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प्रस् तावना  

प्राचीन काळापत्ासनु भारतात स् थापत् य णशण कला याांचा ददय णशण शवकास झाला. मानवाच् या शवकासाोररोर 

स् थापत् य णशण कलाांची शन्मती णशण शवकास झाला. मुह् मद ौररीचा शव् वासू कुतुोदुीनीन कोकानइ स.स. १२०६ ला 

सुलतानशाहीची स् थापत्ना कइ ली. कुतोुुदीनीन कोक, अल् ततुशमश णशण ोल् ोन हइ प्रारांभी दास हरतइ. ्ा् स, ऑशससयाना, सराण, 

अफगाशणस् थान, मइसरपत्रटइशमया, सशजप् त, द तर ण्रिकका, नैऋ य युररपत् व अरइशोया या दइशातून णपत्ली ाास मुसलमानी 

शैली णकारास णणली हरती. या शैलीची शवशइष मह वपत्ूणण  अांगइ ् हणजइ ौमुट, दांच शमनारइ व कमान ही असतां याच काळात 

हहद ूस् थापत् यकला द् नतीच् या पत्रमरच   च शशारावर पत्रहरचली हरती. सलुतान काळात भारतात अनइक वास् त ूोाांधल् या गइल् या 

ही वास् तुशैली सराणी शलैी व भारतीय शलैी याांचइ शमरण ण हर न सुलतान काळात भारत स् थापत् य ्इ्र  जी शैली शवकसीत 

झाली. शतला 'सण् डर' शैली असइ ् हणतात. सलुतान शैली स.स. १३ व् या शतकापत्ासनु १६ व् या शतकापत्य त प्रचशलत हरती. 

्दल् ली सुलतानाच् या या काळातील वास् तू या णकारानइ भव् य व ्दव् य ोाांधणीत मजोतु णहइत.   

 

शवषय शनवडणइचा हइत ु 

प्रस् ततु शवषय शनवडणइचा हा सुलतानशाही काळातील 

स् थापत् य कलइचा अ् यास करणइ.  

गशृहतकइ   

१  सुलतानशाही स् थापत् य कलइची वैशश् टयइ माांडणी 

करणइ.  

२  सुलतानशाही काळात स् थापत् य कलइचा शवकासाची 

माांडणी करणइ.  

सांशरधन पत्ध् दती  

प्रस् ततु शरध-शनोांधाच् या माांडणी करण् यासा ी 

कशतहाशसक सांशरधन पत्ध् दती, शव् लइषणा मक सांशरधन 

पत्ध् दती याांचा अवलांो करण् यात यइणार णहइ. प्रा थशमक व 

दयु्यम साधनाच् या णधारइ शवशवध वइोसा ट णधारइ शरध 

शनोांधाची माांडणी करण् यात यइणार णहइ.   

सलुतानशाहीच् या काळातील स् थापत् यकला   

कुव् वत-दल-सस् लाम  

'कुतुोदुीनीन कोक हा भारतीय पत्शहला शासक 

हरता. ज् यानइ मुशस्लम शैलीच् या समारती ोाांधल् या. 

 यानइच कुव् वत दल सस् लाम ही मशशद ोाांधली. 

स.स.११९५ मध् यइ या मशशदीच् या ोाांधकामास सवुावात 

झाली व ोाांधकाम स.स. ११९९ मध् यइ पत्णुण  झालइ ही 

मशशदीच् या ोाांधकामासा ी णसपत्ासच् या भागातील 

स तावीस हहद ू मा्ं दरइ दधध् वस् त कवान  याांच् या 

अवशइषाांचा दपत्यरग करण् यात णला णहइ.  यामुळइ  ही 

मशशद पत्ाहताच ्णी हहद ूमां्दरासाराीच वाटत हरती. 

पत्ुढइ अल् तमश व अल् लाददीनीन शालजीनइ यामध् यइ वाढ व 

सुधारणा कवान मशशदीला मुशस्लम स् ववापत् प्राप् त कवान 

्दलइ.'१ कुतोुदुीनीन कोकानइ ्दल् ली हजकली ्दल् ली 

शवजयाच् या शप्र यथण  कुव् वत-दल-सस् लाम मशस्जदची 

स् थापत्ना करण् यात णली. 'कुव् वत दल सस् लाम मशीद 

ज् याचा अथण  सस् लामचा पत्रारम म णहइ. ही सवाण त जनुी 

णशण प्राचीन मशशदीपत्कैी एक ् हणनु ळळाली जातइ. 

जी शतकानशुतकइ  टटकून राशहली णशण पत्ाहण् यासा ी 

एक शनशित द्ृ य णहइ दश्ण ्दल् लीतील कुतुो 

कॉ् प् लइस सच् या सुांदर णशण प्राचीन शवस् ताराच् या णत 

असलइली भारताची महान मशीद णशण कुतुो मशीद 

ककवा कुतुो मशशद ् हणनु अनइकजन याला सांोरधतात.'२ 

'चरकरनाकृती मशस्जदच् या पत्शिम भागात मइहराो, 

प्राथण नइसा ी ाुलइ प्राांगण णहइ.'३ 'राशहलइल् या शत् ही 

ोाजलुा प्रवइशव् दारइ णहइ. या मशशदीच् या हभतीवर 

कला मक मइहराो कवान  यावर कुराणातील वचनइ 

ारदलइली णहइत.'४ 'या मशशदीला ग्रइस् ् रनपत्ासनु ोनवलइलइ 

शवशाल तररण ए कुण पत्ाच ोइज याांचा समावइश णहइ. यात 

एक प्रचांड मध् यवती कमान णशण तुलनइनइ लहान 

ोाजचु् या कमानी णहइत, पत्डदइ णशण ााांो दर् ही 

फुलाांची रचना णशण धा्मक ग्रांथ कररलइलइ णहइत.'५  

कुतोुशमनार   

'सुलतान काळातील सवण रण इ्   वास् तु ् हणजइ 

्दल् ली यइथील सुप्रशसध क कुतुो मीनार हरय. कुवत-दल 
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सस् लाम मशीदीच् या णवारात स.स. ११९९ मध् यइ  याचइ 

ोाांधकाम सवुा झालइ कुतोुु्दन कोकनइ  याचा पत्शहला 

मजला ोाधून झाला नांतर गादीवर णलइल् या सल् ततुशमश 

यानइ  यावर तीन मांजलइ ोाांधलइ व शइवटचा पत्ाचवा 

मजला ्फररजशहा तुौलकच् या काळात ोाांधला गइला 

स.स. १८०३ मध् यइ झालइल् या भयानक भकुां पत्ात  याचा 

सवाण त वरचा ौुमटाकार भाग करसळला. कुतुोमीनाराचइ 

ाालचइ तीन मजलइ शपत्वळया वालुका् मात व वरचइ दरन 

सांगम् वरी दगडात ोाांधलइ णहइत. शमनाराची एकुण दांची 

२४० फुट णहइ  याचा तळाशी व् यास १३.० मीटर असनु 

वर तर शनमुळता गइला. शइवटी वरचा व् यास ३ मीटर णहइ 

वरपत्य त जाण् यासा ी णत गरल जीना असुन  याला 

एकुण २७९ पत्ायऱ्या णहइत.'६ 'कुतोुुदीनीन कोकानइ 

्दल् लीच् या शइवटच् या राजाांचा पत्राभव झाल् यानांतर लगइच 

ोाांधला हरता'७ 'या शमनारचइ नाव सुप्रशसध क सफुी सांत 

ााजा कुतुोदुीनीनच् या नावाववान  इवलइ णहइ.'८  

सलुतान ौडी   

'सुलतानकाळातील हा पत्शहला मकोरा हरय. 

याांची शन्मती अल् तमशचा थररला मलुगा नाशसवादीनीन 

यानइ स.स. ११३१- स.स. ११३२ मध् यइ कइ लइ चारी 

ोाजलुा ौमुट चरही ोाजनुइ तटोांदी णशण ोाांधकाम ोाह्य 

ोाजलुा सांगमस् वराचा वापत्र, सतर करण याही 

मकोऱ्यापत्ै्ा वइगळइपत्ण ही याची वैशश् यइ साांगता 

यइतील.'9 या मकोरात नाशसवादीनीन महमुद याांचइ अवशइष 

णहइत जर सल् ततुशमशचा मुलगा हरता. 'जर ोांगालमधील 

लानरती यइथइ युध क मरशहमइवर असताना मरण पत्ावला 

हरता.'१० 'या ौडीची रचना णशितीय णहइ तइ ौडी वर 

ररपत्ण कइलइ णहइ हइ वाळुच् या दगडानइ ोनवलइल् या 

अ् टकरनी ततानइ झाकलइलइ णहइ णशण सांगमस् वरानइ 

सुशरशभत कइ लइलइ णहइ. समाधीच् या णजुोाजुला 

करपत्ऱ्यातनु शवटाांनी ोाांधलइलइ ोुवाज  याला ्कल् ल् याचइ 

स् ववान दइतात.'११ 

अढा  ्दन का झरपत्डा   

 'स.स. १२०० मध् यइ ही मशीद अजमइर यइथइ 

कुतोुुदीनीन कोक यानइ मरह् मद ौररीच् या णदइशा् वयइ 

ोाांधली णहइ असइ ् हणतात की, चव् हाण वांशातील सराट 

शवग्ररराज यनइ स् थापत्न कइलइलइ सांस् कृत शवयालालय मरडुन 

तइथइ ढा  ्दन का झरपत्डा ही मशीद ोाांधली णहइ.'१२ 

अढा  ्दन का झरपत्डा राजस् थान मध् यइ अजमइर यइथइ णहइ, 

ही म मशीद ोाांधण् यासा ी अडीच ्दवस ् णजइ फस त 

६० तास लागलइ ् हणनु शतला 'अढा  ्दन का झरपत्डा' 

असइ सांोरधलइ जातइ.  

सल् ततुशमश मकोरा: '्दल् ली कइ  एक सलु् तान का मकोरा 

शोना तत का ह।ै कसा नही ्क तत ोना  नही ग  थी। 

तत ोना  ग  थी, लइ्कन यह टटक नही पत्ा । कुत 

सालों कइ  ोाद ्फर सइ सस मकोरइ की तत ोना  ग  

लइ्कन वह भी शगर ग .'१३ सल् ततुशमशचा मकोरा स.स. 

१२४५ ला शनमाण ण करण् यात णला शमरण  पत््र तीत या 

मकोऱ्याांची शन्मती झाली. मकोरा सरळाकरणी असनु 

 यावरचा ौमुट सस् लामशलैीतील पत्ध कतीनसुार 

ोाांधण् यात णला.   

ोल् ोरचा मकोरा  

पत्ुणण त: सस् लाम पत्ध कतीत ोल् ोरच् या मकोऱ्याची 

शन्मती झाली. चरकरनी णकार असणाऱ्या मकोऱ्याच 

चारही ोाजलुा ०४ प्रवइश व् दारइ णहइत. 'ोलोनचा 

मकोरा भारतात नवी वासतुशलैी ौइ न णला हरता. 

भारतातलइ पत्शहलइ ारइ कमान णशण ौमुट शलैीचइ 

ोाांधकाम ् हणजइ ोलोनचा मकोरा याांचइ रण ैय ोलोनला 

यालावइ लागइल कारण मसुलमान शासक शजवांत पत्णीच 

स् वत:चा मकोरा ोनवनु  इवत  यात सुल् तान ोल् ोन 

अपत्वाद नाही.'१४ हा मकोरा महररली नवी ्दल् ली यइथइ 

णहइ.  

महराो   

'महराो ् हणजइ दरवाजाच् या वर अधण गरलाकार 

भाग हरय. सुलतान काळात शनमाण ण झालइल् या ्कल् लइ, 

मकोरइ, मजीद, महल णशण शमनारात मइहराो-गुमट 

याांचा प्रयरग कइ ला गइला. 'सल् ततुशमशनइ ्दल् लीतील 

कुव् वत दल सस् लाम मशस्जदीत महराो ोाांधलइ.'१५ 

महराो शब् दाचा मुळत: गैर धा्मक अथण  हरता. णशण 

तर फस त ौरातील एका शवशश् ट ारलीला सुशचत करतर. 

महराो दगड णशण शवटा पत्ासनु ोनवला जात असइ.  

 

शनकषण   

सुलतान काळात सुलतानानी अमीर, सफुी सांत 

याच् या स् मरणात मकोरइ शनमाण ण करण् यची पत्रांपत्रा ही 

सुवावात कइली सलुतान काळात वास् तु मजोतु 

ोनशवण् यासा ी सांगम् वर, दगड णशण चाांगल् या दजण चा 

चनुा याांचा दपत्यरग कइला गइला. सुलतान काळात 

वास् तमुध् यइ, मइहराो णशण गुांोद याचा प्रयरग कइला गइला. 

सुल् तान काळात 'अरोस् क शवशध' ची सुवावात झाली. ही 

शवशवध अांलकरण करण् याची शमरण ीत पत्ध कती हरती. 

सलु् तान स् थापत् य कला हा शवकासाची पत्शहली अवस् था 

मानली जातइ. कारण शह  हहद ुशैलीचा  याच् यावर प्रभाव 

हरता. सलुतान काळातील स् थापत् य कला मध् यइ भारतीय 

णशण  राणी शलैीचइ शमरण ण णहइ. ्दल् ली सलुतानाांनी 

ोाांधलइल् या सवण  समारती णकारानइ भव् य लाल दगडाांचा 
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वापत्र कइलइला णहइ, दांच शमनाट, तरटइ-मरटइ ौमुट, 

मइहराोयुस त प्रवइशिार, समारतीच् या णत मर इ  पत्टाांगण, 

वइलपत्या, जाळ्या, रांगीन शवटा, नकली शाडकी, कररीव 

काम स. मह वपत्णुण  वैशश् यइ स् थापत् य कलइतुन ्दसनु यइतइ.  
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