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प्रथम ं चितं्र  कुत्बमीनारस्य प्रथम ंनीध्र ंप्रदर्शयचि । कुत्बउद्दीन-ऐबकः प्रायः ११९९ िम ेवर्ष े

एिस्य चनमाशण ंकाररिवान ्आसीि ्। नीध्रस्य अधः लघिुोरण ः िथा ि ज्याचमिीयाच ः रेखाच ः 

चनचमशिाचन प्रारूपाचण पश्यन्ि ु । चकं  वन्िः आचलन्दस्य अधः अच लेखानां परिकाद्वयं  

पश्यचन्ि ? एिे अच लेखाः अरबी ार्षायां सचन्ि । अवधीयन्िां यि ्मीनार इत्यस्य बाह्यः  ागः 

िक्राकारः  कोणीयः ि अचस्ि । एिादृर् े िले अच लेख ं लेचखिुम ् अत्यचधकायाः 

पररर्दु्धिायाः आवश्यकिा  वचि स्म । सवाशचधकाः योगयाः वास्िकुाराः एव एिि ् कायं 

सम्पन्निां प्रचि नेिुं र्क्नवुचन्ि स्म । स्मरन्ि ु यि ्अटभ्यः वर्षभे्यः पवू ं केवलं काचनिन एव 

 वनाचन पार्षाण ः इटकाच ः ि चनचमशिाचन  वचन्ि स्म । त्रयोदर्र्िाब्द्ां कुत्बमीनारसदृर्स्य 

 वनस्य द्रटणॄां ि उपरर  कीदृर्ः प्र ावः जािः स्याि ्? 

अटमर्िाब्द्ाः अटादर्र्िाब्द्ाः ि मध्ये राज्ां िथा ि िेर्षाम ् अचधकाररणः चद्वप्रकारस्य 

 वनानां चनमाशण ंकृिवन्िः ।  

 

 

५  शासकााः भवनानन च  
 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्– १ 

कुत्बमीनारः 

पञ्ििलात्मकं  वनम ्

अचस्ि । अच लेखानां 

परिकाः एिस्य प्रथमस्य 

िलस्य नीध्रस्य अधः 

सचन्ि । एिस्य  वनस्य 

प्रथमस्य िलस्य चनमाशण ं

कुत्ब-उद्दीन-ऐबकेन 

अचप ि अवचर्टानां 

िलानां चनमाशण ं १२२९ 

िमस्य वर्षशस्य चनकटस्थे 

काले इल्िुिचमर्द्वारा 

काररिम ् अचस्ि । 

बहुच ः वर्षषः एिि्  वन ं

झञ्झावािेन  कूम्प-

कारणने  ि क्षचिग्रस्िम ्

अ वि् । अलाउद्दीन-

खलजी, महुम्मद-

िुगलकः, चिरोजर्ाह-

िुगलकः, इब्राचहमलोदी 

ि एिस्य जीणोद्धारं 

कृिवन्िः । 
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प्रथमप्रकारकेर्ष ु  वनेर्ष ु सरुचक्षिाचन संरचक्षिाचन िथा ि इहलोके परलोके ि चवश्रामस्य 

 व्याचन स्थानाचन दगुाशः  वनाचन समाचधस्थलाचन ि आसन ् । चद्विीयप्रकारकेर्ष ु  वनेर्ष ु

मचन्दराचण, यवनमचन्दराचण, जलार्याः, कूपाः, याचत्रगहृाचण चवपचणसदृर्ाचन जनिायाः 

उपयोगस्य  वनाचन आसन ् । राजभ्यः इयम ्अपेक्षा  वचि स्म यि ् िे स्व-प्रजायाः संरक्षण ं

कररष्यचन्ि अचप ि प्रजायाः उपयोगाय चवश्रामाय ि  वनानां चनमाशणं कारचयत्वा प्रजायाः 

प्रर्संापात्राचण  चवष्यचन्ि । एिादृर्ाचन चनमाशणकायाशचण वचणचग ः सचहिम ्अन्यव्यचिच ः 

अचप चक्रयन्िे स्म । िे मचन्दराणां यवनमचन्दराणां कूपानां ि चनमाशणं कारयचन्ि स्म । परन्िु 

गहृस्थस्थापत्यानां वचणजां ि चवर्ालहम्याशणाम ्अवर्ेर्षाः अटादर्र्िाब्ददीिः एव लभ्यन्िे ।  

अचियाचरत्रककौशलं तथा ि  चिमााणकायाम ् 

स्मारकेभ्यः िेर्षां स्मारकाणां  चनमाशण े प्रयिुचर्ल्पचवज्ानस्य ज्ानं  वचि । छदःे  एव उदाहरण ं

स्वीकुवशन्ि ु। वयं ििसणृां च त्तीनां मध्य िूान् काष्ठस्य महादण्डान ्अथवा कस्यचिि ् एकस्य 

पार्षाणस्य परिकां स्थापचयत्वा छदःे चनमाशण ं किुं र्क्नमुः । परन्ि ु इद ं कायं िचस्मन ् समये 

बहुकचिनं  वचि स्म यदा वयं कचस्यि ् चवस्ििृस्य अचधरिनायिुस्य चवर्ालकक्षस्य चनमाशणं 

किुशम ्इच्छामः  । एिस्य कृिे अत्यचधकस्य पररष्कृिस्य कौर्लस्य आवश्यकिा  वचि ।  

सप्तम्याः दर्म्याः र्िाब्द्ाः ि मध्ये वास्िकुाराः  वनेर्ष ु इिोऽचप प्रकोष्ठाणां द्वाराणां 

वािायनानाम ् अचधकं चनणाशणम ् आरब्दधवन्िः । छदःे द्वाराणां वािायनानां चनमाशणं द्वयोः 

उध्वाशधरस्िम् योः उपरर  मूःे समानान्िरं चकमचप एकं महादण्डं स्थापचयत्वा  वचि स्म  । 

वास्िकुलायाः इयं र् ली “अनपु्रस्थ-टोडा-चनमाशणम”् इचि उच्यिे । अटम्याः त्रयोदश्याः 

र्िाब्द्ाः मध्य े मचन्दराणा ं यवनमचन्दराणां समाचधस्थलानां सोपानाकारकूपानां वापीनां ि 

चनमाशणे अस्याः र् ल्याः प्रयोगः  अ वि्  ।  

                 चित्रम ्– २ (ख)                                चित्रम ्– २ (क)  

 

 

 

 

 

चित्रम ्– २ ख मेहराबस्य निमााण ेअिपु्रस्थ-   चित्रम ्– २ (क) दहेलयााः कुव्वत-अल 

टोडा-शैलयााः प्रयोगाः      -इस्लाम-यविमनददरस्य कश्चि भागाः,  

 (द्वादश-शताब्द्ााः उत्तरार्ााः ) 

 आगरादुगास्य चिमााणे 

चिचितश्रमः 

अकबरद्वारा 

चनचमशिागरादगुशस्य 

चनमाशणहिेःु 2,000 

िमानां पार्षाणकिॄशणां 

2000 िमानाम ्

अश्मिणूश-शे्विाश्मिणूश-

किॄशणां िथा ि 8000 

कमशकराणाम ्

आवश्यकिा  

अ वि् ।   

अचिरिना  

भूतलतः उपरर 

कस्यचित ्भवनस्य 

भागः  

राजस्थािस्य “ब ूँदी” 

इत्यत्र चस्थता राज्ञयाः 

वापी (रािीजी की 

बावडी) तास ु

पञ्िाशचत वापीषु 

चवशालतमा आसीत ्

यासां चिमााणं 

जलस्य 

आवश्यकतायाः 

प र्त्तयाथं कृतम ्

आसीत ्।  

इय ंवापी स्वकीयाय 

स्थापत्यसौरदयााय 

बिु प्रचसद्धा अचस्त ।  

राज्ञी “िाथावतवयाा” 

एतस्याः चिमााणम ्

१६९९ तमे वषे 

अकारयत ्। 

रािी िाथावत 

“ब ूँदी” इत्यस्य राज्ञः 

अचिरुद्धचसिंस्य 

राज्ञी आसीत ्।  
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 एकादशशताब्द्ाः  प्रारम्भे मचददरचनमााणम ्

चित्रम ् - ३ क चर्वस्य स्ििुौ चनचमशिस्य कंदररयामहादवे-मचन्दरस्य चनमाशणं 

िन्दलेराजवरं्स्य राजा धंगदवेद्वारा ९९९ िम ेवर्ष ेकृिम ् आसीि ्।  

चित्रम ् – ३ ख मचददरस्य योजना 

अचस्त । एकस्मात ् अलङ्कृतद्वारात ् 

एतस्य प्रवेशभागः मुख्यसभाभवनं 

(महामण्डपः) यत्र ि नृत्यस्य 

आयोजनं भवचत स्म, यावत ् गम्यते 

स्म । प्रमुखायाः देवतायाः मूचताः 

मुख्यमचददरे अर्ाात ् गभागृहे स्र्ाप्यते स्म । िाचमाकानुष्ठानाचन 

एतचस्मन ्स्र्ाने एव सम्पदनाचन चियदते स्म  तर्ा ि एतचस्मन ्

केवलं राजानः तेषां चनकटतमकुटुम्बजनाः पुरोचहताः ि 

एकचत्रताः भवचदत स्म । खजुराहो-समूहे राजकीयमचददराचण 

सचम्मचलताचन आसन ् यत्र सामादयजनानां कृते  गमनस्य 

अनुमचतः न भवचत स्म । एताचन मचददराचण सुपररष्कृताचभः  

उत्कीणामूचताचभः अलङ्कृताचन  आसन ्।  

चित्रम ्– ४ 

तंजावूरस्य राजराजेश्वरमचददरस्य 

चशखरं तस्य कालस्य मचददरेषु 

उच्ितरम ् आसीत ् । एतस्य 

चनमााणकायं सरलं न आसीत,् 

यतोचह तेषु चदनेषु चकचचित ्

िेनयदत्रं न आसीत ् । चशखरस्य 

शीषे ९० टनभारचमतस्य 

पाषाणस्य चशखरं प्रचत नयनम ्

एतावत ्भारयुकं्त भवचत स्म यत ्तं 

पाषाणं जनाः स्वयम ् उत्र्ाप्य न 

नेतंु शक्नुवचदत स्म । अतः एतस्य कायास्य कृते वास्तुकाराः मचददरस्य शीषं यावत ्प्रापंु् 

उदनतसोपानाकारमागं चनमााचपतवदतः । रोलर िचत यदत्ररः भारयुक्तान ् पाषाणान ् अनेन मागेण उपरर 

?  वन्िः एियोः द्वयोः 

मचन्दरयोः चर्खरयोः 

काचन काचन अन्िराचण 

पश्यचन्ि ? चकं  वन्िः 

एिं ज्ािुं र्क्नवुचन्ि यि ्

राजराजेश्वरमचन्दरस्य 

चर्खरं 

कंदररयामहादवेस्य 

मचन्दरस्य चर्खरापेक्षया 

चद्वगचुणिम ्उच्ििरम ्

अचस्ि ? 

                 चित्रम ्- ३ क 
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नीतवदतः । एतस्य कायास्य कृते ितुचका लोपररचमतः लम्बतरः मागाः सज्जीचियते स्म, येन अचिकम ् 

औदनत्यं  दयूनं भवेत ् । मचददरस्य चनमााणानदतरम ् एतस्य पतनं काररतम,् परदतु 

तस्य के्षत्रस्य जनाः मचददरचनमााणस्य अनुभवं चिरकालं यावत ्स्मृतवदतः । अ्त्वे 

अचप मचददरस्य पाश्वास्र्ः कश्चन ग्रामः िारू-पल्लमः िचत उच्यते, यस्य शाचब्ददकः 

अर्ाः उदनतायुक्तमागास्य ग्रामः ।  

द्वादर्र्िाब्द्ां प्रौ्ोचगकीद्वयम ्अचप ि 

र् लीसम्बद्धाचन  पररविशनाचन दृश्यन्िे –

द्वारेभ्यः वािायनेभ्यः ि उपररिनायाः 

अचधरिनायाः  ारः कदाचिि ्िोरणरे्ष ु

चनपात्यिे स्म । इद ंवास्िकुलायाः 

िापाकारं रूपम ्आसीि ्।  

 

 

(2) चनमाशणकाये श्वेिाश्मिणूशस्य प्रयोगः   

वचधशिः । इदम ् अत्यतु्कृटम ् अश्मिणूं 

 वचि स्म, यचस्मन ् पार्षाणस्य खण्डानां 

मलेनेन कंकरीट इत्यस्य चनमाशण ं  वचि  

स्म । अनेन कारणने चवर्ालप्रारूपाणां 

चनमाशणं सरलिया िीव्रिया ि जायमानम ्

आसीि ्।  

 

 

 

मचददराणां  मसचजदानां जलाशयानां ि 

चनमााणम ् 

मचन्दराणां यवनमचन्दराणां ि चनमाशणम ् अिीव चवचर्टपद्धत्या चक्रयिे स्म यिोचह िाचन 

उपासनायाः स्थलाचन आसन ्। िाचन स्वस्य संरक्षकस्य र्िेः धन-व  वस्य  चि ावस्य 

ि अचप प्रदर्शनं कुवशचन्ि स्म । उदाहरणाथं राजराजशे्वरमचन्दरं स्वीकिुं र्क्यिे । एकस्माि ्

चद्विीयस्य चित्रस्य क इचि  ागस्य अचप ि 

चद्विीयचित्रस्य ख इचि  ागस्य  िलुनां 

पञ्िमचित्रस्य क इचि  ागेन अचप ि 

पञ्िमचित्रस्य ख इचि  ागेन सह कुवशन्िु । 

 

 

 

 

चित्रम ्– ५ ख 

िोरणस्य चवर्दु्धरूपम ्

अलाई-द्वारस्य िोरणम ्

(प्रारचम् क-

ििदुशर्र्िाब्ददी), 

कुव्वि-अल-इस्लाम- 

यवनमचन्दरम ् 

दहेली ।  

 

चित्रम ्– ६ 

आगरादगुे जल-

द्वारचनमाशणस्य कलां 

दर्शयि ्चकमचप  

चित्रम ्। इद ं

अकबरनामािः 

सङ्कचलिाम ्अचस्ि । 

 

 

नचत्रम् - ५ क 
तोरणस्य  अथवा वृत्तखण्डस्य नवशुद्धं रूपं 
तोरणस्य मध्ये “तोरण” अनिरचनायााः भारं 

तोरणस्य आिारनशलायां ननपातयनतत । 

? ज्ापयन्ि ु यि ् कमशकराः चकं कुवशन्िः 

सचन्ि, काचन  काचन र्स्त्राचण  दचर्शिाचन 

सचन्ि िथा ि पार्षाणानां वहनाय केर्षां 

साधनानां प्रयोगः कृिः अचस्ि ।  
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अच लेखाि ् एिस्य चवर्षयस्य सङ्केिः उपलभ्यिे यि ् एिस्य मचन्दरस्य चनमाशण ं राजाराजदवेः स्वस्य इटदवेस्य 

राजराजशे्वरस्य उपासनाहिेोः कृिवान ् आसीि ् । अवधानं यच्छन्ि ु यि ् राज्ः िस्य 

इटदवेस्य ि नामनी प्रायः समाने एव स्िः  जिः । राजा एिादृर् ं नामकरणम ् एिदथं 

कृिवान ् यिोऽचह एिि ् नाम मङ्गलकारर आसीि ् िथा ि राजा आत्मानं ईश्वररूपेण 

दर्शचयिमु ् इच्छचि स्म । धाचमशकस्य अनषु्ठानस्य माध्यमने मचन्दरे एका दवेिा 

(राजाराजदवेः) अपरायाः देविायाः(राजराजशे्वरः) सम्माननं करोचि स्म । सवरे्षां 

चवर्ालिमानां मचन्दराणां चनमाशण ं राजानः कारयचन्ि स्म । मचन्दरस्य अन्यलघदुवेाः 

र्ासकस्य सहयोचगनां िथा ि अधीनस्थानां दवेीदवेाः आसन ्। एिि् मचन्दरं र्ासकस्य 

िस्य ि सहयोचगच ः र्ाचसिचवश्वस्य चकमचप लघरुूपम ् एव आसीि् । यथा िे 

राजकीयमचन्दरेर्ष ुएकत्री यू स्वदवेानाम ्उपासनां कुवशचन्ि स्म िेन इत्थं प्रिीयिे स्म यि् िे 

दवेानां न्यायचप्रय ंर्ासनम ्एव लोके अनसुरन्िः स्यःु ।  

मचुस्लमर्ासकाः अथवा सम्राजः “वयम ् आत्मानं  गविः अविार िूाः स्मः” इचि 

घोर्षणां न कुवशचन्ि स्म परन्ि ुिारसीराजस ायाः इचिहासेर्ष ु“अल्लाह इत्यस्य छाया” इचि 

रूपेण र्ासकस्य वणशनम ्अचस्ि । दहेल्याः कस्यचिि ्एकस्य यवनमचन्दरस्य अच लेखिः 

ज्ायिे यि ् अल्लाहः अलाउद्दीनं र्ासकरूपेण एिदथं चििवान,् यिोचह िचस्मन् 

अिीिकालस्य महिां चवचधकिॄशणां मसूायाः सलेमानस्य ि चवचर्टिाः चव्मानाः  

आसन ् । सवरे्ष ु श्रष्ठयोः चवचधकत्रोः वास्िकुारः ि अल्लाहः स्वयम ् आसीि ् । सः 

अव्यवस्थां दरूीकृत्य चवश्वस्य सजृनं  कृिवान ् िथा ि  काचञ्िि ्  व्यवस्थां समरूपिा 

सन्िलुनं ि  स्थाचपिवान ्।  

प्रत्येकं राजवरं्स्य सत्तारूढे सचि राजा र्ासक ावस्य स्वन चिकेर्ष ुअचधकारेर्ष ुबलाघािं 

कृिवान् । उपासना-स्थानानां चनमाशणं र्ासकेभ्यः ईश्वरेण सह स्वघचनष्ठसम्बन्धानाम ्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नचत्रम् – ७ 

स्वकीयां 
नूतनराजिातयां 

शाहजहांनाबाद े

(१६५०-५६) 

शाहजहांद्वारा 

ननर्ममतस्य 

जामीयवनमनतदर

स्य योजना ।  

 

कश्चि राजकीयः 

वास्तुचशल्पी 

र्ाहजहााँ इचि 

मगुल-र्ाकस्य 

इचिहासकारः 

र्ासकम ्

“साम्राज्यस्य धमशस्य 

ि कायशर्ालायाः 

वास्िचुर्ल्पी” इचि 

उद्घोचर्षिवान ्। 
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उद्घोर्षणायाः अवसरं ददाचि स्म । एिादृश्यः उद्घोर्षणाः िीव्रिया पररविशमान-राजनीिेः 

सन्द  ेमहत्त्वपणूाशः आसन ्। र्ासकाः चवदरु्षभे्यः धमशचनष्ठजनेभ्यः आश्रयं दत्तवन्िः अचप 

ि स्वस्य राजधानीः नगराचण ि महत्त्वपणूशसांस्कृचिककेन्द्ररे्ष ु पररविशचयिुं  प्रयासं 

कृिवन्िः । एिेन सवणे िेर्षां र्ासनं राज्य ंि ख्यािं जािम ्।  

एिि ्व्यापकचिन्िनम ्आसीि् यि ् न्यायचप्रयस्य राज्ः राज्यम ्एिादृर् ं चवष्यचि, यत्र 

समचृद्धः  चवष्यचि  यत्र ि पयाशप्तरूपेण वचृटः  चवष्यचि । अनेन एव प्रकारेण कूपानां 

जलार्यानां ि चनमाशणने बहुमलू्यस्य जलस्य उपलब्दधिाकायशस्य बहु प्रर्संा चक्रयिे  

स्म । र्ासकः इल्ििुचमर्ः दहेली-ए-कुहना इत्यस्य पाश्वे एव चवर्ाल-जलार्यस्य 

चनमाशणं कृत्वा व्यापकं सम्मानं प्राप्तवान ् । अयं चवर्ालजलार्यः “हौज-ए-सलुिानी” 

इचि अथवा “राज्ः िडागः” इचि उच्यिे स्म । र्ासकाः प्रायः समान्यजनानां कृिे 

बहृिाम ्एवञ्ि लघनूां जलार्यानां िडागाना ंि चनमाशणं कारयचन्ि स्म । चकं  वन्िः 

एिं ििृीय अध्यायस्य प्रथम े मानचिते्र अन्वटुे ं र्क्नवुचन्ि ? र्ासकाः प्रायः 

समान्यजनानां कृिे बहृिां लघनूां ि  जलार्यानां िडागानां ि चनमाशण ंकारयचन्ि स्म । 

कदाचिि ्कदाचिि ् िे कस्यचिि ् मचन्दरस्य यवनमचन्दरस्य (सप्तम े चित्रे जामीमसचजद 

इत्यस्य लघजुलार्ये ध्यानं यच्छन्ि)ु अथवा गरुुद्वारस्य ि  ाग िूाः इचि  वचन्ि स्म । 

गरुुद्वारा चसक्खानां एकचत्रि वनस्य उपासनायाः ि स्थान ं  वचि, अटम े चिते्र द्रटु ं

र्क्नवुचन्ि । 

मचददराचण चकमरं् नष्टीकृताचन ?  

राजानः मचन्दराणां चनमाशण ंस्वस्य र्िेः धनसम्पदः ईश्वरं 

प्रचि चनष्ठायाः ि प्रदर्शनाथं कुवशचन्ि स्म । एिादृश्याम ् 

अवस्थायाम ्अयं चवर्षयः आश्चयशजनकः न प्रचि ाचि यि ्

यदा िे अन्येर्षां राज्येर्ष ुआक्रमण ं कृिवन्िः, िदा प्रायः 

एिादृर्ाचन  वनाचन िेर्षां आक्रमणानां केन्द्राचण आसन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नचत्रम ्-८ 

हरमंदरसाहब इनत  

(स्वणणमनतदरम्) 

अनप च तस्य 

पनवत्रसरोवराः, 

अमृतसराः  

 

जलस्य मिर्त्तवम ्

आबाद” िथा ि 

“आबादी” इचि 

िारसीर्ब्ददौ “आब” 

इत्यिः व्यतु्पन्नौ स्िः 

ययोः अथशः “जलम”् 

अचस्ि । आबाद-

र्ब्ददः िस्य स्थानस्य 

कृिे प्रयजु्यि ेयत्र 

वचस्िः स्याि ्। एिस्य 

कश्चन अन्यः अथशः 

समचृद्धः इत्यचप अचप 

अचस्ि । “आबादी” 

इत्यस्य जनसङ्ख्या 

समचृद्धः ि इचि द्वौ 

अथौ अचप  विः । 
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नवम्याः र्िाब्द्ाः आरम्  े यदा पांड्यनराजा श्रीमरश्रीबल्ल ः श्रीलङ्कायाः उपरर 

आक्रमण ंकृत्वा राजासेनप्रथम ं(८३१-८५१)पराचजिवान ्आसीि,् िस्य चवर्षये बौद्धच क्षःु 

अचप ि इचिहासकारः धम्मचकचत्तः चलचखिवान ्यि,् “सवाशचण बहुमलू्याचन वस्िचून अनयि् 

--- रत्नमहले स्थाचपिस्वणशचनचमशिबदु्धस्य मचूिं --- अचप ि चवच न्नमिेर्ष ुस्थाचपिसवुणशस्य 

प्रचिमाः – सः एिाचन सवाशचण स्वायत्तीकृिवान ् ।” एिस्माि् चसंहलीर्ासकस्य 

आत्माच मानः आहिः अ वि ्येन िस्य कृिे अस्य प्रचिकारः स्वा ाचवकः आसीि् । 

सेनचद्विीयः स्वकीयं सेनापचिं पाण्ड्यानां राजधान्याः “मदरुयी” इत्यस्याः उपरर आक्रमण ं

किुशम ्आचदटवान ् । अचस्मन ्अच याने बदु्धस्य स्वणशमिेूः अन्वरे्षणस्य प्रत्यानयनस्य ि 

महत्त्वपणूाशः प्रयासाः सचम्लचििाः आसान ्।  

अनेन एव प्रकारेण एकादर्र्िाब्द्ाः प्रारम्  े यदा िोलराजा राजने्द्रप्रथमः स्वस्य 

राजधान्यां  चर्वमचन्दरस्य चनमाशण ं काररिवान ् आसीि् िदा सः पराचजिर्ासक ः 

पररहृिाच ः उत्कृटप्रचिमाच ः एिि ् पणू ं कृिवान ् । कस्याचञ्िि ् अपणूाशयां सचू्यां 

िालकु्येभ्यः प्राप्ता काचिि ् सयूशपीचिका, गणेर्मचूिशः अचप ि दगुाशयाः अनेकाः मिूशयः, 

पवूीिालकु्येभ्यः प्राप्ता काचिि ्नंदीमचूिशः, उडीसायाः कचलङ्गिः प्राप्ता   रवस्य   रव्याः 

ि एका प्रचिमा िथा ि बङ्गस्य पालेभ्यः प्राप्ता कालीदवे्याः प्रचिमा इचि सवं सचम्मचलिम ्

आसीि ्।  

सः गजनीदेर्स्य र्ासकः महमदूः राजने्द्रप्रथमस्य समकाचलकः आसीि ् ।  ारिे 

स्वकीयानाम ्अच यानानां काले पराचजिानां राज्ां मचन्दराचण अपचवत्राचण कृिाचन । अचप 

ि िेर्षां धनाचन मिूीः अपहृिवान ्। िचस्मन ्काले र्ासकः महमदूः महि्त्वपणूशः र्ासकः न 

आसीि,् परन्ि ुमचन्दराचण नटीकृत्य चवर्रे्षिया सोमनाथमचन्दरं सः कश्चन महान ्यवनयोद्धा 

अचस्ि इचि श्रेयसः प्राप्तेः प्रयासं कृिवान ् । मध्यमकालस्य राजनीचिक-संस्कृिौ 

अचधकिराः र्ासकाः स्वस्य राजनीचिकबलस्य स चनकसिलिायाः ि प्रदर्शन ं

पराचजिर्ासकानाम ् उपासनास्थलेर्ष ु आक्रमणं कृत्वा िाचन उपासनास्थलाचन चवलणु्ि्य 

कुवशचन्ि स्म ।  

 

 

उद्यािाचि, समाचिस्थलाचि दुगााचण ि  

मगुलानाम ् अधीनस्थाः वास्िकुलाः इिोऽचप जचटलिराः अ वन ्  । बाबरः, हूमायूाँ, 

अकबरः. जहांगीरः चवर्ेर्षत्वने र्ाहजहां इचि मगुलर्ासकाः साचहत्य े कलायां 

वास्िकुलायां ि व्यचिगिरूपेण रुचि ं वहचन्ि स्म । बाबरः आत्मकथायाम ्

औपिाररको्ानानां चनमाशण े चवर्षये िेर्षां ि चक्रयान्वयने स्वकीयायाः रुच्याः ि वणशनं  

? राजेतरप्रथमस्य महमुदगजनवी च इत्यनयोाः नीतयाः केष ुरूपेषु समकानलनस्य 

समस्य दानम् आसीत् अनप च केषु रूपेषु एते परस्परं नभन्ााः आसन् ?  
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कृिवान ् अचस्ि  । प्रायः एिाचन उ्ानाचन 

च त्त्या  आवतृ्ताचन  वचन्ि स्म अचप ि 

कृचत्रमकूल्याच ः आयिाकारेर्ष ुििरु्षुश प्राकारेर्ष ु

चव िाचन आसन ् । बाबरः औपिाररकाणाम ्

उ्ानानां योजनास ु िासां चक्रयान्वयने 

प्रारूपस्य सज्जीकरणे स्वरुच्याः वणशनं  

कृिवान ्।  

जहांगीरः र्ाहजहां ि ििरु्षुश चव ागेर्ष ु

चव ाजन-कारणिः एिाचन "िारबाग" अथाशि ्

ित्वारर उ्ानाचन इचि उच्यन्िे स्म । ििुणाशम ्

उ्ानानां चनमाशणस्य परम्परा अकबरस्य 

कालिः आरब्दधा । केर्षाचञ्िि ् सनु्दराणाम ्

ििणुाशम ् उ्ानानां  चनमाशण ं काश्मीरेर्ष ु

आगरायां दहेल्यां ि काररिवन्िौ ।  

     अकबरस्य र्ासनकाले बहुप्रकारकाः 

महत्त्वपणूाशः वास्िकुलात्मकाः नवािाराः 

अ वन ् । अकबरस्य वास्िचुर्ल्पकाराः एिेर्षां 

नवािाराणा ं प्रेरणा ं िस्य मध्य चर्यापवूशजस्य 

ि मरूस्य समाचधस्थलाि ्स्वीकृिवन्िः । हूमायूाँ 

इत्यस्य समाचधस्थले सवाशदौ प्रयिंु दर्शनीयं 

केन्द्रीय ं चर्खरम ् (यि् उच्ििरम ्आसीि)् अचप ि उच्ििरं िोरणयिंु प्रवरे्द्वारं (चपश्िक) मगुलवास्िकुलायाः 

महत्त्वपणूाशचन अङ्गाचन जािाचन । इद ंसमाचधस्थलं कस्यचिि ्चवर्ालस्य 

औपिाररकस्य “िारबाग” इत्यस्य मध्य े चस्थिम ् आसीि ् । एिस्य 

चनमाशणम ्अटौ स्वगाशः अथवा हश्ि-चवचहश्ि इचि कस्याचञ्िि ्परम्पराया ं

जािं आसीि ्यस्या ंएकः केन्द्रीयकक्षः अटच ः प्रकोष्ठ ः आवतृ्तः  वचि 

स्म । एिस्य  वनस्य चनमाशण ंरि-चसकिा-पार्षाण ः जािः आसीि ्एिस्य 

िटप्रान्िाः श्वेिपार्षाण ः (चसिराजाश्म ः) चनचमशिाः आसन ् ।  

चित्रम ् - १०  काबलेु िारबाग 

इत्यस्य रिनां कुवशिः बाबरस्य 

१५९० िमवर्षशस्य  काचिि ्

चित्रकला  । ध्यायन्िां कीदृर् ेमागे 

परस्परं किशयन्िी कूल्याः िारबाग 

इत्यस्य योजनां चवचर्ट ंकरोचि ।  

चित्रम ्– ११ 

१५६२  अचप ि १५७१ इचि 

वर्षाशभ्यन्िरे मध्ये चनचमशिे हमायूाँ 

इत्यस्य स्मारकम ्। चकं  वन्िः  

कुल्याः द्रटु ंर्क्नवुचन्ि ?  
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र्ाहजहांवयशस्य र्ासनकालस्य अवधौ मगुलवास्िकुलायाः चवच न्नाचन ित्त्वाचन 

एकचस्मन ् चवर्ाले सद्भावपणू े संशे्लर्षण े मचेलिाः । र्ाहजहां इत्यस्य र्ासनकाले 

चनमाशणकायाशचण चवर्रे्षरूपेण आगरायां दहेल्यां ि अनवरिम ्अिलन ् । सावशजचनकायाः 

व्यचिगिायाः  ि स ायाः हिेोः समारोहकक्षाणां (दीवान –ए – खास अचप ि दीवान – 

ए – आम) योजना अिीव सावधानीपवूशकं चनमीयिे स्म ।  कचस्मचञ्िि ्चवर्ाले प्राङ्गणे 

चस्थिाः एिाः राज्यस ाः चिचहल-सिुनु इचि अथवा ित्वाररंर्ि् स्िम् ानां स ा वनाचन 

इचि अचप उच्यन्िे स्म ।  

र्ाहजहां इत्यस्य स ा- वनाचन चवर्ेर्षरूपेण यवनमचन्दरसदृर्ाचन चनचमशिाचन आसन ् । 

िस्य चसंहासनं यचस्मन ् मञ्िे स्थाचपिम ् आसीि ् सः चकबला (नमाज इचि काले 

मचुस्लमजनानां परुस्था चदर्ा) इचि उच्यिे स्म यिोचह यचस्मन् समये राजस ा िलचि स्म 

िचस्मन ् समये प्रत्येकं जनः िाम ् अच मखुी यू एव उपचवर्चि स्म । एिेर्षां 

वास्िकुलात्मकानाम ्अच लक्षणानाम ्एिं प्रचि सङ्केिः  वचि स्म यि ्राजा पचृथव्याम ्

ईश्वरस्य प्रचिचनचधः आसीि ्।  

र्ाहजहांवयशः दहेल्याः रिदगुशस्य स्वस्य नवचनचमशिराजस ायां राजकीयस्य न्यायस्य 

चवचर्टराजस ायाः ि अन्िःसम्बन्धे बहुबलं दत्तवान ् । सम्राजः चसंहासनस्य पषृ्ठिः 

चपिरा-दरूा इत्यस्य जचटिकायशस्य काचञ्िि ् र्ङ्ृखलां चनचमशिा आसीि् यस्याम ्

“आचिश यस” इचि पौराचणकः यनूाचनदवेः वीणां वादयन ्चिचत्रिः आसीि ्।  

चित्रम ्– १२ 

दहेल्यां दीवान –ए-आम 

इत्यचस्मन ्चसंहासनस्य 

प्रान्ि ागः । एिस्य चनमाशण ं

१६४८ िमे वर्ष ेपणू ं 

जािम ्। 

नपतरा-दरूा 

 उत्कीणण-श्वेतशैलानाम ्

अथवा नसकता-

पाषाणानाम् उपरर 

नानावणणयुक्तान ्

दढृपाषाणान् योजनयत्वा 

ननर्ममतानन सुतदरानण 

अलङ्कृतानन च 

प्रारूपानण ।  
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इत्थं मन्यिे स्म यि ्“आचिश यस” इत्यस्य सङ्गीिम ्आक्रामकान ्पर्नू ्अचप र्ान्िान ्

किुं र्क्नोचि अचप ि िे र्ाचन्िपवूशकं परस्परं वसचन्ि । र्ाहजहांवयशस्य 

सावशजचनकस ा वनस्य चनमाशणम ् एिि ्सिूयचि स्म यि ् न्यायकाले राजा उच्िवगषः 

चनम्नवगषः ि सह समानव्यवहारं कररष्यचि िथा ि सव े जनाः परस्परं सद्भावने सह 

स्थास्यचन्ि ।  

र्ाहजहां इत्यस्य र्ासनस्य आरचम् कवर्षरे्ष ुराजधानी आगरा आसीि् । अचस्मन ्नगरे 

चवचर्टवगाशः स्वस्य गहृाणां चनमाशणं यमनुायाः िीरेर्ष ु काररिवन्िः आसन् । एिेर्षां 

चनमाशणम ् “िारबाग” इत्यस्य रिनायाः समम ् एव औपिाररको्ानानां मध्ये कृिम ्

आसीि ्।“िारबाग” इत्यस्य योजनायाः अन्िगशिम ्एव च न्नप्रकारस्य उ्ानाचन अचप 

आसन् याचन इचिहासकाराः “नदी-िट-उ्ानाचन” इचि कथयचन्ि । एवचंवधे उ्ाने 

चनवासस्थानम ्“िारबाग” इत्यस्य मध्ये न आसन् अचपिु नदीिटानां नाचिदरेू उ्ानस्य 

सवशथा िटे एव  वचि स्म ।  

र्ाहजहां स्वर्ासनस्य  व्यिमा वास्िकुलात्मकोपलचब्दधः िाजमहल इत्यस्य मानचित्रे 

नदी-िटो्ानस्य योजनाम ् (मापरूपम)् अनसुिृवान् । अत्र श्वेिमचणचर्लायाः  

यवनमतृ्यसु्मारकः नदीिटस्य एकचस्मन ् प्रान्िदरे् े  िथा ि उ्ानम ् एिस्य दचक्षणे 

चनचमशिम ्आसीि ् । र्ाहजहां नदीिटे सवरे्षाम ्अच जािानां प्राचप्तं चनयन्त्रचयिमु ्एिि ्

वास्िकुलात्मकरूपेण चवकचसिवान् । सः दहेल्यां र्ाहजहांनाबाद े यि् निूनं नगरं 

चनमाशचपिवान ् िचस्मन ् राज वनं नदीिटे चस्थिम ् आसीि ् । केवलं 

चवचर्टकृपाप्राप्ताच जािानां कृिे यथा िस्य ज्येष्ठपतु्रस्य दाराचर्कोहस्य कृिे एव नदीं 

यावि ्गन्िमु ्आज्ा आसीि ्। अन्य ः सवषः स्वस्य गहृस्य चनमाशण ंयमनुानदीिः दरेू नगरे 

करणीयं  वचि स्म ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्– १३ 

आगरास्थं िाजमहल इचि 

यवनसमाचधस्थलम,् यस्य 

चनमाशणम ्१६४३ िमे वर्ष े

पणूशम ्अ वि ्। 
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चित्रम ्– १४ 

एकस्मात ्मानचित्रात ्आगरायाः नदीतट-उ्ान-नगरस्य पुनका चल्पतं दृश्यम ्। अविानं यच्छदतु यत ्करं् 

यमुनायाः द्वयोः तटयोः अचभजातानाम ्उ्ान-प्रसादाः चस्र्ताः सचदत ।  ताजमहल िचत वामपके्ष अचस्त । 

१५ चिते्र प्रदत्तदेहल्याः शाहजहांनाबादस्य मापरूपस्य तुलनाम ्आगरायाः मापरूपेण सह कुवादतु  ।   

 

              यमुना-नदी 

चित्रम ्– १५ 

१८५० तमस्य वषास्य शाहजहांनाबास्य चकमचप मानचित्रम ्। राज्ञः चनवासः कुत्र अचस्त ? नगरं बहुसघनम ्

िचत प्रतीयते परदतु चकं भवदतः अत्र महाचदत उ्ानाचन अचप  द्रषु्ट ंतर्ा ि मुख्यमागं जामीयवनमचददरं ि 

अदवेषु्ट ंशक्नुवचदत ।  
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के्षत्राचण साम्राज्याचन ि  

अटम्याः अटादश्याः ि र्िाब्द्ाः मध्ये यदा चनमाशणसम्बद्धास ु गचिचवचधर्ष ु वचृद्धः 

जािा, िदा चवच न्नके्षत्राणां मध्ये चविाराणाम ् अचप पयाशप्तमात्रया आदानं प्रदानं ि 

अ वि् । एकस्य के्षत्रस्य परम्पराः अपरेण के्षते्रण अङ्गीकृिा  । उदाहरणाथं चवजयनगरे 

राज्ां गजर्ालासु बीजापुरस्य गोलकंुडासदृर्ानां पाश्वशस्थानां साम्राज्यानां 

वास्िकुलात्मकर् ल्याः अिीव प्र ावः अ वि ्। र्षष्ठाध्याये पश्यन्ि ु। मथरुायाः समीपे 

चस्थिे वनृ्दावने चनचमशिमचन्दराणां वास्िकुलात्मकर् ली ििेहपरुसीकरी इत्यस्य 

मगुल वन ः सह बहुसाम्यिां  जन्िे स्म ।  

चवर्ालसाम्राज्यानां चनमाशणने चवच न्नक्षेत्राचण िेर्षां र्ासनस्य अधीनाचन जािाचन । एिेन 

कलात्मकरूपाणां वास्िकुलात्मकर् लीनां ि परस्परसंवधशने साहाय्यं लब्दधम ्।  

 

मगुलर्ासकाः स्वस्य  वनानां चनमाशण े के्षत्रीयवास्िकुलात्मकर् ल्याः स्वीकरणे 

चवर्ेर्षिया दक्षाः आसन ् । उदाहरणाथं बङ्ग ेस्थानीय ः र्ासक ः िणृकुटीरस्य समान-

दर्शनीयायाः छदःे चनमाशण ं काररिम ् । मगुलर्ासकेभ्यः एिि् “बाङ्गला-

गोलाकारचर्खरम ् एिावि् अरोिि ् यि ् िे स्वस्यां वास्िकुलायाम ् एिस्य प्रयोग ं

कृिवन्िः । अकबरस्य राजधानी ििेहपरुसीकयाशः बहुर्ष ु वनेर्ष ु गजुशरस्य मालवायाः ि 

वास्िकुलात्मकर् लीनां प्र ावः दृश्यिे ।   

१६ नचत्रम ् 

वृतदावने गोववददवेस्य 

मनतदरस्य अततभाणगाः 

१५९०, एतस्य 

मनतदरस्य ननमाणणं 

रक्तनसकता-पाषाणानन 

अभवत् । द्वयोाः 

प्रनतच्छेददतोरणयोाः 

अविानेन पष्यततु, 

याभ्याम् एतस्य 

उच्चाततच्छद्ााः ननमाणणं 

कृतम् आसीत् । 

वास्तुकलायााः इयं शैली 

उत्तर-पूवी-ईराताः आगता 

अनप च फतेहपुरसीक री 

इत्यत्र एतस्य प्रयोगाः 

कृताः आसीत ्।  
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अटादर्र्िाब्द्ाः  आरभ्य मगुलर्ासकानां सत्तायाः 

िाक्िक्यचवरचहिायाः अनन्िरम ्अचप िेर्षाम ्आश्रये चवकचसिायाः 

वास्िकुलात्मकर् ल्याः चनरन्िरप्रयोग े अचिष्ठि ् अचप ि 

अन्यर्ासकाः यदा आत्मनः राज्यस्थापनस्य प्रयासं कृिवन्िः िदा 

िे एिां र् लीम ्एव अङ्गीकृिवन्िः ।  

 

 

 

 

17- चित्रम ् फतेहपुरसीकयााः जोिाबायीमहालये छदेः  

चवस्तारं  वहदतः अलङ्कृतस्तम्भाः  उपस्तम्भाः ि । एते 

गुजारके्षत्रस्य वास्तुकलात्मकपरम्पराभ्यः प्रभाचवताः सचदत ।  

आकाश ंस्पशृनतत क्राईस्टमनतदरानण 

 
द्वादशताब्दीताः फ्ांसदशेे आरनभभकभवनानाम ् अपेक्षया उच्चतराणाम् अल्पभारयुक्ताना ं च  क्राईस्टमनतदराणां  

ननमाणणस्य प्रयासााः प्रारब्िााः । वास्तुकलायााः इयं शैली “गोनथक” नाम्ना ज्ञायते । अस्यााः शैल्यााः वैनशष्यानन 

सनतत  कण्टदकला-तोरणानन, वणणयुक्तस्य काचस्य प्रयोगाः, यनस्मन् प्रायाः बायीनबलताः गृहीतदशृ्याना ं नचत्रणम् 

अनस्त तथा च उड्यमानााः पुश्ते इनत । दरूताः एव दशृ्यमानााः उच्च-शङ्वग्र-स्तभभााः अनप च घण्टायुक्तााः स्तभभााः 

पश्चात् योनजतााः सनतत । अस्यााः वास्तुकलात्मकशैल्यााः सवोत्कृष्टज्ञातेषु उदाहरणेष ु पेररसदशेस्य एकं 

नाटे्रडमक्राईस्टमनतदरम् अनस्त ।  

? प्रथमे नचत्रे एकं दनृष्टपातं कुवणततु अनप च घण्टायुक्तानां बुजण इत्येतेषाम् अतवेषणस्य प्रयासं कुवणततु ।  
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कल्पनां कुवादतु  

भवान ् चशल्पकारः  अचस्त अचप ि भूचमतः पचिाशत्मीपररचमतो 

स्र्ाने वेणुदण्डस्य रज्जोः ि सहायतया चनचमातस्य काष्ठस्य 

एकचस्मन ्लघुतरे मचिे चस्र्तः अचस्त । भवता कुत्बमीनार ित्यस्य 

प्रर्मस्य प्रादतभागस्य अिः एकः अचभलेखः योजनीयः अचस्त । 

भवान ्एतत ्कायं करं् कररष्यचत ?  

 

१ वास्तुकलायाः “अनुप्रस्र्टोडाचनमााण-चसद्धादतः “िापाकार-चसद्धादततः केन 

प्रकारेण चभदनः अचस्त ।  

२ “चशखरः” ित्यस्मात ्भवतां कः अचभप्रायः अचस्त ?  

३ “चपतरा-दूरा” िचत चकम ्अचस्त ?  

४ कस्यचित ्मुगलिारबाग ित्यस्य काः मुख्याः चवशेषताः सचदत ?  

 

५ कस्माचच्ित ्मचददरात ्एकस्य राज्ञः महत्तायाः सूिना करं् लभ्यते ?  

६ देहल्यां शाहजहः दीवान –ए – खास ित्यचस्मन ्अचभलेखे उक्तम ्अचस्त –“यचद 

पृचर्वयां कुत्रचित ्स्वगाः अचस्त तचहाः सः अत्र एव अचस्त, अत्र एव अचस्त, अत्ररव  

अचस्त ? ियं िारणा कर्म ्अभवत ्?  

७ मुगलराजसभातः एतस्य चवषयस्य सङ्केतः करं् लभ्यते यत ्सम्राजः िचनभ्यः 

चनिानेभ्यः शचक्तशाचलभ्यः कृषकजनेभ्यः ि समानदयायस्य प्राचप्ः भचवष्यचत ?  

८  शाहजहांनाबादे नूतनस्य  मुगलनगरस्य योजनायां यमुनान्ाः का भूचमका  

आसीत ्?  

 

 

 

पुनः स्मरदतु 

 

 

 

 

 

बीज-शब्दाः  

सभपूणं पाठं परठत्वा 

षण्णां शब्दानाम् 

एकां सूचीं ननमाणततु । 

एतस्यां प्रत्येकं कृते 

एतस्य तकण स्य 

पुरस्सरं ज्ञापनीयं यत् 

भवतताः तस्य शब्दस्य 

चयनं दकमथं 

कृतवतताः, एकेन 

वाक्येन नलखततु ।  
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९  अ्त्वे िचननः शचक्तशाचलनः ि जनाः चवशालगृहाणां चनमााणं कारयचदत। 

अतीतकाले राज्ञां तेषां राजपुरुषाणां ि चनमााणाचन  केष ुअरे्षु एतेभ्यः  

चभदनाचन आसन ्?  

१०  ितुरे् चिते्र दृचष्टपातं कुवादतु । िद ंभवनं कर्म ्अ् तीव्रगत्या 

चनमाापचयतंु शक्यते ?  

 

११ जानदतु यत ्चकं भवतां ग्रामे अर्वा नगरे कस्यचित ्महापुरुषस्य काचित ्

प्रचतमा चकमचप स्मारकं ि अचस्त ? एतत ्तत्र चकमरं् स्र्ाचपतम ्अचस्त  ? 

एतस्य  प्रयोजनं चकम ्अचस्त ?  

१२ स्वस्य पररवेशे चव्मानस्य कस्यचित ्उ्ानस्य पयाटनस्र्ानस्य ि यात्रां 

कृत्वा तस्य वणानं कुवादतु । केषु अरे्षु एताचन मुगलो्ानानां समानाचन 

चभदनाचन ि सचदत?  

  

आगच्छदतु चविारयामः 

आगच्छदतु कृत्वा पश्यामः   

 

 

 

 

 


