
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

प्रथम ेद्वितीये च मानद्वचत्रे च दृद्विपातं कुर्वन्त ु। प्रथम ंमानद्वचत्रम ्अरबस्य भगूोलर्ते्ता अल-

इद्रासी ११५४ तम े र्र्ष े द्वनद्वमवतर्ान ् । अत्र यत् मानद्वचतं्र दत्तम ् अद्वस्त तत ् तेन रद्वचतस्य 

द्वर्श्वस्य बहृत्तमस्य मानद्वचत्रस्य कश्चन एकः भागः अद्वस्त । एतत् मानद्वचतं्र भारतीयम ्

उपमहािीपं दर्वयद्वत । द्वितीयं मानद्वचत्रम ् मानद्वचतं्र फ्ांसदरे्स्य कश्चन मानचित्रकारः 

१७२० तम ेर्र्ष ेद्वनद्वमवतर्ान ्आसीत ्। िे अद्वप मानद्वचते्र एकस्य एर् के्षत्रस्य स्तः परन्त ुतयोः 

मध्ये महत ्अन्तरम ्अद्वस्त । अल-इद्रासी-महोदयस्य रद्वचते मानद्वचत्रे दद्वक्षणभारतं तद्वस्मन् 

स्थाने अद्वस्त यत्र र्यम ् अद्य उत्तरभारतम ्  अन्र्के्ष्यामः  अद्वप च श्री लङ्कायाः िीपः 

उपररभाग ेअद्वस्त । स्थानानां नामाद्वन अरबी-भार्षया प्रदत्ताद्वन सद्वन्त  

 

१ सहस्र ंवर्षावधौ जषतपरिवतानषनष ंननिीक्षणम ्          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानद्वचत्रम ्? 

िादर्-र्ताब्दद्याः 

भगूोलरे्त्रा अल-इद्रासी-

महोदयेन द्वनद्वमवतं द्वर्श्वस्य 

मानद्वचत्रस्य  कश्चन भागः, 

यद्वस्मन ् भपू्रदरे्ात ्

भारतीयः उपमहािीपः 

दद्वर्वतः अद्वस्त ।  

 

 

मानचित्रकारः 

यः जनः मानद्वचत्राद्वण रचयद्वत । 
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तेर्ष ु च काद्वनचन पररद्वचताद्वन नामाद्वन  अद्वप सद्वन्त, यथा उत्तरप्रदरे्स्य कन्नौज । द्वितीयं  

मानद्वचतं्र प्रथमस्य मानद्वचत्रस्य द्वनमावणानन्तरं प्रायर्ः ६०० र्र्षावणाम ्अनन्तरं रद्वचतम ्अद्वस्त । 

एतद्वस्मन ्कालार्धौ उपमहािीपस्य संज्ञाने महत् पररर्तवनम ्अभर्त् । इदं मानद्वचत्रम ्अस्माकं 

कृते अद्वधकं सपुररद्वचतं भद्वर्ष्यद्वत । तद्वस्मन ् द्वर्र्ेर्षरूपेण तट-के्षत्राणां सकू्ष्मतमाः सचूनाः 

दृि्र्ा आश्चयं भर्द्वत । यरूोपस्य नाद्वर्काः र्द्वणजः च स्र्स्याः समदु्रयात्रायाः कृते एतस्य 

मानद्वचत्रस्य प्रयोग ंकुर्वद्वन्त स्म । (पश्यन्त ुर्षिम ेअध्याये ) । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मषननित्रम् -  २ 

अष्टषदश-शतषब्द्षाः 

आिम्भे नववलॉम द 

नलस्ले-महोदयस्य -

नूवो इनत 

मषननित्रषवलयषाः 

अनुसषिम् 

उपमहषद्वीपाः ।  

 

परन्त ु अधनुा अन्तःस्थेर्ष ु क्षेते्रर्ष ु दृद्विपातं कुर्वन्त ु । द्वकम ् एतेर्ष ु अद्वप तार्त्यः एर् सचूनाः 

सद्वन्त यार्त्यः समदु्रतटयकु्तस्य भाग ेसद्वन्त ? गङ्गायाः मागं पश्यन्त ु । एर्षः कथं दद्वर्वतः 

अद्वस्त ? एतद्वस्मन ्मानद्वचते्र तट-क्षेत्राणाम ्अन्तःस्थानां के्षत्राणां च मध्ये सचूनाना ंसौक्ष्मस्य 

च यत ्अन्तरम ्अद्वस्त, भर्तां द्वर्चारानसुारं तस्य द्वकं कारण ंभद्वर्तुं र्क्नोद्वत ?  

? 
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एतार्ती एर् महत्त्र्पणूाव काद्वचत ् एका र्ाताव इयम ् अद्वस्त यत ् द्वितीयं यगुं यार्त् 

मानद्वचत्राङ्कनस्य द्वर्ज्ञानम ्अद्वप बहुपररर्द्वतवतम ्आसीत ्। इद्वतहासकाराः यदा अतीतस्य 

अद्वभलेखानां लेखानां च अध्ययनं कुर्वद्वन्त तदा तेर्षां सचूनासन्दभावणां एर्ञ्च 

द्वर्द्वभन्नानाम ्ऐद्वतहाद्वसकीनां पषृ्ठभमूीनाम ्अर्धानम ्अद्वप तेर्षां कृते आर्श्यकम ्भर्द्वत ।   

नूतना पुरातनी ि शब्दावली  

यद्वद समयस्य अनसुारं सचूनानां सन्दभावः पररर्द्वतवताः भर्द्वन्त, तद्वहव भार्षया अथथः च साकं  

द्वकं भर्द्वत ? ऐद्वतहाद्वसकाः अद्वभलेखाः द्वर्द्वर्धास ु भार्षास ु उपलभ्यन्ते अद्वप च एताः 

भार्षाः अद्वप समयेन साकं बहु-पररर्द्वतवताः सद्वन्त । उदाहरणाथं मध्ययगुस्य फारसी 

आधदु्वनकस्य यगुस्य फारसीभार्षातः द्वभन्ना अद्वस्त । एर्षा द्वभन्नता केर्लं व्याकरणे एर्ञ्च 

र्ब्ददभण्डारे एर् न आगता अद्वस्त अद्वपत ुसमयानसुारं र्ब्ददानाम ्अथावः अद्वप पररर्द्वतवताः 

भर्द्वन्त ।  

उदाहरणाथं द्वहन्दसु्तान इद्वत र्ब्दद ं स्र्ीकुमवः । र्यम ्अद्यत्र् ेएतम ्आधदु्वनक-राष्र–राज्यं 

भारतम ्इद्वत अद्वस्मन ्अथे स्र्ीकुमवः । त्रयोदर्-र्ताब्दद्यां यदा फारसीदरे्स्य इद्वतहासकारः 

द्वमन्हाज-ए-द्वसराजमहोदयः द्वहन्दसु्तानर्ब्ददस्य प्रयोग ं कृतर्ान ् आसीत ् तदा तस्य 

अद्वभप्रायः पञ्जाब-हररयाणा-गङ्गा-यमनुाः च अन्तरा द्वस्थतेभ्यः के्षते्रभ्यः आसीत् । तेन 

अस्य र्ब्ददस्य राजनैद्वतके अथे तेर्षां के्षत्राणां कृते प्रयोगः कृतः याद्वन दहेलयाः र्ासकस्य 

अद्वधकार-के्षते्र आगच्छद्वन्त स्म । साम्राज्यस्य प्रसारेण साधवम ् एतस्य र्ब्ददस्य अन्तगवते 

आगतके्षत्राद्वण अद्वप र्द्वधवताद्वन, परन्त ुद्वहन्दसु्तानर्ब्दद ेदद्वक्षणभारतस्य समार्ेर्ः कदाद्वप न 

जातः । एतद ् अद्वतररच्य र्षोडर्र्ताब्दद्याः आरम्भ े बाबर-महोदयेन द्वहन्दसु्तानर्ब्ददस्य 

प्रयोगः एतस्य उपमहािीपस्य भगूोलस्य पर्-ुपद्वक्षणाम ्एर्ञ्च अत्रत्य-द्वनर्ाद्वसनां संस्कृतेः 

र्णवनाथं कृतम ् अद्वस्त । अयं प्रयोगः चतदुवर्र्ताब्दद्याः कद्वर्ना अमीर-खसुरो-महोदयेन 

प्रयकु्त-र्ब्ददस्य “द्वहन्द” इत्यस्य एर् द्वकद्वञ्चत ्समानः आसीत् । परन्त ुयथा ‘भारतम’् इद्वत 

कद्वस्मिँद्वश्चत ् भौगोद्वलके सांस्कृद्वतक-सत्त्र्स्य रूपे पररचीयते स्म तथैर् ‘द्वहन्दसु्तान’ इद्वत 

र्ब्ददने ते राजनैद्वतकाः राद्वष्रयाः अथावः च सम्बद्ाः न आसन् यान ्र्यम ्अद्य योजयामः ।  

कस्याद्वप र्ब्ददस्य प्रयोग े इद्वतहासकारैः बहुसार्धानैः भाव्यं यतोद्वह अतीते तेर्षां र्ब्ददानां 

केचन द्वभन्नाः एर् अथावः आसन ् । उदाहरणाथं ''द्वर्दरे्ीसदृर्म'्' सरलं र्ब्ददम ् एर् 

स्र्ीकुमवः । अस्माकं कृते अद्य एतस्य अथवः भर्द्वत एतादृर्ः जनः यः भारतीयः न स्यात ्।  

मध्ययगु े यथा कद्वञ्चत ् ग्रामम ् आगन्ता कोऽद्वप अपररद्वचत-जनः यः तस्य समाजस्य 

संस्कृतेः च अङ्गभतूः न भर्ेत ्“द्वर्दरे्ी” इद्वत उच्यते स्म । एतादृर् ंजनं द्वहन्द्या परदरे्ी 

 

द्वकं भर्न्तः एतादृर्ान ्

काञ्चन ्अन्यान ्

र्ब्ददान ्स्मरद्वन्त येर्षाम ्

अथावः द्वर्द्वभन्नेर्ष ु

? 



4 
 

इद्वत फारसीभार्षया च ‘अजनबी’ इद्वत उच्यते । अतः कस्यद्वचत ् नगरर्ाद्वसनः कृते 

र्नर्ासी “द्वर्दरे्ी” भर्द्वत स्म द्वकन्त ु एकद्वस्मन ् एर् ग्राम े द्वनर्सन्तौ िौ कृर्षकौ 

द्वर्द्वभन्नाद्वभः धाद्वमवकाद्वभः  जाद्वतपरम्पराद्वभः सम्बद्ौ अद्वप  अन्योऽन्ययोः कृते द्वर्ददे्वर्नौ 

न भर्तः स्म ।  

इचतहासकाराः तेषाां स्रोताांचस ि  

इद्वतहासकाराः कस्य यगुस्य अध्ययनं कुर्वद्वन्त तेर्षाम ् अन्र्ेर्षणस्य प्रकृद्वतः च कीदृर्ी 

अद्वस्त एतत ्सर् ंमनद्वस द्वनधाय द्वर्द्वभन्नानां स्रोतसाम ्आश्रयं स्र्ीकुर्वद्वन्त । उदाहरणाथ ं

गतर्र्ष े भर्न्तः गपु्तर्ंर्स्य र्ासकानां हर्षवर्धवनस्य च द्वर्र्षये पद्वितर्न्तः । एतद्वस्मन ्

पसु्तके र्यं स्थलूरूपेण ७०० तः १७५० द्विस्ताब्दद ंयार्त ्प्रायः सहस्रं र्र्षावणां द्वर्र्षये 

पद्विष्यद्वन्त । इद्वतहासकाराः एतस्य कालस्य अध्ययनस्य कृते येर्षां स्रोतसा ं प्रयोग ं

कुर्वद्वन्त, तेर्ष ु भर्न्तः बहून ् एतादृर्ान ् द्वर्र्षयान ् प्राप्सस्यद्वन्त ये द्वर्र्षयाः गतयुगादारभ्य 

एर्मरे् प्रचलन्तः सद्वन्त । इद्वतहासकाराः एतस्य कालस्य द्वर्र्षये सचूनाः एकत्रीकतुवम ्

अधनुा अद्वप नाणकानां द्वर्लालेखानां स्थापत्य-कलानां द्वलद्वखतसामग्रयाः च उपरर 

द्वनभवराः सद्वन्त । परन्त ुकेचन द्वर्र्षयाः परू्ावपेक्षया बहुद्वभन्नाः अद्वप सद्वन्त । एतद्वस्मन ्यगु े

प्रामाद्वणक्याः द्वलद्वखतसामग्रयाः सङ््या द्वर्द्वर्धता च आश्चयवजनकरूपेण र्द्वधवता  

अद्वस्त । एतस्य अग्रे इद्वतहासकाराः सचूनानाम ्अपरेर्षां नाणकादीनां स्रोतसां प्रयोग ंर्नैः 

र्नैः न्यनूाद्वतन्यनूं कतुवम ्आरब्दधर्न्तः ।  

कर्गदस्य मूल्यम ्

एतयोः ियोः प्रसङ्गयोः तोलनं कुर्वन्त ु: 

(1) त्रयोदर्र्ताब्दद्याः मध्य े कद्वश्चत ् एकः द्वर्िान ् कस्यद्वचत ् एकस्य पसु्तकस्य 

प्रद्वतद्वलपेः आर्श्यकताम ् अनुभतूर्ान् । तस्य पाश्वे तार्त् कगवद ं न आसीत ्

अतः तेन एका एतादृर्ी पाण्डुद्वलद्वपः प्रक्षाद्वलता यस्याः सः अधनुा 

आर्श्यकतां न अनभुर्द्वत स्म अद्वप च तस्याः कगवदस्य र्ोर्षणं कृत्र्ा पनुः 

प्रयोग ंकृतर्ान ्।  

(2) र्ताब्दद्याः अनन्तरं यद्वद भर्न्तः द्वर्पद्वणतः द्वकद्वञ्चत ्खाद्यपदाथं क्रीणद्वन्त तद्वहव 

भद्वर्तुं र्क्नोद्वत यत ्भर्तां भाग्यं सम्यक् स्यात ्अद्वप च आपद्वणकः तत ्र्स्तु 

कगवद ेर्िेद्वयत्र्ा भर्त ेदद्यात ्।                     

तद्वहव कगवद ं कदा महार्वम ् आसीत ् कदा सरलतया उपलब्दधं च आसीत ् – 

त्रयोदश्यां र्ताब्दद्याम ्अथर्ा चतुवदश्यां र्ताब्दद्याम ्?   

 

? 
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एतद्वस्मन ् समयार्धौ  कगवद ं क्रमर्ः अलपमलूयर्त ् जातं  बहृन्मात्रायां च 

उपलब्दधं जायमानम ्आसीत ् । जनाः धमवग्रन्थान,् र्ासकानां र्तृ्तान्ताद्वन, सतां 

लेखान् एर्ञ्च उपदरे्ान,् प्राथवनापत्राद्वण, न्यायालयानाम ् अद्वभलेखान्, 

आयव्ययद्वर्र्रणाद्वण कराणा ं द्वर्र्रणादीद्वन च लेद्वखतमु ् कगवदस्य उपयोगम ्

आरब्दधर्न्तः । धनाढ्याः  र्ासकाः जनाः मिाः दरे्ालयाः च पाण्डुद्वलपीः 

एकत्रीकुर्वद्वन्त स्म । एताः पाण्डुद्वलपीः पसु्तकालयेर्ष ु तथा च अद्वभलेखागारेर्ष ु

स्थाप्सयन्ते । पाण्डुद्वलद्वपद्वभः लेखःै च इद्वतहासकाराः महतीं द्वर्स्ततृां सचूनां 

प्राप्सनरु्द्वन्त परन्त ु अनेन साधवम ् एर् एतादृश्याः सामग्रयाः उपयोगः कद्विनः 

अद्वस्त ।  

तेर्ष ु द्वदनेर्ष ु मदु्रणालयाः त ु न आसन्, अतः द्वलद्वपकाः अथर्ा अनकुतावरः 

हस्ताभ्याम ्एर् पाण्डुद्वलपीनां प्रद्वतकृद्वतं रचयद्वन्त स्म । यद्वद भर्न्तः  कदाद्वचत् 

कस्यद्वचत ् द्वमत्रस्य गहृकायवस्य अनकुरण ं कृतर्न्तः स्यःु तदा भर्न्तः जानीयःु 

यत ् एतत ् कायं सरलं न भर्द्वत । कदाद्वचत् भर्न्तः स्र्स्य द्वमत्रस्य 

अक्षरद्वर्न्यासम ् अर्गन्तुम ् असमथावः स्यःु अतः भर्न्तः बाध्याः भतू्र्ा 

अनमुानम ् एर् कुर्वद्वन्त यत् द्वकं द्वलद्वखतम ् अद्वस्त । फलस्र्रूपं भर्तां लेख े

द्वमत्रस्य द्वलद्वखतपत्रात ् केचन  लर्र्ः स्थलूाः च परन्त ु महत्त्र्पणूावः  भदेाः 

आगताः स्युः ।   

नित्रम् – १ 

इयम् कषनित ् एकष 

लघुनित्रस्य प्रनतकृनताः 

अनस्त यस्यषम् कनित ् एकाः 

नलनपकाः कस्यषनित ्

पषण्डुनलपेाः अनुकिणं कुवान ्

अनस्त । एतस्य नित्रस्य 

आकषिाः केवलम ्१०.५ सें.मी. 

× ७.१ स.ेमी. अनस्त । एतस्य 

लघ्वष-कषिस्य कषिणेन 

एतत ् लघुनित्रम् अथवष 

नमननयेिि इनत कथ्यत े । 

कदषनित ् एतरे्ष ं लघनुित्रषणष ं

प्रयोगाः पषण्डुनलनप- लखेषनष ं

स्पष्टतषथ ं क्रियत े स्म । एत े

एतषवनतत सुतदिषनण 

भवनतत स्म यत् कषलिमेण 

सङ्ग्रहकतषािाः प्रषयाः एतषनन 

नित्रषनण पषण्डुनलनपभ्याः 

पृथक्-कृत्वष नविेतुम् एव 

आिब्दधवतताः आसन् ।  

अचिलेखार्ारः 

एतादृशं स्थानं यत्र 

अभिलेखााः पाण्डुभलपयाः  

च सङ्गृह्यन्ते । अद्य सरे्वषां 

राभरियानां 

राज्यसर्ववकाराणां च 

अभिलेखागारााः िर्वभन्त 

यत्र ते स्र्वस्य सरे्वषां   

पुरातनानां 

सर्ववकरीयाभिलेखानां  

आयव्ययस्य च भर्वर्वरणं 

स्थापयभन्त ।  
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 पाण्डुद्वलपेः प्रद्वतकृद्वतद्वनमावण ेअद्वप द्वकद्वञ्चत ्इत्थम ्एर् भर्द्वत । प्रद्वतद्वलपीनां द्वनमावणकाले 

द्वलद्वपकाः काद्वनचन पररर्तवनाद्वन कुर्वद्वन्त स्म, कुत्रद्वचत ्कद्वश्चत ्र्ब्ददः कुत्रद्वचत ् द्वकद्वञ्चत् 

र्ाक्यम ् । प्रत्येकं र्ताब्दद्यां प्रद्वतद्वलपीनाम ् अद्वप प्रद्वतद्वलपयः द्वनद्वमवताः जाताः अन्ततः 

एकस्य एर् मलूग्रन्थस्य द्वर्द्वभन्नाः प्रद्वतद्वलपयः परस्परं बहुधा पथृक् – जाताः । एतस्मात ्

अद्वतगभीराः समस्याः उत्पन्नाः जाताः यतोद्वह अद्य र्यं लेखकानां मलूपाण्डुद्वलपयः प्रायः 

एर् कुत्रद्वचत ्लभ्येमद्वह  । र्यं पश्चात ्जातैः द्वलद्वपकारैः द्वनद्वमवतास ुप्रद्वतद्वलद्वपर्ष ुएर् पणूवतया 

द्वनभवराः भर्ामः । अतः एतस्य द्वनरधारणाथं यत ् मलूतः लेखकः द्वकं द्वलद्वखतर्ान ् 

आसीत्, इद्वतहासकाराः एकस्य एर् ग्रन्थस्य द्वर्द्वभन्नानां प्रद्वतद्वलपीनाम ् अध्ययनं कतुं 

बाध्याः सद्वन्त ।  

बहुधा लेखकाः स्र्यम ् अद्वप समयानसुारं स्र्स्य मलूर्तृ्तान्तेर्ष ु संर्ोधनं कुर्वद्वन्त स्म । 

चतदुवर्र्ताब्दद्याः इद्वतहासकारः द्वजयाउद्दीनबरनी-महोदयः स्र्स्य र्नृ्तान्तं प्रथमतया 

१३५६ तम ेर्र्ष ेअद्वप च द्वितीयर्ारम ्एतस्य र्र्षवियानन्तरं द्वलद्वखतम ्आसीत ्। ियोः मध्ये 

अन्तरम ् अद्वस्त इद्वतहासकाराः १९७१ तमं र्र्षं यार्त ् प्रथमर्ारं यत ् र्तृ्तान्तं रद्वचतम ्

आसीत् तस्य द्वर्र्षये न जानद्वन्त स्म । इद ं पसु्तकालयानां द्वर्र्ालेर्ष ु सङ्ग्रहरे्ष ु कुत्रद्वचत् 

द्वनगढूम ्आसीत ्।  

 

नित्रम् – २ लेखनस्य 

नवनभन्न-प्रकषिषणषं 

शैलीनषं कषिणताः 

फषिसी-भषर्षं अिबी-

भषर्षं ि परितु ंकषरितयं 

भनवतुं शक्नोनत । 

वषमताः नस्तनलक-नलपौ 

वणषान् योजनयत्वष 

धषिषप्रवषहरूपेण 

नलख्यतते । फषिसी-

भषर्षयषाः अिबी-

भषर्षयाः ि ज्ञषतॄणषं कृत े

एतस्यषाः नलपेाः पिनं 

सिलं भवनत । 

दनक्षणताः नशक्सस्त-

नलनपाः अनधकष सघनष 

सनङ्ग्क्षप्ता कठष करिनष ि 

अनस्त ।  
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नूतनााः सामाभिकााः रािनैभतकसमूहााः च 

७०० तमात ् द्विस्ताब्ददात ् १७५० द्विस्ताब्दद ं यार्त् सहस्रर्र्षावणां कालखण्डस्य 

अध्ययनम ्इद्वतहासकाराणां परुतः महत् आह्वानं स्थापयद्वत । यतो द्वह एतद्वस्मन् काले 

बाहुलयेन द्वर्द्वर्धाद्वन पररर्तवनाद्वन जाताद्वन । एतद्वस्मन् कालखण्डे द्वभन्ने द्वभन्ने समये 

नतूनायाः प्रौद्योद्वगक्याः दर्वनं भर्द्वत, यथा सेचने चकं्र र्यने तान्तर्चकं्र यदेु् 

आग्नेयास्त्राणां प्रयोगः च । एतद्वस्मन ् उपमहािीपे  नतूनप्रकारकाणां खाद्यर्स्तनूाम ्

अद्वप आगमनम ् अभतू ् यथा आलकंू कणीर् ं मरीद्वचका चायं कॉफी इद्वत च । इदं 

ध्यातव्यं यत ्एताद्वन सम्पूणावद्वन पररर्तवनाद्वन नतूनाः प्रौद्योद्वगक्यः सस्याद्वन च तैः जनैः 

सह आगताद्वन ये जनाः नतूनां द्वर्चारान ् आनीय आगतर्न्तः आसन ् । पररणामतः 

अयम ् आद्वथवक-राजनैद्वतक-सामाद्वजक-सांस्कृद्वतकानां पररर्तवनानां च कालः  

आसीत ्। पञ्चम ेर्षष्ठे  सप्तम ेअध्याये च भर्न्तः एतेर्ष ुकेर्षाद्वञ्चत ्द्वर्र्षये ज्ञास्यद्वन्त ।  

एतद्वस्मन ् यगु े जनानां गद्वतर्ीलता जनानां स्थानात ् स्थानान्तरं प्रद्वत गमनागमनं 

र्द्वधवतम ्आसीत् । अर्सरस्य अन्र्रे्षण ेजनानां समहूाः सदुरूदेर्ानां यात्रां प्रारब्दधर्न्तः  

आसन ्। एतद्वस्मन ्उपमहािीपे बहुलाः सम्पदः अद्वप च स्र्स्य भाग्यस्य द्वनमावणाथवम ्

अनन्ताः सम्भार्नाः द्वर्द्यमानाः आसन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भचत्रम ्– ३  

कूपचक्रम ् 

 



8 
 

 एतद्वस्मन् काले येर्षां समदुायानां महत्त्र्ं र्द्वधवतं तेर्ष ुकद्वश्चत ्समदुायः राजपतूः इद्वत 

आसीत ् यस्य उत्पद्वत्तः राजपतु्रः अथावत ् राज्ञः पतु्रः इत्यस्मात् मन्यते । 

अिमर्ताब्दद्येः आरभ्य चतदुवर्र्ताब्दद्येः मध्ये इद ंनाम सामान्यरूपेण योद्णॄां तस्य 

समहूस्य कृते प्रयजु्यते स्म यः क्षद्वत्रय-र्णवः अद्वस्म इद्वत उद्घोर्षयद्वत स्म । 

राजपतू-र्ब्ददस्य अन्तगवतं केर्लं राजानः सामन्तर्गवः एर् न आसीत ् अद्वपत ु ते 

सेनापतयः सैद्वनकाः अद्वप आगच्छद्वन्त स्म ये सम्पणू े उपमहािीपे  द्वर्द्वभन्नानां 

र्ासकानां सेनास ु सेर्ारताः आसन ् । कर्यः चारणाः च राजपतु्राणां 

आचारसंद्वहतायाः प्रबलपराक्रमस्य स्र्ाद्वमभके्तः च गणुगानं कुर्वद्वन्त स्म ।  एतद्वस्मन ्

यगु े राजनैद्वतक-महत्त्र्-प्राप्तेः अर्सराणां लाभः मरािासमहूःै द्वसक्खःै जाट-समहूःै 

अहोम-जनैः कायस्थाद्वदद्वभः च अथावत ्  ये जनाः प्रायः द्वलद्वपकानां कायं कुर्वद्वन्त 

स्र्ीकृतः ।  

एतस्यां कालार्धौ क्रमर्ः र्नानां कतवनं जायमानम ् आसीत ् तथा च कृद्वर्षके्षतं्र 

र्धवमानम ् आसीत ् । केर्षदु्वचत् के्षते्रर्ष ु इद ं पररर्तवनम ् अन्येर्षां के्षत्राणाम ् अपेक्षया 

अद्वधकगत्या सम्पणूने रूपेण च जातम ् । पयावर्ासे पररर्तवनस्य कारणतः बहर्ः 

आद्वदर्ाद्वसनः स्र्कीयं स्थानं त्यकंु्त बाध्याः जाताः ।  केचन अन्ये र्नर्ाद्वसनः भमूःे 

कर्षवणम ् आरब्दधर्न्तः कृर्षकाः च जाताः । कृर्षकाणाम ् एते  नतूनाः समहूाः 

क्षेत्रीयेभ्यः द्वर्पद्वणभ्यः ग्रामप्रमखुभे्यः अचवकेभ्यः मिेभ्यः मद्वन्दरेभ्यः च प्रभाद्वर्ताः 

जाताः ते बहृतः एर्ञ्च गहनसमाजस्य अङ्गभतूाः जाताः । तैः स्थानीयाय 

स्र्ाद्वमर्गावय करः र्स्तदू्वन च दातव्यं भर्द्वत स्म एर्ञ्च स्र्ामीर्गवस्य सेर्ा 

करणीया भर्द्वत स्म । पररणामतः कृर्षकाणां मध्य े आद्वथवकाद्वन सामाद्वजकाद्वन च 

अन्तराद्वण प्रादभुूवताद्वन । केर्षाद्वञ्चत ्पाश्वे उर्वरा भदू्वमः आसीत ्केचन जनाः पर्नूां 

पालनम ् अद्वप कुर्वद्वन्त स्म केचन जनाः च कृद्वर्षकायावत ् अर्द्वर्ि े काले 

द्वचत्रकलायाः कायं कुर्वद्वन्त स्म । यथा यथा समाज े अन्तराद्वण र्द्वधवताद्वन, जनाः 

जाद्वतर्ष ु उपजाद्वतर्ष ुच द्वर्भक्ताः जाताः तेर्षां पषृ्ठभमूीनां व्यर्सायानां च आधारेण ते 

समाज े द्वनम्नोच्चर्गवरूपेण द्वचद्विताः जाताः । एतौ उच्चनीचर्गौ स्थाद्वयरूपौ न 

आस्ताम ् । कस्याद्वश्चत् जाद्वतद्वर्द्वर्िायाः सदस्याः द्वकयन्तः र्द्वक्तमन्तः 

प्रभार्र्ाद्वलनः संसाधनद्वनयन्तारः च सद्वन्त, एतदाधारेण तेर्षां र्गरे्ष ुपररर्तवनं भर्द्वत 

स्म । एकस्याः एर् जातेः कद्वस्मदं्वश्चत ् क्षेत्रद्वर्र्रे्षे द्वभन्नं स्थानम ् अन्यद्वस्मन् 

कद्वस्मदं्वश्चत ्क्षेत्रद्वर्र्रे्षे च द्वकमद्वप अन्यत ्स्थान ंभद्वर्तुं र्क्नोद्वत स्म ।  

स्र्स्य सदस्यानां व्यर्हारस्य द्वनयन्त्रण ं कतुं जातयः स्र्यं स्र्स्य द्वनयमान ्

कलपयद्वन्त स्म । एतेर्षां द्वनयमानां पालनं जातेः र्ररष्ठानां  र्दृ्ानां च एका सभा 

कारयद्वत स्म या केर्षदु्वचत ् के्षते्रर्ष ु जाद्वतपञ्चायतम ् इद्वत उच्यते स्म ।   परन्त ु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पयषावषसाः  

कस्यनिदनप क्षेत्रस्य 

पयषाविणम् एवञ्च 

तत्रत्यषनष ंवषनसनष ं

सषमषनजकम् एवञ्च 

आर्थथकं जीवनं यषावषसाः 

इनत भवनत । 

 

अनस्मन् अनुभषगे यषनन  

प्रौ्ोनगकीयकषनन 

आर्थथकषनन 

सषमषनजकषनन 

सषंस्कृनतकषनन ि 

परिवतानषनन वर्थणतषनन 

सनतत, तेर् ुकषनन कषनन 

परिवतानषनन भवतषं दषृ्टौ 

भवतषं नगिे रषमे वष 

सवषानधकषनन 

महत्त्वपूणषानन सनतत ? 
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जाद्वतद्वभः स्र्स्य द्वनर्ासस्य ग्रामाणां संस्कृतीनां पालनम ् अद्वप करणीयं भर्द्वत स्म । 

एतत ्अद्वतररकं्त केर्षदु्वचत ्ग्रामेर्ष ुप्रमखुाणां र्ासनं भर्द्वत स्म एते द्वमद्वलत्र्ा कस्यद्वचत ्

राज्यस्य द्वकमद्वप लर् ुर्टकं रचयद्वन्त स्म ।  

के्षत्राभण साम्राज्याभन च  

चोलराज्यम ् (द्वितीयः अध्यायः) तगुलकराज्यम ् (ततृीयः अध्यायः) मगुलराज्यम ्

(चतथुवः अध्यायः) इत्येतादृर्ानां महतां राज्याणाम ् अन्तगवताद्वन बहूद्वन के्षत्राद्वण 

आगच्छद्वन्त स्म । दहेलयाः र्ासकः गयासदु्दीन-बलबनः (१२६६ - १२८७) 

कस्याद्वञ्चत ् संस्कृतप्रर्स्त्यां (प्रर्स्तेः उदाहरणाथं द्वितीयम ् अध्यायं पश्यन्त)ु 

कस्यद्वचत ् एकस्य द्वर्र्ाल-साम्राज्यस्य र्ासकः उक्तः आसीत् यत् परू्वस्यां द्वदद्वर् 

बङ्गप्रान्तात ्आरभ्य पद्वश्चमद्वदद्वर् अफगाद्वनस्तानस्य गजनीं यार्त् प्रद्वथतम ्आसीत् ।  

यद्वस्मन ् च सम्पणू ं दद्वक्षणभारतम ् अद्वप सद्वम्मद्वलतम ् आसीत ् । गौडके्षत्रस्य आन्रस्य 

केरलस्य कनावटकस्य महाराष्रस्य गजुवरादीनां द्वर्द्वभन्नानां प्रान्तानां जनाः तस्य सेनायाः 

परुतः पलायनं कुर्वद्वन्त स्म ।  

 

१. भसभर्वस्तानाः  २. उच्छाः  ३ . मुल्तानाः ४. कलानौराः 

 ५. लाहौराः  ६. समाना     ७. सरसुती   ८. कुहरामाः 

९. हााँसी  १०. भिल्ली ११. बिायू   १२. कन्नौिाः 

१३. कडा  १४. अर्वधाः  १५. भबहाराः १६. लखनौती  

१७. िािनगराः   १८. मालर्वा   १९. गुिवर-प्रान्ताः २०. िेर्वभगरी  

२१. तेलङ्गाना २२. तैलंगाः   २३. द्वारसमुद्राः २४. मालाबाराः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मषनित्रम् – ३ 

नमश्रस्य नशहषबुद्दीन-

उमिीद्वषिष िनित ं

मसषनलक-अल-अबसि-

क्रफ-ममषनलक-अल-

अमसिस्य अनुसषिं 

मुहम्मद-तुगलकस्य 

िषज्यकषले दहेली-

शषसनस्य अततगात-

परिगनणतषाः प्रषततषाः ।  
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इद्वतहासकाराः द्वर्जयाद्वभयानस्य एतादृर्ीः र्ोर्षणाः अद्वतर्योद्वक्तपणूावः मन्यन्ते । एतेन 

साधवम ् एर् ते इद ं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वद्वन्त यत ् र्ासकाः एतस्य उपमहािीपस्य द्वर्द्वभन्नेर्ष ु

भागरे्ष ुस्र्स्य अद्वधकारस्य उललेख ंद्वकमथं नैरन्तयेण कुर्वद्वन्त ।  

 

७०० द्विस्ताब्दद ंयार्त ्केर्षाद्वञ्चत ्के्षत्राणां स्र्स्य भौगोद्वलकाः सीमाः द्वनद्वश्चताः आसन ्

तेर्षां स्र्स्य भार्षाः सांस्कृद्वतकद्वर्र्ेर्षताः अद्वधकस्पिाः जाताः आसन् । नर्म े अध्याये 

भर्न्तः एतद्वस्मन ्द्वर्र्षये इतोऽद्वप आद्वधक्येन सचूनाः प्राप्सस्यद्वन्त । एताद्वन के्षत्राद्वण द्वर्द्वर्िःै 

र्ासक-राजर्रं्ैः सम्बद्ाः आसन ्। एतेर्षां राज्यानां मध्ये महान ्िन्िः अद्वप चलद्वत स्म । 

कदाद्वचत ् कदाद्वचत ् चोल-खलजी-तगुलक-मगुल-सदृर्ाः राजर्रं्ाः अनेकेर्ष ु के्षते्रर्ष ु

प्रद्वथतं द्वकमद्वप द्वर्र्ालं साम्राज्यम ् अद्वप स्थापयद्वन्त स्म । एताद्वन सर्ावद्वण साम्राज्याद्वन 

समानरूपेण स्थैयं तथा च साफलयं न प्राप्सनरु्द्वन्त स्म । उदाहरणाथं ततृीयस्य अध्यायस्य 

चतथुवस्य अध्यायस्य च प्रथमायाः ताद्वलकायाः तोलनां कुर्वन्त ु । खलजी-र्रं्स्य 

मगुलर्रं्स्य र्ासनं द्वकयतीम ्अर्द्वधं यार्त ्अचलत ्?  

 अिादश्यां र्ताब्दद्यां मगुलर्ंर्ः पतनस्य पद्वथ अग्रेसरः आसीत ् । पररणामतः के्षत्रीयाद्वण 

राज्याद्वन उदयपथम ्आरूढाद्वन जाताद्वन । (अध्यायः -१०) | परन्त ुबहुभ्यः र्र्षेभ्यः यत ्

सर्वक्षेत्रीय-साम्राज्याणां र्ासनं चलद्वत स्म तेन के्षत्राणां प्रकृद्वतः पररर्द्वतवता आसीत ्। तेर्ष ु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एतेर् ुकेर्षनञ्चत ्लघूनषं 

बृहतष ंि िषज्यषनष ं

शषसनम् आसीत ्अथ ि 

एतेर्ष ंिषज्यषनषम ्

अनधकतिषाः नवर्यषाः 

एतस्य उपमहषद्वीपस्य 

बहुर्ु भषगेर्ु प्रनथतषनषम् 

एतेर्ष ंक्षेत्रषणष ंकृत े

तयषसरूपेण प्रषप्ता कठषाः 

आसन ्। 

भार्षा के्षतं्र च  

कद्वर्ः अमीरखसुरो-महोदयः १३१८ तमे र्र्षे एतद्वस्मन ्द्वर्र्षये अर्धानं कृतर्ान् आसीत् यत् 

अस्य दरे्स्य प्रत्येकं क्षेत्रस्य एका पथृक् भार्षा अद्वस्त । द्वसन्धी, लाहौरी, काश्मीरी, िारसमदु्री 

(दद्वक्षणकणावटके), तेलङ्गानी (आन्र–प्रदरे्)े गजुवरी (गजुवरे) म-अबारी (तद्वमलनाडौ) गौडी 

(बङ्गप्रान्ते) अर्धी (उत्तर-प्रदरे्स्य परू्वभागे) द्वहन्दर्ी (दहेलयाम ् अथ च दहेलयाः 

पाश्ववस्थके्षते्रर्ष)ु इत्येताः भार्षाः भार्षन्ते स्म ।  

अमीर खसुरो-महोदयः अग्र े र्णवयद्वत यत ् एताः भार्षाः अद्वतररच्य काद्वचत ् एका भार्षा 

संस्कृतम ्अद्वप अद्वस्त या कस्यद्वचत ्द्वर्र्ेर्षक्षेत्रस्य भार्षा नाद्वस्त । इयम ्एका प्राचीना भार्षा 

अद्वस्त “यां केर्लं ब्राह्मणाः जानद्वन्त सामान्या जनता न जानाद्वत” । एर्ञ्च एका अपरा सचूी 

तासां भार्षाणाम ्अद्वप कुर्वन्त ु याः तदि्ारा उद्वललद्वखतेर्ष ु के्षते्रर्ष ु अद्य अद्वप उच्यन्ते । याद्वन 

नामाद्वन सदृर्ाद्वन सद्वन्त ताद्वन रेखाङ्द्वकताद्वन कुर्वन्त ुअथ च याद्वन नामाद्वन द्वभन्नाद्वन सद्वन्त 

ताद्वन र्तृ्तने द्वचिीकुर्वन्त ु।  

? द्वकं भर्न्तः अर्धानं दत्तर्न्तः यत ्समयानसुारं भार्षाणां नामाद्वन पररर्द्वतवताद्वन सद्वन्त ? 
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एतेर्ष ु केर्षाद्वञ्चत ् लर्नूां बहृतां च राज्याना ं र्ासनम ् आसीत् अथ च एतेर्षां 

राज्यानाम ् अद्वधकतराः द्वर्र्षयाः एतस्य उपमहािीपस्य बहुर्ष ु भागेर्ष ु प्रद्वथतानाम ्

एतेर्षां के्षत्राणा ं कृते न्यासरूपेण प्राप्ताः आसन् । एतस्य तथ्यस्य ज्ञानं र्यं ताद्वभः 

परम्पराद्वभः प्राप्तर्न्तः याः एतेभ्यः के्षते्रभ्यः उद्वदताः आसन ् । एतास ु पराम्परास ु 

परस्परं द्वकद्वञ्चत ् र्दै्वभन्न्यं द्वकद्वञ्चत ् च सामान्यं र्तवते । अस्माद्वभः एतादृश्यः 

परम्पराः प्रर्ासनस्य, अथवव्यर्स्थायाः प्रबन्धन,े उच्चसंस्कृतेः, भार्षायाः च सन्दभ े

लभ्यन्ते  । ७०० द्विस्ताब्ददाद ्आरभ्य १७५० द्विस्ताब्दद ंयार्त् इद्वत सहस्रं र्र्षेर्ष ु

एतेर्षां द्वर्द्वभन्नके्षत्राणां प्रकृद्वतः पथृग्रपूेण न द्वर्कद्वसता । यद्यद्वप तेर्षां चररत्रस्य स्र्स्य 

द्वर्द्वर्िताः यथार्त ् आसन ् परन्त ु सर्वके्षत्रीयानां र्क्तीनां समन्र्यस्यप्रभार्ः अद्वप 

तेर्ष ुजातः आसीत ्।  

पुरातनााः नूतनााः धमावाः च  

र्यम ्इद्वतहासस्य इद्वतहासस्य येर्षां सहस्रस्य र्र्षावणां द्वनरीक्षणं कुर्वन्तः स्मः एतद्वस्मन् 

कालार्धौ धाद्वमवकीर्ष ु परम्परास ु बहूद्वन महाद्वन्त पररर्तवनाद्वन आगताद्वन । ददै्वर्केर्ष ु

तत्त्र्रे्ष ु जनानाम ् आस्था कदाद्वचत ् समलूरूपेण र्यैद्वक्तकस्तरे भर्द्वत स्म परन्त ु

सामान्यरूपेण अस्याः आस्थायाः स्र्रूपं सामदू्वहकं भर्द्वत स्म । कद्वस्मदं्वश्चत ्ददै्वर्के 

तत्त्र् े सामदू्वहकी आस्था अथावत ् धमवः प्रायः स्थानीयानां समदुायानां सामाद्वजकेन 

आद्वथवकेन च  सङ्र्टनेन सम्बद्ा भर्द्वत स्म । यथा यथा एतेर्षां समदुायानां 

सामाद्वजकः संसारः पररर्द्वतवतः जातः तथैर् एतेर्षाम ् आस्थास ु अद्वप पररर्तवन ं

नैरन्तयेण आगतम ्।  

अद्य र्यं यं द्वहन्दधूम ं कथयामः तद्वस्मन ् अद्वप एतद्वस्मन ् एर् यगु े महत्त्र्पूणावद्वन 

पररर्तवनाद्वन आगताद्वन । एतेर्ष ु पररर्तवनेर्ष ु काद्वनचन  पररर्तवनाद्वन आसन ् नतूनानां 

दरे्ीनां दरे्ानां च पजूनम ् राजद्वभः मद्वन्दराणां द्वनमावण ं समाज े च परुोद्वहतानां रूप े

ब्राह्मणानां र्द्वधवतर्चवस्र् ंअथ च तेर्षां र्धवन्ती सत्तायाः अर्लोकनं भर्द्वत ।  

संस्कृतग्रन्थानां ज्ञानस्य कारणतः समाज े ब्राह्मणानां महान ् आदरः भर्द्वत स्म । 

नतूनाः र्ासकाः एतेर्षां संरक्षकाः आसन ् ये स्र्यं स्र्स्य प्रद्वतष्ठां र्ाञ्छद्वन्त स्म ।  

एतेर्षां संरक्षकाणां समथवनस्य कारणतः समाज े एतेर्षां प्रभार्ः इतोऽद्वप र्द्वधवतम ्

आसीत ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जषनततु यत ्कक भवतषं 

िषज्यं कदषनित् एतरे्षं 

सवाक्षेत्रीयषणषं 

सषम्रषज्यषनषं भषगाः 

आसीत् ? यक्रद आसीत,् 

तर्थह क्रकयतत ंकषलं 

यषवत् इनत ? 

कक भवतताः संस्कृतज्ञषन ं

एवञ्च ब्रषह्मणषनषं  

नवर्ये अमीि-खुसिो-

महोदयस्य रिप्पणीाः 

स्मिनतत ? 

 

संरक्षकाः 

कभित ्प्रिार्वशाली 

धनी िनाः याः 

कस्यभचत ्कलाकारस्य 

भशल्पकारस्य भर्विुषाः  

अभििातस्य  इर्व 

कस्यभचत ्अन्यस्य 

िनस्य र्वा साहाय्यं 

करोभत अथर्वा तस्य 

कृते आश्रयं ििाभत साः 

संरक्षकाः इभत उच्यते  ।  
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अद्वस्मन ् यगु े एकं महत्र्पणूं पररर्तवनं भके्तः अर्धारणायाः रूपे आगतम ् । एतद्वस्मन ्

ईश्वरस्य कलपना केनद्वचत ्एतादृर्ने प्रेमलस्य ईिस्य दरे्ीदरे्तायाः रूपेण कृता आसीत ्

यत्र अचवकानां द्वर्र्द ंकमवकाण्डं द्वर्ना एर् भक्तः स्र्यं प्राप्तुं र्क्नयुात ्। एतद्वस्मन ्द्वर्र्षये 

साधवम ्एर् च अन्यासां परम्पराणां द्वर्र्षये भर्न्तः अिम ेअध्याये ज्ञास्यद्वन्त ।  

एतत् एर् एतादृर्ं यगुम ् आसीत् यदा अद्वस्मन् उपमहािीपे नतूनानां धमावणाम ् अद्वप 

आगमनम ्अभर्त् । भारते सर्वप्रथम ंसप्तम्यां र्ताब्दद्यां कुरान-र्रीफस्य सन्दरे्ः र्द्वणजाम ्

आप्रर्ाद्वसनां च माध्यमने प्रसररतः । मदु्वस्लमजनाः कुरानर्रीफं स्र्कीयं धमवग्रन्थं मन्यन्ते, 

केर्लम ् एकस्य ईश्वर-अललाहः इत्यस्य सत्तां स्र्ीकुर्वद्वन्त यस्य प्रेम कणाणा उदारता च 

स्र्द्वस्मन ्आस्थाधारकं प्रत्येकं जनम ्आद्विष्यद्वत, भर्तु नाम तस्य जनस्य सामाद्वजकी 

पषृ्ठभदू्वमः कीदृर्ी अद्वप ।  

केचन र्ासकाः इस्लाम-धमवस्य, एतस्य द्वर्दरु्षाम,् धमवर्ाद्वस्त्रणाम,् न्यायर्ाद्वस्त्रणां 

(उलेमा) च कृते संरक्षणं यच्छद्वन्त । द्वहन्दधुमवस्य इर् मदु्वस्लमधमवस्य अनुयाद्वयनः अद्वप 

स्र्स्य धमवस्य द्वभन्नेन द्वभन्नेन प्रकारेण व्या्यां कुर्वद्वन्त स्म । मदु्वस्लमेर्ष ुकेचन द्वर्याः इद्वत 

आसन ् ये पैगम्बरमहाभागस्य जामातारम ् अली-महोदयं मदु्वस्लमजनानां द्वर्द्वधसम्मतं 

नेतारं मन्यन्ते स्म । अथ च य ेसनु्नी इद्वत आसन ्ये खलीफा-जनानां प्रभतु्र् ंस्र्ीकुर्वद्वन्त 

स्म । इस्लामस्य प्रारद्वम्भके काले एतस्य धमवस्य नेततृ्र्स्य कतावरः खलीफा इद्वत उच्यन्ते 

स्म अथ च अग्रे अद्वप एर्षा परम्परा अनसुरण े आसीत ् । इस्लामीन्यायद्वसद्ान्तस्य 

(द्वर्र्ेर्षतया भारते एर् हनफी र्फी च एतादृर्ाः द्वसद्ान्ताः सद्वन्त) एतासु  द्वर्द्वभन्नास ु

परम्परास ुअद्वप केचन महत्त्र्पूणावः भदेाः आसन ्। एतादृर्ान् एर् धमवद्वसद्न्तान ्तथा  च 

रहस्यर्ाद्वदद्वर्चारान ्स्र्ीकृत्य द्वर्द्वभन्नताः दृद्विपथम ्आयाद्वन्त ।  

समये एवञ्ि इचतहासस्य कालखण्डेषु चविारः  

इद्वतहासकाराः समयं केर्लं र्ट्याः अथर्ा कालद्वदद्वग्दद्वर्वकायाः इर् न पश्यद्वन्त अथावत ्

इद्वतहासकाराः समयं केर्लं र्ट्याः अथर्ा कालद्वदद्वग्दद्वर्वकायाः इर् न पश्यद्वन्त अथावत ्

समयस्य यापनं केर्लं होरारूपेण एर्षा होरा याद्वपता अथर्ा द्वदनाद्वन र्र्षावद्वण र्ा व्यतीताद्वन 

इद्वत रूपेण न पश्यद्वन्त । तेर्षां दृद्विः इयम ् अद्वस्त यत ् समयः सामाद्वजकसङ्र्टने 

आद्वथवकसङ्र्टने च जायमानाद्वन पररर्तवनाद्वन दर्वयद्वत । अयं दर्वयद्वत यत् द्वर्चारेर्ष ु

द्वर्श्वासेसु च द्वकयत ्स्थाद्वयत्र्म ्अद्वप च द्वकयत ्पररर्तवनं आगतम ्आसीत्  । अद्वप च 

द्वकयत ् पररर्तवनं आगतम ् आसीत ् ।  यद्वद अतीतं समानद्वर्र्रे्षतायाः स्थापकेर्ष ु महत्सु 

भागरे्ष ुयुगरे्ष ुअथर्ा कालेर्ष ुद्वर्भकं्त कुमवः तदा समयस्य अध्ययनं द्वकद्वञ्चत ्सरलं भर्द्वत ।  

आङ्गलैः इद्वतहासकारैः एकोनद्वर्रं्त्याः र्ताब्दद्याः मध्ये भारतस्य इद्वतहासः द्वहन्द-ु

मदु्वस्लम- द्वब्रद्वटर्रूपेण द्वत्रर्ष ुभागरे्ष ुद्वर्भक्तः आसीत ्। इद ंद्वर्भजनं एतत् द्वर्चाराधाररतम ्

आसीत् यत् र्ासकानां धमवः एर् एकमातं्र महत्त्र्पणूवम ् ऐद्वतहाद्वसकं पररर्तवनं भर्द्वत 

एर्ञ्च अथवव्यर्स्थाया ंसमाजे संस्कृतौ च अन्यत ्द्वकद्वञ्चत ्अद्वप महत्त्र्पणूं पररर्तवनं न 
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भर्द्वत । एतद्वस्मन ् मते एतस्य उपमहािीपस्य अपारायाः द्वर्द्वर्धतायाः अद्वप उपेक्षा 

भर्द्वत स्म ।  

अद्य एतादृर् ंकालद्वर्भजनम ्अलपतराः इद्वतहासकाराः एर् स्र्ीकुर्वद्वन्त । अद्वधकतराः 

इद्वतहासकाराः आद्वथवकानां सामाद्वजकानां च कारकाणाम ् आधारेण एर् अतीतस्य 

द्वर्द्वभन्नानां कालखण्डानां द्वर्र्रे्षताः द्वनश्चयीकुर्वद्वन्त । गतर्र्षे भर्द्वभः ये इद्वतहासाः 

पद्विताः आसन ् तेर्ष ु प्राचीन-समाजानां बहुप्रकारकाणां समार्रे्ः आसीत् यथा – 

आखटेकसङ्ग्राहकाणाम,् आरद्वम्भककृद्वर्षकद्वमवणाम,् नगराणां तथा च ग्रामाणां 

द्वनर्ाद्वसनां आरद्वम्भककालस्य राज्यस्य साम्राज्यस्य च इद्वत । अद्वस्मन् र्र्षे भर्न्तः य ं

इद्वतहासं पद्विष्यद्वन्त सः प्रायः मध्यकाद्वलकः इद्वतहासः उच्यते । एतद्वस्मन ् भर्न्तः 

कृर्षकसमाजानां द्वर्स्तारस्य, के्षत्रीयाणां साम्राद्वज्यकानां राज्यानाम ्उदयस्य, कदाद्वचत ्

ग्रामर्ाद्वसनां र्नर्ाद्वसनां च महत्र्स्य, प्रधानधमावणां रूपेण द्वहन्दधुमवस्य, इस्लामधमवस्य 

द्वर्कासस्य,  यरूोपतः र्द्वणक्समहूानाम ् आगमनस्य च द्वर्र्षये इतोऽद्वप द्वर्स्तरेण 

ज्ञास्यद्वन्त ।   

एताद्वन सहस्रं र्र्षावद्वण भारतीयेद्वतहासस्य अनेकेर्षां पररर्तवनानां साक्षीद्वण सद्वन्त । 

अन्ततः र्षोडर्र्ताब्ददी अिादर्र्ताब्ददी च अिमर्ताब्दद्याः एकादर्र्ताब्दद्याः च 

बहुद्वभन्ने आस्ताम ् । अतः एतस्य सम्पणूवकालस्य कस्यद्वचत ् एकस्य ऐद्वतहाद्वसक-

र्टकरूपेण दर्वनं सरलं नाद्वस्त । पनुः मध्यकालस्य तोलनं प्रायः आधदु्वनकेन कालेन 

द्वक्रयते । मध्यमकाले आधदु्वनकतया साधं भौद्वतक्याः उन्नतेः बौद्वद्कप्रगतेः च भार्ः 

यकु्तः अद्वस्त । एतस्मात ्अयम ्आर्यः द्वनगवच्छद्वत यत ्मध्यकालः रूद्वढर्ादी आसीत ्

तद्वस्मन ् अर्धौ द्वकद्वञ्चत ् पररर्तवनम ् एर् न जातम ् । परन्त ु र्यं जानीमः यत ् इत्थं न 

आसीत ्।  

एतेर्षां सहस्रस्य र्र्षावणाम ् अर्धौ एतस्य उपमहािीपस्य समाजरे्ष ु प्रायः पररर्तवनाद्वन 

आगच्छद्वन्त आसन ्अद्वप च केर्षाद्वञ्चत् के्षत्राणाम ्अथवव्यर्स्था एतार्ती समदृ्ा जाता 

आसीत ् यत ् सा यरूोपस्य र्द्वणक्समहूान् अद्वप आकद्वर्षवतं कतुवम ् आरब्दधर्ती । एतस्य 

पसु्तकस्य अध्ययनकाले भर्न्तः पररर्तवनस्य द्वचिेर्ष ु अत्र सद्वक्रयास ु ऐद्वतहाद्वसकीसु 

प्रद्वक्रयास ुअर्धानं नैरन्तयेण कुर्वन्त ु। यत्र अद्वप सम्भर् ंस्यात ्एतद्वस्मन ्पसु्तके भर्न्तः 

यत ् पिन्तः  सद्वन्त तस्य  तुलनां भर्न्तः गतर्र्षे पद्वितैः द्वर्र्षयैः सह कतुं प्रयासं  

कुर्वन्त ु। यत्र सम्भर् ंस्यात ्इद ंपश्यन्त ुयत ्कुत्र पररर्तवनाद्वन जाताद्वन सद्वन्त अद्वप च कुत्र 

न जाताद्वन सद्वन्त अद्य च स्र्स्य पररर्ेर् ेद्वस्थतस्य संसारस्य उपरर दृद्विपातं कृत्र्ा इदम ्

अद्वप पश्यन्त ु यत ् इतोऽद्वप द्वकद्वञ्चत ् पररर्द्वतवतम ् अद्वस्त अथर्ा परू्वर्त् एर् सर् ं 

द्वर्द्यते ।  
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भर्ान ् कश्चन इद्वतहासकारः अद्वस्त । अद्वस्मन ् अध्याये उद्वललद्वखत 

द्वकमद्वप एकम ् आद्वथवकं सामाद्वजकं राजनीद्वतसम्बद्वद्तेद्वतहासद्वर्र्षयं  

र्ा द्वचनोत ुबोधयत ु च यत ् भर्तः द्वर्चारे तस्य द्वर्र्षयस्य ज्ञानकरण ं

द्वकमथ ंणाद्वचकरं भद्वर्ष्यद्वत ।  

 

 

1  अतीतकाले रै्विेभशकाः काः मन्यते स्म ? 

2  अधोभलभखताभन तथ्याभन उभचताभन सभन्त अथर्वा अनुभचताभन ?  

क. ७०० शताब््ाः अनन्तरां यः कालः आसीत ्तत्कालेन सम्बद्ाः  अचिलेखाः 

न उपलभ्यन्ते ।  

ख. अस्य कालस्य अवधौ मराठाजन ः स्वस्य राजनीचतसम्बद्स्य महत्त्वस्य 

स्थापना कृता ।  

र्. कृचष-केचन्ितानाां कुटीराणाां चवस्तारेण साधं कदाचित ्कदाचित ्वनवाचसनः 

स्वस्य िूचमतः चनष्कास्य बचहः चियन्ते स्म ।  

घ. शासकः र्यासुद्दीनबलबनः असमस्य मचणपुरस्य तथा ि काश्मीरस्य 

शासकः आसीत ्।  

3.  ररक्तस्थानाभन पूरयन्तु - 

क.  अभिलेखागारेषु   ............. स्थाप्यन्ते । 

ख .  ............ चतुरि्शयााः शताब्दद्यााः किन इभतहासकाराः आसीत ्।  

ग.  .....  ...... .....  ........ च ...... एतभस्मन ्उपमहाद्वीपे अभस्मन ्कालार्वधौ 

आनीताभन काभनचन  सस्याभन सभन्त ।  

4.  अभस्मन ्काले िातानां केषाभचचत ्प्रौद्यौभगकीयानां पररर्वतवनानां ताभलकां 

यच्छन्तु ।  

5.   एतभस्मन ्कालार्वधौ िातानां केषाभचचत ्धाभमवकानां पररर्वतवनानां सूचनां 

यच्छन्तु ।  

 

कलपनष ंकुवातत ु

 

 

 

 

 

 

 

 

बीज-शब्ददाः 

पषण्डुनलनपाः, जषनताः,  

क्षेत्रम्, 

कषलनवभषजनम् 

 

 

 

 

 

पुनाः स्मरन्तु 
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6.  गतासु बह्वीष ुशताब्दिीष ु“भहन्िुस्तान” शब्दिस्य अथवाः कथं पररर्वभतवताः अभस्त ?  

7. िातीनां भर्वषयााः कथं भनयन््यन्ते स्म ? 

8.  सर्ववके्षत्रीयात्साम्राज्यात ्िर्वन्ताः भकम ्अर्वगच्छभन्त ? 

 

 

9. पाण्डुभलपीनाम ्उपयोगे इभतहासकाराणां पुरताः कााः कााः समस्यााः आयाभन्त ? 

10. इभतहासकारााः अतीतं कालेषु युगेषु च कथं भर्विागं कुर्ववभन्त ? भकम ्एतभस्मन ्

काये तेषां पुरताः भकमभप काभिन्यम ्आगच्छभत ? 

 

 

11. अध्याये प्रित्तस्य प्रथमस्य मानभचत्रस्य अथर्वा भद्वतीयस्य मानभचत्रस्य तुलनाम ्

उपमहाद्वीपस्य अद्यतनस्य मानभचते्रण सह कुर्ववन्तु । तुलनां कुर्ववन्ताः उियोाः मध्ये 

यार्वत्याः समानतााः अभप च असमानतााः लभ्यन्ते तासां सूचीं कुर्ववन्तु ।  

12. िानन्तु यत ् िर्वतां ग्रामे नगरे र्वा अभिलेखााः (ररकाडव) कुत्र स्थाप्यन्ते । एतान ्

अभिलेखान ्काः सज्िीकरोभत ? भकं िर्वतां परररे्वशे कभित ्अभिलेखागाराः अभस्त ? 

तस्य संरक्षणं काः करोभत ? तत्र कीदृशााः अभिलेखााः सङ्गृहीतााः सभन्त ? तेषाम ्

उपयोगं के िनााः कुर्ववभन्त ?  

 

  

आगच्छततु जषनीमाः   

 

 

 

 

 

 

 

 

आगच्छततु नविषिं कुवातत ु

आगच्छततु कृत्वष पश्यषमाः  


