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ભારતમા ં���ટશ ઇ�ટ ઇ�ડ�યા કંપનીના શાસન દર�યાનની મહ��લૂ નીિત

��તાવના:

ભારત શ�આતથી જ ખતેી�ધાન દ�શ ર�ો છે. �ાચીનકાળમાં ખતેરોની ન�ક ખતેી કરવાવાળા લોકોના સ�હૂ રહ�વા લા�યા.
�માથંી ગામ અ��ત�વમા ંઆ�યા. એ સમય�ુ ંગામ�ું પોતાની આિથ�ક જ��રયાતો માટ� લગભગ �વાવલબંી હ� ુ.ં ગામમા ં��યેક
�ય��ત  પોતાની જ��રયાતો  પોતાની ર�તે  �ણૂ� કરતો  હતો. પરં�  ુસમય  જતાં ગામોમાં સહકાર� �વનનો  િવકાસ  થયો  દર�ક
ગામોમા ંખતેી િસવાય બી� તેના સહાયક ધધંા કરાવાવાળા કાર�ગરો પણ રહ�તા હતા. આ ધધંા �હૃઉ�ોગોના �વ�પમા ંચાલતા
હતા. અને તેનો ઉદ��ય ગામવાસીઓની જ��રયાતો �રૂ� પાડવાનો હતો. ગામના ઉ�પાદનનો ��ુય ભાગ રાજયના કર �વ�પે
આપવામા ંઆવતો હતો અને એનો થોડોક ભાગ બહાર શહ�રોમા ંવેચવા માટ� મોકલવામા ંઆવતો. ડો.ઇરફાન હબીબના શ�દોમા-ં

“ આ ગામોમા ંઆ�મિનભ�યતા અને ��ુા
િવિનમયના લ�ણો એક સાથે જોવા મળતા હતા.”

સમય જતા ંગામોમા ંખે�તૂોની ર�ા માટ� સામતંશાહ�નો ઉદય થયો. પહ�લા ંખ�ેતૂોનો જમીન ઉપર અિધકાર ન હતો પરં�  ુ�યાર
પછ� સામતંોએ જમીન ઉપર અધીકાર કર�ને ખ�ેતૂો પાસેથી ખતેી કરવાના બદલામાં કર ઉઘરાવવાની શ�આત કર�. ગામ� ું
ર�ણ કરવાના બદલામા ંખે�તૂોએ સામતંોને �વે�છાએ ઉ�પાદનનો અ�કુ ભાગ જ જમીન કર �વ�પે આપવાનો હતો. સમય જતાં
આ સામતંો  કર વ�લૂ કરવાનો  પોતાનો  અિધકાર માનીને  બળ�વૂ�ક ઉઘરાવવા લા�યા. �મ  રા�ય  �યવ�થા મજ�તૂ  અને
િવકાસ પામતી ગઇ તેમ સામતંો જમીન મહ��લૂનો થોડોક ભાગ રા�ઓને આપવા લા�યા. �ાચીનકાળમા ંઆ �યવ�થાથી ગામો
અને ખ�ેતૂોની આિથ�ક ��થિત પર કોઇ ખરાબ અસર પડ� ન હતી. કારણ ક�, સામતંો તથા રા� જમીન મહ��લૂ દર તથા વ�લૂી�ું
કામ યો�ય �માણે કરતા હતા. તેઓ �ુ�કાળ, અિત��ૃટ� અને અ�ય આફતોથી ઉદભવતા �ુ�કાળોના સમયે ખ�ેતૂોને કર ��ુત
કર�ને  રાહત  આપવામાં આવતી.  તેમજ  ખ�ેતૂોની  આિથ�ક  ��થિત  �ધુારવાના  હ��થુી  જમીન  મહ��લૂની  મોટા  ભાગની  રકમ
િસ�ચાઇ, વાહન-�યવહાર અને બી� મહ�વના �થળોનો િવકાસ કરવા પાછળ વાપરવામા ંઆવતી હતી.

મ�યકાળમાં �સુલમાન  શાસકો  દ�શની  બહારથી  આ�યા  હતા. પરં� ુ સમય  જતાં તેમણે આ દ�શને  અપનાવી  લીધો. તેમણે
�ા�ય�યવ�થાનેમજ�તૂ બનાવી અને ખ�ેતૂો તથા ખતેીના િવકાસ માટ� જમીન મહ��લૂની પરંપરાગત ઉદાર પ�િત અપનાવી.
શેરશાહ અને અકબરનાં નાણામ�ંી ટોડરમલે ઇ.સ.૧૫૮૨માં ખ�ેતૂોને ઉપયોગી થાય તેવી ર�તે જમીન મહ��લૂમાં ફ�રફાર કયા�
હતા.ં આ �યવ�થા “ટોડરમલ બદંોબ�ત” નામે ઓળખાય છે. તેમજ “દહશાલા” નામે પણ ઓળખાતી. કારણ ક�, તેમાં મહ��લૂ
એક વષ�ને બદલે દસ વષ� માટ� ન�� કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં તેનાથી ખ�ેતૂ �ખુી તથા સ��ૃધ હતો. તેમજ ગામ દ�શની આિથ�ક
સ��ૃ�નો આધાર બની ર�ા હતા.ં આ ��થિત ��ેજોના ભારત આગમન પહ�લા ં�ધુી બની રહ� હતી.

���ટશ ઇ�ટ ઇ��ડયા કંપનીના શાસન દર�યાનની મહ��લૂ નીિત

ઇ�ટ ઇ��ડયા કંપનીના શાસન �યવ�થાની �થાપના થઇ તે પહ�લાં બગંાળમાં �ગુલ કર �યવ�થા અમલમાં હતી. � ટોડરમલ
�ારા ઇ.સ.૧૫૮૨માં તૈયાર કરવામાં આવી હતી. �ગુલોની જમીન  �યવ�થાની નીિત  અ�સુાર �ગુલ સ�ાટના કોઇ �દ�શના
જમીનદાર� હ� સ�ાટને કરનો વાયદો કર� મેળવી શકાતા.ં આ સાથે જમીનદારને પોતાના ં��ેમા ંઆવતા ંલોકો ઉપર શાસન
કરવાનો અિધકાર પણ મળ� જતો હતો. �ગુલ સ�ાટના ંિનય�ંણ ઢ�લા પડવાના ંકારણ ે�ાતંીય ગવન�રોએ આ અિધકાર પોતાના
હાથમા ંલઇ લીધા. કંપનીએ આ અિધકારો બગંાળના ગવન�ર આ�જમ-ઉલ-શાન પાસેથી ઇ.સ.૧૬૯૭મા ંકલક�ા, ગોિવ�દ�રુ તથા
�લુાનદ�ના �દ�શોમાં �ા�ત કયા�. ભારતીયો માટ� આવા અિધકારો મેળવવાના ઉ�ે�યો � ર�ા હોય તે પણ ��ેજો માટ� આ
જમીનદાર�નો અથ� હતો વધાર�મા ંવધાર� પૈસા ભગેા કરવા. કંપની પોતાને મળેલા આ અિધકારોના �દ�શને વધારવા માટ� �બૂ
જ ઉ��કુ હતી.
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�લાસીના ��ુથ પછ� કંપનીને બગંાળના ૨૪ પારગણામંા ંજમીનદાર�ના હ�ો �ા�ત થઇ ગયા. �ૂના જમીનદારોને હટાવીને ૧૬
મા�હનાઓ �ધુી �વયં ��ેજોએ  કર એકઠો  કય�  હતો. હોલવેલના િવચાર અ�સુાર વધાર�માં વધાર�  કર મેળવવા માટ�  દર�ક
�દ�શોમાં હરા� શ� કર� દ�ધી. બધાં જ  પરગણાનંે  ૧૫ ભાગોમાં વહ�ચીને  હરા� કરવામાં આવી. �ૂના જમીનદારોને  શકંાની
દ��ટએ જોવામાં આ�યા. જમીન કરની હરા� સ�ાદારોની વ�ચે કરવામાં આવતી. �મને જમીન �ધુારાની સાથે કાઇં જ લવેા
દ�વા ન હ� ુ.ં તેમને મા� રસ તેમના વ�મુા ંવ� ુફાયદામા ંજ હતો. આનાથી જમીન કર તા�કાલીક વધી ગયો અને ઘણા બધા
ખ�ેતૂોને  જમીન  છોડ�ને  બી� જ�યાએ �થળાતંર કર�ુ ંપડ�ુ.ં �યા�્ પછ� કલાઇવે  ન�� કર�લી સિમિતએ કર એકઠા કરવાનો
અિધકાર પોતાની પાસે જ રા�યો. પરં�  ુઆ �યોગ સફળ ન થયો. �ાદ�િશક રાજયને કંપની િનકાસનો આધાર માનતી હતી.
કરદાતાઓ ��યે તેમ�ુ ંકાઇં જ દાિય�વ ન હ� ુ.ં કંપનીની વધતી જતી પૈસાની માગંને કારણે ��ેજોએ પોતાનો �દ�શ વધાર�
િવ��તૃ કરવાના �ય�નો કયા� અને ૧૭૬૫મા ંતેઓએ �ગુલ સ�ાટ પાસેથી બગંાળ, �બહાર અને ઓ�ર�સાની દ�વાની (મહ��લૂ
ઉઘરાવવાના હ�) �ા�ત કર� લીધી. પરં�  ુ�યાર પછ� પ�ર��થિત બદલાતી જતી હતી. કર �યવ�થામાં ��ટાચાર ફ�લાઇ ર�ો
હતો �નો ઉ�લખે ફિમ�ગરના પાચંમા �રપોટ�માં કરવામાં આ�યો હતો. આનો �ભાવ કંપનીની આવક ઉપર પણ પડવા લા�યો
હતો.  કારણ ક�  કંપની  પોતાની  આવક  માટ�  કર  ઉપર  જ  વા�તિવક�પમાં આધાર  રાખતી  હતી.  ઇ�ટ  ઇ��ડયા  કંપનીની  કર
�યવ�થાને  �ધુારવા તથા કરને  વધારવાના ઉ�ેશથી ૧૭૬૯માં િન�કુત  સિમિતએ  કર �યવ�થા ઉપર િનય�ંણ રાખવા માટ�
અમીનોને  હટાવીને  િનર��કોની  િનમ� ૂકં  કર�.  આ  િનર��કો  પોતના  �ય�નોમાં અસફળ  ર�ા.  ઇ,સ.  ૧૭૭૨  થી  કંપનીએ
જમીનનો વહ�વટ સીધો પોતાના હાથમા ંલવેા� ુ ંન�� ક�ુ�.

વોરન  હ���ટ��ઝ કલક�ા �ેસીડ��સીનો  ગવન�ર બ�યા પછ� કર ઉઘરાવવાના અિધકારો  ડ���ટુ� નવાબ પાસેથી છ�નવી લીધા.
વોરન હ���ટ��ઝ માનતો હતો ક� બધી જ જમીન સરકાર� છે અને જમીનદાર વચો�ટયા મા� છે. તેણે ઇ.સ. ૧૭૭૨મા ંપચંવષ�ય
યોજના દાખલ કર�. આ યોજના �જુબ પાચં વષ�ને પેટ� બધી �ગીરો હરા�થી વેચી નાખવા�ુ ંઠરા��ુ.ં લભેા� ુસટો�રયાઓએ
વશંપરંપરાના હકવાળા જમીનદારો કરતાં ક�ટલીયે મોટ� રકમો બોલી તર�ક� બોલીને �ગીરોના પટા રાખી લીધા. પરં�  ુતેમને
વ���ુ�થિતનો સાચો �યાલ ન હોવાથી ખ�ેતૂોને ગમે તેટલા � ૂટંવા રં�ડવા છતા ંતેઓ પોતાની રકમ ભરપાઇ કર� શકયા નહ�.
આ �ણાલીથી સૌથી વધાર� �કુશાન ખ�ેતૂોને થ�ુ ંકારણ ક� છેવટ� કર િનધા�રણ અને નવા જમીનદારોના િશકાર તેઓ જ થયા.
ડા�.તારાચદંના મતઅ�સુાર -  “આ�ુ ફળ એ  આ��ુ ંક�-  ખે�તૂો  �ારા ��ને  સ�ંણૂ� હ�ોથી િવ�ખુ અને  દમન, કત��યિવ�ખુ
જમીનદાર, ફરાર થતા ખ�ેતૂો અને કામથી ભાગતી ��. આ ભારતના �ામીણ સગંઠનમા ંપહ�લી વખતની િતરાડ હતી.” ઇ.સ.

૧૭૭૭મા ંજયાર� આના પ�રણામ હાનીકારક સા�બત થયા �યાર� હ���ટ��ઝે એક વષ�ય યોજના કર�. તેણે જયા ં�ધુી બની શક� �યાં
�ધુી આ યોજના જમીનદારો સાથે જ કર� પણ કરનો દર �ચો હોવાના કારણે �� પર અ�યાચારો ચા� ુર�ા. આના પ�રણામો
એટલા ઘાતક સા�બત થયા ક� લોડ�  કોન�વો�લસે ઇ.સ.૧૭૮૯મા ંલ��ુ ંહ� ુ ંક�- “�હ��ુ�તાનનો એક �તૃયાશં ભાગ જગંલ �વો છે
અને એમા ંજગંલી �નવરો રહ� છે.” આ જ ર�ત ઇ.સ. ૧૭૭૮, ૧૭૭૯ અને ૧૭૮૦મા ંચા� ુરાખવામા ંઆવી અને ઇ.�.્ ૧૭૮૧માં
તો  મહ��લૂમાં ૨૬  લાખ  �િપયાનો  વધારો  કરવામાં આ�યો.  આનાં ખરાબ  પ�રણામ  પણ  તરત  જ  જણાવા  લા�યા.  �ૂના
ખાનદાનોના  વશંજોના  હાથમાથંી  નીકળ�ને  જમીનો  કલક�ા  તરફથી  આવતા  શા�કુારો  ક�  સટો�રયાના  હાથમાં જઇ  પ�વા
લાગી.વષ� દહાડ� દસ લાખથી વધાર�  મહ��લૂ ભરતી બગંાળાની �ણ મોટ� �ગીરો – �દનોજ�રુ, બદ�વાન અને રા�શાહ� ઉપર
પણ તેની અસર થઇ હતી. આ ગેર�યવ�થા �ૂર કરવા માટ� લોડ� કોન�વો�લસે ઇ.સ. ૧૭૮૬મા ંસરજોનશોરને મહ��લૂી �થા �ગે
તપાસ કરવા આદ�શ આ�યો. સરજોનશોર� નીચે �માણનેી ભલામણો કર� (૧) જમીનદારો સાથે ૧૦ વષ�ના જમાબધંીના કરારો
કરવા (૨) જમીનદારો અને ખ�ેતૂો વ�ચનેા �રવા� કરારો� ુ ંપાલન થાય તેવી નીિત ઘડવામા ંઆવે તો ખ�ેતૂો�ુ ંશોષણ અટક�.

પણ કોન�વો�લસે શોરની ભલામણોનો �વીકાર ન કય� અને કાયમી જમાબધંી દાખલ કર�. કારણ ક� કોન�વો�લસ પોતે ��ટનમાં
જમીનદાર હોવાથી એમ માનતો હતો ક� જો જમીનદારોને જમીન મહ��લૂ �ગે કાયમ માટ� જવાબદાર બનાવવામાં આવે તો
ખતેીમા ં�ધુારા થશે. ઇ.સ. ૧૭૯૩મા ંસૌ�થમ બગંાળામા ંકાયમી જમાબધંી દાખલ કરવા માટ� જમીનદારો સાથે કરાર કરવામાં
આ�યા. આ કરાર �જુબ જમીનદારોએ ખ�ેતૂ પાસેથી મળેલ મહ��લૂનો ૧/૧૧ ભાગ પોતે રાખી ૧૦/૧૧ ભાગ કંપની સરકારમાં
જમા કરાવવાનો હતો. ખતેીના િવકાસમાથંી ક� ખે�તૂ�ુ ંશોષણ કર�ને જો એ વ� ુમહ��લૂ �ા�ત કર� તો તે એણ ેપોતે જ રાખવા�ું
હ� ુ.ં આનાથી ઇ.સ. ૧૭૯૩ પહ�લાં કપનંીની મહ��લૂી આવકમાં � અિનિ�તતા �વત�તી હતી તે િનિ�ત તેમજ િનયિમત પણ
થઇ ગઇ. એટ�ુ ંજ નહ� દર �ચા હોવાથી આવક પણ વધી ગઇ. આ પ�ધિતથી બીજો પણ એક હ�� ુિસ�ધ થયો. ��ેજોને લા��ું
ક� પોતે ભારતમા ંિવદ�શી હોવાથી જો �થાિનક �� અને પોતાની વ�ચનેા કડ��પ પોતાના �થાિનક ટ�ક�દારો ન�હ હોય તો પોતા�ું
શાસન ટક� નહ� શક�. ��ેજોની ગણતર� જમીનદારોની બાબતમા ંસાચી પડ�. બગંાળમા ં૧૮મી સદ�ના �તમા ંવારંવાર ઊઠ�લાં
બડં વખતે તેમજ આઝાદ�ની ચળવળ વખતે �યાનંા જમીનદારો ��ેજોની પડખે જ ર�ા હતા. એટલે જ લોડ�  િવ�લયમ બ���ટક�
(૧૮૨૮ થી ૧૮૩૫ �ધુી ભારતના ગવન�ર જનરલ) કાયમી જમાબધંી િવશે ક�ુ ંહ� ુ ંક�-
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“કાયમી જમાબધંીથી એક મોટો ફાયદો એ થયો ક� ધિનક જમીનદારોનો એક િવશાળ વગ� ઊભો કરવામા ંઆ�યો હતો. � હમંેશા
એ�ુ ઇ�છતો હતો ક� ભારતમાં કાયમ માટ� ��ેજો�ુ ંશાસન રહ� અને તેમ�ુ ં�� ઉપર કાયમ માટ� વચ��વ રહ�.” આ કાયમી
જમાબધંી પ�િત સમય જતાં ઓ�ર�સા મ�ાસ �ાતંના ઉ�ર� �જ�લાઓમા,ં વારાણસી �જ�લામાં તેમજ ઉ�ર ભારતના ક�ટલાક
�દ�શોમાં લા�ુ કરવામાં આવી. કાયમી જમાબધંી િસવાય  કામચલાઉ અથવા હગંામી જમાબધંી �થા પણ હતી. તે  બગંાળના
કાયમી જમાબધંી િસવાયના િવ�તારોમા ંતથા અયો�યામા ં�વત�તી હતી. દ��ણ અને દ��ણ પિ�મભારતમા ં��ેજો� ુ ંશાસન
િવ�તરતાં જમાબધંીને  લગતા નવા ��ો  ખડા થયા. એ  િવ�તારમાં મોટ� �ગીરો  ધરાવતા જમીનદારો  ન  હતા. આથી �યાં
કાયમી જમાબધંી દાખલ કરવી સલાહભર� જણાતી ન હતી. વળ� દ��ણના ��ેજ અિધકાર�ઓ કાયમી પ�ધિતનો એમ કહ�ને
િવરોધ કરતા હતા ક� મહ��લૂી આવક જમીનદારો સાથે વહ�ચવી પડતી હોવાથી તેમા ંતો સરવાળે કંપનીને જ �કુશાન થાય છે.

આથી તેમણ ેર�યતવાર� પ�ધિતની �હમાયત કર�. આ �થામા ંસરકાર અને ખ�ેતૂ વ�ચ ેસીધો સપંક� હતો. ��યેક ખ�ેતૂ�ુ ંજમીન
મહ��લૂ આકારવામાં આવ�ુ ંઅને તે �ય��તગત ર�તે એ મહ��લૂ ભરવા જવાબદાર રહ�તો. આવી �યવ�થાનો આરંભ મ�ાસમાં
ઇ.સ.૧૭૯૨માં સર થોમસ  મનરોના �યાસોથી થયો. એ  પછ� �ુબંઇ �ાતંના લગભગ બધા જ  િવ�તારોમાં ર�યતવાર� �થા
દાખલ થઇ. વરાડ, આસામ  ઓ�ર�સા, �ુગ� વગેર�  �દ�શોમાં આ �થા અમલમાં આવી. આ ઉપરાતં  માલ��ુર�, ઇનામદાર�,
�ગીરદાર� �વી �થાઓ પણ હતી. મહાલવાર� મહ��લૂી �થા સવ� �થમ આ�ા અને અયો�યામા ંદાખલ કરવામા ંઆવી અને
�યારબાદ આ �થાને ઇ.સ.૧૮૩૩મા ંપ�ંબમા ંદાખલ કરવામા ંઆવી.

અ�ેજોની મહ��લૂનીિતમા ંપ�રવત�ન કરવાને લીધે �ામીણ અથ��યવ�થામા ં�યાપક ફ�રફાર થયો. તેનાથી સમ� દ�શમા ંખતેી��ેે
એક િવ�ૃત આ�િુનકતા આવી. મહ��લૂ દર ન�� કરવામા ં��ેજ સરકાર અગાઉ થઇ ગયેલા �સુલમાન બાદશાહોને જ અ�સુર�
છે. પરં� ુતેમા ંફ�ર એ છે ક� �સુલમાન બાદશાહો વેરો ઉઘરાવવામા ંજ સખતાઇ રાખતા. તેની વ�લૂાત કદ� �રુ��રૂ� થતી જ નહ�
પરં�  ુ��ે� શાસકો તો ન�� કર�લી રકમની વ�લુાતમાં પણ એટલા જ સખત રહ�તા. બગંાળના છે�લા �સુલમાન બાદશાહ�
પોતાની કાર�કદ�ના છે�લા વષ�માં (ઇ.સ.૧૭૬૪) ૮૧૭,૫૫૩ પ�ડની મહ��લૂ ઉઘરાવી હતી. ૩૦ વષ�માં તો  ��ેજોએ  તે  જ
�દ�શમા૨ં,૬,૮૦,૦૦૦ પ�ડ �ટલી મોટ� રકમ ઉઘરાવી હતી. �બશપ હ�બર� આખા �હ��ુ�તાનમા ંફયા� બાદ તથા ��ે� તેમજ દ�શી
સ�ા હ�ઠળના �દ�શો જોઇને ઇ.સ. ૧૮૨૬મા ંલ��ુ ંછે ક� ‘કોઇ દ�શી રા� આપણ ે�ટ�ુ ંમહ��લૂ ઉઘરાવીએ છ�એ તેટ�ુ ંઉઘરાવતો
નથી.’ કન�લ���સે ૧૮૩૦મા ંલ��ુ ંછે ક� ‘ અ�યાર� �હ��ુ�તાનમા ંમહ��લૂનો � દર છે, તે �રુોપ ક� એિશયાના કોઇ રાજયમા ંકદ�
�ણવામા ંઆ�યો નથી.’

આ �કાર� ���ટશ કર નીિત સતત �યોગના પ�રણામ �વ�પ િવકિસત થઇ. આ ��ુય પ�ધિતઓ હતી. બગંાળ, �બહાર વગેર�માં
જમીનદાર� અથવા કાયમી જમીન યોજના, દ��ણ અને પિ�મ ભારતમા ંર�યતવાર� �યવ�થા અને ઉ�ર તેમજ મ�યભારતમાં
ક�ટલાક િવ�તારોમા ંમહાલવાર� યોજના. આ બધી પ�ધિતઓમા ંકર દર એટલો �ચો હતો ક�, �ના ફળ �વ�પ ખ�ેતૂો પર આિથ�ક
બોજો વધવા લા�યો. કાયમી યોજનાનો ��ુય�વે િવદ�શી િવચારધારાના �ભાવે જ�મ થયો. ર�યતવાર� ભારતીય જ��રયાતના
પ�રણામ  �વ�પ  અપનાવવામાં આવી.  પરં� ુ મહાલવાર�  પ�િત  આરંભથી  જ  ��ટનમાં �િશ�ટ  અથ�શા�ના  િસ�ધાતંો  પર
આધા�રત હતી અને પછ� ભારતીય પ�ર��થિત અને અ�ભુવ પર.
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*************************************************** 

ડો.વીરસગંભાઇ આર.ચૌધર�
આસી.�ોફ�સર, ઇિતહાસ િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કોલજે,

બ�ચુરા�, �જ. મહ�સાણા.
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