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सप्तम्याः शतयब्द्याः अनन्तरं बहूनयं रयजवशंयनयम ् उद्ाः अभवत ् । प्रथमे (१) मयनचित्रे 

उपमहयद्वीपस्् चवचभन्नेष ु भयगषे ु सप्तम्याः शतयब्द्याः आरभ्् द्वयदशशतयब्ददीं ्यवत्  

शयसनकतयाराः  प्रमखुयाः  रयजवंशयाः दचशातयाः सचन्त ।  

 

 

 

 

२ नूतनााः राजानाः तषेाां राज्यानन च 

 

 

 

 

 

 

(१ माननचत्रम)्  

सप्तमशताब्द्ााः 

आरभ्य 

द्वादशशताब्ददीं 

यावत् प्रमुखानि  

राज्यानन | 

 

 

 

माननचत्रे 

गुजजर-प्रनतहार-

राष्ट्रकूट-पाल-चोल-

चहमानानाां 

(चौहानों) स्थानानाां 

ननर्ाजरिां कुवजन्तु । 

कक भवन्ताः तेषाम् 

अ्तनस्य 

राज्यािाां चयनां कतुुं 

शकु्नवनन्त येषाां 

राज्यािाम् उपरर 

तेषाां ननयन्त्रिम् 

आसीत ्? 
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नूतनानाां राजवांशानाम ्उदयः  

सप्तमशतयब्द्याः समयरमभयत ् पवूाम ् एव उपमहयद्वीपस्् चवचभन्नेष ु भयगेष ु महतयं भसू्वयचमनयं 

्ोद्धनृय्कयनय ंि अचस्तत्व ंजयतम ् । प्रय्ाः रयजयनाः एतेभ््ाः स्वयधीन-क्षेत्रपचतरूपेण मयन््तयं 

्च्छचन्त स्म । तेष ुचवश्वयसाः चि्ते स्म ्त ्ते रयज्ञाः 

स्वयचमनाः ि कृते उपहयरवस्तचून आन्े्ाुः, तेषयं 

रयजसभय्यम ् उपचस्थचताः स््यत ्  रयजभ््ाः 

सैन््सयहयय्् ं ि द्ाुः । सयमन्तयाः (क्षेत्रस्वयचमनाः) 

अचधकसत्तय्यं प्रयप्तय्य ं सत््यं आत्मयनं 

महयक्षेत्रस्वयचमनाः महयमण्डलेश्वरयाः इचत वय (्ाः 

समपणूास्् मण्डलस्् महयन ् स्वयमी भवचत) 

घोष्चन्त स्म । ते कदयचित ् कदयचित ् स्वस्् 

स्वयचमनाः आचधपत््यत ् व्ं स्वतन्त्रयाः इचत 

उद्घोष्चन्त स्म  ।  

एवचंवध ं चकञ्िन उदयहरण ं दक्कने रयष्ट्रकूटयनयम ् आसीत ् । प्रयरमभ े ते कणयाटकस्् 

ियलकु््नपृयणयम ् अधीनस्थयाः आसन ् । अष्टमशतयब्द्याः मध््कयले कश्चन रयष्ट्रकूटप्रधयनाः 

दन्तीदगुााः स्वस्् ियलकु््स्वयचमनाः अधीनतय ंअनङ्गीकृतवयन ्। साः तं परयचजतवयन ्अचप ि 

चहरण््गभानयमकं  चकमचप अनुष्ठयनं कृतवयन ्। चहरण््गभास्् शयचब्ददकाः अथााः स्वणास्् गभााः 

इचत भवचत । ्दय एतत ्अनषु्ठयनं  ब्रयह्मणयनयं सयहयय््ेन समपन्नं चि्ते स्म तदय एतत ्मन््ते 

स्म ्त ्एतेन ्यजकाः जन्मनय क्षचत्र्ाः नयचस्त िेत ्अचप अनेन  क्षचत्र्त्व ंप्रयप्सस््चत ।  

केषचुित ्अन््ेष ुउदयहरणेष ुउ्चम- कुटुमबयनयं  परुुषयाः स्वस्् रयजतन्त्रस्् स्थयपनय् सैन््-

कौशलस्् प्र्ोग ंकृतवन्ताः । उदयहरणयथं कदमबाः म्रूशमाणाः गजुार-प्रचतहयराः हररिन्राः ि 

ब्रयह्मणौ आस्तयम ् ्ौ स्वस्् परमपरयगतयं वचृत्तं पररत््ज्् शस्त्रम ् गहृीतवन्तौ िमशाः ि 

कणयाटके रयजस्थयने ि स्वकी्े रयज््े सफलतयपवूाकं स्थयचपतवन्तौ ।  

राज्यानाां प्रशासनव्यवस्था 

एतेष ु नतूनेष ु रयजस ु कैचश्चत ् महयरयजयचधरयजाः अथयात ् रयज्ञयं रयजयनाः चत्रभवुन-ििवचतानाः 

अथयात ् त्र्यणयं भवुनयनयं स्वयचमनाः एतयदृशयाः ि अन्् े महयन्ताः उपयध्ाः प्रयप्तयाः । परन्त ु

एतयदृशीनयम ् उद्घोषणयनयम ् अनन्तरं ते स्वस्् के्षत्रयचधपचतचभाः सह कृषकयणयं  व््यपयररणयं 

ब्रयह्मणयनयं ि सङ्गठनैाः सह ि स्वस्् सत्तय्याः सहभयचगतयं कुवाचन्त स्म ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्- १  

एलोरय्याः गुहय १५ इत््स्् 

चभचत्तचित्रम्, ्चस्मन ्चवष्ट्णुाः 

नरचसंहरूपेण अथयात् 

परुुषचसंहरूपेण दचशाताः 

अचस्त । इ्ं 

रयष्ट्रकूटकयलस्् कृचताः 

अचस्त । 

कक भवताां 

नवचारे तनस्मन ्

कालावर्ौ शासकाः 

भनवतुां क्षनत्रयस्य 

रूपेि जन्म 

महत्त्वपूिजम्  

आसीत् ?   
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एतेष ु सवषे ु रयज््ेष ु उत्पयदकेभ््ाः अथयात ् कृषकेभ््ाः पशपुयलकेभ््ाः चशल्पकयरेभ््ाः ि 

संसयधनयचन एकत्रीचि्न्ते स्म । एते सव े प्रय्ाः स्वस्् उत्पयदयनयं कञ्िनं भयग ं दयतुं  

त््कंु् ि बयध््याः चि्न्ते स्म । कदयचित ् एषाः भयगाः कररूपेण स्वीचि्ते स्म ्तोचह 

प्रयप्तकतया अह ं भसू्वयमी अचस्म इचत उद्घोष्चत स्म । कराः वचणग्भभ््ाः अचप  

स्वीचि्ते स्म ।  

एतयचन संसयधनयचन नपृस्् व््वस्थय्याः चवत्ती्याः आधयरयाः भवचन्त स्म, सहवै 

मचन्दरयणयं दगुयाणयं ि चनमयाण े अचप प्र्कु्याः भवचन्त स्म । संसयधनयचन ्दु्धयचन ्ोद्धुम ्

्ोद्धुम ्अचप प्र्कु्याः भवचन्त स्म, ्ेभ््ाः अपहृतधनप्रयप्तेाः एवञ्ि भमूेाः  वचणङ्मयगयाणयं ि 

प्र्ोगस्् समभयवनयाः भवचन्त स्म । 

सयमयन््ताः प्रभयवशयचलकुटुमबेभ््ाः एव करयदयनस्् कृते पदयचधकयररणयं 

चन्चुक्ाः चि्ते स्म सय ि चन्चुक्ाः वशंयनिुमणे भवचत स्म । सेनय्यम ् अचप तथैव 

चन्चुक्ाः भवचत स्म । कदयचित ्नपृस्् समीपस्थयाः समबचन्धनाः एव एतेष ुपदषे ुभवचन्त 

स्म ।  

प्रशस्तयः भूम ः अनुदानां च  

प्रशचस्तष ु एतयदृश््ाः सिूनयाः भवचन्त ्याः शब्ददशाः सत््म ् अचप न भचवतुं शक्नवुचन्त । 

परन्त ुएतयाः प्रशस्त्ाः अस्मयन ्बोध्चन्त ्त ्शयसकयाः आत्मनाः  कीदृशयन ्दशाच्तुम ्

इच्छचन्त स्म । उदयहरणयथं बलशयचल्ोधद््धरृूपेण चवजच््ोध्दृरूपेण ि । एतयाः चवद्वचभाः 

ब्रयह्मणाैः रचितयाः आसन,् ्े प्रय्ाः प्रशयसने सहय्तयं कुवाचन्त स्म ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रशासनस्य 

इदां रूपम् 

अ्तन्यााः 

व्यवस्थायााः केषु 

सन्दभेषु नभन्नाः 

आसीत् ।  

 

ितशु्शतं करयाः ! 

तचमलनयडुरयज््े शयसनकतुााः िोलवशंस्् अचभलेखेष ुचवचभन्नप्रकयरयणयं करयणयं कृते 400 ताः 

अचधकयाः सिूकशब्ददयाः चमलचन्त । सवयाचधकाः उचल्लचखताः कराः अचस्त ‘वटे्टी’ इचत, ्ाः 

मरुयधनं पररत््ज्् बलयत् श्रमरूपेण गहृ्यते स्म एवञ्ि ‘कदमयई’ इचत भरूयजस्वम ्आसीत ्। 

भवने आच्छयचदते सचत दे् ाः कराः, तयडवकृ्षम ्अथवय खजूार-वकृ्षम ्आरोढुं सोपयनस्् प्र्ोगे 

कृते दी्मयनाः कराः, पयररवयररक-समपत्ताेः उत्तरयचधकयरं प्रयप्तुं  दे् ाः कराः इत््यदीनयम ् अचप 

उल्लेखाः लभ््ते ।  

 चकं एतेष ुकचश्चत ्कराः अ्यचप स्वीचि्ते ।  
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      रयजयनाः प्रय्ाः ब्रयह्मणयन ् भमूाेः अनदुयनेन परुस्कृतयन ् कुवाचन्त स्म । एतयचन अनदुयनयचन 

तयम्रपते्रष ुअचभचलचखतयचन भवचन्त स्म ्यचन भमूाेः प्रयचप्तकतताणयं कृते दी्न्त ेस्म । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नचत्रम् -2  अयां 

ककनित् सांस्कृतेन 

तनमलेन च 

नलनखताः 

ताम्रपत्रािाां कश्चन 

सङ्ग्रहाः अनस्त , 

यनस्मन् नवमयाां  

शताब्द्ाां केननचत ्

शासकेन प्रदत्तस्य 

भूमेाः अनुदानस्य 

उल्लेखाः अनस्त । 

यानभाः शृङ्ग्खलानभाः 

एतानन बद्धानन 

सनन्त तास ु

राजकीया मुद्रा 

अनङ्ग्कता अनस्त या 

इदां ज्ञापनयतुम् 

अनस्त यत् अयां 

कश्चन प्रामानिकाः 

अनभलेखाः अनस्त । 

नागभट्टस्य उपलब्धयः 

केचन शासकााः प्रशनस्तषु स्वस्य उपलब्दर्ीनाम् उल्लेखां कृतवन्ताः । भवन्ताः गतवषे 

गुप्तशासकस्य समुद्रगुप्तस्य प्रशस्तीनाां नवषय ेपरितवन्ताः । मध्यप्रदशेस्य ग्वानलयरात ्

प्राप्तायाां कस्यानित् सांस्कृतनलनखतायाां प्रशस्तयाां प्रनतहारनरेशाः नागभट्टस्य कमजिाां 

विजनम् अनेन प्रकारेि कृतम् अनस्त । आन्रस्य, सैन्र्वस्य, नवदभजस्य (महाराष्ट्रस्य 

कश्चन भागाः) कनलङ्ग्गस्य (उडीसाराज्यस्य कश्चन भागाः) च राजानाः तस्य पुरताः 

तदा एव परानजतााः जातााः यदा साः राजकुमाराः एव आसीत् । 

साः कन्नौजस्य शासकां  चक्रयुद्धां नवनजतवान ्.... 

साः वङ्ग्गस्य (बङ्ग्गालस्य भागाः) अनतजस्य (गुजजरस्य भागाः), मालवाक्षेत्रस्य 

(मध्यप्रदशेस्य भागाः) ककरातस्य (वनवासी) तुरुष्कस्य (तकुज स्य) वतसस्य, मतस्यस्य 

(उत्तरभारतस्य राज्य)े च राज्ञाः परानजतवान ्। 

  

अनस्मन् अनभलेखे 

उनल्लनखतेषु क्षेत्रेषु 

काननचन  प्रथमे 

माननचते्र 

अन्वेषिस्य प्रयासां 

कुवजन्तु । अन्यैाः 

राजनभाः अनप 

एतादशृीाः 

उद्घोषिााः कृतााः 

आसन् । भवताां 

मतेाः अनुसारां तैाः 

एतादशृ्याः  

उद्घोषिााः ककमजथुं 

कृतााः स्युाः ? 
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         द्वयदश््यं शतयब्द्यं चकमचप एकं बहृत्संस्कृतस्् कयव््म ् अचप रचितं, ्चस्मन ् कश्मीरे 

शयसनकतताणयं रयज्ञयम ्इचतहयसाः वचणाताः अचस्त । कल्हणनयमकाः कश्चन रिनयकयराः एतम ्इचतहयसं 

रचितवयन ् । कल्हणाः स्वस्् वनृ्तयन्तं लेचखतुं चशलयलेखयनयम ् अचभलेखयनयं प्रत््क्षदचशानयं 

वणानयनयं प्रयक्नी्ैाः इचतहयसैाः सचहतं चवचवधयनयं स्रोतसयं प्र्ोग ं कृतवयन ् । साः प्रय्ाः 

प्रशचस्तलेखकयनयम ्अपेक्ष्य शयसकयनयं तेषयं नीतीनयं चवष्े ि आलोिनयचत्मकीं दृचष्ट ंदशा्चत 

अताः द्वयदश््याः शतयब्द्याः कृते अ्ं कश्चन एकाः असयधयरणाः ग्रन्थाः आसीत ्।   

धनाय यदु्धम ् 

 भवन्ताः इदम ् अनभुतूवन्ताः स््ाुः ्त ् एतेष ु प्रत््ेकं शयसकस्् रयजवशंस्् आधयराः कचश्चत ्

के्षत्रचवशेषाः आसीत ् । ते अन््ेष ुके्षते्रष ुअचप चन्न्त्रण ंकतुं प्र्यसं कुवाचन्त स्म ।  

चकमचप एकं चवशेषरूपेण वयञ्छनी्ं के्षतं्र गङ्गय्याः उपत््कय्यं कन्नौजनगरम ्इचत आसीत ् । 

गजुार-प्रचतहयरस्् रयष्ट्रकूटस्् पयलवशंयनयं ि शयसकयाः शतयब्ददयन ् ्यवत ् कन्नौजस्् उपरर 

चन्न्त्रण ंकतुं परस्परं ्दंु्ध कृतवन्ताः । ्तोचह एतस्् दीघातरस्् ्दु्धस्् त्र्ाः पक्षयाः आसन,् अताः 

इचतहयसकयरयाः प्रय्ाः एतस्् िियं चत्रपक्षी्स्् सङ्घषास्् रूपेण कृतवन्ताः । 

्थय व्ं  ६२ ताः ६६ तम ं पषृ्ठं ्यवत ् रक्ष््यमाः शयसकयाः बहृन्मचन्दरयणयं चनमयाण ं कयरच्त्वय 

स्वस्् सत्तय्याः तथय ि संसयधनयनयं  प्रदशानस्् प्र्यसं कृतवन्ताः । अताः ्दय ते अन््ोऽन््ेष ु

रयज््ेष ु आिमण ं कुवाचन्त स्म, तदय मचन्दरयचण अचप नष्टीकुवाचन्त स्म, ् े कदयचित ् कदयचित ्

बहुसमपन्नयाः भवचन्त स्म । भवन्ताः पञ्िमे अध््य्े एतेषयं चवष्े अचधकं पचठष्ट््चन्त ।  

भमूेाः सार्ुं कक कक दीयत ेस्म ? 

अयां चोलैाः प्रदत्तस्य एकस्य भूमेाः अनुदानस्य तनमलभागस्य कश्चन अांशाः अनस्त ।   अस्मानभाः 

मृदायााः क्षेत्रसीमाां ननमाजय सार्जम् एव कण्टककलान् स्तमबान् योजनयतवा भूमेाः सीमााः नचनननतााः 

कृतााः । एतस्याां भूमौ एतानन वस्तूनन सनन्त, फनलनाः वकृ्षााः जलां भूनमाः उ्ानानन फलो्ानानन 

वृक्षााः कूपााः ररक्तस्थानां गौचारिस्थलम् एकाः रामाः वल्मीकाः मिााः कुल्याः पररखााः न्ाः 

कच्छभूनमाः जलाशयाः अन्नागाराः मतस्यानाां तडागााः मर्ुमनक्षकािाां छत्रानि गभीरााः जलाशयााः च ।  

याः इमाां भूमम लभत ेसाः एतया भूमया करसङ्ग्रहिां कतुुं शक्नोनत । साः न्यायानर्काररनभाः दण्डस्य 

रूपेि ननर्ाजररतान ् करान,् तामबूलपत्रेषु, उतवस्त्रेष ु (रनथतवस्त्रेष)ु तथा च अनेन सार्जम ् एव 

वाहनप्रयोकॄ्तिाां कृते प्रयुज्यमानां करां स्वीकतुुं शक्नोनत । पके्वनिकानभाः नद्वतीय ेतल ेमहताः प्रकोष्ठान् 

रचनयतुां शक्नोनत । क्षुद्रािाां बृहताां च कूपानाां ननमाजिां कतुुं शक्नोनत । वृक्षान े कण्टकद्रमुान् च 

आरोपनयतुां शक्नोनत । साः आवश्यकतायाां सतयाां सेचनाथुं कूल्यानाां ननमाजिां कतुुं शक्नोनत । तेन इदां 

सुननशे्चतव्यां यत ्जलस्य दरुूपयोगाः न स्यात ्तथा च तटबन्र्ानाां ननमाजिां भव े।  
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अफगयचनस्तयनस्् गजनी इत््स्् शयसकाः (सलुतयन) महमदुाः एतयदृशषे ुशयसकेष ुसवयाचधकाः 

प्रचसद्धाः अचस्त । साः ९९७ तमयद ्शतयब्ददयद ्१०३० तमं शतयब्दद ं्यवत् शयसनं कृतवयन ्। साः 

स्वचन्न्त्रणस्् चवस्तयरं मध््ैचश्य्याः कयंश्चन भयगयन् ्यवत् अथ ि ईरयनस्् उपमहयद्वीपस्् 

ि उत्तर-पचश्चमभयगयन् ्यवत ्अकरोत् ।  

साः प्रय्ाः प्रत््ेकचस्मन ् वषे उपमहयद्वीपस्् उपरर आिमण ं करोचत स्म । तस्् लक्ष्् ं

समपन्नयचन मचन्दरयचण आसन ् ्ेष ु गजुारप्रयन्तस्् सोमनयथस्् मचन्दरम ् अचप सचममचलतम ्

आसीत ् । महमदूाः ्द ् धनं पररहृत्् नीतवयन् तस्् अचधकतमभयगस्् व्््ाः गजनीमध््े 

कस््यचश्चत ्वभैवशयचलन््याः रयजधयन््याः चनमयाणे जयताः ।  

शयसकाः महमदूाः स्वयत्मनय जीतयनयं जनयनयं चवष्े बहुचकमचप ज्ञयतमु ्इच्छचत स्म अताः साः 

अल-बेरूनीनयमकम ्कचञ्ित ्एकं चवद्वयंसम ्एतस्् उपमहयद्वीपस्् चववरणलेखनस्् कय्ाम ्

अचपातवयन ् । अ् अचप अरबीभयषय्यं चलचखतय तस्् कृचताः ‘चकतयब-उल-चहन्द’ इचत 

इचतहयसकयरयणयं कृते चकमचप एकं महत्त्वपणू ंस्रोताः अचस्त । अल-बेरूनी स्वग्रन्थस्् रिनयथं 

संस्कृतस्् चवद्वचभाः सह परयमशं कृतवयन ्।  

 ्ोद्धषृ ु अन््ेष ु रयजस ु ियहमयनयाः अचप आसन् ्े अनन्तरं िौहयनरूपेण सचुवख््यतयाः 

अभवन ् । िौहयनशयसकयनयं शयसनं दहेल््याः अजमरेस्् ि पयश्वास्थेष ुआसीत् । एते पचश्चम ं

पवू ंि प्रचत स्वस्् चन्न्त्रणक्षेत्रस्् चवस्तयरम ्इष्टवन्ताः । ्ेन एते गजुारस्् ियलकु््ैाः तथय ि 

पचश्चमोत्तर-प्रदशेस्् गहडवयलैाः सह ्दंु्ध कतुं बयध््याः जयतयाः ।ियहमयनयनयं सवाप्रचसद्धाः 

शयसकाः पथृ्वीरयज-ततृी्ाः आसीत् ्स्् कयलाः ११६८ इत््यस्मयत ्आरभ्् ११९२ इत््न्तं 

्यवत् आसीत् । एषाः महुममदगोरीनयमकम ् अफगयनशयसकं ११९१तमे वषे परयचजतवयन्, 

परन्त ुअपरचस्मन ्एव वषे ११९२ तमे वषे तस्मयत ्परयचजताः अभतू् ।  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. माननचत्रां 

पश्यन्तु तानन च 

कारिानन  

ज्ञापयन्तु, येषाां 

कारिताः एते 

शासकााः कन्नौजस्य 

गङगायााः 

उपतयकायााः उपरर 

ननयन्त्रिम् 

इच्छनन्त स्म । 

सलु्तान इनत  

अरबीभाषायााः 

शब्ददाः अनस्त, यस्य 

अथजाः अनस्त  

शासकाः । 

  

1 माननचत्रां पुनाः 

पश्यन्तु अथ च 

नवचार-नवमशुं 

कुवजन्तु यत् 

चाहमानााः स्वस्य 

क्षेत्रस्य नवस्तारां 

ककमथजम् इिवन्ताः 

स्युाः ?   
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चोलराज्यं – समीपात ्एकः दृष्टिपातः  

 

उरैयूरतः तांजावूरां यावत ्

िोलवशंाः सत्तय्यं कथम ्आगताः ? कयवे् यााः नदीमखुपचुलने ‘मटु्टरर्यर’ इचत नयमनय प्रचसद्धस्् 

कस््चित ् लघतुमस्् ग्रयमप्रधयनकुटुमबस्् सत्तय आसीत ् । ते ‘कयञ्िीपरुम’् इत््स्् 

पल्लवरयज्ञयम ् महयन्ताः (मयतहत) आसन् । ‘उरै्रू’ इचत िोलवशंी्स्् प्रयिीनस्् 

ग्रयमप्रधयनकुटुमबस्् ‘चवज्यल्ाः’ नवम्याः शतयब्द्याः मध्् े मटु्टरर्यरजनयन् परयचजत्् 

एतचस्मन ्नदीमखुपलुीने आचधपत््ं स्थयचपतववयन ्।  

चवज्यल्स्् उत्तरयचधकयररणाः प्रचतवचेशक्षेत्रयचण जीतवन्ताः ्ेन तस्् रयज््स्् स्वकी्ं 

के्षत्रफलम ् एवञ्ि शचक्ाः इचत द्व्म ् अचप वचधातम ् । दचक्षणस्् उत्तरस्् ि पयंड््नस्् 

पल्लवस्् ि क्षेत्रयचण एतस्् रयज््स्् भयगरूपेण स्वय्तीकृतयचन । रयजरयजप्रथमाः ्ाः सवेष ु

शचक्शयली िोलशयसकाः मन््ते, ९८५ शतयब्द्यं नपृाः बभवू साः एव एतेष ुअचधकतरेष ुके्षते्रष ु

स्वस्् चन्न्त्रणस्् चवस्तयरं कृतवयन ्। साः सयम्रयज््स्् प्रशयसनस्् अचप पनुघाटनं कृतवयन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२  माननचत्रां  

चोलराज्यां तस्य 

प्रनतवेनशनाः च  
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रयजरयजस्् पतु्राः रयजने्रप्रथमाः तस्् नीतीनयम ् एव अनसुरणम ् अकरोत ् । साः 

गङ्गोपत््कय्याः श्रीलङ्कय्याः दचक्षण-पवूचैश्य्याः ि दशेषे ु आिमणं कृतवयन् । साः 

एतेषयम ्अचभ्यनयनयं कृते कयचञ्ित ्एकयं जलसेनयम ्अचप सज्जीकृतवयन ्।  

भव्यमन्ददरान्ि काांस्यमून्तिकलाः च   

रयजरयजने रयजने्रप्रथमने ि चनमयाचपतयनयचन तंजयवरूस्् गगं्ीकोंडिोलपरुस्् ि 

बहृन्मचन्दरयचण स्थयपत््-दृष््ट्य मचूताककलय्याः ि दृष््ट्य उत्कृष्टयचन उदयहरणयचन सचन्त ।  

िोलमचन्दरयचण प्रय्ाः स्वस्् पयश्वास्थयनयं चवकयसशीलयनयं वसतीनयं केन्रभतूयचन जयतयचन । 

एवञ्ि एतयचन मचन्दरयचण शयसकैाः अन््ैाः जनैाः ि प्रदत्त-भचूमद्वयरय अचप समपन्नयचन जयतयचन । 

एतस््याः भमूेाः उत्पयदनं तेषयं सवषेयं चवशेषज्ञयनयं चनवयाहयथं व्््ीभवचत स्म ्े एतेष ुमचन्दरेष ु

कय्ं कुवाचन्त स्म एवञ्ि मचन्दरयणयं पयश्वास्थभयगषे ुचनवसचन्त स्म ।  

एतेष ुपरुोचहतयाः, मयलयकयरयाः, पयिकयाः, मलवयहकयाः, सङ्गीतकयरयाः नताकयाः इत््यद्ाः   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नचत्रम् - ३ 

गङ्ग्गयीकोण्चोलपुर

स्य मनन्दरां 

छकदाः येन प्रकारेि 

क्रमशाः उन्नता 

शङ्ग्क्वाकारा च 

जाता इतयत्र 

अवर्ानां कुवजन्तु । 

बाह्यनभत्तीाः 

अलङ्ग्कतुुं 

पाषािस्य यााः 

प्रनतमााः अलङ्ग्कृतााः 

सनन्त, तााः अनप 

अवलोकयन्तु ।  
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सङ्गीतकयराः नताकाः इत््यद्ाः । मचन्दरयचण केवलं पजूयरयधन्ोाः 

एव स्थयनयचन न आसन ् तयचन आचथाकस्् सयमयचजकस््  

सयंस्कृचतकस्् ि जीवनस्् केन्रयचण अचप आसन ् । 

मचन्दरसमबदे्धष ु चशल्पेष ु सवयाचधकं चवचशष्टम ् आसीत् 

कयंस््प्रचतमयनयं चनमयाणम ् । िोलकयलस्् कयंस््प्रचतमयाः 

संसयरस्् उत्कृष्टतरयसु कयंस््प्रचतमयसु गण््न्ते । अचधकतरयाः 

प्रचतमयाः दवेीनयं दवेतयनयं ि एव भवचन्त स्म, परन्त ु कयश्चन 

प्रचतमयाः भक्यनयम ्अचप चनचमातयाः आसन् ।   

कृन् ः स चनव्यवस्था च  

िोलयनयं  बह्वव््ाः  उपलब्दध्ाः  कृषौ जयतयनयं नतूनयनयं 

चवकयसयनयं मयध््मने समभवयाः जयतयाः । चद्वती्े मयनचित्रे  

पश््न्त ु । अवधी्तयं ्त ् कयवरेीनदी बङ्गयलस्् आखयते 

मलेनयत ् पवू ं बह्वीष ु लघ्वीष ु शयखयस ु चवभक्य जय्ते । एतयाः 

शयखयाः पनुाः पनुाः जलम ् उद्वले्चन्त, ्ेन तटेष ु उवारयमतृ् 

एकचत्रतय  भवचत । शयखयनयं जलं कृचषचनचमत्तं चवशषेताः 

धयन््कृषाेः कृते आवश््कीम ्आरातयम ्अचप प्र्च्छचत ।  

््चप तचमलनयडुरयज््स्् चवचवधेष ु भयगषे ु कृचषाः पवूाताः एव 

चवकचसतय जयतय आसीत ्परञ्ि पञ्िमम्यं षष््ठ्यं ि शतयब्द्यम ्

एव एतचस्मन ् क्षेत्रे कृचषकय्ं बयहुल््ेन  प्रयरब्दधम ् । केषचुित् 

के्षते्रष ुवनयचन कतानी्यचन आसन ्अचप ि अपरेष ुकेषचुित ्के्षते्रष ु

भचूमाः समतलय करणी्य आसीत ् । नदीपचुलनेष ु जलौघं 

चन्न्त्रच्तुं तटबन्धयाः चि्न्ते स्म जलयचन ि के्षत्रयचण ्यवत ्नेतुं 

कुल््यनयं चनमयाण ं भवचत स्म । केषचुित ् के्षते्रष ु वषयाभ््न्तरे 

सस््द्व्म ्उत्पय्त ेस्म ।  

4. ष्टचत्रम ् 

एका चोलकालस्य कांस्यप्रष्टतमा । ष्टकयत्सावधानं सा अलङ्कृता अष्टस्त, एतां ध्यानेन  पश्यन्तु । 

एतादृश्यः प्रष्टतमाः कथं ष्टनमीयन्ते स्म, एतत ्ज्ञातंु षष्ठाध्यायं पश्यन्तु । 
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      केषचुित ् स्थयनेष ु सस््यनयं सेिनं कृचत्रमरूपेण करणी्चमचत आवश््कम ् आसीत् । 

सेिनयथाम ्अनेकयसयं पद्धतीनयं प्र्ोगाः चि्ते स्म । केषचुित ्के्षते्रष ुकूपयाः खचनतयाः ।  केषचुित ्

अन््के्षते्रष ु वषृ्टाेः जलम ् एकत्रीकतुं चवशयलयाः सरोवरयाः चनचमातयाः । स्मरन्त ु ्त ् सेिनकय् े

्ोजनय्याः आवश््कतय  भवचत, ्थय श्रमस्् संसयधनयनयं ि व््वचस्थतकरणम,् एतेषयं 

कय्याणयं प्ावके्षणम ् इद ं सचुनश्च्ीकरण ं ्त ् जलस्् वण्टनं कथं स््यत ् । प्रय्ाः अचधकतरैाः 

नतूनशयसकैाः सह ग्रयमवयचसजनयाः एतयसु कृचषगचतचवचधष ुसचि्रूपेण रुचि ंदचशातवन्ताः ।   

साम्राज्यस्य प्रशासनम ्

कृषकयणयं वसत्ाः ्याः “उर” इचत उच््न्ते स्म सेचित-कृचषणय बहुसमदृ्धय जयतय आसन ् । 

एतयदृशीनयं वसतीनयं समहूाः ‘नयडु’ इचत उच््ते स्म । ग्रयमपररषद ् नयडुाः ि न््यनकरणस्् 

करयदयनसदृशयनय ंि प्रकयशकी्यनयं कय्याणय ंसमपयदनं कुरुताः स्म ।  

केचन्र्-िोलसवाकयरस्् सचन्नधौ वले्लयलजयतेाः धनयढ््कृषकयणयं नयडु इत््स्् कय्े सम्क् 

चन्न्त्रण ं आसीत ् । िोलरयजयनाः तेष ु बहुभ््ाः धनयढ््भे््ाः भसू्वयचमभ््ाः समयनरूपेण 

“मवुेंदवलेन” (वलेन अथयात ्साः कृषकाः ्ाः त्रीन ्नपृतीन ्सेवत)े तथय ि “अरइ्यर” (प्रधयनाः) 

इत््ेतयदृशयाः महत्त्वपूणयााः उपयध्ाः प्रदत्तयाः अथ ि एतयन ् केन्र े महत्त्वपणूारयजकी्ेष ु पदषे ु

चन्कु्वन्ताः की्यचन पदयचन अचप अचपातवन्ताः ।   

 

नचत्रम ्- ५   

नवमयााः शताब्द्ााः 

तनमलनाडोाः 

ककमनप एकां  

जलद्वारम ् । अनने 

न्ााः शाखास ु

जलस्य प्रवाहाः 

ननयन््यत े स्म । 

एतने जलने 

क्षते्रानि नसच्यन्त े

स्म जलाशयात ्। 

जलद्वारां 

पारमपररकरूपिे 

र्ातनुनर्ममता अथवा 

काष्ठननर्ममता 

कानचत ् बार्ा 

अनस्त या प्रायाः 

जलस्तरां तथा च 

नदीष ु कुल्यास ु च 

जलप्रवाहां 

ननयन्त्रयनत । 
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अस्मयचभाः दृष्टम ् अचस्त ्त ् ब्रयह्मणयाः ्थयकयलं भमू्नदुयनम ् अथवय ब्रह्मदे् ं प्रयप्तवन्ताः । 

पररणयमताः कयवरेी-उपत््कय्यम ्अथ ि दचक्षणभयरतस्् अपरेष ुभयगेष ुनैकयाः ब्रयह्मणचनवयसयाः 

अचस्तत्वम ्उपगतयाः । 

प्रत््ेकं ब्रह्मदे् स्् समभयलनं प्रमखुयणयं ब्रयह्मणभसू्वयचमनयं कयचित ् एकय करोचत स्म । एतयाः 

सभयाः अतीव कुशलतयपवूाकं कय्ं कुवाचन्त स्म । एतयसयं चनणा्याः चशलयलेखषे ुप्रय्ाः मचन्दरयणयं 

पयषयणचभचत्तष ु चववरणसचहतं दी्न्ते स्म । प्रय्ाः “नगरम”् इचत नयमकयाः ज्ञयतवचणजयं सङ्घयाः 

अचप नगरेष ुप्रशयसचनककय्याचण समपयद्चन्त स्म ।  

तचमलनयडुरयज््स्् चिंगलपटुजनपदस्् उत्तरमरेुरताः प्रयप्तेष ु अचभलेखेष ु एवचमवधं वणानं 

सचवस्तयरम ् अचस्त ्त ् ब्रयह्मणयनयं सभय्याः सङ्घटनं कीदृशम ् आसीत् । सेिनव््वस्थय्याः 

कय्याणयं कृते उ्यनयं मचन्दरयदीनयं संरक्षणयथं ि सभय्यं चवचभन्नयाः सचमत्ाः भवचन्त स्म । ्े 

जनयाः एतयसु सदस््तयथं ्ोग्भ्याः भवचन्त स्म तेषयं नयमयचन तयलपत्रस्् लघचुिचटकयसु चलचखत्वय  

मतृ्पयते्रष ु स्थयप्स्न्त े स्म अथ ि कचश्चत ् लघबुयलकाः प्रत््ेकं सचमतेाः कृते एकैकशाः एकयं 

चिचटकयं चनष्ट्कयसच्तुम ्उच््ते स्म ।   

 

 

 

भमूेाः प्रकारााः 

चोलानभलेषु भूमेाः नवनभन्नानाां कोटीनाम्  उल्लेखाः उपलभ्यते ।  

 वेल्लनवगायी 

अब्राह्मिस्य कृषकस्वानमनाः भूनमाः  

ब्रह्मदयेम् 

ब्राह्मिेभ्याः उपाहाररूपेि प्रदत्ता भूनमाः  

शालाभोगाः  

कस्यनचत् नव्ालयस्य सांरक्षिाथुं भूनमाः  

दवेदानम्,नतरुनमट्डुक्कनी 

मनन्दरस्य कृते उपहाररूपेि प्रदत्तभूनमाः 

पनल्लच्चांदम 

जैनसांस्थानेभ्याः दानरूपेि प्रदत्ता भूनमाः । 
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अनभलखेााः नलनखतसामरी च  

उत्तरमेरुरस्य अनभलेखस्य अनुसारां सभायााः सदस्यता : 

सभायााः सदस्यताथजम् इच्छुकैाः जनैाः एतादशृ्यााः भूमेाः स्वानमनभाः भनवतव्यां यताः 

भूराजस्वां स्वीकक्रयते ।  

तेषाां पार्श्वे स्वकीयां गृहां भवेत ्। तेषाां वयाः ३५ वषजताः ७० वषाजिाां आभ्यन्तरे भवेत् । 

ते वेदानाां ज्ञाताराः भवेयुाः ।  

त ेप्रशासननक-नवषयािाां समयक् ज्ञाताराः एवि ननष्कपरटकााः भवेयुाः ।  

यकद कनश्चत् गतभे्याः नत्रभ्याः वषेभ्याः कस्यानश्चत ् सनमतेाः सदस्याः  स्यात ् तर्मह साः 

कस्यानश्चत् अन्यायााः सनमतेाः सदस्याः न भनवतुां शक्नोनत । याः आतमनाः स्वसमबनन्र्नाां 

च लेखान ्न समपजयेत् साः ननवाजचन ेभागां रहीतुां शक्नोनत ।  

अनभलेखेषु  नृपािाां शनक्तसमपन्नानाां च पुरुषािाां च नवषये त ु सांज्ञानम् उपलभ्यत े

परन्तु एतत् ज्ञानां दषु्करम् अनस्त यत ्सामान्यपुरुषािाां नस्त्रयािाां  च जीवनम् एतेष ु

राज्येषु कथम् आसीत् ? द्वादशशताब्द्ााः तनमलकृतेाः पेररयापूरिमताः एकम् उद्धरिां 

पश्यामाः – 

अडनूरस्य सीमासु  तृिमयैाः लघुकुटीरैाः परावृताः पुलाया (कश्चन तादशृाः समाजाः यान ्

ब्राह्मिााः वेल्लालााः च प्रनतनष्ठतसमाजात ्बनहाः मन्यन्ते स्म ।) इनत जनानाम् एकाः 

लघुपुरवा इनत आसीत्, यनस्मन् ननम्नजातीयााः कृनषकर्ममिाः ननवसनन्त स्म । 

चमजमयेषु गृहषेु कुक्कुटानाां कुक्कुटीनाां च समूहााः समूहषेु कुटीरान ् पररताः भ्रमनन्त  

स्म । कृष्िविीयााः बालकााः ये कृष्िविजयुक्तानन कङ्ग्किानन र्ृतवा नवराजन्ते स्म, 

लघनू् कुक्कुरशावकान् उतथापय उत्लूयमानााः भ्रमन्ताः आसन ् । ... मारूद इनत 

वृक्षािाां छायासु एका श्रनमकी स्वस्य नशशून् चमजमये एकनस्मन् आच्छादके 

शानयतवती । आम्रवृक्षााः अनप सनन्त, येषाां वृक्षािाां शाखासु पिवााः अवलनमबतााः 

आसन् अथ च नाररकेलस्य वृक्षािाम्  अर्ाः भूमौ ननर्ममतेषु गतेष ु लघुनशरस्कााः 

शुनक्याः स्वनशशून् दगु्र्ां पायनयतवा शनयतवतयाः आसन् । रक्तनशखकुक्कुटााः प्राताःकाल े

पुलैयार इतयेतां कदनचयाजयााः पालनात् प्राक् एव ध्वननाः कृता । र्ान्यां कुटट्न्तीनाां 

वलयसदशृकेशवतीनाां पुलायास्त्रीिाां गीतस्य ध्वननाः प्रनतकदनां काांजीवृक्षस्य छायायाां 

प्रसरनत स्म ।... 

 

 

 कक भवन्ताः 

अनुभवनन्त यत ्

मनहलााः एतास ु

सभासु सहभानगताां 

कुवजनन्त स्म ? कक 

भवन्ताः 

अङ्ग्गीकुवजनन्त यत् 

सनमतीनाां 

सदस्यानाां चयनाथुं 

लाटरी इनत एषाः 

उपायाः उपयोगी 

भवनत ?  

 कक 

एतनस्मन् पुरवे 

इतयनस्मन् केचन 

ब्राह्मिााः आसन् ? 

यावतयाः 

गनतनवर्याः चलनन्त 

स्म तासाां विजनां 

कुवजन्तु । भवताां 

नवचारस्य अनुसारां 

अनभलेखेषु एतेषाां 

सवेषाम् उल्लेखाः 

ककमथुं न  कृताः 

अनस्त ? 
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भवन्तः कस्याष्टित ्एकस्याः सभायाः ष्टनवााचने ष्टवद्यमानाः सष्टन्त । 

यष्टत्कमष्टप भवन्तः पश्यष्टन्त शृण्वष्टन्त च तस्य वर्ानं कुवान्तु । 

 

१ युग्मान ्न्नमािदतु 

गजुार-प्रचतहयराः         अपेचक्षतयाः चन्मयाः 

रयष्ट्रकूटाः                बङ्गयलाः 

पयलाः                    गजुरयताः रयजस्थयनं ि  

िोलाः                   तचमलनयडुाः 

 

२ “न्िपक्षीय-सङ्घ िः” इत््चस्मन ््कु्याः त्र्ाः पक्षयाः के के आसन ्?  

३ िोलसयम्रयज््े सभय्याः कस््यचश्चत ्सचमतेाः सदस््ाः भचवतमु ्अपेचक्षतयाः चन्मयाः के आसन ्? 

४ ियहमयनयनयं चन्न्त्रण ेआगम्मयने द्व ेप्रमखुनगरे के आस्तयम ्?  

 

 ताङ्ग्गवांशकानलकाः चीनदेशाः 

चीनदशेे ताङ्ग्गराजवांशस्य अन्तगजतां  ककिन साम्राज्यां स्थानपतां जातम्, यत् प्रायाः नत्रशतां वषाजनि यावत ्अथाजत ्

सप्तमशताब्द्ााः आरभ्याः दशमशताब्ददीं यावत् सत्तायाम् अनतष्ठत् । एतस्य राजर्ानी नशयान इनत नवर्श्वस्य 

बृहत्तमेषु नगरेषु अन्यतमा आसीत्, यत्र तुकीदशेीयााः ईरानदशेीयााः भारतीयााः जापानदशेीयााः 

कोररयादशेीयााः च  गमनागमनां कुवजनन्त स्म ।  

ताङ्ग्गसाम्राज्यां परीक्षायााः माध्यमेन ननयुकै्ताः सेवकैाः  प्रशानसतां भवनत स्म । एतासु परीक्षासु प्रतयेकम् इच्छुकाः 

जनाः उपवेिुां शक्नोनत स्म । इयां व्यवस्था कैनश्चत् पररवतजनैाः सह अनर्काररिाां चयनस्य कृत े१९११ तमां वषुं 

यावत् व्यवहारे आसीत् ।  

भारतीयोपमहाद्वीपे प्रचनलताभ्याः व्यवस्थाभ्याः इयां व्यवस्था कया दषृ्या नभन्ना आसीत् ?  

 

कल्पनाां कुवजन्त ु

अ
न्य

त्र
 

पुनः स्मरदतु 
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५ रयष्ट्रकूटयाः कथं शचक्शयचलनाः जयतयाः ?  

६ नतूनयाः रयजवशंयाः स्वीकृचतं प्रयप्तुं चकम ्अकुवान ्?  

७ तचमलक्षेत्रे कीदृश््याः सेिनव््वस्थय्याः चवकयसाः जयताः ?  

८ िोलमचन्दरैाः सह कयाः कयाः गचतचवध्ाः ्कु्याः आसन ्? 

  

९  प्रथम ंमयनचितं्र पनुाः पश््न्त ु अचन्वष्ट््न्त ुि ्त ््चस्मन ्प्रयन्ते भवन्ताः चनवसचन्त, तचस्मन् 

कयचनिन परुयतनयचन लोकतन्त्रयचण आसन ्अथवय न आसन ्?  

१० ्यदृशयचन पंिय्तचनवयािनयचन अ् व्ं पश््यमाः, तेभ््ाः उत्तरमरेुरस्् चनवयािनयचन केन 

प्रकयरेण चभन्नयचन आसन ्? 

  

 ११ अचस्मन ् अध््य्े दचशातेभ््ाः मचन्दरेभ््ाः स्वस्् पररवशेस्् कस््चित ् वतामयनस्् 

मचन्दरस्् तलुनयं कुवान्त ु  अथ ि ्याः समयनतयाः अन्तरयचण ि भवन्ताः पश््चन्त तयचन 

बोध्न्त ु। 

 १२ अ्तनी्े कयले स्वीकृतयनयं करयणयं चवष्े इतोऽचप ज्ञयनं गहृ्णन्त ु। चकम ्एतयचन सयक्षयत्-

धनस्् रूपेण सचन्त ? वस्तनुाः रूपेण सचन्त अथवय श्रमसेवयनयं रूपेण सचन्त ? 

  

आगच्छदतु जानीमः  

 

आगच्छदतु न्वचारयदतु 

 

आगच्छन्त ुकृत्वय पश््यमाः   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बीजशब्ददाः   

सामन्ताः 

मनन्दरम्  

नाडुाः 

सभा 

 


