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भध्ममुगीनऩूलव वाभंतळाशीचे स्लरुऩ 
 

 

 

प्रा.बायत ऩांडुयंग आव्शाऱे, 
अवो. प्रोपेवय - याभयाल झनक भशावलद्मारम, भारेगाल जज.लशळभ. 
 
 
 

 
‘वाभंत’ शा ळब्द कौटिल्रीम अथवळास्र मा गंथ्रात वाऩडतो. कौटिल्माने आऩल्मा मा ग्रथांत ‘वाभंत 

म्शणजे’ स्लतरं ऩडोळी’ अवा अथव टदन आशे ‘वाभंत’ मा ळब्दाचा अनेक ग्रंथातनू अल्रेख आशे. अश्लघोऴाच्मा 
‘फुध्दाचरयरात’ प्रथभत: वाभंत शा ळब्द ‘जशागगयदाय’ मा अथावन ेलाऩरून आशे वाभंतळाशीची फीजे ळक आणण 
कुळाण काऱात योलऱी गेरी. ळक आणण कुळाणाच्मा काऱात वाभंतळाशीचा उदम झारा अवरा तरय त्माचा 
याजकीम, वाभजजक ल आगथवक वलबागदय शी ऩरयणाभ झाल्माच ेटदवून मेत े“याजागधयाज” शी कुळाण वम्रािाची 
उऩाधी वाभंतलादी व्मलस्थेच ेवुचक भानरे जात.े ‘ळक’ आणण गुप्त काऱात वाभंताना वभाजात भशत्लाच े
स्थान शोतो. प्राचीन काऱातीर वलजमी याजानी वाभंतळाशीव भशत्लाच ेस्थान टदरे फाह्मआक्रभणाभुऱे कें द्रीम 
वत्ता दफुवर फनल्मा गेल्मान ेवलवर अयाजकता आणण अव्मलस्था ननभावण झाल्माने वभाजातीर रोकांची वुयषा 
कयणाया एक जजम्भेदाय लगव उद्माव आरा. अळा लगावकड े वाभान्म रोक आकृष्ि झारे. माच ऩध्दतीने 
भध्ममुगीन मुयोऩातशी वाभंतळाशीचा उदम शोण्माव भदत झारी. ‘अयफ’ आणण ‘तकुी’ आक्रभणाभुऱे ळक्तीळारी 
याजलंळाचा ळलेि शोऊन त्माची जागा छोट्मा छोट्मा याजलंळानी घेतरी. माभुऱेच वाभंत प्रकृतीव खतऩाणी 
शभऱत गेरे. 
 इ.व. ४७६ भध्मे ऩजश्चभ योभन वम्रािाव ‘आस्रोगाम’ मा जभातीच्मा ‘ओडोगाकय’ नालाच्मा एका 
ऩुढाऱ्मान ेठाय भायल्मान े योभन वाम्राज्माच्मा ळलेिच्मा काऱात उत्तयेकडून अनेक िोळ्मा मुयोऩबय ऩवयल्मा 
त्माभुऱे योभन वाम्राज्मात अयाजकता ननभावण झारी. योभन कामद्माभुऱे गुराभ स्लतरं झारे. त्मांनी आऩरे 
रष ळतेीकड े लऱवलरे ल त्मातनूच वयंजाभळाशी ऩध्दतीचा मुयोऩबय प्रवाय झारा. वयंभजाभळाशी स्लरुऩाची 
वभाजयचना शी इ.व. ८०० त ेइ.व. १३०० ऩमतं अजस्तत्लात शोती. वयजांभळाशी अथला वाभंतळाशीचा उदम 
मुयोऩात अत्मंत भशत्लाचा भानरा जातो रोक िोळ्मा िोळ्माने याशत अवत. अळा िोळ्मांच्मा नेततृ्लालरूनच मा 
ऩध्दतीचा उगभ झारेरा टदवून मेतो.  

 एखादी जभात अथला िोऱी एखाद्मा प्रदेळात घूवून काशी जभीन आऩल्मा ताब्मात घेत अवे. िोऱी 
प्रभूख त्मातीर काशी जभीन आऩणाकड ेठेलून फाकीची जभीन आऩरे वयदाय अथला प्रभुखांना लािून देई. अळा 
जशभनीचा भोफदरा शभऱारेल्मा वयदायांना वयजाभदाय म्शिरे जाई ते आऩल्मा प्रभुखाना अडचणीच्मा, लेऱी 
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ऩयत कयीत ल नजयाणे देत. शेच वयदाय आऩल्माव शभऱारेल्मा जभीनीचा काशी बाग आऩल्मा वशकाऱ्मांना 
लािून देत. खारच्मा ऩातऱीलयीर कष्ि कयणाऱ्माना कवण्मावाठी ळतेी टदरी जाई. आऩल्मा ळतेीफयोफय 
आऩल्मा भारकाच्मा ळतेीलयशी त्मांना कष्ि कयाल ेरागे अळा ळतेकऱ्मांलय भारकाची अनेक फंधने अवत. ळतेी 
वोडून जाता मेत नमे. वयजाभदाय ळतेकऱ्मांची बांडणे शभिवलणे, ळांतता याखणे, त्मांच्मा जजलीताच ेयषण कयणे 
इत्मादी गोष्िी ऩशात अवत. मातनूच वाभंतळाशी अथला वयजाभळाशीचा उदम झारा आणण एक नलीन 
वभाजयचना उद्माव मेण्माव भदत झारी. 

वभाजयचना फदरल्मान े वयंजाभदाय धभवगुरू छोिेवयंजाभदाय, ळतेकयी भुऱे इ. घिक वभाजात 
ऩशालमाव शभऱू रागरे. शे घिक आऩल्मा स्लाभीलय ननष्ठा ठेल ूरागल्मान े देळबक्ती भागे ऩडरी. अळाप्रकाये 
मुयोऩात भोठ्मा प्रभाणालय वाभंतळाशीची ऩध्दत वुरू झाल्मान ेभोठ भोठे बाग मा वाभतांनी ताब्मात घेऊन 
धभवगुरंुच्मा वशाय्मान ेकामदे, कयव्मलस्था, न्मामननलाडा आणण नाणी ऩाडू रागरे. अव ेअवरेतयी कामद्माच े
याज्म नवल्मान ेवयंजाभी व्मलस्थेत खारच्मा घिकांना पायच राव वशन कयाला रागे याकायबायात एकवुरी 
माला अवे लािू रागल्मान ेऩुढे याजेळाशी ननभावण शोऊन इग्रंड, फ्रानव्, स्ऩेन वायखी याष्रे उद्माव मेऊ ळकरी. 

प्राचीन काऱातीर वलजमी याजांनी वाभंतळाशीरा भुतव स्लरुऩ टदरे. ते ऩयाबूत याजांना आऩल्मा आधीन 
ठेलत अवत. अव ेयाजे वलजेत्मांना कयदेत ल आसा ऩाऱन कयीत. वभुदगुप्त प्रमाग प्रळस्तीरेखात वाभतांच्मा 
कतवत्लाची भाटशती आशे. गुप्त याजांचे वाभंत स्लत:च ‘भशायाज’ शी उऩाधी धायण कयीत. फाणाच्मा ‘शऴवचरयर’ 
मा ग्रथांत शऴावन ेभशावाभंताकडून कय लवूर केल्माची भाटशती वाऩडत.े मालरुन वाभंतलादात प्रोत्वाशन शभऱत 
गेरे. भध्मऩूलवकाऱातीर आगथवक इनतशावाच ेफायकाईन ेअलरेखन केरे अवता व्माऩाय ल लाणणज्मऐलजी ळतेीव 
भशत्ल प्राप्त झाल्माच े टदवत.े बुशभ शभऱलण्माच े प्रमत्नातनूच वाभंतलादाच्मा वलकावाव चारना शभऱारी. 
वाभंतलादाच्मा वलकावाभध्मे याजकत्मांनी टदरेल्मा बूशभयानाच ेमोगदान भशत्लाच ेआशे. मा वलऴमी R.S. ळभाव 
म्शणतात की, याजाकडून प्रळावकांना आणण वैननकअगधकाऱ्मांना टदल्मा जाणाऱ्मा बूशभदानाभुऱे वाभंतलादाचा 
उदम झारा. 

शऴवलधवनाच्मा काऱाऩावून प्रळावककम अगधकायी आणण वैननकांना वेलेच्मा भोफदल्मात बुशभयान टदल्माची 
उदाशयणे आशेत. मावलऴमी ह्मूएनत्वंग म्शणतो की भशवूर एक चततुांळ बाग फड े फड ेअगधकायी आऩल्मा 
वुयक्षषतवेाठी ठेलून घेत.े शऴवकाऱात अगधकाऱ्मांना वाभंत आणण भशावाभंत अळा उऩाध्मा टदल्मा जातात. ऐशोऱ 
मेथीर दवुऱ्मा ऩूऱकेळीच्मा रेखालरून शऴावच्मा वेनेत भोठभोठाऱे ऐश्लमव वंऩन्न वांभत अवल्माचा उद्मेळ 
वाऩडतो. शऴावची वेना शी वाभंताकडूनच वंघिीत झारेरी शोती. शऴव काऱात वाभंत, भशावाभंत. आप्त वाभंत. 
प्रधानवाभंत, ळस्रवुाभंत अदे वाभंत वलवलध प्रकाय आढऱतात. प्रधान वाभंत शे वम्रािांच्मा अनतळम 
वलश्लावातीर अवत. 

शऴवलधवनाच्मा भतृ्मूनंतय त्मांच्मा वाम्राज्मांच ेतकुड ेऩडरे, त्मातनू काशी याजऩूत याजांचा उदम झारा. 
गचरोडच,े गुटशरोत, वांकयच,े जाशभान, कन्नोजच े प्रातघेय, धायच े ऩयभाय शी आयंबीची चाय घयाणी प्रवीशय 
शोती. मा घयाण्माच े टशदंसू्तानातीर भुस्रीभ याजांच ेशटे्ट थोऩलून धयण्माच ेकाभ इ.व.८०० त ेइ.व. १००० मा 
काऱात केरे माच काऱात वाभंतळाशी उत्कऴावव ऩोशचरी शोती. ऩयभाय लंळाच्मा रेखात भोठभोठ्मा वाभंताना 
जभीनीदान टदल्माचा उदे्दळ वाऩडतो. बोग ऩयभायन ेनाशळक मेथीर मळोलभवनच्मा भशावाभंताव गाल दान टदरे 
शात.े चाशभान याजा ऩथृ्लीयाज चौशान मांच्माकड े१५० काऱचोयीच ेकणवकड े१३६ चाकूण्मा कुभायकाऱाकड े७२ 
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वाभतं शोते. १२ व्मा ळतकाकडून अऩयाजजतऩचृ्छा मा ग्रथांत ग्राभअगधकायाच्मा आधाये वाभंताच्मा शे्रणी 
ऩडल्माचा उदे्दळ आशे. 

 
भशाभंडऱेश्लय    : १ राख ग्राभ  
भांडरीक     : ५० शजाय ग्राभ  
भशावाभंत    : २० शजाय ग्राभ 
वाभंत     : १० शजाय ग्राभ  
रशानवाभंत    : ५ शजाय ग्राभ 
चतयुाशळका     : १ शजाय ग्राभ 
 
शळलाम २०, ३० , दोन एक ग्राभच ेप्रभुख अवणाये प्रभुख अवणाये वाभंताचा उदे्दळ वाऩडतो वाभंत शे 

याजा आणण प्रजा मांच ेभध्मस्था्ात म्शणून काभ कयीत. त्माभुऱे वाभंतळाशीचा उत्कऴव शोत गेरे, भशा वाभंताच े
प्रळावनालयीर प्रबाल लाढत गेल्माने याजांना वाभंतालय अलरंफून याटशरे ल्मागल्मान े ननफवऱ फनत.े जनतचे े
ननगाशी याजाऩेषा वाभंतालय ऩडू रागरे. 

बायतीम वाभंतळाशी मुयोऩातीर वाभंतळाशीवायखे जिीर स्लरूऩाची नव्शती. मुयोऩातीर ळतेकऱ्मांना 
आऩरा वाया लेऱ आऩल्मा भारकाच्मा म्शणजे वाभंताच्मा ळतेीलय काभ कयण्माव घारालाला रागे. ऩयंत ू
बायतीम ळतेकयी जास्तीत जास्त लेऱ आऩल्मा ळतेालय घारलीत त्माभूऱे त े स्लतरं शोत.े बायतातशी 
वाभंतळाशीचा उत्कऴव झाल्मान ेत्मांचा याजकीम, वाभाजजक, आगथवक जजलनालय पाय भोठा प्रबाल प्रडत शोता. 
त्माभुऱे वाभंतानी आऩाऩरी टठकाणी वलकवीत केल्माने देळ अनेक वलबागात वलबागरा जाऊ रागरा. त्माभुऱे 
वलवलध बाऴा शी उदमाव आल्मा आऩरा वलबाग आऩरे षेर म्शणजे आऩरा देळ शा वलचाय ऩुढे आरा. त्माभुऱे 
ळावनकयत्मांना अथला याजे रोकांना याजककम ऐक्म अफाटदत ठेलणे अलघड जाऊ रागरे.  

वाभंतळाशीभध्मे भानधनाऐलजी ज्मा खेड्मातनू भशवरू शभऱे अळी खेडी त्मांना वुऩुतव कयण्मात मेत. 
काशी स्थानीक लंळऩयांऩयागत प्रभूख ककंला वाशवी ल ऩयाक्रभी मोध्मे शात.े शे रोक आऩरे षेर लाढवलण्माच्मा 
नादात त्मांच्मा ऩयस्ऩयवंघवऴ कयीत. याज्म कत्मावच्माप्रदेळाअतंगवत कामवयत अवणाये अगधकायी आऩल्मारा 
शभऱारेर बोग ककंला भशवूर देणाऱ्मा गालाच े दान शे लंळ ऩयंऩयागत जशागगय भानत. शे अगधकायी केलऱ 
जशभन भशवुराच ेननधावयण ल लवुरी कयीत नवत. तय शळषा देणे ककंला दंडात्भक कायलाई कयत अव अव ेशे 
जशागगयदाय आऩल्मा जशागगयाचा काशी टशस्वा उऩजशागीय म्शणून आऩल्मा वभथवकांना लािून देत. त्माभुऱे 
अळा जशभनीची उऩबोग घेणाऱ्मांची वंख्मा लाढतच गेरी. अळा प्रकायच्मा वयजांनीव वभाज म्शणता मेईर. मा 
वयजाभी वभाजाच्मा उदमाभुऱे याजकत्मावना वयजाभदायालय अगधकाअगधक अलरंफून याशाल ेरागे.  

वंयजाभदायावलऴमी भॉस्िेस्कू म्शणतात की, याजाळी फोर ू ळकणाया, भग्मांळी वंऩकव  वाधणाया 
लंळऩयंऩयागत अळी व्मक्ती म्शणजे वंयभजादाय शोम. एक िक्क्माशून वंख्मेन ेकभी अवणाऱ्मा वंयभजादायाच्मा 
ताब्मात वाठ िक्के जभीन शोती. कुऱाकडुन जफयदस्तीन ेखडं लवूर कयणे, कुऱाच्मा ळतेीत टशस्वा भागणे, 
नजयाणे स्लीकायणे, कुऱांना देठीव धयणे अव ेवंयजाभदाय कयीत. प्रचडं वंऩत्ती आऩल्मा भागे लायवांना वाठलून 
ठेलून. वंयजाभदायाच्मा शळकायी ऩामी कुऱाची ळतेी उध्लस्त झारेरी अव.े  
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मुयोऩमीन वभाज व्मलस्थेचा फायकाईन ेअभ्माव केरा तय त्मातीर वाभंतलादाचे अनेक पामदे आणण 
तोिे ऩशालमाव शभऱतात ज्मा याष्रात वम्राि शे ननऴवऴ फनरे शोत ेतथेे  वाभंतानी जनतवे वंयषण देऊन 
ळांतात ल वुव्मलस्था याखरी. वांभताचा याजादय अकुंळ अवल्मान े याजे रोक वत्तचेा दयु उऩमोग कयेनाळ े
झारे. वाभंताचा न्मामव्मलस्थेलय प्रबाल अवल्मान ेत्मांनी न्मामव्मलस्था वलकाव घडलून दाखलरा. वाभंताभुऱेच 
अनेक याष्िात नलनलीन उदमाव मेऊन नगयाचा वलकाव शोण्माव भदत झारी तय वाभंतळाशीच ेकाशी तोिेशी 
आशेत. वाभंतलादाभुऱे वाम्रज्मांची वलबाजन झाल्माने याजेशी दफुवर फनरे. जनतचेी वाम्राज्मऩदी ननष्ठा ननभावण 
झाल्मान ेवाभंत स्लतरं ऩणे जजलन जग ूरागरे, आणण गरयफ जनतकेडून लािेर ते कय गोऱा करु रागरे 
त्माभुऱे मा ऩद्धतीव वलववाभान्म जनता कंिाऱरी गेरी लगव वंघऴावव चारणा शभऱाल्माभुऱे वलवर अयाजकता ल 
अळांतता ननभावण शोणाव भदत झारी . वाभंत वलऴन्न जजलन जगत. धभावगधकायी वाभंताना वाथ देत 
अवल्मान ेअनैनतकता भोठ्मा प्रभाणालय ननभावण शोऊन जस्रमांच ेअऩशयण शोऊ रागरे. आणण फशूवललाश ऩद्धती 
चारना शभऱारी याज्मात चोय दयोडोफोय ननभावण झाल्मान े व्माऩायांना त ेरूिू रागरे. लस्त ू शेच वलननभमाच े
वाधन याटशल्मान ेनलनलीन उद्मोग स्थाऩा शोऊ ळकरे नाशीत. 

 
वाभंतळाशीच ेऩतन – 
 वाभंत शे वलराळी जीलन जगु रागल्मान ेआणण ळतेकऱ्मांच े प्रचडं आगथवक ळोऴण करु रागल्मान े
वाभंतलादाव प्रचडं वलयोध शोऊ रागरा. त्माभुऱे वाभंताची ताकद कभी झारी. वाभंतळाशीच्मा काऱात नव्मा 
व्माऩायी लगावचा उदम शोऊन तो वाभंतळाशीळी इळाव करु रागरे. नलनलीन ळशये उदमाव आल्मान ेव्माऩाऱ्मांनी 
ळतेकऱ्मांना आऩणाकड ेलऱवलणे, त्मातनुच ळशये उदमाव आल्मान ेव्माऩाऱ्मांनी ळतेकऱ्मांना आऩणाकड ेलऱवलणे, 
त्मातनुच वाभंत आणण व्माऩायी मांच्मात वंघवऴव वुरू झारे. 
 वाभंत चचववाठी जशभन देत ऩयंत ुचचचे ेभशत्ल काशी झाल्माने चचचेा ऩाटठंफा शभऱेनावा झाल्मान े
वाभंताची जस्थती कभजोय फनरी. जनता आणण व्माऩायी रोक याजाच्मा जलऱ आल्मान ेयाजे रोकांनी आऩरी 
ळक्ती फऱकि कयण्माचा प्रमत्न केरा त्मातनूच वाभंत वभाजातनू फाजूरा पेकरे गेरे. व्माऩय ल उद्मोग धदें 
लाढल्मान े चरनाचा लाऩय वुरू झारा त्माभुऱे वभाजदायी व्मलस्थेची व्मलस्थेची केद्रबफदं ू अवल्मान े ळतेी 
व्मलवाम भागे ऩडत गेरा. त्माभुऱे वयंजाभळाशी ऩद्धत णखऱणखऱी फनरी.  
 
ननष्कऴव-  

वाभंतळाशीच े वलळऴेण कयताना प्रो. याभळयण ळभाव आऩल्मा बायतीम वाभंतलाद मा ग्रथांत म्शणतात 
की, शऴवकाऱाऩावून याजऩूत काऱाऩमतं शी ऩद्धत वभाजव्मलस्थेत भोठ्मा प्रभाणात ऩशालमाव शभऱत.े 
त्मांच्माभध्मे वलदेळ व्मालायाच े जतन, चरन व्मलस्थेचा अबाल फधीस्त अथवव्मलस्था माभुऱे वाभंतळाशी 
वभाजव्मलस्थेचा वलकाव झारा. वाभंतलादी वभाजव्मलस्थेभुऱे वलबीन्न लगावच्मा रोकाभुऱे वभाजात भशत्लऩूणव 
स्थान ननभावण झाल्मान ेत्मांनी षरीमत्लाचा दाला कयण्माव वुरूलात केरी. अनेक दावदावी ठेलणे, वेलक ठेलणे 
वलरावी जीलन जगणे वुरू झारे भंदीय आणण भठाच ेप्रभुख शी वाभंतावायखे लागामरा रागरे. मावाभंतळाशी 
वभाजव्मलस्थेत याजा वलावत भोठा बूऩती फनरा. ज्माच्मा लचवस्लाखारी छोिे भोठे वाभंत, जशभनदाय, फड े
ळतेकयी शोते.  
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 अळा प्रकाये ऩूलवभध्म काऱात ळतेीलय आधायीत अथवव्मलस्था शोती. ज्मातनू स्लाशभत्लाचा वलकाव झारा. 
वाभंताच्मा शाताखारी उऩवाभंत आरे मा वलांनी शभऱून ळतेी आणण ळतेकऱ्मांची अलस्था अनतळम बफकि 
फनवलरी. अळा वाभंतळाशी वलयोधी भधम काऱात ळतेकयी जनता मांनी प्रचडं उठाल घडलून आणून मुयोऩात 
वभाजव्मलस्था फदरून नलनलीन याष्रांची ननशभवती शोण्माव भदत झारी. 
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