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मध्ययगुीन स्थापत्यकलेच ेप्रतितनतित्व म्हणनू मुघल स्थापत्याचा अभ्यास 

   

तसध्दी सतचन बनछोडे 

कलाशाखा (तििीयवरे्ष ) 

तववेकानंद कॉलेज,कोल्हापूर (स्वायत्त ) 

 

गोर्षवारा– 

कालपरत्वे बदलणाऱ्या मानवी भावनांचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपाि केलेले सादरीकरण म्हणजेच कला होय.मानवी 

मनोरंजन, सामातजक तवकास व सववसमावेशक सामातजकीकरण प्राप्त करण्यासाठी कलेचा आतवष्कार महत्त्वाचा आिारस्िंभ ठरि 

आह.ेकलेचा तवचार करि असिाना कला सादरीकरणाच्या तवतभन्न पद्धिींचा तवचार करणे अतनवायव ठरिे . यामध्ये नृत्यकला 

,संगीिकलाव स्थापत्यकला अशामूिव-अमूिवप्रकारांचासमावेश होिो.भारिीय स्थापत्यकलेचे नमुनेह े प्राचीन काळािील मौयव 

साम्राज्यापासूनच पहावयास तमळिाि. 

स्थापत्यकला म्हणजे वास्िुकलेचा असा नमुना ज्यामध्य े सौंदयावत्मक व उपयोतगिावादी तशल्प कलांचा संग्रह केला 

जािो.िात्कालीन सामातजक ,आर्थवक ,राजकीय व सांस्कृतिक पररतस्थिीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापत्यकला एक महत्त्वाची भूतमका 

बजाविे.त्यामुळेच मुघल कालीन स्थापत्यकलेच्या माध्यमािून मध्ययुगीनभारिाच्या ऐतिहातसक प्रवासाचा आढावा घेणे शक्य 

होिे.मुघल कालीन स्थापत्य कलेमुळे इतिहासािील अनेक अनुकूल व प्रतिकूल पररणामांचे अवलोकन करणे शक्य होिे.मुघल कालीन 

स्थापत्य कलाहीसामातजक जीवनािील मानवी विवणुकीचा व नीिी शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी महत्वपूणव कामतगरी 

बजाविआहे.सद्यतस्थिीिील सामातजक व िार्मवक परंपरा, संस्कृिी व चालीरीिी यांच्यािील पररविवनाचा अभ्यास करण्यासाठी 

स्थापत्यकला महत्त्वाचे योगदान प्रदान करिे.त्यामळेुमध्ययुगीन स्थापत्यकलेचा अभ्यास करण्यासाठी मुघल स्थापत्य कलेचे महत्व 

तनदशवनास येि.ेिरी प्रस्िुि शोितनबंिािूनआपण मुघल कालीन स्थापत्यकलेचा अभ्यास करणार आहोि. 

शीर्षवशब्द– 

कला,सामातजकीकरण, अतवष्कार, नृत्यकला, संगीिकला  व स्थापत्यकला. 

प्रस्िावना– 

प्राचीन काळाचा तवचार करिा ठाणेदार चा राजा हर्षवविवन याच्या मृत्यूनंिर प्राचीन कालखंडाचा अंि होिो.इसवी सन 

646 नंिर हर्षवविवन साम्राज्याचेतवतवि भागांमध्ये तवभागणी झाली आतण याचाच पररणाम म्हणजेच उत्तरेमध्ये गुजवरप्रिीहार, 

दतक्षणेमध्ये राष्ट्रकूट व पूवेमध्ये पाल ह ेघराणे उदयास आले,परंिु िराई व चंदाहार येथे झालेल्या लढायांमुळे भारिीय सते्तचा नाश 

होऊन इस्लामी सते्तची स्थापना झाली.इसवीसन 1206 मध्येगुलाम वंशाच्या कुिुबुद्दीन ऐबक याने ददल्लीमध्ये सुलिान शाही चा 

पाया रचलाआतण त्यानंिर अल्िमश ,रतजया सुलिानवबलबनया उत्तरातिकाऱ्यांनीसुलिानशाहीचा वारसा हस्िांिररि 

केला.सुलिानशाहीमध्ये स्थापत्यकलेच्या अनेक उत्कृष्ट नमुनयांचे दशवन पहावयास तमळिे जसे की,ददल्लीमिील 

कुवि-उल-इस्लाम ही मज्जीद स्थापत्य कलेची उत्कृष्ट दणेगी आहे. 

याच काळामध्ये दतक्षण भारिामध्ये 12 व्या शिकाच्या प्रारंभीच दवेतगरी येथे यादव घराणे उदयास आले.याच यादव 

घराण्याने द्रतवड शैलीिील मंददर स्थापत्यकलेि वैतशष्टपूणव तशल्प शैलीिूननातवनय प्राप्त करून ददले.यामध्येराजा वल्लभीयांच्या 

कायवकाळािील सोमनाथ मदंदर व त्याचबरोबरयादव घराण्यािील राजा रावल जयसलयांच्या कायवकाळािील जैसलमेर दकल्ला हा 

स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट प्रयोग म्हणून संबोिला जािो. 

याच बरोबर दतक्षण भारिािील बहमनी साम्राज्य ह े इसवीसन 1347 िे 1518 दरम्यान अल्लाउद्दीन बहमनशहा 

यांच्याकडून तनमावण झालेलेइस्लातमक साम्राज्य होिे.त्यामुळेच येथे“इंडो-पर्शवयन” या स्थापत्यकलेचे उत्कृष्ट दशवन घडून येिे.याच 

कारकीदीिगुलबगाव दकल्ल्याचा समावेश गुलबगाव शहराि करण्याि आला.िसेच इसवीसन 1427 मध्येतबदर दकल्ला हा 37 बुरुजांच्या 
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साह्यानेअबातिि ठेवण्याि आला आहे. आतण महमूद गावनयाबहमनीअभ्यासकानेमद्रास इमारिया िार्मवक व शैक्षतणक स्थापत्याचा  

समावेश तबदर शहराि केला. त्यानंिर दतक्षण भारिािील हररहर या प्रशासकािारे इसवी सन 1336 मध्ये तवजयनगर या 

हहदंसूाम्राज्याची तनर्मविी दतक्षणभारिािकरण्यािआली. 

मघुल कालीन राजकीय इतिहास 

मुघल कालीन राजकीय इतिहासाची मातहिी मुख्यिः“िझुुक –ए-बाबरी”,“िारीख -इ-रतशदद”,“कानून-इ-

हुमायूनी”व“अकबरनामा”या सातहत्यकलेिून प्राप्त होिे.मुघल सते्तचा संस्थापक बाबर िे अंतिम उत्तरातिकारी औरंगजेब यांच्या 

कालखंडामध्ये मुघल साम्राज्याि अनेक िार्मवक ,सांस्कृतिक ,सामातजक व आर्थवकइष्ट-अतनष्ट पररणाम घडून आले.या कालखंडामध्ये 

सातहत्य, तचत्रकला व स्थापत्यकलेचा तवकास महत्वपूणवठरला.मुघल सम्राटांनी कलेला ददलेल्या सवावतिक प्रोत्साहनामुळे अनेक सुंदरव 

कलात्मक स्थापत्यांची तनर्मविी होणे शक्य झाले. 

भारिीय व इराणी शैलीच्या तमश्रणामुळे मुघल कालीन स्थापत्य कलेला वैतशष्यपूणव महत्व प्राप्त झाले 

.इतिहासकारहवँेलयांच्या मिे,”मुघल कलाही दशेी व तवदशेी शैलींचे तमश्रण होिे”.तवशाल गोलाकार घुमट, उंच तमनार ,जाळीदार 

सुंदर नक्षीकाम, तवशाल खुले प्रवेशिार, रंगीबेरंगी तचत्रण,संगमरवरी व लालदगडांचा वापर व बाग-बगीचे हे मुघल कालीन स्थापत्य 

शैलीचे मुख्य वैतशष्य मानले जािे. 

बाबरकालीनस्थापत्यकला 

बाबरच्या मिानुसार भारिीय स्थापत्यकला ही तनकृष्ट व तनयोजन तवरतहिआहे,भारिीय स्थापत्यकलेिील प्रतसद्ध िुकी व 

अफगाणी शैली दखेील बाबरच्या दषृ्टीने सामानय व पुरोगामी होिी ,परंिुग्वालेर येथील मानहसंह आतणतवक्रम अतजिचे राजप्रासाद 

त्याला तवशेर्ष आकर्र्षवि करायचे.बाबरने स्थापत्यकलेि वापरलेल्या तनकृष्ट व सामानय बांिकाम सातहत्यामुळे तशल्प व वास्िु दीघवकाळ 

अतस्ित्वाि राहू शकल्या नाहीि.या काळाि बांिल्या गेलेल्या काबुली बाग ,रोतहलखंड व अयोध्येिील मतशदी दखेील 

सामानयशैलीनतेनमावण झालेल्या होत्या.त्याने तवतहरी ,कारंजे ,स्नानगृह, सरोवर वमंडप इत्यादी वास्िु तनर्मविीकडे लक्ष कें दद्रि 

केले.इतिहासकारांच्या मिे,”बाबरने कॉनस्टँरटनोपल येथूनतसनाननावाच्या तशल्पकारालाआमंतत्रि केले”,परंिु या तविानावर अनेक 

मिमिािंरे पहावयास तमळिाि. 

हुमायनू कालीनस्थापत्यकला 

बाबरने केलेल्या साम्राज्य तवस्िाराचा वारसा पुढे रटकवण्यासाठी हुमायूनचे बहुिांश आयुष्य हे युद्ध व िावपळीि 

गेले.त्यामुळे मुघल स्थापत्यकलेचा तवकास करण्याची संिी हुमायूनला लाभली नाही.बलाढ्य अशा राजकीय, आर्थवक व सामातजक 

वाटचालीमुळेसांस्कृतिकवारशाच्या जोपासणेकडे दलुवक्ष झाले.हुमायून नेस्विःच्या कारदकदीमध्ये ददल्ली येथे“दीनपनाह“या 

नावाचामहाल बांिलापरंिु अपुऱ्या व अल्प वेळेि केलेल्या बांिकाम कायावमुळे या महालाचे सौंदयव व अतस्ित्व दीघव काळापयंि 

रटकवणे अशक्य बनले.हा महाल नंिरशरेशहा कडून उध्वस्ि केला गेला असे इतिहासकारांचे मि आहे.हुमायूनने नंिरच्या काळाि 

आग्रा व  फते्तबाद येथे दोन मतशदी तनमावण केल्या परंिु तनकृष्ट दजावच्या बांिकाम शैलीमुळे याच्या मिूव अतस्ित्वाऐवजी फक्त अवशेर्ष 

ददसून येिाि. 

अकबर कालीनस्थापत्यकला 

मुगल कालीन स्थापत्यकलेला खऱ्या अथावने अकबराच्या आगमनानंिर सुवणवयुग प्राप्त झाले कारण अकबराने मुघल 

स्थापत्यकलेमध्ये अनेक नवनवीन प्रयोग आत्मसाि केले .अकबराने या काळाि मोठ्या प्रमाणाि वास्िू व तशल्पांची तनर्मविी 

केली.अबुल फजल हा अकबरनाम्यािअकबराचे स्थापत्य कलेतवर्षयी चे प्रेम व्यक्त करिाना असे म्हणिो की,”शहनेशहा तवशाल 

भावनांची योजना ियार करिाि आतण स्विःच्या बुद्धी व भावनांचा पार्षाण आतण मािीच्या वस्त्रांनी सुशोतभि करिाि”. अकबर 

कालीन वास्िूंवर हहंद ूशैलीचा प्रभाव स्पष्टपणे ददसून येिो.अकबर कालीन काही प्रतसद्ध मुघल वास्िु पुढीलप्रमाण े

 

आग्र्याचा लाल दकल्ला- 

या दकल्ल्याच्या हभंिी 70 फूट उंच असून दकल्ल्याला प्रमुख दोन प्रवेशिार आहिे. त्यािील एक म्हणजे “अमरहसंहिार” व 

दसुरा म्हणजे “ददल्लीिार”होय.दकल्ल्याच्या अविीभविी खंदक असून दकल्ल्यामध्ये पाचशेहून अतिक इमारिी आहे.या दकल्ल्याची 
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उभारणी ही इसवी1565 मध्ये कासीमखान यामुख्यतशल्पकाऱ्याच्या दखेरेखीखाली झाली .या दकल्ल्याच्या तनर्मविीसाठी एकूण पंिरा 

वर्षव व 4000 मजुरांचे श्रम गरजेचे ठरले .दकल्ल्याची उभारणी करण्यासाठी सुमारे 35 लक्ष रुपये खचव आला. 

हुमायनूमकबरा- 

मकबरा याचा अथव कबर िंकंवा थडगे असा होिो. या मकबऱ्याची तनर्मविी हीअकबरच्या सावत्र आई हाजी बेगम यांनी 

केलेली होिी.मकबऱ्याच्याबांिकामालाइसवीसन1564 मध्ये सुरुवाि होऊन ह ेबांिकाम 1565 मध्ये पररपूणव झाले .या स्थापत्याची 

तनर्मविी इराणी तशल्पकार तहयासयाच्या दखेरेखीखाली झाली त्यामुळेच ही वास्िु इराणी शैलीने प्रभातवि आहे.या मकबऱ्याची स्िुिी 

करि असिाना पसी ब्राऊन असे म्हणिो की,” हुमायूनचा मकबरा म्हणजे भारिीय तशल्पकारांनी ियार केलेला पर्शवयन नमुना 

होय“.हा मकबरा चौरसाकृिी असून प्रत्येक बाजूची लांबी ही 156 फूट इिकी आहे. 

जहागंीरमहाल- 

संपूणवपणे लाल दगडांनी बांिलेला जहांगीर महाल हा 249 फूट लांब व 260 फूट रंुद आहेजहांगीर महालासमोर एका 

गविाच्या मैदानावर दगडी हौद असून याचा वापर मुख्यिः स्नानासाठी केला जाि असावा असे इतिहासकारांचे मि आहे.हा हाऊद 5 

फुट उंच ,25 फूट परीघ आतण 8 फूट व्यास असलेला आहे. 

फत्तपेूर तसक्री- 

आग्रा पासून 22 मैल अंिरावर असणाऱ्या एका पहाडी प्रदशेाि फते्तपूर तसक्री या नगराची उभारणी करण्याि आली.ह ेशहर 

शेख सतलम तचस्िी या सुफी संिाच्या स्मृिीप्रीत्यथव उभारण्याि आले होिे.ही वास्िू हहदं ू व मुतस्लम 

स्थापत्यकलेच्याएकातत्मकरणाचेएक उत्तम उदाहरण म्हणून संबोिले जािे .फते्तपूर तसक्री मध्ये “ददवान-ए-आम”व“ददवान-ए-खास”ही 

व्यवस्था पहावयास तमळिेत्याचबरोबर “जोिाबाई चा महाल”व“तबरबल चा महाल “देखील अतस्ित्वाि आहे. 

जहागंीर कालीनस्थापत्यकला 

जहांगीरने आपल्या कारदकदीमध्ये स्थापत्यापेक्षा उद्याने व तचत्रकलेला जास्ि महत्त्व प्राप्त करून ददले. त्यामुळे वास्िु 

बांिकामांचे प्रमाण जरी कमी असले िरी स्थापत्यकला ही उत्कृष्ट दजावची पहावयास तमळि.े 

अकबरचामकबरा (तसकंदराबाद)- 

अकबरचा मकबरा हा आग्रायाशहरापासून 5 मैल अंिरावर असणाऱ्या तसकंदरा गावाि आहे.मकबरा तनर्मविीच्या कायावचा 

प्रारंभ अकबराच्या कारकीदीि झाला व अकबरच्यामृत्यूनंिर जहांगीरने ही स्थापत्य तनर्मविी पररपूणव केली.ह ेबांिकाम पूणव होण्यास 

सुमारे वीस वर्षांचा कालाविी लागला. हा मकबरा एका भव्य बगीच्या मध्यम स्थानी तस्थि असून त्याची लांबी 339 फूट व रंुदी 

100 फूट अशी आह.ेत्याचबरोबरमकबऱ्याच्यासभोविाली 24 फुटउंचीचीअणकुचीदारतखळयांचीहभंिआहे. 

मररयमचीसमािी- 

मकबऱ्याच ेघुमट हे मोगल शैलीचे असून चारही बाजूंना सोडण्याि आलेले सजे्ज अलंकारयुक्त कंसांनीसुशोतभि आहिे.संपूणव 

इमारि ही लाल दगड व तवटांपासून बनवलेली असून याची लांबी 145 फूट व उंची 39 फूट इिकी आह.ेमकबऱ्याच्या चारी ददशांनी 

चार दरवाजे असून उत्तरेकडील िार ह े मुख्य प्रवेशिार आहे.मकबऱ्याच्यावरच्या मजल्यावरील छि रंुद असून त्याच्या मिोमि 

संगमरवराचीकतल्पि समािी आहिे. 

शहाजहान कालीन स्थापत्य कला 

शहाजहानला वास्िुकला, तचत्रकला व संगीिकलेची आवड होिी.त्यामुळेचशहाजहानचे युग ह े मुघल स्थापत्यकलेचे 

सुवणवयुग म्हणून संबोिले जािे.डॉ.समर बहादरु हसंग यांच्या मिे“भडकपणा व प्रदशवनाची आवड असणाऱ्या या बादशाला आग्रा 

दकल्ल्यािील लाल दगडांच्या इमारिी अतजबाि न आवडल्यामुळे त्याने अकबराने बांिलेल्या या इमारिी एकेक करून पाडल्या व 

त्यांच्या जागी चमचम करणार या पांढऱ्याशुर द दगडांच्या इमारिी बांिल्या ज्यामुळे त्याचे युग उजळून तनघाले”. 

 

िाजमहाल- 

आग्रा येथे यमुना नदीच्या दकनाऱ्यावर तस्थि असणारा िाजमहल हा मुघल कालीन स्थापत्यकलेचा एक अद्भुिप्रयोग 

आह.ेइसवी सन 1631मध्ये सुरू झालेले बांिकाम 22 वर्षावच्या अथक पररश्रमािून इसवी सन 1653मध्ये पूणव झाले .या बांिकामावर 
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सुमारे 50 लक्ष रुपये खचव आला.िाजमहालाचे वणवन करि असिाना पसी ब्राऊन असे म्हणिो की,”या वास्िूच्या तनर्मविीचे मोजमाप 

मुसलमानांच्या हािी होिे िर तिच्या सजावटीचे काम हहदं ू कामगारांच्या हािी होिे आतण यािील मुख्य घुमटाची रचना 

शलैीहीियमुरशैली सारखी असली िरी अंििः िे हहदं ु मंददराच्या तशखराच्या सारखाबनलाआहे.िाजमहालाची रचना ही 22 फूट 

उंचीच्या चौकोनी चबुिऱ्यावर केली असून त्याची रंुदी 186 फूट इिकी आहे.चबुिराच्या चार कोपऱ्याि संगमरवराचे िीन मजली 

137 फूट उंची तमनार असून िे शहाजहानच्यापतवत्र प्रेमाचा चारही ददशांना जणू संदशे दिे आहिे असे भासिे. 

शीशमहाल- 

शीशमहाल हा सुवणव आतण मौल्यवान रंगीतबरंगी रत्ांनी अत्यंि आकर्षवकररत्या तनमावण केलेला आह े.याि स्नानासाठी दोन कंुड असून 

त्याि कालव्यािारे पाणी भरले जाि असे.ददवान-ए-खास च्या ठीक समोर दसुरा हॉल असून िो 75 फूट लांब आतण 15.5 फूट रंुद 

आह.ेया दालनाच्या शेजारी टर्कव श हमाम असून त्याला लागून असलेल्या कक्षाि रंगीतबरंगी खड्ड्ांचे सुंदर नक्षीकाम करण्याि आले 

आह.े 

आग्र्याची जामा मशीद- 

शहाजान ची मुलगी जहाँआराने इसवी सन 1648 मध्ये या मतशदीच्या बांिकामांचे कायव सुरू केले.ही मशीद 130 फूट लांब 

व 100 फूट रंुद आहे.लाल दगडांच्या साहाय्याने ही मशीद िीन भागांमध्ये तवभागली गेली असून त्याच्या मध्यभागी िीन घुमट 

आहिे.या मतशदीच्या आिील भाग अत्यंि सािा असनू िोभाग प्राथवनसेाठीच बनवण्याि आलाहोिा अस ेस्पष्टपणे ददसून आलेले आहे. 

औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला 

औरंगजेबच्या कट्टर व पक्षपािी िोरणांमुळे मुघल कालीन स्थापत्यकलेचा खऱ्या अथावने अंि झाला.याचे वणवन करि 

असिाना इतिहासकार पसी ब्राऊन असे म्हणिाि की,”मुघल स्थापत्यकलच्या तवकासाि मुघल सम्राटांचे योगदान फार मोठे होिे, 

जोपयंि त्यांनी त्याि रुची घेिली िोपयंि स्थापत्यकलेची घौडदौड सुरू होिी परंिु औरंगजेबाने या कलेप्रिी उदासीनिा दाखतविाच 

ही दौड कंुरठि झाली.इसवी सन  1689 मध्ये औरंगजेब ने औरंगाबाद येथे त्याची सवावि तप्रय राणी रतबया दरुावणी यांच्या स्मरणाथव 

एक मकबरा बांिला जो दसुरा िाजमहल म्हणजेच “बीबी का मकबरा” या नावाने प्रतसद्ध आहे.औरंगजेब ने लाहोर येथे दफदाई खान 

यांच्या दखेरेखीखाली “बादशाही मशीद”बांिली.त्याचबरोबर औरंगजेबाने काशी व मथुरा येथे दखेील काही मतशदींचे स्थापत्य काम 

सुरू केलेअसले िरी औरंगजेब तनर्मवि वास्िु या कलाहीनिा ,स्वच्छिा व सजावटीचा दषृ्टीचा अभाव आतण दजावहीन कामतगरीचे  

उत्तम नमुना आह.े 

तनष्कर्षव 

वरील तवश्लेर्षणावरूनआपणास हे लक्षाि येिे की,मुघल काळ हा स्थापत्यकलेच्या दषृ्टीने एक सुवणवयुग म्हणून उदयास 

आले,कारण याच कालाविीमध्ये”इंडो -पर्शवयन”,” इंडो-इराणी” व“इंडो- िुकी” या नातवनयपूणव स्थापत्य शैलींचा उदय 

झालाआतणहाउदय“बहुक्षेत्रीय स्थापत्य एकातत्मकरणास” चालना दणेारा ठरलाआह.ेमुघल स्थापत्यकलेच्या तवकासामळेु 

सांस्कृतिकवकलात्मक भरभराटी िर झालीच पण त्याचबरोबर तवतवि आिुतनक व्यापारी कें द्रांची तनर्मविी होऊन आर्थवक व व्यापारी 

भरभराटी ही झाली.उत्तर मुघलकालीन राजांच्या अकायवक्षमिेमुळे जरी मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास झाला असला िरीमुघल कालीन 

स्थापत्यकलेच्या दणेगीने भारिीय संस्कृिी आज दखेील अजरामर आह.े 
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