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 यदि भवन्तः प्रथम ं मानदितं्र तथा ि दितीयं मानदित्रम ् अवधानेन द्रक्ष्यदन्त तदहि 

भवन्तः ज्ञास्यदन्त यत ्अष्टािशस्य शताब्िस्य पवूािर्द्िकाले उपमहािीपेष ुकाश्चन दवशेषरूपेण 

उल्लेखनीयाः घटनाः जाताः । अवधानं कुविन्त ुयत ्अनेकेषां स्वतन्त्राणां राज्यानाम ्उियेन 

मगुलसाम्राज्यस्य सीमाः केन प्रकारेण पररवदतिताः । भवन्तः एतत ्अदप पश्यन्त ुयत ्१७६५ 

पयिन्तं कयादित ् अन्यया सत्तया अथाित ् दिदटशसत्तया पवूि-भारतस्य दवशालतमाः भागाः  

सफलतापवूिकं दनग्रदहताः। एते मानदित्रे अस्मान ्सिूयतः यत ्अष्टािशशताब्िय्ाः  अवदधः 

कश्चन एतादृशः अवदधः आसीत,् यिा भारते राजनीदतकीनां पररदस्थतीनां लघौ समयान्तराले 

सहसा एव पररवतिनम ्आरभत । अदस्मन ्अध्याये वयम ्अष्टािश-शताब्िय्ाः  पवूािर्द्िकाले 

(स्थलूतया १७०७ तमे वषे यिा औरङ्गजबेस्य मतृयःु अभवत,् ततः १७६१ पयिन्तम,् यिा 

पानीपतस्य ततृीयं यरंु्द् जातम)् उपमहािीपे उतपन्नानां नतून-राजनीदतकीनां शक्तीनां दवषये 

पदिष्यामः ।  

 

 अष्टादश-शताब्दय्ाां  राजनीततकरचना 

   राजनतैतक्यः रचनाः १० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानतचत्रम ्-१ 

अष्टादशे शताब्द े

नूतनानाां राज्यानाां 

रचना 
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मुगल-साम्राज्याय परवर्तिनाां मुगलानाां कृते च सङ्कटस्य र्स्िर्तिः 

ितथुे अध्याये अस्मादभः दृष्ट ंयत ्केन प्रकारेण मगुलसाम्राज्येण स्वस्य सफलतायाः औन्नतयम ्

अवाप्तं तथा ि सप्तिशशताब्िय्ाः  अदन्तमेष ुवषषे ुतस्य समके्ष दवदवधप्रकारकादण सङ्कटादन 

उतपन्नादन अभवन ्।  एवम ्अनेक ः कारण ः अभवत ्। सम्राजा औरङ्गजबेेन िक्कने (१६७९ तः) 

िीघािवदधकं यरंु्द् कुविन ् साम्राज्यस्य स न्यानां तथा ि दवत्तीय-संसाधनानाम ् अतयदधकः व्ययः 

कृतः आसीत ्। 

 औरङ्गज बस्य उत्तरादधकाररणां शासनकाले साम्राज्यस्य प्रशासनस्य कायिकुशलतायाः 

समाप्तेः आरम्भः अभवत ्। मनसबिारजनानां शदक्तशादलवगािणां दनयन्त्रणस्य संरक्षण ंकेन्द्रीयायाः 

सत्तायाः कृते कदिनम ्अभवत् । प्रान्तादधपदतरूपेण दनयकु्ताः अदभजाताः प्रायेण राजस्वप्रशासनं 

स न्य-प्रशासनं ि इदत  उभयकायािलयौ  दनयन्त्रयदन्त  स्म । अनेन ते मगुलसाम्राज्यस्य 

दवशालके्षते्रष ु  दवस्ततृाः राजनीदतकीः आदथिकीः स न्यशक्तीः ि प्राप्तवन्तः । यथा यथा 

प्रान्तादधपतयः प्रान्तेष ु स्वीयं दनयन्त्रण ं सदुृढं कृतवन्तः तथा तथा राजधान्यां प्राप्यमाणस्य 

राजस्वस्य मात्रा न्यनूा अभवत ्। 

 

 

 

 

 

 

मानतचत्रम ्-२ 

अष्टादश-

शताब्दय्ाः  

मध्यकाले 

तिटिशक्षेत्रम् 

 

चतरु्थ ेअध्याय े

प्रर्थमाम ्

अनकु्रमतिकाां 

पश्यन्त ु। 

औरङ्गजबेस्य 

शासनकाल ेकैः 

कैः जनःै 

मुगलसत्तायाः कृत े

दीर्घ ंकालां यावत ्

आह्वानातन 

प्रदत्तातन । 
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 उत्तरभारतस्य पदश्चमभारतस्य ि अनेकेष ुभागषे ुभसू्वादमनां कृषकाणां ि दवद्रोहाः 

तथा ि  आन्िोलनादन ि एतासां समस्यानाम ्अदभवदृर्द्म ्अकुविन ् । किादित ्एते दवद्रोहाः 

वधिमानानां करभाराणां दवरुरं्द् किादित ्ि एते शदक्तशादलदभः  ग्रामप्रधान ः स्वस्य दस्थतेः 

सदुृढीकरणस्य प्रयतनाः आसन ् । अतीते अदप दवद्रोदहसमहूने मगुलसत्ताय  आह्वानादन  

प्रित्तादन । परन्त ुअधनुा ईदृश ः समहू ः के्षत्रस्य आदथिकानां संसाधनानां प्रयोगः स्वस्य दस्थतीनां 

सदुृढताय  कृतः । येन प्रकारेण शन ः शन ः राजनीदतकी आदथिकी ि सत्ता प्रान्तादधपतीनां 

स्थानीय-ग्रामप्रधानानाम ् अथवा अन्यसमहूानां दनयन्त्रणाधीना जायमाना आसीत,् 

औरङ्गजबेस्य उत्तरादधकाररणः एतत ्पररवतिनम ्अवरोर्द्ुं न  शक्तवन्तः ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      अदस्मन ्राजनीदतके आदथिके ि सङ्कटकाले ईरानस्य शासकः नादिरशाहः १७३९ तम े

वषे िहेल्याम ् आक्रमणं कृतवान ् तथा ि सम्पणूिनगरं दवलणु्ि्य बहृन्मात्रायां धनादिकं  

नीतवान ् । नादिरशाहस्य आक्रमणस्य अनन्तरम ् अफगान-शासकः अहमिशाह-अब्िाली 

इतयस्य आक्रमणानां परम्परा एव प्रिदलता आसीत ्। सः १७४८ तः १७६१ पयिन्तं पञ्िवारम ्

उत्तरभारते आक्रमणं कृतवा महत ्दवलणु्िनं कृतवान ्।  

 

 

 

केनातप तत्कातलनने लखेकेन साम्राज्यस्य तवत्तीय-पटरक्षीिस्य विणनम ् एतषे ु शब्दषे ु कृतम ्

अतस्त । महान्तः भसू्वातमनः तनस्सहायाः तनर्णनाः च अभवन ्। तषेाां कृषकाः वष ेसस्यद्वयम ्

उत्पादयतन्त, परन्त ु त े उभयोरतप ककमतप न प्राप्नवुतन्त । तषेाां स्र्थानीयाः प्रतततनर्यः 

एकप्रकारेि कृषकािाां  काष्ठपतु्ततलकाः इव भवतन्त यर्था कृषकः स्वयां स्वस्य ऋिदातःु 

वशीभतूः भवतत  । यावत ्पयणन्तां सः  सार्थर्थकस्य ऋिां न प्रत्यपणयतत । एवां प्रकारेि सम्पिू ं

प्रशासनां तर्था च व्यवस्र्था एतावत ् अव्यवतस्र्थतां  जातम ् अतस्त यत ् यद्यतप कृषकः तवपलुां 

सस्यां सङ्गहृ्णातत परन्त ुतस्य स्वामी अर्थाणत ्भूस्वामी तिृमात्रम ्अतप न प्राप्नोतत । ईदशृ्याां 

तस्र्थतौ भसू्वातमनः सशस्त्रसनै्यां कर्थां स्र्थापतयतुां शकु्नवतन्त, यस्य आशा तभे्यः भवतत ? त े

स्वस्य सतैनकान ्य ेयदु्धकाल ेतषेाम ्अग्रतः चलतन्त तर्था च अश्ववाहकान ्ये तषेाां साक्षात ्

पृष्टतः प्रचलतन्त र्नां कुतः दास्यतन्त ? 

तवपलुां सस्यां टरक्तः कोषः 
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साम्राज्य ं सवितः सङ्कट ः आक्रान्तं जायमानम ् आसीत्, अदभजातानां दवदभन्नसमहूानां 

पारस्पररकी प्रदतिदन्िता एतत् इतोऽदप िबुिलम ् अकरोत ् । एते अदभजाताः ईरानीसमहूः 

तरूानीसमहूः (तकुि मलूस्य) ि इदत दवशाल-समहूिये दवभक्ताः परवदतिनः मगुलसम्राजः 

िीघिकालं यावत् एष ुअदभजातसमहूषे ु एकस्य अथवा अपरस्य हस्तस्य काष्ठपतु्तदलकाः इव 

 

द े               द े

नाकदरशाहस्य आक्रमिस्य पटरिामतः दहेलयाां यः तवध्वांसः अभवत,् तस्य विणनां समकातलकाः प्रके्षकाः अकुवणन ्। 

एतषे ु केनतचत ् मगुलकोषात ् र्नलणु्ठनां तवतहतम ् आसीत ् तस्य विणनम ् एवां प्रकारेि कृतम ् अतस्त - सः 

षतष्टलक्षरूप्यकाति सहस्रशः स्विणनािकातन प्रायिे कोटिरूप्यकािाां स्विणपात्राति, पञ्चाशतः कोटिरूप्यकािाम ्

आभषूिातन, अन्यातन वस्ततून च अनयत ् । यषे ु कातनचन वस्ततून एतावतन्त मलूयवतन्त  आसन ् यत ् तवश्व े 

तत्सदशृां वस्त ुन ककतञ्चत ्अपरम ्आसीत ्यर्था तख्तहेाउस अर्थाणत ्मयरूससहासनम ्इतत । 

अन्यतस्मन ्कसस्मतित ्वतृान्त ेदहेलयाम ्आक्रमिस्य प्रभावस्य विणनां प्राप्यत े - 

य ेकदातचत ् स्वातमनः आसन,् अर्नुा महतीं दयनीयाम ्अवस्र्थाां प्राप्ाः आसन ् । कतस्मिँतित ्काल ेयषेाां महान ्

आदरः यशः च आसीत,् त ेअद्य पयेजलम ्अतप न प्राप्नवुतन्त स्म । परृ्थक्तया तनवस्यमानाः जनाः तषेाां कोिभे्यः 

आकृष्य बतहः तनष्कातसताः । र्तनकाः तभक्षकुाः कृताः । य े शृङ्गारतप्रयाः जनाः आसन,् तवतवर्प्रकारकाति 

वस्त्राति र्तृ्वा नव्यताां रीसत वा चालयतन्त स्म त ेअर्नुा नग्नभ्रमिम ्आरब्र्वन्तः आसन ्तर्था च यषेाां समीप े

भमूेः सम्पत्तःे च न्यनूता न आसीत ्त ेअर्नुा गहृहीनाः जाताः आसन ्। नवीनां नगरम ् (शाहजहािँनावाद) अर्नुा 

मतृत्तकारातशः अभवत ् । नाकदरशाहने तदा नगरस्य परुातनषे ु प्रासादषे ु आक्रमिां कृतां तर्था च तत्रत्यः सम्पिूणः 

वभैवसांसारः आमलूां नातशतः ।  

 
तचत्रम ्- १ 

नाकदरशाहस्य १७७९ तमस्य एकां  तचत्रम ्

दहेलयाां नाकदरशाहस्य आक्रमिम ् 
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आसन ्। अतीव अपमानजदनका दस्थदतः तिा उतपन्ना अभवत,् यिा 

ियोः मगुलसम्राजोः फरूि खदसयरस्य आलमगीरदितीयस्य ि 

(१७५४-१७५९) हतया अभवत् तथा ि अहमिशाहम ् (१७४८-

१७५४) शाह-आलम-दितीयम ्इदत अन्यौ सम्राजौ तयोः अदभजाताः 

काणम ्अकुविन ्।  

नवीन-राज्यानाम ्उदयिः  

मगुल-सम्राजां सत्तायाः पतनेन सह बहृतां प्रान्तानां प्रान्तादधपतयः 

भसू्वादमनः ि उपमहािीपस्य दवदभन्नभागेष ु स्वशदक्तम ् इतोदप 

वदधितवन्तः । अष्टािशशताब््ा ंमगुलसाम्राज्यं शन ः शन ः अनेकेष ुस्वतन्ते्रष ुक्षेत्रीय-राज्येष ु

दवकीणिम ् आसीत ् । स्थलूतया अष्टािश-शताब्िस्य राज्यादन दत्रष ु परस्पर-व्यादपसमहूषे ु

दवभकंु्त शक्यन्ते – (१) अत्र अवध-बङ्गाल-ह िराबािसदृशादन तादन राज्यादन यादन पवू ं

मगुलप्रान्ताः आसन् । य्दप एतेषां  राज्यानां शासकाः अदतशदक्तशादलनः तथा ि प्रायः 

अदधकस्वतन्त्राः आसन् । ते मगुलसम्राजा सह स्वीयानाम ्औपिाररक-सम्बन्धानां दवच्छेि ं

न अकुविन ् । (२) एतादृशादन राज्यादन यादन मगु्लानां परुातन-शासनकाले िशेस्य 

वतनजागीररूपेण स्वतन्त्राः आसन् । एतेष ुकेिन राजपतूप्रिशेाः अदप सदम्मदलताः आसन् 

तथा ि (३) ततृीयायां श्रेण्यां मरािानां दसक्खानां राजपतूानां ि प्रिशेाः आसन् । एते प्रिशेाः 

दवदभन्नाकाराः आसन ् । एत ः किोरस्य िीघिकादलकस्य ि सशस्त्र-सङ्घषिस्य अनन्तरं 

मगुलेभ्यः स्वातन््यं  बलात् आहृतम ्आसीत्  ।  

पुरातन-मुगल-प्रानतााः 

परुातनेभ्यः मगुलप्रान्तेभ्यः येषाम ् उत्तरादधकाररणां राज्यानाम ् उद्भवः अभवत,् तेष ुअवधः 

बङ्गालः ह िराबािः ि इदत त्रीदण प्रमखुादण राज्यादण आसन ्। एतादन त्रीदण एव राज्यादन 

उच्ि ः मगुल-अदभजात ः स्थादपतादन आसन ् । एतेषां त्रयाणां राज्याना ं संस्थापकाः 

सआितखानः (अवधः ) मशुीि-कुलीखानः (बङ्गालः) आसफजाहः (ह िराबाितः) ि 

एतादृशाः जनाः आसन ्येषां मगुलराजसभायाम ्उच्िस्थानम ्आसीत ्। मगुलसम्राजाः एतेष ु

दवश्वसदन्त स्म ।  आसफजाहः तथा ि मशुीि-कुली-खानः इतयनयोः कृते 

सप्तसहस्रजातमानस्य साितखान इतयस्य ि कृते षट्सहस्रजातमानस्य स्थानम ्आसीत्  ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तचत्रम ्– २ 

अतभजातस्य 

सभायाां स्वागतां 

कुवणन् 

फरूण खतसयरः 
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हैदराबादाः 

दनजाम-उल-मलु्क-आसफ-जाहः यः ह िराबािराज्यस्य स्थापनाम ् अकरोत,् मगुल-

भपूदत-फरूि खदसयरस्य राजसभायाः अतीव शदक्तशाली सिस्यः आसीत ् । तस्म  

सविप्रथमम ्अवधप्रान्तस्य प्रान्तादधपतयं प्रित्तम ्आसीत ् ततपश्चात ् िक्कनस्य कायिभारः 

प्रित्तः आसीत ् । १७२०-२२ मध्ये एव िक्कनप्रान्तानां प्रान्तादधपतय-कारणात ्

आसफ़जाहस्य पाश्वे पवूिम ्एव राजनीदतकस्य तथा ि दवत्तीयप्रशासनस्य पणू ं दनयन्त्रणम ्

आसीत ् । िक्कने भयूमानानाम ् उपद्रवाणां तथा ि मगुलराजसभायां प्रिल्यमानायाः 

प्रदतस्पधाियाः लाभ ं स्वीकृतय सः सत्ताम ् अदधकृतय तस्य के्षत्रस्य वास्तदवकः शासकः 

अभवत ्।   

आसफ़जाहः स्वस्म  कुशलान् स दनकान ्प्रशासकान ् उत्तरीभारतात ्आनीतवान ्आसीत ्

तथा ि ते िदक्षण ेनतूनान ्अवसरान ्प्राप्य प्रसन्नाः आसन ्। सः अदधकाररणां दनयदुक्तम ्

अकरोत ्तथा ि तेभ्यः जागीर इदत प्रायच्छत ्। य्दप असौ अधनुा अदप मगुलसम्राजः 

सेवकः आसीत ्तथा अदप सः महता स्वातन््येण शासनं िालयदत स्म । िहेलीशासनम ्

अदप तस्य कायेष ुदकञ्िन अदप व्यवधानं न जनयदत स्म तथा िहेलीशासनम ्अदप तस्य 

कायेष ु दकञ्िन अदप व्यवधानं न जनयदत स्म । मगुलभपूदतः त ु केवलं दनजाम-उल-

मलु्क-आसफ-जाहिारा पवूितः एव स्वीकृतदनणियानां पदुष्ट ंकरोदत स्म ।  

 ह िराबाि-राज्य ं पदश्चम े मरािाना ं दवरुरं्द् तथा ि पिारीके्षत्राणां स्वतन्त्र-तेलग-ु

सेनानायक ः सह यरु्द्करण े सवििा व्यस्तं भवदत स्म । पवूिदिशायां दनजाम-उल-मलु्क-

आसफ-जाहः कोरोमण्डलतटे दस्थते समरेृ्द् वस्त्रोतपािके स्वीयं दनयन्त्रणं स्थापदयतमु ्

आकाङ्क्षदत स्म । परन्त ु तस्य महत्त्वाकाङ्क्षायां तदस्मन ् के्षते्र दिदटशशक्तयाः 

उपदस्थदतकारणने अवरोधः जातः ।  

 

 

 

 

अवधम ्

बरुहान-उल-मलु्क-सआित-खानः १७२२ तम ेवष ेअवधस्य प्रान्तादधपदतः दनयकु्तः कृतः 

आसीत ्। मगुलसाम्राज्यस्य दवघटनेन यादन राज्यादन दनदमितादन जातादन, तेष ुएतत ्राज्यं 

सवािदधकमहत्त्वपूणषे ु राज्येष ुअन्यतमम ्आसीत ् । अवधः समदृर्द्शाली प्रिशेः आसीत्  

यः गङ्गान्ाः उविरापूणषे ु के्षते्रष ु दवस्तीणिः आसीत ् तथा ि उत्तरभारतस्य तथा ि 

 

हदैराबादस्य तनजामस्य तनजीसैतनकानाां विणनम् (१९७०) :  

तनजामस्य पाश्वे ४०० गजानाम् आरोतहका अतस्त । तस्य पाश्वे अनेके अश्वारोतहिः 

आसन् । एतेषाम् अत्यन्तां कुशलानाां तर्था च अततसुन्दरािाम् अलङ्कृतानाां 

अश्वारोतहिाां साङ्केततकां  वेतनां शतात् अतप अतर्कातन रूप्यकाति वतणन्ते....... 

तनजामसैन्यम् 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

बङ्गालस्य मध्यवत्ती वादणज्य-मखु्यमागिः अदप 

अदस्मन् एव प्रिशे े आसीत ् । बरुहान-उल-मलु्कः 

अदप अवधस्य प्रान्तादधपतय ंिीवानीस न्यप्रशासनं ि 

सह व स्वाधीनम ् अकरोत ् । तथा ि प्रान्तस्य 

राजन दतकानां दवत्तीयानां स दनकानां ि दवषयाणां 

एकमातं्र प्रमखुः जातः आसीत ्।  

बरुहान-उल-मलु्कः अवधक्षेत्रे मगुलप्रभावं न्यनूीकतुं 

दक्रयमाणषे ु प्रयतनेष ुमगुल ः दनयकु्तानाम ्भसू्वादमनां 

सङ्ख्यायां न्यनूतां कृतवान ्। तेन भसूम्पत्तेः (जागीर) 

आकारे अदप न्यनूता कृता । तथा ि ररक्तपिषे ुस्वस्य 

दनष्ठावन्तः सेवकाः दनयोदजताः ।  भ्रष्टािारं दनरोर्द्ुं 

भसू्वादमनाम ् अदभलेखानां लेखानां ि दनरीक्षणं 

कृतम ् तथा ि प्रान्ताध्यक्षस्य (नवाब) राजसभया 

दनयकु्त ः अदधकाररदभः सवषेां जनपिानां राजस्वस्य 

पनुः दनधािरण ं कृतम ् । सः अनेकषां राजपतूानां 

भसू्वादमतवं रुहलेखण्डस्य ि अफगानाम ्उविराकृदषभदूमं स्वराज्याधीनम ्अकरोत्  ।  

 राज्यम ् ऋण ंप्राप्तु ंस्थानीयाना ंधनाढ्यानां श्रेदष्ठनां महाजनानां ि उपरर आदश्रतं 

भवदत स्म ।  राज्य ं राजस्वस्य ि पणः सवािदधकाय मलू्यप्रिाते्र पणकते्र प्रिीयते स्म । 

राजस्वकृषकाः (इजारेिार) राज्याय सदुनदश्चत-मलू्यस्य प्रिानस्य विनं प्रयच्छदन्त स्म । 

स्थानीयाः श्रेदष्ठनः अस्य पणस्य मलू्यप्रिानस्य राज्याय प्रामादणकतां प्रयच्छदन्त स्म । 

अपरदस्मन ् पके्ष पणकतृिभ्यः करस्य मलू्याङ्कनाय तथा ि तम ् एकत्रीकरणाय 

पयािप्तमात्रायां स्वतन्त्रता प्रिीयते स्म । उत्तमणिसदृशाः महाजनसदृशाः ि अनेके नवीनाः 

सामादजकाः समहूाः राज्यस्य राजस्वप्रणाल्याः प्रबन्ध ं प्रभादवतं कतुिम ्आरब्धवन्तः । 

पवूिम ्एतादृश ंकिादप न अभवत ्। 

बङ्गालिः 

मशुीि-कुली-खानस्य नेततृव े बङ्गालः शन ः शन ः मगुलदनयन्त्रणात ् पथृक् अभवत ् । 

मशुीि-कुली-खानः बङ्गालस्य सहायकः आसीत ् अथाित ् प्रान्तस्य प्रान्तादधपतेः 

प्रदतदनयकु्तः आसीत ् । य्दप मशुीि-कुली-खानः औपिाररकरूपेण प्रान्तादधपदतः 

किादप न अभवत ् । तेन शीघ्रम ्एव प्रान्तादधपतेः  पिने सम्बर्द्ा सत्ता स्वाधीनीकृता । 

ह िराबािस्य अवधशासकस्य  ि शासकः इव सः अदप राज्यस्य राजस्वप्रशासने स्वीय ं

दनयन्त्रणम ्अस्थापयत ्। बङ्गाले मगुलप्रभाव ंन्यनूं कतुं तेन सव ेमगुलभसूम्पिदधकाराः 

 

 

 

 

 

 

 

स्वीयराज्यस्य 

सुदढृकरिस्य 

प्रयत्नेषु मुगल-

भूपततः 

राजसभाकायाणलये 

अतप ककमर्थं 

तनयन्त्रिां 

सांस्र्थापतयतुम् 

इच्छतन्त स्म ? 

 

 

 

 

 

 

 

र्चत्रम ्– ३ 

बुरहान-उल-मुल्किः 
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(जीगीर) उडीसां स्थान्तररताः तथा ि बङ्गालस्य राजस्वस्य बहुव्यापकं पनुदनिधािरण ं

कतुिम ्आिशेः प्रित्तः । सवभे्यः भपूदतभ्यः (जमीिार) किोरतापवूिकं राजस्व ंरोकधनरूपेण 

स्वीदक्रयते स्म । पररणामतः बहुदभः भपूदतदभः महाजनेभ्यः उत्तमणेभ्यः ि ऋणरूपेण धनं 

स्वीकरणीयं भवदत स्म । ये जनाः राजस्व ंिातुं न शक्नवुदन्त स्म त ः दववशीभयू स्वभमूेः 

दवक्रयण ंधदनकभपूदतभ्यः करणीयं भवदत स्म । 

     एव ं प्रकारेण अष्टािश शताब्िय्ा ं दकमदप के्षत्रीयं राज्यम ् अभवत् इदत कारणने 

भसू्वादमष ुमहत ्पररवतिनं जातम ्ह िराबाि ेअवधे ि राज्यस्य तथा ि उत्तमणािनां मध्य ेयः 

घदनष्ठः सम्बन्धः आसीत,् सः अलीविी-खानस्य शासनकाले (१७४०-१७५६) बङ्गाले 

अदप स्पष्टतया दृश्यत े । तस्य शासनकाले जगतश्रेदष्ठनः उत्तमणिस्य दवत्तकोषः अतयन्तं  

समरृ्द्शाली अभवत ्।  

       यदि वयम ् एतेषां राज्यानाम ् अदभलक्षणादन व्यापकरूपेण पश्यामः, तदहि वयं तेष ु

काश्चन सामान्यदवशषेताः द्रक्ष्यामः । प्रथम ं त ु य्दप दवशालराज्यादन ज्येष्ठमगुल ः 

अदभजात ः दवशालराज्यादन स्थादपतादन । एते अदभजाताः कादश्चत ् प्रशासदनकीः 

व्यवस्थाः प्रदत सन्िहेास्पिाः आसन,् याः तेभ्यः उत्तरादधकाररूपेण प्राप्ताः आसन् । 

दवशेषतः ते भसूम्पदत्त-व्यवस्थाम ्अतयन्तं सन्िहेदृष््टया पश्यदन्त स्म । दितीयं त्रीदण अदप 

राज्यादन करसङ्ग्रहाय राज्यस्य अदधकाररष ुआदश्रतादन न आसन् । ह िराबािः अवधः  

बङ्गालः ि इदत दत्रदभः राज्य  राजस्व ंस्वीकतुं राजस्वकृषक ः सह पणः कृतः । पणप्रथा 

या मगुल ः पणूितया अस्वीकृता आसीत,् अष्टािशे शताब्ि े समग्रे अदप भारते प्रसतृा 

 

 

 

 

तचत्रम् – ४ 

अलीवदी-खानस्य 

राजसभा 
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अभवत् । तथादप ग्रामीणक्षेत्रे  तस्य प्रभाव ेदवदभन्नता आसीत ्। एतेष ुसवषे ुके्षत्रीयराज्येष ु

ततृीयं सामान्यं लक्षणम ्एतत ्आसीत ्यत ्एतेष ुराज्येष ुधदनकमहाजनानां धदनकवदणजां 

ि परस्परं सम्बन्धस्य आदवभािवः प्रारब्धः । एते राजस्वकृषकाः शस्यशलु्कं स्वीकतृिभ्यः 

पणकतृिभ्यः ऋणरूपेण धनं प्रयच्छदन्त स्म । दवदनमयरूपेण प्रदतभरूूपेण अथवा 

बन्धकरूपेण भदूमं स्थापयदन्त स्म । ते अस्याः प्रदतभवुः कमििाररणां साहाय्येन 

करस्वीकरणं कुविदन्त स्म । एवं प्रकारेण समस्ते भारते धनाढ्यानां पणकततिणां महाजनानां 

ि अस्यां नवीनायां राजनीदतक्यां व्यवस्थायां भागधरता  वधिमाना  आसीत ्।  

राजपूतानाां देशसम्पर्तिः (वतनजागीर) 

 राजपतूाना ंिशेसम्पदत्तः (वतनजागीर) बहवः राजपतूराजानः दवशेषणे अम्बरस्य 

जोधपरुस्य ि राजानौ मगुलव्यवस्थायां गौरवणे सेवारतौ आस्ताम ्। दवदनमयरूपेण तेभ्यः 

स्वभसूम्पत्तौ पयािप्ततया स्वायत्ततायाः लाभं स्वीकतुिम ्अनमुदतः प्राप्ता आसीत ् । अधनुा 

अष्टािशशताब््ाम ् एते शासकाः स्वसमीपस्थ-के्षते्रष ु स्वदनयन्त्रण ं स्थापदयतुं प्रायासान ्

आरब्धवन्तः । जोधपरुस्य राजा अजीतदसंहः अदप मगुलराजसभायाः समहूराजनीतौ 

स्वस्य स्थानं सम्यक् अकरोत ्।  

 एते प्रभावशादलनः राजपतूवशंाः गजुरातस्य मालवायाः ि समरृ्द्-प्रान्तानां 

प्रान्तादधपतेः अदधकारम ् उद्घोदषतवन्तः । जोधपरुस्य राजा अजीतदसंहः गजुरातस्य 

प्रान्तादधपदतः तथा ि अम्बरस्य सवायी-राजा-जयदसंहः मालवायाः प्रान्तादधपदतः 

अभवत ् । भपूदतः जहान्िारशाहः १७१३ तमे वषे अजीतदसंहस्य जयदसंहस्य ि एतयोः 

पियोः नवीनीकरणम ् अकरोत ् । एताभ्यां स्वप्रिशेानां समीपस्थानां राजके्षत्राणां 

केषादञ्ित् भागानाम ्अदधग्रहणस्य प्रयासाः कृताः । जोधपरुस्य राजवशंः नागौरं दजतवान ्

तथा ि स्वस्य राज्य ेमदेलतवान ्। सवाई-राजा जयदसंहः जयपरेु स्वस्य नतूनां राजधानीम ्

अस्थापयत ्। तथा ि तस्म  १७२२ तमे वषे आगरायाः प्रान्तादधपदततवम ्अदप प्रित्तम ्। 

१७४० तम े िशके राजस्थाने मरािानां स न्यादभयानादन एतेषां िशेीयराज्यानाम ् उपरर 

अदतररकं्त प्रभावं जनदयतमु ्आरम्भवदन्त । येन एतेषाम ्अग्र ेदवस्तारः अवरुर्द्ः अभवत ्। 

 

 

 

 

 

 

१७३२ तमे वष ेकतस्मिँतित् फारसीवृतान्त ेराज्ञः जयससहस्य विणनम् -  

राजाजयससहः स्वस्य सत्तायाः परमोत्कषे आसीत ् । द्वादशवषाणति सः आगरायाः 

प्रान्तातर्पततपद ेआसीत ्तर्था च पञ्चवषाणति अर्थवा षड्वषाणति यावत् मालवायाः । तेषाां 

पाश्वे तवशाला सेना अग्नन्यस्त्राति तर्था च तवपुलर्नसम्पद ् आसीत् । तस्य प्रभावक्षते्रां 

दहेलयाः आरभ्य नमणदातिां यावत् तवस्तीिणम् आसीत ्। इसमें तचत्र ४B भी जोडें ।  

जयपुरस्य राजा जयससहः 

 

 

 

 

 

अनेके 

राजपूतशासकािः 

मुगलानाम ्

आर्िपत्यम ्

अङ्गीकृतवन्तिः 

र्कन्तु मेवाड 

र्कमर्प एतादृशां 

राज्यम ्आसीत ्

यत ्

मुगलसाम्राज्याय 

आह्वाहनार्न 

दतवत ्। 

राणाप्रतापिः 

१५७२ तमे वरे्ष 

उदयपरुस्य 

मेवाडस्य च बृहतरां 

भागां स्वािीनां 

कृत्वा मेवाडस्य 

राजा अभवत ्। 

मुगल िः 

राणाप्रतापिः तेर्षाम ्

आर्िपत्यां 

स्वीकुयाित ्

एतदििम ्अनेकािः 

दूतािः पे्रर्र्षतािः, 

र्कन्तु असौ 

स्वर्नणिये दृढिः 

आसीत ्। 
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स्वातन््य-प्रार्तिः  

र्सक्ािः 

अष्टम े अध्याये भवदद्भः पदितं यत ् सप्तिशशताब्िय्ाः   अवधौ दसक्खाः केनदित ्

राजनीदतक-समिुायरूपेण गदिताः अभवन ् । अनेन पञ्जाबः क्षेत्रीय-राज्यदनमािणस्य  

वधिनाय अवसरं प्राप्तवान ्गरुुगोदवन्िदसंहः १६९९ तम ेखालसापन्थ इतयस्य स्थापनायाः 

पवू ं तथा ि तस्मात ् अनन्तरं राजपतूाना ं मगुलशासकानां ि दवरुरं्द् यरु्द्म ् अकरोत ् । 

१७०८ तम े वष े गरुुगोदवन्िदसंहस्य मतृयोः अनन्तरं बन्िाबहािरुस्य नेततृव े खालसा 

मगुलसत्तायाः दवरुरं्द् दवद्रोहम ्अकरोत ्। सः बाबागरुुनानकस्य तथा ि गरुुगोदवन्िदसंहस्य 

नाम्नां नाणकादन रिदयतवा स्वस्य शासनं साविभौमम ् इदत असिूयत ् । सतलुजन्ाः 

यमनुान्ाः ि मध्ये के्षते्र तेन स्वस्य प्रशासनस्य व्यवस्था कृता । १७१५ तम े वष े

बन्िाबहािरुस्य बन्धनं तथा ि १७१६ तम ेवष ेतस्य मारण ंकृतम ्। 

 

र्चत्रम ्– ५ 

मेहरानगढम ्

र्कला, जोिपुरम ्
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 दसक्खाः अष्टािशशताब््ां बहूनां योग्यनेत तणां नेततृवेष ु आतमानं आरम्भ े

‘समहूषे’ु (जतथा) तथा ि अनन्तरं ‘दमसल’ इदत रूपेण सङ्घदटतवन्तः । एतेषां समहूाना ं

समानतायाः ि संयकु्तसेना ‘िलखालसा’ इदत कथ्यते स्म । तेष ु दिनेष ु िलखालसा 

व शाखीपविदण िीपावलीपविदण ि अमतृसरे दमलदत स्म । एतेष ुउपवशेनेष ु ते सामदूहकान् 

दनणियान् स्वीकुविदन्त स्म, येः ‘गरुुमतामदन” (गरुोः प्रस्तावः)’ इदत कथ्यन्ते स्म । दसक्खाः 

रक्षासतू्रव्यवस्थाम ् अस्थापयन ् । दसक्खाः “राखी” इदत व्यवस्थाम ्अनसुतृवन्तः, यस्याः 

अन्तगितं कृषकेभ्यः तेषाम ्उतपािनस्य २० प्रदतशतं कररूपेण स्वीकृतय दवदनमये ते तान ्

संरक्षणं प्रयच्छदन्त स्म । 

 गरुुगोदवन्िदसंहः खालसाम ् अप्रेरयत ् यत ् शासनं तेषां भाग्ये वतिते (शासनं 

कररष्यदत खालसा) । खालसा स्वस्य सदुनयोदजतस्य सङ्घटनस्य कारणने प्रथम ंमगु्लानां 

प्रान्तादधपतीनां दवरुरं्द् तथा ि पनुः अहमिशाह-अब्िाली इतयस्य दवरुरं्द् सफलं प्रदतरोधं 

प्राकटयत ् । (अहमिशाह-अब्िाली मगु्लेभ्यः पञ्जाबस्य समरंृ्द् प्रान्तं तथा ि सरदहन्िस्य 

सविकारं स्वाधीनम ्अकरोत्) । खालसा १७६५ तमे वष ेस्वस्य नाम्नां नाणकादन रिदयतवा 

साविभौमशासनस्य घोषणाम ्अकारयत ्। एतत ्महत्त्वपणू ंयत ्नाणकेष ुउतकीणािः शब्िाः ते 

एव आसन,् ये बन्िाबहािरुस्य काले खालसायाः आिशेेष ुप्राप्यन्ते । 

अष्टािशशताब््ाः  अदन्तमभाग े दसक्खके्षत्रादण दसन्धोः यमनुापयिन्तं दवस्तीणािदन आसन ् । 

य्दप एतादन दवदभन्नेष ु शासकेष ु दवभक्तादन आसन ् । एतेष ु अन्यतमः महाराजः 

रणजीतदसंहः दवदभन्न-दसक्खसमहूषे ु पनुः ऐक्यं संस्थाप्य १७९९ तम े वष े लाहौरं स्वस्य 

राजधानीम ्अकरोत ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तचत्रम ्६ 

दशमगुरः 

गुरगोतवन्दससहः 

 

खालसा इत्यनेन 

कः अतभप्रायः 

वतणते ? कक 

भवन्तः स्मरतन्त 

यत् अतस्मन् 

तवषये अष्टमे 

अध्याये भवतभः 

कक पटठतम् ? 
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मराठा  

मरािाराज्यं दकञ्िन  अन्यत् शदक्तशादल राज्यम ्आसीत् । यत ् मगुलशासनस्य 

दनरन्तरं दवरोधं कृतवा उतपन्नं जातम ् आसीत ् । दशवाजी (१६२७-१६८०) 

शदक्तशाली योर्द्पृररवाराणां साहाय्येन कस्यदित ् स्थादयशदक्तशादलनः राज्यस्य 

स्थापनाम ् अकरोत ् । अतयन्तं गदतशीलाः कृषक-पशिुारकाः (कुनबी) मरािाणां 

सेनायाः मखु्याः आधाराः अभवन ् । दशवाजीः प्रायिीपे मगुलेभ्यः आह्वानं प्रिातमु ्

अस्य स न्यबलस्य प्रयोगम ्अकरोत ्। दशवादजमहाराजस्य मतृयोः पश्चात ्मरािाराज्ये 

प्रभादवशदक्तः दित्तपावनानां िाह्मणानां पररवाराणां हस्ते आसीत् । ये 

दशवादजमहाराजस्य उत्तरादधकाररणां शासनकाले ‘पेशवा’ अथाित ् प्रधानमदन्त्ररूपेण 

स्वीयां सेवां प्रयच्छन्तः आसन् । पणु ेमरािाराज्यस्य राजधानी अभवत् ।  

 पेशवानां दनरीक्षणे मरािादभः कस्यदित ् अतयन्तं सफलस्य सङ्घटनस्य 

दवकासः कृतः । 

ते मगुलानां िगुिदपधानके्षत्र ः सह व रं न स्वीकुविन ्तेषां समीपात् मौनेन दनष्क्रम्य नगरेष ु

उपनगरेष ु ि आक्रमणं कुविदन्त स्म तथा ि मगुलसेनायाः सम्मखुागमनम ्

एतादृशके्षते्रष ु कुविदन्त स्म यत्र अन्नसामग्रयाः प्राप्तेः स न्यागमनमागािः ि सरलतया 

अवरोर्द्ुं शक्यन्ते स्म । १७२० तः १७६१ पयिन्तं मरािासाम्राज्यस्य बहुः दवस्तारः 

अभवत ् । तेन शन ः शन ः महतया सफलतया ि मगुलसाम्राज्यस्य सत्तायाः क्षदतः 

कृता । १७२० तमं िशकं यावत ्मालवा तथा ि गजुरातः मगुलेभ्यः अपाहृतौ । 

मरािानरेशः १७३० तमं िशकं यावत ्समस्त-िक्कन-प्रायिीपस्य अदधपदतरूपेण 

मान्यता ं प्राप्नोत ् तथा ि अदस्मन ् क्षेत्र े ‘िौथ’ तथा ि ‘सरिशेमखुी’ इतयेतयोः 

करस्वीकरणस्य अदधकारम ्अदप प्राप्तवान ्।  

१७३७ तमे वषे िहेल्याम ् आक्रमण ं कृतवा मरािाप्रभतुवस्य सीमाः 

शीघ्रतया वदधिताः । इमाः उत्तरक्षेत्रे राजस्थान ंतथा ि पञ्जाबं यावत्, पवू ेबङ्गालम ्

उडीसां ि यावत्, तथा ि िदक्षणे कणािटकं तदमलं तेलगुपु्रिशे ं यावत् दवस्तीणािः 

अभवन ् । एतेषां के्षत्राणाम ्औपिाररकरूपेण मरािासाम्राज्ये सम्मलेनं न कृतम ् । 

परन्त ु मरािाप्रभसुत्तायाः स्वीकरणस्य दवधेः रूपेण तेभ्यः उपायनतवने 

धनस्वीकरणस्य आरम्भः कृतः । साम्राज्यस्य अदस्मन ्दवस्तारे ते साम्राज्यस्य अनेन 

दवस्तारेण संसाधनानां भण्डारण ंत ुप्राप्नवुन,् परन्त ुतिथं त ः ततमलू्यम ्अदप ियेम ्

अभवत ् । मरािानां स न्यादभयानानां कारणने अन्यशासकाः अदप तेषां दवरुर्द्म ्

आसन ् । पररणामतः मरािाः १७६१ तमे वषे पानीपतस्य ततृीये यरेु्द् 

अन्यशासकेभ्यः दकञ्िन अदप साहाय्यं न प्राप्नवुन ्।  

 

 

तचत्रम ्– 7 

महाराजः 

रिजीतससहस्य खड्गम् 
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 अन्तहीन ः स न्यादभयान ः सह मरािादभः  कादिि ् प्रभावशादलनी 

प्रशासनव्यवस्था सज्जीकृता । यिा कदस्मदंश्चत ्क्षेत्रे एकवारं दवजयादभयानं सम्पणू ं

भवदत स्म तथा ि मरािानां शासनं सरुदक्षतं भवदत स्म, तिा तत्र स्थानीयाः 

पररदस्थतीः अवधायि शन ः शन ः भरूाजस्वस्य अदभयािना कृता । कृषःे प्रोतसाहनं 

वादणज्यं ि पनुरुतथानं कृतम ्। अनेन दसदन्धया, गायकवाडः तथा ि भोंसलेसदृशाः 

मरािानायकाः शदक्तशालीसेनानां सम्पािनाथं संसाधनादन प्राप्तुं शक्तवन्तः । १७२० 

तम ेिशके मालवायां मरािादभयान ः तदस्मन ्के्षते्र दस्थतानां नगराणां हादनः न व कृता । 

उज्ज नः दसदन्धयायाः संरक्षण ेतथा ि इन्िौरः होल्करस्य आश्रये समिृध्ौ जातौ  । एते 

नगरे सविदवधप्रकारेण दवशाले समरृ्द्ो ि आस्ताम ् तथा ि ते महत्त्वपणूने 

वादणदज्यककेन्द्ररूपेण सांस्कृदतककेन्द्ररूपेण कायं कुविन्ती आस्ताम ् ।  मरािादभः  

दनयदन्त्रतेष ु के्षते्रष ु व्यापारस्य नतूनाः मागािः उद्घदटताः । िन्िरेीके्षते्र उतपादिताना ं

कौशयेवस्त्राणां कृते  राजधान्यां पणुनेगरे नतूनदवपदणः प्राप्ता । बरुहानपरंु प्रथमम ्

आगरायाः सरूतस्य ि मध्यभागस्य सीमाके्षते्र एव स्वस्य वादणज्यस्य संलग्नम ्

आसीत ् । परन्त ु अधनुा सः स्वस्य वादणज्यस्य अन्तःके्षतं्र वधिदयतवा िदक्षणभागे 

पणुनेगरं तथा ि नागपरंु, पवूिभाग े लखनऊनगरम ् इलाहाबाि ं ि सदम्मदलतम ् 

अकरोत ्। 

जाटािः 

अन्यराज्यानाम ्इव जाटानाम ्अदपसप्तिश ेअष्टािश ेवा शताब्ि ेसत्तायाः दृढीकरणम ्

अभवत ् । त ः स्वस्य नेतुः िडूामनस्य नेततृव े िहेल्याः पदश्चम े दस्थतेष ु के्षते्रष ु स्वस्य 

दनयन्त्रण ंकृतम ्। १६८० तम ंिशकं यावत ् तेषां प्रभतुव ंिहेल्याः आगरायाः ि ियोः 

राजकीयनगरयोः मध्यस्थके्षते्र प्रारब्धम ्। वस्ततुः ते कस्म दित ्कालाय आगरानगरस्य 

अदभरक्षकाः एव जाताः । 

 जाटजनाः समरृ्द्ाः कृषकाः आसन् तथा ि तेषां प्रभतुवके्षते्र पानीपत-

बल्लभगढसदृशादन नगरादण महत्त्वपणूािदन वादणज्यकेन्द्रादण जातादन । सरूजमलस्य 

शासनकाले भरतपरंु शदक्तशादलराज्यरूपेण प्रदसर्द्म ्अभवत् । १७३९ तम ेवष ेयिा 

नादिरशाहः िहेल्याम ्आक्रमण ं कृतवा अलणु्ियत ् तिा िहेल्याः अनेक ः प्रदतदष्ठत ः 

व्यदक्तदभः भरतपरेु आश्रयं स्वीकृतम ् । नादिरशाहस्य पतु्रः जवादहरशाहस्य पाश्वे 

दतं्रशतसहस्रं स दनकाः आसन ् । तेन दवशंदतसहस्रं स दनकाः मरािाभ्यः स्वीकृताः, 

पञ्ििशसहस्रं स दनकाः दसक्खेभ्यः स्वीकृताः तथा ि एतेषां बलेन मगु्ल ः सह यरु्द्म ्

अकरोत ्।  

 

  

 

‘चौर्थकरः’ 

भूपतततभः 

स्वीकक्रयमािस्य 

भूराजस्वस्य २५ 

प्रततशतम् । दक्कने 

एतस्य स्वीकरिां 

मराठाजनाः कुवणतन्त । 

 

सरदशेमुखी 

दक्कने मुख्यराजस्वां 

सङ्ग्रहकत्रे 

प्रदीयमानस्य 

भूराजस्वस्य ९-१० 

प्रततशतभागः ।  
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यत्र भरतपरुस्य िगु ंअतीव पारम्पररक्या श ल्या दनदमितम ्आसीत,् तत्र एव िीग ेजाटाः 

अम्बरस्य आगरायाः ि श लीनां समन्वयं कुविन्तः दवशालस्य बाग-प्रासािस्य 

दनमािणम ्अकारयन ्। राजकीयां वास्तकुलाया ंयेषां रूपाणां प्रथमतया शाहजहााँकाले 

दवशेषणे प्रयोगः अभवत,् िीगस्य दभत्तयः तेषां रूपाणाम८्  एव प्रारूपेण दनदमिताः 

आसन ्(पञ्िमाध्यायस्य नवमाध्यायस्य ि १२ तम ंदितं्र पश्यन्त)ु । 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्– ८ 

अष्टादशशताब्द्यााः 

दीगस्य 

राजप्रासादसमूहाः । 

भवनस्य छदौ 

मुख्यसभाभवनस्य 

‘बाङ्गला-गुम्मदाः’ 

उपरर अवधानं कुववनतु । 
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भवनताः अष्टादशशताब्दस्य शासकााः सचनत । अधुना वदनतु यत ्

भवनताः स्वप्रानते स्वीयां चस्िचतं दृढीकतुुं चकं चकं कररष्यचनत तिा 

ि एवं कुववनताः भवतां समके्ष के के चवरोधााः समस्यााः ि 

उत्पादचयतंु शक्यनते । 

 

 

 

 

कलपनाां कुवणन्त ु

 

 

 

अन्यत्र 

फ्ाांसीसीक्रार्न्तिः (१७८९-१७९४) 

अष्टािशशताब््ां भारतस्य दवदभन्नराज्यव्यवस्थासु सामान्यजनानां कृते स्वस्य सविकारीयेष ु कायेष ु कायिकरणस्य 

भागग्रहणस्य अदधकारः न्यनूः आसीत् । ईदृशी दस्थदतः पदश्चमिशेष ुअदप अष्टािशशताब्िस्य अदन्तमिशकान् यावत ्

आसीत् । अमरेीकीक्रादन्तः (१७७६-१७८१) तथा ि फ्ांसीसीक्रादन्तः एतां दस्थदतम ्अदप ि एतेन सह अदभजातवगिस्य 

सामादजकानां राजनीदतकानां ि प्रादधकाराणां कृते आह्वानं प्रयच्छत् ।  

फ्ांसीसी-क्रादन्तकाले मध्यवगिस्य कृषक ः दशल्पदभः पािरीगण ः ि अदभजातानां दवशेषादधकाराणां दवरुरं्द् सङ्घषिः  

कृतः । तेषां मतम ् आसीत ् यत ् समाजे कस्यादप समहूस्य जन्मदसर्द्ाः प्रादधकाराः न भवयेुः, अदपतु जनानां 

सामादजकदस्थदतः योग्यतायाम ्आदश्रता स्यात ्। फ्ांसीसीक्रान्तयाः िाशिदनकाः एतत ्परामषृ्टवन्तः यत ्सवषेां कृते दनयमाः 

अवसराः ि समानाः भवयेुः । तेषाम ् एतत् अदप कथनम ्आसीत् यत ्सविकारस्य सत्ता जन ः दनदमिता भवते् तथा ि 

जनतायाः सविकारस्य कायेष ु योगिानं प्रिातमु ् अदधकारः भवते् । फ्ांसीसीक्रादन्तसदृश ः अमरेीकीक्रादन्तसदृश ः ि 

आन्िोलन ः शन ः शन ः प्रजानां नागररकेष ुपररवतिनं काररतम ्।  

भारते नागररकतायाः रादष्िय-राज्यस्य लोकतादन्त्रक-अदधकाराणां ि दविाराः नविशशताब्िस्य अदन्तमषे ु िशकेष ु

सदुृढाः अभवन ्। 
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१ चनम्नचलचितान ्योजयनतु – 

प्रानताचधपचताः    राजस्व-कृषकाः 

सैचनकाः    उच्ि-अचभजाताः 

पणकताव    प्रानतीय-प्रानताचधपचताः 

चमस्लाः     मराठा-कृषक-योद्धा 

िौिकराः    मुगल-सैनय-सेनापचताः 

कुनबी    चसचक्ियोद्धणॄां समूहाः 

उमरा     मराठैाः स्िाचपताः कराः 

२ ररक्तस्िानाचन पूरयनतु- 

(क) औरङ्गजेबाः...................दीर्वकाचलकं युद्धम ्अकरोत ्। 

(ि) उमरा तिा ि भूपचत-मुग्लाः.........शचक्तशाचलचन अङ्गाचन आसन ्। 

(ग)     आसफजाहाः हैदराबाद-राज्यस्य स्िापना.....कृता । 

(र्)    अवधराज्यस्य संस्िापकाः.............आसीत ्। 

३ समुचितं सूियनतु- 

(क) नाचदरशाहाः बङ्गाले आक्रमणम ्अकरोत ्। 

(ि) सवायीराजा जयचसंहाः इनदौरस्य शासकाः आसीत ्। 

(ग)     गुरुगोचवनदचसंहाः चसक्िानां दशमाः गुरुाः आसीत ्। 

(र्)    पुणे अष्टादशे शताब्दे मराठानां राजधानी अभवत ्। 

४ सादत-िानस्य पारे्श्व केषां पदानाम ्उत्तरदाचयत्वम ्आसीत ् ?   

 

५ अवधस्य तिा ि बङ्गालस्य प्रानताध्यक्षौ भूपचतप्रिां वारचयतंु चकमिुं 

प्रयासम ्अकुरुताम ्? 

६ अष्टादशे शताब्दे चसक्िानां सङ्र्टनं केन प्रकारेण कृतम ्? 

७ मराठाशासकााः दक्कनस्य अपरभागे चवस्तारं चकमिुं कतुवम ्इच्छचनत स्म ? 

८ आसफजाहाः स्वस्य चस्िचतं दृढीकतुुं कासां नीतीनाम ् अनुपालनम्  

अकरोत ्? 

९ चकं भवतां चविारेण अद्य महाजनााः साचिवकााः ि  तादृशम ् एव प्रभावं 

स्िापयचनत, यिा अष्टादशे शताब्दे स्िापयचनत स्म ? 

१० चकम ् अध्याये उचललचितं चकञ्िन अचप राज्यं भवतां स्वीये प्रानते 

चवकचसतम ् आसीत ् ? यचद आम ् तचहव भवतां चविारेण अष्टादशशताब्दस्य जनजीवनम ्

एकचवंशशताब्दस्य जनजीवनरूपेण चभननम ्आसीत ्? 

 

 

बीजशब्दाः 

प्रान्तातर्पततः 

दलखालसा 

तमस्लः 

सैन्यम् 

पिः 

चौर्थकरः 

सरदशेमुखी 

 

पुनः स्मरन्तु 

आयान्तु तवचारयामः 
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११ अवधे बङ्गाले हैदराबादे ि कयाचित ्वास्तुकलया  नूतनके्षत्रीयया राजसभया ि सह युक्तायााः 

संस्कृतेाः चवषये चकचञ्िद् ज्ञानं कुववनतु ? 

१२ राजपूतेषु जाटेषु चसक्िेषु मराठासु  ि कस्यचित ्एकस्य समूहस्य शासकानां चवषये कासाचञ्ित ्

अनयासां किानां ज्ञानं कुववनतु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

आगच्छन्तु कृत्वा पश्यामः 


