
75 
 

 

 

 

 कश्चन यात्री कस्यचित ् एकस्य मध्यमयगुस्य नगरस्य यात्राां कतुुम ् आगतः अचस्त । तस्य 

नगरस्य चिषये कीदृशीः आकाङ््कषा स्िमनचि स्थापचयष्यते ? एषः चिषयः एतचस्मन ् तथ्ये 

आचितः भिचत यत ् तत ् नगरां कथांचिधम ् आिीत,् चकां  तत ् मचदिरनगरम ् आिीत् अथिा  

प्रशािचनककेदरम ्आिीत,् चकञ्िन िाचिचययकां  नगरां, चकञ्िन पत्तननगरम ्अथिा चकचञ्ित ्

अदयप्रकारकां   नगरम ्आिीत ्। िस्ततुः अनेकाचन नगराचि युगपििे अनेकप्रकारकाचि आिन ्

यथा - ताचन प्रशािचनकनगराचि तथा ि मचदिरनगर ः िह एि िाचिचययककायुकलापानाम ्

अचप ि चशल्पोत्पािनस्य केदराचि अचप आिन ्।  

 

६  नगराणि वणिजः णिणपिजनाः च   

चचचचतच ;’च   

 

 

 

 

मानणचत्रम् – १ 

 मध्ये दणििे च 

भारते वाणिज्यस्य 

णिपिकाययस्य 

काणनचन 

प्रमुखकेन्द्राणि ।   
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प्रशासनिककेन्द्रानि  

चितीये अध्याये भिदतः िोलिांशस्य चिषये पचितिदतः । आगच्छदत,ु ियां स्िकल्पनाधारेि 

िोलराज्ाां राजधादयाः तांजािरूस्य यात्राां कतुुं िलामः यथा िा िहस्रां िषभे्यः पिूमु ्आिीत ्। 

िष ेिािशमािेष ुप्रिहिशीला कािरेीनिी एतस्य िदुिरनगरस्य पार्श्ुतः प्रिहचत ।  

राजा राजराजिोलिारा चनचमुतस्य राजराजरे्श्रमचदिरस्य घण्ाः निुदतः ियूदते । जनाः 

नगरस्य िास्तकुारस्य कुां जरमल्लनराजराजपेरूथच्िनस्य िास्तकुलायाः प्रशांिाां कुिदुतः 

िादताः न भिचदत । ियां िास्तकुारस्य नाम एतिथुं जानीमः यतोचह िः गििे स्िकीयां नाम 

मचदिरस्य चभत्तौ उत्कीििुान ्। मचदिरस्य अदतः चकमचप एकां  चिशालां चशिचलङ््कगां स्थाचपतम ् 

अचस्त ।  

एतत ् मचदिरम ् अचतररच्य नगरे अनेके राजप्रिािाः िचदत, यषे ु अनेके मणडपाः चनचमतुाः 

िचदत । राजानः एतेष ुमणडपेष ुराजिभाः कुिचुदत स्म । इतः एि ते स्िस्य अधीनस्थजनानाां 

कृते आिशेान ्प्रेषयचदत । नगरे ि दयचशचिराचि अचप चनचमतुाचन िचदत ।  

नगरां तेषाां चिपचिनाां चियाकलाप ः परूरतम ् अचस्त, यत्र अदनस्य उपस्करािाां िस्त्रािाम ्

आभषूिानाां चिियिां जायमानम ्अचस्त । नगरस्य कृते जलस्य आपचूतुः कूपेभ्यः तडागभे्यः 

ि भिचत । तांजािरूस्य तस्य ि चनक्िचतुनगरस्य उर यरूस्य िालीयतदतिुायाः मचदिरस्य 

उत्ििस्य कृते ध्िजां चनमाुतुां िस्त्रां राज्ः अचभजातिगसु्य ि कृते उत्तमां कापुचिकिस्त्रां 

जनिाधारिस्य ि कृते स्थलूां कापाुचिकां  िस्त्रां चनमाुदतः िचदत । इतः नाचतिरेू स्िामीमलायी 

इत्यचस्मन ् स्थपतयः अथिा मचूतुकाराः उत्तमानाां  काांस्यप्रचतमानाां  उदनतानाां िदुिरािाां 

घण्ा- धात-ुिीपकानाां चनमाुिां कुिदुतः िचदत न ।  

मन्दिरनगरं तीर्थकेदरं च   

तांजािरूः कस्यचित ्मचदिरनगरस्य अचप उिाहरिम ्अचस्त । मचदिरनगराचि  नगरीकरिस्य 

एकम ् अत्यदतां महत्त्िपूिुं प्रचतरूपां प्रस्तिुचदत । नगरीकरिां नगरािाां चिकािस्य प्रचिया 

अचस्त मचदिराचि प्रायः िमाजस्य अथुव्यिस्थायाः ि कृते एि अत्यदतां महत्त्िपिूाुचन 

भिचदत स्म । शािकाः चिचभदनििेी-ििेाताः प्रचत स्ि-भचिभािां प्रिशचुयतुां मचदिराचि 

चनमाुपयचदत स्म । ते मचदिरािाां कृते भचूमां धनां ि अनिुानरूपेि यच्छचदत स्म । येषाां 

आयमाध्यमने धाचमकुानषु्ठानाचन चिचधचिधानेन िम्पदनाचन चियदते स्म, तीथुयाचत्रिः 

परुोचहतान ् पचणडतान ् ि भोजयचदत स्म पिोत्ििाः ि आयोययदते स्म । मचदिरस्य 

िशनुाचथुनः अचप िानिचषिाां ि यच्छचदत स्म ।  

 

 

 

 

 

 

भवताां मते जनाः 

तांजावूरम् एकां  महत् 

नगरम् अणस्त इणत 

ककमर्यम् मन्द्यन्द्ते  

स्म ?  



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मचदिरस्य कायुकताुरः मचदिरस्य धनां िाचियये अथुव्यििाये ि चनयोजयचदत स्म । 

शन ः शन ः कालिमेि, महत्याां िङ््क्यायाां परुोचहताः अिुकाः कमकुराः चशचल्पनः 

व्यापाररिः इत्याियः मचदिरस्य तस्य  िशनुाचथुनाां तीथुयाचत्रिाां ि आिश्यकताः 

परूचयतुां मचदिरस्य िमीपस्थषे ु स्थानेष ु िािम ् आरब्धिदतः  । अनेन प्रकारेि 

मचदिरनगरािाां चिकािः अभित ् । अनया रीत्या मचदिरािाां पररतः अनेकेषाां 

नगरािाम ् आचिभाुिः अभित ् । यथा मध्यप्रिशे े चभल्लस्िाचमनः गजुरेु ि 

िोमनाथस्य । काचनिन  अदयाचन महत्त्िपिूाुचन मचदिरनगराचि  तचमलनाडुरायये  

काांिीपरुां मिरु   तथा ि आदरप्रिशे े  चतरुपचतः ि िचदत ।  

तीथुस्थलाचन अचप शन ः शन ः नगररूपेि चिकचिताचन जाताचन । िदृिािनम ्(उत्तर-

प्रिशेः) चतरुिदनमलायी इचत (तचमलनाडुः) एतादृशािाां  नगरािाां ि े उिाहरिे  

स्तः । अजमरेः (राजस्थानम)् िािशशताब््ाां  िौहानराज्ाां राजधानी आिीत ्अचप 

ि कालिमेि मगुलानाां शािने िा “ििूा” मु् यालयः अभित् । इिां नगरां 

धाचमकुिहाचस्तत्िस्य एकम ् उत्कृष्टम ् उिाहरिां प्रस्तौचत । िपु्रचिद्धः िफूी-िांत-

्िाजा-मयुीनदु्दीन-चिश्तीियुः अत्र िािशशताब््ाां चनिािां कृतिान ् ।  अचप ि 

तस्य िशनुाचथुनः िद्धालिः ि ििषेाां िम्प्रिायानाां भिचदत स्म । अजमरेस्य िमीपे 

एि पषु्करिरोिरः अचस्त, यत्र प्रािीनकालात ्एि तीथुयाचत्रिः आगच्छचदत ।  

काांस्यम,् घण्टा-धात ुः, “ल प्तमोम” कौशलम ्

काांस्यां  कश्चन चमिधातःु भिचत, ताम्रस्य राङ््कगा ि इचत धातुियमलेनेन चनचमतुां 

भिचत । घण्ाधातौ राांगा इत्यस्य अनपुातां कस्याचप अदयप्रकारस्य काांस्यतः 

अचधकां  भिचत । अयां घण्ाध्िचनित् ध्िचनम ् उत्पाियचत । िोलकाचलकाः 

काांस्यप्रचतमाः (चितीये अध्याये पश्यदतु) “लुप्तमोम” इचत श ल्या चनमीयदते स्म । 

अस्य प्रचिधेः अदतगतुां ििुप्रथमां चिक्थस्य एका प्रचतमा चनमीयते स्म । एताां 

चस्नग्धमचृत्तकया िम्पिूतुया लेपचयत्िा शोषिस्य कृते त्यययते स्म । यिा िा 

ििुथा शषु्का भिचत स्म तिा िा उष्िीचियते स्म अचप ि तस्याः मचृत्तकायाः 

आिरि े एकां  लघचुच्छरां कृत्िा तस्य चछरस्य माध्यमने िम्पिूुं लयप्राप्तां चिक्थां 

िचहः चनष्कास्यते स्म । पनुः चस्नग्धमचृत्तकायाः ररिे प्रचतरूपे तचत्छरिारेि ि  

चिलयप्राप्तधातुः पयुूते स्म । यिा िः धातःु शीतलीभयू िोिभािम ्अथाुत ्दृढताम ्

उपयाचत स्म तिा चस्नग्धमचृत्तकायाः आिरिां िािधानतया अपिायुते स्म अचप ि 

ततः चनष्काचितप्रचतमाां स्िच्छीकृत्य िीचप्तयिुाां कुिुचदत स्म ।  

?  भिताां चििारानिुारम ्अस्य प्रचिधेः प्रयोगस्य के के लाभाः आिन ्?  

णचत्रम ्- १ 

काांस्यप्रणतमा , 

यस्याां श्रीकृष्िः 

नागरािसां काणियाां 

णनयन्द्त्रीकुवयन ्

दर्शितः अणस्त । 
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लघुनगराणां सजंालम ् 

अष्टमशताब््ाः एि उपमहािीपे अनेकेषाां लघनुगरािाां िांजालां चिस्तारां गच्छचत स्म । 

िांभितः तेषाां प्रािभुाुिः िहृि-्ग्रामभे्यः जातः आिीत ्  । तेष ु िामादयतया एका 

मणडचपका भिचत स्म । पश्चात ् िा एि मणडचपका मणडी इचत उच्यते स्म । यत्र 

िमीपस्थाः ग्रामिाचिनः स्िस्य उत्पािान ् चििेतमु ्आनयचदत स्म । ताि ुएतादृश्यः 

िीथ्यः आिन ् यत्र आपिाः चिपणयः ि आिन ् ये हट्ट इचत उच्यदते स्म । 

एतिचतररच्य चिचभदनप्रकारकािाां कमकुरािाां तथा ि चशचल्पिाां यथा कुम्भकारािाां 

त चलनाां शकुराचनमाुतिॄाां ताडी-चनमाुतिॄाां स्ििकुारािाां काष्ठकारािाां लौहकारािाां 

पाषािकमकुरािाां ि पथृक् पथृक् चिपणयः भिचदत स्म । केिन िचिजः त ु

स्थायीरूपेि नगरे चस्थत्िा स्िकीयां कायुं कुिचुदत स्म, परदत ुकेिन अदये व्यापाररिः 

प्रचतनगरां भ्रचमत्िा  ियिां  चिियिां ि कुिचुदत स्म । पार्श्ुस्थाः िरूस्थाः ि िचिजः 

एतेष ुनगरेष ुस्थानीयम ्उत्पािनां िेतमु ्अचप ि िरूिचतुनाां स्थानानाम ्उत्पािान ्यथा 

घो्काः, लििां कपूुरः केिरः पानां पगुीफलां कृष्िमरीचिका इचत एतादृशान् 

उपस्कारान ्चििेतुम ् आगच्छचदत स्म ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

न्चत्रम ्– २ 

नगरस्य एका न्िपन्णिः 

? स्वस्य जनिदस्य 

नगरािाां सूचीं कुवयन्द्तु 

अणि च 

प्रिासणनककेन्द्रािाां 

मणन्द्दरनगरािाां  

तीर्यकेन्द्रािाां च रूिेि 

तेषाां वगीकरिां कुवयन्द्तु ।  
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िामादयरूपेि कचश्चत ्प्रादताचधपचतः अथाुत ्परिचतुकालस्य भसू्िामी एतेष ुनगरेष ुअथिा 

एतेषाां नगरािाां नाचतिरेू  िगुसु्य आकारिदृशां महालयां रियचत स्म । एतादृशाः 

प्रादताचधपतयः  िचिजाां चशल्पकारािाां तेषाां िाचियय-िस्तषु ुि करस्य चनधाुरिां कुिचुदत 

स्म अचप ि किाचित ्एतेषाां करािाां िङ््कग्रहिस्य  “अचधकारां” तेभ्यः स्थानीयमचदिरेभ्यः 

यच्छचदत स्म, येषाां चनमाुिां  स्ियां त ः अथिा धनाढ्य ः िचिचग्भः काररतां भिचत स्म । 

एतादृशानाम ् अचधकारािाम ् उल्लेखः अचभलेखेष ु कृतः अचस्त ये अ् अचप  

उपलभ्यदते ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

महादतिः लघुिन्णजिः च  

िचिजः अनेकधा भिचदत स्म । तेष ुयायािराः (िप्तम ेअध्याये पश्यदत)ु अचप िचम्मचलताः  

आिन ् । केिन  िचिजः चिशषेरूपेि अर्श्ानाां िचिजः स्िस्य िङ््कघान ् रियचदत स्म 

येषाम ्एकः प्रमखुः भिचत स्म अचप ि िः प्रमखुः तेषाां पषतः अर्श्ियिस्य इच्छुक ः 

योद्धचृभः िह िाताुं करोचत स्म । यतोचह िचिजः अनेकराययेभ्यः िनप्रिशेभे्यः ि गदतव्यां 

भिचत स्म । अतः ते िामादयतया  िमहूान् कृत्िा यात्राां कुिचुदत स्म अचप ि स्िस्य 

चहतानाां रषाथुं िचिक्िङ््कघान ्रियचदत स्म ।   

िचषि-भारते अष्टमशताब््ाां परिचतुकाले ि अनेके एतादृशाः िङ््कघाः आिन ् । तेष ु

ििपु्रचिद्धां “मचिग्रामः” “नानािशेी” ि आस्ताम ् । एतौ िचिक्िङ््कघौ प्रायिीप े

िचषिपिूचेशयया िीनेन ि िाधुम ्अचप िरूिशेां याित् िाचिययां कुितुः स्म । एतिचतररच्य 

िेरट्टयार-मारिाडी-ओििालिदृशाः िमिुायाः अचप आिन,् ये कालिमेि िशेस्य 

प्रधानिचिक्िमहूाः जाताः । गजुरुप्रादतस्य िचिष ु चहदििूचिजः मचुस्लमिोहरा इचत िौ 

 

न्चत्र – ३ काष्ठे 

विलेखयन ्कश्चन 

काष्ठकारः 

णविणिष ुकराधानम ्

अयां राजस्र्ानतः प्राप्तस्य कस्यणचत् दिमिताब्द्ाः अणभिेखस्य साराांिः अणस्त । 

यणस्मन् ताणन िुपकाणन दत्ताणन सणन्द्त याणन मणन्द्दरप्राणधकाररणभः वस्तुरूिेि स्वीकतुुं 

िक्यन्द्ते । िकय रायाां गुड,े विे, सूत्रेषु, कािायसे, नाररकेिषेु, िविे, िूगफिे, णतितैिे 

वस्त्रे च करस्य णनधायरिां कियते स्म । एतदणतररच्य वणिग्क्िु, धातुसम्बद्धवस्तुणविेतृष,ु 

आसवकेष,ु तैि,े िश्वाहारे, अन्नस्य च गोणिषु अणि करस्य णनधायरिां भवणत स्म । 

एतेषु काणनचन राजस्वाणन  तु वस्तरुूिेि काणनचन अन्द्याणन च सािात् धनरूिेि 

स्वीकियन्द्ते स्म ।  

?  अ् णविणिषु सांस्र्ाणितानाां करािाां णवषये  आणधक्यने ज्ञानां प्रापु्नवन्द्तु, एतान् कः 

सङ्गृह्णाणत, ते कर्ां स्वीकियन्द्ते अणि च तेषाां प्रयोगः कस्य काययस्य कृते भवणत ।  
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िमिुायौ िचम्मचलतौ आस्ताम ् । एतौ िौ िमिूायौ ििुरूां रििागरस्य पोताशयेष,ु 

फारिस्य पररखयाम,् पवू्याुफ्रीकयाम,् िचषिपिूचेशययाां िीन ेि िाचिययां कुितुः 

स्म । ते एतेष ु  पत्तनेष ुिस्त्राचि उपस्काराचि ि चििीिन्द्ते स्म तेषाां ि चिचनमये 

अफ्रीकातः ििुिुं हचस्तिदतान ्अचप ि िचषि-पिूचेशयातः िीनतः ि उपस्कराचि 

च्न इचत मचृत्तकायाः नीलपात्राचि रजतां ि आनयचदत स्म ।  

पचश्चमत्स्य नगरेष ुअरचिजनाः फारचिजनाः, िीचनजनाः, यहूचद्दजनाः, िीररयायी-

ईिायी-जनाः ि अििन ् । रििागरस्य पोताशयेष ु चििीताचन भारतीयाचन 

उपस्कराचि िस्त्राचि ि इतालचि-िचिचग्भः िीयदते स्म ततः ि ते ताचन िस्तचून 

अग्रे यरूोपीयािु चिपचिष ुप्रापयचदत स्म । एतेन िाचिययेन पयाुप्तः लाभः भिचत 

स्म  । उष्िकच्िदधीये जलिायौ उत्पाचिताचन उपस्कराचि यूरोपीय-व्यञ्जिािाां 

महत्त्िपिूाुचन अङ््कगभतूाचन आिन ्अचप ि  भारतीयां कापाुचिकां  िस्त्रां िह्वाकषकुां  

भिचत स्म ।  एताचन िस्तूचन एि यरूोपीयिचिजः भारतां याित ् आकृष्य 

आनीतिचदत । कालिमेि िाचिययस्य नगरािाां ि रूपां केन प्रकारेि पररिचतुतम,् 

एतचस्मन ्चिषये ियां शीघ्रमिे अग्रे पचिष्यामः ।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? यर्ा भवन्द्तः अवगन्द्तुां 

िकु्नवणन्द्त, एतणस्मन् 

कािावधौ जनानाां 

वस्तूनाां च  गमनागमनां  

नैरन्द्तयेि चिणत स्म । 

भवताां णचन्द्तनानुसारम् 

अस्य   गमनागमनस्य 

नगरािाां ग्रामािाां च  

जनजीवनां कर्ां प्रभाणवतां 

जातां स्यात् ? नगरेषु 

वसताां कमयकरािाां सूचीं 

कुवयन्द्तु ।  

काबिुः 

काबुिः (वतयमानम् अफगानीस्र्ानम्) षोडििताब्ददीतः स्व-िवयतीयेि णवषम-

भू-दशृ्येन च राजनीणतक-वाणिणज्यकदणृिभयाां  महत्त्विूियः अभवत् । काबुिः 

कन्द्धारः च सुप्रणसद्ध-रेिममागेि सम्बद्धौ आस्ताम ् । एतेन युगिदवे अश्वानाां 

ियणवियिम् अणि मुख्यरूिेि अनेनैव मागेि भवणत स्म । सप्तदििताब्द्ाां 

जौं-बेिरिस्िे-िैवर्शनयरः इणत कश्चन हीरकािाां वणिक् अनुमानां कृतवान ् यत ्

काबुि े प्रणतवषयम् ३०००० रूप्यकािाम् अश्वानाां ियणवियिां भवणत स्म । 

इयां तेष ु कदनेषु  काणचत ् महती राणिः मन्द्यते स्म । काबुितः िुष्कफिाणन 

खजूयराणि कुर्ःआस्तरिाणन स्ःिक्वाणन (प्रणतनवाणन फिाणन) ऊष्ट्रािाां द्वारा 

उह्यन्द्ते स्म अणि च उिमहाद्वीिे तर्ा च अन्द्यभागेषु णविीयन्द्ते स्म । 

एतदणतररच्य िीतदासाः अणि णविेतुम् आनीयन्द्त ेस्म  ।   
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नगरेषु न्िल्पकला 

िीिरस्य चशल्पकाराः ताम्रे रजते ि अलङ््ककरिस्य कायाुथुम ् 

एतािदतः अचधकाः प्रचिद्धाः आिन ् यत ् अस्य चशल्पस्य नाम एि 

“िीिरी” इचत अभित ् । पाञ्िालाः चिर्श्कमाुिमिुायः ि यचस्मन ्

ििुिकुाराः काांस्यकाराः लोहकाराः राजचशल्पकाराः काष्ठकाराः ि 

िचम्मचलताः आिन,् मचदिरािाां चनमाुिाय आिश्यकाः आिन ् । 

एतिचतररच्य ते राजप्रिािानाां िहृि-्भिनानाां जलाशयानाां तडागानाां ि 

चनमाुिकाये अचप स्िीयाां महत्त्िपिूाुं भचूमकाां चनिहुचदत स्म । अनेन एि 

प्रकारेि िाचलयारिदृशाः अथिा क क्कोलारिदृशाः तदतिुायाः अचप 

िमदृ्धशाचलनः िमिुायाः  जाताः अचप ि ते मचदिरेभ्यः प्रिरुां िानां 

िचषिाां ि यच्छचदत स्म । िस्त्रचनमाुििम्िद्धाचन  काचनिन अदयाचन 

कायाुचि यथा कापाुिस्य स्िच्छीकरिम,् ितू्रचनमाुिां तथा ि रञ्जनम ्

अचप स्ितदत्रव्यििायाः  जाताः आिन,् येषाां कृते चिशषेज्तायाः 

आिश्यकता भिचत स्म ।  

न्चत्रम ्– ४ 

पीतलस्य एतन्स्मन ्

न्सक्र्िन्तथकाधाने कृष्णािरणम ्

अन्स्त । 

 चित्रम ्-५  उििुस्त्रस्य प्रादतभागः  
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हम्पी, मसूलीपट्टनं सरूतश्च – समीपतिः दृन्िपातिः  

हम्पी इत्यस्य िास्तुकलायािः सौदियथम ् 

हम्पीनगरां कृष्िा-तङ्ु्कगभरयोः उपत्यकाि ु चस्थतम ्अचस्त । इिां नगरां 1336 तम ेिषे 

स्थाचपतस्य चिजयनगरिाम्राययस्य केदरस्थलम ् आिीत ् । हम््यः उत्तम ः  

भिनािशषे ः  ज्ायते यत ् तस्य नगरस्य िगुिुदधनम ् उच्िको््याः आिीत ् । िगुसु्य 

चभत्तीनाां चनमाुि े कुत्राचप  लेप-र्श्ेताश्मिूििुदृशस्य योजकपिाथुस्य प्रयोगः न कृतः 

आिीत ्चशलाखणडाः ि परस्परां योजचयत्िा ग्रचथताः  आिन ् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरािाां िररवतयमानां भाग्क्यम्  

अनेकाणभः िताब्ददीणभः अहमदाबादसदिृाणन (गुजयरे) काणनचन नगराणि 

बृहद-्वाणिज्यकेन्द्रषेु णवकणसताणन जाताणन, िरन्द्तु तांजावूरसदिृाणन 

काणनचन अन्द्याणन नगराणि िूवयकािस्य अिेिया णवस्तारस्य महत्त्वस्य च 

दषृ्या सङ्कुणचताणन जाताणन । एतणस्मन् कािे िणश्चमबङ्गाि े

भागीरर्ीन्ाः तिे णस्र्तः मुर्शिदाबादः (वतयमाननाम) कौिेयवस्त्रािाां 

प्रमुखकेन्द्रस्य रूिेि णवकणसतः जातः । इदां स्र्ानम् १७०४ तमे वष े

बङ्गािस्य राजधानी अभवत् िरन्द्तु एतस्याां िताब्द्ाम ्एव अस्य भाग्क्यां 

अस्तां जातम्, यतोणह तत्रतयाः तन्द्तुवायाः इङ्गिैण्डदिेस्य वस्त्रािाम ्

उ्ोगेभयः आगतैः अमहर्यवस्त्रैः सह स्िधाुं कतुुं न िक्तवन्द्तः ।  

 

 

 

 

न्चत्रम ्-६ 

हम्प्यः  जिाियस्य 

त्रुरितणभत्तेः बुजय इतयस्य 

दशृ्यम् । 
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हम््यः िास्तकुला िहु चिचशष्ठा आिीत ् । अत्रत्येष ु राजिभिनेष ु भव्यतोरिाचन 

मचदिरमकुु्ाचन ि आिन ् । तत्र स्तम्भयिुाः अनेके चिशालकषाः आिन्, येष ु

प्रचतमानाां स्थापनाथुं स्थानाचन चनचमतुाचन आिन् । तत्र िचुनयोचजताचन उ्ानाचन 

पषु्पिाच्काः ि अचप आिन,् येष ु कमल-्ोडाकृचतयिुाः मचूतुकलायाः प्रारूपाचि 

आिन ् । पञ्ििश-षोडश-शताब््ोः हम्पीनगरां स्ि-िमचृद्धकाले अनेकाचभः 

िाचिचययकिाांस्कृचतकाचभः गचतचिचधचभः स्िोत्कषे आिीत् । तत्कालस्य हम्पीनगरस्य 

चिपचिष ु यिनिचिजाां िेरट्ट-पतुुगाचलिदृशानाां ि यरूोपस्य िचिजाां प्रचतचनधीनाां  

प्राियुेि उपचस्थचतः भिचत स्म ।  

मचदिराचि िाांस्कृचतकगचतचिधीनाां 

केदराचि भिचदत  स्म अचप ि ििेिास्यः 

चिरूपाषमचदिरस्य अथाुत ्चशिमचदिरस्य 

अनेकस्तम्भयिेुष ु चिशालकषेष ु

ििेप्रचतमानाां राज्ाां प्रजाजनानाां ि िमषां 

नतृ्यचदत स्म ।  महानिमीपिःु यत् 

अ्त्ि े िचषि े निरात्रपि ु इचत उच्यते, 

तेष ु चिनेष ुहम््याां चकमचप एकां  महत्त्िपिूुं 

पिःु मदयते स्म । परुातत्त्िचििः तां 

महानिमीमञ्िम ् अचदिष्टिदतः, यत्र 

एकां  दगुयबद्धां नगरम ्  

कश्चन िुतयगािी यात्री डोममगो-िेजः षोडििताब्द्ाां हम्िीनगरस्य वियनम् 

अनेन प्रकारेि कृतवान् – 

... गोवातः आगन्द्तारः जनाः यस्मात् प्रवेिद्वारात् आगच्छणन्द्त तस्य द्वारस्य 

अन्द्तः राजा एकम् अन्द्तयन्द्तां सुदढृां प्राचीरबद्धां नगरां रणचतवान् अणस्त, यत ्

णभणत्तणभः अटै्ः च सुरणितम् अणस्त । एताः णभत्तयः अन्द्यनगरस्य 

णभणत्तसदिृाः न सणन्द्त, िरन्द्तु अतयणधकस्य राजगीरी इतयस्याः एतादिृम् 

उदाहरिम् अणस्त, यत् अन्द्येषु भागेषु णवरितया एव रिुम् उििप्स्यते । 

तस्य अन्द्तः तया रीतया णनर्शमतभवनानाम् अतयन्द्तसुन्द्दरिङ्क्तयः सणन्द्त येषाां 

छदयः समतिाः सणन्द्त ।  

? भवताां णवचारेि एतदवे नगरां दगुयबणन्द्धतां ककमर्यम् आसीत् ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

न्चत्रम ्-७ 

हम््यिः न्िठ्ठलमन्दिरस्य 

पाषाणन्नन्मथतिः रर्िः  

 

 



84 
 

राजा स्िस्य अचतथीनाां स्िागतां ित्कारां ि करोचत स्म अधीनस्थजनेभ्यः ि नजराने-

उपहारान ् स्िीकरोचत स्म । तत्र ि उपचिश्य राजा नतृ्यां िङ््कगीतां मल्लयदु्धां ि 

इत्येतादृशान ्कायुिमान ्अचप पश्यचत स्म ।  

१५६५ तम े िष े िचषिस्य िम्राड्चभः अथाुत् गोलकुां डायाः िीजापरुस्य 

अहमिनगरस्य िरारस्य िीिरस्य ि शािक ः चिजयनगरस्य पराजयानदतरां हम््यः 

चिनाशः अभित ्।  

सूरतनगरम ्इन्त  पन्श्चमस्य प्रिेिद्वारम ्

िरूतनगरां मगुलकाले क म्िे (अ्तनस्य खम्िात) इत्यस्य चकचञ्ित ्कालानदतरां ि 

अहमिािािने िाधुं गजुरुप्रादते पचश्चम-ियचिियस्य चकमचप प्रमखुां िाचिययकेदरां 

जातम ् । िरूतनगरम ्ओरमजुस्य खातः भतू्िा पचश्चम्येचशयया िाधुं िाचिययां कतुुं 

चकमचप मु् यिारम ्आिीत ् । िरूतां मक्कायाः प्रस्थानिारम ् अचप उच्यते, यतोचह 

िहिः हजयाचत्रिः जलयानेन इतः एि प्रस्थानां कुिचुदत स्म ।  

िरूतां चकमचप एकां  िििुशेीयां नगरम ्आिीत,् यत्र ििषेाां धमाुिाां जातीनाां ि जनाः 

चनििचदत स्म । िप्तिशशताब््ाां तत्र पतुुगाचलजनानाां डिजनानाम ्आङ््कगलीयानाां ि 

यदत्रगाराः िस्तभुाणडारगहृाचि ि आिन ् । ओचिांग्न इचत कश्चन आङ््कगलीयः 

इचतहािकारः १६८९ तमे िषे िरूतस्य पोताशयस्य ििनुां कुिनु ्चलचखतिान् अचस्त 

यत ् कचस्मांचश्चत ् अचप काले एतचस्मन् पोताशय े चिचभदनिेशानाां िामादयतः शतां 

नौिदधनकीलाः जलपोताः चस्थताः रषु्टां शक्यदते स्म । 

िरूते एतादृशाः अनेके आपिाः आिन् येष ु अल्पमात्रायाां प्रिरुमात्रायाां ि 

कापाुचिकिस्त्रां िमशः अचधकमलू्येन अल्पमलू्येन ि चििीिदते स्म । िरूतस्य 

िस्त्राचि स्िििुिमुयाय प्रादतभागाय प्रचिद्धाः आिन् तथा ि तेषाां कृते 

पचश्चमचेशयायाम ्अफ्रीकायाां यरूोपे ि आपिाः उपलब्धाः आिन् । रायये चिर्श्स्य 

चिचधध-भागभे्यः नगरां प्रचत आगदतिॄाां जनानाम ्आिश्यकताः परूचयतमु ्अनेकेषाां 

चििामगहृािाां चनमाुिां कृतम ् आिीत् । तत्र अिङ््क्यकाचन भव्यभिनाचन 

मनोरञ्जनस्थलाचन ि आिन् । िरूते काचियािाचडिेचष्ठनाां महाजनानाां ि महादतः 

धनव्यििायिमहूाः आिन ् । उल्लेखनीयम ् अचस्त यत ् िूरतेन चनचमतुानाां हुचणड 

इत्येतािाां िरूिशेां याित ्यथा चमस्रे काचहरायाः, इराके ििरायाः तथा ि िेचल्जयम े

एा्ं िप ुइत्यस्य चिपचिष ुमादयता आिीत् । परदत,ु िप्तिशशताब््ाः अचदतमषे ुिषेष ु

िरूतस्य अचप अपकषुः प्रारब्धः । एतस्य िहूचन  कारिाचन आिन,् 

मगुलिाम्राययस्य पतनस्य कारितः चिपिीनाम ् उत्पािकतायाः ि हाचनः, 

पतुुगाचलजन ः िमरुिम्िद्धमागेष ु  

 

 

 

 

 

 

 

 

िान्णज्यकेदरम ् 

 वकञ्चन एतादृश ंस्थानं 

यत्र 

विविन्नोत्पादनकेन्रभे्यः 

आगतिस्तवून क्रीयन्ते 

विक्रीयन्ते च । 

ह डंी इन्त  

ह डंी  कश्चन एतादृशः 

अविलेखः यवस्िन ् एकेन 

जनेन वनवहतरावशः 

अङ्वकता ििवत । ह डंीं 

कुत्रवचत ् अन्यत्र प्रस्तयू 

वनवहतरावश ं प्राप्ुं  

शक्यते ।   
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चनयदत्रिां स्थाचपतम ्आिीत ्अचप ि िम्ियी इत्यनेन प्रचतस्पधाु आिीत ्यत्र १६६८ 

तम ेिष ेआङ््कगलीयेन ईस््-ई ांचडया-िमहूने स्िस्य मु् यालयः स्थाचपतः आिीत ् । 

अ् िरूतां  चकञ्िन िाचिचययककेदरम ्अचस्त ।  

सङ्कटकालिः, मसूलीपट्टनमस्य  कृते आह्वानम ् 

मिलूीपट्टनम ् अथिा मछलीपट्टनम ् इचत नगरां कृष्िान्ाः निीमखुपलुीने चस्थतम ्

अचस्त । िप्तिशशताब््ाम ्इिां चिचभदनानाां गचतचिधीनाां केदरम ्आिीत ्।  

हाल णड-इङ््कग्ल णडिेशयोः ईस््-इचणडया-िमहूाः मिलूीपट्टनां चनयदत्रचयतुां प्रयत्नां 

कृतिदतः यतोचह ताित्पयुदतां तत ् आदरत्स्य महत्तरां पत्तनां जातम ् आिीत ् । 

मिलूीपट्टनमस्य िगुुं हाल णडिाचिनः चनचमुतिदतः आिन ्।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गोलकुणडायाः कुत्िशाचहनः शािकाः िस्त्रािाम ् उपस्करािाम ् अदयिस्तनूाां ि 

चिियि ेराजिम ्एकाचधकारम ्अनिुचतुतिदतः, यतः तत्रत्यां िाचिययां ििथुा ईस््-

इचणडया-िमहूस्य (कम्पनी) अधीनां न  गच्छेत ्। चिचभदनानाां िाचिययिमहूानाां-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मतस्यिािकानाां कणश्चत ्णविन्ननगरम ्

आङ्गिीयेि-इणण्डया-समूहस्य केनणचत् प्रणतणनणधना  णवणियम 

मेर्वपडवयिे  1620 तमे णिस्ताब्दद ेएतैः िब्ददःै मसूिीिट्नमस्य वियनां कृतां 

आसीत् । 

इदां गोिकुण्डायाः मुख्यां ित्तनम् अणस्त यत्र िरमिूज्यः ईस्ि-इणण्डया-समूहः 

(कम्िनी) स्वाणभकतायरां णनयोजयणत । इदां िर्ुनगरम् अणस्त, िरन्द्तु 

सर्नरूिेि अणधवणसतम् अणस्त, प्राकारां णवना च तस्य नगरस्य णनमायिां 

अनुणचतप्रकारेि जातम् अणस्त  । एतत ्नगरां िोभने स्र्ाने न अणस्त । एतस्य 

नगरस्य सवायणि जिस्रोताांणस िावणिकस्य जिस्य सणन्द्त । िूवयम् एतत् 

णविन्नमतस्यिािकानाां नगरम् आसीत ् । काििमेि अत्र जियानानाां 

स्र्गनस्य व्यवस्र्ा जाता यतः वणिजः अत्र अवसन् यतोणह अस्माकां  तर्ा च 

हािैण्डस्य णनवाणसनः अत्र गमनागमनां कुवयणन्द्त स्म अतः इदां नगरां तेषाां कृत े

णनवासस्य व्यवस्र्ाां करोणत स्म । 

?  आङ्गिीयैः हािैण्डवाणसणभः च मसूिीिट्नमे स्वणनवासस्र्ािनस्य 

णनिययः ककमर्ुं स्वीकृतः ? 

प्रन्तन्नधयिः 

ईस्ट-इन्डडया-समूहस्य 

िान्णज्य-गन्तन्िधीनां 

न्नयुक्तिः अन्धकारी 
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गोलकुणडानाां ि कुलीनिगगः  फारचििचिजः तेलग-ुजन ः कोमे् ी-जन ः िेरट्टयर-जन ः 

यरूोपीयिचिचग्भः नगरां िघनजनिङ््क्यायिुां  िमदृ्धशाचल ि कृतम ् । यिा मगुल ः 

गोलकुणडाां याित ् स्िशिेः चिस्तारः कृतः तिा तेषाां प्रचतचनचधः प्रादताचधपचतः 

मीरजमुलाियुः  यः स्ियां कश्चन एकः िचिक् आिीत ् तेन हाल णडिाचिनः 

आङ््कगलीयाः ि परस्परां यदु्धां कतुुं ियजीकाररताः । 1686-87  तमयोः िषयुोः 

मगुलिम्राजने औरांगजिेेन गोलकुणडा स्िमगुलिाम्रायये िांमेचलतः ।  

अधनुा यरोपीयानाम ् उ्ोगिमहूानाां पार्श्े अदयचिकल्पस्य अदिषेिस्य िमस्या 

उपचस्थता । िमहूस्य नतूननीत्यदतगतुां केिलम ् एताित ् एि पयाुप्तां न आिीत ् यत ्

पत्तनेन अदतभूतुप्रिशेस्य उत्पािनस्य केदर ः िह िम्िदधस्य स्थापनां स्यात ् । परदत ु

एतस्य तथ्यस्य अचप आिश्यकता अनभुतूा यत ् ईस््-इचणडया-िमहूस्य नतूनाचन 

िाचिययकेदराचि िाधुम ्एि राजनीचतकाां प्रशािचनकीं भचूमकायाः िाचिचययकीं ि 

भचूमकाम ्अचप चनिहुयेःु । यिा िमहूस्य िाचिजः ममु्ियीनगरां कोलकातानगरां मरािां 

ि गतिदतः, तिा मिूलीपट्टनस्य स्िीयां िाचिययां ि भिां ि नष्टम ्अभित ्। अचप ि 

अष्टािशशताब््ाः कालािधौ तस्य अपकषःु अभित ्अ् तत ् चकमचप लघनुगरम ्

अचतररच्य चकमचप नाचस्त । 

नूतनान्न नगरान्ण व्यापाररणिः च  

षोडश-िप्तिश-शताब््ोः  यरूोपीयाः िशेाः व्यापाररकोद्दशे्य ः उपस्करािाां िस्त्रािाां ि 

अदिषेि े िांलग्नाः आिन,् ये याचन यरूोप-पचश्चमचेशययोः ियोः स्थानयोः 

लोकचप्रयाचन । आङ््कगलीयाः हाल णडिाचिनः फ्राांिीचिजनाः पौिेष ु िशेेष ु

स्ििाचिचययकगचतचिधीनाां चिस्तारां कतुुं स्िस्य स्िस्य ईस््-इचणडया-िमहूानाां 

स्थापनाां कृतिदतः । प्रारम्भ े त ु मलु्ला-अब्िलु-गफूर-िीरजीिोरािदृशाः महादतः 

भारतीय-िचिजः येषाां पार्श्े पयाुप्तिङ््क्यायाां जलपोताः आिन ् तेषाां िम्मखुीकरिां  

कृतिदतः । चकदत ुयरूोपीयिमहूाः िामचुरके िाचियये स्िचनयदत्रिां स्थापचयतुां  स्िस्य 

नौशिेः प्रयोगां कृतिदतः अचप ि यरूोपीयिमहूने भारतीयिचिजः स्िप्रचतचनचधरूपेि 

कायुं कतुुं िाध्याः कृताः । अदततः आङ््कगलीयाः उपमहािीपे ििाुचधकिफल-

िाचिचययकरूपेि अचप ि राजन चतकशिेः रूपेि चिकचिताः जाताः । 

िस्त्रिदृशानाां िस्तनूाम ्अचभयािनायाां िदृ्धौ ित्याम ्अचधकतराः जनाः ियन-कतुन-

धािन-रञ्जनािीनाां कायाुिाम ्  आरम्भां कृतिदतः । एतेन कायेि एतेषाां चशल्पानाां 

महान ् चिस्तारः जातः । भारतीयानाां िस्त्रािाां रूपां ििःु आकृचतः ि आचधक्येन 

पररष्कृता जाता चकदत ुअचस्मन ्काले चशल्पकारािाां स्ितदत्रतायाां दयनूता  जाता । 
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चशचल्पनः प्राग्ित्तमलू्यस्य प्रिाल्याां कायुं कतुुम ् आरब्धिदतः, यस्य अथुः अयम ्

आिीत ् यत ् ते यरूोपीयाचभकतृुभ्यः पिूमुिे प्राग्ित्तमलू्यां स्िीकृतिदतः आिन ् तेषाां 

कृते एि त ः िस्त्रस्य ियनां करिीयां भिचत स्म । अधनुा तदतिुायाः स्ििस्त्रस्य 

ियनस्य आकृतीः चििेतुां स्ितदत्राः न आिन ् । त ः तु िमहूस्य प्रचतचनचधचभः 

चनधाुररताकृत्याः अनिुारम ् एि अचप ि तेषाम ् अचभयािनायाः अनिुारम,् एि 

िस्त्रािाां ियनां करिीयां भिचत स्म ।  

      अष्टािशशताब््ाां ममु्ियीनगरस्य कोलकातानगरस्य मरािनगरस्य ि उियः 

अभित,् एताचन अ्त्ि ेप्रमखुाचि महानगराचि िचदत । चशल्पकलायाां िाचियये ि 

महाचदत पररितुनाचन आगताचन । तदतिुायिदृशाः चशचल्पनः तथा ि िचिजः 

यरूोपीयिमहू ः स्थाचपतेष ु एतेष ु नतूननगरेष ु “ब्ल क-्ाउदि” इत्या्येष ु 

स्थानादतररताः जाताः । ब्ल क इचत अथाुत ् स्ििशेीिचिजः अचप ि चशल्पकाराः 

एतेष ु“ब्ल क्ाउदिा्येष ुिीचमताः कृताः, परदत ुर्श्ेतशािकाः मरािे फो्ु-िे्ं -जाज ु

इचत अचप ि कोलकातायाां फो्ु-िेद्-चिचलयम इचत भव्यभिनेष ु स्िािािान् 

चनचमतुिदतः । अष्टािशशताब््ाां चशल्पकलानाां  िाचिययस्य ि कथाां ियम ्अचग्रम े

िष ेपचिष्यामः ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिमं न्चत्रम ् 

प्रारवभिकेकोनविशंत्यां 

शताब्द्ां 

िभुबयीिहानगरस्य  

कवश्चत ्राजिागगः । 
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कल्पनां कुिथदतु  

 भिदतिः सप्तिििताब्द्ां सरूततिः पन्श्चमेन्ियायािः यात्रां कतुुं 

योजनां रचयदतिः सन्दत । एतिर्ुं भिदतिः कीदृिीं सज्जां 

कररष्यन्दत ? 

 

अन्द्यत्र         वास्को-णड-गामा किस्िोफर-कोिम्बसः च  

 न्चत्रम ्– ९, िास्को-न्ड-गामा 

िञ्चदििताब्द्ाां यूरोिीयनाणवकैः सामुकरकमागायनाम् अन्द्वेषिसम्बन्द्धीणन अभूतिूवायणि कायायणि कृताणन । तषे ु

अणधकतमाः नाणवकाः भारतीयोिमहाद्वीिां प्राप्तुां कणश्चत् मागयः स्यात् इणत अन्द्वेषिेन उिस्करािाां च प्राणप्तः 

स्यात् इणत इच्छया पे्रररताः आसन् । िुतयगाणिनाणवकः वास्को-णड-गामा अििाणन्द्िकस्य  महासागरस्य  यात्राां 

कुवयन् केि-आफ-गुड-होितः णनगयतय णहन्द्दमहासागरां च िारां कृतवा भारतां प्राप्तवान् । सः एकवषायत् अणि न्द्यूनेन 

कािे स्वकीयाां प्रर्माां यात्राां िूिाुं कृतवान् । सः १४९८ तमे वषे कािीकिम् (केरिम्) प्राप्तवान्  ततः अणग्रमे 

वषे सः िुतयगािस्य राजधानीं णिस्बनां प्रतयागतवान् । एतस्याः सामुकरकयात्रायाः समये तस्य चतुषुय जििोतेष ु

द्वौ जििोतौ निौ जातौ अणि च १७० याणत्रषु केविां ५४ याणत्रिः  एव जीणवताः अवणििाः आसन् । एतासाां 

प्रतयिासु आिणत्तषु सतीषु ये  मागायः अणन्द्विाः उद्घारिताः वा ते अतयन्द्तां िाभप्रदाः जाताः तदनन्द्तरां त ु

आङ्गिीयैः  हािैण्डवाणसणभः  फ्ाांसीणसणभः अणि तेषाम् अनुसरिां प्रारब्दधम् । भारतां प्राप्तुां  सामुकरकमागायिाम् 

अन्द्वेषिस्य कणश्चत् अन्द्यः अणचणन्द्ततः सुिररिामः अणि आगतः यणस्मन् णवषये कस्य अणि आिा न आसीत् । 

कणश्चत् इििीवासी किस्िोफर-कोिम्बसः भारतां प्रणत आगन्द्तुां मागायन्द्वेषिाय अििाांरिकां  महासागरां िारां कृतवा 

िणश्चमां प्रणत यात्राां कतुुं णनणश्चतवान् । तस्य णचन्द्तनम् आसीत् यत ्िृणर्वी गोिाकारा अणस्त अतः सः िणश्चमतः 

अणि  भारतां प्रणत  आगन्द्तुां िक्नोणत । सः १४९२ तमे वषे वेस्िइांडीज इतयस्य तिां प्राप्तवान् । (बेस्ि-इांडीज इणत  

नाम एतस्याः  एव भ्रान्द्तयाः  कारिेन  अभवत् ।) किस्िोफर-कोिम्बसस्य अनन्द्तरां स्िेनस्य िुतयगािस्य च 

नाणवकाः णवजेतारः अणि अत्र नैरन्द्तयेि आगतवन्द्तः अणि च ते मध्यदणििामेररकायाः महतस ु भागेष ु

स्वाणधितयां कृतवन्द्तः प्रायः ते तत्रतयणनवासान् निवन्द्तः । 
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१ ररक्तस्र्ानान्न पूरयदतु --- 

(क) राजराजेश्वरमन्दिरं ------- न्नन्मथतम ्आसीत ्।  

(ख) अजमेर-सूफी-संतिः -------- सम्बद्धिः अन्स्त ।  

(ग) हम्पी ------ साम्राज्यस्य राजधानी आसीत ्।  

(घ) हालैडडिान्सनिः आदरप्रिेिे ----- स्िग्रामं न्नन्मथतिदतिः ।  

२ ज्ञापयदतु न्कं सत्यं न्कं च असत्यम ्अन्स्त - 

(क) ियं राजराजेश्वरमन्दिरस्य मून्तथकारस्य (स्र्पतेिः) नाम केनन्चत ्न्िलालेखेन 

जानीमिः ।  

(ख) िन्णजिः समूहेषु यात्राम ्अकृत्िा एकान्कनिः यात्रां कतुथम ्इच्छन्दत स्म ।  

(ग) काबुलिः हन्स्तिान्णज्यस्य प्रमुखं केदरम ्आसीत ्।  

(घ) सूरतनगरं बङ्गालस्य आखाते न्स्र्तं न्कञ्चन िान्णज्यपत्तनम ्आसीत ्।  

३ तंजािूरनगराय जलस्य आपून्तथिः करं् न्ियते स्म ?  

४ मराससदृिेषु महानगरेषु न्स्र्तेषु "ब्दलैक-टाउदस" इत्येतेषु किः न्निसन्त  

स्म ?  

 

५ भितां न्िचारेण मन्दिराणां समीपस्रे्षु स्र्ानेषु नगरान्ण न्कमर्ुं  

न्िकन्सतान्न ?  

६ मन्दिराणां न्नमाथणार्ुं तेषां संरक्षणार्ुं च न्िन्ल्पनिः न्कयदतिः महत्त्िपूणाथिः 

आसन ्? 

पुनिः स्मरदतु  

 

 

 

 

 

बीज-िब्ददः  

मणन्द्दरम ्, 

नगरम,् 

नगरीकरिम,् 

णवश्वाकमाय, 

वाणिज्यकेन्द्रम,् 

ब्दिकै-िाउन अर्ायत ्

कृष्िणनवासः । 

 

आगच्छदतु अिगच्छामिः  
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७ जनािः िूरस्रे्भ्यिः प्रिेिेभ्यिः सूरतनगरं प्रन्त न्कमर्थम ्आयान्दत स्म ?  

८ कोलकातासदृिेषु नगरेषु न्िल्पोत्पािनं तंजािूरसदृिानां नगराणाम ्

अपेक्षया केन प्रकारेण न्भदनम ्आसीत ्?  

९ अन्स्मन ्अध्याये िन्णथतस्य कस्यन्चत ्एकस्य नगरस्य तुलनां भिदतिः 

स्िपररन्चतेन केनान्प नगरेण सह अर्िा ग्रामेण सह कुिथदतु ? न्कं द्वयोिः मध्ये 

कान्चत ्समानता अर्िा न्कन्ञ्चन ्अदतरम ्अन्स्त ?  

१० िन्णन््भिः कासां कासां समस्यानां सम्मुखीकरणं करणीयं भिन्त स्म ? 

भितां न्िचारेण न्कम ्अ् अन्प तादृश्यिः काश्चन समस्यािः न्ि्मानािः सन्दत ?  

 ११ तंजािूरस्य अर्िा हम््यिः िास्तुन्िल्पस्य न्िषये कान्ञ्चत ्अन्धकां सूचनां 

प्रा्नुिदतु अन्प च एतेषां नगराणां मन्दिराणां भिनानां च न्चत्राणां साहाय्येन 

कस्यन्चत ्स्िैपबुक इत्यस्य सज्जीकरणं कुिथदतु ।  

१२ कस्यन्चत ्ितथमानतीर्थस्र्ानस्य ज्ञानं कुिथदतु । ििदतु यत ्जनािः तत्र न्कमर्ुं 

गच्छन्दत, तत्र न्कं कुिथन्दत, न्कं तस्य केदरस्य समीपस्रे्षु स्र्ानेषु आपणािः 

सन्दत तत्र च न्कं न्ििीयते िीयते  च ?  

      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

आगच्छदतु न्िचारयामिः 

 

आगच्छदतु कृत्िा पश्यामिः 


