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2 नूतनयाः रयजयनाः तेषयं रयज्ययचन च
सप्तमययाः शतयब्द्याः अनन्तरं बहूनयं रयजवंशयनयम् उदयाः अभवत् । 1 मयनचचत्रे उपमहयद्वीपस्य चवचभन्नेषु
भयगेषु सप्तमययाः शतयब्द्याः आरभ्याः द्वयद्वशशतयब्द्याः म्ये शयसनरतयरराः ्रममुाः याः रयजवंशयाः द्शतयाः सचन्त ।

(1 मयनचचत्रम् ) सप्तमशतयब्द्याः आरभ्याः द्वयदशशतयब्द्याः ्रममुाः यचन रयज्ययचन |
? मयनचचत्रे गुजरर-्रमचतहयर-रयष्ट्ररू ट-पयल-चोल-चहमयनयनयं (चौहयनों) स्थयनयं चनधयररणं रु वरन्तु । कर
भवन्ताः तेषयम् अ्तनस्य रयज्ययणयं चयनं रतुुं शक्नुवचन्त येषयं रयज्ययणयम् उपह्ऱर तेषयं चनयन्त्रणम्
आसीत्?
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नूतनयनयं रयजवंशयनयम् उदयाः
सप्तमशतयब्द्याः आगमनयत् पूवरम् उपमहयद्वीपस्य चवचभन्नेषु भयगेषु महयन्ताः भूस्वयचमनाः योधृनययरयाः अचस्तत्वं
्रमयप्तवन्ताः आसन् । रयजयनाः ्रमययाः एतेभ्याः स्वयधीनरूपेण क्षेत्रपचतरूपेण च मयन्यतयं यच्छचन्त स्म । तेभ्याः
आशय ह्लियते स्म यत् ते रयज्ञाः रृ ते स्वयचमनाः च रृ ते उपहयरवस्तूचन आनयेयुाः । तेषयं रयजसभयययम् उपचस्थचताः
स्ययत् तेभ्याः रयजभ्याः सैन्यसयहयय्यं च द्ुाः । अचधरयययं सत्तयययं ्रमयप्तयययं सत्ययं क्षेत्रस्वयचमनाः आत्मयनं
महयक्षेत्रस्वयचमनाः महयमण्डलेश्वरयाः इचत याः समपूणरस्य मण्डलस्य महयन् स्वयमी भवचत तथय आत्मयनं
घोषयचन्त स्म । रदयचचत् रदयचचत् ते स्वस्य स्वयचमनाः आचधपत्ययत् स्वतन्त्रयाः वयम् इचत उद्घोषयचन्त स्म ।
एवंचवधम् उदयहरणं दक्कने रयष्ट्ररू टयनयं आसीत् । ्रमयरमभे ते रणयरटरस्य चयलुक्यनृपयणयम् अधीनस्थयाः आसन् ।
अष्टमशतयब्द्याः म्यरयले एराः रयष्ट्ररू टाः ्रमधयनदन्तीदुगराः स्वस्य चयलुक्यस्वयचमनाः अधीनतयं अनङ्गीरृ तवयन्
। तं साः परयचजतवयन् अचप च चहरण्यगभुं नयमरं एरम् अनुष्ठयनं रृ तवयन् चहरण्यगभरस्य शयचब्ददराः अथराः
स्वणरस्य गभराः इचत भवचत । यदय एतत् अनुष्ठयनं ब्रयह्मणयनयं सयहयय्येन समपन्नं ह्लियते स्म तदय एतत् मन्यते
स्म यत् एतेन ययजराः जन्मनय क्षचत्रयाः न भवन् अचप अनेन क्षचत्रयरूपे पुनाः क्षचत्रयत्वं ्रमयप्सस्यचत ।
रे षुचचत् अन्येषु उदयहरणेषु उ्चमपह्ऱरवयरयणयं पुरुषयाः स्वस्य रयजतन्त्रं चस्थरीररणयय सैन्य-रौशलस्य ्रमयोगं
रृ तवन्ताः । उदयहरणयथुं रदमबाः मयूरशमरणाः गुजरर-्रमचतहयराः हह्ऱरचन्राः च ब्रयह्मणयाः आसन् , ये स्वस्य
परमपरयगतयं वृह्ऴत्त पह्ऱरत्यज्य शस्त्रम् अङ्गीरृ तवन्ताः िमशाः च रणयरटरे रयजस्थयने च स्वस्य रयज्ययचन
सफलतयपूवररं स्थयचपतवन्ताः ।

रयज्येषु ्रमशयसनम्
एतेषु नूतनेषु रयजसु रै चित् महयरयजयचधरयजाः अथयरत् रयज्ञयं रयजयनाः चत्रभुवन-चिव्तनाः अथयरत् त्रययणयं
भुवनयनयं स्वयचमनाः एतयदृशयाः च अन्ये महयन्ताः उपयधयाः ्रमयप्तयाः ।परन्तु एतयदृशीनयम् उद्घोषणयनयम् अनन्तरं
ते स्वस्य क्षेत्रयचधपचतचभाः सह रृ षरयनयं व्ययपयह्ऱरणयं ब्रयह्मणयनयं च सङ्गठनैाः सह च स्वस्य सत्तयययाः
सहभयचगतयं रु वरचन्त स्म ।
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1 चचत्रम्

एलोरयययाः गुहय 15 इत्यस्य चभचत्तचचत्रम्, यचस्मन् चवषणुाः नरह्ऴसहरूपेण अथयरत् पुरुषह्ऴसहरूपेण द्शताः
अचस्त । इयं रयष्ट्ररू टरयलस्य रृ चताः अचस्त ।
? कर भवतयं चवचयरे तचस्मन् रयलयवधौ शयसरं भचवतुं क्षचत्रयस्य रूपेण जन्म महत्त्वपूणरम् आसीत् ?

एतेषु सवेषु रयज्येषु उत्पयदरे भ्याः अथयरत् रृ षरे भ्याः पशुपयलरे भ्याः चशल्परयरे भ्याः संसयधनयचन एरत्रीह्लियन्ते
स्म । एते सवे ्रमययाः स्वस्य उत्पयदयनयम् एरं भयगं दयतुं त्यक्ुं च बय्ययाः ह्लियन्ते स्म । रदयचचत् एषाः भयगाः
रररूपेण स्वीह्लियते स्म यतोचह ्रमयप्तरतयर अहं भूस्वयमी अचस्म इचत उद्घोषयचत स्म । रयजस्वं व्ययपयह्ऱरभ्याः
अचप स्वीह्लियते स्म ।

फ़
चतुशरतं

ररयाः !

तचमलनयडु रयज्ये शयसनरतुराः चोलवंशस्य अचभलेाः ेषु चवचभन्न्रमरयरयणयं ररयणयं रृ ते 400 ताः अचधरयाः
सूचरशब्ददयाः चमलचन्त । सवयरचधरयाः उचल्लचाः तयाः ररयाः सचन्त वेट्टी इचत , याः मुरयधनं पह्ऱरत्यज्य बलयत्
श्रमस्य रूपे गृह्यते स्म अथयरत् बलयत् श्रमाः भूरयजस्वं च आस्तयम् । भवने आच्छयह्लदते सचत देयाःरराः
,तयडवृक्षं ाः जूरर-वृक्षं आरोढु ं सोपयनस्य ्रमयोगे रृ ते दीयमयनाः रराः ,पयह्ऱरवयह्ऱरर-समपत्तेाः उत्तरयचधरयरं
्रमयप्तुं देयाः रराः इत्ययदीनयम् अचप उल्लेाः ाः लभ्यते ।
? कर एतेषु रचित् रराः अ् स्वीह्लियते ।

एतयचन संसयधनयचन नृपस्य व्यवस्थयययाः चवत्तीययाः आधयरयाः भवचन्त स्म , सयधरम् एव मचन्दरयणयं दुगयरणयं च
चनमयरणे अचप ्रमयुक्याः भवचन्त स्म । संसयधनयचन तयन् युद्धयन् योद्धुम् अचप ्रमयुक्याः भवचन्त स्म,येभ्याः
अपहरणरूपेण धन्रमयप्तेाः भूमेाः ्रमयोगेण धन्रमयप्तेाः व्ययपयह्ऱररमयगयरणयं ्रमयोगस्य समभयवनयाः भवचन्त स्म ।
ररयदयनस्य रृ ते पदयचधरयह्ऱरणयं चनयुचक्ाः सयमयन्यताः ्रमभयवशयचलनयं पह्ऱरवयरयणयं म्यस्थयत् एव ह्लियते स्म
वंशयनुिमेण च सय भवचत स्म । सेनयययम् अचप तथैव भवचत स्म । रदयचचत् नृपस्य समीपस्थयाः समबचन्धनाः
एव एतेषु पदेषु भवचन्त स्म ।
्रमशस्तयाः भूमेाः अनुदयनं च
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्रमशस्तीषु एतयदृश्याः सूचनयाः भवचन्त स्म ययाः शब्ददशाः सत्ययाः अचप न भचवतुं शक्नुवन्ती । परन्तु एतयाः ्रमशस्तयाः
अस्मयन् बोधयचन्त यत् शयसरयाः आत्मनाः

रह्ळदृशयन् दशरचयतुम् इच्छचन्त स्म ।उदयहरणयथुं

बलशयचलयोधृरूपेण चवजचययोधृरूपेण च । एतयाः चवद्वचभाः ब्रयह्मणैाः रचचतयाः आसन् ,ये ्रमययाः ्रमशयसने
सहययतयं रु वरचन्त स्म ।

? ्रमशयसनस्य इदं रूपम् अ्तन्ययाः व्यवस्थयययाः रे षु सन्दभेषु चभन्नाः आसीत् ।

नयगभट्टस्य उपलब्दधयाः

रे चन शयसरयाः ्रमशचस्तषु स्वस्य उपलब्दधीनयम् उल्लेाः ं रृ तवन्ताः । भवन्ताः गतवषे गुप्तशयसरस्य समुरगुप्तस्य
्रमशस्तीनयं चवषये पह्ऱठतवन्ताः । संस्रृ तेन चलचाः तय म्य्रमदेशस्य ग्वयचलयरे ्रमयप्तयययम् एरस्ययं ्रमशस्त्ययं
्रमचतहयरनरे शाः नयगभट्टस्य रमरणयं वणरनम् अनेन ्रमरयरे ण रृ तवयन् : ।आन्रस्य सैन्धवस्य चवदभरस्य याः
महयरयष्ट्रस्य एराः भयगाः अचस्त रचलङ्गस्य रयजयनाः तेषयं पुरताः तदय एव परयचजतयाः जयतयाः यदय ते
रयजरु मयरयाः आसन् ..
ते रन्नौजस्य शयसरं चियुद्धं चवचजतवन्ताः ....
ते वङ्गस्य याः बङ्गयलस्य भयगाः आसीत् अनतरस्य याः गुजररस्य भयगाः आसीत् ,मयलवयक्षेत्रस्य याः म्य्रमदेशस्य
भयगाः आसीत् ह्लररयतस्य (वनवयसी) तुरुषरस्य (तुरराः ) वत्सस्य मत्स्यस्य एतौ द्वौ उत्तरभयरतस्य रयज्ये
आस्तयम् एतेषयं रयज्ययणयं रयज्ञाः परयचजतवन्ताः ।
रयजयनाः ्रमययाः ब्रयह्मणयन् भूमाःे अनुदयनेन पुरस्रृ तयन् रु वरचन्त स्म । एते तयम्रपत्रेषु अचभचलचाः तयाः भवचन्त स्म
,एते भूमेाः ्रमयचप्तरतॄरणयं रृ ते दीयन्ते स्म ।
?

अचस्मन् अचभलेाः े उचल्लचाः तेषु क्षेत्रेषु रयचनचन् ्रमथमे मयनचचत्रे अन्वेषणस्य ्रमययसं रु वरन्तु । अन्यैाः

रयजचभाः अचप एतयदृशीाः उद्घोषणयाः रृ तयाः आसन् । भवतयं मतेाः अनुसयरं ते एतयदृशीाः उद्घोषणयाः ह्लरमरथुं
रृ तयाः स्युाः ?
चचत्रम् -2 इदं ह्लरचित् संस्रृ तेन तचमलेन च चलचाः ताः तयम्रपत्रयणयम् एराः सङ्रहाः अचस्त , यचस्मन् नवमययं
शतयब्द्यं एरे न शयसरे न ्रमदत्तस्य भूमेाः अनुदयनस्य उल्लेाः ाः अचस्त। ययचभाः शृङ्ाः लयचभाः एतयचन सबद्धयचन
सचन्त तयसु रयजयनयं मुरय अचङ्रतय अचस्त यय इदं ज्ञयपचयतुम् अचस्त यत् अयम् एराः ्रमयमयचणराः अचभलेाः ाः
अचस्त ।
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भूमेाः सयधुं कर कर दीयते स्म ?
अयं चोलैाः ्रमदत्तस्य एरस्य भूमेाः अनुदयनस्य तचमलभयगस्य एराः अंशाः अचस्त ।

वयं मृदयययाः

क्षेत्रसीमयं चनमयरय सयधरम् एव रण्टह्लरलयन् स्तमबयन् योजचयत्वय भूमेाः सीमयाः चचचननतयाः रृ तयाः ।
एतस्ययं भूमौ एतयचन वस्तूचन सचन्त ,फचलनाः वृक्षयाः जलं भूचमाः उ्यनयचन फलो्यनयचन वृक्षयाः रू पयाः
ह्ऱरक्स्थयनं गौचयरणस्थलं एराः रयमाः वयपी मियाः रु ल्याः पह्ऱराः याः न्ाः चक्लनयभूचमाः जलयशयाः
अन्नयगयराः मत्स्ययनयं तडयगयाः मधुमचक्षरयनयं छत्रयचण गभीरयाः जलयशययाः च ।
याः इमं भूह्ऴम लभते साः एतयय ररयदयनं रतुुं शक्नोचत । साः न्ययययचधरयह्ऱरचभाः दण्डस्य रूपेण योचजतयन्
ररयन् स्वीरतुुं शक्नोचत , तयमबूलपत्रेषु चनधयरह्ऱरताः रराः वयेषु वस्त्रेषु चनधयरह्ऱरताः रराः ,सयधरम् एव
वयहन्रमयोक्ॄ णयं रृ ते चनधयरह्ऱरतं ररं स्वीरतुुं शक्नोचत । साः पक्वेष्टरै ाः रयजस्वम् आधयरीरृ त्य महयन्ताः
्रमरोष्ठयन् रचचयतुं शक्नोचत लघूनयं दीघयरणयं च रू पयनयं च चनमयरणं रतुुं शक्नोचत वृक्षयणयं रण्टह्लरलयनयं
स्तमबयनयं च आरोपणं रतुुं शक्नोचत । यह्लद आवश्यरं स्ययत् त्ह साः सेचनयथुं रू ल्ययनयं चनमयरणं रतुुं
शक्नोचत । तेन इदं सुचनचितव्यं यत् जलस्य दुरूपयोगाः न स्ययत् तथय च तटबन्धयनयं चनमयरणं भवेत् ।

? लेाः े सेचनस्य येषयं

समभवयनयं स्रोतसयम् उल्लेाः ाः अचस्त तेषयं सूचीं रु वरन्तु चवचयरचवमशुं रु वरन्तु

यत् एतेषयं सयधनयनयं ्रमयोगाः रथं भचवषयचत ।

द्वयदश्ययं शतयब्द्यं एरम् वृहत्संस्रृ तस्य रयव्यम् अचप रचचतं,यचस्मन् रयश्मीरे षु शयसनरतॄरणयं रयज्ञयंम्
इचतहयसाः व्णताः अचस्त । एतम् इचतहयसाः रल्हणाः नयमराः एराः रचनयरयराः रचचतवयन् । रल्हणाः स्वस्य
वृन्तयन्तं लेचाः तुं चशलयलेाः यनयं अचभलेाः यनयं ्रमत्यक्षद्शनयं वणरनयं ्रमयर् -तनीययनयं इचतहयसैाः सह चवचवधयनयं
स्रोतसयं ्रमयोगं रृ तवयन् । ्रमशचस्तनयं लेाः रे भ्याः चभन्नाः सह ्रमययाः शयसरयनयं तेषयं नीतीनयं चवषये च
आलोचनयचत्मरीं दृचष्टरोणं दशरयचत , अताः द्वयदश्ययाः शतयब्द्याः रृ ते अयम् एराः असयधयरणाः रन्थाः आसीत् ।

धनयय युद्धम्
भवन्ताः इदम् अनुभूतवन्ताः स्युाः यत् एतेषु ्रमत्येरं शयसरस्य रयजवंशस्य आधयराः रचित् क्षेत्रचवशेषाः आसीत्
। ते अन्येषु क्षेत्रेषु अचप चनयन्त्रणं रतुुं ्रमययसं रु वरचन्त स्म ।
एराः चवशेषरूपेण वयञ्छनीयं क्षेत्रम् आसीत् –गङ्गयययाः उपत्यरयययं रन्नौजनगरम् । गुजरर-्रमचतहयरस्य
रयष्ट्ररू टस्य पयलवंशयनयं च शयसरयाः शतयब्ददयन् ययवत् रन्नौजस्य उपह्ऱर चनयन्त्रणं रतुुं परस्परं युद्धं रृ तवन्ताः ।
यतोचह एतस्य दीघरतरस्य युद्धस्य त्रयाः पक्षयाः आसन् , अताः इचतहयसरयरयाः ्रमययाः एतस्य चचयुं
चत्रपक्षीयसङघषरस्य रूपे रृ तवन्ताः ।
यथय वयं 62 ताः 66 तमं पृष्ठं ययवत् रक्ष्ययमाःशयसरयाः दीघयरणयं मचन्दरयणयं चनमयरणं रयरचयत्व स्वस्य सत्तयययाः
संसयधनयनयं च ्रमदशरस्य च ्रमययसं रृ तवन्ताः । अताः यदय ते अन्येऽन्येषु रयज्येषु आिमणं रु वरचन्त स्म , तदय
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मचन्दरयचण अचप नष्टीरु वरचन्त स्म , ये रदयचचत् रदयचचत् बहुसमपन्नयाः भवचन्त स्म । भवन्ताः पिमय्ययये
एतेषयं चवषये अचधरं पह्ऱठषयचन्त ।
अफगयचनस्तयनस्य गजनी इत्यस्य शयसराः महमुदाः एतयदृशेषु शयसरे षु सवयरचधराः ्रमचसद्धाः अचस्त । साः 997
तमयद् शतयब्ददयद् 1030 तमं शतयब्ददं ययवत् शयसनं रृ तवयन् । साः स्वस्य चनयन्त्रणस्य चवस्तयरं म्यैचशययययाः
भयगयन् ययवत् अथ च ईरयनस्य उपमहयद्वीपस्य च उत्तर-पचिमीभयगयन् ययवत् चवस्तृतम् आसीत् । साः ्रमययाः
्रमत्येरचस्मन् वषे उपमहयद्वीपयनयम् उपह्ऱर आिमणं ररोचत स्म । तस्य लक्ष्यं समपन्नयचन मचन्दरयचण आसन् येषु
गुजरर्रमयन्तस्य सोमनयथस्य मचन्दरम् अचप सचममचलतम् आसीत् । महमूदाः यद् धनं पह्ऱरहृत्य नीतवयन् ,तस्य
एराः चवशयलाः भयगाः गजनीम्ये एरस्य वैभवशयचलन्ययाः रयजधयन्ययाः चनमयरणे व्ययाः जयताः ।
शयसराः महमूदाः स्वयत्मनय जीतयनयं जनयनयं चवषये अचप बहूचन तथ्ययचन जयनयचत स्म साः अल-बेरूनी नयमरं
एरं चवद्वयन्सम् एतस्य उपमहयद्वीपस्य चववरणस्य लेाः नस्य रययरम् अ्पतवयन् । अरबीभयषयययं चलचाः तय तस्य
रृ चताः ह्लरतयब-उल-चहन्द अ् अचप इचतहयसरयरयणयं रृ ते एरं महत्त्वपूणुं स्रोताः अचस्त । अल-बेरूनी-महोदयाः
एतस्य रचनयथुं संस्रृ तस्य चवद्वद्भ्याः परयमशुं स्वीरृ तवयन् ।
योद्धृषु अन्येषु रयजसु चयहमयनाः अचप आसीत् याः अनन्तरं चौहयनस्य रूपेण चवख्ययताः । साः देहल्ययाः
अजमेरस्य च पयश्वेषु क्षेत्रेषु शयसनं ररोचत स्म । साः पचिमं पूवुं च ययवत् स्वस्य चनयन्त्रणक्षेत्रस्य चवस्तयरं
रतुरम् इष्टवयन् , यत्र साः गुजररस्य चयलुक्यैाः पचिमी-उत्तर-्रमदेशस्य गहडवयलैाः साः युद्धं रतुुं बय्याः जयताः ।
चयहमयनयनयं सवर्रमचसद्धाः शयसराः पृथ्वीरयज-तृतीयाः आसीत् यस्य रयलाः 1168 ताः आरभ्याः 1192 इचत
ययवत् आसीत् ,याः मुहममदगोरी नयमरं अफगयनशयसरं 1191 तमे वषे परयचजतवयन् , परन्तु अपरचस्मन् एव
वषे 1192 तमे वषे तस्मयत् परयचजताः अभूत् ।

? 1. मयनचचत्रं

पश्यन्तु तयचन च रयरणयचन ज्ञयपयन्तु ,येषयं रयरणताः एते शयसरयाः रन्नौजस्य गङगयययाः

उपत्यरयययाः उपह्ऱर चनयन्त्रणम् इच्छचन्त स्म ।
सुलतयन इचत
अरबीभयषयययाः शब्ददाः अचस्त,यस्य अथराः अचस्त शयसराः ।
?
1 मयनचचत्रं पुनाः पश्यन्तु अथ च चवचयर-चवमशुं रु वरन्तु यत् चयहमयनयाः स्वस्य क्षेत्रस्य चवस्तयरं ह्लरमथरम्
इष्टवन्ताः स्युाः ?
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चोलरयज्यं – समीपयत् एराः दृचष्टपयताः

उरै यूरताः तंजयवूरं ययवत्
चोलवंशाः सत्तयययं रथम् आगताः ? रयवेययराः नदीमुाः पुलीने मुट्टह्ऱरययरनयम्नाः ्रमचसद्धाः एरस्य लघुतमस्य
्रममुाः स्य पह्ऱरवयरस्य सत्तय आसीत् ते रयंचीपुरम इत्यस्य पल्लवस्य रयज्ञयम् अधीनयाः आसन् । उरइययरस्य
चोलवंशीयस्य ्रमयचीनस्य ्रममुाः पह्ऱरवयरस्य चवजययलयाः नवमययं शतयब्द्याः म्ये मुट्टह्ऱरययरयन् परयचजत्य
एतचस्मन् नदीमुाः पुलीने आचधपत्यं स्थयचपतवन्ताः । तत्र साः तंजयवूरनगरस्य चनशुमभसूह्लदन्ययाः देव्ययाः मचन्दरं
च रचचतवयन् ।
चवजययलयस्य उत्तरयचधरयह्ऱरणाः ्रमचतवेचशनाः क्षेत्रयचण जीतवन्ताः तस्य रयज्यं च स्वस्य क्षेत्रफले शक्ौ च
द्वयभ्ययं रूपयभ्ययं व्धतम् । दचक्षणस्य उत्तरस्य च पयंड्यनस्य पल्लवस्य च क्षेत्रयचण एतस्य रयज्यस्य भयगयाः
स्वययतीरृ तयाः । रयजरयज्रमथमाः याः सवेषु शचक्शयली चोलशयसराः मन्यते , 985 शतयब्द्यं नृपाः बभूव साः एव
एतेषु अचधरतरे षु क्षेत्रेषु स्वस्य चनयन्त्रणस्य चवस्तयरं रृ तवयन् । साः सयम्रयज्यस्य ्रमशयसनस्य अचप पुनघर टनं
रृ तवयन् ।

2 मयनचचत्रम् चोलरयज्यं तस्य ्रमचतवेचशनाः च
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रयजरयजस्य पुत्राः रयजेन्र्रमथमाः तस्य नीचताः नैरन्तयेण स्थयचपतवन्ताः साः गङ्गयययाः उपत्यरयययाः उपह्ऱर
श्रीलङ्रयययाः दचक्षण-पूवैचशययययाः च देशेषु आिमणं च रृ तवयन् । एतेषयम् अचभययनयनयं रृ ते साः एरयं
जलसेनयम् अचप रचचतवयन् ।

भव्यमचन्दरयचण रयंस्यमू्तरलयाः च
रयजरयजेन

रयजेन्र्रमथमेन

च चनमयरचपतयनयं तंजयवूरस्य गंगईरोंडचोलपुरस्य च बृहद्-मचन्दर-स्थयपत्य-

दृषयय मू्तररलयययाः च दृषयय एराः चमत्रयराः अचस्त ।
चोलमचन्दरयचण ्रमययाः स्वस्य पयश्वरस्थयनयं चवरयसशीलयनयं चनवयसयनयं रे न्रभूतयचन जयतयचन । एते
चशल्पोत्पयदनस्य रे न्रयचण आसन् । एतयचन मचन्दरयचण शयसरै ाः अन्यैाः जनैाः च ्रमदत्तयय भूमयय अचप समपन्नयाः
जयतयाः आसन् । एतस्य भूमेाः उत्पयदनं तेषयं सवेषयं चवशेषज्ञयनयं चनवयरहयथुं व्ययीभवचत स्म , ये मचन्दरस्य
समीपे चनवसचन्त स्म तेषयं रृ ते पुरोचहतयाः रययुं रु वरचन्त स्म , मयलयरयराः पयचराः मलवयहराः अथवय ्रमधयनाः

3-चचत्रम्

गंगईरोंडचोलपुरस्य मचन्दरं

छह्लद येन ्रमरयरे ण िमशाः रृ षय भवचत इचत दृष्टम्, तचस्मन् अवधयनं रु वरन्तु। बयह्ययाः चभचत्तन् अलङ्रतुुं पयषयणस्य ययाः
्रमचतमयाः अलङ्रृ तयाः सचन्त ,तयाः अचप पश्यन्तु ।
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सङ्गीतरयराः नतरर इत्ययदयाः । अपरे षु शब्ददेषु मचन्दरयचण रे वलं पूजयरयधनयोाः च एव स्थयनयचन न आसन्
तयचन मचन्दरयचण आ्धरजीवनस्य सयमयचजरजीवनस्य सयंस्रृ चतरजीवनस्य च रे न्रयचण अचप आसन् ।
मचन्दरै ाः सयधुं समबद्धेषु चशल्पेषु सवयरचधरं चवचशष्टम् आसीत् –रयंस्य्रमचतमयनयं चनमयरणस्य रययरम् ।
चोलरयलस्य रयंस्य्रमचतमयाः संसयरस्य उत्रृ ष्टतरयाः रयंस्य्रमचतमयसु गण्यन्ते । अचधरतरयाः ्रमचतमयाः तु देवीनयं
देवतयनयं च एव भवचन्त स्म , परन्तु रयिन् ्रमचतमयाः भक्यनयम् अचप चन्मतयाः आसन् ।
रृ चषाः सेचनव्यवस्थय च
चोलयनयं रयिन् उपलब्द्याः रृ षौ जयतयनयं नूतनयनयं चवरयसयनयं मय्यमेन समभवयाः जयतयाः ।चद्वतीये मयनचचत्रे
पश्यन्तु । अवधीयतयं यत् रयवेरीनदी बङ्गयलस्य आाः यते मेलनयत् पूवुं बनवीषु लघ्वीषु शयाः यसु चवभक्य
जययते । एतयाः शयाः याः पुनाः पुनाः जलं उद्वेलयचन्त,यताः तटेषु उवररयमृत् तत्र तत्र लग्याः भवचत । शयाः यनयं जलं
चवशेषताः तण्डु लस्य रृ षेाः रृ ते आवश्यरह्ळम् आररतयं अचप ्रमयच्छचत ।
य्चप तचमलनयडु रयज्यस्य चवचवधेषु भयगेषु रृ चषाः पूवरताः एव चवरचसतय जयतय आसीत् परि पिममययं
षष्यं च शतयब्द्यं आगत्य एव एतचस्मन् क्षेत्रे

रृ चषरययुं बयहुल्येन ्रमयरब्दधम् । रे षुचचत् क्षेत्रेषु वनयचन

रतरनीययचन आसन् अचप च अपरे षु रे षुचचत् क्षेत्रेषु भूचमाः समतलय ररणीयय आसीत् । नदीतटपुचलनेषु जलौघं
चनयन्त्रचयतुं तटबन्धयाः ह्लियन्ते स्म जलयचन च क्षेत्रयचण ययवत् नेतुं रु ल्ययनयं चनमयरणं भवचत स्म । रे षुचचत्
क्षेत्रेषु वषयरभ्ययन्तरे सस्यद्वयं ्रमरुह्यते स्म ।
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4. चचत्रम्
एरय चोलरयलस्य रयंस्य्रमचतमय। ह्लरयत्सयवधयनं सय अलङ्रृ तय अचस,एतयं ्ययनं पश्यन्तु । एतयदृश्याः
्रमचतमयाः रथं चनमीयन्ते स्म,एतत् ज्ञयतुं षष्ठय्यययं पश्यन्तु ।

चचत्रम् -5
नवमययाः शतयब्द्याः तचमलनयडोाः एरं जलद्वयरम् । जलयशययत् न्याः शयाः यसु जलस्य ्रमवयहाः अनेन
चनयन््यते स्म । एतेन जलेन क्षेत्रयचण चसच्यन्ते स्म ।

रे षुचचत् स्थयनेषु सस्ययनयं सेचनं रृ चत्रमरूपेण ररणीयचमचत आवश्यरम् आसीत् । सेचनयथुं अनेरयसयं
पद्धतीनयं ्रमयोगाः ह्लियते स्म । रे षुचचत् क्षेत्रेषु रू पयाः ाः चनतयाः ।

रे षुचचत् अन्येषु क्षेत्रेषु वृष्टाःे जलयचन

एरत्रीरतुुं चवशयलयाः सरोवरयाः चन्मतयाः । स्मरन्तु यत् सेचनरयये योजनयययाः आवश्यरतयाः भवचत , यथय
श्रमयनयं संसयधनयनयं च व्यवचस्थतररणम्, एतेषयं रयययरणयं पयरवेक्षणम् इदं सुचनिीररणं यत् जलस्य वण्टनं
रथं स्ययत् । अचधरतरयाः नूतनयाः शयसरयाः सयधरम् एव रयमवयचसनाः जनयाः एतयसु गचतचवधीषु सह्लियरूपेण
रूह्ऴच द्शतवन्ताः ।
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सयम्रयज्यस्य ्रमशयसनम्
्रमशयसनं रथं सङ्घह्ऱटतम् आसीत् ? रृ षरयणयं चनवयसयाः ये , “उर” इचत उच्यन्ते स्म ,सेचचत-रृ चषणय सह
बहुसमृद्धय जयतय आसीत् । एतयदृशयनयं रयमयणयं समूहाः नयडु इचत उच्यते स्म । रयमपह्ऱरषद् नयडु ाः च
न्ययनररणस्य ररयदयनस्य च सदृशयनयं ्रमरयशरह्ळयरयययरणयं समपयदनं रु वरचन्त स्म ।
वेल्लयलजयतेाः धनयढ्याः रृ षरयाः रे चन्रयचोलसवररयरस्य सचन्नधौ नयडु इत्यस्य रयये समयर् चनयन्त्रणं
्रमयप्तवन्ताः आसन् । तेषु बहुभ्याः धनयढ्ेभ्याः भूस्वयचमभ्याः चोलरयजयनाः समयनरूपेण “मुवेंदवेलन” इचत अथयरत्
त्रययणयं नृपयणयं रृ ते स्वस्य सेवयययाः ्रमदयतय वेलन इचत अथवय रृ षराः । “अरइययर” अथयरत् ्रमधयनसदृशयाः
उपलब्दधयाः ्रमदत्तयाः तेभ्याः च रे न्रे महत्त्वपूणयरचन रययरह्ळययचन पदयचन अ्पतवन्ताः ।

भूमेाः ्रमरयरयाः
चोलयचभलेषु भूमेाः चवचभन्नयनयं रोटीनयम् उल्लेाः ाः उपलभ्यते ।

वेल्लनवगयई
अब्रयह्मणस्य रृ षरस्वयचमनाः भूचमाः
ब्रह्मदेयम्
ब्रयह्मणेभ्याः उपयहयररूपेण ्रमदत्तय भूचमाः
शयलयभोगाः
रस्यचचत् चव्यलयस्य संरक्षणयथुं भूचमाः
देवदयनम्,चतरुनमट्डु क्कनी
मचन्दरस्य रृ ते उपहयररूपेण ्रमदत्तभूचमाः
पचल्लच्चंदम
जैनसंस्थयनेभ्याः दयनरूपेण ्रमदत्तय भूचमाः ।

अस्मयचभाः दृष्टम् अचस्त यत् ब्रयह्मणयाः यथयरयलं भूमयनुदयनम् अथवय ब्रह्मदेयं ्रमयप्तवन्ताः । पह्ऱरणयमताः रयवेरीउपत्यरयययम् अथ च दचक्षण भयरतस्य अपरे षु भयगेषु सहस्रं ब्रयह्मणचनवयसयाः अचस्तत्वं गतयाः ।
्रमत्येरं ब्रह्मदेयस्य समभयलनं ्रममुाः यनयं ब्रयह्मणभुस्वयचमनयं एरय ररोचत स्म । एतयाः सभयाः अतीव
रु शलतयपूवररं रययुं रु वरचन्त स्म। एतयसयं चनणरययाः चशलयलेाः ेषु ्रमययाः मचन्दरयणयं पयषयणचभचत्तषु
चववरणसचहतं दीयन्ते स्म । “नगरम्” इत्यस्य नयम्नाः ज्ञयतव्ययपयह्ऱरणयं सङ्घयाः अचप ्रमययाः नगरे षु
्रमशयसचनररयययरचण समपयदयचन्त स्म ।
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तचमलनयडु रयज्यस्य ह्ऴचगलपुटजनपदस्य उत्तरमेरुरताः ्रमयप्तेषु अचभलेाः ेषु एवचमवधं वणरनं सचवस्तयरम् अचस्त
यत् ब्रयह्मणयनयं सभयययाः सङ्गटनं रह्ळदृशम् आसीत् । सेचनव्यवस्थयययाः रयययरणयं रृ ते उ्यनयं मचन्दर
इत्ययदीनयं संरक्षणयथुं च सभयययं चवचभन्नयाः सचमतयाः भवचन्त स्म । एतयसु सदस्यतयथुं ये जनयाः योग्ययाः
भवचन्त स्म. तेषयं नयमयचन तयलपत्रस्य लघुचचह्ऱटरयसु चलख्यन्ते स्म मृत्पयत्रेषु च स्थयप्सयन्ते स्म अथ च रचित्
लघुबयलराः ्रमत्येरं सचमतेाः रृ ते िमशाः एरै रशाः एरयं चचह्ऱटरयं चनषरयसचयतुम् उच्यते स्म ।

अचभलेाः याः चलचाः तसयमरी च
उत्तरमेरुरस्य अचभलेाः स्य अनुसयरं सभयययाः सदस्यतय :
सभयययाः सदस्यतयथरम् इच्छु रै ाः जनैाः एतयदृश्ययाः भूमेाः स्वयचमचभाः भचवतव्यं यताः भूरयजस्वं स्वीह्लियते ।
तेषयं पयश्वे स्वरह्ळयं गृहं भवेत् । तेषयं वयाः 35 वषरताः 70 वषयरणयं आभ्यन्तरे भवेत् । ते वेदयनयं ज्ञयतयराः
भवेयुाः ।
ते ्रमशयसचनरचवषययणयं समयर् ज्ञयतयराः भवेयुाः चनष्ठयवन्ताः च भवेयुाः ।
यह्लद रचित् गतचत्रभ्याः वषेभ्याः रस्ययचित् सचमतेाः सदस्याः स्ययत् त्ह साः रस्ययचित् अन्ययययाः सचमतेाः
सदस्याः न भचवतुं शक्नोचत । याः आत्मनाः स्वसमबचन्धनयं च धयन्ययरोशयन् अथवय सङ्ख्ययनपचिरयययं येषयं
नयमयचन न योचजतवयन् स्ययत् साः चनवयरचने भयगं रहीतुं शक्नोचत ।
अचभलेाः ेषु नृपयणयं शचक्समपन्नयनयं च पुरुषयणयं च चवषये तु सूचनयाः उपलभ्यन्ते परन्तु एतत् ज्ञयनं दुषररम्
अचस्त यत् सयमयन्यपुरुषयणयं चस्त्रययनयं च जीवनम् एतेषु रयज्येषु रथम् आसीत् ? द्वयदशशतयब्द्याः
तचमलरृ तेाः पेह्ऱरययपूरणमताः एरम् उद्धरणं पश्ययमाः –
अडनूरस्य सीमयसु

तृणमयैाः लघुरुटीरै ाः परयवृताः पुलययय इचत जनयनयम् एराः लघुपुरवय इचत

आसीत्,यचस्मन् चनम्नजयतीययाः रृ चषर्मणाः चनवसचन्त स्म । चमरमयेषु गृहष
े ु रु क्रु टयनयं रु क्रु टीनयं च
समूहयाः समूहष
े ु रु टीरयन् पह्ऱरताः भ्रमचन्त स्म । रृ षणवणीययाः बयलरयाः ये रृ षणवणरयुक्यचन रङ्रनयचन धृत्वय
चवरयजन्ते स्म ,लघुन् रु क्रु रशयवरयन् उत्थयपयन्ताः गच्छन्ताः स्म । ... मयरूद इचत वृक्षयणयं छयययसु एरय
श्रचमरह्ळ स्वस्य चशशून् चमरमये एरचस्मन् आच्छयदरे शययचयतवती । आम्रवृक्षयाः अचप सचन्त ,येषयं वृक्षयणयं
शयाः यसु पणवयाः अवलचमबतयाः आसन् अथ च नयह्ऱररे लस्य वृक्षयन् अधाः भूमौ चन्मतेषु गतेषु लघुचशरस्रयाः
शुनक्याः स्वचशशून् दुग्धं पययचयत्वय शचयतवत्याः आसन् । रक्चशाः रु क्रु टयाः ्रमयताःरयले पुलैययर इत्येतं
ह्लदनचययरययाः पयलनयत् ्रमयर् एव ्वचनाः रृ तय। धयन्यं रु टन्तीनयं लहरसदृशीनयं पुलययय इचत स्त्रीणयं गीतस्य
्वचनाः ्रमयताःरयले रयंजी इचत वृक्षस्य छयययययं चवस्तयरं गच्छचत स्म ।...
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? कर भवन्ताः अनुभवचन्त यत् मचहलयाः एतयसु सभयसु सहभयचगतयं रु वरचन्त स्म ? कर भवन्ताः
अङ्गीरु वरचन्त यत् सचमतीनयं सदस्ययनयं चयनयथुं लयटरी इचत एषाः उपययाः उपयोगी भवचत ?
? कर एतचस्मन् पुरवे इत्यचस्मन् रे चन ब्रयह्मणयाः आसन् ? ययवत्याः गचतचवधयाः चलचन्त स्म तयसयं वणरनं
रु वरन्तु । भवतयं चवचयरस्य अनुसयरं अचभलेाः ेषु एतेषयं सवेषयं उल्लेाः ाः ह्लरमथुं न रृ ताः अचस्त ?

अन्यत्र

तयङगवंशस्य युगस्य चीनदेशाः

चीनदेशे तयङ्गरयजवंशस्य अन्तगरतम् एरम् सयम्रयज्यं स्थयचपतं जयतम् ,यत् ्रमययाः चत्रशतं वषयरचण ययवत् अथयरत्
सप्तमशतयब्द्याः आरभ्याः दशमशतयब्ददीं ययवत् सत्तयययं अचतष्ठत् । एतस्य रयजधयनी चशययन इचत चवश्वस्य
बृहत्तमेषु नगरे षु एराः आसीत्, यत्र तुरीजनयाः ईरयचनजनयाः जयपयचनजनयाः रोह्ऱरययईजनयाः आवगमनं रु वरचन्त
स्म ।
तयङ्गसयम्रयज्यं परीक्षयययाः मय्यमेन चनयुक्ैाः सेवरै ाः ्रमशयचसतं भवचत स्म । एतयसु परीक्षयसु ्रमत्येरं इच्छु राः
जनाः उपवेष्टुं शक्नोचत स्म । अचधरयह्ऱरणयं चयनस्य इयं व्यवस्थय रै चित् पह्ऱरवतरनैाः सह 1911 तं वषुं ययवत्
अचलत् ।
भयरतीयोपमहयद्वीपे ्रमचचलतयभ्याः व्यवस्थयभ्याः इयं व्यवस्थय रयय दृषयय चभन्नय आसीत् ?

रल्पनयं रु वरन्तु
भवन्ताः एरस्ययाः सभयययाः चनवयरचने चव्मयनयाः सचन्त । यचत्रमचप भवन्ताः पश्यचन्त शृण्वचन्त च तस्य वणरनं
रु वरन्तु ।
पुनाः स्मरन्तु
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1 युग्मयन् चनमयरन्तु
गुजरर-्रमचतहयराः

पचिमीदक्कनाः

रयष्ट्ररू टाः

बङ्गयलाः

पयलाः
चोलाः

गुजरयताः रयजस्थयनं च
तचमलनयडु ाः

2 “चत्रपक्षीय-सङ्घषराः” इत्यचस्मन् युक्याः त्रयाः पक्षयाः रे रे आसन् ?
3 चोलसयम्रयज्ये सभयययाः रस्ययचित् सचमतेाः सदस्यं भचवतुम् आवश्यक्याः ्रमचतभूतयाः रयाः आसन् ?
4 चयहमयनयनयं चनयन्त्रणे आगमयमयने द्वे ्रममुाः नगरे रे आस्तयम् ?
आगच्छन्तु जयनीमाः
5 रयष्ट्ररू टयाः रथं शचक्शयचलनाः जयतयाः ?
6 नूतनयाः रयजवंशयाः स्वीरृ ह्ऴत ्रमयप्तुं ह्लरम् अरु वरन् ?
7 तचमलक्षेत्रे कर्रमरयरयययाः सेचनव्यवस्थयययाः चवरयसाः जयताः ?
8 चोलमचन्दरै ाः सह रयाः रयाः गचतचवधयाः युक्याः आसन् ?
आगच्छन्तु चवचयरयन्तु
9 ्रमथमं मयनचचत्रं पुनाः पश्यन्तु अन्वेषयन्तु च यत् यचस्मन् ्रमयन्ते भवन्ताः चनवसचन्त, तचस्मन् रयचनचन
पुरयतनयचन लोरतन्त्रयचण आसन् अथवय न आसन् ?
10 ययदृशयन् पंचययचतचनवयरचनयचन अ् वयं पश्ययमाः , तेभ्याः उत्तरमेरुरस्य चनवयरचनयचन रे न ्रमरयरे ण
चभन्नयचन आसन् ?
आगच्छन्तु रृ त्वय पश्ययमाः
11 अचस्मन् अ्ययये द्शतेभ्याः मचन्दरे भ्याः स्वस्य पह्ऱरवेशस्य रस्यचचत् वतरमयनस्य मचन्दरस्य तोलनयं रु वरन्तु
अथ च ययाः समयनतयाः अन्तरयचण च भवन्ताः पश्यचन्त तयचन बोधयन्तु ।
12 अ्तनीये रयले स्वीरृ तयनयं ररयणयं चवषये इतोऽचप ज्ञयनं गृह्रन्तु । कर एते सयक्षयत्-धनस्य रूपे सचन्त
,वस्तुनाः रूपे सचन्त अथवय श्रमसेवयनयं रूपे च सचन्त ?
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बीजशब्ददाः
सयमन्तमचन्दरं नयडु सभय

इचत चद्वतीयोऽ्यययाः

