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कागदाचा शोध आिण इितहास 
 

ा. गोवधन कृ णाहरी िदक डा 
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग , कला व वािण य महािव ालय, माढा, िज. सोलापूर. 

 
 
गोषवारा – 

इितहास लेखन हे वेगवेग या मा मां ारे केले जात.े या ीने संदभशा  हणून पुरातन व तू, वा त,ू पुरात वशा  शा , 
िश पशा , लेखन शैली, िशलालेख, ता पट इ यादी माणे कागदाचा देखील ऐितहािसक अंतभाव इितहास लेखना या ीने केलेला 
आह.े यामुळे कागदाचा पुरात वीय ीने एक वतं पणे अ यास करणे आव यक ठरते. जीवना या येक े ात कागद वेश केलेला 
आह.े तुकोबारायांनी देवासंबंधात असं हटलंय क, ‘जेथे जातो तेथे तू  माझा सांगती’ आज अगदी कागदाबाबत हेच हणू शकतो. 
आयु यात पदोपदी आपण कागदाचा उपयोग क न घेत असतो. यामुळे तुत संशोधन लेखात संशोधक ‘कागद’ या अिभलेख 
व पातील पुरात वीय साधनाचा ऐितहािसक आढावा घेऊन  काश टाकला आह.े   

 
ठळक श द े  - मानवी जीवनातील कागदाचे थान, कागद श दाची उ प ी व या या, कागदाचा  शोध,  कागदाचा शोध चीन क  भारत 
 

तावना  
इितहास हणजे फ  राजक य घडामोड चा वृ ांत होय असे नाही तर भाषा, सामािजक, सां कृितक, आिथक अशा अनेक 

गो चा त कालीन साधानां या आधारे अ यास करणे हा ख या इितहास आह.े इितहास लेखन हे वेगवेग या मा मां ारे केले जाते. 
या ीने संदभशा  हणून पुरातन व तू, वा त,ू पुरात वशा  शा , िश पशा , लेखन शैली, िशलालेख, ता पट इ यादी माणे कागदाचा 

देखील ऐितहािसक अंतभाव इितहास लेखना या ीने केलेला आह.े यामुळे कागदाचा पु रात वीय ीने एक वतं पणे अ यास करणे 
आव यक ठरते.  

कागद हे आप या रोज या जीवनाचं  एक अिवभा य अंग बनलेले आहे. मानवा या आयु यात अ न, व , िनवारा इतकचं  
कागदाचा मह व कागदाचा शोध तथा याचा वापर के यापासून  लाग यापासून आह.े आज आपण कागदािशवाय जगायची क पनासु ा 
क  शकत नाही.  
 
मानवी जीवनातील कागदाचे थान - 

आपला िदवस सु  होतो तोच वृ प ा या कागदा या मा यामातून. आज कागदच मानवाची ओळख बनली आह.े आज 
शासक य व अशासक य कोण याही कायालयात गेले क  तेथे सव थम आप याला आपले ओळखप  िवचारले जात.े कुठेही सावजिनक 
वाहतुक ने बस, रे वे, िवमान, जहाजने वास करण े असो, िच पट, नाटक, सकस पाहणे 
असो, सं हालये असो  व इतर आव यक या िठकाणी वेशासाठी शु क असते या 
िठकाणी हमखास ितक ट असा उ चार केला जातो तो साधारणपणे कागदाचा एक तुकडा 
हणा िकंवा िचटोरा असतो. तसेच आपले ज म, मृ य,ू शै िणक पा ता, जमीनचे यवहार, 

नोकरीचे िनयु  आिण राजीनामा, बँकचे कामकाज व यवहार, माणप ,े पु तके, व ा, प  
यवहार करणे, पावती, अगदी िकराणा दुकानात सामान आणावयाचे असेल तर ते  कागदाचा 

उपयोग करत असतो. यािशवाय इतर अनेक िठकाणी जीवना या येक े ात कागद वेश 
केलेला आह.े तुकोबारायांनी देवासंबंधात असं हटलंय क, ‘जेथे जातो तेथे तू  माझा 
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सांगती’ आज अगदी कागदाबाबत हेच हणू शकतो. आयु यात पदोपदी आपण कागदाचा उपयोग क न घेत असतो.  
पण मुळात कागद हणजे काय? कागदाचा शोध कोणी व का लावला तसेच याचा इितहास काय?  कागद कशाचे बनललेे 

असते? याचा संशोधना या ीने अ यास करणे आव यक ठरत.े     
 
कागद श दाची उ प ी व या या  
  इं जीमधील कागदवाचक  ‘पेपर’ हा श द ‘पपायरस’ याश दाव न िनघाला. याचे ीक नाव ‘िबि लओ’ असे आह.े 
पपायरसचा इं जी श द ‘पेपर’ तोच मराठीत ‘कागद’१ हणून वापरात असावा.  

युरोपम ये कागद बनिव याची कला थम पेन म ये टोलेडो येथे मूरांनी नेली. याव न भारतातही ती यांनीच ( हणजे 
मुसलमानांनी) आणली असे एक मत आह.े यांचे माण हणून कागद हा श द ‘कागझ’२ या अरबी श दाव न आला आहे असे सां िगतले 
जात.े 

 सं कृतातील कागदवाचक ‘शय’ हा श द िचनी भाषेतील ‘ि सए’ या कागदवाचक श दाव न आठ या शतकात आला 
असावा.३ ‘ककली’ िकंवा ‘ककरी’ हा श द ‘कागझ’ या फारसी श दाव न तयार केला असावा.४ 
 कागद हे कापूस, िचं या, ताग वगैरेपासून रांधा तयार क न यापासून िलिह यासाठी केललेे साधन व तू  हणून मराठी 
श दकोशात िदलेला आह.े५ 
 िविकपीिडया म ये कागद हे िलिह यास, छपाईस वा वे णासाठी वापरले जाणारे एक पातळ सािह य आह.े लाकूड, बांब,ू िचं या, 
गवत इ यादीचे ओले से युलोज या िकंवा का तंतू या लग ाचे तंतू  िविश री या दाबून व मग वाळवले क  मग कागद तयार होतो६ असे 
या या केलेली आह.े       

हातकागदाचे अ यासक व संशोधक पी. जी. गोसावी यांनी ‘Handmade Paper and Products Souvenir’ नावा या 
मािसकात कागदाचे या या िदलेले आह.े यां यानुसार ‘A sheet of paper is made of millions of microscopic vegetable 
fibers together with non-fibrous addition. It is made by depositing a mixture of fibers and mineral matter on to a 
continuous moving wire mach. The removal of most of water leaves a mat of intermixed fibers and mineral 
matter forming paper.’७ 
 
कागदाचा शोध  
 आपण आज या कारचा कागद वापरतो तो थम तयार कर याचे ेय िचनी लोकांस आह.े चीनम ये पूव  रेशीम, लाकडा या 
ढल या यांवर िलिह याची था होती असे िदसत.े हनानमधील लेयंग ांतात इ.स. १०५ म ये कागदाचा ज म झाला८, अशी सवसाधारण 
समजतू आह.े होताय या िचनी स ाटा या कारिकद त साय-तुंग९ (Ts’ai-tun) याने थम कागद तयार केला.   

कागदाचा ज म चीनम ये झाला असे समजूत आहे असे अनेक शोधिनबंधात, ंथात, वृ प ात उ लेख आढळतो. कारण 
कागदाचा ज म हा चीन म ये नसून थम भारतात झाला असे  कागदावर अ यास करणारे अ यासक आिण संशोधकांचे सबळ पुरा यानुसार 
हणणे आह.े  

संशोधनाचा अ यास करताना संशोधकास कागदाचा शोध तथा ज माबाबत िविवध मतमतांतरे असे आढळून आले आहेत.  
 

कागदाचा शोध चीन क  भारत 
चीनम ये कागद तयार झाला, यापूव  भारतात कागद तयार होत असे एक मत आह.े  इ. स. पूव ३२७ म ये अले झांडर जे हा 

भारतात आला ते हा या याबरोबर आले या िनआकसने िलहन ठेवलेले वृ ांत ीक या ाबो या ऐितहािसक लेखनात कागदाचा 
उ लेख आह.े ‘A kind of thin fine glazed sheets which were made by felting cotton wool’१० याचा सारांश असा क , 
ईची पाने कुटून कागद कर याची कला भारतीयांना अवगत होती. परंतु य ात तो कागद नसून ईचा पट असावा असे अनेकांना वाटते. 

परंतु ते  cotton हणजे कापूस अस याचे काही संशोधकांचे सबळ पुरा यानुसार हणणे आहे. यापैक  सवात अलीकड े हणजेच जून १९, 
२०११ म ये दैिनक सकाळ, पुणे येथून कािशत वृ प ात कागद संशोधक ा. पी. जी. गोसावी यांनी कागदाचा शोध भारतात लागला 
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अस याचे दावा केला होता.११ यांनी यां या या दा याबाबत TAPPI या आंतररा ीय तरावरील जनल म ये यांचे संशोधन लखे िस  
कर यासाठी पाठिवले होते. जनल या सद यांनी यांचे हणणे मा य करत ते यां या जनल म ये िस  केले आहे.  

यां या संशोधना या मतानुसार चीनमधील उ खननाम ये सापडले या इसवी सन पिह या व दुस या शतकातील दहा प ां पैक 
चार प ांमधील तिलिखते सं कृत िम  अरबी भाषेतील आहेत. या सोगेडीयन प ांसाठी वापर यात आलेला कागद भारतातून गेला आहे. 
याबाबत ते अ ल टेन यांचे उ लेख केलेला आह.े िस  उ खनन शा  अ ल टेन यांना इसवी सन १९०७ म ये चीनमधील 

उ खननाम ये दहा कागदांवर िलिहललेी ह तिलिखते िमळाली. यापूव ही टेन यांनी भारत, पािक तान, नेपाळ व अरब देशांत उ खननकेले 
होत.े या उ खननाम ये सापडलेली सुमारे आठ हजार ह तिलिखते ि िटश लाय रीम ये आहेत. सुमारे चार हजार पाचशे ह तिलिखते 
चीनमधील ंथालयाम ये उपल ध आहेत. या ह तिलिखतांवर यो य प तीने संशोधन कर यात आ यास कागदाचा शोध भारतानेच 
लावला असे िस  होत अस याचे ा. पी. जी. गोसावी हटले आह.े१२  

ते पुढे हणाले क, ‘लंडनमधील ि िटश लाय रीने दहा ह तिलिखते िस  केली आहेत. यामधील पाच ह तिलिखते हणजे 
संपूण पाच प े आहेत. यापैक  चार ह तिलिखतांचे ा. िनकोलस िस स-िव य स यांनी इं जीम ये भाषांतर केले आहे. यातील चार प े 
एका मिहलेने िलिहलेली असून, दोन प े इसवी सन पिह या िकंवा दुस या शतकातील आहेत. चीनमधील त कालीन सामािजक आिण 
राजक य ि थतीचा उ लेख या दोन प ांम ये आह.े अ य दोन प ांम ये संप ीची वाटणी कशी करावी आिण आमची चीनमधून सुटका 
करावी, अशी अरब तानातील नातेवाईकांना िलिहलेली प े आहेत. या चारही प ांमधील भाषा सं कृत िम  अरबी अस याने हणून ही प  
सोगेडीयन प े हणून िस  आहेत१३.’ 

या सोगेडीयन प ांसोबतच पाच ह तिलिखतांम ये चीन, ितबेट आिण भूतानमधील अपूण ह तिलिखतांचा समावेश आहे. सू म 
िनरी णातून सोगेडीयन प ांना घडी असून तुटलेली नाहीत. चीनमधील प े भुसभुशीत आिण म यभागी िछ े असलेली आहेत. याव न 
सोगेडीयन प ां या कागदाचा क चा माल हणजे कापडा या िचं यांपासून तयार केलेला कापूस आहे. चीनमधील ह तिलिखतांम ये 
अशु  वन पतीमधील अशु  धागे आहेत. चीनमधील ह तिलिखतांम ये क चा माल िनकृ  अस याने इसवी सन आठशेमधील चीनची 
अनेक ह तिलिखते न  झाली असा उ लेख चीनमधीलच एका संशोधकाने केला अस याचे ते यां या संशोधनाअंती मत य  केले आहे. 
या ह तिलिखतांची चमधील लेखन िलपी शा  पु तका माणे ही िलपी ाचीन त िशला आहे. कारण या प ांम ये अंदाजे पंचवीस श द 
सं कृत आिण पिशयन भाषेमधील आहेत. याव न ह तिलिखताची भाषा त िशला असावी, याबाबत संशोधनाची आव यक आहे असे ते 
हणतात१४.  यािशवाय सोगेडीयन प ांवर संशोधकांनी अिधक िव तृतपणे संशोधन करावे असेही मत य  के याचे िदसून येते.        

वरील ा. पी.जी. गोसावी यित र  चीनम ये कागदाचा शोध लागले नस या या संदभात िव ान, संशोधक, वासी, 
इितहासकार, शा  यांनी यां या उपल ध पुरा यानुसार कागद शोध आिण याचे तं ान भारतातच लागले असे मत य  याचे 
पुढील माणे ऐितहािसक आढावा.  

िस  िव ान व संशोधक यूने यांनी कागदाचे ज म तथा शोध चीन म ये घडून आले नस याचे दावा करतात. याबाबत यांचे 
हणणे असे क , चीन हे नेहमीच मोठमोठ्या शोधाचे दावे करत असे१५. यापुढे जाऊन ते हणतात क, कागदाचा ज म तथा शोध  इसवी 

सन पूव  झालेला आह.े चीन कागदाचा ज म तथा शोध इसवी सन १०५ म ये झा याचे दावा करत.े  
‘Outline of Paleography’ या जनल म ये ोफेसर एच. आर. कपािडया िनदश करतात क , इसवी पूव ३ शतकात भारतीय 

लोकांना कागद तयार कर याची कला मािहती होती.१६ 
मौरीस डूमास यांनी यां या ‘A History of Technology and Invention Progress through Ages’ या पु तकात 

हणतात क , िविवध कार या क चा मालापासून िविवध कारचे कागदाचे िनिमती इसवी सन पूव ितस या शतकात मोठ्या माणात 
आिशया खंडात होत होते.१७ 

एनसाय लोपेडीया ि टािनकाम ये दशिवते क , कागदाचा शोध इसवी सन दुस या शतकात लाग याचे असे अनेक उपल ध 
पुरा यांचा मागोवा घेतले अस याचे िनदशनास येते.१८ 
 भांडारकर ओ रए टल रसच इ टीटयूट, पुणे येथील यूरेटर पी. के. गोडे यांनी यां या ‘Migration of Paper from China 
to India’ या संशोधन लेखात उ लेख केला आहे क , इसवी सन पूव पाच या शतकात जैन धम भारतात उ नतीचा तथा भरभराटीचा काळ 
होता. जैन धमाचे ‘मानिवजय’ धािमक भा य ंथात ‘कागद’ िकंवा ‘कदगल’ श द संभवते जे क  इं जीवाचक ‘पेपर’ हणजेच कागद 
श दाशी िमळतेजुळते आहे.१९ 
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 िहंदू  धािमक ंथ या व य मृती म ये करण १:३:९ म ये ‘पट’ हे श द कापसा या तुकड्यांपासून िकंवा िचं यांपासून तयार 
केले या लेखन साधनाचा इसवी सन पूव चव या शतकात उपयोगात आण याचे रचना रच याचे उ लेख सापडतात.२०  याव न असे हणू 
शकतो क , इसवी सन पूव चव या शतकात भारतीय लोकांना कागद िनिमती ि या चांगली मािहती होती.  
 िस  संशोधक वेबर यांनी, भारतीयांना  नाजूक सूती कापड िवणणे,  ते रंगात िम ण करण,े धातू  आिण मौ यवान र नांवर 
कलाकुसर  करण,े अक िकंवा सुगंध तयार करणे असे सव कायाचे यो य या तं ानाने िनिमती कर याचे कलाकौश य२१ (या तं ानात 
कदािचत कागद िनिमतीचा उ लेख केला असावा) ाचीन काळापासून अवगत अस याने ते जागितक तरावर नावलौिकक ा  केले 
आहेत असे यांनी यां या संशोधनांती मा य के याचे मत य  केले आहे.  
 िस  संशोधक बु ेर यांनी यां या इसवी सन १८९६ म ये कािशत केले या  ‘Indian Paleography’ या पु तकात 
भारतात कागदाचा वापर होत अस याचे िट पणी िदलेले आहेत२२. न द घे यासारखे काही ल णीय िट पणी पुढील माण े
१. साधारणपणे इसवी सन पूव ३५० ते इसवी सन १३०० याकाळात भारतीयांना विचतच लेखन साधन हणून ‘कागद’ मािहत होते 

िकंवा अितशय अ प माणात कागदाचा लेखन साधन हणून वापर करत असावे२३. 
२. राज िम  लाल यां या मतानुसार भारतातील माळवा ांतात इसवी सन ११ या शतकात कागदाचा वापर होत असाव.े यासाठी यांनी 

धार चा राजा भोज यांनी जे प  िलिहले याचे पुरावा िदले आहे२४.  
३. भारतातील कागदाचे सवात जुने ह तिलिखत गुजरात येथील आहे. याचे साधारणपणे इसवी सन १२२३-२४ असा कालखंड आहे२५.  
४. पीटरसन यांनी अनिहलवाड पाटण येथील कागदाचे ह तिलिखत शोधले आह.े ते इसवी सन १३२७-२८ आिण इसवी सन १३३७-३८ 

याकाळातील असावे२६.  
५. म य आिशयातील िलिखत ाचीन कागदी ह तिलिखते जे काशगर येथे सापडले आहेत. जे  िज सम या तराने सं रि त केलेले आहे 

याबाबत शंका घेणेसारखे असे क  यां चे मूळ भारतीय असावे२७.       
 कागदाचा ज म भारत क  चीन हा आजतरी िववा   आह.े संशोधकाने तुत संशोधना या िवषयानुसार आव यक असे 
कागदाचा ज म व शोध याबाबत ओझरता काश टाक याचा य न केला आह.े    
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