिा	 येि	
नाही,	 तयामुळे	 तयांचा	 िापर	 करिाना	 िारिमय	 ठेिािे	
लागिे.	 सदैि	 शचशकतसा	 करूनच	 या	 साधनांचा	 िापर	
करणयाची	 दक्षिा	घेण	े गरजेचे	असिे.	 इशिहासलेखनाि	
लेखकाचा	 शनःपक्षपािीपणा	 आशण	 िटसथिा	 फार	
महत्िाची	 असिे.

सवहाध्यहा्य



5

२. तिवपूव्वकालीन भारत

्ा पाठात आपण तशवपूव्थकाळातील भारतातील 
तवतवध राजसततांचा अभ्ास करणार आहोत. ्ा काळात 
भारतामध् े तवतवध राजसतता अखस्ततवात होत्ा. 

आठव्ा शतकातील ‘पाल’ हे बंगालमधील एक 
प्तसद्ध राजघराणे हो्. मध् भारतात गुज्थर-प्ततहार 
सततेने आंध्र, कतलंग, तविभ्थ, पखश्चम काठेवाड, 
कनोज, गुजरातप्यंत सततेचा तवस्तार केला.

उततर भारतातील राजपूत घराण्ांमध्े गाहडवाल 
घराणे, परमार घराणे ही घराणी महत्वाची होत. 
राजपुतांपैकी चौहान घराण्ातील पृथवीराज चौहान हा 
पराक्रमी राजा होता. तराई ्े्थील पतहल्ा ्ुद्धात 
पृथवीराज चौहान ्ाने मुहममि घोरीचा पराभव केला. 
मात्र तराईच्ा िुसऱ्ा ्ुद्धात मुहममि घोरीने पृथवीराज 
चौहान ्ाचा पराभव केला.

ततमळनाडूतील चोळ घराण्ातील राजराज 
पतहला आतण राजेंद्र पतहला हे राजे महत्वाचे होते.  
चोळांनी आरमाराच्ा जोरावर मालिीव बेटे, श्ीलंका 
तजंकून घेतले. कना्थटकातील हो्सळ घराण्ातील 
तवषणवुध्थन ्ा राजाने संपूण्थ कना्थटक तजंकला.

महाराष्ट्ातील राष्ट्कूट घराण्ातील गोतवंि 
ततसरा ्ाच्ा कारतकिषीत राष्ट्कूट सतता कनोजपासून 
रामेश्वरप्यंत पसरली. पुढे कृषण ततसरा ्ाने 
अलाहाबािप्यंतचा प्िेश तजंकून घेतला.  

तशलाहारांची तीन घराणी पखश्चम महाराष्ट्ात 
उि्ास आली. पतहले घराणे उततर कोकणात ठाणे 
व रा्गड, िुसरे घराणे ितषिण कोकणात तर ततसरे 
घराणे कोलहापूर, सातारा, सांगली व बेळगाव 
तजल्हांच्ा काही भागांवर राज् करत होते. 

तशवपूव्थकाळातील शेवटची वैभवशाली राजवट 
महणजे महाराष्ट्ातील ्ािवांची राजवट. ्ािव 
घराण्ातील तभल्लम पाचवा ्ाची राजधानी 
औरंगाबािजवळील िेवतगरी ्े्थे होती. त्ाने कृषणा 
निीच्ा पलीकडे सततातवस्तार केला. 

्ािवांचा काळ हा मराठी भार्ा आतण सातहत् 
्ांचा सुवण्थकाळच मानावा लागतो. ्ाच काळात 
महाराष्ट्ात महानुभाव आतण वारकरी ्ा संप्िा्ांचा 
उि् झाला. 

वायवयेकडील आक्रमणे
महाराष्ट्ात राष्ट्कूट, ्ािव अशा स््थातनक 

घराण्ाचंी सतता असली तरी उततरेत मात्र वा्व्ेकडून 
आलेल्ा आक्रमकांनी त्ेथील स््थातनक सततांना 
तजंकून आपला अंमल बसवला.

िरम्ानच्ा काळात मध्पूववेत अरब सततेचा 
उि् झाला होता. साम्ाज्ाचा तवस्तार करण्ासाठी 
अरब सतताधीश भारताकडे वळले. आठव्ा 
शतकामध्े मुहममि तबन कातसम ्ा अरबी सेनानीने 
तसंध प्ांतावर स्वारी केली. त्ेथील िाहीर राजाचा 
प्ततकार मोडून काढून त्ाने तसंध प्ांत तजंकला. ्ा 
स्वारीमुळे अरबांचा भारताशी राजकी् संबंध प््थमच 
आला. ्ापुढील काळात मध् आतश्ातील तुक्क, 
अफगाण, मुघल हे लोक भारतात आले आतण 
त्ांनी भारतात आपली सतता स््थापन केली.

इसवी सनाच्ा अकराव्ा शतकात भारतावर 
तुकायंची आक्रमणे होऊ लागली. ते आपल्ा सततेचा 
तवस्तार करत भारताच्ा वा्व् सरहद्ीप्यंत आले. 
गझनीचा सुलतान महमिू ्ाने भारतावर अनेक 
स्वाऱ्ा केल्ा. ्ा स्वाऱ्ांत त्ाने म्थुरा, वृंिावन, 
कनोज, सोमना्थ ्े्थील संपन्न मतंिरे लुटून ते्थील 
प्चंड संपतती आपल्ाबरोबर नेली. बखत्ार खलजी 
्ाने जगप्तसद्ध नालंिा तवद्ापीठातील समृद्ध 
गं््थाल् जाळून टाकले.
उततरेतील सुलतानिाही

इसवी सन ११७५ आतण ११७८ मध्े 
अफगातणस्तानातील घूर ्े्थील सुलतान मुहममि 
घोरी ्ाने भारतावर आक्रमणे केली. भारतातील 
तजंकून घेतलेल्ा प्िेशाचा कारभार पाहण्ासाठी 
त्ाने कुतुबुद्ीन ऐबक ्ाची नेमणूक केली. पुढे 







8

महाराणा प्रताप : 
उदयसिंहाचया मतृययूनतंर 
महाराणा प्रताप हे 
मवेाडचया गादीवर आल.े 
मवेाडचया अस्ततवािाठी 
तयानंी िघंर्ष चालयू ठवेला. 
महाराणा प्रताप यानंी 
अखरेपययंत आपले 
्वातंत्य सिकवणयािाठी 
अकबराबरोबर िघंर्ष 

कलेा. पराक्रम, धयै्ष, ्वासिमान, तयाग इतयादी 
गणुामंळु े त े इसतहािात अजरामर झाल.े

चांदबििी : इ.ि.१५९५ मधये मुघलांनी 
अहमदनगर या सनजामशाहीचया राजधानीवर हल्ा 
केला. मुघल िैनयाने अहमदनगरचया सकललयाला 

वेढा सदला. अहमदनगरचया 
हुिेन सनजामशाहची कत्षबगार 
मुलगी चांदसबबी सहने अतयंत 
धयैा्षने तो सकल्ा लढवला. 
या वेळी सनजामशाहीतील 
िरदारांमधये दुही सनमा्षण 
झाली. या दुहीतयून चांदसबबीि 
ठार मारले गेले. पुढे मुघलांनी 
अहमदनगरचा सकल्ा सजंकून 

घेतला. मात्र सनजामशाहीचे िंपयूण्ष राजय मुघलांचया 
ताबयात आले नाही.

राणी दरुागावती : सवदिा्षचा पयूव्ष िाग, तयाचया 
उततरचेा मधयप्रदशेाचा िाग, आजचया छततीिगडचा 
पस्चम िाग, आधं्र प्रदशेाचा उततर िाग आसण 
ओसडशाचा पस्चम िाग हा ््यूलमानान े गोंडवनाचा 
सव्तार होय. चदंले 
राजपतुाचंया घराणयात 
जनमललेी दगुा्षवती लग्ानतंर 
गोंडवनची राणी झाली. 
सतन े उततम रीतीने 
राजयकारिार कलेा. 
मधययगुीन इसतहािामधय े
गोंडवनची राणी दगुा्षवती 
सहन े मघुलासंवरुद्ध सदललेा 

लढा महत्वाचा आह.े दगुा्षवतीन े पतीचया मतृययूनतंर 
अकबरासवरुद्ध लढताना प्राणाप्षण कले,े परतं ु शरणागती 
पतकरली नाही. 

अकबर हा एक िुजाण आसण जागरूक शािक 
होता. तयाचे धासम्षक धोरण उदार व िसहषणयू होते. 
तो िव्ष धमायंतील प्रजेला िारखी वागणयूक देत अिे. 
िव्ष धमायंतील उदातत तत्वांचा िमनवय करून 
अकबराने ‘दीन-इ-इलाही’ हा धम्ष ््ापन केला, 
मात्र तयाने दीन-इ-इलाही ्वीकारणयाची िक्ी 
कोणावरही केली नाही.

औररंजेि : शाहजहान बादशाहाचया पतु्रामंधील  
औरगंजेब हा ितता्पधधेत यश्वी होऊन वसडलानंा 

््ानबद्ध करून 
इ.ि.१६५८ मधय े बादशाह 
झाला. शाहजहानचा ्ोरला 
मलुगा दारा शकुोह धासम्षक 
िसहषणुतबेद्दल प्रसिद्ध 
होता. तयान े पन्ािहून 
असधक िं् ककृत उपसनरदाचंा 
फारिी िारते अनुवाद 
कलेा. 

औरंगजेब बादशाह 
झाला तया वेळी मुघल िाम्ाजय हे उततरेि 
का्मीरपाियून दसषिणेि अहमदनगरपययंत आसण 
पस्चमेि काबयूलपाियून पयूवधेला बंगालपययंत पिरलेले 
होते. औरंगजेबाने आपलया कारसकददीत पयूवधेकडील 
आिाम, दसषिणेतील सवजापयूरची आसदलशाही व 
गोवळकोंड्ाची कुतुबशाही नष्ट करून तयांचे प्रदेश 
िाम्ाजयाला जोडले.

आहोमांशी संघरगा : इिवी िनाचया तेरावया 
शतकात शान जमातीचे लोक ब्रह्मपुत्रा नदीचया 
खोऱयात ््ासयक झाले. ते्े तयानंी आपले राजय 
््ापन केले. ््ासनक लोक या लोकांना आहोम 
अिे महणत.

औरंगजेबाचया काळात आहोमांचा मुघलांशी 
दीघ्षकाळ िंघर्ष झाला. मुघलांनी आहोमांचया प्रदेशावर 
आक्रमण केले. गदाधरसिंह याचया नेतृतवाखाली 
आहोम िंघसित झाले. लासचछत बडफूकन या िेनानीने 
मुघलांसवरुद्ध तीव्र िंघर्ष केला. आहोमांनी 

चांदबििी

राणी दुरागावती

औररंजेि

राणा प्रताप
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मुघलांविरुद्धच्या संघषामित गवनमी ्युद्धतंत्ाचा अिलंब 
केला. मुघलांना अासाममध्ये आपली सरता दृढ करणे 

अशक्य झाले.
लशिाांशी सांघर्ण : 

वशखांचे नििे गुरू 
गुरुतेघबहाद्दर ्यांनी 
औरंगजेबाच्या असवहषणू 
धावममिक धोरणाविरुद्ध तीव्र 
नापसंती दशमििली. 
औरंगजेबाने र्यांना कैद 
करून १६७५ मध्ये र्यांचा 

वशरचछदे केला. र्यांच्यानंतर गुरुगोविंदवसंग हे वशखांचे 
गुरू झाले.

गुरुगोविंदवसंगांनी आपल्या अन्ुया्यांना संघवटत 
करून र्यांच्यातील लढाऊ िृरतीला प्रोरसाहन वदले. 
लढाऊ शीख तरुणांचे एक दल उभे केले. र्यास 
‘खालसा दल’ असे महणतात. आनंदपूर हे र्यांचे 
प्रमुख केंद्र होते. औरंगजेबाने वशखांविरुद्ध सैन्य 
पाठिले. र्याच्या फौजांनी आनंदपूरिर हल्ा चढिला. 
र्या िेळी वशखांनी प्रखर झुंज वदली, परंतु र्यांना ्यश 
आले नाही. ्यानंतर गुरुगोविंदवसंग दवषिणेत आले. 
इ.स.१७०८ मध्ये नांदेड मुक्ामी र्यांच्यािर हल्ा 
झाला. पुढे र्यातच र्यांचे वनधन झाले.

राजपुताांशी सांघर्ण : अकबराने आपल्या 
सलोख्याच्या धोरणाने राजपुतांचे सहका्यमि वमळिले 
होते. मात् औरंगजेबाला राजपुतांचे सहका्यमि वमळिता 
आले नाही. मारिाडचा राणा जसिंतवसंग ्याच्या 
मरृ्यूनंतर र्याचे राज्य औरंगजेबाने मुघल साम्ाज्यास 
जोडून घेतले. दगुामिदास राठोड ्याने जसिंतवसंगाचा 
अलपि्यीन मुलगा अवजतवसंह ्याला मारिाडच्या 
गादीिर बसिले. दुगामिदास राठोडने मुघलांविरुद्ध 
मोठा संघषमि केला. दगुामिदासाचा हा प्रवतकार मोडून 
काढण्यासाठी औरंगजेबाने राजपुत् अकबर ्याला 
मारिाडमध्ये पाठिले. राजपुत् अकबर हा ्ितः 
राजपुतांना जाऊन वमळाला आवण र्याने 
औरंगजेबाविरुद्ध बंड पुकारले. ्या बंडात 
महाराष्ट्रातील मराठांचीही मदत घेण्याचा प्र्यरन 
झाला. दुगामिदास राठोड ्याने मारिाडच्या अक््तरिासाठी 
मुघलांविरुद्धचा हा संघषमि चालू ठेिला.

मराठाांशी सांघर्ण : महाराष्ट्रात वशिाजी 
महाराजांच्या नेतृरिाखाली ्िराज्याची ््ापना 
झाली. र्यांना ्िराज्य ््ापन करण्याच्या ्या 
प्र्यरनांमध्ये इतर शत्ूंबरोबरच मुघलांशीही संघषमि 
करािा लागला. र्यांच्या मृर्यूनंतर संपूणमि दवषिण 
भारत वजंकून घेण्याच्या हेतूने औरंगजेब दखखनमध्ये 
आला. परंतु मराठांनी औरंगजेबाशी तीव्र संघषमि 
केला. आपल्या ्िातंत््याचे रषिण केले. ्या सिमि 
संघषामिची मावहती आपण पुढे घेणार आहोत.

गुरुगोलवांदलसांग

१. नावे साांगा.
 (१) गोंडिनची राणी -
 (२) उद्यवसंहाचा पुत् -
 (३) मुघल सरतेचा सं््ापक - 
 (४) बहमनी राज्याचा पवहला सुलतान -
 (५) गुरुगोविंदवसंग ्यांनी ््ापन केलेले दल -

२. गटात न बसरारा प्या्ण्य लनवडा.
 (१) सुलतान मुहममद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुहममद 

घोरी, बाबर
 (२) आवदलशाही, वनजामशाही, सुलतानशाही, 

बररदशाही

 (३) अकबर, हुमा्यून, शेरशाह, औरंगजेब

३. थोडक्यात उततरे ललहा.
 (१) विज्यनगर ि बहमनी ही दोन राज्ये का उद्यास 

आली ?
 (२) महमूद गािानने कोणर्या सुधारणा केल्या ?
 (३) मुघलांना आसाममध्ये आपली सरता दृढ करणे 

का अशक्य झाले ?
४. तुमच्या शबदाांत थोडक्यात मालहती ललहा.
 (१) कृषणदेिरा्य 
 (२) चांदवबबी 
 (३) राणी दुगामििती

सवाध्या्य
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उपक्रम
 पाठांत आलेल्या व्यतिींविष्यीची अवधक मावहती संदभमि 

पु्तके, इंटरनेट, िृरतपत्े इर्यादींच्या साहाय्याने 
वमळिा. उपक्रमिहीत वचत्-मावहतीचे कोलाज त्यार 
करा ि इवतहास कषिात र्याचे प्रदशमिन भरिा.मला हे माहीत आहे

५. सकारर ललहा.
 (१) बहमनी राज्याची पाच शकले झाली.
 (२) राणासंगाच्या सैन्याचा पराभि झाला.
 (३) राणा प्रताप इवतहासात अजरामर झाले.
 (४) औरंगजेबाने गुरुतेघबहाद्दर ्यांना कैद केले.
 (५) राजपुतांनी मुघलांविरुद्ध संघषमि केला.

 इ.स.१३३६ इ.स. ........ इ.स.१५०९ इ.स. ....... 

 विज्यनगर राज्याची बहमनी राज्याची .................. मुघल सरतचेी
 ््ापना ््ापना  ््ापना

७. इंटरनेटच्या साहाय्याने तुमहालंा आिडणाऱ्या कोणर्याही 
एका व्यतिीची मावहती वमळिा ि खालील चौकटीत 
वलहा.

लकल्े देवलगरी

६. कालरेरा पूर्ण करा.
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३. धातम्वक समनवय

भार्ा आतण धम्थ ्ांची तवतवधता हे भारती् 
समाजाचे एक महत्वाचे वैतशषट्य आहे. ्ा 
वैतशषट्याची िखल घेऊन भारती् संतवधानाने 
सव्थधम्थसमभावाचे तत्व स्वीकारले आहे. मध््ुगीन 
भारतातील समाजजीवनामध्ेही ्ा तत्वाच्ा आधारे 
धातम्थक समनव्ाचे प््तन झाले होते. ्ा प््तनांपैकी 
भक्ी चळवळ, शीख धम्थ आतण सुफी पं्थ ्ांचे 
आपल्ा समाजात एक वतैशषट्यपूण्थ स््थान आहे. 
भारताच्ा तनरतनराळ्ा प्िेशांमध्े ्ा तवतवध 
तवचारधारा तनमा्थण झाल्ा. त्ानंी ईश्वरभक्ीबरोबरच 
धातम्थक आतण सापं्िात्क समनव्ावर भर तिला. 
्ासंबंधीची मातहती आपण ्ा पाठात घेणार आहोत.

भारती् धम्थजीवनात प्ारंभी कम्थकांड आतण 
ब्रह्मज्रान ्ांच्ावर तवशेर् भर होता. मध््ुगात हे 
िोनही माग्थ मागे पडून भखक्मागा्थस महत्व आले. 
्ा मागा्थत अतधकारभेिांचे फाजील महत्व नसल्ाने 
धातम्थक समनव्ाला आणखी चालना तमळाली. 
भारतातील वेगवेगळ्ा प्ातंांमध्े स््थातनक 
पररखस््थतीला अनुसरून भखक्प्ंथाचे वेगवेगळे 
आतवषकार आढळून ्ेतात. ्ा प्ंथाने संस्कृत 
भार्ेएेवजी सव्थसामान्ांच्ा भार्ांचा अवलंब केला. 
त्ामुळे अशा प्ािेतशक भार्ांच्ा तवकासासाठी ्ा 
धातम्थक चळवळींचा हातभार लागला.

भक्ी चळवळ : भक्ी चळवळीचा उगम 
ितषिण भारतात झाल्ाचे मानण्ात ्ेते. ्ा भागात 
ना्नार आतण अळवार ्ा भक्ी चळवळी उि्ास 
आल्ा. ना्नार हे तशवभक्त तर अळवार हे 
तवषणभुक्त होते. तशव आतण तवषण ू एकच आहेत, 
असे मानून त्ांच्ामध्े समनव् करण्ाचे प््तनही 
झाले. अधा्थ भाग तवषणूचा आतण अधा्थ भाग तशवाचा 
िाखवून ‘हररहर’ ्ा स्वरूपातील मूतषीही मोठ्ा 
प्माणात तनमा्थण करण्ात आल्ा. ्ा भक्ी 
चळवळींमध्े समाजाच्ा सव्थ स्तरांमधील लोक 

सहभागी झाले होते. ईश्वरप्ेम, माणुसकी, भूति्ा, 
करुणा इत्ािी मूल्ांची तशकवण त्ांनी तिली. 
ितषिण भारतात रामानुज आतण इतर आचा्ायंनी भक्ी 
चळवळीचा पा्ा भक्कम केला. ईश्वर सवायंसाठी 
आहे, ईश्वर भेिभाव करत नाही, असे त्ांनी 
सातंगतले. उततर भारतातही रामानुजांच्ा 
तशकवणुकीचा मोठा प्भाव पडला.

उततर भारतात संत 
रामानिं ्ांनी भक्ीचे महत्व 
सांतगतले. संत कबीर हे 
भक्ी चळवळीतील एक 
तवख्ात संत होत. त्ांनी 
ती्थ्थषिेत्रे, व्रते, मूतत्थपूजा 
्ांना महत्व तिले नाही. 
सत्ालाच ईश्वर मानले. 
सव्थ मानव एक आहेत, 

अशी तशकवण तिली. जाततभेि, प्ंथभेि, धम्थभिे 
मानले नाहीत. त्ांना तहंिू-मुखस्लमांचे ऐक्् साधा्चे 
होते. त्ांनी तहंिू आतण मुखस्लम अशा िोनही 
धमायंतील कट्टर लोकांना कडक शबिांत फटकारले.

बंगालमध्े चैतन् महाप्भू ्ांनी कृषणभक्ीचे 
महत्व सांतगतले. त्ांच्ा उपिेशामुळे लोक जातीची 
आतण पं्थांची बंधने ओलांडून भक्ी चळवळीत 
सहभागी झाले. चैतन् महाप्भूंच्ा प्भावाने शंकरिेव 
्ांनी आसाममध्े कृषणभक्ीचा प्सार केला. 
गुजरातमध्े संत नरसी मेहता हे प्तसद्ध वैषणव संत 
होऊन गेले. ते तनस्सीम कृषणभक् होते. त्ांनी 
समतेचा सिेंश तिला. त्ानंा गुजराती भार्ेचे आद् 
कवी मानतात.

संत मीराबाईंनी कृषणभक्ीचा मतहमा सांतगतला. 
त्ा मेवाडच्ा राजघराण्ातील होत्ा. राजघराण्ातील 
सुखांचा त्ाग करून त्ा कृषणभक्ीत तल्लीन 
झाल्ा. राजस््थानी व गुजराती भार्ांमध्े त्ांनी 

संत किीर
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माहीत आहे का तुमहांिा?

माहीत आहे का तुमहांिा?

िसक्रचना केलया. तयांची िसक्गीते िक्ी, िसहषणुता 
व मानवता यांचा िंदेश देणारी आहेत. िंत रोसहदाि 
हे एक महान िंत होते. तयांनी िमतेचा व मानवतेचा 
िंदेश सदला. िंत िेना हे एक प्रिावी िंत होऊन 
गेले. सहंदी िासहतयातील महाकवी ियूरदाि यांनी 
‘ियूरिागर’ हे कावय सलसहले. ककृषणिक्ी हा तयांचया 
कावयाचा सवरय आहे. मुस्लम िंत रिखान यांनी 
सलसहलेली ककृषणिक्ीची गीते रिाळ आहेत. िंत 
तुलिीदािांचया ‘रामचररतमानि’ या ग्ं्ात 
रामिक्ीचा िुंदर आसवषकार झालेला आढळतो.

कना्षिकात महातमा बिवे्वरांनी सलंगायत 
सवचारधारेचा प्रिार केला. तयांनी जासतिेदाला सवरोध 
केला. श्रमप्रसतष्ेचे महत्व िांसगतले. तयांचे ‘कायकवे 

कैलाि’ हे प्रसिद्ध वचन 
आहे. तयाचा अ््ष श्रम 
हाच कैलाि होय, अिा 
आहे. आपलया 
चळवळीमधये स्त्रयांनाही 
िहिागी करून घेतले. 
‘अनुिवमंिप’ या 
ििागृहामधये होणाऱया 
धम्षचचधेत िव्ष जाततींचे ्त्री-

पुरुर िहिागी होऊ लागले. तयांनी आपली सशकवण 
कन्ड या लोकिारेमधये वचनिासहतयाचया माधयमातयून 
सदली. तयाचंया काया्षचा िमाजावर मोठा पररणाम 
झाला. महातमा बिवे्वरांचया अनुयायांनी मराठी 
िारेतही रचना केलया आहेत. तयांपैकी मनम् ्वामी 
यांनी सलसहलेला ‘परमरह्य’ हा ग्ं् प्रसिद्ध आहे. 
कना्षिकमधये पंप, पुरंदरदाि इतयादी ्ोर िंत होऊन 
गेले. तयानंी कन्ड िारेत अनेक िसक्कवने रचली. 

महानुभाव पथं : तरेावया शतकात चक्रधर्वामतींनी 
महाराष्टट्ात ‘महानुिाव’ पं् प्रवसत्षत केला. हा 
ककृषणिक्ीचा उपदेश करणारा पं्  आहे. श्रीगोसवंदप्रियू 
हे चक्रधर ्वामतींचे गुरू होते. चक्रधरांचया सशषयांमधये 
िव्ष जाती-जमाततींमधील ्त्री-पुरुरांचा िमावेश 
होता. ते िमतेचे पुर्कतधे होते. तयानंी महाराष्टट्िर 

भ्रमंती करत मराठीतयून 
उपदेश केला. 
िं्ककृतऐवजी मराठी 
िारेला प्राधानय सदले. 
तयामुळे मराठी िारेचा 
सवकाि झाला. मराठी 
िारेमधये सवपुल 
ग्ं्सनसम्षती झाली.

या पं्ाचा प्रिार महाराष्टट्ात प्रामुखयाने सवदि्ष 
आसण मराठवाडा या िागांत झाला. सवदिा्षतील 
ॠद् सधपयूर हे या पं् ाचे महत्वाचे ््ान होय. तिेच 
हा पं् पंजाब, अफगासण्तान अशा दूरवरचया 
प्रदेशापययंत पोहचला होता. 

महातमा िसवेशवर

चक्रधरसवामी

महानुिाव पं्ाचया अनुयायांनी केलेलया 
काही प्रमुख रचना पुढीलप्रमाण े: महाइंिि 
यांनी िंपासदत केलेला चक्रधरांचया लीळांचे 
वण्षन करणारा ‘लीळाचररत्र’ हा गं््, आद्य 
मराठी कवसयत्री महदंबा यांचे ‘धवळे’, 
केशोबाि यांनी िंपासदत केलेले ‘ियूत्रपाठ 
आसण दृष्टानतपाठ’, दामोदर पंसडतांचे 
‘वचछाहरण’, िा्करिट्ट बोरीकर यांचा 
‘सशशुपालवध’, नरेंदांचे ‘रुस्मणी्वयंवर’. 

महाराष्टट्ात िंत एकना्ांनी सलसहलेला 
सहंदू व मिुलमान यांचयातील िंवाद धासम्षक 
िमनवयाचया दृष्टीने महत्वाचा आहे. िंत शेख 
महंमद यांचे ‘शेख महंमद अविंध । त्याचे 
हृद्ी गोविंद ।।’ हे प्रसिद्ध वचन या 
िमनवयाचे एक उदाहरण होय. 

रुरुनानक : गुरुनानक हे शीख धमा्षचे िं््ापक 
आसण पसहले गुरू होत. धासम्षक िमनवयाचा एक 
मोठा प्रयतन महणयून तयांचया काया्षचा उल्ेख करावा 
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लागेल. तयांनी सहंदू आसण मुस्लम या दोनही धमायंचया 
सवसवध ती््षषिेत्रांना िेिी सदलया. ते मक्ेलाही गेले 
होते. िसक्िावना िगळीकडे िारखीच आहे, ही 
गोष्ट तयाचंया लषिात आली. िवायंशी िारखेपणाने 

वागावे, अशी तयांची 
सशकवण होती. सहंदू 
आसण मुस्लम यांचे 
ऐ्य िाधावे, यािाठी 
तयांनी उपदेश केला. 
शुद्ध आचरणावर िर 
सदला.

गुरुनानकांचया 
उपदेशाने अनेक लोक 

प्रिासवत झाले. तयांचया सशषयांची िंखया सदविेंसदवि 
वाढत गेली. गुरुनानकांचया अनुयायांना सशषय महणजे 
‘शीख’ अिे महणतात. ‘गुरुगं््िासहब’ हा सशखांचा 
पसवत्र ग्ं् आहे. या गं््ामधये ्वतः गुरुनानक,  िंत 
नामदेव, िंत कबीर इतयादी िंतांचया रचनांचा 
िमावेश आहे. 

गुरुनानकानंतर सशखांचे नऊ गुरू झाले. 
गुरुगोसवंदसिंग हे सशखांचे दहावे गुरू होत. तयांचयानंतर 

िव्ष शीख गुरुगोसवंदसिंगांचया आज्ेप्रमाणे 
‘गुरुग्ं्िासहब’ या धम्षग्ं्ालाच गुरू मानयू लागले.

सुफी पंथ : िुफी हा इ्लाममधील एक पं् 
होय. परमे्वर प्रेममय आहे. प्रेम व िक्ी या 
मागायंनीच परमे्वरापययंत पोहचता येते. अशी िुफी 
िाधयूंची श्रद्धा होती. िव्ष प्रासणमात्रांवर प्रमे करावे, 
परमे्वराचे सचंतन करावे, िाधेपणाने राहावे, अशी 
तयांची सशकवण होती. खवाजा मोइनदु्दीन सच्ती, 
शेख सनझामुद्दीन अवसलया हे ्ोर िुफी िंत होत. 
िुफी िंतांचया उपदेशामुळे सहंदू-मिुलमान िमाजात 
ऐ्य सनमा्षण झाले. िारतीय िंगीतात िुफी िंगीत 
परंपरेने मोलाची िर घातली आहे.

िंतांनी िांसगतलेला िसक्माग्ष िव्षिामानयांना 
आचरणयाि िोपा होता. िव्ष ्त्री-पुरुरांना िक्ी 
चळवळीमधये प्रवेश होता. िंतांनी आपले सवचार 
लोकिारेतयून मांडले. िव्षिामानय लोकांना ते असधक 
जवळचे वािले. िारतीय िं्ककृतीची जी जडणघडण 
झाली आहे, सतचयामधये िसक्मागा्षचा फार मोठा 
वािा आहे. 

रुरुनानक

१. परसपरसंिंध शोधून बिहा.
(१) महातमा बिवे् वर : कना्षिक, ितं मीराबाई : .....
(२) रामानंद : उततर िारत, चैतनय महाप्रियू : .....
(३) चक्रधर : .......... , शंकरदेव : ............

२. खािीि तक्ा पूणगा करा.
प्रसारक ग्ंथ

(१) भक्ती चळवळ ------- -------
(२) महरानुभराव पंथ ------- -------
(३) शतीख धम्म ------- -------

३. बिबहते वहा.
(१) िंत कबीर हे िक्ी चळवळीतील सवखयात िंत 

महणयून उदयाि आले.

(२) महातमा बिवे्वरांचया काया्षचा िमाजावर 
झालेला पररणाम. 

४. खािीि चौकटीत िपिेिी संतांची नावे शोधा.

गु रु गो सवं द सिं ग ि ि
रू रा मा नं न ियू र दा ि
ना िे त िं र ल र ही पं
न च ि िा त द बी रो प
क म ग म रं अ क ि आ
ब र ि पु अ प्र ् म रू
म नम ् ्वा मी रा बा ई ि

उपक्रम
 िुफी िंगीत परंपरेतील एखादे िजन समळवयून िां्ककृसतक 

काय्षक्रमात िादर करा.

सवाध्ा्
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४. तिवपूव्वकालीन महाराष्ट्र
सतराव्ा शतकाच्ा सुरुवातीस महाराष्ट्ातील 

बहुतांश प्िेश अहमिनगरचा तनजामशाह आतण 
तवजापूरचा आतिलशाह ्ांच्ा ताब्ात होता. 
मुघलांचा खानिेशामध्े तशरकाव झालेला होता. 
ितषिणेमध्े आपला सततातवस्तार घडवून आणणे हे 
त्ांचे उि् तिष् होते. कोकणच्ा तकनारपट्टीवर 
आतरिकेतून आलेल्ा तसद्ी लोकांच्ा वस्त्ा 
होत्ा. ्ाच काळात ्ुरोपातून आलेल्ा पोतु्थगीज, 
इगं्ज, रिरेंच व डच इत्ािी सततांमधील सागरी स्पधा्थ 
आतण संघर््थ तीव्र होत होता. त्ांच्ात व्ापारासाठी 
बाजारपेठा काबीज करण्ाची चढाओढ लागली 
होती. पखश्चम तकनारपट्टीवरील गोव्ात आतण 
वसईत पोतु्थतगजांनी अगोिरच राज् स््थापन केले 
होते; तर इंग्ज, डच, रिरेंच ्ांनी व्ापारी कंपन्ाचं्ा 
माध्मांतून वखारींच्ा रूपात चंचपु्वेश केला होता. 
्ा सव्थ सतता एकमेकांना आजमावत व स्वतःला 
सुरतषित ठेवत. तसेच जमेल तेवढे वच्थस्व करण्ाच्ा 
बेतात होत्ा. ्ा संघर्ा्थमुळे महाराष्ट्ात अखस््थरता व 
असुरतषितता तनमा्थण झाली होती. ्ुरोपातील ्ा 
वेगवेगळ्ा लोकांना त्ाचं्ा तशरस्त्राणावरून 
‘टोपकर’ महणत.

तशवपूव्थकाळातील लोकवस्ती, प्जा आतण 
राज्कतवे ्ांच्ामधील िुवा महणून का््थ करणारे 
अतधकारी, बाजारपेठा, कारागीर वगैरेंचे स्वरूप 
समजण्ासाठी गाव (मौजा), कसबा आतण परगणा 
्ा भौगोतलक स््थानांची ओळख होणे आवश््क 
आहे. अनेक गावांचा परगणा होत असे. सामान्तः 
परगण्ाच्ा मुख् तठकाणाला कसबा महणत असत. 
कसब्ापेषिा लहान असलेल्ा गावाला मौजा महणत 
असत. आपण आता गाव, कसबा आतण परगणा 
्ांची क्रमशः सतंषिप्त ओळख करून घेऊ.

गाव (मौजा) : बहुतेक लोक गावामध्ेच 
राहत. गावाला मौजा असेही महणत. पाटील हा 

गावाचा प्मुख असे. लोकांनी गावातील जास्तीत 
जास्त जमीन लागवडीखाली आणावी, ्ासाठी तो 
प््तन करी. गावामध्े तंटाबखेडा होत असे, तेवहा 
शांतता तनमा्थण करण्ाचे काम पाटील करत असे. 
त्ाच्ा कामात कुलकणषी मित करत. जमा झालेल्ा 
महसुलाची नोंि करणे हे काम कुलकणषी करत असे. 
गावामध्े तनरतनराळे कारागीर असत. त्ांच्ाकडे 
व्वसा्ासंबंधीचे हक्क वंशपरंपरेने चालत आलेले 
असत. गावात कारागीर जी सेवा िेत असत, 
त्ाबद्ल शेतकऱ्ांकडून त्ानंा शेतीतील उतपन्नाचा 
काही वाटा तमळे. त्ास बलुतं असे महणत. 

कसिा : कसबा हे एक मोठे खेडेगावच असे. 
सामान्तः ते परगण्ाचे मुख् तठकाण असे.  
उिा., इंिापूर परगण्ाचे मुख् तठकाण इंिापूर कसबा, 
वाई परगण्ाचे मुख् तठकाण वाई कसबा. गावाप्माणचे 
कसब्ामध्े मुख् व्वसा् शेतीचा असे. ते्थे सुतार, 
लोहार इत्ािी कुशल कारागीरही असत. कसब्ाला 
जोडूनच बाजारपेठ असे. शेटे व महाजन हे पेठेचे 
वतनिार कारभारी असत. प्त्ेक गावात पेठ होतीच 
असे नाही. मात्र गावात पेठ वसवण्ाचे काम शेटे-
महाजनांचे असे. त्ासाठी त्ांना सरकारातून जमीन 
आतण गावकऱ्ांकडून काही हक्क तमळत. पेठेचे 
तहशोब ठेवण्ाचे काम महाजन पाहत असे.

वीरमाता तजजाबाईंच्ा आज्ेनुसार 
पुण्ाजवळील पार्ाण ्े्थे एक पेठ वसवली 
गेली. ततला ‘तजजापूर’ असे महणतात. मालपुरा, 
खेलपुरा, परसपुरा, तवठापुरा ्ा िेखील मालोजी, 
खेलोजी, परसोजी आतण तवठोजी ्ांच्ा नावे 
औरंगाबाि ्े्थे वसवलेल्ा नव्ा पेठा आहेत. 
‘खेड’ला जोडून असलेले ‘तशवापूर’ ही तशवाजी 
महाराजांच्ा नावे वसवलेली पेठ होती.
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जारून घेऊ्या.
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शेतात पीक ्येत नसे. मग अन्नधान्याचे भाि िाढत. 
लोकांना अन्नधान्य वमळणे मुश्ककील होई. जनािरांना 
चारा वमळत नसे. पाण्याची तीव्र टंचाई वनमामिण होई. 
लोकांना गािात राहणे कठीण होई. लोक गाि 
सोडत. लोकािंर परागंदा होण्याची िेळ ्येई. दुषकाळ 
हे र्यतेला सिाांत मोठे संकट िाटे.

महाराष्ट्रामध्ये असाच एक मोठा दुषकाळ 
इ.स.१६३० मध्ये पडलेला होता. ्या दुषकाळाने 
लोक हिालवदल झाले. धान्याची तीव्र टंचाई वनमामिण 
झाली. भाकरीच्या तुकड्ासाठी लोक ्ितःला 
विकून घेण्यास त्यार होते, पण विकत घेणाराच 
कोणी नवहता, असे िणमिन िाचा्यला वमळते. कुटुंबे 
उदधि्त झाली, गुरे-ढोरे मेली. शेती व्यिसा्य 
खचला. उद्ोगधंदे संपुष्ात आले. आव्मिक व्यिहार 
खुंटले. लोक देशोधडीला लागले. अशा उदधि्त 
झालेल्या लोकजीिनाची घडी बसिणे हे एक मोठे 
आवहान होते.

वारकरी पांथाचे का्य्ण : अंधश्रद्धा ि कममिकांड 
्यांचा समाजािर जबरद्त पगडा होता. लोक 
दिैिादाच्या आहारी गेले होते. र्यांची प्र्यरनशीलता 
्ंडािली होती. र्यतेची क्््ती फारच हलाखीची 
होती. अशा पररक्््तीत समाजात चैतन्य वनमामिण 
करण्याचे प्र्यरन महाराष्ट्रातील िारकरी पं्ाने केले.

महाराष्ट्रात संत नामदिे, संत ज्ानेश्िर 
्यांच्यापासून सुरू झालेली संतपरंपरा समाजाच्या 
विविध ्तरांतून आलेल्या संतांनी पुढे चालिली. ्या 
संत परंपरेमध्ये समाजातील सिमि ्तरांतील लोक होते. 
उदा., संत चोखामेळा, संत गोराेबा, संत सािता, 
संत नरहरी, संत सेना, संत शेख महंमद इर्यादी. 
र्याचप्रमाणे  संत मंडळींत संत चोखोबांची परनी संत 
सो्यराबाई आवण बहीण संत वनममिळाबाई, संत 
मतुिाबाई, संत जनाबाई, संत कानहोपात्ा, संत 
बवहणाबाई वसऊरकर ्यांसारख्या क््त््याही होर्या. ्या 
संत चळिळीचे पंढरपूर हे केंद्र होते. विठ्ठल हे 
र्यांचे दैित होते. पंढरपुरात चंद्रभागेच्या काठी ही 
सिमि संतमंडळी आवण िारकरी भक्तिसागरात नहाऊन 

ितन हा अरेवबक शबद असून महाराष्ट्रात 
तो िंशपरंपरेने आवण का्यम्िरूपी उपभोगा्यची 
सारामतुि जमीन अशा अ्थी िापरला जातो.

परगरा : अनेक गािे वमळून परगणा होत 
असला तरी सिमि परगण्यांतील गािांची संख्या समान 
नसे. उदा., पुणे परगणा. हा मोठा परगणा होता. 
र्यात २९० गािे होती. चाकण परगण्यात ६४ गािे 
होती. वशरिळ परगणा लहान होता. र्यात ४० गािे 
होती. देशमुख ि देशपांडे हे परगण्याचे ितनदार 
अवधकारी असत. देशमुख हा परगण्यातील पाटलांचा 
प्रमुख असे. गािपातळीिर जे काम पाटील करत 
असे तेच काम परगणा पातळीिर देशमुख करत असे. 
तसेच परगण्यातील सिमि कुलकण्याांचा प्रमुख देशपांडे 
असे. गािपातळीिर कुलकणथी जे काम करत असे, 
ते काम परगणा पातळीिर देशपांडे करत असे. हे 
ितनदार अवधकारी र्यत आवण सरकार ्यांच्यामधील 
दिुा होते. 

परगण्यातील गािािंरती कधी परचक्र आले 
वकंिा दुषकाळासारखी पररक्््ती वनमामिण झाली, तर 
र्यतेचे महणणे सरकारकडे मांडण्याचे काम ितनदार 
करत. काही िेळेला हे अवधकारी आपल्या 
अवधकारांचा दुरुप्योग करत. ते कधी र्यतेकडून 
अवधक पैसा जमा करत, तर कधी र्यतेकडून गोळा 
केलेली रक्म सरकारकडे जमा करण्यास विलंब 
लाित. अशा िेळी प्रजा त्ासली जात असे.

दोन खेडी ्ितंत् आहेत हे दशमििण्याकररता 
‘बुद्रकु’ आवण ‘खदुमि’ ्या नािांचा उप्योग केला 
जातो. मूळ गाि ‘बुद्रुक’ आवण निीन गाि 
‘खुदमि’. उदा., िडगाि बदु्रुक आवण िडगाि खदुमि.

दुषकाळाचे सांकट : शेती ही पािसाच्या 
पाण्यािर अिलंबून असे. पाऊस पडला नाही तर 
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वनघत. ते्े भजन, ककीतमिन आवण सहभोजन (काला) 
्या माध्यमातून समतेचा प्रसार होई.

सांत नामदेव : हे िारकरी 
संप्रदा्यातील एक श्रेष्ठ संत 
होते. ते कुशल संघटक होते. 
ते उरतम ककीतमिनकारही होते. 
ककीतमिनाच्या माध्यमातून र्यानंी 
सिमि जाती-जमातींमधील 
्त्ी- पुरुषांना एकत् करून 
र्याचं्यात समतेची भािना 

जागिली. ‘नाचू कीत्णनाचे रांगी । ज्ानदीप लावू 
जगी ।।’ ही र्याचंी प्रवतज्ा होती. र्याचंी अभंगरचना 
प्रवसद्ध आहे. अनेक संतांिर आवण सिमिसामान्य 
लोकांिर र्याचं्या वशकिणुककीचा प्रभाि पडला. ते 
आपल्या विचारांचा प्रसार करत पंजाबप्यांत गेले 
होते. र्यानंी वलवहलेली पदे वशखांच्या ‘गुरुगं््सावहब’ 
्या ग्ं्ात समाविष् आहेत. र्यानंी भागित धमामिचा 
संदेश गािोगािी पोचिण्याचे का्यमि केले. र्यानंी 
पंढरपूर ्ेय्े विठ्ठलाच्या महाद्ारासमोर संत 
चोखामेळा ्यांची समाधी बांधली. हे र्याचंे का्यमि 
अवि्मरणी्य आहे.

सांत ज्ानेश्वर : हे िारकरी संप्रदा्यातील एक 
विख्यात संत होत. र्यानंी ‘भगिद् गीता’ ्या सं् कृत 

गं््ाचा अ्मि मराठीत 
्पष् करणारा 
‘भािा्मिदीवपका’ अ्ामित 
‘ज्ानेश्िरी’ हा ग्ं् 
रचला. तसेच र्यांनी 
‘अमृतानुभि’ ्या ग्ं्ाची 
रचना केली. र्यांनी 
आपल्या गं््ांतून ि 
अभंगांतून भक्तिमागामिचे 

महत्ि सांवगतले. सामान्यांना आचरता ्ेयईल, असा 
आचारधममि सावंगतला. िारकरी संप्रदा्याला धमामिची 
प्रवतष्ठा वमळिून वदली. अवतश्य प्रवतकूल 
पररक्््तीमध्ये जीिन जगािे लागलेले असूनही र्यांनी 

आपल्या मनाचे संतुलन ढळू वदले नाही आवण 
कटुताही बाळगली नाही. ज्ानशे्िरीतील ‘पसा्यदान’ 
उदारत सं्कार करणारे आहे. ज्ानेश्िरांचे बंधू संत 
वनिृक्रतना् ि संत सोपानदिे आवण भवगनी मतुिाबाई 
्यांच्याही काव्यरचना प्रवसद्ध आहेत.

सांत एकनाथ : हे महाराष्ट्राच्या भतिी 
चळिळीतील एक महान संत होत. र्यांचे सावहर्य 
विपुल ि विविध प्रकारचे आहे. र्यात अभंग, 

गौळणी, भारुडे इर्यादींचा 
समािेश होतो. र्यांनी 
भागित धमामिची मांडणी 
सोपी ि सवि्तर केलेली 
आहे. भािा्मि रामा्यणात 
रामक्ेच्या वनवमरताने 
लोकजीिनाचे वचत् रेखाटले 
आहे. र्यानंी भागित ्या 
सं् कृत ग्ं्ाच्या 

भतिीविष्यक भागाचा अ्मि मराठीत विशद केला. 
र्यांच्या अभंगात वजवहाळा आहे. परमा्मिप्राप्ीसाठी 
प्रपंच सोडण्याची आिश््यकता नाही, हे र्यांनी 
्ितःच्या आचरणाने दाखिून वदले. ते खऱ्या अ्ामिने 
लोकवशषिक होते. आपली मराठी भाषा कोणर्याही 
भाषेपेषिा कमी नाही असे ते मानत. ‘सांसककृत वारी 
देवे केली । तरी प्राककृत का्य चोरापासलुन झाली ?’ 
असे र्यांनी सं्कृत पंवडतांना ठणकािून विचारले. 
र्यांनी इतर धमाांचा वतर्कार करणारांिर कडक टीका 
केली आहे.

सांत तुकाराम : हे 
पुण्याजिळील देहू गािचे. 
र्याचंी अभंगरचना प्रसन्न 
आवण प्रासावदक आहे. 
र्याचं्या अभंगांना श्रेष्ठ 
कविरिाची उंची लाभली 
आहे. संत तुकारामांची 
‘गा्ा’ ही मराठी भाषेचा 
अमोल ठेिा आहे.  

सांत नामदेव

सांत एकनाथ

सांत ज्ानशे्वर

सांत तुकाराम
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माहीत आहे का तुमहाांला?
सतराव्ा शतकाच्ा पूरावारावात महाराष्ट्ामध्ये 

छत्रपती शशराजी महाराज हये ्ुगप्ररतवाक व्क्तिमत्र 
उद्ास आलये. त्ाांनी ्येथील अन्ा्ी राजसतताांना 
आवहान दयेऊन सरराज्ाची सथापना केली. त्ाांचा 
जनम शके १५५१, फालगुन रद्य तृती्येस महणजयेच 
१९ फेब्ुरारी, १६३० रोजी पुणये शजलह्ातील 
जुन्नरजरळील शशरनयेरी शकलल्ारर झाला. त्ाांनी 
केलयेल्ा सरराज्सथापनयेची माशहती आपण ्ा पाठात 
करून घयेणार आहोत.

शहाजीराजे : 
शशराजी महाराजाांचये 
रडील शहाजीराजये हये 
दशषिणयेतील एक 
मातब्बर सरदार    
होतये. मुघलाांनी 
शनजामशाही शजांकून 
घयेण्ासाठी मोहीम 
हाती घयेतली. ्ा 
मोशहमयेत शरजापूरच्ा 

आशदलशाहानये मुघलाांशी सहका्वा केलये. मुघलाांचा 
दशषिणयेत प्ररयेश होऊ न्ये, ही शहाजीराजाांची भारना 
होती. महणून त्ाांनी मुघलाांना प्रखर शररोर करून 
शनजामशाही राचरण्ाचा प्र्तन केला; परांतु मुघल 
र आशदलशाही ्ाांच्ा सामर्ावापुढये त्ाांचा शनभार 
लागला नाही. इ.स.१६३६ मध्ये शनजामशाहीचा 
पाडार होऊन ती नष् झाली.

शनजामशाहीचये अक्सततर सांपुष्ात आल्ानांतर 
शहाजीराजये शरजापूरच्ा आशदलशाहीचये सरदार झालये. 
शहाजीराजाांकडील भीमा र नीरा ्ा नद्याांमरील पुणये, 
सुपये, इांदापूर र चाकण हये परगणये हा त्ाांच्ा मूळ 
जहाशगरीचा मुलूख आशदलशाहानये त्ाांच्ाकडयेच 
ठयेरला. आशदलशाहाकडून त्ाांना कनावाटकात ्बांगळूरू 
र त्ाच्ा आसपासचा प्रदयेश जहागीर महणून शमळाला.

५. स्वराज्यस्ापना

शहाजीराजये पराक्रमी, रै्वाशील, ्बुद ्शरमान आशण 
श्येष्ठ राजनीशतज्ञ होतये. तये उततम रनुरवार होतये. तसयेच, 
तलरार, पट्ा आशण भाला चालरण्ात पटाईत होतये. 
प्रजयेरर तये अशतश् प्रयेम करत असत. महाराष्ट्, 
कनावाटक आशण तशमळनाडू ्येथील अनयेक प्रदयेश त्ाांनी 
शजांकून घयेतलये होतये. दशषिण भारतात त्ाांचा मोठा दरारा 
होता. शशररा् आशण शजजा्बाई ्बांगळूरू ्येथये असताना 
त्ाांनी शशररा्ाांना राजा ्बनण्ासाठी ्ोग् असये उततम 
शशषिण दयेण्ाची व्रसथा केली होती. परकी् 
लोकाांच्ा सतता उलथरून सरराज् सथापन करारये, 
ही त्ाांची सरतःची तीव्र आकाांषिा होती. महणूनच 
त्ाांना सरराज् सांकलपक महटलये जातये. त्ाांनी शशररा् 
आशण शजजा्बाई ्ाांना शरशरासू र कतवा्बगार 
सहकाऱ्ाांशनशी ्बांगळुरूहून पुण्ाला पाठरलये.

्वीरमाता जजजाबाई : शजजा्बाई ्ुबलढाणा 
शजलह्ातील शसांदखयेडराजा ्येथील मातब्बर सरदार 
लखुजीराजये जारर ्ाांच्ा कन्ा होत. त्ाांना 
लहानपणीच शरशरर शरद्याां्बरो्बर लषकरी शशषिणही 
शमळालये होतये. शहाजी महाराजाांचये सरराज् सथापन 
करण्ाचये सरपन साकार वहारये, महणून त्ा त्ाांना 
प्रोतसाहन दयेऊन साहाय् करत असत. त्ा कतवा्बगार 
आशण द्रषट्ा राजनीशतज्ञ होत्ा. सरराज् सथापन 
करण्ाच्ा का्ावात त्ाांनी शशररा्ाांना सातत्ानये 
मागवादशवान केलये. प्रसांगी प्रजयेचये प्रशन सोडरण्ासाठी 

जहागीर - जहागीर महणजये एखाद्या 
प्रदयेशाचा रसूल उपभोगण्ाचा हक्क. 
राज्कत्ाांच्ा सयेरयेमध्ये ज्ाांना सरदारकी 
शमळये, त्ाांना रोख रकमयेच्ा सररूपात रयेतन 
न दयेता रयेतनाच्ा रकमयेइतके उतपन्न महसुलातून 
शमळयेल एरढा प्रदयेश नयेमून शदला जात असये. 
त्ाला ‘जहागीर’ महणत.

शहाजीराजे
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करून पहा.

लक्ात ठेवा.

तजवा महाला, तानाजी मालुसरे, बाजीप्भू 
िेशपांडे ्ा तशवरा्ांच्ा सहकाऱ्ांतवर््ी अतधक 
मातहती तमळवा.

तनवाडे िेण्ाचे कामही 
त्ा करत असत. त्ा 
तशवरा्ांना उततम 
तशषिण िेण्ाच्ा 
बाबतीत सिैव जागरूक 
होत्ा. त्ांनी त्ांच्ावर 
शील, सत्तप््ता, 
वाक् चातु््थ, िषिता, 
धै् ्थ, तनभ्थ्ता, 

शस्त्रप््ोग, तवज्ाकांषिा, स्वराज्स्वपन इत्ािींचे 
ससं्कार केले.

तिवरायांचे सहकारी : तशवाजी महाराजांनी 
स्वराज्स््थापनेची सुरुवात मावळ भागात केली. 
मावळ महणजे सध्ाच्ा पुणे तजल्हाचा पतश्चम व 
नैॠत्य तिशांचा भाग हो्. मावळचा प्िेश डोंगराळ, 
िऱ्ाखोऱ्ाचंा व िुग्थम. मावळच्ा ्ा भौगोतलक 
पररखस््थतीचा उप्ोग महाराजांनी स्वराज्स््थापनेत 
मोठ्ा कौशल्ाने केला. त्ांनी लोकांच्ा मनात 
तवश्वासाची व आपलेपणाची भावना तनमा्थण केली. 
स्वराज्स््थापनेच्ा ्ा का्ा्थत त्ांना चांगले सवंगडी 
व सहकारी तमळाले. ्ेसाजी कंक, बाजी पासलकर, 
बापूजी मिु् गल, नऱहेकर िेशपांडे बंधू, कावजी 
कोंढाळकर, तजवा महाला, तानाजी मालुसरे, 

कानहोजी जेधे, बाजीप्भू िेशपांडे, िािाजी नरसप्भू 
िेशपांडे ही त्ांतील काही नावे होत. ्ा सहकाऱ्ांच्ा 
बळावर त्ांनी स्वराज्ाच्ा स््थापनेचे का््थ हाती 
घेतले.

राजमुद्ा

बारा मावळ : (१) पवणमावळ  
(२) तहरडस मावळ (३) गुंजणमावळ  
(४) पौड खोरे (५) मुठे खोरे (६) मुसे 
खोरे (७) कानि खोरे (८) वेळवंड खोरे  
(९) रोहीड खोरे (१०) अिंर मावळ  
(११) नाणे मावळ (१२) कोरबारसे मावळ.

तशवाजी महाराजांच्ा पुणे जहातगरीतील 
स्हाद्रीच्ा कुशीत असलेला प्िेश महणजेच 
मावळ खोरे हो्. ्ांना ‘बारा मावळ’ 
असेही महणतात.

वीरमाता तजजािाई

राजमुद्ा : स्वराज्स््थापनेमागील तशवाजी 
महाराजांचे ध्े् त्ांच्ा राजमुद्रवेरून स्पष् होते. ्ा 
राजमुद्रेवर पुढील संस्कृत ओळी कोरलेल्ा आहेत.

प्रतिपच्चंद्रलेखेव वत्धिष्णुतवधिशववचंतििा ।।
शाहसूनोः तशवस्यैषा मणुद्रा भद्रा् राजिे ।।

अ््व : ‘‘शहाजीचा पुत्र तशवाजी ्ाची (शुक्ल पषिातील) 
प्ततपिेच्ा चंद्रकाेरीप्माणे वाढत जाणारी आतण तजला 
सव्थ तवश्वाने वंिन केले आहे - अशी ही मदु्रा (प्जेच्ा) 
कल्ाणासाठी अतधराज् गाजवते (शोभून तिसते).’’

मुद्रवेरील ्ा वचनाचा अ्थ्थ अनेक दृष्ींनी 
महत्वाचा आहे. महाराजांनी ्ा वचनातून  
वतडलांतवर््ीची कृतज्ता, स्वराज् अखंडपणे 
तवस्तारत जाईल हा तवश्वास, मुद्रेला महणजे प्ा्थ्ाने 
स्वराज्ाला सवायंचा आिर प्ाप्त होत असल्ाचा 
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जारून घेऊ्या.

घोरपडे ि सािंतिाडीचे सािंत इर्यादी सरदार होते. 
्िराज्य््ापनेच्या का्यामिस र्यांचा विरोध होता. ्या 
सरदारांचा बंदोब्त करणे हे ्िराज्य््ापनेसाठी 
आिश््यक होते.

जावळीचा ताबा : सातारा वजलह्ातील जािळी 
्या वठकाणी चंद्रराि मोरे हा आवदलशाहीतील 
मातबबर सरदार होता. ्िराज्य््ापनेच्या का्यामिस 
र्याने विरोध दशमििला. तेवहा इ.स.१६५६ मध्ये 
वशिाजी महाराजांनी जािळीिर ्िारी करून तो प्रदेश 
वजंकून घेतला. ते्े आपले ठाणे िसिले. नंतर 
रा्यगडही वजंकून घेतला. जािळीची प्रचंड संपरती 
र्यांच्या हाती पडली. ्या विज्यानंतर र्यांच्या 
कोकणातील हालचाली िाढल्या. र्यांनी जािळीच्या 
खोऱ्यात प्रतापगड हा वकल्ा बांधला. ्या विज्यामुळे 
र्यांचे सामथ्यमि सिमि प्रकारे िाढले. 

वशिाजी महाराजांनी ्यानंतर कल्याण ि वभिंडी 
ही वठकाणे वजंकून घेतली. र्यामुळे पक्श्चम 
वकनारपट्ीिरील वसद्दी, पोतुमिगीज ि इंग्ज ्या 
सरतांशी र्यांचा संबंध आला. ्या सरतांशी संघषमि 
करा्यचा असेल, तर आपल्याला प्रबळ असे आरमार 
उभारले पावहजे, हे र्यांच्या लषिात आले. र्यामुळे 
र्यांनी आरमार उभारणीकडे लषि वदले.

अफजलिानाचे पाररपत्य : वशिाजी महाराजांनी 
आपल्या जहावगरीतील ि आसपासच्या आवदलशाही 
प्रदेशातील वकल्े घेण्यास सुरुिात केली. जािळीच्या 
मोऱ्यांचा विरोध मोडून काढलेला होता. कोकण 
वकनारपट्ीिर ्िराज्य््ापनेच्या का्यामिस गती 
वमळाली. ्या सिमि गोष्ी हे आवदलशाहीस आवहान 
होते. ्या िेळी आवदलशाहीचा कारभार बडी साहेबीण 
पाहत होती. वशिाजी महाराजांचा बंदोब्त केला 
पावहजे, असे वतला िाटत होते. महणून वतने 
आवदलशाहीतील अफजलखान ्या बलाढ्य ि 
अनुभिी सरदारास वशिाजी महाराजािंर चालून 
जाण्यास सांवगतले.

अफजलखान विजापूरहून िाई ्ये्े आला. 
र्याला िाई प्रांताची चांगली मावहती होती. 

 आपल्या देशाच्या राजमुद्रेचे वनरीषिण करा.
 र्यात कोणकोणर्या गोष्ी वदसतात ?
 राजमदु्रेचा िापर कोठेकोठे केलेला 

आढळतो ?

लकल्े राजगड - पाली दरवाजा

अनुभि, प्रजेचे कल्याण करण्याची बांवधलककी आवण 
आपल्या भूमीिर ्ितंत्पणे अवधराज्य करण्याची 
खात्ी, इतक्या गोष्ी व्यति केल्या आहेत. ्या 
छोट्ाशा िचनात ्िराज्याच्या संकलपनेचे सिाांगीण 
सार आले आहे.

सवराज्यसथापनेच्या हालचाली : वशिाजी 
महाराजांच्या जहावगरीतील वकल्े हे र्यांच्या अमलात 
नवहते, तर ते आवदलशाहीच्या ताब्यात होते. र्या 
काळात वकलल्यांचे विशेष महत्ि होते. वकल्ा 
ताब्यात असला महणजे आजूबाजूच्या प्रदेशािंर 
वन्यंत्ण ठेिता ्येत असे. ‘ज्याचे वकल्े र्याचे राज्य’ 
अशी पररक्््ती असे. आपल्या जहावगरीतील वकल्े 
आपल्या ताब्यात घेण्याचे महाराजांनी ठरिले. वकल्े 
ताब्यात घेण्याचा असा प्र्यरन करणे महणजे 
आवदलशाही सरतेस आवहान देण्यासारखे होते. र्यानंी 
तोरणा, मरुूबंदेि, कोंढाणा, पुरंदर हे वकल्े ताब्यात 
घेतले आवण ्िराज्याची मुहूतमिमेढ रोिली. मरुूबंदेि 
वकलल्याची पुनबाांधणी करून र्याचे नाि ‘राजगड’ 
ठिेले. राजगड ही ्िराज्याची पवहली राजधानी होती.

आवदलशाहीमध्ये जािळीचे मोरे, मुधोळचे 



22

िाईजिळील प्रतापगड वकलल्याच्या पा्यथ्याशी 
वशिाजी महाराज आवण अफजलखान ्यांची १० 
नोवहेंबर १६५९ रोजी भेट झाली. ्या भेटीत 
अफजलखानाने महाराजांना दगाफटका करण्याचा 
प्र्यरन केला. र्यामुळे महाराजांनी र्याला ठार मारले 
आवण आवदलशाही सैन्याचे पाररपर्य केले.

अफजलखानाच्या िधानंतर महाराजांनी 
लढाईतील जखमी सैवनकांना भरपाई वदली. ज्यांनी 
्या लढाईत चांगली कामवगरी केली, र्यांना बवषिसे 
वदली. अफजलखानाच्या सैन्यातील जे सवैनक ि 
अवधकारी र्यांच्या सैन्याच्या हाती लागले, र्यांना 
र्यांनी चांगली िागणूक वदली. 

लसद्ी जौहरची सवारी : अफजलखानाच्या 
पाररपर्यानंतर महाराजांनी आवदलशाहीतील िसंतगड, 
पनहाळा ि खेळणा हे वकल्े वजंकून घेतले. खेळणा 
वकलल्यास र्यांनी ‘विशाळगड’ असे नाि वदले.

महाराजांचा बंदोब्त करण्यासाठी आवदलशाहाने 
इ.स.१६६० मध्ये वसद्दी जौहर ्या कनुमिल प्रांताच्या 
सरदारास महाराजािंर चालून जाण्यास सांवगतले. 
र्याला ‘सलाबतखान’ असा वकताब वदला. वसद्दी 
जौहरच्या मदतीस रु्तुम-इ-जमान, बाजी घोरपडे 
आवण अफजलखानाचा मुलगा फाजलखान हेही होते. 
्या पररक्््तीत वशिाजी महाराजांनी पनहाळा 
वकलल्यािर आश्र्य घेतला. सुमारे पाच मवहने  
वसद्दीच्या सवैनकांचा पनहाळ्ास िेढा पडला होता. 
िेढ्यातून बाहेर पडणे महाराजांना कठीण झाले होते. 
नेतोजी पालकरने बाहेरून वसद्दीच्या सैन्यािर हल्ा 
करून िेढा उठिण्याचा प्र्यरन केला; परंतु र्याचे 
सैन्य ्ोडे असल्याने हा प्र्यरन ्यश्िी झाला नाही. 
वसद्दी िेढा उठिेल, अशी वचनहे वदसत नवहती. 
महणून महाराजांनी वसद्दीशी बोलणी सुरू केली. 
र्यामुळे वसद्दीने पनहाळगडास वदलेल्या िेढ्यामध्ये 
वशव्लता वनमामिण झाली. ्या वशव्लतेचा फा्यदा 
महाराजांना झाला. 

्या प्रसंगी गडािरील वशिा कावशद ्या बहादूर 
तरुणाने पुढाकार घेतला. तो वदसा्यला 

वशिरा्यांसारखाच होता. वशिाजी महाराजांची िेषभूषा 
करून तो पालखीत बसला. पालखी राजवदंडी 
दरिाज्यातून बाहेर पडली. वसद्दीच्या सैन्याने ती 
पालखी पकडली. प्रसंग बाका होता. वशिा कावशदने 
्या प्रसंगी ्िराज्यासाठी बवलदान केले. दरम्यान 
वशिाजी महाराज दुसऱ्या अिघड िाटेने गडाबाहेर 
पडले. र्यांच्या सोबत बाजीप्रभू देशपांडे आवण बांदल 
देशमुख ्यांच्यासह वनिडक सैवनक होते.

वशिाजी महाराज पनहाळगडाच्या िेढ्यातून बाहेर 
पडून विशाळगडाकडे वनघाले. ही बातमी वसद्दीस 
समजली. र्याच्या सैन्याने र्यांचा पाठलाग केला. 
वशिरा्यांनी वसद्दीच्या सैन्यास विशाळगडाच्या 
पा्यथ्याजिळ ्ोपिण्याची जबाबदारी बाजीप्रभू 
देशपांडे ्याच्याकडे सोपिली. बाजीप्रभूने 
गजापूरजिळील घोडक्खंडीत र्या सैन्यास अडिले. 
बाजीप्रभूने पराक्रमाची श्मि केली, परंतु ्या संघषामित 
र्याला िीरमरण आले. र्याच्या सैन्याने वसद्दीच्या 
सैन्याला ्ोपिून धरल्यामुळे महाराजांना 
विशाळगडाकडे कूच करणे शक्य झाले. 
विशाळगडाकडे जाताना र्यांनी पालिनचे दळिी 
आवण शृंगारपूरचे सुिते ्या आवदलशाही सरदारांचा 
विरोधही मोडून काढला. र्यानंतर वशिाजी महाराज 
विशाळगडािर सुखरूप पोचले. 

महाराज पनहाळगडाच्या िेढ्यात अडकले होते, 
र्याच िेळी वदल्ीच्या तखतािर आलेल्या औरंगजेब 
बादशाहाने मुघल सरदार शाव्य्ताखान ्यास दवषिणेत 
पाठिले. र्याने पुणे प्रांतािर ्िारी केलेली होती. 
र्या िेळी वशिाजी महाराजांचा आवदलशाहीशीही 
संघषमि चालू होता. अशा पररक्््तीत, दोन शत्ूबंरोबर 
एकाच िेळी लढणे, ही गोष् बरोबर होणार नाही, 
हे वशिाजी महाराजांनी लषिात घेतले. र्यामुळे 
विशाळगडािर सुखरूप पोचल्यानंतर र्यानंी 
आवदलशाहाबरोबर तह केला.  ्या तहानुसार र्यानंा 
पनहाळा वकल्ा परत करािा लागला. ्ये्े वशिाजी 
महाराजांच्या ्िराज्य््ापनेचा एक टपपा पणूमि झाला.
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सांगा पाहू !

६. मुघलािंी संघर्व

आताप्यंत तशवाजी महाराजांनी आतिलशाहीशी 
्शस्वी संघर््थ केलेला होता; परंतु स्वराज्ाचा 
तवस्तार करताना मुघलांशीही संघर््थ अटळ होता. 
स्वराज्ाचा तवस्तार होऊ लागताच स्वराज्ावर 
मुघलांचे संकट आले. महाराजांनी ्ाही संकटावर 
मात केली. मुघलांकडून आपले तकल्ले आतण प्िेश 
परत तमळवले. स्वतःस राज्ातभर्ेक करवून घेतला. 
ितषिणेकडील मोहीम हाती घेतली. ्ा सव्थ घटनांची 
मातहती आपण ्ा पाठात घेणार आहोत.

िातयसताखानाची सवारी : फेब्ुवारी १६६० 
मध्े शात्स्ताखान अहमिनगरहून तनघून पुणे प्ांतात 
आला. त्ाने आसपासच्ा प्िेशात लहान लहान 
सैन्ाच्ा तुकड्ा पाठवून स्वराज्ातील प्िेशाची 
जबर हानी केली. चाकणच्ा तकलल्ाला वेढा 
तिला. चाकणच्ा तकलल्ाचा तकल्लेिार तफरंगोजी 
नरसाळा ्ाने त्ाच्ा सैन्ाचा तीव्र प्ततकार केला. 
परंतु शेवटी त्ाने चाकणचा तकल्ला तजंकून घेतला.

तशवाजी महाराजांचे बालपण ज्ेथे गेले त्ा 
पुण्ातील लाल महालात शात्स्ताखान तळ ठोकून 
बसला. त्ेथून आसपासच्ा मुलखाची त्ाने लूट 
चालूच ठेवली. िोन वर्वे झाली, तरी तो पुण्ातील 
मुकु्काम सोडण्ाचा तवचार करत नवहता. त्ाचा 
पररणाम प्जेच्ा नीततधै्ा्थवर होणे स्वाभातवक होते. 
अशा पररखस््थतीत महाराजांनी एक धाडसी बेत 
आखला.

तशवाजी महाराजांनी स्वतःच्ा नेतृतवाखाली 
लाल महालावर गुप्तपणे छापा घालण्ाची धाडसी 
्ोजना आखली. त्ानुसार ५ एतप्ल १६६३ रोजी 
महाराजांनी रात्रीच्ा वेळी तनवडक सैन्ासह लाल 
महालावर छापा घातला. ्ा छाप्ात शात्स्ताखानाची 
बोटे तुटली. त्ाची मानहानी झाली. त्ाने पुणे 
सोडले आतण आपला मकु्काम औरंगाबािला 
हलवला. ्ा प्कारामुळे त्ाने औरंगजेबाची नाराजी 

ओढवून घेतली. औरंगजेबाने त्ास बंगालच्ा 
सुभ्ावर पाठवले. शात्स्ताखानवरील ्ा ्शस्वी 
हलल्ाचा पररणाम लोकांवरही झाला. तशवाजी 
महाराजांच्ा कतृ्थतवावरील प्जेचा तवश्वास अतधकच 
वृि् तधंगत झाला.

सुरतेवर सवारी : शात्स्ताखानाने तीन वर्ायंच्ा 
काळात स्वराज्ाचा बराच प्िेश उदधवस्त केला 
होता. त्ाची भरपाई करणे आवश््क होते. त्ासाठी 
महाराजांनी मुघलांना धडा तशकवण्ाची एक ्ोजना 
आखली. मुघलांच्ा ताब्ातील सुरत हे एक मोठे 
व्ापारी करेंद्र व बंिर होते. त्ेथे इंग्ज, डच व रिरेंच 
्ांच्ा वखारी होत्ा. हे शहर बािशाहाला सवायंत 
जास्त महसूल िेत होते. तसेच ते आत्थ्थकदृषट्या 
संपन्न होते महणून त्ानंी सुरतेवर स्वारी केली. 
सुरतेचा सुभेिार इना्तखान महाराजांच्ा स्वारीचा 
प्ततकार करू शकला नाही. सामान् प्जेस त्रास न 
िेता त्ांनी सुरतेमधून तवपुल संपतती तमळवली. 
त्ांची ही मोहीम ्शस्वी झाली. ्ामुळे औरंगजेब 
बािशाहाच्ा प्ततष्ठसे धक्का बसला.

जयतसंगाची सवारी : तशवाजी महाराजांच्ा 
वाढत्ा हालचालींचा बंिोबस्त करण्ासाठी 
औरंगजेबाने तमझा्थराजा ज्तसंग हा आपला अनुभवी 
आतण मातबबर राजपूत सरिार पाठवला. तो पुण्ामध्े 
आला. त्ाने महाराजांच्ा तवरोधात सव्थ शक्ी 
संघतटत करण्ासाठी आपले प््तन सुरू केले. 
गोव्ाचे व वसईचे पोतु्थगीज, वेंगुल्ा्थचे डच, सुरतेचे 

सुरत ्ा शहराला भेट द्ा्ची आहे, तर 
आपण कसे जाल ते नकाशाच्ा साहाय्ाने 
िाखवा.
 तशवाजी महाराज सुरतेला कसे पोहचले 

असतील ्ाची कलपना करा.
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वशिाजी महाराज आग्ा ्ये्े औरंगजेबाच्या 
नजरकैदेतून कसे वनसटले ्याची मावहती वमळिा.

इंग्ज, जंवजऱ्याचे वसद्दी ्यांनी महाराजांविरुद्ध 
आरमारी मोहीम काढािी, असे ज्यवसंगाने र्यानंा 
सुचिले.

वशिाजी महाराजांकडील वकल्े वजंकून घेण्याचा 
बेत आखला. ्िराज्याच्या विविध भागांत मुघल 
सवैनकांच्या तुकड्ा पाठिल्या. र्या सैन्याने 
्िराज्यातील भूप्रदेशाची मोठी हानी केली. महाराजांनी 
मुघलांना प्रवतकार करण्याचा प्र्यरन केला. वमझामिराजे 
ज्यवसंग आवण वदलेरखानाने पुरंदर वकलल्यास िेढा 
वदला. पुरंदरच्या िेढ्याच्या िेळी मुरारबाजी देशपांडे 
्याने आपल्या पराक्रमाची श्मि केली, परंतु र्याला 
िीरमरण आले. पररक्््तीचे गांभी्यमि लषिात घेऊन 
महाराजांनी ज्यवसंगाशी बोलणी करण्याचा वनणमि्य 
घेतला. र्यानंी ज्यवसंगाची भेट घेतली. ज्यवसंग ि 
महाराज ्यांच्यात जून १६६५ मध्ये तह झाला. हा 
तह ‘पुरंदरचा तह’ महणून ओळखला जातो. ्या 
तहानुसार महाराजांनी मुघलांना तिेीस वकल्े ि 
र्याचं्या भोितालचा िावषमिक चार लषि होन उरपन्नाचा 
प्रदेश वदला. आवदलशाहीविरुद्ध मुघलांना मदत 
करण्याचे आश्िासनही वदले. ्या तहास औरंगजेबाने 
मान्यता वदली.

आग्राला वनघाले. बरोबर राजपतु् संभाजी होते. 
तसेच, विश्िासू आवण जीिास जीि देणारे वनिडक 
सहकारीही सोबत होते.

महाराज आगऱ्यास पोहचले. त्ावप औरंगजेबाने 
दरबारामध्ये र्यांचा ्योग्य तो मान ठेिला नाही. 
र्यामुळे र्यांनी संताप व्यति केला. र्यानंतर बादशाहाने 
र्यांना नजरकैदेत ठेिले. बादशाहाच्या ्या कृतीने 
डगमगून न जाता महाराजांनी नजरकैदेतून आपली 
सुटका करून घेण्याची ्योजना आखली. ते आगऱ्यातून 
वशताफकीने वनसटले आवण काही वदिसांनी महाराष्ट्रात 
सुरवषितपणे पोहचले. आग्राहून ्येताना संभाजी 
राजांना र्यांनी म्ुरा ्ये्े ठिेले होते. पुढे र्यानंाही 
सुखरूपपणे राजगडािर आणण्यात आले. महाराज 
्िराज्यापासून दूर असताना ्िराज्याचा कारभार 
िीरमाता वजजाबाई आवण महाराजांचे सहकारी ्यांनी 
सांभाळला.

मुघलाांलवरुद्ध आक्रमक पलवत्ा : महाराजांना 
मुघलांबरोबर लगेचच संघषमि नको असला तरी 
पुरंदरच्या तहात मुघलांना वदलेले वकल्े आवण प्रदेश 
परत वमळिणे हे महाराजांचे उद ्वदष् होते. र्यासाठी 
र्यांनी एक व्यापक ि धडाडीची ्योजना त्यार केली. 
एका बाजूला वनरवनराळ्ा वकलल्यांिर जय्यत 
त्यारीवनशी सैन्य पाठिून ते वकल्े घ्या्यचे, तर 
दुसऱ्या बाजूला दखखनमध्ये मुघलांच्या प्रभरुिाखाली 
असलेल्या प्रदेशांिर हल्े करून र्यानंा अक्््र 
ठेिा्यचे, असे हे धोरण होते. ्यानुसार र्यांनी 
मुघलांच्या अहमदनगर आवण जुन्नर ्या प्रदेशांिर 
हले् केले. पुढे एकापाठोपाठ वसंहगड, पुरंदर, 
लोहगड, माहुली, कनामिळा आवण रोवहडा हे वकल्े 
वजंकून घेतले. 

्यानंतर वशिाजी महाराजांनी दुसऱ्यांदा सुरतेिर 
्िारी केली. ते्ून परत ्येताना नावशक वजलह्ातील 
िणी-वदंडोरी ्या वठकाणी र्याचंा मुघलांबरोबर मोठा 
संघषमि झाला. ्या संघषामित र्यानंी दाऊदखान ्या मुघल 
सरदाराचा पराभि केला. र्यानंतर मोरोपंत वपंगळे 
्याने नावशकजिळील त््यंबकगड वजंकून घेतला.

आग्ा भेट व सुटका : पुरंदरच्या तहानंतर 
ज्यवसंगाने आवदलशाहीविरुद्ध मोहीम हाती घेतली. 
महाराजांनी ज्यवसंगास मदत केली, त्ावप र्याची 
ही मोहीम ्यश्िी झाली नाही. र्या िेळी, महाराजांना 
काही काळ तरी दवषिणेच्या राजकारणापासून दूर 
ठेिािे, असा विचार ज्यवसंग ि औरंगजेब बादशाह 
्यांनी केला. ्या विचाराला अनुसरून ज्यवसंगाने 
महाराजांनी बादशाहाच्या भेटीस जािे, असा प्र्ताि 
र्याचं्यापुढे ठेिला. र्यांच्या सुरवषिततेबद्दलची 
हमीदेखील वदली. र्यानुसार वशिाजी महाराज 

मालहती लमळवा.
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१. िालील घटना कालानुक्रमे ललहा.
 (१) वशिाजी महाराजांची दवषिण मोहीम
 (२) लाल महालािर छापा
 (३) आग्राहून सुटका
 (४) राज्यावभषेक
 (५) पुरंदरचा तह
 (६) शाव्य्ताखानाची ्िारी
२. शोधा महरजे सापडेल.
 (१) सं्कतृ शबद असणारा कोश -
 (२) त््यंबकगड वजंकून घेणारा -
 (३) िणी-वदंडाेरी ्ये्े पराभूत झालेला सरदार -
 (४) इंग्ज, डच, फ्ेंच ्यांच्या िखारी असलेले 

वठकाण -
३. तुमच्या शबदाांत ललहा.
 (१) वशिाजी महाराजांचा राज्यावभषेक

 (२) आग्राहून सुटका
 (३) वशिाजी महाराजांची दवषिणेची मोहीम
 (४) वशिरा्यांनी राज्यावभषेकासाठी केलेली त्यारी
४. काररे ललहा.
 (१) वशिरा्यांनी पुरंदरचा तह केला.
 (२) वशिाजी महाराजांनी मुघलांविरुद्ध आक्रमक 

पवित्ा घेतला.
उपक्रम
 (१) शाळेत साजरा करण्यात ्येणाऱ्या ्िातंत््यवदन/

प्रजासरताक वदनाच्या का्यमिक्रमासाठी तुमही 
कोणकोणती त्यारी करता ? वशषिकांच्या मदतीने 
र्याची ्यादी त्यार करा.

 (२) तुमच्या पररसरातील ऐवतहावसक ््ळास भेट 
देऊन अहिाल वलहा.

केला. पुढे महाराजांनी कनामिटकातील बंगळुरू, 
होसकोटे, तसेच सध्याच्या तवमळनाडूमधील वजंजी, 
िेल्ोर इर्यादी वकल्े आवण आवदलशाहीचा इतर 
काही प्रदेश वजंकून घेतला. र्यांच्या फौजेने ते् ील 
प्रजेला कोणताही त्ास वदला नाही. वजंकलेल्या 
प्रदेशाचा कारभार पाहण्यासाठी मुख्य कारभारी महणून 
रघुना् नारा्यण हणमंते ्याची नेमणूक केली. 

वशिाजी महाराजांचे साित् बंधू व्यंकोजी हे 
सध्याच्या तवमळनाडूमध्ये असलेल्या तंजािर ्ये्े 
राज्य करत होते. र्यानंाही आपल्या ्िराज्यका्यामित 
सहभागी करून घेण्याचा महाराजांचा प्र्यरन होता. 
व्यंकोजी राजे ्यांच्या पश्चात तंजािरच्या राजांनी 
विद्ा आवण कला ्यांची जोपासना केली. ते्ील 
‘सर्िती महाल’ हे ग्ं्ाल्य जगप्रवसद्ध आहे.

दवषिणेच्या मोवहमेत तवमळनाडूतील वजंजीचा 
वकल्ा वजंकून तो ्िराज्याला जोडण्याच्या वशिाजी 
महाराजांच्या कृतीला पुढील काळात वनणामि्यक महत्ि 
आले. मुघल बादशाह आैरंगजेब ्िराज्य नष् 
करण्यासाठी महाराष्ट्रात ठाण मांडून बसल्यामुळे 
तेवहाचे छत्पती राजाराम महाराज ्यांना सुरवषिततेसाठी 
महाराष्ट्र सोडािा लागला. र्या िेळी र्यानंी दवषिणेतील 
्याच वजंजी वकलल्यािर आश्र्य घेऊन ते्ून 
्िराज्याचा कारभार चालिला.

वशिाजी महाराजांच्या ्या दवषिण वदक्गिज्यानंतर 
्ोड्ाच अिधीत ३ एवप्रल १६८० रोजी र्यांचे 
रा्यगडािर वनधन झाले. ि्याच्या पन्नाशीतील र्यांच्या 
वनधनाने ्िराज्याची अपररवमत हानी झाली. एका 
महान ्युगाचा अ्त झाला.

लशवाजी महाराजाांची समाधी - रा्यगड

सवाध्या्य
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७. सवराजयाचा कारभार

तशवाजी महाराजांनी स्वराज्ाची स््थापना केली. 
स्वतःस राज्ातभरे्क करवून घेतला. राज्ातभर्ेकानंतर 
त्ांनी ितषिण तिखगवज् केला. स्वराज्ाचा तवस्तार 
झाला. ्ा स्वराज्ात महाराष्ट्ातील नातशक, पुणे, 
सातारा, सांगली, कोलहापूर, तसंधिुुग्थ, रतनातगरी, 
रा्गड व ठाणे ्ा तजल्हांमधील बराचसा प्िेश 
अंतभू्थत होता. तसेच कना्थटक, आंध्र प्िेश आतण 
ततमळनाडू राज्ांतील काही भाग स्वराज्ात समातवष् 
झाला होता. अशा रीतीने तवस्तारत गेलेल्ा 
स्वराज्ाचा कारभार सुरळीतपणे वहावा, त्ामध्े 
लोकांचे कल्ाण साधले जावे, ्ासाठी महाराजांनी 
स्वराज्ाची घडी बसवली. ्ातवर््ीची मातहती 
आपण घेणार आहोत.

अष्प्रधान मंडळ : महाराजांनी राज्ातभर्ेकाच्ा 
प्संगी अष्प्धान मंडळ तन्ुक् केले. 
राज्कारभाराच्ा सोईसाठी त्ाची आठ खात्ांमध्े 
तवभागणी केली. प्त्ेक खात्ासाठी एक प्मुख 
नेमला. आठ खात्ांत आठ प्मुख तमळून ‘अष्प्धान 
मंडळ’ बनले. ्ा प्मुखांची नेमणूक करणे तकंवा 
त्ांना त्ाचं्ा पिावरून िूर करणे, हा महाराजांचा 
अतधकार होता. आपापल्ा खात्ाच्ा कारभारासाठी 

हे प्मुख महाराजांना जबाबिार होते.
तशवाजी महाराजांनी गुण व कतृ्थतव पाहून 

अष्प्धान मंडळाची तनवड केली. त्ांना इनामे, 
वतने तकंवा जहातगरी तिल्ा नाहीत; रोख पगार मात्र 
भरपूर तिला.

िेतीतवरयीचे धोरण : शेती हा खेड्ातील 
मुख् व्वसा् होता. महाराज शेतीचे महत्व जाणत 
होते, त्ामुळे त्ांनी शेतकऱ्ांच्ा तहताकडे लषि 
तिले. त्ांनी अणणाजी िततो ्ा आपल्ा कत्थबगार 
व अनुभवी अतधकाऱ्ावर जमीन महसुलाची व्वस््था 
लावण्ाची जबाबिारी सोपवली. ठरवून तिलेल्ा 
रकमेपेषिा अतधक महसूल गोळा करू न्े, अशी 
ताकीि त्ांनी अतधकाऱ्ांना तिली. पडीक जतमनी 
लागवडीखाली आणण्ासाठी उततेजन तिले. अततवृष्ी 
वा अवर््थण ्ामुळे पीक हातचे गेले तकंवा शत्रुसैन्ाने 
गावाचा प्िेश उदधवस्त केला, तर अशा सव्थ प्संगी 
गावकऱ्ांना शेतसारा व इतर कर ्ांमध्े सूट िेण्ात 
्ावी, हा त्ांचा अािेश होता. तसेच अशा प्संगी 
शेतकऱ्ांना बैलजोड्ा, नांगर आतण पेरणीसाठी 
चागंल ेबी-तब्ाण ेपरुवावे,े अशी त्ाचंी अतधकाऱ्ानंा 
आज्ा होती.

प्रधानाचे नाव पद काम

१. मोरो तत्रंबक तपंगळे प्धान
राज्कारभार चालवणे आतण तजंकून घेतलेल्ा 
प्िेशाची व्वस््था पाहणे.

२. रामचंद्र नीलकंठ मुजुमिार अमात् राज्ाचा जमाखच्थ पाहणे.
३. अणणाजी िततो सतचव सरकारी आज्ापत्रे त्ार करणे.
४. ितताजी तत्रंबक वाकनीस मंत्री पत्रव्वहार सांभाळणे.
५. हंबीरराव मोतहते सेनापती सैन्ाची व्वस््था ठेवणे व राज्रषिण करणे.
६. रामचंद्र तत्रंबक डबीर सुमंत परराज्ांशी संबंध ठेवणे.
७. तनराजी रावजी न्ा्ाधीश न्ा्िान करणे.
८. मोरेश्वर पतंडतराव पंतडतराव धातम्थक व्वहार पाहणे.

तिवरायांचे अष्प्रधान मंडळ
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करून पहा.

माहीत आहे का तुमहाांला?

वशिाजी महाराजांच्या दगुमिवनवममितीसंबंधी 
छत्पती संभाजी महाराज ्यांनी ‘बुधभूषण’ ्या 
ग्ं्ात केलेले िणमिन लषिणी्य आहे. ते 
पुढीलप्रमाणे :

‘कनामिटक देशापासून ते बागलाण देशाप्यांत 
शत्ूंना अभेद् दगुमिच, असे अनेक वकल्े 
छत्पती वशिरा्यांनी सह्ाद्री पिमिताच्या उरतुंग 
अशा वशखर पठारांच्या रांगांिर जागोजागी 
बांधले. र्यामागचा उद्दशे महणजे ्या पृथिीचे 
रषिण करणे हा होता. र्यांच्या ्यश्िी नेतृरिाने 
कृषणा नदीच्या काठापासून ते समदु्राच्या चारही 
वदशांसभोिती ते वकल्े बांधले. रा्यरी 
वकलल्यात, ते विज्यी आवण सिमि राजांमध्ये 
अग्ेसर असे राजे छत्पती श्रीवशिाजी महाराज 
रावहले.’

्िराज्यामध्ये सुमारे ३०० वकल्े होते. ्या 
वकलल्यांची बांधणी आवण दुरु्ती ्यासाठी महाराजांनी 
मोठा खचमि केला.  राजगड, प्रतापगड, पािनगड 
्यांसारखे डोंगरी वकल्े बांधले. वकलल्यांिर 
वकल्ेदार, सबनीस ि कारखानीस असे अवधकारी 
असत. ते् ील धान्याची कोठी आवण ्यदु्धसावहर्याची 
व्यि््ा पाहण्यासाठी कारखानीस हा अवधकारी 
असे.

सागरी लकल्े : महाराजांनी सागरी वकलल्यांचेही 
महत्ि ओळखले. र्यानंी बांधलेल्या जलदुगाांपैककी 
मालिणचा वसंधुदुगमि हा उरकृष् सागरी वकल्ा आहे. 
्या वकलल्याच्या बांधणीमध्ये भक्मपणा ्यािा महणून 
र्यांनी वकलल्याच्या पा्याभरणीसाठी पाच खंडी वशसे 
ओतण्याची व्यि््ा केली होती. र्यांनी वसद्दीला 
शह देण्यासाठी राजापुरीसमोर पद्मदुगमि नािाचा सागरी 
वकल्ा बांधला. आपल्या एका पत्ात ्या 
वकलल्याविष्यी ते महणतात, ‘पद्मदुगमि िसिून 
राजपुरीच्या उरािरी दुसरी राजपुरी केली.’

आरमार : भारताच्या पक्श्चम वकनारपट्ीिरील 
गोव्याचे पोतुमिगीज, जवंजऱ्याचे वसद्दी तसेच सुरत ि 
राजापूर ्ये्ील इंग्ज िखारिाले हे शत्ू 
्िराज्यवि्ताराच्या का्यामित अड्ळा आणत. ्या 
अड्ळ्ास पा्यबंद घालणे आवण पवश्चम 
वकनारपट्ीचे रषिण करणे ्याची आिश््यकता होती. 
्यासाठी महाराजांनी आरमार उभे केले. ‘ज्याच्याजिळ 
आरमार र्याचा समुद्र’ हे र्यानंी ओळखले. महाराज 
दूरदशथी होते.

महाराजांच्या आरमारात विविध प्रकारची चारशे 
जहाजे होती. ्यांमधील गुराब, गलबत ि पाल ही 
लढाऊ जहाजे होती. कल्याण-वभिंडीची खाडी, 
विज्यदगुमि आवण मालिण ्ये्े जहाजे बांधली जात. 
मा्यनाक भंडारी ि दौलतखान हे र्याचं्या आरमाराचे 
प्रमुख अवधकारी होते.

लकल्े पद्मदगु्ण

गलबतगुराब

भारती्य नौसेनेतील लढाऊ जहाजांची मावहती 
वमळिा ि जहाजांच्या वचत्ांचा संग्ह करा.
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प्रजेच्या लहताची काळजी : इतर राजांप्रमाणे 
शतू्च्या ताब्यातील प्रदेश वजंकािेत आवण ते्े आपले 
िचमि्ि वनमामिण करािे, एिढी म्यामिवदत आकाषंिा 
बाळगून महाराजांनी का्यमि केले नाही. प्रजेला ्ितंत् 
बनिणे, हा र्यांचा मुख्य उद्दशे होता. प्रजेला 
्िातंत््याचा खराखुरा आनंद वमळिून द्ा्यचा असेल, 

तर राज्यकारभार वश्तबद्ध असला पावहजे, प्रजेच्या 
वहताची सिाांगीण काळजी घेतली पावहजे आवण 
वजंकलेल्या प्रदेशांचे रषिण केले पावहजे, ्याचे भान 
र्यांना होते. महाराज केिळ सरताधीश नवहते, तर 
प्रजावहतदषि राज्यकतामि होते, हे र्यांच्या 
राज्यकारभारािरून ्पष् होते.

१. ओळिा पाहू.
 (१) आठ खार्यांचे मंडळ -
 (२) बवहजथी नाईक ्या खार्याचे प्रमुख होते -
 (३) महाराजांनी बांधलेला मालिणजिळील जलदुगमि -
 (४) वकलल्यािर ्युद्धसावहर्याची व्यि््ा पाहणारा -

२. तुमच्या शबदाांत ललहा.
 (१) वशिाजी महाराजांचे शेतीविष्यक धोरण
 (२) वशिरा्य एक प्रजावहतदषि राज्यकतते

३. का ते साांगा.
 (१) वशिाजी महाराजांनी अष्प्रधान मंडळ ््ापले.
 (२) वशिाजी महाराजांनी आरमार उभे केले. 

४. ओघतक्ा पूर्ण करा.

लकल्े लसांधुदुग्ण

उपक्रम
 (१) तुमच्या पररसरात राहणाऱ्या भारती्य सेनादलात 

काम केलेल्या व्यतिीची मुलाखत घ्या.
 (२) तुमच्या गािातील बाजारपेठेला भेट देऊन 

पररसरात त्यार होणाऱ्या ि्त ू आवण 
बाहेरगािािरून विक्रकीसाठी आलेल्या ि्त ू ्यांची 
्यादी करा.

लषकरी व्यि््ा

 ------ घोडदळ

 हिालदार ------ ------ ------

सवाध्या्य
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८. आदर्श राज्यकरा्श
स्वराज्यस्ापनेप्ूववी महाराष्ट्ा्वर आदिलशाही, 

दिद्ी, पोर्तुगीज आदि म्घल ्या ितराांचे ्वचतुस्व 
होरे. ्या ितराांद्वरुद्ध दश्वाजी महाराजाांनी िांघरतु 
केला. रे ि्वतु प्रकारच्या प्रदरकूल पररसस्रीि िामाेरे 
गेले. त्याांनी स्वरांत्र ्व िा्वतुभौम अिे स्वराज्य स्ापन 
केले. ्या स्वराज्याच्या कारभाराची व्य्वस्ा ला्वून 
दिली. स्वराज्याचे ि्राज्य केले. महाराजाांनी आपल्या 
कर्तुत्वाने नूरन ि्ष्ीच दनमातुि केली. 
स्वराज्यस्ापनेिाठीचा िांघरतु करराना महाराज स्वरः 
अनेक मोठ्ा धोक्याांना िामोरे गेले. अफजलखान 
भेटीचा प्रिांग, पनहाळ्ाचा ्वेढा, शाद्यसराखाना्वरील 
छापा, आग्ऱ्यारून करून घरेलेली ि्टका हे ि्वतु प्रिांग 
मोठ्ा जोखमीचे होरे. त्याांनी ्या ि्वतु प्रिांगाां्वर ्यशस्वी 
मार केली. त्याांरून रे ि्खरूपपिे बाहेर पडले.

जार अिराना त्याांचा पाठलाग करिा्ऱ्या शत्रूची ्वाट 
रोखून धरिारा बाजीप्रभू िेशपाांडे, प्रांिरचा दकल्ा 
लढ्विारा म्रारबाजी िेशपाांडे, दिांहगड दजांकण्यािाठी 
धारारी्वी पडलेला रानाजी माल्िरे, महाराजाांच्या 
आग्ऱ्याहून ि्टकेप्रिांगी मोठी जोखीम पतकरिारे 
दहरोजी फजजंि आदि मिारी मेहेरर अशी अनेक 
उिाहरिे स्वराज्य उभारिीच्या का्यातुर आढळरार. 
महाराज आपल्या िहका्ऱ्याांची काळजी घरे अिर. 
उिाहरिा्तु, स्वराज्यस्ापनेच्या का्यातुर कानहोजी 
जेधे हे त्याांच्याबरोबर आरांभापािून होरे. उरार्व्यी 
रे आजारी पडले. त्या ्वेळी महाराजाांनी त्याांना 
‘औरधोपचारार कोित्याही प्रकारची ह्यग्य करू 
न्ये’ अिे िाांदगरले.

र्यरेची काळजी : स्वराज्यस्ापनेच्या का्यातुर 
महाराजाांचा शत्रूांशी िांघरतु चाललेला होरा. शत्रूांच्या 
स्वा्ऱ्याांम्ळे प्रजा त्रसर होर अिे. अशा ्वेळी र्यरेची 
जासरीर जासर काळजी घेण्याचा महाराजाांचा प्र्यतन 
अिे. शाद्यसराखानाच्या स्वारीच्या ्वेळी महाराजाांनी 
रोदहडखो्ऱ्याच्या िेशम्खाि र्यरेिांबांधी आपले करतुव्य 
पार पाडण्याद्वर्यी राकीि दिली. त्याांनी त्या 
िेशम्खाि गा्वोगा्व दहांडून घाटाखाली जे्े ि्रदषिर 
जागा अिेल रे्े लोकाांना नेण्याि िाांदगरले. ्या 
का्यातुि ‘एका घडीचा दिरांग न करिे’ अिे त्याि 
बजा्वले. प्ढे महाराजाांनी त्याला प्ढीलप्रमािे िक्त 
राकीि दिली, ‘जर र्यरेची अशी काळजी घरेली 
नाही रर म्घल िैन्य ्येईल, लोकाांना कैि करेल 
आदि त्याचे पाप र्मच्या मा्ी बिेल.’ आपल्या 
िैदनकाांकडून र्यरेला त्राि होऊ न्ये, अशी काळजी 
महाराज घरे अिर.

 लषकरविष्यक धोरण : महाराजाांच्या 
लषकराची दशसर कडक होरी. िैन्याि ्वेळच्या ्वेळी 
्वेरन दिले जा्वे, ्याबाबर त्याांचा कटाषि होरा. 
त्याांनी िैदनकाांना ्वेरन रोख रकमरे िेण्याची व्य्वस्ा 

जी्वाला जी्व िेिारे िहकारी अिल्याने 
दश्वाजी महाराज स्वराज्य उभे करू शकले.

मैत्रीचे महत््व िाांगिा्ऱ्या द्वद्वध भाराांरील 
महिी, ्वाकप्रचार शोधा. उिा., A friend in 
need is a friend indeed.

संघटन चारु्य्श : स्वराज्यका्यातुिाठी महाराजाांनी 
आपल्या िभो्वरालच्या लोकाांना प्रेररर केले. 
त्याांच्याकडे द्वलषिि िांघटनचार््यतु होरे. त्या 
चार््यातुच्या जोरा्वर त्याांनी आपल्याभो्वरी शूर ्व 
जी्वाि जी्व िेिारे लोक गोळा केले. स्वराज्याच्या 
का्यातुर त्याांच्या ्या िहका्ऱ्याांनी अापल्या प्रािाांची 
प्वातु न कररा आपले करतुव्य पार पाडले. अफजलखान 
भेटीच्या प्रिांगी अत्यांर धोक्याच्या षििी बडा िय्यि 
्याि ठार करिारा दज्वा महाला, पनहाळगडचा ्वेढा 
ओलाांडून जाराना दश्वाजी महाराजाांच्या भूदमकेर 
्वा्वरिारा दश्वा कादशि, महाराज द्वशाळगडाकडे 

विचार करा.







36

माहीत आहे का तुमहाांला?
आह.े विशिकिी रिींद्रनाथ टागोर यानंी महाराजािंर 
एक दीर्घ कविता विवहिी आह.े महाराजाचंया 
राजयसाधनेचया प्रयतनाकंड े ते ‘थोर धययेसाधनेचे प्रयतन’ 
महणनू पाहतात. सर जदुनाथ सरकार यानंी ‘वििाजी 
ॲणड वहज टाईमस’ या ग्थंात छत्रपती वििाजी 
महाराजाचंया काया्घचा गौरि किेा आह.े प.ंजिाहरिाि 
नेहरू यानंी महाराजाबंद्दि असे महटिे आह े की, 
‘महाराज ह े केिळ महाराष्ट्ाचेच नवहत,े तर त े साऱया 
राष्ट्ाचे होत.े.. तयाचें आपलया देिािर फार प्रमे होते 
आवण मानिी सद्गुणांचे त े साक्ात प्रतीक होत.े’ 
भारतातीि सि्घ भाषामंधय े महाराजाचंी प्ररेणा आवण 
आदि्घ सागंणार े सावहतय वनमा्घण झाििे े आहे.

 वििाजी महाराजांची ही सिराजयकाया्घची 
आवण तयाचे सगुराजयात रूपांतर करणयाची प्रेरणा भािी 
वपढांनाही आदि्घ राहीि. वििाजी महाराज एक 
थोर राष्ट्पगुरुष होते.

१. पाठात शोधून ललहा.
(१) वििाजी महाराजांचया आयगुषयातीि जोखमीचे 

प्रसंग कोणते होते ?
(२) वििाजी महाराजांचया आग्ा सगुटकेप्रसंगी जोखीम 

पतकरणारे कोण ?
(३) रोवहडखोऱयाचया देिमगुखास वििाजी महाराजांनी 

कोणती ताकीद वदिी ?
(४) वििाजी महाराजांची कोणती प्रेरणा भािी 

वपढांना आदि्घ राहीि ?

२. लललहते वहा.
(१) रयतेचे नगुकसान होऊ नये महणून वििरायांनी 

सैवनकांना कोणती ताकीद वदिी ?
(२) वििाजी महाराजांचे धावम्घक धोरण सवहषणू होते, 

हे कोणतया बाबीिरून वदसून येते ?

(३) वििाजी महाराजांचे िषकरविषयक धोरण सपष्
करा.

३. एका शब्ात ललहा.
(१) सिराजयाचया आरमारातीि महत्िाचा अवधकारी -
(२) वििाजी महाराजांिर कावय रचणारा तमीळ 

किी -
(३) बगुंदिेखंडात सितंत्र राजय वनमा्घण करणारा -
(४) पोिाड्ाद्ारे वििाजी महाराजांची महती 

सांगणारे -

उपक्रम
(१) अडचणीचया िेळी वमत्रािा केिेलया मदतीचे 

िगा्घत कथन करा. 
(२) वयक्ीचया नािािरून असिेिी गािे, िहरे यांची 

यादी तयार करा. 

महातमा जोतीराि फुिे यांनी छत्रपती वििाजी 
महाराजािंर सन १८६९ मधये एक पोिाडा केिा. 
तयाचा काही भाग येथे वदिा आहे.

।। शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोशवला ।।
।। क्षेत्याचा मषेळा मावळ्ाचा शिकार खषेळला ।।

मातषे पायीं ठषेवी डोई गव्व नाहीं काडीचा ।
आशिवा्वद घषेई आईचा ।।

आलाबला घषेई आवडता होतो शजजीचा ।
पवाडा गातो शिवाजीचा ।।

कुळवाडी - भूषण पवाडा गातो भोसलयाचा ।
छत्रपती शिवाजीचा ।।३।।

िोकमानय वटळकानंी वििजयतंी उतसिाचया 
माधयमातनू राष्ट्ीय जागतृी किेी. वििचररत्राची महती 
सागंणारे पगुसतक िािा िजपतराय यानंी विवहििेे 
आहे. तमीळ कावयाच े वपतामह सगुब्रमणयम ् भारती यानंी 
वििाजी महाराज ह े आपलया  सहकाऱयानंा उद्दिूेन 
बोित आहेत, असा प्रसगं कलपनू कावयरचना किेी 

स्ाध्ा्
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करून पहा.

९. मराठाचंा सवातंत्यसंग्ाम
छत्रपती तशवाजी महाराजांच्ा मृत्ूनंतर 

मराठ्ांनी छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम 
महाराज आतण महाराणी ताराबाई ्ांच्ा नेतृतवाखाली 
स्वराज्रषिणासाठी मुघलांशी प्खर लढा तिला. ्ा 
सततावीस वर्ायंच्ा प्िीघ्थ लढ्ाला ‘मराठ्ांचा 
स्वातंत््संग्ाम’ असे महणतात. इ.स.१६८२ मध्े तर 
खदु् औरंगजेब बािशाह ितषिणेत चालून आला. तरी 
िेखील मुघलांबरोबरच्ा ्ा संग्ामात अनेक 
अडचणींवर मात करून मराठे तवज्ी झाले. हा 
स्वातंत््संग्ाम महणजे भारताच्ा इततहासातील एक 
रोमहर््थक व तेजस्वी कालखंड आहे. आपण ्ा 
पाठात ्ा स्वातंत््संग्ामाचा अभ्ास करणार आहोत.

जनम १४ मे १६५७ रोजी पुरंिर तकलल्ावर झाला. 
तशवाजी महाराजांनंतर ते छत्रपती झाले. त्ा वेळी 
मराठ्ाचंा मुघलांशी संघर््थ चालू होता. अशा खस््थतीत 
औरंगजेब बािशाहाचा मुलगा शाहजािा अकबर ्ाने 
तपत्ातवरुद्ध बंड केले. हे बंड बािशाहाने मोडून 
काढले. मग अकबर ितषिणेत संभाजी महाराजांच्ा 
आश््ाला आला. त्ाचे पाररपत् करण्ासाठी 
बािशाह स्वतः इ.स.१६८२ मध्े ितषिणेत आला. 
त्ाच्ाबरोबर अफाट सैन् आतण प्भावी तोफखाना 
होता. त्ाने जंतजऱ्ाच्ा तसद्ीला मराठ्ांच्ा 
तवरुद्ध मोहीम हाती घेण्ास सांतगतले. पोतु्थतगजांनाही 
आपल्ा बाजूला वळवून घेतले. ्ामुळे संभाजी 
महाराजांवर एकाच वेळी अनेक शत्रूंना तोंड िेण्ाचा 
प्संग आला.

संभाजी महाराजांची कारकीि्थ ही तशवाजी 
महाराजांच्ा नंतर झालेल्ा मराठ्ांच्ा 
स्वातंत््संग्ामाचे पतहले पव्थ हो्. महाराजांनी 
आपल्ा कारतकिषीतच त्ांना मुलकी राज्कारभाराचे 
व लषकरी मोतहमांचे उतकृष् तशषिण तिले होते. 
व्ाच्ा चौिाव्ा वर्ा्थपासून ते राज्ाचा कारभार व 
सैन्ाचे आतधपत् ्ात लषि घालू लागले होते. 
्ुवराज असतानाच त्ांनी मुघलांच्ा व 
आतिलशाहाच्ा अनेक प्िेशांवर स्वाऱ्ा केल्ा 
होत्ा. त्ांच्ा ्ुद्धकौशल्ाचे वण्थन करताना त्ा 
वेळचा रिरेंच प्वासी ॲबे कॅरे महणतो, ‘‘हा ्ुवराज 
लहान असला तरी धै््थशील आतण आपल्ा 
तपत्ाच्ा कीतषीस साजेल असाच शूरवीर आहे....’’ 

संभाजी महाराज छत्रपती झाल्ावर मराठ्ांचा 
मुघलांशी संघर््थ अतधकच तीव्र झाला. काबूलपासून 
कन्ाकुमारीप्यंत मुघलांचा एकछत्री अंमल तनमा्थण 
करण्ाचा औरंगजेबाचा उद्ेश होता. आपल्ा प्चंड 
लषकरी व आत्थ्थक शक्ीने मराठ्ाचंे राज् साफ 
बुडवून टाका्चे, असे त्ाचे स्वपन होते. पण 

छत्रपती संभाजी महाराज

्ेथील ‘मराठा’ हा शबि ‘मराठी भाषा 
बोल्ारे’ वा ‘महाराष्ट्ी् लोक’ ्ा अथाधिचा 
आहे.

मी संभाजीराजे बोलतो.... भतूमकातभन् करा.

छत्रपती संभाजी महाराज : संभाजी महाराज हे 
छत्रपती तशवाजी महाराजांचे ज्ेष्ठ पुत्र होत. त्ांचा 
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वशिरा्यांच्या काळातील चोख न्या्य ि महसूल 
व्यि््ा तशीच पुढे चालू ठिेली. ्िराज्याविरुद्ध 
बंडखोरी करणाऱ्यांना तसेच सामान्य प्रजेला त्ास 
देणाऱ्या ितनदारांना र्यानंी कठोर शासन केले. 
महाराणी ्येसूबाईंना राज्यकाराभाचे अवधकार वदले. 
र्याचंा ्ितःचा वशक्ा करून वदला. वशिरा्यांचे 
प्रजावहताचे धोरण र्यांनी अापल्या कारवकदथीत पुढे 
चालिले. 

संभाजी महाराजांना सं् कृतसह अनेक भाषा 
अिगत होर्या. र्यांनी ग्ं्लेखनही केले आहे. 
राजनीतीिरील प्राचीन भारती्य गं््ांचे अिलोकन 
करून र्याचे सार ‘बुधभूषण’ ्या गं््ात मांडले. 

छत्पती राजाराम 
महाराज : राजाराम 
महाराज हे छत्पती 
वशिाजी महाराजांचे 
द ्विती्य पतु् होत. 
र्यांचा जनम २४ 
फेबु्िारी १६७० रोजी 
रा्यगडािर झाला. 
संभाजी महाराजांच्या 
मृर्यनूंतर ते छत्पती 

झाले. आता मराठांचे राज्य वजंकून घेण्याचे आपले 
्िपन साकार होणार, असे औरंगजेबला िाटू लागले. 
महणून र्याने रा्यगडला िेढा घालण्यासाठी 
झुक्लफकारखानाला पाठिले. र्या िेळी राजाराम 
महाराज ि र्याचं्या परनी महाराणी ताराबाई तसेच 
संभाजी महाराजांच्या परनी ्येसूबाई ि पतु् शाहू हे 
रा्यगडािरच होते. ्या सिाांनी एकाच वठकाणी राहणे 
धोक्याचे होते. ्या प्रसंगी ्येसूबाईंनी ्या अभूतपिूमि 
संकटाला धै्यामिने तोंड वदले. कोणर्याही पररक्््तीत 
मुघलांना शरण जा्यचे नाही, असे ठरिून र्यांनी 
रा्यगडािर महत्िाचे राजनैवतक वनणमि्य घेतले. 
र्यानुसार, राजाराम महाराजांनी रा्यगडाच्या िेढ्यातून 
बाहेर पडािे आवण आिश््यकता भासल्यास दूरिर 
वजंजीला जािे, असे ठरले. तसेच, महाराणी ्येसूबाई 
्यांनी आपल्या नेतरृिाखाली रा्यगड लढिािा, असे 
धोरणही ठरिण्यात आले. ्येसूबाईंनी आपल्या मुलाला 
छत्पती पदािर न बसिता राजाराम महाराजांना 
छत्पती बनिण्याचा वनणमि्य घेतला. र्यांचा हा वनणमि्य 
हे ्िराज्यप्रेमाचे ि पराकोटीच्या ्िा्मिर्यागाचे 
उदाहरण हो्य. र्यांनी ्ितःच्या ि पुत्ाच्या प्राणांची 
पिामि न करता मराठांच्या छत्पतीस सुरवषित ठिेले. 

संभाजी महाराजांनी ‘बुधभूषणम ्’ ्या ग्ं्ाची 
रचना सं्कतृ भाषेत केली. र्यातील दुसऱ्या 
अध्या्यात राजनीतीची चचामि आलेली आहे. 
र्यात राजाची लषिणे, प्रधान, राजपुत् र्यांचे 
वशषिण ि का्यमि, राजाचे सल्ागार, गड ि 
गडािरील सावहर्य, लषकर, राजाची कतमिव्ये, हेर 
व्यि््ा इर्यादींविष्यी मावहती वदलेली आहे.

सांभाजी महाराजाांचा मृत्यू : औरंगजेब संभाजी 
महाराजांना नमिण्यासाठी प्र्यरनांची पराकाष्ठा करत 
होता. र्याने मुकरमिबखान ्याची नेमणूक कोलहापूर 
प्रातंािर केली होती. महाराज कोकणातील संगमशे्िर 
्ये्े असल्याची बातमी मुकरमिबखानास कळली. तेवहा 
र्याने छापा घालून संभाजी महाराजांना पकडले. 
बादशाहापुढे नेण्यात आल्यानंतर र्याच्यापुढे ते 
अवतश्य बाणेदारपणे िागले. मग बादशाहाच्या 
हुकमाने ११ माचमि १६८९ रोजी अर्यंत अमानुषपणे 
र्यानंा ठार करण्यात आले. मराठाचंा हा छत्पती 
्िावभमान न सोडता अर्यंत धीरोदारतपणे मरृ्यूला 
सामोरा गेला. र्यांच्या बवलदानापासून प्रेरणा घेऊन 
मराठानंी मुघलांविरुद्धचा संघषमि अवधकच तीव्र 
केला.

छत्पती राजाराम महाराज

भारताच्या नकाशात वजंजी हे 
वठकाण शोधा.

चला, शोधू्या.
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१०. मराठांचया सततेचा तवसतार
मराठ्ांनी केलेल्ा स्वातंत््संग्ामाच्ा आरंभी 

मुघल सतता आक्रमक होती, तर मराठ्ांचे धोरण 
बचावाचे होते. ्ा स्वातंत््संग्ामाच्ा अखेरीस मात्र 
पररखस््थती उलट झाली. मराठ्ांनी चढाईचे आतण 
मुघलांनी बचावाचे धाेरण स्वीकारले. अठराव्ा 
शतकाच्ा उततराधा्थत मराठ्ांनी मुघल सततेला 
नमवून जवळजवळ भारतभर आपला सततातवस्तार 
केला. त्ाचा अभ्ास आपण ्ा पाठात करणार 
आहोत.

िाहू महाराजांची सुटका : औरंगजेब 
बािशाहाच्ा मृत्ूनंतर त्ाच्ा मुलांमध्े तिल्लीच्ा 
गािीसाठी संघर््थ सुरू झाला. शाहजािा आझमशाह 
हा ितषिणेत होता. बािशाही तखत हस्तगत करण्ासाठी 
तो तवरेने तिल्लीला तनघाला. राजपुत्र शाहू त्ाच्ा 
ताब्ात होते. शाहू महाराजांना किैेतून सोडल्ास 
महाराणी ताराबाई व शाहू महाराज ्ांच्ात 
छत्रपतींच्ा गािीसाठी कलह होईल आतण मराठ्ांचे 
सामथ््थ खच्ी होईल, असे आझमशाहाला वाटले. 
महणून त्ाने शाहू महाराजांची सुटका केली.

िाहू महाराजांचा राजयातभरेक : कैिेतून सुटका 
झाल्ावर शाहू महाराजांनी महाराष्ट्ाकडे कूच केले. 
त्ांना मराठ्ांचे काही सरिार ्ेऊन तमळाले. परंतु 
महाराणी ताराबाईंनी शाहू महाराजांचा छत्रपतीपिावरील 
हक्क मान् केला 
नाही. पुणे तजल्हात 
भीमा निीच्ा काठी 
खेड ्े्थे शाहू महाराज 
आतण महाराणी 
ताराबाई ्ांच्ा 
सैन्ांमध्े लढाई 
झाली. ्ा लढाईत 
शाहू महाराजांचा 
तवज् झाला. त्ांनी 
सातारा तजंकून घेतले. िाहू महाराज

स्वतःस राज्ातभर्ेक करवून घेतला. सातारा ही 
मराठ्ांच्ा राज्ाची राजधानी झाली.

काही काळ शाहू महाराज आतण महाराणी 
ताराबाई ्ांच्ातील तवरोध चालू रातहला. इ.स.१७१० 
मध्े महाराणी ताराबाईंनी पनहाळगडावर आपला 
अलपव्ीन मुलगा तशवाजी (िुसरा) ्ास छत्रपती 
महणून घोतर्त केले. तेवहापासून मराठेशाहीत 
सातारच्ा राज्ाखेरीज कोलहापूरचे स्वतंत्र राज् 
अखस्ततवात आले.

शाहू महाराजांचे पूवा्थ्ुष् मुघलांच्ा छावणीत 
गेल्ामुळे त्ांना मुघलांचे राजकारण जवळून पाहा्ला 
तमळाले होते. मुघलांच्ा व तवशेर्तः उततर भारताच्ा 
राजकारणामधील खाचाखोचा त्ांना समजल्ा होत्ा. 
मुघल सततेच्ा बलस््थानांची आतण कमतरतांचीही 
त्ांना चांगली मातहती झाली होती. तशवा्, मुघल 
िरबारातील प्भावशाली व्क्ींशी त्ांचा पररच् 
झाला होता. ्ा सव्थ बाबींचा उप्ोग त्ांना बिलत्ा 
पररखस््थतीत मराठ्ाचं्ा राजकारणाची तिशा 
ठरवण्ासाठी झाला.

मराठ्ाचं्ा राज्ाचा नाश करण्ाचे पूवषीचे 
औरंगजेबाचे धोरण त्ाच्ा वारसिारांनी आता सोडले 
होते. त्ामुळे आता मुघल सततेशी संघर््थ करण्ाऐवजी 
ततचे रषिक, महणून पुढे ्ेऊन त्ाच भूतमकेतून 
आपल्ा सततेचा तवस्तार करा्चा, असे नवे 
राजकी् धोरण मराठ्ांनी स्वीकारले. नवे िेवाल् 
बांधल्ाने जे पुण् तमळते, तेच जुन्ा िेवळाचा 
जीणणोद्धार केल्ाने तमळते, हे ्ा धोरणाचे सूत्र होते. 

मुघल सततेला जशी वा्व्ेकडून होणाऱ्ा 
इराणी, अफगाणी आक्रमणांची भीती होती, तसाच 
आसपासच्ा पठाण, राजपूत, जाट, रोतहले 
्ांच्ासारख्ा स््थातनक सतताधीशांचाही धोका होता. 
तशवा् िरबारात चालणारी स्पधा्थ व संघर््थ ्ांमुळेही 
मुघल सतता आतून पोखरून तनघाली होती. ्ामुळे 
तिल्ली िरबाराला मराठ्ांच्ा साहाय्ाची गरज होती.





46

माहीत आहे का तुमहाांला?

छत्रसालाने मदतीकरिता बाजीिावाला पत्र 
लललिले. त्ात त्ाने लललिले, ‘जो गत आि 
गजेंद्रकी वि गत आ्ी िै आज. बाजी जान 
बुंदेलकी, बाजी िाखो लाज.’ (मगिीने पा् 
धिलेल्ा गजेंद्रासािखी माझी स्थिती झाली आिे. 
मी आता मोठ्ा संकटात आिे. आता माझी लाज 
िाखणािा तूच आिेस.)

बाजीिावान े बादशािाकडे माळव्ाच्ा सभुदेािीची 
मागणी कलेी. त्ान े िी मागणी अमान् केली, मिणून 
बाजीिाव माच्च १७३७ मध् ेलदल्ीवि ्वािी किण्ाच्ा 
उद्शेान े लदल्ीच्ा सीमवेि जाऊन धडकला.

भोपाळची लढाई : बाजीिावाच्ा ्वािीमुळे 
बादशाि अ्व्थि झाला. त्ाने लनजामाला लदल्ीच्ा 
िक्षणासाठी बोलावून घेतले. प्रचंड फौजलेनशी लनजाम 
बाजीिावालवरुद्ध चालून गेला. बाजीिावाने भोपाळ 
्ेथिे त्ाचा पिाभव केला. लनजामाने मिाठ्ांना 
माळव्ाच्ा सुभेदािीची सनद बादशािाकडून लमळवून 
देण्ाचे मान् केले.

पोतुतुगिजाांचा पराभव : कोकण लकनािपट्ीविील 
वसई आलण ठाणे िे भाग पोतु्चलगजांच्ा ताब्ात िोते. 
पोतु्चगीज सतताधीश प्रजेवि जुलूम कित. बाजीिावाने 
आपला भाऊ लचमाजीआपपा ्ास त्ांचे पारिपत् 

किण्ासाठी पाठवले. त्ाने ठाणे व आसपासचा 
प्रदेश लजंकून घेतला. त्ानंति इ.स.१७३९ मध्े 
त्ाने वसईच्ा लकलल्ाला वेढा घातला. तो लकल्ा 
अलतश् मजबूत िोता. पोतु्चलगजांजवळ प्रभावी तोफा 
िोत्ा. तिीिी लचमाजीआपपाने लचकाटीने वेढा 
चालवून पोतु्चलगजांना शिण ्ेण्ास भाग पाडले. 
त्ामुळे वसईचा लकल्ा व पोतु्चलगजांचा बिाचसा 
मुलूख मिाठ्ांच्ा ताब्ात आला.

बाजीरावाचा मृत्यू : इिाणचा बादशाि नालदिशाि 
्ाने भाितावि ्वािी केली. तेविा बाजीिाव शाहू 
मिािाजांच्ा आज्ेने मोठी फौज घेऊन उततिेला 
लनघाला. तो बऱिाणपूिला पोिचला, तोप्यंत 
नालदिशाि लदल्ीतून प्रचंड संपतती लुटून मा्देशी 
पित गेला िोता. एलप्रल १७४० मध्े नम्चदाकाठी 
िावेिखेडी ्ेथिे बाजीिावाचा मृत्ू झाला.

बाजीिाव िा एक उततम सेनानी िोता. आपल्ा 
पिाक्रमाने त्ाने उतति भाितात मिाठ्ांचे वच्च्व 
प्र्थिालपत केले. त्ाने मिाठ्ांच्ा सततेला असखल 
भािती् पातळीविील एक प्रबळ सतता मिणून ्थिान 
लमळवून लदले. त्ाच्ा काळात लशंदे, िोळकि, 
पवाि, गा्कवाड िी घिाणी पुढे आली.

१. महणजे का् ?
(१) चौथिाई –

 (२) सिदेशमुखी –
२. एका शब्ात गलहा.

(१) बाळाजी मूळचा कोकणातील ्ा गावचा िोता....
(२) बुंदेलखंडात ्ाचे िाज् िोते....
(३) ्ा लठकाणी बाजीिावाचा मृत्ू झाला....
(४) पोतु्चलगजांचा पिाभव ्ांनी केला....

३. गलगहते वहा.
(१) कानिोजी आंगे्    (२) पालखेडची लढाई
(३) बाळाजी लवशवनाथि  (४) पलिला बाजीिाव

४. कारणे गलहा.
(१) मिाठेशािीत ्वतंत्र दोन िाज्े लनमा्चण झाली.
(२) आझमशािाने छत्रपती शाहू मिािाजांची कैदेतून 

सुटका केली.
(३) लदल्ी दिबािाला मिाठ्ांच्ा सािाय्ाची गिज 

िोती.
उपक्रम

मिािाणी तािाबाई ्ांचे चरित्र लमळवा व त्ांच्ा 
जीवनातील तुमिांला आवडलेल्ा प्रसंगांचे वगा्चत 
भूलमकालभन् सादि किा.

सवाध्ा्
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११. राष्ट्ररक्षक मराठे
शाहू महाराजांनी बाजीरािानंतर र्याचा मुलगा 

बाळाजी बाजीराि उफ्फ नानासाहेब ्याला पेशिाईची 
ि्त्े वदली. नावदरशाहाच्या आक्रमणानंतर वदल्ीमध्ये 
अक्््रता वनमामिण झाली होती. अशा पररक्््तीत 
उरतरेमध्ये मराठांची सरता क्््र करण्यासाठी र्याने 
प्र्यरन केले. ्या काळात अहमदशाह अबदालीने 
पावनपतािर मराठाचं्या समोर आवहान वनमामिण केले. 
्या सिमि घडामोडींची मावहती आपण ्या पाठात घेणार 
आहोत.

उततरेतील पररखसथती : अ्योध्या प्रांताच्या 
उरतर-पक्श्चमेस लागून वहमाल्याच्या पा्यथ्याशी 
असलेला प्रदेश अठराव्या शतकात रोवहलखंड ्या 
नािाने संबोधला जात असे. अफगावण्तानातून 
आलेले पठाण ्या भागात ््ाव्यक झाले होते. 
्या पठाणांना रोवहले महणत. गंगा-्यमुना नद्ांच्या 
दोआबाच्या प्रदेशात र्यानंी धुमाकूळ घातला होता. 
र्यांचा बंदोब्त करण्यासाठी अ्योध्येच्या नबाबाने 
मराठांना पाचारण केले. मराठांनी र्यांचा बंदोब्त 
केला.

अफगाराांशी सांघर्ण : अफगावण्तानचा बादशाह 
अहमदशाह अबदाली ्याला भारतातील संपरतीचे 
आकषमिण होते. इ.स.१७५१ मध्ये र्याने पंजाबिर 
आक्रमण केले. ्या काळात मुघल प्रदेशात अंदाधंुदी 
वनमामिण झाली होती. र्यामुळे मुघलांना अबदालीच्या 
आक्रमणाची भीती होती. ्या पररक्््तीत आपल्या 
संरषिणासाठी मराठांची मदत घेणे र्यांना आिश््यक 
िाटले. बादशाहाला मराठांचे सामथ्यमि आवण 
प्रामावणकपणा ्यांची खात्ी पटली होती. वदल्ीच्या 
रषिणा्मि मराठांएिढी दुसरी सम्मि सरताही नवहती. 
र्यामुळे बादशाहाने इ.स.१७५२ च्या एवप्रल मवहन्यात 
मराठांशी एक करार केला. मराठांनी ्या करारानुसार 
रोवहले, जाट, राजपूत, अफगाण इर्यादी शत्ूंपासून 
मुघल सरतेचे रषिण करण्याचे मान्य केले.  

्या बदल्यात र्यांना रोख रक्म वमळणार होती. 
वशिा्य पंजाब, मुलतान, राजपुताना, वसंध, रोवहलखंड 
्या भागातून चौ्ाई िसूल करण्याचे हक् र्यांना 
वमळाले. तसेच, अजमेर आवण आग्ा ्या प्रांतांची 
सुभेदारी देण्यात आली.

्या करारानुसार छत्पतींच्या ितीने पेशव्यांनी 
वशंदे-होळकरांच्या फौजा वदल्ीच्या संरषिणा्मि 
पाठिल्या. मराठे वदल्ीकडे वनघाले. ही बातमी 
पोहचताच अबदाली मा्यदेशी परतला. मराठे मजल-
दरमजल करत वदल्ीला पोहचले. मराठांमुळेच 
अबदालीचे संकट टळले. महणून बादशाहाने मुघलांच्या 
सुभ्यांमधील चौ्ाईचा हक् र्यांना वदला. ्या 
सुभ्यांमध्ये काबूल, कंदाहार आवण पेशािरचाही 
समािेश होता. हे सुभे पूिथी मुघल साम्ाज्याचा भाग 
होते. आता ते अबदालीच्या अफगावण्तानमध्ये होते. 
करारानुसार हे सुभे अबदालीकडून वजंकून घेऊन परत 
मुघलांच्या राज्याला जोडणे हे मराठांचे कतमिव्य ठरत 
होते. उलट, वकमान पंजाबप्यांत प्रदेश अफगाण 
अंमलाखाली आणािा अशी अबदालीची इचछा होती. 
र्यामुळे आज ना उद्ा मराठे आवण अबदाली ्यांचा 
संघषमि होणे अटळ होते.

नानासाहेब पेशव्यांचा 
भाऊ रघुना्राि हा 
ज्यापपा वशंदे ि मलहारराि 
होळकर ्यांना बरोबर 
घेऊन उरतर भारतात 
अबदालीशी मुकाबला 
करण्यासाठी मोवहमेिर 
गेला.

उरतरेकडील ््ावनक 
सरताधाऱ्यांच्या दृक्ष्कोनातून दवषिणेतील मराठे हे 
र्यांचे ्पधमिक ठरले. मराठांचा व्यापक दृक्ष्कोन 
लषिात न घेता मराठांना मदत करण्याऐिजी ते  

पेशवा नानासाहेब
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हैदरअलीचा मृत्यू इ.स.१७८२ मध्ये झाला. 
त्ानंतर त्ाचा मुलगा टिपयू हा महैसयूरचा सुलतान 
झाला. तो टनष्ात ्ोद्ा असण्ाबरोबरच टिद्ान 
आट् किी होता. आपल्ा कत्तबगारीनये त्ानये 
राज्ाचा प्रभाि िाढिला. त्ानये फ्रेंचांशी संधान 
साधयून इंग्रजांच्ा िच्तसिाला हादरये दयेण्ास सुरुिात 
केली. इ.स.१७९९ मध्ये इंग्रजाटंिरुद्च्ा एका 
्ुद्ात तो मारला गयेला.

मराठी	 सत्तेच्ा	 वर्चसवारी	 पुनःस्ापना	 :	
पाटनपतच्ा पराभिामुळये मराठांच्ा उततर भारतातील 
प्रटतष्येला जबर धक्ा पोहचला होता. उततरयेत पुनहा 
आपली सतता प्रस्ाटपत करण्ासाठी माधिरािानये 
महादजी टशंदये, तुकोजी होळकर, रामचंद्र कानडये ि 
टिसाजीपंत टबनीिालये ्ा सरदारांना टतकडये पाठिलये. 
मराठांच्ा फौजांनी जाि, रोटहलये ि राजपयूत ्ांना 
पराभयूत केलये. बादशाह शाहआलम ्ास आपल्ा 

आश्र्ाखाली टदल्ीच्ा तखतािर बसिलये. उततरयेमध्ये 
मराठांची सतता पुनःस्ाटपत झाली.

पाटनपतच्ा लढाईत मराठांचये मोठये नुकसान 
झालये. अबदालीच्ा सैन्ाचीही हानी झाली. पाटनपतच्ा 
टिज्ानंतर आट््तक लाभ फारसा न झाल्ानये त्ानये टकंिा 
त्ाच्ा िारसदारांनी भारतािर पुनहा आक्रम् करण्ाची 
टहंमत केली नाही. उलि, उततरयेतील अराजकतयेला आिर 
घालण्ाचये सामर््त मराठांमध्येच आहये, हये लक्ात घयेऊन 
त्ांनी त्ा पातशाहीचा सांभाळ करािा अशी इच्ा 
प्रकि केली. सलोखा करण्ासाठी पु्ये दरबारात दूतही 
पाठिला. पाटनपतचा मोठा पराभि पचियून उततरयेच्ा 
राजकार्ात पुनहा उभये राहण्ात मराठये ्शसिी झालये, ही 
बाब महत्िाची आहये. ्ामध्ये मलहारराि होळकर,  
अटहल्ाबाई होळकर आट् महादजी टशंदये ् ांचा टसंहाचा 
िािा आहये. 

पेशवे घराण्ाची वंशावळ

बाळाजी	ववशवना्

बाजीराव	(पविला)	 वरमाजीआपपा

बाळाजी	 रामरंद्र	 रघुना्राव	 जनार्चन	
सराविवरावभाऊ

उर्फ	नानासाितेब
बाजीराव	(रुसरा)

नानासाितेब	(रत्क)

	ववशवासराव	 माधवराव	 ्िवं्राव	 नारा्णराव
(पतेिवा)	 	 (पतेिवा)

सवाई	माधवराव
(पतेिवा)
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१.	 कोण	 बरे	?
	 (१)	 अफगाणिस्ाना्ून	 आलेल	े ....
	 (२)	 णिमालयाचया	 पायथयाशी	 स्ाणयक	 झालेले	 ....
	 (३)	 नानासािेब	 पेशवयाांचा	 भाऊ	 ....
	 (४)	 म्ुरेचया	 जाटाांचा	 प्रमुख	 ....
	 (५)	 पैठिजवळ	 राक्षसभुवन	 ये्े	 णनजामाला	 पराभू्	

करिारे	 ....

२.	 थोडक्यात	 लिहया.
	 (१)	 अटकेवर	 मराठाांचा	 धवज	 फडकला
	 (२)	 अफगािाांशी	 सांघर्ष
	 (३)	 पाणनप्चया	 लढाईच	े पररिाम

३.	 घटनयाक्रम	 ियावया.
	 (१)	 राक्षसभुवनची	 लढाई	 	 	 	 	
	 (२)	 णटपू	 सुल्ानचा	 मृतयू
	 (३)	 माधवराव	 पेशवयाांचा	 मृतयू
	 (४)	 पाणनप्ची	 लढाई
	 (५)	 बुराडी	 घाटची	 लढाई

४.	 पुढीि	 चौकटीत	 पयाठयात	 आिेल्या	 व्क्तींची	 नयावे	
शोधया.

म स ि ना जा न को जी
िा ज द रा ना फ म त्ा
द या च य प सा ् द
जी पपा ल ि आ रू िे प्र
बा ळा जी णव शव ना ् ब
अ व ला मा ध व रा व
दे स दा णश व रा व भा
म लिा र रा व क णच ऊ

उपक्रम
	 इांटरनेटचया	 (आां्रजाल)	 मद्ीने	 पाणनप्चया	 लढाईची	

माणि्ी	 णमळवा	 व	 वगा्ष्	 सादर	 करा.

सवयाई	मयाधवरयाव	पेशव्याांचया	दरबयार

सवयाध्या्
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१२. साम्राजयाची वाटचाल

आताप्यंत आपण मराठी सततेचा उि् व 
तवस्तार पातहला. स्वराज्स््थापनेपासून ते 
साम्ाज्ाप्यंतचा प्वास कसा कसा झाला ते आपण 
अभ्ासले. मराठ्ांचा उततर भारतात जो 
साम्ाज्तवस्तार झाला, त्ासाठी ज्ा सरिार 
घराण्ानंी महत्वाचे ्ोगिान तिले त्ांचा ्थोडक््ात 
आढावा आपण ्ा पाठात घेणार आहोत.

इंदौरचे होळकर : मलहारराव हे इंिौरच्ा 
होळकरांच्ा सततेचे संस््थापक. त्ांनी िीघ्थकाळ 
मराठी राज्ाची सेवा केली. गतनमी काव्ाच्ा 
्ुद्धपद्धतीत ते तनषणात होते. पतहला बाजीराव व 

नानासाहेब पेशवा 
्ांच्ा काळात त्ांनी 
उततरेत पराक्रम 
गाजवला. माळव्ात 
आतण राजपुतान्ात 
मराठ्ाचंे वच्थस्व 
प्स््थातपत करण्ात 
त्ांचा मोठा वाटा 
होता. पातनपतानंतर 
उततरेतील मराठ्ांची 

प्ततष्ठा सावरण्ास माधवराव पेशव्ास त्ाचंी फार 
मित झाली.

पुण्श्लोक 
अतहल्ाबाई ्ा 
मलहाररावांचा पुत्र 
खंडेराव ्ांच्ा पतनी 
होत. खंडेरावांचा 
कुंभेरीच्ा ्ुद्धात 
मृत्ू झाला. पुढे 
काही काळाने 
मलहारराव ्ांचेही 
तनधन झाले. त्ानंतर 

इंिौरच्ा कारभाराची सूत्रे अतहल्ाबाईंच्ा हाती 
आली. त्ा ्थोर, मुतसद्ी आतण उतकृष् प्शासक 
होत्ा. त्ांनी नवे का्िे करून शेतसारा, करवसुली 
अशा गोष्ींची घडी बसवली. पडीक जतमनी 
लागवडीखाली आणणे, शेतकऱ्ांना तवतहरी खोिून 
िेणे, व्ापार-उद्ोगाला प्ोतसाहन िेणे, तलाव-
तळी तनमा्थण करणे ्ासाठी त्ा झटल्ा. भारतात 
चारी तिशांना असलेल्ा महत्वाच्ा धम्थस््थळांवर 
त्ांनी मतंिरे, घाट, मठ, धम्थशाळा, पाणपो्ा ्ांची 
उभारणी केली. िेशाच्ा सासं्कृततक ऐक््ाचा त्ांचा 
हा प््तन फार महत्वाचा होता. त्ा स्वतः 
न्ा्तनवाडे करत. त्ा िानशूर आतण गं््थप्ेमी होत्ा. 
त्ांनी सुमारे अठ्ावीस वर्वे सम्थ्थपणे राज्ाचा 
कारभार करून उततरेत मराठ्ांच्ा सततेची प्ततमा 
उंचावली. राज्ात शांतता व सुव्वस््था तनमा्थण 
करून प्जेला सुखी केले. मराठेशाहीच्ा उतरत्ा 
काळात ्शवंतराव होळकर ्ांनी राज् वाचवण्ाचा 
प््तन केला.

नागपूरचे भोसले : नागपूरकर भोसल्ांच्ा 
घराण्ातील परसोजी 
भोसले ्ांना शाहू 
महाराजांच्ा काळात 
वऱहाड व गोंडवन ्ा 
प्िेशांची सनि िेण्ात 
आली. नागपूरकर  
भोसल्ांपैकी रघूजी हे 
सवायंत कत्थबगार व 

पराक्रमी पुरुर् होते. त्ांनी ितषिणेतील ततरुतचरापल्ली 
व अका्थट ्ांच्ा आसपासचा प्िेश मराठ्ांच्ा 
वच्थस्वाखाली आणला. बंगाल, तबहार व ओतडशा 
प्ातंांच्ा चौ्थाईच्ा वसुलीचे अतधकार शाहू 
महाराजांनी त्ांना तिले होते. त्ांनी ते प्िेश 
मराठ्ाचं्ा प्भावाखाली आणले. इ.स.१७५१ मध्े 

मलहारराव होळकर

अतहलयािाई होळकर

रघूजी भोसले
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माहीत आहे का तुमहाांला?

मराठा डिच - कोलकता येथील ब्रिब्िशांनी 
नागपूरकर भोसलयांची धासती घेतली होती. 
मराठांचया संभावय आक्रमणापासून कोलकता 
शहराचा बचाव करणयासाठी तयांनी शहराभोवती 
एक खंदक खोदला. तो मराठा ब्िच या नावाने 
प्रब्सद्ध झाला.

ग्ाडलयरचे डिांदे : थोरलया बाजीरावाने राणोजी 
ब्शंदे याचे कत्तृतव हेरून 
तयाला उततरेत सरदार 
महणून  नेमले. 
राणोजीचया म्तयूनंतर 
जयापपा, दतताजी व 
महादजी या तयाचया 
मुलांनीही पराक्रम गाजवून 
उततर भारतात मराठांची 
सतता प्रबळ केली.

माधवराव पेशवयाने 
ब्शंदे घराणयातील सरदारकी महादजींना ब्दली. ते 
पराक्रमी आब्ण मुतसद्ी होत.े पाब्नपतचया पराभवानतंर 
उततर भारतात मराठांचे वचतृसव आब्ण प्रब्तष्ा 
ब्नमातृण करणयाची कामब्गरी तयांनी केली. उततर 
भारताचया सपाि प्रदेशात मराठांची गब्नमी कावयाची 
युद्धपद्धती उपयुक्त ठरणार नाही, हे तयांनी 
ओळखले. तयांनी ब्िबॉईन या फ्रेंच लषकरी तज्ज्ाचया 
मागतृदशतृनाखाली आपली फौज प्रब्शब्षित केली आब्ण 
तोफखाना सुसज्ज केला. या कवायती फौजेचया 
बळावर तयानंी रोब्हले, जाि, राजपूत, बुंदेले इतयादींना 
नमवले.

पाब्नपतचया लढाईमुळे मराठांची शक्ी षिीण 
झाली आहे, असे पाहून इंग्रजांनी ब्दल्ीचया 

राजकारणात भाग घेणे सुरू केले. तयांनी बंगालचया 
सुभयाचया ब्दवाणीचे अब्धकार सवतःकिे घेतले. ते 
ब्दल्ीचया बादशाहाला सवतःचया ताबयात घेऊ 
इचचछित होते. अशा ब्वपरीत पररचसथतीत महादजी 
ब्शंदे यांनी इंग्रजांवर मात करून बादशाहाला पुनहा 
गादीवर बसवले. या कामब्गरीवर खूश होऊन 
बादशाहाने तयांना ‘वकील-इ-मुतलक’ हे पद देऊ 
केले. याचा अथतृ तयांना ब्दवाणी आब्ण लषकरी 
अब्धकाराची मुखतयारी देऊ केली. तयांनी ते पद 
बाल पेशवे सवाई माधवराव यांचया वतीने सवीकारले. 
या पदामुळे ब्दल्ीची पातशाही मराठांचया पूणतृ 
ब्नयंत्रणात आली. कोसळणाऱया बादशाहीचा िोलारा 
सावरणे हे सोपे काम नवहते. महादजींनी अब्तशय 
प्रब्तकूल पररचसथतीवर मात करून मोठा ब्जद्ीने 
इ.स.१७८४ ते १७९४ या काळात ब्दल्ीचा कारभार 
पाब्हला.

पाब्नपतचया लढाईस जबाबदार असलेलया 
नजीबखानाचे वारसदार अद्ाप रोब्हलखंिात 
कारसथाने करतच होते. नजीबाचा नातू गुलाम काब्दर 
याने लाल ब्कललयाचा ताबा घेऊन पैशासाठी 
बादशाहाचा आब्ण बेगमांचा छिळ केला. बादशाहाचे 
िोळे काढले आब्ण खब्जना बळकावला. अशा 
पररचसथतीत महादजींनी काब्दरचा पराभव केला. तयाने 
बळकावलेली संपतती जप्त केली आब्ण ती 
बादशाहाला परत केली. बादशाहाची ब्दल्ीचया 
गादीवर पुनःसथापना केली. अशा रीतीने महादजींनी 
पाब्नपतचया लढाईनंतर मराठांची पत परत ब्मळवून 
ब्दली. ब्दल्ीचया बादशाहाला मराठाचंया ताबयात 
ठेवून भारताचे राजकारण चालवले. 

पेशवयांचया ग्हकलहाचा एक पररणाम महणून 
रघुनाथराव इंग्रजांचया आश्रयाला गेला होता. 
इंग्रजांचया मदतीने पेशवेपद ब्मळवणयाचा तयाचा 
इरादा होता. मराठी मुतसद ्द्ांना हे मानय नवहते. 
तयामुळे मराठे आब्ण इंग्रज यांचयातील संघरतृ अिळ 
ठरला. मात्र तयातून एक गोष्ट सपष्ट झाली की 
ब्हंदुसथानवर राज्य कोणी करायचे याचा अंब्तम ब्नणतृय 

महादजी डिांदे

नागपूरकर भोसलयांनी ओब्िशा सुभा 
अलीवददीखानाकिून ब्जंकून घेतला. पुढे इ.स.१८०३ 
पययंत मराठांचे प्रभुतव ओब्िशावर होते.
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१.	 एका	 शब्ात	 लिहा.
(१)	 इंदौरच्या	 रयाज्कयारयाभयाची	 सूत्रे	 सयांभयाळणयाऱ्या	 -
(२)	 नयागपूरकर	 भोसलरे	 घरयाण्यातील	 सरयाांत	 कत्तबगयार	

र	 परयाक्रमी	 पुरुष	 -
(३)	 ददल्ीच्या	 गयादीरर	 बयादशयाहयालया	 पुनःस्यापनया	

करणयाररे	 -
(४)	 ददषिणरेतील	 रयाजकयारणयाची	 सूत्रे	 सयांभयाळणयाररे	 -

२.	 घटनाक्रम	 लिहा.
(१)	 आष्ीची	 लढयाई	 (२)	 मरयाठयांचरे	 ओदिशयारर	
प्रभुतर	 (३)	 इंग्रजयांनी	 पुण्यात	 ्ुदन्न	 जॅक	 फिकरलया.

३.	 लिलहते	 वहा.
(१)	 अदहल्याबयाई	 होळकर	 ्यांनी	 केलरेली	 कयामरे
(२)	 महयादजी	 दशंदेंचया	 परयाक्रम
(३)	 गुजरयातमधील	 मरयाठी	 सततया

४.	 मरयाठी	 सततया	 संपुष्यात	 ्रेण्यामयागची	 कयारणरे-चचया्त	 करया.

उपक्रम
मरयाठी	 सततरेच्या	 दरसतयारयासयाठी	 ्ोगदयान	 दरेणयाऱ्या	
घरयाण्यांच्या	 मयादहतीचया	 सदचत्	संग्रह	करया.	 त्याचरे	 शयाळरेत	
प्रदश्तन	 भररया.

शकलया	नयाही.	मरयाठया	सरदयारयांमधील	दुहीमुळरे	मरयाठयांची	
सततया	 आतून	 पोखरली	 गरेली.	 अशया	 अनरेक	 कयारणयांनी	
दुसऱ्या	 बयाजीरयारयाच्या	 कयाळयात	 मरयाठयांचया	 उततररेतील	
र	 ददषिणरेतील	 प्रभयार	 कमी	 होत	 गरेलया.	 मरयाठयाचंी	
जयागया	 इंग्रजयांनी	 घरेतली.	

इंग्रजयांनी	 इ.स.१८१७	 मध्रे	 पुणरे	 तयाब्यात	 घरेऊन	
तरे्रे	 ‘्ुदन्न	 जॅक’	 हया	 आपलया	 धरज	 फिकरलया.	
इ.स.१८१८	 मध्रे	 सोलयापूर	 दजलह्यातील	 आष्ीच्या	
लढयाईत	 इंग्रजयांनी	 मरयाठयाचंया	 परयाभर	 केलया	 आदण	
त्यामुळरे	 मरयाठयाचंी	 सततया	 संपुष्यात	 आली.	 ही	 घटनया	

भयारतयाच्या	 इदतहयासयात	 एक	 मोठया	 बदल	 घिरणयारी	
ठरली.	 	 ्या	 घटनरेनंतर	 इंग्रजयांनी	 बहुतयांश	 भयारत	
आपल्या	 अयादधपत्याखयाली	 आणलया.	 भयारतयाचया	
पयाशचयात््	 जगयाबरोबर	 संबंध	 रयाढलया.	 त्याबरोबर	
भयारती्	 समयाजव्रस्रेत	 अनरेक	 बदल	 झयालरे.	 अनरेक	
जुन्या	 गयारेष्ी	 दनष्प्रभ	 झयाल्या	 रया	 बयाजूलया	 सयारल्या	
गरेल्या.	 एक	 मोठरे	 सस्त्ंतर	 झयालरे.	 भयारतयाच्या	
इदतहयासयातील	 मध््ुग	 संपलरे.	आधुदनक	 कयालखंियालया	
सुरुरयात	 झयाली.

शलनवारवाडा,	पुणे

सवाध्ा्
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माहीत आहे का तुमहांला?

१३. महाराष्ट्रातील समाजजीवन

छत्रपती तशवाजी महाराजांनी स््थापन केलेले 
तहंिवी स्वराज् हे र्तेचे राज् होते. र्तेचे कल्ाण 
वहावे, लोकांवर जुलूम होऊ न्े, महाराष्ट् धमा्थचे 
रषिण वहावे असा त्ांचा उिातत हेतू होता. तशवाजी 
महाराजांनंतरच्ा काळातही मराठी राज्ाचा भारतभर 
तवस्तार झाला. मराठ्ांची सतता सुमारे १५० वर्वे 
तटकून रातहली.

मराठी राज्ाच्ा कारभाराची मातहती आपण 
मागील पाठांत अभ्ासली. ्ा पाठात आपण त्ा 
काळातील सामातजक खस््थती व लोकजीवन ्ांतवर््ी 
मातहती घेणार आहोत.

सामातजक पररसस्ती : शेती आतण शेतीवर 
आधाररत उद्ोग हे उतपािनाचे गावपातळीवरील 
प्मुख साधन होते. गावच्ा पाटलाकडे गावाचे 
संरषिण, तर कुलकण्ा्थकडे महसूल सांभाळण्ाची 
जबाबिारी असे. पातटलकीच्ा कामासाठी पाटलास 
जमीन इनाम तिलेली असे. त्ाला ्ा कामासाठी 
महसुलातील काही तहस्सा तमळत असे. बलुतेिारांना 
गावकीसाठी केलेल्ा कामांचा मोबिला वस्तुरूपाने 
तमळत असे. खेड्ातील व्वसा्ाचे काळी व पांढरी 
असे िोन प्मुख भाग होते. काळीत काम करणारे ते 
शेतकरी आतण पांढरीत काम करणारे पांढरपेशी. 
गावगाड्ातील सव्थ व्वहार परस्पर समजुतीने 
करण्ावर भर असा्चा. एकत्र कुटुंब पद्धतीवर भर 
होता. 

गावात लोहार, सुतार, कुंभार, सोनार 
इत्ािी बारा बलुतिेार असत. हे बलुतिेार 
गावकीची कामे करत. 

पुनतव्थवाह केल्ाची उिाहरणे आहेत. मानवी िेहावर 
अंततम संस्कार करण्ाच्ा िहन, िफन आतण 
तवसज्थन पद्धती होत्ा. छोट्या-मोठ्ा गोष्ींसाठी 
तकंवा लढाईसाठी मुहूत्थ पातहला जा्चा. स्वपन, 
शकुन ्ांवर लोकांचा तवश्वास होता. िेव तकंवा ग्ह 
्ांचा कोप होऊ न्े महणून अनषु्ठाने केली जा्ची. 
त्ासाठी िानधम्थ केला जात असे. ज्ोततर्ावर 
लोकांचा तवश्वास होता. शास्त्री् दृष्ीचा अभाव 
आतण और्धोपचारापेषिा नवसाला प्ाधान् होते. 

राहणीमान : बहुसंख् लोक खेड्ातं राहत होते. 
खेडी स्व्ंपूण्थ असत. केवळ मीठ त्ांना इतर 
तठकाणांहून मागवून घ्ावे लागत असे. शेतकऱ्ांच्ा 
गरजा म्ा्थतित होत्ा. शेतकरी जवारी, बाजरी, गहू, 
नाचणी, मका, तािंूळ इत्ािी धान् तपकवत होते. 
रोजच्ा जेवणात भाकरी, कािंा, चटणी आतण 
कोरड्ास ्ांचा समावेश असे. आपल्ातील व्वहार 
ते वस्तुतवतनम् पद्धतीने करत असत. गावातील घरे 
साधी, माती-तवटांची असत. शहरात एकमजली वा 
िुमजली वाडे असा्चे. श्ीमंतांच्ा जेवणात भात, 
वरण, पोळ्ा, भाज्ा, कोतशंतबरी, िही-िुधाचे 
पिा्थ्थ असत. धोतर, कुडते, अंगरखा, मुंडासे असा 
पुरुर्ांचा पोशाख तर लुगडी, चोळी असा खस्त्र्ांचा 
पोशाख असे.

सण-समारभं : गढुीपाडवा, नागपचंमी, बलैपोळा, 
िसरा, तिवाळी, मकरसकं्रांत, होळी, ईि इत्ािी 
सण-उतसव लोक साजरे करत असत. पेशव्ांच्ा 
काळात गणेशोतसव मोठ्ा प्माणात साजरा केला 
जा्चा. तो घरगुती स्वरूपात साजरा वहा्चा. पेशवे 
स्वतः गणेशभक् असल्ाने त्ाला महत्व आले. 
प्ततवर्षी भाद्रपि चतु्थषी ते अनंत चतिु्थशीप्यंत हा 
उतसव चालत असे. 

िसरा हा साडेतीन मुहूतायंपैकी एक असल्ाने 
तेवहापासून शुभका्ा्थची सुरुवात लोक करा्चे. ्ा 

चालीररती : ्ा काळात बालतववाहाची पद्धत 
रूढ होती. बहुपखतनतवाची प््था होती. तवधवांनी 
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इ.स.१६३० ते १८१० ्या पािणे दोनशे िषाांच्या 
कालखंडाला सामान्यपणे मराठेशाही महणतात. ्या 
कालखंडातील कला-््ापर्याचा ्ोडक्यात आढािा 
आपण पाहू्यात.

लशलपकला : वशिकाळात कसबा गणपती मंवदर 
जीणणोद्धार, लाल महाल उभारणी, राजगड ि 
रा्यगडिरील बांधकामे, जलदुगमि उभारणी ्या प्रकारचे 
््ापर्य उभारणीचे उले्ख ्येतात. वहरोजी इंदुलकर 
हा र्या काळातील प्रवसद्ध ््ापर्य विशारद 
होता.

गाि िसिताना शक्यतो काटकोनांतील 
र्ते, कडेला दगडी बांधकाम, नदीपात्ाच्या 
कडेला घाट अशी रचना करत. पेशिेकाळात 
अहमदनगर, विजापूरसारखी वपण्याच्या 
पाण्याची व्यि््ा पुणे शहरात करण्यात 
आली होती. पेशव्यांनी भवूमगत नळ, छोटी-
छोटी धरणे, बाग-बगीचे, हौद, कारंजी 
उभारली. पुणे शहराच्या जिळील हडपसर 
भागातील वदिे घाटातील म्तानी तलाि 
््ापर्याच्या दृष्ीने महत्िाचा आहे.

पुण्यातील शवनिारिाडा, विश्रामबागिाडा, 
नावशकचा सरकारिाडा, कोपरगािचा रघुना् 
पेशव्यांचा िाडा, सातारकर छत्पतींचे िाडे, ्यावशिा्य 
िाई, मेणिली, टोके, श्रीगोंदे, पंढरपूर ्ये्ील जुने 
िाडे मध्य्युगीन िाडा सं्कृतीची वचनहे आहेत.

िाड्ाचं्या बांधकामात कचच्या ि पकक्या विटा 
िापरत. लाकडी खांब, तुळ्या, पाट, घडीि दगड, 
कमानी, उरतम घोटलेला चुना, नळीच्या कौलांचे 
छपपर, वचखल, बांबू ्यांचा िापर बांधकामात करत 
असत. िाड्ांच्या सजािटीसाठी वचत्काम, रंगकाम, 
काष्ठवशलप, आरसे ्यांचा िापर करत.

मांलदरे : वशिकाळातील मवंदरे ्यादिकालीन 
हेमाडपंती पद्धतीची आहेत. कोलहापूरच्या अंबाबाई 
मंवदराचे वशखर, जोवतबाच्या डाेंगरािरील मंवदरे, 
वशखरवशगंणापरूचा शभं ूमहादिे, िरेूळच्या घषृणेश्िराचे 

मंवदर ही वशलपशा्त्ाची उरतम उदाहरणे होत. 
प्रतापगडािर भिानी देिीच ेि गोव्याला सप्कोटशे्िराचे 
मंवदर वशिाजी महाराजांनी बांधले. पेशिेकाळात 
नावशकचे काळाराम मंवदर, त््यंबकेश्िराचे वशिमंवदर, 
गोदािरी-प्रिरा ्या नद्ांच्या संगमािर असणाऱ्या 
का्यगांि ि टोके ्ये्ील वशिमवंदरे, नेिासे ्ये्ील 
मोवहनीराज मंवदर ही मवंदरे ्या काळात उभारली 
गेली.

घृषरेश्वर मांलदर

घाट : नदी वकंिा संगमाच्या वठकाणी घडीि 
दगडी घाट मराठेशाहीचे एक िैवशषट् आहे. ्या 
काळातील सिाांत प्रेषिणी्य घाट गोदािरी ि प्रिरा 
नदी ्यांच्या संगमािरील प्रिरा संगम, टोके ्ये्ील 
हो्य. पकक्या बांधणीच्या पा्यऱ्यांच्या ओळीत, 
ठरािीक अंतरािर एक पा्यरी पुढे काढलेली असे. 
र्यामुळे सगळ्ा घाटांचेच रूप खुलून जात असे. 
पाण्याच्या प्रिाहाने घाट वनखळू न्ये महणून ठरािीक 
अंतरािर भक्म बुरूज बांधत असत. 

लचत्कला : पशेिाईच्या काळात शवनिारिाड्ाच्या 
वभंतींिरील वचत्े महत्िाची आहेत. ्या काळात 
राघो, तानाजी, अनुपराि, वशिराम, माणकोजी हे 
महत्िाचे वचत्कार होऊन गेले. सिाई माधिराि 
पेशव्यांच्या काळात गंगाराम तांबट हा प्रख्यात 
वचत्कार होता. पेशव्यांनी वचत्कलेला उरतेजन वदले. 
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१.	 तक्ता	 पूर्ण	 करता.

२.	 समाजात कोणकोणत्ा अनिष्ट चालीरिती प्रचनलत 
आहेत ? त्ा दूि किण्ासाठी उपा््ोजिा सुचवा.

३.	 तुमच्ा परिसिात कोणकोणते सण व उतसव साजिे 
केले जातात, ्ानवष्ी सनवसति निपण त्ाि किा.

४.	 खतालील	मुद	्दताांच्ता	आधतारे	 शिवकतालीन	समताजजीवन	
व	 सध्ताचे	 समताजजीवन	 ्ताांची	 तुलनता	 करता. 
क्र. मुद्े शिवकतालीन	

समताजजीवन
सध्ताचे	

समताजजीवन
१. व्वहाि ........... ...............
२. घिे ........... पक्की बांधलेली 

नसमेंि, काँक्कीिची 
अिेक मजली घिे

३. दळणवळण ........... बस, िेलवे, नवमाि
४. मिोिंजि ........... ...........
५. नलपी ........... ...........

उपक्रम
आपल्ा देशातील कत्तृतववाि स्सरि्ांनवष्ी मानहती 
नमळवा. त्ाचे वरातृत वाचि किा. उदा., पी.वही.
नसंधू, साक्ी मनलक

कोण ते 
नलहा.

काळीत काम
किणािा

वति धािण 
किणािा

रावाचा महसूल 
सांभाळणािा

रावाचे संिक्ण 
किणािा

पेशवेकाळात पुणे, सातािा, मेणवली, िानशक, 
चांदवड आनण निपाणी ्ा भारांतील वाडांमध्े 
नभंतींवि नचरि े होती. पांडेशवि, मोिराव, पाल, 
बेिवडी, पुण्ाजवळील पाषाण ्ा नठकाणच्ा 
मनंदिांच्ा नभंतींवि नचरिे होती. ्ा काळातील नचरिांचे 
नवष् महणज ेदशावताि, रणपती, शकंि, िामपचंा्ति, 
नवदभातृतील जामोद ्ेथील जैि मनंदिातील नजि 
चरिरि, पौिानणक रोष्टी हे होत. िामा्ण, महाभाित, 
सण, उतसव ्ांवि आधारित नचरिे असत. पोथ्ांविील 
नचरि,े लघनुचरि,े व्स्तिनचरिे, प्रसंरनचरिेही असत.

शिलप	 : नशवकाळातील नशवाजी महािाजांच्ा 
किातृिक सवािीच्ा वेळचे मल्लममा देसाई भेिीचे 
नशलप, भुलेशवि मंनदिाविील नशलपकला, व्स्तिनशलप,े 
प्राण्ाचंी नशलपे (उदा., हतती, मोि, माकडे), िोके 
्ेथील मनंदिातील नशलपे व बाहेिील भारातील 
नशलपकला, पुण्ातील नरिशुंड रणपती मंनदि, 
मध्प्रदेशातील अनहल्ाबाई होळकि ्ांची छरिी, 
िेवासे ्ेथील मोनहिीिाज मंनदिातील नशलपकला 
महत्वाची अाहे.

धतातुमूतती	 : पेशव्ांिी पुण्ातील पवतृती ्ेथील 
मंनदिात पावतृती व रणपतीच्ा मूतती पूजेसाठी त्ाि 
करूि घेतल्ा होत्ा. त्ाचबिोबि काष्ठनशलपेसुद्ा 
त्ाि होत असत.

वताङ्	म्	 : संतवाङ् म्, पौिानणक आख्ािे, 
िीका वाङ ्म्, ओवी, अभरं, ग्ंथ, कथाकाव्े, 
चरिरिकथा, संतांची चरिरिे, स्फुि काव्िचिा, देव-
देवतांच्ा संदभातृतील आित्ा, पोवाडे, बखिी, 
ऐनतहानसक परिे हे वाङ ्म्ाचे महत्वाचे भार होत.

नताट्यकलता	 : दनक्णते तजंावि ्थे े मिाठी 
िािकािंा सतिाव्ा शतकाच्ा अखेिीपासिू प्रािंभ 
झाला होता. सि्ोजी िाजािंी ्ा कलसे प्रोतसाहि 
नदल.े ्ा िािकात रा्ि व िततृि ्ािंा प्राधान् अस.े

आताप्यंत आपण मध््ुरातील कालखंडाचा 
आढावा घेतला. मिाठांच्ा सततेचा उद् आनण 
नवसताि अभ्ासला. पुढील वषती आपण आधुनिक 
कालखंडाचा अभ्ास किणाि आहोत.

सवताध्ता्
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सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरिया अधययन णनष्पत्ी
अध्य्यनार्या्णस जोडीने / गटामध्ेय / वै्यखक्करीत्या  
अध्य्यनाच्या सांधी देरे व त्यास पुढील गोष्तींसाठी 
प्रवृतत  कररे.

• लोकशाही, समता, राज्यशासन, वलंगभेद, माध्यमे, 
जावहराती इर्यादी संकलपनांिरील चचाांत सहभागी 
होणे.

• संविधानाचे महत्ि, उद् देवशका, समतेचा अवधकार, 
समतेचा लढा ्यांिर वचत्े, वचत्ांची कात्णे ्यांच्या 
मदतीने वभक्रतपत्के बनिणे.

• संविधानाच्या िैवशषट्ांची मावहती वमळिणे.

• मूलभूत हक्ाबंाबत चचामि.

• लोकशाहीतील समता, मुलींना करािा लागत असलेला 
भेदभािाचा सामना इर्यादी विष्यांिर गाणी, कवितांसह 
भूवमकापालनाचे सादरीकरण.

• मागमिदशमिक तत्िे आवण मूलभूत कतमिव्ये, साम्यभेद 
्यांबाबत चचामि.

अध्य्यनाथथी
07.73H.13 लोकशाहीतील समतेचे महत्ि ्पष् 

करतात.

07.73H.14 राजककी्य समता, आव्मिक समता ि 
सामावजक समता ्यांतील फरक समजू 
शकतात.

07.73H.15 समतेच्या हक्ाच्या संदभामित आपल्या 
विभागातील सामावजक, राजककी्य ि 
आव्मिक सम््यांचा अनि्या्मि 
लाितात.

07.73H.16 ््ावनक शासन ि राज्यशासन ्यांतील 
फरक समजतात.

07.73H.17 लोकशाही शासनव्यि््ेची िैवशषट्े 
्पष् करतात.

07.73H.18 संविधानात नमूद केलेल्या हक्ानंा 
न्या्याल्याचे विशेष संरषिण असते हे 
जाणून घेतात.

07.73H.19 का्यद्ासमोर सिमि व्यतिी समान 
असतात हे समजून घेतात.

07.73H.20 मागमिदशमिक तत्िानंा न्या्याल्यीन संरषिण 
नाही, परंतु ती शासनािर बंधनकारक 
आहे हे समजून घेतात.

07.73H.21 मूलभूत हक् आवण मूलभूत कतमिव्ये 
्योग्य उदाहरणांच्या साहाय्याने 
सांगतात.

07.73H.22 मूलभूत हक्ांसंबंधीच्या ज्ानाचा 
प्रर्यषिात िापर करून एखाद्ा प्रसंगी 
हक्भंग, हक्संरषिण आवण हक्ांची 
जोपासना कशी करता ्येते हे समजून 
घेतात.

अध्य्यन लनषपतती





64

सांलवधानाची आवश््यकता : संविधानात नमूद 
केलेल्या तरतुदींनुसार वकंिा वन्यमांनुसार राज्यकारभार 
करण्याचे अनेक फा्यदे असतात.
 शासनाला वन्यमांच्या चौकटीत राहूनच 

राज्यकारभार करािा लागतो. र्यामुळे र्यांना 
वमळालेल्या अवधकाराचा वकंिा सरतेचा दुरुप्योग 
होण्याची शक्यता कमी असते. 

 संविधानात नागररकांचे हक् ि र्याचं्या 
्िातंत््याचा उले्ख असतो. शासनाला ते हक् 
वहरािून घेता ्येत नाहीत महणून नागररकांचे हक् 
ि ्िातंत््य सुरवषित राहते.

 संविधानातील तरतुदींनुसार राज्यकारभार करणे 
महणजे का्यद्ाचे राज्य प्र््ावपत करण्यासारखे 
आहे. कारण र्यात सरतेच्या गैरिापराला वकंिा 
मनमानी कारभाराला िाि नसतो.

 संविधानानुसार राज्यकारभार होत असल्याचे पाहून 
सामान्य माणसांचा शासनािरील विश्िास िाढतो. 
र्यातून ते सहभागाला उरसुक होतात. सामान्य 

माणसांच्या िाढर्या सहभागामुळे लोकशाही 
अवधक मजबूत होते.

 संविधान र्या र्या देशासमोर काही राजककी्य 
आदशमि ठिेते. र्या वदशेने िाटचाल करण्याचे 
बंधनही र्या राष्ट्रािर असते. र्यातून जागवतक 
शांतता ि सुरवषितता, मानिी हक्ांचे सिंधमिन 
होण्यास पोषक िातािरण वनमामिण होते.

 नागररकांच्या कतमिव्यांचा उल्ेख संविधानात 
असल्याने नागररकांची जबाबदारीही वनक्श्चत होते.

राज्यकारभार महरजे का्य ?
देशाच्या राज्यकारभारात कोणर्या बाबी 

सामािलेल्या असतात ?
देशाच्या सीमारेषांचे संरषिण करणे, परककी्य 

आक्रमणापासून जनतेचे रषिण करणे इ्पासून ते 
दाररद्र्य वनमूमिलन, रोजगार वनवममिती, वशषिण ि आरोग्य 
सेिा, उद्ोग व्यिसा्यांना प्रोरसाहन, दबुमिल घटकांचे 
संरषिण, मवहला, बालके ि आवदिासींच्या प्रगतीसाठी 
उपा्य्योजना इर्यादी अनेक विष्यांबाबत शासनाला 
का्यदे करािे लागतात. का्यद्ाच्या 
अंमलबजािणीद्ारे समाजात ्योग्य ते बदल घडिून 
आणािे लागतात. ्ोडक्यात सांगा्यचे झाल्यास 
आधुवनक काळातील शासनाला अिकाश 
संशोधनापासून ते सािमिजवनक ्िचछतेप्यांतच्या सिमि 
बाबींसंबंधी वनणमि्य घ्यािे लागतात. ्यालाच 
राज्यकारभार असे महणता ्येईल.

संविधानाचा अ्मि ि र्याची आिश््यकता समजून 
घेतल्यानंतर आता आपण भारताच्या संविधानाची 
वनवममिती कशी झाली हे जाणून घेऊ.

सांलवधान लनलम्णतीची पाश्व्णभूमी : भारताच्या 
संविधान वनवममितीला इ.स.१९४६ पासूनच सुरुिात 
झाली. ्ितंत् भारताचा राज्यकारभार वब्वटशांनी 
त्यार केलेल्या का्यद्ानुसार चालणार नाही तर तो 
भारती्यांनी ्ितः त्यार केलेल्या का्यद्ानुसार 
चालेल असा ्िातंत््य चळिळीतील नरे्यांचा आग्ह 
होता. र्यानुसार भारताचे संविधान त्यार करण्यासाठी 

इंगलंड ्या देशाला अनेक शतकांचा इवतहास 
आहे. राज्यकारभाराविष्यीचे वन्यम ्या देशात 
संकेत, रूढी, परंपरेच्या ्िरूपांत आढळतात. 
तरीपण र्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. 
१२१५ साली झालेल्या मॅग्ाकाटामि करारापासून 
इंगलंडचे संविधान विकवसत होत गेले. काही 
वलक्खत वन्यमांचा समािेश असला तरी इंगलंडचे 
संविधान प्रामुख्याने अवलक्खत आहे.

तुमहांला आिडणाऱ्या कोणर्याही एका 
देशाच्या संविधानाविष्यी खालील मुद् द्ांच्या 
आधारे ्ोडक्यात मावहती वमळिा :

देशाचे नाि, संविधान वनवममितीचे िषमि, 
संविधानाची दोन िैवशषट्े.

चला, शोधू ्या !
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एक सवमती ््ापन करण्यात आली. ती सवमती 
‘संविधान सभा’ महणून ओळखली जाते.
सांलवधान सभा : आपला देश १५ ऑग्ट १९४७ 

रोजी ्ितंत् झाला. 
तरपूिथी भारतािर 
इंग्जांचे राज्य होते. 
इंग्ज सरकारने 

राज्यकारभाराच्या 
सोईसाठी मुंबई 
प्रातं, बंगाल प्रांत 
ि मद्रास प्रांत 
्यांसारखे विभाग 
पाडले होते. ्या 
प्रातंांमधील कारभार 

ते्ील लोकप्रवतवनधींमाफ्फत चालिला जात होता. 
र्याचबरोबर देशातील काही भागांचा कारभार ते् ील 
््ावनक राजे पाहत होते. अशा भागांना सं् ्ाने 
महणत ि र्यांचे प्रमुख सं् ्ावनक महणून ओळखले 
जात. संविधान सभेत प्रांत आवण सं् ्ानांचे प्रवतवनधी 
्यांचा समािेश होता.

संविधान सभेत एकूण २९९ सद््य होते.  
डॉ.राजेंद्रप्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यषि होते.
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकराांचे ्योगदान

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा सवमतीचे 
अध्यषि होते. र्यांचा 
विविध देशांच्या 
संविधानांचा गाढा 
अभ्यास होता. 
र्यांनी अहोरात् 
अभ्यास ि वचंतन 
करून संविधानाचा 
मसुदा त्यार केला.

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी त्यार 

केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात 

लकती अलभमानासपद बाब आहे ही !
 संविधान सभेत चचामि ि विचारविवनम्याच्या 

आधारे वनणमि्य घेण्यात आले. विरोधी मतांचा 
आदर ि र्यांच्या ्योग्य सूचनांचा ्िीकार 
हे ते्ील कामकाजाचे िैवशषट् होते.

 संविधान वलहून पणूमि करण्यासाठी २ िषते, 
११ मवहने आवण १७ वदिस इतका 
कालािधी लागला.

 मूळ संविधानात २२ भाग, ३९५ कलमे 
आवण ८ पररवशष्े ्यांचा समािेश होता.

संविधान सभेत डॉ. राजेंद्रप्रसाद,  
पं. जिाहरलाल नहेरू, डा.ॅ बाबासाहबे आबेंडकर, 
सरदार िल्भभाई पटेल, मौलाना अबुल 
कलाम आझाद, सरोवजनी ना्यडू, जे.बी.
कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दगुामिबाई 
देशमुख, हंसाबेन मेहता असे अनेक मान्यिर 
सद््य होते. बी.एन.राि ्या का्यदेतजज्ाची 
संविधान सभेचे का्यदेविष्यक सल्ागार महणून 
नेमणूक झाली होती.

डॉ.राजेंद्रप्रसाद

आला. र्यािर कलमिार चचामि झाली. अनेक दुरु्र्या 
सुचिण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान 
सभेपुढे मांडण्याचे, र्याविष्यी विचारलेल्या प्रश्नांना 
उरतरे देण्याचे, तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार 
मूळ मसुद्ात फेरबदल करण्याचे, प्रर्येक तरतूद 
वनदणोष करण्याचे काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
कले.े भारताच्या सवंिधान वनवममितीतील ्या ्योगदानामुळे 
र्यांना ‘भारती्य संविधानाचे वशलपकार’ महणतात.

संपूणमि संविधान वलहून पणूमि झाल्यानंतर संविधान 
सभेने र्यास मान्यता वदली ि र्याचा ्िीकार २६ 
नोवहेंबर १९४९ रोजी केला. महणून २६ नोवहेंबर  
हा वदिस ‘संविधान वदन’ महणून साजरा केला जातो. 
२६ जानिेारी १९५० पासून संविधानातील तरतुदींनुसार 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर
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भारतीय संविधानाचा मसुदा संविधान सभेचे अधयक्ष डॉ.राजेंद्रप्रसाद 
यांना सादर करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

१. पुढील संकलपना सपष्ट करा.
(१)	 संविधानातील	 तरतुदी
(२)	 संविधान	 वदन

२. चचाचा करा.
(१)	 संविधान	 सवितीची	 स्ापना	 केली	 गेली.
(२)	 डॉ.	बाबासाहेब	आंबेडकरांना	भारतीय	संविधानाचे	

विलपकार	 महणतात.
(३)	 दिेाचया	 राजयकारभारात	 सिाविष्ट	 असणाऱया	

बाबी.

३. योगय पयाचाय वनिडा.
(१)	 कोणतया	 देिाच	े संविधान	 पूण्णतः	 वलखित	 नाही	?

(अ)	 अिेररका	 	 (ब)	 भारत
(क)	 इंगलंड	 	 (ड)	 यांपैकी	 नाही.

(२)	 संविधान	 सभेच	े अधयक्ष	 कोण	 होते	?
(अ)	 डॉ.बाबासाहेब	 आंबेडकर
(ब)	 डॉ.राजेंद्रप्रसाद
(क)	 दुगा्णबाई	 देििुि
(ड)	 बी.एन.राि

(३)	 िालीलपैकी	 कोण	 संविधान	 सभेचे	 सदसय	
नवहते	?
(अ)	 िहातिा	 गांधी
(ब)	 िौलाना	 आझाद

(क)	 राजकुिारी	 अिृत	 कौर
(ड)	 हंसाबेन	 िेहता

(४)	 िसुदा	 सवितीचे	 अधयक्ष	 कोण	 होत	े?
(अ)	 डॉ.	 राजेंद्रप्रसाद
(ब)	 सरदार	 िल्लभभाई	 पटेल
(क)	 डॉ.बाबासाहेब	 आंबेडकर
(ड)	 जे.बी.कृपलानी

४. तुमचे मत वलहा.
(१)	 िासनाला	 कोणकोणतया	 विषयांिर	 कायदे	 करािे	

लागतात	?
(२)	 २६	 जानेिारी	 हा	 वदिस	आपण	 प्रजासतताक	 वदन	

महणून	 का	 साजरा	 करतो	?
(३)	 संविधानातील	 तरतुदींनुसार	 राजयकारभार	 करणयाचे	

फायदे.	
उपक्रम

(१)	 संविधान	 सभेसाठी	 विविध	 सवितयांची	 स्ापना	
झाली.	 तयांचयाविषयी	 िावहती	 विळिा	 ि	
सवितयांचया	 नािांचा	 तक्ा	 तयार	 करा	 आवण
नािांसह	 वचतांचा	 संग्रह	 करा.

(२)	 ‘संविधान	 वदन’	 िाळेत	 कसा	 साजरा	 झाला	
तयाचा	 अहिाल	 तयार	 करा.

(३)	 संविधान	 सभेतील	 सदसयांचया	 फोटोंचा	 संग्रह	
करा.

सिाधयाय
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(४) लोकशाही राज्य : लोकशाहीत 
राज्यकारभाराची सरता लोकांच्या हाती असते. 
र्यांच्या इचछेनुसार सरकार वनणमि्य घेते आवण धोरणे 
आखते. शासनाला सिाांच्या कल्याणासाठी महत्िाचे 
आव्मिक, सामावजक असे वनणमि्य घ्यािे लागतात. 
असे वनणमि्य रोजच्या राेज सिमि लोकांना एकत् ्येऊन 
घेणे शक्य नसते. महणून ठरािीक काळानंतर 
वनिडणुका होतात. ्या वनिडणुकांमध्ये मतदार मत 
देऊन अापले प्रवतवनधी वनिडतात. वनिडून आलेले 
प्रवतवनधी संविधानाने वनमामिण केलेल्या संसद, 
का्यमिकारी मंडळ अशा सं््ांमध्ये जातात. 
संविधानानेच नमूद केलेल्या वकंिा सावंगतलेल्या 
प्रवक्र्येने संपूणमि जनतेसाठी वनणमि्य घेतात.

(५) गरराज्य : आपल्या दशेात लोकशाहीबरोबर 
गणराज्य पद्धती आहे. गणराज्यात सिमि सािमिजवनक 
पदे लोकांकडून वनिडून वदली जातात. कोणतेही 
सािमिजवनक पद िंशपरंपरेने ्येत नाही.

राष्ट्रपती, प्रधानमंत्ी, राज्यपाल, मुख्यमंत्ी, 
महापौर, सरपंच ्यांसारखी पदे सािमिजवनक असतात. 
र्या पदािंर विवशष् ि्याची अट पणूमि करणाऱ्या 
कोणर्याही भारती्य नागररकाला वनिडणूक लढिून 
जाता ्येते. राजसरताक पद्धतीत ही पदे िंशपरंपरेने 
एकाच कुटुंबातील व्यतिींकडे जातात.

धममिवनरपषेितेच्या मागामिने आपण आपल्या 
समाजाची बहुधावममिकता जपण्याचा प्र्यरन 
केला आहे. आपल्याला संविधानाने जे 
अनेक हक् वदले आहेत, र्यांचा आपल्याला 
अम्यामिद वकंिा हिा तसा िापर करता ्येत 
नाही. धावममिक ्िातंत््याचेही तसेच आहे. 
आपण जेवहा सण, उरसि साजरे करतो, 
तेवहा आपल्याला सािमिजवनक ्िचछता, 
आरोग्य ि प्यामििरण ्यांचा विचार करणेही 
आिश््यक असते.

‘माझे कुटुंब’ ्यािर दीपाने का्य वलवहले 
आहे हे िाचा. 

लोकशाही महणजे केिळ वनिडणुका नाहीत. 
माझे आई-बाबा घरातले सगळे काम एकवत्तपणे 
करतात. र्यात आमचाही िाटा असतो. पर्परांशी 
बोलताना आमही शक्यतो न भांडता बोलतो. 
भांडलो तरी लिकरच ते वमटिून पर्परांचे 
महणणे ऐकून घेतो. कोणताही बदल करा्यचा 
असेल तर आजी-आजोबांनाही विचारले जाते. 
अनुजाला शेतीच्या अभ्यासात संशोधन करा्यचे 
आहे. वतचा वनणमि्य सिाांना आिडला. 

दीपाच्या घरात लोकशाही पद्धत आहे, 
असे तुमहालंा िाटते का ? लोकशाहीची कोणती 
िैवशषट्े ्या पररचछेदात आढळतात ?

उद्देवशकेने सिमि भारती्य नागररकांना न्या्य, 
्िातंत््य ि समता ्या तीन मूल्यांची ि र्यानुसार 
व्यिहार करण्याची, का्यदे करून ती मूल्ये प्रर्यषि 
व्यिहारात आणण्याची हमी वदली आहे. ्या मूल्यांचा 
अ्मि आपण समजून घेऊ.

(१) न्या्य : अन्या्य दूर करून सिाांना आपल्या 
प्रगतीची संधी वमळिून देणे महणजे न्या्य हो्य. सिमि 
लोकांचे कल्याण होईल ्या दृष्ीने उपा्य्योजना करणे 
महणजे न्या्य प्र््ावपत करणे हो्य. उद्देवशकेमध्ये 
न्या्याच ेतीन प्रकार सावंगतल ेआहते. त ेपढुीलप्रमाण े-

(अ) सामालजक न्या्य : व्यकतींमध्ये जात, 
धममि, िंश, भाषा, प्रदेश, जनम््ान अ्िा वलंग 
्यांिर आधाररत कोणताही भेदभाि करू न्ये. सिाांचा 
दजामि माणूस महणून सारखाच असतो.

(ब) आलथ्णक न्या्य : भूक, उपासमार, कुपोषण 
्या बाबी गररबीमुळे वकंिा दाररद्र्यामुळे वनमामिण 
होतात. गररबी दूर करा्यची असेल तर प्रर्येकाला 
आपले ि कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी 

चचा्ण करा.
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३. सांलवधानाची वलैशषटे्

मागील दोन पाठांत आपण भारताच्या 
संविधानाची वनवममिती कशी झाली ्याचा आवण 
संविधानाच्या उद्देवशकेचा अभ्यास केला. सािमिभौम, 
समाजिादी, धममिवनरपेषि लोकशाही, गणराज्य ्या 
संज्ा समजून घेतल्या. उद्देवशकेत नमूद केलेली ही 
उद् वदष्े आपल्या संविधानाची िैवशषट्ेही आहेत. 
्याव्यवतररति संविधानाची आणखी कोणती िैवशषट्े 
आहेत हे आपण ्या पाठात समजून घेणार आहोत.

सांघराज्य : संघराज्य व्यि््ा हे आपल्या 
संविधानाचे एक महत्िाचे िैवशषट् आहे. मोठा 
भूप्रदेश आवण खूप लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये 
राज्य करण्याची संघराज्य ही एक पद्धती आहे. 
मोठा भूप्रदेश असल्यास एकाच वठकाणाहून 
राज्यकारभार करणे अिघड असते, दूरिरच्या 
प्रदेशांकडे दुलमिषि होते. ते् ील लोकांना राज्यकारभारात 
सहभाग घेण्याची संधी वमळत नाही. महणून संघराज्यात 
दोन ्तरांिर शासनसं््ा असतात. संपणूमि देशाचे 
संरषिण करणे, परराष्ट्रांशी व्यिहार करणे, शांतता 
प्र््ावपत करणे इर्यादी कामे मध्यितथी शासन पार 
पाडते. र्याला ‘केंद्रशासन’ वकंिा ‘संघशासन’ असेही 
महणतात. संघशासन संपूणमि देशाचा राज्यकारभार 
करते.

आपण ज्या प्रदेशात राहतो र्या प्रदेशाचा 
कारभार पाहणाऱ्या शासनाला ‘राज्यशासन’ असे 
महणतात. राज्यशासन हे एका म्यामिवदत प्रदेशाचा 
राज्यकारभार पाहते. उदा., महाराष्ट्र राज्यशासन.

दोन पातळ्ांिर िेगिेगळ्ा विष्यांिर का्यदे 
करून पर्पर सहका्यामिने राज्यकारभार करण्याच्या ्या 
पद्धतीला ‘संघराज्य’ महणतात.

अलधकार लवभागरी : सघंशासन ि राज्यशासन 
्याचं्यात संविधानाने अवधकार िाटून वदल े आहते. 
र्यानसुार कोणर्या विष्याच े अवधकार कोणाकडे 
आहते, त े पाहू. आपल्या सवंिधानान े तीन सूची त्यार 

कले्या ि र्यातं विविध विष्य नमदू केल े आहते.
पवहल्या सूचीला ‘संघसूची’ महणतात. र्यात ९७ 

विष्य असून ्या विष्यािंर संघशासन का्यदे करते. 
राज्यशासनासाठी ‘राज्यसूची’ असून र्यात ६६ विष्य 
आहेत. ्या विष्यािंर राज्यशासन का्यदे करते. ्या 
दोन सूचींव्यवतररति वतसरी एक ‘समितथी सूची’ 
असून र्यात ४७ विष्य आहेत. दोनही शासनांना ्या 
सूचीतील विष्यांिर का्यदे करता ्येतात. ्या तीन 
सूचींमधील विष्यांव्यवतररति एखादा विष्य नव्याने 
वनमामिण झाल्यास र्यािर का्यदा करण्याचा अवधकार 
संघशासनाला असतो. हा अवधकार ‘शेषावधकार’ 
महणून आेळखला जातो.

कोरते लवर्य कोराकडे आहेत -
(१) सांघशासनाकडील लवर्य : संरषिण, परराष्ट्र 

व्यिहार, ्ुयद्ध ि शांतता, चलन व्यि््ा, 
आंतरराष्ट्री्य व्यापार इर्यादी.

(२) राज्यशासनाकडील लवर्य : शेती, का्यदा 
ि सुव्यि््ा, ््ावनक शासन, आरोग्य, तुरुंग 
प्रशासन इर्यादी.

(३) दोनही शासनाांसाठी असरारे लवर्य : 
रोजगार, प्यामििरण, आव्मिक ि सामावजक वन्योजन, 
व्यक्तिगत का्यदा, वशषिण इर्यादी.

केंद्रशालसत प्रदेश/सांघशालसत प्रदेश : भारतात 
एक संघशासन, २८ राज्यशासन वकंिा घटकराज्ये 

भारती्य संघराज्यातील अवधकारांचे िाटप 
वकंिा विभागणी िैवशषट्पूणमि आहे. संघशासन 
ि राज्यशासन ्यांना पर्परांशी सहका्यमि करून 
देशाचा विकास साधता ्येणे ्यामुळे शक्य 
होते. राज्यकारभारात नागररकांच्या सहभागाला 
्या पद्धतीत प्रोरसाहन वमळते.
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करून पहा.

सांसदी्य शासनपद्धती : भारताच्या संविधानाने 
संसदी्य शासनपद्धतीविष्यी तरतूद केली आहे. 
संसदी्य शासनपद्धती महणजे राज्यकारभाराची अशी 
एक पद्धत ककी वज् ेससंदलेा महणजचे का्यदमेडंळाला 
वनणमि्य घेण्याचे सिमिश्रेष्ठ अवधकार असतात. भारताच्या 
संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा ि राज्यसभा ्यांचा 
समािेश असतो. प्रर्यषि राजकारभार करणारे मवंत्मंडळ 
लोकसभेतून वनमामिण होते ि ते आपल्या कामवगरीसाठी 
लोकसभेला जबाबदार असते. संसदी्य शासनपद्धतीत 
संसदेत होणाऱ्या चचामि, विचार-विवनम्यांना महत्ि 
असते.

आवण ९ संघशावसत प्रदेश आहेत. संघशावसत 
प्रदेशांिर संघशासनाचे वन्यंत्ण असते. निी वदल्ी, 
दमण-दीि, पुदुचे्री, चंदीगढ, दादरा-नगर हिेली, 
अंदमान-वनकोबार, लषिद्ीप, जममू आवण काश्मीर  
आवण लडाख हे संघशावसत प्रदेश आहेत.

तुमही चलनी नोटा पावहल्यात ना ? र्यािर 
‘केंद्री्य सरकार द्ारा प्रर्याभूत’ असे वलवहलेले 
असते.

पोवलसांच्या खांद्ािरील वबल्ा तुमही 
पावहला असल्यास र्यािर वलवहलेले वदसते, 
‘महाराष्ट्र पोलीस’.

‘भारती्य रेल’ आवण ‘महाराष्ट्र राज्य 
पररिहन महामंडळ’ असेही तुमही िाचले असेल.

्याचा अ्मि आपल्या देशात दोन पातळींिर 
सरकारे आहेत. एक भारत सरकार आवण दुसरे 
राज्यसरकार उदा., महाराष्ट्र सरकार, कनामिटक 
सरकार इर्यादी.

चलनी नोट

भारती्य रेल बोधलचनहमहाराष्ट्र पोलीस बोधलचनह

ईशान्यकेडील राज्यांची सूची त्यार करा. 
ते् ील राज्यांच्या राजधानींची शहरे कोणती ? 

महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळ बोधलचनह

माहीत आहे का तुमहाांला?
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स्तांत्र नयायवय्स्ा : भारताचया सबं्वधानाने 
सवतंत्र  नयायवयवसथेची ब्नब्मतृती केली आहे. वादग्रसत 
प्रशनांची जेवहा आपापसात सोिवणूक होऊ शकत 
नाही तेवहा ते नयायालयाला सादर केले जातात. 
नयायालय दोनही बाजूंचे महणणे ऐकून घेऊन, तयात 
अनयाय झालेला असलयास तो दूर करून ब्नवािा 
करते. हे काम ब्नरपेषितेने होणे आवशयक असते.

नयायालयावर कोणताही दबाव येऊ नये महणून 
सबं्वधानाने नयायमंिळ अब्धकाब्धक सवतंत्र 
ठेवणयासाठी अनेक तरतुदी केलया आहेत. 
उदा., नयायाधीशांची नेमणूक शासनातफफे होत नाही 

तर राष्टट्रपतींकिून होते. नयायाधीशांना सहजपणे 
पदावरून दूर करता येत नाही.

एकेरी नागररकत् : भारताचया संब्वधानाने 
भारतातील सवतृ नागररकांना एकच नागररकतव बहाल 
केले आहे. ते महणजे ‘भारतीय’ नागररकतव होय.

सांड्धानातील बदलाची पद्धती : संब्वधानात 
नमूद केलेलया तरतुदींमधये पररचसथतीनुसार बदल 
ब्कंवा दुरुसती करावी लागते. परंतु सबं्वधानात वारंवार 
दुरुसती केलयास असथैयतृ ब्नमातृण होऊ शकते. महणून 
कोणताही बदल करताना तो पूणतृ ब्वचारांती वहावा 
यासाठी भारताचया सबं्वधानातच संब्वधानातील 
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देता ्येते. शासनाने वनिडणुका घेतल्यास असे खुले 
आवण न्याय्य िातािरण वमळेल ्याची खात्ी नसते. 
महणून आपल्या संविधानाने वनिडणुका घेण्याची 
जबाबदारी एका ्ितंत् ्यंत्णेिर सोपिली आहे. ती 
्यंत्णा महणजे ‘वनिडणूक आ्योग’ हो्य. भारतातल्या 
सिमि महत्िाच्या वनिडणुका घेण्याची जबाबदारी 
वनिडणूक आ्योगािर असते.

भारती्य संविधानाची अनेक िैवशषटे् आहेत. 
्या पाठात आपण र्यांपैककी काही महत्िाच्या 
िैवशषट्ांचाच अभ्यास केला आहे. मूलभूत 
हक्ावंिष्यीच्या वि्तृत तरतुदी हे आपल्या 
संविधानाचे आणखी एक महत्िाचे िैवशषट् आहे. 
र्याचा अभ्यास आपण पुढील पाठात करणार आहोत.

सध्याचे मुख्य वनिडणूक आ्युति कोण आहेत?
वनिडणूक आचारसंवहता महणजे का्य  ?
मतदारसंघ महणजे का्य ?

शोधा !
आरताप्यांत भारती्य संविधानात वकती िेळा 

दुरु्ती झाली आहे  ?

बदलाची संपणूमि प्रवक्र्या ्पष् केली आहे. संविधानात 
कोणताही बदल करा्यचा झाल्यास तो ्याच प्रवक्र्येने 
करािा लागतो. संविधानातील बदलाची ही प्रवक्र्या 
अवतश्य िैवशषट्पूणमि आहे. ती फार कठीणही नाही 
आवण अवत सोपीही नाही. महत्िाच्या दुरु्तीसाठी 
विचारविवनम्याला ्यात पुरेसा िाि देण्यात आला 
आहे. सिमिसाधारण दुरु्ती सहजपणे होईल इतककी 
लिचीकताही ्या प्रवक्र्येत आहे. 

१. सांघराज्य शासनपद्धतीनुरूप अलधकाराांची लवभागरी 
कशाप्रकारे केली आहे ्याची सूची िालील तकत्यात 
त्यार करा.

३. लललहते वहा.
 (१) संघराज्यात दोन ्तरािंर शासनसं््ा असतात.
 (२) शेषावधकार महणजे का्य?
 (३) संविधानाने न्या्यमंडळ ्ितंत् ठिेले आहे.
४. सवतांत् न्या्यव्यवसथेचे फा्यदे व तोटे ्या लवर्यावर 

वगा्णत गटचचचेचे आ्योजन करा.
५. इलेकटट्रॉलनक मतदान्यांत् (EVM) वापरल्यामुळे 

कोरते फा्यदे होतात, ्याची मालहती लमळवा.

उपक्रम 
 िगामित वनिडणूक आ्योगाची ््ापना करा. र्या 

वनिडणूक आ्योगाच्या मागमिदशमिनाखाली िगामिची 
वनिडणूक घ्या.

संघराज्य शासन राज्यशासन

(१)
(२)
(३)

(१)
(२)
(३)

दोनही शासनांकडे 
असणारे विष्य

(१)
(२)
(३)

२. ्योग्य शबद ललहा.
 (१) संपूणमि देशाचा राज्यकारभार करणारी ्यंत्णा -
 (२) वनिडणुका घेणारी ्यंत्णा -
 (३) दोन सूचींव्यवतररति असलेली सूची -

लनवडरूक आ्योग : वनिडणूक आ्योगाविष्यी 
ितमिमानपत्ातील मजकूर तुमही नेहमी िाचत असाल. 
भारताने लोकशाही शासनव्यि््ा ्िीकारलेली 
असल्याने जनतेला ठरािीक मुदतीनंतर आपले 
प्रवतवनधी पुनहा नव्याने वनिडून द्ा्यचे असतात. 
र्यासाठी वनिडणुका घ्याव्या लागतात. ्या वनिडणुका 
खुल्या आवण न्याय्य िातािरणात होणे आिश््यक 
असते. तेवहाच नागररकांना कोणर्याही दबािावशिा्य 
आपल्याला ्योग्य िाटेल अशा उमेदिाराला वनिडून 

साांगा पाहू !

सवाध्या्य
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  येथे बालकामगार काम करत नाहीत.
इथे कामगारांना रोजचया रोज पगार दिला जातो.

अशा पाट्ा अनेक िुकानांमधये आदि 
हॉटलेमधय ेतमुही पाहता. तयाचंा आदि सदंिधानातील 
या हकांचा काय संबंध असेल बर े?

१.	 खालील	 प्रश्ाांची	 थोडक्ात	 उततरे	 ललहा.
(१) मूलभूत हक महिजे काय ?
(२) दिदिध के्तांत गौरिासपि कामदगरी करिाऱयांना 

शासनामार्फत कोिकोिती पिके/पिवया दिलया 
जातात ?

(३) चौिा िराांखालील बालकांना धोकयाचया दिकािी 
कामािर िेिणयास मजजाि का केला आहे ?

(४) संदिधानाने भारतातील सि्व नागररकांना समान 
हक का दिले आहेत ?

२.	 ‘सिातंत्याचा हक’ या दिरयािर दचतपट्ी तयार 
करा.

३.	 खालील	 वाक्े	 दुरुसत	 करू्	 पुनहा	 ललहा.	
(१) कोितयाही वयक्ीला हक जनमतःच प्ाप्त होत 

नाहीत.
(२) सरकारी नोकऱया िेताना सरकार धम्व, दलंग, 

जनमसथान यांिर आधाररत भेिभाि करून 
तुमहांला नोकरीपासून िूर िेिू शकते.

उपक्रम
(१) मादहतीचा अदधकार, दशक्िाचा अदधकार अशा 

काही महत्िाचया अदधकारांदिरयी ित्वमानपतांतून 
आलेलया बातमयांचा संग्रह करा.

(२) तुमचया पररसरातील इमारतींचे बांधकाम चालू 
असताना जर लहान बालके काम करताना 
आढळली, तर तयांचयाशी ि तयांचया पालकांशी 
बोलून तयांचया समसया जािून घया ि तया 
समसयांचे िगा्वत सािरीकरि करा.

शाेरि होऊ नये ि प्तयेक वयक्ीला 
आपले सिातंत्य उपभोगता यािे महिून शासनाने 
अनेक कायिे केले आहेत. काही कायदांचा 
येथे उल्ेख केला आहे. असे आिखी कोिते 
कायिे आहेत ते शोधा ि तयांची चचा्व करा.
 दकमान िेतन कायिा - कारखानयातील 

कामाचे तास, दिशांतीचया िेळा 
यांसंबंधीचया तरतुिी.
मदहलांना घरगुती दहंसेपासून संरक्ि िेिारा 
कायिा - .............................

िेिदबगारी दकंिा सक्ीने एखादा वयक्ीकडून 
दतची इच्ा नसताना काम करून घेिे, काही 
वयक्ींना एखादा गुलामासारखे िागििे, तयांना 
कामाचा योगय मोबिला न िेिे, तयांचयाकडून 
अदतशय कष्ट करून घिेे, तयांची उपासमार करिे 
दकंिा तयांचयािर जुलूम-जबरिसती करिे हे शोरिाचे 
प्कार आहेत. शोरि साधारितः मदहला, बालके, 
िुब्वल समाजघटक आदि सतताहीन लोकांचे होते. 
कोितयाही प्कारचे शोरि असो, तयादिरुद्ध उभे 
राहणयाचा हा हकक आहे.

भारताचया संदिधानातील समानतेचया, 
सिातंत्याचया आदि शोरिादिरुद्धचया हकांचा 
आपि येथे अभयास केला. पुढील पािात आपि 
आिखी काही मूलभूत हकांचा अभयास करिार 
आहोत.

४.	 	 पुढील संकलपनादचत पूि्व करा.
सिातंत्याचा हक

भारि   संचार वयिसाय
सिातंत्य  सिातंत्य सिातंत्य

चला,	चचाचा	करू्ा.

चला,	चचाचा	करू्ा.

सवाध्ा्
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  देशाचे सािमिभौमरि, एकता ि अखंडरि सुरवषित 
ठेिण्यासाठी प्र्यरनशील असािे.

  आपल्या देशाचे रषिण करािे, देशाची सिेा 
करािी.

  सिमि प्रकारचे भेद विसरून एकोपा िाढिािा ि 
बंधुरिाची भािना जोपासािी. क््त््यांच्या 
प्रवतष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्र्ांचा 
र्याग करािा.

  आपल्या संवमश्र सं्कृतीच्या िारशाचे जतन 
करािे.

  नैसवगमिक प्यामििरणाचे जतन करािे. सजीि 
प्राण्यांबद्दल द्याबुद्धी बाळगािी.

  िैज्ावनक दृष्ी, मानितािाद आवण वजज्ासूिृरती 
अंगी बाळगािी.

  सािमिजवनक मालमरतेचे जतन करािे. वहंसेचा 
र्याग करािा.

  देशाची उरतरोरतर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत 
ि सामूवहक का्यामित उच्रिाची पातळी 
गाठण्याचा प्र्यरन करािा.

  ६ ते १४ ि्योगटातील आपल्या पाल्यांना 
पालकांनी वशषिणाच्या संधी उपलबध करून 
द्ाव्यात.

ऐलतहालसक वासतूवर नाव टाकरारा मुलगा ललांबू, लमरची लटकवलेले

्या लचत्ाांमध्ये कोरत्या कत्णव्याांचे पालन होत नाही असे तुमहाांला वाटते ?

सूची त्यार करा. 
 घरात तुमही कोणते हक् मागता आवण 

कोणती कतमिव्ये पार पाडता ?
 शाळेत तुमही कोणर्या जबाबदाऱ्या पार 

पाडता ? ते्ील कोणती जबाबदारी 
तुमहांला नकोशी िाटते ?

बसची तोडफोड रसत्यावर कचरा टाकरारी मलहला
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स्वाध्वा्

१.	 शवासनवा्र	 कोणते	 ननर्बंध	 असतवात,	 ्वाचवा	 खवालील	
चौकटीत	 तक्वा	 त्वार	 करवा.

२.	 खवालील	 न्धवाने	 ्वाचवा	 ्	 हो्/नवाही	 असे	 उततर	
नलहवा.

	 (१)	 वर्तमानपत्ार	 दिलेल्ा	 नोकरीच्ा	 जादिरारीर	
मदिला,	 पुरुष	 ्ा	 सवाांसाठी	 जागा	 असरार....

	 (२)	 एकाच	 कारखान्ार	 एकच	 काम	 करणाऱ्ा	 स्त्ी-
पुरुषाला	 वेगवेगळे	 वेरन	 दमळरे	 ..........

	 (३)	 शासनाद्ारे	 आरोग्	 सुधारण्ासाठी	 दवदवध	
उपा््ोजना	 राबवल्ा	 जारार	 .........

	 (४)	 राष्ट्ाच्ा	 दृष्ीने	 मित्वाच्ा	 वास्रतू,	 स्मारके	 ्ांचे	
संरक्षण	 करावे	 ........

३.	 कवा	 ते	 सवांगवा.
	 (१)	 ऐदरिादसक	 वास्रतू,	 इमाररी,	 स्मारके	 ्ांचे	 संरक्षण	

करणे.
	 (२)	 वृदासंाठी	 पेनशन	 ्ोजना	 राबवली	 जारे.
	 (३)	 ६	 रे	 १४	 व्ोगटारंील	 बालकांना	 दशक्षणाची	

संधी	 उपलबध	 करून	 दिली	 आिे.
४.	 ्ोग्	की	अ्ोग्	कवा	 ते	 सवांगवा.	अ्ोग्	 न्धवान	 दुरुसत	

करवा.
	 (१)	 राष्ट्धवज	 जदमनीवर	 पड	ू न	 िेणे.
	 (२)	 राष्ट्गीर	 चालतू	 असराना	 सावधान	 सस्थिरीर	 उभे	

रािणे.

• ................................................
• ................................................
• ................................................

	 (३)	आपल्ा	 ऐदरिादसक	 वास्रतूवर	 आपले	 नाव	
दलदिणे/कोरणे.

	 (४)	 सारख्ाच	 कामासाठी	 पुरुषांपेक्षा	 सस्त््ांना	 वेरन	
कमी	 िेणे.

	 (५)	 साव्तजदनक	 दठकाणे	 स्वच्छ	 ठेवणे.
५.	 नलनहते	 होऊ्वा.
	 (१)	 संदवधानारील	 कािी	 माग्तिश्तक	 रत्वे	

पाठ्यपुस्रकार	 दिली	 आिेर.	 री	 कोणरी	?
	 (२)	 भाररी्	 संदवधानारील	 माग्तिश्तक	 रत्वामंध्े	 सव्त	

नागररकांसाठी	 समान	 नागरी	 का्द्ाची	 रररतूि	
का	 केली	 असेल	?

	 (३)	 माग्तिश्तक	 रत्वे	 आदण	 मतूलभतूर	 िक्क	 ्ा	 एकाच	
नाण्ाच्ा	 िोन	 बाजतू	 आिेर,	 असे	 का	 मिटले	
जारे	?

६.	 प्वाया्रणवाचे	 जतन	 ्	 संरक्षण	 नवागररक	 कशवाप्रकवारे	
करू	 शकतवात,	 हे	 उदवाहरणवांसह	 नलहवा.

उपक्रम
	 (१)	 दशक्षण	िा	आपला	िक्क	आिे,	पण	त्ा	संिभा्तरील	

आपली	 कर्तव्े	 कोणरी,	 ्ावर	 गटचचा्त	 करा.
	 (२)	 राष्ट्ाच्ा	 दृष्ीने	 मित्वाच्ा	 वास्रतू,	 स्मारके	 ्ांचे	

जरन	 करण्ासाठी	 राज्ाने	 उपा््ोजना	 कराव्ार,	
असे	 माग्तिश्तक	 रत्व	 आिे.	 दकलल्ांच्ा	
संरक्षणासाठी	 राज्ाने	 का्	 केले	 आिे,	 रे	 शोधा	
व	 सतूची	 र्ार	 करा.

	 (३)	 बालकांच्ा	 आरोग्ासाठी	 शासन	 कोणत्ा	 ्ोजना	
राबवरे,	 ्ादवष्ी	 मादिरी	 दमळवा.

तुमहवांलवा	 कवा्	 ्वाटते?
६	 रे	 १४	 वषषे	 व्ोगटांरील	 मुला-मुलींना	

प्ाथिदमक	 दशक्षणाचा	 अदधकार	 दमळाला	 आिे.	 ्ा	
व्ोगटांरील	 सव्त	 मुले-मुली	 शाळरे	 असणे	
आवश्क	 आिे.	 ररीिी	 अनेक	 कारणांनी	 मुले-
मुली	 शाळेर	 जाऊ	 शकर	 नािीर.	 आई-वदडलांना	
आदथि्तक	 मिर	 करण्ासाठी	 त्ांना	 काम	 करावे	
लागरे.	 अशा	 मुलांना	 शाळरे	 आणण्ाचा	 आग्रि	
धरण	े िे	 त्ांच्ावर	 अन्ा्	 करणारे	 आिे	 असे	
रुमिालंा	 वाटरे	 का	?

भाररी्	 संदवधानाच्ा	 उि्	दिष्ाचंी	 आदण	
वैदशष्टांची	ओळख	आपल्ाला	्ा	पाठ्यपुस्रकारील	
सुरुवारीच्ा	 प्करणांमध्े	 झाली.	 भाररी्	 नागररकांचे	
िक्क,	 त्ा	 िक्कानंा	 असणारे	 संरक्षण	 ्ांचािी	 दवचार	
आपण	 केला.	 आपली	 मतूलभतूर	 कर्तव्े	 कोणरी	
आिेर,	 िे	 आपल्ाला	 समजले.	 पुढील	 वषषी	 आपण	
आपल्ा	 िेशारील	 राज्कारभार	 कसा	 चालवला	
जारो,	 ्ाचा	 अभ्ास	 करणार	 आिोर.
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