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३ ग्रामीणक्षेत्रस्य प्रशरासनम्

“ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी” इणि ससं्ा प्रधानामातयत व्ेन (दी्ान) जािा

 अगस््-मरासस्य द्रादशददनराङ्कषे  पञ्चषष््यदिकसप्तदशशततमषे ्च वषषे  (1765) 
मगुलसम्राजरा (मगुल-बरादशराह) “ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी” इदत संस्रा बङ्गप्ररानतस्य 
आमरात्यरूपषेण (दीवरान) दन्योदजतरा । ऊह्यतषे ्यत ् एषरा घ्नरा कषे षरादञ्चत ् आङ्गली्यरानरंा 
भरारती्यरानरंा ्च उपदस्तौ रराब ््टकलराइवस्य आवरासषे जरातरा स्यरात ्इदत । परनत ुउपरर प्रदत्तद्चत्रषे 
एषरा घ्नरा भव्यषे समरारोहषे अभवत ् इदत ददश्टतम ् अदसत । इद ं द्चत्रं तषेन द्चत्रकरारषेण दवरद्चतं 
्यसममै रराब ््टकलराइवः सवजीवनस्य समरणी्यघ्नरानरंा द्चत्रमराध्यमषेन र्चनस्य दराद्यतवं समदप्टतवरान ्
आसीत ्। बङ्गप्ररानतस्य  प्रिरानरामरात्यतवम ्(दीवरानी इदत) आङ्गली्यरानराम ्अदिकरारषे गतम ्इदत 
घ्नरा दनश्च्यषेन कराद्चत ्महती घ्नरा आसीत ्।

 सद्चवरूपषेण कमपनी इदत संस्रा सवदन्यदनत्रतस्य भभूरागस्य आद ््टकप्रकरणरानरंा 
मखु्यप्रशरादसकरा जरातरा । अिनुरा त्यरा सवभदूम ं शरासद्यतमु ् आ्ंय ्च व्यवदस्तं  कतुुं मराग्टः 
अनवषेष्टव्यः आसीत ् । एतद ु्ं संस््यरा कदश्चत ् तरादृशः मराग्टः अनवषेष्टव्यः आसीत ् ्यषेन ईस्-
इद्डि्यरा-कमपनी इदत संस्रा्यराः प्यरा्टप्तः  आ्यः भवषेत ्। वरादणद््यकसंस्रारूपषेण त्यरा इदम ्अदप 
ध्यरातव्यम ्आसीत ््यत ्सरा सवरावश्यकतरानरुूपं वसतनूरंा क्र्यण ंदवक्र्यण ं्च अदप कतुुं शकन्ुयरात ्। 

णित्रम ् 1 –  
पञ्चषष््यदिकसप्तदशशततमवषषे 
(1765) रराब ््टकलराइवः मगुलसम्राजः 
दबहरारररा््यस्य उडिीसराररा््यस्य ्च 
आस्रानतवं (दीवरानी इत्यषेतराम)् 
सवीकुव्टन ्अदसत ।
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 करालक्रमषेण संस्रा एतत ् अदप अवगतवती ्यत ् त्यरा सराविरानम ् अग्षे गनतव्यं 
भदवष्यदत । बराह्यशकषे ः करारणरात ्ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी इदत संस््यरा तरादृशमैः जनमैः सह अदप 
ममैत्रीभरावषेन व्यवहत्टव्यम ् आसीत ् ,्यषे जनराः आदौ ग्रामराददष ु शरासकरूपषेण आसन ् त्रा ्च 
अिनुरा अदप तषे प्यरा्टप्तशदक-समपननराः सममरानी्यराः ्च आसन ्। एतरादृशराः शदकसमपननराः जनराः 
स्रानी्यसत्तरा्यराम ्आसन ्तषेषराम ्उपरर दन्यनत्रण ंत ुआवश्यकम ्आसीत ्परनत ुतषेषरंा सव्ट्रा 
लोपः न कतुुं शक्यतषे सम ।

 एतत ्करा्युं क्ं भवषेत ्? एतदसमन ्अध्यरा्यषे व्ंय द्रक््यरामः ्यत ्“ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी” 
इदत संस््यरा क्ं ग्रामीणक्षेत्ररादण उपदनवषेशतवषेन कृतरादन ? आ्यस्य संसरािनरादन क्म ्
अदज्टतरादन ? जनरानराम ् अदिकरारराणरंा दनिरा्टरण ं क्ं कृतम,् सवषेच्छ्यरा ्च सस्योतपरादनं क्ं 
कराररतम ्?

ससं्ायाः आयः

 कमपनी इदत संस्रा प्रिरानरामरात्यपदषे आरूढरा त ु जरातरा , परनत ु अिनुरा अदप सरा 
आतमरानं वदणक्-रूपषेण एव मन्यतषे सम । कमपनी इदत संस्रा आदिक्यषेन रराजसवं त ुवराञ्छदत 
सम परनत ु रराजसवराकलनस्य सङ्ग्हणस्य ्च कराम ् अदप दन्यदमतव्यवस्रंा कलपद्यतुं 
सङ्को्चम ्अनभुवदत सम । कमपनी इदत संस्रा्यराः कषे वलः एषः एव प्र्यरासः आसीत ््यत ्
न्यनूरादतन्यनूमलू्यषेन समी्चीनतमकरापरा्टसं कौशषे्यवसं्त ्च क्ररीणी्यरात ्इदत । एतसमरात ्करारणरात ्
पञ्चवषरा्टभ्यनतरषे बङ्गप्ररानतषे संस्राद्राररा क्ररी्यमराणवसतनूरंा मलू्ंय दद्गदुणतम ् अभवत ् । 
पञ्चषष््ट्यदिकराष्टरादशशततमवषरा्टत ्(1865) प्रराक् कमपनी इदत संस्रा दरि ष्ेनतः सवुण्टरजत्योः 
आ्यरातं करोदत सम त्रा ्च एतषेषरंा वसतनूरंा प्रदतदरानषे अन्यरादन वसतदून क्ररीणरादत सम । अिनुरा 
बङ्गप्ररानतषे संगहृ्यमराणषेन िनषेन एव दन्यरा्टतरा्य वसतदून क्रषे तुं शक्यनतषे सम ।

 शीघ्रम ् एव एतत ् सपष्टम ् अभवत ् ्यत ् बङ्गप्ररानतस्य अ ््टव्यवस्रा कषे नद्चत ्
गहनसङ्क ष्ेन ग्स्यतषे । दशलपकरारराः ग्राम ंपररत्य््य पलरा्यनतषे सम ्यतो दह तमैः बलरात ्न्यनूमलू्यषेन 
वसतदून संस्रा्यमै दवक्रषे तव्यरादन भवदनत सम । कृषकराः दनजरराजसवम ्अप्टद्यतुं न परार्यदनत सम । 
दशलपकरारराणराम ्उतपरादनं न्यनंू जरा्यतषे सम कृदषकरा्युं ्च सव्ट्रा नराशप्षे ह्रासप ष्े ्च आसीत ्।

णित्रम ्2 -
बङ्गप्रान्तस्थस्य मरु्शिदराबरादस्य 

करारि्त ्सराप्रारिकरिपरिः ।

ग्रामीणकृषकराः दशलपकरारराः 
्च सवोतपराददतवसतदून दवक्रषे तुं 
दनजरावश्यकवसतदून ्च क्रषे तुं 
दन्यदमतरूपषेण महराहट्षेष ुआच्छदनत 
सम । आद ््टकसङ्क्करालषे  एतराः 
दवपण्यः  कुप्रभरादवतराः भवदनत सम ।
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सप्तत्यदिकसप्तदशशततमषे (1790) वषषे जरातस्य ददुभ्टक्स्य करारणरात ्को्््यदिकजनराः तत्र 
मतृ्यु ंप्रराप्तवनतः । एतदसमन ्ददुभ्टक्षे प्ररा्यः ततृी्यरंाशरादतमकरी जनसङ्ख्यरा समराप्तरा जरातरा ।

कृणिकायये सशंोधनसय आ्शयकिा
 ्यदरा अ ््टव्यवस्रा सङ्क ष्े आसीत ् तदरा दकं संस्रा दनजरराजसवस्य आ्यदवष्यषे 
आश्वसतः भदवतुं शकनोदत सम ? संस्रा्यराः अनषेकषे  अदिकराररणः अनभुतूवनतः ्यत ्भमूौ 
दनवषेशस्य कृदषकरा्यषे ्च संशोिनस्य आवश्यकतरा अदसत ।

 इद ं करा्युं क्ं कतुुं शक्यतषे सम? एतदसमन ् दवष्यषे दशकद््ंय ्यरावत ् ्च्चरा्ट  
प्ररा्चलत ्। अनततः संस््यरा दत्रनवत्यदिकसप्तदशशततमषे (1793) वषषे स्रा्यीभवू्यवस्रा 
अ्वरा स्रा्यी-भपू्रबनिनव्यवस्रा (बनदोबसत) दक्र्यरानवद्यतरा । एतस्यराः 
स्रा्यीभवू्यवस्रा्यराः (बनदोबसत) सनध्यनसुरारं नपृषेभ्यः जनपदरादिपदतभ्यः (तरालकुरादरार) 
्च  भसूवरादमरूपषेण मरान्यतरा प्रदत्तरा ।  तषेभ्यः भसूवरादमभ्यः जनपदरादिपदतभ्यः ्च इदम ्
अदप दराद्यतवं समदप्टतं ्यत ्तषे भसूवरादमनः जनपदरादिपत्यः ्च कृषकषे भ्यः रराजसवं सङ्गहृ्य 
तद ्रराजसवम ्ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी इदत संस्रा्यमै अप्टद्यष्यदनत इदत । तषेषरंा भसूवरादमभ्यः 
जनपदरादिपदतभ्यः ्च पक्तः अर्य्टमराणररादशः स्राद्यरूपषेण दनदश्चतः आसीत ् । एतस्य 
अदभप्ररा्यः अ्यम ्आसीत ््यत ्भदवष्यदत करालषे कदराद्चद ्अदप तत्र वि्टनं न स्यरात ् । 
आङ्गली्यमैः ऊह्यतषे सम ्यत ् अन्यरा उप्यु्टकव्यवस््यरा व्ंय दन्यदमतरूपषेण रराजसवं 
प्ररारस्यरामः त्रा ्च भसूवरादमनः अदप  सोतसराह ंभमूषेः संशोिनरा्य िनं व्य्यीकररष्यदनत ।  
आङ्गली्यराः एतत ् अदप अनभुवदनत सम ्यत ् ररा््यस्य पक्तः रराजसवस्य ्यरा्चनरा न 
वदि्टष्यतषे अतः भसूवरादमनः वि्टमरानषेन उतपरादनषेन लराभरंाशम ्आदिक्यषेन प्ररारस्यदनत इदत ।

समसयाः
परनत ुस्राद्यभदूमप्रबनिनरात ्अदप समस्यरा जरातरा । संस्रा्यराः अदिकराररदभः अनभुतंू ्यत ्
अिनुरा अदप भसूवरादमनः भमूषेः गणुवत्तरा्यराः वि्टनरा्य िनस्य व्य्ंय न कुव्टदनत । वसततुः 
संस््यरा ्यत ्रराजसवं दनिरा्टररतम ्आसीत ्एतरावत ्अदिकम ्आसीत ््यत ्तस्य प्रत्यप्टणषे 
भसूवरादमनः महत ्कष्टम ्अनभुवदनत सम इदत । ्यषे भसूवरादमनः रराजसवप्रत्यप्टणषे दवफलराः 
भवदनत सम तषेषरंा भदूमः पररह्ी्यतषे सम । अनषेकषे षरंा भसूवरादमनरंा भदूमः संस््यरा लीलराम्य-
क्र्यद्राररा दवक्ररीतरा ।

एकोनदवंशदतशतराब्दराः प्ररारदमभकदशकं ्यरावत ्दस्दतः पररवदत्टतरा । महराहट्षेष ुमलू्यरादन 
वदि्टतरादन अदप ्च शनमैः शनमैः कृदषक्षेत्रस्य अदप दवसतरारः जरातः । अनषेन भसूवरादमनराम ्
आ्यषे त ु वदृ्धः अभवत ् परनत ु संस्रा्यराः कोऽदप लराभः न अभवत ् । ्यतो दह संस्रा 
त ु सव्टकरालरा्य रराजसवमरात्ररंा दनदश्चतवती आसीत ् । अिनुरा  सरा रराजसवषे वदृ्ंध न कतुुं 
शकनोदत सम । 

परनत ुभसूवरादमनः अिनुरा अदप भमूषेः उतपरादकतरंा वि्टद्यतुं रुद्च ंन दश्ट्यदनत सम । तषेष ु
कषे ्चन त ुभपू्रबनिनस्य आरदमभकवषषेष ुएव दनजभदूमतः च्यतुराः अभवन ्। 

 ¾ गदतदवदिः
भवनतः इत्ं दकम ््टम ् अनभुवदनत ्यत ् कोलरिकुमहोद्यः बङ्गप्ररानतस्य 
शलुकोपजीदवनरंा भसूवरादमनरंा दस्दतदवष्यषे एतरावरान ्द्चदनततः दकम ््टम ्अदसत  ? 
गतपषृरान ्पदितवरा संमभरादवतकरारणरादन ज्राप्यत ु।

णित्रम ्3 -
िरारसशिकरारशििरारिस-मिोद्यः ।

्यदसमन ्करालषे स्राद्यभपू्रबनिनं दक्र्यरानवद्यतं, 
तदसमन ्करालषे करान्टवरादलस-महोद्यः 
भरारतस्य रराषट्राध्यक्ः (गवन्टरजनरल इदत) 
आसीत ्।

बङ्गालसय कृिकाणां  ण्ियवे 

कोलब्रुकसय क्नम्

बङ्गरालस्य अनषेकषे ष ु ग्रामषेष ु अनषेकषे  
समपननराः कृषकराः सव्ंय कृदषकरा्युं न 
कुव्टदनत सम । एतषे समपननराः कृषकराः 
भमू्यदिकरारपत्ररानसुरारं (पट्षे इत्यदसमन)् 
भदूमम ्अन्यषेभ्यः ्यच्छदनत सम त्रा ्च 
तषेभ्यः अत्यदिकं रराजसवं सवीकुव्टदनत 
सम । षष््यदिकराष्टरादशशततमषे 
(1860) वषषे ए्च.्ी.कोलरिकुमहोद्यः 
एतषेषरंा कृषकराणरंा दस्दतम ् एतमैः 
शबदमैः प्रदतपराददतवरान ् - आव््नस्य 
अदिकप्रदतभतूीनरंा (भरारी शततें इदत ) 
पशनूरंा बीजरानराम ् आजीदवकरानराम ्
ऋणप्रत्यप्टण-द्चनतरा-भरारषेण अदभभतूराः 
(दबषे) कृषकराः आतमरानं कदरादप 
ऋणरात ् दवमकुरान ् न कतुुं शकनवुदनत 
। ्यदरा तषे जीवनदनवरा्टहरा्य प्यरा्टपं्त 
िनराददकम ् अदप न प्ररारनवुदनत तदरा 
एतस्यरंा दस्तौ तषे मनसरा करा्युं क्ं 
कतुुं शकनवुदनत । न ्च तषे सवदस्तषेः 
पररवत्टनस्य कराम ् अदप आशरंा  
पश्यदनत ।

स्ोतः 1
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्यषे अवदशष्टराः आसन्, तषे अदप कष्ट ंदनवषेशरूपदवभीदषकरंा ्च दवनरा आ्यस्य आशरंा पश्यदनत  
सम । ्यरावतप्य्टनतं भसूवरादमकृषकषे भ्यः भदूमं दत्वरा तषेभ्यः रराजसवं ग्हीतुं शकनुवदनत सम 
तरावतप्य्टनतं भपूररषकरारस्य तषेषरंा ्च द्चनतरा न आसीत् । 

 अपरदसमन ्पक्षे एषरा दमनकराररणी व्यवस्रा अदसत इदत ग्रामीणकृषकराः द्चदनततवनतः । 
कृषकषे ण ्यद ्ऋण ंप्रत्यप्टणी्यम ्आसीत ्तद ्बहु अदिकम ्आसीत ्। भमूौ ्च तस्य अदिकरारः 
सरुदक्तः न आसीत ्। ऋणम ्अप्टद्यतुं प्ररा्यः उत्तमणरा्टत ्(महराजनरात)् ऋण ंसवीकरणी्ंय भवदत  
सम । ्यदद सः कृषकः रराजसवं प्रत्यप्टद्यतुं न शकनोदत  सम तदह्ट सः कृषकः परमपरराप्रराप्तभदूमतः 
अदिकरारच्यतुः भवदत सम ।

काणिि ्नूिना वय्स्ा

 एकोनदवंशदतशतराबदस्य आरमभषे एव संस्रा्यराः बहवः अदिकराररणः एतं तथ्यं प्रदत 
आश्वसतराः आसन ््यत ्रराजसव-भपू्रबनिनव्यवस््योः पररवत्टनम ्आवश्यकम ्अदसत । ्यदरा 
संस्रा्यमै वरादण््ंय शरासनव्यवस्रंा ्च सञ्चरालद्यतमु ्अदिकिनस्य आवश्यकतरा स्यरात ्तदरा 
स्राद्यरूपषेण रराजसवं दनदश्चत्य संस्रा क्ं करा्युं ्चरालद्यतुं शकनोदत ? 

 बङ्गरालस्स्य आङ्गली्यरानराम ् आवरासी्यकरा्यरा्टल्यस्य (बङ्गरालप्रषेदजडिेंसी 
इत्यस्यराः) उत्तरपदश्चमप्ररानतषेभ्यः (एतस्य क्षेत्रस्य अदिकरंाशभरागः अिनुरा उत्तरप्रदषेशषे 
अदसत) होल्ममैकें जीनरामकषे न आङ्गली्यषेन कराद्चत ् एकरा नतूनरा व्यवस्रा स्जीकृतरा, ्यरा 
द्रादवंशत्यदिकराष्टरादशशततमषे  (1822) वषषे  दक्र्यरानवद्यतरा । ममैकें दजमहोद्यः दवश्वदसदत सम 
्यत ्उत्तरभरारती्य-समराजषे ग्रामः कराद्चत ्महत्वपणूरा्ट सरामरादजकरी संस्रा अदसत त्रा ्च तस्यराः 
संरक्णम ्आवश्यकम ्अदसत । तस्य  ममैकें दजमहोद्यस्य आदषेशरानसुरारं जनपदरािीशमैः ग्रामराणरंा 
्यरात्ररा कृतरा, भमूषेः परीक्ण ं कृतम,् क्षेत्रराणरंा मरापनं कृतम,् त्रा ्च दवदभननसमहूरानरंा रु्च्यः 
अवगतराः  । अदिकराररदभः ग्रामस्य प्रत्यषेकं क्षेत्रस्य  अनमुरादनतं रराजसवम ्आकलय्य प्रत्यषेकं 
ग्रामस्य अ्वरा ग्रामसमहूस्य (महराल) एकदत्रतरराजसवस्य पररगणनं दक्र्यतषे सम । एतस्यराः 
रराजसव-व्यवस्रा्यराः अनतग्टतं स्राद्यरूपषेण रराजसवस्य मरात्ररा न दनदश्चतरा अदपत ु्य्राकरालं 
तत्र संशोिनं भदवष्यदत इदत व्यवस्रा स्रादपतरा । रराजसव-संग्हणस्य दराद्यतवं भसूवरादमनषे 
अदत्वरा ग्रामप्रमखुरा्य दत्त ंसः ग्रामप्रमखुः तत ्रराजसवं संगहृ्य “ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी”  इदत 
संस्रा्यमै दरास्यदत इदत व्यवस्रा कृतरा । एतस्यराः व्यवस्रा्यराः नरामकरण ं  सरामदूहकरूपषेण 
ग्रामस्य स्रा्यीभ-ूप्रबनिन-व्यवस्रा   (महरालवरारीबनदोबसत इदत) इदत कृतम ्।

मरुनरो-णनणददिष्ट-वय्स्ा 

 दरिद्शदन्यदनत्रतषेष ुददक्णभरारती्यक्षेत्रषेष ुअदप स्राद्यभपू्रबनिनस्य स्रानषे नतूनव्यवस्रा 
भवषेत ्इदत प्र्यरासः आरबिः । तत्र ्यरा नतूनरा व्यवस्रा आरबिरा  सरा कृषकरी्यव्यवस्रा (रमै्यतवरार)  
इदत नरामनरा ख्यरातरा । कमै र्न-एलषेकजेंडिर-रीडिमहोद्यः ्ीपसूलुतरानषेन सह जरात्य्ुधषेभ्यः 
पश्चरात ् संस्राद्राररा अदिकृतषेष ु कषे षदु्चत ् क्षेत्रषेष ु सवव्यवस्रंा स्रापद्यतवरा अदप दृष्टवरान ् 
आसीत ्। ्रामसमनुरोद्राररा एषरा व्यवस्रा दवकदसतरा शनमैः शनमैः ्च समपणूषे ददक्णभरारतषे एव 
एषरा व्यवस्रा दक्र्यरानवद्यतरा । 

रीडिमहोद्यः  मनुरोमहोद्यः  ्च अनभुवतः सम ्यत ्ददक्णभरारतषे परमपररागतराः भसूवरादमनः न 
आसनन ्इदत । अतः त्योः तक्ट ः आसीत ््यत ् तरादृशमैः कृषकमै ः एव भपू्रबनिनं (बनदोबसत) 
करारणी्ंय ्यमैः वंशपरमपर्यरा कृदषकरा्युं दक्र्यतषे । 

महाल इणि – दरिद्श-रराजसव-
अदभलषेखषेष ुमहराल इदत कदश्चत ्
रराजसवप्रकलपः  आसीत ्। एषः 
कदश्चत ्ग्रामः अ्वरा ग्रामसमहूः 
भवदत सम ।

णित्रम-् 4 – मद्ररासस्य ररा््यपरालः 
(गवन्टर) ्रामसमनुरोव्य्टः (1819-
1826) इदत ।
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रराजसवस्य आकलनरात ्प्रराक् तषेषरंा क्षेत्रराणरंा सराविरानं पृ् क्यरा ्च सवषेक्ण ंकरणी्ंय स्यरात ्। 
मनुरोव्य्टः मन्यतषे सम ्यत ्आङ्गली्यमैः दपतवृत ्कृषकराणरंा रक्रा करणी्यरा ।

स व्ं समीिीनं न आसीि ्

 नतूनव्यवस्रानरंा दक्र्यरानव्यनरात ्पश्चरात ्मरातं्र कषे षरादञ्चत ्वषरा्टणराम ्आभ्यनतरषे एव तत्र 
समस्यराः परुतः समरा्यरातराः । भमूषेः जरा्यमरानम ्आ्ंय वि्टद्यतुं रराजसवरादिकराररणः आदिक्यषेन 
रराजसवं सदुनदश्चतवनतः । कृषकराः रराजसवम ् अप्टद्यतुं न परार्यदनत सम , अतः कृषकराः 
ग्रामरात ्रलरा्यनतषे सम । बहुष ुक्षेत्रषेष ुग्रामराः जनशनू्यराः अभवन ्। आशरावराददनः अदिकराररणः 
आशरासतषे सम ्यत ्नतूनव्यवस््यरा कृषकराः समपननराः उ्दमशीलराः ्च भदवष्यदनत इदत । 
परनत ुत्रादवि ंदकम ्अदप  न अभवत ्।

यूरो्पीयदवेशान ्अणिलक्य ससयानाम ्उत्पादनम्

 आङ्गली्यमैः एतत ् अदप अनभुतंू ्यत ् ग्रामीणक्षेत्ररादण न कषे वलं रराजसवं दरास्यदनत 
अदपत ु्यरूोपी्यदषेशरानराम ्आवश्यकतरानगुणु ंसमी्चीनत्यरा सस्यरादन अदप अत्र उतपरादद्यतुं 
शकनवुदनत । अष्टरादशशतराबदस्य अनतप्य्टनतं “ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी” इदत संस्रा अफषे नस्य 
(अफरीम) नीलस्य ्च सस्यस्योतपरादनषे बलं प्ररा्यनुक् । तदननतरं प्ररा्यः सरािधैकशतं (150) 
वषरा्टदण ्यरावत ्आङ्गली्यराः दनरनतरं दषेशस्य दवदभननभरागषेष ुकस्यद्चत ्दवदशष्टस्य सस्यस्य 
उतपरादनरा्य कृषकरान ्बराध्यरान ्अकुव्टन ्– त्द्रा  बङ्गप्ररानतषे  शणम ्(प्सन), असमप्ररानतषे 
्चरा्यम,् सं्यकुप्ररानतषे (वत्टमरानोत्तरप्रदषेशषे) इक्ःु, पञ्चनदषे गोिमूराः, महरारराषट्-पञ्चनद्योः 
करापरा्टसम,् मद्ररासषे त्डुिलराः ्च इदत ।

 उप्यु्टकम ् एतत ् सव्टम ् आङ्गली्यमैः क्ं कृतम ् ? आङ्गली्यराः सवरावश्यकतरानरुूपं 
सस्यरानरंा कृदषकरा्युं वि्टद्यतुं प्रसरारद्यतुं ्च नतूनदविीः अङ्गीकृतवनतः । आगच्छनत,ु 
सस्योतपरादनस्य एवंदविरंा करादञ्चत ् प्धदतं समी्चीनत्यरा अवगच्छरामः । 

णकं रङ्गाणाम ् अण्प कणचिि ्इणिहासः 
अणसि  ? 

पञ्चमषे षषषे ्च द्चत्रषे कौशषे्यवस्तराणरंा मदुद्रतषे 
द्षे द्चत्रषे प्रदत्तषे सतः । वरामतः पञ्चमषे द्चत्रषे 
भरारतदषेशस्स्य आनध्रप्रदषेशस्य तनतवुरा्यमैः 
दनदम्टतरादन कलमकराररमदुद्रतरादन द्चह्रादन  
दृश्यनतषे । अपरतः दरि ष्ेनस्य प्रदसद्घकदवनरा 
कलराकरारषेण ्च दवदल्यम-मराररसद्राररा  दनदम्टतरादन 
पषुपद्चत्ररादण सदनत । द््योः दवदलदखतद्चत्र्योः 
एक्यरा दृष््ट्यरा समरानतरा अदसत । द््योः 
मदुद्रतद्चत्र्योः एव गभीरनीलवण्टस्य प्र्योगः 
अदसत । सरामरान्यरूपषेण एषः नीलवण्टः इदत 
उच्यतषे । दकं भवनतः जरानदनत  ्यत ् एषः वण्टः 
क्म ्उतपराददतः इदत ?

 ¾ गणिण्णधः
कलप्यनत ु ्यत ् भवरान ् संस्रा्यराः 
प्रदतदनदिरूपषेण संस्राशरासनस्य 
अनतग्टतं ग्रामीणक्षेत्रराणरंा दस्दतम ्
अदभलक््य करादञ्चत ्समराख्यराम ्
इङ्गलमै्डंि प्रषेष्यदत । भवरान ्
समराख्यरा्यरंा दकं लषेदखष्यदत ?

द्चत्रम ् (5) - एकः कलमकराररमदु्रणम,् 
दवंशदतशतराबदः, भरारतम ्।

द्चत्रम ्(6) – मराररस-करा्न-मदु्रणम,् 
एकोनदवंशदतशतराबदस्य उत्तररा्ध्टम,् 
इगंलमै्डिदषेशः ।
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एतषेष ु द्चत्रषेष ु  भवद्भः  ्यः नीलवण्टः दृश्यतषे सः नीलनरामकरात ् कसमरादच्चत ् परादपरात ्
दनषकरास्यतषे सम । समभराव्यतषे ्यत ् एकोदवंशदतशतराबदी्यषे दरि ष्ेनदषेशषे मराररस-महोद्यस्य 
द्चत्रषेष ुप्र्यकुः नीलवण्टः भरारतदषेशषे जरा्यमराननीलपरादपमैः एव दनदम्टतः स्यरात ्। तदसमन ्करालषे 
भरारतदषेशः दवश्वषे नीलस्य महत्तमः स्ोतोरूपः आसीत ्।

िारिीयनीलसय यािना णकम द्िम ्आसीि ्?

 नीलपरादपः मखु्यरूपषेण उषणकद्बनिी्यक्षेत्रषेष ु उतप्दतषे । त्र्योदशशतराबद ं ्यरावत ्
फरंासदरि ष्ेन्योः वस्तोतपरादकराः वस्तरङ्गनरा्य भरारती्यनीलस्य एव प्र्योगं कुव्टदनत सम ।

 तदसमन ्करालषे भरारती्यनीलः व्यरापकमरात्र्यरा ्यरूोपी्यमहराहट्षेष ुन प्ररारनोदत सम । तस्य 
मलू्यम ्अदप बहु अदिकं भवदत सम । अतः ्यरूोपी्यवस्तोतपरादकराः वनृतराक-सदृश-नीलवणुं 
दनमरा्टतुं वोडिनरामकषे  दवदशष्टपरादपषे एव आदरितराः भवदनत सम । “वोडिपरादपः” शीतोषणक्षेत्रषे 
प्ररादभु्टवदत सम, अतः ्यरूोपषे सरलत्यरा लभ्यतषे सम । उत्तरी-इ्ली-ददक्णीफरंास-जम्टनी-
दरि ष्ेनदषेशरानराम ्अनषेकभभूरागषेष ु एषः परादपः जरा्यतषे सम । नीलषेन सह प्रदतसपिरा्टकरारणरात ्
कष्टपदततराः ्यरूोपी्यराः वोडिोतपरादकराः सवसव्टकरारस्य उपरर बलराघरातम ् अकुव्टन ् ्यत ्
सव्टकरारः नीलस्य आ्यरातषे प्रदतबनि ंस्राप्यषेत ्इदत ।

 परनत ुवस्तरञजकः त ुकषे वलं नीलषे एव रुद्च ंवहदनत सम ।  ्यतो दह तमैः वस्तरञजकमै ः 
नीलद्राररा अतीव ्चकरासमरान-नीलवण्टः प्ररार्यतषे सम, अपरञ्च वोडितः प्ररार्यमराणवण्टः 
्ददुतरदहतः अरो्चकः ्च भवदत सम । तत्रत्यसव्टकरारषेण सप्तदशशतराबद ं ्यरावत ् नीलस्य 
आ्यरातषे ्यः प्रदतबनिः स्रादपतः आसीत ् तत्र दशद्लतरंा दरातुं ्यरूोपी्यवस्तोतपरादकराः 
सव्टकरारं सवपक्षे कृतवनतः । कमै रीदब्यरा्यी-द्ीपसमहूषे दस्तषे सषे््-डिरादमगं्य ू इत्यदसमन ्
फरंासीदसजनराः,  रिराजीलषे पतु्टगरादलनः,  जममैकरा्यरंा दरिद्शराः, बषेनषेजएुलरा्यरंा सपमैदनशजनराः, 
नीलकृदषम ् आरबिवनतः । उत्तर-अमषेररकरा्यराः अदप अनषेकषे ष ु भभूरागषेष ु नीलो्दरानरादन  
दव्दमरानरादन आसन ्। 

 अष्टरादशशतराबदस्य समरादपं्त ्यरावत ् भरारती्यनीलस्य ्यरा्चनरा आदिक्यषेन सव्टत्र   
जरातरा । दरि ष्ेनषे औ्दोदगकरीकरण-्यगुस्य आरमभः अभवत ्करापरा्टसस्य उतपरादनषे आदिक्यषेन 
वि्टनम ्अभवत ्। अिनुरा वस्तररागस्य (रंगराई) ्यरा्चनरा ्च तीव्रत्यरा वदि्टतरा । ्यदरा नीलस्य 
्यरा्चनरा वदि्टतरा तदरा वषेस्-इ्डिीज-अमषेररकराभ्यः ्यः नीलपदरा ््टः लभ्यतषे सम अनषेककरारणमैः 
तस्य आपदूत्टः प्रदतबदनितरा । त््यशीत्यदिकसप्तदशशततमरात ् (1783) वषरा्टद ् आरभ्य 
एकोननवत्यदिकसप्तदशशततमवष्टस्य (1789) मध्यषे दवश्वषे नीलोतपरादनम ् अिुं  
जरातम ् । दरि ष्ेनस्य वस्तरञजकराः अिनुरा नीलस्य आपतू्ट्यषे व्यग्त्यरा कस्यद्चत ् 
अन्यस्ोतसः अनवषेषण ंकुव्टदनत सम ।

 एषः नीलपदरा ््टः कुतः लबिु ंशक्यतषे सम ?

णब््टवेनसय िारिदवेशं प्रणि ्धदिमाना रुणिः 

 ्यरूोपषे नीलस्य वदि्टत्यरा्चनरंा दृष््टवरा “ईस्-इद्डि्यरा-कमपनी” इदत संस्रा अदप भरारतषे 
नीलकृदषः व्यरापकमरात्र्यरा भवषेत ्इदत  नतूनमराग्टम ् अनवषेषु्टम ्आरभत । 

उद्ानम ्(बागान) – कदञ्चत ्
दवशरालक्षेत्रं ्यदसमन ्उ्दरानसवरामी 
बहुदभः जनमैः बलरात ्करा्युं करार्यदत 
सम । कफघनी-इक्-ुतमबराख-ु्चरा्य-
करापरा्टसरादददवष्यषे उ्दरानरानरंा दवष्यषे 
्च्चरा्ट दक्र्यतषे ।
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अष्टरादशशतराबदस्य अदनतमदशकरात ् आरभ्य 
एव बङ्गप्ररानतषे नीलसस्यस्य उतपरादनं 
तीव्रत्यरा अभवत ् । बङ्गप्ररानतषे उतपनननीलः 
दवश्वस्य महराहट्षेष ु प्रसतृवरान ् । 
अष्टराशीत्यदिकसप्तदशशततमषे वषषे (1788) 
दरि ष्ेनद्राररा आ्यरादततषे नीलपदरा ष्े 
भरारती्यनीलस्य भरागः प्ररा्यः  दत्रशतंप्रदतशतम ्
(30) इदत आसीत ् । दशरादिकराष्टरादशशततमषे 
वषषे (1810) दरि ष्ेनद्राररा आ्यरादततषे 
नीलपदरा ष्े भरारती्यनीलस्य भरागः 
पञ्चनवदतप्रदतशतम ् (95) अभवत ् ।

करालक्रमषेण ्य्रा नीलस्य वरादण््ंय दवसतरारं गतम,् “कमपनी” इदत  संस्रा्यराः 
अदिकराररणः व्यरावसराद्यकसद्चवराः ्च नीलस्य उतपरादनषे िनदनवषेश ं कतु्टम ् 
आरबिवनतः ।  सम्यस्य अनतररालषे संस्रा्यराः अनषेकषे  अदिकराररणः नीलस्य सवदसमन ्
उ्दोगषे वरादण््यषे वरा अविरानं कतुुं कमपनी इदत संस्रा्यराः सषेवराकरा्युं त्यकवनतः ।  
अत्यदिकलराभरंाशम ्अज्टद्यतुं सकरा्लमैर्डिस्य इङ्गलमै्डिस्य ्च अनषेकषे  जनराः भरारतम ्
आगतवनतः त्रा ्च तमैः नीलो्दरानरादन दवकरादसतरादन । ्यषेषरंा पराश्वषे नीलोतपरादनरा्य िनं न 
आसीत,् संस्रा्यराः नतूनदवत्तकोशराः तषेभ्यः ऋणरूपषेण िनं दरातुं सनन्धराः दतषदनत सम । 

नीलसय कृणिकायवं क्ं ि्णि सम ?
नीलस्य कृदष ंकतुुं मखु्यतः द्ौ उपरा्यौ आसतराम ्– दनजोपरा्यः अपरश्च कृषकरी्योपरा्यः 
(रमै्यती) । दनजकृषषेः व्यवस्रानतग्टतम ्उ्दरानसवरादमनः सव्ंय सवभमूौ नीलस्य  उतपरादनं 
कुव्टदनत सम । एकतः त ुतषे भदूम ंक्ररीणदनत सम अपरतः ्च भसूवरादमभ्यः भरा्कस्योपरर 
भमूीः सवीकुव्टदनत सम रिदमकरान ््च अदप करा्यषे दन्यो््य नीलस्य कृदषकरा्युं करार्यदनत 
सम ।

णनजकृणिकायये समसयाः
उ्दरानसवरादमनः दनजकृदषकरा्युं कतुुं तत ् करा्युं ्च दवसतरारद्यतुं समस्यराः अनभुवदनत  
सम । नीलसमब्धकृदषकरा्युं कषे वलम ् उव्टरराभमूौ एव कतुुं शक्यतषे सम । एतरादृशषेष ु 
भखू्डिषेष ुपवू्टतः एव व्यरापक-जनसंख्यरा आसीत ्। तत्र तषे लघकु्षेत्ररादण एव प्ररारनवुदनत  
सम । तषेभ्यः नीलस्य कृदषकरा्यरा्ट्य दवशरालभकू्षेत्रराणराम ्आवश्यकतरा आसीत ्। एतरादृशरान ्
भखू्डिरान ् तषे कुतः क्ं ्च प्रराप्तुं शकनवुदनत सम ? तषे नील्यनत्ररागरारस्य समीपषे एव 
भरा्कस्य उपरर भखू्डिरान ्भदूम ं्च प्रराप्तुं प्र्यतनं कृतवनतः तद ु्ं ्च  तत्रत्यरान ्कृषकरान ्
एव ततः अपसराररतवनतः । एतसमरात ्करारणरात ्तत्र दवघट्नं दवरोिः अवसराददस्दतः 
्च जरा्यतषे सम ।

रिदमकराणरंा प्रबनिनम ्अ्वरा व्यवस्रा अदप सरलत्यरा न भवदत सम ।  दवशरालो्दरानरा्य 
अनषेकषे षरंा रिदमकराणराम ् आवश्यकतरा भवदत सम, रिदमकराणरंा ्च आवश्यकतरा अदप 
तदसमन ्करालषे एव आदिक्यषेन भवदत सम ्यदसमन ्करालषे कृषकराः िरान्यस्य  कृदषकम्टदण 
व्यसतराः भवदनत सम ।

णित्रम ्7 -
सेण्ट-डरारमगं्ययू इत्यरसमर ्क्री्तदरासराररंा रिद्ोिः, 
अगस्तमरासः एकरित्यरिकसप्द्््त्तम-
िरशिम ्(1791), जरिरी-सकुिदोरसकरी इत्यस्य 
रित्रम ्।

अष्टरादशशतराबदषे फरंासी्यराः उ्दरानसवरादमनः 
कमै रीदब्यराई-द्ीपसमहूषे दस्तषे “फरंासदषेशस्य 
सषे््-डिरादमगं्य”ू इदत नरामकषे  उपदनवषेशषे नीलस्य 
शक्ट ररा्यराः ्च उतपरादनम ् आरबिवनतः । एतषेष ु
उ्दरानषेष ु करा्य्टकतरा्टरः अफरीकरी्यराः क्ररीतदरासराः  
एकनवत्यदिकसप्तदशशततमषे (1791) वषषे 
दवद्रोहम ्आरबिवनतः । तमैः क्ररीतदरासमैः उ्दरानरादन 
्वरादलतरादन, सवी्यराः िनराढ््यराः सवरादमनः ्च 
हतराः । दद्नवत्यदिकसप्तदशशततमषे (1792) 
वषषे सवोपदनवषेशषेष ु दरासप्र्रा समराप्तरा । एतराभ्यः 
घ्नराभ्यः कमै रीदब्यराई-द्ीपसमहूषेष ु नीलस्य 
कृदषकरा्युं सव्ट्रा समराप्तम ्।

क्रीिदासः (गरुलाम) – एतरादृशः 
जनः ्यः कस्यद्चत ्क्ररीतदराससवरादमनः 
समपदत्तरूपः भवदत । सः क्ररीतदरासः 
इदत कथ्यतषे । क्ररीतदरासस्य पराश्वषे 
सवरातनत््यं न भवदत, तषेन कषे वलं 
सवसवरादमनषे करा्युं करणी्ंय भवदत ।
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 व्यरापकमरात्र्यरा दनजकृदषकरा्यरा्ट ््टम ्अनषेकषे षरंा वषृभराणरंा हलरादीनरंा ्च आवश्यकतरा भवदत  
सम । एकबीघरा-पररदमत-भमूौ नीलकृदषकरा्यरा्ट्य हलद््यम ् आवश्यकं भवदत सम । एतस्य 
अ्यम ्अदभप्ररा्यः आसीत ््यत ््यदद कस्यद्चत ्उ्दरानसवरादमनः पराश्वषे एकसहसं् बीघरापररदमतरा 
भदूमः अदसत, तदह्ट तसममै दद्सहस्स्य हलरानराम ्आवश्यकतरा आसीत ् । हलरानरंा क्र्यण ंतषेषरंा 
संरक्ण ं्च  एकरा महती समस्यरा आसीत ् । कृषकषे भ्यः अदप अपषेक्रानगुणु ंहलराः न प्ररार्यनतषे 
सम । ्यतो दह कृषकषे भ्यः अदप हलराददवसतनूराम ् आवश्यकतरा भवदत सम । ्यदसमन ् करालषे 
नीलोतपरादकराः आवश्यकतराम ्अनभुवदनत सम, तदसमन ्करालषे  एव कृषकराणरंा  हलराः वषृभराः 
्च अदप िरान्यकृदषकरा्यषे व्यसतराः भवदनत सम ।

 एकोनदवंशदतशतराबदस्य समरादप्तं ्यरावत ् उ्दरानसवरादमनः दनजकृदषक्षेत्रं दवसतरारद्यतुं 
सङ्को्च्यदनत सम । एतस्यराः व्यवस्रा्यराः अनतग्टतं नीलस्य उतपरादनरा्य पञ्चदवशदत-
प्रदतशतम ् इत्यसमरात ्अदप न्यनूभदूमः तषेषरंा भरागषे आ्यरादत सम । दशष्टरा भदूमः कृषकरीव्यवस्रा्यराः 
(रमै्यती इदत व्यवस्रा्यराः) अनतग्टतरा आसीत ्।

कृिकाणां िूमौ नीलसय कृणिकायदिम ्
 कृषकरी्यव्यवस्रा्यराः अनतग्टतम ् 
उ्दरानसवरादमनः कृषकमै ः (रमै्यत इदत)सह 
कदञ्चत ् अनबुनि ं (सट्रा इदत ) स्राप्यदनत  
सम । तषे उ्दरानसवरादमनः अनषेकिरा कृषकराणरंा 
पक्तः ग्रामप्रमखुरान ् अदप सनध्य ु्ं बराध्यरान ्
कुव्टदनत सम, ्यषे अनबुनिपत्रषे हसतराक्ररादण कुव्टदनत 
सम तषेभ्यः उ्दरानसवरादमनः नीलोतपरादनरा्य 
अलपकुसीदषेन प्रत्यक्-ऋण ं ्यच्छदनत सम । 
अिमण्टकृषकमै ः न्यनूरादतन्यनंू पञ्चदवंशत्यरंा (25) 
प्रदतशतं भमूौ नीलस्य उतपरादनं करणी्ंय भवदत 
सम । उ्दरानसवरादमनः कृषकराणरंा कृतषे बीजोपकरणरादद-व्यवस्रंा कुव्टदनत सम, अपरञ्च 
मदृत्तकरा्यराः समीकरणस्य संशोिनस्य  बीजवपनस्य सस्यसंरक्णस्य ्च दराद्यतवं 
कृषकराणरंा भवदत सम ।

 ्यदरा सस्यकत्टनस्य पश्चरात ् सस्यम ् उ्दरानसवरादमभ्यः प्रत्यर्य्टतषे सम तदरा कृषकः 
नतूनम ्ऋण ंप्ररारनोदत सम पनुः ्च सरा एव ्चक्रकव्यवस्रा पौनःपनु्यषेन प्ररारभतषे सम । 

णित्रम ् 9 - क्षेत्रषेभ्यः उ्दोग्यनत्ररागरारं (करारखरानरा 
इदत ) प्रदत नी्यमरानराः नील्च्यराः इदत ।

णित्रम ् 8 - एकोनदवंशदतशतराबदस्य  
(21) आरमभषे बङ्गरालस्य रिदमकराः 
नीलस्य कृदषकरा्युं कुव्टनतः सदनत ।

भरारतषे नीलस्य परादपरानरंा कत्टनम 
अदिकरंाशतः परुुषराः एव कुव्टदनत सम ।
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नीलसय उत्पादनं क्ं ि्णि सम ?

णित्रम ्-10 -  नीलस्य क्षेत्रराणरंा समीपषे दस्तस्य नीलस्य दकदञ्चत ्उ्दोगरागरार-गहृम,् 
दवदल्यम-दसंरसनद्राररा रद्चतं द्चत्रम,् दत्रष््ट्यदिकराष्टरादशशततमषे वषषे (1863).

प्ररा्यः नील-ग्रामराः उ्दरानसवरादमनराम ्उ्दोगरागरारगहृराणरंा समीपषे एव भवदनत सम । नीलपरादपराः 
कत्टनरात ्पश्चरात ्उ्दोग्यनत्ररागरारदस्तषे कु्िषे  (वमै्स हौद इत्यदसमन)् एव प्ररार्यनतषे सम । रङ्गस्य 
दनमरा्टणरा्य दत्र्चतणुराुं कु्डिरानराम ्आवश्यकतरा भवदत सम । प्रत्यषेकं कु्डिस्य पृ् ककरा्युं भवदत सम । 
नीलपरादपराणरंा पत्ररादण त्रो्द्यतवरा आदौ एकदसमन ्कु्डिषे तरादन द्चरकरालं ्यरावत ्दनम््यनतषे सम 
( एतत ्कु्डिम ्(हौद) नील-दकणवण-कु्डिम ्अ्वरा “स्ीपरकु्डिम”् इदत उच्यतषे सम) । ्यदरा 
परादपराः दकणदवतराः भवदनत सम तदरा द्रव्यषे बदुु्दराः जरा्यनतषे सम, अिनुरा सनददूषतरादन (सडिषे हुए) 
पत्ररादण ततः दनषकरास्यनतषे सम अदप ्च द्रवभरागः एतदसमन ्कु्डिषे पररशोध्यतषे सम । अपरं कु्डंि 
प्र्मकु्डिस्य सराक्रात ्नी्चमैः भवदत सम ।

अपरदसमन ्कु्डिषे (बी्र-वरा् इत्यदसमन)् एषः द्रवपदरा ््टः दनरनतरम ्आलोड्ि्यतषे सम अदप ्च 
“पमैडिल” इदत ्यनत्रषेण पररभ्राम्यतषे सम ्यदरा एतत ्द्रव्ंय हररतं तदननतरं ्च नीलवणणी्ंय भवदत सम, 

तदरा कु्डिषे ्चणू्टक-जलं (्चनूरा) दनपरात्यतषे सम । शनमैः शनमैः नील-वल्यराः तषुरारकणराः नील-
सतहराः वरा (पपदडि्यरंा / परतें) अिः सघनीभतूराः पररदलिष्टराः वरा भवदनत सम, तत्र ्च उपरर 
पररशोदितद्रव्यम ्उद्गच्छदत सम । द्रव्ंय पररशोध्य पृ् दकक्र्यतषे सम, अिसतनी्यः ्च एकत्रीभतूः 
नीलद्रवराशषेषः – नीलस्य सं्यरावरूपनीलपदरा ््टः ्च – अपरदसमन ्कु्डिषे (दन्रारन-कु्डिषे)
दनपरात्यतषे सम । तदननतरं तरादृशः सः 
पदरा ््टः दनषपीड्ि्य दवक्र्यणरा्य शोष्यतषे 
सम । 

णित्रम ्-13- दवक्र्यणरा्य नीलं दस्धम ्
अदसत ।

अत्र भवनतः उतपरादनस्य अदनतमरावस्रंा 
द्रषु्ट ंशकनवुदनत । प्ररारूपपरात्रषेष ु(सरंा्चरा इदत ) नीलं दनषपीड्ि्य नीलस्य सं्यरावरूपं ख्डंि कत्टद्यतवरा 
रिदमकराः ख्डिशः ्च दवभ््य तषेष ुमदु्रराङ्कण ंकुव्टदनत । कदश्चत ्रिदमकः उपरर प्रदत्तस्द्चत्रस्य 
पषृतनी्यषे भरागषे एतरान ्ख्डिरान ्शोषद्यतुं न्यदत ।

णित्रम ्11- मदहलराः एव नीलस्य परादपरान ्
कु्डिरादन ्यरावत ्उढ्वरा आन्यदनत सम ।

णित्रम-्12-
कु्डिषे द्रवीभतूपदरा ््टस्य 
आलोडिद्यतरा

अत्र दस्तः नीलरिदमकः 
कु्डिषे स्रादपत-द्रवम्य-
नीलपदरा ््टस्य आलोडिनरा्य 
प्र्यकुपमैडिल्यनतं्र सवीकृत्य 
दतषदत । एतरादृशमैः रिदमकमै ः 
अष्टराभ्यः होरराभ्यः अदप 
अदिककरालं ्यरावत ्
आकद्भरागं ्यरावत ्पणूषे 
नीलद्रव्यपरात्रषे स्रातव्यं 
भवदत सम ।

्ा्ट इणि – एकं दकणवनपरात्रम ्
अ्वरा सङ्ग्हणपरात्रम ्।
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्यषे कृषकराः पवू्टम ्एतमैः ऋणमैः आकृष्टराः भवदनत सम तषे अिनुरा अवगतवनतः ्यत ्एषरा व्यवस्रा 
अदतजद्लरा अदसत । असमरादभः नीलस्य ्यत ्मलू्ंय प्ररार्यतषे तत ्बहुन्यनूम ्अदसत, ऋणसमब्धरा 
्च एषरा ्चक्रकव्यवस्रा न कदरादप समरादप्तं ्यरादत इदत ।

 समस्यराः अन्यराः अदप आसन ् । उ्दरानसवरादमनः इच्छदनत सम ्यत ् कृषकराः सवस्य 
समी्चीनतमषेष ुक्षेत्रषेष ुएव नीलस्य कृदष ंकुव्टनत ु। परनत ुनीलदवषद्यणी समस्यरा एषरा आसीत ्
्यत ्  तषेषरंा नीलपरादपरानरंा मलूरादन बहुगभीररादण भवदनत सम तरादन ्च मदृत्तकरा्यराः समपणूरा्टम ्
ऊव्टरकतरंा शोष्यदनत सम । नीलस्य कत्टनरात ् परं तत्र िरान्यस्य कृदषः न कतुुं शक्यतषे सम ।

“नीलण्द्ोहः” िदननिरकालीना ि णस्णिः 
 एकोनषष््यदिकराष्टरादशशततमस्य (1859) वष्टस्य मरा्च्टमरासषे ्च बङ्गप्ररानतस्य 
सहस्रादिकराः कृषकराः नीलस्य कृदष ंन कररष्यरामः इदत उकवनतः । ्य्रा दवद्रोहः दवसतरारं 
गतः, त्रा कृषकराः उकवनतः ्यत ् व्यम ् उ्दरानसवरादमभ्यः करं न दरास्यरामः । तषे खड्िगमैः 
कुनतमैः शररादददभः ्च नीलो्दोगकरा्यरा्टगराररादण अदभलक््य आक्रमणम ्आरबिवनतः । मदहलराः 
सवगहृपरात्ररादण दरात्ररा्दपुकरणरादन ्च आदरा्य ्य्ुधषे भरागं नीतवत्यः । उ्दरानसवरादमनरंा सदननिौ ्यषे 
जनराः करा्युं कुव्टदनत सम क्ररादनतकराररदभः तरादृशरानरंा जनरानराम ्अदप सरामरादजकरूपषेण बदहषकरारः 
कृतः । उ्दरानसवरादमनरंा पक्तः ्यषे रराजसवसद्चवराः रराजसवं सङ्ग्हीतुं गच्छदनत सम तषेषराम ् 
अदप क्ररादनतकराररदभः तराडिनं कृतम ्। कृषकमै ः शप्ः नीतः ्यत ्तषे न त ुनीलकृदषकरा्यरा्ट्य ऋण ं
सवीकररष्यदनत न ्च उ्दरानसवरादमदभः दन्यकुसमैदनकषे भ्यः भ्ंय प्ररारस्यदनत इदत ।  

 नीलकृषकराः मौनषेन स्रातुं  सनन्धराः न आसन ् । दकम ््टम ्? तषे दवद्रोहरा्य शदकं कुतः 
प्ररारनवुनतः ? अत्र कदश्चत ्अदप सनदषेहः नरादसत ्यत ्नीलकृदषकरा्य्टम ्अत्यनतं दमनरातमकम ्
आसीत ्। परनत ु्यषे जनराः परराभतूराः पररािीनराः ्च भवदनत तषे सदमैव दवद्रोह ंन कुव्टदनत इदत । 
एतरादृश ंकदराद्चत ्एव भवदत ।

 एकोनषष््यदिकराष्टरादशशततमषे (1859) वषषे नीलकृषकराः अनभुतूवनतः ्यत ्तषे दवद्रोहषे 
उ्दरानसवरादमनरंा स्रानी्यभसूवरादमनरंा  प्रमखुराणरंा  ्चरादप सम ््टनं प्रराप्तुं शकनवुदनत । ्यषे प्रमखुराः 
अनषेकषे ष ुग्रामषेष ुबलरात ्नीलरानबुनिषे हसतराक्ररादण कतुुं बराध्यराः कृतराः तरादृशराः प्रमखुराः एव 
नीलकृषकरान ्संघीकृत्य द्डििराररदभः सह ्य्ंुध कराररतवनतः । अनषेकषे ष ुस्रानषेष ुभसूवरादमनः 
कृषकरान ्दवद्रोहरा्य प्रषेररतवनतः । ग्राम ंग्राम ंगतवरा तषे एतत ्करा्युं कृतवनतः । भसूवरादमनः एतसमरात ्
दखननराः आसन ््यत ्उ्दरानसवरादमनरंा शकषे ः दवसतरारः दनरनतरं भवदत त्रा ्च उ्दरानसवरादमनः 
द्चरकरालरात ्बलरात ््च तषेभ्यः भदूमम ्अदिगहृ्णदनत सम । 

 नीलकृषकराः एतद ्अदप अनभुवदनत सम ्यत ्आङ्गलसव्टकरारः अदप अदसमन ्सङ्घषषे तषेषरंा 
सराहराय्ंय कररष्यदत । सप्तपञ्चराशददिकराष्टरादशशततमरात ्(1857) दवद्रोहरात ्परं दरिद्शसव्टकरारः 
अन्यरा्यराः दवद्रोहस्य दवभीदषकरा्यराः भीतः आसीत ् ।  ्यदरा नीलकृदष्यकुजनपदषेष ु
दवद्रोहस्य इतोऽदप कराद्चत ् स्ूचनरा प्रसररतरा तदरा लषेद््नषे््-गवन्टरपदवराच्यः अदिकरारी  
एकोनषष््यदिकराष्टरादशशततम-वषणी्यषे (1859) शीतकरालषे क्षेत्ररादण पररभ्दमतवरान ्। कृषकराः 
अनभुतूवनतः ्यत ्सव्टकरारः कृषकराणरंा ददु्टशरातः दखननः अदसत । प्ररावदृष न्यरा्यरािीशषेन ऐशलषे-
ईडिनव्यषेण कराद्चत ् अदिस्ूचनरा दत्तरा, ्यत्र उकम ् आसीत ् ्यत ् कृषकराः नीलरानबुनि ं मनतुं 
बराध्यराः न कररष्यनतषे इदत ।

नीलग्ामगीिम्

जनराः सङ्घष्टक्णषेष ु परसपरम ्
उतसराह ं दववि्ट्यनतः ऐक्यभरावं 
्च जनद्यतुं प्ररा्यः गीतरादन 
गरा्यदनत  । एतरादृशमैः गीतमैः व्ंय 
तषेषरंा मनोगतभरावरानरंा दवष्यषे 
अवजरानीमः । नीलदवद्रोहकरालषे 
बङ्गप्ररानतस्य दनमनवदत्टक्षेत्रषेष ु
एतरादृशरादन बहूदन गीतरादन 
रि्ूयनतषे सम । तषेष ु एकं गीतम ्
इत्म ्आसीत ्– 

ईश! (मौलरा) “हराती” इदत 
पदवराच्यस्य उ्दरानसवरादमनः 
दीघ्टतमराः ्यष्ट्यः दरूषे संघीभ्ूय 
अपतन,् 

कोलकरात्तरानगरी्यराः दलदपकराः 
एतत ् ्य्ंुध द्रषु्ट ं नौकरादभः 
प्रराप्तवनतः ।

अिनुरा त ुसवषे कृषकराः स्जराः 
सदनत, तषे मौनपवू्टकं तराडिनं न 
सदहष्यनतषे ।

अिनुरा तषे कृषकराः ्यदष्टिराररदभः 
सह परारसपररकं ्य्ुधम ्अकृतवरा 
प्रराणरान ्न त्यक््यदनत ।

स्ोिः -२



36

एतस्य वतृ्तरानतस्य आिरारषेण जनषेष ु एषरा स्ूचनरा प्रसतृरा ्यत ् रराज्ीदवस्ोरर्यरा नीलकृदषकरा्युं 
न भवषेत ् इदत स्ूचनरंा दत्तवती । ईडिनमहोद्यः कृषकरान ् शमद्यतुं दवसफो्कदस्तीः ्च 
दन्यनत्रद्यतुं प्र्यततषे सम । त्यरा दवस्ोरर्य्यरा ्यः आदषेशः दत्तः तदद्ष्यषे कृषकराः द्चदनततवनतः 
्यत ्असमराकं दवद्रोहस्य एव सरा सम ््टनम ्अकरोत ्।

 ्य्रा दवद्रोहः प्रसररतः, कलकत्तरानगरस्य सदुशदक्तराः जनराः अदप “नील”जनपदरान ्प्रदत 
प्रदस्तवनतः । तरादृशमैः सदुशदक्तमैः जनमैः कृषकराणरंा ददु्टशरा्यराः उ्दरानसवरादमदभः ्च तषेषराम ्
उपरर दक्र्यमराणस्य बलरातकरारस्य अत्यरा्चराररनीलव्यवस्रा्यराः ्च दवष्यषे दलदखतम ्।

 एतषेन दवद्रोहषेण दखननमनराः सव्टकरारः उ्दरानसवरादमनरंा रक्रा ु्ं सषेनराम ् आह्व्यत ् । 
नीलोतपरादनस्य व्यवस्रा्यराः दनरीक्णरा्य एकः “नीलरा्योगः” अदप स्रादपतः । एतषेन “नील” 
आ्योगषेन दनणणीतं ्यत ्उ्दरानसवरादमनः दोदषणः सदनत, बलरातकरारपवू्टकं तषे रिदमकमै ः करा्यरा्टदण 
करार्यदनत एतद ु्ं तषेषराम ्आलो्चनम ् अदप कृतम ्।  आ्योगषेन कद्तं ्यत ्नीलकृदषद्राररा 
कृषकराः लराभ ंन प्ररारनवुदनत । आ्योगषेन कृषकराः उकराः ्यत ्तषे वत्टमरानरानबुनिरान ्पदूतुं न्यनत,ु 
परनत ुअग्षे ्यदद तषे इच्छदनत तदह्ट नीलकृदषकरा्य्टस्य स्गनम ्अदप कतुुं शकनवुदनत ।

 एतस्य दवद्रोहस्य पश्चरात ् उ्दरानषेष ु नीलस्य उतपरादनं सव्ट्रा नष्टम ् । तदननतरम ्
उ्दरानसवरादमनः दबहरारस्य उपरर अविरानं कृतवनतः ।  एकोनदवंशदतशतराबदस्य (21) अनतषे  
कृदत्रम-रङ्गरानरंा दनमरा्टणम ्आरबिम ्। तसमरात ्“नील”व्यवसरा्यः अतीव प्रभरादवतः । पनुरदप 
उ्दरानसवरादमनः नीलस्य उतपरादनं वि्टद्यतुं ्च सफलराः । ्यदरा महरातमगरानिी ददक्णराफरीकरातः 
सवदषेश ंप्रत्यरागतः तदरा दबहरारस्य कदश्चत ्कृषकः तं ्चमपरारणम ्आगनतुं नीलकृषकराणरंा ददु्टशरंा 
्च द्रषु्टम ् आहूतवरान ् ।  सप्तदशरादिक-एकोंनदवशदतशततमषे (1917) वषषे महरातमगरादनिनः 
एषरा ्चमपरारण-्यरात्ररा नीलो्दरानसवरादमनः दवरुध्य “्चमपरारण”आनदोलनस्य रूपषेण आरबिरा ।

दभक्रा्नं कररष्यरादम परनत ु“नीलोतपरादनं न कररष्यरादम”

्चरानदपरुम,् ्रानराहरदी इत्यस्य हराजीमलुलरानरामिषे्यषेन कषे नद्चत ् नीलकृषकषे ण सह 
मङ्गलवरासरषे जनूमरासस्य पञ्चमषे ददनराङ्कषे   षष््यदिकराष्टरादशशततमषे (1860) ्च वषषे 
आ्योगसदस्यराः वरातरा्टलरापम ्अकुव्टन ्।
हराजीमलुलराः कषे षरादञ्चत ्प्रश्रानराम ्प्रत्यतु्तरषे इत्ं प्रदतपराददतवरान ्– 
 डिब्लयू.एस.सी्टनकारः, “नील”आयोगसय अधयक्ः – दकं भवरान ्
नीलकृदषकरा्यरा्ट्य स्जः अदसत ? ्यदद नमैव, तदह्ट करासरंा प्रदतभतूीनराम ्अ्वरा सनिीनराम ्
अनगुणु ंकृदषकरा्युं कतु्टम ्एदषष्यदत ?
 हाजीमरु्ललाः -  अह ंनीलस्य उतपरादनरा्य स्जः नरादसम । अह ंन जरानषे ्यत ्कराऽदप 
नतूनरा प्रदतभदूतः मरंा सनतषु्ट ंकतुुं शकनोदत ।
 श्ीसालवे्यदिः- दकं भवरान ्प्रत्यषेकं ्च्यस्य प्रदतवतषे एकरूर्यकसवीकरणषेन अदप 
कृदषकरा्युं न कतु्टम ्इच्छदत ?
 हाजीमरु्लला – नमैव, अह ंन कतुुं शक््यरादम । नीलस्य उतपरादनं पररत्य््य अह ं
दकमदप अन्यत ्करा्यरा्ट ््टम ्अन्यत्र गदमष्यरादम । भमैक््यम ्आ्चररष्यरादम परनत ुनीलोतपरादनं न 
कररष्यरादम ।

“नील” आ्योग-समराख्यरा,ख्डिः-२,सबतूनरामरा इदत ,प.ृ६७ ।

स्ोतः-३

 ¾ गणिण्णधः
कलपनरंा कुव्टनत,ु भवनतः 
नीलरा्योगस्य समक्षे सराक््यरादण 
प्रसतवुदनत । डिबल्य.ू
एस.सी्नकर-महोद्यः  भवनतं 
पचृ्छदत – “ कृषकराः कस्यराम ्
अवस्रा्यरंा नीलस्य कृदष ं कतुुं 
शकनवुदनत  ? ” भवतरंा प्रत्यतु्तरं 
दकं भदवष्यदत ?
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व्ेस्ट-इ्डिीज-दवेशवे नीलोत्पादनम ्

अष्टरादशशतराबदस्य आरमभषे कषे नद्चत ् फरंासदषेशी्यषेन िम्टप्र्चरारकषे ण जौं-बषेपदतसत-लबरात-महोद्यषेन कमै रीदब्यरा्यी-द्ीपरानरंा भ्मण ं 
कृतम ् । भ्दमतवरा तषेन एतस्य क्षेत्रस्य दवष्यषे दवसतरषेण  
दलदखतम ् । इद ं द्चत्रं लबरातमहोद्यस्य कसमरादच्चत ्
पसुतकरात ् गहृीतम ् अदसत । एतदसमन ् द्चत्रषे अत्रत्यषेष ु
फरंासी्यषेष ु उ्दरानषेष ु नीलोतपरादनस्य सवरा्टः प्रदक्र्यराः 
ददश्टतराः सदनत । वरामभरागषे भवनतः द्रषु्ट ं शकनवुदनत ्यत ्
क्ररीतदरासरिदमकराः नीलपरादपरानरंा ्च्यरान ् “सषे्लरव्”  
इत्यदसमन ्परात्रदवशषेषषे दनपरात्यदनत । कदश्चत ्अन्यः रिदमकः 
कषे नद्चत ् ्यनत्री्य-व्यन-्चक्रषे ण द्रवपदरा ु्ं (घोल इत्यषेतं) 
पररभ्राम्यदत । ददक्णतः दद्ती्यः रिदमकः अदप तराम ्एव 
दक्र्यरंा करोदत । द्ौ रिदमकौ नीलस्य सघनीभतूपदरा ु्ं (लगुदी इत्यषेतम)् गोणीष ुप्रप्ूय्ट शोषद्यतुं न्यतः । अदग्मभरागषे द्ौ रिदमकौ 
नीलस्य सघनीभतूपदरा ््टम ्अ्वरा आद्र्टगोलकम ्(लगुदी) मषेलद्यतवरा  प्ररारूप्यनत्रषेष ु(सरंा्चरा इदत ) दनपरातद्यतुं स्जीकुरुतः । द्चत्रस्य 
मध्यषे उ्दरानसवरामी उननतस्रानषे दस्तवरा सवषेषरंा क्ररीतदरासरानरंा दनरीक्ण ंकरोदत ।

अनयत्र – 

्परुनः समरनिरु –

१. दनमनदलदखतस्य ्यगुम कुव्टनत ु– 

२. कृषकः (रमै्यत)   -   ग्रामसमहूः ।

३. महराल(ग्रामसमहूः)   -   कृषकः (दकसरान) ।

४. दनजः    -  कृषकभमूौ कृदषः (रमै्यतों करी जमीन पर खषेती) ।

५. कृदषकरा्य्टम ्(रमै्यती)  -   उ्दरानसवरादमनरंा नमैजभमूौ कृदषः ।

२.  ररकस्रानरादन परू्यत – 

(क)  ्यरूोपषे “वोडि” इत्यस्य उतपरादकराः --------- इत्यसमरात ्सवी्यरा्यस्य हरानषेः दवभ्यदत सम ।

(ख)  अष्टरादशशतराबदस्य समराप्तौ दरि ष्ेनषे “नील”-पदरा ््टम ्अदभलक््य अभ्य ््टनरा -------करारणरात ्वदि्टतमु ्आरबिरा ।

(ग) ....... अनवषेषणरात ्प्रराक् नीलस्य अनतराररादषट््यराभ्य््टनरा्यरंा कुप्रभरावः जरातः ।

(घ)  ्चमपरारणरानदोलनं -------- दवरुिम ्आसीत ्।
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आच्छनिरु ण्िारयामः –

३.  स्राद्यभपू्रबनिनस्य मखु्यपक्राणरंा वण्टनं कुव्टनत ु।

४.  “महरालवरारी”व्यवस्रा स्राद्यभपू्रबनिस्य अपषेक््यरा क्ं पृ् क् आसीत ्?

५.  रराजसवदनिरा्टरणस्य नतूनरा्यराः “मनुरो”व्यवस्रा्यराः करारणरात ् उतपनन्योः  

 द््योः समस्य्योः दवष्यषे ज्राप्यनत ु।

६.  कृषकराः नील-कृदष-करा्युं  दकम ु्ं न कतु्टम ्इच्छदनत सम ?

७. करास ुपररदस्दतष ुबङ्गप्ररानतषे नीलस्य उतपरादनं सव्ट्रा नष्टम ्?

आगच्छनिरु कृत्ा ्पशयामः – 

८.  ्चमपरारणरानदोलनषे महरातमगरादनिनः भदूमकरा्यराः दवष्यषे इतोऽदप स्ूचनराः  
 एकत्रीकुव्टनत ु।

९.  भरारतस्य आरदमभकराणरंा ्चरा्य-कफघनी-उ्दरानरानराम ् इदतहरासं  
 पररशील्यनत ु। जराननत ु्यत ्एतषेषराम ्उ्दरानरानरंा रिदमकरानरंा   नीलो्दरानरिदमकरानरंा  
 ्च मध्यषे  कराः समरानतराः कराः ्च दवदभननतराः आसन ्?

इदत ततृी्योऽध्यरा्यः

आग्छनिरु, क्ल्पयामः

कदश्चत ्कृषकः नीलोतपरादनरा्य बराध्यः 
दक्र्यतषे, उ्दरानसवरादमकृषक्योम्टध्यषे 

जरातस्य वरातरा्टलरापस्य कलपनरंा  
कुव्टनत ु। कृषकं प्रसीदद्यतमु ्

उ्दरानसवरामी दकं करारण ंवक््यदत ? 
कृषकः कं तक्ट म ्उपस्रापद्यष्यदत ? 

एत्योः कृषको्दरानसवरादमनोः 
परारसपररक-संवरादम ्अदभन्यद्राररा 

दश्ट्यनत ु।


