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ाचीन भारतातील ी कामगारांचा अ यास 
 
 

ा.डॉ.सौ. वाती  रा. सरोदे 
वेणूताई च हाण कॉलेज, कराड, ज.सातारा- 

________________________________________________________________________________________

ा ता वक 
       भारतीय समाजात स यता व सं कृतीचा क बंद ू हणून ीकडे 

पा हले जाते. ीवाद  संक पनेनुसार ीचे समाजातील थान हे अनेक 

आिथक, सामा जक, धािमक, राजक य व सां कृितक बाबींवर अवलंबून 

असते. ितचा दजा यव था, प र थती आ ण समाजमा य 

नीितमू यांवरह  अवलंबून असतो. ाचीन भारतीय इितहासातील 

उ चवण य यांचा अ यास केला गेला आहे. परंत ु त कालीन आिथक 
े ातील ी कामगारांचा फारसा वचार झालेला दसत नाह . यातील 

बहुतेक या खाल या वगातील अस या तर  या एकंदर ी जीवनाचे अिभ न अंग हो या व आहेत. History from 

below हणजे सामा यात या सामा य माणसालाह  इितहास लेखन येत थान दे याची इितहास संशोधकांची 
भूिमका आहे. समाजातील उपे त किन  दजा या य ंचा इितहास जाणून तो श दब  कर याचा य  'सबा टन 

टड ज' या इितहास लेखन वाहात केला जातो. सदर शोधिनबंधात ाचीन भारतातील ी कामगारां या जीवना या 
ब याच माणात अ ात असले या भागावर काश टाक याचा य  केला आहे. 
 
उ  े
१) ाचीन भारतातील ी कामगारां या काय े ांचा अ यास करणे. 
२) ी कामगारां या बाबतीत त कालीन शासक य कोन अ यासण.े     

      सदर शोधिनबंधासाठ  वेदकाळापासून ते गु काळापयतचा ऐितहािसक कालखंड वचारात घेतला आहे. तसेच 

वणना मक संशोधन प तीचा वापर केला आहे. 
 
वषय ववेचन 

    भारतात आय सं कृती थराव यानंतर कुटंुब यव था, वण यव था, जातीसं था अशा सामा जक सं था 
उदयास येऊन उ रो र या अिधक ढमूल होत गे या. या सं थांनी त कािलन मानवी जीवनाची राजक य, सामा जक, 

आिथक अंगे यापून टाकली.  वै दक वा .मयातून ाचीन वण यव था, जाित था व समाज यव थेची मा हती िमळते. 
वेदकालीन चातुव य यव था नंतर या काळात यवसायांतील वाढ व परक य आ मणे यांमुळे जाती यव थेत 

प रवत त झाली. आयामधील व वध यवसाय करणारे जे वै य अनाय शू ां या सहवासात आले यांनाह  शु  मानले 

जाऊ लागले. व वध यावसाियक, कारागीर व कलावंत अशा कामकर  वगाचा समावेश शू वणात कर यात आला.१ 
दुस या नागर करणा या काळात खे यातील ह तकारागीर व कामगार नगरांम ये थराव याने नवीन उ ोग वाढ स 

लागले.गु काळापयत यापार , कामगार, कारागीर, शेतकर , यवसाियक, दास, ग णका व संकर वण यांचा मोठा वग 

िनमाण होऊन नंतर या काळात वाढत गेला.२ सुखव तू घरातील यांचे काय े  घरकाम हेच बनले. कारण 
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ववाहसं थे या उदयानंतर परपु षाचा धोका टाळ या या व वबीजाचा पु  िमळव या या हेतूने े शु वर भर 

दे याची वृ ी वाढ स लागली.३ परंतु दुबल आिथक थतीतील यांना आप या कुटंुबाचा च रताथ चाल व यासाठ  

घराबाहेर पडणे अप रहाय ठरले. 
 
ाचीन भारतातील ी कामगारांची काय े े 
१) शेती व पशुपालन 
           वेदकाळात वै य वणाचा मु य यवसाय शेती हाच अस याने कुटंुबातील पु षांबरोबरच याह  सहभागी होत. 

पेरणी, कापणी, िनंदणी, खुरपणी अशी कमी जोखमीची कामे याच करत.४ याच काळात शू  वणातील याह  

कुटंुबाचा च रताथ चाल व यासाठ  उ चवण यां या शेतावर कामे कर त. यांची गुरे चारायला नेत. शू  वणातील या 
पु ष वगा या बरोबर ने शेती उ पादना या येत सहभागी होत. इसवी सन पूव सहा या शतकात शेतीकामासाठ  

लोखंड  ह यारांचा वापर सु  झाला. यामुळे अित र  मनु यबळाची गरज कमी होऊन यांना शेतीकामासाठ  मजुर  

िमळ याचे माण कमी झाले. गु ो र काळात जिमनदार  थे या उदयानंतर जमीनदारां या शेतीवर ीया कधी 
रोजंदार ने तर कधी वेठ बगार ने राबत. 
 
२) व वध यवसाय 
          अ मयुगीन काळापासून भारतीय यांनी आप या गरजा पूण कर यासाठ  व वध यवसायांचा शोध लावला. 
उ रवै दक काळात ह त यवसाय व यां याशी संबंिधत कारािगरांची सं या वाढली. वणकाम, व ांना रंग देणे, यावर 

किशदाकाम करणे अशा कारची कामे ामु याने याच कर त.५ धा य भरडणे, टोप या वणणे, मातीची भांड  तयार 

करणे ह  कामे ामु याने याच कर त. सोनारकाम, लाकूडकाम, दोर तयार कर या या यवसायांम ये पु षां या 
बरोबर ने या सहभागी होत. या ी कामगार वै य व शु  वणातील असत. मौय व मौय तर काळात वणकाम व 

सूतकताई या कामात काह  माणात उ च वगातील या सहभागी होत. वधवा, गर ब कंवा प र य या यांना 
आपला च रताथ चाल व यासाठ  अशी कामे करावी लागत.६ बु काळात नागर करणाची या वाढून उ ोग 

यवसायांतह  वृ  झाली. यामुळे काह  या व तू व या े ांतह  सहभागी होऊ लाग या. या तेल, मध, औषधी 
व त,ू म ाक, लाकूड अशा व त ूलोकां या दारोदार  वकत. अशा या उ चवण य यांपे ा आिथक या अिधक 

वावलंबी हो या. 
 
३) सेवा े  
            मौयकाळात नगरांम ये मो या उ ोगांची वाढ झा याने ामीण भागातील कारागीर नगरात थलांत रत होऊन 

मजीवी मजूर  हणून काम क  लागले. यातूनच दास थेचा उदय झाला. पराभूत अनाय, यां या या, मृत श ूं या 
या यांनाह  उ चवण यांनी दासी हणुन आप या सेवेस जुंपले. अशा यांना मालकां या घर  सव कारची कामे 

करावी लागत. गुलाम पु षां या या आप या पतीबरोबर शेती व यां या इतर कामात सहभागी होत.७ गु ो र 

काळात जमीनदार  प तीचा उदय झा यावर दासी थेला ओहोट  लागली. 
 
४) मनोरंजनाचे े  
            वेदकाळापासून ते गु काळापयत नृ य, गायन, वादन व देह व या या मा यमातून समाजाचे मनोरंजन 

करणा या ग णकांचा वग अ त वात होता. राजाची य गत सेवा करणे व मनोरंजना ारे याला खुश ठेवण े ह  
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ग णकांची मह वाची जबाबदार  असे.८ ड बार , जादुगार, दरवेशी, यासारखे लोकां या दारोदार  जाऊन खेळ करणारे 

कलाकार आप या कामांत आप या यांनाह  समा व  क न घेत. 
 
शासक य ीकोण 

          मौयकाळात येक गावातील ी व पु ष कारािगरांची न द शासनाकडून ठेवली जाई. कारािगरांचा कर हे 

शासना या उ प नाचे साधन असे.९ वृ  ग णका, पर य या यांचा च रताथ चालावा हणून यांना सूतकताई,दाई 

अशी कामे दली जात.१० कारागीर, कलाकार, शर र संर क,गु हेर अशी कुशल व मह वाची कामे करणा या यांचे 

वेतन शेती व घरकाम अशी अकुशल व पाची कामे करणा या यांपे ा तुलनेने जा त असे. शासनाने केले या 
िनयमांचे पालन अिधकार  वगाकडून यो य प तीने होत नसे. 
 
समारोप 

ाचीन भारतातील िन न  वगातील या घरकामाबरोबरच शेती व व वध यवसायांम ये कायरत हो या. 
यांचा सामा जक दजा उ च वगातील यांपे ा खालचा असून उ चवण यांकडून यांना ह न वागणूक िमळे. धािमक 

े ातह  यांना सहभागी हो याचे वातं य न हते. यांचे अथाजन ह  कौटंु बक व रा ा या ीने आव यक व इ  बाब 

ठरते.स थतीतह  आिथक े ात यांना या कायरत असणा या व वध े ांत दु यम थान आ ण दजा दला 
जातो. यां या माचे यो य मोल होत नाह . 

 
िन कष 
१) ाचीन भारतातील वै य व शु  वणातील या आिथक या वावलंबी हो या. 
२) ाचीन भारतातील ी कामगार वगाचे शोषण उ चवण यांकडून होत असे. यांना यां या कामाचा यो य मोबदला 
िमळत नसे. 

३) शासनाकडून ी कामगारां या सुर ेसाठ  कायदे झाले असले तर  यांची अंमलबजावणी यो य प तीने होत नसे. 
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