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 हे ई-पसु्तक विनामलू्य वितरर्णासाठी उपलब्ध आहे 

 आपले िाचून झाल्यािर आपर्ण हे ई-पसु्तक फॉरिर्ड करू शकता. 
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प्रततष्ठानची परिानगी घेरे्ण आिश्यक आहे. 
 या पसु्तकातील लेखनाच ेसिड हक्क लेखकाकर् ेसरुक्षित असनू पसु्तकाचे ककंिा त्यातील अशंाचे पनुमुडद्रर्ण 
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होऊ शकत.े 
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     " 

"Presently Mr. Joyce remarked how much lighter it seemed on the left side of the road than on the 
right. As there was no moon the appearance puzzled me, as it did also our men to whom I pointed it 
out. We were speculating on the cause, when we came to the track which would lead us, over some 
fields and the great parade ground, to the back of the station. We passed through the avenue which 
bordered the road, and perceived the cause of the light. For miles and miles all along the horizon 
there stretched a line of fire; in some places it was burning brightly, elsewhere emitting only a dull 
glow. 

The spectacle was so beautiful and so singular that with one accord we pulled up to admire it. Our 
admiration was mingled with other feelings not so agreeable. The line of fire we conjectured to 
be the burning Customs' hedge, which was a bank of thorny bushes, lately erected by 
the Government along the Customs' frontier to prevent the smuggling of salt and opium.' 

From: 'The Personal Adventures and Experiences of a Magistrate during the Rise, Progress, and 
Suppression of the Indian Mutiny' by Mark Thornhill (London: John Murray, 1884). 

***************************** 

                   ,            , सकाळी सकाळी आशशतचा फोन आला. आशशत माझा 
शाळेत असल्यापासुनचा शमत्र, सद्ध्या साहेब लंटनला असत्यात. प्रचरं् उत्साही मारु्णस, िाचनाचं 
ायंकर िेर्. सकाळी दहा-सार्देहाच्या सुमारास म्हर्णजे त्यािेळी ततथे बहुदा सकाळच ेसहा िगैरे 
िाजलेले असर्णार. मी चाट पर्लो, च्यायला हा मारु्णस एिढ्या लिकर कसा काय उठला? 

त्यापेिाही मोठा धक्का िाट बघत होता माझी…. 

“अबे विशल्या, झोपलोच नाही बे काल रात्री.” 

“का बे आश्या, निीन पसु्तक शमळ्ळं की काय तुला?” आश्या रात्रार जागतोय म्हर्णजे दसुरे 
काही कारर्ण असुच शकत नाही. 

“येस राज,े ान्नाट पुस्तक हातात पर्लं काल. रात्रार बसुन िाचनू काढलं. ततथे शमळालं तर 
बघ. नाि आहे ” The Great Hedge of India”, लेखक आहे “Roy Moxham”. िाचनु काढ. 

आता आली का पंचाईत. आमच ं इंग्रजी िाचन फार फार चतेन ागत िाचण्याच्या लायकीच ं
आणर्ण हा मारु्णस चक्क रॉय मॉक्…मॉक्स…मॉक्सहॅम की काय (कसलं अिघर् नाि, 

उच्चारतानाच फेफे उर्तेय) नािाच्या लेखकाच ंपुस्तक िाचायला सांगतोय. पर्ण आश्याला नाही 
म्हर्णायच ं म्हर्णजे स्ितःचीच लायकी काढुन घ्यायची, त्यापेिा “बरं, बघतो शमळालं इथे कुठे 
तर! म्हरु्णन ररकामा झालो. साहेबांनी फोन ठेिला. मी विसरून गेलो. दोन आठिड्यापुिी परत 
आश्याचा फोन… 
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“िाचलंस का बे?” 

आता मात्र ठरिल,ं गंाीरपरे्ण शोधायला हिं आणर्ण शोधायला लागलो तर मॉक्सहॅम साहेब 
आमच्या बेलापूरच्या लायब्ररीतच सापर्ले. म्हर्णलं चला विकत घेण्याचा खचड िाचला. ते 
पुस्तक आणर्ण डर्क्शनरी जिळजिळ ठेिून िाचायला बसलो,. माझ्याही नकळत कसा त्यात 
गुंतत गेलो कळालेच नाही. एका ब्रब्रटीश ाटक्या संशोधनाने ाारतात येिुन घेतलेला , आता 
अस्स्तत्िात नसलेल्या एका अचाट गोष्टीचा शोध हा या पुस्तकाचा वितय आणर्ण पुस्तक 
िाचताना शमळत गेलेली गोर या साहेबाच्या या अचाट आणर्ण अफाट करर्णीची माहहती थक्क 
करुन टाकत गेली. तेव्हाच ठरिलं यािर शलहायलाच हिं. (पुस्तक विकत घेण्याचा विचारही 
तेव्हाच पक्का झाला मनात.                                                 
                                                                  ई)  

यािर शलहायच ं म्हर्णल्यािर दोन िेळा पुस्तक िाचनू काढलं आणर्ण लिात आलं की याच ं
ाातांतर करर्णं ’अपने बस का रोग नही’. साहस्जकच मग आधी गुगल आणर्ण ततथनु 
विककवपर्ीयाकर् े मोहरा िळिला. अपेिेप्रमारे्ण ततथे ारपुर आणर्ण सोप्या शब्दातली माहहती 
हातात आली. आता मला ततच ंमराठीकरर्ण करर्णं सोपं होतं. 

“The Great Hedge of India“ 
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मुळात ‘हेज’ या इंग्रजी शब्दाला मराठी पयाडय शोधण्यापासुन आमची सुरूिात होती. आपर्ण 
घरााोिती बोगनिेल ककंिा तत्सम िनस्पतींच े जे दाट कंुपर्ण उाे करतो त्याला  बहुदा 
इंग्रजीम्ये हेज म्हर्णत असािेत. कारर्ण गुगलम्ये हेज म्हरु्णन सचड हदल्यािर अशीच चचत्रे 
गुगलने मला हदली. नेमका एक हदिस मंदारचा फोन आला. माझा जुना शमत्र, तो नागपुरचा 
आहे. त्याला विचारले तर म्हर्णाला, “ााऊ, त्याला बागर् म्हर्णतात ना बsेss!” 

 
 

या फ़ोटोिरुन काहीच अदंाज येत नाही ना! असं काय विशते      मग या बागर्ीम्ये? 

हठक    .., पुढ   फ़ोटो बतघतल्यािर येइल कल्पना …. 
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“बागर्”...! 

 ान्नाटच शब्द आहे नाही...? 

अथाडत जी माहहती मी तमु्हाला देर्णार आहे ती यापेिाही ान्नाट आहे, अचाट आहे , अफाट 
आहे. जर मी तुम्हाला सांचगतले की अशी जिळजिळ १४२९ मैल (म्हर्णजे साधारर्ण २३०० 
ककमी) लांबीची बागर् ाारतात उाी केली होती, ती सुद्धा जिळपास १२ फुट उंचीची (३.७ 
शमटर) आणर्ण जिळपास तेिढ्याच रंुदीची….., तर तुम्ही मला िेड्यातच काढाल. पर्ण हे सत्य 
आहे, अशी २३०० ककमी लांब आणर्ण १२ फुट उंचीची बागर् एकेकाळी ाारतात अस्स्तत्िात होती. 

      बागर्ीच े खरेखरेु फ़ोटो काही आज उपलब्ध नाहीत. पर्ण        टोिरून ’बागर्’ या 
शब्दाच ेस्िरुप आणर्ण ती ब्रब्रटीशांनी उाी केलेली २३०० ककमी लांबीची बागर् ककती विलिर्ण 
असेल याची कल्पना येिु शकेल. 

आता ही प्रचरं् बागर् उा ेकरण्याची ब्रब्रटीशांना का गरज ाासली असेल?  

हे जारु्णन घेण्यासाठी आपल्याला थोर्ा त्या काळाचा आढािा घ्यािा लागेल.  

ही बागर् त्यािेळच्या इनलँर् कस्टम्स लाईन (Inland Customs Line) चा एक हहस्सा होती. 
त्याकाळी १८०३ साली ब्रब्रटीशांनी ाारतातील शमठा         रोखण्यासाठी आणर्ण       , 
शमठाच्या िाहतुकीिर    आकारण्यासाठी म्हरु्णन तत्काशलन पंजाबपासुन (मुलतान - आताच े
पाककस्तान) ते थेट ओरीसा प्रांतातील सोनापूर या गािापयतं ही इनलॅंर् कस्टम्स लाईन उाी 
क          होती.  

एकुर्ण २५०० मैल (४००० ककमी) लांबीची ही कस्टम्स लाईन म्हर्णजे ाारतीयांच्या हक्कांिर 
आणर्ण मुक्त व्यापार नीतीिर लागलेल्या बंधनाच ेअिाढव्य असे मुतड स्िरुप होते. त्या काळी 
या कस्टम्स लाईनची चीनच्या शातंीशी देखील तलुना केली गेली. शमठाची चोरी करर्णार या 
तस्करांना रोखण्यासाठी म्हरु्णन ब्रब्रटीशांनी ही कस्टम्स लाईन र्वे्हलप केली.  

१८७२ पयतं इनलँर् कस्टम्स डर्पाटडमेंटने कस्टम ऑकफससड, जमादार आणर्ण गस्त घालर्णारे 
सामान्य रिक असे जिळपास १४००० च्या आसपास लोक या कस्टम्स लाईन्सच्या 
संरिर्णासाठी म्हरु्णन तैनात केले होते. सन १८७९ म्ये शमठाच्या आंतरदेशीय आयात-
तनयाडतीिर टॅक्स लािला गेला जो सन १९४६ पयतं लागु होता. हाच शमठाचा कायदा 
मोर्ण्यासाठी महात्मा गांधींनी त्यांची ती जगप्रशसद्ध दांर्ी यात्रा काढली होती स्जचा उल्लेख पुढे 
येइलच. 
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सन १७८० म्ये तत्काशलन इस्ट इंडर्या कंपनीचा गव्हनडर जनरल सर िॉरन हेस्स्टंग्ज याने 
ाारतातील मुख्य शमठ उत्पादकांना बंगालम्ये कंपनीच्या तनयंत्रर्णाखाली एकब्रत्रत आर्णले. 
त्यामुळे तोपयतं मीठाच्या आयात-्तनयाडतीिर असलेला ०.३ रुपये प्रतत ३७ ककलोचा कर थेट 
३.२५ रुपये प्रती ३७ ककलो (३७ ककलो= एक मौंर्/माउंर्) इतका िाढला आणर्ण त्यातून कंपनीला 
अगदी सन १७८४-८५ साली जिळपास ६२ लाख ५७ हजार चारश ेसत्तर रुपयाची (त्या काळचे) 
तनव्िळ करप्राप्ती झाली. त्यािेळच्या चलन दरानुसार हा कर म्हर्णजे दरर्ोइ साधारर्ण २ रुपये 
प्रती ितड (त्यािेळच्या मजुरांचा दोन महहन्याचा पगार) एिढा होता.  

शमठािर टॅक्स इतर प्रांतातही होत,े पर्ण बंगालम्ये तो उच्चतम होता. साहस्जकच हा टॅक्स 
िाचिण्यासाठी त्याची तस्करी, चोरी असे प्रकार सुरू झाले. बंगालच्या आसपासच्या राज्यातुन 
शमठ तस्करीच्या मागाडने बंगालम्ये आयात केले जािु लागले. त्यामुळे ब्रब्रटीशांच्या सरकारी 
शमठाच्या धदं्धयािर, त्याच्या उत्पन्नािर प्रचरं् प्रमार्णात पररर्णाम झाला. हा पररर्णाम 
रोखण्यासाठी, या खस्जन्याच ेरिर्ण करण्यासाठी, त्याकाळी मग   ठाच्या उत्पादनािर तनयंत्रर्ण 
ठेिण्यासाठी ि शमठ-तस्करांना रोखण्यासाठी हह ४००० ककमी लांबीच्या आंतरदेशीय सीमा रेतेची 
कल्पना अस्स्तत्िात आली.  

                                              ,                                 
                                                                          
                                                                             
                ई                                    .                    
                        र या                                           
                                                                            
     . 

१ ४     १ ७७                                                             ) 
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          ही कस्टम्स लाईन ब्रब्रटीश इस्ट इंर्ीया कंपनीच्या अखत्यारीत होती. नतंर १८५७ 
च्या बंर्ानंतर जेव्हा इंग्लंर्च्या रार्णीच्या हातात सत्ता गेली तेव्हा ब्रब्रटीश सरकारने या 
कस्टम्स लाईन ची जबाबदारी आपल्या ताब्यात घेतली.                   या लाइनची 
एकुर्ण लांबी तत्कालीन लंर्न ते इस्तंबुल एिढ्या अतंराची होती. 

                                 बुर हार्णपुरा                                 
           ,                                                       .       
       २३             .                             १३              
                                   . 
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    ल फ़ोटोत दाखिलेला हहरिा पट्टा म्हर्णजे ती विलिर्ण बागर् आहे. या फ़ोटोत ततच्या 
आकाराची, लांबीची प्रत्यि कल्पना येते.                                             
                                                                           
                                                                            -      
                                   . 

 

 
 

१८०३ म्ये पंजाबपासुन ते थेट ओररसापयतं ही कस्टम्स लाईन उाी करण्यात आली. दर २५ 
ककमीिर कस्टम ऑफीसेस उाारण्यात आली. गस्ती सैतनक, कस्टम अचधकारी ि हजारो मजुर 
या कामासाठी नेमण्यात आले.  
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तत्कालीन पंजाबमधील तारबेला(मुलतान) पासुन ते ओरीसामधील सोनापूरपयतं पसरलेली 
कस्टम्स लाईन म्हर्णजे ब्रब्रटीशांच्या दरुदृष्टीच ेआणर्ण व्यिहारी, व्यापारी ितृ्तीच ेएक विलिर्ण 
उदाहरर्ण होते. 

 

************************************ 

 

असो आपल्या लेखाचा वितय हा नाहीये, आपल्या लेखाचा वितय आहे तो या कस्टम लाईनचा 
हहस्सा असलेली जिळपास २३०० ककमी लांबीची दाट िनस्पतींपासुन बनिलेली आणर्ण १२ फुट 
उंचीची घनदाट, लांबच्या लांब बागर्. नक्की साल नाही सांगता येर्णार आता पर्ण साधारर्ण 
१८४० च्या सुरुिातीला ही बागर् उाारण्यास सुरूिात झाली असािी. १८६८ पयतं जिळ जिळ 
२९० ककमी लांबीच्या बागर्ीची तनमीती पुर्णड झाली होती.  

या बागर्ीत त्यािेळी सुक्या िनस्पतींचा म्हर्णजे काटेरी झार्े, िेली यांचा समािेश असे आणर्ण 
त्यामुळे या बागर्ीला तवे्हा पांढर या मुंग्या, (िाळिी), उंदीर, आग, िादळ, नैसचगडक िय ई. 
कारर्णांमुळे विनाशाची ाीती होतीच. 

तत्काशलन आंतदेशीय कस्टम्स कशमशनर अ ॅलन ऑक्टेस्व्हअन ्यमु यांनी मांर्लेल्या 
अदंाजानुसार साधारर्ण एक मैल लांबीची सुक्या िनस्पतीपासुन उाारण्यात आलेली बागर् 
तयार करण्यासाठी २५० टन सुकलेल्या िनस्पती, काटेरी झार्े, िेली असे सामान लागत असे. 
आणर्ण ते ककमान ५-१० ककमी अतंरािरून िाहून आर्णािे लागत असे. आणर्ण दरिती ककमान 
अ्याडहुन अधीक िनस्पती, काटे-कुटे बदलािे लागत.  

या सगळ्या गोष्टी आणर्ण त्यासाठी लागर्णारे मनुष्यबळ यािर होर्णारा खचड अफाटच होता. 
त्यामुळे स्जिंत बागर्ीच्या कल्पनेला साकार रुप आले. म्हर्णजे केिळ काटे-कुटे, सुकलेल्या 
िनस्पती यांच े कंुपर्ण उाे करण्यापेिा ततथे हहरव्या िनस्पतींची लागिर् करण्याचा (रोपर्णी) 
विचार केला गेला. 

 

 

******************************** 
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   अ ॅलन ऑक्टेस्व्हअन ्युम 

 

 
 

१८६९ च्या सुरुिातीस स्जिंत बागर्ीच्या लागिर्ीसाठी सर ्युम यांनी िेगिेगळ्या काटेरी 
िनस्पतींची प्रायोचगक तत्त्िािर (कस्टम्स लाईन्सिर) लागिर् करण्यास सुरूिात केली. त्यात 
सुरूिातीला ाारतीय जातीची बोर, बााुळ, करिंद अशा अनेक काटेरी झार्ांची लागिर् करण्यात 
आली. 

 

स्जथे इतर काहीच उगित नसे अशा हठकार्णी बांबुची रोपे लािण्यात आली. स्जथे जमीन खराब 
होती ककंिा लागिर्ीच्या दृष्टीने कमी दजाडची होती, तेथली माती खरू्णन काढून ततथे चांगली 
माती टाकण्यात आली. या बागर्ीला तनयमीत पार्णीपुरिठा करण्यासाठी पािसाच े पार्णी 
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साठिण्यासाठी विहीरी बांधण्यात आल्या, आजुबाजुच्या खाड्यांच े पार्णीदेखील बागर्ीसाठी 
म्हरु्णन िळिण्यात आले आणर्ण त्याचबरोबर बागर्ीच्या पुर्णड लांबीएिढी पक्की सर्क बांधनू 
काढण्यात आली.  

उत्तरेतील शसधं ू नदीच्या तीरािरील लाय्याहपासुन ते बुर हार्णपुरापयतं हह स्जिंत बागर् उाी 
करण्यात आली होती.                                                             
                                                                          
                                                                      . 

सन १८७० म्ये सर अ ॅलन ्युम यांच्याकरु्न सिड सुत्र े पुढील सहा िताडकरता जी.एच.्एम. 
बॅटन यांचाकर् ेगेली. बॅटनने बागर्ीची लांबी िाढिण्याच ेकायड आपल्या हातात घेतले. त्याच्या 
कारककदीच्या पहहल्या िताडत बागर् आर्णखी १११.२५ मैल लांबिण्यात आली. बॅटनने आर्णखी 
एक महत्त्िाच ेकाम केले, ते म्हर्णजे स्जथे स्जिंत बागर्ीची लागिर् कररे्ण शक्य नव्हते ततथे 
त्याने पक्के दगर्ी बांधकाम (शातंी) उाारल्या ककंिा खोल असे खदंक बांधनु घेतले. ज्यामुळे 
१८७३ च्या दरम्यान आग्रा आणर्ण हदल्ली यांच्या मधला ााग जिळ जिळ अाेद्धय बनला 
होता. त्यानतंर बागर्ीची रचना (जागा) थोर्ीशी हलिुन ती नव्याने तनमाडर्ण झालेल्या आग्रा 
कालव्याच्या ककनार याने पुढे िाढिण्यात आली.  
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सन १८७८. बॅटनच्या नंतर र्ब्लु. एस. हल्से यांनी बागर्ीच्या शिेटच्या टप्प्याच े काम 
जिळपास पुर्णडत्िास नेले. या काळापयतं बागर् ततच्या पुर्णड आकारास पोहोचली होती.  

या िेळेपयतं या पुर्णड िाढ झालेल्या बागर्ीची लांबी जिळजिळ १८०० मैल इतकी िाढली होती. 
हे काम असेच पुढे चालु राहीले. कस्टम लाईन आणर्ण बागर्ीच्या रिर्णासाठी (देखाालीसाठी 
म्हरु्ण हिे तर) खपु मोठ्या संख्येने मनुष्यबळाची आिश्यकता होती.  

या कामािरील िरीष्ठ अचधकारी सोर्ले तर इतर बहुतांश कमडचारी हे ाारतीयच होते. १८६९ 
म्ये सरकारने जिळपास १४,००० लोकांची तनयुक्ती या कामासाठी केली होती. इथेही ब्रब्रटीश 
अचधकार यांनी आपले र्ोके चालिले होते. बागर्ीच्या ाारतीय कमडचार यापैकी ४२% एिढ्या 
मोठ्या संख्येने कमडचारी हे मुस्लीम होते. त्यांना जार्णीिपुिडक त्यांच्या राहत्या जागेपासुन दरु 
अतंरािरील हठकार्णी तनयुक्त करण्यात आले होते जेरे्णकरून आजुबाजुच्या लोकांत त्याची 
फारशी लोकवप्रयता िाढून त्याचा गैरिापर होिु नये. आजुबाजुच्या खेड्यातील लोकांशी सौहादाडच े
िातािरर्ण कायम ठेिण्यासाठी खेरु्तांना या सीमेिरुन दोन पौंर् शमठ मोफत (कुठलाही कर न 
आकारता) घेिुन जाण्याची मुाा देण्यात आली होती. 

हे काम करण्यासाठी लोक उत्सुक असत, कारर्ण या कामासाठी त्यािेळच्या तनधाडरीत 
पगारापेिा खपु जास्त असा पगार हदला जात असे. रिकांना रुपये पाच (५.००) प्रतत माह 
आणर्ण माळी लोकांना रुपये तीन (३.००) प्रतत माह. पर्ण सुरूिातीला या कमडचार यांना आपली 
कुटंूबे बरोबर बाळगण्याची परिानगी नव्हती. त्यांना घरे ही पुरिली जात नसत, ती त्यां   
आपापल्या खचाडने माती, लाकुर् यांच्या सा्याने बांधनु घ्यािी लागत. १८६८ म्ये कस्टम्स 
खात्याने त्यांना आपली कुटंुबे बरोबर आर्णण्याची परिानगी हदली. हे कमडचारी १२-१२ तासांच्या 
दोन समान पाळ्यांम्ये काम करत. बागर्ीची पयाडयाने कस्टम्स लाईनची देखााल आणर्ण 
गस्त ही मुख्य कामे होती. 

अचधकारी िगड मात्र मुख्यत्िे करुन ब्रब्रटीशच असे. खरेतर ब्रब्रटीशांनी ाारतीयांना या पोस्टसाठी 
आकवतडत करण्याच ेखपु प्रयत्न केले. पर्ण या उच्च नेमरु्णकीसाठी उच्च दजाडच ेइंग्रजी बोलता 
येरे्ण ही महत्त्िाची अट असल्याकारर्णाने त्यात ते अयशस्िी ठरले. कारर्ण चांगले इंग्रजी 
येर्णार यांना त्या काळात इतर नोकर यात इथल्यापेिाही जास्त पैसा शमळत होता. प्रत्येक 
अचधकार याच्या हाताखाली ककमान १०० मार्णसे आणर्ण ११० ते ३० मैलाच्या कस्टम्स लाईनची 
जबाबदारी असे, त्यामुळे काम अतत य कष्टाचे,          आणर्ण कठीर्ण होते. विशते म्हर्णजे 
अशा हठकार्णी तो अचधकारी हा एकटाच ब्रब्रटीश असे. दसुर या एखाद्धया ब्रब्रटीश व्यक्तीला 
ाेटण्यासाठी त्याला त्याच्या अखत्यारीतील ााग ओलांरू्न जािा लागत असे.  
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अशा कठीर्ण पररस्स्थतीत ब्रब्रटीश अचधकारी त्यािेळी काम करत, खरे खोटे तेच जार्णोत पर्ण त े
जर खरे असेल तर मग मनापासुन दाद द्धयाविशी िाटते आणर्ण म्हर्णािसं िाटतं “उगीच नाही 
ब्रब्रटीशांनी अ्याड जगािर राज्य केलं!” 

खरेतर बरेचसे ब्रब्रटीश अचधकारी ही कस्टम लाईन आणर्ण अथाडतच बागर्ही नष्ट करायच्या 
विचाराच े होते. कारर्ण ततच्यामुळे ाारतीय उपखरं्ातील मुक्त व्यापारव्यिस्थेला तसेच 
पयटंनाला मोठ्या प्रमार्णािर बाधा येत होती.  

ही सीमा रेता खासकरून शमठ आणर्ण साखर यांच्या आयात तनयाडतीिर कर आकारण्यासाठी 
उाी करण्यात आलेली होती. साखरेिर तर उत्पन्नाच्या १०% इतका प्रचरं् कर लािण्यात येत 
अस.े पर्ण त्या दरम्यानही भ्रष्टाचार आणर्ण मनमानीपर्णाचा रोग या बागर्ीलाही होताच. बागर् 
आणर्ण सीमा रेतेिर तैनात अचधकारी मनमानी काराार करत. प्रचरं् प्रमार्णात भ्रष्टाचार 
बोकाळला होता. १८५७ च्या बंर्ाच्या दरम्यान काही हठकार्णी बागर् तसेच सीमा अचधकार यांच्या 
छािण्या जाळण्यातही आल्या होत्या. पर्ण या सीमारेतेिर (बागर्ीिर) शमळर्णारे कराच े प्रचरं् 
उत्पन्न इतर कुठल्याही समस्येकर् ेर्ोळेझाक करायला लािण्यास समथड होते. हह बागर् तसेच 
सीमारेता पुर्णडपरे्ण नष्ट करण्यापुिी ाारतातील शमठाच्या सिड उत्पादनािर ताबा शमळिण्याचा 
ब्रब्रटीश सरकारचा प्रयत्न होता.जेरे्णकरुन शमठाच्या उत्पादनािरच कर लािता आला असता. 

लॉर्ड मायो आणर्ण लॉर्ड नॉथडब्रुक यांच्या कारककदीत ही सीमा रेता आणर्ण बागर्ीच े अस्स्तत्ि 
संपिण्याच्या कामाला िेग आला. नतंर लॉर्ड शलटन यांनी लागु केलेल्या कायद्धयानुसार 
शमठािरील टॅक्स बर यापैकी कमी करण्यात आला. बंगालम्ये २.९० रुपये आणर्ण शते ाारतात  

 

२.५० रुपये इतका. तत्कालीन सरकारच ेाारतातील अथडमंत्री सर जॉन स्रॅश ेयांच्या प्रयत्नांना 
यश येिून सन १९८० म्ये शमठाच्या आयातीिरचा कर रद्द करण्यात आला आणर्ण मुक्त 
व्यापाराला चालना शमळाली, ज्याचा फायदा शमठाची तस्करी नष्ट होण्यात झाला. सन १८८२ 
म्ये लॉर्ड ररपन यांनी संपुर्णड ाारतासाठी एकच दर लागु केला तो म्हर्णजे रुपये दोन (२.००) 
प्रतत मौंर् (३७ ककलो). ज्यामुळे सरकारला जिळजिळ १.२ दशलि रुपये दरसाल एिढे 
नुकसान सहन करािे लागले. 

यामुळे शमठाच्या तस्करीला मात्र पुर्णडपरे्ण आळा बसला. म्हर्णजे गंमत बघा ज्या कारर्णासाठी 
बागर् आणर्ण एिढी विस्ततृ सीमा रेता उाी करण्यात आली होती, त्याच कारर्णाने ती नष्ट 
होण्याची शक्यता तनमाडर्ण झाली. जे तस्कर सीमा विाागातफे पकर्ले गेले त्यांना आठ रुपये 
(८.००) एिढा प्रचरं् दंर् आकारण्यात आला आणर्ण जे तेिढा दंर् ारु शकत नव्हते त्यांना सहा 
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आठिड्याची कैद ाोगािी लागली. म्हर्णजे व्यापारी ब्रब्रटीशांनी त्यातूनही पैसा कमािला. 
ब्राव्हो….!  

१८६८ पासुन १८७८ पयतं दहा हजाराच्या आसपास लोक तस्करीच्या आरोपाखाली पकर्ले गेले. 
लाच देिुन ककई जर्ण तनसटले असतील त्यांची संख्या अनुत्तरीतच आहे. तस्करीच े अनेक 
प्रकार त्या काळात हाताळले गेले. सुरुिातीच्या काळात उंटािर ककंिा घोड्यांिर मीठ लादनु 
शस्त्रांच्या जोरािर सीमा रेता जबरदस्तीने ओलारं्ली जात असे. नंतर सीमा अचधकार यांच्या 
भ्रष्ट ितृ्तीचा फायदा घेिून लाच िगैरे देिुन करमुक्त ाागातून शमठाची तस्करी करण्यात येत 
अस.े 

१८८८ साली चांदीच्या घसरलेल्या ाािामुळे झालेले नुकसान ारुन काढण्यासाठी शमठािरचा 
टॅक्स परत २.५० रुपये प्रतत मौंर् इतका िाढिण्यात आला.  

शमठािरचा कर हे आता ब्रब्रटीश सरकारसाठी तनव्िळ कमाईच े साधन बनले ज्याने १९३० 
सालच्या शमठ सत्याग्रह आंदोलनाला प्रेरर्णा हदली.  

महात्मा गांधींनी या शमठाच्या करामुळे आपली असहकाराची चळिळ चालु केली. १२ माचड 
१९३० रोजी महात्मा गांधींनी जिळ जिळ ८०,००० जनतेच्या साथीने अहमदाबादपासुन ३२० 
ककमी अतंरािर असलेल्या दांर्ी या शमठाच े उत्पादन होर्णार या समुद्रककनार यािरील खेड्यात 
ब्रब्रटीशांचा शमठाचा कायदा मोर्त शमठ सत्याग्रहाची सुरूिात केली. 

 
 

बापुंची हह यात्रा ाारतीय स्िातंत्र्याच्या चळिळीत दांर्ीयात्रा म्हरु्णन लोकवप्रय झाली. या शमठ 
सत्याग्रहाने जरी शमठािरील टॅक्स कमी अथिा रद्द करण्यात अपयश आले असले तरी ाारतीय 
स्िातंत्र्य चळिळीला एक निी हदशा हदला. असहकाराचा निा मंत्र हदला. शिेटी १९४६ च्या 
ऑक्टोबर महहन्यात ाारताच्या पं. जिाहरलाल नेहरंुच्या नेततृ्िाखालील तत्काशलन हंगामी 
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सरकारने शमठािरील कर पुर्णडपरे्ण रद्द केली. खर या अथाडने आंतरदेशीय सीमा रेता त्याचिेळी 
नष्ट झाली असे                   . 

    ! 

 

रॉय मॉक्सहॅम : 
 

 
 

इतक्या मोठ्या प्रमार्णािर उाारली गेलेली असनुही या सीमारेतचेे ककंिा बागर्ीचे िर्णडन तत्कालीन 
इततहासात ककंिा ब्रब्रटीश अहिालातही आढळत नाही. १९ व्या शतकात, एक ब्रब्रटीश लायब्ररीयन कम 
Conservator  ’रॉय मॉक्सहॅम’ याच्या िाचनात एकदा ाारतातील या अिाढव्य बागर्ीची माहहती आली 
आणर्ण रॉयने स्ितःला ाारतातील या बागर्ीच्या सशंोधनात िाहुन घेतले. या साठी रॉयने ाारताच्या 
एकुर्ण तीन फेर या केल्या. प्रत्येक िेळी तो जिळपास ३-४ महहने ाारतात राहीला.  

ाारताच्या या टोकापासनु त्या टोकापयतं शमळेल त्या िाहनाने, शमळेल त्या अिस्थेत, पर्ले त्या 
पररस्स्थतीत े ाटकला. पहहल्या दोन दौर यात त्याला या बागर्ीच्या सद्ध्याच्या अिस्थेबद्दल काहीही 
माहहती शमळाली नाही. मळुात अशी काही गोष्ट अस्स्तत्िात होती हेच इथे कुर्णाला माहीत नव्हत.े 
त्याच्या ततसर या आणर्ण शिेटच्या फेरीत मात्र रॉयला एक िदृ्ध व्यक्ती ाेटली स्जने ततच्या तरुर्णपर्णात 
एका व्यक्तीला कस्टम्स लाईनबद्दल बोलताना ऐकले होते. तिेढ्याशा सतुािरुन रॉयने अिरशः स्िगड 
गाठला आणर्ण त्या व्यक्तीला शोधुन काढले आणर्ण शिेटी आता अस्स्तत्िात नसलेल्या कस्टम लाईन 
उफड  सीमारेतचेी जागा शोधनु काढली. त्यािेळी ततथे फक्त एक लांबपयतं पसरलेला उंचिटाच उरला 
होता.  

                                                                  . 26  32.2"N, 79  
                         ,            . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Moxham
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अखेरीस रॉयने आपल्या या सशंोधनाची जगािेगळी कहार्णी शलहून काढली आणर्ण त्यामळेु जगाला 
कळाले की अशी काही अद्धवितीय गोष्ट ब्रब्रटीशांनी ाारतात उाी केली होती. अथाडतच त्यामागची काळी 
बाजुही उजेर्ात आली. 

रॉय, तझुे प्रयत्न आणर्ण स्जद्द यामळेु ब्रब्रटीशांनी ाारतीयांिर केलेल्या एिढ्या मोठ्या अन्याय, 

अत्याचाराची ही कहार्णी उघर्कीस आली. तझुे शतशः आाार. पर्ण त्या बरोबरच ब्रब्रटीशांच्या 
कल्पकतलेाही मनापासनु सलाम               . 

सदंाड : द ग्रेट इंर्ीयन हेज : विकीवपडर्या (http://en.wikipedia.org/wiki/Inland_Customs_Line) 
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