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महारा ातील ाचीन शासकीय सरंजामशाहीचा उदय व 
िवकास 
 
 
 
सहयोगी ा. सोनकांबळे अ ण िव ल 
इितहास िवभाग मुख, छ. िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट   
ॲ ड कॉमस, सोलापूर. 
 
 

तावना : 
 एक िविश ट िसमा, यावर जनमता या आधारे रा य करणारा एक शासक, याची कत ये, ती पार पाड याकरीता 
िव तृत शासन यव था आिण कर णाली, संर णाथ खडे सै य इ यादी घटकांचा िमळून जो देश बनतो यास 'रा य' असे 
संबोधतात. भारताम ये ख या अथ ने रा य ा संक पनेचा संदभ इ.स.प.ू 6 या शतकापासून िमळ यास सु वात होते. तसे 
रा यसंक पनेची मुळे हड पा सं कृती आिण उ र वैिदक काळातील जनपदाम ये शोधता येतात. 6 या शतकातील 16 

महाजनपद, पुढे नंद आिण नंतर मौय नी संपूण भारतीय उपखंड यापून टाकणारे सा ा य िनम ण केले तेच ख या अथ ने 
भारतातील रा य संक पनेचे िदशादशक उदाहरणे ठरतात. 
 महारा ा या बाबतीत रा यसंक पनेची सु वात मौय काळात जलेली आढळते. सव श तमान शासक, 
एकािधकार राजस ा, तसेच म यवत  शासन यव थेचे एक आदश उदाहरण हणून मौय सा ा य आिण शासन 
यव थेकडे पािहले जाते. याउलट सरंजामशाहीचे व प असते. सरंजामशाही हणजे अमाप िवक ीकरण, थािनक, ादेिशक 
वाय ता म यवत  शासकाचे नाममा  िनयं ण, एक स ा क  याऐवजी अनेक स ाक . तुत अ यासाम य ेमहारा ातील 

या थ यंतराचा िचिक सक आढावा घे यात आलेला आहे. 
 

म यवत  रा यस ाक शासन यव थेचे वैिश े : 
 सरंजामशाहीची संक पना आिण याचे व प जाण याकिरता थम म यवत  शासन यव था समजणे आव यक 
ठरते.  
 म यवत  शासन यव था ही सामा यपणे रा यस ाक शासन णालीम ये अ त वात असते. 
 स े या क थानी सवश तीशाली राजा अथवा स ाट असतो. रा यातील सव उ च तरीय अिधका यांपासून ते 

िन न तरीय अिधका यां या नेमणूका वत: राजा/स ाट करतो. सै य मुख राजा/स ाट असतो. याय यव थेतील 
अंतीम िनणय हा राजा/शासकाचा असतो.  

 राजा/स ाटास या या काय त मदत कर यासाठी मं ीमंडळ असते. ते स लागार मंडळ असते. मंडळाची जबाबदारी, 
मं यांची सं या, नेमणूक हा सव वी राजाचा अिधकार असतो. 

 धमसािह य संकेतानुसार राजा सव जमीनीचा वामी अस याने जेकडून शासन यव थे या सुरळीत कामकाजाकरीता 
व जे या क याणाकरीता तो कर लागू क  शकतो आिण र  ही क  शकतो. 

 शासन यव था सुरळीत पार पाड याकरीता रा याचे िवभाजन देश, तालुका, ाम या प तीन े केले जात. या 
शासकीय िवभागांवर राजा माफत नगदी पगार देऊन अिधकारी वग ची नेमणूक केली जात. सव अिधकारी 
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कमचा यांना नेमणूक, बदली, बढती, पदअवनती, िश ा या सेवाशत  लाग ूअसत. िवभागीय देश आिण यावरील 
अिधकारी वग या नामावली म ये काळपर वे आिण स ा पर वे बदल होत राहीले. 

 
शासकीय यव था आिण सरंजामशाहीचा उदय व िवकास : 

 महारा ात मौय र काळाप चात लगेच सातवाहनांची स ा थािपत झाली. मौय शासन यव थेवर आधारले या 
यव थेत काही मुलभूत बदल घड यास सातवाहनां या काळात सु वात झाली. या बदलांचा सरंजामी यव थे या उगमाशी 

थेट संबंध पोहोचतो. सातवाहन काळाम ये महारठी महोभोज नामक अिधका यांचा उ लेख आढळतो. यांना वत: या 
देशाकरीता नाणे पाड याचा अिधकार असे.1  या कारणामुळे ते मोठे जहागीरदार अथवा सामंत असावेत असे हणता येते.  

 

 सातवाहन काळाम ये मांडिलक राजे-सामंत यांचा उदय झाला या तक स पुढील  मािहतीव न पु टी िमळते. 
सातवाहनां या अ तानंतर यां याशी संबंधीत असणा या घरा यांनी वतं िर या आपआपले रा य थापन केले. या 
घरा यांम ये इ वाकु कवा आ भृत,2 प चम महारा ातील अिभर,3 कन टकातील चुटु, वनवासी येथील कदंब4 आिण 
िवदभ तील वाकाटक5 घरा यांचा उ लेख करता येतो. अशा कारे सातवाहन काळात थमत: मांडिलकांचा उ लेख 
आढळतो.  
 वाकाटक काळाम ये शासन यव थेत पुढील माणे न या थांचा उ लेख आढळतो. सिचवपदी वंशपरंपरेने िनयु ती 
कर या या प तीस सु वात या काळात झा याचे आढळते.6 अथशा ाम ये सामंत हणजे शेजारील देशातील वतं  राजा. 
वाकाटक-गु त काळाम ये हा बदल झालेला आढळतो. परािजत क न पुन: थािपत केलेला, राजाला खंडणी देऊन रा या या 
िसमांतगत आिण बाहेर रा य करणारा असा अ  सवदुर चिलत झालेला या काळाम ये िदसतो. वाकाटक काळाम येच 
एकाच य त या अख यारीत अनेक शासकीय खा यांची जबाबदारी अस याचा उ लेख आढळतो. उदाहरणाथ, दानप  
लेखक, संिध िव हक कवा पररा मं ी ही कामे सेनापतीकडेच असावीत.7 राजांचे इतरही काही पदािधकारी वंशपरंपरेने 
वाकाटकां या सेवेत अस याची न द आहे.8  
 वाकाटकां या काळाम ये मांडिलकां या सं येत ल णीय वाढ झाली होती हे पुढील संदभ व न प ट होते. या 
काळाम ये मांडिलकां या अिधन असणा या रा यांचा उ लेख िदशेव न कर यात येई.9  या यितिर त वाकाटक काळाम ये 
मांडिलकांचे तीन कारात वग करण केलेले आढळते. पिह या काराम ये स ाटांने जक याचा िन चय केला असता त हा 
स ाटाचे वच व वत:हून मा य करणारा मांडिलक. दुस या कारचा मांडिलक स ाटाने चाल केली असता शरणागती 
प करणारा असे. ितस या कारचा मांडिलक हा याचा स ाटाने य  यु ात पराभव केला हा असे. उ र भारतातील 
गु तां या तुलनेत वाकाटकां या मांडिलकांना कमी बंधने होती.10 असे असले तरी या काळातसु ा अिधका यां या बद या होत 
असत असा उ लेख आढळतो.11 

 बदामी या चालु यांचे वैिश  हणजे यांनी िविवध पदांवर आिण बहुतांश मो ा देशावर वंशपरंपरेने आिण 
आपआप या नातेवाईकांची कवा जवळ या मांडिलकांची िनयु ती कर याची प त अवलंबली. वाकाटकां या काळाम ये 
सु  झालेली वंश परंपरेने पदे बहाल कर याची प त चालु य काळाम ये अिधक बळावली. याकाळाम ये सांमत ब याच 
बाबतीत वतं  असत, यांना दानप े देता येत.12 यां याकडे वत:चा फौजफाटा असे. या सव सामंतांचे िमळून एक मंडळ 
असे ते स लागार मंडळा माणे काम करत. 
 येथुन पुढचा काळ हणजे रा कूट ते यादव काळ हा इितहासाम ये सरंजामशाहीचा सुवणकाळ हणून ओळखला 
जातो, तो पुढील बदलांमुळे. रा कूट काळाम ये मांडिलकांचे िवशेष मह व वाढलेले होते. मांडिलक ब यापैकी वतं  असत. 
काही मांडिलकांना पंचमहाश दांचे अिधकार असत. यािशवाय सहासन, चामर, पालखी, ह ी इ यादी राजिच हे पूव  फ त राजे 
वापरत आता ते मांडिलकांनाही वापर याची परवानगी होती. सामंतां या दरबारात राजाचा दूत (वकील) िनयु त असे. या दुताचे 
सामंता या दरबारी कारभारावर ल  असे. 
 रा कूट काळातील सव त मोठा बदल यामुळे सामंत बळकट होऊन सरंजामशाही घ  ज यास कारणीभूत ठरली 
ती हणजे शासकीय अिधका यांना पूव  माणे रोख वेतन अदा कर याऐवजी वेतना या बद यात जमीन इनाम हणून 
दे या या प तीस सु वात झाली. वेतनातील पूव माणे रोख र कम दे याची था चालूच रािहली. काही करणात रोख 
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आिण जमीन इनाम अशा दो ही व पात वेतन अदा केले जाई. रा कूट काळाम ये 'महा लपटलािधप' हणज े े  न दणी 
अिधकारी याची वारंवार न द िमळते.13 अशा कारे रा कूटांनी सरंजामी यव थेस सं था मक व प ा त क न िदले. 
मांडिलक वत:चा दरबार भरवत असत. यांचे वत:चे वतं  सै य असे. यांची वत:ची वतं  महसूल यव था कायरत 
होती. सामंत आप यापुढे मोठ-मोठी िब दे लावत, उदा. महासामंत, महामंडले वर इ यादी. हा सव कार पुढील काळात 

बळच होत रािहला. क याणीचे चालु य आिण यादव काळात याम ये सुधारणा होत गेली. 
 रा कूट ते यादव काळास सरंजामशाहीचा सुवणकाळ असे संबोध याचे आणखी एक कारण आहे. म यवत  शासन 
यव थेत राजाकडे सव अिधका यां या नेमणूकीचे अिधकार असत. सुवण काळात एका िवल ण प तीचा उदय झाला. 

आता अिधकारी नेम याचा अिधकारसु ा सामंतास िमळाला. हणजे राजाचे नेमणूका कर याचे अिधकार सामंताकडे वग 
कर यात आले. या अिधकारांमुळे मांडिलकांचे मांडिलक ज मास येऊ लागले. यामुळे एका मनो या माणे राजकीय यव था 
िनम ण झाली. मनो या या िशखरावर राजा या या खाली यांचे मांडिलक यां या खाली यांचे मांडिलक असत. अशी उतरंडी 

ेणीब  यव था अगदी ामीण शासन यव थेपयत िनम ण झाली. 
 रा याचे उ प न मु य वे जमीन महसूलातुन होई. या यितिर त यापारी कर आिण आपा कालीन कर असत. 
रा याचा खच चार प तीने होई. सवसामा य शासकीय खच, सैिनकी खच, क याणकारी कामे आिण राजाचा य तगत 
खच. सरंजामशाहीमुळे सव यवहार जमीन कि त झाला होता. यापार-उि म लयास गे याने कज रचनेत मो ा माणात 
बदल झाला. सरंजामशाहीम ये जमीनी या करांम ये वेगवेग या कारे वाढ झालेली िदसते. मांडिलकांनी थािनक करांम ये 
वेगवेग या मा यमातून वाढ केलेली िदसते. थािनक शासन यव थेवरील राजाचे य  िनयं ण संपु टात आले. थािनक 

शासन यव था वाय  झाली. याम ये याय यव था पण समािव ट झाली. 
 

सामंतांची कत ये : 
 शासकीय यव था सांभाळणे. 
 सै य आिण यु  साम ी बाळगणे, यु समयी राजास मदत करणे. 
 वत: या देशातील कर संकलन करणे, राजास खंडणी देणे. 
 राजाशी अथवा राजघरा याशी वैवािहक संबंध ठेवणे. 
 राजा या दरबारात जामीन ितिनधी हणून मुलास ठेवणे.  
 
सरंजामशाही यव थेचे पिरणाम : 
 म यवत  शासन यव थेम ये स ेचे अिधकािधक कि करण कर याकडे भर असे. सव शासकीय यव थेवरती 
एकािधकार राजाचे वच व असे. त कालीन पिर थतीत दूरवर या देशावर अशा कारचे सावभौम, एकछ ी अंमल 
गाजव याकरीता शासक य तगत खुप श तीशाली, शासनाम ये िनपूण आिण चाणा  असणे गरजेचे असायचे. राजा 
कमकुवत िनघा यास श तीशाली दरबा यांना वतं  हो याची आयती संधी िमळायची. मौय काळात म यवत  शासन 
यव थेचे सं था मकीकरण झाले असले तरी याम ये सहासनाचे ह तांतरण, नौकरशाही या नेमणूकीचे सं था मक व पात 

िवकास न होणे, थािनक पातळीवर क ाचे एकसंघ िनयं ण इ यादी शासकीय ुटी पुढील काळात दूर झा या नाहीत. उलट 
यव था अिधकािधक िवक ीत होत गेली. ते इतके की राजा आिण जा यां याम ये मांडिलक आिण याची य तगत 
शासन यव थेम ये आ याने राजाचा जेशी थेट संबंध तुटला.  

 राजा एक असला तरी मांडिलक अनेक असत. मांडिलकां या देशातील जेची िन ठा थेट राजा ित न राहता यांचा 
निजक या मांडिलकां ित असे. हीच थती सैिनकांची आिण इतर शासकीय अिधका यांची असे. यामुळे िन ठा 
एकवट याऐवजी िन ठेचे िवभाजन झाले. 
 शासनाचे जसजसे थािनकीकरण होत गेले. तस-तसे एक छ ी, एक नाणे, एक राजिच ह, एक झडा हा कार 
मोडीस िनघाला. अनेक कार या थािनक वैिश पूण शासन यव था अ त वात आ या. याचे उ म उदाहरण हणजे 
कर णाली. कि करणाम ये म यवत  शासन यव थेमुळे संपूण रा यात कर यव था आिण शासनाम ये एकसू ीपणा राहत. 
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सरंजामी प तीत मांडिलकां या करांमुळे करां या कारात आिण दरात दो हीत वाढ झाली. याचा िवपिरत पिरणाम यापारावर 
झाला.  
 सव त मह वाचा िवकि करणाचा राजकीय पिरणाम हणजे राजकीय अ थरता. गझनी या महमदा या वा या 
असोत कवा मोह मद घोरी या सरदाराने िद लीवर िमळवलेली स ा असो अथवा इ.स. 1318 म ये िद लीचा सुलतान 
अ लाऊ ील िखलजीने देवगीरी या यादवांचा केलेला पराभव असो. या सव उदाहरणांम ये एकािधकार, सव े ठ, सं येन े
कमी पण एकिन ठ असणा या तुक  स ा आिण सै याचा सामना िवखुरले या, अनेक िन ठा असणा या िवकि त सरंजामी 
यव थेशी सामना झालेला आहे. याम ये पराजय सरंजामी यव थेचाच झालेला आहे.  

 

िन कष : 
 ाचीन आिण म ययुगीन असा इितहासकार जो भेद करतात यामागे हा एक िन कष अस ुशकतो. म यवत  शासन 
यव थेने आपली चरमिसमा मौय काळाम ये गाठली. या यव थे या िवकि करणाची ि या रा कूट ते यादवकाळात पूण 

झाली. या दर यान या काळात जी यव था उदयास आली यास ाचीन महारा ातील सरंजामशाहीचा सुवणकाळ असे 
संबोधले जाते. या पुढील काळात तुक  स े या पाने पु हा एकदा म यवत  शासन यव था िनम ण झालेली िदसून येते.  
अशा िरतीने  एक संपूण च  पूण झा याचे िदसते.  
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