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भववष्यपरुाणानसुारं मघुलवशंस्य ऐवतहावसकसमीक्षणम् 

 

वीरेन्द्रः दासः 

 

साराशं  

पुराणपञ्चलक्षणेषु वंशानुचररतम ्अन्द्यतमम्। वंशवणणनाप्रसङ्ग ेपुराणेषु वहुनां राजवंशानामालोचना 

प्राप्यते। भववष्यपुराणे अवप तस्य व्यवतक्रमः नावस्त। अवस्मन् महापुराणे सत्यादद चतुयुणगाना ंराज्ां 

वणणना अवस्त।ववशेषतः मध्ययुगीयराज्ां वणणना पररलक्ष्यते। मध्ययुगीयराजवंशाना ं मध्य े

मुघलराजवंशोऽन्द्यतमः।वावर-आकवराददराज्ां राज्यशासनववषयकालोचना सम्पर्ककतालोचना 

भववष्यपुराणस्य प्रवतसगणपवणणः चतुर्णभागस्य द्वाववशवततम ेअध्याये प्राप्यते। भारतवषणवनमाणन ेतर्ा 

राष्ट्रगठने तेषा ं राज्ां अवदानमासीत् न वा एतवस्मन् ववषय े मम आलोचना समीक्षा च ववद्यते। 

अवस्मन् वनवन्द्ध े मुघलवंशस्य राञ्ां चररतं्र वर्णणतम,् तेषा ं राजत्वकालः उवललवितः तषेां पतु्राणां 

नामावन उवललवितावन, नाददरशाहस्य काय ं वर्णणतम,् राजारूपेण वशवाजीणः वीरत्वं 

आलोवचतम्।अवस्मन् गवेषणाप्रवन्द्ध े मुघलवंशस्य राज्यशासनव्यवस्र्ालोचनने सह 

तत्कावलकसमाजवचत्रस्यावप यर्ायर्वणणना दक्रयते। 

 

कूटशबदाः इवतहासः, पुराणम,् वावरः, हुमायुनः, आकवरः, ओरङ्गजेवः, वशवाजी 

 

प्रस्तावना 

‘इवतहासपुराणाभयां वेद ंसमुपवृंहयेत्’ इवत विद्वत्वचनानसुारं वेदोपवृंहनशास्त्रं पुराणशास्त्रं 

तर्ा इवतहासशास्त्रम्। उभयोशास्त्रयोमणध्ये वभन्नत्वमवस्त तर्ावप आलोचनागतसादशृ्यमवप 

पररलक्ष्यते। इवतहासशास्त्रं प्राचीनववषयमवलम्व्य ववरवचतम्, पुराणमवप तर्ैव। दकन्द्त ु

पुराणशास्त्रे वहुववधववषयसवन्नवेशात् इवतहासशास्त्रात ् तस्य अवतशयमहनीयत्वम् सवे 

स्वीकुवणवन्द्त। अतः पुराणशास्त्ररचनाकाले यर्ा सावहत्य-दशणन-अलंकार-धमण-सामावजक-

प्रभृतीनां ववषयानां सवन्नवेशः पररलक्ष्यते तर्ैव ऐवतहावसकतथ्यानामवप पररवेशनम् वहुष ु

पुराणेषु गृहीतमवस्त पुराणकारेण। 

भववष्यपुराणशास्त्रमवप ऐवतहावसकतथ्यसम्िवलतम्। भववष्यपुराणे 

ऐवतहावसकववषयानामुपस्र्ापनस्य कोऽवभप्रायः पुराणकारस्य इवत प्रश्नः जायते। 

ऐवतहावसकतत्त्वानुसवन्द्धत्सनुां कृते ऐवतहावसकशास्त्रस्य वाहुलयमवस्त। अतः दकमर् ं

भववष्यपुराणकारः अवस्मन् महती शास्त्रे ऐवतहावसकतत्त्वानां व्याख्यानं दक्रयत?े अवस्मन् 

ववषये आलोचनायाः प्राक् इवतहासस्य कक तावद ्स्वरूपम् इत्यवप अवजे्यम्। 
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इवतहासः पुराणं च द्वयं पृर्क् शास्त्रम्। तर्ावप 

आलोचनायाः सापेक्षत्वात ् पुराणसावहत्यस्य वृहत्कलवेरे 

ववववध-ऐवतहावसक-उपादानस्य वीजं ववववधरूपेण 

ववववधउद्दशे्ये प्रोवर्तम्।न केवलं सावहत्यरसस्य पररवेशनम् 

पुराणस्य उद्दशे्यमवप च भारतवषणस्य 

वचरन्द्तनवचन्द्ताधारारूपा तर्ा सनातनवचन्द्ताधारारूपा 

प्राचीनपरम्परा यद ् इवतहासः इवत आख्यायां पररवचतःतद ्

पुराणालोचनायाः कलेवरं अवतशवयतं दक्रयते। इवतहास-

पुराणयोमणध्ये पार्णक्यं दक्रयन्द्ते वहवः पुराणज्ाः। कदावप त े

उभयशास्त्रस्य रचनागतं सादशृ्यं स्वीदक्रयते वहुलांशे। अतः 

भववष्यमहापुराणम् ऐवतहावसकववववधतथ्याना ं

आकरग्रन्द्र्ः। अधुना प्रश्नः जायते ऐवतहावसकतथ्यं दकम् 

तदतु्तरे कथ्यत-े मनुष्याणां आददमावस्र्ातः 

ववववधवववतणनस्य संग्रामस्य च सुदीघणइवतवृत्तं सभयतायाः 

क्रमोन्नतेः धारा, अतीतस्य वहवः अज्ातववषयाः येन 

शास्त्रेण अस्माकं वोधगम्यं भववत तद ्शास्त्र ंइवतहासः इवत 

नाम्नावभवहतः। ऐवतहावसक-उपादानस्य 

अन्द्यतमालोच्यववषयः वंशवणणना। वववभने्नषु पुराणेष ु

वंशवणणना पुराणपञ्चलक्षणेषु अन्द्यतमाङ्गरूपेण अवधकं 

गुरुत्वं प्राप्यते। भववष्यमहापुराणमवप अस्य ववषयस्य 

अन्द्यर्ात्वं नासीत्। समग्रे भववष्यपुराणशास्त्रे ऐवतहावसक-

उपादानरूपेण राजवंशानां नामावन, वंशाना ं

क्रमववकाशः,साम्राज्यस्य ववस्तारः ,साम्राज्यस्य पररवधः, 

राज्ां राजत्वकालः प्रभृतीना ं ववषयानामालोचना प्राप्यते। 

कावलकपरम्परया तद्सव ं आलोच्यते। 

एस.एन.िण्डलेवालानुददत ं चौिम्वासंस्कृतप्रवतष्ठानतः 

प्रकावशतं श्रीभववष्यमहापुराणस्य 

प्रर्मसंस्करणमाधारीकृत्य अस्य गवेषणाप्रवन्द्धस्य 

आलोचनम्।  

भववष्यपुराणस्य प्रवतसगणपवणणः चतुर्णभागस्य द्वाववशवततमे 

अध्याये वावराददराज्ां तर्ा मुघलवंशस्य राज्ामालोचना 

पररदशृ्यते। दतै्यकायणकारीराज्ां वणणनाप्रसङ्गे मुघलवंशस्य 

राज्ां नामावन प्राप्यन्द्ते। दतै्यकायणकारी इत्युके्त 

धमणववरोधीकायणकारी तर्ा वेदववरोधीकायणकारीराज्ा ं

वोध्यते। वैष्णवगणैः मेरुदशेस्य मुर्द्ाणस्र्ले अर्ाणत ्

वङ्गदशेस्य नदीयाजेलायाः शावन्द्तपुरे अर्वा 

उत्कलराज्यस्य पुरीधामे यज्कायां वधणन्द्ते स्म। यज्काय ं

वधणते इयम् वातां शु्रत्वा दतै्यराजववलः रोषणदतै्यं दहेलीं 

नगरं प्रवेषु् ंदतै्यकायं कतुं च आदददशेः। वतवमरवलगस्य पुत्रेण 

सरुषेण सह इवत नाम्ना दतै्यराजरोषणः दहेलयाम् प्रववश्य 

वेदाददज्ानयुक्तानां तर्ा वेदमागाणनुसारीजनानां उपरर 

आक्रमणं कृत्वा तेषां नाशं कतुणमारभत े स्म। भववष्यपुराणे 

उक्तम्-  

 

ननाश वेदमागणस्र्ान्द्दहेलीदशेमावस्र्तः।1 

एवंरूपेण रोषणदतै्यः पञ्चवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृतवान्। 

पञ्चवषं कृतं राज्यं तत्सतुो वावरोऽभवत्।2 

 

अतः रोषणस्य पुत्रः वावरस्य जन्द्मोऽभवत्। राजा वावरः 

ववशवतवषणप्रयणन्द्तं राजत्वं कृतम्। धूतणम्लचे्छवावरेण 

शङ्कराचायणगोत्रभुक्तः ब्रह्मचारीमुकुन्द्दः मृतोऽभवत्। तेन 

दवेतायाः प्रवतमाः नष्भ्रष्ः दक्रयते। एतादशंृ दशृ्यं दषृ््वा 

मुकुन्द्दः अग्नौ आत्मववलदानं दीयते। तस्य ववशवत वशष्याः 

अवप प्राणववसजणनं कृतवन्द्तः।अतः वावरस्य एकस्य पुत्रस्य 

जन्द्मोऽभवत् तस्य नाम हुमायुः। सः सवणदा मद्यपान ं कृत्वा 

दवु्यणवहारं करोवत। सः साधुजनान् प्रवत दवु्यणवहारः कृतः। 

एतादशृावस्र्ायाम् सवे भक्तजनाः नदीयायाम् वस्र्तस्य 

कृष्णचैतन्द्यमहामानवस्य स्तुवत दक्रयन्द्ते स्म। तेषां स्तुवत 

शु्रत्वा भगवान् हररः क्रर्द्ः जातः। सः ववष्णुदवेः स्वतेजसा 

होमायुराज्यस्य ववनाशं कृतवान्। अवस्मन् काले सवे जनता 

तर्ा सवे सैन्द्यगणः राजान ं होमायुं परावजत्य त ं ववतावडतं 

कृतः।तस्मात् परं माराठाराजगणेन सह शेषशाकः तर्ा 

शेरशाहः दहेलीमवधकारं कृतवान्। 

महाराष्ट्रसै्तदा तत्र शेषशाकः समावस्र्तः।3 

शेरशाहः तत्र पञ्चवषणप्रयणन्द्तं राजत्वं कृत्वा धमणकायं वर्द्णयवत।  

धमणकायं कृतं तेन तराज्यं पञ्चहायनम्।4 

ववताडणात् परं यदा होमायुः काश्मीरे वनवसवत तदा 

तवस्मन् स्र्ान े तस्य एकस्य पुत्रस्य जन्द्मोऽभवत्।तवस्मन् 

काले आकाशवाणी भववत- अकस्मात् एकवरप्रभावेन तस्य 

पुत्रस्य जन्द्मो भववष्यवत। एतस्मात् कारणात् तस्य नाम 

भववत अकवरः तर्ा आकवरः इवत। सः अतीव प्रभावशाली 

तर्ा प्रतापशाली भववष्यवत। भववष्यपुराणकारस्य 

भाषायाम-्  

 

अकस्माच्च वरो जातः पुत्रोऽयं सवणभाग्यवान् 

पैशाचे दारुणे मागे न भूतो न भववष्यवत 

अतः सोऽकवरो नाम होमायुस्तनयस्तव।।5 

                                                           

1 भववष्यमहापुराणम्, प्रवतसगणपवण 4. 22. 3  

2 भववष्यमहापुराणम्, प्रवतसगणपवण 4. 22. 4 

3भववष्यमहापुराणम्, प्रवतसगणपवण 4. 22. 7  

4 भववष्यमहापुराणम्, प्रवतसगणपवण 4. 22. 8 

5 भववष्यमहापुराणम्, प्रवतसगणपवण 4. 22. 13-14 
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अस्मात् श्लोकात ् ज्ायत े आकवरः म्लचे्छः सदवप सः 

वपशाचमागाणनुसारी न आसीत्। 

सः हुमायुनस्य सुपुत्ररूपेण पररवचतोऽभवत्। हुमायुनः अवप 

भववष्यवाणीं शु्रत्वा क्षुधापीवडतानां कृते दान ं कृतवान्। सः 

सुलक्षणयुकं्त पुत्रं लव्धध्वा अवतशयमानन्द्द ं अनुभववत स्म। 

राजा हुमायुनः सपे्रम्ना पुत्रं पालयवत स्म।आकवरः 

दशवषणपयणन्द्तं काश्मीरे वस्र्त्वा दहेलीनगर्यया ं आगतवान्। 

तवस्मन् काले दहेलीनगयां शेषशाकः तर्ा शेरशाहः 

राज्यशासनमकरोत्। वीरत्वयुक्तराजपुत्रः आकवरः शेरशाह ं

परावजत्य दहेलीनगरीं लव्धधवान्। दकन्द्तु तदा दहेलीनगया ं

राजा हुमायुनः राज्यशासनं कूवणण आसीत्। अतः परं 

आकवरः राज्यशासनकतु ंआरभते स्म।भववष्यपुराणे उक्तम्-  

 

शेषशाङ्कं परावजत्य स च राजा वभूव ह 

अव्धद ंतेन कृतं राज्यं तत्पुत्रि नृपोऽभवत्।।6 

 

वसहासनासीनं भूत्वा आकवरः वनर्णवघ्नेन राजत्वं कृतवान्। 

सः सलोमा नाम एकं पुत्रं लव्धधवान्। वतणमान े इवतहास े

सलोमा सेवलम वा जाहाङ्गीरः वा इवत नाम्ना ख्यातः। 

आकवरस्य परं सलोमा राज्यलाभं कृतवान्। सः वपतुः 

समकालपयणन्द्तं राजत्वं कृतम्। सेवलमस्य वा जाहाङ्गीरस्य 

पुत्रः आसीत् िुदणकः िुरम ् वा। िुदणकस्य अपरः नाम 

शाहजाहानः । सः दशवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृतवान्। िुदणकस्य 

तर्ा शाहजाहानस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। मध्यमपुत्रस्य 

नाम आसीत् नवरङ्गो तर्ा ओरङ्गजेवः वा। अपरपुत्राणा ं

नामववषये उललेिः न प्राप्यते अवस्मन् पुराणे। िुदणकप्रसङ्गे 

उच्यत-े 

 

िुदणकस्तनयस्तस्य दशाव्धद ंच कृतं पदम् 

चत्वारस्तनयास्तस्य नवरङ्गो वह मध्यमः।।7 

 

नवरङ्गस्य तर्ा ओरङ्गजेवस्य राजत्वकाले दवेीपक्षस्य 

ब्राह्मणवंशस्य सुदक्षः राजा आसीत् वशवाजी। सः 

ओरङ्गजेवं वधं कृत्वा ओरङ्गजेवस्य पुत्रं आलोमां राजपद े

अवभवसक्तवान्।आलोमा पञ्चवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृत्वा 

परलोकं गतवान्। अतः तालनवंशस्य राजा फलरुषः 

मुघलवंशस्य ध्वंसं कृत्वा आवधपत्यस्र्ापनं कृतवान्। सः 

दशवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृतवान्। फलरुषस्य मृत्योः परं तस्य 

पुत्रः महामदः ववशवतवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृत्वा आलोमणः 
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समग्रराज्यं स्वावधकारे आनीतवान्। अवस्मन् राज्यकाले 

नादरः तर्ा नाददरशाहः भारतवषं प्रववश्य वहुनामायाणना ं

हत्वा सम्पदाः च गृहीत्वा सः िुरजदशेे तर्ा इराणे 

प्रत्यागतः। 

 

तराष्ट्र ेनादरो नाम दतै्यो दशेे उपागमत् 

हत्वायांि सुरावञ्त्वा दशंे िुरजमाययौ।।8 

 

महामदस्य पुत्रः आसीत् महामत्स्यः।सोऽवप पञ्चवषणपयणन्द्त ं

राजत्वं कृतवान ् महाराष्ट्रीयराज्ा वशवाजीद्वारा महामत्स्य 

परावजतः मृति।अतः माधवः दहेलयाः वसहासने उपववष्ः। 

दशवषणपयणन्द्तं राजत्वं कृतवान्।स्वशक्त्या च राज्ः 

आलोमाशावसतस्य राज्यस्य आवधपत्यं स्र्ावपतवान्। 

माधवस्य राज्ये वहवः आयणदशेजाः नृपाः आसन्। 

इवतहासरचनायाः क्षेत्रे सावहवत्यकोपादानाना ं मध्ये पुराणं 

अन्द्यतमम्।दकन्द्तु इवतहासग्रन्द्र्ानां पुराणग्रन्द्र्ानां च 

उभयोमणध्ये केषुवचत् भागेषु सादशृ्यं वैसादशृ्यमवप 

लक्ष्येते।आलोच्ये भववष्यपुराणे अवप राजवंशाना ं

वणणनाप्रसङ्गे दकवञ्चत् सादशृ्यं दकवञ्चत् वैसादशृ्यं च 

पररलक्ष्यते। इवतहास े प्रकीर्णततानां राज्ां नामवभः सह 

अवस्मन् पुराणे उवललवितस्य मुघलवंशस्य राज्ां नाम्नां 

दकवञ्चत् पार्णक्यं पररलक्ष्यते। यर्ा-  

 

इवतहास े भववष्यपरुाण े

तैमुरलङ्गः वतवमरलङ्गः 

हुमायुनः हुमायुः 

आकवरः अकवरः 

सेवलमः सलोमा 

ओरङ्गजेवः नवरङ्गः 

नाददरशाहः नादरः 

शेरशाहः शेषशाकः 

 

अवस्मन् भववष्यपुराणे स्पष्तया धारावावहकतया एतषेा ं

राज्ां वंशवणणना न प्राप्यते। अत्र मुघलवंशस्य 

सुववस्तृतालोचना न प्राप्यते। अवस्मन् पुराणे 

मध्ययुगीयमुघलवंशस्य राज्ां नामावन पुत्राणां नामावन च 

प्राप्यन्द्ते। दकन्द्तु तेषां राजत्वकालं सम्यकतया न 

प्राप्यते।अतः भववष्यपुराणे मुघलवंशस्य राज्ां 

राजत्वकालववषये संशयः जायते।राज्ां चररत्रववषये 

सामान्द्यतया उललेिः दशृ्यते।अस्मात् पुराणात् ज्ायते यत ्

वावराददराज्ां मध्ये वावरः हुमायुनि 
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धमणववरोधीमनोभावापन्नौ आस्ताम्।अपरपक्षे आकवरः 

धमणवप्रयः राजा आसीत्। 

भववष्यपुराणानुसारं मुघलवशंस्य राज्ां वंशतावलका- 
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