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  മുഗൾ സാമ്മാജ്യം: ജ്ഹാംഗീർ- ഔറംഗസീബ ്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ ഭരണ കാലയളവ് 

തന്നിരിക്കുന്നു 

മുഗൾ സാമ്മാജ്യം 

1526 – 1530 

എ.ഡി 

  

  

 ബാബർ  ഒന്നാാം പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധത്തിനു ടേഷാം മുഗൾ 

സാമ്മാജ്യാം സ്ഥാപിച്ചു 

1530 – 1540 

എ.ഡി 

1555 – 1556 

എ.ഡി 

  

 ഹുമയൂൺ 

  

ടഷർഷയാണ് അടേഹഴത്ത 

പരാജ്യഴപ്പേുത്തിയത് 

1540 – 1555 

എ.ഡി 
 സൂർ സാമ്മാജ്യാം  ടഷർഷാ ഹുമയൂണിഴന പരാജ്യഴപ്പേുത്തി 

എഡി 1540-45 വഴര ഭരിച്ചു 

1556  രണ്ാാം 

പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധാം 

 അക്ബെുാം  ടഹമുവുാം തമ്മിൽ 

1556 – 
1605  

എ.ഡി 

  

അക്ബർ 

  

ദിൻ-ഇ-ഇല്ലാഹി സ്ഥാപിച്ചു, മുഗൾ സാമ്മാജ്യാം 

വികസിപ്പിച്ചു 
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1605 – 1627 

എ.ഡി 
 ജ്ഹാാംഗീർ  കയാപ്റൻ വിലയാം ടഹാക്കിൻസുാം സർ ടതാമസ് 

ടൊയുാം മുഗൾ ടകാേതി സന്ദർേിച്ചു 

1628 -1658 

എ.ഡി 
 ഷാജ്ഹാൻ  മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെയുാം കലയുഴേയുാം 

വാസ്തു വിദയയുഴേയുാം പരടകാേി 

1658 – 1707 

എ.ഡി 
 ഔൊംഗടസബ ്  മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ തകർച്ചയുഴേ തുേക്കാം 

1707 – 1857 

എ.ഡി 
 പിൽക്കാല  

മുഗളന്മാർ 

 മ്ബിട്ടീഷുകാർ േക്തി മ്പാപിച്ചടതാഴേ മുഗൾ 

സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ തകർച്ചയുാം 

േിഥിലീകരണവുാം 

  ജ്ഹാംഗീർ (1605 - 1627) 

●1605-ൽ ജ്ഹാാംഗീർ സിാംഹാസനത്തിടലെി. അടേഹാം 12 നിയമോസനങ്ങൾ 

പുെഴപ്പേുവിച്ചു. ആമ്ഗ ടകാട്ടയിൽ അടേഹാം സഞ്ജ്ീർ-ഇൽ-അദൽ - േ ാംഖല 

സ്ഥാപിച്ചു, നീതിയുഴേ കർേനമായ ഭരണത്തിന് അടേഹാം മ്പേസ്തനായിരുന്നു. 

●1611-ൽ അഫ്ഗാൻ വിധവയായ ഴമഹ്െുന്നിസയുമായി അടേഹാം വിവാഹത്തിൽ 

ഏർഴപ്പട്ടു. പിന്നീേ്, നൂർ മഹൽ (ഴകാട്ടാരത്തിന്ഴെ ഴവളിച്ചാം), നൂർജ്ഹാൻ 

(ടലാകത്തിന്ഴെ ഴവളിച്ചാം), പാദ്ഷാ ബീഗാം എന്നീ പദവികൾ നൽകി. 

●1606-ൽ ജ്ഹാാംഗീർ സിഖ് മതവിേവാസികളുഴേ അഞ്ചാമഴത്ത ഗുരുവായ ഗുരു 

അർജ്ുൻ ടദവിഴന വധിച്ചു. ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ മകൻ ഖുമ്സു രാജ്കുമാരഴന തന്ഴെ 

പിതാവിഴനതിഴര മത്സരിക്കാൻ സഹായിച്ചുഴവന്ന കുറമാണ ്

അടേഹത്തിഴനതിഴര ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

●1609-ൽ ജ്ഹാാംഗീർ വിലയാം ടഹാക്കിൻസിന് വയാപാര ഇളവ് നൽകി. ഇാംഗ്ലണ്ിഴല 

ഴജ്യിാംസ് ഒന്നാമൻ രാജ്ാവിന്ഴെ ദൂതനായിരുന്നു അടേഹാം. 

●തുേർന്ന് 1615-ൽ സർ ടതാമസ ് ടൊ ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിഴലത്തി. 

ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിഴല ഇാംഗ്ലണ്ിഴല ഴജ്യിാംസ് ഒന്നാമന്ഴെ ആദയ 

അാംബാസഡൊയിരുന്നു അടേഹാം. സൂെത്തിൽ ആദയഴത്ത ഇാംഗ്ലീഷ ് ഫാക്ടെി 

സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ടനേുന്നതിൽ അടേഹാം വിജ്യിച്ചു. 

●ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ ഭരണകാലാം മുഗൾ ചിമ്തകലയുഴേ സുവർണ്ണകാലമായി 

കണക്കാക്കഴപ്പേുന്നു. ജ്ഹാാംഗീർ തഴന്ന ഒരു ചിമ്തകാരനായിരുന്നു. 

ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിഴല മ്പേസ്തരായ ചിമ്തകാരന്മാരായിരുന്നു ഉസ്താദ് 

മൻസൂർ, അബുൽ ഹസ്സൻ, ബിഷൻ ദാസ.് 
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●ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെ കാമുകനായിരുന്നു അനാർക്കലി. ജ്ഹാാംഗീെിന്ഴെയുാം 

അനാർക്കലിയുഴേയുാം മ്പണയകഥ പെയുന്ന മ്പേസ്ത ചിമ്തമാണ് ഴക. ആസിഫ് 

സാംവിധാനാം ഴചയ്ത മുഗൾ-ഐ-ആസാം. 

●ജ്ഹാാംഗീർ തന്ഴെ ആത്മകഥയായ തുസുഖ-്ഐ-ജ്ഹാാംഗിരി ടപർഷയൻ 

ഭാഷയിൽ എെുതി. 

●1627-ൽ ജ്ഹാാംഗീർ അന്ത്യേവാസാം വലിച്ചു, ലാടഹാെിഴല ഷഹ്ദാരയിൽ 

സാംസ്കരിച്ചു. 
 

വാസ്തു വിദ്യ 

 

●ജ്ഹാാംഗീർ മ്േീനഗെിൽ ഷാലിമാർ, നിോന്ത് ്ഗാർഡൻസ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. 

●അടേഹാം സിക്കന്ദരയിൽ അക്ബെിന്ഴെ േവകുേീരാം പൂർത്തിയാക്കി 

●ജ്ഹാാംഗീർ ചുവന്ന മണൽക്കല്ലിനുപകരാം മാർബിളിന്ഴെ േക്തമായ 

ഉപടയാഗവുാം അലങ്കാര ആവേയങ്ങൾക്കായി പീമ്തദുരയുഴേ ഉപടയാഗവുാം 

അവതരിപ്പിച്ചു. നൂർജ്ഹാൻ ആമ്ഗയിൽ ഇതിമദ്-ഉദ-്ദൗള/മിർസ ഘിയാസ ്

ടബഗിന്ഴെ മാർബിൾ േവകുേീരാം നിർമ്മിച്ചു 

●അടേഹാം ലാടഹാെിൽ ടമാത്തി മസ്ജിദുാം ഷഹ്ദാരയിൽ സവന്ത്ാം മഖ്ബെയുാം 

പണിതു 

  

ഷാജ്ഹാൻ (1628 - 1658) 

●1592 ജ്നുവരി 5-ന് ലാടഹാെിലാണ ് അടേഹാം ജ്നിച്ചത്. അടേഹത്തിന്ഴെ 

കുട്ടിക്കാലഴത്ത ടപര ്ഖുൊം എന്നായിരുന്നു. 1628-ൽ അടേഹാം സിാംഹാസനത്തിൽ 

കയെി. 

●മാത  ബന്ധുവായ അർജ്ുമന്ദ് ഴബനു ബീഗഴത്ത വിവാഹാം കെിച്ചു. 

നൂർജ്ഹാന്ഴെ സടഹാദരൻ അസഫ ് ഖാന്ഴെ മകളായിരുന്നു. ഴകാട്ടാരത്തിന്ഴെ 

മ്പിയഴപ്പട്ടവഴളന്നർത്ഥാം വരുന്ന മുാംതാസ ് മഹൽ എന്നാണ ് അവൾ 

അെിയഴപ്പേുന്നത്. 

●1631-32ൽ ഹൂഗ്ലിയിഴല ടപാർച്ചുഗീസ ്വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഷാജ്ഹാൻ നേിപ്പിച്ചു. 

●ലാടഹാർ ടഗറ ്ഴചടങ്കാട്ടയുഴേ കവാേമാണ്, ഇവിഴേയാണ് ഇന്ത്യൻ മ്പധാനമമ്ന്ത്ി 

ടദേീയ പതാക ഉയർത്തുകയുാം സവാതമ്ന്ത്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യഴത്ത 

അഭിസാംടബാധന ഴചയ്യുകയുാം ഴചയ്യുന്നത്. 

●1656-ൽ ഷാജ്ഹാൻ ഡൽഹിയിൽ ജ്മാ മസ്ജിദ് പണിതു. ഇന്ത്യയിഴല ഏറവുാം 

വലിയ മസ്ജിദാണിത.് 

●മാലിക് ഇബ്നു  ദിനാർ, എ.ഡി 644-ൽ, ടകരളത്തിഴല ഴകാേുങ്ങല്ലൂരിൽ (ടചരമാൻ 

പള്ളി) ഇന്ത്യയിഴല ആദയഴത്ത മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചു. 

●ഷാജ്ഹാന്ഴെ കാലഘട്ടാം മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി 

അെിയഴപ്പേുന്നു. 

●അടേഹത്തിന്ഴെ ഭരണകാലത്ത് ടപാർച്ചുഗീസാണ ് യൂടൊപയൻ ഴപയിന്െിാംഗ് 

ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 

●ഔൊംഗടസബ് തന്ഴെ പിതാവ ്ഷാജ്ഹാഴന ആമ്ഗ ടകാട്ടയിൽ തേവിലാക്കി. 1658 

മുതൽ 1666 വഴര ജ്യിലിൽ കിേന്ന അടേഹാം ഒേുവിൽ മരിച്ചു. 

●ഷാജ്ഹാന്ഴെ മകൻ ദാരാ ഷിടക്കാ മ്പേസ്ത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഭഗവത് ഗീത,  
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അെുപത ് ഉപനിഷത്തുകൾ തുേങ്ങിയ നിരവധി ഹിന്ദു മതമ്ഗന്ഥങ്ങളുഴേ 

ടപർഷയൻ ഭാഷയിടലക്്ക വിവർത്തനാം ഴചയ്തതിന്ഴെ ബഹുമതി 

അടേഹത്തിനുണ്്. "മുജ്്ാം-ഉൽ-ഴബഹ്റെൻ" (സമുമ്ദങ്ങളുഴേ കൂേിടച്ചരൽ) 

അടേഹാം എെുതിയതാണ്. അഥർവടവദാം ടപർഷയൻ ഭാഷയിടലക്കുാം അടേഹാം 

പരിഭാഷഴപ്പേുത്തി. 

●ഹിന്ദിയിൽ എെുതിയ മ്പേസ്ത ഗാനരചയിതാവായിരുന്നു ഷാജ്ഹാൻ. അടേഹാം 

മയിൽ സിാംഹാസനാം നിർമ്മിച്ചു. 1739-ൽ ഇന്ത്യൻ അധിനിടവേത്തിനിഴേ 

നാദിർഷാ ഇവിഴേ നിന്ന് തട്ടിഴക്കാണ്ുടപായി. നിലവിൽ മ്ബിട്ടനിഴല ലണ്ൻ േവർ 

മയൂസിയത്തിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

●മ്ഫഞ്്ച സഞ്ചാരികളായ ഴബർണിയെുാം ോവർനിയെുാം, ഇറാലിയൻ 

സഞ്ചാരികളായ നിടക്കാളി മാനുച്ചിയുാം, പീറർ മുണ്ിയുാം ഷാജ്ഹാന്ഴെ കാലത്ത ്

ഇന്ത്യ സന്ദർേിച്ചു. 
 

വാസ്തു വിദ്യ 

●അടേഹത്തിന്ഴെ ഭരണകാലാം മുഗൾ വാസ്തു വിദയയുഴേ സുവർണ്ണകാലമായി 

കണക്കാക്കഴപ്പേുന്നു, ഷാജ്ഹാൻ നിർമ്മാതാക്കളുഴേ രാജ്കുമാരൻ 

എന്നെിയഴപ്പേുന്നു. 

●1631-ൽ അടേഹാം തന്ഴെ മ്പിയഴപ്പട്ട ഭാരയയുഴേ സ്മരണയ്ക്കായി താജ്മഹലിന്ഴെ 

നിർമ്മാണാം ആരാംഭിച്ചു. 1653-ൽ ഇത ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ടപർഷയക്കാരനായിരുന്ന 

ഉസ്താദ് ഇസ അതിന്ഴെ വാസ്തു േില്പിയായിരുന്നു. മ്ബിട്ടീഷ ് അഡ്മിനിസ്ടമ്േറർ 

ഫർഗൂസൺ അതിഴന വിടേഷിപ്പിച്ചത് 'മാർബിളിഴല മ്പണയാം' എന്നാണ.് 

●1638-ൽ അടേഹാം തന്ഴെ തലസ്ഥാനാം ഡൽഹിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 

ഷാജ്ഹാനാബാദിടലക്്ക മാറി. തഖ്ത-്ഐ-തൗസ് അഴല്ലങ്കിൽ മയിൽ 

സിാംഹാസനവുാം അടേഹാം നിർമ്മിച്ചു. 

●1639-ൽ അക്ബർ നിർമ്മിച്ച ആമ്ഗ ടകാട്ടയുഴേ മാത കയിൽ അടേഹാം 

ഡൽഹിയിൽ ഴചടങ്കാട്ടയുഴേ നിർമ്മാണാം ആരാംഭിച്ചു. ദിവാൻ-ഇ-ആാം, ദിവാൻ-

ഐ-ഖാസ,് ടമാട്ടി മസ്ജിദ് എന്നിവ ഴചടങ്കാട്ടയ്ക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ഴചയ്യുന്നത.് 

ആമ്ഗയിഴല ടമാത്തി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് ഷാജ്ഹാനാണ്. 
 

ഔറംഗസീബ് (1658 - 1707) 
 

●ഔൊംഗടസബ് തന്ഴെ പിതാവായ ഷാജ്ഹാഴന തേവിലാക്കിയതിൽ 

കുമ്പസിദ്ധനാണ,് 1658-ൽ രാജ്കീയ സിാംഹാസനാം തട്ടിഴയേുത്തു. യഥാർത്ഥ 

കിരീേധാരണാം നേന്നത് 1659-ലാഴണങ്കിലുാം. അടേഹാം ദാരഴയ പരാജ്യഴപ്പേുത്തി 

"അലാംഗീർ" എന്ന ടപരിൽ സവയാം കിരീേമണിഞ്ഞു. േിഥിലീകരണാം ആരാംഭിച്ച 

അവസാനഴത്ത മഹാനായ മുഗൾ ചമ്കവർത്തിയായിരുന്നു അടേഹാം. 

●ഔൊംഗടസബ് തന്ഴെ ലളിതമായ ജ്ീവിതാം കാരണാം 'സിന്ദാ പിർ' അഴല്ലങ്കിൽ 

ജ്ീവിക്കുന്ന വിേുദ്ധൻ എന്നാണ് അെിയഴപ്പേുന്നത്. 

●രാജ്കീയ ടകാേതിയിൽ പാട്ടുാം ന ത്തവുാം നിടരാധിച്ച അടേഹാം ഉെച്ചതുാം 

യാഥാസ്ഥിതികവുമായ ഒരു മുസ്ലീമായിരുന്നു. ജ്ിസിയയുാം തീർത്ഥാേന 

നികുതിയുാം അടേഹാം പുനരാരാംഭിച്ചു. 
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●1675-ൽ, ഇസ്ലാാം സവീകരിക്കാനുള്ള വിമുഖത കാരണാം 9-ാാമഴത്ത സിഖ് ഗുരു 

ഗുരു ടതജ്് ബഹാദൂെിഴന അടേഹാം വധിച്ചു. അവസാനഴത്ത സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു 

ടഗാവിന്ദ ്സിാംഗ ്ഔൊംഗസീബിന്ഴെ ടസവച്ഛാധിപതയത്തിഴനതിഴര ടപാരാോൻ 

ഖൽസയുഴേ കീെിൽ തന്ഴെ അനുയായികഴള സാംഘേിപ്പിച്ചു. 1708-ൽ അടേഹാം 

വധിക്കഴപ്പട്ടു. 

●ഔൊംഗടസബിന്ഴെ മകൻ തന്ഴെ അമ്മ ൊബിയ-ദുൊനിയുഴേ സ്മരണയ്ക്കായി 

1679 എ.ഡി-ൽ ബീബി കാ മക്ബെ നിർമ്മിച്ചു. 

●ഴചടങ്കാട്ടയിൽ ഔൊംഗടസബിന്ഴെ ഏക ഴകട്ടിോം ടമാത്തി മസ്ജിദ് ആണ്. 

ലാടഹാെിഴല ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദുാം അടേഹാം നിർമ്മിച്ചു. 

●േിവാജ്ിയുാം മുഗളന്മാരുാം: മൊത്തകൾ േിവജ്ിയുഴേ കീെിൽ ഉയർന്നടപ്പാൾ 

അവഴര തകർക്കാൻ ഔൊംഗടസബ ്നിരവധി മ്േമങ്ങൾ നേത്തി. 1665-ൽ 

ഔൊംഗടസബിന്ഴെ ഴകാട്ടാരാം സന്ദർേിച്ച േിവജ്ിഴയ ഉന്മൂലനാം ഴചയ്യാൻ 

ആമ്പെിഴല ജ്യ് സിങ്ങുമായി ഔൊംഗടസബ ്ഗൂഢാടലാചന നേത്തി. േിവാജ്ി 

രക്ഷഴപ്പട്ടു, സവയാം ഒരു സവതമ്ന്ത് ഭരണാധികാരിയായി മ്പഖയാപിച്ചു, പടക്ഷ 1680-

ൽ അടേഹാം മരിച്ചു. 1689-ൽ ഔൊംഗടസബ് േിവാജ്ിയുഴേ മകൻ സാംഭാജ്ിഴയ 

വധിച്ചു. േിവാജ്ിയുഴേ ഗെില്ലാ യുദ്ധതമ്ന്ത്ങ്ങൾ ഴഡക്കാഴന തന്ഴെ 

നിയമ്ന്ത്ണത്തിലാക്കാൻ ഔൊംഗടസബിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാക്കി. 

●േിവാജ്ിയുഴേ മരണടേഷാം, ഔൊംഗസീബ ്25 വർഷാം (1682 - 1707) വേക്കൻ വിട്്ട 

മൊഠികഴള തകർക്കാനുള്ള തീമ്വമ്േമത്തിൽ ഴചലവെിച്ചു. 

●ഔൊംഗടസബിന്ഴെ ഭരണകാലത്ത്, മുഗളന്മാർ വയാപകമായി വികസിക്കുകയുാം 

പാൻ-ഇന്ത്യ സാമ്മാജ്യമായി മാെുകയുാം ഴചയ്തു. അടേഹാം യഥാമ്കമാം 1686-ലുാം 1687-

ലുാം ബീജ്ാപൂരുാം ടഗാൽഴക്കാണ്യുാം പിേിഴച്ചേുത്തു. 

●ഔൊംഗടസബ് 1707-ൽ അഹമ്മദ് നഗെിൽ വച്്ച മരിച്ചു. മഹാരാഷ്മ്േയിഴല 

ദൗലതാബാദിലാണ് അടേഹത്തിനഴ്െ േവകുേീരാം സ്ഥിതി ഴചയ്യുന്നത്. 
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