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मध्यकाले कस्यापि सम्राजः कृते भारतीयोिमहाद्वीिसदृश ेपिशालक्षेत्र,े यत्र जनेष ु संस्कृपतष ु

च बह्व्यः अपिकाः पिपििताः सपतत, शासनस्य काययम ्अत्यततम ्एि कपिनम ्आसीत ् । 

मगुलाः स्िििूयिपतयनां पििरीतं कस्यपचत ्एकस्य साम्राज्यस्य स्थािना ंकृतिततः तत ्कायं च 

िरू्ण ं कृतं यत् अिनुा याित ् केिलम ् अल्िाििीनां कृते एि सम्भि ं दृश्यत े स्म । मगुलाः 

षोडशशताब्द्ाः उत्तराियकालात ् दहेलीतः आगरातः च स्िस्य राज्यस्य पिस्तारम ्

आरब्दििततः अथ च सप्तदशशताब्द्ां प्रायशः सम्िरू्ण े उिमहाद्वीिे अपिकारं प्राप्तिान ् । ते 

प्रशासनस्य संरचना-शासनसम्बपतिनः च येषां पिचारार्णां पियातियनं कृतिततः ते पिचाराः 

तेषां राज्यस्य ितनाततरम ्अपि ्यिहारे आसन ् । एषः कश्चन एतादृशः राजनैपतकः तयासः 

आसीत ्यस्य प्रभािः अस्य उिमहाद्वीिस्य िरिपतयशासकेष ुअपि दृश्यत ेस्म । ितयमानसमये 

भारतस्य प्रिानमतत्री स्िततत्रतापदिस्य अिसरे मगुलशासकानां पनिासस्थानात ् दहेल्याः 

लालपकला इत्यस्य प्राचीरतः राष्ट्रं सम्बोियपत । 

 मुगल ाः के आसन ्? 

मगुलाः द्वयोः महाशासकिंशयोः िशंजाः आसन ् । मातुः िक्षतः ते चीनदशेस्य मध्य-

एपशयायाः मगंोलशासकस्य चंगजेखानस्य उत्तरापिकाररर्णः आसन ्। यस्य मतृ्य ु१२२७ तम े

िष े अभतू ् । ते पितःु िक्षतः ईरानस्य इराकस्य एिञ्च ितयमानतकुीदशेस्य शासकतैमरूस्य 

४    मगुल-साम्राज्यम्
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्- १   

रक्तदुगगाः  
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िशंजाः आसन् । यस्य मतृ्यःु १४०४ तम ेिष ेअभित ्। िरतत ुमगुलाः आत्मानं मगुलख्यात्या 

अथिा मगंोल इपत ख्यात्या स्िस्य ख्यािनं न इच्छपतत स्म । एतादृशम ् एतदथयम ् आसीत ्

यतोपह चंगजेखानेन सम्बद्ाः स्मतृयः शतशः ्यक्तीनां नरसंहारात ्सम्बद्ाः आसन ् । एताः 

एि स्मतृयः मगुलानानां प्रपतयोपगपभः उजबेगैः अपि सम्बद्ाः आसन ्  । अिरपस्मन ् िके्ष 

मगुलाः ियं तैमरूिंशजाः इपत आत्मपन गियस्य अनभुि ं कुियपतत स्म, आपिक्येन एतदथयम ्

आसीत ् यतोपह तेषाम ् एषः महान ् ििूयजः १३९८ तम े िष े दहेल्याम ् आपिित्यं कृतिान ्

आसीत ्।   

चित्रम ्– २ 

तैमरूस्य तस्य उत्तरापिकाररर्णां मगुलसम्राजां च एकं लघपुचतं्र (१७०२-१२) ।  मध्ये तैमरूः 

अपस्त तस्य दपक्षर्णिके्ष तस्य ितु्रः मीरन-शाह अपस्त यः प्रथमस्य मगुलसम्राजः बाबरस्य 

िदृ्प्रपितामहः आसीत ्। तस्य च अनततरम ्अबसेुदः सः बाबरस्य पितामहः आसीत,् तैमरूस्य 

िामिक्षे सम्राट् मोहम्मद-पमजाय अपस्त यः बाबरस्य प्रपितामहः आसीत् अथ च उमरशेखः 

अपस्त यः बाबरस्य पिता आसीत ् । तैमरूस्य दपक्षर्णिके्ष ततृीयः चतथुयः िञ्चमः च जनः 

िमशः बाबरः अकबरः तथा च शाहजहााँ सपतत तस्य च िामिके्ष तेन एि िमरे्ण हुमायूाँ-

महोदयः जहााँगीरः  औरंगजबेः च सपतत ।  

 

 

  

 

ते स्िस्य िशंािल्याः पनरूिर्ण ं पचतं्र पनमायिपयत्िा कृतिततः । प्रत्येकं मगुलशासकः तैमरेूर्ण सािं स्िस्य पचतं्र 

पनमायपितिान ्। प्रथम ंपचतं्र िश्यतत,ु एतत ्तैमरूस्य मगुलानां च सामपूहकं पचतं्र प्रस्तौपत ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 किम् एतत ्

चित्रं दर्शयचत यत् 

मुगलराजत्वस्य 

स्वप्रभुत्वप्रचतपादनं 

जन्मचसद्धस्य 

अचििारस्य रूपेण 

िुवशचन्त स्म ? 
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मुगलसैन्याभियानम ् 

प्रथमः मगुलशासकः बाबरः (१५२६ -१५३०) यदा १४९४ तम े िष े फरघानाराज्यस्य 

उत्तरापिकारं प्राप्तिान,् तदा तस्य ियः केिलं द्वादशिषीयः आसीत ्। मगंोलानां पद्वतीया 

शाखा, उजबेग इत्येतेषाम ् आिमर्णानां कारर्णतः तया स्िस्य िैतकृपसंहासनं त्यक्त्यम ्

अभित् । सः अनेकापन िषायपर्ण याित ्इतस्ततः ्यथायटनं कृत्िा अतततः १५०४ तम ेिष े

काबलेु स्िापिित्यम ् अकरोत् । सः १५२६ तमे िषे दहेल्याः सम्राजम ् इब्रापहमलोदीं 

िानीितयदेु् िरापजतिान ् एिञ्च दहेल्याम ् आगरायां च 

स्िापिित्यम ्स्थापितिान ्।  

प्रथमायां तापलकायां मगुलानां प्रमखुापर्ण सैतयापभयानापन 

दपशयतापन सपतत । एताम ् अििानेन िितत ु । पकं भिततः 

एतपस्मन ्लम्बतरे घटनािम ेकापञ्चत ्िनुरािपृत्तम ्अतिषुे् ं

शक्निुपतत ? उदाहरर्णाथं भिततः अििानं दास्यपतत यत ्

अफगानजनाः मगुलसत्तायाः कृते 

तात्कापलकसङ्कटरूिाः आसन ् । सप्तमाध्याये 

मगुलाहोमयोः सम्बतिपिषये अष्माध्याये दशमाध्याये च  

पसक्खानां पिषये अथ च मिेाड-मारिाडयोः 

सम्बतिपिषये निमाध्याये अििानं कुियतत ु । अकबर-हुमायूाँ इत्यनयोः सफापिद-ईरान 

इत्यनेन सह सम्बतिे पकम ् अततरम ् आसीत ् ? पकम ् औरंगजबेस्य शासनकाले 

गोलकंुडायाः बीजािरुस्य च अपिग्रहर्णने 

दक्कने यदु्स्य समापप्तः अभित ्?  

 

भित्रम ्– ४ 

षोडशशताब्द्ााः युदे्धषु शतघ्नीनाां 

स्फोटकानाां ि प्रथमवारां प्रयोगाः 

अिवत ् । बाबराः एतेषाां युद्धास्त्राणाां 

शस्त्राणाां ि पानीपतस्य प्रथमे युदे्ध 

प्रिाभवरूपेण प्रयोगां कृतवान ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्– ३ , 

मुगलसेन  

अचिय ने  
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तापलका १ 

मुगल-स म्र जाः 

प्रमुख चिय न चन घटन ाः ि 

     ब बराः १५२६ - १५३० 

१५२६ तमे वषे पानीपतस्य क्रीडाङ्गने इब्राभिमलोदी एवञ्ि तस्य 

अफगानसमथथकान ्पराभितवान ्। 

१५२७ तमे वषे खानुवायाां राणासाांगामिोदयाः रािपूतराज्ञाः तेषाां समथथकान ् ि 

पराभितवान ्। 

१५२८ तमे वषे िांदेयाां रािपूतान ्पराभितवान ्। 

स्वस्य मृतयोाः पूवां देिल्याम ्आगरायाां ि मुगलभनयन्त्रणां ि स्थाभपतवान ्।  

िूमायूूँ  १५३० - १५४०, १५५५ - १५५६ 

िूमायूाः स्वस्य मरणासन्नस्य भपतुाः अन्तयादेशस्य अनुसारां 

सम्पते्ाः वण्टनां कृतवान ् । प्रतयेकां  भ्राता कञ्िन एकां  प्रान्तां 

प्राप्तवान ् । तस्य भ्रातुाः भमिाथकामरानस्य मित्त्वाकाङ्षाणाां 

कारणेन िूमायूाः स्वस्य अफगानप्रभतद्वभन्द्वनाां पुरताः भनबथलाः 

अिवत ्। शेरखानाः िूमायूां १५३९ तमे वषे िौसायाां १५४० तमे 

वषे ि कन्नौिे इभत वारद्वयां पराभितवान ् । एतासाां पराियानाां 

कारणेन साः ईरानदेशां प्रभत पलाभयतुां बाध्याः िाताः ।   

    अकबराः १५५६ - १६०५ 

  अकबराः त्रयोदशवषथस्य अल्पायुभष सम्राट् िाताः । तस्य शासनकालाः भत्रषु अवभिषु 

भविकु्ां  शक्यते । (१) १५५६, १५७० इभत वषथयोाः मध्ये अकबराः स्वस्य सांरषकात ्

बैरमखानात ् स्वस्य गृिस्थेभ्याः कमथिाररभ्याः ि स्वतन्त्राः अिवत ् ।साः सूरी इतयस्य 

अन्येषाां ि अफगानानाम,् मालवा गोंडवाना इभत भनकटवभतथराज्ययोाः अथ ि स्वस्य 

वैमात्रभ्रातुाः भमिाथिाभकमस्य उिबेकानाां ि भवद्रोिान ् अभििभवतुां सैन्याभियानाभन 

िाभलतवान ्। साः १५६८ तमे वषे भससौभदयानाां राििान्याां भित्ौडे अथ ि १५६९ तमे 

वषे रणथम्िौरे आभिपतयां स्थाभपतवान ्।    

(२) १५७०, १५८५ ि तमयोाः वषथयोाः मध्ये गुिथरां भवरुद्ध्य सैभनकाभियाभन अिवन ् । 

एतेषाम ् अभियानानाम ् अनन्तरां साः पूवथभस्मन ् भबिारे बङ्गे उडीसायाां ि अभियानाभन 

िाभलतवान,् याभन अभियानाभन १५७९ -८० तमे वषे भमिाथिाभकमस्य पषे 

िातभवद्रोिम ्इतोऽभप िभटलां कृतवान ्।  

(३) १५८५ - १६०५ इतयभस्मन ् काले अकबरस्य साम्राज्यस्य भवस्ताराः अिवत ् । उत्र-

पभिमे सैन्याभियानाभन िाभलताभन । सफाभवदिनान ् पराभितय कान्िारे अभिकारां 

कृतवान ् अथ ि काश्मीरां स्वराज्ये मेभलतवान ् । भमिाथिाभकमस्य मृतयोाः अनन्तरां 

काबुलाः अभप तेन स्वराज्ये मेभलताः । साः दक्कने अभियानानाां प्रारम्िाः अिवत ्अथ ि 

बरारां खानदेशम ्अिमदनगरस्य ि काञ्िन िागान ्अभप स्वराज्ये मेभलतवान ्। स्वस्य 

शासनस्य अभन्तमेषु वषेषु अकबरस्य सत्ा रािकुमारस्य सलीमस्य भवद्रोिणानाां 

कारणेन दुबथला िाता । एषाः एव सलीमाः कालक्रमेण सम्राट्-ििाांगीराः इभत नाम्ना 

भवख्याताः िाताः ।   
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ििाांगीराः १६०५ -1627 

ििाांगीराः अकबरस्य सैन्याभियानाभन अगे्रसराभण कृतवान ् । मेवाडस्य 

भससोभदयाशासकाः अमरभसांिाः मुगलानाां सेवाां अङ्गीकृतवान ् । तदनन्तरां 

भसक्खानाम ् अिोमानाम ् अिमदनगरस्य ि भवरुद्धां याभन अभियानाभन 

िाभलताभन ताभन पूणथताः सफलाभन न िाताभन । ििाांगीरस्य शासनस्य अभन्तमेष ु

वषेष ु रािकुमारखरथमाः भवद्रोिां कृतवान ् याः पिात ् शािििाां इभत आख्याताः । 

ििाांगीरस्य पतनी नूरििाां शािििाूँ इतयेतम ्अभिकारभविीनां कतुां यान ्प्रयासान ्

कृतवती ते असफलााः िातााः । 

 

शािििाूँ  १६२७ - १६५८  

शािििाां इतयस्य नेतृतवे दक्कने मुगलसैन्याभियानाभन भनरन्तरम ् अिलन ्  ।  

अफगानसामन्ताः खानििानलोदी भवद्रोिां कृतवान ् भकन्तु साः पराभिताः अिवत ् । 

अिमदनगरां भवरुद्ध्य सैन्याभियानम ्अिवत ्यभस्मन ्बुांदेलानाां पराियाः अिवत ्अभप 

ि ओरछायााः उपरर अभिकाराः अिवत ् । उत्रपभिमे बल्ख इतयेतां स्वािीनां कतुथम ्

उिबेगान ्भवरुद्ध्य अभियानम ्प्रवृत्ां यच्ि असफलम ्अिवत ्। पररणामताः कान्िाराः 

सफाभवदिनाम ् अभिकारे आगताः । अन्तताः १६३२ तमे वषे अिमदनगरां मुगलानाां 

राज्यािीनम ्अिवत ्। बीिापुरस्य सेना शान्तथां सभन्िप्रस्तावां भनवेभदतवती । १६५७-

५८ तमे वषे शािििाांवयथस्य पुत्राणाां मध्ये उत्राभिकारभवषयकाः कलिाः प्रारब्दिाः । 

एतभस्मन ् औरांगिेबस्य भवियाः अिवत ् अभप ि दाराभशकोिादयाः त्रयोऽभप भ्रातराः 

मृतयुपथां नीतााः । शािििाांवयथस्य अवभशष्टां िीवनम ् आगरायााः कारागारे व्यतीतम ्

अिवत ्।  

औरांगिेबाः  १६५८ – १७०७ 

१६६३ तमे वषे उत्र-पूवे आिोमानाां पराियाः अिवत ्परन्तु ते १६८० तमे वषे पुनाः 

भवद्रोिां कृतवन्ताः । उत्र-पभिमे यूसफिई इतयेतेषाां भसक्खानाां ि भवरुद्धम ्

अभियानाभन अस्थाभयरूपेण सफलाभन िाताभन । मारवाडस्य राठौडरािपुत्रााः 

मुगलानाां भवरोिे भवद्रोिां कृतवन्ताः । एतस्य कारणां  तेषाम ् आन्तररक-रािनीतेाः 

उत्राभिकारस्य ि भवषयेषु मुगलानाां िस्तषेपाः आसीत ् । प्रारम्िे 

मुगलसैन्याभियानाभन मराठानायकां  भशवाभियां भवरुद्ध्य  सफलाभन अिवन ्परन्तु 

औरांगिेबाः भशवाियाः अपमानां कृतवान ्  भशवािी ि आगरा-भस्थतात ्

मुगलकारागारात ्पलाभयताः । साः आतमानां स्वतन्त्रशासकां  घोषभयतवा पिात ्मुगलान ्

भवरुध्य पुनाः सैन्याभियानाभन िाभलतवान ् । रािकुमाराः अकबराः औरांगिेबम ् इतयेतां 

भवरुध्य भवद्रोिां कृतवान,् यभस्मन ् साः मराठानाां दक्कनानाां ि साम्राज्यस्य सियोगां 

प्राप्तवान ्अन्तताः साः सफाभवदम ्ईरानां पलाभयतवान ्।  

(२) अकबरस्य पिद्रोहस्य अनततरम ् औरंगजेबः दक्कनस्य शासकानां पिरुदं् सेनाः पे्रपषतिान ् । 

१६८५ तम े िषे बीजिरेु तथा च १६८७ तम े िषे गोलकुडां मगुलाः स्िपस्मन ् राज्य े 

मेपलतिततः । औरंगजेबः १६८५ तम ेिषे दक्कन ेमरािानां पिरुदं् सैतयापभयानस्य प्रबतिं स्ियं 

कृतिान,् ते प्रच्छतनयदु्िद्तेः प्रयोग ंकुियपतत स्म । औरंगजेबः उत्तरभारते पसक्खानां जाटानां 

सतनापमनाम ् उत्तरििेू अहोमानां दक्कन े च मरािानां पिद्रोहानां सम्मखुीकरर्ण ं कतुं बाध्यः 

जातः । तस्य मतृ्योः िश्चात ्उत्तरापिकाराथं यदु्स्य प्रारम्भः अभित् । 

 



50 
 

 

उत्तर चिक रस्य मुगलपरम्पर ाः  

मगुलाः ज्येष्ठापिकारस्य पनयम ेन पिश्वसपतत स्म यपस्मन ्ज्यषे्ठितु्रः स्िस्य पितःु राज्यस्य 

उत्तरापिकारी भिपत स्म । एतस्य पििरीतम ् उत्तरापिकारे ते सहदायादस्य मगुलिशंस्य 

तैमरूिंशस्य च प्रथाम ् अङ्गीकुियपतत स्म यस्यां िरम्िरायाम ् उत्तरापिकारस्य पिभाजनं 

समस्तितेु्रष ुपियते स्म । प्रथमायां तापलकायां प्रदत्तापन िर्णययुक्तापन उद्रर्णापन िितत ुतथा 

च मगुलराजकुमारार्णां पिरोिप्रमार्णषे ु अििानं कुियतत ु । भिताम ् अनसुारम ्

उत्तरापिकारस्य कः  उिायः सम्यक् आसीत ्–ज्येष्ठापिकारः अथिा सहदायादः ? 

मुगल न म ्अनययाः श सकय ाः स िं सम्बनि ाः  

प्रथमां तापलकां िनुः िश्यततु । भिततः द्रक्ष्यपतत यत ् मगुलैः  तेषां शासकानां पिरुदं् 

नैरततयेर्ण सैतयापभयानापन कृतापन, ये तेषां सत्ताम ् अस्िीकृतिततः । यदा मगुलाः 

शपक्तशापलनः अभिन ्तदा केचन शासकाः स्िचे्छया तेषां सत्तां स्िीकृतिततः । राजितूाः  

इपत एतस्य उियकु्तम ्उदाहरर्णम ्अपस्त । अनेके मगुलसमदुायेष ुस्िितु्रीर्णां पििाह ंकृत्िा 

उच्चिदापन प्राप्तिततः । िरतत ु केचन पिरोिम ् अपि कृतिततः । पससोपदयाराजितु्राः 

मिेाडस्य पससोपदयाराजितु्राः पचरकालं याित ्मगुलानां सत्तां न स्िीकृतिततः िरतत ुयदा 

ते िरापजताः जाताः तदा मगुलाः तैः सािं सम्माननीयं ्यिहारं कृतिततः अपि च मगुलाः 

तेभ्यः तेषां जागीर अथायत ् भसूम्िद ंसाम्राज्यभसूम्िद-्रूिेर्ण प्रत्यपियतिततः ।  िरापजतान् 

कररष्ट्यामः िरतत ु अिमापनतान ् न कररष्ट्यामः इपत द्वयोः पिषययोः मध्ये साििानतया 

 

 

 

मानभित्रम ्– १          

अकबरस्य 

शासनम,् १६०५ 

 

 

 

 

 

 राजपतू ैः सह 

मुगलाना ंचववाहाैः  

जहांगीरस्य माता 

िच्छवायाैः 

राजिुमारी  

आसीत् । सा 

अम्बरस्य 

(वतशमानिाले यैः 

जयपुरे अचस्त) 

राजपूतर्ासिस्य 

पुत्री आसीत् । 

र्ाहजहांवयशस्य 

माता िाचित ्

राठौड- राजिुमारी  

आसीत् । सा 

मारवाडस्य 

(जोिपुरस्य) 

राजपूत र्ासिस्य 

पुत्री आसीत् ।  
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मगुलैः यत ् सततलुनं कृतं तेन मगुलाः भारतस्य अनेकेषां शासकानाम ् उिरर स्िकीयं 

प्रभाि ं िपियतिततः । िरतत ु एतत ् सततलुनं नैरततयेर्ण भिते ् इपत एतत ् कायं कपिनम ्

आसीत ् । एकदा िनुः प्रथमां तापलकां िश्यततु । पचततनं कुियतत ु यत ् यदा पशिाजी 

मगुलसत्तां स्िीकतुयम ् आगतिान ् तदा औरंगजेबः तस्य अिमानं कृतिान ् । एतस्य 

अिमानस्य कः िररर्णामः अभित ्?  

पदवनताः  िूस्व चमनाः ि  

यथा यथा साम्राज्ये पिपभतनापन क्षेत्रापर्ण  सपम्मपलतापन अभिन,् तथा तथा मगुलाः 

पिपििानां सामापजकसमहूानां सदस्यान ् प्रशासने पनयोकु्तम ् आरब्दििततः । 

सामापजकसमहूानां सदस्यान ् प्रशासन े पनयोकु्तम ् आरब्दििततः । प्रारम्भ े अपिकतराः 

क्षेत्रापिितयः तकुय दशेीयाः आसन् िरतत ु कालाततरेर्ण मगुलाः एतेन तकुय दशेीयानां 

के्षत्रापिितीनां लघसुमहूने सह शासकिगे ईरानिापसनः भारतीयान् मपुस्लमजनान ्

अफगानिापसनः राजितूान ् मरािान ् अतयसमहूान् च पनयोपजतिततः । ये मगुलानां 

प्राशासपनकं सेिाकायं कुियपतत स्म ते “मनसबदार” इपत उच्यतते स्म ।  

“मनसबदार” इपत शब्ददस्य प्रयोगः एतादृशानां जनानां कृते भिपत स्म, ये   मनसब इपत 

अथायत ् पकमपि सियकाररिद ं प्राप्निपतत  स्म । इयं मगुलैः स्थापिता श्रेर्णी ्यिस्था 

आसीत,् यया (1) िद ं (2) ितेनम ् एिञ्च (3) सैतयदापयत्िापन च पनिायययतते स्म । 

िदस्य ितेनस्य च पनिायरर्णं जात इपत केनपचत् सङ्ख्यामानेन पनपश्चतः भिपत स्म । 

जातस्य मानं याित् अपिकं भिपत स्म ताित् राजसभायाम ्अपभजातस्य प्रपतष्ठा भिपत 

स्म अपि च तस्य ितेनम ्अपि ताित ्एि अपिकं भिपत स्म ।  

यापन सैतयदापयत्िापन मनसबदारिदिदभ््यः दीयतत ेस्म तदनसुारम ्एि ते सािार अथायत ्

अश्वारोपहर्णः पनयोजयपत स्म । िदिततः स्िस्य आरोपहर्णां पनरीक्षर्णाथयम ् आनयपतत  

स्म । ते स्िस्य सैपनकानाम ्अश्वान ्तप्तलोहमदु्रया अङ्कयपतत स्म अपि च सैपनकाना ं

िञ्जीकरर्ण ंकारयपतत स्म । एतेषां पियातियनानततरम ्एि ते सैपनकेभ्यः ितेनं दातुं िन ं

प्राप्निुपतत  स्म ।   

िदिततः अथिा राजिरुुषाः स्िस्य ितेनं राजस्िस्य एकपत्रतकर्त्यायः भमूःे रूिेर्ण 

प्राप्निुपतत स्म, ये भसू्िापमनः (जागीर) इपत उच्यतते स्म अपि च याः प्रायः “इक्ताओ”ं 

इपत एतासां समम ् आसीत ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
जातस्य श्रणे्यैः  

५००० 

जातमानवताम ्

अचभजाताना ं

चस्िचतैः १००० 

जातमानवद्भ्यैः 

अचभजातभे्यैः 

उन्नता आसीत ्। 

अिबरस्य 

र्ासनिाल े२९ 

मसबदारपदवन्तैः 

तादरृ्ाैः आसन ्

यषेा ंपदवी ५००० 

इचत 

जातमानतलु्यम ्

आसीत ्। 

औरंगजबेस्य 

र्ासनिाल ंयावत ्

एतादरृ्ाना ं

पदचवमता ंसङ्खयाैः 

७९ इचत अभवत ्। 
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िरतत ु िदिीमततः, मपुक्त इत्येताभ्यः 

पभतनः स्िस्य भमूौ न िसपतत स्म अपि 

च नैि तास ुप्रशासनं कुियपतत स्म । तेषां 

िाश्वे स्िस्य भपूमभ्यः केिलं र जस्वस्य 

एकत्रीकरर्णस्य अपिकारः आसीत ् । 

एतत ्राजस्ि ं तेषां राजिरुुषाः तेषां कृते 

एकत्रीकुियपतत स्म, िरतत ु ते स्ियं 

दशेस्य कपस्मपंश्चत ् अतयपस्मन ् भाग े

सेिारताः भिपतत स्म ।  

अकबरस्य शासनकाले  एतासां भपूमनां साििानतया आकलनं पियते स्म, यतोपह 

एतेषां राजस्िं मनसबदार इत्यस्य ितेनस्य समानं भिेत् । औरङ्गजबेस्य शासनकालं 

याित् पस्थपतः िररिपतयता । अिनुा प्राप्तराजस्ि ंमनसबदार इत्यस्य ितेनस्य अिेक्षया 

अपततयनूम ् आसीत् । मनसबरदारजनानां सङ्ख्यायाम ् अपि अपत्यिका िपृद्ः 

अभित्, यतः ते जगीर इत्यस्याः प्राप्तेः ििू ंमहतीं प्रतीक्षां कतुं बाध्याः आसन ्। एतैः 

सिवः कारर्णःै भपूमखण्डानाम ् (जागीर) सङ्ख्या तयनूा अभित् । िररर्णामतः बहिः 

जागीरदारजनाः जागीर इत्यस्यां सत्याम ्एतं प्रयासं कुियपतत स्म यत ्याित् शक्यं ताित् 

राजस्ि ं समाहतुं शक्नयःु । औरङ्गजबेः स्िस्य शासनकालस्य अपततमषे ुिषेष ुएतेष ु

िररितयनेष ुपनयतत्रर्ण ंकतुं न शक्तिान ्। ।  

जब्त एवञ्ि िूस्व चमनाः (जमीद र)   

मगुलानाम ् आयस्य प्रमखु ं सािनं कृषकार्णाम ् उत्िादनतः प्राप्तराजस्िम ् आसीत ् । 

अपिकतरेष ु स्थानेष ु कृषकाः ग्रामीर्णकुलीनानाम ् अथायत ् प्रमखुानाम ् अथिा 

स्थानीयभिूतीनां माध्यमेन राजस्ि ं यच्छपतत स्म । समस्तानां 

मध्यस्थानां कृते भितत ुनाम ते स्थानीयग्रामस्य प्रमखुाः अथिा िनुः 

शपक्तशापलनः क्षेक्षापिितयः मगुलाः एकस्य एि “जमीदार” 

(भसू्िामी) इपत शब्ददस्य प्रयोग ंकुियपतत स्म । अकबरस्य राजस्िमतत्री 

टोडरमलः दशिषायर्णाम ् (१५७० - १५८०) कालाििेः कृते कृषःे 

उत्िादनस्य, मलू्यानां कृपषभमूःे च साििानतया सिके्षर्ण ंकृतिान ्।  

एतेषा दत्तांशानाम ् आिारेर्ण प्रत्येकं सस्याथं प्रत्यक्षिनस्य रूिेर्ण 

करः सपुनपश्चतः कृतः ।  

भित्रम ्– ५ 
स्वस्य आरोभिभिाः 

सि किन 

पदवीमान ्अभियाने 

चित्रम ्– ५ 

र्ाहजहांवयशस्य 

राजिालस्य एिस्य 

लघुचित्रस्य 

चववरणाचन । अत्र 

जहांगीरस्य समयस्य 

भ्रष्टािारैः दर्शर्तैः 

अचस्त – (१) 

भ्रष्टाचििाररणैः 

उत्िोिं गृह्णन्, (२) 

एिैः िराचििारी 

चनिशनिृषिान् 

दण्डयन् । 
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प्रत्येकं राज्य ं राजस्िदृष््या मण्डलेष ु पिभक्तम ् अपि च प्रत्येकं सस्यस्य कृते 

राजस्िमात्रायाः िथृक् सचूी कृता । राजस्िप्राप्तेः इयं ्यिस्था “जब्दत” इपत उच्यते स्म । 

एषा ्यिस्था तेष ु स्थानेष ु प्रचपलता आसीत ् यत्र मगुलप्रशासपनकापिकाररर्णः भमूेः 

पनरीक्षर्ण ंकतुं शक्निुपतत एिञ्च स्म साििानतया तासाम ्आय्ययपििरर्ण ंस्थािपयतुं 

शक्निुपतत स्म । एतादृश ंपनरीक्षर्ण ंगजुयरबङ्गसदृशषे ुप्राततेष ुसम्भि ंन अभित ्।  

केषपुचत ् के्षते्रष ु भसू्िापमनः एतािततः शपक्तशापलनः आसन ् यत ् मगुलप्रशासकैः 

शोषर्णस्य पस्थतौ ते पिद्रोह ं कतुं शक्निुपतत स्म । कदापचत ् समानजातेः भसू्िापमनः 

कृषकाः च मगुलसत्तायाः पिरोिे पमपलत्िा पिद्रोह ं कुियपतत स्म । सप्तदशशताब्द्ाः 

अपततमषे ु िषेष ु एतादृशाः कृषकपिद्रोहाः मगुलसाम्राज्यस्य स्थापयत्िस्य कृते 

आह्वानापन आसन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकबरस्य नीतयाः  सूक्ष्मम ्ईक्षणम ्

अकबरः प्रशासनस्य मखु्यापभलक्षर्णापन पनिायररतिान ् आसीत ् अपि च एतेषां 

पिस्ततृिर्णयनम ् अबलुफज्लस्य अकबरनामा इत्यपस्मन ् पिशषेतया आइने-अकबरी 

इत्यपस्मन् च लभ्यते । अबलुफज्लस्य अनसुारं साम्राज्यम ् अनेकेष ु प्राततेष ु पिभक्तम ्

आसीत,् ये ‘सबूा’ इपत उच्यतते स्म । राज्यार्णां प्रसाशकाः सबेूदार अथायत् 

प्राततापिितयः इपत उच्यतते स्म, ये राजनैपतकानां सैपनकनां च इत्येतयोः द्वयोः कायययोः 

पनियहर्ण ं कुियपतत स्म । प्रत्येकं प्रातते कश्चन पित्तीयः अपिकारी अपि भिपत स्म यः 

“दीिान” इपत उच्यते स्म ।  

 

 

 

 

 

 

 

अिबर-नामा  आइन-ेअिबरी ि  

  भित्रम ्– ७  अबुल-फज्लताः अकबरनामाां स्वीकुवथन ्अकबराः 

अकबरः स्िस्य घपनष्ठपमत्रं राजसभासदम ्अबलुफज्लं च आपदष्िान ्यत ्सः तस्य  शासनकालस्य इपतहासं पलखेत ्। 

अबलु-फ्जज्लः एतम ्इपतहासं पत्रष ुखण्डेष ुपलपखतिान ्तस्य शीषयकं च  अपस्त अकबरनामा इपत । प्रथमे खण्डे अकबरस्य 

ििूयजानाम ् उल्लेखः अपस्त अिरः खण्डः अकबरस्य शासनकालस्य घटनानां पििरर्ण ं ददापत । ततृीये खण्डे आइन-े

अकबरी इपत अपस्त । एतपस्मन् अकबरस्य प्रशासनस्य, राजकुटुम्बस्य, सेनायाः, राजस्िस्य, साम्राज्य-भगूोलस्य च 

िर्णयनं लभ्यते । एतपस्मन ्समकापलकभारतस्य जनानां िरम्िरार्णां संस्कृतीनां च पिस्ततृं िर्णयनम ्अपस्त । आइन-ेअकबरी 

इत्यस्य रोचकतरः िक्षः पिपििप्रकारस्य िस्तनूां सस्यानाम ् उत्िादनस्य मलू्यानां िाररश्रपमकस्य राजस्िस्य च 

साङ्पख्यकीयं पििरर्णम ्अपस्त ।  
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सबेूदार अथायत ् प्राततापििपतः पिध्यथं ्यिस्थाथं च अतयेषाम ् अपिकारीर्णां सहयोगः 

प्राप्नोपत स्म यथा – “बक्शी” (सैपनकानां ितेनापिकारी), “सदर” (िापमयकस्य िमायथं च 

पियमार्णानां कायायर्णां  मतत्री) “फौजदार” (सेनानायकः) अपि च “कोतिाल” (नगरस्य 

आरक्षक-अपिकारी) ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

अकबरस्य अपभजाताः (प्रशासकाः) पिशालसेनायाः सञ्चालनं कुियपतत स्म तथा च ते 

अत्यपिक-राजस्िस्य ्ययं कतु ं शक्निुपतत स्म । याित ् िययततं ते पनष्ठािततः आसन ्

ताित् िययततं साम्राज्यस्य कायं सफलताििूयकं पनष्ट्ितन ंभिपत स्म ्िरतत ुसप्तदशशताब्द्ाः 

अततिययततं बहुपभः अपभजातैः स्िततत्ररूिेर्ण सम्बतिपिस्तारः आरब्दिः । तेषां साम्राज्य ं

प्रपत पनष्ठा तेषा ं्यपक्तगतपहत-कारर्णतः दबुयला जाता असीत् ।  

यदा अकबरः १५७० तम ेिषे फतेहिरुसीकरी इत्यत्र आसीत,् तदा सः उलेमा-ब्राह्मर्ण-

जसेइुट-िादरी- जरदशु्त इपत अनेकेषां िमायर्णाम ् अनयुापयपभः सह िमयपिषयर्णीं चचायम ्

आरब्दििान ् । एताः चचायः इबादतखाना इत्यपस्मन ् अभिन ् । अकबरस्य रुपचः 

पिपभतनानां जनानां िमषे ु रीपत-नीपतष ु च आसीत ् । एतेन पिचार-पिमशने  अकबरस्य 

एतादृश ं ज्ञानं सदुृढं जातं ये पिद्वांसः िापमयकरीतीनां मतातितायाः च महत्त्िम ् अपिकं 

मतयतते ते प्रायः स्िमते दृढपनष्ठािततः भिपतत । तेषां पशक्षाः प्रजायाः पिभाजनं करोपत 

एिञ्च असामञ्जस्यम ्उत्िादयपतत । एते अनभुिाः अकबरं सलुह-ए-कुल इपत अथायत ्

सियत्र शापततः इपत पिचारं प्रपत आकृष्िततः । इयं सपहष्ट्र्णतुायाः िारर्णा पिपभतनानां 

िमायर्णाम ् अनयुापयनां मध्य े भदे ं न उत्िादयपत स्म अपितु एतस्याः केतद्रपबतदःु 

नीपतशास्त्रस्य कापचत ्एका ्यिस्था आसीत् यस्याः पियातियनं सियत्र भपितुं शक्नोपत 

स्म यस्यां च केिलं सत्यतायाः तयायस्य शाततेः च महत्त्िम ्आसीत ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 जहागंीरस्य राजसभाया ंनरूजहााँ इत्यस्य प्रभावैः  

 चित्रम् – ८  नूरजहााँ इत्यस्याैः आदरे्ैः  

महेरुपतनसा १६११ तमे िषे जहांगीरं िररर्णीतिती अपि च सा “नरूजहााँ” इपत ख्यापतं प्राप्तिती । नरूजहां सदा 

जहांगीरं प्रपत पनष्ठािती आसीत ् यथाकालं च तस्य सहयोगं कृतिती । नरूजहा ं इत्यस्याः सम्माने जहांगीरेर्ण 

रजतपनष्ट्काः अनमुोपदताः येष ु एकपस्मतिक्षे तस्य स्िस्य उिाियः उत्कीर्णायः आसन ् अपि च अिरपस्मन ् िक्ष े

“सम्राज्ञयाः नरूजहांयाः नाम्ना ग्रपथतम”् इद ं िाक्यं उत्कीर्णयम ् आसीत ् । िामिक्षे प्रदत्तापभलेखः, नरूजहााँद्वारा 

प्रदत्तादशेः अपस्त । चतषु्ट्कारा मदु्रा ज्ञाियपत “उदात्तायाः महत्याः साम्राज्ञयाः नरूजहां-िादशाह-बेगम इत्यस्याः 

आदशेः”। गोलाकारायाः मदु्रायाः अनसुारम ् “सम्राजः शाहजहांगीरस्य प्रतािेन महासम्राज्ञी चतद्रसदृशी 

िभैिशापलनी जाता, ियं कामनां कुमयः यत ्नरूजहां िादशाहा एतस्य यगुस्य सिोत्तमा मपहला भिते् । 
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अबुल-फज्लाः सुलह-ए-कुल इचत चवि र ि ररत य ाः श सन-दृषे्ाः चनम गणे 

अकबरस्य स ह य्यं कृतव न ्। जह ंगीराः श हजह ं ि इत्येतौ अचप श सनस्य एतं 

चसद्ध नतं अङ्गीकृतवनतौ ।  

  

चित्रम ्– ९ 

इबादतखाना 

इत्यचस्मन् अिबरैः 

चवचभन्निमाशणां 

चवद्वचभैः सह 

ििशयन् अचस्त । 

 

 

 

 

 

 

एतचस्मन् चित्रे कि 

भवन्तैः जेसुइट-

पादरी इत्येतान् 

पररिेतुं  र्कु्नवचन्त ?  

सलुह-ए-िुल इचत 

अिबरस्य सुलह-ए-िुल इत्यस्य नीतेैः तस्य पुत्रैः जहांगीरैः अनेन प्रिारेण वणशनं 

िृतवान् अचस्त –  

ईश्वरस्य महत्याम ् अनकुम्िायां सिषेां िगायर्णां तथा च सिेषां िमायर्णाम ् अनयुापयनां 

समानं स्थानम ् अपस्त । अतः तस्य पिशाले साम्राज्ये, यं िररतः पि्मानाः सीमाः 

केिलं समदु्रद्वारा एि पनिायययतते स्म पिरोपििमायर्णाम ् अनयुापयनाम ् अपि च 

पिपभतनप्रकारार्णां शोभन-पिचारार्णां दषु्पिचारार्णां च कृते स्थानम ् आसीत् । अत्र 

असपहष्ट्र्णतुायाः मागयः पिपहतः आसीत ् । अत्र सपुतनमपुस्लमाः पशयामपुस्लमाः च 

एकपस्मन ् एि यिनमपतदरे एकपत्रताः भिपतत स्म तथा च ईसापयजनाः यहूपदजनाः च 

एकपस्मन ् एि िाईस्टमपतदरे प्राथयनां कुियपतत स्म । सः ससुङ्गतप्रकारेर्ण 

“साियभौपमकशाततेः” अथायत् सलुह-ए-कुल इत्यस्य पसद्ाततस्य िालनं कृतिान ्।   
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सप्तदशशताब्द्ाां तदनन्तरां ि मुगलसाम्राज्यम ् 

मगुलसाम्राज्यस्य प्रशासपनक-सैपनककुशलतयोः कारर्णात ्आपथयक-िापर्णपज्यकसमदृ्ौ 

िपृद्ः अभित ् । िदैपेशकाः यापत्रर्णः अस्य िर्णयनं समदृ्दशेरूिेर्ण कृतिततः यत ्तद्वत् 

कथापदष ुअपि िपर्णयतम ् अपस्त  । िरतत ुएते यापत्रर्णः एतया प्रचरुतया सािं प्रसररतां 

दररद्रतां दृष््िा पिपस्मताः अभिन ् । यतो पह सामापजक-असमानताः स्िष्तया दृश्यतते 

स्म । सम्राड् शाहजहााँ इत्यस्य शासनकालस्य पिशंपततमस्य िषयस्य अपभलेखैः ियं 

जानीमः यत ्एतादृशाः ८००० मनसबदारजनाः य ेउच्चतमं िद ंप्राप्तिततः आसन,् तेष ु

आहत्य ४४५ इत्येतािततः एि आसन ्। आहत्य मनसबदारजनानाम ्अल्िसङ्ख्यायाः 

५.६ प्रपतशतम ् एि साम्राज्यस्य अनमुापनतस्य राजस्िस्य ६१.५ प्रपतशतं लभते स्म 

यत ्तेषां ्यपक्तगतम ्एिञ्च तेषाम ्अश्वारोपहर्णां ितेनरूिम ्आसीत् ।  

मगुलसम्राट् तस्य मनसबदारजनाः च स्िस्य आयस्य बहृत्तम ं भागं ितेने िस्तषु ु च 

पनयोजयपतत स्म । एतेन ्ययेन पशल्िकाराः कृषकाः च लाभापतिताः भिपतत स्म, 

यतोपह ते िस्तनूां सस्यानां च िपूतं कुियपतत स्म । िरतत ु राजस्िस्य भारः एतािान् 

आसीत् यत ् प्राथपमकानाम ् उत्िादकानां कृषकार्णाम ् एिञ्च पशल्िकारार्णां िाश्व े

पनिशेाथयम ् अल्ितरं िनम ् अिपशष् ं भिपत स्म । एतेष ु ये पनियनतमाः आसन,् 

कपिनतया एि उदरिपूतं कुियपतत स्म । ते उत्िादनशके्तः िियनाथयम ्अपतररक्तसंसािनेष ु

अस्त्रेष ु अतयिस्तुष ु च पनिेशस्य पिषये पचततपयतुम ् अपि न शक्निुपतत स्म । 

एतादृश्याम ्अथय्यिस्थायाम ्आढ्यतराः कृषकाः पशल्िकारार्णां समहूाः, ्यािाररर्णः 

महाजनाः च अत्यपिकं लाभ ंप्राप्निुपतत स्म ।   

मगुलानां कुलीनिगयस्य िाश्वे प्रभतूापन िनापन संसािनापन  च आसन,् येषां कारर्णतः 

सप्तदशशताब्द्ाः अपततमषे ु िषषे ु ते अत्यपिकाः शपक्तशापलनः अभिन ् । यथाकालं 

मगुलसम्राजां सेिकाः स्ियमिे सत्तायाः शपक्तशापलकेतद्रभतूाः अभिन ् । एतेष ु केचन 

नतूनानां िशंानां स्थािनां कृतिततः अपि च हदैराबाद -  अििसदृशषे ुप्राततेष ुस्िकीयं 

पनयतत्रर्ण ं स्थापितिततः । य्पि ते दहेल्याः मगुलसम्राज ं स्िापमनः रूिेर्ण मातयतां 

यच्छपतत स्म, तथापि अष्ादशशताब्ददीं याित ् साम्राज्यस्य अनेके प्रातताः स्िस्य 

स्िततत्रराजनैपतकिररचयं प्राप्तिततः आसन ् । एतपस्मन ् पिषये ियं दशम े अध्याये 

पिस्तरेर्ण चचयपयष्ट्यामः ।   
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 कल्पन ं कुवगनतु 

बाबराः अकबराः ि यदा शासकौ अिवताां तदा तौ िवताम ् एव 

समवयौ आस्ताम ् । कल्पनाां कुवथन्तु यत ् िवन्ताः पैतृकसम्पते्ाः 

रूपेण  भकञ्िन राज्यां प्राप्िवन्ताः सभन्त । िवन्ताः स्वराज्यां 

स्थाभयनां समृद्धां ि कथां कररष्यभन्त ?  

 

१ समीिीनान ्युग्मान ्रियन्तु – 

 मनसब मारवाडाः  

मांगोलाः  गवनथराः 

भससौभदया-रािपूताः  उिबेगाः 

राठौर-रािपूताः  मेवाडाः  

नूरििाां पदम ्

प्रान्ताभिपभताः  ििाांगीराः  

अन्यत्र            नृपाैः राज्ञ्यैः ि 

षोडशशताब्द्ां, मगुलानां प्रायः समकापलकाः संसारस्य पिपभतनेष ुभागषे ुअपि अनेके महाततः राजानः राज्ञयः च 

आसन ् । एतेष ु ऑटोमन-तकु्यायः शासक-सलेुमानः (१५२० – १५६६) सपम्मपलताः सपतत । तस्य राजशासने 

ऑटोमनराज्यस्य पिस्तारः यरूोिस्य पदपश अभित ्। सः हगंरीं स्िस्य राज्येन सह मपेलतिान ्अपि च ऑपस्रयाम ्

आितृिततः । तस्य सैतयदलापन बगदादम ् इराकम ् अपि स्िायत्तीकृतिपतत । मोरक्को इपत याित ् उत्तरी-

अफ्रीकायाः अपिकतरः भागः  ऑटोमनसत्तायाः शासनम ् अङ्गीकरोपत स्म । सलेुमानः ऑटोमन-नौसेनायाः 

िनुगयिनं कृतिान ् । िपूियभमूध्यसागरस्य के्षते्रष ु अस्याः नौसेनायाः प्रभतु्िस्य कारर्णने स्िेनदशेने सह तस्य 

प्रपतस्ििाय अभित ् । अरबसागरे एषा नौसेना ितुयगापलनः आहूतिततः । सम्राज ेअल-काननूी”  इत्यस्य अथायत् 

पिपिपनमायतुः िदिीं दत्तिततः । यतोपह तस्य शासनकाले अपिकसङ्ख्यायां पनयमान ् अपिपनयमान ् च 

रपचतिततः आसन ् । एतेषां पनयमानां लक्ष्यम ् इदम ् आसीत ् यत ् िियमानस्य साम्राज्यस्य पिपभतनापन के्षत्रापर्ण 

मनपस पनिाय प्रशासपनकानाम ्उिायानां मानकीकरर्ण ंभिते ्यतोपह कृषकाः सेिाकायायत ्अपिकात ्राजस्िात ्च 

रपक्षताः भियेुः । कालिमरे्ण सप्तदशशताब्द्ाम ् ऑटोमन-क्षेते्रष ु यदा साियजपनक-्यिस्थायाः ितनम ् अभित् 

तदा सलेुमान-काननूी इत्यस्य कालम ्आदशयशासनकालस्य रूिेर्ण स्मरर्ण ंपियते स्म ।  

? अतयेषाम ् अकबरस्य समकापलकानां शासकानां पिषये जानतत ु – इगं्लैंडदशेस्य शासकराज्ञी एपलजाबेथः 

(१५५८ -१६०३), ईरानस्य सफापिदशासकशाहाब्दबासः (१५८८-१६२९), अपि च एतेभ्यः अपिकतरः 

पििादास्िदः रूसशासकः जार-ईिान-चतथुय-बेपसलयेपिचः (१५३०- १५८४) यः “ईिान–पद-टेररबलः” नाम्नः 

कुख्यातः अपस्त ।  

             

 

 

 

 

 

 
पुनाः स्मरन्तु 
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२ ररक्स्थानाभन पूरयन्तु ; 

(क) --------- अकबरस्य भवमातृि-भ्रातुाः भमिाथिाभकमस्य राज्यस्य 

राििानी आसीत ्।  

(ख) दक्कनस्य पञ्िसाम्राज्याभन बराराः, खानदेशाः, अिमद-नगरां --------ि 

--- आसन ्।  

(ग) यभद िात इभत मनसबदारिनस्य पदस्य वेतनस्य ि ्ोतकाः आसीत,् 

तभिथ आरोभिनाः तस्य ---इतयेतां दशथयभत स्म ।  

(घ) अकबरस्य भमत्रम ्अभप ि परामशथदाता, अबुलफज्लाः तस्य ---- 

इतयस्य भविारां बलात ्पालने सािाय्यां कृतवन्ताः येन साः भवभिन्नसांस्कृभतभ्याः 

िमेभ्याः िाभतभ्याः ि भनभमथतसमािे राज्यां कतुां शक्वान ्।  

३ मुगलसाम्राज्यस्य अिीनस्थााः केभन्द्रयााः प्रान्तााः के के आसन ?  

४ मनसबदार एवञ्ि िागीर इतयेतयोाः ि काः सम्बन्िाः आसीत ्।  

आगच्छन्तु िानीमाः  

५ मुगलप्रशासने िूस्वाभमनाां (िमीदारिनानाम)् का िूभमका आसीत?्  

६ शासन-प्रशासन-सम्बभन्िनाः अकबरस्य भविाराणाां भनमाथणे िाभमथकैाः भवद्वभभाः 

िायमानााः ििाथाः भकयतयाः मित्त्वपूणाथाः आसन ्?  

७ भकमथां मुगलााः आतमनां मङ्गोलवांशिानाम ्अपेषया तैमूकवांशिााः इभत 

सम्बोिने अभिकां  मित्त्वां दत्वन्ताः ?  

 

८ िू-रािस्वताः प्राप्ताः आयाः मुगलसाम्राज्यस्य स्थाभयतवस्य कृते आवश्यकाः 

आसीत ्?  

९ मुगलानाां कृते केवलां तूरानी अथवा ईरानी एव न, अभपतु भवभिन्नपृष्ठिूभमनाां 

मनसबदारिनानाां पदवीमताां भनयुभक्ाः मित्त्वपूणाथ आसीत ्?  

१० मुगलसाम्राज्यस्य समािाः वतथमानां िारतम,् अ् अभप अनकैाः सामाभिकैाः 

साांस्कृभतक-घटकैाः भनभमथतम ् अभस्त ? भकम ् एतत ् राभष्ियस्य एकीकरणस्य कृते 

भकमभप आह्वानम ्अभस्त ?  

 

 

 

 

बीज-र्बदाैः  

मुगलैः, 

पदवीवान्, 

भूस्वाचमनैः, 

जातैः, 

आरोही, 

सुलह-ए-िुल इचत, 

ज्येष्ठाचििारैः, 

सहदायादैः, 

जबत इचत, 

भूस्वामी । 

 

 

आगच्छन्तु भविारयामाः  
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११ मुगलसाम्राज्यस्य अथथव्यवस्थायााः कृते कृषकााः अभनवायाथाः आसन ् । भकां  

िवन्ताः भिन्तयभन्त यत ् ते अ् अभप एतावन्ताः एव मित्त्वपूणाथाः सभन्त ? भकम ्अ् 

िारते िनाढ्यस्य भनिथनस्य ि मध्ये आयस्य अन्तरां मुगलानाां कालस्य अपेषया 

कुत्रभित ्आभिक्येन वभिथतम ्अभस्त ?  

 

१२ उपमिाद्वीपस्य भवभिन्नेषु षेते्रष ु मुगलसाम्राज्यस्य अनेकप्रकारकााः प्रिावााः 

अिवन ्। िानन्तु यत ्यभस्मन ्नगरे ग्रामे अथवा षेते्र िवन्ताः भनवसभन्त, भकां  तभस्मन ्

एतस्य कोऽभप प्रिावाः आगताः आसीत ्?  

  

आगच्छन्तु कृतवा पश्यामाः  

 

 

 

 

 

 

 


