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ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് - മംലൂക്ക,് ഖിൽജി രാജവംശങ്ങൾ 

  

ചർച്ചയുടെ പ്രധാേ നരായിേ്റുകൾ 

1. ആമുഖം 

2. മംലൂക്ക് അഥവാ അെിമ രാജവംശം 

3. ഖിൽജി രാജവംശം  

അമുഖം 

മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തിന്ടെ മഹത്തായ മാത്ൃകയാണ് ഡൽഹി 

സുൽത്താനനറ്റ.് കല, സംസ്കാരം, വാസ്തു വിദ്യ എന്നിവയ്ക് ഇത് ്വളടരയധ്ികം 

സംഭാവനകൾ നൽകി. ഡൽഹിയിടല ഈ സുൽത്താൻമാർ 320 വർഷനത്താളം 

നീണ്ട ഭരണം നെത്തുകയും വിവിധ് നമഖലകളിൽ നനട്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയും ടെയ്തു. 

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിേ്ടറ രാജവംശങ്ങൾ 

രാജവംശം ഭരണകാലം പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികൾ 

മംലൂക് അഥവാ 

അെിമ രാജവംശം 

1206 – 1290 ഖുത്ുബുദ്ദീൻ ഐടബക്, ഇൽത്തുമിഷ്, 

െസിയ സുൽത്താന, ഗിയാസുദ്ദീൻ 

ബാൽബൻ 

ഖിൽജി രാജവംശം 1290 – 1320 അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

ത്ുഗ്ലക് രാജവംശം 1321 – 1413 മുഹമ്മദ്് ബിൻ ത്ുഗ്ലക്, ഫിനൊസ് ഷാ 

ത്ുഗ്ലക് 

സയ്യിദ്് രാജവംശം 1414 – 1450 ഖിസർ ഖാൻ 

നലാധ്ി രാജവംശം 1451 – 1526 ഇബ്ബാഹിം നലാധ്ി 
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മംലൂക്ക് രാജവംശം (1206-1290) 

വർഷം ഭരണാധികാരി പ്രധാേടെട്ട വസ്തു തകൾ 

1206 - 
1210 

ഖുത്ുബുദ്ദീൻ 

ഐടബക് 

  

1) മുഹമ്മദ്് ന ാെിയുടെ ഏറ്റവും 

വിശവസ്തനായ അെിമ. 

2) 1210-ൽ ൌഗാൻ (ന ാനളാ) 

കളികുന്നത്ിനിടെയാണ് മരിച്ചത്്. 

3) അനദ്ദഹത്തിന ്ലഖ് ബക്ഷ്, കുരൺ ഖാൻ 

എന്നീ  ദ്വികൾ ലഭിച്ചു. 

4) അനദ്ദഹം ഡൽഹിയിൽ ഖുവാത്ത-്ഉൽ-

ഇസ്ാം  ള്ളിയും അജ്മീെിൽ (സംസ്കൃ ത് 

സ്കൂ ളിൽ) അധധ് ദ്ിൻ കാ ജ്നഹാൻബ് യും 

നിർമ്മിച്ചു. 

5) സൂഫി സനയാസിയായ ഖവാജ കുത്ബ്ുദ്ദീൻ 

ഭക്തിയാർ കാകിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം 

കുത്തബ ്മിനാർ നിർമ്മാണവും അനദ്ദഹം 

ആരംഭിച്ചു. 
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1210 – 
1236 

ഇൽത്തുമിഷ് 1) െർകിഷ് അധ്ിനിനവശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ 

ഏകീകരണം. 

2) മംനഗാളിയൻ ടെങ്കിസ് ഖാന്ടെ 

ആബ്കമണത്തിൽ നിന്ന ്അനദ്ദഹം ഡൽഹി 

സുൽത്താനനറ്റിടന രക്ഷിച്ചു (ജലാലുദ്ദീൻ 

മംഗ്ബർണിക് അഭയനകബ്രങ്ങൾ 

നൽകിയില്ല). 

3) അനദ്ദഹം നാണയ സബ്രദ്ായം 

അവത്രിപ്പിച്ചു. ടവള്ളിയുടെ ത്ങ്കയും 

ടെരിന്ടെ ജിത്ലുമാണ് അവത്രിപ്പിച്ചത്്. 

4) അനദ്ദഹം ഇഖ്ത സബ്രദ്ായം സം െിപ്പിച്ചു - 

 ട്ടാളകാർകും ബ് ഭുകന്മാർകും വാലി 

അടല്ലങ്കിൽ മുക്ത എന്നെിയടപ്പട്ടിരുന്ന 

സ്ഥാനവും ബ് ഭുകന്മാർക് ഭൂമിയും 

അനുവദ്ിച്ചു. 

5) അനദ്ദഹം െഹൽഗനി സിസ്റ്റം സ്ഥാ ിച്ചു - 

40 അംഗ ബ് ഭുകന്മാർ ഇത്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 

(ദ്ാൽ ൊലിസ). 

6) അനദ്ദഹം കുത്തബ് മിനാെിന്ടെ 

നിർമ്മാണം  ൂർത്തിയാകി 
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1236 – 
1240 

െസിയ സുൽത്താന 1) ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യ മുസ്ീം വനിത്. UMDAT 

UL MISWA എന്ന  ദ്വി അവർ സവന്ത്മാകി. 

2)  ാവടയനപ്പാടല ഒരു ഭരണാധ്ികാരിടയ 

സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ ആബ്ഗഹിച്ച 

ത്ുർകൻ-ഇ-െഹൽഗനിക് ഒരു ജനബ് ിയ 

ഭരണാധ്ികാരിയായ െസിയടയ ഇഷ്ടടപ്പട്ടില്ല. 

3) അവർ ഒരു അബിസീനിയൻ - ജലാലുദ്ദീൻ 

യാകൂത്തിടന അമീർ-ഇ-അഖൂൊയി 

നിയമിച്ചു. 

4) അവർ ഭട്ടിൻഡ ഇഖ്താദ്ർ അൽത്ൂനിയടയ 

വിവാഹം കഴിച്ചു. 

5) ഹരിയാനയിടല ധകത്ലിന ്സമീ ം ഒരു 

ന ാരാട്ടത്തിനിടെ ടകാള്ളകാർ അവടള 

നത്ാൽ ികുകയും ടകാലടെയ്യുകയും 

ടെയ്തു. 

1240-
1266 

ദ്ുർബ്ബല 

ഭരണാധ്ികാരികളുടെ 

കാലം 

  

െസിയയുടെ മരണനശഷം, ബ് ഭുകന്മാരുടെ 

 ിന്ത്ുണയുള്ള ദ്ുർബലരായ 

ഭരണാധ്ികാരികൾ സിംഹാസനത്തിനലെി. 

ബഹ്ൊം ഷാ, അലാവുദ്ദീൻ മസൂദ്് ഷാ, 

നാസിെുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്് എന്നിവരായിരുന്നു 

 ിൻഗാമികൾ 
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1266 – 
1287 

ബാൽബന്ടെ ഒരു 

യുഗം 

  

1) ശക്തവും നകബ്രീകൃത്വുമായ ഒരു 

സർകാർ സ്ഥാ ികടപ്പട്ടു. 

2) അനദ്ദഹം െർകിഷ ്ബ് ഭുകന്മാരുടെ 

ൊരയനായി ബ് വർത്തിച്ചു. 

3) രാജവാഴ്ചയുടെ അധ്ികാരങ്ങൾ 

 ുനഃസ്ഥാ ികുന്നത്ിന് അനദ്ദഹം 

െഹൽഗനിയുടെ ശക്തി ത്കർത്തു. 

4) ശക്തമായ  ധസനയത്തിന് നവണ്ടിയുള്ള 

ഒരു ധസനിക വകുപ്പായ ദ്ിവാൻ-ഇ-അർസ് 

അനദ്ദഹം സ്ഥാ ിച്ചു. 

5) ബ്കമസമാധ്ാനം  ുനഃസ്ഥാ ികാൻ 

രക്തത്തിന്ടെയും ഇരുരിന്ടെയും നയം 

അനദ്ദഹം സവീകരിച്ചു. 

6) സിജാദ്യുടെയും ധ നബാസിന്ടെയും 

െെങ്ങിൽ അനദ്ദഹം സംബന്ധിച്ചു. 

7) അനദ്ദഹം സിൽ-ഇല്ലാഹി (ധദ്വത്തിന്ടെ 

നിഴൽ) എന്ന  ദ്വി സവീകരിച്ചു. 

8) ധദ്വത് ദ്ർശനത്തിടല മാധ്വാൊരയർക് 

ബാൽബനിൽ നിന്ന ്സഹായം ലഭിച്ചു. 

9) ഡൽഹിയിലാണ് ബാൽബന്ടെ 

ശവകുെീരം സ്ഥിത്ി ടെയ്യുന്നത്.് ബാൽബൻ 

ത്ടന്നയാണ് ഇത് ്നിർമ്മിച്ചത്്. 
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1218 - 
1227 

െടെസ് ഖാൻ   

1) ധദ്വത്തിന്ടെ സ്നകാർജ് എന്ന് 

വിളികടപ്പെുന്നത്ിൽ അഭിമാനിച്ച 

മംനഗാളിയൻ നനത്ാവാണ ്ഇനദ്ദഹം. 

2) അവർ ഖവാരിസ്മി സാബ്മാജയടത്ത 

ആബ്കമികുകയും അഭിവൃദ്ധി ബ് ാ ിച്ച 

നഗരങ്ങൾ ടകാള്ളയെികുകയും ടെയ്തു. 

3) ഡൽഹി സുൽത്താനനറ്റ ്ഈ 

കാല ട്ടത്തിടല ഒനരടയാരു ബ് ധ്ാന ഇസ്ാം 

രാഷ്ബ്െമായി മാെി. 

4) 1221-ൽ ഇൽത്തുമിഷ്, നെെസ് ഖാനാൽ 

 രാജയടപ്പട്ട ജലൗദ്ീന്ടെ അഭയാഭയർത്ഥന 

നിരസിച്ചു.ദ്ുർബ്ബല സുൽത്താനനറ്റിടന 

ടകാള്ളയിൽ നിന്നും  രക്ഷിച്ച സിന്ധു നദ്ി 

െടെസ് ഖാൻ കെന്നില്ല. 
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ഖിൽജി രാജവംശം (1290- 1320) 

വർഷം ഭരണാധികാരി  പ്രധാേടെട്ട വസ്തു തകൾ 

1290 – 
1296 

ജലാലുദ്ദീൻ 

ഖിൽജി 

 1) അനദ്ദഹം ത്ുർകി ബ് ഭുകന്മാരുടെ കുത്തക 

 രിനശാധ്ികുകയും സഹിഷ്ണു ത്യുടെ നയം 

 ിന്ത്ുെരുകയും ടെയ്തു. 

2) അനദ്ദഹം ഒരു സൂഫി സനയാസി സിദ്ി മൗലടയ 

വധ്ിച്ചു. 

1296 – 
1316 

അലാവുദ്ദീൻ 

ഖിൽജി 

  

1) അനദ്ദഹം മത്ടത്ത രാഷ്ബ്െീയത്തിൽ നിന്ന ്

നവർട െുത്തി, 'രാജത്വത്തിന് ബന്ധുത്വമില്ല' എന്ന് 

ബ് ഖയാ ിച്ചു. 

2) അനദ്ദഹം ഒരു സാബ്മാജയത്വ് നയവും 

കൂട്ടിനച്ചർകൽ നയവും  ിന്ത്ുെർന്നു. അനദ്ദഹം 

ഗുജൊത്ത,് രൺത്ംനബാർ, മാൾവ, നമവാർ 

മുത്ലായവ  ിെിടച്ചെുത്തു. 

  

ഭരണരരിഷ്കാരങ്ങൾ 

  

1)അലാവുദ്ദീൻ 4 ഓർഡിനൻസുകളുടെ 

 രരരയിലൂടെ ബ് ഭുകന്മാർ മൂലമുണ്ടായ ബ് ശ്നങ്ങൾ 

ഒഴിവാകാൻ നെ െികൾ സവീകരിച്ചു. 

2) അനദ്ദഹം ഡാഗ ്അവത്രിപ്പിച്ചു - കുത്ിരയുടെയും 

ടെഹ്െയുടെയും ബ്ബാൻഡിങ ്- ധസനികരുടെ 

സംവിധ്ാനത്തിന്ടെ വിവരണാത്മക  ങ്ക ്എന്നിവ 

ഇത്ിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു. 

3) മാർകറ്റുകൾ സ്ഥാ ിച്്ച, അലാവുദ്ദീൻ എല്ലാ 

സാധ്നങ്ങളുടെയും വില നിശ്ചയിച്ചു. 

4) അനദ്ദഹം കുത്തബ് മിനാെിന്ടെ ബ് നവശന 

കവാെമായ അധല നഫാർട്ടും അധല ദ്ർവാസയും 

നിർമ്മിച്ചു. യഥാർത്ഥ കമാനത്തിന്ടെയും 

യഥാർത്ഥ ത്ാഴികകുെത്തിന്ടെയും ആദ്യ 
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ഉദ്ാഹരണമാണ് ഖുത്ുബ ്നകാംപ്ലകസ്ിടല അധല 

ദ്ർവാസ. എ ഡി 1311 ലാണ് ഇത്് നിർമ്മിച്ചത്്. 

5) ഡൽഹിയിടല ഏഴ ്നഗരങ്ങളിൽ 

രണ്ടാമനത്തത്ായ സിരി നഗരം കുത്തബ് 

മിനാെിനെുത്ത് അനദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചു. 

6) ഹസാർ സുത്ുൻ എന്ന ആയിരം ത്ൂണുകളുള്ള 

ഒരു ടകാട്ടാരവും അനദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചത്ാണ്. 

7) അലാവുദ്ദീന്ടെ ടകാട്ടാര കവിയായിരുന്നു അമീർ 

ഖുബ്സു. 'ഇന്ത്യയുടെ ത്ത്ത' എന്നാണ് അമീർ ഖുബ്സു 

അെിയടപ്പെുന്നത്്. ഉെുദ്ു ഭാഷയുടെ  ിത്ാവായും 

സിത്താെിന്ടെ ഉ ജ്ഞാത്ാവായും അനദ്ദഹം 

കണകാകടപ്പെുന്നു. ധലലാ മജ്നു , ത്ുഗ്ലക് നാമ 

എന്നിവയാണ് അമീർ ഖുബ്സുവിന്ടെ ബ് ശസ്തമായ 

കൃത്ികൾ. 

8) സ്ഥിരമായ ഒരു ധസനയടത്ത നിലനിർത്തിയ 

ആദ്യടത്ത സുൽത്താനാണ ്അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. 

9) മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ത് ാൽ സംവിധ്ാനം 

ഏർടപ്പെുത്തിയത്് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

ആയിരുന്നു. 

10) അലാവുദ്ദീൻ, ജമീരാരി സബ്രദ്ായം 

നിർത്തലാകുകയും കന്നുകാലികൾക് നികുത്ി 

െുമത്തുകയും ടെയ്തു. 

11) നികുത്ി നിർണയത്തിനായി ഭൂമി 

അളകുന്നത്ിനുള്ള സംവിധ്ാനം ഏർടപ്പെുത്തിയ 

ഡൽഹിയിടല ആദ്യടത്ത മുസ്ീം 

ഭരണാധ്ികാരിയായിരുന്നു അനദ്ദഹം. 

12) അനദ്ദഹം നബ്ഡാപ്സി മൂലമാണ ്മരിച്ചത്്. 

1316 – 
1320 

മുബാെക് ഖാൻ അനദ്ദഹം സവയം ഖലീഫയായി ബ് ഖയാ ിച്ചു. 

1320 ഖുബ്സു ഖാൻ ഖുബ്സു ഖാടന ഒരു കലാ ത്തിൽ  ഗാസി മാലിക ്

സ്ഥാനബ്ഭഷ്ടനാകി. 

https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT
http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

  
 

  

ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മംലൂക് അടല്ലങ്കിൽ അെിമ രാജവംശടത്തകുെിച്ചും 

ഖിൽജി രാജവംശടത്തകുെിച്ചും വിശദ്മായി  ഠിച്ചു. 
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