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  प्रशस्तयः क िं  बोधयकतत 

वस्ततुः अरववन्दः गपु्तवंशस्य प्रविद्धनपृस्य िमदु्रगपु्तस्य अविनयं कतुुम ् उद्यकु्तः 

आिीत ् । वयं िमदु्रगपु्तस्य ववषये इलाहाबादस्थे अशोकस्तम्िे वववलवितेन 

िबुहृदविलेिेन जानीमः । एतस्य रचना िमदु्रगपु्तस्य राजििायां कववना मवन्िितेून 

च हररषेणेन केनवचत ्काव्यरूपेण कृता आिीत ् । प्रायः १७०० वषेभ्यः पवूुम ्इयं 

प्रशवस्तः इलाहबादस्य अशोकस्तम्िे उत्कीणाु । 

 अयं कवित ्वववशष्टप्रकारकः अविलेिः अवस्त । यः प्रशवस्तः इवत कथ्यते । 

अयं कवित ् िंस्कृतशदःदः अवस्त यस्य अथुः प्रशंिा िववत । प्रशवस्त-लेिनस्य 

प्रचलनं परुाकाले अवप आिीत ् । िवता दशमाध्याये गौतमीपिुस्य श्रीिातकवणुनः 

प्रशस्तेः ववषये पवितम ्। परन्त ुगपु्तकाले एतािां महत्वम ्इतोऽवप ववधुतम ्। 

समुद्रगुप्तस्य प्रशकस्तः  

आगच्छन्त ुपश्यामः, िमदु्रगपु्तस्य प्रशवस्तः अस्मान ्वकं बोधयवत । कववः अि 

नपृस्य केनवचत ्योद्धरृूपेण अवप च यदु्धजेतरृूपेण, ववदषुः उत्कृष्टकववरूपेण च 

िरूरशः प्रशंिां कृतवान ्अवस्त । वकं बहुना िः ईश्वरतलु्यः इवत उक्तः अवस्त । 

अरकितदः नृपः सञ्जातः 

अरववन्दः स्वववद्यालये अविनीयमान ेनाटके नपृस्य िवूमकां वनवोढंु वचतः । 

िः वचवन्ततवान ् आिीत ् यत ् िः राजवेश ं धतृ्वा श्मश्रवूण अलङ्कुवुन ्

वववशष्ट ेअविपटुके अवि ंवववशष्टया धारयन ्चवलष्यवत  । क्षणं वचन्तयन्त ुिः 

वकयान ् आियचुवकतः स्यात ्  । यदा िः बोवधतः यत ् तेन उपववश्य 

वीणावादन ंकरणीयं िववष्यवत  । कववतापािः अवप करणीयः िववष्यवत  । 

कवित ् िगंीतज्ञः नपृः? िः कः िववतु ं शक्नोवत ? अरववन्दः वचन्तवयतु ं

आरदःधवान ् । 

 

अध्यायः 11 

नूतनाकन साम्राज्याकन राज्याकन च 

योद्धा समुद्रगुप्तः 

यस्य शरीरं यदु्धके्षिे कुिारतः परशवुिः बाणतः कुन्ततः अविविः लोहगदाविः तीक्ष्णबाणतः तथा च अन्यतः 

शतावधकत ः शस्त्तः व्रवणतं ित ्अवप अत्यन्तं िनु्दरं प्रवतिावत  । 

तस्य ववषये इद ंवणुनं िवन्तं वकं ज्ञापयवत ? राजानः केन प्रकारेण यदुध््यन्ते स्म ? 
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प्रशस्त्यां दीर्ाुवण   दीर्ाुवण वाक्यावन प्रदत्तावन िवन्त । अि तादृशः एव 

कवित ्वाक्यांशः प्रदत्तः अवस्त । 

यवद िवान ् िप्तमं मानवचिं (पषृ्ठ 113) ध्यानेन पश्येत ् तवह ु िवान ्

ज्ञास्यवत यत ् कवित ् के्षिं हररतरङ्गेण रवजजतम ् अवस्त । िवान ् पवूेण 

िमदु्रतटेन िममेव एकवस्मन ् क्रमे रक्तवबन्दनू ् द्रक्ष्यवत । तेन एव प्रकारेण 

कावनचन के्षिावण वनृ्ताकवणेन नीलवणेन च अवप ववणुतावन िववष्यवन्त । 

इद ं मानवचिम ् अस्याः प्रशस्तेः प्राप्तिचूनानाम ् आधारेण वनवमुतम ्

अवस्त । हररषेणः चतरुः ववविन्नप्रकारकान ् राज्ञः प्रवत िमदु्रगपु्तस्य नीतीनां 

वणुनं करोवत । 

१. मानवचिे हररतवणुयकु्तके्षिम ् आयाुवत्तुस्य तेषां नवानां शािकानाम ्

अवस्त, यान ् िमदु्रगपु्तः परावजत्य तेषां राज्यावन स्वस्य िाम्राज्ये 

मेवलतवान ्आिीत ्। 

२. तदनन्तरं दवक्षणापथस्य द्वादशशािकाः आयावन्त । एतेष ु केषावजचत ्

राजधानीः दशुवयतुं मानवचिे रक्तवबन्दवः प्रदत्ताः िवन्त । एते िव े

परावजताः राजानः िमदु्रगपु्तस्य परुतः िमपुण ं कृतवन्तः आिन ् । 

िमदु्रगपु्तः तान ् पनुः अनशुास्तमु ्आज्ञावपतवान ्। 

३. प्रवतवेवश-राष्राणाम ्आन्तररकः िागः वनृ्ताकवणेन रवजजतः अवस्त । 

एतवस्मन ्अिमस्य तटीयबंगालस्य नेपालस्य उत्तरपविमयोः च अनेके 

गणाः िङ्र्ा वा िवम्मवलताः आिन ् । (षष्ठाध्यायं स्मरन्त)ु । एत े

िमदु्रगपु्तस्य कृते उपायनावन आनयवन्त स्म । तस्य िमदु्रगपु्तस्य आज्ञानां 

च पालनं कुवुवन्त स्म । तथा च तस्य राजििायाम ्उपवस्थताः िववन्त 

स्म । 

४. बाह्यक्षेिस्य शािकानां के्षिं नीलवणेन ववणुतम ् अवस्त । िम्िवतः 

एतत ् कुषाणवंशस्य शकवंशस्य च के्षिम ् आिीत ् । एतेष ु शािकेष ु

श्रीलङ्कायाः शािकाः अवप आिन ् । ते शािकाः िमदु्रगपु्तस्य 

अधीनतां स्वीकृतवन्तः अवप च स्वपिुीणां वववाह ं तेन िह 

काररतवन्तः । 

मानवचिे प्रयागं (इलाहाबादस्य परुातनं नाम) उज्जतनं पाटवलपिुं च 

अवन्वष्यत ु। एतावन के्षिावण गपु्तशािकानां महत्त्वपणूुकेन्द्रावण आिन ्। 

आयाुवत्तुस्य दवक्षणापथस्य च राज्यतः िह िमदु्रगपु्तस्य व्यवहारे का विन्नता 

आिीत ्? 

वकम ्एतस्याः विन्नतायाः पषृ्ठे िवान ्वकमवप कारणं पश्यवत ? 

वीणावादकः राजा 

िमदु्रगपु्तस्य केचन गणुाः 

वनष्केष ुटङ्वकताः िवन्त 

यथा एतयोः वनष्कयोः िः 

वीणां वादयवत । 
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ििंशािलयः   

अवधकांश-प्रशस्तयः शािकानां पवूुजानां ववषये अवप बोधयवन्त । इयं प्रशवस्तः 

अवप िमदु्रगपु्तस्य प्रवपतामहस्य वपतामहस्य वपतःु मातःु च ववषये ज्ञापयवत । तस्य 

माता कुमारादवेी वलच्छववगणस्य राजकुमारी वपता च गपु्तवंशस्य प्रथमशािकः 

आिीत,् यः महाराजावधराजिदृशम ्उपावधं धतृवान ्। िमदु्रगपु्तः अवप अममु ्उपावधं 

धतृवान ्। तस्य वपतामहस्य प्रवपतामहस्य च महाराजरूपेण उल्लेिः अवस्त । अनेन 

ऊह्यते यत ्शनतः शनतः एतस्य वंशस्य महत्त्वं ववधुतम ्। 

एताः उपाधीः महत्त्वदृष््टया अङ्लकरोत ु। राजा महाराज-अवधराजः, महाराजा च 

इवत क्रमः स्यात ्। 

िमदु्रगपु्तस्य ववषये वयं तस्य अनन्तरकावलके शािकेभ्यः यथा तस्य पिुस्य 

चन्द्रगपु्तवद्वतीयस्य वंशावल्याः अवप िचूनाः प्राप्तुं शक्नमुः । तस्य ववषये 

मानवचिम ्– ७  

प्रमिुनगरावण राज्यावन च  
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अविलेिेभ्यः वनष्केभ्यः च अवप ज्ञायते । ते पविमिारते ितन्यावियाने अवन्तमं 

शकशािकं परावजतवन्तः । अनन्तरम ् एतादृशः ववश्वािः िवुि जातः यत ् तेषां 

राजििा ववद्ववभः पणूाु आिीत ्। कववकावलदािः िगोलशास््यायुिट्टः च तस्य एव 

राजििायाम ्आस्ताम ्। तेषां ववषये आवधक्येन ज्ञानं द्वादशाध्याये लप्सस्यते ।  

हर्षिधषनः हर्षचररतिं च 

यथा गपु्तवंशस्य शािकानां ववषये अविलेितः मदु्राविः च ज्ञानं िववत, तेन एव 

प्रकारेण अन्यशािकानां ववषये अवप तेषां जीवनचररिं पवित्वा ज्ञानं िववत । 

एतादृशः एव राजा हषुवधुनः आिीत ् । िः प्रायः १४००वषेभ्यः पवूं शािनं  

कृतवान ् । तस्य राजकववः बाणिट्टः िंस्कृतेन तस्य जीवनचररिं हषुचररतम ्

वलवितवान ् । तवस्मन ् ग्रन्थे हषुवधुनस्य वंशावल  प्रयच्छन ् तस्य 

विंहािनारोहणपयुन्तस्य वणुनम ्अवप अकरोत ्। चीनदेशीयः यािी स्वतनत्िांगः यस्य 

ववषये िवान ् दशमाध्याये पवितवान,् िः वचरकालं यावत ् हषुस्य राजििायाम ्

अवतष्ठत ्। िः ति यवत्कमवप अपश्यत ्। तवद्वषयकं ववस्ततृवणुनम ्अकरोत ्।  

हषुः स्ववपतःु ज्येष्ठतमः पिुः न आिीत ् । वपतःु ज्येष्ठभ्रातःु च मतृ्योः पिात ्

िः थानेिरस्य शािकः जातः । तस्य आवतु्तः कन्नौजस्य (िप्तममानवचिम,् पषृ्ठम ्

११३) शािकः आिीत ् । यदा बङ्गालस्य शािकः तं हतवान ् तदा हषुः कन्नौजे 

स्वावधपत्यम ्स्थावपतवान ्। एवजच बङ्गालस्य उपरर आक्रमणम ्अकरोत ्। 

मगधं बङ्गालं च वववजत्य िः पवूुवस्मन ्िागे यावत ्िाफल्यम ्अवाप्तवान,् 

अन्येष ु स्थानेष ु तथाववधं िाफल्यं न अवाप्तवान ् । यदा िः नमुदानद्याः पारे गत्वा 

दक्कनं प्रवेषु्ट ं प्रयािम ् अकरोत ् । तदा ति चालकु्यनरेशः पलुकेवशन-वद्वतीयः तं 

रुद्धवान ्। 

अष्टमं मानवचिं (पषृ्ठम ्१३६) पश्यत ुिचू  च करोत ुयत ्यदा हषुवधुनः (क) बङ्गालं 

ि) नमुदां यावत ्गतवान ्स्यात ्तदा वतुमानकालस्य केभ्यः केभ्यः राज्येभ्यः ितू्वा 

गतवान ्स्यात ्? 

पल्लवस्य चालकु्यस्य पलुकेवशनवद्वतीयस्य च प्रशस्तयः  

एतवस्मन ्काले पल्लवः चालकु्यः च दवक्षणिारतस्य महत्वपणूौ राजवंशौ आस्ताम ्। 

पल्लवानां राज्यं तेषां राजधानीकाजचीपरुस्य पाश्वुस्थेभ्यः स्थानेभ्यः आरभ्य 

कावेरीनद्याः पवुलनं यावत ् प्रितृम ् अिीत,् यद्यवप चालकु्यानां राज्यं 

कृष्णातङ्ुगिद्रानद्योः मध्ये वस्थतम ्आिीत ्। 

चालकु्यानां राजधानी ऐहोलः आिीत ् । इद ंकवित ् प्रमिंु वावणज्यकेन्द्रम ्आिीत ्

(मानवचिम–्७, पषृ्ठम–्११३) । शनतः शनतः इद ं वकमवप धावमुककेन्द्र ंिजजातम,् यि 

अनेकावन मवन्दरावण आिन ्। पल्लवाः चालकु्याः च परस्परम ्अन्योऽन्येषां िीमाि ु 
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अवतक्रमणं कुवुवन्त स्म । मखु्यरूपेण राजधानीनाम ् उपरर आक्रमणं वक्रयते स्म । यतो वह 

राजधानीरूपावण तावन नगरावण िमदृ्धावन आिन ्। 

पलुकेवशनवद्वतीयः प्रविद्धतमः चालकु्यराजा आिीत ्। तस्य ववषये वयं तस्य राजििाकववना 

रववकीवतदु्वारा रवचतया प्रशस्त्या जानीमः । एतस्यां तस्य पवूुजानां ववषये ववशेषतया 

वंशचतष्ु्टयस्य ववषये ज्ञावपतम ् अवस्त । पलुकेवशनवद्वतीयः स्ववपतवृ्यात ् इदं राज्यं प्राप्तवान ्

आिीत ्।  

रववकीतेः अनिुारं िः पवूुपविमयोः िमदु्रान्तक्षेियोः यदु्धावियानावन चावलतवान ् । 

एतदवतररच्य िः हषुस्य दवक्षणे राज्यववस्तारम ्अवप रुद्धवान ्। हषुस्य अथुः आनन्दः िववत । 

कवेः कथनम ् अवस्त यत ् एतस्य पराजयस्य पिात ् हषे अधनुा ‘हषुः’ न आिीत ् । 

पलु्लकेवशनवद्वतीयः पल्लवराज्ञः उपरर अवप आक्रमणं कृतवान,् यः काजचीपरेु शरणं ग्रहीतुं 

बाध्यः जातः । 

परन्त ु चालकु्यानां ववजयः अल्पकावलकः आिीत ् । यतो वह यदु्धकारणात ् द्वौ अवप वंशौ 

कालक्रमेण दबुुलौ जातौ । अन्ततः राष्रकूटतः चोलवंशीयतः च पल्लवाः चालकु्याः च 

परावजताः । एतेषां ववषये िवन्तः िप्तमकक्षायां पविष्यवन्त । 

ते अन्ये के शािकाः आिन ्ये तटेष ुस्ववनयन्िणं वचकीषुवन्त स्म ? 

(दशमाध्याये पश्यत)ु 

एतेषां राज्यानां प्रशािनं कथं चलवत स्म ? 

पवूेषां नपृाणाम ्इव एतेषां नपृाणां कृते अवप िवूमराजस्वं महत्तमं िाधनम ्आिीत ्। 

प्रशािनस्य प्राथवमकर्ट्टाः ग्रामाः िववन्त स्म । परन्त ु शनतः शनतः अनेकावन नतूनावन 

पररवतुनावन अवप जातावन । राजानः आवथुक-िामावजक-राजशािवनक-ितन्यशवक्तमतां 

जनानां िमथुनं अवाप्तुं नतकान ्प्रयािान ्कृतवन्तः ।। उदाहरणरूपेण –  

 कावनचन महत्त्वपणूाुवन प्रशािकीयपदावन आनवुांवशकावन जातावन अथाुत ् पिुाः 

स्वकीयस्य वपतःु पदम ् अलङ्कुवुवन्त स्म, यथा कववहररषेणः स्ववपतःु इव 

महादण्डनायकस्य पदम ्अलङ्कुवुन ्मखु्यन्यायावधकारी आिीत ्।  

 कदावचत ् एकः एव जनः अनेकेष ु पदषे ु कायं करोवत स्म । यथा हररषेणः 

महादण्डनायकत्वेन िह एव कुमारामात्यः अथाुत ् कवित ् महत्त्वपणूुमन्िी आिीत,् 

कवित ्िवन्ध-ववग्रवहकः अथाुत ्यदु्धस्य शावन्तववषयाणाम ्अवप मन्िी आिीत ्। 

 एतेष ु जनेष ु नगरशे्रष्ठी अथाुत ् मखु्यववत्तकोशी नगरस्य ववणक् वा, िाथुवाहः अथाुत ्

ववणजां िमहूस्य नेता, प्रथम-कुवलकः अथाुत ् मखु्यवशल्पकारः, कायस्थानाम ् अथाुत ्

वलवपकानां प्रधानिदृशाः जनाः च िववन्त स्म ।  
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एतादृश्यः नीतयः प्रायः वकवजचद ् अंशं यावत ् प्रिावशावलन्यः िववन्त स्म परन्त ु

कालक्रमेण एताविः केचन जनाः एतावन्तः अवधकाः महत्त्वशावलनः िववन्त स्म यत ्

ते स्वकीयं स्वतन्िराज्यं स्थापयवन्त स्म । 

वववचन्य वदत ुयत ्अवधकाररणां पदावन यवद आनवुांवशकावन िवेयःु तवह ुति के के 

लािाः काि हानयः िववतुं शक्नवुवन्त स्म ? 

 ाकचत ्नूतना सेना 

केचन राजानः अधनुा अवप परुातननपृाः इव ििुङ्र्वटतिेनां स्थापयवन्त स्म । यस्यां 

हवस्तनः रथाः अश्वारोवहणः पदावतितवनकाः च िववन्त स्म, परन्त ु एततः िाकं केचन 

िेनानायकाः अवप िववन्त स्म, ये आवश्यकतायां ित्यां राज्ञः कृते ितन्यिाहाय्यं 

प्रयच्छवन्त स्म । एतेभ्यः िेनानायकेभ्यः किन वनयवमतवेतनं न दीयते स्म । पररवते 

एतेष ु केभ्यवित ् िवूमदानं दीयते स्म । एते दत्तिमूेः करं स्वीकुवुवन्त स्म । येन ते 

अश्वानां िेनानां च पालनं कुवुवन्त स्म । ते अनेन िकूरेण एव यदु्धाय शस्त्ाणां 

व्यवस्थाम ् अवप कुवुवन्त स्म । एतादृशाः जनाः िामन्ताः इवत उच्यन्ते स्म । यि 

कुिावप शािकाः दबुुलाः िववन्त स्म, एते िामन्ताः स्वतन्िीिववतुं प्रयाि ं 

कुवुवन्त स्म ।  

दकिणेर्ु राज्येर्ु सभाः 

पल्लवानाम ्अविलेिेष ुअनेकािां स्थानीयििानां चचाु अवस्त । एताि ुवकमवप एकं 

िसू्वावमब्राह्मणानां िङ्र्टनम ् आिीत ् यत ् ििा इवत उच्यते स्म । एताः ििाः 

उपिवमतीनां माध्यमेन िेचनकायुस्य कृवष-िम्बद्ध-कायाुणां राजमागु-वनमाुण-

कायाुणां स्थानीय-मवन्दराणां च प्रबन्धनं तथा च तेषां वनरीक्षणं स्म । येष ु के्षिेष ु

िसू्वावमब्राह्मणाः न आिन,् ति उरनावमकायाः ग्रामििायाः वाताु कृता अवस्त । 

नगरम इवत ववणजां िङ्र्टनस्य नाम आिीत ् । िम्िवतः एताि ुििाि ुधवनकानां 

शवक्तशावलिसू्वावमनां ववणजां च वनयन्िणं िववत स्म । एताि ुबह्वव्यः स्थानीयििाः 

शतादःदान ्यावत ्प्रबन्धनावदकाये आिन ्।  

 

तकस्मन ् ाले सामातयजनाः    

जनिाधारणस्य जीवनस्य वकंवचत ् दृश्यं वयं नाटकेभ्यः केभ्यवित ् अन्येभ्यः 
स्रोतोभ्यः च अवप प्राप्सनमुः । इदानीम ् एतादृशस्य जीवनस्य कावनचन उदाहरणावन 

पश्यामः ।  

कावलदािः स्वनाटकेष ु राजििायाः जीवनवचिाङ्कनाय प्रविद्धः अवस्त । एतेष ु

नाटकेष ु रोचकं तथ्यम ्इदम ्अवस्त, यत ् राजानः तात्कावलकाः ब्राह्मणाः च परस्परं 
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िंस्कृतेन िम्िाषमाणाः दवशुताः िवन्त अपरजच अन्ये जनाः मवहलाः च 

प्राकृतिाषया िाषमाणाः दवशुताः िवन्त । तस्य कावलदािस्य प्रविद्धतमं नाटकम ्

अविज्ञानशाकुन्तलम ् अवस्त । अवस्मन ् नाटके दषु्यन्तनामकस्य कस्यवचत ् नपृस्य 

शकुन्तलानामधेयायाः कस्यावित ् यवुत्याः च पे्रमकथा ववणुता अवस्त । एतवस्मन ्

नाटके केनवचत ् वनधुनधीवरेण िह राजकमुचाररणां दवु्युवहारस्य अवप वचिणम ्

अवस्त । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चीनतीथुयािी फावशएनवयुः तेषां जनानां दगुुतेः अवप वणुनं कृतवान,् यान ्

उच्चवगीयाः शवक्तशावलनः च जनाः अस्पशृ्यान ् मन्यन्ते स्म । ततः नगरात ् बवहः 

स्थातव्यं िववत स्म । िः फावशएनवयुः वलिवत- “यवद एततः जनतः नगरं ववपवणं वा 

प्रवेष्टव्यं िववत स्म तवह ुअन्यान ्िवाुन ्िचूवयतुं िमूौ काष्ठप्रहाराः करणीयाः िववन्त  

स्म । येन एतं ध्ववनं श्रतु्वा जनाः िावधानं ितू्वा कथमवप अस्पशृ्येन िम्पकुः मा 

स्यात ्इवत जागरूकतया आत्मनः रक्षां कुवुवन्त स्म” ।  

एकवस्मन ् स्थाने बाणिट्टद्वारा गतावियानायाः नपृिेनायाः अत्यन्तं िजीववचिणं 

कृतम ्अवस्त । 

 कित ्धीिरः श ुततलायाः अङ्गुलीय िं  प्राप्तिान ्

कवित ् धीवरः वकमवप एकं बहुमलू्यकम ् अङ्गलुीयकं प्राप्तवान ्  । इदम ् अङ्गलुीयकं 

राजा दषु्यन्तः शकुन्तलायत उपहारस्वरूप ं दत्तवान ्आिीत्, परन्त ु दरु्ुटनावशात ्कावचत ्

मत्स्यी तत ् वनगीणुवती । यदा धीवरः अङ्गलुीयकं स्वीकृत्य प्रािाद ं प्राप्तवान,् तदा 

द्वारपालः त ं चौरवत ्  व्यवहृतवान ् । मखु्यारक्षकावधकारी अवप तेन िह दवु्यवुहारं  

कृतवान ्। नपृः एतत ्अङ्गलुीयकं दृष््टवा बहुप्रिन्नः अिवत ्। िः धीवराय पाररतोवषकं 

दत्तवान ् । आरक्षकः द्वारपालः च धीवरेण िह तस्य पाररतोवषकस्य वकवजचत ् िागम ्

अपहतुं मद्यशालां गतवन्तौ । 

अद्य यवद कवित ्वनधनुः वकमवप प्राप्सनोवत आरक्षकान ्च िचूयवत तवह ुवकं तेन िह अवप 

एतादृशः एव व्यवहारः िववष्यवत ?  

कस्यवचत ् प्रविद्धजनस्य नाम वदत,ु यः प्राकृतिाषया उपवदष्टवान ् । अवप च कस्यवचत ्

नपृस्य नाम वदतु यः प्राकृतिाषया स्वाविलेिान ्लेवितवान ्। िप्तमाध्यायम ्अष्टमाध्यायं 

च पश्यत ु।) 
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अतयत्र 

षष्ठे मानवचिे (पषृ्ठम ्८४-८५) अरबदशेम ्अवन्वष्यत ु । मरुिमू्यां ित्याम ्अवप अरबदशेः यातायातस्य 

कवित ् महत ् केन्द्रम ् आिीत ् । वस्ततुः अरबववणजः नाववकाः च िारतयरूोपयोः मध्ये िमवुद्रक-

वावणज्यस्य वधाुपने कावजचत ् महत्त्वपणूां िवूमकाम ् ऊढवन्तः । अरबदशेे उष्यमाणेष ु अन्यजनेष ु

बेदइुनजनाः आिन,् ये यायावरिमहूाः िववन्त स्म ।  एते मखु्यरूपेण उष्रेष ुआवश्रताः िववन्त स्म, यतो 

वह एषः उष्रः तादृशः िामथ्युवान ्पशःु अवस्त यः मरुिमूौ अवप स्वस्थतया स्थातुं शक्नोवत । प्रायः 

१४०० वषेभ्यः पवूं पतगम्बरमहुम्मदः अरबदशेे इस्लामनामकस्य कस्यवचत ् नतूनधमुस्य प्रारम्िं  

कृतवान ् । ईिायीधमे यथा ईिामिीहः िवुशवक्तमान ्अवस्त तथतव इस्लामधमे अल्लाहः इवत मन्यते, 

ईश्वरात ् परं िव े मानवाः िमानाः िवन्त । अि इस्लामधमुस्य पवविग्रन्थस्य कुरानस्य कवित ् अंशः 

प्रदत्तः अवस्त –  

यवनानाम,् आस्थावताम,् िक्तानाम,् ित्यवनष्ठानाम,् धतयुवतां वस्थतप्रज्ञानाम,् दावननाम,् व्रवतनाम,् 

पतूात्मनाम,् वनत्याल्लाहोपािकानां च स्त्ीपरुुषाणां कृते अल्लाहः क्षमां परुस्कारं च वनधाुररतवान ् 

अवस्त । गतेष ु शतवषेष ु इस्लामधमःु उत्तरीये अफ्रीकायादशे े स्पेनदशेे ईरानदशेे िारते च प्रितृः । 

अरबनाववकाः, ये पवूुम ् एव एतस्य उपमहाद्वीपस्य तटीयवनवािस्थानतः पररवचताः आिन,् अधनुा 

आत्मना िह एतं नतूनं धमुम ् अवप आनीतवन्तः । अरबदशेस्य ितवनकाः प्रायः १३०० वषेभ्यः पवूं 

विन्धप्रान्तं (वतुमानपावकस्तानं) वववजतवन्तः  । 

षष्ठे मानवचिे तान ् मागाुन ् अवन्वष्यत,ु यतः मागगः नाववकाः ितवनकाः च एतम ् उपमहाद्वीपम ् 

आगतवन्तः स्यःु  । 

नपृस्य िनेा 

राजानः व्यापकमािया उपयोगीवन वस्तवून गहृीत्वा यािा ं कुवुवन्त स्म । यि शस्त्ावण अवतररच्य वनत्योपयोगीवन 

वस्तवून यथा पािावण यािावस्तवून (यवस्मन ्िवुणुपादािनावन अवप िवम्मवलतावन आिन)् िाद्यावन पयेावन (हररण-

शश-शाकोपस्करादीवन) ववविन्नप्रकारकावण वस्तवून च िवम्मवलतावन िववन्त स्म । एतावन िवाुवण वस्तवून शकटतः 

उष्रतः हवस्तविः िारवाहकत ः अन्यतः पशवुिः च नीयन्ते स्म । अनया ववशालिनेया िह िगंीतकाराः पटहान ्दनु्दवुि ं

तयूाुवदकं च वाद्य ंवादयन्तः चलवन्त स्म । 

 राजिनेा यस्मात ्नगरात ्ग्रामात ्वा ितू्वा गच्छवत स्म तित्यतः वनवाविविः राजिनेायाः ित्कारः करणीयः 

िववत स्म । ते दध्नः गडुस्य पषु्पाणां च उपहारान ् आनयवन्त स्म । राजिनेायां िंलग्न-पशभु्यः र्ािादीवन अवप 

यच्छवन्त स्म । ते जनाः नपृणे िह अवप मवेलतमु ् इच्छवन्त स्म, यतः स्वानरुोधम ् अथवा कावजचत ् िमस्या ं नपृ ं 

ज्ञापवयतु ंशक्नयुःु । 

 परन्त ु एताः िनेाः स्वपषृ्ठ े ववनाशस्य ववध्वंिस्य च वचह्नावन त्यजवन्त स्म । प्रायः ग्राम्यजनानां पणुकुटीरान ्

हवस्तनः उत्पाटयवन्त स्म, िेनायाः कोलाहलेन ववणक्िमहूानां शकटेष ु योवजताः वषृिाः िीत्वा पलायन्त े स्म । 

बाणिट्टः वणयुवत यत ्– िम्पणूं ववश्व ंधवूलमग्न ंिववत स्म । 

िनेया िह नीतवस्तनूां िचू  करोत ु। ग्रामवाविनः नपृाय वकं वकं स्वीकृत्य आगच्छवन्त स्म ? 
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 ल्पयतु 

हषुवधुनस्य िेना अवग्रमिप्ताह े िवतां ग्रामे आगवमष्यवत । िवतः वपतरौ एतस्याः 

स्वागताथं िज्जां कुरुतः । वणुयत ुयत ्परस्परं मातावपतरौ वकं वदतः, िज्जाथं च वकं 

कुरुतः । 

 

 

1.  उवचतान ्अनवुचतान ्च वदत ु–  

क) हररषेणः गौतमीपिुस्य श्रीिातकवणुनः प्रशंिायां प्रशवस्तम ्अवलित ्। 

ि) आयाुवत्तुस्य शािकाः िमदु्रगपु्ताय उपहारान ्आनयवन्त स्म । 

ग) दवक्षणापथे द्वाद्वशशािकाः आिन ्। 

र्) गपु्तशािकानां वनयन्िणे द्व ेमहत्त्वपणूुकेन्द्र ेमदरुततक्षवशले आस्ताम ्।  

ङ) ऐहोलः पल्लवानां राजधानी आिीत ्। 

च) दवक्षणिारते स्थानीयििाः शतादःदान ्यावत ्कायं अकुवुन ्। 

2.  एतादृशानां ियाणां लेिकानां नामावन ज्ञापयत,ु ये हषुवधुनस्य ववषये 

वलवितवन्तः । 

3. एतवस्मन ्यगेु ितन्यिङ्र्टने कावन कावन पररवतुनावन आगतावन ? 

4.  िवान ्एतस्य कालस्य प्रशािवनक-व्यवस्थायां कावन कावन नतूनावन वस्तवून 

पश्यवत । 

 

 

5.  िमदु्रगपु्तस्य िवूमकां वनवोढुम ्अरववन्दने वकं वकं कतुव्यं िवेत ्? एतवस्मन ्

ववषये िवान ्वकम ्अनिुववत ? 

6. वकं प्रशस्तीः पवित्वा िामान्यजनाः स्वतः अवगच्छन्तः स्यःु ? िकारणम ्

उत्तरं वदत ु। 

 

 

 

आगच्छततु चचाां  ुमषः 

उपयोकगशबदाः 

प्रशवस्तः 

आयुवत्तःु 

दवक्षणापथः 

वंशावली 

आनवंुवशकः 

पदावधकारी 

क्षेिपवतः 

ििा 

नगरम ्

 गपु्तवंशस्य 

प्रारम्िः 

(१७००वषे

भ्यः पवुूम)् 

 हषवुधनुस्य 

शािनम ्

(१४००वषे

भ्यः पवुूम)् 

 

 ािन 

महत्त्िपूणषकतथयः 

आगच्छतु स्मरामः  ुमषः 
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7. यवद िवता स्ववंशावली वनमाुतव्या स्यात ् तवह ु िवान ् ति केषां जनानां 

िमावेशं कररष्यवत ? िवान ् कवत वंशानकु्रमान ् एतवस्मन ् िवम्मवलतान ्

कररष्यवत ? एकां तावलकां रचयत ुअवप च तां वणगः परूयत ु। 

8. अद्यत्वे यदु्धस्य प्रिावः जनिाधारणस्य उपरर कथं िववत ? 

                    

   इवत एकादशोऽध्यायः 

  

आगच्छततु  ृत्िा पश्यामः 

 


