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२ वाणिज्यतः साम्ाज्ययं  ्यावत ्
सयंस्ा्याः सत्ास्ापनम्

 औरङ्गजेबः मगुलसम्ाट्स ु अण्तमः शणतिशाली सम्ाट् (बादशाह) 
आसीत ् । सः तात्ाणल्भारतस्य ए्णसमन ् महणत भभूागे शासनम ्
अ्रोत ् । सप्ाणि्सप्दशशत-तम े (1707) वर्षे तस्य मतृ्योः पश्ात ् अने्े 
मगुलप्ा्ताणिपाः (मगुलसरदार) महा्तः भसूवाणमनः (जमींदार)  च सवशणतियं  
प्दणशशितव्तः । ते भसूवाणमनः प्ा्ताणिपाः च सवी्याणन क्ेत्ी्याणि राज्याणन 
(रर्यासतें) अणप स्ाणपतव्तः । ्ालक्रमिे ्य्ा णवणभ्नभागेर् ुशणतिसमप्नाणन 
क्ेत्ी्यराज्याणन (रर्यासतें) प््ाशप्म ् आगताणन त्ा दहेली अणि््ालयं 
्यावत ्प्भाणव्े्द्ररूपेि न स्ातुयं शतिवती ।

 अष्ादशशताबदस्य उत्रािधं ्यावत ् राजनैणत्णक्णतजे आङ्गली्यानायं रूपेि 
्ाणचत ्नतूना शणतिः णव्णसतमु ्आरबिवती आसीत ्। ण य्ं  भव्तः जानण्त  ्यत ्
आङ्गली्याः सवशिप््मयं ्स्याणश्त ्लघवुाणिणज्य्-सयंस्ा्याः माध्यमने भारतम ्
आगतव्तः आसन ्ण्ञच  तेर्ाम ्अत्त्ययं भभूागम ्अणिग्रहीतमु ्अणि्ा रुणचः 
न आसीत ्इणत ? पनुः एतादृशयं ््म ्अभवत ्  ्यत ््णसमयंणश्त ् णदने ते एतस्य 
णवशाल-साम्ाज्यस्य सवाणमनः सञजाताः ? एतणसमन ्अध्या्ेय भव्तः द्रक््यण्त 
्यत ्एतत ्सवधं ््म ्अभवत ्? इणत ।

चित्रम ् -1 सेनाना्य्ेन  (्ैपटन) हडसनव्यषेि 
बहादरुशाहजफरस्य तस्य पतु्ािायं च णनग्रहियं ् ृ तम ्। 

औरङ्गजेबात ् पश्ात ् ्णश्दणप मगुलसम्ाट् त्ा 
शणतिशाली त ु न अभवत ् पनुरणप प्ती्रूपेि 
मगुलसम्ाजायं महत्वयं पवूशिवत ् एव आसीत ् । ्यदा  
सप्पञचाशदणि्ाष्ादशशततम े (1857) वर्षे 
णरिणटशशासनयं णवरुध्य महती क्राण्तः प्ारबिा 
तदा णवद्रोणहिः मगुलसम्ाजयं बहादरुशाहजफरम ्
एव सवनेतरृूपेि अङ्गी्ृतव्तः । ्यदा णवद्रोहः 
अणभमणदशितः, तदा सयंस्ाजनाः बहादरुशाहजफरयं 
दशेयं पररत्यतुियं  बाध्यम ् अ्ुवशिन ् त्ा च तस्य 
(बहादरुशाहजफरस्य) पतु्ान ् तस्य परुतः एव 
हतव्तः ।
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पूर्वचिचि ईस्ट-इच्डिया-
ससं्ायाः(कमपनी) आगमनम ्

र्ोड्शशततम े (1600) णरिसताबद े ईसट-
इण्ड्या-सयंस््या इङ्गलै्डस्य महाराज्याः 
एणलजाबे्प््मा्याः चाटशिर अ्ाशित ्
सवी्ृणतपत्यं (इजाजतनामा) प्ाप्म ् । तेन 
सयंस््या पवूशिणदणश वाणिज्यस्य आरमभयं ्तुशिम ्
ए्ाणि्ारः प्ाप्ः ।  एतस्य सवी्ृणतपत्स्य 
अ्यम ् अणभप्ा्यः आसीत ् ्यत ् इङ्गलै्डस्य 
्ाणचत ् अ््या वाणिणज्य्सयंस्ा एतणसमन ्
वाणिणज्य्क्ेत्े ईसट-इण्ड्यासयंस््या सह न 

सपणिशितुयं शकनोणत सम । एतस्य आज्ापत्स्य (चाटशिर) साहाय्ेयन सयंस्ा पारेसमदु्रयं गतवा 
वाणिज्या्य नतून्ा्यशिक्ेत्ाणि अ्वेष््ट यं शकनोणत सम, ततः च अलपमलू्ेयन वसतणून 
क्ररीतवा ताणन ्यरूोपी्यदशेरे् ुअणि्मलू्ेयन णवके्रतुयं शकनोणत सम । वाणिणज्य्सयंस्ा्याः 
(व्यापारर् ्मपनी) अ््याणभः आङ्गलवाणिणज्य्-सयंस्ाणभः सह  वाणिणज्य्-
प्णतसपिाशि्याः भ्ययं न आसीत ् । तणसमन ् ्ाले वाणिणज्य्सयंस्ाः सामा््ेयन 
प्णतसपिाशिम ्अ्ृतवा एव लाभायंशयं (मनुाफा) प्ाप्ुयं शकनवुण्त सम । ्यणद ्णश्त ्ईसट-
इण्ड्या-सयंस्ा्याः प्णतसपिधी न भवेत ्तणहशि एव सयंस्ाः ््यनूमलू्ेयन वसतणून क्ररीतवा 
ताणन वसतणून अणि्मलू्ेयन णवके्रतुयं शकनवुण्त सम । 

 पर्त ु एर्ः राज्री्याणभलेखः अ््य्यरूोपी्य-वाणिणज्य्-सयंस्ाः पवूशिणदणश 
णवद्यमानेर् ु महाहटे्र् ु आगमनात ् न वारण्यतुयं शकनोणत सम । ्यावतप्यशि्तम ्
इङ्लै्डदशेी्याः जलपोताः अफ्री्ा्याः पणश्मतटयं सपशृ्तः ्ेप-आफ-गडु-होपयं 
पररभ्रम्य पारेणह्दमहासागरयं प्ाप्ाः, तावतप्यशि्तयं पतुशिगाणलनः भारतस्य पणश्मतटे  
सवी्यम ्उपस्ापनम ्अ्ुवशिन ्। ते गोवा्यायं णनजाश्र्यस्लीम ् अ्ुवशिन ्। पतुशिगालस्य 
अनसु्िाता ्यात्ी वास्ो-णद-गामा एव अष्नवत्यणि्चतदुशिशशततम े(1498) वर्षे 
प््मवारयं भारतप्यशि्तयं प्ाप्मु ्एतयं सामदु्रमागशिम ्अ्वेष्वान ्आसीत ्। सप्दशशताबदस्य 
आरमभयं ्यावत ्डचवाणसनः अणप णह्दमहासागरस्य तट-वणत्शि-स्लेर् ुवाणिज्यस्य 
आरमभयं ्तुधं समभावनाः अ्वेष््टम ् आरबिव्तः । ण्णञचत्ालान्तरम ् एव 
फ्ायंसीणसवणिजः अणप प््ाशप्म ्आगतव्तः । 

 समस्या इ्यम ् आसीत ् ्यत ् सवाशिः वाणिणज्य्सयंस्ाः  सदृशाणन एव वसतणून 
के्रतमु ् इच्छण्त सम इणत । ्यरूोपी्यमहाहटे्र् ु भारतणनणमशितानायं सकू्म–्ापाशिणस्-
वस्तािायं ्ौश्ेयस्य च प्याशिप्ाणभ्याच्ा आसीत ्।  एतत ्अणतररच्य ्ृषिमरीणच्ा-
लवङ्ग-एला-तवकसारादीनाम ् अणप अणभ्याञचा आणिक्ेयन आसीत ् । 
्यरूोपी्यसयंस्ास ु जातप्णतसपिाशि्याः ्ारिात ् भारती्यणवपणिर् ु एतेर्ायं वसतनूायं 
मलू्यवदेृः आरमभः जातः, तसमात ् ्ारिात ् प्ाप्यमािः लाभायंशः च क्रमशः 
््यनूताम ् अगच्छत ् । अिनुा एतासायं वाणिणज्य्सयंस्ानायं विशिनस्य णव्ासस्य च 
ए्ः एव मागशिः आसीत ् ्यत ् एताः सयंस्ाः सवप्णतसपणिशि-सयंस्ाः नाश्ये्यःु इणत । 
पररिामतः णवपिीनाम ् अणिग्रहिस्य सपिाशिवशात ् वाणिणज्य्सयंस्ास ु परसपरयं 

चित्रम ् २ – अष्ादशशताबद्यायं भारतम ्
आग्तुयं मागाशिः ।

राचिच्यकम ् -  ्णश्त ् एतादृशः 
व्यवसाण्य्ोद्यमः ्यणसमन ् वसतणून 
््यनूमलू्ेयन क्ररीतवा अणि्मलू्ेयन च 
णवक्ररी्य अ्ाशित ्मखु्यरूपेि वाणिज्ेयन 
लाभायंशः (मनुाफा) अज्यशिते ।
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्यदुाणन आरबिाणन । सप्दशाष्दशशताबद्योमशिध्ेय ्या ्ाऽणप सयंस्ा प्ाप्े अवसरे 
अपरस्याः सयंस्ा्याः समदु्री्यपोतयं णनमजज्यणत सम, मागषेर् ु च बािाः उतपाद्यणत सम 
सामग्रीपरूरतपोतान ् च अग्रे गमनात ् वार्यणत सम । एतत ् वाणिज्यम ् अस्तशस्तबलेन 
प्वतशिते सम, त्ा च व्यापारर्चतषुपीठाः ( व्यापारर् चौण््यायं) दगुषेि सरुक््य्ते सम । 

 सववसतीः दगुाशिवतृ्ाः ्तुधं वाणिज्ेयन च लाभम ्अजशिण्यतुयं सयंस्ा्याः इत्ेयतादृशाणन 
्ा्याशिणि दृष््वा सयंस्ा्याः स्ानी्यशास्ानायं च मध्ेय ्लहस्य णस्णतः उतप्ना । अनेन 
प््ारेि वाणिज्यस्य राजनीतेः च  अ््योऽ््यसमात ् पृ् ्् स्ापनयं  सयंस्ा्ैय(्मपनी) 
्णठनतायं जन्यणत सम । आगच्छ्त,ु पश्यामः, एतत ्सवधं ््म ् अभवत ्? 

ईस्ट-इच्डिया-ससं्ा बङ्गाले राचि्यम ्आरभते । 
 प््मम ्आङ्गली्यम ्उद्योगागारयं (फैकटरी) ए्पञचाशदणि्र्ोडशशततम े(1651) 
वर्षे ह्टगलीनद्याः तटे आरबिम ् । सयंस्ा्याः वणिजः अनेन एव सव्ा्याशिणि साि्यण्त 
सम । एते वणिजः तणसमन ््ाले “फैकटर” इणत उच्य्ते सम ।  एतेर्ाम ्उद्योगागारािाम ्
आभ्य्तरे भा्डागारम ् (वे्यरहाउस इणत) आसीत ् ्यत् णन्याशिता्य वसतणून सङ्गहृ्य्ते 
सम । अत्ैव सयंस्ा्याः ्ा्याशिल्याः आसन ् ्ेयर् ु सयंस्ा्याः अणि्ाररिः णतष्ठण्त सम । 
्ालक्रमिे ्यदा वाणिज्ययं वणिशितयं तदा सयंस््या वणिजः के्रतारः णवके्रतारः च उद्योगागारािायं 
समीपे एव वणसतुयं पे्ररताः । र््िवत्यणि्-ए्ोनणवयंशणतशततम े (1996) वर्धं ्यावत ्
सयंस्ा जनवसतीः पररतः ए्स्य दगुशिस्य णनमाशििम ् आरबिवती आसीत ् । वर्शिद्व्यान्तरयं 
सयंस्ा मगुलाणि्ाररभ्यः उत्ोचयं दत्वा ग्रामत््यस्य सवाणमतवम ्अणप प्ाप्वती । तणसमन ्
ग्रामत््ेय ए्ः ग्रामः “्ाली्ाता” इणत आसीत ््यः अन्तर्ाले ्ल्त्ा इणत नामना 
प्ख्यातः । वतशिमान्ाले एर्ः ्ल्त्ा इणत नामना एव अणभिी्यते । सयंस्ा मगुलसम्ाजम ्
औरङ्गजेबम ्एतस्य प्सतावस्य णवर््ेय सहमतम ्अ्रोत ््यत ्सः सयंस्ा्ैय अशलु य्ं  दत्वैव 
वाणिज्या्य आदशेयं (फरमान) दद्यात ्इणत । 

 सयंस्ा अणि्ाणि्जनपदान ् अणिग्रहीतुयं पवूशितः च एव वतशिमानानाम ् अने्ेर्ाम ्
अणि्ारािायं माध्यमने  आणिक्ेयन लाभग्रहि े सयंलगना आसीत ् । उदाहरिा श्िम ्
औरङ्गजेबस्य आदशेानसुारयं (फरमान) ्ेवलयं सयंस्ा्याः पार्शषे एव मतुिवाणिज्ययं ्तुशिम ्
अणि्ारः आसीत ् । सयंस्ा्याः ्ेय अणि्ाररिः व्यणतिगतरूपेि वाणिज्ययं ्ुवशिण्त सम, 
तेभ्यः एतादृशी सवत्त्ता नासीत ् ।  पर्त ु तादृशःै वणिणगभः अणप शलु्म ् अपशिण्यतुयं 
णनरा्ृतम ्। एतसमात ््ारिात ्बङ्गाले राजसवग्रहियं ््यनूम ्अभवत ्। अतः पनुः एतस्यायं 
णस्तौ बङ्गालस्य शास्ः मणुशशिद्ुलीखानः णवरोियं ्समात ्न ्ु्याशित?् अ्ाशित ्णनश््ेयन 
्ररष्यणत एव । 

फरमान – ्णश्त ्राज्री्यादशेः

तृतीयं चित्रम ्– मद्रासस्य जलपोतैः 
सामग्रीम ्आन्य्त्यः स्ानी्यनौ्ाः, 
णवणल्यम-णसमपसनद्वारा णनणमशितयं 
णचत्म,् सप्र्ष््ठ्यणि्ाष्ादशशत- 
तमवर्शिम ्(1867) ।
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राचि्यतः युद्ाचन यारत ्

 अष्ादशशताबदस्य आरमभ ेसयंस्ा्याः बङ्गालशास्ानायं  च मध्ेय पारसपरर््लहः 
आणिक्ेयन अविशित । औरङ्गजेबस्य मतृ्योः पश्ात ्बङ्गालस्य शास्ाः सवी्यशणतियं  
प्दशशिण्यतमु ्आरबिव्तः । तणसमन ््ाले अ््यक्ेत्ी्यशतिरीनायं णस्णतः अणप तादृशी 
एव आसीत ् । मणुशशिद्ुलीखानात ् पश्ात ् अलीबदधीखानः तदन्तरयं च णसराजदु्ौलाः 
बङ्गालस्य शास्ः जातः । एते सवषे शणतिशाणल-शास्ाः आसन ्। ते सयंस्ा्ैय राज्याणन 
(रर्यासतें) दातुयं णनरा्ृतव्तः । शणतिसमप्नशास्ैः वाणिणज्य्ाणि्ारस्य प्णतदाने 
सयंस्ातः उपहार-रूप-वसतणून (नजराना) ्याणचताणन । शास्ैः सयंस्ा्ैय मदु्राणनमाशििस्य 
अणि्ारः न दत्ः, त्ा च सयंस्ा्याः दगुशिणनमाशिि-्ा्यशिक्रम े अणप प्णतब्िः  
स्ाणपतः । सयंस्ा असमान ् शास्ान ् वञच्यणत इणत एतादृशःै आरोपैः सयंस्ाम ्
आरोप्य्तः शास्ाः इदयं त श्ि म ् उपस्ाणपतव्तः, ्यत ् सयंस्ा्याः ्ारिात ्
बङ्गालसवशि्ारस्य राजसवयं ््यनूयं जा्यते, त्ा च शास्ानायं शणतिः क्ी्यमािा अणसत 
इणत । सयंस्ा राजसवम ्प्त्यपशिण्यतुयं स्नदा न आसीत,् तस्याः ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः 
(्मपनी) अणि्ाररणभः शास्ेभ्यः अपमानजन्पत्ाणि णलणखताणन तैः पत्ैः च 
सयंस्ाणि्ाररिः  तान ्शास्ान ्तेर्ायं शास्ानायं च अणि्ाररजनान ्अणप अपमानण्यतुयं 
प््यत्व्तः । 
 सयंस्ा्याः अणभमतम ् आसीत ् ्यत ् स्ानी्याणि्ाररिाम ् अताण श्ि ्ाणभः 
अभ्य श्िनाणभः सयंस्ा्याः वाणिज्यस्य क्णतः भवणत इणत ।  सयंस्ा्याः णच्तनम ्आसीत ्
्यत ् वाणिज्ययं तदा वणिशितुयं शकनोणत ्यदा सवशि्ारः शलु्म ् अपा्ु्याशित ् । सयंस्ा्याः 
एतणसमन ् तथ्ये णवर्शासः आसीत ् ्यत ् सवी्ययं वाणिज्ययं विशिण्यतुयं सयंस््या सवी्यः 
जनशणतिः अणप विशिनी्या भणवष्यणत इणत । ग्रामाः के्रतव्याः भणवष्यण्त दगुाशििायं च 
पनुणनशिमाशिियं ्ारिी्ययं भणवष्यणत । एतादृशाः पारसपरर््लहाः अनणुदनयं गभीररूपेि 
प्वतशिमानाः आसन,् अ्ततः एतेर्ायं पारसपरर्णवघट्नानायं (ट्राव) पररिणतः पलास्याः 
प्णसद्यदुरूपेि अभवत ्। 

पलासयाः युद्म्
 र्ट्पञचाशदणि्सप्दशशततम े (1756) वर्षे अलीवदधीखानस्य मतृ्योः पश्ात ्
णसराजदु्ौलाः बङ्गालस्य शास्ः जातः । सयंस्ा णसराजदु्ौला इणत नामि्ेयस्य शतेिः 
अतीव भ्यभीता आसीत ् । णसराजदु्ौला-स्ाने सयंस्ा  तादृशयं “्ाष्ठपतु्णल्ारूपयं” 
(्ठपतुली) शास्म ् इच्छणत सम ्यः सयंस्ा्ैय वाणिणज्य्-राज्याणन अ््यसणुविाः 
च सारल्ेयन दद्यात,् एतादृशरे् ु णवर््ेयर् ु च असहमणतयं न प््ट्ेयत ् । सयंस्ा प््यासम ्
अ्रोत ््यत ्णसराजदु्ौलः प्णतद्वण्द्वर् ुशास्तवेन ्स्यणचत ्णन्यणुतिः भवेत ्इणत पर्त ु
सयंस्ा एतणसमन ् ्मशिणि साफल्ययं न अवापनोत ् । सयंस्ा्याः एतादृशयं व्यवहारयं दृष््वा 
प्णतणक्र्यायं ्ुवशिन ्णसराजदु्ौलाः आणदशत ््यत ्सयंस्ा तस्य राज्यस्य राजनैणत्णवर््ेयर् ु
हसतक्ेपयं न ्ु्याशित,् दगुशिणनमाशििप्णक्र्यायं स्ग्ेयत ् णन्यमानसुारयं राजसवयं च अपशि्ेयत ् ।

 
्यदा द्वौ पक्ौ परसपरम ् अ््योऽ््येर्ायं प्णतभतूीः न सवी्ृतव्तौ तदा शास्ेन 
णसराजदु्ौलव्यषेि सवी्ैयः णत्यंशत-्सहस्तयं (30,000) सैणन्ैः सह ्ाणसम-महाहट्-णस्ते 
आङ्गलोद्योगागारे (अयंग्रेजी फैकट्ी) आक्रमियं ्ृतम ्। शास्स्य णसराजदु्ौला-सैणन्ैः 

चित्रम ् 4 – राबटशिकलाइबः ।

(काष्ठपुत्तचलका) कठपुतली  –  एतत ्
ण्णञचत ् क्ररीडन य्ं  भवणत ्यत ्असमाणभः 
सतू्बलेन सवेच्छ्या नत्यशिते । ्यः ्ोऽणप 
जनः ्स्यणचत ् अ््यस्य सङ््ेतैः 
व्यवहरणत तादृशयं जनम ् उपहणसतुयं प्ा्यः 
अ््ेय जनाः तयं “्ाष्ठपतु्णल्ारूपयं 
वदण्त अ्वा अ््ैयः जनैः तसम ै
“्ाष्ठपतु्णल्ा” इणत पदस्य प््योगः 
णक्र्यते ।

चकं भरनतः जानचनत सम ?

ण य्ं  भव्तः जानण्त सम ्यत ्पलासी इणत 
नाम्रियं ्समात ्  ्ारिात ् अभवत ्
? वसततुः एतस्य स्ानस्य वासतणव य्ं  
नाम “पलाशी” इणत आसीत ् पर्त ु
आङ्गली्याः तत् णव्ृणतम ्उतपाद्य पलासी 
इणत ् ृ तव्तः । पलाशपषुपािायं बाह्टल्यात ्
एतस्य स्ानस्य नाम पलाशी इणत 
आसीत ्। पलाशस्य मनोहरैः रतिपषुपैः च 
गलुलालः णनमधी्यते होणल्ोतसवे च तस्य 
प््योगः भवणत । 
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सयंस्ा्याः अणि्ाररिः णनगणडताः, वसतभुा्डागारे च ताल य्ं  स्ाणपतम,् आङ्गली्यानाम ्अस्ताणि 
पररहृताणन, आङ्गलजलपोताः च अणप अणिगहृीताः । तदन्तरयं शास्ः णसराजदु्ौलाः सयंस्ा्याः 
्ल्त्ाणस्ते दगुषे आक्रमियं ्ररष्याणम इणत णि्या ्ोल्ात्ायं प्णत प्णस्तवान ्।

 ्ल्त्ानगरम ् अणप असमा्म ् अणि्ारक्ेत्ात ् बणहभूशितयं भणवष्यणत इणत सचूना्यायं श्रतुा्यायं 
मद्रासे णन्यतुिाः सयंस्ाणि्ाररिः अणप राबटशिकलाइवस्य नेततृवे सव्री्यायं सेनायं तत् पे्णर्तव्तः । इ्ययं 
सेना नौसैणन््यदुपोतस्य साहाय्यम ्अणप प्ापनोणत सम । तदन्तरयं शास्ेन सह रिाङ्गि ेणचर्ालयं 
्यावत ्वणिगवणृत्ः (सौदबेाजी) प्ाचलत ् । अ्ततो गतवा  सप्पञचाशदणि्सप्दशशततम े (1757) 
वर्षे राबटशिकलाइवः पलास्याः क्ररीडाक्ेत्े णसराजदु्ौलाव्यधं णवरुध्य सयंस्ा-सेना्याः नेततृवम ् अ्रोत ् । 
शास्स्य णसराजदु्ौलाव्यशिस्य पराज्यस्य ण्मणप महत्ारियं तस्य सेनापणतर् ु् स्यणचत ्ए्स्य सेनापतेः 
मीरजाफरस्य आङ्गली्यान ्प्णत सहृद्यतापिूशिः व्यवहारः आसीत ्। मीरजाफरणनदषेणशतैः सै््यदलैः ्यदेु 
भागः न गहृीतः । राबटशिकलाइबः णसराजदु्ौलाव्यधं शास्पदात ्णनष्ास्य तयं मीरजाफरम ्इदम ्उकतवा 
सवपक्े अन्यत ्सः तसम ै(मीरजाफरा्य) शास्पदयं दास्यणत । 

स्ोतः -1

सपंननतायाः आश्ासनम्

इङ्लै्डजनाः ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः शास्री्य-महत्व्ाङ््ाक्ाः स्दहेने 
अणवर्शासपिूशिभावेन च पश्यण्त सम । पलासी्यदुात ् पश्ात ् राबटशिकलाइवः आङ्गलसम्ाजः 
्समणैचत ्मखु्यणवदशेमण्त्ि ेणवणल्यमणपटा्य जनवरीमासस्य  ए्ोनर्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े
(1759) वर्षे  ्ल्त्ानगरतः इदयं पत्यं पे्णर्तवान ्– 

पर्त ु एतावती णवशालसत्ा ्स्याणश्त ् वाणिणज्य्सयंस्ा्याः ्ृते महती उपलणबिः 
स्यात ्– अहयं सव्यम ्इदयं णवणच्त्य हर्ाशिणतरे्ेन अणभभतूः अणसम--- एताणन समदृराज्याणन 
अणिग्रहीतुयं ् ाणप समस्या न भणवष्यणत । --- अिनुा एतणद्वर््य य्ं  णनिशि्ययं भवदािीनयं ् रोणम 
्यत ्ण य्ं  णवयंशणतलक्-वैदणेश्मदु्रािायं (सटणलशिन) वाणर्श्ि ा्यः प्ा्तत््यस्य च अणिग्रहियं – 
्णश्त ्एतादृशः णवर््यः अणसत ्यणसमन ्एतावान ््ोलाहलः उणचतः स्यात ्इणत  -- ।

चित्रम ्5 – महा््या्याल्य्क्ः, 
ईसट-इण्ड्या-हाउस, लेडनहाल – 
सट्ीट इणत ।

ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः ्ोटशि-
आफ –प्ापराइटसशि इत्यस्य 
ल्दनणस्ते लेडनहालसट्ीट 
इत्यणसमन ्णनणमशिते ईसट-इण्ड्या – 
हाउस इत्यणसमन ्भवने उपवेशनाणन 
भवण्त सम । एतादृश्याः एव 
्स्याणश्त ्सभा्याः एतत ्णचत्म ्
अणसत ।
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 पलास्याः ्यदुम ् एतसमात ् ्ारिात ् महत्वपिूधं म््यते ्यतो णह अणसमन ् ्यदेु भारते 
ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः एर्ः प््मज्यः आसीत ्। पलास्याः ्यदुात ्पश्ात ्णसराजदु्ौलाः 
माररतः मीरजाफरः च शास्रूपेि स्ाणपतः । सयंस्ा अिनुा अणप शासनस्य दाण्यतवयं 
समभालण्यतुयं सजजा न आसीत ्। तस्याः मलूोद्शे्ययं त ुवाणिज्यस्य णवसतारः आसीत ्। ्यणद 
एतत ् ्ा्यधं स्ानी्यशास्ानायं साहाय्ेयन ्यदुयं णवना एव णसद्ेयत ् तणहशि एतद ध्ं साक्ात ्
राज्यम ्अणिग्रहीतुयं ्ा आवश्य्ता ? इणत णच्तनयं सयंस्ा्याः आसीत ्।

 शीघ्रमवे ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा अनभुतूवती ्यत ्अ्यम ्उपा्यः अणप सरलः नाणसत । 
“्ाष्ठपतु्णल्ारूपशास्ाः” (्ठपतुली) अणप सदा एव सयंस्ा्याः णनदषेशानसुारयं न 
व्यवहरण्त सम । वसततुः तैः अणप सवप्जा्याः दृष्ौ सममानस्य सयंप्भतुा्याः च प्दशशिनयं 
्रिी्ययं भवणत सम ।

 पनुः एतस्याम ्अवस्ा्यायं सयंस्ा ण य्ं  ् ु ्याशित ्? ्यदा मीरजाफरेि सयंस्ा्याः णवरोिः ् ृ तः, 
तदा सयंस्ा तम ्अपा्ृत्य तस्य स्ाने मीर्ाणसमयं शास्पद ेणन्यतुिवती । ्यदा मीर्ाणसमः 
सयंस्ायं बाणितमु ् आरबिवान ् तदा बकसर्यदेु सप्र्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े (1763) वर्षे 
सः अणप सयंस््या पराणजतः । सयंस््या सः बङ्गालतः बणहष्ृतः मीरजाफरः च पनुः 
शास्रूपेि घोणर्तः । अिनुा सयंस््या शास्ा्य प्णतमासयं पञचलक्यं रूप्य्ाणि दातव्याणन 
भवण्त सम । सयंस्ा सवसैणन्व्य्या ध्ं वाणिणज्य्ावश्य्ताभ्यः अ््यबह्टणविव्य्यान ्च 
णनववोढुम ्इतोऽणप अणि्िनम ्इच्छणत सम । सयंस्ा आणिक्ेयन क्ेत्ाणि िनाजशिनयं च इच्छणत 
सम । पञचर्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े (1765) वर्षे मीरजाफरः णदवङ्गतः तणसमन ् ्ाले 
सयंस्ा्याः णवचारिारा सवशि्ा पररवणतशिता आसीत ्। ्ाष्ठपतु्णल्ारूपशास्ैः सह सवस्य  
अणप््यानभुवान ् पश्यन ् कलाइवः अघोर््यत ् ्यत ् अिनुा असमाणभः सव्यमवे शास्पद े
भणवतव्ययं भणवष्यणत इणत ।

 अ्ततः पञचर्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े (1765) वर्षे मगुलसम्ाजा ईसट-इण्ड्या-
सयंस्ा एव बङ्गालप्ा्तस्य प्ा्ताणिपणततवेन (दीवान) णन्यतुिा । अणि्ारप्ाप्ेः पश्ात ्
सयंस्ा बङ्गालस्य णवशालराजसवसयंसािनानाम ् उपरर णन्य्त्िाणि्ारयं प्ापनोत ् । अनेन 
प््ारेि सयंस्ा्याः ्ाणचत ्परुातनसमस्या समाणहता । अष्ादशशताबदस्य आरमभात ्एव 
भारतेन सह सयंस्ा्याः वाणिज्ययं णनर्तरयं विशिते सम । पर्त ुसयंस््या भारते अणि्वसतणून 
णरिटेनतः आनीतस्य सवुिशिस्य प्णतदानेन के्रतव्याणन भवण्त सम । ्यतो णह णरिटेनस्य समीपे 
भारते णवके्रतुयं ण्म ्अणप वसत ुन आसीत ्। पलासी्यदुात ्पश्ात ्णरिटेनतः आगम्यमानस्य 
सवुिशिस्य मात्ा ््यनूा जाता त्ा च बङ्गालस्य आणिग्रहिस्य पश्ात ् त ु णरिटेनतः 
सवुिाशिन्यनस्य आवश्य्ता एव न आसीत ् । अिनुा भारते जा्यमानेन िनाजशिनेन एव 
सयंस्ा सवव्य्यणनणमत् य्ं  िनम ् अजशिण्यतुयं शकनोणत सम । अनेन िनाजशिनेन सयंस्ा भारते 
्ापाशिस्ौश्ेयपटयं के्रतुयं, सवसै््यव्य्यणनणमत् य्ं  िनयं च प्ाप्ुयं शकनोणत सम त्ा च दगुाशििायं 
्ा्याशिल्यानायं च णनमाशििा ध्ं जा्यमानयं व्य्यभारयं सोढुयं शकनोणत सम ।

ससं्ाचिकाररिः “िासकाः” (नबार) जाताः
शास्ः इणत पदने ्ः अणभप्ा्यः आसीत ्? एतस्य ्णश्त ्अणभप्ा्यः त ुअ्यम ्आसीत ्
्यत ्अिनुा सयंस्ा सत्ाशणतिसमप्ना आसीत ्इणत । पर्त ुशासनस्य ्ेचन अ््ेय लाभाः 
अणप  आसन ् । अिनुा सयंस्ा्याः प्त्ेय य्ं  ्मश्ि रः शास्वत ्जीणवतुयं  त्ाणविान ्च 
सवपनान ्द्रष््टम ्आरबिवान ्।

िासकोकाः आके्पाः

त््यणस्तयंशदणि्सप्दशशततम े
(1733) वर्षे बङ्गालस्य 
शास्ेन आङ्गलवणिजायं णवर््ेय 
इदम ्उतिम ्आसीत ्–

्यदा ते वणिजः प््मवारम ्
असमा य्ं  दशेम ् आगच्छन ्
तदा ते सवशि्ारस्य परुतः 
णवन्यपरुससरम ्अवदन ््यत ्
तेभ्यः ्स्यणश्त ् ए्स्य 
उद्योगागारस्य स्ापना्य 
अत्यलपभणूमः दातव्या इणत । 
असमाणभः तेभ्यः भणूमः त ु
दत्ा पर्त ुते  तत् सदुृढदगुधं 
णनमाशिणपतव्तः । दगुधं पररतः  
गहनपररखाः णनमाशिणपताः 
्याः नदीं ्यावत ् प्सतृ्ाः 
आसन ्। न जाने ते णभणत्र् ु
ण््यण्त आगने्यास्ताणि 
स्ाणपतव्तः । ते 
अने्ान ् वणिजः जनान ्
च सवा्यत्ी्ृतव्तः, 
ल क् ा ण ि ् रू प ्य ् ा ण ि 
राजसवरूपेि गहृ्णण्त – ते 
असङ्ख्य्ान ् परुुर्ान ्
मणहलाः च तेर्ाम ्एव दशे े
क्ररीतदासवत ्लु् ठण्त । 
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 पलास्याः ्यदुात ् पश्ात ् बङ्गालस्य वासतणव्शास्ाः एतत ् तथ्ययं सवी्तुधं 
बाध्याः ्ृताः ्यत ् ते सयंस्ा्याः अणि्ाररभ्यः  व्यणतिगतरूपेि उपहाररूपभणूमयं 
बह्टिनयं च दद्यःु इणत ।  सव्ययं राबटशिकलाइबेन एव भारते अपररणमतसमपणत्ः सयंगहृीता ।  
णत्चतवाररयंशदणि्सप्दशशततम े(1741) वर्षे ्यदा सः इङ्गलै्डदशेतः मद्रासयं (वतशिमान-
चै् नैमहानगरम)् आगतवान ्तदा सः अष्ादशवर्धी्यः (18) आसीत ्। सः अत् भारते वारद्व्ययं 
राज्यपालपद े णन्यतुिः, ्यदा सप्र्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े(1767) वर्षे सः राज्यपालपदात ्
सेवाणनवतृ्ः भतूवा सवशि्ाला्य भारतात ्इङ्लै्डयं प्णत प्णस्तवान ्तदा तत् तस्य समपणत्ः 
ए्ाणि्चतशुशतयं, दव््यणि्ै्शतयं (401,102) पौ्ड इणत  आसीत ् । रोच य्ं  तथ्यम ्
इदम ्अणसत ्यत ्राज्यपालस्य सवस्य णद्वती्यणसमन ््ा्यशि्ाले तसम ैसयंस्ाभ्य्तरे व्याप्स्य 
भ्रष्ाचारस्य समाप्ेः ्ा्यशिम ्अणपशितम ्आसीत ्। पर्त ु णद्वसप्त्यणि्सप्दशशततम े(1772) 
वर्षे कलाईबस्य उपरर एव णरिणटशसयंसदा भ्रष्ाचारारोपिाणन आरोणपताणन, सः आतमनः 
उपरर आरोणपतानायं भ्रष्ाचारारोपिानायं णवर््ेय णरिणटशसयंसणद सपष्ी्रियं दातुयं बाध्यः जातः । 
कलाईबस्य अपररणमतसमपत्ःे अजशिनस्ोतायंणस अवैिरूपाणि सण्त इणत ्ारिात ्सवशि्ारः 
तयं स्दहेदृष्््या पश्यणत सम । पनुः सवशि्ारेि भ्रष्ाचारारोपेभ्यः त ुकलाईबः मोणचतः, पर्त ु 
चतःुसप्त्यणि्सप्दशशततम े(1778) वर्षे सः आतमहत्याम ्अ्रोत ्। 
 सयंस्ा्याः सवषे अणि्ाररिः कलाइवः इव समपत्ःे ए्त्ी्रियं न ्तुधं शतिव्तः । 
अने्े सयंस्ाणि्ाररिः णवणविरोगैः ्यदेु च अलपव्यणस एव मतृव्तः । एतत ्अणतररच्य 
ते सवषे एव अणि्ाररिः भ्रष्ाचाररिः असत्यणनष्ठाः च आसन ्इणत एतादृशयं णच्तनम ्अणप 
अनणुचतयं स्यात ् । तेर् ुसयंस्ाणि्ाररर् ुअने्े अणि्ाररिः सािारि्ुटुमबेभ्यः आसन ् । 
एतादृशानाम ्अणि्ाररिायं हाणदश्ि री इच्छा इ्यम ् एव आसीत ््यत ् ते भारते समीचीनत्या  
प्भतूयं िनम ् अजशि्ेय्यःु, त्ा च णरिटेनयं प्णत गतवा सान्दयं जीवनयं ्याप्ेय्यःु इणत । ्ेय 
अणि्ाररिः स्ुशलयं िनाणन नीतवा सवदशेयं  प्णत गतव्तः ते तत् णवलाणसतापिूधं जीवनयं 
्याणपतव्तः । तान ्अणि्ाररिः तत्त्याः जनाः “नबाव” इणत शबदने समबोि्यण्त सम । 
इङ्लै्डे प््यजु्यमानः  “नबाव”- शबदः भारती्य-नवाब शबदस्य एव आङ्गलरूपयं प्ाप्वान ्। 
तत्त्याः जनाः प्ा्यः उप्युशितिानाम ्एतादृशानायं जनानायं गिनायं नतूनिनाढ््ेयर् ु्ुवशिण्त सम त्ा 
च सामाणज्दृष्््या एते अलपाविौ एव िनाढ््याः जाताः इणत रूपेि तान ्जनाः पश्यण्त सम । 
अ््यजनैः एतादृशानायं िनाढ््यानायं नाट्- व्यङ्ग्यणचत्ाणदमाध्यमने उपहासः णक्र्यते सम ।

ससं्ायाः रि्वमानं िासनम्
 ्यणद व्ययं चतःुर्ष््ठ्यसप्दशशत - तमवर्ाशित ् (1767) आरभ्य  
सप्पञचाशदणि्ाष्ादशशत- तमवर्ाशिभ्य्तरे (1857) ईसट-इण्ड्या-सयंस्ाद्वारा 
भारती्यराज्यानाम ् अणिग्रहिस्य प्णक्र्यायं पश्ेयम तणहशि ्ाणनचन महत्वपिूशितथ्याणन परुतः 
आ्याण्त । ्णसमयंणश्त ्अणप अपररणचतक्ेत्े सयंस्ा साक्ात ्आक्रमियं प्ा्यः न अ्रोत ् । 
ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा ्स्य अणप भारती्यराज्यस्य अणिग्रहिात ्पवूधं णवणभ्नराजनैणत्ानाम ्
आण श्ि्ानायं ्ूटनीणत्सािनानायं च प््योगम ्अ्रोत ्।

 चतःुर्ष््ठ्यणि्सप्दशशत-तमवर्शिस्य (1764) बकसर-्यदुात ् पश्ात ्
सयंस्ा भारती्यराज्ेयर् ु आवासी्याणि्ाररिः (रेणजडे्ट् इणत ) णन्योणजतवती । एते 
अणि्ाररिः सयंस्ा्याः राजनैणत्ाः वाणिणज्य्ाः च  प्णतणनि्यः भवण्त सम । 
तेर्ाम ् आवासी्याणि्ाररिायं (रेणजडे्ट्) ्ा्यधं सयंस्ा्याः णहतरक्ियं विाशिपनयं च  
आसीत ् । रेणजडे्टमाध्यमने सयंस्ा्याः अणि्ाररिः भारती्यराज्यस्य आ्तरर्प््रिरे् ु

कलाइरः आतमानं क्ं 

पशयचत सम ?

कलाइवः सयंसदः ए्स्याः 
सणमतेः परुतः चचाशि्ाले 
उतिवान ् आसीत ् ्यत ् पलास्याः 
्यदुात ् पश्ात ् सः बह्टसयं्यमम ् 
आचररतवान ् । आगच्छ्त,ु 
पश्यामः सः ण्म ्अवदत ्–
तदानी्तनीं णस्णतयं मनणस 
्लप्य्त,ु ्यदा अहयं 
पलासीज्यस्य समीपे आसम!् 
तदा ्णश्त ् बलवान ् राजा मम 
परािीनता्याम ् आसीत,् ए य्ं  
समप्ननगरयं मम द्याणश्रतम ्
आसीत ् । तस्य नगरस्य सवषे 
िनाढ््याः महाजनाः च मम 
मोदा्य प््यत्ते सम । अ््योऽ््ययं 
च एतसम ै ्ा्याशि्य पे्र्यण्त 
सम । अहयं तादृश े भा्डागारे 
भ्रमाणम सम ्यत ् ्ेवलयं मम 
्ृते उद्घणटतः आसीत ् तणसमन ्
भा्डागारे च ए्णसमन ् पक्े 
सवुिशिम ् आसीत ् अपरणसमन ्
पक्े च बह्टमलू्यमि्यः आसन!् 
अध्यक्महोद्य! अहयं तदानी्तने 
्ाले आतमनः सयं्यमावस्ायं 
दृष््वा सव्यम ् आश््याशिण्वतः 
अणसम ।

 ¾ गचतचरचिः
्लप्यत ु भवान ् सयंस्ा्याः 
्यवुाणि्ारी अणसत त्ा च 
्ेभ्यणश्त ् णदनेभ्यः भारतम ्
आगतवान ् अणसत । अिनुा 
इङ्गलै्डदशेस्ा्यै सवमात्े पत्यं 
णवणलख्य अत्त्यस्य सवी्य-
ण व ल ा ण स त ा - पू िशि ज ी व न स ्य 
णवर््ेय ज्ाप्यत ु त्ा च 
सवणरिटेनस्जीवनेन सह 
वतशिमानजीवनस्य तलुनायं ्रोत ु।
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अणप हसतक्ेपयं ्तुशिम ्आरबिव्तः आसन ्। अणग्रमः शास्ः ्ः भणवष्यणत ? ्णसमन ्पद े
्ः उपवेक््यणत ? इणत एतादृशान ् णवर््यान ् अणप सयंस्ाणि्ाररिः एव णनश्ेतमु ् इच्छण्त 
सम । बह्टिा सयंस््या राज्ेयर् ु “सहा्य्सण्िः” अणप बलात ्आरोणपतः । ्याणन राज्याणन 
एतादृशीं प्ब्िनव्यवस्ाम ्अङ्गी्ुवशिण्त सम तादृशभे्यः राज्ेयभ्यः सवत्त्सेनास्ापनस्य 
अणि्ारः न दी्यते सम । सयंस्ापक्तः तेभ्यः सरुक्ाव्यवस्ा दी्यते सम । त्ा च 
“सहा्य्सेना्याः” सयंरक्िा्य स्ापना्य च सयंस्ा्ैय राज्याणन िनयं ्यच्छण्त सम । ्यणद 
भारती्यशास्ाः िनस्य प्त्यपशिियं ्दाणचत ्न ्तुधं पार्यण्त सम तदा द्डसवरूपयं सयंस्ा तत ्
ततक्ेत्म ्अ्वा राज्ययं सवाणि्ृतयं ्रोणत सम । उदाहरिा ध्ं ्यदा ररचडशि-वेलेजली-गवनशिर-
जनरलपद े अष्नवत्यणि्सप्दशशततमवर्ाशित ् आरभ्य पञचाणि्ाष्ादशशततमवर्ाशिविौ 
(1798-1805) आसीनः आसीत,् तदा अविस्य शास्ः सवस्य अिशिक्ेत्यं सयंस्ा्ैय 
अपशिण्यतमु ्ईसट-इण्ड्या-सयंस््या बाध्यः ्ृतः ्यतोणह शास्ः सहा्य्सेना्ैय िनयं दातुयं न 
शतिवान ्आसीत ्। अनेन एव प््ारेि सयंस््या हदैराबादस्य अणप अने्क्ेत्ाणि पररहृताणन ।

आवासी्य्ा्यशि्तुशिः (रेणजडे्ट इत्यस्य) ्रीदृशयं सामथ्यधं भवणत सम ?

स्ाटलै्डस्य प्णसदः अ श्िशास्ती राजनैणत्ः  दाशशिणन्ः च जेमसणमलः सयंस्ाद्वारा णन्यतुिस्य 
रेणजडे्ट्स इत्यस्य णवर््ेय इदम ्उतिवान ्– 

वसततुः आवासी्याणि्ारी (रेणजडे्ट) राज्यस्य राजा भवणत । व्ययं तसम ैअप्णतरोिस्य 
सवेच्छापवूशि्णनर्िेाज्ा्याः च अ्तगशितयं ्ा्यधं ्तुधं सवात्त््ययं प््यच्छामः । ्यावतप्यशि्तयं 
स्ानी्यराजा समपिूशित्या अिीनस्ः भवणत त्ा च रेणजडे्ट इणत नामि्ेयस्य 
(आवासी्याणि्ारी) अणि्ाररिः अनसुारम ्अ्वा णरिणटशसवशि्ारस्य अनसुारम ्
अनु् ू लयं च ् ा्यधं ् रोणत तावतप्यशि्तयं सवाशि व्यवस्ा समीचीना आसीत ्। शासन्ा्यषेर् ु
आवासी्याणि्ाररिः (रेणजडे्ट इत्यस्य) प्णतरोियं णवना एव सवधं समीचीनत्या 
चलणत--- ्यदा पृ् ््-त्या ण्मणप आपणततयं भवणत, त्ा च ्यदा राजा पृ् ्् मागशिम ्
आश्र्यणत तदा णरिणटशसवशि्ारः तस्य नपृस्य तादृशम ्आचरिम ्अनणुचतम ्इणत म््यते 
त्ा च तणसमन ््ाले  परसपरयं णवघटनयं णवरोिः णववादः च जा्यते ।
      जेमस-णमलः(१८३२)

स्ोतः - 4

्टीपूसलुतानः – “िेर-ए-मैसरू” इचत

 ्यदा ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा सवी्य-राजनैणत्ानाम ् आण श्ि्ानायं च णहतानायं ह्ास-रूपायं 
णवभीणर््ाम ् अपश्यत ् तदा सयंस््या प्त्यक्सै््याक्रमिस्य मागशिः अणप अङ्गी्ृतः । 
दणक्िभारती्य-राज्यस्य मसैरूस्य उदाहरिने इदयं तथ्यम ्अवग्तुयं शकनमुः ।

 हदैराणलनः ( शासन्ालः ए्र्ष््ठ्यणि्सप्दशशत-तमवर्ाशित ् (1761) 
द्व्यशीत्यणि्सप्दशशत-तमवर्धं (1782) ्यावत ् आसीत)् तस्य च णवख्यातपतु्स्य 
टीपसूलुतानस्य शणतिशाणलशास्स्य  (द्व्यशीत्यणि्सप्दशशत-तमवर्शितः (1782 – 
1799) नवनवत्यणि्सप्दशशततमवर्धं ्यावत)् -     नेततृवे मसैरूराज्यम ्अतीव शणतिसमप्नम ्
अभवत ् । मालाबारतटे जा्यमानयं वाणिज्ययं मसैरूराज्यस्य णन्य्त्ि े आसीत ् ्यतः ईसट-
इण्ड्या-सयंस्ा ्ृषिमरीणच्ाम ् एलायं च क्ररीिाणत सम । पञचाशीत्यणि्सप्दशशततमे

णचत्म ् 6 – सवपतु्ैः णरिणटश-
रेणजडे्टाणि्ाररणभः च सह 
णस्तः शास्ः शजुाउद्ौलाः, 
णटली्ैटलद्वारा रणचतयं णचत्म ् (तैलः, 
ण द्व स प् त ्य ण ि ् स प् द श श त त म व र्शि म ्
(1772 ) । बकसर्यदुात ् परयं जातानायं 
स्िीनायं पररिामतः शास्शजुाउद्ौलः 
अणि्ायंशाणि्ाराः पररहृताः 
आसन,् पर्त ु अत्   सः णरिणटश-
रेणजडे्टाणि्ाररिः समक्े 
सवणचरपररणचत्या राजसीमदु्र्या दृश्यते।

चित्रम ्7 - टीपसूलुतानः

चनषेिाज्ा -  णनदषेशः ।
अिीनस्ता – दै् ्यम ्/ नम्ीभावः ।
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वर्षे (1785) टीपसूलुतानः सवराज्ेय णवद्यमान-पोतस्ान्ैः अ्वा पत्नैः जा्यमाने  
च्दन्ाष्ठस्य ् ृ षिमरीणच्ा्याः एला्याः च णन्याशिते प्णतब्ियं स्ाणपतवान ्। टीपसूलुतानेन 
स्ानी्यवणिजः अणप ईसट-इण्ड्या-सयंस््या सह वाणिज्ययं ्तुधं वाररताः आसन ् । 
टीपसूलुतानेन भारतवाणसणभः फ्ायंसीणसवणिणगभः घणनष्ठसमब्िाः सयंविाशिणपताः स्ाणपताः 
च, तेर्ायं वणिजायं साहाय्ेयन च तेन सवसेना्याः आिणुन्री्रिम ्अणप ्ृतम ्।

 टीपसूलुतानस्य एतादृशान ् प््यासान ् दृष््वा आङ्गली्याः अणत्ुणपताः सञजाताः ।
आङ्गली्याः अनभुवण्त सम ्यत ् टीपसूलुतानः हदैराली च अतीव महत्व्ाङ्णक्िौ 
अणभमाणननौ भ्यङ््रौ च शास्ौ सतः इणत । अतः एतादृशानायं नपृािायं णन्य्त्ियं तेर्ायं दमनयं 
पराभवयं च आवश्य्म ्अणसत । पररिामतः मसैरूराज्ेयन सह आङ्गली्यानायं वारचतष्ु््ययं ्यदुम ्
अभवत ्(ए्ोन सप्र्ष््ठ्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्– ए्ोनसप्त्यणि्सप्दशशततमवर्शिम,् 
(1767-1769 ), अशीत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्– चतरुशीत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्
(1780-1784), नवत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ् – णद्वनवत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्
(1790-1792), नवनवत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्(1799) । श्रीरङ्गपट्मस्य अण्तम्यदेु 
ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा(्मपनी) साफल्यम ्अवापनोत ्। सवी्यायं राजिानीं रक्न ्टीपसूलुतानः 
णदवङ्गतः तदन्तरयं मसैरूस्य राजव्यवस्ा परुातन-वोणड्यार-राजवयंशा्य अणपशिता । अनेन 
सहवै मसैरूस्य उपरर अणप सहा्य्सण्िः बलात ्आरोणपतः ।

णचत्म ्-9 – टीपसूलुतानस्य क्ररीडन य्ं  णसयंहः । 
इदयं टीपसूलुतानस्य ्स्यणचत ्णवशाल्ा्यक्ररीडनस्य णचत्म ्अणसत । एतणसमन ्णचत्े ्णश्त ््ृणत्मणसयंहः 
्णञचत ््यरूोपी्यसैणन्म ्आक्रम्य णतष्ठणत । ्यदा एतस्य क्ररीडन्स्य हसत्लारूपम ्उप्रियं पररभ्राम्यते 
सम तदा ्ृणत्मणसयंहः गजशिणत सम अणप च सैणन्ाभ्य्तरात ्अणप ्रुिक्र्दनयं श्र्ूयते सम । अिनुा एतत ्
क्ररीडन य्ं  लयंदनणस्ते णवकटोरर्या-ए्ड-एलबटशि-सङ्ग्रहाल्ेय स्ाणपतम ्अणसत । म-ैमासस्य चतु् षे णदनाङ््े  
नववत्यणि्सप्दशशततम े(1799) वर्षे च ्यदा सवराजिा््याः श्रीरङ्गपट्मस्य रक्ायं ्ुवशिन ्टीपसूलुतानः 
णदवङ्गतः तदा आङ्गली्याः एतत ्क्ररीडन्म ्अणप सहवै नीतव्तः ।  

चित्रम ् - 8 – टीपसूलुतानस्य पतु्ौ ब्ि्रूपेि 
्ानशिवाणलसस्य परुतः प्सत्ेूयते । डेणन्यलामशिद्वारा 

णचणत्तयं णचत्म ्एतत,्१७९३ ।

हदैराली टीपसूलुतानः च ईसट-इयंण्ड्या-सयंस्ा्याः 
सेनाम ् अने्िा ्यदेु पराणजतव्तौ आसताम ् । 
पर्त ु  णद्वनवत्यणि्सप्दशशततम े वर्षे (1792)  
मराणठनायं हदैराबादणनजामस्य ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः 
च सयं्यतुिसै््याक्रमिात ् पश्ात ् टीपसूलुतानः 
आङ्गली्ैयः सह सण्ियं ्तुधं बाध्यः जातः । एतस्य 
्ृतस्िःे अ्तगशितयं तस्य द्वौ पतु्ौ आङ्गली्ैयः 
ब्ि्रूपेि सवपार्शषे स्ाणपतौ । णरिणटशणचत््ाराः 
एतादृशाणन दृश्याणन सान्दयं णचत््यण्त सम ्ैयः णचत्ैः 
आङ्गलसत्ा्याः णवज्यः दश्यशिते सम ।

नपृच्छणवः प्ा्यः जनश्रणुतणभः इतोऽणप 
प्भावशाणलनी भवणत । प्चणलत््ान्ैः 
तस्य शतेिः प्ाच्ुयषेि ्यशोगानयं णक्र्यते । 
दव््यशीत्यणि्सप्दशशततम े (1782) 
वर्षे मसैरूस्य राजपदालङ््ृतस्य 
टीपसूलुतानस्य णवर््ेय उच्यते ्यत ्ए्दा 
सः सवी्ेयन फ्ायंसी्यणमत्ेि सह आखटेा्य 
वनम ्अगच्छत ्। तत् ्णश्त ्णसयंहः त्योः 
परुतः आगच्छत ् । त्योः भशुु् डी ्ा्यषे 
समप्ाप्े णनणषक्र्या जाता, अणसः अणप 
भमूौ अपतत ् । पनुरणप टीपसूलुतानेन 
शस्तरणहतेन एव णसयंहने सह ्यदुयं ्ृतम,् 
अ्ततः सः ््णञचत ् अणसम ् अणप 
उत्ाणपतवान ्। अ्ते सः णसयंहयं हतवान ्। 
एतस्याः घटना्याः पश्ात ् एव तस्य 
ख्याणतः “शरै –ए-मसैरू इणत नामना जाता । 
तस्य राजपता्ा्याम ्अणप  णसयंहस्य णचत्यं 
णचणत्तयं भवणत सम ।

टीपसूलुतानस्य ््ाः
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मराठासैचनकैः सह युद्म ्

 अष्ादशशताबदस्य अ्ते सयंस्ा मराठाजनान ्णन्य्त्ण्यतुयं तेर्ायं च णवनाशणवर््ेय णच्तण्यतमु ्
आरभत ।  ए्र्ष््ठ्यणि्सप्दशशततम े(1761) वर्षे पानीपतस्य ततृी्य्यदेु पराज्यात ्पश्ात ्
दहेलीतः दशेस्य शासनयं चालण्यष्यामः इणत मराठाजनानायं सवपनः भगनः जातः । ते अने्राज्ेयर् ु
णवभतिाः, एतेर्ायं राज्यानायं शासनयं णसण्ि्या-होल्र-गा्य्वाड-भोंसलेप्भतृीनायं पृ् ्् पृ् ्् 
राजवयंशानाम ्अिीने आसीत ् । एते सवषे णसण्ि्याणदप्मखुाः (सरदार इणत) सववोचचमण्त्िः 
(पेशवा इत्यस्य) अ्तगशिताः राज्यमण्त्म्डली्याः सदस्याः (््फेडरेसी इणत ) आसन ् । 
सववोचचम्त्ी एतस्य राज्यमण्त्म्डलस्य सैणन्ः प्शास्री्यप्मखुः च भवणत सम सः च 
पिुमेध्ेय णनवसणत सम । महादज्ीणसण्ि्या नानाफडनीसः च अष्ादशशताबदस्य अण्तमौ द्वौ 
मराठा्योदारौ राजनीणतज्ौ च आसताम ्।

 क्रणम््यदेुर् ु ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा मराठासैणन्ान ् पराजेतुयं पराभणवतुयं च बाध्यान ्
 

अ्रोत ्। प््म्यदुयं दव््यशीत्यणि्सप्दशशततम े  (1782) वर्षे सालबा्यी इणत सण्िना सह 
समाप्यं, ्यणसमन ्् ोऽणप पक्ः न अज्यत ्। णद्वती्याङ्गलमराठा्यदुयं (त््यणि्ाष्ादशशततमवर्शितः   
(1803) - पञचाणि्ाष्ादशशततमवर्षे (1805) इणत वर्षे अने्ेर् ु  खातेर् ु अ्वा 
अ्यनेर् ु (मोचाशि इणत ) अभवत ् । पररिामतः इदम ्अभवत ््यत ्उडीसा ्यमनुा्याः उत्रभागे 
च णस्तम ् आगरानगरयं दहेलीसणहताः अने्भभूागाः च आङ्गलािीनाः जाताः । अ्ततः  
सप्दशाणि्ाष्ादशशततमवर्ाशित ् आरभ्य ए्ोनणवयंशत्यणि्ाष्ादशशततमवर्ाशिभ्य्त 
(1817-1819) जा्यमाने ततृी्ेय आङ्गलमराठा्यदेु आङ्गली्ैयः मराठासै््यबलयं सवशि्ा 
भणूमसात ् ्ृतम ् । (सववोचचम्त्ी) (पेशवा इणत) पिुतेः अपा्ृत्य ्िशिपरुस्य समीपे णबठूरे 
सेवाणनवणृत्वेतने पे्णर्तः । अिनुा णब्ध्यस्य दणक्ि े णस्ते समपिूषे भभूागे ईसट-इण्ड्या-
सयंस्ा्याः णन्य्त्िम ्अभवत ्। 

सरवोचितायाः अचभक्नम ्(िारा)

 उप्युशिति-णववरिने सपष्म ् अणसत ्यत ् ए्ोनणवयंशशताबदस्य आरमभात ् एव ईसट-
इण्ड्या-सयंस्ा क्ेत्ी्यणवसतारस्य आक्राम्नीतेः अनसुारयं व्यवहरणत सम । लाडशिहणेसटयंगसः 
त््योदशाणि्ाष्ादशशत-तमवर्ाशित ् (1813) त््योणवयंशत्यणि्ाष्ादशशततमवर्धं (1823) 
्यावत ् गवनशिरजनरलपद े आसीत,् तस्य नेततृवे “सववोचचता्याः ्ाणचत ् नतूना नीणतः ईसट-
इण्ड्या-सयंस््या आरबिा । ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः प्णतज्ा आसीत ््यत ्तस्याः सववोचचसत्ा 
अणसत, एतसमात ््ारिात ्सा भारती्यराज्यानाम ्अपेक््या अणि्ाणि्ारसमप्ना अणसत । 
ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा सवणहतरक्ा्ैय भारती्यराज्याणन अणिग्रहीतुयं णवभीणर््ा्याः अ्वा 
भ्यदशशिनस्य (िम्री) च अणि्ारः तस्याः समीपे अणसत इणत म््यते सम । एतादृशी अविारिा 
अन्तर्ाले अणप आङ्गलनीणतर् ु दृश्यते ।
 पर्त ु इ्ययं प्णक्र्या अबािगत्या न प्ाचलत ् । उदाहरिा ध्ं ्यदा आङ्गली्याः 
ण्त्रूस्य(वतशिमान्नाशिट्स्य) लघरुाज्यम ् अणिग्रहीतुयं प््यत्व्तः तदा तत्त्यमणहष्या 
चे् नमम्या सशस्तसङ्घर्शिः आरबिः, आङ्गली्यान ् णवरुध्य च सा आ्दोलनम ् आरभत । 
सा चतणुवधंशत्यणि्ाष्ादशशततम े (1824 )वर्षे आङ्गली्ैयः णनगणडता त्ा च  
ए्ोनणत्यंशदणि्ाष्ादशशततम े(1829) वर्षे ् ारागारे एव तस्याः मतृ्यःु अभवत ्। चे् नममा्याः 
मतृ्योः पश्ात ्ण्त्रूणस्तसयंगोल्याः ्ेनणचत ्णनिशिनप्हररिा रा्य्नाव्यषेि एतत ्आ्दोलनयं

 ¾ गचतचरचिः
्लप्य्त,ु भव्तः 
श्रीरङ्गपट्म्यदु- ्यतुियं  
टीपसूलुतानमतृ्यणुवर््य य्ं  च 
परुातनयं वाताशिपत्द्व्ययं प्ापनवुण्त । 
ए य्ं  वात्ाशिपत्यं  णरिटेनतः 
प््ाणशतम ् अणसत, अपरयं च 
मसैरूतः प््ाणशतम ्अणसत । 
एत्योः द्व्योः वात्ाशिपत््योः ्ृते 
उप्युशितिप््ाणशतघटनानायं णवर््ेय 
पृ् ्् पृ् ्् शीर्श्ि यं  णलख्त ु।

कनफेडिरेसी – घटब्िनम्

चित्रम ्– 10 - लाडशिहणेसटयंगसः ।
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्य्ावत ्स्ाणपतम ्। सवशितः सः सम श्िनम ्साहाय्ययं च प्ापनोणत सम, तसमात ्
्ारिात ्सः बहूणन णरिणटशणशणबराणि अणभलेखान ्च नाणशतवान ्।  अ्ततः 
तम ् अणप  आङ्गली्याः गहृीतवा  णत्यंशदणि्ाष्ादशशततम े (1830) वर्षे 
मतृ्यदु्डेन दण्डतव्तः । णवरोिस्य एतादृशाणन बहूणन उदाहरिाणन भव्तः 
एतणसमन ्एव पसुत्े अग्रे पणठष्यण्त ।

 णत्यंशदणि्ाष्ादशशततम-दश्स्य (1830) अ्ते ईसट-इण्ड्या-
सयंस्ा रूसस्य प्भावात ्अतीव भ्यभीता आसीत ्। ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्याः 
भ्यम ् आसीत ् ्यत ् ्दाणचत ् रूसस्य प्भावः समपिूशि-एणश्या्यायं प्स्यशि 
उत्रपणश्मक्ेत्ेभ्यः भारतम ्अणप सवाणिपत्ेय न स्ाप्ेयत ्। एतसमात ्भ्यात ्
एव आङ्गली्याः इदानीम ् उत्रपणश्मभारतस्य उपरर अणप  सवाणिपत्ययं 
स्ापण्यतमु ् इच्छण्त सम । ते अष्णत्यंशदणि्ाष्ादशशत-तमवर्धं (1838)    
णद्वचतवाररयंशदणि्ाष्ादशशत-तमवर्धं (1842) चा्तरा अफगाणनसतानेन सह 
दीघश्ि ालीनयं     ्यदुम ्अ्यदुध््य्त त्ा च तत् अप्त्यक्सयंस्ाशासनयं   स्ाणपतव्तः । 
आङ्गली्ैयः णत्चतवाररयंशदणि्ाष्ादशशततम े (1843) वर्षे णस्िप्ा्तः 
अणप अणिगहृीतः । ततः परयं पञचनदस्य क्रमः आसीत ् । अत् महाराजेन 
रिजीतणसयंहने ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा्ैय मनोणभलार्यं परूण्यतमु ्अवसरः न दत्ः । 
 ए्ोनचतवाररयंशदणि्ाष्ादशशततम े (1839) वर्षे रिजीतणसयंहस्य मतृ्यःु 
अभवत,् तस्य मतृ्योः पश्ात ्पञचनद-राज्ेयन (रर्यासत) सह णचर्ालयं ्यावत ्
्यदुद्व्यम ्अभवत ्अ्ततः  ए्ोनपञचाशदणि्ाष्ादशशततम े(1849) वर्षे 
आङ्गली्ैयः पञचनदराज्यम ्अणप अणिगहृीतम ्।

चरलयनीचतः
 अणिग्रहिस्य अण्तमक्राण्तरूप-लहरी  (1848) र्ट्पञचाशदणि्ाष्ादशशत-तमवर्ाशिभ्य्तरे (1856) 
णन्यतुिराषट्ाध्यक्स्य (गवनशिर-जनरल) लाडशिडलहौजीव्यशिस्य शासन्ाले प्ाचलत ्। लाडशिडलहौजी ए्ायं नतूनायं नीणतम ्
अङ्गी्ृतवान ््यस्ैय सः णवल्यनीणतः इणत नाम अददात ्। एतस्याः नीतेः णसदा्तः अ्यम ्आसीत ््यत ््यणद ्स्यणचत ्
शास्स्य मतृ्यःु भवणत त्ा च  ्यणद तस्य शास्स्य ् णश्त ्उत्राणि्ारी परुुर्ः नाणसत तणहशि तस्य राज्यस्य अणिग्रहिम ्
आङ्गली्ैयः ्ररष्यते अ्ाशित ्तत ्राज्यम ्“ईसट-इण्ड्या-्मपनी” इत्यस्य  भभूागा्तगशितयं समाणवष्यं भणवष्यणत इणत । 
एतस्य नीतेः आिारेि क्रमशः सतारा (1848), सयंबलपरुम ् (1850), उद्यपरुम ्(1852),नागपरुम ्(1853) अणप च 
झायंसी (1854)इत्यादीणन राज्याणन आङ्गलािीनाणन जाताणन ।

 अ्ततः र्ट्पञचाशदणि्ाष्ादशशत-तमवर्षे (1856) “ईसट-इण्ड्या-्मपनी” इणत सयंस्ा-द्वारा अविः 
अणप सवािीनः ्ृतः । इदानीम ् आङ्गली्ैयः ्णश्त ् नतूनः त श्ि ः उपस्ाणपतः । ते अवदन ् ्यत ् अविस्य जनतायं 
तत्त्यशास्स्य (नवाबस्य) ्ुशासनात ्मोचण्यतमु ्असमा य्ं  ्तशिव्यम ्अणसत,  अतः प्णतबदाः भतूवा व्यम ्अविम ्
अणिग्रहीतुयं बाध्याः समः ! सवी्ययं णप््यशास य्ं  राजणसयंहासनात ्अपसाररतयं दृष््वा अविस्य जनता कु्रदा जाता त्ा च 
सा अणप  सप्पञचाशदणि्ाष्ादशशततम-वर्धी्ये (1857) महाणवद्रोह ेसणममणलता ।

 ¾ गचतचरचिः
्लप्यत,ु ्यत ् भवान ् शास्स्य भ्रातसुपतु्ः अणसत भवान ् बाल्यात ् एव बोणितः अणसत ्यत ् ए्णसमन ् णदने भवान ्
राजणसयंहासनारूढः भणवष्यणत । अिनुा भवान ्अवगच्छणत ्यत ्णवल्यनीतेः ्ारिात ्आङ्गली्याः भव्तयं राजणसयंहासनस्य 
आरोहिात ्वार्यण्त । भवान ्तदा ण्म ्अनभुणवष्यणत ? राजणसयंहासनम ्अलङ््तुधं भवान ्ण य्ं  ्ररष्यणत ?

चित्रम-्11 महाराजस्य रिणजतणसयंहस्य राजसभा
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चित्रम ्- 11. (अ), (ब), (स) – भारते आङ्गली्यानायं प्सर्ती 
सत्ा ।
एताणन मानणचत्ाणि भारतस्य वतशिमानराजनैणत्मानणचत्ेि सह 
सयंस्ाप्य पश्य्त ु। णत्र् ुमानणचत्ेर् ुताणन क्ेत्ाणि पररणच्व्त ु्याणन 
क्ेत्ाणि णरिणटशशासना्तगशिताणन न आसन ्।

चित्रम-्11 (स) भारतम,् सप्तपञिाििचिकाष्ािििततम-रष्वम ्(1857)

लाहौरः

चिलली

लखनरुः बनारसः

कलकत्ता

कलकत्ता

मुमबयी पूनाः

मैसरूः मद्ासः

गोरा

श्ीलङ्का

हैिराबािः

काठमा्डुिः

चित्रम-्11 (अ) भारतम,् सप्नवत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ् (1797)

लाहौरः

चिलली

लखनरुः
बनारसः

कलकत्ताकलकत्ता

मुमबयी

मैसरूः मद्ासः
गोरा

श्ीलङ्का

चहनिमहासागरः

हैिराबािः

काठमा्डुिः

चरिच्टििासनसय अिीनके्त्राचि
चरिच्टििासनसय अनिीनके्त्राचि

चरिच्टििासनसय अिीनके्त्राचि
चरिच्टििासनसय अनिीनके्त्राचि

चित्रम-्11(ब) भारतम,्ितराररंििचिकाष्ािििततम-रष्वम ्(1840)

लाहौरः

चिलली

लखनरुः
बनारसः

कलकत्ता

मुमबयी

मैसरूः
मद्ासः

गोरा

श्ीलङ्का

चहनिमहासागरः

हैिराबािः

काठमा्डुिः

चरिच्टििासनसय अिीनके्त्राचि
चरिच्टििासनसय अनिीनके्त्राचि
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नूतनिासनसय स्ापना
 गवनशिरजनरल इणत पदारूढः वारेनहणेसटयंगसः णत्सप्त्यणि्सप्दशशततमवर्शितः – प््
चाशीत्यणि्सप्दशशततमवर्श्ि ालाविौ  (1773-1785) तेर् ुबह्टर् ुमहत्वपिूषेर् ुजनेर् ु
्णश्त ्ए्ः आसीत ््यः ईसट-इण्ड्या-्मपनी इणत सयंस्ा्याः शणतिणवसतारे महत्वपिूाधं 
भणूम्ाम ्उढवान ्। ्यदा वारेन-हणेसटयंगसः प्शास्ः जातः तदा ईसट-इण्ड्या-्मपनी इणत 
सयंस्ा न ्ेवलयं बङ्गाले एव अणप त ुबमबईमद्रास्योः सत्ाम ्अ्ाशित ्शासनाणि्ारम ्
अणप प्ाप्वती । णरिणटशक्ेत्ाणि स्लूत्या प्शास्री्यघटे्र् ु णवभतिाः आसन ् ्ेय 
आवासी्य्ा्याशिल्याः(पे्णजडेंसी) इणत रूपेि उच्य्ते सम । तणसमन ् ्ाले पे्णजडेंसीत््यम ्
आसीत ् – बङ्गाल-मद्रास-बमब्यी-महानगराणि । प्त्ेय य्ं  शासनयं राज्यपालस्य पार्शषे 
भवणत सम । सः सववोचचराषट्ाध्यक्ः(गवनशिरजनरल इणत) भवणत सम । वारेनहणेसटयंगसः 
अने्ाणन प्शास्री्यसयंशोिनाणन अ्रोत ् । ््या्यक्ेत्े तस्य सयंशोिनाणन णवशरे्त्या 
उललेखनी्याणन आसन ्।

 णद्वसप्त्यणि्सप्दशशततम-वर्ाशित ् (1772) ्ाणचत ् नतूना ््या्यव्यवस्ा 
स्ाणपता । एतस्याः व्यवस्ा्याः अ्तगशितयं प्ाविानयं ्ृतयं ्यत ् प्त्ेय य्ं  जनपद े द्वौ 
््या्याल्यौ भणवष्यतः – द्डाणि्रिी्य-््या्याल्यः (फौजदारी््या्याल्यः) राजसभी्य-
््या्यः (दीवानी््या्याल्यः) च । दीवानी््या्याल्यानायं प्मखुाः ्यरूोपी्यम्डलािीक््ाः 
भवण्त सम । तेर्ायं ्यरूोपी्यम्डलािीक््ािायं मागशिदशशिनयं मौलवीजनाः णह्दपुण्डताः 
च भारती्याणिणन्यमानायं व्याख्यायं ्ृतवा ्ुवशिण्त सम । सै््य््या्याल्याः अिनुा अणप 
्ाजी-मफुती इत्ेयत्योः(मणुसलम््या्यािीश्योः) अ्तगशिताः आसन ् । पर्त ु ते अणप 
म्डलािीक््स्य मागशिदशशिनेन ्ा्यधं ्ुवशिण्त सम ।

चित्रम ्- 12 – वारेन-हणेसटयंगस-महोद्ेय अणभ्योगः,आर.जी.पालाडशिद्वारा णचणत्तम,्ए्ोननवत्यणि्सप्दशशततमवर्शिम ्(1789)
्यदा वारेनहणेसटयंगसः पञचाशीत्यणि्सप्दशशततम-ेवर्षे (1785) इयंगलै्डयं प्णतगतवान ्तदा तत् ऐडम्डव ष्े व्यशिः तस्योपरर आरोपिम ्आरोणपतवान ्
्यत ्तेन बङ्गालस्य शासनयं समीचीनत्या न चाणलतम ्। एतस्य आरोपिस्य ्ारिात ्हणेसटयंगसस्य उपरर णरिणटशसयंसणद महाचभयोगः चाणलतः, ्यः 

महाणभ्योगः सप्वर्ाशिणि ्यावत ्अचलत ्। 

काजी – ्णश्त ्मणुसलम््या्यािीशः ।

मुफती – मणुसलमसमदुा्यस्य ्णश्त ्
््या्यणवद ््यः अणिणन्यमानायं व्याख्यानयं 
्रोणत । ्ाजी-परामषृ्-््या्यानसुारयं सः 
णनिशि्यान ्श्राव्यणत ।

महाचभयोगः – ्यदा इङ्लै्डस्य 
हाउस आफ ्ामयंस इत्यणसमन ् ्म ्
अणप जनयं णवरुध्य दरुाचरिस्य आरोपः 
अरोप्यते तदा हाउस आफ लाड्शिस 
(सयंसदः उपररसदने) इत्यणसमन ्  तयं जनयं 
णवरुध्य अणभ्योगः चलणत । एर्ः एव 
महाणभ्योगः इणत उच्यते ।
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 ्ाणचत ् महती समस्या इ्यम ्  आसीत ् ्यत ् रिाह्मिपण्डताः िमशिशास्तािायं पृ् ्् 
पृ् ्् शाखानाम ्अनसुारयं स्ानी्याणिणन्यमानायं पृ् ति्या व्याख्यानयं ्ुवशिण्त सम । एताः 
पृ् तिाः समापण्यतुयं समतायं च आनेतुयं १७७५तमवर्षे ११पण्डतेभ्यः भारती्याणिणन्यमानायं 
ण्णञचत ् सङ््लनयं सजजी्तुधं ्ा्यशिम ् अणपशितम ् । एन.बी.हालहडेमहोद्यः 
एतस्य सङ््लनस्य आङ्गलभार््या अनवुादम ् अ्रोत ् । १७७८तमवर्धं ्यावत ्
्यरूोपी्य््या्यािीशभे्यः मणुसलमाणिणन्यमानायं ्ाणचत ् सयंणहता सजजी्ृता । १७७३ 
तमवर्शिस्य रेग्यलेुणटयंगाणिणन्यमस्य अ्तगशितम ् ए्स्य नतूनस्य सववोचच््या्याल्यस्य 
स्ापना ्ृता । एतदणतररच्य ्ल्त्ा्यायं णनवेदनी्य (अपीली्य)-सदर-णनजामत-
््या्याल्यस्य अणप स्ापना ्ृता ।

 भारती्यजनपद ेजनपदािीक््पदयं (कलेकटर)सववोचचपदयं भवणत सम । ्य्ा नामना एव 
ज्ा्यते,तस्य  प्मखु्ा्यधं राजसवस्य ए्त्ी्रियं ््या्यािीशानाम ्आरक््ाणि्ाररिाम ्
आरक््ानायं च साहाय्ेयन जनपद े अणिणन्यमी्यव्यवस्ा्याः  च णक्र्या्व्यनयं भवणत  
सम । तस्य ्ा्याशिल्यः – ्लेकटरेट- इणत अ्ाशित ् सत्ासयंरक्ि्योः नतून्े्द्रयं जातम ्
आसीत,् ्येन परुातनसत्ा्े्द्राणि अनपु्यतुिाणन ्ृताणन ।

ससं्ायाः (कमपनी) सेना
ईसट-इण्ड्या-्मपनी इणत सयंस्ा्याः आगमनेन सह एव भारते प्शासणन्-सयंशोिनानायं 
दृष्््या नतूनणवचाराः त ुआगताः पर्त ुतस्याः वासतणव्री सत्ा सै््यशतिौ आसीत ् । 
मगुलसै््ययं मखु्यरूपेि प्णशणक्तार्शारोणहरूपेि पदाणतः च आसीत ्। तेभ्यः शरस्िानस्य 
खड्गचालनस्य च प्णशक्ियं दी्यते सम । सेना्याम ्अर्शरोह्यादीनायं प्भावः भवणत सम, 
त्ा च मगुलसाम्ाज्ेयि ्स्याणश्त ् णवशाल-व्यवसाण्य्-प्णशणक्त-पदाणत-सेना्याः 
आवश्य्ता न अनभु्ूयते सम । ग्रामीिक्ेत्ेर् ु सशस्त्ृर््ािायं व्याप्सङ्ख्या  
आसीत ् । स्ानी्यभसूवाणमनः मगुलेभ्यः आवश्य्ता्यायं सत्यायं पदाणतसैणन्ानाम ्
उपलबितायं ्ार्यण्त सम ।

 अष्ादशशताबद े ्यदा अवि-बनारससदृशेर् ु राज्ेयर् ु ्ृर््ान ् सेनायं प्वेश्य तेभ्यः 
अणप व्यवसाण्य्सै््यप्णशक्ियं दातुयं मगुलाः आरबिव्तः, तदा णस्णतः पररवणतशितमु ्
आरबिा । ईसट-इण्ड्या-्मपनीद्वारा सवसै््या्य सैणन्प्वेशप्णक्र्या आरबिा त्या 
अणप मगुलवत ्एव प्णक्र्या अङ्गी्ृता । आङ्गली्याः सवसेना्ैय णसपॉ्यामधी (सेना) 
(णसपा्य इणत शबदः भारती्य- “णसपाही” इणत शबदस्यैव णव्ृतरूपम ् अणसत) इणत 
पदस्य प््योगयं ्ुवशिण्त सम । 

 णवयंशत्यणि्ाष्ादशशततम-दश्ात ् (1820) ्य्ा ्य्ा ्यदु्ला पररवणतशितमु ्
आरबिा ईसट-इण्ड्या-्मपनी-सेना्याम ् साणदसै््यदलानाम ् आवश्य्ता ््यनूा  
जाता । तत् ् ारिम ्इदम ्आसीत ््यत ्णरिणटशसाम्ाज्ययं बमाशि-अफगाणनसतान-णमश्ररे् ुअणप 
्यदुध््यते सम तत्त्याः सैणन्ाः मस्ेट-मचैला् इत्याणदभशुणु्डणभः समण्वताः भवण्त 
सम । ईसट-इण्ड्या-्मपनी इणत सयंस्ा्याः सेना्याः सैणन्ैः पररवणतशितसै््यावश्य्तानाम ्
अविानयं ्रिी्ययं भवणत सम त्ा च अिनुा तेर्ायं पदाणतसै््यसमहूः अणि्महत्वपिूशिः 
जा्यते सम ।

 ए्ोनणवयंशणतशताबदस्य आरमभ े आङ्गली्याः ्स्याणश्त ् समरूपसैणन्सयंस्ृत्ःे 
णव्ासम ् आरबिव्तः आसन ् । सैणन्ाः ्यरूोपी्यशलै्या प्णशक्िम ् अभ्यासः

“अहयं सवषेर्ायं शत्मु ् उतपीड य्ं  च 
अणभलक््य महाणभ्योगयं चाल्याणम ।”

वारेन-हणेसटयंगस-णवर््य्े महाणभ्योगे 
चचाशि्ाले ऐडम्डब श्ि महोद्यः 
उत्जेनापिूशिभार्िम ् अददात ् तस्य 
भार्िस्य ्णश्त ्अयंशः अत् प्सत्ूयते 

एडम्डव ष्े व्यशिः अवदत ्
्यत ् अहयं तस्य  (हणेसटयंगसस्य) 
उपरर भारती्य-जनानायं पक्तः 
महाणभ्योगयं चाल्याणम ्ेयर्ायं 
जनानाम ् अणि्ारान ् सः 
सवशि्ा नष्ी्ृतवान,् ्ेयर्ायं 
जनानायं दशेयं सः मरुस्लयं 
्ृतवान ् । अ्ते अहयं 
मानवसवभावनाणमन  स्तीपरुुर्-
नाणमन सवाशि्यवुगशिजननाणमन 
पदिाररनाणमन सवषेर्ायं  च 
सामणूह्शत्ोः उतपीड्स्य च 
उपरर महाणभ्योगयं चाल्याणम । 

िम्विास्त्रम ् – सयंस्ृतस्य तादृश्यः 
्ृत्यः ्यास ु सामाणज्-व्यवहारस्य 
आचरिस्य णसदा्तानायं च व्याख्यानयं 
णक्र्यते ताः ्ृत्यः िमशिशास्तरूपेि 
उच्य्ते । िमशिशास्ताणि ईसापवूधं 
५०० वर्षेभ्यः अणप पवूधं णलणखताणन 
आसन ्।

आरोही (सरार - अश्ारोही

मसके्ट – (दीघशिभशुु् डी) – पदाणत-
सैणन्ैः प््यजु्यमाना दीघशिभशुु् डी ।

मैिलाक – (परुाभशुु् डी) – 
प्ारणमभ््ाणल्ा भशुणु्डः, 
्यस्यायं  सफोट्चिूशिम ्अणगनश्ा््या 
प्जवाल्यते सम ।
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अनशुासनयं च णशक््य्ते सम । अिनुा तेर्ायं जीवनयं पवूाशिपेक््या अणप आणिक्ेयन  णन्यण्त्तम ्
आसीत ्। एतणसमन ्प््यासे ्ृते सणत ्दाणचत ्समस्याः अणप परुतः आ्याण्त सम ्यतोणह 
प्णशणक्तसैणन्ानायं सेना्याः णन्योजनस्य ्ाले आङ्गली्याः ्दाणचत ्जातेः समदुा्यस्य 
च भावनानाम ् अणप अवहलेनयं ्ुवशिण्त सम । ्ामयं जनाः ् य्ं सवजाती्यभावनाः 
िाणमश्ि भावनाणवर््ेय च एतवत्या सरलत्या ् य्ं त्यतुियं  शकनवुण्त सम ? ण य्ं  ते आतमानयं 
सवसमदुा्यस्य सदस्यरूपेि अदृष््वा ्ेवलयं सैणन्म ्एव म्तुयं शतुिवण्त सम ?

 सैणन्ाः ण्म ्अनभुवण्त सम ? सवजीवनयं सवपररच्ययं च, अ्ाशित ् ते ्े सण्त ?, 
एतयं णवचारम ्अनभु्ूय ्याणन पररवतशिनाणन जा्यमानाणन आसन,् ताणन पररवतशिनाणन सैणन्ाः 
् य्ं दृष्व्तः ? सप्पञचाशदणि्ाष्ादशशत-तमवर्शिस्य (1857) णवद्रोहिे व्ययं जानीमः 
्यत ्सैणन्ाः तेर्ायं मनोगतभावाः च ्े आसन ्? इणत । एतस्य णवद्रोहस्य णवर््ेय भव्तः 
पञचम ेअध्या्ेय पणठष्यण्त ।

चनषकष्वः
 ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा वाणिणज्य्सयंस्ा्याः णवसतारद्वारा ्ालक्रमिे भौगोणल्री 
औपणनवेणश्री च शणतिरूपेि पररिता । ए्ोनणवयंशत्याः शताबद्याः आरमभ े
नतूनवाषपप्णविःे प््योगेि एर्ा प्णक्र्या इतोऽणप तीव्ा जाता ।  तावतप्यशि्तयं समदु्रमागषेि 
भारतयं प्ाप्ुयं र्ड् अष्ौ वा मासाः लगण्त सम । वाषपद्वारा चाल्यमानैः ्यानैः एर्ा ्यात्ा 
सप्ाहत््ेयि भवणत सम । तदन्तरयं बहवः आङ्गली्याः स्ुटुमबयं भारतसदृशयं सदुरूदशेम ्
आग्तुयं प्ारबिव्तः । 

 सप्पञचाशदतु्र-अष्ादशशततम-वर्धं (1857) ्यावत ् भारती्योपमहाद्वीपस्य 
णत्र्णष्ठ-(63) प्णतशतयं भभूागे त्ा च अष्सप्णत-(78)प्णतशतयं जनसङ्ख्या्यायं सयंस््या 
साक्ात ् शासनयं स्ाणपतम ् आसीत ् । दशेस्य णशष् े भभूागे जनसयंख्या्यायं च सयंस्ा्याः 
अप्त्यक्ः प्भावः आसीत ्अनेन प््ारेि व्यवहारर्सतरेि ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा समपिूधं 
भारतयं सवणन्य्त्ि ेसवी्ृतवती आसीत ्।

चित्रम ्  13- सयंस्ा्याः ्ा्यशि्ताशि 
बङ्गालस्य सादी, ्ेनणचत ् अज्ातेन 
भारती्यणचत््ारेि णनणमशितयं णचत्म,्   
अशी त्य णि्सप्दशशततम-वर्शिम ्
(1780).

मराठामसैरूसै््यदलाभ्यायं सह जात्यदुानायं 
पश्ात ् ईसट-इण्ड्या-सयंस्ा सवसाणद-
सै््यदलस्य  द्रढी्रिस्य महत्वम ्
अवगतवती ।
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अनयत्र

िचक्िाफ्रीकायां िासराचि्यम्

डचवाणिजः सप्दशशताबद े दणक्िाफ्री्ायं प्ाप्व्तः । शीघ्रम ् एव तत् 
दासवाणिज्यम ् आरबिम ् । जनान ् ब्ि्ान ् ्ृतवा ऋङ्खलाणभः बदध्वा 
दासणवपणिर् ुणवके्रतमु ्आरबिाः ।  चतणुस्तयंशदतु्राष्ादश-शततम-वर्षे (1834) 
दासप््ा्याः अ्त्ाले अफ्री्ा्याः दणक्ि्ोि े णस्ते ्ेप इत्यणसमन ्
णनजसवाणमतवे दासानायं सङ्ख्या चतःु सप्त्यणि्सप्शदतु्रर्ड्णत्यंशतसहस्म ्
(36,774) आसीत ्।

चतणुवधंशत्यणि्ाष्दशशततम े वर्षे (1424)  ्ेप इत्यस्य ्यात्ी तत्त्यस्य 
साक्ात्ार्ृतस्य लीलाम्यक्र्यस्य णववरियं प्सतौणत – 

“एतस्यायं सचूना्यायं प्ाप्ा्यायं सत्यायं ्यत ् पशनूायं ्ृष्यतुपादानायं लीलाम्यक्र्यियं भणवष्यणत.. असमाणभः सवश्टयं नतूनवरृ्भौ के्रतुयं 
स्णगतम ्।  लीलाम्यक्ररी्यमािा्यायं सामग्याः अ्तगशितयं ्ाणचत ्स्तीदासी तस्याः च त््यः बाल्ाः आसन ्। ्ृर््ाः पशवुत ्एव तान ् 
परीणक्तव्तः । ते णस्तणशर्शाद्यः पृ् कपृ् ्् णवके्रतभृ्यः णवक्रापण्यताः । माता णच्त्या  वेदन्या अश्रपुिूशिनेत्ाभ्यायं च णशशनू ् प्णत 
अपश्यत ्। दःुणखताः बालाः व्या्ुलत्या माताणपतरौ आणश्ष्व्तः । एतत ्हृद्यणवदार य्ं  दृश्यम ्आसीत ्। तत् णवपरीता णस्णतः अणप 
असमाणभः दृष्ा तत् णवद्यमानदशश्ि ानायं णसमतमखुाणन आसन,् ते च असयंवेदनशीलाः आसन ्।

नाईजल-वोडशिनद्वारा णलणखतम,् द चनेस दटे बा्य्ड अस : ए णहसट्ी आफ सलेवरी एट द ्ेप,र््िवत्यणि्ै्ोनणवयंशणतशततमवर्शिम ्(1996)

पुनः समरनतु -  

1. णनमनणलणखतस्य ्यगुम रच्य्तु

दीवानी    टीपसुलुतानः

“शरे-ए-मसैरूः”    भरूाजसवसङ्ग्रहिस्य अणि्ारः

फौजदारी््या्याल्यः    णसपा्य इणत

रानीचे् नममा    भारतस्य प््मराषट्ाध्यक्ः(गवनशिरजनरल) इणत

सैणन्ः      सै््य््या्याल्यः (फौजदारी््या्याल्यः)

वारेन-हणेसटयंगसमहोद्यः  ण्त्रेू आङ्गलणवरोणिनः आ्दोलनस्य 
     नेततृवम ्अ्रोत्
2. ररतिस्ानाणन परू्यत – 

्)   बङ्गप्ा्ते आङ्गली्यानायं ज्यः --- इत्यस्य ज्यात ्आरबिा ।

ख) हदैराणलटीपसूलुतानौ ---शास्ौ आसताम ्।

ग)  डलहौजी –इत्यस्य णसदा्तयं णक्र्या्वण्यतवान ्।

घ) मराठाराज्याणन मखु्यरूपेि भारतस्य ---भागे णस्ताणन आसन ्।

आगछनतु, कलपयामः

भव्तः अष्ादशशताबद्याः अण्तम े
अ्वा ए्ोनणवयंशणतशताबद्याः 
आरमभ े इङ्गलै्डदशे े णनवसण्त । 
णरिणटशणवज्यस्य ््ाणवर््ेय भवतायं 
्ा प्णतणक्र्या भणवष्यणत ? समर्त ु
्यत ्भव्तः तत् अने्ेर्ायं गच्छताम ्
अणि्ाररिाम ्अगणितिनाजशिनस्य 
च णवर््ेय ज्ातव्तः ।
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3.  उणचतम ्अनणुचतयं च ज्ाप्य्त ु– 

्)  मगुलसाम्ाज्यम ्अष्ादशशताबद ेदृढताम ्प्ाप्वत ्।

ख)  इङ्णगलश-ईसट-इण्ड्या इणत सयंस्ा भारतेन सह वाणिज्य्त्धी ए्मात्यं ्यरूोपी्यसयंस्ा आसीत ्।

ग)  महाराजः रिजीतणसयंहः पञचनदस्य राजा आसीत ्।

घ)  आङ्गली्याः सवाणि्ृतक्ेत्ेर् ु्ाणनचन अणप शास्री्यपररवतशिनाणन न  अ्ुवशिन ्।

आगचछनतु चरिारयामः –

4.  ्यरूोपी्यव्यापारर्सयंस्ाः भारतयं प्णत ण्म्शिम ्आ्ृष्ाः भवण्त सम ?

5.  बङ्गप्ा्तस्य शास्ानाम ् (नवाब) ईसट-इण्ड्या-्मपनी इणत सयंस्ा्याः च मध्ेय ्ान ् णवर््यान ् अणभलक््य  
 णववादाः आसन ्?

6.  भपू्शासणन्ाणि्ारस्य अ्वा सत्ा्याः( दीवानी इणत) प्ाप्ेः पश्ात ्ईसट-इण्ड्या इणत सयंस्ा ् य्ं लाभाण्वता जाता ? 

7.   ईसट-इण्ड्या इणत सयंस्ा टीपसूलुतानात ्ण्म ध्ं णबभणेत सम ?

8.  “सहा्य्-सण्िः” (“सणबसणड्यरी-एला्ययंस”) इत्यस्याः व्यवस्ा्याः व्याख्यायं ्ुवशि्त ु।

9.   सयंस्ा्याः शासनयं भारती्य-नपृ-शासनात ्् य्ं णभ्नम ्आसीत ्?

10. सयंस्ा्याः सेना्याः सयंरचना्याम ्आगतानायं पररवतशिनानायं विशिनयं ्ुवशि्त ु।

आगचछनतु कृतरा पशयामः –

11. बङ्गप्ा्ते आङ्गली्यानायं ज्यात ् पश्ात ् ्ल्त्ामहानगरयं लघगु्रामात ् पररवत्यशि महानगररूपेि पररवणतशितम ् ।  
 औपणनवेणश््ाले नगरी्य-्यरूोपी्यसयंस्ृत्ःे भारती्यणनवाणसनायं सयंस्ृत्ःे, णशलपजीवन्योः च णवर््ये जान्त ु। 

12.  णनमनणलणखतेर् ु्णञचत ्जनम ्आिारी्ृत्य  णचत्ाणि ््ाः ्णवताः सचूनाः च ए्त्ी्ुवशि्त ु– तद्य्ा –  झायंसीमणहष्याः,  
 महादजीणसण्ि्या्याः, हदैराणलव्यशिस्य, महाराज-रिजीतणसयंहस्य, लाडशि-डलहौणजव्यशिस्य, अ्वा भवनानायं क्ेत्े जातस्य  
 ्स्यणचत ्परुातनस्य शास्स्य च णवर््ये ।

॥ इणत णद्वती्योऽध्या्यः ॥


