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१ कथं, कदा कुत्र च ?

दिनाङ्काः दकयन्ः महत्त्वपूराणः भत्वदन् ?

कश्चन कालः आसीत ् यदा इततहासकाराः तदनाङ्कानाम ् एव 
इन्द्रजाले तनमगनाः भवतन्त सम । कदा कः राजा राजतसंहासनम ् 
अलङ्कृतवान ् ? कदा तकं यदु्धम ्अभवत ्? – प्ायः एतादृशीनां 
घटनानां तवषये एव चचाचः भवतन्त सम । जनसामान्यसय 
मान्यतानसुारम ्इततहासः तदनाङ्कानां पयाचयभतूः इतत एव मन्यते सम । 
भवत्भः जनाः परसपरम ् वार्ाचलापं कुवचन्तः श्तुाः सयःु । 
उदाहरणाथथं कतश्चत ् वदतत– श्ीमन ् ! इततहासः त ु बहुजाड्यं  
जनयतत । “केवलं तदनाङ्कान ्रटन्त”ु इतयेव तत्र करणीयं भवतत । 
तकम ्इततहाससय तवषये एषा धारणा समीचीना अतसत  ?
 अत्र कोऽतप सन्दहेः नातसत यत ्इततहासः पथृक् पथृक् काले 
जातानां पररवतचनानां तवषये एव भवतत इतत । अतभप्ायः अयम ्
अतसत यत ्अतीत-काले वसततून कीदृशातन आसन ्? तेष ुवसतषु ु
च अधनुा कातन कातन पररवतचनातन जातातन ? उदाहरणाथथं यदा 
वयम ्अतीत-वतचमानयोः तवषये परसपरं तलुनां कुमचः, तदा वयं तदनाङ्कसय एव वणचनं 

 
कुमचः । वयम ्अतीतसय  परवततचकालसय च तवषये चचाथं कुमचः ।
 दनैतन्दनजीवने वयं सवपार्चसथानां वसतनूां तवषये प्ायः ऐततहातसक-प्श्ान ्न 
कुमचः । वयं वसततून सवाभातवकातन सतन्त इतत मतवा वयवहरामः, उदाहरणाथथं यत ्
तकमतप वयं पशयामः ततसमन ् तवषये असमाकम ् अनभुतूतः भवतत यत ् एतत ् सवथं 
सवचकालात ् एतादृशम ् एव सयाद ् इतत । परन्त ु असमाकं सववेषां समक्े कदातचत ्
आश्चयचजनकाः अवसराः अतप आयातन्त । बहुधा वयं समतुसकुाः भवामः, एतादृशान ्
प्श्ान ् च पचृ्ामः, ये प्श्ाः वासततवकतायाम ् ऐततहातसकाः भवतन्त इतत । 
राजमारचसय पार्वे भवन्तः चायपानं कुवचन्तं जनं दृष्वा कदातचत ्तवचाररतवन्तः सयःु 
यत ्चायपानसय कफघनीपानसय (काफी) च प्चलनं कदा आरभय जातं सयात ्  ? 
इतत । रेलयानसय रवाक्ात ्बतहः पशयतां भवतां मनतस एषः प्श्ः उदतेुं शकनोतत यत ्
“रेलवे” संसथायाः तनमाचण ंकदा अभवत ् ? इतत । रेलयानसय प्चलनात ्प्ाक् जनाः 
दशेात ् दशेान्तरं प्तत यात्रां कथं कतुथं पारयतन्त सम ? प्ातःकाले वार्ाचपतं्र पठन्तः  
भवन्तः इद ं ज्ातुं समतुसकुाः भतवतुं शकनवुतन्त यत ् यतसमन ् काले वार्ाचपत्रातण न 
प्काशयन्ते सम, ततसमन ्काले जनाः तवतवधघटनानां तवषये कथं सचूनाः प्ापनवुतन्त 
सम ? इतत । 

 ¾ रतततवतधः

प्थम ंतचत्रं सावधानं पशयत ु। इद ंतचत्रं कम ्उपतनवेशवाद ंबोधयतत ।

दित्रम ् १ – ब्ाह्मणाः तब्टेतनयामहोदयायै 
उपहारसवरूपं शास्तं ददतत,जेमसरेनेलद्ारा 
सजजीकृतसय प्थमसय तचत्रसय आवरणतचत्रम,् 
१७८२. ।
राबटचकलाइवः रेनेलवयाचय तहन्दसुतानसय 
मानतचत्रसय तचत्ररचनायाः कायथं समतपचतवान ्। 
भारतसय उपरर आङ्गलीयानां तवजयसय 
समथचकः रेनेलवयचः मन्यते सम यत ् भारतम ्
अतधग्रहीतुं मानतचत्ररचनं तकत्चत ्महत्वपणूथं 
कायचम ् अतसत इतत । एततसमन ् तचत्रे दतशचतम ्
अतसत यत ् कथं भारतीयाः सवेच्ापवूचकं 
सवप्ाचीनान ् पतवत्र-ग्रन्थान ् तब्तटशसर्ायाः 
प्तीकभतूायै तब्टेतनयायै समतपचतवन्तः । 
अतसमन ् तचत्रे भारतीयब्ाह्मणाः ग्रन्थान ्
समपचयन्तः इतथं दृशयन्ते यत ्ते तब्टेतनयावयाथं 
भारतीयसंसकृतेः रक्ाथथं साग्रहम ्अत्र आरन्तुं 
कथयन्तः सयःु इतत ।
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 एते सववे ऐततहातसकप्श्ाः असमान ् कालसय तवषये तचन्ततयतुं पे्रयतन्त । कालः 
सदवै वषचसय माससय च पररमापकतवेन एव न द्रषु ं शकयते । कदातचत ् एतादृशीनाम ्
इततहास-सचूक-प्तरियाणां कृते कसयतचत ् तदनाङ्कसय तनधाचरण ं वासततवकतायाम ्
एव असमीचीनं भवतत, याः इततहाससचूकप्तरियाः तचरकालं यावत ् चलतन्त इतत । 
भारते एकतसमन ् तदने सहसा एव प्ातःकाले जनाः चायपानं न आरबधवन्तः । जनेष ु
चायपानसय आसवादनप्वतृर्ः शनैः शनैः अजायत । एतादृशीनां घटनानां कृते कातचत ्
सपषा तततथः न भतवतुं शकनोतत ।  अनेन एव प्कारेण वयं तब्तटशशासनसय सथापनाथचम ्
अतप कामतप एकां तततथं न ज्ापतयतुं शकनमुः । रातट्रियान्दोलनं कतसमन ्तदने आरबधम ्?

 
तथा च अथचवयवसथायां समाजे च कतसमन ्तदने पररवतचनातन जातातन ? इतयतसमन ्तवषये 
अतप इदम ् इतथमतया न ज्ापतयतुं शकयते । एताः सवाचः घटनाः कतसमतंश्चत ् दीघाचवधौ  
घटन्ते । एतसयाम ् अवसथायां वयं कसयतचत ् अवतधतवषये एव वकंु शकनमुः, यतसमन ्
अवधौ एतातन तवतशषातन पररवतचनातन दृतषपथम ्आरन्तमु ्आरबधातन सयःु । 
 पनुः जनाः  इततहासं तदनाङ्कानां पररपे्क्ये तकमथथं पशयतन्त ? एतसयाः दृषःे तकत्चत ्
कारणम ् अतसत । कश्चन कालः आसीत ् यदा यदु्धतवषयकप्सङ्राः महतीनां घटनानां 
वरृ्ान्ताः चवै इततहासतवेन मन्यन्ते सम । अयम ् इततहासः राज्ां महाराजानां तेषां 
नीतीनां च तवषये भवतत सम । इततहासकाराः वणचयतन्त यत ् असौ  राजा कतसमन ् वषवे 
तसंहासनारूढः स्जातः ? कतसमन ् वषवे राज्ः तववाहः अभवत ् ? । कतसमन ् वषवे तसय 
रहृ े तशशःु अजायत ? कतसमन ् वषवे सः कतम ं यदु्धम ् अकरोत ् ? सः कदा अतरियत ? 
तसय राजानः मतृयोः पश्चात ्  कः राजा राजतसंहासनम ् आरूढवान ् ? एतादृशीनां 
यदु्धातदघटनानां कृते तनतश्चततततथः ज्ापतयतुं शकयते इतत, एतादृशषे ुऐततहातसकप्सङ्रेष ु
च ततथीनां महत्वम ्अक्णुणम ्ततष्ठतत । यथा भवत्भः रतद्योः वषचयोः इततहाससय पसुतकेष ु
दृषम ्अतसत, तथा अधनुा इततहासकाराः बहूनां तवतभन्नानां प्श्ानां तवषयानां च उपरर अतप  
लेतितमु ्आरबधवन्तः । ते  इततहासकाराः अतसमन ्तवषये अतप दर्ावधानाः भवतन्त यत ् 
जनाः केन प्कारेण सवीयाम ्आजीतवकां चालयतन्त सम । ते कातन ससयातन उतपादयतन्त  
सम ? तकं च भु् जते सम ? । नररातण कथं जातातन ? महाहटाः कथं तवकतसताः ? कथं 
राजयातन जातातन ? नतूनतवचाराणां तवकासः कथं जातः ? संसकृततः समाजः च कथं 
पररवततचतौ ?

के दिनाङ्काः ?
 केचन तदनाङ्काः महत्वपणूाचः सतन्त इतत अत्र महत्वं तनश्चेतुं कः मानदणडः  
भवतत ? येषां तदनाङ्कानां वयं चयनं कुमचः, येषां तदनाङ्कानां च पररपे्क्ये  वयम ्अतीतसय 
कथाः वणचयामः, ते तदनाङ्कतवेन महत्वपणूाचः न भवतन्त परन्त ु ते एतसमात ् कारणात ्
महत्वपणूाचः भवतन्त यतो तह काश्चन तवतशषाः घटनाः एतेष ु तदनाङ्केष ु  अभवन ् इतत 
दृष्या एते महत्वपणूाचः इतत मतवा वयं वयवहरामः । यतद अधययनसय तवषयः पररवततचतः 
भवतत, यतद वयं नतूनतवषयेष ुअवधानं कुमचः ततहच तसयां तसथतौ महत्वपणूचतदनाङ्काः  अतप 
पररवतचन्ते ।
 कतसमतंश्चत ् उदाहरण े तवचारयन्त ु । भारते तब्तटशःै इततहासकारैः यः इततहासः 
तलतितः ततसमन ्प्तयेकं राट्रिाधयक्सय (रवनचरजनरल) इतयसय शासनकालः महत्वपणूचः  
अतसत । एषः इततहासः राट्रिाधयक्सय वारैनहतेसटंगससय शासनात ्आरभते सम । तवतभन्नेष ु
अधयायेष ुवयम ्अपरेषां राट्रिाधयक्ाणां (रवनचरजनरल तेष ुच हतेसटंगस-वेलेजली-बेतटंक-

दित्रम ् २ – तवज्ापनैः रुचःे अरुचशे्च 
तनधाचरण ंभवतत । 
वयं परुातन-तवज्ापनेभयः इद ं तथयम ्
अवरन्तुं साहाययं प्ापनमुः यत ्
नतूनानाम ् उतपादानां कृते महाहटाः 
कथं सजजाः जाताः ? इतत, कथं 
नतून-रुचयः प्चलने आरताः ? 
द्ातवंशतयतधकैकोनतवंशततशत-तम े
वषवे (१९२२) “तलपटन”चायसय 
कृते रतचतम ् इद ं तवज्ापनं एतत ्
तथयं सङ्केतयतत यत ् आतवरं् 
सरिाजः इदमवे चायं तपबतन्त  
इतत ।  एतसय तचत्रसय पषृ्ठसथे भारे 
कतश्चत ् भारतीयप्ासादः दृशयते, तत्र 
च अतग्रमभारे तब्टेनसय सरिाजयाः 
तवकटोररयायाः ततृीयः पतु्रः राजकुमार 
“आथचरः” अर्े उपतवषः अतसत । 
राजकुमाराथचराय ड्यकू आफ कनाट 
इतत उपातधः प्दर्ः आसीत ्।
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डलहौजी-कैतनंर-लारेंस-तलटन-ररपन-कजचन-हातडथंर-इरतवनानां तवषये अतप पठामः । 
अतसमन ्इततहासे राट्रिाधयक्ाणां वायसराय इतयेतेषां च कदातप असमापयमानरिमः एव अजसं् 
चलतत सम । इततहाससय एतेष ुपसुतकेष ुसववेषां तदनाङ्कानां महत्वसय तनधाचरणम ्एतेषाम ्
अतधकाररणां तेषां रतततवधीनां नीतीनाम ्उपलबधीनां च आधारेण भवतत सम । एषः तनश्चयः 
एतसमात ्कारणात ्भवतत सम यतोतह एतेषां जनानां जीवनात ्बतहभूचतं तकमतप तादृश ंनासीत ्
यसय अवरमनं महत्वपणूथं सयात ् इतत । एतेषां तब्तटश- राट्रिाधयक्ादीनां (रवनचरजनरल ) 
जीवन-रिमः तब्तटशभारतसय इततहासे पथृक्-पथृरधयायानां तवषयः भवतत सम ।

 तकं वयं तदानीन्तनकालसय इततहासं पथृकया न वणचतयतुं शकनमुः ?  राट्रिाधयक्ाणाम ्
(रवनचर-जलरल) इततहाससय पररपे्क्ये वयं भारतीयसमाजसय तवतभन्नसमहूानां वराचणां च 
रतततवतधष ुकथम ्अवधानं कतुथं शकनमुः ?

 यदा वयम ्इततहासम ्अथवा कामतप कथां तलिामः ततहच तां कथां वयं िणडेष ुअथवा 
अधयायेष ु तवभाजयामः । वयम ् एतत ् तवभाजनं तकमथथं कुमचः ? एतत ् तवभाजनम ्अनया 
दृष्या तरियते यतः प्तयेकतसमन ्अधयाये तकत्चत ्साम्जसयं सयात ्। एतसय एतत ्उद्शेयम ्
अतसत यत ्कथा जनानां परुतः तेन रिमणे आरच्ेत ्येन जनाः तां कथां सरलतया बोद्धुं समतुथं 
चातप पारयेयःु । एतसयां प्तरियायां वयं केवलं ताः घटनाः उतद्शय एव बलाघातं कुमचः, याः 
घटनाः तां कथां प्सतोतुं सहायभतूाः भवतन्त । यः इततहासः राट्रिाधयक्ाणां (रवनचर-जलरल) 
जीवनाधाररतः तेषां  राट्रिाधयक्ाणां सन्दभवे च भवतत ततसमन ्इततहासे भारतीयानां रतततवधयः 
महत्वं न दधतत । तेषां कृते तत्र तकमतप सथानं न भवतत । पनुः एतसयाम ्अवसथायां तकं वा 
कतुथं शकयेत  ? सपषमतसत असमातभः सवीयसय इततहाससय तकत्चत ्पथृक्-प्ारूपं रचनीयं 
भतवट्यतत । एतसय अयम ्अतभप्ायः अतसत यत ्अधनुा यावत ्असमाकं दृषौ ये तदनाङ्काः 
महत्वपणूाचः आसन ्ते अधनुा महत्वपणूाचः न सतन्त । असमाकम ्अतभमता नतूनतदनाङ्काः 
महत्वपणूाचः भतवट्यतन्त ।

त्वयं कालात्वधीनां दनधाणररं कथं कुमणः ?
 १८१७तम े वषवे सककॉटलैणडसय अथचशास्ती राजनीततज्ः दाशचतनकः च जेमसतमलः 
तत्रष ु तवशालिणडेष ु“ए तहसरिी ऑफ तब्तटश इतणडया” (तब्तटशभारतसय इततहासः) इतत 
पसुतकम ्अतलित ्। एततसमन ्पसुतके सः भारतीयेततहाससय तहन्द-ुमतुसलम-तब्तटश-दृष्या 
तत्रष ुकालिणडेष ुतवभाजनं कृतवान ्। कालिणडानाम ्एतत ्तनधाचरणम ्अतधकतराः जनाः 
अमन्यन्त अतप । तकं भवत्भः अतसमन ्भारतीयेततहास-बोधनरिम ेकातप समसया दृशयते ?  

 वयं पथृक्-पथृक्-कालिणडेष ु तकमथचम ् इततहासं तवभाजतयतुं प्यासं कुमचः ?
 एतसय तवभाजनसय अतप तकत्चत ्तवतशष ंकारणम ्अतसत । वयं कसयतचत ्कालिणडसय 

वैतशष्यातन केन्द्रीयतत्वातन च ग्रहीतुं  प्यतनं कुमचः । अतः एतादृशाः शबदाः महत्वपणूाचः 
भवतन्त येषां माधयमने वयं समयसय तवभाजनं कुमचः ।  एते शबदाः अतीतसय तवषये 
असमाकं तवचारान ्दशचयतन्त । एते एव शबदाः असमान ्ज्ापयतन्त यत ्एकसमात ्कालावधःे 
आरभय अन्यकालावतधपयचन्तं मधये जातानां पररवतचनानां तकं महत्वम ् अतसत ? इतत । 

 तमलवयचः अनभुवतत सम यत ्सववे एतशया-भभूारीयाः समाजाः सभयतायाः तवषये यरूोपसय 
अपेक्या पषेृ्ठ वतचन्ते  । अत्रतयेततहासय तवषये तसय तमलवयचसय ज्ानम ्एतादृशम ्आसीत ्यत ्भारते 
आङ्गलीयानाम ्आरमनात ्पवूचम ्अत्र तहन्द-ुमतुसलम-शासकैः एव शासनं  तरियते सम । अत्र 
सवचत्र धातमचकतवद्षेसय जाततरतबन्धनानां कुरीतीनाम ् अन्धतवर्ासानां च एव प्सारः आसीत ्।

दित्रम ्३ –  वकॉरेनहतेसटंगसः १७७३तमवषवे 
भारतसय प्थमराट्रिाधयक्ः जातः ।

इततहाससय पसुतकेष ु राट्रिाधयक्ाणां 
(रवनचर-जलरल) कायाचतण तेषां 
राट्रिाधयक्ाणां च जीवनचररत्रेष ु तेषां 
रौरवराथाः ्ायातचत्रेष ु च तेषां प्कृष-
वैयतकत्वातन अतप वणयचन्ते सम । 

 ¾ गद्दत्वदधः

सवामबया कुटुमबसय च केनतचत ्
अन्यसदसयेन सह वार्ाचलापं 
कृतवा तेषां जीवनसय तवषये 
अवजानन्त ु। अधनुा तेषां जीवनं 
पथृक्-पथृक् कालिणडेष ु
तवभाजयन्त,ु प्तयेकं कालावधौ 
घतटत-महत्वपणूच-घटनानां सचूीं 
तनमाचन्त ु। सपषयन्त ुयत ्भवत्भः 
कालिणडाः केन प्कारेण 
तनधाचररताः ।
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 तमल-महोदयसय दृष्या तब्तटशशासनेन भारतं सभयतायाः मारवे नेतुं शकयते । एतसम ैकायाचय 
आवशयकम ् आसीत ् यत ् भारते यरूोपसय तशषाचाराः, कलाः,  संसथानातन, अतधतनयमाः च 
प्वतचनीयाः इतत । तमलमहोदयः त ुतथातवध ंपरामशचम ्अतप अददात ्यत ्आङ्गलीयैः भारतसय 
समपणूचभ-ूभारसय अतधग्रहण ंकरणीयं येन भारतीयजनता ज्ानं  सतुिजीवनं च प्ापुं समथाच सयात ्। 
तसय तमलवयचसय मान्यता आसीत ्यत ्आङ्गलीयानां साहाययं तवना भारतसय प्रततं तवकासं च न 
कतश्चदतप कतुथं शकनोतत ? 

 इततहाससय एतसयां धारणायाम ्आङ्गलशासनं प्रतेः सभयतायाः च प्तीकभतूम ्आसीत ्। 
आङ्गलशासनात ्प्ाक् अत्र समपणूचतया अन्धकारमयी तसथततः आसीत ्। तकम ्एतादृशी धारणा 
सवीकतुथं शकयते ?

 तकम ् इततहाससय एतं कालं “तहन्द-ुमतुसलमकालः” इतत वकंु शकनमुः ? तकम ्एतेष ुसववेष ु
कालिणडेष ु अनेकप्कारकाः धमाचः सहवै न चलतन्त सम ? कसयतचत ् यरुसय तनधाचरणसय 
तातकातलकशासकानां धमचसय अनसुारं तनश्चयसय का आवशयकता अतसत ? यतद वयम ्एवं कुमचः 
ततहच एतसय अतभप्ायः अतसत यत ् इतरेषाम ् अथाचत ् सामान्यजनानां जीवनयापनशलैयाः तकमतप 
महत्वं न भवतत इतत । असमातभः समतचवयं यत ्प्ाचीनभारते सववेषां शासकानाम ्अतप एक एव धमचः 
न भवतत सम ।

 आङ्गलीयैः बोतधतवरगीकरणात ् पथृक्-भतूवा इततहासकाराः भारतीयेततहासं सामान्येन 
प्ाचीन-मधयकालीनाधतुनक-कालेष ु तवभारं कृतवा पशयतन्त । एतसय तवभाजनसय पथृक् 
सवीयाः समसयाः सतन्त । इततहाससय अनेन प्कारेण तवभाजनसय दृतषः अतप पतश्चमतः आरता 
अतसत । पतश्चमदशेषे ु “आधतुनककालः” तवज्ान-तकच -लोकतन्त्र-मतुक-समानता-सदृशानाम ्
आधतुनक-शकीनां तवकाससय यरुं मन्यते । तेषां दृषौ मधयकालीनसमाजाः ते समाजाः आसन ्
यत्र आधतुनकसमाजसय एताः तवशषेताः नैव आसन ् । तकं वयं सवाधयायाय अधययनाय वा 
आधतुनककालसय एताम ्अवधावरणाम ्अज्ातवा एव अङ्रीकतुथं शकनमुः ? यथा भवन्तः एततसमन ्
पसुतके द्रक्यतन्त, आङ्गलशासने जनेष ु समानता सवतन्त्रता मतुकश्च च आसीत ् । न चवै अयम ्
आतथचकतवकाससय प्रतेः च कालः आसीत ्।

 बहवः इततहासकाराः एतत ्यरुम ्“औपतनवेतशकयरुम”् इतत कथयतन्त ।

“औपदनते्वदिकम”् इद् दकं भत्वद् ?
 एततसमन ् पसुतके भवन्तः पतठट्यतन्त यत ् केन प्कारेण आङ्गलीयैः असमाकं दशेः तजतः, 
सथानीयशासकान ् नपृान ् च पराभयू सवशासनं  सथातपतम ् । भवन्तः द्रक्यतन्त यत ् कथं तैः 
अथचवयवसथायां समाजसय च उपरर तनयन्त्रणम ् अतप सथातपतम,् सवीयानां समपणूाचवशयकतानां 
पतूचये धनवयवसथां ते राजसवं रहृीतवा अकुवचन,् सवावशयकतानां पतूचये ते तनतयोपयोतरवसततून 
न्यनूमलूयेन रिीतवन्तः । ते तनयाचताय महत्वपणूचससयानां कृतषकायथं काररतवन्तः तथा च एतेषां सववेषां 
प्यासानां कारणात ्कातन पररवतचनातन आरतातन ? भवन्तः एतदतप एततसमन ्पसुतके अवरतमट्यतन्त 
यत ् तब्तटशशासनसय कारणात ् अत्रतयेष ु मलूयेष ु मान्यतास ु रुतचष ु अरुतचष ु रीततष ु जीवनशलैयां 
च कातन कातन पररवतचनातन जातातन ? यदा एकतसमन ् दशे े अन्यदशेसय प्भावेण एतादृशातन 
राजनैततकातन आतथचकातन सामातजकातन सांसकृततकपररवतचनातन च जायन्ते तदा एषा प्तकया एव 
“औपतनवेशीकरणम”्  इतत उचयते ।
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परन्त ु शीघ्रमवे भवन्तः एतदतप अवरतमट्यतन्त यत ् सववे वराचः एतातन उपयुचकातन 
चतचचतपररवतचनातन समानदृष्या एव न अनभुवतन्त सम । अतः एतसय पसुतकसय नाम 
असमाकम ्अतीताः (अथाचत ्अनेकेष ुअतीतेष ुकेतन्द्रतम)् इतत कृतम ्अतसत ।

त्वयं कथं जानीमः ?
भारतीयसय इततहाससय अतीतानां साद्धचतद्शत-वषाचणाम ् इततहासं लेतितमु ्
इततहासकाराः केषां स्ोतसां प्योरं कुवचतन्त ?

“प्रिासनम”् अदभलेखान ्सजजीकरोद्
 आङ्गलशासनेन सजजीकृताः सवचकारीयाः अतभलेिाः इततहासकाराणां महत्वपणूच-
साधनभतूाः भवतन्त सम । आङ्गलीयानाम ् अतभमतम ् आसीत ् यत ् तथयानां लेिनं 
बहुमहत्वपणूथं भवतत इतत । तदथथं प्तयेकं तनदवेशसय योजनायाः नीततरततनणचयानां सहमतेः 
तनरीक्णसय च ससुपषतया लेिनम ् आवशयकम ् आसीत ् । एतसमात ् कायाचत ् पश्चात ्
तथयानां समयकप्कारेण अधययनं कतुचम ्एव्च तथयेष ुवादतववादः अतप कतुथं शकयते । 
तथयानाम ् बोध े सतत ज्ापन-तटपपणी-प्ततवेदनातन आधारीकृतय शासनसय संसकृततः 
प्ादभुूचता ।
 आङ्गलीयाः इदमतप अनभुवतन्त सम यत ् समसतप्मिुातभलेिानां पत्राणां च 
सावधानं सथापनम ् आवशयकम ् अतसत । अनया दृष्या ते सववेष ु शासकीयसंसथानेष ु
अतिलेिकक्ान ् (ररकाडच-रुम) अतप तनमाचतपतवन्तः । उपमणडलीयकायाचलयानां 
मणडलायकुसय जनपदायकुसय कायाचलयानां प्ान्तीयसतचवालयानां न्यायालयानां च 
सवसय पथृक् पथृक् अतिलेिकक्ाः भवतन्त सम । महत्वपणूाचतभलेिान ् संरक्तयतुं 
अतभलेिारार- (आकाचइव) सङ्ग्रहालयसदृशातन संसथानातन च तनमाचतपतातन ।
 एकोनतवंशततशताब्दाः आरमभ े प्शासनसय एकसयाः शािातः अपरशािां प्तत 
पे्तषतपत्रातण ज्ापनातन च भवन्तः अ्दातप अतभलेिारारेष ुद्रषु ंशकनवुतन्त । तत्र भवन्तः 
जनपदीयातधकाररतभः सजजीकृतातन पत्रातण  सजजीकृताः समाखयाः (ररपोट्च) च अतप 
पतठतुं शकनवुतन्त अथवा वररष्ठातधकाररतभः प्ान्तीयातधकररभयः दर्ान ् तनदवेशान ्
परामशाचन ् चातप द्रषु ं शकनवुतन्त । एकोनतवंशशबदाब्दाः आरतमभकवषवेष ु एतेषाम ्
अतभलेिानां सावधानं समाखयाः (नकलें) तनमगीयन्ते सम ।
 अतभलेिान ्कुशलसलेुिकाः तलितन्त सम । सलेुिकाः (िशुनवीसी) ते जनाः 
भवतन्त सम ये वयवतसथतप्कारेण सलेुिने च तथयातन तलितन्त । एकोनतवंशततशताब्दाः

गृहदत्वभागाय 
पे्रदि्समाखया

१९४६ तमवषवे भारतसय 

औपतनवेतशकसवचकारः राजकीय-

भारतीय-नौसेनायाः पोतेष ु सैतनकानां 

तवद्रोह ं शमतयतुं प्यतते सम । ततसमन ्

काले तवतभन्न-पर्नेभयः रहृतवभारः यां 

समाखयां प्ापनोतत सम तसयाः कातनचन 

उदाहरणातन इतथं सतन्त – 

बमबयीमहानगरम ् – एषा वयवसथा 

कतलपता अतसत यत ् सेना पोतानां 

कायाचलयानां च अतधग्रहण ं कुयाचत ् । 

राजकीयाः नौसैतनकपोताः अधनुा अतप 

पर्नेभयः बतहः सतन्त ।

करािीनगरम ् – ३०१तवद्रोतहणः 

तनरतडताः सतन्त । केचन अन्ये 

सन्दहेासपदतवद्रोतहनः अतप तनरहृीताः 

सतन्त ---सववे कायाचलयाः सैन्यतनरीक्ण े

सतन्त ।

दत्विाखापटनम-् तसथततः सवचथा 

तनयन्त्रण े एव अतसत कसयातप कवातप 

तहसंा न अभवत ् । पोतेष ु प्ततष्ठानेष ुच 

सैन्यसरुक्ाकतमचणः तनयकुाः सतन्त । 

कुत्रातप तचन्ताजनक-तसथतेः समभावना 

नातसत परन्त ु कदातचत ् एतत ् भतवतुं 

शकनोतत यत ्केचन सैतनकाः कायचक्ेत्रं न 

आरच्ेयःु इतत ।

डायरेकटर-आफ-इटेंतलजेंस, हडेकवाटचर, 

इतणडया-कमाणड, तसचएुशन-ररपोटच सं -७,

फाइल-सं,५/२१/४६

रहृ (राजनैततकम)्,भारतसवचकारः ।

दित्रम ् ४ – “भारतीय-रातट्रिय-अतभलेिारारम”्१९२०तम ेदशके तनतमचतम ्।
यदा नवदहेलयाः तनमाचणम ्अभवत ्तदा रातट्रिय-सङ्ग्रहालयः रातट्रियातभलेिारारम ्च इतत द् ेएव 
वायसरायसय तनवाससय समीपे तनमाचतपते आसताम ्। एतसमात ्ज्ायते यत ्आङ्गलीयानां दृषौ एतयोः 
संसथानयोः तकयत ्महत्वम ्आसीत ्।

स्ो्ः -१
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मधयकालं यावत ् मदु्रण-प्तवतधः अतप तवकतसतः आसीत ् । एतसय प्तवधःे 
आधारेण अधनुा प्तयेकं सवचकाररतवभारसय तरियान्वतयतानाम ्अतभलेिानाम ्
अनेकाः प्तयः तनमाचतमु ्आरबधाः ।

सत्ववेक्षरसय त्वधणमानं महत्त्वम ्

औपतनवेतशकशासनसय काले सववेक्णसय प्चलनमतप कालरिमणे महत्वभतूम ्
अभवत ् । आङ्गलीयानां तवर्ासः आसीत ् यत ् कतसमन्नतप दशे े सपु्कारेण 
शासनं स्चालतयतुं तसय दशेसय तवषये समीचीनावरमनम ्आवशयकं भवतत ।
एकोनतवंशशताब्दाः आरतमभककालं यावत ् समपणूचदशेसय मानतचत्रसय 
सजजीकरणाय महातन्त सववेक्णातन आरबधातन । ग्रामषे ु राजसवसववेक्णातन 
कृतातन । एतेषां सववेक्णानाम ्उद्शेयम ्आसीत ्भमूःे तलसय मदृायाः रणुवर्ायाः 
तत्र प्ापयमाणानां पादपानां जीवजन्तनूां सथानीयेततहाससय ससयानां च तवषये ज्ानं 
भवेत ्। आङ्गलीयानां दृषौ कतसमतंश्चत ्भभूारे शासनं करणीयं ततहच उपयुचकानां 
सववेषां तवषयाणाम ्अवरमनम ्आवशयकम ्आसीत ्। एकोनतवंशततशताब्दाः 
अतन्तमकालिणडात ् प्तयेकतसमन ् दशस ु वषवेष ु जनरणनाकायचम ् अतप  
आरबधम ् । जनरणनायाः माधयमने भारतसय सववेष ु प्ान्तेष ु तनवसतां जनानां 
सङ्खयायाः तेषां जातेः क्ेत्रसय वयवसायसय च तवषये अतप सचूनाः एकत्रीतरियन्ते 
सम । एतदततररचय वानसपततकातन प्ातणवैज्ातनकातन परुातातत्वकातन 
मानवशास्तसमबद्धातन वनसमबद्धातन च सववेक्णातन बहूतन च अन्यातन  अतप 
सववेक्णातन तरियन्ते सम ।

अदधकृ्ादभलेखैः दकं न ज्ाय्े ? 

अतभलेिानाम ् असमात ्  तवशालभाणडारारात ् वयं बहुतकमतप अवरन्तुं  
शकनमुः । पनुरतप एतसय तथयसय अवहलेनं न कतुथं शकयते यत ् एते सववे 
सवचकारीयाः अतभलेिाः सतन्त इतत ।

दित्रम ्६ – बङ्गप्रान त्े मरानचित्रणस्य सर्वेक्षणस्य ि करा्ययं िलच् । जतेमसप्रेंसतेपर््यवेण रचि्ं चकच्ि् ्चित्रम,्१८३२. ।
सावधानं पशयन्त,ु सववेक्ण ेप्यकुातन सवाचतण तचत्रातण अतग्रमभारे दतशचतातन सतन्त । तचत्रकारः एतसयाः पररयोजनायाः वैज्ातनकसवरूपे तवशषेतया 

बलाघातम ्इच्तत । 

दित्रम ्५ -
शरीफे इतयसय पादपः,
१७७० तमदशकः ।

आङ्गलीयैः सतजचतेष ु वानसपततको्दानानां 
प्ाकृततकेततहास-सङ्ग्रहालयानां च 
तवतभन्नपादपानां तचत्रातण तेषां समबद्धसचूनाः 
च एकत्रीतरियन्ते सम । एतातन तचत्रातण 
सथानीयतशलपकारैः तनमाचपयन्ते सम । 
अधनुा इततहासकाराः एततसमन ्तवषये 
धयानकेतन्द्रतं कुवचतन्त यत ्एतादृशी सचूनाः 
कथम ्एकत्रीतरियते सम, अतप च अनेन 
उपतनवेशवादसय तवषये तकं ज्ायते ।
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दित्रम ्-१८५७ ्मर्र्षस्य चर्द्रोचिणः ।
चलतचत्रातण सावधानं द्रष्वयातन । तैः वयं तचत्रकारसय तचन्तनम ्अवरच्ामः । १८५७ तमवषचसय तवद्रोहात ्
पश्चात ्आङ्गलीयैः सजजीकृतेष ुसतचत्रपसुतकेष ुएतत ्तचत्रम ्अनेकेष ुसथानेष ुदृशयते । एतसय ् ायातचत्रसय अधः 
तलतितं भवतत सम “तवद्रोतहणः सैतनकाः सवचत्र लणुठने संलगनाः सतन्त ।” आङ्गलीयानां दृषौ तवद्रोहीजनता 
लोभसमतन्वता दषुा दयारतहता च आसीत ्। असय तवद्रोहसय तवषये भवन्तः प्चमाधयाये पतठट्यतन्त ।

 एतेभयः अतभलेिभेयः वयम ्एतदवे अवरन्तुं शकनमुः यत ्सवचकारीयाः अतधकाररणः 
तकं तचन्तयतन्त सम ? केष ुतवषयेष ुवसतषु ुच तेषां रुतचः आसीत,् तथा च अनन्तरकालाय 
ते कातन कातन वसततून संरक्य सथापतयतमु ्इच्तन्त सम ? वयम ्एतैः अतभलेिःै इद ंबोद्धुं 
सदवै मारचदशचनं न प्ापनमुः यत ्दशेसय अपरेष ुभारेष ुतव्दमानाः जनाः तकम ्अनभुवतन्त 
सम इतत, तेषां तरियान्वयनसय च तकं कारणम ्आसीत ्?

 एतातन तथयातन अवरन्तमु ्असमातभः कुत्रतचत ्अन्यत्र पररशीलनीयं भतवट्यतत । यदा 
वयम ् एतादृशानाम ् अपरेषां स्ोतसाम ् अन्वेषणम ् आरभामह े तदा वयं तवतवधश्ोतांतस 
प्ापुं शकनमुः । परन्त ुसवचकारीयानाम ्अतभलेिानाम ्अपेक्या तेषां तनजातभलेिानाम ्
अन्वेषण ंतकत्चत ्कतठनतमतत भवतत । अनया दृष्या जनानां दनैतन्दन्याम ्उतललतितातन 
तथयातन तीथचयात्राणां यातत्रणां च संसमरणातन महत्वपणूचजनानाम ् आतमकथाः 
सथानीयमहाहटेष ु तवरिीयमाणातन पसुतकातन तटपपणीपतुसतकाः च अतप महत्वपणूाचः 
भवतन्त । कालरिमणे यथा टङ्कनसय प्तवतधः प्काशपथम ्आरतः, तथा वाताचपत्रातण 
मदु्रतयतमु ् आरबधातन, तवतभन्नेष ु च तवषयेष ु जनतायाः मधये वादाः तववादाः च अतप 
अभवन ्। नेतारः समाजसधुारकाः च सवतवचारान ्तचन्तनं च जनेष ुप्सारतयतमु ्अतलिन,् 
कवयः उपन्यासकाराः च सवभावनाः तवचारान ्च अतभवयङ्कंु लेतितवन्तः । 

 परन्त ुएतातन सवाचतण श्ोतांतस ते जनाः रतचतवन्तः ये जनाः पतठतुं लेतितुं च न जानतन्त 
सम । परन्त ुएतेभयः स्ोतोभयः वयम ्इद ंन अवबोद्धुं शकनमुः यत ्आतदवातसनः कृषकाः  
आकरश्तमकाः राजमाराचणां वासतवयाः तनधचनाः च  तकम ्अनभुवतन्त  सम इतत ? 

 यतद वयं तकत्चत ् इतोऽतप प्यतनं कुयाचम ततहच एततसमन ् तवषये आतधकयेन ज्ातुं 
शकनमुः । कालरिमणे यथा भवन्तः पसुतकीयज्ानेन तवकतसताः भतवट्यतन्त तथा एतत ्
तथयम ्अवरन्तुं सारलयम ्अनभुतवट्यतन्त ।

“मनुषयारां “भक्यं”  नादस्”

समाचारपत्रैः दशेसय तवतभन्नेष ु
भारेष ु जातान्दोलनानां तवषये  
ज्ायते । अत्र १९४६ तमवषवे 
आरतक्- कायचबतहट्कारसय वार्ाच अत्र 
प्कातशता अतसत ।

दहेलयां तद्सहस्ातधकाः आरक्काः 
बहृसपततवासरे प्ातःकाले 
प्ापयमाण ं सवन्यनूवेतन अथ 
च पतुलसलाइन्सपाकशालातः 
प्ापयमाण ं तनमनरणुवर्ासमपन्नं 
भोजनं च तवरुधय भोजनं कतुथं 
तनराकृतवन्तः ।
यदा एतां सचूनाम ्
अन्यारक्कालयसथाः आरतक्णः 
श्तुवन्तः, तदा तत्रतयाः आरक्काः  
भोजनं कतुथं तनराकृतवन्तः--- । 
केषात्चत ् कायचबतहट्कत्चणां 
कमचचाररणां कथनम ् आसीत ्
यत ् “पतुलसलाइन्स इतयसयाः 
पाकशालातः यत ्भोजनम ्आयातत 
तत ् भोजनं कतश्चदतप मनटु्यः न 
भोकंु शकनोतत इतत । असमातभः या 
रोतटका तद्दलं च भोकवयं भवतत 
तत ् कतश्चत ् पशःु अतप न भोकंु 
शकनोतत ।”

तहन्दसुतानटाइमसः,२२माचचमासः, १९४६

 ¾ गद्दत्वदधः

प्थम ं तद्तीयं च स्ोतसं  
पशयन्त ु । तकं भवत्भः 
प्ततवेदनानां सवरूपसय तवषये 
तकत्चत ्वैतभन्न्यं दृशयते ।
ज्ापयन्त ु यत ् भवन्तः तकम ्
वैतभन्न्यम ्अनभुवतन्त ।
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१. उतचतम ्अनतुचतं च ज्ापयन्त ु–
(क) जेमसतमलः भारतीयम ्इततहासम ्ईसाई-तहन्द-ुमतुसलमातदरूपेण तत्रष ुकालिणडेष ु  
 तवभातजतवान ्।
(ि)  सवचकारीयातभलेिभेयः वयम ् एतं तवषयम ्अवरन्तुं साहाययं प्ापनमुः यत ्सामान्याः  
 जनाः तकं तचन्तयतन्त ।
(र) आङ्गलीयाः अनभुवतन्त सम यत ् समतुचतप्कारेण शातसतुं सववेक्णातन  
 महत्वपणूाचतन भवतन्त ।

२. जेमसतमलः भारतीयम ्इततहासं यया प्तरियया तवभातजतवान ्अतसत तत्र काः  
 समसयाः सतन्त ?
३. आङ्गलीयाः कथम ्अतभलेिान ्संरक्य सथातपतवन्तः ?
४. इततहासकाराः परुातनैः वार्ाचपत्रैः याः सचूनाम ् एकत्रीकुवचतन्त, ताः सचूनाः  
 आरतक्समाखयास ुउपलबध-समाखयाभयः कथं पथृक् भवतन्त ?

५. तकं भवन्तः अ्दतनसय संसारे  जातातन कातनचन सववेक्णातन उदाहरणरूपेण  
 प्सतोतुं शकनवुतन्त ? तचन्तयन्त ुयत ्कथं रिीडकानां तनमाचतसृंसथाः इद ंजानतन्त 

 
 यत ्बालेभयः कातन रिीडनकातन आतधकयेन रोचन्ते ? अथवा सवचकारः कथं  
 जानातत यत ् तव्दालयेष ु बालानां सङ्खया तकयती अतसत ? इततहासकाराः  
 एतादृशःै सववेक्णःै तकं प्ापुं शकनवुतन्त ?

    

॥ इतत प्थमोऽधयायः ॥

पुनः समरन्ु -  

आगच्छन्ु दत्विारयामः –

आगच्छन्ु (अभयास)ं कृतत्वा पशयामः –

आगच्छन्ु कलपनां कुमणः

कलपनां कुवचन्त ु यत ् भवन्तः 
इततहासकाराः सतन्त इतत । भवन्तः 
एतं तवषयम ् अवरन्तमु ् इच्तन्त 
यत ् सवतन्त्रतायाः प्ापेः पश्चात ्
कसयतचत ् दरुचमातदवातसक्ेत्रसय 
कृतषकायवे कातन पररवतचनातन 
जातातन सतन्त ? एताः सचूनाः 
अन्वेषु ं तवतभन्नानाम ् उपायानां 
सचूीं कुवचन्त ु।


