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वफाल्टननलादी इततशाव भीभाॊवा - स्लरूऩ आणण भमानदा 

 
 

प्रा. कियण वॊऩतयाल जाधल 

इततशाव वलबाग, अगस्स्त िरा, लाणणज्म आणण दादावाशेफ रुऩलत ेवलसान भशावलद्मारम अिोरे,     

ता. अिोरे, स्ज. अशभदनगय. 
 

   
वायाॊळ : 

इततशाव शे आधुतनि िाऱात एि वाभास्जि ळास्र म्शणून वलिाव ऩालरे आशे. इततशावाचे रेखन शे 
तनयतनयाळ्मा वैद्ाॊतति बूमभिा ल ऩद्तीळास्राॊचा लाऩय िरून िेरे गेरे. माभध्मे लवाशतलादी, याष्ट्रलादी, भार्कवनलादी, 
स्रीलादी, जभातलादी वफाल्टननलादी अळा अनेि वैद्ाॊतति ऩरयपे्रषातून इततशावाचे रेखन ियण्मात आरे. वफाल्टनन शा 
इततशावरेखन प्रलाश बायतात वलवाव्मा ळतिाच्मा अखेयच्मा लीव लऴानत प्रचमरत झारा. ह्मा प्रलाशाने ऩयॊऩयागत 
इततशाव रेखनारा छेद देलून ह्मा षेरात नली आव्शाने उबी िेरी, इततशावरेखनावाठी नली क्षषततजे खुरी िेरी ल 
बायतीम इततशावरेखनारा नली ददळा ल आमाभ देलून नव्मा ऩलानचा प्रायॊब िेरा. वफाल्टननलादी इततशावियाॊनी 
इततशावाचा वलचाय ळोवऴत जनवभुदामाच्मा दृष्ट्टीिोनातून ियण्माव वुरुलात िेरी बायतीम इततशावाच ेरेखन ियीत 
अवताना वफाल्टननलादी इततशाव भीभाॊवेच ेस्लरूऩ िवे आशे आणण तमाॊच्मा भमानदा िाम आशेत माचा वलचाय प्रस्तुत 
ळोधतनफॊधात िेरेरा आशे. 

 
प्रास्तावलि :  

लवाशतलादी इततशाविायाॊनी बायतीम याष्ट्रलाद म्शणजे ब्रिदटळ उदायभतलादाच ेपमरत ला ब्रिदटळ वाम्राज्माची 
देणगी अवे भानणायी इततशाव भीभाॊवा िेरी. याष्ट्रलादी इततशाविायाॊनी लवाशतलादी बूमभिेच्मा वलयोधात रेखन िेरे 
तमाॊनी िाॉगे्रवचा इततशाव ल याष्ट्रीम नेतमाॊचा चरयरक्रभ माॊना िें द्रलती ठेलून बायतीम याष्ट्रीम चऱलऱीचे इततशाव 
रेखन िेरे. भार्कवनलादी इततशाविायाॊनी ळोवऴत-अॊकिताॊचा प्रततिाय लगन वॊघऴन ल लगन जाणणलेच्मा ऩरयघात ऩादशरा. 
स्रीलादी इततशाविायाॊनी मरॊगबाल दृस्ष्ट्टिोनातून सानतनमभनती आणण सान चचकितवा माॊचे वलश्रेऴण िेरे. 
वफाल्टननलादी इततशाव रेखनात भार अनेि प्रिायच्मा ऩद्तीळास्राॊचा लाऩय िेरा गेरा. वुरुलातीरा ग्राभचीच्मा 
पे्रयणेतून इततशावरेखन ियण्माचा प्रमतन झारा. ग्राभची प्रभाणेच इ.ऩी. थॉभवन माॊच ेइततशाव रेखन वफाल्टननलादी 
इततशाविायाॊचे पे्रयणास्रोत ठयरे. थॉभवन माॊनी १९६६ वारी टाईम्व ह्मा तनमतिामरिात मरदशरेल्मा रेखात आऩरी 
इततशाव दृष्ट्टी भाॊडताना History from Down, Below अवा ळब्दप्रमोग िेरा.  (िोठेिय, ळाॊता, इततशाव तॊर 
आणण तततलसान, ऩ.ृ २४२-३) 
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वफाल्टनन  
इटामरमन तततलस आणण भार्कवनलादी इततशाविाय अॉतोतनओ ग्राभची (१८९१-१९३७) माने ‘शेस्जभनी’ ह्मा 

वॊिल्ऩनेच ेवललेचन ियताना ‘ वफाल्टनन’ शी वॊसा लाऩयरी.  वफाल्टनन शा ळब्द इटामरमन रष्ट्ियातीर तनम्नस्तयीम 
म्शणजेच िॉ प्टनच्मा ऩदाखारी अवणाऱ्मा दयु्मभ अचधिाऱ्माॊचा तनदेळ ियतो. ह्मा ळब्दाचा ग्राभचीरा अमबपे्रत 
अवरेरा अथन अवा िी, रष्ट्ियी भोदशभाॊत प्रतमष रढण्माच ेिाभ शा दयु्मभ अचधिायी ियतो, तमाच्मा वक्रीम 
वह्बागाखेयीज िोणतीशी भोशीभ अॊभरात मेत नाशी. ऩयॊतु रष्ट्ियी भोदशभाॊच्मा मळाच ेशे्रम भार नेशभी रष्ट्ियाच े
नेततृल ियणाऱ्मा लरयष्ट्ठ अचधिाऱ्मारा ददरे जात.े (िोठेिय, ळाॊता, इततशाव तॊर आणण तततलसान , ऩ.ृ २४५). ग्राभची 
माॊनी आऩल्मा वलश्रेऴणातभि चौिटीत मा वॊसेचा उऩमोग िरून शी वॊिल्ऩना धुरयणतल नवरेल्मा गटाॊना, वभूशाॊना 
ल लगानरा राग ूिेरी. मा गटाॊना लॊचचत अवेशी म्शटरे गेरे. आचथनि उतऩादनातून घडणाऱ्मा वलिावाच्मा ल फदराच्मा 
वॊदबानत वफाल्टनन वभाजगटाॊच्मा तनमभनतीची प्रकक्रमा ळोधण्माची ग्राभचीने िेरेरी वूचना नागयी वभाजातीर लचनस्ल/ 
प्रबुततल वॊफॊधाफयोफयच ळोऴण वॊफॊधाचा अभ्माव ियण्माचा आग्रश िामभ ठेलते. मा ऩाश्लनबूभतीलय वफाल्टनन 
वॊिल्ऩनेचे बाऴाॊतय ‘ळोवऴत-अॊकित जन’ अवे ियणे प्टन अचधि उचचत ठरू ळित.े (फगाड ेउभेळ, व.प्र.ऩ. १००७, 
३०३) 

ग्राभचीच्मा भत े वतताधायी लगन (Rulling Class) आणण लॊचत लगन (Subaltern) माॊचा इततशावािडे 
फघण्माचा दृस्ष्ट्टिोन मबन्न अवतो. (ग्राभचीने लैचारयि प्रबुततलाची किॊ ला अचधवततचेी (Hegemony) वॊिल्ऩना 
भाॊडून भार्कवनलादी वलचाय नव्मा ददळेने ऩुढे नेरा.) १९८० च्मा दळिाच्मा वुरुलातीरा यणस्जत गुशा माॊनी वलनप्रथभ 
बायतीम वभाजस्स्थतीच्मा वॊदबानत वफाल्टनन वॊिल्ऩनेचा अलरॊफ िेरा. गुशा ल तमाॊच्मा वशिाऱ्माॊनी बायतीम वॊदबानत 
रालरेरा वफाल्टनन वॊसेचा अथन गोंधऱ लाढलणाया ल अऩुया आशे. बायतातीर ळोऴण-ळावन व्मलस्था व्ममभश्र 
स्लरुऩाची आशे. लगन व्मलस्था, जातीव्मलस्था ल वऩतवृततनेे बायतीम वभाजातीर ळोऴणाची ल लचनस्लाची वलमळष्ट्टता 
घडलरी आशे. बायतीम इततशावात ळोऴण-ळावनाचे वॊदबन अततळम गुॊतागुॊतीचे आशेत तमाभुऱेच वफाल्टनन 
इततशाविायाॊना बायताच्मा वॊदबानत अनेि भमानदा ल अडचणीॊना वाभोये जाले रागरेरे ददवत.े बायतातीर वाभास्जि-
वाॊस्िृतति वलवलधतभेुऱे लॊचचत प्रलगानची वाभास्जि घडण ल ऩाश्लनबूभी एिस्जनवी नाशी. 

 
वफाल्टननलादी इततशाव भीभाॊवा 

यणस्जत गुशा माॊनी वॊऩाददत िेरेल्मा वफाल्टनन स्टडीज बाग १ ‘यामदटॊग ऑन वाऊथ एमळमन दशस्री अॉड 
वोवामटी’ मा ग्रॊथाभुऱे वफाल्टनन इततशाव रेखनारा चारना मभऱारी. यणस्जत गुशा आणण तमाॊच्मा वशिाऱ्माॊनी एरयि 
शॉब्जफॉभ माॊनी भाॊडरेल्मा ‘आददभाॊची फॊडखोयी (Primitive Rebels), वाभास्जि डािू (Social Bandits), इ.ऩी. 
थॉम्ऩवन माॊचे Unsung Voices of History, एडलडन वैद माॊची ऩौलानतमलाद (orientalism), देरयदाची वलयचना 
(De construction), रिानची स्लेतय (others) मावायख्मा वॊिल्ऩनाॊचा ल ऩद्ती ळास्राचा लाऩय िरून 
वफाल्टननलादी वलचाय प्रगत िेरा. (चव्शाण, प्रलीण, अिाशनभणी स्रीलादी इततशावरेखनाच्मााा ददळेने, ऩ.ृ १२४) 
थोडर्कमात वफाल्टननलादी इततशाविायाॊनी भानलळळास्र, वॊयचनालादी-उततय वॊयचनालादी बाऴाळास्र, सान-वतता वॊफॊध 
मावायख्मा अभ्माव ऩद्तीचा लाऩय िरून वफाल्टननलादी इततशावभीभाॊवा िेरी. यणस्जत गुशाॊच्मा वूक्ष्भ अॊतगानभी 
दृष्ट्टीने िेरेल्मा वलश्रेऴणाभुऱे अभ्माविारा वलनवाधायण वाभास्जि चऱलऱीॊचा वलळेऴत् आददलावी ल ळेतियी 
उठालाॊचा अभ्माव ियण्मावाठी उऩमुर्कत ठयणायी ऩरयदृष्ट्टी आणण प्रारुऩ मभऱारे. वफाल्टननलादी इततशािविायाॊभऱे नले 
वैद्ाॊतति आणण वॊळोधन ऩद्तीळास्र वलिमवत झारे. 

वफाल्टनन जाणणलादिस्ष्ट्ठत इततशावरेखनळास्र वाभान्मजनाॊना एि स्लतॊर ल स्लाऩन्न प्रबालषेर भानते त े
प्रततष्ट्ठीताॊच्मा याजिायणातून उगभशी ऩालरेरे नवते किॊ ला तमालय अलरॊफूनशी नवते. तमातरा भूरबूत पयि अवा 
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िी, प्रततस्ष्ट्ठताॊचे याजिायण अवाभानतचे्मा वाभास्जि उतयॊडीलय आधायरेरे अवते, तय वफाल्टननस्तयाच्मा जाणणला ल 
याजिीम शारचारी वभऩातऱीलय ऩवयत जाणाऱ्मा अवतात. (धनागये द. ना., ऩ.ृ २०५) 

यणस्जत गुशा शे भूरत् भार्कवनलादी अवल्माभुऱे त ेभान्म ियतात िी, ‘‘इततशावरेखनाचे िाभ भुऱी वध्माच े
जग फदरण्माच्मा शेतूने इततशावाचा अन्लमाथन रालणे आणण ऩुननभाॊडणी ियेणे शे आशे. तमाॊच्माभते फदर म्शणजे 
जाणणलेच्मा ऩातऱीलयीर क्राॊततिायी रुऩाॊतय शोम’’. वुरुलातीच्मा िाऱात बायतीम ब्रिदटळ भार्कवनलादी इततशाविाय मा 
रेखनाभध्मे अरगेवय शोते. तमाभुऱे वफाल्टनन देस्ष्ट्टिोनाभध्मे भार्कवनलादाच्मा चाय प्रभुख वलचाय प्रलाशाॊचा वभन्लम 
झाल्माचे ददवते. 

 
१) अन्तोतनओ ग्राभची प्रणणत भार्कवनलाद 
२) रॉटस्िी प्रणणत भार्कवनलाद 
३) एरयि शॉब्जफॉभ, जॉजनरुड ेल इ.ऩी. थॉम्ऩवन माॊची ऩयॊऩया 
४) दक्षषण अभेरयिेतीर चऱलऱी, च-ेगव्शेया च ेअनुबल आणण ततवभ क्राॊततिायी चऱलऱी 
 

मा चाय प्रलाशाॊच्मा मभश्रणाचे गुशाप्रणीत इततशावाच्मा ऩुननभाॊडणी वॊफॊधीचा वफाल्टनन दृस्ष्ट्टिोन प्रतततनचधततल 
ियतो. ग्राभचीची वफाल्टनन वॊिल्ऩना स्थूर ल रलचचि अवल्माभुऱे वफाल्टनन इततशाव प्रिल्ऩाचा पैराल शोऊ 
ळिरा. वफाल्टनन मा रलचचि वॊसेआधायेच गण, जात, मरॊगबाल अळा लगेतय ळोऴण-ळावनाच्मा वॊस्थाॊची दखर 
घेतरी गेरी. वफाल्टननच्मा ऩदशल्मा तीन खॊडालय ग्राभचीचा प्रबाल आढऱतो माभध्मे यणस्जत गुशा माॊचा इततशाव 
रेखनालयीर रेख, शेमरॊग शॎभ माॊचे चरे जाल चऱलऱीलयीर मरखाण आणणश ददऩेळ चक्रलती माॊचा रेड मुतनमन 
चऱलऱीलयीर रेख (चव्शाण प्रलीण ऩ.ृ १२५) दवुऱ्मा खॊडालय पिोच्मा वलश्रेऴण ऩद्तीचा प्रबाल आढऱतो. गामरी 
चक्रलती-स्स्ऩलाि माॊनी वफाल्टनन प्रिल्ऩाअॊतगनत पिोलादी वलश्रेऴण ऩद्तीचा अलरॊफ िेरा. डवेलड अनोल्ड माॊचा 
प्रेगलयीर रेख, ददऩेळ चक्रलती माॊचा ज्मूट लिन वनलयीर रेख, ऩाथन चटजी माॊचा फॊगारच्मा ळेतिऱ्माॊलयीर रेख तवेच 
ळाशीद अभीन ल ग्मान प्रिाळ माॊचे रेख शे पिोलादी वलश्रेऴण ऩद्तीचा अलरॊफ िरून मरदशण्मात आरे शोते. 

यणस्जत गुजाॊनी The Prose of Counter Insurgency भध्मे वॊयचनालादी दृस्ष्ट्टिोनाचा लाऩय िेरा 
आशे. िोशन माॊनी पिोची उततय वॊयचणालादी धायणा स्लीिारून The Commands of Language & The 
Language of Command शा रेख मरदशरा. वॊयचनालाद ल उततय वॊयचनालादातून आरेरे बाऴाळास्रीम 
भनोवलश्रेऴण ळोवऴत-अॊकिताॊच्मा जाणणलेचे ऩैरू उिरण्मावाठी तमाॊनी राग ूिेरे. 

गुशा माॊनी ळेतिऱ्माॊच्मा फॊडाभध्मे धभनबालना ला धभानची अस्स्भता िळी आधाय फनत ेतवेच जातऩॊचामत 
गोतवबा, गालऩॊचामत मा वॊस्था फॊडाच्मा वॊघटनाभध्मे ल प्रवायाभध्मे भिळा भशततलाच्मा आशेत शे उरगडून 
दाखलतात. गौतभ बद्र माॊच्मा एिा रेखाभध्मे ‘चौयावी देव’ मा वॊसेचा भानलळास्रीम तऩाव घेतरा गेरा आशे. 
‘चौयावी देव’ म्शणजे चौऱ्माॊळी गाले शी वॊसा जाट िुराॊच्मा लवाशतीियणाळी ल तमाॊच्मा नातवेॊफॊधाच्मा वलस्तायाळी ल 
तमा अनुऴॊगाने इतय जातीॊच्मा लवाशतीियणाळी तनगडीत आशे. (फगाड ेउभेळ, व प्र ऩ, २००७  ३०३). भारदा, ऩस्श्चभ 
फॊगार मेथीर स्जतु वॊथार माची आददलावी चऱलऱ (१९२४-३२) दश देखीर वफाल्टनन इततशावरेखनाच्मा दृष्ट्टीने 
भशतलऩूणन ठयत.े( Sreedharan, E. (2005), A Textbook of Historiography, p. 495.) 

वफाल्टनन प्रिल्ऩाभध्मे जातवॊफॊधीचा ऩदशरा रेख ऩाथन चटजी माॊनी मरदशरा आशे. चटजी माॊनी जाणणलेच्मा 
िथेत जातीचा ळोध घेण्माचा प्रमतन िेरा आशे. ऩयॊतु तमाॊनी जात जाणणलेरा आिाय देणायी बौतति फाजू रषात 
घेतरी नाशी. िाॊचा इल्रैमा माॊनी दमरत-फशुजन वभाजाची वाॊस्िृतति ऩयॊऩया िाह्भणी वॊवर्किृतीच्मा वलयोधात िवा 
ऩमानम उबा ियते शे वाॊचगतरे. 
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स्रीलादी इततशावाच्मा वॊदबानतशी वुरुलातीरा वफाल्टननलाद्माॊचे दरुनष झारे ऩयॊतु ऩाचव्मा खॊडाऩावून स्रीलादी 
वलऴमाॊचा अभ्माव वुरू झारा. 
वफाल्टननलादी इततशावाच्मा भमानदा  

वफाल्टननलादी इततशाविायाॊनी नलनव्मा ऩद्ती ळास्राचा लाऩय िेरा ऩयॊतु तमाच्मा भमानदा रषात घेतल्मा 
नाशीत. तऱागाऱातीर िोणारा म्शणाले शी वफाल्टनन अभ्माव ऩद्तीफाफत एि भोठी अडचण आशे. गुशा ग्राभीण 
जनतऩेैिी वलानत तऱाचे उतऩन्न वलदशन बूधायि, उच्च ल उच्च भध्मभ बूधायि मा वलाांचाच वाभान्मजन किॊ ला 
तऱागाऱातरे म्शणून वभालेळ ियतात. बायतीम वॊदबानत आददलालवी, अस्ऩशृ्म खॊडियी आणण बूमभशीन ळेतभजूय 
माॊचे लगीम दशतवॊफॊध उच्च भध्मभ ळेतिऱ्माॊच्मा दशतवॊफॊधावळी एिस्जनवी नवतात माफाफत वफारटननलादी रेखनात 
स्ऩष्ट्टता नाशी.  

वफार्ल्रनन इततशाव रेखनाने जाती चऱलऱीॊलय प्रिाळ टािरा नाशी. भशातभा पुरे, डॉ. आॊफेडिय, याभस्लाभी 
ऩेयीमाय, नायामण गुरू माॊच्मा चऱलऱीॊिडे दरुनष िेरे. फॊडातीर एिवॊधीमतचेा जात वॊस्था शा एि प्रभुख आधाय शोता 
ऩयॊतु व्मलस्था म्शणून जाती व्मलस्थेचे आिरन िरून तमा वॊदबानत जातीम एिवॊघीमतचेे वललेचन िेरे नाशी. 
वफाल्टननलादी इततशाव रेखनाभध्मे िाभगाय लगानच्मा प्रततिायाॊचा ल जाणणलेचा पायवा अभ्माव घडरेरा नाशी. 
स्रीलादी इततशावाच्मा वॊदबानतशी जात ल िाह्भणी वऩतवृतता मा दोन स्स्रमाॊच्मा ळोऴणाच्मा वॊस्था शेातमा. मा 
वॊस्थाॊचा अभ्माव वफाल्टनन प्रिल्ऩात झारा नाशी. 

 
तनष्ट्िऴन 

वफाल्टननलादी इततशाव रेखनाची चचकितवा िेल्माव ऩयॊऩयागत इततशाव रेखनाशून लेगऱा अवरेल्मा, तमा  
इततशावरेखनारा आव्शान देणाऱ्मा, लैमळष्ट््मऩूणन लैचारयि धायणेतून उदमारा आरेल्मा मा इततशावरेखन 
वलचायप्रलाशाच ेस्लरूऩ तनस्श्चतच भशततलाच ेठयते.  वफाल्टननलादी इततशाव रेखनाच्मा िाशी भमानदा जयी अवल्मा तयी 
देखीर मा प्रलाशाने नव्मा ऩद्तीळास्राच्मा भाध्मभातून ल तास्तलि फैठिीचा आधाय घेत इततशावाच्मा रेखनारा नली 
ददळा ददरी शे भान्म ियाले रागते. 
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