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गोषवारा : 
 ाचीन काळापासून ते आजतागायत जमीन हे नेहमीच सवािधक यु , 
भांडण,े तंटा, वाद यात क ीभूत झालेले घटक आह.े जिमनीवर वच व गाजवण,े 
यावर कर आकारण,े यासाठी नाग रकांवर बंधने आणणे असे अनेक कार 

आजतागायत चालू आह.े जसजसे जिमनीचे िकंमत शासनक याना समजले तसे 
यांनी आपले सावभौम व थािपत केल.े काही शासनक यानी जमीन इनाम, 

वतन आिण अ हार हणून दान िदली आिण काही शासनक यानी दान िदलेली 
जमीन पु हा परत घेत याचे िनदशनास आल.े काही शासनक यानी शेतक  यानंा यांचे शेती िकती आहे आिण ते कोणते पीक घेत जात 
आहेत व यां यावर िकती कर आकारले जावे यासाठी वतं पणे एका कागदा या तुकडयावर िलहन िदले आहे. यास प ी असे हणत. 
शासनकत आिण शेतकरी यां यात फसवणूक होऊ नये हणून यां यात करारनामा, कबुलीयत क न घेतले अस याचे िदसून आल.े 
जिमनी या करा यित र  घर, चराई यां यावरही कर आकारणी केली.  
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ाचीन काळापासून आजतागायत 
सवािधक यु , भांडणे, तंटा, वाद हे सव 
फ  आिण फ  जमीन या भूभागामुळे 
झाले आहेत आिण आजही होत आहेत. 
आज पृ वीवरील जिमनी यित र  चं  
आिण मंगळ या हावर काही गत 
देशांनी उप हे पाठवून यािठकाणी 
आपले वज रोवून तेथील जमीनीवर 
ह क आिण अिधकार गाजव यास 
आरंभ केला आह.े  
नवा मयगुापासून मानव ि थर जीवन 
जग यास सु वात केली. तेथूनच जमीन 
या घटकावर मानव सवािधकार  

गाजव यास सु वात केली असे हणावयास 
हरकत नाही. मानवाला थैय ा  झा याने तो 
वत: या संर णासह आप यासोबत 

राहणा  या इतरां चेही संर ण बाबत िवचार 
केले अस याने यांनी संर णाचे मह वाचे 
घटक हणजे जमीन. आपण राहत असले या 
जागे या अवती भोवती संर णाचे कंुपण 
िकंवा तटबंदी उभारले तर आप याला शांतीने 
व ि थर जीवन जगता येईल याची जाणीव 
झाली. तसेच यासाठी सवाचे एकोपा असणे 
आव यक आहे आिण यासाठी कायम व पी 
यावर िनयं ण, देखरेख ठेवण,े संर ण करणे 
मह वाचे अस याने त कालीन िवचारवंतांनी 
सवा या संमतीने एक िनयं क नेमला. पुढे 
याचे जबाबदारी वाढत गे याने तसेच 

जबाबदारी पूतता करणेसाठी अथ लागत 
अस याने यांनी सव थम संपूण जिमनीवर  

मालक  ह क थािपत क न आप या 
नाग रकांकडे असले या जिमनीवर कर पात 
अथ गोळा कर यास सु वात केली. यास 
‘महसूल’ असे हणत. जिमनी या िनयं कास 
‘राजा’ हा श द ा  झाला. मौया या काळात 
खाजगी आिण सरकारी असे दोन कारचे 
शेती होती. यापैक  सरकार या मालक ची 
शेती जा त होती. सरकार या मालक ची शेती 
जा त अस याने यावर देखरेख ठेव यासाठी 
त कालीन शासकांनी ‘सीता य ’ नावाचा 
वतं  अिधकारी नेमले होत.े१ सीता य ावर 

जबाबदारी होती क , यांनी शेतीिवषयक गत 
ानाचा उपयोग क न सरकारी उ प नात वाढ 

हो यासाठी य न करणे. सीता य  माणे 
कृषी अिध क नेमणूक के याने मौयाची स ा 
बळकट, थैय ा  हो यास मह वाचा घटक 
हणजे जमीन होता ह ेिदसून येत.े२  
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सातवाहन काळात जमीन दान दे याची था सु  झाली अस याचे िदसून येते.३ सातवाहन राजांनी ा ण आिण बौ  साधू  यांना जमीन दान 
िद याचे िनदशनास येत.े४ दान िदले या जिमनी या करमु  असत आिण यांना कोणतेही शासक य बंधने लागू  न हती. अशा भूिमदानाचा 
पिहला िशलालेख इसवी सन पूव पिह या शतकात सातवाहनां या काळातील अस याचे िदसून येते. िशलालेखात ‘ ा णांनी वैिदक य ात 
पौरोिह य के याब ल यांना सातवाहनानंी गावे दान िदली’ असा उ लेख आह.े५ गु ा ं या काळात कमी माणात जमीन दान िद याचे 
िदसते. याउलट वाकटक रा यक यानी मोठ्या माणात जमीन दान िद याचे आढळत.े या दान िदले या जिमनीत अ हार, इनाम असे कार 
होत.े साधारणपणे ा ण वगाला जे जमीन दान िदले जात यास ‘अ हार’ हणत असत. अ हार जिमनीवर आपली हकूमत चालिव याची 
मोकळीक होती.  
 इनाम हणजे उ कृ  काय के याब ल ब ीस व पात व तू िकंवा इतर घटक िमळिवणे. ाचीन व म ययुगीन काळात त कालीन 
शासकांनी जिमनी या व पात इनाम िद याचे उ लखे आढळतात. यांना इनाम व पात जमीन दान पात ा  झालेले आहे यांना 
जमीनीवरील महसूल वसूल कर याचे आिण यावर कारभार कर याचे ह कही यांना िमळत होत.े इनामाने ा  झालेली जिमनी ही कायम 
व पाची हणजे वंशपरंपरेने चालणारी होती तसेच यांना ा  झाले या जिमनीवर जे नाग रक राहत असत ते इनामदार यांनाच कर ावे 

असे ‘राजा ा’ होती.   
 अशा दान िदले या जिमनीमुळे संरजामशाहीला वाव िमळाला. यािशवाय मोठ्या माणात कर िमळावे हणून इनामदार गावातील 
नाग रकांवर जुलूम के याचे आढळत असत. महसूल, यायदान, व गावाचे सं र ण हे सवािधकार दान घेतले या इनामदारांना ा  झा याने 
राजस ा कमकुवत झाली.  
 म ययुगीन काळात अ लाउ ीन िखलजीने महसूल व रा या या उ प न वाढीसाठी रा याचा आढावा घेतला असता. शेतसारा 
प ती, आिथक सुधारणा यात बदल करणे तसेच जा तीत जा त जमीन सरकार या ता यात असणे आव यक होत.े यांनी यापूव  
सरकार या वतीने अमीर, सरदार, सरकारी कमचारी, मु ला मौलवी यांना जे वतन हणून जमीन दे यात आ या हो या या सव परत 
घेत या या िदसून येत.े वतन जिमनी हे करमु  अस याने सरकारला याचे कोणतेही फायदे होत नाही.  उलट सरकारचे मोठ्या माणात 
आिथक नुकसान ल ात आ याने यांनी वतन जिमनी परत घेत या. यात फ  महसूल अिधका  यांचे वतने काढून घेतली मा  ल कर 
अिधका  यांची वतने पूववत चालू ठेवली. फ  नवीन वतने देणे मा  टाळल.े     
 अ लाउ ीन िखलजीने सव थम शेतसारा प तीत आिण आिथक सुधारणेम ये मोठ्या माणात आमुला  बदल केले. 
शेतसाराम ये एकूण उ पादना या प नास ट के शेतसारा िनि त के याचे एक कागदी व पात शासक य आदेश िकंवा अ यादेश 
काढ याचे िदसून येत.े६ यािशवाय महसूल वाढीसाठी घरप ी व चराईप ी असे दोन नवीन कर आप या नाग रकांवर लादल.े  प ी हणजे 
कागदाचा तुकडा यावर िविवध कारचे करांची नवे असत. कर आकारणी या काय णालीवर देखरेख क रता ‘शाहना-ए-मंडी’ व ‘िदवाण-
ए- रयासत’ असे दोन वतं  िवभाग िनमाण केल.े७ या िवभागाव न प  होते क , या कायालयात लेखन साधन हणून कागद सहज आिण 
सुलभतेने उपल ध अस याने असे दोन िवभाग िनमाण के याचे िदसून येते.  
 शेरशहा सूरी हा म ययुगीन कालखंडातील उ म शासक हणून िस  होता हणूनच याला स ाट अकबराने जे जे शासिनक 
सुधारणा केली याचा पूव सूरी असे हटले जाते. शेरशहाने स ेवर येताच आप या ता यातील सा ा यातील संपूण जिमनीची मोजणी केली 
होती. जिमनीचे उ कृ , म यम व िनकृ  अशा तीन िवभागात वग करण कर यात आल.े यासाठी याने िसकंदर लोदी या काळातील ‘गज’ 

ा मोजमापन प तीचा वापर केला. यामुळे शेतक  याकंडून िकती महसूल यावयाचा हे यास मािहती ा  झाली. शेरशहा सूरी हे करत 
असताना लेखन साधन हणून कागदाचा मोठ्या माणात उपयोग केला. याने येक शेतक  याकडून या या जवळ असले या जिमनीची 
संपणू मािहती आिण याला ावा लागणारा महसूल हे िनि त क न याबाबतचा ‘करारनामा’ िलहन घेतला जात होता, याला ‘कबुिलयत’ 
असे हणत.८ याव न हे  प  होते क, िनि त महसूल ा  होणेसाठी राजा व जा यां यात करार केलेली आह.े हा करार अंमलात 
येणेसाठी यानंी येक शेतक  याला या या जिमनीचा मालक  ह क दाखिवणारा एका कागदा या तुकड्यावर जिमनीचे तपशीलवार 
मािहती िलिखत व पात देत अस.े यास ‘प ा’ प त हणत. ‘अमीन’ हा सरकारी अिधकारी येक शेतक  याला ‘प ा’ उपल ध क न 
देत अस.े  
 शेरशहाने कागदाचा सुयो य उपयोग करत यांनी भारतात जमीन महसुलीची ‘झ त प त’ मा माने अंमलात आणली आिण 
स ाट अकबराने ती पूण वास नेली. य  जिमनीची मोजमाप करणे आिण अशा मोजमापावर आधा रत जमीन महसुलाची रोख रकमेत 
आकारणी िनि त करण.े ही झ त प तीची दोन वैिश ् ये होती.  जिमनीचे पोलज, परौती, चाचर आिण बंजर असे कार िकंवा िवभागणी 
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केली. मुघल सा ा यात जमीन महसूल हे उ प नाचे मुख साधन अस याने यांनी येक खेड्यावर मुकदम व पटवारी असे दोन महसूल 
अिधकारी नेमल.े९ स ाट अकबराने परग याचा शासक य मुख हणून ‘अमील’ या अिधका  याची नेमणूक केली. यास ‘अमील-ए-
गुझर’ िकंवा ‘करोरी’ असेही हणत अस.े१० यास परग याम ये लागवडी यो य असलेली कोणतीही जमीन पडीक राह न देण,े आप या 
िवभागातील जमीन महसूल जमा करण,े िहशेबा या न दी ठेवणे तसेच महसुला या कामाची थािनक कागदप े काळजीपूवक राखून ठेवणे 
ही मुख जबाबदारी होती. जमीनीत असले या िविवध िहतसंबंधाची न द, आकारणीचे िनि त केलेले िविवध दर या बाब ची न द याकडे 
होती. द तुर-उल-अमल, जमदमी या रकमा, मदद-ए-माश, जिमनी या सार या इतर अनेक न दव ा या याकडे असत. जिमनीची िव , 
जिमनीचे इनाम, जिमनीचे भाडेप े व गहाणखत अशा कार या जमीनिवषयक सव यवहारांचे नेहमीच न द ठेवत अस याने याला याचे 
पूण ान होत.े११                                    
 
िन कष :  
 ाचीन काळापासून ते आजतागायत जमीन हे नेहमीच सवािधक यु , भांडणे, तंटा, वाद यात क ीभूत झालेले घटक आह.े 
जिमनीवरील मालक  ह क व अिधकारचे जे भांडण,े तंटा, वाद आहेत ते आजही तसेच आह.े परंतु  स तनत काळापासून जिमनीचे े फळ, 
यावरील कर जे कागदावर  न द हो यास सु वात झाली ते हापासून शासनक याना यांचे िनि त आिण िनयिमत महसूल वाढ झाले असे 
हणावयास हरकत नाही. कागदावरील सु प  न दीमुळे या काळातील सामा य नाग रक िकंवा शेतकरी यांचे जे  जिमनीवरील मालक  

ह क संदभात भांडणे, तंटा, वाद असत. ते कागदा या पुरा यामुळे इतरांचे जे लबाडी, खोटेपणे दावा करत असत यांचे लबाडी, खोटेपणा 
उघडक स आणले असे हण यास हरकत नाही.       
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