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वयं द्वितीये अध्याये दृष्टवन्तः यत ्कावरेीनदीमखुपदु्विनसदृशाद्वन के्षत्राद्वि महतां राज्यानां 

केन्राद्वि जाताद्वन आसन ् । द्वकं भवन्तः अनुभतूवन्तः यत ् द्वितीये अध्याये एतादृशस्य 

कस्यद्वित ्राज्यस्य उल्िेखः नाद्वस्त यस्य राजधानी दहेिी स्यात ्?  एतस्य कारिम ्इदम ्

अद्वस्त यत ् िादशशताब्द्याम ् एव दहेिीनगरं केनद्वित् महत्त्वपिूणनगररूपेि अद्वस्तत्वम ्

उपगतम ्।  

प्रथमायां ताद्विकायां दृद्वष्टपातं कुवणन्त ु । आदौ तोमरराजपतु्रािां  कािे दहेिी कस्य 

साम्राज्यस्य राजधानी अभवत् । िादशशताब्द्याः मध्ये तोमराः अजमरेस्य िौहानजन ः 

पराद्वजताः । तोमरािाम ् अथ ि िौहानजनानां कािे एव दहेिी वाद्विज्यस्य एकं 

महत्वपूि ंकेन्रम ्अभवत ्। एतद्वस्मन ्नगरे बहवः समदृ्धशाद्विनः वद्विजः द्वनवसद्वन्त स्म । 

ये अनेकेषां मद्वन्दरािां द्वनमाणि ं काररतवन्तः । अत्र दहेिीवािाखयाः नािकाः अद्वप 

द्वनमीयन्ते स्म ये अत्यद्वधकाः प्रिद्विताः आसन ्।  

त्रयोदशशताब्द्याः आरम्भे दहेिीशासनस्य 

स्थापना अभवत ्अथ ि तेन साधणम ्एव दहेिी 

एकस्याम ् एतादृशयां राजधान्यां पररवद्वतणता 

यस्याः द्वनयन्त्रिम ्एतस्य उपमहािीपस्य बहृद्वत 

के्षते्र द्ववस्ततृम ्आसीत ् । पनुः एकवारं प्रथमां 

ताद्विकां पशयन्त ुि तेषां पञ्िवशंानां पररियं 

प्राप्नवुन्त ु येषां मिेने दहेिी द्वकमद्वप प्रमखुं 

शासनकेन्रम ् अभतू् । यत ् के्षतं्र वयम ् अय 

दहेल्याः नाम्ना जानीमः तत्र एते शासकाः 

अनेकाद्वन नगराद्वि स्थाद्वपतवन्तः । प्रथम ं

मानद्वितं्र दृष््टवा दहेिी-ए-कुह्ना, सीरी एवञ्ि 

जहााँपनाह इत्येताद्वन पररद्विन्वन्त ु।  

 

 

३  दहेल्याः शयसकयाः 
 

 

 

 

 

मयनचित्रम ् १ 

त्र्ोदश-ितुददश-

शतयब्द्ोाः 

दहेलीशयसनस्् 

कयचनिन चितयचन 

नगरयचि । 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

तालिका – १ 

देहल्ााः शासकााः 

राजपूतवंशाः 

तोमरः    आरद्वम्भक-िादश-शताब्द्दी –  ११६५ 

अनङ्गपािः     ११३० -११४५ 

िौहानः     ११६५ – ११९२  

पथृ्वीराज-िौहानः     ११७५ - ११९२ 

प्रारलभिक-तुकी-शासकाः   १२०६ - १२९० 

कुत्बउद्दीन-ऐबकः    १२०६ -१२१० 

शमसदु्दीन-इल्ततुद्वमशः   १२१०- १२३६ 

रद्वजया     १२३६ - १२४० 

गयासदु्दीन-बिबनः   १२६६ - १२०० 

 

        इल्तुतमिश इत्यस्य स्िारकः 

खिजी-वंशाः       १२९० -१३२० 

जिािदु्दीन-खिजी    १२९० -१२९६ 

अिाउद्दीन-खिजी     १२९० -१३१६ 

तुगिक-वंशाः     १३२० - १४१४ 

गयासदु्दीन –तगुिकः     १३२० - १३२४ 

महुम्मद-तगुिकः     १३२४ - १३५१ 

द्विरोज-शाह-तगुिकः    १३५१ - १३८८ 

अलाई-द्वारि ्

सै्द-वंशाः     १४१४ 

द्वखज-खानः    १४१४ - १४२१ 

िोदी-वंशाः      १४५१ - १५२६ 

बहिोि-िोदी    १४५१-१४८९ 

                                मिरोजशाह-तुगलकस्य स्िारकः 
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देहल्याः शासकानाां मिषये सूचनाः – कथि ्?  

ययद्वप अद्वभिेखानां  नािकानां स्थापत्यानां ि माध्यमने पयाणप्ता सिूना उपिभ्यते, परन्तु 

इतोऽद्वप महत्त्वपिूाणः ते इद्वतहासाः द्वदनाङ्काः “तारीख” (एकविनं), “तवारीख”(बहुविनम)्  

ि सद्वन्त ये एतेषां यवनशासकानां शासनकािे प्रशासनस्य िारसीभाषायां द्विद्वखताः आसन ्।   

  

 
 

तवारीखस्य िेखकाः मद्वन्त्रिः प्रशासकाः कवयः राजसभासत्सदृशाः सदु्वशद्वक्षताः जनाः 

भवद्वन्त स्म ये घटनानां विणनम ् अद्वप कुवणद्वन्त स्म अथ ि शासकेभ्यः प्रशासन-सम्बदं्ध 

परामशणम ्अद्वप यच्छद्वन्त स्म । ते न्यायोद्वितस्य शासनस्य महत्त्व ेद्ववश्वसद्वन्त ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम् –  १ 

पयण्डुचलपीाः 

सज्जीकतुुं ित्वयराः 

िरियाः सचतत ।  

 १ कगददस््  

सज्जीकरिम् । 

 २ लेखनकय्दम् ।  

 ३ महत्त्वपूिद-

शब्ददयनयम् 

अनुच्छेदयनयां ि 

ध््यनयकर्दिय् 

सुवदिां  सुवदिां 

द्रवीकृत्् तस्् 

प्र्ोगाः ।  

 ४ पुस्तकयवरिस्् 

सज्जीकरिम् । 

 

 

 

 

 

त्य्-िक्रम ्

त्र्ोदश-शतयब्द्याः इचतहयसकयराः फख-ए-मुदचब्दिराः चलचखतवयन् आसीत् । 

नृपस्् कय्ुं सैचनकैाः चवनय न िचलतुां शक्नोचत । सैचनकयाः वेतनेन चवनय न जीचवतुां 

शकु्नवचतत । वेतनां कृर्केभ््ाः एकचत्रतेन रयजस्वेन आगच्छचत । परततु कृर्कयाः अचप 

रयजस्वां तदय एव दयतुां शक्ष््चतत ्दय ते समृद्याः प्रसन्याः ि भवे्ुाः । इत्थां तदय एव 

सम्भचवतुां शक्नोचत ्दय नृपाः त्य्सङ्गतां चनष्कपटिकां  ि प्रशयसनां कु्यदत् । 

 कक भवतताः 

अनुभवचतत ्त ्

त्य्-िक्रां  रयज्ञाः 

प्रजय्याः ि मध््े 

चव्मयनां सम्ितधां 

ज्ञयपच्तुम् उप्ुक्ताः 

शब्ददाः अचस्त ? 
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         एतान ् काञ्िन  द्ववषयान ् मनद्वस धारयन्त ु  (१) तवारीखस्य िेखकाः नगरेष ु

द्ववशेषतया दहेल्यां द्वनवसद्वन्त स्म ग्राम े त ु प्रायः कदाद्वित ् एव द्वनवसेयुः । (२) ते प्रायः 

शासकानां कृते स्वकीयान ् इद्वतहासान ् द्विखद्वन्त स्म येन तेभ्यः प्रभतंू धनं प्राप्नयुःु । (३) 

प्रायः एते िेखकाः स्वशासकान ् जन्मद्वसद्धाद्वधकाराद्वितायाः एवञ्ि द्विङ्गभदेाद्वितायाः  

आदशणसमाजव्यवस्थायाः द्वनमाणिाथं परामशृद्वन्त स्म । तेषां द्वविार ः सव ेजनाः सहमताः न 

भवद्वन्त स्म ।  

           १२३६ तमे द्विस्ताब्द्द ेइल्तदु्वमशशासकस्य पतु्री रद्वजया द्वसंहासनारूढा जाता । तस्य 

यगुस्य इद्वतहासकारेि द्वमन्हाज-ए-द्वसराज-महोदयेन अङ्गीकृतम ्अद्वस्त यत् सा स्वकीयेष ु

सवषे ुभातषृ ुयोग्यतमा अद्वधकसक्षमा ि आसीत्, परन्त ुपनुरद्वप सः तां सम्राज्ञीं शासकरूपेि 

स्वीकतु ंसङ्कोिम ्अनभुवद्वत स्म । राजसभासदः अद्वप तस्याः स्वतन्त्ररूपेि शासकत्वस्य 

प्रयास ः सन्तषु्टाः न आसन ्। सा १२४० तमे द्विस्ताब्द्दे द्वसंहासनात ्अपसाररता । ।  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रचज्य-महोद्य्याः चवर्् ेचमतहयज-ए-चसरयजस्् चवियरयाः  

चमतहयज-ए-चसरयजस्् चिततनम् आसीत ् ्त ् ईश्वरेि ्य आदशदसमयजव्यवस्थय  

रचितय अचस्त तस््याः अनुसयरां चि्ाः पुरूर्यधीनयाः भवे् ुाः रयज्ञ्याः शयसनां तस््याः 

व्यवस्थय्याः चवपरीतम् आसीत् । अताः साः पृच्छचत “खुदय इत््स्् रिनय्याः 

चववरिकोशे तस्् चववरिां ्तोचह पुरुर्यियां सूच््यां न आगच्छचत, अताः एतैाः चवचशष्ाैः 

गुिैाः अचप सय अततताः कक प्रयप्तवती ?” 

रचज्य स्वस्् अचभलेखेर्ु मुद्रयसु ि उिचङ्कतवती ्त ्सय इलतुतचमशशयसकस्् पुत्री 

आसीत ्। कचस्मिँचित ्आधुचनकस्् आतरप्रदशेस्् वयरङ्गलक्षेत्रे कयले कयकती्वांशस्् 

रयज््म् आसीत् । तस्् वांशस्् रयज्ञी रुद्रम्मयदवे्ययाः (१२६२ – १२८९) व्यवहयरयत् 

रचज्य्याः व्यवहयराः सवदथय चभन्ाः आसीत् । रुद्रम्मयदवेी स्वस्् अचभलेखेर्ु स्वस्् 

नयम पुरुर्वत् लेखच्त्वय स्वस््  चवर््े पुरुर्त्वस््  भ्रमम् उत्पयिदतवती आसीत्  । 

कयचित ्एकय अपरय मचहलयशयचसकय कयश्मीरस्् रयनी-िदद्दय (९८० - १००३) इचत 

आसीत ्। तस््याः नयम “दीदी” (ज््ेष्ठभचगनी) इत््स्् एव चवकृतां रूपम् अचस्त । स्पष्म् 

एव अचस्त प्रज्य स्वस््याः चप्र्रयज्ञ्याः कृते इदां स्नेह्ुक्तां  सम्िोधनां कृतां स््यत् ।  

? चमतहयजस्् चवियरयन ् स्वशब्ददरे्ु व्यक्तीकुवदततु । कक भवतताः अनुभवचतत ्त् 

रचज्य्याः चवियरयाः अचप एते एव आसन् ? भवतयम् अनसुयरां िीियां कृते शयसकाः इचत 

पदस्् अलङ्करिम् एतयवत् कटिनां िकमथदम् आसीत् ?  

 

 

 

 

 

जन्मलसद्धालिकाराः  

जन्मनः आधारेि 

द्ववशेषाद्वधकारस्य 

स्वत्वप्रद्वतपादनम ्। 

उदाहरिाथं जनाः 

मन्यन्ते स्म यत ्

कुिीनाः शासनस्य 

अद्वधकारं 

न्यासरूपेि 

प्राप्नवुद्वन्त यतो द्वह ते 

केषदु्वित् द्ववद्वशष्ट-

कुटुम्बेष ुउत्पन्नाः 

सद्वन्त । 

द्विङ्गभदेः 

स्त्रीपरुुषयोः मध्ये  

सामाद्वजकं तथा ि 

शरीररिनासम्बद्धम ् 

अन्तरम ्। सामान्यतः 

एषः तकण ः दीयते यत ्

एतादृशस्य अन्तरस्य 

कारिात ्परुुषाः 

स्त्रीष ुिेष्ठतराः  

भवद्वन्त । 
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दहेलीशासनस्य विस्तारः – गैररसननगरात ्साम्राज्यं याित ् 

  

त्रयोदशशताब्द्याः आरद्वम्भकेष ु वषषे ु दहेल्याः शासकानां शासनं ग ररसन इत्येतेषाम ्अथाणत ्

रक्षकस द्वनकानां समहूाः  द्वनवासाथं द्वनद्वमणतद्वपद्वहतदगुण-नगर ः प्रायः कदाद्वित ्एव प्रद्वथतं स्यात ्। 

ते नगर ः सह सम्बद्धाः आसन ् परन्त ु ततः दरूम ् अन्तःप्रदशेषे ु तेषां द्वनयन्त्रिम ् अल्पतरम ्

आसीत ्अतः ते अन्नायवशयकसामग्रयाः कृते व्यापारे करे तथा ि रव्याद्वदिुाँठने एव द्वनभणराः 

आसन ् ।  

दहेल्याः सदुरंू बङ्गािस्य द्वसन्धस्य ि ग ररसननगरािां द्वनयन्त्रिम ्अतीव कद्वठनम ्आसीत् । 

राजरोह-यदु्ध-दषु्टप्राकृद्वत कद्वस्थतेः कारिने अद्वप  तेषां सम्पकण स्य अदृढतन्तवः द्वछन्नाः 

द्वभन्नाः ि जायन्ते स्म । आगम्यमान ः आक्रमिकाररद्वभः अथ ि तत्रत्य ः सेनानायक ः 

आह्वाहनाद्वन िभ्यन्ते स्म, ये सेनानायकाः अल्पतराम ् अद्वप न्यनूताम ् अनुभयू द्ववरोहस्य 

ध्वजाम ् उििेयद्वन्त स्म । दहॆिीसाम्राज्यम ् एतादृश ः आह्वान ः कथद्वञ्ित ् आत्मसंरद्वक्षतम ्

आसीत ् । एतस्य राज्यस्य गयासदु्दीनबिबनस्य कािे संस्थापनम ्एवञ्ि अिाउद्दीनखिनी 

तथा ि महुम्मदतुगिकस्य कािे ि द्ववस्तारः जातः ।  

याद्वन अद्वभयानाद्वन राज्यस्य अन्तःसीमासु जाताद्वन तेषां िक्ष्य ं ग ररसननगरािां पषृ्ठभदू्वमष ु

द्वस्थतानाम ् अन्तःके्षत्रािां द्वस्थतेः सदुृढीकरिमआ्सी । एतेः अद्वभयान ः कािे गङ्गायाः 

यमनुायाः ि दोआब (नदीियमध्यवद्वतणके्षत्रात्) इत्यस्मात् वनाद्वन स्वच्छीकृताद्वन अथ ि 

आखटे-सङ्ग्राहकाः पशपुािकाः ि तेषां पयाणवासेभ्यः द्वनष्काद्वसताः ।   

 

 

मयनचित्रम ्– २             

शमसुद्दीन-

इलतुतचमश-द्वयरय 

चवचजतयचन 

प्रमुखयचि नगरयचि 

 

 

 

 

अन्तःप्रदेशाः  

कस्यवित ् नगरस्य 

अथिा 

पोताशयपरुस्य 

पार्श्वस्थावन क्षेत्रावि 

यावन तस्य क्षेत्रस्य 

कृते िस्तनूां 

अन्यासां ि सेिानाम ्

आपवूतिं कुयुवः  । 

 

गैररसन-नगरम ् 

दगुणबद्ध-द्वनवासः यत्र 

स द्वनकाः द्वनवसद्वन्त ।  
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सा भदू्वमः कृषकेभ्यः प्रदत्ता कृद्वषकायं  प्रोत्साद्वहतम ् । व्यापार-मागाणिां सरुक्षायाः 

के्षत्रीयस्य व्यापारस्य ि  उन्नतेः कृते नतूनानां दगुाणिां  नगरािां ि द्वनमाणि ंकृतम ्।  

अपरः द्ववस्तारः साम्राज्यस्य बाह्यसीमास ु अभवत ् । अिाउद्दीन-खिजी-महोदयस्य 

शासनकािे दद्वक्षिभारतं िक्षीकृत्य स द्वनकानाम ् अद्वभयानाद्वन प्रारब्द्धाद्वन, (ततृीये 

मानद्विते्र पशयन्त)ु अथ ि एताद्वन अद्वभयानाद्वन महुम्मदतुगिकस्य समये स्वोत्कष े

आसन ् । एत ः अद्वभयान ः साम्राज्यस्य सेनािारा हद्वस्तनः अश्वाः सेवकाः मलू्यवन्तः 

धातवः ि स्वायत्तीकृताद्वन आसन ्।   

दहेिीसाम्राज्यस्य सेनानां प्रारम्भः अपेक्षाकृत ् अल्पप्रभावी आसीत,् परन्त ु १५० 

वषाणिाम ् पश्चात ्महुम्मदतगुिकस्य शासनकािस्य अन्तपयणन्तम ्एतस्य उपमहािीपस्य 

द्वकमद्वप बहृत्के्षत्रम ् एतस्याः यदु्ध-अद्वभयानस्य अन्तगणतम ् आगतम ् आसीत् । सः 

शत्रसेुनाः पराद्वजतवान ् नगरेष ु ि आद्वधपत्यं कृतवान् । एतस्य सेनानायकाः 

क्षेत्राद्वधकाररिः ि प्रशासकाद्वभयोगेष ु द्वनिणयान ्िावयद्वन्त स्म यगुपदवे एव कृषकेभ्यः 

करादानम ्अद्वप कुवणद्वन्त स्म । परन्त ु एतावद्वत द्ववशािे के्षते्र एतेषां द्वनयन्त्रि ंकां सीमां 

यावत ्द्वकयत्प्रभावी ि आसीत् ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तृती्े 

मयनचित्र े 

अलयउद्दीन-खलजी-

महोद्स्् 

दचक्षिभयरतस्् 

अचभ्यनम्  
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मसलजद  (्वन-िालमिक-स्थिम)् 

अयि ्अरबीभाषायाः शब्दः अमस्त,यस्य शामब्दकः अथथः अमस्त – एतादृशां 

स्थानां यत्र िुसलिान-जनाः अल्लाहस्य  आराधनायाां सजदा (अथाथत ्जानुमन 

ललाटां च भूिौ सांस्पृश्य)  कुिथमन्त । जािािसमजद (अथिा  िसमजद –ए-

जािी), तत ् िसमजदां  भिमत, यत्र अनेके िुसमलिजनाः एकत्रीभूय साधं 

निाजां  पठमन्त । निाजस्य   पम्पराथं सिेषु निाजकतृथषु अमधकतिः  

सम्िाननीयः  अथ च मिद्वान ्पुरुषः इिाि अथाथत ्नेतृरूपेण चीयते । इिाि-

िहोदयः शुक्रिासरस्य  निाजप्रसङ्गे  धिोपदेशां अथाथत ् खुतिा इत्यमप 

ददामत ।  

निाजस्य काले िुसमलिजनाः िककाां प्रमत अमभिुखाः भूत्िा मतष्ठमन्त । 

भारतात ् िकका पमििमदमश भिमत । मक्का्ााः ्ा लदशा अलस्त सा 

“लकबिा” इलत उच््ते ।  

  

लित्रम ्– २ 

द्वादश-शताब््ाः अमन्तिे 

दशके मनमिथत-कुव्ित-अल-

इस्लाि-यिनिमन्दरि ्तथा च 

तस्य सचू्यग्रस्तम्भाः । इदां 

जािाख्यां यिनिमन्दरां देहल्याः 

शासक ः सिाथदौ मनमिथते नगरे 

मस्थति ् अमस्त । इमतहासे 

एतन्नगरां देहली-ए-कुहना 

अथाथत ् पुरातनां नगरि ् इमत 

उक्ति ् अमस्त । एतस्य 

यिनिमन्दरस्य मिस्तारि ्

इल्तुतमिशः अलाउद्दीन-

खलजी च इत्येतौ कृतिन्तौ । 

त्रयः सचू्यग्रस्तम्भाः 

कुत्बौद्दीन-ऐबक-इल्तुतमिश-

मिरोजशाहतुगलक इत्येत ः 

मत्रमभः शासक ः मनिाथमपताः 

आसन ्। 

लित्रम ्– ३ 

बेगमपुरी-मसलजद । इ्ं 

मुहभमद-तुगिकस्् 

राज््कािे, देहल्ां तस्् 

नूतना राजिानी जहांपनाह 

इत््स््  (लवश्वस्् 

शरणस्थिी)  

मुख््मसलजदरूपेण  

लनलमिता आसीत ् । प्रथमे 

मानलिते्र जहांपनाह इत््ेतम ् 

अलन्वष््न्तु । 
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दहेल्याः शासकाः सम्पिूणस्य 

उपमहािीपस्य अनेकेष ु नगरेष ु

मसद्वजद इत्येतासां द्वनमाणिं 

काररतवन्तः ।  वयं मसुिमानाः 

इस्िामस्य ि रक्षकाः इद्वत 

प्रदद्वशणतायाः भावनायाः पोषिं 

भवद्वत स्म । समानस्य 

आिारसंद्वहतायाः  आस्थायाः ि 

पािद्वयतिॄां िद्धािनूां परस्परम ्

एकेन समदुायेन सम्बद्धतायाः 

बोधकारि े अद्वप  मसद्वजद 

(यवनमद्वन्दराद्वि) सहायकाद्वन 

आसन ् । मसुद्विमजनाः कस्यद्वित ्

एकस्य समदुायस्य अङ्गभतूाः 

सद्वन्त इत्येतस्य बोधस्य 

प्रबिीकरिम ् आवशयकम ्

आसीत ् यतोद्वह मसुिमानजनाना ं

पषृ्ठभमूयः द्ववद्वभन्नाः आसन ्।                       

 

 

 

 

खलजीिांशस्य तुगलकिांशस्य च अन्तगथतां प्रशासनां सिेकन इमत च - 

नामतदूरात ्एकां  दृमिपाति ्।  

दहेिीसदृशस्य द्ववशािसाम्राज्यस्य समकेन इत्यस्य कृते द्ववश्वसनीयानां प्रान्ताद्वधपतीना ं

प्रशासकानां ि आवशयकता आसीत ् । दहेल्याः आरद्वम्भकाः शासकाः द्ववशषेतया 

इल्तुतद्वमशः के्षत्रपतीनां भसू्वाद्वमनां ि स्थाने स्वद्ववद्वशष्टानां दासानां प्रान्ताद्वधपद्वतरूपेि 

द्वनयोजनम ्अद्वधकं समीिीनतरं मन्यते  स्म । एते दासाः िारसीभाषायां बंदगााँ इद्वत उच्यन्ते 

स्म अथ ि एते स द्वनकसेवायाः कृते क्रीयन्ते स्म ।  ते राज्यस्य केषदु्वित ्अतीव महत्त्वपूिषे ु

राजनीद्वतकपदषे ु  कायं कतुं बहुसावधानतया प्रद्वशद्वक्षताः द्वक्रयन्ते स्म । यतोद्वह ते 

सम्पिूणतया स्वस्य स्वाद्वमनः उपरर एव द्वनभणराः भवद्वन्त स्म, अतः शासकाः अद्वप तेष ु

द्ववश्वासं कृत्वा तेष ुद्वनभणराः भद्ववतुं शक्नवुद्वन्त स्म ।  

? चद्वती्-तृती्-ितुथद-पञ्चयनयां ि चित्रयियां परस्परां  तुलनयां कुवदततु । एतेर्यां ्वनमचतदरयियां समयनतयनयम ्

असमयनतयनयम् अतवेर्िस्् प्र्यसां कुवदततु । तृती्-ितुथद-पञ्चमेर्ु ि चित्रेर्ु स्थयपत््स्् तस््याः 

परम्परय्याः चवकयसाः दशृ््ते, ्स््याः िरमोत्कर्दाः अस्मयचभाः दहेल्यां शयहजहयन् इत््स्् ्वनमचतदरे  

दशृ््ते । पञ्चमयध््य्स्थे सप्तमे चित्रे पश््ततु ।  

  

 

 

 

 

मचत्रि ्- ४ 

िोठस्य िसमजद 

(यिनिमन्दरि)्, मसक-

न्दरलोदीिहोदयस्य शासन-

काले इदां तस्य िमन्त्रणा 

मनिाथमपति ्असीत ्। 

मचत्रि ्– ५ 

जिाली-किाली इत्यस्य 

िसमजद (यिनिमन्दरि)्, 

१५२० इत्यस्य दशकस्य 

अमन्तिेषु मदनेषु मनमिथति ्

आसीत ्। 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

खिजीशासकाः तगुिकशासकाः ि बंदगााँ इत्येतेषां द्वनरन्तरं द्वनयकु्ीः कृतवन्तः यगुपदवे 

स्वाद्वितान ्द्वनम्नवगणजनान् अद्वप महत्सु राजनीद्वतकपदषे ुआसीनान ्कुवणद्वन्त स्म । एतादृशानां 

जनानां कृते सेनापद्वत-प्रान्ताद्वधपद्वतसदृशाद्वन पदाद्वन दीयन्ते स्म । परन्त ु ततः 

राजन द्वतकाद्वस्थरता अद्वप जायते स्म । 

दासाः आद्विताः ि स्वस्य स्वाद्वमनः संरक्षकान ्  ि प्रद्वत  त ु द्वनष्ठावन्तः भवद्वन्त स्म परन्त ु

तेषाम ् उत्तराद्वधकाररिः प्रद्वत न व आसन ् । नतूनानां शासकानां स्वकीयाः सेवकाः भवद्वन्त  

स्म । पररिामतः कस्यद्वित ्नतूनस्य शासकस्य द्वसंहासनारूढे सद्वत प्रायः नतूनानां परुातनानां 

ि प्रान्ताद्वधपतीनां मध्ये सङ्घषणस्य  प्रारम्भः जायते स्म । शासक ः द्वनम्नवगणस्य जनानां कृते 

संरक्षिदानस्य कारिात् उच्िवगणस्य बहवः जनाः दःुद्वखनः  भवद्वन्त स्म अथ ि  

द्वनम्नकुिसम्भवान ्  जनान ् उच्िपदषे ु उपवेशयद्वन्त इत्यतः  तवारीखिेखकाः दहेल्याः 

शासकानाम ्आिोिनाम ्अद्वप कृतवन्तः सद्वन्त  ।  

   

 

 

 

 

  

  

पतु्रभे््ाः महनी्याः दयसयाः  

शयसकयाः परयमृश््तते स्म, 

्ाः दयसाः अस्मयचभाः पयचलताः पोचर्ताः  अग्रेसराः ि कृताः अचस्त, तस्् सम्भयलनम् 

अस्मयचभाः करिी्म्, ्तोचह भयग््म् अनुकूलां भवेत ्तदय एव सम्पूिे जीवने कदयचित् 

एव ्ोग््ाः अनुभवी ि दयसाः प्रयप््ते । िुचद्मतयां कथनम् अचस्त ्त् ्ोग््ाः अनुभवी ि 

दयसाः पुते्रभ््ाः अचप गरी्यन् भवचत .... 

? कक भवतताः कयरिां जयनचतत ्त् दयसाः पुते्रभ््ाः अचप गरी्यन् अचस्त इचत 

चिचतततवतयां चिततनां िकमथदम् आसीत् ?  

महुम्मद-तगुलक-शयसकस्् अचधकयटरजनयाः  

मुहम्मदतुगलकशयसकाः अजीजखुम्मयर-नयमकां  कलयलम ् (म्चवके्रतयरम्), िफरुज-

हज्जयम-नयमकां  नयचपतां मनकयतब्दियख-नयमकां  पयिकां  लड्ढय एवञ्च पीरय इचत नयमकौ 

मयलयकयरौ उच्चप्रशयसचनकपदरे्ु उपवेचशतवयन् आसीत ् । ितुददशशतयब्द्याः 

मध््कयचलकाः इचतहयसकयराः चज्यउद्दीनिरनी एतयसयां चन्ुक्तीनयम् उललेखाः शयसकस्् 

रयजनीचतकचववेकस्् नयशस्् शयसनस्् ि अक्षमतय्याः उदयहरिरूपेि अकरोत् । 

? भवतयां मतयनुसयरां िरनी शयसकस्् आलोिनयां िकमथुं कृतवयन् आसीत् ?  

 

 

 

 

 

 

 

आचिताः     ्ाः 

कस््चित् अत्स्् 

जनस्् सांरक्षिे 

वसचत तचस्मन ्

चनभदराः स््यत् ।  
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पवूणतनाना ं शासकानाम ् इव खिजी-तगुिक-शासक ः अद्वप सेनानायकाः द्ववद्वभन्नाम ्

आकारवता ं के्षत्रािां प्रान्ताद्वधपद्वतरूपेि द्वनयोद्वजताः । एताद्वन क्षेत्राद्वि इक्ा इद्वत उच्यन्ते स्म 

एतेषां संरक्षकाः अद्वधकाररिः इक्दार इद्वत अथवा मकु्ी इद्वत उच्यन्ते स्म । मकु्ी इत्यस्य 

दाद्वयत्वम ्आसीत ्स द्वनकाद्वभयानानां नेततृ्वकरिम ्अथ ि स्वस्य इक्ा इत्यत्र अद्वधद्वनयमाना ं

व्यवस्थायाः ि अनपुािनम ्आसीत ् । स्वस्य स द्वनकसेवानां  प्रद्वतििं वतेनस्य रूपेि मकु्ी 

इद्वत स्वस द्वनकेभ्यः राजस्वस्य आदानं कुवणद्वन्त स्म । राजस्वरूपेि प्राप्तराशःे एव ते स्वस्य 

स द्वनकेभ्यः वतेनं यच्छद्वन्त स्म । मकु्ी इद्वत जनेष ुद्वनयन्त्रिस्य सवाणद्वधकः  प्रभावशािी उपायः 

अयम ् आसीत ् यत ् तेषां पद ं वशंानगुतं मा भवेत ् अथ ि तेभ्यः कद्वश्चत ् अद्वप इक्ा इद्वत 

स्वल्पकािाय एव िभ्येत, यदनन्तरं तेषां स्थानान्तरि ं स्यात ् । शासकस्य  

अिाउद्दीनखिजीमहोदयस्य महुम्मदतगुिकस्य ि शासनकािे वतृ्तःे एतेषां कठोरािां  

द्वनयमानाम ्अतीव दृढतया पािनं भवद्वत स्म । मकु्ी इद्वत जन ः एकद्वत्रतस्य राजस्वस्य राशःे 

द्वववरिाय राज्यिारा िेखाद्वधकारी द्वनयोज्यन्ते स्म । एतसद््वमन ् द्ववषय े बहु अवधानं दीयते यत् 

मकु्ीजनाः राज्येि द्वनधाणररतान ् करान ् एव स्वीकुयुणः अथ ि द्वनद्वश्चतसङ्खयकान् स द्वनकान ्

द्वनयोजयेयःु  ।  

यदा दहेल्याः शासकाः नगरेभ्यः दरूम ्आन्तररकाद्वन के्षत्राद्वि अद्वप स्वद्वनयन्त्रि ेआनीतवन्तः 

तदा ते भसूामन्तान ्तथा ि धनाढ्यान ्के्षत्राद्वधपतीन ्अद्वप स्वसत्ताद्वधकारे नम्रीभद्ववतुं बाध्यान ्

कृतवन्तः । अिाउद्दीनखिजीमहोदयस्य शासनकािे  भरूाजस्वस्य द्वनधाणरिस्य तथा ि 

सङ्ग्रहिस्य कायं राज्यस्य द्वनयन्त्रि ेआसीत ् । स्थानीयाः भसू्वाद्वमनां पाश्वे यः करादानस्य 

अद्वधकारः आसीत ्सोऽद्वप बिात् अपहृतः अद्वप ि ते स्वयम ्अद्वप करं दयःु एतदथं बाध्याः 

अद्वप कृताः । शासकस्य प्रशासकाः भमूःे मापनं कृतवन्तः अथ ि तस्य द्वववरिं 

बहुसावधानतया सरुद्वक्षतवन्तः । केिन परुातनाः भसूामन्ताः क्षेत्राद्वधपतयः ि राजस्वस्य 

द्वनधाणरिाद्वधकारररूपेि सङ्ग्रहिाद्वधकारररूपेि ि साम्राज्यस्य वदृ्वत्त ं कतुणम ् आरब्द्धवन्तः । 

तद्वस्मन ्कािे द्वत्रप्रकारकाः कराः आसन ्(१)  कृद्वषकरः यः खराज इद्वत उच्यते स्म अद्वप ि 

अयम ्कृषकस्य उत्पादनस्य प्रायः पञ्िाशत्-प्रद्वतशतं भवद्वत स्म, (२) पशकुरः, तथा ि (३) 

गहृकरः ।  

 

इदम ् अवशयं स्मतणव्यम ्अद्वस्त यत ्एतस्य उपमहािीपस्य महत्तरः भागः दहेल्याः शासकानाम ्

अद्वधकारके्षत्रतः बद्वहभूण आसीत ् । दहेिीतः बङ्गसदृशानां सदुरूद्वस्थतानां प्रान्तानां द्वनयन्त्रिम ्

अतीव कद्वठनम ्आसीत ्अथ ि दद्वक्षिभारतस्य द्ववजयस्य अनकु्षिम ्एव तत ्सम्पिू ंके्षतं्र पनुः 

स्वतन्तं्र  जातम ्आसीत ्। एतावदवे न गङ्गायाः समतिेष ुके्षते्रष ुएतादृशाद्वन सघनवनयकु्ाद्वन 

क्षेत्राद्वि आसन ्याद्वन प्रवषुे्ट ंशासकसेनाः अक्षमाः आसन ्। स्थानीयाः अद्वधपतयः एतेष ुके्षते्रष ु
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स्वाद्वधपत्यं स्थाद्वपतवन्तः । अिाउद्दीनखिजी महुम्मदतगुिकः ि एताद्वन क्षेत्राद्वि बिात ्

स्वाधीनाद्वन कुवणद्वन्त स्म, परन्त ुतत ्स्वाद्वधपत्यं कुवणद्वन्त स्म, परन्त ुतत ्आद्वधपत्यं काद्वनिन 

द्वदनाद्वन यावत ्एव द्वतष्ठद्वत स्म ।  

 

 

 

 

 

 

 

मङ्गोिाः १२१९ तमे वषे िङ्गजेखानस्य नेततृ्वे उत्तरपवूीरानदशे े ट्ांस-ऑक्सद्वसयाना 

(आधदु्वनकम ् उजबेद्वकस्तानम)् इत्यस्य उपरर आक्रमिं कृतवन्तः एतदनन्तरं शीघ्रमवे 

दहेिीसाम्राज्यं तेषा ंभीषिम ्आक्रमिम ्असहत । मङ्गोिानां दहेल्याः उपरर आक्रमिाद्वन 

अिाउद्दीनखिजी इत्यस्य शासनकािे एवञ्ि महुम्मदतगुिकस्य शासनकािस्य आरद्वम्भकेष ु

वषेष ु वद्वधणताद्वन । अनेन बाध्यभयू िाभ्याम ्  अद्वप शासकाभ्यां   काद्वित ् द्ववशािा सेना  

सज्जीकृता । एतावत्याः द्ववशािायाः सेनायाः संवधणननं प्रशासनस्य कृते महत ् आह्वानम ्

आसीत ्। आगच्छन्त ुपशयन्त ुयत ्िौ शासकौ एतस्य आह्वानस्य सम्मखुीकरि ंकथं कृतवन्तौ ।  

              अिाउद्दीन-खिजी                                         महुम्मद-तगुिकः                                                        

दहेल्याः  उपरर १२९९ - १३०० तथा ि 

१३०२ -१३०३ तमेष ु वषेष ु  वारियम ्

आक्रमिं जातम ् । एतत् सम्मखुीकतुं 

अिाउद्दीनखिजी काद्वञ्ित ् एकां द्ववशािां 

स्थाद्वयनीं सेनां  सज्जीकृतवान् आसीत ्।  

महुम्मद-तगुिकस्य शासनस्य प्रारद्वम्भकेष ु

वषेष ु साम्राज्ये आक्रमिम ् अभवत् । 

मङ्गोिसेनायाः पराजयः अभवत ् । 

महुम्मदतगुिकस्य स्वसेनायाः शके्ः 

स्वसंसाधनानां ि उपरर एतावान ् द्ववश्वासः 

आसीत् यत ्सः ट्ांस-आक्सद्वसयानायाः उपरर 

आक्रमिस्य योजनां कृतवान् । कस्याद्वश्चत ्

स्थायीसेनायाः सज्जीकरिं तस्य द्वकमद्वप 

आक्रमिकारर कायणम ् आसीत ् । कृतवान ् । 

एकस्याः स्थायीसेनायाः सज्जीकरि ं तस्य 

आक्रमकं कायणम ्आसीत ्। 

  

 

 

 

 

 

 

 

नय्कयाः  तरे्यां दगुदितधनां  ि  
शतयब्द्यम् अफ्रीकीदेशस्् मोरक्को इत््स्मयत् भयरतम् आगताः इब्नितूतय नयमकाः किन ्यत्री 

उक्तवयन् अचस्त ्त ्–  

अचधनय्कयाः कदयचित् शैल्ेर् ु पवदती्ेर्ु नतोन्तरे् ु ि क्षेते्रर्ु दगुदस्् चनमयदिां कृत्वय एवञ्च 

कदयचित् वांशगुलमरे् ु चनवसचतत स्म । भयरते वांशदण्डाः अततभयदगयत् चनस्सयराः न भवचत । अ्ां 

दीर्दतराः भवचत । एतस्् चभन्याः चभन्याः भयगयाः परस्परम ्अनने प्रकयरेि ग्रचथतयाः भवचतत ्त ्

तेर् ुअग्ेाः अचप प्रभयवाः न भवचत अथ ि त ेसवे चमचलत्वय िहुिचलनाः भवचतत । नय्कयाः एतेर् ु

वनेर्ु चनवसचतत, ्यचन एतेर्यां कृते दगुदप्रयिीरस्् कय्ुं कुवदचतत । एतेर्यां चभचिमण्डल ेएव तेर्यां 

पशवाः सस््यचन ि भवचतत । अतताः एव जलस्् व्यवस्थय अचप भवचत, अथयदत ्तत्र वृष्ाेः एकचत्रतां 

जलां भवचत । अताः ते प्रिलिलशयचलसेनयचभाः चवनय परयजेतुां न शक््तत े । एतयाः सेनयाः वनां 

प्रचवश्् चवशेर्त्य सज्जीकृचभाः शिैाः वेिुदण्डयन ्कतद्चतत ।  
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अिाउद्दीनखिजी स्वस्य स द्वनकानां कृते 

सीरीनामकम ्  नतूनं द्वकञ्िन ग ररसननगरं 

रद्वितवान ्। प्रथम ेमानद्विते्र तत ्नगरम ्अद्वन्व 

ष्यन्त ु।  

सः नतूनग ररसननगरस्य द्वनमाणिस्य स्थान े

दहेल्याः ितषुुण नगरेष ु दहेिी-ए-कुहना इद्वत 

परुातनतम ं नगरम ् अत्रत्य ः द्वनवाद्वसभ्यः ररकं् 

कारद्वयत्वा तत्र स द्वनकद्वनवासं कृतवान् । 

परुातनतमनगरस्य द्वनवाद्वसनः दौिताबाद इद्वत 

दद्वक्षिे द्वनद्वमणतायां नतूनराजधान्याम ्

अद्वधवाद्वसताः ।   

स द्वनकानाम ् उदरपतेूः समस्यायाः समाधानं 

गङ्गा-यमनुयोः मध्यभतूायाः भमूःे 

राजस्वरूपेि कृषःे उत्पादनम ् एकत्रीकृत्य 

कृतम ् । कृषकािा ं यत ् उत्पादनम ् आसीत ्

तस्य पञ्िाशत् प्रद्वतशतं भागः कररूपेि 

द्वनद्वश्चतः कृतः आसीत ् ।  

सेनायाः उदरपतू्यणथं तस्मात् के्षत्रात ् एव 

खायान्नाद्वन एकत्रीकृताद्वन । परन्त ु शासकः 

स द्वनकानां द्ववशािसङ्खयायाः आवशयकताः 

परूद्वयतमु ्अद्वतररक्ान् करान ्अद्वप योद्वजतवान ्

। तद्वस्मन् एव कािावधौ ददु्वभणक्षम ् अद्वप 

अभवत ्।  

द्वनकेभ्यः वतेनम ्अद्वप दातव्यं भवद्वत स्म । 

अिाउद्दीनः स द्वनकेभ्यः इक्ा इत्यस्य स्थाने 

साक्षात ् धनम ् एव वतेनरूपेि दातुं 

द्वनश्चयीकृतवान्  । स द्वनकाः स्वस्य 

आवशयकतानुगिुं दहेल्याः वद्विग्भ्यः वस्तदू्वन 

क्रीिद्वन्त स्म । एषा आशङ्का आसीत् यत ्

वद्विजः स्ववस्तनूा ं मलू्याद्वन वद्वधणष्यन्ते । 

अिाउद्दीनः तत ् द्वनरोद्धुं दहेल्यां वस्तनूां 

मलू्याद्वन द्वनयद्वन्त्रतवान ् । अद्वधकाररिः 

बहुसावधानतया मलू्यानां सवके्षिं कुवणद्वन्त 

स्म अथ ि ये वद्विजः द्वनधाणररतमलू्येन 

वस्तदू्वन न द्ववक्रीिन्ते स्म ते दण्डभाजाः 

भवद्वन्त स्म ।  

महुम्मदतगुिकः अद्वप स्वस द्वनकेभ्यः 

प्रत्यक्षधनं वतेनरूपेि यच्छद्वन्त स्म । परन्त ु

मलू्येष ु द्वनयन्त्रिस्य स्थाने सः द्वकद्वञ्ित ्

द्वकद्वञ्ित ् वतणमानकािस्य कगणदषे ु

अङ्द्वकतमरुािाम ् इव “टोकन” 

(साङ्केद्वतक-मरुायाः) प्रििनं कृतवान ् । 

एताद्वन धातदु्वनद्वमणताद्वन नािकाद्वन न आसन ्

परन्त ु सवुिणस्य रजतस्य न भवद्वन्त स्म । 

एताद्वन अल्पमलू्यवद्धातनुा द्वनद्वमणताद्वन भवद्वन्त 

स्म । ितदुणशशताब्द्याः जनाः एतादृशीष ु

मरुासु न द्ववश्वसद्वन्त स्म । ते बहुितरुाः  

आसन् । ते स्वस्य स्विणमयाद्वन रजतमयाद्वन ि 

नािकाद्वन सञ्ियद्वन्त स्म अथ ि एतया 

साङ्केद्वतकया मरुया एव सवाणन ् स्वकरान ्

यच्छद्वन्त स्म । एतस्याः अमहाघणमरुायाः 

कृद्वत्रमाद्वन नािकाद्वन अद्वप सारल्येन द्वनमाणतुं 

शक्यन्ते स्म ।  

प्रायः अिाउद्दीनस्य प्रशासद्वनकाद्वन कायाणद्वि 

अतीव सििाद्वन जाताद्वन अथ ि 

इद्वतहासकार ः मलू्येष ु न्यनूताथं द्ववपण्या ं

वस्तनूा ं कुशितया आपतू्यणथं ि तस्य 

शासनकािस्य बहुप्रशसंा कृता अद्वस्त । 

मङ्गोिाक्रमिानां भयस्य अद्वप सः 

सिितापवूणकं सम्मखुीकरिं कृतवान ्।  

महुम्मदतगुिकिारा कृताद्वन प्रशासद्वनकाद्वन 

कायाणद्वि अतीव असििाद्वन आसन ् । 

काशमीरे तस्य आक्रमिं सम्पिूणतया 

असििम ्आसीत् । तदा सः तरूानस्य उपरर 

स्वाक्रमिस्य द्वविारं त्यक्वान ् अथ ि सः 

स्वकीयायाः द्ववशािसेनायाः द्वनरस्तीकरि ं

कृतवान् । एतद्वस्मन् कािावधौ सः 
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प्रशासनसम्बन्धीद्वन याद्वन कायाणद्वि कृतवान ्

आसीत् तेभ्यः अनेकाः समस्याः समतु्पन्नाः । 

ये जनाः दौिताबादे अद्वधवाद्वसताः ते अतीव 

असन्तषु्टाः आसन् । करवदृध््या एवञ्ि 

गङ्गा-यमनुयोः ि मध्यवद्वतणक्षेत्रे 

जातददु्वभणके्षि द्ववक्षबु्द्धा जनता द्ववरोह ं कतुणम ्

आरब्द्धवती अथ ि महुम्मदतुगिकः अन्ततः 

साङ्केद्वतकां मरुाम ्अद्वप प्रद्वतस्वीकतु ंबाध्यः 

जातः । 

 

वयम ् एतासां सवाणसाम ् असिितानां गिनाकािे कदाद्वित ् द्ववस्मरामः यत ् साम्राज्यस्य 

इद्वतहासे सवाणदौ दहेल्याः केनद्वित ् शासकेन मगंोिके्षतं्र जतेमु ् अद्वभयानस्य योजना कृता 

आसीत् । एकतः अिाउद्दीनखिी इत्यस्य मखुयावधानं प्रद्वतरक्षा इद्वत आसीत् अपरतः 

महुम्मदतगुिकेन कृताद्वन कायाणद्वि मगंोिान् द्ववरुदध््य तस्य स द्वनकाक्रमिस्य योजनायाः 

भागभतूाद्वन आसन ्।  

पञ्चदश्याां शताब््ाां तथा च षोडश्याां शताब््ाां साम्राज्यि ्   

 प्रथमां ताद्विकां पनुः पशयन्तु । भवन्तः रक्ष्यद्वन्त यत् तगुिकवशंस्य अनन्तरं १५२६ तम ं

द्विस्ताब्द्द ंयावत् दहेल्याः आगरायाः ि उपरर स यदवशंस्य तथा ि िोदीवशंस्य शासनम ्

आसीत ्। एतन्मध्ये एव जौनपरेु वङ्गे मािवायां गजुणरे राजस्थाने तथा ि सम्पिू ेदद्वक्षिभारते 

स्वतन्त्राः शासकाः  प्रकाशम ्आगताः आसन ्एतेषां राजधानयः समदृ्धाः आसन् राज्याद्वन ि 

संवधणमानाद्वन आसन ् । अिगानराजपतूसदृशाः नवीनाः समहूाः शासकत्वने अद्वस्तत्वम ्

उपगताः ।     

एतद्वस्मन् कािे स्थाद्वपतेष ुराज्येष ुकाद्वनिन राज्याद्वन िघदू्वन परन्त ुशद्वक्शाद्विद्वन आसन् अथ 

ि तेषां शासनम ् अतीव कुशिं तथा ि सवु्यवद्वस्थतरूपेि ििद्वत स्म । शरेशाहसरूरः 

(१५४० -१५४५) तमे वषे द्वबहारे स्वद्वपतवृ्यस्य कस्यद्वित ्एकस्य िघकेु्षत्रस्य प्रबन्धकरूपिे 

कायणम ्आरब्द्धवान ्आसीत ्कािक्रमेि ि सः एतावतीम ्उन्नद्वतम ्अवाप्तवान् यत ्हुमायुाँ 

इद्वत मगुिसम्राजम ् (१५३०-१५४०, १५५५-१५५६) अद्वप यदु्धाथणम ् आहूय तं  

पराद्वजतवान् । शरेशाहः दहेल्याः उपरर आद्वधपत्यं स्थापद्वयत्वा स्वयं स्वस्य राजवशंम ्

समारब्द्धवान् । ययद्वप सरूरवशंः केविं पञ्िदशवषाणद्वि (१५४० तः १५५५) यावत् एव 

शासनं कृतवान् परन्त ुएतस्य प्रशासनेन अिाउद्दीनखिजी इत्यस्य अनेकाः नीतीः अनसुतृ्य 

ताः नीतयः इतोऽद्वप सदुृढाः कृता । यदा महासम्राट् अकबरः (१५५६– १६०५) 
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मगुिसाम्राज्यस्य एकीकरिं कृतवान् तदा सः स्वादशणरूपेि शरेशाहः इत्यस्य प्रशासनव्यवस्थाम ्एव अनसुतृवान् 

आसीत ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलपनां कुविन्तु 

 िवन्ताः अिाउद्दीनखिजी एवञ्ि मुहभमदतुगिक इत््न्ोाः 

शासनकािे कृषकााः सलन्त िवन्ताः ि सम्राजा लनिािररतं करं 

अपिल्तंु असमथािाः सलन्त । िवन्ताः लकं कररष््लन्त ?   

 

 

 १. कः सवाणदौ दहेिीं राजधानीम ्अकरोत ्?  

२. दहेल्याः शासकानां शासनकािे प्रशासनस्य भाषा का आसीत ्?  

अत्त्र                                    चतस्राः िणे््ाः, “ईश्वरी्य शयचतताः” 

्ोद्यराः (नयईि) धमद् दु्ां ि 

चतसॄियां िेिीनयां चवियराः सवदप्रयक् एकयदशशतयब्द्याः आरम्भे  फ्रयांस-दशेे सूत्रिद्ाः कृताः । एतस्् अनुसयरां समयजाः 

चत्रर्ु वगेर्ु चवभयचजताः – प्रयथदनयकतृदवगदाः, ्ुद्कतृदवगदाः कृर्कवगदाः ि । चत्रर्ु वगेर्ु समयजस्् एतस्् चवभयजनस्् 

कृते ईसय्ीधमदस्् समथदनम् अचप प्रयप्तम् आसीत् । एतेन चवभयजनेन ईसय्ीधमदाः समयजे स्वस्् प्रिलां प्रभयवां 

इतोऽचप दढृीकतुुं सयहयय््ां लभते स्म । एतेन चवभयजनने ्ोद्धॄियां  किन समूहाः अचप उद्ां गताः । एते ्ोद्यराः 

नयइि इचत उच््तते स्म ।   

ईसय्ीधमदाः एकस्मै समूहय् सांरक्षिां ्च्छचत स्म स्वस्् ि “ईश्वरी्-शयततेाः” अवधयरियनयां प्रसयरे एतेर्यम् 

उप्ोगां करोचत स्म । नयइि इत््ेतेभ््ाः अपेक्षय िक्र्ते स्म ्त् धमदस्् ईश्वरस्् ि सेवय्यां समर्पपतयाः ्ोद्यराः 

भवे्ुाः । अ्ां प्र्यसाः भवचत स्म ्त् एते ्ोद्यराः परस्परां ्ुद्ताः चवमुखीकृत्् तेर्यां मुचस्लमजनयनयां चवरुद्ां ्ुद्ां 

कतुुं पे्रष््ेरन्, ्ैाः ्रुशलमनगरस्् उपटर आचधपत््ां स्थयचपतम् आसीत ् । एतस्् प्र्त्नस्् पटरियमताः 

सैचनकयचभ्यनयनयम् एकय शृङ्खलय प्रिचलतय, ्ाः “कु्रसेड” अथयदत् धमद्ुद्म् इचत उक्ताः । ईश्वरस्् धमदस्् सेवय्यां 

कृतैाः अचभ्यनैाः नयइि इत््ेतरे्यां व्यचक्तत्त्वां सवदथय पटरवतदनां नीतम् । पूवदम् एतेर्यां नयइि इत््ेतेर्यां गिनय कुलीनरे् ु

न भवचत स्म । परततु फ्रयांसदशेे एकयदशशतयब्द्याः अततप्दततां जमदत्यां ि तताः एकस््याः शतयब्द्याः अनततरम् 

एतेर्यां ्ोद्धॄियां दीनां हीनां ि अतीतां सवदथय चवस्मृतवतताः आसन् । द्वयदशीं शतयब्ददीं ्यवत् त ुकुलीनवगदस्् जनयाः 

अचप नयइि इचत ख््यचतम् इच्छचतत स्म । 

 

 

 

 

 

 

 

पुनाः स्मरन्तु 
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३. कस्य शासनस्य कािे साम्राज्यस्य अद्वधकतरः द्ववस्तारः अभवत ्?  

४. इब्द्नबततूा कस्मात ्दशेात ्भारतम ्आगतवान ्आसीत ्?  

 

 

५. “न्यायिक्रस्य ‘अनसुारं सेनापद्वतद्वभः कृषकािां द्वहतरक्षिं द्वकमथणम ्आवशयकम ्

आसीत ्?  

६. भवन्तः साम्राज्यस्य "अन्तस्सीमा" एवञ्ि "बाह्यसीमा" इत्यनेन द्वकम ्अवगच्छद्वन्त ? 

७. मकु्ी इद्वत स्वस्य कतणव्यानां पािनं कुयुणः, एतत ्सदु्वनश्चेतुं के के उपायाः कृताः  

आसन ्? भवतां द्वविारानगुिु ंशासकस्य आदशेानाम ्उल्िङ्घनस्य ये इच्छुकाः आसन ्

तेषाम ्एतादृशयाः मानद्वसकतायाः पषृ्ठे काद्वन कारिाद्वन भद्ववतुं शक्नवुद्वन्त ?  

८. दहेिीसाम्राज्यस्य उपरर मगंोिानाम ्आक्रमिानां कः प्रभावः जातः ?  

 

९. द्वकं भवतां द्वविारानसुारं तवारीखस्य िेखकाः, सामान्यजनानां जीवनस्य द्ववषये काम ्

अद्वप सिूनां प्रयच्छद्वन्त ?  

१०. दहेिीसाम्राज्यस्य इद्वतहासे रद्वजयासम्राज्ञी स्वस्वभावस्य एका एव आसीत ्। द्वकं 

भवन्तः अनुभवद्वन्त यत ्अयतने कािे मद्वहिानेत्र्यः सरितया स्वीद्वक्रयन्ते ?  

११. दहेल्याः शासकाः वनाद्वन कतणद्वयतुं द्वकमथणम ्आद्वदशद्वन्त स्म ? द्वकम ्आयाद्वप वनाद्वन 

त ः कारि ः एव कत्यणन्ते ? 

 

१२. जानन्त ुयत ्द्वकं भवतां के्षते्र दहेल्याः शासक ः द्वनमाणद्वपतं द्वकद्वञ्ित ्भवनम ्अद्वस्त ? 

द्वकं भवतां के्षते्र इतोऽद्वप द्वकमद्वप एतादृश ंभवनम ्अद्वस्त, यत ्िादशशताब्द्याः आरभ्य 

पञ्िदशशताब्द्याः आभ्यन्तरे द्वनद्वमणतं स्यात ्? एतेष ुकेषाद्वञ्ित ्भवनानां विणनं कुवणद्वन्त 

तेषां ि रेखाद्वित्राद्वि रियन्त ु।  

 

 

 

 

 

 

िीजशब्ददाः 

इक्तय  इचत 

तयरीखाः, 

गैटरसन इचत, 

मांगोलाः, 

चलङ्गाः, 

खरयजाः 

 

 

 

आगच्छन्तु जानीमाः 

आगच्छन्तु लविार्ामाः लविार्ामाः 

आगच्छन्तु कृत्वा पश््ेम लविार्ामाः 


