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प्रस्तावना 
 

आपि ज्या नवभारतात आज रहात आहो, तो अस्स्तत्वात येण्यापूवी तेथे असलेल्या एका चवचशष्ट 
राजकीय व सामाचजक व्यवस्थेिी घडी मोडून ती नामशषे पावली होती. चतच्या प्रभावाखाली या देशातील 
लक्षावधी लोकाचं्या जीवनािी जडिघडि, अडीि शतके होत होती आचि त्याि राजकीय व सामाचजक 
रिनेनेि येथील नागचरकानंा अनेक बहुमोल, मोठ्या गोष्टींिा लाभ चमळवनू चदला होता. १५५६ मध्ये 
स्थापन झालेल्या मुघल साम्राज्याने, भरतखंडािा खूपि मोठा भाग एकाि राजदंडाच्या हुकमतीखाली 
एकत्र जोडला होता. त्याने, सवांना समान अशी एक चवचशष्ट संस्कृचत चमळवनू चदली होती आचि या 
चवजयेत्सु संस्कृतीच्या प्रकाशाने साम्राज्याच्या सीमा बाहेरही पसरून आपला प्रभाव पाडला होता. या 
चवकासातून जनतेच्या सवकसाधारि सुख-समाधानािी एकंदरीत इतकी जोपासना केली होती की, दूरच्या 
जुन्या पौराचिक काळाव्यचतचरक्त, त्यानंतरच्या इतर कोित्याही कालखंडाला याबाबत त्याच्या जवळपास 
येता आले नव्हते. देशातील चनरचनराळ्या भागामंध्ये असलेला प्रत्येकािा सवतासुभा व वगेळेपिा आचि 
हहदुस्तान व त्या बाहेरील जग याचं्या दरम्यान असलेली दुराव्यािी हभत, ही या साम्राज्याने नाहीशी केली 
आचि एखाद्या दूरच्या भचवष्ट्यात हहदुस्तानिे आधुचनकीकरि करण्यासाठी व त्याच्या राष्ट्रीयत्वािा चवकास 
करण्यासाठी अवश्य ते पचहले पाऊल टाचकले, अकबर व जहाचंगर, शहाजहान व औरंगजेब या िार थोर 
सम्राटाचं्या कारकीदीत त्या साम्राज्याने केलेले कायक व चमळचवलेले यश म्हिजे त्याचं्या कारकीदीच्या 
इचतहासकारानंा लाभलेले सुयोग्य, मोलवान चवषयि होत. पि या साम्राज्यामधील, संस्कृचत व 
सुधारिावधकक सामर्थ्यािा प्रवाह अखेरी आटला आचि पचरिामतः देशािा नाश ओढवला. या ऱ्हास 
काळािा इचतहास चलचहण्यापासून मात्र इचतहासकारािें पाऊल आतापयंत तरी मागेि ओढले गेले आहे. 
साम्राज्याच्या इचतहासातील या काळातल्या घटना अचतशय चखन्न करिाऱ्या असून मानवी मनाला उच्च 
पातळीवर नेण्यासारखी वा मानवी हृदयाला भावचनक उबारा देऊन हेलावण्यासारखी एकही घटना वा दृश्य 
त्यामध्ये आढळत नाही. म्हिूनि बहुधा इचतहासकार या ऱ्हास काळािा इचतहास गंुफण्याच्या कामापासून 
आजपावतेो माघार घेत असावते. 

 
आधुचनक काळानचजकच्या भतूकाळाच्या इचतहासािा ओघ एखाद्या शोकपयकवसायी घटनाचं्या 

ओघासारखाि असूनही त्यात एक भावनोते्तजक वा मानवी मनाला स्फूर्ततदायक घटना नव्हती तरीही त्यात 
काही चवशषे सामर्थ्यकही आहे. एखाद्या अस्सल शोकपयकवसायी नाट्यामध्ये, मानवी हृदयात दया आचि भीती 
चनमाि करून त्यातून मानवी आत्म्यािे उन्नयन करण्यािे सामर्थ्यक असते. असे सामर्थ्यक या नजीकच्या 
भतूकाळाच्या इचतहासातही असून या दृष्टीने तो खऱ्या शोकपयकवसायी नाट्यापेक्षा हकचितही कमी समथक 
नाही. इतकेि नव्हे तर प्रस्तुत जीवनाला उत्कृष्ट, सखोल मागकदशकन करण्याच्या बाबतीतही मुळीि कमी 
प्रभावी नाही. हहदुस्थानातील अनेक शतकाचं्या मुसलमानी सते्तिा झपाट्याने झालेला नाश आचि 
त्यािबरोबर नव्यानेि उदयास आलेल्या मराठ्यानी साम्राज्यािी उभारिी करण्यासाठी केलेल्या हहदंुच्या 
अखेरच्या प्रयत्नाला आलेले संपूिक अपयश, हे दोन प्रवाह एकमेकाशी अगदी चनगचडत आहेत. आपिाला 
जर आधुचनक हहदुस्थानपुढील कूट प्रश्नािंी खरी सोडविूक करण्यािा मागक शोधावयािा असेल आचि 
देशाला भतूकाळात ज्या अडििी व धोके याचं्या खािखळग्यातून जाव ेलागले ते टाळावयािे असतील तर 
मुघल साम्राज्यािा ऱ्हास व मराठ्यािें अपयश या एकमेकात गंुतलेल्या, एकमेकाशी चनगचडत असलेल्या 
प्रवाहामधील सत्य घटनािंा अगदी चबनिकू, तपशीलवार अभ्यास काटेकोरपिे करिे अवश्य आहे. तसेि 
या मुघल ऱ्हासािी व मराठा अपयशािी कारिे शोधून चनचित करण्यासाठी सखोल चवश्लेषिात्मक अभ्यास 
करिेही आवश्यक आहे. यातूनि आधुचनक जीवनातील कूट प्रश्नाचं्या सोडविुकीिा मागक सापडिार आहे. 
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आजच्या काळात, आपल्या लोकाचं्या भचवतव्यािी जडिघडि करिारे, त्याला मागकदशकन करिारे 

जे आहेत, त्यानंा, त्यािंी पाउले योग्य चदशनेे व योग्य रीतीने पडावीत म्हिून आपल्या पूवकजाचं्या अनुभवािें 
मागकदशकन अपचरहायक व अत्यावश्यक आहे. अशी मागकदशकक माचहती, पूवी कल्पनाही नव्हती इतकी भरपूर 
आता उपलब्ध आहे ही एक मोठ्या आनंदािी गोष्ट होय. हहदुस्तानातील समाजािी मुघलकालीन जुनी घडी 
पूिकपिे चवस्कटली हे खरे पि ती चवस्कटल्यावर तेथे अंधार मात्र पसरला नाही. समाजािी प्रस्थाचपत घडी 
चवस्कटल्यावरही मानवी मनािी जागरूकता व हालिाल आचि मानवी बुद्धीिे व हातािे कायक िालूि 
राचहले. यातील चनर्तमतीिे अवशषे व स्मृचतचिन्हेही आज उपलब्ध आहेत. हहदुस्तानातील १८ व्या शतकावर 
इचतहासकाराच्या दृष्टीने, अनेक चदशानंी भरपूर प्रकाश पडला असून, अनेक मागांनी त्यािी माचहती आता 
उपलब्ध झाली आहे. चनरचनराळ्या जाती–जमातीनी (Race), चनरचनराळ्या धमकपंचथयानंी, चनरचनराळ्या 
भाचषक गटानंी, आपापल्या दृचष्टकोनातून, झालेल्या घटना, हालिाली, व्यक्ती याचं्यावर प्रकाश टाकिारी 
माचहती चलहून ठेचवलेली आहे. अशा प्रकारे सवकप्रकारच्या चवचवधागंी दृचष्टकोनातून, सवक घटनािंी नमूद 
केलेली सवांचगि माचहती, या काळाच्या इचतहासकाराला उपलब्ध आहे. अकबर आचि त्याच्या लगेि 
नंतरिे िार सम्राट याचं्याबद्दल सखोल, सचवस्तर चलचहलेले अचधकृत शासकीय वृत्तातं उपलब्ध आहेत. 
असे वृत्तातं यानंतरच्या राज्यकत्यांबाबत व घटनाबाबत नाहीत हे खरे, पि त्याऐवजी, या काळातील 
जीवनात भाग घेतलेल्या हहदी व्यक्ती, तसेि चतऱ्हाइताच्या दृचष्टकोनातून या घटनाकंडे पहािारे परदेशी 
चनरीक्षक, अशा अनेकानी खाजगी आठविी वा आत्मिचरते्र आचि वातापते्र अशारूपाने ठेचवलेली चवपलु 
माचहती आधुचनक इचतहासकाराला उपलब्ध झालेली आहे. अशा प्रकारच्या चलखािामध्ये अचधकृत 
शासकीय वृत्तातं व वातापते्र याचं्यामानाने, घटनाचं्या तारखा व संबंचधत नाव ेयाबाबत तपशील मात्र कमी 
असतो. तथाचप इतर काही बाबतीत तरी हे चलखाि अचधकृत शासकीय वृत्तातंापेक्षा अचधक मोलािे आहे. या 
शतकाशी संबचंधत हस्त चलचखत कागदपत्रािंा खूपि मोठा साठा जतन करण्यात आला असून तो 
आपल्याला तत्काचलन माचहती अगदी ताज्या वातांच्या शलैीत देतो. मराठा राज्य शासनािी सवकच्या सवक 
दप्तरे आता, या काळाच्या अभ्यासकानंा उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. इंग्रज आचि फ्रें ि सरकारािें 
कागदपत्र तर आपल्या चपढीच्या काळात, छापलेलेि उपलब्ध झाले आहेत. चशवाय या भाषातून जी अन्य 
हस्तचलचखते अद्यापही न छापता राहून, सावकजचनक गं्रथालयात जतन केलेली आहेत, त्याचं्या अचतशय 
उपयुक्त याद्या वा सूिीही आता प्रचसद्ध केलेल्या आहेत. [यातील उल्लेखनीय कागदपत्र असे : Hill’s 
Home Miscellaneous चहलिी, सवकसाधारि गृह पत्रसूचि (भा. इंग्लंडला पाठचवलेली–ई. इ.ं 
कंपनीिी..... असावा) आचि Calendar or Persion Correspondence पर्तशयन भाषेतील पत्रव्यवहार 
जंत्री, हे होत]. हहदुस्तानात आरंभी आलेल्या युरोचपयनानंी चलचहलेली प्रवास विकने, दैनंचदनी आचि 
आठविी, अशा प्रकारच्या साचहत्यािाही फार मोठा साठा आहे. यापकैी बहुतेक वाङ्मय आता सहज 
चमळचवण्यासारखे नाही हे खरे पि यातून अनेक वळेा चवचशष्ट मुद्याबंाबत अमोल माचहती चमळते. चशवाय, 
कोित्याही क्षिी गं्रथातून व चलखािातून चमळत नाही अशी तत्कालीन आर्तथक व सामाचजक स्स्थतीबद्दलिी 
माचहती यातून चमळते. 

 
अशा प्रकारे या काळाबद्दल माचहती देिारी साधने, प्रिंड संख्येने आचि चवचवधागंी स्वरूपात 

उपलब्ध आहेत. तथाचप त्यािंी अशी चवपलुता व चवचवधता, ही मात्र या काळाच्या इचतहासकाराला 
अडििीिी होत नाहीत. एकेकाळी बहुतेक सवक हहदुस्तान ज्याने व्याचपला त्या साम्राज्यािे चवघटन झाले व 
त्या जागी, स्वतंत्र राज्ये वा राजकीय गट आचि घटना कें दे्र, फार मोठ्या संख्येने चनमाि झाली. ही प्रिंड 
संख्या मात्र या काळाच्या इचतहासकारापढुील अचधक मोठी समस्या आहे. अठराव्या शतकातील 
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हहदुस्तानच्या इचतहासकाराने, यापैकी प्रत्येकािी, त्याच्या सवक हालिालीसचहत माचहती देण्यािा प्रयत्न 
केला तर त्यातून तयार होिाऱ्या इचतहासािी अवस्था, सतत एकमेकावर आदळिारे सुटे सुटे दगड 
भरलेल्या पोतडीसाखीि होऊन अशा प्रयत्नातून, एकचजनसी, भक्कम अशा एका इचतहास मंचदरािी घडि 
होिार नाही. 

 
नाचदरशहाने १७३९ मध्ये मुघल साम्राज्यावर स्वारी केली. तेथून पुढे या साम्राज्यािा ऱ्हास होत 

गेला. अखेरी १८०३ मध्ये चिचटशानी चदल्ली हजकली व तेथील नामधारी पादशहाच्या पालनकत्यािी 
जबाबदारी स्वीकारली. या इचतहास खंडातील ओघािी व घटनािंी माचहती पर्तशअन, मराठी, इंग्रजी, फें ि, 
हहदी, राजस्थानी अशा चवचवध भाषातंील मूलभतू, चलचखत आधारावरून चनचित करिे जरूर असून, 
त्यातून मुघल साम्राज्याच्या ऱ्हासाच्या सुसूत्र हकीगतीिी एकत्र गंुफि करिे अवश्य आहे. अशी ही 
पुनबांधिी करण्यािा पचहलाि प्रयत्न प्रस्तुत लेखक या गं्रथाद्वारे करीत आहे. तथाचप हाती घेतलेल्या या 
चवषयाच्या चवचशष्ट स्वरूपामुळे, लेखकावर काही ठाम मयादा पडली आहे. साम्राज्यािे कें द्रस्थान म्हिजे 
बादशहा आचि त्याच्या स्थानािे राखिदार याि व्यक्ती आचि प्रस्तुत चवषयाच्या बाधंिीत याि प्रमुख 
व्यक्ती व त्याचं्या कृती यावरि लक्ष कें चद्रत करिे अवश्य आहे. पि प्रस्तुत चवषयाच्या बाधंिीसाठी, 
उपलब्ध असलेल्या प्रिंड साधनसामुग्रीमुळे, इचतहासकारािे लक्ष मुख्य चवषयापासून चविचलत होण्यािा 
संभव आहे. हे टाळण्यासाठी त्याने आपले लक्ष या चवषयाच्या कें द्र स्थानावर कटाक्षाने स्स्थर राखले 
पाचहजे. यासाठी मध्यवती चवषयापासून लक्ष चविचलत करिाऱ्या अन्य घडामोडी काटेकोरपिे बाजूला 
सारल्या पाचहजेत. या काळात साम्राज्यातील अनेक सुभ्यानंी चनरचनराळ्या वळेी, आपला जीवनप्रवाह, 
साम्राज्याच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग केला आचि आपला स्वतंत्र मागक िोखाळला :— उदा. इंग्रजाचं्या 
विकस्वाखाली, बंगाल व चबहार यानंी १७५७ नंतर, माळवा व गुजराथने १७४१–५० पासून पुढे, पंजाबने 
१७५८ नंतर, औधने १७६१ नंतर आचि दचक्षिेतल्या सहा सुभ्यानंी १७४८ पासूनि, साम्राज्यापासून वगेळे 
होऊन आपापले स्वतंत्र मागक स्वीकारले. साम्राज्याच्या कें द्रस्थानाच्या हकीगतीवर लक्ष कें चद्रत करताना, 
प्रस्तुत गं्रथात, या स्वतंत्र झालेल्या सुभ्यातील घडामोडींिी हकीगत सामान्यतः येथे चदली जािार नाही. 
पि साम्राज्याच्या कें द्रस्थानापुढील काही प्रश्न व त्याचं्या हालिाली यािंी नीट उकल होण्यासाठी, स्वतंत्र 
झालेल्या अशा सुभ्यातील काही घडामोडींिी माचहती अवश्य असेल, अशा वळेीि फक्त व जरूर तेवढीि 
हकीगत संके्षपाने, अपवादात्मक म्हिून येथे चदली जाईल. हहदुस्तानात साम्राज्य स्थापन करण्यासाठी, 
इंग्रज व फ्रें ि याचं्या दरम्यान झालेल्या झगड्यािा चवषय या गं्रथामधून पूिकपिे वगळला आहे; साम्राज्याने 
गमावलेल्या सुभ्याचं्या चनषे्ठपेक्षा, राजपुताना व बुंदेलखंड यािंी साम्राज्यचनष्ठा फक्त थोडीि अचधक असली 
तरी हे दोन भाग, उत्तर हहदुस्तानातील या काळातील घडमोडींिा आखाडाि होते. चदल्ली ज्याचं्या हातात 
असे त्याचं्या हालिाली या दोन्ही भागातं पसरत असत. अशी स्स्थती या शतकाच्या अखेरीपयंत राचहली. 
यामुळे प्रस्तुत गं्रथामध्ये या दोन भागातंील घडामोडींिा आढावा घेतला जाईल. मराठा राज्यातील अंतगकत 
घडामोडीशी, चदल्लीच्या इचतहासकारािा सामान्यतः काही संबधं नाही पि उत्तर हहदुस्तानातील 
मराठ्याचं्या काही हालिालींच्या बुडाशी त्याचं्या अंतगकत घडामोडी आहेत. तेव्हा या हालिालींच्या 
अभ्यासासाठी मात्र, चदल्लीच्या इचतहासकाराला मराठ्याचं्या संबंचधत घडामोडींिी दखल घ्यावी लागते. 
एवढ्यापुरतेि या घडामोडीकडे प्रस्तुत गं्रथात लक्ष चदले जाईल. 

 
स्वीकृत चवषयाला अशा मयादा घालूनि प्रस्तुत इचतहास गं्रथाला एकसधं आकार देण्यािी व 

त्यातील चवषयामध्ये एकचजनसीपिा राखण्यािी आशा बाळगता येईल. प्रस्तुत इचतहासािी गंुफि करताना 
अनेक संबंचधत घटनाचं्या चनरचनराळ्या कें द्रस्थानाशंी संबंध साधिे अवश्य आहे. घटनाचं्या चवचवधतेमुळे 
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वािकािें लक्ष काही वळेी मूळ प्रवाहापासून चविलीत होते, काही घटनािंी चवस्मृतीही होते. तथाचप स्वीकृत 
इचतहास चवषयामधील मुख्य ओघ सतत दृष्टीसमोर ठेवनू, उपस्स्थत होिाऱ्या प्रश्नािंा व्यवस्स्थत उलगडा 
करिे अवश्य आहे. तेव्हा वािकािें लक्ष मुख्य चवषयापासून बाजूला जाऊ नये, चवचवधतेमुळे होिारी 
चवस्मृती टळून, संबंचधत घडामोडी सतत डोळ्यापुढे रहाव्या, पुढे येिाऱ्या प्रश्नािंा, घडामोडींिा अन्वयाथक 
स्पष्टपिे कळावा म्हिून जािीवपूवककि काही चठकािी काही हकीगतींिी पुनरावृत्ती केलेली आहे. 

 
वुइल्यम आयर्तवन (William Irvine) यािंा ‘‘उत्तर कालीन मुघल सम्राट’’ – ‘Later Mughals’. हा 

एक अपुरा गं्रथ आहे. मी त्यािे संपादन करून, त्यातील हकीगत १७३९ पयंत आचिली आहे. मुघल 
साम्राज्याच्या ऱ्हासाच्या प्रारंचभक काळाच्या, या संपाचदत गं्रथािे परीक्षि करताना, पी. ई. रॉबटकस् या 
समीक्षकाने एक अचतशय अथकपूिक, सुयोग्य दृष्टातं चदला आहे. तो म्हितो : ........ ‘‘अचतशय गंुतागंुतीच्या 
घनदाट जंगलामधून, या गं्रथरूपाने (उत्तरकालीन मुघल) एक प्रशस्त रस्ताि तयार केलेला आहे. ..... हे 
काम करण्यािी खूपि चनकडही होती. आता ते चवस्मयिचकत करण्याइतक्या पूिकपिे पुरे केलेले आहे. 
........ यातील अचतशय मोलािा भाग म्हिजे, पर्तशअन व मराठी भाषेतील, अद्याप प्रचसद्ध न झालेल्या 
कागदपत्रातील माचहतीिा काळजीपूवकक समावशे या गं्रथात केलेला आहे, हा होय.’’ प्रस्तुत गं्रथ–मुघल 
साम्राज्यािा ऱ्हास– (Fall of the Mughal Empire) हा, आयर्तवनच्या चनर्तदष्ट गं्रथाच्या पुढिा भागि असून, 
याच्या रिनेमध्ये, पूवीिीि ‘‘जंगलातून मागक काढण्यािी’’ पद्धती वापरली आहे. पि हे पुढिे जंगल मात्र, 
खूपि अचधक दाट, गंुतागंुतीिे आहे. १७३८ सालापयंत (आयर्तवनच्या गं्रथािा चवषय संपतो तेथपयंत) 
चदल्ली साम्राज्यात सवकसमान अशी एकि ‘‘प्रमुख व्यक्ती’’–एकि बादशहा असून तास्त्वक दृष्टीने नेहमीि 
आचि व्यवहारातही बहुतेक नेहमीि, साम्राज्याच्या शासनािे एकि कें द्र, अशी तरी स्स्थती होती. पि 
नाचदरशहाच्या स्वारीनंतर साम्राज्यािे चवघटन वगेाने होऊ लागले आचि यातून अनेक स्वतंत्र सत्ताकें दे्र 
चनमाि झाली व त्याचं्यामध्ये आंतरसंघषक व संबंध चनमाि होऊन त्यातून या पुढील काळािा इचतहास 
अचतशयि गंुतागंुतीिा बनला. या स्स्थतीत ‘‘चदल्ली फार दूर नाही’’ असे सतत वािकाच्या कानात सागंत 
रहािारा इचतहासकार त्याच्याजवळ असला तरि या अनेकचवध गंुतागंुतीच्या जंगलात, चदल्लीच्या 
इचतहासािा मागक, तो वािक बहुधा िुकिार नाही. 

 
प्रस्तुत गं्रथासाठी चवषयािी ही व्याप्ती चविारपूवकक्र चनचित केल्यावर, त्याला सुसुत्र अशी रिनाही 

करावी लागली. या गं्रथाच्या पचहल्या खंडातील ‘‘काळव्याप्ती’’ चनचित केल्यावर, या व्याप्तीला अगदी 
प्रमािशीर दृष्टीने योग्य, इतकीि या खंडातील चवषयािी माडंिी न कचरता, ती अचधक चवस्तारपूवकक करावी 
लागली आहे. हहदुस्तानातील आपली स्वारी संपवनू नाचदरशहा परत गेला, या घटनेनंतरच्या हकीगतीने 
या खंडािी सुरवात होते व पुढे अहमदशहाच्या सम्राटपदािा शवेट झाला या घटनेच्या अखेरी हा खंड 
संपतो. काही थोडीतरी स्वतंत्रबदु्धी व स्वतंत्र व्यस्क्तत्व दाखचविाऱ्या मुघल सम्राटापैकी अहमदशहा हा 
अखेरिा होय. चशवाय त्याच्या आधीच्या चपढीपैकी, अस्स्तत्वात असलेल्या सवकि मोठ्या व्यक्तीही त्याच्या 
मुत्यूच्या वळेेपयंत नाहीशा झाल्या होत्या. स्वीकृत चवषय या अवस्थेला पोहोितो तेथे पचहला खंड संपेल व 
पुढे दुसरा खंड सुरू होईल. अहमदशहाच्या जागी हसहासनावर आलेला नामधारी बादशहा आलम् गीर २ 
रा, १७५४-१७५९, याच्या कारकीदीिी व त्यािा वचजर गाचझउचद्दन इमाद-उल ्-मुल्क याच्या कारभारािी 
हकीगत अगदी थोडक्यात देण्यात येईल, कारि या काळातील इचतहासाच्या रंगभचूमवर प्रभाव पडला आहे 
तो अहमदशहा अब्दालीिा. याच्या कारकीदीिा सवोच्च हबदू, त्याच्या पाचनपत येथील चवजयाने (१७६१) 
गाठला. त्याच्या कामचगरीवर प्रकाश टाकिारी चवपलु साधने आता उपलब्ध असून, अद्याप कोिी लेखकाने 
त्यािंा वापर केलेला नाही. या न वापरलेल्या चवपलु साधनसामग्रीच्या आधारावर अचधक सखोल अभ्यास 
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करण्यासारखीि अहमदशहािी कामचगरी आहे. या नंतरिा १२ वषािा कालखंड हा एकूि चनजीव व 
गोंधळ-अस्वास्र्थ्य यानीि भरलेला असून, कोिी इचतहासकाराने लक्ष देण्याच्या लायकीिा नाही. यानंतर 
महादजी हशदे यािंा उदय होऊन पुढील दोन दशके उत्तर हहदुस्तानच्या सवक मदैानी प्रदेशावर, महादजी 
एखाद्या चवराट पुरुषाप्रमािे वावरतो. या महादजीच्या उदयापासून येथील इचतहासाच्या ओघाला नव ेरूप 
येऊ लागते व यातून नव े दृश्य उभे राहू लागते. महादजीिा उदय व कायक याबाबत, जवळजवळ 
आियकिचकत करण्याइतक्या चवपलु प्रमािात, अनेक भाषेतील चवचवध चलखाि मला आता जमचवता आले 
आहे. या चवपुल साधनावंरून, या शौयकशाली व्यस्क्तत्वािा सचवस्तर अभ्यास करून सवक हकीगत माडंण्यािा 
माझा हेतू आहे. (भा. मुख्यतः खंड ३ रा) 

 
महादजीच्या मुत्यूपासून (१७९४) ते चिचटशानी चदल्ली हजकून घेई तोपयंतिी हकीगत तर िागंली 

सवकश्रुति आहे. माझ्या या गं्रथ चवषयािा व्यवस्स्थत समारोप करण्यापुरतीि फक्त या अखेरच्या भागािी 
हकीगत मी देिार आहे. [प्रथमावृत्ती : १९३२] [दुसरी आवृत्ती : एचप्रल १९४९] 
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ग्रांथकाराचे णनवेदन 
 
प्रस्तुत गं्रथािी प्रथमावृत्ती १९३२ मध्ये प्रकाचशत झाल्यानंतर याि चवषयाशी संबचंधत असे, तीन 

चवशषे अम्यासपूिक, प्रबंधात्मक गं्रथ (Treatised) प्रचसद्ध झाले आहेत. माझ्या चवषयाच्या तीन भागािंी 
चवस्तृत माचहती यातील एका एका प्रबंधात लहानसहान बारकाव ेव त्यािें तपशील आचि त्यावरील सूक्ष्म, 
सुंदर टीकात्मक चवविेन यासहीत आलेली आहे. माझा गं्रथ हा सवकसाधारि इचतहासािा असून, इतक्या 
बारकाव्याने चवविेन करीत, चवस्तृत स्वरूपात माचहती त्यात देण्यािे प्रयोजन नाही. प्रचसद्ध झालेले चनर्तदष्ट 
प्रबंधरूप ग्रांथ असे : (१) ‘‘औांधचे पणहले दोन नबाब’’ “First Two Nababs of Audh” ले. डॉ. 
आचशवादीलाला श्रीवास्तव– १९३३.–यानंतर ‘‘शुजा-उद्-दौला’’ हा चद्वखंडीय गं्रथही प्रचसद्ध झाला). 
(२) ‘‘माळवयाांचा सांक्रमि काळ’’– Malava in transition (१९३६) ले. डॉ. रघुवीरचसह; आचि (३) 
‘‘कशखाांचा इणतहास’’ History of the Sikhs –तीन खंड ले. हचरराम गुप्ता : (१९३३–४४.–यािें पाठोपाठ 
‘‘उत्तर मुघल कालीन पांजाबचा इणतहास : Students in the later Mughal History of Punjab 1944 हाही 
गं्रथ प्रचसद्ध झाला). या गं्रथाच्या लेखकानी आपल्या गं्रथासाठी, मी वापरलेली पर्तशयन, मराठी आचि 
इंग्रजी भाषातंील मूलसाधने तर वापरली आहेति चशवाय, चवशषेतः या चनरचनराळ्या पोट चवषयाकंडेि 
चवशषे लक्ष देऊन त्यािंी चवशषे माचहती देिाऱ्या मूळ साधनािंाही वापर केला आहे. माझ्या गं्रथचवषयािा हेतु 
वगेळ्या रीतीने सीचमत केलेला असल्यामुळे, त्याच्या रिनेतही चवशषे साधने वापरण्यािे प्रयोजन नाही असे 
माझे मत होते. यासाठी, या चनरचनराळ्या पोट चवषयािंा सखोल अभ्यास करण्यािी इच्छा असिाऱ्या 
अभ्यासकानंी या तीन प्रबंधात्मक गं्रथािंाि उपयोग करिे अवश्य आहे. 

 
माझ्या गं्रथािी पचहली आवृत्ती प्रचसद्ध झाल्यानंतरच्या १७ वषांच्या काळात, माझ्या स्वतःजवळच्या 

साधनामंध्येही नव्याने उपलब्ध झालेल्या मराठीतील साधनािंी आिखी पुष्ट्कळि भर पडलेली आहे. ही भर 
मुख्यतः पुढीलप्रमािे आहे:– (१) अलीकडेि उपलब्ध झालेली मराठीमधील कागदपते्र : उदा. १. पेशवे 
दप्तरातील णनवडक पत्र सांग्रहाचे आिखी प्रणसद्ध झालेले खांड. (आता हा संपूिक चनवडक लेखसंग्रह एकूि 
४५ खंडामंध्ये उपलब्ध झालेला आहे.). २. पुरांदरे दप्तर (३ खंड), ३. होळकरशाहीच्या इणतहासाची 
साधने (२ खंड-बी. बी. ठाकूर संपाचदत) आचि यापेक्षाही अचधक महत्त्वािे, मराठीतील नव े कागदपत्र 
म्हिजे : ४. आता प्रचसद्ध झालेले : सरदार गुलगुले यािें ‘‘कोटादप्तर’’. या मराठीतील 
कागदपत्राव्यचतचरक्त, पर्तशअन भाषेतील आिखी कागदपते्रही आता उपलब्ध झाली आहेत. ती अशी...... 
(१) अनेक देशातून व चठकािातून चमळालेली ‘‘अखबारात’’; (२) १९३८ मध्ये संपूिक पहािी करण्यात 
आलेला जयपूर राज्यािा परुातत्व दप्तरखाना, आचि (३) अहमदशहा अब्दालीने पाठचवलेले खचलते–! 
(यातील चनवडक पत्रािें-फमानािें इंग्रजी रूपातंर, मे १९४६ च्या मॉडनक चरव्यचू्या अकंात मी प्रचसद्ध केलेले 
आहे). या दोन गटावं्यचतचरक्त साधनािंा आिखीही एक गट आता उपलब्ध आहे तो असा : ‘पुिे रेणसडन्सी 
पत्रवयवहार’ या कागदपत्राचं्या मालेिे संपादन, मंुबई-शासनाकचरता, गो. स. सरदेसाई व मी केले असून, 
ही माला आता १४ खंडात जवळ जवळ पूिक झाली आहे. उपलब्ध मराठी व पर्तशयन कागदपत्रात, १७९४ 
नंतरच्या हकीगतींच्या दृष्टीने माचहतीिा बराि अभाव आहे. हे दुर्तभक्ष्य कमी करून त्या माचहतीत भर 
घालण्यािे बरेि काम, आम्ही संपादन केलेली, पुिे रेचसडेन्सी कागदपत्रािंी ही माला करीते. 

 
माझ्या प्रस्तुत गं्रथािी दुसरी आवृत्ती तयार करण्याच्या कामी, आता उपलब्ध झालेला, हा चवपुल 

कागदपत्रािंा नवा संभार मी वापरला आहे. या नव्या माचहतीमुळे व मध्यंतरीच्या काळातील माझ्या आिखी 
हितनामुळे माझ्या काही माचहतीत व चनष्ट्कषात बदल झाले आहेत. हे बदल गं्रथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत 
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सामावलेले असून, चशवाय या सधंीिा उपयोग करून पचहल्या आवृत्तीत राचहलेले काही दोष व काही 
छपाईतील दोष, हेही आता काढून टाकले आहेत. 

 
या गं्रथािी पचहली आवृत्ती छापून तयार केली त्यावळेेपेक्षा गं्रथ चनर्तमतीिा खिक आता िौपटीने 

वाढला आहे. या वस्तुस्स्थतीमुळे गं्रथािी ही नवी आवृत्ती छापून प्रचसद्ध करताना गं्रथाच्या बायागंाबाबत 
मला चनग्रहाने अचतशय साधेपिा ठेविे भाग पडले आहे.  

 
गं्रथात चनदेचशलेल्या काही व्यक्तींबाबत, चनरचनराळ्या लेखकानंी वा चनरचनराळ्या चठकािी 

वगेवगेळी नाव े वा चबरूदे वापरली आहेत. यातून होिारा संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी मी, सवक चठकािी 
अशा व्यक्तीसाठी प्रत्येकी चवचशष्ट एकि नाभाचभदान वापरले आहे. अशा व्यक्ती व त्यािंी वापरलेली नावं े
अशी : 

(१) मुइन-उल्-मुल्क (युरोचपयन लेखकानी ‘चमरमन्न’ू Mir Mannoo असे संबोचधलेला.) 
 
(२) इन्न्तझाम (इचतमाद-उद्-दौला खान-इ-खानान) आचि 
 
(३) इमाद-उल्-मुल्क (गाचझउचद्दन २ रा याबद्दल) 
 

जदुनाथ सरकार 
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णवशेष सांदभभ सूची 

 

पर्शशयन भाषेतील 

 

१. आनांद : आनंदराम मुखचलस यािे तझणकरा- Tazkira [इचलयट (८) ७६].–अचलगड 
चवद्यापीठ–हस्तचलचखत–इचलयटच्या गं्रथािी भाषातंरकार लेफ्टनंट पर्तकन्स, याने वापरलेलीि प्रत. 
यातील हकीगत, १७४८ ला संपते. 

 
२. अशब (Ashab) : ताणरख-इ-शहादात-इ फरुखणसयार वा (Wa) जुलुस इ-महांमद (Md) 

शहा. लेखक– महंमद बक्ष, महंमदशहािा (Foster) बरोबर वाढवलेला व मानलेला भाऊ. (E. L. २३२), 
I. O. L. (इंचडया ऑचफस लायिरी) हस्तचलचखते. 

 
३. बयान : बयान-इ-वकाई, ले.–ख्वाजा अब्दुल कचरम कचश्मरी (E. L. १२४), लाहोर P. L. 

हस्तचलचखत. 
 
४. च. गुल : चहार गुलझार-इ-शुजाई-ले.– हरिरिदास, १७८४ मध्ये पुरे केले. (E. L. २०४), 

पाटिा हस्तचलचखत. 
 
५. जी. आय. आर. (G.I.R.) गुणलस्तान-इ-रहमत ले–मुस्तजब खान (Kh) (E. L. ३०१)–

इंस्ग्लश भाषातंर–सी. इचलयट १८३१. यातून उद्धृत घेतली आहेत.  
 
६. हणदकत-उल-आलम, ले.–चमर आलम, यातील हकीगत १७९९ पयंतिी (चलथो, हैदराबाद). 
 
७. हुसेन शाणह : तणरख-इ-हुसेन शाणह, ले.–सस्ययद इमामुचद्दन अल हुसैचन, लेखन-१७९७, पटना 

(O. P. L.) हस्तचलचखत. 
 
८. इमाद : इमाद-उस्-सादत : ले.–सययद घुलाम अचल नकचब. लेखन-१८०७ (लखनौ चलथो). 

(E. L. ३९४). 
 
९. जहाांकुश : तणरख-इ-जहाां-कुश-इ-नाणदरी. ले.–चमझा महमद महचद (मंुबई चलथो) (E. L. 

९९). 
 
१०. खजाना-इ-अणमरा Khazan-E-Amira : ले.–घुलाम अचल अझाद, लेखन-१७६३ (लखनौ 

चलथो). 
 
११. णमरात-इ-अहमणद : ले.- अचल महमदखान. गं्रथातील हकीगत १७६१ अखेर (गायकवाड 

ओचरएंटल (पौवात्य) माला, बरोडा), ३ खंड. 
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१२. णमन्स्कन : तहमास्प खान याच्या आठविी (Memories) (लेखकािे टोपि नाव-चमस्स्कन 
याच्या पदव्या : मुहकम-उद-दौला इचतकाद जंग (E. L. १००), लेखन १७८० चिचटश म्युचझयम-पर्तशयन 
८८०७-एफ् ६२ बी पासून आचि यापूवीच्या नबाब सदर यार जंग याच्या हस्त चलचखतातील काही 
भागातूनही, आधार म्हिून उद्धृते चदली आहेत. 

 
१३. मुजणमल-उत्-तवाणरख बाद नाणदणरया : ले.– इब्ज महंमद अचमन अबुल हसन गुचलस्तानी 

ओ. मनॅ िी (O. Mann) आवृत्ती (लेडन Leyden १८९६). लेखन १७८२. 
 
१४. मुझ : ताणरख-इ-मुझफ्फणर : ले.–महंमद अचल खान अन्साचर (पाचनपतिा). लेखन १८०० 

(E. L. ३१६) O. P. L. हस्तचलचखत. 
 
१५. णरयाझ : णरयाझ-उस्-सलाणतन : ले.–घुलाम हुसेन सचलम, लेखन १७८८ (Biblio India). 
 
१६. सणलमुलाह : ताणरख-इ-बांगाल, लेखन सुमारे १७६३. 
 
१७. शाणकर : तझणकरा– शाचकरखान यािा-लुत्फुल्लाखान ब. साचदक (पाचनपतिा) यािा 

मुलगा.-हे हस्तचलचखत मला पाटिा येथे शोधताना सापडले.–चिचटश संग्रहालयातील पूरक अनुक्रम 
६५८५ या सारखेि हे ‘शाचकर’ आहे. (पि ६५८५ हे अचधक पूिक आहे.) 

 
१८. णसयार : णसयार-उल्-मुतख्खणरन–ले.–सययद घुलामहुसेन तबातबाय (E. L. १९४). 

लेखन पूिक केले १७८२. १८३३ मध्ये, हचकम अब्दुल मचजदने कलकत्त्यात छापलेली आवृत्ती, या गं्रथात 
संदभासाठी वापरली आहे. 

 
१९. त-इ-अ–(Tah.) : ताणरख-इ-अहमदशाही ले.–चननावी–हा चननावी लेखक ‘‘सवक काळी 

हजर असलेला असून..... याने स्वतःच्या डोळ्यानी बादशहा अहमदशहािी संपूिक दुदकशा पाचहली आचि 
अश्र ुढाळले.’’ (फोचलओ ६८ अ.). हा गं्रथ, या कारकीदीिा सवांत सचवस्तर व अचतशय चबनिूक इचतहास 
सागंिारा आहे. (E. L. १०४). सर हेन्री इचलयटने यािी हस्तचलचखत प्रत तयार केली असून त्यावर त्याने 
पेस्न्सलीने एक टीपही चलचहलेली आहे. (चमझा फख्रुचद्दन शहा बी. याचं्या गं्रथ संग्रहालयात). ही पेस्न्सल 
टीप अशी : ‘‘या प्रचतवरून चम. फॉरचसथने भाषातंरही केलेले आहे.’’ Mr. Mus. Prs. or 2005 हीचह एक 
प्रत आहे यातील पृष्ठावर चुकीचे अनुक्रमाांक घातलेले असून या पृष्ठाांची बाांधिीही चुकीची आहे. त्यातील 
बरोबर अनुक्रम असा : १ अ-६६ ब, ६८ अ-७२ ब, ६७ अ व ब, ७३ अ ते अखेरपयंत. 

 
२०. वाणरद : ताणरख-इ-छघतइ ककवा णमरात बाणरदात ले.–महमदशहा तेहराचि (लेखकािे 

टोपि नाव-वाचरद). लेखन १७३४ (E. L. २१). पाटिा O.P.L. हस्तचलचखत. 
 
२१. युसुफ अणल : अहवल-इ-महबत जांग (चिचटश म्युचझअम), लेखन-सुमारे १७६७. 
 
२२. करमअणल : मुझफ्फर नामा, लेखन १७७२, प्रो. एच् अस्कचर यानी शोधन काचढलेल्या 

वैचशष्ट्ट्यपूिक हस्तचलचखतापकैी, यािे मी केलेले इंग्रजी भाषातंर, बंगाल-पूवीिी व आतािा यात आहे. 
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२३. डी. सी. (D. C.) : चदल्ली क्रॉचनकल (वातापत्र वा बखर :– १७३८ ते १७९८ या काळात 

चदल्लीमध्ये चलचहलेली, घडामोडींिी वातापते्र. इांणडअन णहस्टॉणरकल रेकॉडभस् कणमशनच्या (हहदुस्तानिे 
एचतहाचसक कागदपत्र-कचमशन) कामकाजात व अहवालात (२-१९२१) मी, विकन केलेली हस्तचलचखत 
बखर वा वातापते्र. 

 
२४. ऐणतहाणसक पत्रवयवहार, खंड २ रा, (आवृत्ती २ री) संपादन-गो. स. सरदेसाई व इतर. 
 
२५. राजवाडे : मराठ्ाांच्या इणतहासाची साधने. संपादक– व्ही. के. राजवाडे आचि इतर २१ 

खंड. 
 
२६. एस्. पी. डी. (पे. द. णन. प.) : पेशव ेदप्तरातील णनवडक कागदपत्र. संपादक– गो. स. 

सरदेसाई, मंुबई सरकारिा छापखाना, संदभक देताना जेथे चनचित पुष्ठ अनुक्रमाकं चदलेला नाही तेथे ‘खंड’ 
क्रमाकं व पत्र क्रमाकं, ही चदली आहेत. 

 
२७. वाड : सातारचे राजे आणि पेशव ेयाांच्या रोजणनशाांमधील णनवडक उतारे. संपादन– जी. सी. 

वाड आचि इतर. 
 
२८. डी. वाय. (D. Y.) : णदल्ली येथील मराठा राजकारिे णकवा कहगणयाांचे खणलते. संपादन– डी. 

बी. पारसनीस–२ खंड व पुरविी. यानंतर ‘‘कहगि दप्तर’’ या संग्रहािेही २ खंड प्रचसद्ध झाले आहेत. 
 
२९. पुरांदरे दप्तर, ३ खंड 
 
३०. होळकरशाहीच्या इणतहासाची साधने. संपादक– बी. बी. ठाकुर, २ खंड. 
 
३१. फाळके : कशदे-शाहीच्या इणतहासाची साधने : संपादक– ए. बी. फाळके-४ खंड. (यातील 

तीन, गुलगुले दप्तरापैकी आहेत. 
 

कहदी-इत्यादी 
 

३२. सुजन चणरत्र–हकवा सुरजमल जाटािे िचरत्र. ले.– सुदन. (यामध्ये १७४५ ते १७५३ या 
काळातील फक्त सात घटनािंी हकीगत आहे.) दुसरी आवृत्ती. (बनारस नागरी प्रिाचरिी सभा.) 

 
३३. णवर णवनोद : ले.– कचवराज श्यामलदास, ४ खंड. 
 
३४. वांश भास्कर. ले.– सुरजमल चमश्रन. ८ खंड (लेखन : १८४१). 
 
वापरलेल्या इतर संदभक गं्रथािंी नोंद, प्रस्तुत गं्रथाच्या ओघाति ज्या त्या चठकािी केली आहे हकवा 

त्यािंी माचहती पुढे देण्यात येईल. 
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इांग्रजी-सांदभभ 

 
३५. (C. P. C.) कॅलेंडर ऑफ पर्शशअन कॉरस्पाँडन्स–पर्तशअन भाषेतील पत्रव्यवहार 

चदनदर्तशका.... .हहदुस्तान सरकारिे प्रकाशन. ८ खंड. 
 
३६. फॉरेस्ट जी : या लेखकािे दोन गं्रथािंा संदभक वापरला आहे..... 
 
१. लांडन आवृत्ती– यात वॉरन हेस्स्टंग्जिे ‘‘शासकीय कागदपत्र’’ (State Papers) आहेत ते दोन 

खंडातं प्रकाचशत केलेले आहेत. 
 
२. कलकत्ता आवृत्ती– हा अगदी वगेळाि गं्रथ असून यात ‘कौस्न्सलच्या’ गुप्त सचमतीच्या 

बैठकाचं्या कामकाजािी नोंद आहे. (परराष्ट्र खाते– १७७२ – ८५), हे ३ खंड आहेत–प्रकाशन १८९०. 
 
इांणडअन अॅटलास : ‘‘सव्हे ऑफ इंचडया’’ माफक त प्रकाचशत केलेल्या, हहदुस्तानच्या जुन्या नकाशािें 

पुस्तक. या नकाशासाठी वापरलेले प्रमाि (स्केल) – १/४ इंि = १ मलै. 
 
ही संदभक सूिी चनरचनराळ्या भाषामंधील मूळ आधारािंी, (Original Sources) आहे. अशा 

आधारावरून व अन्य पि सबंंचधत चवषयािंा सखोल अभ्यास करून चलचहलेले काही महत्त्वािे गं्रथही प्रस्तुत 
गं्रथातील चवषयावर पुष्ट्कळि प्रकाश पाडतात. अशा महत्त्वाच्या आठ नऊ इचतहास गं्रथािंा चनदेश, 
लेखकानी (सरकार) प्रस्तावनेत केला आहे. तेही गं्रथ प्रस्तुत चवषयािा सखोल अभ्यास करण्याला, 
उपयुक्त ठरतील. उदा. अनेक प्रवास विकने, ‘‘औंधिे पचहले दोन नबाब’’ ‘‘माळवा–बदलता माळवा’’ इ. 
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ग्रांथाची पार्श्भभूमी 
What goes Before 

 
तैमूरवशंीय राजपुत्र बाबर याने हहदुस्तानात १५२६ मध्ये स्थापन केलेल्या मुसलमान साम्राज्याच्या 

प्रत्यक्ष ऱ्हासाची संपूिक हकीगत सागंण्यािा प्रयत्न या गं्रथात केला आहे. गं्रथािी सुरुवात स. १७३८ पासून 
केलेली असली तरी या आधीि सुमारे एक शतक, या साम्राज्याच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली होती. या 
ऱ्हासातील नैचतक अवनतीिे अदृश्य मूळ आचि यातून पुढे हळूहळू वाढत गेलेला अधःपात, यािंा अभ्यास 
मी, माझ्या आधीच्या गं्रथामंधून केलेला आहे. तेव्हा चदल्ली साम्राज्याच्या राजकीय प्रकृचतमध्ये, ऱ्हासाच्या या 
वीषाने, क्रमाक्रमाने आपला अंमल कसकसा बसचवला यािा अभ्यास करण्यािी वािकाला जर इच्छा 
असेल तर त्याने माझ्या, या आधीच्या गं्रथाकंडे वळले पाचहजे. वरवर पाचहले तर हे साम्राज्य, 
शहाजहानाच्या कारकीदीत (१६२८ – १६५८) कळसास पोहोिलेले चदसते, पि याि कारकीदीत त्याच्या 
ऱ्हासालाही सुरवात झाली. औरांगजेबाचा इणतहास या माझ्या इचतहास गं्रथािे पाि खंड आहेत. या गं्रथािी 
सुरवात या शहाजाद्याने, आपल्या चपत्यािा प्रचतचनधी म्हिून, दख्खन, बाल्ख आचि कंदाहारकडे 
काढलेल्या मोचहमापंासून होते. नंतर औरंगजेब, सुभेदार म्हिून पुन्हा दख्खनमध्ये आला व त्यािी ही 
कारकीदक, असाधारि कतुकत्वािी झाली. या कारकीदीतील औरंगजेबच्या शासकीय (Administrative) व 
लष्ट्करी कायािी आचि अशाि अन्य घटनािंी हकीगतही याि खंडात येते. या कारकीदीति 
शहाजहानाच्या आजारीपिामुळे (१६५७) त्याला त्यािे हसहासन गमवाव े लागले, तीही हकीगत त्यात 
आहे. चवजापूर, गोवळकोंडा (Golkonda) सुलतान शायािंी आधीिी हकीगत आचि थोर, मराठा 
राष्ट्रपुरुष चशवाजी याच्या उदयािी हकीगतही याि खंडात आहे. दुसऱ्या खांडात, शहाजहानाच्या मुलामध्ये 
झालेल्या वारसायुद्धािी सचवस्तर माचहती चदलेली आहे.  

 
या गं्रथािा चतसरा खंड, औरंगजेबाच्या कारकीदीच्या पचहल्या अध्या भागासाठीि वापरला आहे. 

या काळात सरहद्दीवरील अफगाि जमातीशी (Tribes) आचि राजपुताबरोबर अशी दोन दीघक युदे्ध िालली. 
तथाचप ही दोन दीघक युदे्ध वगळली तर आपल्या कारकीदीिा हा अधा भाग, औरंगजेबाने उत्तर 
हहदुस्तानातंि, शातंतेत घालचवला. औरंगजेबािे कुटंुब व मंत्री, शासकीय धोरि आचि नैचतक चनयम व 
कायदे, त्यािा धार्तमक हटवाद वा कडवपेिा (Bigotry) व यामुळे झालेली राजपूत व शीख यािंी प्रचतचक्रया 
याही गोष्टींिी माचहती या खंडात आहे. ‘‘इस्लाम’’ धमाचनचष्ठत, इस्लामी राज्याच्या आधारभतू कल्पनािें 
सखोल चवश्लेषि करून त्यातून व्यवहारात झालेल्या पचरिामािंी सोदाहरि ििा याि खंडात केली आहे. 
यािबरोबर डॉडच्या ‘‘राजस्थान’’ या गं्रथात आलेल्या बऱ्याि मुद्द्याबाबत दुरुस्तीही यात केली आहे. 

 
चवथ्या खांडात औरंगजेबाच्या कारकीदीतील १६५८ ते १६८९ या काळातंील, फक्त दचक्षि 

हहदुस्थानमधील घटना व हालिालींिी हकीगत आहे. पि याचं्या आकलनासाठी उपयुक्त म्हिून 
मराठ्याचं्या इचतहासाच्या इ. स. १६४४ इतक्या आधीच्या पार्श्कभचूमकडे व मूळच्या पचरस्स्थतीकडेही लक्ष 
चदलेले आहे. या खंडामध्ये चवजापूर व गोवळकोंडा या सुलतानशायािंी अखेरिी वष ेव नाश आचि चशवाजी 
व संभाजी याचं्या कारकीदी, यािंी सचवस्तर हकीगत आली आहे. या माचहतीिे संकलन अनेक मूलभतू 
साधनाचं्या आधारावरून केलेले असून चतिी नव्याने गंुफि केलेली आहे. बादशहाच्या जीवनािी अखेरिी 
१८ वष ेहा पािव्या खंडािा चवषय आहे. त्याच्या जीवनािा हा काळ त्याने केलेल्या अचत कष्टप्रद, प्रयत्नािंा 
व त्याच्या जीवनात चनराशानी व्यापलेल्या व्यथािंा होता. या कालखंडातील, त्याच्या जीवनाच्या संदभात 
याि भागामध्ये आिखीही काही अनुषचंगक चवषय येतात ते असे :– १) मद्रासच्या चकनाऱ्यावरील चजल्हे 
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आचि म्हैसूरिे पठार, येथील इचतहासािी माचहती २) ‘हजजीिा वढेा’–यालाि ‘‘पूवेकडील रॉय’’िी कथा 
असे म्हितात. ३) मराठ्यािंा यशस्वी स्वातंत्र्य लढा ४) पूवेकडील समुद्रातील युरोचपयनािंी िािेचगरी ५) 
मुघल शासन आचि इंग्रज व्यापारी याचं्यामधील लढा, ६) तीस वष ेिाललेले राजपुतान्यातील युद्ध आचि 
७) या प्रदीघक कारकीदीतील अनेक सुभ्यािंा सामान्य इचतहास– या खंडािा शवेट साम्राज्याच्या ऱ्हासाच्या 
कारिािें चवविेन करून होतो. 

 
परंतु या सवक खंडात, देशाच्या सामाचजक स्स्थतीिे चवविेन व अभ्यास मात्र काही संचक्षप्त 

उल्लेखाव्यचतचरक्त केलेला नाही. पि प्रस्तुत लेखकािाि या चवषयावर ‘‘मुघल शासन’’ ‘Mughal 
Administration’ या नावािा एक स्वतंत्र गं्रथ मात्र आहे. शाही शासनािी रिना, ‘‘पोप व पचवत्र (Holy) 
रोमन सम्राट’’ या दोघािंीही पदे एकत्र केलेल्या मुघल सम्राट पदािे महात्म्य, अचधकार आचि काये, 
कारभारातील खात्यातंगकत कायकपद्धचत, सुभ्यािंा कारभार, करपद्धचत, मुस्स्लम कायदा व न्याय, अमीर-
उमराव वर्तगयािें स्थान वा दजा, शासकीय कारखाने वा उद्योग आचि शासकीय पत्रव्यवहारचवषयक चनयम, 
असे चवषय या गं्रथात आहेत. त्यािा शवेट केला आहे तो, हहदुस्थानातील मुसलमानी अंमल–त्यािे यश 
आचि त्यािे अपयश–या चवषयाने. या गं्रथा–व्यचतचरक्त, ‘औरंगजेबाच्या कथा’–Anecdote of 
Aurangzib-या नावािे आिखीही एक, माझे प्रकाशन आहे. या गं्रथािे मूळ पर्तशअन हस्तचलचखत मला 
चमळाले. त्यािी मी संपाचदत प्रत तयार करून, भाषातंर केले व ते या गं्रथरूपाने प्रकाचशत केले. या 
गं्रथामध्ये औरंगजेबािी व्यस्क्तगत स्वभाव वैचशष्ट्टे्य, सोदाहरि स्पष्ट झालेली आहेत. सुटसुटीत व जोरदार 
शब्दातील, औरंगजेबिे ‘‘वाक्प्रिार वा म्हिी’’ त्यािी भेदक बोलिी व शरेे, त्यािी शासकीय तत्त्व,े आपल्या 
मुलानंा व अचधकाऱ्यानंा हहदुना व चशखानंा त्याने चदलेली वागविूक आचि त्यािे अखेरिे मृत्यूपत्र व संपती 
वाटप–Testament अशी माचहती या गं्रथामध्ये आहे. हे प्रकाशन म्हिजे प्रत्यक्षात िाललेल्या त्याच्या 
राज्यकारभारािे चित्रिि होय. 

 
औरंगजेबाच्या कारकीदीतील पचहल्या अधात, दचक्षि हहदुस्तानाच्या राजकीय मंिावर चशवाजीने 

आपला प्रभाव पाडला होता. त्यािे संपूिक व्यस्क्तत्व व कायक, ‘‘णशवाजी आणि त्याचा काळ’’ (Shivaji and 
his Times) या माझ्या गं्रथात सचवस्तरपिे रेखाटले आहे. (आता या गं्रथािी ४ थी आवृत्ती चनघाली आहे.) 
या गं्रथाला आिखी जोड चदली आहे ती, ‘‘णशवाजीचे घरािे’’ (House of Shivaji) या मराठ्याचं्या 
इचतहासावरील माझ्या आिखी एका गं्रथाने, या गं्रथात मराठ्याचं्या इचतहासाशी सबंंचधत असलेले अनेक 
कागदपत्र व त्याचं्या आधाराने या चवषयािी अभ्यासपूिक माचहती व ििा आहे. ‘‘औरांगजेबाचा इणतहास’’ 
(History of Aurangzib) या गं्रथात, चदल्ली आचि त्या साम्राज्यािे सुभे, यावरि प्रामुख्याने लक्ष कें चद्रत 
केल्याने, दचक्षि हहदुस्तानच्या हकीगतीकडे स्वाभाचवकि काहंीसे दुलकक्ष झालेले आहे. पि मराठ्याचं्या 
इचतहासावरील माझे हे चनर्तदष्ट गं्रथ, हहदुस्तानातील हकीगतींिी सचवस्तर माचहती देऊन औरंगजेबवरील 
गं्रथात काही अंशी राचहलेली उिीव भरून काढतात. अशा रीतीने या सवक गं्रथात चमळून, तत्कालीन 
हहदुस्तानिा इचतहास पूिक होतो. महान राजा चशवाजी यािी मुघल बादशहाशी जी इचतहास प्रचसद्ध 
मुलाखत झाली त्यािी अगदी चबनिूक हकीगत ‘‘णशवाजीचे घरािे’’ या गं्रथात सापडेल. तसेि चशवाजीिा 
चपता शहाजी यािे िचरत्र, त्यािा मुलगा संभाजी यािी कारकीदक आचि औरंगजेबािा बंडखोर पुत्र शहाजादा 
अकबर याने केलेली साहसी कृत्ये यािंीही अगदी चबनिकू माचहती या गं्रथात आहे. 

 
हहदुस्तानिी संस्कृती आचि समाज याचं्या चवकासािे समालोिन, ‘‘काळाच्या ओघामधील 

कहदुस्थान’’ (India Through the Ages) या माझ्या गं्रथात केलेले आहे. हहदुस्तानिी संस्कृती आचि 
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समाज याचं्या चवकसनात, मुसलमान राजवटीनी भर घातली आहे तशीि आयक, बौद्ध आचि चिचटश या 
कालखंडानीही आपापली भर घातली आहे. आजच्या हहदुस्तानिी संस्कृचत व समाज हा या सवांच्या 
चमलाफातून अंचतम तयार झालेला समाईक पचरपाक आहे. माझ्या या एकूि ‘‘मुघल कमभशाळेमध्ये’’ 
(Mughal Workshop) म्हिजे अभ्यासातून केलेल्या मुघल काळावरील चनर्तमतीमध्ये समाजािे सासं्कृचतक 
पैलू घडवीत असताना, आिखी काही छोटे छोटे ढलपे–चवषय बाजूला रहातात ते सगळे मी, 
‘‘औरंगजेबाच्या कारकीदीतील काहंी अभ्यास’’ (Studies in Aurangzib’s Reign) या नावाच्या माझ्या 
आिखी एका गं्रथात एकत्र केले आहेत. या गं्रथािी १८ प्रकरिे असून, या सम्राटािी चदनिया, त्यािे मुलगे 
व मुलगी (कवचयत्री जेबुचन्नसा-Zebunnisa), त्यािी साधुवृत्ती, वडील बहीि जहानआरा (भारतीय 
अँटीगॉन), त्याच्या कारकीदीिा इचतहास पर्शशयन भाषेमध्ये चलचहिारे तत्कालीन दोन हहदु इचतहासकार, 
चितगाविे (Chittagong) पोतुकगीज िािे, साम्राज्यातील उद्योगधंदे व व्यापार, अशा चवषयािंी या गं्रथात 
ििािा व माचहती आहे. 

 
औरंगजेबाच्या मृत्यनंूतरिी (१८०७) हकीगत, वुइल्यम आयर्तवन याचं्या ‘‘अखेरचे मुघल सम्राट’’ 

(Later Mughals-William Irwine) या गं्रथात पुढे िालू केली आहे. आयर्तवनच्या हस्त चलचखतात १७३७ 
पयंतिी हकीगत आहे. त्यािी ही हस्तचलचखते दुरुस्त करून मी त्याना टीपाही जोडल्या आचि त्यात आि 
खी तीन प्रकरिािंी भर घातली. या तीन प्रकरिात नाचदरशहाच्या हहदुस्तानवरील स्वारीिी (१७३८-३९) 
हकीगत चदली आहे. अशा प्रकारे संपादन व चवस्तार केलेले हे सवक चलखाि ‘अखेरचे मुघल’ या नावाच्या 
गं्रथात प्रचसद्धही केले. हा गं्रथ दोन खंडािंा आहे. या इचतहास भागावर प्रकाश टाकिारी जी माचहती 
पौवात्य व युरोचपयन भाषामंधील साधनामंधून आयर्तवनला उपलब्ध झाली, चतिे एकत्रीकरि व संकलन, 
त्याने अचतशय प्रभतु्वाने केले आहे. पि १७२० नंतरच्या मुघलाचं्या इचतहासावर नवा प्रकाश टाकिारा, 
त्याच्यानंतर उपलब्ध झालेला आिखी एक अचतशय बहुमोल साधनािंा साठा त्याला वापरता येिे शक्य 
नव्हते. हा साधन-संि, या शतकाच्या दुसऱ्या अधातील माचहतीबाबत आता आमिा मुख्य आधार आहे. 
असा हा संि म्हिजे मराठी भाषेतील ‘‘राज्याचे कागद आणि अठरा पते्र’’ (State Papers and Letters) 
यािंा साठा होय. पर्तशयन व इंग्रजी भाषेतील कागदपत्रावरून तयार केलेल्या आयर्तवनच्या वृत्तातंामध्ये, या 
नव्याने चमळालेल्या साधनावरून चनचित झालेल्या माचहतीिी मी योग्य तशी गंुफि केलेली आहे. 

 
आयर्तवनिा गं्रथ (भा. लेखकाने संपादन केलेला) ज्या चठकािी संपतो, म्हिजे १७३९ च्या 

सुरवातीला त्या चठकािी ‘‘मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास’’ Fall of the Mughal Empire या माझ्या प्रस्तुत 
गं्रथािी सुरवात होते. या गं्रथासाठी इचतहासकाराला प्रमुख आधार म्हिून उपयोगी पडतात ती साधने 
म्हिजे पर्तशयन व मराठी भाषेतीलि असून, ती बहुताशंी न छापलेलीि आहेत. 

 
प्रस्तुत गं्रथाच्या पणहल्या खांडात महमदशहा आचि अहमदशहा या बादशहाचं्या कारकीदीिी 

हकीगत चदली असून, हा खंड १७५४ या वषाला संपतो. या वषी मुघल घराण्यातील वांशपरांपरागत वारसा 
हक्काने सम्राट पदावर आलेल्या अखेरच्या बादशहािा खून झाला. येथून पुढे दुसरा खंड सुरू होतो. या 
काळात अफगाि व मराठे याचं्यामध्ये मोठा अटीतटीिा (Classic Contest) झगडा होऊन त्यािे पयकवसान 
पाचनपतच्या लढाईत झाले (१७६१). याि काळात जाटािें राज्य उदयास आले व त्यािा अस्तही झाला 
आचि राजपुताना, माळवा व पंजाब या प्रातंातील राजकीय घडी चवस्कळीत होऊन मोडली. या तीन्ही 
प्रवाहािंी व घटनािंी हकीगत दुसऱ्या खांडात येते. यापढुील भाग, णतसऱ्या खांडात सुरू होतो. या काळात 
नामधारी बादशहाला आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी, त्याच्यावर चनयंत्रि चमळचवण्यासाठी, मुसलमान 
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उमरावाचं्या प्रचतस्पधी गटात झगडा िालला आचि त्यािा शवेट झाला तो मात्र, साम्राज्याच्या पालकािा-
कारभाऱ्यािा, कायककारी प्रचतचनधी म्हिून (Vicegerent) महादजी हशद्यािी स्थापना होऊनि (चडसेंबर 
१७८४). (भा. यावळेिे मुसलमान उमरावाचं्या गटातील झगडे व महादजीच्या हालिाली यातून अखेरी 
पालक वा वचजर म्हिून पेशव्यािें नावं ेवचजरीिी वसे्त्र व सनदा देण्यात आल्या व या वचजरािा-पेशव्यािंा-
प्रचतचनधी म्हिून महादजी चदल्लीिा खरा पालक व राज्यकता बनला). मुसलमान उमरावामधील या 
झगड्यािी चकळसवािी हकीगत व महादजीिे अचधकारग्रहि ही हकीगत या खंडात येते. यावळेी 
महादजीने आपल्या अचधकारािा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी िार वष े मोठ्या चनकरािा झगडा केला व 
घुलाम काचद रोचहल्याने, बादशहा शहा अलम २ रा, त्यािे कुटंुचबय आचि नोकर यािंा अनस्न्वत छळ केला. 
(१७८८) हीही सवक हकीगत याि खंडात येते. या पढुील भाग चौथ्या खांडात आहे. महादजी हशद्याने, 
आपले प्रचतस्पधी होळकर आचि राजपूत याचं्यावर मोठ्या कष्टाने चमळचवलेले जय, पुढे पेशव्याचं्या 
साम्राज्यािे झालेले चवघटन आचि यशवतंराव होळकर या राजकीय धूमकेतूिा एकाएकी झालेला उदय ही 
हकीगत िौर्थ्या खंडात येत असून अखेरी १८०३ पयंत या सवातून चिचटशाचं्या अचधसते्तिा (British 
Paramountsy) उदय होतो या चठकािी हा िौथा खंड संपतो. 
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प्रकरि पणहले 
 

महमदशहाची कारकीदभ-नाणदरशहाच्या णनगभमनानांतर 

 

§ १ : णदल्लीचे साम्राज्य 
 
चदल्लीच्या पचहल्या मुसलमान राजािा उदय बाराव े शतकाच्या अखेरीस झाला. पुढे दोनश े वष े

सतत कमीजास्त प्रमािात यश चमळत चमळत, त्यािा चदल्ली-कें द्रापासून दूरवर चवस्तारि होत गेला. शवेटी 
त्याने सवक उत्तर हहदुस्थान व्यापला, इतकेि नव्हे तर हवध्य पवकताच्या रागंाही ओलाडूंन, पलीकडे दचक्षि 
हहदुस्थानातही प्रवशे केला. अशा रीतीने संपूिक हहदुस्थानात एक संस्कृचत आचि कारभारािी एक अचधकृत 
भाषा रूढ झाली. यापैकी काही छोट्याछोट्या व अचनचित कालखंडामध्ये तर तो, एकाि राजसते्तच्या 
अंमलाखालीही आला होता. या सवक काळाला सुलतानशाहीिा कालखंड असेही म्हितात. या नंतर मात्र 
चदल्लीच्या राजघराण्यािी अचतशय दुरवस्था झाली; राज्याला एकसंध राखिारे, त्यािे संरक्षि करिारे 
मध्यवती सरकारही नाहीसे झाले आचि एकसधं मुसलमान साम्राज्यािी छकले होऊन त्यािे जागी 
आपापसात सतत झगडिारी अनेक राज्ये चनमाि झाली. पुढील सव्वाश े वषांिा कालखंड या छोट्या 
छोट्या राज्यािंी आपापसातील भाडंिे व पचरिामतः त्यातून संस्कृचत व समृद्धी याचं्या मागात आलेले 
अडथळे, त्यािंी झालेली चपछेहाट, याचं्या हकीगतीनीि भरलेला आहे. ही पचरस्स्थती इ. स. १५२६ पयंत 
म्हिजे साहसी तुकीवीर [सामान्यतः ‘‘बाबर’’ हा मुघल असे मानले जाते पि वस्तुतः तो मुघल नसून ‘तुकक ’ होता. त्याच्या बापाकडून तो, 
तैमुरलंगानंतरच्या पािव्या चपढीतील वंशज, म्हिजे तुकक  होय. त्यािी आई मात्र प्रचसद्ध मुघल िंगीझखान याच्या वंशातील, म्हिून तो मुघलही 
होता. तथाचप बाबर हा मुघलाकडे काहीशा तुच्छतेनेि पाही. त्यािंी वागण्यािी पद्धतीही त्याला आवडत नसे....... (ईर्श्री प्रसाद : 
हहदुस्थानातील मुसलमानी चरयासतीिा सचंक्षप्त इचतहास : प्रकरि १३ वरून.)] बाबर याने एका नव्या, बलाढ्य मुसलमान 
साम्राज्यािा पाया घालेतोपयंत चटकली. नव्यानेि स्थापन झालेल्या या मुघल साम्राज्याला सुरवातीच्या 
काळाति ‘सूर’ या अफगाि घराण्याशी, थोडा काळ पि तीव्र लढा द्यावा लागला, तो प्रािघातक मात्र 
ठरला नाही इतकेि. पुढे इ. स. १५६० नंतर लवकरि, बाबरािा नातू अकबर याच्या अंमलाखाली हे 
साम्राज्य स्स्थर होऊन, त्याच्याकडे कोिीही वाकड्या पाहू शकिार नाही, त्याला कोिीही आव्हान देऊ 
शकिार नाही, इतके बलाढ्य झाले. पुढील १३० वषांच्या कालखंडात, राज्यचवस्तार, लष्ट्करीसामर्थ्यक, 
समृद्धी कला व व्यापार-उद्योग, याबाबत, या साम्राज्यािी नेत्रदीपक प्रगती व भरभराट झाली. ही भरभराट 
या काळात सतत िालू राहून, अचवरोध व जलदही झाली. अशा या भरभराटीने आचशयाई जगताला, 
इतकेि नव्हे तर आचशयाबाहेरून येिाऱ्या प्रवाशानंाही िकीत करून सोडले. सबधं उत्तर हहदुस्थान आचि 
दचक्षि चहदुस्थानािाही फार मोठा प्रदेश, या काळात एकाि साम्राज्य सते्तखाली येऊन, या खंडप्राय 
देशाच्या सवक भागावर एकाि प्रकारिी राज्य यंत्रिा व एकाि प्रकारिी संस्कृचत प्रस्थाचपत झाली. त्यातील 
प्रमुख हमरस्ते, प्रवासी आचि व्यापारी याचं्या दृष्टीने सुरचक्षत झाले. देशातील आर्तथक साधन संपत्तीिा 
चवकास झाला आचि या खंडप्राय देशाबाहेरील अन्य देशाशीही या देशािे फायदेशीर व घचनष्ट संबधं 
प्रस्थाचपत झाले. अशा रीतीने देशाला शातंता व समृद्धी यािंा लाभ होऊन सुसंस्कृत दरबाराकडून चमळिारे 
प्रोत्साहनही उपलब्ध झाले. यामुळे नव्या वळिाच्या हहदुस्थानी मनािा चवकास झाला; हहदुस्थानच्या 
साचहत्यािी, चित्रकलेिी, चशल्पशास्त्रािी आचि हस्त व्यवसायािंी मोठी प्रगती झाली. या सवांगीि 
प्रगतीमुळे, पुन्हा एकदा हा देश सुसंस्कृत जगातील देशाचं्या पचहल्या रागेंत येऊन बसला आचि 
‘हहदुरस्थान’ या एकसधं महान नवराष्ट्रािी चनर्तमती हेही, अशक्य कोटीतील स्वप्न असे राचहले नाही. 
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पि औरंगजेबाच्या कारकीदीच्या उत्तराधात, सुरळीत व नैसर्तगक रीतीने िाललेल्या या 
चवकासाला प्रथम खीळ बसली ती मुख्यतः दचक्षिेत, मराठ्याबंरोबर िाललेल्या संघषामुळे. पुढे ती 
तोडण्यासाठी या बादशहाने पाव शतकभर तीव्र झुंज चदली; पि अखेरी इ. स. १७०७ मध्ये, केवळ 
वृद्धापकाळामुळे, जेव्हा या बादशहािा मृत्यू झाला त्यावळेी या साम्राज्यावर नाशािी अवकळा पसरू 
लागल्यािे, त्यािा ऱ्हास सुरू झाल्यािे, चनचितपिे चदसू लागले. मुघल साम्राज्याच्या अनुषंगाने जी, नवी 
‘‘हहदुस्थानी-मुघल’’ (Indo-Mughal) अशी चमश्र संस्कृचत चवकास पावली होती, ती आता मृतप्राय झाली 
आचि यापुढे काहीही िागंले करण्याइतके सामर्थ्यक चतच्यामध्ये उरले नाही. तथाचप औरंगजेबाच्या मृत्यनंूतर 
लगेि, त्याच्या साम्राज्यािे चवसजकन मात्र झाले नाही. औरंगजेबािी आियकिचकत करिारी कतकबगारी, 
त्यािा किखर स्वभाव आचि त्यािी आपल्या कतकव्यावरील आजन्म चनष्ठा, यामुळे साम्राज्यात एकप्रकारिे 
सामर्थ्यक चनमाि झाले होते आचि त्याच्या जोरावर मुघल साम्राज्याच्या राज्य यंत्रिेिी एकूि िौकट त्याचं्या 
मृत्यूनंतर तीस वषपेयंत, चदसण्यात तरी, जशीच्या तशी चटकली. या काळात सरहद्दीवरील सुभ्यामध्ये 
कशाही बऱ्यावाईट घडामोडी होत राचहल्या तरी कें द्र सरकार मात्र अबाचधत राचहले. तथाचप हसहासनावर 
या काळात, शचरराने व मनानेही दुबकळ असलेले बादशहा एकामागून एक असे आल्यामुळे साम्राज्यािा ऱ्हास 
अटळि झाला. मुघल साम्राज्याच्या कें द्रस्थानी वाढत असलेली ही कीड व त्यामुळे होत असलेली अवनती 
अखेर सवाच्या दृष्टीसमोर उघडी पडली ती, इ. स. १७३७ मध्ये, बाजीरावाच्या घोडदळाने राजधानीवरि 
जेव्हा धडक मारली व चतिा अवमान केला त्यावळेी. या उदाहरिाने तर नाचदरशहाला स्वारी करण्यािे 
आमंत्रिि चदले आचि यातून इ. स. १७३८ मध्ये चदल्ली साम्राज्यािा कारभार पूिकपिे कोसळला. 

 
§ २ : नाणदरशहाच्या स्वारीनांतरचा कहदुस्थान 

 
नाचदरशहाच्या स्वारीमघील क्रौयामुळे चनमाि झालेले मोठे भय, एचप्रल १७३९ च्या अखेरी, 

स्वाभाचवकपिेि संपुष्टात आले. आचशयामधील सवांत समृद्ध साम्राज्यातं लुटलेल्या संपत्तीिे ओझे बरोबर 
घेऊन या पर्तशअन चवजेत्याने, आपल्या देशाकडे परतीच्या रस्त्याला लागण्यासाठी, ५ मे, रोजी मुघल 
राजधानी सोडली. नंतर आठ चदवसानंी महमदशहाने, पुन्हा अचधकारावर आल्यानंतरिा पचहला जाहीर 
दरबार भरचवला. आपल्या नावािी नािी पुन्हा पाडली आचि ती, मध्यंतरी नाचदरशहाच्या नावाने प्रिारात 
आिलेल्या नाण्याऐवजी वापरात आिली. या प्रसंगी अमीर-उमरावानी बादशहाला नजरािे चदले आचि 
बादशहानेही त्याना मानािे पोषाख व बचक्षसे बहाल केली असे या प्रसंगाबाबत दरबारी अखबर नवीसानी 
चलहून ठेचवले आहे. अशा रीतीने शाही दरबाराच्या समारंभािे सवक रूढचवधी पुन्हा एकदा पार पाडण्यात 
आले ते जिूकाही, दरम्यानच्या काळात साम्राज्यावर अचतशय घोर, राजकीय संकट आलेि नव्हते अशा 
थाटात! तथाचप परत गेलेला पर्तशयन चवजेता येण्यापूवी असलेल्या पचरस्स्थतीत, आमूलाग्र फरक होऊन 
आतािी स्स्थती पूिकतया वगेळी झाली आहे हे मात्र यावळेी हजर असलेला कोिीही चवसरू शकत नव्हता. 
बादशहा आचि त्यािा वजीर हे पूवीप्रमािेि जाग्यावर होते खरे पि वजीराच्या खालोखाल मानलेला 
साम्राज्यािा दुसरा अचधकारी–शाही सैन्यािा सवक प्रमुख, खान-ई-दौरान-यािा नाश झाला होता. 
त्यािप्रमािे सुभेदारापकैी सवांत बलाढ्य, सादतखान बुरहाि-उल-्मुल्क (Burhan-ul-Mulk) व 
बादशहािा व्यक्तीगत आवडता सरदार मुजफ्फर खान या दोघािंा आचि चशवाय खालच्या पदावर 
असलेल्या पि उच्च दजाच्या लोकाचं्या नाल्यातील अनेक व्यक्तींिाही नाश झाला होता. खड्या सैन्यापकैी 
दहा ते बारा हजार सैचनक कनाळच्या युद्ध भमूीवर मृत्यूमुखी पडून, खुद्द चदल्ली शहरामध्येही २०, ००० लोक 
तलवारीला बळी पडले होते. ठािेर्श्र, पाचनपत, सोचनपत इत्यादी कमी प्रतीिी लहान लहान शहरेही 
लुटालूट व कत्तल यामुळे उध्वस्त झाली होती. चवजेत्या नाचदरशहाने, खंडिी वा भरपाई म्हिून, रोख १५ 
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कोट रुपये, चशवाय जडजवाहीर, मौल्यवान कपडालत्ता व बैठकीिे सामान अशा आिखी पन्नास कोट 
हकमतीच्या वस्तू, अशी मागिी केली होती. या सक्तीच्या मागिीिी भरपाई करण्यासाठी शाही खचजना 
आचि सरदारािें वाडे चरते झाले. याप्रसंगी शाही राजचिन्हापैकी सवांत जास्त प्रचसद्ध व मौल्यवान असलेले 
दोन अलंकार–कोह-इ-नूर [कोह-इ-नूर.] हा चहरा व मयूर हसहासन [मयूर हसहासन : बादशाही वैभवािे प्रदशकन 
करण्यासाठी शहाजहानने हे हसहासन मुद्दाम बाधंचवले (१६३४). यासाठी शाही जामदारखान्यातून तत्कालीन हकमतीनुसार ८६ लक्ष रुपये 
चकमतीिी चनवडक रत्ने-चहरे माचिक, पािू, मोती इत्यादी व एक लाख तोळे सोने (१४ लक्ष रुपये) वापरले होते. हे हसहासन १/४ याडक लाबं १/२ 
याडक रंुद, ५ याडक ऊंि होते. हसहासनावरील छत, बैठक, छतािे खाबं, पायऱ्या सवक रत्नजचडत असून, छताला १२ खाबंािंा आधार चदला होता. 
प्रत्येक खाबंावर दोन रत्नजचडत मोर व दोन मोरामंध्ये रत्नजचडत झाड होते. याच्या बाधंिीस सात वष ेलागली. 

 
हे हसहासन नाचदरशहाने पर्तशयात नेले पि आज ते अस्स्तत्वात नाही. ते मोडले गेले. त्याच्या काही भागािंा वापर करून एक नव े

आधुचनक पद्धतीिे हसहासन पुढे तयार करण्यात आले ते आज तेहरान राजवाड्यातील म्युचझयममध्ये आहे. इरािमध्ये तख्त-इ-ताऊस (ताऊस-
मयूर) या नावािे जे हसहासन आहे ते हहदुस्थानातील मयूर-हसहासन नव्हे असे लॉडक कझकनने केलेल्या िौकशीत चनष्ट्पन्न झाले आहे..... 
(ईर्श्रीप्रसाद : हहदुस्थानातील मुसलमानी चरयासत-प्रकरि. १६ वरून.)]–हीही नाचदरशहाने चहसकावनू नेली. शाही 
कुटंुबीय आचि साम्राज्यातील सवांत मानी व बलाढ्य अमीर उमराव याना तर अपमानाच्या, याहीपेक्षा खोल 
दरीत त्याने लोटले होते. िामड्यािे कपडे तयार करिाऱ्या खुरासानी िमककार कोष्ट्ट्याच्या मुलाने 
[खुरासानी िमककार कोष्ट्ट्यािा मुलगा म्हिजे नाचदरशहा : हा मूळिा कॅस्स्पयन समुद्राच्या काठावरील ‘काजार’ नावाच्या तुकक  टोळीिा एक सरदार 
होता तो पुढे नाचदरशहा नावाने प्रचसद्धीस आला. यािा बाप मेंढ्याचं्या िामड्यािे कोट, टोप्या करून चवकी. प्रस्तुत चनदेश या पार्श्कभमूीवर आहे. 

(गो. स. सरदेसाई : मुसलमानी चरयासत भा. २, पृ. ४०४, १९५८ िी आवृत्ती.)] –नाचदरशहाने-आपल्या मुलाबरोबर, 
पादशाही कुटंुबातील एका शहाजादीिा चववाह लाचवला आचि लढाईत नुकताि मारल्या गेलेल्या मुजफ्फर 
खानाच्या सवक सुंदर बायकानंा आचि अचववाचहत मुलींना तर त्याने स्वतःि भ्रष्ट केले. [D.C. चदल्ली 
क्रॉचनकल- (हचकगत) आशव (२) ३६७ व ३७५] या स्वारीमुळे उत्तर हहदुस्थानातील जनतेिी अचतशय 
दैन्यावस्था झाली हे खरे पि लगेि पुढील काही मचहन्याति परमेर्श्राने त्याचं्यावर दया दाखचवली असे 
चदसते. यावळेच्या पावसाळ्यात भरपूर व वळेेवर पाऊस पडला, धरिीमातेने भरघोस पीक चदले आचि 
‘‘जिूकाही प्रजेने नुकत्याि भोगलेल्या दुःखाबद्दल भरपाई करण्यासाठीि’’ सवक प्रकारिे खाद्यपदाथक चवपुल 
व स्वस्त चमळू लागले. पि कोित्याही राष्ट्रािी हानी होण्यात व त्याला हालअपेष्टा भोगाव्या लागण्यात 
मािसािी चजतकी जबाबदारी असते त्याच्या चनम्म्यानेही चनसगािी नसते. ‘‘नाचदरने हहदुस्थान 
सोडल्यावर, दजा व वैभवािा चदमाख, ही चदल्ली दरबारात पुन्हा चदसू लागली. बादशहा व सरदार यानंी 
सवक प्रकारच्या रूढ धार्तमक चनयमाचंवरोधी व बेकायदेशीर, वागण्याच्या सवयी बाजूला सारल्या व ते पुन्हा 
राज्यकारभाराकडे लक्ष देऊ लागले.’’ असे वरवर पाचहले तर चदसू लागले. पि मुघल साम्राज्यातील 
नैचतक अधःपातािी वाहती जखम ही, अशा रीतीने वरवरच्या, चदखाऊ धार्तमक पाचवत्र्याने व चनजीव 
रूढींच्या पालनाने नाहीशी करता येिार नाही इतकी खोलवर गेली होती. या पचरस्स्थतीत बादशहािी व 
त्याच्या प्रमुख मंत्र्यािंी घसरलेली दानत, शील व वृत्ती याचं्यामुळे, साम्राज्याच्या भचवतव्यावर, सूड देवतेने 
कठोर आघात केलाि. [आशब (२) ४१६]. 
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§ ३ : महमदशहाचा स्वभाव 
 
महमदशहा [आनंदराम ३०९, वाचरद ११७-११८ चसयार (३) २५, शाकीर ३३, िहारगुलझार ३९७-अ–३९८-अ, ता-इ-अ-२ ब, 

आशब (२) ४२०, बयान २४२-२४४, ताइ-अ-२.] इ. स. १७१९ मध्ये हसहासनावर बसला. त्यावळेी तो १७ वषांिा होता. 
या घटनेपूवी सात वष ेत्याला राजवाड्यातील जनानखान्यात डाबंून ठेचवले होते. मािसाला राज्य कारभार 
करता येण्यासाठी वा सैन्यािे नेतृत्व करता येण्यासाठी जरूर असे काहीही चशक्षि त्याला तेथे चमळाले 
नाही. त्याच्याजवळ नैसर्तगक बुचद्धमत्ता व बरीि दूरदृष्टी होती हे खरे; पि यािबरोबर त्याच्या आधीच्या 
राजपूत्रानंा, त्याचं्या वचजरानंी गादीवर बसचवले व त्यानीि त्याना गादीवरून खाली ओढले होते हेही त्याने 
पाचहले होते. यामुळे स्वतः कारभार करण्यािी व सरदारावर चनयंत्रि ठेवण्यािी, यदाकदाचित काही इच्छा 
त्याच्याजवळ एकेकाळी असलीि तर ती, पूिकपिे चिरडली गेली होती. यामुळे सावकजचनक कारभार 
के्षत्रातून पूिकपिे चनवृत्त होऊन, त्याने हा कारभार आपल्या मंत्र्याचं्यावर सोपचवला आचि तो स्वतः 
सुखलोलुप बनून ख्यालीखुशालीत मश्गूल होऊन राचहला. आपल्या २८ वषाच्या कारकीदीत, तो क्वचिति 
चदल्लीबाहेर जात असे आचि गेलाि तर, चदल्लीच्या जवळपासिे एखादे उद्यान पहािे (सामान्यतः ‘लोिी’ 
येथील) व प्रसंगचवशषेी पूवेस सुमारे १०० मलैावंर असलेल्या गढ मुक्तेर्श्र येथील वार्तषक जत्रा पहािे, 
अशा कारिावं्यचतचरक्त अन्य कारिासाठी नाही! आपल्या कारकीदीत तो लष्ट्करी मोचहमावंर बाहेर पडला 
ते फक्त दोनदाि आचि तेसुद्धा आपल्या वचजराच्या पचरवारापाठीमागून जिूकाय त्यािाि एक भाग 
असल्याप्रमािे! चशवाय या दोन्ही मोचहमाही तशा अल्पकालीन आचि अपयशीि होत्या. यातील एक 
नाचदरशहाचवरुद्ध व दुसरी महमद रोचहल्याचवरुद्ध होती. 

 
तो प्रथम हसहासनावर बसला तेव्हा एक तरतरीत, अचतशय देखिा, थोराड व दिकट बाधं्यािा 

जवान होता. पि आळशी, बैठे जीवन व चवषय-लोलुपतेिा अचतरेक यामुळे त्यािी प्रकृती लवकरि 
ढासळली आचि वयािी फक्त िाळीसी गाठण्याच्यावळेी, तो कायमिा रोगजजकर व दुबकल बनला. त्याला 
आता अफूिीही सवय जडली असल्याने ही स्स्थती जास्ति चवकोपाला गेली आचि या व्यसनामुळे शवेटी तो 
इतका अशक्त व कृश झाला की अखेर त्याला राजवाड्यातून हलचविेही अशक्य झाले. 

 
जनानखान्याबाहेर त्याच्या करमिूकीिी एकुलती एक गोष्ट म्हिजे यमुनेच्या तीरावरील वाळवटंात 

जनावराचं्या झुंजी वा साठमाऱ्या पहािे ही होय. सकाळच्या वळेी प्रजेला दशकन देऊन चतिा कुर्तनसात 
स्वीकारण्यासाठी चदल्लीच्या शाहीवाड्याला एक झरोका (चखडकी) वा छोटासा सज्जा होता. त्याच्याि खाली 
यमुनेिे वाळवटं असून तेथे प्राण्याचं्या या झुंजी व साठमाऱ्या करीत व त्या तो पहात बसे. यातही एखादेवळेी 
तो बदल करी ते पक्षािंा शौचकन म्हिून त्याला वाटिारी रुखरुख व आनंद यामुळे हत्तींच्या झुंजी, वाटकरा 
आचि साठमाऱ्या. [या दोन्ही खेळासाठी भोवताली उंि हभती असलेले मैदान वापरीत. यामध्ये माजलेले दोन हत्ती सोडीत त्यावर माहूतही 
असत व ते आपापल्या हत्तीला िेतवीत व या दोन हत्तींिी झुंज लावीत ती कोिता हत्ती दुसऱ्याला मागे रेटतो हे पहाण्यासाठी असा हा खेळ असे. 
साठमारी हा आिखी एक चवशषे धाडसी खेळ होता. याि मैदानात एक मस्त हत्ती मोकळा सोडीत. त्याच्या आसपास अनेक लोक, भाला, 
चित्रचवचित्र चनशािे इत्यादी घेऊन, चवचित्र हावभाव, आरडाओरड करीत त्याला बाजू बाजूने वा मागून चडविीत व अचतशय चिडवीत. हत्ती त्यािंा 
पाठलाग करी. ते त्याला िुकवीत. पुन्हा बुजगाविे दाखवीत, चिडवीत व पळत. हत्ती त्यािंा पुन्हा पाठलाग करी. पुनःपुन्हा िाललेला हा पाठलाग 
व त्यातून लोकानी सुटिे असा हा खेळ बराि काळ िालल्यावर अचतशय चिडलेल्या हत्तीला मागील पायाला चिमटे लावनू पुन्हा डाबंून ठेवावयािे, 
हा शवेट. या खेळात हत्तीला चिडचवण्यास काही प्रािी व भसु्सा भरलेल्या मािसाचं्या आकृत्याही वापरीत. या खेळात प्रसगंी प्रािी-मािस े
दगावतही. असा हा खेळ क्वचित, ससं्थानातून २० व्या शतकाच्या पचहल्या ितुथातही पहावयास चमळे. उदा. कोल्हापूर ससं्थानात १९२१-२२ पयंत 
हा खेळ िाले.] हा मोठा धाडसी व धोकादायक खेळ त्याच्या वाडवचडलानंी फक्त ‘‘बादशाही चवशषेाचधकार’’ 
म्हिूनि राखून ठेचवला होता. अशा या खेळातील मजा, िैतन्य व खळबळ, सुरचक्षत अंतरावरून पहात 
बसण्यािी त्यािी आवड आपि समजू शकतो. पि तो आपला सकाळिा वळेही कसा घालवी हे वािले की 
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आियक वाटते. महमदशहाच्या आधीिे बादशहा, आपला सकाळिा वळे, जनतेला न्याय देण्यात वा 
मंत्र्याबरोबर कारभारचवषयक चविारचवचनमय करण्यात खिक करीत. पि याऐवजी महमदशहा, दोन 
अस्वलामधील झुंज पहात बसे हकवा ‘‘अस्वलाचं्या तीन जोड्या, एक बकरा, एक मेंढा व एक रानडुक्कर हे 
सवक चमळून एकाि वळेी हत्तीवर हल्ला करून त्याच्याशी झुंज देत आहेत असा खेळ पहाण्यात आपला वळे 
खिक करी. या जनावरानंा यावळेी वाघािी कातडी गंुडाळलेली असत आचि त्यानंा हत्तीवर हल्ला करून 
सवांनी चमळून एकत्रपिे झुंज देण्यािे चशकचवलेलेही असे.’’ (२५ एचप्रल १७४३ ला त्याने असे केल्यािी नोंद 
आढळते.) बालक नाही वा गावढंळ चवदूषकही नाही अशा कोिाही व्यक्तीला, आपले मुख्य कतकव्य बाजूला 
ठेवनू, अशा प्रकारच्या करमिुकीत आपला सकाळिाही वळे खिक करिे शोभण्यासारखे कसे मानता येईल 
असा प्रश्न उभा रहातो, आचि महमदासारख्या, १५ कोटी जनतेच्या धन्याला वयाच्या ४१ व्या वषाइतक्या 
प्रौढावस्थेत, यापेक्षा जास्त गंभीर आवडी-चनवडी नसाव्यात, आपल्या वळेेिा यापेक्षा जास्त गंभीर 
कामासाठी उपयोग करता येण्यासारखे नसाव ेयाबद्दल आियक वाटते. (अखबारत) 

 
तारुण्यातील मनोचवकार व आवडी यािंा पूर ओसरल्यावर मात्र महमदशहाच्या वृत्तीवर गंभीर 

चवषण्ितेिा पगडा बसला आचि जीवनाच्या अखेरच्या कालखंडात, फकीर समाजात वारंवार 
चमसळण्यािी, त्याचं्याशी संभाषिात वळे घालचवण्यािी व त्यावळेी अध्यास्त्मक प्रश्नावर एखाद्या 
नवचशक्याप्रमािे ििा करीत बसण्यािी आवड त्याच्यामध्ये चनमाि झाली. या फकीर समाजापैकी चतघे 
फकीर त्यािे अध्यास्त्मक गुरु बनले आचि दरबारातील अमीरउमराव व सामान्य जनता यानीही त्यािेि 
अनुकरि केले. [यावेळी ‘‘शहा मुबारक याला बुऱ्हाि-उल-्तचरकत; शहाबदा याला बुऱ्हाि-उल-्हकीकत, शहा राम्झ याला फाचसह-उल-्
बयान, अशा पदव्या बादशहाने चदल्या. त्याचं्या सगंतीत तो वारंवार राहू लागला. त्यािे सवक मंत्री व श्रीमंत अमीर-उमराव यानीही पाठोपाठ त्यािेि 
अनुकरि केले आचि इतर सामान्य जनतेनेही तेि सुरू केले. हे पुढे इतके वाढले की, प्रत्येक सुभ्यातील खेड्यातून, बाजारातील कारागीरसुद्धा 
जिूकाही फचकरीिी दीक्षाि घेतली आहे अशा थाटात, फचकरी पद्धतीिी पागोटी घालून ‘तकदीर’ पद्धतीिी जाचकटे पाठीवर टाकू लागले आचि 
अखेरी तर चस्त्रयानंीसुद्धा हीि पद्धती उिलली. (शाकीर. ३३).] 

 
अशा रीतीने आपल्या दीघक अमदानीत, तो स्वतःि साम्राज्यािा सवकश्रेष्ठ प्रमुख असूनही त्याने 

राज्यकारभाराकडे संपूिक दुलकक्ष केले. पचरिामतः अमीरउमरावानंी, जिूकाही त्या सवावर सत्ता 
िालचविारा असा, एक धनी अस्स्तत्वाति नव्हता, अशा थाटात सवक प्रदेशािी व राजकीय सते्तिी 
आपापसात वाटिी करून घेतली वा काही चठकािी अशा वाटिीसाठी झगडे व लढाया िालचवल्या. 
महमदशहा आपल्या वचजरािा वा अन्य कोिाही मंत्र्यािा िागंला सल्ला मान्य करी पि त्यानुसार जरूर ती 
कृती करण्यािे धैयक मात्र तो कधीही दाखवीत नसे. अशी कृती करिे तो दर चदवशी पुढे ढकली आचि असे 
करण्याति सवांत मोठे शहािपि व िातुयक आहे असे त्याला, इतर दुबकल मािसाप्रमािे वाटेही. अशी 
िालढकल िाले ती अखेर यातून चनवािीिी, गंभीर पचरस्स्थती चनमाि होईतो. मग मात्र आिीबािीिी 
पचरस्स्थती चनमाि होई व पचरस्स्थतीच्या रेट्यापुढे, घडेल ते घडेल अशी स्स्थती होऊन घटनािंा ओघ िालू 
राही. अशा दुबकल राज्यकत्याच्या नचशबी आपल्या लाडक्या खुशामतखोराचं्या आहारी जाण्यािें व ते 
सागंतील तसेि वागण्यािे येते. त्याति महमदशहाच्या मजीतल्या या व्यक्ती िािाक्ष असून त्यािंी वागिकू 
अचतशय लाघवी व आकषकक होती आचि त्यािंी इच्छाशक्ती व स्वभावही किखर होता. अशा पचरस्स्थतीत 
त्याचं्या हातातील बाहुले बनण्यािी नामुष्ट्की महमदािे नचशबी आली. 

 
अशा प्रकारे सावकजचनक कतकव्याचं्या दृष्टीने तो एक केवळ नामधारी बनला असला तरी त्याच्या 

खाजगी जीवनातील स्वभावधमात या नामुष्ट्कीिी भरपाई करण्यासारख्या काही छटाही होत्या. स्वभावतःि 
तो िंिल व चभत्रा असला तरी उमकटपिा, लहर व अचविारी क्रौयािी आवड, यापासून मात्र तो मुक्त होता. 
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इतकेि नव्हे तर दुसऱ्याबाबत आस्था व त्यासाठी लागिारे एक प्रकारिे धैयक यािंी, त्याच्याजवळ वाि 
नव्हती, यािीही उदाहरिे आहेत. नाचदरशहािी यशस्वी िढाई िालू असताना त्याच्या चमत्रानंी त्याला 
बंगालकडे पळ काढण्यािा सल्ला चदला. यामुळे त्यािा स्वतःिा अपमान होण्यािे टळले असते पि तसा पळ 
काढण्याऐवजी तो आपिहून नाचदरच्या स्वाधीन झाला. तसे केले नसते तर शत्र ूअचधकि चिडला असता व 
त्याने चवशषेि क्रौयाने हल्ला करून प्रजेला सक्तीने शरि यावयाला लाचवले असते. यातून चनमाि होिाऱ्या 
भयानक हालापासून प्रजेिे व राजधानीिे संरक्षि करिे हाि, नाचदरच्या स्वाधीन होण्यात त्यािा उदे्दश 
होता. ‘‘परमेर्श्राने चनमाि केलेल्या प्राण्यािें रक्त साडंण्याला वा त्याना इजा करण्याला त्याने कधीही 
अनुमती चदली नाही. त्याच्या कारकीदीत जनतेने आपले जीवन स्वस्थतेने घालचवले आचि साम्राज्याने 
आपली प्रचतष्ठा व मोठेपिही बायात्कारी तरी चटकचवली. [िहार-गुलझार (३९७ अ) मध्ये नमूद केलेली पुढील कथा, 
महमदाच्या स्वभावाबाबत नमुनेदार अशी मानता येईल. ही कथा अशी..... बादशाही रत्नभाडंारावर रक्षक म्हिून एक बक्सारी पायदळ सैचनक 
नेमला होता. एके रात्री त्या भाडंाराच्या छपराला भोक पाडून तोि आत चशरला व त्याने एक रत्नखचित कंठी िोरली. नंतर त्या भोकातून सरपटत 
बाहेर येण्यािा प्रयत्न करीत असताना, खाली जचमनीवर पडून त्यािा एक पाय मोडला व तेथेि तो असहायय होऊन पडला. दुसरे चदवशी तो तेथे 
सापडला व त्याला बादशहापुढे उभ ेकरण्यात आले. महमदशहाने त्याला चविारले.... ‘‘अरे चनलकज्ज करंट्या! तुला जेथे रखवालदार नेमले तेथेि 
तू िोरी केलीस. िोरी करण्यासाठी जास्त योग्य दुसरे चठकाि तुला चमळू शकले नाही का?’’ रखवालदाराने उत्तर चदले... ‘‘माझा बारा मचहन्यािंा 
पगार सरकारकडून चमळावयािा राचहला आहे. तेव्हा माझा पगार या कोठडीत रहावा व मी िोरी मात्र दुसरीकडे करावी हे योग्य नव्हे. चशवाय मला 
असेही वाटले की, िोरी करण्यासाठी खाचवदािें (बादशहािे) वाड्यापेक्षा दुसरे कोिते चठकाि अचधक िागंले असिार!’’ हे उत्तर ऐकून बादशहाने 
स्स्मत केले, त्या मािसािा थकलेला पगार चदला आचि त्याला पहारेकरी म्हिूनि आपल्या नोकरीत पुन्हा ठेवनू घेतले.] चदल्लीच्या 
राजसते्तिा पाया खरोखरीि पोखरलेला– चकडलेला होता तथाचप महमदशहाने तो आपल्या हुशारीने 
चटकचवला. त्याच्यानंतर मात्र चदल्लीच्या शाहीपदामध्ये केवळ नावाचशवाय काहीही चशल्लक राचहले नाही, 
तेव्हा महमदशहा हाि बाबरच्या घराण्यातील शवेटिा राज्यकता असे म्हिता येईल.’’ [चसयार (३) २५]. 

 
अठराव्या शतकाच्या दुसऱ्या ितुथात हहदुस्थानच्या साम्राज्यािा प्रमुख हा असा होता. आता आपि 

सवोच्च पातळीवरील त्याच्या अचधकाऱ्याचं्या स्वभाव वैचशष्ट्ट्यािें पचरक्षि करू. 
 

§ ४ : वजीर कम्र-उद्-णदन खानाचा स्वभाव 
 
औरंगजेबाच्या मृत्यनंूतर मुघल बादशहा नामधारी होते. बहादुरशहा १ ला, वृद्ध व स्वभावतःि 

गरीब, नरम होता. तो नामधारीि राचहला. त्याच्यानंतर गादीवर आलेले बादशहा, वचजरानी गादीवर 
बसचवलेली व काढून टाकलेली अशी त्याचं्या हातातील चनव्वळ बाहुली होती. पचरिामतः तत्कालीन 
हहदुस्थानच्या, कोट्यवधी प्रजेिे भचवतव्य साम्राज्याच्या वचजराचं्या हाताति राचहले. या पचरस्स्थतीत 
वचजरािंा स्वभाव आचि त्याचं्या अचधकारपदािे महात्म्य व त्यािें सामर्थ्यक यावरूनि केवळ या खंडप्राय 
पसरलेल्या साम्राज्याच्या कारभारािी चदशा व प्रकारही ठरू लागली. सययदबधूंिा पाडाव झाल्यानंतरिा 
पचहला वजीर महमद अमीनखान (कुलनाम Surname इचतमाद्-उद् -दौला १ ला) हा होय. हा वजीर 
म्हिजे चनजामाच्या िुलत आजोबािा (Grand-father’s Brother) मुलगा. याला बादशहाने नोव्हेंबर 
१७२० मध्ये वचजरीिी वसे्त्र चदली. पि पुढे फक्त दोन मचहन्यानीि तो मरि पावला. (१६ जानेवारी १७२१) 
पैगंबराच्या नातलगािंा व वशंजािंा (Barha-बारहािे सययदािंा) रक्तपात करण्यासाठी या वचजराने मदत 
केली म्हिूनि त्याला अशी दैवी चशक्षा झाली असा लोकप्रवाद या मृत्यूबाबत होता. याच्या जागी चनजाम-
उल-्मुल्क हा वजीर झाला पि खऱ्याखोट्यािी िाड नसलेला व िंिल बादशहा आचि त्याच्या 
चवर्श्ासातील उलट्या काळजािे, पापपुण्यािी िाड नसलेले लोक यानीि त्यािी अडविूक केली. या 
सवांिी चकळस वाटून, उद्वगेाने त्याने १७२४ मध्ये वजीरीिा राचजनामा चदला. याच्यानंतर महमद 
अचमनखानािा मुलगा कम्र-उद्-चदन (इचतमाद्-उद्-दौला २ रा हा चकताब असलेला) [आशब (२) ४२२; चसयार 
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(३) १३ व २४, २५ िहार गुलझार ३९८ ब.] हा वजीर झाला. तो कमालीिा दारुड्या होता, पि कमालीिा आळशीही 
असल्याने त्याच्या दारूबाजीिी झळ जनतेला लागली नाही हे चतिे भाग्य. वचजरीच्या म्हिजेि 
साम्राज्यातील सवकश्रेष्ठ कायककारी अचधकारपदावर, तो पावशतक (१७२४-१७४८) राचहला आचि या दीघक 
मुदतीत, अशा या वृद्ध, चनरुपयोगी व दयाळू व्यक्तीच्या कारकीदीत साम्राज्यािा कारभार पचरस्स्थतीच्या 
प्रवाहाबरोबर वाहवत िालला. िालू असलेल्या घटनाचं्या ओघािी चदशा आचि तद्नुषंगाने हाती घेतलेल्या 
प्रत्येक कृतीिे पचरिाम आधी चदसण्याइतका िािाक्षपिा या वचजराच्या अंगी होता हे खरे पि बादशहाला 
या पचरस्स्थतीिा प्रवाह व पचरिाम याबाबत वास्तव स्स्थती व आपले अंदाज सागंण्यािे वा या धन्याने 
ठरचवलेल्या एखाद्या िुकीच्या मागापासून त्याला परावृत्त करण्यािे धैयक मात्र त्याला कधीि नव्हते. इतकेि 
नव्हे तर केवळ आपले अचधकारस्थान साभंाळिे आचि शक्य चततके कमी काम करिे याति सवोत्तम 
शहािपि आहे असेि त्याला वाटे. 

 
यामुळे नाचदरशहाने साम्राज्यावर प्रािघातक हल्ला करण्यापूवीही साम्राज्यािी स्स्थती इतकी वाईट 

झाली होती की, त्यातून साम्राज्याला वािवावयािे झाल्यास, एखाद्या मुत्सद्दी, खंबीर व उद्योगी वचजराने 
आपले अचधकार हुकुमशाही पद्धतीने वापरिे आवश्य होते. पि बादशहा आचि वजीर हे दोघेही आपल्या 
कतकव्याबाबत जागतृ राहण्याऐवजी बहुधा असून नसल्यासारखेि राचहले. इचतहासकार वाचरदने 
महमदशहाच्या कारकीदीतील या पचरस्स्थतीिे विकन अचतशय कटु अंतःकरिाने केले आहे. या 
इचतहासकाराच्या तारुण्यािी घडि, औरंगजेबाच्या मोठ्या उमद्या, मोठेपिा चमळचवलेल्या चन सतत 
पचरश्रमानी भरलेल्या कारकीदीत झाली होती. तो चलचहतो :– ‘‘गेल्या काही वषात शाही दरबारात प्रथा 
पडली आहे की ज्या ज्या वेळी, दख्खन वा गुजराथ आचि माळवा येथील सुभेदार, मराठ्यानंी साम्राज्याच्या 
एखाद्या भागावर आक्रमि केल्यािा अहवाल पाठवीत, त्या त्या वळेी बादशहा राजधानीतून बाहेर पडे आचि 
अंतःकरिाला झालेले दुःख शमचवण्याच्या इराद्याने बागाकडे जाई ते नव्याने लावलेल्या व अद्याप पानही न 
फुटलेल्या, रोपट्याकडे वा झुडुपाकडे पहाण्याच्या चनचमत्ताने! हकवा काही वळेी घोड्यावरून जाई ते 
मदैानात चशकार करण्याच्या चनचमत्ताने! यािवळेी साम्राज्यातील सवकश्रेष्ठ अचधकारी वजीर इचतमाद्-उद्-
दौला हाही आपले दुःख चवसरण्यासाठी बाहेर पडे, ते चदल्ली बाहेरील सुमारे िारि लीगच्या (म्हिजे 
सुमारे, १०-१२ मलैाच्या) थोड्याशाि अंतरावर असलेल्या एखाद्या छोट्याशाि तलावातील कमळे पहात 
बसण्यासाठी म्हिून! तेथेि तो, नदीत माशािंी वा मदैानावर हचरिािंी चशकार करीत, तंबूमध्ये ऐषआरामात 
मचहना मचहनाभर, कधी कधी जास्त काळही राही. अशा रीतीने मराठ्याचं्या स्वाऱ्याचं्या काळात बादशहा व 
वजीर हे दोघेही, कारभार, महसूल वा सैन्याच्या गरजा याबाबतिे आपले कतकव्य पूिकपिे चवसरून आपला 
वळे घालवीत. यािबरोबर साम्राज्यातील कोिताही प्रमुख वा अन्य कोितीही व्यक्ती, त्यातील अशा 
अडििी, अस्वस्थता, चदवसेंचदवस वाढत असतानाही, साम्राज्यािे संरक्षि वा जनतेिे रक्षि यािंा चविारही 
करीत नाही.’’ (चमरात-इ-वाचरदात् ११७-११८). 

 
§ ५ : दरबारातील दुफळी-णवणवध गट 

 
मूखक, आळशी व िंिलवृत्तीिा धनी हसहासनावर असल्याने, दरबारातील अचमर-उमरावानंी 

जास्तीत-जास्त हीन प्रकारच्या स्वाथी कारवाया, मनमानेल तशा करण्यास सुरवात केली. स्वतःला आधार 
चमळावा, आपले कायक साधाव,े चनदान आपले स्थान चटकचवता याव े म्हिून त्याना आपापले पक्ष वा गट 
तयार करिे अवश्य वाटू लागले. राज्य यंत्रिेवर ताबा ठेवनू, ती एकसधं राखिारे शासनािे कें द्रि मुळी 
आपले काम करीनासे झाल्यामुळे, खुद्द दरबारी व्यवस्थेति चवस्कचळतपिा येिे अटळ झाले. स्वतःिे 
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अस्स्तत्व साभंाळण्यािी नैसर्तगक प्रवृत्ती सवामध्येि असते. यामुळे सरदारानंा आपापल्या जमाचतनुसार गट 
करिे, राज्य कारभारातील कामे आपापसात वाटून घेिे आचि साम्राज्यातंगकत माडंचलक राजेरजवाडे व 
सुभेदार याचं्या चवचशष्ट गटािें एक संरक्षक वा मदतचनसािें कडेि आपल्या भोवती चनमाि करिे, अशा गोष्टी 
कराव्या लागल्या. यातून दरबारािी चवभागिी तुरािी [हे गट मुख्यतः यातील व्यक्तींच्या धमकपंथातील फरक आचि या व्यक्तींिे 
पूवकज वा त्या स्वतः मूळ ज्या भागातून आल्या त्यातील फरक यावर आधारले होते. तुरािी गट हा तुरािी वा तुकी मुघलािंा गट, हे कट्टर सुन्नी 
पंथीय होते. याउलट दुरािी गट हा इरािातून आलेल्या मुसलमानािंा गट, हे चशया पंथीय होते. तुरािी अचधक शूर, लढवयये, लष्ट्करीदृष्ट्ट्या 
अचधक कतकबगार तर दुरािी अचधक हुषार, सुससं्कृत, मुत्सद्दी होते. या दोन जमातीत मुळिेि कटु हेवेदावे होते.] आचि दुरािी अशा दोन 
सशस्त्र गटात होऊन प्रत्येक गट सदैव आपल्या तरवारीच्या मुठीवर हात ठेवनू तयारीत राहू लागला. अशा 
प्रकारे आपापसातील ही चवभागिी सवक साम्राज्यभर पसरली.  

 
इचतमाद्-उद्-दौलािे घरािे मूळ सफ्दरकंदहून आलेले. या मूळ स्थानाला अनरूप म्हिूनि 

वजीर इचतमाद्-उद-दौला २ रा, हा तुरािी पक्षािा प्रमुख नेता व आश्रयदाता (Patron) होता अथाति 
पचरस्स्थतीच्या दडपिामुळे त्यािे प्रचतस्पधी व शत्र ू त्याच्या चवरोधी गटाला चमळाले. हा चवरोधी पक्ष 
पर्तशयनािंा (इरािी) होता. त्यािे नेतृत्व सादतखानाच्या मृत्यूनंतर (मािक १७३९), औंधिा सुभेदार, अबलु 
मन्सूरखान सफ्दरजंग याने आपल्या हाती घेतले. या पचरस्स्थतीत इ. १७३६ नंतरच्या मुघल सम्राटाचं्या 
इचतहास म्हिजे केवळ या दोन पक्षामधील झगड्यािाि इचतहास होय. पुढे १७६५ पासून औंध हे इंग्रजािें 
माडंचलक राज्य बनले आचि चनजाम उत्तरेच्या राजकारिापासून संपूिकपिे अचलप्त राहू लागला. या 
नंतरदेखील मुघलाचं्या शाही दरबारातील झगडे पूवकवति िालू राचहले. मात्र आता अचधकारासाठी 
झगडिारे गट बदलले. नंतरच्या या काळात कोित्याही जमातीच्या संबंधातून चनमाि झालेल्या संघचटत 
पक्षाऐवजी, हे झगडिारे स्पधकक, मुख्यतः अफगाि सरदार वा वैयस्क्तक जबाबदारीवर झगडिाऱ्या, इतर 
जमातीतील साहसी व्यक्ती होत्या. 

 
§ ६ : साम्राज्याच्या ऱ्हासाचे कारि 

 
राजाच्या अंगी राज्यकारभार करण्यािी जन्मजात कतकबगारी नसेल तर, त्यािा कारभार 

कायकक्षमतेने िालचवण्याला एकि पयाय राहतो, तो जबाबदार वचजराने कारभार करिे हाि होय. हा पयाय 
उपलब्ध नसेल तर देशातील कारभार व्यवस्था कोलमडेल व अखेर राज्यािेही चवघटन होईल. इंग्लंडच्या 
दुसऱ्या जॉजकने, वॉलपोल व नंतर पीट याना कारभार करण्यािी योग्य संधी चदली व यातून राजा आचि 
प्रजा या दोघािंाही अचतशय िागंला फायदा झाला. पि स्वतः काही न करिाऱ्या कोित्याही मुघल 
बादशहाने मात्र अशी संधी आपल्या वचजराला चदली नाही. फरुखचसयारप्रमािे महमदशहासुद्धा इतका 
दुबकल व अस्स्थर वृत्तीिा होता की, मुत्सद्दीपिाच्या धोरिािा पुरस्कार करिे, स्वारीवरील हालिालींिे 
मागकदशकन व चनयतं्रि करिे हकवा आपल्या अचधकाऱ्यानंा हुकमतीखाली राखिे, त्याला शक्य नव्हते. पि 
तो इतका कावबेाज होता की, िारिौघात उघडपिे जबाबदार असलेल्या वचजराचवरुद्ध केलेला कट 
चनव्वळ पहात बसे, इतकेि नव्हे तर अशा कटाला आपल्या स्वतःच्या आवडत्या मािसामंध्ये सुरुवातही 
करून देई. तसेि वचजराच्या प्रचतस्पध्याच्या बंडखोरीला आपल्या नावािा वा उच्च पदािा उपयोगही करून 
देई. अशा गोष्टी करण्याइतकी त्याच्या कावबेाजपिाने मजल गाठली होती. पचरिामतः एखाद्या चवर्श्ासू व 
कतकबगार वचजराने, जर कारभारामध्ये चवशषे कायकक्षमता व पाचवत्र्य आिण्यािा आग्रह धरला हकवा 
धोरिामध्ये स्स्थरता व प्रामाचिकपिा, बादशहाने राखावा असा आग्रह धरला वा प्रयत्न केला तर, आपिि 
आत्मघात घडचवत आहोत असे त्याच्या लवकरि लक्षात येई. सययद बंधंूच्या नचशबी ज्या प्रकारिा शवेट 
आला त्यातून आपल्याला वािवावयािे असेल तर आपि आपल्या सगळ्या उदात्त महत्त्वाकाकं्षा आचि 
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मुत्सदे्दचगरीच्या योजना सोडून चदल्या पाचहजेत व राज्यकारभारात वारा वाहील तशी पाठ चफरचवली पाचहजे 
हे त्या वचजराच्या लक्षात येई. आपल्या कारकीदीत अचतशय मोठ्या आकस्स्मक आपत्तीपासून साम्राज्य 
वािले तर एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त साधता येण्यासारखे तेवढे आपि साधले, एवढ्या कल्पनेवरि 
त्याला बहुधा समाधान मानाव ेलागे. 

 
नाचदरशहा चनघून गेल्यानंतर, चदल्लीच्या दरबारी चनमाि झालेल्या पचरस्स्थतीत, कम्र-उद्-चदन 

खान, इचतमाद्-उद्-दौला हाि पूवीप्रमािे वजीर म्हिून राचहला. या अचधकारपदाच्या खालोखाल 
महत्त्वािे अचधकारपद म्हिजे सैन्याच्या प्रमुखािे- ‘चमर बक्षी’-हे होय. या अचधकाऱ्याला ‘‘अचमर-उल्-
उम् दा’’ हा चकताब असे. हे अचधकारपद वचजरािा पुतण्या असफ्-जाह चनजाम-उल् -मुल््  याला नुकतेि 
चदले होते. 

 
महमदशहाच्या उवकचरत कारकीदीत ही दोन्ही अचधकारपदे याि दोन व्यक्तीकडे राचहली. शाही 

खाजगी खात्याच्या (Imperial Household) प्रमुख अचधकाऱ्याला ‘खान-इ-सामान’ (Lord High 
Steward) हा चकताब असे. प्रथम लुत्फुल्लाखान हा त्या अचधकारपदावर होता, पि नाचदरशहा परत गेला 
त्याि सुमाराला, तो मरि पावला आचि त्याच्या जागी ‘दाचनशमंद खान’ हा आला (२१ मे). पि लवकरि 
त्यािाही मुत्य ूझाल्यामुळे त्यािी कारकीदक जेमतेम वीस चदवसि चटकली आचि नंतर सादुचद्दन खान त्या 
हुद्यावर आला (१२ जून), या चतसऱ्या उमरावाकडे ‘चमर आचतश’ म्हिजे तोफखाना प्रमुख हेही 
अचधकारपद होते. या दुसऱ्या अचधकारपदामुळे त्याच्याकडे चकल्ल्यातील शाही राजवाड्यािा ताबा व 
व्यवस्था आचि म्हिून बादशहािी व्यक्तीगत सुरचक्षतता व शाही खचजन्यािे संरक्षि याही जबाबदाऱ्या 
होत्या, त्याच्या या पदामुळे बादशहाशी त्यािा सतत संपकक  रहाण्यािी चनचिती असे. यामुळे प्रत्यक्ष 
राज्ययतं्रिेवरील त्याच्या अचधकारपदाच्या महत्त्वापेक्षासुद्धा, बादशहाच्या मनावर पडिारा त्यािा प्रभाव 
फारि होता. अशीि पचरस्स्थती शाही जमीनजुमल्यावरील प्रमुख अचधकाऱ्यािी-चदवािािीही (Diwan of 
crown lands) होती. 

 
§ ७ : महमदशहावर त्याच्या मजीतल्या लोकाांचे वचभस्व 

 
महमदशहासारखा चभत्रा व मूखक बादशहा आचि कम्र-उद्-चदनसारखा सुखलोलुप व चनष्ट्काळजी 

वजीर असताना, साम्राज्य शासनाच्या प्रमुखस्थानी असिाऱ्या प्रधानानंा, साम्राज्यािी धोरिे आखण्याबाबत 
आचि जनतेिे भचवतव्य घडचवण्याबाबत फारसे महत्त्व नव्हते. त्याचं्याऐवजी बादशहाच्या सतत जवळपास 
असिारे खाजगी खात्यातील अचधकारी व व्यस्क्तशः बादशाहाभोवती सतत राहािारे त्यािे आवडते सोबती 
यानाि अचधक महत्त्व होते. कारि अशा व्यक्तींिाि प्रभाव बादशहाच्या मनावर सतत पडत असे व अखेरीस 
हाि प्रभाव सवांत अचधक पचरिामकारक ठरे. 

 
आपल्या सवक जीवनात महमदशहाने कोित्याही प्रश्नावर स्वतः कधी चविार केला नाही वा 

कोिताही चनिकय घेतला नाही. त्याच्या मजीतल्या लोकानंीिे त्याला नेहमी मागकदशकन केले. त्याच्या 
तारुण्याच्या प्रारंभीि सययदबंधंूच्या बंधनातून तो बाहेर पडला हे खरे. पि ही त्यािी सुटका जि ू काय 
लगेि कोचकजी नावाच्या एका हलक्या, बदफैली चस्त्रच्या व शहा अब्दुल गफुर आचि पाचनपतिा रौशन-
उद्-दौला, या चतच्या दोन साथीदाराचं्या विकस्वाखाली पूिकपिे सापडण्यासाठीि होती! 
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इ. स. १७३२ मध्ये हे चतघे त्याच्या मजीतून उतरले आचि मग त्यािंी बदनामी होईल अशा 
पद्धतीनेि त्याने त्यािंी हकालपट्टी केली. यानंतर सात वष े बादशहाच्या दुबकल मनावर, समसाम-उद-
दौला खान-इ-दौरान व त्यािा भाऊ मुजफ्फरखान या दोघािंा पगडा बसला. त्याचं्या या विकस्वाबाबत 
त्याना कोिी प्रचतस्पधीही नव्हता. १७३९ मध्ये समसाम व मुजफ्फर दोघेही मरि पावले. बादशहािे 
मागकदशकक देवदूत अशी त्यािंी जागा, अचमरखान व त्यानेि बादशहाच्या चनदशकनास आिनू चदलेले आिखी 
चतघे यानी घेतली. या चतघापंैकी महमदइशाक व आसदयार याना, अमीरखानाने प्रथम बादशहाच्या 
चनदशकनास आिनू चदले असून पुढे (िार वषानी) सफ्दरजंगालाही चनदशकनास आिून चदले होते. तेव्हा 
बादशहाच्या कमकुवत मनावर पगडा बसचविाऱ्या या िौघािंा जीवनवतृ्तातं व स्वभाव वैचशष्ट्टे्य यािंा 
सचवस्तर अभ्यास करिे जरूर आहे. 

 
§ ८ : अणमरखान : त्याचा स्वभाव 

 
बादशहाच्या चवर्श्ासातल्या आचि व्यक्तीगत आवडत्या, लोकामंध्ये सवोच्च स्थान, अचमरखान 

दुसरा, उमदात-उल्-मुल्क यािे होते. अचमरखान २ रा हा, अचमरखान १ ला, चमर-इ-चमरान यािा, 
म्हिजेि काबूल येथे २२ वष े‘गव्हनकर’’ असलेला, औरंगजेबािा सुप्रचसद्ध सुभेदार. [सुभेदार, गव्हनकर, व्हाइसरॉय, 
नबाब अशी पदनामे व त्याचं्या सदंभात चनमाि झालेली ठेपली वा नायब सुभेदार इत्यादी त्याचं्या प्रचतचनधींिी वा हाताखालच्या म्हिजे नंबर 
दोनच्या अचधकाऱ्यािंी पदनामे, प्रस्तुत गं्रथात चवशषे श्लेषाथाकडे लक्ष न देता वापरलेली चदसतात. मुघल साम्राज्याच्या कालौघातही यािंा वापर व 
या अचधकाऱ्याचं्या नेमिूका इ. बाबत लवचिकपिा आला होता. मुघल साम्राज्याच्या कारभारािी घडी व्यवस्स्थत होती त्यावेळी सुभा हा 
कारभारासाठी केलेला साम्राज्यािा सवांत मोठा भाग होता. त्यावरील सवोच्च अचधकारी म्हिजे हा बादशहािा प्रचतचनधी असेि मानले जाई. त्यािी 
नेमिूक बादशहा करी व त्याच्यावर योग्य चनयंत्रि व विक च्या म्हिून त्याच्या वरिेवर बदल्याही बादशहा करी. सामान्यतः हा आपल्या सुभ्यात 
राहूनि बादशहाच्या वतीने सुभ्यािा कारभार िालवी, त्यावर चनयंत्रि ठेवी. साम्राज्याच्या न्हासकाळात ही धडी चवस्कटली. सुभेदार बलाढ्य झाले. 
आपले अचधकारपद वंशपरं- परागत मानू लागले. चदल्लीला राहून शाहीदरबारात गटबाजी, कारवाया करू लागले. आपल्या सुभ्यािा कारभार 
प्रचतचनधीमाफक त करू लागले. अनेक (३-४) सुभेदार पदे एकालाि देण्यात येऊ लागली आचि बचलष्ठ सुभेदार स्वातं होऊ लागले. चनजामन-उल-
मुल्क अचलवदीखान अशी अनेक उदाहरिे आहेत. सुभेदार या पदासाठी व्हाइसरॉय गव्हनकर अशी पदेही या गं्रथात वापरली आहेत. गव्हनकर हा 
एखाद्या ठाण्यािाही अचधकारी असे. 

 
सुभ्याखालोखाल त्यातील उपभाग म्हिजे ‘प्रातं’ तत्कालीन प्रातं हा साधारितः आधुचनक चजल्हाि होय. यावरील मुख्य अचधकाऱ्याला 

अनेकवेळी ‘नबाब’ म्हित. साम्राज्याच्या उत्तरकालात याही पदािी स्स्थती सुभेदार पदासारखीि झाली. अकाटिा नबाब, सावनरिा नबाब, औंधिा 
नबाब अशी यािी काहंी उदाहरिे आहेत. 

 
सुभेदार, व्हाइसरॉय-गव्हनकर-नबाब अशा पदाचं्या सदंभात ‘डेप्युटी वा नायब’ अशी पदेही होती ती सबंंचधत अचधकाऱ्यािा प्रचतचनधी वा 

दुययम यासाठी वापरीत. 
 
प्रस्तुत गं्रथाच्या वािकाने ही सवक पार्श्कभचूम व या गं्रथातील या पदनामािंा लवचिक वापर लक्षात घेऊन मुख्यतः सदंभावरूनि चनचित 

अथक लावावा.] चमर-इ-चमरान यािा मुलगा, हे खान कुटंुब अचतशय उच्च कुलीन असून या कुटंुबाला पर्तशयामध्ये 
मोठा मान होता. एवढेि नव्हे तर, हहदुस्थानातही या कुटंुबाला सवोच्च प्रचतष्ठलेा िढचवलेले होते. 
अचमरखान २ रा, यािी आजी (बापाकडून) ही सुप्रचसद्ध सम्राज्ञी मुमताजमहल चहच्या बचहिीिी मुलगी. 
त्यािा िुलता म्हिजे औरंगजेबाच्या कारकीदीतील सवांत कतकबगार बक्षी [‘बक्षी’ - म्हिजे Paymaster वा Paymaster 
General ...... मुघल कारभार यंत्रिेतील एक महत्त्वािा अचधकारी. मुख्यतः सैन्यािा खिक–चहशबे, हे यािे अचधकारके्षत्र पि सवकसामान्यपिे हा 
अथकमंत्री वा अथकसचिवि होता. कें द्रािा कारभार, सुभ्यािा कारभार अशा चठकािी हा अचधकारी असून वचजराखालोखाल महत्त्वािा असे मानले 
जाई. सवांिे पगार, अन्य देिी-घेिी व यािें चहशबे हे त्यािे कायकक्षेत्र कें द्रासारख्या चठकािी अनेक बक्षी,–दुययम बक्षी असे असत. पचहला बक्षी-
चमरबक्षी, दुसरा बक्षी, चतसरा बक्षी इत्यादी त्यािंी श्रेिी असे.] रुहुल्लाखान १ ला हा होय. चशवाय त्याच्या स्वतःच्या बचहिीिा 
चववाह, रुहुल्लाखान २ रा, या त्याि कारकीदीतील दुसऱ्या एका बक्षीबरोबर झाला होता. अमीरखान २ रा 
यािी नाती व संबंध, अशा थोर व्यक्ती व घरािी याचं्याशी असले आचि कतकबगारी दाखवनू आिखी वरच्या 
पदाला जाण्यासाठी उते्तजन देण्यासारखी स्स्थती असली तरी, त्याने, मुलकी कारभार करण्यास वा 
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मोचहमा िालचवण्यास जरूर अशी कतकबगारी कधीि दाखचवली नाही, आचि चतसऱ्या श्रेिीच्या बक्षीपदापेक्षा 
उच्चस्थानावर तो कधीि िढला नाही. पि खाजगी जीवनामध्ये मात्र तो बादशहािा अचतशय लाडका 
बनला. त्यािी वैयस्क्तक हुषारी व त्याने संपाचदलेले चवचवध गुि यामुळे चवद्वान व कलावान लोक 
त्याच्याकडे आकर्तषत होत. त्यािे अंगी शीघ्र कचवत्व, योग्य उत्तरे देण्यािे कौशल्य, वक्तृत्वपूिक शलैीत 
प्रत्येक चवषयािे सुबोध स्पष्टीकरि करण्यािी हातोटी होती. चशवाय या सवापेक्षाही चवनोदी वाक्प्रिारावरील 
त्यािे प्रभतु्व व नेहमीच्या सभंाषिात न िुकता चवनोद करण्यािे कौशल्य हे त्यािे गुि तर चवशषेि होते. या 
त्याच्या गुिामुंळे, त्याच्याशी संभाषि करिारा अपचरहायकपिे भारावनू जाई. अथाति उथळ व हलक्या 
मनािा महमदशहावर तर त्यािा अचतशयि प्रभाव पडला. त्याला अनेक चवषयािें, चवचवधागंी सामान्यज्ञान 
असून, कोित्याही कामाबाबत सखोल माचहती िटकन आत्मसात करण्यािे सामर्थ्यकही त्याच्याजवळ होते. 
यामुळे तो मोठा शहािा आहे या तत्कालीन प्रिचलत मताला काही आधारही होता. पि त्यािी खरी योग्यता 
फारि कमी होती. बादशहाच्या मनावर त्यािे विकस्व पूिकपिे स्थापन झाल्यामुळे त्याला अचतशय गवक झाला 
आचि त्यािा मानचसक तोल इतका ढळला की साम्राज्यातील सवकश्रेष्ठ अचमरानंाही तुच्छ लेखून, तो त्यािंा 
अपमान करू लागला. अखेरी या त्याच्या गर्तवष्ठपिामुळे त्यािा शोिनीय अधःपात व शवेट झाला. त्यािा हा 
गर्तवष्ठपिा व अधःपात उत्तमचरतीने स्पष्ट होतो तो, त्याने वजीर व चनजाम यानंा चदलेल्या उत्तरावरून. त्याने 
एकदा उत्तर चदले– ‘‘जोपयंत माझ्या धन्याच्या कृपेिे छत्र माझ्या डोक्यावर आहे तोपयंत गिॅीअल आचि 
मायकेल अशा देवदूतानंाही चवरोध करण्याला मी तयार आहे मग तुमच्यासारख्या उमरावािंी पवा मी करीन 
हे संभवनीय कसे?’’ [शाकीर ८६, चसयार (३) १३] 

 
§ ९ : महमद इशाकखान, १ ला 

 
महमद इशाकखान पचहला हा अचमरखानापेक्षाही बादशहािा अचधकि लाडका होता. मुतामन्-

उद्-दौला असा त्याला चकताब वा पदवी (lit आडनाव Surname) होती. त्यािा बाप, पर्तशयामधील 
शुस्तारमधून, हहदुस्थानमध्ये आपले नशीब काढण्यासाठी आला होता पि त्यािा काही फारसा उत्कषक 
झाला नाही. इशाक हा स्वतःही दीघक काळपयंत शाही तोफखान्यामध्ये माचसक रोख २०० रुपये पगारावर 
एक छोटा अचधकारी होता. तो उत्कृष्ट वक्ता असून, पर्तशअन या आपल्या मातृभाषेतील एक शीघ्र कचव 
होता. त्याच्या आवडी चनवडीतील िोखंदळपिा, वागण्याच्या चनदोष पद्धचत आचि योग्यायोग्य चनवडीबाबत 
अंतःस्फूतक क्षमता, यामुळे त्याच्या प्रत्यक्ष अचधकार पातळीपेक्षा फार वरच्या सामाचजक पातळीवर तो सहज 
अग्रस्थान चमळव ूशके. अचमरखान २ रा व तो असे दोघेही पर्तशयन जमाचतपैकी व चशयापंथी असल्यामुळे, 
अमीरखानच्या खाजगी जीवनातील एक जोडीदार (-मुसाचहब-) म्हिून त्याच्याशी त्याने सलगी करून 
लवकरि त्यािी मजी संपादन केली. अमीरखानाला अथाति अशा अमोल जोडीदार चमत्रािी, 
बादशहाजवळ स्तुती केल्याचशवाय राहविे शक्य नव्हते. अशी स्तुती ऐकून बादशहानेही त्याला भेटीस 
आिण्यास साचंगतले, आचि त्यानुसार अमीरखानाने महमद इशाकला बादशहापुढे सादर केले. इशाकिी 
ितुर वागिूक. चशष्टािार पद्धचत आचि ओघवती भाषा यािंी बादशहाच्या मनावर छाप पडली आचि त्याने 
लगेि, त्याला आपल्या वैयस्क्तक नोकरवगात (खवास) दाखल केले. नाचदरशहाच्या स्वारीिे भयानक 
काळात, रातं्रचदवस, इशाक महमदशहािे साचन्नध्यात, हजर होता. कनाळ येथे पर्तशयन चवजेत्याच्या तंबूत, 
महमदशहा रहात असता, खालच्या दजासारख्या नोकरीवर काम करीत असलेल्या इशाकिी बोलण्यािी 
ढब व त्यािी पारख वा चनिकयक्षमता पाहून, नाचदरच्याही मनावर इतका प्रभाव पडला की त्याने 
महमदशहाला चविारले : ‘‘तुमच्या नोकरीत महमद इशाक असताना, कम्र-उद्-चदनला वजीर म्हिून 
नेमण्यािी काय जरुरी होती?’’ 
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पुढे कनाळ येथील आपल्या छाविीमधून, घोर मानखंडना झालेला महमदशहा, चखन्न मनस्स्थतीत, 

मुकाट्याने परत येत असताना त्याच्याबरोबर, त्याि हत्तीवर बसून इशाकही येत होता व बादशहािी वृत्ती 
उल्हाचसत ठेवण्यािा प्रयत्न करीत होता. यावळेेपावतेो बादशहािे मन त्याने पूिकपिे हजकून घेतले 
असल्याने यापढेु आियकिचकत होण्यासारख्या जलदगतीने त्याला बढत्या चमळाल्या. ३ जून १७३९ ला तो 
शाही बागावंर देखरेख करिारा अचधकारी होता. त्याचदवशी त्याला शहाजाद्याच्या (बादशहािा मोठा 
मुलगा) सैन्य चवभागािा तपासनीस (इन्स्पेक्टर) (inspector of the crown princes contingent) म्हिून 
बढती चमळाली. नंतर लवकरि शाही जचमनींिा (crown lands) ‘‘चदवाि’’ या पदावर त्यािी बढती 
होऊन त्याला सहाहजारी मनसबदारीिा दजा आचि ‘मुतामन्-उद्-दौला’ हा चकताब चमळाला. चशवाय 
इतर अनेक लहान लहान पि चकफायतशीर, अचधकारपदेही चमळाली. अखेरी (८ नोव्हेंबर) त्याला 
‘‘माही’’ आचि ‘‘मुराचतब’’ ही सवकश्रेष्ठ सन्मान पदकेही चमळाली. अशा रीतीने अचतशय जलद गतीने, 
आपल्या जीवनातील मोठेपिाच्या कळसाला पोहोिला. तथाचप धुमकेतूप्रमािे उच्च पदावर पोहोिलेल्या 
त्याच्या जीवनािा शवेट, चततक्याि जलदीने झाला. तो, थोड्याि मचहन्यात झालेल्या त्याच्या मृत्यूमुळे 
(१८ एचप्रल १७४०). 

 
इशाक हा बादशहािा, एकचनष्ठ सेवक व खरा चहतहितक होता. स्वतःच्या चहतसंबधंािा चविार न 

करता तो, मोठ्या प्रामाचिकपिे, त्याला योग्य सल्ला देत असे. त्याच्यावर बादशहािा अचतशय चवर्श्ास 
आचि मजी होती. तथाचप त्याने आपल्या अचधकारािा कधीही दुरुपयोग केला नाही. इशाकानंतर त्याच्या 
जागी त्यािा मोठा मुलगा चमझा महमद हा आला व त्याला इशाक २ रा (नज्म्-उद्-दौला) हा चकताब इ. 
स. १७४० मध्ये चमळाला व पुढे सात वषांनी (१३ ऑगस्ट १७४७) त्याच्या वचडलािें ‘चदवाि-इ-खालसा’ हे, 
अचधकारपदही त्याला देण्यात आले. -इशाक २ रा यानंतर, आपल्या बापापेक्षाही जास्त प्रमािात, 
बादशहािा चवर्श्ास आचि व्यस्क्तगत पे्रम संपादन केले आचि बादशहािा जिूकाही दुसरा प्रािि, तो 
बनला. अखेर ही स्स्थती इतक्यावर येऊन ठेपली की महमदशहा म्हि ूलागला ‘‘महमद इशाक खानाने जर 
आपल्यामागे, चमझा महमदाला ठेवले नसते तर त्याच्यामागे मी कसा चजवतं राहू शकलो असतो ते कळत 
नाही.’’ पचहल्या इशाक खानािे इतर मुलगेही शाही नोकरीत उच्च पदावर िढले. तसेि त्याच्या मुलीिा 
(पुढे ही बहुबेगम नावाने ओळखली जाई) चववाह, बादशहािेि स्पष्ट आजे्ञनुसार, सफ्दरजंगािा मुलगा व 
वारस, शुजा-उद्-दौला याच्या बरोबर झाला. पुढे चतला जो मुलगा झाला तो औधंिा नबाब असफ्-उद्-
दौला हा होय. [चसयार (२) १००, (३) ३,-िहार गुलझार ३८७ ब].  

 
§ १० : असद् यार खान 

 
अमीरखानािा दुसरा एक आचश्रत म्हिजे आगऱ्यािा रचहवाशी असद यार खान हा होय. प्रथम 

त्याने खालच्या दजाच्या काही जागावर कामे केल्यावर, अमीरखानाने, ३ जून १७३९ ला त्याला 
बादशहासमोर सादर केले. तेव्हा बादशहानेही त्याला लगेि पािहजारी मनसबदारीिा दजा देऊन 
‘हरकऱ्यािंा दारोगा’ म्हिजे पोस्टमास्तर जनरल या आचि माचहती व हेर खात्यािा (इंटेचलजन्स खाते) 
प्रमुख, अशा दोन्हीही पदावर नेमले. पुढे (८ नोव्हेबर) काही काळाति त्यािी सहाहजारी मनसबदारीच्या 
पदावर बढती झाली आचि त्याला ‘असद्-उद्-दौला’ हा चकताब व ‘माही’ आचि मुराचतब हीस 
उमरावपदािी सवकश्रेष्ठ सन्मान चिन्हेही चमळाली. 
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कला व चवज्ञान शाखातील त्यािे चशक्षि प्राथचमकि होते तरी यािी वृत्ती सवांशी जमवनू घेिारी 
आचि पुष्ट्कळ समतोल होती. तो पर्तशयनमध्ये, काहीही पूवकतयारी न करता जागच्याजागी कचवता करू 
शके. या कचवता जरी चवद्वत्ताप्रिर नसल्या तरी ऐकायला गोड असत. तो परोपकारी व धोरिीही होता. त्या 
काळी, थोरामोठ्याचं्या घरी, चवनंती करण्यासाठी आलेल्या अनेक अजकदारािंी चदवािखान्यात गदी होई. 
अशाना त्याने आपले दरवाजे, कधीही बंद केले नाहीत. इतकेि नव्हे तर प्रत्येकाबरोबर तो सहानुभतूीिे 
िारदोन शब्द तरी बोले. िागंल्या कुटंुबात जन्मलेल्या व्यक्तींना, मग प्रत्यक्षात त्या चकतीही गचरबीत 
असल्या वा खालच्या पदावर असल्या तरी, तो चमत्राप्रमािे आचि भावाप्रमािे वागवी. अशी अचतशय सभ्य 
वागिूक आचि दुसऱ्याबद्दलिी आस्था, यामुळे तो सवािा आवडता झाला पि अखेर मत्सरामुळे 
अमीरखानि त्यािा चवरोधी बनला आचि त्याने बादशहावरील आपले वजन खिक करून, असदिा सैन्य 
चवभाग (शमचशर-डाग) चवसर्तजत करावयाला लावले. तथाचप अमीरखानाने पूवी केलेले उपकार लक्षात 
घेऊन, असद यार त्याच्याशी कृतज्ञि राचहला. पुढे अमीरखानाच्या सैन्यािा पगार थकल्यामुळे ते बंडाला 
प्रवृत्त झाले. तेव्हा असदने आपले स्वतःिे जडजवाहीर आचि घरगुती सामानही चवकले आचि बंडास प्रवृत्त 
झालेल्या त्या सैन्यािे देिे भागचवले व अशा रीतीने आपल्या पूवीच्या आश्रयदात्याला अपमान आचि बेअि ू
यापासून वािचवले. [िहार गुलझार ३८३, चसयार (३) ११.] 

 
§ ११ : सफ्दर जांग 

 
‘अबुल मन्सूर खान’ आचि ‘सफ्दरजंग’ असे चकताब चमळालेला, चमझा मुचकम, हा पैगंबरवासी 

सादतखान बुऱ्हाि-उल-मुल्क यािा भािा व जावई होय. सादतच्या मृत्यूनंतर लगेि (१७३९) तो त्याच्या 
औंधच्या सुभेदारीवर आला. यावळेी सफ्दरजंग सुमारे ३५ वषांिा असून त्यािी कतकबगारी पचरपक्व अवस्थेत 
होती आचि त्याने चनजामाच्या खालोखाल, साम्राज्यामध्ये सवांत उत्तम प्रकारे सुसज्ज केलेला व सवांत 
जास्त युद्धचनपिु असा सैन्य चवभाग (Contigent) बाळगला होता. त्याच्या सैन्यािा सवांत महत्त्वािा गाभा 
म्हिजे सहा ते सात हजार चकचजलबाश (पर्तशयात स्थाइक झालेले तुकी), सैचनकािंा होता हे चकचजलवाशी 
एकेवळेी नाचदरशहाच्या सैन्यात होते पि त्याच्याबरोबर हहदुस्थानात आल्यानंतर त्यानी तेथेि रहाण्यािे 
ठरचवले होते. सफ्दरजंग, आपल्या सैन्यासाठी अचतशय सढळ हाताने खिक करी. आपल्या सैन्यासाठी 
सुप्रचसद्ध सैचनकी नेते वा अचधकारी (कॅप्टन्स) आचि िागंले सैचनक चमळचवता याव ेम्हिून काहीही आढेवढेे 
न घेता व थोडाही चविार न करता, लागेल तो पैसा तो खिक करी, त्याकाळी आचशयात उपलब्ध असलेल्या 
लढाऊ जमातीमध्ये इरािी तुकक  हे सवांत िागंले लढवयये लोक होते. (हहदुस्थानातील लोक याना ‘मुघल’ 
म्हित.) हे सैचनक सफ्दरिे चवशषे आवडते असून त्याचं्यातील प्रत्येक घोडेस्वाराला दरमहा पन्नास रुपये 
तो देत असे. याउलट हहदुस्थानात जन्मलेल्या स्वाराला त्याि काळात माचसक फक्त ३५ रुपये चमळत 
सैन्यािी पहािी करीत असता जर एखाद्या सैचनकािा तरतरीतपिा वा कायकक्षमता चनदशकनास आली तर 
तेथल्यातेथेि त्या सैचनकािा पगार, तो स्वार असल्यास दरमहा रुपये दहानी व पायदळ सैचनक असल्यास 
रुपये दोहोनी, तो वाढवी. आपल्या सैचनकाना िागंला पगार देण्याचशवाय आिखीही, त्यािंी चवशषे काळजी 
तो घेई ती त्यानंा जरूर त्या सवकप्रकारिी सामुग्री आचि िागंली शसे्त्र पुरचवण्यािी आचि त्यानंा सुखसोयी 
चमळून समाधानात रहाता याव,े यािी. 

 
सैचनकाबंाबत, सफ्दरजंगाने ठेवलेले उदार धोरि आचि त्याचं्या सुखसोयींबाबत तो स्वतः घेत 

असलेली दक्षता, यािंी कीती परदेशातही पसरली आचि त्याच्या सैन्यात भरती होण्यासाठी अनेक 
उमेदवार जमा होऊ लागले एका लेखकािे म्हिण्यानुसार–‘‘त्याच्याकडे २०,००० मुघल सैचनक होते. 
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तथाचप त्याचं्यामध्ये अनेक हहदुस्थानी सैचनकही चमसळले होते, ते मुघलापं्रमािे पोषाख करीत, पर्तशयन 
भाषा बोलत आचि त्याचं्यामध्ये चमसळून जात व त्याचं्याि प्रमािे जास्त पगारही घेत. चवशषेत 
काश्मीरमधील जचडवाल चजल्यातून आलेल्या चशयापंथीय लोकाबंाबत ही स्स्थती होती.’’ चशवाय 
सफ्दरजंग स्वतःही चशयापंथीय होता हेही यािे एक कारि असाव.े थोडक्यात अथक असा की 
हहदुस्थानातील चशयापक्षािा शस्त्रधारी हात म्हिजे सफ्दरजंग असे मानले जाऊ लागले. 
महमदशहानंतरच्या कारकीदीत पाि वषे तर, सफ्दरजंगािेि चदल्लीच्या जीवनावर प्रभतु्व होते. यासाठी 
त्याच्या स्वभावािे विकन पुढील कारकीदीच्या इचतहासात केले जाईल. [इमाद-उस्-सादत, ३१, आशब. 
(२) ४१९-४२०] 

 
महमदशहाच्या कारकीदीतील अखेरच्या ९ वषांमध्ये, त्याच्या दरबारी ही अशी प्रत्यक्ष स्स्थती होती. 

यावरून त्या काळातील घटनानंा कशा प्रकारिे वळि चमळाले असेल हे आपिाला अचधकि सहजपिे 
कळून येईल. 

 
§ १२ : शाही कारभार कोलमडतो 

 
नाचदरशहा हहदुस्थान सोडून परत गेला त्यावळेी, या परदेशीय स्वारीच्या धक्क्यामुळे मुघल 

साम्राज्यािा कारभार कोलमडून पडला असे चदसले. प्रिचलत सरकारबद्दल, त्याकाळी, लोकामंध्ये धाक 
असे पि आता या सरकारिीि पूिकपिे नािक्की (utterly discredited) झाली होती आचि पचरिामतः 
सरकारबद्दलिा हा लोकामंधील दबदबा नाहीसा झाला होता. ज्या सुभ्यावर बलवान सुभेदार नव्हता 
त्यामधील शातंता नष्ट झाली होती. लोकामंधील, लुटमार करण्यासारख्या स्वाभाचवक वृत्ती, मुघल 
राज्यव्यवस्था वा साम्राज्यािा दबदबा यामुळे यावळेेपयंत, चनयंत्रिाखाली राखलेल्या होत्या. आता त्यानी 
आपले विकस्व, साम्राज्याच्या मध्यभागाति, पुन्हा स्थाचपले. या संदभात ‘‘िहार गुलझार’’ (फ, ३७३ अ) 
मध्ये नमूद केलेले आपल्याला वािायला चमळते की, नाचदरशहाच्या स्वारीनंतर पचहल्याि वषात जाट व 
शीख फार मोठ्या संख्येने एकत्र जमले व त्यानी सरहहदकडे िाल केली. तेथे दरानात शहा नावाच्या एका 
व्यक्तीला आपला नायक करून तेथील बरीि खेडी त्यानी ताब्यात घेतली व मोठा गोंधळ उडवनू चदला. ही 
त्यािंी बंडाळी मोडता आली ती, दरबारकडून ‘अझीमुल्ला खान’ याच्या हाताखाली सैन्य देऊन, मोहीम 
काढल्यानंतरि! हहदुस्थानच्या दुसऱ्या एका कोपऱ्यात आिखी एक घटना घडली, ती बाळाजीराव पेशव े
(नानासाहेब) यािंा एक प्रचतचनधी, त्याना बंगालच्या नबाबाने चदलेला पैसा घेऊन जात असताना, 
पेशव्यानी नबाबाला रघुजी भोसल्याचवरुद्ध सशस्त्र सैन्यािी मदत चदली होती, (१७४३), त्यासाठी ही रक्कम 
त्याना द्यावयािी होती. हा पैसा घेऊन जात असलेल्या पेशव्याचं्या प्रचतचनधीबरोबर, वाटेत संरक्षिासाठी 
पाटण्याच्या सुभेदारािे काही सैन्यही चदले होते. तरीही वाटेत, ससेराम येथे, एका पर्तशयन सैचनकाने या, 
पेशव्याचं्या प्रचतचनधीवर हल्ला केला आचि तो खचजना लुटला. हा पर्तशयन सैचनक म्हिजे आपले नशीब 
काढण्यासाठी नेहमी हहडिारा असला तरी यावळेी तो औधंच्या सुभेदारािे नोकरीत होता गंगा-यमुना 
दोआबामधील अशीि आिखी एक घटना पहा : ‘‘नाचदरशहाच्या स्वारीनंतरच्या कारभाराकडे दुलकक्ष 
झालेल्या काळात अचलमहमद रोचहला हा रोज आपले सामर्थ्यक वाढवीति होता आचि दरबारातील कोिीही 
उमराव याकडे लक्ष देत नव्हता हा रोचहला तर यापूवी स्थाचनक सुभेदारािा एक केवळ आचश्रत (Retainer) 
होता पि आता मात्र तो आपले सामर्थ्यक दररोज वाढचवत होता. आपल्या पचरसरातील प्रातंात तो लुटालूट 
करीत असून लवकरि त्याने कुमाऊ टेकड्यापयंतिा सवकि प्रदेश आपल्या विकस्वाखाली आिला. 
बानगडच्या आपल्या बळकट चकल्ल्यामुळे, बलाढ्य होऊन तो शाही प्रातंावर हल्ले करू लागला आचि 
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त्याला, शरेशहा व सचलमशहा याचं्याशी स्पधा करण्यािी, त्याचं्यासारखे थोर सत्ताधारी होण्यािी, स्वप्नेही 
पडू लागली. (भा. शरेशहा हा संदभक बाबर-हुमायनू काळातील शरेशहा सूर यािंा होय) [चसयार (३) ७ 
आशब (२) ४२३-४२४]. 

 
अशी अंदाधंुदी चनमाि झाली असली तरी ती नाहीशी करून शातंता व सुव्यवस्था स्थापन 

करण्याला जरूर ते सैन्य बादशहाकडे नव्हते. नाचदरशहािे स्वारीच्यावळेी कनाळ येथील युद्धात वा चदल्ली 
येथील कत्तलीमध्ये शाही सैन्यापकैी बरेि मारले गेले होते आचि यातून वािलेले सैचनक, चनमाि झालेला 
गोंधळ आचि अन्नािा तुटवडा यातून सुटका करून घेण्यासाठी दाही चदशाना चनघनू गेले होते. 
महमदशहािी जेव्हा पुनस्थापना झाली त्यावळेी आपल्याजवळ काहीही संरक्षि व्यवस्था वस्तुतः चशल्लकि 
नाही असे त्याला आढळून आले. यावळेी आसद्-यार-खान नावािी एक नवीि व्यक्ती त्याच्या मजीत 
आलेली होती, ती मात्र मोठी चविारी आचि शहािी होती. या मािसाने प्रिचलत पचरस्स्थतीच्या गाचंभयािी व 
त्याबाबत ताबडतोबीने तरतूद करण्यािी जरूरी असल्यािी खात्री बादशहाला पटवनू चदली आचि १०,००० 
सैचनकािंी भरती करण्यािी परवानगी त्याच्याकडून चमळचवली. या सैचनकानंा घोडेस्वार व पायदळ सैचनक 
चमळून, सरासरीने, प्रत्येकी दरमहा ५० रुपये पगार द्यावयािा होता. या घोडदळातील प्रत्येक घोड्यावर 
‘तरवारीिा चशक्का’ (डाग) मारावयािे हुकूम त्याने चदले. यावरून या सबंध सैन्य चवभागालाि, ‘समशीर 
डाग चरसाला’ असे नाव देण्यात आले (१७४०). [िहार. गुल. ३७३ अ.]. 

 
§ १३ : वणजराला अणधकारावरून हुसकून लावणयाचा अमीरखानाचा कट 

 
अमीरखान व त्यािा आचश्रत इशाकखान, या दोन चशयापंथीय पर्तशयनानंा बादशहाच्या संपूिक 

चवर्श्ासात एकदा स्थान चमळाल्यावर, त्यानी, सुन्नी पथंीय तुरािी. अमीरउमरावाना अचधकारपदावरून 
हुसकावनू लावण्यासाठी कारवाया करण्यास सुरवात केली. या सुन्नी पंथीय तुरािी गटािे नेते म्हिजे, 
साम्राज्यािे दोन सवकश्रेष्ठ अचधकारी, वजीर कम्रचूद्दन आचि बक्षी असफ-जाह, चनजाम-उल-मुल्क हे होते. या 
तुरािी उमरावाबाबत, बादशहाच्या मनात दीघककाळ संशय होताि आचि नुकत्याि झालेल्या पर्तशयन 
स्वारीच्या वळेिी त्यािंी वागिूक पाहून तर त्याचं्या संपूिक स्वाथी वृत्तीबद्दल आचि त्याचं्यातील 
स्वामीभक्तीच्या अभावाबद्दल त्यािी खात्रीि पटली होती. यामुळे आता तो अमीरखानाच्या सल्ल्याकडे 
साहचजकि चवशषे लक्ष देऊ लागला. या पचरस्स्थतीत कम्रचूद्दनऐवजी अमीरखान स्वतःि वचजरीिी 
जबाबदारी जास्त यशस्वीपिे व धन्यािे दृष्टीने जास्त फायदेशीरपिे पार पाडू शकेल असे त्याने बादशहाला 
पटवनू चदले. यातून शाहीवाड्याच्या अगदी आतल्या गोटातील गुप्ततेच्या वातावरिात एक कट चशजला 
आचि त्यानुसार कम्रचूद्दनला वचजरीच्या पदावरून काढून त्याच्या जागी अमीरखानाला वजीर नेमावयािे, 
असे ठरले. 

 
पि प्रत्यक्ष माजंराच्या गळ्यात घाट कशी बाधंावयािी? साम्राज्यात जास्त श्रीमंत आचि सवांत 

िागंले, सुसज्ज सैन्य बाळगिारा उमराव म्हिजे चनजाम हाि होता. तो कम्रचूद्दनिा िुलतभाऊ [चनजाम-उल ्-
मुल्क याच्या िुलत आजोबािा कम्रचूद्दन हा नातू म्हिजे चनजामािा िुलत भाऊ होय. पहा § ४ पचर. २.] व एक दोस्तही होता. दोघाना 
समान धोका चनमाि झाला तर त्यािंी मतै्री जास्ति घचनष्ट होिार होती. यासाठी बेत ठरला तो असा की, 
आपल्या दख्खनच्या सुभ्याकडे जाण्यासाठी, राजधानी सोडून चनजाम चनघाला आचि चदल्लीतील आपल्या 
िुलतभावाला मदत करता येिार नाही इतका दूर गेला म्हिजे वजीरपदाबाबत बदल अमलात 
आिावयािा. यावळेी दख्खनच्या सुभ्यावर, चनजामािा मुलगा नाचसरजंग हा, त्यािा प्रचतचनधी म्हिून 
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अचधकारावर होता. यावळेी त्याच्यावर, मराठ्यािें दडपि वाढत असल्यामुळे, स्वतः चनजामानेि तेथे जािे 
जरूर झाले होते. अशा स्स्थतीत, ३ एचप्रल १७४० ला, दचक्षिेत जाण्यासाठी चनजामाने चदल्ली येथून कूि 
केले. पि आपल्या प्रवासािी तयारी पूिक करण्यासाठी त्याने राजधानीच्या बाहेरि, जयहसगपुरा येथे काही 
चदवस मुक्काम केला. 

 
अमीरखानाला मात्र आिखी जास्त काळ धीर धरवनेा. जि ूकाय वजीरीिे पद आपिास आधीि 

बहाल केलेले आहे अशा थाटात तो स्वतःच्या खाजगी चमत्रमंडळात मोठ्या आढ्यतेने बोलू लागला आचि 
याति कम्रचूद्दनबाबत तर उद्धटपिे व चतरस्काराने बोलू लागला [या सदंभात सयार (२) ९९ मध्ये नमूद केलेल्या 
हकीगतीवर माझा (लेखक) चवर्श्ास नाही. त्यातील ही हकीगत अशी : चनजामाने चदल्लीबाहेर कूि केल्यानंतर लगेि महमदशहाने, अमीरखानाला 
वजीरीिे प्रतीक (लेखिी ठेवण्यािी सोनेरी पेटी– Pen Case) गुप्तपिे बहाल करून वजीरपद चदले आचि नंतर अमीरखानाच्या अचववेकी 
उतावीळपिामुळे ही गुप्त गोष्ट बाहेर फुटली.]. त्यािे हे शब्द िहाडखोरानी वजीराला साचंगतले. यामुळे या 
वजीराचवरुद्ध झालेल्या कटािी कल्पना त्याला सहजि आली व त्याने शाही दरबारातील या हालिालींिी 
सचवस्तर माचहती चनजामाला चलहून कळचवली, आचि त्यािा सल्ला चविारला. चनजामाने आपल्या 
िुलतभावाला सल्ला चदला की, आपल्या कृतघ्न धन्याचवरुद्ध शस्त्र उिलून सययद बंधूसारखा शोिचनय शवेट 
आचि दुलोचकक अंगावर ओढवनू घेऊ नये, पि आपल्या अचधकारपदािा राचजनामा द्यावा व नालायक 
बादशहाला स्वतःच्याि करामतीवर सोपवनू टाकाव े आचि आपि स्वतः चनजामाबरोबर दख्खनमध्ये 
िलाव.े 

 
यावळेी चदल्लीिा खचजना चरता पडला होता. राजवाड्यातील गुप्त खचजने, पर्तशयन चवजेता घेऊन 

गेला होता. साम्राज्यातील सुभ्यामधून यावयािी खंडिी वा महसुलातील कें द्रािा वाटा पाठचविे सुभेदार 
स्थचगत करीत होते, आचि शाही जचमनीबाबत यावयािा महसूलही त्या जचमनींिे व्यवस्थापक थाबंवनू 
ठेवीत होते. अशा रीतीने चदल्ली दरबारापुढे उपासमार उभी राचहली होती. यातून मागक काढण्यासाठी अमीर-
उमरावािंी चपळविूक करून पैसा उकळण्यािे प्रयत्न अमीरखान करू लागला आचि यामुळे त्याने अचधकि 
झपाट्याने आचिबािीिी पचरस्स्थती चनमाि केली. मरि पाविाऱ्या सरदारािी मालमत्ता खालसा 
करण्याच्या एका जुन्या चनयमािी अंमलबजाविी करण्यािा सल्ला त्याने बादशहाला चदला. यावळेी वजीर 
कम्र-उद्-चदनािा मुलगा बद्र-उद्-चदन् नुकताि मरि पावला होता. त्याने १२   लाख रुपयािंी मालमत्ता 
मागे ठेचवली होती. बादशहातफे अमीरखानाने, वजीराकडे त्याच्या मुलाच्या जहाचगरीच्या वसुलाच्या एकूि 
यादीिी मागिी केली. यामागे अथाति ती देिगीिी जहागीर परत बादशहाकडे घेण्यािा हेतु होता. या 
संदभात वजीराने त्याला समज देिारे एक पत्र पाठचवले, त्यात तो म्हितो– ‘‘बादशहाच्या सेवकानी, 
बादशहासाठी प्रािािंा त्याग केला असताना, या त्यागािी भरपाई (!) म्हिून, जर बादशहा त्याचं्या 
जहाचगरीि पुन्हा स्वतःकडे परत घेिार असेल तर त्याच्याशी चिरकाल चनष्ठावतं रहािाऱ्या त्याचं्या या 
वशंपरंपरागत गुलामाला त्याचं्याकडून काही बढती व आधार चमळण्यािी आशा कशी बाळगता येिार?’’ या 
पत्राला अमीरखानाने मुद्दामपिे उत्तर पाठचवले. ‘‘जोपयंत माझ्यावर माझ्या धन्यािे कृपाछत्र आहे तोपयंत 
मी ‘गिॅीअल’ आचि ‘मायकेल’ याचं्याचवरुद्धही उभा रहाण्यास तयार आहे. मग तुम्ही व असफ्जहा 
यासारख्या दोन उमरावाचवरुद्ध उभे ठाकण्याबाबत कशाला बोलावयाला पाचहजे! (शाकीर ८४). 
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§ १४ : बादशहाच्या मनातील भीती व अन्स्थरता आणि अमीरखानाची पदच्युती  
 
यावळेेपयंत हा कट पूिकतया उघडकीस आला होता. आता कम्रचूद्दनने तातडीने चदल्ली सोडली व 

उपनगरात राचहलेल्या चनजामाकडे जाऊन, तो त्याला चमळाला. तेथून त्याने बादशहाला चलचहले.... 
‘‘माझ्या शहेनशाहािें बाबतीत मी कधीही बेईमान नव्हतो आचि त्याचं्याशी यापुढेही कधी बेइमानी करिार 
नाही. पि आता त्यािें कृपाछत्र मी गमावले आहे म्हिून माझ्या अचधकारपदािा राजीनामा देण्यािी व अशा 
रीतीने त्याचं्या अचधक चवर्श्ासातील एखाद्या व्यक्तीकडून माझे काम करवनू घेिे, त्याचं्यावरि 
सोपचवण्यािी परवानगी द्यावी अशी चवनंती कचरतो.’’ 

 
हे पत्र आचि रागावलेला चनजाम व वजीर यािंी हातचमळविी झाली ही बातमी बादशहाला चमळाली 

आचि हा भ्याड बादशहा अचतशय घाबरला व गोंधळला. पूिकपिे गोंधळलेल्या या मनःस्स्थतीत, त्याने 
अमीरखान व इशाकखान याना सल्लामसलतीसाठी बोलचवले. यानंतर सुरू झालेली मनोरंजक घटना 
म्हिजे साम्राज्याच्या तत्कालीन ऱ्हासािे खरेखुरे स्वाभाचवक वैचशष्ट्ठ्यि होय. बादशहा व अमीरखान 
याचं्यामध्ये आधीि झालेला करार पाळण्याबद्दल अमीरखानाने आग्रह धरला. तेव्हा याबाबत बादशहाने 
मुग्धता पाळून त्या चदवसापरुते अमीरखानाला परत पाठवनू चदले. नंतर त्याने इशाकखानाला बाजुला 
आपल्या खाजगी चदवािखाण्यात नेले, आचि तेथे त्याला जास्तीत जास्त गंभीर शपथा घालून, 
साम्राज्याच्या दृष्टीने खरोखरी अचतशय योग्य वाटेल असा सल्ला, कोितीही भीती वा फायद्यािी अपेक्षा न 
बाळगता, देण्यािा आग्रह केला. इशाकखानाला, कोिािे लक्षही जािार नाही अशा पचरस्स्थतीतून, 
अमीरखानानेि उच्च प्रचतष्ठेच्या जागी िढचवले होते, आचि अमीरखान हाि त्यािा पचहल्या पुरस्कता व 
आश्रयदाता होता. त्याने अमीरखानाला विनही चदले होते की, आपल्या पचहल्या आश्रयदात्याच्या-
धोरिाचवरुद्ध बादशहाला सल्ला, तो कधीही देिार नाही. अशा पचरस्स्थतीत बादशहाच्या प्रस्तुत आग्रहामुळे 
इशाकखान पेिात पडला आचि त्याने बादशहाला काहीही उत्तर चदले नाही. महमदशहाने पुन्हा एकदा 
जास्तीत जास्त गंभीर शपथा घातल्या आचि त्याला खरोखरि योग्य वाटेल तो सल्ला देण्यास साचंगतले. 
इशाकने आपल्या दोन्ही आश्रयदात्यासबंंधीच्या आपल्या कतकव्यामधील चवरोधािे स्पष्टीकरि केले आचि 
प्रस्तुत प्रश्नाला उत्तर न देण्याबद्दल क्षमा करावी अशी चवनविी केली. पुन्हा चतसऱ्यादंा बादशहाने त्यािा 
सल्ला चविारलाि आचि तोही आिखी जास्ति चवनविी करून! अशा पचरस्स्थतीत उत्तर देण्याचशवाय 
इशाकला मागकि उरला नाही. तो म्हिाला.... ‘‘अमीरखान हा स्वतः अमीर आहे, अमीरािा पुत्रही आहे 
आचि एकूि व्यवस्था वा कारभार करण्यासाठी लागिारे कौशल्य व शौयक हीही त्याच्याजवळ आहेत. तथाचप 
हहदुस्थानातील अमीरउमरावामंध्ये आचि जनतेमध्ये मात्र समजूत आहे की, तो, स्वभाव व वागिूक या 
दृष्टीने उथळ आहे. मी आचि अन्य काही सरदार यानंा तर ‘मनसबदारीिे’ पदावर अगदी अलीकडेि 
िढचवलेले आहे. याउलट हहदुस्थानातील सवकि प्रमुख लोक, असफजाह आचि इचतमाद-उद्-दौला 
याच्याकडे मोठ्या आशा-अपेक्षानी पहात असतात आचि त्याचं्या आज्ञा मानण्याने आपला फायदा होईल, 
आपले भले होईल असे मानतात. तेव्हा माझे नम्र मत असे की, आमच्यासारख्यावर अवलंबून राहून असफ्-
जाह व इचतमाद-उद्-दौला अशा उमरावानंा तोडून टाकिे हे प्रस्तुत प्रसंगाला उचित नाही. तथाचप 
आपल्या स्वतःच्या चहतसबंंधाला योग्य काय यािा चनिकय घेण्यास आपिि सवापेक्षा जास्त समथक आहात.’’ 

 
हा सल्ला चमळाल्यावर महमदशहाने आपला आधीिा बेत सोडून चदला आचि इचतमाद्-उद्-दौला व 

असफ्-जाह यािें मन वळवनू त्याचं्याशीि जमवनू घेण्यािे ठरचवले. दुसरे चदवशी अमीरखान जेव्हा 
बादशहाकडे आला तेव्हा पूवी ठरलेला बेत बादशहाने पूिकपिे सोडून चदल्यािे त्याला आढळून आले. 



 अनुक्रमणिका 

बादशहा त्याला म्हिाला की, ‘‘ज्याचं्या हाती असे चनरंकुश सामर्थ्यक आहे अशा तुरािी अचमरानंा चवरोधी 
बनचविे शहािपिािे नाही. त्याचं्याशी समझोता घडवनू आिण्यािे धोरिि ठेविे सवांत िागंले होय. तेव्हा 
माझ्याशी चनष्ठा राखण्यासाठी म्हिून तुम्हीि यापुढे, त्यािंा राग वा वैर िेतचवले जोईल असे काहीही 
करण्यापासून स्वतःला आवरले पाचहजे.’’ [चसयार (२) ९९-१००]. 

 
अशा रीतीने, ‘वजीर’ पदावर आरूढ होिार असे वाटत असिाऱ्याच्याि आता लक्षात आले की 

आपि काही वजीर होत नाही. अमीरखानािी योजना आता ढासळली होती. बादशहािा आधार घेऊन, 
कम्रचूद्दनला वजीरपदावरून हुसकून लावण्यािी अपेक्षा करण्यामध्ये तो मोडक्या काठीिाि आधार घेत 
होता हे त्याला आता समजून आले. त्यािा धनी व स्वतः तो यािें स्थान चटकचवण्यािा आता एकि मागक 
राचहला होता तो म्हिजे लाचजरवाण्या शरिागतीिा एखाद्या अपराध्यािी दोन्ही मनगटे एकत्र बाधंावी तशी 
त्यािी मनगटे रुमालाने एकत्र बाधूंन त्याला आता बादशहाने आपल्यातफे, त्या दोन्ही उमरावाचं्याकडे 
पाठचवले, आचि तेथे त्याने आपल्या धन्यािा चनरोप सादर केला :– ‘‘या मािसाने तुम्हाचवरुद्ध अपराध 
केलेला आहे तेव्हा मजीला येईल त्याप्रमािे त्यािी चवल्हेवाट तुम्ही लावा.’’ या अपयशी कटवाल्यानेही, 
आपल्या िुकीिी सवक जबाबदारी, इशाकखान व अन्य दरबारी यानंी कुटील सल्ला चदला यावरि आहे अशी 
सबब सागंनू क्षमा यािना केली. तेव्हा दोन्ही अमीरानंी, असि हा मनुष्ट्य आपि चतरस्कार करण्याच्याही 
लायकीिा नाही. असेि मानले. पि चनजामाने माज त्याला सल्ला देण्याच्या चमषाने दरबार सोडून जाण्यािी 
आज्ञा केली ती अशा शब्दात :– ‘‘तू आचि वजीर याचं्यामध्ये मतभेद चनमाि झाले असल्यामुळे, दरबार 
सोडून, तू आता, काही काळ आपल्या अलाहाबादच्या सुभ्याकडे चनघून जाव ेहे उत्तम.’’ [आशब (२) ४१८, 
चसयार (२) १००].  

 
बादशहाच्या सहवासात जो अमीरखान इतके चदवस केवळ खोडसाळ हालिालीि करीत होता 

त्याला अशा रीतीने बादशहाभोवतालच्या मंडळीतून घालवनू देण्यात आले. तथाचप अनेक चनरचनराळ्या 
सबबी सागंून प्रत्यक्ष राजधानी सोडून जाण्यािे त्याने शक्य चततके पुढे ढकलण्यािे िालचवले. यात त्याला 
आशा इतकीि होती की, दरम्यानच्या काळात त्याच्या बाजूिी अशी एखादी अनपेचक्षत घटना घडेल आचि 
त्यािी हाकलपट्टी रद्द होईल. पि चनजाम आपल्या या हुकमाबाबत अचतशय ताठरि राचहला आचि 
अमीरखान प्रत्यक्ष चनघनू जाईतो स्वतः चदल्ली सोडून जाण्यािे त्याने नाकारले. अशा रीतीने जवळजवळ 
िार मचहने फुकट गेले. अखेरी अमीरखान अलाहाबादेला जाण्यासाठी चनघाला आचि मगि जयहसगपुरा 
उपनगरातून चनजामाने पुन्हा कूि सुरू केले (२७ जुलई १७४०). दरम्यान, १८ एचप्रलला इशाकखानािाही 
मृत्य ूझाला होता आचि अशा रीतीने आता बादशाही दरबार इरािी कारस्थान्यापंासून मुक्त झाला. 

 
§ १५ : बांगाल, णबहार आणि ओणरसावर मराठ्ाांची स्वारी : बादशाही सरकारने केलेले उपाय 

 
अशा पचरस्स्थतीत आिखी चवशषे काही न घडता तीन वष े गेली. नंतर मात्र राजकीय मंिावर 

नाट्यपूिक फरक घडून आला. साम्राज्याच्या वायव्य सरहद्दीवर गाढ शातंता राचहली होती, इतकेि नव्हेतर 
खात्रीलायक संरक्षि व्यवस्थाही झाली होती. ती मात्र पर्तशयाच्या राजाला हसधुनदीपलीकडील सुभ्यािंी 
हकमत देऊनि चमळचवली होती. पि आता पूवकभागात एक नव ेसंकट चनमाि झाले. एचपल १७४२ पासून, 
नागपूरच्या मराठ्यानंी (भोसले) बंगाल, चबहार आचि ओचरसा या सुभ्यावर दरवषी स्वाऱ्या करण्यास 
सुरवात केली होती या स्वाऱ्या, पुढे नऊ वष े िालू राचहल्या आचि शवेटी थाबंल्या त्या, साम्राज्याने 
ओचरसािा सुभा गमावल्यानंतरि. या काळाति चबहारवरील या मराठ्यािें आक्रमि, चबहार ओलाडूंन 
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पचिमेला अलाहाबादेच्या रोखाने पुढे येण्यािी भीती चनमाि झाली, तीही अशावळेी की बादशहाने 
माळव्यािा सुभा मराठ्यानंा (भा. हे मराठे म्हिजे पेशव्याचं्या नेतृत्वाखालील हशदे-होळकर इ. होत) 
जवळजवळ (Virtual Surrender) देऊन टाकूनि साम्राज्याच्या दचक्षि सरहद्दीवर शातंता चमळचवली होती 
त्यावळेी! यािबरोबर पूवेकडे बंगालिा सुभेदारही मदतीसाठी चनकडीच्या चवनंत्या करू लागला होता. या 
चवनंत्यानंा प्रचतसाद म्हिून बादशहाने १७४२ च्या पावसाळ्यात, औंधिा सुभेदार सफ्दरजंग याला, 
चबहारमध्ये कूि करून जाण्यािा हुकूम चदला. पुढे जरूर तर बंगालमध्येसुद्धा जाण्यािा व तेथून मराठ्यानंा 
हाकलून देऊन शाही सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करण्यािा हुकूमही चदला. सफ्दरजंगाच्या या सेवसेाठी त्याच्या 
अचधकाराखालील मुलुखािी वाढ, त्यात िुनार चकल्ल्यािा समावशे करून केली. या घटनेच्या खऱ्या 
अंतभूकत अथाबाबत स्पष्टीकरिािी आवश्यकता आहे. 

 
शाही दरबारातून अमीरखानाला सक्तीने बाहेर काढले होते ते या घटनािें पूवी. या सक्तीने 

लादलेल्या दरबारातील गैरहजेरीच्या काळातील तीन वष े त्याने अलाहाबादेमध्ये घालचवली. या मुदतीत 
त्यािा बादशहाशी सतत पत्रव्यवहार िालू असून आपले चदल्लीच्या दरबारातील स्थान पुन्हा 
चमळचवण्यासाठी उपायाबाबत तो सतत चविार करीत होता. त्याच्या बाजूला एखादा कतृकत्ववान सेनापती व 
त्याच्या नेतृत्वाखाली बलाढ्य सेना, ही चमळाली तरि चनजामाच्या सामर्थ्याला स्वाभाचवक तोडीसतोड 
चनमाि होिार होती, आचि यावरि अमीरखानािे यश अवलंबून होते. इरािी पक्षीयािंा असा खङ्गधारी 
हात म्हिजे शजेारिा औधंिा सुभेदार सफ्दरजंगि होय हे त्याला चदसून आले. तेव्हा आपि एकदा ज्या- 
प्रमािे इशाकखान १ ला, याला उच्च पदावर िढचवले त्यािप्रमािे आता सफ्दरजंगािे सामर्थ्यक वाढवाव े
याकडे त्याने आपल्या सवक योजनािंा रोख वळचवला. याि सुमारास पूवेकडे मराठ्याचं्या स्वाऱ्या होऊ 
लागल्या. या पचरस्स्थतीिा फायदा घेण्यािे त्याने ठरचवले व दुबकल बादशहाच्या लोभी वृत्तीला िाळचवत व 
उते्तजन देत देत आपली मूळ योजना पुढे दामटण्यािे काम िालचवले. मुर्तशदकुली जाफरखान (१७१३–
१७२७) याच्या सुभेदारीपासूनि बंगाल, चबहार आचि ओचरसा हे सुभे व्यवहारतः स्वतंत्रि झाले होते व 
तेव्हापासून त्याच्याि कुटंुचबयािें विकस्वाखाली स्वतंत्र राचहले होते. या सुभ्यािंा चशलकी महसूल हे 
सुभेदार, शाही दरबाराकडे चनयचमत पाठवीत होते, पि चनरचनराळ्या अचधकाऱ्याचं्या नेमिूका, त्यािें 
चनयतं्रि आचि सावकजचनक पशैािा चवचनयोग याबाबतीत ते स्वतःच्याि इच्छेप्रमािे पूिक अचधकार िालवीत. 
मुर्तशदकुलीखानािा नातू सराफ्राझखान यािा वध करून अचलवदीखानाने बंगालिी सुभेदारी बळकावली 
(१० एचप्रल १७४०). [अचलवदीखानाला अचधकृतपिे चहसामदु-दौला महाबत्जंग असे संबोचधत]. या 
आधीच्या दोन सुभेदारािंी–शुजाखान व सराफाझखान यािी मालमत्ता तत्काचलन कायद्यानुसार आता 
शाही दरबाराच्या मालकीिी झाली होती आचि यावळेी पैशाबाबत उपासमार होत असलेल्या चदल्ली-
दरबाराला हा लाभ अचतशय स्वागताहक वाटत होता. कायद्याने लाभलेली ही मालमत्ता चदल्लीला 
पाठचवण्याबाबत अचलवदीखानाने चदरंगाई िालचवली. ही पचरस्स्थती म्हिजे आपिाला संधी आली आहे 
असे अमीरखानाला चदसून आले आचि त्याने बादशहाला चलचहले : ‘‘आपल्या धन्याला ठार मारिारा 
अचलवदीखान आता मराठ्याबरोबरील झगड्यात गंुतला असून, अन्य कारिासाठी वापरण्याला 
त्याच्याजवळ आता काहंी सैन्यही नाही. अशावळेी तुम्ही जर सफ्दरजंगाला हुकूम चदलात तर 
अचलवदीखानािा सुभा तो सहज हजकून तुम्हाला देईल. सफ्दरजंग हा एक चवर्श्ासू सेवक असून, त्या 
सुभ्याकडून यावयािी खंडिी (Tribute) प्रचतवषी तुम्हाला देईल.’’ (इमाद ३३). 

 
हा सल्ला महमदशहाला पटला आचि त्यानुसार त्याने सफ्दरजंगाला खचलता पाठचवला. यानंतर 

औंधिा सुभेदार-सफ्दरजंग-चबहारवर िाल करून गेला आचि त्या प्रातातं चशरला. तेथील लोकािंी 
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मराठ्याकंडून आलेल्या संकटातून सुटका करण्यािा उदे्दश सागंत तो चबहारात आला हे खरे पि त्याच्या या 
स्वारीमुळे लोकात मात्र सुटकेिी व सुरचक्षततेिी भावना चनमाि होण्याऐवजी जास्त घबराटि चनमाि 
झाली. यावळेेपावतेो (जानेवारी १७४३) अचलवदीखानाने स्वारी करून आलेल्या मराठ्यावंर वरिष्ट्मा 
चमळचवला असून त्याला आता दुसऱ्याकडून मदतीिी गरज राचहली नव्हती. यामुळे सफ्दरजंग पाटण्याहून 
आपल्या सुभ्यात परत आला. (फेिुवारीच्या प्रारंभी). पि ही अल्पकालीन क्षलु्लक मोचहम म्हिजे 
सफ्दरजंगाने चमळचवलेले मोठे यश व त्याच्या लष्ट्करी कतकबगारीिा पुरावा असेि बादशहापुढे माडंण्यात 
आले, आचि अमीरखानाने, स्वतःला व सफ्दरजंगाला, खचलता पाठवनू दरबारात येण्याला हुकूम 
देण्याबाबत बादशहािे मन वळचवले. पुढे (ऑगस्ट १७४३) अशीि चनमंत्रिे त्या सुभ्यातील प्रमुख उमराव 
आचि राजेरजवाडे यानाही पाठचवण्यात आली. शाही दरबारी या, व पूवेकडील सुभ्यावर दरवषी येिाऱ्या 
मराठ्याचं्या संकटाला कसे तोंड द्याव ेयाबाबत सल्ला द्या असे यातून कळचवले होते [चसयार (३) ५; इमाद 
३४]. 

 
§ १६ : शाही दरबारात इरािी पक्षाचे सांपूिभ वचभस्व प्रस्थाणपत होते (१७४४) 

 
५, नोव्हेंबर १७४३ ला अमीरखान चदल्लीला पोहोिला आचि लगेि त्याने बादशहािे मनावर आपले 

विकस्व पूवीसारखेि पुन्हा प्रस्थाचपत केले. अमीरखानानंतर पुढे सुमारे आठ चदवसानी सफ्दरजंगही तेथे 
येऊन पोहोिला आचि भपकेदार पोशाख केलेल्या १०,००० सैचनकाचं्या अग्रभागी राहून, संपूिक थाटामाटत 
त्याने शहरात प्रवशे केला. शहराभोवतालच्या तटाच्या आत असलेल्या दारा शुकोच्या राजवाड्यात त्यािा 
मुक्काम ठेवण्यात आला. आता इरािी पक्षािे संपूिक विकस्व, शाही दरबारी प्रस्थाचपत होऊन तुरािी पक्षािी 
चपछेहाट झाली. याकाळी ‘‘चमर आचतश’’ (तोफखाना प्रमुख) हे अचधकारपद फार महत्त्वािे असे. या 
अचधकाऱ्याकडे, चदल्लीच्या शाही वाड्याच्या अंतगकत पचरसरात, बादशाहािे व्यक्तीगत शारीचरक संरक्षि 
करिे, त्याच्या कुटंुचबयािें व खचजन्यािे संरक्षि करिे आचि यासाठी त्या सवाभोवती योग्य पहारा व 
चनयतं्रि ठेविे अशी जबाबदारी असे. यावळेी या पदावर सादुचद्दनखान हा होता. तो मेल्यावर (२० जून 
१७४३) हे अचधकारपद त्यािा मुलगा हफीजुचद्दन याला बहाल केले होते. हा हचफज तुरािी पक्षािा असून 
वजीरािा आश्रीत व बगलबच्चा होता. पुढे अमीरखान चदल्लीत आल्यावर आचि तद्नुषंगाने बादशहािा, 
आपल्या तुरािी उमरावावरील सवक चवर्श्ास नाहीसा झाल्यावर, अमीरखानाच्या सूिनेनुसार ‘चमर-आचतश’ 
हे अचधकारपद, ११ मािक १७४४ ला हफीझकडून काढून घेऊन सफ्दरजंगाला देण्यात आले. या 
अचधकारपदामुळे आता सफ्दरजंगाने आपला मुक्काम शाहीवाड्याच्या कळ्यात ठेवला आचि नंतर आिखी 
अनेक अचधकारपदे त्याच्याकडे भराभर येऊ लागली. 

 
यापढेु बादशहाच्या चविारचवचनमयावर वचजराच्या प्रभावाऐवजी, त्यािाि प्रभाव जास्त पडू 

लागला. यािा पचहला अचवष्ट्कार म्हिजे अओनला (Aonla) आचि बािगडिा मालक अली महमदखान 
रोचहला यािेचवरुद्ध हाती घेतलेली शाही मोहीम (१७४५) ही होय. या अली महमदखानािा पुरस्कता तर 
वचजरि होता आचि तरीही ही मोचहम हाती घेतली होती. या घटनेिी माचहती पुढे प्रकरि दोनमध्ये चदली 
आहे. 

 
चशया पचक्षयािें विकस्व आता शाही दरबारामध्ये जलद गतीने पसरले. यातून लवकरि १७४५ च्या 

अखेरी सफ्दरिा मुलगा व वारस शुजा-उद्-दौला आचि बादशहािा सवात लाडका सरदार इशाकखान २ 
रा-नज्मुदौला यािी बहीि यािंा चववाह करावयाला, बादशहाने आज्ञा केली. ही सुप्रचसद्ध स्त्री म्हिजे 
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‘बहुबेगम’ ही होय. औंधच्या ज्या बेगमानंा वाईटरीतीने वागचवल्याबद्दल, पुढे, वॉरन हेस्स्टंग्जिी ‘‘हौस ऑफ 
लॉडकस’’मध्ये िौकशी िालली होती त्यापकैीि ही, दुदैवी प्रमुख नाचयका होय. पुढे, १२ जुलई १७४७ ला 
नज्मुदौला याला बादशहाच्या खाजगी जचमनींिा (Crown lands) चदवाि-प्रमुख व्यवस्थापकया पदावर 
नेमले. हे पद पूवी त्याच्या चपत्याकडे, मृत्य ूहोईतोपयंत होते. (िहार गुल. ३९३, इमाद ३५.). 

 
§ १७ : असद्यार खानाची बदनामी आणि मृत्य ू

 
दरबारात चशया पचक्षयािें विकस्व जलद गतीने वाढत होते. त्याि वषी (१७४५), या इरािी पक्षािा 

शाही दरबारातील एक प्रमुख आधारस्तंभ असद यार खान हा मृत्य ूपावला. १०,००० सैचनकािंा एक नवा 
घोडदळ चवभाग शमशीर डाग उभारण्यािी त्यािी योजना होती. [पहा § १२ शवेटिा पचरच्छेद ही योजना मूळ १७४० 

मधील.] पि या काळातील आर्तथक अडििीमुळे ही योजना मोडकळीस आली. शमशीर डाग या पथकानंा 
वार्तषक ३० लाख रुपये खिक येिार होता. पि नाचदरशहा परत गेल्यानंतर, चनरचनराळ्या चठकािी पळून 
गेलेल्या जुन्या शाही सैन्यातील सैचनकापंैकी, बरेि आपल्या धन्याच्या चनशािाखाली हळूहळू पुन्हा जम ू
लागले होते. यामुळे लवकरि राज्यािे उत्पन्न सैन्यािा खिक भागचवण्यासाठी अपुरे ठरले. यासाठी नव्या 
शमशीर डाग पथकापंैकी चनम्मी पथके बंद करण्याि चनिकय बादशहाने प्रथम घेतला. 

 
दरबारात आधी कोिालाही माहीत नसलेल्या असद-यार-खानाला प्रथम बादशहाच्या चनदशकनाला 

आिनू उच्च पदावर िढचवण्यािे काम, पूवी अमीरखानानेि केले होते तथाचप आपले विकस्व व अचधकार 
दरबारात पुन्हा प्रस्थाचपत झाल्यावर मात्र तोि अमीरखान आता क्षुद्र मनाने असद्-यार-खानािा मत्सर 
करू लागला आचि आपला नवा बगलबच्चा सफ्दरजंग यािेवर आपली सवक मेहेरनजर दाखव ू लागला. 
असद् -यार यािेकडे यावळेी काश्मीरिी सुभेदारी असून, काश्मीरमध्ये न जाताि तो, ते पद उपभोचगत 
होता. २४ सप्टेंबर १७४४ ला, असद्-यारिी ही सुभेदारी काढून घेवचवण्यािी कारवाई त्याने केली, आचि 
अशा रीतीने सफ्दरजंगाला आिखी एक अचधकारपद चमळचवता येण्यासाठी मोकळे केले. यानंतर खिात 
बित करण्यासाठी म्हिून सवकि ‘‘शमशीर-डाग’’ पथके बंद करण्यािा चनिकय घ्यावयासही बादशहािे मन 
त्याने वळचवले. यावळेी यातील सैचनकािंा नऊ मचहन्यािा पगार रु. २२   लाख द्यावयािा बाकी राचहला 
होता. पथके बंद करण्यािे वळेी त्यािें हे २२    लाख रुपये देऊन टाका असे बादशहािे आजकव असद्-
यारने केले. तेव्हा या सैचनकानंी ४   वष े आपल्या पगारािा उपभोग घेतला पि साम्राज्यािी सेवा मात्र 
काहीही केली नाही असे म्हिून राचहलेली ही रक्कम देण्यास अमीरखानाने चवरोध केला! यामुळे नेभळट 
बादशहाने ही बाकी देऊन टाकण्यास नकार चदला. हे कळल्यावर त्या सैचनकानंी, बंडखोरी आरंचभली व 
गदी-गोंधळ करीत ते राजवाड्याभोवती चफरू लागले. असे चफरत असताना वाटेति, बादशहाच्या 
भेटीसाठी जात असलेला अमीरखान त्यानंा चदसला. त्याबरोबर त्यानी त्याला, मनःपूवकक चशव्या देऊन, 
दगड व चवटािें तुकडेही त्याच्यावर फेकले. 

 
अखेरी, त्याचं्या पगारािी बाकी देऊन टाकण्यािी जबाबदारी स्वतःवर घेऊन असद् -यारने त्यानंा 

शातं केले. अशा रीतीने स्वतःवर लादून घेतलेली ही जबाबदारी त्याने आपले घरगुती सामानसुमान व 
जडजवाचहर चवकून पुरी केली. (िहार गुलझार, ३७३ अ-३८४अ). तथाचप त्याच्या मागिी संकटे मात्र 
त्याच्या मृत्यनेूि संपचवली. (सुमारे १५ एचप्रल १७४५).  
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§ १८ : अमीरखानाचा खून (१७४६) 
 
आधी असद्ऱऱ्यारिा पुरस्कता असलेला पि पुढे छळ करिारा अमीरखान हासुद्धा, असद्-यारच्या 

मृत्यूनंतर फक्त २० मचहनेि जगला. शहािपिा वा आत्मसंयमन यासाठी अमीरखान कधीही नावाजलेला 
नव्हताि आचि आता तर कोित्याही सरकारी अचधकारपदाच्या औपिाचरक कतकव्यािी जबाबदारी 
त्याच्याकडे औपिाचरक उघडपिे नसतानाही, बादशहाच्या सल्लमसलतीत अचनबधं विकस्व त्याला चमळाले 
होते व यामुळे तो फारि शफेारला होता. अचलमहमद रोचहल्याचवरुद्ध नुकत्याि झालेल्या मोचहमेच्या 
काळात, आता लवकरि कमु्रचद्दनच्या जागी अमीरखानाला वजीर पदावर नेमतील, अशी सगळीकडे 
जनमानसात अपेक्षा चनमाि झाली होती. पि प्रत्यक्षात असे काही न होताि, आपि जिूकाही आधीि 
धन्यािाही धनी झालो आहोत आचि सययद हुसेन अचलप्रमािे, एखाद्याला हसहासनावर बसचवण्यािे वा 
तेथून काढण्यािे, असे सामर्थ्यक आपल्याजवळ आहे असे त्याला वाटू लागले व तो मूखासारखा गर्तवष्ठपिाने 
वाग ूलागला. अपमानास्पद वाटेल इतक्या दाडंगाईने व आरडाओरड करीत तो, आपला सल्ला व मागण्या, 
याबाबत बादशहाजवळ आग्रह धरू लागला. इतर अमीर-उमराव हे तर कोिी बाजारबुिगेि होत अशा 
रीतीने त्याना, तो वागव ूलागला. इशाकखान (२ रा) व त्यािे भाऊ याचं्यासारख्या बादशहाच्या व्यक्तीगत 
चमत्रानंा व आवडत्या मंडळीनाही, अमीरखानाकडून, लोकाचं्या देखत, उघडउघड, तुच्छतादशकक वागिूक 
सहन करावी लागली. पि या क्षुद्र चकड्याला अखेर उतािे पडाव े लागले. एके चदवशी बादशहाच्या 
तैनातीतील एक प्रमुख, एकचनष्ठ खोजा (Eunuch) रोझ अफ्झुन खान, (हा राजवाड्यातील देखरेख 
करिारा मुख्य अचधकारी–अधीक्षक वा सुपहरटेन्डंट होता) याने, अमीरखानाच्या एका चवचशष्ट कृतीबद्दल वा 
शब्दाबद्दल, ती कृती वा शब्द आपल्या धन्यालाि अपमानास्पद आहेत अशी तक्रार करण्यािे धैयक दाखचवले. 
ही तक्रार केल्याबद्दल लगेि दरबाराति िमत्काचरक देखावा चनमाि झाला. अमीरखानाच्या संतापािा 
आचि धमक्यािंा मोठा लोंढाि वाहू लागला. रोझ अफझुनला अचधकारावरून बडतफक  कराव ेआचि त्याच्या 
जागी अमीरखानाने साचंगतलेला त्यािाि एक मािूस नेमावा अशी त्याने मागिी िालचवली. या रागाच्या 
आचि मागिीच्या लोंढ्यापुढे चभत्र्या बादशहािे अवसान गळाले आचि त्याने ही मागिी मान्य केली. शाही 
वाड्यातील प्रमुख व्यवस्थापकपदासबंंधीच्या या बदलामुळे, बादशहा, अमीरखानािा एक अगचतक गुलामि 
बनिार होता. यामुळे अमीरखानािी ही मागिी मान्य केल्यावरही बादशहाने रोझ अफझुन खानाला, 
अमीरािा काटा काढण्यास चिथाविी चदली. यानुसार रोझ अफझुनने, अमीरखानाकडून दुखावल्या 
गेलेच्या, त्याच्याि एका नोकराकडे त्याला भोसकून ठार मारण्यािे काम चदले. अमीरखान, चनवडक 
व्यक्तींच्या मुलाखतींच्या वळेी, बादशहाकडे मुलाखतीसाठी जात असताना, चदवाि-इ-आमच्या जाळीदार 
दरवाजाजवळ हे काम उरकावयािे होते. (२५ चडसेंबर १७४६. भा. तसे ते पार पडलेही.) 

 
अमीरखानाच्या सैन्य चवभागातील (Contingent) सैचनकािंा पगार, त्याने १४ मचहने चदला नव्हता. 

या सैचनकानंी अमीरच्या मृत्यूनंतर लगेि त्याच्या वाड्याला वढेा घातला आचि आपले बाकी असलेले देिे 
िुकते केल्याचशवाय, ते, त्यािे दफन करू देईनात. अशा रीतीने िार चदवस गेले आचि त्यािा मृत देह 
स्वाभाचवकि सडू लागला. अशावळेी हे देिे िुकते करण्यािी जबाबदारी सफ्दरजंगाने स्वतःवर घेतली 
आचि या देण्यािे पोटी त्यानंा दोन जामीनही चदले. तेव्हाि अखेरी, खानाच्या मृत देहािे थडग्यात दफन 
करण्याला त्यानंी मोकळीक चदली. या अमीरखानाला मूलबाळही काही नव्हते. त्याने आपल्या घरात ५० ते 
६० लाख रुपये चकमतीिे रत्नजचडत दागदाचगने (Jewellery) साठवनू ठेचवलेले होते. असा हा अमीरखान 
आपल्या सैचनकािंी व नोकरािंी उपासमार करीत होता. आता या दागदाचगन्यािी फक्त १० लाख रुपये 
इतकी अवाजवी हकमत करून बादशहाने ते स्वतःसाठी घेतले. [चसयार (३) १४-१५; वयान २०७]. 
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असद्ऱऱ्यारखानाच्या मृत्यनंूतर (सुमारे १५ एचप्रल १७४५) दोन मचहन्यानंी पंजाबिा कतकबगार 

सुभेदार झकेचरया खान हाही मरि पावला. या घटनेमुळे चदल्लीबादशहीच्या भचवष्ट्याबाबत अचतशय 
महत्त्वािा बदल चनमाि झाला. त्यािे विकन पुढे प्रकरि पािमध्ये चदले जाईल. 
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प्रकरि दुसरे 
 

गांगा-यमुना दो-आबातील अफगाि वसाहती 
 

§ १ : कहदुस्थानातील मुघल णरयासतीमधील अफगाि 
 
चदल्लीला काही शतके पठाि सत्ता होती. मुघलानी या पठाि सते्तिा अंचतम पाडाव केला तो १५५६ 

मध्ये. मुघलाचं्या, या पठाि चवरोधी, अंचतम यशानंतरच्या अधकशतकाति, भारताच्या चनरचनराळ्या भागात 
राज्य करीत असलेल्या पठाि घराण्यािंी सत्ताही नाहीशी करण्यात आली, आचि त्या जमातीच्या हाती 
भारतात कोठेही, एकसुद्धा स्वतंत्र राज्य राचहले नाही. तरीही या काळातही हहदुस्थानच्या वायव्य सरहद्द 
भागात मात्र, आपल्या जमातीिे स्वातंत्र्य, आचि अचतप्रािीन काळापासून प्रमुख रस्त्यावर लुटालूट 
करण्यािा प्रघात, याचं्या रक्षिासाठी त्याचं्या बाधंवानंी अनेक उठाव केले. हहदुस्थानातून काबूलच्या मुघल 
सुभ्याकडे जािाऱ्या रस्त्यावरील हखडी ते अडवीत असत. पि अशा उठावाचं्या व अडविूकाचं्या प्रत्येक 
वळेी मुघलाचं्या शाही सरकारिाि जय झाला—कधी शस्त्रािें जोरावर तर कधी युक्त्याप्रयुक्त्यािें 
सहाययाने—हहदुस्थानातील, वगेळेपिे स्पष्ट चदसू शकिाऱ्या अनेक भागात, अलग अलग पडलेले 
अफगािािें गट या काळात रहात, या बाबतही शकंा नाही पि तेथेही ते सवकि हजकीत जात असलेल्या 
मुघलािें प्रजाजन वा नोकर म्हिूनि होते. जहागंीर, शहाजहान आचि औरंगजेब याचं्या संपूिक कारकीदीत 
अफगाि सेनाचधकारी [‘कॅप्टन्स आचि जनरल्स’ हे शब्द या पुस्तकात आधुचनक सैन्यातील दजा चनदशकक, अशा अथाने वापरलेले नसून 
सामान्यतः ‘कॅप्टन्स’-‘जनरल्स’ हे शब्द स्वतःिी लहान मोठी सैचनकी पथके बाळगून वेळोवेळी चवचशष्ट कराराने, दुसऱ्याकडे, लष्ट्करी सेवा करिारे 
सेनानायक, अशा अथाने वापरले आहेत.] आचि सैचनक साम्राज्याच्या चनशािाखाली लढले. आपला व्यवसाय व 
िचरताथक िालचवण्यासाठी अफगाि सारवान (उंट बाळगिारे) आचि व्यापारी, १७ व्या शतकात दीघककाळ 
िाललेल्या ‘‘दख्खन युद्धाचं्या’’ काळात सैन्याच्या मागोमाग जात. पि या सवक व्यक्ती, केवळ पैशासाठी, 
स्वतःच्या व्यवसायाकडे पहािाऱ्या, स्वाथी व्यक्तीि होत्या. अफगाि जमातीला, एखाद्या स्वकीय 
राज्यकत्याच्या, चनदान प्रातंीय महत्त्वाच्या मोठ्या, स्वकीय व्यक्तीच्या, ताब्यात असलेला असा एखादा 
भागही स्वतःिी मायभमूी म्हिून हहदुस्थानात राचहलेला नव्हता. ज्या कें द्राभोवती त्याचं्या राजकीय 
हालिाली एकत्र गंुफता येतील, ज्या चठकािी ते जमात म्हिून एकत्र जमू शकतील अशा प्रकारिे त्यािें 
मूलभतू कें द्र राचहले नव्हते. 

 
अशा पचरस्स्थतीत एक संपूिक शतक गेल्यानंतर सवांवर विकस्व गाजचविाऱ्या मुघल साम्राज्यात, 

दुबकलता येत असल्यािी, त्यािे चवघटन होत असल्यािी चिन्हे चदसू लागली. महमदशहा हसहासनावर 
बसल्यानंतर, बंगाल, दख्खन आचि औंध अशा सुभ्यावरील सुभेदारानी [(हस्तचलचखत प.ृ २९ अ)/गं्रथ पृ. ११ पहा.] 
स्वतःच्या महत्त्वाकाक्षािंा पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली. यातून, उघडपिे नसली तरी वस्तुतः 
स्वतंत्रि अशी स्थाचनक राज्यकत्यांिी घरािी स्थापन होण्यास सुरवात झाली..... ही उदाहरिे पाहून 
आपिही त्यािंाि मागक स्वीकारावा, एके काळी हहदुस्थानवर असलेली आपली राज्यसत्ता परत 
चमळचवण्यािा प्रयत्न करावा असा मोह अफगािानंाही झाला. नाचदरशहाच्या स्वारीने मुघल सम्राटाच्या 
प्रचतष्ठेिा उरला सुरला अखेरिा चदमाखही नाहीसा करून तो एक सामर्थ्यािा नकली व चदखाऊ डोलाराि 
आहे हे चसद्ध केले. चदल्लीच्या सम्राटाभोवती एक प्रकारिे दैवी वलय असे, ते आता उरले नाही. यामुळे 
साम्राज्यातील अचनबंध बेकायदेशीर शक्तीना, बादशहाचवरुद्ध उठाव करण्याला, यापुढे भीती वाटेनाशी 
झाली. नाचदरशहाने आपल्यामागे एक प्रकारिा तेजस्वी वारसा ठेचवला होता. त्याच्याि हाताखालील 
अचधकाऱ्यात सवांत कतकबगार अचधकारी अशी कीती असलेल्या एका अफगािानेि [हा अफगाि लष्ट्करी अचधकारी व 



 अनुक्रमणिका 

राज्यकता म्हिजे अहमदखान अब्दाली हा होय. नाचदरशहाच्या क्रौयास अखेरी त्यािे काही लाडके अफगािही कंटाळले व त्याचं्यापैकी एकाने 
१७४७ मध्ये नाचदरशहािा खून केला. या अफगािापंैकी दुसरा एक, अहमदखान हा होता. याने लवकरि अफगाि लोकािें नेतृत्वही चमळचवले व 
इरािच्या ताब्यातून अफगाचिस्तानिे राज्य सोडवनू कंदाहार येथे आपिास राज्याचभषेक करवनू घेतला. अशा रीतीने तुकक  नादीरिी सत्ता जाऊन 
तेथे अफगाि अब्दालीिी सत्ता प्रस्थाचपत झाली. हाि पुढे प्रचसद्धीस आलेला अहमदशहा अब्दाली होय. [गो. स. सरदेसाई, मुसलमानी चरयासत; 
भा. २ प.ु ४०४, ४०५ वरून. आवृत्ती १९५८].] नाचदरशहानंतर त्याच्या जागी राज्यपदावर येऊन तो वारसा १७४७ मध्ये 
चमळचवला. इरािमधील या घटनेमुळे हहदुस्थानातील अफगािािंी महत्त्वाकाकं्षाही, पुन्हा उत्साहाच्या 
चशगेला पोहिली हे खरे पि या वळेेच्या पुष्ट्कळि आधीपासून, त्याचं्या महत्त्वाकाकें्षच्या पुन्हा होिाऱ्या या 
उदयािी तयारी गाजावाजा न करता, केली जात होती. 

 
§ २ : दो-आबातील अफगाि वसाहती 

 
१५ व्या व १६ व्या शतकातील अचधक जुन्या राज्यकत्या पठाि जमातींिे वशंज, आता शातंताचप्रय 

जमीन मालक हकवा भाडोत्री सैचनकािें कॅप्टन्स वा नायक म्हिून ओचरसा, चसल्हेट, दरभगंा आचि 
अलाहाबाद या भागात स्थाचयक झाले होते. पि १७ व्या शतकात, या पठािाचं्या ओसाड व डोंगराळ 
मायभमूीतून, त्याचं्याि जमातीच्या नवनव्या टोळ्या हहदुस्थानात आल्या, आचि ओचरसा इत्यादी पूवीच्या 
भागापेक्षा, चदल्लीला अचधक जवळ अशा चठकािी, अचधक वस्तीिे पि आटोपशीर असे एक मोठे नव े
अफगाि कें द्र त्यानंी चनमाि केले. [अफगाि वसाहती आचि त्यािंा प्रारंभीिा इचतहास यासाठी सदंभक : अटचकनसनिे वायव्य प्रातं 
गॅझेचटअर (N. W. P. Gazetteer) १ ली आवृत्ती. फरुखाबाद पृ. १५२-१५८, बदाऊ (Badaun) १०५-१०९. बरेली १६५६-१६७१, चबजनोर ३४८-
३५०, शहाजहानपूर १४२-१४५. 

 
या अफगाि नायकाचं्यासाठी, त्यािें इचतहास वा हकीगती त्याचं्या सचिवानी (Secretaries) चलचहले आहेत ते सवक १७५० नंतर बऱ्याि 

वषांनी, आचि पर्तशयन भाषेत चलचहलेले या भागासबंंधी चनरचनराळे स्थाचनक इचतहास तयार केले गेले ते, १९ व्या शतकात. या चनरचनराळ्या 
इचतहासातून अनेक िुका आहेत. यातील काही दुरुस्त करता येिे शक्य आहे ते मी वापरलेल्या, त्याि काळात तयार झालेल्या चदल्ली साम्राज्याच्या 
चनरचनराळ्या इचतहासाशी पडताळून. ‘जी. फॉस्टकरिा बंगाल ते इंग्लंड प्रवास G. Forster’s Journey from Bengal to England. [‘‘रोचहल्यािंा 
इचतहास’’ (१) १०१-१३०– “History of Rohillas” (1) 101-130] आचि हफीज रहमतखान यािे िचरत्र [सी. इचलअट याने केलेले भाषातंर. 
१८३१.] ही दोन्ही चनर्तदष्ट अफगाि इचतहासावर आधाचरत आहेत. आर. एस. व्हाइटव े (R. S. Whiteway) यािें अफगाि रोचहले- Rohila 
Afghans [कलकत्ता चरव्य ूखंड ६१ (LXI), १८७५, पृ. २०१-२२५ यातील] यािा बरािसा उपयोग वायव्य-प्राताच्या गॅझेचटयरमध्ये केला आहे. 
तथाचप त्यातील अनेक बाबी उघडउघड िुकीच्या असून त्यानंा चनर्तदष्ट [अफगाि व पर्तशअन] सदंभक आधाराव्यचतचरक्त अन्य कोिताही स्वतंत्र 
सदंभक नाही. या गॅझेचटअरमधील सवांत मोलािे आचि चवद्वत्ताप्रिुर विकन ‘फरुखावाद’ या खंडामध्ये डब्ल्य.ू आयर्तवन (W. Irvine) यानंी केलेले 
होय. पि तेही ६० वषापूवी चलचहलेले असून त्या चलखािानंतर उपलब्ध झालेल्या नव्या साधनाचं्या आचि टीकात्मक चलखािाच्या सदंभात त्यातही 
आता दुरुस्त्यािंी आवश्यकता आहे. १७३९ पूवीच्या घटना व प्रथा यासबंंधी हे अफगािी आधार हेि फक्त उपलब्ध सदंभक आहेत (मग ते फॉस्टकर, 
इचलअट वा गॅझेचटअर यापैकी कशातही मूळ नमूद असोत.) यापुढील काळातील घटनाबाबत मात्र मी अन्य व अचधक चवर्श्सनीय आधारावर चभस्त 
ठेवली आहे. अफगाि इचतहासाच्या पैकी बहुतेक सवक, हस्तचलचखताचं्या स्वरूपात, अचलगड युचनव्हर्तसटीमध्ये, अब्दुससलाम मृत्यूपत्रानुसार 
चमळालेल्या सगं्रहात पहाण्यास चमळू शकतात.] नव्याने आलेल्या या अफगािानंी अशा रीतीने, एक बहुताशंी एकसधं 
असा आपला भाग चनमाि केला. यामुळे मुघल साम्राज्यातील अचतशय महत्त्वािे, पचिमेकडील चदल्ली व 
आग्रा हे सुभे, पूवेकडील औधं आचि अलाहाबाद या सुभ्यापासून अलग पडले. अफगाि लोकाचं्या या नव्या 
वसाहतीमुळे, १८ व्या शतकाच्या मध्यािे सुमारास, चदल्लीच्या शाही सरकारापुढे गंभीर धोका चनमाि झाला. 
अफगािाचं्या हहदुस्थानातील या नव्या मायभमूीला पूवी कटेहर (Katehr) या नावाने ओळखीत. आता या 
भागातील नव्या, अचधक प्रभावी, जमातीमुळे [या प्रकरिात Race, Clan, Tribe असे शब्द वारंवार वापरले आहेत, या समूहामधील 
सूक्ष्मभेद वािकानी लक्षात घ्यावा. Race या शदाने चवस्तृत अथाने ‘‘वंश’’ चनर्तदष्ट होतो. Clan म्हिजे चवचशष्ट ‘कूळ’ वा ‘घरािे’. यातील उपकुटंुब,े 
सामान्य अथाने ‘‘वंशामध्ये’’ अंतभूकत असतात. उदा. ‘अफगाि’ वा ‘पठाि’ वंश व दाउदझाई ‘कूळ’ Tribe व Race ही जवळजवळ सारख्याि 
अथाने वापरातात पि सूक्ष्म भेद असा की, Race या समूहात, अनुवंचशक व शारीचरक गुिधमक समानता अचधक असते, व यावरि चवशषे भर असतो, 
Tribe हाही एक ‘समूह’ पि वरील गुिधमाबाबत, या समूहात अचधक चभन्नता सभंवते. चशवाय Tribe हा शब्द मुख्यतः अचशचक्षत समूहाबाबति 
वापरतात. Race हा, चशचक्षत व सुधारलेल्या समूहासाठी ही वापरतात. प्रस्तुत गं्रथात हे भेद फारसे चविारात घेतलेले नसावेत.] चतला 
‘रोणहलखांड’ हे नव ेनाव चमळाले. पचिम सरहद्दीवर वहािारी गंगा, पूवक सरहद्दीवर वहािारी गरा (Garra 
चहला देवहा Deoha असेही म्हितात.) आचि या दोन नद्यामंधील प्रदेशात बहुताशंी मध्यावरून वहािारी 
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रामगंगा या नद्या असिारा हा भभूाग होय. अशा रीतीने स्पष्ट झालेल्या रोचहलखंडाबाहेरही अफगािाचं्या 
आिखी दोन नव्या वसाहती झाल्या होत्या. त्या अनुक्रमे या प्रातंािे दचक्षिेला आचि पूवेला होत्या. दचक्षिेिी 
वसाहत गंगेच्या पचिमेला काली नदीपयंत आचि त्याच्याही पलीकडे अशी आचि पूवेिी वसाहत गरा 
नदीच्या पूवेला साई नदीपयंत, अशी पसरली होती. 

 
ज्या भागाला आज शहाजहानपूर चजल्हा म्हितात त्या भागात, १७ व्या शतकाच्या पचहल्या अधात 

अफगाि लोकापंैकी ‘दाउदझाई’ [या प्रकरिात Race, Clan, Tribe असे शब्द वारंवार वापरले आहेत, या समूहामधील सूक्ष्मभेद 
वािकानी लक्षात घ्यावा. Race या शदाने चवस्तृत अथाने ‘‘वंश’’ चनर्तदष्ट होतो. Clan म्हिजे चवचशष्ट ‘कूळ’ वा ‘घरािे’. यातील उपकुटंुब,े सामान्य 
अथाने ‘‘वंशामध्ये’’ अंतभूकत असतात. उदा. ‘अफगाि’ वा ‘पठाि’ वंश व दाउदझाई ‘कूळ’ Tribe व Race ही जवळजवळ सारख्याि अथाने 
वापरातात पि सूक्ष्म भेद असा की, Race या समूहात, अनुवंचशक व शारीचरक गुिधमक समानता अचधक असते, व यावरि चवशषे भर असतो, Tribe 
हाही एक ‘समूह’ पि वरील गुिधमाबाबत, या समूहात अचधक चभन्नता सभंवते. चशवाय Tribe हा शब्द मुख्यतः अचशचक्षत समूहाबाबति वापरतात. 
Race हा, चशचक्षत व सुधारलेल्या समूहासाठी ही वापरतात. प्रस्तुत गं्रथात हे भेद फारसे चविारात घेतलेले नसावेत.] घराण्यातील, अनेक 
लष्ट्करीनेते—कॅप्टन्स स्थाचयक झाले होते. हा भाग औधं प्रातंाच्या वायव्य कोपऱ्यापलीकडे अगदी 
जवळिाि व त्याला लागनूि आहे. शहाजहानपूर हे त्यािे प्रमुख शहर असून अफगाचिस्तानमधील ५२ 
वगेवगेळ्या टोळ्यानंी (Tribes) तेथे वसाहती केल्या होत्या. त्याच्या दचक्षिेस २० मलैावर असलेला 
शहाबाद चकल्ला नंतर काही वषांनी बाधंला होता. शहाजहानपुराच्या वायव्येला सुमारे १० मलैावरील, 
उम्रपूर, हे यापेक्षाही लहान ठािे एका युसुफझाई पठािाने स्थाचपले होते. रोचहलखंडाच्या बाहेर म्हिजे 
अफगािाचं्या मुख्य वसाहतींच्या बाहेर, दूर पूवेला असलेल्या, या भागातील त्याच्या वसाहती, 
आटोपशीर–सलग वसचवलेल्या व एकचजनसी नव्हत्या आचि त्यानंा एकत्र करून अचधक सत्ता चमळवनू 
देऊ शकेल अशा एकाि बलाढ्य नेत्याच्या हुकमतीत रहािाऱ्याही नव्हत्या. हा भाग म्हिजे त्याचं्या लहान 
लहान व एकमेकापासून अलग अलग रहािाऱ्या वसाहतीिा एक संिि होता. या कारिामुळे आचि त्याचं्या 
चवचशष्ट भागाच्या भौगोचलक स्स्थतीमुळे, या भागातील अफगाि, त्याचं्यापासून दूर असलेल्या, पचिमेकडील 
बाधंवाचं्या वाट्यास येिारे नशीब व त्यािंी धोरिे यात सहभागी होत नसत; तर त्याचं्या वसाहतीच्या पूवक 
सरहद्दीपलीकडील औधं— राजघराण्याच्या राजकारिाकडे ते सामान्यतः आकर्तषत होत. 

 
§ ३ : फरुखाबादेचा महमद बांगश 

 
आिखी एक अलग असलेला भाग, अफगािानी व्याचपला होता. हा दुसरा तुटक भाग, वरील 

भागाच्या दूरच्या नैर्क त्य टोकाला म्हिजे मुख्य रोचहलखंडाच्या दचक्षिेला लागून असलेला भाग होय. 
महमद बंगश नावाच्या एका मोठ्या गुिी व आपले नशीब काढण्यासाठी खटपट करीत असलेल्या यशस्वी 
सैचनकाने चनमाि केलेले हे राज्य होते. या बंगशने आपल्या आयुष्ट्यात. अखेरी, मुघल अमीरउमरावामधील 
सवोच्च पातळीही गाठली. त्याच्या ताब्यातील प्रदेशािे एकूि के्षत्र वळेोवळेी खूपि कमीजास्त होत होते पि 
त्यािा जास्तीत जास्त चवस्तार झाला तेव्हा ते सुमारे ७५०० िौरस मलै होते. फरुखाबादिा सबंध चजल्हा, 
कानपूर चजल्यािा पचिमेकडील अधा भाग, माइन्पुरी व एटाहिा (ETAH) जवळजवळ सवकि प्रदेश, 
बदाऊन चजल्यातले दोन परगिे आचि शहाजहानपूर चजल्यािे काही भाग व अलीगड आचि इटावा हे 
चजल्हे, इतका प्रदेश त्यात समाचवष्ट झाला होता. त्यािे घरािे पूवक अफगािीस्तानमधील बंगश प्रातंातील 
(म्हिजे आधुचनक कोहर, कुरम आचि पइवार या भागातील), कागझाई-कुलाई वशंातले (Clan) होते. 
त्यािा जन्म १६६५ च्या सुमारास माऊ रचशदाबाद (आतािे नाव–काइमगंज–) या, फरुखाबाद 
चजल्यातील एका खेड्यात झाला. वयाच्या चवसाव्या वषी तो पठाि लुटारूत सामील झाला. हे लुटारू 
प्रत्येक वषी कटेहरला येत. तेथील स्थाचनक हहदू ‘नायक’ सतत आपापसात लढत असत. दरवषी 



 अनुक्रमणिका 

कटेहरला येिारे हे पठाि लुटारू. या हहदू नायकामध्ये आपापसात सतत िालिाऱ्या लढायासाठी त्याचं्या 
पदरी, पैशाच्या मोबदला, भाडोत्री सैचनक म्हिून रहात. काही काळाति या भाडोत्री लुटारंूिा यशस्वी 
नायक होण्यापयंत बंगशने मजल मारली. पूढे १७१३ मध्ये फरुखचझआरने जेव्हा चदल्लीिे तख्त 
चमळचवण्यासाठी प्रयत्न िालचवले तेव्हा बंगशने त्यािी बाजू घेतली आचि यामुळे पुढे येण्याला त्याला 
िागंली संधी चमळाली. यानंतर त्यािी प्रगती जलद होऊ लागली आचि चतला सीमाि राचहली नाही. 
साम्राज्यातील पचहल्या प्रतीच्या मनसबदार—नबाब—अशा िढत्या पदावर तो िढला आचि अलाहाबाद, 
माळवा अशा अचतशय महत्त्वाच्या सुभ्यावंर शाही प्रचतचनधी—सुभेदार—म्हिून त्यािी नेमिूक झाली. 
फरुखाबाद ही त्यािी स्वतःिी राजधानी असून ती त्याने १७१४ मध्ये वसचवली होती व चतिे नामकरि 
आपल्या पुरस्कत्या धन्यािे नावावरून केले होते. १७४३ मध्ये त्यािा मृत्य ू झाल्यावर, त्याच्या राज्याच्या 
नबाब पदावर त्यािा मोठा मुलगा काइमखान हा आला. (Qaim Khan) 

 
‘‘महमदखान हा एक खरोखरीि अचतशय उत्साही व ताकदवान मनुष्ट्य होता. त्याच्या संवयी 

साध्या आचि सैचनकाला शोभेशाि होत्या. तो नेहमी कपडे वापरी ते जाड्याभरड्या कापडािे. त्याच्या 
वाड्यातील मुलाखतीच्या चदवािखान्यात पसरलेले गाचलिे म्हिजे सामान्य िटयाचं्या रागंाि असत. तो 
कधीही बढाई मारीत नसे आचि त्याच्या वागण्याच्या पद्धतीत चशरजोरपिा चदसत नसे. तो मोठा 
आचतर्थ्यशीलही होता. पि.... या एकूि िागंल्या गुिसमुच्ययाना मागे टाकण्याइतके दुगुकिही त्याच्यामध्ये 
असलेले चदसतात. महमद कू्रर आचि खुनशी होता. चस्त्रयाबंाबत, थोरपुरुषाला शोभिार नाही इतका तो 
चवषयासक्त होता.’’ त्याच्या अंतःपुरात फक्त एकि कायदेशीर म्हिजे चववाह केलेली पत्नी होती पि 
कायदेशीर चववाह न केलेल्या अन्य प्रकारच्या २६०० चस्त्रया होत्या. त्याच्या राज्याच्या पूवक सरहद्दीपलीकडेि 
असलेल्या रोचहल्याचं्या राज्यात एकचजनसीपिा व चवचशष्ट सामर्थ्यक होते, तसे मात्र महमदाच्या राज्यात 
नव्हते. कारि हे राज्य म्हिजे, त्या प्रदेशािा धनी आचि त्यािी कुळे, फक्त असाि संबंध असलेल्या 
लोकािंा प्रदेश होता. या लोकामंध्ये आपि एकाि वंशापैकी वा जमातीपकैी असल्यािी भावना व त्या 
अनुषंगाने त्याचं्यातील सवक प्रमुख नायक आचि त्यािें आचश्रत यामध्ये स्वाभाचवकपिे आढळिारा बंधुभाव व 
गाढ एकोपाही चदसून येत नव्हता. (आयर्तवन-फरुख चसयार गझेॅचटअरमध्ये, १५७). 

 
§ ४ : अणलमहमद रोणहला-जीवन वृत्ताांत (Career) 

 
रोचहलखंडाच्या सरहद्दीजवळील प्रदेशािी माचहती चदल्यानंतर आता आपि खुद्द रोचहलखंडाकडे 

वळू. 
 
रोचहल्याचं्या सते्तिा उत्तर हहदुस्थानातील मुख्य गाभा म्हिजे बचरली (Barily) चजल्याच्या नैर्क त्य 

कोपऱ्यातील एक खेडेगाव होते. हे बदाऊन (Badaun) चजल्यािी ईशान्य सरहद्द ओलाडंली की पलीकडे 
लागनूि आहे. आपले नशीब काढण्यासाठी कंदहार प्रातंातून आलेल्या दाऊद नावाच्या एका सैचनकाने, 
१८व्या शतकाच्या आरंभी हे संपादन केले होते. त्याच्या बरोबर असलेली धाडसी अफगािािंी टोळी व तो, 
असे प्रारंभी जमीनदाराचं्या व पुढेपुढे त्या प्रातंाच्या शाही सुभेदाराच्या नोकरीत रहात. यातूनि दाऊदने 
आपल्या सते्तच्या जहाचगरीिा, छोटासा पाया घातला. १७२१ च्या सुमारास तो मेल्यावर, त्यािा मानलेला 
वा दत्तक पुत्र, अचलमहमदखान (हा धमांतर केलेला, मूळिा एक जाट मुलगा होय.) त्याच्या आचश्रत 
सैचनकािंा नेता बनला आचि त्याच्याि महत्त्वाकाकें्षिा कायकक्रमही त्याने स्वीकारला. पुढे लवकरि त्याने 
आपली अशी, एक साधारि मोठीशी जहागीर बरीली चजल्यात संपादन केली. ती, मुरादाबाद येथील शाही 
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फौजदारािी कधी कधी नोकरी करून आचि बऱ्याि वळेा स्थाचनक जमीनदार व जहागीरदार यानंा त्याच्या 
वतनवाडीतून वा जहाचगरी हाकून लावनू, संपाचदली होती. या त्याच्या जहाचगरीिे मुख्य ठािे, बरीली 
शहराच्या नैर्क त्येस १८ मलैावर, बदाऊन चजल्याच्या उत्तर सीमेजवळ असलेल्या अवोनला (Aonla) या 
खेडे गावी होते. 

 
त्याच्या भाग्यािी सुरवात झाली ती, त्याने महमद साचलह नावाच्या, शाही दरबारातील एका 

खोजािा (eunuch) १७२७ मध्ये [ही तारीख जॉजक फोस्टकरिा ‘प्रवास’ (जनी) या पुस्तकात चदली आहे. [जनी (१) १०५ न] पि हा 
काही फारसा चवर्श्सनीय लेखक नव्हे. याच्या मतानुसार हरनंद’िा मृत्य ू १७४९ मध्ये झाला. [(१) १०६ न] (भा.) (या मृत्य ू काळािा सदंभक 
यापुढील पृष्ठातील पचर. २ शीही आहे.] ] पराभव केला त्यातून. (ही घटना अवोनलाच्या पचिमेस १ मलैावरील मनीना 
(Manauna) या चठकािी घडली.)......... या चवजयामुळे अचलमहमदाने बळकाचवलेली खेडी, पूवी 
महमद साचलहा याला खंडाने चदली होती आचि यातूनि हा लढा सुरू झाला होता. यावळेी चमळालेल्या 
लुटीमुळे त्याला आिखी जास्त अफगाि सेचनक आपल्या पदरी ठेवता आले. ज्याला नोकरीत ठेवल्यामुळे 
यश व लूट चमळण्यािी शक्यता चदसेल अशा सेनानायकानंा बोलावनू आपल्या नोकरीत ठेविारे, 
वतनदार—जहाचगरदार—उमराव त्या काळी होते. [त्या काळी आपल्या अनुयायािंी लढाऊ पथके तयार ठेवनू त्याचं्यासह, 
तत्कालीन राज्यकते, जहागीरदार, वतनदार याचं्याकडे, पगार, लूट व असेि अन्य फायदे यासाठी तात्पुरती नोकरी करिारे सेनानायक 
(Captains) असत. त्यानंा मागिीही मोठी होती. हे सेनानायक वरिेवर आपला धनी व आपली नोकरीही बदलीत ती, चमळिारा फायदा हेरून. 
अशा सेनानायकानंा व त्याचं्या पथकानंा ‘मसीनरीज’-भाडोत्री सैचनक-म्हित. (चशवाय पहा भा. टीप § १)] अशा सतत लढायामध्ये 
गंुतिाऱ्या लोकानंा, अचलमहमदसारखा सेनानायक व त्यािी पथके आपल्या नोकरीत असावी असे वाटू 
लागले. सालीहािा पराभव केल्यानंतर, आपल्याला यापुढे ‘‘नबाब’’ असेि म्हिाव े असा हुकूम 
अचलमहमदाने, उच्च व खालच्या दजाच्या सवकि लोकानंा केला, एखाद्या शाही दरबारात सामान्यतः 
असावते तसे अचधकारी त्याने नेमले, आचि चदल्लीच्या सम्राटािंाि चवशषे अचधकार असा मानला जािारा 
गडद लाल वा चकरचमजी रंगािा तंबूही त्याने आपल्यासाठी उभा केला. वजीर कमु्रचद्दन खानाला पैसे 
िारून, त्याच्या मध्यस्थीने स्वतःि बळी घेतलेल्या साचलहाच्या जागी, महसूल अचधकारी (Revenue 
Collector) म्हिून, आपल्यालाि नेमल्यािे फमान त्याने ‘‘चदल्ली दरबाराकडून’’ चमळचवले. 

 
यानंतर सुमारे दहा वषांनी सययद सैफुचद्दन अचलखान यािा पाडाव करण्यासाठी वजीराने एक 

मोचहम पाठचवली. [सैफुचद्दन हा, एकेवळेी, बादशहाला हसहासनावर बसवावयािे व मनमानेल तेव्हा काढून 
त्या जागी दुसऱ्याला बादशहा बनवावयािे असे करिाऱ्या (King Makers) व आता मृत असलेल्या दोघा 
सययद बंधंूिा भाऊ होय.] या स्वारीत अचलमहमद सामील झाला व यातून जन्सथ येथे झालेल्या लढाईत, 
त्याच्या अफगाि पथकाने, बंदुकीच्या अिूक नेमबाजीने सययदाला ठार मारले आचि बादशहाच्या मोचहमेिे 
यश चनचित केले. या कामचगरीसाठी चदल्लीच्या दरबाराने, नबाब हे पद व नौबत [चसयार (२) ९२, जी (१) आर 
(G.I.R.). १२. वायव्य प्रातं गॅझे. (N. W. P. Gazz.) (३) ६०५, यानुसार ही लढाई भनै्सी येथे १७३७ मध्ये झाली. जन्सथ हे मीरतच्या उत्तरेला 
२३ मैलावर आहे आचि भनै्सी जन्सथच्या पचिमेस ७ मैलावर आहे. ही दोन्हीही मुजफ्फरनगर चजल्यात आहेत. (पहा : हहदुस्थान नकाशासगं्रह-
ॲटलस-४९ नवी आवृत्ती] ] बाळगण्यािा मान असे बक्षीस अचलमहमदाला चदले. 

 
नाचदरशहाच्या स्वारीने चदल्ली सरकारला तात्पुरते उद्ऱध्वस्त केल्यामुळे, इतरानंा सत्ता चवस्तारािी 

संधी चमळाली. ही संधी उपयोगात आिण्यामध्ये अचलमहमदाने मुळीि चदरंगाई केली नाही. त्याने आपल्या 
जहाचगरीच्या उजव्या व डाव्या अशा दोन्ही बाजंूच्या प्रदेशावर हल्ले करून ते स्वतःि व्यापले. हे प्रदेश 
मुरादाबाद चजल्यात असून हा चजल्हा वजीरािी लष्ट्करी जहागीर म्हिून होता, आचि त्यावर राजा हरनंद 
अरोरा हा वजीरािा स्थाचनक प्रचतचनधी म्हिून, अचधकारी होता. अचलमहमदाच्या या भागावरील िढाईिी 
वाता दरबारात पोहोिल्यावर, रोचहला या रोचहला दरोडेखोराला बाहेर घालवनू द्या असे हुकूम, वजीराने 
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हरनंदाला चदले. पि या मोचहमेत, आरल नदीिे काठावरील ‘असालतपूर-जराई’ खेड्याजवळ, एका 
रात्रीिे हल्ल्यामध्ये राजा हरनंदािा पराभव होऊन तो मारला गेला. (१७४१) [या सदंभात याि पोटभागातील पचर. ३ 

मधील १७२७ बाबत टीप पहा. या टीपेतील २ रा सदंभक याि हरनंदािे मृत्यूबाबत आहे.] आचि त्यािी सवक मालमत्ता व त्यािे सवक 
युद्धसाचहत्य अफगािानी हस्तगत केले. दूरपयंत गाजावाजा होिाऱ्या या यशामुळे, एकाएकी वर िढलेल्या 
या उपटसुंभ रोचहल्यािी साधनसामुग्री आचि कीती अचतशय वाढली, हा प्रदेश त्याच्या पायाशी, असहाय 
होऊन पडला आचि त्याच्या चवजयी चनशािाखाली हजारो अफगाि गोळा झाले. [चसयार (२) ९- १०, 
इमाद ४२, G. I. R. १६, फॉस्टकर (१) १०६]. 

 
राजा हरनंदािा शवेट झाल्यानंतर अचलमहमदािे प्रभतु्व सबधं बरीली चजल्हा आचि मुरादाबाद, 

हरडोई व बदौनिे काही भाग इतक्या प्रदेशावर झपाट्याने पसरले. अशा रीतीने आपल्या धन्याच्या शाही-
शासनावर उघड उघड हल्ला करिाऱ्याला आचि वचजराच्या स्वतःच्याि प्रचतचनधीिी कत्तल करिाऱ्या 
बंडखोराला, वचजराने चशक्षाि करावयाला पाचहजे होती. पि यािवळेी हा वजीर व त्यािा प्रचतस्पधी 
इरािीपक्ष, यािंा झगडा सुरू होण्यािी वळे आली होती. या झगड्यात आपल्याला सतत चवजयी होिाऱ्या 
या रोचहल्यािी मतै्री व मदत उपयोगी पडेल असे वाटून, या लुटारूला चशक्षा करण्याऐवजी, त्याच्याशी मतै्री 
संपादन करिेि अचधक बरे असा, या तत्त्वशनू्य वजीराने चविार केला. त्याने अचलमहमद रोचहल्याबरोबर 
मतै्री संपादन करण्याच्या हेतूने देवाि घेवािीच्या अटीही ठरचवल्या. यानुसार वार्तषक खंडिी देण्यािे 
रोचहल्याने चदलेले विन त्याने स्वीकाचरले, व आपल्या थोरल्या मुलासाठी वधू म्हिून त्याच्या मुलीिा 
स्वीकार केला. याच्या मोबदल्यात, जबरदस्तीने ‘कटेहर’ प्रातं म्हिजे रोचहल्यािंा भपू्रदेश बळकाविाऱ्या, 
या अचललाि, त्या प्रातंािा बादशहाने नेमलेला कायदेशीर सुभेदार म्हिून ‘शाही फमान’ वजीराने चमळवनू 
चदले. या सवािा एकूि पचरिाम, नमूद करून ठेवला आहे (चबजनोर गझेॅचटअर, ३४८) तो पुढील 
शब्दात... ‘‘यावळेी अचलमहमद ही व्यक्ती रोचहल्याचं्या सामर्थ्यांिे व सते्तिे प्रचतक बनली; व प्रारंभी 
बदाऊन आचि बरीली या चजल्यापैकी काही परगण्याति असलेली ही सत्ता क्रमाक्रमाने पचिमेकडे 
पसरली. सुमारे १७४० [ही घटना १७४१ च्या उत्तराधातील असली पाचहजे. हरनंद अरोरािा पराभव होऊन तो मारला गेल्यानंतरिी 
(१७४१) ही घटना आहे.] (१७४१) पयंत तर त्याने मुरादाबाद चजल्यािाही बहुतेक भाग काबीज केला.’’ 

 
१७४१ आचि १७४८ या काळात त्याने आपि हजकीत असलेले भाग उत्तरेकडे व पूवेकडेही 

वाढचवले, या सते्तच्या चवस्तारामध्ये चपलचभट चजल्हा आचि कुमाँऊिे राज्य, हीही त्याने चमळचवली (१७४२) 
आचि यापकैी कुमाँऊच्या राज्यािी तर एका खंडिी देिाऱ्या माडंचलक राज्याच्या दजापयंत अवनती केली. 
१७४८ मध्ये त्याने सबंध चबजनोर चजल्हाही चमळचवला. 

 
तत्काचलन राजकीय पचरस्स्थती, त्यािे सामर्थ्यक वाढचवण्याला फारि पोषक होती. नाचदरच्या 

चवजयामुळे पर्तशयावरील अफगाि सते्तिाि तेवढा शवेट झाला असे नव्हे तर या चशवाय त्यामुळे कंदाहार 
प्रातंातील अफगाि जमातीनाही, नाचदरशहाने आपले माडंचलक आचि बेकार बनचवले होते. हे अफगाि, 
लोकामंध्ये, ‘रोचहले’ अथवा डोंगरी लोक म्हिून ओळचखले जात. बेकार झालेले हे लोक आता 
िचरताथासाठी हहदुस्थानात गदी करू लागले. तेथे रोचहलेखंडात पूवी आलेले त्याचं्याि जमातीिे लोक, 
त्यािें स्वागत करण्यास तयारि होते. हहदुस्थानात जात असताना वाटेत खैबर घाटातील आचफ्रडी 
टोळीवाल्यापंकैी अनेक साहसी लोकही त्यानंा चमळत. येिाऱ्या या लोकातून, १७४२ साल उजाडेतो, 
अचलमहमदािे हुकमतीखाली, रोचहलखंडात पूवीि स्थायीक झालेल्या त्याच्या अनेक देशबाधंवाचंशवाय, 
आिखी तीस ते िाळीस हजार अफगािािें नव ेसैन्य तयार झाले. 
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§ ५ : रोणहला सैन्याचे लष्ट्करी महत्त्व : रोणहल्याांचा स्वभाव 

 
रोचहल्यािें सैन्य संख्येने खूप मोठे होतेि, चशवाय त्यािी लष्ट्करी रिना व त्यातील सैचनकािें 

वाचंशक गुिधमक यामुळे तर, ते आिखी अचधकि बलाढ्य झाले होते. १७४५ मधील, अचलमहमदाचवरुद्ध 
केलेली बादशाही मोचहम स्वतः पहािाऱ्याने, त्याचं्याबद्दल आपल्या रोजचनशीत चलचहले आहे की, .... 
‘‘त्याच्या सैन्यातील प्रत्येक सैचनक, मग तो घोडेस्वार असो की पायदळ सैचनक असो, आपल्या बरोबर 
िापािी बंदूक बाळगतो, दहा व शभंर पायदळ सैचनकाचं्या प्रत्येक पथक प्रमुखािे, स्वतःिे एक लहानसे 
रंगीबेरंगी कापडािे केलेले स्वतंत्र चनशाि असे आचि त्यािे सैन्य कूि करू लागले म्हिजे ही पथके 
आपापली चनशािे आपल्यापुढे धरून िालवीत. यामुळे जिूकाय फुलािंा एखादा बगीच्याि त्या 
सैन्याबरोबर प्रवास करीत आहे असे वाटे.’’ (आनंदराम २६१.) 

 
अठराव्या शतकाच्या सुरवातीपासून हहदुस्थानातील लढायाचं्या पद्धतीमध्ये क्रातंी घडून आली 

होती. औरंगजेबाच्या वारसामधील युद्धात तोफखाना हा चनिायक घटक होता. पूवी आततायी राजपतुाचं्या 
टोळ्या मोठी आरडाओरड वा गलबला करीत शत्रूवर धावनू जात हकवा अवजड चिलखते घातलेली मुघल 
घोडदळ पथके पद्धतशीर िाल करून धडक मारीत आचि आपल्या वाटेत येिारा प्रत्येक अडथळा बाजूला 
लोटून टाकीत. अशा पद्धतीना सोचयस्कर घटकाचं्या, फारि क्वचित व केवळ योगायोगानेि होिाऱ्या 
चमलाफािे प्रसंग सोडले तर, या पद्धतींिे लष्ट्करी महत्त्व आता नाहीसे झाले होते व त्या इचतहासजमा 
झाल्या होत्या. यावळेी बंदुकाचं्या वापराबाबत फार झपाट्याने प्रगती झाली होती. नाचदरशहाच्या यशामुळे 
इकडे चतकडे सहज नेता येण्यासारख्या बंदुकधारी पथकािंा वापर करण्याबाबत या वळेेपयंत फार जलद 
प्रगती झाली होती. अशी पथके दोन प्रकारिी असत. एक-घोडेस्वारािें पथक, याचं्या हातात बार ठेिून 
भरावयाच्या बंदुका [१ बंदुकािें तीन प्रकार चदसतात :- 

 
(१) बरकंदाजािी हलकी बंदूक. (२) घोडेस्वाराजवळिी बंदूक (मेंि लॉक) (३) उंटावरून न्यावयािी लाबंट, गोलकडीमधून 

चफरचवता येिारी बंदूक. या सवकि ठेिनू भरावयाच्या व तोड्याने उडवावयाच्या असत] (Matchlocks) असून, दुसरे-
साडंिीस्वारािें, या दुसऱ्या प्रकारच्या पथकाजवळ गोल कड्यामधून चफरचवता येण्यासारख्या लाबंट 
बंदुका ं[१ बंदुकािें तीन प्रकार चदसतात :- 

 
(१) बरकंदाजािी हलकी बंदूक. (२) घोडेस्वाराजवळिी बंदूक (मेंि लॉक) (३) उंटावरून न्यावयािी लाबंट, गोलकडीमधून 

चफरचवता येिारी बंदूक. या सवकि ठेिनू भरावयाच्या व तोड्याने उडवावयाच्या असत] (Swivels) उंटावर ठेचवलेल्या असत. ही 
दोन्ही पथके जलद हालिाल करू शकिारी असून नाचदरशहाच्या यशामुळे या दोन्हीही प्रकारच्या पथकािें 
चबनतोड सामर्थ्यक चदसून आले होते. अशा पथकाचं्या फैरी, जर योग्य मागकदशकनाखाली वापरल्या, तर त्यािंा 
फार उपयोग होत असे. अचलवदीखानाच्या मोचहमानीही, [प्रकरि १§१५ व प्रकरि ३ पहा.] ही गोष्ट चसद्ध करून 
दाखचवली होती. इतकेि नव्हे तर हलक्या बंदुका वापरिारी व झपाट्याने जाऊन हल्ला करिारी पायदळ 
पथकेही यावळेी यशस्वी ठरली होती. त्याना बरकंदाज फलटि म्हित. असा बरकंदाज पलटिीने, 
एकसाथ हालिाली करीत व आपल्या बंदुकािंा मारा करीत करीत झपाट्याने हल्ला केला तर ही पलटि, 
जुन्या पद्धतीच्या अचतशय िपळ आचि अचधक मोठ्या घोडदळ पथकाचवरुद्धही यशस्वी होत असे, हेही चसद्ध 
झाले होते, कारि या जुन्या पद्धतीच्या घोडदळ पथकाजजळ जुन्या पद्धतीिी तरवार व भाला हीि शसे्त्र 
असत. या क्रातंीकारी नव्या वास्तवाने १८ व्या शतकाच्या मध्यकाळात हहदुस्थानच्या इचतहासावर संपूिक 
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प्रभाव पाडला आचि या नव्या चवचशष्ट युद्धपद्धतीकडे, अफगाि जमातीिा स्वाभाचवकपिेि चवशषे कल 
असल्यामुळे, चतने या अफगािाना एक चवशषे महत्त्व चमळवनू चदले. 

 
पुढे इंग्रज व हहदुस्थानी याचं्या लढायामध्ये ज्या ७०२२ अफगाि सैचनक प्रचसद्धीला आले ते गुि 

आधीच्या या काळीसुद्धा त्यानी दाखचवले [१८५२ िी वायव्य सरहद्द (N. W. F.) मोचहम िालू असताना सर कॉचलन कँपबेल यानी 
अफगािाबाबत चलचहले आहे की, ‘‘त्याच्या झुंडीच्या झुंडी मुसडंी मारून, वाटेत आढळिाऱ्या जचमनीच्या प्रत्येक नैसर्तगक वैचशष्ट्ठ्यािा, फायदा घेत 
घेत, पुढे येत होत्या. यावरून चदसते की, खािखळगे, ऊंिवटे आचि थळी यानी भरलेल्या प्रदेशात, कोित्याही एकएकट्या स्वतंत्र िढाईमधील 
कौशल्याबाबत फार थोडे सैचनक त्यािंी बरोबरी करू शकतील’’ [LIfe (१) २७८].]. बंदुकीिा नेम, ते स्स्थरचित्ताने व अिूक 
मारीत असत. जेथे लढाईच्या हालिाली िालल्या असतील त्या चठकािच्या जचमनीच्या स्वाभाचवक 
रिनावैचशष्ट्ठ्यािंा फायदा उठचवण्यात तज्ञ, व रात्रीिे हल्ल ेकरण्यात आचि लपतछपत छापे घालण्यातही ते 
हुषार होते. चशवाय, पायी अचतशय जलद हालिाल करिारे असूनही, त्यािबरोबर, सवानी चमळून 
योजनाबद्ध एकसाथ हालिाली करण्यात आचि पुढाऱ्याच्या सूिनानुसार आपल्या बंदुकाचं्या फैरींिी चदशा 
चनयचंत्रत करण्यातही ते पटाईत होते. योग्य रीतीने चनयतं्रि केलेल्या आचि योग्यक्षिी झाडलेल्या त्याचं्या 
बंदुकाचं्या फैरी, त्याच्या शत्रूंिे मनोधैयक हादरून खच्ची करण्याच्या कामी व एकाि तडाख्यात लढाईिा 
चनकाल लावण्याच्या कामी चवदु्यत्वगेाने व पचरिामकारक होत. अफगाि साम्राज्यातील चवचशष्ट कुल 
पद्धचतमुळे, त्याच्या पुरुषवगािे, स्वाभाचवकपिेि चशस्तबद्ध असलेल्या, लढाऊ टोळ्यात रूपातंर झाले 
हाते. त्यातील सवक मािसे एकसाथ हालिाली करीत. स्वतःबद्दल काहीही चविार न करता, आपल्या 
सवािा, असे मानलेल्या एकाि नेत्याच्या आजे्ञनुसार हालिाली करीत. अशाि प्रकारच्या स्कॉटलडमधील 
डोंगरी लोकाच्या उदाहरिावरून मेकॉलेने चसद्ध केल्याप्रमािे या पठािी लढवययािंी बरोबरी, कोितेही 
भाडोत्री सैन्य वा लष्ट्करी कामासाठी सक्तीने नोंदवनू आिलेले सैन्य, करू शकत नसे. आपल्या बंदुकीच्या 
माऱ्यावरील चनयंत्रि, युद्धाबद्दल चशस्तबद्ध उत्साह, आचि व्यक्तीगत बुद्धीिा सदैव जागरूकतेने उपयोग 
करण्यािे सामर्थ्यक याबाबत पठाि सैचनक हहदुस्थानात आज तर अजोड आहे आचि या सरसपिात तो त्या 
काळीसुद्धा, हकचितही कमी नव्हता. 

 
घराण्या घराण्यामधील वा टोळ्या टोळ्यामधील परस्पर भाडंिे बाजूला सारून, एकंदर अफगाि 

जमातीतील एकचजनसीपिािी व एकीिी जािीव ठेवण्यािी वृत्ती, या लोकामध्ये जागतृ असते. आपल्या 
दीघक इचतहासामध्ये काही वळेीि राजपूत एकत्र आले पि त्याचं्यापेक्षा चकतातरी जास्त वळेा व जास्त 
पचरिामकारकपिे पठािाचं्या चनरचनराळ्या टोळ्या आपल्या समान शत्रूला चवरोध करण्यासाठी एकत्र 
आल्या आहेत. त्याचं्या सबंध जमातीच्या चजव्हाळ्यािा प्रश्न म्हिून त्यानंा आवाहन केले की, अती 
सहजपिे व जलदीने त्यािें सहकायक चमळते. हे पठाि आपल्या चस्त्रयाना फार मान देतात. एखाद्या 
नायकाच्या पत्नीने अडििीत सापडलेला आपला पचत वा मुलगा याचं्या संरक्षिासाठी मदत करण्यास या, 
अशा चवनंतीिे प्रचतक म्हिून, आपला बुरखा, आपल्या जमातीच्या लोकामध्ये चफरचवला तर चतच्या बाजूने 
शस्त्र उिलण्यात माघार घेण्याइतका कोिताही पठाि स्त्रीदाचक्षण्याला पारखा नसे या चशवाय रहािीत ते 
साधे आचि काटक होते. हहदुस्थानच्या सुपीक प्रदेशात स्थायीक होऊन तेथील ऐषआरामामुळे पर्तशअन 
आचि तुकक  लोक नरम बनले होते तसेही ते नरम झाले नव्हते; वा अखेरच्या राजपूत काळातील 
राजपुतापं्रमािे मादक पदाथांच्या व्यसनात गंुतून स्वतःिा नाशही त्यानंी करून घेतलेला नव्हता. 

 
अशा या अफगाि जमातीच्या लष्ट्करी टोळ्यािंा दोषमात्र असा की कोित्याही दीघक मोचहमेिी 

योजना आखून त्यानुसार ती िालचविे आचि त्यासाठी अवश्य ती तयारी करिे हे त्यानंा शक्य नसे. प्रत्यक्ष 
हल्ला झालेल्या युद्धभचूमपासून दूर असले म्हिजे ते दरोडेखोरापेक्षा कोित्याही प्रकारे िागंले नसत. चशवाय 
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व्यवहारिातुयक आचि चवधायक मुत्सदे्दचगरी यातही ते उिे वा अपयशीि असत. हे त्यािें दोष, त्यानंी 
शस्त्रबळाने चमळचवलेला फायदा, आत्मसात व दृढ करून आिखी वाढचवण्याच्या कामात नेहमीि आड 
आलेले आहेत. यािप्रमािे त्याचं्या या राजकीय दोषामुळे, त्यािंी लष्ट्करी उपयुक्तता चनरुपयोगी ठरली 
आहे. म्हिूनि अफगाि हे नेहमीि मोठे किखर व चिवट असे शत्र ू असले तरी, साम्राज्य चनमाते मात्र 
कधीि झाले नाहीत. 

 
§ ६ : रोणहलखांडातील नैसर्शगक गढ्या व रोणहल्याांची कारभारवयवस्था 

 
रोचहलखंडात वसाहत केलेल्या अफगािाना दोन मोठे मौचलक स्थाचनक फायदे होते. त्यािंी 

बळकट ठािी बाबंूच्या दाट, स्वाभाचवक कंुपिानी वढेलेली असून त्या दाट पट्ट्ट्यामधून कोितेही घोडदळ 
वा तोफखाना पथक आत चशरू शकत नसे. त्यातून पायदळ पथकानाही यायिे झाले तरी, मुद्दाम बाबं ूतोडून 
तयार केलेल्या पायवाटेनेि येिे शक्य होई. या भागातील हे बाबंिेू मेढे कोट, पुढे १८५७ च्या ‘‘चशपायाचं्या 
उठावा’’ नंतरही (ले. बंडानंतरही) काही काळ कायमि राचहले. दुसरी मौचलक फायद्यािी पचरस्स्थती 
म्हिजे त्याचं्या या प्रदेशाच्या उत्तर सरहद्दीला लागूनि असलेला व टेकड्यािंा बनलेला तराई नावािा 
भपूट्टा. सालवक्षाचं्या दाट जंगलानी व प्रािघातक साथींच्या रोगानी व्यापलेला हा दलदलीिा पट्टा होता. 
मदैानावरील लढ्यात जर एखादा पराभव झालाि तर या पट्ट्ट्यामध्ये त्यानंा सुरचक्षने जागा चमळे. असले हे 
नैसर्तगक अडथळे ओलाडूंन अथवा इथल्या हवते फार काळ चटकाव धरून कोिताही शत्र ूत्यािंा पाठलाग 
करू शकत नसे. 

 
अफगाि जमातीपैकी इतर टोळ्यापं्रमािेि, रोचहले हेसुद्धा क्रौयक [अहमदखान बंगशने अलाहाबाद चकल्ल्याला 

घातलेल्या अपयशी वेढ्यािे (जानेवारी-एचप्रल १७५१) अखेरी, त्याच्या अफगाि चशपायानंी, काहीही सरंक्षि नसलेल्या आचि काहीही त्रास न 
देिाऱ्या अशा अलाहाबाद शहराला आग लावली ती खुल्दाबाद दरवाज्यापासून ते चकन्याच्या पायर्थ्यापयंत. ते शहर लुटले आचि उच्च पदस्थ व 
उच्चकुलीन ४००० चस्त्रया बरोबर नेऊन आपल्या कैदेत ठेवल्या. शखे अफझल अलाहाबादीिा ‘दाइरा’ आचि महल्ला दचरयाबाद या दोनि वसाहती 
या क्रौयातून त्यानी वगळल्या आचि यािे कारि त्यातील रचहवासी अफगाि होते हे होय. [चसयार (३) ३४].] सूडबुद्धी आचि 
चवर्श्ासघात या दुगूकिापासून, व्यक्तीिा संबंध येईल तेव्हा मुक्त नव्हते. पि ‘राज्यकते’ या दृष्टीने याबाबत 
स्स्थती वगेळी होती. ‘राज्यकते’ म्हिून असतील तेव्हा, सोन्यािी अंडी देिारी कोंबडी मारण्यामध्ये काही 
शहािपिा नाही हे त्याचं्या लक्षात असे. अनचधकृत लोकाकडून होिाऱ्या जुलमापासून, आपल्या ताब्यातील 
प्रदेशामधील शतेकरी व व्यापारी यािें संरक्षि ते करीत आचि फक्त आपिि वसूल करावा म्हिून राखून 
ठेवलेल्या प्रदेशात कोिी इतर लुटारू येतील तर त्यानंा हाकलून देण्यास ते उत्सुक असत. याबाबतीत 
मराठ्याशंी तुलना केली तर या अफगािामध्ये, सन्माननीय वगेळेपिा चदसून येतो. मराठे आले की 
प्रजेकडून िौथ उकळीत आचि चनघून जात. ज्या प्रजेला, िौथ वसुली करून त्यानी लुबाडले आहे, 
ज्याचं्यावरील चनत्यािा प्रस्थाचपत राज्यकारभार त्यानी उधळून लावला आहे, त्या प्रजेिे संरक्षि 
करण्याच्या नैचतक जबाबदारीिी जािीवही न ठेवता ते चनघून जात. रोचहले नायक यापेक्षा वगेळे होते. 
आपल्या प्रातंातील महसूल गोळा करण्यािे काम आपल्या हहदु मुख्याचधकाऱ्याकडे—चदवािाकडे—आचि 
आपल्या कौटंुचबक जमाखिक व पत्रव्यवहार हहदु सेके्रटरीकडे—मुन्शीकडे—ते सोपवीत. हे अचधकारी 
सामान्यतः, व्यवहाराबाबत अचतशय कायकक्षम आचि आपल्या धन्याच्या चहतसबंंधाबाबत चवर्श्ासू असत. 
पचरिामतः एखादा प्रदेश हजकून आपल्या राज्याला जोडण्यािी दाडंगाईिी, हहसक कृती एकदा संपली की 
नंतर मात्र राज्यकते आचि प्रजा या दोघािंीही त्याचं्या राज्यात भरभराट होई. [मद्रासिा एक मुलकी नोकर (चसस्व्हल 
सव्हंट जॉजक फॉस्टकर हा एक ‘‘जॉर्तजअन व्यापारी’’ या चमशाने रोचहलखंडात प्रवास करीत होता, त्यावेळी त्याने फेिुवारी १७८३ मध्ये चलचहले आहे ते 
असे.... ‘‘आपल्या राज्यकारभाराच्या चहतावह पद्धचतमुळे रोचहल्यानंी आपल्या प्रदेशात समृद्धी आचि आपल्याबद्दल आदर, ही चनमाि केली 
आहेत........ देश दाट वस्तीिा आचि सपंन्न बनचवला आहे.’’.... आचि तो पुन्हा चलचहतो...... ‘‘या नायकाच्या (फैजुल्लाखानाच्या) सवकि प्रदेशात, 
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शतेीला उत्तजेन चदल्यामुळे आचि उद्योगी राज्यकत्याकडून चमळालेल्या मदतीमुळे िागंले फायदे झाल्यािे चदसून येते. भोवताली खूपि पसरलेली 
धान्यशतेी असलेली दाट वस्तीिी खडी, या प्रदेशात सगळीकडे चदसतात.’’ [प्रवास, (१) ९८-९९]. ] 

 
§ ७ : अणलमहमद रोणहल्याणवरुद्ध बादशहाची मोहीम 

 
१७४४ मध्ये सफ्दरजंगाला बादशहाने चमर-आचतष या पदावर नेमले होते. [प्रकरि १ § चवभाग १६ पहा.] 

यावळेी चनजाम-उल-मुल्क हा शाही सैन्याच्या प्रमुख पदावर–चमरबक्षी या पदावर–होता पि प्रत्यक्षात तो 
नामधारी मुख्यि होता. चदल्लीत न रहाता तो दूर दचक्षिेत १७४० सालापासूनि रहात असून त्याने आपला 
मुलगा गाझी-उद्-चदन पचहला याला दरबारातील आपला प्रचतचनधी म्हिून ठेवले होते हेि यािे कारि 
होते. या पचरस्स्थतीत चमर-अचतश या पदामुळे सफ्दरजंग हाि, शाही सैन्यािा प्रत्यक्षात कायककारी प्रमुख 
झाला. या पदावर आल्यावर लष्ट्करी कीती चमळचवण्याच्या उदे्दशाने, त्याने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली एक 
मोचहम काढण्यािी योजना आखली. चदल्ली येथे विकस्व चमळचवण्याच्या आपल्या मागातील सपक म्हिजे 
रोचहले खंडातील अफगाि होत. असे त्याला वाटे. यामुळे अचलमहमद रोचहल्याला लगाम घालण्यासाठी, 
युद्ध करावयाला मंजुरी देण्याबाबत, त्याने बादशहािे मन वळचवले. या मंजुरीबाबत वजीरािा [यावेळी कम्रचूद्दन 
हा वजीर होता. पहा :–प्रकरि १ § १४ § १६.]– सल्ला घेतला नव्हता कारि तो, बंडखोर रोचहला अचलमहमद यािाि 
पक्षपाती होता. असे लोकामध्ये उघडउघड मानले जात असून चशवाय वैवाचहक संबंधातून तो त्यािा 
नातेवाईकही होता. पि हे युद्ध एकदा सुरू झाल्यावर सभ्यता वा उचित व्यवहार या दृष्टीने, बादशहाने 
मंजूर केलेल्या या मोचहमेमध्ये गैरहजर रहािे वजीराला शक्य नव्हते. या पचरस्स्थतीत त्यािे विकस्व 
टाळण्यासाठी, या स्वारीिा औपिाचरक व दशकनी प्रमुख म्हिून, सफ्दरजंगाने बादशहालाि बरोबर घेतले. 
[आशब (२) ४२६]. 

 
महमदशहाच्या या रोचहला मोचहमेमुळे (१७४५) शाही सरकारािा गाभाि पूिकपिे सडलेला आहे 

आचि त्यािी लष्ट्करी यंत्रिाही चनरुपयोगी बनलेली आहे हे वास्तव उघडे पडले. हे युद्ध शकेडो लढायात 
जय चमळवीत आलेले, कसलेले सैन्य बरोबर घेऊन येिाऱ्या, नाचदरशहासारख्या एखाद्या परक्या स्वारी 
करिाराबरोबर नव्हते, की एखाद्या मोठ्या, सरंजामशाहीतील अचमराच्या, व्यवस्स्थत रिना केलेल्या 
सैन्याचवरुद्धही नव्हते. ते एका लहानशा बंडखोराचवरुद्ध होते. चशवाय हा बंडखोर तर प्रथम, भाडोत्री 
सैचनकाचं्या टोळ्यापंैकी एक अशा रीतीने आपले जीवन सुरू केलेला साधा चशपाई असून, आजही स्वतःच्या 
जमातीपकैी खेडुत सैचनकािंाि फक्त पाहठबा असलेला असाि होता [‘‘यावेळी बादशहािी मानखंडना झाली ती, त्याचं्या 
सरदारानंा, काही थोड्याि खेड्यावरील या तालुकदारािाही मोड करता आला नाही म्हिून!’’ आनंदराम पृ. २५५.]. 

 
तरीही या मोचहमेवर, खुद्द बादशहा त्यािा वजीर आचि स्वतः मुख्य सेनापचत-चमरबक्षी—अशाचं्या 

नेतृत्वाखाली साम्राज्यािे सवक सैन्य चनघाले. ही मोहीम तीन मचहने िालूनही त्यातून यश चमळाले तेही 
नुसतेि वरवरिे आचि क्षचिक होते. चशवाय ते सामर्थ्याच्या जोरावर चमळचवण्यापेक्षा शत्रूिे मन वळवनूि 
मुख्यतः चमळचवले होते. या वळेच्या नेत्याना िेतचविारा त्याचं्यामधील अंधस्वाथक आचि अक्कलशून्य वडेा 
मत्सर, हे त्यािें दुगुकि, स्पष्ट चदसून आले. चशवाय अचधकाऱ्यासकट सवकि थरातील सैचनकामध्ये असलेले 
ऐषआरामाबद्दल लाचजरवािे पे्रम व आपल्या कतकव्याच्या जाचिविेा संपूिक अभाव, असे दुगुकिही, या 
मोचहमेमुळे सवांच्या नजरेसमोर उघडे पडले. या वास्तवािी माचहती पुढील चपढ्यासाठी चिरस्थायी करून 
ठेवण्यािे काम केले आहे ते, ‘‘आनंदराम मुखचलस’’ याने रसभचरत शलैीत चलचहलेल्या या मोचहमेच्या 
‘दैनंचदनीने’. (Diary of the expedition.)  
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ही मोचहम चदल्लीपासून दोआबामध्ये फक्त १२० मलैािंीि होती. चतच्यामध्ये साम्राज्यािी सवक 
लष्ट्करी शक्ती सामील झाली होती आचि क्वचित व दूर अंतरावर होिारे तोफािें आवाज याचशवाय अन्य 
प्रत्यक्ष लढाईही नव्हती. पि असे हे क्वचित व लाबंनू ऐकू येिारे तोफािें आवाजही या मोचहमेच्या प्रमुखािी 
झोप उडवीत! अशा या मोचहमेतील मामुली हालअपेष्टाबंाबत, मोचहमेच्या मुख्यािी—उच्चपदस्थ खादाड 
शौचकनािी-करुिाजनक चवव्हळिी ऐकली की, हसाव ेका रडाव ेहे आपल्याला कळत नाही! इतर अमीर-
उमराव—सरदार हेही अशा बादशहाइतकेि नाजूक आचि मनाने दुबकल होते. अशा राज्यकत्यांच्या 
नेतृत्वाखालील सम्राज्याने अस्स्तत्वात रहाण्यािा आपला हक्क आधीि गमावला होता. या युद्धािी एकूि 
व्यवस्था व नेतृत्व, सफ्दरजंगाकडे, त्याच्या चवशषे अखत्यारीतील कामचगरी म्हिून सोपचवलेली असून, हे 
युद्ध त्याच्याि सल्ल्यानुसार, आचि ते वचजराच्या धोरिाचवरुद्ध असूनही, हाती घेतले होते. यामुळे 
आरंभापासूनि वजीर आपल्या तंबूत एकटाि, दुमुकखलेल्या स्स्थतीत हकवा आपल्या प्रचतस्पध्याला येिाऱ्या 
अडििी व त्यािी होत असलेली गडबड, धादंल आचि चपछेहाट, फक्त याति आनंद मानीत बाजूला राहू 
लागला. 

 
१५ फेिुवारी १७४५ ला, चदल्ली सोडल्यावर महमदशहाने, चतच्याि पचरसरात ‘लोिी’ (Loni) 

येथील ‘फऱ्हात-अफझा’ बागेत १८ चदवस फुकट घालचवले (चदल्लीच्या पूवेस, नदीपलीकडे.) उत्तर दोआब 
(गंगा-यमुनेिा) भागातील भयानक उन्हाळा जवळ येत होता. या उन्हाळ्याबरोबर वाळूिी वादळे, िटके 
देऊन फोड आििारे उष्ट्ि वारे आचि कोरडे पडिारे पािवठे, या अडििी येिार होत्या, तरीही 
ठरचवलेल्या चठकािापयंत पोहोिून हाती घेतलेली मोहीम झटपट संपचवण्यासाठी काहीही प्रयत्न 
मोचहमचनयंत्रकानी केले नाहीत. प्रत्यक्ष मोचहमेवर चनघण्याला त्याने, ५ मािकपयंत सुरवात केलीि नाही. ५ 
मािकला खरी सुरवात केल्यावरही या सैन्याने नव्हे, तंबू िालत्याहलत्या या शहराने, सावकाश रमत- गमत 
आचि कंटाळवािे असे कूि िालचवले. वाटेत वरिेवर व दीघक मुक्काम करीत करीत शवेटी एकदा १४ मेला, 
म्हिजे प्रथम चदल्ली सोडल्यापासून पूिक ३ मचहन्यानी, बानगढ या शत्रूच्या बळकट चठकािापासून सुमारे 
आठ मलैावर, बादशहािी स्वारी येऊन पोहोिली! हे चठकाि तर, सपाट मदैानावरून सरळ रेषेत येिाऱ्या 
रस्त्याने चदल्लीपासून फक्त ११० मलैावर असून, ओलाडंता येण्यास कठीि अशी एकही नदी वाटेत नव्हती! 
अशी ही शाही मोचहमेिी वाटिाल होती! 

 
या मोचहमेत शत्रूचवरुद्ध सैन्याने दाखचवलेली आपली गुिवत्ताही, या शाही थाटात िाललेल्या 

मोचहमेला शोभण्यासारखीि होती! ही गोष्ट ‘‘आनंदरामाने’’ चलहून ठेवलेल्या दैनंचदनीवरून वारंवार 
सोदाहरि चदसून येते. ही उदाहरिे पहा : 

 
‘‘३ मे..... आज चदवसभर सोसाट्यािा वारा वहात आहे. छाविीतील अनेक लोक, चनरचनराळी 

चनचमते्त काढून गुपिूप चदल्लीला गेले.’’ (प.ृ २४५) 
 
‘‘१६ मे.... बानगढवर हल्ला करण्यासाठी, काईमजंग (Qaimjang), घोड्यावरून चनघतो पि ३ 

मलै वाटिाल झाली नाही तोि वाटेत एका झाडीत थाबंला, नंतर गाड्या पाचहजेत म्हिून, सूयास्तापूवीि, 
छाविीत परत आला. या काळात चिलखते घातलेल्या त्याच्या सैचनकाचं्या अंगािी, उष्ट्ितेमुळे आचि पािी 
न चमळाल्याने लाही लाही झाली आचि त्यावर फोड उठले.’’ [हेही पहा व तुलना करा :... ‘‘खंदकातील सैचनक धुळीने 
इतके भरले होते की ते सनं्याश्याचं्या जर्थ्याप्रमािे चदसत होते. १९ मे’’ (पृ. २५६).] (प.ृ २५३). 
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‘‘१८ मे : शाही सैन्यातील सेनापती, छाविी बाहेर बानगढच्या चदशनेे थोड्या अंतरावरील 
मदानापयंत कूि करतात, तेथे थाबंतात, चवहीरी खितात, तोफािें मोिे उभे करतात, बानगढवर तोफा 
डागतात—. पि यातून काहीही साधले नाही. अथाति, युद्धाच्या दृष्टीने खरोखरी काही कायक कराव ेअसे 
या सरदाराचं्या मनाति नव्हते हे उघड आहे.’’ (पृ. २५५).  

 
‘‘२० मे. (शाही छाविीच्या समोरि) सुमारे दोन मलैावर खंदक खिले. बानगढबरोबर गोळागोळी 

झाली. सायंकाळी खंदकाजवळील आपल्या तंबूत सरदारानंी माघार घेतली.’’ (पृ. २५७). 
 

§ ८ : रोणहला नायकाबरोबर तह करणयात आला 
 
२० मे रोजी रात्री, शत्रूनी हल्ला करण्यािा प्रयत्न केला पि तो बादशाही तोफखान्याने परतवनू 

लावला. तथाचप आता एखाद्या मचहन्याभराति पावसाळा सुरू होण्यािी अपेक्षा होती. त्यावळेी नद्यानंा पूर 
येऊन बादशाही छाविीिा अन्नपुरवठाि तुटिार होता आचि बानगढला तर अद्याप स्पशकही झाला नव्हता वा 
काहीि धक्का वसला नव्हता. या पचरस्स्थतीत, आपल्या राजधानीकडे लवकर परतता याव े म्हिून 
अचलमहमदबरोबर तह घडवनू आिावा असे, वचजराने बादशहािे मन वळचवले. रोचहल्याचं्या नायकाने, 
आपि बळकावनू घेतलेल्या लष्ट्करी जहाचगरी, बादशहाच्या नव्या अचधकाऱ्याच्या (फरीद-उन्-चदन- 
खान,–मुरादाबादेिा शखे अजमतुल्लाखान, यािा मुलगा–) ताब्यात देण्यािे आचि बानगढिी तटबंदी 
पाडून टाकण्यािे मान्य केले (२३ मे). यानंतर काही काळानेि या रोचहला नायकाला, िार हजारी मनसब 
देऊन, बादशहािा सरहहद येथील फौजदार म्हिून, चतकडे पाठचवले. पि त्याच्या चनष्ठबेाबत जामीन 
म्हिून त्याच्या दोन मुलानंा मात्र दरबारात ठेवनू घेण्यात आले. 

 
या व्यवस्थेनंतर लगेि, या लज्जास्पद मोचहमेवरून, बादशहा आचि त्याच्या सैन्याने चदल्लीला 

परतण्यासाठी घाईने प्रवास सुरू केला. या परतीच्या प्रवासात, त्यानी मोचहमेवर पुढे जातेवळेच्या 
प्रवासापेक्षाही जास्त हाल सोसले ते वादळी वारे, मोठा पाऊस, चिखलाने भरलेले रस्ते आचि पुराने भरून 
वहािाऱ्या नद्या याचं्यामुळे! या परतीच्या प्रवासाला २५ चदवस लागले. 

 
§ ९ : रोणहलखांडातून बादशाही सत्तचेे उच्चाटन 

 
फरुखाबादेिा अचधपती महमदखान बंगश १७४३ मध्ये मृत्यू पावला आचि त्याच्या तख्तावर त्यािा 

वडील मुलगा काइमखान (Qiam Khan) हा बसला. हा काइमखान उत्तम सैचनक असून चखलाडू वृत्तीिाही 
होता पि महत्त्वाकाकं्षी जीवन जगण्याच्या दृष्टीने पाचहल्यास धार्तमक वृत्तीच्या आहारी, नको इतका तो 
गेलेला होता. चशवाय बंगश घराण्यातील ‘नायक’ हे बादशाही सरकारिे, बऱ्यापकैी राजचनष्ठा असलेले 
नोकर असून शाही सरदारामध्ये, त्यानंा कायदेशीर स्थानही होते. रोचहल्यािा पुढारी अचलमहमद हा मात्र 
अशा बंगश जहाचगरदारापेक्षा, याबाबत चनराळाि होता. रोचहल्याचं्या तुलनेने बंगशािंी सत्ता अचधक मान्यता 
असलेली होती, त्याचं्या प्रदेशात अचधक स्थयैक होते आचि त्यािंा महसूल अचधक वक्तशीर होता. यामुळे 
काइमखानाने चदल्ली दरबाराला काहीही त्रास चदला नाही उलट त्याला चनष्ठापूवकक बऱ्याि वळेा मदतही 
केली, आचि तो चजवतं असेतोपयंत फरुखाबाद चजल्हा शातं राचहला. 
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अचलमहमद याने बळकावनू घेतलेली खुद्द रोचहलखंडामधील सत्ता, त्याला मे १७४५ मध्ये 
बादशहाने केलेल्या क्षमेच्या अटीनुसार, रद्द करण्यात आली होती. त्याने पूवी जबरदस्तीने घेतलेल्या 
जहाचगरी त्याचं्या आधीच्या कायदेशीर मालकािें ताब्यात द्याव्यात असे हुकूम चदलेले होते. पि असे हुकूम 
देण्यािे काम, ते प्रत्यक्ष अमलात आिण्यापेक्षा सहज करता आले. अचलमहमद खोडसाळ कारवाया करीत 
असलेल्या प्रदेशातून, आता त्यालाि दूर करून प्रथम काही मचहने चदल्लीला थाबंवनू ठेवले होते. पुढे त्याला 
सरहहदिा फौजदार म्हिून चतकडे दूर पाठचवले आचि यािबरोबर त्याच्या िागंल्या वतकिुकीिे जामीन 
म्हिून त्याच्या दोघा प्रौढ मुलानंा दरबाराति ठेवनू घेतले, हे सवक खरे पि यामुळे एका बलाढ्य, सत्ता 
बळकाविाऱ्या व्यक्तीच्या कारभाराऐवजी रोचहलखंडामध्ये अराजक मात्र पसरले. यावळेी बरीलीमध्ये 
‘‘चसयार-उल् -मुताख्खरीन’’ िा लेखक स्वतः हजर होता. त्याने या गं्रथात वरील संदभात नमूद केले आहे 
की—‘‘हजारो अफगाि लोक तेथे रहात होते. तेथे आपले पाय एकदा रोवल्यावर ते तेथील जचमनीिे 
मालकि बनले आचि त्यानंी दुसऱ्या कोिालाही त्या भागावर सत्ता िालचविे व कारभार करिे अशक्य 
केले.’’ [चसयार-उल् -मुताख्खरीन, (३) २०]. 

 
बरीली आचि इतर १७ महाल हे जहागीर म्हिून पूवी चनजामाला चदले होते; पि या भागात 

अफगाि लोकािें विकस्व चनमाि झाल्यामुळे आता बराि काळ चनजामाच्या ताब्यातून ते चनसटले होते. 
चनजामािा मोठा मुलगा गाचझउद्दीन चफरुझजंग हा, यावळेी चदल्लीच्या दरबारात त्यािा प्रचतचनधी म्हिनू 
होता. त्याने चहदायत अचलखान (चसयारच्या लेखकािा चपता) याला या जहाचगरीिा व्यवस्थापक म्हिून 
१७४६ मध्ये पाठचवले. या नव्या महसूल अचधकाऱ्याच्या हाती असलेली साधने फार अपुरी असून, त्याने ज्या 
प्रजेवर अचधकार िालवावयािा होता ती अफगाि प्रजा मात्र संख्येने मोठी आचि वृत्तीने बंडखोर होती. 
यामुळे या नव्या अचधकाऱ्यािे चनयोचजत काम अचतशय अवघड होते. यािवळेी या भागामध्ये, हीि जहागीर, 
पूवीि ज्याला चदली होती अशीही एक व्यक्ती असून ती स्वाभाचवकि रोचहल्यािंी शत्रूि होती. पि चतिा या 
नव्या अचधकाऱ्यालाही, एक प्रचतस्पधी म्हिून, मत्सरामुळे चवरोधि होता. (भा. ही व्यक्ती म्हिजे कुत्व-
उद्-चदन ही होय.... यािी माचहती पुढील पचरच्छेदात आहे). या आिखी एका वास्तवामुळे, चहदायत या 
नव्या अचधकाऱ्यािे स्थान जास्ति गंुतागंुतीिे झाले होते. 

 
लखनौच्या शखेजादा कुटंुबापैकी, शखे अझमतुल्लाखान याने फरुखचसयारच्या कारकीदीपासून ते 

१७३७ मध्ये आपला मृत्य ूहोईपयंत, शाही दरबाराने नेमलेला, रोचहलखंडािा फौजदार म्हिून काम केलेले 
होते. मुरादाबाद येथे त्यािे मुख्य ठािे असे. या मुदतीतील काही काळ, त्यािा मोठा मुलगा—मुइन-उद्-
चदन—याने बरीलीिा फौजदारी–न्यायाधीश (मचॅजस्रटे) म्हिून काम केले होते. अचलमहमद रोचहल्याने, 
आपल्या तरुिपिी, म्हिजे, तो फारसा कोिाला माहीत नव्हता अशा वळेी या दोन्हीही शखे अचधकाऱ्याचं्या 
वैयस्क्तक सत्य-पथकात ‘जमादार’ या छोट्याशा पदावर राहून, त्यािंी नोकरी केली होती. अजमतुल्लाच्या 
मृत्यूनंतर रोचहलखंडािा प्रमुख शासक (गव्हनकर-फौजदार) हे पद त्याच्या कुटंुबातून जाऊन ते प्रथम चमर 
अहमदखान या दुसऱ्याि व्यक्तीकडे आचि नंतर अचलमहमद याकडे गेले. (भा. हेि प्रकरि § ४ पहा). 
पुढे १७४५ मध्ये अचलमहमदाला काढून टाकल्यावर हे पद पुन्हा अजमतुल्लाच्या कुटंुबात, त्यािाि दुसरा 
मुलगा फचरद्-उद् -चदन याच्याकडे देण्यात आले. पुढे चहदायत अचलखानाला बरीलीिा शासक म्हिनू 
गाचझउचद्दनाने पाठचवले त्यावळेी फरीदिा पुतण्या (मुइन या पचहल्या मुलािा मुलगा असावा) शखे कुत्व-
उद्-चदन मुरादाबादेपासून १३ मलैावर असलेल्या ‘‘िाजलाइत’’ (Chajlait) [चसयार (३) २१ मध्ये या नावािे स्पेचलग 
(विकचवन्यास) - Chachhat – ‘‘िछात’’ असे वापरले आहे, हे िूक होय असे मला वाटते. इमाद ३५ प्रमािे याच्या कुटंुबािे घर ‘‘अमेथी’’ Amethi 
(औधमघील सुलतानपूर चजल्यात) येथे होते.] या आपल्या मातीच्या चकल्ल्यात, मोठ्या दाचरद्र्यात रहात होता. हा भाग 
बळकाचविारा रोचहला आता बाजूला झाल्यामुळे हे के्षत्र उघडे पडले होते. या पचरस्स्थतीत आपल्या 
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कुटंुबािी पूवी असलेली वतनदारी आचि विकस्व परत चमळवाव े अशी त्यािी महत्त्वाकाकं्षा होती. म्हिून 
चहदायत अली, बरीलीला आल्यावर कुत्वने त्याच्या कामात अडथळे आिले. पि चहदायत मोठ्या िातुयाने 
वागला; त्याने सामर्थ्यक व डावपेि दोन्हीही उपयोगात आिली आचि िाजलाइतच्या छोट्या चकल्ल्याला 
वढेा घालून कुत्वला वश करून घेतले. यािबरोबर रोचहला जमातीच्या लोकावंर ताबा ठेवता यावा म्हिून 
त्याने चनरचनराळ्या खेड्यातील त्याचं्या प्रमुख नेत्यानाही आपल्या नोकरीत घेतले. यातून तयार केलेल्या 
पूरक सैचनकी तुकड्यािंा प्रमुख, चपर अहमद रोचहला (अफगािािंा एक चपरजादा) हा होता. पि लवकरि 
हा चपरजादा आपल्याला नोकरीवर ठेविाऱ्या मालकावर उलटला. तो कडवा सुन्नी आचि चहदायत अली हा 
चशया होता, हे यािे अंशतः कारि होते. चपर-अहमदाच्या हाताखाली यावळेी १७०० लोकािें पथक होते. 
चहदायताशी झालेल्या पचहल्याि िकमकीत त्यािा चहदायतने पराभव केला हे खरे पि हे पथक, बरीलीच्या 
या नव्या अचधकाऱ्याला-चहदायतला सतत चवरोध करिाऱ्या अफगाि सैन्यािे बीजि होते असे लवकरि 
चसद्ध झाले. 

 
चहदायतने या पथकािा जरी प्रथम पराभव केला तरी, पुढे १७४८ ज्या आरंभी पचरस्स्थती त्याच्यावर 

उलटली. अब्दालीने लाहोर हजकले असून, चदल्लीवर िाल करून येण्यािा त्यािा चविार आहे अशी, 
पचहलीि बातमी चमळाल्याबरोबर, अचलमहमद रोचहला याने सरहहदमधील आपली अचधकारािी जागा 
सोडली [(G.I.R.) गु-इ-र २४ यामध्ये अचधकारपद सोडून जाण्याच्या या घटनेबाबत, सयुंस्क्तक वाटेल असे कारि देण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
त्यानसार अचलमहमद, अब्दालीला चमळेल, तेव्हा अशी सभंाव्य घटना आधीि थाबंवावी म्हिून बादशहानेि त्यािी कटेहारला गव्हनकरपदावर 
नेमिूक करून त्याला चतकडे पाठवनू चदले.] (फेिुवारीच्या मध्याला) आचि आपले सवकच्या सवक अफगाि सैन्य बरोबर 
घेऊन तो रोचहला खंडाला परतला. लगेि तेथील त्याच्या टोळीवाल्यानंी आपले नागंर बाजूला सारले, 
आपल्या तोड्याच्या बंदुका हाती घेतल्या आचि हजारोनी येऊन, ते त्याला चमळाले. या मोठ्या बलाढ्य 
सैन्याच्या सहाययाने त्याने मचहन्याभरात, कायदेशीरपिे नेमलेल्या जहाचगरदाराचं्या अचधकाऱ्याना या 
चजल्यातून हाकलून चदले, आपली सत्ता पुन्हा स्थाचपली; आपले मचॅजस्रेट (कोतवाल) पुन्हा नेमले आचि 
गंगानदी ओलाडूंन चबजनोर व मुरादाबाद चजल्यातही प्रवशे केला. 

 
अशा रीतीने सबंध राष्ट्रानेि [रोचहलखंड हे अफगािािें राष्ट्रि हा अथक येथे अचभपे्रत आहे. रोचहलखंडात अफगाि जमाती 

चपढ्यान् चपढ्या स्थायीक झाल्या होत्या. त्यािंी सखं्याही मोठी होती व ते स्थाचनक सत्ताधारीही होते. या दृष्टीने रोचहलखंड हे त्यािे राष्ट्र असे 
लेखकाने सुिचवले आहे.] शस्त्र उगारल्यामुळे, त्याच्याचवरुद्ध चहदायत अलीला चटकाव धरता आला नाही. 
बरीलीपासून वीस मलैावर अचलमहमद िाल करून आला असताना, चहदायतने बाळगलेल्या भाडोत्री 
अफगाि सैचनकानंी त्याच्याि चवरुद्ध उठाव केला. आपल्या पगारािी बाकी चमळचवण्यासाठी त्यानी बरीली 
येथील त्याच्या घराला वढेा घालून त्याला अडकवनू ठेवले. तेव्हा त्याने या सैचनकािंी राचहलेली बाकी 
देऊन टाकली व आपली बहुतेक मालमत्ता सोडून देऊन तो चदल्लीकडे परत चफरला. अशा रीतीने त्याने 
आपली यावळेी सुटका करून घेतली (एचप्रल मध्याला). पि या वळेेपयंत चतकडे बादशहा महमदशहा 
मरि पावला होता, आचि यानंतर नवा बादशहा हसहासनावर स्स्थर होण्यापयंतच्या मध्यंतरात सगळीकडे 
गोंधळ व गैरव्यवस्था चनमाि करिाऱ्या शक्ती मोकाट सुटल्या होत्या. (मुघल साम्राज्यात नवा बादशहा 
गादीवर येण्यािे वळेी असेि घडत असे). यातून ‘‘पूवी कधीही नव्हता इतका वाईट’’ [चसयार (३) २३] 
बेकायदेशीर गोंधळ चनमाि होऊन गंुडचगरी आचि भररस्त्यावर लूटमार, अशी स्स्थती या सवक भागात 
धुमाकूळ घालू लागली. अशा पचरस्स्थतीत, आपि घेतलेली माघारही व्यवस्स्थत पार पाडण्यात चहदायत 
अलीला पुष्ट्कळ अडििींना तोंड द्याव ेलागले. अशा रीतीने १७४५ च्या बािगडवरील बादशाही मोचहमेने 
चमळचवलेले फायदेही १७४८ मध्ये मचहन्याभराति नाहीसे झाले.  
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प्रकरि णतसरे 
 

बांगाल, णबहार आणि ओणरसामध्ये मराठ्ाांच्या स्वाऱ्या— १७४६ पयंत  

 
§ १ : मुघल साम्राज्यावर मराठ्ाांचे वचभस्व कसे वाढत गेले 

 
मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली तेव्हा चनमाि झालेल्या संधीिा फायदा हहदुस्थानातील 

कोित्याही लोकापेंक्षा मराठ्यानंा अचधक झाला. औरंगजेबाच्या मृत्यूपूवीि, त्यानंी आपल्या मायभमूीमध्ये 
होिारा मुघल साम्राज्यािा चवस्तार थोपचवला होता आचि चदल्ली सते्तला पराभव मान्य करण्यास भाग पाडले 
होते. या बादशहािे वशंज तर इतके दुबकल होते की, दचक्षिेत गमावलेली त्यािंी सत्ता परत चमळचवण्यासाठी 
काहीही प्रयत्न करिे त्यानंा शक्य नव्हते, इतकेि नव्हे तर उरलीसुरली सत्ता चटकचवण्यासाठी त्यानंा 
फारि फारि कठीि पडत होते. उत्तरकालीन मुघल बादशहािंा व त्याचं्या सैन्यािा नैचतक अधःपात आचि 
पचरिामाचं्या दृष्टीने यापेक्षा काहीही कमी नव्हती अशी चदल्ली येथील अमीर उमरावामधील स्वाथी भाडंिे, 
यामुळे दचक्षिेतील शाही सते्तिा ऱ्हास अचधकि त्वरेने झाला. गुजराथ वा दख्खन यापकैी कोितीही 
सुभेदारी चमळचवण्यासाठी ज्यावळेी उमराव-उमरावामध्ये लढा होई, त्यावळेी, कोिीही हजको, अपचरहायक 
पचरिाम नेहमीि होई तो म्हिजे, तुलनेने मराठ्यािें सामर्थ्यक वाढचवण्यािा. याि काळात म्हिजे 
बंचदवासातून मुक्त होऊन (१७०७) शाहू स्वगृही परत आल्यानंतरच्या काळात, फार मोठ्या अराजकाने, 
अनेक वषे महाराष्ट्रही उध्वस्त होत होता आचि मराठा सरदारामंध्ये पक्षीय मत्सर उफाळत होता. पि 
मुघलशाहीला या पचरस्स्थतीिा काहीही फायदा चमळचवता आला नाही. 

 
पुढे लवकरि शाहूला, त्यािा मुख्य प्रधान, बाळाजी चवर्श्नाथ यािी अलौचकक बुचद्धमत्ता व 

कतकबगारी याच्यामुळे, आपल्या प्रचतस्पध्यावर चवजय चमळचवता आला. एवढेि नव्हे तर या पेशव्यामुळेि 
त्याला आपल्या राज्यावरील व प्रजेवरील प्रत्यक्ष अचधकार वा चनयंत्रि याबाबतही स्थैयक चमळचवता आले. 
याच्यानंतरिा पेशवा–बाळाजीिा मुलगा पचहला बाजीराव–हा एक महत्त्वाकाकं्षी, योजक बुद्धीिा व धाडसी 
सैचनक आचि अचतशय साहसी नेता होता. याच्या कारकीदीत (१७२०–१७४०) मराठ्यानंी गुजराथ, माळवा 
आचि बुंदेलखंड येथील प्रस्थाचपत बादशाही सरकारावर आपले विकस्व बसचवले, चशवाय या काळात 
दख्खनिा सुभा तर मराठ्यानंा देऊन टाकल्यासारखाि झाला. बाजीरावाला मत्सरग्रस्त प्रचतस्पध्यांिा, 
चवशषेतः सेनापती हत्रबकराव दाभाडे आचि सेना साहेबसुभा, रघुजी भोसले यािंा चवरोधही होता.–हे दोघे 
मराठा जातीिे आचि पेशव े िाह्मि होते.–या प्रचतस्पध्याच्या चवरोधामुळे, मराठ्याचं्या राज्यकारभारात 
स्वतःिे विकस्व प्रस्थाचपत करण्यात आचि या िारी (गुजराथ, माळवा, बुंदेलखंड, दख्खन)–सुभ्यावर 
कोिालाही आव्हान देता येिार नाही अशी अबाचधत सत्ता बसचवण्याच्या कामात बाजीरावाला अडथळे 
आले. तथाचप यामुळे झालेली अडिि वा चपछेहाट ही तात्पुरती होती. या प्रचतस्पध्यामधील झगड्यात काही 
काळ यशापयश इकडून चतकडे असे झुकत राचहले आचि उभयतानाही चवघातक अशी रक्तपाती युदे्धही 
झाली. (उदा. दभोईिी लढाई.–या लढाईत १ एचप्रल १७३१ ला दाभाडे मारले गेले–आचि फेिुवारी १७३९ 
मध्ये रघूजी भोसले याचं्याबरोबर झालेली लढाई). पि आपल्या जीवनाच्या अखेरी अखेरी, बाजीरावाला 
स्वतःच्या सामर्थ्याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील सीमा शहािपिाने लक्षात आल्या आचि त्याने प्रचतस्पधी मराठा 
सरदारानंा प्रत्येकािे स्वतंत्र विकस्व के्षत्र सलोख्याने ठरवनू देण्यासाठी मुघल सुभ्यािंी चवभागिी 
करण्याच्या एका योजनेला मान्यता चदली. या चवभागिीच्या मागे उघडि चवचशष्ट हेतू होते प्रत्येक 
सरदाराला त्याच्या विकस्वासाठी चनचित असा स्वतंत्र भाग ठरवनू चमळावा; चशकारीच्या या राखीव कुरिात 
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मनमानेल तसे कर लुटण्यास आचि विकस्व गाजचवण्यास मोकळीक चमळावी; या कामात त्याच्या धन्यािा–
छत्रपतींिा–अन्य कोिी अचधकारी हस्तके्षप करील वा अडथळा आिील अशी चभती राहू नये; असे यात 
प्रमुख हेतू होते. या योजनेनुसार गुजराथ, वऱ्हाड (बेरार) आचि धार, हे सुभे अनुक्रमे दाभाडे, भोसले आचि 
पवार याचं्या कुटंुबाकडे गेले. माळवा व बुंदेलखंड हे प्रातं पेशव्यािंा स्वतःिा राखीव भाग म्हित त्याचं्या 
वाट्याला आले आचि यामुळे त्यानंा चदल्लीच्या दरबारात थेट पोहोिण्यास सोयही चमळाली. मद्रासकडील 
कनाटक सुभ्यािंी लूट अनेक सरदारानंी संयुक्तपिे [या सरदारामंध्ये िाह्मि-मराठे असे सवकि होते.] करावयािी असे 
ठरले. मुघल साम्राज्यािी अशी ही वाटिी हा मराठा सरदाराचं्या दृष्टीने उत्तम मागक होय, या दृष्टीने शाहूनेही 
चतला अंचतम रूप व मंजुरी चदली. 

 
आपल्या धन्यावर व्यवहारातः विकस्व चमळवनू म्हिजेि अप्रत्यक्षपिे धन्यािा-छत्रपतींिा धनी 

होऊन, पेशव्यािें ऐवजी स्वतःि छत्रपतींिा कारभार, साताऱ्यास िालवावा ही रघूजी भोसल्यािंी 
महत्त्वाकाकं्षा होती. पि याबाबत त्यािा पराभव झाला तो बाजीरावीिे अचधक िागंले चशक्षि आचि युद्ध व 
संघटना करण्यामध्ये असलेली जन्मजात अलौचकक बदु्धीमत्ता यामुळे. असा पराभव पत्करावा लागल्यावर 
आपल्या सते्तिा चवस्तार करण्याला त्याला माग मोकळा राचहला तो, त्याच्या नागपूर राज्याच्या ईशान्येला 
आचि पूवेला; म्हिजेि त्याच्या राज्याच्या चतकडील सरहद्दीला लागून असलेली जंगले आचि टेकड्या 
ओलाडूंन पलीकडील बंगाल, चबहार आचि ओचरसा या प्रातंावर हल्ल ेकरण्यािा, स्वाभाचवकि त्याने आता 
हा मागक िोखाळला. याि वेळी त्याला या भागातील नबाबाचं्या अंतःस्थ शत्रूकडून चनमंत्रिेही आली. हे प्रातं 
म्हिजे मुघल साम्राज्याच्या सवांत पूवेकडील सरहद्दीवरिा सुभा असून त्यात अंतःस्थ शत्रूही होते. 
त्याचं्याकडून आलेली ही चनमंत्रिे म्हिजे रघूजीला ईर्श्राने चदलेली संधीि होती. नुकतेि त्याने 
कनाटकात स्वारीिे साहस केले होते. पि त्या भागात लूट जमा करण्याच्या दृष्टीने योग्य नव्हे इतक्या 
मोठ्या संस्थेने लोभी प्रचतस्पधी चशरले असल्याने त्याला या साहसातून काहीही फायदा चमळाला नव्हता. 
पेशव्याचं्या विकस्वाखालील भागातही त्याने छापे घातले होते पि तेही अयशस्वी ठरले होते. या दोन्ही 
अपयशी साहसासाठी झालेल्या खिातून कजािा ढीग उभा राहून त्यात तो डोक्यापयंत बुडाला होता. या 
पचरस्स्थतीतून सुटका करून घेण्यासाठी आता त्याच्यापढेु एकि मागक मोकळा राचहला होता तो म्हिजे 
बंगालिी लूट करिे हा. त्या काळातील बंगालमधील संपत्ती सबंध हहदुस्थानात लोकप्रचसद्ध असून या 
बंगालने आतापयंत मराठ्यानंा िौथही चदलेला नव्हता हेही यामागील कारि होते. 

 
§ २ : बांगाल सुभ्याचे स्वतांत्र राज्यकते-नबाब 

 
औरंगजेबाच्या मृत्यूसमयी (१७०७), मुशीद–कुचलखान (पुढे जाफरखान नाचसचर, नाचसरजंग, 

मुतामन्-उल-मुल्क या आडनावाने ओळखला जािारा) हा बंगालिा डेप्युटी गव्हनकर (नायब नाचझन-
सुभेदारािा दुययम हाताखालिा) आचि ओचरसािा पूिक सुभेदार होता. चशवाय या दोन्हीही प्रातंािंा तो 
‘चदवाि’–मुख्य महसूल अचधकारीही होता. फरूख चसयारनेही तख्तावर बसल्यावर (१७१३) त्याला 
बंगालिा (डेप्युटी) नायब सुभेदार केले आचि पुढे १७१७ मध्ये त्यालाि पूिक सुभेदार म्हिून कायम केले. या 
त्याच्या नेमिूका त्यािे चदवािपद कायम ठेवनू चशवाय आिखी जास्त होत्या. [आधी (१७०७) हीि पदे त्याच्याकडे 
होती असे पचरच्छेदािे सुरुवातीसि आहे म्हिजे फरुखचसयारने बादशहा झाल्यावर याि त्याच्या पदानंा पुन्हा ‘‘शाही मंजुरी’’ चदली असे चदसते 
कदाचित यापूवी ही पदे ‘‘तात्पुरती’’ म्हिून त्याच्याकडे असावीत. चशवाय या उदाहरिावरून यावेळी एखादे सुभेदारपद एखादे डेप्युटी सुभेदारपद 
व चदवािपद अशी अनेक पदे काही वेळा एकालाि देत असे चदसते. ओचरसाबाबतही हीि स्स्थती चदसते.] १७१४ मध्ये अशाि प्रकारे 
ओचरसािी पूिक सुभेदारीही त्याला देण्यात आली. मुर्तशदकुलीिा राज्यकारभार, खंबीर, प्रामाचिक आचि 
कायकक्षम होता. त्याला न्यायािी आवड असून त्याने शातंता व सुव्यवस्था यािंी कडकपिे अंमलबजाविी 
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केली. यामुळे प्रजेमध्ये सुख व समृद्धी यािंी खप वाढ होऊन देशात व्यापारवाढीलाही उते्तजन चमळाले. 
त्याच्या मृत्यूनंतर (३० जून १७२७) दोन्हीही सुभ्याचं्या, त्याच्या अचधकारपदावर त्यािा जावई शुजा-उद्-
चदन महमदखान आला. (त्यािे आडनाव शुजा-उद्-दौला आसद्जंग असे होते-भा. आडनावै चमळालेल्या 
पदव्यावरून वापरली जात असे चदसते. यातूनि चनरचनराळी आडनाव े-Surnames- आली आहेत).–पुढे 
१७३३ च्या सुमारास या दोन्ही प्रातंाचं्या अचधकारपदाबरोबरि आिखी चबहारिे अचधकारपदही बादशहाने 
त्याला चदले. शुजालासुद्धा शातंता व समृद्धी नादंत असलेली कारकीदक उपभोगावयाला चमळाली. [डाक्का 
चवद्यापीठ, बंगालिा इचतहास (२) २३१ आचि ३९९]. 

 
शुजािा मृत्य ू झाल्यावर (१३ मािक १७३९) त्यािा मुलगा सराफ् राज खान (अला-उद्-दौला 

हैदरजंग अशी यािी पदवी होती). हा बंगाल, चबहार व ओचरसािा सुभेदार झाला. पि हा तरूि राज्यकता 
अचतशय चवषयासवत होता. या आसस्क्तत तो गंुतला ते भक्तीभावाच्या सबबीने,—सतत धार्तमक आिार, 
आिरीत रहाण्याच्या चनचमत्ताने, (पूवेकडील देशात अनेक वळेी असेि घडते) आचि सतत धार्तमक 
तत्त्वज्ञानाच्या मागे लागलेल्या लोकाचं्या संगतीत राहण्याच्या सबबीने! या दोन्हींमुळे राज्यकारभारािी 
सतत अवनती होऊ लागली. ही वाईट स्स्थती अचधकि वाईट होऊ लागली ती या नव्या नबाबाने 
अचलवदीखान व त्यािा थोरला भाऊ हाजी अहमद, याचं्याशी मत्सरामुळे शत्रुत्व धरले म्हिून. यापूवीच्या 
दोन्ही कारकीदीत हे दोघेही, कुिाहीपेक्षा जास्त कतकबगार आचि उत्तम प्रकारे सुसज्ज असे अचधकारी होते. 
अचलवदीला आता कळून िुकले की तो, काहीही अडििीत आलेला सापडला की, त्यािा हा नवा 
नालायक धनी, त्याच्या चजवावर आचि प्रचतष्ठेवर हल्ला करील. तेव्हा स्वतःच्या रक्षिासाठी आपिि प्रथम 
प्रहार करावा असे त्याने ठरचवले आचि चवलक्षि कौशल्य व धाडस दाखवनू पाटण्याहून (या चठकािी तो 
दुययम-सुभेदार-डेप्युटी गव्हनकर होता) बंगालवर स्वारी करून तो गेला. या मोचहमेमधील ‘घेरीयािे’ 
लढाईत (१० एचप्रल १७४०) त्याने सराफराजिा पराभव करून त्याला ठार मारले आचि त्याच्या चतन्ही 
प्रातंािें नबाबपद स्वतःकडे घेतले. शस्त्र सामर्थ्याच्या जोरावर केलेल्या या कृतीला, पुढे त्याने भरपूर लाि 
देऊन बादशहाकडून मान्यताही चमळचवली. अशाप्रकारे सामर्थ्याच्या जोरावर त्याने अचधकारपद चहसकावनू 
घेतले. यामुळे त्याच्या या बकेायदेशीर व दाडंगाईच्या कृतीिे अनुकरि करण्यास आचि शाही सरकारला 
उघडउघड धाब्यावर बसचवण्यास, दुसऱ्यानाही उते्तजन चमळाले. आचि यातून बंगालवर अडििींिा पूरि 
येण्याला दरवाजे सताड उघडले गेले [चसयार (२) १०१–१०५]. 

 
§ ३ : अणलवदीखानाने ‘ओणरसा’ कजकला आणि घालणवला; पुन्हा १७४१ मध्ये कजकला 

 
शुजािा जावई ओचरसािा दुययम सुभेदार (डेप्युटी गव्हनकर) रुस्तुमजंग (याला प्रथम मुर्तशदकुली हे 

नाव होते) याला त्यािी पत्नी ददाना बेगम चहने वारंवार टोििी लावनू चति सावत्र भाऊ सराफराज याच्या 
मृत्यूबद्दल सूड घेण्यास उदु्यक्त केले. तेव्हा त्याने बंगालच्या नबाबास ठार करिाऱ्या अचलवदीसारख्या 
राजवध करिाऱ्यािी सत्ता मान्य करण्यास नकार देऊन आपले स्वातंत्र्य जाहीर केले. यानंतरच्या 
चहवाळ्यात बंगाल हजकून घेण्याच्या उदे्दशाने कटकहून बलेसारकडे तो िालून गेला. या संकटास तोंड 
देण्यासाठी आपल्या राजधानीतून अचलवदीही पुढे आला. पुढे कीही आठवडे बलेसारजवळ दोन्हीही सैन्ये 
एकमेकासमोर आपापल्या खंदकात दबा धरून बसली. या काळात फक्त त्याचं्या टेहळ्या तुकड्यामध्ये 
कधी कधी िकमकी होत इतकेि. अखेरी रुस्तुमिा उतावळा जावई बाकर अचल याने ३ मािक १७४१ ला एक 
लढाई घडवनू आिली. त्याने आपले अभेद्य खंदक सोडले, आपला बरािसा तोफखानाही मागेि ठेवला 
आचि फुलवारीच्या मदैानावर येऊन (बलेसार शहराच्या उत्तरेस िार मलै) अचलवदीवर हल्ला केला. 
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यावळेी झालेल्या चनकराच्या लढाईत त्यािी दािादाि होऊन पूिक पराभव झाला. पि समाधानािी गोष्ट 
इतकीि की, यावळेी बंदराजवळि त्याच्या एका चमत्रािे जहाज नागंर टाकून उभे होते. त्यातून रुस्तुमजंग 
मच्छलीपट्टिला पळून गेला. अचलवदीने कटक व्यापले आचि तेथे आपला जावई अहमद (आडनाव : 
महाम्-उद्-दौला-सौलतजंग) यािी आपल्यातफे डेप्युटी सुभेदार म्हिून स्थापना केली. [चसयार (२) 
१०७–१०९; युसुफ २५–३४, करम १६ अ–१८ ब] 

 
पुढे कनाटकमधील मराठ्यानंा पैसे देऊन त्यािंी मदत बाकरअचलने चमळचवली आचि त्यानंा बरोबर 

घेऊन ऑगस्टमध्ये तो ओचरसात परत आला. नंतर त्याने कटकवर अकस्मात हल्ला केला आचि तेथल्या 
नालायक व लोकात अचप्रय झालेल्या डेप्युटी सुभेदाराला व त्याच्या सबधं कुटंुबाला कैद करून या प्रातंािा 
कारभार हाती घेतला. यामुळे अचतशय दुःखी झालेल्या अचलवदीखानाने बलाढ्य सैन्य एकत्र करून पुन्हा 
ओचरसावर िाल केली, तेथे महानदीच्या काठावर बाकरअचलिा पराभव केला [२३, चडसेंबर १७४१ िे ‘‘बंगाल पत्र’’, 
यानुसार ही घटना ‘रायपूर’ येथे घडली आचि ‘चरयाझ’ प.ृ ३३५ नुसार ‘घाट िोप्रा’ येथे घडली. पळून आलेला रुस्तम जंग आचि त्यािे कुटंुब, यािें 
चनजामाने स्वागत केले. [हदीकत-उल-आलम, (२) १७३].]. आपल्या जावयािी मुक्तता केली. आचि बाकरअचल व त्यािे 
मराठा चमत्र यानंा दचक्षिेकडे चपटाळून लावले. (१७४१ चडसेंबरिा आरंभ), [चसयार (२) १११–११४; 
चरयाझ–३१७–३३८]. 

 
दरम्यान अचलवदीच्या राज्यातील दुसऱ्या एका कोपऱ्यात रामगढ (आधुचनक हजारीबाग) या 

जंगली भागािा राजाही–जमीनदार–चशरजोर झाला होता. त्याला ताब्यात ठेवण्यासाठी अचलवदीच्या 
तेथील स्थाचनक अचधकाऱ्याने एक सैन्यपथक पाठचवले होते. यामुळे अथाति त्या जमीनदाराला राग आला 
व त्याने, त्याच्या प्रदेशातून बंगालवर स्वारी करण्यासाठी नागपुरिे मराठे येत असताना त्यानंा काहीही 
चवरोध केला नाही. [चसयार (२) ११६].  

 
§ ४ : मराठ्ाांची पणहली मोहीम, १७४२ 

 
बाकर अचलकडून कटक परत चमळचवल्यानंतर नबाबाने तेथे राज्यकारभारािी घडी पुन्हा 

बसचवण्यात आचि जरूर ती अन्य व्यवस्था करण्यात दोन-तीन मचहने घालचवले. नंतर बंगालकडे परत 
येण्यास तो चनघाला. नुकत्याि झालेल्या युद्धात मयूरभजंच्या राजाने त्याच्याशी वैरभाव दाखचवला 
असल्याने त्याला चशक्षा करावयािी होती. यासाठी बंगालच्या परतीच्या प्रवासात तो बलेसार येथे थाबंला. 
तेथून त्याला आपल्या सैन्याच्या काही तुकड्या मयूरभजं प्रदेशात पाठवावयाच्या होत्या. अशा रीतीने त्याला 
वळे लागला असता वाटेति जयगढ येथे त्याला कळले की, रघूजी भोसल्यानी त्यािा मुख्य प्रधान भास्कर 
राम कोल्हटकर याला बरोबर बलाढ्य सैन्य देऊन बंगालवर स्वारी करण्यास व त्या प्रातंातून िौथ वसूल 
करण्यास पाठचवले आहे. प्रवासात आिखी पुढे आल्यावर मुबारक मंचझल [महमद अंझाम याने, ‘‘प्रवासी’’ माचसक-
अशार (Asharh) १३३८ पृ. ३८२ मध्ये चसद्ध केल्याप्रमािे. या चठकािािे आधुचनक नाव ‘शाचहनबंदी’ (Shahin Bandi) असे आहे. ते हुगळी 
चजल्याच्या आराम बाग उपचवभागात आहे. 

 
मराठा रेकॉडकस-कागदपते्र-यािंा आधार घेऊन ग्रँट डफने [(२) ११] भास्कररावाचं्या *सैन्यािा अंदाज केला आहे. त्यानुसार ते 

१०,००० ते १२,००० होते. चसयार [(२) ११७] प्रमािे ते २५००० होते आचि पसरलेल्या अफवनुेसार हा आकडा तर ४०,००० पयंत फुगचवला होता. 
िंद्रनगर येथील वखारीच्या एका पत्रात अशाि दुसऱ्या अफवेिा आधार घेऊन ही सखं्या ८०,००० अशी चदली आहे. 

 
§ वरील टीपेतील ‘भास्करराव’ व गं्रथातील याि *उपचवभागात चनदेचशलेला ‘भास्करराम’ हे एकि होते.] येथे त्याला आिखी 

बातमी चमळाली की, मराठे आधीि पािेटमधून पुढे गेले असून बरद्वान चजल्यात चशरले आहेत. तेव्हा एक 
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रात्र व चदवस अशी सतत तातडीने िाल करून तो बरद्वानला येऊन पोहोिला आचि शहराबाहेर ‘‘रािी 
तलावाच्या’’ काठावर त्याने आपली छाविी ठेवली (१५ एचप्रल १७४२). [चसयार (२) ११६–११७; युसुफ 
३५–४८; करम १८ ब].  

 
दुसऱ्या चदवशी मोठ्या सकाळीि त्याच्या लक्षात आले की, रात्रीि मराठ्याचं्या िपळ आचि 

सुटसुटीत घोडदळाने (Light Horse) त्याच्या छाविीला संपूिक वढेा घातला आहे. तेव्हा त्याला अचतशय 
आियक वाटले. या घोडदळािी हालिाल व िढाई इतकी जलद आचि गुप्तपिे िालली होती की, 
नबाबाच्या हेरानंा त्याचं्या ठावचठकािाबाबत आचि िढाईच्या रोखाबाबत काहीही बातमी वळेेवर चमळाली 
नाही. अखेर चमळाली ती इतक्या वळेाने की, ही िढाई थोपचवण्यासाठी काहीतरी करता येण्यासारखी वळे 
चनघून गेली होती. 

 
आता अचलवदी अचतशय धोक्याच्या पचरस्स्थतीत सापडला होता. ओचरसा परत हजकल्यावर, 

त्याच्या दृचष्टसमोर दुसरा शत्र ूनसल्याने आपल्या सैन्यापकैी बरेि आपि चनघण्यापूवीि त्याने मुशीदाबादेला 
परत पाठचवले होते. बरद्वानला यावळेी त्याच्याबरोबर फक्त ३००० ते ४००० घोडदळ आचि ४००० ते 
५००० बंदुकधारी पायदळ होते. आलेल्या मराठा पथकानंी या छोट्या सैन्याला तात्काळ वढेा घातला आचि 
एकदाही समोरासमोर लढाईिा धोका न पत्करता त्यािंा अन्नपुरवठा पचरिामकारकपिे तोडला. 
अचलवदीखानािी पथके, घोड्यानंा दािावैरि चमळचवण्यासाठी रोज बाहेर पडत, आचि मराठा पथकाशी 
त्याचं्या िकमकी होत, पि यातून या लढ्यािा काहीही चनिकय लागेना की, त्याला सुटून जाण्यासाठी 
रस्ताही मोकळा करता येईना. अशा रीतीने एक आठवडा गेला. भास्कररावाने स्वतःिे ठािे बरद्वानला 
ठेवले, व नबाबाच्या छाविीभोवतालिा वढेा िालचवण्यास हाताखालील १४ सेनाचधकाऱ्याना (Captains) 
आपल्याबरोबर ठेवले. यािवळेी त्यािे इतर दहा कॅप्टन्स आपापली पथके घेऊन भोवतालच्या प्रदेशात 
सगळीकडे हहडून दूरदूर अतंरापयंतिी खेडी लुटू लागले. पचरिामतः कोिाही धान्य व्यापाऱ्याला बंगाल-
नबाबाच्या छाविीपयंत पोहोिता येईना. यािबरोबर बरद्वान भोवतालिा धान्य पुरवठा करिाऱ्या सवक 
कें द्रािंाहंी मराठ्यानंी नाश केला. [मराठ्याचं्या मोचहमािंी मी (लेखक) चलचहलेली हकीगत ही मुख्यतः चसयार (२) ११ ६–१९०, यावर 
आधारलेली आहे. तथाचप त्यामध्ये, सचलमुल्ला याचं्या ‘तारीख-इ-बंगाल’ वरून काहंी भरही घातली आहे. (या ‘तारीख’ बाबत I. O. L. इंचडया 
ऑफीस लायिरी हस्तचलचखत २९९५ वापरले आहे. यािे कारि असे की, या ‘तारीख’िे F. Gladwin /एफ्. ग्लॅडचवन, याने केलेले भाषातंर, जास्त 
सचंक्षप्त असून त्यात िुकीिे पाठभेद आहेत आचि काहंी िुकीिी भाषातंरेही आहेत. ग्लॅडचवन याने केलेल्या भाषातंरािे नाव ‘‘बंगालमधील 
घडामोडींिे विकन’’ ‘Narrative of Transactions in Bengal’ असे आहे. चसयारवर आधारलेल्या माचहतीत मी काही भरही घातली असून काही 
दुरुस्त्याही केल्या आहेत. त्या ‘मराठी रेकॉडक’ (S. P. D.-पेशव ेदप्तरातील चनवडक कागदपते्र) व इंग्रज आचि फ्रें ि याचं्या वखारीतील (फॅक्टरी) 
पत्रािंा आधार घेऊन बंगाल्यानंी चलहून ठेवलेला तत्कालीन मूळ आधार (Sources) म्हिजे गगंाराम यानी चलचहलेले ‘महाराष्ट्र पुराि’ (यातील 
हकीगत १७४४ पयंत सपंते) आचि वािेर्श्र यानंी चलचहलेले ‘चित्रिपूं’ (१७४४ मध्ये). ‘चरयाझ-उस-सलाचतन’ (३४०–३६२) यामध्येही स्वतःिा 
असा काहंी उपयुक्त तपशील आहे, पि बऱ्याि वेळा त्यात सचलमउल्लािी पुनरावृत्ती असून एकूि हे चरयाझ बरेि सचंक्षप्त आहेत.] या 
पचरस्स्थतीत आपल्या छाविीत पाय रोवनू स्वस्थ रहािे म्हिजे अखेरी उपासमारीने येिाऱ्या मृत्यूला 
आमंत्रि देिे हे आचलवदीखानाला कळून िुकले. 

 
जुना मुघल रस्ता बरद्वानपासून (दामोदर नदीच्या उत्तरेला) ईशान्येला ३५ मलैावर असलेल्या 

कटव्याकडे जातो. या रस्त्यावर बरद्वानपासून २१ मलैावर चनगुनसराई येथे प्रवासात मध्येि थाबंण्यासाठी 
एक स्थानक असून येथून कट्वा पुढे फक्त १४ मलै अंतरावरि आहे. कट्ट्व्याजवळ, गंगा नदीिे मुख्य 
पात्र–भागीरथी वा मुशीदाबाद आचि कलकत्त्याच्या नदीिे पात्र–या रस्त्याने ओलाडंले असून पुढे तोि 
रस्ता उत्तरेला ४० मलै मुशीदाबादेला जातो. मुर्तशदाबाद हे, मुघल कारकीदीच्या शवेटच्या खंडात, 
बंगालिी राजधानी होती. नदीच्या प्रवाहाच्या वरच्या बाजूस पूवक चकनाऱ्यावर कटव्यापासून ११ मलैावर 
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पालाशी हे खेडेगाव आहे. पालाशी म्हिजेि प्लासी. पुढे ज्या ऐचतहाचसक लढाईने इंग्रजानंा बंगाल चमळवनू 
चदला त्याि लढाईिे हे स्थान. हा सबंध प्रदेश म्हिजे परुाने वाहून आलेल्या चिकि मातीने बनलेले असे 
अगदी सपाट मदैान आहे. 

 
§ ५ : अणलवदी लढत लढत कटवयाला परतला 

 
स्वस्थ बसले तर उपासमारीने मत्य ूओढविार अशा पचरस्स्थतीत चनवडक सैन्य व हलका सरंजाम 

बरोबर घेऊन रात्री कूि करावयािे, भोवताली असलेल्या मराठ्याचं्या कड्यावर अिानक हल्ला करावयािा 
व ते तोडून त्यातून आपला मागक काढावयािा असे अचलवदीखानाने ठरचवले. अचतशय गुप्तपिे व शत्रूपेक्षा 
अचधक जलद हालिाली करण्यावरि, सवकस्वी या योजनेिे यश अवलंबनू होते. या दोन्ही बाबतीत त्याला 
अपयश आले. आपले असंख्य नोकर आचि इतर चबनलष्ट्करी लोक यानंा बरद्वानमध्येि रहा असा हुकूम 
देऊन, तो सैन्य तेवढे बरोबर घेऊन छाविीबाहेर पडला. तेव्हा मागे रहावयास साचंगतलेल्या लोकानंा भीती 
वाटली की, नबाब स्वतःिे संरक्षि पथक तेवढे बरोबर घेऊन पळून जात असून मागे ठेवलेल्या लोकानंा 
कोित्याही संरक्षि साधन-सोयीचशवाय, त्याने शत्रूपुढे सोडून चदले आहे; आता त्यानंा स्वारी करून 
आलेल्या शत्रूच्या केवळ दयाबदु्धीवरि सोपचवलेले आहे. भीतीच्या या भावनेमुळे मागे रहावयास 
साचंगतलेला प्रत्येकजि जाण्यासाठी वगेळ्या केलेल्या पथकाला खेटून त्यात सामील होण्यािा प्रयत्न करू 
लागला. पचरिामतः त्या जािाऱ्या पथकािें रूपातंर गोंगाट करीत असलेल्या चनयंत्रि करता येिार नाही 
इतक्या अवजड आचि हळूहळू िालिाऱ्या अशा घोळक्यात झाले. यामुळे शत्रूवर अकस्मात हल्ला करून 
झपाट्याने जाण्यािी योजना सवकस्वी फसली. 

 
असा हा बंगाली घोळका मराठ्यानंा सकाळी चदसला तेव्हा त्याचं्या िपळ घोडेस्वारानी त्याला 

घेरले आचि त्याला पुढे, जाण्यास प्रचतबधं सुरू केला. सायकंाळी िार वाजेपयंत या घोळक्यािी प्रगती 
पूिकपिे थाबंचवली गेली आचि अखेरी तो थाबंला. ते चिखलाने भरलेल्या भाताच्या शतेात! यावळेी 
अचलवदीखानाच्या सैन्यािा मुख्य आधार म्हिजे त्यािे अफगाि सैचनक होते. तेव्हा, चनमाि झालेच्या 
पचरस्स्थतीत त्याने त्यानंा हुकूम चदला की, हल्ला करून पुढिा रस्ता मोकळा करा. पि त्यानंीही शत्रूवर 
खरोखरी हल्ला करण्याऐवजी, लढाई करीत असल्यािा केवळ देखावा केला. यािे कारिही होते ते असे 
की, या अफगाि पुढाऱ्याचं्या काही लोभी इच्छा होत्या त्या अचलवदीने पुऱ्या केल्या नव्हत्या व यामुळे ते 
त्याच्यावर नाराज होते. आता या घोळक्यािी पुढील िाल तर मराठ्यानंी रोखलीि चशवाय यािवळेी 
त्याचं्यापैकी काहीनी, या घोळक्याच्या भोवती वळसा घेऊन पाठीमागूनही त्यावर हल्ला केला. यामुळे 
हळूहळू िालिारे घोळक्यातले लोक व चपछाडी साभंाळिारे सैचनक याना, मागून सावकाश येिारे 
सामानसुमान व तंब,ू सोडून देऊन, संरक्षिासाठी आपल्याि मध्यभागात, गदी करीत चशरिे भाग पडले. ही 
संधी साधून शत्रूने, तंबूना आग लावली, छाविीतील मालमत्ता लुटली आचि मागे रेंगाळिाऱ्यानंा कापून 
काढले. यातून फक्त थोडेि सुटून पळाले. अशा गोंधळात अचलवदीच्या सबधं स्वारीने–घोळक्याने, त्या 
भातशतेीच्या खािरात, सवक राव अन्नाचशवाय व आसऱ्याचशवाय घालचवली. त्यानंा पुढेही जाता येईना की 
मागेही चफरता येईना. 

 
आता मात्र अचलवदीखान खरोखर एक बंचदवान बनला. येिारी मदत आपल्यापयंत पोहोिण्याला 

वळे चमळचवता यावा म्हिून त्याने मराठ्याशंी वाटाघाटी सुरू केल्या. पि यावळेच्या आपल्या पचरस्स्थतीतील 
भक्कमपिा भास्कररावाने ओळखला होता. तेव्हा हल्ला थाबंवनू शातंता तह पाचहजे असल्यास त्यािी हकमत 
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म्हिून नबाबाने एक कोटी रुपये व चशवाय आपले सवक हत्ती द्याव ेअशी त्याने मागिी केली. यानंतरच्या रात्री 
अचलवदीखानाने आपल्या अफगािाचं्या औदायक भावनेला आवाहन केले. बरोबर एकही नोकर वा 
मशालजीसुद्धा न घेता आचि आपला छोटा नातू चसराज्-उद्-दौला याला हाताने धरून, तो अफगािाच्या 
तंबूकडे अचतशय नम्रपिे गेला आचि आपली प्रचतष्ठा व उभयतािंा प्रािही त्याने त्याचं्या प्रमुखाचं्या पायाशी 
ठेचवली. अचलवदीच्या या कृतीमुळे अफगािािंा प्रमुख सेनापती मुस्तफाखान याला अचलवदीला आपल्या 
बाजूला वळवनू घेता आले. यानंतर मुस्तफाच्या वक्कत्वपूिक व चदलदार भाषिाने भारावनू जागतृ झालेल्या 
अफगािानी, प्राि जाईतो आपल्या धन्यािे रक्षि करण्यािी शपथ घेतली. 

 
नंतर सकाळीि बंगालच्या सैन्याने पुन्हा कटव्याकडे कूि सुरू केले. या सैन्याने आपले सवक तंब,ू 

सामानसुमान आचि अन्नपुरवठा गमावला होता पि त्यािंा तोफखाना मात्र अद्याप चशल्लक होता. मराठा 
भालाइताना जरूर इतक्या अंतरावर, रोखून धरण्यास हा तोफखाना फार उपयुक्त ठरला. अशा रीतीने 
अचलवर्तदखानाच्या या सैचनकानंी लढत लढत, चनगुनसराईपयंत आपला मागक काढला. दरम्यान त्यािंी 
संख्याही फार कमी झाली होती. चनगुनसराई येथे पाठीमागनू हल्ला करिाऱ्या शत्रूला थाबंचवण्यासाठी व 
आपली चपछाडी साभंाळत पढेु कूि करता येण्यासाठी अचतशय चनकरािी पाठमोरी (Rearguard action) 
लढाई झाली, त्यात मुसाचहबखान मारला गेला. यानंतर दुसऱ्या चदवशी या सैन्याने कटवा गाठले. बंगाल 
सैन्यािे असे हे कूि िालू असताना ज्या ज्या वळेी नबाबािे सैन्य थाबंे, मुक्काम करी त्या त्या वळेी पाठलाग 
करिारे मराठेही थाबंत, ते मात्र ‘‘चजझाइ’’च्या—तोफखान्याच्या—माऱ्याच्या टप्प्याबाहेर–थोडेसे 
पलीकडे. असे ते थाबंले की, त्याचं्या चफरत्या टोळ्या मात्र प्रत्येक मुक्कामािे वळेी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 
दहादहा मलैािें टापूतील खेडी लुटीत आचि जाळीत. अशा पचरस्स्थतीत उपाशी पोटावर रोज लढत लढत 
नबाब आचि त्यािे सैन्य आपला फक्त जीव बिावनू अखेरी कटव्याला पोहोिले. हे लहानसे शहर या 
आधीि मराठ्यानंी लुटले होते. जाळले होते. तथाचप उपासमार झालेल्या या सैन्याला शहरातील घराचं्या 
राखेत बारकाईने शोधल्यावर जो काही अधकवट जळालेला तादूंळ चमळचवता आला तेवढ्यावरि आपली भकू 
भागचवण्यासही आनंदि वाटला! यानंतर लवकरि अन्नपुरवठा, तोफखाना आचि ताजे सैन्य मुर्तशदाबादेहून 
कटव्याला येऊन पोहोिले आचि नबाबािे सैन्य संख्या व सुखसोयी या दृष्टीने पुन्हा पूवकवत सज्ज करण्यात 
आले. [चसयार. (२) ११७–१२१] 

 
§ ६ : णमरहबीब-जीवन व स्वभावणवशेष 

 
बरद्वानपासून माघार िालू असताना नबाबािा एक अचधकारी-चमरहबीब-याला शत्रनेू कैद केले. 

तेव्हा लगेि आपल्या पचहल्या नोकरीिा त्याग करून त्याने मराठ्यािंी नोकरी पत्करली. हा हबीब 
मराठ्यािंा अचतशय उपयुक्त चमत्र आचि बंगालच्या दृष्टीने त्यावर आघात करिारे सवांत मोठे अचरष्टि 
असल्यािे लवकरि चसद्ध झाले. पूवेकडील तीन सुभ्यावरील मराठ्यािंी स्वारी दीघककाल चिकाटीने 
चनष्ठूरपिे िालचवण्यात आली आचि ती सवक प्रदेश उध्वस्त करिारी ठरली ती केवळ चमरहबीबिे या 
प्राताबंाबत स्थाचनक ज्ञान, त्यािी कतकबगारी आचि चिकाटी यामुळेि. चमरहबीब हा जन्माने पर्तशयामधील 
चशराझिा नागचरक. तेथून देशातंर करून तो हुगळीला आला. त्या बंदरात आधीि स्थाचयक झालेले त्याच्या 
देशातील काही व्यापारीही होते. त्याचं्याकडून जो काही माल त्याला उधारीवर चमळे तो घरोघर जाऊन तो 
चवकी आचि अशा रीतीने आरंभी तो कशीबशी उपजीचवका करी. तो पूिकपिे चनरक्षर होता पि त्यािी 
तरतरीत बुद्धी, त्याच्या भाषिातील अचतशय माधुरी कमालीिा गोडवा आचि त्यािे पर्तशयन भाषेवरील 
संपूिक प्रभतु्व (ही त्यािी मातृभाषा होती) यामुळे समाजाच्या सगळ्यात वरच्या स्तरामधील लोकात 
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चशरकाव करिे त्याला लवकरि शक्य झाले. या फेरीवाल्याने पुढे आपला पचहला व्यवसाय सोडून 
‘रुस्तमजंगा’िी नोकरी पत्करली आचि लवकरि त्याच्या चवर्श्ासात्रील एक प्रमुख सल्लागार व त्यािा 
नायब प्रचतचनधी वा कारभारी म्हिून त्यािा उत्कषकही झाला. यापुढे एकामागून एक येिाऱ्या नबाबाचं्या 
नोकरीत त्यािा धनी रुस्तमजंग जसजसा िढत गेला तसतसा हाही िढत गेला, यािाही उत्कषक होत 
गेला. पुढे रुस्तमजंगािी नेमिूक डाक्का येथील गव्हनकर म्हिून झाली त्यावळेी हबीबने कारभारातील 
बारकाव्याकडे िागंले लक्ष देऊन व कटाक्षाने मोठी काटकसर करून, सरकारिे छोटेसे आरमार, 
तोफखाना आचि लष्ट्कर या खात्याचं्या खिात मोठी बित केली. याचशवाय खाजगी व्यापारावर अनचधकृत 
आक्रमि करून आचि चटप्पेरा [चटप्पेरा.... म्हिजे चत्रपुरा असावा.] भागात हल्ल े व लूटमार करून त्याने आपल्या 
धन्यािा खचजना आिखी भरला. उमरावपद चमळेतोपयंत त्याने असेि िालचवले होते. पुढे रुस्तमजंग 
ओचरसामध्ये सुभेदार झाल्यावर त्यािा नायब म्हिून त्याने सबंध कारभारही िालचवला. यावळेी त्याने 
सावकजचनक कारभार कततकबगारीने केला, जमीनदाराना चनयतं्रिाखाली राखले, धान्यािे उत्पन्न पुष्ट्कळि 
वाढचवले आचि अशा प्रकारे स्वतःही मोठा नावलौचकक संपादला. त्यािी कतकबगारी आचि न थकता सतत 
िालचवलेला उद्योग यािंी बरोबरी होई ती फक्त त्याच्या अचनबंध महत्त्वाकाकें्षने, अचलवदीखानाबरोबरच्या 
कडव्या शत्रुत्वाने आचि नीतीबद्दल संपूिक बेचफकीर रहाण्याच्या व कोित्याही उदार भावनेिा संपूिक अभाव 
असलेल्या वृत्तीने! 

 
[चरयाझ २९ ९-३०३; युसुफ ४१] 
 

§ ७ : मुर्शशदबादेकडे मराठ्ाांची दौड–हल्ला ६ मे १७४२ 
 
अचलवदी कटव्याला येऊन पोहोिला त्यावळेी मे मचहन्यािी (१७४२) सुरुवात झाली होती. या 

मचहन्यातं बंगालमध्ये जोरािा पाऊस सुरू होतो आचि लवकरि रस्ते जाण्यायेण्याला चनरुपयोगी होतात, 
नद्या, उतार पाहून ओलाडंता येिार नाहीत इतक्या भरतात. म्हिून भास्कररावाला चवरभमू पठाराच्या 
वाटेने, जलदी करून नागपूरला परत यावयािे होते. पि यावळेी चमरहबीबने याला दाखवनू चदले की, 
नबाबाच्या गैरहजेरीत बंगालच्या समदृ्ध राजधानीत संरक्षि व्यवस्थाही नाही; तेव्हा ही संधी साधून 
मराठ्यानंी त्या शहरावर चवदु्यतगतीने हल्ला केला तर ते शहर सहजासहजी त्याचं्या भक्ष्यस्थानी पडेल व 
त्यानंा मनमुराद लूट चमळेल. हे काम त्याने स्वतः स्वीकारलेही, त्याला त्या शहराबाबत सवक माचहती होती 
आचि यावळेी त्यािी बायकामुले तेथेि, त्याच्या भावाच्या देखरेखीखाली रहात होती ही यािी कारिे होती. 

 
बरोबर ७०० सुसज्ज घोडेस्वार घेऊन, चमरहबीबने रात्रभर कूि केले आचि ६ मे ला सकाळीि 

मुर्तशदाबादेच्या समोर, नदीपलीकडे असलेल्या ‘दाहापारा’ ‘Dahapara’ या चठकािी तो पोहोिला. लगेि 
त्याने तेथील बाजार जाळला आचि हाजीगजंच्या तरीतून, नदी ओलाडूंन, तो मुर्तशदाबाद शहराला आला. 
या शहराभोवती तट नव्हता. यावळेी नबाबािा वडीलभाऊ हाजी अहमद हा शहरािा प्रमुख अचधकारी होता. 
शहरातील सैन्येही यावळेी बाहेर नेलेली असल्यामुळे आचि मुख्यतः तेथील मुख्य अचधकाऱ्याच्या 
चभते्रपिामुळे आलेल्या शत्रूचवरुद्ध या शहरािे काहीही संरक्षि करण्यात आले नाही. यामुळे तो सबंध चदवस 
आचि रात्र या बंगालच्या राजधानीत अचतशय भीती आचि गोंधळ यानंी थैमान घातले. शहराला नचशबाच्या 
हवाली सोडून काय होईल ते होवो अशा वृत्तीने शहर सोडून हाझी अहमद चकल्ल्यात पळून गेला होता. 
शहराच्या उपनगर भागातील फते्तिंदािे (आडनाव; जगतशटे–म्हिजेि मुख्य पेढीवाला बँकर) घरातून 
मराठ्यानंी जवळजवळ ३ लाख रुपये लुटले आचि अशाि प्रकारे आिखी अनेक श्रीमतंािें वाडेही लुटले ते 
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थोडाही अडथळा वा चवरोध न होता! नंतर सायंकाळी परत नदी ओलाडूंन, ‘चतरथकोि’ Tirathkona 
(मुर्तशदाबादेच्या पचिमेस) या चठकािी ते आले आचि तेथे त्यानंी रात्रीसाठी मुक्काम केला. 

 
पि मराठ्याचं्या या हालिालींिी माचहती चमळाल्याबरोबर लगेि कटव्याहून अचलवदीनेही घाईने 

त्याचं्या पाठोपाठ कूि केले आचि तो आपल्या राजधानीला ता. ७ ला सकाळी पोहोिला. इकडे 
‘चतरथकोि’ आचि त्याच्या आसमंतातील खेडी या हल्लखेोरानंी लुटली, त्यानंी आगी लावल्या आचि नंतर 
घाईने त्यानंी कटव्याकडे माघार घेतली. 

 
नबाबाने आपल्या राजधानीतून सवक शत्रूंना घालवनू चदल्यानंतर मे मचहन्याच्या आरंभीि मराठे 

कटव्याकडे परत गेले. तेथून बंगालमधील मोसमी पाऊस िुकचवण्यासाठी ते स्वदेशी जाण्यास चनघाले, पि 
या परतीमुळे त्याचं्यात काही हहमत चदसत नाही असे टोिून बोलत, उपहास करीत, चमरहबीबने त्यानंा 
चिडचवले आचि इकडील लुटीच्या भलुचविाऱ्या आशा अपेक्षा दाखवीत चबरभमूपासून रस्त्यातूनि पुन्हा 
माघारी चफरचवले. अशा रीतीने जूनपासून कटवा हे मराठ्यािें पुन्हा मुख्य चठकाि झाले आचि चमरहबीब 
त्यािंा मुख्य सल्लागार बनला. यापुढे त्याचं्या सवक कारवाया मागील प्रमुख व्यक्तीही (मदार-उल-्महाम) 
तोि झाला. आता गंगेच्या पचिमेकडील चजल्हे त्याचं्या हाती पडले. ‘‘आपल्या प्रमुख लष्ट्करी कें द्राच्या 
कके्षत पि कें द्रापासून दूरदूर पसरलेली अशी अनेक उपठािी (Out-Posts) त्यानंी स्थापन केली आचि 
राजमहालपासून मेचदनीपूर व जलेसारपयंतिा प्रदेश व्यापला. सवक श्रीमतं व प्रचतचष्ठत लोक, आपल्या 
चस्त्रयाचं्या अििेू (honour) रक्षि करण्यासाठी आपल्या घरािंा त्याग करून गंगेच्या पूवक बाजूला चनघून 
गेले.’’ [सचलमउल्ला १२० अ, चसयार (२) १२१–१२२; इंग्रजी F. R. युसुफ ४५]. 

 
§ ८ : मराठे हुगळीचा णकल्ला कजकतात 

 
बंगालच्या दचक्षि भागात, गंगेच्या पचिम तीरावर, हुगळी हे मुघल राज्यकारभारािे सवांत 

महत्त्वािे ठािे होते. या ठाण्याच्या कके्षत कलकत्ता, िंद्रनगर आचि चिन्सुरा या अनुक्रमे इंग्रज, फ्रें ि व डि 
याचं्या प्रमुख व्यापारी वखारी येत होत्या. समुद्रातून जािाऱ्यायेिाऱ्या, बंगालमधील सवक व्यापारी जहाजाना 
अवश्य असिारा कारभारचवषयक सवक अचधकृत व्यवहार या ठाण्याशीि करावा लागे. पचिम बंगालमधील 
मुघलाचं्या आरमारी सते्तिे प्रमुख कें द्रही येथेि असून नबाबाच्या प्रजेसाठी परदेशी व्यापारािे प्रमुख कें द्रही 
हेि होते. अशा या हुगळी ठाण्यािा यावळेी प्रमुख अचधकारी–फौजदार–‘‘महमद रझा’’ हा होता. हा 
फौजदार आपल्या कृतकव्याकडे संपूिक दुलकक्ष करून आपल्या रात्री, आकंठ चपण्यात आचि तरुि नर्ततकाचं्या 
व गािाऱ्याचं्या संगतीत मजा करण्यात घालवी. [चसयार (२) १२२ नुसार या बंदरािा मुख्य अचधकारी (बंदरािा गव्हनकर याला 
हाचकम म्हित.) म्हिून अचलवदीिा नामाचंकत भाऊ महमद यारखान हा होता. याला लोकामध्ये चमझा प्यारे (Piare) असे म्हित. िंद्रनगर येथील 
वखारवाल्यानी, मराठ्याचं्या कैदेतून त्याला सोडचवण्यासाठी रु. ४०००, खंडिीपोटी पाठचवले होते. ‘चरयाझ ३४४’ मध्ये महमद रझा याला ‘नायब 
फौजदार’ म्हटले आहे. ‘सीलमुल्ला ११९ ब’’ मध्ये िुकीिे चलचहले आहे की, त्यावेळी हुगळी ‘महमद रझा आचि चमझा प्यारे.’ फौजदार याचं्या 
अचधकाराखाली होती. ‘महाराष्ट्र पुराि’ मध्ये ‘शरेखान’ हा हुगळीिा ‘फौजदार’ असा िुकीिा चनदेश आहे. युसुफ ४६.] येथील पर्तशयन 
व्यापाऱ्यामंध्ये मीरहबीबिे अनेक जुने चमत्र असून त्यातील एक अबुल हसन हा त्यािंा पुढारी होता. हबीबने 
त्याचं्याकडे गुप्तपिे दूत पाठचवले आचि या चवर्श्ासघातकी लोकानंी चकल्ला शत्रूच्या ताब्यात देण्यािा एक 
कट रिला. ठरचवलेल्या रात्री शषेरावाच्या अचधपत्याखाली २००० मराठा सैन्य घेऊन मीरहबीब गुपिूप 
चकल्ल्याबाहेर येऊन पोहोिला. कटात ठरल्याप्रमािे अबुल हसन याने महमद रझाला कळचवले की, 
‘‘तुमिा जुना चमत्र मीरहबीब दरवाजाजवळ उभा असून तुमच्याबरोबर खाजगी मुलाखत चमळावी अशी नम्र 
चवनंती करीत आहे.’’ दारूिी नशा िढलेल्या फौजदाराने काहीही िौकशी न करता हकवा चनत्यािे 
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सावधचगरीिे उपायही न योजता दरवाजा उघडण्यािा हुकूम चदला. दरवाजातून आत हबीब जाऊ लागला 
असतानाि, काही मराठे त्याच्याबरोबरि एकाएकी आत घुसले व त्यानंी पहारेकऱ्यानंा नेस्तनाबूद करून 
चकल्ला ताब्यात घेतला आचि नबाबाच्या तेथील अचधकाऱ्यानंा चगरफदार केले (जुलईच्या आरंभी). 

 
§ ९ : सांपूिभ पणिम बांगाल मराठ्ाांनी वयापला 

 
अशा प्रकारे हुगळी मराठ्याचं्या ताब्यात गेली आचि त्या चठकािी जे त्यािंा मुख्य कारभारी–

गव्हनकर म्हिून शषेरावािी नेमिूक झाली. अन्य मराठा सरदारापेक्षा तो चनराळा होता. चवनयशील 
इतराबंाबत चविारपूवकक वागिारा न्यायी व दयाळू असा तो होता. त्याने िागंला कारभार करून लवकरि 
जचमनीिे मालक आचि या भागातील युरोचपयन व्यापारीसुद्धा आपल्या बाजूला वळचवले. मीरहबीब 
मराठ्याचं्या वतीने बंगालिा चदवाि म्हिून काम करू लागला. जमीन महसूल गोळा करण्यािी व्यवस्था 
करण्यासाठी जमीनदारानंा आपल्यासमोर बोलावनू आिण्यास त्याने हाताखालिे नोकर (बेलीफ) 
पाठचवले आचि वसुलीसंबधंीच्या सवक प्रश्नाबंाबत आपि नागपुरच्या राजािा सवकश्रेष्ठ प्रचतचनधी आहोत 
असेि तो वाग ूलागला. 

 
चशवाय मीरहबीबने काही तोफा व एक तोफ बसचवलेले एककाठी गलबत (Sloop mountaining 

guns) हेही कटव्याला नेली. या वळेेपयंत हल्ला करिारी मराठा सैन्ये हलक्या शस्त्रानंीि सुसज्ज असत. 
त्याचं्याकडे नसलेली ही दोन नवी शसे्त्र या तोफा व हे गलबत मीरहबीबने अशा रीतीने त्यानंा चमळवनू देऊन 
त्याचं्या सामर्थ्यात भर घातली. त्याने ही शसे्त्र चमळवनू चदली नसती तर ती चमळण्यािी शक्यता मराठ्याचं्या 
स्वप्नातही आली नसती. 

 
अशा रीतीने नबाबािा राज्यकारभार आता पचिम बंगालपुरता संपला पि उत्तर बंगालमध्ये म्हिजे 

मुर्तशदाबादेपासून उत्तरेकडे व पूवेकडे आचि तसाि पूवक बंगालमध्ये मात्र तो िालू राचहला. तरीही 
पूवेकडील प्रदेश मराठ्यािें हल्ल ेव त्याचं्याकडून होिारी नासधूस यापासून नेहमीि सुरचक्षत राचहला असे 
मात्र नाही. जूनमध्ये मोहीमेवरून भास्कर परत आल्यानंतर त्याच्या सैन्यािा मुख्य भाग कटवा येथे राचहला, 
पि त्याचं्या लहान लहान तुकड्या काचसमबझार बटेाच्या आसपास चफरू लागल्या. एकदा-दोनदा तर या 
तुकड्या पलाशी आचि दाऊदपूर (पलाशीच्या उत्तरेस ७ मलै आचि मुर्तशदाबादेच्या दचक्षिेस वीस मलै) 
येथपयंत दूर चशरल्या आचि आसपासिी खेडी जाळून परत कटव्याला आल्या. मीर-हबीबने, जवळपासच्या 
आचि दूरच्याही भागातून लष्ट्कराकचरता जबरदस्तीने नावा आिचवल्या आचि त्यािंा एक पूल दाइनहाट 
येथे बाधंला. या पुलामुळे हल्ला करिाऱ्या मराठ्यानंा एका काठावरून दुसऱ्या काठावर सहज नदी 
ओलाडंता येऊ लागली. मचहन्याभराने पावसामुळे गंगा नदी भरून वाहू लागली आचि नंतर मात्र मराठ्यानंा 
नदी ओलाडूंन पूवक चकनाऱ्यावर येता येईनासे झाले. 

 
§ १० : मराठ्ाांनी केलेली जुलमी कृत्ये आणि नासधूस 

 
ज्या प्रदेशामधून नबाबािी सत्ता नाहीशी झाली होती त्या प्रदेशात चजकडेचतकडे रस्त्यावर आचि 

खेड्यामंधून मराठ्याचं्या टोळ्यानंी काहीही चविार न करता, लहर येईल तसा नाश आचि विकन करता 
येिार नाही इतका जुलूम केला. 
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त्याचं्या या जुलमी कृत्यामुळे सबंध बंगालमध्ये संपूिक धास्ती पसरली. इंग्रज वखारीतील पत्रामध्ये 
देशातील स्स्थतीिे रसभरीत विकन केले आहे ते असे : ‘‘मराठे चबरभमू लुटीत असून (जुलई १७४२) सवक 
व्यापार बंद पडला आहे आचि व्यापारी व चविकर शक्य असेल चतकडे पळून जात आहेत.’’ 

 
ही स्स्थती प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पहािारा बंगाली कवी गंगाराम लोकानंा सहन कराव्या लागलेल्या 

हालअपेष्टािें विकन करतो ते असे : ‘‘बागीजानी खेडी लुटण्यास सुरुवात केली. सवक वगािे लोक 
आपआपली मालमत्ता घेऊन पळ काढू लागले. एकाएकी बागीज आले आचि त्यानंी मदैानावरि लोकानंा 
वढेले, त्याचं्याकडील सोने व िादंी चहसकावनू घेतली आचि इतर सवक सोडून चदले. काही लोकािें त्यानंी 
हात कापले, काहीिे नाक आचि कान कापले आचि काहीना त्यानंी ठार मारले. सुंदर चस्त्रयानंा त्यािंी बोटे 
दोरीने मानेला बाधूंन, त्यानंी फरफटत ओढून नेले. एका बारगीने एका स्त्रीवर बलात्कार संपचवला की 
दुसरा चतला पकडी [बागी हा बारगीर शब्दािा अपभ्रंश होय. (बारगीर : पर्तशअन भाषेतून मराठीत उसना आलेला शब्द) यािा अथक असा : 
सरकारने ज्याला घोडा आचि शसे्त्र पुरचवली आहेत असा घोडेस्वार. याच्या उलट अथािा शब्द ‘चशलेदार’ हा होय ‘चशलेदार’ म्हिजे स्वतःच्या 
खिाने घोडा व शसे्त्र बाळगिारा घोडेस्वार. 

 
फार जुन्या काळापासून मराठा सैचनक हे त्यानंी हल्ला केलेल्या मुलुखात गटागटाने सामुचहक बलात्कार करण्याबाबत (Gang Rape) 

कुप्रचसद्ध होते. स. १६८३ साली, प्रत्यक्ष त्यािंा राजा सभंाजी याच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा त्यानंी गोव्यावर स्वारी केली तेव्हा अशाप्रकारिा बलात्कार 
त्यानंी केला होता. त्या युद्धाच्या, एका तत्कालीन पोतुकगीज विकनामध्ये चलचहले आहे ते असे: ‘‘हे शत्र ूइतके रानटी होते की ज्यावेळी एखादी स्त्री 
फार सुदंर (अक्षरशः सवांत सुदंर) आहे असे त्यानंा वाटे त्यावेळी त्याचं्यापैकी पािसहाजि त्या एकाि स्त्रीवर बलात्कार करीत. आतापयंत असा 
रानटीपिा, हहदुस्तानात अन्य कोित्याही चठकािी चदसून आलेला नाही, इतकेि नव्हे तर काफ्री (चनग्रो) लोकामंध्येही नाही. या कारिामुळे 
मडगावच्या अनेक चस्त्रयानंी तेथील छोट्या तलावात उड्या टाकल्या आचि त्या बुडून मरि पावल्या. ज्या अन्य चस्त्रयानंी शत्र ू सैन्यापैकी काही 
जिाचं्या अशा (कामुक) बेताना शौयाने चवरोध केला त्या, या सैचनकाचं्या रंुद पात्यािा तरवारींच्या धावानंी ठार मारल्या गेल्या आचि इतर काहींिी 
स्तने कापली गेली.’’ (चपसुलेकरािें—पोतुकगीज व मराठे–(२) ४९ यािे भाषातंर. पोतुकगीज रेकॉडकस – ‘नोचटचसआ-दा- इंचडया’—खंड १ चवभाग २ 
िे या सदंभािे आिखी एक इंग्रजी भाषातंर O. L. मध्ये आहे. तंजावरमध्ये अशाि प्रकारिे बलात्कार झाले याबाबत पहा : बरांडिे वृत्त—चमशन द 
प्रदुरे—(मदुरेिी कामचगरी (३) २७०).] आचि अशा या बलात्काराच्या तीव्र वदेनानंी चस्त्रया हकिाळत. अशा रीतीने 
सवकि प्रकारिी पापी कृत्ये केल्यावर या चस्त्रयानंा त्यानंी सोडून चदले. नंतर या उघड्या, मोकळ्या मदैानात 
लुटालूट करून हे ‘बागीज’ खेड्यात चशरले. तेथे त्यानंी लहान व मोठी घरे, देवालये आचि रहाण्यािी इतर 
चठकािे यानंा आगी लावल्या. खेडी जाळल्यावर लुटालूट करीत सगळ्या बाजूना, इकडेचतकडे ते भटकले. 
यामध्ये हाती सापडलेल्या काही बळींिे हात चपरंगळून त्यानंी पाठीशी बाधूंन ठेवले, काहीना खाली आपटून 
त्यानंी आपल्या पादत्रािासचहत पायानंी लाथा मारल्या. अशावळेी हे बारगी सारखे ओरडत ‘‘आम्हाला 
रुपये द्या, आम्हाला रुपये द्या, आम्हाला रुपये द्या.’’ ज्याचं्याकडे त्यानंा रुपयाही सापडला नाही अशा 
पकडीत सापडलेल्या बळींच्या नाकपडु्यात पािी घातले हकवा त्यानंा तलावात बुडवनू टाकले. काही 
जिािंा र्श्ास कोंडून त्यानंी ठार मारले. ज्याचं्याजवळ पैसा होता त्यानंी तो देऊन टाकला आचि 
ज्याचं्याजवळ काहीि पैसा नव्हता त्याना मरि पत्कराव ेलागले. भागीरथी ओलाडूंन गेल्यावरि लोकानंा 
सुरचक्षतता लाभली.’’ 

 
या घटनािंा आिखी एक समकालीन, बरदवानच्या महाराजािंा पंचडत–बािेर्श्र चवद्यालंकार–

याने नोव्हेंबर १७४४ मध्ये चलचहले आहे ते असे :– ‘‘शाहूराजािे सैचनक, दया दाखचवण्याच्या दृष्टीने मोठे 
कंजूष आहेत. गभकवती चस्त्रया, लहान बालके, िाह्मि आचि गरीब यानंा ते ठार मारिारे, वृत्तीने उग्र, 
प्रत्येकािी मालमत्ता लुबाडण्यात आचि हरएक प्रकारिे पापी कृत्य करण्यात पटाईत आहेत. त्यानंी तर या 
प्रदेशापुरता, एक सवकभक्षक प्रलय चनमाि केला आचि एखाद्या अभद्र धूमकेतूिा उदय व्हावा तसे येऊन 
बंगालमधील खेड्यातील लोकािंा समूळ नायनाट केला... एका चदवसातं ते १०० योजने जाऊ शकतात. 
चनःशस्त्र, गरीब, चस्त्रया आचि मुले यानंा ते ठार मारतात, सवक मालमत्ता लुटतात आचि पचतव्रता चस्त्रयानंा 
पळवनू नेतात. प्रत्यक्ष लढाईिी वळे आली तर अन्य प्रदेशाकडे ते गुपिूप पळून जातात. त्यािें मुख्य सामर्थ्यक 
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आहे ते आियक वाटण्यासारख्या त्याचं्या िपळ घोड्यामंध्ये बारगी सैन्यािा असा हा, तुफानी महासागर 
होता.’’ 

 
सचलमउल्ला आचि गुलाम हुसेन सचलम हे मुसलमान इचतहासकारही या विकनाला पुष्टी देतात. ते 

चलचहतात : ‘‘बारगीनी अनेक लोकािें कान, नाक आचि हात कापले हकवा अनेक प्रकारानंी छळ करून 
त्यानंा ठार मारले ते, त्यानंा अनेक प्रकारच्या यातना भोगावयाला लावनू त्यािंी तोंडे मातीच्या तोबऱ्यानंी 
बंद करून वा त्यानंा बुडवनू! त्यानंी लोकािंी अबू व प्रचतष्ठाही नाहीशी केली.’’ (म्हिजेि चस्त्रयािंी अिहूी 
घेतली.) िंदरनगर येथील फ्रें ि वखार आचि कलकत्त्यािी इंग्रज वसाहत येथून आलेली पते्रही, जुलूमािी 
हीि कथा सागंतात. 

 
§ ११ : कटवा येथील मराठा छाविीवर नबाबाचा अचानक हल्ला २७ सप्टेंबर १७४२ 

 
असे हे सवक, आपल्या प्रजेला सहन कराव ेलागत असताना, अचलवदीने प्रथम आपल्या राजधानीिे 

संरक्षि करण्याच्या कामाकडेि सवक लक्ष कें द्रीत केले. यासाठी त्याने राजधानीबाहेर, अमानीगंज आचि 
तारकपूर येथे छावण्या स्थापल्या आचि शत्रूचवरुद्ध मोहीम काढण्यािे काम, येिाऱ्या चहवाळ्यापयंत पुढे 
ढकलण्यािे ठरचवले. त्यावळेेपयंत पूर्तिया आचि पाटिा येथील त्याच्या हाताखालील अचधकाऱ्याकंडून 
मागचवलेली मदत येऊन पोहििार होती. ते अचधकारी, पावसाळा संपण्यापूवीि, अनुक्रमे ५००० आचि 
१२००० सैचनक बरोबर घेऊन त्याच्याकडे आलेही. 

 
झइनउद्दीन अहमद (पाटण्यािा नायब नझीम) याने आग्रह धरल्यामुळे, अचलवदीने शहािपिाने 

आपली योजना बदलली. रस्ते कोरडे झाल्यावर आचि नदीच्या पाण्यािी पातळी खाली गेल्यावर, िपळ 
मराठा घोडदळाला, त्याचं्या जलद हालिालींिा स्वाभाचवक फायदा परत उपलब्ध होईल हे लक्षात घेऊन 
त्यापूवीि त्याचं्यावर हल्ला करण्यािे त्याने ठरचवले. दरम्यान, पचिम बंगालवर चमळचवलेला ताबा चनचित व 
सुरचक्षत झाल्यािे पाहून, दुगापूजा हा बंगाली हहदंूिा सवांत मोठा सि, भास्कर अचतशय डामडौलात 
साजरा करीत होता [(भा. पृ. ४६-४७ वरील–टीप ही पहा.) गंगारामच्या म्हिण्याप्रमािे—बंगाली भाषेतील महाराष्ट्र पुराि, यानुसार—
‘‘दैनहाट’’मध्ये हा सि साजरा होत होता. ऑगस्टच्या अखेरीस, भास्कराने आपल्या दोन सेनाचधकाऱ्यानंा रघूजी भोसले याचं्याकडे कुमक पाठवा 
असा आग्रह कण्यासाठी पाठचवले होते. हे अचधकारी राजाच्या दरबारात १५ सप्टेंबरला पोहोिले. [राजवाडे (३) पत्र २२२].], ते सगळ्या 
जमीनदाराकडून सक्तीने वगकिी गोळा करून अशा समारंभात तो दंग असताना या सिाच्या चतसऱ्या चदवशी 
म्हिजे नवमीला–२७, सप्टेंबर १७४२ सकाळी अगदी लवकर अचलवदीने त्याच्यावर अकस्मात हल्ला केला. 

 
कटवा शहर दोन नद्याचं्या संगमावर वसलेले आहे–पैकी एक, गंगानदी ही उत्तरेकडून दचक्षिेकडे 

वहाते आचि दुसरी अजय नावािी लहान नदी पचिमेकडून येऊन चतला चमळते. नबाब मुर्तशदाबादेहून येिार 
असल्याने, त्याला कटव्यावर दचक्षिेकडून स्वारी करावयािी असेल तर फक्त गंगानदीि ओलाडंावी 
लागिार होती आचि जर उत्तरेकडून व पचिमेकडून हल्ला करावयािा तर दोन्हीही नद्या ओलाडंिे अवश्य 
होते. यावळेी कटव्याच्या तीरातीराने गंगानदीमधून शत्रूिे एक शस्त्रसज्ज गलबत चफरत असून नदीच्या त्याि 
बाजूवर मराठा सैन्यही हुशारीत होते, यामुळे या चठकािी गंगा ओलाडंिे त्याला अशक्य होते. तरीही त्याने 
कटव्यासमोर शहराकडे तोंड करून, नदीच्या पूवक चकनाऱ्यावर आपले खंदक खिनू पाय रोवले होते. तेथून 
त्याने नदीपलीकडील मराठ्याचं्या ठाण्यावर आठ चदवस तोफािंा माराही केला पि त्यािा काहीही उपयोग 
झाला नाही. तेव्हा त्याने ठरचवले की, गुप्तपिे शत्र ू सैन्यापाशी पोहोिण्यासाठी, उत्तर व पचिमेकडून 
बऱ्याि लाबंनू फेरा मारावयािा आचि संरक्षि व्यवस्था नसलेल्या शत्रूच्या पचिम बाजूवर अकस्मात हल्ला 
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िढवावयािा. यावळेी कटव्याच्या उत्तरेला, बऱ्याि मैल अंतरापयंत, गंगेिे दोन्ही चकनारे नबाबाच्या 
ताब्यात असून, त्या बाजूला एकही मराठा पथक दृष्टीपथात नव्हते. अशा या भागात उद्धरिपूरजवळ 
नबाबाने गंगेवर मोठमोठ्या नावािंा पूल बाधंला आचि आपल्या चनवडक सैचनकािंी, तुफानी हल्ला करिारी 
पथके (Storm troops) त्या पुलावरून अजय नदीच्या उत्तर चकनाऱ्यावर नेली. 

 
मराठा छाविीच्या पचिमेला, म्हिजे डाव्या बाजूला, सुमारे एक मलैावर, नबाबाने, हळूहळू शत्रूला 

संशयही येऊ न देता आचि त्यािा काहीही चवरोध न होता, अनेक लहान लहान नावा एकत्र केल्या. हे त्याने 
साधले ते एका कावबेाज युक्तीने-एकावळेी एकि नाव, प्रथम गंगेमधून व पुढे अजय नदीतून, वर प्रवाहाच्या 
उलट चदशनेे, हळूहळू सरकवत पाठचवण्याच्या कावबेाज युक्तीने. या नावा वापरून नबाबाच्या 
इंचजचनयरानी अचतशय पचरश्रम करून, जलदीने व आवाज न करता, एक पूल मध्यरात्रीपयंत पुरा केला. 
नंतर या पुलावरून, पलीकडील मराठ्याचं्या बाजूकडे, नबाबािे सैन्य नदी ओलाडूं लागले. असे ते जात 
असताना, पुलाच्या मध्यावरील एक नाव, त्यावरून जािाऱ्या मािसाचं्या आचि जनावराचं्या ओझ्यामुळे 
मोडली आचि बुडाली, आचि िालू असलेला, सैन्यािा ओघ थाबंचवता येईपयंत, बंगालच्या नबाबािे १५०० 
सैचनक बुडून मेले. नबाबाने लगेि, आपल्या सवक मशाली चवझचवल्या आचि कोित्याही प्रकारिी धोक्यािी 
सूिना मराठ्याचं्या छाविीपयंत पोहोिण्यािे वािचवले. काही तासाति, झालेल्या मोडतोडीिी दुरुस्ती 
करून सैन्यािे नदी ओलाडंिे पुन्हा सुरू झाले. पहाट उजाडत असल्यािी अगदी पचहली चिन्हे 
चदसेतोपयंत नबाबाच्या सैन्यापकैी सुमारे २५०० लोकि अजयच्या दचक्षि काठावर पोहोिले. आलेले 
सैचनक थोडे आहेत हे आता वाढत्या प्रकाशामुळे मराठ्यानंा समजून येऊन हा सवकि प्रयत्न अयशस्वी झाला 
असता. यासाठी बाकीच्या सैन्याने नदी ओलाडंण्यािी यापढेु वाट न पहाता, आलेल्या सैन्यानेि, 
मराठयाचं्या छाविीपयंतिे एक मलै अंतर झपाट्याने काटून, मोठमोठ्याने आरोळ्या मारीत त्या छाविीवर 
हल्ला केला. िाल करून आलेले सैन्य चकती आहे हे पहाण्यासाठी न थाबंता वा प्रचतहल्लाही न करता 
मराठ्यानंी पळ काढला. इंग्रज वखारीतील एका पत्रात नमूद केल्याप्रमािे ‘‘कोित्याही बाजूिे फारसे 
सैचनक मारले गेले नाहीत’’ पि नबाबाला पूिक चवजय चमळाला. मराठ्याचं्या या धादंलीमुळे त्यानंा आपले 
सवक तंबू, सामानसुमान आचि मालमत्ता मागे टाकून पळाव ेलागले. सबंध सकाळभर नदीपलीकडील आपले 
सैन्य व सामानसुमान अशी कुमक, नावातून अजय नदी ओलाडूंन नबाबाने आिचवली आचि स्वतः युद्धाच्या 
चठकािी येऊन, काही अंतरापयंत शत्रूिा पाठलागही आपल्या हाती घेतला. नंतर शत्रूने सोडून चदलेच्या 
छाविीत तो परत आला. [चसयार (२) १२४–१२६, महाराष्ट्र पुराि, सलीन्–उल्ला १२१ अ–१२२ अ; 
युसुफ ४९; करम १९ अ–२० ब.] 

 
§ १२ : नबाबाने णचल्का सरोवरापयंतचा प्राांत, मराठ्ापासून मुक्त केला, णडसेंबर १७४२ 

 
भास्कराने पािेटच्या बाजूने पळ काढला. चजकडेचतकडे चवखुरलेल्या त्याच्या पथकानीही, 

बरद् वान, हुगळी, चहजली आचि इतरही चठकािे सोडून चदली. पि भास्करिा पाठलाग करण्यामध्ये 
बंगालच्या सैन्याला जंगलािा अडथळा झाला. भास्करनंतर दचक्षिेकडे वळला आचि िंद्रकोिािे बाजूने 
पुढे सरकून त्याने मेचदनीपूर चजल्यात आपले डोके पुन्हा वर काढले. तेथे नारायिगढला आपला मुख्य तळ 
स्थापून, त्याने राधानगर व इतर मोठी ठािी लुटली आचि जाळली. तेथून त्याने एक पथक कटकला 
पाठचवले. या पथकाने त्या शहरािा मुख्य अचधकारी शखे मसुमऱ्यािा जाजपूर येथे पराभव करून त्याला 
ठार मारले आचि कटक शहर हजकले. या हालिालींिी माचहती चमळाल्यावर, अचलवदी, पािेटपासून 
बाजूला, मेचदनीपूरच्या चदशनेे वळला. पुढे मराठ्यािंा सतत पाठलाग करून, त्यानंा, चिल्का सरोवराच्या 
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पलीकडे, त्याने चपटाळून लावले. (चडसेंबर १७४२). अशा रीतीने अखेरी, बंगाल आचि ओचरसा, 
हल्लेखोराचं्या हातातून पूिकपिे मोकळे केले गेले. नंतर, राज्यकारभारािी पुन्हा घडी बसचवण्यासाठी, नबाब 
कटकला काही आठवडे थाबंला आचि पुढे ९ फेबूवारी १७४३ च्या सुमारास, अशा रीतीने चवजयी होऊन 
मुर्तशदाबादेकडे परत आला. 

 
§ १३ : औांधचे सैन्य पाटणयाला आले, णडसेंबर १७४२ 

 
बंगाल-ओचरसा-चबहार या सुभ्यावरील मराठ्यािंी पचहली मोचहम, त्यािंा पराभव करून, चडसेंबर 

१७४२ पयंत परत चपटाळून लावली होती पि दरम्यान एका अनपेचक्षत संकटाने चबहारला धोका चनमाि 
केला होता. यातून चदल्ली साम्राज्याला पूिकपिे लागलेली कीडही चदसून आली. भास्कराने ओचरसामध्ये 
प्रथम हल्ला केला त्यावळेी अचलवदीखानाने, बादशहाकडे मदतीसाठी, कळकळीिी चवनंती केली होती. 
त्यानुसार बादशहाने, औंधिा सुभेदार सफ्दरजंग याला चतकडे जाऊन चबहारच्या सुभ्यािे रक्षि करण्यािा 
आचि नंतर जरूर तर बंगालमध्ये जाण्यािा हुकूम चदला होता. [प्रकरि १ § १५ पहा.] यानुसार सफ्दरजंगाने 
बरोबर ६००० पर्तशअन घोडेस्वार (हे पूवी नादीरशहािे सैन्यात होते). १००००, हहदुस्थानातील िागंले 
सैचनक आचि बलाढ्य, शक्तीशाली तोफखाना बरोबर घेऊन, आपले मुख्य ठािे–फैजाबाद–सोडले. 
सफ्दरजंगािे सैचनक अचतशय अनावर, बेबंद असून, त्यानी चबहारमध्ये सवक प्रकारिे जुलूम, बलात्कार 
केले. अथाति संरक्षक म्हिून आलेल्या या सैचनकानें क्रौयक आचि लोभीपिा यािंी चबहारच्या लोकानंा 
अचतशय धास्ती वाटली. 

 
पाटिा शहराला भेट चदल्यावर आचि त्यािा चकल्ला पाचहल्यानंतर (७ चडसेंबरिे सुमारास), या 

शहराच्या पचिमेस पाि मलैावर बंकीपूर येथे सफ्दरजंगाने आपला तळ ठेवला, आचि जिूकाय आपि त्या 
प्रातंािा कायदेशीर धनी आधीि झालो आहोत अशा प्रकारे तो वाग ूलागला. पुढे ओचरसाहून अचलवदी परत 
आला असून त्याला मदत करण्यासाठी पेशवा बाळाजीराव जलदीने चबहारकडे येत आहे अशी बातमी 
चमळाल्याबरोबर, सफ्दरजंगाने घाईने पाटण्याहून माघार घेतली आचि मुनीरजवळ, नावाचं्या पुलावरून 
गंगा ओलाडूंन (१५ जानेवारी १७४३ च्या सुमारास), आपल्या प्रातंात परत प्रवशे केला. [चसयार (२) १२७ 
–१२९; युसुफ ५३; इमाद्-उस्-सादत, ३३–३४.] 

 
§ १४ : मराठ्ाांची दुसरी स्वारी, १७४३ 

 
भास्करने केलेल्या चवनंतीनुसार [पहा § ११, पचर. २ मधील सदंभक टीप.] रघूजी भोसल्यानंी बरोबर मोठे सैन्य 

घेऊन रामगढच्या रस्त्याने कटव्याकडे स्वतः कूि केले. (तेथे तो मािकच्या आरंभी पोहोिला.). तो आला 
ते, या चतन्ही प्रातंातून सक्ताने िौथ वसूल करण्यािा चनधार करून; कारि मुघल बादशहाने हा िौथ 
शाहूला देण्यािे विन चदले होते आचि त्या राजाने तो वसूल रघूजीला नेमून चदला होता. रघूजीच्या या 
हालिालीला प्रचतशह देण्यासाठी, त्यािा प्रचतस्पधी आचि व्यक्तीगत शत्र ू पेशवा बाळाजीराव याला, 
बादशहाने कळकळीिी चवनंती केली आचि पेशव्यानेही रघूजीला चवरोध करण्यासाठी, बंगालमध्ये सैन्य 
नेण्यािे मान्य केले (ही मान्यता नोव्हेंबर १७४२ इतक्या पूवीि चदली होती). 
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§ १५ : पेशवा बाळाजीराव णबहारमध्ये णशरतो, फेबु्रवारी १७४३ 
 
फेिुवारी १७४३ च्या आरंभीि, बरोबर बलाढ्य सेना घेऊन पेशवा दचक्षिेकडून चबहारमध्ये चशरला. 

त्यावळेच्या अफवनुेसार या सैन्यात अधा लाख लोक होते. [चबहार व बंगालमधून पेशव्याचं्या या मोचहमेिा मागक त्याचं्या 
रोजचनशीत चदला आहे तो पुढीलप्रमािे: [वाड (२) पृ. २४२–२४३, दुरुस्त केल्याप्रमािे. वाड—साताऱ्यािे राजे व पेशवे याचं्या रोजचनशीतील 
उतारे.... जी. मी. वाड व इतर यानी सकंचलत केलेले].... (टीप : भा. प्रस्तुत टीपेमध्ये चठकािे, चदशा, यािंी नाव ेव मैलािंी सखं्या यािें चनदेश 
फारि आहेत. यासाठी भाषातंरात हे चनदेश सचंक्षप्त रूपात केले आहेत ते असे :.... मैल-मै. चदशािें चनदेश : पू., प., द., उ. ई. (ईशान्य), आ. 
(आग्नेय) नै. (नैर्त्य) वा. (वायव्य), आ. पू. (आग्नेय पूवक) इत्यादी सकं्षेप वापरले आहेत. तसेि पर. (परगािा) S.S.E. चज. (चजल्हा-प्रातं) हेही 
सकं्षेप वापरले आहेत. मुक्कामाच्या चठकािािंी नाव ेअधोरेचखत केली आहेत.) 

 
मागक पुढीलप्रमािे : १७४३ जानेवारी २६–३०, अलाहाबाद, दचक्षि काठ….. फेिुवारी ४, चमझापूरजवळ, हवध्यािल..... ८–१०, 

बनारसजवळ रामपुरा (रामनगर)..... १३–१४, दुगावती नदी (जहानाबादजवळ),.... १५, ससेराम.... १६–१७ शोिनदी दाऊदनगरजवळ 
ओलाडंली...... १८, पुनपुननदी.... २३ गया..... मािक ८, ९ गगंानदी (मोंगीर जवळ)... १४, खरगपूर टेकड्यामध्ये जामडा (२२ मै. वैद्यनाथ 
देवगरिे ईशान्येस)..... १५, लक्ष्मीपूर परगण्यामध्ये, गोकुळ……१६ हंुडुआ परगण्यात, धनवा (दुमकािी उ. २५ म.ै) ………. १७–१८. सारंगपािी 
(नवा दुमकािे उ. स १४ म.ै)...... १९, फत्तेपूर, (दुमकािे द. स. ९ म.ै). .... २० भादू (बहारू, नगरिे उ. स. १० मै. आचि सूरिे उ. स. १५. म.ै 
मोर नदीच्या उत्तर चकनाऱ्यावर).... २१ चबरभमूमधील रिगाव पाथरा (बहुधा पाथरगंज, सुरीिे पचिमेस ७ मै.)..... २२ लोिी चबरभमू पर पैकी 
पुराना (बहुधा परनगाव, सुरीच्या ईशान्येस, १० मै.).... २३–२५, चबरभमूपैकी कोटमामलेर्श्रमधील काल्पीपुरा (कल्पापूर, मयुरेर्श्रिे द. स. २ 
मै. मयुरेर्श्र सुरीिे ई. स. १५ मैल. रेनेल यािे म्हिण्याप्रमािे कोट मोचलर्श्र) ... २६, दुहाचलया. फत्तेहसह पर (कादंी गोचपनाथपूरच्या द स. २ 
मै.)..... २७–३० िौचरयागािा (रागंमतीिे द. स. ४ मै. गगेंिा प. चकनारा). ३० मािकला पेशवा अचलवदीखानाला भेटला.......... एचप्रल १–२ 
बसुरा (पलाशीिे प. ३ मै. गंगेच्या प. काठावर आचि िौचरया घाटाच्या द. स.)…………. बारोद पर. मोकादमध्ये..... ४, बरदवान चजल्यात- 
बऱ्हािपूर (बहुधा उधनपूर उतार, कटव्यािे उत्तरेस ३ मै.).…….. ७ एचप्रलला अचलवदी पेशव्याला छाविीत भेटला.... ९, चदगनगर (बरदवानच्या 
वा. स. १८ म.ै) येथून एकट्या पेशव्याने आपले सैन्य घेऊन पुढे जलद कूि केले………….. १०–१३ कक्षा (चदगनगरच्या पचिमेस १५ मै.).... १५ 
चवष्ट्िुपूर परगोण्यातील बाम्हिी?.... १६ माजगाव (आधुचनक मेचजआ. कक्षािे वा. स. २४ म.ै दामोदर नदीिे द. स.).... १७, चसरापूर (आधुचनक 
चसरपुरा, मेचजयाच्या प. स. १४ मै.).... १८ बेदो (चसरपुरािे नै. स. ५ मै. व खजुरा रेल्ये स्थानकापासून २ मै.).... १९, सका (आधुचनक सकंा. 
आद्रागोमोह रेल्व ेरस्त्यावरील स्थानक).... २०, भाइगथ (आधुचनक बाइकाठ, छद्रपरग, पैकी शवेटिे म्ह. छद्र-हे आद्र-पुरुचलया रेल्वेरस्त्यावरील 
शवेटिे स्थानक)..... २१–२४ हहसाक, चसकार भईुपर. (आधुचनक हेसा, छद्रच्या नैर्त्येस १२ मै., व पुरुचलयािे नै. स. ८ मै.).... २५, बेगन 
कोदार, पािेत परगण्यात, पुरुचलयािे प. स. २० म.ै आचि झाल्डािे पू. स ७ मै.)..... २६–२७ बचरशा, परगिा राचहशा, राजा नवलशहािे राज्य, 
(बहुधा बगाह, झाल्डािे वा. स. ११ म.ै)..... २८ बेदुगढ छोटा नागपूरमध्ये (बहुधा रामगढ हजारी बागच्या द. आ. स. २६ मै.)... २९ हजती, चसचर 
पर. (१ जयन्ती नदी).... ३० चसया, परगिा चबशनगढ (बहुधा चसला इिाक, हजारो बागिे प. स. १२ मै.).... मे १, गोचवदपूर?.. गोरी अनंतपूर 
(बहुधा जोरी, हंटरगजंच्या द. स. १० म.ै, चललाजान नदीिा पूवककाठ). ..... १२ अकबरपूर (रोहटसगढच्या पू. स. ४ मै., शोिनदीच्या प. 
काठावर).... १४, ससेराम..... १५ जहानाबाद, दुगावती नदीवर...... १८ मुघल सराई....... १९ गंगेच्या काठी ...... २१ .चमझापूर.] पेशवा, 
चमत्रािे रूपाने येत असला तरी, तो येत असल्याच्या बातमीमुळे सबंध प्रातंात अचतशयि धास्ती चनमाि 
होऊन सवांिी पािावर धारि बसली, आचि याला कारिही िागंलेि होते. त्याच्या सैन्याला प्रचतकार 
करिे शक्य नव्हते- ‘‘त्याच्या मागावर असिाऱ्यापकैी ज्यानी त्याला, धमकीमुळे वा चभऊन पैसे चदले हकवा 
मौल्यवान देिग्या चदल्या त्यानी आपले प्राि आचि मालमत्ता वािचवली, ज्यानी संरक्षिािा प्रयत्न केला ते 
मारले गेले आचि त्याचं्या घरादारािंी लुटालूट झाली.’’–पाटिा शहर आपल्या प्रािाच्या रक्षिासाठी 
थरथर कापत होते. त्यातील नागचरकानंा एकि काळजी होती, ती आपल्या चस्त्रयानंा नदीपलीकडे अन्य 
चठकािी पाठवनू आपल्या कुटंुचबयािंी अि ू वािचवण्यािी व बलात्कारापासून वािचवण्यािी. इंग्रजाचं्या 
वखारीतून पाठचवलेल्या एका अहवालात, या स्वारीबाबत काही माचहती नमूद केलेली आहे त्यानुसार –
‘‘लक्षिीय असे एकही कुटंुब शहरात चशल्लक राचहले नव्हते’’–तथाचप आनंदािी गोष्टही की, पेशवा 
पाटण्याला आलाि नाही. बनारसहून पुढे ससेराम, दाऊदनगर, गया आचि मोंचगर या मागाने तो जलदीने 
बंगालकडे गेला-जाताना त्याच्या वाटेतील शहरािें त्याने मोठे नुकसान करून तेथे खूपि गोंधळ उडचवला. 
या रस्त्यावर असलेल्या टेकड्या आचि जंगले ओलाडूंन तो चबरभमूच्या मदानावर आला व पुढे 
मुशीदाबादेच्या रस्त्याला लागला. या हालिाली िालू असताना दुसरीकडे रघूजीने बरदवान चजल्हा 
व्यापला आचि आपला मुक्काम कटव्याला ठेवला. अशा रीतीने मराठ्याचं्या दोन अफाट सेना, प्रत्येकी, 
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त्याचं्यापैकी एका प्रथम श्रेिीतील नेत्याच्या अचधपत्त्याखाली, एकमेकाजवळ बंगालमध्ये गोळा झाल्या आचि 
या दोन सैन्यामधील लढा, जवळ आल्यासारखे चदसले. [चसयार (२) १२९–१३०, युसुफ ५७–५९] 

 
§ १६ : पेशवा आणि नबाब याांची मुलाखत, रघूजीला प्राांताबाहेर घालणवले 

 
बाळाजी मुशीदाबादेपासून २० मलैावर आल्यािे अचलवदीला कळले, तेव्हा त्याने आपला जमादार 

गुलाम मुस्तफा याला, गंगाधरराव व अमृतराव या पेशव्याकंडून आलेल्या प्रचतचनधीबरोबर, चपलाजी 
जाधवाचं्याकडे पाठचवले. हे चपलाजी पेशव्याचं्या आघाडीच्या पथकािें प्रमुख सेनापती होते. आलेल्या 
मािसािें बरोबर चपलाजी नबाबाकडे आला. तेथे त्याने व नबाबाने एकमेकाशी इमानी रहाण्यािा व मतै्रीिी 
खात्री देिाऱ्या शपथािंी देवाि-घेवाि केली आचि नंतर चपलाजी आपल्या धन्याकडे परत आला. यानंतर 
नबाबाने बाळाजीच्या छाविीच्या चदशनेे पुढे जाऊन लावडा या खेड्याजवळ (बऱ्हामपूर Berhampur 
कॅन्टोन्मेंटपासून ७ मलैावर) आपली छाविी ठेवली. या खेड्यापासून बाळाजीिी छाविी फक्त ६ 
मलैावरि होती. या दोन छावण्याचं्या साधारि मध्यावर दोघाचं्या मुलाखतीसाठी शाचमयाने उभे करण्यात 
आले. 

 
चपलाजी जाधव, मल्हार होळकर आचि इतर काही सेनापतींना बरोबर घेऊन, बाळाजी ३१ 

मािकला, भेटीच्या चठकािी आला. नबाब व बाळाजी यािंी मुलाखत झाल्यावर, िार हत्ती, दोन दुभती 
जनावरे (म्हशी) आचि पाि घोडे अशा भेटी देऊन पेशव्यािी परत पाठविी झाली. आपल्या सुभ्याबाबत, 
नबाबाने शाहूना िौथ आचि चशवाय पेशव्याना सैन्याच्या खिासाठी २२ लाख रुपये द्याव ेआचि रघूजीबाबत 
अंचतम तडजोड पेशव्याने घडवनू आिनू भचवष्ट्यकाळात तो पुन्हा बंगालला त्रास देिार नाही, असे कराव,े 
अशी व्यवस्था, या मुलाखतीत उभयपक्षी मान्य झाली. ठरल्याइतकी मोठी रक्कम अचलवदीला प्रथम, 
एकदम देता येईना. तेव्हा, रघूजीच्या नाजूक दयाबदु्धीवर बंगालला सोपवनू आपि चनघून जाऊ अशी 
धमकी पेशव्याने चदली आचि नबाबाला ही रक्कम पेशव्याला देिे भाग पडले. [‘‘मराठा सेनापतीनी, शाहूराजाच्या नाव े
बंगालच्या िौथाईिी मागिी केली. याबाबत आपि स्वतः व नबाब यािंी मुलाखत व्हावी अशी बाळारावाने सूिना केली. ही मुलाखत ३१ मािकला 
प्लासी येथे झाली. यावेळी शाहूराजाला िौथ देण्यािे आचि बाळाजीला त्याच्या सैन्याच्या खिासाठी २२ लाख रुपये देण्यािे नबाबाने मान्य 
केले..... बाळाजीनेही मान्य केले की या एकूि व्यवस्थेत तो रघूजीिीही तरतूद करील. रघूजी यावेळी चबरभमूपयंत परतला.’’ ‘बंगाल पत्र १३ 
ऑगस्ट १७४३’.... ‘‘बंगालमध्ये बाळाजी’’ यासबंधी माचहतीसाठी पहा-‘अखबारत्’ २५, २६, २९ एचप्रल आचि ४, १०, ११, १७, २० आचि २८ मे 
१७४३ पहा :— यासाठी लेखकाने चडसेंबर १९३१ च्या I. B. & O. R. S. मध्ये केलेले भाषातंर पहा. तसेि — पहा : चसयार (२) १३१.]  

 
यानंतर हे दोघे नव े चमत्र, रघूजीला नबाबाच्या प्रदेशातून चपटाळून लावण्यासाठी चनघाले. ते 

आपल्या बाजूने पुढे येत आहेत हे कळल्यावर रघूजीने कटवा आचि बरद्वान याचं्या दरम्यान असलेली 
आपली छाविी उठवनू, चबरभमूकडे पळ काढला. त्याच्या चदशनेे एक-दोन मुक्कामाच्या अंतरापयंत एकत्र 
कूि झाल्यावर बाळाजीने नबाबाला साचंगतले की, त्यािे बंगाली सैचनक, िपळ दख्खन घोडदळाबरोबर 
दौड करू शकत नाहीत. या पचरस्स्थतीत पेशव्याने एकट्याने, फक्त आपल्याि घोडदळाला घेऊन 
रघूजीिा पाठलाग केला नाही तर तो चनसटून जाईल. नबाबाने याला मान्यता चदली आचि दुसरे चदवशी 
(१० एचप्रल) बाळाजीने जलद कूि सुरू केले व रघूजीला गाठले, लढाईत त्यािा पराभव केला आचि 
त्याला पचिमेकडील टेकड्यात चपटाळून लावले. यावळेी रघूजीिे पुष्ट्कळ सैचनक मारले गेले व आपले 
बरेिसे सामानसुमान आचि छाविी लुटायला मोकळी सोडून त्याला पळ काढावा लागला. नागपूर 
सैन्यातील बरेि अचधकारीही पेशव्याला येऊन चमळाले. 
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अचलवदी, चदगनगरपासून (कटव्याच्या नैर्त्येस ३२ मलैावर) मागे चफरला आचि कटव्याला 
पोहोिून (२४ एचप्रल) तेथे त्याने आपली मुख्य छाविी स्थापली. यानंतर लवकरि त्याला बाळाजीकडून 
खचलते आले की रघूजी मानभमू भागातून पचलकडे गेला असून, तो आता संबळपूर रस्त्याला लागला आहे 
आचि नंतर बाळाजी पािेट रस्ताने गयेला गेला आहे. त्या के्षत्रामध्ये रुढीनुसार आपल्या पूवकजाचं्या नावाने 
श्राद्ध, दानधमक इत्यादी करून नंतर बाळाजीने पुण्याच्या रस्त्याने प्रयाि केले. 

 
§ १७ : मराठ्ाांच्या धास्तीमुळे झालेली या प्रदेशातील न्स्थती 

 
मराठ्याचं्या या दुसऱ्या मोचहमेमुळेही (मािक-मे १७४३), मागील वषातील मोचहमेसारख्याि 

जनतेच्या हालअपेष्टा झाल्यािे चलहून ठेवलेले आढळते. फरक इतकाि की, या. वळेेच्या हालअपेष्टा 
तुलनेने लहानशा प्रदेशात आचि अचधक थोड्या काळापुरत्याि झाल्या या संदभात कलकत्त्यािे इंग्रज 
व्यापारी चलचहतात. ‘‘काही काळ, कलकत्ता, काचसमबझार आचि पाटिा येथील आमिा व्यापार-व्यवहार 
पूिक बंद करण्यात आला.’’ कलकत्त्याला संरक्षिासाठी केलेल्या तयारीिे विकन केलेले आहे ते असे : 
‘‘मराठे परत स्वारी करून आल्यामुळे, १७ मािकला (१७४३) आमच्या तोफा सुस्स्थतीत ठेवण्यािे हुकूम 
आम्ही चदले आचि १०० बक्सारी, आमच्या नोकरीत ठेवले. ४ एचप्रलला नागचरकामधून एक तात्पुरती 
फौजही (Militia) तयार केली. व्यापाऱ्यानी आपल्या घरािें रक्षि करण्यासाठी, शहराभोवती आपल्या 
खिाने एक खंदक खिण्यािी योजना माडंली. कौस्न्सलने या योजनेला २९ मािकला संमती देऊन, िार 
लोकाचं्या जाचमनकीवर आचि तीन मचहन्यात परत करण्याच्या अटीवर २५००० रुपये त्यानंा उसने चदले. हा 
खंदक आता चकल्ल्याच्या दरवाजापासून मोठ्या तलावाकडे जािाऱ्या ‘मोठ्या रस्त्यापयंत’ पुराही झाला 
असून पुढे, गोहवदपूरपयंत असलेल्या कंपनीच्या हद्दीपयंत तो खित नेण्याला सुरवातही झाली आहे. 
कलकत्याच्या सुप्रचसद्ध ‘मराठा खंदकािी’ ही मूळ कथा. (बंगाल पत्र ३ फेिुवारी, १७४४). पाटण्याला 
नायब नाचझम झइन-उद्-चदन अहमद हैबतजंग, यानेही शहराभोवती एक मातीिा तट बाधंला. 

 
§ १८ : मराठ्ाांची णतसरी स्वारी, माचभ १७४४ 

 
जून १७४३ ते फेिुवारी १७४४ हे नऊ मचहने, या तीन प्रातंानंा शातंतेिे गेले. नंतर मािक १७४४ च्या 

प्रारंभी, भास्करने, ओचरसा आचि मेचदनीपूर या बाजूने बंगालवर पुन्हा स्वारी सुरू केली. पचहल्या 
मोचहमेमध्ये, अखेरी त्याला जेव्हा कटव्याहून घाईने पळ काढावा लागला होता (२७ सप्टेंबर १७४२). (भा. 
प्र. ३ § १२ पहा.) त्यावळेी आचि दुसऱ्या मोचहमेत, बाळाजीने त्याला बंगालमधून आपल्यासचहत घालवनू 
चदले (एचप्रल १७४३) त्यावळेी अशा दोन्ही मोचहमात त्यािी सवक लूट आचि छाविीिे सामानसुमान असे सवक 
नाहीसे झाले होते. यामुळे या चतसऱ्या मोचहमेच्या वळेी तो अचतशय चिडलेल्या, कठोर मनःस्स्थतीत होता. 
पेशव्यानंी या प्रातंातूंन सहजासहजी २२ लाख रुपये चमळचवले होते पि भोसल्यानंा मात्र, बंगालमधील 
धाडसावर फार मोठा खिक केला असूनही त्याच्या मोबदल्यात एक पैसाही चमळाला नव्हता. म्हिून 
भास्करने आपली चतसऱ्या वषातील स्वारी, पाशवी क्रौयाति सुरू केली आचि नागपूरिी सैन्ये, 
चपसाळलेल्या कुत्र्याप्रमािे या प्रदेशात संिार करू लागली. (युसुफ ६३). 

 
तत्कालीन लेखक गंगाराम चलचहतो :– ‘‘पुन्हा भास्कर तेथे आल्याबरोबर, त्याने आपल्या सवक 

सेनाचधकाऱ्यानंा बोलाचवले आचि त्यानंा हुकूम चदला :– ‘आपल्या तरवारी उपसा आचि तुम्हाला चदसेल 
त्या प्रत्येक पुरुषाला आचि स्तीला ठार मारा.’.... जेव्हा सरसेनापतीि असे बोलला तेव्हा त्यानी, ठार 
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करा, ठार करा अशा आरोळ्या मारीत, चजकडेचतकडे लुटालूट करून लोकािंी कत्तल केली.... यावळेी 
िाह्मि, वैष्ट्िव, संन्यासी, चस्त्रया आचि गायी यािंी शकेड्यानंी कत्तल झाली.’’ चनरीक्षकाने चलहून 
ठेवल्याप्रमािे या लुटारंूनी चस्त्रयावंर केलेले सावकचत्रक बलात्कार आधीि नमूद केले आहेत. (भा. पहा प्र. ३ 
§ १०). 

 
असा बलात्कार आचि कत्तल यामधून सुटून जाण्यासाठी पळ काढिाऱ्या चनवाचसत जनतेला, 

विकन करता येिार नाहीत अशा हालअपेष्टा व आवश्यक वस्तंुिा तुटवडा सहन करावा लागला. 
 

§ १९ : अणलवदीला पेशवयानी फसणवले–याची असहायता 
 
मराठ्यािंा असा हा त्रास पुन्हा सुरू झाल्यामुळे अचलवदी अचतशय गोंधळून गेला. फक्त एकि 

वषापूवी त्याने बाळाजीला फार मोठी रक्कम चदली होती ती अशा अटीवर की, पेशव्याने रघूजी भोसल्याकडून 
काही चटकाऊ तडजोड मान्य करून घ्यावी आचि त्यानुसार भचवष्ट्यकाळात पुन्हा होिाऱ्या बारगी सेनेच्या 
हल्ल्यापासून बंगालिी सुटका व्हावी. पूवीच्या संकटािेवळेी (एचप्रल १७४३) बाळाजीने रघूजीला या प्रातंािे 
बाहेर चपटाळून लावले होते हे खरे पि ही मानवी टोळधाड पुन्हा पूवीप्रमािेि कोट्यवधी (Locusts-
reappeared in their Myriads.) संख्येने परत आली होती. 

 
याला कारिही होते.–दरम्यानच्या काळात हे दोघे मराठा नेते त्याचं्या राजाच्या दरबारी एकत्र 

भेटले होते. त्यावळेी, ३१ ऑगस्ट १७४३ ला शाहूने त्या दोघानंा एक तडजोड मान्य करावयाला लावले 
होते. त्यानुसार ठरले होते की, माळवा, आग्रा, अजमीर आचि अलाहाबाद हे िार सुभे आचि चशवाय चबहार 
सुभ्यापैकी चटकारी आचि भोजपूर (दाऊदनगरसचहत) या वार्तषक १२ लाख रुपये उत्पन्नाच्या दोन 
वतनदाऱ्या, अशा एकूि भाग पेशव्यानंा िौथाईसाठी नेमून देण्यात आला. हा सवक भाग म्हिजे पाटण्याच्या 
पचिमेिा आचि अलाहाबादेच्या पूवेिा भाग होय. याबरोबर रघूजीच्या भोगवट्याला, संपूिक बंगाल 
(ओचरसासचहत) आचि संपूिक औंध व पेशव्यानंा चदलेले १२ लाख उत्पन्नािे दोन महाल सोडून बाकीिा सवक 
चबहार, असा एकूि भाग देण्यात आला. यापढेु प्रत्येकाने दुसऱ्याच्या वाटिीच्या भागात मुळीि हस्तके्षप 
करावयािा नाही असाही दंडक शाहूने घातला. [ऐचतहाचसक पत्र व्यवहार. (२) ३५ व ३६]. यात 
तडजोडीिा प्रत्यक्ष व्यवहारात अथक इतकाि की, एका सुभ्यािी (भा. चबहारिी) दोघामंध्ये, फक्त वाटिी 
करण्यात आली. त्यानुसार चबहारमधील प्रत्येकाच्या विकस्वािा असा वगेळा भाग ठरचवला गेला आचि 
यािबरोबर उभयतानंीही मान्य केले की, आपि दुसऱ्यासाठी मुद्दाम राखून ठेवलेल्या कुरािमध्ये – 
(वसुलीच्या भागामध्ये) मुळीि हस्तेक्षप करिार नाही. यामुळे प्रत्येकाला आपल्या वाट्यास आलेल्या 
सुभ्याच्या भागात मन मानेल तसे वागण्यास मोकळीक राचहली आचि चशवाय दुसऱ्याच्या भागातील 
रचहवाशाला जबरदस्तीने धाकदपटशीने माचगतलेली रक्कम द्यावी लागली तरी, त्यािे संरक्षि करण्यािी 
नैचतक वा कायदेशीर जबाबदारी मात्र त्याच्यावर राचहली नाही. [िौथाई घेतली की त्या भागािे त्यातील रचहवाशािें सरंक्षि 
करण्यािी जबाबदारी िौथाई घेिाऱ्यावर येत असे.] 

 
आता नबाबाला आढळून आले की, मागील वषी त्याने केलेल्या एकूि मोठ्या खिािा त्याला 

चमळालेला मोबदला म्हिजे एक खात्रीिा संरक्षक चमळाला हा नसून प्रत्यक्षात चमळाले ते, एका 
रक्तशोषकाऐवजी दोन रक्त शोषक! पेशव्याने विनभगं केला असून नबाबािी बाजू चनदकयपिे व बेमुवकतपिे 
सोडली होती. यामुळे नबाबािी घोर चनराशा होऊन त्याला फार राग आला. मराठा जमातीच्या अशा या 
चवर्श्ासघातकी वृत्तीमुळे, राग आचि दुःख यानी तो िरफडला आचि चवर्श्ासघातािेि हत्यार वापरून 
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आपल्या प्रजेला मराठ्याचं्या असय जुलुमातून मुक्त करण्यािे त्याने ठरचवले. यावळेी त्यािी स्वतःिी 
पचरस्स्थती चनराशनेे व्यापलेली, जवळजवळ चजवावर उदार होण्यासारखीि होती. लागोपाठ दोन वषे 
झालेल्या स्वाऱ्यामुंळे, त्यािा महसूल चनम्यापेक्षाही अचधक कमी झाला होता आचि यािबरोबर त्यािा संचित 
खचजनाही आता संपला होता, तो कराव्या लागलेल्या अफाट खिामुळे. हा करावा लागलेला प्रिंड खिक 
असा होता :……….. (१) तो सुभेदारीच्या अचधकारावर आल्याबरोबर बादशहाला द्याव्या लागलेल्या रकमा, 
[बादशहा व त्याच्या जवळच्या लोकानंा चदलेल्या रकमा : (१) तीन सुभ्याचं्या महसुलापैकी खिक जाऊन वार्तषक रहािाऱ्या चशलकेपोटी बादशहास 
द्यावयािी रक्कम : (चसयार, १०७ नुसार ही रक्कम १ कोटी रुपयािी होती.) (२) मयत सराफराझ खानाच्या मालमत्तेबाबत ४० लक्ष रुपये. (३) स्वतः 
अचधकारपदावर आल्याबाबत बादशहाला नजरािा वा ‘पेशखश’ म्हिून चदली ती रक्कम रु. ४० लक्ष. चशवाय (४) आपि अचधकारावर आल्यावेळी 
बादशहाच्या वचजराला तीन लाख व चनजामाला १ लाख रुपये आचि अन्य उमरावानंाही लहान लहान रकमा चदल्या त्या… असा मोठा खिक 
अचलवदीला करावा लागला होता. [चरयाझ ३२५; चसयार (२) १०७].] (२) बाळाजीने सैन्याच्या खिासाठी म्हिून १७४३ मध्ये 
सक्तीने वसूल केलेली रक्कम (२२ लाख).... (३) सुभ्याच्या संरक्षिासाठी आता त्याला, फारि वाढवनू 
मोठे सैन्य ठेवाव ेलागले त्यािा पगार व बचक्षसी या पोटी खिक. (४) आचि युद्धामध्ये खिक झालेला दारूगोळा 
आचि सामानसुमान यािंा खिक. असा हा त्यािा एकूि प्रिंड खिक झाला होता. पचरिामतः त्यािे शासन 
चदवाळखोर झाले होते. प्रत्येक वषी मोचहमेवर जाव ेलागल्याने त्यािे सैचनक थकलेले होते. त्यािी स्वतःिी 
प्रकृतीही यथातथाि असून तो आपल्या सैन्याबरोबर, त्यािा प्रमुख म्हिून बाहेर मोचहमेवर जाऊ शकत 
नव्हता. त्याति आता भास्करच्या या मोचहमेच्या वळेी नुकताि भयानक उन्हाळाही सुरू होत होता. अशा 
एकूि पचरस्स्थतीमुळे, िपळाईने वरिेवर चनसटून जािाच्या मराठ्याचं्या चवरुद्ध आिखी एक नवी मोचहम 
काढण्यािे काहीही करून टाळिे त्याला अवश्य होते. 

 
§ २० : एका भेटीचे वेळी, अणलवदी मराठा सरदाराांची कत्तल करतो 

 
आपला प्रमुख अफगाि सेनापती गुलाम मुस्तफाखान याच्याशी नबाबाने सल्लामसलत करून, 

आपल्या प्रस्तुत अडििीतून बाहेर पडण्यासाठी एक कट रिला. यावळेी आपल्या कामचगरीसाठी चबहारिी 
सुभेदारी देण्यािे विन जर नबाब देिार असेल तर भास्कर आचि त्यािे प्रमुख सेनाचधकारी याना 
चमत्रत्वाच्या मुलाखतीसाठी बोलावनू आिनू त्यािंी कत्तल करावयािी कामचगरी स्वीकारण्यािे मुस्तफाने 
मान्य केले. मुस्तफािी ही अट अचलवदीने मान्य केली व उभयतानी यासाठी एक सचवस्तर योजना अचतशय 
गुप्तपिे आखली. यावषी सरसेनापती भास्कर याच्या हाताखाली वीस मराठा सेनापती व दोन मुसलमान 
सेनापती आले होते. मुसलमान सेनापतींिी नाव ेशहामत खान व अचलभाई कराव्वल (Qarawwal) अशी 
होती. अचलवदीने आपला चदवाि राजा जानकीराम व मुस्तफाखान याना चदग्नगर येथील भास्करच्या 
छाविीत पाठचवले. या दोघा वचकलानंी तेथे गेल्यावर जाहीरपिे साचंगतले की उभयताचं्या संमतीने जी 
वार्तषक िौथाईिी रक्कम ठरेल ती देऊन, प्रस्तुत भाडंिे संपचवण्यासाठी नबाब उत्सुक असून, अशी व्यवस्था 
व रक्कम ठरचवण्यासाठी उभयता प्रमुख नेत्यामध्ये व्यक्तीगत ििा होिे अवश्य आहे. हहदूना व मुसलमानाना 
आपापल्या पद्धतीनुसार शक्य चततक्या जास्तीत जास्त गंभीर शपथा घेऊन, त्यानी, साचंगतले की भास्कर व 
त्यािें सेनापती जर नबाबाना भेटण्यास आले तर त्याचं्याबाबत काहीही चवर्श्ासघात होिार नाही. यानंतर 
अशा भेटीसाठी येण्यािे भास्कररावाने मान्य केले आचि नंतर यासाठी एक शुभचदवसही (बंगाली नववषािा 
दुसरा चदवस, ३१ मािक १७४४) चनचित करण्यात आला. 

 
या भेटीसाठी ‘‘मानकरा’’ नावाच्या मदैानािी चनवड करण्यात आली. हे मदैान हल्लीच्या बेऱ्हामपूर 

(Berhampur) कॅन्टोनमेंट रेल्व े स्थानकापासून दचक्षिेला िार मलैावंर आहे. ३१ मािकला सरसेनापती 
भास्कर मानकरा येथे पोहोिला आचि त्याच्या सैन्यािे काही चवभाग मागे कटवा आचि पलाशी 
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(मानकराच्या दचक्षिेस १८ मलैावंर) येथेि राचहले. मुलाखतीच्या मोठ्या तंबूकडे भास्कर पायीि िालत 
गेला आचि याच्या दरवाजाजवळ जानकीराम आचि मुस्तफाखान यानी, त्यािे स्वागत केले. याच्या समवते 
यावळेी २१ सेनापती असून रघूजी गायकवाड हा एकटाि सेनापती यावळेी गैरहजर होता. अचलवदी 
चवर्श्ासघात करील असा रघूजीला नेहमीि संशय वाटत असल्याने, यावळेी आजारीपिाच्या सबबीवर तो 
मागेि राचहला होता. या सेनापतींच्या चशवाय या ताफ्यामध्ये आिखी सुमारे २० खालच्या दजािे सेवकही 
होते. यावळेी या मोठ्या तंबचू्या दुसऱ्या टोकाला एका व्यासपीठावर नबाब आपल्या अचधकाऱ्यासह बसला 
होता. तंबूतील सबंध जचमनीवर सतरंज्या व रुजामे पसरलेले होते. भास्कर व त्यािे सहकारी या 
रुजाम्यावरून नबाबाच्या चदशनेे पुढे िालू लागले. ही मंडळी फक्त पाव अंतर आली असतील नसतील 
येवढ्याति भास्कर खरोखरीि आला आहे अशी खात्री करून घेऊन नबाब ओरडला ‘‘या चभकारड्या 
काफराना (wretched misbelievers) ठार मारून टाका.’’ लगेि तंबूच्या दोन्ही बाजूकडील पडद्यामागे 
लपलेल्या नबाबाच्या सैचनकानंी बाहेर मुसंडी मारली व आलेल्या मराठा पाहुण्याना गराडा घालून अडचवले 
आचि थोड्याशा हािामारीनंतर त्या सवांना कापून टाकले. 

 
अशी कत्तल सुरू झाल्याबरोबर, तंबूच्या मागच्या दरवाजाने बाहेर पाडून मागील बाजूस ठेवलेल्या 

आपल्या लोकानंा, नबाब चमळाला आचि त्याने मराठा सेनापतीबरोबर आलेल्या संरक्षक पथकावर हल्ला 
करण्यािा हुकूम चदला. आता नेताहीन झालेल्या या लोकानंी, हल्ल्यास तोंड देण्यासाठी कुठेही प्रयत्न न 
करता पळ काढला. या कत्तलीतून वािला तो एकटा रघूजी गायकवाड. या प्रकारातील पचहलीि गडबड 
सुरू झाल्याबरोबर, आपले पथक घेऊन त्याने दौड मारली आचि पलाशी व कटवा येतील छावण्यात तो 
पोहोिला. तेथे असलेली सैन्यपथके व झटपट आवरून घेता येईल चततकी मालमत्ता व सामानसुमान 
घेऊन, आपल्या मायभचूमकडे जाण्यास, तो त्वरेने चनघाला. नबाबाच्या या सुभ्याचं्या सवकि भागातून मराठा 
सैचनकाचं्या चफरत्या टोळ्यानंीही नागपूरकडे पळ काढला. अशा रीतीने एकाि तडाख्याने बंगाल व ओचरसा 
हे सुभे शत्र ूसैन्यापासून मुक्त करण्यात आले. नबाबाने आपल्या सैन्यात दहा लाख रुपयािंी खैरात वाटली 
आचि त्याच्याि चशफारशीनुसार, बादशहाने बंगाल सैन्यातील सवक अचधकाऱ्यानंा बढत्या आचि पदव्या 
बहाल केल्या. [पहा : चसयार (२) १३४–१३६, चरयाझ ३५०–३५२. िंद्रनगरहून पाँडेिरीला पाठचवलेले पत्र, १२ मे (नवी माचलका), 
कलकत्त्याहून कंपनीला पाठचवलेले पत्र, ३ ऑगस्ट, युसुफ ६६, कारोम २० ब—२१ ब] 

 
भास्कररावाच्या मृत्यूनंतर १५ मचहने, पूवेकडील या सुभ्याना शातंता व सौख्य उपभोगावयास 

चमळाले. आपल्या सेनापतींिा खून झाला यािा ताबडतोब सूड घेण्याच्या पचरस्स्थतीत नागपूरिा राजा 
नव्हता. यावळेेपावतेो त्याच्या पैशाच्या अडििी अचधकि वाईट झाल्या होत्या. १७४३ मध्ये केलेल्या 
तडजोडीला, पेशवा व तो, अशा उभयतानंी संमती चदल्यावरही, दुसऱ्याच्या चवचशष्ट राखीव विकस्व के्षत्रामध्ये 
अचधके्षप करण्यािे प्रयत्न, उभयतानंी िालूि ठेवले होते. यामुळे ती तडजोड मोडून, त्यािे पेशव्याशी 
असलेले जुने मतभेद व घासाघीस बऱ्याि चठकािी पुन्हा उपस्स्थत झाली होती. 

 
§ २१ : नबाबाच्या पैशाच्या अडचिी व त्याने जबरदस्तीने केलेली वसुली 

 
या वळेेपुरती तरी मराठ्याचं्या हल्ल्यािी धास्ती नाहीसी करण्यात आली हे खरे पि नबाबािी 

राज्ययतं्रिा मात्र, पैशािी तरतूद करण्याबाबत हतबुद्ध झाली. या वळेेपयंत झालेल्या मराठ्याचं्या तीन, 
वार्तषक हल्ल्यामुंळे संपत्तीिा प्रिंड नाश आचि महसुलात घट झाली होती. चडसेंबर १७४६ मध्ये नबाबाच्या 
दरबारी असलेला पेशव्यािंा प्रचतचनधी त्याला म्हिाला की, ‘‘तुमच्या देशात आल्यावर, त्या देशाच्या 
‘िौथाईच्या’ दसपट हकमतीिी संपत्ती, रघूजीने लुटली आचि नाश केली.’’ चशवाय यािवळेी नबाबाला 
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आपल्या संरक्षक फौजा फार मोठ्या प्रमािात वाढवाच्या लागल्या आचि केवळ या फौजावंरील त्यािा खिक 
वार्तषक एक कोटी ऐशी लक्ष रुपये इतका वाढला. पचरिामतः त्याच्यासमोर चदवाळखोरी, डोळे चवस्फारून 
उभी राचहली आचि न्यायय वा अन्याय, िागंल्या वा वाईट, कोित्याही मागाने का असेना, पि पैसा उभा 
करिे त्याला भाग पडले. 

 
यावळेी तीन युरोचपअन देशाचं्या कंपन्या, त्याच्या राज्यात व्यापार करीत होत्या. १७४३ मध्ये 

यातील प्रत्येक कंपनीवर त्याने २००० रुपयािंा युद्धकर बसचवला होता. पि त्याच्या एकूि गरजेच्या 
महासागरात हा पैसा म्हिजे एक थेंबि होता. पुढे जुलई १७४४ च्या आरंभीि त्याने, काचसमबझार येथील 
इंग्लीश वखारीच्या मुख्याकडे ‘‘एक, मोठी चवलक्षि मागिी’’ केली. या मागिीबाबत तो म्हितो : ‘‘आता 
इंस्ग्लश लोक सवक जगािा व्यापार करीत आहेत. पूवी त्यािंी फक्त िार हकवा पािि जहाजे असत, पि 
आता ते ४०-५० जहाजे आिीत असून ती त्याचं्या कंपनीच्याही मालकीिी नसतात ....’’ ‘‘गेली पाि वषे या 
इंग्रजािंी त्याने दररोज सेवा केली आहे, त्यािें काम केले आहे पि त्यानी माल केलेल्या सेविेी व केलेल्या 
मदतीिी, आठवि ठेवलेली नाही. आता मराठ्यापंासून आपल्या देशािे संरक्षि करण्यात तो गंुतला 
असताना, त्याला मदत करण्याऐवजी ते शत्रूला मात्र दारूगोळ्यािा पुरवठा करीत आहेत. तेव्हा त्यािा 
आता हुकूम असा की, इंग्रजानी त्याच्या सैन्यािा दोन मचहन्यािंा पगार म्हिजे सुमारे ३० लक्ष रुपये त्याला 
चदल्याचशवाय, त्याच्या राज्यात कोठेही आचि काहीही व्यापार व्यवहार करू नये.’’ यानंतर तीन चदवसानंी 
(१० जुलई) मुर्तशदाबाद येथील. सदक युरोचपअन व्यापाऱ्यावंर त्याने आपल्या चशपायािंी देखरेख ठेवली 
आचि युरोचपअनािंा व्यापार थाबंवा असे हुकूम आपल्या देशाच्या सवक भागाकडे पाठचवले. 

 
८ नोव्हेंबर १७४४ च्या ‘‘बंगालिे पत्रा’’ वरून आपल्याला समजते : ‘‘(सवक) ‘गरा-आरंग’ मधील– 

(जाड्याभरड्या सुती कापडाच्या वखारी) व्यापार व्यवहार थाबंचवण्यासाठी घोडेस्वार आचि पायदळ चशपाई 
पाठचवण्यात आले. वखारीतील प्रत्येक व्यक्तीला पकडून िाबकाने (Preet Cotmah) मारण्यािे, नबाबाने 
िालचवले. ‘प्रीत कोटमाने’ (Preet Cotmah) – (भा. वखारीच्या प्रमुखापकैी हा एक असावा असे चदसते) 
एक लक्ष पस्तीस हजार रुपये देण्यािे कबूल करीपयंत, त्यािा छळ करण्यात आला. नंतर पुन्हा त्याला 
दुसऱ्या एका छळिाऱ्याच्या ताब्यात देण्यात आले ते, तीन लक्ष रुपये द्यावयािे, त्याला कबलू करण्यास 
लावाव ेम्हिून. इंग्रज कंपनीच्या वचकलाना, काहीही खाण्यास न देता, दोन चदवस दरबारात ठेवनू घेतले.’’ 

 

अशा पचरस्स्थतीत बंगाल, चबहार व ओचरसा या सुभ्यात आपला व्यवहार पुन्हा सुरू करता यावा 
यासाठी, नबाबािी मागिी साडेतीन लक्षापंयंत खाली आिता आली यातही अखेरी (ऑक्टोबर १७४४) 
इंग्रज कंपनीला समाधानि वाटले. मात्र या समाधानासाठीही या रकमेचशवाय त्याना, नबाबाच्या 
सेनापतीना व मुर्तशदाबादेतील अचधकाऱ्याना ३०,५०० रुपये, पाटण्यातील अचधकाऱ्याना ८००० रुपये आचि 
डाक्क्यातील अचधकाऱ्याना ५००० रुपये द्याव ेलागले. (बंगाल पत्र, ९ फेिुवारी १७४५). 

 
इंग्रजाचं्या तुलनेने िंद्रनगर येथील फ्रें िािंा व्यापार थोडा होता, ही स्स्थती लक्षात घेतली तर 

त्यानाही इंग्रजाइतकाि त्रास सहन करावा लागला. चडसेंबरमध्ये िंद्रनगर कौस्न्सलला, नबाबाच्या एक 
लाख रुपये मागिीला तोंड द्याव ेलागले आचि अखेरी या मागिीिे पोटी पि वरकरिी कजािे नावाखाली 
४५००० रुपये द्याव ेलागले. यासाठी बंगालमधील, फ्रें िाचं्या खेडेगावात रहािाऱ्या रचहवाशावंर कर बसवनू 
तो वसूल करा असा अंचतम स्पष्ट हुकूम पाँडेिरी येथील फ्रें िाचं्या वचरष्ट कौस्न्सलने चदला. या करापासून 
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२५००० रुपये वसूल होतील असा अंदाज होता. अशा रीतीने नबाबाच्या मागिीिे हे ओझे अखेरी असहाय 
हहदी शतेकऱ्याच्या डोक्यावरि देण्यात आले ते तर नेहमी घडत असते त्याप्रमािेि. 

 
§ २२ : अफगाि सेनानायक मुस्तफाखान याचे अणलवदीबरोबर भाांडि-१७४५ 

 
सरसेनापती भास्करराव आचि इतर मराठा सेनापती याचं्या कत्तलीनंतर, एक वषक शातंतेिे गेले. 

पुढे १७४५ मध्ये, घरातीलि क्रातंीमुळे अचलवदीिे सवांत दृढ चमत्र त्यािे सवांत कट्टर शत्र ू बनले. या 
अंतगकत भाडंिामुळे अचलवदीच्या सुभ्यामध्ये दुही चनमाि होऊन राज्य दुबकल झाले. या पचरस्स्थतीमुळे 
नबाबाचवरुद्ध सहज यश चमळण्यािा संभव चदसू लागल्याने, आपले हल्ल ेपुन्हा सुरू करण्याला मराठ्याना 
उते्तजन चमळाले. अंतगकत भाडंिािी स्स्थती चनमाि झाली नसती तर मराठ्याना यशािी अशी अपेक्षा वा 
संधी अशक्यि होती. बंगालवर दचक्षिेकडून वा पचिमेकडून स्वारी करून येिाऱ्या जमाती स्थाचनक बंगाली 
लोकापेक्षा जास्त काटक होत्या. अशा परशत्रूच्या हल्ल्यािंा प्रचतकार करण्यासाठी दीघककाळ सतत पचरश्रम 
करू शकिारी या कामासाठी दक्षतेने चशस्त पाळिारी अशी स्थाचनक जमात असावी लागते. स्थाचनक 
जमात संस्थेनेही मोठी असते यामुळे आलेल्या शत्रूिा प्रचतकार करीत असतानाच्या आपल्या हालिालीत 
एकसूत्रता आिण्यािीही चवशषे क्षमता चतच्यामध्ये असण्यािी आवश्यकता असते. तसेि असा प्रचतकार 
करताना स्स्थर चित्ताने सतत लढा देण्यािी क्षमताही चतच्यामध्ये असावी लागते. पि असा गुिसमुच्चय 
असिारी स्थाचनक जमात बंगालमध्ये नव्हती. राजवाडे वा शाही कुटंुचबयािंी स्वारी व खचजना ने-आि 
करिारी स्वारी, अशािें संरक्षि करिे आचि महसूल अचधकारी व जकात-अचधकारी याना संरक्षि देिे ही 
सैचनकािंी कामे प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा वगेळी आहेत. पि दोन शतकापूवी मुघलानी या भागावर शातंता लादली. 
तेव्हापासून ते या वबेेपयंत, राजवाड्यािें खचजन्यािें आचि अचधकाऱ्यािें संरक्षि या व्यचतचरक्त वगेळा युद्ध 
सदृश व्यवसाय करण्यािी सवय असलेला एकही स्थाचनक वगक बंगाल, चबहार, ओचरसा भागात नव्हता. या 
पचरस्स्थतीत बंगाल, चबहार, ओचरसािे नबाब चदल्लीच्या मध्यवती सरकारापासून स्वतंवत्र झाल्यावर त्याचं्या 
सैन्यातील सगळाि भरिा बाहेरच्या लढवययािंा झाला हाता. त्यात अफगाि होते, (पायदळ सैचनक व 
घोडेस्वार दोन्हीही) आचि बक्सारिे हहदू बंदूक बारदार (भा. बंदुकधारी पायदळ सैचनक) होते. याति 
कोठे कोठे चमसळलेले, थोडेसे बऱ्हािे सययद, उत्तर हहदुस्थानात स्थाचयक झालेले काही इतर परदेशी 
लोक आचि काही औधं प्रातंातले बहेचलया बंदूक बारदारही होते. या सवांमध्ये अफगाि सैचनक, हे इतर 
सवांपेक्षा संख्येने पुष्ट्कळि जास्त आचि कायकक्षम असा घटक असून. आपल्या श्रषे्ठत्वाबद्दल, जन्मजात 
लढाऊ सवयीबद्दल आचि आपल्या जमातीच्या दृढ एकोप्याबाबत त्याचं्यामध्ये साचभमान जािीवही होती. 
अशा पचरस्स्थतीत त्याना एकाद्या थोर नेत्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आिता आले की, कोिालाही प्रचतकार 
करता येिार नाही इतके ते बलाढ्य ठरत. 

 
नबाबाच्या अफगाि अचधकाऱ्यामध्ये, गुलाम मुस्तफाखान हा सवांत प्रमुख असून या वळेेपावतेो तो 

त्यािा उजवा हाति होता. पचहल्या वषीच्या मराठा स्वारीिा मोड करून त्याना चपटाळून लावण्यातील 
मुस्तफािी वैयस्क्तक कामचगरी व यश आचि नंतर चतसऱ्या वषी भास्करिा पूिक नाश करण्यासाठी त्याने 
आकस्स्मक घातलेला यशस्वी घाला यामुळे जवळजवळ अचलवदीइतक्याि महत्त्वाला तो िढला होता. एक 
शूर व्यक्ती आचि कसलेला अनुभवी सेनानी म्हिून त्यािी कीर्तत असून या दृष्टीने, त्याला जोड नाही असे 
मत बनले होते ते योग्यि होते. आपल्या स्वतःच्या अचधपत्याखाली त्याने, एक पायदळ चवभाग व चशवाय 
९००० घोडेस्वारािें एकसंघ व आटोपशीर घोडदळ पथक जमचवले होते. त्यािे शस्त्रबल, त्यािी कतकबगारी 
आचि महत्त्वाकाकं्षा यामुळे, नबाबाच्या हसहासनाला त्याच्या रूपाने एक भयंकर धोकाि चनमाि झाला होता. 
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आपल्या अचतशय अडििीच्या वळेी, अचलवदीने चवशषे चविार न करता मुस्तफाला विन चदले होते 

की, तो जर भास्करिा खून करू शकला तर त्याला चबहारिी सुभेदारी बक्षीस चदली जाईल. पि आता 
प्रत्यक्षात तशी वळे आल्यावर मात्र आपल्या विनािी पूती करण्यािे तो टाळू लागला आचि मुस्तफाकडे 
गोडीगुलाबीिे चनरोप पाठवीत पि मुख्य प्रश्नाबाबत चनिकय घ्यावयािे पुढे ढकलीत तो, त्यािी समजूत 
घालण्यािा प्रयत्न करू लागला. या चवर्श्ासघाताबद्दल मुस्तफा अथात रागावला, हे योग्यि. आपली 
आशाअपेक्षा प्रत्यक्षात येण्यािे दुराव ू लागल्याने त्याच्या मनाला आता उबग वाटू लागली, आचि 
नबाबाबरोबरिी त्यािी भाषा अचधक उद्दामपिािी आचि आग्रही बनू लागली ती, अखेरी तो आचि नबाब, 
याचं्यामधील सशस्त्र झगडा अगदी जवळ आल्यािे चदसेतोपयंत. 

 
पि यावळेेपावतेो अचलवदीने सोने आचि अन्य प्रकारिी प्रलोभने यािंा उपयोग करून, 

शमचशरखान व सरदारखान अशासारख्या इतर काही अफगाि सेनापतीना आचि मुस्तफाच्याि 
हाताखालील काही अचधकाऱ्यानाही, आपल्या बाजूला वळवनू घेतले होते. मुर्तशदाबादेला एकत्र येत 
असलेल्या अशा ‘शक्ती’ पाहून मुस्तफाने, त्याच्यावर हल्ला करण्याच्या बेतापासून भीतीने माघार घेतली. 
पि त्याने नबाबाच्या नोकरीिा राचजनामा चदला आचि आपल्या सैन्यािा देिे राचहलेला पगार म्हिून एकूि 
१७ लाख रुपयािंी मागिी केली. तेव्हा कोित्याही प्रकारे चहशबािी तपासिी न करता वा हजेरीसाठीही 
सैचनकानंा एकत्र न करता नबाबाने ही रक्कम ताबडतोब देऊन टाकली आचि अशा रीतीने आपली गादी व 
राजधानी याना असिारा हा धोका तत्परतेने बाजूला केला. (फेिुवारी १७४५). यावळेी पाटिा येथे 
अचलवदीतफे डेप्युटी-म्हिून झइन-उद्-चदन अहमद हैबत जंग, हा होता. त्याच्याकडून चबहारिी गादी 
चहसकावनू घेण्यािा चनिय करून, असमाधानी बनलेला सेनापती मुस्तफा हा पाटण्याकडे चनघाला. वाटेत 
उघड बंड करून राजमहाल येथून त्याने सरकारिे काही हत्ती आचि तोफा जबरदस्तीने घेऊन 
आपल्याबरोबर नेल्या; मोंगीरिा चकल्लाही धडक मारून घेतला आचि अखेर तो पाटण्याजवळ येऊन 
पोहोिला. (मािक १४, १७४५). तीन सुभ्यािें नबाबपद बादशहाने नेमलेला कायदेशीर सुभेदार सराफ्राझ् 
खान यािेकडून जर अचलवदी चहसकावनू घेऊ शकला तर आपिही. (मुस्तफानेही) तसेि ते 
अचलवदीकडून का घेऊ नये? असा चविार अथाति मुस्तफाच्या मनात होता. यावळेी त्यािी मनधरिी 
करण्यासाठी झइन्-उद्-चदनने त्याच्याकडे चनरोप पाठचवला आचि त्याला उत्तर म्हिून मुस्तफा तर 
उघडपिेि म्हिाला की, –आपल्याही हातात आता चवजयी तरवार असून, प्रस्तुत काळात तीि तर शाही 
सनदापैकी सवकश्रेष्ठ सनदि होय. [चसयार, (२) १४१]. 

 
§ २३ : मुस्तफा खानाचा पाटिा शहरावर हल्ला 

 
मुस्तफाकडून येिाऱ्या या सकंटािी सूिना, अचलवदीने झइन-उद्-चदनला चदली होतीि, चशवाय 

गंगेच्या उत्तरेकडून, मुर्तशदाबादेला पळ काढून स्वतःला वािचवण्याबाबतही आग्रह केला होता. या बाजूने 
पळ काढण्यात मुस्तफाच्या िढाईिा रस्ता िुकचविे हाि हेतू होता. पि झईनने, आपल्याकडे सोपचवलेल्या 
प्रातंािे रक्षि करावयािे असा अचधक मदानी मागक पसंत केला. यावळेी तो चतऱ्हट (Tirhat) येथे होता. तेथे 
ही बातमी चमळाल्याबरोबर, घाईघाईने तो राजधानीला परतला आचि पाटण्यािे संरक्षि करण्यासाठी एक 
अचतशय िागंली योजना आखून चतिी कायकवाही िालचवली. दूरदूरच्या चठकािी ठेवलेल्या आपल्या 
सैन्याच्या तुकड्या त्याने राजधानीला बोलचवल्या तसेि सवक स्थाचनक सरदार व चनष्ठावान जचमनदार यानंा 
बोलावनू आपल्याजवळ आिले आचि अशा रीतीने लवकरि सुमारे १४००० लढवययािें सैन्य आपल्या 
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भोवती एकत्र केले. या शस्त्रसज्ज सैचनकािंी छाविी पाटिा शहराच्या पूवेला जाफरखान-बागेमध्ये ठेवली. 
चतच्याभोवती, जचमनीच्या बाजूने त्याने बंदुक बारदारासाठी (बंदुकधारी सैचनक) लाकडी बुरुजािें एक कडे 
उभे केले, व दोन-दोन बुरुजामंध्ये पडदी घालून, ते सवक एकत्र जोडले आचि असे हे कडे, शहराच्या 
नैर्क त्येला दलदलीिा भाग होता तेथील बंधाऱ्यापयंत नेले. हा बंधारा दलदलीच्या भागाकडून येिाऱ्या 
पुरािे पािी अडचवण्यासाठी, आधीि तयार केलेला होता. (या बुरुजाना सिगर व दलदलीच्या भागाला 
जल्ला असे म्हित) या संरक्षि साखळीच्या बाहेरच्या बाजूने एक, चिखल व पािी सतत राहील असा खंदक 
खिला आचि त्यातून चनघालेली माती, चिखल व पािी याचं्या सीमेच्या बाहेर टाकून, आिखी एक संरक्षक 
हभत त्याने रिली. या हभतीमधील बुरुजावर तोफा िढवनू त्याने सबंध हभतीिे, सरंक्षिाच्या सोयीसाठी 
चनरचनराळे भाग केले व त्यातील प्रत्येक वगेवगेळ्या सेनाचधकाऱ्याकडे रक्षिासाठी नेमनू चदला. 

 
मािकच्या मध्यापयंत मुस्तफाखानािे सैन्य १४,००० पयंत वाढले. त्यामध्ये काही त्यािे स्वतःिे 

कायम ठेवलेले नोकर व काही नोकरी हुडकत हुडकत त्याच्याभोवती जमलेले चशपाई होते. त्याच्याजवळ 
सुमारे ५० तोफा आचि १५० हत्तीही होते. त्यािे अफगाि सैचनक आपल्याबरोबर, युद्धभमूीवर तोड्याच्या 
बंदुका नेत आचि योग्य प्रसगंी त्या वापरीत. पि ते तोफािंा मात्र थोडाि उपयोग करीत. त्याच्या अफगाि 
स्वारािें घोडे, त्यावळेी हहदुस्थानात उपलब्ध असिाऱ्या घोड्यापंैकी, सवोत्कृष्ट असून, त्यातील सवांत 
कमी चकमतीच्या घोड्यालाही कमीत कमी िारश े ते पािश े रुपये हकमत पडलेली होती. घोड्यावरील 
भपकेदार खोगीर आचि स्वारािंा भपकेबाज पोशाख व सोनेरी मुलामा चदलेले िकिकीत चिलखत, यामुळे 
हे घोडदळ म्हिजे एक मोठे भव्य, लखलखीत दृश्यि होत असे. 

 
१४ मािक १७४५ ला उजाडल्यावर सुमारे दोन तासानंी पाटण्याजवळ पोहोिल्यावर शहराच्या 

दचक्षिेस असलेल्या अनेक आंबरायात येऊन मुस्तफाने आपले कूि थाबंचवले व तेथे मुक्काम केला. नंतर 
त्याने सहा ते सात हजार सैचनकािंा एक, असे आपल्या सैन्यािे दोन भाग केले. त्यापैकी एक बुलंदखान 
रोचहला याच्या हाताखाली देऊन त्याला, शहराजवळ उभ्या केलेल्या संरक्षक रिनेच्या चपछाडीस पाठचवला 
व तेथून हल्ला करण्यास त्याली साचंगतले दुसरा स्वतःच्या नेतत्वाखाली घेऊन पुढे असलेल्या शवेटच्या 
मेढेकोटावर त्याने हल्ला केला. या लाकडी बुरुजािे रक्षि चटकारीिा राजा आचि इतर जचमनदार करीत 
होते. मुस्तफाच्या कसलेल्या व एकमेकास लागूनि िालिाऱ्या सैचनकी पथकाचं्या एकसंध फळीने 
पचहलीि धडक मारल्याबरोबर स्थाचनक सरंक्षक पथके चवस्कळीत झाली आचि त्यानी पळ काढला. यावळेी 
नबाबािे काही अचधकारी प्रचतकारासाठी पाय रोवनू उभे राचहले पि त्याना मदत करण्याला मूठभर 
व्यस्क्तगत चमत्राचंशवाय कोिीही राचहले नाही असे त्याना चदसून आले. यानंतर मुस्तफाने लवकरि शत्रूला 
पळवनू लावनू पुढे थोड्याशाि रक्षकासचहत, स्वतः झइन-उद-चदन उभा राचहला होता तेथपयंतिी युद्धभचूम 
मोकळी केली. 

 
आता मुस्तफाने झइनवरि िढाई केली, आचि या अफगािािा जय होत आहे असे चदसू लागले. 

इतक्यात बंदुकीच्या एका गोळीने मुस्तफाच्याि हत्तीवरील मात्र ठार झाला. आता हत्तीवरून आपि साली 
उतरलो नाही तर चनयंत्रि नाहीसे झालेला तो हत्ती आपल्या चपछाडीिी पथके तुडवीत सैरावैरा धाव ूलागेल 
आचि हे पाहून, आपला सेनापतीि पळून जात आहे असे अनुयायानंा वाटेल अशी मुस्तफािी कल्पना झाली 
व त्याने हत्तीवरून खाली उडी टाकळी. पि त्याच्या या कृतीमुळे, त्याला जो पचरिाम टाळावयािा होता, 
बरोबर तोि घडला. त्याच्या लोकानंा वाटले की काही चमचनटापूवी माहुत मारला गेला तसाि आता त्यािंा 
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सेनापतीही मारला जाऊन हत्तीवरून पडला आहे. तेव्हा त्यानी आपली फळी चवस्कटून रिागंिावरून 
मुक्कामािे चठकािाकडे पळ काढला. अशा रीतीने यावळेी पाटिा विले.  

 
यानंतर पाि चदवस व पाि रात्री ही दोन्ही सैन्ये एकमेकासमोर आपापल्या चठकािीि राचहली 

आचि या काळात त्यानी एकमेकावर फक्त तोफािंा मारा केला तो चनरुपयोगीि ठरला. अखेरी, शहर आचि 
छाविी धडाक्याने हल्ला करून घेण्याइतके सामर्थ्यक आपल्याजवळ नाही हे मुस्तफाला कळून िुकले व २१ 
तारखेला, त्याने माघार घेण्यास सुरवात केली. पाटिा व चबहारवर आलेले इतके मोठे संकट अशा रीतीने 
इतक्या सहजी नाहीसे झाले आहे अशी बातमी आली तेव्हा प्रथम तर, झइन-उद्-चदनािा चतच्यावर 
चवर्श्ासही बसेना. यामुळे शत्रूिा पचरिामकारक पाठलाग झाला नाही. चमठापूर, नौबतपूर, आचि मुचहब–
अचलपूर अशा रस्त्याने, गोंधळलेला अफगाि सेनापती मुस्तफा, नैर्क त्येकडे शोिनदीपयंत परत गेला. 
यानंतर लवकरि अचलवदी पाटण्याला आला आचि िाललेल्या पाठलागात सामील झाला. आता 
मुस्तफाला चबहारबाहेर झटपट चपटाळून झमाचनयापयंत (गाझीपूरपयंत) त्यािा पाठलाग करण्यात आला. 
अखेरी औंध सुभ्यापैकी िुनार चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी असलेल्या एका खेड्यात बंडखोरानंी आश्रय घेतला. 
अशा रीतीने बंडखोर दुसऱ्या सुभ्यात गेले आचि अचलवदी व झइन-उद्-चदन, आपापल्या राजधान्याकंडे 
एचप्रलमध्ये परत आले. [चसयार (२) १३७–१४६; युसुफ ७२–८०; करम २७ अ–३१ अ.] 

 
§ २४ : मुस्तफा खानाचा शेवट 

 
हा पाठलाग िालू असताना मुस्तफाच्या आमंत्रिावरून रघूजी भोसल्याने बंगालवर स्वारी केली. 

(भा. पहा प्र. ३ § २२), यामुळे अचलवदी आपल्या प्रातंाकडे जलदीने परतला आचि त्याला तेथेि रहाव े
लागले. या बातमीमुळे, पावसाळा सुरू होण्यािे थोडे आधी िुनारगडच्या पचरसराबाहेर येण्याला मुस्तफाला 
उते्तजन चमळाले, कारि लवकरि सुरू होिाऱ्या पावसाळ्यामुळे बादशाही म्हिजेि नबाब सैन्याला 
त्याच्याचवरुद्ध मोहीम हाती घेिे अशक्य होिार होते. यामुळे, लुटालूट करून आपला खचजना पुन्हा 
भरण्याला मुस्तफाला वळेही चमळिार होता. या पचरस्स्थतीत तो बाहेर पडला आचि शहाबाद चजल्यात 
चशरला, व उद्वतंहसह उज्यैचनआ यािे जचमनदारी प्रदेशापयंत पोहोिला. हा उद्वतंहसह म्हिजे 
जगदीशपूरिा धनी असून, तो चबहारच्या सुभेदारािा दीघककाळ चवरोधकि होता. 

 
या घटनािंी बातमी चमळाल्यावर, १३,००० सैन्य घेऊन, झइन-उद् -चदन, ताबडतोब पाटण्याहून 

चनघाला व त्याने कोईलवाड्याजवळील उतारामधून शोि नदी ओलाडंली. दुसऱ्या चदवशी दचक्षि-नैर्क त्य 
(S. W. S.) चदशनेे १२ मलै िाल करून जगचदशपूर जंगलाच्या सीमेवरील कऱ्हािी या चठकािापयंत तो 
आला. या खेड्याच्या पलीकडे दान मलैावंर शत्रूसैन्य असलेले त्याला चदसून आले आचि लवकरि लढाई 
सुरू झाली (जून २०, १७४५). पूवी पाटिा घेण्यासाठी केलेल्या साहसात अपयश येऊन मुस्तफािा सवकि 
खचजना चरता झाला होता. आचि यामुळे त्यािे सैन्य आचि साधनसामुग्री फारि कमी झाली होती. पि 
चजवावर उदार होऊन त्याने, झइनच्या सैन्यावर चनकराने हल्ला िढचवला. यावळेी काहीही केले तरी त्याला 
थोपचवता येईना. झइनच्या आघाडीच्या पथकानंा त्याने पळवनू लावलेही, पि यािवळेी बंदुकीिी एक गोळी 
लागनू तो ठार झाला. नबाबाच्या एका नोकराने या बंडखोराच्या हत्तीवर िढून त्यािे डोके कापले व ते 
भाल्याच्या टोकावर घेऊन, सवांना चदसेल असे धरले. ते चदसल्याबरोबर अफगाि सैन्यािी फाटाफूट 
झाली आचि ते, मुस्तफािा मुलगा मुतकझा आचि चजवतं राचहलेले इतर सेनाचधकारी याचं्या नेतृत्वाखाली 
मग्रोर खेड्याकडे पळाले. अशा रीतीने नबाबावर आलेले एक मोठे संकट नाहीसे झाले. त्याच्यावर यािवळेी 
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कोसळलेल्या दुसऱ्या संकटाशी मुकाबला करण्यास तो आता मोकळा झाला. हे दुसरे संकट म्हिजे 
बार्तगसानी-मराठ्यानंी-केलेली िौथी स्वारी, हे होय [चमठपूर : पाटिा जंक्शन रेल्वे स्थानकािे चठकाि. याच्या नैर्क त्येला १३ 
मैलावंर नौबतपूर आहे. नौबतपूरच्या नैर्क त्येला १९ मैलावंर शोि नदीच्या पूवक चकनाऱ्याला मुचहब-अचल-पूर असून ते मुसोवराहच्या दचक्षिेस ३ 
मैलावंर आहे. अराह शहराच्या पूवेला ८ मैलावंर कोइलवाड आचि नैर्क त्येला १८ मैलावंर जगदीशपूर आहे. अराहच्या दचक्षिेला ५ मैलावंर व 
जगदीशपूरच्या थेट पूवेला १५ मेलावंर कऱ्हािी आहे. [हहदुस्थानच्या नकाशािे अचधकृत पुस्तक... ‘‘इंचडयन अॅटलस’’ नकाशा क्र. १०३ मध्ये 
कऱ्हािी Karhani यािा इंग्रजी विक चवन्यास (Spelling) Khurownee असा आहे]. अरवाल हे मुचहब-अचल-पूरच्या दचक्षिेस ८ मैल आहे. 

 
मग्रोर (Magror) नावािे खेडेगाव, भाबआु उपचवभागाच्या शहरापासून पचिमेला, २२ मैलावंर आचि िैनपूरच्या पचिमेस १४ मैलावंर 

आहे. खेयरा हे गाव मग्रोरच्या उत्तरेला ३ मैल आहे. ही दोन्ही चठकािे करमनसा नदीच्या दोन काठावर, आधुचनक उत्तर प्रदेशातील, चमझापूर 
चजल्यात असून, हल्लीच्या चबहारच्या नैर्क त्य सीमेपलीकडे फक्त थोड्या मैलावर आहेत. (पहा इंचडयन. ॲटलास न. पृ. १०३). चसयार (२/१४८) 
मध्ये नमूद केलेल्या मक्री-खू या चठकािाबाबत मग्रोर-खेरा अशी दुरुस्ती केली पाचहजे.] [ चसयार (२), १४६-१४८] 

 
§ २५ : मराठ्ाांची चौथी स्वारी 

 
उघड बंड करून ज्यावळेी (सुमारे २० फेिुवारी १७४५) मुस्तफाने मुर्तशदाबाद सोडले त्यावळेी 

त्याने पत चलहून, आपल्या चबहारवरील योजलेल्या स्वारीबद्दल रघुजीला कळचवले होते आचि त्यानेही 
पुन्हा, मराठ्यािंी मोहीम सुरू करून अचलवदीिा नाश करण्यास सहकायक द्याव ेअसे आवाहन केले होते. 
अशी ही संधी, रघूजीला चजतकी अनपेचक्षत चततकीि मोह पाडिारीही होती. १४००० घोडदळ घेऊन त्याने 
लगेि ओचरसाकडे िाल केली (मािक १७४५) आचि एकही हल्ला करावा न लागता कटक शहर काबीज 
केले. कटकिा त्यावळेिा मुख्य अचधकारी–गव्हनकर–राजा दुलकभराय (नबाबािा चदवाि जानकीराम यािा 
मुलगा) हा चभत्रा, पुरोचहतािें विकस्वाखाली गेलेला असा एक आळशी मनुष्ट्य असून, त्याच्या हाताखालील 
सैन्यही, हल्ल्यािा प्रचतकार करण्याच्या दृष्टीने अगदी अपुरे होते. यािवळेी मुस्तफाशी लढा देण्यासाठी, 
नबाबही सवक सैन्याचनशी चबहारमध्ये गेला असल्याने त्याच्याकडून कटकसाठी काही मदत येण्यािी आशाही 
नाहीशी झाली होती. अशा पचरस्स्थतीत, दुलकभराम, बराबाती, या कटकच्या चकल्ल्यात गेला व त्यािे 
दरवाजे बंद करून आति बंचदस्त राचहला. असा पंधरवडा गेल्यावर त्याला इतका वाईट सल्ला चमळाला 
की, तो रघूजीच्या छाविीत त्यािी भेट घेण्यास गेला. तेथे त्याला आचि त्याच्या बरोबरच्या लोकानंा कैद 
करण्यात आले, व नंतर दुलकभरामाला नागपूर येथे कैदेत ठेवण्यात आले. पुढे तीन लाख रुपये देऊनि 
जानकीरामाला, आपल्या मुलाला सोडवनू आिता आले, आचि तेही, जवळजवळ दोन वषांनी (जानेवारी 
१७४७)! दुलकभराम कैद झाल्यावरही, शूर अब्दुल अझीझ आचि फक्त ४०० लोकािंी चशबंदी, यानी 
कटकिा चकल्ला लढचवला व शत्रूला दाद चदली नाही. पि चकल्ल्याच्या तटाबाहेरील, मोचदनीपूरपयंतिा 
सवक ओचरसा मराठ्याचं्या हाती पडला (एचप्रल), आचि अखेरी आपला राचहलेला सवक पगार देण्याच्या 
अटीवर अब्दुल अझीझलाही, मराठ्यानंा चकल्ला देऊन टाकावा लागला. 

 
अद्यापही हबहारला मुस्तफापासून भीचत कायम असल्याने, ओचरसामध्ये मोहीम हाती घेण्याच्या 

पचरस्स्थतीत अचलवदी नव्हता. यासाठी तह करण्याबाबत ििा करण्यासाठी, रघूजीकडे आपले जासूद 
पाठवनू तूतक वळे मारून न्यावी हेि मुत्सदेचगरीिे असे त्याला वाटले. रघूजीला या वळेेच्या आपल्या बळकट 
पचरस्स्थतीिी जािीव होती म्हिून त्याने ३ कोटी रुपयािंी मागिी केली. तेव्हा अचलवदीने, याबाबतच्या 
वाटाघाटी अडीि मचहने लाबंवति नेल्या आचि असे िालू असता, जूनच्या शवेटी मुस्तफाच्या मृत्यूिी 
बातमी जेव्हा त्याला कळली तेव्हा त्याने या वाटाघाटी मोडून टाकल्या. पुढ दुलकभरामाला कैद केल्यािे 
कळल्यावर, आपल्या पठाि अचधकाऱ्यापंकैी एक, सर्मस्तखान याला, अचलवदीने, दुलकभरामािी सुटका 
करण्याबाबत बोलिी करण्याला पाठचवले. रघूजीनेही चनलोपंत नावािा आपला एक प्रचतचनधी नबाबाकडे 
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पाठचवला. सर्मस्तखान रघूजीच्या छाविीत असतानाि, मराठ्यानी २०० लोकानंा कैद करून, तेथे 
आिले आचि त्यािंी नाके व कान कापेल. वाटाघाटी िालू असतानाि अशा प्रकारिे कू्रर, दुष्ट कृत्य केलेले 
पाहून अचलवदी रागावला आचि या कृत्यािा सूड म्हिून चनळोपंताला मारून टाका असा प्रथम त्याने, हुकूम 
चदला, पि चनळोपतंाच्या सुरचक्षतेसाठी आधीि विन चदलेले असल्यामुळे त्याला सोडून देण्याबाबत त्यािे 
मन वळचवण्यात आले. तथाचप या घटनेमुळे तात्पुरती असलेली शातंता भगं पावली आचि वाटाघाटी 
मोडल्या. [S. P. D. XXVII 11] (पेशव ेदफ्तरातील चनवडक पते्र, खंड २७ पत्र ११.)  

 
जूनमध्ये रघूजी ओचरसामधून बरद्वान चजल्यात चशरला आचि तेथे त्याने, ७ लाखािंा महसूल 

जबरदस्तीने हस्तगत केला. यानंतर लगेि सवक पचिम बंगालमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आचि ‘‘या 
गोंधळामुळे अनेक आरंगमधील व्यापार बंद पडला.’’ पि पुढे एक मचहन्याने हल्लेखोरानंी हा चजल्हा मोकळा 
करून ते चबरभमूला, पावसाळ्यासाठी छाविी ठेवण्याला गेले. (जुलई). आता मुस्तफा मरि पावला 
असल्याने, आपल्या सवक सामर्थ्याहनशी अचलवदी मुर्तशदाबादेिे रक्षि करीत होता. [चसयार, (२) १४९–
१५०; पेशव ेद. चन. पत्रसंग्रह, खंड २७, ११]. 

 
§ २६ : रघूजीची णबहारवर स्वारी. अणलवदीबरोबर लढा 

 
एक मचहना छावण्यात घालचवल्यानंतर, रघूजी दचक्षि चवहारमध्ये पाि आठवडे गेला. (ऑगस्ट-

सप्टेंबर), यावळेी मुस्तफाच्या सैन्यापकैी चशलकी भागाला, अचलवदीशी चनष्ठा असलेल्या जचमनदारानंी, 
वढे्यात अडकचवले होते. मदतीला येऊन आपिाला सोडचवण्यासाठी वढे्यात अडकलेले हे सैन्य रघूजीला 
वारंवार चवनंती करीत असून, वढे्यातून सुटल्यावर त्याच्याि चनशािाखाली येऊन चमळण्यािे आर्श्ासनही 
देत होते. या चवनंत्याना प्रचतसाद देण्यासाठीि रघूजी चबहारमध्ये िढाई करून गेला होता. उत्तर चबरभमूिे 
जंगल आचि खरगपूरच्या टेकड्या अशा मागाने, तो, फातुआजवळ आला आचि ते, त्याने लुटले व जाळले. 
नंतर तो नैर्क त्येकडे वळला आचि वाटत चटकारी जचमनदारीपैकी शखेपुरा व अनेक खेडी लुटत लुटत, पुढे 
िालला ते शोि नदीवर पोहोिेपयंत. 

 
उतार पाहून ती नदीही त्याने ओलाडंली. नंतर मग्रोरवर िाल करून वढे्यात अडकलेले अफगाि 

सैचनक व त्यािंी मालमत्ता त्याने सोडचवली. अशा रीतीने दोन्ही सैन्ये एकत्र करून त्याने आपल्याभोवती 
१४००० सैन्य जमचवले. या सैन्यात िपळ, न थकिारे, सुटसुटीत मराठा घोडदळ १०,००० आचि बाकीिे 
शूर, चधप्पाड आचि चनधड्या छातीिे अफगाि लढवयये होते (मुस्तफाखानािा मुलगा मुतकझा याच्या 
नेतृत्वाखाली असलेले २००० आचि पठाि जचमनदारािें २००० असे सैचनक यात होते) यानंतर रघूजी 
भोजपूरमध्ये (पचिम चबहारमधील अराह Arrah चजल्यापैकी) चशरला आचि तेथील राजावर त्याने एक 
लाखािी पट्टी बसचवली. यापैकी काही भाग त्याने चदलाही आचि बाकीच्यािी तो तरतूद करीत होता 
अशावळेी, नबाब पाटण्याला येऊन पोहोिल्यािी बातमी आली, आचि राचहलेली बाकी देण्यािे भोजपूरच्या 
राजाने ताबडतोब थाबंचवले. आता रघूजी व त्यािे चमत्र यानी अरवाल येथे शोि नदी परत उलट चदशनेे 
ओलाडंली आचि ते उत्तर चदशनेे पाटण्याकडे पुढे चनघाले, ते त्या राजधानीपासून दोन मुक्कामािें अंतरावर 
त्याना शत्र ू चदसेतोपयंत. (पे. द. चनवडक पते्र, खंड २७ प. ७; चसयार (२) १५१, युसुफ ८१–९०; करम 
२२ब–२३ब आचि ३१ ब.] 
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दरम्यान रघूजीच्या अशा हालिाली िालू असताना, चबहारच्या बाजूने सुरू झालेल्या त्या 
हालिालींिी माचहती चमळाल्याबरोबर लगेि अचलवदीही आपल्या राजधानीतून बाहेर पडला. बरोबर 
१२,००० चनवडक सैन्य घेऊन तो पाटण्याकडे जलदीने चनघाला. पि आता त्या शहराला काही धोका 
राचहलेला नाही व शत्र ूदचक्षिेकडे दूर गेला आहे हे चदसून आल्यावर, आपल्या सैन्याला चवश्रातंी चमळून ते 
ताजेतवाने व्हाव े व आपल्या सामुग्रीत पुन्हा भर घालता यावी म्हिून त्याने बंकीपूर येथे मुक्काम केला व 
सैन्यािी पूिक व्यवस्था लावली. नंतर सामर्थ्यकवान तोफखाना बरोबर घेऊन, दूर जािाऱ्या मराठ्यानंा गाठून 
अडचवण्यासाठी, नौबतपूरच्या बाजूने त्याने आपल्या सैन्यािी अगदी व्यवस्स्थत िाल पुन्हा सुरू केली. पि 
शत्रूही सतत पुढेि िालला होता व नेहमीि अचलवदीच्या तोफाचं्या पल्ल्याबाहेर राहून, पुढे जाता जाता 
रस्त्यात लागिारी खेडी लुटीतही होता. असा हा पाठलाग, मुचहब अचलपूर जवळच्या ‘‘रािीच्या तलावा’’ 
पयंत शत्र ू पोहोिेतो सुरू होता, त्या चठकािी रघूजीिी छाविी होती. या चठकािी मात्र चमरजाफरच्या 
हाताखालील, नबाबाच्या आघाडीच्या पथकानी मराठ्याचं्या राजाला गाठून त्याच्यावर अनपेचक्षत हल्ला 
केला आचि नंतर लवकरि नबाबाच्या बाकीच्या सैन्याने त्याच्या छाविीभोवती वढेा घातला. वढे्याबाहेरील 
मराठ्याचं्या पथकानी, आपल्या धन्याला सोडचवण्यासाठी चनकरािी लढाई िालचवली आचि तो अखेरी, 
समशीर खानाच्या ताब्यात चदलेल्या वढे्याच्या उपभागातून सुटूनही गेला. यािे कारि त्या सेनापतीिे 
शचैथल्य असाव े हकवा जास्त संभव म्हिजे त्याने लाि घेतली असावी. दरम्यान अचतशय जलदीने िाल 
करून या चठकािी अचलवदीही येऊन पोहोिला आचि सुरू असलेल्या मराठ्याचं्या पाठलागात सामील 
झाला. रघूजीिा एक दात, चनजीव झालेल्या एका बंदुकीच्या गोळीने पाडला होता व त्यािे दोन 
अचधकारी–मचहमाजी बाबा व शकंराजी बाबा–तोफेच्या गोळ्यानी ठार झाले होते (अनुक्रमे नोव्हेंबर १४ व 
२०) ते सगळे याि आठवड्यात झालेल्या लढायात [पे. द. चनवडक पते्र, खं. २०, प. ७४; खं. २७) प. ११ 
चसयार (२) १५१–१५२]. 

 
सैन्यािी िाल फार जलदीने झाल्यामुळे पाठीमागनू येत असलेल्या सामानसुमानाला आचि तंबूना 

नबाबाने यावळेी फारि मागे टाकले होते. यामुळे त्यािे यापुढील कूि काही चदवस थाबंवाव ेलागले. त्याच्या 
बेगमेने-सबंध आयुष्ट्यात त्याला एकि पत्नी होती–आपि स्वतः पुढाकार घेऊन, रघुजीशी तह 
करण्यासाठी दूत पाठचवले. यात चतिा उदे्दश, युद्धामुळे थकून गेलेल्या आपल्या धन्याला चवश्रातंी चमळावी 
हाि होता. अशा प्रकारे देऊ केलेला मोबदला रघूजीने मोठ्या आनंदाने स्वीकारलाही असता पि 
चमरहबीबने त्याला वगेळाि सल्ला चदला. नबाब व त्यािे सैन्य याचं्या गैरहजेरीत मुर्तशदाबाद या बंगालच्या 
राजधानीत संरक्षिािी काहीही तरतूद नव्हती तेव्हा रघुजीने झपाट्याने दौड मारून मुर्तशदाबादेवर हल्ला 
करावा आचि ही बंगालिी राजधानी लुटावी, असा हा सल्ला होता. यानुसार, शोि नदीच्या तीरावरून परत 
चफरून मराठ्यानी बंगालकडे दुप्पट वगेाने दौड केली आचि त्याचं्या पाठोपाठ. अचलवदीही झपाट्याने येऊ 
लागला. या दौडीमध्ये अन्नाच्या तुटवड्यामुळे त्याच्या सैन्याला अचतशय हाल सहन कराव े लागले. 
[‘‘रघजूीच्या चठकािाच्या चदशनेे पाटण्याहून दोन मुकामािें अंतराएवढी पुढे िाल, नबाबाने केली. या प्रातंातील आपल्या दोन मचहन्याचं्या मुक्कामात 
रघूजीने सबंध प्रातंातील एकाही खेड्याला मोकळे न सोडता, सवक लुटली. यात उदे्दश असा होता की नबाबाच्या सैन्यापयंत काहीही अन्नपुरवठा 
पोहोिू नये. या हालिालीत नबाबाच्या सभोवती रघुजी रातं्रचदवस चफरत राचहल्याने सबंध प्रातंाति अस्वस्थता चनमाि झाली असून नबाबािा धान्य 
पुरवठा तोडला गेला आहे आचि त्याच्या छाविीत दोन रुपये शरे या भावाने धान्य चवकत आहे. म्हिून त्यान पाटण्याकडे परत कूि सुरू केले असून 
रघूजीही त्याच्या पाठीशी आहेि.’’ [पे. द. चनवडक प. खंड २७.७ यातील, २७ चडसेंबर १७४५ िे मराठी बातमी पत्र]; चसमार (२) १५३ मध्येही याि 
म्हिण्याला दुजोरा आहे.] मुचनर आचि पाटिा या रस्ताने तो बंगालकडे वळला. िंपानगरच्या खोल 
नदीपात्रापासून, भागलपूर जवळ रघूजी एकाएकी मागे चफरला आचि त्याने अचलवदीवर अिानक हल्ला 
केला. यावळेी रघूजीजवळ ६००० सैन्य होते तर अचलवदीजवळ फक्त ६०० सैचनकािंीि एक संरक्षक 
तुकडी होती पि त्याने चनकरािा लढा देऊन बाकीिे सैन्य येऊन चमळण्यास जरूर चततका वळे चमळचवला. 
दरम्यान ते सैन्य येऊन पोहोिले व त्याने मराठ्याना चपटाळून लावले. 
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§ २७ : बांगालमध्ये मराठे, १७४६ 

 
जंगलातील रस्त्याने िाल करून, नागपूर राजा रघूजी मुर्तशदाबादेजवळ २१ चडसेंबरला येऊन 

पोहोिला; म्हिजे नेहमीच्या लष्ट्करी रस्त्याने कूि करीत येत असलेल्या अचलवदीच्या आधी एक चदवस. या 
एका चदवसात, मुर्तशदाबादेच्यी समोरील, पि नदीच्या अलीकडे असलेली उपनगरे व त्याचं्या पचरसरातील 
झपाइडा (Zhapaidah) सारखी अनेक खेडी आचि चमरजाफरिी बाग, ही मराठ्यानी जाळली. शहराच्या 
नैर्क त्य भागात रघूजी तीन-िार चदवस राचहला पि अचलवदी पुढे िाल करून येत आहे हे कळल्यावर 
त्याने कटव्यापयंत माघार घेतली. कटव्याच्या पचिमेला रािी तलावाजवळ एक चनकरािी लढाई झाली. 
त्यात मराठ्यािंा पराभव होऊन त्याना मोठे नुकसान सोसाव े लागले व अखेरी त्याना मागे हटचवण्यात 
आले. यावळेी त्याचं्या चपछाडीिी संरक्षक तुकडीि मुख्य सैन्यापासून वगेळी पाडण्यात येऊन त्यािें चनम्मे 
सामानसुमानही लुटण्यात आले. यानंतर रघूजी स्वतः नागपूरला परत गेला पि जाताना मात्र त्याने 
चमरहबीबच्या हाताखाली दोन ते तीन हजार मराठा सैन्य व िार हजार अफगाि देऊन आपली लूटमारीिी 
मोहीम िालू ठेवण्यास मागे ठेवले. या वळेेपयंतच्या नऊ मचहन्यात, नबाब आचि त्यािे सैचनक याना 
चबहारमध्ये दोन कष्टप्रद मोचहमा हाती ध्याव्या लागल्यामुळे दोघेही सारखेि थकून गेले होते. या थकव्यातून 
प्रकृती पुन्हा सुधारण्यासाठी त्याना आता मुर्तशदाबादेला रहाव ेलागले, आचि या पचरस्स्थतीत मराठ्याचवरुद्ध 
काहीही पचरिामकारक कृचत हाती घेता आली नाही. पचरिामतः मराठ्यानंी आपली मुख्य छाविी 
कटव्यालाि राखली आचि तेथून त्यािंी पथके सवक पचिम बंगालभर हहडत राचहली व मुर्तशदाबादेलासुद्धा 
त्यानी भीती दाखचवली. 

 
मािक १७४६ च्या आरंभी अताउल्लाखानाच्या हाताखाली, एक बलाढ्य सैन्य, नबाबाने बरदवानकडे 

पाठचवले. या सैन्याने मराठ्याना त्या चजल्यािे बाहेर घालवनू देऊन त्याचं्यापासून असिाऱ्या धोक्यातून 
काचसमबझार बेट मुक्त केले. लवकरि नबाब स्वतःही बरद्वानला गेला पि आता बंगालमधून शत्रलूा 
घालवनू चदलेले असल्यामुळे तो आपल्या राजधानीकडे एचप्रलमध्ये परत गेला. अशा रीतीने पुढे काही काळ 
चबहार व बंगालला शातंता उपभोगायला चमळाली पि ओचरसा मात्र संपूिकपिे मराठ्याचं्या ताब्याति 
राचहला. पुढील सबंध र्तूत चमरहबीब, मेचदनीपुरालाि राचहला आचि त्याने गंगेच्या मुखाजवळील चहजली 
आचि त्यािा पचरसर लुटला. [चसयार (२) १५३–१५४ पे. द. चनवडक पते्र खं. २७, प.११.] 

 
§ २८ : अफगािाांचे दुसरे बांड १७४६ 

 
१७४६ च्या पावसाळ्यात, उत्तरेकडील रस्त्याने मुर्तशदाबादेकडे येिाऱ्या धान्य वाहतुकीत 

मराठ्याचं्या चफरत्या पथकानी अडथळे आिले. या रस्त्यािें संरक्षि करण्याच्या कामावर नबाबाने दोन 
अफगाि सेनापतींना ठेवले होते असे असताना हे अडथळे आले. नबाबाच्या दृष्टीने यािे कारि म्हिजे या 
दोन अचधकाऱ्यानी आपल्या कामात कुिराई तरी केली वा चवर्श्ासघात करून मराठ्याशंी संगनमत तरी 
केले, हे होते. याि दोन सेनाचधकाऱ्यानंी पूवी १७४५ मध्ये शोि नदीवर रघूजीशी झालेल्या लढाईतही 
चढलाई केलेली असल्याने ते लबाड आचि चबनभरवशंािे असल्यािे चदसून आले होतेि आचि आता त्याि 
दोघानी, अचलवदीला काढून टाकून त्यािे तीन सुभे वाटून घेण्यासाठी रघूजीशी गुप्त करार केला 
असल्यािे म्हटले जात होते. यामुळे जन १७४६ मध्ये नबाबाने मुस्तफानंतर त्याच्या नोकरीत असलेल्या या 
दोन श्रेष्ठ अफगाि अचधकाऱ्याना त्याचं्या ६००० सैचनकासंह नोकरीवरून काढून टाकले. नंतर ते दोघेही 
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त्यािें मूलस्था दरभगंाकडे परत गेले; पि पुढे दीडि वषांनी पाटण्यामध्ये क्रातंी घडचवण्यासाठीि! [चसयार 
(२) १५४–१५६]. 
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प्रकरि चौथे 
 

पूवेकडील सुभे –१७४६ –१७५६ 

 

§ १ : बादशहा मराठ्ाना चौथ देणयाचे मान्य करतो 
 
१७४६ च्या उन्हाळ्यािे आचि पावसाळ्यािे मचहने, बंगाल आचि चबहार याचं्या दृष्टीने, पूवीच्या 

मानाने शातंतेिे गेले. नंतर नोव्हेंबरच्या प्रारंभी बादशहा महमदशहाने नबाबाला एक खचलता पाठवनू 
कळचवले की, बंगालिा िौथ म्हिून २५ लाख रुपये व चबहारिा िौथ म्हिून १० लाख रुपये शाहू राजाला 
देण्यािे विन देऊन, मराठ्याशंी तह करण्यािे त्याने मान्य केले आहे. या रकमा नबाबाने दरवषी 
बंगालमधून चदल्लीला पाठवावयाच्या असून तेथे त्या मराठा राजाच्या प्रचतचनधीकडे सुपूदक करावयाच्या 
आहेत. अशा प्रकारिी कायम स्वरूपािी व्यवस्था केल्यामुळे, संबंचधत सुभे भचवष्ट्यकाळात, संभाव्य 
अस्वस्थतेपासून मुक्त रहातील आचि तेथे व्यापारातील सुरचक्षतता पुन्हा प्रस्थाचपत होईल अशी आशा आता 
लोकानाही वाटली. [११, जानेवारी १७४७ च्या पाँडेिरीच्या पत्रात चनदेश केलेले २४ नोव्हेंबर १७४६ िे 
िंद्रनगरिे पत्र (नवी माचलका New Series), कलकत्त्याहून कंपनी सरकारला पत्र, ३० नोव्हेबर, १७४६.] 

 
यावळेी रघुनाथ जयाराम नावािा मराठ्यािंा एक प्रचतचनधी मुर्तशदाबादेला होता. याि नोव्हेंबरच्या 

(१७४६) अखेरी त्याने पेशव्याचं्या नावाने चबहारच्या िौथाईिी मागिी केली. – शाहूने, बंगालिी िौथाई 
रघूजीला नेमून चदली होती. यामुळे ती या मागिीतून वगळली होती. या मागिीला नबाबाने उत्तर चदले की 
‘‘बंगालच्या िौथाईबाबतही मजकडे बादशहाकडून फमान आले आहे. त्यानुसार हाही चौथ पेशव्याना नेमनू 
चदला असून त्यािंा हा सवकि पैसा शाही दरबाराकडे पाठवावयािा आहे. तेव्हा प्रस्तुत मतभेदाच्या 
मुद्द्याबाबत माझे म्हििे स्पष्ट करण्यासाठी मी पेशव्याना चलहीत आहे. ‘पाटिा’ हा सुभा माझा आहे आचि 
तसाि बंगालही माझाि आहे. तेव्हा िौथ देण्याच्या प्रश्नाच्या संदभात दोन्ही सुभे हे एकत्रि समजून मला 
वागले पाचहजे, दोन्ही सुभ्यािंा चौथ हा अचवभाज्यि मानला पाचहजे. नबाबाच्या या म्हिण्याला मराठा 
प्रचतचनधीने आके्षप घेतला. त्यािे म्हििे असे : ‘‘पेशव्याना द्यावयािा चौथ आचि रघूजीला द्यावयािा िौथ हे 
एकत्र व अचवभाज्य कसे मानता येतील? रघूजी हा तुमिा शत्र ू आहे. तुमच्या राज्यात चशरून त्याने 
िौथाईच्या दसपट हकमतीिी लूट व नाश केलेला आहे. याउलट पेशव ेसवकस्वी तुमिे चमत्रि राचहले आहेत. 
यापूवी त्यानी तुम्हाला लष्ट्करी मदत चदली असून, त्यावळेे पासूनि तुमच्या प्रश्नाबंाबत तडजोड व चनचिती 
घडवनू आिण्यािा प्रयत्न िालचवला आहे. अशा रीतीने तुमच्याबाबत पेशव्यानी आपले कतकव्य केलेले आहे. 
आता तुम्ही आपली िौथ देण्यािी जबाबदारी पुरी करा आचि आपल्या सुभ्यािी व्यवस्था पहा. चबहारबाबत 
द्यावयािा सबंध िौथ जर तुम्ही देऊन टाकला तर तुमिे प्रश्न सोडचवण्याबाबतही (भा. बंगालच्या 
िौथाईबाबत?) आमच्याकडून वळे लागिार नाही.’’ यावर अचलवदीने कळचवले की, त्यािा पेशव्याचं्यावर 
संपूिक चवर्श्ास असून तो, पेशव्याचं्याकडे खचलता पाठवनू आपल्या सरकारिी बाजू माडंीत आहे. या 
खचलत्यािा पेशव्यानी चविार केल्यावर, या देण्याच्या प्रश्नाबाबत कायकवाही करण्यात येईल. अशा रीतीने 
प्रस्तुत देण्याबाबत काहीही चनचित विन देण्यािे त्याने टाळले आचि िालू असलेली ही ििा थाबंचवली. 
[पेशव ेदप्तर, चनवडक पते्र, खं. २० प. २९ व ४९]. 

 
बंगाल व चबहारिा िौथ मराठ्यानंा नेमून देण्यामध्ये त्यानंी चबहार, बंगाल व ओचरसा अशा चतन्ही 

हम्यािंा एकत्र चविार करून त्या सवांिे संरक्षि हा एकि चवषय आहे असे मानाव,े आचि एका मराठा 
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प्रमुखाने दुसऱ्या मराठा प्रमुखाला, तीन्हीपकैी एकाद दुसऱ्या सुभ्यावर हल्ला करण्यास वा लूट करण्यास 
मोकळीक ठेऊ नये, हाि बादशहािा मुख्य हेतू होता. अशा पचरस्स्थतीत नबाबाने रघुनाथ जयारामला 
उडवाउडवीिी उत्तरे देऊन ििा थाबंचवली यात चवचशष्ट अंतगकत उचद्दष्ट व अथक होता. फक्त चबहारच्या 
िौथाईबाबत पेशव्याशंी एक स्वतंत्र करार करावयाला तो तयार नव्हता. याला आिखीही कारि होते. 
पेशव्याचं्या स्वतःपुरत्या प्रश्नाबाबत त्यािे जरी समाधान केले असते तरी, बंगाल व ओचरसावर स्वारी करून 
लूट करिे व तेथून िौथ वा कर वसूल करिे याबाबत त्याने रघूजीला मोकळीक चदली नसती, यािी 
नबाबाला काहीही खात्री वाटत नव्हती. याउलट िौथाईबाबत पेशव्यािें समाधान करण्यात अपेक्षा मात्र 
होती की त्याच्या िौथाईिी तरतूद झाली की तीन्ही सुभ्याचं्या संरक्षिािी जबाबदारी एकत्र आहे हे समजून 
तशी ती त्याने स्वीकारली पाचहजे. साम्राज्याच्या सबंध ईशान्य भागाच्या (चबहार-बंगाल-ओचरसा) 
सुरचक्षततेसाठी द्यावयािा जबरदस्तीने माचगतलेला दंड म्हिजेि िौथ ही एकि रक्कम मानून, एकाि 
अचधसते्तला द्यावयािी असली पाचहजे. दोन स्वतंत्र रकमा एकाि शत्रूच्या पि एकमेकापासून स्वतंत्र अशा 
दोन प्रमुख प्रचतचनधीना स्वतंत्रपिे द्यावयाच्या अशा असू नयेत, हेि उचद्दष्ट, नबाबाच्या प्रस्तुत धोरिामागे व 
कृचतमागे होते. 

 
§ २ : चौथाईबद्दल वाद 

 
नबाब व पेशव ेयाचं्यामधील वादािा मुद्दा ‘हहगिे’ याचं्या पत्रावरून स्पष्ट होतो. हहगिे हे यावळेी 

चदल्लीच्या दरबारात पेशव्यािें वकील (envoy) होते. त्यानंी अचलवदीला चलचहले :..... ‘‘बादशहाच्या 
हुकुमानुसार बंगालच्या शातंतेबाबत अटी, पेशव्यानी शाहू राजाचं्या बरोबर चनचित केल्या असूने तद् नुसार 
रघूजीला आता बंगालच्या सुभ्यात चशरण्याला मनाई केली असल्याबद्दल पेशव्यानी त्याला कळचवले आहे... 
तेव्हा तुम्ही आता बंगालमधील आपल्या अचधकाऱ्यानंा कळवा की, त्यानी यापुढे आपापल्या चठकािी स्वस्थ 
मनाने रहाव े आचि तुम्ही, बादशहाने केलेल्या करारानुसार तुमच्याकडील संपूिक शाही महसुलािा िौथ 
पेशव्याचं्या माफक त शाहू राजाचं्याकडे पाठवावा. असा तो पाठचवल्यानंतर तुमच्या प्रदेशातील अशातंता 
थाबंेल.’’ [पे. द. चन. पते्र, खं. २, प. ४ व १०]. 

 
यानंतर अचलवदीने बादशहाला उत्तर पाठचवले : ‘‘शहेनशहानी (Your Majesty) मजकडे खचलता 

पाठवनू त्यात आधी चनदेश केल्याप्रमािे पेशव्याचं्याकडे देण्यासाठी िौथ चदल्लीला पाठवा असे मला 
कळचवलेि आहे. बाळाजीकडूनही मला पत्र आले असून, पेयात तो कळचवतो की... ‘रघूजीने बंगालवर 
स्वारी केलीि तर तुमच्या संरक्षिासाठी, आमिे दोन सरदार–होळकर व हशदे–त्याचं्या सैन्यासह 
बुंदेलखंडाच्या सरहद्दीवर तयारीत ठेवलेले आहेत. ते लगेि पाटिा व गया चजल्यात तुमच्या संरक्षिासाठी 
येतील.’’ असे असूनही मजकडे रघूजीकडून पुनःपनु्हा पते्र येत असून तो कळचवतो की... मी बंगालमध्ये 
िाल करून येईन... तेव्हा पेशव्यामाफक त शाहूबरोबर केलेली व्यवस्था ही अशी कशी! राजा शाहूबरोबर जर 
स्पष्ट करार झालेला असेल तर रघूजीने इकडे याविे का? आचि बाळाजीरावाने असे चलचहले आहे ते 
कोित्या कारिासाठी? कराराबाबतिी अशी अचनचितता अद्याप नाहीशी का केली नाही? तेव्हा रघूजीच्या 
स्वारीिी भीती चशल्लकि रहाते तोपयंत मलाही माझ्या सैन्याला रजा देिे परवडिार नाही आचि माझ्या 
राज्यात पीकपािी वा शातंतेिे व्यवहार जोपासता येिार नाहीत. गंगेच्या पचिम चकनाऱ्यावरील चजल्हे 
उध्वस्त केलेले असून त्याचं्यामधून एक कवडीिाही वसूल गोळा होत नाही. नदीच्या पूवेकडील भागातून 
कसेबसे पाि रुपयेही जमा झाले तरी ते... माझ्या सैन्यावर खिक होतात. अशा पचरस्स्थतीत महसूल कोठून 
जमा होिार आचि मी तरी कशातून त्यािी रक्कम आपल्याकडे पाठचविार? अशी पचरस्स्थती असल्याने 
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रघुजी हकवा त्याच्या सैन्याने िालू वषी जर राज्यावर स्वारी केली नाही तर वषकअखेरी मी माझ्या सैचनकानंा 
घरोघरी परत पाठवीन आचि त्यािें देिे देऊन टाकल्यावर जो काही महसूल चशल्लक राहील तो शहेनशहािें 
दरबारी पाठवनू देईन.’’ 

 
यािप्रमािे अचलवदीने हहगिे यानाही चलचहले. तो चलचहतो :... ‘‘अटी चनचित होऊन त्यानुसार 

राजा शाहूबरोबर एकदा करार झाल्यावर रघूजी पुन्हा बंगालमध्ये येण्यािी–हल्ला करण्यािी–भीती का 
राचहली आहे? तो तर राजा शाहूिाि नोकर आहे. या माझ्या सुभ्याबाबत राजाचं्याबरोबर समझोत्यािा व 
मतै्रीिा करार आता झालेला असल्याने, त्याला माघारी बोलवा, आचि आमच्यावर हल्ला करण्याबाबत 
त्याच्यावर चनबंध घाला. ज्याअथी स्वतः पेशव्यासारख्या व्यक्तीलाि, रघूजी बंगालवर स्वारी करेल अशी 
भीती वाटते त्याअथी माझ्या सैन्याला मी रजा द्यावी आचि तरीही माझ्या राज्यात प्रजेने पुन्हा वस्ती वाढवनू 
सुस्स्थर रहाव े अशी आशा बाळगावी ही अपेक्षा कशी करता येईल? माझ्या राज्यािा संपूिक वसूल 
बादशहाकडे कोठून पाठवावा? या पचरस्स्थतीत रघूजीबरोबर युद्धासाठी, पूिकपिे सज्ज रहाण्यािा मी चनिय 
केला आहे. त्याने जर स्वारी केली तर मी त्याच्याशी लढा देईन आचि तो जर आलाि नाही तर जो काही 
वसूल मला गोळा करता येईल तो वषकअखेर मी पाठवनू देईन. तुम्ही होळकर व हशदे या तुमच्या सेनापतीना 
कळवा की, ज्यावळेी या माझ्या प्रदेशावर स्वारी करण्यासाठी रघूजी बाहेर पडेल त्यावळेी बोलाविे 
येण्यािी वा पत्र येण्यािी वाट न पहाता त्यानंी रघूजीला अडवनू घालवनू देण्यासाठी, रामगढ–पािेत वा 
ओचरसाच्या रस्त्याने बंगालला याव.े’’ 

 
बादशहाच्या दरबारी असलेल्या मराठा वचकलािा आग्रह व दबाव यामुळे, बादशहाने नबाबाला 

दोष देऊन कानउघाडिी करिारे पत्र पुन्हा चलचहले ते त्याच्याकडून आलेल्या पत्रातील चवरोधी सूर व मुदे्द 
यानंा उत्तर म्हिून. बादशहाने चलचहले... ‘‘रघूजी हा बंगालला चनचिति जात नाही. मग तुम्ही सैन्य का 
बाळगीत आहा? त्या सैन्याला रजा द्या आचि आपल्या प्रजेला योग्य रीतीने चदलासा देऊन उध्वस्त 
झालेल्या तुमच्या प्रदेशात पनु्हा पूिक वस्ती होईल असे करा. स्वतःच्या संशयानाि चिकटून का रहाता? 
ठरलेल्या रकमेिी पूिक भरपाई करण्याइतका वसूल इकडे पाठवनू द्या. वसुलीमध्ये जर काही तूट असेल 
तर बरोबर चततकीि रक्कम बाळाजीरावािे चहशबेात देिे म्हिून दाखचवता येईल. बाळाजीरावानंा द्यावयािा 
तनखा तुमच्याकडून यावयािा असून, ती तुमिी जबाबदारी असे ठरचवलेले आहे. चशवाय तुमच्याकडून 
आिखी जी काही वसुलािी बाकी आमच्या दरबारी देण्यािी राहील ती बाळाजीने आमिा प्रचतचनधी म्हिून 
(.... सझावाल-Sazawal) वसूल करावी असे आम्ही त्याला साचंगतले आहे. यासाठी ठरलेली रक्कम सत्वर 
पाठवावी.’’ 

 
हहगिे यानीही यािप्रमािे संरक्षिाबाबत नबाबािी भीती नाहीशी करण्यासाठी पुन्हा आर्श्ासन 

चदले. त्याने चलचहले : ‘‘लक्षावधी मागांनी, पेशव्यानी रघूजीला दचक्षिेति गंुतवनू ठेवले असून बंगालमध्ये 
चशरावयाच्या वीस मागांपैकी एकोिीस मागानी त्याला जाता येऊ नये असा बंदोबस्त केला आहे. बंदोबस्त 
न करता राचहलेल्या एकुलत्या एक मागाने तो बंगालमध्ये चशरण्यास कधी काळी चनघाला तरी, 
बुंदेलखंडाच्या सीमेवर ठेवलेल्या आमच्या सेनापतींच्या भीतीमुळे तो पुढे बंगालकडे जािार नाही. इतकेही 
करून तो जर बंगालकडे आला तर आमिे सेनापती त्वरेने त्यािा पाठलाग करतील व त्याला योग्य शासन 
करतील. तुम्ही फक्त आपल्या चठकािी दक्ष रहा आचि बादशहाच्या चहशोबािा सवक वसूल पूिकपिे पाठवा.’’ 

 



 अनुक्रमणिका 

या सवक ििेिा थोडक्यात मचतताथक असा की, आपल्या राज्याच्या संरक्षि व्यवस्थेिा पाया चनचित 
करण्याबाबत अचलवदीने अचधक शहािपिािा व मदानी बाण्यािा मागकि पसंत केला. नबाबाच्याि खिाने 
त्याच्या सुभ्यािेंसाठी संरक्षक सैन्य ठेवावयािे पि ते पेशव्यानी ठेवावयािे आचि रघुजीने स्वारी केलीि तर 
नबाबािी बाजू घेण्यासाठी ते सैन्य पेशव्यानीि पाठवावयािे आचि तेही बहुधा चनम्मे अचधक राज्य लुटून 
उध्वस्त केल्यानंतर! नबाबाच्या संरक्षिािा असा हा मागक स्वीकारला तर सकृतदशकनी तरी संरक्षि 
नसलेल्या स्स्थतीति राज्यकता नबाब त्याच्या प्रजेला चदसिार होता आचि यामुळे त्या प्रजेलाही कायमिेि 
भयाकुल वातावरिात रहाव ेलागिार होते. याऐवजी नबाबापुढे पयायी संरक्षि मागकही होता. संरक्षिासाठी 
सैन्य, स्वतःिेि, व स्वतःच्याि ताब्यात ठेवावयािे हाि तो मागक. अचलवदीने हा दुसरा अचधक 
शहािपिािा, अचधक मदानी बाण्यािा मागकि पसंत केला.  

 
§ ३ : १७४६ मधील रघूजी भोसल्याांचे धोरि व योजना 

 
रघूजी भोसल्याच्या दरबारी यावळेी असलेल्या पचरस्स्थतीिा आता आपि चविार करू. बंगाल व 

चबहारमधून माघार घेतल्यानंतर (एचप्रल १७४६ मध्ये) रघूजी सप्टेंबरमध्ये नागपूरला आला (भा. पहा प्र. ३ 
§ २७, २८) व तेथे सावकारानी त्याला अचतशय तगादा लाचवला, त्याला घेरले. पुढे चडसेंबरअखेरी, 
ओचरसाच्या नायब-सुभेदाराला कैदेतून मुक्त करण्यासाठी त्याला ३ लाख रुपये खंडिी चमळाली असताही 
(भा. पहा प्र. ३ § २५) त्याने आपल्या कजाच्या थोडयाही भागािी परतफेड केली नाही. त्यािे सैन्यही 
आता कमी केलेले होते. दसरा झाल्यानंतर (१३ सप्टेंबर, १७४६) राचहलेले सैन्य म्हिजे सुमारे २००० 
घोडेस्वारािंी (बारगीर) पागा आचि चततक्याि चशलेदारािें आिखी एक घोडदळ पथक होते. एवढेि सैन्य 
बरोबर घेऊन तो वऱ्हाडमध्ये गेला. त्यािा मुलगा जानोजी याने बंगालमधील मोचहमेिे नेतृत्व कराव ेअसे 
ठरले होते पि त्याच्या चनशािाखाली फक्त १००० ि सैचनक असून फक्त त्याचं्यासहि तो नागपूर येथेि 
राचहला. 

 
यावळेी ओचरसामध्ये मराठ्यािंा प्रचतचनधी म्हिून चमरहबीब मेचदनीपूर येथे होता (भा. पहा प. ३ § 

२७). चहवाळ्यात बंगालिा नबाब त्याच्यावर स्वारी करील अशी त्याला भीती वाटत होती. तेव्हा त्याने 
ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या केचवलवाण्या रीतीने रघूजीला चवनंती केली की,.... ‘‘तुमिे सैन्य कटक येथे 
लवकरि आले तर ठीक, तसे ते येिार नसेल तर मी काय कराव े हे तरी कळवा.’’ मदतीला जे सैन्य 
पाठवावयािे, त्याच्या खिासाठी ११ लाख रुपये रघूजीला देण्यािेही त्याने मान्य केले आचि या 
मोबदल्यात ओचरसाच्या संरक्षिासाठी कार्ततक मचहन्यात (ऑक्टोबर) आपले सैन्य पाठचवण्यािे रघूजीनेही 
विन चदले. पि प्रस्तुत अडििीच्या वळेी, या मोचहमेवर पाठवावयाच्या सैन्यासाठी जरूर ती साधनसामुग्री 
देऊन ते सज्ज करिे रघूजीला फार अवघड होते. त्याच्या वऱ्हाडमधील छाविीत असिाऱ्या एका वाताहराने 
(अखबारनवीस), ८ चडसेंबरला याबाबत चलचहले आहे ते असे :– ‘‘या मोचहमेसाठी रघूजी आपल्या सैन्यात 
भरती करु लागला आहे पि या लोकानंा पगारापोटी रोख पैसा तो देऊ शकत नाही. जानोजीच्या 
अचधपत्याखाली बंगालमध्ये सैन्य पाठवावयािे त्याने ठरचवले असून, हे सैन्य काही अचधकाऱ्यािंी पथके 
एकत्र करून तयार करावयािे आहे. (या अचधकाऱ्यािंी नावचनचशवार यादीही येथे चदली आहे.) पि यापकैी 
कोिाच्याही पथकात १०० ते ५०० पेक्षा जास्त सैचनक नाहीत. एकूि १०,००० सैन्य एकत्र करता येईल 
अशी त्यािंी अपेक्षा आहे हे खरे पि इतके सैन्य जमचविे फारि असंभवनीय आहे.’’ अशा पचरस्स्थतीत 
चमरहबीबला ओचरसामध्ये मदत पाठचवण्यास वळे लागला. 
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[पे. द. चनवडक पते्र, खं. २०, प. ४१ व ४४]. 
 

§ ४ : णमरजाफर मेणदनीपूर येथे मराठा सैन्याचा पराभव करतो, णडसेंबर, १७४६  
 
यावळेी चमरजाफर हा नबाबाच्या सैन्यािा मुख्य अचधकारी-बक्षी-होता. त्याला नबाबाने, 

ओचरसामध्ये आपला प्रचतचनधी-डेप्युटी सुभेदार-म्हिून नेमले. तो सुभा प्रत्यक्षात तर मराठ्याचं्याि ताब्यात 
होता. पि तेथून त्यानंा हुसकावनू लावण्यासाठी, चमरजाफरला बंगालच्या राजधानीतून १७४६ च्या 
मध्यापयंत बाहेर पडता आले नाही कारि त्याच्या सैन्यापैकी, शमचशरखान व सरदारखान यािंी अफगाि 
पथके, नबाबाने नुकतीि काढून टाकली होती, (भा. पहा : प्र ३ § १२०), आचि त्याच्या जागी नव्या 
पथकािंी भरती करण्यािे हुकूम चदले होते; ही नवी पथके तयार होऊन आपल्या सैन्यािे सामर्थ्यक 
वाढचवतोपयंत राजधानीजवळि थाबंिे चमरजाफरला भाग पडले. अखेरी सैन्यात जरूर ती भरती झाल्यावर 
(सुमारे ७५००) व सैचनकानंा सुसज्ज केल्यावर नोव्हेंबरमध्ये चमरजाफर मेचदनीपूर चजल्यात िाल करून 
गेला. तेथे प्रथम एक-दोन मामुली िकमकी झाल्या, नंतर १२ चडसेंबरच्या सुमारास त्याने, चमरहबीबच्या 
हाताखालील एक सेनापती सययद याच्याशी चनिायक लढाई देऊन, त्यािा पराभव केला; पि यातून 
चशल्लक राचहलेल्या, चवस्कळीत सैन्यासचहत सययद स्वतः चनसटला. तथाचप त्याच्या सैन्यातील दोन वचरष्ट 
अचधकारी मात्र मारले गेले. यािवळेी दुसरीकडे चमरहबीबने काचनका (Kanika) हे चठकाि हजकले होते 
आचि तेथील राजा व त्यािे कुटंुबीय यानंा सैद करून, आपल्याबरोबर घेऊन तो येत होता. वाटेत 
बलेसारच्या दचक्षिेला त्यािी व पळ काढिाऱ्या सययदािी गाठ पडली आचि चमरहबीबने त्याच्या चवस्कळीत 
झालेल्या सैन्यािी पुनघकटना केली. यानंतर सययदाच्या पराभवामुळे चनमाि झालेल्या अडििीच्या 
स्स्थतीतून पुन्हा मागक काढण्यासाठी त्याने उत्तरेकडे घाईने कूि केले, व तो २० जानेवारी १७४७ च्या 
सुमारास बलेसारला येऊन पोहोिला आचि त्याने शहरापासून २ मलैावंर आपली छाविी ठेवली. यावळेी 
त्याच्याजवळ ८००० घोडदळ व २०,००० पायदळ होते. तेथे त्याने, बरा बालंग (Bara Balang) नदीच्या 
काठाने, तोफािें मोिे उभे केले, ते पुढे िाल करून येत असलेल्या बंगाल-नबाबाच्या सैन्याला 
थोपचवण्यासाठी. यावळेी जानोजीही आपल्या सैन्यासह कटकला येऊन पोहोिला होता. तोही आता 
चमरहबीबिी बाजू बळकट करण्यासाठी उत्तरेच्या बाजूने चनघाला. [बंगालिे पत्र २२ फेिुवारी १७४७; 
पाडेंिरीिे पत्र ३१ जानेवारी १७४७ (नवी माचलका); पे. द. चनवडक कागदपते्र खं. २०, प. २९; युसुफ 
९६–९८.] 

 
या हालिालींिी बातमी चमळाल्यावर चमरजाफरला. वाटले की आता मात्र शत्रूिे संख्याबल 

आपल्याहून वरिढ होिार असून, मराठे त्याला घेरण्याच्या बेतात आहेत. यामुळे त्यािा धीर सुटला आचि 
मेचदनीपूर ताब्यात राखण्यािा काहीही प्रयत्न न करताि व आपल्या सैन्यािे काही हत्ती व सामानसुमान 
शत्रूच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यासारखे तसेि मागे टाकून, त्याने बरद्वानकडे घाईने पळ काढला. (फेिु. 
१७४७). नबाबाच्या दृष्टीने १७४७ हे साल उजाडले ते, अशा रीतीने त्याच्या नचशबाला अनपेचक्षत उलटी 
कलाटिी चमळून! 

 
चशवाय यािवळेी अचतशय आवडत्या व सवांत जास्त चवर्श्ासातल्या सेनापतीनीि चवर्श्ासघात 

केल्याने त्यािे हाति लुळे पडले. त्यािा बक्षी चमरजाफर व राजमहालमधील त्यािा फौजदार (भा. 
स्थाचनक मुख्य अचधकारी) अताउल्ला या दोघानंी, एक चदवस, त्याला ठार मारावयािे असा कट केला. त्या 
दोघािंी, नबाबाबरोबर मुलाखत िालू असताना, त्याला ठार मारावयािे व बंगाल आचि चबहार या त्याच्या 
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दोन सुभ्यािंी सुभेदारी आपल्या दोघात वाटून घ्यावयािी असा तो कट होता. पि या गुप्त कटािी बातमी 
नबाबाच्या कानावर आली तेव्हा त्याने, अताउल्लाला आपल्या पदािा राचजनामा द्यावयास, सक्तीने भाग 
पाडले व चमरजाफरच्या सैन्याला रजा चदली आचि त्यातंीलि लोक स्वतःच्या नोकरीत घेतले. [चसयार 
(२) १५७.] 

 
§ ५ : अणलवदीची जानोजीणवरुद्ध मोहीम, माचभ १७४७ 

 
एकत्र झालेले अफगाि व मराठे यानंा तोंड देण्याला अशा रीतीने अचलवदी एकटाि पडला. 

मुस्तफाखान, शमचशरखान, सरदारखान आचि इतर कसलेले, अनुभवी व मान्यवर सेनाचधकारी आपापली 
सैन्ये घेऊन गेलेि होते आचि आता तर, त्याच्या सैन्यािी माचहती असलेल्या, युद्धािा उत्तम अनुभव 
असलेल्या, त्याच्या स्वतःच्या दोन सवोत्कृष्ट नातलग सेनानींिी मदतही त्याने गमाचवली होती. पि 
कशानेही त्यािे धैयक खिले नाही. ७१ वषाच्या या वृद्धाने आपल्या सैन्यािे नेतृत्व स्वतःच्या हाती घेतले व 
छाविीतून बाहेर कूि केले. नंतर बरद्वानजवळ अचतशय चनकरािी लढाई करून (मािक १७४७), जानोजी 
आचि त्यािे सबंध मराठा सैन्य यािंा पराभव केला व त्यािें फार मोठे नुकसान केले. यानंतर युद्धभमूीवर 
पुन्हा त्याच्यासमोर उभे रहाण्यािे धैयक मराठ्यामंध्ये राचहले नाही. पि नबाबाच्या सैन्याला झुकाडंी देऊन 
त्याच्या गैरहजेरीत, मुर्तशदाबादेवर झपाट्याने दौड करून हल्ला करावयािा, हा त्यािंा जुना डाव, पुन्हा 
करण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. पि यावळेी, अचलवदीही, त्याचं्या पाठोपाठ जलदीने आला, आचि त्याने, 
मराठयानंा राजधानीिे काहीही नुकसान करू चदले नाही. तथाचप त्यानंी, राजधानी जवळिी काही 
खेडीमात्र, नेहमीप्रमािे लुटली आचि जाळली. अशा रीतीने मुर्तशदाबादेवरील हल्ल्याला प्रचतबधं होऊन 
त्यािंा बेत फसल्याने गोंधळून त्यानंी परत मेचदनीपऱु्याकडे माघारी पळ काढला आचि अशा रीतीने 
मुर्तशदाबाद व बरद्वान चजल्हे त्याचं्यापासून तात्पुरते मुक्त करण्यात आले. नंतर पावसाळा जवळ येण्यािे 
वळेी नबाब आपल्या राजधानीला परतला. [चसयार (२) १५८.] 

 
१७४७ हे सबंध वषक, मेचदनापुरापयंतिा सवक ओचरसा, काही प्रचतबधं न होता मराठ्याचं्या ताब्यात 

राचहला. बलेसारमध्ये व त्याच्या आसपास ते राचहल्यामुळे झालेल्या पचरिामािें विकन एका पत्रात केले आहे 
ते असे : ‘‘......या प्रातंात मराठे चशरले आहेत, अशा अथािी काहीही मामुली अफवा ऐकली की या 
भागातील लोक घरेदारे सोडून पळ काढीत असल्यामुळे व्यापार उदीम मोठ्या प्रमािात बंद पडला असून 
या भागात सवक प्रकारच्या धान्यािंा तुटवडा पडला आहे.’’ [कलकत्त्यािे पत्र, १४ फेिुवारी १७४८].  

 
§ ६ : पाटणयाचा सुभेदार, दरभांग्याच्या अफगािाांची आपल्या सैन्यात भरती करतो 

 
शमचशरखान, सरदारखान व इतर अफगाि सेनानायक यानंी आपल्या हाताखालील ६००० 

अफगाि सैचनकासंह नबाबािी नोकरी १७४६ मध्ये सोडली व ते उत्तर चबहारमधील आपल्या घराकडे परत 
गेले ही हकीगत आपि पाचहली (भा. पहा-प्र. ३ § २८). यावळेी अचलवदीतफे, मुख्य राज्यकता–
गव्हनकर–म्हिून झइन-उद्-चदन अहमद हैबत जंग हा चबहारिा कारभार पहात होता. त्याने पूवी 
अचलवदीला युद्धात, िढाईिे धोरि व हालिाली या बाबतीत सल्ला देऊन यश चमळवनू चदले होते ते : (१) 
सप्टेंबर १७४२ मध्ये कटव्यातून भास्करला हुसकून लावण्यात (भा. पहा प. ३ § ११), (२) मािक १७४५ मध्ये 
मुस्तफाखानािा पाटण्यावरील जबरदस्त हल्ला मोडून काढण्यात (भा. पहा प्र. ३ § २२ व २३) व (३) पुढे 
जून १७४५ मध्ये शहाबाद चजल्यातील लढाईत मुस्तफािा पुन्हा पराभव करून त्यात त्याला ठार करण्यात 
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(भा. पहा प्र. ३ § २४) चमळचवलेल्या या यशामुळे झइनला अमयाद अहंकार वाटू लागला होता. वृद्ध 
अचलवदीला त्याच्या पदावरून काढून टाकून आपिि त्याच्या चतन्ही सुभ्यािें नबाबपद घ्याव ेअशीही त्याला 
आता स्वप्ने पडू लागली होती. झइनिी ही स्वप्ने वास्तवात आिण्यासाठी यावळेी, आरंभी चनर्तदष्ट 
केल्याप्रमािे, उत्तर चबहारमध्ये परत गेलेले अफगाि सैचनक व त्यािें पुढारी यापेक्षा अचधक िागंले साधन 
कोिते असिार! हे अफगाि, नबाबाच्याि पूवीच्या लढायात, कसलेले योदे्ध असून यावळेी त्याचं्या 
प्रमुखािंी या सबंध भागातील लष्ट्करी कीर्तत सवांत मोठी होती. 

 
अशा या अफगािािंी सैन्यात भरती करण्यासाठी झइन-उद्-चदन उत्सुक झाला होता. त्याने या 

संदभात अचलवदीला चलचहले त्यािा भावाथक असा : ‘‘सुदृढ व कसलेले, इतके सैचनक दरभगंा येथील 
आपल्या घरी आळसात, बेकार रहात असून, िचरताथािे काहीही साधन त्याचं्या दृचष्टपथात आज नाही. ही 
पचरस्स्थती त्याच्या सुभ्यातील शातंतेला धोका चनमाि करिारी आहे. तथाचप चबहारच्या सुभेदाराला 
म्हिजेि त्याला स्वतःला, जवळ असलेल्या सैन्यािे जोरावर या बेकार अफगाि लोकानंा आपल्या 
प्रातंाबाहेर हाकून लाविे अशक्य आहे. अशा पचरस्स्थतीत या बेकार पि कसलेल्या लोकामुंळे उत्पन्न 
झालेल्यी प्रश्नािंी उत्तम सोडविूक म्हिजे त्याचं्यापकैी ३००० लोक व सवकच्या सवक अचधकारी याना 
आपल्या नोकरीत ठेऊन घेऊन काही धोका चनमाि करण्यापासून दूर ठेविे हीि होय. पि यासाठी 
लागिारा जादा लष्ट्करी खिक, नबाब बंगालच्या वसुलातून करिार असेल तरि हा मागक शक्य आहे.’’ 
अचलवदीने या सूिनेला नाखुशीने संमती चदली, व अफगािानंा पाटण्याला येऊन आपल्या नोकरीत 
सामील व्हाव ेअसे चनमंत्रि देण्यासाठी झइनने आपले जासूद दरभगं्याला पाठचवले.  

 
हे चनमंत्रि स्वीकारण्यापूवी, अफगािानंा, नोकरीच्या व पगाराच्या अटींबावत माचहती पाचहजे 

होती. चशवाय त्याच्या मनात, चवशषे संशयही होता. नोकरीच्या चनचमत्ताने अफगािानंा प्रथम आपल्या 
अचधकाराच्या व सामर्थ्याच्या कके्षत आिावयािे आचि नंतर त्यानंा सहज चिरडून टाकावयािे; यासाठी ही 
एक अचलवदीिीि युक्ती असावी असा तो संशय होता. अफगािाचं्या मनात काही भीती राहू नये, त्यािंी 
आिखी खात्री पटावी व हा सवकि प्रश्न लवकर सोडवावा. यासाठी झइन-उद्-चदन याने, त्यानंा 
पाटण्याऐवजी हाजीपूरला म्हिजे पाटण्याच्या समोरि पि गंगेच्या त्याचं्या बाजूकडील काठावर येण्यास 
साचंगतले. तेव्हा, १० चडसेंबर १७४७ ला दरभगं्याहून चनघून ते, १६ तारखेला हाजीपूरला येऊन पोहोिले 
आचि तेथे १५ चदवस आपली छाविी ठोकून राचहले. या मुदतीत पाटण्याच्या सुभेदाराबरोबर त्यािंी, 
बोलण्यािी देवािघेवाि सतत िालू राचहली. या बहुमोल सैचनकािंी आपल्या सैन्यात भरती करण्यासाठी व 
त्याचं्या, प्रबल नेत्याबरोबर मतै्री संपादन करण्यासाठी झईन इतका उत्सुक झाला होता की, तो अचववकेी व 
आंधळाि बनला होता बरोबर कोिीही संरक्षक न घेता तो त्याचं्या छाविीत जाऊन त्याना भेटलाही. पुढे 
जानेवारीच्या प्रारंभी ते पाटण्याला आले आचि तेथे जाफरखान बागेत त्यानंी मुक्काम केला. यावळेी त्याचं्या 
मागावरील आपल्या पहारेकऱ्यानंा काढून टाकण्यािे हुकूमही झईनने चदले, इतकेि नव्हे तर चिचहल सतुन 
(Chihil Satun) या आपल्या राजवाड्यातील पहारेकरीही हलचवले. हे सवक त्याने केले ते अफगािाचं्या 
मनात शकेंला काहीही जागा राहू नये या उदे्दशाने! 

 
§ ७ : अफगाि सैणनक, सुभेदार झईनचा खून करतात, पाटिा ताब्यात घेतात व लुटतात 

 
अखेरी अफगािानंा नोकरीत घेण्याबाबतच्या अटी चनचित करण्यात आल्या आचि अफगाि नेते व 

त्यािें आचश्रत सैचनक यानंा, झईनच्या नोकरीत औपिाचरकरीत्या दाखल करून घेण्याच्या समारंभासाठी, 
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१३ जानेवारी हा चदवस चनचित करण्यात आला. या चदवशी भरचवलेल्या दरबारािे वळेी, तीन ते िार हजार 
अफगाि सैचनकािंा गोंगाट करीत असलेला मोठा घोळका, नबाबाच्या वाड्याकडे जािाऱ्या रस्त्यावर 
जमला होता. हे सवक सैचनक नखचशखातं शस्त्रसज्ज असून शमचशरखान हा त्यािंा प्रमुख नेता होता. यािवळेी 
वाड्यातील चिचहल सतुनमध्ये-दरबार हॉलमध्ये (Chihil satun) आिखी ५०० सैचनकानंी मुराद शरेखानािे 
नेतृत्वाखाली गदी केली होती. मुराद आपल्या लोकासंचहत आधी आला होता. त्याने आपल्या अनुयायानंा, 
एकापाठोपाठ एक अशाप्रकारे नबाबासमोर सादर केले आचि नंतर शमचशरखानािे लोकानंा जागा करून 
देण्यासाठी, नबाबािा चनरोप घेऊन चनघनू जा, असे त्यानंा साचंगतले. पुढे हा चनरोपसमारंभ िालू असताना, 
अब्दुर-रचशदखान नावाच्या एका अफगािाने आपल्या कमरेच्या कट्यारीने झइन-उद्-चदनवर वार केला. 
आधी ठरचवलेल्या योजनेनुसारि हे सवक िालले होते. पि या समयी आलेल्या घाबरटपिामुळे त्यािा हात 
इतका थरथरत होता की या शस्त्रप्रहारािा काहीही पचरिाम झाला नाही हे पाहून मुराद शरेखान स्वतः पुढे 
झाला आचि त्याने आपल्या तरवारीिा असा जबरदस्त वार केला की त्याने खादं्याच्या हाडापासून ते 
कंबरेपयंत झईनला चिरून त्याच्या दोन फाकी केल्या. 

 
याच्या पाठोपाठ नबाबािे अचधकारी व नोकर याचं्यावर सावकचत्रक हल्ला झाला व त्याना लुटण्यात 

आले. या हल्ल्यात त्याचं्यापैकी अनेक मारले गेले वा जखमी झाले, ते, काहीनी स्वसंरक्षिािा प्रयत्न 
केल्यामुळे व काही तसेि असहाय व दीन राचहले म्हिून! काही थोडे सुटूनही पळाले पि त्याचं्या 
अंगावरील मानािी वसे्त्र व त्यािंी शसे्त्र चहसकावनू घेतल्यावरि. आता नबाबािा सबंध वाडा आचि सवक शहर 
यात आरडाओरड सुरू होऊन सगळीकडे भीती पसरली. हा हल्ला अनपेचक्षत व अिानक झाला होता. 
हल्लेखोर यावळेी संख्येनेही नबाबाच्या सैन्यापेक्षा जास्त होते आचि नबाबाच्या सैन्याला आता कोिी नेताही 
राचहला नव्हता व संरक्षिािी काही योजनाही माहीत नव्हती. या पचरस्स्थतीत नबाबाच्या सैन्याला काहीही 
करता आले नाही. नबाबाच्या जनानखान्यातील नोकर व पहारेकरी यानंी आपल्या जागा सोडून पळ 
काढला परंतु झइन-उद्-चदनच्या चवधविेे मात्र जनानखान्यािे दरवाजे झटपट बदं करून घेतले आचि 
अशा रीतीने त्यावळेी होिाऱ्या लुटीतून जनानखाना वािचवला. या पचरस्स्थतीत अफगािाचवरुद्ध कोिीही 
प्रचतकार करू शकले नाही. त्यानंी, खून झालेल्या सुभेदारािा वृद्ध चपता हाजी अहमद यालाही पकडले 
आचि त्याने, आपला खचजना लपवनू ठेवण्यािे चठकाि उघड करून सागंाव ेम्हिून त्यािा छळ िालचवला, 
तो अखेरी, १७ चदवसाचं्या छळानंतर, मृत्यूनेि त्यािी सुटका कचरतोपयंत; (३० जानेवारी). झइन आचि 
त्यािा चपता या, खून झालेल्या दोन उमरावाचं्या वाड्याभोवती पहारे बसचवण्यात आले. अशा रीतीने 
झइनिी पत्नी व मुले ही कैदी झाली. राजधानीिे सबंध शहरि अफगािाचं्या ताब्यात जाऊन तेथील 
लोकाकंडून पसैा उकळण्यासाठी, त्यानंी त्यािंा भयानक छळ व अपमान केला. यावळेी, अफगाि 
जमातीपकैीि एक सुलतान पुन्हा अफगाचिस्थानात पुढे आला असून त्याने काबूल व कंदाहार, ही दोन्हीही 
शहरे, जवळजवळ काहीही प्रचतकार न होता हजकली आहेत आचि आता तो चवजय चमळवीत चमळवीत पुढे 
चदल्लीवर िाल करून येत आहे ही बातमीही आली होती; आचि चतच्यामुळेि ही दाडंगाई व सत्ता 
बळकावण्यािी कृती करण्यास दरभगं्याच्या अफगािानंा धाचरष्ट झाले होते. पूवी एकदा एका चबहारी 
अफगािाने (शरेशहाने) चदल्लीच्या तख्तावरून मुघल बादशहाला हुसकून लावले होते आचि हहदुस्थानिी 
शाहीसत्ता पुन्हा एकदा अफगाि घराण्याला चमळवनू चदली होती. असेि चदवस आता पुन्हा परत येत आहेत 
अशी स्वप्ने या दरभगं्याच्या अफगािानंा यावळेी पडू लागली. 
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१३ जानेवारी ते १६ एचप्रल १७४८ पयंत तीन मचहने चबहारला या अफगाि सते्तिा अनुभव चमळाला. 
पि २०० वषापूवी शरेशहाने आपल्या जन्मभमूीला–चबहार प्रातंाला–चमळवनू चदलेल्या बलाढ्य, 
सुव्यवस्स्थत आचि कल्यािकारी राज्यापेक्षा, आताच्या या सते्तिा कारभार फारि वगेळ्या प्रकारिा होता! 

 
हाजी अहमद आपला खचजना लपवनू ठेचवत असे ते चठकाि अहमदाच्या वाड्याति ‘पे्रचषतािें 

पाऊल’ उमटलेल्या दगडािे खाली खोदून तयार केलेले होते. तेथून तो खचजना खिून बाहेर काढण्यात 
आला. सोने-िादंीच्या नाण्याच्या रूपाने त्यातून ६० ते ७० लाख रुपयािंी दौलत व चशवाय रत्नजचडत 
दाचगने अफगािाना चमळाले. याचशवाय एका लोक प्रवादानुसार झइनच्या वाड्यातून तीन लाख रुपये 
चमळाले असे कळते, तथाचप याबाबत दुसरे एक चनवदेन मात्र, काही हजारािंाि ऐवज चमळाला असे सागंते. 
‘‘पाटण्याला अफगाि सत्ता थोडे चदवसि होती पि या मुदतीत त्यानी तेथील जनतेला विकन करता येिार 
नाही इतके लुटले चन इतकी त्यािंी अप्रचतष्ठा केली.’’ –‘‘यािप्रमािे शहरातंील मोठ्या लोकाचं्या 
वाड्यानाही त्यानी वढेे घातले आचि ते लुटले.’’ अशाप्रकारे रोचहल्यानी िालचवलेली लूट व हल्ल,े यानी या 
काळात शहरामध्ये व त्याच्या पचरसरात थैमान घातले. असंख्य लोकािें जीचवत, मालमत्ता आचि कौटंुचबक 
अि ूयािंा नाश करण्यात आला आचि चजकडे चतकडे प्रलय कालािी चिन्हे चदसू लागली. [सचलम्-उल्लाह् 
१९२ अ; युसुफ १०६–११६; करम ३३ ब; चसयार (२) १५९–१६३].  

 
§ ८ : बांडखोर नेत्याांच्या हाताखाली अफगाि सैन्याचा जमाव 

 
पाटण्यािा कारभार हस्तगत केल्यावर शमचशरखानाने शहराबाहेरील जाफरखान बागेमध्ये आपला 

तळ ठोकला आचि मुराद शरेखानाच्या ताब्यात शहर सोडले. आपि केलेल्या दुष्ट्कृत्यािंा जाब 
चविाण्यासाठी अचलवदी स्वारी करून येिार ही त्याला खात्री होती म्हिून आपल्या सैन्यािी अचतशय 
झपाट्याने वाढ करून व त्यासाठी मुक्त हस्ताने पैसा खिूकन, पुढे होिाऱ्या लढ्यासाठी त्याने तयारी 
िालचवली. यासाठी देशाच्या सवक भागातून येऊन, आपल्या जमात बाधंवानी आपल्या चनशािाखाली सैन्यात 
दाखल व्हाव ेअसे आवाहन त्याने केले आचि येिाऱ्या अशा सैचनकी उमेदवारासाठी सढळ हाताने पैसाही 
खिक करण्यास सुरू केले. यािे एका चठकािी विकन आढळते ते असे : ‘‘जचमनी खालून वाळवीिे थवचे्या 
थव े बाहेर पडाव े त्याप्रमािे या वषी अफगािािें थवचे्या थव े येऊ लागले. दरचदवशी पािसहा वळेा, 
पाटण्यािे नागचरक नगारे-दुदंुभी (Kettle Drums) च्या आवाजाने खडबडून पाहू लागत आचि िौकशी 
केली की त्याना कळे, अमुक अमुक नावािा अफगाि सेनापती. अशा अशा चठकािाहून, इतके इतके लोक 
घेऊन आला असून तो शमचशरखान वा सरदारखान याच्या सैन्यात दाखल होिार आहे’’ आचि हा सेनापती 
आपल्या पथकाच्या संपूिक लष्ट्करी इतमामात शहरातून छाविीकडे िालला आहे. अशाप्रकारे तीन 
मचहन्याचं्या काळात येथील अफगाि नेत्याचं्या भोवती (भा. शमचशर-सरदार-मुरादखान) जवळजवळ 
४०००० घोडेस्वार आचि यापेक्षा थोडेसे कमी इतके पायदळ सैन्य जमा झाले. यापकैी बहुतेक सवक घोडेस्वार 
पठाि होते आचि पायदळामध्ये बहेचलया बंदुकबारदारािंा भरिा असून ते त्याचं्याि पैकी एका बक्षी या 
पदावरील सेनापतीच्या हाताखाली होते. याचशवाय यािवळेी बंगालमध्ये असलेल्या मराठ्यानाही पुनःपुन्हा 
चलहून, पाटण्याला या व अचलवदीवर स्वारी करण्यात सामील व्हा असे कळचवले जात होते. नबाब आपल्या 
राजधानीपासून पुढे चबहारकडे येऊ लागला आहे अशी बातमी आली तेव्हा शमचशरखान आचि मुराद 
शरेखान यानी, अलीवदीिी मुलगी अचमना बेगम (ही झइनिी चवधवा पत्नी होय) आचि चतिी दोन छोटी 
मुले–मुलगी व मुलगा–याना पाटण्यातील त्याचं्या राजवाड्यातून बाहेर काढले, वर छत नसलेल्या एका 
उघड्या बैलगाडीत बसचवले आचि अशा स्स्थतीत सवक जनतेला चदसेल अशा रीतीने, शहराच्या रस्त्यातून 
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शहराबाहेरील खानाच्या छाविीकडे नेले आचि अशी, त्यािंी मानखंडना केली. यामुळे पचरिाम झाला तो 
मात्र या चनलकज्य दुष्टाचं्या या कृत्याबद्दल सवक नागचरकीनी नापसंती व्यक्त करून त्यानंा चशव्या-शाप 
देण्यािाि. [चसयार (२) १६२] 

 
§ ९ : अफगाि बांडखोराणवरुद्ध, अणलवदीची णबहारमध्ये मोहीम 

 
आपला जावई व भाऊ यािंा भयानक मृत्य,ू मुलीिे वैधव्य आचि मानखंडना व सबंध चबहार प्रातं 

हातातून जािे, या बातम्या आल्या आचि त्यानंी अलवदीला घोर दु:खात आचि औदाचसन्यात लोटले. 
नबाबाने आपल्या सवक अनुयायािंी एक बैठक घेतली आचि या भयानक कृत्यािा सूड घेण्याच्या धोकादायक 
साहसावर आपि जािार आहोत असे त्याने साचंगतले. त्याच्याबरोबर या धाडसी कामावर यावयािे का मागे 
घरीि रहावयािे हे, त्या अनुयायानी आपापल्या मताप्रमािे मोकळेपिाने ठरवाव,े असे चनिकय स्वातंत्र्यही 
त्याने आपल्या अनुयायाना या बैठकीत चदले. पुढे तो म्हिाला की माझ्यापुरते बोलावयािे म्हिजे अशा 
प्रकारिे दुःख आचि अपमान यापढेु सहन करण्यापेक्षा मानाने लढता लढता मरि आले तरी ते त्याच्या 
दृष्टीने अचधक िागंलेि. यासाठी सन्माननीय युद्ध करण्यािाि त्यािा चनिय आहे. यानंतर, त्याच्या सवक 
अनुयायानी, मरि येईतो त्याच्या पाठोपाठ या धाडसी मोचहमेवर येण्यािी शपथ घेतली. जवळच्या व दूरच्या 
भागातून त्याने घाईघाईने कजे उभारली आचि आपल्या सैचनकाचं्या देण्यापैकी काही भाग देऊनही 
टाकला. आपल्या गैरहजेरीत मुर्तशदाबादेच्या संरक्षिािी िोख व्यवस्था केली आचि तो चनघाला. वाटेत 
पूर्तियामधून आलेले १५०० सैचनक त्याला चमळाले. दरम्यान त्याने पेशवा बाळाजीरावाकडेही मदतीसाठी 
चवनंती केली होती व त्यानुसार आता तो पचिमेच्या बाजूने पाटण्याजवळ येऊही लागला आहे अशी वाताही 
आली होती. [चसयार (२) १६४–१६५]. 

 
फेिुवारी २९ ला, अचलवदी अमाचनगं्रज येथील आपल्या छाविीतून बाहेर पडला आचि त्याने 

चबहारकडे कूि केले. यािवळेी बंगालमधून चमरहबीबच्या हाताखालील मराठेही त्याच्या पाठोपाठि घाईने 
चनघाले (भा. पहा प्र. ४ § ८.... भोसल्याचं्या पक्षािे; – अफगािानंा त्याचं्या चवनंतीनुसार चमळण्यासाठी). 
फारसा कोिी वापरीत नव्हते अशा जंगलातील जवळच्या रस्त्याने येऊन त्यातून ते बाहेर पडले आचि 
िंपानगर नाल्यावर नबाबाच्या सैन्याच्या चपछाडीवर त्यानंी हल्ला केला. पि त्यानंा पळवनू लावण्यात आले. 
नंतर त्यानंी नबाबाच्या आधी, पचिमेच्या बाजूने घाईने दौड मारली आचि पाटण्याच्या पूवेला थोड्या 
अंतरावर ते अफगािानंा चमळले. याि सुमाराला जानोजीिी पथकेही येऊन अफगािानंा चमळाली. इकडे 
आपल्या थकलेल्या सैन्याला थोडी चवश्रातंी चमळावी म्हिून नबाबाने मोंचगर येथे काही चदवस मुक्काम केला, 
आचि नंतर त्याने पाटण्याच्या पूवेला ३४ मलैावर असलेल्या गंगेच्या काठावरील बाऱ्हपयंत, आपले सैन्य 
पुढे सरकचवले (सुमारे १४ एचप्रल). 

 
इकडे पाटण्यामधील अफगािानंी चमरहबीब, मोहनहसग आचि इतर काही मराठा सेनाचधकारी 

यानंा भेटीसाठी बोलवनू घेतले आचि त्यानंा अडकवनू ठेवले. अफगािािें म्हििे असे की मराठ्यानंी 
िथाविी चदल्यामुळे आचि त्यािंा खिक देण्यािे कबूल केल्यामुळे त्यानंी हे बंड केले होते. तेव्हा मराठ्यानीि 
त्याचं्या पगारािे ३० ते ४० लाख रुपये द्याव.े अशी ही मागिी करून त्यानी या लोकाना अडकवनू ठेवले. 
यावळेी चमरहबीबने–बॅँकसकिी–पेढीवाल्यािंी दोन लाख रुपयािंी जाचमनकी चदल्यावरि या सेनापतींिी 
सुटका करण्यात आली. यानंतर या सवकि चमत्रमंडळाने अचलवदीला चवरोध करण्यासाठी बाऱ्हकडे पुढे कूि 
केले [यावेळी शमचशरखानाने आपला चदवाि अहमदजान कुरेशी याला २५०० लोक बरोबर देऊन पाटण्याच्या व्यवस्थेसाठी मागे ठेवले 
(बंगालमधील सल्लामसलती—बंगाल कन्सलटेशन्स —मध्ये या व्यक्तीिे नाव हमीदखान करािी— Hameedkhan Carachea — असे नमूद 
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केलेले आहे. हा शब्द चवन्यास— Spelling िुकीिा आहे. बंगाल कन्सलटेशन्स ८ मािक व २६ एचप्रल १७४८). हा अहमद म्हिजे ‘दाऊदनगरिा 
ससं्थापक दाऊदखान कुरेशी यािा नातू होय. [चसयार (२) १२९].] ....... यावळेी अफगािािें सैन्य सुमारे ३५००० असून 
मराठे ३०००० होते असे म्हितात पि मराठ्यािी ही संस्था १२००० असावी असा संभव जास्त आहे. पाटिा 
चकल्ल्यातील सवक तोफखानाही या बंडखोर सैन्याबरोबर होता. यावळेी नबाबाच्या सैन्यात १५००० 
घोडेस्वार व ८००० बरकंदाज (बंदूकधारी पायदळ सैचनक) होते असा ‘‘चसयार’’ मधील (२-१६४) अंदाज 
आहे. 

 
§ १० : राणिसराई अथवा कालाणदआराची लढाई 

 
गंगानदी सतत आपल्या उजव्या बगलेजवळ राहील अशा रीतीने अचलवदीने आपल्या सैन्यािे कूि 

िालचवले होते. यामुळे त्याच्या सैन्याला लागिारे अन्न व पािी यािंा पुरवठा चनवेध राहून त्यािी उजवी 
बगल स्वाभाचवकपिेि सुरचक्षत रहािार होती. बाऱ्ह शहराच्या पचिमेला जवळि गंगानदीिे पात्र चवभागून 
त्यातून अनेक फाटे फुटले असून या फाट्यानंी वढेल्यामुळे तेथे बेटािंा एक समूहि वा एक मोठे बेटि 
चनमाि झाले आहे. आज त्याला ‘‘रामनगर चदआरा’’ असे म्हितात. नदीच्या प्रवाहािा मुख्य भाग, सवांत 
उत्तरेकडील फाट्यातून वहातो, त्याच्या दचक्षिेला जवळजवळ २ मलै अंतरावर गंगेिे जुने वा आता 
बदललेले मूळिे पात्र असून त्यातून पावसाळ्यानंतरच्या चदवसात एक अरंुद व उथळ प्रवाह वाहत असतो. 
सक्रीगलीपासून (Sakrigali) (चबहारच्या पूवक सरहद्दीवरिे एक ठािे) पाटण्याकडे जािारा मुघलािंा 
लष्ट्करी रस्ता, गंगेच्या दचक्षि चकनाऱ्याजवळून जातो. उत्तरेकडे जािारे अनेक लहान लहान प्रवाह हा 
रस्ता ओलाडंतात व तोडतात आचि पुढे, ते सवक, उत्तरेकडे वहात वहात अखेर चतकडील मुख्य पात्राला 
चमळतात. 

 
नदीिे हे जुने पात्र, बाऱ्ह शहराच्या पचिमेला थोडयाशाि अंतरावर ओलाडंाव े लागते. या 

पात्रामधील उताराच्या संरक्षिािी उत्तम तरतूद अफगािानंी आधीि करून ठेवली होती. यासाठी त्यानंी 
सुरचक्षत खंदक तयार केले असून आपल्या तोफािें मोिेही मोक्याच्या चठकािी उभे केले होते आचि शत्रूला 
ज्या रस्त्याने पुढे याव ेलागिार होते त्या रस्त्यावर मारा करण्याच्या दृष्टीने त्यािंी िाििीही घेतली होती. 
पि ‘‘त्याकाळी असफ्-जाह, चनजाम, याचं्या व्यचतचरक्त दुसरा कोिीही, लष्ट्करी डावपेिात, व त्यासाठी 
नेतृत्व करण्यात अचलवदीइतका चनपिु नव्हता.’’ — [चसयार (२) १६६]. अशा या अचलवदीने तेथील 
पचरस्स्थतीिी पचहलीि पहािी केल्याबरोबर, अफगािानी व्यापलेल्या चठकािाचं्या बळकटपिािी त्याला 
कल्पना आली. या पचरस्स्थतीत कदाचित संधी चमळेलही, अशा भलत्याि व भरमसाट आशवेर चवसंबनू 
आपल्या हालिाली करावयाच्या नाहीत, चविारपूवकक चनचित योजना आखावयाच्या असे त्याने ठरचवले. 
आधीि बळकट केलेल्या, शत्रूच्या अभेद्य जागावंर, नदी ओलाडूंन समोरून हल्ला करण्याऐवजी, बाऱ्ह 
सोडल्यावर, त्याने, शत्रूच्या या चठकािाला वळसा घातला व त्यापासून आचि मुघलाचं्या लष्ट्करी 
हमरस्त्यापासून, आपली पथके दचक्षिेकडे दूर नेली व तेथून ती पुन्हा वळचवली, नंतर एका स्थाचनक 
जचमनदाराच्या मागकदशकनाखाली, नदीिे हेि पात्र, पचिमेला आिखी दोन मलैावंर असलेल्या व 
अफगािानंा माहीत नसलेल्या अशा दुसऱ्याि एका उतारातून ओलाडंले. अशा हालिाली करून, नबाबाने 
आपली पथके पाटण्याकडे जािाऱ्या हमरस्त्यावर पुन्हा आिली आचि पाटण्याशी दळिवळिािा शत्रूिा 
मागक तोडण्यािी भीती अफगािापुढे उभी केली. नबाबाच्या या हालिाली अफगािाना अनपेचक्षत होत्या की 
त्या त्याने केवळ काही जादूनेि केल्या असेि त्यानंा वाटले. त्यामुळे अफगािानंा आपली आघाडी 
घाईघाईने बदलून, चतिे तोंड उलट बाजूला चफरवाव ेलागले. त्यानंी आपल्या तोफा होत्या तेथेि सोडून, 
नबाबाच्या सैन्यासमोर आपली आघाडी उभी करण्यास, पचिमेकडे धाव घेतली. अशाप्रकारे 
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आपल्याजवळील, जवळजवळ सवकि तोफखान्यािा उपयोग त्यानंा गमवावा लागला. या घटनेिा दुसऱ्या 
चदवसाच्या युद्धावर चनिायक पचरिाम झाला. त्या रात्री ही दोन्ही सैन्ये एकमेकासमोर ठाि माडूंन राचहली. 
अिानक हल्ला होऊ नये म्हिून या सबंध रात्री नबाबाने कडक पहाराही ठेवला. दुसरे चदवशी सकाळी 
अगदी लवकर त्याने परमेर्श्रापुढे (maker) अचतशय नम्रतेिे लोटागंि घातले. करबाला येथील, 
इमामहुसेन याचं्या कबरस्तानातील पचवत्र मृचत्तका आपल्या कपाळाला लावली. त्याच्या डोळ्यात अश्रू 
दाटले आचि त्याने परमेर्श्रािी प्राथकना केली : ‘‘हे अल्ला, आता होिाऱ्या लढाईत मला चवजय दे वा मरि 
तरी दे.’’ 

 
१६ एचप्रल १७४८ हा, या लढाईिा चदवस होता. बाऱ्हच्या पचिमेस ८ मलैावरील राचिसराई [चसयार 

(२) १६७, २६ एचप्रल. बंगालमधील सल्लामसलती यामध्ये काचसमबझारिे, ता. २३ एचप्रलिे पत्र नमूद केले असून त्यात या लढाईबाबत चनदेश आहे 
तो असा : ‘‘कलोदी येथील लढाईत नबाबाने शमचशरखान आचि मुराद शरेखान याना ठार केले आहे.’’ या चठकािािे नाव कोलाडेराह 
Colladerrah koladiara असे रेनेल देतो. हे चठकाि बाऱ्हिे नैर्त्येस ६ मैल व रािीिोकच्या Ranny-chock पूवेस ४ मैल आहे. बाब ूरामलाल हसह 
B. L. हे मला (लेखक सरकार याना) सागंतात की, काला चदआरा हे खेडेगाव अद्यापही गंगेच्या दचक्षि चकनाऱ्यावर असून ते खुस्त्रपुुर 
रेल्वेस्थानकाच्या ईशान्येस आहे.] या खेडेगावापयंत आपले सैन्य पुढे नेऊन तेथील मदैानावर अचलवदीने त्यािी 
व्यवस्स्थत माडंिी केली. त्यािा अवजड तोफखाना (तोप-इ-चजनसी Top-i-jinsi) पुढे ठेवला होता; 
त्याच्यामागे हलक्या तोफा (तोप-इ-दस्ती Top-i-dasti) ठेवल्या होत्या. त्याचं्यामागे या तोफखाना 
पथकाना पूरक म्हिून आघाडीिी घोडदळ व पायदळ पथके ठेवली होती आचि नेहमीच्या पद्धचतनुसार 
नबाब स्वतः सैन्याच्या मध्यभागी राचहला होता. 

 
अफगािानीही तात्कालीन पद्धचतनुसार आपल्या सैन्यािी माडंिी केली. तथाचप तेथील भपूृष्ठाच्या 

नैसर्तगक वैचशष्ट्ट्यािंा, आपल्या सैन्याच्या माडंिीसाठी, त्यानंी एक नाचवन्यपूिक क्लुप्ती वापरून उपयोग 
करून घेतला. राचिसराईपासून पूवेकडे कालाचदआरापयंत, दोन मलै वा अचधकि लाबं, अशी आपल्या 
सैन्यािी फळी त्यानंी उभी केली होती. पि त्यािी डावी बगल मात्र, एक लहानसा ओढा या चठकािी 
गंगेला चमळत होता तो ओलाडूंन पलीकडे नेऊन उभी केली असून चतच्याबरोबर, पलीकडे काही मोठ्या 
तोफाही नेल्या होत्या. या पथकािे नेतृत्व हयातखानाकडे होते. त्याच्यासमोर जेव्हा नबाबािी उजव्या 
बाजूिी फळी येईल तेव्हा चतच्यावर तोफािंा मारा करण्यािा हुकूम त्यानंा चदलेला होता. या डाव्या 
बाजूलाि मागे काही अंतरावर मराठेही चदसत होते. त्या चदवसाच्या लढाईत ज्या बाजूिा पराभव चदसू 
लागेल त्या बाजूिी लुटालूट करण्यािी वाट पहात ते उभे होते. 

 
मराठ्यािें सुटसुटीत घोडदळ, आपि लक्ष देण्याइतक्या महत्त्वािे नाही असे ठरवनू अचलवदीने 

त्याचं्याकडे दुलकक्ष केले आचि अफगािाचं्या चदशनेे हाताने दाखवीत तो म्हिाला ‘‘तेथे आहेत–माझे शतू्र.’’ 
आचि त्याने, त्या चठकािी जमवनू माडंिी केलेल्या अफगाि पथकावर िाल केली. तोफाचं्या माऱ्याने 
लढाईला तोंड लागले. या तोफाचं्या माऱ्याबाबत अचलवदीला यावळेी चनचिति अचधक अनुकूलता होती. 
कारि दोनि चदवसापूवी अफगािानंी आपल्या तोफा, पूवकबाजूला मागे िार मलै अंतरावरील नदी 
उताराजवळ सोडून चदल्या होत्या. तोफािंी पचहली फैर झाडली त्याति सरदारखानािे डोके उडचवले 
गेले. बंडखोरािें जवळजवळ चनम्मे सैन्य त्याच्या हाताखाली होते. आपल्या हत्तीवर बसला असतानाि 
झालेल्या व जवळच्या व दूरच्या अशा सवक बाजूनी चदसिाऱ्या, त्याच्या या मृत्यूमुळे त्याच्या हाताखालील 
सैन्य चवभागातील लोकानंा हादराि बसला. हे पाहून अचलवदीच्या हाताखालील तरुि सेनाचधकारी शत्रूवर 
ताबडतोब तुटून पडण्याला आतुर झाले. पि शातं वृत्तीने नेतृत्व करीत असलेल्या त्याचं्या कसलेल्या 
नेत्याने त्यानंा आवरून धरले व आपल्या तोफखान्याला व बंदुक-बारदारानंा आपले काम प्रथम 
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पचरिामकारक रीतीने करण्यास सवड चदली. त्याच्या बरकंदाजानी नदीकाठाच्या रेताड मदैानात गदीने 
उभ्या असलेल्या अफगाि रागंामध्ये फैरी मागून फैरी झाडल्या आचि ‘‘उन्हाने लखलखत असलेला तो 
चदवस धुराने काळवडूंन टाकला.’’ शत्रूवर खरोखरीि मोठा दबाव पडला आहे हे पाचहल्यानंतर, आपल्या 
दोन सेनाचधकाऱ्याना त्याचं्यावर हल्ला िढचवण्यािा हुकूम, त्याने चदला, पि या हुकुमाला ताबडतोब 
प्रचतसाद चमळाला नाही. या गोंधळात मराठे व चमरहबीबिी अफगाि पथके यानंी पाठीमागच्या बाजूस 
असलेल्या अचलवदीच्या सामानसुमानावर मागनू हल्ला केला आचि त्या चठकािच्या नोकराना मागे रेटीत 
रेटीत हे मराठे व अफगाि, अचलवदीच्या सैन्याच्या मधल्या फळीजवळ येऊन पोहोिले. (हे अफगाि 
म्हिजे पूवी मुस्तफाच्या सैन्यात ठेवलेले सैचनक होत). पि या शत्रूिा मुळीि चविार न करता अचलवदीने 
आपल्या आघाडीिे पथकानंा समोर असलेल्या अफगािाचं्या मुख्य सैन्यावरि हल्ला िढवावयाला हुकूम 
चदला, आचि तो स्वतःही आपल्या संरक्षक पथकासह, या आघाडीच्या पथकानंा पाहठबा व मदत देण्यासाठी 
हत्तीवरून पुढे गेला. यावळेी त्यािी रिवाद्यािंी पथके चवजयश्रीिे संगीत वाजवीत बरोबर िालली होती. 
शत्रूच्या रागंामध्ये आपले हत्ती घुसचवण्यासाठी त्यािे सेनापती तर एकमेकाशी स्पधा करीत होते लवकरि 
सवक आघाडीवर दोन्ही सैन्य एकमेकास चभडली आचि सवकत्र हातघाईिी लढाई सुरू झाली. या धुमिक्रीत 
बंदुकीच्या एका गोळीने जखमी होऊन मुरादशरेखान आपल्या हौद्याति मागे पडला आचि नबाबाच्या दोन 
अचधकाऱ्यानी त्याच्या हत्तीवर उडी मारून त्यािे डोके कापले. युद्धभचूमच्या दुसऱ्या एका भागात, युद्धाच्या 
या गोंधळात शमचशरखान आपल्या हत्तीवरून खाली पडला आचि जचमनीवरि त्यािेही डोके कापण्यात 
आले. आता अफगाि सैन्य अगचतक होऊन त्यािी फाटाफूट झाली आचि त्याने पळ काढला. मराठ्यानंी 
या युद्धात आपल्या चमत्रानंा काहंीही मदत केली नाही व लूट चमळचवण्यासही त्यानंा संधी चमळाली नाही. 
युद्धभचूमवरून तेही झटपट नाहीसे झाले. नबाबाला सपूंिक जय चमळाला. शत्रूने सोडून चदलेली छाविी 
त्याने व्यापली आचि नंतर युद्धभचूमच्या पचिमेस १२ मलैावंर असलेल्या वैकंुठपुराकडे (Baikunthapur) 
त्याने कूि केले. तेथे तो काही चदवस थाबंला आचि नंतर त्याने पाटण्यामध्ये चवजयीवीराच्या थाटाने प्रवशे 
केला. पाटण्यातील सवक जनतेच्या-श्रीमंत वा गरीब उच्च वा नीि सवांच्याि–छातीवरील भीतीिे मोठे 
दडपि जि ूनाहीसे होऊन त्याचं्या शचररामध्ये पुन्हा चजवतंपिा आला. [चसयार (२) १६५-१६८; युसुफ 
१२०–१३०; करम ३४ब–३६ ब.] 

 
§ ११ : अणलवदी पाटणयाला सहा मणहने राहतो, १७४८ : बांगालची पणरन्स्थती 

 
पाटण्यात आल्यावर त्याने आपल्या चवधवा मुलीिे व इतर नातेवाईकािें सातं्वन केले. सुभ्याच्या 

कारभारािी पुन्हा घडी बसचवली. युद्धामध्ये शमचशरखानािी बायको व मुलगी पकडली गेली होती. 
अचतशय उदार अंतःकरिाने व स्त्रीदाचक्षण्याने त्याने या दोघींिी सवक प्रकारे काळजी घेतली व त्यानंा त्याचं्या 
घरी पोहोिचवले, इतकेि नव्हे तर पोटगीसाठी त्यानंा काही खेडेगावहेी चदली. त्याने स्स्वयाचंवरुद्ध तर युद्ध 
केले नव्हते; याि वृतीतून हे सवक केले. या लढाईच्या आधी एक चदवस चतकडे चदल्लीत महमदशहा मरि 
पावला होता. यानंतरिे सहा मचहने अचलवदीने पाटण्याला काढले. चबहारच्या सुभेदारपदाबाबत काहीतरी 
समाधानकारक व्यवस्था करण्याच्या प्रयत्नात या काळात तो होता. चशवाय चदल्ली येथील शाही दरबारात 
आता कसकशा घडामोडी होत आहेत हे तो लक्षपूवकक पहात होता. नवा बादशहा व त्यािे मंत्री यािें बंगाल-
चबहार-ओचरसािे सुभेदाराबाबत–(भा. या तीन सुभ्यािंा एकि संयुक्त चवभाग होऊन त्यावर व नबाब 
म्हिून अचलवदीि पूवीपासून होता. प्रत्यक्ष कारभारासाठी तो आपल्यातफे प्रचतचनधी सुभेदार वा नायब नेमून 
प्रत्येक सुभ्यािा कारभार पाही.)–धोरि काय असेल याकडे त्यािे लक्ष होते. चदल्ली येथील राज्यकत्यात 
बदल घडत असलेल्या या काळात, हहदुस्थानमध्ये अहमद अब्दाली स्वारी करून येण्यािीही अपेक्षा होती. 
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तेव्हा या अब्दालीच्या हालिाली काय आहेत हेही तो पहात होता. अशा व्यवधानात अचलवदीने पाटण्यात हे 
सहा मचहने काढले. पुढे चसराज-उद्-दौला याला चबहारिा नायब नाणझम (नबाबािा प्रचतचनधी वा दुययम) 
नेसून त्याने, तेथे गैरहजर राहूनही हे पद िालवावयािे व या नायब नाझीमच्या गैरहजेरीत राजा 
जानकीराम याने त्यािा प्रचतचनधी व कामिलाऊ राज्यकता म्हिून प्रत्यक्ष काम करावयािे असेही त्याने 
ठरचवले. नंतर, ६ नोव्हेंबरच्या सुमारास नबाबाने पाटिा सोडले व तो मुर्तशदाबादेला त्याि मचहन्याच्या 
शवेटच्या चदवशी पोहािला. [चसयार (२) १७१; फें ि वखारीिे पत्र, १० सप्टेंबर १७४८ (नवासंग्रह N.S.); 
बंगालपत्र २२ चडसेंबर १७४८] 

 
पठािानी चबहारिा सुभा जबरदस्तीने ताब्यात ठेवला होता त्या काळात म्हिजे अचलवदी 

चबहारमध्ये येण्यापूवी सगळीकडेि वाता पसरली होती की,— ‘‘नबाबाच्या सवक राज्यात चवघटन सुरू झाले 
असून, त्याच्या राज्यात सामर्थ्याच्या जोरावर सुव्यवस्था राखावयाला आता कोिीही नाही. आपल्याला 
कोिी आडकाठी करील वा चशक्षा करील अशी मुळीसुद्धा भीती न वाटता, कायद्यािी पवा न करिाऱ्या बेबंद 
व्यक्ती सगळीकडे डोके वर काढीत आहेत.’’ १५ फेिुवारीला, काचसमबझार येथील इंग्रज वखारीने माल 
भरून, एक नावािंा ताफा कलकत्त्याकडे पाठचवला. या नावामंध्ये ३,९५,०३१ रुपयािंा कंपनीिा माल 
(बहुतेक सवक कचे्च रेशीम) आचि चतच्या नोकरािंी ३५००० रुपयािंी खाजगी मालमत्ता व व्यापारी माल, 
भरला होता. हा ताफा ‘इंग्रजािें चनशाि’ लावनू म्हिजे इंग्रजाचं्या मालकीिा वा त्याचं्या प्रत्यक्ष ताब्यातला 
म्हिून िालला होता व त्याच्याबरोबर सैचनकािें एक छोटे पथकही होते. या ताफ्यािा मागक कटव्या जवळून 
जात होता. यावळेी कटवा हे मराठ्यािें मुख्य ठािे असून जानोजी स्वतःि तेथे होता. ताफ्याबरोबर 
असलेल्या संरक्षक पथकाकडून काहीही चवरोध न होता मराठ्यानी ही सवक मालमत्ता लुटली (१७ 
फेिुवारी). पुढे फते्तअलीच्या हाताखाली नबाबाच्या सैन्यािा एक भाग िाल करून जवळ आला आहे हे 
पाहून, तेथील सवक मालमत्ता बरोबर घेऊन मराठ्यानंी कटवा सोडले. यानंतर काही काळ त्याचं्या सैन्यािा 
मुख्य भाग बरद्वानजवळ राचहला आचि यािवळेी कटवा भागात मागे रेंगाळत राचहलेली त्यािंी बरीि 
पथके प्रातंभर चजकडे चतकडे पसरली. (बंगाल-सल्लामसलती, २५ फेिुवारी, ८ मािक १७४८). यानंतर 
बंगालमधील मराठ्यािंी सवक सैन्ये चबहारकडे शमशीरखानाला चमळण्यासाठी घाईने गेली. (भा. पहा प्र. ४ 
§८ §९). 

 
राचिसराई येथे आपल्या अफगाि चमत्रािा चनिायक पराभव झाल्यावर (१६ एचप्रल) जानोजीने 

आपले सवक सैन्य व चमरहबीब यािेंसह, नबाबाला झुकाडंी चदली व तो चनसटला आचि मुर्तशदाबादेकडे 
वळला. पि वाटेति त्याला आपली आई मरि पावल्यािे कळले. तेव्हा त्याने सैन्यािा मोठा भाग बरोबर 
देऊन चमरहबीबला मेचदनीपरुाकडे पाठचवले आचि स्वतः तो थोडेसे सैचनक बरोबर घेऊन, नागपूरच्या 
रस्ताने चनघाला. जानोजी घरी पोहोिल्यावर, रघूजीने आपला धाकटा मुलगा साबाजी [चसयार (२) १७५ मध्ये, 
याला िुकीने मानाजी म्हटले आहे. पि रघूजीला मानाजी नावािा कोिी मुलगा नव्हता. पेशवा दप्तर चन. पते्र खं. २० प. ५५ यात साबािी भोसले 
१७४९ मध्ये, बंगालमधून नागपूरकडे परत आला असा चनदेश आहे. ‘‘जानोजीिी मोचहम’’ असा चनदेश ‘युसुफ’ १००–१०४ मध्ये आहे.] याला 
मराठ्यािें एक सैन्य बरोबर देऊन चमरहबीबिी बाजू बळकट करण्याला पाठचवले. 

 
राचिसराईच्या चवजयानंतर, बंगाल व चबहार यानंा ‘‘बागोच्ता’’ (भा. मराठे बारगीर) हल्ल्यापासून 

एक वषकभर मोकळीक चमळाली, पि मेचदनीपुरापासून दचक्षिेकडील ओचरसा मात्र चबनचवरोध मराठ्याचं्याि 
ताब्यात राचहला. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

§ १२ : अणलवदीने कटक परत घेतले 
 
१७४९ मािक मध्यािे सुमारास अचलवदी कटव्याला गेला आचि तेथे त्याने ओचरसा परत 

चमळचवण्यासाठी सैन्यािी जमवाजमव करण्यास सुरवात केली. दचक्षिेकडून येण्यािा मराठ्यािंा नेहमीिा 
रस्ता बरद्वान माग ेअसे. तो अडचवण्यासाठी ८००० सैन्यािा एक चवभाग, त्याने काही मचहन्यापूवीि बरद्
वानला पाठचवला होता. पुढे जेव्हा नबाब स्वतः बरद् वानला येऊन पोहोिला त्यावळेी त्याच्या इकडे चतकडे 
नेण्यासारख्या हलक्या तोफखान्यावरील (तोपखाना-इ-दस्ती) लोकानंी आपला राचहलेला पगार चमळावा 
म्हिून बंड केले आचि गडबड सुरू केली. तेव्हा रागावनू नबाबाने त्या सवांना नोकरीतून काढून टाकले 
आचि बरोबर कसलाही तोफखाना न घेता तो शत्रूचवरुद्ध िाल करून चनघाला. आता उन्हाळा सुरू झाला 
होता. तो मोचहमेवर जात होता तो प्रदेश उजाड होता. उन्हाळ्याचं्या चदवसातील अशा उजाड प्रदेशातील 
मोचहमेत धोके आचि हाल होते ते िुकचवण्यासाठी अचलवदीिे काही अचधकारीही पळून गेले. पि ७३ 
वषांच्या या वुद्ध अचलवदीने कशानेही न दबता, न डगमगता, मेचदनीपूरला असलेल्या शत्रूच्या चदशनेे पुढे 
िाल केली. तो जवळ येत आहे ही बातमी चमळाल्याबरोबर चमरहबीबने आपल्या छाविीला आग लावली 
आचि दचक्षिेच्या बाजूने पळ काढला. नबाबाने मेचदनीपूर शहरात न चशरता त्याला वळसा घातला आचि 
कानसाई नदी ओलाडूंन चतच्या पलीकडच्या बाजूला तो थाबंला. नंतर त्याला शत्र ूमेचदनीपूरच्या जंगलात 
असल्यािी बातमी चमळाली तेव्हा त्याने आपल्या सैन्यािा एक भाग वगेळा करून चतकडे पाठचवला. या 
सैन्याने शत्रूवर रात्रीिा हल्ला करून त्याना चपटाळून लावले. 

 
अचलवदीने त्यािंा पाठलाग िालू ठेवला. बलेसारपयंत पुढे गेल्यावर त्याला कळले की साबाजी व 

चमरहबीब यानी आपले सैचनक नबाबाच्या सैन्याबरोबर लढा देण्यात चटकाव धरू शकिार नाहीत असे 
चदसून आल्याने, कटकच्या जंगलातून दूरवर पळ काढला आहे. तेव्हा अचलवदीने कटकच्या चदशनेे आपले 
सैन्य पुढे घुसचवले. वैतरिी नदीिे दोन्ही फाटे अनक्रमे भद्रक व जाजपूर येथे ओलाडंले व कटकच्या 
उत्तरेस सुमारे ३६ मेलावंर ‘बरा’ येथे आपले ठािे ठेवले. या चठकािी त्याला सययदनूर सरादंाझखान आचि 
धमकदास (हा त्याच्या तोफखन्यावरील बंड केलेल्या गोलंदाजािंा कप्तान होता.) याचं्याकडून पते्र 
चमळाली. ते आधी मराठ्यानंा जाऊन चमळाले होते व मराठ्यानी पळून जाताना, त्याचं्या ताब्यात बराबाती 
चकल्ला व कटक शहराभोवतालिा प्रदेश देऊन त्यानंा मागे ठेवले होते. या लोकानी आपल्या पत्रातून 
अलवदीला आता कळचवले की, तो ज्यावळेी त्या भागात येऊन पोहोिेल त्यावळेी ते त्याला शरि येतील. 

 
पि नबाब हा इतका मुरलेला अनुभवी सेनापती होता की केवळ या पत्रावरून गैरसावधपिे घाईत 

त्याने काहीही हालिाली केल्या नाहीत. प्रथम काही काळ त्याने त्या दाट जंगलात हबीबिा शोध केला पि 
त्यात, मराठे असल्यािी काहीही चिन्हे त्याला सापडली नाहीत तेव्हा जंगलातून बाहेर पडण्याच्या मागावर 
देखरेख करण्यासाठी त्याने आपले काही सैन्य मागे ठेवले. नंतर बरोबर २००० सैन्य घेऊन बरापासून 
कटककडे अचतशय जलदीने कूि केले ते सतत रात्रभर व दुसरा अधा चदवस इतके, आचि तेही झाडही 
नसलेल्या रस्त्यावरून, मे मचहन्यातील कडक उन्हािा वास सहन करीत! अशा रीतीने १८ तास सलग 
खडतर प्रवास करून शवेटी ‘बराबाती’ (Barabati) समोर दुपारच्यावळेी येऊन तो पोहोिला, (सुमारे १७ 
मे १७४९) यावळेी त्याच्या बरोबरिे संरक्षक सैन्य, अचतशय दमलेल्या ३०० घोडस्वाराइतके कमी झालेले 
होते. काहीही सामानसुमान वा तंबू त्याच्या या झपाट्याच्या दौडीबरोबर राहू शकले नव्हते. तो आल्यावर 
चकल्ल्यातील चशबंदीने दुसरे चदवशी शरि येण्यािे मान्य केले. त्या चदवशी सकाळी जेव्हा चकल्ल्यातील 
अचधकारी नबाबाशी बोलिी करण्यासाठी आले, तेव्हा नबाबाने आधीि देऊन ठेवलेल्या हुकुमानुसार 
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सययदनूर आचि धमकदास याना कैद करण्यात आले. पि सरंदाझखानाने कैद करताना चवरोध केला तेव्हा 
त्याला कापून काढण्यात आले. या पचरस्स्थतीत चकल्ल्यातील चशबंदीने दरवाजा बंद करून टाकला व लढा 
सुरू केला. यामुळे नबाबाला चकल्ल्याला वढेा घालावा लागला. यानंतर नबाब स्वतः कटक शहरात चशरला 
(१८ मे िा सुमार) आचि १५ चदवसानंी बराबातीिा चकल्ला शरि आला. 

 
अशा प्रकारे ओचरसा परत हजकून घेण्यािे काम पूिक झाले. पि बंगालच्या या राज्यकत्याला, 

कटक (भा. ओचरसा) हजकण्यािे काम, ते कायम हाती राखण्याच्या कामापेक्षा अचधक सोपे होते. यािी 
कारिे तेथील चवचशष्ट पचरस्स्थतीत होती. कटकच्या पचिमेकडील व दचक्षिेकडील बाजू मराठ्यानी 
कायमच्या व्यापलेल्या होत्या. या भागातून बाहेर चनसटून जाण्यासारख्या असंख्य वाटा या जंगलातून 
होत्या आचि याउलट बंगाल व कटक जोडिारा एकि रस्ता असून तोही लाबंिा, अवघड व वषातून 
अधाकाळ पुरामुळे बंद पडिारा होता. अशा पचरस्स्थतीत त्याने देऊ केलेली सुभेदारी पत्करण्याला 
एकामागनू एक अशा त्याच्या अनेक सरदारानंी नकार चदला. त्याना माहीत होते की एकदा नबाब आपल्या 
सैन्यासह बंगालकडे परत जाण्याला चनघाला की राचहलेल्या नेहमीच्या प्रातंीय छोट्याशा सैन्यािे जोरावर, 
त्याना मराठ्याचंवरुद्ध एक आठवडाही चटकाव धरता येिार नाही. अखेरी दुलकभरामाच्या पथकामध्ये नोकरी 
करीत असलेल्या शखे अब्दुस सुभान नावाच्या एका अचविारी चभकारड्या मािसाने, ओचरसािा डेप्युटी 
नबाब, म्हिजे एका सुभ्यािा प्रमुख शासक होण्याच्या या संधीवर झडप घातली व हे पद स्वीकारण्यािे 
ताबडतोब मान्य केले तेव्हा नबाबाने त्यािी गव्हनकर म्हिून त्या चठकािी नेमिूक केली. आता पावसाळा 
जवळ येत होता. मग बंगालच्या रस्त्यावरील असंख्य नद्यानाल्यानंा पूर येऊन ते ओलाडंिे अशक्य झाले 
असते. ही पचरस्स्थती टाळण्यासाठी नबाबाने बंगालकडे घाईने कूि केले. [णसयार (२) १७५–१७७, युसुफ 
१३७–१५१, करम २४ अ–२५ ब]. 

 
§ १३ : मराठ्ाांनी कटक पुन्हा कजकले, जून १७४९ 

 
अशी व्यवस्था करून नबाब गेला, पि सगळ्यानीि आधी भाचकत केल्याप्रमािेि पचरिाम झाला. 

कटकच्या बाहेर अचलवदीने कूि केल्यानंतर सहा हकवा सात चदवसानंीि या शहरासमोर चमरहबीब पुन्हा 
परत आला आचि त्याने साति चदवस नायबनझीम पदावर असलेल्या शखे सुभानािा पराभव करून त्याला 
कैद केले. मात्र यावळेी चमरहबीबपेक्षा दसपट अडििी आपल्यापुढे उभ्या असतानाही शखे सुभानाने 
अचतशय शौयाने लढा चदला आचि त्यात तो गंभीर जखमी झाला. अशा रीतीने मराठ्यानी ओचरसािी 
राजधानी पुन्हा चमळचवली आचि अचलवदीने केलेले सवक काम एका आठवड्याति उधळले गेले. इकडे 
बंगालिे सैन्य ६ जूनला बलेसारला पोहोिले होते. ओढाताि व उपासमार झालेले हे सैन्य पुन्हा मोचहमेवर 
जाण्याच्या व चसचसफसच्या कष्टासारखे न संपिारे व फुकट जािारे [चसचसफसिे कष्ट:] अशा मोचहमेिे कष्ट, 
पुन्हा करण्याच्या पचरस्स्थतीत व मानचसक अवस्थेत नव्हते. नुकत्याि केलेल्या कष्टामुळे आता नबाबािीही 
प्रकृती ढासळू लागली होती. या पचरस्स्थतीत त्याने आपला मोिा घराच्या चदशनेेि िालचवला आचि 
जुलईच्या आरंभी तो मुर्तशदाबादेला पोहोिला. (णसयार (२) १७८, बांगाल-सल्लामसलती २४, २७ व २९ मे, 
१७ जून १७४९). 
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§ १४ : अणलवदी–मेणदनीपूरमध्ये 
 
एचप्रल १७४८ मध्ये अचलवदीने चबहार परत हजकला आचि नंतर, १७४९ च्या उन्हाळ्याइतक्या 

लवकर ओचरसाही परत चमळचवला, हे त्यािे यश नेत्रदीपक होते हे खरे पि ते त्यािे शवेटिेि ठरिार होते. 
एकही घाव न घालता कटकिा पाडाव झाला होता पि हे साध्य करण्यासाठी त्याला फारि चनकडीने 
दमछाक करीत िाल करावी लागली होती. आठवडेच्या आठवडे िटके देिारे ऊन डोक्यावर सहन कराव े
लागले होते. चिखलाने भरलेले रस्ते व पावसाने दुथडी भरून वहात असलेले नद्या-नाले त्याला ओलाडंाव े
लागले होते आचि हे सवक करीत असताना त्या दचरद्री, जंगली भागात चमळिाऱ्या फक्त जाड्याभरड्या 
अन्नावर भागवाव े लागले होते. या सवक खडतर धडपडींिा, ७३ वषांच्या या अचलवदीच्या वृद्ध शरीरावर 
पचरिाम झाला होता. चशवाय या वृद्धाने आपल्या सवकि दीघक जीवनात सुखदायक गोष्टी तुच्छ लेखून, ते 
जीवन कष्टमय स्स्थतीत घालचवले होते. स्वतः गादीवर बसल्यापासून बहुतेक प्रत्येक वषी त्याला 
कोित्याना कोित्यातरी, स्वकीय वा परकीय शत्रूला तोंड देऊन त्यािा मोड करावा लागला होता. या सवक 
शत्रूंमध्ये त्याच्या कुटंुचबयातल्या अगदी जवळच्या व्यक्तीपासून ते त्याच्याि हाताखालील अचधकाऱ्यापयंत, 
तसेि त्याच्या सरहद्दीपलीकडील परकीय, असे अनेक प्रकारिे शत्रू होते. या एकूि पचरस्स्थतीत 
ओचरसाहून परत आल्यावर लवकर तो गंभीर आजारी पडला आचि हा त्यािा आजार पुढे १७४९ च्या 
ऑक्टोबरमध्येही बराि काळ िालू राचहला. [बंगाल-सल्ला-मसलती, १८ ऑक्टोबर १७४९]. 

 
पि अचलवदीला चवश्रातंी चमळावयािी नव्हती. या आजारातून बरा झाल्यावर थोडे चदवस त्याने 

चमचहरपूर येथे (पलाशीच्या थेट पूवेस, २४ मलैावंर) करमिुकीसाठी हचरिाचं्या चशकारीत खेळकरपिे 
घालचवले आचि नंतर त्याने कटव्याला कूि केले. त्या चठकािी आपले सैन्य एकत्र जमचवल्यावर बरद्
वानच्या वाटेने मेचदनीपुराला तो पुढे गेला, (चडसेंबर १७४९) दरम्यान १५ ऑक्टोबरच्या सुमाराला 
चमरहबीब बलेसारला आला होता. मोहनहसग व मराठा सैन्य हीही त्याच्याबरोबर असून त्याच्या एकूि 
सैन्यापैकी चपछाडीही पठाि पथके नंतर दोन चदवसानंी येऊन पोहोिली. (ही पथके मुस्तफाखानािा 
मुलगा मुतकझा याच्या हाताखाली होती.) अशाप्रकारे हे सवक शत्र ूसैन्य आता एकूि ४०,००० झाले. [बांगाल-
सल्लामसलती, २६ ऑक्टोबर १७४९. णसयार (२) १७९.] 

 
आपल्या लष्ट्करािी एक कायम छाविी मेचदनीपूराला ठेवण्यािा चनिकय अलवदीने या वषी घेतला. 

बंगालमध्ये मोचहमा काढण्यािा मराठ्यािंा मागक कायम बंद करून ठेवावयािा हे या चनिकयामागे उद्दीष्ट होते. 
मेचदनीपूराच्या छाविीत असताना आपल्या सैन्यात असलेल्या गैरव्यवहारािंा बंदोबस्त करण्यािा 
अलवदीने प्रयत्न केला. यािा पचरिाम मात्र सैन्याशी असलेले त्यािे सलोख्यािे संबंध तुटण्यात झाला. 
पगार वाटिारे कारकून आचि सैन्यातील अचधकारी (कॅप्टन्स) याचं्या दरम्यान दाट संगनमत असून त्यातून 
फार मोठा अपहार होत असे. सैचनकानंा एकत्र जमवनू हजेरी घेण्यात आली तेव्हा सरकारकडून पगार 
चदला जात असलेल्या सैचनकाचं्या संख्येऐवजी सवकसामान्यपिे फक्त १/४ सैचनकि प्रत्यक्षात नोकरीवर 
ठेवलेले असत, असे आढळून आले. एका कॅप्टनच्या हाताखालील पथकात तर, सरकारच्या पैशािी 
लुबाडिूक इतकी भयानक होती की, वषानुवष े वक्तशीरपिे सरकारातून १७०० लोकािंा पगार तो घेत 
असताना, खरोखरी फक्त ८० लोकि त्याच्या पथकात प्रत्यक्ष हजर होते, बाकीच्या सवक याद्या पोकळ व 
खोट्या होत्या. अशा तपासिीनंतर नबाबाने आपल्या सेनाचधकाऱ्यानंा द्यावयाच्या रकमा, त्याचं्या सेना 
चवभागात चजतके लोक प्रत्यक्षात होते त्याचं्या पगाराइतक्या, कमी केल्या, तेव्हा ते अचधकारी अचतशय 
नाराज झाले आचि पचरिामतः त्याला ही सुधारिा बंद करावी लागली. [णसयार (२) १८०]. 
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मेचदनीपूरच्या छाविीत अशीही अंतगकत अडिि खदखदत असताना, फेिुवारी १७५० च्या अखेरी 

चकत्येक हजारािंा एक मराठा सैन्य चवभाग त्याला झुकाडंी देऊन पुढे गेला आचि राजमहल इतक्या, 
दूरपयंतिा प्रदेश त्याने लुटला. तेथून ते सैन्य मुर्तशदाबादेकडे वळले. त्याचं्या या हालिालींिी माचहती 
चमळाल्याबरोबर अचलवदी झपाट्याने बरद्वानकडे मागे सरकला. पि त्याने अशी हालिाल केल्यािे 
कळल्या बरोबर हल्लखेोर बाजूला वळले आचि त्यानी पचिम बंगालच्या जंगलात आश्रय घेतला. बरद्वान 
शहराबाहेरील चदवाि माचिकिंदाच्या वागेमध्ये नबाब काही काळ राचहला आचि नंतर तो मेचदनीपूराला 
परत आला (एचप्रल १७५०). मेचदनीपूरिा फौजदार म्हिून, ते धोक्यािे अचधकारपद स्वीकारावयास 
कोिीही अचधकारी तयार होत नसल्यामुळे नबाबाला स्वतःि तेथे रहाव े लागले. तेव्हा सैचनक व त्यािें 
अचधकारी याचं्यासाठी कायमिी घरे व नबाबासाठी वाडे, तेथे बाधंण्यात आले व नबाबाच्या 
जनानखान्यातील चस्त्रयानंाही मुर्तशदाबादेहून बोलावनू घेण्यात आले.  

 
§ १५ : णसराजउद्दौला पाटणयावर हल्ला करतो, जून १७५० 

 
पि दुसरीकडे नबाबापढेु एक नविे संकट उभे रहात होते. त्यािा लाडका नातू व चनयोचजत वारस 

चसराजउद्दौला याला सययद महदी चनसारखान याने पाटण्यावर झपाट्याने िालून जाऊन हल्ला करण्यास 
चिथाविी चदली. चसराजने पाटण्यावर असा हल्ला करून, नबाबाच्या तेथील प्रचतचनधीच्या म्हिजे राजा 
जानकीराम याच्या हातातून चबहार सुभ्यािा कारभार चहसकावनू घ्यावा आचि स्वतः तेथे स्वतंत्र सुभेदार 
व्हाव ेअशी ही चिथाविी होती. (चिथाविी देिारा सययद महदी चनसारखान हा इचतहासकार गुलाम हुसेन 
यािा िुलता असून, नबाबाच्या सैन्यातील एक असंतुष्ट अचधकारी होता.) तेव्हा या मूखक आचि लहरी 
मुलाने–चसराजने मुर्तशदाबाद येथील राजवाडे व बागा पाहून येण्यािी सबब सागंनू, मेचदनीपूरिी छाविी 
सोडण्यािी परवानगी घेतली आचि नंतर त्या शहरातून, आपल्या पत्नीसह तो गूपिूप बाहेर पडला. पुढे 
पाटण्याला आल्यावर महदी चनसारखानासमवते त्याने त्या शहरावर हल्ला केला. प्रस्तुत धन्यािा लाडका 
नातू (हा नातू खुद्द धन्याच्या शरीरािा एक नाजूक भागि–जिू डोळ्यातील बाहुली–इतका लाडका 
होता.) आचि आपला भचवष्ट्यकालीन धनी, अशा या चसराजवर गोळीबार करावयाला पाटण्यातील चशबंदी 
काकूं करू लागली. शहराच्या पचिम दरवाजाजवळ, पावसािे पािी वाहून जाण्यासाठी ‘‘बेगमपुऱ्यािी 
चखडकी’’ नावािी, एका जुन्या नाल्यािी वा मोरीिी वाट होती, त्यातून चसराजिे काही लोक आत चशरले 
आचि त्यानी दरवाजा उघडून चसराजउद्दील्ल्याला आत घेतले. यामुळे हाचजगंजमधील अरंुद रस्त्यामधून 
सुरू झालेल्या लढाईत, नबाबाच्या एकचनष्ठ सैचनकाना, हळूहळू पि सतत मागे रेटण्यात येऊ लागले आचि 
चसराजिे अनुयायी सबंध शहर हजकण्याच्या बेतात आले आहेत असे चदसू लागले. पि अशावळेीि प्रथम 
अमानतखान, नंतर चमझा मदारीबेग–दखवनी–आचि शवेटी महदी चनसार, मारले गेले. अशा रीतीने 
आपले पुढारी पडल्यािे पाहून बंडखोरािें धैयक गळाले आचि शहराबाहेर पळून गेले. चसराज मात्र काहीही 
धक्का न लागता राचहला आचि त्याने खाजगी घरात आश्रय घेतला. हे पाचहल्यावर राजा जानकीराम आचि 
शहरािी चशबंदी यानी सुटकेिा दीघक चनर्श्ास सोडला. (सुमारे २७ जून १७५०). [चसयार (२) १८२–१८५. 
युसुफ १६०. करम ३८ अ]. 

 
दरम्यान इकडे मुर्तशदाबादेहून पाटण्याकडे चसराज पळून गेल्यािे कळल्याबरोबर लगेि पावसाळा 

सुरू होऊन रस्ते प्रवासास अयोग्य होऊ लागले असतानाही, अचलवदी मेचदनीपुराहून त्याच्या पाठोपाठ 
चनघालाही. वाटेत मुर्तशदाबादेला फक्त एकि चदवस थाबंून तो पुढे चबहारकडे. जलदीने चनघाला. वाटेत 
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चघयासपूरला (बाऱ्ह आचि फतुआ याचं्या मध्यावर) पोहोिला असताना, पाटण्यावर हल्ला झाला व 
चसराजिा पराभवही झाला ही वाता त्याला चमळाली. अमयाद हळूवारपिे त्याने त्या तरुि बंडखोरािे 
सातं्वन केले आचि नबाबािी सवक प्रकारिी मेहेरनजर, पूवीि सवक अचधकार व मानपान त्याला परत चदले 
आचि त्याला बरोबर घेऊन तो मुर्तशदाबादेला परत चनघाला. पाटण्याला असतानाि नबाबाला अचतशय तीव्र 
तापाने पछाडले. पि मेचदनीपुराला मराठ्यािंी भीती होतीि व नबाबाने तेथे मागे ठेवलेले अचधकारी 
कतृकत्वशनू्य आचि चभते्रही होते. यामुळे नबाबाला पाटण्याला रहाता येत नव्हते. यासाठी त्याने बरोबर वैद्य व 
हकीम (Physicians) घेऊन गंगेतून नावनेे प्रवास केला व तो मुर्तशदाबादेला पोहोिला. तेथे त्याच्यावर 
आिखी उपिार करण्यात आल्यावरि तो या आजारातून बरा झाला. (सप्टेंबर). 

 
या सवक काळात, मेचदनीपुरातील छाविीत चनराशा आचि भीती यािें थैमान िालू होते. नबाब 

अचतशय वृद्ध झाला असल्याने हा त्यािा आजार अखेरिाि ठरिार असा चवर्श्ास तेथे वाटत होता. आपल्या 
गैरहजेरीत मेचदनीपुरावर हुकमत िालचवण्यासाठी नबाबाने चमरजाफर व राजा दुलकभराम याना ठेवले होते. 
हे दोघेही पूिकतया कतकव्यशनू्य असून चशवाय पूवी मराठ्याचंवरुद्ध झालेल्या त्याचं्या अपयशी व दुदेवी 
लढ्यामुळे ते अगदी भेदरून गेलेले होते. यावळेी मेचदनीपूर येथील पचरस्स्थती इतकी गंभीर व चनकडीिी 
झाली होती की, तापातून बरा झाल्याबरोबर त्याला मेचदनीपूरला जाण्यास चनघाव े लागले. तो अद्याप 
अशक्ति असून त्यािी प्रकृती नेहमीइतकी पुन्हा सुधारावयाला अजून फार अवकाश होता; तरीही त्याला 
चनघाव े लागले. (चडसेंबर १७५०) तेथे आल्यावर त्याने चमरहबीबशी युद्ध करून त्याला पचिमेकडील 
जंगलात चपटाळून लावले. यानंतर ओचरसा प्रातं परत हजकून घेण्यािे काम पुढील चहवाळ्यापयंत पुढे 
ढकलून नबाब कटव्याला परत आला. (फेिुवारी १७५१). [चसयार (२) १८७]. 

 
§ १६ : मराठ्ाांबरोबर शाांतता तह, १७५१ 

 
दोन्ही पक्ष आता शातंतेसाठी उत्सुक झाले होते. इतक्या त्रासदायक युद्धाने अखेरपक्षी मराठ्यािंा 

काहीही फायदा झालेल्या नव्हता. या पचरस्स्थतीत या त्रासदायक लढाया िालू ठेविे हे चनरुपयोगीि आहे 
हे आता चमरहबीब व मराठे यानंा समजून आले. पूवेकडील प्रातंावरील स्वारीपासून आर्तथक फायदा चमळेल 
हे रघूजीिे अंदाज व त्यािी ही स्वप्ने फोल ठरली होती. उलट पूवी कधीही नव्हता इतका तो आता कजात 
बुडाला होता. ओचरसासारखा दचरद्री भाग हजकून त्याला चमळालेल्या उत्पन्नातून त्यािा खिकही वसूल 
झाला नव्हता. १७४९ मध्ये ज्यावळेी त्यािा मुलगा साबाजी याने त्या प्रातंातून नागपूरकडे घाईने माघार 
घेतली त्यावळेी त्याच्या सैचनकानी आपल्या पगाराच्या मोठ्या बाक्या देण्याबाबत रघूजीकडे अचतशय 
तगादा लावला. पि त्यािंी मागिी वा अन्य कोिा सावकारािी बाकी िुकचवण्यािे काही साधन राजाकडे 
नव्हते. याउलट नबाबाबरोबर चमत्रत्वािी काही व्यवस्था व तडजोड करता आली तर मराठ्याना काहीतरी 
चनचित उत्पन्न चमळाले असते. सामर्थ्याच्या जोरावर चमळिारे उत्पन्न अचनयचमति असून चशवाय त्यासाठी 
खिक व खटाटोप करावा लागति होता. या अनुभवातूनि त्यानंा आता तडजोडीिी इच्छा चनमाि झाली 
होती. 

 
अचलवदीखानही आता ७५ वषांिा वृद्ध झाला असून, वृद्धापकाळािा स्वाभाचवक थकवा व जवळ 

येत असलेला मृत्य ूत्याला जािव ूलागला होता. अंतगकत व घरगुती शत्रू आचि परकीय शत्र ूयाचं्या चवरुद्ध 
अचलवदीच्या सैन्याला सतत मोचहमा काढाव्या लागल्या होत्या, सतत चनकडीने कूि कराव ेलागले होते 
आचि यामुळे नबाबािी ही सैन्ये अचतशय थकलेली होती. ‘बारगी’ सैन्याने प्रचतवषी केलेली लुटमार आचि 
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नाश यामुळे पचिम व दचक्षि बंगालमधील त्यािी प्रजा पूिकपिे दचरद्री झाली होती. त्यािी राज्यसत्ता 
जवळजवळ चदवाळखोर बनली होती. यातून पुन्हा सावरण्याला त्याला व त्याच्या प्रजेला, दोघानाही 
शातंतेिी अनेक वष ेअवश्य होती. या पचरस्स्थतीत, त्यािे भले व्हाव ेअसे इचछिारािंा सल्ला त्याने ऐकला 
आचि चमरजाफरला मध्यस्त म्हिून हालिाल करण्याला आचि मराठ्याचं्या बरोबर शातंता तहाबाबत 
बोलिी सुरू करावयाला परवानगी चदली. (मािक १७५१). चमरजाफरने आपले दोन प्रचतचनधी चमरहबीबकडे 
पाठचवले. चमरहबीबनेही त्याच्या तहाबाबतच्या सूिनेिे स्वागत करून चमझा साचलह या आपल्या 
प्रचतचनधीला बंगालच्या प्रचतचनधीबरोबर परत चमरजाफरकडे पाठचवले. यावळेी नबाब कटव्याला होता. 
चमरजाफरने आलेल्या प्रचतनीधीला नबाबापुढे सादर करून ओळख करून चदली. यानंतर नबाबाकडील 
लोकाबंरोबरि हा प्रचतचनधींिा ताफाही मुर्तशदाबादेकडे गेला आचि त्या चठकािी तहाच्या अटी चनचित 
झाल्या. यातून तयार केलेला तहािा मसुदा मान्यतेसाठी नागपूर दरबाराकडे पाठचवण्यात आला आचि 
अखेरी मे वा जूनमध्ये तहावर सया झाल्या. यानुसार मान्य झालेल्या अटी अशा : 

 
(१) आता चमरहबीब हा अचलवदीिा नोकर होईल आचि त्याच्यातफे ओचरसाच्या नायब-नाझीम 

(डेप्यूटी गव्हनकर) म्हिून कारभार करील. प्रातंािा खिक जाऊन चशल्लक राहिारा वसूल, तो रघूजीला 
त्याच्या सैन्याच्या पगारासाठी देईल. 

 
(२) …बंगालच्या वसुलापैकी १२ लाख रुपये त्या सुभ्याबाबत िौथ म्हिून रघूजीला प्रचतवषी 

देण्यात येतील. 
 
(३) … मराठे पुन्हा अचलवदीच्या सुभ्यात पाय ठेविार नाहीत असे मराठा-दरबाराने मान्य केले. 

यावळेी जलसार जवळील सुविकरेखा [या नदीिे नाव सोना-मचकआ Sona-Makia असे िुकीिे चसयार (२) १८८ मध्ये छापले आहे.] 
नदीपयंत व या नदीच्या पत्रािाही समावशे असिारी अशी बंगालिी सरहद्द चनचित करण्यात येऊन ही 
सरहद्द आपि पुन्हा कधी ओलाडंिार नाही असे बंधनही मराठ्यानंी मान्य केले. 

 
अशा रीतीने मेचदनीपूर चजल्हा पुन्हा एकदा बंगालच्या सुभ्यास जोडण्यात आला. 
 
[णसयार (२) १८८, युसुफ १८०]. 
 

§ १७ : णमरहबीबचा खून, १७५२ 
 
अनेक वषे सतत केलेले कष्ट व या सुभ्यात केलेला रक्तपात, लुटालूट आचि नासवनू यानंतर 

अखेरी एकदािी चमरहबीबने आपल्या जीवनातली महत्त्वाकाकं्षा पार पाडली–तो एका सुभ्यािा राज्यकता 
धनी बनला. पि त्याने चमळचवलेला हा नवा अचधकार व त्यािा डामडौल त्याला फार काळ उपभोचगता 
आला नाही. या पदावरून त्यािा त्वरेने झालेला शवेट मोठा शोक पयकवसायी असून णसयार-उल्-
मुताख्खरीनच्या लेखकाला त्यामध्ये दैवी न्यायािा प्रभाव चदसतो. तो चलचहतो. ‘‘इतके कष्ट केल्यानंतर 
जेव्हा चबिारा चमरहबीब आपि केलेल्या जुलमातून चमळिारा फायदा उपभोगण्याच्या बेतात होता 
त्यािवळेी त्याने केलेल्या क्रौयाबद्दल प्रायचित्त घेण्यािी पाळी त्याच्यावर आली. त्याच्या सैन्याने आचि 
मराठ्यानंी, मोचहमािें वळेी असंख्य चनरपराध व चनरुपद्रवी लोकावर जुलूम जबरदस्ती करून त्यािंा 
नायनाट केला होता. यासाठीि त्याच्यावर चनयतीिा हा सूड असून, त्यातूनि त्याला घोर चनराशा व पुन्हा 
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भरून काढता येिार नाही असा दंड सोसावा लागला व त्यािा मृत्य ूओढावला.’’ [(२) १९०]. नबाबाशी 
तह झाल्यावर एक वषाने, आपल्या चपत्यािा प्रचतचनधी म्हिून जानोजी कटकला आला आचि मराठा 
सैन्यािा ताबा त्याने आपल्या हाती घेतला. चमरहबीबच्या सते्तखाली, मराठ्याकंडील िाह्मि अचधकारी 
चिडलेले होते. तहानंतर चमरहबीब अचलवदीिा अचधकारी झाल्याने, तो रघूजीिा अचधकारी राचहला नव्हता 
यामुळे यापढेु त्यािे हुकूम मागण्यास या मराठ्याकंडील अचधकाऱ्यानंी नकार चदला होता. नव्याने 
हजकलेल्या प्रदेशात लोकाकडून पैसा उकळिे आचि पैशािी अफरातफर वा अपहरि करिे या गोष्टी या 
मराठा अचधकाऱ्याचं्या आवडींच्या व अंगवळिी पडलेल्या होत्या पि प्रजेच्या चहतािी काळजी बाळगिारा 
एक राज्यकता या दृष्टीने चमरहबीब या गोष्टी िालू देिे शक्य नव्हते. यािवळेी, तो आपल्या प्रजेिी घेत 
असलेली काळजी व त्यािा कारभारातील चवर्श्ासूपिा यामुळे हे रक्तचपपासू मराठा अचधकारी, त्यािा दे्वष 
करू लागले. चमरहबीबने आपल्या १४-१५ मचहन्याचं्या कारकीदीत ओचरसा सुभ्यातून केलेला वसूल व खिक 
यािा आचि बंगालमधून येिारा िौथ व त्यािी अफगाि व मराठा सैचनक यामधील वाटिी यािंा चहशबे 
मागून घ्या असा आग्रह या मराठा अचधकाऱ्यानंी जानोजीपुढे िालचवला. आपल्या अचधकाराला अचलवदीिा 
प्रचतचनधी या स्वरूपात कोिी प्रचतस्पधी असावा, हे जानोजीलाही सहन होिे शक्य नव्हते. या पचरस्स्थतीत 
जानोजीनेही हा आग्रह मान्य केला व यातून चमरहबीबला काढून टाकण्यासाठी एक कट तयार करण्यात 
आला. चमरहबीब व त्यािे ४०–५० प्रमुख अनुयायी याना एकदा जानोजीने आपल्या तंबूत बोलचवले आचि ते 
आल्यावर सबधं चदवस त्याचं्याशी हसतखेळत गोड बोलण्यात घालचवला आचि सूयक मावळण्याच्या 
सुमारास, बाहेर जाऊन सायपूंजा करण्यासाठी त्यािंा चनरोप घेतला. यानंतर लगेि मराठा सैचनकानी तंबूत 
घुसून गदी केली व चमरहबीबला घेरले आचि साचंगतले की, त्याने आता सवक चहशबे देऊन अफरातफर व 
अपहार केलेल्या पैशाबाबत हंुड्या या करार चदल्याचशवाय त्याला तंब ूसोडून जाण्यास परवानगी चमळिार 
नाही. यानंतर काही वळे हबीबने त्याचं्याशी ििा केली पि या सवक हालिाली म्हिजे त्याला ठार 
मारण्यािा एक कट आहे हे अखेरी त्याला समजून िुकले. तेव्हा मध्यरात्रीच्या सुमाराला त्याने व त्याच्या 
अनुयायानंी आपल्या तरवारी उपसल्या आचि भोवतालिे मराठ्यािें कडे तोडून आपला मागक मोकळा 
करण्यािा प्रयत्न केला पि यात ते सवक मारले गेले [हीि चनचित तारीख (नव्या गिना पद्धतीनसार ४ सप्टेंबर), फ्रें िािें 
वखारीतील एका पत्रावरून कळते. हे पत्र िंद्रनगरहून मच्छचलपट्टमला पाठचवलेले असून, ते ११ ऑक्टोबर १७५२ (नव्या पद्धचतनुसार) या तारखेिे 
आहे. ‘‘Correspondences in Council de Chandranagar avec divers, ii.435’’ 

 
चसयार (२), १८९–१९०. 
 
चसयार (२) १८८ मध्ये नमूद केले आहे की, या तहावर ११६५ चहजरीसनाच्या सुरवातीला सया केल्या. (हे चहजरी वषक ९ नोव्हेंबर १७५१ 

ला सुरू झाले.) पि चसयारमधील ही नोंद िुकीिी आहे कारि, त्यातील पुढील पृष्ठावरि, तहानंतर एक वषक व काही मचहन्यानीि, हबीबिा खून 
करण्यात आला अशा नोंद आहे. यावरून तहावरील सयाबंाबत वेळेनी नोंद (११६५ चहजरी-आरंभ) िूक आहे हे चदसते. करम ३८ ब.]. (२४ 
ऑगस्ट १७५२). 

 
§ १८ : ओणरसा मराठ्ाांचा सुभा कसा झाला 

 
चमरहबीब नंतर त्यािे जागी रघूजीिा एक दरबारी, मुसाचलह्-उद्-चदन महमदखान हा ओचरसािा 

नायब नाचझम झाला. कायद्याच्या दृष्टीने तो जरी अचलवदीखानािा प्रचतचनधी असला तरी सवकि बाबतीत 
तो, मराठा राजा रघूजी भोसले यािा नोकर असल्याप्रमािे वागला, आचि कारभारावर हबीबने जशी 
खरीखुरी हुकमत िालचवली होती तशी, प्रत्यक्ष हुकमत त्यािी िालत नव्हती. [चसयार (२) १९०]. 
अशाप्रकारे काही थोड्या वषाति बंगाल आचि चबहारच्या सुभेदारािे ताब्यातून, ओचरसा जाऊन तो एक 
मराठ्यािंा प्रातंि बनला. आतापयंत झालेल्या मराठ्याचं्या मोचहमािंा झालेला हा एक कायम चटकाव ू



 अनुक्रमणिका 

पचरिाम होय. या मोचहमािंा आिखी एक पचरिाम झाला तो असा की, त्यानंी उत्तरेकडील प्रदेशातील 
लुटारू टोळ्याना बंगाल व चबहारमध्ये योजनापूवकक लूट कशी करावी यािी पद्धत दाखवनू चदली. या 
लुटारंूच्या टोळ्या स्वतःला ‘सांन्यासी’ आचि ‘फकीर’ म्हिवीत असत. या टोळ्यानी िालचवलेली ही 
लूटमार दडपून टाकण्याला, पुढे वॉरन हेस्स्टंग्जाच्या जन्मचसद्ध अलौचकक कतकबगारीिीि जरूरी पडली. 

 
अचलवदीने ओचरसा प्रातं मराठ्यानंा देऊन टाकला असे म्हििे िुकीिे आहे. १७५१ च्या तहातील 

कलमावरून स्पष्ट चदसून येते की, या सुभ्यािे दोन भाग करण्यात येऊन त्यापैकी एकािा म्हिजे 
उत्तरेकडच्या कोपऱ्यातील अचधक सुधारलेल्या भागािा संपूिक ताबा व त्यािा कारभार, नबाबाने आपल्या 
हाती ठेवला होता. याति मेचदचनपूर व जलेसर ही महत्त्वािी शहरे होती. अचधक तुरळक वस्ती असलेला 
दचक्षिेकडिा भाग हा या चवभागिीतला दुसरा वाटा असून त्यात बलेसा हे मोठे व्यापार कें द्र, राजधानी 
कटक आचि पुरी हे पचवत्र के्षत्र, असे होते. या दुसऱ्या भागािा कारभारही नबाबाच्या अचधकाऱ्यानंी 
करावयािा असून, त्यातील महसूल मात्र मराठ्यानंा द्यावयािा होता. यािा अथक असा की, हा दुसरा भाग, 
मराठ्यािंी एक चवस्तृत जहागीर बनला पि त्याच्या प्रादेचशक सावकभौमत्वात मात्र काहीही बदल झाला 
नाही. (भा. यािा अथक इतकाि की कारभार खिक वजा करून राचहलेल्या महसुलापरुताि मराठ्याना हक्क 
चमळाला.) तथाचप हा सवक अथक तहाच्या संदभात ताचत्त्वकि राचहला आचि प्रत्यक्षात वगेळीि पचरस्स्थती 
चनमाि झाली. अचलवदीनंतर (१७५६) नबाब पदावर आलेले नबाब दुबकल होते. मुर्तशदाबादेच्या दरबारात 
क्रातंीकारक बदल झाला असून नबाब नामधारी बनून, खरी सत्ता इंग्रज कंपनीच्या हाती गेली होती आचि 
या सत्तातंराच्या काळात कारभारात गोंधळ चनमाि झाला होता. या एकंदर बदललेल्या व गोंधळाच्या 
पचरस्स्थतीत मराठ्यानंा ओचरसावरील आपल्या आर्तथक हक्कािे पचरवतकन संपूिक राजकीय सावकभौमत्वात 
करुन हा भाग आपल्या वऱ्हाडच्या राज्याला जोडता आला. 

 
या पचरवतकनातील पचहली पायरी म्हिजे, चमरहबीबच्या मृत्यूनंतर (१७५२), या सुभ्यातील 

नबाबािा अचधकारी–नायब नाझीम–म्हिून नागपूरच्या दरबारातील अचधकाऱ्यापंैकी एकािी चनवड 
करण्यात आली ही होय. नेमलेला हा अचधकारी म्हिजे मुसाचलह्-उद्-चदन महमदखान हा होय. या 
नेमिूकी पूवीिे त्यािे संबधं आचि त्याच्या नव्या स्थानाच्या संदभात असलेली त्यािी दुबकलता, यामुळे सवक 
बाबतीत त्याने मराठ्याचं्या म्हिण्यालाि मान तुकचवली. पचरिामतः या प्रातंावरील अचलवदीिे सावकभौमत्व 
नावालाि राहून मराठ्यानंा जे वाटेल ते करता आले. ओचरसाच्या राजकीय स्थानामध्ये हे जे पचरवतकन 
घडून आले ते कलकत्ता-णसलेक्ट-कणमटीने, ११ चडसेंबर १७६१ ला स्पष्टपिे माडंले आहे.... ही कचमटी 
म्हिते–‘‘कटक प्रातंातून काही ठराचवक रक्कम िौथ म्हिून मराठ्यानंा चदली जाईल असे बंगालच्या 
नबाबाने मान्य केले त्याला आता सुमारे १२ वष ेझाली आहेत. आपला चहस्सा गोळा करण्याच्या चनचमत्ताने 
मराठ्यानंी, क्रमाक्रमाने सवकि प्रातं बळकावला येवढ्यावरही संतुष्ट न रहाता, जवळपासच्या बंगालच्या 
भागानंा आचि चवशषेतः मेचदचनपूर आचि बरद्वान या चजल्यानंा त्रास देण्यािे त्यानी िालू ठेवले आहे. हे 
चजल्हे आता कंपनीच्या मालकीिे झाले आहेत तरीही हा त्रास िालू आहे. (भा. मेचदचनपूर हा ओचरसािा 
चजल्हा पि तो नबाबाच्या वाट्यािा होता. म्हिून आता इंग्रजाकडे आला होता) [लाँगमन्स-चनवडक 
कागदपते्र (१) अनु. ५७२] अशी पचरस्स्थती असली तरी तह झाल्यानंतर दहा वषपेयंत बंगालिे नबाब 
बलेसारला आपला फौजदार (भा. स्थाचनक प्रमुख अचधकारी) नेमीत आचि मराठ्याकंडून त्याला वारंवार 
त्रास चदला जात असला तरीही नबाबाने हा अचधकारी नेमण्यािे या काळात िालूि ठेवले. 
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§ १९ : नबाब व मराठे याांच्यामधील, यापुढील काळातील सांघषभ 
 
अशाप्रकारे नबाब व मराठे याचं्या दरम्यान संघषािा हा एक चवषय चशल्लकि राचहला. असा आिखी 

दुसराही होता. मुघल साम्राज्याच्या भौगोचलक विकनात चनचित केलेला ओचरसा सुभा नबाबाने त्याना 
चदलेला नव्हता, तर या सुभ्यापकैी सवांत उत्तरेिा मेचदनीपूर चजल्हा, नबाबाने आपल्याकडे ठेवला होता 
आचि हाि चजल्हा तर त्याच्या दृष्टीने, बंगाल व चबहारवर स्वाऱ्या करण्याच्या मागावरील, थाबंण्यास 
सोयीिा असा मधला टप्पा होता. तेव्हा कायदेशीररीत्या हा भाग आपलाि आहे यासाठी तो चहसकावनू 
घेण्यािा प्रयत्न करावा अशी मराठ्यािंी महत्त्वाकाकं्षा होती आचि चवशषेतः प्लासीिी लढाई होऊन, त्यातून 
नबाबी सरकारिी दुबकलता सवांना उघडपिे चदसून आल्यावर तर ही महत्त्वाकाकं्षा चवशषेि तीव्र झाली. पुढे 
प्लासीनंतर इंग्रज, नबाबाच्या राज्यािे पालक बनले व यातून मराठ्यािंा इंग्रजाशी झगडा सुरू झाला. 

 
नबाब-मराठे मतभेदामागे चतसरेही कारि होते, ते बंगालिा िौथ म्हिून द्यावयाच्या वार्तषक १२ 

लक्ष रुपयाबाबत. ही रक्कम १७५८ पयंत नबाबाने मराठ्यानंा दरवषी चदली होती. पि या सुमारालाि, 
बंगालच्या संरक्षिािी जबाबदारी इंग्रजानी स्वीकारली होती. त्यानी हा िौथ देण्यािे आता स्थचगत केले 
आचि नागपूर दरबाराशी वाटाघाटी सुरू केल्या. िौथाईिी रक्कम जर मराठ्यानंा द्यावयािी तर कोित्याही 
मराठा सैन्याने नबाबाच्या राज्याच्या कोित्याही भागाला त्रास देऊ नये अशी हमी, इंग्रजानंा पाचहजे होती. 
पि नागपूर दरबारला याबाबत कोितीही खरोखरी पचरिामकारक अशी हमी देता आली नाही; यामुळे, 
यानंतर काही वष े िौथही देण्यात आला नाही. पचरिामतः मराठ्यानंी रागावनू राजनैचतक पद्धचतनुसार 
चनषेध व तक्रारी करण्यास आचि स्वारी करण्याच्या धमक्या देण्यास सुरवात केली. इतकेि नव्हे तर 
नबाबाच्या स्वातंत्र्यािा शवेट आचि पुढे बंगाल व चबहारिा कारभार इंग्रजानी उघडपिेि ताब्यात घेतला ती 
वळे, (भा. १७५७-१७६४) या मधल्या काळात मराठ्यानंी मेचदचनपूर व बरद्वान चजल्यात प्रत्यक्ष काही 
हल्लेही केले. 

 
आपल्या प्रजेला शातंता आचि सुरचक्षतता लाभावी या आशनेे अचलवदीने मराठ्यािें बरोबर १७५१ 

िा तह केला होता पि यामुळे त्यािंी दुःखे काही लगेि थाबंली नाहीत. तहावर सया झाल्या त्याि वषी 
पावसाने दगा चदल्याने बंगालिे भातािे पीक संपूिकपिे बुडाले आचि भयानक दुष्ट्काळाने सबंध प्रातं उध्वस्त 
झाला. बंगाल व चबहारवर मोठ्या प्रमािात होिाऱ्या स्वाऱ्या थाबंल्या हे खरे पि मराठा राजाच्या 
चनयतं्रिाखाली नसलेल्या, मराठ्याचं्या भटक्या पथकािें भक्ष्य, असाि ओचरसा प्रातं राचहला, यािे एक 
उदाहरि म्हिजे बलेसारच्या कोष्ट्ट्यानी त्यावळेी केलेली एक तक्रार. त्यािंी तक्रार अशी की, ‘मराठ्यानी 
प्रदेश उध्वस्त केल्यामुळे तादूंळ आचि सवक प्रकारिे खाद्य पदाथक व उपयोगाच्या अन्य वस्तु यािंा मोठा 
तुटवडा पडला आहे....... देश उध्वस्त करिाऱ्या या मराठ्यािंी संख्या सुमारे ६०० असून बलेसार 
लुटल्यानंतर ते चनलचगरी [*भा. हे चनलचगरी डोंगर ओचरसातील असावेत. सामान्यतः ओळखले जािारे म्हैसूरकडील नव्हेत.] 

 
[लाँगमऱ्स: चनवडक कागदपते्र-खंड १, अनु. ११०. बंगाल सल्लामसलती १ फेिुवारी १७५३]. टेकड्यात चनघून- गेले 

आहेत’....... अशी तक्रार ते जानेवारी १७५३ मध्ये करीत असल्यािे आपिास चदसून येते. 
 
बंगालवरील हक्कासंबधंी मराठ्याचं्या मागण्याबाबत पेशव्याकडूनही हस्तके्षप होऊ लागला. यामुळे 

रघूजी भोसल्याच्या अडििी, त्याच्या आयुष्ट्याच्या अखेर अखेरच्या चदवसात अचधकि वाढल्या. २१, 
जानेवारी १७५४ (?) ला रघूजीने सदाचशवराव भाऊना चलचहले ....‘‘रघुनाथरावाने हस्स्तनापुराहून, 
बंगालला, नबाब अचलवदीखानाकडे आपला वकील, पत्र देऊन पाठचवला असून, गेली तीन वष ेराचहलेला 
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िौथ आपिाकडे पाठवावा असे कळचवले आहे. अशाप्रकारे अचतक्रमि करून ते आमच्या अचधकार के्षत्रात 
भाडंितंटा उपस्स्थत करीत आहेत...... बंगाल बाबतिा तह तर, तुम्हीि चनचित केलेला आहे. तरीही 
रघुनाथरावािें वकील बंगालमध्ये गेले असून, अशाप्रकारे माझ्या कारभारात अडथळा चनमाि करण्यात 
आला आहे. कृपया तुम्ही रघुनाथरावानंा चलहून, असे करण्यास बंदी करा आचि मान्य केलेल्या तहाच्या 
अटीनुसार वागण्यास अचलवदीलाही कळवा.’’ (पेशव े दफ्तर चनवडक पते्र; खं. २० प. ७७). पुढे १४ 
फेिुवारी १७५५ ला, रघुजी मरि पावला आचि जानोजी त्याच्या गादीवर बसला. 

 
१७५९ पासून चौथ चमळण्यािे बंद झाले तेव्हा मराठ्यानंी पुन्हा बरद्वान व नचडया चजल्हे व्यापले 

आचि इंग्रजािें अचधकारी व बरद्वान राजािे प्रीतीचनधी यानी वसूल करावयािे बंद पाडले. 
 
यावळेी ओचरसामध्ये मराठ्यािंा मुख्य अचधकारी-गव्हनकर-शवेभट (Sheobhet) साठे, हा कधीही 

स्वस्थ न बसिाऱ्या धाडसी वृत्तीिा व महत्त्वाकाकं्षी मनुष्ट्य होता. चडसेंबर १७६० मध्ये तो धडाक्याने 
बंगालमध्ये घुसला आचि बरद्वान व चबरभमू चजल्यातून पुढे जाऊन त्याने मोंगीरकडे दौड मारली. 
बरद् वान व चबरभमू चजल्यािे राजे त्याला सामील झाल्यािा संशय होता. पि शवेभटला इंग्रजािंी भीती 
वाटत असल्याने, दौड करून आलेल्या त्याच्या सैन्याला याच्यापढेु जाता येईना हकवा तेथेि दीघककाळ 
रहाताही येईना. तेव्हा मेचदचनपुराला मागे येऊन, तेथील इंग्रज चजल्हाचधकारी जॉन जॉन्स्टन याला त्याने 
२२ जानेवारी १७६१ ला वढेा घातला. यातून जॉन्स्टन आचि त्यािे चशपाई याचं्यावर फारि दडपि येऊन 
त्यािंी कठीि पचरस्स्थती झाली. पि कलकत्त्याच्या कौस्न्सलने त्याना सोडचवण्यासाठी बरोबर २ तोफा 
देऊन सैन्यािी एक तुकडी पाठीवली व ती लगेि वढे्याच्या जागी तत्परतेने येऊन पोहोिली तेव्हा 
मराठ्यानंी मुळीि लढा न देता आपला मुक्काम ताबडतोब हलचवला आचि ते कटककडे चनघून गेले. अशा 
रीतीने युद्धभचूमवरील आपले बेत उधळल्यानंतर शवेभटाने कटकहून कलकत्त्याला पते्र चलचहण्यािे िालू 
केले. मेचदचनपूर हा ओचरसा प्रातंािाि एक भाग असल्याने त्याच्याबाबत चौथ वसूल करण्यािा त्यािंा हक्क 
आहे. तेव्हा तो िौथ द्या आचि त्या शहरातून तुमिे इंग्रज सैन्य ताबडतोब परत घ्या; अशी या पत्रातून 
मागिी करण्यािे त्याने सुरूि ठेवले. एचप्रलमध्ये व पुन्हा मेमध्ये कटकच्या या मराठा गव्हनकराने, बंगालिा 
चौथ जर ताबडतोब त्याच्याकडे पाठचवण्यात आला नाही तर स्वारी करण्यािी धमकीही चदली. [५ ऑक्टोबर 
१७६४ ला कलकत्त्यामध्ये कंपनीला, ओचरसािा चदवाि भवानी पंचडत याच्याकडून एक पत्र आले. या पत्रात भवानी पंचडत याने, जानोजीकडून एक 
पत्र आल्यािे नमूद केले आहे. त्यात जानोजी म्हितो. ‘‘... पूवीच्या नबाबाच्या कारकीदीत, िौथ देण्याबाबतिी बोलिी, सैन्य जवळ येऊ 
लागल्यािे चदसेतोपयंत, कधीही चनिकय घेण्याच्या अवस्थेपयंत येऊ चदली नाहीत’’ (भा.)... असेि इंग्रजही आता करीत आहेत..... तेव्हा) 
(लाँगमन्स : चनवडक कागदपते्र अनु. ७२४.).] ...... पि याि सुमाराला बंगालच्या कंपनी सरकाराने थेट नागपूर 
दरबाराशीि वाटाघाटी िालचवल्या होत्या. आचि जुलईच्या आरंभी मराठ्यािंा वकील गोहवदराव 
चिटिवीस, िौथाईबाबतच्या प्रश्नािा चनिकय करण्यासाठी कलकत्त्याला आला होता. दरवषी बंगालकडून 
१२ लाख रुपये न चमळाल्याने जानोजी अस्वस्थ झाला असून, ताबडतोब िौथाईिी रक्कम द्या असे कडक 
पत्र त्याने पाठचवले होते. (Calendar) P.C.: पर्तशयन पत्रव्यवहारािी जंत्री–गव्हनकमेंट ऑफ इंचडया– 
(भारत सरकार)–८ खंड] 

 
§ २० : ओणरसा णमळणवणयासाठी इांग्रजाांची भोसल्याांचे बरोबर बोलिी 

 
ओचरसाबाबत अशा हालिाली िालू असताना, त्याि काळात इंग्रज कंपनी आचि नबाब चमरकासीम 

याचं्यामधील संघषक गंभीर स्वरूप धारि करू लागला होता आचि अखेरी त्यातून जन १७६३ मध्ये युद्धही 
सुरू झाले. यामुळे आता काहीही करून जानोजीिी तटस्थता चनचित करण्यािी आवश्यकता इग्रजानंा 
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वाटली. तेव्हा कंपनीच्या कलकत्त्यातील कौस्न्सलने त्याला चलहून कळचवले की.... ‘‘बंगालच्या 
िौथाईबाबत कंपनी जामीन आहे असे तुम्ही माना आचि चमरकाचसमला मदत करू नका वा चमरजाफरला 
दुखव ूनका.’’ यावळेी चमरकासीमने जानोजीकडे काही पैसे आचि देण्यासंबधंी काही चबले पाठचवली होती. 
पि इंग्रजाचं्या अशा पत्रामुळे जानोजीने या पैशािंा व चबलािंा स्वीकार करण्यास नकार चदला. नंतर 
युद्धामुळे नबाबपद गमावलेल्या या पूवीच्या नबाबाने–चमरकासीमने–कटक सुभ्यामध्ये आपल्याला आश्रय 
चमळावा अशीही इच्छा प्रदर्तशत केली होती; पि तीही जानोजीने मान्य केली नाही. या घटनावंरून उघडि 
होते की या सुमाराला इंग्रजानंी िौथाईिी काही रक्कम रघूजीला चदलीही होती. पि पुढे पुन्हा तशी देण्यािे 
स्थचगतही केले होते, हेही जानोजीच्या दुसऱ्या एका पत्रावरून चदसून येते. (हे पत्र कलकत्त्यामध्ये १७ 
फेिुवारी १७६७ ला पोहोिले होते). या पत्रात तो तक्रार करतो की : ‘‘त्याच्याकडे काही पैसे 
पाठचवल्यापासून आता दोन वषांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे...’’ बंगाल िौथाईबाबत काहीतरी चनचित 
तडजोड घडवनू आिण्यास इंग्रजानंी अशा रीतीने दाखवलेला नकार आचि जानोजीशी मतै्रीिा तह घडवनू 
आिण्याबाबत वाटाघाटीिे गुऱ्हाळ आठ वषांपयंत िाल ठेवण्यातील त्यािंा कावा, यामुळे जानोजीला िीड 
आली. (याबाबत जानोजीने आपला यावळेिा वकील,– गोपालपुरी गोसावी (Gosain) याच्याकडे तक्रार 
कळचवली होती..... या वचकलािा अहवाल कलकत्यात १६ ऑक्टोबर १७६७ ला पोहोिला होता.... 
पर्तशयन पत्रव्यवहार जंत्री (२) ११५४]. पि आता मराठा राज्यातील अंतगकत भाडंिामुळे त्यािी बाजू दुबकल 
झाली होती. चशवाय सगळीकडे चवजयी होत असलेल्या इंग्रज सैन्यािी त्याला इतकी भीती वाटत होती की, 
तहाने चमळालेले हक्क बजावण्यासाठी, युद्धािा धोका पत्करण्यास तो तयार नव्हता. पुढे मािक १७६८ मध्ये 
गिेश संभाजी ओचरसािा सुभेदार म्हिून आला. हा सुभेदार ‘‘मोठा चवद्वान व स्वतःच्या वागिुकीत अचतशय 
सभ्य’’ असून इंग्रजाबरोबर सलोखा राखिारा होता. तथापी इंग्रजाकंडे ‘चौथाई’ देण्यािी मागिी करिे हे 
मराठा-सुभेदारािे कतकव्यि होते. त्यामुळे या नव्या सुभेदारानेही, तहातील कलमानुसार स्वीकारलेली, 
चौथ देण्यािी जबाबदारी इंग्रजािंीि असे म्हिून चौथाई द्या अशी मागिी त्याचं्याकडे सुरू केली; पि 
त्याच्याही प्रयत्नानंा, पूवीच्या, अचधक अडदाडं सुभेदाराच्या प्रयत्नापेक्षा काहीही अचधक यश आले नाही. या 
वास्तवािे स्पष्टीकरि अवश्य आहे. [पर्तशयन पत्रव्यवहार जंत्री (२) ७७, ८९२, १०२]. 

 
अकबराच्या कारकीदीत ओचरसा हजकल्यापासून, जवळजवळ नेहमीि हा सुभा बंगालला जोडभाग 

(annexe) म्हिूनि होता. इतकेि नव्हे तर भौगोचलक पचरस्स्थतीमुळे असलेली गरज आचि या सबधं 
भागाच्या प्रादेचशक संरक्षिाच्या दृष्टीनेही असलेली गरज, यामुळे या दोन्ही भागािंा सयुंक्तपिा अवश्यकि 
ठरचवलेला होता. पुढे इंग्रजानी बंगालवर आचि मद्रासच्या चकनाऱ्यावर (उत्तर सरकारिा चकनारा) ताबा 
चमळचवला आचि सबंध चकनाऱ्याच्या या दोन भागाचं्या मध्येि असलेला, ओचरसा-चकनाऱ्यािा नैसर्तगक दुवा, 
परक्या सते्तच्या ताब्यात राचहल्याने, तुटला. तेव्हा तर ओचरसा प्रातं बंगालला जोडलेला असण्यािी गरज 
फारि तीव्र झाली. इंग्रजाचं्या ताब्यात आलेल्या चकनाऱ्याच्या दोन भागािें मध्येि असलेल्या परकीयाचं्या 
ताब्यातील चकनाऱ्यामुळे चनमाि होिारा लष्ट्करी व राजकीय धोका अगदी सुरवातीपासूनि इंग्रजाना चदसत 
होता. 

 
लॉडक क्लाइव्हने आपल्या गव्हनकर पदाच्या दुसऱ्या कारकीदीति, कंपनीला ओचरसा देण्याबाबत 

जानोजीबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. यावळेी ओचरसाच्या बदला कंपनीने मान्य करावयाच्या 
अटीही त्याने पुढे माडंल्या होत्या–त्या अशा :– मागील तीन वषाच्या िौथाईपैकी चनम्मी रक्कम कंपनीने 
प्रथम द्यावी, आचि राचहलेली अधी रक्कमही, मराठ्यानी, तो प्रातं मोकळा केल्याबरोबर द्यावी. यािबरोबर 
इंग्रजानी आिखी अशीही हमी द्यावी की, यापढुील भचवष्ट्य काळात १२ लक्षािंा वार्तषक िौथही ते वक्तशीर 
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देतील. पि क्लाइव्हने जानोजीपढेु ठेवलेली ही योजना, त्याने स्वीकारली नाही व ती सोडून देण्यात 
आली. तथाचप यापुढेही नागपूरच्या राजघराण्याशी मतै्रीिे संवधकन करिे इंग्रजानंी िालूि ठेवले चवशषेतः 
वॉरन हेस्स्टंग्जच्या कारकीदीत तर हे चवशषेि िालू ठेवले. 

 
‘‘आपले कनाटकातील राज्य आचि बंगाल, या दरम्यानिी दळिवळि व्यवस्था पूिक करण्यामध्ये 

ओचरसािे महत्त्व फार मोठे आहे’’–या दृचष्टकोनािा मोठा प्रभाव कॉनकवॉचलसच्या मनावरही इतका पडला 
होता की, मराठ्याचं्या दरबारातील चिचटश वकील सी. डब्ल्यू. मलेॅट याला त्याने हा प्रातं चमळचवण्यािा 
प्रयत्न करण्यािे अचधकार चदले. हा प्रातं चमळचवण्यासाठी, त्याने अन्य एखाद्या चिचटश मुलुखािा बदलाही 
देऊ करावा आचि ओचरसा व या, बदला द्यावयािा चिचटश मुलुख, याचं्या मूल्यात काही तफावत असल्यास 
त्याबाबत जरूर तर आिखी पैशाच्या रुपानेही काही मोबदला देऊ करावा व अशा अनेक मागानी ओचरसा 
चमळचवण्यािे प्रयत्न कराव,े असे अचधकारी त्यात समाचवष्ट केले होते. ओचरसा प्रातंात जगन्नाथािे तीथकके्षत्र–
जगन्नाथपुरी–हे होते. हे के्षत्र इंग्रजाना देण्यास मराठ्यािें सन वळचवण्यासाठी त्याने मलेॅटला आिखीही 
समजा चदल्या व उपाय सुिचवला. हे के्षत्र चमळचवण्यासाठी ‘‘.... बनारस, गया, अलाहाबाद या के्षत्राचं्या 
चठकािी व आमच्या ताब्यात जगन्नाथपुरी चदल्यावर तेथेही, याते्रसाठी जािाऱ्या मराठी–प्रजेला काही 
चवशषे हक्क व सवलती, इतकेि नव्हे तर परक्या याते्रकरंूवर बसवावयाच्या सवक, सरकारी करािंी सूटही 
देण्यािे’’ मान्य करण्यािा अचधकारही त्याने मलेॅटला चदला. याही पुढे जाऊन त्याने मलेटकडे रोख 
पैशाच्या रुपानेही काही साधने देण्यास तयारी दाखचवली. यािा अथक असा की, ‘‘...ओचरसा चमळचवण्यािे 
आपले उचद्दष्ट साध्य करण्यात ज्या कोिा मराठा मंत्र्यािंी वा अचधकाऱ्यािंी चनिायक मदत चमळण्यासारखी 
असेल, त्यािंी ती मदत चमळचवण्यासाठी, त्याना पैशाच्या रूपाने सढळ हाताने देिग्या देण्यासाठी 
लागिारा पैसाही’’ मेलेटच्या स्वाधीन करण्यािी तयारी त्याने दाखचवली. पि अखेरी कॉनकवॉलीसला 
समजून आले की, ‘‘...बळाच्या वापराचशवाय अन्य कोित्याही मागाने, भोसले घराण्याकडून आपल्याला 
कटक प्रातं भेट चमळिे अशक्यप्राय आहे.’’ अशा रीतीने त्याने सुरू केलेल्या वाटाघाटीही, क्लाइव्हच्या, 
पूवीच्या वाटाघाटीप्रमािेि अयशस्वी ठरल्या आचि सोडून द्याव्या लागल्या. [रॉस, कॉनकवॉचलसिा पत्रव्यवहार, २ री 
आवृत्ती. भा. १-३६६, ४११, ४५३.] जरूर असलेल्या बलािा वापर करण्यािे काम मात्र पुढे वलेस्लीसाठी चशल्लक 
राचहले.  

 
§ २१ : मराठ्ाांच्या हल्ल्यानी केलेले नुकसान 

 
अचलवदीने मराठ्याबंरोबर केलेला तह आचि नंतर बंगालसाठी चदलेला िौथ यानंी बंगाल व 

चबहारला ताबडतोब वा संपूिक शातंता चमळवनू चदली नाही; तरी त्यामुळे एक िागंला पचरिाम मात्र घडून 
आला. या तहामुळे व िौथाई देण्यामुळे मराठ्याचं्या हल्ल्यािंा प्रकार बदलला. पूवीिे हल्ल े म्हिजे 
व्यवस्स्थत चनयोजन केलेल्या व त्याचं्या राज्यकत्यांच्या हुकुमानुसार केलेल्या मोचहमा असून या मोचहमाचं्या 
पाठीशी मराठ्याचं्या राज्यािी सवक साधनसामग्री होती आचि या मोचहमािें नेतृत्व त्याचं्या राज्यकत्यामध्ये 
मान्यवर असलेल्या व त्यानीि नेमलेल्या सरदाराकडे असे. तहानंतरच्या मोचहमा अशा प्रकारच्या नव्हत्या. 
या मोचहमा म्हिजे केवळ अनावर सैचनकाचं्या टोळ्यानी वा एखाद्या स्थाचनक अचधकाऱ्याने फक्त स्वतःला 
खाजगी फायदा चमळचवण्यासाठी आतुर होऊन व वैयस्क्तक जबाबदारीवर केलेले हल्ल े होते. मराठ्यािंी 
प्रस्थाचपत सत्ता हे हल्ल ेआपल्याला मान्य नाहीत असेि म्हिे. पि ते थाबंचवण्याइतकी वा या हल्लखेोराना 
चशक्षा करण्याइतकी, ही मराठा सत्ता प्रबळही नव्हती. चशवाय या पुढील काळात हे हल्ल े सखं्येनेही कमी 
झाले, इतकेि नव्हे तर त्यािें के्षत्रही व्याप्तीने कमी होऊन ते बंगालच्या नैर्त्य भागाकडील 
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सरहद्दीजवळच्या टापूति मयाचदत राचहले. हा भाग म्हिजे मेचदनीपूरच्या पचिमेिा व बरद्वानच्या 
दचक्षिेिा असून, १७७५ इतक्या पुढील काळापयंतही रेनेलच्या सव्हे नकाशात (भा. भमूापन व पहािी 
नकाशा) त्यािंी नोंद होती ती अशी :.. ‘‘आत चशरता येिार नाही असा’’ तथाचप चनयतं्रिातून चनसटलेल्या 
आचि लुटारू टोळ्या म्हिून वावरिाऱ्या मराठ्याचं्या या टोळ्याकडून पुष्ट्कळि हानी होिे शक्य होते. वॉरन 
हेस्स्टंग्जने हे स्पष्ट केले आहे. [पहा : लंडन आवृत्ती, स.ं २. २५९. वॉरन हेस्स्टंग्ज... सरकारी कागदपते्र, 
फॉरेस्ट जी.]. 

 
अंतगकत भाडंिे, दूरदृष्टीच्या मुत्सदे्दचगरीिा अभाव आचि राज्यकत्यामधील अकायकक्षमता, यामुळे 

नागपूर येथील राज्यकत्या घराण्याच्या सामर्थ्यािा ऱ्हास होऊ लागला होता आचि यातून ज्या प्रमािात ते 
कमी होई, त्याच्या व्यक्त प्रमािात इंग्रजािें सामर्थ्यक वाढत होते. त्याचं्या सामर्थ्यातील ही वाढ, या काळी 
त्यानी हहदुस्थानातील दूरदूरच्या भागात, एकामागून एक चवजय चमळचवले त्यामुळे होत होती. इंग्रजािंा 
एकही सैचनक जेथे चफरकलेला नव्हता अशा प्रातंात सुद्धा चिचटश सैन्याच्या सामर्थ्यािी व त्याचं्या 
मुत्सदे्दचगरीिी प्रचतष्ठा व दबदबा इतका मोठा होता की, चटपूच्या सते्तचशवाय दुसरी कोितीही, 
हहदुस्थानातील सत्ता स्वचे्छेने इंग्रजाशी लढा सुरू करण्यास तयार नव्हती. या पचरस्स्थतीत मराठ्याचं्या 
मोचहमामुंळे दीघक काळ सहन कराव्या लागत असलेल्या दुःखातून या प्रातंािंी म्हिजे बगंाल-चबहार-ओचरसा 
यािंी अंचतम सुटका होण्यािे सवांत पचरिामकारक कारि म्हिजे, चिचटश सावकभौमत्व (British 
Paramounting) आचि या सावकभौमत्वामुळे उदयास आलेली ‘‘चिचटश साम्राज्य चनर्तमत शातंता’’ (Pan 
Britanica) ही कल्पना, याना हहदुस्थानातील सत्ताधाऱ्यानंी मान्यता चदली हे होय. ही मान्यता प्रारंभी 
कायद्याच्या वा तास्त्वक दृष्टीने चदलेली नसेलही पि ती वास्तवात मात्र चनचिति होती. हे चिचटश 
सावकभौमत्व व ‘चिटनने प्रस्थाचपत केलेली शातंता’ ही चवचशष्ट संकल्पना, केवळ यामुळेि, पुढे ‘‘नव्या 
हहदुस्थाना’’िा जन्म शक्य झाला. 

 
अणलवदॉचे णशक्कामोतभब (Seal) असलेल्या तहातील भाषाांतणरत उतारा : – 
 
‘‘कुरािािी शपथ घेऊन मी नमूद करतो की, बंगाल, चबहार आचि ओचरसा या सुभ्यािा िौथ, 

छत्रपती रामराजाना देण्याबाबत मी मान्यता चदलेली असून त्या संदभात आता रघूजींच्या बरोबर दृढमतै्रीिा 
चनचित तह करीत आहे. अहमदशहाच्या कारकीदीच्या िौर्थ्या वषाच्या ९ चझकाद (१८ सप्टेंबर १७५१) या 
चदवसापासून प्रत्येक वषाला, बंगाल-चबहार-ओचरसा या सुभ्यािंा िौथ म्हिून, १२ लाख रुपयािंी रक्कम 
त्याना देण्यािे मी मान्य करीत आहे, ही रक्कम त्यानंा योग्य वाटेल त्या पद्धतीने दर सहा मचहन्याला एक 
याप्रमािे वषातून दोन हप्त्यानी, बनारसला पाठचवली जाईल. ही मान्यता मी चदली आहे ती अशा अटीवर 
की, रघूजी वा त्याचं्यानंतर राज्यावर येिारा कोिीही वा अन्य कोिी मराठे या सुभ्यामध्ये रहािार नाहीत 
वा चशरिार नाहीत....’’ 

 
रघूजी भोसले याांचे णशक्कामोतभब असलेल्या तहनाम्यातील उतारा : – 
 
‘‘शातंता राखण्याच्या अटीवर मला वार्तषक १२ लाख रुपये चमळावयािे असून याति सवक प्रकारच्या 

येिे असलेल्या रकमािंा समावशे आहे. 
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.... मी हकवा माझ्यानंतर माझ्या गादीवर येिाऱ्यापकैी कोिीही व माझ्याशी मतै्री असलेल्या बचलष्ठ 
सरदारापैकी कोिीही, नबाब अचलवदी खाँ याचं्या तीन सुभ्यामध्ये रहािार नाही हकवा कोित्याही प्रकारे 
त्यातील जचमनदारानंा त्रास देिार नाही. तसेि चनर्तदष्ट केलेल्या तीन सुभ्यािंा िौथ ज्याने मला नेमून चदला 
आहे ते रामराजाही या सुभ्यामध्ये कोिाही अन्य सरदाराना पाठचविार नाहीत...’’ 

 
पुढे चसराज-उद्-दौला नबाब पदावर आल्यावर, त्याच्याशी असलेल्या वैयस्क्तक वैरामुळे 

वाटिाऱ्या भीचतपोटी, मुसाचलह-उद्-चद्दन (भा. पहा § १८ पचर. ३) कटकहून नागपूरला पळून गेला आचि 
नंतर कधीही परत आला नाही. अशा रीतीने, ओचरसावर नाममात्र असलेला नबाबािा ताबाही आता 
संपुष्टात आला. 

 
[C.P.C.:–पर्तशअन पत्रव्यवहार जंत्री —खं. २ अनु. १२४५–४७]. 
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प्रकरि पाचवे 
 

पांजाब-१७४८ पयंत–अहमद अब्दालीची पणहली स्वारी 
 

§ १ : सुभ्यामधून स्वतांत्र घराणयाांचा उदय 
 
मुघल साम्राज्यािे चवघटन होऊन साम्राज्याने अनेक सुभे गमावले-ते स्वतंत्र झाले. अशा प्रत्येक 

घटनेच्या लगेि पूवी, स्वतंत्र झालेल्या या प्रत्येक सुभ्यात एखाद्या असाधारि कतृकत्ववान सुभेदारािी सत्ता, 
अपवादात्मक इतक्या दीघककाळ िाललेली असे. अशा या सुभेदाराने आपले कायक संपचवले ते आपल्या 
अचधकार पदावर, आपल्या घराण्यािी स्स्थर स्थापना केल्यावरि. या सत्तातंराला वरकरिी, पि 
कायदेशीर मान्यता मात्र, चदल्लीच्या नामधारी सम्राटाला देिग्या देऊन तो चमळवी. पि वस्तुतः हे सत्तातंर 
त्याच्याि कुटंुबात वशंपरंपरागत वारसा म्हिून होत असे हेि खरे. पूवी साम्राज्यामध्ये पादशहा हाि खरा 
सत्ताधीश असे. त्या काळात, सुभेदार छोट्याशा कालखंडापुरतेि नेमले जात आचि त्यापैकी कोिालाही 
िार वषांपेक्षा जास्त काळ आपल्या सुभ्यावर सत्ता गाजचवण्याला कधीही संधी चमळत नसे. अशा या, 
साम्राज्यसते्तच्या काळातील सुभेदार आचि चवघटन काळातील सुभेदार याचं्यामध्ये सहज लक्षात 
येण्यासारखी, उल्लेखनीय तफावत होती. 

 
आपला सुभा स्वतंत्र करिारामध्ये बंगालिा सुभेदार मुचशदकुचलखान हा एक होता. [यािे 

कुलनाम (Surname), जाफरखान नाचसरी, नाचसर-जान मुतामन्-उल-्मुल्क, असे होते.] याने आपल्या 
सुभ्यावर आपली सत्ता, १७१० पासून ते १७२७ मध्ये त्यािा मृत्य ूहोईपयंत, अखंड िालचवली आचि आपली 
गादी, आपला जावई शुजाखान याच्याकडेि सोपचवली. दचक्षिेमध्ये चनजाम-उल-्मुल्क असफ्जाह, हा 
असाि दुसरा सुभेदार होता. दख्खनिा सुभेदार म्हिून त्यािी नेमिूक, प्रथम १७१३ मध्ये झाली आचि नंतर 
त्या पदावरून त्याला दूरही केले. पि पुढे १७२५ मध्ये पुन्हा, त्यािी त्याि पदावर अंचतम नेमिूक झाली 
आचि यानंतर मात्र, १७४८ मध्ये मृत्य ूहोईतो, हे पद त्याने आपल्याकडेि राखले. शवेटी ते त्याने आपल्याि 
मुलाबाळाकडे सोपचवले. अशीि हकीगत औधंमध्ये सादतखानािी आहे. तेथे सुभेदार म्हिून त्यािी नेमिूक 
प्रथम १७२३ मध्ये झाली आचि १७३९ मध्ये त्यािा मृत्य ूझाल्यावर त्या पदावर त्यािा जावई, सफ्दरजंग हा 
येऊन पुढे त्यािे जागी त्यािे वशंज आले. पंजाबिी सुभेदारी प्रथम १७२३ मध्ये, सइफ्-उद्-दौला पचहला 
(Saif-ud-Daula-I), चदचलरजंग याला देण्यात आली. १७२६ मध्ये त्याच्यानंतर त्यािा मुलगा 
झकेचरयाखान (Zakariya) हाि, या सुभेदारीच्या पदावर आला. (याला सइफ्-उद्-दौला, २ रा, असे नाव 
चमळाले). पुढे १७४५ मध्ये झकेचरयाखानािा मृत्य ूझाल्यावर त्याच्या सुभेदारीिे, लाहोर व मुलतान हे दोन 
सुभे त्यािे दोन पुत्र याचहयाखान (Yahiya) व हयातुल्लाखान याचं्याकडेि आले. (याचहयािे कुलनाम, 
झकेचरयाखान २ रा व अझद्-उद्-दौला २ रा, असे आचि हयातुल्लािे, शहानवाझखान आचि चहजबरजंग, 
असे पडले). सइफ्-उद्-दौला १ ला, यानेही अशा प्रकारे आपले एक स्वतंत्र, सत्ताधारी घरािे स्थाचपले. 
पि पुढे त्यािे नालायक नातू आपापसात भाडंले आचि त्यानंा, अफगािानी त्याचं्या राज्यात केलेल्या 
अचतक्रमिापासून, आपल्या वचडलार्तजत वारसािे संरक्षि करण्यात अपयश आले, (१७४८). मृत्यूपंथी 
लागलेल्या मुघल साम्राज्याला गुजराथ व माळवा हे सुभे गमवाव ेलागले ते मात्र कोित्यातरी सुभेदारािी 
सत्ता दीघककाळ िालली म्हिून नव्हे तर परकीय शत्रुनीि [पहा प्रक. ६ § ८— §१६.] 

 
लेखकाने प्रस्तुत गं्रथात, गव्हनकर, सुभेदार, व्हाइसरॉय अशी पदनामे वापरली आहेत ती सूक्ष्मभेद बाजूला ठेवनू, लवचिकपिे व बहुताशंी 

समानाथानेि वापरली आहेत. काही वेळा ‘नबाब’ हा शब्दही वापरला आहे. वस्तुतः ‘नबाब’ हा सुभ्यापेक्षा लहान भागािा प्रमुख व बहुधा 
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सुभेदाराच्या हाताखालील असे, तथाचप हाही सूक्ष्मभेद डावलला आहे. चशवाय याकाळी या अचधकाऱ्याचं्या हाती अनेक वेळी एकापेक्षा अचधक प्रातंािें 
वा सुभ्यािें हेि अचधकारपद असे. औरंगजेबानंतर चवशषेतः असे घडत राचहले. काही वेळी हा अचधकारी चदल्ली येथे दरबारी राहून आपल्या 
प्रचतचनधीमाफक त हा अचधकार िालवी तर काही वेळी हा प्रचतचनधी-नायब-हाि प्रत्यक्षात सत्ताधारी बनून गैरहजर सुभेदार नामधारी बने. 

 
सुभेदार-नबाब-गव्हनकर याचं्या दुययम अचधकाऱ्याला ‘नायब’ असे सबंोधीत. सवकि गं्रथात या पदनामािंा असा वापर केलेला आहे.] ते 

हजकून घेतले म्हिून.  
 

§ २ : णवणवध घराणयाांच्या सांस्थापकानी केलेले चाांगले कायभ 
 
या संस्थापक सुभेदारानी आपल्या प्रजेिे फार मोठे चहत केले. अशा सुभेदाराचं्या कारभारािा लाभ, 

हे त्या प्रजेिे मोठे भाग्यि ठरे. ते सवक बलाढ्य आचि कतकबगार राज्यकते होते. त्यानी आपापल्या ताब्यातील 
राज्यात यशस्वीपिे कायदा व सुव्यवस्था स्थापून, समृद्धी आचि लोकसंख्यावाढीला उते्तजन चदले. लुटारू 
व परकीय हल्लखेोर याचं्यापासून आपल्या प्रजेला वािचवले, इतकेि नव्हे तर कारभाऱ्याच्या हस्तकाकडून 
वा कचनष्ट नोकराचं्याकडून, बेकायदेशीरपिे होिाऱ्या चपळविुकीपासूनही त्याना वािचवले. त्याचं्यापेक्षा 
कमी कतकबगार सुभेदाराना अशी कारभारचवषयक कायकवाही करिे शक्य नव्हते. या संदभात 
मुर्तशदकुलीखानाबद्दल आपिास वािावयास चमळते ते असे :– ‘‘आठवड्यातून दोन चदवस. तो स्वतः 
न्यायदान करी. त्याच्या चनवाड्याबाबत तो इतका चनःपक्षपाती आचि त्याच्या अंमलबजाविीत इतका कडक 
होता की, कोिालाही जुलूम करण्यािे. धैयक होत नसे.... मुर्तशदकुलीखानािे कायदे कानू-चनयम आचि 
हुकूम इतके चनचित व चनरंकुश (absolute) होते की, अचतशय चशरजोर, हट्टी व्यक्तीही त्याच्यासमोर 
कापत असत आचि त्याच्या आज्ञा मुकाट्याने पाळल्या जात असत....’’ (सचलमुल्ला-Salimullah). 

 
अशीि पचरस्स्थती असफ्जाहबाबतही होती. त्यािा चदवाि महमद हाचशम काचफखान 

(Khafikhan), याने स्वतःच्या माचहतीवरून चलचहले आहे की, ...‘‘पूवीिा सुभेदार दाऊदखान पनी (Pani) 
याने स्वतःसाठी म्हिून चझलादरी (Ziladari) नावािा एक कर सक्तीने वसूल करण्याच्या, बेकायदेशीर, 
नव्याि पद्धतीिी (Bidat चबदात) सुरवात केली होती. हा कर खानदेश, बालघाट व अशाि इतर दचक्षि 
सुभ्यामधील परगण्यातील, जचमनदार व रयत यािेंकडन सक्तीने वसूल केला जात असून त्यािी एकूि 
रक्कम जवळजवळ ८० लाख रुपये होत असे. हा वसूल, तो, मराठ्याशंी संगनमत करून व त्याचं्या 
सैन्याच्या मदतीने करी. दूध आचि साखर ही जशी एकजीव होतात तसाि तो, या वसुलाबाबत मराठ्याशंी 
झाला होता. पुढे चनजाम दख्खनमध्ये सुभेदार म्हिून प्रथम आला तेव्हा, महसूल अचधकाऱ्यानंी त्याला या 
कराबद्दल साचंगतले आचि तो वसूल करण्याबद्दल त्यािी परवानगी माचगतली, तेव्हा त्याने तो रद्दि केला. 
इतकेि नव्हे तर याहीपढेु जाऊन त्याने आपल्या महसूल अचधकाऱ्याचं्या मागे सतत तगादा लावनू, 
सुभ्यातील परगिे व महाल यावरील, त्याचं्या हाताखालील वसूल अचधकाऱ्यानंा–अमीलाना–, या नव्या 
कराच्या संदभात, आिखीही लेखी हुकूम पाठचवण्यास लावले. अशा रीतीने त्याना कळचवण्यात आले की, 
बादशहाने मनाई केलेला कोिताही जादा कर वा उपकर (आबवाब हकवा सेस–Abvab or cess) म्हिून 
एक कपर्तदकही त्यानी वसूल करू नये. सामान्य मािसाचं्या पचरस्स्थतीबाबत या थोर मािसािी अशी 
दयाबचुद्ध होती.’’ (२. ७४८ काचफखान). 

 
राज्यकता या नात्याने या सुभेदारािंा संबंध एकाि सुभ्याशी दीघककाळ राचहल्यामुळे ते आचि त्यािंी 

प्रजा याचं्यामध्ये वैयस्क्तक र्िानुबंधािी वृद्धी होण्यास मदति झाली. चशवाय एखाद्या वशंपरंपरागत 
जमीनदाराला आपल्या कुळाचं्या समृद्धीच्या जोपासनेबद्दल जशी आस्था वाटते तशीिा आपल्या 
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प्रजाजनाचं्या समदृ्धीच्या वृद्धीबाबत आस्था, या सुभेदारानाही वाटू लागे. अशी आस्था अल्पशा काळासाठी 
नेमलेल्या कोिाही महसूल अचधकाऱ्याला वाटिे शक्य नसते आपल्या सते्तखाली असलेल्या सुभ्याबाबत 
अशा प्रकारच्या कौटंुचबक चजव्हाळ्यािी जोपासना झाल्यामुळे, हे संस्थापक सुभेदार आपल्या प्रजेकडे 
स्वतःच्या मुलाप्रमािे पाहू लागले. नाचदरशहाने, परत जात असताना झकेचरयाखानाला काहीतरी 
वैयस्क्तक अनुग्रह (वर-Boon) मागण्यािा आग्रह केला. यावळेी हा चनष्ठूर चवजेता आपल्याबरोबर काही 
हहदुस्थानी लोकानंा दूरच्या इराि देशात, गुलामचगरीतील मजुराप्रमािेि काम करण्यासाठी सक्तीने नेत 
होता. झकेचरयाखानाने, ओढून नेल्या जात असलेल्या या हहदुस्थानी प्रजेिी मुक्तता करा, अशा अनुग्रहािी 
उदार मनाने यािना केली (भा. पुढे § ५ पहा.) पाि नद्याचं्या प्रदेशावर–पजंाबवर– अशा या 
झकेचरयाखानाच्या घराण्यािी सत्ता स्थापन झाल्यापासूनि, त्या घराण्याने तेथे कायदा व सुव्यवस्था यािंी 
कडकपिे अंमलबजाविी केली. 

 
§ ३ : पांजाबमधील बांडखोर जमाती 

 
उत्तर हहदुस्थानातील, सरहद्दीवरील कोित्याही सुभ्यापेंक्षा, १७ व्या शतकात, पंजाबने अचधक 

अंतगकत शातंता उपभोचगली होती. जहागीर, शहाजहान, औरंगजेब, बहादुरशहा १ ला, याचं्या लाहोरला 
भेटी होत, या सुभ्याच्या पलीकडील भागात मोचहमाचं्या चनचमत्ताने वा दौऱ्याचं्या चनचमत्ताने जातानाही त्यािें 
कूि या सुभ्यातूनि होत असून मध्य आचशया, कंदाहार आचि खैबरहखड या भागातील युद्धासाठी, त्याचं्या 
मोठमोठ्या फौजािें कूि याि प्रातंातून होत असे. अशा अनेक हालिालीमुळे, या भागातील, कायदे 
मोडिाऱ्या सराईत बंडखोर स्थाचनक लोकामध्ये, बादशहाच्या सामर्थ्याबाबत चहतकर दबदबा चनमाि 
होऊन, त्याच्या सते्तिा विक बसे आचि शाही साम्राज्यात सावकचत्रक शातंता नादंावी याबाबत त्याच्यामध्ये 
आदरही चनमाि होई. तथाचप १७ व्या शतकात ‘गुरु गोहवदहसग’ व १७१० आचि १७१३ मध्ये ‘बंदा’ याचं्या 
नेतृत्वाखाली चशखानी केलेल्या उठावामुळे या सुभ्यातील काही चवचशष्ट भागातील शातंतेिा भगं मात्र झाला 
व ते भाग ओसाड झाले, तेवढेि या शातंतेला अपवाद होत. 

 
बंदा आचि त्यािे व्यस्क्तगत अनुयायी याना १७१४ मध्ये चिरडून टाकल्यानंतर, एका चपढीपेक्षाही 

जास्त काळ शीख चनस्ष्ट्क्रयि राचहले आचि त्यानी सावकजचनक शातंतेिा भगं केला नाही. पि या सुभ्यामध्ये 
आिखी दुसऱ्याही बेबंद, कायदा न पाळिाऱ्या जमाती होत्या. उपजत प्रवृत्ती आचि टोळ्याचं्या रूढी 
यानुसारही या जमाती लुटारूि होत्या. शहरे, व्यापाऱ्यािें काचफले व खेड्यािंा वसूल, लुटण्याच्या 
संधीच्या शोधात त्या नेहमीि असत. रंधार (Randuaro) व गुजर या अशा प्रकारच्या जमाती असून पूवेला 
आिखी. दूरवर राहिाऱ्या लुटारू जाटाचं्या त्या भाईबंदि होत्या. पंजाबमध्ये चशखाचं्या भ्रातृसमाजात 
(Fraternity) नव्या उमेदवारािंी जी भरती झाली त्यात या जटािंाि मुख्य भरिा होता. पि शीख म्हिून 
त्याचं्या बंडाळीिे जे पुनरुज्जीवन झाले, ते मात्र १७५० नंतरि. 

 
पाि नद्यािंा प्रदेश हा आता, आपल्या काळात, कृचत्रम पि खात्रीिा पािीपुरवठा असलेला असा, 

एक अफाट धान्य कोठारािा प्रदेश बनलेला आहे. यािबरोबर आता तो, झपाटयाने लोकसखं्या वाढत 
असिाऱ्या, मदानी वृत्तीच्या पि शातंतामय मागानी समृद्ध होत असलेल्या, लोकािंी मायभमूीं बनला आहे. 
पि मुघलकालीन पंजाबामध्ये, मानवाने अद्याप चनसगाला आपल्या सेवलेा जंुपलेले नव्हते. यामुळे 
आतापेक्षा चकतीतरी कमी लोकसंख्येलाि, त्या प्रदेशात उदरचनवाह करता येई. याि प्रदेशात आज मात्र, 
आपि सगळीकडे, डोलिारी–हसिारी गव्हािी व कापसािी शतेे, भरड धान्यािंी आचि गचळताच्या 
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चबयािंी शतेे, चक्षचतजापयंत पसरलेली पहातो. अशा या सलग शतेीत मधेि वगेळेपि येते, तुटकपिा 
चदसतो तो झपाट्याने वाढिाऱ्या नव्या शहरामुळेि होय. ही नवी शहरे, कारखानदारी व कलाकुसरीच्या 
व्यवसायािंी कें दे्र म्हिून उदयास येत असून या सलग शतेीच्या समुद्रात मधे मधे चनमाि झालेली ती बेटेि 
होत. अशा आजच्या या, दोआबाचं्या प्रदेशात मुघलकाली फार चवस्तृत जंगले होती आचि या जंगलामध्ये 
त्यावळेच्या लुटारू टोळ्यानंा रहाण्यासाठी सुरचक्षत जागा आचि जरुर तेव्हा सहज चमळिारी आश्रयस्थाने 
उपलब्ध होती. यापैकी एक जंगल कनाळपासून (चदल्लीच्या उत्तरेस ७० मलै) ते सतलजजवळ 
लुचधयानापयंत, स. १८०३ इतक्या अलीकडच्या काळापयंत पसरलेले होते. त्या काळीही सरहहद हे शहर 
वाट लोकवस्तीिे व शतेीिे एक कें द्र होते यात शकंाि नाही पि जंगल तोडून मोकळ्या केलेल्या त्याच्या 
भोवतालच्या एका अरंुद पट्ट्ट्याचशवाय, त्याच्या सभोवती सगळीकडे दाट जंगलािेि साम्राज्य होते. पुढे 
सतलज ओलाडूंन जालंदर दोआबामध्ये चशरल्यावरही अशीि स्स्थती असून त्याच्याही पुढे दचक्षिेला, 
आिखी दूरवर, याहीपेक्षा जास्ति वाईट पचरस्स्थती होती. एका पंजाबी हहदूने १६९५ मध्ये चलचहताना या 
प्रदेशािे विकन केले आहे ते अशा शब्दात… ‘‘चदपालपूर सरकार (आधुचनक मॉन्ट गॉमेरी चजल्हा) हा, वाट्टू 
(Wattu) डोगर आचि गुजर या कुप्रचसद्ध जमातींिा मायदेशि असून या टोळ्या त्याचं्या दंगेखोर व बंडखोर 
वृत्तीबद्दल तर, कुप्रचसद्ध आहेत. प्रचतवषी या प्रदेशावर सगळीकडे दूरवर पुरािे पािी पसरते आचि पूर 
ओसरल्यानंतरच्या ओलाव्यामुळे या भागात इतकी जंगले वाढतात की, पायी प्रवास करिाऱ्यालाही मोठ्या 
अडििींना तोंड द्याव े लागते. मग त्यातून घोडेस्वार कसा प्रवास करू शकिार? या जंगलाला ‘‘लाखी 
जंगल’’ (लाखो झाडे असलेले) असेि साथ नाव असून ते अनेक ‘लीग’ लाबं व रंुद पसरलेले आहे. (भा. 
लीग हे एक जुने, लाबंीिे पचरमाि.... आपल्या मलैासारखे आहे,... थोडक्यात अथक-मलैिे मलै). अशा 
दुगकम जंगलािा आश्रय चमळत असल्याने रिातील दुष्ट लोक, दबा धरून अिानक धाड घालिारे, 
वाटमाऱ्या करिारे व िोऱ्या करिारे असे बनलेले आहेत. त्याना चशक्षा करण्यासाठी साम्राज्याच्या लष्ट्करी 
अचधकाऱ्यािंा हातही त्याचं्यापयंत पोहोि ूशकत नाही,’’ (सुजान राय यािी खुलासत् -उत्-तवाचरख.) 

 
अशा या प्रदेशात सुव्यवस्था राखण्यास एखाद्या बचलष्ठ मािसािीि गरज होती आचि या 

कामासाठी, अब्दुस समद खानाच्या रूपाने अवश्य असा बचलष्ठ मनुष्ट्य चमळाला. 
 

§ ४ : अब्दुस समदखानाने, कायदा व सुवयवस्था याांची केलेली स्थापना 
 
अब्दुस समदखान हा देशातंर करून, सफ्दरकंद येथून, हहदुस्थानात आलेला (अहरार) तुकी 

असून तो चनजाम-उल-्मुल्क आचि इचतमाद-उद्-दौला १ ला, याचं्या जवळच्या नात्यातीलही होता. 
आल्यावर त्याला. ‘चदचलरजंग’ असा चकताब देऊन, पाि हजारी मनसबदार करण्यात आले व सन १७१३ 
मध्ये लाहोरिा सुभेदार म्हिून त्यािी नेमिुकही करण्यात आली. बंदाच्या नेतृत्वाखालील चशखािंा, १७१४ 
मधील उठाव त्याने चिरडून टाकला ही त्यािी पचहली मोठी कामचगरी. याबद्दल बक्षीस म्हिून ‘सप्तहजारी’ 
पदावर बढती आचि सैफ-उद्-दौला (Saif-Ud-Daulah) हा चकताब त्याला देण्यात आला. याि काळात 
रिघर जमातीतील एक छोटा जचमनदार, इसाखान याने, यशस्वीपिे वाटमाऱ्या करून आपले सामर्थ्यक व 
प्रचतष्ठा, जवळजवळ एखाद्या राजाएवढी वाढचवली होती. त्याच्याशी मोठ्या चनकरािा लढा देऊन अब्दुस 
समदखानाने, १७१८ मध्ये त्यािाही नायनाट केला, ही त्यािी दुसरी मोठी कामचगरी. इसाखानाच्या 
आजोबाने आपल्या नेतृत्वाखाली लुटारंूिी एक टोळी जमा करून आपले सामर्थ्यक व संपत्ती यािंा पाया 
घातला होता. अशा वारशाच्या जोरावर, इसाखानालाही एक महत्त्वािी व्यक्ती असेि मानले जात असे. 
जाजौच्या (Jajau) लढाईपूवी तो शहाजादा मुइझ्-उद्-चदन याला (Muizz-Ud-Din) चमळाला आचि 
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त्याने त्याला एक ‘मनसबदार’ म्हिून दाखल करून घेतले. पुढे १७१२ मध्ये लाहोर येथे िार [बहादुरशहा १७१२ 
फेिुवारी १७ ला मरि पावला. नंतर लगेि त्याच्या िार मुलात गादीसाठी लाहोरच्या आसपास लढाया झाल्या. पािसहा मचहन्याति यामध्ये 
चतघािंा शवेट झाला आचि मोइझ-उचद्दन, जहादंरशाह असा चकताब घेऊन जूनमध्ये गादीवर बसला. १७१२ च्या अखेरीस त्यािाही पराभव होऊन, 
जानेवारी १७१३ त फरुख चसयार गादीवर आला. जहादंरशहाला फेिुवारीत मारण्यात आले. (गो. स. सरदेसाई, मुसलमानी चरयासत भा. २ पृ. 
३९० १९५८ च्या आवृत्तीवरून).] शहाजाद्यामध्ये झालेल्या लढायात तो, यशस्वी झालेल्या बाजूला होता. तेव्हा त्याने 
इतर शहाजाद्याचं्या खचजन्यानी भरलेल्या गाड्या पकडून स्वतःच्या संपत्तीत खूपि भर घातली. त्याच्या 
धन्याला, स्वतःला, शाही हसहासन चमळाल्यावर त्याला पाि हजारी मनसबदार करून ‘लाखी जंगल’ 
भागािा फौजदार नेमण्यात आले. [फौजदार-एखाद्या लहान भागावरील–गाव, लहानसे शहर वा लहानसा भाग यावरील– प्रमुख 
अचधकारी.] पुढे १७१३ मध्येि, जहादंरशहािी गादी गेली तेव्हा इसाखानाने स्वतःच्या ताब्यातील प्रदेशासाठी 
स्वतःि लढा चदला आचि जवळपासच्या स्थाचनक फौजदारािंा पराभव करून आसपासिा प्रदेश लुटला व 
ताब्यात घेतला. तसेि चदल्ली आचि लाहोर दरम्यानिे व्यापारी ताडें लुटले. अशा प्रकारे त्याने स्वतःजवळ 
अफाट संपत्ती व रत्नभाडंार जमचवले. याि बरोबर नव्या बादशहाच्या (भा. फरुख चसयार) मजीतील, 
सम् साम-उद्-दौला (खान-इ-दौरान) याली लाि देऊन, दरबारामध्ये आपल्याला एक पुरस्कता 
चमळचवण्याएवढा िािाक्षपिाही त्याच्याजवळ होताि आचि त्याप्रमािे त्याने, तो चमळचवलाही. अशा प्रकारे 
उच्चस्तरावर संरक्षि चमळचवल्यावर, अचधकि धीट होऊन त्याने आपला पूवीिा उद्योग पुढे िालचवला. यािे 
एके चठकािी विकन केलेले आहे ते असे :.... ‘‘त्याने लोकानंा पूवीपेक्षाही जास्ति लुटले. या भागातील 
रयतेकडून त्याने खंडही वसूल केला. यामुळे, या भागात ज्या शाही अचधकाऱ्यानंा जहाचगरी नेमून चदल्या 
होत्या, त्याना, आपल्या जहाचगरींच्या खेड्यातून एक पिैाही वसूल चमळू शकला नाही. चबआस नदीिे 
काठावर त्याने ‘दचरसा’ नावािा एक चकल्ला बाधंला व तेथून सरहहद चजल्यातील सतलज नदीच्या 
काठावरील थार खेड्यापयंतच्या प्रदेशावर आपले विकस्व प्रस्थाचपत केले. यावळेी त्यािा दरारा इतका 
बसला होता की, त्याच्या भीतीने वाघही, घाबरून आपली नखे आत ओढून घेत असत.’’ [काफीखान (२) 
७६७–७६८ च्या आधारे माचसर-उल्-उमरा-(२) ८२५-८२८.] 

 
अशा या बंडखोर इसाखानािा पूिक मोड करण्यासाठी, अब्दुस समदखानाने आपल्या 

हाताखालील, शाहदादखान खेशगी (Shahdad Khan) नावािा एक अचधकारी १७१८ मध्ये पाठचवला. 
यातून, थार या इसाखानाच्या मुख्य ठाण्याजवळ एक चनिायक लढाई झाली. ३००० घोडदळाच्या अग्रभागी 
राहून, इसाखान अचतशय शौयाने लढला. शाही सैन्यातल्या अनेकाना त्याने ठार केले आचि शाहदादलाही 
पाठ चफरवनू परत चनघण्यास भाग पाडले. पि यािवळेी इसाखानाच्या बापाला गोळी लागनू तो मारला 
गेला. यामुळे त्याने रागाच्या भरात वडेा होऊन, चविार न करता, आवशेाने आपला हत्ती, शाहदादच्या 
हत्तीवर घातला आचि तो स्वतःही मारला गेला पचरिामतः चमळू लागलेिा त्याच्या जयािे रूपातंर, 
त्याच्याि सैन्याने सैरावैरा पळ काढण्यात झाले. यानंतर त्याच्या मुलाने शातंतेिे जीवन स्वीकारले आचि 
आपल्या जमीनदारीिा उपभोग घेण्यास त्याला मोकळीक देण्यात आली. या मोचहमेनंतर लवकरि सुभेदार 
अब्दुस समदने, कासुरिा (Qasur) हुसेनखान खेशगी या आिखी एका बंडखोराशी लढाई करून त्याला 
ठार केले. 

 
§ ५ : झकेरीयाखान-पांजाबचा गवहनभर 

 
सैफुद्वौला १ ला, हा रान्सोस्क्सआनातून देशातंर करून येिाऱ्या लोकािंा आश्रयदाता होता. तेथून 

आलेल्या तुकांपकैी अनेकाना त्याने जचमनी देऊन व आपल्या सुभ्याच्या सैन्यात नोकऱ्या देऊन पंजाबमध्ये 
स्थाचयक रचहवाशी केले. पुढे त्यािा मुलगा झकेचरयाखान याला, अजदुद्दौला १ ला, चहजबरजंग असा 
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चकताब देऊन, आपल्या वचडलाचं्या जागी, १७२६ मध्ये नेमण्यात आले. (भा. पहा § १ पचर. २). नंतर 
१७३९ मध्ये झकेचरयाच्या ताब्यातील लाहोर सुभ्याच्या जोडीला मुलतानिी भर घालून त्यािी चजम्मेदारी 
वाढचवण्यात आली. यािवळेी नाचदरशहाच्या चशफारसीनुसार ‘‘आठ हजारी मनसबदारी’’च्या पदावरही 
बढती देऊन, सैफ-उद्-दौला २ रा, हा चकताबही त्याला बहाल करण्यात आला. साम्राज्यािा वजीर 
इचतमाद-उद्-दौला १ ला (भा. पहा प्रक. १ § ४) याच्या मुलीबरोबर त्यािा चववाह झाला होता आचि 
त्यािा मोठा मुलगा याचहयाखान यािा चववाह त्याि वचजरािा मुलगा-इचतमष-उद्-दौला २ रा, याच्या 
मुलीशी झाला होता. (भा. म्हिजे मामाच्या मुलीशी). झकेचरयाखान हा एक फार बलाढ्य आचि न्यायी 
राज्यकता असून सुभ्याच्या कारभारावर देखरेख करण्यात व जुलुमापासून प्रजेिे रक्षि करण्यात तो नेहमी 
दक्ष असे. त्याच्या या गुिामुळे त्यािी कीर्तत सवक देशभर पसरली, इतकेि नव्हे तर त्या काळात केवळ 
अतुलनीय असे पे्रम, प्रजेने त्याच्यावर करून ती त्याला ‘देवािी प्रचतमाि’ मानू लागली. त्याकाळी त्याच्या 
प्रदेशात व आसपास, गोंधळ चनमाि करिारे, दंगेखोर टोळ्यािें काही प्रमुख होते; उदाहरिाथक पना भाटी 
(Panah Bhatti) नावािा एक बंडखोर होता. त्याने ‘हसन अब्दल’ ते ‘रावीिा काठ’, एवढ्या भागात इतकी 
दहशत बसचवली होती की, तेथील लोकानी त्यािा धसकाि घेतला होता. रावी आचि सतलज या 
नद्यामधील दोआब, म्हिजे आपल्या चशकारीिे वा लुटीिे एक कुरिि, असे मानून वागिारा ‘चमर मार’ 
नावािा दुसराही एक लुटारू म्होरक्या होता. अशा बंडखोर लुटारू म्होरक्याना दडपून टाकिारे आपल्या 
चपत्यािे िागंले कायकही झकेचरयाने पुढे िालचवले. 

 
झकेचरयाच्या औदायािा कळस िढचविारी सवोत्तम कृती म्हिजे, दुःख व हालअपेष्टा सोचशत 

असलेल्या, त्यावळेच्या एका चवचशष्ट गटाला, त्याचं्या हालअपेष्टातून सोडचविारी कृती होय. या गटाला 
आपलेसे म्हिून मदत करण्याला दुसरे कोिीही नव्हते आचि मदत करिाऱ्याला मोबदला म्हिून, 
त्याच्यासाठी काहीही फायद्यािे करिेही त्यानंा शक्य नव्हते. हा गट म्हिजे, नाचदरशहा परत जात 
असताना, आपल्या बरोबर जबरदस्तीने पर्तशयाकडे ओढून नेत असलेल्या चदल्लीतील काराचगरािंा व अशा 
अन्य लोकािंा गट होय. नाचदरशहािे झकेचरयावर फार पे्रम होते. हहदुस्थानातून लाहोर मागाने इरािकडे 
परत जात असताना त्याने झकेचरयाला आग्रह केला की, स्वतःसाठी त्याने एखादी देिगी–एखादा वर–
मागावा. तेव्हा त्या जगजे्जत्याकडे त्याने माचगतलेला एकि ‘वर’ म्हिजे तो बरोबर जबरदस्तीने नेत 
असलेल्या ‘‘चदल्लीच्या काराचगरानंा व अन्य लोकानंा सोडून द्या’’ हा. नाचदरशहानेही या मागिीनुसार त्या 
काराचगराना मुक्त केले. सुभेदार झकेचरयाच्या या चनस्वाथी व औदायाच्या कृतीमुळे पंजाबपासून दूरदूर 
असलेली हजारो हहदुस्थानी कुटंुब,े सुखी झाली. [मु. स. त. M. U. (२) १०६]. (भा. M. U. बहुधा : 
मुजचमल-उत-तोवाचरख बाद नाचदचरया हेि असाव.े संदभकसूिी– Bibliography मध्ये संदभक १३ पहा. तेथे 
संचक्षप्त रूप M. U. मात्र चदलेले नाही. नजरिूक असावी). 

 
आपल्या देखरेखीखाली चदलेल्या प्रातंामध्ये अशा रींतीने शातंता व समृद्धी यािंी जोपासना 

केल्यानंतर, १ जूलई १७४५ ला झकेचरयाखान मरि पावला. ‘‘यावळेी सवक जनतेला चवशषेतः लाहोर 
शहरातील जनतेला इतके तीन दुःख झाले की लागोपाठ तीन रात्री एकाही घरात चदवा लावला गेला नाही. 
त्याचं्या शवपीचटकेिी यात्रा िालू असताना चतच्या मागोमाग, रस्त्यामधून हजारोच्या संख्येने लोक, 
मोठमोठ्याने आक्रोश करीत, ऊर बडवनू घेत आचि शवपीचटकेवर फुलािंा वषाव करीत, िालले होते. 
अखेरी तर शहरामध्ये नावाला देखील थोडीशीही फुले चशल्लक राचहली नाहीत.’’ (आनंदराम, १३९). 
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झकेचरयाबरोबरि पंजाबातील सौख्यािाही शवेट झाला. त्याच्यामागे त्यािे तीन मुलगे राचहले 
होते- याचहयाखान (Surnamed–कुलनाम–अजदुद्दौला २ रा–) हयातुल्लाखान (कुलनाम-चहजबरजंग २ 
रा आचि शहा-नवाझखान–) आचि चमर बाकी. याचहया एक दुबकल व नामदक (Effeminate) युवक होता. 
हयातुल्ला नाचदरशहािा चवशषे लाडका असून, सवांना धास्ती वाटत असलेल्या आपल्या पुरस्कत्यापासून 
त्याने, रक्तचपपासा, जुलमी वागिूक आचि लुबाडिारी लोभी वृत्ती, हे गुि घेतले असावते असे चदसते. 
बापाच्या मृत्यूनंतर, दोन वडील भाऊ चदल्लीहून लाहोरला परतले आचि हयातुल्लाने आपल्या बापाच्या 
इस्टेटीिी वाटिी चमळावी अशी मागिी केली. या मागिीबाबत तडजोड व चनिकय करण्यास चदरंगाई 
झाली. दरम्यान उभय पक्षाचं्या सशस्त्र आचश्रतामध्ये आपआपसात मारामाऱ्याही झाल्या. अखेरी या 
वाटण्याबाबत अटी ठरल्या. त्यानुसार रोख रक्कम व रत्ने याचं्या रूपाने वाटिी चमळाल्यावर, हयातुल्ला, 
जालंदर दोआबमधील आपल्या फौजदारी ठाण्याला परत गेला. (आशब (२) ४५२]. 

 
पि या तडजोडीने पंजाबला शातंता चमळाली नाही. या सुभ्यावर नव्या सुभेदारािी नेमिूक 

करण्यािे बादशहाने मूखकपिाने पुढे ढकलले. याबाबत वजीरािी (भा. इचतमाद-उद्-दौला २ रा यािी) 
सूिना अशी होती की, लाहोर व मुलतान, या झकेचरयाच्या दोन प्रातंावर, त्याच्या दोन मुलानंा नेमाव,े पि 
यातून या प्रातंामध्ये वशंपरंपरागत ‘तुरािी’ राज्ये चनमाि होण्यािा संभव आहे या सबबीवर बादशहाने या 
सूिनेिा अव्हेर केला. आधीच्या दोन सुभेदाराचं्या आश्रयामुळे, मध्य आचशया सोडून, चनघून आलेले बरेि 
तुरािी लोक, लाहोरमध्ये व त्याच्या आसपास, भोवताली स्थाचयक झाले होते. तेथे त्यानंी आपली घरे 
बाधंली होती, कबरी बाधंल्या होत्या आचि बागा तयार केल्या होत्या. पचरिामतः बालख व बुखारा ही जशी 
मुघलािंी वसचतस्थाने होती तशीि, लाहोर आचि आसमतंािा भाग हीही त्यािंी वसतीस्थाने बनली होती. 
अखेरी या प्रातंािंी सुभेदारी स्वतः आपिालाि द्यावी अशी चवनविी करून, वचजराने आपल्या या तुरािी 
भाईबंदाना वािचवण्यािा प्रयत्न केला. यातून. अथाति स्वतः गैरहजर राहून प्रचतचनधीमाफक त सुभेदारी 
िालचवण्यािी व्यवस्था सुरू झाली. पंजाबसारख्या अचतशय महत्त्वाच्या व सरहद्दीवरच्या प्रातंासाठी अशी 
प्रचतचनधीमाफक त िालवावयािी, गैरहजर सुभेदारी चनमाि करण्यापेक्षा अचधक मूखकपिािी व्यवस्था 
बादशहाला करता आली नसती! पि बादशहाने ही सूिना मान्य केली आचि वजीराने ‘चमर मुमीनखान’ 
याला आपला प्रचतचनधी-डेप्युटी-म्हिून तेथे नेमले. चमर मुमीन हा पूवी झकेचरयाखानािा प्रमुख कायककारी 
अचधकारीि (Man of Business) होता. अथाति ही चनवड उत्तमि होती. वचजराला मात्र, सुभेदार म्हिून 
स्वतः या प्रातंाला एकदाही भेट देता आली नाही. 

 
झकेचरयाखानाच्या न्यायी राजवटीमध्ये पंजाबला शातंता व सुबत्ता लाभली होती. पि आता अशा 

रीतीने चनमाि झालेल्या नव्या एकूि पचरस्स्थतीिा, संकचलत पचरपाक .... ‘‘पंजाबला लाभलेली शातंता व 
सुबत्ता नाहीशी करण्यात झाला..... चजकडेचतकडे अंदाधंुदी सुरू झाली. या भागातील बंडखोर, लुटालूट 
करिारे, संधीसाधू, धाडसी लोक, जे या वळेेपयंत लपून राचहले होते ते, आपल्या गुप्त चठकािातून बाहेर 
पडले आचि त्यानी सारे राज्य उध्वस्त करण्यास सुरुवात केली....... प्रातंाच्या एका बाजूला जम्मूिा राजा 
बंड करून उठला तर दुसऱ्या बाजूने चशखानी गडबड-गोंधळ करून त्रास देण्यास सुरुवात केली.’’ 
वजीराने प्रथम नेमलेला प्युटी, चमर मुचनम याच्याजवळ, ही अंदाधंुदी दडपून टाकण्यास जरूर चततकी 
साधने नव्हती. बादशहािे मन वळचवण्यािा दीघक काळ प्रयत्न केल्यानंतर, अखेरी १७४६ मध्ये, 
याचहयाखानाला डेप्युटी–गव्हनकर म्हिून नेमण्यास बादशहाने संमती चदली आचि वजीर स्वतः 
औपिाचरकरीत्या सुभेदार म्हिून पुढेही राचहला. (आनंदराम २८९). 
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§ ६ : झकेणरयाच्या मुलाांमधील यादवी युद्ध 
 
याचहयानेही चमर मुचनमलाि आपला, प्रमुख कायककारी अचधकारी ठेवले. पि त्याच्या स्वतःच्याि 

मवाळ स्वभावामुळे त्याला अशा दंगेखोर प्रातंावर राज्य करिे अशक्य झाले. या त्याच्या अडििीत भर 
पडली ती, २१ नोव्हेंबर १७४६ रोजी, त्यािा धाकटा भाऊ, हयातुल्ला हा लाहोरला परत आल्याने. परत 
आल्यावर हयातुल्ला, याचहयाच्या शहराबाहेरील राजवाड्यात चशरला आचि त्याने आपल्या बापाच्या 
मालमते्तिी संपूिक वाटिी करण्यािी मागिी केली. ििेिे गुऱ्हाळ लाबंत िालले, काहीही तडजोड होईना 
आचि दोघाही भावािें सैचनक आपापसात, रस्त्यामध्ये वरिेवर लढू लागले. दरम्यान हे दोघे भाऊ, 
शहराच्या आपापल्या भागात, स्वतःच्या तटबंदीच्या मागे पाय रोवनू राचहले. पढेु हयातुल्लािे सैचनक, 
आपला राचहलेला पगार देण्याबद्दल ओरडा करू लागले आचि ही मागिी भागचवण्यािे साधन मात्र 
हयातखानाजवळ नव्हते. अशा परस्स्थतीत अखेर हयातुल्लाच्या संयमािा शवेट झाला. त्याने आपल्या 
हाताखालिा आचधकारी, अचदनाबेग याला आपल्या भावाच्या खंदकािंी पहािी व टेहळिी करण्यािा 
हुकूम, १७ मािक १७४७ च्या चतसऱ्या प्रहरी सुमारे तीन वाजता चदला. या हालिालीमुळे उलटबाजूने चमर 
मुनीमही सैन्य घेऊन बाहेर पडला. यातून एक छोटीशी व अचनर्तित िकमकही झाली आचि नंतर दोन्हीही 
पक्ष आपापल्या सुरीक्षत जागामध्ये आश्रयास परत गेले. दुसरे चदवशी हयातुल्लाने स्वतःि अकस्मात हल्ला 
केला. आपल्या आघाडीवर, त्याने सहज वाहून नेता येण्यासारखा हलका तोफखानाही ठेवला होता. या 
तोफखान्याने थोड्याि वळेात शत्रूच्या सैचनकाना इकडे-चतकडे पळवनू लावले आचि चमरमुनीम जखमी 
होऊन पकडला गेला. पळवनू लावलेले याचहयािे सैचनक आता शहरात जमा झाले व त्यानी, देिे बाकी 
राचहलेल्या त्याचं्या िारपाि मचहन्याचं्या पगारासाठी तेथे बंड केले. यामुळे चवजयी हयातपुढे लाहोरही 
चटकाव धरू शकले नाही व त्याने काहीही प्रचतकार न होता त्या शहरात प्रवशे केला (२१ मािक) आचि 
याचहयािी मालमत्ता जबरदस्तीने बळकाचवली. याचहयाने आपल्या चवधवा आत्यािे घरात आश्रय घेतला. 
[आनंदराम २८९ - २९२, ३०४]. 

 
अशा रीतीने हयातने लाहोरिी सत्ता बळकाचवली, त्यावळेी लाहोरच्या कारभारात, हयातुल्लािे 

‘‘बाप व आजोबा याचं्या वळेेपासून नोकरीत असलेले व त्याति वृद्ध झालेले काही सैचनकी नेते (कॅप्टन्स) 
होते.’’ लाहोरिी सत्ता हाती घेतल्यावर, हयातने या वृद्ध कॅप्टन्सना त्याचं्या अचधकाराचं्या जागावरून 
काढून टाकून आचि त्यािंी घरेदारे व मालमत्ता जप्त करून, आपि चमळचवलेले स्थान बळकट केले. नंतर 
आपल्या एका कारभाऱ्याला (Stewar) बरोबर काही नजरािे देऊन बादशहाकडे पाठचवले. आपि 
केलेल्या कृतीबद्दल क्षमायािना करून वजीराच्या वतीने, त्याच्याि हाताखाली व त्याच्या चशक्कामोतकबीने 
कारभार िालचवण्यासाठी, आपल्यालाि या प्रातंािा ‘डेप्युटी गव्हनकर’ नेमाव ेअशीही चवनंती केली. असे हे 
िमत्काचरक पत्र घेऊन, हा प्रचतचनधी ३ सप्टेंबरला चदल्लीत येऊन पोहोिला आचि आपल्या मालकाच्या 
चवनंतीबाबत त्याने तेथील अचधकाऱ्याशी वाटाघाटीही सुरू केल्या. असल्या या वाटाघाटींिे गुऱ्हाळ लाबंवत 
रहािे हेि बादशहाच्या सल्लागारानंा राजकीय िातुयािे होय असे वाटले. [आनंदराम २९३ - २९५, ३००]. 

 
दरम्यान हहदुस्थानिे राजकीय चक्षतीज, संकटाच्या दाट छायेने झाकळल्यासारखे होऊन त्यातून 

चदल्लीच्या हसहासनाला भेडसाविारे एक मोठे संकट चनमाि झाले होते. ९ जून १७४७ ला नाचदरशहािा 
खून करण्यात आला होता आचि त्यािी बरीिशी संपत्ती आचि सैन्य, त्याच्या मजीतील सेनापती 
अहमदखान अब्दाली याच्या हारती गेली होती. नाचदरच्या छाविीतून कंदाहारला जात असताना वाटेति 
अब्दालीने स्वतःला तख्तावर राज्याचभषेक करवनू घेतला (१२ जूनच्या सुमारास) आचि नादीरच्या 



 अनुक्रमणिका 

वारशावर आपला हक्क साचंगतला; (भा. प हा. सचवस्तर हकीगत पुढे ७). यावळेी आपले स्थान बळकट 
करण्यासाठी जरूर तो पैसा जमवावयािा हे त्यािे ताबडतोबीिे उचद्दष्ट होते. याला उपयुक्त असे तत्कालीन 
सुप्रचसद्ध समृद्ध भाडंार म्हिजे हहदुस्थान हे असल्याने, त्यािीि लूट करून आपिासाठी जमावण्यािे त्याने 
ठरचवले. या कामासाठी, एक िागंली संधीही त्यािवळेी त्याच्यापढेु िालून आली. 

 
याचहया आचि हयातुल्ला याच्यामधील यादवी युद्धामुळे पंजाबिे शासन दुभगंले असून, त्यामुळे, 

एखाद्या परकीय आक्रमकाला तोंड देण्यािी न्या प्रातंािी क्षमता कमी झाली होती. याति हयातुल्लाने त्याला 
पत्र पाठवनू, या प्रातंािी अचधसत्ता हाती घेण्यासाठी चनमंत्रिि पाठचवले. आपल्या चदल्लीच्या धन्यािा 
कायदेशीर प्रचतचनधी असलेल्या व त्यािबरोबर वचजरािाही जावई असलेल्या व्यक्तीला-याचहयाखानाला-
आपि हाकलून चदले असल्यामुळे चदल्लीच्या आपल्या धन्याबरोबरिे आपले संबंध इतके तुटले आहेत की ते 
पुन्हा साधंण्यािी आशा नाही यािी हयातला जािीव होती. या पचरस्स्थतीत आपल्याला चमत्र 
चमळचवण्यासाठी त्याने हहदुस्थानाबाहेर दृष्टी वळचवली आचि अहमद अब्दालीला, या प्रातंािी सावकभौमसत्ता 
हाती घेण्यासाठी चनमंत्रि पाठचवले. आपल्या हुद्दयाच्या अचधकृत चशक्क्यावरील तैमूरवशंीय मुघल या 
बादशहािंी नाव ेत्याने काढून टाकून, त्याऐवजी बारा इमामािंी नाव ेतेथे घातली व अशा रीतीने आपल्या 
सुनी पंथािा त्याग करून, चशया पंथही स्वीकारला. पर्तशयामधील चशयापंथीय सैचनकी व्यावसाचयकामधून 
आपल्याला मदतीसाठी चमत्र चमळचवता येतील अशी यामागे त्याला आशा होती. [आशब (२) ४५३; बयान 
२२१]. 

 
§ ७ : नाणदरशहाची अखेरची वष ेव मृत्य ू

 
चदल्ली हजकल्यानंतर, मुघल साम्राज्यापैकी, काबलूिा सुभा, आचि हसधू नदीच्या पचिमेकडील, 

दचक्षिेस थेट समुद्र चकनाऱ्यापयंत पसरलेला पंजाब आचि हसधिा सवक मुलूख आचि त्यािप्रमािे ठठ्ठा प्रातं 
म्हिजे दचक्षि हसधिा भाग आचि त्यामध्ये असलेली बंदरे, असा मोठा भाग नाचदरशहाने आपल्या 
साम्राज्यात समाचवष्ट केला. पूिकपिे काढून घेतलेल्या या प्रातंाचशवाय हसधू नदीपलीकडील म्हिजे 
पूवेकडील काठावरिा, चसयाळकोट, गुजरात, औरंगाबाद व पसरूर या िार महालािंा महसूलही त्याने 
कायमपिे आपिासाठी नेमनू घेतला. या िार महालािंा वसूल, यावळेेपयंत, सतत तुटीिा असलेल्या 
मुघलाचं्या अफगाचिस्तान या प्रातंासाठी लावनू चदलेला असे याि कारिासाठी आता तो, नाचदरशहाने 
आपिास नेमून देण्यास, बादशहाला भाग पाडले. या सदंभात लाहोर येथील बादशहाच्या सुभेदाराने, या 
िार महालाचं्या वसुलापोटी म्हिून नाचदरला दरसाल वीस लाख रुपये पाठवनू देण्याच्या करारावर सही 
केली. [आनंदराम ८०–८१, चसयार (३) ३० आचि (२) ९७.]. 

 
यानंतर पर्तशयाच्या बाजूने चदल्लीच्या दरबाराला शातंता व संरक्षि लाभले. नाचदर हा तैमूरिा मोठा 

िाहता व कौतुक करिारा होता. मोचहमावर असतानाही तैमूरिे आत्मिचरत्र तो आपल्याबरोबर नेहमी 
बाळगीत असे. अशा या तैमुरच्या घराण्यािा, वशंपरंपरागत, सरळ वारसा (Leneal) असलेल्या 
हहदुस्थानातील मुघल बादशाहीिा शवेट करण्यािी त्यािी इच्छा नव्हती. यामुळे हहदुस्थानातून परत 
आल्यावर या थोर पर्तशयन चवजेत्याने, महमदशहाशी मतै्रीिे संबंध ठेवले. स्वतःच्या कायकमग्न, घाईगदीच्या 
जीवनात आचि दूरदूरच्या देशावर केलेल्या अचतशय कष्टप्रद स्वाऱ्यांच्या गदीतही, चदल्लीच्या बादशहाला 
भेटी पाठचवण्यािे तो चवसरला नाही. अशा प्रकारे चडसेंबर १७४० मध्ये ११० ............. संपूिक ओझे भरून, 
खरबुजे (Melons), द्राके्ष व सफरिंदे, भेट म्हिून चदल्लीत आली होती, आचि मे १७४६ मध्ये बादशहासाठी 
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८१ इराकी घोडे आचि त्याचं्यािबरोबर दरबारातील प्रचसद्ध अमीर-उमरावासंाठीही आिखी अनेक घोडे, 
आचि येऊन पोहोिले होते. याला प्रचतभेट म्हिून महमदशहानेही चडसेंबर १७४० मध्ये, २५ लाख रुपये 
आचि जून १७४६ मध्ये ५१ आरोग्यसंपन्न तरुि हत्ती नाचदरशहाकडे पाठचवले. [आनंदराम १२१, १६८, ११५ 
आचि १७०] 

 
चदल्ली हजकल्यानंतरच्या काळात, नादीरने, पचिम व मध्य आचशयातील बहुतेक सवक देशात सतत 

स्वाऱ्या करून ते देश हादरून सोडले. या स्वाऱ्याचं्या काळात त्यािा स्वभाव जलदगतीने, अचधकाचधक 
वाईट होत गेला. तो भयंकर जुलमी राज्यकता बनला. बेपवाईने केलेले लहरी रक्तपात, क्रौयक आचि 
अनावर राग व वडेपट संशय यातून वारंवार झालेले उदे्रक, याति त्याला मौज वाटू लागली. त्याच्या 
जीवनामध्ये, गाढ चवषण्ितेिा छाया पसरली आचि आपले लोक व अचधकारी याचं्यावरील त्यािा चवर्श्ास 
नाहीसा होऊन तो त्याना कठोरपिे वागव ूलागला. ‘दाघेस्तान’ वरील त्याच्या मोचहमाना (१७४२ व १७४४) 
अपयश आले आचि त्याच्या अहजक्यत्वािा काळ संपुष्टात आला. यापढेु त्याच्या साम्राज्याच्या अनेक भागात 
बंडािंा स्फोट होऊन प्रत्येक चठकािी बंडखोरानी आपापल्या स्थाचनक हसहासनावर, हक्क सागंिारे उभे 
केले आचि तेथील, नादीरच्या अचधकाऱ्यानंा ठार केले. 

 
सतत िालचवलेल्या युद्धामुळे त्यािा खचजनाही चरता झाला आचि तो पुन्हा भरण्यासाठी त्याने आता 

जास्तीत जास्त कू्रर पद्धचत अवलंचबल्या. महसूल अचधकाऱ्यानी जास्तीत जास्त वसूल आिून द्यावा म्हिून 
त्यािंा इतका छळ करण्यात येऊ लागला की, त्यापकैी अनेकािंा त्यात शवेट झाला. सवक श्रीमंत प्रजा, 
जीचवताच्या भीतीच्या दडपिाखाली सतत राहू लागली. त्याच्या सचिवाने एके चठकािी मान्य केले आहे 
की..... ‘‘(यातून झालेल्या अनेक) अशा बंडामुळे झाली ती फक्त त्याच्या संतापाच्या उदे्रकातील जोर 
आचि क्रौयक यािंी वाढ..... यातून त्याच्या कृती आिखी जास्त जास्ति बेफाम व रानटी होत गेल्या.’’ 
अगदी थोडाही संशय आला की, मािसािे हातपाय तोडिे, त्याला आधंळे करिे व ठार मारिे असे होऊ 
लागले. इस्पाहानच्या बाहेरील मदैानावर, त्याने काही हहदू, मुसलमान आचि आमेचनयन याना चजवतं 
जाळलेही. जानेवारी १७४७ मध्ये आपल्या राजधानीतून तो खुरासानला जाण्यास चनघाला. तेव्हा ज्या ज्या 
प्रातंामधून तो गेला त्या त्या प्रातंात अनेक स्थाचनक उमराव व सामान्य प्रजा याना ठार करून, त्याने मानवी 
चशरािें बुरूज बाधंले. चनष्ठुर क्रौयाने प्रत्येक बंड तो दडपून टाकी पि लवकरि दुसरे नव ेबंड, दुसऱ्याि 
भागात उभे राही, थोडक्यात म्हिता येईल की,...... ‘‘नाचदरशहाच्या कारकीदीिे अखेरिे चदवस, त्याच्या 
प्रजेच्या दृष्टीने, शब्दातीत हालअपेष्टानी भरलेले चदवस होते.’’ [मुजचमल १०–४०; साइक्स]. 

 
या काळी पर्तशयामधील जनतेत सवांत जास्त प्रभावी घटक म्हिजे ‘चकचझल बाश’ (Qizilbashes) 

लोकािंा होता. (शब्दाथाने :- लाल डोक्यािे लोक-हे लोक लाल तुकी टोपी वापरीत-यावरून). दीघक 
काळ पर्तशयामध्ये स्थाचयक झालेल्या काही तुकी जमातीिे हे वशंज असून, पूवेकडील देशात, ते सवोत्कृष्ट 
सैचनक म्हिून प्रचसद्ध होते. असे हे चकचझलबाशी अनेक वळेी ‘‘राजा-चनमाते’’– King Makers –म्हिून 
वावरले–वागलेही. नादीरच्या अखेरीच्या काळात त्याच्या चवर्श्ासातून व कृपेतून हे लोक उतरले व त्यािंी 
जागा उझ्बेग व अफगाि सैचनकी नेत्यानी–कॅप्टन्सनी–घेतली. या उझबेग व अफगाि नेत्याचं्या मदतीने 
सवक महत्त्वाच्या चकचझलबाशी व्यक्तींिा नाश करण्याच्या योजनािंा, नादीरने चविार सुरू केला व लवकरि 
या नव्या भाडोत्री सेना नायकाचं्या चविाराने चकचझलबाशींच्या नाशािी एक योजना आखली. यानुसार दुसरे 
चदवशी सवक चकचझलबाशी पढुाऱ्याना आचि सेनानायकाना त्याच्यासमोर बोलावनू घ्यावयािे आचि तेथे 
त्यािंी कत्तल करावयािी अशी त्याने व्यवस्था केली. नंतर नेत्याचवना उघड्या पडलेल्या त्याचं्या सैचनकावंर 



 अनुक्रमणिका 

अिानक हल्ला करून त्यानंाही पूिकपिे धुळीला चमळवावयािे व त्यािंी सगळी मालमत्ता लुटण्यास अफगाि 
व उझबेग सैचनकाना मोकळीक द्यावयािी अशीही यात योजना होती. 

 
पि या कटािी बातमी बाहेर फुटली. राजवाड्याच्या संरक्षक दलािा प्रमुख व महमदखान कािार 

(Qachar) या दोघाचं्या नेतृत्वाखाली, चकचझलबाशी नेत्यानी, या कटाचवरुद्ध तातडीने कृती केली. 
आपल्यावर होिार असलेल्या आघाताआधीि त्याचवरुद्ध घाव घालण्यािे ठरवनू, कत्तलीसाठी ठरचवलेल्या 
चदवसाच्या आदल्या मध्यरात्रीि, ७० चकचझलबाशी नेते एकत्र येऊन, एकगटाने ते नाचदरच्या तंबूकडे 
चनघाले. पि या बलाढ्य राजाच्या भीतीमुळे, यापैकी ५७ चकचझलबाशींिे पाय लटपटले अचि ते गुपिूप 
बाजूला चनघनू गेले. १३ जिानंी मात्र नाचदरच्या तंबूत चशरून त्याला ठार केले. [मुजचमल १५–२०; 
जहाकंशा – Jahan Kasha–४६१]. 

 
§ ८ : अहमद अब्दालीचा उदय 

 
ही शोकास्न्तका, ९ जून १७४७ ला खुरासानच्या अचतशय दूरच्या ईशान्य कोपऱ्यात, कुिाननजीक 

घडली. नाचदरूशहाच्या मृत्यमुूळे, सत्ताके्षत्र व्यापण्यािा अहमदखानिा मागक मोकळा झाला. [अहमदशहािा एक 
पूवकज, चिचश्त पंथातील, (Chisht : Order) ख्वाजा अबु अहमद अब्दाल, यािा चशष्ट्य होता. या चशष्ट्याने, आपल्या भक्तीने, गुरुला इतके खूष केले 
की त्याने त्याला आचशवाद देऊन ‘अब्दाल’ असे सबंोचधले. ‘अब्दाल’ म्हिजे... ‘‘परमेर्श्राशी अचतशय चनकटिा सबंंध ठेवण्यासाठी सतत भजन 
पूजनात रमलेला (Close communoon with God) व यामळे पृर्थ्वीवरील पाशातून मुक्त झालेला मनुष्ट्य.’’ यावरून त्याच्या वंशात ‘अब्दाली’ हे 
नाव रूढ झाले होते. चवजेत्या अहमदशहाने ‘दुर-इ-दुरािी’ (Durr-i-Durani) म्हिजे ‘मोत्यामंधील प्रमख मोती’ हा चकताब धारि केला आचि पुढे 
यावरून त्याच्या घराण्यालाही ‘दुरािी’ असे म्हि ू लागले. [हुसेनशाही, ६] ] त्यािे पूवकज मूळिे चहरात भागातील रचहवाशी 
असून ते अफगािाचं्या सद्-झाई (Saddu-Zai) टोळीपकैी होते. त्यािा बाप व आजोबा लढायामंध्ये मारले 
गेल्यामुळे तरुि अहमद कंदाहरमधील ‘चघलझाइ’ (Ghilzai) घराण्याकडे आश्रयासाठी पळून गेला. पुढे 
१७३७ मध्ये नाचदरशहाने कंदाहार हजकल्यावर अहमदाला आपल्या नोकरीत स्वतःच्या चदमतीसाठी 
वैयस्क्तक नोकर (यसाव्वल-Yasawwal) म्हिून घेतले. या चवजेत्याने चघलझाई टोळीतील लोकानंा 
कंदाहारमधील त्याचं्या घरातून माझेन् दान आचि खुरासान भागात हलचवले आचि यािवळेी सवकि अब्दाली 
टोळीवाल्यानंा चहरात व खुरासान येथून कंदाहार चजल्यात हलचवले. अशा रीतीने, यापढेु कंदाहार, 
अब्दालींिा प्रदेश बनला. 

  
नादीरशहाच्या नोकरीत, अहमद अब्दालीने मोठा नावलौचकक कमाचवला आचि शहाच्या ‘अब्दाली’ 

सैन्य चवभागाच्या प्रमुख सेनापतीपदापयंत तो िढला. (या सैन्य चवभागात सुमारे ६००० सैचनक होते). 
नाचदर भर दरबारात म्हित असे.... ‘‘कायकक्षमता आचि िाचरत्र्य याचं्या बाबतीत इराि, तुराि आचि हहद 
यामध्ये मला अहमद अब्दालीच्या तोडीिा अन्य कोिीही आढळला नाही.’’ या संदभात एक मोठी 
मनोरंजक दंतकथा प्रिचलत आहे. एके चदवशी, आपल्या सोनेरी हसहासनावर बसून, नाचदरशहा मंद 
वाऱ्यात आराम करीत होता आचि त्याच्यासमोर आदरोचित अंतरावर अहमद उभा होता. तेव्हा नाचदर 
मोठ्याने म्हिाला, ‘‘अरे अहमद अब्दाली! पुढे ये.’’ अहमद पुढे आला पि नादीर पुन्हा म्हिाला... 
‘‘आिखी जास्त जवळ ये.’’ अहमद आिखी पुढे आल्यावर नादीरने त्याला साचंगतले,- ‘‘अरे अहमद, 
लक्षात ठेव की, माझ्यामागनू राज्यपद तुझ्याकडेि येईल. त्यावळेी, तू नाचदरच्या कुटंुचबयानंा पे्रमाने 
वागचवले पाचहजेस.’’ यावर दिकून, अहमदने लगेि उत्तर चदले : ‘‘मी आपला ‘बळी’ होऊ का! मला ठार 
करावयािी जर आपली इच्छा असेल तर मी येथे हजर आहेि. पि, महाराज आपि असे दुदैवी उद्गार 
काढावते असे काहीि कारि नाही.’’ नादीर पुन्हा म्हिाला, ‘‘मला खात्री आहे की, तू बादशहा होिारि. 
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तशा पदाला गेल्यावर मात्र, नादीरच्या वशंजाना िागंले वागीव.’’ या दंतकथेला इचतहासकार हुसेन यानी 
पुस्ती जोडली आहे की, अहमदशहा सत्ताधारी झाल्यावर, आपल्या जुन्या धन्याने केलेल्या कळकळीच्या 
चवनंतीिी आठवि त्याने नेहमीि ठेवली आचि नाचदरिा नातू व वारस शाहरुख चमझा याला मदत केली. 
[ताचरख-इ-अहमदशाही (TAH 3b) ३ब मध्ये एका चठकािी समासात (मार्तजन) एक पूरक नोंद आहे ती अशी : ‘‘हा अहमद प्रथम नाचदरशहािा 
हुक्का साभंाळिारा खाजगी नोकर होता. चदल्लीच्या चदवाि-इ-आममध्ये नाचदरशहा रहात असताना एक हा अहमद या चदवाि-इ-आमच्या 
जवळच्याि जाळीदार दरवाजाबाहेर बसला होता. अशावेळी चनजाम-उल-्मुल्क असफ्जाहाने त्याच्याकडे पाचहले. एखाद्या व्यक्तीिा िेहरा पाहून 
त्यािे भचवष्ट्य समजण्यािी कला चनजामाला माहीत होती. तेथे बसलेल्या अहमदाच्या िेहऱ्याकडे पाचहल्यावर, तो पुढे बादशहा होईल असे भचवष्ट्य 
त्याने वतकचवले. भचवष्ट्य सागंण्यािे चनजामािे सामर्थ्यक, नाचदरशहाला माहीत असल्याने, चनजामाने वतकचवलेल्या या भचयष्ट्यािी बातमी त्याला 
कळल्यावर, त्याने आपल्या कट्यारीने अहमदािे दोन्ही कान कापले आचि तो म्हिाला.... ‘‘तू जेव्हा बादशहा होशील तेव्हा या कापलेल्या 
कानामुळे लोकाना माझी आठवि होईल.’’!!!] [हुसेनशाही १४–१५]. 

 
मध्यरात्रीला नाचदरिा खून केल्यानंतर, या खुनािी बातमी बाकीच्या सैन्यापासून सकाळपयंत गुप्त 

ठेवण्यािी योजना या चकचझलबाश कटवाल्यानी आखली. या मागे त्यािंा असा हेतू होता की, नाचदरच्या 
मजीतल्या अफगाि सैन्यावर सकाळी अिानक हल्ला करून त्यानंा चिरडून टाकाव,े त्यािंी छाविी लुटावी 
आचि नंतर मृत बादशहािी सवक मालमत्ता, अन्य कोिास वाटेकरी न होऊ देता आपिि बळकवावी. पि 
नाचदरच्या खुनाइतके मोठे गौप्य राखिे शक्य झाले नाही. उजाडण्याआधीि अहमदाला ही बातमी कळली 
आचि राचहलेली सवक रात्र, स्वतःच्या संरक्षिासाठी सज्ज राहून त्याने जागरुकतेने काढली. नंतर लढाईच्या 
दृष्टीने सैन्यािी संपूिक रिना करून त्याने नादीरच्या तंबकूडे कि केले. तेथे काहीही तारतम्य न राखता, 
सरसकट लुटालूट करण्यात गंुतलेले चकचझलबाश सैचनक व त्याचं्या छाविीच्या मागोमाग जािारे लोक 
त्याला आढळले. अहमदाबरोबरिी अफागि आचि उझबके पथकेही (Uzbek), तात्काळ या लुटालुटीच्या 
उद्योगात सामील झाली आचि.... ‘‘उजाडल्यापासून िार तासाचं्या आताि नाचदरशहािे तंब ू आचि 
मालमत्ता यािंा मागमूसूही त्या चठकािी राचहला नाही. सगळेि चजकडे चतकडे पळचवले होते, नाहीसे झाले 
होते.’’ [मुजचमल २०–२१, जहाकंशा ४६१]. 

 
अफगाि सैचनकानंी, आपला पुरस्कता त्राता मृत झाला असून, आपि स्वतः परक्या देशात चवरोधी 

प्रचतस्पध्याकडून घेरले गेलो आहोत हे जेव्हा पाचहले तेव्हा चकचझलबाशींच्या हल्ल्यापासून स्वतःिे रक्षि 
करण्यासाठी आपल्या गटािी आटोपशीर रिना करून त्यानंी एकजूटीने कुिानहून झपाट्याने कूि केले, 
असे कूि सतत केल्यावर चतसऱ्या चदवसािे अखेरी थाबंून त्यानी, चविारचवचनमयासाठी सभा भरचवली. 
यावळेी त्यािें सेनाप्रमुख आपापसात बोल लागले की.... ‘‘आपल्या देशाकडे जाण्यासाठी लागिाऱ्या 
दूरच्या प्रवासासाठी, ज्यािी आज्ञा सवांनाि मानावी लागेल अशा एखाद्या नेत्यािी आपल्याला गरज आहे. 
अशा प्रकारिा सवकश्रेष्ठ नेता असल्याचशवाय, आपली सवक बायका-मुले व नोकर याना घेऊन, पर्तशयन 
लोकाचं्या चवरोधाला तोंड देत देत, कंदाहरला पोहोििे आपल्याला अवघड, नव्हे अशक्यि होईल. तेव्हा 
काहीही झाले तरी आपल्या सवक शस्क्तचनशी, अशा नेत्यािी आज्ञा आपि पाळलीि पाचहजे.’’ अखेर सवकि 
अब्दालीनी हा दृचष्टकोन मान्य करून, अहमद याला आपला असा प्रमुख नायक-सेनानी- म्हिून चनवडले, 
आचि अहमदशहा म्हिून त्यािा जयजयकार केला. [मुजीचमल ७४]. 

 
या नव्या शहाने दैवी आचशवादही चमळचवले. नाचदरिा खून होण्याआधी तीन चदवस, शहा महमद 

साचबर [शहा साचबर (Sabir) हा काबूलिा सुप्रचसद्ध अर्श्वैद्य (Farrier–नालबंद) उस्ता हलालखोर (Usta Halalkhor) यािा नातू होय. 
तुरािी, त्यािी दरवेशी म्हिून भक्ती करीत. [चसयार (३) १६] ] नावािा एक लाहोरिा दरवशेी अहमदाला रस्त्यात भेटला 
होता. त्याने अहमदाजवळ, अशी भचवष्ट्यवािी वतकचवली होती की, ‘‘तुझ्या कपाळावर मला राजचिन्हे चदसत 
आहेत.’’ यानंतर या साधूने एक िमत्कार करून आपल्या दैवी सामर्थ्यािी प्रिीतही दाखचवली होती. 
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नादीरच्या मृत्यनंूतर पळ काढीत असताना या साधूला आपल्या बरोबर घेण्यास अहमद चवसरला नव्हता. 
पचहल्या मुक्कामािे वळेी, या दरवशेाने, अहमदाला स्वतः राजा होण्यािा आग्रह केला. पि असे करण्यास 
आपि यावळेी असमथक आहोत आचि शाही इतमामास साजेल अशा थाटासाठी जरूर त्या वस्तुही 
आपल्याजवळ नाहीत अशी सबब अहमद सागं ूलागला. पि अशा रीतीने त्या साधूला स्वस्थ बसचविे शक्य 
नव्हते. त्याने मातीिा एक लहानसा ढीग केला. अहमदािा हात धरून त्याला त्या चढगावर बसवीत तो 
म्हिाला... ‘‘हे तुझे हसहासन.’’ नंतर बालीिे काही कोंब त्याच्या मस्तकावर पसरून त्याने जाहीर केले 
की, ‘‘हे कोंब म्हिजे त्याच्या मस्तकावरील रत्नजचडत तुराि होत...’’ आचि नंतर त्याला ‘‘दुराचि 
पादशहा’’ (Durrani Padshah) म्हिजे ‘‘पादशहाचं्या मधील एक मोतीि’’ असा चकताब चदला. 

 
[हुसेनशाही १७–१८, २०; बयान २२५; मुजचमल ७४]. (पृष्ठ ११७ वरील टीप पहा.) 
 

§ ९ : अहमद अब्दाली कां दाहार आणि काबूल घेतो 
 
कंदाहारला पोहोिल्यावर अहमदशहाने नाचदरशहाच्या मृत्यूिी बातमी जाहीर केली. पर्तशयन 

राजाने, कंदाहारच्या चकल्ल्यात आपला गव्हनकर म्हिून, एका चघलझाई (Ghilzai) अफगािाला ठेवले 
होते. त्याने अहमदशहाला चवर्श्ासघाताने ठार मारण्यािा कट केला. पि आपल्यावर असा आघात केला 
जाईल अशी अब्दालीने अपेक्षा केली होतीि. तेव्हा त्याने प्रमुख कटवाल्यानंा ठार करून कंदाहारिा ताबा 
घेतला आचि तेथे आपि हसहासनारुढ झाल्यािा समारंभ मोठ्या डामडौलाने साजरा केला व आपल्या 
नावािी नािीही पाडली. 

 
[मुजचमल ७५; चसयार (३) १६.] 
 
आता अहमद अब्दालीच्या चनशािाभोवती अफगाि जमातीिे लोक जमा झाले ते पूवी ज्याप्रमािे 

गझनीच्या सुलतान महमुदाने अफगािाना, लुटालुटीच्या मागाने यशस्वीपिे नेले होते त्यािप्रमािे आताही 
आपिाला पुन्हा तशाि मागाने नेिारा आपला राष्ट्रीय नेता चमळेल या आशनेे. यावळेी पंजाब आचि 
अफगाचिस्तानात, नादीरच्या सैन्यातील अनेक तुकड्या चवखुरलेल्या होत्या, त्यानंा आता तकीखान 
(Taqikhan Shirazi) चशराझीने (बेगलर-बेगी) एकत्र जमचवले आचि अब्दालीच्या िाकरीत दाखल 
होण्यासाठी त्यािंी मने वळचवली. अशा प्रकारानी लवकरि ४०,०००, काटक लढवययािंा मेळावा 
अहमदशहाच्या हाताखाली जमा झाला. (यापैकी अल्पसंख्यि फक्त, चकचझलवाशी जमातीिे होते.) नंतर 
या सैचनकािंा नेहमीिा खिक भागचवण्यासाठी, जरूर तो पैसा चमळचवण्याकडे अहमदाने आपली दृष्टी 
वळचवली आचि लवकरि असा पैसा चमळचवलाही. 

 
नंतर कंदाहारच्या कारभारािी व्यवस्था करून, त्याने, अब्दाली जमातीच्या सवक लोकाकंडून 

चनष्ठेच्या शपथा घेवचवल्या. इतके झाल्यावर अफगाचिस्तानातील चनरचनराळे प्रातं, नादीरच्या 
अचधकाऱ्याकडून हजकून घेण्यासाठी तो बाहेर पडला. प्रथम त्याने, थोड्याशा लढ्यानंतर, गझनीिा ताबा 
चमळचवला आचि तेथे आपला गव्हनकर नेमला. १७३९ च्या तहाने अफगाचिस्तान, नाचदरशहाच्या, म्हिजेि 
पर्तशयाच्या साम्राज्याच्या, स्वाधीन करण्यात आला होता. त्यावळेी नाचसरखान नावाच्या, चदल्ली 
साम्राज्याच्या एका वशंपरंपरागत नोकराला, नादीरने आपल्यावतीने, अफगाचिस्तानिा गव्हनकर म्हिून 
काम करण्यास भाग पाडले होते. पुढे काबूल, पेशावर व हसध या प्रातंािा साठलेला महसूल आिनू 
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देण्यासाठी नादीरने, नाचसरखानाला बोलाचवले. यानुसार साठलेला महसूल देण्यासाठी, काबूल सोडून 
खुरासानकडे जाण्यासाठी, मे १७४७ मध्ये नाचसरखान चनघाला. साठलेला हा महसूल ३० लाख रुपयािंा 
होता. कंदाहारच्या आसपास तो पोहोिला त्या आधीि नादीरच्या खुनािी वाता चजकडे चतकडे पसरली 
होती. तेव्हा आसमंतातील काही टोळ्याचं्या नेत्यानी हा सवक खचजना लुटून त्यािी आपापसात वाटिी 
करून घेतली. पि नंतर लवकरि अहमद तेथे येऊन पोहोिला व त्याने टोळीवाल्याचं्या या पुढाऱ्यानंा कैद 
करून लुबाडलेला सवक पैसा परत देण्यास भाग पाडले. 

 
यानंतर अब्दालीने, नाचसरखानाला, आपल्यावतीने गव्हनकर म्हिून काम करण्यास काबलूला परत 

पाठचवले. पि नासीरिे मन अशाप्रकारे नोकरी करण्याचवरुद्ध होते. यासाठी चदल्लीशी संपकक  ठेवण्यास 
अचधक जवळ अशा पेशावरला (हे त्यािे चहवाळी मुख्य ठािे होते.) जाण्यासाठी त्याने काबलू सोडले. 
यानंतर अब्दालीने उत्तरेला काबलूकडे पुढे िाल केली. यावळेी काबूलमधील नासीरिा प्रचतचनधी–डेप्युटी 
गव्हनकर–शहर सोडून आधीि पळून गेला असल्यामुळे काहीही चवरोध न होता अब्दालीने काबलूिा ताबा 
घेतला. 

 
हसहासनावर आल्यापासून, अहमदशहा अब्दाली, देशातील चठकचठकािच्या अफगाि टोळ्याना, 

आपल्याला येऊन चमळण्यासाठी, आचि त्याचं्या जमातीिे गेलेले सावकभौमत्व आचि साम्राज्य परत 
चमळचवण्यासाठी, मदत करण्यास या, असे आवाहन वारंवार करीति होता. लष्ट्करी नेतृत्वािे आचि राष्ट्रीय 
नेत्यािे जन्मजात गुि असलेल्या अब्दालीच्या, या हाकेला, प्रचतसाद देऊन, अफगाि टोळ्यािें प्रमुख, 
अशा मोह घालण्यासारख्या लुटालुटीच्या संधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी, त्याच्या चनशािाखाली गोळा 
झाले. नंतर अहमदीने काबलू येथूनि एक आघाडीिी तुकडी पेशावर ताब्यात घेण्यासाठी आचि पुढे. हसधू 
नदीवरील अटकपयंतिा मुलूख लुटण्यासाठी पाठचवली. स्वारी करून येिारे हे सैन्य जवळ येऊन 
पोहोिले आहे ही बातमी चमळाल्याबरोबर, नाचसरखानाने पेशावर मोकळे केले, नदी ओलाडंली आचि 
अचलकडे येऊन ‘िाि हजाराच्या’ (Chach Hajara) भागात आश्रय घेतला. पि अहमदािा सरसेनापती 
सरदार-इ-जहान (Sardar-i-Jahan) याच्या हाताखालली दुसऱ्या एका अफगाि सैन्याने, त्याला याही 
भागातून बाहेर हाकून चदले. तेव्हा आपली सवक मालमत्ता लुटीसाठी मोकळी टाकून, तो लाहोरला पळून 
गेला. (नोव्हेंबर). 

 
आता अब्दालीने पेशावरमध्ये स्वतःिा कारभार प्रस्थाचपत केला. त्याच्या पाठीशी यावळेी 

अफगाचिस्तानिे मनुष्ट्यबळ उभे असून पुढे हहदुस्तानच्या वाटेवर त्याच्या मागात कोिताही भौगोचलक 
(Physical) अडथळा नव्हता. यामुळे हहदुस्थानवर स्वारी करण्याला चनघण्यासाठी एक सोयीिे चठकाि 
म्हिून त्याला पेशावर शहरािा उपयोग झाला. थोड्याि वळेात खैबर भागातील अफगािही त्याच्या भोवती 
झपाट्याने जमा झाले आचि हहदुस्तानावरील स्वारीिी योजना तयार करण्यात आली. 

 
[आनंद ३००–३०२, चसयार (३) १६–१७; बयान २२४] 
 

§ १० : अब्दालीची पांजाबवर स्वारी आणि लाहोरचा पाडाव 
 
अशा घटना काबलू-पेशावरकडे घडत असतानाि, अब्दाली पेशावरकडे िालून येत असल्यािी 

बातमी हयातुल्लाला चमळाली. (भा. पहा § ६) आचि त्याबरोबर तो लाहोरमधून बाहेर पडला. नंतर त्याने 
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रावी नदीच्या काठावर खंदक तयार करून तेथे आपले ठािे ठेवले आचि तेथून, आपल्याला मदत पाठवा 
अशी कळकळीिी चवनंती बादशहाकडे केली पि ही मदत कधीि आली नाही. 

 
१७४७ च्या मध्यािे सुमारास अहमद अब्दालीने पेशावर सोडले आचि नावाचं्या पुलाच्या सहाययाने 

हसधुनदी ओलाडंली. नतर झीलम (Jhilam) आचि चिनाब याही नद्या याि पद्धतीने ओलाडूंन, ८ जानेवारी 
१७४८ला तो लाहोरजवळ येऊन पोहोिला. येताना त्याच्या मागावरील. त्याच्या हालिालींिी व कृतींिी 
चनशािी, त्याने लुटलेल्या व जळत राचहलेल्या खेड्याचं्या रागेंने मागे ठेचवली होती. त्याच्याबरोबर १२००० 
चनवडक घोडेस्वार होते. त्यािंा महत्त्वािा भाग अहमदाच्या स्वतःच्याि टोळीवाल्यापंकैी ६००० एकचनष्ठ व 
कसलेल्या घोडेस्वारािंा असून हे घोडेस्वार पर्तशयापासूनि त्याच्याबरोबर आलेले होते. या घोडदळाचशवाय 
सरहद्दीवरील आिखी काही साहसी अफगाि पायदळ सैचनकही, हहदुस्थानिा समृद्ध मदैानी मुलुख 
लुटायला चमळेल या आशनेे त्याला येऊन चमळाले. यामुळे स्वारी करून येिारे त्यािे सैन्य, बहुधा १८००० 
पयंत वाढले असाव.े पि त्याचं्याजवळ तोफखाना मात्र मुळीि नव्हता. 

 
अब्दालीिा धमकगुरू बाबा साचबर हा एकटाि लाहोर शहरात चशरला यावळेी त्यािा जाहीर उदे्दश, 

त्या शहरात रहात असलेल्या आपल्या आईला भेटण्यािा व तेथील स्थाचनक सतंाच्या कबरीिी यात्रा 
करण्यािा असा जरी असला तरी त्याच्या भेटीिे खरे कारि, आपल्याला येऊन चमळण्याबद्दल अब्दालीिे 
चनमंत्रि हयातुल्लाला पोहोिचविे हे होते. जादूगार असल्याबद्दल त्यािी कीर्तत आधीि लाहोरात पसरली 
होतीि. नादीरच्या मृत्यनंूतर लगेि, साचबरच्या जादूमंत्रामुळे, तंब ू आचि घोडे यािंी रूपे असलेल्या 
खेळण्यािें रूपातंर, अहमदाच्या बाजूच्या खऱ्याखुऱ्या घोडदळात आचि युद्धसामग्रीत कसे झाले होते, 
याबद्दल लोक आपापसात बोलत होतेि. आता तर बातमी पसरली की, आपल्या जादू-मंत्राने मुघलािंा 
तोफखाना चनबकल व चनरुपयोगी करण्यासाठीि या वळेी तो आला आहे. तेव्हा अशासारख्या प्रबळ शत्रूला 
चनसटून जाऊ देिे, कसे िालेल? हयातुल्लाच्या हुकमावरून त्याला ताबडतोब पकडण्यात आले. दुसऱ्या 
चदवशी एका दुययम अचधकाऱ्याने, हयातला माचहतीही न देता, त्याला ठार केले. 

 
[बयान २२५, चसयार (३) १७–१८, आनंद ३२५] 
 
या घटनेनंतर हयातुल्लाबरोबर सामोपिाराने घेण्यािा चविार, अब्दाली करिे शक्य नव्हते. १० 

जानेवारीला, त्याच्या सैचनकानी एकामागून एक अशा रीतीने, रावी नदी ओलाडंली आचि ते शहराबाहेर 
पूवेला िार मलैावरील शालमार (Shalmar) बागेजवळ पोहोिले. दुसऱ्या चदवशी हे सैचनक शहा बलाचदल 
(Baladil) मदैान आचि शहा हुसेनिा आश्रम या चठकािी मोठया संख्येने जमले. यावळेी हयातुल्लाच्या 
संरक्षक सैन्याच्या आघाडीिी दोन ठािी होती – एक, हजरत इशानिा छोटा चकल्ला, (Hazrat Ishan), हे 
ठािे हयातुल्लाच्या बक्षीच्या ताब्यात होते. दुसरे-शहाबलाचदलच्या आश्रमाजवळि (पर्तवझाबाद उपनगरात) 
[बेगमपुऱ्याच्या पचिमेस जवळि, हजरत इशान, या, जहागंीरने सन्मान केलेल्या साधूिी कबर असून ती शहाबाग रस्त्याच्या उत्तरेस लाहोर 
शहरापासून २ मैलावंर आहे. जुन्या लाहोर शहराच्या पूवेकडील मैदानी भागात दोघामध्ये हे युद्ध झाले. या भागाि विकन, लाहोर चजल्हा गॅझेचटयर 
(आवृत्ती १८८३) पृ. १४९ मध्ये केले आहे ते असे.... ‘‘शहराच्या तटापासून ते शालमार चमआनचमर आचि इिरा (Ichra) पयंत, म्हिजे तीन ते िार 
मैल चत्रज्येच्या (Radius) वतुकळाकृती भागात जचमनीवर, सगळीकडे पडझडीिे अवशषे आचि किरा पसरलेला असून अधून मधून, पडत असलेल्या 
मशीदी, कबरी, कमानींिे दरवाजे आचि मोठमोठे चढगारे पडलेले आहेत.’’] खंदकात, बंचदस्त जागेत असून ते चमझा अस्मतुल्ला 
आचि लचिन बेग याचं्या हुकमतीखाली होते. दोन्ही ठाण्यातील या दोन संरक्षक चवभागात चमळून १६००० 
सैचनक होते, ते आता शत्रूला तोंड देण्यासाठी बाहेर मदैानावर आले. या मुघल सैन्यावर हल्ला करण्यासाठी 
अफगािीनी एक वगेळीि पद्धत वापरली. ते एकावळेी फक्त १००० बंदुकधारी घोडेस्वार पाठवीत. हे पथक 
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मुघलाचं्या आघाडीपयंत दौड करीत जाऊन, आपल्याजवळील बंदुकाचं्या फैरी झाडे आचि चततक्याि 
झपाट्याने मागे दौड करून मुघल बंदुकाचं्या टप्प्याबाहेर येत असे. अशा प्रकारे संध्याकाळपयंत लढाईिी 
धुमिक्री िालू राचहली पि कोित्याही पक्षाला आपल्या मूळ चठकािापासून पुढे सरकता आले नाही. शवेटी 
सूयास्तािे सुमारास, या चदवसापुरती लढाई संपलेली आहे असे वाटून मुघली सैन्याने आपल्या खंदकाकडे 
परतण्यास सुरवात केली. अशा परतण्याच्या वळेी ते, ज्या चनष्ट्काळजीपिाने सामान्यतः परतत तसेि 
यावळेीही परत येऊ लागले. इतक्यात अफगाि घोडेस्वारानी त्याचं्यावर अकस्मात हल्ला करून, ते, 
अचतशय वगेाने तुटून पडले. यावळेी त्यानी आपल्या बंदुकातून इतक्या तीव्र व अिूक फैरी झाडल्या की, या 
एकूि प्रकारामुळे शाही सैन्य िकीत होऊन त्यािा पूिक पराभव झाला व आवरता येिार नाही असे सैरावैरा 
पळत ते रिागंि सोडन गेले. या मुघल सैन्यािा बक्षी (पे-मास्टर) व त्याच्या बरोबरिे अन्य सेनाचधकारी 
यानी, आपल्या सैन्याला सुरचक्षत जागातून वा खंदकातून पुन्हा एकचत्रत करण्यािा प्रयत्न करण्याएवजी 
स्वतःि शहराच्या तटबंदीच्या आत आश्रयासाठी, ताबडतोब पळ काढला. त्याचं्यापकैी अचदनाबेग हा मात्र 
एकटाि आपल्या तुकडीसह, शहराबाहेर रात्रीच्या पचहल्या प्रहरात उभा राचहला. चवजयाने बेहोष झालेले 
अफगाि पुढे येण्यािा प्रयत्न करीत होते आचि त्याना हजरत इशान बक्षी अचधक जवळ येता येऊ नये 
म्हिून अचदनाबेग आपल्या तोफािंा, त्याचं्यावर मारा करीत होता. नंतर आपला धनी हयात, याच्याकडे 
परत येऊन त्याने एकूि पचरस्स्थतीिी माचहती त्याला चदली. आता आपल्याला लाहोर राखता येिार नाही 
असे चदसून आल्याने, हयातुल्लाने मध्यरात्रीला शहरापासून दूर पळ काढला. [(चसयारा १८ नुसार) हा पराभव 
अचदनाबेग चनस्ष्ट्क्रय बसल्यामुळे झाला. अफगािानंा खंदकामधून घालवनू देण्यािे प्रयत्न बक्षी करीत असताना त्याला अचदनाबेगने मदत केली 
नाही. इतकेि नव्हे तर चदवसािा स्वच्छ प्रकाश असतानाि त्याने शहरात चभते्रपिाने माघार घेतली. (TAH) त. इ-अ. ४ ब मध्ये मात्र या सबंंध 
लढाईिाि भाग गाळला असून याबाबत एवढाि उल्लखे आहे की, हयातुल्लाने कसूरिा (Qasur) जुम्लाखान अफगाि याच्या हाताखाली सैन्य 
देऊन त्याला येिाऱ्या अब्दालीचवरुद्ध पाठचवला. पि शत्रूला, चवरोध करण्याऐवजी, तो त्यालाि जाऊन चमळाला. तेव्हा हयातुल्लाला लढाई देिे 
अशक्य होऊन तो पळाला. मी (ज. सरकार) येथे लाहोरच्याि रहािाऱ्या आनंदरामाने चदलेली हकीगत स्वीकारली आहे. 

 
अब्दाली पुढे सरहहदकडे कूि करून चनघाला तेव्हा त्याने याि जुम्लाखानाला लाहोरमध्ये आपला गव्हनकर म्हिून मागे ठेवले. (आनंद, 

३३२).] स्वतःिा बिावा कसा करता येईल यािाि फक्त चविार करिाऱ्या त्याच्या अचधकाऱ्यानी आचि 
सैचनकानीही त्यािेि अनुकरि केले. 

 
अशा रीतीने पंजाबिी ही समदृ्ध राजधानी संरक्षिचवरचहत संपूिकपिे उघडी पडली. यावळेी, पूवीिा 

गव्हनकर मृत झकोचरयाखान याच्या चवर्श्ासातले, चमरमुमान व इतर काही अचधकारी, हयातुल्लाखानाने या 
राजधानीति बंचदवासात ठेवलेले होते. ते दुसऱ्या चदवशी सकाळी (१२ जानेवारी रोजी) शहरासाठी दयेिी 
यािना करण्याला अब्दालीच्या तंबूकडे गेले. तेव्हा, ३० लाख रुपये खंडिी देण्याच्या अटीवर, लुटीच्या 
आपत्तीतून शहराला मुक्त करण्यास चवजयी अफगािाने–अब्दालीने–मान्यता चदली आचि आचि आपल्या 
सैचनकाना शहरात जाण्यापासून माघारी चफरचवण्यासाठी आपले प्रमुख अचधकारी पाठचवले. तरीही 
शहरातील सवक शासनि कोलमडले असल्याने बरीि लुटालूट झाली–हे अटळि होते—. 

 
लाहोर हजकल्यामुळे अहमदािे सामर्थ्यक दुपटीपेक्षाही जास्ति वाढले. शहराबाबत खंडिीपोटी 

चमळालेली रक्कम (तात्काळ रोख २२ लक्ष रुपये चमळाले होते) व पळून गेलेला गव्हनकर व त्यािे कुटंुबीय 
यािंी मालमत्ता याचं्या रूपाने फार मोठी संपत्ती त्याला चमळाली. इतकेि नव्हे तर चकल्ल्यात असलेला 
सवकच्या सवक शाही तोफखाना आचि लष्ट्करी सामुग्री, त्याच्या ताब्यात आल्यामुळे त्याला आपले सैन्य आता 
सुसज्ज करता आले. असा तोफखाना व अशी सामुग्री यासारखे त्याने पेशावर येथून येताना बरोबर आिले 
नव्हते. याखेरीज लाहोर शहरात व आसमतंात जे घोडे व ऊंट त्याला आढळले तेही सवक त्याने ताब्यात 
घेतले आचि आपल्या अफगाि पायदळ सैचनकानंा घोडे पुरचवले व आपल्या, ‘‘कड्यातील चफरक्या बंदुका’’ 
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ऊंटावर िढचवल्या. अशा प्रकारे, त्याने, सहज हालिाली करू शकिाऱ्या आपल्या आिलेल्या सैन्य 
चवभागात आिखी ५–६ हजार किखर सैचनकािंी भर घालून चशवाय त्याना सहज व जलद नेता 
येण्यासारख्या बऱ्याि हलक्या तोफाचंनशी सुसज्ज केले. 

 
अशा प्रकारे आपल्या सैन्यािी तयारी पूिक केल्यावर, आपि आता चदल्लीच्या, चनयचमत, खड्या 

सैन्याला (Regular Army) बरोबरीच्या नात्याने तोंड देऊ शकू असा आत्मचवर्श्ास त्याला वाटू लागला, 
आचि त्याने १२००० सुसज्ज सैन्य बरोबर घेऊन, १९ फेिुवारी रोजी, चदल्लीच्या रस्त्याला लागण्यासाठी 
पूवेकडे, सरहहदच्या रोखाने, लाहोर येथून कूि केले. चनघताना तेथे, मागे त्याने आपला गव्हनकर ठेवला. 
[आनंद ३१२, ३२५–३३२; बयान २२७; चसयार (३) १७–१८; हुसेनशाही २६.] 

 
§ ११ : णदल्ली दरबारातील शैणथल्य आणि सांदेह 

 
अशा प्रकारे हे भयानक संकट पुढे येत असताना, इकडे चदल्लीिे शाही सरकार काय करीत होते ते 

आता पाहू. येत असलेल्या स्वारीबद्दल अनेक भयसूिक सूिना आधीि बादशहाकडे आल्या होत्या, पि 
सबंध दरबारावर एक प्रकारिी भरुळ पडली असून नादीरच्या स्वारीत भोगाव े लागलेले नुकसान आचि 
सहन करावी लागलेली मानखंडना यािंी आठवि ताजी असूनही, बादशहाच्या एकाही अचधकाऱ्याच्या 
मनात, आताच्या पचरस्स्थतीत जरूर असलेल्या तरतुदींिी आचि स्वतःच्या कतकव्यािी जािीव चनमाि 
झाली. नाही. पर्तशअन जेता नादीर, यािे सकंट आले असता चदल्ली दरबाराच्या उपाययोजनेबाबत, 
सल्लामसलतीतील उलटसुलट चविार वा चवरोध, चदरंगाई आचि अचनचितता या गोष्टी चदसून आल्या होत्या. 
आताही त्या जास्ति लाचजरवाण्या रीतीने, आपला प्रभाव दाखव ूलागल्या. 

 
१ सप्टेंबर १७४७, इतक्या लवकर, अचमरबेगकडून (काबलू येथील नाचसरखानािा प्रचतचनधी. भा. 

पहा, § ९ प. ३, ४) महमदशहाला अब्दालीने १५ जुलई १७४७ ला काढलेल्या एका जाहीरनाम्यािी प्रत 
चमळाली होती. या जाहीरनाम्यानुसार महमदहाचशम आचफ्रडी याला पेशावर भागातील सवक आचफ्रडी 
टोळीवाल्यािंा नायक (‘‘माचलक आचि शुभ्र दाढीवाला’’... भा. जेष्ठ प्रमुख) म्हिून अब्दालीने नेमले होते. 
(आनंदराम २९८). यानंतर पुढे नोव्हेंबर मध्यािे सुमारास अब्दालीने काबलू घेतल्यािा आचि त्याच्या 
सैन्यािी एक तुकडी अटकजवळ, सवक चजल्याति छळ व लुटालूट करीत असलेली चदसल्यािा अहवाल, 
महमदशहाकडे आला होता. त्या पोठापाठ आिखीही वाता आली होती की, या स्वारी करून येिाऱ्याने 
पेशावरही घेतले असून तेथून, नाचसरखान लाहोरला पळून आला आहे. 

 
हयातुल्लाने लाहोरिी सत्ता बळजबरीने आपल्या हाती घेतल्यामुळे (भा. पहा §६, मािक १७४७) 

लाहोरमध्ये चनमाि झालेल्या पचरस्स्थतीने, चदल्लीच्या दरबारास अचतशय मोठ्या गोंधळात टाकले. 
बळजबरीने सत्ता हाती घेिाऱ्या हयातुल्लाच्या हातात, कायदेशीरपिे नेमिूक असलेला डेप्युटी गव्हनकर 
याचहयाखान हा सापडलेला असून, तो तर वजीरािा जावई होता. [यावेळी चदल्लीिा वजीर हाि लाहोरिा कायदेशीरपिे, 
नेमलेला गव्हनकर असून झकेचरयािा मुलगा याचहयाखान याला त्यािा डेप्युटी म्हिून मान्यता चदलेली होती. प्रत्यक्षात लाहोरला डे. गव्हनकरि रहात 
असून तोि सवक कारभार करीत असे. पहा §५.] जबरदस्तीने सत्ता बळकाविाऱ्या हयातला हुसकून लावण्यासाठी सैन्य 
पाठचवले तर तो चिडून आपल्या हातातील महत्त्वािा कैदी म्हिजे याचहया, याला मारून टाकण्याच्या संभव 
होता. अशा पचरस्स्थतीत वचजराच्या सल्ल्यानुसार बादशहाने हयातशी प्रसंग पाहून वागण्यािा पचवत्रा 
घेतला आचि त्याला गोडीगुलाबीिेि संदेश पाठचवले. इतकेि नव्हे तर याि बंडखोराने स्वतःला सुभेदारी 
चमळावी अशी चवनंती करण्यास पाठचवलेल्या प्रचतचनधीशी दीघक व लाबंत िालचवलेल्या वाटाघाटीिे 
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गुऱ्हाळही सुरू ठेवले. ही पचरस्स्थती जास्ति आिीबािीिी बनली ती अब्दालीने कंदाहार आचि काबलू 
हजकल्यामुळे. अब्दालीने हहदुस्थानवर स्वारी केली आचि त्यािवळेी जर हयातुल्लाला चदल्लीच्या 
दरबारातील वातावरि आपल्याला प्रचतकूल असल्यािे अगदी लहानसेही चिन्ह चदसले तरी तो लगेि 
स्वारी करून येिाऱ्या शत्रूच्याि बाजूला लोटला जाईल अशी भीती चनमाि झाली. तेव्हा या संकटाला 
धैयाने तोंड देऊन, लाहोरच्या बंडखोराला ताबडतोब चिरडून टाकण्याऐवजी प्रत्यक्षात काहीही कृती न 
करता, अचनर्तित ििा करीत बसण्यामध्ये आचि घडेल ते घडू दे, आपि पहात रहाव े अशा धोरिाति 
अचधक शहािपि आहे असे चदल्ली सरकारला वाटले. 

 
आक्रमकानी पेशावर घेतले असून त्यािंी आघाडीिी पथके अटकजवळ चदसू लागली आहेत 

(नोव्हेंबरिा प्रारंभ) असे कळल्यावरही, लाहोरला उत्पन्न झालेल्या धोक्यािे गाचंभयक बादशहाच्या लक्षात 
आले नाही. २३ नोव्हेंबरलाि आपल्या तंबूिा आघाडीिा संि, पंजाबच्या रस्त्यावर एका चदवसाच्या 
मुक्कामाएवढ्या, अंतरावर पुढे त्याने पाठचवला होता हे खरे पि प्रत्यक्ष राजधानीतून चनघण्यािी तारीख मात्र 
यानंतर पूिक तीन आठवडे इतक्या दूरिी (१४ चडसेंबर) ठरचवली. हल्ला करून येिारे अफगाि अटकहून 
पेशावरकडे परत गेले आहेत अशीही त्याला आता वाता चमळाली आचि चतच्यामुळे गंभीर धोक्याबाबतिे 
त्यािे अज्ञान अचधकि दृढ बनले. त्याच्या दुबकल आचि ऐदी स्वभावाच्या दृष्टीने ही बातमी खूपि उते्तजक 
असल्याने तर त्याला या बातमीबद्दल कृतज्ञाि वाटली. हसहासनावर बसल्यापासून आता २८ वष े तो 
चदल्लीति राचहला होता. या काळात चदल्लीबाहेर थोड्याि मलैापेक्षा अचधक अंतरावर तो कधीही बाहेर 
पडला नव्हता. (याला अपवाद म्हिजे फक्त दोन प्रसंग होते.—भा. पहा प्र. १ § ३ पचर. १ व प्र. २ § 
७....हे प्रसंग असे— १. नाचदरशहा चवरुद्ध मोचहम व २. रोचहला मोचहम). आत्यंचतक सुखासीनतेिी 
आवडही- आता त्याच्यामध्ये वाढलेली होती. याति आिखी भर पडली ती त्याच्या अफूच्या व्यसनामुळे 
चनमाि झालेल्या पचरिामािंी. यावळेी तो पुन्हा आजारी पडला आचि डॉक्टरानी त्याला हालिाल 
करण्यािी बंदी केली. 

 
वायव्येकडून येत असलेल्या या संकटाला तोंड देण्यासाठी काय उपाय योचजले पाचहजेत या 

प्रश्नाबाबत बादशहाच्या दरबारात तीव्र मतभेद होते. बादशहाने स्वतःि सैन्यािे नेतृत्व स्वीकारून मोहीम 
हाती घेतल्याचशवाय हहदुस्थानिे, सुखाला लालिावलेले सैचनक इरािच्या कसलेल्या सैन्याला तोंड देिार 
नाहीत, असे दरबारातील अनुभवी सेनापतीनी बादशहाला साचंगतले. याउलट दरबारी ऐषआरामाला 
िटावलेल्या, स्वतः कोित्याही लढाईत प्रत्यक्ष भाग न घेतलेल्या दरबारी उमरावानी बडबड िालचवली 
की, ‘शहेनशहानी स्वतः मोचहम हाती घेऊन रिागंिावर उतराव ेअसे महत्व देण्याइतकी, येत असलेल्या 
अफगाि उपटसुंभािी (upstart) लायकी नाही. बादशहाच्या उमरावापैकी कोिीही एकटा, हातपाय बाधूंन 
त्याला चगरफदार करून आिू शकेल.’ या सवांच्यापेक्षा वजीर अचधक शहािा होता. त्याने धोक्यािे गाचंभयक 
सुिवनू साचंगतले की, बादशहाना जर यश चमळवावयािे असेल तर त्यानी स्वतः चदल्लीबाहेर पडले पाचहजे, 
पाचनपत वा कनाळ अशा लाहोरला अचधक जवळ असलेल्या चठकािापयंत तरी गेले पाचहजे आचि तेथून पुढे 
वजीराच्या हाताखाली सैन्य पाठचवले पाचहजे.... ‘‘बोलण्यात तरी बादशहाने हा सल्ला मान्य केला, पि 
त्यानुसार प्रत्यक्ष कृती करण्याबाबत मात्र त्याला कधीही चनिय करता आला नाही. यामुळे स्वतः मोचहमेवर 
चनघण्यासाठी ठरचवलेली तारीख तो वारंवार पुढे ढकलू लागला.’’ पचरिामतः प्रत्यक्षात त्याने काहीही केले 
नाही. मनाने दुबकल असलेल्या लोकाना अचतशय आवडिारी गोष्ट म्हिजे कृतीिा अभाव... काहीही न 
करिे हीि होय.’’ (मुजचमल ९९; आनंदराम ३०८–३१२). 
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§ १२ : अब्दालीला प्रणतकार करणयासाठी णदल्लीहून सैन्याची रवानगी 
 
बरोबर बलाढ्य सैन्य घेऊन, अब्दालीने पेशावरपासून लाहोरच्या चदशनेे कूि सुरू केले आहे ही 

वाता, महमदशहाला, २२ चडसेंबरला (भा. १७४७–पहा §१०) चमळाली. नंतर बादशहाने चदल्लीतील सवक 
सरकारी खचजने चरते करून, ६० लाख रुपये जमचवले आचि ते, आपल्या सरदारामध्ये, त्याना या 
मोचहमेसाठी सज्ज होता याव े म्हिून वाटले. युद्ध, दारुड्या आचि प्रस्तुत पचरस्स्थतीत काहीही हालिाल 
करण्यािी जरुरी नाही या मतािा, म्हिजेि संपूिक चनस्ष्ट्क्रयतेिा पुरस्कार करिारा वजीर कुमु्रचद्दनखान 
याला, या मोचहमेिा सरसेनापती नेमण्यातं आले. सफ्दरजंग (औधंिा सुभेदार), ईर्श्रीहसग (जयपूरिा 
राजपूत राजा व राजपूत सरंजामदारािंा प्रमुख), आचि नाचसरखान (पूवी काबूलिा सुभेदार असलेला), 
या चतघानंा त्याच्या हाताखाली, मदतनीस म्हिून देण्यात आले. इतके केल्यावरही, प्रत्यक्ष कुि 
करण्याबाबत त्यानी लावलेला वळे लाचजरवािाि होता. 

 
यावळेी जमचवलेल्या सैन्यात, लष्ट्करी आचि सैन्याबरोबर पाठोपाठ जािारे चबनलष्ट्करी लोक अशी 

सवक चमळून दोन लाखावर मािसे असून चशवाय भारी तोफखान्यािे अवडंबरही त्याचं्याबरोबर होते अशा या 
बोजड व अफाट सैन्याने अखेरी एकदा आपले दीघक, कंटाळवािे, कूि हळूहळू सुरू केले आचि असे हे 
कूि, सुरू झाल्यावरही वाटेत वारंवार मुक्काम करिेही िालचवले. अशा रीतीने िाललेले हे अवजड सैन्य 
नरेला पयंतही (Narela-चदल्लीच्या उत्तरेस १६ मलै) पोहोिले नव्हते इतक्यात बातमी आली की, 
अब्दालीने आधीि लाहोर घेतले असून, तेथे तो आिखी नव्या सैन्यािी भरती करीत आहे. (भा. पहा § १० 
प. ४). या बातमीमुळे चदल्लीच्या सैन्याला शत्रूच्या भीतीने पछाडले आचि त्याचं्या सेनापतीनी, ‘‘आपल्या 
मुलाला-शहाजाद्याला-सैन्यािे नेतृत्व करण्यासाठी पाठवा’’ अशी चवनविी करण्यासाठी, बादशहाकडे 
आपले एक चशष्टमंडळ पाठचवले. आता असे करण्याचशवाय गत्यंतरि नसल्यामुळे बादशहाने ही चवनविी 
मान्य केली यानुसार शहाजादा अहमद याने चदल्लीहून ३१ जानेवारीला कूि केले आचि सोनपतजवळ मुख्य 
सैन्याला गाठून त्यािाही वगे त्याने वाढचवला. पुढे कनाळ होते. नऊि वषापूवी याि कनाळ येथे दुसऱ्या 
एका स्वारी करून येिाऱ्या परकीयाने (भा. नाचदरशहाने), चदल्ली सैन्यािा पराभव केला होता. हे दुचिन्ह 
टाळण्यासाठी त्याने, ते झपाट्याने ओलाडंले (१९ फेिुवारी). या चठकािी कळले की सरहहद येथील 
बादशहािंा फौजदार (भा. प्रमुख स्थाचनक अचधकारी) अचल महमद रोचहला (भा. पहा प्र. २ § ८ § ९) याने 
आपले ठािे सोडून देऊन, बरेली चजल्यातील अबोनला या आपल्या गावाकडे पळ काढला असून लाहोर व 
चदल्ली या दरम्यानिे सवांत महत्त्वािे, मुख्य छाविीपासून दूर ठेवलेले संरक्षक ठािे (Outpost) आता, 
संरक्षकाचशवाय उघडे पडले आहे. ही वाता चमळाल्यावर शहाजाद्याने आपली सैन्य शक्य चततक्या 
झपाटण्याने पुढे रेटली आचि २५ फेिुवारीला, तो सरहहदजवळ पोहोिला. 

 
शत्रू कोठेही चदसल्यािी वा त्याच्या हालिालींिी काही वाता अद्याप शाही सेनापतीपयंत 

पोहोिलेली नव्हती. पि….. या दृष्टीने काही बातम्या चमळचवण्याबाबत..... ‘‘मुघल सरदारानी, 
आियकिचकत करण्याइतके अज्ञान आचि उपेक्षा दाखचवली. शत्रबूद्दल माचहती चमळचवण्यािा त्यानंी काहीही 
प्रयत्न केला नाही इतकेि नव्हे तर त्याचं्या चपछाडीला राचहलेल्या चदल्ली कें द्राशी आपले दळिवळि 
सुरचक्षत राखण्यािा वा आपल्या छाविीकडे यावयाच्या सामुग्रीच्या रस्त्यािें संरक्षि करण्यािाही काही 
प्रयत्न केला नाही. सरहहदही दुलक चक्षति ठेवले. अशा पचरस्स्थतीत शत्रूच्या घोडदळाने दौड करून 
चदल्लीकडे िढाई केली असती तर वाटेमध्ये त्याना काहीही अडथळा झाला नसता.’’ (आनंदराम). 
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सरहहदच्या पुढे सतलज नदीच्या चदशनेे, सैन्यािे कूि िालू झाले केव्हा, वजीराच्या 
जनानखान्यातील चस्त्रया व सवक अवजड सामान, खचजना आचि या अफाट सैन्यािी चशलकी सामुग्री व 
गाड्या असे सवक, सरहहदच्या लहानशा चकल्ल्यात, मागे ठेवण्यात आले. या सवाच्या रक्षिासाठी, घोडदळ 
व पायदळ चमळून फक्त १००० सैन्यािी तुकडी वजीराच्या एका खोजाच्या (Eunuch) हाताखाली मागे 
ठेवली होती. सरहहद व लाहोर या मधला सरळ रस्ता लुचधयाना येथे सतलज ओलाडंतो. पि यावळेी 
लुचधयानापासून प्रवाहाच्या वरच्या म्हिजे उगमाकडच्या-उत्तरेच्या बाजूस २२ मलैावरील मच्छीवारा 
(Machhiwara) उतारािे चठकािी, नदीच्या पाण्यािी खोली कमी होती. यामुळे शाही सेनापतीनी, त्या 
लाबंच्या रस्त्याने, मच्छीवारािे बाजूने जाऊन नदी ओलाडंण्यािे ठरचवले. अशा रीतींने नेहमीिा व अचधक 
जवळिा रस्ता आपल्या डाव्या बाजूस दूर अंतरावर सोडून ते जािार असले तरीही लचधयाना हाती 
राखण्यासाठी मात्र, त्यानी सैन्यातील कोिताही चवभाग वगेळा करून, पाठचवला नाही, इतकेि नव्हे तर 
त्या बाजूला शतू्र. चदसतो का, इतके पाहण्यासाठी आपली कोिी टेहळी पथकेही ठेवली नाहीत. यापेक्षाही 
घोडिूक केली ती अशी की, पुढे जात असलेल्या सैन्याने, सरहहद या आपल्या मूळ, पायाभतू ठाण्याशी 
संबंध राखण्यासाठी, सतत लाबंत जािारी अशी पूरक ठाण्यािंी (Outpost) साखळीही अवश्य होती, तीही 
राखली नाही. यामुळे, पुढे जािाऱ्या या सैन्यािा, सरहहदच्या पुरवठा ठाण्याशी संबंध ताबोडतोब तुटला. 

 
एका बाजूला, चवर्श्ासही बसिार नाही इतकी बेपवाई, उन्मत्तता आचि लष्ट्करी डावपेिाबाबत 

नालायकी दाखचवली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला शत्रूने मात्र असामान्य दक्षता आचि िपळाई 
दाखचवली. अब्दालीच्या सैन्यात १२००० घोडेस्वार होते. [आनंदरामाच्या मतानुसार (प.ृ ३३२) अब्दालीने, सुमारे ३०,००० 
सैन्य बरोबर घेऊन लाहोर सोडले होते…. आशब (२) ४५४ नुसार, पेशावरहून लाहोरला येताना अब्दालीबरोबर ६ ते ७ हजार सैचनक होते….. 
(३१२, आनंदराम यानुसार २५,०००).] त्याचं्याजवळ भारी लाबं पल्ल्यािा तोफखाना नव्हता पि हे सैन्य अचतशय 
जलद हालिाली करू शकिारे होते. त्याचं्याबरोबर, उंटावर लादलेल्या जवळजवळ एक हजार हलक्या 
तोफाही होत्या. (Swivels, Jizails... जातीच्या या तोफा-बंदुका, माऱ्यािी चदशा बदलता येण्यासाठी, 
बहुताशंी गोलाकृती कड्यातून चफरचवता येतील अशा असून त्या तोड्याच्या व हलक्या असत.). हे 
बंदुकधारी साडंिीस्वारािे पथक घोडदळाइतके जलद हालिाली करू शके. याचशवाय पर्तशअन 
नेपोचलअन नाचदरशहा याच्या हाताखाली कसलेल्या सेनापचत-अब्दालीच्या कडव्या, व चनष्ठुर सामर्थ्यामुळे, 
त्याच्या हालिालीबद्दलच्या बातम्याही अचतशय गुप्त राखल्या गेल्या... वजीराने या कोिाही मुघल 
सरदाराने टेहळिी करण्यासाठी पाठचवलेला हेर चजवतं परत जाता कामा नये, यासाठी, आपल्या छाविीत 
वा हालिाली िाललेल्या प्रदेशात कोिीही हहदुस्थानी मनुष्ट्य आढळला तर त्याला ठार मारा असे हुकूम 
अब्दालीने आपल्या सैन्याला चदले होते..... शत्रूिा ठावचठकािा आचि बेत याबाबत, अशा रीतीने गाढ 
अंधारात राचहलेल्या व मृत्यूच्या दाढेत सापडलेल्या मुघल सैन्याने, २७ फेिुवारीला सरहहदपासून पुढे कूि 
केले आचि ते भरवली (Bharaoli-सरहहदच्या उत्तरेस १४ मलै व मच्चीवरापासून ११ मलै अलीकडे) येथे 
पोहोिले. या चठकािी त्यािंा मुक्काम असताना त्याना वाता चमळाली की, अब्दाली त्याचं्या चपछाडीच्या 
भागात चशरला असून, त्याने सरहहद घेऊन तेथे ठेवलेल्या सवक चशबंदीिा पूिक पाडाव व नाश केलेला आहे 
आचि तेथे ठेवलेला सवक खचजना, तोफखाना आचि जनानखाना हीही आपल्या ताब्यात घेतलेली आहेत. या 
वातेने साहचजकि त्याना आियािा धक्काि चदला. हे सवक कसे घडले ते आता आपि पाहू. [मुजचमल १०१; 
आनंद ३१३–३१५, ३२२–३२४, ३३३–३३७, बयान २२८, २३२, TAH त. इ. अ.–४ ब–५ अ.]. 
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§ १३ : अब्दाली सरकहद कजकतो 
 
१९ फेिुवारीला लाहोर सोडल्यावर पुढे लुचधयाना जवळील उतार पार करून अब्दालीने सतलज 

ओलाडंली, (१ मािक), आचि नंतर एकाि रात्रीत सरहहदपयंत मजल मारली (४० मलै आग्नेयेस). लगेि 
सकाळी अगदी लवकर त्याने, अचतशय आियकिचकत झालेल्या, चकल्ल्यामधील चशबंदीवर मोठ्या 
झपाट्याने जोरािा हल्ला केला. आरंभी त्याने उंटावरील तोफखान्याला मारा करून संरक्षक चशबंदीला 
चकल्ल्याच्या तटापासून दूर पळवनू लावले, नंतर त्याच्या अफगाि सैचनकानी एकदम मुसंडी मारून 
चकल्ल्यािा दरवाजा गाठला, तो फोडला आचि ते, लुटालूट व कापाकापी करीत आचि चकल्ल्यातील व 
शहरातील धाब्याचं्या घरािंी (Thatched Houses गवतािी छपरे असलेली घरे) जाळपोळ करीत, आत 
चशरले. बंदुकधारी शाही सैचनकाजंवळील दारूगोळा लवकरि संपुष्टात आला नंतर त्यािंी कत्तल झाली व 
चस्त्रयाना गुलाम करण्यात आले. प्रस्तुत मोचहमेवर झालेल्या, या चवजयाच्या पचरिामाबाबत, अचतशयोक्ती 
करिे कठीि आहे. चदल्लीच्या सैन्याने आपल्याबरोबर पुढे नेलेले तोफगोळे, अस्ग्नबाि व अशीि लष्ट्करी 
सामुग्री आचि नेलेला खचजना येवढेि सोडून मागे ठेवलेला बाकी सवक अशाि लष्ट्करी सामुग्रीिा साठा व 
खचजना, अब्दालीच्या हाती पडला आचि त्याच्या सामर्थ्यात खूपि भर पडली. यािबरोबर व याि प्रमािात 
शाही बाजू कमकुवत व चखन्न झाली. स्वारी करून येत असलेल्या शत्रूने त्याचं्या चपछाडीच्या भागात 
चशरकाव केला होता आचि चदल्लीकडे जािारा रस्ता त्याचं्यापढेु उघडा पडून, तो आता चतकडे कूि करू 
लागला आहे अशा वाताही येऊ लागल्या होत्या. या भयंकर धोक्यािी बातमी राजधानीत पोहोिली ती 
सुमारे १० चडसेंबरला. तेव्हा आपल्या सैन्यातील एका चवभागाला, बरोबर तोफखाना घेऊन, चदल्लीच्या 
वायव्येस ७ मलैावरील सराई बादली येथे जाण्यास व तेथे शत्रूिी वाट अडचवण्यास बादशहाने हुकूम चदले. 
पूवी नाचदरशहाने केलेल्या कत्तलीिी पुनरावृत्ती होईल, त्यातून सुटण्यासाठी सामान्य नागचरकानंी, 
शहरातून पळ काढण्यास गदी केली. पि यावळेी काढलेल्या एका हुकुमानुसार. त्याना आत शहराति 
अडवनू ठेवण्यासाठी पोचलसानी शहराच्या तटािे दरवाजे बंद करून घेतले. तथाचप अनेक नागचरकानंी 
आपल्या चस्त्रयानंा, वशे बदलून शहराबाहेर पाठचवले. [ता. -इ-अ-६ अ.] 

 
सरहहद घेतल्यावर सैन्याजवळील ओझे कमी करण्यासाठी, अब्दालीने आपिास चमळालेली लूट, 

तंब ूआचि अवजड सामान, शहािपिाने लाहोरला पाठवनू चदले. यामुळे त्यािे सैन्य हीलिालीसाठी पुन्हा 
सुटसुटीत झाले. नंतर त्याने आपली मुख्य छाविी सरहहद बाहेरील शाही बागेत ठोकून चतिे रक्षि 
करण्यासाठी ४००० िी चशबंदी ठेवली आचि शाही सैन्याला हुडकून काढण्यासाठी तो बाहेर पडला. 
[आनंदराम ३३७; चसयार १९; मुजचमल १०२] 

 
§ १४ : मानपूर (Manupur) येथे णदल्लीचे सैन्य 

 
‘सरहहद शत्रूने हजकून घेतले’ ही बातमी २ मािक रोजीि पि उचशरा, शहाजाद्याकडे आिली ती, 

सफ्दरजंगाने १० पर्तशअन टेहळे पाठचवले होते त्यानंी. पि वजीर मात्र स्वतःच्याि घमेंडीने अंध झाला 
असून, त्याने पाठचवलेल्या हेरापंैकी कोिीही परत आलेला नसल्यामुळे या बातमीवर चवर्श्ास ठेवण्यास तो 
तयार नव्हता. तेव्हा या बातमीबाबत चनचित शहाचनशा करण्यासाठी, दुसरे टेहळे पाठचवण्यात आले आचि 
यात शाही सैन्याने आिखी एक चदवस फुकट घालचवला. ही वाता खरीि असल्यािे चदसून आले तेव्हा, 
‘‘.....या बातमीने हहदुस्थानी सेनापती व सैचनक इतके भाबंावनू गेले की, ते काहीही लढा न देता चजकडे 
चतकडे चनघून जाण्याच्या बेतात आले.’’ तेव्हा शहाजाद्याने भरावलीपासून सरहहदकडे घाईघाईने परत 
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येण्यास सुरुवात केली. त्यािे सैन्य सरहहदच्या वायव्येस १० मेलावर असलेल्या, मानपूर खेड्याजवळ 
पोहोिले त्यावळेी त्याना शत्र ूचदसून आले. तेव्हा तेथेि थाबंून, संरक्षिािी तरतूद म्हिून, आपल्या भोवती 
खंदक व अन्य संरक्षक सोयी करून आपला पाय रोवण्यास त्याने सुरवात केली. शहाजादा आचि इतर 
सरदार याचं्या तंबूच्या भोवती तोफािें मोिे बाधूंन तुकी पद्धतीनुसार तोफगाड्यािंी िाके साखळीने एकत्र 
बाधंण्यात आली. खंदक खिण्यात येऊन चनघालेली माती रिून संरक्षक हभती उभारण्यात आल्या आचि 
सोयीच्या चठकािी ‘सिगरही’ बाधंण्यात आले. (सिगर :— Musket Houses-भा. बंदुका रोखून 
ठेवण्यासाठी जचमनीखाली वा बरोबर खोल्यासारखी तयार केलेली छोटी रिना वा घरे–Bunkers) 
(मुजचमल १०३). 

 
हे अफाट शाही सैन्य व त्यािे पाठोपाठ येिारे लोक चमळून एकूि छाविीिा चवस्तार १४–१५ 

मलैाचं्या पचरघात पसरला होता. तो सवक भाग कोरडा असून त्यात फक्त थोड्याि चवचहरी होत्या. तेव्हा 
आिखी काही चवचहरी खिण्यात आल्या, पि त्या सवक चमळून, मािसे व जनावरे याचं्या या मोठ्या 
समुदायाला पुरेशा नव्हत्या, यामुळे लवकरि पाण्यािी तीव्र कमतरता जािव ू लागली आचि यािबरोबर 
शत्रचू्या चफरत्या पथकानी त्याचं्या अन्नािा पुरवठाही थाबंचवला. अशा रीतीने मोठ्या िपळाईने हल्ल े
करिाऱ्या या परकी सैन्यासमोर, शाहीसैन्य पूिकपिे चनिल बनले आचि पचरिामतः त्याला संपूिक वढेा 
घातला गेला. [आनंद, ३३९, ३४३]. अब्दालीनेही सरहहदच्या वायव्येस पाि मलैावर व मानपूर येथील 
शाही छाविीच्या समोर, जवळजवळ चततक्याि अंतरावर आपला आघाडीिा तळ ठोकून त्याच्याभोवताली 
खंदकही तयार केले. त्याच्या चफरत्या पथकाचं्या, चदल्ली सैन्याच्या सभोवार गस्तीसाठी चफरिाऱ्या त्याचं्या 
पथकाबरोबर, रोज िकमकी झडू लागल्या यावळेी अब्दालीने आपल्याबरोबर सहज वाहून नेता येतील 
अशा साति तोफा (Top-i-Jilan) आिल्या होत्या. यामुळे शाही सैन्याच्या अचधक मोठ्या आचि संस्थेनेही 
जास्त असलेल्या तोफाचं्या माऱ्याला त्याला योग्य उत्तर देता येईना वा, या तोफाचं्या टप्प्याच्या आत, 
मुघल खंदकाजवळ जाण्यािे धाडसही करवनेा. तथाचप बादशहाच्या या, मोठ्या सैन्याला, केवळ 
संरक्षिात्मक पचवत्राि घेण्यास त्याने भाग पाडले. त्या सैन्यािा पसारा आटोपशीर नसल्याने, अनेक 
चठकािी त्यावर प्रहार करण्यासारखी स्स्थती होती. यामुळे चनव्वळ उपासमारीमुळे, त्याला शरिागती 
पत्करावी लागेल हा, केवळ काही काळािाि प्रश्न बनला. या पचरस्स्थतीतून मागक काढण्यासाठी, जवळिा 
अन्नसाठा संपण्यापूवी, वढेिाऱ्या शत्रूशी लढा देऊन अडििींिा सोक्षमोक्ष करावयािा हा एक मागक होता 
पि दुबकल वजीराने त्याला नकार चदला. हा मागक काढण्यासाठी त्यािी स्वतःिी एक योजना होती ती 
अशी.... ‘‘आपि प्रत्यक्ष लढाई टाळावयािी. दािावैरिीसाठी चफरिाऱ्या शत्रूच्या पथकावंर हल्ल ेकरण्यास 
आसमंतातील जचमनदारास चिथाविी देऊन शत्रूिा पुरवठा तोडावयािा. शवेटी आपल्या तोफखान्याच्या 
भचडमाराने त्यािा पराभव करावयािा’’.... यानुसार ४ मािक ते ११ मािकपयंत मुघल तोफािंा, चनष्ट्फळ 
भचडमार िालू राचहला. आपि प्रत्यक्ष हालिाल वा िढाई न करण्याच्या, वजीराच्या चनष्ट्क्रीय धोरिामुळे 
प्रस्तुत संघषात, पचहला पचवत्रा घेण्याच्या, पचहला डाव टाकण्याच्या, सवक संधी मात्र शत्रूच्या हाती 
राचहल्या. अखेरी शत्रूला चमळालेल्या या पुढाकारामुळे शाही पक्षाला, द्याव्या लागिाऱ्या मोलािी जािीव 
वजीराला होऊन, त्याला प्रत्यक्ष लढाई करिे भाग पडले. उसंत चमळालेल्या काळात अब्दालीने लाहोर 
येथून एक मोठी तोफ आिचवली आचि ९ मािकला ती, वजीराच्या छाविीच्या जागेपेक्षा अचधक उंि 
असलेल्या एका टेकडीच्या मार्थ्यावर िढवनू बसचवली. आता चतच्या माऱ्यामुळे वजीरािे सैचनक व उंट 
मृत्यूमुखी पडू लागले. तेव्हा असहायपिे अशी कत्तल होऊ देण्यापेक्षा, समोरासमोर लढाईिा धोका 
पत्करिे बरे असा चविार करून, दोन चदवसानी ही लढाई द्यावयािे त्याने ठरचवले. (आनंद-३४५). 
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यानुसार चनचित केलेल्या चदवशी (११ मािक १७४८) सकाळी चदल्ली सैन्यािे सवक चवभाग सज्ज झाले. 
यावळेी वजीर स्वतः हत्तीवरून बाहेर पडून या हल्ल्यािे नेतृत्व करिार होता. त्यानेही आपली सकाळिी 
प्राथकना व धार्तमक पाठ जवळजवळ संपवीत आिले होते. इतक्यात त्याच्या तंबू बाहेरील जचमनीवर एक 
तोफगोळा येऊन आदळला. तेथून त्याने उसळी घेतली व हभतीवरून तो तंबूच्या आत पडला आचि यामुळे 
वजीराच्या कंबरेत प्रािघातक जखम झाली. 

 
त्या चवचशष्ट तंबूपयंत तोफेिा मारा करता येऊन, त्यामध्ये बसलेल्या वजीराला मार लागेल इतक्या 

अिूक नेम धरून, एकि गोळा मारून, कायकभाग साधता आला ही गोष्ट केवळ अपघाताने घडू शकली 
असेल यावर लोकािंा चवर्श्ास बसू शकला नाही. या संदभात तत्कालीन लेखक आनंदराम एक गोष्ट 
सागंतो ती अशी :– या घटनेपूवी काही चदवस अब्दालीिे दोन हेर वजीराकडे आले. आपि पूवी 
झकेचरयाखानाच्या तोफखान्यात नोकर होतो व आता, स्वारी करून आलेल्या शत्रूच्या, सक्तीच्या 
नोकरीतून पळून आलो आहोत असा बहािा त्यानी केला. त्याचं्यावर वजीराने पूिक चवर्श्ास ठेवला आचि पुढे 
थोड्याि चदवसात, वजीराच्या राहण्याच्या जागेसंबधंी आचि चनरचनराळ्या कामाचं्या वळेासंबंधी त्यानी सवक 
माचहती चमळचवली. नंतर आपल्यासारख्याि, नोकरी टाकून पळून येिाऱ्या आिखी लोकाना घेऊन 
येण्यािी सबब सागंनू ते अफगाि छाविीकडे परत गेले. या हेरानी अफगािी गोलंदाजाना चदलेल्या 
माचहतीमुळे इतके मागकदशकन चमळाले की, वजीराला ठार करण्याला केवळ एकि गोळा पुरेसा ठरला. पुढे 
१८०७ मध्ये याि संदभात गुलाम अचल चलचहतो ‘‘अब्दालीिा तोफखाना प्रमुख, महदी कुली बेग, तहासाठी 
वरकरिी एक योजना घेऊन वजीराला भेटण्यास आला व या भेटीच्या वळेी त्याने त्याच्या तंबूिे अंतर 
पाविारी मोजून ठरचवले.’’ [आनंद, इयाद-उस्-सादत, ३८] 

 
आपली जखम प्रािघातक आहे हे वजीराच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याने आपला मुलगा, मुइन-उल्

-मुल्क याला खंदकामध्न बोलावनू घेतले व साचंगतले, .... ‘‘.... माझ्या मुला! माझे आता सवक संपले आहे 
पि बादशहािे कायक अद्याप पुरे झालेले नाही. माझ्याबद्दलिी ही बातमी बाहेर पसरण्याच्या आत, तू स्वार 
होऊन बाहेर पड आचि शत्रूवर हल्ला िढीव. हे काम केल्यानंतरि पाचहजे तर माझ्याबद्दल चविार कर.’’ हे 
त्यािे अखेरिे शब्द होते. मुइनही प्रसंगाला साजेल असे वागण्याइतका थोर ठरला. पुत्राला स्वाभाचवक 
असिारे, आपले अश्रू, त्याने दाबून टाकले. आपल्या बापािा मृत देह, रक्ताने माखलेल्या त्याच्याि 
कपड्यात गंुडाळून, झोपण्याच्या त्या तंबूतील जचमनीति पुरला आचि या अपघाताच्या सवक खुिा नाहीशा 
करण्यासाठी वर वाळू, सारखी केली. नंतर आपल्या चपत्याच्या हत्तीवर स्वार होऊन तो रिागंिावर 
सैन्याकडे आला आचि वजीर सदीने आजारी असून त्याच्याऐवजी सैन्यािे नेतृत्व करण्यास त्याने मला 
पाठचवले आहे, असे त्याने जाहीर केले. 

 
पि इतक्या महत्त्वािी घटना संपूिकपिे दडवनू ठेविे शक्य झाले नाही. वजीराच्या सैन्य 

चवभागातील सेनाचधकाऱ्याना त्याने ही बातमी गुप्तपिे साचंगतली आचि त्याना कळकळीिी चवनंती करून 
तो म्हिाला :– ‘‘हल्ला करण्याला माझ्याबरोबर पुढे िला वा लढाईपासून मागेि थाबंा. यापैकी तुम्हाला 
पसंत पडेल ते करा पि लढाई िालू असताना पळ काढून आपल्या बाजूिा नाश करू नका. मी मात्र मला 
मृत्य ूयेईतो, लढति राहीन.’’ (वयान, २३३). 
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§ १५ : मानपूरची लढाई 
 
बादशाही सैन्यात यावळेी सुमारे ६०००० लढवयये सैचनक असून त्यािंी रिना पाि प्रमुख चवभागात 

केली होती. हे चवभाग असे :– आघाडीचा (Vangaurd) चवभाग–यात वजीरािे तुकी पथक असून त्यािे 
नेतृत्व आता त्यािा मुलगा मुईन करीत होता. सैन्याच्या उजवया बगलेला सफ्दरजंगाच्या नेतृत्वाखालील 
चवभाग होता. त्यात नादीरच्या सैन्यातून घेतलेले चनवडक इरािी सैचनक आचि चशवाय पुर्तबया (Purbia 
Class) जमातीतील हहदुस्थानी सैचनक होते. मधला णवभाग शहाजादा अहमद आचि त्यािे पालक 
(Guardians) याचं्या हाताखाली होता. डावी फळी-बगल-राजपूत घोडदळाच्या मोठ्या गटािी 
बनचवलेली असून चतिे नेतृत्व जयपूरच्या ईर्श्रहसह व अन्य राजे याचं्याकडे होते. सैन्यािी णपछाडी 
साांभाळिारा णवभाग नाचसरखानाच्या हाताखाली होता. सबंध सैन्याच्या सामानसुमानािी छाविी मध्य 
चवभागाच्या मागल्या बाजूस ठेवलेली होती. प्रत्यक्ष लढाईच्या वळेी आघाडीिा चवभाग, दोन्ही बगलाचं्या 
बरोबरीने, खादं्यास खादंा लावनू, एकाि रागेंत होता. 

 
या उलट अब्दालीिे सैन्य, [मानपूरिी लढाई : यासबंंधीच्या उत्कृष्ट माचहतीसाठी पहा : आनंदराम ३४७–३७७, त-इ-अ. ६ 

ब- ९ अ, आचि मुजचमल १०४–११२ (मुजचमलमध्ये चशयापंथी–याबाबत पक्षपातीपिा आहे. या दृष्टीने, माचहतीमध्ये काही अचधक उिे असिार 
त्यािा चविार करिे अवश्य आहे.)... बयान २३३–२३५ आचि चसयार (३) १९. हे सवक सदंभक सचंक्षप्त असले तरी उपयुक्त आहेत. हुसेनशाही २७–
२९ हा सदंभक बराि नंतरिा, त्रोटक व अपरुा असून चशवाय अन्य सदंभावरून घेतलेला आहे. आनंदराम व त-इ-अ.– या दोन सदंभामध्ये प्रत्यक्ष 
लढाईनंतरच्या घटनाबाबत खूपि फरक आहे पि या सवकि सदंभात त-इ-अ.–सवांत अचधक चवर्श्सनीय प्रमाि आहे. इमाद-उस-साऽदत, 
लखनौ-गप्पा Lucknow Gossip हाही आिखी एक सदंभक आहे. मानपूर येथील दोन्ही फौजाबंाबत सवांत जास्त बरोबर असलेल्या अंदाजानुसार 
अब्दालीच्या सैन्यात १२००० पेक्षा जास्त सैचनक नव्हते. शाही फौज साठ ते सत्तर हजाराच्या दरम्यान होती (त-इ-अ-५ ब). चसयार (३) १९ मधील 
यासबंंधीिा अंदाज कमी असून त्यानूसार ‘‘अब्दालीिे सैन्य ६ वा ७ हजारापेक्षा जास्त नव्हते.’’ याउलट आनंदराम अचतशयोक्ती करून हीि सखं्या 
३०,००० होती असे म्हितो. यािबरोबर एका लोकवातेनुसार चदल्लीच्या सैन्यािा अंदाज ‘२ लाखापेक्षाही अचधक सैचनक आचि २०० तोफा’ इतका 
फुगचवलेला होता.[मुजचमल १००], इतकेि नव्हे तर तो अडीि लाख इतकाही फुगचवलेला होता. [हुसेनशाही २४]. अब्दाली लाहोरवर िाल 
करून येताना, त्यािा बरोबरिे सैन्य ६ ते ७ हजार होते असे आशब (२) ४५४ मध्ये नमूद आहे, (हा अंदाज ‘कमी’ आहे.)…. हाि अंदाज 
‘हुसेनशाही’ नुसार १२००० असा आहे, (हाि सवाचधक सभंवनीय चदसतो) आचि आनंदराम ३१२ नुसार हे सैन्य २५००० होते, (हा आकडा 
फुगचवलेला आहे)..... त-इ-अ-७ ब मध्ये आिखी एक नजरिूक त्यातीलि दुसऱ्या एका म्हिण्यास चवरोधी अशी झाली आहे. यानुसार सफ्दरजंग 
डाव्या बगलेिा व ईर्श्चरहसग उजव्या बगलेवरिा मुख्य होता असे असून हीि ती नजरिूक होय (प्रत्यक्षात याउलट होते.).] जास्तीत जास्त 
अिूक अंदाजानुसार, १२००० पेक्षा अचधक नव्हते आचि शाही फौजा संख्येच्या दृष्टीने त्याच्या पािपट 
वरिढ असून शव तोफखान्याबाबत तर अचतशयि बलाढ्य होत्या. हहदुस्थानी सैन्याच्या रागंा, सामान्यतः 
नसाव्यात, इतक्या, लाबंपयंत पसरून उभ्या केल्या होत्या. त्याचं्या सैन्याच्या मधल्या फळीच्या समोर भारी 
तोफाचं्या रागंा करून चतला फारि मजबूत संरक्षि चदले होते. संस्थेच्या दृष्टीने आचि तोफखान्याच्या मारक 
शक्तीच्या दृष्टीने आपल्या सैन्यात असिाऱ्या कमतरतेिी जािीव अब्दालीला होतीि. तेव्हा त्याने, आपल्या 
सैचनकािंी अचधक जलद हालिाली करण्यािी क्षमता, व अचधक काम करण्यािी ताकद, या गुिािंा 
जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यािा चनिय केला. यासाठी, चवभागाचवरुद्ध चवभाग अशी रूढ पद्धतीिी 
लढाई द्यावयाच्या ऐवजी एक वगेळीि योजना त्याने आखली. त्यानुसार, शाही सैन्याच्या मध्य चवभागाला 
फक्त अडवनू धरावयािे, त्या सैन्याच्या आघाडीच्या फळीवर आचि दोन्ही बगलावर आपले मुख्य हल्ल े
करावयािे व त्यात हखडार पाडून घुसून जाऊन, शत्रूला चपछाडीिे बाजूने धोक्यात आिावयािे, अशा 
डावपेिािंी आखिी होती. याचशवाय आपल्या सैन्यािा एक खास चवभाग वगेळा काढून, एकूि लढाईच्या 
गोंधळात, चमळेल त्या मागाने, शाही सामानसुमानाच्या चवभागावर झडप घालावयािी, अशी कामचगरी 
त्याला चदली. 

 
प्रत्यक्ष लढाई दुपारच्या वळेी सुरू झाली. हल्ल्याला सुरवात अफगािानंी केली. त्याचं्या हल्ल्यािा 

मोठा तडाखा प्रथम, शाही आघाडी साभंाळिाऱ्या तुकड्यावंर बसला. अब्दालीिा मुख्य सेनापती महमद 
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ताकीखान (Taqi) चशराझी याने ३००० चकचझलबाश (पर्तशयात स्थाचयक झालेले तुकक ) सैन्याचनशी शाही 
आघाडीवर हल्ला िढचवला. या पथकानी, त्याचं्या नेहमीच्या पद्धचतप्रमािे, एकामागनू एक असे अनेक हल्ले 
करण्यािे तंत्र अंचगकारले. यानुसार ते प्रथम शत्रूच्या फळीपयंत दौडत जात; तेथे पोहोिल्यावर झटचदशी 
आपल्या बंदुकाचं्या फैरी झाडत; शाही पथके पुढे येऊ लागली की, पचहल्याि वगेाने परत मागे दौडत येत, 
आचि पुन्हा ताजेतवाने झाल्यावर आिखी मदत घेऊन, तसाि हल्ला पुन्हा करण्यासाठी, पुन्हा पुढे दौडत 
जात. असे एकामागून एक हल्ल ेकरावयािे असे ते डावपेि होते. या चवभागातील अशी ही लढाई अचतशय 
चनकराने िालली. वजीरािा मुलगा मुइन व त्यािे जोडीदार यानीही चजवावर उदार होऊन शौयाने लढा 
चदला आचि यामुळे अफगाि पथकात मोठी कत्तल झाली. शाही सैन्याच्या केवळ मोठ्या संख्येमुळे आलेल्या 
दडपिाने त्याना थोपचवले आचि मुघल खंदकामधील भारी तोफाचं्या माऱ्यामुळे त्याचं्या सैन्यािी मोठी 
नासाडी झाली. पि अब्दालीनेही हा लढा िालू ठेवण्यासाठी एकामागून एक अशी वारंवार मदत पथकेही 
पाठचवली. दुसरीकडे, मुइनलाही या लढ्यात आपले पुष्ट्कळि लोक गमवाव ेलागले तथाचप तोही आपल्या 
जाग्यावर पाय रोवनू राचहला. 

 
या लढाईत, अगदी आरंभीि डाव्या बगलेवर, राजपुतामंध्ये मात्र अफगािानंा अचधक सोपी चशकार 

सापडली. ३००० घोडेस्वार व त्याचं्याबरोबर, ऊंटावर लादलेल्या, चफरकीच्या बंदुका (Swivels) 
वापरिारे २०० साडंिीस्वार असा एक अब्दालीिा सैन्य चवभाग या बगलेच्या बाजूला असून या चवभागािी 
दोन पथकात रिना केलेली होती. प्रथम यातील एक पथक, राजपूत त्याचं्या माऱ्यात सहज येतील इतकी 
पुढे, दौड करून जाई व आपल्या फैरी झाडे आचि झटचदशी चफरून, वाऱ्यासारखी दौड करीत मागे येई. 
नंतर दुसरे पथक असेि करी व पुन्हा पचहले हल्ला करी; असे डावपेि या पथकानी िालचवले. दुसऱ्या 
बाजूला राजपूत, चमशाना चपळ देत, हातघाईिी, नंग्या तरवारींच्या खिाखिीिी चनिायक लढाई सुरू 
होण्यािी वाट पहात थाबंले. अशी लढाई सुरू झाली म्हिजे आपले तरवार िालचवण्यािे कौशल्य व 
बेचफकीर धैयक, याचं्या बळावर आपि चनचित जय चमळव ूअसा त्यानंा आत्मचवर्श्ास होता. पि अफगाि, 
अशा लढाईला येऊन चभडलेि नाहीत; आचि इकडे त्याचं्या प्रत्येक हल्ल्यातील बदुंकाचं्या फैरीच्या वळेी, 
राजपुताना, आपल्या स्वारापैकी शकडो मरून घोड्यावरून कोसळत असलेले पहात, आचि शत्रलूा तर 
स्पशकही करता येत नाही अशा स्स्थतीत उभे रहाव े लागले, दोन शतकापूवीिे व आता प्रिारात नसलेले 
लढण्यािे जुनाट डावपेिि राजपूत चशकलेले असल्याने अफगािािें हे अपचरचित डावपेि पाहून 
राजपुतािें मनोधैयक खिले. ही सधंी साधून, गोंधळलेल्या आचि ‘काय कराव’े या अचनचिचितेत हेलकाव े
खािाऱ्या राजपुताचं्या त्या जमावात अफगाि घुसले आचि त्यानी ‘‘काकडीच्या (Cucumber) फाकी 
कापाव्यात’’ अशी त्यािंी कापाकाप केली. राजपुतािंा पुढारी ईर्श्रीहसह याने आधीि वजीराच्या मृत्यूिी 
वाता एकली होती आचि याति त्याच्या प्रमुख सल्लागाराकडूनही–एका न्हाव्याकडूनही–त्याला 
चनराशाजनक सल्ला चमळाला होता. तो न्हावी म्हिाला : ‘‘वजीर मरि पावला असताना, अब्दालीच्या 
चवरुद्ध तुम्ही काय करू शकिार?’’ तेव्हा, आपल्या सैन्यात झालेला अनथक पाहून व या पचरस्स्थतीत 
लढाईमध्ये समतोल व िरस चनमाि करण्याला काहीही संधी नाही हे पाहून, राजा ईर्श्रीहसगाने आपल्या 
ताब्यात असलेल्या खंदकािंा चवभाग मोकळाि सोडून, युद्धभचूमवरून ताबडतोब पळ काढला. इतक्या 
घाईने त्याने पळ काढला की जाताना नगारे, दंुदुभी, पडघम, ढोलकी अशी आपली रिवाद्य व हलक्या 
तोफा (रहकला) ही, अनेक चवचहरीतून त्याने फेकून चदल्या आचि आपल्या सैन्यातल्याि गंुडानीही लुटाव े
अशा प्रकारे, आपले सामानसुमानसुद्धा मागे सोडून टाकले. तेव्हा नेत्याचवना राचहलेले त्यािे अनुयायी 
सैरावैरा पळू लागले व अखेरी त्यानी, शहाजादा व मुईन याच्या खंदकात आश्रयासाठी गदी केली. 

 



 अनुक्रमणिका 

अशा रीतीने मोकळ्या झालेल्या मागाने अफगाि सैन्याच्या एका तुकडीने शाही सैन्याच्या 
सामानसुमानाच्या भागात चशरकाव करून ते लुटले आचि पळिाऱ्या राजपुताचं्या पाठोपाठ ते, मुईनच्या 
खंदकाच्या चपछाडीकडे वळले इतके नव्हे तर शहाजादा असलेल्या शाहीसैन्याच्या मध्यभागालाही, त्यानी 
धोका चनमाि केला. तेव्हा घाबरलेल्या शहाजाद्याने सफ्दरजंगाकडे मदतीसाठी चवनविी केली. आता तर 
हहदुस्थानी सैन्यातील नेते व सामान्य सैचनक दोघातही घबराट चनमाि होऊन, त्यानी, आपल्या जागा 
सोडून चपछडीला जाण्यास सुरवात केली. 

 
पि अफगािाचं्या मध्यचवभागावर मुईनने प्रचतहल्ला िढचवला आचि त्याचं्याशी चभडून हातघाईिी 

लढाई चदली. यात दोन्ही बाजूला भयंकर संहार झाला. मुईनच्या कातडीला एक गोळी िाटून गेली, त्यािा 
भाऊ फक्र-उद्-चदन (Fakhr-ud-Din) याच्या पायाला गोळी लागली तर शूर, अचदना बगे, या नावाच्या 
अचधकाऱ्याला दोनदा जखम झाली. आचि याि सेनाचवभागातील जाचतशखान व इतर काही तुरािी सरदार 
मारले गेले. एकूि युद्धातील ही आिीबािीिी वळे होती. अशा वळेी सफ्दरजंगाने दाखचवलेले शौयक व 
धडाडी आचि एक अनपेचक्षत सुखदायक घटना यामुळे लवकरि हहदुस्थानच्या सैन्याच्या बाजूने लढाईिा 
रंग पालटला. 

 
अफगािाचं्या सैन्यचवभागापकैी एक, सफ्दरजंगाच्या चवभागासमोर (म्हिजे शाही सैन्याच्या उजव्या 

बगलेसमोर) ठेवला असून त्यात अब्दालीिे, कड्यामधून चफरचवता येिाऱ्या बंदुकानंी (Swivels) सुसज्ज 
साडंिीस्वारही होते. यापैकी ७०० साडंिीस्वाराना, सफ्दरजंगाच्या भागावर लक्ष ठेवता येण्यासारख्या, 
पुढच्याि एका उंि टेकडीवर, अहमदशहाच्या हुकुमावरून नेण्यात आले. तेथे सवक उंटाना खाली 
बसावयाला लावनू त्या सवांिे गुडघे एकमेकास बाधंण्यात आले आचि नंतर त्याचं्यावरील बंदुका 
हहदुस्थानी सैन्याच्या चदशने रोखण्यात आल्या. या संकटाला तोंड देण्यासाठी सफ्दरजंगाने आपल्या १७०० 
बंदुकधारी स्वारानंा घोड्यावरून खाली उतरचवले आचि त्यानंा, पायी टेकडी िढून हल्ला करण्यास 
पाठचवले. या स्वाराचं्या जवळ असलेल्या लाबंट बंदुका– (Jizails चजझाइल) तून, त्या सवांनी एकाि वळेी 
मारा करून, अफगाि बंदुकधारी साडंिीस्वारापैकी बऱ्याि जिाना ठार केले; चजवतं राचहलेल्याना पळवनू 
लावले आचि त्याचं्या सवक बंदुका (Swivels) आचि उंट ताब्यात घेतले. अशा रीतीने टेकडीिा माथा 
सफ्दरच्या सैचनकाचं्या ताब्यात आला. तेव्हा अब्दालीच्या लोकानंी प्रचतहल्ला िढचवला. ते टेकडीच्या 
िढिीवरून पळत वर येत असताना, मार्थ्यावरील सफ्दरच्या सैचनकानंी, मारा करून त्यािंी कत्तल केली. 
आचि टेकडी परत चमळचवण्यासाठी केलेला हा प्रचतहल्ला अयशस्वी ठरचवला. अशा प्रकारे शाही सैन्याच्या 
उजव्या फळीशी लढिाऱ्या अफगाि चवभागािा चनिायक पराभव होऊन सफ्दरजंगाला ंउसंत चमळाली व 
त्याने आपल्या चवभागातील काही लोक बाजूला काढून त्याना, मध्यचवभागाकडे शहाजाद्याच्या मदतीस 
पाठचवले. चशवाय आघाडीवर लढत असलेल्या मुइनवर होत असलेला अफगाि हल्ला आपल्या बाजूला 
वळवनू घेण्यासाठी, त्याने आपल्या बाकीच्या सवक सैन्याचनशी युद्धके्षत्रात धडाडीने पुढे िाल केली. यावळेी 
सबंध सैन्यािी फळी व्यवस्स्थत एका रागेंत रोखून ही िढाई होत असून या फळीच्या मागे के्षपिास्ते-सज्ज 
(Rockets) लढाऊ पथक व लाबंट बंदुका (Jizails) वापरिारे, बंदुकधारी पथक अशा सैचनकी तुकड्या 
आचि त्यािा हलका तोफखाना (Rahakala) अशी रिनाही होती. 

 
दरम्यान, अब्दालीने, हजकून ताब्यात घेतलेल्या अस्ग्नबािानी (रॉकेटस्) भरलेल्या गाड्याना, 

लुटालूट करिाऱ्या लोकाचं्या बेपवाईमुळे, आग लागली आचि एकाएकी हजारो अस्ग्नबाि हवते उडाले. 
त्यातून उडालेल्या चठिग्यामुळे युद्धभचूमवरील, अफगाि तोफखान्याच्या दारूगोळ्यानेही पेट घेतला आचि 
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या सवक अस्ग्नप्रलयात अब्दालीिे हजारभर सैचनक भाजून मरि पावले. या अपघातामुळे अफगाि सैन्यात 
अचतशय अव्यवस्था चनमाि झाली. याि सुमाराला आघाडीच्या चवभागातील लढ्यात मुइनला मदत 
करण्यास सफ्दरजंग चशरत होता आचि याि वळेी मुइननेही याच्यावर झालेला अब्दालीिा हल्ला रोखला 
होता. अस्ग्नबािािंा अपघात आचि त्यािबरोबर मुइन-सफ्दरजंग याचं्या प्रचतकारास येत असलेले यश, 
यामुळे त्या चदवसापुरता एकूि लढाईिा चनिकय लागला. यापढेु अफगाि सैचनकानी आिखी प्रचतकार केला 
नाही. त्यािंी फळी चवस्कटली आचि त्यानी पळ काढला. 

 
§ १६ : अफगाि सैन्याचा पराभव आणि माघार 

 
तथाचप अब्दालीसारखा कसलेला सेनापती इतक्या सहजासहजी संपूिक पराभव स्वीकारिे शक्य 

नव्हते. या चदवशी झालेल्या अशा पराभवाला त्याने धैयाने तोंड चदले. युद्धभमूीच्या थोड्या मागे असलेल्या 
एका लहानशा मातीच्या चकल्ल्यात मागे येऊन त्याच्या आश्रयाने त्याने कडवा प्रचतकार िालचवला. तेथे 
आपले पाय रोखून बंदुकाचं्या वषावाने मुघलािंी पुढे होिारी प्रगती थोपवनू धरली. चकल्ल्यावर मारा करता 
येईल इतक्या पुढे, शत्र ू आपल्या तोफा आिीतोपयंत रात्र झाली आचि नंतर अंधारािा फायदा घेऊन 
अफगािानी पळ काढला. हा चवजय चमळेल असे मुघलाना मुळीि वाटले नव्हते. अशा चवजयाच्या पाठोपाठ 
काही पूरक हालिाली, पाठलाग इत्यादी ताबडतोब करिे अवश्य होते पि त्या करण्यािे धैयक ही त्यानंा 
झाले नाही. सबंध रात्रभर आपल्याि खंदकात, काळजीपूवकक पहारा करीत थाबंिे हेि अचधक शहािपिािे 
असे त्याना वाटले आचि त्याचं्यापकैी प्रत्येक सैचनक, शस्त्रसज्ज स्स्थतीि युद्धाच्या वळेी नेमून चदलेल्या 
आपल्या जागीि झोपला. सेनाचधकारी आपापल्या घोड्यावर स्वार होऊनि तयार राचहले, पहारेकरी 
चनयचमतपिे गस्त घालीत राचहले आचि सावधचगरीिा उपाय म्हिून अधूनमधून बंदुकाही झाडण्यािे िालूि 
राचहले. असे सवक, दुसऱ्या चदवशी सकाळी उजाडपयंत िालले. 

 
त्या रात्री, ज्याचं्यापैकी अनेक जखमी झालेले आहेत अशा, बरोबर राचहलेल्या फक्त २ ते ३ हजार 

अनुयायासंचहत, अहमद अब्दालीने युद्धके्षत्रातून माघार घेतली. शाहीपक्ष मात्र शत्रूच्या प्रत्यक्ष 
पचरस्स्थतीबद्दल वा त्याच्या चनचित चठकािाबाबत पूिकपिे अंधाराति राचहला. यामुळे दुसऱ्या चदवशीही, 
पाठलाग करण्यास त्यानंा चनघता आले नाही, इतकेि नव्हे तर या चवजयानंतर िार चदवसपयंतही, ते चनघ ू
शकले नाहीत. अफगािािंा मुख्य सेनापती मारला गेला असून त्यािंा राजा-शहा-अब्दाली हाही मरि 
पावला आहे, चनदान तो जखमी झालेला तरी आहे अशा वाता मुघल छाविीत पसरल्या. तथाचप टेहळिी 
करण्यास, एकट्याने बाहेर जाण्यािे धैयक एकाही हहदुस्थानी सैचनकाला झाले नाही. अशा वळेी 
अब्दालीनेही, शहाजादा व सफ्दरजंग याचं्याकडे तहाच्या अटींबाबत चविारिा करण्यासाठी प्रचतचनधी 
पाठवनू त्याना काही चदवस झुलवीत ठेवले आचि, अशा रीतीने चमळालेल्या सवडीिा (उपयोग, आपले 
चवस्कळीत झालेले सैन्य एकत्र करण्यासाठी व एका दुलक चक्षत रस्त्याने आपल्या छाविीिे सामानसुमान व 
खचजना लाहोरला पाठचवण्यासाठी केला. अखरी एका रात्री त्याने, कुिालाही िाहूल लागिार नाही अशा 
तऱ्हेने लाहोरकडे माघार घेण्यास सुरवात केली. दुसऱ्या बाजूला, शाही पक्षाने, १६ मािकला, म्हिजे मानपूर 
लढाईनंतर पाि चदवस झाल्यानंतरि, आपले सवक सैन्य व युद्धािा संपूिक जामाचनमा या चनशी, अफगाि 
छाविीकडे कूि करण्यासाठी बाहेर पडण्यािे धैयक केले. पि, आता ती छाविी सोडून चदलेली असल्यािेि 
त्याना आढळून आले तेव्हा त्यानी अफगािाचं्या पाठलागास सुरवात केली. पि सरहहदपासून सतलज 
नदीपयंतिा सवक भाग जंगलाने व्यापलेला असल्यामुळे पाठलाग तर मंदगतीनेि िालला, चशवाय तो 
चनरथककि ठरत होता. टेहळ्यानाही शत्रूबद्दल, सत्वर आचि अिूक माचहती चमळचवता येत नव्हती. १८ 



 अनुक्रमणिका 

तारखेला मुघलानी सरहहद परत चमळचवले. त्यापूवीि एक चदवस, लुचधयानाजवळ नदी ओलाडन अहमद 
अब्दाली पुढे लाहोरला गेला होता. तेथे पोहोिण्यािे सुमाराला त्याला बातमी चमळाली की, हहदुस्थानात 
येताना त्याने मागे कंदाहारला डेप्युटी म्हिून ठेवलेल्या, लकमन (Laqman) खान नावाच्या त्याच्या, 
पुतण्याने आता बंड केले आहे. या बातमीमुळे, लाहोरला आल्याबरोबर, प्रथम त्याने आपल्या जवळिी लूट 
लाहोरमधून हलवनू बाहेर पाठचवली आचि पाठोपाठ, पेशावर माग,े कंदाहारकडे जाण्यास तो चनघाला. 
[आनंद. ३७०–३७७; त-इ-अ–८ अ–९ब; मुजचमल ११२]. 

 
मुघल, अफगािािंा पाठलाग करीत असताना त्यािंी, शत्रूबरोबर अखेरिी िकमक, १७ मािकला 

झाली आचि नंतर दोन चदवसानी शहाजाद्याने आपले कूि पुन्हा सुरू केले व २१ मािकला तो लुचधयानाजवळ 
सतलजच्या काठावर पोहोिला. आतापयंतच्या लढ्यामुळे व जंगलातून कराव्या लागलेल्या िाली मुळे 
थकलेल्या सैन्याला पुन्हा ताजेतवाने होता याव ेम्हिून या चठकािी काही चदवसासाठी त्याने मुक्काम केला. 
आता वचजराच्या मृत्यूनंतर सवक मसलती व कामामध्ये सफ्दरजंगि प्रमुख बनला होता. तो या चठकािी 
आजारी पडला आचि १०–१२ चदवस चबछान्यात पडून राचहला. यामुळे सतलज काठावरील हा छोटासा 
होिारा मुक्काम आिखी काही आठवड्यानंी वाढचवण्यात आला. पुढे शहाजाद्याला घाईने दरबारी परत 
येण्याबद्दल बादशहाकडून पते्र आल्यामुळे या मोचहमेतील, पुढील सवक हालिाली ९ एचप्रलला बंद करण्यात 
आल्या. याि पत्राबरोबर मुइन-उल्-मुल्क याला लाहोरिा आचि नाचसरखानला काबूलिा गव्हनकर 
नेमल्यािेही हुकूम होते. तेव्हा आता या उभयताना आपापल्या अचधकाराच्या जागी जाण्यास चनरोप देऊन 
१२ एचप्रलला शहाजाद्याने आपला मोिा चदल्लीकडे वळचवला. [त-इ-अ- ९ब – १० ब]. 
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प्रकरि सहाव े

 

माळवा व राजपुताना – १७४१ पयंत 
 

§ १ : साम्राज्य सत्तचे्या पडत्या काळातील राजपुताांची पणरन्स्थती 
 

मेवाडि रािा राजहसह याच्या १६८० मध्ये झालेल्या मृत्यूबरोबर, चससोचदया. घराण्यातील 
अखेरच्या वीरपुरुषािा अंत झाला. मुघल हहदुस्थानात आले त्या वळेेपासूनि हहदुराज्यकत्यांमध्ये 
महाराण्यािे स्थान, लोकाचं्या दृष्टीने सवोच्च असे नेहमीि मानले जाई. परतु राजहसहाच्या मृत्यनंूतर त्या 
स्थानािी महती कमी होऊन ते बाजूला एकाकी पडले. तथाचप त्यािंी समाजातील. [प्रस्तुत प्रकरिात काही 
राजपूत घराण्यािंी हकीगत व सदंभक वारंवार येतो. त्याचं्या नामोल्लेखातही बदल चदसतो. यासाठी त्यािंी चनरचनराळी नाव,े स्थाने व स्स्थती या 
सदंभातील जरूर ती पार्श्कभमूी पुढे चदली आहे. ही माचहती मुख्यतः मुसलमानी चरयासत, गो. स. सरदेसाई, भाग १, आवृत्ती चतसरी प्रक. १८ पृ. 
३३८–३५९ व त्याति गं्रथािे शवेटी चदलेल्या वंशावळी, यावरून सकंचलत केलेली आहे. 

 
मेवाडिे चससोचदया, हे यापैकी सवांत प्रचसद्ध घरािे. मेवाड म्हिजे मध्यवाड-मध्यदेश. येथील राजे चससोचदया आडनावाच्या राजपूत 

घराण्यातील होत. अयोध्येच्या सूयकवंशी राजघराण्यातील श्रीरामिंद्रापासून आपल्या घराण्यािी उत्पत्ती आहे असे ते मानतात. आठव्या शतकातील 
सुप्रचसद्ध बापू रावळ या घराण्यातीलि. त्याच्यावेळी या घराण्याला ‘रावळ’ घरािे म्हित. पुढे घेलोट हे नाव स्वीकारण्यात आले. अखेरी १३ व्या 
शतकाच्या आरंभी ही दोन्ही नावे सोडून, ‘रािा’ व ‘चससोदे’ ही नावे घेण्यात आली. त्या वेळेपासून चितोडिे (पुढे उदेपूरिे) हे घरािे याि नावानी 
प्रचसद्ध आहे. बाबरािा समकालीन रािा सगं्राम याच्या कारकीदीत मेवाडिा भाग्योदय कळसास पोहोिला. स्वातंत्र्यासाठी अकबराशी आजन्म लढा 
देिारा सुप्रचसद्ध स्वातंत्र्यवीर रािा प्रताप याि घराण्यातील होय. लावण्यवती पचद्ऱमनीच्या ‘जोहारािी’ कथा याि मानी घराण्यातील. आचि 
छत्रपती चशवाजीिे भोसले घरािे मूळिे याि घराण्यातून चनमाि झालेले होते. अशा या सुयक कुलोत्पन्न मेवाडच्या घराण्यािी राजचिन्हे सूयांचकत 
होती. राजकीय क्षेत्रातील, या घराण्याच्या अग्रस्थानाबाबत अंबरिे कच्छवाह व मारवाडिे राठोड यानी पुढे १८ व्या शतकात तीव्र झगडा केला. 
सामाचजक अग्रस्थानाबाबत तर आजही भावना व स्पधा तीव्र आहेत. १८ व्या शतकातील ही हकीगत या प्रकरिात आहे.] हुकमी 
मानमान्यता व स्थान आचि त्याचं्या कुळाबद्दल असलेले गूढतेिे तेजोवलय, हे मात्र कायम राहून, याबाबत 
त्याना कोिीही प्रचतस्पधी चनमाि होऊ शकला नाही. पि राजकीय के्षत्रातील त्यािें अग्रस्थान जाऊन 
त्यासाठी, १८ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून अंबरिे कच्छवाह [अंबर वा जयपूरिे कच्छवाह : हे दुसरे प्रचसद्ध राजपूत घरािे. 
अंबर हे जयपूरजवळि एक शहर असून ती या घराण्यािी प्रािीन राजधानी होय. या घराण्यातील, १८ व्या शतकातील एक प्रचसद्ध राजा जयहसह 
दुसरा (१६९९–१७४३) याने जयपूर हे नव,े रेखीव व सुदंर शहर वसवनू तेथे नवी राजधानी स्थाचपली. जयपूरिे राजे, सूयकवंशी ‘कच्छवाह’ 
आडनावािे आहेत. श्रीरामिंद्रािा मुलगा कुश यािा ‘कूमक’ अथवा ‘कच्छ’ नावािा मुलगा होता. श्रीरामिदं्राच्या या नातवापासून, या घराण्यािी 
उत्पत्ती आहे असे मानतात, म्हिून हे कच्छवाह. अकबरािे कारकीदीपासून या घराण्यािी चवशषे भरभराट झाली. भगवानदास, मानहसह, चमझा 
राजा जयहसह (चशव कालातील, औरंगजेबािा एक प्रचसद्ध सेनापती), दुसरा जयहसह, हे या घराण्यातील एका काळातले थोर, कतकबगार पुरुष 
होत. १८ व्या शतकात या घराण्याने मेवाडशी केलेल्या झगड्यािंी व मुघल साम्राज्यासाठी केलेल्या कामचगरीिी हकीगत या प्रकरिात आहे.] 
घरािे आचि मारवाडच्या रािािें [मारवाडिे राठोड : राजपुतामधील हे चतसरे प्रमुख घरािे. हे राज्य ‘मारवाड’ हकवा ‘जोधपूर’ या 
नावाने प्रचसद्ध आहे. येथील राज्यकते िंद्रवंशी राठोड जमातीिे राजपूत आहेत. पृर्थ्वीराजािा समकालीन व प्रचतस्पधी, कनोजिा जयिंद राठोड, 
हा याि घराण्यातील. हुमायुनाच्या व पुढे अकबराच्या काळाच्या आरंभी, या घराण्याने मुघलास फार त्रास चदला, पि अखेरीस त्यािें स्वाचमत्व 
मान्य करून उदयहसहाने जोधाबाई या आपल्या बचहिीिा अकबराशी चववाह लावनू चदला. या वेळेपासून या घराण्याने मुघल साम्राज्यािी थोर सेवा 
केली व ते पुढे आले. १८ व्या शतकातील राजपुतामधील झगड्यातील हे आिखी एक प्रमुख घरािे होते. कोटा, बुंदी, अजमीर, ग्वाल्हेर, अि ूअशा 
चठकािी इतर अनेक लहान लहान राजपूत राजघरािी होती. त्यािंाही सदंभक या प्रकरिात येतो.] राठोड घरािे याचं्या मध्ये झगडा 
सुरू झाला. एके काळी अंबरिे घरािे अगदी सामान्य (Third rate) व दुलकक्षिीय असे मानले जाई, पि 
गेल्या दीडश ेवषांच्या काळात, या घराण्यातील िार चपढ्यानी साम्राज्याच्या सेवते, युद्ध के्षत्रातील नेतृत्व व 
मुत्सद्दचगरी, या दोन्हीही के्षत्रात व साम्राज्याच्या दूरदूरच्या भागात, अचतशय मोठी, बहुमोल व नेत्रदीपक 
कतकबगारी दाखचवली होती.———— भगवानदास व मानहसह यानी अकबराच्या कारकीदीत, चमझा राजा 
जयहसह (मा. चमझा म्हिजे राजपुत्र–ही एक मानािी पदवी मानली जाई) याने शहाजहान व औरंगजेब 
याचं्या कारकीदीत आचि सवाई जयहसह याने, या नंतरच्या मुघल बादशाहाचं्या काळात, ही कतकबगारी 
दाखचवली होती. जयपूर-कच्छवाचं्या कतकबगारीच्या या काळातील अखेरिा खंड िालू असताना, 
दुसरीकडे मारवाडच्या राठोड घराण्यात मात्र जसवतंहसहाच्या मृत्यनंूतर अचजतहसहािी अज्ञान कारकीदक 



 अनुक्रमणिका 

व तीस वषे अंतगकत युदे्ध िालू होती. यामुळे राठोडाचं्या [१९२३ ऑक्टोबरमध्ये, जयपूर सरकारच्या आमंत्रिावरून मी (भा. 
लेखक सर ज. सरकार) जयपूरला तेथील ऐचतहाचसक कागदपत्रािंी तपासिी करण्यासाठी गेलो होतो. त्यावेळी त्या ससं्थानातील एका फार 
बुचद्धवान व चपचढजात सरदाराने मला पचहलाि प्रश्न चविारला तो असा : ‘‘तुम्ही हहदुस्थानच्या इचतहासािा पुष्ट्कळि अभ्यास केला आहे, त्यावरून 
तुम्हाला कच्छवावंशीय राजपूत राठोडाचं्यापेक्षा श्रेष्ठ वाटतात की या उलट वाटते?’’ देशाच्या या चवभागातील लोकािी अशीही भावचनक स्स्थती 
चवसाव्या शतकातही आहे.] अगे्रसरत्वािा आधीि ग्रहि लागले होते. अशा स्स्थतीत कच्छवाचं्या कतकबगारीने, 
मुघल दरबारातील राठोडाचं्या वशंपरंपरागत जुन्या अगे्रसरत्वािा शवेट केला. तरीही जयपूर व जोधपूर 
(भा. कच्छवा व राठोड) याचं्यामधील ही मत्सरापोटी जन्मलेली स्पधा पुढे चिचटश अमदानीतही, राजपूत 
समाजावर आपला पगडा बसचविारा एक घटक म्हिून कायमि राचहली. 

 
अग्रस्थान चमळचवण्यासाठी िालू असलेल्या स्पधेमधून जी अशातंता व नुकसानी होत होती तीमध्ये, 

राजपुताचं्या राजकारिात, १८ व्या शतकाच्या मध्याला एका नव्याि प्रश्नािी भर पडल्यामळे, अनेकपटीनी 
वाढ झाली, आचि अखेरी ही प्रचक्रया संपुष्टात आली ते या उमद्या जमातीिा संपूिक नाश व मानखंडना 
झाल्यावरि. यावळेेपूवी चदल्लीच्या साम्राज्यसते्तने, हहदुस्तानातील सवक माडंचलक राज्याना एकत्र राखून, 
त्यािें संरक्षिही केले होते. पि आता बादशहा स्वतः आपल्या अंतःपुराति अडकून राचहलेला एक पुतळा 
बनला होता. तसेि वजीरािंाही एकि उद्योग, एकि हव्यास म्हिजे नेहमी िैन वा आराम करिे इतकाि 
झाला असून यात बदल व्हावयािा तो फक्त दरबारातील त्याच्या प्रचतस्पध्याशी होिाऱ्या झगड्यापुरताि. 
या पचरस्स्थतीत साम्राज्यातील सवक घटकाना एकत्र गंुफून, त्याचं्यावर चनयंत्रि ठेविारी जी एक अचधसत्ता 
होती चतिे आता चवघटन झाले. माडंचलक राज्याना, एकमेकाचं्या संदभातील आपापले हक्क उपभोग ूदेिारी 
वा त्याना आपापल्या कतकव्यािें पालन करावयास लाविारी अचधसत्ता आचि त्याचं्या महत्त्वाकाकें्षमुळे उत्पन्न 
होिारे आपापसातील झगडे थाबंव ूशकिारी अचधसत्ता, आता उरली नव्हती. तसेि एकाि घराण्यातील 
राजपुत्रािें, एकमेकाचं्या संदभातील हक्क त्याना उपभोगता येण्यासाठी वा त्याना आपापली कतकव्ये 
करण्यास लावण्यासाठी लागिारी अचधसत्ता, आचि अशा राजपुत्रामधील आपापसातले झगडे थाबंचवण्यास 
अवश्य असिारी अचधसत्ता आता उरली नव्हती उत्पन्न झालेल्या या नव्या पचरस्स्थतीत, आतापयंत दबून 
राचहलेल्या व्यक्तीगत सवक महत्त्वाकाकं्षा आचि राज्याराज्यातील स्पधा, कोिताही धाक वा दबाव न रहाता 
उफाळून वर आल्या. यातून सबधं राजपतुाना म्हिजे, हपजऱ्यािे कठडे पाडून टाकून, संरक्षकही काढून 
घेतले आहेत, असे एक प्राचिसंग्रहालयि बनला. सवक राजपुतान्यात चजकडे चतकडे अचतशय भयानक 
पशुवृत्तीिे थैमान सुरू झाले. तथाचप अद्यापही मानवी हृदयातून चनष्ठा, स्त्रीदाचक्षण्य व वृत्तीतील चदलदारपिा 
(Chivalry) संपूिकपिे नष्ट झाली नसून चजकडे चतकडे उफाळत असलेल्या भयानक पशुवृत्तीच्या 
पचरस्स्थतीतही चनष्ठा व चदलदार वृत्ती यािंी व्यक्तीगत उदाहरिेही अधूनमधून चदसून येत होतीि. 

 
जचमनीसाठी कोिताही गुन्हा करण्यािी राजपुतािी तयारी असे. बाप मुलाला ठार मारी व मुलगा 

बापािा खून करी. अचतशय उच्च कुळातील चस्त्रया त्याचं्यावर चवर्श्ास ठेविाऱ्या, नात्यातील व्यक्तीवरही 
चवषप्रयोग करीत. कोिीही, मग तो भगवान रामिदं्राचं्या अचत उच्च कुलात जन्मलेला असला तरीही 
आपल्या घरातील अंतगकत भाडंिािा चनकाल लावण्यासाठी, भाडोत्री परकीय लुटारूला पैसे देऊन 
मदतीला घेण्याला मागे पुढे पहात नसे.  

 
स्वभाव, परंपरा आचि प्रचशक्षि याचं्या दृचष्टकोनातून चविार करता ‘युद्ध करिे’ हा असा एकि 

व्यवसाय आहे की जो सवकसामान्य राजपूत आचि राजपूत सरदार याना साजेलसा आहे आचि जमीन ही 
अशी एकि िीज आहे की जी त्याला सन्मानािे व सुखािे जीवन देऊ शकेल. जेव्हा मुघल साम्राज्यािा 
चवस्तार कळसाला पोहोिला आचि नंतरिे बारदशहा आिखी नवी युदे्ध न करण्याइतके चभते्र बनले व 
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साम्राज्याच्या रक्षिासाठीही सैन्य ठेविे न परवडण्याइतके ऐषआरामी बनले तेव्हा राजपूत पुरुषािें नशीबी 
बेकारी, आळस व दुव्यकसने हीि आली. स्वतःच्या देशाबाहेर मानसन्मानाने करता येईल व आर्तथक 
फायदाही चमळेल असा कोिताही व्यवसाय वा संधी त्याना चमळण्यासारखी राचहली नाही. स्वतःच्या नापीक 
वा काहीही संधी नसलेल्या लहानशा प्रदेशाति कोंडून रहाव े लागल्याने, त्यानी आपल्या तरवारी आता 
एकमेकावरि िालचवण्यास सुरवात केली. यामुळे आता प्रत्येक घराण्यात अंतगकत यादवी युद्ध पेटले. असे 
एखादे युद्ध एकदा सुरू झाले की लवकरि शजेारिी राज्येही या वा त्या प्रचतस्पध्याच्या बाजूने त्यािे चमत्र 
म्हिून गोवली जात. शजेाऱ्यािी जमीन बळकावण्यािी ही संधी पाहून, यातून होिाऱ्या संभाव्य पचरिामािंा 
चविारही मनात न येता, प्रत्येक राज्यकत्यािी प्रादेचशक भकू उफाळून, प्रज्वचलत झाली. मराठे व पेंढारी 
यानी सवक प्रदेश उध्वस्त केला. उबग आििारी हौ कथा ८० वष े िालू राचहली. भारतीय इचफजेचनया 
कृष्ट्िाकुमारी चहच्या आहुतीिी शोकाचंतका [बापाने पाठचवलेला चवषािा पेला घेऊन आत्मापकि करिारी कृष्ट्िाकुमारी ही मेवाडिा 
रािा भीमहसह यािी, एक अप्रतीम लावण्यसपंन्न सद्गुिी कन्या. ती उपवर झाल्यावर चतला अनेक मागण्या येऊ लागल्या. जयपूरिा राजा 
जगतहसह याच्याशी चतिा चववाह चनचित झाला. जोधपूरिा राजा मानहसह यानेही या वधूसाठी मागिी केली होती. त्याने कळचवले की ‘‘कृष्ट्िा 
मलाि द्यावी. दुसऱ्याशी चववाह केल्यास त्यािे प्रायचित्त भोगण्यास तयार व्हाव.े’’ 

 
मानहसहाने हशद्यािंी मदत घेतली. त्यािेही जयपूरच्या राजाबरोबर भाडंि होतेि. याने उदेपूरवर सैन्य पाठचवले. चकत्येक मचहने 

लढाया िालू राचहल्या व त्यातून मोठी हानी होत राचहली. होळकरािा हस्तक-पेढाऱ्यािंा पुढारी -अमीरखान याने हस्तके्षप करून, भाडंिािे मूळ 
‘कृष्ट्िा’ चहिा अंत करावा अशी चनघकि, कू्रर सूिना केली. जगतहसह व मानहसह कोिीही आपली मागिी सोडण्यास तयार नव्हते. भीमहसहाला 
एकीकडे जगतहसहािी जन्मभर भीचत तर दुसरीकडे मानहसहािा पक्षपाती अमीरखान यािी भीचत वाटे. या पचरस्स्थतीत दुबळ्या भीमहसहाने आपली 
व राज्यािी सुटका करण्यासाठी कृष्ट्िाकुमारीिा बळी ध्यावयािे ठरचवले, आचि चतच्याकडे चवषािे पेले पाठचवण्यात आले. आई जवळि होती ती 
तर वेडीि झाली. कृष्ट्िाने ते, गंभीरपिे, शातंपिे, धैयाने घेतले आचि ती कोसळली... माझ्या घराण्यावरिे, चपताजीवरिे, राज्यावरिे सकंट टळो 
हीि चतिी प्राथकना… चतिी श्रद्धा होती. (कथा सदंभक--र. ल. उपासनी यािें पुस्तक, ‘मेवाडिे वीर’ -के. भी. ढवळे प्रकाशन १९३९ आवृत्ती. 
घटनेबाबत गो. स. सरदेसाई मूस. चर. भा. १ पृ. ३४७ आवृत्ती १९२७ पहा). राजपुतान्यात झालेल्या, आपापसातील झगड्यामधून चनमाि झालेल्या 
अनेक कू्रर, भीषि घटनापंैकी ही एक. ही कथा १९ व्या शतकाच्या प्रारंभीिी; म्हिजे राजपुतान्यातील आपापसातंील तीव्र झगडे शभंरावर वष े
िालूि होते हे दुदेवी वास्तव होय. (पहा प्र. ६ § १ पचर. ४... प्रस्तुत गं्रथ).] ही या काळातील, राजपूत इचतहासाला काचळमा 
लाविाऱ्या ज्या अनेक दुःखद घटना घडल्या त्यातील एक होय. अशा अनेक दुःखद घटनािंा काळ 
म्हिजे, राजपुत इचतहासातील खरोखरि ‘अंधार युग’ होय. महमदशहाच्या अवनतीच्या काळापासून, ते 
पुढे, या राजपुतान्याने चिचटशािंी सावकभौमसत्ता स्वीकारली व त्या सते्तने शातंता प्रस्थाचपत केली, 
तोपयंतिा दीघककाळ, इतके हे अंधार युग होते. या काळात राजस्थानमध्ये, अव्यवस्था सावकचत्रक लुटालूट, 
आर्तथक दुरवस्था व नाश आचि नैचतक अधःपात हीि चनत्यािी, दृढमूल स्स्थती बनली होती. अशा रीतीने, 
दीघककाल हाल अपेष्टा सहन करीत असलेल्या या जमातीच्या जखमा भरून येण्यास अखेरी, चिचटशानी 
चनमाि केलेली शातंता यावी लागली. ही शातंता चनमाि झाल्यावर मात्र, अंतस्थ व परकीय लढाया 
थाबंल्या आचि पुढे राजस्थानिे मदानी पौरुष अफूच्या गंुगीत शातंपिे पडून राचहले. यामागील कारिही 
उघडि आहे..... 

 

‘‘unknown to them, when sexual pleasures cloy to fill the languid pause with finer joy’’ 
 
.....‘‘चवषयासक्तीिा अचतरेक झाला की, एक प्रकारिी सुस्ती चनमाि होते व जीवनात खंड 

पडतो. अशावळेी चवषयासक्तीपेक्षा अचधक िागंल्या मागानी, अचधक िागंल्या आनंदाने, जीवनातील 
पोकळी कशी भरून काढावी, हे त्याना माहीत नव्हते.’’ 

 
औरंगजेबािे धोरि आचि त्याच्या कृती यामुळे राज्यकत्यापासून राजपूत दुरावले जाऊन, 

साम्राज्याच्या नोकऱ्यातून हाकलले गेले. यामुळे त्याचं्यावर संस्कार करिाऱ्या, त्याना सुधारिाऱ्या चदल्ली 
शासनाच्या प्रभावामधूनही ते बाहेर फेकले गेले. या सवक पचरिामातून सुटले, या प्रचक्रयेला अपवाद ठरले ते 
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फक्त ‘हाडा’ व अशाि अन्य बारीक सारीक गटािें, असे थोडेसे राजपूत लोक तेवढेि. यािा पचरिाम चदल्ली 
साम्राज्याला नुकसानकारक झाला हे आपिा सवांना माहीत आहे, पि एवढेि नव्हे तर याहीपेक्षा, तो, 
स्वतः राजपुताचं्या दृष्टीने तर जास्ति हाचनकारक झाला. यापूवीच्या तीन शतकामंध्ये, हहदुस्थानच्या 
इचतहासात राजपतुानी महत्त्वािे स्थान व्याचपले होते पि आता १८ व्या शतकात याि राजपुताना आपि 
एक, जीवनाट्ठन बाजूला फेकली गेलेली, थकलेली, चनजीव जमात असल्यािे जािव ूलागले आचि यापुढे 
ते हळूहळू, हहदुस्थानच्या जीवनात, मागच्या बाजूला, एका कोपऱ्यात ढकलले जाऊ लागले. यातून हे 
लोक हहदुस्थानमधील एका बाजूच्या कोपऱ्यात स्वतःभोवतीि गुरफटून राचहले व आळसात बुडून चनस्ष्ट्क्रय 
रहािेि त्याचं्या नचशबी आले. यामुळे, प्रगचतपथावर असलेल्या, या देशातील अन्य जमाती, वषावषाला या 
लोकाचं्या पुढे पुढे जाऊ लागल्या. 

 
राजपूत जमात म्हिून त्यािंा एक चवचशष्ट स्वभावधमक आचि काही चवचशष्ट संवयी होत्या. यामुळे 

राजपूत लोक, यावळेपयंत पुढे आलेले नव्या प्रकारिे युद्धतंत्र व दीघककाळ िालिाऱ्या लष्ट्करी मोचहमा 
याचं्या संदभात चनरुपयोगी ठरले. हे नव े युद्धातंत्र व दीघककाळ िालिाऱ्या लष्ट्करी मोचहमा, १८ व्या 
शतकाच्या मध्याला प्रिारात येऊ लागल्या. युरोचपयन पद्धतींच्या अनुकरिाने अचधक लाबं पल्ल्याच्या व 
अचधक जलद मारा करिाऱ्या बंदुका व तोफा प्रिारात येऊ लागल्या होत्या. लष्ट्करात चनरचनराळ्या 
प्रकारच्या शाखा-उपशाखा चनमाि होऊन त्यािी एकूि रिना, मोठ्या पचरश्रमाने व कौशल्यपूवकक करण्यात 
येऊ लागली व ती खूपि गंुतागंुतीिी बनली. लष्ट्करी तंत्र व रिना यामध्ये झालेल्या या बदलाशी 
चमळतेजुळते घेण्यािी क्षमता राजपुतामध्ये नव्हती. राजपूत सैन्ये, ही, खूपि लहान लहान गटात 
चवभागलेल्या व आपापसात मत्सरग्रस्त असलेल्या छोट्या छोट्या जमातींिा (Clans), एकत्र झालेला 
घोळकाि असत. राजपूत जमातीिी एकूि जोपासनाि अशा जमावाचं्या जमान्याति झालेली होती. या 
उलट नवी युद्ध पद्धती अशा जमावाचं्या जमान्याशी सुसगंत रहाण्यासारखी वा जमवनू घेऊ शकेल अशी 
नव्हती. चशवाय आतािी नवी युदे्ध अचतशय खिािी बनली होती. जुन्या पद्धतीत लढाईिे सवकि काम, 
थोडीफार शतीभाती करीत रहािाऱ्या, छोट्या जचमनदारानंा, भाडोत्री सैचनक म्हिून तात्पुरते एकत्र करून 
केले जाई. असे काही छोटे जचमनदार बऱ्याि वळेी, मोठ्याशी सरंजामी पद्धतीने बाधंलेलेही असत आचि 
काही असे बाचंधल नसूनही, एखाद्या लढाईच्या मोसमापुरते, पैसे-पगार-घेऊन सैचनक म्हिून येत हे सैचनक 
घोडा व भाला घेऊन आपले खेडे सोडीत व आपल्या धन्याच्या सैन्यात दाखल होत. मोचहमाचं्या लहानशा 
मोसमात लढाई संपवनू, हे शतेकरी-सैचनक आपापल्या शतेावर परत जात. युदे्ध िालचवण्याच्या या पद्धतीिे 
चदवस आता खूपि मागे पडले होते. राजपूत राज्ये आर्तथकदृष्ट्ट्या दचरद्री होती. त्यािंा प्रदेश नापीक असून 
तेथील लोकवस्ती चवरळ व आपापला भाग न सोडिारी होती. त्याचं्यामध्ये व्यापारधंदा नव्हता. या सवक 
पचरस्स्थतीमुळे त्याचं्या राजािंी साधनसामुग्री इतकी तुटपुंजी असे की, त्यािें सवकसाधारि रहािीमान, 
टंिाई व साधपिा याचं्या, जुन्यापुराण्या व खालच्या पातळीवरि राही. याउलट १८ व्या शतकाच्या 
मध्यापासून उदयास आलेले नव े युद्धतंत्र अनुसरावयािे म्हिजे सवक सैचनकानंा बंदुका देऊन सज्ज कराव े
लागे; तोफािंा वापर खूपि वाढवावा लागे; प्रत्यक्ष युद्धभचूमवर व तत्पूवी सैचनकाचं्या प्रचशक्षिासाठी 
लागिाऱ्या दारूगोळ्याकचरता खूपि खिक करावा लागे. स्वतःच्या प्रातंाबाहेर कराव्या लागिाऱ्या दीघक 
मोचहमाचं्या काळात सैन्याच्या पोटापाण्यािी सोय करावी लागे. १८ व्या शतकातील युद्धाना लागिारा हा 
सवक खिक करण्याच्या दृष्टीने राजपूत राजािंी आर्तथक कुवत फारि अपुरी होती. या पचरस्स्थतीत बाहेरून 
आलेल्या परक्या शत्रुचवरुद्ध चटकाव धरिे आता आपल्याला शक्य नाही हे राजस्थानमधील राजाना समजून 
िुकले आचि त्यानी यापुढे आपली शक्ती वापरावयािी ती फक्त आपल्या घरगुती भाडंिाति, येवढीि 
शक्यता उरली. 
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§ २ : महमद शहाच्या कारकीदीतील राजपुतान्यातील भाांडिाची प्रमुख कें दे्र 

 
अठराव्या शतकाच्या दुसऱ्या ितुथात, राजपुतान्यातील तीव्र लढ्यािंी तीन प्रमुख कें दे्र म्हिजे 

बुंदी, जयपूर आचि मारवाड ही होत. हाडा जमातीच्या प्रदेशात या जमातीच्या राजघराण्यापैकी जुनी 
वडील शाखा व धाकटी शाखा याचं्यामध्ये, जमातीच्या नेतेपदाबद्दल यावळेी नुकतीि स्पधा चनमाि झाली 
होती. वडील शाखेिी गादी बुंदी येथे असून, धाकटी पाती, याि प्रदेशातील ‘कोटा’ भागािा उपभोग, चतला 
चदलेली जहागीर म्हिून घेत होती. जहागंीर बादशहाने १६१४ मध्ये, कोट्यािा जहाचगरदार, शाही 
दरबाराकडून थेट, जहागीर चमळालेला माडंचलक आहे असे जाहीर करून त्याला, बंदीच्या राजकत्याच्या 
अचधकारातून मुक्त केले होते. पुढे १७०७ मल्ये कोट्याच्या त्यावळेच्यी अचधपतीने आपिि सबंध ‘हाडा’ 
जमातीिे प्रमुख असल्यािा हक्क सागंून एकाएकी भाडंि चनमाि केले. या दोन शाखामंधील स्पधेला 
औरंगजेबाच्या मुलानंी व नंतर सययदबधूं व चदल्ली येथील काही अन्य उमराव यानी, आपापले हेतू 
साधण्यासाठी उते्तजनि चदले. नंतर १७२९ मध्ये, या सबंंध जमातीच्या प्रचतष्ठलेा दुसराि एक अचधक मोठा 
धोका चनमाि झाला आचि त्याति हे भाडंि अंतभूकत झाले. बुंदीच्या राजाला, जयपूरिा माडंचलक 
बनचवण्याच्या, एका महत्त्वाकाकं्षी मोचहमेिी सुरुवात १७२९ मध्ये सवाई जयहसहाने केली, ती बुंदीिा 
कायदेशीर औरस राज्यकता बुधहसह याला काढून टाकून व त्यािी गादी दचललहसहाला देऊन. 
(दचललहसह हा कारवार– Karwar–घराण्यातील जचमनदार होता. भा. पहा पुढे § ६). यापुढील १९ वष े
राजपुतान्याच्या या भागािा इचतहास म्हिजे, चहसकावनू घेतलेली आपली गादी परत चमळचवण्यासाठी 
बुधहसह व त्यािा शूर व उमदापुत्र उम्मेदहसह यानी केलेल्या चवचवध प्रयत्नािंाि इचतहास होय. 
उम्मेदहसहाला अखेरी पूिक यश चमळाल्यावरि या प्रयत्नािंा शवेट झाला. 

 
जयपूरमध्ये ईर्श्रीहसह (कारकीदक १७४३–१७५०) आचि त्यािा धाकटा भाऊ माधोहसह (Madho 

Singh) याचं्यामध्ये तीव्र झगडा झाला. वडील भावािा हक्क बाजूला सारण्याबाबत माधोहसहािे म्हििे 
[ईर्श्रीहसह व माधोहसह याचं्यामधील लढ्यािी पार्श्कभचूम, यातून चनमाि झालेले घोर रिकंदन, परकीय हस्तके्षप, यािंी थोडक्यात पि स्पष्ट 
कल्पना, गो. स. सरदेसाई यािंी–‘मुसलमानी चरयासत’ भाग १ पृ. ३५१–३५२, आवृत्ती चतसरी १९२७, यातील पुढील उताऱ्यावरून येते. ते 
चलचहतात.– (सवाई) .... ‘जयहसहािा वडील मुलगा ईर्श्रीहसह गादीवर बसला. त्याबरोबर राजपुतान्यामध्ये– युद्ध सुरु झाले. उदेपूरिा रािा 
अमरहसह याच्या वेळेस सवक रजपूत राजातं असा एक ठराव झाला होता की ‘‘मेवाडच्या घराण्यातील राजकन्या ज्या राज्यातं चदली असेल, त्यात, 
त्या कन्येिा लहान हकवा मोठा कसाही असला, तरी, तोि गादीिा वारस समजला जावा.’’ चकत्येक रजपुतानी मोगलािें–घराण्यात मुली 
चदल्यामुळे ते जाचतभ्रष्ट झाले असा समज झाला होता, तो दूर करण्याकचरता व सवक रजपूत घरािी पुनः शुद्ध होण्याकचरता वरील ठराव करण्यात 
आला. मेवाडच्या राजकन्येिा मुलगा माधवहसह हा दोन भावात लहान असताही, या ठरावाप्रमािे, तो जयपूरच्या गादीस जास्त हक्कदार होता, 
म्हिून मेवाडिा रािा जगतहसहाने, माधवहसहािा हक्क स्थापन करण्याकचरता जयपूरशी युद्ध सुरू केले. घोर रिकंदन झाले त्यात जगतहसहािा 
पराभव झाला. तेव्हा मल्हारराव होळकर यास, चकत्येक परगिे देऊन जगतहसहाने आपल्या मदतीस बोलाचवले. ही खबर ऐकून ईर्श्रहसहाने चवष 
घेऊन प्राि चदला… पुढे माधवहसहास जयपूरिे राज्य प्राप्त झाले….] असे की आपली आई ही महारािािी [या उताऱ्यावरून 
राजपुतामधील आपापसातील भाडंिे व चतसऱ्यािा हस्तके्षप यािंी कल्पना येते.  

 
–उताऱ्यामध्ये राजपूत, मुघल, माधोहसह हे शब्द अनुक्रमे रजपूत, मोगल, माधवचसह असे आहेत. ही सरदेसाईनी वापरलेली रूपे 

होत.] मुलगी असून चतच्याशी चववाह करण्याच्या वळेी, चतला होिाऱ्या मुलाला गादीिा वारसा देण्यािे 
आपल्या बापाने विन चदले होते. ईर्श्रीहसहाने भावाला मोठमोठ्या सवलती देऊन आपल्या हयातीत 
आपले स्थान चटकचवले. पि तो चनपचुत्रक वारला आचि मग त्यािे हसहासन माधोहसहाला चमळाले. 

 
मारवाडमध्ये महाराजा अभयहसहािा वारस रामहसह आचि त्यािा िलता बख्तहसह–नागोरिा 

जहाचगरदार—हे गादीसाठी एकमेकािें प्रचतस्पधी होते. अभयहसहािा मृत्य ू झाल्यावर लवकरि, १७४९ 
मध्ये, त्याचं्यामध्ये लढा सुरू झाला आचि १७५१ मध्ये बख्तहसहाला ही गादी चमळाली. ती त्याने आपल्या 
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मृत्यूनंतर स्वतःच्या वशंजाचं्या नाव ेठेवली. तथाचप गादीवरून काढून टाकण्यात आलेल्या रामहसहािा मृत्य ू
१७७३ मध्ये होईतोपयंत या प्रदेशाला शातंता लाभली नाही. 

 
घराण्यातंगकत िालू झालेल्या या तीन झगड्याचं्या वावटळीत, हक्कासाठी भाडंत असिाऱ्या चवरोधी 

पक्षापैकी प्रत्येकाच्या, प्रमुख व्यक्तीतील, कोित्या ना कोित्या व्यक्तीच्या बाजूने तरी, चतच्या शजेारिे 
ओढले गेले आचि काहंी काळाति ही तीन्ही भाडंिे एकमेकात चमसळून गेली. अशा रीतीने एकाि 
प्रकारच्या प्रचक्रयेतून तयार झालेले स्पष्ट दोन चवरोधी संघ, झगड्यासाठी एकमेकासमोर उभे ठाकले. 
यातील प्रत्येक पक्षाने, बहुधा दरवषी, त्याचं्यातील तंटा सोडचवण्यासाठी मराठ्यानंा बोलाचवले. अखेरी, 
आधी चनर्तदष्ट केलेल्या, चतघा हक्क सागंिाऱ्याना आपापल्या पूवकजाचं्या गाद्या चमळाल्या हे खरे पि हे घडले 
ते त्याचं्याि राज्यािंा नाश होऊन, ती दुबकल झाल्यावरि. या आपापसातील झगड्यातं सवकि राजपतुाना, 
दचरद्री व दुबकल होऊन, त्यातील राज्याराज्यात वैरभावही चशल्लक राचहला व ही राज्ये तुटक तुटक राचहली. 
अशा या तुकडे पडलेल्या, चनराधार राजपतुान्यावर मराठ्यािंी अचधसत्ता चनमाि झाली व ते, राजपूत 
राजकत्याकडून वार्तषक खंडण्या जबरदस्तीने व प्रसगंी प्रदेश उध्वस्त करूनही वसूल करू लागले. 
राजस्थानिी अशी ही शोकास्न्तका असून चतच्या सचवस्तर ििेकडे आपि आता वळू. 

 
§ ३ : प्रमुख राजपूत राज्यकत्यांचे चाणरत्र्य व स्वभाव 

 
राजपुताचं्या या शोक पयकवसायी नाट्यातील प्रमुख नटाचं्या स्वभावािंा अभ्यास, घडलेल्या 

घटनािंा ओघ अचधक िागंल्या प्रकारे समजण्याला मदत करील. उत्साह व चहम्मत चिकाटी आचि धैयक या 
दृष्टीने पाचहले तर या काळातील, दोन महत्त्वाच्या व्यक्ती म्हिजे बख्तचसह राठोड आचि उम्मेदचसह हाडा 
या होत. पि महमदशहाच्या कारकीदीतील असामान्य राजपूत राज्यकता म्हिजे सवाई जयहसह-दुसरा-
हाि होय. हा सवांना उत्तम रीतीने माहीत आहे तो खगोल शास्त्रवते्ता व जयपूर शहर बसचविारा राजा 
म्हिून. असामान्य तीव्र व अष्टपैलू बुचद्ध, राजकीय शहािपि, संस्कृतीिी आवड आचि सुधारिाबंाबत 
तत्कालीन समाजापेक्षा चकतीतरी पुरोगामी कल्पना यामुळेि त्यािे मोठेपि चसद्ध झाले होते. अठरा वषािा 
युवक असताना १६९९ मध्ये त्यािी कारकीदक सुरू झाली त्यािवळेी त्याच्याबद्दल अचतशय मोठ्या अपेक्षा 
होत्या. महाराष्ट्राच्या डोंगराळ कडेकपारीनी भरलेल्या प्रदेशातील खडतर लढायात, शहाजादा 
चबदारबख्तच्या हाताखालील अचधकारी म्हिून, खुद्द औरंगजेबाच्या नजरेखालीि त्याने आपली कतकबगारी 
व प्रचतष्ठा प्रस्थाचपत केली होती. पुढे शाही दरबारात, हहदूला जास्तीत जास्त चमळचवता येईल इतके महत्त्व 
वा वजन त्याने चमळचवले तेव्हा आग्रा व माळवा अशा महत्त्वाच्या सुभ्यािंी सुभेदारीही त्याला देण्यात आली; 
इतका तो वर िढला. पि यापुढील कायात मात्र काहंीही कीती वा यश त्याला चमळू शकले नाही. 
मराठ्याचंवरुद्ध मोचहमेवर पाठचवल्यावर त्यालाही अपयशि आले. मरिोन्मुख झालेल्या चदल्ली साम्राज्याच्या 
शासनयंत्रिेच्या आधारावर नवोचदत, तारुण्याच्या िैतन्याने भारलेल्या मराठा सते्तचवरुद्ध झगडिे, चनरथकक 
होय हे त्यालाही समजून िुकले व या अपचरहायक पचरस्स्थतीला तो शरि गेला. स्वारी करून येिाऱ्या 
मराठ्यानंा त्याला माळव्याबाहेर रोखता आले नाही. तेव्हा मराठ्याचं्या मागण्या पूिकपिे मान्य करण्यास 
म्हिजेि त्यानंा एक प्रकारे शरि जाण्यासि, त्याने बादशहािे मन वळचवले (१७३६) [१७०९ ते १७२९ या काळात 
मराठे, क्रमाक्रमाने माळव्यावर विकस्व वाढवीति होते. चनजाम व महमदखान बंगश यािेंही त्याचं्यापुढे काही िालले नाही. तेव्हा बादशाहाने 
जयपूरिा राजा सवाई जयहसह याजकडे माळव्यािी सुभेदारी सोपचवली. तो बाजीरावािाही चमत्र होता. पचरस्स्थतीिी जािीव ठेवनू अखेरी त्याने 
बादशहािे मन वळवनू मराठ्याशंी तह घडवनू आिला तो माळव्यािा प्रत्यक्ष कारभार मराठ्याकंडे सोपवनूि– (१७३६) तथाचप बादशहािे मन पुन्हा 
बदलले व त्याने मराठ्याशंी पुन्हा लढा सुरू केला. यातून वजीर खानडौरान, तसेि कमु्रद्दीनखान, अयोध्येिा सुभेदार व अखेर चनजामािाही पराभव 
झाला. बाजीरावाने चदल्लीवर िाल केली. पुन्हा शाही सेनापतींिा पराभव झाला व अखेरी माळवा आचि नमकदा व िंबळ यामधील मुलूख, मराठ्यानंा 
कायमिा चमळाला. (या सवक घटना १७३७–३८ मधील). या मुलुखाबाबतच्या प्रत्यक्ष सनदा पुढे २ वषानी मराठ्यानंा चमळाल्या. (ही सवक टीप गो. 
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स. सरदेसाई– मुसलमानी चरयासत भा. २ प.ृ ४००, िौथी आवृत्ती या आधारे चदली आहे.)] यानंतर तो आपल्या राज्यात परत आला 
आचि यापुढील काळात तो अचतचरक्त चवषयासक्तीत मग्न झाला. सवाई जयहसह नेहमीि अचतशय दारू 
पीत असे. आता तर कमी होऊ लागलेल्या आपल्या शक्ती पुन्हा उते्तचजत करण्यासाठी तो वासना उते्तचजत 
करिारी औषधे घेऊ लागला आचि त्यामध्ये त्यािी प्रकृती पूिकपिे ढासळून अखेरी २१ सप्टेंबर १७४३ ला 
एका चकळसवाण्या रोगाने तो मरि पावला. [वशं भास्कर ३३२२-Vam. Bh.]. 

 
ईर्श्रीचसह हा त्याच्या नंतरिा जयपूरिा राजा– (कारकीदक १७४३–१७५०). बापािे धैयक आचि 

हुशारी याच्या अंगी नव्हती पि त्याच्या बहुतेक सवक व्यसनािंा वारसा मात्र त्याने उिलला होता. मनाने तो 
दुबकल असून, लबाड वा मूखक लोकाचं्या मागकदशकनाखाली तो आपली मते लहरीनुसार व अकस्मात 
बदलण्यािी शक्यता मात्र असे. त्यािा चभते्रपिा व नालायकी यामुळे लढाईमध्ये त्याच्या सैन्यािा नाश 
होण्यािी वळे येई पि अशा अनेक प्रसंगी त्याच्या घराण्याशी वशंपरंपरागत चनष्ठा व भक्ती असलेल्या 
त्याच्या अचधकाऱ्यानंी आपल्या असाधारि कतकबगारीने त्या सैन्याला नाशातून वािचवले होते. 

 
‘‘महाराजा राजराजेर्श्र’’ अशी ज्यािी अत्युच्च चबरुदावली होती तो अभयहसह याकाळी जोधपूरिा 

राजा असून (कारकीदक १७२४–१७४९), त्याने गुजरातिी सुभेदारी स्वीकारावी अशी चवनंती त्याला 
बादशहाने केली होती. (१७२९). या कामचगरीवर जाण्यासाठी जरूर ती तयारी करण्यात त्याने एक वषक 
खिक केले व नंतर तो अहमदाबादला पोहोिला (ऑक्टोबर १७३०). अभयहसहापूवी गुजरातमध्ये सुभेदार 
असलेला, सरबुलंदखान याला, बादशहाने, त्या पदावरून काढून टाकले असल्याने तो यावळेी बंडखोर 
बनला होता. अहमदाबादेला आल्यावर लवकरि या बंडखोर सरबुलंदखानािा पराभव करून, 
अभयहसहाने, आपली नेमिूक केली ते योग्यि होते हे दाखवनू चदले. या त्याच्या यशस्वी मोचहमेत 
चमळालेल्या लुटीिे विकन करण्यात त्याच्या दरबारी-भाटािें काव्यात अचतशयोक्ती असेल पि ती क्षम्यि 
होय. या काव्यात ते म्हितात.– ‘‘िार कोटी रुपये, सवक प्रकारच्या क्षमतेच्या (Calibre) व शक्तीच्या 
लहान मोठ्या १४०० तोफा आचि चशवाय सवक प्रकारिे अन्य लष्ट्करी साचहत्य’’ त्याला चमळाले. त्यािे 
स्तुचतपाठक भाट गाऊ लागले… ‘‘अभयमल्ल गुजराथमधील १७००० शहरावंर व इतर भागातील ९००० 
शहरावंर आपले अचधराज्य िालवीत आहे. इदार, भजू, पारकर, हसध, चसरोही, जेसलमीर, झुनझुनो, 
डोंगरपूर आचि नागोर येथील राजे, रोज सकाळी अभयमल्लापुढे आपले मस्तक नमचवतात.’’... असे 
स्तुचतपाठ िालले असले तरी नंतर दोनि वषात त्याला आपल्या सुभ्यािा िौथ मराठ्यानंा द्यावा लागला व 
त्याचं्याकडून अपयश पत्करून आपल्या घरी परताव े लागले. अशा लाचजरवाण्या अपकीतीत त्यािे 
गुजरातिे सुभेदारी पद संपले असले तरी िालू असलेले स्तुचतपाठ ऐकून अभयमल्लापेक्षाही अचधक खंबीर 
मनाच्या व्यक्तीिेही डोके चफरलं असते. अशा पचरस्स्थतीत तो तर घमेंडीने वडेाि बनला. त्याच्याबद्दल 
सुप्रचसद्ध इचतहासकार टॉड चलचहतो, ‘‘त्याच्या कू्रर धाष्ट्ट्यािी. तीव्रता काहीशी कमी केली ती फक्त 
त्याच्या बेसुमार आळसाने .... आराम आचि अफू या चवषयी त्यािी आसक्ती वष ेलोटतील तसतशी वाढति 
गेली.’’ [टॉड (२) मारवाड प्र. ११].  

 
त्याच्या मागून त्यािा मुलगा रामहसह गादीवर आला (कारकीदक १७४९–१७५१) त्याने आपल्या 

बापािा उद्धटपिा व मगु्ररी तर उिलली होतीि चशवाय आपल्या आईच्या माहेरच्या–िौहान–घराण्याच्या 
उतावीळपिािाही वारसा घेतला होता. (चसरोहीिे िौहाना हे रामहसहाच्या आईिे माहेर घरािे). 
आत्मसंयमन दूरदृष्टी आचि स्वतःच्याि वयाच्याबदल चववके यािंाही त्याच्याजवळ पूिक अभाव होता. अशा 
या तरुिाच्या हाती वयाच्या, १९ व्या वषी, अचनयचंत्रत अचधसत्ता आली आचि आपली अमयाद घमेंड 
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अचतरेकी संतापी वृत्ती आचि बोलण्यातील उद्धटपिा यामुळे त्याने आपले सरदार व जाचतबाधंव यािंा स्नेह 
गमावला. 

 
§ ४ : मराठ्ाांचा माळवयावरील पणहला णवजय-ताबा 

 
मराठ्याचं्या माळव्यामधील पचहल्या आक्रमिामुळे त्याना, पुढे राजपतुान्यात स्वाऱ्या करण्यासाठी 

अचतशय सोयीिा असा पचहला टप्पा चमळाला. राजपतुान्यातील राज्ये ही जरी हहदू राज्यकत्यांच्याि 
अंमलाखाली असली तरी ती मराठ्याचं्या आक्रमिापासून अचलप्त राहू शकली नाहीत. याला कारिेही 
होतीि. या राज्यातील संपत्तीच्या साठ्यास अद्याप हात लागलेला नव्हता. चशवाय या प्रदेशातील दोन, 
सवात श्रेष्ठ राज्यकते म्हिजे मारवाडिा अभयहसह व जयपूरिा सवाई जयहसह यानंा, बादशहाने अनुक्रमे 
गुजरात आचि माळवा या सुभ्यािें सुभेदार नेमले होते. अथाति त्याचं्या ताब्यातील सुभ्यामंध्ये होिाऱ्या 
मराठ्याचं्या आक्रमिाला चवरोध करिे हे त्यािें कतकव्यि झाले होते. 

 
सप्टेंबर १७२२ ते नोव्हेंबर १७२८ पयंतच्या काळातील १७२३–१७२५ ही दोन वष े सोडून चगरधर 

बहादूर हा माळव्यािा सुभेदार होता. १७२३ ते १७२५ या मधल्या दोन वषांत मात्र त्याला आपली सुभेदारीिी 
जागा, चनजामाने नेमलेल्या मािसाला द्यावी लागली होती. बाजीराव पेशव्यािा धाकटा भाऊ चिमिाजी 
अप्पा याने २९ नोव्हेंबर १७२८ ला अमझेरा (Amjhera) आचि चतला (Tirla) याचं्यामधील मदैानावर 
माडूंजवळ चगरधरिा पराभव करून त्याला ठार मारले.[पूवी १९२० मध्ये (म्ह. या गं्रथ लेखनािे आधी) मी–(गं्रथ लेखक-
सरकार), डब्ल्य.ू आयर्तवन याचं्या ‘‘उत्तरकाळातील मुघल’’ Later Mughals या गं्रथािे सपंादन करीत असताना, चगरधर बहादूर व दयाबहादूर 
याचं्या मृत्यूच्या व भवानीराम याचं्या सुभेदारीच्या तारखा केवळ अनुमानानेि देऊ शकलो होतो; [आयस्व्हकन गं्रथ (२) २४३–२४९]; कारि त्यावेळी 
‘‘आधार’’ म्हिून उपलब्ध असलेले पर्तशयन भाषेतील चलखाि या तारखाबंाबत मुग्ध होते. पि अलीकडे पेशव ेदरबारिी पते्र–पे. द. चन. पते्र, 
सगं्रह १२ व स.ं २२– हा प्रचसद्ध झाली असून त्यावरून या काळातील इचतहासािी प्रमुख वैचशष्ट्ट्ये आचि त्यातील कालचनदेश Chronology ही 
चबनिूक चसद्ध झाली आहेत. 

 
डॉ. रघुवीरहसह यानी आपला गं्रथ : ‘‘बदलता माळवा’’ .... ‘‘Malwa in Transition’’ .....(१९३६ प्र. ४), यामध्ये या चवषयािी 

सचवस्तर ििा केली असून सत्य घटना चसद्ध केल्या आहेत.] यावळेी त्यािा पुतण्या दयाबहादूर हा त्याच्या सैन्याच्या एका 
एका बगलेिे (wing) अचधपत्य करीत होता, त्यािीही याि युद्धभमूीच्या दुसऱ्या एका भागात अशीि गत 
होऊन तो मारला गेला. 

 
यानंतर चगरधर बहादूरिा मुलगा भवानीराम यािी माळव्यािा तात्पुरता म्हिजे बदली (Acting) 

सुभेदार म्हिून, बादशहाने नेमिूक केली. [स ं१७२९ च्या आरंभापासून ते २० ऑक्टोबर १७३२ या काळात, मराठ्याचंवद्ध माळव्यािे 
सरंक्षि करण्यासाठी, बादशहाने माळव्यावरील सुभेदार वारंवार बदलले... प्रथम 

 
१ भवानी रामिी बदली सुभेदार म्हिून नेमिूक (१७२९ प्रारंभी)... नंतर 
 
२ नोव्हेंबर १७२९ मध्ये सवाई जयहसहािी नेमिूक केली (पि बहुधा तो हजर होण्याआधीि....लवकरि)त्या जागी  
 
३ १९ सप्टेंबर १७३० ला महमद बंगशिी नेमिूक केली... त्यािे मराठ्याचंवरुद्ध पुन्हा– अपयश १७३१... व  
 
४ १७३२ ला सवाई जयहसहािी पुन्हा नेमिूक –यावेळी जयहसह २० ऑक्टोबर १७३२ ला आपल्या राजधानीतून चनघाला व चडसेंबर 

१७३२ ला उजै्जनला हजर झाला..... अशीही माचलका आहे ती स्पष्टपिे लक्षात घेिे अवश्य आहे. नाहीतर वािकािंा गोंधळ होण्यािा सभंव आहे.] 
यावळेी सुभेदारापुढील अडििी वाढल्या असल्या तरीही सुमारे एक वषापेक्षा थोडा कमी इतक्या 
काळापयंत (१७२९). आपली सत्ता चटकचवण्यासाठी मराठ्याशंी चनधारपूवकक झगडा िालचवला. नोव्हेंबर 
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१७२९ मध्ये या सुभेदारीच्या पदावर सवाई जयहसहािी नेमिूक करण्यात आली. [स ं१७२९ च्या आरंभापासून ते २० 
ऑक्टोबर १७३२ या काळात, मराठ्याचंवद्ध माळव्यािे सरंक्षि करण्यासाठी, बादशहाने माळव्यावरील सुभेदार वारंवार बदलले... प्रथम 

 
१ भवानी रामिी बदली सुभेदार म्हिून नेमिूक (१७२९ प्रारंभी)... नंतर 
 
२ नोव्हेंबर १७२९ मध्ये सवाई जयहसहािी नेमिूक केली (पि बहुधा तो हजर होण्याआधीि....लवकरि)त्या जागी  
 
३ १९ सप्टेंबर १७३० ला महमद बंगशिी नेमिूक केली... त्यािे मराठ्याचंवरुद्ध पुन्हा– अपयश १७३१... व  
 
४ १७३२ ला सवाई जयहसहािी पुन्हा नेमिूक –यावेळी जयहसह २० ऑक्टोबर १७३२ ला आपल्या राजधानीतून चनघाला व चडसेंबर 

१७३२ ला उजै्जनला हजर झाला..... अशीही माचलका आहे ती स्पष्टपिे लक्षात घेिे अवश्य आहे. नाहीतर वािकािंा गोंधळ होण्यािा सभंव आहे.] 
पि पुढच्याि वषी १९ सप्टेंबरला जयहसहाच्या जागी महंमदखान बंगशला नेमण्यात आले. [स ं १७२९ च्या 
आरंभापासून ते २० ऑक्टोबर १७३२ या काळात मराठ्याचंवद्ध माळव्यािे सरंक्षि करण्यासाठी, बादशहाने माळव्यावरील सुभेदार वारंवार 
बदलले... प्रथम 

 
१ भवानी रामिी बदली सुभेदार म्हिून नेमिूक (१७२९ प्रारंभी)... नंतर 
 
२ नोव्हेंबर १७२९ मध्ये सवाई जयहसहािी नेमिूक केली (पि बहुधा तो हजर होण्याआधीि....लवकरि)त्या जागी  
 
३ १९ सप्टेंबर १७३० ला महमद बंगशिी नेमिूक केली... त्यािे मराठ्याचंवरुद्ध पुन्हा– अपयश १७३१... व  
 
४ १७३२ ला सवाई जयहसहािी पुन्हा नेमिूक –यावेळी जयहसह २० ऑक्टोबर १७३२ ला आपल्या राजधानीतून चनघाला व चडसेंबर 

१७३२ ला उजै्जनला हजर झाला..... अशीही माचलका आहे ती स्पष्टपिे लक्षात घेिे अवश्य आहे. नाहीतर वािकािंा गोंधळ होण्यािा सभंव आहे.] 
जानेवारी १७३१ मध्ये बंगश उजै्जनला पोहोिला आचि त्याने आपले सुभेदारीपद हाती घेतले. त्याच्या 
स्वतःच्या साधनसामुग्रीत बादशहा काहीही भर घालू शकला नाही आचि केवळ आपल्याि सामुग्रीच्या 
जोरावर त्याला काहीही पचरिामकारक करता आले नाही. त्याचं्या या नव्या सुभेदारपदावर तो थोडा 
काळि राचहला आचि पूवी १७२९ मध्ये बुंदेलखंडात [स ं १७२९ च्या आरंभापासून ते २० ऑक्टोबर १७३२ या काळात, 
मराठ्याचंवद्ध माळव्यािे सरंक्षि करण्यासाठी, बादशहाने माळव्यावरील सुभेदार वारंवार बदलले... प्रथम 

 
१ भवानी रामिी बदली सुभेदार म्हिून नेमिूक (१७२९ प्रारंभी)... नंतर 
 
२ नोव्हेंबर १७२९ मध्ये सवाई जयहसहािी नेमिूक केली (पि बहुधा तो हजर होण्याआधीि....लवकरि)त्या जागी  
 
३ १९ सप्टेंबर १७३० ला महमद बंगशिी नेमिूक केली... त्यािे मराठ्याचंवरुद्ध पुन्हा– अपयश १७३१... व  
 
४ १७३२ ला सवाई जयहसहािी पुन्हा नेमिूक –यावेळी जयहसह २० ऑक्टोबर १७३२ ला आपल्या राजधानीतून चनघाला व चडसेंबर 

१७३२ ला उजै्जनला हजर झाला..... अशीही माचलका आहे ती स्पष्टपिे लक्षात घेिे अवश्य आहे. नाहीतर वािकािंा गोंधळ होण्यािा सभंव आहे.] 
त्याला मराठ्याचंवरुद्ध जसे पूिक अपयश आले होते, तसेि पूिक अपयश येथेही त्याचं्याचवरूद्ध आले. पुढच्याि 
वषी बंगशच्या जागी सवाई जयहसहािी पुन्हा नेमिूक [गो. स. सरदेसाई–मुस. चरयासत भा. २ आवृत्ती ३ री १९५८ वरून.... 
माळव्याच्या या सुभेदारीच्या नेमिुकीच्या आधीपासूनि अलाहाबादिी सुभेदारीही महमद बंगशकडेि होती. त्यावेळी बंगशने बुंदेलखंडािा राजा 
छत्रसालावर स्वारी केली. तेव्हा बाजीरावाने छत्रसालाला मदत केली आचि ३०–३–१७२९ ला जैतपूरच्या लढाईत मराठ्यानंी बंकशिा पराभव 
केला. प्रस्तुत सदंभक या बुंदेलखंडातील पराभवािा आहे. (यािबरोबर पहा (१) भा. टीप § ३ मधील व (२) § ४ मधील भा. टीप पचहली.)] 
होऊन, तेथे हजर होण्यासाठी तो आपल्या राजधानीतून २० ऑक्टोबर १७३२ ला चनघाला आचि 
चडसेंबरमध्ये उजै्जनला पोहोिला. 

 
पि बादशहािे, माळव्यावरील जुने-नव े सवकि सुभेदार मराठ्याचंवरुद्ध सारखेि अपयशी ठरले. 

सैन्य तयार कराव ेव या सुभ्यामधून मराठ्यानंा हाकलून द्याव ेया अटीवर, जयहसहाला, दचरद्री बनलेल्या 
त्याच्या धन्याकडून मोठी रक्कम (२० लाख रुपये) चमळाली पि त्याने लढाई करण्यािा देखावा तेवढा केला 
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आचि प्रत्यक्षात, या वळेेपुरते मराठ्यानंा आपल्याला चमळालेल्या रकमेतून पैसा देऊन सुभ्याच्या संरक्षिािा 
सौदा करण्यािे धोरिि अचधक पसंत केले. [शाहू राजािे आज्ञापत्र, १८ मािक १७३०  

 
...... ‘‘जयहसह उजै्जनच्या सुभ्यात आला आहे. तेव्हा दोन राजघराण्यातील (भा. जयहसह व शाहू यािंी) जुन्या वंशपरंपरागत मैत्रीच्या 

दृष्टीने त्याला आदराने व इतमामाने वागवाव ेअशी आज्ञा हिमिाजी, उदाजी पवार आचि मल्हार होळकर याना देण्यात येत आहे. त्याने जर मागिी 
केली तर त्याला माडूं चकल्ला द्यावा. [वाड (Vad) : (१) पृ. ९५]. 

 
(भा. टीप : हे आज्ञापत्र जयहसहािी, माळव्यािा सुभेदार म्हिून प्रथम नेमिकू झाली (नोव्हेंबर १७२९) त्या काळातले आहे पि हेि 

धोरि पुढे तीन वषाच्या आति पुन्हा नेमिूक झाली त्यावेळीही िालू राचहलेले चदसून येते.)] (वरीद ११५–११६). 
 

§ ५ : मराठ्ाांनी जयकसहाचा माळवयात केलेला पराभव 

 
मल्हारराव होळकर व रािोजी हशदे यानी िंपाचनर (Champanir) घेऊन व पावागडावर रसदीिी 

व्यवस्था करून, आपली गुजरातमधील कामचगरी संपचवली आचि १७३३ च्या प्रारंभी माळव्यावर हल्ला 
करण्यासाठी ते आले. यावळेी जयहसह मादंसोरला होता. मराठा सेनापतीनी आपली मुख्य छाविी मागे 
सोडून व बरोबर सुटसुटीत घोडदळ घेऊन पुढे िाल केली आचि जयहसहाभोवती वढेा घालून त्याच्या 
सैचनकािंा धान्य व पािी पुरवठा तोडला व त्यािंी पचरस्स्थती मोठी हलाखीिी केली. यावळेी कृष्ट्िाजी पवार 
व उदाजी पवार या दोन मराठा सरदारानंा पेशव्याबंद्दल मत्सर वाटत होता. या पचरस्स्थतीत त्याना लालूि 
दाखवनू, आपल्या सैन्यासह जयहसहाला चमळण्यासाठी त्यािंी मने वळचवण्यात आली. तेव्हा होळकराने 
उदाजी पवाराच्या सामानसुमानापैकी काही लुटले. अशा वळेी पवार व होळकर-पेशव ेया उभय पचक्षयाचं्या 
काही सामाचयक चमत्रानी मध्यस्ती केली व आपल्या राष्ट्राच्या शत्रुशी हात चमळविी केल्याबद्दल पवारािंी 
कठोर कानउघाडिी करून, त्याना मुघल पक्ष सोडण्यास उदु्यक्त केले. या पचरस्स्थतीत मराठ्यानंा ६ लाख 
रुपये देऊ करून, जयहसहाला तहािी यािना करावी लागली. पि यापेक्षाही जास्त चमळचवण्यासाठी 
होळकराने ओढून धरले. या वाटाघाटी िालू असतानाि, राजपुताना मदत करण्यासाठी बादशहा स्वतः 
चदल्लीहून आग्ऱ्याकडे येत आहे अशी वाता आली. यामुळे राजपूत सेनापतीना धैयक येऊन, ते लढाई देण्याला 
पुढे आले. या लढ्यात जयहसहािी चपछाडी साभंाळिाऱ्या तुकड्यािंा सेनापती ठार मारला गेला. 
होळकराचं्या बाजूिेही श-ेदोनश े घोडेस्वार व सुमारे १५ उच्च अचधकारी मारले गेले. यामुळे होळकरानंी 
आपली सैन्ये सुमारे ३० मलै मागे घेतली तर दुसऱ्या बाजूने, जयहसहाने १६ मलै पुढे िाल केली. तेव्हा 
होळकराने झपाट्याने उलट चफरून, दुप्पट वगेाने जयहसहाच्या सैन्यापयंत परत िाल केली. राजपूत 
राजाला आता पुन्हा लढाई देण्यािी इच्छा उरली नव्हती. तेव्हा रोख सहा लाख रुपये व िौथाईपोटी २८ 
परगिे मराठ्यानंा तोडून देण्यािे कबूल करून त्याने तह केला. ही घटना फेिुवारीच्या अखेरी घडली. [पे. 
द. चन. प. (१४) २, (१५) ६]. यानंतर त्याने माळवा आपल्या अचधकाऱ्याचं्या हाती सोपचवला व तो स्वतः 
जयपूर या आपल्या राजधानीकडे परतला. मागे, आपल्या अकायकक्षम अचधकाऱ्यािें हाती, आपल्या 
गैरहजेरीत, माळव्यािे काय होते यािा चविारही न करता आपले पुढिे चदवस त्याने तेथे राजधानीति 
घालचवले! [यावेळी जयहसहाला अचधक आस्था व काळजी वाटत होती ती वेगळीि होती. आपल्या नव्या राजधानीिी सजावट करावयािी 
आचि खगोलशास्त्रचवषयक िार नव्या वेधशाळािंी बाधंिी करावयािी याकडेि त्यािे अचधक लक्ष गुंतलेले होते. या वेधशाळाचं्या बाधंिीसाठी त्याने 
बंगालमधून ‘जेझुइट फादर बुचडयर’ (Boudier) याला १७३३ मध्ये व पुढे १७३६ मध्ये आिखी दोघे ‘फादर’– ॲटोचनक गॅबेल स्पगकर (Antonic 
Gabel Sperguer) व आंदे्र स्रॉबल (Andre-Stroble) याना जमकनीमधून, या सवांिा खिक देऊन बोलावनू आिले. [टीफेनथालर, भाषातंर–
बनोली, (१) ३०१– Tiffenthaler Tr. by Bernolli. i.301] पे. द. चन. प. (१३) ५१; भास्कर ३२१२.] 

 
एचप्रल ते चडसेंबर १७३३ या काळात बाजीराव जंचजऱ्याच्या चसद्दीबरोबर युद्धात गंुतला होता आचि 

मराठ्यािंी मुख्य सैन्ये त्याचठकािी एकत्र झाली होती. चपलाजी जाधवाने या वषाच्या अखेरीला, उत्तर 
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हहदुस्थानात स्वारी करून तेथे खंडिी वसूल करण्यािा बेत आखला. नरवर उजव्या बाजूला ठेऊन, 
त्याला बगल देऊन त्याच्या भोवतीने जावयािे व कोटा आचि बुंदीच्या प्रदेशात चशरून तेथे सुमारे मचहनाभर 
खंडिी वसुल करावयािी आचि अखेरीला, जेथे मराठ्यानंी आपिी पकड आधीि बसचवली आहे त्या औछा 
व दाचतयाच्या बाजूने परत यावयािे, असा त्यािा हा बते होता. पि या योजनेत आता बदल करण्यात 
आला व चडसेंबर अखेरी तो चनमारला आला आचि नंतर बुंदेलखंडात गेला. तेथे होळकर व हशदे हेही जमा 
झाले होते. नंतर चपलाजी दाचतयापासून ग्वाल्हेरला (Gwalior) गेला. पि यावळेी हा भाग इतका ओसाड 
झालेला त्याला आढळला की, एखाद्या खेड्यात फक्त पन्नास रुपये चमळाले तरी ते त्याला चवशषेि आभार 
मानण्यासारखे वाटाव.े अशा पचरस्स्थतीत तो नरवरला परत चफरला. तेथे तो ८ एचप्रल १७३४ ला असल्यािे 
चदसून येते. शवेटी आपल्या डाव्या बाजूला िंदेरी सोडून, तो दचक्षिेत परत आला आचि बुंदीवर स्वारी 
करण्यािी कामचगरी हशदे आचि होळकर यानी हाती घेतली. [पे. द. चन. प. (१४)१०,११,१३]. 

 
गुजरात आचि माळवा हे प्रातं साम्राज्याने, व्यवहारात गमावले होतेि पि यावळेेपावतेो तरी 

राजपुतान्यामध्ये कोिाही मराठ्यािा चशरकाव झालेला नव्हता. आता मात्र या दुदेवी प्रदेशात सतत 
िाललेल्या भाऊबंदकीच्या घरातील भाडंिानी, दख्खनच्या मराठ्यािंा चशरकाव होऊ चदला. राजपुतानी 
त्याना प्रथम आिले ते पैशाच्या रूपात मोबदला-देऊन-भाडोत्री-चमत्र म्हिून आचि शवेटी तर या प्रदेशािे 
धनी म्हिून. बोलावनू आिलेले हे ‘मालक’ तेथे राचहले ते मात्र, वषानुवष ेया प्रदेशावर खंडिी बसवीत व 
ती वसूल करण्यासाठी देश उध्वस्त करीत. ही पचरस्स्थती क्रमाक्रमाने कशी चनमाि झाली यािंी हकीगत 
आता आपि पाहू.  

 
§ ६ : बुांदीच्या गादीबद्दल तांटे 

 

बादशाही दरबारातील आपले स्थान व वजन, याना आता दुसरा कोिताही हहदू माडंचलक राजा, 
प्रचतस्पधी म्हिून राचहला नव्हता हे जयहसहाच्या लक्षात आले तसेि आपल्या बादशहािे वाढते दौबकल्य 
आचि अकायकक्षमता हीही त्याला दररोज चदसत होती. अशा पचरस्स्थतीत लहान सहान दुययम राजपूत 
राजावर ‘‘आपली अचधसत्ता’’- (Suzerinity) लादण्यािी जी योजना तो आपल्या मनात खोलवर बाळगीत 
होता ती कायकप्रवि करण्याच्या मागाला तो आता लागला. आपल्या राज्याच्या सरहद्दीवर असलेल्या व 
आपल्या पकडीत सापडण्यासारख्या सवक महाला-परगण्यावर झडप घालून ते जबरदस्तीने ताब्यात 
घेण्यािा त्याने चनिय केला. बुंदीिा राजा बुधहसह, तेथे नसताना, जयहसहाने आपल्या स्वतःच्या सैन्यािा 
वापर करून, बुंदीिा चकल्ला ताब्यात घेतला आचि ते राज्य दचललहसहाला चदल्याबदल बादशहाकडून 
आज्ञापत्र चमळचवले. (दचलल हा कारवारच्या—Karwar—साचलम— हसह—Salim— हाडािा दुसरा 
मुलगा—भा. आिखी पहा भा. टीप § २ हेि प्रकरि) जयहसहाच्या या मदतीच्या मोबदल्यात, 
दचललहसहाने, जयपूरिे राजघरािे हीि बुंदीिी अचधसत्ता, होय अशी त्यािी अटही यावळेी मान्य केली 
(सुमारे सप्टेंबर १७२९). बुधचसहािी गादी गेल्यानंतर पुढे दहा वष ेतो जगला (२६ एचप्रल १७३९ ला त्यािा 
मृत्य ूझाला.) तो, सामान्यतःि फारसा समजुतदार वा समतोल मनािा होता असे कधीही नव्हते. याति 
दारू व अफू याचं्या अचतरेकी सेवनाच्या जोडीला, त्याच्या वाट्यास आलेली दुःखे आचि चनराशा यािंी आता 
भर पडली, यामुळे लवकरि त्यािी मनःस्स्थती भ्रचमष्टासारखी बनली. तरीही त्याच्या या अखेरीच्या दहा 
वषात त्याने व त्याच्यानंतर त्यािा असामान्य शूर, उमदा व कतकबगार मुलगा उम्मेदहसह याने आपले राज्य 
परत चमळचवण्यासाठी, सतत लढा िालवनू, बुंदीिी सत्ता बळकाविाऱ्याना मुळीि स्वस्थता लाभ ू चदली 
नाही. अखेरी आपल्या पूवकजाचं्या राजधानीत उम्मेदहसह पुन्हा चशरला व त्याने आपल्याला बुंदीिा राजा 
म्हिून अचभषेक करून घेतला. (२३ ऑक्टोबर १७४८). तथाचप त्याने चमळचवलेल्या या पूवकजाचं्या 
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वारशामध्ये, पुढेही अंतगकत शत्रूपासून त्याला त्रास होत राचहलाि आचि मराठ्याकडून होिारे त्यािे 
शोषिही िालूि राचहले. [टॉड (२)–हरावती, प्रकरि ३. वशंभास्कर ३५४२, ३२८५]  

 
बुंदी बळकाविाऱ्या दचललला उिलून धरिारा एकमेव आधार म्हिजे जयहसहि होता. १७२९ च्या 

अखेरीस त्याने आपली राजधानी सोडून माळव्याकडे प्रयाि केले, (भा. ही हालिाल जयहसहाच्या 
माळव्यावरील पचहल्या नेमिकुीच्या वळेिी पहा § ४) आचि इकडे बुधहसहाने आपली गमावलेली राजधानी 
पुन्हा चमळचवण्यासाठी िाल केली. यावळेी बुदंी शहरािा बंदोबस्त साचलमहसहाकडे, त्यािा तरुि मुलगा 
दचललहसह (बादशहाने याला बुंदीिा राजा म्हिून मान्यता चदलेली होती) याच्या वतीने होता. बुधहसहाने 
बुंदीवर िाल केली तेव्हा साचलमच्या मदतीसाठी, जयपूरिे मोठे सैन्य त्वरेने आले, हे पाहून बुधहसहािे 
बहुतेक सवक पुरस्कते घाबरून दूर बाजूला चनघनू गेले तेव्हा बुधहसहानेही आपल्या अनुयायानंा लढाई न 
करण्यािाि सल्ला चदला. पि त्याच्याशी चनष्ठा असिाऱ्या त्याच्या कुळापैकी (भा. हे सरंजामी पद्धतीतील 
सैचनक-वतन घेऊन, मोबदल्यात लष्ट्करी सेवा करिारे) काहीनी हा सल्ला मानला नाही. त्यानी जयपूरच्या 
सैन्यावर हल्ला केला पि ६ एचप्रल १७३० ला कुसलथ (Kusalath) येथे त्यािंा पराभव झाला. अशा रीतीने 
आपल्या प्रचतस्पध्याच्या स्पधेतून मुक्त झालेल्या दचललला, नंतर १९ मे रोजी राज्याचभषेक करण्यात आला 
व जयहसहाच्या एका मुलीबरोबर त्यािा चववाहही झाला. (वशं भास्कर : ३१४७). 

 
§ ७ : राजपुतान्यावरील मराठ्ाांची पणहली स्वारी 

 

पराभतू बुधहसहाने प्रथम उदयपूरमध्ये व नंतर बेघम (Begham) येथे आश्रय घेतला आचि या 
चठकािी तो दारू व अफू याचं्या अचधकाचधक आधीन होत गेला व अखेरीस तो वडेा बनला. पि यावळेी 
त्याला एक अनपेचक्षत चमत्र सापडला. साचलमहसहािा वडील मुलगा प्रतापहसह हाडा याने, आपल्या कचनष्ठ 
भावाला बुंदीच्या राज्यपदावर िढचवलेले पाचहले तेव्हा त्यािा अचभमान दुखावला गेला. यामुळे तो 
बुधहसहाला येऊन चमळाला आचि स्वतःिाि बाप व भाऊ याचं्याचवरुद्ध लढला. दचललहसहाचवरुद्ध 
मराठ्यािंी मदत पैसा देऊन चमळचवण्यासाठी, दुधहसहाच्या रािीने, आपल्या जवळिा पैसा देऊन, त्याला 
दचक्षिेत पाठचवले. मराठ्यानंी मदत देण्यासाठी, त्यानंा ६ लाख रुपये मोबदला देण्यािे ठरले. नंतर २२ 
एचप्रल १७३४ या सूयकग्रहिाच्या चदवशी मल्हार होळकर व रािोजी हशदे यानंी बुंदीवर हल्ला केला. यावळेी 
‘रीजंट’ नात्याने बुंदी सालीमच्या ताब्यात होती. अखेरी मराठ्यानंी बुंदीिा चकल्ला हजकून साचलमहसहाला 
कैद केले व त्याला आपल्याबरोबर घेऊन, ते गेले. यावळेी बुधहसहाच्या रािीने मल्हाररावाच्या मनगटावर 
राखी बाधंली. [‘राखी’ बाधंिे ही एक हहदु धर्तमयामधील चवशषे रूढी आहे. ‘राखी’ हे एक प्रकारिे मनगटावर बाधंण्यािे कडे वा ‘पोिी’ असते. 
ती मनगटी घड्याळाप्रमािे बाधंतात. ही सामान्यतः रेशमी धाग्यािी व अन्यरीतीने सुशोचभत केलेल्या वा रत्नजचडत फुलासारखी असते. एखाद्या 
स्त्रीने, एखाद्या पुरुषाच्या मनगटावर राखी बाधंली की हा पुरुष चतिा ‘भाऊ’ मानला जातो आचि राखी स्वीकारून, मानलेल्या बचहिीिे रक्षि 
करण्यािी जबाबदारी त्याने स्वीकारावयािी असते. ‘राखीिा’ स्वीकार हे या जबाबदारीच्या स्वीकारािे प्रचतक होय. इचतहासात हुमायून बादशहाने 
अशा राखीिा स्वीकार मेवाडच्या रािीकडून केल्यािी हकीगत आहे. अन्यही अशा कथा आहेत. पठाि लोकामध्येही अशी िाल आहे. मात्र प्रचतक 
म्हिून राखीऐवजी या जमातीत स्त्रीिा ‘रुमाल’ वा ‘बुरखा’ चफरचवला जाई व जमात बाधंव सबंंचधत स्त्रीला भचगनी मानून मदत देत... असे सदंभक 
प्रस्तुत गं्रथातही आहेत.’] आचि अशा प्रकारे प्रभ ुरामिंद्राच्या सूयककुलात जन्म झाल्यािे अचभमानाने सागंिाऱ्या 
राजकन्येने धनगर जमातीतील एक पुरुष आपला भाऊ आहे अशी एकप्रकारे सवांपढेु उघडपिे घोषिि 
केली. पि मल्हार होळकरिी पाठ चफरते न चफरते तोि जयपूरिे २०,००० सैन्य आले आचि त्याने पुन्हा 
दचललहसहािी बुंदीच्या गादीवर स्थापना केली. (वशं भास्कर–३२ १६–३२२०). 

 
मराठ्याचं्या राजपुतान्यातील पचहल्या आक्रमिाने राजपुतामधील चवशषे चविारी राजानंा 

आपल्यापढेु केवढी धोक्यािी पचरस्स्थती चनमाि झाली आहे यािी जािीव झाली. या धोक्यातून चनमाि 
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झालेली भीषि धास्ती. यापढेुही दीघक काळपयंत त्याचं्या आठविीत राचहली. [टॉड–खंड १, मेवाड–प्रकरि १५] 
ऑक्टोबर १७३४ च्या उत्तराधात जयहसहाने राजपुतान्यातील सवक राजािंी एक पचरषद मेवाड मधील अगौंि 
(Agaunch) या एका खेड्याजवळच्या हडा या चठकािी बोलाचवली. चतच्यामध्ये या राजमंडळाच्या 
चपतृभमूीच्या बाहेर दख्खनी लुटारूना थोपवनू धरण्यासाठी सवांच्या योजनामध्ये एकसूत्रीपिा 
आिण्याबाबत चविार करावयािा होता. पचरषदेिे हे उचद्दष्ट याि परिक्राचवरुद्ध पाठचवलेल्या बादशाही 
सैन्याबरोबर घचनष्ट सहकायक करूनि साधिे शक्य होते. तथाचप या पचरषदेतून काहीही चनिकय चनष्ट्पन्न झाले 
नाहीत. मराठ्याचं्याचवरुद्ध संरक्षिासाठी स्वीकारावयािे, एकसूत्री, जोरदार व सयुंक्त धोरि यावळेच्या 
मुघल सरदार मंडळातील नैचतक अधःपातामुळे खरोखरि अशक्य झाले होते. (वशंभास्कर ३२२७).  

 
§ ८ : माळवा व राजपुताना यामधील शाही मोणहमाांचे अपयश (१७३४–३५) 

 
माळवा व राजपतुाना यामधून मराठ्यानंा घालवनू देण्यासाठी ऑक्टोबर १७३४ मध्ये बादशाही 

दरबाराने एका मोठ्या मोचहमेिी योजना आखली. या मोचहमेिे अचधपत्य वजीर कमु्रचद्दन व बक्षी खान-इ-
दौरान या दरबारच्या दोन सवकश्रेष्ठ अचधकाऱ्याकडे देण्यात आले. पुढील मचहन्यात २५००० सैन्य बरोबर 
घेऊन, चदल्लीहून वजीर आग्रामाग ेबुंदेलखंडात जाण्यास चनघाला. तेथे य चपलाजी जाधव धामधूम करीत 
चफरत होता. उभय पक्षात फेिुवारी १७३५ मध्ये दोन-तीन छोट्याशा िकमकी झाल्या. यािा पचरिाम 
इतकाि झाला की, चपलाजीने चसप्री व कुलारसपयंत माघार घेतली आचि शत्रूच्या या चठकािापासून २४ 
मलै उतरेला नरवर येथे वजीराने मुक्काम केला. आिखी काही िकमकी झाल्यावर, चपलाजीने आपला 
बाडचबछाना बुंदेलखंडातून मागे घेतला आचि तो िादं व देवगड मागे दख्खनकडे जाण्यास चनघाला 
(एचप्रल). वजीर चदल्लीकडे परतला आचि तेथे ९ मे १७३५ ला पोहोिला. [पे. द. न. प. (१४) २२, २१]. 

 
पचिम चवभागातील मोचहमेिी कामचगरी खान-इ-दौरान याच्यावर सोपचवली होती. तो चदल्लीहून या 

मोचहमेवर चनघाला तो वजीर बुंदेलखंडाच्या मोचहमेवर चनघाला होता त्यािवळेी अजमीरला जात असताना 
वाटेत जयपूरिा जयहसह, जोधपूरिा अभयहसह आचि कोट्यािा राव दुजकनसाल हे आपापल्या पथकाचनशी 
त्याला येऊन चमळाले. अशाप्रकारे त्यािे सैन्य हा एक अफाट घोळकाि बनले. (यावळेी पसरलेल्या 
वातेनुसार या घोळक्यातील संख्या २ लाखाइतकी फुगचवलेली होती.) चशवाय या सैन्याबरोबर मोजताही 
येिार नाहीत इतक्या तोफाचं्या व दारूगोळ्याच्या गाड्या होत्या. मुकंुदरा हखड ओलाडूंन हे शाही सैन्य 
रामपूर भागात पोहोिले तेव्हा या भागात होळकर व हशदे असल्यािे त्यानंा चदसून आले. (फेिुवारीच्या 
सुरवातीस). चनयतं्रि व हालिाली करण्याच्या दृष्टीने शाही सैन्यातील संख्या व त्यािा आकार अवजडि 
होता. हे सैन्य संचमश्र असल्याने त्यात एकचजनसीपिाही नव्हता. चशवाय त्याच्या एकूि रिनेतही चढलाई व 
चवस्कचळतपिा होता. याउलट मराठ्याचं्या सुटसुटीत घोडदळाला मल्हार व रािोजी याचं्यासारखे 
घोडदळािे जन्मजात कुशल नेते लाभले होते. या पचरस्स्थतीत अवजड शाही सैन्यािे अपयश आधीि 
ठरलेले होते. प्रथम मराठ्यानंी आठ चदवस खान-इ-दौरानच्या भोवती भोवती चघरट्या घालून त्यािा 
दािागोटा व वैरि तोडली त्याच्या सैन्यामधून उंट व घोडेही हजकून आिले आचि त्याला पूिकपिे जागच्या 
जागी चखळून ठेवले. नंतर मराठ्यानंी चवजेच्या िपळाईने शत्रूच्या मुलखात दुसरीकडेि अिानक हल्ला 
केला. बक्षी आचि त्यािे चमत्र, याना तेथेि सोडून त्यानी मुकंुदऱ्यािी हखड ओलाडंली आचि बुंदी-कोटा 
गाठली. तेथून पुढे, आता संरक्षिरचहत राचहलेल्या जयपूर व जोधपूर भागावरही त्यानी धाड घातली. तेव्हा 
शाही सैन्य, त्याचं्या पाठीमागून, पि फार दूर अंतरावरून, कशीतरी रखडत रखडत पाठलागास जाऊ 
लागली. हा प्रदेश संरक्षि चवरचहत, आता मोकळा पडलेला सापडल्यामुळे, मल्हारने या भागातील अनेक 
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चठकािावर अिानक हल्ल ेकेले. यावळेी बादशहाच्या प्रत्यक्ष शासनाखाली असलेले ‘साभंर’ हे धनाढ्य शहर 
२८ फेिुवारीला त्याने लुटले. तेथे त्याला खूपि लूट चमळाली. तेथील फौजदार ‘फकु्र’ (Fakru) यािे 
सवकस्वि लुबाडण्यात येऊन (३ लाख रुपये हकमतीिी मालमत्ता व ३ वा ४ हत्ती) त्याला फक्त अंगावरील 
कपड्याचनशीिा सोडून देण्यात आले. शहराच्या काझीने यावळेी हहदंूच्या ‘जोहार’ पद्धचतनुसार आपल्या 
चस्त्रयाना ठार मारले आचि उन्मादाच्या भरात तो आवशेाने हल्लखेोराशंी लढला व जखमी होऊन पडला. 
मािक मचहन्याच्या आरंभी उभयपक्ष छावण्या ठोकून राचहले ते पुढीलप्रमािे :— खान-इ-दौरान याने आपले 
ठािे कोट्याला व जयहसहाने आपल्या राजधानीजवळ ठेवले होते– आचि मल्हार व रािोजी यानी आपली 
ठािी जयहसहापासून सुमारे २० मलैावर ठेवली होती. [चसयार (२) ८३; पे. द. चन. प. (१४) २३ २१ 
इचलयट (Elliot) मध्ये रुस्तुम अली (८) ५१]. 

 
अशा प्रकारे या युद्धाच्या दोन्हीही चवभागात बादशाही सैन्याना काहीही चनचित पदरी पाडून घेण्यात 

यश आले नाही. इतकेि नव्हे तर आपल्याि मोठ्या व बोजड सैन्यािें रक्षि करिे व त्यानंा दािागोटा 
चमळवनू देिे हेि काम त्याना अचतशय अवघड बनले. त्याचं्यापेक्षा लहान असलेल्या मराठा सैन्यानी या 
शाही फौजानंा हालिाल करता येिार नाही इतके पूिकपिे चनिल व शस्क्तहीन बनचवले होते. अखेरी 
माळवा सोडून परत जाण्यासाठी, वजीराने चपलाजीला ५ लाख रुपये, ‘खुशी’ वा लाि देऊ केली. 
दुसरीकडे राजपतुान्यातही असेि घडले. तेथे खान-इ-दौरान याने प्रथम बरेि आठवडे बुंदी येथे चनचितेत 
घालवनू नंतर मात्र जयहसहािा सल्ला मानला. या सल्ल्यानुसार माळव्याबद्दल २२ लाख रुपये िौथ 
देण्यािे, त्याने बादशहाच्यावतीने विन देऊन, नमकदेच्या पलीकडे परत जाण्यािे मान्य करण्यास मराठ्यािें 
मन वळचवले. यावळेी खान-इ-दौरान आचि जयहसह याचं्या छावण्या कोटा येथे व मराठा छाविी बुंदी येथे 
होती. िौथाईबाबत हा समझोता झाल्यावर, जयहसहाच्या मध्यस्तीने, खान-इ-दौरान आचि दोन्ही मराठा 
सरदार, यातं्री २२ मािकला एकत्र बैठक होऊन त्या समझोत्याला तहाच्या रूपात, औपिाचरक मान्यता 
देण्यात आली. [पे. द. चन. प. (१४) २७, २३; (२२) २८४. या मुद्द्याबाबत नंतर झालेल्या वाटाघाटीिे विकन पुढे करण्यात येईल.–पे. द. चन. 
प. (१४) ३१, ४७– 

 
यासदंभात अनुवादकािी टीप :– 
 
खान-इ-दौरान व मराठे याचं्या दरम्यान ठरलेल्या या तहाला बादशहाने मान्यता चदली नाही व त्याने जयहसह व खान यािंी 

कानउघाडिीही केली. यामुळे बाजीरावाने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली दुसरी मोठी मोहीम ऑक्टोबरपासून सुरू केली..... या मोचहमेिी व बादशहाच्या 
हालिालींिा, इत्यादी माचहती पुढे §११ § १२ § १६ मध्ये चदली आहे.]  

 
या लाचजरवाण्या व अपयशी मोचहमेनंतर एचप्रल १७३५ च्या अखेरी, मुघल सैन्यािे हे दोन सेनापती 

चदल्लीला परतले. मराठा सेनापतीही परत गेले. रािोजी उजै्जनला, मल्हार कालाबागला (Kalabagh) 
आचि चपलाजी चसरोंजला. (जून) [पे. द. चन. प. (१४) २९]. 

 
§ ९ : पेशवयाांच्या मातोश्रीची उत्तर कहदुस्थानातील यात्रा (१७३५) 

 

यावळेी मुघल साम्राच्याबरोबर झालेला सशस्त्र संघषक पेशव्याचं्या दृष्टीने अयोग्यवळेी घडून आला 
होता. त्याने आपली आई राधाबाई चहच्यासाठी संपूिक उत्तर हहदुस्थानच्या याते्रिी व्यवस्था केली होती. या 
याते्रिी सवक व्यवस्था ज्योचतषी बाबूजी नाईक जोशी (ज. सरकार Nayek असा उच्चार चलचहतात.) 
याचं्याकडे होती. हा जोशी बनारसला बराि काळ राचहलेला असून, उत्तर हहदुस्थानातील मंचदरािंी त्याला 
माचहती होती. त्याला मागकदशकनासाठी बरोबर घेऊन पेशव्याच्या आईने ९ मािक १७३५ ला बऱ्हािपूर येथे 
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तापी नदी ओलाडंली. ती जाई तेथे तेथे, शाही शासनाच्या अचधकाऱ्यानी व स्थाचनक अचधपतीनी (Chiefs) 
चतला संरक्षि आचि लवाजमा यािंी तरतूद करून चदली. ज्या ज्या राजपूत राज्याच्या राजधानीला चतने 
भेट चदली त्या त्या राजाने चतला उच्च िाह्मिकुलीन चवधवलेा व सगळीकडे चवजयी होत, हजकीत 
िाललेल्या मुलाच्या मातेला, उचित अशा थोर आदराने वागचवले. त्यानी स्वतः चतिे स्वागत करून 
आपल्या राण्याशंी चतिी ओळख करून चदली आचि चतला उंिी अहेर चदले. अशा रीतीने प्रवास करीत 
करीत राधाबाई. चठकचठकािी गेली, त्यािा तपशील पुढीलप्रमािे आहे :— उदयपूर (६ मे) नाथ्द्वारा 
(Nathdwara), जयपूर (सुमारे १६ जुलई), मथुरा-कुरुके्षत्र, अलाहाबाद. बनारस आचि गया (नोव्हेंबर). 
आचि नंतर पुन्हा बनारसला जाऊन तेथून ती जानेवारी १७३६ मध्ये बुंदेलखंडाकडे वळली आचि शवेटी 
पुण्याला २ मे रोजी पोहोिली. [पे. द. न. प. (९) १२, १३, १४, (१४) २१, ३१, ३९, ५१, (२२) ३३०, वशं 
भास्कर ३२२३]. [भा. टीप या तळ टीपिे स्थान गं्रथात स्पष्ट दाखचवलेले नाही. हा बहुधा मुद्रिदोष असावा. हे स्थान बहुधा १५९/१ अखेरी वा 
§ ९ मधील ओळ १ मध्ये असावे. 

 

बाजीरावाच्या आजे्ञनुसार, १७३५ एचप्रलमध्ये होळकर व हशदे यानी मारवाडवर स्वारी केली. या आद्यी थोडि चदवस, अभयहसहाने 
मराठ्याचवरुद्ध शत्रुत्वािी कृती केली असल्याने त्याबद्दल त्याला चशक्षा करण्यािा उदे्दश या स्वारीमागे होता. या स्वारीबद्दल-होळकर याना 
चमळालेल्या पेशव्यािें हुकुमात स्पष्ट आदेश होता की ‘‘जयपूर व मेवाडच्या प्रदेशाला धक्का लावण्यािे कटाक्षाने टाळाव.े’’ या आज्ञापत्राच्या सदंभात 
बाजीरावाने आपल्या धन्याला– छपतीना –चलचहल्यावरून चदसते की, अभयहसहािा मुलुख लुटला, त्यािी नासाडी केली तर जयहसहाला 
खचिति बरे वाटेल असे बाजीरावाला वाटत होते... [पे. द. चन. प. (१३) ४९, (१४) १४.... हे पत्र बहुधा याि वषीच्या (१७३५) मािकमधील 
असाव.े] ] 

 
§ १० : जयकसहाने उत्तर कहदुस्थानात मराठ्ाांच्या णहतसांबांधाची जोपासना केली त्याची हकीकत 

 

प्रिंड शस्त्रसामुग्री आचि अफाट खिक करून काढलेल्या १७३५ च्या पचहल्या ितुथातील या शाही 
मोचहमेला, मराठ्यानंा चिरडून टाकण्यात यश आले नाही इतकेि नव्हे तर चतिा शवेट झाला तो अखेरी, 
मराठ्यानंाि २२ लाख रुपयािी मोठी वार्तषक खंडिी देण्यािी जबाबदारी पत्करल्यानंतरि. अशा या 
लाचजरवाण्या शवेटाबद्दल स्वाभाचवकि बादशहाला फार राग आला. या मोचहमेबाबत, प्रत्यक्ष अगदी 
जवळिा संबधं असिारा अचधकारी म्हिजे, आग्रा व माळवा या सुभ्याचं्या सुभेदारीवर असिारा जयहसह 
हाि असून दरबारात त्यािा सतत पुरस्कार करिारा चमत्र म्हिजे खान-इ-दौरान हा होता. यामुळे संबंध 
शाही दरबाराने या मोचहमेतील अपयशाबद्दल सवक दोष या दोघानाि चदला. या सदंभात औंधिा गव्हनकर 
सादत हा बादशहाला म्हिाला.... ‘‘मराठ्यानंा गुप्तपिे मदत व आधार देऊन, जयहसहाने संबधं 
साम्राज्यािा नाश केला आहे. मला आग्रा व माळवा यािें गव्हनकरपद तेवढे द्या, यापलीकडे मी काहीही 
पैशाच्या मदतींिी मागिी करीत नाही. या युद्धासाठी आपले सैन्य सुसज्ज करावयाला एक कोट रुपये द्या 
अशी मागिी जयहसहाने केली आहे. याउलट माझ्याकडे या कामचगरीसाठी जरूर चततका खचजना माझा 
स्वतःिाि आहे. चशवाय चनजाम हा माझा स्नेही असून तो मराठ्याचं्या नमकदा नदी ओलाडंण्याच्या कामात 
अडथळे चनमाि करील ‘‘थाबंवीलही’’ सरबुलंदखानानेही, उघडपिे या इतकाि दोष जयहसहाला चदला. 

 
पैसा देण्यािे मान्य करून, मराठ्यानंा गप्प बसावयास लावण्यासाठी सौदा केल्याबद्दल बादशहाने 

जयहसह व खान-इ-दौरान याना फार दोष चदला. तेव्हा खानाने स्वतःिी तरफदारी केली ती अशी.... 
‘‘माळव्यामध्ये चशरलेल्या मराठा सेनापतीना, जे परगिे जहागीर म्हिून देण्यािे आर्श्ासन मी चदले ते, या 
सुभ्यातील परगिे, आधीि बंडखोर रोचहले आचि अन्य लुटारू याचं्याि हातात होते. चशवाय मी त्याना 
अशीही अट घातली आहे की या सुभ्यातील बादशहाच्या प्रत्यक्ष हुकमतीखाली असलेल्या कोित्याही 
भागाला त्यानी मुळीि उपद्रव देता कामा नये. बाजीरावही शहेनशहािें हुकूम सवकप्रकारे मानीत आहेि. 
पचवत्र गंगानदीमध्ये स्नान करण्याच्या चनचमत्ताने त्याने आपल्या कुटंुबाला उत्तर हहदुस्थानात आिले आहे 
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यािाही चविार करावा. त्यािी आईसुद्धा या भागामध्ये याते्रसाठी आहे... चशवाय युद्ध करून मराठ्यािंा 
पचरिामकारकपिे बंदोबस्त करता येिार नाही. त्यानंा हजकता येिार नाही. पि बाजीरावाने, चनदान 
त्यािा बंधू चिमिाजी याने, इकडे येऊन बादशहाना भेटाव ेम्हिून मी त्यािे मन चमत्रत्वािी बोलिी करून 
वळवीन. त्याच्या इच्छाना, जर बादशहानी मंजुरी चदली तर शाही मुलुखाला होिाऱ्या त्रासातून तो यापुढील 
काळात मुक्त होईल. याउलट सादतखान (औंधिा) गव्हनकर आचि चनजाम यानी जर हातचमळविी केली 
तर ते मात्र दुसऱ्याि व्यक्तीला बादशाही तख्तावर बसचवतील. [पे. द. चन. प. (१४) ४७, ३९, ३१]. 

 
जयहसहाकडे असलेल्या दोन प्रातंाचं्या सुभेदारी-पदावरून त्याला दूर करण्याबाबत िाललेल्या 

अशा बोलण्यािंी वाता जयहसहाच्या कानी आली आचि तीमुळे त्याने सरळ-सरळ बादशहाच्या ठाम 
चवरोधकािी भचूमका घेतली. तो तर मूळिाि स्वाथी व संधीसाधू असून, शाही तख्ताबद्दल फारशी चनष्ठा 
त्याला कधीि नव्हती. त्याने मराठ्याचं्या प्रचतचनधीला. गुप्त वाटाघाटीसाठी आपल्या दरबारी बोलावनू 
घेतले आचि साचंगतले... ‘‘मी तुकी राज्यकत्यावर——मुघल बादशाही घराण्यावर——चवर्श्ास ठेव 
शकत नाही म्हिून आजपयंत मी बाजीरावािी प्रचतष्ठा आचि चहतसंबधं यािें रक्षि केलेले आहे. या तुकांनी 
जर का दचक्षिी सैन्यावर जय चमळचवला तर ते आमिीही उपेक्षाि करतील तेव्हा प्रत्येक बाबतीत मी 
पेशव्याचं्या आदेशािें पालनि करीन.’’ यानंतर (ऑगस्ट १७३५) त्याने पुढील हालिालीसाठी पेशव्याकडे 
एक योजना पाठचवली ती अशी... पेशव्याने ५००० घोडदळ बरोबर घेऊन जयहसहाकडे याव.े.. येताना 
वाटेत कोित्याही चठकािी लुटालूट न करण्यािी दक्षता घ्यावी. बाजीरावाच्या या सैन्यािा रोजिा खिक 
(रु. ५०००) जयहसह देईल. याचशवाय माळव्यािा िौथ आचि चपलाजी जाधवाच्या जहाचगरीबाबत खंडही 
जयहसह देईल. या सवासाठी चमळून एकूि रोख रुपये वीस (२०) लाख देईल. पेशवा जयपूरला 
आल्यानंतर जयहसह त्याच्याशी एकूि पचरस्स्थतीबाबत सल्लामसलत करील. नंतर पेशवा बादशहाला 
भेटण्यास जाईल तेव्हा त्याच्या संरक्षिािी हमी व तद्नुषंगाने आिाभाका, खान-इ-दौरानच्या मध्यस्तीने 
बादशहाकडून चमळवनू, तो पेशव्याला बरोबर घेऊन बादशहाच्या मुलाखतीसाठी जाईल, असे करता आले 
नाही तर जयहसहाच्या राजधानीतूनि पेशव्याने परत जाव.े अशीही जयहसहािी एकूि योजना होती. [पे. 
द. चन. प. (१४) ४७.] 

 
या उलट दुसरीकडे बादशहानेही मराठ्याचंवरुद्ध आगामी चहवाळ्यात करावयाच्या हालिालींिी 

आपलीही एक योजना सप्टेंबरच्या अखेरी तयार केली. त्यानुसार प्रथम त्याने अभयहसह (भा. जोधपूरिा, 
पहा §२§३§८) व वजीर याचं्यामध्ये पुन्हा सलोखा घडवनू आिला; आग्रा, माळवा इतकेि नव्हे तर 
गुजरातसुद्धा असे सुभे वजीराच्या ताब्यात द्यावयािे ठरचवले. जयहसह. जर आपली पथके घेऊन, बादशाही 
कामचगरीवर चनष्ठापूवकक येऊन चमळाला तर त्याच्या मुलुखाला त्रास द्यावयािा नाही आचि तसे जर त्याने 
केले नाही तर मात्र तो चशके्षला पात्रि असे समजून योग्य ती चशक्षा त्याला करावयािी, असेही हुकूम 
वजीराला द्यावयािे ठरचवले. पावसाच्या अखेरी नद्यािें पािी जरूर चततके उतरले की लगेि, बादशहाने 
स्वतः चदल्लीबाहेर कूि करावयािे, जयहसह व खान-इ-दौरान, या दोघानी, जयपूरमाग े दख्खनकडे 
जावयािे, अभयहसहासह वजीर व सादतखान यानी ग्वाल्हेरमागे चनघावयािे असे आिखी बेत या योजनेत 
होते. [पे. द. चन. प. (१४)३९]  
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§ ११ : बाजीरावाची राजपुतान्यास भेट, १७३६ 

 
२२ मािक १७३५ च्या कराराला (भा. पहा §८ अखेर) बादशहाने मान्यता न चदल्यामुळे आगामी 

चहवाळ्यात आपल्या स्वतःच्या नेतृत्वाखाली, उत्तरेत एक मोठी मोहीम काढण्यािी योजना बाजीरावाने 
आखली. या मोचहमेवर जाण्यास तो, पुण्याहून ९ ऑक्टोबरला चनघाला. होळकराचं्या सुटसुटीत, िपळ, 
आक्रमक घोडदळाने हल्ल ेकरून १७३४ आचि १७३५ मध्ये सबधं राजपतुान्यात दहशत चनमाि केली होती व 
तेथील लोकाना त्याचं्या अगदी दाराति मराठ्याचं्या लोभी लुटारुपिािी िागंलीि जािीव करून चदली 
होती. साम्राज्याच्या दोन सवकश्रषे्ठ अचधकाऱ्याचं्या अचधपत्याखाली असलेल्या, संपूिक फौजेलाही, 
मराठ्याचंवरुद्ध १७३५ च्या पचहल्या ितुथात अपयश आले होते. यामुळे हहदुस्थानातील सवांना ठामपिे वाटू 
लागले होते की, मराठे अहजक्य असून त्याचं्याचवरुद्ध चदल्लीकडून हकवा त्याचं्या स्वतःच्याि स्थाचनक 
प्रमुखाकडून वा राजेरजवाड्याकडून काहीही संरक्षि चमळण्यािी आशा नाही. आता तर ज्यािी धास्ती 
वाटत होती तो, या मराठा सेनापतींिा ‘सरसेनानी’ि येत आहे ही वाता आली आचि यामुळे सबधं 
राजपुतान्याला भीती आचि चनराशा यानी ग्रासले. पि चनरचनराळ्या राजपूत दरबाराना स्वतः भेट देऊन, 
शक्यतर शातंतापूिक वाटाघाटीनी मने वळवनू; ‘‘िौथ’’ बसवावयािा असा यावळेी बाजीरावािा हेतू होता. 

 
धार राज्याच्या गुजरातच्या सरहद्दीवरील, कुक्षी (Kukshi) नावािा चकल्ला बाजीरावाने घेऊन तेथून 

डोंगरपूर व लोनीवाडा मधून त्याने उत्तरेकडे कूि केले आचि तो मेवाडच्या दचक्षि सरहद्दीजवळ पोहोिला 
(सुमारे १५ जानेवारी १७३६). महारािा जगत् हसह (दुसरा) याने, बाजीरावािे, त्याला साजेसे स्वागत 
करण्यासाठी सवक तयारी केली. त्याचं्या भेटीच्या समारंभािेवळेी पाळावयािे चशष्टािारही ठरले, त्यानुसार, 
पेशवा हा िाह्मि, म्हिजेि सवक हहदू जातीमध्ये सवांत पचवत्र जातीिा म्हिून, महारािाने त्याला प्रथम 
प्रिाम करावयािा व नंतर आपि उपाध्याय म्हिून पेशव्याने त्या ऐचहक राजाला आशीवाद द्यावयािे असे 
ठरले. नंतर उदयपूरच्या जवळ पोहोिल्यावर, ‘अहर’ (Ahar) खेड्यातील ‘िंपाबाग’ उद्यानात 
बाजीरावािा मुक्काम ठेवण्यात आला व पाहुिा म्हिून स्वागताप्रीत्यथक त्याला [टॉड (१) मेवाड प्र. १५; चबहारीदास 
पािंोळी याला महाराण्यािे पत्र.] ५००० रुपयािंी थैली, वसे्त्र, घोडे आचि एक हत्ती असा ‘आहेर’ देण्यात आला. 
दुसऱ्या चदवशी महाराण्याने एक भव्य दरबार भरचवला. त्यासाठी पेशव्याला पाहुिा म्हिून चनमंत्रि चदले 
असून, बैठकीवर एकमेकाजवळ दोन लोड माडंले होते. पेशवा येऊ लागला तेव्हा सभागृहाच्या 
दरवाजापयंत स्वतः महारािा सामोरा गेला आचि तेथून त्याने पेशव्याना, त्याचं्यासाठी माडंलेल्या 
लोडापयंत आिले. पि बाजीराव मोठ्या नम्रतेने त्या ऊंि बैठकीच्या खाली जचमनीवरील महारािाच्या 
बैठकीपेक्षा कमी ऊंिीवरील-बैठकीवर बसला आचि त्याने महाराण्याच्या डोक्यावर िौरीही ढाळली. 
[अब्दाचगरी, छत्रिामर, ही चवशषे मानािी... प्रचतके–राजचिन्हे–होत. याना सोन्यािादंीिे, नक्षीदार दाडें असून यापैकी िामर वा िौरीच्या 
दाडं्याच्या एका टोकाला, डौलदारपिे हलचवता येईल असा लाबं, शस्त्र, केसाळ असा झुबका असून चतिी मूठ-दाडंा नक्षीदार असतो. महारािा-
महाराजा– व चवशषे मान बहाल केलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर ती सतत ढाळली जाते–हलचवली जाते. मंद, सुगंधी वायू चमळून समाधान वाटावे हा 
या मागे एक हेतू असतो. तथाचप िौरी ढाळली जािे हे एक चवशषे मानािें चिन्हि असे मानले जाई. छत्रिामरािे आचधकार हे चवचशष्ट स्थानािे चिन्ह 
होय ते चवचशष्ट सत्ताधाऱ्यालाि चमळतात.] तेव्हा ही बाजीरावािी कृती पाहून..... ‘नको नको’ म्हित नम्रपिे हरकत 
घेत महारािा म्हिाला..... ‘‘आपि िाह्मि आहात, आपलाि सत्कार आम्ही केला पाचहजे,’’ तेव्हा 
बाजीरावाने मुत्सद्दीपिाने उत्तर चदले... ‘‘मी येथे फक्त आपल्यालाि ‘राजा’ (महाराजा) असे मानतो 
कारि आपल्या अचधपत्याखाली १६ जहाचगरदार-उमराव-! (Chiefs-Umarao-राज्यकते) आहेत.’’ 
[‘‘महाराण्याबरोबर व्यवहार करताना फार लोभीपिा दाखवनू, तािून धरू नका’’ असा सल्ला, एका चमत्राने बाजीरावाला चदला होता. आिखी 
त्याने असेही साचंगतले होते की.... ‘‘रािाजीकडे करावयाच्या मागण्यात अचतरेक करू नये. तो समाधानी राहील अशा रीतीनेि वागा. तुम्हाला 
एका चदवसात काही, सवक जग पकडीत धरता येिार नाही.’’ [पे. द. चन. प. (१४) ५४]. वंशभास्कर ३२३६–३८ मध्ये ही हकीगत तपशीलवार 
चदलेली असून चशवाय त्यात, पुढील दोन पचरच्छेदातील तपशीलही नमूद केलेले आहेत. ससं्कृतमध्ये ‘िक्रवती’ हकवा सम्राट (प्रमुख राज्यकता—
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Sovereign) यािी व्याख्या केली आहे ती अशी :— बारा माडंचलक राजाचं्या (Sub kings) समुहावर अचधसत्ता असिारा तो िक्रवती होय. [पे. द. 
चन. प. (१४) ५०, ५१].]] 

 
यानंतर प्रत्यक्ष वाटाघाटीला सुरवात झाली. दीघककाळ घासाघीस झाल्यावर, महाराण्याला तहावर 

सही करावी लागली. यानुसार महाराण्याने वार्तषक १,६०,००० रुपये खंडिी देण्यािे मान्य करून 
चतच्यापोटी बन्हाडा (Banhada) परगिा तोडून, मराठ्यानंा चदला. या रकमेिे तीन सारखे चहस्से करून ते 
अनुक्रमे होळकर, हशदे आचि पवार याना नेमून देण्यात आले. या करारानुसार सवक व्यवस्था करण्यािे काम 
प्रथम होळकराकंडे सोपचवण्यात आले पि नंतर या खंडिीबाबत प्रमुख व्यवस्थापक (Receiver General) 
म्हिून हशद्यानी काम पाचहले. हा तह पुढे दहा वष ेअंमलात राचहला आचि नंतर रद्दबातल झाला. [टॉड (१) 
मेवाड प्रकरि १५]. 

 
या वाटाघाटी िालू असताना त्यात एक खंड पडला होता. चपिोला तलावाच्या मध्यभागी जगमंचदर 

नावािा (Jagmandir.... भा. बहुधा हे नाव जलमचंदर असाव.े... मुद्रिदोष संभवतो) एक राजवाडा होता. 
या राजवाड्यास भेट देण्यासाठी महाराण्याने बाजीरावास बोलाचवले. आपला खून करण्यासाठी हा एक 
सापळा तयार केला आहे असे वाटून, बाजीराव एकदम अचतशय संतापला आचि मेवाडच्या प्रधानानी 
दंडादाखल ७ लाख रुपये देण्यािे मान्य केल्यावरि तो शातं झाला. या रकमेपैकी रोख तीन लाख रुपये 
बाजीरावाला देण्यात आले ते, महारािाच्या आजीच्या मालमते्ततून, िाह्मिाला चदलेले चवशषे प्रसंगावळेिे 
दान म्हिून. महारािािी आजी नुकतीि चनवतकली होती तेव्हा पे्रतयाते्रच्या वळेी िाह्मिाला द्यावयाच्या 
‘सुविकदानाच्या’ नावाखाली ही रक्कम देण्यात आली होती! यानंतर ४ फेिुवारीला या, बेटसदृश 
राजवाड्याला बाजीरावाने भेट चदली. [पेशवा दफ्तर-रोजकीदक].  

 
मेवाडिा व्यवहार अशा प्रकारे संपचवल्यानंतर, बाजीराव उत्तरेला जयपूरकडे चनघाला. जाताना 

वाटेत त्याने ‘नाथद्वारािी’ (Nath Dwara–उदयपूरच्या उत्तरेस २५ मलै) यात्रा केली. तेथून त्याने 
जहाजपूरला (Jahajpur–बुंदीच्या वायव्येस २५ मलै) कूि केले. दरम्यान, त्याला वाटेति भेटण्यासाठी, 
आपले सवक सैन्य बरोबर घेऊन जयहसहही दचक्षिेकडे घाईघाईने चनघाला होता. चकशन गडाच्या आग्नेयेस 
१७ मलैावरील ‘भाबंोलाव’ [इंचडयन ॲटलास–हहदुस्थानिा नकाशा सगं्रह–नकाशा पृष्ठ N. E. ३४ (ईशान्य ३४)–यानुसार हे खडे 

अजमीर शहराच्या थेट पूवेस ३० मैल असून त्यािे नाव, ‘भामोला’ (Bhamola) असे तेथे नमूद आहे.] (Bhambholao) खेड्यात या 
दोघािंी मुलाखत झाली. आपिाला मेवाडच्या महाराण्याच्या बरोबरीिा मान चदला जावा अशी जयहसहाने 
बाजीरावकडे मागिी केली होती. पि बाजीरावाने त्याला साचंगतले की, उदयपूरच्या महाराण्याने 
मुसलमान बादशहाला आपला सम्राट-धनी-अशी मान्यता कधीि चदली नसल्याने तो महारािा, 
बाजीरावािा स्वतःिा धनी, छत्रपती राजा शाहू, याच्या बरोबरीच्या दजािा आहे. याउलट जयहसह केवळ 
बादशहािा एक मनसबदारि आहे. या मुलाखतीसाठी मध्यावर शाचमयाना उभा केला असून, राजपूत 
मराठ्यािंी दोन्ही सैन्ये, त्याच्या दोन बाजूला वगेवगेळी उभी राचहली होती. (सुमारे १५ फेिुवारी). उभयता 
प्रमुख नेते आपापल्या हत्तीवरून खाली उत्तरले, त्यानी एकमेकास आहलगन चदले आचि ते एकाि गादीवर 
बसले-पेशवा उजव्या बाजूला आचि जयहसह डाव्या–… बाजीराव हा जातीने िाह्मि, चशवाय 
हहदुस्थानातील सवकश्रेष्ठ हहदुराजािा मुख्यप्रधान होता तरीही त्याच्या वागण्याच्या रीतीभाती वा चशष्टािार 
मात्र एखाद्या सामान्य चशलेदारासारखीि रागंडी होती. एखाद्या सैन्यपथकाला जोडून असलेल्या, दारू व 
सामान्य वस्तंूच्या दुकानातील, मुलीसारखीि नीचतमत्ता असलेल्या [यामध्ये पेशवा बाजीरावाच्या व्यस्क्तत्वाबाबत 
गं्रथकाराने अनुद्गार व चवपयकस्त विकन केले आहे असे, प्रस्तुत भाषातंर तपासिारे डॉ. कंुटे या तज्ज्ञािें मत आहे..... त्याचं्याकडे पाठचवलेल्या 
भाषातंर प्रतीच्या ‘समासात’ त्यानंी पुढील प्रमािे चलचहले आहे : 
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‘‘याबाबत’’ (बाजीरावािी वागण्यािी रीत.... सामान्य चशलेदारासारखी रागंडी.... मस्तानीच्या साचन्नध्यातही चशष्टािार चशकला 

नाही.... (चवके्रती मुलगी) (doubtful morals).... भाषातंरकाराने आपले मत द्याव.े पेशवे दप्तरात याबाबत सचवस्तर हकीगत आहे. 
बाजीरावासबंंधी असे चलचहताना बाजीरावािे कतृकत्व सरकार पूिकपिे चवसरलेले चदसतात. सरकारािंा मराठ्याचंवषयीिा आकस यात चदसून येतो. 
चशवाजीचवषयी वाईट चलचहिारे सरकार बाजीराव हकवा हशदे होळकर याबद्दल वाईट चलचहतील यात काहीि शकंा नाही. सबंंचधत भागािे–
पचरच्छेदािे योग्य भाषातंर मी केले आहे.] (Morals of a Vivandiere) मस्तानी नावाच्या मुलीच्या मोहात तो 
गुरफटला होता. या मुसलमान मुलीच्या साचन्नध्यामुळे त्याच्या रीचतचरवाजात सुधारिा होण्यािी अपेक्षा 
करण्यासारखी असली तरी, या साचन्नध्यानेही त्याच्या वागण्यात काहीही सुधारिा झाली नव्हती. [सरकारानी 
ग्रचथत केलेले मत व विकन मी बदलिे वा गाळिे योग्य नसून...... मतभेदाबाबत, पुराव्यासकट टीप चलचहिे ही जबाबदारी ‘तज्ज्ञाचं्याकडे’ 
सोपचवण्यात येईल असे मला आधीि साचंगतले असून... .गं्रथातील प्रवाह; विकन, हकीगत स्पष्ट करण्यासाठी मी टीपा द्याव्यात असे ठरले आहे. 
त्याप्रमािे अनेक टीपा चदल्या आहेत..... ‘‘मतभेदाबाबत वा सपंादकीय प्रचक्रयेबाबत मी टीपा चदलेल्या नाहीत.] बैठकीवर बसल्यावर तो 
आपला हुक्का ओढीत होता आचि आपल्या यजमानाच्या तोंडावर धूर सोडीति होता. याउलट जयपूरिा 
राजा रजपूत असला तरी, त्याच्या आवडी–चनवडी मोठ्या सुधारलेल्या सभ्य–चशष्टािाराच्या होत्या. त्यािा 
चवद्वान युरोचपअनाशंी सहवास झालेला होता. तेव्हा या दख्खनी मािसािी ही ओबडधोबड, रागंडी वागिकू 
काही त्याला आवडली नाही पि ती थाबंचवण्यास वा चतला काहीसा आळा घालण्यास तो असमथक होता. 
अशा प्रकारे उभयता बसल्यानंतर, एकामागून एक असे सवक मराठा सेनापती जयहसहापढेु सादर करून 
त्यािंी ओळख करून देण्यात आली. यावळेी मल्हार होळकर मात्र एकटाि आपल्या तंबूत मागे फुरगटून 
राचहला होता, त्याला एक कारिही घडले होते. यापूवी प्रतापहसह हाडा, बुधहसहाला बुंदी परत चमळवनू 
देण्यासाठी, मराठ्यािंी मदत चमळावी अशी यािना करण्यास साताऱ्यास आला होता, तेव्हा बाजीराव व 
मल्हार यानी ही मदत त्याला देण्यािे विन चदले होते. [पहा : भा. टीप–प्र. ६ ६ व ७….] पि आता मात्र बुधहसहाला 
बुंदी परत द्यावी असे, बाजीरावाने जयहसहाला साचंगतले नव्हते. 

 
नंतर जयहसहाने बाजीरावाला साचंगतले की, चदल्लीवर िाल करण्याच्या त्याच्या बतेासाठी, प्रस्तुत 

वळे सोयीिी नसल्यामुळे, त्याने आता दख्खनला परत जाव ेहे त्याच्या दृष्टीनेि अचधक बरे होय. पाचहजे तर 
पुढील वषी अचधक िागंली तयारी करून त्याने परत याव.े यािबरोबर जयहसहाने त्याला विनही चदले की, 
तो दरम्यानिे काळात बादशाही दरबारात आपले वजन खिक करून शाहू राजाला िौथाई देण्यास आचि 
माळवाही त्याला देण्यास बादशहाकडून मान्यता चमळवील. असा सल्ला व विन चदल्यावर जयहसह आपल्या 
राजधानीत परत गेला आचि या चठकािपासूनि बाजीरावही दख्खनकडे परत चनघाला. परत येत 
असताना, वाटेत ‘बेघम’ (चितोडच्या ईशान्येस २५ मलैावंर) येथे थाबंून, त्याने, मल्हार व प्रताप हाडा 
याचं्या समवते, ‘बुंदी’ गमावलेल्या बुधहसहाला भेट चदली आचि त्याच्या दुखावलेल्या भावनािें सातं्वन 
करण्यासाठी त्याच्याशी िार गोड व पे्रमळ शब्दही तो बोलला. [वशंभास्कर ३२३८–३२४०; पे. द. चन. प. 
(१४) ५२, ५६ (२२) ३३१, ३३३]. 

 
§ १२ : बादशाही पक्षाची बाजीरावाबरोबर, शाांतता तहासाठी व वाटाघाटीची सुरवात, १७३६ 

 
मेवाड व मारवाडबाबत या घटना घडत असताना, दरम्यान बाजीरावाच्या दुसऱ्याही हालिाली 

सुरू होत्याि. बाजीराव मेवाडमध्ये असतानाि (जानेवारी १७३६) त्यािा प्रचतचनधी, महादेवभट हहगिे हा 
जयपूरला गेला. तेथे जयहसहािा प्रधान आयामल (राजामल) याने, त्यािी जयहसहाबरोबर ओळख करून 
चदली. या भेटीमध्ये, पेशव्याना ५ लाखािी देिगी देण्यािे जयहसहाने मान्य केले व या देिगीपोटी २ लाख 
रुपये रोख व बाकी रक्कम उंिी वसे्त्र, जडजवाहीर, पाि घोडे व एक हत्ती या रूपाने द्यावयािी, असेही 
ठरले. यावळेी राजा जयहसहाने, बाजीरावाला चनरोप पाठवनू आपल्या राज्यात येण्यािे आमंत्रिही चदले व 
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त्यािबरोबर, बाजीरावाला बादशहाकडे नेऊन तो त्यािंी मुलाखत घडवनू आिील व मुघल सत्ता आचि 
मराठी सत्ता याचं्यामध्ये चटकाऊ शातंता घडवनू आिील असे आिखी विनही चदले. यावळेी मुघलाबरोबर 
करावयाच्या तहानुसार मराठ्यानंा रोख २० लाख रुपये व माळव्यामध्ये वार्तषक ४० लाख रुपयािंी जहागीर 
चमळावी असे तो बादशहाकडून मान्य करवनू घेईल हाही या विनािा एक भाग असून चशवाय यापकैी रोख 
चमळावयािी २० लाखािंी रक्कम भोपाळिा, दोस्त–महमदखान याच्याकडून चमळावी अशी तरतूदही 
करावयािी, हेही त्यात होते. जयहसहाने देऊ केलेल्या अशा अटी बरोबर घेऊन आयामल बाजीरावाच्या 
मेवाडमधील छाविीत गेला. [बाजीराव मेवाडमध्ये जगतहसहाकडे गेला असतानाि जयपूरमध्ये, महादेवभट हहगिे या अटीबाबत 
वाटाघाटी करीत होता व त्या ठरल्यानंतरि, यातील आमंत्रिानुसार बाजीराव जयपूरकडे गेला. §११ च्या उत्तरभागात विकन केलेली बाजीरावािी 
जयपूर भेट व तद्नुषंचगक घटना, महादेवभट हहगिे याच्या कायािीि फलचनष्ट्पत्ती असून या पार्श्कभमूीवरि या घटना समजावनू घेिे जरूर आहे.] 
... दुसरा मराठा वकील... दादाजीपंत.., खान-इ-दौरानच्या छाविीकडे गेला. तेथे त्याने रािोजी हशदे व 
रामिंद्र दावा शिेवी याचं्यामाफक त वाटाघाटी िालचवल्या. यातून बक्षी दौरान याने आपल्यातफे नेजाबन 
अचलखान याला बाजीरावाकडे नजरािा (पैसा) घेऊन पाठचवले. [पे. द. चन. प. (१४) ५०, ५१].  

 
या सवक हालिालींिा थोडक्यात अथक, बाजीरावाने यावळेी आपल्या आईला चलचहलेल्या एका पत्रात 

चलचहल्याप्रमािे, बादशहा आचि त्यािे सल्लागार, त्याच्याशी मतै्री करण्याला उत्सुक आहेत, असाि आहे. 
बाजीरावाला स्वतःला कोठेही सशस्त्र लढा द्यावा लागलेला नाही. तथाचप घोलपूरच्या दचक्षिेकडील 
प्रदेशात त्यािे सेनापती आचि शाही अचधकारी (चवशषेतः महंमदखान बंगश) याचं्या दरम्यान मात्र युद्ध 
पचरस्स्थती अस्स्तत्वात होती. पि चदल्ली येथून जयहसहामाफक त तहाबाबत सूिना आल्याबरोबर ‘‘लढे 
थाबंवा’’ असे आदेश बाजीरावाने आपल्या अचधकाऱ्याकंडे पाठचवले (७ फेिुवारी)–(भा. म्हिजे 
जयहसहाच्या भेटीपूवीि) आचि जोधपूर प्रदेशातील मराठ्यािंी पथकेही त्याने मागे बोलाचवली [मल्हार व 
रािोजी यानी ‘मेडता’ला (Merta मेता) कूि केले. यावेळी त्याना प्रतापहसह हाडा याने मागक दाखचवला शहापुरािा उस्मेदहसह चससोचदया 
(अभयहसहािा प्रचतचनधी म्हिून तेथे असलेला) आचि भाडंारी (Bhandari–मारवाडिा प्रधान) यािंी प्रतापने प्रथम शहरात गाठ घेतली आचि 
त्याचं्याशी अटीबाबत वाटाघाटी केल्या. पि खंडिीचवषयी काहीही एकमत न झाल्याने प्रताप, मराठा छाविीकडे परत आला, आचि उभयपक्षात 
िकमकी सुरू झाल्या. पचहल्या चदवशी मराठ्यानंी शहर हजकले. तेथील रचहवाशी आधीि चकल्ल्यात पळून गेले असल्याने शहर पूिकपिे ओसाडि 
झालेले होते. नंतर मराठ्यानंी चकल्ल्याला वेढ घातला आचि त्याच्या हभतीच्या चदशनेे खंदक तयार करण्यािे काम िालचवले. चशवाय चकल्ल्याच्या 
पचरघाच्या अगदी बाहेरच्या रेषेतील, राजपुतानी आधीि सोडून चदलेले खंदकही त्यानंी व्यापले. चकल्ल्यातील चशबंदीने या सवकि खंदकावर एका 
मागोमाग एक असे हल्ले केले. यावेळी झालेल्या िकमकीत उभय प क्षािें महत्त्वािे काही अचधकारी मारले गेले. चकल्ल्याच्या तटावरून मराठ्यावंर 
भचडमारही करण्यात आला व पचरघाबाहेरील सवांत दूरच्या खंदकातूनही त्याना हुसकावनू लावण्यात आले. यानंतर रोज उभयपक्षी एकमेकावर 
तोफािंा मोठा भचडमार िालूि राचहला. [पे. द. चन. प. (१४) १४–हे पत्र मल्हार व रािोजी यानंी मेडत्यासमोरच्या त्याचं्या छाविीतून पेशव्याना 
चलचहले होते. यावरील तारखेबाबत केलेल्या दुरुस्तीमध्ये, सपंादकाने १ एचप्रल १७३६ अशी तारीख नोंदली आहे. पि साभंर ठािे २८ फेिुवारी 
१७३५ ला लुटले होते, यावरून या पत्रावरील सनािी नोंद १७३५ अशी असण्यािा जास्त सभंव असून, तारीख १२ एचप्रल १७३५ अशी असावी. पि 
या दुसऱ्या तारखेच्या व वषाच्या सदंभात पत्रात चनदेश केलेल्या ‘वारािा’–चदवसािा–चविार केला तर, तो मात्र १७३४ मधील १२ एचप्रलच्या 
वाराशी जुळतो.] खान-इ-दौरान याने, आपि स्वतःि चदल्लीहून येऊन पेशव्याला भेटाव ेअसा प्रथम बेत केला. 
पि त्याने तसे न करता त्याच्याऐवजी यादगार काचश्मरी, कृपाराम व नेजाबत अचलखान हे ८ मािकला चदल्ली 
येथून चनघाले आचि त्यानी बादशहाच्या वतीने वाटाघाटीना सुरवात केली. यानंतर बाजीरावाने आपला 
प्रचतचनधी बाबूराव याला चदल्लीला पाठचवले आचि तो स्वतः अचहरवाडी येथे गेला (अचहरवाडी-चसरोंजच्या 
ईशान्येस). तेथे शाही दरबारािे उत्तर घेऊन बाबूराव परत आल्यावर, तो दख्खनकडे परत जाण्यास 
चनघाला.– (१७३६ एचप्रल अखेर.) [पे. द. चन. प. (१४) ५१, ५६, ५८, ५२; चसयार (२) ८४; अखेरिे 
मुघल–सम्राट (२) २८४]. 
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§ १३ : १७३६ च्या आरांभीची मोहीम : शाही पक्षाचा पराभव 

 
तीन आघाड्यावंर िाललेल्या या मोचहमािें आपि आता थोडक्यात समीक्षि करू. माळवा, 

बुंदेलखंड व पूवक राजपूताना या त्या तीन आघाड्या होत. आधीच्या उपभागात (१२) नमूद केलेल्या, 
शातंता-तहाच्या वाटाघाटीमुळे या मोचहमा लवकरि संपुष्टात आल्या. नोव्हेंबर १७३५ च्या अखेरीस, 
नमकदेच्या काठावरून, पेशव्याने आपल्या सैन्यािा एक भाग माळवा आचि बुंदेलखंडावर स्वारी करण्यासाठी 
पाठचवला आचि तो स्वतः मेवाडकडे चनघाला. (भा. पहा § ११). बादशहाच्या बाजूने, अलाहाबादेिा 
सुभेदार महमद बंगश याला, माळव्याच्या संरक्षिासाठी चनघण्यािे हुकूम आले. त्याने पाठचवलेल्या एका 
पठाि सैन्य चवभागामुळे, ग्वाल्हेरीच्या चकल्ल्याने, यशस्वीपिे आपला बिाव केला. तेव्हा तो चकल्ला न घेता, 
तसाि सोडून, बाजी भीमराव जाधव याच्या हाताखालील एक मराठा सैन्य चवभाग (Division) ग्वाल्हेरच्या 
उत्तरेला १५ मलैावरील नुराबादकडे, पुढे चनघाला. तेथे, या चवभागाने काही आठवडे आपले मुख्य ठािे 
ठेवले व या आपल्या तळाच्या आधाराने पुढे आिखी िाल करून नुराबादच्या वायव्येस ७ मलै आचि िंबळ 
नदीपासून िार–पाि मलैावंर असलेल्या चसलीया ठाण्यापयंत मजल मारली. 

 
दरम्यान १४ जानेवारी १७३६ ला महमदखान बंगश धोलपूरला पोहोिला होता. तेथे त्याने 

िंबळच्या घळी व दऱ्यातून (Ravines) आपले ठाि माडंले आचि िाल करून येिाऱ्या मराठ्यानंा 
थोपचवण्यासाठी नदीवरील, त्या भागातील सवकि उताराचं्या संरक्षिािी व्यवस्था केली. इकडे मराठा 
सेनापती चसलीयाजवळ सुमारे दहा चदवस थाबंले व या काळात महमदखान बंगशवर नजर ठेवण्यासाठी, 
त्यानी, घोडस्वारािंी टेहळी पथके दररोज नदीपयंत पाठचवली. पि मराठ्यानंा चभऊन,... ‘‘बंगश मात्र 
एकदाही नदीच्या वाळवटंातील घळी व दऱ्या, यातील भयुारातून बाहेर पडेना.’’ यामुळे मराठ्याचं्या 
टेहळ्या तुकड्यािंी त्याच्याशी एकदाही िकमक होऊ शकली नाही. नंतर बाजी भीमरावाने बागोचहिी 
खेड्यावर अकस्मात हल्ला करून हे लुटले. हे खेडे चसकरबार जमातीतील एका लुटारू नायकािे भक्कम 
ठािे असून चसलीयाच्या पचिमेस ११ मलैावंर होते. अशा प्रकारे मुघल पचक्षयानंी, सबंध जानेवारी मचहना 
आचि फेिुवारीिा आरंभीिा काळही काहीही न करता स्वस्थ बसून काढला. यानंतर तहाच्या अटींबाबत 
चविारिा करण्यासाठी मराठ्याचं्याकडे बंगशकडून जासूद आले; आचि यािवळेी, चदल्ली-दरबारािा कल 
तहािे बाजूने असल्यािे पाहून (भा. पहा १२) पेशव्याकंडूनही मराठा सेनापतीना हुकूम येऊन या 
चवभागातील लढाऊ हालिाली थाबंचवण्यात आल्या. (हे हुकूम भीमरावाला १ मािकला चमळाले). यानंतर, 
स्वारी करून आलेले मराठे माळव्यातून माघारी गेले. पुढे मे मचहन्यात, जयहसहाच्या सूिनेनुसार, 
बादशहाने बाजीरावािी नेमिूक, माळव्यािा डेप्युटी गव्हनकर म्हिून करून, कच्छवा राजा जयहसह याला 
औपिाचरक व नामधारी सुभेदार नेमले.– (भा. यािा अथक असा की सुभेदारीच्या अचधकारािा प्रत्यक्ष वापर 
पेशव्याना देण्यात येऊन, जयहसह फक्त नामधारी सुभेदार राचहला). यानंतर पेशव्याने १७३६ च्या 
पावसाळ्यात आपल्या एका सैन्यािा तळ माळव्याति स्थापन करून हा सुभा व्यापला [पे. द. चन. प. (१४) 
५५, ५६, ६२ (१३), ४८ (२२), ३३१]. 

 
या मुघल-मराठा संघषातील बंदेलखंड ही दुसरी आघाडी. तेथे वजीराच्या सैन्याने नरवर मागाने 

जाऊन, ओच्छाच्या पूवेस १२ मलैावंर असलेल्या अजकल सरोवरापयंत िाल केली. तेथे खंदक तयार करून 
त्यात वजीराने आपली छाविी ठोकली व उपवासाच्या रमजान मचहन्यात, स्वारी करून येत असलेल्या 
शया तोंड देण्यासाठी तो राचहला (जानेवारी १७३६). या काळात उभय पक्षाचं्या टेहळ्या पथकात वारंवार 
िकमकी झाल्या. अखेरी ३ फेिुवारीला मराठ्यानंी हल्ला िढचवला पि चदवसभर लढाई चदल्यानंतर त्यानंी 
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रात्री माघार घेतली व ते दख्खनकडे झपाट्याने परत चनघाले. तेव्हा शोध करून त्यानंा गाठण्यासाठी 
मुघलानी त्यािंा उजै्जनपयंत पाठलाग केला पि ते त्याचं्यापासून बऱ्याि अंतरावर मागेि राचहले. [उत्तर 
काळातील मुघल-Later Mughals- (२) २८२-२८३.] [बुंदेलखंड मोचहमेिा हा वृत्तातं फक्त ‘आशब (१) ३५७-३६२’ या 
आंधारावरि येथे नमूद केला आहे… पि या मोचहमेबाबत मराठ्यािें सवक आधार मुग्ध आहेत. आशबिे हे चलखाि १७८४ मधील असून डॉ. आर. हसह 
यानी सुिचवल्याप्रमािे या चलखािात आशबने ‘वषक’ नमूद करताना गोंधळ केला आहे.]  

 
या लढ्यातील चतसरी आघाडी म्हिजे पूवक राजपुताना. लढ्याच्या या पचिम चवभागात, मराठ्यानंा 

राजपुतान्याबाहेर घालवनू देण्यासाठी खान-इ-दौरान याला पाठचवण्यात आले होते. त्याला जयहसह 
येऊन चमळाला. तेव्हा, मल्हार व त्यािा चमत्र प्रताप हाडा याचं्या छाविीकडे तोंड करून, खानाने ‘तोडा 
टोंक’ येथे खंदक तयार करवनू त्यात आपली सुरचक्षत छाविी ठेवली. पि मराठ्यानंी शाही सैन्याला, काही 
हालिाल करू न देता, या छाविीति चनस्ष्ट्क्रय बनवनू, बरेि आठवडे रहाण्यास भाग पाडले. या 
हालिालीत एके चदवशी तर, िंदी-वैरि आिण्यासाठी, या छाविीतून बाहेर पडलेले, त्यािें सुमारे १५०० 
सैचनकािें एक पथक मराठ्यानंी जवळजवळ सगळेि कापून काढले. पुढे फेिुवारी मचहन्यात सुरू झालेल्या 
तहाच्या वाटाघाटीमुळे या बाजूच्या हालिालींिा शवेट कण्यात येऊन मराठे चनघून गेले [या सदंभात आयर्तवनने 
(Irvine) नमूद केले आहे. [(२) २८४] ते असे : ‘‘जयहसह व बाजीराव यािंी धोलपूर येथे, ८ रबी, ११४९ (६ जुलै १७३६, O. S.)… या चदवशी भेट 
झाली.’’ पि (लेखक सरकार याबाबत चलचहतात) हे घडिे अशक्य आहे कारि पेशव्याच्या नोंदीवरून [पे. द. चन. प. (२२) ३३३] चदसून येते की 
‘‘तो २४ जून १७३६ रोजी पुण्यात परत आला.’’ आयर्तवनने केलेला चनदेश ‘‘पर्तशअन लेखकाचं्या आधारावरून’’ केला असून, प्रस्तुत घटनेबाबत या, 
पर्तशअन भाषेतील आधारभतू लेखनात ‘‘वषािे नोंदीबाबत’’ गोंधळ केलेला आहे. एका पेशव्यािी ८ रबी (१) या चदवशी जयहसहाबरोबर भेट झाली 
हे खरे पि हे वषक ११५४ (भा. चहजरी) म्हिजे १३ मे १७४१ असून हा पेशवा म्हिजे बाळाजीराव हा होता. [पे. द. चन.प. (२१) २].] आचि 
अडकून राचहलेले बादशहािे हे दोन सेनापती मोकळे झाले. [Later Mughals : उत्तर काळातील 
मुघल.... (२) २८३–२८४. 

 
§ १४ : बाजीरावाची उत्तर कहदुस्थानावर स्वारी १७३७–३८ 

 
जयहसहाने मध्यस्त म्हिून केलेल्या वाटाघाटीतून काहीही चनचित स्वरूपािा खरा समेट घडचवता 

आला नाही. जयहसहाला माळव्यािा औपिाचरक पि प्रत्यक्षात नामधारी सुभेदार नेमनू बाजीरावाला नायब 
सुभेदार (डेप्युटी गव्हनकर) नेमण्याला जयहसहाने बादशहािे मन वळचवले (भा. पहा § १३ पचर. २)........ 
‘‘ही व्यवस्था म्हिजे राज्यकारभार िौकटीच्या औपिाचरक दृचष्टकोनातून नसली तरी, पचरिामाच्या दृष्टीने, 
प्रत्यक्षात हा सुभा मराठ्यानंा देऊन टाकिारीि होती. मराठ्यानंा द्यावयाच्या इतर सवलतींच्या दृष्टीने 
पाचहले तर त्यापैकी आिखी एकाि सवलतीला बादशहाने मान्यता चदली होती .... ‘‘मुघल दख्खनच्या ६ 
सुभ्यावर, राजा शाहूला ‘सरदेशपाडें’ (Sar Deshpandya) हे अचधकार व वतन, वशंपरंपरागत रीतीने 
देण्यात आले....... यासबंधंी शाहूला द्यावयािी रक्कम महसुलाच्या पाि टके्क असेल.’’..... अशी ही 
मान्यता चदलेली आिखी एकि सवलत होती. एकूि वाटाघाटीतून चमळालेल्या एवढ्याि फायद्यानंी 
मराठ्यािें समाधान झाले नाही. तेव्हा जयहसहाकडून आलेल्या गुप्त आमंत्रिानुसार, बाजीराव १२ नोव्हेंवर 
१७३६ ला आपल्या मागण्याचं्या. पूतकतेसाठी, चदल्लीच्या दरवाजाला युद्ध नेऊन चभडचवण्याला, पुन्हा 
पुण्यातून बाहेर पडला [वशं भास्कर २४०; पे. द. चन. प. (२२) ३४१; उत्तर काळातील मुघल (२)२८४]. 

 
उत्तर हहदुस्थानावर केलेली १७३७ मधील ही, बाजीरावािी मोहीम, त्याने केलेल्या अनेक मोठ्या 

यशस्वी मोचहमापंकैी, सवांत अचधक प्रचसद्ध व पराक्रमी होय. त्याच्या या स्वारीिी, संपूिक तपशीलवार 
माचहती, पर्तशयन आधारावरून चमळवनू, डब्ल्यू. आयर्तवन याने ‘‘उत्तर काळातील मुघल’’ या आपल्या 
गं्रथात चदली असून, प्रस्तुत लेखक–सरकार– यानंी सपंाचदत केलेल्या, त्या गं्रथाच्या, आवृत्तीनुसार येथे 



 अनुक्रमणिका 

ती चदली आहे. [उत्तर काळातील मुघल–ज. सरकार संपाचदत आवृत्ती (२) २६८–३०६]. या मोचहमेतील 
सवक तपशील येथे पुन्हा देण्यािी जरुरी नसून त्यातील महत्त्वाच्या बाबींिा फक्त चनदेशि पुरा आहे; तो 
पुढील प्रमािे:.... ‘‘(बाजीरावाने) भदौर (Bhadaur) वर स्वारी करून ‘अतेर’ हजकले,.... मल्हार 
होळकर व इतर काही सेनापती याचं्या हाताखाली आपल्या सैन्यािा एक चवभाग वगेळा करून दोआबाकडे 
पाठचवला. या पथकानी दोआबाच्या दचक्षि भागात (Lower Doab) भा. गंगा-यमुना दोआबािा खालिा 
भाग म्हिजे दचक्षि भाग.... आग्रा-मथुरा भाग) जवळि स्वारी केली; औंधच्या सादतखानाने जलेसार येथे 
त्यािंा १३ मािकला पराभव केला..... शाही पक्षाने मराठ्याचं्या या पराभवाबाबत खूपि अचतशयोक्ती केली 
आहे असा मराठ्यानंी पाठचवलेल्या खचलत्यात दावा केलेला आहे.... बाजीरावाच्या घोडदळाने चदल्लीच्या 
पचरसरावर, दौड मारून झपाट्याने िढाई केली आचि काल्कादेवी लुटली– (३० मािक); राजधानी व 
दरबारात दहशत पसरली; ताल कटोरा येथे बादशाही पक्षािी. दािादाि झाली; बादशहापूर येथे वजीराने 
जय चमळचवला (३१ मािक); बाजीरावाने अकस्मात राजपतुान्याकडे माघार घेतली; बादशहाच्या मदतीसाठी 
चनजाम आला (२ जुलै); त्यािी, भोपाळजवळ बाजीरावाशी लढाई (चडसेंबर) पराभव–दोराह येथे त्याने 
मराठ्याशंी, अपमानकारक तह मान्य केला..... बाजीरावाच्या या मोचहमेतील महत्त्वाच्या हालिाली व 
घटना यािंा एवढाि चनदेश येथे पुरा आहे. 

 
राजपुतान्यावर मात्र या मोचहमेिा, एका हालिालीचशवाय, काही पचरिाम झाला नाही. या प्रातंाला 

स्पशक करिारी या मोचहमेतील एकुलती एक घटना म्हिजे, चडसेंबर १७३७ मध्ये, भोपाळजवळ बाजीराव 
चनजामाला वढेा घालीत होता त्यावळेिी आचि त्या संदभातील होय. सफ्दरजंग आचि कोट्यािा महाराव 
दुजकनसाल हाडा हे दोघे, चनजामाला सोडचवण्यासाठी िालून येत असताना त्याना मल्हार होळकर व 
जसवतं पवार यानी अडचवले आचि त्यािंा पराभव केला. मराठ्याशंी केलेल्या या शत्रुत्वाच्या कृत्याबद्दल, 
चनजामानंतर महारावाला मराठ्यािंा मोठा तडाखा सोसावा लागला. मराठ्याशंी तह करून चनजाम 
चदल्लीला माघारी गेल्यावर, मल्हार होळकर व जसवतं पवार यावा बरोबर घेऊन, बाजीरावाने कोट्याकडे 
िाल केली, चकल्ल्याला वढेा घातला आचि ‘‘तो प्रातं लुटून संपूिकपिे-उध्वस्त केला.’’ (जानेवारी १७३८). 
दुजकनसालाने गागं्रोिी (Gangroni) चकल्ल्याकडे पळ काढला व १० लाख रुपये दंड देण्यािे मान्य करून 
तह केला. यातील ८ लाख तर ताबडतोब देऊन (१० फेिुवारीिे आत) आचि बाकीच्या दोन लाखाबद्दल, 
करारनाम्यावर सही करून चदली. [पहा : उत्तर काळातील मुगल सम्राट (२) ३०४; पे. द. चन. प. (१५) ६८, (२२) १२०. पुढे एक 
वषापेक्षा अचधक काळ ही बाकी द्यावयािी राचहली. वंश भास्कर-३२४९ मध्ये म्हटले आहे की, कोट्यावर िाळीस चदवस भचडमार िालू होता. अखेरी 
दंडादाखल ही खंडिी मान्य करण्यात आली.]  

 
अवषकिामुळे चनमाि झालेल्या तीव्र दुष्ट्काळाने, यमुनेच्या काठापयंतिा बुंदेलखंड व ईशान्य माळवा 

हा भाग, १७३७ या संपूिक वषकभर उध्वस्त व ओसाड केलेला होता. रस्त्यावरील, पािी चमळण्यािी चठकािे 
कोरडी पडली होती व पुढील नव ेपीक काढण्यापूवी, मािसानंा वा घोड्यानंा या मोठ्या प्रदेशात अन्न चमळिे 
शक्य नव्हते. पुढल्या वषी हा दुष्ट्काळ दख्खनमधील औरंगाबाद व नगर चजल्यात पसरला. पुढे लवकरि, 
दुष्ट्काळापेक्षाही अचतभयंकर अशी नवीि आपत्ती या कमनचशबी देशावर कोसळली. [पे. द. चन. प. (१४) 
५२, (१५) ८ व ६३]. 

 
१७३८ च्या अखेरी, अखेरी, हहदुस्थानच्या वातावरिात नचदरशाहाच्या येिाऱ्या स्वारीिी घनदाट 

छाया पडू लागली. १७३८–३९ च्या चहवाळ्यात माळवा व राजपुतान्यामध्ये मराठ्याचं्या योजनाबद्ध मोचहमा 
झाल्या नाहीत. पि या काळात नाचदरच्या स्वारीने, चदल्लीिे साम्राज्य, पायापासून हादरून सोडले आचि 
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पचरिामतः तो परत गेल्यावर, ‘माळव्यामध्ये साम्राज्यािी सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करण्यािा आिखी काहीही 
प्रयत्न झाला नाही.  

 
§ १५ : बाजीरावाबरोबर चाललेल्या बादशहाच्या वाटावाटी कशा मोडल्या 

 
१७३५ च्या मोचहमेच्या काळात, ज्यावळेी बादशाही अचधकाऱ्यानंी, बाजीरावाकडे तहाबाबत प्रस्ताव 

सुरू केले तेव्हा बाजीरावाने बादशहाला चलहून आपल्या मागण्या कळचवल्या होत्या..... त्यापुढीलप्रमािे : 
 
(१) माळवा आचि त्या सुभ्यातील, काही ठािी व काही भाग वगळून; राचहलेल्या सवक प्रदेशावरील 

सुभेदारी द्यावी. वगळावयािी ठािी व भाग पुढीलप्रमािे असावते : १. बादशहाच्या स्वतःच्या प्रत्यक्ष ताब्यात 
असलेले चकल्ल ेआचि २. जहाचगरदार, जुने सरंजामदार, करमाफी असलेल्या जचमनी देिग्या म्हिून धारि 
करिारे व रोजभत्ता घेत असलेले-अशा व्यक्तींच्या जचमनी. 

 
(२) पेशव्याने या युद्धासाठी, पचहल्या वषी केलेल्या खिािी भरपाई म्हिून त्याला १३ लाख रुपये 

रोख द्याव.े ही रक्कम तीन हप्त्यानंी द्यावी हे हप्ते असे : ...... पणहला हप्ता..... चपलाजी जाधव दरबारात 
येऊन हा तह चनचित करील त्यावळेी ४ लाख रुपये द्यावते. दुसरा हप्ता–पाि लाख रुपये, खरीप चपके 
काढण्याच्या वळेी (भा. पावसाळी चपके, काढण्यािी वळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) द्याव ेआचि णतसरा हप्ता–
िार लाख रुपये, रब्बी चपके तयार होतात, त्यावळेी (भा. चहवाळी चपके.... तयार होतात, वसंत र्तूत... 
.मािक-एचप्रल). 

 
(३) राजा शाहूला चदलेल्या हक्काच्या मोबदल्यात द्यावयािा नजरािा हप्त्याने देण्यात येईल...... 

राजा शाहूला दख्खनमधील बादशहाच्या ६ सुभ्याचं्या ‘‘सरदेशपाडें’’ (Sar Deshpandya) वतनािे हक्क 
देण्यात आले आहेत त्या चनचमत्ताने, नजरािा म्हिून ६ लाख रुपये द्यावयािे त्याने मान्य केले आहे. यापैकी 
ितुथाश रक्कम ताबडतोब रोखीने चदली पि बाकीिी तीन ितुथाश रक्कम, पुढे, त्याने हे सुभे प्रत्यक्षात 
आपल्या ताब्यात आिल्यावर हफ्त्या-हफ्त्याने चदली जाईल (बाजीरावाने लेखी पाठचवलेल्या मागण्या अशा 
होत्या). 

 
चपलाजी जाधव चदल्ली दरबारी येण्यापूवी ‘बाबूराव’ नावािा एक खास मराठा दूत चदल्लीला 

पाठचवण्यात आला होता. (भा. पुढील वाटाघाटींिी पार्श्कभमूी तयार करण्यास आचि कदाचित लेखी 
मागण्या आगाऊ देण्यास पाठचवला असावा.). त्याने, बाजीरावाच्या लेखी मागण्याचशवाय, आिखी दोन 
लाख रुपये ‘बक्षीस’ म्हिून चिमिाजीला (पेशव्यािा भाऊ) द्याव ेअशी मागिी केली. चिमिाजी हा, ‘या’ 
सरकारिा एकचनष्ठ सेवकि असून, बादशहािे चहतसंबधं जोपासण्यािे धोरि स्वीकारण्यास, त्याने, अनेक 
मागांनी, बाजीरावािे मन वळचवण्यािे काम केलेले आहे असे कारि या मागिीसाठी त्याने पुढे केले होते. 
यातील अधी रक्कम चपलाजी ज्यावळेी चदल्लीस येऊन पोहोिेल त्यावळेी द्यावी आचि राचहलेली अधी रक्कम, 
बादशहा व मराठे यािंा उभयपक्षी करार झाल्यानंतर, ‘रब्बी’ (वसंतर्तूिी) चपके हाती येण्यािे वळेी द्यावी 
अशी ही सूिना बचक्षसाच्या या मागिीबरोबरि होती. वरील सवक मागण्यापैकी प्रत्येक मागिीच्या समोर 
‘‘मंजूर’’ असे बादशहाने चलचहले. 
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पि मंजूर केलेली अशा प्रकारिी प्रत्येक सवलत म्हिजे बादशहाच्या दुबकलतेिेि एक-एक चिन्ह 
होय असा यािा बाजीरावाने अथक लावला. यापुढे एकामागून एक केलेल्या मोचहमािें वळेी चदसून आलेल्या 
शाही सरकारच्या दौबकल्याच्या वाढत्या पुराव्यामुळे बाजीरावाने आपल्या मागण्या वाढवीति नेल्या, त्या 
इतक्यापयंत की, अखेरी त्याने त्याचं्याबाबत आपला हक्कि आहे असा दावा केला. हक्काच्याि म्हिून 
मागिी िालचवलेल्या या बाबी अशा :  

 
(१) शाही लष्ट्कराच्या मदतीने, भोपाळमधून यार महमदखानाला हाकलून चदले जाव-ेत्यािें वतन 

आचि मालमत्ता बाजीरावाला चदली जावी. 
 
(२) दख्खनच्या सहा सुभ्यामंध्ये चमळून वार्तषक पन्नास लाख रुपये उत्पन्नािी जहागीर पेशव्याला 

चमळावी. [या प्रदेशावर, प्रत्यक्षात गैरहजर असलेला सुभेदार म्हिून–म्हिजे औपिाचरक पि नामधारी 
सुभेदार म्हिून,–बादशहाच्या एखाद्या मुलािी नेमिकू करावी (भा. म्हिजे हा अचधकार व्यवहारतः 
पेशव्यानेि वापरावयािा आहे.)]. याचशवाय दख्खनमध्ये, बाजीरावाच्या खटपटीमुळे जो काही महसूल 
बादशहासाठी म्हिून केला जाईल, त्यातील अधा बाजीरावाला चमळावा. 

 
(३) तंजावंरिे (Tanjaor) सबंध राज्य शाहूला चमळाव.े 
 
(४) पाडूं, धार आचि राइचसन (Raisin) हे माळव्यातील चकल्ल,े पेशव्याला आपल्या कुटंुचबयाना 

ठेवण्यासाठी चमळाव.े 
 
(५) उत्तरेकडे िंबळ नदीपयंतिा सवक प्रदेश पेशव्यानंा जहागीर म्हिून देण्यात यावा. मात्र या 

प्रदेशातील राजानी जर बाजीरावािे विकस्व मान्य केले आचि त्यानी आपापली खंडिी चदली तर त्या 
राजाचं्या जहाचगरीना–जचमनींना–काहीही धक्का न लावण्यािे विन बाजीरावाने द्याव.े 

 
(६) माळवा व बुंदेलखंडमधील बादशहाच्या सवक सरंजामदारानंी (भा. लष्ट्करी नोकरीबद्दल 

जहागीर वा इनामे धारि करिारे) चमळून बाजीरावाला एकूि दहा लाख पाि हजार रुपये खंडिी द्यावी. 
 
(७) दख्खनमध्ये बादशहाने करावयािी सवक व्यवस्था, पेशव्याच्या माफक ति करण्यात यावी. 
 
(८) कजामध्ये फारि गुरफटलेल्या, बाजीरावाला, ५० लाख रुपये देण्याबाबत तातडीिा हुकूम 

बंगालच्या सुभेदाराला द्यावा. 
 
(९) अलाहाबाद, बनारस, गया आचि मथुरा या चठकािी पेशव्यानंा जहाचगरी द्याव्या. (हहदंूिी 

अचतशय महत्त्वािी तीथकके्षते्र पेशव्यानंा आपल्या ताब्यात ठेवता यावी हा या मागिीमागिा हेतू आहे). 
 
(१०) बादशहािी, स्वतः भेट घेण्यासाठी बाजीराव प्रथम आग्ऱ्यापयंत जाईल. तेथून अचमरखान व 

जयहसह यानी त्याला चदल्लीला न्याव,े आचि तेथे, बादशहािी रपेट िालू असताना त्यािी बादशाहाशी भेट 
करवावी (दरबारात नव्हे), नंतर लवकरि बाजीरावाला घरी परतण्यास परवानगी द्यावी. (भा. औपिाचरक 
रीतीच्या दरबारातील दुययम स्थान टाळण्यासाठीि ही मागिी होती हे उघडि आहे). 
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(११) १५ लाख रुपये बाजीरावाला द्याव.े–ते पुढीलप्रमािे : पाि लाख रुपये तो माळव्यात 

पोहोिेल तेव्हा,–पाि लाख रुपये तो बादशहाला भेटेल तेव्हा आचि राचहलेले पाि लाख वषकअखेरी द्याव.े 
 
(भा. वरील कलम २ व ५ मधील रकमा वार्तषक द्यावयाच्या-कलम ८ व ११ मधील एकदाि 

द्यावयाच्या मात्र कलम ११ मधील रक्कम नमूद केलेल्या तीन हप्त्यानंी द्यावयािी. बाजीरावाने १७३५ मध्ये 
केलेल्या ३ लेखी मागण्या व पुढे ३–४ वषांनी केलेल्या या ११ मागण्या यातील फरक मोठा व बोलका 
आहे....... १७३४–३९ काळातील मोचहमातूंन हा फरक चनमाि झाला.) 

 
२९ सप्टेंबर १७३६ ला, महमदशहाने, एक शाही ‘फमान’ काढून, बाजीरावाला अनेक गोष्टी बहाल 

केल्या. त्यानुसार त्याला, काही जहाचगरी, त्यािा वैयस्क्तक दजा दाखचविारी, स्वतःसाठी ‘सप्तहजारी’ ही 
मनसब, त्याने स्वतःिे म्हिनू आधीि चमळचवलेल्या वतनापकैी सवक महालािंी औपिाचरक सनद, आचि 
काही अवातंर प्राप्तीिे व सवलतींिे हक्क, अशा गोष्टी या फमानाने त्याला देण्यात आल्या होत्या. (भा. या 
सवक देिग्या कायम, स्वरूपाच्या व कायम उपभोगावयाच्या होते.) याचशवाय या मतै्रीच्या-तहाच्या प्रसंगाला 
अनुरूप म्हिून, सात चनरचनराळे. भाग अंतभूकत असलेला, मानािा पोशाख, (भा. अंगरखा, सुरवार, दुपट्टा, 
मंचदल, फेटा इ. सात) फेट्यावर लावण्यािा तुरा–चजवा–Jigha–Aigrette) आचि डोक्याभोवती 
बाधंण्यािा सरपेि (एक दाचगना), असा, प्रसंगानुरूप मानािा आहेरही त्याला या फमानावरोबर बहाल 
करण्यात आला. या बरोबरि, साम्राज्यािा एक चनष्ठावतं अचधकारी म्हिून साम्राज्यािी सेवा करण्यािी 
आज्ञाही त्याला चदली, आचि बादशहािे इतर जामीनदार, कुळे व सेवक बादशहाला येऊन भेटतात 
त्याप्रमािे त्यानेही स्वतः येऊन बादशहाला भेटाव ेअसेही त्याला आमंत्रि देण्यात आले. [(भा. टीप : १७३६ च्या 
फमानाने मान्य केलेल्या मागण्या व चदलेल्या गोष्टी या १७३५ अखेरपयंतच्या मोचहमा व वाटाघाटी यासदंभात होत. बाजीरावाने बाबुराव व पुढे 
चपलाजी जाधव याचं्या हस्ते पाठचवलेल्या तीन लेखी मागण्या (भा. पहा §१५ प्रारंभ) याि सुमाराच्या होत. पि §१५ दुसऱ्या अधात नमूद केलेल्या, 
खूपि वाढचवलेल्या मागण्या या १७३७–३८ च्या मोचहमेच्या काळातील होत. ही माचलका वािकानंी दृष्टीआड होऊ देऊ नये..... या पार्श्कभचूमवरि 
पुढे §१६ अथक स्पष्ट होईल.] 

 
 

§ १६ : १७४१ मध्ये माळवा बाजीरावाला देणयात आला 
 
 
अशा गोष्टी चदल्या तरी, कधीही समाधान करता येिार नाही, अशा, बाजीरावाच्या महत्त्वाकाकें्षमुळे, 

तह घडवनू आििे अशक्य झाले. बाजीरावाच्या नव्या* बेसुमार मागण्या मंजूर करण्यािे बादशहाने 
स्वाभाचवकि नाकारले. (भा. १५ दुसऱ्या अधात नमूद केलेल्या). अशा रीतीने, पेशव्यािा चदल्ली 
सरकारबरोबरिा झगडा बाजीरावाच्या उवकचरत आयुष्ट्यात अचनर्तिति राचहला. त्याच्या मृत्यूनंतर (२८ 
एचप्रल १७४०) रघुजी भोसल्याने बाजीरावािा मोठा मुलगा बाळाजीराव हा पेशवपेदावर येऊ नये म्हिून 
कारस्थाने केली ती मोडून काढून बाळाजीराव पेशवपेदावर आला. पूवी चपत्यािे, दाडंगाईिे व 
धाकदपटशािे डावपेि जेथे अयशस्वी झाले होते, त्या मुघलाबरोबरच्या तहाबाबत, आता नव्या पेशव्यािी 
मुत्सदे्दचगरी व व्यवहारिातुयकही यशस्वी झाली. (या काळात नाचदरशहाच्या स्वारीमुळे बादशाही सरकार 
चवस्कळीत झाले होते. या पचरस्स्थतीिी. बाळाजीच्या डावपेिाना मदत झाली हेही मान्य केलेि पाचहजे). 
बाळाजीने १७४१ च्या मािक मचहन्यात, उत्तरेकडे जाण्यासाठी कूि केले..... आचि ग्वाल्हेरपयंत तो 
पोहोिला. यावळेी जयहसह आग्ऱ्यािा सुभेदार होता. आपल्या हाताखालील लष्ट्करी अचधकारी. दख्खनी 
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शत्रूशी लढावयाच्या पद्धती व डावपेि याबाबत अगदीि अननुभवी आहेत. यामुळे बळाच्या जोरावर यावळेी 
लढा देिे अयशस्वी होईल असे जयहसहाने बादशहाला कळचवले. नंतर त्याने आपले जासूद तहाच्या 
वाटाघाटी करण्यासाठी बाळाजीरावाकडे पाठचवले आचि त्याला कळचवले की, तुम्ही गुजरात व माळवा हे 
दोन सुभे घेऊन तेवढ्यावर समाधान मानाव े आचि दुसऱ्या कोित्याही प्रातंाबाबत ढवळाढवळ करू नये. 
यावर पेशव्याने उत्तर पाठचवले की, सबधं हहदुस्थानिा िौथ चमळण्यािा त्यािा हक्क असला तरी, 
चनदेचशलेले दोन सुभे घेऊन समाधान मानावयाला तो एका अटीवर तयार आहे. ही अट अशी की, 
बादशहाने आपले शाही ‘फमान’ काढून, हे दोन सुभे कायदेशीरपिे पेशव्यािेंकडे सुपूदक केले पाचहजेत. या 
उत्तराबरोबरि, बादशहाला कमीपिा वाटू नये व औपिाचरकपिे त्यािा मान राखला जावा म्हिून 
बाळाजीने एक चवनंती अजकही बादशहाकडे पाठचवला आचि त्यात, आपि मुघल हसहासनाशी इमानी आहोत 
असे व्यक्त करून पादशहािे आपि एकचनष्ठ सेवक आहोत असेही जाहीर केले. या औपिाचरक अजाला 
जयहसहाच्या सल्ल्यानुसार बादशहाने प्रचतसाद चदल आचि ४ जुलै १७४१ ला, पेशव्याला माळव्यािे नायब 
सुभेदारपद बहाल केल्यािे फमान काढले. अथाति बादशहाने पूिक शरिागती पत्करली हे वास्तव झाकून 
ठेवनू, बादशहािा औपिाचरक मान राखण्यािाि हा एक प्रकार होता [िहार गुलझार ३७६अ, ३७७ अ; पे. 
द. चन. प. (१५) ८६].  

 
१२ मे ला, बाळाजीरावाने धोलपूरजवळ जयहसहािी भेट घेतली. नंतर १५ तारखेला जयहसह 

बाळाजीकडे परत भेटीसाठी आला आचि २० तारखेला पेशवा आपल्या घराकडे परत जाण्यासाठी चनघाला. 
पुढे जुलैच्या प्रारंभी, चनर्तदष्ट केलेले, ४ जुलैिे शाही फमान येऊन पोहोिले आचि तह [या तहानुसार, 
बाळाजीरावानेही आपल्यातफे काही लेखी आर्श्ासने चदली ती पुढील प्रमािे : (१) बाद शहाला भेटण्यािे मान्य. (२) कोिीही मराठा नमकदा 
ओलाडंिार नाही. ती जर कोिी ओलाडंली तर त्याच्या कृत्याबद्दल पेशवा स्वतः जबाबदारी स्वीकारेल. (३) माळव्याखेरीज इतर कोित्याही 
सुभ्याला पेशवा हात लाविार नाही. (४) आतापयंत मंजूर केलेल्या पैशाव्यचतचरक्त अचधक मागिी यापुढे कधीही करिार नाही. (५) ५०० 
घोडेस्वारािें पथक बरोबर घेऊन एक मराठा सेनापती शाही लष्ट्करात सतत सेवा करील. (६) शाहीपक्ष जेव्हा एखाद्या मोचहमेवर चनघेल तेव्हा 
४००० सैचनक घेऊन पेशवा त्याना चमळेल. यापेक्षा जास्त लष्ट्करािी मदत जर बादशहाने माचगतली तर मात्र या जादा सैचनकािंा खिक 
(Subsistance) चदल्ली सरकारने द्यावयािा आहे. [पे. द. चन. प. १ (१५) पृष्ठ ९७] ] पक्का झाला. [पे. द. चन. प. (२१) २]. 

 
अशा प्रकारे, माळवा, चदल्ली साम्राज्यािा भाग म्हिून रहाण्यािे संपुष्टात आले. 
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प्रकरि सातव े

 

राजपुताना–१७४१–१७५१ 
 

§ १ : गांगवानाची लढाई, जयकसहाचे अखेरचे णदवस 
 

नाचदरशहाच्या स्वारीने, चदल्ली साम्राज्याला असा काही सवकनाशी तडाखा चदला की, त्या 
स्वारीनंतर राजपतुान्यातील शाहीसते्तिे समूळ उच्चाटन होऊन तेथे ती केवळ नावालाि उरली. यामुळे 
राजपूत राजे मात्र, आपल्या देशाच्या आत, आपापसात सतत कडवटपिे भाडंण्यास व लढाया करण्यास 
मोकळे राचहले आचि यातून त्याचं्या दैवाबाबत, त्याचं्या भचवष्ट्याबाबत, चनिकय करिारा मध्यस्थ या नात्याने 
मराठे मात्र, त्यािें नव ेधनी म्हिून प्रस्थाचपत झाले. या आधीच्या काळातील साम्राज्याच्या राजकारिात, 
ज्या काही राजपूत राज्यकत्यांिे वजन व महत्त्व होते ते राज्यकते पुढील अकरा वषांच्या काळात, मृत्यूमुळे 
राजकीय मंिावरून नाहीसे झाले-सवाई जयहसह १७४३ मध्ये, अभयहसह १७४९ मध्ये आचि इर्श्रीहसह 
१७५० मध्ये-यामुळे राजपतुान्यावरील सावकभौम सते्तमध्ये होत असलेला बदल अचधकि सुलभपिे झाला. 
या चतघाचं्याही जागी आलेले राज्यकते सामान्य-छोटे-असून त्यानंी मदतीसाठी ज्याच्याकडे पहाव ेअसाही 
कोिी समथक, सावकभौम बादशहा आता राचहला नव्हता. यामुळे हे नव ेछोटे राजपूत राज्यकते मराठ्याचंवरुद्ध 
उभे ठाकण्यास स्वाभाचवकि असमथक होते. [१७४१ नंतरच्या सुमारे एकाि दशकात राजपुतान्यात अनेक झगडे झाले. त्यात 
प्रामुख्याने जयपूर– (कच्छवा घरािे), जोधपूर (मारवाड–राठोड घरािे) आचि बुंदी (हाडा घरािे), या राजघराण्यातील वारसा हक्कासाठी 
झालेले झगडे, हे चवशषे अथाने राजपुतान्यात सवकव्यापी व तीव्र बनले, चशवाय कोटा, रूपनगर-चबकानेर अशा अनेक छोट्या राज्यातही असेि लढे 
झाले. हे सवक लढे एकमेकात गुंफले जाऊन, प्रत्येक लढ्यात जवळजवळ सवक राजपुताना गुरफटलेला चदसू लागला. प्रत्येकाने आपल्याला चमत्र व 
मदत चमळचवण्यासाठी, दुसऱ्या सगळ्याि लढ्यातील कोित्या ना कोित्या पक्षािी बाजू घेतली. उदाहरिाथक कच्छवा राण्यातील लढा इर्श्रीहसह 
व माधोहसह या भावाचं्या दरम्यान झाला पि माधोहसहाच्या वतीने मेवाडिा महारािा, बुंदीतील एक पक्ष... उम्मेदहसह हाडा, रूपनगरिा 
बहादूरहसह हाडा, दुजकनसाल असे एकत्र झाले तर इर्श्रीच्या बाजूला यािें प्रचतस्पधी होते. हेि झगडिारे जोधपूर राठोड याचं्या झगड्यात चशरले. 
तेथे अभयहसह (नंतर यािा मुलगा रामहसह) चवरुद्ध बख्तहसह असा मूळिा झगडा होता. इतर झगड्यातल्या प्रचतस्पध्यानी या झगड्यातील 
प्रचतस्पध्याशी हातचमळविी केली. अशीि कथा बुंदी येथील झगड्यािी (बुधहसह–उम्मेदहाडा चवरुद्ध दचललहसह) झाली. 

 
या सवक झगडयातील प्रचतस्पध्यानी मराठ्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी धडपड केली... त्याना पािारि केले, पैसे चदले, खंडिी कबूल 

केली, शवेटी परगिे चदले…. ही मदत चमळचवण्यासाठी आपापसात स्पधा केली. जोधपूर झगड्यात बक्षी सलाबतनेही हस्तके्षप केला व यातून 
जाटही त्यात चशरले. अखेरी राजपूताना, मराठे हे नवा मध्यस्थ व नवा धनी म्हिून पत्कराव े लागले.... मुघलसत्ता, मुघलािें सरंक्षि, शासन 
नाचदरशहाच्या स्वारीनंतर, राजपुतान्यातून गेलेि होते.... त्याचं्या जागी मराठे प्रस्थाचपत झाले. 

 
हे सवक सूत्र डोळ्यापुढे ठेवले तरि प्रस्तुत प्रकरिातील झगड्यामधील गुंतागुत व अनेक नावािंा पुनःपुन्हा होिारा उल्लेख कळिे 

सोयीस्कर होईल.] 
 
जोधपूरिा महाराजा अभयहसह याने गुजरातिा सुभेदार असताना (भा. १७२९) सरबुलंदखानािा 

पराभव करून खप मोठी संपत्ती जमा केली होती आचि या यशाच्या घमेंडीने तो आपल्या कारकीदीच्यी 
उत्तरकाळात उन्मत्त बनला होता. (भा. पहा प. ६ § ३ पचर. ३). मारवाडिा हा राजा राठोड 
राजघराण्यािा व जमातीिा प्रमुखही होता. यावळेी या राजघराण्याच्या एक छोट्या पि स्वतंत्र शाखेिा 
प्रचतचनधी, चबकानेरिा राज्यकता असून तो नावाला मात्र, मारवाडिा राजा अभयहसह यािा, तो राठोड 
घराण्यािा व जमातीिा प्रमुख म्हिन, माडंचलकही होता. अशा या माडंचलकाने क थोडासा अपराध केला, 
येवढ्यासाठीि अभयहसहाने त्याच्याचवरुद्ध युद्ध पुकारले आचि त्याच्या राजधानीला वढेा घालण्यासाठी 
सैन्य घेऊन तो चनघाला. अभयहसहािा धाकटा भाऊ बख्तहसह, हा तर आपल्या थोरल्या भावाला 
गादीवरून ओढून काढण्यािी सोयीस्कर संधी सदैव हुडकीत होता ि. त्याने अ चबकानेरच्या राजािा कैवार 
घेऊन, त्यािी बाजू उिलून धरण्यास, जयपूरच्या जयहसहािे मन वळचवले आचि दारूच्या पेल्यात 
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बुडालेल्या जयहसहाने, अभयहसहाला धमकी देिारे पद्य चलहून, वढेा उठचवण्यािा आदेश चदला. तेव्हा 
अभयहसहानेही उघडउघड चवरोध व तुच्छतादशकक उत्तर पाठवनू, चबकानेरिा हा तंटा म्हिजे राठोड 
घराण्यातील दोन कुटंुबामधील एक केवळ घरगुती प्रश्न असून त्यात ‘कच्छवा’ नायकािा काहीही संबंध 
नाही असे कळचवले. (भा. या उत्तरात ‘नायक’ (Chieftain) हा शब्द, ‘महाराजा’ या शब्दाऐवजी लेखकाने 
वापरला आहे यातून तुच्छताि ध्वचनत होते.) यानंतर दोन्ही राज्यामंध्ये युद्ध सुरू झाले. या दोन राज्यामंध्ये 
असे युद्ध सुरू झाल्यावर मात्र, बख्तहसहाने, आपल्या जमातीच्या प्रचतष्ठसेंबधंीच्या अचभमानामुळे, एकाएकी 
आपले धोरि बदलले आचि जयपूरच्या प्रदेशाति हल्ला करून अनेक खेडी लुटली, तेव्हा स्वतःच्याि 
राज्याच्या रक्षिासाठी जयहसहाला आग्ऱ्याहून घाईने परत याव े लागले. [भा. टीप.... पहा प्र. ६–१६ इ. यावेळी 
जयहसह आग्ऱ्यािा सुभेदार असून बाळाजी त्या भागात मोचहमेवर होता.] जयहसहाबरोबर त्यािे जहाचगरदार–कुळे– 
(Vassals) आचि चमल अशा सवािा चमळून एक मोठा घोळकाि आला. यात हाडा जमात, करौलीिे 
जाधव, शाहपुरािे चससोचदयी, चखिी (Khichi) िौहान आचि जाट हे असून चशवाय तीन मुसलमान 
सेनापतीही होते. हे तीन मुसलमान सेनापती म्हिजे आग्ऱ्याच्या (म्ह. मुघल) बादशहाने मराठ्यानंा उत्तर 
हहदुस्थानाबाहेरि थोपवनू धराण्यासाठी, जयहसहाच्या मदतीस पूवीि पाठचवलेले सेनापती होत. अशाचं्या 
एकत्र झालेल्या या अफाट जमावाने जयहसहाबरोबर अजमेरच्या रस्ताने मारवाडकडे कूि केले. एक लाख 
लोकािंा हा अफाट पि चवस्कचळत समुदाय बरोबर घेऊन जयहसह, पुष्ट्वर सरोवराच्या (Pushwar Lake) 
ईशान्येस ११ मलैावरील गंगवाना येथे पोहोिला. तेथे त्याने आपली छाविी ठोकून चतच्या पुढील बाजूला 
आघाडीवर आपल्या तोफा रोचवल्या. जयहसहाबरोबर आलेले सैन्य मारवाड सैन्यापेक्षा इतके मोठे होते की 
त्यापुढे छोट्याशा मारवाड सैन्याला काहीही आशा करिे शक्य नव्हते. पि जीवावर उदार होऊन अचविारी 
बनलेल्या बख्तहसहाने, आपल्या प्रमािेि जीवावर उदार होऊन बेचफकीर बनलेल्या, एक हजार राठोड 
स्वाराचं्या पथकाला बरोबर घेऊन, आलेल्या अफाट सैन्यावर धाडसाने हल्ला केला व तोफाचं्या रागंामधून 
तो पुढे घुसला. ‘‘वाघानी मेंढ्याच्या कळपावर झडप घालावी’’ तशी त्याने यावळेी जयहसहाच्या सैन्यावर 
झडप घातली तेव्हा त्याचं्या या मुसंडीपढेु कशािाही चटकाव लागेना. [ही लढाई प्रत्यक्ष पाहून चलचहलेले चतिे सवोत्कृष्ट 
विकन, हरिरिदास याने, िहार गुलझार ३७७ व ३७९-ब यात केलेले आढळले. या लढाईिी तारीख नव्या गिनेनुसार ‘चवर चवनोद’ (Vir Vinod) 
मध्ये चदली असून चतिे रूपातंर लेखकाने... (ज. सरकार) जुन्या पद्धतीत केलेले आहे. हीि तारीख वंशभास्कर ३३० ४–३३१२ यामध्ये व टॉड 
(भाग २ मारवाड प्रकरि ११) मध्येही चदली आहे. या युद्धात मत झालेल्यािंी सखं्या १२००० व जखमींिी सखं्या आिखी चततकीि असे हरिरि 
याने चदले असून, त्याने केलेली ही अचतशयोक्ती होय. दुसऱ्या चदवशी या युद्धभचूमवर मरून पडलेल्या सैचनकामंधून तो चफरला, त्यावेळी चदसलेल्या 
भयानक दृश्यािे विकनही त्याने केलेले आहे.] या हल्ल्यात जयपूर सैन्यातले हजारो सैचनक मारले गेले, चशवाय आिखी 
चकतीतरी जखमी झाले, आचि हे घडले ते त्यातील बहुतेकानंी लढाईही न करताि. या पचरस्स्थतीत 
कच्छवा सैन्याने दूर पळ काढला. अशाप्रकारे काही िौरस मलै पसरलेल्या या युद्धभचूमवरून, मृत व 
जखमीखेरीज इतर सवांना, अवघ्या िार तासाचं्या अवधीति पळवनू लावनू जिूकाय जादूनेि, अशी, ती 
मोकळी करण्यात आली. 

 
इतके झाले तेव्हा जयहसहाने दोन मलै माघार घेतली आचि काही वळेपयंत तेथे तो जवळजवळ 

एकटाि आचि गोंधळलेल्या स्स्थतीति, उभा राचहला. जयहसहाच्या सैन्यातील बादशहाच्या तीनही 
सेनापतीवर हल्ला झाला नव्हता. त्यानंी युद्धभमूीवरील आपापल्या जागा (पहारी जवळच्या–Near Pahari) 
साभंाळल्या. त्याचं्या सैन्यात या वळेी जवळजवळ दहा हजार सैचनक असूनही त्यानंा मात्र सगळीकडे 
चनमाि झालेल्या धास्तीने पछाडले आचि त्याचं्यापकैी फक्त शभंर लोक सोडून इतर सवांनी पळ काढला. 
अशाप्रकारे या तीन्ही सेनापतीना आधार म्हिजे जवळजवळ दहा हजारापंैकी येवढेि शभंर अनुयायी तेथे 
राचहले. तथाचप आपापल्या जागा साभंाळून स्स्थर राचहलेले हे तीन शाही सेनापती, लवकरि, त्याचं्या पळून 
गेलेल्या सैचनकानंा पुन्हा एकत्र होण्यासारखे आधारस्थान ठरू लागले. दुसऱ्या बाजूला, यावळेेपयंत 
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बख्तहसहाच्या उमद्या अनुयायािंी संख्याही हजारावरून सत्तरपयंत, कमी होऊन तो स्वतःही जखमी झाला 
होता. अशावळेी बादशहाच्या सेनापतीनी, बख्तहसह व त्यािा उरलेला गट याचं्यावर, आपल्या जवळच्या 
अस्ग्नबािािंा (Rockets) मारा केला. युद्धभमूीवर तर, बख्तहसहाला समोर कोिी शतू्र चदसत नव्हता आचि 
ही लढाई आपि हजकलीि आहे असा चवर्श्ासही वाटत होता. अशावळेी हा पुन्हा होऊ लागलेला अनपेचक्षत 
मारा त्याला व चशल्लक राचहलेल्या त्याच्या मूठभर राठोड गटाला सहन करता येण्यासारखा नव्हता. तेव्हा 
आपल्या घोड्यािें लगाम खेिून, नागोरच्या आपल्या बळकट चकल्ल्याकडे ते वळले. या िमत्कारामुळे 
जयहसह वािला हे खरे, पि या युद्धभमूीवर लज्जास्पद पराभवाचशवाय दुसरे काहीही त्याच्या सैन्याला 
चमळचवता आले नाही आचि त्याने आपल्या राजधानीिा रस्ता स्वीकारला. ही लढाई २८ मे १७४१ ला 
लढली गेली आचि नंतर लवकरि या दोन्ही राज्यात तहही झाला. 

 
§ २ : इर्श्रीकसहाचा आपल्या भावाबरोबर झगडा 

 
जयहसह स्वतः हजर होता अशी ही, त्यािी अखेरिी लढाई. २१ सप्टेंबर, १७४३ ला, तो मरि 

पावला. [पि चवर चवनोदमध्ये ही तारीख ३० सप्टेंबर १७४४ अशी चदली आहे.] त्याच्यानंतर त्यािा मोठा मुलगा इर्श्रीहसह 
गादीवर आला. त्यािी सात वषािी कारकीदक म्हिजे त्यािा भाऊ माधोहसह (Madho Singh) आचि त्यािे 
मराठे व राजपूत पाठीराखे, याचं्या चवरुद्ध िाललेल्या, एकाि दीघक झगड्यािा काळ होय. जयहसहाच्या 
मृत्यूनंतर लवकरि १७४३ च्या अखेरीस, मेवाडिा महारािा जगतहसह हा, आपला भािा (Nephew : भा. 
पहा प्र. ६ § २.... बचहिीिा मुलगा व टीप) माधोहसह याला, सामर्थ्याच्या जोरावर मारवाडिे हसहासन 
चमळवनू देण्यासाठी रिागंिात उतरला. त्याने प्रथम जहाजपूरच्या नैर्क त्येकडे ५ मलैावंरील जामोली 
खेड्यापयंत िाल केली. (जामोली, देवळी : Deoli कॅन्टोनमेंटच्या दचक्षिेस ११ मलैावंर आहे). या चठकािी 
त्याने ४० चदवस मुक्काम ठेवला. त्याच्यासमोर जयपूरिे सैन्यही उभे राचहले होतेि. तथाचप त्याचं्यामध्ये या 
काळात एकदाही लढाई मात्र झाली नाही. अखेरी इर्श्रीहसहाने आपल्या भावाला एक मोठी जहागीर वा 
वषासन (Appanage) देण्यािे विन देऊन तह केला. पि या नंतरही माधोहसहाने, आपल्या आपल्या 
भावाचवरुद्ध अनेक वळेी उठाव केल्यािे आपिास आढळते. यावरून चदसते की, आपल्या बापाकडून 
येिाऱ्या वारशापैकी अध्यापेक्षा हकचितही कमी चमळाले तर माधोहसहाला समाधान वाटण्यासारखे नव्हते. 
१७४५ च्या फेिुवारीच्या प्रारंभी त्यािा, असाि एक प्रयत्न अपूिावस्थेत असताना मुळाति मोडून काढण्यात 
आला. यावळेी इर्श्रीहसहाच्या पाठीराख्या मराठ्यानंी महाराण्याच्या छाविीवर मध्यरात्री अकस्मात छापा 
घातला व गोळीबार केला आचि उजाडण्याच्या सुमारास मेवाडच्या सैन्याला पळ काढण्यास भाग पाडले. 
माधोहसह आचि त्यािा मामा यातून चनसटून उदयपूरला पळाले आचि इर्श्रीहसहाने, आपि पूवी चदलेले 
विन आता अमान्य केले. [वंशभास्कर ३३२८ आचि ३३८० (हा गं्रथ १८४१ मध्ये चलचहलेला आहे.) मराठ्यानंा २२ लाख रुपये देण्यािे 
विन चदल्यानंतरि महाराण्याला मोकळे सोडण्यात आले असे या गं्रथात नमूद केलेले आहे. पि मराठ्याचं्या कागदपत्रात (Records) नमूद 
केल्यानुसार वंशभास्करमधील माचहती िुकीिी आहे असे चदसते. महाराण्याने आपला प्रचतचनधी काचनराम याला मल्हारकडे पाठचवले आचि 
त्याच्यामाफक त अचतशय गंभीरपिे विन चदले की मराठे जर इर्श्रीहसहाकडून माधोहसहाला वार्तषक २४ लाखािंी जहागीर चमळवनू देऊ शकले तर 
तो मराठ्यानंा २० लाख रुपये बक्षीसे देईल. महाराण्याने माडंलेली ही योजना स्वीकारण्यास, पेशव्याना उदु्यक्त करण्यासाठी मल्हारने प्रयत्न केले. 
त्याने पेशव्याना कळचवले की सफ्दरजंग आचि अचमरखान हे माधोहसहाच्या बाजूिे आहेत तेव्हा मराठ्यानंी माधोहसहािी बाजू उिलून धरली तर, 
यासाठी बादशहा आचि त्यािा दरबार मराठ्याचंवरुद्ध जाण्यािा सभंव नाही. [पे. द. चन. प. (२७) १८ व १९. या सगं्रहाच्या सपंादकानी, आपल्या 
तकानुसार या पत्रावंर ऑगस्ट १७४६.... अशा तारखा नमूद केल्या आहेत. पि ही पते्र या आधी बरेि मचहने चलचहली असावीत असे चदसते. याि 
चवषयािी आिखी माचहती ‘ऐचतहाचसक पत्रसगं्रह (२) ६८ व ७६ मध्ये चदलेली आहे.]] 

 
१७४७ मध्ये, सबंध राजपुताना व पचिम हहदुस्थान यामध्ये, अभतूपूवक अशा अचतशय तीव्र दुष्ट्काळाने 

थैमानि घातले. यावषी मोसमी पावसाने (Seasonal Rains) संपूिक दगा चदला; कोितेही पीक वाढू शकले 
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नाही; पाण्यािे सवक प्रवाह आटले; कोठेही एखादे सुद्धा चहरव ेपाते चदसू शकत नव्हते; मचहन्यामागून मचहने 
सबंध चक्षतीज धुळीच्या धुक्याने झाकळून गेले होते आचि पावसािा वा दवािा एखादा थेंबही कुठे चदसत 
नव्हता िारावैरिीच्या अभावी गुरे, ढोरे आचि धान्याच्या अभावी मािसे मरू लागली. यावर एका मराठा 
चनरीक्षकाने भाष्ट्य केले आहे. तो चलचहतो...... ‘‘आपली तोंडे धुण्याइतकेही पािी मािसाना चमळत नाही 
असे चदसते. सबधं प्रदेशि चनजकन व उध्वस्त झालेला आहे. उदयपूरिासुद्धा नाश झाला असून, आपले 
शहर सोडून देऊन धेबार (Dhebar) सरोवराच्या काठी जाऊन रहावयािे, असे महारािानी ठरचवले 
आहे....’’ बुंदीच्या उम्मेदहसहाला आपल्या गरजा भागचवण्यासाठी स्वतःिा सवोत्तम हत्ती चवकिे भाग 
पडले. गुजरातेत हा दुष्ट्काळ ‘‘चत्रलोत्रा’’ या नावाने (म्ह. चवक्रम संवत १८०३ मधील) जनतेमध्ये, 
संबोचधला जात होता. तेथील जनतेने गवतािे ‘बी’ सुद्धा खाल्ल ेआचि यातून लोक अचतसाराने मरि पावले. 
अनेक खेड्यातून जनता चनघून जाऊन ती खेडी अगदी ओस पडली आचि पुढे अनेक वष े कोिीही 
रहाण्यास परत न येता ती तशीि ओसाड राचहली. इतके झाले तरी राजपुतानी आपापसातील भाऊबंदकीिे 
झगडे थाबंचवले नाहीत. (भा. पहा पुढे §३). आपल्या पैशाच्या जोरावर इर्श्रीहसहाने आपले सैन्य 
लढाईच्या काळाइतकेि लक्ष्य ठेवले आचि महाराण्यानेही पेशव्याचं्या पाहठब्यावर तसेि केले. [पे. द. चन. 
प. (२) ४, (२१) १९; चमरात-इ-अहमदी (२) ३६४; वशंभास्कर ३४४६]. 

 
उम्मेदहसह हाडा [बंदीवरील ताबा गमावलेला-बुंदीिा एक वारस– (भा. पहा प्र. ६ §६)] आचि 

माधोहसह (जयपूर हसहासनावर हक्क सागंिारा पि पराभतू झालेला) या दोघानी, ४ ऑक्टोबर १७४६ ला 
नाथद्वारा येथे महाराण्यािी भेट घेतली आचि इर्श्रीहसहाने नुकत्याि केलेल्या त्याचं्या पराभवाबद्दल सूड 
घेण्याकचरता योजना आखल्या. मल्हारराव होळकरािें सैन्य, पैसे देऊन मदतीला चमळचवण्यासाठी त्यानी 
आपले जासूद काल्पीला त्याच्याकडे पाठचवले आचि या मदतीसाठी त्याला २ लाख रुपये देऊ केले. तेव्हा 
ही योजना स्वीकारू नये असा सल्ला त्याला, रािोजी हशदे व रामिंद्रबाबा शिेवी या त्याच्या दोन्ही 
सहकाऱ्यानंी चदला. तथाचप या सल्ल्याचवरुद्ध मल्हारने आपला मुलगा खंडेराव याला, एक हजार स्वार 
बरोबर देऊन, या चतघा राजपूत राजाना मदत करण्यासाठी आचि या चमत्र गटाच्या मागण्या मान्य करून 
त्या पुऱ्या करण्यास इर्श्रीहसहाला भाग पाडण्यासाठी पाठचवले. या चमत्रगटाने इर्श्रीहसहाकडे केलेल्या 
मागण्या पुढीलप्रमािे होत्या.... (१) टोंक, टोडा, मालपरुा आचि नेवाई हे िार परगिे माधोहसहाला द्याव े
(२) उम्मेदहसह हाडा याला बुंदी परत द्यावी आचि याच्या मोबदल्यात उम्मेदहसहाने यापुढे इर्श्रीहसहािे 
‘चमत्र’ म्हिून वागाव ेआचि मराठ्यािंा, युद्धखिक द्यावा. (३) नेनव,े सचमधी आचि कारवार हे तीन परगिे 
कोट्यािा राव, राजा दुजकनसाल आचि प्रतापहसह हाडा (कारवारिा वारस) याचं्या ताब्यात ठेवण्यािे मान्य 
कराव.े [पे. द. चन. प. (२) ३]. 

 
§ ३ : राजमहलची लढाई, माचभ १७४७ 

 

खंडेराव काल्पी येथून राजपतुान्यात, कूि करून आला आचि उदयपूर येथे दुजकनसालािी पथके 
(उम्मेदहसहािा पुरस्कता.... यािी) आचि मेवाडिे सैन्यही त्याला येऊन चमळाली. अशारीतीने या चमत्र 
गटाच्या सैन्यािी संख्या खूपि मोठी झाली. नंतर हे मोठे सैन्य जयपूर सरहद्द ओलाडूंन राजमहल (देवळी 
कॅन्टोनमेंटच्या उत्तरेस १० मलैावंर व बनास (Banas) नदीच्या वाकिाच्या दचक्षिेस) या चठकािी 
पोहोिले. तेव्हा तेथे त्याला अडचवण्यासाठी, इर्श्रीहसहािा सेनापती नारायिदास हा समोर आला. या 
दोन प्रचतस्पधी सैन्यानी एकमेकापासून दोन मलै अंतरावर आपापल्या छावण्या ठोकल्या. दरम्यान उभय 
पक्षामध्ये तह घडवनू आिण्यासाठी चदल्ली व जयपूर येथून प्रयत्न करण्यात आले. इर्श्रीहसहाच्या 
सल्लागारानंीही त्याला, लढाई टाळण्यािा आचि शातंता तहासाठी वाटाघाटीच्या मागाने प्रयत्न करण्यािा 
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आग्रह केला. यािवळेी उदयपूरच्या प्रधानानेही सेनापती नारायिदास यालाही अशीि कळकळीिी चवनंती 
केली होती. तेव्हा इर्श्रीहसहािा हा सेनापती आघाडीवरून घाईने राजधानीकडे आला व त्यानेही 
इर्श्रीहसहाला तसाि सल्ला चदला. असे न करताना सशस्त्र लढा झाला तर महारािा व मराठे कायमिे शत्र ू
होतील असेही या सवक सल्लागारानी इर्श्रीहसहाला साचंगतले. पि महारािा येऊन शत्रूिी संख्या आिखी 
फुगण्यापूवी जलदीने आघाडीवर जाऊन, िालून िालेल्या शत्रूिा मोड करावयािा असे इर्श्रीहसहाने 
ठरचवले. त्याने आपल्या आघाडीच्या सैन्य चवभागाने सेनापदीपद हरगोहवद नाटानी, या जातीने व्यापारी, 
पि असाधारि शूर आचि कतकबगार सेनापतीकडे बदलले, आचि इर्श्रीहसह स्वतः मतदीसाठी, मागे 
ठेवलेली आपली चशलकी फौज घेऊन, आघाडीच्या सैन्यापासून, मागे एक चदवसाच्या िाली इतक्या,पुढे, 
येऊन थाबंला. 

 
१ मािक, रचववार या चदवशी दुपारी मध्यान्हीला लढाई सुरू झाली. [राजमहल [पे. द. चन. प (२) ३, ४ (२१) 

२४. वंश भास्कर ३४६० ते ३४६८] (यामधील वषासबंंधी नोंद िुकीिी आहे.).] आचि दुसरे चदवशी सूयास्तािे वळेी संपली. या 
लढाईत उभय पक्षािंी खूपि हानी झाली पि हरगोहवदािे वैयस्क्तक नेतृत्त्व व कुशल योजना यामुळे 
‘मराठा-उम्मेद-माधो-जगत’, या चमत्र गटािा त्यातं सपूंिक पराभव झाला. या चमत्र गटाच्या सैन्यातील 
वगेवगेळे चवभाग व्यवस्स्थत संघटन केलेले वा गंुफलेले नव्हते, यािा योग्य फायदा हरगोहवदाने घेऊन 
त्याचं्या चनरचनराळ्या चवभागावर, एकामागून एकावर असे, वगेवगेळे हल्ल े केले. या त्याच्या कुशल 
डावपेिामुळे त्याच्या अखेरी जय झाला. या लढाईत, कोलापूर-पटनिा जहाचगरदार, या कोट्याच्या एका 
माडंचलकानेि फक्त रिागंिावर पाय रोवनू चवरोध केला. माधोहसहािा चनशाि वाहक हत्ती व त्यािा 
रिवाद्यािंा ताफा, त्यािा सवक तोफखाना आचि छाविीिे सामान, हे सवक जयपूरच्या सैन्याने हस्तगत केले. 
रात्रीच्या वळेी चवजयी जयपूर-सैचनक, मेवाडच्या सैन्याने सोडून चदलेल्या छाविीत झोपले. मराठ्याचं्या 
नेहमीच्या पद्धचतनुसार खंडेराव मात्र, लुटालुट करण्याच्या सधंीिी वाट पहात बाजूला राहीला होता. त्याने 
आता हाडा पथकािंा सेनापती भोपटराम िारन याच्याशी हात चमळविी करून जयपूर सैन्याच्या छाविीवर 
हल्ला केला पि त्याने काही मालमत्ता लुटल्यावर, त्यालाही शखेावत संरक्षकानी मागे परतवनू लावले.  

 
लढाईत पराजय झाल्यावर दुजकनसालाने कोट्याकडे पळ काढला आचि खंडेरावाने 

बुंदेलखंडाकडे माघार घेतली. या चमत्राना मदत करण्यासाठी महारािा पुढे िालन येत होता, त्याला या 
पराभवािी हकीगत वाटेति कळली तेव्हा तेथूनि त्याने आपल्या घोड्यािे तोंड चफरचवले आचि 
आश्रयासाठी तो आपल्या राजधानीस परतला. 

 
इर्श्रीहसहाच्या सैन्याने चमळचवलेला हा मोठा चवजय होता. लढाई संपल्यावर तो स्वतः युद्धभमूीवर 

दाखल झाला आचि त्याने, आपल्या हाती पाठलाग घेतला. आता मेवाडला, या चवजयी शत्रूिा मोठा 
तडाखा सोसावा लागला. चभलवाडा हे मेवाडिे समृद्ध व्यापारी कें द्र, चवजयी शत्रूने हजकले आचि तेथील 
व्यापाऱ्याना खंडिी व भरपाईसाठी अडकवनू ठेवले. इतके झाल्यावर महाराण्याने तहासाठी चवनंती केली, 
ती मंजूर करून चवजयी इर्श्रीहसह मोठ्या चवजयानंदात आपल्या राजधानीस परतला. (एचप्रल १७४७). 
यावळेी युद्ध पुढे िालचविे अशक्यि होते. धान्य दुष्ट्काळी चकमतीने चवकले जात असून गवताच्या एका 
भाऱ्यालाही एक रुपया पडत होता. महाराण्यािा रोजिा युद्धखिक १२००० रुपयापयंत वाढला होता आचि 
असे हे ओझे त्याच्या गरीब राज्याला यापुढे सहन करिे शक्य नव्हते. (वशं भा. ३४७२). 
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या वषािे अखेरी, मुघल साम्राज्यावर वायव्येकडून झालेली अब्दालीिी स्वारी परतवनू 
लावण्यासाठी मदतीला येण्यािे आवाहन बादशहाने इर्श्रीहसहाला केले. तेव्हा या मदतीबदल मोबदला 
म्हिून महाराजाने बादशहाच्या रतनभोर या चकल्ल्यािी मागिी केली आचि ही जेव्हा फेटाळण्यात आली 
तेव्हा त्याने मदतीस जाता जाता रस्त्याति मथुरा येथे अनेक आठवडे वळेकाढूपिा केला व अशा प्रकारे 
रेंगाळत अखेरी तो २४ चडसेंबर १७४७ ला चदल्लीला पोहोिला. पुढे अब्दालीबरोबर मानपुरा येथे झालेल्या 
लढाईत (११ मािक १७४८. भा. पहा प्र. ५ § १५) सुरवातीलाि त्याने रिागंिावर शत्रूकडे पाठ चफरचवली, 
जवळच्या सामानािे ओझे कमी करण्यासाठी आपल्या तोफा व पडघमसारखी रिवादे्य अशी सामुग्री 
चवचहरीत फेकून चदली आचि घाईने व अचविाराने परत आपल्या देशाकडे पळ काढला. राजमहल येथील 
चवजयाने चमळचवलेले सवक श्रेय, त्याने अशा प्रकारे मानपुरा येथे गमावले आचि यापढेु जिूकाय 
गोंधळल्यासारखे होऊन, स्वतःला त्याने राजधानीति कोंडून घेतले. [ पे. द. चन. प. (२७) ३०]. 

 

§ ४ : मराठा राज्यकत्यांनी माधोकसहाला मदत करणयाचे मान्य केले 
 
इर्श्रीहसह कोंडून घेतल्यासारखा राहू लागला तरी, सकंटाने तेथेही त्यािी पाठ सोडली नाही. 

पंजाबच्या मोचहमेवरून परत आल्यानंतर फक्त थोड्याि मचहन्यात त्याच्या धाकट्या भावाच्या वतीने 
आलेल्या मराठा सैन्याने त्यािा पराभव केला. 

 
तत्कालीन मराठा पत्रावरून आता आपल्याला, कच्छवा-मराठा राजकीय मुत्सदे्दचगरीच्या 

(Diplomacy) हालिालींिे, गंुतागंुतीिे जाळे उलगडून, या कारस्थानािंी स्पष्ट माचहती पुढे माडंता येते. 
तथाचप त्यातल्या वगेवगेळ्या चवधानात, काही चवसंगती स्वाभाचवकपिेि आढळते हे खरे, पि एकमेकानी 
मागिी केलेल्या व देऊ केलेल्या अटी, वळेोवळेी बदलत होत्या हेि यािे कारि होय. यािी उदाहरिेही 
आहेत. इर्श्रीहसह गादीवर बसल्यावर थोड्याि काळात, त्याला, आपल्या धाकट्या भावाला वार्तषक २४ 
लाखािे वतन व वषासन देण्यािे मान्य करून, महारािाशी तह करावा लागला होता (१७४३). पि पुढे 
१७४५ मध्ये, त्याने उत्तर हहदुस्थानातील काही मराठा सेनापतींिी (प्रामुख्याने रामिंद्रबाबा,) मदत, त्याना 
पैसे देऊन चमळचवली आचि महारािाच्या सैन्यािा धुव्वा उडचवला व आपि पूवी चदलेले विन पाळण्यास 
नकार चदला हे आपि पाचहलेि आहे...... (भा. पहा § २ पचर. १). यानंतर मल्हार होळकराने आपल्याला 
पाहठबा द्यावा म्हिून माधोहसहाने त्याला पैसा चदला व मल्हारने आपल्या फौजेिे एक चवभाग, माधोहसहाला 
मदत करण्यासाठी १७४७ मध्ये पाठचवला पि या प्रयत्नाला पूिक अपयश आले [मािक भा. –पहा § ३.] या 
चवजयाने इर्श्रीहसह बेसुमार गर्तवष्ठ बनला आचि यापुढे त्याच्या भावाला त्याच्याकडून काहीही चमळण्यािी 
अपेक्षा राचहली नाही. तेव्हा मेवाडच्या महाराण्यािा वकील (Envoy) पुण्याला गेला व तेथे मराठा 
दरबाराने, इर्श्रीहसहाला त्याच्या पचहल्या विनािी पूतकता करण्यास भाग पाडाव े अशी चवनविी करून, 
मराठ्याचं्या या कामचगरीबद्दल, शाहूला दहा लाख हकबहुना काही अचधकि खंडिीही देऊ केली. 

 
पेशवा प्रथम इर्श्रीहसहािी बाजू उिलून धरीत होता. पि आता मात्र (७ मािक १७४७) त्याने 

रामिंद्रबाबाला सूिना चदल्या की माधोहसहाने १५ लाखािंी खंडिी मराठ्यानंा चदली तर, त्याला २४ 
लाखािा प्रातं इर्श्रीहसहाने तोडून द्यावा, असा त्याच्या जवळ आग्रह धरावा..... ‘‘अशा रीतीने दोन्ही 
राजपूत राजे राखले जातील आचि मराठ्याचं्या चहतािे रक्षि होईल’’.... असे पेशव्यािे यामागे कारि 
होते. या सूिनेनुसार वागण्याने, आपल्याला वास्तवािी जािीव नाही असे चदसेल आचि आपली अशी कृती 
चनरुपयोगीही ठरेल असे रामिंद्रबाबाला वाटत असल्याने त्याने या सूिनेला चवरोध दशकचवला. यावळेी त्याने 
आग्रहाने माडंले की.... ‘‘आपल्या अशा हालिालीमधून आपल्याला काहीही पैसा चमळिार नाही. आपल्या 
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राजाने आधीि इर्श्री हसहािी बाजू घेतली असून त्याचं्या आजे्ञनुसारि मी जाऊन इर्श्रीहसहाला मदतही 
केली. आता जर तुम्ही इर्श्रीहसहाचवरुद्ध गेला तर आपल्या प्रामाचिकपिाबद्दलिा लोकामधील चवर्श्ास व 
याबाबतिा आपला नावलौचकक नाहीसा होईल.’’ 

 
पेशव्याकडून आपल्या भाच्याला मदत चमळण्याबाबत चनराश झाल्यामुळे महाराण्याने बादशाही 

दरबाराकडून पाहठबा चमळचवण्यािा प्रयत्न केला आचि याि कामासाठी राठोड व हाडा चमत्र जमचवण्यासही 
सुरुवात केली. यािबरोबर त्याने मल्हार होळकराला पूिकपिे वश करून घेतले. तेव्हा होळकराने, वारंवार, 
पेशव्यापंुढे, माधोहसहाच्या बाजूिी तरफदारी, भावनोत्कट अचभचनवशेाने िालचवली. इतकेि नव्हे तर 
माधोहसहाने जी खंडिी देण्यािे विन चदले होते चतच्याबद्दल त्याने स्वतः हमीही दली. अशा प्रकारे मल्हार 
आचि हशद्यािें चदवाि रामिंद्रबाबा, या दोघाचं्या हालिाली एकमेकाचवरोधी िालू होत्या. उत्तर 
हहदुस्थानातील मराठ्याचं्या धोरिात िालू झालेला हा अंतगकत मतभेद व संघषक त्या भागातील मराठ्यािें 
स्थान व चहतसंबधं याना हाचनकारक असल्याने, पेशव्याने याबाबत अचतशय तीव्र नापसंती दशकचवली आचि 
यापढेु चतकडील हालिालीत एकसूत्रता आिा असा जोरदार आग्रह धरला. हे भाऊबंदकीिे भाडंि, 
त्यातून अनथक उत्पन्न होण्यापयंत चवकोपाला जाऊ देऊ नका. याऐवजी इर्श्रीहसहाने कबूल केलेला 
राज्यािा भाग, आपल्या भावाला देऊन या प्रािघातक भाऊबंदकीच्या भाडंिात समझोता घडवनू 
आिण्यासाठी इर्श्रीहसहािे मन वळचवण्यास शक्य ते सवक उपाय तुम्ही वापरा, असा आदेश पेशव्याने 
शहािपिाने, होळकर आचि रामिंद्रबाबा यानंा चदला. 

 
जेव्हा माधोहसहासाठी २४ लाख उत्पन्नाच्या प्रदेशािी मागिी इर्श्रीहसहापढेु ठेवण्यात आली तेव्हा, 

आपल्या प्रचतस्पध्याच्या वतीने पेशव्याने दाखचवलेला पक्षपात आचि चवशषेतः कच्छवा राज घराण्याच्या 
कौटंुचबक भाडंिात केलेला हस्तके्षप पाहून इर्श्रीहसह संतापला हे योग्य होते. यावळेी, मराठ्याचं्या 
मागिीला त्याने उत्तर पाठचवले ते पुढीलप्रमािे :– ‘‘पेशव ेआचि आम्ही या उभयतामध्ये वैचशष्ट्ठ्यपूिक आचि 
चपढीजात मतै्री आहे. माझे वडील व बाळाजीराव यािें वडील, याचं्या दरम्यान चकती गाढ मतै्री होती आचि 
माझे चपताजी, बाजीरावानंा चकती उपयोगी पडले, या िी बाळाजीरावाना कल्पना करता येिार नाही (भा. 
पहा प्र. ६ § १०–१२). आजसुद्धा मी पेशव्यािी चवनंती बाजूला सारीत नाही. पि प्रस्तुतिा हा प्रश्न 
पूवकजाचं्या मालमते्तवरील वारसा हक्कािा आहे. आम्ही ‘राजपुरुष’ असून आमच्या राजघराण्याच्या चपढीजात 
रूढीि पाळल्या पाचहजेत. प्रस्तुतिा प्रश्न राज्याच्या प्रदेशािा असून या बाबतीत मी, भावािी, प्रस्तुत इच्छा 
मानून त्यानुसार वागिे व त्यािे समाधान करिे कसे शक्य आहे? राज्याच्या िागंल्यासाठी म्हिून 
माधोहसहाला जे द्याव ेअसा आम्हाला मल्हारने आग्रह केला होता, ते आम्ही पूवीि चदले होते. आता, तो 
आिखी जास्त मागत आहे. तेव्हा, याबाबत लढा चदल्याचशवाय आम्ही ते त्याला देिे कसे शक्य आहे? 
धाकट्या भावाबरोबर, आमच्या सबंध राज्यािी वाटिी करून, आम्ही चभते्र आहो, या घराण्यािे नालायक 
पुत्र आहो अशी नामुष्ट्कीिी टीका आम्ही आमच्यावर ओढवनू घेिे कसे शक्य आहे? पेशव ेव मल्हार यािंी, 
आता आम्ही माधोहसहाला पूवीपेक्षा जास्त मुलूख द्यावा अशी सूिना आहे पि असे करिे शक्य नाही. 
परमेर्श्रि फक्त राज्ये देतो. आम्ही पूवीि मल्हारबरोबर पगड्यािंी अदलाबदल [तह ठरल्यावर, एकमेकािंी मैत्री व 
चवर्श्ास जोडल्यािे, बंधुभावािे प्रतीक म्हिून पगड्यािंी वा फेट्यािंी अदलाबदल करण्यािी प्रथा त्या काळी होती. असाि सदंभक गं्रथात अन्यत्रही 
आला आहे.] केली होती–त्याचं्याशी मतै्री जोडली होती, मतै्रीच्या आिाभाका केल्या होत्या– या मतै्रीच्या 
करारािी कटु फळे आम्हाला आता चदसत आहेत!’’ [पे. द. चन. प. (२) ११, (२७) २६ आचि १८–१९, 
(२१) १७]. 
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१७४७ मध्ये पेशव्याने जयपूरच्या मुलखात प्रवशे केला. माधोहसह आचि इतर राजपूत राजे त्याला 
येऊन चमळाले व त्यािे सैन्य खूपि वाढून त्यािा एक अवाढव्य समुदाय बनला. यावळेी मानपूरच्या 
लढाईतून पळून आल्यामुळे (भा. पहा प्र. ५ §१५) होत असलेल्या मानखंडनेच्या भाराखाली इर्श्रीहसह 
चिरडला गेला होता. मराठ्याचं्या सुटसुटीत िपळ घोडदळाने, त्यािा मुलूख संपूिक उध्वस्त केला होता 
आचि पेशवा यावळेी बादशाही दरबाराच्या अचतशयि मजीत होता. यामुळे आता इर्श्रीहसहाला कोठेही 
एकसुद्धा चमल राचहला नव्हता. या पचरस्स्थतीत त्याने लूपि पडते घेण्यािी वृत्ती स्वीकारून आपला प्रधान 
केशवदास याला पेशव्याकंडे तहासाठी चवनविी करण्यास पाठचवले. खंडिीदाखल पन्नास लाख रुपये द्याव े
अशी यावळेी मराठ्यानंी मागिी केली पि इर्श्रीहसहाला या रकमेच्या चनम्यापेक्षा अचधक रक्कम वाढचविे 
शक्य झाले नाही. जयपूर प्रदेशािे दोन सारखे भाग करून ते दोन भावानंी घ्यावते अशी सूिनाही मराठ्यानंी 
पुढे माडंली. या सूिनेलाही संमती देिे इर्श्रीहसहाला शक्य झाले नाही. तेव्हा युद्ध सुरू झाले. टोंक, 
तोडा, मालपुर (यात फागीिा समावशे करून) आचि नेवाइमधील बरवाडा (Barawada) हे िार महाल, 
आपल्याला वतन म्हिून इर्श्रीहसहाकडून चमळवनू द्याव ेया अटीवर माधोहसहाने मराठयाचं्या राजाला दहा 
लाख रुपये नजरािा म्हिून देण्यािे मान्य केले. ही रक्कम १७४९–५० या वषात िार हप्त्यानी चदली जाईल 
अशी जबाबदारी आपि स्वतः स्वीकारीत असल्यािे मल्हारने आपल्या राजाला चलहून चदले आचि याबद्दल 
ती प्रत्यक्ष चदली जाईतो, हे महाल मल्हारने आपल्या ताब्यात ठेवाव ेअसेही त्यािवळेी मान्य करण्यात आले. 
[२९ एचप्रल १७४८; वाड (३) पृ. १४०–१४१, पे. द. चन. प. (२७) ३०, २६, १८, १९, (२) ११, (२१) १७.] 

 
§ ५ : बगु्रची लढाई, ऑगस्ट १७४८ 

 
जुलई १७४८ मध्ये, मल्हार होळकर आचि गंगाधर तात्या याचं्या नेतृत्वाखाली एक मराठा सैन्य 

उचनआरा (Uniara) जवळ जयपूरच्या प्रदेशात चशरले. या सैन्याने टोंक, टोडा आचि मालपुरा हे महाल 
सामर्थ्याच्या जोरावर चहसकावनू ते माधोहसहाच्या हवाली केले. हे सैन्य चपपलोद, फागी आचि लडाना या 
मागाने पुढे जाऊ लागले तेव्हा वाटेत काहंी कच्छवा सरंजामदार व कुळे येऊन त्यानी माधोहसहािी भेट 
घेतली आचि त्यािा राजा म्हिून सत्कार केला. उमेद व दुजकनसाल हे दोन हाडा राजे आचि चशवाय इतर 
अनेक लहानसहान राजपूत राजेही त्याला येऊन चमळाले. एकचत्रत झालेल्या सात राज्याचं्या संयुक्त 
सेनेला, ती बगु्रपयंत (साभंर शहराच्या पूवेस २३ मलै) येईतो, कोिी प्रचतकार करण्याला समथक आहे असे 
चदसले नाही. या चठकािी मात्र इर्श्रीहसह स्वतः त्याचं्यासमोर प्रचतकार करण्यास आला. १ ऑगस्टला 
प्रथम उभयपक्षी तोफाचं्या माऱ्याने लढाई सुरू झाली; नंतर सैचनक एकमेकाशंी चभडले. अखेरी पावसािे 
एक मोठे सरवट आले आचि त्यामुळे, त्या चदवसाच्या लढाईिा शवेट झाला. सैचनक आचि सेनापती 
सवानीि सबंध रात्र अचतशय हालात काढली. दुसरे चदवशी सकाळी लढाई पुन्हा सुरू होऊन तीत खूपि 
मनुष्ट्यहानी झाली पि लढाईिा चनिकय मात्र लागला नाही. चतसऱ्या चदवशी गंगाधर तात्याने जयपूर 
सैन्याच्या चपछाडीच्या पथकाकडील तोफखान्यावर हल्ला केला आचि त्याने दारू चशलगावण्यासाठी 
असलेल्या तोफाचं्या भोकातून (Port holes) चखळे ठोकले. पि इर्श्रीहसहािा एक दोस्त, सुरजमल जाट, 
याने प्रचतहल्ला करून मराठ्यािंा हल्ला परतवनू लावला. जयपूर सैन्याच्या आघाडीवर जाट पथके होती, 
त्यानीही होळकराचं्या चवभागाबरोबर खूपि रक्तपाती लढाई देत, समतोल राखला. 

 
अशा रीतीने लढाईिी ही धुमिक्री सहा चदवस िालली. या काळात अनेक वळेी पावसाच्या सरी 

आल्या त्यातही, ती, तात्पुरती सुद्धा न थाबंता िालूि राचहली. या काळात जयपूर सैन्यासाठी जरूरीिे 
सामानसुमान व अन्नपुरवठा घेऊन येिाऱ्या ताडं्याला मराठ्यानंी वाटेति अडचवले आचि त्यातील ओझे 
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वाहकािंी नाके व कान कापले. गंगाधरच्या हाताखाली, वगेळे काढलेल्या, ५००० घोडेस्वाराचं्या 
मराठ्याचं्या एका पथकाने इर्श्रीहसहाच्या चपछाडीिा, जयपूरला जािारा रस्ता अडचवला आचि साभंर 
सरोवरापयंतिा त्यािा प्रदेश लुटला. तेव्हा मोठ्या हालअपेष्टा सोशीत इर्श्रीहसहाने बगु्रच्या चकल्ल्यात 
आश्रय घेतला. तेथून आता तहािे प्रयत्न सुरू झाले. यावळेी मल्हार होळकराने आपला आग्रह सोडावा 
म्हिून केशवदासाने (राजा आयामलिा मुलगा) गंगाधर तात्याला लािही चदली. केशवदासाच्या अशा 
प्रयत्नामुळे, तहाच्या अटी जलदीने ठरचवण्यात येऊन इर्श्रीहसहाने आपल्या भावाला पाि परगिे आचि 
उम्मेदहसहाला बुंदी देण्यािे मान्य केले. ९ ऑगस्टला इर्श्रीहसहाने, होळकर, त्यािे सेनापती आचि तसेि 
उम्मेदहसह यािंी भेट घेतली आचि त्या सवानी एकमेकाचं्या मतै्रीबाबत शपथा घेतल्या. नंतर १० तारखेला 
मराठे व त्यािें सहकारी चमत्र, यानी परत जाण्यास सुरवात केली. दुसऱ्या चदवशी इर्श्रीहसहानेही आपल्या 
राजधानीकडे कूि केले. [वंशभास्कर ३४९३–३५२५ सुजन िचरत्र (२), जंग (Jung) टॉड, [(२) हरावती प्र. ४] यामध्ये चलचहताना, 
सामान्यतः कल्पनेवर भर द्यावा, त्यापेक्षा जास्त भर देऊन चलचहले आहे. लेखक चलचहतो की, बगु्रच्या युद्धभमूीवरून ... ‘‘इर्श्रीहसहाने बगु्रच्या 
चकल्ल्याकडे माघार घेतली... दहा चदवस वेढा पडल्यानंतर, या चठकािी उम्मेदला बुंदी देण्याच्या करारावर त्याला सही करिे भाग पडले... अशी 
नािक्की झाल्यानंतर राजा इर्श्रीहसहाला जगिे शक्य झाले नाही आचि त्याने चवष घेऊन आत्महत्या केली... यावेळी उमेद परत गादीवर आला 
याबद्दल चवचधयुक्त समारंभािा आनंदोत्सव सुरू होता.’’.... खरी हकीगत अशी आहे की, बगु्रच्या लढाईनंतर दोन वष ेिार मचहन्यानी इर्श्रीहसहाने 
आत्महत्या केली. या लढाईबाबत मराठी कागदपत्रातही नोंदी आहेत... पहा... राजवाडे (६) पृ. २९१ व ६४८. पुरंदर दफ्तर (१) अनु. १८५ ब 
१९६ ब] 

 
१७४९ हे वषक जयपूरच्या दृष्टीने काहीही चवशषे न घडता गेले. पि पुढील वषािा पूवाधक मात्र 

काळजीच्या ढगानी व्यापलेला होता. यावळेी साम्राज्यािा बक्षी (Pay Master) सलाबत खान याने, जोधपूर 
हसहासनावर हक्क सागंिाऱ्या बख्तहसहाच्या वतीने राजपुतान्यावर स्वारी केली या स्वारीिी हकीगत पुढे, 
‘मारवाडातील घडामोडी’ या संदभात देण्यात येईल (भा. पहा § ९ ते §१२). याि वषाच्या उत्तराधात, 
सप्टेंबर १७५० मध्ये, रूपनगरिा जहाचगरदार सामंतचसह याने ते शहर परत चमळचवण्यासाठी इर्श्रीहसहािी 
मदत माचगतली कारि ते सामंतहसहािा धाकटा भाऊ बहादुरहसह याने बळकाचवले असून, सामंतहसहाला 
ते परत चमळवावयािे होते. तेव्हा बक्षी व इर्श्री हे दोघे दोस्त रूपनगरला गेले. तेथे, वढेा घालण्यासाठी 
आिखी जास्त सैन्य व तोफखाना चमळावा अशी सामतंहसहाने चवनविी केली. पि त्याला या युद्धािा खिक 
देण्यािे सामर्थ्यक नव्हते. तेव्हा आपला एक सेनापती कृपाराम (एक बचनया) याच्या हाताखाली दोनश ेवा 
तीनश े घोडेस्वार देऊन त्याला सामंतहसहापाशी ठेऊन इर्श्रीहसह आपल्या राजधानीला परत आला. 
यानंतर सामंतहसहाने रूपनगरिा आसमतं ताब्यात घेतला पि राजधानी मात्र बहादुरहसहाच्याि ताब्यात 
राचहली. (बहादुरहसहाला बख्तहसहािी गुप्तपिे मदत होती.) [पे. द. चन. प. (२) १७,२३]. 

 
§ ६ : जयपूरवर मराठ्ाांचे आक्रमि : इर्श्रीकसहाची आत्महत्या 

 
१७५० च्या अखेरी, मराठ्यािें एक नव ेव अचतशय अनथककारक संकट जयपूरवर आले आचि यातून 

त्याच्या कारभारात क्रातंी घडून आली. मेवाडिा महारािा व माधोहसह, या प्रचतस्पध्याबरोबर असलेल्या 
भाडंिात मदत चमळचवण्यासाठी, इर्श्रीहसहाने, आपल्या प्रचतस्पध्यांपेक्षा जास्त पैसे देऊ करून, पूवी १७४५ 
मध्ये मराठा सेनापतींिी (होळकरखेरीज करून) मदत चमळचवली होती (भा. पहा २). बगु्र येथे (१७४८) 
मल्हारलाही वश करून घेण्यासाठी फार मोठी रक्कम नुकसानभरपाई म्हिून द्यावयािे त्याने विन चदले 
होते. तथाचप या रकमा या वळेेपावतेो थकबाकी म्हिनू राचहल्या होत्या. ही बाकी वसूल करण्यासाठी 
आलेल्या मराठा अचधकाऱ्यािंी तक्रार होती की, त्याने पैशासाठी चकतीही तगादा केला तरी काही उपयोग 
होत नाही. तो म्हिाला......‘‘हे जयपूरिे राज्यकते देण्याच्या प्रश्नाकडे लक्षि देत नाहीत. पैसे देिे 
चदवसामागून चदवस पुढेि ढकलीत आहेत.’’ यािवळेी जयपूरच्या अंतगकत कारभारातही गोंधळि माजला 
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होता. आपल्या बुचद्धमते्तबाबत वा वृत्तीबाबत (Spirit) इर्श्रीहसह फारसा लक्षात येण्यासारखा कधीि 
नव्हता आचि आता तर तो अधकवट मूखकि बनला होता. आतापयंत, राज्यािे सामर्थ्यक व समृद्धी साभंाळून 
ठेविारे काही कतकबगार प्रधान होते तेही यावळेेपयंत एकामागनू एक नाहीसे झाले. राजा आयामल खत्री 
(राजस्थानी आचि मराठी नोंदीमध्ये या पत्रव्यवहारामध्ये याला राजा मल हकवा मालजी असे संबोचधले 
आहे). हा जयपूरच्या मुत्सद्यामंध्ये सवांत जास्त कतकबगार असून आपल्या धन्याच्या चहतसंबधंािी अचतशय 
जपिूक करिारा, होता. तो ९ फेिुवारी १७४७ मध्ये मरि पावला. [आयामल पर्तशयन भाषेत तज्ञ होता. याने 
औरंगजेबाच्या पत्रािे दोन सगं्रह सपंाचदत केले असून त्यािंी नावे अनुक्रमे ‘रम् झ-ओ-इशर-इ-अलमचगरी (Ramz-o-Ishar-I-Alamgiri) आचि 
‘दस्तुर-उल-्अमल-इ-आगाही (Dastur-ul-Aml-I-Agahi) अशी आहेत. या सपंाचदत सगं्रहासाठी त्याने ‘आगाही’ असे टोपि नाव धारि केले 
होते. आयामलिा मुलगा केशवदास, याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सैचनकानी, देिे बाकी राचहलेल्या आपल्या पगाराबद्दल त्याच्या चवधवेला फार त्रास 
चदला. तथाचप राज्यकत्यानी याबाबत केवळ िालढकलि िालचवली. अखेरी या चवधवेने आपल्या कुटंुचबयािें मानािे पोशाख (Robes, 
पोशाखातील वरिे आंगरखे लगे… मानािे पोशाख) आचि भाडंीकंुडी चवकून, ही बाकी भागचवली. हरसाही व गुरसाही या केशवदासाच्या दोन 
मुलानंा सरकारच्या नोकरीत बक्षी या हुद्यावर ठेवनू घेण्यात आले आचि घोडदळातील एक जागा देऊन त्याच्या जावयािे तेवढ्यावरि समाधान 
करण्यात आले. [पे. द. चन. न. (२१) ३४].] या संदभात मराठ्याचं्या एका प्रचतचनधीने पुढीलप्रमािे चलहून कळचवले 
होते :...... ‘‘इर्श्रीहसह आचि जयपूर शहरातले उच्च व सामान्य दजािे अशा सगळ्यानाि त्याच्या 
मृत्यूमुळे फार दुःख झाले, इतकेि नव्हे तर सवक हहदुस्थानानेि त्याच्याबद्दल दुःख केले.’’ यानंतर त्यािा 
मुलगा केशवदास हा मोकळ्या झालेल्या प्रधानपदावर आला. पि राजद्रोहात्मक पत्रव्यवहार केल्याच्या 
एका खोट्याि आरोपावरून त्याच्या बेअकली धन्याने त्याला ठार मारण्यािा हुकूम चदला आचि चवष घालून 
त्याला मारण्यात आले (सुमारे ऑगस्ट १७५०). हा राजद्रोही पत्रव्यवहार त्यािा प्रचतस्पधी हरगोहवद 
नाटानी याने, बनावट तयार केला होता. या वळेिा दुसरा एक वयोवृद्ध मुत्सद्दी चवद्याधर हा आता आजारी 
आचि अशक्त अशा स्स्थतीत चबछान्याला चखळला होता. आिखी एक प्रमुख व्यक्ती म्हिजे 
तोफखान्यावरील जुना मुख्याचधकारी चशवनाथ भाया हा होय. त्याला, त्याच्या बायका व मुले आचि सवक 
कुटंुबीय याचं्यासहीत, तुरंुगात टाकण्यात आले. आता इर्श्रीहसहाला सल्लामसलत देिारे व चवर्श्ासातले 
असे दोघेि होते-एक न्हावी व दुसरो माहूत (Elephant Driver) –अशा वळेी, ‘जयपूरिा सबंध प्रदेश 
हादरून, तेथे जीवघेिी खळबळ उडाली आहे,’ असा अहवाळ एका मराठा-चनरीक्षकाने त्या वषाच्या 
नोव्हेंबरमध्ये पाठचवला यात मुळीि आियक नाही. [पे. द. चन. प. (२) १५ आचि १]. 

 
जयपूरमध्ये अशी पचरस्स्थती चनमाि झाल्यामुळे तेथील राजाकडून येिे असलेला आपला पैसा 

चमळण्याबाबत पेशव्यािंी चनराशा झाली; तेव्हा माळव्यातील कामचगरी पूरी केल्याबरोबर, जयपूरकडील 
बाकी वसुलीच्या कामचगरीवर जाव े असे हुकूम त्याने आपल्या सेनापतीना पाठचवले. जयपूरिा शवेटिा 
चवर्श्ासू आचि मराठ्याशंी मतै्री असलेला प्रधान, केशवदास यािा दुःखद अंत झाल्यामुळे, आपला पैसा 
वसूल करण्यासाठी बळािा वापर करण्याबाबत पेशव्यािंा चनिय अचधकि दृढ झाला. मृत प्रधानाच्या 
कुटंुचबयानीही त्याच्या खुनािा बदला घ्यावा अशी चवनविी यावळेी मराठ्यानंा केली होती असे चदसते. २९ 
सप्टेंबर १७५० ला, मल्हारराव होळकर खानदेशमधून चनघाला आचि त्याने जयपूरकडे कूि केले. जयाप्पा 
हशदे यालाही त्याच्याबरोबर जाण्यािा हुकूम पेशव्याने प्रथम चदला होता पि नंतर मात्र मचहन्यापेक्षा अचधक 
काळ, त्याला दचक्षिेति थाबंवनू घेण्यात आले. १९ नोव्हेंबरला, मल्हार होळकर आचि गंगाधर तात्या 
(आडनाव िंद्रिूड) मुकंुदरा हखडीजवळ आचि पुढे २८ तारखेला नेनवजेवळ पोहोिले. तीन चदवसाचं्या 
वढे्यानंतर त्यानी नेनव ेसर केले आचि त्याच्या कके्षतील मोठा परगिा ताब्यात राखण्यासाठी त्या चठकािी, 
मराठ्यानंी आपल्या सरहद्दीबाहेरिे असे, आपले एक ठािे–औटपोस्ट–स्थापन केले. तेथे दहा चदवस 
मुक्काम केल्यावर या आक्रमकानंी पुढे जयपूरकडे कूि केले व ते या शहरापासून २/३ चदवसाचं्या अंतरावर 
पोहोिले असतानाि इर्श्रीहसहािे वकील २ लाख रुपये घेऊन त्याना भेटले. इतकी छोटी रक्कम घेऊन ते 
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आलेले पाहून, होळकर अचतशय संतापला व त्याने काही सबबी ऐकण्यािे नाकारून, कूि पुढे िालू 
करण्यािा हुकूम आपल्या सैन्याला चदला. [पे. द. चन. प. (२१) ३४, (२) ३१, १९].  

 
केशवदासाच्या खुनािा सूड घेण्यासाठी मल्हार येत आहे असे, जयपूरच्या घाबरलेल्या वकीलाने 

येऊन, आपल्या धन्याला साचंगतले. हरगोहवद नाटानी आचि चवद्याधर हे पूवीि दूर केलेले प्रधान, यावळेी 
इर्श्रीहसहाकडे गेले आचि सैन्य एकत्र करून, होळकराशी, उघड्या मदैानावर हकवा तटाच्या आतील 
शहरातून तरी लढाई द्या असा सल्ला त्यानी चदला. राजाला हा सल्ला आवडला नाही व त्याने न्हावी आचि 
माहूत या आपल्या नव्या आवडत्या सल्लागाराना बोलावनू घेतले आचि त्या दोघानंा हुकूम चदले की, 
मराठ्याचं्या छाविीकडे जा, िार वा पाि लाख रुपये देऊन होळकरािा राग शातं करा आचि रस्त्यातूनि 
त्याला माघारी पाठवा. तेव्हा, केशवदासाच्या मृत्यूच्या बदल्यात होळकर आपिाला ठार मारील–आमच्या 
धन्यानी पाचहजे तर आम्हाला येथेि ठार कराव ेपि मराठ्याचं्या रागाला तोंड देण्यासाठी मात्र पाठव ूनये, 
असे म्हित, अशा कामासाठी जाण्यािे त्यानंी साफ नाकारले. यावर राजा इर्श्रहसह आपल्या रागाला तोंड 
देण्यासाठी मात्र पाठव ू नये, असे म्हित, अशा कामासाठी जाण्यािे त्यानंी साफ नाकारले. यावर राजा 
इर्श्रीहसह, आपल्या नचशबािा चविार करीत गप्प बसला. 

 
आता १२ चडसेंबरिा चदवस उजाडला,.... सायंकाळ झाली आचि त्यािबरोबर, शहरापासून वीस 

मलैापेक्षाही जवळ, होळकर येऊन पोहोिल्यािी वाता आली. काही औषध तयार करण्यासाठी आपल्याला 
एक चजवतं नागसपक व काही असेचनक पाचहजे, ते घेऊन ये असा इर्श्रीहसहाने आपल्या नोकराला आता 
हुकूम चदला आचि त्यानुसार या वस्तु आिण्यातही आल्या. मध्यरात्रीला त्याने, चवष चपऊन, त्यािबरोबर, 
आिलेला सपकही िावले अशी योजना केली. त्याच्याबरोबर त्याच्या राण्यापकैी चतघीनी आचि एका 
आवडत्या रखेलीने, चवष घेतले आचि या पािही व्यक्ती राजवाड्यातील त्या एका बाजूच्या, 
चदवािखान्यातील शातं वातावरिात मृत होऊन पडल्या. शहरातील कोिालाही, राज्याच्या प्रधानानंाही या 
शोकास्न्तकेिी वाता चमळाली नाही. फक्त एका हुजऱ्याला हे गौप्य माहीत होते पि त्याने ते आपल्याजवळि 
ठेवले आचि पुढे १८ तासपयंत ही पे्रते, त्याचं्याकडे कुिीही लक्ष न देता, त्याचं्यावर अस्ग्नसंस्कार न होता, 
तशीि पडून राचहली. [पे. द. चन. प. (२); वशं. भा. ३६०८–३६११]. 

 
इकडे दुसऱ्या चदवशी, सूयोदयानंतर तीन तासानी, खंडेराव होळकर आचि गगंाधर तात्या, 

आघाडीच्या पथकासमवते जयपूरसमोर येऊन पोहोिले आचि यािवळेी ६ मलैावरील फलाने कंुडाजवळ, 
(Phalane Kund) मराठ्याचं्या बाकीच्या सैन्यासह, मल्हारने आपली छाविी ठोकली. यानंतरही 
राजधानीतील संरक्षकाकडून, चमत्रत्वाच्या वा शत्रुत्वाच्या कसल्याही हालिालींिे, काहीही चिन्ह न चदसता 
बरेि तास गेले. अखेरी दुपारी, मध्यान्हीच्यावळेी प्रधान राजवाड्याकडे गेला आचि त्याने महाराजाकडे 
चनरोप पाठचवला की,... ‘‘सैन्य पथके बाहेर पडू लागली आहेत. आपि अद्याप झोपून का राचहला 
आहात?’’ तेव्हा, महाराज आता चजवतं नाहीत हा गौप्यस्फोट हुजऱ्याने केला. 

 
या शोकाचंतकेिी बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, आचि अनाथ झालेल्या या शहराच्या सवकि 

भागातून दहशत, ते्रधा व दुःख यािंा बेसुमार कल्लोळ उडाला. यावळेी हरगोहवद आचि चवद्याधर या जुन्या, 
वृद्ध प्रधानानंी लोकाना कसेबसे शातं करून, ते शहराच्या वशेीबाहेरील मराठ्याचं्या सैन्याकडे गेले, त्याचं्या 
दोन्ही सेनापतींिी त्यानी भेट घेतली आचि झालेल्या घटनेिी बातमी मल्हारकडेही पाठचवली. तेव्हा 
चतसऱ्या प्रहरी मल्हार, आपल्या सैन्यासह शहराजवळ आला व त्याने आपले काही लोक राजवाड्याकडे 
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पाठचवले आचि राजाच्या मृत्यूच्या वातेिी शहाचनशा करून घेतली व लगेि शहराच्या चनरचनराळ्या वशेीवर 
आचि राजवाड्यात मराठा पहारेकरी बसचवले. या दुसऱ्या चदवसाच्या सूयास्तापयंत राजािे कलेवर अग्नी 
संस्काराचशवाय तसेि पडून राचहले होते. तेव्हा मल्हारने आपल्या स्वतःच्या खिाने पे्रतावर घालण्यासाठी 
एक मूल्यवान वस्त्र व पे्रतयाते्रसाठी जरूर त्या खिास पैसे देऊन आपले दोन मुलकी अचधकारी पाठचवले 
आचि त्या मृतदेहावर राजवाड्याच्या बागेत अचगनसंस्कार करचवला. यावळेी इर्श्रीहसहािी आिखी एक 
रािी आचि वीस [पे. द. चन. प. (२) ३१ मध्ये ही हकीगत नमूद केलेली आहे. (पहा २२ जानेवारीला मल्हारच्या छाविीमधून बाबुराव चवष्ट्िूिे 
पत्र.) पि वंश भा. पृ. ३६१५ मध्ये नमूद आहे की, खंडेराव होळकर या चवषयासक्त तरुिाला, इर्श्रीहसहाच्या अचतशय चनवडक रखेल्या आपल्या 
अंतःपुरात न्यावयाच्या होत्या तेव्हा त्याचं्यापैकी अकरानी स्वतःला जाळून घेतले. –ही घटना १४ चडसेंबरला घडली. (वंश भा. ३६१२–३६१६). 
(भा, म्हिजे इर्श्रीहसहवर अंयत्ससं्कार झाल्यावर दुसऱ्या चदवशी.)] रखेल्या याही त्याच्याबरोबर सती गेल्या.  

 
§ ७ : माधोकसह जयपूरचा राजा होतो 

 
दुसऱ्या चदवशी (१४ चडसेंबर) एका िपळ जासूदाला उंटावरून माधोहसहाकडे पाठचवण्यात येऊन, 

त्याने जलदीने चनघनू याव े व मोकळे पडलेल्या हसहासनावर आरुढ व्हाव े असे चनमंत्रि देण्यात आले. 
हरगोहवद व चवद्याधर मल्हारला भेटले आचि हे राज्य वािवा अशी मोठ्या आजकवाने त्यानंी चवनविी केली. 
यावर िार चदवस वाटाघाटी होऊन, नंतर राज्य आचि राजधानी याचं्याबद्दल मोठी खंडिी देण्यािे त्यानी 
मान्य केले. यानंतर मल्हारने, चठकचठकािी ठेवलेल्या िौक्यावंरून आपले सैचनक परत घेतले आचि तो, 
पैसा वसूल करण्याच्या कामाला लागला. माधोहसह २९ चडसेंबरला येऊन पोहोिला. रस्त्याति त्यािे 
मल्हारने स्वागत करून, दोघेही एकाि हत्तीवर आरूढ झाले आचि अशारीतीने मल्हारने त्याला 
राजवाड्यात पोहोिचवले. 

 
६, जानेवारी १७५१ ला जयाप्पा हशदे येऊन पोहोिला आचि त्याने आपल्या फौजािंी मल्हारच्या 

फौजाबंरोबर हात चमळविी केली. ‘‘खंडिीच्या प्रश्नाबाबत आधीि चनिकय झाला होता पि जयपूर राज्यािा 
एक-तृचतयाशं चनदान एक-ितुथांश तरी प्रदेश, लेखी करार करून मराठ्यानंा देण्यात यावा अशी नवीि 
एक मागिी आता करण्यात आली. या नव्या मागिीमुळे राजा आचि राजपूत हे दोघेही दुखावले गेले.’’ 
दरम्यान राजािी कुळे वा सरंजामदार (Vassals), आचि चवशषेतः शखेावत लढवययािें एक मोठे पथक 
आता नव्या राजाच्या भोवती जमा झाले व माधोहसहािे धोरि बदलले. यापुढे आपि मराठ्यावंर अवलंबून 
रहावयािे नाही असे ठरवनू, यासाठी, (कधीही) समाधान करता येिार नाही अशा त्याचं्या लोभाच्या 
मगरचमठीतून खुनाचं्या मागाने सुटका करून घेण्याकचरता त्याने एक योजना आखली. यानुसार त्याने 
मराठा नेत्यानंा (सरदारानंा) मेजवानीसाठी आमंत्रि देऊन या वळेच्या अन्नात चवष चमसळण्यािी व्यवस्था 
केली आचि याि उपायानी त्याचं्या संरक्षकानाही ठार करावयािे असे ठरचवले. याप्रमािे आमंत्रि 
पाठचवण्यात येऊन ते स्वीकारण्यात याव े असा आग्रहही त्याने वरिेवर िालचवला. तेव्हा मल्हारने प्रथम 
आपला होकार चदला पि जयाप्पाने मात्र स्पष्टि नकार चदल्यामुळे, त्यानेही नंतर हे आमंत्रि नाकारले. 
यानंतर, काही चदवस मराठा सैचनकासंाठी चमठाई तयार करण्याच्या कामाला, माधोहसहाने काही िाह्मि 
लावले आचि ती तयार झाल्यावर त्यात चवष चमसळले. यावळेी त्याने दोन मि पाढंरे असेचनक चमसळून 
प्यावयािे पािीसुद्धा चवषारी केले....... ‘‘पि परमेर्श्रानेि आमच्या सेनापतीना वािचवले. जयाप्पा आचि 
उम्मेदहसह हाडा यानंी या घडत असलेल्या दुष्ट कृत्याच्या मागात अडथळे आिले तेव्हा माधोहसहाने हे सवक 
चवषारी अन्न जचमनीत गाडले.’’ यानंतरिी माधोहसहािी अशीि आिखी एक योजना म्हिजे तात्या गंगाधर 
आचि इतर मराठा वकील यानंा वाटाघाटीसाठी बैठकीला बोलवावयािे, व त्या चठकािी त्यािें खून 
करावयािे ही होय. या िार वचकलाचं्या पालख्या आपल्या राजवाड्याकडे येऊ द्या आचि नंतर त्याचं्या 
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मागोमाग येिाऱ्या अनुयायानंा मात्र शहरािे दरवाजे बंद करा असे हुकूम त्याने आपल्या पहारेकऱ्यानंा चदले. 
पि प्रत्यक्षात झाले ते असे की, हे सगळे मराठा सरदार, एकत्र होऊन त्याच्याकडे एकािवळेी येऊ शकले 
नाहीत; त्यानंी प्रत्येकासाठी वगेवगेळी वळे ठरवनू घेतली. यामुळे हा कटही अयशस्वी झाला. [पे. द. 
चन.प. (२) ३१ (२७) ६५]. 

 
§ ८ : जयपूर शहरात मराठ्ाांची कत्तल 

 
अशा प्रकारे दोन्ही कट उधळले गेले हे खरे, पि राजपुतामधील दे्वषाग्नीिा भडका उडण्यािे 

पूिकपिे थाबंचविे शक्य नव्हते. त्यािा स्फोट १० जानेवारीला झाला. मराठ्याचं्या शस्त्राच्या जोरावर, 
गादीवर बसचवलेल्या राजाच्या सते्तखाली यावळेी कच्छवा राज्य असून, ते अन्यथा चनराधारि असल्याने, 
मराठे या पचरस्स्थतीिा फायदा घेत होते. जयपूर शहर, त्यावर जोरािा हल्ला करूनि घेतलेले आहे असे 
त्याना वाटत असाव े असे चदसते. खंडेरावाच्या चवषयासक्त वागिूकीिे अनुकरि, मराठ्यामधील 
सवकसामान्य लष्ट्करी व्यक्तीनी केल्यािे आचि नागचरकाचं्या घरातून चस्त्रयानंा पळवनू नेण्यािा प्रयत्न 
केल्यािे कोठेही नमूद केलेले नाही, पि त्यािंी लष्ट्करी ठाण्यामधून वागण्यािी सैचनकी रीत आचि वरिष्ट्मा 
दाखचविारा अन्य वागिुकीतील डौल यामुळे अचभमानी राजपतुािें चपत्त खवळले होते. अशा वातावरिात 
१० जानेवारी या चदवशी सुमारे ४००० मराठे जयपूर शहरात आले ते, चनयमबद्ध रिना व बाधंिी आचि 
कलापूिक सौंदयक यादृष्टीने हहदुस्थानात अचद्वतीय असलेल्या, नव्याने बाधंलेल्या या शहरातील देवालये 
आचि अन्य पे्रक्षिीय स्थळे पहाण्यासाठी आचि घोडे, उंट व त्यावरील खोगीर इ. जामाचनमा अशा ज्या 
वस्तुसाठी हे शहर प्रचसद्ध होते त्याही खरेदी करण्यासाठी आलेल्या मराठ्यामंध्ये जयाप्पािेही अनेक 
आचश्रत व नोकर (Retainers) असून, त्यात पालखीिा मान असलेले िार सेनाचधकारीही (Captains) 
होते. दुपारी माध्यान्हीच्या वळेी एकाएकी बंडािा स्फोट होऊन, दगाफटक्यािा काहीही संशय नसलेल्या 
बेसावध दर मराठ्यावंर नागचरकानंी हल्ला केला. पुढे नऊ तासपयंत, शहराच्या पेठापेठामंधून रक्तपात 
आचि लुटालुट यानी थैमान घातले. या धुमिक्रीत सुमारे १५०० मराठे मारले गेले, सुमारे हजार जखमी 
झाले, (यापैकी पुष्ट्कळाना प्रािघातक जखमा झाल्या होत्या) आचि आलेल्यापंैकी, फक्त सुमारे सत्तरि 
जखमी न होता, जीव घेऊन चनसटले. पुष्ट्कळानी शहराच्या तटावरून उड्या मारून जाण्यािा प्रयत्न केला 
पि असे करताना त्यापकैी अनेकािें पाय वा पाठींिा किा मोडला आचि फक्त थोडेि अशा प्रयत्नात वाि ू
शकले. यावळेी मरि पावलेल्या लोकातं जयाप्पा आचि मल्हार यािें अनेक उच्च अचधकारी व नोकर, शभंर 
िाह्मि, पेंढारी दासी आचि मुलेसुद्धा होती. हे लोक स्वार होऊन आलेल्या घोड्यापंकैी १००० उत्कृष्ट घोडे 
तसेि त्याचं्या हातातील सोन्यािी कडी–बागंड्या–तोडे इ., गळ्यातील मोत्यािें कंठे–हार असे दाचगने 
आचि लोकानंी स्वतःबरोबर आिलेला पैसा व अंगावरील सरंजाम–पोशाख अशा अनेकचवध वस्तंूिी 
राजपुतानी लूट केली. [पहा : बाबुराव चवष्ट्िु यािे २२ जानेवारीिे पत्र... राजाने चविारपूवकक केलेल्या योजनेतूनि ही कत्तल झाली असा 
बाबुराव आरोप करतो आचि पुढे म्हितो.... ‘‘पालखीतून जािारे जयाप्पािे िार सेनाअचधकारी कॅप्टन्स म्हिजे तात्या आचि त्याच्या बरोबरि, पूवी 
आमंत्रि चदलेले अचधकारी होत अशी िकुीिी समजूत करून घेऊन, माधोहसह आपल्या दरबारातून बाहेर पडला व राजवाड्याच्या छपरावर गेला. 
नंतर पूवीि ठरचवलेल्या मनसुब्यानुसार त्याच्या लोकानंी वेशी बंद केल्या आचि मराठ्यािंी कत्तल करण्यास सुरवात केली...... ३००० ठार मारले 
गेले आचि १००० जखमी झाले.’’ [पे. द. चन. प. (२) ३१]. वंशभास्कर ३६२२ मध्येही हेि आकडे चदलेले आहेत. पि हरबाजी राम, या दुसऱ्या 
एका मराठा प्रचतचनधीने जयपूरमधून ७ फेिुवारीला चलचहले असून त्यातं मृतािंी सखं्या १५०० होती असे तो म्हितो. यािबरोबर १२ फेिुवारीला 
चलचहिारा हरी चवठ्ठल, मृतािंा हाि आकडा पािश ेवा सहाश ेअसा देतो. [पे. द. चन. प. (२७) ६४ व ६५ ].] 

 
या अपघातािा हादरा राजधानीच्या बाहेरही जािवला. खेड्यापाड्यातूनही राजपुतानी उठाव केले 

आचि ज्या ज्या चठकािी त्याना मराठा जासूद (Conrier) पकडता आले त्या त्या चठकािी, त्याना 
राजपुतानी ठार केले. पचरिामतः मराठ्याचं्या दृष्टीने त्याना रस्ते बंदि झाले. नंतर दोन चदवसानंी मराठा 
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सैन्याने जयपूरच्या वशेीपासून दूर आठ मलैावरील एका चठकािाकडे कूि केले. युद्धाच्या धमक्याचं्या 
वातावरिात असे सात चदवस गेल्यावर माधोहसहाच्या दोन वचकलानी मराठ्याचं्या दोन प्रमुख सेनापतींिी 
भेट घेऊन झालेल्या बंडाबद्दल माधोहसहाला आधी काहीही माचहती नव्हती आचि त्याने त्यात कसलाही 
भाग घेतला नव्हता असे त्याच्या वतीने साचंगतले. हे बंड एक उत्स्फूतक आचि अिानक झालेला भडका होता 
असेही आिखी त्यानी त्यािे विकन करून यात जे मेले त्याना परत आििे अशक्य असल्याने आता तडजोड 
घडवनू आिावी अशी त्यानी कळकळीिी चवनंती केली. आता मराठ्याचं्या नेत्यानाही वाट लागले होते की. 
यावळेी त्याचं्या हाती असलेल्या फौजाचं्या सामर्थ्यावर, झालेल्या कत्तलीबद्दल सूड उगचवण्यास ते असमथक 
आहेत. जयपूर शहर, धडाक्याने हल्ला करून घेण्याच्या दृष्टीने अभेद्य आहे. हा एकूि प्रदेश बराि चवस्तृत 
असून त्यात लढाऊ जमातींच्या लोकािंी वसती आहे. अशा एकूि पचरस्स्थतीत, झालेल्या अपराधाबाबत 
काही अटीवर क्षमा करण्याला त्यानी संमती चदली. त्यानी घातलेल्या या अटी अशा : ...... (१) शहरामध्ये 
काढून घेतलेले सवक घोडे परत कराव.े (२) मराठ्याकंडून लुटून घेतलेल्या सवक मालमते्तिी भरपाई करावी. 
(३) पूवी कबूल केलेल्या (भा. पहा-७ पचर. १) खंडिीच्या सवक रकमेबद्दल, पेढ्यावर हंुड्या द्याव्यात. 
(orders on Bankers). [या अटींनुसार जयपूरमधूय गोळा केलेल्या सवक रकमातूंन, माधोहसहाच्या राज्याबाबत, छत्रपतींना द्यावयािा 
नजरािा म्हिून, प्रचतवषी त्याना पन्नास हजार रुपये द्यावेत असे हुकूम, मल्हार व जयाप्पा यानंा त्याचं्या राजाने–छत्रपतींनी–१८ जून १७५१ ला 
चदले.] अशा अटी ठरवनू समझोता झाला, तरीही दुरावलेल्या भावना आचि उभयपक्षी संशयािे वातावरि 
चटकून राचहले आचि राजा माधोहसह व मल्हार यानी एकमेकास भेटण्यास नकार चदला यावळेी मराठ्याचं्या 
छाविीत सफ्दरजंगािा वकील राजा रामनारायि, हाही होता मराठ्यानंी बंगशचवरुद्धच्या मोचहमेत- 
सफरजंगाला मदत करण्यास लवकर याव े असा तो मराठा सेनापतीना सतत आग्रह करीत असून अशा 
मदतीसाठी, त्या अफगािािंा पराभव केल्याबरोबर, ५० लाख रुपये देण्यािेही तो आर्श्ासन देत होता. 
तथाचप जयपूरकराबंरोबर ठरलेला पैसा चमळवण्यासाठी तेथे थाबंलेल्या मराठ्यानंा, गोडगोड विने देत, 
माधोहसह प्रत्यक्ष पैसा देण्यािे मात्र चदवसामागनू चदवस पुढे ढकलीत होता. यामुळे अखेरी मराठ्यानंा 
जयपूर सोडता येईतो, तीन आठवड्यापेक्षा जास्त काळ फुकटि गेला. दरम्यान त्याचं्या छाविीत भयानक 
दुर्तभक्ष्य थैमान घालीत होते. तेथे रुपायाला तादूंळ िार शरे, तेल २ शरे, तूप १     शरे, जोंधळा-बाजरी, 
अशा धान्यािे पीठ ८ शरे, आचि घोड्यासाठी िंदीहरभरा इ.... १६ शरे, अशा भावाने चवकले जात होते. 
नेहमीच्या व्यापारीमागाने त्याचं्या छाविीत कसलाही माल वा चनत्योपयोगी वस्तू येत नव्हत्या. दािागोटा–
िंदी वैरि आिण्यासाठी जािारी त्यािंी पथके खेड्यावर हल्ले करून थोडे फार धान्य आिीत तेवढेि चमळे. 
७ फेिुवारीला मल्हारिा तळ, जयपूरच्या पूवेस २४ मलैावंर होता. यानंतर थोड्या चदवसानी सफ्दरजंगाला 
जाऊन चमळण्यासाठी, आग्ऱ्याच्या चदशनेे, नेहमीच्या सामान्य टप्प्यानी, त्याने आपले कूि पुन्हा सुरू केले. 
[पे. द. चन. प. (२७) ६४ आचि ६५]. 

 
§ ९ : सलाबतखानाची सुरजमलाशी लढाई : जानेवारी १७५० 

 
माधोहसह गादीवर बसल्यावर जयपूरमधील अंतगकत, वारसा युद्ध संपले. आता आपि 

मारवाडकडील हकीगतीकडे वळू. मारवाडिा राजा अभयहसह, २१ जून १७४९ ला मरि पावला आचि 
त्यािा मुलगा रामहसह हसहासनावर बसला. रामहसह आचि त्यािा िुलता बख्तहसह (नागोरिा अचधपती– 
Chieftain) याचं्यामध्ये वारशाच्या प्रश्नावरून युद्ध होईल अशी भीचत, अभयहसहाच्या मृत्यूपूवी बरेि चदवस 
वाटत होतीि (पहा : १ पचर. १) हे अपेचक्षत युद्ध अचभयहसहाच्या मृत्यूनंतर फार काळ टाळिे शक्य नव्हते हे 
खरे पि ते लवकर व एकाएकी पेटचवले ते मात्र, नव्या तरुि महाराजािी अक्कलशून्य घमेंड, बेदरकार 
िढेलपिा आचि त्याने उद्धटपिे बख्तहसहाला चदलेले आव्हान, यानी. चदल्लीच्या दरबाराने बख्तहसहािी, 
गुजरातिा सुभेदार म्हिून नुकतीि नेमिूक केली होती (२९ जून १७४८). यापूवीि गुजरातेत मराठ्यािंी 
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िढाई झालेली असल्यामुळे, याि िढाईिा पूर थोपवनू धरण्याच्या चनरथकक आशपेोटीि बख्तहसहािी ही 
नेमिूक झाली होती हे खरे पि यामुळे, त्या दरबारातील त्यािे वजन अलीकडेि वाढले होते. अशा 
पचरस्स्थतीत बख्तहसहाच्या मनाप्रमािे करून त्यािी समजूत घालिे हे मुघल दरबाराच्या चहतािेि होय, 
अशी त्या दरबारात समजूत होती. तेव्हा मारवाडिी गादी चहसकावनू घेण्याच्या कामी त्याला सशस्त्र मदत 
द्यावी व या मदतीच्या मोबदल्यात त्यानेही शाही पक्षाला, आग्रा व अजमीर या दोन सुभ्यािें (हे दोन्ही सुभे 
यावळेी चमरबक्षीच्या अचधकाराखाली होते). आक्रमक मराठे व अंतगकत बंडखोर याचं्याचवरुद्ध रक्षि करून 
तेथे बादशहािा कारभार सुस्स्थर करण्यासाठी मदत करावी, असे ठरचवण्यािे अचधकार, यावळेी शाही 
दरबाराने चमरबक्षीला चदले होते. अशा प्रकारिी व्यवस्था उभयपक्षी ठरचवल्यावर, सैन्यािी जमवाजमव 
करण्यासाठी बख्तहसह आपल्या छोट्याशा राज्याकडे (Principality) गेला आचि बरोबर १८००० सैन्य 
घेऊन सलाबतखान अजमीरकडे चनघाला त्या चठकािी या दोघानी पुन्हा एकत्र यावयािे असे ठरले होते.  

 
अजमीरच्या वाटेवर, रमजान उपवासाच्या मचहन्यातील पचहले दहा चदवस (३० नोव्हेंबर ते ९ 

चडसेंबर) बक्षी, पतौडी येथे (Pataudi–चदल्लीच्या नैर्त्येस ३५ मलै) मुक्कामास राचहला. नंतर त्याने 
मेवाडच्या राज्यात नासधूस करीत जाट राजाच्या मालकीच्या चनमरािा या छोट्याशा मातीच्या चकल्ल्याकडे 
कूि केले (चनमरािा–पतौडीच्या नैर्क त्येस ३५ मलै), त्याचं्या आघाडीच्या पथकानी, पचहल्याि हल्ल्यात 
तो चकल्ला सर केला (३० चडसेंबर). चनमरािाच्या पचिमेस १७ मलैावर नानोळ नावािे एक, फौजदाराच्या 
हाताखालील ठािे होते, त्याच्या चदशनेे दुसऱ्या चदवशी सकाळी लवकर, त्यािी छाविी व सामानसुमान पुढे 
रवाना करण्यात आले. नंतर थोड्याि तासानी, त्याच्या मागोमाग जाण्यासाठी, सलाबत स्वतः ही 
घोड्यावर बसला पि त्याने एकाएकी आपला बेत बदलला व आग्ऱ्याच्या सुभ्याकडे जाऊन प्रथम जाट 
राजाशी लढा द्यावयािे ठरवले आचि आपले सामानसुमान परत बोलावनू आपला मोिा आग्ऱ्याच्या चदशनेे 
चफरचवला. या चदवशी रात्री त्याने सराई सोभािादं (Sobha-chand) मध्ये मुक्काम केला. [हहदुस्थानिा 
नकाशासगं्रह (Indian Atlas) नकाशा नं. ४९ यानुसार, नानोळच्या थेट पूवेस ५ मैलावर व चनमरािाच्या वायव्येस १५ मलैावर सोबापूर (भा. जवळि 
सोभािादं सराई असावी) आहे.] त्याि रात्री सुरजमलच्या हाताखाली, हालिालीस अचतशय सुटसुटीत व िपळ 
अशा ५००० सैचनकाचं्या एका सैन्य चवभागाने मोठ्या चनकडीने कूि करून त्यानंा गाठले. दुसरे चदवशी (१ 
जानेवारी १७५०) िंदीवैरि आिण्यासाठी गेलेल्या मुघल मागचवली. त्यािंा रस्ता जाटानी अडचवल्यािे 
चदसून आले. तेव्हा त्यानी आपल्यासाठी मदत पथकाला ती सूयास्तापूवी दोन तास येऊन पोहोिली. येथे 
असलेले बक्षीिे सैचनक युद्धािा अनुभव नसलेले व यावळेी भकेुलेले व तहानलेले होते. समोर जाटावर 
रोखून आपल्या तोफा बसचवल्या तर रात्रीच्या वळेी हल्ला करून जाट त्या हजकून घेतील अशी चभतीही 
त्यानंा वाटली. तेव्हा त्यानंी जाटाकडे पाठ चफरवनू एकामागोमाग एक असा पळ काढण्यास सुरवात केली. 
इतकेि नव्हे तर, पळताना, तोफाही आपल्या पुढे ठेवल्या (भा. म्हिजे शत्रूच्या बाजूला ठेवण्याऐवजी 
उलट्या बाजूला पळताना आपल्यापढेु). ही अव्यवस्था पाहून जाटानी एकामागनू एक अशी पथके पाठवनू 
हल्ल ेसुरू केले. या हल्ल्यात त्यािें पुढिे पथक बंदुकाचं्या फैरी झाडे व परते, तोि पाठीमागिे पथक येऊन 
फैरी झाडे. एका पाठोपाठ एकाने मारा करण्याच्या या तंत्रामुळे मुघलाचं्याकडे खूपि कत्तल होई. बक्षीच्या 
सैन्याच्या उजव्या फळीिा सेनापती हकीमखान खेशगी हा, यावळेी बंदुकीच्या गोळीने मारला गेला आचि 
त्याचं्या आघाडीच्या पथकािंा प्रमुख अचल रुस्तुमखान, हाही जखमी होऊन अखेरी या शाही सैन्यािा पूिक 
पराभव झाला. आता चवजयी जाट घोडदळाने सलाबतखानाच्या छाविीभोवती चघरट्या घालण्यास सुरवात 
केली आचि चतिा काहंी भाग लुटलाही. यामुळे सलाबत आगचतक बनून भयभीत झाला. या लढाईपूवी जाट 
राजा बदनहसह, बक्षीला नम्रतापूवकक म्हिाला होता की, त्याने बादशहाचवरुद्ध काहीही अपराध केलेला 
नसून, तो त्यािा, एकचनष्ठ सरंजामदार सेवक (Vassal) म्हिूनि रहात आहे..... यािबरोबर त्याने बक्षीिी 
चवनविीही केली होती की, त्याने बदन् च्या जहाचगरीिी काही नासधूस करू नये. तेव्हा, ‘मेवात ही आपली 
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स्वतःिी जहागीर असून, जाट राजाने चतच्यातील काही खेडी जबरदस्तीने घेतली आहेत व असदखान 
जाट याला ठार केले आहे’ असे बदनच्या चवनविीच्या संदभात बक्षी त्यावळेी म्हिाला होता. या 
पचरस्स्थतीत आता जर त्याने जाट राजाच्या बाबतीत सहनशीलता व संयम दाखवावयािा तर त्या 
मोबदल्यात जाट राजाने त्याला दोन कोट रुपये द्याव.े अशीही मागिी त्याने, त्यािबरोबर मगरूरपिे केली 
होती. सोभािादं येथील जाटाचं्या चवजयाने आता ही स्स्थती पालटली.... एक–दोन चदवस आपल्या 
मोिेबंद छाविीत अडकून पडल्यावर असहायय बक्षीलाि तहािी यािना करिे भाग पडले तेव्हा हपपळवृक्ष 
तोडिार नाही वा त्याच्या पूजेमध्ये अडथळा आििार नाही असे आर्श्ासन बादशाही सरकाराने द्याव ेआचि 
बक्षीने जाट राजािा सल्ला स्वीकारून नानोलच्या पुढे जाऊ नये या अटीवर जाट राजाने तहािी चवनंती 
मान्य केली आचि यानुसार बक्षी नानोलच्या पुढे जािार नाही याच्या मोबदल्यात आपि अजमीर सुभ्याच्या 
वसुलापोटी, राजपुताकंडून १५ लाख रुपये वसूल करू व त्या रकमेिा भरिा शाही खचजन्यात करू अशी 
जबाबदारी स्वीकारण्यािे त्याने मान्य केले. [चसयार (३) ३८–३९; मु. झ. २८–३२; सुजान िचरत्र (३) जंग, पे. द. चन. प. (२१) 
२६ यात आिखी म्हटले आहे की, बक्षीवरील हल्ल्यासाठी गोहदिा रािाही सुरजमलला चमळाला होता. या हल्ल्यात सुरजमलाने २ वा ३ आचि 
रािाने एक, असे हत्ती बक्षीकडून हजकून घेतले. शवेटी ९ लक्ष रुपये लढाईिा खिक म्हिून देण्यािे आचि सुरजमलबरोबर ५००० घोडेस्वार (आचि 
गोहदरािाकहून २०० सैचनकािें पथक) बक्षीकडे नोकरीसाठी पाठचवण्यािे जाट राजाने मान्य केले.] (भा. बक्षीिी मगरूरीिी मागिी 
पूवी २ कोटीिी होती. आता त्याला देऊ केले ते इतकेि!). 

 
§ १० : सलाबतखानाची राजपुतान्यावरील मोहीम 

 
यानंतर बक्षी पुन्हा आपल्या पचहल्या रस्त्याकडे वळला आचि नानोळला जाऊन पोहोिला, तेथे 

त्याला बख्तहसह येऊन चमळाला. नंतर दोघानंी चमळून तातडीने कूि करून ते अजमीर जवळच्या गोकला 
टेकडीजवळ येऊन पोहोिले. बक्षी येत आहे अशी पचहली वाता आल्याबरोबर, जोधपूरच्या रामहसहाने 
जयपूरच्या इर्श्रीहसहाकडे मदतीसाठी चवनविी केली. राजस्थानमधील कोित्याही सत्ताधीशापेक्षा 
इर्श्रीहसह श्रेष्ठ असून, जोधपूरिे राठोड या त्याच्या पूवीच्या प्रचतस्पधी घराण्यािाही तोि खरा पुरस्कता 
आहे अशी उघडपिे दाखचवलेली सावकजचनक मान्यताि, असा या चवनंतीिा अथक होत असल्याने, 
इर्श्रीहसहाने चतिे आनंदाने स्वागति केले. नंतर त्याने जोधपूर येथे रामहसहािी भेट घेतली आचि युद्धात 
‘‘जय देिारा परमेर्श्र आहे’’ असे उद्गार काढून येत असलेल्या शत्रूचवरुद्ध युद्ध करण्यािा चनिकय घेतला. 
या दोघािें संयुक्त सैन्य आता ३०,००० झाले असून त्याचं्या जोडीला भरपूर तोफखानाही होता. हे सैन्य 
मारवाडच्या पूवक सरहद्दीवरील मेता या चकल्ल्याकडे चनघाले आचि ४ एचप्रल १७५० ला सकाळी चपपारपयंत 
येऊन पोहोिले. 

 
दरम्यान अजमीर येथे काही काळ चवश्रातंी घेतल्यावर, सलाबतजंगाने, बख्तहसह समवते पुन्हा पुढे 

कूि सुरू केले व पुष्ट्कर आचि शरेहसहाच्या चरयानमाग े (मेताच्या आग्नेयेस १५ मलै व सरस्वती नदीच्या 
उत्तरेस दोन मलै) ते दोघे मेताकडे चनघाले मेतापासून खूपि तीव्र वळि घेऊन ते दचक्षिेकडे चनघाले आचि 
लुचनआवास [मेतापासून दचक्षि-नैर्क त्य चदशलेा (S. S. W.) ११ मलै] मागे पुढे िालले. शवेटी इर्श्रीहसह 
होता. त्या चठकािच्या उजव्या बाजूला सुमारे ५ मलैावर येऊन तेथे त्यानी आपले कूि थाबंचवले. (हे 
चठकाि म्हिजे मेताच्या रस्त्यावरील, चपपारच्या पूवेस ७ मलैावर असलेले रावना–Raona खेडे असले 
पाचहजे असे चदसते). इतके पुढे येण्यासाठी, बख्तहसहाने सलाबतिे मन वळचवले ते यामुळे काही चवशषे 
फायदे होतील अशी खात्री पटवनू व यातून आशा चनमाि करूनि. बख्तहसहाने खात्रीपूवकक, बक्षीला 
साचंगतले होते की, आज पुष्ट्कळसे राजेजहाचगरदार (Chiefs) असे, रामहसहाच्या बाजूला असले तरी 
वस्तुत: ते असंतुष्टि असून आपि जरूर चततके जवळ येऊन पोहोिलो की, लगेि आपल्या बाजूला येऊन 
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चमळतील आचि यामुळे जोधपूर राजा असहायय बनून त्याला खंडिी देिे भाग पडेल. चदलेल्या अशा 
ग्वाहीमुळेि सलाबत इतके पुढे येण्यास तयार झाला होता. 

 
मुघल सैन्य जवळ आल्यािे कळल्यावर इर्श्रीहसह लढाईच्या पचवत्र्यात, शत्रूच्या रोखाने पुढे 

सरकला. सलाबतनेही आपल्या बाजूने लढाईिी तयारी िालचवली. त्याने आपली छाविी व सामानसुमान 
चपछाडीला ठेऊन उभयता राजपूत राजाचं्या समोर चनधड्या छातीिी आपली आघाडी उभी केली. तथाचप 
सलाबतिे स्वतःिे सैन्य म्हिजे एकाि घरात दोन, अंतगकत-चवरोधी पक्ष एकत्र रहात असल्यासारखेि होते. 
बख्तहसहावर त्याला पूिक चवर्श्ास ठेवता येत नव्हता. तो म्हिाला.... ‘‘हे सगळेि रिगार (Rangar.... 
रानटी राजपूत) एकाि अवलादीिे आहेत. बख्तहसह कोित्या वळेी काय करेल यािी मला खात्री नाही, 
[स्वतःिे चहत आचि स्वतः चदलेले विन पाळण्याबाबत आपल्यावरील चवर्श्ास, यापेक्षा राठोड वंशाच्या प्रचतषे्ठबद्दल, बख्तहसहाला अचधक महत्त्व व 
आस्था वाटत होती व या प्रचतषे्ठसाठी तो आपले चहत वा आपि चदलेला शब्द बाजूला सारील हे पूवी एकदा चसद्ध झालेि होते. जोधपूरवर स्वारी 
करण्यात यावी म्हिून त्याने स्वतःि सवीई जयहसहाला बोलाचवले असताना, त्यातून चनमाि झालेल्या गंगवानाच्या लढाईच्या वेळी (१७४१) त्याने 
स्वतःि स्वारी करून आलेल्या जयहसहाबरोबर, अचतशय चनकराने लढाई चदली होती (भा. पहा १ : पचर. २).] म्हिून त्याला माझ्याि 
हत्तीवर बसवनू ठेवले पाचहजे.’’ तथाचप बख्तहसहाला सलाबतच्याि हत्तीवर बसवनू घेण्याच्या सूिनेला 
त्यािे आचश्रत व अनुयायी यानी चवरोध केला. त्याना भीती वाटत होती की, सलाबतच्या हत्तीवर बसवनू 
घेतल्यावर जर यदाकदाचित त्याला कैदेत अडकचवले तर ते मात्र, आपल्या नेत्याचशवाय उघडे पडून 
चनराधार बनतील. असे अंतगकत मतभेद व भाडंि यामुळे त्या चदवशी कोितीही लढाई देण्यािे मात्र रहीत 
झाले आचि दोन्ही सैन्ये एकमेकासमोर केवळ खडी राचहली. पि अशा प्रकारे पुढे आचि मागे अशी केवळ 
िाल करीत, सतत लढाईच्या पचवत्र्यात उभे राचहल्याने सलाबतिे सैन्य अगदी थकून गेले. 
रामहसहाकडील कोिीही राजा वा जहाचगरदार त्याच्या बाजूला आला नाही, मध्यान्हीिा सूयक डोक्यावर 
तळपत होता आचि दृष्टीपथात कोठेही झाड नव्हते. त्याच्या छाविीत पाण्यािे दुर्तभक्ष्यही चनमाि झाले आचि 
पािी आििाऱ्या चभस्त्याचं्या पखालीतून त्यािे सैचनक पािी लुबाडू लागले. अशा पचरस्स्थती मुळे 
सलाबतखानाने, इर्श्रीहसहाला स्वतःच्या सहीने एक पत्र चलचहले. त्यात तो चलचहतो... ‘‘युद्ध व्हाव ेअशी 
माझी मुळीि इच्छा नाही. आतािा प्रश्न हा बख्तहसह आचि रामहसह याचं्या मधलाि आहे. तो तुम्हीि 
मध्यस्त म्हिून सोडचविे बरे. तुमच्या आघाडीच्या पथकाना आिखी पुढे येण्यास तुम्ही जर परवानगी चदली 
नाहीत तर ते माझ्या मते व्यवहारी व उपयुक्त ठरेल. आता ज्या चठकािी मी आहे. त्या चठकािीि माझा तळ 
ठेवीत असून तुम्हीही आहात त्या चठकािीि आपला तळ ठेवावा. तुमच्याकडे व माझ्याकडे चमळून ३० ते ३५ 
हजार सैचनक असून चशवाय उभयताकंडे तोफखान्यािे मोठे ताडेंही आहेत. बख्तहसह या एकाि 
व्यक्तीसाठी आपि उभयतानी भाडंत बसण्यात कोिता फायदा आहे?’’ अशा प्रकारे सलाबत जंगाने आपि 
एक अचधक वरच्या दजािे, उच्चपदस्थ उमराव असून सचदच्छा व उपकार बुद्धीनेि पे्रचरत आहोत असा 
देखावा आपल्या भाषेमधून चनमाि केला. यािबरोबर त्याने आपल्या सैन्यासह, बाजूला चतरप्या चदशनेे कूि 
करून, जयपूर–जोधपूरच्या संयूक्त सैन्यापासून िार मलैावर आपला तळ ठेवला.  

 
इर्श्रीहसहाला आता चदसून आले होते की रामहसहाला केवळ आपल्या संरक्षिाखाली घेतले 

एवढ्यानेि त्याला, सैन्याच्या खिासाठी म्हिून रामहसहाकडून मोठी रक्कम आचि जयपूर–जोधपूर या दोन 
प्रचतस्पधी महाराजामंध्ये आपिि अचधक सामर्थ्यकवान अशी राजपूत समाजाला चदसून आलेली प्रचतमा, असे 
फायदे आधीि चमळालेले िागंले बक्षीलाही आता वाटत होते की त्याने आपले सामर्थ्यक आचि मोठेपि 
यासबंंधी िागंले मत, सामान्यपिे सगळ्यामंध्ये आधीि चनमाि केले. असून आता जर आिखी पुढे जाऊन 
त्याने हे युद्ध, राठोड्याचं्यावर लादले तर मात्र ती सबधं जमाति साम्राज्यािा कडवा शत्र ूबनेल. प्रस्तुत 
झगड्यातील चतसरा पक्ष रामहसहािा. त्याच्याही आता लक्षात आले की, त्याच्या माडंचलकापंकैी अनेकािंी 
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चनष्ठा संशयापद असून, ते आपल्याला चकल्ल्यात चतऱ्हाइताप्रमािे बाजूलाि रहात असल्यामुळे या मोचहमेिे 
सवकि ओझे प्रत्यक्षात काहीही मदत न चमळता त्याच्या एकट्याच्याि खादं्यावर पडेल. प्रस्तुत लढ्यातील 
तीनही पक्ष अशा मनस्स्थतीत असल्याने, तडजोडीबाबत सलाबतने केलेल्या सूिनेिे सगळ्यानंीि स्वागत 
केले. यातून तडजोडीसाठी अटींबाबत ििा सुरू झाली आचि या ििेच्या काळासाठी रामहसहाने बक्षीच्या 
समोरि २–३ मलैावर आपला तळ ठेवला. 

 
बक्षीिा तळ होता त्या भागात पाण्यािे आधीि दुर्तभक्ष्य असून, उपलब्ध असलेले पािीही 

वाटाघाटीच्या दोन चदवसात पूिकपिे संपुष्टात आले. पि पाण्यािा अचधक िागंला पुरवठा असलेल्या एकमेव 
भागाकडे जाण्यािा त्यािा रस्ता इर्श्रीहसह व रामहसह या दोन्ही महाराजानंी अडचवला होता. या 
पचरस्स्थतीत आता, सलाबतिा तळ साभंाळण्यासारखा न राचहल्याने असहायय झालेल्या त्याने यािा सवक 
दोष बख्तहसहावर टाकला व त्याला तो म्हिाला.... ‘‘तुझ्यासाठी, मी अशा बदनामकारक स्स्थतीत 
सापडलो आहे... तू मात्र, चदलेल्या आर्श्ासनापंकैी एकही पुरे केलेले नाही.’’... नंतर आपल्याि या 
चमत्राचवरुद्ध आगाऊ तरतूद म्हिून आपल्या तंबूभोवती त्याने आपल्या तोफखान्यािे मोिे उभे केले. तेव्हा, 
६ एचप्रलला, चबकानेरिा राजा, (बख्तबरोबर दृढ व चटकाऊ मतै्री असलेला), २००० लोक बरोबर घेऊन 
मुघल सैन्याच्या तळावर मदतीसाठी येऊन पोहोिला आचि त्याने बक्षीिा राग शातं केला. यावळेी 
इर्श्रीहसहानेही, त्यािे मन वळवनू पुन्हा त्याला प्रसन्न करण्यासाठी त्याच्याकडे नम्रतापूवकक चनरोप 
पाठचवला आचि त्यातून, सलाबतखान ही एक थोर व्यक्ती असून, या थोरवीला शोभेल अशा प्रकारे त्याने, 
लहानसहान व्यक्तींिी थोर मनाने काळजी घ्यावी, फार उतावळे होऊ नये, अशी चवनंतीही केली. या नंतर 
बक्षी तेथेि थाबंला व तडजोडीच्या वाटाघाटी पुढे िालल्या. यातून जे काही रोखीने चमळेल ते घ्यावयािे 
आचि बाकीच्या रकमेबाबत लेखी करार करून घ्यावयािा.. बख्तहसहासाठी काही पैसा रामहसहाला 
द्यावयास लावावयािा आचि अखेरी रामहसहाच्या चवनविीलाही काहीसा मान देऊन त्याच्यावर बसचवलेली 
खंडिीही थोडी कमी करावयािी, असे त्यािे चविार होते. अशा रीतीने दोन्हीही राठोड राजाना आपल्या 
उपकाराच्या ओझ्याखाली, त्याला राखावयािे होते [पे. द. चन. प. (२) १६]. 

 
पि वाटाघाटीत घासाघीस िालूि राचहली आचि दहा चदवसातही उभयपक्षी संमत असलेला करार 

झाला नाही. तेव्हा मात्र बक्षीने बळािा वापर करण्यािे ठरचवले. यावळेी बख्तहसहाने चदलेला सल्ला 
उद्धटपिे झुगारून, सलाबतखानाने आपल्या आघाडीच्या तुकड्यानंा, रामहसहाच्या आघाडीच्या पथकावर, 
त्याच्या पुढच्या रागंाबरोबर भारी तोफािें मोिे उभे केलेले होते तरीही, हल्ला करण्यासाठी पाठचवले. मुघल 
पथके हल्ला करून पुढे येत असताना, राजपुत्रानी प्रथम काहीही हालिाल केली नाही आचि ती जरूर 
तेवढी जवळ आल्याबरोबर त्याच्यावर एकदम तोफािंा भचडमार केला. यामुळे मुघलािें बरेि लोक मारले 
जाऊन बादशाही सैन्य थाबंले आचि त्यानीही आपल्या तोफातून प्रत्युत्तर देण्यािे सुरू केले. (१४ एचप्रल 
१७५०). अशा प्रकारच्या काहीही चनिकय न लाविाऱ्या लढाईत, (िार तास दारूगोळ्यािी चनरथकक हानी 
झाल्यावर अखेरी चनसगानेि मािसावर आपले विकस्व प्रस्थाचपत केले. राजपुताचं्या ओसाड प्रदेशातील 
उन्हाळ्यािा तळपता सूयक सैचनकाना असय ठरला. या चवभागात ज्या काही चवचहरी होत्या राजपतुाचं्या 
ताब्यात असल्यामुळे, मुघल सैचनक तहानेने व्याकूळ झाले.... ‘‘पाण्याच्या शोधात असलेले, यापकैी बरेिसे 
सैचनक, राजपूत होते त्या बाजूकडे गेले, तेव्हा मोठ्या चदलदार अंतःकरिाने राजपुतानी, या आलेल्या 
मुघल सैचनकाना व त्याचं्या घोड्याना तृप्त होईपयंत पािी चदले आचि ते म्हिाले... ‘‘तुम्ही आता परत जा. 
तुमच्या व आमच्या दरम्यान युद्ध िालू आहे....’’ [चसयार (३) ३९] 

 



 अनुक्रमणिका 

अशा पचरस्स्थतीत लढाई आपोआपि थाबंली. शाही पक्ष आपल्या तळावर परतला आचि यािेि 
अनुकरि करीत राजपूतही आपल्या तळावर परतले. या लढाईत उभय पक्षाकडील चमळून अवघे ७०–८० 
लोकि मारले गेले. दुसरे चदवशी, थेट समोरून हल्ला िढवावा व तरवारीला-तरवार चभडवनू लढाई द्यावी 
व प्रस्तुत भाडंिािा चनिकय लावावा अशाि अथािी उघडउघड, मोठमोठ्याने बोलिी, प्रथम दोन्हीही 
तळावर िालू होती; पि मारवाडच्या प्रखर सूयाला पुन्हा तोंड देण्यास चदल्लीिे सैन्य तयार नव्हते. दुसऱ्या 
चदवशी आपल्या तळाभोवती, फक्त पहारेकरी पथके ठेवनू, ते आपल्या तळाबाहेर मुळीि पडले नाहीत.  

 
दुसरीकडे इर्श्रीहसहानेही. हेि अवसान दाखचवले. लढाईनंतरच्या रात्री त्याने स्वतःिे आचि 

मारवाडच्या महाराजािें अनुयायी अशा सवांबरोबर उघडपिे सल्लामसलत केली. या दरबारात आवशेाने 
गजकना करीत तो बोलला... ‘‘राजपुतानी तोफािंा वापर करून लढाई द्यावयािी म्हिजे आपि भ्याड 
आहोत अशा लज्जास्पद दोषाला आचि सगळ्याचं्या शापाना पात्र आहोत हेि दाखचविे होय. तेव्हा तुम्ही 
आता कंबरा कसा आचि घोड्यावर स्वार होऊन समोरासमोर हल्ला करा. परमेर्श्रि चवजय देिारा आहे.’’ 
या आव्हानाला सवानी प्रचतसाद चदला.... ‘‘आम्ही महाराजािें सेवक आहोत, सदैव आपल्या हुकमाप्रमािेि 
वागिार. आपि फक्त मागे उभे रहा आचि उद्या आम्ही कसे लढतो ते तर पहा.’’ तथाचप हा सवक 
आरडाओरडा म्हिजे जयपूर राजाने आपल्या मोठेपिािा चदमाख राखण्यासाठी िालचवलेले ढोंगि होते, 
असा तकक , या महाराजाच्या तळावर त्यावळेी असलेल्या मराठ्याचं्या वचकलाने, मोठ्या ितुराईने, प्रारंभीि 
केला होता आचि तोि बरोबर होता. उघड्या दरबारात केलेल्या या जळजळीत चनधारानंतर, इर्श्रीहसहाने 
आपल्या व रामहसहाच्या चमळून सहा प्रमुख सल्लागाराबंरोबर गुप्त सल्लामसलत केली. त्याच्या प्रश्नाला 
उत्तर देताना त्यानी साचंगतले की, यावळेी लढाई देण्यापेक्षा, पैसा देऊन तह करिे अचधक शहािपिािे 
होय. आपल्या धन्यािा, यावळेी शातंतेच्या बाजूने कल आहे हे त्यानी ओळखले असून, त्याने आधीि 
हचरहकीमच्या माफक त, चमरबक्षी बरोबर तहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्यािे त्यानंा माहीत होते, यामुळेि 
आतािा हा सल्ला होता.  

 
§ ११ : सलाबत राजपुताबरोबर तह करतो 

 
दोन्हीही पक्ष तह करावयािा असे मनापासून ठरचवलेले असल्यामुळे, १६ तारखेला, म्हिजे 

लढाईनंतर दोनि चदवसात तहाच्या अटी ठरचवण्यात आल्या. जयपूरकराचं्या छाविीमधील मराठा 
वचकलाने याबाबत आधीि चलचहले होते ते असे:.... ‘‘खरी पचरस्स्थती अशी आहे की, एक बाजूला चमरबक्षी 
ही मोठी असामी असून दुसऱ्या बाजूला, रामहसह हा नव्यानेि राज्यावर बसलेला राजा आहे. दोहोंपकैी 
कोित्याही पक्षािा फार मोठा पराभव झाला तर तो, त्याच्या स्थानाला काळीमा लाविारे कारिि ठरिार 
आहे. तेव्हा कसे तरी करून या उभय पक्षात समझोता घडवनू आिण्यािा आचि अशा रीतीने स्वतः ही 
प्रचसद्धी चमळचवण्यािा चनिय इर्श्रीहसहाने केलेला आहे. त्याच्याजवळ यावळेी २५००० घोडेस्वार व 
हलक्या (रहकला) व इतर दजाच्या चमळून ४०० तोफा असून चशवाय युद्धािी उत्कृष्ट सामुग्रीही आहे. 
दुसऱ्या बाजूला बख्तहसहाकडे चमरबक्षी, चबकानेरि राजा, रूपनगरच्या राजािा धाकटा भाऊ आचि अन्यही 
बरेि राजपूत, असे सवक चमळून २० ते २५ हजार सैन्य आचि िागंला तोफखाना आहे उभयपक्षापैकी 
कोिालाही युद्धािी इच्छा नाही. अशा पचरस्स्थतीत बक्षीला काहीतरी, थोडीफार रक्कम (भा. खंडिी, 
नजरािा वा महसुलािा वाटा म्हिून) देण्याबाबत संमती चदली जाईल व नंतर तह ठरेल आचि सवकजि 
आपापल्या चठकािाला परत जातील अशी आमिी अपेक्षा आहे.’’ [पे. द. चन. प. (२१) २७, ३५]. 
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इर्श्रीहसह सलाबतला भेटण्यासाठी आला तेव्हा बख्तहसहाने त्याला सलाबतकडे नेऊन त्यािी 
भेट करचवली. शाही सैन्याने राजपतुान्यातून माघारी जाव ेआचि बक्षीने, आग्ऱ्यािा प्रत्यक्ष कारभार (नायब 
नाचझमी) इर्श्रीहसहाकडे सुपूदक करावा या अटीवर इर्श्रीने सलाबतला २७ लाख रुपये खंडिी देण्यािे 
विन चदले. रामहसहानेही रोख ३ लाख रुपये देऊन आिखी ४ लाख हप्त्याने द्यावयािे विन चदले. या 
देवघेवीच्यावळेी बख्तहसहाला मात्र काहीही चमळाले नाही. उभय पक्षीयामंध्ये, तह करण्याबाबत असलेल्या 
आतुरतेमुळे बख्तिे आके्षप आचि त्यािे हक्क या दोन्हीिीही सारखीि उपेक्षा करण्यात आली, तेव्हा बक्षीिे 
सैन्य सोडून रागाति तो नागोरला परत गेला. जाट पथके आपल्या घरी व इर्श्रीहसह आपल्या 
राजधानीला, परतले. रामहसहाने मात्र आपले ठािे आपल्या सरहद्दीवरील मेता येथेि ठेवले. परतीिी कूि 
िालू असता, साभंार येथे बक्षीने इर्श्रीहसहािा चनरोप घेतला आचि तो अजमीरपयंत गेला. आता त्याला 
राजपूत राजाकडून, त्यानी आर्श्ासने चदलेल्या खंडण्या वसूल करावयाच्या होत्या. तेव्हा या वसुलीिे 
प्रयत्न करीत त्याने अजमीर शहराबाहेर पाि मचहने आपला तळ ठेवला, पि या मुक्कामात हे पैसे 
देण्याबाबत टाळाटाळ आचि चदरंगाई याचशवाय त्याला काहीही आढळले नाही. 

 
सलाबतखानािा अजमीरला मुक्काम पडला होता. त्या काळात गंगेच्या दोआबात गंभीर पचरस्स्थती 

चनमाि झाली होती. तेथे वजीरािा गुमास्ता–एजंट–नवलराय, याला अफगािानी ठार करून [वजीरावर 
सकंटे आली होती. दरबारात त्याच्या चवरोधी, कारवायाही िालू होत्या पि वजीरपद मोकळे झाले नव्हते. तो मेला या केवळ अफवाि होत्या...... 
(पहा प्र. ८–७–८, व प्र. ९–४–७–इ.)] (२ ऑगस्ट) स्वतः वजीरािीही संपूिक दािादाि उडचवली होती– (१३ 
सप्टेंबर). वजीर मृत्य ू पावला असून, शासनयंत्रिेवरील सवोच्च अचधकारी, आता नसल्याने चदल्लीिा 
कारभार कोलमडून पडण्यािी अपेक्षा असल्याच्या अफवाही पसरल्या होत्या. सप्टेंबरच्या सुरवातीला (भा. 
म्हिजे वचजराच्या पराभवापूवी) बादशहाने सलाबतला चलचहले होते की, खचलता पोहोिताक्षिीि, 
तातडीने त्याने आपल्या सैन्यासह परत येऊन, अफगािाचवरुद्ध वजीराला मदत करावी. यानंतर तीनि 
आठवड्यानी वजीरावर मोठे संकट [वजीरावर सकंटे आली होती. दरबारात त्याच्या चवरोधी, कारवायाही िालू होत्या पि वजीरपद 
मोकळे झाले नव्हते. तो मेला या केवळ अफवाि होत्या...... (पहा प्र. ८–७–८, व प्र. ९–४–७–इ.)] कोसळल्यािी बातमीही आली. 
तेव्हा चदल्लीला जाऊन तेथे मोकळे झालेले वजीरपद चमळचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याला जाण्यास बक्षी 
उत्सुक झाला. [वजीरावर सकंटे आली होती. दरबारात त्याच्या चवरोधी, कारवायाही िालू होत्या पि वजीरपद मोकळे झाले नव्हते. तो मेला 
या केवळ अफवाि होत्या...... (पहा प्र. ८–७–८, व प्र. ९–४–७–इ.)] पि त्याच्याजवळ काहीही पैसा नव्हता आचि 
राजपुतानी आर्श्ासन चदलेल्या खंडिीपैकी काहीतरी वसूल होण्यािी आशा मावळू लागली असली तरी 
अद्याप थोडीफार चशल्लक होतीि, यामुळे अजमीर येथेि रेंगाळिे त्याला भागि होते. चशवाय यावळेी चमळेल 
तो पैसा पदरात पाडून घेण्यात आचि बाकीबद्दल रोखे वा दस्तऐवज स्वीकारण्यात त्याला आनंदि वाटिार 
होती. अशा या मुक्कामाच्या काळात, आपल्या नव्या, सुंदर राजधानीला भेट देण्यासाठी, जयपूरच्या 
महाराजाने त्याला वारंवार आमंत्रिे चदली पि आपि आता दरबारात जाण्याच्या घाईत आहोत असे म्हित 
बक्षीने ती नाकारली. तेव्हा त्याला चनरोपािा आहेर म्हिून इर्श्रीहसहाने एक लाख रुपयािंी भेट पाठचवली. 
नंतर ऑक्टोबरच्या अखेरी नानोळ चजल्हा जयपूर राजाला देऊन तो चदल्लीकडे जाण्यास चनघाला तेव्हा 
जयपूर राजाने आपला चदवाि हरगोहवद नाटानी याला बरोबर २००० घोडेस्वार देऊन त्या चजल्यावर 
आपला अचधकार िालचवण्यासाठी पाठचवले. पि बादशहाच्या सैन्याने तो चजल्हा सोडल्याबरोबर लगेि 
सबंध मेवात बंड करून उठले. या संदभात आपिास नोंद सापडते ती अशी... ‘‘मेवाती आचि जाट हे 
गोंधळ करीत आहेत, कारभार कोसळला आहे.’’ [ पे. द. चन. प. (२१) ३४]. 

 
या मोचहमेसाठी सलाबतखानाने १७-१८ हजार मािसे, एक संपूिक वषक (नोव्हेंबर १७५० ते 

ऑक्टोबर १७५१) नोकरीत ठेवली होती. पि त्याला चवजय व पैसा, दोन्हीही चमळाली नाहीत आचि तो 
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आर्तथक दृष्टया कफल्लक झाला. त्यािी ही मोहीम म्हिजे शाही सरकारने, राजपुतान्यावर आपला अचधकार 
लादण्यासाठी केलेला शवेटिा प्रयत्न होय. यानंतर आपले हक्क प्रस्थाचपत करण्यासाठी या आपले येिे 
असलेला पैसा वसूल करण्यासाठी शाही सरकारने काहीही प्रयत्न न करता, हा चवस्तृत प्रदेश, तेथील 
राज्यकते व मराठे, याचं्याकडेि मोकळा सोडून चदला. जयपूर महाराजाने रतन भोर ऑक्टोबर १७५३ मध्ये 
घेतले आचि अजमीर, जोधपूर राजाने १७५२ मध्ये घेतले. पुढे १७६५ नंतर ज्याप्रमािे बंगाल, चबहार आचि 
ओचरसामधून साम्राज्य सते्तिी शवेटिी खूिही नाहीशी झाली (भा. पहा प्र. ४–१९–२०) त्यािप्रमािे 
१७५२–१७५३ पासूनि चतच्या सते्तिा काही मागमूसही राजपुतान्यात राचहलेला नाही. 

 
§ १२ : बख्तकसहाने जोधपूरचे कसहासन णमळणवले 

 
चमरबक्षी आचि इर्श्रीहसह-रामहसह याचं्या दरम्यान झालेल्या तहाच्यावळेी, बख्तहसहािी उपेक्षा, 

त्यािा चमत्र बक्षी यानेि करून, त्याला बाजूला सारले होते. पि बख्तला आिखी, काही थोड्या 
मचहन्यानंीि पुन्हा संधी चमळाली. मारवाडिा प्रमुख सरदार खुशालहसह िंपावत यािा रामहसहाने अपमान 
केला, तेव्हा यािा सूड घेण्यास मदत चमळवावी म्हिून तो बख्तहसहाकडे आला, हीि आता बख्तहसहाला 
चमळालेली संधी होय. या दोघाचं्या संयुक्त सैन्यािी रामहसहाशी, २७, नोव्हेंबर १७५० ला, मेताच्या दचक्षि-
नैर्क त्येस (S.S.W.) ११ मलैावर लुचनआवास [लुचनआवास जवळिी लढाई : पहा.... वंशभास्कर ३६२६–३६३० (दोन्ही पक्षातंले 
चमळून ५०० मृत व ८०० जखमी). पे. द. चन. प. (२) १५..... यामध्ये लढाईच्या चनिकयाबाबतिी िुकीिी बातमी चदली आहे पि लढाईिी तारीख 
मात्र बरोबर नमूद आहे. चदयालजी क्रारनच्या चकयातंमध्ये (Diyalji Craran’s Kiyant) या लढाईिे स्थळ, मेताजवळच्या दुदासर तलावाजवळ असे 
चदले असून, ११ नोव्हेंबर १७५०, अशी तारीख चदली आहे. यात आिखी ही नमूद केले आहे की... ‘‘चबकानेरच्या गजहसहाशी हातचमळविी करून 
बख्तने २१ जून १७५१ ला जोधपूर घेतले व तेथे ४ प्रहर लुटालूट िालू चदली.’’..... पि ‘‘वीर-चवनोद’’ मध्ये जोधपूर घेतल्यािी तारीख ८ जुलै 
अशी चदली आहे.] येथे गाठ पडली. या चठकािी झालेल्या लढाईत १५०० ते २००० लोक मारले गेले. यामध्ये 
जोधपूर राजाच्या बाजूिे शरेहसह मेर्ततआ व आिखी एक-दोन प्रमुख नेते अशा, चवशषे महत्त्वाच्या व लक्षात 
येण्यासारख्या व्यक्ती होत्या. झालेला नाश, चवशषेतः बख्तहसहाच्या, चबकानेरकडील चमत्राचं्या गोटात तर 
फारि भयानक होता. या गोटातील सहा-सात कॅप्टन्स मारले गेले. भाला आचि बंदुकीिी गोळी या 
दोहोनीही बख्त स्वतः जखमी झाला आचि शत्रूच्या पचहल्या धडाक्याबरोबर आरंभीि त्याला िार मलै 
माघार घ्यावी लागली, पि अखेरी रामहसह त्या चदवसाच्या लढाईत हरला आचि त्याने राजधानीकडे पळ 
काढला. [बख्तहसहािा मृत्य,ू वंशभास्कर ३६३४ (यामध्ये कारिाबाबत मौन पाळले आहे.).... शाचकर–६५... यामध्ये, कॉलऱ्यामुळे झाला असे 
कारि चदलेले आहे. ता. इ. अ–(टी. ए. एि.) ४३ ब मध्ये म्हटले आहे की,..... ‘‘२१ सप्टेंबर १७५२ ला, त्याला ओकाऱ्यानी ग्रासले आचि नंतर 
थोड्या चदवसानंी तो मृत्य ूपावला. चवर-चवनोदमध्ये या मृत्यूिी तारीख २१ सप्टेंबर अशी चदली असून माधोहसहाने त्याला, चवषप्रयोग करून मारले 
अशी त्या काळच्या रुढीनुसार, माचहती नमूद केलेली आहे. चदयाळजीच्या चकयातंमध्ये ही तारीख २६ ऑगस्ट अशी नमूद आहे, पि त्यामध्ये त्याच्या 
मृत्यूच्या कारिाबाबत मौन पाळले आहे. (पहा : चबकाचनर गॅझेचटअर–१८७४ पृ. ५४).] पि राजधानी जोधपूर, हीही हाती ठेविे 
शक्य न झाल्याने त्याने जयपूरमध्ये आश्रय घेतला. इकडे जोधपूरने बख्तहसहाला आपले दरवाजे खुले केले 
(८ जुलै १७५१) आचि तेथे त्याने आपल्याला राज्याचभषेक करवनू घेतला. बख्तहसहाने अजमीरिाही ताबा 
घेऊन मराठ्यानंा आपल्या राज्याबाहेर रोखण्यासाठी मोठे सैन्य उभे केले. पि पुढे लवकरि हसधोचलया 
(Sindholia) येथे तळ ठोकून रहात असताना कॉलन्याने त्यािे चनधन झाले. (सुमारे २३ सप्टेंबर १७५२). 
तथाचप त्याच्या भािीने (Niece) म्हिजे जयपूरच्या माधोहसहािी, राठोड घराण्यातून आलेली रािी, चहनेि 
त्याला चवषारी पोषाख (Robe... सरदारी अंगरखा–वरून घालावयािा) देऊन मारले असाि याबाबत 
लोकाना चवर्श्ास वाटत होता. कारि त्याकाळी लोककथामधून आढळिारी, एखाद्याला ठार करण्यािी 
हीि क्लृप्ती असे. [बख्तहसहािा मृत्य,ू वंशभास्कर ३६३४ (यामध्ये कारिाबाबत मौन पाळले आहे.).... शाचकर–६५... यामध्ये, 
कॉलऱ्यामुळे झाला असे कारि चदलेले आहे. ता. इ. अ–(टी. ए. एि.) ४३ ब मध्ये म्हटले आहे की,..... ‘‘२१ सप्टेंबर १७५२ ला, त्याला 
ओकाऱ्यानी ग्रासले आचि नंतर थोड्या चदवसानंी तो मृत्यू पावला. चवर-चवनोदमध्ये या मृत्यूिी तारीख २१ सप्टेंबर अशी चदली असून माधोहसहाने 
त्याला, चवषप्रयोग करून मारले अशी त्या काळच्या रुढीनुसार, माचहती नमूद केलेली आहे. चदयाळजीच्या चकयातंमध्ये ही तारीख २६ ऑगस्ट अशी 
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नमूद आहे, पि त्यामध्ये त्याच्या मृत्यचू्या कारिाबाबत मौन पाळले आहे. (पहा : चबकाचनर गझेॅचटअर–१८७४ पृ. ५४).] यावळेी त्याच्या 
राज्यात खूपि दुफळी माजली असून, ते मराठ्याचं्या अचतलोभी वृत्तीमुळे दुबकलही बनलेले होते. अशा या 
राज्याच्या गादीवर त्याच्यानंतर त्यािा मुलगा चवजयहसह हा बसला पि यानंतरही या राज्याला रामहसहाने 
अनेक वष े त्रास चदला. तथाचप मराठ्यािंी मदत घेऊनसुद्धा रामहसहाला आपल्या बापािी गादी परत 
चमळचवता आली नाही, (भा. बख्त हा रामहसहािा िुलता होता.) तेव्हा आपल्याला चनवाहासाठी चदलेले 
साधन म्हिून ‘साभंार’ चजल्हा स्वीकारून तेवढ्यावरि त्याला अखेरी आनंद मानावा लागला. अशा 
स्स्थतीत जयपूरमध्ये एक चनवाचसत म्हिून रहात असताना १७७३ मध्ये रामहसह मृत्य ूपावला. 

 
§ १३ : बुांदी णमळणवणयासाठी उम्मेदकसहाने केलेले झगडे 

 
आता आपि बुंदीबद्दल िाललेल्या झगड्यािी माचहती घेऊ. हा झगडा एका बाजूला दचललहसह 

आचि दुसऱ्या बाजूला बुधहसह व त्यािा वारस उम्मेदहसह याचं्या दरम्यान झाला. (भा. पहा प्र. ६§६). 
(दचललहसहािी बाजू त्यािा सासरा, जयपूरिा राजा इर्श्रीहसह, याने उिलून धरली असून त्याच्यावरि 
या झगड्यािे सगळ ओझे पडले होते.) उम्मेदने मराठ्यािंी मतै्रीही संपादन केली असून चशवाय त्याला 
इर्श्रीहसहािा प्रचतस्पधी माधोहसह हाही सामील झाला होता–(१७४३ नंतर) .... (यातील माधोहसहािा 
कैवार, त्यािा मामा, उदयपूरिा महारािा याने घेतला होता.) बुधीहसहािी गादी आचि राजधानी दोन्हीही 
१७२९ मध्ये चहसकावनू घेण्यात आली होती. (भा. पहा प्र. ६§६). पुढे एचप्रल १७३४ मध्ये मराठ्यानंी 
बुधहसहासाठी बुंदी परत हजकून घेतली पि त्यािंी पाठ चफरल्या नंतर लगेि जयहसहाने ती, बुधहसहाच्या 
वतीने तेथे असलेल्या अचधकाऱ्याकडून परत चहसकावनू घेऊन आपल्या आश्रयास आलेल्या दचललला परत 
चदली होती. (भा: पहा प्र. ६ § ७). जयहसह मरि पावला त्यावळेी, (२१ सप्टेंबर १७४३), गादी गमावलेला 
बुदंीिा वारस; उम्मेद हा पंधरा वषािा असून, जयहसहािा मृत्य ूझाल्याबरोबर त्याने आपल्या बापाकडून 
यावयािा वारसा परत चमळचवण्यासाठी उठाव केला. तेव्हा या चनवाचसत उम्मेदला कोट्यािा महाराज 
दुजकनसाल (कारकीदक १७२३–१७५७) याने मोठ्या सढळ हाताने, मदत चदली. 

 
यावळेी जयपूरच्या महाराजाने नेमलेल्या चकल्लेदाराच्या ताब्यात असलेल्या बंदीला, तोफखान्याने 

सुसज्ज अशा हाडा सैन्याने.– कोट्याच्या दुजकनसालाच्या सैन्याने– १० जुलै १७४४ ला वढेा चदला. यािवळेी 
गुजरातवर नवीनि नेमिूक झालेला सुभेदार फकु्रद्दौला (Fakhruddaulah), आपल्या सुभेदारीच्या जागी 
जात असताना वाटेत अजमीरिी यात्रा करण्यास आला होता. दुजकनसालिा सेनापती गोहवदराम नागर 
याने त्याला १ लाख रुपये देण्यािे मान्य करून, बुंदीवरील आपल्या हल्ल्यासाठी त्यािी मदत चमळचवली. 
नंतर वढेा घालिाऱ्या सैन्याने २८ जुलैला जोरािा हल्ला करून बुदंी घेतली. तेव्हा पराभतू दलीलहसहाने 
मागे सरकून तारागडािा आश्रय घेतला आचि तेथून कडवा प्रचतकार िालू ठेवला. यावळेी इर्श्रीहसहानेही 
त्याच्या मदतीसाठी घाईघाईने सैन्य पाठचवले होते. या झगड्यात हाडा सेनापती गोहवदराम मारला जाऊन 
फक्र-उद्-दौलािी दािादाि झाली आचि उम्मेद स्वतःही जखमी झाला. तथाचप एकूि मोहीम अखेरी 
जयपूर पक्षाच्या चवरुद्धि गेली आचि दचललहसहाला शवेटी आपल्या कुटंुबासह नेनवलेा (Nenve) चनघनू 
जाव ेलागले व उम्मेदहसहाने सबंध बुंदीिे राज्य ताब्यात घेतले. [वशं भा. ३३५४–३३६१]. 

 
यानंतर लवकरि इर्श्रीहसहाला बादशहाने चदल्लीला बोलावनू घेतल्यामुळे, बुंदी परत घेण्यािे 

त्याला पुढे ढकलाव ेलागले. तथाचप दरम्यानच्या काळात, योजलेल्या बुंदीच्या मोहीमेसाठी, त्याने आपला 
एक वकील राजा आयामल खत्री याला पाठवनू मराठ्यािंी मदत चमळचवली. दुसऱ्या बाजूला, उम्मेदिीही 
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चमत्र चमळचवण्यासाठी धडपड िालूि होती. त्याने अजमीरला जाऊन अभयहसहािी भेट घेतली. महारािा 
जगत्हसह (मेवाडिा) हा दुसराही एक चमत्र त्याला चमळाला कारि ही मतै्री करण्यात त्यािाही एक हेतू 
होता.. त्याला, आपला भािा माधोहसह याला जयपूरिे हसहासन चमळवनू द्यावयािे असून यासाठी 
उम्मेदिी मतै्री पाचहजे होती. चशवाय याि कामात मदतीसाठी त्याने मल्हारराव होळकरला २० लाख रुपये 
देण्यािे विन चदले व यािबरोबर त्याच्या एका वकीलाने जयाप्पा हशदे बरोबरही पगड्यािंी अदलाबदल 
करून म्हिजेि एकमेकास मतै्री व मदतीिी आर्श्ासने देऊन, उचद्दष्ट पूतीसाठी एकमताने एकसूत्री 
हालिाली करण्याबाबतही तह केला होता. पि इर्श्रीहसहािा हुशार वकील आयामल यानेही हालिाली 
करून उम्मेदच्या या चमत्रसघंािे चवघटन घडवनू आिले आचि आपल्या धन्यासाठी मल्हार खेरीज अन्य सवक 
मराठा सेनापतींिी मदत चमळचवली. हे चवघटन, अचधक पैसा देण्यािे मान्य करूनि घडचवले असाव े हे 
उघडि चदसते. 

 
यानंतर मराठा चमत्रािें मोठे सैन्य बरोबर घेऊन, आयामल जयपूरला परत आला. वाटेतील 

कोट्यािा महाराव, त्याच्या धन्यािा प्रचतस्पधी उम्मेद यािा एक प्रमुख पुरस्कता असल्याने, त्याने येताना 
कोट्यावर भचडमार करून, त्या राजािा बराि मुलूख लुटला (१७४५ जानेवारी अखेर). दरम्यान मेवाडिे 
सैन्यही जयपूर राज्यात चशरून, तोडा येथे होळकरािंी वाट पहात थाबंले होते. या चठकािी ते थाबंले 
असताना, आयामलकडील मराठा जोडीदारानी (भा. मल्हारखेरीज इतर) मेवाडच्या छाविीवर मध्यरात्री 
अिानक हल्ला करून चतच्यावर तोफा-बंदुकािंा मारा केला व उजाडण्याच्या सुमारास त्यानंा पळ 
काढण्यास भाग पाडले. या वळेी महाराण्याला परत जाता आले ते २२ लाख रुपये देण्यािे मान्य करूनि. 
अशाप्रकारे चवजयी झालेल्या इर्श्रीहसहाने पुढे बुंदीवर िाल केली तेव्हा कोटा महारावाच्या तेथील 
चकल्लेदाराने तो चकल्ला त्याच्या स्वाधीन केला. [जयपूर सैन्य प्रथम आयामलच्या नेतृत्वाखाली येत होते. महाराण्यावरील 
हल्ल्याच्या सुमारास इर्श्रीहसह स्वतः येऊन, त्याने आपल्या हाती नेतृत्व घेतले असाव ेअसे चदसते.] यानंतर एका जयपूर सरदाराच्या 
मागकदशकनाखाली, मोठ्या मराठा सैन्याने कोट्यावर िाल केली आचि त्यावर दोन मचहने तोफािंा मारा 
िालचवला. याि लढाईत जयाप्पाच्या दंडाला बंदुकीच्या गोळीने जखम झाली. अखेरी दुजकनसालने 
काप्रािीिा चकल्ला आचि परगिा मराठ्याना देऊन आपली राजधानी वािचवली. मराठ्याना चदलेला हा 
मुलुख, होळकर, हशदे आचि पेशवा अशा चतघामंध्ये चमळून त्यानंी वाटून घ्यावयािा असेही, यावळेी ठरले. 
(एचप्रल १७४५ प्रारंभ.) [वशं भा. ३३७४-३३८४]  

 
मराठे परत गेल्यावर झगड्यािे हे के्षत्र उम्मेदला पुन्हा मोकळे झाले, यामुळे दुजकनसालने चदलेली 

१६ लाखािी देिगी घेऊन, उम्मेदहसहाने नव े सैन्य उभे केले आचि पुन्हा बुंदीवर िाल केली. यावळेी 
जयपूरिा एक अचधकारी नंदराम खत्री हा तेथे संरक्षिासाठी होता. २० जुलै १७४५ ला, नंदरामाने, 
उम्मेदला चबिोडी येथे प्रचतकार केला, पि चनकरािा तीव्र लढा चदल्यावर त्याला माघार घेिे भाग पडले 
आचि उम्मेदने बुंदी चमळचवली. पि ६ ऑगस्टला जयपूरच्या एका अचधक मोठ्या सैन्याने त्यािा देवपूर येथे 
पराभव केला आचि जयपूरच्या सेनापतीने बुंदी शहरात पुन्हा प्रवशे केला. अशा रीतीने चबिोडीच्या चवजयी 
उम्मेदला बुंदी आपल्या हाती फक्त १६ चदवसि राखता आली. यानंतर काही काळतर, घरदार नसलेल्या 
नवाचसतासारखा उम्मेद भटकला. ४ ऑक्टोबर १७४६ ला त्यािा पुरस्कता दुजकनसाल याने, महारािा 
जगतहसह आचि माधोहसह यािंी नाथद्वारा येथे भेट घेतली. मग या चतघा चमत्रानंी जयपूरचवरुद्ध लढा 
देण्यासाठी, पैसा देऊन मराठा सैन्य चमळचवण्याकचरता आपले वकील पाठचवले. पि या चमत्रािंा प्रयत्न 
राजमहल येथे अयशस्वी झाला (१ मािक १७४७). (भा. पहा प्र. ७–२ –३ –४) चमत्रगटाच्या या अपयशात 
उम्मेदही भागीदार होताि. याि वषािे उत्तराधात जयपूर आचि हाडा याचं्यामध्ये आिखी एक लढाई 



 अनुक्रमणिका 

झाली पि ती अचनर्तित अवस्थेति थाबंली. या लढ्यानंतर इर्श्रीहसह बुंदीला गेला (१७ ऑगस्ट) आचि 
तेथे त्याने काही मचहने घालचवले. या वषाच्या अखेरी अब्दालीच्या स्वारीला तोंड देण्यासाठी बादशहाकडून 
बोलाविे आल्यामुळे, त्याला चदल्लीला जाण्यासाठी चनघाव ेलागले. [वंश भा. ३३८४–३४१४, ३४५५–३४७५.] पुढे मािक 
१७४८ च्या अखेरीपूवी तो आपल्या राजधानीला परत आला नाही.  

 
§ १४ : उम्मेदकसह : बुांदीचा राजा म्हिून  

 
बागु्रच्या लढाईत (१-७ ऑगस्ट १७४८. भा. पहा § ५) उम्मेदहसह, आपल पाठीराखा माधोहसह 

याच्या बाजूला हजर असून, त्यावळेी त्याच्या चवजयामुळे चमळालेल्या फायद्यातही तो भागीदार होता. 
चवजयी चमत्रगट बागु्रपासून पुढे पुष्ट्करला गेला. (भा. चमत्रगट-मल्हार, माधोहसह, उम्मेद हाडा-दुजकनसाल 
हाडा इ.). तेथे आपल्या बंधुभावािे प्रतीक म्हिून मल्हार व अभयहसह यानंी आपल्या पगड्यािंी 
अदलाबदल केली आचि अनेक मोठ्या मेजवान्यापानोत्सव समारंभ, दोघानंी एकत्र करून आपली मतै्री 
अचधक घचनष्ट केली. तेथून ते सवक बुंदीला गेले. त्या चठकािी, या सुमाराला रािाच्या वतीने असलेल्या 
चकल्लेदाराने बुंदी, या चमत्राचं्या स्वाधीन केली. (१८ ऑक्टोबर १७४८).... (भा. हे बागू्रच्या तहानुसार 
घडले तह... पहा § ५ पचर. २) बुंदी ताब्यात आल्यानंतर पाि चदवसानंी तेथे औपिाचरकपिे उम्मेदहसहाला 
राज्याचभषेक करण्यात आला. [वशं भा. ३५३४–४२]. 

 
अशा रीतीने बंदीबाबतिा दीघक लढा अखेरी संपला. या दीघककाळात तेथील कारभारात व आर्तथक 

व्यवस्थेत, गोंधळ चनमाि झाला होता. आता या कारभारािी घडी व्यवस्स्थत करण्याच्या आचि आर्तथक 
सुबत्ता पुन्हा आिण्याच्या कामाला, बुंदीिा नवा अचधपती उम्मेदहसह हा लागला. पि त्याच्या समोर उभा 
असलेल्या पचरस्स्थतीिा एकूि देखावा अचतशयि भयाि होता...‘‘...१४ वष े हद्दपारीत घालचवल्यानंतर 
उम्मेदने आपल्या वाडवचडलािंी गादी परत चमळचवली होती..... पि या साठी झालेल्या एकूि झगड्याने, 
राजघराण्याच्या रत्नभाडंारातील अनेक दागदाचगने नाहीसे केले होते. चशवाय इतर कारिािंीही भर पडून 
हे राज्य अक्षरश:.... शब्दाथाप्रमािेि.... बंदीच्या. (कापसाच्या) चढगाच्या अवस्थेपयंत अवनतीला गेले 
होते..... मल्हार होळकरला तरुि उम्मेदिा ‘‘मामु’’ हे नामाचभधान [पहा प्र. ६–७, उम्मेदच्या आईने म्हिजे बुधहसहाच्या 
रािीने मल्हाररावाला राखी बाधंली होती..... भाऊ मानले होते......] चमळाले होते हे खरे पि या मानलेल्या नात्यामुळे, 
अन्याय होत असलेला तरुि भािा उम्मेद यािे संरक्षि कराव ेअशा चदलदार चविाराने काही, त्याने आपली 
ढालतरवार उिलली नव्हती..... आपि केलेल्या मदतीसाठी त्याने, िंबळच्या डाव्या काठावरील पटन 
शहर व परगिा यािंी मागिा केली आचि कायदेशीर लेखी करार करून ती पूिक करून घेतली. उम्मेदने 
मराठ्याचं्या मदतीनेि आपली राजधानी परत चमळचवली असली तरी कधीही समाधान करता येिार नाही 
असा त्यािंा द्रव्यलोभ आचि त्यािंा प्रभावी वरिष्ट्मा यामुळे आपल्या शक्तींिा संकोि झाला आहे, असेि 
उम्मेदला वाटू लागले.’’ [टॉड (२) हरावती प्र. ४]. 

 
अशा चनराशामय पचरस्स्थतीतून काही मागक काढण्यासाठी उम्मेद ऑगस्ट १७४९ मध्ये दख्खनकडे 

जाण्यासाठी चनघाला. आपली बाजू स्वतःि मराठा दरबारापढेु माडूंन, त्याचं्याकडून होत असलेल्या कठोर 
वसुलीमधून काहीतरी सवलत चमळवावी हाि दख्खतमध्ये जाण्यात त्यािा उघड हेतु होता. वाटेत 
खानदेशमध्ये वाफगाव हे, होळकरािें वचडलोपार्तजत गाव होते. यावळेी मल्हार पुिे येथे गेला असल्याने, 
चपत्याच्या गैरहजेरीत खंडेरावाने त्यािे तेथे स्वागत केले, (ऑक्टोबरिा उत्तराधक). पुढे लवकरि मल्हार 
परत आला आचि त्याने आपल्या कन्येिा चववाह साजरा केला. उम्मेद हा तर मल्हारिा दत्तक मानलेला 
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भािाि होता तेव्हा त्याने या समारंभाच्या वळेी मौल्यवान आहेर केले. यानंतर राजा शाहू मृत्य ूपावल्यािी 
(१५ चडसेंबर) बातमी आली, तेव्हा मल्हार व उम्मेद दोघेही घाईने साताऱ्याला गेले. छत्रपती रामराजा हे 
हसहासनारूढ झाल्याच्या राज्याचभषेक समारंभाला ते हजर राचहले. यानंतर पेशवा आचि रघुजी भोसले 
याचं्यामध्ये झालेला झगडा आचि नंतर झालेला समझोताही उम्मेदने पाचहला आचि अखेरी १२ जुलै १७५० 
ला तो स्वतःच्या राजधानीला परतला. पुढे पाि मचहन्यानी मल्हार ज्यावळेी जयपूरच्या वशेीजवळ येऊन 
थडकला त्यावळेी तेथे येऊन उम्मेद त्याला चमळाला आचि त्याने मल्हार व जयपूरिे कच्छवा याचं्या 
दरम्यान मध्यस्तािी भचूमकाही केली. (भा. पहा § ६ पचर. ४ व § ७). [वशं भा. ३५८७–८८, ३६०३, 
३६१३–२२]. 

 
उम्मेदला बुंदी चमळवनू देण्याबाबत मराठ्यानंी जी मदत केली होती त्यासाठी मोबदला म्हिून 

त्यानंा दहा लाख रुपये देण्यािे आर्श्ासन त्याने चदले होते. यापंैकी २ लाख रुपये १७४९ मध्ये चदलेही होते. 
पुढील तीन लाख रुपयािंा हप्ता वसूल झाल्यावर तो, मल्हार आचि जयाप्पा यानंी चनम्माचनम्मा घ्यावा असे 
मराठ्याचं्या राजाने १८ जून १७५१ ला ठरवनू देऊन राचहलेली ५ लाखािंी बाकी सातारा खचजन्यात भरावी 
अशीही आज्ञा केली होती. या चशवाय, जून १७५१ पासून पुढे, बुंदी, नेनव ेआचि इतर काही ठािी यािंा 
िौथ, मल्हार व जयाप्पा यानंा, त्यानंी सातारा राजाला वार्तषक ७५००० रुपयािंी ठराचवक रक्कम द्यावी या 
अटीवर, मक्त्याने नेमून देण्यात आला. [वाड (३) पृ. १४३ आचि १२९] 
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प्रकरि आठव े

 

अहमदशहाची कारकीदभ – १७५२ पयंतच्या घडामोडी 
 

§ १ : बादशहा अहमदशहा–त्याची वयक्तीरेखा 
 

महमदशहािा एकुलता एक मुलगा अहमदशहा हा, १८ एचप्रल १७४८ रोजी वयाच्या २२ व्या वषी 
चदल्लीच्या हसहासनावर बसला हे खरे, पि या वळेेपयंत त्याच्या चशक्षिाकडे पूिकपिे दुलकक्ष झालेले होते, 
त्याच्या संशयी व कंजूष बापाने त्याला चदल्लीच्या वाड्यातील बाजूच्या एका कोपऱ्यात चनबधंात ठेवले होते. 
त्या एकीकडच्या भागात लाज वाटावी इतक्या कंजूषपिे, हात आखडून त्यािे संगोपन केले असल्याने, या 
शहाजाद्यािे व्यस्क्तमत्व खुरटलेले-अचवकचसत असेि राचहले होते. तरुि अहमदाला कोित्याही प्रकारिे 
युद्ध वा कारभार चवषयक-चशक्षि चमळाले नव्हते. त्याच्या पूवीच्या शहाजाद्याना, शाहीवारस म्हिून 
अनुभवासाठी, स्वतःिा असा सैन्यचवभाग देत व त्यािे प्रमुख म्हिन त्यानाि नेमीत. पि अशा प्रकारिी 
कोितीही नेमिूक अहमदशहाला कधीही चदलेली नव्हती. इतकेि नव्हे तर, सवकसामान्य सुखसोयीत 
रहाण्याइतका पुरेसा तनखाही त्याला देण्यात आला नव्हता. त्याकाळी शहाजाद्याला योग्य असे मानले 
जािारे पोलो, प्राण्याचं्या झुजंी आचि चशकार अशा खेळात भाग घेण्यास वा ते पाहून त्यािंा आस्वाद घेण्यास 
त्याला परवानगी चमळाली नव्हती. पचरिामतः त्याच्या नैसर्तगक मंदबुद्धीिी चशक्षिामुळे सुधारिा झाली 
असती तीही झाली नाही. एक सुस्वभावी पि मंद बुद्धीिा (imbecile), स्वतःिे असे काहीही व्यस्क्तमत्व 
चवकचसत न झालेला आचि सदैव इतराचं्याि विकस्वाखाली रहािारा असा एक तरुि, इतकाि त्यािा 
चवकास झाला. त्याच्या प्रारंभीच्या जीवनात त्याला चशक्षि असे काही चमळालेि नाही, इतकेि नव्हे तर 
त्याला जे काही वळि लावण्यात आले तेही शक्यचततके जास्तीत जास्त वाईट असेि होते.... ‘‘त्याच्या 
बाळपिापासून ते, तो २१ वषांिा होईतो (म्हिजे तो हसहासनावर आरूढ होईतोपयंत) जनानखान्यातील 
चस्त्रयामंध्येि, दुलक चक्षत अवस्थेत आचि दाचरद्रयात त्यािे संगोपन झाले असून चशवाय त्याला बापािा 
धाकदपटशाही वारंवार सहन करावा लागे...’’ हसहासनावर आरूढ होण्यािेवळेी, अशा प्रकारे, तो युद्ध 
आचि कारभार, या दोन्हीही बाबतीत सारखाि अनचभज्ञ राचहला असल्यामुळे या अपक्व तरुिावर, त्याला 
चमळालेल्या चनरंकुश सते्तिा, स्वाभाचवकि दुष्ट्पचरिाम झाला. िैन व सुखाला लालिावलेल्या हीन 
व्यक्तींनी त्याला तात्काळ वढेले, मोह पाडिारे सवक प्रकार त्याच्यासमोर ठेवले आचि अशा पचरस्स्थती 
आपले राज्य व आपली प्रजा याचं्यासंबधंीच्या आपल्या कतकव्याकडे दुलकक्ष करून, भोवतालच्या मोहजालात 
तो सहजि गुरफटून गेला. त्याच्या अंगी काही सुप्त शक्ती, काही कतकबगारी असलीि तर ती, त्याच्यावर 
आता पडलेल्या जबाबदारीच्या वळेी बाहेर येिे अवश्य होते. पि तो मोहजालात सापडल्यावर, ती उघड 
होण्याऐवजी, त्याच्या स्वभावातील दुगुकिमात्र जास्तीत जास्त चवकृत स्वरूपात लोकासमोर उघडे पडले. 
त्याने, बादशहा म्हिून असलेली आपली कतकव्ये पूिकपिे, आपल्या जनानखान्यावरील प्रमुख अचधकारी, 
जाचवदखान, याच्याकडे व्यवहारतः सुपूदक केली आचि बादशहाकडे येिारे सवक प्रश्न आचि सवक अजकदार, 
याबाबत चनिकय करण्यािे काम उघडपिेि त्या खोजाकडे सोपचवले. अशा प्रकारे या जबाबदाऱ्याबंाबत 
स्वतःवर काहीही बंधन न राखता वा आपले लक्ष वधूेन घेईल अशी काहीही बाब आपल्याकडे न राखता 
त्याने स्वतःला चवषयासवतीत झोकून चदले. जाचवदखानानेही, आपल्यापरीने या दुदेवी, दुःखी तरुिाला 
दारू चपण्यास उते्तजन देऊन, त्यािा जनानखाना चस्त्रयानी भरून टाकला. पि या िाचरत्र्यहीन चस्त्रयाबंरोबर 
चततकेि िाचरत्र्यहीन पुरुषही तेथे जमले. त्यािें एकि काम म्हिजे या तरुि बादशहाच्या चवकारािंा व 
त्याच्या लहरी व आवडी यािंा अनुनय करिे व त्याना उते्तजन देिे एवढेि होते. ‘‘क्रमाक्रमाने बादशहािे 
मन अशा हलकट लोकाचं्या सहवासाकडेि वळू लागले आचि साम्राज्याला आपल्या बादशहािी लाज 
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वाटावी अशी वाईट कृत्ये तो करू लागला.’’ [त.-इ.-अ.; १३ब-१४अ, २१अ, २५अ; चसयार (३) २७; या सदंभात मेजर पोचलअर 
(Polier) याने १७७७ मध्ये चदल्ली येथून चलचहले आहे ते असे :......हसहासनावर बसल्यावर अहमद...... ‘‘आपला सवक काळ दारू, भागं, िरस 
आचि अन्य मादक पेये याचं्या सेवनात घालव ू लागला आचि आपल्या आईिा चप्रयकर, (Gallant) असलेल्या एका खोजावरि, आपल्या सवक 
कामािंी वासलात लाविे त्याने सोपवनू टाकले. [As.... Annual Register for 1,800 Misc. Tr. P 40... स. १८०० सालाच्या वार्तषक नोंद-
पुस्तकानुसार..... .चकरकोळ भाषातंरे प.ृ ४०.]] 

 
ही नैचतक अधोगती वाढत्या प्रमािात आचि झपाट्याने िालूि राचहली आचि त्याच्या कारकीदीच्या 

दुसऱ्याि वषाच्या अखेरी आपल्याला चदसून येते की...... ‘‘सवकि कारभार अचतशय दुबकल होऊन, फारि 
खालच्या पातळीवर घसरला होता, साम्राज्याच्या आधारस्तंभाना रोज हादरे बसत होते,..... साम्राज्यािी 
सवकसाधारि अवस्था, लष्ट्कर व खचजना, या तीनहीबाबत... म्हिजेि साम्राज्याच्या मुख्य तीन पायाभतू 
बाबीबद्दल, बादशहाने कधीही िौकशी केली नाही..... राज्यकारभारािा संपूिक ताबाि जाचवदखानाने 
बळकावला असून, तो आपल्या नैसर्तगक (दुबळ्या!), कायकक्षमतेनुसार कारभार िालव ू लागला आचि 
बादशहाला मात्र आर्श्ासनपूवकक सागंत होता की, सगळे काही चनयमानुसारि केले जात आहे. यामुळे ज्या 
काही थोड्याशा गोष्टीकडे बादशहा पूवी लक्ष देत असे त्याकडेही लक्ष देण्यािे त्याने बदं केले. ऐषआरामात 
तो आता इतका गढून गेला की, त्यासाठी सबधं एक कोसभर भागािे, (िार िौरस मलैािंा भाग) चस्त्रयािंा 
राखीव चवभाग म्हिून रूपातंर करण्यात येऊन सवक पुरुषानंा त्यात येण्यास मज्जाव करण्यात आला. या 
राखीव चवभागातील लताकंुजातून, पुष्ट्पवाचटकातून वा राखीव बागातून चस्त्रयाचं्या सहवासात क्रीडा 
करण्यात, मनोरंजन करण्यात बादशहा आठवडा आठवडाभर, कधी कधी मचहनाभरही आपला वळे घालव ू
लागला.’’ 

 
अशा प्रकारच्या वैषचयक अचतरेकातून येिाऱ्या थकव्याच्या व कंटाळ्याच्या काळात, आपल्या 

सम्राटपदाच्या डौलात, पोरकट कृती व खेळ करून तो चवचवधता व रुचिपालट शोधू लागला, यािी मजेदार 
उदाहरिेही वािायला चमळतात— उदाहरिाथक १७५३ च्या फेिुवारी मध्ये एके चदवशी त्याने आपला मुलगा 
महमदशहा या छोट्या बालकाला, फुललेल्या नार्तससस फुलाच्या ताटव्याकडे आपल्याबरोबर नेले. 
(Narsisus–वसंत र्तूत फुलिाऱ्या फलािंी एक जात.) सूयोदयािे वळेी बादशहा प्रजेला दशकन देऊन 
मुजरे स्वीकारी त्या सज्जा–चखडकीच्या खालील मदैानात असलेल्या या ताटव्याजवळ बाल शहाजाद्याला 
नेल्यावर, त्या भागात येण्यास परवानगी असलेल्या अमीर-उमराव, दरबारी याचं्या सवक छोट्या मुलानंा, 
त्याने बोलावनू घेतले, आचि त्यानंा या बाल शहाजाद्याला ‘नजरािे’ (Nazars) द्यावयाला लावनू त्याच्या 
मागोमाग लवाजम्याच्या थाटात रागेंने जाण्यास लावले! नंतर या बालकाला त्याने स्वतः बरोबर, आपली 
जन्मदात्री माता आचि मचलका-इ-झमानी (भा. टीप : ही उमराव घराण्यात जन्मलेली अहमदशहािी 
सावत्र आई... पहा § २ पचर. १) या दोन्ही माताचं्या सज्जाकडे नेले आचि पूवीिे बादशहा येऊन आपल्या 
माताना जसा बाहेरच्या बाजूने ‘सलाम’ करीत तसा, त्याला, या बेगमाना बाहेरच्याि बाजूने औपिाचरक 
पद्धतीने ‘सलाम’ करण्यास लावले. या शहाजाद्यासाठी मुद्दाम नव्यानेि तयार केलेला, एक छोटा तंबूही, 
यावळेी जवळि होता. बेगमाना सलाम केल्यावर शहाजाद्याला त्याने या तंबूत नेऊन, शाही बैठकीवर 
लोडाशी बसचवले. शहाजादा बैठकीवर चवराजमान झाल्यावर अमीर-उमरावाचं्या मुलानंा, त्याचं्या सभोवार 
उभे रहाण्यास त्याने पाठचवले आचि बालकाचं्या या दरबारास भेट देण्यासाठी तो स्वतः गेला. तेव्हा छोट्या 
शहाजाद्याच्या खोजानंी, बादशहा येत असता त्यािे स्वागत केले आचि आपल्या ‘धन्याच्या वतीने’ त्याला 
आहेर चदले! अशा खेळाचं्या प्रकारानंतर, यापुढील त्याच्या काही इतर कृती व घटना, याबद्दल आपिाला 
आियक वाटण्यािे कारि नाही. नोव्हेंबर १७५३ मध्ये या शहाजाद्यािी (यावळेी त्यािे वय केवळ ३ वषांिे 
होते). पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या सुभ्यािा गव्हनकर... सुभेदार.... म्हिून त्याने नेमिूक केली आचि हेही 
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त्याला योग्यि वाटले! याि वृत्तीला अनुरूप अशाि या पुढच्याही काही घटना होत्या. या नेमिकुीबरोबरि 
दुसऱ्या एका, एक वषाच्या बालकािी त्याने या बाल सुभेदारािा ‘डेप्युटी–सुभेदार’ (दुययम-सुभेदाराच्या 
गैरहजेरीत त्यािे काम करिारा) म्हिन नेमिूक केली. या नेमिूका झाल्या तेव्हा चनयुक्त गव्हनकर, 
शहाजादा, चदवाि-इ-खासकडे ‘तुरुतुरु’ गेला आचि तेथे त्याने भर दरबारात बादशहाला आभारदशकक 
कुर्तनसात केला. यािवळेी दुसरीकडे, सोनेरी, भरजरी कापडािा बनचवलेला, छोट्या बाळािा पोषाख या 
गव्हनकराच्या ‘डेप्युटी’ बाळासाठी, लाहोरला पाठचवण्यात आला. दुसरी एक कथाही अशा प्रकारिीि आहे. 
काश्मीरिा सुभा हा आिखी एक, पंजाब इतका महत्त्वािा सुभा. चशवाय, यावळेी या सुभ्यावर अब्दालीिा 
सेनापती जहान्खान (Jahan Khan) यािी स्वारी होण्यािी भीती होती. अशा वळेी, अशा सुभ्यािा गव्हनकर, 
हे प्रमुख पद, दुसऱ्या एका अचधकि लहान अशा, तालसचयदशहा या बाल राजपुत्राला (... एक वषािे 
बालक!) बहाल करण्यात आले! अथाति या नामधारी, गैरहजर सुभेदारािे काम नायबकडेि जािार 
असताना, नायब नाचझम (Nazib) म्हिूनही त्याने एका पंधरा वष ेवयाच्याि मुलािी नेमिूक केली! (हा 
आिखी एक, दरबारातील लाडका मुलगा होता). अहमदशहािा कारभार हा असा होता! त्याच्या 
दरबारातील वृत्त चनवदेकाला (Analist. lit. वार्तषक वृत्तान्त लेखक) मोठ्या संयमाने चलचहतानाही म्हिाव े
लागले की, ‘अशा प्रकारच्या कृती, बादशहाजवळ व्यवहार िातुयािा अभाव असल्यािेि दाखचवतात.’ [त-
इ-अ. ४६ ब, ८५ ब, ८६ अ.]. 

 
क्वचित प्रसंगी, उदाहरिाथक पुढे सफ्दरजंगाच्या बंडाच्यावळेी घडले त्याप्रमािे, रागािा झटका 

येऊन त्याच्या बोलण्यात आदेश आचि भावनोत्कटता यािंा अचवष्ट्कार चदसे पि यािंाही शवेट केवळ 
शब्दाति होई. लष्ट्करी बािा आचि लष्ट्करािे नेतृत्व करण्यािी क्षमता, इतकेि नव्हे तर व्यक्तीगत धैयक 
यािंा अहमदशहापाशी संपूिक अभाव होता. आपल्या शाही चकल्ल्यामधील सुरचक्षतता आचि जगापासून एका 
बाजूला असलेला चनवास यातून बाहेर पडून, आपल्या सैन्याच्या अग्रभागी उभे राहण्यासाठी, त्यािे मन 
वळचविे शक्य नसे.... त्यािे जीचवत व हसहासन यानाही धोका उत्पन्न झाला व उठाव करिाऱ्या 
बंडखोरामध्ये घबराट व गोंधळ चनमाि करण्यासाठी व स्वतःच्या पुरस्कत्यांना धीर देऊन उते्तचजत 
करण्यासाठी, त्याने बाहेर पडून आघाडीला उभे रहाण्यािी आवश्यकता असली तरीही बाहेर येण्यास त्यािे 
मन वळचविे शक्य होत नसे. काहीही हक्क वा अचधकार नसलेल्या लोकानंी, अनेक सुभे बळकाचवलेले असून 
या उपटसुंभाकडून चदल्लीकडे काहीही वसुल येत नव्हता. यामुळे शाही वाड्यातले नोकरिाकर आचि 
सैचनक यािें दीघक काळातले पगार द्यावयािे बाकी राचहले असून त्यािंी उपासमार होत होती. अशा 
पचरस्स्थतीत शाही सैन्य त्याच्या वाड्याच्या सज्जाखाली जमले व आरडा ओरडा करीत त्याला आग्रह करू 
लागले की त्याने बाहेर येऊन, गमावलेले सुभे परत आपल्या अंमलाखाली आिण्यासाठी त्याना मोचहमेवर 
न्याव ेआचि महसुलािा ओघ पुन्हा चदल्लीकडे सुरू करावा.–असे केले तरि त्या सवािा थकलेला पगार 
देिे शक्य होिार होते- पि या आग्रहालाही तो प्रचतसाद देत नव्हता. त्यािा तळ चसकंदराबाद येथे 
असताना [ही घटना २६ मे १७५४ िी. सफ्दरजंगािे बंड सपंले व तो आपल्या औंधच्या सुभ्याकडे गेला- (१७ नोव्हेंबर १७५३). नंतर लवकरि 
बादशहाच्याि पक्षातील एक प्रमुख-बक्षी इमाद-याने, बादशहा व वजीर याचं्याचवरुद्ध कारवाया िालचवल्या. तेव्हा वजीर इस्न्तझाम व बादशहा 
याचं्या ज्या हालिाली झाल्या त्यात बादशहा चसकंद्राबादेला आला असून तेथे छाविी ठोकून राचहला होता. यावेळी मराठे व इमाद यािंा तह होऊन 
पुढे मल्हारराव बादशहािे छाविीपासून २४ मैलावंर आल्यािी बातमी आली. येथे चनर्तदष्ट केलेली बादशहाच्या पलायनािी घटना यावेळिी होय. 
(पहा : प्र. XI§२० XII§१०§११).] त्यावर मराठ्यािंा हल्ला होण्यािी चिन्हे चदसू लागली. यावळेी मराठ्यानंी चनमाि 
केलेल्या सामर्थ्याच्या केवळ देखाव्यामुळेही, अचतशय घाबरून जाऊन, आपल्या कुटंुबातील चस्त्रया मागे 
राचहल्यास त्या मराठ्याचं्या बंचदवासात सापडण्यािी व त्यािंी बेअिुही केली जाण्यािी शक्यता 
असतानाही, त्याना तसेि मागे सोडून, त्याने तेथून रातोरात पळ काढला. [ही घटना २६ मे १७५४ िी. सफ्दरजंगािे 
बंड सपंले व तो आपल्या औंधच्या सुभ्याकडे गेला- (१७ नोव्हेंबर १७५३). नंतर लवकरि बादशहाच्याि पक्षातील एक प्रमुख-बक्षी इमाद-याने, 
बादशहा व वजीर याचं्याचवरुद्ध कारवाया िालचवल्या. तेव्हा वजीर इस्न्तझाम व बादशहा याचं्या ज्या हालिाली झाल्या त्यात बादशहा 
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चसकंद्राबादेला आला असून तेथे छाविी ठोकून राचहला होता. यावेळी मराठे व इमाद यािंा तह होऊन पुढे मल्हारराव बादशहािे छाविीपासून २४ 
मैलावंर आल्यािी बातमी आली. येथे चनर्तदष्ट केलेली बादशहाच्या पलायनािी घटना यावेळिी होय. (पहा : प्र. XI§२० XII§१०§११).] या 
घटनेमुळे हहदुस्थानच्या इचतहासात त्याच्या नावाला काळोखी लागलेली आहे ती कायमिीि होय. [त. -
इ- अ.- ६६ ब, १७७ अ.] 

 
आपल्या कारकीदीच्या अखेरच्या दोन-तीन वषात मात्र राज्याच्या कारभाराकडे त्याने जातीने लक्ष 

चदले. रोज सकाळी याकचरता, खाण्यासाठी वा चपण्यासाठीही वळे न घालचवता तो, पुरे सहा तास देत असे. 
यावळेी राच्याच्या िारी चदशानंी आलेल्या वाता व अहवाल तो वािी, सुभेदाराकडून आलेल्या खचलत्याना 
उत्तरे चलही, चनरचनराळ्या तक्रार अजी ऐके, सैचनकािंी हजेरी पत्रके तपासी आचि महसूल वा 
कारभारचवषयक प्रश्नाबाबत आपले सचवस्तर हुकूम चलही. या हुकूमातून तो, सबंंचधत प्रश्नासंबधंीच्या 
कागदपत्रातील मजकुरािा स्पष्ट गोषवारा चलहून, त्याबाबत चनिकयही सचवस्तर व स्पष्ट नमूद करी. पि 
त्याच्याजवळ अनुभवजन्य व्यवहारज्ञान, कारभार यंत्रिेला सतत िालना देण्यािे सामथक आचि चिकाटीने 
प्रयत्न करण्यािी क्षमता ही मात्र नव्हती. यामुळे त्यािा हा उत्साह व त्याने खिक केलेली शक्ती यातून 
काहीही फलचनष्ट्पत्ती वा यश त्याला लाभले नाही. २५ वषािा हा हट्टी तरुि बादशहा या काळात कोिािाही 
सल्ला ऐकत नसे आचि काही चविारचवचनमय न करता एखाद्या अचनयचंत्रत हुकूमशहासारखे; हुकूम सोडीत 
असे पि ते अंमलात मात्र कधीही येत नसत. आपल्या बंचदस्त जागेत बसून, अशा प्रकारे चकतीही नेटाने 
त्याने काम केले तरी त्यातू साम्राज्याच्या प्रत्यक्ष कारभारात थोडी फारही सुधारिा झाली नाही. अशा 
कामािी, ठरचवलेली सहा तासािंी वळे संपल्यावर मात्र, तो पुढील १८ तास, सवक लोकाचं्या दृष्टीपथातून 
बाजूला चनघून जाई व या काळात त्याच्या जनानखान्यातील आचि एका बाजूला असलेल्या बागामंधील 
चस्त्रया त्याच्या व्यस्क्तत्वािा पूिक ताबा घेत. अशा प्रकारे दररोज या काळात ‘शाही-स्थान व व्यक्ती’ 
जिूकाय तात्पुरती सुप्तावस्थेति जाई. अशा या चनत्याच्या बादशाहीच्या सुप्तावस्थेत त्याच्या सवोच्च 
प्रधानािे-त्याच्या वजीरािेही काही म्हििे ऐकून घेण्यास तो नकार देई. या काळात भेट द्यावी अशी 
तातडीिी चवनंती आली तरी त्रासून, रागाने तो म्हिे... ‘‘मी स्वतः जातीने रोज दुपारपयंत कारभारचवषयक 
कामाला वाहून घेतो, चशवाय ठराचवक चनचमत्ताचं्या प्रसगंी दरबारही भरचवतो, असे असूनही मी माझे मन, 
माझ्या शक्ती पुन्हा उते्तचजत करण्यात गंुतलो असताना, तुम्ही मला त्रास देण्यास आला आहात. काही 
चवशषे कामासाठी मी स्वतः बोलाचवल्याचशवाय, ठरचवलेल्या सकाळच्या सहा तासानंंतर व दरबाराच्या 
चदवसावं्यचतचरक्त, कोिीही उमरावाने मला भेटण्यास येऊ नये.’’ [जदुनाथ सरकार म्हितात : त.-ई.-अ.-१०१ब, ११५ 
अच्या लेखकािी या बाबतिी चवधाने मला काही समजू शकत नाहीत. तो लेखक म्हितो :..... ‘‘बादशहाच्या तारुण्यामुळे त्यािा स्वभाव, त्यािी 
वृत्ती जरी मौजमजा यािंी आवड असिारी असली तरी त्याच्याजवळ पचरपक्व बुद्धी आचि कोित्याही प्रश्नाला तात्काळ उत्तर देण्यािी तयारी 
आहे.’’...... हकवा, हाि लेखक आिखी म्हितो...... ‘‘बादशहापेक्षा कोिीही मनुष्ट्य अचधक चवद्वान नव्हता.’’...... (बादशहाने एक पत्र 
स्वतःच्या हस्ताक्षरात, तुकीभाषेत चलचहले आहे ही वास्तव घटना हे या चवद्वत्तेसबंंधीच्या चवधानाला, स्पष्टीकरिाथक उदाहरि म्हिून चदले आहे!) 
त.-इ.-अ.-१०३ अ,१०४ब,...... अशी ही, सर जदुनाथ नाना न पटिारी चवधाने त्यात आहेत. सर जदुनाथ पुढे म्हितात...... काहीही प्रत्यक्ष 
कृचत स्वतः करिे, सबंंध येिाऱ्या व्यक्तींच्या स्वभावािी पारख करून आपल्या योजनाचं्या कायकवाहीसाठी योग्य व्यक्तींिी चनवड करिे, अशासाठी 
लागिाऱ्या गुिािंा त्याच्याजवळ पूिक अभाव होता. त.-इ.-अ. च्या लेखकाच्या चनदेशाप्रमािे त्याच्याजवळ खरोखरि बुचद्धसामर्थ्यक असलेि तर 
त्याच्या या वैगुण्यामुळे ते चनष्ट्प्रभ झाले असाव.े] 

 
§ २ : राजमाता उधमबाई (Queen Mother-Udham Bai) 

 
राजमाता उधमबाई ही प्रथम एक सवकमान्य व्यावसाचयक नतककी होती. (Public Dancing Girl) 

अचमरखानािी मुलगी खचदजाखानम चहने प्रथम चतला महमदशहाच्या नजरेला आिले. त्यावळेी चतने 
बादशहाला इतके भारावनू टाकले की, त्याने चतला आपल्या बेगमेच्या पदावर िढचवले. मुसलमानी 
चरयासतीत अनेक राण्यानंी, हसहासनाच्या पाठीमागे बुरख्यात राहून, सते्तिा प्रभावी वापर करण्यात 
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वैचशष्ट्ट्य दाखचवले आहे. अशा बुरख्यातील सत्ताधारी व्यक्तींिे कायक करता येण्याच्या दृष्टीने उधमबाईिा 
हीन कुळातला जन्म आचि आधीिा हीन व्यवसाय हकवा शाही जनानखान्यातील चतिे नंतरिे जीवन, 
यापकैी कशानेि चतिी तयारी झालेली नव्हती. अखेरपयंत ती प्रथम होती तशीि चढल्या वतकनािी एक 
कुलंटा स्त्री अशीि राचहली. (Vulgar woman of loose character) चतच्या मुलाला बादशाही हसहासनावर 
बसचवण्यात आले या त्याच्या पदोन्नत्तीिा चतने उपयोग करून घेतला तो दरबारातील आपले महत्त्व अचधक 
प्रभावी करण्यात आचि अधाशीपिे आपल्या पदरी पैसा घट्ट बाधूंन ठेवण्यात. बादशहाबरोबरच्या चतच्या 
वैवाचहक जीवनातील उत्तर काळात, चतच्या वतकनामुळे चतच्यावर बादशहािी खप्पा मजी झाली होती, 
इतकेि नव्हे, चतिा छळही झाला होता. या एकूि काळात बादशहाच्या मजीसाठी, चतच्या प्रचतस्पधी 
म्हिजे, उच्च कुलोत्पन्न दोन बेगमा, मचलक-इ-झमानी आचि साचहबा-महल या होत्या. या दोन्ही बेगमानंा 
चदल्लीतील सवकि समाज मोठा मान देत असे. अहमदशहा गादीवर बसल्यावर उधमबाईच्या हाती सत्ता 
आली तेव्हा चतने, या दोन्ही पूवीच्या प्रचतस्पध्यांिा चतरस्कार व उपहास करून, त्यािंा उपमदक करून आचि 
त्याना दाचरद्र्यात जीवन कंठायला लावनू, सूड उगचवला. चतच्या अशा या स्वभावातील दोषािंी काहीशी 
भरपाई करिारे दोन गुिही चतच्या अंगी होते,... एक, चतिे आपल्या मुलावरील अचतशय उत्कट, आंधळे, 
रासवट पे्रम (Animal affection) आचि दुसरा, चतच्याकडून अव्याहत केला जािारा भरपूर व चनस्वाथी 
दानधमक. यावळेी पूवीच्या बादशहािें पुतिे आचि नातवडें असे आप्त, चदल्लीच्या शाहीवाड्यात, दाचरद्र्यात व 
दुलक चक्षत अवस्थेत चखतपत पडले होते. असे आप्त आचि वाड्याबाहेरील अनेक गोरगरीब लोक, याना मात्र 
चतच्या परोपकारी वृत्तीमुळे जीवनातील सुखसोयी व सभ्यतेच्या मयादा राखता येतील असे व्यवस्स्थत 
जीवन उपभोगावयास लाभले. (त.-इ.-अ.-१६). 

 
आपल्या हाताखाली काम करण्यास कतकबगार मािसािंी चनवड करून, त्याचं्यामाफक त 

राज्यकारभार करण्यािा सूज्ञपिा चतच्याजवळ नव्हता, पि राज्यािा कारभार स्वतः िालवनू नूरजहानशी 
स्पधा करावी असे मात्र चतला वाटे. ‘‘–साम्राज्यािे श्रेष्ठ अचधकारी रोज चतच्या महालाच्या देवडीवर 
(Porch-Deorhi) येऊन बसत. नंतर पडद्यामागे बसून ती त्याचं्याशी चविारचवचनमय करी. (हा 
चविारचवचनमय खोजािें माफक त िालत असे). राज्याच्या कारभारासंबधंी जे काही अजक, चवनंत्या, प्रकरिे 
(Petitions, Mutalibs) आचि बंद खचलते जनानखान्यात पाठचवले जात ते सवक चतला वािून दाखचवले 
जात आचि या सवावर ती आपले चनिकय देई. चतिे हे हुकूम ‘अंचतम’ होत असेि मानले जात.’’ या चतच्या 
कारभारािा पचरिाम काय झाला असेल व यािी कल्पना त्यावळेच्या दरबारातील एका इचतहास लेखकाने 
देवावर हवाला टाकून काढलेल्या दु:खोद्गारावरून समजून येते. तो म्हितो..... ‘‘अरे अल्ला! इतक्या मूखक 
बाईकडून हहदुस्थानिा कारभार िालचवला जावा ना?’’ कारभारािी अशी अवस्था झाली असली 
तरीदेखील जनतेच्या भावना अचतशय दुखावल्या गेल्या आचि शाही प्रचतष्ठा जास्तीत जास्त अधोगतील 
गेली, ती उधमबाईने जाचवदखानाशी केलेल्या जवळीकीने. कोिाही पुरुषाने, शाही जनानखान्यात रात्री 
राहू नये असा दीघककाळ अंमलात असलेला चनयम होता पि तो डावलून शाही जनानखान्यात, रात्री 
घालचवण्यापयंतही जाचवदखानािी मजल गेली तेव्हा मात्र जनतेच्या भावना कमालीच्या दुखावल्या गेल्या 
आचि शाही प्रचतष्ठा अचतशयि खालावली. लोकापवादाच्या या चवषयािी इतकी अपचकती झाली होती की, 
अखेर व बादशाही रक्षकानंी एक उपहासगभक नाट्यही एकदा उभे केलेल्या रक्षकािंा पगार वषापेक्षाही 
जास्त काळ चदलेला नसल्याने त्यािंी उपासमार होत होती. बादशहा वा त्यािे ‘चनयतं्रक अचधकारी’ 
याचं्याकडून या संरक्षक पथकाचं्या प्रश्नािे चनरसन होत नव्हते, आचि त्यानंा पगार चमळत नव्हता अशा 
स्स्थतीत हे नाट्य उभे करण्यात आले होते. त्यानी एक तरुि गाढव व एक गाढवीि, राजवाड्याच्या 
दरवाजाजवळ बाधूंन ठेवली. पुढे उमराव व अचधकारी जेव्हा दरबाराला हजर रहाण्यासाठी आले तेव्हा हे 
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रक्षक मोठ्या बेदरकारपिे त्याना म्हिाले.... ‘‘प्रथम याना मुजरा करा..... (गाढवाकडे बोट दाखवनू) ते 
पुढे म्हित हे नबाब बहादूर आचि त्या (मादीकडे दाखवीत) हजरत कुदचसया (Hazrat Qudsia)– 
राजमाता– होत.’’ [त.-इ.-अ.-४५ब व शाचकर, ३४-३५. याबाबत गं्रथलेखक म्हितात.... या कथेिा लेखक (भा.त.-इ.-अ.-िा) उदार 
अंत:करिािा, बादशाही हसहासनािा, वंशपरंपरागत नोकर असून ही कथा चनवेदन केल्यावर, आपल्या हृदयास झालेल्या वेदनामुंळे खरोखरि 
ओरडला असेल..... ‘‘हे थोर परमेर्श्रा!...... आपल्या सम्राटाबद्दलिी सवक भीती, सभ्यता यािंा आदर व चविार, ही या लोकानंी गमावली 
आहेत!’’] 

 
आपला दीघक काळ न चदलेला पगार चमळण्यासाठी सैचनक जेव्हा रोज बंडे करू लागले तेव्हा 

राजवाड्यातील थाळ्या-तबके चवकून सरकारला २ लाख रुपयेही उभे करता आले नाहीत. अशा 
पचरस्स्थतीतही २१ जानेवारी १७५४ हा आपला वाढचदवस साजरा करण्यासाठी २ कोट रुपये खिक 
करण्यािा गुन्हेगारी-मूखकपिा उधमबाईने केला. (त.-इ.-अ. १०८). 

 
उधमबाईिा मुलगा हसहासनावर आल्यावर चतला, बाइ-चजउ-साचहबा (Bai-Jiu- Sahiba), नबाब 

कुदचसया (N. Qudsia), साचहबा-उझ्-झमानी (S.-Uz-Zamami) साचहब-चजउ-साचहबा (Sahib-Jiu-
Sahiba), हजरत (Hazrat) आचि चकब्ल-इ-अलम (Qibla-I-Alam), असे एक पाठोपाठ एक, चकताब 
देण्यात आले चशवाय पाि लाख घोडदळािी मनसबदारी (औपिाचरक व दशकनी दजा) चतला बहाल 
करण्यात येऊन खुद्द बादशहाच्या वाढचदवसापेक्षाही अचधक मोठ्या थाटामाटात आचि अचधक सढळ हाताने 
उधळपट्टी करून चतिा वाढ चदवस साजरा केला जाऊ लागला. चतिा भाऊ मान-खान (Man-Khan) या 
वळेेपूवी गल्ली बोळातून वावरिारा एक उडािटप्पू असून, कधीमधी तो, गािाऱ्या मुलींच्या मागे उभे राहून 
नाच्यािे काम करिाऱ्या पुरुष-नतककािा चतरस्करिीय व्यवसायही करी. अशा या चतच्या भावालाही सहा-
हजारी मनसबदारी देऊन मुतकद्-उद्-दौल-बहादुर (Mutaqad-Ud-Daulah-Bahadur) असा चकताब 
देण्यात आला. [त.-इ-अ.-१६ अ, १७ अ; िारगुल. ४०० अ.]. 

 
§ ३ : खोजा जाणवदखान याच्याकडे सवभ सत्ता येते 

 
अहमदशहाच्या आधीच्या कारकीदीत, जाचवदखान, जनानखान्यातील नोकरावरील सहाययक 

चनयतं्रक (Asstt. Controller) आचि बेगमाचं्या इस्टेटींिा (भा. जचमनजुमला-मालमत्ता इ.) व्यवस्थापकही 
होता. उधमबाईच्या नवऱ्याच्या चनधनापूवीही त्याने चतच्या शरीरावर आचि मनावर पूिक पगडा बसचवला 
होता. आता चतिा मुलगा हसहासनारूढ झाल्यावर तर, जाचवदिी प्रगती व पदोन्नती झपाट्याने आचि 
मयादेपलीकडे होऊन, तो तर हहदुस्थानिा ‘मझचरनि’ बनला. नव्या बादशहाने त्याला लगेि ‘सहा हजारी 
मनसबदार’ या पदावर िढचवले. जाचवदच्या या पदोन्नतीमुळे, त्याच्यावरील अचधकाऱ्याच्या म्हिजे 
जनानखान्यावरील मुख्य चनयंत्रक–नाचझर–याच्या, संदभात िमत्काचरक स्स्थती चनमाि होिार होती. 
रोझ–अफझनू–खान (Roz-Afzun-Khan) हा यावळेी नाचझर असून तो तर औरंगजेबाच्या 
काळापासूनिा, आता चशल्लक असलेला असा जुना अचधकारी होता. आता तो खूपि वृद्ध झाला असून, 
अशक्तपिा व संधीवात यामुळे त्याला िालताही येत नव्हते. तथाचप यावळेी त्याला बाजूला सारिेही प्रशस्त 
नव्हते. अशावळेी, चनमाि होत असलेली िमत्काचरक स्स्थती टाळण्यासाठी रोझ अफझुनलाही तीि मनसब 
देण्यात आली. पुढे लवकरि जाचवदला, चपढीजात उमरावाचं्याही वर, चप्रस्व्ह कौस्न्सलिा-‘चदवाि-इ-
खास’, या बादशहाच्या सवोच्च सल्लागार मंडळािा-‘अधीक्षक’ (Superintendent) या पदावर नेमण्यात 
आले, (१९ जून १७४८). कोिालाही बादशहािी भेट घेता येिे संपूिकपिे या अधीक्षकाच्या हाती असे. अशा 
या अचधकारपदामुळे, बादशहाला सल्ला देिाऱ्या चवर्श्ासू सल्लागारािें, बादशहापाशी येिेि रोखून, आपली 
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सत्ता कायम करिे त्याला आता शक्य झाले. अशा अनेक उच्च पदािंा त्याच्यावर वषाव िालूि राचहला, 
आचि यातून माचहती व हेरखाते (Intelligence Dept.), शाही हत्ती-दल, चनरचनराळ्या नेमिुका करिारे व 
पैसा मंजूर करिारे खाते (अझक-इ-मुकरकर-Arz-i-Mukarrar), बेगमाचं्या इस्टेस्टींिे चनयंत्रक खाते आचि 
बादशहाच्या ‘खाजगी कडील’ पैशािे चनयंत्रि खाते, अशा अनेक खात्यािंी मुख्याचधकारपदे त्याच्याकडे 
सोपचवण्यात आली. [त-इ-अ.-१४ ब, डी. सी.– चदल्ली क्रॉचनकल, शाकीर ६३].  

 
जनानखान्यात सतत बादशहाच्या साचन्नध्यात असल्यामुळे, जाचवदखानाने त्या भोळसर 

बादशहाच्या मनावर छाप पाडून, आपले शहािपि, कारभारचवषयक ज्ञान आचि बादशहावरील चनष्ठा इ. 
आपल्या गुिाबद्दल (!) त्याच्यावर छाप बसचवली. बादशहा जसजसा व्यसनात आचि आळसात खोलवर 
रूतू लागला तसतशी सवक सत्ता या खोजाच्या हातात गेली. काही काळानंतर तर बादशहा स्वतः 
जनानखान्याति गंुतून राहू लागला आचि त्याने उघडपिेि शाही कारभारािे सवक प्रश्न चनिकयासाठी 
जाचवदखानाकडे सोपचवले. आता त्याला ‘सप्त हजारी मनसब’ बहाल करण्यात येऊन ‘नबाब बहादूर’ हा 
चकताबही देण्यात आला. यािबरोबर शक्य तेवढी सवोच्च सन्मान चिन्हे म्हिजे मचह-ओ-मराचतब (Mahi-
O- Maratib) हे पदक, चनशाि (Standard), झेंडा (Banner), नगारा-पडघम-दंुदुभी (Kettle Drums) 
असा वाद्यवृदं आचि झालर-गोंडे इत्यादींनी सजचवलेली पालखी, अशा मान चिन्हािंा अचधकारही त्याला 
देण्यात आला.... ‘‘यापूवी कोिाही खोजाला इतक्या उच्च पदावर, मानमरातबावर िढचवलेले नव्हते आचि 
कोित्याही सरदार-उमरावाला नबाब (दरबारामध्ये) हा चकताब चदलेला नव्हता.’’ यासंदभात चदल्लीमधील 
एका इचतहासकाराने, मोठ्या दुःचखत अंतःकरिाने, ठपका चदला आहे ते साहचजकि होय. तो म्हितो..... 
‘‘तैमुरच्या वळेेपासून ते आजपयंत, कोिाही खोजाने राज्यकारभारात अशी सत्ता वापरली नव्हती. आता ती 
हा खोजा वापरीत असल्याने कारभार अस्स्थर व चखळचखळा झाला आहे. चपचढजात उमरावानंा आपले 
अजक-चवनंत्या या गुलामामाफक त सादर करव्या लागत असल्यामुळे आचि कारभाराबाबत कोित्याही प्रश्नािा 
चविार व चनिकय होण्यापूवी त्याला दरबारी चरवाजानुसार मान-मरातब द्यावा लागत असल्यामुळे त्यानंा 
आपली मानखंडना झाल्यािेही वाटते.’’ [िा. गुल. ३९९ ब. त-इ-अ-१५ अ, १४ ब, २५ अ.]. 

 
जाचवदखानािे वय यावळेी पन्नास वष े असले तरी तो पूिक चनरक्षरि राचहला होता; यापूवी 

कारभारचवषयक कोित्याही पदावर त्याने काम केलेले नव्हते वा आपल्या उभ्या आयुष्ट्यात एखादी लढाईही 
पाचहली नव्हती. तरीही आता तो युद्ध आचि शातंता, महसूल आचि कारभार अशा के्षत्रातील सवक प्रश्नाबंाबत 
सवोच्च अचधकारी या नात्याने चनिकय देऊ लागला. [या सदंभात त.-इ.-अ.-च्या लेखकाने उद्गार काढले आहेत की...... ‘‘अरे 
देवा! ज्या चठकािी बादशहाने स्वतः युदे्ध केली, वचजरानंी रातं्रचदवस साम्राज्याच्या कारभाराकडे लक्ष चदले, त्या चठकािी आता हा खोजा एकमेव 
राज्यकता बनला असून, तो स्वतः तर, सवक बाबीत अज्ञानी आहे, त्याने आपल्या उभ्या आयुष्ट्यात लढाई पाचहलीही नाही, नव्हे चतिा आवाजही कधी 
आपल्या कानानी ऐकला नाही. असा हा खोजा आता एकमेव राज्यकता बनला आहे.’’ (२८ब).] 

 
हहदुस्थानातील मुसलमान चरयासतीच्या दीघककालीन इचतहासात हबशी आचि तुकी गुलामानंी 

अत्युच्च अशी लष्ट्करी आचि कारभारचवषयक क्षमता व कौशल्यही दाखचवले होते पि जाचवद मात्र अशाचं्या 
जातीिा नव्हता. बादशहाच्या व्यसनासक्तीला मदत करून उते्तजन द्यावयािे, त्याच्या आईिी खुषमस्करी 
करून मजी साभंाळावयािी व आपि सवांत जास्त प्रभाव संपादन करावयािा आचि त्याच्या जोरावर 
स्वतःिी तंुबडी भरावयािी इतकीि त्यािी हीन महत्त्वाकाकं्षा होती. त्याने स्वतःसाठी जास्तीत जास्त 
फायद्याच्या जहाचगरी मंजूर करून घेतल्या. बादशहािी ‘खाजगी’ आचि ‘सैन्य’ याचं्या खिासाठी 
वापरावयािा वसूलही त्याने स्वतःसाठी बळकावला. अजकदारानंा काही चमळवावयािे असले की, 
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बादशहाच्या कानाला लागून, त्याच्याकडून ते करवनू घेण्यासाठी हे अजकदार त्याच्या पदरात लाखो रुपये 
टाकीत. 

 
एका खोजाला एका गुलामाला आपिास दरबारी मान द्यावा लागिार, या कल्पनेने सम्राज्याच्या 

उमरावािंी मने बंड करून उठत. मंत्री बादशहाकडे त्यािंी कारभारचवषयक दरबारी कामे घेऊन आले की, 
बादशहा जाचवदकडे चनदेश करून त्यानंा सागें की, ‘त्याच्याकडून तुमच्या कामाबाबत हुकूम घ्या.’ अशा 
रीतीने कारभाराबाबत, जाचवदकडून चनिकय घेण्यास साचंगतले की, या मंत्र्यानंा साहचजकि अपमानास्पद 
वाटे. आपि अमीर आचि तो तर एक गुलाम, यातील उमरावीवृत्तीला स्वाभाचवक असा चतरस्कार, त्याना, 
जाचवदबद्दल वाटे आचि ते त्याच्यापासून दुर, तुटक असेि रहात. या त्याचं्या दे्वषाला व चतरस्काराला, 
जाचवदही प्रत्युत्तर देई. ते त्यािंी उपेक्षा करून, त्यािंा उपहास वा चतरस्कार करून, मध्यमदजाच्या 
उमरावानंा आपल्या भोवती जमवनू आचि आपल्या आधीन असलेल्या हलकट व्यक्तीनाही मानमरातबाला 
िढवनू व त्यान अचधकारपदे देऊन! यािा पचरिाम झाला तो, तरुि व अननुभवी बादशहा आचि त्याच्या 
सलतनतिे चपढीजात आधारस्तंभ याचं्या दरम्यान संपूिक फारकत चनमाि होण्यात. [त.-इ-अ.-२० ब, १५ 
ब]. 

 
§ ४ : नवया सरकारी अणधकाऱ्याांच्या नेमिुका 

 
नवा बादशहा हसहासनावर बसल्यावर चनरचनराळ्या अचधकारपदािंी वाटिी नव्याने झाली. आधीि 

चरकामे झालेले वजीरपद सफ्दरजंगाला बहाल करण्यात आले (भा. पहा प्र. ५-१४). आधीिा बादशहा 
महमदशहा मृत झाला त्यावळेी शहाजादा अहमद यािी छाविी पाचनपत येथे होती. शहाजाद्याबरोबरिी 
संरक्षक व इतमामी पथके यावळेी सफ्दरजंगाच्या अचधपत्याखाली होती. महमदशहाच्या मृत्यूिी वाता 
शहाजाद्याला चमळाली तेव्हा सफ्दरजंगाने, मानािे पोषाख आचि चनशािे यातून सोनेरी जरािे कापड 
काढून, त्यातून एक ‘सोनेरी शाही-छत्री’ तयार केली. ती शहाजाद्याच्या मस्तकावर धरून तो मोठ्याने 
म्हिाला..... ‘‘बादशहा झाल्याबद्दल, शहेनशहािें (Your Majesty) मी अचभनंदन करीत आहे’’.... याला 
अहमदशहाने प्रचतसाद चदला की,... ‘‘तुला वजीरपद चमळत असल्याबद्दल मीही तुझे अचभनंदन करतो.’’ 
पि सफ्दरला वजीरपद देण्यात, चनजाम-उल-्मुल्क असफ्दजािी भीती होती म्हिून सफ्दरजंगािी ही 
नेमिूक यावळेी गुप्त ठेवण्यात आली. सफ्दरजंगाला, वजीरीिी ‘वसे्त्र’ व मानमरातब इत्यादी बहाल करिे, 
असे अचधकारग्रहिािे संस्कार मात्र यावळेी केले नाहीत. पुढे लवकरि बऱ्हािपूर येथे चनजाम मरि पावला 
(२१ मे). ही बातमी चदल्लीला पोहोिल्यावर मात्र (१९ जून) वजीरपदािी वसे्त्र व अचधकार ही सफ्दरला 
औपिाचरकपिे व समारंभपूवकक बहाल करण्यात आली. यानुसार वजीराच्या किेरीत, वचजराच्या गादीवर 
बसून, उघडपिे वजीर म्हिनू, कारभार चवषयक कागदपत्रावर त्याने सया केल्या त्या प्रथम २० जूनला. 
तोफखान्यावरील चनयतं्रकािे, चमर अचतष हे अचधकारपद (Superintendentship of Artillary) यावळेेपयंत 
सफ्दरजंगाकडेि होते, ते लवकरि (६ जुलै) त्यािा मुलगा जलालुचद्दन हैदर याला देण्यात आले... 
असफजाच्या मृत्यूमुळे साम्राज्यािे सवोच्च ‘बक्षीपद’ (Chief Paymastership) चमरबक्षीपद) चरकामे झाले 
होते ते आता सययद (Sayyid) सलाबतखान झुस्ल्फकारजंग (Zulfiqar Jung) याला देण्यात आले. (२९ 
जून). सययद सलाबतला पूवी सादातखान (Sadat) नावाने ओळखीत. पूवी एका सादातखानािी मुलगी 
गौहर-उन्-चनसा चहिा चववाह फरुखचसयार बादशहा बरोबर [मु.-उत्-त. (M. U.) (२) ५२४-५२६ : फरुखचसयार आचि 
गौहर-उन्-चनसा यािंी माचलका-उझ्-झमानी नावािी मुलगी होती, ती महमदशहािी प्रमख बेगम-पट्टरािी-होय (भा. पहा-२ पचर.१). याि बरोबर 
झुलच्फकार जंग, याच्या स्वतःच्या मुलीिा चववाह यािं बादशहाबरोबर झाला होता. चहिे नाव ‘साचहबा महल’ असे होते. (भा. पहा §२ पचर. १) 
यातून साचहबा महलला बेगम साचहबा नावािी मुलगीही होती. सरहहदच्या मोचहमेच्यावेळी (भा. पहा प्र. ५§१३§१६) झुलच्फकार जंग हा 
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साम्राज्यािा ‘िौथा’ (िौर्थ्या क्रमािा) बक्षी या पदावर असून या मोचहमेत तो शहाजादा अहमद यािा ‘पालक’, या अचधकार पदावर होता. आपि 
हसहासनावर आल्यावर अहमदने त्याला ‘‘पचहला-बक्षी’’ या वरच्या पदावर नेमले. अहमदशहा, त्याला ‘नाना बाबा’ म्हिजे आईकडून आजोबा, या 
नावाने सबंोचधत असे, यािे कारिही होते. माचलका-उझ्-झमानी चहला स्वतःला मूल नव्हते आचि चतने अहमदाला स्वतःच्या मुलाप्रमािे वाढचवले 
होते. झुलच्फकार जंग व अहमदशहा यािंी अशा प्रकारिी जवळीक होती. बादशहािी जवळीक असलेल्या या झुलच्फकारबद्दल जाचवदखानाला 
मत्सर वाटू लागला. यामुळे अखेरी बादशहा या झुलच्फकार चवरुद्ध जाईल अशी कारवाई त्याने केली.] झाला होता आचि तोि सादात 
बादशहािा ‘चमर आचतष’ होता. आता प्रमुख बक्षीपद देण्यात आलेला सादातखान (सचयद सलाबत) हा 
फरुखचसयार बादशहाच्या या सासऱ्यािा मुलगा, म्हिजे बादशहािा मेहुिा होता. बापावरूनि यालाही 
प्रथम सादातखान म्हिून ओळखले जाई. साम्राज्यािा ‘‘पचहला बक्षी’’ या पदाला ‘‘अचमर-उल-उमरा’’ हा 
चकताबही होता, तोही त्याला चमळाला. दुसऱ्या अनुक्रमािे बक्षीपद माजी वजीर, प.ै कमु्रचद्दन यािा मुलगा 
म्हिजेि माजी चनजामािा वडील मुलगा गाचजउचद्दन यािा मेहुिा (बायकोिा भाऊ), इस्न्तझाम-उद-
दौला, खान-इ-खानान याला देण्यात आले. शाही जचमनींिी चदवािी [‘चदवािी’-‘चदवाि’..... चदवाि हे मुघल 
साम्राज्यातील अचधकारपद म्हिजे प्रमुख महसूल अचधकाऱ्यािे पद होय. मध्यवती सरकाराप्रमािेि, प्रत्येक सुभ्याच्या शासन यंत्रिेत व जहाचगरी 
इ. चठकािीही असे पद असे. चदवािाने सवक वसूल करावयािा, यासाठी लागिारा खिक व आपला ठराचवक वाटा ठेऊन घेऊन राचहलेला सवक, 
बादशहाच्या वा सुभ्याच्या खचजन्यात भरावयािा असे. सुभ्यातही, सुभेदाराखालोखाल महत्त्वािा अचधकारी, चदवािि असे. यािे महत्त्व ईस्ट 
इंचडया कंपनीच्या उदाहरिावरून स्पष्ट होते. लोभी ईस्ट इंचडया कंपनीने बंगालिी सवक सत्ता हाती आली असताही सुभेदारी ऐवजी ‘चदवािी’ 
आपल्याकडे ठेवली व कारभार नबाबाकडेि ठेवला पि त्याला ठराचवक व तुटपुंजी रकम देण्यािे ठरचवले. (क्लाइव्ह-चदवािीिी सनद-१७६४). 
कंपनीने पैशावरील सत्तेिा गैरवापर केल्याने, पैशाअभावी नबाबािा कारभार मोडकळीस आला, प्रजेला हालअपेष्टा, अन्याय भोगाव ेलागून चतिी 
फार चपळविूक झाली...... कंपनीने व चतच्या नोकरानंी अफाट पैसा चमळचवला.......‘चदवािीिे’ स्थान हे असेही वापरले जाई.] इशाकखान 
नज्मुद्दौला याला आचि ‘सदर पद’ अब्दुल्लाखान याला देण्यात आले. सादुचद्दनखान मात्र आपल्या खान-इ-
सामान (Lord High Steward) या पदावर पुढेही राहीला. 

 
महत्त्वाच्या सुभ्यापैकी लाहोरिा सुभा हा, महमदशहाच्या कारकीदीच्या अखेरीच्या चदवसाति, 

चदवगंत वजीरािा दुसरा मुलगा मुइन्-उल-्मुल्क याला सुभेदार म्हिून, देण्यात आला होता. (भा. पहा प्र. 
५§१६ शवेटिा पचर.). अलाहाबाद आचि आग्रा हे सुभे प्रथम सलाबत खानाला चदले होते आचि अजमीर 
सुभा, औंधला जोडून तो एकत्र मोठा भाग, सुभेदार म्हिून सफ्दरजंगाच्या ताब्यात होता. पि संरक्षिाच्या 
दृष्टीने, अजमीर भाग, आग्रा सुभेदाराच्या ताब्यात ठेविे, आचि चततक्याि स्वाभाचवकपिे अलाहाबाद हा 
औंध सुभ्याला जोडून ठेविे अवश्य आहे, हे लवकरि लक्षात आले. यामुळे, या दोन सुभेदारामंध्ये संबंचधत 
प्रातंािंी अदलाबदल करण्यात आली. बंगाल तर अचलवदीखानाच्या सते्तखाली अनेक वष े प्रत्यक्षात 
स्वतंत्रि झालेला असल्यामुळे आता, शहािपिाने त्याच्या अचधकारात काहीही ढवळाढवळ करण्यात आली 
नाही. १७४१ मध्ये माळवा पेशव्याकडे सुपूदक करण्यात आला होता, त्यातही आता काही बदल करण्यात 
आला नाही पि मराठ्याचं्या हातातून गुजरात प्रातं मात्र परत चमळचवण्यासाठी शवेटिा प्रयत्न म्हिून एक 
साहसी योजना तयार करण्यात आली. यानुसार, यावळेी हयात असिाऱ्या राजपूत राजापंैकी सवांत शूर 
असलेल्या बख्तहसह राठोडला या प्रातंािा सुभेदार नेमण्यात आले, (२९ जून) (भा.पहा- प्र. ७§९), पि 
या प्रयत्नातून काहीही चनष्ट्पन्न झाले नाही. बख्तहसहािे गुप्तहेर या सुभ्याकडे आधीि गेले होते. त्यानी 
त्याला माचहती चदली की, त्या सुभ्यातील पचरस्स्थती आता हाताबाहेर गेलेली आहे. अशा पचरस्स्थतीत 
बख्तहसहाने या वाझंोट्या नामधारी सुभेदारीिा मान नाकारला. [चसयार (३) ३७, चमरात-इ-अहमदी (२) 
३७४-३७७]. 

 
या नेमिुका होत असताना ‘दख्खन’ च्या सुभेदारीवरील नेमिूक मात्र एक वषकपयंत स्थचगत ठेवली 

गेली. (भा. असफ् जाह चनजाम, २१ मे १७४८ ला मृत्य ूपावला होता.) चनजामाच्या मृत्यूच्यावळेी, त्यािा 
दुसरा मुलगा नाचसरजंग हा दख्खनमध्येि असून त्याच्या हाताखाली सैन्यही होते. बापाच्या मृत्यूमुळे 
मोकळे झालेले सुभेदारपद, आपल्या दख्खनमधील उपस्स्थतीिा फायदा घेऊन, त्याने आपल्या हाती 
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आधीि घेतलेले होते. त्यािा मोठा भाऊ गाजी-उद्-चदन हा मात्र, आधीिी आठ वषें चदल्लीति रहात असे. 
अखेरी चदल्लीच्या दरबाराने, चनजाम असफ्जाच्या मोकळ्या झालेल्या जागी, सुभेदार म्हिून, नाचसरजंगािी 
औपिाचरकपिे नेमिूक, एचप्रल १७४९ मध्ये केली व त्याला चनजाम-उद्-दौला हा चकताब चदला. 
[हचडकत-उल-्आलम (२) १९१]. 

 
§ ५ : बादशाही साम्राज्याचा कारभार कसा कोसळला 

 
महमदशहाच्या मृत्यूनंतर साम्राज्यािे भचवतव्य अचधकि चवषाद वाटण्यासारखे बनले. 

महमदशहािा नेहमीिा आळस आचि कारभाराकडील दुलकक्ष यामुळे सवकत्र लष्ट्करी दौबकल्य आचि आर्तथक 
चदवाळखोरी, अटळपिेि आलेली होती. सवांना विक वाटावा असा एकि धनी आचि कोिीही न्यायासाठी 
वा संरक्षिासाठी ज्याच्याकडे जाव े असा सवांना समान असा एकि शासनकता उरला नव्हता. यामुळे 
प्रत्येक उमराव, त्याला चजतके शक्य होईल चततके सरकारी महसुलातून स्वतः बळकाव ूलागला. प्रत्येक 
जमीनदार आपल्या जहाचगरीच्या पचरसरातील जचमनी लुबाडू लागला वा आपल्या अचधकारकके्षबाहेरील 
खेडी आचि रस्ते यावर जबरदस्तीने खंडिी बसव ू लागला. साम्राज्याच्या दचक्षि सरहद्दीवरील सुभे तर 
मराठ्यानंी आधीि आपल्या ताब्यात घेतले होते आचि आता १७४६ नंतर दरवषी, बंगाल-ओचरसात, ते 
करीत असलेल्या स्वाऱ्यामुळे, त्या प्रातंातून येिारा वसूलही तुटला (भा. पहा प्र. ४). पचरिामतः शाही 
खचजना चरता पडला आचि यातून चनमाि झालेले अचतशय भयाि दाचरद्र्य आचि हाल अपेष्टा यामुळे 
बादशहा आचि त्यािे कुटंुबीय यानंा सवक प्रजेच्या दृचष्टकोनानुसार, घोर मानखंडना सहन करावी लागली. 

 
चनमाि झालेली दुस्स्थती, एका दुष्टिक्राच्या फेऱ्यात सापडून तशीि िालू राचहली. आतापयंत 

सुभ्यातून येिाऱ्या वसुलातून शाही दरबार आचि त्यािी सैन्ये याचं्या खिािी तरतूद होत असे. आता 
कें द्रसत्ता ‘पक्षघात’ झाल्याप्रमािे चवकलागं झाली असल्यामुळे, वसूल देिारे हे सुभे स्वतंत्र तरी झाले वा 
शत्रूंनी तरी हजकले आचि कें द्राकडे चनयचमत येत असलेला वसूल बंद पडला. सैचनकािंा पगार देिे वा 
एखाद्या मोचहमेसाठी अवश्य असिारी सामुग्री व दारुगोळा यािंा पुन्हा पुरवठा करून, चतिी जुळवाजुळव 
करिे अशक्य झाले. यामुळे बंड करून स्वतंत्र होिाऱ्या गव्हनकरापैकी वा जचमनी व खंड बळकाविाऱ्यापैंकी 
एकालाही वठिीवर आिून पुन्हा ताब्यात आििे व राचहलेला महसूल द्यावयास लाविे यासाठी काहीही 
प्रयत्न करिे शक्य नव्हते. काळ जाईल तसतशी, दरबारािी चदवाळखोरी जास्त जास्ति तीव्र होत गेली. 
यानंतर दरबारातील बचलष्ठ मंत्री आचि आवडत्या बेगमा याचं्या दरम्यान िुरस व धडपड सुरू झाली. ती, 
स्वतःसाठी अचतशय सुपीक व कारभार िालवायला सोप्या अशा जहाचगरी चमळचवण्यासाठी, उत्तम वसूल 
देिारी, बाजार पेठेिी शहरे चमळचवण्यासाठी आचि त्याि सारख्या, भरपूर वसूल चमळवनू देिाऱ्या कराच्या-
उत्पन्नाच्या बाबी चमळचवण्यासाठी. १७ व्या शतकात सुरत या बादशहाच्या बंदरातील आयात-चनयात करािे 
नाके व त्यातून चमळिारा कर, ही तर भरपूर पसा देिारी, सुप्रचसद्ध दुभती गायि होती. हे नाके 
साम्राज्याच्या हातातून जाऊन आता बराि काळ लोटला होता. तथाचप राजधानी जवळच्या धान्याच्या 
बाजारपेठा अद्यापही खात्रीिे व मोठे उत्पन्न चमळवनू देत होत्या. यमुना नदीिे कालवहेी त्याचं्यावरील 
अधीक्षकाला (Superintendent) वषाकाठी, २५ लाखािंा चनव्वळ फायदा चमळवनू देत. [कालव्यापासून 
चमळिाऱ्या या उत्पन्नािा उपभोग, सफ्दरजंग घेत असे.... पहा : सन १८०० सालािे आचशया संबंचधिे 
वार्तषक नोंद– पुस्तक.... चवचवध पुस्स्तका, ३७, पोचलअरिे पत्र. Asiatic Annual Register for 1800. 
Misc. Tracts, ३7, Polier’s letter] 
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या काळात, उत्कृष्ट व अचतशय शातं रहािारी, अशी खेडी, शाहीजचमनी-खालसा-(Crown 
lands) म्हिून आचि बादशहासाठी वैयस्क्तक नेमिुकीिे वतन (सफक -इ-खास Estates of the Emperor’s 
Privy Purse) म्हिून राखून ठेवली जात. बादशहािे व त्याच्या कुटंुचबयािें जीवन आचि त्याचं्या नेहमीच्या 
खिािी. तरतुद ही तर सवक दृष्टीनी, वसुलीच्या या बाबीवरि अवलंबून असत. पि आता अहमद शहाच्या 
कारकीदीत प्रथम जाचवदखान व सफ्दरजंग आचि कारकीदीच्या शवेटच्या वषात, इमाद्-उल-्मुल्क, 
अशासारखे, सवक दृष्टीने बचलष्ठ सरदार, बादशहाच्या या वैयस्क्तक जहाचगरी-वतनी जचमनी यातून जमा 
केलेल्यी वसुलािी अफरातफर करू लागले. अशा अपहारातून जे काही राही ते, बादशहािे, केवळ 
कसेबसे भागण्याइतकेि असे. येवढ्यावरि न थाबंता हे उमराव, आपले गुमास्ते पाठवनू या राखीव शाही 
भागातील व्यापारी-शतेकरी, यािंी लूट करीत. पचरिामतः बादशहाच्या खिासाठी राखून ठेवलेला हा 
अखेरिा झराही बुजवला गेली आचि बादशहा, त्यािे कुटंुबीय, त्यािे व्यक्तीगत नोकर-िाकर आचि 
संरक्षक या सवांच्याि समोर उपासमार उभी राचहली. देशाबाबत या स्वतःच्या भचवष्ट्याबाबतही चविार न 
करता प्रत्येक उमराव, आपल्याला तात्काळ चमळेल, तेवढ्याि फायद्याला घट्ट चबलगून राहू लागला. 
चनरचनराळ्या प्रातंािें सुभेदार आपापल्या सुभ्याचं्या मयादेत, सवक सत्ताधारी राज्यकते बनले असून ते मात्र 
आता स्वतंत्रपिे आचि समृद्धीत राहू लागले. दरबारात राहून, तेथील कामे करावयासाठी नेमलेले हकवा 
काहीही नोकरी नसल्यामुळे राजधानीत रहािारे काही सरदार-उमराव होते. अशा सवांपैकी फक्त तीन 
वगळून, बाकी सगळ्यािें आपापल्या वतनामधून चनयचमत जमा होिारे उत्पन्न, आता बंद झोल होते. 
त्याचं्याजवळ असलेली चशल्लकही खिूकन गेली तेव्हा यापढेु आपल्या पदरिे सवक नोकर व सैचनक यानंा 
नोकरीतून काढून, ते आपले जीवन दाचरद्रयात कंठू लागले. यातून सुटलेले तीन भाग्यवान अपवाद म्हिजे 
जाचवदखान, सफ्दरजंग व झुलच्फकारजंग येवढेि उमराव होत. राजकीय के्षत्रात या चतघािंा वरिष्ट्मा 
असल्यामुळे, पुरले उत्पन्न आचि सैन्यािी बलाढ्य पथके या त्याचं्या गोष्टींना कधीि धोका पोहोिला नाही. 
यापकैी चतसरा-सलाबतखान झुलच्फकारजंग, यािा, १७५० मध्ये, त्याने हाती घेतलेल्या राजपुतान्यातील 
मोचहमेमध्ये पूिक नाश झाला होता. (भा. पहा प्र. ७ § १० §११). या सवांिा सवकसाधारि अथक असा की, 
बहुतेक उमरावानंी आपल्या सैचनकी पथकानंा रजा चदली असून जे काही थोडे सैचनक राजवाड्याच्या 
संरक्षिासाठी आचि राजधानीतील तोफखान्यावर काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले होते त्यािाही पगार 
देण्यािा इतका बाकी राचहला होता की तो देता येण्याबाबत चनराशाि वाटत होती. या पचरस्स्थतीिा एकूि 
पचरिाम झाला तो प्रत्यक्ष व्यवहारािे दृष्टीने साम्राज्याच्या सशस्त्र दलािें सामर्थ्यक नाहीसे होण्यात! [शाचकर ३५, 
त.-इ.-अ.-१४ब, २०ब, २१अ.] 

 
साम्राज्य सरकारच्या चदवाळखोरीमुळे सैचनकािें पगार देिे सरकारला अशक्य होऊन तो देिे 

बाकी राचहला ते प्रथम १४, नंतर १८ आचि अखेरी ३६ मचहन्यािंा. अशारीतीने उपासमार होऊ लागलेल्या 
सैचनकानंी बंडे केली. लष्ट्कराच्या बक्षींच्यावर (Pay-masters) त्यानंी हल्ल े केले; राजवाड्यातून व 
उमरावाचं्या वाड्यातून कोिाला बाहेर पडता येऊ नये वा कोिाला आतही जाता येऊ नये आचि आतील 
लोकािंी उपासमार व्हावी. म्हिून त्यानंी या वाड्याचं्या दरवाजािंी नाकेबंदी केली. अमीरखान मेला तेव्हा 
त्याच्या पथकािंा १४ मचहन्यािंा पगार द्यावयािा राचहला होता. त्यािा मृत्य ू झाल्या बरोबर त्याच्या 
पथकातले सैचनक त्याच्या वाड्याच्या दरवाजात जमले आचि त्याचं्या देिे असलेल्या बाक्या िुकत्या होईतो 
त्यानंी त्यािे दफन होऊ चदले नाही. या वा त्या प्रकारच्या सैचनकानंी, बहुतेक प्रत्येक मचहन्यात केलेल्या 
अशा प्रकारच्या बंडाच्या त्याि त्या प्रकारच्या कंटाळवाण्या हकीगतीनी अहमदशहाच्या कारकीदीिे विकन 
करिारा एक इचतहास भरलेला असून, त्यात या घटनािंा उद्वगेजनक तपशीलही विकन केलेला आहे. हा 
इचतहास चदल्लीच्या दरबारातील एका, एकचनष्ठ व्यक्तीने चलचहलेला असून अशीि हकीगत, थोडक्यात व 
मुदे्दसूद अशा चलचहलेल्या ‘‘चदल्लीिा वृत्तान्त’’ (Delhi Chronical) या मध्येही नमूद आहे. बाबराच्या 
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घराण्यािा एक चपढीजात, एकचनष्ठ सेवक ‘शाचकरखान’ हाही यावळेच्या शोिनीय स्स्थतीिे विकन करतो ते 
असे...... ‘‘अहमदशहा हसहासनारूढ झाल्यावर, काही काळाति पचरस्स्थती इतकी चवकोपाला गेली की, 
शाही कोठ्यातील सवक प्रकारच्या वस्तंूिी विकनासचहत यादी करण्यात येऊन या वस्तु दुकानदार व 
फेरीवाले यानंा चवकण्यात आल्या. या वस्तुत घराले, गाचलिे (Carpets) व सतरंज्या, स्वैपाकािी भाडंी 
आचि जेविाच्या थाळ्या, गं्रथ व वाद्यवृदंातील वादे्य (Band Instruments) व अन्य सवकि ‘कारखान्यातील’ 
(शाही खाजगीकडील वा कारभारातील चवचशष्ट खाती–Karkhane) अशा वस्तु होत्या. अशा चवक्रीतून उभा 
राचहलेला सवकि पैसा सैन्यािे पगार देण्याति खिक करण्यात आला. यातून लोकाकंडून अनुचित व विकन 
करताही येिार नाही इतकी टवाळकी व अपमान केला जाण्यास अचनबधं सधंी चनमाि झाली...... समृद्धी 
होती त्याचठकािी दुदकशा आली. मध्य आचशयातले (चवलायती.) [‘चवलायत’ हा ‘शब्द मूळिे’ चठकाि या अथाने वापरतात. 
एखाद्या चठकािी परकीय रहातात तेव्हा, या चठकािी, या परकीयािंी ‘चवलायत’ म्हिजे ते, मूळ जेथून येतात ते चठकाि, असा अधक असतो. येथे 
चदल्लीमध्ये यावेळी असलेले परके सैचनक असा अथ असून हे परकीय मूळिे मध्य आचशयातील होते. त्याना यावेळी ‘चवलायती’ म्हित-त्यािंी 
चवलायत म्हिजे मध्य आचशया. पुढे इगं्रजानंाही आपि चवलायती लोक म्हिू लागलो. त्यािंी चवलायत म्हिजे इंग्लंड, पुढे इंग्लंडमधील वस्तू वा 
त्या लोकाचं्या पद्धती यानाही आपि ‘चवलायती’ म्हिू लागलो. आपले मूळ चठकाि सोडून दूरच्या भागात गेलेला मनुष्ट्य आपल्या मूळ चठकािाला 
आपली ‘चवलायत’ म्हितो. ही शब्दयोजना आता कमी होत आहे.] सैचनक आचि बादशहाच्या खाजगीकडील सैचनक यानंी, 
‘वजीर लोक’ (सामान्याथाने–मोठे अचधकारी), अमीरलोक, साहू लोक, व्यापारी आचि कारागीर, अशा 
अनेकािंी घरे व दुकाने, यामधील सवक प्रकारच्या वस्तू पळवनू नेल्या (आचि चवकल्या) आचि एक प्रकारे 
सरदार-उमराव इत्यादींिी बदनामी केली. आपल्या अंगावर होते तेवढेि कपडे वापरिे आचि मातीच्या 
थाळीतून खािे याचशवाय अचमरानंा गत्यंतर राचहले नाही…… या संदभात िौकशी करण्यािे हुकूम बादशहाने 
चदले, तेव्हा त्यातून आढळले की या सैचनकािंा पगार तीन वष ेदेण्यािा राचहला होता. अशा पचरस्स्थतीत, 
खचजन्यात एक कपर्तदक तरी चशल्लक रहाण्यािा काय संभव होता? एकंदरीत ही कारकीदक म्हिजे छोट्या 
छोट्या जमाती व टोळ्या याचं्या नायकािंा कारभार–या नायकािें राज्य–बनले.’’ (मुलक-उत्-तवाइफ्) 
– [शाचकर, ३४]. 

 
§ ६ : वजीर सफ्दरजांग, त्याचे प्रणतस्पधी आणि शतू्र 

 
अशा अवस्थेप्रत घसरलेल्या राज्याला पुन्हा सावरिे, ‘चबस्माकक ’ [चप्रन्स चबस्माकक  (१८१५–९८). जगातील 

अचतशय कतकबगार व राजकारिी पुरुषापंैकी हा एक होय. १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात याने आधुचनक बलाढ्य जमकन साम्राज्यािंी चनर्तमती, 
आपल्या कतकबगारीने घडवनू आचिली. त्या आधी तेथे अनेक लहान लहान स्वतंत्र जमकन राज्ये अस्स्तत्वात होती. तथाचप त्यामध्ये अचशयािे राज्य 
काहीसे मोठे व बराि काळ बलाढ्यही होते पि १९ व्या शतकाच्या पूवाधात त्यािीही चपछेहाट झाली होती. या अनेक जमकन राज्यामंधून बलाढ्य 
कें द्रसत्ता असलेले, एकसघं, ितैन्याने भारलेले साम्राज्य साकार करण्यािी कतकबगारी चबस्माकक िी. तो, जमकनीिा पोलादी िॅन्सेलर, जमकन 
साम्राज्यािा चनमाता, एका राजाला सम्राट बनचविारा, राजचनष्ठ, कतकबगार िॅन्सेलर होता. अशा या चबस्माकक िा जन्म, जोपासना, प्रारंभीिे जीवन, 
ही, अनेक शतके सामान्य शतेकरी असलेल्या घराण्यात होती. अशा व्यक्तीिी ही कतकबगारी असामान्य होय. पुढे पचहल्या जागचतक महायुद्धात या 
साम्राज्यािे चवघटन झाले हे वेगळे.] सारखी क्षमता व हुकुमशाहीिे अचधकार असलेल्या वजीरालाि शक्य झाले 
असते. पि सफ्दरजंगाजवळ दोन्हीपैकी काहीि नव्हते. खरे पहाता त्यािी पचरस्स्थती असामान्य 
अडििींिीि होती. तो तर मूळिा, एक परदेशात जन्मलेला साहसी मनुष्ट्य असून त्यािा िुलता म्हिजे, 
चदल्लीच्या नोकरीत दाखल होिारा, त्या कुटंुबातील पचहला पुरुष होय. त्याला आपल्या एका चपढीच्या 
काळात, चदल्लीतील अमीर-उमरावाशंी संबधं जोडिे आचि स्थाचनक प्रभाव चनमाि करिे शक्य झाले नाही. 
साम्राज्यातील जुन्या सरदार वगािे चपढीजात स्थान, औरंगजेब वा त्याहीपेक्षा पूवीपासूनिे असून, हा वगक 
सफ्दरजंगाला एक उपटसुंभ, दुसऱ्याच्या कामात ढवळाढवळ करिारा, असेि मानीत असे. साम्राज्यातील 
अचधकाराच्या जागा या वशं-परंपरागत मालमत्ताि असून, त्या, त्या जागावंरील व्यक्तींच्या वशंजास वा 
कुटंुचबयासि चमळावयाच्या, असे आता मानण्यात येऊ लागले होते. या जागाच्या संदभात गुिवत्ता, 
प्रचशक्षि वा धन्याने करावयािी चनवड यािंा काही संबधं असल्यािी जािीव आता राचहली नव्हती. अथाति 
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ही अवस्था म्हिजे राजकीय अवनतीिे अगदी अिूक व खात्रीलायक लक्षिि होते. माजी वजीर कमु्रचद्दनिा 
मुलगा, इस्न्तझाम-उद्-दौला, याला वाटत होते की, साम्राज्यािे वजीरपद, हा त्यािा वचडलोपार्तजत 
वारसा असून, सफ्दरजंगाने तो, त्याचं्यापासून लुबाडून घेतला आहे. इस्न्तझामच्या बचहिीिा चववाह, 
चनजाम असफ्जािा मोठा मुलगा गाचजउचद्दन याच्याशी झालेला होता (म्ह. कमु्रचद्दन व चनजाम असफ्जहा हे 
व्याही होत आचि गाचजउचदन हा इस्न्तझामिा मेहुिा होता.) आचि चशवाय या दोन उमरावािें पिजोबा हे 
तर सख्खे भाऊ होते. यामुळे साम्राज्यातील सत्ता व प्रचतष्ठा या संदभात, या दोन घराण्यातं अचतशय जवळिे 
व परस्परात गंुफलेले कौटंुचबक चहतसंबधं होते. याचशवाय चनजामाच्या मुलािे स्वतःिेही आिखी एक 
गाऱ्हािे होते. त्याच्या बापाकडे साम्राज्यािा ‘चमरबक्षी’, हे पदही असल्याने, (१७३९ ते त्याच्या मृत्यूपयंत–
१७४८). ते, जन्मचसद्ध हक्काने आपलेि आहे असे गाचजउचद्दनाला वाटत होते, पि चनजामाच्या मृत्यूनंतर या 
पदावर सलाबतजंग या सफ्दरच्या एका चमत्रािी नेमिूक झाली. अथाति ही घटना म्हिजे वारसा म्हिनू 
चमळिे अवश्य असा आपला हक्क, काढून घेतला गेला आहे असेि त्याला वाटत होते.  

 
या उभयपक्षातील वैयस्क्तक चहतसबंंधाबाबतच्या लढ्यात, जमातीबाबतच्या चवरोधािी आिखी भर 

पडून त्याचं्यातील चवतुष्ट चवकोपाला गेले. चनजाम, माजी वजीर कमु्रचद्दन आचि झकचरयाखीन (पंजाबिा 
माजी सुभेदार. भा. पहा प्र. ५ § ५) हे सवक मध्य आचशयातील (अहरार) तुकक  असून चशवाय वरिेवर 
झालेल्या आपापसातील चववाहसंबधंातून त्याचं्यामधील नात्यािा दुवा अचधक दृढ झाला होता. ते पगार वा 
वषासने देऊन आपल्या पदरी ठेवावयािे आचश्रत (Retainers), मध्य आचशयातून व हहदुस्थानात स्थायी 
झालेल्या तुकामधून घेत. याउलट सफ्दर हा स्वतः पर्तशयन असून त्याने, पूवी नाचदरशहाकडे सैचनक 
म्हिून असलेले आचि आता हहदुस्थानात आलेले इरािी (खरे वा तसे असल्यािे ढोंग करीत असलेले), 
असे फक्त पर्तशयन लोकि आपल्याभोवती जमा केले. 

 
या दोन पक्षातील शत्रुत्व, त्याचं्यामधील धार्तमक भेदामुळे आिखी जास्ति कडवट झाले. 

सफ्दरजंग चशया पंथी होता पर्तशयन लोकािंी सवकसाधारि बुचद्धमत्ता आचि वागिुकीच्या सभ्य व सुसंस्कृत 
रीतीभाती अचधक िागंल्या असल्या तरी हहदुस्थानातील मुसलमानामध्ये, या चशया पंचथयािंा गट फारि 
अल्पसंख्य होता. महसुलािी व्यवस्था, सचिवालयीन चिटिीसी काम आचि मुलकी शासन व्यवस्था, या 
कामात पर्तशयन सामान्यतः फार कुशल असले तरी किखर लढाऊ क्षमता आचि हाताखालच्या लोकावंर 
हुकूमत िालचवण्यािी, त्यािें चनयंत्रि करण्यािी आचि त्याचं्या कामात एकसूत्रता आिण्यािी हातोटी, 
यािंा त्याचं्याजवळ अभावि असे. या गुिाबाबत मात्र, तुकक  आचि ॲचबचसचनअन (हबशी) हेसुद्धा एक वगक या 
दृष्टीने अनेकवळेा श्रेष्ठ असत. 

 
चशया जमात संख्येने कमी होती म्हिून काही अंशी आचि चतच्या धार्तमक व सासं्कृचतक 

रीतीभातीमागील पे्ररिाशक्ती फक्त पर्तशयामध्येि होत्या म्हिून काही अंशी, हहदुस्थानातील या जमाती 
यामध्ये, आपला एक वगेळा वगकि बनचवण्यािी व स्वपंचथयाव्यचतचरक्त बाकीच्या. मुसलमान समाजापासून 
वगेळे रहाण्यािी वृत्ती वाढत होती. अशा प्रकारे त्याचं्यामध्ये, आपापसाति चववाह करण्यािी बंधने वा 
केवळ; आपल्या गटाति वशंवृद्धी राखण्यािी आवड आचि अनेकवळेी, सामाचजक संबधंही असेि 
आपापसात ठेवण्यािी रीत, प्रिचलत झाली होती. अशी आवड, अशी बंधने व अशी रीत यामुळे हे चशया 
पर्तशयन आपल्या पंथाच्या मयाचदति व फक्त पर्तशयन जमातीच्या वतुकळाति रहात आचि यामुळे त्यािें 
वगेळेपि अचधकि वाढे. अशा प्रकारच्या जमातीचनष्ठ (Racial) आचि सासं्कृचतक वेगळेपिाच्या भावनेमुळे, 
इस्लाम धर्तमयातंील अन्य जमाती आचि हहदुस्थानातील धमांतचरत मुसलमान, याना आपल्यामध्ये सामावनू 
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घेण्याच्या कामात चशया पंचथयाना अडथळे आले. या उलट ‘सुन्नी’ पंचथयानी अशा सवक लोकानंा 
आपल्यामध्ये सामावनू घेण्यासाठी, सगळीकडे अगदी स्थूल आचि तात्पुरत्या म्हिून योजलेल्या पद्धती वा 
प्रचक्रया वापरल्या. पचरिामतः हहदुस्थानात एकीकडे चवचशष्ट आचि स्थाचनक अशाि, चशया वसाहती 
(Specific & Local Shia Settlements) चनमाि होत राचहल्या तर दुसरीकडे मोठा व सतत वाढत 
असलेला असा सुन्नी मुसलमान समाज चनमाि झाला व हे दोन मुसलमान गट, त्याचं्यामधील, या मोठ्या 
फरकामुळे वगेवगेळेि राचहले. तुकी हे सुन्नी होते म्हिून हहदुस्थानातील मुसलमानामध्ये त्यािें चववाह आचि 
सामाचजक संपकक  व देवािघेवाि िालू राचहली व दोन्ही गट एकमेकात अचधक सुलभतेने चमसळले. 
दचक्षिेतील हबशी मुसलमानातही ते असेि चमसळले. यामुळे या सुन्नी गटाला, आपले स्थान बळकट 
करण्यासाठी, हहदुस्थानीय मुसलमानािंी आचि हबशी लोकािंी मदत चमळचवता आली. [या सदंभात गुलाम 
अलीने आिखी म्हटले आहे की, हहदुस्थानातील सवकि लहानमोठे मुसलमान ‘‘राजे’’ (Chiefs) हे सुन्नीि होते व आहेत असे हहदु राजाना आढळून 
आले असल्यामुळे, त्यानंीही तुरािी वा सुन्नी पक्षािीि बाजू घेतली (इमाद-६०).] हहदुस्थानातील सुन्नींच्या स्स्थतीशी तुलना 
करताना चशयाचं्या स्स्थतीत असा हा फरक असून, चशयािंी मूलभतू दुबकलता याति होती. तथाचप बादशहा 
आचि इतर उमराव यािंी पायमल्ली करून त्याना बाजूला साराव े व आपि एक प्रबळ वजीर बनून चदल्ली 
साम्राज्यावर राज्य कराव ेअशी सफ्दरजंगािी महत्त्वाकाकं्षा होती. पि चशया पंचथयािें मूलभतू दौबकल्यि या 
त्याच्या महत्त्वाकाकें्षच्या आड आले.  

 
हहदुस्थानातील मुसलमानात चशयािें प्रमाि मूलतःि कमी असले तरीही या लहानशा गटापकैी 

काही थोडेि, सफ्दरजंगाला आपल्या बाजूला चमळचवता आले. हहदुस्थानी चशयापकैी बहुतेक, उदासीन 
वृत्तीने त्याच्यापासून अलगि राचहले. पर्तशयन लोक, इतर जमातीपेक्षा, इतकेि नव्हे तर स्वपंचथयातील-
चशयापंथीयातील-पर्तशयन व्यचतचरक्त इतर जमातीपेक्षाही, आपि श्रेष्ठ आहोत असे मानीत व या सवक अन्य 
जमाती याबाबत, आपल्या श्रेष्ठत्वािी आचि यातून चनमाि झालेली इतराबावत तुच्छतेिी वृत्ती बाळगीत. या 
त्याचं्या वृत्तीपद्दल, हहदुस्थानातील बहुसंख्य चशयापंथीयही त्याचं्यावर रुष्ट होत. औरंगजेबाच्या अनेक 
दंतकथा (Anecdotes of Aurangzib) वरून चदसून येते की, हहदुस्थानातील पर्तशयन लोकानंा, त्याचं्या 
उपहासगभक बोलण्याबाबत आचि ममकभेदक चवनोदाबद्दल, आचशयातील अन्य भागात तर तोड नाही. 
हहदुस्थानातील लोकाचं्या रीचतभाती चवदुषकी धाटिीच्या, गावढंळ असून त्यािंी पर्तशयन भाषा व 
वाक्प्रिार, रानटी आहेत असे ते उपहासाने म्हित आचि त्यािंी टर उडवीत. या सवक कारिामुंळे 
हहदुस्थानातील मुसलमानापंकैी फारि थोडे सफ्दरजंगाच्या बाजूिे होते. 

 
§ ७ : सफ्दरजांगाचा पाडाव करणयासाठी दरबारातील कट 

 
सफ्दरजंगाला वजीर म्हिून नेमण्यात आले हे खरे पि त्यािे हे पद, सते्तिे स्थान बनण्याऐवजी, 

यावळेी एक दौबकल्यािे आचि धोक्यािे स्थान मात्र झाले असू हसहासनाच्या दशकनीसते्तमागे असलेली खरी 
सत्ता होती ती जाचवदखानंािी. या पचरस्स्थतीत, ‘वजीर’ म्हिजे साम्राज्यािा पचहल्या क्रमाकंािा सवकश्रेष्ठ 
सेवक, या भचूमकेतून, आपल्याकडे कायदेशीरपिे आलेला शासकीय-चनयंत्रि-अचधकार वापरण्यािा 
सफ्दरने काहीही प्रयत्न करिे म्हिजे जाचवदखानािे शत्रुत्व ओढवुन घेिेि होते. तथाचप त्याच्या सते्तला 
अचधक जवळिे व सतत भेडसाविारे संकट, माजी वजीर कमु्रचद्दन याच्या मुलाचं्याकडून असून ते त्यानंी 
नीटसे दडवनूही ठेवलेले नव्हते. या मुलािंी स्वतःिी साधनसामग्री, सफ्दरला वजीरपदावरून हुसकून 
देण्याच्या दृष्टीने, अपुरी होती. याचं्यापैकी इस्न्तझाम हा तर अद्याप दुसऱ्या क्रमाकाचं्या बक्षीपदावर असून 
पंजाबमध्ये सुभेदारीवर असलेला मुइनही (भा. पहा प्र. ५ § १६ व § १४, § १५) तेथील कामात पूिकपिे 
गंुतला होता. तेथे बाहेरून अब्दालीच्या स्वारीिी व आतून चशखाचं्या धोक्यािी भीती चनमाि झालेली होती. 
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तेव्हा या भावानंा आपले उचद्दष्ट साधण्याच्या कामी आशा होती ती फक्त त्याचं्या िुलत-िुलत घराण्यातील 
एक पुतण्या ‘नाचसरजंग’ या, चनजामाच्या मुलाकडूनि. [माजी वजीर कमु्रचद्दन आचि मुले मूइन व इस्न्तजाम यािें घरािे व 
चनजाम-उल-्मुल्क आसफजा व मुले गाचझउचद्दन-नाचसरजंग, हे घरािे-अशी दोन्ही घरािी मूलतः िुलत-िुलत घरािी या नात्यानंी जोडलेली 
असून चशवाय कमु्रचद्दनच्या एका मुलीिा चववाह गाचझउचदन या चनजामाच्या मुलाशी झाला असल्याने ही दोन्ही घरािी आिखी नव्यानेही एकत्र 
गुंफली गेली होती. या दोन्ही घराण्यािें, सफ्दरशी वैर व िुरस होती....... एकाकडून वजीरपद गेल्यामुळे व दुसऱ्याकडून चमरबक्षीपद गेल्यामुळे- 
(पहा प्र. ८§६ इ.)] 

 
अस्स्थरवृत्तीच्या, चनबुकद्ध बादशहािे मन, त्याने सफ्दरजंगािा चतटकारा करण्याइतके लवकरि 

वळचवण्यात आले. जाचवदखानाने बादशहाला चिथाविी देऊन, त्याच्याकडून नाचसरजंगाला एक गुप्त पत 
पाठचवले आचि बरोबर बलाढ्य सैन्य आिून, सफ्दरजंगाला त्याच्या पदावरून काढून लावण्यास या असे 
कळचवले. बादशहाच्या या लाडक्या खोजाला, स्वतःिे विकस्व प्रस्थाचपत करण्याच्या मागात अडथळा 
म्हिजे, कतकबगार, उत्साही व शूर वजीर हा एकटाि होय अशी भीतीही वाटत असल्याने, त्यानेही 
बादशहाच्या पत्रासारखाि आपला चनरोपही चनजामािा वारस नाचसरजंग याला पाठचवला पि 
नाचसरजंगाला दचक्षिेतून ताबडतोब चनघिे शक्य झाले नाही. साम्राज्याच्या वजीराबरोबर सामर्थ्यािी 
तोडीस तोड करावयािी, त्याच्याशी लढा द्यावयािा म्हिजे त्यासाठी तयारीला पैसा आचि कालावधी यािंी 
जरुरी लागिार होतीि. चशवाय या लढण्यासाठी उत्तरेत येण्यापूवी, त्याच्या स्वतःच्या दचक्षिेतील सहा 
सुभ्यािें, त्याच्या गैरहजेरीतील रक्षि व कारभार यािंी व्यवस्था करिे अवश्य असल्याने यासाठीही 
सचवस्तर योजना आखून काळजीपूवकक तरतूद करिे जरूर होते. याबाबत काळजी वाटावी असे योग्य 
कारिही त्यावळेी होते त्यािा पुतण्या चहदायत मुचहउचद्दन (Hedayet Muhiuddin-Muzaffar Jung-
मुजफ्फरजंग) याच्या मनात, असफजािा वारसा चमळचवण्याबद्दल सतत चविार व योजना घोळत 
असल्यािी त्याला जािीव होती. यासाठी सवक व्यवस्था करून, आपल्या सुभ्यातून बाहेर पडता येण्याला 
नाचसरजंगाला बरेि मचहने लागले, आचि २५ मे १७४९ ला तो, जेमतेम नमकदा नदीच्या दचक्षि काठावरील 
अकबरपुरापयंति पोहिला. येथे त्याला बादशहाकडून घाईघाईने आलेला एक नवाि खचलता चमळाला. 
यामधून, त्याला पूवी पाठचवलेले आमंत्रि रद्द करण्यात येऊन त्याने परत दख्खनमध्ये जाव े असे हुकूम 
देण्यात आले असून, याि खचलत्यात, त्याच्याकडील दख्खनच्या सवक सुभ्यावर त्याला सुभेदार नेमल्यािे 
औपिाचरक हुकूमही होते. बादशहाच्या धोरिात अशा प्रकारे जी एकाएकी उलटापालट झाली त्यािे आता 
स्पष्टीकरि करिे अवश्य आहे. [हडीकत-उल-्आलम (२) १९०]. 

 
सफ्दरजंगाने वजीरपद उघडपिे स्वीकारले होते ते २० जून १७४८ ला. यानंतर पािि मचहन्याचं्या 

आत त्याच्या शत्रूंनी त्याच्यावर पचहला आघात केला. २० नोव्हेंबरला, सावकजचनक प्राथकना संपल्यावर इदगा 
[सफ्दरजंगाचवरुद्ध केलेल्या या कटािे सपूंिक विकन, ‘ताचरख-इ-अ’ ‘अचल’ या हस्तचलचखतामध्ये आहे. (O.P.I. Ms.).] मदैानावरून तो 
परत येत होता. तेव्हा त्याच्या रहात्या वाड्यात आत जािाऱ्या रस्त्यावरील दरवाजा-इमारतीच्या 
घुमटाखालील, कमानींच्या रागेंच्या पचहल्या दरवाजापाशी, तो जवळजवळ पोहोिला असताना, तेथील 
अरंुद रस्त्यातील, सुटीच्या चदवशी जमिाऱ्या लोकाचं्या गदीमुळे, त्यािी िाल खंुटली. अशावळेी उजव्या 
बाजूच्या एका दुकानातून एकाएकी, हलक्या तोफेतून (Rahakala-रहकला) गोळा उडाला, त्यािवळेी 
एक अस्ग्नबाि (Rocket) आचि एक ‘कारंबाइन’ ही (घोडस्वाराच्या हातीतील, आखूड, हलकी-
यंत्रिचलत बंदूक-लाइटमशीनगन) उडाले आचि हे सवक स्फोट सफ्दरच्या लोकाचं्यी रागेंवर आदळले. 
[त्यािा हा राहता वाडा म्हिजे एकेकाळी शहाजादा दाराशुको रहात असे तो वाडा. हा वाडा शहराच्या 
चनगमबोध भागातील कालव्याजवळ होता. तसाि तो चदल्ली चकल्ल्याच्या आधुचनक, कलकत्ता दरवाज्याच्या 
उत्तरेला होता.] शस्त्रातून एकाएकी झालेल्या या वषावामुळे त्यािा घोडा आचि त्याच्या पुढेि िालिारे 
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दोनतीन घोडेस्वार यानंा प्रािाचंतक जखमा होऊन ते मारले गेले. तो स्वतःही खाली पडला पि त्याला 
काहीही दुखापत झाली नाही. यानंतर शोधाशोध होऊन त्यातून चदसून आले की, ही अस्ग्नवषकक शसे्त्र, त्या 
दुकानावर पुढे येत असलेल्या एका गच्चीवर, पडद्यामागे बसचवलेली असुन, ती, खालच्या रस्त्यावरून 
जािाऱ्या घोडेस्वाराच्या पातळीवर, नेम धरून, रोखून ठेवली होती. यातून झालेल्या अस्ग्नवषावाने बरोबर 
वधेही साधला पि त्यातून थोड्या इंिानीि वजीर, मात्र बिावला. हे काम कोिातरी तरबेज गोलंदाजािेि 
होते हे उघड आहे परंतु पूिक िौकशी अंतीदेखील या गोलंदाजाला मात्र शोधून काढता आले नाही. शसे्त्र 
रोखून ठेवलेल्या या खोलीत कोिीही असलेले न आढळता मागच्या बाजूने ती बंदही केली होती.... 
अथाति ती सोडून बाहेर पडल्यावरि, बाहेरून बंद केली गेली असली पाचहजे आचि हे घडले असिार 
तेही, शस्त्रातून गोळीबार केल्याबरोबर एका क्षिातंि, हे उघड आहे. या मारेकऱ्यािी योजना, इस्न्तझाम-
उद्-दौला (भा. पहा §४ कमु्रचद्दनिा मोठा मुलगा : २ रा बक्षी) यानेि केली असून या घटनेनंतर त्यानेि 
त्याला लपवनूही ठेवले असले पाचहजे असाि सवकसामान्याना चवर्श्ास वाटत होता. यानंतर सफ्दरजंगाने 
शहरािा तो भाग लुटण्यािे हुकूम चदले. अस्ग्नबािातून उडालेल्या चठिग्यामुंळे, त्या रक्तातील 
दुकानावरील धाब्यािी छपरे आधी जळालीि होती आचि आता कालव्याच्या पायऱ्यापासून ते वजीराच्या 
वाड्यापयंतिी सवकि घरे त्याने पाडून टाकली. या चनगमबोध भागातील नदी चकनाऱ्यावर फार पुरातन 
काळापासून हहदु साधु रहात असत, त्यानंा आता हाकलून देण्यात आले आचि त्या चठकािी वजीरािे लोक 
राहू लागले [त-इ-अ-१७ ब; बयान २४८; शाचकर ७१; मुझ. ९; चदल्ली वृत्तान्त (D. C.). पि चसयार, इमाद 
आचि िहा-गुल हे याबाबत मुग्ध आहेत.] 

 
आपल्याला ठार करण्यासाठी आिखीही प्रयत्न होतील या भीतीने वजीराने दरबारात हजर 

रहाण्यािे सोडून चदले आचि तो शहराबाहेर येऊन तंबूत राहू लागला. (२५ नोव्हेंबर) 
 
अशा प्रकारे बादशहा आचि वजीर याचं्या दरम्यान उघडपिेि बेबनाव चनमाि झाला. नाचसरजंगाने 

येऊन वजीराला हुसकून लावाव ेआचि दरबाराला त्याचं्या विकस्वातून सोडवाव ेअसे जे गुप्त पत्र, त्याला 
गेले होते ते या दुराव्याच्या काळातले. यानुसार नाचसरजंग चनघालाही होता पि आपि चदल्लीकडे जात 
आहोत ते फक्त आपल्या नव्या बादशहाला व्यस्क्तश: आदर दाखचवण्यासाठी, असे कारि मात्र उघडपिे 
सागंत तो चनघाला. त्यािंा भाऊ गाचझउद्दीनु हा चदल्लीमध्ये दरबारात होता, त्याला मात्र आपले खरे कारि 
त्याने चलचहले की, ‘साम्राज्यािा कारभार व्यवस्स्थत मागाला लावावा, उपटसुंभ सफ्दरजंगाला 
अचधकारपदावरून घालवाव ेआचि वजीरपद इस्न्तझाम-उद्-दौला याला द्याव ेहे त्यािे चदल्लीकडे येण्यास 
खरे हेतु आहेत.’ यािबरोबर सफ्दरजंगालाही एक पत्र चलहून त्यािीही मजी साभंाळण्यािा त्याने प्रयत्न 
केला. त्याला त्याने चलचहले...... ‘‘मला येथे (भा. दख्खनमध्ये) फक्त, मराठ्यानंा अद्दल घडवायिी असून 
त्यानंतर मी दरबाराकडे येईन. आपि माझ्याशी मतै्री ठेवनू दख्खनच्या सुभेदारीवर माझी नेमिूक चनचित 
करवनू द्यावी. या व्यचतचरक्त मला साम्राज्यािे प्रमुख बक्षीपद तेवढे पाचहजे आहे. ते तर माझ्या वचडलाना 
चदलेलेि असून, त्याचं्याकडेि होते. आता मात्र झुलच्फकारजंग याने मजकडून ते लबाडून घेतले आहे. 
आपि व मी चमळून एकचदलाने साम्राज्याच्या व्यवस्थेकडे वळू या. बाळाजीने अगदी ‘हहदुस्थानपयंतिे’ [१९ 
व्या शतकापयंत रूढाथाने ‘हहदुस्थान’ म्हिजे उत्तर हहदुस्थान–नमकदेच्या उत्तरेकडील भाग-असे सामान्यतः मानीत. येथे याहीपेक्षा चवशषेाथाने 
गंगायमुना यािें खोऱ्यापयंतिा भाग असावा. बाळाजीने तेथपयंतिा भाग आपल्या विकस्वाखाली या वेळेपावेतो बहुताशंी आिलाि होता.] आपले 
साम्राज्य बळकाचवले आहे. आपि जर त्याच्यावर चवसबंून रहाल तर आपली चनराशा होईल. तो मोठा 
दगाबाज असून, त्यािे लक्ष नेहमी पैशाकडेि असते, अन्य कशाकडेही नव्हे. चतकडे येण्यासाठी मला 
परवानगी आचि सुरचक्षततेिी खात्री आचि (चवर्श्ासाहक) चवसंबनू रहाता येईल अशी आर्श्ासने व शपथा 
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दरबाराकडून चमळवनू द्या म्हिजे आपि दोघे बाळाजीला शासन करण्यासाठी एकत्र येऊ. मी आपल्या 
आजे्ञबाहेर नाही. 

 
सफ्दरजंगाने, नाचसरजंगाकडून आलेले हे मूळ पत्रि, यावळेी चदल्ली येथे असलेला मराठ्यािंा 

वकील हहगिे याला दाखचवले. तेव्हा या मराठा वचकलाने, नाचसरजंगाने आपला वडील भाऊ गाचझउद्दीन 
याला पत्रातून जे चलचहले होते ते उघड करून नासीरिी दुटप्पी वागिूक सहज उघड केली आचि तुरािी 
पक्षाच्या अशातऱ्हेच्या दीघकसूत्री, सखोल व गुप्त कारस्थानाबाबत दक्ष रहाण्याबद्दल सफ्दरजंगाला पूवक 
सूिनाही चदली आचि साचंगतले की सफ्दरला आलेले हे पत्र म्हिजे पेशवा आचि सफ्दर याच्या दरम्यान 
दुरावा चनमाि करण्यािीि एक चनव्वळ क्लुप्ती असून त्यातून सफ्दर एकटा पडला की मग त्याला चिरडून 
टाकावयािे, असा हा डाव आहे. मराठा वचकलाकडून अशी धोक्यािी सूिना चमळण्यािी सफ्दरला 
आवश्यकता नव्हतीि कारि चनजामािे घरािे आपले कडव ेशत्र ूआहे हे त्याला स्वाभाचवकि माहीत होते. 
नाचसरजंग उत्तरेकडे येण्यास खरोखरि चनघाला आहे हे कळल्यावर त्याने संरक्षक पचवत्राही घेतला. 
यानुसार त्याने, नाचसरजंगाला वाटेति अडचवण्यासाठी, आपल्या मराठा चमत्रािंा [मल्हार होळकर व 
जयाजी (Jayaji) हशदे यािंा] तळ; कोटा येथे ठेवला. िंबळच्या उत्तरेकडील, आपल्या सुभ्याला युद्धािी 
झळ लाग ूनये हाही यामागे हेतु होता. यािबरोबर हहगण्याचं्यामाफक त त्याने पेशव्यानाही एक कळकळीिी 
चवनंती केली. त्यात तो म्हितो :...... ‘‘आपल्या मतै्रीच्या करारािी परीक्षा घेण्यािी हीि वळे आहे. तुम्ही 
जर माझे खरोखरि, चमत्र असाल तर तुमच्या सेनापतीनी नाचसरजंगाला चवरोध केला पाचहजे. 
(मराठ्याचं्या) सैन्याला सुसज्ज करून नाचसरजंगाशी लढण्यासाठी सवक प्रकारिी तयारी करण्याला जरूर 
तो पैसा मी हहगण्याचं्याकडे देत आहे. तथाचप मराठ्यानंी जर नाचसरशी लढण्यासाठी अवश्य ती तयारी 
केली नाही तर माझ्याजवळ यावळेी ५०,००० सैचनक असून, मी आिखीही जरूर चततके सैचनक, या 
लढ्यासाठी सवक बाजंूनी उभे करीन.’’ अशाि चधटाईने तो बादशहालाही बोलला आचि शत्रूवर आपि 
स्वतःि पचहला आघात करण्यासाठी त्याने अचधकि धडाडीने तयारीही िालचवली. त्याच्या अशा 
हालिालींनी भेकड बादशहा आचि त्यािा खोजा हे दोघेही फारि घाबरून गेले. तेव्हा ७ एचप्रल १७४९ ला, 
अहमदशहा, आपल्या आईला बरोबर घेऊन, सफ्दरच्या तंबूकडे त्याला भेट देण्यास गेला. असे आपल्या 
लीनतेिे प्रदशकन करून आचि चमत्रत्वाच्या भावनेतून त्यािी बाजू उिलून धरण्यािी व त्याला मदत 
करण्यािी विने देत, त्याने त्यािा राग शातं केला आचि त्याला, स्वतः बरोबर आपल्या राजवाड्याकडे 
आिले. अशा प्रकारे बादशहाने त्याच्याबरोबर पुन्हा समेट घडवनू आिला हे खरे पि यासाठी त्याला 
मोबदलाही द्यावा लागला. बादशहाने यावळेी, नाचसरजंगाला पाठचवण्यासाठी एका फमानावर सही केली व 
ते नाचसरजंगाकडे पाठचवण्यात आले. हे फमान ज्या चठकािी चमळेल त्या चठकािाहून त्याने तात्काल परत 
चफराव े असा हुकूम त्यात होता. तथाचप अशा हुकूमाने दुखावल्या जािाऱ्या त्याच्या भावना, शातं 
करण्यासाठी, याि फमानामध्ये, त्याला औपिाचरकरीत्या दख्खनिा सुभेदार नेमल्यािे आचि चनजाम-उद् -
दौला हा चकताब बहाल केल्यािे हुकूमही देण्यात आले होते. [भा. टीप- पहा हाि उपभाग–§–पचर.२–नाचसरला नमकदेच्या 

जवळपास पोहोिल्यावर चमळालेला खचलता तो हाि.] [पे. द. चन. प. (२) १३, १२ इ; हचदकत-उल-आलम् (२) १९१; 
बयान २४८; त.-इ.-अ-१८ ब, ३५ब.] 

 
§ ८ : णमरबक्षी सलाबतखान याचा शेवट 

 
इस्न्तझाम व नाचसरजंग याचं्याबरोबरिा तंटा चमटल्यानंतर थोड्याि मचहन्यानंी वजीर, रोचहल-

खंडामधील अडििीत अचतशयि गंुतून पडला आचि त्याति तो, नोव्हेंबर १७४९ ते सप्टेंबर १७५० पयंत 
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आचि पुन्हा फेिुवारी १७५१ ते एचप्रल १७५२ पयंत गंुतलेलाि राचहला. चदल्लीतून बाहेर जाव ेलागलेल्या या 
दोन कालखंडापैकी दुसऱ्या कालखंडात, चदल्लीतील त्यािा एक प्रमुख मदतनीस चमरबक्षी सलाबतखान, 
याच्या मदतीला तो मुकला, त्यािी हकीगत अशी : साम्राज्यािा हा प्रमुख बक्षी (भा. पहा प्र. ८§४ व १) 
त्याच्या राजपतुान्यातील मोचहमेवरून नोव्हेंबर १७५० च्या सुरवातीस परत आला तो एक पूिक नाश झालेला 
वा चदवाळखोर बनलेला उमराव अशा अवस्थेति. (भा. पहा प्र. ७§११, ९, १०). या मोचहमेसाठी त्याने, 
१८००० लोकािें एक मोठे सैन्य व चशवाय तोफखान्यािा एक चवभाग (Corp of Artillery) एक संपूिक वषकभर 
बाळगले होते आचि यासाठी, त्याला, अगदी कमीतकमी अंदाज केला तरी ६० लाख रुपये खिक आला 
होता. याउलट या मोचहमेसाठी, राजपुताकंडून, या खिातील त्यािंा वाटा म्हिून, ५ लाखापेक्षा जास्त 
रोख रक्कम त्याला वसूल करता आली नव्हती. अशा प्रकारे आर्तथक सटे्टबाजीच्या दृष्टीने मोचहमेिे हे साहस, 
पूिकपिे अपयशी झाले होते. जाटािें शत्रुत्व ओढवनू घेण्याच्या त्याच्या मूखकपिाच्या धोरिामुळे, आग्रा आचि 
अजमीर या त्याच्या सुभदारीच्या सुभ्यामधूनही त्याला काहीही वसूल चमळाला नव्हता. त्या भागात शातंता 
व सुव्यवस्था राखावयािी तर ते काम फक्त जाटि करू शकिार होते. पि हे लक्षात न घेता त्याने त्यािंा 
चवरोध ओढवनू घेतला. कें द्र शासनाकडे मदतीसाठी त्याने अजकही केले पि तेथे सवक सत्ताधारी असलेला 
खोजा जाचवदखान याने त्यािंी वासलात लावली. यावळेी त्याला मदत करण्यासाठी जरूर तो पैसा शाही 
खचजन्यात नव्हताही आचि जाचवदखानाला, त्याला आपल्या अडििीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत 
करण्यािी इच्छाही नव्हती. सलाबतखानािी बक्षी पदावर झालेली नेमिूक ही काही, जाचवदखानाने 
केलेल्या अनुग्रहामुळे नव्हती. सलाबत एक चपढीजात उमराव असून त्याच्या घराण्याने, आपल्या दोन मुली 
व एक नात यािें चदल्लीच्या बादशहाशंी चववाह करून चदले होते. यामुळे जाचवदखान, या उपटसुंभ 
गुलामाला, दरबारी मान देिे सलाबतने तुच्छतापूवकक टाळले होते, त्यािाि हा पचरिाम होता. 

 
उपासमार होत असलेल्या सलाबतच्या सैचनकानी आपल्या पगारािी बाकी िुकती केली जावी 

म्हिून त्याच्याकडे रोज तगादा िालचवला आचि त्यामुळे त्याला आपले जीवन असय झाले. तेव्हा वैतागून 
तो, आपल्या वाड्याबाहेर जाईनासा झाला. आपल्या पगारी नोकराना त्याने कामावरून काढून टाकले 
आचि दरबारात जाण्यािे वा आपल्या अचधकारपदािे काहीही काम करण्यािे सोडून चदले. या त्याच्या 
वृत्तीबद्दल त्याच्या चमत्रानी कुरकूर केली व त्याला ते रागावले की, त्यानंा तो म्हिे :......‘‘...... येथे आता 
बादशहा राचहलेला नाही, एका खोजाच्या दरबाराला, अपमान करून घेण्यासाठी आम्ही का जाव?े माझी 
बाजू, माझी अडिि ऐकून घेतली जावी म्हिून मी ती कुिापढेु माडंावी?’’ ...... त्यािे असे हे बोलिे, 
जाचवदखानाने बादशहा आचि त्यािी आई याना साचंगतले आचि दुसरा एखादा शहाजादा हसहासनावर 
बसचवण्यािा त्याने कट केला असून, त्यािाि हा पुरावा असा चनष्ट्कषक माडंला. अखेरी काहीही उपाय न 
उरल्याने अगदी बेचफकीर बनून सलाबत एके चदवशी बादशहाच्या वाड्याकडे गेला आचि त्यािी स्वतःि 
चवनविी करण्यािा त्याने प्रयत्न केला. तेव्हा जाचवदखानाकडून आधीि चमळालेल्या हुकुमानुसार, 
चशपायानंी त्याला अडचवले. अशा अडविुकीने अधीकि भडकून त्याने मूखक बादशहा व त्यािा हलकट, 
आवडता खोजा यानंा अकस्मात चशवीगाळ केली. असे घडवनू आिण्यासाठीि तर जाचवदच्या हालिाली 
सुरू होत्या! यानंतर तात्काळ, सलाबतिी सवक अचधकारपदे, त्यािा चवशषे दजा आचि त्याच्या सवक पदव्या 
वा चबरूदावल्या काढून घेण्यात आल्या. (७ जून १७५१). त्याच्या वैयस्क्तक जहाचगरीही काढून घेण्यात 
येऊन त्याच्या वाड्याभोवती तोफािें मोिे बसचवण्यात आले आचि अशा प्रकारे त्याला आति स्थानबद्ध 
करून ठेवण्यात आले. आता स्वतःजवळ जे काही होते ते त्याने चवकले व आपल्या सैचनकािें देिे शक्य 
झाले चततके भागचवले आचि यापुढे तो एकाद्या दरवशेाप्रमािे अचतशय दाचरद्र्यात, एकाकी जीवन कंठू 
लागला. [त.-इ.-अ.-२९अ-३० अ; चसयार (३) ४०; मुझ. ३४]. 
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या पुढिी पायरी म्हिजे मोकळे झालेले प्रमुख बक्षीपद, जाचवदखानाने धूतकपिें आखलेल्या आपल्या 

धोरिानुसार गाचझउचद्दनखानाला देवचवले. चशवाय त्याला ‘अचमर-उल-्उमरा’ ही पदवी आचि आग्ऱ्यािी 
सुभेदारीही देवचवली. यािबरोबर गाचझउचद्दन्िा मेहुिा इस्न्तझाम-उद्-दौला याला, अजमीरच्या 
सुभेदारीवर नेमून त्याला ‘खान-इ-खानान’ ही पदवी देण्यात आली. (७ जून १७५१.-भा. 
सलाबतखानाकडे चमरबक्षी पद व आग्रा आचि अजमीर या दोन सुभ्याचं्या सुभेदाऱ्या होत्या). अशा प्रकारे 
मुघल शासनातील, वजीराखालोखालिी दोन उच्च अचधकारपदे आता तुरािी पक्षाच्या दोन प्रमुखानंा 
देण्यात आली. यामुळे एकीकडे वजीरािा अचतशय सामर्थ्यकवान चमत्र चिरडला जाऊन त्यािवळेी 
वजीराखालोखालिी दोन उच्चपदे, तुरािी पक्षाच्या दोन प्रमुखाकंडे गेल्याने, वजीर सफ्दरजंग याच्यावरही 
चनयतं्रि चनमाि झाले. अशा प्रकारे जाचवदखानाने एकाि दगडाने दोन पक्षी मारले. या घटनाचं्या आधी 
नाचसरजंगाच्या खुनािी (५ चडसेंबर १७५०) बातमी चदल्लीत १६ जानेवारी १७५१ ला पोहोिली होती आचि 
यानंतर पाि चदवसानंी त्यािा थोरला भाऊ गाचझउद्दीन खान चफरुझजंग [यालाि पुढे जून १७५१ मध्ये चमरबक्षी पद व 
आग्ऱ्यािी सुभेदारीही देण्यात आली.] याला दख्खनिा सुभेदार नेमण्यात येऊन चनजाम-उल-्मुल्क ही पदवीही 
देण्यात आली होती. यानुसार आपल्या सुभेदारीवर जाण्यासाठी त्याने कूि सुरू करून चदल्ली बाहेरील 
सराईकाझी या पचहल्याि मुक्कामावर तो पोहोिला त्यावळेी त्याच्या सैचनकानंी, त्यािंा देिेबाकी राचहलेला 
पूिक पगार िालू चदवसाअखेर चदला गेल्याचशवाय त्याच्याबरोबर पुढे एकजुटीने जाण्यास नकार चदला. तेव्हा 
त्याने त्यािंा पगार चदला पि पुढच्या काळासाठी मात्र पूवीपेक्षा कमी पगार म्हिजे दरमहा तीस रुपये देऊ 
करून त्यानंा साचंगतले की हा कमी केलेला पगार मान्य तरी करा, वा तुम्हाला नोकरीतून कमी करण्यात 
येईल ते तरी पत्करा. त्याच्या सैचनकापंैकी बहुतेक सवक चदल्लीिे रचहवासी असल्याने, त्यानंी आपल्या 
नोकरीिा राजीनामा देऊन घरीि रहाण्यािे पसंत केले. यामुळे त्याच्या सैन्यातील संख्या इतकी कमी 
झाली की त्याला आपले कूि सोडून देऊन तेथेि थाबंाव ेलागले. (त.-इ.-अ.-२९, ३६ब; चसयार (२) ४३; 
चदल्ली वृतातं (D. C.). इमाद ६१ यात मात्र याबाबत चभन्नता आहे.] 

 
§ ९ : अब्दालीणवरुद्ध, मराठ्ाांबरोबर, सहाय्यासाठी तैनातीपद्धतीचा [या शीषककात वापरलेला इंग्रजी शब्दप्रयोग– 
Subsidiary Alliance–, त्यातील अथकबोधाच्या दृष्टीने, पुढे ई. इं. कंपनीिा गव्हनकर जनरल वेलस्ली याच्या कारकीदीत चवशषे चनचित झाला. 
मराठ्याकंडून सहायय चमळचवण्यासाठी, या काळात मुघलानी मराठ्याशंी केलेले तह, मूलतः त्याि प्रकारिे असले तरी त्यातील तपशीलात काही 
फरक व काही मोघम चनदेशही असे, चशवाय त्यात चनरचनराळ्या तहािें वेळी त्या त्या पचरस्स्थतीनुसार आिखीही काही बदल केले जात. मराठ्यािें 
हे तह ‘िौथाईिा’ हक्क वा, ‘सैन्यािा खिक’ त्याना देिारे असत व या मोबदल्यात ते सरंक्षि देत. इंग्रजाचं्या ‘तैनाती’ पद्धतीतील, ‘सरंक्षि’ 
जबाबदारीत सैन्य, त्यािा खिक व चनयतं्रि या बाबी तर येति चशवाय ते, हा तह स्वीकारिाराच्या ‘अन्य राज्याशी’ सबंंधावरही कडक चनयंत्रि 
ठेवीत.] तह करणयाची योजना 

 
अब्दालीने लाहोरवर स्वारी केली चतच्या आरंभापासूनि बादशहा आपल्या वजीराकडे चवनवण्या 

करिारे संदेश पाठवीत होता की, त्याने रुहेल्यािेंबरोबर कसातरी तह घडवनू आिावा आचि चदल्लीच्या 
रक्षिासाठी घाईने परत याव.े असा तो आला नाही तर नादीरच्या स्वारीच्यावळेी आलेली भयानक संकटे, 
अफगाचिस्तानातून येिाऱ्या या नव्या स्वारीमुळे पुन्हा कोसळतील अशी भीती त्याला वाटत होती. पि 
रुहेला मोहीम संपचवल्यावर सफ्दरजंगाने आपल्या मराठा चमत्रानंा रजा चदली आचि तो, औध या स्वतःच्या 
सुभ्याकडे-तेथील कारभारािी पुन्हा व्यवस्था लावण्यासाठी गेला. वजीर हा, त्या सुभ्यािा सुभेदार असला 
तरी तो तेथे स्वतः हजर न राहता चदल्लीला वजीर पदावर व आता तर दीघककाळ रोचहलखंडात होता. त्यािा 
प्रचतचनधी नवलराय हा तेथील प्रत्यक्ष कारभार, ‘गव्हनकर’ या नात्याने पहात असे. (भा. गव्हनकर हा शब्द 
काहीसा लवचिक अथाने वापरला आहे. गव्हनकर–प्रत्यक्ष कारभार करिारा, हा गैरहजर सुभदारािा 
प्रचतचनधी वा डेप्युटीही-असे. काहीवळेी सुभेदार स्वतःही प्रत्यक्ष कारभार पहािारा म्हिजे गव्हनकरही असे.) 
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हा नवलराय या सुमारास मरि पावला व यामुळे तेथील कारभार पूिकपिे चवस्कळीत झाला होता. त्यािी 
पुन्हा व्यवस्स्थत घडी बसचवण्यासाठी वजीर चतकडे गेला. अशाप्रकारे साम्राज्यािा मुख्य प्रधान–वजीर–
आपल्या मुख्य कतकव्याकडे दुलकक्ष करीत, पूवेकडील स्वतःच्या सुभ्याकडे, म्हिजेि आपल्या वैयस्क्तक 
चहतसबंंधाकडे लक्ष देण्यासाठी गेला असताना इकडे, स्वारी करून आलेल्या अफगाि अब्दालीिे हाती, ६ 
मािक १७५२ ला लाहोर पडले. ही बातमी चदल्लीला १३ मािक रोजी पोहोिली आचि यामुळे तेथे अचतशय 
घबराट चनमाि होऊन सवािी पािावर धारि बसली. बहुतेक सवक लोकानंी आपल्या चस्त्रयानंा 
राजधानीबाहेर, मुख्यतः मथुरेला पाठचवले. कारि यावळेी मथुरा जाट राजाच्या समथक हातात होती, या 
गोंधळामुळे, यावळेी काही चदवस चदल्लीला खेड्यापाड्यातून काही धान्यही येऊन पोहोिले नाही. अशा 
पचरस्स्थतीत बादशहाने, वजीर सफ्दरजंगाला परत बोलाचवण्यासाठी अचतशय चनवािीिा हुकूम पाठचवला व 
येताना आपल्या बरोबर मराठ्यािें बलाढ्य सैन्य, लागेल ती हकमत देऊन आिावयािा आग्रहही केला. हे 
पत्र सफ्दरजंगाला १७ मािकला पोहोिले पि यानंतरही चनघण्यासाठी त्याने एक आठवडा लावला. या 
वळेपावतेो माळव्याकडे परतीच्या मागावर असलेले मराठा सैन्य गंगेच्या काठावर पोहोिले होते, त्यािे 
पुढील कूि थाबंचवण्यासाठीही त्याने आपले जासूद पाठचवले. नंतर त्याना गाठून त्याने, पेशव्याबंरोबर, 
तैनातीपद्धतीिा एक संरक्षक तह काही अटींवर घडवनू आिला. या अटी पुढीलप्रमािे होत्या :–  

 
(१) पेशव्याने बादशहाला सशस्त्र मदत द्यावी. यासाठी बादशहाने त्याला ५० लाख रुपये 

द्याव.े यापैकी ३० लाखािी रक्कम, अब्दालीला साम्राज्याबाहेर रोखण्यासाठी आहे 
 
(२) पंजाब, हसध आचि िार महाल [चसआळकोट, पसरूर, औरंगाबाद व गुजरात (भा. हे 

सवक पंजाबातील महाल होत. दचक्षिेतील औरंगाबाद व गुजरात सुभा ही वगेळी होत.)] यामधून 
यावयाच्या साम्राज्याच्या वसुलापैकी ‘िौथौई’, यापुढे मराठ्यानंा त्याचं्या लष्ट्करी खिासाठी 
देण्यािे मान्य करण्यात आले. यापकैी िार महालािंा महसूल पूवी नाचदरशहाला आचि नंतर 
अब्दालीला देण्यात आला होता. त्यािप्रमािे आतािी ही व्यवस्था करण्यात आली. (भा. पहा प्र. 
५§७ पचर. १–नाचदरने हसधुच्या पचिमेकडील पंजाब व हसध हे प्रातं आचि या िार महालािंा 
महसूल आपल्याकडे घेतला होता.) या सवक प्रातंाचं्या एकूि वसुलापैकी अधा, बादशाही खिासाठी 
शाही खचजन्यात भरावयािा आचि राचहलेला िौथा भाग वजीर आचि जाचवदखान याचं्या 
पथकाचं्या खिासाठी वापरावयािा असेही ठरले. 

 
(३) पेशव्यािी नेमिूक अजमीर आचि आग्रा या सुभ्याचं्या सुभेदारपदी करावी असे ठरले. 

(अजमीरच्या सुभ्यात नानोळच्या फौजदारीिा आचि आग्ऱ्याच्या सुभ्यात मथुरा व तशाि अन्य 
पोट-चवभागािंी फौजदारी यािंा समावशे असावा असेही ठरले.) या नेमिुकीमुळे, सुभेदार आचि 
फौजदार याना नेहमी मंजूर असलेला पगार आचि रूढीनुसार द्यावयािे अन्य लाभ, भते्त 
इत्यादी........ अशा बाबी चमळण्यािा हक्क आता पेशव्याना चमळवायिा आहे. 

 
(४) पेशव्याने साम्राज्याच्या सवक शत्रूंना-स्वारी करून येिारे अन्य देशीय आचि अंतगकत 

बंडखोर या सवांना-आपल्या सेनापतीद्वारा दडपून टाकून, त्यािंा बंदोबस्त करावा आचि स्थाचनक 
राजानंी व जचमनदारानंी, बळकाचवलेल्या जचमनी त्याचं्याकडून चहसकावनू घेऊन, त्या 
साम्राज्याच्या अचधकाऱ्याकंडे परत द्याव्या. 
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(५) सुभ्यािा कारभार करण्याबाबत साम्राज्यािे जे काही प्रस्थाचपत चनयम आहेत, 
त्याबरहुकूम काटेकोरपिे पेशव्यानी या सुभ्यािंा कारभार करावयािा असून या सुभ्यातंील 
राजचनष्ठ जहाचगरदार आचि अचधकारी याचं्या हक्कािंा त्याने योग्य आदर केला पाचहजे. प्रस्तुत 
तहानुसार ज्या जचमनी व जो पैसा, स्पष्टपिे पेशव्यानंा देण्यात आलेला नाही अशा कोित्याही 
जचमनी वा पैसा पेशव्याने बळकावयािा नाही. या तहानुसार पेशव्याकडे सोपचवलेल्या सुभ्यामधील, 
न्यायालयाचं्या कामात आचि या सुभ्यामध्ये असिाऱ्या पि प्रत्यक्ष शाही शासनाच्या ताब्यात 
असलेल्या चकल्ल्याचं्या व्यवस्थेतही पेशव्यानी काहीही हस्तके्षप करू नये. जचमनी 
बळकाविाऱ्याकडून ज्या जचमनी परत चमळचवल्या जातील आचि महसुल िुकचविाऱ्याकडून ज्या 
जचमनी काढून घेतल्या जातील त्यापैकी चनम्म्या, या जचमनी परत चमळचवण्यासाठी होिाऱ्या 
खिापोटी, पेशव्याना चमळावयाच्या आहेत. 

 
(६) साम्राज्याच्या इतर उच्च दजाच्या मनसबदारापं्रमािेि मराठा सेनापतीनीही शाही 

दरबारास हजर रहाव ेआचि शाही सैन्याच्या मोचहमातंही सामील व्हाव.े 
 
साम्राज्यावरील असे सवाचधकार, व्यवहारतः, मराठ्यानंा चदले जात असता, बादशहािा मान आचि 

वरकिी अचधसत्ता राखण्यासाठी, पेशव्याचं्यावतीने, मल्हार होळकर आचि जयाजी हशदे यानंी यासंबधंीिे 
करारपत्र, चवनंती अजाच्या रूपात, बादशहाला सादर केले आचि त्यावर सया करिारे मराठे, सगळी 
कलमे चनष्ठापूवकक पाळतील असे, सवक हहदू देवानंा साक्षीस आवाहन करून व तशा शपथा घेऊन, 
आर्श्ासनपूवकक मान्य केले. यानंतर बादशहाने, मराठ्यािंा असा हा चवनंती अजक मान्य केला! या चनचमत्ताने 
बादशहाने दयाशील (!) दृष्टीने काढलेल्या फमानाच्या प्रास्ताचवकात, मान्य केलेल्या सवक अटी पुन्हा नमूद 
करण्यात आल्या. [राजवाडे (१) १]. (भा. मराठ्याचं्या इचतहासात बाळाजीने चमळचवलेली मोठी सनद 
म्हिून नमूद असलेली सनद हीि होय. यातूनि पुढे ‘अटकेपार’ व ‘पाचनपत’ ही मराठ्याचं्या इचतहासातील 
नाट्य चनमाि झाली.) 

 
अब्दालीकडून येिाऱ्या सकंटाला तोंड देण्यासाठी म्हिून साम्राज्यािा वायव्य सरहद्द प्रातं, 

औपिाचरकरीत्या बादशहाच्या अचधसते्तखाली ठेवनू, व्यवहारतः मराठ्याचं्या ताब्यात द्यावयािा अशी 
आिखी एक योजना सफ्दरजंगाने पुढे माडंली. यामुळे अब्दालीला चवरोध करण्यात, मराठ्यािें चहतसंबधं 
गंुतलेले रहातील आचि त्या प्रातंािे रक्षि करण्याच्या जबाबदारीतून बादशहाही मोकळा होईल अशी या 
मागे कल्पना होती. भावीकाळात, औधच्या पचिम सरहदीच्या संदभात वलेस्लीने स्वीकारलेल्या धोरिािे 
पूवकदशकन यात होत होते हाि यािा अथक. वलेस्लीच्या वळेी, औधच्या पचिम सरहद्दीवरील काही चजल्हे 
इंग्रजानंा देण्यात आले असताना ते प्रत्यक्षात व व्यवहारतः आपल्या ताब्यात ठेवाव ेका, असा प्रश्न चनमाि 
झाला होता. असे ते ताब्यात ठेवले तर इंग्रजािंी सत्ता हशद्याचं्या सरहद्दीसमोरि प्रस्थाचपत होऊन औधच्या 
पूवेला असलेल्या इंग्रजाचं्या प्रदेशात होिाऱ्या मराठ्याचं्या संभाव्य चशरकावािा मागकि अडचवला जािार 
होता. यासाठीि इंग्रज कंपनीला वलेस्लीने, हे चजल्हे प्रत्यक्ष ताब्यात ठेचवण्यास लावले. या धोरिािे 
पूवकदशकनि सफ्दरच्या, वरील दुसऱ्या योजनेत घडत होते. मराठ्यािंी मदत घेऊन यापढेु, काबलूही पुन्हा 
हजकावयािे असेही तो बोलून दाखचवत होता. साम्राज्याच्या दचक्षि सरहचद्दच्या संरक्षिासाठी, 
बख्तहसहाला, इतर राजपूत राजे बरोबर देऊन, नमकदा नदीच्या काठाने सरहद्द ताब्यात राखण्यासाठी 
पाठवावयािे अशीही त्यािी आिखी एक योजना होती. नमकदा ओलाडूंन, त्याबाजूने मराठे चवर्श्ासघाताने 
साम्राज्यात चशरकाव करू लागले तर त्यानंा अडचवण्यासाठी ही योजना होती. पि त्यािीही सबधं 
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चवचवधागंी संयुक्त योजना, चतच्या जन्माबरोबरि दडपून टाकली गेली. अब्दालीला सरहद्दीबाहेर 
रोखण्यासाठी केलेला संरक्षक तह, फमान रूपात पूिक करण्यात आला होता ते, वजीर स्वतः राजधानीत 
येऊन पोहोिण्यापूवी पि त्याच्याि पुढाकाराने व योजनेनुसार. सफ्दरजंगाने औधमधूनि आपले दूत 
मराठ्याचं्याकडे व बादशहाकडे पाठवनू हे सवक घडवनू आिले होते. यानुसार बादशहाने काढलेले फमान 
मराठ्यानंा चमळालेही पि त्याि सुमारास, लाहोर हजकिाऱ्या अब्दालीिा वकील कलंदर बेग खान हाही 
चदल्लीस आला. तेव्हा बादशहा फारि गोंधळला आचि सफ्दर चदल्लीत येऊन पोहोिण्यापूवीि या भेकड 
बादशहाने त्यालाही एक नव े फमान देऊन त्यानुसार पंजाब व हसध अब्दालीला देऊन टाकले, (भा. 
आधीच्या फमानाला बाजूस सारून, हाि यािा अथक) व हे फमान घेऊन हा वकील परतही गेला. ही घटना 
सफ्दर चदल्लीत येऊन पोहोिण्यापूवी फक्त १२ (बारा) चदवस आधी घडली आचि ती घडत असताना 
दुसरीकडे परत येण्यामधील सफ्दरिी चदरंगाई िाललीि होती. या नव्या फमानामुळे पेशव्याबरोबरिा 
आधीिा तह व त्यानुषंगाने काढलेले फमान ही सुरवातीलाि कागदािा चिटोऱ्यासारखी रद्दबातल झाली. 
अब्दालीला चदलेल्या फमानाच्यावळेी सफ्दर तर दूरि होता आचि बादशहाला सल्ला देण्याला तेथे फक्त 
जाचवदखानि होता. तेव्हा बादशहाने चदलेल्या या भेकड शरिागतीबाबत जबाबदारी वजीराच्या 
पक्षपात्यानी जाचवदखानावरि टाकली. पि या शरिागतीबद्दलच्या दोषात मोठा वाटा सफ्दरजंगाकडेि 
गेला पाचहजे. यावळेी राजधानीला अचतशय गंभीर पचरस्स्थतीला तोंड द्याव ेलागत होते. (भा. पहा §९ पचर. 
१ व प्र. १०§६ व ७). लाहोर हजकिाऱ्या चवजयी अब्दालीने तेथून जर आपल्या घोडदळािी दौड करून 
झपाट्याने राजधानीवर धाड घातली असती तर त्याला बादशहा आचि राजधानी दोन्हीही काहीही संरक्षि 
नाही अशा असहायय स्स्थतीत सापडली असती. राजधानीच्या अशा गंभीर पचरस्स्थतीत सफ्दरने तातडीने 
तेथे येिे त्यािे कतकव्य होते पि आपल्या जबाबदारीिी अवश्य चततकी जािीव न ठेवता त्याने आपल्या 
परतींच्या प्रवासात अगदी अकारि चदरंगाई केली व बादशहा आचि राजधानी ही पूिकपिे संरक्षि चवरचहत 
राहू चदली. यासाठीि, यावळेी अब्दालीच्या वचकलापढेु बादशहाला द्याव्या लागलेल्या भेकड शरिागतीच्या 
जबाबदारीच्या मोठा वाटा सफ्दरलाही घ्यावा लागेल....... [त.-इ.-अ.- ३३ ब; शाचकर ६५]. सफ्दरजंग 
औधमधून २४ मािकला चनघाला होता. (भा. म्हिजे बादशहािे पत्र चमळाव्यावर एक आठवड्याने) तथाचप 
चदल्लीला पोहोिण्यास त्याने ३४ चदवस घेतले. जलद जािाऱ्या जासुदाला हा रस्ता कापण्यास त्याकाळी 
िार चदवस लागत. असे असताना, राजधानीवर कोसळत असलेल्या संकटाच्या संदभात सफ्दरजंगाने 
गोगलगायीच्या गतीने केलेल्या या हालिालीिे फक्त एकि स्पष्टीकरि होते. पंजाबमध्ये अब्दालीने संपूिक 
पराभव केलेला सुभेदार हा माजी वजीरािा मुलगा होता. (भा. पहा प्र. ५§१६ व प्र. ८§४...... माजी 
वजीरािा दुसरा मुलगा मुइन-उल-मुल्क हा, तो सुभेदार होता.) त्याच्या या पराभवामुळे, तुरािी पक्षािा 
एक प्रमुख पुढारी नाहीसा होऊन, यामुळे, सफ्तदरने भ्याव े असा त्यािा एक प्रचतस्पधी कमी झाला 
असल्याने त्याला आनंदि वाटत होता. यािबरोबर, दरबाराला, भीतीमुळे सहन कराव्या लागत असलेल्या 
तीव्र वदेना आचि पचरस्स्थतीच्या अचनचिततेतून वाटिारी हिता, जािूनबुजून लाबंचवण्यािेही त्याने 
िालचवले होते. यामागे त्यािा हेतु होता तो असा की, राजधानीत परत आल्यावर, आपि एकटेि 
राजधानीिे ‘तारक’ आहोत असे वाटाव ेआचि आपले महत्त्व व सत्ता वाढावी. या पचरस्स्थतीत, त्याने परत 
येताना केलेल्या चदरंगाईिे हेि एक स्पष्टीकरि होते हे मात्र खरे. [त.-इ.-अ.- १८ ब, ३० ब]. 
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§ १० : मराठ्ाांना खचासाठी द्यावयाच्या पैशाबाबत (Subsidy) सफ्दरजांग व जाणवदखान याांच्यामधील 
भाांडि 

 
२५ एचप्रलला चदल्लीच्यासमोर, यमुनेच्या काठावर सफ्दरजंग, मराठ्याचं्या ५०००० सैन्यासचहत 

येऊन पोहोिला. दुसऱ्या चदवशी तेथे येऊन जाचवदखानाने त्यािी भेट घेतली. आता आपल्या मराठा 
चमत्राबंरोबर पुढे पंजाबात जाऊन तेथून अफगािाना हुसकून लावावयािे, असा वजीर सफ्दरजंगािा बेत 
होता. पि या भेटीच्यावळेी जाचवदखानाने त्याला साचंगतले की, आता तो सुभा अब्दालीला देऊन, आधीि 
त्याच्याशी तह घडवनू आिलेला आहे. हे ऐकल्यावर वजीराला आियक वाटले आचि रागही आला. 
बादशहाच्या हुकुमावरून साम्राज्याच्या रक्षिासाठी त्याने मराठ्यानंा ५० लाख रुपये देण्यािे विन देऊन, 
बंधन स्वीकारले होते. तेव्हा यावळेी स्वाभाचवकि त्याने जाचवदला चविारले की, अब्दालीशी असा तह केला 
तर, त्याने मराठ्याना चदलेले विन कसे पाळाव?े अशा प्रकारे झालेल्या मतभेदातून त्याचं्या संबधंात 
कडवटपिा चनमाि झाला आचि शहरात यावयास, वचजराने रागाने, नकार देऊन नदीपलीकडच्या 
आपल्या तंबूति तो राचहला. 

 
मराठ्यानंा कबूल केलेली रक्कम चमळाली नाही, तेव्हा ते चदल्लीजवळि थाबंले. दािागोटा 

आिावयास जािारी त्यािंी पथके, चदल्लीच्या आसमंतात ४० मलैातील खेड्यातून दररोज चफरू लागली 
आचि जी काही दािावैरि व सामुग्री त्यानंा हस्तगत करता येईल ती घेऊन ही पथके आपल्या तळावर येऊ 
लागली....... ‘‘त्याचं्या या जुलुमामुळे हजारो लोकािंा नाश होऊन, हा आसमतंातला प्रदेश ओसाड 
बनला. यमुनेच्या पचिम चकनाऱ्यावरील बादली–(Badli), रेवारी (Rewari)– व त्याबाजूिी अशीि इतर 
गाव े यापकैी एकही खेडे लुटल्याचशवाय राचहले नाही.’’..... खुद्द राजधानीवरही मोठ्या धास्तीिे सावट 
पडले होते. पैशाबाबत मराठ्याचं्या हक्काबद्दलिी मागिी जोपयंत भागचवण्यात येत नव्हती तोपयंत ते, 
संरक्षि करण्याला कोिीही नाही अशा त्या शहरात, कोित्याही चदवशी घुसून तेथील संपत्ती लुटतील, 
अशी भीती होती आचि अशावळेी चिडलेला वजीर तर बाजूला स्वस्थि बसला होता. तेव्हा जाचवदखानाने 
स्वतःि मल्हार बरोबर वाटाघाटींना सुरवात केली. याि सुमारास मराठा साम्राज्याच्या अंतगकत 
राजकारिात एक क्रातंी घडून आली असल्याने जाचवदखानाकडून वाटाघाटीला सुरवात झाल्याबरोबर 
मल्हारनेही, चदल्ली सरकारबरोबर उभयपक्षी तडजोड घडवनू आिण्याच्या या संधीला ताबडतोब प्रचतसाद 
चदला. 

 
मल्हारच्या या कृतीबाबत अचधक स्पष्टीकरिािी आवश्यकता आहे. नाचसरजंगाच्या मृत्यूनंतर (५ 

चडसेंबर १७५०) त्यािा सवांत वडील भाऊ गाझी-उद्-चदन याला मोकळ्या झालेला दख्खनच्या 
सुभदारीवर बादशहाने नेमले होते. (२१ जोनेवारी १७५१)–(भा. पहा §८ पचर. शवेटिा). आपल्या 
दख्खनवरील नेमिुकीबद्दल पेशव्याने बादशहाकडे चशफारस करावी अशी गाझी-उद्-चदन याने पेशव्याला 
चवनंती केली होती. यानुसार या सुभेदार पदावर गाझी-उद्-चदन याला नेमल्यास, दचक्षिेतील मुघल 
शासनाला मराठ्यािंाही पाहठबा चमळेल असे पेशव्याने विन चदले होते. अशा प्रकारे पेशव्याने गाझी-उद्-
चदन यािा पुरस्कार करण्यामागे कारिही होते. तो, नेहमीि मराठ्याशंी मतै्री राखिारा असून चशवाय 
लष्ट्करीदृष्ट्ट्या नालायक, वत्तीने सुखलोलुप आचि काहीही साहस करिारा नव्हता; अशी व्यक्ती 
दख्खनच्या सुभेदारपदी आली तर ती नामधारीि राहून मुघलाच्या ‘दख्खन’ वर प्रत्यक्षात विकस्व मराठ्यानंा 
चमळिार होते. अशा प्रकारे गाझी-उद्-चदन याला ‘दख्खन’िी नेमिूक चमळाली तरी ते नव ेपद प्रत्यक्ष हाती 
घेण्यासाठी अवश्य असिारे सैन्यबळ त्याचं्याजवळ नव्हते म्हिून चतकडे जाण्यासाठी चनघण्यािे त्याने पुढे 
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ढकलले. यानंतर काही मचहन्यानी त्याला प्रमुख बक्षीपदावरही (चमरबक्षीपदावर) नेमण्यात आले. (भा. 
पहा §८ पचर. शवेटिा). यामुळे त्याला आता दरबारात रहािेि अवश्य झाले. तेव्हा त्याने दख्खनच्या 
सुभेदारीवर आपल्यावतीने ‘डेप्युटी’ म्हिून पेशवा बाळाजी बाजीराव यािी नेमिूक केली. पि यावळेी 
दख्खनमधेि रहात असलेल्या गाझी-उद्-चदन याच्या धाकट्या भावानंी, आपल्या वचडलाकडून येिारा हा 
सुभेदारीिा वारसा, त्यात ढवळाढवळ करिाऱ्या या हहदु राज्यकत्याकडे देण्याला नकार चदला आचि 
त्यानंी जाचवदखानावरही प्रभाव पाडून, सुभेदारािा प्रचतचनधी-डेप्युटी-या पदावरील नेमिूक, मृत असफ्जा 
याि चतसरा मुलगा सलाबतजंग याच्या नावावर चमळचवली. 

 
तेव्हा सलाबतिे प्रचतचनधी वा अचधकारी यानंा जेथे जेथे जाऊन गाठता येईल तेथे तेथे आिखी 

सैन्ये पाठवनू, सलाबतिा प्रचतकार करण्यािे बाळाजीने सुरू केले आचि अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये युद्ध सुरू 
झाले. या युद्धासाठी, सलाबतजंग याला यावळेी अनपेचक्षतपिे एक चमत्र चमळाला. शाहूराजा १५ चडसेंबर 
१७४९ ला मरि पावला आचि त्याच्या-मागून रामराजा मराठ्याचं्या छत्रपतींच्या हसहासनावर बसला. 
यावळेी िाह्मिवगीय पेशव्यानंी मराठ्याचं्या कारभारावर विकस्व प्रस्थाचपत केले होतो. तेव्हा हुकमत 
िालचवण्यािे सामर्थ्यक- अंगी असलेली मराठ्यािंी माजी रािी ताराबाई [रामराजा हा सातारा येथील छत्रपतींच्या 
हसहासनावर आला. ताराबाई ही कोल्हापूर येथील म्हिजे छत्रपतींच्या ‘‘धाकट्या पातीिी’’ माजी रािी होय.] चहने िाह्मिानंी 
बळकावलेल्या या प्रभतु्वाचवरुढ, ‘मराठा’ या लढाऊ जमातीच्या प्रमुखािंा (Chiefs : राजे–सरदार– 
जहाचगरदार इत्यादींिा) एक गट तयार केला आचि दुबकल मनाच्या तरुि रामराजावर लवकरि मात्र 
करून त्याला बंचदवासात ठेवले. यातून मराठ्याचं्यामध्ये अंतगकत यादवीयुद्ध सुरू झाले. यात दमािी 
गायकवाड व त्यािे गुजरातमधील सैन्य याचं्याबरोबर बाळाजी लढत असतानाि, वऱ्हाडच्या बाजूने रघुजी 
भोसलेही त्याला भोडसावीत होता. बाळाजीपढेु ही दोन संकटे उभी असतानाि सलाबतजंगानेही आपल्या 
फ्रें ि पथकासचहत महाराष्ट्रावर स्वारी केली आचि त्याने पुण्यापयंत मुसंडी मारली. (नोव्हेंबर १७५१ -मािक 
१७५२). या पचरस्स्थतीत बाळाजीला, स्वारी करून आलेल्या सलाबतबरोबर कसाबसा तह करावा लागून, 
हैदराबादेला परत जाण्यास त्यािे मन वळवाव ेलागले. [या घटनेिी सचवस्तर माचहती हचदकत-उल-्आलम् (२) २३०–२३३ 
यामध्ये आहे.] अशा प्रकारे बाळाजीवर अनेक बाजंूनी दडपिे येत असताना व त्याच्या पक्षािे लोक चवखुरले 
जात असताना मल्हार या त्याच्या एकचनष्ठ अनुयायाने त्याच्यासाठी चदल्लीकडून काही मदत चमळचवण्यािा 
प्रयत्न िालचवला. अशा पचरस्स्थतीत आधी नमूद केल्याप्रमािे (भा. पहा §१० पचर. २) जाचवदने मल्हारशी 
वाटाघाटीना सुरवात केल्याबरोबर मल्हारनेही त्याला तात्काल प्रचतसाद चदला. जाचवदने सुरू केलेल्या या 
वाटाघाटीत मल्हारने मान्य केले की; 

 
(१) गाझी-उद्-चदन जर स्वतः दख्खनकडे सुभेदार म्हिून जािार असेल तर चदल्ली 

शासनाने, अब्दालीचवरुद्ध मदतीसाठी, मराठ्यानंा द्यावयािे, जे ५० लाख रुपये मान्य केले होते ते 
देण्याच्या जबाबदारीतून शाही शासनाला ते मुक्त करतील आचि गाझी-उद्-चदन याजबरोबर ते, 
चदल्ली येथून जातील. इतकेि नव्हे तर चशवाय;  

 
(२) या ५० लाखापोटी, फक्त ३० लाखावरि भागवनू घेण्यास ते तयार असून, ही तीस 

लाखािी रक्कमही चदल्ली शासनाऐवजी गाझी-उद्-चदन या नव्या नबाबाने द्यावी यासही मान्यता 
देतील. 
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गाझी-उद्-चदन याला प्रथम जेव्हा दख्खनिा सुभेदार म्हिून १७५१ मध्ये नेमिूक देण्यात आली 
होती त्यावळेी ‘पेशकश’ (Peshkash) म्हिून २ कोटी ८० लाख रुपयािंी मोठी रक्कम [वरील अट १ व २ यािंा 
चमळून थोडक्यात अथक असा की, चदल्ली शासनाने मराठ्यानंा द्यावयाच्या ५० लाखापासून त्याला आता सूट चमळिार होती पि याऐवजी गाझी-उद्-
चदन याने मराठ्यानंा ३० लाख रुपये द्यावयािे होते. तथाचप प्रत्यक्षात, चदल्ली शासनाला ही सूट वरकरिीि होती कारि यािे मोबदल्यात त्याला, 
गाझी-उद्-चदनकडून चमळावयािे ‘पेशकश’ खूपि कमी व्हावयािे होते (पुढील पचरच्छेद व त्या सदंभातील भा. टीप *पहा). मराठ्यानंाही आता 
५० लाखाऐवजी ३० लाखावर तडजोड करावी लागत होती. मात्र पूवीच्या ५० लाखाच्या मोबदल्यात अब्दालीचवरुद्ध व अंतगकत बंडाचवरुद्ध चदल्ली 
शासनाला सरंक्षि द्यावयािे होते, त्याऐवजी आता, गाझी-उद्-चदन याला दख्खनमध्ये सुभेदार पदावर, त्याच्याकडून तीस लाख रुपये घेऊन 
उिलून धरावयािे होते इतकेि. अशा प्रकारे चदल्ली शासन ५० लाखाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हावयािी होते.] देण्यािे त्याला मान्य 
करण्यास लावले होते. तथाचप यापैकी केवळ १५ लाख रुपयेि त्याला त्यावळेी प्रत्यक्षात देता आले होते. 
[‘पेशकश’ हा, वारसा हक्काने अचधकार, जहाचगर इ. चमळण्याच्यावेळी द्यावयाच्या, चवशषे अथाने एक वारसाकरि होता असे म्हिता येईल. पूवी या 
कराबाबत काही प्रथा, चनयम असले तरी यावेळी ते जसेच्या तसे पाळले जात नव्हते. वारसा चमळिाऱ्या व्यक्तीिी पचरस्स्थती, प्रभाव, महत्त्व, 
बादशहािी पचरस्स्थती व चमळिाऱ्या वारशािे महत्त्व अशा अनेक बाबींच्या सचंमश्र चविारातून ‘पेशकशिी’ रक्कम ठरे. यावेळी (१७५१) दख्खनच्या 
समृद्ध सुभ्यािा वारसा गाझी-उद्-चदन याला द्यावयाच्या होता. तो चनबकलही होता, म्हिून त्याला ही मोठी रक्कम द्यावयािे मान्य करावे लागले. 
तथाचप प्रथम ही नेमिूक झाली त्यावेळी गाझी-उद्-चदन दख्खनकडे जाऊही शकला नाही (पहा §८). पुढे १७५२ मध्ये मल्हारबरोबर झालेल्या 
वाटाघाटी व तडजोडीनुसार बादशहाला, प्रत्यक्षात काहीही ‘पेशकश’ चमळू शकले नाही.] पुढे एचप्रल १७५२ मध्ये मल्हारशी 
झालेल्या तडजोडीनुसार, त्याने मल्हारला बरोबर घेऊन, म्हिजे प्रत्यक्षात त्यािे संरक्षि स्वीकारून 
दख्खनकडे जाव ेव सुभेदारी हाती घ्यावी असे पुन्हा ठरले. त्यावळेी ही पेशकशिी रक्कम कमी करून, ती 
६० लाख रुपये ठरचवण्यात येऊन या रकमेबाबतही केवळ आर्श्ासन घेण्यावरि भागचवण्यात आले. चशवाय 
यापकैीही ३० लाख रुपये त्याने मराठ्यानंा द्याव ेअसेही मान्य झाले. पूवी अब्दालीचवरुद्ध मराठ्यानंी मदत 
द्यावी म्हिून त्यानंा ५० लाख रुपये बादशहाने द्याव ेअसे मान्य करण्यात आले होते. त्या मदतीऐवजी आता 
गाझी-उद्-चदनाला मदत द्यावयािी व चतच्या मोबदल्यात त्यानंी त्याच्याकडून तीस लाख रुपये घ्यावयािे 
आचि आपल्या, पूवीच्या ५० लाख रकमेिी पूिक भरपाई मानावयािी अशी ही आतािी तडजोड होती. [§ ९ 
तह व अटी : अब्दालीचवरुद्ध सरंक्षक तहािा एक भाग म्हिजे मदतीच्या खिापोटी मराठ्यानंा ५० लाख रुपये द्यावयािे होते. वजीराने या तहाला 
बादशहािी समंतीही घेतली होती. पि नंतरच्या हालिालीतून अब्दालीचवरुद्ध सरंक्षिािा प्रश्न सपंला होता. त्याऐवजी आता मराठ्यानंी गाझी-
उद्-चदन याला दचक्षिेतील सुभेदारी हाती घेण्यास मदत घ्यावयािी व यासाठी ५० लाखाऐवजी ३० लाख मराठ्यानंा देऊन भागवावयािे ठरले. ही 
३० लाखािी रक्कम ६० लाखाच्या पेशकशीमधून द्यावयािी होती.] चदल्लीजवळ नको असलेले हे मराठा पाहुिे, तेथून एकदा 
लवकर जाव ेम्हिून, जाचवदखानानेही मराठ्यानंा काही थोडे लाख रुपये रोख चदले. तेव्हा मराठे चदल्लीिा 
पचरसर सोडून, तेथे आल्यापासून नऊ चदवसानंी, म्हिजे ४ मे ला परत जाण्यास चनघाले. यानंतर 
राजधानीत पुन्हा शातंता चनमाि होऊन पळून गेलेले नागचरक, आपल्या कुटंुचबयाना घेऊन तेथे परत आले. 
मराठ्याशंी केलेल्या या सवक वाटाघाटी व ही सवक नवी व्यवस्था वजीराला बाजूला ठेऊन इतकेि नव्हे तर 
त्याला याबाबत काही माचहतीही न देताि खोजा जाचवदनेि घडवनू आिली होती. या तडजोडीच्या 
घटनेबाबत आिखीही काही चवशषे आहे. यावळेी शाही खचजना आधीि चरता झालेला होता. अशा 
पचरस्स्थतीत मुघल साम्राज्यातील सवांत समृद्ध सुभ्यावरील सुभेदारपदािा वारसा आता प्रत्यक्षात चदला 
जात असताना, यापासून बादशहाला द्याव ेलागिाऱ्या ‘पेशकश’ वा ‘नजरािा’ या रूपाने त्याच्या खचजन्यात 
एक पैसाही आला नाही. जाचवदने केलेल्या प्रस्तुत तडजोडीतील नामुष्ट्कीिे असे, हे, आिखी एक चवशषे 
होय. [त.-इ.-अ.-३३ -३७ब; चसयार (३) ४४ यात िूक आहे; हर्-अल-् (२) २३५–२३६; पुरंदर दप्तर 
(१) २२८.] 

 
अशा प्रकारे जाचवदखान, वजीराच्या चवरोधात कायमिाि उभा राचहल्याने, यापुढील वजीराच्या 

सवक योजनातं चबघाड चनमाि होऊ लागला. यात अपवाद होई तो फक्त एखाद्या योजनेबाबत जाचवदला 
खूपि लाि िारली तर. वजीराबाबत असलेल्या जाचवदच्या या वृत्तीमागे, चवरोधी कृत्यािंी एक लाबंिलाबं 
माचलकाि होती. प्रथम त्याने सफ्दरजंगाला हुसकावनू लावण्यासाठी, नाचसरजंगाला गुप्तपिे आमंत्रि 
पाठचवले होते (१७४८–भा. पहा §७). १७५० मध्ये महमद बंगषकडून पराभव झाल्यामुळे काचळमा 
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लागलेल्या वजीराने आपल्या पदािा राचजनामा द्यावा असे हुकूम देण्यास त्याने बादशहाला उदु्यक्त केले 
होते–(भा. पहा प्र. ९§७) आचि नंतर चकत्येक लाख रुपयािंी देिगी चमळाल्यावर हा हुकूम परत 
घेण्यासही त्यानेि त्यािे मन वळचवले होते. या खोजानेि, सफ्दरिा सवांत जास्त चजवलग चमत्र 
सलाबतखान चमरबक्षी याला अचधकारावरून बडतफक  करावयाला लावले असून चशवाय सफ्दरच्या अचतशय 
कडव्या चवरोधकानंा–तुरािी पक्षाच्या प्रमुखानंा–बढत्या देवचवल्या होत्या. बादशहाला राजधानीबाहेर 
मोचहमेवर नेऊन, यातून चनरचनराळ्या सुभ्यामधील शाही सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करावी, असे प्रयत्नही 
सफ्दरजंगाने केले पि यातील प्रत्येक प्रयत्न, त्या मूखक तरुि बादशहावरील जाचवदच्या प्रभावामुळे 
अयशस्वी झाला. रोहेल्याचं्यावरील मोचहमामुंळे आचि औधला चदलेल्या, कारभारचवषयक भेटीमुळे, वजीर 
दीघककाळ, दरबारात गैरहजर राचहला; यामुळे त्यािे तेथील अस्स्तत्व पूिकपिे बाजूला सारले गेले असून, 
साम्राज्याच्या शासनावरील त्यािी कायककारी सत्ता (Executive authority) आचि बादशहावरील प्रभावी 
छाप ही जाचवदच्या हातात गेली आहेत असे वजीराला आढळून आले. या सवािा थोडक्यात अथक असा की, 
आपि आता साम्राज्यािे मुख्य वजीर (Emperia Chancellor) म्हिन काम करू शकिार नाही, अशी 
त्याला जािीव झाली. बादशाही हसहासनामागे उभ्या असलेल्या दुष्ट शक्तीमुळे, आपि आता एक 
चनरुपयोगी, रद्दबातल व्यक्ती बनलो असून लोकाचं्या चतरस्कारािा चवषय बनलो आहो असेही त्याला वाटू 
लागले. अशा प्रकारे वजीर व जाचवद याचं्या संदभात या सवक वषांमध्ये जे एक वादळ जमा होत होते ते आता 
लवकरि बालू-जाटाच्या प्रश्नामुळे अकस्मात सोसाट्याने वाहू लागले. 

 
§ ११ : बलराम जाटाचा इणतहास 

 
बलराम जाट (लोक याला ‘बालु’ असे म्हित) हा, चदल्लीच्या दचक्षिेला १८ मलैावर असलेल्या, 

फचरदाबादेच्या एका छोट्या, महसूल जमा करिाऱ्या अचधकाऱ्यािा मुलगा होय. यावळेच्या, भरतपूरच्या, 
बदनहसह नावाच्या जाट राजाशी बालूिे कौटंुचबक नाते असल्याने. त्यािी मदत घेऊन, बालूने आपल्या 
आसमंतातील खेड्यामंधून तेथील कायदेशीर हक्कदार मालक व कोतवाल. (Magistrates–न्यायाचधकारी) 
यानंा हाकलून चदले आचि ती खेडी बळकावनू आपली सत्ता वाढचवली. चदल्ली आचि आग्रा या मधील 
रस्त्यावरील हा काटा तेथे राहू देिे चदल्ली शासनाला शक्य नव्हते. अशा स्स्थतीत बालु-जाटाच्या लोकानंी, 
जेव्हा राजधानीच्या बाहेरील ‘शम्सपूर’ ठाण्यातील शाही चशबंदीला हाकलून चदले तेव्हा वजीराने तेथे दुसरी 
पथके पाठचवली. याही चशबदंीला त्या जाटाने चधटाईने चवरोध केला तेव्हा वजीराने स्वतःि त्याच्याचवरुद्ध 
िाल केली. वजीर फक्त चखचजराबादपयंत पोहोिला (बहुधा ३० जून १७५०) तोि, घाबरून, नम्रतापूवकक 
बलराम तेथे आला आचि त्याने मराठा प्रचतचनधीमाफक त शरिागती देऊन, वजीरािा अनुयायी होऊन 
रहाण्यािे विन चदले. पुढे थोड्या चदवसानंी त्याला त्याच्या गावी परत पाठचवण्यात आले. नंतर त्याने एक 
मातीिा चकल्ला बाधूंन त्याला वल्लभगड असे नाव चदले, (फचरदाबादेच्या दचक्षिेस ५ मलैावर) आचि पलवल 
व फचरदाबाद या ठाण्यािंा वसूल करण्यािे अचधकार ‘‘मुदत बंदीच्या भाडेपट्टीने’’ वा खंडाने (Lease) 
चमळचवले. (ही ठािी चनजामाच्या जहाचगरीत होती.) अशा रीतीने तो एक, चजल्यािा–कारभारी (District 
Governor) व सरदारराय बनला. (त.-इ.-अ.-२२ब-२३अ; चदल्ली वृत्तातं–(D. C.) तथाचप या 
हचककतीबाबत िाह. गुल. ४०२ अ, यामध्ये फरक आहे. चदलेला चजल्हा गझेॅचटअर, २ (२).] 

 
२ जुलै १७५२ ला, सफ्दरजंगाने यमुना नदीपलीकडील आपला तळ उठवनू तो चदल्ली शहरातील 

आपल्या वाड्याकडे येण्यास चनघाला. तेव्हा जाचवदखान चकल्ल्यातून बाहेर आला आचि ‘अंगूरीबाग’ 
उद्यानात येऊन, तेथे त्याने आपली बैठक माडंली. असे करण्यामागे त्यािी अपेक्षा होती की, आपल्या 
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वाड्याकडे जाताना वाटेत सफ्दरजंगाने त्याच्याकडे येऊन त्याला आदर दाखवावा. आपि बादशहािे 
प्रचतचनधीि आहोत तेव्हा सफ्दरने असा मान चदलाि पाचहजे हीि या मागे उघडउघड भावना होती. पि 
अशा प्रकारे या खोजाला मान द्यावयास वजीर तयार झाला नाही आचि तो थेट आपल्या वाड्याकडे 
घोड्यावरून चनघून गेला. अशा रीतीने झालेली मानहानी लपवनू ठेवण्यासाठी जाचवदने, यावळेी चदल्लीति 
असलेल्या बालू जाटाला, आपल्याकडे त्या चठकािीि बोलावनू घेतले आचि तेथेि दरबारी थाटात ‘बैठक’ 
घेऊन त्याच्याशी बोलिी केली, त्याला मानािा पोशाख चदला आचि नंतर तो चकल्ल्यातील आपल्या रहात्या 
घराकडे परत आला. या वळेात त्याने, त्या जाटाला लालूि दाखवनू, सफ्दरजंगाच्या बाजूकडून आपल्या 
बाजूला वळवनू घेतले. सफ्दरजंगाच्या कृतीमुळे चिडलेल्या खोजाने जाटाला कोित्या खोडसाळ सूिना 
चदल्या असतील यािा अंदाज, जाटाने यानंतर केलेल्या कृतीवरूनि आपल्याला करता येईल. यानंतर 
चदल्ली येथून बालू आपल्या घरी परत गेला व तेथे त्याने आपले सैचनक एकत्र केले. नंतर नदी ओलाडंून तो 
चसकंदराबाद येथे गेला आचि त्याने तेथील स्थाचनक फौजदारावर हल्ला करून त्याला हाकलून चदले व 
शहरातील घराचं्या जचमनी खिून काढून ते शहर लुटले. स्थाचनक व्यापाऱ्याकंडून पैसा उकळण्यासाठी, 
त्याने, त्यानंा पकडून आिले व टागंनू झोडपून काढले. हे चसकंद्राबाद तर चदल्लीपासून अवघे ३२ मलैावर 
असून, बादशहाच्या खाजगी खिासाठी राखून ठेवलेल्या वतनापंैकीि होते. तेव्हा अन्यायपीचडत 
प्रजाजनानंी आपले दूत चदल्लीला पाठवनू, त्याि रात्रीच्या बैठकीत बादशहापुढे आपली गाऱ्हािी माडंली. 
यावळेी तेथि असलेल्या सफ्दरने जचवदखानाला चविारले की... ‘‘तुम्ही जर बालूिी या चठकािािा ‘नवा 
फौजदार’ म्हिून नेमिूक केली असेल तर तो तेथील जनतेला का लुटीत आहे? का ठार मारीत आहे? तो 
जर तुमच्या इच्छेचवरुद्ध वागत असेल तर, मला तेथे जाऊ दे आचि त्याला शासन करू दे.’’.... तेव्हा 
जाचवदने उत्तर चदले... ‘‘आपि स्वतःि बालूला चशक्षा करण्यािे काम हाती घेिार आहोत’’... त्याने 
आपला एक (कॅप्टन) सैन्यातील अचधकारी नरहसहराय याला, बरोबर छोटीसी फौज देऊन चसकंद्राबादेला 
पाठचवले. या अचधकाऱ्याने बालूवर हल्ला करण्याऐवजी, त्याच्याशी केवळ वाटाघाटीि केल्या आचि अखेरी, 
त्याला चमळालेल्या लुटीसह त्याला सहीसलामत जाऊ चदले व जाचवदखानाच्याि जहाचगरीतील 
दनकौरच्या (Dankaur) चकल्ल्यात आश्रय घेऊ चदला. (दनकौर : वल्लभगडच्या थेट पूवेस १५ मलैावर). 
पुढे त्याचठकािी जेव्हा सफ्दरिी फौज आली तेव्हा त्याना आढळलेली पचरस्स्थती ही अशी होती. या 
सफ्दरच्या फौजेशी थोडीफार लढाई चदल्यानंतर, बालूने त्या चकल्ल्याति काही नावा चमळचवल्या आचि 
वल्लभगडकडे, सुरचक्षतपिे आपली सुटका करून घेतली. अशा प्रकारे बादशहाच्या स्वतःच्याि 
वतनवाडीत, इतकेि नव्हे तर राजधानीपासून इतक्याजवळ असलेल्या इस्टेटीत, लूटालुट करिाऱ्याला 
काहीही शासन होऊ शकले नाही. चसकंद्राबादेच्या जनतेने न्याय चमळावा म्हिून आरडाओरडा केला, टाहो 
फोडला पि त्यातून काहीही चनष्ट्पन्न झाले नाही. अशा प्रकारे सफ्दरजंगिी बालूचवरोधी मोहीम चनष्ट्फळ 
ठरल्यावर, उघड्या दरबारात त्याने जाचवदखानावर आरोप केला की त्यानेि या दृष्ट कृत्यामध्ये बाजूला 
पाहठबा चदला आहे. हा आरोप होत असताना आपली मान खाली वाकवनू तो खोजा मात्र न बोलता स्तब्ध 
राचहला. [त.-इ-अ.- ३८ अ; शाचकर ७१] 

 
या घटनेमुळे सफ्दरजंगािा राग अनावर झाला. त्यावळेिे काही इचतहासकारही या घटनेबाबत 

ठामपिे सागंतात की, आपल्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली असिाऱ्या वतनवाडीतील स्वतःच्या कुळानंा भोगाव्या 
लागलेल्या हालअपेष्टामुळे, बादशहाही कष्टी होऊन इतका हेलावला की, ‘‘या खोडसाळ खोजाला नाहीसा 
करा’’.... असा चनरोप, त्याने सफ्दरजंगाला पाठचवला..... पि त्याने खरोखरि असा चनरोप पाठचवला 
असला तर तो तात्पुरत्या उफाळून आलेल्या रागाच्या भराति असला पाचहजे. [बयान २७४; इमाद ६०; 
खा-आम ८५, (Khazina-i-Amira)]. 
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§ १२ : जाणवदखानाचा खून, २७ ऑगस्ट १७५२ 

 
सुरजमलच्या प्रश्नाबाबत, त्याच्याशी चविारचवचनमय करण्यासाठी व त्याला मदत करण्यासाठी, 

सफ्दरजंगाने त्याला चदल्लीस बोलाचवले. यानुसार येऊन, जाट राजाने आपला तळ शहरापासून सुमारे ६ 
मलैावर काल्कापहाडी (Kalka-Pahari) येथे ठेवला. त्याच्या बरोबर जयपूरच्या राजािा एक प्रचतचनधी व 
बालू जाट हेही आले असून त्याचं्याबरोबर आपापले काही सैन्यही होते. पूवी हे लोक आपल्या मागण्याबाबत 
वा प्रश्नाबाबत, जाचवदखानािा पुरस्कार चमळावा व त्यािी मजी संपादन करता यावी म्हिून चवनवण्या 
करीत. आताही त्यानंी प्रथम आपली मुलाखत घ्यावी आचि नंतर आपल्यामाफक ति ‘सरकारशी वाटाघाटी 
कराव्या अशी यावळेीही जाचवदखानािी इच्छा होती. पि आता वजीर स्वतः राजधानीत हजर असल्यामुळे, 
त्यानंी, यावळेेस, दरबारातील आपल्या कामासाठी, या खोजाला आपला मध्यस्थ म्हिून घेतले नाही. 
अखेरी ठरचवण्यात आले की, जाचवदखानाने वजीराच्या घरी जाव ेव तेथे उभयतानी चमळून, सुरजमल व 
त्याच्याबरोबर आलेले इतर यानंा मुलाखती द्याव्या आचि त्यावळेी बादशहाकडे असलेल्या त्याचं्या 
कामाबाबत चनिकय घ्याव.े या बैठकीसाठी २७ ऑगस्ट हा चदवस ठरला. त्या चदवशी सकाळी लवकरि 
जाचवदखान, सफ्दरजंगाच्या वाड्याकडे गेला. त्या दोघानी सकाळिी न्याहरी एकत्रि घेतली. सुरजमल 
चतसऱ्या प्रहरी तेथे आला आचि नंतरही त्याचं्यामधील वाटाघंाटी दीघककाळ िालल्या. यामध्ये, थोड्या 
वळेानंतर, सफ्दरजंगाने, जाचवदखानािा हात धरून त्याला आपल्या वाड्याच्या बागेमधील एका बाजंूच्या, 
एकातं असलेल्या, बंगलीवजा बुरुजाकडे (Alcovel/Bastion) नेऊन तेथे, सुरजमलबाबत तो त्याचं्याशी 
बोलला. नंतर महमद अचल जार्ति (Muhammad Ali Jarchi) आचि आिखी काही तुकी सैचनक त्या 
बंगलीत चशरले, तेव्हा वजीर तेथून उठला. महमद अलीने मागील बाजूकडून, जाचवदखानाच्या पोटात, 
यकृताच्या जागी तीक्ष्ि शस्त्राने भोसकले.... या वळेी तो ओरडत होता..... ‘‘घे, तुझ्या चवर्श्ासघातािे हे 
फळ घे.’’ आता बाकीिे लोकही पुढे आले आचि त्यानंी हे रक्तलाचंछत काम पुरे केले. नंतर त्यानंी जाचवदिे 
मंुडके धडापासून वगेळे करून ते वजीराच्या वाड्याबाहेर, बुरुजाखाली जचमनीवर बसलेल्या जाचवदच्याि 
नोकराचं्या घोळक्यात चभरकावनू चदले आचि त्यािे धड नदीच्या वाळवटंात फेकले. तेव्हा हे लोक अचतशय 
भयभीत होऊन पळून गेले. या रक्तलाचंछत कृत्यामागील केवळ बेचफचफरी व धाडस, यामुळे, या चवरुद्ध 
होऊ शकिाऱ्या सवक संभाव्य हालिाली मुळाति दडपल्या गेल्यानंतर अशा प्रकारे खून झालेल्या, 
जाचवदच्या मालमते्तिे चकल्ल्यातील व चकल्ल्याबाहेरील सवक कोठे व खचजने याना, शाही 
जनानखान्यावरील प्रमुख अचधकारी (Superintendent-Roz-Afzunkhan) वृद्ध रोझ अफझुनखान याने 
सीले ठोकली आचि त्याच्या चनरचनराळ्या अचधकारपदािंा व संबचंधत किेऱ्यािंा ताबाही घेतला. इतके 
झाले तरी या घटनेने चदल्लीत काहीही गडबड वा खळबळाट यािंा त्रास झाला नाही. [पहा : त.-इ.-अ.-४०अ-
४१ब; चसयार (३) ४५; शाचकर ७१; बयान २७३; मूझ्.६०-६२, पि िहार गुल ४०८अ मध्ये मात्र चनराळेि नमूद केलेले आहे..... त्यात म्हटले आहे 
की,.....ही घटना घडल्यावर, त्या सधं्याकाळी ६ तास चदल्लीमध्ये भयानक गोंधळ व आरडाओरड िालली होती. मुझचमल ६२ मध्ये मान्य केले आहे 
की, जाचवदखान सफ्दरजंगाकडे जाताना त्याच्या बरोबर गेलेल्या लवाजम्याजवळ जी काही त्यािी िीजवस्तु, मौल्यवान चजन्नस इ. होते ते सवक 
मुघचलया सैचनकानंी (वचजराच्या तुकी सैचनकानंी) आचि (बहुधा) शहरातील गुंडानीही लुटले. हा शवेटिा लेखक-मुझचमल-,जाचवदखानाने 
बाधंलेल्या इमारतीबाबत त्यािी स्तुतीही करतो. ही स्तुती केलेली बाधंकामे-इमारती इ.-अशी :..... यमुना नदीच्या काठावरील एक राजवाडा; 
मचतन-इ-मजहब (Matin-I-Mazhab) ही, सोन्यािा मुलामा केलेले घुमट असलेली, चकल्ल्यासमोरील एक मशीद; हैदरगंज बाजाराच्या भोवती 
एक बळकट हभत; हैदरगंजजवळि एक चवस्तीिक व खोल चवहीर (बावडी) आचि एक पूल. .... अशा बाधंकामाबद्दल स्तुती करून हा लेखक पुढे 
म्हितो........ ‘‘जो आपल्यामागे पृर्थ्वीवर पूल व मशीद, चवहीर व प्रवाशासंाठी चवश्रामधाम ठेवतो तो मृत होत नाही.’’ He is not dead, who 
leaves behind on earth, Bridge and Church, Well and Travellers’ Rest House"] 

 
जाचवदखानािा खून हा प्रत्यक्षात एखाद्या गुन्यापेक्षाही वाईट होता.... राजकीयदृष्ट्ट्या ती एक 

घोडिूकि होती. यामुळे बादशहा, त्यािी आई आचि सवक शाही कुटंुब यािंा सफ्दरजंगाला चवरोध इतका 
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वाढला की, यापढेु या बाबतीत पुन्हा काहीही समेट... काहीही तडजोड होण्यािी आशा उरली नाही. 
याहीपेक्षा शाहीसते्तच्या संदभात तर यािा अचतशय वाईट पचरिाम झाला. या घटनेनंतर दरबारी पक्षािे 
नेतृत्व आचि कळसूत्री बाहुल्यासारख्या बादशहावरील चनयंत्रि, ही एका मूखक व चभत्र्या खोजाच्या हातातून 
गेली, ती, साम्राज्यातील एका अचतशय उच्चकुलीन, अचतशय कायकक्षम, अचतशय उत्साही व अचतशय 
दूरदशी आचि चवशषे म्हिजे सवांत अचधक चनष्ठूर व महत्त्वाकाकं्षी व्यक्तीच्या हाती गेली, हे आपल्याला पुढे 
प्रकरि ११ मध्ये चदसून येईल. 
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प्रकरि नववे 

 
सफ्दरजांगचे अफगािाबरोबर झगडे  

१७४८-१७५२ 
 
§ १ : अणलमहमद रुहेलाचे वांशज 

 
अचलमहमद रुहेलाने मािक-एचप्रल १७४८ मध्ये रोचहलखंड झपाट्याने आपल्या ताब्यात कसा 

आिला ही हकीगत प्रकरि २ मध्ये आली आहे. (भा. पहा प्र. २ § ९ अखेरिा भाग). पि आपल्या या 
यशािा उपभोग घेण्यास तो त्यापुढे सहा मचहन्यापेक्षाही कमी काळि जगला. त्याच्या पाठीमध्ये कॅन्सरिा 
आजार (भा. ककक रोग) होऊन तो चबछान्याला चखळून पडला आचि त्याि वषात १५ सप्टेंबरला मरि 
पावला. त्याच्या ६ मुलापंैकी फैझुल्ला आचि अब्दुल्ला या दोघा मोठ्या मुलानंा कंदाहार येथे बंचदवासात 
ठेवलेले होते. अब्दालीने पूवी सरहहद घेतले त्यावळेीि त्याने या दोघानंा बंचदवान म्हिून चतकडे पाठवनू 
चदले होते. बाकीिे िार मुलगे अद्याप फार लहान होते. अशा पचरस्स्थतीत चबछान्यावर पडून असताना 
...... ‘‘त्याने आपल्या प्रमुख सरदारानंा बोलाचवले आचि त्याचं्यासमक्ष आपले मृत्यूपत्र केले. त्यानुसार 
त्याने आपला चतसरा मुलगा सादुल्ला याला आपला वारस म्हिून चनयुक्त केले आचि ही व्यवस्था त्यािे मोठे 
मुलगे जर कधी परत आले तर मात्र त्यावळेेपयंति चटकावयािी आहे असेही ठरचवले. रहमतखानाला या 
अज्ञान वारसािा पालक (हाचफझ) आचि दंुचदखानाला मुख्य सेनापती म्हिून नेमण्यात आले’’.... 
फचतखानािी नेमिूक कारभारी म्हिून (Steward खान-इ-सामान) करण्यात येऊन त्याच्याकडे 
महमदाच्या तीन लहान मुलािंी काळजी घेण्यािे काम सोपचवण्यात आले. यािबरोबर सरदारखान या 
आिखी एका सरदारािी सैन्यािा बक्षी म्हिून नेमिूक करण्यात आली. रुचहल्याचं्या चहतसबंंधास समान 
धोका चनमाि झाला आचि सवांनी एकजुटीने कारवाई करण्यािी गरज चनमाि झाली तर या सवक 
सरदारानंी एकत्र सल्लामसलत करावी असे बंधनही, ही व्यवस्था करताना, त्याचं्यावर घालण्यात 
आले.’’.... (बरेली गझेॅचटअर ६६१; गु.-इ-र. २८). अचलमहमद रुचहला यािा वारसा म्हिून रहािाऱ्या 
चवस्तीिक मुलुखािा कारभार अशा प्रकारे सरदार-उमरावाचं्या एका छोट्या गटाच्या हाती देण्यात येऊन त्या 
प्रदेशािी, प्रत्यक्षात त्याचं्यामध्ये चवभागिीही करण्यात आली. अचलमहमदािे काही वारस परागंदा असून 
बाकीिे अद्याप ‘अज्ञान’ होते आचि त्याच्या ताब्यातील प्रदेशािे शजेारी तर बलाढ्य शत्रिू होते. अशा 
पचरस्स्थतीत या शजेाऱ्याकडून अफगािािंा पराभव होऊन प्रदेश हजकला जाण्यािी व त्यािंी हकालपट्टी 
होण्यािी भीती होती. यातून अफगािाना वािवावयािे तर अचलमहमदाने केलेली व्यवस्था अटळि बनली 
होती..... ‘‘हाचफज रहमत, दंुदीखान आचि त्यािें बाकीिे जोडीदार, यापैकी प्रत्येक, अचलमहमदाच्या 
एकएका मुलािा सासराि होता. तेव्हा या सवांनी, अचलमहमदाने हजकून चमळचवलेल्या सवक प्रदेशािी 
वाटिी करून आपापल्या जावयाच्या नावाने एक एक भाग ठरचवला व त्यानुसार आपापल्या वाट्यािा 
मुलुख ताब्यात घेतला, आचि त्यापैकी प्रत्येकी काही थोडी खेडी आपापल्या जावयाच्या खिासाठी चदली व 
बाकीच्या सवक मुलुखािा ते अचमरी-इतमामात उपभोग घेऊ लागले’’... अचलमहमदािा वारस ‘‘सादुल्ला 
यािा स्वभाव व वतकन इतके वाईट बनले की, राज्यािा संबंध महसूल आचि सैन्ये यावरील ताबा आचि 
त्यािें चनयंत्रि ही पचहल्याप्रमािेि हाफीजवर अवलंबनू राचहली.’’ संबळ, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा आचि 
काशीपूर हे परगिे, दंुदीखानाला स्वतःच्या आचि त्यािे पायदळ व घोडदळ चमळून १२००० िे सैन्य, याचं्या 
खिासाठी म्हिून देण्यात आले. चपचलचभत हे हाचफजच्या स्वतःच्या जहाचगरीिे कें द्र होते. अशाि प्रकारच्या 
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जहाचगरी, इतर रुचहला सरदारानाही देण्यात आल्या. [चसयार (३) २७; सवक रोचहला प्रदेशाच्या, १७५१ 
मध्ये केलेल्या प्रत्यक्ष वाटिीिे विकन, गु.-इ-र.-४५ मध्ये केलेले आहे].  

 
हाचफझ रहमतखान (जन्म १७०९ च्या सुमारास) हा तुरु शहामतपुर येथे स्थाचयक झालेला एक 

अफगाि धमकगुरु व साधू यािा नातू होता. त्यािा बाप रहमत हा, अचलमहमदाला दत्तक घेिाऱ्या दाऊद या 
रुचहला सरदारािा (भा. अलीिा दत्तक चपता– Adoptive Father of Ali पहा : प्र. २ § ४) चशक्षक होता. 
त्याच्या ठायी असामान्य बुचद्धमत्ता, शासकीय कौशल्य व जन्मजात लष्ट्करी प्रचतभा हे गुि असून 
स्वभावानेही तो चवर्श्ासू होता. या गुिामुळे, हहदुस्थानात आल्यावर तो अचलमहमदािा उजवा हात बनला. 
नादीरिी स्वारी होऊन गेल्यानंतरच्या काळात, आपला पुरस्कता अचलमहमद याच्या ताब्यातील प्रदेशािी, 
त्याने, हहदुराजे आचि मुघल जहाचगरदार यािें प्रदेश हजकून, वाढि केली. [गु.-इ-र–१३–२०]. 

 
अचलमहमदािा मृत्य ू व त्याच्या मोठ्या मुलािंा परदेशातील बंचदवास, यामुळे शखे कुत्बुचद्दनिी 

महत्त्वाकाकं्षा पुन्हा बळावली. (भा. पहा प्र. २ § ९ पचर. ४). रुचहल्यािें आधी, त्याच्या आजोबाकडे 
असलेली रोचहलखंडािी फौजदारी, रुचहल्यानी चहसकावनू घेतली होती (भा. प्र. २ § ४ § २), यामुळे 
कुत्बचुद्दनाला, रुचहला अफगाि जमात ही, पूवकजा कडून वारसा म्हिून त्याला चमळावयाच्या फौजदारी 
वतनामध्ये घुसलेली एक उपटसुंभ जमात होय, असे वाटे. दाडंगाईने घुसलेल्या या लोकाना तेथून हुसकून 
देऊन त्या भागािी फौजदारी पुन्हा चमळवावी असे त्याला उत्कटतेने वाटे. (भा. त्या काळी या भागाला 
‘कटेहार’ म्हित. पहा प्र. २ § २). तेव्हा अचलमहमदािा मृत्य ूव यािवळेी त्यािी दोन प्रौढ मुले परागंदा 
असण्यािा योग, ही आता आपल्याला लाभलेली संधी आहे असे त्याला वाटे. यावळेी मुरादाबाद प्रत्यक्षात 
अचलमहमदाकडे असले तरी, औपिाचरकरीत्या त्यािी फौजदारी इस्न्तझामउद्दौलाकडे (पूवीिा वजीर 
कमु्रचद्दन यािा वडील मुलगा) होती. यामुळे, महत्त्वाकाकं्षा पुन्हा उते्तचजत झालेला कुत्बचुद्दन, 
इस्न्तझामउद्दौलाकडे गेला आचि आपल्याला त्यािा प्रचतचनधी-फौजदार (डेप्युटी) म्हिून पाठविू 
मुरादाबादेिा प्रदेश ताब्यात घेण्यास सागंाव,े अशी त्याने, त्यािी चवनविी केली. इस्न्तझामने या चवनंतीला 
मान्यताही चदली; (सुमारे १५ नोव्हेंबर १७४८); पि ही फौजदारी चमळचवण्यासाठी वडेावनू गेलेल्या या 
आपल्या प्रचतचनधीला, ती, प्रत्यक्षात चमळचवण्यासाठी जरूर तो पैसा व साधनसामग्री यािंी मदत मात्र तो 
देऊ शकला नाही. तथाचप कुत्बचुद्दन हा, एक उमदा व शूर लढवयया आहे अशा त्याच्या कीतीला भाळून 
प्रस्तुत साहसासाठी त्याच्याभोवती काही सैचनक गोळा झाले आचि यातून लवकरि त्याने ७००० सैचनकािा 
एक लष्ट्करी गट एकत्र केला. नंतर त्याने गंगा नदी ओलाडूंन, चबजनोर चजल्यामधून मुरादाबादेच्या चदशनेे 
पुढे िाल केली. पि त्या शहराच्या वायव्येस ३८ मलैावर, धामपूर येथे त्याला, दंुदीखानाच्या 
नेतृत्वाखालील, त्याच्यापेक्षा चकतीतरी मोठ्या आचि भरपूर तोफखाना व दारूगोळा यानी सुसज्ज, अशा 
सैन्याने अडचवले. प्रस्तुत वादातील प्रदेश, गोडीगुलाबीने आपसात वाटून घेण्याबाबत, यावळेी अफगािानंी 
माडंलेली एक योजना त्याने चतरस्काराने चझडकारून त्याचं्याशी लढाई चदली. पि या लढाईत आपल्या 
मूठभर एकचनष्ठ अनुयायानंा बरोबर घेऊन व त्याचं्या आघाडीला राहून, एक चनकरािा हल्ला करीत 
असताना तो मारला गेला. [चसयार (३) २८; मुझ. ३६–३७; चबजनोर गझेॅचटअर ३४९]. 
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§ २ : काइम (Quim) बांगश रुणहल्याांच्यावर हल्ला करतो – 
दाउन्रीची (Daunri) लढाई 

 
रोचहलखंडात बादशहािी सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करण्यासाठी केलेला हा धामपूर येथील प्रयत्न 

अयशस्वी झाला तो १७४९ च्या प्रारंभी. यापुढे काही काळ हा प्रयत्न पुन्हा करिे शक्य झाले नाही, कारि 
रुचहल्यािंा मूळपासूनिाि स्वाभाचवक शत्र ूवजीर सफ्दरजंग हा, या काळात दुमुकखला होऊन, नाखुषीत, 
चदल्ली शहराबाहेर तंबूति रहात होता. याला कारि म्हिजे या आधी २० नोव्हेंबरला, राजधानीच्या 
रस्ताति त्याला ठार मारण्यािा जो प्रयत्न झाला होता (भा. पहा प्र. ८ § ७) तो बादशहाच्या मजीतल्या, 
शाही दरबारातील लोकानीि केला होता असा त्यािा दावा होता. अशा प्रकारे आपल्या चवरोधी, झालेल्या 
कटामुळेि, वजीर, कुत्बुद्दीनच्या अयशस्वी प्रयत्नािेवळेी, चदल्लीबाहेर तंबूत दुमुकखला होऊन नाखुषीत 
रहात होता. यामुळेि रुचहल्याचवरुद्ध काही काळ हालिाल होऊ शकली नाही. तेव्हा रुसून बसलेल्या 
वजीराच्या छाविीत स्वतः जाऊन तरुि बादशहाला त्यािी समजूत घालावी लागली (७ एचप्रल) आचि 
नंतरि वजीर आचि बादशहा याचं्यामध्ये चनमाि झालेला दुरावा हळूहळू नाहीसा झाला. यानंतर वजीराने, 
प्रदेश बळकावनू बसलेल्या उपटसुंभ रुचहल्यानंा दडपून टाकण्यािी एक नवी योजना तयार 
केली....‘‘स्वतःच्या सुभ्याच्या इतक्या जवळच्या चजल्यात, अफगािािें राज्य असाव े हे त्याला आवडत 
नव्हते..... हे रुचहले म्हिजे चदल्लीकडे जावयाच्या आपल्या रस्त्यावर सतत त्रास देिारे सपकि होत असे 
त्याला वाटे.’’ एका अफगािाचवरुद्ध दुसऱ्या अफगािाला हाती धरून त्याच्याकरवी पचहल्यािा नाश 
करावयािा..... या लढ्यात कोिािाही पराभव झाला, नाश झाला तरी वजीरािा स्वतःिा एक शत्र ूकमीि 
होईल, अशी ही त्यािी योजना होती. [आशब (२) ४२५]. 

 
अचलमहमदाने आपल्या मागे प्रिंड संपत्ती ठेवली होती असा सवांिा समज होता. अचलमहमदाला, 

काइमखान नावािा अफगािापैकीि एक, लोभी व महत्त्वाकाकं्षी प्रचतस्पधी होता, (भा. पहा प्र. २ § ९) 
त्याला, रुचहल्यािंा काटा काढण्याच्या आपल्या योजनेमध्ये हाती धरण्यािे ठरवनू, सफ्दरजंगाने त्याच्या 
लोभी वृत्तीला व महत्त्वाकाकें्षला िाळचवले व त्यािी रोचहलखंडािी फौजदार म्हिून नेमिूक करिारे शाही 
फमानही त्याच्याकडे पाठवनू चदले रुचहल्याचं्याकडे असलेल्या या ‘फौजदार’ पदामध्ये धोका असल्याने ते 
स्वीकारण्यास काइमखान प्रथम आढेवढेे घेऊ लागला. पि महमदखान आचफ्रडी या त्याच्या एका 
आवडत्या अचधकाऱ्याने (बक्षी) अखेरी त्यािे मन वळचवले. नंतर काइमने मुअझ्झमखान (बक्षीिा भाऊ) 
याला आपला प्रचतचनधी म्हिून रुहेला पुढाऱ्याचं्याकडे पाठवनू त्यानंा कळचवले की, त्यानंी जो, शाही मुलुख 
बळकाचवलेला आहे तो आता सोडून द्यावा आचि काइमखान आपले अचधकारपद हाती घेत असताना त्याला 
चवरोध करू नये. असे करण्यासाठी मोबदला म्हिून ५००० सैन्य बाळगता येईल इतक्या जहाचगरीही त्यानंा 
देण्यािे विन त्याने यािबरोबर चदले. ‘‘अज्ञान’’ रुचहला नेत्यािा पालक, हाचफज रहमत याने काइमच्या 
या (सागंण्यावर उलट उत्तर चदले की, ज्यावळेी बादशहाला हा मुलुख आपल्या ताब्यात घेता येत नव्हता 
त्यावळेींि अफगानानंी तो (बादशहाच्यावतीने) हजकून घेतलेला असल्याने (भा. पहा प्र. २ § ९) आता 
बादशहाचशवाय दुसऱ्या कोिाला ते आपला धनी म्हिून मान्य करिार नाहीत. आतािी नेमिूक, 
बादशहाच्या हातून सत्ता काढून घेिाऱ्या वचजराने केलेली असल्याने ती काइमखानाने स्वतःि नाकारिे 
योग्य होईल. ... असे हे हाचफज रहमतिे उत्तर ऐकून काइमिा प्रचतचनधी चिडून बोलू लागला तेव्हा त्यािी 
बदनामी करून, त्याला अवोनला बाहेर घालवनू देण्यात आले. आपल्या वचकलाबरोबर काइमने आपली 
काही चनशािेही पाठचवली होती व आपल्या अचधकारािे प्रतीक म्हिून ती, बरेली व अन्य शहरात उभी 
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करण्यास हुकूम चदले होते. त्याच्या या कृतीिा उपहास करण्यासाठी रुचहल्यानंी ही चनशािे उलटी उभी 
केली. [गु.-इ-र-२९; इमाद ४४]. 

 
अपमाचनत होऊन हा दूत परत आला तेव्हा रागावनू, काइम रुचहल्यािेंबरोबर लढाई देण्यासाठी 

बाहेर पडला. २ नोव्हेंबर १७४९ ला, फरुखाबाद सोडून त्याने काचदरगंज येथे (Qudirganj) गंगा नदी 
ओलाडंली व अवोनलाकडे कूि केले. दरम्यान रुचहला सैन्यही अवोनला येथून चनघाले होतेि. त्याने पुढे 
बुदाऊन (Budaun) शहराच्या आग्नेयेस िार मलैावरील दाउन्री (Daunri) खेड्यानचजक बंचदस्त तळही 
ठोकला होता. या चठकािाजवळ काइमखानही [काइमच्या सैन्यात घोडदळ व पायदळ चमळून ६०,००० सैचनक, ४०० हत्ती व 
तोफखान्यािे एक मोठे पथक होते असे साचंगतले जाते. यािबरोबर रुचहला सैन्यात २५००० लोक होते असे म्हितात (गु.-इ.- र.-३०). ही सखं्या 
फुगवनू साचंगतली आहे असे चदसते तथाचप काही असले तरी काइमखानाकडे, सैचनक सखं्या व मोठ्या तोफा या दोन्हीबाबत चनचिति वरिढपिा 
होता. या लढाईच्या चठकािाला डुमरी (Dumari) असे नाव आहे पि या चठकािािा चनदेश ‘‘दाउनरी (Daunri) आचि रसुलपूर या खेड्यामधील 
जागा’’ असाही आहे.] ता. ११ ला येऊन पोहोिला. तेथे, त्याला युद्धापासून परावृत्त करण्यासाठी त्याच्याकडे 
हाचफज रहमतने, तीन सस्ययद साधंुच्या बरोबर, एक मतै्रीिा संदेश पाठचवला, पि त्याला नकार देऊन 
त्याने दुसरे चदवशी शत्रूवर हल्ला केला. 

 
लढाईला सकाळीि सुरवात झाली. तेथील वनराईच्या दचक्षि व उत्तर कोपऱ्यात रुचहल्यािें दोन 

सैन्यचवभाग अनुक्रमे दंुदीखान आचि सादुल्लाखान याचं्या हाताखाली ठेवलेले होते. या दोन भागावर, काइम 
व मुआझ्झमखान यानी आपल्या सैन्यािे दोन चवभाग घेऊन हल्ला केला. िढाई करून येिाऱ्या पथकाचं्या 
आघाडीला अनेक हत्तीही होते. अशा या िढाईत, हल्ला करून येिारे, आपल्या समोरील सवांना, रेटीत, 
दडपीत, जय चमळवीत पुढे जात आहेत असे प्रथम चदसू लागले. दंुचदखानािा तोफखाना शत्रूने हजकून 
घेतला आचि त्या सेनापतीला आपल्या हत्तीवरून उतरून, शत्रूशी चभडून, तरवारीला तरवार भडवनू 
खिाखिीिी लढाई करण्यासाठी, पायीि आपल्या लोकानंी पुढे न्याव े लागले. सादुल्लाच्या सैन्य 
चवभागापुढेही धोका उभा राचहला होताि. अशावळेी मदत येऊन पोहोिली आचि लढाईिा नूर िढाई करून 
आलेल्याचवरुद्ध वळला. या प्रचतहल्ल्यात मुआझ्झमखान आचि त्यािा भाऊ व त्यािप्रमािे महमदखान 
बंगशिी अनेक मुले, ही गोळ्या लागनू मरि पावली. तेव्हा आपल्या हाताखालील सेनाचधकारी व हहदु चमत्र 
याचं्यासमवते, स्वतःि पूढे राहून काइमखानाने शत्रूवर हल्ला िढचवला. रुचहल्यािंा मोड होऊन ते, 
युद्धभमूीच्या मागच्या बाजूस असलेल्या एका लाबंट व खोलगट दरीकडे पळ काढू लागले. काइमखान व 
त्याच्या सैन्य चवभागाने त्यािंा जोरदार पाठलाग िालचवला पि लवकरि हा पाठलाग म्हिजे त्याच्या 
स्वतःच्याि मृत्यूिा सापळा ठरला. हाचफझ-रहमतिी लष्ट्करी डावपेिाबाबतिी दृष्टी मोठी तीक्ष्ि असल्याने 
त्याला पचरस्स्थतीिे आकलन आधीि होऊन त्याने त्या दरीच्या भागात अकस्मात हल्ला करण्यािी योजना 
आखून त्यानुसार तयारी केली होती. दरीच्या दोन्ही बाजूस तीव्र िढावाच्या, कड्याचं्या असून त्याचं्या 
मार्थ्यािा भाग दाट, उंि, टोकदार, बाजरीच्या चपकानंी झाकून गेला होता. या दाट चपकामध्ये त्याने ८००० 
अफगाि सैचनक बाहेरून मुळीि चदसून येिार नाहीत असे लपवनू बसचवले होते व तोड्याने 
चशलगावण्याच्या त्याचं्या बंदुका भरून जचमनीवर टेकून तयार ठेवलेल्या होत्या. 

 
युद्धभमूीवरून पळून येत असलेले अफगाि सैचनक, दरीतून, मोठ्या घाईघाईने पायीि येत होते. 

तो सवकि भ-ू भाग त्यानंा िागंलाि पचरचित असल्यामुळे, दरीच्या डाव्या काठाच्या िढावावरून, 
माकडाप्रमािे जलदीने िढून जाऊन, त्याच्या मार्थ्यावरील चपकात ते लवकरि चदसेनासे झाले. त्याचं्या 
पाठोपाठ आनंदीने बेहोष होऊन पाठलाग करीत येिारे शतू्र दरीतील अरंुद वाटेने पाण्याच्या मोठ्या 
लोंढ्याप्रमािे जोरात पुढे घुसू लागले. दरीतील सुमारे चनम्मा रस्ता ओलाडूंन ते पुढे आले, इतक्यात 
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त्याचं्या डोक्यावरील दोन्ही बाजूच्या दाट झुडुपातून ज्यालािें रंुद पटे्टि, त्याचं्यावर झेपावले. गोंधळ, 
आरडाओरड करीत िाललेला त्यािंा दाट गदीिा घोळका, जवळ जवळ थेट व अिूक नेम मारण्याच्या 
टप्प्यात आल्याबरोबर, एकाएकी ८००० बंदुकातून त्याचं्यावर गोळ्यािंी वषाव करण्यात आला व त्यातूनि 
हे ज्वालािें पटे्ट झेपावले. शत्रूच्या या लोंढ्यािे पुढारी, सैन्याच्या घोळक्याच्या आघाडीला राहून, हत्तीवरून 
िालले होते. यामुळे ते तर, या बंदुकाचं्या फैरी झाडिाऱ्यानंा अगदी स्पष्ट ओळखण्यासारखे लक्ष्य होते. 
थोड्या चमचनटातंि ते सवक मारले गेले. यातून चनमाि झालेल्या गोंधळािा फायदा घेऊन, अफगाि 
सैचनकानंी, हातात तरवारी परजीत, ओरडत, दरीच्या दोन्ही काठावरून खाली शत्रूवर हल्ला िढचवला. 
यानंतर झाली ती शत्रूिी सरसहा कत्तलि. आलेल्या शत्रूपैकी फक्त अगदी मागिेि काही, या मृत्यूच्या 
दरीतून चनसटले. अफगािावर स्वारी करून आलेल्या सैन्याच्या इतर चवभागाना, आपल्या आघाडीच्या 
चवभागाच्या दूदकशिेी हकीगत कळली तेव्हा त्या सवांनी पळ काढला. 

 
काइमखानाच्या कपाळातून गोळी जाऊन तो आपल्या हौद्यात मरून पडला होता, त्यािा माहुत 

त्याच्या हत्तीला रिागंिाबाहेर नेत होता, तेव्हा रुचहला सैचनकानंी त्या हत्तीला गाठले आचि 
काइमखानाच्या अंगावरील मौल्यवान पोशाख व रत्नजचडत अलंकार त्यानंी लुबाडले आचि त्यािे शीर 
धडावगेळे केले. काइमखान स्वतः त्याच्या भावापंकैी बरेि आचि त्यािे जवळ जवळ सवकि सेनाचधकारी–
कॅप्टन्स–रिागंिावर मृत होऊन पडले. फार मोठी लूट आचि काइमच्या सवक तोफा व हत्ती चवजयी 
रुचहल्याचं्या हाती पडले. अशा प्रकारे अफगािानंा संपूिक चवजय चमळाला. उमद्या हाफीज-रहमतने, 
काइमखानािे शीर त्याच्या धडाला चशवनू बसचवले, तो मृतदेह शालींनी आच्छादला व पालखीत ठेवनू 
योग्य इतमामाने, फरुखाबादेला दफन करण्यासाठी पाठचवला. अशा चवजयाच्यावळेी त्याने, शहािपिाने 
संयमही दाखचवला. गंगेच्या डाव्या, म्हिजे पूवक चकनाऱ्यावरील, बंगश घराण्यािा सवक प्रदेश (तीन परगिे 
वगळून), रुचहल्याचं्या या पालक-राज्यकत्याने (रीजंट) आपल्या राज्याला जोडला हे खरे, पि चवजयाने 
उल्हाचसत व उतावीळ झालेल्या जमात बाधंवानंा, गंगा ओलाडूंन पलीकडे पचिम चकनाऱ्यावर जाण्यापासून 
व तेथील काइमखानाच्या प्रदेशावर िढाई करण्यापासून त्याने परावृत्त केले. त्यानंा तो म्हिाला, 
अफगािानंी आपापसात युदे्ध करून एकमेकािंा नाश करू नये. [इमाद ४५; मुझ.११; बयान २५१–२५५; चसयार (३) २९; 
गु.-इ.-र.-२८-३१; फरुखाबाद गॅझेचटअर :- १५८-१७१; बुदाऊन गॅझेचटअर २३५; त.-इ.-अ.-२२अ.] 

 
§ ३ : सफ्दरजांग बांगशाांचा मुलुख णहसकावून घेतो 

 
महमदखान बगशिा, ११ वा मुलगा इमामखान याला त्यािी आई ‘चबबीसाचहबा’ चहने 

फरुखाबादेच्या अचधकार पदावर (Lordship) बसचवले पि त्याच्या अंगी फारि थोडे कतृकत्व वा सामर्थ्यक 
होते. अशा पचरस्स्थतीत त्या खंबीर स्त्रीने मराठ्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी, उत्तर हहदुस्थानातील त्याचं्या 
सरदारानंा, सैन्याच्या खिासाठी २० लाख रुपये देऊन (Subsidy) त्यािंी मदत चमळचवण्यािा बेत 
आखला. काइमखानाच्या मृत्यूनंतर ज्या घटना घडल्या त्यावरून त्या काळी चदल्ली येथील दरबाराच्या 
नैचतक अचधष्ठानावर हकबहुना नैचतक अधःपातावर काहीसा अंधुक प्रकाश पडतो आचि यावळेी झालेला त्या 
दरबारािा ऱ्हास म्हिजे दैवी न्यायािाि भाग होता असेि त्यातून स्पष्टीकरि चमळते. काइमखान हा तर 
वजीरािा हस्तक (Agent) म्हिून पुढे गेला होता. तेव्हा त्याच्या नाशाबद्दल सूड घेिे व रुचहल्यािेंवर 
आपल्या धन्यािी–मुघल बादशहािी–सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न वजीराने करिे अवश्य होते. 
पि असे करण्याऐवजी, आपलाि प्रचतचनधी म्हिून, रुचहल्याशंी लढण्यास जाऊन फसलेल्या असहाय 
काइमच्याि मालमते्तमधून स्वतःला संपन्न करण्यासाठीि त्याने ही संधी वापरली. एखादा सरदार-उमराव- 
आपल्या इस्टेटीबाबत मृत्यपूत्र वा तत्सम व्यवस्था न करता मरि पावला तर त्यािी मालमत्ता बादशहाकडे 
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यावी अशी मुघलाचं्यामध्ये एक फार जुनी रीत होती. ती आता नामशषे व कालबायही झाली होती, तरीही 
वजीराने मात्र चतिे आता काइमखानाच्या इस्टेटीिे संदभात पुनरुज्जीवन केले. त्याच्या जचमनी व संपत्ती 
यािें संरक्षि करण्यास आता कोिी राचहलेले नाही या सबबीवर, ती शाही सरकारात परत घ्यावी असे 
हुकम देण्यास त्याने बादशहािे मन वळचवले. काइमच्या मृत्यनंूतर फक्त १७ चदवसानंीि (२९ नोव्हेंबर 
१७४९), बादशहाला बरोबर घेऊन सफ्दरजंगाने चदल्लीबाहेर कूि केले. थोडे चदवसािेंि कूि झाल्यावर ते 
कोइल (Koil... अचलगड) येथे पोहोिले. तेथे बादशहाला ठेवनू, वजीराने स्वतःिे सैन्य बरोबर घेऊन, पुढे 
फरुखाबादेच्या वायव्येस ४५ मलैावरील दचरयागंजपयंत (इटा चजल्हा) मजल मारली. यािवळेी त्याच्या 
हुकूमावरून त्यािा औधमधील प्रचतचनधी राजा नवलराय याने पुढे िाल करून फरुखाबादेच्या 
आग्नेयेकडील १६ मलैावरील खुदागंज व्यापले. 

 
 तेव्हा, बंगश घराण्यािा वारसा काही हकमत देऊनही वािचवण्यासाठी, काइमच्या आईने 

वजीराबरोबर बोलिी सुरू केली आचि ती स्वतः मुफ्दरजंगाच्या छाविीत २४ चडसेंबरला आली. दीघक 
वाटाघाटी झाल्या व काइमखानाच्या मालमते्तसंबंधी बादशहाच्या खचजन्यात, वारशाबाबत ‘नजर’ म्हिून 
६० लाख रुपये भराव े म्हिजे त्या सरदारािा सवक प्रदेश इमामखानाकडे देण्यात येईल व त्याला नबाब 
म्हिून मान्यताही चमळेल असे ठरले. वारशाबाबत द्यावयाच्या या ‘नजरापैकी’ (३/४) तीन ितुथांश रोख व 
वस्तू याचं्या रूपात देण्यातही आली आचि बाकीच्या ितुथांश रकमेिी जबाबदारी मात्र या चवधवा बेगमने 
सादुल्लाखान रुचहल्याकडे टाकली. (भा. अचलमहमदािा चतसरा मुलगा, त्याच्या जागी आलेला : पहा § 
१) कारि सादुल्लाखानानेि काइमिे हत्ती व छाविीिी मालमत्ता दाउन्री येथे चहसकावनू घेतली 
असल्यामुळे, या लुटीबद्दल मोबदला म्हिून अशी रक्कम वजीराने वसूल केली पाचहजे असे चतिे म्हििे होते. 

 
यानंतर सफ्दरजंगाने आपले खरे रूप प्रगट केले. आपल्या छाविीत त्याने, काइमिी आई, 

चबबीसाचहबा चहला नजरकैदेत ठेवले आचि यािवळेी नवलरायने िाल करून खुद्द फरुखाबाद शहर 
ताब्यात घेतले, मात्र चबबीसाचहबाला स्वतःच्या खिासाठी म्हिून, फरुखाबाद शहर व १२ खेडी यािंा वसूल 
नेमून देण्यात आला, कारि बादशहा फरुख चसयारने ही देिगी बंगश कुटंुबाला पूवीि चदलेली होती. 
महमद बंगशाच्या चवस्तीिक राज्यापैकी बाकीिा सवक मुलुख मात्र वजीराच्या स्वतःच्या अंमलाखालील 
प्रदेशाला जोडण्यात येऊन नवलरायच्या ताब्यात देण्यात आला आचि नवलरायने यापढेु, आपले ठािे 
कनोज येथे ठेवले. काइमखानाच्या भावापंैकी पाि जिाना पकडण्यात येऊन, त्यानंा कैदी म्हिून, 
वजीराच्या अलाहाबाद चकल्ल्यात पाठवनू चदले. हाती घेतलेले काम अशा प्रकारे संपवनू सफ्दरजंग 
चदल्लीला परतला (२५ मे १७५०). येताना त्याने काइमखानाच्या पाि प्रमुख गुलामंाना व कारभाऱ्यानंा 
(Men of business) कैद करून बरोबर आिले. 

 
§ ४ : सफ्दरजांगणवरुद्ध अफगािाांचा सावभणत्रक उठाव 

 
आता संबधं फरुखाबादि वजीराच्या पायाशी लोळि घेत पडले होते. पि त्याच्या अचधकाऱ्यानंी 

सते्तिा दुरुपयोग करून आचि आपला लोभ व िढेलपिा याचं्या आहारी जाऊन, अचभमानी व 
लष्ट्करीवृत्तीच्या अफगाि जमातीिी मने दुखचवली. यािा पचरिाम मात्र असा झाला की, सफ्दरजंगािी 
तेथील सत्ता सहा मचहन्याति उखडली गेली. बादशाही खचजन्यात, ‘नजर’ म्हिून मान्य केलेल्या 
रकमेपैकी जो वाटा वसूल व्हावयािा होता तो चमळचवण्यासाठी काइमच्या आईला कनोज येथे अडकवनू 
ठेवले होते. पि काइम घराण्याशी एकचनष्ठ असलेल्या साचहबराय नावाच्या एका वशंपरंपरागत मुनशीच्या 
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सहाययाने ती तेथून चनसटून गेली. या मािसाने प्रथम नवलरायच्या सभोवतीच्या लोकात स्थान चमळचवले व 
नंतर, तो एकदा दारूच्या धंुदीत असताना, चबबीसाचहबाना मुक्त करण्याच्या हुकुमावर त्याने त्यािी सही 
चमळचवली. ही वळे मध्यरात्रीिी होती पि हा हुकुम ताबडतोब दाखचवण्यात येऊन चबबीसाचहबािी मुक्तता 
करून घेण्यात आली आचि जलदीने प्रवास करून चतला माउरचशदाबाद (mau-R) येथे चतच्या लोकात 
नेऊन पोहोिचवण्यात आले. तेथे चतने आपल्या प्रदेशातील चनरचनराळ्या खेड्यातील ग्राम प्रमुखामधून 
आपला बुरखा चफरचवला आचि या प्रचतकाद्वारे आपल्या लोकाचं्या जमातचनष्ठेच्या व प्रचतष्ठेच्या भावनेला 
आचि स्वातंत्र्याच्या आवडीला िाळचवण्याच्या व त्यातून सवक अफगािानंा उठाव करण्याला प्रवृत्त 
करण्याच्या कामाला ती लागली. [मान्यवर पि सकंटात वा अपमाचनत असलेल्या स्त्रीिा बुरखा पाठवनू भ्रातृभाव व जमातीिा अचभमान 
जागृत करण्याच्या अफगाि प्रथेिा सदंभक या आधीही आलेला आहे. पहा प्र. २ § ५ राजपूत-हहदू लोकामधील रक्षाबंधन प्रथाही जवळ जवळ याि 
प्रकारिी होय.] 

 
तत्कालीन बहुसंख्य अफगाि जनतेला वजीरािा कारभार आधीि असय झाला होता. चशवाय हा 

कारभार करिारा त्यािा प्रचतचनधी वगक हा तर, आधीि, अफगाि चतरस्कार करीत असलेल्या हहदंूिा 
असल्याने, तो अचधकि असय वाटत होता. वचजराने नेमलेल्या नव्या गव्हनकराच्या... मुख्यकारभारी 
नवलराय याच्या–एका पोलीस हस्तकािी, माऊच्या बाजारात एकदा एका चवके्रत्या बाईशी बािाबािी 
झाली तेव्हा काही काळ एकमेकास चशवीगाळ झाल्यावर त्या पोलीसाने चतला आपल्या पादत्रािानी मारले. 
अन्याय सोसावा लागलेली ही स्त्री एका आचफ्रडी सैचनकािी चवधवा होती. चतने अहमद बंगशकडे (काइमिा 
एक धाकटा भाऊ) तक्रार नेली. ती त्याला म्हिाली की तुम्हाला जर आपल्या बापाच्या प्रजेिे, होिाऱ्या 
बेअिुपासून रक्षि करता येत नसेल, तर तुम्ही पुरुष म्हिवनू घेण्याला, पुरुषी फेटा-वशे-धारि करण्याला 
लायक नाही. तुम्ही स्त्रीच्या जन्माला आला असता तर अचधक बरे झाले असते. [या कथेच्या सदंभात गस्प्पष्ट सस्ययद 
गुलाम अलीने आिखी चलचहले आहे की, आपली अशी हनदा ऐकून स्वतःच्या चनबकलतेबद्दल अहमदखानाला फार मोठी शरम वाटली व मानखंडना 
झाल्यािे जािवले, आचि त्याने पुढील दोन रात्री दुःख करण्यात आचि चदवस उपवासात घालचवले. नंतर आपल्या लोकावंर िाललेल्या अन्यायािे 
पचरमाजकन करण्यासाठी त्याने आपली कंबर कसली (इमाद, ४६); नवलरायिे पतन, त.-इ.-अ.-२३ब, २५ब-२६अ; चसयार (३) ३०-३१; 
तारखाबाबत ‘डी. सी.’ चदल्ली वतकमान पहा. गु.-इ.-र.-३५-३७; (िहारगुल.), िहारगुल ४०२ब-४०३ अ.; इमाद ४५-४८; बयान २५६-२५९; मुझ. 
४४-४५; फरू. गॅझेचटअर १६०-१६३; पे. द. चन. प. (२१) ३२ (थोडक्यात).] 

 
आता फरुखाबादमधील जनतेिा उदे्रक चशगेला पोहोिला होता. यातून प्रत्यक्ष स्फोट होण्यासाठी, 

‘नेत्याच्या’ रूपातील चठिगीिीि तेवढी आवश्यकता होती. चबबीसाहेबाने, आपला सावत्र मुलगा अहमद 
याच्याशी शहािपिाने ‘सख्य’ घडवनू आिले आचि द्रव्य, शसे्त्र वा मािसे याचवना असलेल्या त्याला, 
अफगाि–उठावािा नेता म्हिून स्वीकारण्यात आले. रुस्तुमखान आचफ्रडी याने आपले घरगुती सामानही 
चवकून ५,००० रुपये उभे केले व व ते अहमदला उसने चदले. या रकमेपैकी काही खिूकन त्याने सुमारे ४०० 
लोकाना गुप्तपिे नोंदवनू घेतले व शस्त्रसज्जही केले. नंतर त्यानी माऊपासून ३२ मलैावर असलेल्या 
खेड्यातील एका धनाढ्य हहदु पेढीवाल्यावर एका रात्री दरोडा घालून, त्याला व त्याच्या नोकराला ठार 
केले व त्यािी संपत्ती लुटून घेऊन ते चनघून आले. यातून आिखी अफगािानंा नोंदवनू त्याचं्या 
अन्नपाण्यािी सोय करिे त्याला शक्य झाले. या मोठ्या कामचगरीनंतर ८ चदवसानंी, अहमदाने ६,००० 
सैचनक बरोबर घेऊन, फरुखाबाद परत चमळचवले. आचि नंतर आपल्या बापाच्या राचहलेल्या जहाचगरीतून 
सफ्दरजंगाच्या लोकानंा हाकलून देण्यासाठी तेथून तो पुढे दचक्षिेच्या बाजूने चनघाला. 

 
तेव्हा उठाव करून येत असलेल्या या बंडखोरािें बळ जास्तीत जास्त वाढण्याआधीि त्यानंा गाठून 

त्यािंा मोड करण्यासाठी, नवलरायाने ताबडतोब कनोज येथून पुढे कूि केले. कालीनदीच्या उत्तरेला 
जवळि व फरुखाबादेच्या दचक्षिेस १६ मलैावर असलेल्या खुदागंज येथे तो थाबंला. येथून त्याच्या उत्तरेला 
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सुमारे २ मलैावरि अफगािािंा तळ होता. नवलराय हा साक्सेना (Saksena) कायस्थ जातीिा होता. 
चदवािी कारभार करण्याबाबत व हाताखालील मािसािंा िागंला उपयोग करून घेण्याबाबत, त्यािे 
कौशल्य व कायकक्षमता फार मोठी होती. यामुळे एका साध्या खालच्या पदापासून ते औधच्या डेप्युटी 
गव्हनकरपदापयंत आचि वजीराच्या उजव्या हाताच्या स्थानापयंत तो िढला होता. त्यािा स्वभाव, वृत्ती 
आचि अनुभव याचं्या संदभात, तो चजल्यािा लष्ट्करी राज्यकता होण्याएवजी एक प्रमुख चदवािी व महसूल 
अचधकारी (रेस्व्हन्य ूकलेक्टर) होण्यालाि अचधक लायक होता. त्याच्याजवळ धैयािी उिीव नसली तरी 
सैचनकी व्यवसायाला अवश्य अशी उपजत बुद्धी व आवड त्याच्याजवळ नव्हती. चशवाय सैन्यािा योग्य वापर 
व त्याच्या हालिालींिे संयोजन करण्याला अवश्य ते प्रचशक्षिही त्याला नव्हते. खुदागजं येथे त्याला 
सफ्दरजंगाकडून एक पत्र चमळाले. त्यातून त्याला कळचवले होते की, चदल्ली येथून त्याला मदत पाठचवली 
असून ती मागावर आहे. ती येऊन पोहोिेतो त्याने शत्रशूी लढाई टाळावी. तेव्हा त्याने योग्य ती काळजी 
घेतली. त्याने आपल्या तळाभोवती पहारेकऱ्याचं्या िौक्या बसचवल्या व पुढच्या बाजूला आपला तोफखाना 
उभा केला आचि आपल्या सैचनकानंा अशीही ताकीद चदली की, त्यानंी आपल्या छाविीति ठाि माडूंन 
रहाव ेआचि हल्ला झाला तरि लढा द्यावा.  

 
खुदागजं येथील औधच्या सैन्याला, चदल्ली येथून मदत चनघालेली आहे ही बातमी अहमद बंगशला 

एका चमत्रराजाकडून पोहोिली. तेव्ही शत्रूिे सामर्थ्यक दुप्पट होण्याआधीि त्याच्यावर हल्ला करण्यास त्याने 
एक चदवसही दवडला नाही. १ ऑगस्टच्या काळोख्या रात्री, पाऊस पडत असताना त्यािे ९००० अफगाि 
पायदळ व २००० घोडदळ आपल्या छाविीतून गुपिूप बाहेर पडले व नवलरायिा तळ बाजूला सोडून, 
लाबं दूरवर गेले व तेथून वळसा घेऊन त्यानंी नवलरायच्या सैन्यावर पाठीमागून हल्ला केला [हल्ल्यािे अगदी 
चनचित चठकाि हे कैथा- (Kaitha) आचि गंगुई (Gangui) या खेड्यािंी सरहद्द होती असे म्हितात. ही हद्द खुदागजंच्या पचिमेस सुमारे एक मैल 
आहे. (फरू. गॅझेचटअर १६२ ब).] या चपछाडीिे भागाला तोफखान्यािे संरक्षि नव्हते. नवलरायच्या छाविीच्या या 
बाजूच्या संरक्षिािे काम बाऱ्हच्या सययदािेंकडे सोपचवलेले होते. झालेला हल्ला त्यानंी प्रथम परतवनू 
लावला. ‘‘तेव्हा आपल्या पळ लागलेल्या सैचनकानंा अहमदखानाने धमकी चदली की, न पळता त्यानंी पुन्हा 
हल्ला करण्यासाठी एकत्र व्हाव े नाहीतर तो स्वतः आत्महत्या करील. त्याच्या या धमकीमुळे, पळिाऱ्या 
सैचनकानंा पुन्हा एकत्र करून, दुसरा व अचधक यशस्वी हल्ला िढचवण्यात त्याला यश चमळाले.’’ यावळेी 
अहमदाच्या सैचनकानंी नवलरायच्या तळामध्ये चशरकाव करण्यात यश चमळचवले आचि तेथे त्यानंी गोंधळ 
उडवनू चदला. रात्र अंधारी असून पाऊस पडत होता आचि गोलंदाजानी शतू्र कोठे आहे न कळताि 
आपल्या तोफा डागल्या पि त्यानंा कोिालाही मारता आले नाही. दरम्यान नवलराय तर दैवावर पूिक 
हवाला ठेऊन प्राथकना करीत बसण्याति गंुतला होता. तथाचप थोडीफार खटपट करून त्याला आपल्या 
हत्तीवर बसचवण्यात आले. अशा प्रकारे उजाडेपयंत गोंधळात व काळोखात हािामारी व लढाई िालू 
राचहली. सूयोदयानंतर थोड्या वळेाने, नवलरायला गोळी लागून तो मृत झाला. तेव्हा त्याच्या माहुताने 
आपल्या हत्तीला धन्याच्या शवासह नदीतून पलीकडे नेऊन, कनोजकडे पळ काढला. या पाठोपाठ 
सगळीकडेि त्याच्या सैन्यािी माघार सुरू झाली. त्यािे पळिारे बरेि सैचनक आपल्या धन्याच्या 
कलेवराच्या पाठोपाठ, नदीतून पलीकडे जाण्याच्या प्रयत्नात बुडून मेले. यानंतर वजीराच्या सैन्याने 
कनोज सोडले व ते अहमदखानाने व्यापले. पठािाचं्या हाती अमाप लूट पडली आचि पचरिाम असा झाला 
की,.... ‘‘दचरद्री आचि उपासमार होत असलेले अफगाि आता खूपि समृद्ध झाले आचि वतनवाडी 
सारख्या मालमते्तिे व जडजवाचहरासारख्या खचजन्यािे धनी बनले.’’ (बयान २५९), त्यानंी आता गंगा नदी 
ओलाडंली आचि चतच्या पूवक चकनाऱ्यावरील अथवा औध (Audh/वा अवध) च्या बाजूकडील अनेक चठकािे 
लुटली वा व्यापली [इमाद ४८, फरु. गझेॅ. १६३]. 

 



 अनुक्रमणिका 

§ ५ : सफ्दरजांगाची अफगािाणवरुद्ध चढाई  
 
बंगशािंा नेता आपले चनिकय, अशा प्रकारे झटपट घेऊन, त्यािंी कायकवाही तत्परतेने करीत 

असताना दुसरीकडे वजीरािा या प्रश्नाकडे पहाण्यािा दृचष्टकोन उमरावी थाटािा असून तो त्याकडे 
सावकाशीने, रमतगमत पहात होता. प्रस्तुत धोक्यामधील गाभंीयक, तो वाजवीपेक्षा कमी लेखीत असून या 
शत्रूकडे तुच्छतेनेि पहात होता. इतकेि नव्हे तर यावळेी शत्रूकडे कोिी मोठा नेता नसल्यामुळे, त्यािी ही 
वृत्ती चवशषेि वाढली होती. ६, जूलै इतक्या आधी (भा. खुदागजंिी लढाई पुढे १ ऑगस्टला झाली.) 
फरुखाबादेला जाण्यासाठी त्याने चदल्ली येथे, बादशहािा औपिाचरक चनरोप, उघडपिे घेतला होता. पि 
त्यानंतर राजधानी बाहेरील एका बागेत तीन आठवडे तो थाबंला. त्याच्या सैन्याच्या पचहल्या चवभागाने, 
इस्माइल बेग व राजा देचवदात (Devidat) याचं्या नेतुकत्वाखाली २२ जुलैला कूि सुरू केले. पि वजीर 
स्वतः मात्र २५ जुलैला चनघाला आचि कूिही आस्ते आस्तेि करू लागला. दोन चदवसाचं्या िालीला तो 
तीन वा िार चदवस लावी. 

 
ऑगस्टच्या प्रारंभी तो माऱ्हर (Marhara–इटा चजल्यात–इटा शहराच्या वायव्येस १३ मलैावर) 

[डी. सी. (चदल्ली क्रॉ.) मध्ये वचजराच्या गोटामध्ये एक अंतगकत भाडंि नमूद केलेले आहे...... त्यानुसार...... इस्माइलखान (एक गुलाम व 
सफ्दरजंगािा एक, अचतशय चवर्श्ासातला सल्लागार) आचि महमद अचलखान (वचजराच्या सैन्यातील एक वरच्या दजािा सेनापती व घोडदळ 
प्रमुख) या दोघामध्ये १८ चडसेंबर १७४९ ला वचजराच्या छाविीत एक अंतगकत झगडा झाला...... यािप्रमािे पाटिा येथील इंग्रजाचं्या वखारीतील 
अचधकाऱ्यानंी चडसेंबर १७४२ मध्ये चलचहले आहे की..... ‘‘औधिा सुभेदार ४०००० घोडदळ बरोबर घेऊन या बाजूने पुढे िाल करीत आहे..... 
त्यािे लोक जुलुम-दाडंगाई-बलात्कार करीत असून ते कोिाच्याही हुकमतीच्या चशस्तीत नाहीत.......’’ 

 
भा. टीप : वरील टीप मुघल सैन्यातील या काळच्या बेचशस्तीिी आिखी उदाहरिे देते. यातील स. १७४२ ही मुद्रििकू असावी....... 

येथे ‘१७४९’ असे असाव े वा सैन्यातील बेचशस्त बरेि वषांिी होती असे सूचित असाव.े] येथे येऊन पोहोिला..... या चठकािी 
त्याला खुदागंज येथील अचरष्टािी बातमी कळली. तेव्हा अचधक सैन्य बोलावनू घेण्यासाठी त्याने तेथेि 
आिखी एक मचहना मुक्काम केला. या मुक्कामात त्याच्या सैचनकीनी, ते रहात असलेल्या व एकचनष्ठ 
असलेल्या खेड्यािंी, खुद्द वजीर तेथे असताना लूट केली. या घटनेवरून त्याच्या सैन्यातील बेचशस्त आचि 
ज्यािें संरक्षि या सैचनकानंी करावयािे ती जनता व हे सैचनक याचं्यामधील दुरावा ही पूवीिीि स्स्थती 
दुःखदायक होण्याइतकी स्पष्ट होतात. ‘‘एका मुघल कॅप्टनाच्या साडंिीस्वारीने (म्हिजे सफ्दरजंगाच्या 
एका पर्तशयन-तुकी सैचनकाने), इनायतखान नावाच्या एका अचधकाऱ्याच्या फाटकाजवळ वाढलेले एक 
झाड तोडले. हा इनायतखान याि गावातला रचहवाशी असून वजीरािाि एक अचधकारी होता. झाड तोडले 
म्हिन इनायत त्या साडंिीस्वाराला रागावला व त्याने त्याला काही चशक्षाही केली. तेव्ही या स्वाराच्या 
धन्याने (कॅप्टनने) इनायतखानाला पकडून आिण्यास आपले एक पथक पाठचवले. यावरून या खेड्यािंी 
सावकचत्रक लुटालूट करा असे हुकूम वजीराने चदले आहेत अशी कल्पना करून इतर मुघल सैचनकानंीही 
हाती शसे्त्र घेतली आचि सायंकाळी ते खेडे लुटले व ते जचमनीसपाट, धुळीत चमळचवले. यावळेी इनायत व 
त्यािा लहान मुलगा, चशवाय त्या खेड्यातील आिखी ५८ लोक ठार मारले गेले. अनेक सस्ययद, शखे व 
कंबूह (Kambuh) याचं्या आचि अनेक प्रचतचष्ठत लोकाचं्या व सामान्य लोकाचं्याही चस्त्रयानंा ओढून नेऊन 
गुलाम करण्यात आले.’’ [चसयार (३) ३२, खचजना-अचम. ८१]. 

 
अखेरी त्याला पाचहजे चततकी सैन्यभरती झाल्यावर, १० सप्टेंबरला सफ्दरजंगाने पुढे कूि केले ते 

त्या खेडयातील लोकािें, त्यानंी लपचवण्यािा फारसा प्रयत्न न केलेले चशव्याशाप, घेतघेति. नंतर तीन 
चदवसानंी त्याला शत्र ू चदसून आले ते माऱ्हराच्या पूवेस जवळजवळ २२ मलैावर व इटाच्या उत्तरेस १८ 
मलैावर असलेल्या रामिटौनी (Ramchatauni) या चठकािाजवळ [(रामिटौनी) : सहावरच्या पूवेस सात मैलावर व 
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पचतआलीच्या पचिमेस पाि मैलावर. [आयर्तवन : फरू. गॅझे. १६३]. काही जुन्या इचतहासात पचतआलीवरून तेि नाव या लढाईला चदलेले 
आढळते. हे पचतआली इटाच्या ईशान्येस २२ मैल, मरेऱ्हाच्या (Marehra) थेट पूवेस २७ मैल आचि फरूखाबादेच्या वायव्येस ४२ मैल आहे. 
(हहदुस्तान ॲटलस-नकाशा सिं नं. ६८) रामिटौनी हे एक हहदंूिे पचवत्र देवालय असून, एक स्थानीय (Local) यात्रास्थानही आहे. ते दंडवरगजं 
या रेल्वेस्टेशनच्या आचि मोहनपूर खेड्याच्या अगदी जवळ आहे.’’ [A. L. Srivastava. ए. एल्. श्रीवास्तव यािंा गं्रथ-औधिे पचहले दोन नबाब, 
१५९ न.].] त्याच्याजवळ यावळेी ७० ते ८० हजार सैचनकािंा एक अफाट जमावि असून तो एकंदरीत खूपि 
चनरचनराळ्या प्रकारच्या चनरचनराळ्या वृत्तीच्या सैचनकािंा धेडगुजरी घोळकाि होता. त्यात अननुभवी 
सैचनकािंीि बरीिशी भरती असून त्याचं्यामध्ये कोित्याही प्रकारिी चशस्त नव्हती. मोठ्या सैन्यात अनेक 
चवभाग असतात. हे सवक चवभाग एकत्र गंुफून, सवांच्या हालिालीत समन्वय साधून एकसूत्रीपिा राखिे 
अवश्य असते. हे साधण्याला अशा सैन्याच्या मुख्य सेनापतीमध्ये, सवक चवभागावंर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी, 
जलद हालिाली करण्यािी क्षमता असावी लागते व यािबरोबर ज्याच्या हाताखालील सवक सेनापती व 
सेनाचधकारी याचं्याकडून तत्परतेने सहकायकही चमळवाव े लागते. या सैन्यात या सवांिाि अभाव होता. 
आपले हुकूम व्यवस्स्थत अंमलात आििारे कायकक्षम प्रचतचनधी वा हाताखालिे अचधकारी चनवडण्यािे 
कौशल्य ही एक राज्यकत्याला अवश्य अशी देिगीि वा गुि होय. राज्यकत्याला अवश्य असा आिखी एक 
गुि म्हिजे त्याला एकदा िागंला सल्ला चदला गेला तर तो स्वीकारण्यािी व त्यानुसार वागण्यािी वृत्ती. 
पि हे दोन्हीही गुि सफ्दरजंगजवळ नव्हते. आपल्या सैचनकानंा आपल्याबद्दल चनष्ठा वाटावी, ते आपल्याशी 
एकचनष्ठ व चनगचडत रहाव े म्हिून त्यानंा आपल्या जोडीदाराप्रमािे वागवनू, त्याचं्याबरोबर स्वतःही कष्ट 
कराव ेलागतात. चशवाय सैचनकानंा अवश्य ती तालीम वा सराव ही औरंगजेब करी त्याप्रमािे त्याचं्याकडून 
स्वतःच्या देखरेखीखाली वारंवार करवनू घ्यावी लागतात. पि याऐवजी, आपल्या सैचनकींिी चनष्ठा 
चमळचवण्यासाठी सफ्दरजंग मात्र, आपल्या लहरीप्रमािे, त्यानंा पैशाच्या उदार देिग्या देई आचि त्यानंी 
जनतेिी लूट केली तरी त्याकडे कानाडोळा करी. त्यािी सत्ता आता चशगेला पोहोिली होती परंतु त्यािा 
िढेल स्वभाव आचि त्यािी ऐषआरामािी अतीव आसक्ती यामुळे त्याच्या प्रामाचिक आचि कतकबगार 
सल्लागारानंा त्याच्याबद्दल घृिा वाटू लागली आचि तो मजीतल्या फक्त एकदोघा मािसाचं्या हातातले 
कळसूत्री बाहुलेि बनला. अशा या त्याच्या लाडक्या व्यक्तीत प्रामुख्याने इस्माइलखान हा होता. हा 
इस्माइल पूवी एक गुलाम असून आता तर वस्तुतः त्यािा मुख्य प्रधान आचि त्याच्या कारभारािा प्रमुख 
व्यवस्थापक बनला होता. काही थोडेसे घरंदाज उमराव, व्यक्तीगत पे्रम वा तो शाही दरबारात असलेल्या 
त्याचं्या पंचथयापंकैी (चशया) सवांत प्रमुख होता म्हिून, चनष्ठापूवकक त्याच्या पाठीशी राचहले होते. पि या 
उमरावाचं्या हाताखाली त्यािें पचरिामकारक सैन्यही नव्हते आचि त्यानंा, त्याचं्या सैन्याच्या लष्ट्करी 
हालिालींना मागकदशकन करण्याला वा त्याचं्या कारभारािे चनयमन करण्याला परवानगीही चदलेली नव्हती. 
सफ्दरजंगािे सैन्य म्हिजे या एकूि पचरस्स्थतीत चनमाि झालेला, सवकसामान्यपिे असला हा बेचशस्त, 
बाजारबुिग्यािंा घोळकाि होता. या सैन्याजवळ, त्याच्या हालिाली, िढाया इ. बाबत एकसूत्री योजना 
नव्हती. लढाई सुरू झाल्यावर तासातासाला चनमाि होत जािाऱ्या पचरस्स्थतीनुसार, लढाईच्या ओघावर, 
त्यातील हालिालींवर चनयतं्रि ठेऊ शकेल असा खराखुरा प्रमुख सेनापतीही तेथे नव्हता. उलट बाजूिे 
अफगाि जमातीिे सैन्य अचधक लहान पि अचधक एकसंघ, अचधक संघचटत असून सतत एकामागून एक, 
ओळीने चमळचवलेल्या यशामुळे त्याचं्यामध्ये साथक आत्मचवर्श्ास होता हे योग्यि होते. याबरोबरि लढाईच्या 
प्रस्तुत प्रदेशात, योग्य हालिाली करण्यात व छापे घालण्यातही हे अफगाि मुरलेले होते. अशा या 
अफगाि सैन्यावर सफ्दरजंगाच्या मोठ्या घोळक्याने आता हल्ला िढचवला. 
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§ ६ : रामचटौनी येथे सफ्दरजांगाचा पराभव 
 
१३ सप्टेंबर १७५० ला, सूयोदयानंतर तीन तासानी, नेहमीच्याि रिनेनुसार माडंिी केलेल्या 

वजीराच्या सैन्याने, अफगािाचं्या सैन्यावर िढाई सुरू केली. दोन्ही छावण्यामधील िार मलैािें अंतर 
तोडण्याला सुमारे दोन तास लागले व नंतर उभयपक्षाचं्या तोफािंा एकमेकावर मारा सुरू झाला. तोफाचं्या 
सामर्थ्यात मोठ्या, अवजड तोफाचं्या दृष्टीने सफ्दरजंगाकडे स्पष्टि विकस्व होते. या गोळागोळीनंतर 
सुरजमल जाटाच्या नेतृत्त्वाखालील वजीराच्या उजव्या बगलेने व इस्माइल बेगखानाच्या हाताखालील 
डाव्या बगलेने आपापल्या समोरील अफगािावंर जोराने हल्ल ेकेले. या दोन्ही बगलावंर दीघककाळ चनकरािी 
लढाई िालली. अफगािानंी अचतशय चनकरािी झुंज चदली. अखेरी त्याचं्यापैकी ६००० लोक, त्यािंा 
सेनापती रुस्तुमखान आचफ्रडी याच्यासह, रिागंिावर मारले गेल्यावरि, त्याचं्या दोन्ही बगलािंा मोड 
होऊन, ते पळू लागले, आचि अनेक मलैपयंत इस्माइलबेग व सुरजमल यानी त्यािंा पाठलाग केला. 
सफ्दरजंगाला अफगािािें, युद्धचवषयक डावपेि (Tacties) कळत तरी नसाव ेहकवा त्या डावपेिाकडे तो 
तुच्छतेने तरी पहात असावा. आपल्या बगलाचं्या चवभागािा काहीसा जय होऊन ते अफगाि बगलावंरील 
चवभागािंा पाठलाग करू लागले, तेव्हा जि ू काय संबंध शत्र ू सैन्यािाि पराभव झाला आहे व आता 
चमळालेल्या जयाच्या पाठोपाठ जरूर तो पाठलाग व हालिाली करून जास्तीत जास्त यश व फायदा 
चमळचवण्यािेि तेवढे राचहले आहे अशी त्यािी समजूत झाली. यामुळे रिके्षत्राच्या आपल्या बाजूकडील, 
स्वतःच्या चवभागापैकी तोफा, स्स्वव्हेल्स (Swivels) : वाटोळ्या कड्यामधून चफरत्या असिाऱ्या व ऊंटाच्या 
या हत्तीच्या पाठीवरून नेत असलेल्या छोट्या तोफा वा बंदुका) व अस्ग्नबाि (रॉकेटस) आचि आिखी 
सैन्य, ही शत्रूिा पाठलाग करिाऱ्या आपल्या बगलानंा अचधक बळकटी आिण्यासाठी त्याने, मूखकपिाने 
पाठचवली. [सफ्दरजंगािा पराभव :- चसयार (३) ३१-३४; त.-इ.-अ.-२६ब; बयान २६०-२६२; मुझ. ४६-४९; िहारगुल. ४०३ब-४०६ब; इमाद 
४९, शाचकर ६४; फरू. गॅझे. १६३-१६४; गु.-इ.-र.-३७-३९; सुजन िचरत्र (४); जंग (प.ृ ५९-९९); पे. द. चन. प. (२) २० व २३ (फारि उपयुक्त), 
(२१) ३६ खचजना-इ-अचमरा ८१-८३.] यामुळे युद्धावर पुढे गेलेले त्यािे सैन्य दोन भागात चवभागले गेले, चशवाय ते 
परत बोलावता येिार नाही इतके दूर, पाठलागास गेल्यामुळे त्याचं्यातील संबंधही तुटला. यािबरोबर 
स्वतः सवक सैन्यािा प्रमुख सेनापती असूनही, जवळ फक्त लहानसेि संरक्षक पथक व सभोवती या 
जवळपास तोफखानाही नाही अशा स्स्थतीत, रिभमूीच्या मुख्य के्षत्रात मात्र, तो मागेि राचहला, आचि 
अशावळेी त्याच्यासमोर अजूनही चवस्कळीत या पराभतू न झालेले अधे अफगाि सैन्य उभेि असून 
त्याच्याशी अद्याप लढाई देऊन ती हजकावयािी होती. 

 
उलट बाजूला अहमद बंगशने मात्र शातं राहून, संरक्षक पचवत्राि घेतला होता. आपल्या सैन्याच्या 

मध्यभागी राहून तेथून तो अनुयायाचं्या हालिालींिे मागकदशकन व संयोजन करीत होता. आपल्या दोन्ही 
बगलावंरील सैन्य चवभागािंी दािादाि झाली असून रुस्तुमखान मारला गेला आहे हे जेव्हा त्याला कळले 
तेव्हा ही घातक बातमी त्याने दडचवली आचि उलट आपल्या जवळच्या सैन्य चवभागाला, ओरडून साचंगतले 
की, रुस्तुमने चवजय चमळचवला आहे. तेव्हा तुम्हाला.. माझ्या बंगश लोकानंा... तुमच्या आचफ्रडी चमत्रानंी 
(रुस्तुमच्या लोकानंी) मागे टाकू नये असे वाटत असेल, त्यािंा वरिष्ट्मा होऊ नये असे वाटत असेल तर 
तुम्हीही आता चवशषे पचरश्रम केले पाचहजेत. अशाप्रकारे प्रोत्साहन चदल्याने त्याच्या लोकानंी पुन्हा लढाई 
सुरू केली. 

 
आता मध्यान्ह (Meridian) होऊन सूयक अस्ताकडे झुकू लागला होता. हहदुस्तानात जन्मलेल्या 

सैचनकामंध्ये, ते चवशषेतः सकाळ पासून सतत सशस्त्र हालिाली करण्यात गंुतलेले असले तर दुपारी सुमारे 
एक वाजल्यानंतर आपले प्रयत्न चशचथल करण्यािी आचि अन्नपािी शोधण्यािी सवय आहे. यामुळे आता 
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वजीराच्या सैन्यामध्ये एकप्रकारिी सुस्तीही आली होती. अशा पचरस्स्थतीत चमळालेली संधी, अफगािानंी 
वाया जाऊ चदली नाही. त्यानंी ताबडतोब पुन्हा हल्ला सुरू केला. ताज्या दमािे ६००० सैन्य–यातील 
बरेिसे पायदळि होते... बरोबर घेऊन, स्वतः अहमदाने झुडपानंी भरलेल्या रिभमूीवरून, लपत छपत 
पुढे िाल केली आचि वजीराच्या आघाडीच्या पथकावर एकाएकी हल्ला केला. यानंतर झालेल्या लढाईत 
नाचसरुद्दीन हैदर (वजीराच्या मामािा मुलगा व वजीराच्या सेनापतीपैकी एक प्रमुख) मारला गेला. 
आघाडीच्या पथकापासून जवळच्याि आिखी एका सैन्य चवभागािा प्रमुख, कामगारखान... 
(Kamagarkhan) बलुि हा आिखी एक मोठा अचधकारी पळून गेला. त्यािे हे पलायन बहुधा ‘बंगश 
शत्रूच्या’ संगनमतानेही असाव.े  

 
सैन्यातील पर्तशयन सैचनकािंा चवभाग तर वजीराच्या एकूि सैन्यािा किाि होता. या चवभागािे 

धैयकही आता गळाले..... ‘‘त्यािें पाय लटपटू लागले आचि आता पराभव चनचित आहे असे त्यानंा 
वाटले’’... वजीराच्या आघाडीिी फळी कोसळली आचि संपूिक गोंधळ चनमाि झाला. या फळीच्या चठकािी 
आता भटकिारे सैचनक, हत्ती, हाकिारे नसलेल्या गाड्या, अशािंा एक बेचशस्त घोळकाि तयार झाला 
आचि त्याने, वजीराच्या सैन्यािा मध्यचवभाग व आघाडीिी फळी याचं्यामधील जागेत वजीराला अडथळे 
चनमाि केले. वजीराने आपल्या बीनीच्या चवभागाकडून आघाडीच्या मदतीसाठी, मदत-पथके पाठचवण्यािे 
हुकूम चदले पि चनमाि झालेल्या अडथळ्याचं्या गदीतून, महमद अचलखान आचि सस्ययद नुरुल हसन 
चबलग्रामी याचं्या अचधपत्याखालील फक्त ३०० घोडेस्वारानाि आघाडीला लढत असलेल्या फळीपयंत मागक 
काढता आला आचि तोही जबरदस्तीनेि-मदतीसाठी आलेल्या या मूठभर सैन्याला, अथाति आघाडीवर 
लढिाऱ्या सैन्यािा गेलेला आत्मचवर्श्ास पुन्हा आिता आला नाही. या सुमाराला धुळीच्या वादळासचहत 
सोसाट्यािा वाराही, सुरू होऊन आधीि चनमाि झालेल्या गोंधळात अचधकि भर पडली आचि वजीराच्या 
लोकापंकैी अनेकानी आता युद्धभमूी सोडण्यास सुरवात केली. [चसयार (३) ३३, गु.-इ-र-३८]. 

 
अशाप्रकारे औध सैन्याच्या आघाडीच्या (चवभागािा मोड केल्यावर त्या सैन्याच्या मध्यभागी 

असलेल्या वजीराकडे, अहमदखानाने चनियाने लढत लढत, मागक काचढला. यानंतर तेथे काही काळ 
गोंधळाति लढाई िालली. यावळेी वजीराजवळ चशल्लक राचहलेल्या सैन्यापाशी काहीही तोफखाना 
राचहलेला नसून त्याचं्यासमोर मोठ्याि अडििीही उभ्या होत्या. या उलट या लढाईत हालिाली 
करण्याबाबत आधीि पुढाकार घेण्यािी व आपल्याला पाचहजे त्याप्रमािे लढा िालचवण्यािी संधी 
(Initiative) संपूिकपिें अफगािाचं्याि हाती होती. तीन हजार पायदळ व त्याच्या मागच्या बाजूस थोडेसे 
घोडेस्वार अशा त्याचं्या एका आटोपशीर सैन्य चवभागाने आता आपली एकाद्या पािरासारखी रिना करून 
रचजवजीराच्या डाव्या फळीचवरूद्ध िाल केली. महमद अचलखान व त्याच्या बंदुकधारी पथकानी त्यानंा 
जेव्हा थोपचवले तेव्हा या अफगाि सैन्याने गोलाकार वळून वजीराच्या सैन्याच्या मध्यभागाकडे मोिा 
वळचवला. या चठकािी वजीर आपल्या हत्तीवर स्वार होऊन, बसलेला असून त्याच्या भोवताली अगदी थोडे 
पि कट्टर अनुयायी होते आचि बाकीिे सवक मदैान, पळून जाऊन भटकत आलेल्या त्याच्या सैचनकाचं्या 
गटागटानी भरलेले होते. अफगािानंी प्रथम, हत्तीवर बसलेल्या लोकाचं्या बाजूने गोळीबाराच्या फैरी 
झाडल्या. नंतर हातात तरवारी परजत त्यानंी वजीराच्या सैन्यावर धडक मारली. सफ्दरजंगाच्या माहुताला 
गोळी मारून ठार करण्यात आले. सफ्दरच्या स्वतःच्या मानेला गोळी लागून तोही मूर्तछत होऊन, चपतळी 
पत्र्याने मढचवलेल्या आपल्या हौद्यात पडला. यानंतर माहुताचवना राचहलेला तो हत्ती त्या मदैानावर सैरावैरा 
भटकत होता पि तो वजीरािा आहे हे अफगािाना ओळखता आले नाही. आचि यामुळे वजीरािा जीव मात्र 
बिावला. [चसयार (३) ३३]. 
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अफगािािंा चनिायक जय झाला. औधिे सैन्य सैरावैरा पळू लागून चवस्कळीत झाले. चवजयी 

अफगािानी काही थोड्या अंतरापयंत त्यािंा पाठलाग केला. या पाठलागाच्या वळेी अगदी शवेटपयंत 
लढत असलेला नज्मुद्दौला इशाकखान २ रा, हा मारला गेला. नज्मुद्दौला शाही वतनवाड्यािंा (Crown 
lands) चदवाि असून वजीरािाही भाईबंद व चजवलग चमत्रही होता. त्याला जेव्हा शत्रूनी घेरले होते तेव्हा 
त्याने, आपिि सफ्दरजंग आहोत असे ओरडत, शत्रूिे लक्ष वजीरापासून बाजूला वळचवले होते. दुसरीकडे 
यावळेी जगत नारायि (राजा लछमी नारायि यािा धाकटा भाऊ) वजीराच्या हत्तीवर स्वार झाला आचि 
त्याने त्याला रिागंिातून सुरचक्षत बाहेर नेले. 

 
युद्धात जखमी झालेला वजीर व त्यािप्रमािे महमदखान, या जखमी झालेल्या दोघानंी, 

युद्धभमूीच्या पचिमेस २२ मलैावरील मऱ्हार खेड्यापयंत माघार घेतली. यावळेी त्याचं्याबरोबर, 
दोनशपेेक्षाही कमीि सैचनक असले तरीही, जवळ असलेल्या लोकामंध्ये काही चशस्त व लष्ट्करी रिना 
असल्यािा देखावा चनमाि करीत ते, दुसरे देवशी सकाळी तेथून चदल्लीला परत जाण्यास चनघाले. 
वजीराच्या मालमते्तपैकी बरीिशी त्याच्या स्वतःच्याि मुघल सैचनकानंी आचि बाकीिी भोवतालच्या 
खेडुतानंी लुटली. वजीराकडील औध-सैन्याच्या उजव्या बगलेवरील, चवजयी चवभागाने (पहा–६ पचर. १) 
रुस्तुमखान आचफ्रडीच्या चवभागािा दूरवर पाठलाग केला. तेथून जेव्हा ते परत आले तेव्हा, त्याचं्या 
गैरहजेरीत झालेल्या एकूि लढाईत, पुन्हा भरून काढता येिार नाही, पूवकस्स्थती प्राप्त करून घेता येिार 
नाही इतका पराभव व वाताहात झाली असून त्यािंा धनी–वजीर–हाही कोठे चदसत नाही, असे त्यानंा 
आढळले. तेव्हा पचिमेच्या बाजूने त्यानंीही माघार घेतली. 

 
अफगािाना जय चमळाला तोही अगदी मोक्याच्या वळेेला चमळाला. सकाळपासून त्यािंा दीघककाळ 

फारि अचनचिततेच्या वातावरिात व अचतशय पचरश्रमाचं्या कष्टप्रद प्रयत्नात गेला असून अशा चदवसाच्या 
अखेरी त्यानंा चवश्रातंीसाठी काही अवसर आवश्यक होता अशावळेी हा चवजय त्यानंा चमळाला. त्याचं्या 
एकूि सैन्यापैकी एका चवभागािा पूिक नायनाट झाला असून, त्यात सुमारे ६००० सैचनक व संबधं सैन्यातील 
दुसऱ्या स्थानािा प्रमुख सेनापती, हे नष्ट झाले होते. सकाळ पासूनिा एकूि झगडाि, इतका गोंधळ 
उडचविारा झाला होता. की, त्यातून झालेला वजीरािा पराभव चकती पूिकपिे झाला आहे हे त्यानंा कळून 
येईतो सूयास्तही होऊन गेला होता. यामुळे चवजयी अफगािानंा शत्रूिा पाठलाग करिे शक्य न झाल्याने, 
त्यानंा आपल्या चवजयािा पुरेपूर फायदा ताबडतोब उठचवता आला नाही–वजीरािा पाठलाग करता आला 
नाही. तथाचप वजीरािी उभी असलेली छाविीमात्र अफगािानंी ताब्यात घेतली, पि तीही त्यातील 
िीजवस्तू वजीराच्या सैचनकानंी व सभोवतालच्या खेडूतानंी लुटून नेल्यावर. 

 
§ ७ : सफ्दरजांगाची शाही दरबारातील मानखांडना 

 
सफ्दरजंग जीव बिावनू चदल्लीला परतला पि आता लवकरि त्याच्या मानखंडनेिा पेला 

काठोकाठ भरला. मुघल साम्राज्याच्या इचतहासात यावळेी प्रथमि, साम्राज्याच्या सवोच्च वजीरािा पराभव, 
एका उपटसुंभ जहाचगरदाराच्या मुलाने व त्याच्या गावढंळ सैन्याने, समोरासमोर झाल्या लढाईत केला 
होता. वजीराला लढाईत झालेली जखम तापवलेल्या लोखंडाने भाजून काढून (Cauterized) 
लढाईनंतरच्या रात्रीि चतच्यावर उपिार करण्यात आले व ती झपाट्याने भरूनही आली. पि चदल्लीच्या 
वाटेवरील त्यािा प्रवास मात्र, आपली अचतशयि मानखंडना झाली असल्यािे डाित आहे अशा 
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मनस्स्थतीति त्याने िालचवला होता. [‘‘माहुताने त्यािा हत्ती रिभमूीवरून बाहेर काढला आचि नंतर एक चदवसात, सुमारे ४० 
कोसावर इतक्या दूर असलेल्या, कोइल (Koil) या चठकािाजवळ तो येऊन पोहोिला. सवकि िीज वस्तु लुटल्या गेल्या होत्या. त्या रात्री हत्तीिी 
राहुटी (Housing of Elephant) जचमनीवर चबच्छान्याप्रमािे पसरून व चमळू शकेल ते खाऊन, वजीर जचमनीवरि झोपला........ नंतर २२ शव्वल, 
(Shawwal) या चदवशी, बादशहाला न भेटताि तो चदल्लीमध्ये आपल्या स्वतःच्या वाड्यात चशरला. (लेखक सरकार:- हा चदवस २९ शव्वल म्हिजे 
२२ सप्टेंबर असला पाचहजे.) पुढे जवळ जवळ २ मचहने तो दरबाराला आला नाही. नंतर एके चदवशी बादशहा एका उद्यानाकडे (पाकक ) भेट देण्यास 
जात असताना वजीराच्या वाड्याच्या बाजूने गेला. तेव्हा वाड्यातून बाहेर येऊन वजीराने त्यािी मुलाखत घेतली. बादशहाने त्याच्या प्रकृतीबाबत 
िौकशी केली. त्याच्या जखमेिेही परीक्षि केले आचि त्यािे सातं्वनही केले. जखम बरी झाल्यावर शरमलेल्या मनस्स्थतीत व भीतभीति वजीर 
दरबारात आला (त.-इ.-अ.-२६ब-२७अ.).] त्याच्या पराभवािी बातमी प्रथम आली ती, तो मारला गेला आहे अशा 
अफवानंी अचतरंजीत केलेली होती. (भा. पहा : प्र. ७–११ पचर. ३). अशी ही अचतरंजीत बातमी 
आल्याबरोबर दरबारातील त्याच्या शत्रूंनी डोके वर काढले. या चवरोधी गटात जाचवदखान, बादशहािी 
आई आचि इस्न्तझाम-उद्-दौला (माजी वजीरािा मुलगा) हे पुढारी असून या गटाने त्यािा वाडा व 
मालमत्ता खालसा करण्यािा बेत आखला. पि आलेल्या बातमीबद्दल खात्री करून घेण्यासाठी काही 
चदवस ते थाबंले. दरम्यान त्याचं्या या दुष्ट बेतािी बातमी बाहेर फुटली व सफ्दरजंगाच्या चदल्लीतील 
वाड्यात असलेल्या त्याच्या पत्नीला कळली तेव्हा या हहमतवान बेगमने, ही बातमी चमळाल्याबरोबर आपला 
मुलगा व कुटंुबीय याना हुशारीने व दक्ष रहाण्यास आचि पहारा ठेवण्यास सागंनू आपल्या वाड्यात सैन्यही 
एकत्र केले, दरवाजे बंद करून टाकले आचि वढेा घातला तर त्याला तोंड देण्यास ती सज्ज राचहली. 
चदल्लीसमोर सफ्दरजंग येऊन पोहोिला (२० सप्टेंबर) ते यानंतर तो मेलाही नव्हता वा सैन्याचशवायही 
नव्हता हे त्याच्या चवरोधकानंा कळून आले. ‘‘मी तुम्हाला, मेलो आहे असे जरी वाटत असले तरी कोिाही 
चजवतं व्यक्तीपेक्षी अचधक सामर्थ्यकवान आहे’’... असा इशाराही त्याने जाचवदखानाला पाठचवला. तेव्हा 
त्याच्यापुढे त्याच्या शत्रूंिे अवसान गळाले आचि त्यानी, आपल्या नुकत्याि झालेल्या वागिूकीबाबत 
सबबीही साचंगतल्या. 

 
पि पराभतू झालेल्या वजीराने आपल्या धन्याला तोंड कसे दाखवावयािे हा प्रश्न होताि. अशा 

पचरस्स्थतीत इस्न्तझाम-उद्-दौला याने बादशहाला पटवनू त्याच्याकडून वजीराला संदेश पाठचवला की, 
युद्धभमूीवरून वजीराने जर पळ काढला तर त्याला अचधकारावरून काढून टाकून चनवृत्तीत रहावयाला 
लावले पाचहजे असा बादशाही घराण्यािा चनयम असल्याने आता दरबारात येण्यास तो वजीराला मनाई 
करीत आहे. चवरोधकाचं्या या िालीला ‘कटशह’ देण्यासाठी वजीराने जाचवदखानाला ७० लाख रुपयािंी 
लाि देण्यािे विन चदले आचि त्या सवक शक्तीमान खोजाने बादशहािा राग घालवनू, वजीरािा दरबारात 
पुन्हा प्रवशे करून चदला. [मुझ. १९; चसयार (३) ३६, बयान २६३; इमाद ५०]. 

 
आपल्या झालेल्या पराभवाबद्दल अफगािावर सूड उगचवण्यासाठी योजना तयार करण्याच्या 

कामाला, आता सफ्दरजंग लागला. हे उचद्दष्ट साधण्यासाठी मराठे व जाट याचं्यापेक्षा .अचधक िागंले 
साधन त्याला काहंी चदसले नाही, तेव्हा रोचहलखंडात नवी मोचहम काढण्यासाठी योग्य मोबदला देऊन 
त्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी त्याने वाटाघाटी सुरू केल्या. 

 
§८ : दो आबाच्या खालच्या (–) आग्नेय (Lower Doab) भागावर बांगशची स्वारी : अलाहाबादेचा वेढा 

 
चदल्लीकडे अशा हालिाली िालू असताना, रामिटौनीच्या लढाईिा दुसरीकडेही पचरिाम झाला 

होता. या लढाईमुळे वजीराच्या अंमलाला पायापासून हादरा बसला होता. चदल्लीच्या पूवेकडील संपूिक 
दोआब आचि अलाहाबादेच्या चकल्ल्यासचहत औधप्रातं, म्हिजेि वजीराच्या अमलाखालील भाग, हा आता 
संरक्षि चवरचहत उघडा पडला होता. अहमद बंगशने आपल्या चवजयापाठोपाठ, अचलगड पासून ते 
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अकबरपूर–शाहपूर इतका कानपूर चजल्यातील भाग आपल्या ताब्यात घेतला आचि नंतर तो 
फरुखाबादला परतला. हे करीत असतानाि त्याने, एक सैन्य, आपला मुलगा महमद याच्या हाताखाली 
देऊन, औधवर स्वारी करण्यास पाठचवले व चशवाय दुसरेही एक सैन्य शाचदलखानाच्या हाताखाली, 
अलाहाबादेच्या दचक्षिकडील दोआब हजकण्यासाठी पाठचवले. यािबरोबर त्याच्या अचधकाऱ्यानंी 
(गव्हनकरानी) फापुंड (Phapund), शम्साबाद आचि चछिामाऊ (Chibramau) हीही व्यापली. पि 
कोराजवळ (Kora फते्तपूर चजल्हा), वजीरािा स्थाचनक अचधकारी बकाउल्लाखान (Baqaullah) याने, 
शाचदलखानािा पराभव करून त्याबाजूिी त्यािी प्रगती रोखली. तेव्हा अहमदाने स्वतः फार मोठे सैन्य 
घेऊन चतकडे कूि केले व अलाहाबादेला वढेा घातला. [फरु.गझेॅ. १६४-१६५] 

 
बकाउल्लाखानाच्या नेतृत्वाखालील या अहजक्य चकल्ल्याने अहमदाचवरुद्ध दीघककाळ व शौयाने लढा 

चदला. या लढ्याच्या कामात, बकाउल्लाखानाला एक तऱ्हेवाईक चमत्र, ‘नागलोक’ या नावाने ओळखल्या 
जािाऱ्या त्याच्या अनुयायासंह चमळाला. हा चमत्र म्हिजे राजेंद्र चगरी गोसाई (R. Gosai) नावािा एक 
लढवयया महंत असून त्यािे कू्रर अनुयायी आपल्या सबंध शरीराला भस्म फासून चविलेल्या, लाबं केसाचं्या, 
जटा राखीत व संपूिकतया नग्न रहात. हा शूर मािसू, दोन नद्याचं्या संगमाजवळ (प्रयाग) एक देऊळ होते 
त्याच्या नजीकि एका झोपडीत रहात होता. ही झोपडी चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी तटाबाहेर होती. वढेा 
पडल्यावरही ही झोपडी सोडून चकल्ल्याच्या तटािें आत सुरचक्षततेसाठी जाण्यािे या वीराने नाकारले. वढेा 
घालिाऱ्यामंध्ये काही चनष्ट्काळजीपिा वा एकादा कच्चा दुवा चदसला की, आपल्या साठ अनुयायाचं्या 
टोळीच्या आघाडीला राहून तो, त्या दुबकल चठकािावर चवजेच्या िपळाईने हल्ला करी. यावळेी ते सवक, 
तरवारी परजत, िपळ तट्टावरून अचत झपाट्याने हल्ला करीत आचि शत्रूला चभडल्याबरोबर आपल्या 
डाव्या–उजव्या, दोन्ही बाजूच्या अफगािावंर बेभानपिे तरवारी िालवीत आचि लगेि पूवी प्रमािेि 
चवजेच्या िपळाईने आपल्या चठकािी परत जात. असे प्रसंग चदवसातून दोनतीनदा घडत. चकल्ल्यातील 
तोफाचं्या संरक्षिाखाली, बकाउल्लाने यमुना नदी पलीकडे जाण्यास नावािंा पूल तयार केला. नदीच्या 
दचक्षिेकडील प्रदेशातून आपल्यासाठी लागिारा पुरवठा चमळचवण्यािी व त्या भागाशी संपकक  साधण्यािी 
अशी सोय त्याने आपल्या हाती सुरचक्षत केली. दुसरीकडे डाव्या बाजूला अहमदखानािे प्रमुख ठािे झुचस 
(Zhusi.. अलाहाबादेच्या समोर.... नदीपलीकडे) येथे होते. तेथून तो आपली पथके पूवेच्या बाजूला 
जोनपूर (Jaunpur), अझमगड आचि बनारसकडे पाठव ू लागला. परताबगड (Partabgarh–वा–
प्रतापगड) िा राजा पृचथपत (Prithipat –may be पृर्थ्वीपाल या परृ्थ्वीपचत) सोमवशंी, अहमदखानासमोर 
हजर होऊन, स्वारी करून आलेल्या त्या अफगािाला आपल्या पथकासह चमळाला. हा अफगाि सेनापती 
पुढे पुढे येत असताना, बनारस येथील प्रमुख पेढीवालेही आपल्या बाजूने पुढे आले आचि वाटेति 
त्याच्यासमोर हजर झाले आचि त्यानंी त्याला सात लाख रुपये देण्यािे विन देऊन, त्याने बनारसला 
येण्यािे, वािचवले. यामुळे बनारस चजल्यािा कोिताही भाग स्वारी करून आलेल्या अफगािानंी व्यापला 
नाही. [इमाद-५०. यावेळी बनारसच्या लोकानंा बसलेला धसका व त्याचं्यात चनमाि झालेला गोंधळ, त्यानंी पाटण्याकडे केलेले पलायन, वाटेत 
झालेले दरोडे व लूट आचि शहरात चनमाि झालेले अराजक, यािें विकन राजवाड्याचं्या खंडात आलेले आहे. पहा : राजवाडे (३) ३७६ व ३८३.]  

 
अलाहाबादसारखा मोठा व बळकट चकल्ला घेण्यासाठी अवश्य ती सामुग्री व क्षमता यापकैी एकही 

अफगाि सैन्याजवळ नव्हती. अशा पचरस्स्थतीत इकडे-चतकडे, अशा चवस्कचळतपिे िकमकी करीत हा 
वढेा िार मचहने रेंगाळत िालला. यानंतर फरुखाबादेलाि धोका चनमाि झाल्याने, तो वढेा घाईने उठवनू 
सोडून देण्यात आला. (एचप्रल १७५१ च्या प्रारंभी). तथाचप हा भाग सोडून चनघून जाण्यापूवी अहमदाच्या 
सैचनकानंी जे केले ते असे :–.. काहंीही भीती वाटत नसलेल्या, शूर, रक्तचपपासू असलेल्या अशा या 
सगळ्याि अफगािानंी खुल्दाबाद वशेीपासून ते चकल्ल्याच्या पायर्थ्यापयंतिे सबंध अलाहाबाद शहर 
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लुटले, जाळून टाकले आचि तेथील खानदानी कुटंुबातील ४००० चस्त्रयानंा ओढून नेऊन गुलामीत लोटले, 
त्यानंी, फक्त शखे अफझल अलाहाबादीिे मकान (Daira–रहाण्यािे चठकाि) आचि ज्या दचरयाबाद 
मोहल्यात सगळेि रचहवासी अफगाि होते, तो मोहल्ला, या दोन भागानंाि तेवढा हात लावला नाही.’’ 
[चसयार (३) ३४, मुझ. ५३, इमाद ६४; पे. द. चन. प. (२) २९].  

 
§ ९ : बांगशाांच्या औधवरील मोणहमेला आलेले अपयश; १७५१ 

 
अफगािािंी औधवरील स्वारीही इतकीि अपयशी झाली होती. महमद बंगश (अहमदािा एक 

मुलगा), १ फेिुवारी १७५१ ला, मोठ्या सैन्याचनशी, चबलग्रामच्या पचिम बाजूला पोहोिला. (चबलग्राम-
फरुखाबादेच्या आग्नेयेस ३२ मलैावर). या चठकािी त्याने आपली छाविी ठेवली आचि त्याच्या लोकानी 
त्या प्रचसद्ध शहरािी लूट करण्यास सुरुवात केली या शहरातील रचहवाशापंैकी बऱ्याि जिािंा उच्च 
कुटंुचबयाशंी वा बड्या लोकाशी संबंध असून, पेशाने ते सैचनक होते. त्यानंी लूटालूट करिाऱ्या अफगाि 
सैचनकाशंी लढा चदला. या लढ्यात उभय पक्षािें थोडे थोडे लोक जखमी होऊन, स्वारी करून आलेल्या 
सैन्यािी सुमारे २०० जनावरे पळवनू नेण्यात आली. तेव्हा रागावनू, त्या शहरावर जोरािा हल्ला 
करण्यासाठी महमदाने आपल्या सैन्यािी तयारी केली; पि तेथील साधूसतंानी त्यािा राग शातं केला. 
(काहीतरी पैसा देण्यािे मान्य करून या देऊनि त्याला शातं केले असले पाचहजे हे उघडि आहे). या 
चठकािापासून नंतर त्याने आग्नेय बाजूने, गंगा नदीच्या उत्तर काठावर, म्हिजे अलाहाबादेच्या उलट 
बाजूच्या काठावर, समोरि असलेल्या फाफा माऊ (Phapa Mau) कडे कूि केले आचि याबरोबरि, 
त्याच्या दुसऱ्या एका सेनापतीबरोबर पायदळ व घोडदळ चमळून वगेळे, २०,००० सैन्य देऊन त्याला 
लखनौकडे पाठचवले. हा सेनापती वाटेति थाबंला कारि या वळेेपयंत लखनौमधील सफ्दरजंगािे 
अचधकारी पळून गेले होते. तेव्हा तेथूनि त्याने आपल्या सैन्यापैकी ५००० िा एक चवभाग, लखनौ ताब्यात 
घेण्यासाठी पुढे पाठचवला. (लखनौ, चबलग्रामच्या आग्नेयेस ५६ मलैावंर). या चवभागाच्या सेनापतीने 
संरक्षिाचवना राचहलेले हे शहर ताब्यात घेऊन, आपला एक पोलीस अंमलदार तेथील कारभार 
करण्यासाठी प्रमुख म्हिून नेमला. या पोलीस प्रशासकाने इतका जुलूम केला की, त्यामुळे तेथील नागचरक 
चनराश होऊन अचविारी बनले व त्यानंी काही शखेजाद्याचं्या नेतृत्वाखाली उठाव करून बंगश प्रशासकाला 
हाकलून चदले आचि तेथे सफ्दरजंगािा अचधकार पुन्हा प्रस्थाचपत केला. तेव्हा यािा सूड घेण्यासाठी 
अफगािाचं्या आघाडीच्या सरंक्षक पथकाने शहरात चशरून ते लुटण्यािा प्रयत्न केला, पि ‘इस्माइलगजं’ 
या उपनगराजवळ (लखनौच्या पूवेला) त्याला चवरोध करून त्यािा पराभव केला. या अनपेचक्षत पराभवािी 
बातमी कळल्याबरोबर, स्वारी करून आलेल्या मुख्य सैन्यामधून पुढे पाठचवलेल्या दोन्ही पथकानंी, मागील 
बाजूस फाफामाऊ येथील मुख्य छाविीत असलेला आपला धनी महमूदशहा याच्याकडे पळ काढला. पळून 
आलेल्या पथकाचं्या चनराशनेे महमूदशहालाही ग्रासले आचि त्यानेही घाईघाईने फाफा माऊपासून माघार 
घेतली. औधिा प्रदेश बळकाविाऱ्या बंगशने, तेथे, आपले न्यायाधीश (मचॅजस्रटेस) व महसूल अचधकारी 
नेमले होते त्यानाही आता औधमधून घालवनू देण्यात आले. [चसयार (३) ३५; इमाद ५०-५१; मुझ. ५३]. 

 
§ १० : मराठे व जाट याांच्यासह सफ्दरजांगाची रोणहलखांडावर स्वारी 

 
आता महमद बंगशला, रोचहलखंड या त्याच्याि मातृभमूीत जाऊन तेथेि चशक्षा करण्यािे तेवढेि 

राचहले होते. रामिटौनी येथे आलेल्या अचरष्टानंतर (१३ सप्टेंबर १७५०) काहंी मचहन्यात सफ्दरजंगाने 
चदल्लीदरबारातील आपले स्थान पुन्हा प्रस्थाचपत केले असून, मराठा सेनापती बरोबर, मदतीसाठी मतै्रीिा 
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तह पूिक केला होता. अफगािाना दडपून टाकण्यािे सामर्थ्यक असलेली अशी, हहदुस्थानात त्यावळेी 
असलेली एकमेव शक्ती म्हिजे मराठ्यािंीि असल्याने त्याने आता हा पचवत्रा घेतला होता. यानंतर त्याने 
रोचहलखंडावर स्वारी करण्यािी योजना आखली. त्यानुसार मदत करण्यास येण्यासाठी जयाप्पा हशदे 
आचि मल्हारराव होळकर याना, मदतीसाठी त्यानी आिावयाच्या सैन्य चवभागासाठी, रोज २५,००० रुपये 
(वा ३५०००) व सुरजमलाला त्याच्या सैन्यासाठी रोज १५,००० रुपये देण्यािे आर्श्ासन देण्यात आले. 
दारूगोळा व अस्ग्नबाि हीही जमा करण्यात येऊन, जाचवदखानाच्या मध्यस्तीने, युद्धसाचहत्याच्या बादशाही 
कोठारातून काही तोफाही चमळचवण्यात आल्या. [गु.-इ-र.-४०; चसयार (३) ३६]. 

 
हहदुस्थानात लष्ट्करी मोचहमा काढण्यास चहवाळ्यािे चदवस, चनसगािे दृष्टीने सोयीिे होत. पि 

मराठे-चमत्र येऊन पोहोिण्याला वसंत र्तू उजाडला. या मराठाचमत्रानंी आधीि स्वीकारलेले एक काम 
राजपुतान्यात िालू होते. त्यानंा जयपूरच्या हसहासनावर माधोहसहाला बसवावयािे असून त्या राज्याने 
(State) आधीि कबूल केलेली खिािी रक्कम, त्याकडून वसूल करावयािी होती (भा. पहा : प्र. ७-६-७). 
दुसराही एक प्रश्न होता तो असा की, राजपतुान्यातील काम पूिक केल्यावर लगेि, चनजामाला उलथून 
टाकून दचक्षिेतून घालवनू देण्यािा पूवकचनयोचजत प्रयत्न करण्यास त्यानंी दचक्षिेत परत याव ेअसे पेशव्यािें, 
आधीिेि हुकूम होते. तेव्हा राजपुतान्यातील कामानंतर ताबडतोब दचक्षिेत जाण्याऐवजी रुचहला मोचहम 
हाती घेण्यास, पेशव्याला चलहून त्यािी संमती घेिे या सरदारानंा अवश्य होते. अशा एकूि पचरस्स्थतीत, 
त्यानंा जयपूर येथून पुढे जाता येईतो फेिुवारीिा दुसरा आठवडा उजाडला. अखेरी आपली सवक व्यवस्था 
पूिक झाल्यावर, सफ्दरजंगाने ११ फेिुवारीला, बादशहािा औपिाचरक चनरोप घेतला व तो 
‘महाबतखानाच्या’* वाळवटंी काठावरील आपल्या प्रवासी तंबूत येऊन दाखल झाला. (*भा. येथे 
महाबतखान हे व्यक्तीिे नाव नसून एखाद्या तलावािे वा महाबतखान नावाच्या व्यक्तीच्या मालकीच्या 
तलावािे नाव असाव.े) तेथून १८ तारखेला त्याने पुढे ‘चकसनदासाच्या’ तलावाकडे कूि केले. नंतर दोन 
चदवसानी त्यािा चमत्र मल्हारराव येऊन त्याला चमळाला. आपल्या जाट सैन्यासह सुरजमलही येऊन 
पोहोिला आचि नंतर मोचहमेिी आखिी करण्यात आली. [पे. द. चन. प. (२१) ४०; (२) ३१]. 

 
लढाई िालवावयाच्या आघाडीपासून, चपछाडीस सुमारे वीस मलै अंतरावर वजीर राचहला. युद्ध 

बरेि चदवस िालल्यानंतर त्याच्या पुढील अवस्थेच्या काळात तर तो आपल्या चदल्लीतील रहात्या वाड्यात 
परत आला. प्रत्यक्ष लढाईच्या तडाख्याला तर त्याचं्या चमत्रानंीि तोंड चदले. यावळेी कोइल (Koil-
अचलगड) व जालसार या भागावर शाचदलखान हा बंगश अचधकारी गव्हनकर म्हिून होता. त्याच्याजवळ 
४००० घोडेस्वार आचि चततकेि पि चबनभरंवशािे पायदळ होते. प्रथम मराठ्याचं्या, सुटसुटीत व िपळ 
अशा २०,००० घोडदळाने दौड मारून, शाचदलखानावर., ‘‘अकस्मात आलेल्या अचरष्टाप्रमािे’’ धाड 
घातली. तेव्हा तुलनेने फार मोठ्या अशा चवषम शत्रूपुढे चनभाव लागिार नाही म्हिून शाचदलखानाने 
कालीनदी व गंगा ओलाडूंन पलीकडे, फरुखाबादेकडे पळ काढला. या हल्ल्यात चवजयी शत्रूनी, त्याच्या 
अफगािापंकैी बरेि ठार केले [फरू. गॅझेचटअर १६६; पे. द. चन. प. (२) ३२, (२६) १७६;– ‘‘......मराठे व जाट दोआबात चशरले... 
अहमद बगंशने आपल्या आघाडीिे सरंक्षक सैन्य, मल्हार व जाट यानंा चवरोध करण्यासाठी पाठचवले पि त्यािा पराभव होऊन, त्याला ७ वा ८ हत्ती 
व िार ते पाि हजार घोडे मागे सोडून पळाव ेलागले व ते शत्रूंनी लुटून नेले. यावेळी अनेक पठाि मारले जाऊन त्यािंी छाविीही लुटली गेली व 
त्यािंी दोन वा तीन ठािीही हस्तगत होऊन त्या सवक भागात मराठ्यािंी मोठी दहशत पसरली.’’ पे. द. चन. प. (२१) ४१ब व ४३, (२) १४ब १४अ; 
(२७) ६६, (२६) १७५; खचजना-इ-अचम.-(३) ८३-८४.] वा कैद केले; त्यािंी मालमत्ता हस्तगत केली (सुमारे २० मािक) 
आचि अशाप्रकारे एकाि िढाईत तो मोठा प्रदेश बंगश पचक्षयाचं्या प्रचतचनधींच्या हातातून मुक्त केला. या 
आपत्तीिी वाता चमळाल्याबरोबर अहमदखानाने ताबडतोब अलाहाबादेिा वढेा उठचवला व तो 
फरुखाबादेला परतला. (भा. टीप–पहा–८ पचर. शवेटिा). अशा रीतीने माघार घेत असताना वाटेति 
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त्याच्या सैन्यापकैी भाडोत्री सैचनक त्याला सोडून गेल्यामुळे, तो परत आला तेव्हा त्याच्या सैन्यापैकी 
थोडेसेि लोक त्याच्याजवळ चशल्लक राचहले होते. [दोआबातील, मराठ्याचं्या या स्वारीच्या तपचशलासाठी पहा : राजवाडे (३) 
३८३-३८४.] 

 
या पचरस्स्थतीत त्याने, आपली राजधानी सोडावयािी व दुसऱ्या एका लहान चकल्ल्यामधून 

शत्रूचवरुद्ध लढा द्यावयािा असे ठरवले. हा चकल्ला फरुखाबादेच्या पूवेस तीन मलैावर गंगानदीच्या हुसेनपूर 
उताराजवळ, नदीवर लक्ष ठेवता येईल असा ऊंि व काठावरि आहे. या चकल्ल्याला आता फतेगड–
(Fatehgarh) असे म्हितात. नदीपलीकडे रुचहल्यािंा प्रदेश असून फक्त त्यातूनि, सशस्त्र मदत व रसद 
त्याला चमळचवता येिे शक्य होते. या चठकािी त्याने खंदक व बाधं तयार केले. चशवाय या चकल्ल्याच्या 
जचमनीकडील बाजूला खोल घळीही असल्यामुळे, त्याला नैसर्तगक संरक्षि सोयही लाभली होती. 

 
मराठ्यानंी दोआबातून पुढे पूवेकडे झपाट्याने िाल केली. यामध्ये त्यानंा फारि थोडा हकबहुना 

जवळजवळ मुळीि चवरोध झाला नाही. त्यानंी फतेगडच्या अफगाि ठाण्याला वढेा घातला. या नंतरच्या 
हालिालींिे विकन आढळते ते असे :... ‘‘चकल्ल्यापासून पचिमेला अधा मलैावरील काचसमबाग येथे आपले 
मुख्य ठािे स्थापन करून मराठ्यानंी फतेगड येथील अफगािाच्या ठाण्याला वढेा चदला आचि त्यािवळेी, 
गंगानदीच्याि काठावर आिखी पुढे सुमारे ११ मलैावर हसगीरामपूर नावािे एक खेडे व नदीिा उतार होता 
त्याच्याकडे वजीराने कूि केले. या चठकािी उतारमधून पलीकडे जाण्यासाठी एक पूल तयार करण्यािा 
त्याने प्रयत्न केला पि तो, नदीपलीकडच्या बाजूला, फतेगडसमोर तळ ठोकून बसलेल्या, 
महमदखानाच्या एका अचधकाऱ्याने उधळून लावला. दरम्यान मराठे फतेगडािा वढेा रोजि आवळीत आचि 
त्याच्यावर हल्ल ेिढचवत. उलट वढेले गेलेले पठािही पुनःपनु्हा अिानक हल्ल ेकरीत. तथाचप या झटापटीत 
कोित्याही पक्षािा फारसा प्रभाव पडला नाही. अशा प्रकारे मचहन्यापेक्षाही दीघककाळ वढेा िालल्यानंतर, 
सादुल्लाखान (अचल महमदिा मुलगा) आपल्या १२००० रुचहला सैन्यािी कुमक घेऊन तेथे येऊन 
पोहोिला. 

 
‘‘१७ एचप्रलला हसचगरामपुर येथे वजीराने नदीवरून पलीकडे जाण्यासाठी नावािंा पूल तयार केला 

आचि त्यावरून मराठे व जाट यानंी नदी ओलाडंली व ते डाव्या म्हिजेि पूवक चकनाऱ्यावर आले. दुसरे 
चदवशी सादुल्लाखानही त्या चकनाऱ्यावर फते्तगडच्या समोर येऊन पोहोिला व त्याने आपल्या सैन्यािी 
महमदखानाच्या सैन्याशी हातचमळविी केली. अहमद पचिम चकनाऱ्यावरून नदी ओलाडूंन येऊन त्याला 
चमळण्यापूवीि, तारुण्यसुलभ अचविारी उतावळेपिाच्या आहारी जाऊन, सादुल्लाखानाने मराठ्याचं्यावर 
हल्ला केला, तेव्हा मोठी लढाई झाली आचि शवेटी अफगािािंा पराभव झाला. यावळेी चनव्वळ जीव बिावनू 
सादुल्ला आचि महमद यानंी दूर पळ काढला–सादुल्लाने अवोनलाकडे व महमदाने फतेगडकडे. त्याचं्या 
सैन्यापैकी दहा हजारावर सैचनक मारले गेले वा जखमी झाले. हत्ती, घोडे, सतरंज्या–बैठका आचि कपडे 
अशी त्यािंी सवक मालमत्ता मराठ्याचं्या हाती पडली. 

 
‘‘रात्र पडल्यानंतर नदीपलीकडील चकनाऱ्यावरील रुचहल्याचं्या छाविीवर तोफािंा व 

अस्ग्नबािािंा मारा करण्यात आला. यातून लागलेल्या आगींिे लोट पाहून अहमदखानाच्या फतेगडमधील 
चशबंदीच्या हृदयात धडकी भरली...... .तेव्हा रात्रीच्या रात्री नबाबाने (अहमदखानाने) आपले नातलग व 
जहाचगरदार–सरदार याचं्यासह चकल्ला सोडला व ते फतेगडच्या वरच्या बाजूला म्हिजे प्रवाहाच्या उलट 
चदशलेा (पचिमेला-Up the river) १५ मलैावरील, कामराउल या उताराकडे पळाले व तेथे त्यानंी नदी 
ओलाडूंन अवोनलामध्ये आश्रय घेतला. पळून जात असताना, यापकैी अनेकानंा, फतेगडपासून नदीच्या 
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वरच्या बाजूला िार मलैावर, हशकारपूर घाट येथे, मराठ्यानंी गाठून, त्याचं्यापैकी अनेकानंा ठार केले. पुढे 
दुसरे चदवशी सकाळी (१९ एचप्रल) मराठ्यानंी फतेगडमध्ये मागे राचहलेल्या चशबंदीपैकीही अनेकानंा ठार 
करून पुष्ट्कळानंा कैद केले आचि फतेगड चकल्ला ताब्यात घेतला. इकडे अवोनलाचं्या रुचहल्यानंी, 
अहमदबंगशिी बाजू व चहतसंबंध म्हिजे आपलीि बाजू आचि चहतसंबंध असे मानून त्याच्याशी ते पूिकपिे 
एकरूप झाले. नंतर त्या सवांनी शक्य चततक्या जलदीने तेथून चहमालयाच्या पायर्थ्याकडे कूि 
केले’’....... जाताना आपल्या घरातील चस्त्रयानंा व प्रमुख लोकानंा बरोबर घेऊन ते गेले. 

 
आता पावसाळा सुरू होण्यािी वळे जवळ आली होती, म्हिून वजीराने मोहीम, पावसाळा संपेतो 

स्थचगत केली व तो लखनौला गेला. मराठ्यानंी आपली पावसाळी छाविी बंगश प्रदेशाति ठेवनू या काळात 
त्यानंी त्या प्रदेशािी मन मानेल तशी लूट केली. त्यानंी यावळेी चमळचवलेल्या लुटीिे मूल्यमापन करण्यात, 
इचतहासकार गुलाम हुसेन यािीही सभं्रमीत अवस्था होऊन त्यालाही चतिी गिती करता येईना. तो 
म्हितो....... ‘‘त्यातील केवळ एक चजन्नसि १६ लाख रुपये हकमतीिा होता.’’...... दुसरा एक 
इचतहासकार सस्ययद गुलाम अचल चलचहतो...... ‘‘रुचहला देशाच्या मोचहमेत मल्हारला रोख दोन कोट 
रुपये चमळाले...... चशवाय त्याने शहरातूंन वस्तंुच्या रूपाने जे काही लुटले होते तो वगेळेि [चसयार (३) 
३६; इमाद ५७-५९; फरु. गझेॅ. १६६-१६७; त.इ.-अ.- २७ब-२८अ; मुझ. ५४-५९; गु.-इ. र.-४०-४१; 
सुजानिचरत्र; जंग (४).]. 

 
पावसाळा संपल्यावर, पठािानंी फरुखाबादेच्या चदशनेे िाल केली. तेव्हा त्याच्यासमोर मराठ्यानंी 

माघार घेऊन, गंगा ओलाडंली आचि ते चतच्या पचिम बाजूला आले. वजीरही घाईने लखनौ येथून आला. 
त्यानेंही गंगा ओलाडूंन तो मराठ्यानंा चमळाला, आचि उभयतानंी पुन्हा िढाई सुरू केली. आता रुचहला 
पठािानंा मागे मागे रेटण्यात आले व त्यानंी, गंगेच्या डाव्या चकनाऱ्याने नदीच्या प्रवाहाच्या उलट चदशनेे 
अवोनलापयंत माघार घेतली. तेथे त्यानंी व बंगश सरदारानंी आपल्या मालमते्तपैकी अचतशय मूल्यवान भाग 
एकत्र गोळा करून बरोबर घेतला, अवोनला सोडून चदले व चिस्ल्कयाजवळ जाऊन तेथील डोंगराळ 
भागाच्या पायर्थ्याशी आश्रय घेतला. 

 
त्या चठकािी त्यानंी जंगलामध्ये खंदक वगैरे खिून मोिेबंद ठािे तयार केले. तेथे अल्मोराच्या 

राजाने त्यानंा जरूर तो पुरवठा देण्यािे काम केल्याने त्याच्या जोरावर, त्यानंी, अनेक मचहने आपला बिाव 
करण्यात व आपले ठािे साभंाळण्यात यश चमळचवले. पोहोिता येिार नाही अशा त्याचं्या या ठाण्यातून, 
त्यानंा हुसकावनू बाहेर काढण्यािे सवक प्रयत्न अपयशी झाले. पि या तराई भागातील अचतशय चवषारी 
जंगल तापाने अफगाि व मराठे, दोघेही सारखेि, हजारोंनी मृत्य ू पावले. अशाप्रकारच्या चवस्कळीत 
लढायात मािक १७५२ पयंतिे िार मचहने रखडत गेले. ‘‘......ज्या लढ्यात काहीही लूट चमळण्यािी 
शक्यता नव्हती आचि चवशषे प्रकारच्या रोगट हवते चनमाि होत अकलेल्या रोगामुळेही त्रास होत होता त्या 
या लढ्याला मराठे कंटाळले,’’ आचि परत जाण्याला उत्सुक झाले. [चसयार (३) ३७; गु.-इ.-र.- ४३; एके चदवशी 
जंगलातील एका लढाईमध्ये मल्हारिा लाडका मुलगा खंडेराव पकडला गेला. त्याला अहमदखानाने पे्रमळ वागिकू देऊन नंतर मुक्तही केले. 
अहमदाच्या या वागिकीमुळे मल्हारराव होळकर त्यािा अगदी मनापासून कृतज्ञ होता. त्याने वजीराला स्पष्टि साचंगतले की तो काही 
अहमदखानाचवरूद्ध अगदी चनकराच्या व कटु शवेटापयंत लढिार नाही. (बयान २६५).]  
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§ ११ : सफ्दरजांग याचा रुणहले व बांगश याांच्याबरोबर तह 
 
अब्दालीच्या पंजाबवरील स्वारीिी बातमी आल्यावर (१७५२ च्या प्रारंभी); बादशहाने वजीराला 

आग्रह केला की त्याने रोचहल खंडातील अफगािाचं्याबरोबर तह करून राजधानीकडे घाईने परत याव.े 
तेव्हा १७५२ च्या प्रारंभी असा तह करण्यात आला त्यानुसार पुढीलप्रमािे व्यवस्था करण्यात 
आली.......‘‘स्वारीच्या खिासाठी सफ्दरजंगाने मराठ्यािें जे देिे होते, त्यािी सवक जबाबदारी आता 
अहमदखानाकडे सोपचवण्यात येऊन हे देिे संपेतो, त्याच्यापोटी, अहमदाने आपला अधा प्रातं मराठ्याचं्या 
स्वाधीन केला...... तथाचप मराठ्यानंा देण्यात आलेल्या परगण्यािंा कारभार मात्र अहमदाच्याि हाती 
ठेवण्यात आला होता असे चदसते. त्याने या कारभारासाठी लागिारा खिक भागवनू चशल्लक रहािारा वसूल, 
कनौज (Kanauj) आचि अचलगजं या चठकािी ठेवलेल्या दोन दचक्षिी पेढीवाल्याचं्याकडे द्यावा असेही 
ठरलेले चदसते.’’ (भा. अधा प्रातं तोडून चदला म्हिजे प्रत्यक्ष मुलुख न देता त्याच्या कारभारािा खिक वजा 
करून बाकीिा महसूल देण्यािे ठरले असाि यािा अथक). ‘चसयार-उल-मुतख्खचरनच्या’ लेखकाने 
याबाबत आिखीही तपशील चदला असून या तपचशलाला ‘बयान-इ-वकाई’ (Wakai) मध्येही पुष्टी चदलेली 
आहे : मराठ्याचं्या देण्याबाबत केलेल्या या व्यवस्थेबरोबरि अहमद आचि महमदखान बंगशिी इतर मुले 
याचं्यासाठी फरुखाबाद आचि इतर काही महाल ठेवण्यात आले. या महालातून १६ लाख रुपये वसूल 
(हकवा बयानमध्ये मानले आहे तसे २२ लाख) चमळण्यासारखा होता. यािबरोबर चमराबाद व आिखी दुसरे 
काही जे महाल, अचलमहमद रुहेल्याच्या मुलानंी काइमखानाच्या मृत्यनंूतर बळकावले होते ते यापढेुही, 
त्यानंी या महालाबाबत महसूल पट्टीमात्र द्यावी या अटीवर, त्याचं्यािकडे रहाव े असे ठरले. कनौज, 
अकबरपुरशाह व बंगश-कुटंुबाच्या मालकींिे असेि इतर भाग, गोचवदपंत बुंदेले या मराठ्याचं्या 
प्रचतचनधीच्या ताब्यात ठेवण्यात आले. एकूि प्रातंापैकी काही ठािी सफ्दरजंगाने आपल्यासाठीही ठेऊन 
घेतली. अशाप्रकारे, रुचहले व बंगश हे, त्यानंा दडपून टाकण्यासाठी झालेल्या या, त्याचं्या तुलनेने अचतशय 
मोठ्या स्वारीमधून, आियक वाटण्याइतकी थोडी व कायमिी नुकसानी सोसावी लागून मुक्त झाले. 

 
‘‘जानेवारी १७६१ मध्ये पाचनपतिी लढाई होईतोपयंत ही स्स्थती अशीि राचहली.’’ त्या लढाईतील 

चवजेता अब्दाली, याच्यासाठी रुचहले आचि बंगश यानंी िागंली कामचगरी बजावली. यामुळे त्या चवजेत्या 
अफगािशहाने चदल्लीच्या शासनाबाबत नव्या व्यवस्थेिी जी घडि केली त्यात हे रुचहले व बंगश महत्त्वाच्या 
उच्च स्थानावर िढले........ ‘‘पाचनपत येथे मराठ्यािंा पराभव झाल्यावर त्यानंी उत्तर चहदुस्थानातून 
आपले अंग काही काल काढून घेऊन तेथील आपल्या हालिाली काही वषे मागे घेतल्या. तेव्हा अहमदखान 
बंगशने या संधीिा फायदा घेऊन, १७५२ च्या तहाने त्याला ज्या प्रदेशाला मुकाव े लागले होते त्यापैकी 
बहुतेक सवक परत घेतला.’’ [फरु. गझॅ. १६७-१६८; चसयार (३) ३७; बयान २६५-२६६; इमाद ५९; िहार 
गुल. ४०७; गु.-इ.-र.-४४-४३ (यामध्ये तहाच्या अटी चदलेल्या नाहीत)]. 
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प्रकरि दहावे 
 

पांजाब १७४८ – १७५४ 
 
§ १ : मुइन-उल्-मुल्क-पांजाबचा सुभेदार : त्याचे अांतगभत शतू्र 

 
अब्दाली पंजाबवर स्वारी करून आला तेव्हा त्यािा मानपूर येथे मोठा पराभव झाला पि या 

लढाईच्या सुरवातीसि बादशहािा वजीर कम्रचूद्दन हा मारला गेला. (११ मािक १७४८ : भा. पहा प्र. ५ § 
१५). ही वाता बादशहा महमदशहाला जेव्हा कळली तेव्हा त्याने, वजीरािा मुलगा मुइन्-उल्-मुल्क याला 
लाहोरिा सुभेदार नेमले (भा. पहा : प्र. ५ § १६) व अफगाि शहािा पाठलाग करून त्याला हहदुस्थानच्या 
बाहेर घालवाव ेव गमावलेल्या पंजाबिा ताबा पुन्हा चमळवावा असे हुकूम पाठचवले, पि हे काम काही सोपे 
नव्हते. पंजाबमध्ये झकचरया खानाच्या मुलािंी, लाहोरिी सुभेदारी चमळचवण्यासाठी आपापसात युद्ध, 
नुकतीि झाली होती व त्यानंतर लवकरि अफगािािंी पंजाबवर स्वारी होऊन [प्र. ५–५, ६, १० इ. या लढाईच्या 
आरंभीि वजीर मारला गेला पि त्यािा मुलगा मुइन् याने लगेि बरीिशी सूते्र आपल्या हाती घेतली. लढाई िालचवली व जय चमळचवला. यावेळी 
त्यावेळिा शहाजादा अहमद, या सैन्याबरोबर होता....... सचवस्तर हकीगत प्र. ५ मध्ये पहा.] त्यातून पंजाब सुभ्यािा कारभार 
पूिकपिे चवस्कचळत झाला होता, तेथील बादशहािी सत्ता उधळली गेली होती व सवकत्र बेबंदशाही माजलेली 
होती. या पचरस्स्थतीत पंजाबिे गमावलेले भाग परत चमळचवण्यािे काम काही सोपे नव्हते. मानपूरच्या 
लढाईनंतर शहाजादा अहमद व मुइन यानंी लाहोरच्या चदशनेे पुढे िाल केली व लुचधयानाजवळ सतलज 
नदीवर पोहोिल्यावर तेथे २२ चदवस मुक्काम केला. या मुक्कामािे अखेरी त्यानंा कळले की, अब्दालीने 
अटकजवळ हसधूनदी ओलाडंली आहे आचि मागे पंजाबिा सुभा मोकळा करून तो कंदाहारकडे परत गेला 
आहे. यािवळेी ९ एचप्रलला, त्या चठकािी बादशहािा खचलताही येऊन पोहोिला. त्यानुसार शहाजाद्याला 
आता चदल्लीला परत बोलावण्यात आले असून मुइनला लाहोरिा सुभेदार नेमण्यात आले होते. या 
हुकूमाप्रमािे लवकरि मुइनिी लाहोरकडे सुभेदार म्हिून रवानगी करण्यात येऊन, शहाजादा शाही 
फौजासंह चदल्लीकडे परत येण्यास चनघाला (१२ एचप्रल) (भा. पहा प्र. ५ § १६–शवेट). या घटनेमुळे मागे 
राचहलेल्या मुइनजवळ मात्र, अनावर पंजाबच्या कारभारावर पुन्हा चनयंत्रि बसचवण्याच्या कामी आधार 
म्हिून उपयोगी पडण्यासारखी, स्वतःच्या सैचनकी पथकाचशवाय काहीही साधने राचहली नाहीत. त्यािी 
स्वतःिी या वळेिी फौज म्हिजे मानपूरच्या लढाईत अफगािाच्या धडाक्याच्या हल्ल्यानंतर वािलेली 
अशी, त्याच्या मूळ फौजेिा काहीसाि भाग होता. लाहोरकडे चनघण्यापूवी सतलज नदीवरील छाविीत 
असतानाि तो, आपल्या बापाच्या जोडीच्या जुन्या सेनापतीना (कॅप्टन्स) त्याचं्या तंबूत जाऊन भेटला होता 
आचि त्यानंी त्याचं्याबरोबर लाहोरकडे याव ेअशी त्याने चवनविीही केली होती. त्याच्याबरोबर लाहोरला 
जाण्यात, त्याच्या महत्त्वाकाकें्षला वाव चमळिार होताि, चशवाय त्यात पै. वजीराबद्दल कृतज्ञताही चदसिार 
होती. पि बापाच्या या जुन्या चमत्रावंर, महत्त्वाकाकें्षला संधी व कृतज्ञता, याचं्यापेक्षा, स्वतःच्या कुटंुबावरील 
पे्रम आचि राजधानीतील सुलभ, सुखासीन जीवनािे आकषकि, यानीि मात्र केली आचि त्याच्या 
चवनवण्यानंा नकार देऊन ते बादशहाच्या वारसाबरोबर चदल्लीला परतले. 

 
अशा पचरस्स्थतीत, फक्त स्वतःच्याि उरलेल्या छोट्या सैन्याचनशी, आपल्या नव्या सुभेदारीच्या 

राजधानीकडे चनघण्याचशवाय आता मुइनपुढे दुसरा मागक नव्हता. तेव्हा २००० पेक्षाही कमी झालेले घोडदळ 
व त्याच्याशी व्यक्तीशः चनष्ठा असिारे आिखी थोडेसे इतर सैन्य एवढेि बरोबर घेऊन तो लाहोरकडे 
चनघाला थोड्याि चदवसात तेथे पोहोिला. त्या चठकाििे पूवीिे अचधकारी व प्रमुख नागचरक यानंी 
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शहराबाहेर येऊन त्यािे स्वागत केले. शहराच्या तटाचं्या पचलकडील, चफदाइखानाच्या राजवाड्यात त्याने 
आपला मुक्काम ठेवला व तो सैन्य उभारण्याच्या कामाला लागला. तो भरती करून घेत असलेले सैचनक 
स्वाभाचवकपिेि त्याच्या स्वतःच्या जमातीपकैीि, म्हिजे मध्य आचशयातील तुकक ि होते. [मुइनने आपल्या 
नोकरीत घेतलेल्या या भाडोत्री वा पगारी सैचनकात (Mercenance) सबातुचद्दन व नाझीर महमद बेग या नावािे दोन कॅप्टन्स-(जमादार) होते. 
मुइनबरोबर या दोघािंी पचहली मुलाखत झाली त्यावेळी त्यानंी, मुइनला ८ वष े वयािंी तीन मुले ‘नजर’ म्हिून चदली. यामध्ये ‘तहमास्प’ 
(Tahmasp) हा एक होता. आपल्या जीवनात तो पुढे चदल्लीमध्ये एक सरदार झाला. नंतर त्याने टोपि नावाखाली (१७८० मध्ये चमस्स्कन या टोपि 
नावाने) मुइनकडे आल्यानंतरच्या दहा वषात पंजाबमध्ये घडलेल्या घटनािंी अचतशय महत्त्वािी, स्वतःच्या अनुभवीतील नवी व मूळस्वरूप माचहती 
सागंून, चलहून घेतली आहे. तसेि या पुढील एका चपढीच्या काळातील, सबंध चदल्ली साम्राज्यातील घटनािंी तशीि हकीगत सागंून चलहून घेतली 
आहे. (चिचटश म्युचझ.-पार्तश. ८८०७). १७९३ मध्ये चदल्लीमध्ये असलेल्या परकीय राज्याचं्या राजनैचतक वचकलाती वा आलेले राजनैचतक वकील 
याचं्याजवळ तो नोकरीवर असलेलाही आपिास आढळतो. [हहगण्यािें मराठी खचलते (Despatches)...... चदल्ली येथील,-पहा : सदंभक-सूचि-
चमस्स्कन-‘‘तहमास्प खानाच्या आठविी’’].] यानंा सामान्य जनता मुघल वा मुघलाई लोक असे म्हित असे. 
नादीरशहाच्या सैन्यािे चवघटन झाल्यावर या तूकांपकैी बरेिसे, नोकरीधंदा पहाण्यासाठी, यावळेी इकडे 
चतकडे भटकत होते. त्यातूनि त्याला आता आपल्या सैन्यािी भरती करता आली. [चमस्स्कन; त.-इ.-अ.-
१०ब]. 

 
पंजाबिा हा नवा सुभेदार बुचद्धमान व न्यायी होता पि हा यािबरोबर तो सुखासीन, राजेशाही व 

शातंताचप्रय वृत्तीिा राज्यकता होता. त्याच्यासमोर यावळेी साम्राज्यातंगकत आचि साम्राज्याबाहेरील असे 
दोन्ही प्रकारिे शत्र ू होते. यानंतर अचधकारावर आलेला नवा वजीर सफ्दरजंग हा तर त्याच्यादृष्टीने 
चदल्लीच्या आकाशातील एक घातकी दुष्ट ग्रहि होता. या वजीराजवळ दूरदशी राजकारि पटुत्व, 
देशाचभमान वा बादशाहीशी चनष्ठा यापैकी काहीि नव्हते. आपली व्यस्क्तगत भरभराट व विकस्व 
वाढचवण्याच्याि दृष्टीने त्याने आपले धोरि अंधपिे िालचवले. पचरिामतः यातूनि मुघल साम्राज्यािा ऱ्हास 
घडवनू आिण्यािे त्याच्या नचशबी आले. चदल्लीच्या दरबारात आचि चनरचनराळ्या सुभ्यामंध्ये, आपि 
ज्याचं्यावर चवसंबनू राहू शकू अशा आपल्या मािसािें एक कडेि आपल्याभोंवती कसे चनमाि करावयािे व 
त्याच्या सहाययाने आपले चदल्ली शासनातील स्थान कसे सुरचक्षत राखावयािे, एवढा एकि चविार व ध्यास 
सतत त्याच्यापढेु असे. सवक चठकािी अचधकार पदावर, सरदार-उमरावामधील फक्त पर्तशयन गटािे 
लोकािंाि व त्याचं्याबरोबर इतर जमातीपैकी फक्त चशया पंथीयािंाि भरिा करावयािा असेि त्यािे 
धोरि व कृती असे. सययद बंधंूिा शवेट झाल्यापासून ते यावळेेपयंत सतत तीस वष,े महमद अमीनखान 
अहरारी याच्या घराण्याने, चदल्लीिे वजीरपद आपल्याकडे राखले होते. तुकी गटातील, चनजाम व 
त्याच्यासारख्या अन्य सरदार-उमरावाचं्या सहाययाने हे वजीरपद, या अहरारी घराण्यािे वशंपरंपरागत 
पदि वा मालमत्ता बनले होते. ही प्रचक्रया थाबंचवलीि पाचहजे हाि सफ्दरिा सवांत महत्त्वािा हेतू व ध्यास 
होता. यािदृष्टीने त्यािी सवक कृती आचि खटपट होती पि पंजाबमध्ये आता सुभेदार म्हिून नेमलेला 
‘मुइन’ हा प.ै वजीरािा मुलगाि होता. त्यावळेी मानपूरच्या युद्धातील यशािी प्रचतष्ठा त्याने चमळचवली होती. 
पंजाबिा सुभा हा उत्तम लढवयया सैचनकािंी भरती करण्याच्या दृष्टीने, साम्राज्यातील एक उत्कृष्ट सैचनकी 
वृत्तीिा सुभा होता. अशा पार्श्कभमूीवर जर, या सुभ्यात, या सुभेदाराला आपले आसन बळकट व स्स्थर 
करता आले तर तो आपल्या लष्ट्करात भरती करण्यासाठी या सुभ्यािा उपयोग करील व तुकी पक्षाला 
एकत्र येण्यासाठी एक कें द्रस्थान बनेल अशी सफ्दरला भीती होती. इतकेि नव्हे तर असे कें द्र बनल्यावर, 
वजीर पदासाठी तो सफ्दरला एक बलाढ्य प्रचतस्पधी होईल आचि आपल्या बापाकडून येिारे वजीरपद, या 
चनचमत्ताने त्यािा हक्क अनावर होईल अशीही भीती सफ्दरला होती. या एकूि पचरस्स्थतीत स्वतःिे वजीरपद 
व विकस्व सुरचक्षत करण्याच्या दृष्टीनेि सफ्दरिी धोरिे व हालिाली होत्या. 
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मत्सरापोटी जन्मलेला, सफ्दरिा हा दुष्ट हेतू साध्य करण्याच्या योजनासाठी त्याने चमळचवलेला 
पचहला हस्तक म्हिजे काबलूिा पूवीिा सुभेदार नाचसरखान हा होय (भा. पहा प्र. ५–९). या सुमाराला तो 
बेकार असून शासनाने दुलक चक्षलेल्या अवस्थेत चदल्ली येथे रहात. होता. आता चदल्ली सोडून नोकरीच्या 
शोधात तो लाहोरला आला. तेव्हा मुइनने त्यािे खूपि पे्रमळपिे स्वागत केले व चसआळकोट, पसरूर, 
गुजरात व औरंगाबाद अशा िार महालािंा फौजदार म्हिून त्यािी नेमिूक केली, त्याला काही पैसाही 
चदला आचि या नव्या अचधकार पदावर त्याने आपला ताबा व प्रचतष्ठा प्रस्थाचपत केल्यावर, अब्दालीकडून 
काबलू परत चमळचवण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात आपिही (मुलकी) त्याला मदत देऊ असे आर्श्ासनही चदले. 
पि नाचसरखान हा मात्र दुष्ट व कृतघ्नि ठरला. चदलेली नोकरी सुमारे एक वषक केल्यानंतर, आपल्या 
उपकारकत्यांवरि उलटण्याइतके आपि सामर्थ्यकवान झालो आहोत असे त्याला वाटले. यावळेी 
सफ्दरजंगाकडूनही त्याला फूस लावण्यासाठी मोह पाडण्यासारखे चनरोप येत होतेि. नाचसरने आपले 
सैन्य वाढवाव,े मुइनशी लढा द्यावा आचि त्याच्या हातातील लाहोरिी सुभेदारी चहसकावनू घ्यावी; असे 
केल्यावर वजीरही दरबारातील आपल्या वजनािा उपयोग करून त्याने चहसकावनू घेतलेली ही सुभेदारी, 
औपिाचरकचरत्या त्याला देत असल्यािा रीतसर, दरबारी खचलता, त्याला चमळवनू देईल; असा या 
चनरोपािंा थोडक्यात साराशं होता. यानंतर, अचधक पगार देण्यािी लालूि दाखवनू, मुइनकडील १००० 
उझबेक घोडेस्वारानंा, नासीरने आपल्याकडे, फूस लावनू घेतले, पि अशा प्रकारे केलेला हा एकूि कट 
बाहेर फुटला. मुइनने मोठ्या तत्परतेने, एक सैन्य सुसज्ज करून चसयाळकोटवर स्वारी केली. िार तास 
लढाई देऊन त्याने नासीरिा पूिक मोड केला, आचि अशा प्रकारे ज्यािी सवकत्र छीथू झालेली आहे अशा 
नासीरिी दािादाि करून, त्याला चदल्लीकडे चपटाळून लावले. (जुलै १७४९ िा सुमार) [चमस्स्कन ५–६; 
मुझ. ९, २६; त.-इ.-अ.-२४ब.]. 

 
या हालिाली िालू असतानाि, सफ्दरने मुइनच्या कुशीत आिखीही एक काटा, टोिून ठेवला 

होताि. या कामासाठी शहानवाझखान, (चहझबरजंग-झकचरयाखानािा २ रा मुलगा. भा. पहा. प्र. ५–५, 
६.) हा आिखी एक उपयुक्त हस्तक त्याला चमळाला होता. हा शहानवाझ जन्माने तुकक  असला तरी, आता 
त्याने, सफ्दरिा चशयापंथ स्वीकारला असून त्यािा पुरस्कार (Patronage) व मजी संपादण्यािा प्रयत्न 
िालचवला होता. त्याला वजीराने साचंगतले, ‘‘लाहोरिी सुभेदारी वारसा हक्काच्या न्यायाने तुझीि आहे. 
सवक प्रकारच्या साधनानंी ती हजकून घेण्यािी तयारी जरूर कर. मुलतानला जा; तेथे आपल्या सैन्यािी वाढ 
कर आचि सामर्थ्याच्या जोरावर मुइनला लाहोरमधून हाकलून दे’’. यावळेी मुलतानच्या सुभेदारीवर 
शहानवाझिी नेमिूक करिारे शाही फमानही देऊन, वचजराने त्याला मुलतानकडे पाठचवले (मे १७४९ या 
सुमार). यािबरोबर आपला स्वतःिा काही पैसा व सामुग्रीही वचजराने त्याला चदली. तेव्हा हा उमराव 
मुलतानला आला व नंतर लगेि त्याने आपले सैन्य वाढचवण्यास सुरवातही केली. यासाठी त्यानेही 
मुइनच्या सैचनकानंा अधीक पगार देण्यािे आचमश दाखवनू आपल्याकडे वळवनू घेतले. अशा प्रकारे 
आपल्या चनशािाभोवती त्याने १५००० सैचनक–घोडदळ व पायदळ चमळून आचि काही तोफा जमचवल्या. 
नंतर आपल्या बापाच्या लाहोर येथील कबरीला भेट देण्यासाठी परवाना द्यावा असे त्याने मुइनला चलहून 
चविारले. यातील डाव अगदी उघड होता! यावळेेही मुइनने तत्परतेने हालिाल केली. त्याने आपला बक्षी 
अस्मतखान व चदवाि राजा कुरामल याचं्या बरोबर सैन्य देऊन त्यानंा मुलतानला पाठचवले. तेथे 
शहानवाझिा पराभव करण्यात येऊन त्याच्या सैन्याला रजा देण्यात आली व मुइनतफे, राजा कुरामलिी 
मुलतानिा गव्हनकर म्हिून चनयुक्ती करण्यात आली. (सुमारे १७४९ िा सप्टेंबर वा ऑक्टोबर). [चमस्स्कन 
७–८; मुझ. २६; त.-इ.-अ.-२५अ.].  
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§ २ : अतादलाची दुसरी स्वारी साम्राज्याने ‘चार महाल’ गमावले 
 
स्वतःिे सुभेदारपद दृढ करता येण्याच्या दृष्टीने व यासाठी जरूर तेवढे लष्ट्करी सामर्थ्यक 

चमळचवण्याच्या संदभात अवश्य चततका दीघककाळ, मुइनला अद्याप पंजाबमध्ये चमळाला नव्हता. त्याला 
हुसकावनू लावण्यासाठी, नुकतेि झालेले दोन प्रयत्न उधळून लावण्यात त्याने यश चमळचवले होते हे खरे 
पि या खटपटीत त्याला, आपला फार मोठा महसूल खिक करावा लागला असून चशवाय त्या मुलुखातही 
अस्वस्थता चनमाि झाली होती. अशा दुबकल अवस्थेत असतानाि आचि यातील दमछाकीतून पुन्हा नीट 
र्श्ास घेऊ लागण्याला पुरेसा वळे चमळण्याआधीिा, त्याला एका परिक्राला तोंड द्याव ेलागले हे त्याच्या 
नचशबािे क्रौयकि होय. अशा प्रकारिी अंतगकत युदे्ध हहदुस्थानात िालू असताना सीमेवरील पवकतातील 
हखडीपलीकडील शत्रू झोपून रहािे शक्य नव्हते. पंजाबमध्ये िालू असलेल्या आपापसातील झगड्यािंी 
बातमी चमळाल्यामुळे अहमद अब्दालीला आपल्या महत्त्वाकाकं्षािंा पाठपुरावा करण्यास पुन्हा उते्तजन 
चमळाले. महमूद गझनीच्या पावलावर पाऊल टाकून त्याच्या जीवनाने व करामतीिे अनुकरि, 
हहदुस्थानच्या भमूीवर करण्यासाठी व आपल्या नशीबािी परीक्षा पुन्हा पहाण्यासाठी (भा. अहमदाने असा 
प्रयत्न प्रथम १७४७-४८ मध्ये केला होता पहा प्र. ५ § १० § १६) अहमद अब्दाली १७४९ च्या पावसाळ्यात 
चनघाला. 

 
इकडे मुइननेही आपली सैन्ये एकत्र केली व येिाऱ्या परिक्राला अडचवण्यासाठी तो उत्तरेच्या 

बाजूने पुढे चनघाला. चिनाब नदीपयंत पोहोिल्यावर, त्याने साद्रा येथे आपले मुख्य ठािे ठेवले. हे चठकाि 
आधुचनक वजीराबादेच्या पूवेला ३ मलै आहे. या चठकािापासून अफगािािें ठािे अनेक मलै दूर होते. [या 
प्रदेशातील स्थानािें, चमस्स्कनने केलेले सचवस्तर भौगोचलक विकन व चदलली माचहती गोंधळािी व सदोष चदसते. तो म्हितो की, अब्दालीने चिनाब 
नदी ओलाडूंन, चधटाईने पुढे िाल केली. (ही िाल पूवेच्या चदशनेे लाहोरकडेि असली पाचहजे. मुइनही लाहोर येथून चनघाला आचि त्याि नदीवर 
पोहोिून, शत्रू १५ कोस दूर असताना (५ कोस हे अंतर अचधक बरोबर होईल). त्याने साद्रा येथे आपला तळ ठोकला....... हे विकन पाचहले की 
प्रश्न उभा रहातो की मुइनिा तळ असा साद्रा येथे असेल तर मग अब्दालीिा तळ कोठे होता? चिनाबच्या पलीकडे पचिमेच्या बाजूला की चिनाबच्या 
अलीकडे आग्नेयेला ….. म्हिजेि मुइनच्या चपछाडीला...... (चपछाडीला,-हे असभंवनीय)? हा लेखक या घटनाचं्या वेळी ९ वषािे मूल होता (भा. 
पहा प्र. १०§१ तळटीप पृ. २६०), पुढे ३० वषानी त्याने हे विकन आपल्या आठविींच्या आधारावर केलेले आहे. तेव्हा या दोन्ही सैन्याचं्या 
चठकािाबाबत त्याने उलट्या चदशिेा चनदेश केला आहे हे उघडि चदसते. अब्दाली साद्रा येथे आचि मुइन त्याच्या पूवेला सुमारे १० हकवा १५ मैल 
अंतरावर व लाहोरला अचधक जवळ होता.] दोन्ही पक्षाकडील टेहळे आचि दािागोटा चमळचवण्यासाठी गेलेली 
घोडदळ पथके, ही दोघाचं्या तळािें दरम्यान असलेल्या भपूट्टीमध्ये रोज चफरत, त्याचं्या िकमकी झडत 
आचि ती सायकंाळी आपापल्या तळावर परत येत. अशा प्रकारच्या चवस्कळीत िकमकी काही मचहने 
िालल्या. दोन्हीही पक्ष दुबकल असल्यामुळे कोिाही पक्षाला या मोचहमेिा चनिायक शवेट लावण्यासारख्या 
हालिाली करिे शक्य झाले नाही. आपल्या सरहद्दींिे संरक्षि करण्यािी मुघल साम्राज्यािी ताकद 
चकतपत आहे यािा अंदाज चठकचठकािी िािपडून घ्यावयािा येवढाि खरा हेतु, अब्दालीच्या या मोचहमेिा 
होता. पि या युद्धािे के्षत्र मात्र या प्रकारच्या हालिाली व िकमकी यातून उध्वस्त झाले. सतत िालू 
राचहलेल्या तिावामुळे व हल्ल्यामुळे मंुइनच्या मुघचलया सैन्यावर पचरिाम होऊ लागला, ते कंटाळू लागले, 
थकू लागले. तेव्हा त्याने मौलवी अब्दुल नावाच्या एका फचकराच्या (holyman) मध्यस्थीने अखेरी तह 
केला (फेिुवारी १७५० िा सुमार). या तहानुसार चसयाळकोट, पसरूर, गुजरात आचि औरंगाबाद या िार 
महालातून कारभारािा खिक भागल्यावर चशल्लक रहािारा महसूल म्हिून, अब्दालीला वार्तषक १४ लाख 
रुपये देण्यािे विन देण्यात आले. यामागे एक कारिही होते, ते असे की, हा चशलकी वसूल, महमदशहाने 
पूवीि नाचदरशहाला एका तहाद्वारे नेमून चदला होता. या महालािंा कारभार मात्र चदल्लीच्या बादशहाच्या 
प्रचतचनधीनीिा आपल्या बादशहाच्याि नाव ेकरावा हेही यावळेी मान्य झाले; पि यािा खरा स्पष्ट अथक हाि 
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कीं, आलेल्या या अफगािाला हहदुस्थानिा पचहला लिका तोडून चमळाला. [चसयार (३) ३०; मुझ. २७; 
बयान २४७-२४९; त.-इ.-अ.-८; चमस्स्कन ४]. 

 
§ ३ : शीख बांडखोर व लुटारू, त्याांचा स्वभाव 

 
यापढुील दोन वष ेपंजाबला अफगाचिस्तानच्या बाजूने शातंता लाभली पि त्यातील अंतगकत स्स्थती 

या पूवीपेक्षा अचधक शातं वा सुखी होती असे मात्र नव्हे. सुभ्यातील, चठकचठकािािे, चशरजोर जचमनदार वा 
नायक आचि लूटमार करिारे खेड्यातील गंुड यानंा दडपून टाकण्यासाठी सुभेदाराने आपल्या सुभ्यात 
वारंवार दौरे काढले. शीख तर आधी पासूनि प्रस्थाचपत शासनाच्या बगलेत सलिारे काटेि बनू लागले 
होते. शाही सते्तिी मोडतोड होऊ लागली, तुकडे पडू लागले, तेव्हा, यातून या जन्मजात बंडखोरापढेु तर 
सुविकसधंीि िालत आली. गुरु गोहवदाच्या लष्ट्करी वृत्तीच्या धमाने चशख-लोकाना एकत्र गंुफले होते. 
त्याने त्याचं्यामधून एकचजनसी समाज चनमाि केला असून त्यातून आता व्यवस्स्थत रिना केलेल्या सैचनकी 
टोळ्या तयार झाल्या होत्या व त्याचं्यामध्ये आपापसात पूिक घचनष्ट बंधूभाव चनमाि झाला होता. जाचतभेद, 
सामाचजक पातळीवरील उच्चनीि भेद, खाण्याचपण्याबाबत भेद असे अनेक भेदभाव पुरािमतवादी 
(Orthodox) हहदुमध्ये चनरचनराळे गट चनमाि करतात व त्याना अडििीत टाकतात. अशा भेदभावापासून 
गुरु गोहवदािे शीख अचलप्त होते. ते बहुताशंी जाट शतेकऱ्याचं्या किखर जमातीमधून, शीख पंचथयात 
आलेले काटक, बळकट बाधं्यािे व ‘‘मंुग्या व टोळ याचं्यासारखे,’’ संख्येत झपाट्याने वाढ होिारे होते. 
चशवाय हमरस्त्यावर लूटमार करिे हा एक वशंपरंपरागत व सन्माननीय धंदाि होय असे मानण्यािी सवय 
झालेलेही होते. मराठ्याचं्या छोटेखानी तट्टापेक्षा चकतीतरी उच्च दजािी घोड्यािंी जात पंजाबात चनपजते. 
प्रत्येक शीख लटारू हा ‘‘िागंल्या घोड्यावर स्वार झालेला असून, भाला, तरवार व िागंली तोड्यािी 
बंदूक (मिॅ लॉक) यानी सुसज्ज असे.’’ हे शीख लुटारू आपापल्या छोट्या छोट्या नायकाचं्या नेतृत्वाखाली, 
गटागटाने आपल्या कारवाया करीत. चशवाय, हा लुटारू व्यवसाय करताना जरूर तेव्हा, आपल्या 
सारख्याि आिखी अनेक इतर नायकाचं्या बरोबर हात चमळविी करण्यािे शहािपिही या नायकाचं्या 
जवळ होते. ‘‘हा शीख ‘उल्हान’’ [भा. टीप-उल्हान (Uhlan)-हा शीख लुटारू...त्याकाळी समाजामध्ये सामान्यपिे ‘उल्हान’ या 

चवचशष्ट नावाने सबंोचधला जात असावा असे चदसते.]–मोठा लोभी तर होताि चशवाय या आधाशीपिा इतकीि मोठी तीव्र 
सहनशक्ती व हालिालीतील िपळाई हेही गुि त्याच्यामध्ये होते. यामुळे, त्याच्याचवरुद्ध अचधक संख्येने 
शासक वा शत्र ूआले तर, त्यािंा उघड प्रचतकार त्याला करता आला नाही तरी तो त्याना गोंधळात पाडू 
शके..... अडििीत सापडला तर तो एका चदवसात वीस ते तीस मलै दौड करी आचि तेही केवळ थोडेसे 
फुटािे आचि स्वच्छ थंड पािी एवढ्याि आधारावर! यापेक्षा अचधक िागंल्या आहारािीही त्याला गरज 
लागत नसे. तंबू व राहुटीिा तर तो चतरस्कारि करी आचि सामान्य अथाने, त्याच्याजवळ बाडचबछाना 
सामानसुमानही काहीि नसे...... त्याच्या शस्त्राखेरीज त्याच्या जवळिे सामान म्हिजे खोगीर व अशाि 
सारखा घोड्यािा इतर जामाचनमा, अगदी साधी थोडीशीि स्वयंपाकािी त्याला आचि २ काबंळी..... एक 
त्याला स्वतःसाठी आचि एक त्याच्या प्रामाचिक उमद्य घोड्यासाठी. त्याच्या डावपेिािें नीट चवश्लेषि केले 
तर अखेरी चदसून येते की हे डावपेि म्हिजे छोट्याछोट्या िकमकींिी एक दीघक माचलकाि िालवावयािी 
असे असून या झटापटी साधारिपिे प्रािीन पार्तशअन पद्धतीप्रमािे ते करीत. पि मािसामािसात 
एकमेकाशंी हातघाईिा व खिाखिीिा झगडा करण्यािी वळे आली म्हिजे तर तो भयंकरि असे. तथाचप 
िागंल्या तोफखान्यासमोर वा बंदुकाचं्यासमोर मात्र तो असहाय बने.’’ कलकत्ता समालोिन (चरव्य–ू–
Calcutta Review). क्र. ११९,१८७५ मध्ये, जी. आर. सी वुइल्यमस.]. हातघाईच्या लढायातील त्यािें हे 
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वैचशष्ट्ट्य त्याचं्या घोड्यािंा मोठा व उत्तम बाधंा आचि िपळाई, ते करीत असलेला बंदुकािंा सरास वापर 
या सवांमुळे हे शीख, लढाऊ लोक म्हिून, मराठ्याचं्यापेक्षा खूपि सरस होते. 

 
चशखाचं्या या प्रदेशातून १७८३ मध्ये, जॉजक फॉस्टकर नावाच्या एका इंग्रज मुलकी अचधकाऱ्याने प्रवास 

केला होता. त्याने या चशखाचं्या डावपेिािें विकन केले आहे तो चलचहतो :...... ‘‘त्यािें लष्ट्कर म्हिजे 
प्रामुख्याने घोडदळि असे......चशख-घोडेस्वाराजवळ एक तोड्यािी बंदूक व उत्तम पोलादािी बाकदार 
तरवार (Sabre) ही शसे्त्र असून त्यािा घोडा दिकट व िागंल्या बाधं्यािा असतो....... शीख-
घोडदळाच्या हल्ल्याच्या पद्धतीत आचि हहदुस्थानातील दुसऱ्या कोित्याही घोडदळाच्या हल्ल्याच्या 
पद्धतीत फरक आहे. शीख घोडेस्वारािंा ४० ते ५० जिािंा गट, शत्र ू त्याचं्या बंदुकाचं्या टप्प्यात येईल 
इतक्या अंतरापयंत वगेाने दौड करीत जातो. नंतर आपल्या आखूड बंदूकातून (Carbine कारबाइन) 
चनघिाऱ्या आगीिा वषाव अचधक अिूक व्हावा म्हिून, त्यातील सवक स्वारानंा, ते पढेु एका रागेंत घेतात 
आचि सवाच्या बंदुकातून एकािवळेी मारा करतात. लगेि सुमारे १०० पाउले (Paces) घाईने परत 
येतानाि ते आपल्या बंदुका पुन्हा ठासतात आचि वळून, पूवी प्रमािेि, शत्रूला अचत तापदायक असा 
आपला हल्ला, पुन्हा करतात. या पद्धतीच्या हल्ल्यासाठी, त्यानंी घोड्यानंा इतक्या कौशल्याने चशकचवलेले 
असते की, घोडा भरधाव जात असतानाही त्याला फक्त हातािी थाप मारून इशारा चदला की तो एकदम 
थाबंतो....... त्याचं्या यशािे मूळ त्याचं्या िपळ हालिाली व अचतशय श्रम करण्यािी त्यािंी शक्ती यामध्ये 
असुन त्यािंीही िपळाई हहदुस्थानातील दुसऱ्या कोित्याही राष्ट्रामध्ये (भा. त्या काळी, हहदुस्थान या 
देशात अनेक राष्ट्र आहेत असे इंग्रज मानीत) आढळत नाही. यािप्रमािे हे मूळ, याचं्या आहारातील 
नेमस्तपिा व हहदुस्थानातील मुसलमान ज्या चवषयासक्तीमुळे कमजोर बनतात त्या चवषयासक्तीबाबत 
संयम पाळण्यातही आहे. त्याचं्या घोडदळािे पथक चदवसाला ४० ते ५० मलैािी दौड करी व असे श्रम ते 
सलग अनेक चदवसही करीत अशी माचहती चमळाली आहे.’’ (‘बंगाल ते इंग्लंडिा प्रवास लंडन १७९८, खंड 
१ पृ. २८८–२९०–कनकल पोचलअरने १७७७ मध्ये केलेल्या विकनातील उताऱ्यासहीत.) 

 
प्रादेचशक चवभागाचं्या संदभात, मुघल साम्राज्याच्या शीख शत्रूंिे दोन वगक पडतात या वगापैकी 

प्रत्येकािा इचतहास व त्याच्या कृती व वागिूक यािंी तऱ्हा ही, वगेवगेळी आहेत. हे दोन वगक म्हिजे एक 
सतलजच्या अचलकडिा व दुसरा पलीकडिा (cis Satlaj Trans Satlaj) -अलीकडिा म्हिजे 
सतलजच्या आग्नेय भागातील,–लुचधयाना आचि कनाळ या भागात रहािाऱ्या शीखािंा आचि दुसरा, 
सतलज पलीकडिा म्हिजे सतलजच्या वायव्येच्या भागात, लुचधयाना आचि लाहोर याचं्या दरम्यान 
ज्यािंी घरेदारे आहेत अशा चशखािंा–यापैकी पचहल्या वगातील चशखाचं्या प्रदेशातून चदल्ली-लाहोर हा 
साम्राज्यातील एक हमरस्ता जात असे. या रस्त्यावर ते लुटारूपिा करीत. प्रारंभी असा काही काळ 
गेल्यावर यातूनि वाढत वाढत ते व त्यािें नायक, प्रादेचशक बडे वजनदार नायक बनले. यातील प्रमुख, 
म्हिजे पचतआळा, कपुरथळा, नाभा आचि हझद येथील राजे व चशवाय आिखीही काही लहान लहान राजे 
हे होत. दुसऱ्या गटातले शीख, हे प्रथम लाहोरच्या सुभेदारािा मुलकी कारभार न जुमानिारे, 
त्याच्याचवरुद्ध सतत उठाव करिारे नायक होत. आपि स्वतंत्र आहोत असे ते प्रचतपादन करीत व आपल्या 
दुबकल शजेाऱ्यािंी लूट करून या आपल्या म्हिण्याला दुजोरा देत. अशाप्रकारे चशखािंी प्रगती होत 
असताना, त्याचं्या या प्रगतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हिजे १७६१ नंतर, सतलजच्या आग्नेयकडील शीख राजे 
आपापल्या छोट्या राज्यात स्स्थर झाले. याि काळात सतलज नदीपलीकडील वायव्येिे शीख म्हिजे 
माझा शीख (Manjha Sikhs) प्रचतवषी नदी ओलाडूंन आग्नेयकडील भागात येत आचि सामान्यतः चदल्ली ते 
चमरत, सहरािपूर आचि हरद्वार या सबधं भागातील खेडी व तटाचशवाय असलेली शहरे, यानंा 
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धाकदपटशा दाखवनू तेथे दहशत बसवीत आचि ती लुटीत वा जाळीत. या त्याचं्या लुटीत व दहशत 
बसचविाऱ्या कृत्यात त्याचं्या तेथील बाधंवािें सहकायक मात्र नसे. चशखाचं्या प्रगतीिा चतसरा टप्पा सुरू 
झाला तो १७९४ मध्ये सतलज पलीकडील ‘‘उनाच्या’’ बेदीहसहाने आचि १८०६ मध्ये रिचजतहसहाने, 
नदीच्या अलीकडील प्रदेशावर केलेल्या नव्या स्वाऱ्यानी. पि या स्वाऱ्याच्या माचहतीकडे वळिे म्हिजे 
हहदुस्थानच्या इचतहासातील चिचटश काळात चशरिे होय. यासाठा त्यािंी एवढीि ओळख येथे पुरी आहे. 

 
§ ४ : शीख सामथ्याचे १७३९ नांतर पुनरुज्जीवन–त्याच्या वाढीचा ओघ 

 
औरंगजेबाच्या कारकीदीच्या उत्तराधापासूनि शीख हे चवशषे बंडखोर व लढाऊ जमात [शीख 

पंथीयािंी प्रारंभीिी जवळजवळ दोन शतके शातंताचप्रय धमकपंथीय म्हिून गेली. १६६० नंतर त्यािें हे स्वरूप बदलून त्यानंी राजकारिात प्रवेश 
केला. पुढे औरंगजेबाने त्यानंा दडपून टाकण्यािे प्रयत्न केले, त्यािंा छळ केला. त्यानंा पूिकपिे दडपण्यात तो जवळ जवळ यशस्वीही होत आला 
होता पि त्यािंी दख्खनिी दीघक स्वारी, मृत्य ूव पुढील मुघल साम्राज्यातील झगडे वगैरेमुळे चशखािें लढे िालि राचहले. ...... ‘‘गुरू गोहवद हाि 
शीखािंा शवेटिा धमोपदेशक होय. त्याच्या नंतरिे गुरू, सेनानायक म्हिून प्रचसद्धीस आले..... ते धमोपदेशक नव्हते.’’...... ‘‘औरंगजेबाच्या 
कारकीदीत चशवािंा जो छळ झाला त्यािा सूड त्यानंी उगचवला.’’ बंदाचसग हा..... ‘‘एक कू्रर, साहसी व धीट असा बैरागी, गुरू गोहवदहसगािा 
चप्रय चशष्ट्य होता.’’.... त्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन शीख, मुघल राज्यात चशरले.... ‘‘त्यानंी मचशदी मोडल्या, मुल्ला मंडळींिी, स्त्री-पुरुषािंी 
कत्तल केली.’’..... हे, सरहहद भागात घडले. पुढे ते चदल्लीकडे येऊ लागले. फरुखचसयारने शीख उठावािंा बंदोबस्त करण्यासाठी मोठे प्रयत्न 
केले..... ‘‘चशखािंा पराभव करून पुष्ट्कळास जागच्याजागी ठार मारले आचि वंदासुद्धा ७४० लोकास पकडून चदल्लीस पाठचवले..... धमक न 
सोडल्यास हालहाल करून ठार मारण्यािी धमकी चदली पि त्या सवांनी धैयाने वागून धमासाठी प्रािापकि केले.’’.... ‘‘बंदाहसगाला हपजऱ्यात 
कोंडून िवाट्यावर आिले. त्याच्या अनुयायािंी चशरे भाल्यावर टोिून सभोवार ठेवली.... त्याच्या मुलासं जाळून मारले ..... शवेटी तापलेल्या 
चिमट्यानंी त्यास चवदारून त्यानंी त्यािा प्राि घेतला. बंदाचसग शवेटपयंत मोठ्या धैयाने वागला, त्याने सवक हाल शातंवत्तीने सहन केले.’’.... अशा 
अनेक तऱ्हानी शीखं लोकािंा चनःपात केला. (ही सवक टीप प्रायः गो. स. सरदेसाई याचं्या, मुसलमानी चरयासत ख. (२) प्र. २९ § २ ब § ३ वरून 
तयार केली असून उदधृतेही त्यातीलि आहेत.)] म्हिून उदयास आले होते. त्यािा ढोंगी गुरु ‘बंदा’ [शीख पंथीयािंी प्रारंभीिी 
जवळजवळ दोन शतके शातंताचप्रय धमकपंथीय म्हिून गेली. १६६० नंतर त्यािें हे स्वरूप बदलून त्यानंी राजकारिात प्रवेश केला. पुढे औरंगजेबाने 
त्यानंा दडपून टाकण्यािे प्रयत्न केले, त्यािंा छळ केला. त्यानंा पूिकपिे दडपण्यात तो जवळ जवळ यशस्वीही होत आला होता पि त्यािंी 
दख्खनिी दीघक स्वारी, मृत्यू व पुढील मुघल साम्राज्यातील झगडे वगैरेमुळे चशखािें लढे िालि राचहले. ...... ‘‘गुरू गोहवद हाि शीखािंा शवेटिा 
धमोपदेशक होय. त्याच्या नंतरिे गुरू, सेनानायक म्हिून प्रचसद्धीस आले..... ते धमोपदेशक नव्हते.’’...... ‘‘औरंगजेबाच्या कारकीदीत चशवािंा 
जो छळ झाला त्यािा सूड त्यानंी उगचवला.’’ बंदाचसग हा..... ‘‘एक कू्रर, साहसी व धीट असा बैरागी, गुरू गोहवदहसगािा चप्रय चशष्ट्य होता.’’.... 
त्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन शीख, मुघल राज्यात चशरले.... ‘‘त्यानंी मचशदी मोडल्या, मुल्ला मंडळींिी, स्त्री-पुरुषािंी कत्तल केली.’’..... हे, 
सरहहद भागात घडले. पुढे ते चदल्लीकडे येऊ लागले. फरुखचसयारने शीख उठावािंा बंदोबस्त करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले..... ‘‘चशखािंा 
पराभव करून पुष्ट्कळास जागच्याजागी ठार मारले आचि वंदासुद्धा ७४० लोकास पकडून चदल्लीस पाठचवले..... धमक न सोडल्यास हालहाल करून 
ठार मारण्यािी धमकी चदली पि त्या सवांनी धैयाने वागून धमासाठी प्रािापकि केले.’’.... ‘‘बंदाहसगाला हपजऱ्यात कोंडून िवाट्यावर आिले. 
त्याच्या अनुयायािंी चशरे भाल्यावर टोिून सभोवार ठेवली.... त्याच्या मुलासं जाळून मारले ..... शवेटी तापलेल्या चिमट्यानंी त्यास चवदारून 
त्यानंी त्यािा प्राि घेतला. बंदाचसग शवेटपयंत मोठ्या धैयाने वागला, त्याने सवक हाल शातंवत्तीने सहन केले.’’.... अशा अनेक तऱ्हानी शीखं 
लोकािंा चनःपात केला. (ही सवक टीप प्रायः गो. स. सरदेसाई याचं्या, मुसलमानी चरयासत ख. (२) प्र. २९ § २ ब § ३ वरून तयार केली असून 
उदधृतेही त्यातीलि आहेत.)] आचि त्यािी, भयानक कू्रर व धमकवडे्या अनुयायािंी टोळी यानंा पूिकपिे दडपून 
टाकल्यानंतर (१७१३) शीख हे एक बंडखोर व लढाऊ जमात यादृष्टीने पुढील एक चपढीतरी दडपलेल्या 
अवस्थेति राचहली. पुढे नादीरशहाला चदल्लीचवरुद्ध सहज व पूिक जय चमळाला आचि त्यातून चदल्ली 
साम्राज्यािे दौबकल्य उघडे पडले; तेव्हा स्वाभाचवकपिेि या संधीिा फायदा घेऊन आपले डोके पुन्हा वर 
काढण्यािा मोह शीखाना झाला. तथाचप पुढे, १७४५ पयंत सतलज पलीकडील भागात (हा भाग 
झकेचरयाखानाच्या लाहोर सुभ्यात होता). झकेचरयाखानािा समथक आचि दक्ष कारभार सुरू राचहला व तेथे 
शातंता नादंली. पि सतलजच्या अलीकडील प्रदेश चदल्ली सुभ्यािा भाग होता, तेथे मात्र अव्यवस्था आचि 
तुटातूट यािंी पुन्हा सुरवात झाली असल्यािे चदसू लागले होते. १७४० मध्ये जाट व शीख लोकािंी एक 
मोठी टोळी एकत्र जमा झाली व चतने आपला नेता चनवडून त्याला दरानत शहा (Daranat Shah) असे नाव 
चदले. नंतर चतने सरहहद चजल्यातून िाल करून तेथे गोंधळ चनमाि केला आचि अनेक खेडी बळकाचवली. 
यामुळे अचझमउल्लाखानाच्या हाताखाली चदल्ली येथून सैन्य पाठचवले तेव्हाि या टोळीिा पराभव करून 
चतला पागंचवता आले. (िहार गुलझार ३७३ अ.)  



 अनुक्रमणिका 

 
अलाहसह जाट याने सरहहद चजल्यात पचतआळािे राज्य स्थापले. त्याला असाधारि दीघक आयुष्ट्य 

लाभले (१७१४ ते १७६५ पयंत तो अचधकारावर होता) व त्याच्या अंगी अलौचकक कतकबगारीही होती. यामुळे 
त्याला त्या चजल्यात पचतआळाच्या राज्यािी चटकाऊ पायावर स्थापना करता आली. त्याच्या जीवनाच्या 
अखेरी त्याला सरहहदिा कायदेशीरपिे नेमलेला मुख्य अचधकारी म्हिजे फौजदार, म्हिूनही मान्यता 
चमळून (१७६४) त्याच्या यशस्वी जीवनावर कळस िढला. ही मान्यता चमळण्यापूवीच्या कालखंडात, तो या 
भागातील सवक बेकायदेशीर उठावािें कें द्र बनला होता. या काळाति रायकोटिे राय घरािे (या घराण्यािे, 
१३ व्या शतकात मुसलमान धमात, धमांतर करण्यात आले होते). सरहहद चजल्यातले एक प्रमुख 
जचमनदार घरािे होते. त्याला १८ व्या शतकाच्या मध्याला अलाहसहाच्या पचतआळा घराण्याने बाजूला 
सारेपयंत ते तसेि प्रमुख राचहले. या राय घराण्याने, प्रथम १७४० च्या सुमारास चदल्ली सरकारिी सत्ता 
झुगारून चदली. पुढे लवकरि १७४१ मध्येि सरहींद येथील, बादशहािंा फौजदार व अलाहसह यानंी चमळून 
या घराण्यािा पराभव करून त्याला चजल्याबाहेर हाकलले. पि यानंतर लवकरि त्या घराण्याने आपली 
वचडलार्तजत जमीनदारी परत चमळचवली. नंतर १७६० मध्ये त्याने लुचधयानाही चमळचवले आचि पचतआळािा 
राजा अलाहसह व चजल्यातील इतर प्रमुख, याचं्याबरोबर, प्रत्येकाच्या विकस्वाखालील भागाबद्दल, 
समजुतीने व्यवस्था ठरवनू आपल्या मालकीिा व विकस्वािा प्रदेश वाढचवला. पि पुढे १७६७ मध्ये मात्र, 
अलाहसहािा वारस व नातू अमरहसह याला अहमदशहा अब्दालीने ‘महाराजा’ असा चकताब देऊन 
सरहहदच्या ‘फौजदार’ पदावर कायम केले आचि अंबाला शहरापयंतिा सवक भाग अखेरी चशखाचं्या हाती 
गेला. (Phulkian and their Manjha allies-फुलंचकआ ं आचि त्यािें माझा चमत्र याचं्या हाती). या 
हस्तातंरात प्रत्येक शीख नायकाने वा टोळीने (चमसलने) आपल्याला शक्य, झाली चततकी खेडी 
बळकावली. (Misl. भा. चमसल-्चवचशष्ट टोळी, प्रत्येक शीख नायक हा एक एका टोळीिा प्रमुख असावा. या 
टोळीिी म्हिजेि चमसलि्ी रिना एखाद्या संघासारखी असावी व ही टोळी आपल्या नायकाच्या नावाने 
ओळखली जात असावी असे चदसते) [लुचधयाना गझेॅचटअर, २२-२४]. 

 
सतलजच्या अचलकडील भागात म्हिजे आग्नेयेकडील भागात, १७६१ नंतरच्या घडामोडींमुळे 

चनमाि झालेली स्स्थती, ही, अशी होती. मुघलकालीन हहदुस्थानच्या राजकीय भगूोलानुसार, हा 
आग्नेयेकडील प्रदेश पंजाबच्या सुभ्यािा भाग नव्हता तर चदल्लीच्या सुभ्यािा होता. पि या प्रकरिामध्ये 
आपल्याला पंजाब सुभ्यामधील चशखािंी म्हिजे लाहोरपासून पूवेस सतलजपयंतच्या भागातील चशखाचं्या 
उठावािंी माचहती द्यावयािी आहे. 

 
१७४५ नंतर पंजाबात जो राजकीय बदल सुरू झाला त्याने शीख जमातीमध्येही एका नव्या 

उत्थापनाला िालना चदली. झकेचरयाखानािा कारभार बळकट व जागरूक होता. त्याला न्यायािी आवड 
होती आचि आपल्या प्रजेबद्दल आदरही होता. या गुिसमुच्चयामुळे त्याने प्रजेमध्ये समाधान आचि समाजात 
सुव्यवस्था राखली होती. त्याच्या मृत्यूनंतर सुभ्यामध्ये वारशाबद्दल आपापसात युदे्ध झाली आचि त्याचं्या 
पाठोपाठ अब्दालीने स्वारी केली. पचरिामतः सुभ्यािा कारभार आचि आर्तथक तरतुदी यािंा चवनाश झाला. 
१७४८ मध्ये मुइन-उल्-मुल्क हा कायमिा सुभेदार म्हिून आला हे खरे पि सबंध सुभ्यामध्ये पुन्हा 
सुव्यवस्था चनमाि करण्याच्या दृष्टीने आचि चनत्यािा कारभार पुन्हा पूिकपिे सुरळीत िालचवण्याच्या दृष्टीने, 
त्यािी सैन्ये व सामर्थ्यक अपुरे होते. मोठ्या उदार देिग्या वा बचक्षसे देऊन, मध्य आचशयातून आलेल्या नव्या 
उमेदवारािंी भरती करून, त्याला मोठे सैन्य बाळगाव ेलागले. त्याच्या स्वतःच्या राहिीिी पद्धत मोठ्या 
उमरावी थाटािी आचि फार मोठी उधळपट्टीिी असल्यामुळे त्यािा स्वतःिा खिकही फार मोठा होता. यािे 



 अनुक्रमणिका 

उदाहरि आपल्याला, त्याच्या पाठीशी रहिारा त्यािाि एक हुजुऱ्या (Page) तहमास्प चमस्स्कन 
(Tahmasp Miskin) याने चलचहलेल्या ‘‘आठविी’’ वरून चदसून येते. तो चलचहतो– ‘‘आपल्या चमत्रानंा 
काहीही देण्यास तो नकार देऊ शकत नसे.’’ या पचरस्स्थतीत मुइनिी जमा, त्याच्या खिाच्या मानाने फारि 
कमी पडे आचि यामुळे त्याला शतेकऱ्यावर दुःसह कर, जबरदस्तीने लादाव े लागले आचि ते वसूल 
करण्यासाठी त्यािंा छळही करावा लागला. आपल्या धमकपंचथयापैकी सवांनी, जास्तीत जास्त प्रयत्नपूवकक 
एकमेकानंा मदत करावी, हे आपले धार्तमक कतकव्य होय असे शीख लोक मानतात, हे सवांना माहीत होते. 
तेव्हा अशी मदत चमळचवता यावी म्हिून, ज्या ज्या चठकािी खेडुताना मुइनच्या कारभारािा छळ सोसावा 
लागला त्या त्या चठकािी त्यानंी आपले केस वाढचवले, दाढी वाढचवली आचि ‘अकाल’–‘अकाल’ अशी 
घोषिा देत, गुरु गोहवदािा शीख धमक स्वीकारला. यामुळे इतर शीखही आता त्याचं्या मदतीला येऊ लागले 
आचि यातून त्याचं्या धमािा पंजाबात जलद गतीने प्रसार झाला. राज्यकत्याकडून आपल्या शतेकरी 
वगािा जसजसा अचधकाचधक छळ होऊ लागला तसतशी चशखािंी संख्या अचधकाचधक वाढत गेली. ही 
अपूवक घटना अचतशयि स्पष्ट झाली ते मुइनच्या मूत्यूनंतर, त्यािी चवधवा, ‘मुघलानंी बेगम’ चहिी, 
अज्ञानपालक-रीजंट-म्हिून, नालायक व लहरी राजवट सुरू झाल्यावर. [मुझ. ८१, चसयार (३) ५१]. 

 
§ ५ : मुईनचे शीखाांबरोबर झगडे 

 
मुइनच्या राजवटीमध्येसुद्धा शीखाचं्या लहान लहान टोळ्या सुभ्यात चठकचठकािी लुटालूट करीत 

असून शासनािा उघड प्रचतकार करीति होत्या. त्याचं्या या हालिाली सुभ्यातील लाहोरिा पूवेकडील 
भागात, चवशषेतः वटाला आचि कालानूर चजल्यात िालत असून, त्यानंा चशक्षा करून त्यािंा बंदोबस्त 
करण्यासाठी सतत मोचहमा पाठवाव्या लागत, इतकेि नव्हे तर काही वळेी स्वतः सुभेदाराच्या हाताखाली 
त्या काढाव्या लागत. त्या काळात, तोफा-बंदुकाचंवरुद्ध मात्र, चशखािें काही िालत नसे. म्हिून मुइनने, 
मोठ्या चविारपूवकक, ९९०, चजझाइल जातीच्या छोट्या तोफा करवनू घेऊन, त्यािंा या शीख लुटारूचवरुद्ध 
वापर केला. चमस्स्कनने यािे विकन केलेले आहे. तो लचहतो : –मुइनिी पथके ‘‘या दळभद्र्या दुष्ट 
लोकाचं्यामागे २८ कोसापंयंत दौडत, त्यािंा पाठलाग करीत आचि ज्या ज्या चठकािी ते लढाई देत त्या 
त्या चठकािी त्यानंा ठार मारीत. जो कोिी मुइनकडे, मारलेल्या चशखािे डोके आिनू देई त्याला 
आिलेल्या प्रत्येक डोक्यासाठी दहा रुपये बक्षीस चमळे. जो चशपाई, चशखािा घोडा हजकून आिी, त्याला तो 
घोडा स्वतःसाठी ठेऊन घेण्यास चदला जाई. एखाद्या चशपायािा स्वतःिा घोडा जर या मोचहमेत नष्ट झाला 
तर त्याला सरकारच्या पागेतील घोडा चदला जाई.’’ (चमस्स्कन, १२). 

 
१७५२ च्या अखेरी, शीखाचंवरुद्ध, अशीि एक मोहीम स्वतः मुइनच्या नेतृत्त्वाखाली काढली होती. 

त्याच्या याि हुजऱ्याने (म्हिजेि चमस्स्कनने) चतिेही विकन केले आहे. तो म्हितो : –‘‘नबाबसाहेब (म्ह. 
मुइन-उल्-मुल्क) बटाला चजल्यात कारभारचवषयक दौऱ्यावर असताना, त्यानंा कळले की, चशखािंी एक 
मोठी टोळी त्या भागात रस्ते अडवीत आहे. शतेकऱ्यािंा नाश करीत आहे आचि सवकसाधारिपिे गोंधळ 
उडवनू देत आहे. तेव्हा त्यानंा अद्दल घडचवण्यासाठी, त्याने सययद जचमलुद्दीन खानाला, त्याच्या बरोबर 
आपला बक्षी गाझीबेगखान याला देऊन पाठचवले. या अचधकाऱ्यानंी त्या भागात जाऊन शीखाशंी लढा चदला 
व त्यानंा चपटाळून लावले. या दंगेखोर शीख पायदळापकैी ९०० लोक ‘िाक गुरु हरगोहवद’ (हे एखाद्या 
खेड्यािे वा शीखाचं्या एखाद्या धार्तमक स्थानािे नाव असाव)े. याच्या नजीक असलेल्या रामराउनीच्या 
(Ram Rauni) छोट्या चकल्ल्यात चशरले. तेव्हा जाचमलुचद्दनाने त्या चकल्ल्याला तात्काळ वढेा घातला. 
थोड्याि चदवसानंी चकल्ल्यातली ही चशबंदी, हातात तरवारी घेऊन, मुसंडी मारून बाहेर आली आचि 
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त्यानंी वढेा घालिाऱ्या सैन्यावंर हल्ला केला. या हल्ल्यात ते सवक शीख मारले गेले’’ (चमस्स्कन, १७). पि 
अशी कत्तल झाली तरी वाळवीच्या थव्यावर पाऊल दाबल्यावर त्यातील शकेडो चकडे चिरडले जातात पि 
यामुळे त्या थव्याच्या एकूि वाढीवर व हालिालीवर काहीही पचरिाम होत नाही तसेि यावळेीही झाले. 
चशखाचं्या टोळ्याबंरोबर असे लढे मुइनच्या अगदी मृत्यूच्या चदवसापयंत िालले (३ नोव्हेंबर १७५३) [मुइनिा 
हाि हुजऱ्या चलचहतो : ‘‘ज्या ज्या चठकािी चशखािंा उठाव झाला आहे असे त्याला कळले त्या त्या चठकािी त्यानंा दडपून टाकण्यासाठी, त्याने 
ख्वाजा चमझाला (Khwaja Mirza) सैन्यासह पाठचवले. जे शीख चजवंत पकडले जात त्यानंा लाकडी हातोड्यानंी (Millot गदे सारख्या) ठोकून 
ठेिून नरकात पाठचवले जाई...... काही वेळी अचदना बेग, दोआब चजल्यात (जालंदर) पकडलेल्या ४० ते ५० शीख कैद्यानंा मुईनकडे पाठवी तेव्हा 
त्यानंा लाकडी हातोड्यानंी (Hummer घिासारख्या) घाव घालून ठार मारीत.’’ (चमस्स्कन १९) पुढे मुइन नंतर त्याच्या मुलाला सुभेदार नेमले. हा 
मुलगा तर लहान बालकि होता. या बाल सुभेदाराच्या काळात चशखाबरोबर झालेल्या आिखी एका लढाईिे विकन, ‘‘चमस्स्कन २२-२३,’ मध्ये 
केलेले आहे. या लढाईिेवेळी चमस्स्कन स्वतः हजर होता.] आचि त्यानंतर तर अचधकि वाढले. 

 
§ ६ : अब्दालीची णतसरी स्वारी : त्याने लाहोर घेतले 

 
चठकचठकािी चवखुरलेल्या शीख उठावाचं्या वहात्या जखमामंधून पंजाब सरकारिे जीवनरक्त 

सतत चझरपून जात असतानाि, या सुभ्यावर अब्दालीने पुन्हा स्वारी केली. १७५० च्या तहाने ‘‘िारमहाला’’ 
बद्दल त्याला खंडिी देण्यािे विन देण्यात आले होते (भा. पहा २). पि या खंडिीिा काही अंशसुद्धा 
देण्यात आला नव्हता. तेव्हा सरहद्दीवरून अब्दालीने मुइनला चलचहले, त्यात तो म्हितो –‘‘तहािा असा 
भगं झाल्याने मला याव ेलागले आहे. गेल्या तीन वषाबद्दल मला २४ लाख रुपये पाठवा म्हिजे मी चनघून 
जात आहे.’’ –याला मुइनने उत्तर पाठचवले की, यापकैी पचहली दोन वषे नौचसरखानाने त्या िार महालािंा 
कारभार केला आचि तेथील सवक वसूल घेऊन तो पळून गेला आहे. मुइनने स्वतः त्या भागावर फक्त 
चतसऱ्या वषीि सत्ता िालीवली व कारभार केला तेव्हा या चतसऱ्या वषापुरतीि ठरलेली खंडिी देिे त्याला 
शक्य आहे.’’ –पि अशा प्रकारे अब्दालीला सहजासहजी बाजूला सारिे शक्य नव्हते. पूवी कधीही नव्हते 
इतके मोठे सैन्य बरोबर घेऊन, अब्दालीने १७५१ चडसेंबरमध्ये चतसरी स्वारी केली.’ तो जेव्हा हसधुच्या 
काठी येऊन पोहोिला तेव्हा, संबंचधत िार महालािंा त्याला द्यावयािा महसूल म्हिून मुइनने त्याच्याकडे 
९ लाख [अब्दालीिी दुसरी स्वारी १७४९ च्या पावसाळ्यात झाली. तह व वषाला १४ लाख खंडिी देण्यािा करार ही घटना फेिुवारी १७५० 
मधील पहा-२ आता तो तीन वषािे २४ लाख रुपये मागतो आचि ही स्वारी १७५१ चडसेंबरिी, म्हिजे या चहशबेात मागिीिी मुदत व एकूि रक्कम 
यािंा, स्वाऱ्यािंा काळ, तहािा काळ व खंडिीिा दर याशी मेळ बसत नाही; तेव्हा या एकूि चहशबेात तत्कालीन काही रीवाजािंाही समावेश 
असावा वा ही एकूि ठोकळ मागिी असावी चशवाय मूइननेही आपल्या वाट्यािे म्हिून ९ लाख रुपये पाठचवले यािा चहशोबी मेळही बसत नाही.] 
रुपये पाठचवले. अहमद अब्दालीने तो पैसा घेतला पि आपली स्वारी तशीि पुढे िालचवली. मुइनने आपले 
सवक कुटंुब सुरचक्षततेसाठी जम्मूच्या डोंगराळ भागात पाठचवले आचि लाहोरच्या श्रीमंत नागचरकानंी भयभीत 
होऊन चदल्ली आचि अशाि अन्य चठकािाकडे पळ काढला [त-इ-अ.-३०]. 

 
पुढे येिाऱ्या शत्रूला वाटेति अडचवण्यासाठी मुइ-उल-्मुल्क घाईघाईने आपल्या राजधानीपासून 

चनघाला. रावी ओलाडूंन, शहादराच्या बाजूने, लाहोरच्या उत्तरेस २२ मलैावर असलेल्या शहादौला 
पुलाकडे त्याने कूि केले आचि तेथे एका बळकट चठकािी आपला तळ ठोकला. या तळाला त्याने पुष्ट्कळ 
तोफािेंही संरक्षि चदले. त्याि असा तळ पडला असताना, दोन्ही बाजूच्या टेहळ्या पथकामध्ये दररोज 
िकमकी होत राचहल्या. 

 
युद्धकलेत कसलेल्या अफगािशहाने यावळेी एक धाडसी हालिाल केली. मुइनच्या तळासमोरि 

काही अंतरावर आपलाही तळ तसाि ठेऊन त्याने स्वतःबरोबर, चनवडक, सुटसुटीत घोडेस्वारािंा एक 
सैन्य चवभाग घेतला आचि मुइनच्या छाविीच्या उजव्या बाजूने लाबंून जाऊन, दूर अंतरावरुन त्या 
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छाविीला वळसा घातला आचि तो, एकाएकी लाहोरच्या आसमतंात येऊन पोहोिला. तेथे त्याने 
शहाबलाचदलच्या पचवत्र स्थानाजवळ आपले ठािे ठेवले व शहराच्या तटाबाहेरच्या उपनगरातील काही 
घरेही लुटली. त्याच्या या सैन्य चवभागातील आघाडी-रक्षक पथकानी जहानखान नावाच्या, अब्दालीच्या 
एका अचधकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली, फैजबक्ष बाग व्यापली. या आघाडीच्या पथकात १०,००० सैचनक होते 
असे म्हितात. 

 
अशा प्रकारे आपल्या चपछाडीला जाऊन, शत्र ू बसला असल्यािे पाहून, मुइन लाहोरकडे घाईने 

परत चफरला आचि रावी नदीच्या काठावर राजघाट येथे पोहोिल्यावर तेथेि तो थाबंला. नंतर त्याने 
आपल्या मुख्य सैन्यापासून ख्वाजा चमझा खानाला, चजझाइलनी सज्ज असलेल्या त्याच्या ९०० मुघचलया 
सैचनकाचं्या संबंध पथकासह वगेळ काढून, नदीपलीकडे पाठचवले. चतकडील बागेमधून अफगािानंा 
हुसकून लावण्यािी कामचगरी त्याच्याकडे सोपचवली आचि त्यानेही ती, दीघक व चनकरािी लढाई देऊन पूिक 
केली. 

 
दुसरे चदवशी अफगाि शालमार बागेकडे चनघून गेले. नंतर मुइननेही रावी ओलाडंली व तो 

लाहोरच्या बाजूकडे आला. तेथे त्याने शहराबाहेर, आपल्यासाठी एक मोिेबंद, भक्कम ठािे तयार केले. 
आता हे युद्ध, काहीही चनिकय होऊ शकत नाही अशा कुजलेल्या डावाच्या अवस्थेला येऊन पोहोिले. 
अब्दालीच्या जवळ तोफखाना नसल्यामुळे, त्याला लाहोरवर धडक मारता येईना वा मुइनलाही त्याच्या 
खंदकाबाहेर हाकलता येईना. दुसरीकडे मुइनजवळही जरूर चततके मोठे, सहज हलचवता येईल व 
हालिाली करता येईल, असे सैन्य नसल्यामुळे त्यालाही बंचदस्थ जागेबाहेर येऊन, उघड्यावर 
अफगािाशी सामना देऊन चनिकय लावण्यािा प्रयत्न करता येत नव्हता. या पचरस्स्थतीत दोन्ही बाजूच्या 
टेहळ्या पथकािे दरम्यान मात्र वारंवार िकमकी झाल्या. अहमद आपल्या बचलष्ठ तुकडया रोज बाहेर 
पाठव ूलागला. या तुकड्यानी रोज पद्धतशीरपिे, अहमदाच्या ठाण्याच्या दोन्ही बाजूिा ४० मलैापयंतिा 
प्रदेश लुटण्यािे काम िालचवले. यामुळे, ‘‘या भागात ३ चदवसाचं्या िाली इतक्या दूरपयंतच्या प्रदेशातील 
एकाही घरात, एकही चदवा लावला जात नव्हता आचि तेथे धान्य अचतशय महाग झाले होते’’ (चमस्स्कन, 
१४). 

 
आिीबािीच्या या िार मचहन्यात, लाहोरिे संरक्षि करीत असलेल्या मुइनकडे चदल्लीकडून 

काहीही मदत येऊन पोहोिली नाही. सरहद्दीवरच्या या प्रातंात चनमाि झालेल्या धोकादायक 
पचरस्स्थतीबद्दल आचि यातून उत्पन्न झालेल्या तातडीच्या प्रश्नाबद्दल बादशहाने आपल्या वजीराला वरिेवर 
चलचहले पि सफ्दरजंगाने याबाबत काहीही कृती केली नाही. (भा. पहा प्र. ९ § १०, ११). यावळेी 
स्वतःच्या, खाजगी शत्रूंना चिरडून टाकून आपल्या औधच्या सुभ्यात स्स्थरस्थावर करण्यािीि, त्याला 
अचधक आस्था व जरूरी वाटत असल्याने बादशहाच्या पत्राबंाबत त्याने काहीही केले नाही. बादशहािे इतर 
सरदार तर, काहीतरी मदत देता येण्याच्या दृष्टीने यावळेी फारि चनधकन झालेले होते. यामुळे ते काही मदत 
करण्यािा संभव नव्हताि. मुइनच्या स्वतःच्या गोटातही मतभेद होते. काहीही हकमत द्यावी लागली तरी ती 
देऊन तह करा असे चबहकारीखान प्रचतपादन करी तर कुरुमल आग्रह करी की, जी खंडिी अब्दालीला 
द्यावी अशी सूिना येत होती, ती, मुइनने आपल्या सैचनकात वाटावी आचि अशा प्रकारे त्यानंा प्रोत्साहन 
देऊन शत्रूशी लढाई द्यावी. या दोघाचं्या अशा वगेवेगळ्या सल्ल्याचशवाय चतसराही प्रकार होता तो 
अचदनाबेग व मुमीनखान यािंा–ते दररोज, युद्ध व तह या दोन चविारािें दरम्यान हेलकाव ेघेत होते (त.-
इ-अ.-३२ अ.).  
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अशा प्रकारे हे युद्ध १    मचहना रखडत रखडत िालले. [‘हुसैनी’ पृ. ३१ नुसार हा काळचनदेश येथे स्वीकारला 

आहे. पि चसयार (३) ४३, मूझ. ५७ आचि चमस्स्कन १६, यानुसार मूइनने अब्दालीला िार मचहने चवरोध केला. ही कालचनचिती, म्हिजे 
शहादौलाच्या पुलापाशी बळकट ठािे तयार करून त्यात पाय रोवनू मुइन बसला त्यावेळेपासून ते, लाहोरिा पाडाव होईपयंतिा सबंध काळ 
चविारात घेऊन केलेली काळचनचिती असावी हे उघडि आहे. 

 
अब्दालीने लाहोर घेतले. त.-इ-अ.-३० अ, ३२; चमस्स्कन १३-१६. या माचहतीसबंंधीिी आधारभतू अन्य साधने (Sources), ही या 

साधना नंतरिी वा अप्रत्यक्ष व दुययम होत. त्यातील सदंभक असे चसयार (३) ४३-४४; मूझ. ५७-५९; हुसैनी ३१-३४, इचलयट (८) १६७-१६८. 
लाहोर गॅझेटीयर १८३३ मध्ये, यातील घटनाचं्या स्थानाबद्दल नमूद केलेले आहे ते असे :....... अब्दालीिा तळ शालमार बागेजवळ, मुइनने तयार 
केलेला खंदकातला बळकट तळ:.... ‘‘शाहादरा या उपनगरापासून थोड्याशाि अंतरावर’’ आचि या मोचहमेतील शवेटिी लढाई ‘‘महमद 
बुटीच्या’’ खेड्याजवळ......] नंतर आकस्स्मक एक महान आपत्ती कोसळली. लाहोर-सैन्य आपल्या खंदकामध्येि 
दीघक काळ अडकून राचहल्यामुळे त्यातील जागा अचतशय घािेरडी आचि आरोग्यास चवघातक बनली. या 
तळाच्या आसमतंातील गवत आचि झाडे नष्ट झाली आचि चवचहरींिे पािी संपले. अखेरी हा तळ सुमारे १० 
मलैावर, िागंले पािी, गवत आचि जळि यािंा भरपूर पुरवठा असलेल्या अशा अचधक िागंल्या दुसऱ्या 
जागेत हलचवण्यािे ठरचवण्यात आले. दुसऱ्या चदवशी सकाळी उजाडतानाि (५ मािक १७५२) चतकडे 
जाण्यासाठी कूि सुरू झाले. तेव्हा मुइनच्या या सैन्याच्या आघाडीच्या भागािे नेतृत्व अचदनाबेगकडे असून 
चपछाडीिी जबाबदारी चदवाि कुरामलकडे होती आचि मध्यभाग स्वतः मुइनच्या हाताखाली होता. या 
मधल्या सैन्य चवभागाबरोबरि सैन्यािे सवक सामानसुमान, गाड्यामंध्ये व वाहतुकीच्या जनावराचं्या पाठीवर 
लादून िालचवले होते. पि स्थलातंराच्या या हालिालीिी बातमी बाहेर फुटली होती आचि सैचनक, 
छाविीपाठोपाठ जािारे बाजारबुिगे व ओझ्यािी जनावरे यािंा हा अफाट घोळका रेंगाळत रेंगाळत िालू 
लागल्याबरोबर, सहज हालिाली करू शकिाऱ्या, सुटसुटीत अफगाि घोडदळाने त्याचं्या आघाडीवर 
आचि चपछाडीवर असा दोन्ही बाजंूनी हल्ला केला. मुइनच्या तोफखान्याने सोडून चदलेली जुन्या चवटािंी 
बाधंलेली उंि टेकाड शत्रूने तात्काळ व्यापली आचि त्या उंि टेकाडावरून तो, आपल्या, कड्यातील, 
छोट्या चफरत्या बंदुकातून (Swivel Guns) पुढे जात असलेल्या मुइनच्या सैन्यावर मारा करू लागला व 
त्याचं्यावर विकस्व बसव ूलागला. यािबरोबर त्यािे िपळ घोडेस्वार मुइनच्या सैन्याच्या सभोवारही चघरट्या 
घालू लागले यातून ‘‘लाहोर सैन्यातील व्यवस्था कोलमडून तेथे गोंधळ चनमाि झाला.’’ 

 
अशा प्रकारे मुइनच्या आघाडी-चपछाडीवर, असे दोन्ही बाजूने एकाि वळेी जोरदार हल्ले झाले 

आचि त्याच्या दोन्ही बगलानाही धोका चनमाि झाला. तेव्हा त्याने आपल्या चजझाइलधारी मुघचलया 
पथकापकैी ३०० लोकाचं्या एका तुकडीला आघाडीवर अचदनाबेगला आचि चततक्याि लोकाचं्या दुसऱ्या 
तशाि चजझाइलधारी तुकडीला चपछाडीकडे कुरामलला मदत करण्यास पाठचवले. चजझाइलधारीपकैी 
राचहलेले ३०० आचि ख्वाजा, चमझा याना त्याने आपल्याजवळ ठेवले. त्यावळेिे काही समकालीन लेखक, 
या लढाईच्या संदभात अचदनाबेगवर आरोप करतात की, त्याने चवर्श्ासघात करून, कुरामलला मदत 
करण्यात दुलकक्ष केले. पचरिामतः मुइनच्या सैन्याच्या तीन चवभागंामधील सबंध व चमलाफ (Cohesion) नष्ट 
झाली. [चसयार (३) ४३; मुझ. (५८); शकीर (७८); फऱ्हात-उन्-नाचझचरन [इचलयट मध्ये : पहा (७) १६८]. यापैकी शवेटच्यात, कुरामलला 
पाठीमागून गोळी घालून, अचदनाबेगने ठार केले, असा आरोप केला आहे.] कुरामल आपल्या धन्याच्या संरक्षिाला घाईने जात 
असताना एका तोफगोळ्याने त्यािा हत्ती जखमी झाला. तेव्हा जखमी हत्ती बदलून दुसऱ्यावर जात 
असताना तो स्वतः बंदुकीच्या एका गोळीने मारला गेला. यामुळे भयभीत होऊन गोंधळलेले त्यािे सैचनक 
चजकडेचतकडे पागंले. अशा प्रकारे मुइनच्या सैन्यािी चपछाडी पूिकपिे उघडी पडली आचि त्या बाजूने, 
शत्रूने त्याच्या स्वतःच्याि चवभागावर म्हिजे मध्य भागावर हल्ला िढचवला. या हल्ल्यािा, मोठ्या शौयाने 
प्रचतकार केल्यावर, त्याच्या प्रमुख अचधकाऱ्यापंकैी दोघे जखमी झाले आचि या रिभमूीवर मोठी धास्ती, 
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गोंधळ आचि मृत्य ू यािें थैमान सुरू झाले, पि देवािी दयाि म्हिून आता लवकरि अशा रिभचूमवर 
सायकंाळच्या सावल्या आचि नंतर अंधार पसरला व हहदुस्थानिे उरले सुरले सैन्य वािले. यातून पळून 
आलेले सैचनक लाहोर शहरात घुसले आचि त्याचं्या पाठोपाठ, गोंधळ करीत घोळक्या घोळक्याने काही 
अफगािही तेथे चशरले व त्यानंी लुटालूट करण्यास सुरवात केली. त्या रात्रीच्या गडद अंधारात शहरातल्या 
रचहवाशानंा या सैचनकानंा, कोिालाि काही स्पष्ट चदसत नव्हते. सवकि गोंधळले आचि केवळ पळून 
जाण्यानेि काहीतरी संरक्षि लाभेल या कल्पनेने सवांनीि पळापळ सुरू केली. 

 
तथाचप अद्यापही मुइन-उल्-मुल्क जवळ, बोलावनू आिता येतील इतक्याि अंतरामध्ये, सुमारे 

१०,००० सैचनक होतेि. तेव्हा चपछाडीकडे असा गोंधळ झाला तरी त्याने स्वतः रिभमूीवरील आपली जागा 
धरून ठेवली. पि त्याच्याजवळ आता तोफखाना व चजझाइलसाठी दारूगोळा, ही मात्र नव्हती, जवळि 
दोन मलैावर असलेल्या इदग्याजवळ (भा. मुसलमानािंी सावकजचनक प्राथकनेिी जागा-सामान्यतः गावाबाहेर 
जवळि, मोकळ्या माळावर असते.)–अचदनाबेगिी गाठ पडेल अशी आशा मुइनच्या सैन्यातील 
अचधकाऱ्यानंा (कॅप्टन्सना) वाटत होती, म्हिून त्यानंी, त्याला आपल्या बरोबर त्या इदग्याकडे नेले. पि तो 
सेनापती- अचदनाबेग-आपल्या धन्यािा काहीही चविार न करता, केवळ स्वतःच्याि सुरचक्षततेिा चविार 
करून आधीि पळून गेलेला होता. तेव्हा अंधारात िािपडत िािपडत, लाहोरच्या दरवाजापैकी एखाद्याने, 
त्या शहरात जाण्याचशवाय मुइनला आता दुसरा मागक नव्हता. तेव्हा तेथे जाऊन चमर अमीनखानाच्या 
वाड्यामध्ये रात्रीसाठी त्याने मुक्काम केला. त्या भयानक रात्री पंजाबच्या त्या राजधानीत संपूिक गोंधळािे 
साम्राज्य िालू राचहले आचि कोिालाही दुसरा कोि शहरात आहे वा कोि कोठे आहे हे कळले नाही. 

 
§ ७ : मुइन–अब्दालीला शरि जातो 

 
अशा रात्रीनंतर उजाडले आचि प्राप्त पचरस्स्थतीत संरक्षिासाठी ज्या काही तरतुदी करता येिे 

शक्य होते त्या, मुइनने आता तातडीने केल्या. ज्या ज्या चठकािी शहरािे तट व खंदक संरक्षिाच्या दृष्टीने 
कमकुवत होते त्या त्या चठकािी त्याने आपले अचतशय चवर्श्ासू सैचनक ठेवले. तह ठरचवण्यासाठी, बैठकीस 
या असे आमंत्रि, अब्दालीने त्याला पाठचवले, तेव्हा न चभता, बरोबर फक्त तीन नोकर घेऊन, मुइन 
त्याच्याकडे गेला. बरोबर नेलेले हे चतघे म्हिजे जानचनसार खानािे दोन मुलगे व एक खोजा असे होते. 
अफगािाकंडील, अचतशय उच्च दजाच्या सरदारापैकी दोघानी त्यािें स्वागत केले व त्याला आपल्या 
शहापुढे नेऊन सादर केले. तेव्हा अहमदशहाने त्याला चविारले–‘‘तुम्ही जर मला पकडले असते तर 
माझ्याबाबत काय केले असते?’’ मुइनने उत्तर चदले–‘‘मी तुमिे डोके कापून ते माझ्या धन्याकडे-
बादशहाकडे-पाठचवले असते.’’–अब्दालीने पुन्हा चविारले–‘‘तुम्ही माझ्यापढेु शरि येण्याला इतका दीघक 
वळे लावला.... यासाठी मी तुम्हाला आता कसे वागवाव?े’’ पुराभतू झालेल्या सुभदाराने जगदी चनभकयपिे 
उत्तर चदले....‘‘तुम्ही जर व्यापारी वृत्तीिे, दुकानदारि असाल तर खंडिी घेऊन मला चवका-सोडा; जर 
खाटीक वृत्तीिे असाल तर मला ठार मारा पि जर ‘‘पाचदशहा’’ असाल तर शाही कृपादृष्टी ठेऊन मला 
क्षमा करा’’–या उत्तराने अफगाि शहा अचतशय खूष झाला. त्याने मुइनला आहलगन चदले; ‘फरझंद खान 
बहादूर' म्हिजे माझ्या मुला’ असेही तो त्याला म्हिाला आचि एक सन्माननीय चकताब व मस्तकावर धारि 
करण्यासाठी एक रत्नजचडत तुरा (Aigrette) त्याला बहाल करून, स्वतः वापरीत असलेला फटाही चदला 
(चमस्स्कन १६–१७, हुसैनी ३३). 
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यानंतर मुइनने चवनविी केली की आता त्याच्यावर जो अनुग्रह करण्यात आला, जी दया 
दाखचवण्यात आली, तोि अनुग्रह आचि तीि दया त्याच्या लोकानाही दाखवावी. या चवनंतीनुसार, 
पकडलेल्या त्याच्या पंजाबी लोकाना शहाने मुक्त केले. चशवाय आपले सैचनक शहरातील लोकानंा 
लुबाडतील वा वाईट वागचवतील, हे थाबंचवण्यासाठी त्याने शहरात चठकचठकािी आपले मुख्य 
व्यवस्थापक-अचधकारीही (Provost Marshals) नेमले. िाललेले युद्ध व घातलेला वढेा यामुळे तटाच्या 
आतील लोकािंा धान्य पुरवठा थाबंला होता आचि त्यािंी आधीि उपासमार होऊ लागली होती. या 
पचरस्स्थतीत दुसऱ्या चदवशी मुइन आपल्या रहाण्याच्या चठकािाकडे परतला आचि त्याने शहरातून काही 
थोडे लाख रुपये उभे करून ते, अब्दालीला व त्याच्या लोकानंा द्यावयाच्या मेजवानीऐवजी, चतिा खिक 
म्हिून चदले. यावळेी झालेल्या तहाच्या अटींनुसार, लाहोर आचि मुलतान हे दोन सुभे अफगािच्या शहाला 
देण्यात आले. त्यािंा औपिाचरक स्वीकार केल्यावर, अब्दालीने तेथील कारभार व्यवस्थेत काहीही बदल न 
करता, पूवीप्रमािेि मुइनने तेथील कारभार, सुभेदार नात्याने पहावा म्हिून ते त्याच्याकडे सोपचवले. मात्र 
आता फरक केला तो एवढाि की, या सुभ्यातील खिक भागून उरिारा चशलकी वसूल यापुढे अब्दालीकडे 
(भा. चदल्लीकडे नव्हे!) पाठवावा व सुभ्याच्या कारभारातील अचतशय महत्त्वाच्या प्रश्नाबंाबत अंचतम हुकूमही 
त्याच्याकडूनि घ्याव ेअसे ठरचवले. [अशा प्रकारे सवक अचधकार व प्रत्यक्ष सत्ता अब्दालीकडे गेली असली तरी बादशहािी अि ूराखावी, 
वरकरिी तरी त्यािे नाव रहावे म्हिून, अब्दालीने चनवडलेल्या व्यक्तींिीि लाहोरच्या सुभेदार पदावर नेमिूका केल्यािे हुकूम मात्र, चदल्ली येथील 
बादशहाच्या मुख्य किेरीतूनि चनघाव े व हे दोन्ही सुभे नावापुरते तरी चदल्ली साम्राज्यािेि भाग म्हिून रहाव े असेही ठरले.] यावळेी 
अब्दालीिा प्रथम चविार होता की त्याने आता लाहोर येथे आपल्या नावािी नािीही पाडावीत पि याबाबत 
त्याने मुइनिा शहािपिािा सल्ला मानला आचि हाही चविार सोडून चदला (चमस्स्कन : १६). 

 
यािप्रमािे मुलतानिा सुभाही अब्दालीच्या हाती गेला व तोही अब्दालीच्या आज्ञा मानिाऱ्या एका 

प्रचतचनधीच्या हाती सुभेदार म्हिून देण्यात आला. या सुभ्यातील जचमनींच्या देिग्या देऊन अनेक सदझाई 
(Saddazai) अफगािाना (हे अहमदशहािे जमात बाधंव होते). या सुभ्यात रहाण्यासाठी चठकचठकािी 
ठेवण्यात आले. पचरिामतः हा सुभा, अफगािािंी एक वसाहति बनला. (हुसैनी ३३.) 

 
चवजयी अफगाि-शहा आता लाहोर येथेि थाबंला. तरवारीच्या जोरावर त्याने चमळचवलेल्या 

फायद्याना व अचधकाराच्या तरतुदींना चदल्लीिी मान्यता चमळचवण्यासाठी, तेथूनि त्याने, कलंदर बेग 
नावाच्या आपल्या वचकलाला चदल्लीला पाठचवले. हा वकील चदल्लीला १ एचप्रलला पोहोिला. भीतीने मोठा 
धसका घेतलेला बादशहा आचि तसलेि त्यािे मंत्री यानंी या तहाला, म्हिजेि लाहोर आचि मुलतान हे 
सुभे अब्दालीला देऊन टाकण्यास औपिाचरक मान्यता चदली. [पहा : प्र. ८§९§१०. यािवेळी दुसरीकडे वजीर 
सफ्दरजंगाने, पंजाब व हसध या सुभ्यातून अब्दालीला हाकलून देण्यासाठी मराठ्यानंा ५० लाख रुपये देण्यािे ठरवनू त्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी 
त्याचं्याशी तह केला होता. बादशहािा कलंदरबेगशी झालेला हा तह, अथाति वचजराने मराठ्याशंी केलेल्या तहास चवरोधी होता. पि बादशहाच्या 
हुकुमानुसार, वजीर, मदतीसाठी लवकर न आल्यामुळेि बादशहाने हा तह मान्य केला होता. या चवरोधी तहामुळे, लवकरि मराठ्याशंी अडििी 
तंटे-चनमाि झाले. सचवस्तर माचहती प्र. ८§९ §१० मध्ये पहा.] या तहािा प्रत्यक्षात अथक असा की या सुभ्याचं्या नामधारी 
मालकीच्या मोबदल्यात त्यािंा चशलकी वसूल म्हिून वषाला ५० लाख रुपये अब्दालीला देण्यािे मान्य 
करण्यात आले. नंतर १३ एचप्रलला या अफगाि वचकलाला बादशहाने चदवाि-इ-खासमध्ये (Hall of 
Select Audiance) चनरोप चदला. या चनरोपािे वळेी बादशहाने त्याला साचंगतले : –‘‘मी माझ्या विनाना 
दृढपिे चिकटून राहीनि पि तुमिा धनी जर मान्य केलेल्या अटीपासून ढळला, बदलला तर मात्र मी 
लढाईला तयार आहे.’’ तेव्हा या वचकलाने तहाच्या अटी नमूद असलेले पत्र आपल्या मस्तकावर ठेवले 
आचि तो म्हिाला : –‘‘परमेर्श्राने चदलेल्या या साम्राज्याकडे जो दुष्ट हेतूने पाहील तो परमेर्श्री 
कोपाग्नीत भस्म होऊन जाईल.’’ नंतर हा वकील आचि त्याच्या बरोबरीिे तीन जोडीदार याना मौल्यवान 
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आहेर देण्यात येऊन त्यािंी पाठविी करण्यात आली. [चदल्ली क्रॉचनकल; पे. द. चन. प. (२१) ५३, ५५; 
त.-इ-अ.-३३ब.]. 

 
अशा प्रकारे सहजासहजी झालेल्या साम्राज्याच्या या चवघटनाला चवरोध करू शकला असता व 

याचवरुद्ध मदकपिाने, चनियी प्रचतकार करण्यािा सल्ला देऊ शकला असता असा एकि उमराव त्यावळेी 
होता, तो सफ्दरजंग हाि होय. पि यावळेी तो खप दूर, पूवेला असून कुमाऊं (Kumaun) टेकड्याचं्या 
पायर्थ्याशी रोचहल्याबंरोबर युद्धात गंुतलेला होता. तो २५ एचप्रलला चदल्लीला परत आला. अथाति 
चवघटनास मान्यता देिारा हा तह थाबंचवण्याच्या दृष्टीने फार उचशरा तो परतला. [चदल्ली क्राचन., त.-इ-अ-
३३ ब]  

 
§ ८ : मुइन-उल्-मुल्कचे अखेरचे वषभ-मृत्य ू

 
अशा प्रकारे शस्त्राच्या बळावर चमळचवलेले हे चवशषे मोठे यश आचि पाठोपाठ, मुत्सदे्दचगरीने त्याला 

चमळचवलेली मान्यता, यानंतर लगेि, हहदुस्थानातील उन्हाळा जवळ आला असल्यामुळे, अहमदशहा 
अब्दालीने कंदाहारकडे प्रयाि केले. इकडे मुइन-उल्-मुल्कही आपल्या सुभेदारीच्या कामाकडे वळला. 
अफगािाचं्या या स्वारीमुळे सुभ्यातील कारभार आचि साथकजचनक व्यवस्था यावळेी चवस्कळीत झाली होती. 
या कारभारािी व सावकजचनक व्यवस्थेिी चबघडलेली घडी पुन्हा बसचवण्यािे काम आता त्याच्यसमोर होते, 
त्याकडे तो वळला. यामध्ये सवांत तातडीिे व महत्त्वािे काम म्हिजे पागंापागं होऊन चठकचठकािी 
चवखुरलेले व उपासमार होत असलेले त्यािे सैचनक एकत्र करण्यािे काम होते. हे काम उरकून बटाला 
चजल्यातं तो दौऱ्यावर गेला. तेथे ‘‘िाक गुरु हरगोहवद’’ जवळ आतताई चशखाचं्या एका टोळीतील ९०० 
जिाना ठार करून त्या टोळीला त्याने दडपून टाकले. या लाबंत गेलेल्या दौऱ्यानंतर तो लाहोरला परत 
आला आचि पुढे ६ मचहने तेथेि राचहला. पि चशखानंी त्याला शातंता लाभ ूचदली नाही. नुकत्याि झालेल्या 
या युद्धाने, या सुभेदारािा कमकुवतपिा सवांपढेु उघडा केला होता आचि साम्राज्य सरकारिी अखेरिी, 
उरली सुरली प्रचतष्ठाही नाहीशी केली होती. पुढलाि चहवाळा सुरू झाल्याबरोबर (ऑक्टोबर १७५३), 
चशखािें लटारू हल्ले पुन्हा सुरू झाले. तेव्हा मुइन आपल्या राजधानीतून बाहेर पडला आचि लोहोरच्या 
ईशान्येस ४० मलैावंरील ‘मालकपूरला’ – (Malakpur) गेला. तेथे दीघक मुक्काम करून त्याने आपले मुख्य 
ठािेही तेथेि ठवले. ज्या ज्या भागातून चशखाचं्या उठावािी बातमी येई चतकडे, तो उठाव दडपून 
टाकण्यासाठी आपली पथके, तो, या मुख्य ठाण्यातून पाठव ूलागला. पि बेकायदेशीर लुटारू हल्याचं्या 
साथीिा नायनाट करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नाना यश आले नाही. 

 
२, नोव्हेंबर, १७५३ ला सकाळभर चशकार करून परतल्यावर त्याने दुपारी जड जेवि केले आचि 

नंतर वामकुक्षी घेतली. पुढे चतसऱ्या प्रहरी, आपल्या सैन्याला जाऊन चमळण्यासाठी तो घोड्यावरून भरधाव 
दौडत चनघाला असताना एकाएकी आजारी झाला. डॉक्टरानंी आपल्या सवक उपायािंी चशकस्त केली पि 
त्यानंा यश आले नाही व तीन तारखेच्या रात्री तो मृत्यू पावला. या आजारात आचि मृत्यूच्या वळेी चदसून 
आलेल्या सवक चिन्हावरून त्याच्यावर चवषप्रयोग होऊन तो मरि पावला असला पाचहजे असा समज चनमाि 
झाला. आता चवधवा झालेली त्यािी पत्नी मुघलानी बेगम ही मोठी अचधकारलालसा असलेली व कतकबगार 
व्यक्ती होती. ‘‘चतने खचजन्यािे दरवाजे उघडले. मुइनिे सैचनक व अचधकारी यािें देिे असलेले पगार 
देऊन टाकले आचि त्याना आपल्याकडे वळवनू घेतले. हे पगारािे वाटप तीन चदवस व तीन रात्री िालू 
होते.’’ नंतर चतने मुइनिे कलेवर लाहोरला आिून तेथे हजरत इशानच्या कबरस्तानात प.ै नबाबखान 
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बहादुर याच्या कबरेजवळि त्यािे दफन केले. [चमस्स्कन १७, २०-२१; त.-इ-अ.-८५ब-(मृत्य)ू ९३ब (दफन). ‘‘मुइनिे दफन 
शाचहदगंज जवळ करण्यात आले. (शहराच्या ईशान्येस) या चठकािी त्याच्या कबरीिे अवशषे अद्यापही चदसतात. पुढे शरेहसहाच्या कारकीदीत 
चशखानंी या कबरीिी इमारत पाडली, कबरीमधील चमरमन्नूिे (भा. मुइनिे) अवशषे खिून बाहेर काढले आचि ते चजकडेचतकडे वाऱ्यावर चभरकावनू 
चदले.’’] 

 
§ ९ : मुइन नांतरचे पांजाबचे सुभेदार 

 
मुइनच्या मृत्यूिी वाता चदल्ली येथे १२, नोव्हेंबर रोजी पोहोिली. दुसरे चदवशी सकाळी बादशहाने, 

तीन वष े वयािा शहाजादा महमूद (Mahmud) या आपल्या बाल राजपुत्रािी, पजंाबिा सुभेदार म्हिून 
नेमिूक केली. (भा. पहा-प्र. ८ § १ पचर. ३). या घटनबाबत ताचरख-इ-अहमदशाहीच्या लेखकाला िीड 
येऊन, संतापाच्या भरात तो चलचहतो :– 

 
‘‘सरहद्दीवरच्या अचतशय महत्त्वाच्या आचि ज्यावर अब्दालीच्या स्वारीिी सतत भीती आहे अशा या, 

वायव्येकडील सुभ्यावर बालसुभेदारािी–३ वषाच्या बालकािी नेमिूक जाहीर झाली, तेव्हा चदवाि-इ-
खासमध्ये, आपल्याला चमळालेला वायव्येकडील सुभ्याच्या सुभदारीसारख्या उच्चपदाबद्दल बादशहापढेु या 
बाळाने कुर्तनसात केला. यािबरोबर आचि यालाि शोभण्यासारखी आिखीही एक नेमिूक यावळेी 
करण्यात आली. या बाल सुभेदाराला त्यािा प्रचतचनधी म्हिून, नायब सुभेदार देण्यात आला. तोही एक 
बालकि! मुइनिा मुलगा महमद अमीनखान यावळेी दोन वषािे बालक होता. या बालकाला, बालक 
शहाजाद्याच्या वतीने नायब-सुभेदार म्हिून नेमण्यात आले आचि बहाल केलेल्या या पदािा चनदशकक 
सन्माननीय पोशाखही, योग्य त्या गाचंभयाने चदल्लीच्या दरबारातून त्याच्याकडे पाठचवण्यात आला. (भा. या 
दुहेरी घटनाबाबत पहा प्र. ८ § १ पचर. ३). असा हा कळसूत्री बाहुल्यािंा खेळ पाि चदवस िालला होता. 
नंतर १७ नोव्हेंबरला साम्राज्यािा त्या वळेिा वजीर इस्न्तझाम-उद्-दौला यािी पंजाबिा सुभेदार-पि तेथे 
प्रत्यक्ष हजर न रहािारा सुभेदार म्हिन नेमिूक झाली. त्याच्या गैरहजेरीत प्रत्यक्ष कारभार पहाण्यासाठी 
त्याच्या प्रचतचनधीिे पद मुमीन खानाकडे सोपचवण्यात आले. चशवाय या मुमीन खानाबरोबर जोडीदार 
म्हिून चबखारी खानाला ठेवण्यात आले. [बादशाहाकडून तहाला मान्यता घेऊन अब्दाली परत गेला ती वेळ एचप्रल १७५२ िी. मुइन 
सुभेदार म्हिून राचहला व पुढे मरि पावला हा काळ एचप्रल १७५२ ते ३ नोव्हेंबर १७५३ पयंतिा. यानंतर बालकानंा सुभेदार व नायब सुभेदार नेमले 
जाण्यािा खेळ झाला तो नोव्हेंबर १७५३ मध्ये. यापैकी १३ मे १७५३ पयंत सफ्दरजंग हाि पूवीिा वजीर अचधकारावर होता. पि २६ मािक, १७५३ 
पासूनि तो व बादशहा याचं्या दरम्यान झगडे व युद्धही सुरु होते. अखेरी १३ मेला सफ्दरला वजीर पदावरून काढून टाकून त्याच्या जागी 
इस्न्तझामला वजीर नेमले. अशा प्रकारे इस्न्तझाम हा, ‘बाल सुभेदार’ नेमण्यात येण्यािा खेळ झाला त्या नोव्हेंबर १७५३ मध्ये वजीर होता. ही सवक 
हकीगत पुढे (प्र. ११मध्ये चवशषेतः -९, १०,१५ मध्ये आहे.)] (त.-इ-अ..-८५ब, ८७ ब, ८८ब). 

 
पि पंजाबच्या खऱ्या सते्तिे अचधष्ठान चदल्लीच्या दुबकल दरबारात नसून दुसरीकडेि-काबलूला 

अब्दालीकडे-होते. यावळेी लाहोरमध्ये नेमिूक झालेल्या गैरहजर सुभेदारािा ‘‘नायब’’ म्हिजेि 
प्रचतचनधी, या जागी दोन व्यक्ती होत्या, या जोड नायब सुभेदारानी शहािपिाने, आपला एक प्रचतचनधी, 
पेशावर सुभ्यािा अफगाि सुभेदार जहाखंान याच्याकडे पाठचवला आचि त्या सुभदारामाफक त त्याच्या 
धन्यािी म्हिजे अब्दालीिी या नेमिुकाबंाबत संमती चविारली. नंतर जानेवारी १७५४ च्या शवेटी 
अब्दालीकडून याबाबतिे फमान व पंजाबच्या सुभेदार पदािे प्रतीक म्हिून मानािा पोशाख याचं्याकडे 
आला. या फमानानुसार मुइनिा मुलगा महमद अमीनखान या बालकाला अब्दालीिी मान्यता असलेला 
सुभेदार म्हिून नेमण्यात येऊन, यािबरोबर त्याला त्याच्या वचडलािंी ‘‘मुइन-उल-्मुल्क’’ ही पदवीही 
देण्यात आली. तसेि यावळेी मुचमन खानािीही या बालक सुभेदारािा प्रचतचनधी डेप्युटीम्हिनू नेमिूक 
करण्यात आली. [त.-इ-अ.-९३बी, ११ सी ए.... या हकीगतीिे विकन केल्यानंतर तारीख-इ-अहमदशाहीिा लेखक याबाबत आपला शरेा 
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मारतो तो असा...... कोि हे आियक! हहदुस्थानच्या साम्राज्यािा मुगुट धारि करिाऱ्या आचि ज्यािी नािी सबंध देशभर िालू होती अशा या 
बादशहािा काय हा दुबळेपिा! इरािी आचि तुरािी उमरावाचं्या दुष्टपिािाि हा सवक पचरपाक होता.’’] (भा. म्हिजे बादशहाने 
केलेली शहाजाद्यािी, सुभेदार म्हिून नेमिूक व डेप्युटीिा जोडीदार चबखारीखान यािी नेमिूक बाजूला 
सारण्यात आली! बादशाही सते्तच्या पोकळपिािाि हा पुरावा!  
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प्रकरि अकराव े

 
सफ्दरजांगाचे बांड–१७५३ 

 
§ १ : सफ्दरजांगाचे स्वभावणवशेष–त्याचे दोष 
 

आपि काहीही करू लागाव ेतोि एखादा अनपेचक्षत अडथळा समोर उभा रहावा आचि झगड्यात 
रक्तबंबाळ होऊन मागे चफरिे भाग पडाव ेअशी चनकरािी स्स्थती सफ्दरच्या जीवनात चनमाि झाली तेव्हा 
तो अचतशय चिडला. अशाि एका तीव्र संतापाच्या भरात त्याने आपला प्रचतस्पधी जाचवदखान यािा खून 
करून, हा काटा काढून टाकण्यािे कृत्य आटोपले होते. (भा. पहा : प्र. ८, ११, १२). पि या गुन्यामुळे 
आपल्या शासकीय कारवायाना मोकळे मदैान चमळेल अशी आशा त्याने बाळगली असली तर मात्र त्यािी 
याबाबत लवकरि चनराशा झाली. जाचवदखानाच्या खुनामुळे तात्काळ झालेल्या पचरिामािें रसभरीत विकन 
त्यावळेच्या एका दरबारी इचतहासकाराने केले आहे. तो चलचहतो... ‘‘या खुनािी बातमी बादशहापयंत जेव्हा 
पोहोिली तेव्हा तो खूपि गोंधळला पि त्याला याबाबत काहीही करण्यािे धैयक झाले नाही. वचजरािा 
प्रचतचनधी ख्वाजा तमचकन (Khwaja Tamkin), बरोबर मोठे सैन्य घेऊन, चकल्ल्याकडे आला. नंतर नाचझर 
रोझ अफझुनखान याच्या मध्यस्तीने त्याने बादशहािी मुलाखत चमळचवली आचि केलेल्या या धाडसी 
कृत्याबद्दल वजीरािी कारिे सादर करून, बादशहाच्या प्रत्येक हुकुमािी वजीर अंमलबजाविी करेल अशी 
आर्श्ासनेही पुन्हा चदली..... जाचवदच्या अशा मृत्यूमुळे बादशहा आचि त्यािी आई याना अचतशय तीव्र दुःख 
झाले. उधमबाईने आता पाढंरी वसे्त्र पचरधान केली व आपल्या अंगावरील रत्ने आचि दाचगने काढून टाकले 
(एखाद्या चवधवपे्रमािे) असेही म्हटले जाते. पि या चवषयाबाबत बादशहा मात्र कोिाजवळ एक शब्दही 
बोलला नाही.’’ [त-इ-अ-४१.] एखाद्या हसहीिीिा जोडीदार चतच्यापासून जबरदस्तीने दूर केला तर ती 
क्रोधाने जशी जळफळेल तशी बादशहािी माता मनातल्या मनात गुपिूप, संतापाने तडफडली आचि पै. 
खोजापेक्षा चकतीतरी जास्त सामर्थ्यकवान असलेल्या, वजीरीच्या दुसऱ्या दोन शत्रूंच्या पूिकपिे आहारी गेली. 
जाचवदखान हलक्या कुळात जन्मलेला व एकाएकी मोठेपिाला िढलेला एक उपटसुभंि होता. 
साम्राज्यािा अमीर-उमराव वगक आचि सामान्य जनता अशा दोघाकडूनही त्यािा चतरस्कारि होत होता, 
तथाचप बादशहावर मात्र त्यािा दृढ पगडा बसला होता. यामुळे अचधकाराच्या अनेक पदावर त्यािी 
नेमिूकही झाली होती. त्यािा संपत्तीिा लोभ अगदी हीन दजािा असल्याने, तो पुरा करण्यासाठी 
बादशहावरील आपला प्रभाव आचि चमळालेली अनेक अचधकारपदे यािंा उपयोग करून, तो पुरा करण्यािी 
त्यािी नेहमी खटपट असे. त्याच्याजवळ शासकीय के्षत्रात (Administrative) काही कतकबगारी दाखवावी 
वा काही प्रदेश चमळवावा अशीही महत्त्वाकाकं्षा नव्हती आचि खरे पाचहले तर, राजधानीमध्ये शाही 
जनानखान्याच्या कामावर सतत हजर रहाव े लागिाऱ्या त्याच्यासारख्या खोजाला शासकीय कामे व 
प्रादेचशक आकाकं्षा अशा गोष्टीकडे लक्ष देिे अशक्यि होते. पि इस्न्तझाम-उद्-दौला यािी गोष्ट वगेळी 
होती. (भा. हा माजी वजीरािा वडील मुलगा होय. यावळेी तो २ ऱ्या क्रमाकंाच्या बक्षी पदावर होता.) 
समाजातील सवोच्च स्तरावरील अचतशय उच्च घराण्यातील, तो असल्याने, त्याला मुघल अमीर-
उमरावामध्ये एक वगेळीि प्रचतष्ठा प्राप्त झाली होती. यािप्रमािे इमाद-उल-्मुल्किे वैचशष्ट्ट्य होतेि. 
त्यावळेी हयात असलेल्या कोित्याही सरदारापेक्षा अचधक िागंले व्यवस्थापकीय व रिनात्मक सामर्थ्यक, 
अचधक खोलवर चविार करू शकिारी बुचद्धमत्ता आचि अचधक किखर इच्छा शक्ती त्याच्यामध्ये होती. 
जाचवदच्या खुनानंतर, असे हे दोघे प्रचतचष्ठत दरबारी पक्षािे पुढारी बनले. 
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दरबारी वतुकळात आता सफ्दरला एकही चमत्र राचहलेला नव्हता. सलाबतखान बंचदवासात होता. 
(भा. पहा : प्र. ८ § ८ पचर. २). नज्मुदौला (भा. पहा प्र. ८ § ४) मरि पावला होता. पूवी पैशािी लाि 
िारून जाचवदखानाला यश करून घेता येई, पि आता बादशहाच्या कानाशी लागलेल्या या दोघा प्रचतचष्ठत 
शत्रूंना तसे वश करून घेिे शक्य नव्हते. वजीराच्या पचरस्स्थतीत चनमाि झालेल्या या अडििीतून त्याला 
सावरून धरता येईल, त्यािी बाजू साभंाळता येईल असे त्यािे स्वभाव गुिही नव्हते. सफ्दरजंग स्वतः 
िागंला प्रमुख लष्ट्करी नेता-सरसेनापती-नव्हता वा जनतेिे नेतृत्व करता येईल असे उपजत गुिही 
त्याच्यामध्ये नव्हते. त्याच्या अंगी वैयस्क्तक शौयक खचिति होते पि हाही गुि चनरुपयोगी ठरे तो त्याच्या 
उतावळ्या स्वभावाने आचि अचधक शहाण्या मािसाचं्या सल्ल्यािी मगरूरीने उपेक्षा करण्याच्या स्वभावाने. 
िागंल्या नेत्याला दूरदृष्टीने योजना आखता आल्या पाचहजेत आचि त्यािी कायकवाही करताना नानाचवध 
हालिालीमध्ये समवाय साधून त्या अमलात आिता आल्या पाचहजेत. युद्धभमूीवर पचरस्स्थती बदलत 
रहाते. अशा बदलत्या स्स्थतीवर त्याला ताबडतोब आपली हुकमत प्रस्थाचपत करता आली पाचहजे हकवा 
एखादे अचरष्ट कोसळले तरी स्स्थरचित्ताने, स्वतः नेतृत्व करून आपल्या किखर चनियाने त्या अचरष्टातून 
पुन्हा मागक काढता आला पाचहजे. पि खऱ्या नेतृत्वाच्या या गुिसमुच्चयापैकी सफ्दरजवळ काहीि नव्हते. 

 
स्वभावानेही तो अशा काही उमरावी वृत्तीिा व पैशाबाबतही इतका बेचफकीर, अव्यवस्स्थत व 

उधळ्या होता की त्याने आपल्या मुलाच्या चववाहासाठी ४६ लाख रुपये खिक केले. याउलट पाचहले तर, 
मुघल बादशहामध्ये सवांत जास्त भव्य वैभवशाली जीवन लाभलेल्या बादशहाच्या ज्येष्ठ व लाडक्या 
शहाजाद्याच्या चववाहालाही, शभंर वषांपूवी फक्त ३० लाख रुपयेि खिक आला होता. [इमाद, ३६]. या 
वजीराच्या हहदू चिटिीसानी व कारभाऱ्यानी त्यािी िागंली सेवा करून, त्याच्या सुपीक सुभ्यामधून, त्याला 
खूपि मोठा वसूल चमळवनू चदला याबद्दल तर शकंा नाहीि पि त्यािें हे सवक प्रयत्न, वजीराच्या 
उधळपट्टीमुळे चनरथकक ठरले. खऱ्या नेत्यामध्ये, कतकबगार सेवकवगक चनवडण्यािा आचि त्याचं्या 
सल्ल्यानुसार वागण्यािा जन्मजात गुिधमक असतो पि तोही त्याच्याजवळ नव्हता. राजकीय दूरदृष्टी व 
राजकारिातील डावपेि लढचवण्यािे कौशल्य या दोन्हीिाही सारखाि अभाव त्याच्यामध्ये होता. त्यािा 
धनी-बादशहा-िंिल व अचवर्श्ासू वृत्तीिा होता. अशा हसहासनाचधपतीच्या दरबारात ज्याला सत्ताधारी 
म्हिून चटकावयािे असेल त्याला स्वतःच्या पाठींशी चनरचनराळ्या गटािंी समथक संयुक्त आघाडी जोपासावी 
लागते. सफ्दरला अशी फळी आपल्या पाठीशी उभी करता आली नाही. या सवािा थोडक्यात अथक असा 
की, त्या काळिे चदल्लीिे साम्राज्य चटकवनू धरण्यासाठी अवश्य असिारा शहािपिा व जरूर चततकी हहमत 
ही दोन्हीही सफ्दरजंगजवळ नव्हती. काही बुचद्धमान चशया अचधकारी त्याच्या भोवती जमा झाले होते, ते 
अखेरपयंत त्याच्याशी एकचनष्ठही राचहले हे खरे, पि ते सवक केवळ चनरचनराळ्या व्यक्ती म्हिून- एकसंघ 
शासकीय यंत्रिेतील, व्यवस्स्थत गंुफलेले, परस्पर पूरक घटक म्हिन नव्हे. एकि धमकपंथ या काटुंचबक 
संबंध या कारिानीि केवळ, त्याच्याकडे आकर्तषत झालेल्या त्या व्यक्ती होत्या. त्याला उत्तम संधीही 
चमळाल्या होत्या. त्यािे स्वतःिे सुभे चनसगकतःि समृद्ध असून त्यािे सैचनकही व्यस्क्तशः उत्कृष्ट लढवयये 
होते. या सवक सोयी त्याच्याकडे असल्या तरी त्यािी कारकीदक, त्यािी जीवन गाथा, अपयशाति संपुष्टात 
आली. तेव्हा इचतहासकार अखेरी चनचिति म्हितील की, सफ्दरजंग हा परदेशातून आलेल्या इतर काही 
कतकबगार पर्तशयन व्यक्तींच्या तुलनेने कतकबगारी व स्वभाव वैचशष्ट्टे्य या दृष्टीने खूपि कमी प्रतीिा होता. 
अचलमदान आचि सादुल्ला, चमरजुम्ला आचि रहुल्ला व अशाि, पर्तशयातून आलेल्या अन्य व्यक्ती, शहाजहान 
आचि औरंगजेब याचं्या कारकीदीच्या भषूि ठरल्या होत्या. या सवांपेक्षा, सफ्दर खूपि खालच्या दजािा 
होता. इतकेि नव्हे तर, सफ्दरनंतरच्या चपढीतील चमझा नजफखान याच्यापेक्षाही तो कमी प्रतीिाि होता. 
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इस्न्तझाम-उद्-दौला, खान-इ-खानान [यािे मूळ नाव चमर चनजामुचद्दन खान असे असून पुढे त्याला कमु्रचद्दन आचि 
इचतमाद-उद्-दौला या, त्याच्या बापािा पदव्या चमळाल्या होत्या. पि प्रस्तुत गं्रथात सगळीकडे त्यािा चनदेश, इस्न्तझाम या नावाने करण्यात 
येईल.] हा महमदशहािा वजीर कमु्रचद्दन यािा मोठा मुलगा. त्याने आपल्या बापाच्या सुखासीन स्वभावािा 
वारसा उिलला होता. तो चभत्रा व काहीही साहसात न पडिारा मनुष्ट्य होता. लढाईपासून तो नेहमीि मागे 
चफरे आचि धोक्यािी थोडीही भीती चदसली की, आपल्या वाड्यात स्वतः बंचदस्त राहून संभाव्य धोक्यापासून 
सुरचक्षत रहाण्यािा तो प्रयत्न करी. त्याच्याजवळ लष्ट्करी जीवनािी आवडही नव्हती वा त्यािी क्षमताही 
नव्हती. शातंतेच्या काळात वा युद्धात केव्हाही त्याला लहानशा सैन्याच्याही हालिाली हाताळिे शक्य झाले 
नाही. साम्राज्यािा वजीर म्हिून तो पंधरा मचहने (मािक १७५३ ते मे १७५४) राचहला आचि एवढ्या 
अवधीति, आपली नालायकी आचि चभते्रपिा यामुळे, त्याने स्वतःला, संपूिक, लाचजरवाण्या बदनामीने 
झाकळून टाकले. पि त्यािी चवधवा आई शोलापुरी बेगम ही मात्र चनराळी होती. चतने आपल्या नवऱ्याच्या 
कौटंुचबक के्षत्रावर आपला अचधकार िालचवला होता. (शोलापुरी बेगम ही औरंगजेबाच्या कारचकदीतील 
जानचनसारखान यािी मुलगी होय.) या बेगमेने आता उधमबाईवर आपला प्रभाव पाडला आचि पुढे (पहा. 
§ ७) सफ्दरजंगाला अचधकारावरून उलथून टाकण्यासाठी शाही वाड्यात झालेल्या कटािे ती माध्यम 
बनली. [चसयार (३) ४६; इमाद २२]  

 
§ २ : इमाद-उल्-मुल्कचे वयन्क्तणचत्र 

 
इमाद-उल्-मुल्किा बाप म्हिजे पचहला चनजाम असफ् जाह यािा मुलगा गाचझउद्दीनखान 

चफरुझजंग हा होय. चफरुझखान, अचतशय चभडस्त आचि धार्तमक वृत्तीिा असुन त्याने आपले चदवस 
धमकशास्त्र व्यासंगी (Theologians) लोकाचं्या संगतीत आचि रात्री परमेर्श्र हितनात घालचवल्या. एखाद्या 
कमकठ व्यक्तीच्या,कडव्या पद्धतीने त्याने आपल्या कौटंुचबक के्षत्रात चशस्त राखली. हे गुि त्याने आपल्या 
आईकडून घेतलेले चदसतात. ही बेगम गुलबगा येथील सययद घराण्यातील एका धमकचनष्ठ शखेािी कन्या 
होती. गाचझउचद्दनािा चववाह वजीर कमु्रचद्दन याच्या झेब-उन्-चनसा –(लोक चहला सामान्यतः सुलतान 
बेगम म्हिून ओळखीत.) या मुलीशी झाला होता. (भा. म्हिजेि, इस्न्तझामिा हा मेहुिा होय–बचहिीिा 
पती.) या चववाहातून जन्मलेला त्यािा मुलगा म्हिजे शहाबुचद्दन, या मुलालाि पुढे इमाद-उल-्मुल्क, 
गाचझउचद्दनखान बहादुर, चफरुझजंग, चमरबक्षी, अमीर-अल-्उमरा, चनजाम-उद्-मुल्क असफ् जाह अशा 
अनेक पदव्या चमळाल्या आचि अखेरी जून १७५४ मध्ये तो साम्राज्यािा वजीरही झाला. इमादिा जन्म नखर 
येथे, १ फेिुवारी १७३६ मध्ये झाला. त्याच्या धमकचनष्ठ बापाने, चवर्श्ासही बसिार नाही इतक्या कडक 
चशस्तीने त्याला वाढचवले. समवयस्क मुलात त्याला कधीही चमसळू चदले नाही. त्याकाळी, नतककींिे 
कायकक्रम करिे ही तर सवकि वगातील लोकािंी नेहमीिी, सावकचत्रक पसरलेली करमिूकि असून, ती 
प्रत्येक सामाचजक प्रसंगी, साहचजकि घडिारी बाब होती. तरीही इमादला मात्र मुलींच्या अशा नृत्याला 
हजर रहाण्यास कधीही रवानगी देण्यात आली नाही. त्याने आपले बालपिीिे चदवस फक्त त्यािे चशक्षक 
आचि मुल्ला याचं्याि सहवासात घालचवले आचि मुसलमान धमानुसार पाळीत असलेले चवश्रातंीिे चदवस-
सबाथ-खोजािें संगतीत काढले. यािा पचरिाम असा झाला की, त्याच्या बुद्धीिा, प्रयत्नपूवकक, मोठ्या 
घाईने चवकास केल्यासारखे होऊन तो अकाली प्रौढ बनला. तुकी भाषेसहीत अनेक भाषावंर त्याने प्रभतु्व 
संपादन केले. अरेचबक चलपी चलचहण्याच्या सातही चनरचनराळ्या पद्धतीने, ती, नीटनेटकी वळिदार 
चलचहण्यासही तो चशकला. एक चवद्वान म्हिून अनेक ज्ञान शाखात तो पारंगत झाला असून त्याच्या 
काळात काहीशी मान्यता पाविारी अशी कचवताही त्याने चलचहली. त्याने संपादन केलेल्या या बौचद्धक 
गुिसंपदेमुळे, त्यािी कृचतक्षमता मात्र कमी झालेली नव्हती. त्यािा बाप चनस्ष्ट्क्रय व चनवृत्त वृत्तीिा असला 
तरी हा मुलगा मात्र तसा झाला नाही. तो युद्धामध्ये शूर व कृतीमध्ये साहसी होता. अद्याप एकोचिसाव ेवषकही 
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न ओलाचंडलेल्या युवकाच्या मानाने, आियक वाटाव े इतका िागंला नेतृत्वािा गुिही त्याच्या ठायी होता. 
पि त्याच्या व्यस्क्तमत्त्वातील गुिाचं्या या सवक मौचलक देिग्यािंा उपयोग कमी झाला तो त्याच्या इतर 
काही दुगुकिामुंळे. नीचतमते्तच्या जाचिविेा संपूिक अभाव, अमयाद महत्त्वाकाकं्षा, चनलकज्ज बनण्याइतकी 
पैशािा लोभ आचि वृत्तीत चभनलेले भयानक क्रौयक हे त्यािे चवशषे दुगुकि होते. त्याच्या अशा दुगुकिामुंळे, 
चदल्लीच्या इचतहासातील भयकंर दुष्ट मनुष्ट्यापंकैी एक, असा तो बनला. त्याच्या बापािे साधे जीवन आचि 
चवलासािा चतटकारा यामुळे त्याने अफाट संपत्ती साठचवली होती. यापैकी रोकड व रत्ने याचं्या रूपाने ७० 
लाखािंी संपत्ती, इमादनें, सफ्दरजंगाचवरुद्ध केलेल्या युद्धासाठी, अचतशय शहािपिाने व यशस्वीपिे 
वापरली. [इमाद., ६१-६२; चसयार (३) ४६]. 

 
§ ३ : सफ्दरजांगाची शासकीय अकायभक्षमता व नालायकी-त्याच्या ऱ्हासाची कारिे 

 
जाचवदखानािा खून झाल्यानंतरिे, सात मचहने, सफ्दरजंग साम्राज्यािा खऱ्या अथाने, सवकश्रेष्ठ 

पचहला मंत्री-खरा वजीर-म्हिून राचहला. या काळात त्याला कोिीही प्रचतस्पधी नव्हता, साम्राज्यात 
कोितेही बंड नव्हते वा कोितेही परिक्र त्याला भेडसावीत नव्हते. त्याच्या अंगी जर खरोखरीि काही 
कतकबगारी या काही मुत्सदे्दचगरी असती तर शातंतेच्या या मध्यंतरात, त्याला साम्राज्याच्या कारभारािी पुन्हा 
घडी बसचवता आली असती आचि त्यािी संरक्षि व्यवस्था आिखी मजबूत करता आली असती. पि 
साम्राज्याच्या सैन्यािी पुनबांधिी करिे वा आर्तथक स्स्थती सुधारिे यासाठी त्याने काहीही केले नाही. 
इतकेि नव्हे तर याउलट अचतशय वाईटि. केले ते, अडििी व धोके चनमाि करूनि. दूरदृष्टीच्या 
धोरिाि अभाव, पैसा व अचधकार यािंा लोभ व बेमुवकत घमेंड या आपल्या दोषामुंळे त्याने बादशहाला 
घाबरवनू सोडले, अन्य अमीर-उमराव व सरदार यािंा स्नेह गमावला आचि चदल्लीच्या जनतेमध्ये 
आपल्याबद्दल चतरस्कार चनमाि होऊ चदला. 

 
आतापयंत आपल्या वजीरपदािा वापर त्याने, स्वतःसाठी अचतशय सुपीक व शातंता असिाऱ्या 

जहाचगरी चमळचवण्यासाठी केला होता. तसेि ज्या ज्या वळेी शाही शासनाला, एखाद्या सरदाराच्या 
मरिानंतर त्यािी मालमत्ता खालसा करण्यािा कायदा–(Law of escheat)–अंमलात आिण्यािे धैयक 
झाले त्या त्या वळेी त्या सरदारािी दौलत स्वतःकडे घेण्यासाठीही आपल्या पदािा त्याने वापर केला होता. 
जाचवदखान असताना आपल्या अचधकारािा हा स्वाथी वापर त्याने केला तो त्याच्याशी भागीदारी करुनि 
त्याला दूर केल्यावर तर, तो या लुबाडिुकीिा मक्तेदारि बनला. इतर सवक सरदारािंी त्याच्या 
कारचकदीत उपासमार झाली. आपली बेकारी आचि होत असलेले आपले हाल याबद्दलिी जबाबदारी ते 
त्याच्याि माथी मारू लागले. पि त्याना कोिी चमत्र वा पुरस्कता नसल्याने, याबाबत, फक्त मुकाट्याने, 
मनातल्या मनात धुसफुसत बसाव े लागे. साम्राज्याच्या सवक आर्तथक व्यवहारािा ताबा, अचधकृतपिे 
सफ्दरच्याि हाती होता. या पचरस्स्थतीत, खचजन्यात येिारे सवक प्रकारिे वसूल, स्वाथीपिाने त्यानेि 
हस्तगत करून आपल्या हाती ठेवले व ते स्वतःच्या खाजगीतील सैन्य चवभागासाठी खिक केले. पचरिामतः 
साम्राज्यातील अन्य अचधकाऱ्याचं्या सैचनकी पथकािंा पगार, इतकेि नव्हे तर बादशहाच्या वाड्यातील 
संरक्षक पहारेकरी पथकािंा पगार आचि तोफखाना चवभागातील सैचनकािंा पगार, वषानुवष े न देता, 
बाकीि राचहला. यामुळे उपासमार होत असलेले सैचनक वारंवार बंड करून उठत, रस्त्यामधून दंगली 
करीत, आपल्या अचधकाऱं्याना, जमाव करून आडदाडंपिे अडवीत. बादशहा वा बक्षी (Paymaster) 
याचं्या वाड्यािें दरवाजेही ते अडवीत आचि या वाड्यातून बाहेर वा आत जािारी रहदारी रोखून धरीत. 
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यामुळे या वाड्यात रहािाऱ्या लोकािंा अन्नपुरवठा व पािीपुरवठा काही चदवसच्या चदवस बंद पडे. 
हुकुमशाही वृत्तीच्या सफ्दरच्या कारभारािे चनमाि झालेले, असे हे दृश्य फल होते. 

 
अशा बंडखोरीतून बादशहालाही त्याच्याि सैचनकामुंळे उपासमार व अपमान सहन करावा लागे. 

पि वजीर आपल्या धन्याला या संकटापासून वािव ूशकला नाही. इतकेि नव्हे तर यािवळेी राजधानीवर 
होिारे अत्यािार व चतिी लूटमार यापासूनही तो चतिे रक्षि करू शकला नाही. यावळेी मराठ्यानंी 
चदल्लीच्या आसमंतात लुटालूट केली इतकेि नव्हे तर प्रत्यक्ष राजधानीति जबरदस्तीने चशरण्यािा धाकही 
ते दाखव ू लागले. पि सफ्दरजंगाला मात्र आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर वा लाि देऊन तरी त्याना 
घालवनू देता आले नाही. चदल्ली सभोवतालच्या प्रदेशातील हमरस्त्यावरही काहीही प्रचतबंध न होता 
लूटमार िालू होती मग दूरच्या प्रदेशासंबधंी सागंण्यािी गरजि नाही. बचलष्ठ मनुष्ट्य, दुबकल मािसाच्या 
वतनवाडीतून खुशाल, न चभता वसूल करू लागला. आिीबािीच्या पचरस्स्थतीत असलेल्या मुघल 
साम्राज्यासारख्या साम्राज्यािा सवकश्रेष्ठ मंत्री-वजीर-हाि शासनाच्या राजधानीतूनि यावळेी गैरहजर राहून, 
औधं वा रोचहलखंड अशा आपल्या स्वतःच्या सुभ्यात, स्वतःच्या चहताकडे पहाण्यासाठी जात असे. (भा. 
पहा प्र. ८ § ९ व प्र. ९ सवक). साहचजकि मध्यवती शासनािा कारभार जवळजवळ बंदि पडला, आचि 
शासनािी सवकि कामे चदशाचहन स्स्थतीत, काहीही उचद्दष्ट नाही अशा अवस्थेत वहावत राचहली. 

 
शासनातील प्रत्येक बाब, आपल्या हातीि घेण्याच्या प्रयत्नात सफ्दरने अखेरी सवकि गमावले. 

त्याला प्रचतस्पध्याचवरुद्ध यश चमळाले तेव्हा जर तो संयमाने वागला असता तर आपली सत्ता त्याला 
कायमिी चटकचवता आली असती. त्या काळात सावकजचनक के्षत्रातले अचधकारािे प्रत्येक पद हे 
वशंपरंपरागत चमळण्यािी बाब आहे असेि सवक मानीत. मुलगा, आपल्या बापानंतर, त्याच्या 
अचधकारापदावर हक्क सागें ते त्या अचधकारपदासाठी उपलब्ध असलेला सवोत्तम उमेदवार म्हिून नव्हे तर 
आपल्या बापाकडून चमळावयािा कायदेशीर वारसा म्हिून. अशा या काळात वजीरपदावर आलेला 
सफ्दरजंग हा स्वतःि, वशंपरंपरागत नव्हे, तर नवाि आलेला मनुष्ट्य होता. याति त्याने, साम्राज्यातील 
सते्तिे आचि वतेन व फायद्यािे प्रत्येक अचधकारपद तुरािी अमीर-उमराव आचि त्यािें अनुयायी 
याचं्यापासून दूर ठेवण्यािा, त्याना ते चमळू न देण्यािा प्रयत्न केला. यातून त्याने आपल्या चवरुद्ध, शत्रूंिा 
एक मोठा घोळकाि उभा केला. सफ्दरपूवी, तीन चपढ्याचं्या काळात, ‘तुरािी’ गट, साम्राज्याच्या शासन 
यंत्रिेवर संपूिक हुकमत िालवीत असून, त्याने, या काळात आपल्या हाताखालिा अचधकारी व नोकरवगक, 
आपली कुळे, आपल्यावर अवलंबून रहािारा सरंजाम रयतवगक (Vassals) अशािंी एक बळकट फळीि 
तयार केली होती. ही पचरस्स्थती सफ्दर चवसरला. कोित्याही खऱ्या मुत्सद्याला, तो सभोवतालच्या ज्या 
पचरसरात व पचरस्स्थतीत वावरिार असेल, तीमधील सते्तच्या वास्तव, मूलभतू घटकाकडे दुलकक्ष करिे 
परवडण्यासारखे नसते. आपिालाही जगता याव,े दुसऱ्यालाही जग ूद्याव,े या वृत्तीतून खऱ्या मुत्सद्याला 
आपल्या पचरसरातील शक्तींच्या बरोबर तडजोड करावीि लागते. पि सफ्दरजंगाला हे काही शक्य झाले 
नाही. यावळेी इशाकखान (भा. पहा प्र. ८ § ४) मरि पावला होता आचि सलाबतखान बदनामी होऊन 
बंदीत पडला होता. (भा. पहा : प्र. ८ § ४ § ८, प्र. ७ § ९ § ११). यानंतर सफ्दरला जुन्या सरदार-
उमरावामध्ये एकही चमत्र उरला नव्हता. बंगाल व चबहारिा सुभेदार अचलवदीखान हा तर धमकपंथाच्या 
दृष्टीने त्याचं्या बाजूिाि होता तरीही सफ्दरिे अचलवदीखान बरोबरिे संबंध, आपल्याि मूखकपिामुळे 
दुरावले होते. बादशहािी भेट घेण्यासाठी येिाऱ्याबाबत, आपल्या चहताला सोयीच्या तेवढ्याि लोकानंा या 
भेटीिी परवानगी देण्यािे धोरि त्याने ठेवले आचि राज्याच्या इतर नोकराबाबतही त्याने दाडंगाईिी, 
अरेरावीिीि वृत्ती. ठेवली. यामुळे बादशहाच्या मनामध्येही, अपमाचनत होत असल्यािी भावना आचि 
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स्वतःच्या सुरचक्षततेिी भीती चनमाि झाली. या संदभात दरबारिा इचतहासकार चलचहतो– ‘‘बादशाही 
पदािा संपूिक नाश झाला होता. ते नामशषेि झाले होते. अस्वस्थता व गोंधळ यािंी वजीराला असलेली 
आवड, हीन लोकाना वरच्या पदावर िढचवण्यािी त्यािी रीत, त्याच्या वृत्तीमधील दुष्टावा आचि या सगळ्या 
गोष्टीबाबत आपली स्वतःिी असहाययता, हे सवक बादशहाला स्पष्ट चदसून आले यामुळ त्याने साम्राज्यातील 
सवक सत्ता असहाययपिे वजीराच्या हाती सोडून चदली आचि तो, आपले चदवस, जनानखान्यात ऐषआराम 
भोगण्यात घालव ूलागला..... सवक सत्ता हाती चमळचविारा हा वजीर तर साम्राज्य उध्वस्त करिारा आचि 
आपल्या धन्याला दचरद्री बनचविाराि होता.’’ [त.-इ- अ.-४४, १८ अ.]. 

 
साम्राज्याच्या त्यावळेच्या पचरस्स्थतीत, शहाण्या वजीरािे पचहले अवश्य कतकव्य म्हिजे 

साम्राज्याच्या सैन्यािी पुनव्यकवस्था करण्यािे होते. यासाठी सततिा, वक्तशीर व भरपूर पैशािा पुरवठा 
चनचित करिे अवश्य होते. पहा सफ्दरजंगाने फक्त स्वतःिा खाजगी खचजना भरण्याकडेि लक्ष चदले 
आचि यामुळे साम्राज्याच्या सशस्त्र संरक्षिािी तरतूद करिे अशक्य झाले.  

 
अशा लोभी, हुकुमशाही वृत्तीच्या चनरुपयोगी वजीराला अचधकारावरून खाली ओढून घालवनू 

देण्यासाठी झगडा होिे अटळि होते आचि तो सफ्दरजंगाच्या आंधळेपिामुळे, जाचवदखानाच्या मृत्यूनंतर 
सहाि मचहन्या इतक्या थोड्या अवधीत सुरूही झाला. अदूरदशी आचि स्वाथी लाभ उपटण्याच्या 
धोरिाव्यचतचरक्त अन्य कोितेही चनचित धोरि नसिाऱ्या सफ्दरजंगाने शक्य त्या सवक प्रकारच्या िुका 
केल्या. परदेशातून हहदुस्थानात आलेल्या, इरािी आचि तुरािी या दोन्ही पचक्षयात त्यावळेी जो झगडा 
िालला होता त्यामध्ये स्थाचनक अफगाि ज्या पक्षाला चमळतील त्या पक्षािे पारडे जड होिार होते तरीही 
त्याने अफगािानंा चडविनू आपले कट्टर वैरी बनचवले. त्याच्याशी प्रत्यक्ष तरवारीिे दोन हात करण्याला 
प्रारंभी ते अचतशय नाखूषि होते; त्यानंा फक्त, आपल्या भागापुरती, काहीं आडकाठी न आिता, मोकळीक 
चदली. जावी एवढीि इच्छा होती. पि सफ्दरजंगाने त्यानंा बऱ्याि वळेा चडविले, िीड येण्यासारखे 
वागचवले आचि यातून चनमाि झालेल्या लढ्यात, त्याचं्याचवरुद्ध काढलेल्या मोचहमाही मूखकपिाने िुका 
करीत िालचवल्या (भा. पहा : प्र. ९ सवक). यामुळे अफगािही लवकरि त्याच्या लष्ट्करी सामर्थ्याला तुच्छ 
मानू लागले. यािबरोबर क्वाइमखान (Quimkhan) मेल्यावर त्याच्या कुटंुचबयाना सफ्दरने अगदी वाईट 
हलक्या प्रकारिी वागिूक चदली आचि त्याच्या मराठा चमत्रानीही, अफगािावंर फार जुलूम जबरदस्ती 
केली. या सवामुळे गंगेच्या पूवक व पचिम अशा दोन्ही भागात वसाहती करून स्थाईक झालेले अफगाि 
त्यािा कायम चतरस्कार करू लागले. अशा प्रकारे, ज्यािंा इरािी-तुरािी भाडंिात उपयोग होऊ शकला 
असता अशा अफगािािें शत्रुत्व ओढून घेण्यास तो स्वतःि जबाबदार ठरला होता, ही त्यािीि िूक होती. 
त्याने मदतीसाठी आिचवलेली मराठा सैन्ये तर केवळ भाडोत्री सैन्येि (Mercenaries) होती आचि जो 
त्याना जास्त पैसा देऊ करेल त्याच्या बाजूला जाण्यास व त्याच्या बाजूने आपल्या लोभी पैशाला 
लालिावलेल्या-तरवारी िालचवण्यास ते तयार असत. या पार्श्कभचूमवर पहाता, पुढे इमादबरोबर झालेल्या 
लढ्यात मराठ्यािंी मदत चमळचवण्याच्या कामी सफ्दरच्या चरता होत िाललेल्या खचजन्याला, अद्याप 
हातही न लावलेल्या इमादच्या मोठ्या खचजन्याशी स्पधा करिे शक्य झाले नाही. (भा. पहा पुढे प्र. ११ § 
११ व § १८.) त्यािे चवर्श्ासू चमत्र म्हिजे जाट. रोचहल्याचं्याचवरूद्ध ते कुिकामी ठरले होतेि आचि यापढेु 
आपापसात जे युद्ध सुरू झाले त्यातही त्याना एकाही लढाईत सफ्दरच्या बाजूने जय चमळचवता आला नाही. 
इतकेि नव्हे तर, या उलट पुढे त्यानी चदल्ली आचि चतिा पचरसर ही, अशी लुटली की (भा. पहा पुढे § 
१४), यामुळे पुढे दीघककाळ जाटानी घातलेला यावळेिा गोंधळ, जाटमदी या अशुभ कुस्त्सत व भयसूिक 
नावाने ओळखला जाऊ लागला. चशवाय या लुटीने वजीरावर अचतशय मोठा ठपका येऊन, राजधानी व 
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चतिा, पचरसर, यातील लोकमात्र त्याला दुरावले–कारि, लुटीिा जिूकाय परवानाि असलेल्या या 
लुटारंूिा इतराचं्या दृष्टीने तोि पुरस्कता होता. [सुरजमलने ‘‘जुनी चदल्ली’’ हा भाग लुटला. यावेळी या भागािी लोकसखं्या 
शहाजहानच्या वेळेच्या शहराएवढी, कदाचित थोडी जास्ति होती. लोकािें जीवन, मालमत्ता आचि त्याचं्या कुटंुबािी अि.ू... (चस्त्रयािें पाचवत्र्य) 
यािंा नाश करण्यात आला आचि एखाद्या साधू पुरुषाच्या घरात आश्रय घेऊनही, कोिाला, या जाट लुटारंूच्या तडाख्यातून सुटता आले नाही.’’ 
(चसयार (३) ४८). हा साधूिा चनदेश सफ्दरजंगािा आध्यास्त्मक गुरू, (चपर) ख्याजा महमद बासीत यािा आहे (बयान-२७९).] त्याच्याशी 
एकचनष्ठ असलेला व नेहमीि त्यािी बाजू घेिारा शूर राजेद्रचगरी गोसाई यानेही सहरािपूर चजल्यात 
शाहीही भेदभाव न करता सगळ्याकंडून सारख्याि कडकपिे वसूल गोळा केला... त्याने या चजल्यातील 
‘‘जे पूवी कधीही, कोित्याही फौजदारािी हुकूमत मानीत नव्हते अशा सवक प्रमुख जमीनदाराना–उदा. 
बाऱ्हिे सययद, अफगाि आचि गुजर अशा सवांनाि नमचवले.’’ त्याचं्याकडून वसुलािी बाकी वसूल 
करताना त्याने, त्याचं्या बायकामुलानंाही चवकले, गुलामचगरीत लोटले आचि अशा कठोरपिे वसूल केला. 
(कजक न फोडिारे वा वसूल न देिारे, याना अशी चशक्षा देण्यािी त्या काळी िाल होती). गोसाईच्या आधीिे 
या चजल्यातील मुसलमान फौजदारही वसुलीच्या कामात बहुधा गोसाई इतकेि कठोर असतील, पि 
त्यानी सययद व शखे कुटंूबाना यातून मोकळे सोडले होते. गोसाईने मात्र त्यानाही मोकळे सोडले नाही. 
तेव्हा गोसाईच्या या कृतीमुळे सवक मुसलमान समाजात सफ्दरबद्दल तीव्र िीड चनमाि झाली [त.-इ-अ-
१२१ अ.]. 

 
मूळ आयकन वशंातील व चशयापंथीय असलेले स्थाचनक पर्तशयन लोक हे, सैचनक यादृष्टीने अगदी 

कमी प्रतीिे ठरत. यामुळे िागंले सैचनक चमळचवण्यासाठी सफ्दर मुख्यतः तुकी सैचनकी व्यवसाचयकावरि 
अवलंबून असे. या तुकी सैचनकानंा हहदुस्तानच्या इचतहासात ‘‘मुघचलया’’ आचि ‘‘कुलपॉश’’ (Kula 
Posh––हे लाल टोपी वापरीत, यावरून त्याना टोपीवाले असेही म्हित) असे म्हितात. हे तुकी सैचनक 
सफ्दरच्या सेवते रहात ते फक्त पैशासाठी. त्याना जोडिारा दुवा म्हिजे फक्त चमळिारा रोख पैसाि 
होता. यामुळे जेव्हा इमादने, बादशहािी परवानगी चमळवनू व त्याच्याि वतीने, त्याना अचधक पगार व 
अचधक प्रचतष्ठा देऊ केली तेव्हा ते सहजासहजी सफ्दरिी बाजू सोडून इमादकडे आले. त्याचं्या लािखाऊ 
लोभी हृदयात जर काहंी स्वाभाचवक सहानुभतूीिी उबारा असलाि तर ती सहानुभचूत इमाद-उल-्मुल्क 
आचि इस्न्तझाम याचं्याबद्दलि असिार होती, कारि हे दोघे वशंाने तुकक ि असून, मध्य आचशयातून 
हहदुस्तानात येऊन स्थाचयक झालेल्या लोकािें, म्हिजेि तुकांिेि पुढारी म्हिून मान्यताही पावलेले होते. 

 
§ ४ : इमाद-उल्-मुल्क याची णमरबक्षी म्हिून नेमिूक 

 
इमाद-उल् -मुल्किा स्वभाव व वागिूक याबाबत सफ्दरजंगािी मते व चनष्ट्कषक िुकीिे होते. या 

िुकीमुळे त्याने तरुि इमादला साम्राज्यातील सवांत मोठ्या अचधकाराच्या आचि प्रचतष्ठेच्या (भा. 
वजीराखालोखाल) पदावर िढचवले आचि हीि त्यािी सवांत मोठी घोडिूक झाली. ज्यावळेी गाचझ-उद्-
चदनाच्या मृत्यूिी पचहली बातमी चदल्लीला पोहोिली (२९ ऑक्टोबर, १७५२, भा. पहा प्र. ११ § २....) 
त्यावळेी त्याच्या कुटंुचबयाना भीती वाटत होती की आता गरजू बादशहा इस्न्तझामच्या चिथाविीमुळे, 
गाचझउचद्दनाने आपल्या चदल्लीच्या वाड्यात ठेवलेला सगळा खचजना जप्त करील. तेव्हा यातून मागक 
काढण्यासाठी गाचझउचद्दनािा तरुि मुलगा चशहाबचुद्दन (इमाद) याला, त्यािा गुरू अचकबत महमद 
कचश्मरी (Aqibat Mahmud Kashmiri) याने पढचवले आचि हा तरुि मुलगा ताबडतोब सफ्दरच्या घरी 
गेला. त्या रात्री नऊ वाजल्यापासून ते दुसऱ्या चदवशी दुपारपयंत ते तेथेि दुःखाचतशयात रडत ओरडत 
बसला. या काळात त्याने कसल्याही सातं्वनपर बोलण्याकडे लक्ष चदले नाही या काहीही खाण्याला अगर 
चपण्यालाही तो कबूल झाला नाही. सफ्दरजंगही त्याच्याशी सातं्वनपर बोलला तेव्हा त्याच्या सहानुभतूीच्या 



 अनुक्रमणिका 

शब्दाना त्याने उत्तर चदले की ‘‘तुम्हीि आता माझे चपताजी आहात आचि पै. गाचझउचद्दन तुमिे बंधूि 
असल्याने, माझे तर खरोखर काकाि गेले आहेत. आता तुम्हीि एकटे माझे संरक्षक आचि पुरस्कते 
आहात.’’ (हे मानभावी? -उत्तर अथाति अचकबतच्या चशकविीनुसार होते.) अशा प्रकारच्या 
चशहाबुचद्दनाच्या चिकाटीपुढे अखेरी सफ्दर थकला आचि आपि त्याच्या बापाच्या चठकािीि आहोत असेि 
यापढेु त्या पोरक्या मुलाला आढळून येईल अशी त्याने शपथ घेऊन ग्वाही चदली. नंतर सफ्दरने, चशहाब-
उद्-चदनाला, स्वतःिा वारस मुलगा, शुजा-उद्-दौला याच्याबरोबर आपापल्या फेट्यािंी अदलाबदल 
करावयास लावले. (अशी अदलाबदल करण्यािी प्रथा, त्याकाळी बंधुभावािे प्रचतक मानली जात होती). 
पुढे चशहाबला त्याने जनानखान्यात नेले. तेथे त्याच्या पत्नीने, मुलासमोर आईने आपला बुरखा बाजूला 
करावा तसा आपला बुरखाही काढून टाकला. शवेटी, पोरका झालेल्या या चशहाबला, आता त्याच्या बापािी 
सवक मालमत्ता, जहाचगरी, अचधकारपदसुद्धा, वारसा म्हिून चमळवनू देण्यासाठी आपि स्वतः बादशहावरील 
आपले सवक वजन वापरू असे विनही सफ्दरने चदले. इतके झाल्यावरि उपवास सोडण्यास या मुलािे मन 
वळचविे शक्य झाले (भा. अशा प्रकारे चशहाबला पढवनू तयार केलेले ढोंग यशस्वी होऊन सफ्दरिी यात 
घोडिूक झाली. पहा पुढे § ११ पचर. ३). 

 
गाचझउचद्दनाबद्दलच्या दुखवट्यािे चदवस संपल्यानंतर, सफ्दरजंग चशहाबचुद्दनाला दरबारात घेऊन 

गेला. चशहाबला चमरबक्षी (साम्राज्यािा मुख्यबक्षी) नेमण्यािी बादशहािी प्रथम इच्छा नव्हती पि सफ्दरने 
अखेरी त्यािे मन वळवनू या नेमिुकीसाठी त्यािी संमती चमळचवली. या नेमिूकीबरोबरि चशहाबला गाचझ-
उद्-चदन खान बहादुर, चफरुझजंग, अमीर- उल-उमारा, इमाद-उल-मुल्क या पदव्याही देण्यात आल्या 
(१२ चडसेंबर १७५२). नंतर काही चदवसानंी ‘चनजाम-उल-्मुल्क असफजाह’ हीही पदवी त्याला बहाल 
करण्यात आली. हा तरुि तर यावळेी फक्त १६ वषािाि एक मुलगा असून प्रत्यक्ष युद्धामधून त्याला 
काहीही प्रचशक्षि व अनुभव अद्याप चमळालेला नसल्याने युद्धशास्त्रात तो अनचभज्ञि होता. तो नुकताि 
धमकगुरू व खोजे अशा चशक्षकाचं्या हाताखालून मोकळा झाला होता. अशा या तरुिाला आता साम्राज्याच्या 
संबंध लष्ट्करािा कायककारी प्रमुख (Executive Head भा. चमरबक्षीिे असे स्थान होते). म्हिून नेमण्यात 
आले आचि ते अशावळेी की, साम्राज्याला पचिमेकडे अफगािाकडून व दचक्षि बाजूने मराठ्याचं्याकडून, 
धोका चनमाि झाला होता तेव्हा! चमरबक्षी पदासाठी केलेल्या या चनवडीबद्दल फक्त सफ्दरजंगालाि नव्हे 
तर चदल्लीपती अहमदशहा आचि साम्राज्यातील लोक, यानाही पिाताप करून यािी फळे भोगावी लागली. 
थोड्याि मचहन्यात आपली घोडिूक कळून येण्यािे दुभाग्य सफ्दरजंगाच्या नचशबी येऊन त्याला कळून 
आले की, गोड गोड बोलिारा, लािारीने अंगाशी झोंबिारा हा मुलगा म्हिजे खरोखरि, आपि आपल्या 
छातीशी केवळ अज्ञानानेि काही काळ जो बाळग ू शकलो असा एक महाभयकंर चवषारी साप आहे. 
एकामागनू एकािा असा चदल्लीच्या दोन बादशहािंा त्याने वध केला आचि हसहासनाच्या आिखी एका 
वारसाला त्याच्यापासून प्राि वािचवता आले ते चनव्वळ अज्ञातवासात जाऊनि (भा. पहा पुढे प. १२ § १३ 
व या गं्रथािा पुढील खंड). 

 
§ ५ : जाणवदखानाच्या खुनानांतर सफ्दरजांगाची चढेल वागिूक 

 
सफ्दरजंगाच्या लोभी वृत्तीला लाज वा संयम दोन्हीही माहीत नव्हती. यामुळे त्याच्या व्यक्तीगत 

नोकराव्यचतचरक्त इतर सवक, लवकरि त्यािे चवरोधक बनले. त्याच्या अशा वागिुकीमुळे दुखावलेले 
अचधकारी व अचधकार, वारसा व मालमत्ता गमवावी लागलेले सरदार-उमराव यानंा तो आपल्या 
सामर्थ्याच्या अगदी चशखरावर असताना, त्याच्याचवरुद्ध काहंीही बोलण्यािे धैयक होत नव्हते हे खरेि, पि 
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बादशहाच्या आधाराने एका मोठ्या उमरावाने सफ्दरला चवरोध करण्यास सुरवात केली तेव्हा या त्याच्या 
चवरोधी कें द्राभोवती, हे दुखावलेले अचधकारी व सरदार ताबडतोब जमा झाले आचि यानंतर मात्र सफ्दरिा 
ऱ्हास झपाट्याने झाला. हा शवेट ज्या पायऱ्यापायऱ्यानी घडून आला त्यािंी क्रमवार माचहती आता आपि 
घेऊ. 

 
वजीरपद ही आपली वशंपरंपरागत दौलत होय असे तुरािी पचक्षयानंा वाटत होते. पि असे हे 

वजीरपद तर सफ्दरने चहसकावनू घेतले होतेि, चशवाय आपल्या वजीरीच्या कारकीदीच्या प्रारंभीि त्याने 
या तुरािी पचक्षयाचंवरोधी आिखी एक शत्रुत्वािे कृत्य केले होते. यावळेेपयंत इस्न्तझाम उद-दौला 
याच्याकडे, दुसऱ्या अनुक्रमािे बक्षीपद असून त्यासाठी त्याला सरहहद हा प्रातंही चदलेला होता. या पदाच्या 
व प्रातंाच्या मोबदल्यात बादशहाच्या ५००० तुकी सैचनकाचं्या पगारािी रक्कम वा थेट त्यािंा पगार त्याने 
द्यावयािा होता. सफ्दरने आपल्या वचजरीच्या कारकीदीच्या प्रारंभीि ह सरहहद प्रातं आपल्याकडे, बदलून 
चमळचवला. या नुकसानीबद्दल संबंध तुरािी जमात कुरकुरली, त्या जमातीतील सैचनकािंी उपासमार झाली 
आचि त्यावळेी जरी, याबद्दल उघड तंटा झाला नाही तरी यातूनि या जमातीयाचं्याबरोबर पुढे सुरू 
झालेल्या त्याचं्या भाडंिािे बीज, त्याच्या कारकीदीच्या इतक्या आरंभीि पेरले गेले होते. पुढे जून १७५२ 
मध्ये त्याने बादशहाला धमकाविी देऊन धाकदपटशा वापरून, औध आचि अलाहाबाद सुभ्यातील सगळ्या 
जहाचगरी आपल्याकडे बदलून द्यावयाला लावल्या. पचरिामतः ज्या अनेक अचधकाऱ्यानंा या वतनवाड्यािंा 
महसूल नेमून चदला होता त्याचं्या िचरताथािे साधन बादशहाच्या लेखिीच्या एका फटकाऱ्याने, असे आता 
चहरावनू घेतले गेले. त्यानंतर त्याने सहरािपूर आचि त्याभागािी फौजदारी अशी दोन्ही, बादशहाच्या 
मामेभावाकडून (Maternal Uncle’s Son) काढून घेवचवली व ती राजेंद्रचगरी या आपल्या अनुयायाला 
देवचवली. या दोन वतनापंासून माचसक ६००० रुपये चमळत असत. यािप्रमािे इटावा आचि कोरा या 
भागामधील व तसेि सफ्दरच्या स्वतःच्या दोन्ही सुभ्यातील सवक ‘शाहीवतने’ (Crowlands) हीसुद्धा 
आपिालाि देऊन टाकण्यास, त्याने बादशहाला जबरदस्तीने भाग पाडले. [त.-इ-अ.-१५ ब, ३७ ब, ३८ 
अ.]. 

 
जाचवदखान मारला गेला ते २७ ऑगस्ट १७५२ च्या संध्याकाळी. आपल्या प्रचतस्पध्याला नाहीसे 

केल्यावर आपले स्वतःिे विकस्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी सफ्दरजंगाने तातडीने हालिाली केल्या 
जाचवदखानािी मालमत्ता बेवारसी म्हिून जप्त करण्यात आली आचि त्याच्या वतनािा व मालमते्तिा 
व्यवस्थापक आचि त्यािा वैयस्क्तक सेवक यानंी, त्यािे सवक खचजने बाहेर काढून द्याव ेम्हिून, त्याना डाबंून 
ठेवण्यात आले. जाचवदच्या खुनानंतर िौर्थ्या चदवशी वजीराने आपला एक आचश्रत, अब ूतुराबखान याला, 
शाहीवाड्याच्या चकल्ल्यािा ‘चकलादार’ आचि पोलीस प्रमुख ... (Superintendent) म्हिून नेमले. 
बादशहाच्या रहात्या वाड्यातील अगदी अंतगकत भागातही बादशहावर घट्ट पकड बसचवता यावी, हाि 
अथात, या मागे हेतु होता. चबिाऱ्या अहमदशहाला या नेमिुकीला नकार देण्यािे धैयक झाले नाही व त्याने 
सफ्दरच्या या हस्तकाला, अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या पदािी अचधकार पते्र, औपिाचरकपिे देऊन, 
त्यावर त्यािी रूढीनुसार समारंभपूवकक स्थापनाही केली. इतके केल्यावरही, स्वतःिे स्थैयक व सुरचक्षतता 
याबाबत सफ्दरजंगाच्या मनात चवर्श्ास चनमाि झाला नाही आचि त्याच्या मनाला शातंता लाभली नाही. 
बादशहािी माता त्याच्या शत्रूबरोबर गुप्तपिे पत्रव्यवहार करील असा त्याला संशय होता. तेव्हा त्याने शाही 
जनानखान्यात जाण्याच्या व त्यातून बाहेर येण्याच्या दरवाजावर आपले स्वतःिे पहारेकरी नेमले आचि 
आपल्या आठ स्त्रीहस्तकानंा शाही वाड्यातील चस्त्रयाचं्या चवभागात रहाण्यासाठी व तेथून बाहेर पाठचवली 
जािारी सवक पते्र वािण्यासाठी पाठचवले. पि त्याने केलेली इतकी ही कारवाई, शाही वाड्यात सवक सत्ता 
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िालवीत असलेल्या बादशहाच्या मातेला... उधमबाईला–सहन होण्यापलीकडिी होती. चतने रागावनू या 
स्त्रीहेरानंा बाहेर घालवनू चदले. तथाचप यावळेी चतच्याशी लढा देण्यािे धाडस सफ्दरजंगाला झाले नाही व 
त्याने माघार घेतली, पि या प्रसंगाने तो रागावला तर होताि. आता आपल्या अचधकाराबाबत पुन्हा 
चवर्श्ास वाटण्यासारखे करण्यात आल्याचशवाय, यापढेु दरबारात हजर रहाण्यािे त्याने नाकारले आचि तो 
आपल्या वाड्याति दुमृकखलेला होऊन राचहला. अखेरी बादशहालाि याबाबत माघार घ्यावी लागली. २३ 
सप्टेंबरला बादशहा आचि त्यािी आई अशी दोघही वजीराच्या घरी गेले आचि त्यानंी त्याला, शाही वाड्यात 
पुन्हा आिले.... अशा रीतीने, जाचवदखानाच्या मृत्यूनंतर प्रथमि तो शाही वाड्यात आला. (भा. म्हिजे ४ 
आठवड्यानी आचि दरम्यान इतक्या कारवाया झाल्यावर). दुदैवी शहेनशहाला यापेक्षाही आिखी खाली 
उतराव े लागले-पडते घ्याव े लागले. २८ सप्टेंबरला त्याने वजीराला आपला शब्द चदला की, वजीराच्या 
संमतीचशवाय कोित्याही नेमिुका तो करिार नाही, यानंतर वाड्यातील सवकि सेवकाचं्या बदल्या 
करण्यात आल्या आचि अनेक लहानसहान पदावरही सफ्दरजंगाच्या हस्तकाना, जुन्या पदाचधकाऱ्याचं्या 
जागी नेमण्यात आले. या चदवशी सफ्दरिा तरुि मुलगा.... शुजा-उद्-दौला याच्याकडे बादशहाच्या 
व्यस्क्तगत पचरसरातील िार महत्त्वािी खाती सोपचवण्यात आली. ही खाती अशी.... (१) अहाचदज खाते 
(Ahadis), (२) नेमिुका व खिक इ. साठी द्यावयाच्या रकमानंा चनचित व अंचतम मंजुरी देिारे खाते. (३) 
भालदार-िोपदार व्यवस्था खाते (Macebearers.... राजदंड इ. साभंाळिारे लोकासबंंधी) आचि (४) 
बादशहािी वैयस्क्तक पागा-गाडीखाना-वहातूक, अशा कामावरील सेवक, वहाने इ. संबंधी खाते. अखेरी १ 
जानेवारी १७५३ ला तर याि तरुिाकडे बादशहाच्या खाजगी मुलाखतींिी व्यवस्था करिाऱ्या खात्यावरील 
अधीक्षक–(सुपहरटेन्डेंट) म्हिून संपूिक अचधकारही देण्यात आला. यािा अथकि असा की, बादशहाच्या 
दरबारात येण्याला कोिाला परवानगी द्यावयािी याबाबत पूिक अचधकार त्याच्याकडे देण्यात आला. 
जाचवदखानानेही आपल्या कारकीदीत असाि अचधकार पूवी वापरला होता [त.-इ-अ.-४१, अ-४३ अ, 
चदल्ली वतकमान D. C.]. 

 
§ ६ : सफ्दरजांग, बादशहा व अमीर-उमराववगभ याना दुखणवतो 

 
अशा प्रकारे आपल्या हस्तकाचं्या हाती, शाही वाड्यातील सवक लष्ट्करी सत्ता आल्यावर बादशहाकडे 

भेटीस येऊ इस्च्छिाराना परवाना देण्याबाबत मनमानेल त्याप्रमािे चनबधं घालून, या भेटी चनबंचधत 
करण्यास त्याने सुरवात केली. नवा ‘चकलादार’ (Qiladar) चकल्ल्यािा मुख्य दरवाजाजवळ आचि चकशन 
नारायि (वजीरािा एक हस्तक-एजंट)-राजा लछमी नारायि यािा मुलगा) चदवाि-इ-खास महालाच्या 
दरवाजाजवळ उभे राहून कोिालाही आत येऊ देण्यावर चनयंत्रि ठेवीत असत. पचरिामतः ज्या 
मनसबदाराकडे, चकल्ल्यामधील पहारे बसचवण्यािी कामचगरी असे अशालाही आता येता येईना. याला 
अपवाद म्हिजे वजीराच्या मुलाच्या हाताखाली असलेल्या तोफखाना खात्यातील घोडेस्वार व पायदळ 
चशपाई आचि वाड्यात काम करिारे खोजे, चशपाई, किेऱ्यातील कारकून एवढेि होते. याहीपुढे जाऊन 
वजीराने हुकूम काढला की कोिाही सैचनकाने घोड्यावरून वा शसे्त्र घेऊन चकल्ल्यात येऊ नये. सरदार 
उमराव याचं्याबरोबर नेहमी येिाऱ्या लवाजम्यातील व संरक्षक पथकातील लोकाना या चनयमािा फटकारा 
बसला. तेव्हा या सरदारानंा हा हुकूम अपमानास्पद व भयसूिकही वाटला आचि त्यानी बादशहाकडे 
भेटीस येण्यािेि बंद केले. चकल्ल्यातील लाकडी मचशदीमध्ये, आपली सावकजचनक प्राथकना करण्यासाठी, 
१४ सप्टेंबर शुक्रवार या चदवशी अहमदशहा घोड्यावरून बाहेर पडला (या मचशदीमध्ये जाचमया मचशदीमधून 
आिलेले पैगंबरािे अवशषे जपून ठेवलेले होते.) पि त्याच्या स्वारीबरोबर कोिीही उच्चपदस्थ आला नाही 
इतकेि नव्हे तर त्या चदवसासाठी पहाऱ्यािे काम चदलेले अचधकारीही या स्वारीतून गैरहजर राचहले. तेव्हा 
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त्याने चविारले.... (भा. कोिीि आले नाहीत! –)....‘‘म्हिजे त्यानंा येण्यास ‘चकलादार परवानगी देत 
नाही, का त्यानंा वाड्यात येण्यालाि वजीराने बंदी घातली आहे?’’ चकलादाराने त्याला उडवाउडवीिे 
उत्तर चदले.... ‘‘जो येतो (भा. स्वारीत येण्यासाठी, दरवाजाजवळ येतो) त्याला आत येण्यास मी परवानगी 
देतो पि (दरवाजापयंत) कोि आलेि नाही तर मी तरी काय करिार?’’.... १६ व १७ सप्टेंबरला दरबार 
भरचवण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले होते पि सफ्दरजंगाच्या पक्षपाती सरदार-उमरावा 
व्यचतचरक्त अन्य कोिीही सरदार या दरबाराना हजर राचहले नाहीत आचि बादशहाने प्रमुरव अनुपस्स्थताना 
जेव्हा बोलाविे पाठचवले तेव्हा आजारी असल्यािी सबब पाठवनू त्यानी अनुपस्स्थतीबद्दल क्षमा करावी अशी 
चवनंती केली. इस्न्तझाम तर तीन मचहने चिनी काष्टौषधी–(China wood) –भा. आजारावर उपिार म्हिून 
घ्यावयाच्या चवचशष्ट काष्टौषधी असाव्या) घेत असल्यािे सागंण्यात आले व इतर गैरहजर असलेल्या 
उमरावािें, हजर रहाण्यासाठी मन वळचवण्यात आल्यावरसुद्धा, इस्न्तझाम मात्र दरबारातून गैरहजरि 
राचहला. [त.-इ-अ.-४१ ब ते ४३-अ]. 

 
सफ्दरजंगाच्या पक्षपातीयानंी अशा प्रकारे बादशहािा अन्य समाजाशी संपकक  तोडला आचि त्यािी 

बंचदवानासारखी स्स्थती केली. आपल्याला अशा अवस्थेला आिल्याबद्दल बादशहाला तीव्र संताप आला. 
पि वजीर तर बादशहाच्या संबंधात हुकूमशहाि बनला होता. या हुकूमशहाच्या कारकीदीत, मराठ्यािंी 
एक कायमिी छाविी राजधानीच्या दाराशी पडली असून, राजधानीला तर हे लाछंनास्पदि होते. याि 
हुकूमशहािे कारकीदीत साम्राज्यािे शुभ, कें द्र सते्तच्या चनयंत्रिातून चनसटले होते आचि शाही 
खाजगीकडील अचधकारीवगक व सैचनकीपथके अशा सवांिीि उपासमार होत होती. ज्याच्या कारभारािे असे 
हे पचरिाम चदसत होते त्या हुकूमशहाच्या अपकारक प्रभतु्वाचवरुद्ध सावकचत्रक बंडाळीस उते्तजन चमळिे 
अथाति अपचरहायक होते. 

 
२२, ऑक्टोबर १७५२ रोजी सुमारे ३५०० लोकाचं्या एका मराठा सैचनकी तुकडीने चदल्लीच्या 

नैर्त्येस िार मलैावर तालकटोरा (Talkatora) येथे आपला तळ ठोकला. पुढे ६ फेिुवारी १७५३ ला त्यािें 
असेि दुसरे ४००० िे छोडदळ पथक कालका टेकडीपाशी आले. सरहहद येथे प्रस्थाचपत कायद्यानुसार 
नेमलेल्या फौजदाराला दुसऱ्या एका व्यक्तीने तेथून बाहेर हाकलून देऊन ते पद स्वतः बळकावले, पि या 
उपटसुंभाचवरुद्ध चदल्ली येथील शासनाने काहीही इलाज केला नाही. बादशहाच्या कौटंुचबक नोकरािंा 
पगार जवळ जवळ दोन वष ेथकला होता. पि याबाबत एक मचहनाभर ििा करूनही, शाही खचजन्याला 
शवेटी यापकैी िारि मचहन्यािंी बाकी देिे शक्य झाले. यािे कारि असे होते की, शाही जचमनी-वतने-
यावर आक्रमिे होऊन ती दुसऱ्यानी बळकाचवली असून तेथे अव्यवस्था चनमाि झाली होती व त्यातून 
येिारा वसूल बंद पडला होता. यावळेिा दरबारातील एक वृत्तातं लेखक (Court Analist) दुःखोदगार 
काढतो ते असे........ ‘‘यावरून सैन्याच्या व सरदार-उमरावाचं्या पचरस्स्थतीिी कल्पना करिे शक्य होते. 
वजीराचशवाय कोिाजवळही भरपूर सैन्य नव्हते. मग शत्रूंिा मोड करून देश चनयंत्रिाखाली, सुरचक्षत 
ठेविे कसे शक्य होिार? साम्राज्यािा संपूिक नाश झाला होता..... आपल्याला जे वाटेल ते, शाही 
जमीनजुमल्यातून वजीर नेत असे; यामुळे बादशहाच्या खचजन्यात एक पैसाही पोहोिेना. अशा प्रकारे हा 
वजीर आपल्या धन्याला दचरद्री बनचविारा होता.’’ [त.-इ-अ.-४३ ब-४४ अ, ४७ अ]. 

 
पंजाबवर आिखी नवी स्वारी करण्यासाठी अब्दाली तयारी करीत आहे अशा वाता नोव्हेंबरात 

आल्या आचि लाहोर ते चदल्लीपयंतिे सवक लोक घाबरले. साम्राज्याच्या सीमािें रक्षि करण्यासाठी आता 
बादशहाने स्वतःि कूि कराव ेअसे वजीराने सुिचवले तेव्हा बादशहाने उत्तर चदले ते अगदी योग्य होते. तो 
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म्हिाला की, त्याच्या हाताखाली आता कोिीही सैचनक वा काहीही युद्धसामग्री नाही पि त्याने एकट्याने 
जाण्यामुळे काही िागंले होईल, उपयोगी पडेल असे वजीराला वाटत असेल तर एकटा जाण्यालाही तो 
तयार आहे! बादशहा वजीराला आिखी म्हिाला–‘‘आता तुम्ही एकटेि सवक शासनािे कें द्र आहात, संबंध 
राज्य आचि त्यातील उत्पन्न तुमच्याि हातात आहे. सैन्याला देण्यासाठी व मी मोचहमेवर जाण्यािी तयारी 
करण्यासाठी, पैसा गोळा करण्यािा प्रयत्न करा.’’ बादशाहाच्या या बोलण्याने अथाति वजीर गप्प झाला. 
यानंतर एक मचहन्याति सरहद्दीकडील या प्रश्नािी काळजी अचधकि तीव्र झाली. ८ चडसेंबर रोजी वजीराने 
बादशहाला साचंगतले की, अब्दाली लाहोरच्या चदशनेे िाल करीत येत आहे अशी बातमी वरिेवर आलेली 
असल्याने, त्याला चवरोध करण्यासाठी आता बादशहानी बाहेर पडिे अवश्य आहे. यासाठी या मचहन्यािी 
१६ तारीख हा शुभचदवस असल्यािेही त्याने साचंगतले. हे ऐकून बादशहा चविारात पडला. नंतर आईिा 
सल्ला घेऊन त्याने वजीराला उत्तर चदले..... ‘‘सैन्यािी आचि देशािी स्स्थती तुम्हाला स्पष्ट चदसतेि आहे. 
(चनघण्यासाठी अवश्य तो पैसा शक्य त्या चठकािापासून आिण्यािा प्रयत्न करा.’’ बादशहाच्या या 
म्हिण्याला वजीराला काही उत्तर देता आले नाही. [त.-इ-अ.-४५]. 

 
हे संकट आिखी जास्ति जवळ पोहोिले. ५, फेिुवारी १७५३ रोजी, अफगाि शहािा वकील, 

आपल्या धन्यािे पत्र घेऊन चदल्लीस येऊन पोहोिला. त्याच्याबरोबर २००० घोडेस्वारािें संरक्षक पथकही 
होते. अब्दाली साम्राज्याच्या सीमेवर अटक येथे थाबंला होता. या वषापुरती खंडिी म्हिून ५० लाख 
रुपयािंी मागिी, वचकलामाफक त त्याने केली होती. ही मागिी पुरी न केल्यास, तो आपल्या सैन्यासह 
चदल्लीवर िाल करून येईल अशी धमकीही त्याने चदली होती. या वचकलाला बादशहाने १३, तारखेला 
मुलाखत चदली. उत्तरासाठी आठ चदवस वाट पहा असे त्याला सागंून, बादशहाने आपल्या उमराव 
मंडळािी बैठक घेऊन चविारचवचनमय केला. त्याच्या सवक सरदारानंी त्याला साचंगतले... ‘‘मराठ्यानंी 
तुमच्या शत्रूशी लढा देण्यािी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. यासाठी तुम्ही त्यानंा आग्रा आचि अजमीर हे 
दोन सुभे आचि सगळ्याि २४ सुभ्यािंा िौथही चदला आहे. अशाप्रकारे त्यानंा पैसा देऊन, त्याचं्या हातात 
सवक सत्ताही चदली आहे. तेव्हा आताच्या अडििीबाबत काय कराव ेहे त्यानंा चविारा.’’ वजीराने आपल्या 
धन्याला आर्श्ासन चदले की, आता चदल्ली येथील मराठा सैन्यात वाढ करून एका पंधरवड्यात ते १०,००० 
करण्यात येईल. त्याच्या स्वतःच्या सैन्यातही ३०,००० लोक आहेत. तेव्हा ही दोन्ही सैन्ये चमळून ४०,००० 
िे सैन्य अफगाि शहाबरोबर लढा देण्यास तयार होईल. अशा रीतीने अब्दालीबरोबर लढा देण्यािी तयारी 
िालू असतानाि, दुसरीकडे चनरचनराळ्या सबबी पुढे करीत, वजीराने अफगाि वचकलाला थोपवनू धरले. 
शवेटी त्याला परत पाठवनू चदले ते (२२ मािकला), चदल्लीच्या दरबारातील अंतगकत भाडंिे चवकोपाला 
जाऊन त्यािंा स्फोट, यादवी युद्धात होण्यािी वळे आली तेव्हा. [पे. द. चन. प. (२१) ५३, ५४, ५५, चदल्ली 
वतकमान; त.-इ-अ.-४६ ब, ४९ अ.]. 

 
§ ७ : सफ्दरजांगणवरोधी दरबारातील कट 

 
सफ्दरजंगाच्या कारभाराचवरुद्ध असलेल्या सावकचत्रक असंतोषामुळे, त्याला अचधकारावरून 

हुसकावनू लावण्याच्या, बादशहाच्या आईच्या योजनेला पुष्टीि चमळाली. सफ्दरला हुसकावनू लावण्यािा 
हा कट गुप्तपिे चशजचवण्यात येऊन अखेरी मािक १७५३ मध्ये अंमलात आिण्यात आला. यावळेेपयंत 
बादशहािी आई, हीि, शासनामागे असिारी त्याच्या बाजूिी पे्ररक शक्तीि होती. या संदभात त.-इ-अ.-
मध्ये नोंद आहे ती अशी, ‘‘(कारभारातील) सवक कासािंी िौकशी व चनिकय, ती करीत असे. आपल्या 
मुलाखतीच्या चदवािखान्यासमोर, ख्वाजा तमचकन, राजा लक्ष्मीनारायि, राजा नागरमल (शाही वतनािंा 
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चदवाि आचि अन्य उच्चाचधकारी, यानंा ती बसवनू घेई व स्वतः पडद्यामागे बसून कारभारचवषयक 
चनरचनराळ्या प्रश्नाबंाबत त्याचं्याशी ििा करी. साम्राज्याच्या प्रत्येक भागातून आलेले व काहीना काही 
मागिी करिारे जे चवनंती–अजक–मुताचलब– व जे मोहोरबंद लखोटे, जनानखान्यात चतच्याकडे पाठचवले 
जात ते सवक चतला वािून दाखवीत व त्या सवांबाबत ती आपले चनिकय देई. या सवक हुकुमािंी 
अंमलबजाविीही करावीि लागे.’’ [त.-इ-अ.-४५ ब]. अशा प्रकारच्या सवोच्च सते्तिे स्थान चतला प्राप्त 
झाले असल्यामुळे वजीराचवरोधी तयार होिाऱ्या संयुक्त गटामागील कें द्र व मूळ पे्ररिास्थान ती बनली. 
इस्न्तझाम तर सफ्दरजंगािा सागंनू-सवरून व चनचिति शत्र ूअसून तो वजीराच्या भीतीमुळे, उघडपिेि 
दरबारापासून दूर रहात होता आचि सफ्दरजंगही इस्न्तझामच्या वाड्याच्या बाजूने जाण्यािे नेहमीि टाळीत 
होता. कारि त्यालाही भीती वाटे की, तो असा गेला तर वाड्यातून त्याच्यावर गोळीही झाडली जाईल.... 
‘‘दोघामंधील संघषक दररोज वाढति िालला. बादशहा वरकरिी सफ्दरजंगािी बाजू घेई आचि त्यािी 
मजी राखण्यािा प्रयत्न करी पि त्याने गुप्तपिे इस्न्तझामला आपल्या बाजूला वळवनू घेतले होते.’’ इमाद-
उल-्मुल्क हा फक्त १६ वषािाि मुलगा असला तरी या वजीरीचवरोधी कट करिाऱ्यामध्ये तो सवांत जास्त 
खोल मनािा, व आतल्या गाठीिा होता. सफ्दरजंगाच्या मागे असल्यािे नेहमी दाखवनू आपल्याबद्दल 
त्याला संशय येण्यािे त्याने टाळले हे खरे पि वजीराला हुसकावनू लावण्याकडेि त्यािे लक्ष कें चद्रत होते. 

 
सफ्दरजंगाच्या बंधनातून बादशहाला मुक्त करण्यासाठी पचहले आवश्यक पाऊल म्हिजे 

सफ्दरच्या बाजूच्या अचधकाऱ्यानंा राजवाड्यातून बाहेर घालवनू तो त्याचं्यापासून मुक्त करिे आचि 
बादशहाच्या व्यस्क्तगत आसमंतात त्याच्याशी एकचनष्ठ असलेले चवर्श्ासू सैचनक व वजीराला चवरोधी 
असलेले ठेविे, हे होते. तेव्हा हे साध्य करण्याकडेि, सवक घडामोडींिा रोख स्वाभाचवकपिेि होता. यावळेी 
अहमदशहा भरवीत असलेल्या सल्लामसलतींच्या बैठकानंा व दरबाराला फक्त सफ्दरजंगािे हस्तकि 
हजर रहात असत. चदल्लीच्या दरबारािे वैभव आचि तेथील मोठा जमाव. ही आता लुप्त झाली होती. 
दरबाराच्या चदमाखात झालेल्या अवनतीबद्दल बादशहाला तीव्र िीड येत होती पि सफ्दरजंगाने 
साम्राज्याच्या मुगुटावर आपले हुकूमशाही विकस्व स्थापले असून बादशहा नामधारीि बनला होता. सफ्दरने 
लुबाडलेले हे विकस्व संपुष्टात आिण्याच्या बादशहाच्या इच्छेच्या पाठीशी चदल्लीतील उच्चस्तरीय समाज 
आचि हा सामान्य जनताही होतीि. अशा प्रकारे सवक बाजंूनी सफ्दरचवरोधी वातावरि तयार झाले होते. 
अशा पचरस्स्थतीत शाही तोफखाना चवभागािा प्रमुख आचि शाहीवाड्याच्या संरक्षि व्यवस्थेिा पदचसद्ध 
प्रमुख सेनापती म्हिून, अचधकारावर असलेला व वजीरािा पक्षपातीही असलेला शुजा-उद्-दौला, याच्या 
जागी आपला पक्षपाती अचधकारी आिण्यासाठी, योग्य व्यक्तींच्या शोधात बादशहा होता. पि कोिी 
उमरावाने बादशहा देऊ करीत असलेले हे अचधकारपद स्वीकारले तर त्याने सवकसत्ताधारी वजीराला 
चदलेले हे आव्हानि ठरिार होते. यामुळे उमरावामागून उमरावाने हे पद स्वीकारण्यापासून भीतीने माघार 
घेतली. पि अखेरी, ते स्वीकारून बादशहाच्या हातातील एक साधन बनण्यास तयार असलेला एक 
उमराव सापडला. यानंतर सफ्दरवर आघात करण्यात आला, त्यािी हकीगत पुढील उपचवभागात चदली 
आहे. 

 
§ ८ : सफ्दरजांगाच्या लोकाांची णदल्लीच्या णकल्ल्यातून हकालपट्टी 

 
वजीर व इस्न्तझाम याचं्या दरम्यान मोठा लढा आता अगदी जवळ आला आहे अशा बातम्या मािक, 

१७५३ पासून वारंवार पसरत राचहल्या पि यािबरोबर बादशहा मात्र मुत्सदे्दचगरीने, उघडपिे दाखचवत 
होता की, तो सफ्दरजगािा पुरस्कता असून इस्न्तझाम व वजीर याचं्यामध्ये समझोता घडवनू आिण्यािा 
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प्रयत्न करीत आहे. असे बादशहाकडून िालले असले तरीही लढा जवळ येत असल्याच्या बातम्या वारंवार 
पसरत राचहल्याि आचि यातून चदल्ली शहर हादरून जाऊ लागले. या पचरस्स्थतीत जवळजवळ 
दरचदवशीि, चदल्ली शहरात मोठा गोंधळ आचि भीतीिे वातावरि यािंा पगडा बसे. या मचहन्याच्या पचहल्या 
तारखेला मध्यरात्रीि, सफ्दरजंगाने आपला खोजा तमचकन, याला बादशहाकडे पाठवनू कळचवले की, –
‘‘इस्न्तझामला माझ्यावर रात्रीि हल्ला करावयािा आहे असे मी ऐकले आहे. यासाठी मी सुद्धा, माझ्या 
सैचनकानंा तयार ठेवले आहे.’’ हे कळल्यावर बादशहाने आपले स्वतःिे दोन गुलाम (Slaves) 
इस्न्तझामकडे पाठवनू िौकशी केली तेव्हा, कोित्याही प्रकारिी शत्रुत्त्वािी व लढ्यािी तयारी आपि 
केल्यािे वा अशी केवळ इच्छाही असल्यािे इस्न्तझामने नाकारले. पि या उत्तराने सफ्दरजंगािे समाधान 
झाले नाही. दुसरे चदवशी सकाळी या घटनेिी बातमी सगळ्यानंा कळली आचि सवक बाजारपेठा, गडबड 
गोंधळ व आरडाओरड यानी भरून गेल्या. व्यापाऱ्यानंी आपला माल दुकानातून अचधक सुरचक्षत जागेकडे 
हलचवला. प्रत्येकाने आपल्याला घरात त्याला शक्य झाले चततके सशस्त्र संरक्षक पहारेकरी, पैसा देऊन 
गोळा केले आचि मराठेही इस्न्तझामच्या वाड्यासमोर एकत्र जमले. ही सगळी बंडाळी पसरत जाऊन 
बादशहाच्या वाड्यातही चशरेल असे वाटल्याने आता तोफखाना खात्यािे लोक, बादशहाच्या शरीरक्षक 
पथकािे मुनसबदार आचि त्याच्या लवाजम्यातील व पचरवारातील नोकर-िाकर (खास िौकी आचि 
चजलौ-इ-खास–Khas-I-Chauki and Jilau-I-Khas), असे सवक, चकल्ल्यामध्ये त्याच्या संरक्षिासाठी 
जमले. अशा प्रकारे आता बादशहाच्या सभोवती सैचनकािें मोठे संरक्षक कडेि तयार झाले. यावळेी दोघाही 
प्रचतस्पध्यांना बादशहाने वारंवार हुकूम पाठचवले की, त्यानंी आपापली सैन्ये शहरातून काढून मागे घ्यावी. 
तेव्हा या हुकूमाना मान देण्यासाठी, अखेरी या दोन्ही प्रचतस्पध्यांनी आपापले सैचनक पुढील तीन चदवसात 
माघारी घेतले आचि यावळेिा हा चवचशष्ट गोंधळ थाबंला. 

 
आपि आता पूवी इतके असहायय नाही असे बादशहाला वाटू लागले. (भा. आता सफ्दरिे 

चवरोधक खूपि वाढले असून ते सामर्थ्यकवानही होत होते)–१७ मािकला त्याने, शुजा-उद्-दौल्यातफे उप 
प्रमुख म्हिून तोफखाना खात्याकडे प्रत्यक्ष काम करीत असलेल्या अचधकाऱं्याला बोलावनू घेतले व त्याला 
दोष देऊन तो टाकून बोलला. (भा. हा अचधकारी म्हिजे उपचमर-अतीष. शुजा-उद्-दौल्याकडे अनेक 
अचधकारपदे होती त्यापंैकी चमर-अतीष हे एक. प्रत्येक खात्याला, शुजातफे उपमुख्य नेमलेला असून हा 
उपमुख्य शुजातफे प्रत्यक्ष कारभार पाही व अंचतम अचधकार शुजािा िाले.) बादशहा म्हिाला.... 
‘‘चकलादार माझ्या सेवकाना चकल्ल्यात येऊ देत नाही. याउलट मला असेही सागंण्यात आले आहे की, 
वजीरािे लोक मात्र चकल्ल्यात येतात. महलाच्या आतल्या खोलीत (चनवडक मुलाखतींच्या महालाला 
जोडून असलेल्या) बसतात आचि त्यानंा वाटेल अशानाि आत येऊ देतात, याबाबत तुमिे काय म्हििे 
आहे.’’ उपचमर-अतीषला यावर केवळ काही सबबी सागंिेि शक्य झाले आचि यातून तो चनराश झाला. या 
घटनेपासून उपचमर-अतीषच्या हाताखालील अचधकाऱ्यानंी योग्य तो बोध घेतला आचि यापुढे आपले हुकूम 
समजावनू घेण्यासाठी या उप-प्रमुखाकडे जाण्यािे त्यानंी बंद केले. 

 
बरोबर मोठे सैन्य घेऊन चकल्ल्यात चशरण्यासाठी वजीर येऊ लागला आहे, असा ओरडा, त्याि 

चदवशी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास चकल्ल्यात सुरू झाला. ही अफवा ऐकल्याबरोबर, चकल्ल्यातले सवक 
मनसबदार आचि शाही वाड्यातील नोकरवगक यानंी, आपल्या बादशहािे रक्षि करण्यासाठी आपापली शसे्त्र 
उिलली. तोफखान्यावरील सेनाचधकाऱ्यानंा (कॅप्टन्स) बादशहाने हुकूम चदले की, चकल्ल्याबाहेर जा आचि 
दरवाज्यात ठाि माडूंन तयारीत रहा. तेव्हा चकलादार अबुतुराबखान प्रक्षुब्ध होऊन, अशा मनस्स्थतीति 
चकल्ल्यातून वजीराकडे पळून गेला. (भा. पहा § ५ पचर. ३-अबु-तुराब यािी ‘चकलादार’ म्हिून नेमिूक, 
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जाचवदिे खुनानंतर िौर्थ्या चदवशीि वजीराने करचवली होती. वजीरािा हा हस्तक व वजीरािा मुलगा शुजा 
याचं्याकडे शाही वाड्यातील सवकि अचधकार प्रत्यक्षात गेलेले होते.) धोका आला आहे म्हिून उठलेली ही 
भीतीिी आवई पूिकपिे खोटी होती पि त्यातून साधावयािा तो पचरिाम शाही पक्षाने साधलाि. यामुळे 
चनमाि झालेल्या पचरस्स्थतीत, सफ्दरजंगािा हस्तक चकलादार अबुतुराबखान हा काहीही दंगा व झगडा न 
होता, मुकाट्यानेि चकल्ल्याबाहेर हाकलला गेला होता. त्या संबधं रात्रभर सवक शहरात मोठा 
आरडाओरडा, गोंधळ उफाळत राचहला आचि कोिालाही झोपता आले नाही. चकल्ल्याच्या तटावरील तोफा 
ठासून भरल्या गेल्या आचि त्यािंी तोंडे सफ्दरजंगाच्या वाड्यावर रोखून त्या तयार ठेवण्यात आल्या. या 
तोफाचं्या माऱ्याच्या टप्प्याति तो वाडा असल्याने त्यावर या तोफािंा ताबा होताि. (पूवी हा, दारा-शुको-
शहाजहानिा मुलगा... यािा वाडा होता. आता तो सफ्दरजंगाकडे होता.) 

 
उजाडल्यावर खरी पचरस्स्थती कळून आली आचि चनमाि झालेली घबराट संपली एकही आघात 

करावा न लागता, सफ्दरच्या हातातील चकल्ल्यािा ताबा काढून घेण्यात आला होता. हे साधण्यात आले 
तेही वजीरापेक्षा जास्त हुशारीने, त्याच्याि डावावर, प्रचतडाव टाकून. या नंतर लवकरि पुन्हा वजीरािा 
अंदाज िुकला आचि यामुळे त्याला, राजधानीवर असलेले आपले विकस्वही गमवाव ेलागले. १८ मािकला, 
बादशहाने आपला स्वतःिा फेटा वजीराला बक्षीस देऊन त्यािे सातं्वन करण्यािा प्रयत्न केला. यामुळे 
सफ्दरजंगाला वाटले की आपि आपल्या धन्यावर अजूनही दडपि आिून त्याला आपल्या प्रभावाखाली 
ठेव ूशकू. या अंदाजाने त्याने आता एक डाव टाकला..... त्याने बादशहाला चलचहले.... ‘‘शहेनशहािें मन 
आता माझ्याचवरुद्ध कलुचषत झाले आहे तेव्हा शहेनशहाचं्या मजीस येईल चतकडे चनघून जाण्यािा त्यानंी 
मला हुकूम द्यावा. माझ्याकडील रोख रकमेतून आचि हजदगीतून माझ्या सैचनकाि पगार देऊन टाकावा 
आचि नंतर राहील ती माझी हजदगी आपि खालसा करावी. माझ्याकडे असलेले वजीरपद आचि अन्य 
अचधकारािी पदेही आता, शहेनशहाचं्या मजीस येतील त्या व्यक्तींना बहाल करावी’’...... यावर बादशहाने 
त्यािे म्हििे तात्काळ पि अंशतः मान्य केले (भा. बादशहा आपिाला, पूवीप्रमािे पुन्हा आग्रह करील.... 
जाण्यास सागंिार नाही असा वजीरािा अंदाज होता. याति तो फसला) आचि स्वतःच्या हस्ताक्षरात 
त्याला लगेि कळचवले की, त्याला आता आपल्या औधसुभ्याकडे जाण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
तथाचप यावळेी त्याच्याकडील अचधकारपदाना मात्र त्याने हात लावला नाही. नंतर २३ तारखेलाि बादशहा 
व त्याच्या मातेने, प्रघातानुसार चनरोपादाखल द्यावयािे पोशाख आचि देिग्या सफ्दरजंगाकडे पाठवनूही 
चदल्या. त्यानेही आपल्या प्रयािािे प्रस्थान म्हिून आगाऊ पुढे पाठवावयािे तंबूही, शहराबाहेरील आपल्या 
पचहल्या मुक्कामािे चठकाि, नुराबाद, येथे पाठचवले. तथाचप जरूर ते भारवाहक हमाल चमळत नाहीत या 
सबबीवर, आपले प्रत्यक्ष चनघिे मात्र पुढे ढकलले. 

 
अखेर आपली पचरस्स्थती कोित्याही प्रकारे सुधारलेली नाही हे आढळून आल्यावर, चदल्ली 

शहरातील आपल्या वाड्यातून, प्रवासास चनघण्यासाठी सफ्दरजंग, २६ मािकला बाहेर पडला. जाताना 
वाटेत शाही वाड्यासमोर पोहोिला असताना तो आपल्या हत्तीवरून खाली. उतरला, आपले तोंड त्याने 
बादशहाच्या रहाण्याच्या चठकािाकडे वळचवले आचि तेथून चदसू शकत नसलेल्या आपल्या धन्याला, त्याने 
अगदी वाकून सलाम केला. यावळेी पावसािी हलकीशी सर पडत होती आचि सलाम केल्यावर वर पहात 
असताना पावसािे थेंबही त्याच्या डोक्यावर पडले आचि आधीि उभे राचहलेल्या अश्रतू चमळाले. हा प्रसंग 
म्हिजे त्याच्या वजीरपदािा खरोखरि शवेट होता पि त्याला मात्र हे अद्याप कळले नव्हते. अशा प्रकारे 
वजीराच्या मगरचमठीतून बादशहा आता मोकळा झाला आचि सगळे सरदार-उमराव व अन्य सवक नागचरक 
यानंा, बादशहािी भेट घेण्यास पुन्हा मोकळीक चमळाली. सफ्दरजंगाने जबरदस्तीने हाती घेतलेल्या 
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सवाचधकारी हुकूमशाहीच्या सहा मचहन्यातं बंद पडलेला जुना शाही दरबार आता पुन्हा सुरू करण्यात 
आला व चदल्लीतील प्रत्येक सरदार आचि अचधकारी हे, या दरबारासाठी येऊन गदी करू लागले. [त.-इ.-
अ.-४७ब-४९अ; चसयार (३) ४६; मुझ-६९; िहार गुल. ४०८ब; शाकीर ७२. या माचहतीिे सदंभात मी फक्त त.-इ.-अ-मधील माचहती स्वीकारली 
आहे. अंताजी मािकेर्श्र याने, २८ मािक १७५३ या चदवशी चदल्ली येथून पेशव्याना एक पत्र चलचहले आहे त्यात या सदंभात माचहती नमूद आहे ती 
अशी:– ‘‘वजीराला काही खाजगी सल्लामसलतींच्या चनचमत्ताने शाही चकल्ल्यात आिावयािे व तेथे त्याला नाहीसा करावयािे आचि मोकळे झालेले 
वजीरपद खान खानानला द्यावयािे असा कट खान खानान, चमरबक्षी आचि पै. खानदौरान यािा मुलगा (समसाम) या चतघानी मचहन्यापूवीि केला 
होता. यावेळी ५००० मराठा घोडेस्वार बादशहासमोर एकत्र जमवावेत, ते तेथे मोजलेही जातील असे हुकूम देिारे पत्रही मला बापूराव हहगिे यानी 
दाखचवले. तेव्हा मीही तयार होऊन चकल्ल्यात गेलो. खान खानान व दुसरे दोघे हेही तयार होऊन तेथे आले. काही तातडीच्या कामासाठी घाईने 
याव े असे आज्ञापत्रही बादशहाने वचजरास पाठचवले. पि बादशहािी सावत्र आई मचलक-उझ्-झमानी चहने गुप्तपि, वाड्यातून वचजराकडे पत्र 
पाठवनू होिार असलेल्या चवर्श्ासाघातािी माचहती त्याला चदली व तेथे येऊ नका असे साचंगतले. तेव्हा वचजराने आपल्या सैन्यापैकी २५००० लोक 
व तोफखाना ही तयार केली व तो चकल्ल्याच्या दरवाजापाशी आला ते म्हिति की, हा कट ज्याने केला त्याच्याशी मुकाबला करून त्याला जशास 
तशीि मी चशक्षा करीन, अहमदशहाला कैद करीन आचि दुसऱ्या एखाद्या शहाजाद्याला बादशहा बनवीन. यावेळी सबंध शहरात मोठा आरडाओरडा 
व गोंधळ उसळला. तेव्हा ‘‘माझी सवक आशा आता तुमच्यावरि आहे, मी बाळाजीरावािंाि मनुष्ट्य आहे, मला वािवा’’ असे एकामागून एक चनरोप 
बादशहाने मराठा वचकलाकडे पाठचवले. (ऐचत. पते्र (२) ८६). या हकीगतीला त.-इ.-अ.-मध्येही पुष्टी चमळते. बयान २७५ मध्येही, सवकसामान्यपिे 
ती तशीि आहे.] 

 
§ ९ : बादशहा आणि सफ्दरजांग याांच्यामधील युद्धातील णवणवध टप्पे 

 
सफ्दरजंग आचि बादशहा याचं्यामधील यादवी युद्ध २६ मािक १७५३ ला सुरू झाले आचि पुढे 

पराभव होऊन, ७ नोव्हेंबरला सफ्दरजंग औधकडे परतला तेव्हा संपले असे मानावयाला हरकत नाही. या 
एकूि युद्धािे स्पष्ट चदसून येतील असे तीन टप्पे पडतात. यापैकी पचहला टप्पा सहा आठवड्यािंा (२६ मािक 
ते ८ मे) होता. या काळात काहीही सशस्त्र संघषक, उतावळेपिाने लवकर घडवनू आिण्यास, दोन्हीही पक्ष 
सारखेि नाखूष होते. मुकाट्याने औधकडे चनघून जाव े की, आपला बादशहा व धनी, याचं्याचवरुद्ध बंड 
करून उठाव े याबाबत सफ्दरच्या मनात या काळात काहीही चनिकय होऊ शकत नव्हता. अशा स्स्थतीत 
काहीही चनचित हेतू समोर न ठेवता हे ६ आठवडे राजधानी भोवती तो भटकत राचहला. उलट बाजूला 
त्यािे दरबारातील प्रचतस्पधी या काळात सैचनकािंी भरती करण्याच्या आचि वजीराच्या, अफगाि व मराठा 
चमत्रानंा आपल्या बाजूस वळवनू घेण्याच्या उद्योगाला लागले. या पचरस्स्थतीत हा काळ कोित्याही 
पक्षाकडून प्रत्यक्ष शत्रुत्त्वािी वा झगड्यािी काहीही कृती न होताि संपला. अंतगकत झगड्यातील हा टप्पा, 
सुरजमल व सलाबतखान, वजीराच्या छाविीत येऊन दाखल झाले व त्यानंी आक्रमक धोरि उघडपिेि 
स्वीकारण्यास वजीराला उदु्यक्त केले तेव्हा संपला.. (सुरजमल १ मे ला व सलाबत ४ मे ला वजीराच्या 
छाविीत आले.). आक्रमिाच्या या चनिकयािा पचहला अचवष्ट्कार म्हिजे जाटानंी केलेली जुन्या चदल्लीिी 
लूट. (९ मे). या लढ्याच्या दुसऱ्या भागात, उभय पचक्षयात उघडपिे घोचषत युद्धि िालू होते. (९ मे ते ४ 
जून). या काळात सफ्दरजंग अगदी चवजयी होण्याच्या अवस्थेला पोहोिला असून त्यािे प्रचतस्पधी तटाच्या 
आतील शहर भागात थोड्याशाि जागेत, असहाय स्स्थतीत कोंडून पडले आहेत असे चदसू लागले. पि 
नजीबखान व त्याच्या नेतृत्वाखालील रोचहले बादशहाच्या मदतीला आले (२ जून) आचि वजीराच्या 
चवजयािी भरती उलटली व युद्धातील स्स्थती पालटली. यािा पचहली पुरावा चदसतो तो सफ्दरजंगाने 
चदल्लीवर ५ जून रोजी केलेल्या मोठ्या धडाक्याच्या हल्ल्याला आलेल्या अपयशात. युद्धाच्या चतसऱ्या 
टप्प्यात (५ जून ते ७ नोव्हेंबर) युद्धािा नूर हळूहळू पि सतत व चनचितपिे सफ्दरच्याचवरुद्ध बदलत 
राचहला. शाही पक्षाच्या बाजूने वळलेल्या भरतीिी व त्याचं्या िढाईिी पचहली चनशािी चदसली ती, या 
पक्षाने तटाच्या आतील शहरामधून बाहेर येऊन जुने चदल्ली शहर व्यापले ही होय. येथून त्यािंी प्रगती 
संथपिे पि चनचित होत राचहली. या काळात जवळजवळ रोजि उभयपक्षीयातं िकमकी होत होत्या व 
यािबरोबर शाहीपक्षीयातं बंडखोर सैचनकामुंळे अंतगकत अडििीही येत होत्या तरीही ते बंडखोरानंा मागे 
मागे, दूर रेटीति राचहले. यातून त्यानी चदल्लीच्या दचक्षिेस २२ मलै, वल्लभगडापयंतिा प्रदेश 
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बंडखोरापंासून चहसकावनू घेतला. इतके झाल्यावर, अखेरी ७ नोव्हेंबरला, सफ्दरने पराभव स्वीकारून 
पाठ चफरचवली आचि तो आपल्या स्वतःच्या सुभ्याकडे चनघाला ते अथाति आपल्या सवक राजकीय 
महत्त्वाकाकं्षा मागे टाकूनि. 

 
§ १० : या लढ्यात सफ्दरजांगाचा पराभव होणयाची कारिे 

 
या लढ्यािा पचहला भाग, काहीही प्रत्यक्ष लढाऊ हालिाली न होता जे घडले ते पहात बसण्यात 

गेला. या काळातील प्रत्येक चदवस सफ्दरच्या दृष्टीने अचनष्ट आचि त्याच्या शत्रूवर इष्ट पचरिाम करीत 
मावळला. या लढ्याच्या प्रारंभी सफ्दरच्या हाती असलेले सैन्य त्यावळेच्या स्स्थतीतील शत्रूला चिरडून 
टाकण्याइतके समथक होते. याउलट त्यािे शत्र ूप्रारंभी चवस्कळीत, चवभागलेले व चमत्रहीन अशा स्स्थतीत 
होते. पि इमादने न थकता, सतत खटपट व उद्योग केला त्याच्याजवळ अनेक व्यक्तींनी एकत्र गंुफून 
त्याच्यामधून एक संघ गट उभे करण्यािे सामर्थ्यक होते. चशवाय काहीही संधी चनमाि झाली की, लगेि चतिा 
िागंला उपयोग करून घेण्यािे उपजत, स्वाभाचवक िातुयक व कौशल्यही त्याच्याजवळ होते. यामुळे 
सफ्दरच्या शत्रूपुढे असलेल्या अडििींिे इमादने, झपाट्याने चनराकरि केले. चशवाय ६ आठवडे 
चमळालेल्या उसंतीमुळे, इमादने पैसा देऊन चमळचवलेल्या मराठा व रोचहला चमत्रानंाही चदल्ली येथे येऊन 
पोहोिण्यास अवधी चमळाला, व त्यािा त्यानंी उपयोगही केला. याउलट वजीर चनस्ष्ट्क्रय राहून, वाया 
घालवीत असलेल्या काळाने त्यािा साठचवलेला खचजना संपचवण्यािे काम मात्र केले. चशवाय या 
झगड्यात, प्रारंभापासूनि, बादशहा स्वतः आचि राजधानी अशी दोन्हीही वजीराच्या शत्रूच्याि हातात 
होती. त्यानंा यापासून उठचवता येिाऱ्या फायद्यािी वजीराला प्रथम कल्पना आली नाही. वजीरपदावरून 
सफ्दरला काढून टाकल्यानंतर (१३ मे. भा. पहा § पढेु § १५), बादशहाच्या नावाने कोिताही ‘हुकूम 
काढिे’ त्याला शक्य नव्हते. यापढेु उघड उघड एक बंडखोर आचि आपल्या धन्यािा चवर्श्ासघात करिारा 
अशी त्यािी स्स्थती होती. त्याला पूवी असलेली प्रचतष्ठा आचि त्याच्या अचधकारािा कायदेशीरपिा यािें 
उगमस्थान व आधार म्हिजे बादशहा हीि व्यक्ती होती. हे उगमस्थानि, त्याने चदल्लीतून बाहेर पडताना 
इस्न्तझामच्या हातात सोडून चदले होते आचि हाि इस्न्तझाम आता वजीर झाला होता. उच्च पदवी 
चमळचवण्याच्या वा आपल्या बरोबरीच्या अन्य व्यक्तींच्यापेक्षा अचधक उच्चपदी बढती चमळचवण्याच्या मागे 
लागलेला प्रत्येक राजपूत राजा, आपिाला सरंजामदाराच्या पदावर बढती चमळावी म्हिून आकाकं्षा 
बाळगिारा, भाडोत्री सैचनकािंा प्रत्येक कॅप्टन; आपल्या सैन्यािी मदत व सेवा देण्याच्या मोबदल्यात 
आपल्याला साम्राज्यातील काही मुलुख वा एखाद्या िौथाईिी सनद, कायदेशीरपिे चमळावी म्हिून 
आकाकं्षा बाळगिारा मराठा सेनापती, असे सवक आपापल्या आकाकं्षा पूतीसाठी चदल्लीच्या तटाच्या जात 
बंचदस्त असलेल्या बादशहाकडेि पहात. हा बादशहा आता मात्र, इस्न्तझामच्या, सफ्दरच्या शत्रूच्या-हातात 
गेला होता. चशवाय याि तटाचं्या जात, सफ्दरिे अनेक पक्षपाती होते ते आता त्यानेि नकळत मागे ओलीस 
ठेवलेले असेि, त्याच्या शत्रूच्या हाती सापडले होते. याला एक कारिही होते. या आधीच्या काही वषांत, 
जाटानंी िालचवलेली लुटालूट आचि मराठ्यािें हल्ले, यामुळे कोिीही सधन व्यक्ती व आपल्या चस्त्रयाचं्या 
अिुला महत्त्व देिारा कोिीही मनुष्ट्य मोकळ्या प्रदेशात राहण्यास धजत नसे. असे सवक लोक आता चदल्ली 
शहरात राहण्यास आले होते. तसेि सफ्दरजंगािे प्रमुख पक्षपाती व अचधकारी याचं्यापैकी बहुतेक सवांनी, 
तो वजीरपदावर असताना, चदल्लीमध्येि आपली घरे केली होती. याचशवाय आिखीही एक अशीि अडिि 
होती. सफ्दरच्या सैन्यािा किाि म्हिजे तुकी वशंीय सामान्य सैचनक होता. (याना सामान्यतः मुघचलया 
सैचनक म्हित). सफ्दरबरोबर चदल्लीबाहेर पडताना, या सैचनकानंी आपली कुटंुब ेआचि कौटंुचबक मालमत्ता 
ही चदल्लीच्या मुघलपुरा भागाति मागे ठेवली होती. हा मुघलपुरा त्याचं्या जमातीच्या पूवकजानंी १३ व्या 
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शतकाच्या अखेरी, चखलजी सुलतानाचं्या कारकीदीति वसचवला होता. [भा. सफ्दरच्या सैचनकानंी मागे 
ठेवलेली ही कुटंुब,े त्यािे पक्षपाती सधन लोक व त्यािंी घरेदारे, ही सवकि आता, त्याच्या शत्रूच्या हाती 
ओलीस राचहल्यासारखीि ठरली.] सफ्दरजंग उघड बंड करून, एकदा चदल्लीच्या बाहेर पडल्यावर, 
बादशाही पक्षाकडून होिाऱ्या, या लोकाचं्या लुटीपासून व त्याचं्यावर होिाऱ्या जुलुमापासून, त्यािें संरक्षि 
करिे, त्याला शक्य नव्हते. असे संरक्षि करावयािे म्हिजे त्याला राजधानीवर ताबाि चमळचविे अवश्य 
होते आचि हे काम तर त्याला आता अशक्यि होते. या वास्तव पचरस्स्थतीमुळेि त्यािा अखेरिा पराभव 
इतका पूिक आचि त्याच्या पक्षपातीयानंा इतका नाशकारक झाला. 

  
§ ११ : सफ्दरच्या अणनणित, घुटमळिाऱ्या मनःन्स्थतीचा मध्यांतरीचा कालखांड–  
बादशाहीची सांरक्षक वयवस्था व रचना सुवयवन्स्थत करणयात आली 

 
२६ मािकला सफ्दरजंग चदल्लीतून बाहेर पडला हे खरे, पि आपल्या सुभ्याकडे जाण्यािी मात्र 

त्याला घाई नव्हती. वाहतुकीिी सोय होत नाही या सबबीवर, राजधानीच्या आसमंताति तो वळे काढ 
लागला. पि त्याच्या या रेंगाळण्यािे खरे कारि वगेळेि होते. पूवी बादशहा-सफ्दर याचं्यामध्ये 
उद् भवलेल्या मतभेदािें अनेकवळेी, बादशहा अखेरी नम्रपिे सफ्दरकडेि आला असून, सफ्दरला अचधक 
अचधकार वा सवलती देऊन त्याने त्याला परत दरबारात नेले होते. (भा. पहा प्र. ११ § ५). आताही असेि 
होईल, बादशहा आपल्यापढेु माघार घेईल आचि आपल्याला सवकश्रषे्ठ अचधकार देऊन, परत दरबारात 
बोलावील अशी त्यािी अपेक्षा होती, हेि त्याच्या रेंगाळण्यािे खरे कारि होते. आपल्याला सशस्त्र चवरोध 
होऊ शकेल अशी त्याला कल्पनाही होिे प्रथम शक्य झाले नाही, इतकेि नव्हे तर क्वचित दुसऱ्या 
एखाद्यालाही अशी कल्पना येिे कठीिि होते. यामुळे चदल्लीच्या उपनगरातील आपल्या छाविीत राहूनही, 
त्याने दररोज, बादशहाबरोबर, वजीर या नात्याने, कामाबाबत चविारचवचनमय व ििा िालू ठेचवली होतीि. 
तसेि या छाविीतूनि तो आपल्या प्रचतस्पध्याना आव्हानेही पाठवीत राहला पि हे प्रचतस्पधी मात्र आता 
राजधानीच्या तटाचं्या आत सुरचक्षतपिे आश्रयास राचहले होते. यािबरोबर पूवी धन्याचवरुद्ध उठलेल्या 
सययद बंधंूना भोगाव ेलागलेले पचरिाम त्याच्या डोळ्यासमोर होतेि. यामुळे आपल्याही शाही धन्याचवरुद्ध 
हात उगारण्याला त्याला इच्छा होत नव्हती. [बयान २७७; त-इ-अ-५०ब-५१ अ; िहार गुल. ४०८ब; मुझ. 
६९; चसयार (३) ४६]. 

 
१७ मािकला, आकस्स्मक व चनिायक डाव टाकून बादशहाने राजवाड्याच्या चकल्ल्यावर आपले 

चनयतं्रि पुन्हा एकाएकी प्रस्थाचपत केले होते (भा. पहा § ८). यानंतर सफ्दर जरी वजीर म्हिून राचहला 
असला तरी यापुढे त्याच्याकडून शासकीय प्रकरिाबाबत येिाऱ्या त्याच्या प्रचतचनधींना बादशहापाशी 
येण्यास परवानगी देण्यािे बंद झाले. पूवी ख्वाजा तमचकन आचि राजा लक्ष्मीनारायि हे त्यािे प्रचतचनधी 
त्याच्या चशफारशी वा योजना घेऊन, त्यावर बादशहािे हुकूम घेण्यासाठी, त्याच्याकडे येत. आता त्यानंा 
बादशहासमोर येण्यास परवानगी देिे बंद झाले. वजीराकडील कामे घेऊन ते आले की, त्यानंा आता 
थाबंवनू ठेचवत आचि बादशहा व वजीर याचं्या दरम्यानिी सवक कामे यापढेु अलचवखान २ रा या, बादशहा व 
वजीर या दोघानाही औषधोपिार करिाऱ्या हकीमामाफक त िालवीत. आपल्या सुभ्याकडे ताबडतोब जा., 
असा आग्रहही आता अहमदशहा सफ्दरजंगाला करीति होता, पि त्याने याबाबत चदरंगाई िालचवली. 
यानंतर वजीराने आपले सैन्य आिखी वाढचवण्यास सुरूवात केली आचि लढाईमधील त्यािा मदतनीस 
राजेंद्र चगरी याला, सहरािपूर येथून बोलावनू घेतले. 
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पि आता त्याला इमाद-उल-्मुल्कला मुकाव े लागले. यावळेेपयंत हा तरुि उमराव आपि 
सफ्दरच्या बाजूिे, त्याच्याि संरक्षक छत्राखालील आहोत असे सागंत होता. प्रस्तुत झगड्यािी पचहलीि 
भयसूिक चिन्हे चदसल्याबरोबर (१७ मािक, वजीरानेि त्याला आपला प्रचतचनधी म्हिून, इस्न्तझामकडे, 
त्याच्याि घरी, त्याच्याशी तडजोड घडवनू आिण्यासाठी पाठचवले होते. इमादने तेथे इस्न्तझामिा पाहुिा 
म्हिून एक चदवस आचि एक रात्र घालचवली. या काळात वरकरिी तो, इस्न्तझाम व वजीर याचं्या दरम्यान 
सलोखा करण्यासंबधंी अटींिी ििा करीत होता, पि प्रत्यक्षात लवकरि वजीराचवरुद्ध होऊ घातलेल्या 
युद्धामध्ये, इस्न्तझाम व तो चमळून एकसूत्री हालिाली कशा कराव्या याबाबत करार, तो गुप्तपिे करीत 
होता. सफ्दरजंग चदल्लीमधून बाहेर पडल्यावर तीन आठवड्यानंी, इमादने आपला बुरखा फेकून चदला 
आचि यापुढे दरबारपचक्षयाच्या सैन्यािी जुळवाजुळव करण्याच्या कामाला त्याने जोमाने सुरुवात केली. 
सैन्यािी जमवाजमव करण्यासाठी बादशहाच्या आईने, स्वतःच्या खचजन्यातून त्याला २ कोट रुपये चदले. 
यात त्याच्या बापाच्या साठ्यातून ७० लाख रुपयािंी आिखी भर घालण्यात आली. मराठा वकील बापू 
महादेव हहगिे याला त्याने बोलावनू घेतले आचि साचंगतले की, चनरचनराळ्या चठकािाहून मराठा सैचनक 
चदल्लीत एकत्र आिा आचि लवकरि तेथे अंताजी मािकेर्श्र याच्या हाताखाली ४००० िी फौज जमा करा. 
आता दोन्ही प्रचतस्पधी पक्ष, मराठ्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी, एकमेकापेक्षा वरिढ मोबदला देण्यािी भाषा 
करू लागले. बापूरावाने ५००० दख्खनी घोडदळ आिनू ते बादशहाच्या हुकमतीखाली ठेवण्यािे मान्य केले 
आचि याच्या मोबदल्यात त्याच्याकडे दोन शाही फमाने देण्यात आली. या फमानानुसार, पेशव्याने 
वजीरािा मोड करावा या अटीवर, अलाहाबाद आचि औध या सुभ्यािंी सुभेदारी त्याला बहाल करण्यात 
आली. याउलट वजीराने मराठ्यानंा वार्तषक १० लाख रुपये चमळवनू देतील अशा जहाचगरी देऊ करून 
चशवाय पूवी दोआबमध्ये, केलेल्या मोचहमािेंवळेी, मल्हार होळकराशी केलेल्या मतै्रीिी व सहभागािी (भा. 
पहा. प्र. ९ § १० § ११) आठविही चदली आचि तशाि सहकारासाठी चवनंती केली. पि त्याच्या या 
चवनंतीिा काहीही उपयोग झाला नाही. पेशव्यािे कायमिे व चनचित असे एक उचद्दष्ट होते; ते असे की., 
दख्खनच्या सुभ्यावर, त्याच्या तंत्राने िालिारा, त्याला सहाययक होिारा असाि उमराव सुभेदार म्हिून 
नेमला जावा. यामागील त्यािा हेतु अथाति उघड होता. असा सुभेदार नेमला गेला म्हिजे तेथे खरे 
राज्यकते मराठेि रहािार होते आचि पेशव्याना हेि तर साधावयािे होते. [हहगण्यािंा मत्सरग्रस्त प्रचतचनधी अंताजी 
मािकेर्श्र, याला, शुजा-उद्-दौलाच्या मध्यस्थीने, १७ जानेवारी १७५३ लाि, िार हजारी मनसबदार करण्यात आले होते, (चदल्लो वाता. D.C.) 
(भा. पहा § ५, शुजा-उद्-दौला हा वजीरािा मुलगा होय), पि आता तो तुरािी पक्षाला (भा. इस्न्तझामच्या पक्षाला– म्हिजेि आता बादशहाच्या 
पक्षाला) चमळाला आचि १९ एचप्रलला त्याला बादशहापुढे सादर करण्यात येऊन आिखी वरच्या दजािी मनसबदारी देण्यात आली....... [त-इ.-
अ.-५०ब ऐचत. पते्र (२)८६].] पेशव्याचं्या या उचद्दष्टाच्या पार्श्कभमूीवर, बापूरावाने, आपल्या अिूक, जन्मजात 
ितुराईने बादशहालाि पाहठबा चदला. या हालिाली िालू असताना आता १४ एचप्रलला इस्न्तझाम 
दरबाराला हजर राचहला. जाचवदखानाच्या खूनानंतर असे हजर रहाण्यािी ही त्यािी पचहलीि खेप होती. 
[त.-इ-अ.-४८ब; मुझ. ६६; इमाद ६३]. 

 
§ १२ : सफ्दरजांगाने युद्धाला सुरवात कशी केली 

 
सफ्दरजंग चदल्लीच्या उपनगरातून काहीही चनचित हेतू न ठेवता, भटकत राचहला होता. या 

भटकण्यात तो शहराच्या उत्तरेकडून, पचिमेच्या बाजूने, शहराच्या दचक्षिेस जात असे. एक तत्कालीन 
लेखक (बयान २५५ –म्हितो की सुरुवातीला सफ्दरिा वरिढपिा कळसाला पोहोिलेला असून त्याच्या 
शत्रूंिी लढ्यािी तयारी नव्हती, पि या पचरस्स्थतीतही शहराभोंवती चफरिारा सफ्दर, शहरावर हल्ला 
करण्याच्या कृतीपासून मागेि चफरला. अशा हल्ल्यामुळे शहरािी जी लूट झाली असती, चतच्यापासून, 
नागचरकानंा वािवावयािी त्यािी इच्छा होती. चशवाय या वळेी त्याला चवर्श्ासही वाटत होता की, त्याच्या 
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लष्ट्करी सामर्थ्याच्या दहशतीने, दरबारी पक्षाला, तहािी यािना करीत येिे भाग पडेल. त्याने प्रारंभीि 
शहरावर हल्ला न करण्यामागे अशीही आिखी कारिे होती. पि अशा प्रकारे त्याने चनस्ष्ट्क्रयतेत 
घालचवलेल्या प्रत्येक चदवसाबरोबर, या दोन पचक्षयाचं्या सामर्थ्यामधील फरक कमी कमीि होत गेला, 
आचि चशवाय यािबरोबर सफ्दरिा पैसा मात्र खिक होत होत संपत िालला. सफ्दरिे अफाट सैन्य आचि 
त्याच्या मागोमाग येिारे बाजारबुिगे, याचं्या दािागोट्यािी तरतूद करण्याच्या प्रश्नाने लवकरि गंभीर 
स्वरूप धारि केले. अशा गंभीर अडििींिी अखेर, फक्त अव्यवस्था आचि झगडे याति होिे शक्य होते. 
अखेरी २२, एचप्रलला यमुना ओलाडूंन पलीकडे पूवकभागात जाऊन शक्य होईल त्या रीतीने, तेथील 
खेड्यातून जरूर तो दािागोटा घेऊन येण्यािा हुकूम त्याने राजेंद्रचगरीला चदला-म्हिजे लुटून आिा हाि 
यािा अथक होता. (पूवेकडील ही सवक खेडी, बादशाही जचमनी व वतने–Crown lands–वा अन्य सरदारािंी 
वतने यापकैी होती.) सफ्दरने केलेल्या या जबरदस्तीच्या कृत्यामुळे, चदल्लीिा धान्य पुरवठा थाबंला आचि 
राजधानीतील अन्न पदाथाच्या चकमती एकदम भरमसाठ िढल्या. तेव्हा याबाबत चलहून, बादशहाने 
नापसंती व तक्रार व्यक्त केली. पि वजीराने आपले लोक तेथून माघारी बोलावण्यास नकार देऊन चशवाय 
वर उत्तर चदले की ‘‘इस्न्तझाम व इमाद हे माझे शत्र ू असून माझा हा झगडा त्याचं्याशी आहे. त्यानी 
माझ्याचवरुद्ध बादशहािे मन वळचवले आहे. त्यानंा सागंा की राजधानीतून बाहेर पडा (भा. बादशहा व 
नागचरकानंा सोडून) आचि वजीराबरोबरिे भाडंि लढून सोडवा.’’ [या आपापसातील युद्धािा उपयुक्त तपशील, महमद 
साचलह कुद्रात (Md. Salih Qudrat) याने आपल्या ‘‘तारीख-इ-अला’’ या गं्रथात चदला असून तो (A. L. Shrivastav) ‘ए. एल ्श्रीवास्तव’ यानी 
‘‘औधिे पचहले दोन नबाब’’ या आपल्या गं्रथात वापरला आहे.] (त.-इ-अ.-५१ब-५२अ.). 

 
३० एचप्रलला उजाडल्यानंतर २ तासानंी, इस्न्तझाम व इमाद, आपापल्या पालख्यातून दरबारला 

येत होते. चकल्ल्याच्या पुढच्या दरवाजाजवळ ते पोहोिले तेव्हा दोघा घोडेस्वारानंी त्याचं्यावर आपल्या 
बंदुका झाडल्या. पि दोघावंरीलही नेम िुकले आचि त्यातील एक गोळी, आपल्या धन्याच्या मागे अगदी 
जवळि असलेल्या अकीबत महमदाच्या पोटालाि फक्त िाटून गेली. हल्लेखोरानंी यमुना नदीकडे दौड 
मारली, ते नदीत चशरले आचि पुढे वजीराच्या छाविीच्या रस्त्याला लागले. पि त्यापंकैी एक पकडला 
जाऊन त्याला ठार मारण्यात आले. या एकूि घटनेबाबत इमाद म्हिाला–....‘‘वजीर आचि मी यामध्ये 
आता उघड शत्रुत्त्व आहे, तेव्हा मला आता लढाई चदलीि पाचहजे.’’ आचि असे म्हित म्हित त्याने 
सैचनकािंी भरती करण्यास सुरवात केली. त्याि चदवशी पूवीच्या दोन शाही बेगमानी. .राण्यानी.... माजी 
चमरबक्षी सलाबतखान याने (सादतखान झुलचफकारजंग) दरबारात पुन्हा याव ेअसे त्यािे मन वळचवले व 
त्याला तेथे आिचवले. पूवी जून १७५१ ला अचधकारावरून काढून टाकल्यापासून (भा. पहा प्र. ८ §) तो 
आपल्या घरात अपमाचनत मनःस्स्थतीत आचि बंदीवासात रहात होता. तो आता दरबारात आल्यावर, 
त्याला पुन्हा बादशहाच्या मजीत घेण्यात आले. (भा. पि पुढे लवकरि हा सलाबत सफ्दरला चमळाला. 
पहा हेि प्रकरि पुढे § १३) 

 
§ १३ : सलाबत खानाची सफ्दरजांगबरोबर हात णमळविी : त्याने सफ्दरला बांड करणयास णदलेली 
णचथाविी 

 
मे मचहना सुरू झाला आचि येथून पुढे या लढ्यातील घटना वगेाने सुरू झाल्या. २३, एचप्रलला 

सुरजमलने घोर रक्तपाती लढा देऊन अखेरी घासेरा चकल्ला घेतला. (हा चकल्ला बहादुरहसह बर-गुजर- 
Bar Gujar िा होता.) या रक्तपाती लढ्यातून मोकळा झाल्यावर, वजीराकडून आलेल्या चनकडीच्या 
बोलावण्यानुसार, १ मेला, सुरजमल १५,००० घोडेस्वार घेऊन, वजीरािे छाविीत येऊन त्याला चमळाला. 
आल्यावर त्याने, वजीराला, जोरदार िढाई करण्यािा सल्ला चदला. यानंतर तीन चदवसानंी, सलाबतरवान 
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आपल्या कुटंुबासह, शहामदानच्या पचवत्र तीथाला (Shrine) याते्रसाठी गेला. पि याते्रला जाण्यािे हे तर 
एक ढोंगि होते, तेथे गेला असताना, सफ्दरजंगाच्या सैन्याच्या एका पथकाने त्याला पकडले व वजीराच्या 
तळावर नेले. सलाबतािे याते्रिे ढोंग आचि त्यात त्याला पकडिे हे सवक संगनमतानेि घडले होते. 
सलाबतला सफ्दरच्या छाविीत आिले तेव्हा त्यािे, मनापासून सलोख्याने स्वागत करण्यात येऊन, 
त्याला, सवांत जास्त मान असलेल्या, सफ्दरच्या चमत्रासारखे वागचवले, व त्यािा प्रमुख सल्लागार म्हिून 
त्यािी अचधकारावर नेमिूक करण्यात आली. सलाबतच्या तरुि धन्याने-बादशहाने-पूवी त्याला कृतध्नपिे 
वागचवले होते. (भा. पहा प्र. ८ § ८ बादशहािे हुकूम चमळवनू जाचवदखानाने खानाने सलाबतिे 
चमरबक्षीपद व मालमत्ता १७५१, मध्ये काढून घेतली होती.) सलाबतला वाटत होते की, या बादशहाला 
आता इस्न्तझाम व इमाद असे नव े तरुि सल्लागार असून ते सफ्दर-सलाबतसारख्या जुन्या वचरष्ट 
सरदारानंा तुच्छ लेखीत असतात. यामुळे सलाबतने, सफ्दरला आता, टोिून उपरोचधक बोलून चिडचवले. 
सालाबत त्याला म्हिाला की, या नव्या दरबारी बगलबच्चा पोराना तुम्ही सहज चिरडून टाकून आपली 
सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करू शकला असता इतके उत्तम सैन्य तुमच्याजवळ आहे. असे सामर्थ्यक असताना 
तुम्हाला सते्तवरून हुसकावले याला तुमिा चभते्रपिाि कारि आहे. तो आिखी म्हिाला :– ‘‘तुम्ही आता 
प्रयत्न करून शाही कारभार असा सुधारला पाचहजे की, या पोराना पुन्हा आमच्या सारख्या जुन्या प्रचतचष्ठत 
उमरावािंा अपमान करता येऊ नये.’’ [िहार गूल. ४०९ अ: त.-इ-अ.-५२ब; मुझ. ७१.]. 

 
अशी चिथाविी चमळाल्यावर, दुसऱ्या चदवशी (५ मे) वजीराने राजेंद्रचगरीला बारापलुाकडे 

(Barapula) व इस्माइल खानाला ‘नंगली’ खेड्याकडे (यमुनानदीजवळ) तेथे असलेल्या तुरािी 
सरदाराचं्या वाड्यावर हल्ले करण्यास पाठचवले. अशाप्रकारे लढयाला एकाएकी सुरवात होऊन यामुळे 
शहरात खळबळ व भीती चनमाि झाली. तेव्हा वजीराच्या एका अगदी जवळच्या नातेवाईकाला बादशहाने 
चलचहले की, अशा कृत्यापासून परावृत्त होण्यासाठी वजीरािे मन वळवा. पि याला सफ्दरने उमकटपिे उत्तर 
पाठचवले की, ‘‘शातंता चनमाि करता येईल पि यासाठी चमरबक्षीपद, दुसरे बक्षीपद आचि लाहोर व 
मुलतानिी सुभेदारी अशी अचधकारपदे, तुरािी उमरावाकडून काढून घेऊन ती, मी सागेंन त्या व्यक्तीनाि 
द्या, इमाद आचि इस्न्तझाम यानंा बादशहा जवळून बाजूला घालवा..... असे न कराल तर लक्षात ठेवा की 
उद्या त्याचं्या घरावर चनचित हल्ल े करण्यात येतील. इतकेि नव्हे तर बादशहािंा चकल्लाही जवळि आहे 
त्याकडेही माझी दृष्टी राहील.’’ [त.-इ-अ.-५३ अ]. 

 
आता मात्र उभय पक्षामधील उघड झगडा टाळिे शक्य नव्हते. ८ मे ला बादशहाने शुजाला, शाही 

तोफखान्याच्या प्रमुख पदावरून काढून टाकले आचि ते अचधकारपद सम्सामुदौल्याला चदले. 
(नाचदरशहाबरोबर झालेल्या युद्धात मरि पावलेल्या खान-इ-दौरानिा मुलगा. भा. पहा प्र. १ § २). 
यािवळेी नदीच्या तीरावरील, चकल्ल्यािी संरक्षक मोिेबंदी तातडीने पूिक करा असेही हुकूम त्याने चदले 
आचि यािबरोबर चकल्ल्यातील शस्त्रागारातून सवक प्रकारच्या क्षमतेच्या चनरचनराळ्या तोफा बाहेर जािवनू, 
खुद्द बादशहाच्या देखरेखीखाली हे मोिे सुसज्ज करण्यात आले. शुजाकडे असलेली अन्य अचधकारपदेही 
काढून घेऊन ती दुसऱ्या व्यक्तींना देण्यात आली. काढून घेतलेल्या या अचधकारपदात बादशहाच्या खास 
मुलाखतीबाबत चनयंत्रि व देखरेख ठेवण्यािे (Superintendent of the Private Audience) आचि 
अहहदीच्या (Ahindis) पगार वाटपािे बक्षीपद ही महत्त्वािी पदेही होती. यािप्रमािे बादशहाच्या वाड्यािी 
‘चकलादारी’ सफ्दरिा हस्तक अबुतुराबखान याच्याकडून काढून घेऊन अहमद अन्गा (Ahmad Anga) 
कडे बदलण्यात आली. 
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§ १४ : जाटानी केलेली जुन्या णदल्लीची लूट 
 
प्रत्यक्ष लढाई करण्याला वजीर आताही धजला नाही. पि सुरजमल आचि राजेंद्रचगरी याना त्याने 

जुनी चदल्ली लुटण्याला, चवशषेतः धान्य बाजार आचि शहाजहानाने वसचवलेल्या नव्या शहराच्या (भा. 
शहाजहानबाद) लाल दरवाज्याबाहेरील घरे लुटण्याला, चिथाविी चदली. या भागात कोिाही सरदारािा 
वा सधन मािसािा वाडा नसून तेथे फक्त मध्यमवगीय आचि गरीब यािंीि घरे होती. या पचरस्स्थतीत, 
सदरच्या या अचविारी क्रौयामुळे मध्यम व गरीब वगीयािंी ही घरे लुटली गेली आचि त्याचं्या कुटंुचबयानंा 
वाईटपिे वागचवण्यात आले. ज्याना शक्य झाले त्यानी जुन्या शहरातील आपली घरे सोडली आचि 
आश्रयासाठी नव्या चदल्लीच्या तटाच्या आत जाऊन तेथे गदी केली. दुसऱ्या चदवशी (१० मे) जाटानंी 
िालचवलेली ही नासधूस, सययदवाडा, चबजल (Bijal) मशीद, तारकागजं आचि अब्दुलनगर 
(जयहसगपुराजवळ) अशा, शहराच्या अन्य उपनगरात पसरचवली. पि यावळेी, ज्या चठकाििे रचहवासी 
एकत्र जमून चवरोध करीत वा ज्या चठकािी अशा लोकानंा धीर देऊन मागकदशकन करण्याला काही थोडेसे 
सैचनक असत त्या चठकािापासून मात्र हे जाट मागे चफरत. ‘‘जाटानी शहराच्या वशेीपयंतच्या भागात 
लुटालूट केली. यावळेी लाखो लोकानंा लुटण्यात आले, घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आचि सवक 
उपनगरे (Pura), िुराचनया (Churania) आचि वकीलपरुा हे भाग इतके उध्वस्त करण्यात आले की, तेथे 
चदवाही राचहला नाही.’’ [त.-इ.-अ.-५५ब; बयान २७८; िहार गुल-४१० अ; शकीर ७४....... ‘‘शहाजहानाबाद इतकी वा यापेक्षा थोडी 
जास्ति लोकवस्ती असले. ‘नवी चदल्ली’ हे शहर सुरजमलने लुटले. या लुटालुटीत लोकािें जीचवत, मालमत्ता आचि चस्त्रयािंी अि ू यािंा नाश 
झाला. जाटाचं्या या वेळच्या आधाशीपिात साधू-फकीर अशासारख्यािें घरही सुरचक्षत आश्रय ठरू शकले नाही.’’ (चसयार (३) ४७-४८). अनेक 
नागचरकानंा पळून जाण्यातही सुरचक्षतता लाभ ूशकली नाही म्हिून त्यानंी चनराशनेे आत्महत्या केल्या (मुझ. ७१). बयान २७८ मध्ये म्हटले आहे कीं, 
वजीराच्या सैन्यातील ‘‘चकचझल बाशी’’ सैचनकही या लुटालुटीत सामील झाले होते. सुरजमलच्या दरबारातील स्तुचतपाठक-भाट, या लुटीिे विकन 
करताना सामान्यतः आढळत नाहीत इतके, लाबंलिक कंटाळवािे (१४ पृषे्ठ) विकन करतो. सुजनिचरत (६) जंग.] झालेल्या या 
नासधूसीिी आठवि, ‘‘जाट गदी’’ या नावाने आचि ती मराठे आचि अफगाि याचं्या हल्ल्याच्यावळेी 
झालेल्या नासधूसीच्या तोडीिी म्हिून, पुढे दीघककाळ चदल्ली नागचरकानंी ठेवली. [इमाद ६३]. 

 
त्याि चदवशी संध्याकाळी, सूयास्तापूवी सुमारे तीन तास, बादशहाच्या पक्षाने आपल्या खंदकातून 

बाहेर पडून, राजेंद्रचगरीने साभंाळलेल्या, वजीराच्या आघाडीच्या फळीवर हल्ल े केले. आपल्या अचधक 
िागंल्या तोफातून मारा करून चतिी दािादाि केली आचि नंतर आपले खंदकी मोिे लुत्फ अचलच्या (Lutf 
Ali) उतारापयंत पुढे सरकचवले. अंताजी मािकेर्श्राच्या हाताखालील ४००० मराठा सैचनकािंा चवभाग, 
अद्याप बादशहाच्या पगारी सैन्यात दाखल केलेला नव्हता हे खरे पि या पचहल्या लढाईत या चवभागाने, 
नावाजण्यासारखे काम करून प्रचसद्धी चमळचवली. 

 
‘जुनी चदल्ली’ हे शहर लुटण्यािे काम जाटानी रोजि िालू ठेवले. ज्या चठकािी लुटीच्या वळेी शाही 

पथके येऊन पोहोि ूशकत वा जी चठकािे शाही तोफखान्याच्या माऱ्यात येऊ शकत तेवढीि या लुटीतून 
वािली. ‘‘जुनी चदल्ली आचि अन्य उपनगरे यातील सवक नागचरक, बरोबर नेता येईल तेवढी मालमत्ता 
घेऊन, नव्या शहराकडे पळून गेले आचि नव्या शहरातील नागचरकही, लुटीच्या भीतीने आपल्या मौल्यवान 
वस्तु आपल्या बरोबर घेऊनि वावरू लागले. ते सवक गोंधळून चनराशनेे एका घरापासून दुसऱ्याकडे, एका 
गल्लीतून दुसऱ्या गल्लीत असे भटकत होते. एखादे फुटलेले जहाज लाटावंर हेलकाव ेखात इकडे चतकडे 
फेकले जाव,े वहात रहाव ेतसेि हे िालले असून प्रत्येक जि, गोंधळात पडलेल्या आचि स्वतःिी काळजी 
घेऊ न शकिाऱ्या अशा वडे्याचपशा मािसाप्रमािे सैरावैरा पळत होता.’’ –शहरातले सगळे बाजार, 
गल्ल्या-रस्ते आचि घरे अशा चठकािी चनवाचसतािंी मोठी गदी उसळून, ती सवक तुडंुब भरून गेली होती. 
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यावळेी बादशहाने मोठ्या चविारपूवकक हुकूम सोडून आपल्या शासनाच्या मालकीिी घरे, साचहबाबाद बाग 
(िादंिी िौकातील) तीस हजारी बाग (Garden of thirty thousand), आचि अशा इतर बागा ही सवक 
मोकळी करा व त्यात ज्याना रहावयािी इच्छा असेल त्याना राहू दे असे साचंगतले. तेव्हा उच्च व नीि अशा 
सवक प्रकारच्या लोकाचं्या झुंडीच्या झुंडी तेथे रहाण्यास गेल्या. दुकानदार आचि कारागीर यानीही तेथे 
आपली छोटी दुकाने उभी केली आचि तेथेि ते आपापले व्यवसाय िालव ूलागले. [त.-इ-अ.-५४ब; िहार 
गुल.् ४१० ब.]. 

 
§१५ : बादशहा सफ्दरजांगाला बडतफभ  करतो-त्याच्याणवरुद्ध युद्धाची घोषिा करतो 
 
अशा प्रकारे ज्या मािसाने, अचविारीपिाने सवकि मािसावंर हाल अपेष्टा लादल्या त्याच्या बरोबर 

आता तडजोड होिे शक्य नव्हते. अशा पचरस्स्थतीत बादशहाने सफ्दरजंगाला अचधकारपदावरून काढून 
टाकले आचि त्याच्या जागी वजीर म्हिून इस्न्तझामिी नेमिूक केली. या नव्या वजीराला त्याने कमु्रचद्दन 
खान बहादुर आचि इचतमाद्-उद्-दौला अशा पदव्या चदल्या (१३ मे). यािवळेी चमरबक्षी (Pay Master 
General) इमाद-उल ्-मुल्क याला, चनजाम-उल-्मुल्क व असफ जाह या त्याच्या आजोबाच्या पदव्या 
बहाल केल्या. बादशहाने, सफ्दरला मारलेल्या या तडाख्याला, त्याने प्रचततडाखा देऊन उत्तर चदले ते, 
एका सुंदर तरुि खोजा मुलाला, अकबर अचदलशहा नावाने बादशहा म्हिून हसहासनावर बसवनू! या 
मुलािा जन्म व कुळ माहीर नसून तो शुजा-उद्-दौला याने नुकताि चवकत घेतलेला एक खोजा होता असे 
सामान्यपिे सगळीकडे मानले जात होते. असा हा मुलगा कामबक्षािा नातू होय असे जाहीर करून 
सफ्दरने त्याला, अकबर अचदलशहा या नावाने हसहासनावर बसचवले. यािबरोबर स्वतःला त्यािा वजीर 
आचि सलाबतखानाला त्यािा चमरबक्षी, म्हिून नेमिुकाही जाहीर केल्या. [त.-इ-अ.-५४ब; िहार गुल. 
४०९ ब; बयान २७६; सुजनिचर. जंग (६)]. 

 
दोन्हीही पक्षानंी आपापल्या तरवारी उपसून म्याने फेकून चदली होती अशा अवस्थेला आता हा लढा 

पोहोिला होता. बंडखोर माजी वजीर आचि हसहासनावर हक्क सागंिारा तोतया, याचं्याचवरुद्ध लढा 
देण्यासाठी आपल्या भोवती जमाव,े असे आदेश देिारी पते्र, आता बादशहाने पाठचवली. अशी पते्र 
जमीनदार, सरंजामी-जहाचगरदार व राजे (भा. लष्ट्करी नोकरीबद्दल जहाचगरी चदलेले राजे), रोचहले 
इतकेि नव्हे तर जाट, मेवाती व गुजर लुटारंूिे प्रमुख यानाही, अशा प्रकारे सवक बाजूला पाठचवली. इमाद 
आचि त्यािा व्यवस्थापक अकीबत महमद (aqibat Mahamad) यानी, बादशाही संरक्षिािी आखिी व 
व्यवस्था केली. तथाचप बादशहाच्या चवजयाला सवांत जास्त हातभार लावला तो चवशषे दोन कृतींनी–
सफ्दरजंगाच्या मुघचलया सैचनकाना लालूि दाखवनू बादशहाकडे वळवनू घेण्यात आले ही एक आचि 
सफ्दरजंग चवरोधी युद्धाला धमकयुद्ध, म्हिजेि, एका बेइमान, पाखंडी मािसाचवरुद्ध युद्ध (चनमक हराम 
राचफजी चवरुद्ध Nimak Haram Rafizi) म्हिून पुकारण्यात आले ही दुसरी–अशा या चवशषे हातभार 
लाविाऱ्या दोन हालिाली होत्या. यावळेी इमादने काही मुल्ला-मौलवी अशा धमकतत्त्व पारंगत गुरंूच्या 
(Theologians) सया घेऊन त्यािंा एक फतवा जाहीर केला. या फतव्यानुसार माजी वजीर हा एक ‘चशया’ 
म्हिजे धमकद्रोही आहे असे पुकारण्यात येऊन पचहल्या तीन खचलफाना मानिाऱ्या खऱ्या मुसलमानानंा, या 
पाखंडी पुढाऱ्याचवरोधी धमकयुद्धात सामील होण्यास सागंण्यात आले. (या तीन खचलफानंा चशया पंथीय 
चशव्याशाप देतात–भा. सुनी पंथीय त्याना मानतात–म्हिूनि चशया पंथीय सफ्दर हा जातीवतं मुसलमानी 
या धमक द्रोयाचवरुद्ध युद्धात सामील व्हाव े हे या फतव्यािे आवाहन). धमकद्रोही–अशारीतीने इमादने सुन्नी 
पंचथयाचं्या धमकवडेात तेल ओतून त्याना वजीराचवरुद्ध िेतचवले. पैगंबरािंा चहरवा झेंडाही (Banner) 
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फडकचवण्यात येऊन चनमकहरामाचवरुद्ध होिाऱ्या या युद्धासाठी, लोकाचं्या उत्साहाला उधाि येईतो 
त्यानंा िेतचवण्यात आले. असा हा प्रिार, पंजाबी आचि काचश्मरी, यानी चवशषे जोमाने िालचवला. यापंैकी 
काचश्मरी तर पूवीपासूनि चशया पंथीयािें कट्टर चवरोधक होते. त्यानी आपल्या सुभ्यातील चशया पंथीयािंी 
कू्रर, रक्ताने थबथबलेली, अशी कत्तल अनेक वळेा, शहाजहान व औरंगजेब याचं्या कारकीदीत केलीि 
होती, इतकेि नव्हे तर अशी कत्तल, प्रस्तुत घटनाचं्या संदभात, १७२४ इतक्या अलीकडच्या काळातही 
केली होती. आतापयंत सफ्दरिा पगार घेऊन त्यािी नोकरी करीत असलेल्या रोचहल्यापंकैी बहुतेक सवकि, 
तो चशया होता म्हिून त्यािा दे्वष करीत होतेि. या पचरस्स्थतीत त्यािंा पुढारी नजीबखान याने, भावनावगेाने 
कळकळीिी चवनंती केल्याबरोबर, या रोचहल्यानंी आपला राजकीय व धार्तमक शत्र ू म्हिून सफ्दरला 
नेस्तनाबूद करण्यासाठी उठाव केला. यातून काही बाजूला राचहले ते आपापल्या घरी चनघनू गेले आचि 
धमकचनष्ठा व नोकरीच्या चनचमत्ताने सफ्दरिी चनष्ठा यातील आताच्या लढ्यापासून, त्रयस्थ म्हिून बाजूला 
राचहले. [चसयार (३) ४७; मुझ. ७३; इमाद ६०]. 

 
इमाद स्वतः तर तुकक  होताि. चशवाय त्यािे आजोबा म्हिजे पचहला चनजाम आचि इस्न्तझामिा 

चपता कमु्रचद्दन (महमदशहािा वजीर) हे दोघे हहदुस्थानातील मुघचलयािें (तुकी लोकािें) एका चपढीच्या 
काळात, मान्यवर नेते होते. आता इमादने सवक लोकापंढेु जाहीर केले की, सफ्दरिे सैन्य सोडून, जो कोिी 
तुकी सैचनक येईल त्याला ५० रुपयािंी उदार देिगी आचि १ मचहन्यािा आगाऊ पगार (रु. ५०) देण्यात 
येईल. त्याचं्या नेत्यानंा-कॅप्टन्सना-घोडे, हत्ती, पैसा, पोषाख आचि रत्ने अशी बचक्षसे चदली जातील. अशा 
प्रकारच्या लालिाविीचशवाय सफ्दरकडील मुघचलया सैचनकाना बादशहाच्या बाजूला येऊन चमळण्यासाठी 
आिखी भीतीही दाखचवण्यात आली. सफ्दरच्या या मुघचलया सैचनकािंी घरे व बायकामुले मुघलपुरा 
भागात होती. या पचरस्स्थतीत या सैचनकाना आता भीतीही घालण्यात आली की, बादशहाच्या बाजूला ते 
आले नाहीत तर इमादच्या हुकुमाने त्यािंी घरेदारे लुटली जातील आचि त्याचं्या चस्त्रयािंी अि ू घेतली 
जाईल. अशी लालूि व असा धाक यामुळे थोड्याि काळात २३००० तुरािी आचि हहदुस्थानी सैचनकानंी 
सफ्दरिी बाजू सोडून चदली व ते शहरात आले. तेथे त्यानंा शाही सैन्यातील ‘चसनडाग’ (Sin Dagh) 
नावाच्या सैन्य चवभागात नोंदवनू घेण्यात आले. या सैन्य चवभागाला सामान्यतः बदक्षी (Badakshi) असे 
संबोचधले जात असे. शाही पक्षात याचशवाय आिखीही भर पडली ती नजीबखानाच्या नेतृत्वाखाली, 
घोडेस्वार व पायदळ चमळून आलेल्या १५,००० रोचहल्यािंी आचि जेताहसह गुजर याच्या नेतृत्त्वाखाली 
आलेल्या २,००० हहदुस्थानी सैचनकािंी या जेताहसहाला, २ जूनला मुलाखत देण्यात आली होती. या एकूि 
हालिालीतून लढ्यािा ओघ संपूिकपिे सफ्दरजंगाचवरुद्ध उलटला आचि यामुळे धाडसी व थोपचवता येिार 
नाही अशी िढाई करण्याला शाही पक्षातं सामर्थ्यक आले. [चसयार. (३) ४७; त.-इ.-अ.-५६अ; शाचकर ७४, इमाद ६३, बयान 
२७७. औधिा नबाब सादतखान (भ.ृ १७३९) याच्या चकचझलबाश तुकी सैचनकी पथकाना प्रथमतः ‘चसन डाग’ म्हित असत. Sin (चसन) अशी खूि 
या पथकातील घोड्यावर डागलेली असे. ‘चसन’ हे सादत शब्दातील पचहले अक्षर (अरेचबक वा उदूक चलपीतील असाव)े. 

 
इमाद या वेळी केवळ १७, वा १८ वषांिाि युवक असला तरी, सैन्यािी जमवाजमव करण्याच्या कामात त्याने जास्तीत जास्त पचरश्रम 

घेतले, आपल्या चपत्याने व आजोबाने साठवनू ठेचवलेला अफाट खचजना या सैन्यावर खिक केला आचि स्वतःच्या तबेल्यातील घोडे आचि आपला 
तोफखाना, त्याना वाटून चदला. यािबरोबर, बादशहािी माता ही मूळिी केवळ एक नाििारी मुलगी असली तरी चतनेही सैन्य तयार करण्याच्या या 
कामात उच्च व शुद्ध खानदान घराण्यातून आलेल्या बेगम व असेि शहाजादे याचं्यावर, ताि केली. वाड्याच्या झरोका-सज्जाच्या आत बसून तेथून ती 
सैन्याच्या हालिालीबावत हुकूम देत असे. चदवाि-इ-खास महालाच्या जवळि असलेल्या ‘प्राथनाघरात’ (Chapel िॅपेल) पडद्यामागे बसून ती 
सरदाराबरोबर सल्लामसलत करी. चतने आपले स्वतःिे आचि जनानखान्यामधील व त्या बाहेरील शाही कोठ्यातील सोन्या-िादंीिी भाडंी, असा 
पैसा सैन्यावर खिक केला. अशा रीतीने इमादप्रमािे चतनेही या लढ्यात मोठी कामचगरी बजावली. ‘‘यामुळे बादशहािे सामर्थ्यक वाढले आचि 
सफ्दरजंगाला चनराशनेे ग्रासले.’’ त.-इ.-अ. ५६अ आचि ब.] 
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इमादने अशी मोठी कामचगरी केली तरीही, त्याने सवांत जास्त िािाक्षपिाने सफ्दरजंगाला 
चदलेला शह म्हिजे त्याच्या अनुयायािंी शहरात असलेली घरे सरकारजमा केली हा होय. बादशाही 
तोफखाना अचधक मोठ्या क्षमतेिा व अचधक शक्तीशाली असून तो बसचवलेले शहरािे तट उंि होते. या 
तटाबाहेरील मदैानावर सफ्दरपक्षीयाचं्या घराचं्या रागंा असून स्वाभाचवकि, त्या भागावर शाही 
तोफखान्यािे चनयंत्रि होते. तोफाचं्या या चनयंत्रिामुळे सफ्दरला मात्र तटापासून, त्याचं्या माऱ्याच्या 
कके्षबाहेर, सुरचक्षत इतक्या दूर रहािे भाग पडले. चमझा अचलखान (चतसरा बक्षी) व सलारजंग हे दोघे, 
सफ्दरिा मुलगा शुजा-उद्-दौला याच्या पत्नीिे भाऊ होते. तथाचप या यादवी युद्धात बादशहाच्याि 
बाजूला ते नोकरीत होते. त्यािंा वाडा शाही सैन्याच्या संरक्षक खंदकाचं्या एका भागावर, ताबा 
ठेवण्याइतका उंि होता. इमादने आता आरोप केला की, १७ मे च्या आदल्या रात्री या वाड्याच्या बाजूने 
तोफगोळे व अस्ग्नबाि, या वाड्याच्या खालच्या पातळीवर आचि माऱ्याच्या कके्षत असलेल्यी खंदकावर 
पडले होते. या आरोपाबाबत काहीही िौकशी न करता, या दोघा भावािें घर लुटण्यास व त्याना शाही 
जनानखान्यातील मुख्य अचधकाऱ्याच्या ताब्यात डाबंून ठेवण्यास बादशहाने हुकूम चदले. –‘‘तेव्हा या 
घराच्या झालेल्या सवकसाधारि लुटीमध्ये, तेथे आधीि जमलेल्या असंख्य लोकािंा नाश झाला. हे दोघे बंधू 
शुजािे मेहुिे असून, यािबरोबर बादशहािेही अनुयायी, म्हिजे त्याच्या पक्षातीलही होते, हे जमलेल्या या 
लोकानंा माहीत असल्याने त्याना वाटत होते की, या दुहेरी संबंधामुळे आपल्या चस्त्रया व मालमत्ता या 
बंधंूच्या वाड्यात ठेविे सवांत सुरचक्षत होय. यामुळेि ते, तेथे आधीि जमले होते. या पचरस्स्थतीत या 
वाड्याच्या झालेल्या सवकसाधारि लुटीत अनेक लोकािंा, काहीही तारतम्य न राहता, सरसकट नाश 
झाला.’’ पि सफ्दरपक्षीयावर करण्यात यावयाच्या आघातािंी ही तरी नुसती सुरवात होती. यावळेी 
बादशहा व त्यािे मंत्री पैशाबाबत इतके गरजू होते की, असा हल्ला व लूट करण्याच्या संदभात ते काही 
न्याय अन्यायािा चविार करिे शक्य नव्हते. सफ्दरजंगािा अनुयायी म्हिून माहीत असलेल्या प्रत्येकािे, 
जन्माने पर्तशयन असलेल्या प्रत्येकािे आचि सफ्दरिे अनुयायी आहेत असा केवळ संशय असलेल्या पि 
वस्तुतः सफ्दर पक्षाबाबत तटस्थ व चनरपराध असलेल्यािंी, अशी अनेकािंी घरे शाहीपक्षीयानंी लुटली. या 
सवािा एकि गुन्हा म्हििे त्याचं्याजवळ संपत्ती होती हाि होता. प्रथम ही लूट, शाही हुकूमानुसार झाली 
पि पुढे शाही सैन्यातील पथक-प्रमुखाचं्या म्हिजे सवकसामान्य कॅप्टनाचं्या वैयस्क्तक व खाजगी 
पुढाकारानेही झाली आचि ती सुद्धा बादशहाने अशा लुटीला बंदी घातल्यावरही झाली. अशा रीतीने 
बादशहाच्या आवाक्यात येऊ शकतील अशा सवक चठकािामधील माजी वजीराच्या पचक्षयािंा सवकनाश झाला. 
[शाकीर ७४; त.-इ-अ.-५५ ब; िहार गुल. ४११ ब; बयान २७९.]. 

 
§ १६ : सफ्दरजांगाने णदल्लीवर फार मोठा हल्ला केला—तो अयशस्वी झाला त्याने कोहणतला घेतले आणि 
सोडून णदले 

 
या आपापसातील युद्धात, दररोज होत असलेल्या छोट्या छोट्या िकमकी वगळून त्यातील मुख्य 

ओघाच्या फक्त रूपरेषेिी आता आपि माचहती घेऊ. प्रत्यक्ष सशस्त्र लढ्याच्या काळातील १७ मे, हा चदवस 
गाजला ते सफ्दरजंगाने नव्या चदल्लीच्या दचक्षिेस ३ मलैावंर असलेला, चफरुझशहािा ‘कोहचतला’, हा 
उंिवट्यािा भाग घेतला यामुळे. यावळेी शाही सैन्यािा ‘‘बालाशाही’’ हा चवभाग कोहचतला येथे ठेचवलेला 
होता. सफ्दरजंग ‘काबलुी’ वशेीमधून प्रथम जुन्या शहरात चशरला. तेथून बालाशाही सैन्य चवभागातील 
शाही अचधकाऱ्याचं्या संगनमतीने त्याला कोहचतलामध्ये प्रवशे चमळाला. तेव्हा इमादिे सेनापती-सादतखान 
आचि देवीदात यानंी दुसऱ्या गल्ल्यातून तेथे प्रवशे करून सफ्दरजंगाशी लढाई चदली. ही लढाई 
सूयास्तापयंत िालली आचि तीत उभयपक्षािंा खूपि नाश झाल्यावर, दोन्हीही बाजू आपापल्या तळावर 
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परतल्या. नंतर रात्री, सफ्दरजंगाने पुन्हा हल्ला केला आचि कोहचतला हजकले. तेथील टेकडीवर आपल्या 
तोफा िढवनू बसचवल्या व तेथून शाही चकल्ल्यात गोळे टाकले. पि शहराच्या सवांत दचक्षिेकडील वशेीवर 
(चदल्ली दरवाजा) बसचवलेल्या भारी तोफाचं्या माऱ्यात कोहचतला होते. सफ्दरच्या या िढाईला, 
शाहीपक्षाकडून, या तोफािंा मारा करून उत्तर देण्यात आले व कोहचतलाच्या बुरुजापंैकी व तटापंकैी बरेि 
पाडले जाऊन त्यािंा नाश झाला. [त.-इ-अ.-५५ब]. 

 
पुढे पाि चदवसानंी, बंडखोरानंी नवी चदल्ली या शहरावरि मोठा हल्ला िढचवला. या शहराच्या 

दचक्षि तटानंा लागूनि नवा वजीर इस्न्तझाम यािा वाडा होता. या हल्ल्याच्या आधीि माजी वचजराच्या 
काही सेनापतीना-इस्माइलखान व इतर यानंा-कोहचतला भागात ठेवण्यात आले होते. त्यािंी, इस्न्तझामिा 
हा वाडाि हजकून घेण्यािी इच्छा होती. यासाठी त्यानंी कोहचतला व हा तट याचं्या दरम्यान असलेल्या 
एका मोठ्या घरातून, जचमनीखालून, तुरंुगासाठी एक भयुार खित खित ते तटाच्या बुरुजाखाली नेले 
होते. ५ जूनला सकाळी लवकरि हा सुरंुग उडचवण्यात आला. यामुळे बुरुजािा काही भाग कोसळला. 
वजीराच्या वाड्याला जोडलेले एक घरही या सुरंुगाने उडवनू चदले जाऊन या धडाक्यात तेथे असलेले 
२०० लोक मारले गेले. हे लोक बंडखोराचवरुद्ध सुरंुग तयार करण्याति गंुतलेले होते. या धडाक्या 
पाठोपाठ सफ्दरच्या लोकानंी नदी काठच्या वाळवटंातून या कोसळलेल्या भागावर हल्ला िढचवला. तेव्हा 
इस्न्तझामच्या वाड्याच्या मदैानावरून, ४००० तुकी सैचनकानंी त्याच्याशी लढा चदला आचि यािवळेी 
आसमंतातील शाही खंदकामधील सगळ्या तोफातूनही हल्ला करून येिाऱ्या शत्रूवर मारा करण्यात आला. 
नजीबखानाच्या हाताखालील रोचहलेही आपल्या खंदकातून पुढे आले आचि त्यानंी शत्रूच्या जवळ जाऊन 
त्याच्याशी हातघाईिी लढाई चदली. तेव्हा हल्ला करून आलेल्या बंडखोरानी आपल्या बरोबर अगदी पुढे 
आघाडीला आिलेल्या मदैानी तोफा तशाि सोडून पळ काढण्यास सुरवात केली. पि याि सुमारास 
लढाईना नूर, पुन्हा सफ्दरच्या बाजूला वळवनू घेण्यासाठी, चकचझलबाशी सैचनकािंी, बंडखोरानंा मोठी 
कुमक येऊन, रिभमूीवर दाखल झाली. –दुसऱ्या बाजूने शाही पचक्षयानीही आपल्या ताज्या दमाच्या 
तुकड्या पुढे आिून सफ्दरच्या या हालिालीना प्रत्युत्तर चदले. यातून दीघककाळ व चनकरािी लढाई झाली. 
नजीब व त्यािा भाऊ गोळ्या लागून जखमी झाले आचि त्याचं्या जमातीपैकी ३०० ते ४०० लोक मारले गेले. 
सफ्दरच्या बाजूलाही फार मोठी हानी झाली. झाली. (त.-इ-अ.-५७ अ मध्ये नमूद आहे की, ‘‘१०,००० 
लोक मारले गेले व अनेक जखमी झाले.’’ पि हे चवधान अचतशयोक्तीिे आहे). सवक रात्रभर तोफा आचि 
अस्ग्नबाि यािंा धडधडाट िालूि राचहला, पि उजाडण्यापूवी सुमारे २ तास सफ्दरच्या लोकानंी 
कोहचतला सोडून चदले. जाताना त्याना आपला तोफखाना मात्र नेता आला नाही. त्यात एक मोठी तोफही 
होती. दुसरीकडून शाही सैन्ये त्या जागी आली आचि त्यानी मोठ्या तोफेसचहत, शत्रूने मागे सोडून चदलेल्या 
तोफा आपल्या ताब्यात घेतल्या. हाती आलेल्या या उंि चठकािापासून, चवजयी शाही सैन्याने सफ्दरच्या, 
तंबूंच्या तळावर तोफािंा पचरिामकारकपिे मारा करण्यास सुरुवात केल्यामुळे सफ्दरला आपला तळ 
शहरापासून अचधक दूर, मागे घेिे भाग भाग पडले. कोहचतला सफ्दरने व्यापले होते तेव्हा त्या उंि 
चठकािावरून मारलेले गोळे चदल्लीच्या तटाच्या जात पडत. अथाति सफ्दरला घ्यावी लाभलेली ही माघार 
म्हिजे शहरािी झालेली मोठी सोडविकू व त्याला चमळालेली चवश्रातंीि होती. [त.-इ-अ.-५६ ब-५७ ब; 
बयान २७९–२८०]. 

 
सफ्दरिा हा पराभव चनिायक असून शाही पक्षाच्या या चवजयािे सवक श्रेय, तेथे नव्यानेि आलेल्या 

रोचहल्यानंाि होते. यानंतर लढ्याला चवस्कळीत स्वरूप आले. या काळात सफ्दरजंग व त्यािे जाट चमत्र हे 
शहराभोवती चफरत व चफरता चफरता या वा त्या उपनगरात लुटालूट करीत, असे िालले होते. एखाद्या 
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चठकािी अशी लूट होत आहे असे कळले की शाही पक्षीय, त्या चठकािाकडे धाव घेत आचि लुटारू शत्रूला, 
चपटाळून त्या चठकािी एखादे नव ेसंरक्षक ठािे स्थाचपत वा असलेले अचधक बळकट करीत. एकूि युद्धािा 
ओघ मात्र आता हळूहळू पि चनचितपिे सफ्दरचवरुद्धि जात होता. रोज होिाऱ्या िकमकीपैकी 
प्रत्येकीति त्याला काही लोकानंा आचि चवशषेतः चनकराने होिाऱ्या लढायात, खूप जास्त लोकानंा मुकाव े
लागे. चवशषेतः १२ जूनला झालेल्या इदगा मदैानावरील लढाईत तर त्याच्या जाट चमत्रािंा फारि नाश 
झाला. 

 
§ १७ : राजेंद्रणगरी गोसाईचा मृत्य ू

 
धडाडीने हल्ला करून चदल्ली घेण्यािा हा प्रयत्न फसल्यावर नऊ चदवसानंी, सफ्दरजंगावर सवांत 

मोठे अचरष्ट कोसळले. १४ जूनला सूयास्तापूवी सुमारे अडीि तास, त्याने बादशाही सैन्याच्या सवकि 
खंदकावंर एकाि वळेी हल्ला िढचवला. या सावकचत्रक हल्ल्याच्या वळेी झालेल्या लढाईतील मुख्य भार माजी 
वजीर, जाट व चकचझलबाशी याचं्यावर पडला. यावळेी शाही बाजूला बदक्षी व मराठे याना मोठी हानी 
पत्करावी लागली. पि इदग्यापासून पुढे, इमाद स्वतः घोड्यावरून आपल्या खंदकामंधून हहडला आचि 
स्वतःच्या अशा उदाहरिाने त्याने आपल्या लोकानंा उते्तजन चदले. अखेरी हा हल्ला परतचवला जाऊन 
चवजयी शाही सैन्ये मध्यरात्रीला आपल्या तंबूत परतली. या संध्याकाळी ‘कालीपहाडी’ वर हल्ला करीत 
असताना राजेंद्रचगरीला, बंदुकीिी गोळी [‘इमाद’ प.ृ ६४ वर नमूद आहे की, इस्माइलखानाच्या चिथाविीने, त्याच्या एका 
मािसानेि राजेंद्रचगरीला गोळी घालून ठार केले, कारि हा इस्माइलखान व राजेंद्रचगरी हे, आपल्या धन्याच्या मजीमध्ये, जास्तीत जास्त जवळ 
जाऊन, तेथे पचहले स्थान चमळचवण्याबाबत प्रचतस्पधी होते. पि याबाबत मला वाटते की, राजेंद्रचगरीला अशा प्रकारे मागून गोळी लागून मृत्य ूआला 
असला तर तो त्या काळच्या सैचनकाचं्या वाईट व चनष्ट्काळजी नेमबाजीमुळेि असावा, मुद्दाम मारल्याने नव्हे. अशा वाईट व बेचफकीर नेमबाजीसाठी 
तत्काचलन हहदी सैन्ये कुप्रचसद्ध होतीि.] लागली आचि यातून दुसरे चदवशी तो मरि पावला. ‘‘राजेंद्रचगरीच्या 
मुत्यूमुळे सफ्दरजंग भग्नहृदय व अचत दुःखी झाला. यानंतरच्या कोित्याही लढाईत तो स्वतः पुढे गेला 
नाही. चनधड्या छातीिा हा फकीर मेल्यानंतर, लढा देण्याला उत्सुक असिारा कोिीि सफ्दरच्या बाजूला 
उरला नाही.’’ [त.-इ-अ.-५९ अ.]. 

 
रागाने बेभान झालेल्या एखाद्या रानटी नॉसक लढवययाप्रमािे (Inspired by the Berserkar’s rage. 

ref. ox. Dic.) हा लढवयया महंत रिागंिामध्ये चशरत असे. लढण्यासाठी त्यािी चवचशष्ट अशी ठरलेली वळे 
नसे की आपल्या जोडीच्या इतर सेनानायकाशी एकसाथ हालिाली करण्यासाठीही तो थाबंत नसे. इतकेि 
नव्हे तर, त्याकाळी, अगदी कडकपिे पाळला जािारा चशस्तीिा एक चवशषे चनयमही तो पाळीत नसे. 
युद्धभमूीवर कोितीही हालिाल करण्यापूवी, त्यासाठी आधी सवकश्रषे्ठ सेनापतीिी परवानगी घेतली जावी 
अशी, कडक चशस्तीिी पद्धत त्याकाळी होती, तीही तो पाळीत नसे. ज्यावळेी युद्धािी खुमखुमी, त्याच्या 
रक्तात उसळून येई वा शत्रूच्या फळीत एखादी मोकळी वाट त्याला चदसे तेव्हा तो शत्रूवर धावनू जाई. त्यािे 
सवक चशष्ट्यही त्याच्या सारखेि साहसी, चजवावर उदार असेि लढवयये असून, तोफखान्यावरही ते अगदी 
बेपवाईने िालून जात. मरिाला तुच्छ मानिारा हा त्यािा जथा, त्या काळच्या पगारी सैचनकापेंक्षा 
लढण्यासाठी इतका अचधक िागंला व कडवा होता की, सफ्दरजंग त्याच्या मुख्याला-राजेंद्रचगरीला-
काहीही नाकारू शकत नव्हता. या हहदू महंताला, घोड्यावर बसचवलेले आपले पडघम, नगारे आदी 
वाजवीत जाण्याला वजीराने परवानगीही चदली होती. (मुघल अमीर-उमरावापकैी अत्युच्च दजाच्या 
सरदारानाि फक्त हा मान बहाल करीत.) तसेि सफ्दरजंगाला कधीही सलाम न करता, सवकश्रेष्ठ धमकगुरू 
(पोप) प्रमािे आशीवाद देण्यालाही त्याला परवानगी चदली होती! तो एक जादुगारि असून, तरवार वा 
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बंदुकीिी गोळी, याना दाद न देिारा, यानीही मरि न येिारा आहे असा सवकसाधारि समज होता.–
[इमाद ६४; चसयार (३) ४७]. 

 
या घटनेनंतर दहा चदवसापंयंत लढाई करण्यािे सफ्दराने स्थचगत केले. पि या काळात 

दरचदवशी, सफ्दरच्या सैन्याला सोडून, जास्त जास्त लोक चनघनू गेले आचि यातून शाही पक्षािी संख्या 
आचि सामर्थ्यक वाढले. [बादशहाच्या मदतीला आलेली चनरचनराळी सैन्ये पुढील प्रमािे होती :-अंताजी मािकेर्श्र ४००० सैचनक घेऊन 
(त.-इ.-अ.-५०अ), १९ एचप्रलला हजर झाला; पुढे नजीबखान १५००० सैन्य-घोडेस्वार व पायदळ चमळून, व जेटा गुजर २००० लोकासंचहत. २ 
जूनला आले (५६ब), बहादुरखान बलुि (५८अ), रेवारीिे दोन हहदु जचमनदार (१७०० सैचनक), अनुपनगरिा जचमनदार (१७००-सैचनक) आचि 
सययद कुत्ब चपरझादा (४००० सैचनक)-१८ जूनला; अवोनलाच्या सादुल्लाकहून (५००० सैचनक) २७ जूनला (५९ब); मुइनने पाठचवलेला 
जचमलुचद्दन खान (३५०० सैचनक), ११ जुलैला (९२ब.); अहमद बंगशिे सैचनक (दसना येथे पोहोिले-१५ जुलै, ६२ब); कंुजपुरा येथील मुसलमान 
जचमनदार (५००० सैन्य घेऊन) १९ जुलैला (६४ब); चबकानीरिे पथक (७५००) २१ जुलैला (६५ब)....., असे येऊन हजर झाले. या सवािी एकूि 
सखं्या सुमारे ५७००० झाली होती. यात, सफ्दरजंगािी बाजू सोडून बादशहाला येऊन चमळालेल्या आिखी २३००० ‘चसनडाग’ सैचनकािंी भर 
पडली.] त्यानी आता शहराबाहेर नवी नवी ठािी वसवनू बंडखोरानंा अचधक अचधक दूर मागे रेटले. 

 
§ १८ : णवस्कणळत रूपात अधूनमधून चाललेल्या लढाया 

 
राजेंद्रचगरीच्या मृत्यनंूतर सफ्दरने अंमलात आिलेला १० चदवसाचं्या युद्ध तहकुबीिा काळ 

संपल्यावर पुन्हा लढाया सुरू झाल्या पि त्या फारसे लक्ष न देता, सहजासहजी िालचवलेल्या आचि 
काहीही पचरिाम न करिाऱ्या अशाि होत्या. लढायािंी ही तऱ्हा एका दरबारी इचतहासकाराने केलेल्या 
विकनावरून स्पष्ट होते. तो चलचहतो :–‘‘सकाळच्या प्रहरी दोन्ही बाजू तयारीत रहात, पि पुढे फक्त छोट्या 
छोट्या िकमकीि झडत, सूयास्तापयंत तोफातून मारा िालू राही आचि नंतर दोन्ही सैन्ये आपापल्या 
छावण्यात परत येत.’’ –सफ्दरजंगािी बाजू आता उघड उघड चनराशामग्नि होती. दरचदवशी, त्याच्या 
बाजूिे काहीतरी मोठे अचधकारी त्याला सोडून जात असलेले चदसत. या पचरस्स्थतीत सुरजमलने, 
ताबडतोब, नव्या वचजराशी वाटाघाटी सुरू केल्या. सफ्दरजंग आपली सैन्ये अचधकाचधक मागे घेऊ लागला 
आचि असे िालू असतानाि त्याच्या अफाट तळाच्या चपछाडीिी बाजू, मराठे लुटू लागले. ‘‘दरचदवशी 
सकाळी, दुपारी वा सायंकाळी सफ्दरजंग बाहेर पडे, थोड्याशा िकमकी करी आचि नंतर परत येई. अशा 
प्रकारे युद्ध लाबंत िालले होते.’’ [त.-इ-अ.-५९ ब-६१ब.] 

 
यावळेेपावतेो (१९ जुलै) मागे जाता जाता सफ्दरजंगाने शहरािा दचक्षिेस सुमारे १५ मलै, बदरपूर 

व फचरदाबाद याचं्यामधील भागापयंत माघार घेतली होती. तो, जो जो भाग सोडून देई तो तो भाग व्यापीत 
शाही सैन्य पुढे येई. अशा प्रकारे या सैन्याने आपल्या रागंा नमुना नदीपासून पचिमेकडे कालकादेवी 
टेकडीपयंत पुढे नेल्या. या शाही सैन्यातील रोचहला चवभागाने तुघलकाबाद जवळिी काही खेडीही लुटली 
आचि तेथून पैसा, मालमत्ता, गुरेढोरे, पुरुष व चस्त्रया अशी लूट नेली. पि पुढे गाऱ्ही मदैान नावाच्या 
खेड्याच्या, मातीच्या तटावर हे रोचहले हल्ला िढवीत असताना पावसािी मोठी सर आली. या पावसाति 
जाट सैन्याने त्यािंा पराभव करून त्याना उधळून लावले, (२५ जुलै), आचि त्याचं्या सवक तोफा व शसे्त्र 
हस्तगत केली. [त.-इ-अ.-६४ अ, ६६ अ, ७०; सुजन िचर. जंग (६) ४.] यावळेेपयंत यमुना ते 
तुघलकाबाद इतक्या लाबंवर शाही सैन्याच्या रागंा पसरल्या होत्या. १९ ऑगस्टला दूरवर पसरलेल्या या 
रागंामंधील काही चठकािी चनकरािी लढाई झाली पि या लढाईत तोफखान्यािे विकस्व राहून सायंकाळ 
होईतो बंडखोरािें हल्ल े चनष्ट्फळ ठरले व ते परत गेले. पुढे, १ सप्टेंबरला सफ्दरजंगाने आिखी ९ मलै 
चसक्रीपयंत माघार घेतली. (वल्लभगडच्या दचक्षिेला ३ मलै). तेव्हा इमादनेही आपली सैन्ये 
फचरदाबादेपयंत आचि त्याही पलीकडे बंडखोर शत्रूपासून २ मलैापंयंत पुढे सरकचवली. ‘‘फचरदाबादेमध्ये 
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तो चशरला त्या चदवशी, त्यानेि म्हिजे या सैन्य प्रमुख चमरबक्षीने-लुटालूट करण्यावर बंदी घातली होती 
तरीही त्यािे न ऐकता, त्याच्या सैन्याने तेथील सवक रचहवाशानंा लुटले.’’ अशाि प्रकारे दोन्हीही पक्ष 
एकामागनू एक, खेड्यात चशरत व पुढे चनघून जात. यामुळे गरीब चबिारी, चनरपराध नागरी जनता दोन्हीही 
पक्षाकंडून, एका पाठोपाठ दुसऱ्याकडून अशी, दोन्हीही वळेा लुटली गेली. युद्ध हे असे असते. 

 
मदतीस आलेली रोचहला, बलूि आचि गुजर पथके शाही सैन्याच्या रिनेत, आघाडीला ठेवलेली 

होती. त्यािंा पगार देण्यात आला नसल्याने, त्यािंी यावळेी उपासमार िालली होती. तेव्हा यातील 
सैचनकानंी आपली ठािी सोडली व ते बारापलुापयंत (चदल्लीच्या दचक्षि दरवाजाजवळ) मागे आले आचि 
तेथे काहीही न करता बसून राचहले. ‘‘परत येत असताना त्यानी रस्त्यावरील प्रवासी आचि बारापलुािे 
रचहवासी याना लुटले.’’ लुटलेले हे सवक बादशहािे एकचनष्ठ नागचरकि होते. बादशहाच्या मोठ्या तोफाचं्या 
पथकातील लोकानीही आपले खंदकी मोिे सोडून चदले आचि तेही रागाने शहरात परत आले. अशा प्रकारे 
या सगळ्या सैचनकानंी आपली ठािी सोडल्यािी सधंी पाहून, मोकळ्या सोडलेल्या या भागावर, 
सफ्दरजंगाने चधटाईने पुढे िाल केली. ६ सप्टेंबरला त्याने ‘‘अगचित सैन्य’’ बरोबर घेऊन खंदकावर हल्ला 
केला, पि यावळेी इमादने मदतीसाठी ताजी पथके पुढे सरकवली आचि त्यािा पराभव केला. तथाचप 
दुसऱ्याि चदवशी सफ्दरच्या जाट चमत्रानंी, चदल्लीच्या तटापासून ११ मलैापंयंतच्या प्रदेशातील रस्त्याने, 
शहर व शाही खंदक याचं्या दरम्यान जािारे येिारे सवक प्रवासी व धान्य व्यापारी याना लुटले. लगेि पुढच्या 
चदवशीही (८ सप्टेंबर) चफरिारे हे जाट लुटीसाठी पुन्हा बाहेर पडले. अशा प्रकारामुळे, शाही सैन्याला 
काहीही धान्य पोहोि ूशकले नाही आचि यामुळे त्याचं्या चवजयी प्रवाहाला कलाटिी चमळत असलेली पाहून 
इमादला चनराशा वाटू लागली. तेव्हा १२ सप्टेंबरला, खंदक भागातून, तो शाहीवाड्याकडे आला व त्याने 
बादशहा व त्यािी माता याना भेटून सैचनकािें पगार देण्यासाठी व त्याना मदत पाठचवण्यासाठी पैसा 
देण्यािी चवनंती केली. पि त्याचं्याशी तीन तास चनष्ट्फळ ििा करून अखेरी तो आपल्या वाड्याकडे परत 
गेला. जाताना तो वैतागाने बोलत होता :–‘‘आतापयंत मला जे शक्य होते ते मी केलेले आहे. यापुढे 
बादशहाने आपले काम दुसऱ्या कोिाकडेही सोपवाव.े’’ इमादच्या यावळेच्या रिागंिावरील गैरहजेरीत 
सफ्दरजंगाने एकाएकी हल्ला करून फचरदाबादेच्या उत्तरेकडील. त्याने मोकळी सोडलेल्या, सराई ख्वाजा, 
बख्तवार, बदारपूर व अशाि काही अन्य शाही ठाण्यािा, इतर ठाण्याशी असलेला संबंध तोडला. [त.-इ-
अ.-७०ब-७२ब.]. 

 
या झटापटी िाल असतानाि दुसरीकडे सफ्दर आचि सुरजमल हे नव्या वजीराकडे तहासाठी 

हालिाली करीति असून, असे, हे घटनािें िमत्काचरक चमश्रि िालूि होते. युद्ध कराविे या मतािा 
ठामपिे सतत पुरस्कार करिाऱ्या इमादचवरुद्ध, अशा हालिालीतून दे्वष चनमाि करावा व त्यािी नािक्की 
करता यावी हाि या िमत्काचरक हालिालीमागे हेतू होता. यातील दुटप्पीपिा व चवर्श्ासघात अखेरी 
उघडा पडला तो, एका रात्रीच्या चवर्श्ासघातकी हल्ल्याने. तहाच्या बोलण्यासाठी आलेले नव्या वजीरािे 
प्रचतचनधी परत जाताना त्याना पोहोिचवण्यासाठी बरोबर एक जाट पथक गेले होते. परत येत असताना या 
जाट पथकाने, रात्रीच्या वळेी उत्तरेकडून म्हिजे चदल्लीच्या बाजूने, शाही ठाण्याचं्या खंदकी मोच्यावर 
एकाएकी हल्ला केला. हा हल्ला सफ्दरच्या अन्य सैन्यचवभागाचं्या संगनमतानेि केला होता कारि या 
हल्ल्याबरोबरि शाही सैन्याच्या याि चवभागावर दुसऱ्याही बाजूने, म्हिजे दचक्षिेकडून, फचरदाबादेच्या 
बाजूने, सफ्दरच्या दुसऱ्या लोकानीही हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे शाही बाजूिे इतके लोक मारले गेले की, 
बादशहािी सवक राजधानीि आता, असा कपटी हल्ला करिाऱ्या चवर्श्ासघातक्याबरोबर तह करण्यास 
चवरोधी बनली. यामुळे अथाति तहाच्या वाटाघाटी बंद करण्यात आल्या. (२२ सप्टेंबर). 
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§ १९ : २९ सप्टेंबरची घनघोर लढाई 
 
अखेरी नजीबखानाला त्याच्या सैन्यासाठी द्यावयाच्या बाकीपकैी काही भाग देण्यात येऊन, 

फचरदाबादेजवळच्या आपल्या खंदकचवभागाकडे परत जाण्यास त्यािे मन वळचवण्यात आले. (२४ सप्टेंबर). 
त्या चठकािच्या तोफासाठी दारूगोळाही चकल्ल्यातून पाठचवण्यात आला. अशा प्रकारे आिखी अचधक 
तयारी झाल्यावर, बंडखोराशंी पुन्हा लढा देण्यासाठी. इमादही शहरातून बाहेर चनघाला. २९ सप्टेंबरला 
सुरजमल आचि सफ्दरिे इतर सेनापती यानी, सबधं सेना आचि अनेक मोठ्या व चनरचनराळ्या प्रकारच्या 
छोट्या तोफा इ. घेऊन मराठयाचं्या खंदकावंर हल्ला िढचवला. हे खंदक बादशाही सैन्याच्या उजव्या 
बगलेकडे असून तेथे मोठ्या तोफा नव्हत्या. यावळेी मोठी चनकरािी लढाई जंुपली व अनेक मराठे मारले 
गेले पि त्याचं्याकडे सतत मदत पाठविे िालू ठेवल्यामुळे, उभयपक्षी समतोल लढाई चटकचवण्यात त्याना 
यश आले. अखेरी रिागंिावर इमाद आचि नजीब येऊन पोहोिले व त्यानी मोठ्या धडाडीने सफ्दरवर 
प्रचतहल्ला िढचवला. काहीही भीती न बाळगता, इमादने, मोठ्या धैयाने आपला हत्ती शत्रूंच्या रागंामंध्ये 
घुसचवला. त्यािे चनशाि नेत असलेला हत्ती मारला गेला आचि तो स्वतः बसलेल्या हत्तीिे सुळे, गोळा 
लागनू मोडले, तेव्हा त्याने घोड्यावर स्वार होऊन हल्ला िढचवला आचि जाटािंी दािादाि केली. यावळेी 
उभयपक्षी खूप मोठ्या संख्येने लोक मारले गेले व इस्माइलखान स्वतः भाला फेकीने जखमी झाला. पळून 
जात असलेल्या शत्रूंिा िार मलैपयंत पाठलाग करून नंतर सूयास्ताला इमाद आपल्या तंबूत परत आला. 
बादशाहाच्या चवजयी सैन्याने, या चवजयाच्या पाठोपाठ दुसऱ्याि चदवशी बंडखोरानंा आिखी दूर दचक्षिेकडे 
चपटाळून लावले व स्वतःिी आघाडी वल्लभगडच्या जवळपास इतकी पुढे नेली. [त.-इ-अ.-७५ ब-७६ अ.]. 

 
§ २० : बादशाहाच्या णभते्रपिामुळे णनिायक यश हुकले 

 
यापढेुही शाही पक्षाने सफ्दरजंगािा प्रत्येक हल्ला परतवनू लावला आचि हळूहळू पि सतत व 

चनचितपिे ते त्याला राजधानीपासून दूर मागे रेटीत राचहले. तथाचप त्याना चनिायक चवजय चमळचवता 
आला नाही. आपल्या लष्ट्करी वरिढपिािा जास्तीत जास्त लाभ उठचवण्यामध्ये त्याना आलेल्या अपयशािे 
एकमेव कारि म्हिजे बादशहािा चभते्रपिा हेि होते. आता सवक सैन्याचनशी िढाई करण्यास बादशहाने 
हुकूम द्याव ेआचि आपल्या सैचनकाना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतःही स्वार होऊन रिागंिावर बाहेर पडाव े
असा सल्ला इमाद, नजीब आचि इतर सेनापतीनी, बादशहाला वारंवार चदला. पि सैन्याच्या 
चपछाडीसारख्या सुरचक्षत चठकािी राहूनही लढाईत सामील होण्यास बादशहाला धैयक होत नव्हते. इदगा 
मदैानावरील आपल्या खंदकामधून, २९ जूनला इमाद, बादशहाकडे आला होता. त्यावळेी त्याने बादशहा व 
त्याच्या आईला साचंगतले होते की, –‘‘माझे वडील आचि आजोबा या दोघानंी साठवनू ठेवलेला सवक 
खचजना मी माझ्या सैचनकािंा पगार देण्यात आता खिक केला आहे आचि ते, त्यािंा आिखी बाकी राचहलेला 
पगार देण्याबद्दल तगादा लावीत आहेत. तेव्हा बादशहाना जर लढाई द्यावयािी असेल तर त्यानी यापढेु 
आिखी उशीर करता कामा नये. त्यानी जर तह करण्यािे ठरचवले असेल तर, मला माझ्या सैचनकानंा रजा 
देऊ दे.’’ ११ जुलैला नजीबखान रोचहला व बहादुरखान बलूि यानंी अहमदशहाला साचंगतले की; 
यावळेेपयंत त्याच्या चनशािाखाली मोठे सैन्य जमा झाले असून आताही युद्धाच्या हालिाली केवळ 
खंदकामधूनि िालचवल्या तर युद्धािा चनिकय खूपि लाबंिीवर पडेल आचि सैन्याच्या पगारावर व 
अन्नपाण्यावर होिारा खिक चनष्ट्कारि वाढेल. तेव्हा आता उघड्यावर येऊन लढाई देिे हेि सवोत्तम धोरि 
होय. यानंतर झालेल्या ििेतून, अशा प्रकारच्या िढाईसाठी, १६ जुलै हा चदवस ठरचवण्यात आला. त्या 
चदवशी इमाद, शाही वाड्यावर आला आचि बादशहाने आता स्वार होऊन बाहेर पडाव ेनाहीपेक्षा त्याच्या 
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लष्ट्करी प्रचतष्ठेिी लाचजरवािी अवस्था होऊन त्याला नुकसानही सोसाव े लागेल, अशी बादशहाला 
चवनविी, त्याने वारंवार केली पि अहमदाने काहीही उत्तर चदले नाही. पुन्हा २६ जुलैला इमाद, प्रत्यक्ष 
लढाई िालू असलेल्या आघाडीवरून बादशहाकडे आला आचि समोरा समोर हातघाईिी लढाई देण्यास 
हुकूम द्यावा आचि स्वतः त्यात सामील व्हाव,े असा जास्तीत जास्त आग्रह त्याने केला. पि वजीरािा सल्ला 
घेऊन बादशहाने त्याला नकार चदला. त्याच्या ‘‘आईनेही मवाळकीने, गोड बोलून, इमादला आपल्या घरी 
परत पाठचवले!’’ [त.-इ-अ.-६३ अ- ६६ ब.]. 

 
लष्ट्करी चनिकय चमळचवण्यात अशा प्रकारे झालेल्या चवलंबामुळे बादशहािी आर्तथक पचरस्स्थती 

कोलमडून पडली. त्याच्या भोवती अफाट सैन्य (कमीत कमी ८०,००० सैचनक) जमा केलेले होते. या 
सैन्यािा खिक मचहन्यामागून मचहने िालूि होता. या अफाट खिामुळे त्यािे खचजने, त्यािे रत्नभाडंार, 
सोन्यािी ताट-तबके, त्याच्या आईिी साठचवलेली मोठी संपत्ती, शाही कोठारातील आचि कारखान्यातील 
मालमत्ता आचि सफ्दरजंगािे पक्षपाती म्हिून संशचयत व त्यािे अनुयायी याना लुटून दररोज आिीत 
असलेली लूट, ही सवक संपुष्टात आली. बहुतेक प्रत्येक चदवशी पगार द्यावयािा बाकी राचहलेली, कोिती ना 
कोिती तरी पथके आपली खंदकातली ठािी सोडून चदल्लीत येऊ लागली आचि रस्त्यात दंगल करू 
लागली. वजीर आचि चमरबक्षी याचं्यातील वाढत्या मत्सरामुळे, बादशहाच्या सल्लागार मंडळात दोन तट 
चनमाि झाले. बादशहाला, स्वतःवर उपासमारीने मृत्यू ओढवनू घ्यावयािा नसेल तर काहीही हकमत 
मोजून बंडखोराशंी तह घडवनू आििे आता चनकडीिे झाले होते. पि या प्रश्नाबाबतही इस्न्तझाम आचि 
इमाद याचं्या दरम्यान आपापले चहतसंबधं आचि धोरि याचं्या संदभात झगडाि होता. चमरबक्षी इमादला 
आता सफ्दरजंगािा पूिक नायनाट करण्यािी इच्छा असून त्यािे सुभे स्वतःसाठी चमळवावयािे होते. पि 
असे झाले तर स्वतःच्याि विकस्वाला सफ्दरजंगपेक्षा अचधक बलवान प्रचतस्पधी चनमाि होईल ही भीती 
वजीर इस्न्तझाम याला होती. यासाठी व पुढे इमादबरोबर होिाऱ्या आपल्या झगड्यासाठी चमत्र जोडता 
यावा म्हिून माजी वजीराला वािवाव ेअसेही इस्न्तझामला यावळेी वाटत होतेि. 

 
१२ सप्टेंबरला सुरजमलने वचजराबरोबर गुप्त वाटाघाटी सुरू करून तो जर तह घडवनू आि ू

शकला तर त्याला १२ लाख रुपये देऊ केले. पि यावळेी पुढे केलेले हे आचमष अयशस्वी झाले. नंतर 
ऑक्टोबर मध्याच्या सुमारास या जाट राजाने आपले वकील थेट इमादकडे पाठचवले आचि सुिचवले की 
आज जो प्रदेश त्याच्या (म्हिजे जाटाचं्या) ताब्यात आहे त्यावरील त्यािाि ताबा कायमिा रहावा हे मान्य 
करण्यात आले तर त्याच्या मोबदल्यात काही लाख रुपये खंडिी द्यावयास तो तयार आहे. पि या जाटाने 
अलीकडे बळकाचवलेले भाग त्याला परत द्यावयाला लावाव े व त्याच्याकडे त्यािा बाप बदनहसग याकडे 
असलेले भाग तेवढेि राहू द्याव ेअशी इमादिी इच्छा होती. तेव्हा याचह वाटाघाटी चफसकटल्या [त.-इ-
अ.-७२ ब ७३ ब ७४ ब ७८ अ.]. 

 
§ २१ : माधोकसहाचे आगमन–त्याने तह घडवून आिला 

 
अशा प्रकारे नवा वजीर आचि चमरबक्षी याचं्यामध्ये सुरू झालेल्या या नव्या भाडंिामुळे बादशाही 

राज्यािा नाश होण्यािी भीती चनमाि होत असताना दरम्यानच्या काळात बादशहा मात्र पूिक चनराधार 
बनला. तेव्हा बादशहाच्या सरंजामी-माडंचलकामंध्ये श्रेष्ठ असे मानले जािारा. माधोहसह या राजपूत 
राजाला, ‘या आचि मला वािवा’ अशी त्याने चवनविी केली. यानुसार, मोठे सैन्य बरोबर घेऊन माधोहसह 
चनघाला. येताना वाटेत त्याने आपल्या सैन्याच्या खिासाठी रेवारीच्या जमीनदाराचं्या कडून, ५० लाख 
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रुपयाचं्या ‘हंुड्या’ (Bonds) घेतल्या (पुढे बादशहाने या हंुड्या वा करारनामे ४ लाख इतक्या कमी केल्या) 
आचि १० ऑक्टोबरला, यमुनेच्या काठावरील ‘नागला’ येथे येऊन तो पोहोिला. हे नागला चदल्ली शहराच्या 
दचक्षिेला व रायचसनाच्या (Raisina) पूवेला आहे. पुढे १५ तारखेला एका रपेटीच्या वळेी त्याने बादशहािी 
मुलाखत घेतली. नंतर वजीराबरोबर, एकाि हत्तीवर बसवनू त्याला चदवाि-इ-खास महालाकडे नेण्यात 
आले, आचि त्यािी बादशहाच्या मातेबरोबर मुलाखत झाली. यावळेी त्याला ‘माही’ व ‘मरातब’ ही मानािी 
पदके वा चिन्हेही चमळाली, (भा. पहा प्र. ८ § ३. सवकश्रेष्ट मानािी चिन्हे...... यािबरोबर चवशषे झेंडा, 
नगारे, गोंडे लावलेली पालखी इ. असत. हा मान जाचवदखानालाही चदला होता.). २३, ऑक्टोबरला 
बादशहा आचि माधोहसह यानंी गुप्तपिे दीघक चविारचवचनमय केला. यावळेी बादशहाने त्याला चवनवनू 
आवाहन केले की, ‘‘तुमच्या पूवकजाचं्या एकचनष्ठ सेविेा चविार केला तर तुमच्यासारख्या जुन्या 
वशंपरंपरागत, सेवकाने अशा प्रकारच्या आिीबािीच्या संकटकाळी साम्राज्याला वािचविे हे कतकव्यि 
आहे..... नाहीतर या पृर्थ्वीवर, या साम्राज्यािे नाव व खूि म्हिून त्याच्या धुळीचशवाय काहीही चशल्लक 
रहािार नाही’’...... नंतर त्याने सफ्दर, इस्न्तझाम आचि इमाद या चतघाचं्याही कृतध्नपिाबद्दल त्याच्यापढेु 
तक्रार केली की, या चतघानाही, बादशहा महमदशहाने मुलाप्रमािे वाढचवले पि तेि चतघे आज 
त्याच्याचवरुद्ध कारवाया करीत आहेत, माधोहसह अनुभवी राज्यकता असल्याने यावळेी त्याने बादशहािे 
सातं्वन मात्र केले. [त.-इ-अ.-८०; पे. द. चन. प. (२७) ८३]. 

 
पि इतक्या सहजासहजी तह घडवनू शातंता चनमाि करिे शक्य झाले नाही. इमादला न कळता 

सफ्दरजंगाशी तह करण्यािी बादशहािी गुप्त योजना, चवर्श्ासघातामुळे बाहेर फुटली. वचजरामाफक त तह 
करावा अशा अथािी पते्र पूवी बादशहाने सफ्दरला चलचहली होती. २३ ऑक्टोबरला सफ्दरने या पत्राचं्या 
नकला अचकबत महमदाला (Aquibat Mahmad) चदल्या. अचकबतने त्या इमादला दाखचवल्या आचि 
इमादने त्या बादशहाकडे पाठचवल्या. तेव्हा बादशहाने घाबरून, थरथरत, इमादला चलचहले की, 
सफ्दरजंगाने खोट्या सया करून ही पते्र चलचहली आहेत! पि बादशहा तह करण्याबाबत इतका ठाम 
असल्यािे पाहून इमादनेही स्वतःि तहासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. आता वजीराला इमादच्या या 
हालिालीत चबघाड चनमाि करावयािा असल्याने त्याने दुसराि एक डाव टाकला. बादशहाने चखचजराबाद 
बागेला भेट देण्यास जाव े आचि ती संधी साधून, बादशहाकडून क्षमा चमळचवण्यासाठी, सुरजमलला, 
माधोहसहाने तेथे बोलावनू ध्याव,े अशी वचजराने योजना केली. यानुसार २५ ऑक्टोबरला हालिाली 
झाल्याही; मात्र सुरजमल ऐवजी, त्याच्यामाफक त तेथे त्यािा प्रचतचनधी आला व त्याने आपल्या धन्यासाठी 
क्षमा माचगतली आचि ती देण्यातही आली. इमादमाफक त तह झाला नाही म्हिून वचजराला आनंद वाटला. 
नंतर वल्लभगडाच्या दचक्षिेस असलेल्या आपल्या छाविीमधून, थोडेसे लोक बरोबर घेऊन सुरजमल, 
माधोहसहाकडे आला व त्याने त्यािी भेट घेतली. या पूवीि ठरचवल्याप्रमािे वजीरही तेथे येऊन वाट पहात 
थाबंला होताि, त्यािीही त्याने भेट घेतली. नंतर सायंकाळी वजीर आपल्या वाड्याकडे परत गेला. 
सुरजमल मात्र त्या रात्री व पुढे आिखी पाि चदवस माधोहसहाच्या छाविीति राचहला (भा. अथाति 
तहाच्या वाटाघाटीसाठी). [त.-इ.-अ.- ८१ ब-८३ अ.]. 

 
अशाि गुप्तरीतीने व नेहमीिी पद्धत बाजूला ठेवनू सफ्दरजंगाशीही तडजोड करण्यात आली. ५ 

नोव्हेंबरला फते्तहसह नावाच्या, माधोहसहाच्या एका अचधकाऱ्याने, बादशहाकडील एक फमान, मानािा 
पोषाख, तुरा (Aigrette), चशरपेि-फेट्यावर बाधंण्यािा दाचगना (Crest Ornament) –, मोत्यािा हार 
आचि एक घोडा, असे सफ्दरजंगाकडे नेऊन पोहोिचवले (भा. नवा वजीर व माधोहसह याचं्यामाफक त 
केलेल्या तडजोडीिेि हे प्रचतक असाव.े). या हालिालीचवरुद्ध इमादने तक्रार केली, तेव्हा अहमदशहाने 
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उत्तर चदले : –‘‘मला यातील काहीि माहीत नाही. या वस्तु सफ्दरकडे मी कधीि पाठचवल्या नाहीत.’’–
वचजरानेही याबाबत स्पष्ट बोलून अज्ञानािी बताविी केली आचि काही दरबारी म्हिाले की या सवक वस्तु 
म्हिजे अलीकडेि बादशहाने माधोहसहाला भेट म्हिून पाठचवलेली ‘चखलात’ असून, त्या राजाने पुढे ती 
सफ्दरजंगाकडे पाठचवली! या घटनेबाबत काहीही सत्य असो, पि सफ्दरजंगाबरोबर िाललेले युद्ध आता 
औपिाचरकपिे संपले हे मात्र खरे. तह व शातंता घडवून आिण्यािे माधोहसहािे काम अशा प्रकारे आता 
संपले असल्याने, औपिाचरक चनरोप न घेताि आपल्या राज्याकडे परत जाण्यास त्याला परवानगी देण्यात 
आली. या त्याच्या कामचगरीबद्दल त्याला बक्षीस चमळाले ते, बादशहािा रतनभोर हा चकल्ला. हाि चकल्ला 
चमळावा म्हिून त्यािा चपता व बंधू हे दोघेही महमदशहािी चवनविी करीत पि ती व्यथक ठरत असे. [त.-
इ.-अ.-८३ अ-८४ब]. असा हा चकल्ला आता त्याला चमळाला. नंतर ७ नोव्हेंबरला सफ्दरजंगाने 
चसक्रीजवळिा आपला तळ उठचवला (वल्लभगडच्या दचक्षिेस ३ मलैावंर) आचि तो औधकडे जाण्यास 
चनघाला. आता तडजोड झाली होती तरीही त्याने पूवी ५ मे ला बादशहा म्हिून हसहासनावर बसचवलेला 
बनावट शहाजादा औधला जाताना आपल्याबरोबर ठेवलाि होता आचि तेही भोवताली लाल पडदे उभे 
करूनि! [भा. गडद लाल पडदे-चकनातींिा तंब ूहे बादशहाच्या खास तंबूिे, थाटािे प्रतीक होते.] तथाचप 
हा प्रवास िालू असताना त्याने मधूनि या बनावट बादशहाला अमरहसहाच्या देखरेखीखाली आग्ऱ्याला 
पाठवनू चदले आचि नंतर मथुरेजवळ यमुना ओलाडूंन तो औधच्या रस्त्याला लागला. [त.-इ.-अ.-८४ब-
८९ब.]. 

 
या पूवीिी अनेक वष ेचदल्लीच्या शासनात सुधारिा करून त्यािी घडी पुन्हा बसचवण्यािी खटपट, 

दरबारातील अचतशय कतकबगार, अनुभवी व वचरष्ठ दजािे काही उमराव करीत. पि शासन सुधारून पुन्हा 
घडी बसचवण्यािे हे काम अखेरी चनराशनेे सोडून त्यातील प्रत्येक, कोित्या तरी दूरच्या सुभ्यात जाऊन 
राचहला. अशा प्रकारे चनराशनेे चदल्ली सोडून जाताना त्याना आशा वाटे की, दूरच्या व लहानशा के्षत्रात का 
असेना, पि तेथे तरी त्याना काही खरोखरी मोठे व िागंले घडचवता येईल. अशा बाहेर जािाराचं्या 
खटपटींिा हा कालखंड होता. सफ्दरजंग चदल्लीिे के्षत्र कायमिे सोडून औधकडे गेला तेव्हा हा कालखंड 
संपला. य हालिालीतील प्रमुख व्यक्ती म्हिजे बंगाल, औध, दख्खन येथील सुभेदार असून ते व्यवहारतः 
स्वतंत्रि बनले होते, व चदल्लीच्या घडामोडीबाबत त्याचं्यामध्ये चतरस्कारचमचश्रत चतऱ्हाइतपिा चनमाि झाला 
होता. याचं्या जोडीला भर पडली ती, मराठ्यानंी गुजराथ व माळवा बळकाचवला व अफगािानंी पंजाब 
घेतला यािी. या सवातून हहदुस्थानच्या साम्राज्यािा खूपि संकोि होऊन ते फक्त, चदल्लीच्या 
आसमंतातील लहान लहान भाग आचि आधुचनक उत्तर प्रदेशाच्या. (भा. लेखकाच्या म्हिजे चिचटश 
काळातील संयुक्त प्रातं) काही थोड्या चजल्यािें के्षत्र, एवढ्याि भागात चशल्लक राचहले. या छोट्या 
साम्राज्यात आता छोटे लोकि आपापल्या छोट्या छोट्या स्वाथी उचद्दष्टासाठी एकमेकाचवरुद्ध लढत आचि 
एकमेकाचवरुद्ध कट-कारवाया करीत राचहले. 
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प्रकरि बारावे 
 

अहमदशहाचा शेवट 
 
§ १ : सफ्दरजांग णनघून गेल्यानांतरच्या शाही शासनाच्या अडचिी 

 
सफ्दरजंगाच्या बंडािा शवेट झाल्यावर बादशहा अहमदशहाने फक्त सहा मचहनेि राज्य केले. हा 

काळही राजधानीच्या आत आचि बाहेर दोन्हीही चठकािी, सतत िालू राचहलेला गोंधळ व अव्यवस्था आचि 
बादशहाला भोगाव्या लागिाऱ्या वाढत्या हालअपेष्टा व अपमान यािंाि होता. बादशाहाबरोबर झालेल्या 
झगड्यात पराभतू होऊन माजी वजीर माघारी परतला पि यामुळे चदल्ली शासनात पुन्हा काही शातंता व 
सुबत्ता येऊ शकली नाही. केवळ माजी वचजरािा असा मोड होिे एवढे एकि कारि, शातंता व सुबत्ता पुन्हा 
प्रस्थाचपत करण्यािा िमत्कार घडचवण्यास उपयोगी पडिे शक्य नव्हते. झालेल्या झगड्यातील अचतशय 
धामधुमीच्या काळात, बादशहािी धनदौलत संपुष्टात आली होती. वसुलािे मूळ, झरे आटले होते आचि 
त्यािी सवकि कारभार यंत्रिा कजाच्या ओझ्याखाली दडपली गेली होती. हा झगडा िालू असताना, त्याला 
आचि त्याच्या सल्लागाराना आपले सवक लक्ष, साधनसामुग्री व शक्ती, त्याचं्यासमोर खडा उभा असलेल्या 
शत्रूिा मोड करण्यावरि सवककाळ कें चद्रत करावी लागनू इतर सवक प्रश्नाकंडे दुलकक्ष कराव ेलागले होते. 
अखेरी जेव्हा हा धोका नाहीसा झाला तेंव्हा त्यानंा आढळून आले की, मागे चशल्लक राचहलेल्या गोंधळामधून, 
संपूिकतया नव ेसाम्राज्य उभे करण्याइतकेि कठीि काम आता त्याचं्यापुढे उभे राचहलेले आहे. पि असे नव े
साम्राज्य उभे करण्यासाठी अवश्य ती कतकबगारी व गुिवत्ता, अहमदशहा, त्यािा वजीर वा त्यािा चमरबक्षी 
सैन्य प्रमुख इमाद यापकैी कोिाजवळही नव्हती. साम्राज्यािा खचजना तर पूिकपिे चरताि झालेला होता; 
चशवाय या चदवाळखोरीत भर पडली ती, साम्राज्यातील दोन सवोच्च मंत्री, म्हिजे नवा वजीर व चमरबक्षी 
याचं्यामधील जीवघेण्या मत्सरािी, या दोघािंा समान शत्र ू म्हिजे सफ्दर याला एकदा बाजूला 
सारल्यावर, या दोघामधील हा जीवघेिा मत्सर व शत्रतु्व, ही सवक प्रकारच्या लज्जास्पद अचवष्ट्कारासह 
उघडी पडली. सफ्दरजंग आचि बादशहा याचं्यामधील संघषक उघड होण्याच्या आधीि एक मचहना, चदल्ली 
येथील मराठ्याचं्या िािाक्ष प्रचतचनधीने तुरािी पचक्षयामधील अंतगकत हेवदेाव े हेरले होते. तुरािी पक्षामध्ये 
अंतगकत दुफळ्या-दुराव े असून यातून त्याचं्यामध्ये िार अंतगकत गट झाले आहेत. यापकैी कोिताही गट 
दुसऱ्या कोित्याही गटािी आज्ञा मानिार नाही वा कोित्याही गटाबरोबर संगनमताने काही करिार नाही 
असे त्याला चदसून आले होते. सफ्दरजंगाशी झालेल्या लढाईच्या काळाति, इमादने नव्या वचजराला 
उपरोचधक बोलून, उघडपिेि दोष चदला होता. इमाद म्हिे की नवा वजीर चभत्रा आहे. चदल्लीच्या तटाचं्या 
संरक्षिाखाली, बादशहाबरोबर सुरचक्षत रहाण्यािेि तो पसंत करीत असून, प्रत्यक्ष लढाईिा सवक भार, 
इमाद व त्यािा वैयस्क्तक सैन्य चवभाग याचं्यावरि तो टाकीत आहे. घाबरट व दुबकल बादशहा या दोन 
बलाढ्य प्रचतस्पध्यांच्यामध्ये सापडला होता. तेव्हा इमादबरोबर खोटे बोलून (भा. पहा प्र. ११ § २१ 
सफ्दरशी समेट घडवनू आिण्यासाठी माधोहसहाच्या मध्यस्थीच्या हालिाली...... यात माधोहसहाकडे 
‘चखलात’ पाठचवल्याबाबत केलेल्या बतावण्या इ.) व यािबरोबर इस्न्तझामिा सल्ला गुप्तपिे मानून, तो 
स्वतःिी बाजू साभंाळण्यािा प्रयत्न करीत होता. पराभव पत्करून सफ्दरजंग बाजूला गेल्यावर मात्र नवा 
वजीर आचि मीरबक्षी याचं्यामध्ये उघडपिे लढा होिे अटळ होते. या लढ्यात जेव्हा अहमदशहाने वजीर 
इस्न्तझामिी बाजू घेण्यािे ठरचवले तेव्हा, आपल्या वचजराच्या नचशबी येिाऱ्या भचवतव्यामध्ये तोही गुरफटून 
जािे अटळि होते. [चन. प. पे. द. (२१) ५५]. 
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सफ्दरबरोबरच्या यादवी युद्धामुळे, झालेल्या कजािा बोजा इतका मोठा होता की साम्राज्याला 
त्यातून मुक्त करिे कोिाही व्यक्तीच्या शक्ती पलीकडिे होते. या झगड्यासाठी उभी केलेली नवी, 
तात्पुरती, पगारी शाही सैन्ये व चमत्रािंी सैन्ये असा एकूि ८०००० लढाऊ लोकािंा सेनासंभार चनमाि 
झाला होता. खिाच्या [चदल्ली येथील मराठ्याचं्या वचकलाने कळचवले होते की, चदल्लीमध्ये एका घोडेस्वारासाठी रोज एक रुपया खिक येतो. 
[चन. प. पे. द. (२१) ५५; ऐचत. पते्र (२) ८९]. गाचझउचद्दनाने आपल्या सैन्यािा पगार, प्रत्येकी माचसक रु. ३० इतका कमी केला होता (भा. पहा प्र. 
८ § ८). चदवाळखोर बनलेल्या शासनाला मेहेरबानी व तात्पुरती सवलत म्हिून, रोचहला घोडेस्वारािा रोजिा पगार १२ आिे व पायदळ 
सैचनकािा रोजी ४ आिे असा (सप्टेंबर १७५३) ठरचवण्यात आला. (त.-इ.-अ.-६७अ.). तथाचप या काळात घोडदळातील प्रत्येक स्वारािा माचसक 
पगार सामान्यतः रु. ५० असे.] अगदी चकमान अंदाजानुसार यापोटी माचसक २४ लाख रुपये लागिार होते. अशी 
ही सैन्ये सात मचहने बाळचगली होती. म्हिजे त्याचं्यावरील खिािा एकूि चकमान बोजा १ कोटी ६८ लाख 
रुपयािंा झाला. याचशवाय बादशहािी पूवीिी सैन्ये होतीि. यादवी युद्ध सुरू झाले त्यावळेी या जुन्या 
सैन्यािाही दोन वषापेक्षा जास्त काळािा पगार देिे, चशल्लक राचहलेले होतेि. हा सवक भार खचजन्यावर 
पडला तो खचजना चरता झालेला होता अशावळेीि. यावळेी आपली सोन्या-िादंीिी ताटे, तबके व 
रत्नजचडत दागदाचगने चवकून बादशहाला कसेबसे २ लाख रुपयेि उभे करता येिे शक्य होते. कोित्याही 
सुभ्यामधून यावयाच्या वसुलावर ‘हंुडी’ घेऊन (Order on the revenue), आगाऊ पसेै देण्यास पेढीवालेही 
नकार देत होते. बंगालमधील प्रमुख पेढीच्या मालकाच्या (Banker) चदल्लीमधील गुमास्त्याकडील (त.-
इ.-अ.-मध्ये यािा नगरशटे असा चनदेश असला तरी तो जगतशटे या नावानेि अचधक ओळखला जातो.) 
पैसाही, या युद्धाच्या आधीच्या दुष्ट्काळी वषाति वापरला, गेल्यामुळे त्याच्याकडेही आता काही चशल्लक 
नव्हती. अशा पचरस्स्थतीत पगार न चमळालेल्या व भकेुने चपडलेल्या सैचनकानी सतत आरडाओरड व गडबड 
िालचवली व यातून शासनामध्ये सतत अडथळे येऊ लागले, त्रास होऊ लागला. अहमदशहाच्या 
कारकीदीच्या अखेरच्या सहा मचहन्याचं्या काळात अशी ही खूपि अस्वस्थता व गोंधळ माजला असून हा, 
जाचवदखानाच्या कारकीदीतील गोंधळापेक्षाही अचधकि होता. राजवाड्यातील अचधकारी व कचनष्ट 
सेवकवगक यािंा पगारही आता ३२ मचहने न देताि बाकी राचहला होता. (१७५३). बादशहाच्या 
शासनाचवरुद्ध िाललेली ही चनदशकने करण्यास सैचनकाना उदु्यक्त करण्यािे काम, इमाद आचि त्यािा 
उजवा हाति असलेला अचकबत महमद हेि करीत आहेत व यामागे शाही शासनािी असहाययता 
वाढचवण्यािा त्यािंा हेतू आहे असा आरोप शाही दरबार करीत होता. शासनाकडे होत असलेल्या सगळ्या 
मागण्याना बादशहाने यावळेी उत्तर चदले की, आता त्याने आपला सवक खचजना आचि सवक मुलुख इमादच्या 
ताब्यात चदला असून कोिाला काही देण्याला त्याच्या स्वतः जवळ काहीही नाही. २८ चडसेंबर १७५३ ला 
त्याने इमादला साचंगतले......‘‘मी तुझ्याकडे चदलेल्या १५ लाखामंधून तोफखान्याकडील गोलदाजािें 
(Musketears) देिे द्या. बाकीच्या सैन्य चवभागािंा, चवशषेतः चसनडाग चरसाल्यािा पगार, मी तुम्हाला 
चदलेले वल्लभगड व अलाहाबादेिा सुभा याचं्यामधील वसुलातून भागवा. या व्यवस्थेिे पूिक अचधकार आता 
मी तुमच्याकडे सोपवीत आहे. पि हे वापरताना तुम्ही छळ-दडपशाही मात्र करता कामा नये.’’ [त.-इ.-
अ.- १०३ ब]. 

 
शाही शासनाकडे सवांत जास्त तातडीिी मागिी म्हिजे, सहाययासाठी आिचवलेली रोचहले व 

मराठे यािंी भाडोत्री सैन्ये (Auxiliaries) [१३ सप्टेंबर १७५३ इतक्या आधी, बादशहाला रोचहला सैचनकािें २५ लाख रुपये देिे झाले 
होते. त्यापंैकी फक्त ४ लाखि त्याला १६ तारखेला देता आले (त.-इ.-अ.-६७ अ.)] आचि लालूि दाखवनू चमळचवलेली 
सफ्दरजंगाकडील बदचक्ष सैचनकािंी पलटि, यािंी होती. या सवक देण्याबंाबत जबाबदारी इमादकडे होती. 
यासाठी चदल्लीच्या दचक्षिेकडील भाग पुन्हा हजकून घेण्याच्या कामाला इमाद आता बाहेर पडला. या 
भागातील खेडी आधीि बळकावनू त्यावर जाटानंी आपले विकस्व बसचवले होते. ती परत घेण्यािे हे काम 
होते. हे काम झाल्यावर. जाटाचं्या भरतपूरच्या मोठ्या राज्यावर हल्ला करावयािा व त्याचं्यावर मोठी 
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खंडिी लादावयािी अशी त्यािी योजना होती. या सवक कामासाठी लवकरि एक सचवस्तर योजनाही 
ठरचवण्यात आली यानुसार–‘‘नचजबखान रुचहला आचि बहादुरखान बलुि यािें एकूि देिे १५ लाख रुपये 
होते, ते, गंगा-यमुना दोआब व गंगेच्या पूवेकडील काही खेडी, याचं्यामधून गोळा होिाऱ्या वसुलामधून 
(भा. महसूल-खंडिी इ. Revenue) भागवावयािे असे ठरले. हा भाग रुचहल्याचं्याि हातात होता. 
रुचहल्याचं्या देण्याबाबत ही व्यवस्था ठरल्यानंतर त्यानंी आपल्या मायभचूमकडे परत जाण्यासाठी चदल्ली 
सोडली, (२६ नोव्हेंबर). पि यमुना नदी ओलाडंल्यावर पुढे आपल्या प्रातंाकडे न जाता त्यानंी लगेि 
पत्पारगंजला (Patparganj) वढेा घातला तेथील मुख्य अचधकाऱ्याला पकडून आिनू त्या बाजारपेठेकडे 
लाखो रुपयािंी मागिी केली आचि यासाठी त्याला मारही चदला. असाि प्रकार त्यानंी शाहदरा 
(Shahdara) येथेही केला. नदीकाठावरील जकातनाकी जबरदस्तीने व्यापून जािाऱ्या येिाऱ्याना 
लुबाडले. अशाप्रकारे ३५००० रुपये जमा केल्यानंतरि त्यानंी पत्पारगंज सोडले.’’ पुढे मािकमध्ये (भा. 
१७५४) नचजबखानाने, सरहहद येथील बादशहाच्या प्रमुख महसूल अचधकाऱ्याकडून (Official Collector) 
त्यािा प्रातं काढून घेतला. नंतर एचप्रलमध्ये सहरािपूर आचि त्या भागातील वचजरािी जहाचगर हीही 
व्यापली पि पुढे मे १७५४ मध्ये हे सवक त्या अचधकाऱ्याकडे परतही चदले. [त.-इ.-अ.- ८७ अ- ८८ब, १२१ 
अ, १२५अ.]. 

 
§ २ : णदल्लीच्या दणक्षिेकडील प्राांत इमादने कजकून घेतला, बाळू जाटाचा खून 

 
चदल्लीच्या दचक्षिेकडील फचरदाबाद चजल्हा औपिाचरकदृष्टीने बक्षीच्या जहाचगरी पैकीि होता (भा. 

पि यावळेी तो जाट विकस्वाखाली गेलेला होता.) बक्षीिा मुख्य (Agent) प्रचतचनधी-अचकबत महमदखान 
याने आता हा भाग परत हजकून घेण्यासाठी मोचहमेस सुरुवात केली. या चठकािी बंडखोरी करून, 
शासकीय कारभार व सुव्यवस्था मोडिारी प्रमुख व्यक्ती म्हिजे बाळू जाट ही होती. ५०० बदचक्ष व २००० 
मराठा स्वार घेऊन अचकबत आला आचि त्याने.. या प्रातंािा वसूल व बादशहाला द्यावयािी खंडिी 
(Tribate नजर) यािंी बाळू जाटाकडे मागिी केली. पि या बाबी द्यावयाच्या आपल्या पूवीच्या विनापासून 
बाळू माघारी चफरला व त्याने लढा देण्यािी तयारी दाखचवली. तेव्हा वल्लभगड (Ballabhgarh) येथील 
तोफािंी बरोबरी करण्यासाठी इमादने आिखी ७००० सैन्य व तोफगोळे वा अस्ग्नबाि यासहीत ३० हलक्या 
प्रकारच्या तोफा अचकबतकडे पाठचवल्या. थोडाफार लढा चदल्यावर बाळू शरि आला व त्याने अचकबतिी 
भेट घेतली आचि आपि देिे असलेला वसूल व बादशहाला द्यावयािी खंडिी, ही देण्यािे मान्य केले. 
नंतर वल्लभगडच्या दचक्षिेस १४ मलैावंर असलेल्या पलवल (Palwal) पयंत, खंड वसूल करण्यासाठी 
अचकबत पुढे गेला पि, बाळूही पुन्हा हाि खंड देण्यािी सक्त मागिी करेल या भीतीने येथील शतेकरी 
अचकबतला खंड देण्यास भीत आहेत असे त्याला आढळून आले. या चठकािाच्या ज्या वसुल अचधकाऱ्याला 
(Revenue Collector) बाळूने पूवीि हाकलून चदले होते त्याने आता अचकबतला साचंगतले की वल्लभगड 
हजकून बाळूला ठार केल्याचशवाय, या प्रातंावर चनयंत्रि बसचवण्यात त्याला अपयशि येईल. यािवळेी 
अचकबतने फतेपुरला आपला एक ठािेदार पाठचवला पि तेथील रयतेने त्याला, बाळच्या सागंण्यावरून 
हाकलून चदले. तेव्हा वल्लभगड जवळच्या एका मदैानापयंत मागे अचकबतने कूि केले आचि बाळूकडून 
यावयाच्या एकूि वसुलाच्या रकमेिी व्यवस्था त्याने येऊन करावी असे तेथून त्याला कळचवले. तेव्हा 
बरोबर आपला चदवाि, एक मुलगा आचि २५० लोकािें संरक्षक पथक घेऊन बाळू तेथे आला. अचकबतने 
त्याला यावळेी साचंगतले की, इमादने बादशहाकडून बाळूला क्षमा चमळवनू चदली असल्यामुळे, बादशहाला 
त्याने द्यावयािी खंडिी देण्याबद्दल, बादशहा आता इमादाना तगादा लावीत आहे. यासाठी आता हा पैसा 
तुम्ही द्या. अचकबतने अशी मागिी केली तेव्हा बाळूने बेदरकारपिेि उत्तर चदले. तो म्हिाला.......‘‘मी 
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काही यावळेीि माझ्याबरोबर चखशातून पैसे आिलेले नाहीत. वसूल जमा केल्यानंतरि, तो देण्यािे मी 
विन चदलेले आहे. या पचरस्स्थतीत हा प्रदेश जर तुम्हाला माझ्याकडून जबरदस्तीनेि घ्यावयािा असेल तर 
मात्र त्यासाठी लढाविे लागेल.’’ यानंतर दोघामध्ये चिडाचिडी होऊन बोलािाली झाली आचि रागाच्या 
भरात बाळूने आपल्या तरवारीच्या मुठीला हात घातला. पि अचकबतच्या ‘‘पालकी भोवती (भा. टीप 
दोघािंी बोलिी िालली होती ती अचकबतकडे. बहुधा ही तंबूति असिार. तेव्हा येथे ‘पालकी’ म्हिजे 
आपि सामान्यतः मानतो ती, प्रचतचष्ठताना बसवनू नेण्यािी ‘पालखी’ नव्हे, तर ‘पालखी’ सारखी सुशोचभत 
केलेली, भोवताली कठडे असली इकडे चतकडे नेता येण्यासारखी बैठक असावी). कडेकरून उभे 
असलेल्या बदक्षीनी बाळूवर झडप घातली आचि तो, त्यािा मुलगा, चदवाि आचि इतर नऊ जि, याना 
ठार केले. [त.-इ.-अ.-; बदक्षी पथकातील जमादार ख्याजा अफ्तबखान याने बाळूिे शीर धडापासून वेगळे केले होते. यासाठी त्याला, 
मारलेल्या जाट नायकाच्या कानातून लोंबिारी मोत्यािी दोन कंुडले-(Pendant) काढून ती बक्षीस देण्यात आली. हे शीर सगळ्याना 
चदसण्यासाठी फचरदाबादेजवळि, रस्त्याच्या बाजूला खाबंावर लटकावनू ठेवण्यात आले (९२ब, ९८ब.). यावेळी इमादला चनजाम-उल-्मूल्क 
असफ्जाह ही नवीन पदवी नुकतीि चमळाली होती. तेव्हा या चनचमत्ताने वल्लभगडला आता चनजामगड असे नव ेनाव देण्यात आले (१०६ब).] (२९ 
नोव्हेंबर १७५३). या घटनेनंतर वल्लभगडमधील चशबंदीने तोफािा मारा सुरू केला व तो मध्यरात्रीपयंत 
िालू ठेवला आचि नंतर चकल्ला मोकळा करून, चशबंदीिे सैचनक चनघनू गेले. तेव्हा अचकबतने आतील सवक 
तोफखाना व शस्त्रासे्त्र याचं्यासचहत चकल्ल्यािा ताबा घेऊन तेथील बाकीिी मालमत्ता आपल्या सैचनकाना 
लुटण्यासाठी सोडून चदली. यानंतर बादशहाने हा प्रातं इमादला पुन्हा चदला.  

 
या यशाच्या पाठोपाठ अचकबतने आपला िढाईिा पचवत्रा कायमि ठेवला. पुढच्याि आठवड्यात 

चमतनौल (Mitnaul) व हाचथन (Hathin) ही (पलवलच्या दचक्षिेस व नैर्क त्येस १२ मलैावंर) सभोवती तट 
असलेली खेडी लुटली. यावळेेही या खेड्यातील बंडखोर शतेकऱ्यानी आधी चदवसभर लढा चदला व नंतर 
रात्री ती खेडी मोकळी सोडून ते गेले. पुढे पलवलच्या आसमंतातील जाटाचं्या मालकीच्या, मातीच्या तट 
असलेल्या छोट्या छोट्या चकल्ल्यावर त्याने हल्ल ेिढचवले आचि ते आपल्या शासनाखाली आिले यानंतर 
एकदा चदल्लीला जाऊन, पुन्हा तो फचरदाबाद चजल्याकडे येण्यास चनघाला. (२७ चडसेंबर). यावळेी 
चनघताना त्याने खंडोजी होळकर आचि त्यािे सैन्य, या मोचहमेमध्ये मदतीसाठी बरोबर घेतले. त्याने गाऱ्ही 
हाचथन (Garhi Hathin) आचि अशाि काही अन्य, नव्याने हजकलेल्या चठकािी आपली ठािीही बसचवली. 
तथाचप यावळेी त्याच्या सैचनकानी त्याच्या प्रचतचनधींिे-अचधकाऱ्यािें-हुकूम मानण्यास नकार चदल्यामुळे, 
फचरदाबाद चजल्यावर चनयतं्रि ठेविे त्याला काही जमले नाही. जाटानी या संधीिा फायदा घेतला. 
अचकबतने गाऱ्ही हाचथन व नव्यानेि हजकून घेतलेल्या चठकािी आपली ठािी वसचवली होती, ती, आता 
यासधंीिा फायदा घेऊन जाटानंी हाकून चदली. तेव्हा त्याने आपला धनी इमाद याला, स्वतः येण्यािी 
चवनविी केली व यानुसार इमादने चदल्ली येथून कूि केले. 

 
खंडोजीने आपला तळ होडाळजवळ (पलवलच्या दचक्षिेस १७ मलैावर) ठेवला. तेथून त्याने 

आपली पथके पाठवनू आसमंतातील बरसान आचि नंदगाव (१२ब १७ मलै दचक्षिेस) इतक्या दूरपयंतच्या 
खेड्यातून, सुरजमलाच्या मुलािा असलेला ताबा नाहीसा केला, ती लुटली आचि तेथे मराठ्यािंी ठािी 
बसचवली, (चडसेंबर १७५३ अखेर). यामुळे अचकबतिी स्स्थती मजबूत होऊन त्याने बाळूच्या एका भावाच्या 
मालकीिे, घनगौला (Ghangaula) हे जाट खेडे लुटले व तेथे स्वतःिे ठािे स्थापले. (५ जानेवारी 
१७५४). ८ जानेवारीला इमाद स्वतः वल्लभगडपासून पलवलपयंत पुढे आला आचि त्याने होडाळ येथे 
खंडोजीशी संपकक  साधला पूवी २३ एचप्रल १७५३ ला बहादूरहसह बरगुजर याच्याकडून घासेरािा चकल्ला 
(पलवलच्या थेट पचिमेस १५ मलै) सुरजमलने चहसकावनू घेतला होता. त्यावळेी अखेरच्या लढाईपूवी त्या 
नायकाने आपल्या चस्त्रयाना ठार केले व नंतर तो स्वतः पुढे होऊन चजवावर उदार झालेल्या आपल्या २५ 
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अनुयायाचं्या पथकाच्या आघाडीला आला. नंतर त्या सवानी शत्रूवर चनकराने तुटून पडून मरि पत्करले. 
(भा. राजपूत जोहार व केशचरया रुढीिाि हा प्रकार.) त्या वळेेपासून या चकल्ल्यावर, सुरजमलिी चशबंदी 
होती. आता इमाद-खंडोजीिी जोड मोहीम सुरू झाल्यावर, घाबरून जाऊन, घासेरा चकल्ल्यातील या जाट 
चशबंदीने आपला चकल्ला सोडून चदला. इमादने बहादुरिाि (बरगुजरिा) मुलगा, यालाि त्याच्या मृत 
बापाच्या चकल्ल्यािा ‘धनी’ म्हिून नेमिूक चदली. अशा प्रकारे आता या चकल्ल्यावर जाटाचं्या एका कट्टर 
शत्रूिीि स्थापना करण्यात येऊन, आसमंतातील जाटाचं्या वसचतस्थानावर-झोपड्यावंर-हल्ल े करण्यास 
त्याला हुकूम देण्यात आले. या सवक उलाढालींिा थोडक्यात अथक असा की, आता यमुनेच्या दोन्ही 
तीरावरील बहुतेक सवक जाटािंी घरे इमादच्या हातात सापडली. जाटानी पूवी या भागावर जबरदस्तीनेि 
ताबा बसचवला होता. दचक्षिेस मथुरा व आग्रा येथपयंतच्या या भागातून, तो जबरदस्तीने ताब्यात घेिारे 
जाट शत्र ू आता पळून गेले आचि या सवक भागावर इमादिी सत्ता स्थापन झाली. इमादच्या दुसऱ्या एका 
अचधकाऱ्याने, पूवी कोइल (Koil) आचि जलेसर जबरदस्तीने घेिाऱ्या आिखी एका जाट सैन्याला तेथून 
हाकलून चदले. या सवक भागात आतापयंत बराि काळ, अशातंतेिा व गोंधळािा गेला होता. तेथे आता 
मुलकी कारभारािी पुन्हा घडी बसचवण्यासाठी आचि पुन्हा शतेीिी कामे सुरू करण्यास शतेकऱ्यािंी मने 
वळचवण्यासाठी, इमादने आपले लोक या प्रातंात चठकचठकािी पाठचवले. (जानेवारीच्या मध्याला). यानंतर 
लवकरि मराठ्यानंी कंुभेरला वढेा घातला आचि खंडोजीला चतकडे बोलावनू घेतले. [त.-इ.-अ.- ९३ ब, 
९४ब, १०२ अ, १०४ब- १०७अ.]. 

 
§ ३ : मराठ्ाांच्या एका नवयाच सैन्याचे उत्तर कहदुस्थानात आगमन, त्याांचे धोरि 

 
सफ्दरजंगािे बंड सुरू झाल्याबरोबर बादशहाकडून, पेशव्याकंडे, मदत द्यावी म्हिनू चवनविीपत्र 

आले होते. यािबरोबर पेशव्याचं्या चदल्लीमधील प्रचतचनधींच्याकडूनही, हहदुस्थानकडे मोठे बलाढ्य सैन्य 
पाठवाव ेअशी पते्रही त्याला वारंवार आली होतीि. पेशव्याचं्या प्रचतचनधींच्या पत्रानुसार अशा सैन्यािी जरूर 
होती ती, चदल्ली येथे असलेले मराठ्यािें स्थान आहे तसे साभंाळिे, त्यानंा पूवीि चदलेल्या चनरचनराळ्या 
सवलतीवरील त्यािंी पकड कायम ठेविे आचि आता सुरू झालेल्या अंतगकत झगड्यािा उपयोग करून या 
सवलतीत आिखी वाढ चमळचविे, अशी होती. या झगड्यात मराठ्यािंी मदत चमळचवण्यासाठी, 
झगड्यातील दोन्हीही पक्षानी आपापले प्रचतचनधी त्याचं्याकडे पाठचवले. (भा. पहा प्र. ११ § ११ पचर. ३). 
पि बंड करून उठलेल्या वचजराच्या बाजूला मदत द्यावयािी नाही असा शहािपिािा चनिकय, पेशव्यानंी 
घेतला. तथाचप या झगड्यातील आरंभीच्या लढायात भाग घेण्याइतक्या व शाही शासनाकडील पगारी सैन्य 
म्हिून चनयचमत पगार घेता येण्याइतक्या लवकर, पेशव्याचं्या येिार असलेल्या सैन्यापैकी फक्त ४००० 
सैन्यि चदल्लीला येऊन पोहोिले होते. (भा. पहा प्र. ११ § ११). नंतर पुढे या सैन्यामध्ये आिखी भर 
घातली गेली ती बहुधा ६००० स्वारािंी असावी. तथाचप मागाहून येत असलेल्या मुख्य मराठा सैन्याला काही 
वगेळ्या सूिनाही चदल्या होत्या. लगेि लढ्यात सामील होण्याऐवजी, दोन्ही पचक्षयाचं्या संदभात काहीसे 
तटस्थि राहून वाट पहात थाबंा, या झगड्यािा शवेट होऊ लागेल त्याकडे लक्ष ठेवा आचि नंतर 
चवजयीबाजूला जाऊन चमळा; वा दोन्ही बाजू लढ्यामुळे थकून जातील त्या संधीिा उत्तरेकडील मराठा 
विकस्व वाढचवता येईल अशीरीतीने उपयोग करून घ्या. मुख्य मराठा सैन्याला चदलेल्या सूिना या अशा 
होत्या. मराठ्यािें हे मुख्य सैन्य पेशव्यािंा धाकटा बंधू रघुनाथराव यािे नेतृत्त्वाखाली येत होते. त्याला 
मल्हार होळकर नमकदेच्या काठावर येऊन चमळाला. (२२ सप्टेंबर-५ ऑक्टोबर १७५३ भा. म्हिजे बादशहा 
सफ्दर लढ्यातील चतसरे पवक िालू असताना-पहा प्र. ११ § ९). याि सुमाराला रघुनाथरावाला कळले की 
बादशहा आचि सफ्दरजंग याचं्या दरम्यान आता तह झालेला आहे. तेव्हा मराठ्याचं्या या सैन्याने 
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माळव्यािा काही भाग ओलाडंल्यावर मुकंुदराहखड पार केली व ते जयपूरच्या प्रदेशात गेले. (२९ 
ऑक्टोबर) पि मल्हारिा मुलगा खंडोजी याच्या हाताखाली ४००० घोडेस्वाराचं्या एका तुकडीने 
(चवभागाने) चदल्लीजवळ येऊन चकशनदासाच्या तळ्याजवळ २१ नोव्हेंबरला, तळ ठोकला. [(भा. टीप: मुख्य 
मराठा सैन्य नमकदेवर आले ते ऑक्टोबरच्या आरंभी, याि मचहन्यात सफ्दर-माधोहसह-बादशहा याचं्या तहाच्या हालिाली िालू होत्या. : पहा प्र. ११ 
§ २१. या पार्श्कभचूमवर, या मराठा सैन्याच्या हालिालींच्या काळािा चविार केला पाचहजे. 

 
पुढील पचरच्छेदातील हकीगत यापुढील काळातील आहे. या प्रकरिातंील § २ पचर. १, २ मध्ये आधीि नमूद केलेली खंडोजीिी मोहीम 

त्याने चदल्लीजवळ तळ ठेवल्यानंतरिी म्हिजे चडसेंबरमधील होय.] 
 
चदल्लीच्या आसमंतात िालू असलेल्या लढ्यातून यावळेेपयंत (२१ नोव्हेंबर) सफ्दरजंग बाजूला 

झाला होता. तेव्हा आता आलेले मराठ्यािें सैन्य आपल्या बाजूला चमळचवण्यासाठी इस्न्तझाम आचि इमाद 
याचं्यामध्ये लज्जास्पद धडपड सुरू झाली. खंडोजी चदल्लीजवळ आल्यावर दुसऱ्या चदवशीि इमाद त्याला 
भेटला. नंतर २५ तारखेला वचजराने, राजा जगल चकशोरला या तरुि मराठा सरदाराकडे पाठचवले. तेव्हा, 
‘‘मल्हारजीनी मला चमर बक्षीकडे पाठचवले आहे, दुसऱ्या कोिाकडेही माझे काही काम नाही’’ असे म्हिून 
त्याला आपली भेट घेऊ देण्यास खंडोजीनं नकार चदला. नंतर १ चडसेंबरला, बापूराव हहगिे, अंताजी 
मािकेर्श्र आचि चदल्लीतील अन्य मराठा प्रचतचनधीना, बादशहाने बोलावनू घेतले आचि ते व वजीर 
याचं्याबरोबर दीघक ििा केली. आता आलेल्या मराठा सेनापतीनी चमर बक्षी इमाद बरोबरिा संबधं सोडावा 
आचि आपल्या सूिना मानाव्या अशी वचजरािी इच्छा होती. पि आलेले दख्खनिे सेनापती याला नकार 
देत होते. आपल्या, दचक्षिेतील चहतसंबधंािे आम्हाला संरक्षि केले पाचहजे. यासाठी चनजाम घराण्याशी 
आम्हाला चमत्रत्त्वाने राचहले पाचहजे. तसेि सुरजमल चवरुद्धही आमिे बेत व हालिाली (Designs) असून 
वजीर तर सुरजमलिा पाठीराखा आहे, आचि हा सुरजमल चमर बक्षीिाही शतू्र आहे असे या मराठा 
सरदारािें म्हििे होते. अशा पचरस्स्थतीत बादशहाशी झालेल्या या बैठकीत अखेरी त्यानी उडवा उडवीिे 
उत्तर चदले की–‘‘रघुनाथराव व मल्हारराव आल्यानंतर त्यानंा जे योग्य वाटेल ते करण्यात येईल.’’ –
‘‘अशा प्रकारे चझडकारले गेल्यावरही न किरता, वचजराच्या सागंण्यावरून, बादशहाने खंडोजीकडे 
२२००० सोन्यािी नािी, मानािे पोशाख आचि अन्य देिाग्या, १० चडसेंबरला पाठवनू चदल्या. पि या मराठा 
सरदारने ही चखलात स्वीकारण्यास तुच्छतापूवकक नकार चदला आचि असा नकार देताना तो वर म्हिाला- 
‘‘बादशहानंी मला चखलाती द्याव्या (भा. मेहरबानीिे प्रचतक) असा काही मी त्यािंा नोकर नाही. बक्षीिी 
सुरजमल चवरूद्ध मोहीम सुरू आहे. या मोचहमेत, येऊन बक्षीला चमळाव े म्हिून मी माझ्या चपत्याच्या 
हुकुमावरून आलो आहे. हे माझे चपताजी आता थोड्या चदवसाति येऊन पोहोितील. तेव्हा ते आल्यावर 
आपि त्याच्याशीि काय बोलावयािे असेल ते बोला आचि ज्या काही भेटी द्यावयाच्या असतील त्या 
त्यानंाि द्या.’’ खंडोजीने चदल्ली येथून परत जाव े व रोज होिाऱ्या लुटीपासून चदल्लीिा पचरसर वािवावा 
यासाठी लालूि म्हिून पाठचवलेली सोन्यािी नािीही स्वीकारण्यास खंडोजीने नकार चदला. हे अथाति 
बचक्षकडून चिथाविी चमळाल्यामुळेि त्याने केले. नंतर याबाबत काहीतरी करण्यासाठी बादशहाने 
इमादलाि चवनविी केली तेव्हा बादशहािी भेट घेण्यासाठी खंडोजीिे मन वळचवण्यास इमादने अचकबतला 
त्याच्याकडे पाठचवले. [त.-इ .-अ.-८८अ- ९८ब.]. 

 
§ ४ : खांडोजी होळकरची बादशहाबरोबर मुलाखत 

 
बादशहाबरोबर व्हावयाच्या खंडोजीच्या मुलाखतीसाठी, २६ चडसेंबर हा चदवस चनचित करण्यात 

आला. ही मुलाखत चकल्ल्याच्या उत्तरेस यमुना नदीच्या जवळि ‘चनळीछत्री’ बागेत एका तंबूत झाली. 
मुलाखतीच्या दालनातील व्यवस्था पहािाऱ्या मुख्य ‘खाजगी’ कारभाऱ्याने, (Chamberlain) खंडोजीला 
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मुलाखतीसाठी आत नेण्यापूवी चविारले की, त्याने बादशहापुढे नजरािा म्हिून (नझर व चनसार) सादर 
करण्यासाठी काय आिले आहे? तेव्हा अशा मुलाखतीिी आपिाला आधी काहीि कल्पना नसल्यामुळे, 
येताना बरोबर मी कोिताही नजरािा वा सोन्यािी नािी आिलेली नाहीत, असे खंडोजीने उत्तर चदले. 
िंद्रग्रहिाच्या चनचमत्ताने मी यमुनेमध्ये स्नानासाठी आलो असताना, अचकबत महमदाने मला आग्रहाने 
बादशहािें भेटीस आिले आहे, असेही तो आिखी म्हिाला. तेव्हा बादशहाच्या त्या कारभाऱ्याने, आपल्या 
चखशातून २१ मोहरा काढल्या, त्या बादशहासमोर ठेवल्या आचि पुकारा केला.... ‘‘खंडोजी राजे 
आपल्यापढेु १०० मोहरा, एक हत्ती आचि एक घोडा असा नजरािा सादर करीत आहेत.’’ तेव्हा बादशहाने 
खंडोजीला ‘‘चखलात’’ देण्यािा हुकूम चदला. यानुसार चखलात म्हिून आलेला मानािा पोशाख 
घालण्यासाठी खंडोजीला बाजूच्या एका आतल्या छोट्या खोलीत नेण्यात आले, तेव्हा ही चखलात 
स्वीकारण्यास नकार देत तो म्हिाला. ‘‘... अंताजी मािकेर्श्र एकेवळेी आमिा नोकर होता. त्याला तुम्ही 
आता तुमच्या दरबारिा सरदार केलेले आहे. या मािकेर्श्राला जर तुम्ही बादशहासमोर कधीही येऊ 
देिार नसाल तरि मला ही चखलात स्वीकारिे शक्य होईल.’’ यावर तेथे बराि वळे, खडाजंगी ििा 
होऊन त्यात असहाय बनलेल्या खोजानी अखेरी खंडोजीिी अट मान्य केली आचि नंतरि त्याला तो 
पोशाख िढचवता आला व बादशहाकडे परत नेता आले. अशाप्रकारे हा नवा ‘दरबारी’ बादशहापुढे 
आल्यावरही त्याने; रूढीनुसार आभारदशकक िार वळेा सलाम करण्याऐवजी दोनि वळेा केला. यानंतर या 
नव्या सरदाराला रूढीनुसार तरवार बक्षीस देण्यािे हुकूम झाले पि अशी ही तरवार बादशहाने स्वतःि 
त्याच्या खादं्यावरून लटकाचवली पाचहजे अशी त्याने मागिी केली. यावळेीही, ही तरवार शत्रागार 
अचधकाऱ्याकडून स्वीकारण्यास त्यािे मन वळचवता आले ते फार मोठ्या कष्टानेि. यानंतर त्याने पुन्हा सुद्धा 
दोनि सलाम (तसचलम-आभार दशकक सलाम) केले! अखेरी बादशहा त्याला म्हिाला–‘‘मी तुम्हाला 
बोलाचवले होते ते फक्त सफ्दरजंगाशी लढा देण्यात मला मदत करण्यासाठी. आता परमेर्श्र कृपेने ते काम 
संपले असल्यामुळे, तुम्हाला घरी परत जाण्यासाठी मी चनरोपािे चवडे देत आहे. (Conje). पुन्हा जेव्हा मला 
तुमिी गरज लागेल तेव्हा मी तुम्हाला परत बोलावने.’’ यावर खंडोजीने उत्तर चदले : –‘‘मी आता आपल्या 
पुण्यशील (पचवत्र) पायाशी आलो आहे आचि येथेि रहाण्यािी माझी इच्छा आहे.’’ यानंतर बादशहाने 
त्याला, चनघून जाण्यासाठी, वारंवार औपिाचरक चनरोप चदले पि त्याने मात्र काहीही उत्तर चदले नही. 
प्रत्यक्ष वस्तुस्स्थती अशी होती की, खंडोजीला आपले सैन्य व त्यािे शौयक याबद्दल फाजील घमेंड असून 
चशवाय तो, रातं्रचदवस दारूच्या अमलाखाली, तंद्रीति रहात असे. त्याला यावळेी बादशहाशी सभ्य, 
चवनयशील संभाषि करिे काही शक्य झाले नाही. अखेरी त्याने बादशहापढेु दोनदा सलाम केला आचि 
मग त्याला जाण्यास साचंगतले. यानंतर त्याला वचजराच्या घरी नेण्यात आले व तेथे मध्यरात्रीपयंत त्यािा 
आचतर्थ्यपूवकक पाहुििार करण्यात आला. [त.-इ.-अ- ९९ब- १००ब] 

 
§ ५ : मराठ्ाांचा कुां भेरचा वेढा : खांडेराव होळकरचा मृत्य ू

 
१७३६ मध्ये राजपुतान्यात बाजीराव येऊन गेला त्यावळेेपासूनि तेथील चनरचनराळ्या राज्याकंडून 

िौथ वा खंडिी (Contribution) अशा देण्याबाबत हक्क सागंून मराठे मागण्या करीत असत. या मागण्या 
चवशषेतः बंदी जयपूर आचि मारवाड या तीन राज्यातील वारसा लढ्याचं्या संदभात तर चवशषेि होत होत्या. 
(भा. पहा प्र. ६ व प्र. ७). ते मागिी करीत असलेली ही देिी वसूल करण्यासाठी पेशव्यािंा धाकटा भाऊ 
रघुनाथराव याच्या हाताखाली, मराठ्याचं्या एका बलाढ्य सैन्याने, आता सप्टेंबर १७५३ च्या अखेरी नमकदा 
ओलाडंली. तेथे त्याला मल्हारराव होळकर येऊन चमळाला. (भा. § ३ या उपभागात मराठ्याचं्या मुख्य 
सैन्याने सप्टेंबर अखेर नमकदा ओलाडंल्यािा चनदेश आहे. पि त्या चठकािी, बादशहा-सफ्दर भाडंिात, 
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बादशहाच्या बोलावण्यानुसार आलेले हे सैन्य असा चनदेश आहे. प्रस्तुत चठकािी चनदेश आहे तो देिी वसूल 
करण्यासाठी म्हिून-यािा अथक असा की चवचवध उदे्दश पुढे ठेवनू आलेले हे सैन्य, बादशहा-सफ्दर लढा 
संपल्याने आता या कामाकडे वळले होते.) नंतर हे सैन्य जयपूरच्या प्रदेशात चशरले आचि तेथे या सैन्याने 
दोन मचहन्यापेंक्षा जास्त काळ घालचवला. (९ नोव्हेंबर १७५३ ते १५ जानेवारी १७५४). आचि या काळात 
जयपूरकडून (१२ लाख) व अन्य छोट्या राज्याकंडून देिी वसूल केली. या सुमाराला दुसरीकडे, 
सफ्दरिा बादशहाबरोबर तह घडवनू आिल्यावर (भा. पहा प्र. ११ § २१ पचर. २, ३) चदल्ली येथून 
सुरजमल व माधोहसह परत येत होते. या परतीच्या प्रवासात सुरजमलने, माधोहसहाबरोबर, एक गुप्त, 
संरक्षिात्मक समझोता (defensive understanding) घडवनू आिला. नंतर त्याने रूपराम कोठारी 
नावािा आपला एक वकील मराठ्याचं्या छाविीत पाठचवला. त्याच्याकडे मल्हारने २ कोटी रुपयािंी 
मागिी केली आचि यासाठी कारि साचंगतले की चदल्लीिी उपनगरे लुटण्यात, यापेक्षाही पुष्ट्कळि जास्त 
पैसा सुरजमलने गोळा केला आहे! तेव्हा पैसा देऊन मराठ्यािंी समजूत घालण्यासाठी आलेल्या जाट 
वचकलाने, त्याना बादशहाकडून यावयािी ठराचवक खंडिी (भा. िौथ व खिासाठी पैसा यासाठी कारि 
यावळेी मराठे आले ते बादशहाला मदत करण्यासाठी) व चशवाय िार लाख रुपये देऊ केले. पि मल्हारने 
एवढेि न स्वीकारता जाटाचं्या मुलुखावर स्वारी केली. यावळेी जाट राजा बदनहसह वृद्ध होता पि 
सुरजमल हा त्यािा वारस व मंत्री असून या सुरजमलने जाट सरदाराना प्रोत्साहन चदल्यामुळे त्या सवांनी 
मराठ्याचं्या प्रस्तुत अन्यायय मागिीला चवरोध करण्यािे ठरचवले. मराठे स्वारी करून येत आहेत हे पाहून 
या जाटानी आपले चकल्ल े सुसज्ज करून संरक्षिासाठी खंबीर पचवत्रा घेतला. जाटािें पुढारी अशी तयारी 
करीत असतानाि त्याचं्या सामान्य सैचनकातही जाट जमाती याबाबत चवशषे बंधुभावािी तीव्र जािीव असून 
आपला कधीही पराभव झालेला नाही असा त्याना अचभमानही होता. यातून त्याचं्यामध्येही आता चवशषे 
िैतन्य चनमाि झाले होते. 

 
मराठ्यािें सैन्य जेव्हा चदग (१६ जाने. १७५४), भरतपूर व कंुभेर या जाटाचं्या प्रचसद्ध 

चकल्ल्याजवळ येऊन पोहोिले तेव्हा या चकल्ल्याचं्या तटावरून तोफािंा मारा करण्यात येऊन त्याना मागे 
रेटण्यात आले. मदैानावरही एक समोरासमोर हातघाईिी लढाई झाली. या लढाईत दोन्हीही बाजूकडील 
बरेि लोक मारले गेले. शत्रकूडील मोठ्या संख्येमुळे जेरीस येऊन यानंतर सुरजमल कंुभेरच्या चकल्ल्यात 
गेला व तेथे आति तो बंचदस्त राचहला. तेव्हा मराठ्यानंी चकल्ल्यासमोर आपले ठाि माडंले, पि 
त्याचं्याजवळ वढे्याला उपयोगी पडण्यासारख्या तोफा नव्हत्या, तेव्हा त्यानी सभोवतालिा मुलुख तेवढा 
लुटला व व्यापला. रघुनाथरावाने २० जानेवारीला, आपला तळ हपगरे (Pingare–कंुभेरजवळ) येथे ठेवला 
आचि पुढे २८ फेिुवारीला, चकल्ल्यासमोरील मदैानावर [जाटाचं्याकडून जो काही पैसा आचि अन्य लूट हजकून चमळण्यािी 
अपेक्षा होती त्यापैकी एक ितुथांश देण्यािे, इमाद-उल-्मूल्क याला, लेखी आर्श्ासन, १५ मािकला रघुनाथरावाने चदले. जयपूरिा चदवाि 
हरगोहवद नाटानी, हा, या काळात आपल्या धन्याच्यावतीने मराठ्याचं्या छाविीत हजर होता. वेढ्याच्या कामात मराठ्याना मदत करण्यासाठी, तो 
तेथे असला, तरी स्वारी करून आलेल्या मराठ्यािंा मागात अडििी उभ्या करण्यािी व त्याचं्या कायाला वेळ लागेल असे करण्यािीि कारवाई, 
प्रत्यक्षात त्याने केली. [चन. प. पे. द. (२७) १०४ व ९४].] तो हलचवला. तेथेि तो २२ मे पयंत राचहला. या काळात 
जानेवारीच्या प्रारंभी खंडेराव होळकराने होडाळ येथे आपला तळ ठेवला असून, त्या प्रातंातील जाटानंी, 
त्याचं्या कें द्रापासून दूरवर ठेवलेली, त्याचं्या सीमेवरील संरक्षक ठािी (Out-post), उठवनू लावण्याच्या 
कामात तो गंुतला होता. आपले ४००० स्वारािें पथक घेऊन कंुभेरला िाललेल्या वढे्याच्या कामासाठी 
जाऊन त्यात सामील व्हाव ेअसे हुकूम आता त्याला त्याच्या चपत्याने चदले. तेव्हा चतकडे तो चनघाला आचि 
वाटेत मेवातिे भाग लुटून तो कंुभेरला येऊन पोहोिला. मल्हारने आपिा चमत्र इमाद-उल-्मुल्क 
याच्यामाफक त, वढे्याच्या कामासाठी लागिाऱ्या, चदल्ली तोफा व आग्रा येथील शाही शस्त्रागारातून, आपिाला 
उसन्या म्हिून चमळाव्या अशी बादशहाकडे चवनविी केली. पि वचजराच्या चशकविीमुळे, बादशहाने ही 
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चवनंती मान्य करण्यास चदरंगाई िालचवली. तोफखान्यावरील मािसाना पगार देण्यास आचि 
सफ्दरजंगाबरोबर झालेल्या युद्धात संपलेला दारूगोळा पुन्हा साठचवण्यास जरूर तो पैसा आपल्याजवळ 
नाही, असे कारि मात्र त्याने या चदरंगाईसाठी पुढे केले. 

 
मल्हाररावाच्या बोलावण्यावरून मािकमध्ये, इमादने मथुरा येथून कंुभेरकडे कूि केले कंुभेरला 

अचकबत त्याला येऊन चमळाला. तथाचप मराठ्याचं्याकडे तटाना हखडारे पाडण्यासारखा तोफखाना 
नसल्याने ते व त्यािें चमत्र यानी, चकल्ला सर करण्यासाठी रोजि िालचवलेले प्रयत्न चनष्ट्फळि ठरले. 
चकल्ल्यात कोिालाही जाता येऊ नये व आतून कोिालाही बाहेर येता येऊ नये असा पूिक वढेा घालिेही 
अशक्यि होते. तेव्हा चकल्ल्याच्या तटापयंत, झाकलेल्या भयुारासारख्या व खंदकातून जािाऱ्या चनरंूद 
वाटा खंडेरावाने तयार केल्या व तो तटापयंत जाऊन पोहोिला. एके चदवशी (सुमारे १५ मािक १७५४) या 
खंदकािंी तपासिी करण्याकचरता तो आपल्या पालखीतून गेला. यावळेेसही, तो आपल्या नेहमीच्या 
धंुदीच्या पचरस्स्थतीति (Tipsy Condition) होता. अशावळेी चकल्ल्यातून तोफािंा मारा सुरू होऊन 
जंबुरकिा (Zamburak...... एक प्रकारिी तोफ) एक गोळा लागून तो मारला गेला. याप्रसंगी त्याच्या 
चितेवर त्याच्या चस्त्रयापंकैी नऊजिी सती गेल्या, मागे राचहली ती एकटी अचहल्याबाई. याि 
अचहल्याबाईला, आपली कतकबगारी व साधूवृत्ती यामुळे पुढे, भारतातील अचतशय थोर राज्यकत्या 
चस्त्रयापंकैी एक व अचतशय साधूवृत्तीिी गतधवा, अशी कीर्तत चमळीचवण्यािे भाग्य लाभले. आपल्या लाडक्या 
मुलाच्या मृत्यूच्या दुःखामुळे, मल्हारराव जवळजवळ इतका वडेाचपसा बनला की, यािा सूड म्हिून जाट 
जमात समूळ नाहीशी करण्यािीि शपथ त्याने घेतली. प्रथम आपल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर, धार्तमक 
रूढीनुसार करावयाच्या उत्तरचक्रया करण्यासाठी तो मथुरा के्षत्री गेला. त्याच्या दुःखात सहानुभचूत 
दाखचवण्यासाठी इमाद त्याच्याकडे येऊन भेटला आचि सातं्वनपर म्हिाला, ‘‘...... यापढेु खंडोजीच्या 
जागी मीि–आपला पुत्र आहे असे माना......’’ सुरजमलने सुद्धा युद्धातून चनमाि झालेल्या या दुःखद 
घटनेबाबत तीव्र दुःख प्रगट केले आचि मल्हार व खंडेरावािा मुलगा याचं्याकडे रुढीनुसार प्रचतकात्मक 
पोषाखही पाठचवले (भा. जवळच्या नात्यातील व्यक्तीच्या कुटंुबातील एकाद्या वचडलधाऱ्या या कत्या 
मािसािा मृत्य ू झाला तर, आपल्या दुखाःवर आता पाघंरूि घाला...... आम्हीही त्यात सहभागी 
आहो...... आम्ही तुम्हाला घरच्यासारखे मदत करिारे-साभंाळिारे आहोत हे दाखचवण्यासाठी, मूळच्या 
दुःखी व्यक्तीला नात्यातील अन्य वचडलधाऱ्यानी असा प्रचतकात्मक पोषाख देण्यािी िाल हहदूमध्ये 
अद्यापही रूढ आहे). बादशहाने सुद्धा पुढे ९ एचप्रलला, बापूराव हहगिे याचं्यामाफक त, मल्हाररावावर 
कोसळलेल्या या घोर दुःखाबद्दल, त्यालाही सहानुभचूत वाटत आहे यािे प्रचतक म्हिून मल्हारला पोषाख व 
मल्हारच्या पत्नीला काही दाचगने पाठचवले. 

 
कंुभेरिा वढेा रेंगाळत रेंगाळत िार मचहने िालला. अखेरी मे मचहन्यात मध्यािे सुमारास तह 

करण्यात आला. आपल्या धन्याच्यावतीने रूपरामने लेखी करारपत्र (Bond) देऊन, तीन वषात हप्त्या 
हप्त्याने, मराठ्याना तीस (३०) लाख रुपये देण्यािे मान्य केले. याचशवाय आिखीही एक महत्त्वािी अट 
मान्य केली. जाटराजाने पेशखस म्हिून बादशहाला २ कोटी रुपये द्याव ेअशी मागिी इमादने पूवीि केली 
होती पि ते वसूल होत नव्हते. आता या करारात ते देण्यािेही रूपरामने मान्य केले. पि जाटराजाने ही 
रक्कम बादशहाला देण्याऐवजी आता इमाद व मराठे याना द्यावी असे मात्र प्रस्तुत तहानुसार ठरचवण्यात 
आले. असा तह झाल्यानंतर वढेा उठचवण्यात आला. इमादने हे रिागंि १८ मेला सोडले व पुढे २२ ला 
रघुनाथरावानेही ते सोडले आचि दोघेही मथुरेला आले. [त.-इ-अ.-१०८ ब-११० अ, ११७ ब, १२१ ब, 
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१२८अ. सुजान िचरत्र, जंग (७) हे अपुरे आहे. पे. द. चन. प. (२७) अनु. ७९-पृ. ९४ मध्ये या करारपत्रािी 
तारीख २८ मे अशी चदली आहे].  

 
§ ६ : बादशहा व इमाद याांच्यामधील झगडा 

 
कंुभेरकडे अशा घटना िालू असतानाि बादशहा आचि त्यािा बक्षी याचं्यामधील मतभेद चवकोपाला 

गेले आचि या दोघामंध्ये उघड झगडा होण्यािीि वळे आली. या झगड्यािा शवेट अहमदशहाच्या नाशात 
झाला. सफ्दरबरोबरच्या झगड्यातून, सफ्दर चनघून गेल्यानंतरच्या (भा. पहा प्र. ११ § २१) काही 
मचहन्याति इमादिे भाग्य सतत संथपिे िढत्या श्रेिीति होते. त्यािी एक अडिि म्हिजे पैशािा अभाव 
ही होती. सफ्दरजंगाशी झालेल्या ६ मचहन्याच्या जीवनमरिाच्या झगड्यात, त्याच्याकडे असलेला 
वाडवचडलानी साठचवलेला खचजना तर संपुष्टात आलाि होता चशवाय त्याने आपिावर कजािा बोजाही 
लादून घेतला होता. यािवळेी सरकारी खचजनाही (Public Treasury) चरताि झालेला असून सुभ्याकडून 
यावयािा वसूल येिे बंद झाले होते. या पचरस्स्थतीत राजधानीपासून सहज पोहोिता येईल अशा 
अंतरामधील बादशहाच्या स्वतःच्या जचमनी वा जहाचगरी (Crownlands-भा. या बादशहाच्या 
‘शाहीपदाच्या’ खिासाठी राखून ठेचवलेल्या जहाचगरी असाव्या, खाजगी म्हिून नव्हे) आचि अन्य 
सरदाराचं्या जहाचगरी याचं्यामधून येिारा वसूल सक्तीने ताब्यात घ्यावयािा एवढाि एक पैसा उभा 
करण्यािा मागक आता इमादला मोकळा होता. 

 
सफ्दरबरोबरिे युद्ध प्रथम ज्यावळेी सुरू झाले त्यावळेी बादशहा आचि त्यािे मंत्री याचं्यासमोरि, 

या युद्धाच्या खिाबाबत एक चवस्तृत योजना मान्य करण्यात आली होती. यानुसार साम्राज्यािी सवक दौलत, 
बंडखोराला चिरडून टाकण्याच्या कामी प्रथम खिक करावयािी असे ठरले होते. बंडखोरािा पाडाव 
केल्यावर पैसा पुन्हा जमा करण्याबाबतही योजना यािवळेी चनचित ठरचवण्यात आल्या होत्या. या 
पाडावानंतर, जुन्या व नव्याने भरती केलेल्या सैचनकाचं्या पगारावर खिी पडलेल्या रकमा, दख्खनच्या 
वसुलामधून वजा करून बाकी राचहलेला वसूल इमादने (चनजाम-उल-्मुल्क या नात्याने) शाही खचजन्यात 
भरावा असे ठरले. वचजराकडे (इस्न्तझाम) असलेल्या पंजाब व काश्मीर या सुभ्याबाबतही असेि करण्यािे 
त्यानेही मान्य केले होते. बंडखोर सफ्दरजंगाकडे असलेले सुभे काढून घ्यावयािे व त्यापकैी औध, वजीर व 
बक्षी याना अधा अधा वाटून द्यावयािा व अलाहाबाद सुभा ‘चसनडाग’ सैचनकाच्या पगारासाठी केलेल्या 
खिाबद्दल ठेवावयािा. सफ्दरचवरुद्धच्या युद्धाच्या आरंभी ठरचवलेली अशी ही सचवस्तर योजना असून ती 
सवक, बरेि चहशोब व अंदाज करून त्यावर आधारली होती. पि पुढे प्रत्यक्ष व्यवहारात हे चहशोब 
चनरुपयोगीि ठरले व पैशाबाबतच्या अडििी अचधकाचधक तीव्र होत गेल्या. हळूहळू इमाद बेइमान बनला 
आचि सामर्थ्याच्या घमेंडीत, हसहासनही जबरदस्तीने घेण्यािी स्वप्नेसुद्धा त्याला पडू लागली [त.-इ-अ.- 
९६ अ, ९७ ब, १०२]. 

 
सैचनकाचं्या देण्याच्या बाकीबद्दल बादशहा आचि बक्षी याचं्यामध्ये तीव्र मतभेद होते. इमाद 

बादशहाला आग्रह करीत होता की त्याने इमादबरोबर बाहेर पडून राजधानी जवळच्या भागातील 
बंडखोरािें पाचरपत्य कराव े आचि येिे पैसा वसूल करावा, हकवा मुहाकम हसहाला (िुरामनिा मुलगा) 
जाटािें राज्य चवकून पैसा जमा करावा. हे जाट राज्य, पूवी या मुहाकमकडूनि, िुरामनिा पुतण्या 
बदनहसहाने चहसकावनू घेतले होते, हेि इमादच्या दृष्टीने यािे कारि होते. पि जाटािंा प्रश्न इमादच्या 
हाती सोपचवण्याला बादशहा तयार नव्हता. तो, अशा बाबतीत वचजरािा सल्ला मानीत असून, बक्षीला 
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चदलेल्या जहाचगरीमधून तो आपल्या सैन्यािा खिक सहज भागव ू शकेल असेि त्यािे मत होते. यामुळे 
इमादने माडंलेल्या योजनाना अनेक वळेी तो नकार देई. सैचनकािंा पगार देण्यासाठी १५ लाख रुपये 
इमादकडे चदले असताना देखील त्याने हे पैसे आपल्यासाठीि ठेऊन घेतले, आचि बादशहा, त्यािे 
खाजगीपैकी अचधकारी आचि त्यािा वजीर, याचं्याचवरुद्ध उपासमार होऊ लागलेल्या सैचनकाना रोज बंडे 
करण्यास उते्तजन चदले. बादशहाच्या खाजगी खिासाठी नेमून चदलेल्या कोइल व चसकंद्राबाद या 
जहाचगरी आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी इमादने फेिुवारी १७५४ च्या आरंभी आपल्या सैन्यािी काही पथके 
पाठचवली. यािवळेी त्यािा एक हस्तक अचकबत महमद याने, रेवारी या आिखी एका शाही जहाचगरीच्या 
प्रातंातील शतेकरी रयतेला चपळून, पैसा गोळा केला. इमादने केलेल्या, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर, 
सक्तीच्या लुबाडिुकीने, बादशहािे उत्पन्न मात्र संपुष्टात आले व शाहीवाड्यातील व्यक्तींिी जवळ जवळ 
उपासमारि होण्यािी वळे आली. शाहीवाड्यात अशी अवस्था होत असतानाि चदल्ली शहरातही पगार न 
चदलेल्या सैचनकािंा आरडाओरडा, गोंधळ, २ मचहने िालूि होता. तथाचप ही पचरस्स्थती सुधारण्यासाठी 
काहीही करिे बादशहाला शक्य झाले नाही. त्याने चमरबक्षीला मात्र चलचहले की, तुम्ही चदलेले विन 
पाळून, या सैचनकािें देिे देऊन टाका. पि इमादने या प्रश्नािी सोडविकू मात्र, चदवसेंचदवस पुढे 
ढकलण्यािेि िालचवले. [त.-इ-अ.- १०३–१०४, १०९ ब, १११. ब, ११३ ब.] 

 
§ ७ : अणकबत महमदाने णदल्लीमध्ये णशरून बादशहावर दहशत बसणवली 

 
कंुभेर येथे असताना (भा. मािक ते मे १८, पहा § ५) चकल्ल्याच्या वढे्यासाठी लागिाऱ्या मोठ्या 

तोफा उसन्या द्याव्या अशा चवनंत्या इमादने बादशहाकडे पुन्हा पुन्हा पाठचवल्या. पि वचजराच्या 
सल्ल्यावरून बादशहाने या चवनंत्याना उत्तर पाठवावयािे टाळले. अखेरी, अचकबतने बादशहाला भेटाव ेव 
या तोफासाठी व्यक्तीशः आग्रह करावा असे ठरवनू त्याच्याबरोबर एक बलाढ्य मराठा सैन्य देऊन त्याला 
चदल्लीला पाठचवण्यात आले. असे बलाढ्य सैन्य घेऊन तो येत आहे ते आपला अपमान करण्याला, 
आपल्यावर दडपि आिण्यालाि येत आहे अशी भीचत बादशहाला वाटली. तेव्हा येिाऱ्या अचकबतला 
शहरात चशरण्यालाि जोरदार, सशस्त्र चवरोध करावा असा बादशहाने, प्रथम चविार केला. आपल्या जवळ 
उपलब्ध असतील अशा सैचनकािंी नोंद वा हजेरी पत्रके यािंी त्याने तपासिी केली. सफ्दर बरोबरच्या 
युद्धािे काळात पूवी ज्याप्रमािे चदल्लीमधील मोठ्या मोक्याच्या चठकािी िौक्या बसवनू संरक्षिािी जशी 
व्यवस्था केली होती तशीि आताही करण्याला त्याने हुकूम चदले. पि अचकबतबरोबर येत असलेल्या 
अचधक िागंल्या सामर्थ्यकवान फौजेला तोंड द्यावयाच्या चविारापासून त्याच्या अचधकाऱ्यानी माघार घेतली 
आचि त्याच्या हुकुमाबाबत त्यानी काहीही केले नाही. तरीही, माचगतलेल्या तोफा देऊन टाकून पुन्हा 
शातंता चनमाि करण्याबाबत मूखक बादशहा काहीही करीना [त.-इ-अ.-११५ ब, ११६ ब.]. 

 
अचकबतमहमद १६ मािकला चदल्लीमध्ये चशरला. आधीिे अनेक आठवडे आपला पगार द्या म्हित 

असलेल्या बंडखोर सैचनकाचं्या ताब्यात शहर गेलेले होते. या सैचनकािंा यापूवीच्या २६ मचहन्यािंा पगार 
द्यावयािा राचहलेला होता. कायद्यािा अमल व व्यवस्था शहरामधून नाहीशी झालेली होती. बादशहा आचि 
वजीर आपापल्या वाड्यात अडकून वढे्यात पडले होते. अचकबत आल्यावर त्याच्या बदचक्ष सैचनकानी, 
पैशासाठी सराफािंा छळ करण्यास सुरुवात केली (२० मािक). २४ मािकला हे सैचनक राजधानीच्या 
उपनगरातून भटकू लागले. यामुळे शहरात भीतीिे वातावरि चनमाि होऊन, शाही चकल्ल्यावरही हल्ला 
होण्यािी शक्यता चदसू लागली. असा हल्ला झालाि तर तो परतून लावण्यासाठी सज्ज रहाण्यािे हुकूम, 
चकल्ल्यातील गोलंदाजानाही देण्यािी पाळी बादशहावर येऊन त्याने तसे हुकूम चबलेही. ‘‘सधन आहेत असे 
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ज्या व्यस्क्तंबाबत कळे त्या सवांना पकडून आिण्यासाठी अचकबतने आपले नोकर पाठचवण्यािे िालू 
ठेवले. अशा व्यक्ती आिल्या की, त्याचं्याकडे, सफ्दरजंगाने आपली संपत्ती ठवलेली आहे असा खोटाि 
आरोप करण्यात येऊन त्याचं्याकडून पैसा उकळला जाई. यािप्रमािे युमनेच्या पूवेकडील शाही 
जहाचगरीतील खेडी लुटण्यासाठीही त्याने आपले नोकर पाठचवण्यािे िालचवले.’’ 

 
§ ८ : णदल्लीमध्ये रस्त्यारस्त्यातून चाललेल्या लढाया, ८–९ एणप्रल १७५४ 

 
अखेरी ८ एचप्रलला, बादशहाला घाबरवनू तोफा द्यावयास भाग पाडण्यासाठी, अचकबतने आपल्या 

दंगेखोर बदचक्ष सैचनकािंी चनदशकने घडवनू आिली. त्याच्या चिथाविीमुळे हे सवकच्या सवक (५०००) भाडोत्री 
परदेशी सैचनक, चकल्ल्याच्या सवक बाजूना गेले आचि चकल्ल्यात जावयािे व आतून बाहेर यावयािे सवक मागक 
रोखून, त्यानंी बंद केले. त्याचं्यापकैी ५०० िे एक पथक आपल्या बंदुका भरून व हातात पेटचवलेले पचलते 
घेऊन शाही वाड्याच्या झरोका (jharoka Window) सज्जाखाली आले. तेव्हा तेथील पहारेकऱ्याने त्यानंा 
हटकले व आव्हान चदले. या आव्हानाला त्यानंी उत्तर चदले की... ‘‘आम्ही चसनडाग पथकातील 
बादशहािेि सैचनक असून, एक वषकभरािा आमिा पगार द्यावयािा राचहला आहे. आम्हाला आमिा पगार 
द्या.’’ शहरात असलेल्या प्रत्येक जकात नाक्यावरील ‘अडथळ्या’पाशी आचि चकल्ल्याबाहेरील मदैानावर 
त्यािंी अनेक टोळकी जमा झाली आचि तेथील वहातूक अडवनू, हाती लागतील त्या जािाऱ्या येिाऱ्या 
सवांना त्यानंी लुटले. यावळेी ‘‘आपल्यावर हल्ला झाल्याचशवाय लढा देऊ नका असे हुकूम बादशहाने 
आपल्या लोकानंा चदले. यावळेी चकल्ल्यात असलेल्या शाही तोफखान्यावरील व कोठ्यावंरील (Stores) 
लोकापकैी कोिालाही जेवण्यासाठीसुद्धा, सबंध चदवस व रात्र चकल्ल्याबाहेर येिे शक्य झाले नाही. ते सवक 
तेथेि अडकले जाऊन (बंदी होऊन) दुसऱ्या चदवशी दुपारपयंत तसेि अन्नाचशवाय राचहले. आत्यंचतक 
भीचतमुळे गभकगचळत होऊन बादशहाही तेथेि लटपटत राचहला.’’ 

 
या सैचनकाना पैसा देण्यािी काही सोय करण्यासाठी, सूयास्तानंतर शाही वाड्यािा अधीक्षक 

(Superintendent) ख्वाजा बख्तावर खान (Khwajah Bakhtawar Khan) वचजराच्या घराकडे गेला. 
परत येताना संरक्षि म्हिून त्याने वचजराकडून पािं हलक्या तोफा (भा. रहकाला) उसन्या घेतल्या आचि 
त्या, आपल्या बरोबरच्या पथकाच्या आघाडीला ठेऊन तो िालला. जामा मचशदीजवळ हे पथक पोहोिले 
तेव्हा त्याच्यावर बदक्षी बंडखोरानंी एकाएकी झडप घालून त्या तोफा चहसकावनू घेतल्या. यावळेी 
बंडखोरािंी संख्या मोठी असल्याने ख्वाजाच्या मूठभर लोकािंा त्यानंी धुव्वा उडचवला. झालेल्या िकमकीत 
बंडखोरानंा चवरोध करण्यािा प्रयत्न करीत असताना ख्वाजाच्या लोकापंैकी बरेि मारलेही गेले. तेव्हा 
वचजराने आपल्या तोफखान्यावरील एक अचधकारी चमर बखुकरदार (Barkhurdar) खान याच्या हाताखाली 
ख्वाजाला मदत पाठचवली. िकमकीच्या जागी पोहोिल्यावर त्याने बंडखोरावंर गोळीबारही केला पि 
एकूि झगड्यात त्यािा पुढील रस्ताि अडवला गेला असल्यािे आढळून आल्यावर आपल्या मुघचलया 
अनुयायासंहीत गदीतून वाट कापीत कापीत तो संरक्षिासाठी जामा मचशदीत चशरला. अशा प्रकारे तो 
चनसटल्यािे आढळून आल्यावर, जवळि असलेल्या फैजबाजारमध्ये बदक्षी बंडखोर मोठ्या संख्येने गोळा 
झाले. पि यामुळे ते आता दोन्ही बाजूनी सुरू केलेल्या गोळीबारात सापडले. येथील रस्त्यात दोन्ही 
बाजूच्या घराचं्या रागंामंध्ये, काहीही संरक्षिाचशवाय हे बंडखोर सापडलेले पाहून, रस्त्याच्या एका बाजूला 
असलेल्या बख्तवारच्या लोकानंी आचि दुसऱ्या बाजूच्या घरातून बखुकरदार (Barkhurdar) च्या लोकानंी 
त्याचं्यावर मारा िालचवला. तोफा-बंदूकातून सुटिाऱ्या गोळ्यामुंळे, जामा मचशदीच्या दरवाजासमोरील 
खासबाजारमधील दुकानाचं्या कुडाच्या हभती व छपरानंी (Thatches-गवत पेंढा व माती यानी तयार 
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केलेल्या) पेट घेतला. अखेरी आपल्यातील बरेि लोक गमावनू व चहसकावनू घेतलेल्या वचजराच्या तोफा 
मागे टाकून, बदक्षी दंगेखोर पळून गेले व ख्वाजा बख्तवार चकल्ल्यामध्ये परत आला. यानंतर मोठे सुसज्ज 
सैन्य बरोबर घेऊन, तो पुन्हा चकल्ल्याबाहेर पडला आचि त्याने अचकबतिा मुक्काम असलेल्या बरादरी 
वाड्यावर तोफािंा मारा केला. या माऱ्यामुळे त्या इमारतीपेक्षा कमी ऊंिीिी व त्या इमारतीच्या बाजूला पुढे 
आलेली इतर घरािंी पेंढ्यािंी छपरे जळून कोसळली आचि बरादरी वाड्याच्या हभतीलाही हखडार पडले. 
तेव्हा हे घर सोडून अचकबत, नदीवर तळ ठेवलेल्या आपल्या लोकाकडे गेला. तेथून जवळि ‘झरोका-
सज्जाच्या’ खाली बादशाही पचक्षयािंी एक तुकडी, खोजा बसतखानाच्या हाताखाली होती. या टोळीवर 
अचकबतच्या बदचक्ष लोकानंी हल्ला केला. तेव्हा चकल्ल्याच्या तटावरील तोफातून त्याचं्यावर मारा करण्यात 
आला व त्यानंी तेथून पळ काढला. अखेरी या सवक झटापटीत, अकीबतने पराभव पत्करून, उजाडण्यापूवी 
दोन तास, शहर सोडले आचि तो जयहसगपूराला (भा. एक उपनगर) माघारी चफरला. नंतर बादशहाने 
आपल्या लोकानंा लढाई थाबंचवण्यािे हुकूम चदले. 

 
या रात्री झालेल्या, रस्त्यातील या लढाईत अनेक सैचनक व इतर लोक मारले गेले वा त्यािंी घरे 

जळून जमीनदोस्त झाली व त्यािंी मालमत्ता लुटली गेली. या अनेक लोकातं सैचनकाबंरोबरि रस्त्यातून 
हहडिारे बघे व बाजारातले लोक असे नानाचवध लोक होते. अशी लढाई व ही स्स्थती खास बाजार (भा. 
जामा मचशदीसमोरिा) आचि खारीबावली भाग, अशा दोन्हीही चठकािी चनमाि झाली..... खारीबावली या 
दुसऱ्या भागात बदचक्षच्या दुसऱ्या एका टोळीने याि रात्री रस्त्यात लढाई करून, लूट, कत्तल आचि 
जाळपोळ या गोष्टी िालचवल्याि होत्या, त्या, त्यािंाही पराभव करून लाहोर दरवाज्याच्या बाजूने, त्यानंा 
हाकलून देईतो. दुसऱ्या चदवशी सकाळी चदल्ली राजधानीवर जोरदार हल्ला करून हजकलेल्या व लुटलेल्या 
शहरासारखी चदसू लागली. [त.-इ.-अ.-११२अ-१२४अ. चदल्ली वतकमान. (घटनाचं्या तपचशलाबाबत यात फरक आहे). मूझ. ८५-८६.] 

 
चदल्लीतून हाकलून चदल्यावरही अचकबतने त्रास द्यावयािे काही थाबंचवले नाही. राजधानीच्या 

आसमंतात व्यापाऱ्यानंा लुटण्यािे व ज्या ज्या चठकािी सुस्स्थतीतील लोक असल्यािे कळे त्या त्या चठकािी 
जाऊन त्याचं्याकडून जबरदस्तीने पैसे उकळण्यािे त्याने िालूि ठेवले. असे करीत असताना तो नेहमीि 
ढोंगीपिाने म्हिे मात्र की, पगार न चदलेल्या तुकी सैचनकानंी (बदक्षी) आपले चनयंत्रि झुगारून चदले 
असून, याबाबत त्याला आता काहीही करता येत नाही [त.-इ-अ.-१२५ अ.-१२७ अ.]. 

 
§ ९ : इमाद आणि मराठे याांच्या त्रासातून बादशहाला सोडणवणयासाठी वणजराची योजना 

 
झालेल्या यादवी युद्धातून; चदल्लीच्या दरबारातील सवांत जास्त बलाढ्य व प्रचसद्ध उमराव म्हिून 

वादातीत स्थान इमादला प्राप्त झाले होते. इमादिे स्वतःिे सैन्य आता मोठे व लढाईत कसलेले असून 
त्यािी मराठ्याशंी चनकटिी आचि दृढ मतै्री होती. अशा प्रकारे इमादच्या चवशषे वाढलेल्या सामर्थ्याला आता 
चवरोध करू शकतील असे लोक म्हिजे फक्त जाटि चशल्लक राचहलेले होते. तेव्हा आपले कसलेले सैन्य व 
मराठ्याबंरोबरिी मतै्री याचं्या जोरावर जर, इमादला जाट राजाला चिरडून टाकता आले व त्याने आपल्या 
बळकट कोठारात साठवनू ठेवलेली चवर्श्ासही ठेवता येिार नाही इतकी मोठी संपत्ती इमादने जर हस्तगत 
केली तर या बक्षीिे सामर्थ्यक कोिालाही चवरोध करता येिार नाही असे होिार होते. या पचरस्स्थतीत 
तैमूरच्या घराण्यालाि (बादशहालाि) हसहासनावरून खाली खेिून त्यावर स्वतःि आरूढ होण्यापासून 
त्याला थोपचविे कोिालाही शक्य झाले नसते. तेव्हा असे होऊ नये म्हिून त्याला प्रचतबंध करण्यािी 
योजना, वचजर प्रथमपासूनि आखीत होता. वचजर इस्न्तझाम िागंला लढवयया वा लष्ट्करी नेता नसला तरी 
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चहकमती राजकारिी होता. यादवी युद्धाच्या सुरवातीपासूनि सफ्दरला संपूिक नाशापासून वािवण्यासाठी 
व जाटािें सामर्थ्यक जसेच्या तसे राहू देण्यासाठी तो डावपेि लढवीत होता. वािचवलेला सफ्दर, जाट व 
राजपूत राजे यािंा बादशाही चनशािामागे एक गटि चनमाि करून उत्तर हहदुस्तानातून मराठ्यानंा 
हाकलून द्यावयािे व त्याचं्या पुन्हा होिाऱ्या हस्तके्षपापासून शाही साम्राज्यािे रक्षि करावयािे असा, 
इस्न्तझामच्या डावपेिािंा आिखी एक भाग प्रथम पासूनि होता. या मूलभतू डावपेिािंा चविार न करत 
साम्राज्याच्या दख्खनी शत्रूशी मतै्री करण्यािा इमादने जर हट्टि धरला, तशी मतै्री ठेविे िालूि ठेवले तर 
मात्र त्यालाही ठेिून टाकावयािे हाही या योजनेिाि आिखी एक भाग होता. या एकूि योजनेला अवश्य 
त्या खड्गधारी-हस्तािी-लढाऊ सामर्थ्यािी-तरतूद त्याने योजली होतीि. राजपुतान्यातील हहदुराजे व 
भरतपूरिे जाट असे चमळून साम्राज्याच्या या नव्या सरंक्षि धोरिासाठी लागिारा ‘खड्गहस्त’ चसद्ध 
करावयािा होता. ‘‘राजपुतान्यातील या हहदु राजािंा मुलुख, प्रत्येक वषी साम्राज्याच्या मुलुखापेक्षाही 
अचधकि, मराठे उध्वस्त करीत.’’ (मुझ-८८). दचक्षिेकडून येिाऱ्या याि धंदेवाइक लुटारंूिा (Spoilers) 
मत्सर व लोभ, भरतपूर जाटाचं्या साठचवलेल्या संपत्तीमुळे अचधकि िेतचवला जात होता. यामुळे या 
राजपूत व जाटाचं्या रूपाने जरूर तो, ‘खड्गहस्त’ चसद्ध करता येण्यािी अपेक्षा वचजराच्या या योजनेच्या 
बुडाशी होती. वचजरािे असे एकूि चवस्तृत डावपेि आरंभापासूनि असून अखेरी (भा. यादवी युद्ध 
संपल्यावर) त्यानंा आिखीही बळकटी आिावयािी होती ती, सफ्दरजंगािा दीघक अनुभव, अमीर-उमराव 
वगातील त्यािे प्रमुख स्थान आचि त्याच्या हाती असलेले कसलेले सैन्य याचं्या जोरावर. अशी नवी फळी 
वा चमत्रसंघ तयार करावयािा तर इस्न्तझाम व सफ्दर या जुन्या शत्रूंनी एकत्र येऊन बादशहािी मुलाखत 
घेिे अवश्य होते. या मुलाखतीत बादशहाबरोबर वैयस्क्तक चवर्श्ास व चनष्ठा याबाबत खात्री व आिाभाकािंी 
देवािघेवाि करून आता करावयाच्या चमत्रगटाबाबत वाटाघाटीने अटी चनचित करिेही अवश्य होते. 
यासाठी आता इस्न्तझामने व्यवस्था केली. चशकार करण्याच्या व राज्यातील शाही बागाना भेटी देण्याच्या 
चनचमत्ताने बादशहाने चदल्लीबाहेर पडून चसकंद्राबादेला जाव े (बादशहा चदल्लीमध्ये वस्तुतः सैचनकाचं्या 
हातातील बंचदवानापेक्षा बऱ्या स्स्थतीत नव्हताि) व तेथे सुरजमल व सफ्दरजंग यानंा त्याने भेटाव,े अशी ही 
व्यवस्था होती. यासाठी वचजराने सुरजमल व सफ्दरजंग यानंा गुप्त पते्र पाठचवली होतीि. या भेटीनंतर 
सवाच्या एकचत्रत फौजानंी मुख्य मोहीम (भा. नवा बंडखोर इमाद व मराठे याचं्याचवरुद्ध) सुरू करावी 
असाही या योजनेत भाग होता. चसकंद्राबादला जाताना बरोबर, बादशहाच्या अवजड मोठ्या तोफाही चदल्ली 
येथून बाहेर न्यावयाच्या असेही ठरले पि या नेण्यासाठी वरकरिी कारि मात्र बादशहाच्या या स्वारी 
बरोबर द्यावयािे संरक्षक पथक म्हिून त्या न्यावयाच्या असे सागंण्यािे ठरले. तथाचप या मागे खरा हेतू 
म्हिजे यावळेी सुरू करावयाच्या मुख्य संयुक्त मोचहमेला आधारासाठीि हे तोफािें पथक न्यावयािे होते. 
ही पुढिी संयुक्त मुख्य मोहीम (भा. बादशहा-वजीर, सुरजमल, सफ्दर यािंी) चसकंद्राबाद बाजूच्या ‘शाही 
जचमनी’ नव्या बंडखोरानी (भा. इमाद व अचकबत यानंी पहा § २.) बळकावल्या होत्या त्या परत 
चमळचवण्यासाठीि होती. 

 
या मूलभतू धोरिाच्या संदभाति सल्ला देऊन, नवा वजीर, बादशहाच्या चनिकयावर व कृतीवर सतत 

आपली छाप पाडीत होता. सफ्दरकडे असलेल्या बादशहाच्या सुभ्यािंा कारभार काढून घेऊन त्याला 
पूिकपिे चभकारी बनवाव े अशी इमादिी मागिी होती. तेव्हा या मागिीला मान्यता देण्यािे टाळाव े असे 
बादशहाच्या मनावर, वचजरानेही सतत दडपि ठेवले होते. कंुभेर घेण्यासाठी मराठ्यानंा मदत करावी 
म्हिून इमाद इतक्या आग्रहाने बादशहाकडे मोठ्या तोफािंी मागिी करीत होता. या तोफामुंळे सुरजमलिा 
नाश झाला असता. यातून त्याला वािचवण्यासाठीि बादशहाने या तोफा देण्यािे टाळाव ेअसा त्यािे मन 
वळचवण्यािा प्रयत्नही वचजराने केला. राजा लछमीनारायि व जगलचकशोर हे दोघे, सफ्दरिे दोन सवांत 
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महत्त्वािे मोठे, हहदु अचधकारी होते. बंडाच्या काळात त्यािंी घरे व मालमत्ता बादशहाने सरकारजमा केली 
होती. आता नव्या धोरिािा पाठपुरावा करताना नव्या वचजराने (इस्न्तझामने-या दोघाना ‘‘बादशाही क्षमा’’ 
१९ चडसेंबर १७५३ ला चमळवनू चदली व पुढे १७ मे १७५४ ला जप्त केलेली त्यािंी घरे व मालमत्ता हीही परत 
देण्यािे हुकूम् बादशहाकडून देवचवले. (इस्न्तझामच्या या सवक हालिाली म्हिजे त्याच्या मूलभतू इमाद-
मराठे चवरोधी धोरिािाि आचवष्ट्कार होता.) [त.-इ-अ.-९६ ब. चदल्ली वतकमान (D. C.).]. 

 
 चवचशष्ट कृतीवर अवलंबनू असलेल्या अशा प्रकारच्या धोरिाला (Policy of action) यश 

चमळावयािे तर त्यािा पुढाकार करिाऱ्या नेत्याजवळ धैयक, पुढाकार घेण्यािी वृत्ती आचि स्वयंकतृकत्व 
असाव े लागते पि बादशहा तर सतत चपण्यात या ऐषआरामात गढलेला असून त्यािा वजीरही 
कृचतशीलतेच्या दृष्टीने नालायकि होता. दोघेही अचतशय चभते्र व ऐषआरामािे भोक्ते होते. चतसरी 
महत्त्वािी व्यक्ती म्हिजे बादशहािी माता, हीही स्त्रीसुलभ नैसर्तगक हट्टी व रुसव्या स्वभावामुळे एकेवळेी 
बंड करून उठलेल्या पूवीच्या वचजराशी पुन्हा तडजोड करण्याच्या चविारानंा आता चवरोध करू लागली. 
[चसयार (३) ४९]. या सवामुळे बादशहािी सत्ता पुन्हा प्रस्थाचपत करण्यासाठी, कागदावर आखलेली ही 
इस्न्तझामिी एकूि सुंदर योजना, अमलात आिावयाला लागल्याबरोबर मोडकळीस आली. यानुसार 
पचहलीि हालिाल म्हिजे बादशहाने चसकंद्राबादकडे दौऱ्यावर बाहेर पडण्यािी. या एकाि कृतीमुळे 
ताबडतोब पचरिाम झाला तो, अहमदशहा व वजीर दोघािंाही, पुन्हा भरून काढता येिार नाही असा नाश. 
या अपयशाबद्दल चदल्लीिे इचतहासकार, इस्न्तझामने आपल्या धन्यािा यावळेी चवर्श्ासघात केला असा 
त्याच्यावर आरोप करतात. पि या त्याचं्या आरोपाला काहीही समथकनीय आधार नाही. प्रारब्धानुसार 
होिारे पचरिाम जसे अटळ ठरतात त्याप्रमािेि, या दोघा नेत्यािंा स्वभाव व गुिधमक यामुळे, त्याचं्यावर 
आता कोसळलेली आपत्ती अटळि होती. 

 
§ १० : बादशहाचे णसकां द्राबादेकडे कूच 

 
चसकंद्राबादेकडे बादशहाने चनघाव े अशी योजना ठरली खरी, पि चदवाळखोर बनलेल्या या 

सम्राटाने आपले सवक कुटंुब, कुटंुबीय नोकरवगक आचि तोफखाना घेऊन हा प्रवास कशाच्या आधारावर 
करावयािा? आपला देिे राचहलेला पगार चदल्याचशवाय प्रवासासाठी हलण्यािे तोफखान्यावरील लोकानंी 
नाकारले. बादशहाच्या हत्तीना एकएकावळेी िार-िार चदवस उपाशी ठेवलेले असल्याने काहीही ओझे नेता 
येिार नाही इतके ते अशक्त झालेले होते. तोफखाना खात्याकडे तोफगाड्या ओढिारा एकही बैल चशल्लक 
नव्हता. शाही कोठ्यातील वस्तंूिे साठे संपवनू ते चरकामे केलेले होते, रोख पैसा चदल्याचशवाय कोिीही 
िाकरगडी वा ओझेराला चमळचवता येत नव्हता. पि आपल्या मातेसह बादशहा व वजीर यानंी चदल्ली येथून 
चनघण्यािे तरी, कसेबसे जमवनू आिले आचि २७ एचप्रलला ते लुनी येथे गेले. शाही कुटंुबातील इतर चस्त्रया 
व शहाजाद्या (Princesses) आचि बादशहािा तोफखानाही, काही चदवसानी तेथे येऊन पोहोिला. तेव्हा 
अचकबत महमद, गाचझआबादेपासून (लुनी पासून आग्नेयेला १० मलै) चसकंद्राबादेपयंत मागे सरकला 
आचि असे मागे जात असतानाि रस्त्यातून जािारे लोक व चदल्लीकडे जािाऱ्या खाद्यपदाथांच्या गाड्या 
लुटीत तो गेला. हे िालू असताना शाही जहागीरीच्या जचमनी बळकाचविाऱ्याकडून (भा. इमाद पक्षीय व 
इतर) त्या सोडवनू घेण्यासाठी चसकंद्राबादेपयंत पुढे िला असा आग्रह, वजीर बादशहाला करीति होता. 
अखेरी, आपल्याजवळ या प्रवासासाठी व हा भाग सोडवनू घेण्यासाठी आखलेल्या मोचहमेकचरता लागिारा 
पैसा नव्हता तरीही बादशहाने वचजराच्या आग्रहाला समंती चदली. ८ मे ला लुनी सोडून, चसकंद्राबादे 
पचलकडे काही मलैावरील आपल्या छाविीत तो १७ तारखेला पोहोिला. दरम्यान अचकबत आिखी 
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माघारी जात जात खुजाच्या दचक्षिेस पोहोिला. पि तेथे पोहोिण्यापूवी रस्त्यामधून जािाऱ्या स्थाचनक 
व्यापाऱ्याचं्या मालाच्या गाड्या अडवनू त्याने कापड व तूप याचं्या रूपाने त्याचं्याकडून ५०,००० रुपये 
उकळलेले होतेि. तथाचप बादशहा चसकंद्राबादेच्या दचक्षिेस पोहोिल्याने, तेथपयंत आता त्यािा कारभार 
पुन्हा प्रस्थाचपत झाला.  

 
चसकंद्राबादेच्या पलीकडील छाविीत येऊन पोहोिल्यावर मात्र, बादशहाकडे एक भीचतदायक व 

धोकासूचित करिारी बातमी येऊन पोहोिली. इमाद व मराठे यानी जाटाचं्या बरोबर तह केला असून ते 
आपल्या अफाट सैन्याचनशी मथुरेला येऊन पोहोिले आहेत. (भा. पहा § ५ शवेटिा पचर.) आता आपल्या 
या मोठ्या सैन्याचनशी बादशहावर वा त्याच्या राजधानीवर हल्ला करण्यािा त्यािंा बेत उघड चदसत आहे 
अशी ही भयानक बातमी आलेली होती. इतके झाल्यावर अचकबतने वचजरामाफक त बादशहािी मुलाखत 
चमळचवण्यािा प्रयत्न केला. बादशहाला तर ‘‘नेहमीि युद्धापेक्षा शातंताि अचधक चप्रय असल्याने’’ त्याने या 
मुलाखतीसाठी मान्यता चदली. यावळेी आपि पूिकपिे चनराधार असून नाशाच्यासमोर उभे आहोत असे 
बादशहाला वाटत होते. २४ मे शुक्रवारी त्याने आपल्या तंबूति दीघककाळ प्राथकना केली आचि 
परमेर्श्रासमोर अश्रु ढाळले. या नंतर अचकबतने येऊन त्यािी मुलाखत घेतली. यावळेी हा धूतक काचश्मरी, 
दरवशेािा झगा घालून आला (दरवशेािा झगा-पोशाख-एक लाबंट गुल ् आमाचि Gularmani झगा. 
जगािा त्याग केलेला संन्यस्त मनुष्ट्य असा झगा वापरतो-हा झगा अशा मािसािे बोधचिन्हि, असे 
हहदुस्थानात मानतात. मुझ. ८९) आचि कुरकुरत म्हिाला की, माझ्या धन्याला... इमादला–माझ्या 
कामािे काही िीज नाही, काही कौतुक नाही तेव्हा मी आता चनवृत्त होऊन संन्याशािे जीवन पत्करण्यािे 
ठरचवले आहे. या बोलण्यामुळे बादशहाला आियक वाटून त्यािे मन द्रवले आचि त्याला, त्याने स्वतःच्या 
नोकरीति एक अचधकारपद चदले! तेव्हा खुजा प्रातं आपल्या या नव्या धन्याच्या हुकमती खाली आिण्यािे 
विन देऊन चतकडे जाण्यासाठी त्याने बादशहािा चनरोप घेतला. 

 
दुसरे चदवशी अचकबतने बादशहाला चलहून कळचवले की, मल्हार होळकर आता ५०,००० घोडदळ 

बरोबर घेऊन चदल्लीवर िाल करून चनघाला आहे. सचलमगढ येथील शासकीय तुरंुगातून एखाद्या 
शहाजाद्याला मुक्त करून त्याला हसहासनावर बसचवण्यािा त्यािा चविार चदसतो. ही बातमी आल्याबरोबर 
अहमदशहािे धैयक गळाले आचि घाबरून त्याने चदल्लीकडे परत जाण्यािे ठरचवले. पि त्याच्यापासून ५० 
मलैाच्या आसमंतात अद्याप कोिी मराठा शत्र ूयेऊन पोहोिल्यािी बातमी नसल्याने त्याने काहीि संरक्षक 
काळजी घेतली नाही वा आपल्या छाविीच्या भोवती चफरती पहारेकरी पथकेही ठेवली नाहीत. त्याने २५ 
तारखेलाि (भा. म्हिजे अचकबतकडून बातमी आली त्यावर बादशहाने चनिकय घेतला त्याि चदवशी... 
अचकबतच्या मुलाखतीनंतरिा हा दुसरा चदवस). आपल्या पुढील मुक्कामासाठी आगाऊ पाठवावयािे तंब ू
तेवढे चदल्लीच्या रस्त्यावर झौंचस येथे पाठचवले. (Jhaunsi) चसकंद्राबादेच्या उत्तरेस १० मलै.... (भा. हे 
चठकाि झासंी नव्हे. झासंी, चसकंद्राबाद... मथुरा यापासून दचक्षिेस बरीि दूर आहे.) त्या चठकािी 
जाण्यास दुसरे चदवशी चनघण्यािा त्यािा चविार होता. [त.-इ-अ.-१२५ब- १२८ब; मुझ. ८९-९० चसयार 
४९]. 

 
§ ११ : मल्हाररावाचा णसकां द्राबाद येथील, बादशहाच्या छाविीवर अचानक हल्ला : २६ मे १७५४ 

 
पि दरम्यानच्या रात्रीि म्हिजे ता. २५ च्या रात्रीि, बादशहाच्या हेरानी बातमी लागली की, 

मल्हाररावाच्या हाताखाली मराठ्यािें २०००० सुटसुटीत िपळ घोडदळ बादशहाच्या छाविीपासून २४ 



 अनुक्रमणिका 

मलैाच्या आत येऊन पोहोिले आहे. [याबाबत त.-इ.-अ-१२८ब-१३१अ यामध्ये अचतशय सचवस्तर व चबनिूक माचहती असून तीि येथे 
अनुसरली आहे. शाचकर (७७) िा लेखक शाचकरखान यावेळी हजर होता पि सचवस्तर हकीगत देत नाही आिखी पहा-चसयार (३) ४९; मूझ. ९०-
९२; चदल्ली वतकमान-चदल्ली क्रॉचनकल, बयान २८३ -२८४ (हे चवर्श्सनीय नाही, पे. द. चन. प. (२१) ६०, यात मराठ्याचं्या दृचष्टकोनातून हकीगत 
चदली आहे.)] तेव्हा अहमदशहाने वचजराला सल्लामसलतीसाठी बोलाचवले. पि आता आपल्या नालायक 
धन्यािा वचजराला वीट आला असून आपल्या या मोचहमेच्या एकूि योजनेला आलेल्या अपयशामुळेही तो 
चिडला होता. अशा मनःस्स्थतीत, बादशहाला त्याने रागानेि उत्तर चदले. तेव्हा ताबडतोब कूि सुरू 
करण्यासाठी इशारा म्हिून नगारे वाजचवण्यास बादशहाने हुकूम चदले. आपले. तख्त-इ- रवाना (Takht-i-
Rawan) सहज इकडेचतकडे नेता येण्यासारखे तख्त-खुिी ही–प्रवासी पालखीही आिण्यास साचंगतले व 
त्याि रात्री, चसकंद्राबादेच्या उत्तरेस ७ मलैावर असलेल्या शोराजपूर या चठकािापयंत जाऊन 
पोहोिावयािे असेही हुकूम त्याने चदले. कूि करण्यासाठी एकाएकी सुटलेल्या या हुकुमािी अपेक्षा 
करण्याच्या दृष्टीने कोिािीही आधी मानचसक तयारी केलेली नसल्याने, हा अनपेचक्षत हुकूम झाल्यावर 
छाविीतले सवक नोकर अगदी गोंधळून गेले व त्रासले. ही छाविी दोन रस्ते एकमेकास ओलाडंतात अशा 
िौकाच्या चठकािी होती. तेव्हा कोित्या रस्त्याने जावयािे याबाबत सवांच्यासाठी एकचत्रत योजना 
(Concerted Plan) व योग्य मागकदशकन अवश्य होते. पि ते नसल्याने, प्रत्येक जि कूि करून चनघाला हे 
खरे पि काही एका रस्ताने व काही दुसऱ्या रस्त्याने असे गेले व या स्थलातंरात चवस्कचळतपिा गोंधळ 
येऊन माजला. 

 
या प्रवासासाठी, शाही कुटंुचबयाकंचरता बादशहाने एक योजना आखली होती. यानुसार उधमबाई 

(त्यािी आई), इनायतपुरी बाई (त्यािी आवडती पत्नी), महमदशहा उफक  शहाजादा बंका (त्यािा मुलगा) 
आचि साचहबा बेगम (सावत्र बहीि), यानी शाही दरवाजाने त्याच्या खाशा स्वारीबरोबर आपापल्या 
वाहनातून चनघाव े (पालख्या-झाकलेल्या गाड्या-रथ इ.) राजघराण्यातील इतर चस्त्रयानी छाविीच्या 
खवासपुरा दरवाजाजवळ, त्याचं्यासाठी व्यवस्था केलेल्या गाड्यातून चनघाव ेआचि त्याचं्या गटाला, नाचसर 
रोझ अफझुनखान याने मागकदशकन कराव े अशीही व्यवस्था होती. बादशहा चनघाल्यावर त्याच्या मेहुिीने 
(पत्नीिी बहीि) आपल्याबरोबर त्यािी मुलगी चदलाफरोझ (Dilafroz) बानु उफक  महमदी बेगम चहला 
घेतले व या दोघी आचि जनानखान्यातील इतर काही चस्त्रया व दासी शाही दरवाजाजवळ तयार असलेल्या 
बाबंूच्या काठ्यातटट्याचं्या छपरानी झाकलेल्या रथात.... (Waggon-Rath) बसल्या आचि बादशहाच्या 
स्वारी पाठोपाठ चनघाल्या. ‘‘अशा प्रकारच्या गोंधळात चनघालेल्या स्वारीत काही येऊन चमळाले आचि काही 
तसेि मागे राचहले. कोि आले आहे आचि कोि नाही, हे कोिालाही माहीत नव्हते वा याबद्दल कोिी 
काळजीही केली नाही. खवासपुरा दरवाजामध्ये शाही कुटंुबातील चस्त्रयािंा एक मोठा ताफाि आपापल्या 
झाकलेल्या. रथातून बसला होता. यात माचलका-इ-झमानी व साचहब (महमदशहाच्या दोन चवधवा... 
अहमदशहाच्या सावत्र माता), अहमदशहाच्या दोन मुली आचि सरफराझ महल व रािी उत्तम कुमारी 
(बादशहाच्या उपचस्त्रयापैकी दोघी- (Seondary Wives) अशा कुटंुबीय चस्त्रया होत्या. अशा या चस्त्रया रथात 
बसल्या असतानाि मराठे येत आहेत असे चदसू लागले आचि सगळीकडे संकटािी सूिना देण्यात आली.’’ 
हा चदवस अमावस्येनंतरच्या ितुथीिा होता. (शुक्ल पक्षातील–या पंधरवड्यात िंद्रोदय सायंकाळी होतो–
क्रमाक्रमाने उचशरा मावळत जातो.) संकटािी सूिना चमळाली त्यावळेी पहाटेिे दोन वाजले असून िंद्र 
मावळून बराि वळे झाला होता. छाविीतून चनघालेल्या दारू गोळ्याच्या अनेक गाड्या व नानाप्रकारच्या 
शाही सामानसुमानाच्या व कारखान्याचं्या (कमकशाळाचं्या Work Shops) मालाच्या गाड्या [सैन्याबरोबर अवश्य 

असे लोहार-सुतार अशािें कारखाने असतात त्याचं्या गाड्या.] आचि सैन्यामागून येिाऱ्या लोकािें अफाट थव े याचं्या 
गदीमुळे रस्ते अडवले गेले होते. यामुळे विकन करता येिार नाही इतका गोंधळ चनमाि झाला. रात्रीिा 
अंधार असतानाि आपल्या तोड्याच्या बंदुकातून मारा करीत मराठ्यानंीही हल्ला सुरू केला, तेव्हा अंधार व 
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हल्ल्यामुळे उत्पन्न झालेली मोठी भीती, यामुळे आधीि चनमाि झालेल्या गोंधळात अचधकि भर पडली. या 
पचरस्स्थतीत आपले कतकव्य वा मतै्री ही सवक चवसरून प्रत्येकजि वाट चमळेल चतकडे पळाला. 

 
शोराजपूरकडे चनघालेल्या बादशहाच्या या स्वारीमध्ये जनानखान्यातील चस्त्रया असलेले अनेक रथ 

व गाड्या होत्या. चनमाि झालेल्या गोंधळात या गाड्याना आपला एक सलग काचफला चटकचवता आला 
नाही. त्या चनरचनराळ्या भागात चवखुरल्या गेल्या. पचरिामतः कूि िालू असताना त्याना योग्य मागकदशकन 
करता येईना वा त्यािें योग्य संरक्षिही करता येईना. रोझ-आफझनू खानाने त्याला शक्य झाले चततके 
संरक्षि, राजकुटंुबातील चस्त्रयाना चदले. [आता तो सत्तरीच्या घरात असून आजारी व अशक्तही झाला होता 
तरीसुद्धा]. पि ‘‘शभंर सैचनक हजाराना कसा चवरोध करिार, कसे थोपचविार?’’ मचलका-इ-झामानी 
चहला मराठ्यानी पकडले आचि आता त्याचं्या हाती पडलेल्या शाही छाविीत चतला परत नेले. साचहब 
महल आचि इतर काही चस्त्रया याचं्या गाड्या व त्याबरोबर स्वतः रोझ आफझुन, याना अचकबतच्या भावाने 
गाठले आचि त्याना शहराच्या काझीच्या घरी नेले. अशारीतीने रात्र संपली. या रात्री कोिाला खाण्यालाही 
काही चमळाले नव्हते. 

 
आपल्या बरोबरच्या मूठभर सोबत्यासंचहत अहमदशहा शोराजपुरला पोहोिला तेव्हा हेरानी 

त्याच्याकडे वाता आिली की मराठे पाठलाग करीत पुढे येत आहेत. लगेि एका िपळ हत्तीिीवर तो व 
त्यािा मुलगा, आचि दुसरीवर, बंद अंबारीतून (वा झाकलेली पालखी) त्यािी आई व पत्नी असे स्वार 
झाले व त्यानी शक्य चततक्या वगेाने चदल्लीकडे पळ काढला. २६ मेच्या चदवशी चतसऱ्या प्रहरी सुमारे २ 
वाजता (भा. म्हिजे मूळ छाविीतून चनघाल्यानंतर १२ तासापेक्षाही जास्त सतत दौड झाल्यावर) चदल्लीला 
पोहोिून तेथील शाहीवाड्यात, अष्टकोनी (टॉवरच्या) बुरुजाच्या बाजूने, त्याने गूपिूप प्रवशे केला. 
त्याच्यापाठोपाठ येिारे थोडे काही रथ व गाड्या दचक्षिेच्या दरवाजाने आत आल्या. अशाप्रकारे पळून 
येताना बादशहािे रत्नभाडंार व दागदाचगने (Royal Jewellary) एवढेि काय ते सुरचक्षत परत आिता 
आले. छाविीतील, शासनािी व त्यािप्रमािे व्यक्तींिी इतर सवक प्रकारिी मालमत्ता तोफखाना (यात 
चनरचनराळ्या सवक क्षमतेच्या चमळून ५०० तोफा होत्या असे म्हितात, बयान २८३), सवकप्रकारिे 
सामानसुमान (Stores), खचजना (काही लाखािंी सोन्या-िादंीिी नािी), तंब,ू इत्यादी सवक शत्रूच्या हाती 
पडले. पि सवांत मोठे नुकसान झाले ते शाही कुटंुबाच्या अििेू–दचक्षिेकडून आलेल्या या लुटारूनी 
राण्या आचि शहाजाद्या (Queens and Princesses) याना बंचदवासात अडकवनू ठेवल्याने झालेल्या अि ू
च्या हानीिे–अशा प्रकारिी आपत्ती, तैमुरच्या घराण्यावर पूवी कधीही कोसळली नव्हती? अशा अपत्तीने 
चदल्लीतील प्रत्येकािे मस्तक नमचवले. 

 
बादशहा येऊन पोहोिल्यावर तीन तासानी वजीर तोफखान्यावरील प्रमुख (समसाम) [‘चदल्ली वतकमान’ 

यानुसार, छाविीवर झालेल्या हल्ल्याच्यावेळी, समसामने एक तासभर लढाई चदली होती आचि यामुळे काही बेगमाना, राजधानीस सुरचक्षत 
पोहोििे शक्य झाले.] आचि इतर काही अचधकारी चदल्लीला येऊन पोहोिले आचि बादशहाकडे आले. तेव्हा 
बादशहाने त्याना चविारले.... ‘‘तुम्ही येताना, तेथे छाविीत असलेल्या जनानखान्यातील चस्त्रया व माझ्या 
वैयस्क्तक (People of the harem and my Honour) प्रचतष्ठेशी संबंचधत असलेल्या व्यक्ती (बेगमा––
राण्या, शहाजाद्या... अशा) यानंा तुमच्याबरोबर का आिले नाही?’’ तेव्हा वचजराने उत्तर चदले की 
‘‘रात्रीच्या अंधारात काहीही कळिे शक्य झाले नाही आचि या चस्त्रयाचं्या झालेल्या दैन्यावस्थेिी बातमी 
कोिीही मजकडे आिली नाही.’’ 
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राजधानीत पोहोिलेल्या व्यक्तींिी ही हकीगत झाली. आता आपि, शत्रूच्या तडाख्यातून 
सुटण्याइतक्या नशीबवान नसल्याने, बंदीवासात सापडलेल्या व्यक्तींिी हकीगत पाहू. हल्ल्यामुळे 
उडालेल्या गोंधळात, चस्त्रयाचं्या रथापैकी अनेक चजकडे चतकडे भटकत पागंले. भरकटलेल्या अशा रथानंा 
मराठ्यानंी गाठले; त्यािें पडदे ओढून फाडले, त्यातील पेट्या वा हौदे यातील पैसा आचि चस्त्रयाचं्या 
अंगावरील दाचगने काढून घेतले. याति अनेक चस्त्रयािंी चवटंबनाही करण्यात आली. यातील काही रथ वा 
व्यक्ती चनरचनराळ्या बाजूला चनसटल्याही व काही िालत िालत चदल्लीला येऊन पोहोिल्या. मचलका-इ-
झमानी व पकडलेल्या इतर चस्त्रया, याना मल्हाररावाने मानाने वागचवले व त्यािंी काळजी घेण्यासाठी, 
त्याना चसकंद्राबादेमधील शाही अचधकाऱ्याचं्याकडे सोपचवले पि या सवावर मराठा सैचनकािंा पहारा मात्र 
ठेवला. यापैकी अनेक चस्त्रयाबंरोबर, अंगावरील कपड्याव्यचतचरक्त, बदलण्यासाठी म्हिून जास्त असलेले 
कपडे लुटले गेले होते. चदल्लीशी असलेले दळिवळि तोडण्यात आले असल्यामुळे, या छावण्यात बंचदवान 
म्हिून ठेवलेल्या जनानखान्यातील चस्त्रयानंा... उच्चपदस्थ व खालच्या दजाच्या सवांनाि-अचतशय 
हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. 

 
या सवक प्रकारामुळे इमादलासुद्धा लाज वाटली.–२८ मे, ला तो मल्हाररावाच्या छाविीत आला. 

नंतर मचलका-इ-झमानीकडे जाऊन त्याने, चतला ५ मोहरािंा नजरािा चदला आचि आपला फेटा काढून 
तो चतच्यापुढे जचमनीवर ठेवला. चतला ज्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्यात, त्यािी स्वतःिीि 
बेअि ू झाली असून, हे सवक त्याला लाचजरवािेि आहे असे म्हित म्हित तो चतच्यापढेु रडलाही, आचि 
रडता रडता त्याने आपल्या बाजूने सबबही पुढे माडंली... ‘‘या सवक बाबतीत मी असहाय बनलो होतो हे 
दख्खनी कोिािेही ऐकेनात मी त्याचं्या नोकरासारखाि बनलो असून माझ्या तोंडाला काळे फासले गेले 
आहे.’’ यावळेी या माजी सम्राज्ञीने झालेली बेअि ू व हालअपेष्टा याबद्दल, उदासीनतेने नशीबालाि दोष 
चदला. 

 
§ १२ : इमाद-उल्-मुल्कचा, मराठ्ाांच्या मदतीने बादशहाला धाकदपटशा 

 
बंदीत सापडलेल्या रोझ आफझुन खानािा, अवल कारकून, मल्हाररावाकडून एक पत्र घेऊन, ३० 

मे रोजी बादशहाकडे आला. या पत्राद्वारे मल्हारने आपल्या काही मागण्या कळचवल्या होत्या. राजधानीला 
लुटीपासून आचि बंदीवान केलेल्या चस्त्रयानंा बेअिुपासून वािचवण्यािा एकमेव मागक म्हिजे या मागण्या 
मान्य करण्यािाि होय अशी चशफारसही रोझ अफझुनाने या पत्राबाबत केली होती. यावळेी इस्न्तझामने, या 
मागण्यानंा चवरोध करावा असा दाडंगाईिा सल्ला चदला व यासाठी मराठ्याचंवरुद्ध लढण्यास आपि तयार 
आहो असे साचंगतले. फक्त थोड्याि चदवसापूंवी इस्न्तझामच्या सैन्याने बंड केले होते व त्याच्यावरि गदी 
करून उठण्यािी धमकी चदली होती, तरीही यावळेी त्याने असा ताठरपिािा सल्ला चदला हे िमत्काचरकि 
होते. अशा पचरस्स्थतीत मल्हाररावाला उत्तर देण्यापूवी चविार करण्यास एक चदवसािी सवड द्यावी असे 
बादशहाने साचंगतले. 

 
दुसऱ्या चदवशी (३१ मे) आिखी बातमी आली की, मराठ्याचं्या एका सैन्याने यमुना ओलाडंली 

असून, ते सैन्य आता चदल्ली शहराच्या नैर्त्येस असलेली जयहसगपूरा आचि तशीि इतर उपनगरे लुटीत 
आहे. तेव्हा राजधानीही लुटली जाईल व स्वतः बादशहालाही हसहासनावरून काढून टाकण्यात येईल या 
भीतीने अहमदशहाने एक फमान काढून होळकराचं्या सगळ्या मागण्या मंजूर केल्या व आलेली ही पचहली 
मराठा तुकडी, चतसऱ्या प्रहरी माघारी चफरली. पि यािवळेी त्याचं्या दुसऱ्या एका पथकाने 
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चखचजराबादजवळ यमुना ओलाडंली, चनजामउचद्दन अवचलयाच्या पचवत्र स्थानािा कठडा (Katra) व इतर 
काही चठकािे लुटली, आचि खुमा बाजार जाळला. ही बातमी ऐकल्यावर इमादने मल्हाररावाकडे जाऊन 
चविारले, ....‘‘हे काय िालले आहे?’’ याला त्या मराठा सेनापतीने उत्तर चदले.... ‘‘हे तर सैचनकि 
आहेत. ते नेहमीि असे करतात.’’ तेव्हा भावनावगेाने इमाद ओरडला..... ‘‘अशा कृत्यापासून आपले हात 
मागे तरी घ्या वा मला ठार तरी करा;’’ आचि असे म्हित त्याने आपली कट्यार उपसून ती आपल्या 
चमत्राच्या समोर ठेवली. इतके झाल्यावर मल्हारराव घोड्यावर स्वार झाला व त्याने सायंप्राथकनेच्या 
संध्येच्यावळेी यमुना ओलाडंली, व आपल्या सैचनकाकंडे जाऊन, त्याना रागावनू, चशक्षा करूनही, त्याने त्या 
सवांना परत नदी ओलाडूंन माघारी घेतले, तेव्हा त्या भागातील आरडाओरड व गोंधळ थाबंला. पि आता 
ज्याना शक्य झाले ते सवक लोक या पचरसरातून पळाले व सभोवार तट असलेल्या ‘‘नवी चदल्ली’’ या शहर 
भागात ते गेले. यामुळे ‘‘आलेल्या या दुष्ट-पापी लोकाचं्या (भा. मराठ्याचं्या). Unclean People हाती 
सापडलेल्या उपनगरािंा संपूिक नाश झाला व ती मेलेल्या मािसाचं्या घरासारखी ओस पडली.’’ 

 
झालेल्या या एकूि प्रकारामुळे बादशहा चदङमूढ होऊन दुबळा व लािार बनला. अशावळेी १ 

जूनला अचकबत महमद त्याच्याकडे आला आचि त्याने, इमादला वजीर करण्यास व रोझ अफझुनखानाला 
चप्रव्ही कौस्न्सलिा बादशहाच्या वचरष्ठ सल्लागार मंडळािा प्रमुख अचधक्षक (Superintendent) करण्यास 
त्यािी मान्यता चमळचवली. अशाप्रकारे इस्न्तझाम कडून त्यािी दोन्हीही उच्च अचधकारपदे आता काढून 
घेण्यात आली. याच्या मोबदल्यात, अचकबतनेही कुरािाला साक्षी ठेवनू शपथ घेतली की, यापढेु इमाद 
आचि मल्हार दोघेही बादशाहािा चवर्श्ासघात करिार नाहीत, त्याच्याशी लबाडी करिार नाहीत वा 
त्याला आचि त्याच्या राज्याला त्रास देिार नाहीत. [त.-इ-अ.-१३१ ब- १३४ ब]. 

 
§ १३ : बादशहा अहमदशहाचा शेवट 

 
दुसऱ्याि चदवशी म्हिजे २ जूनला उजाडल्यानंतर ३ तासानंी, इमाद-उल-्मुल्क दरबारात आला. 

यावळेी त्याच्याबरोबर तात्या गंगाधर (होळकरािंा चदवाि), अचकबतमहमद व त्यािा भाऊ सैफुल्ला हेही 
होते. [त.-इ.-अ.-१३५अ ते १३६अ; चदल्ली वतकमान D. C.] इमाद दरबारात आल्यावर अहमदशहाने, प्रथम त्याच्या 
हातात पचवत्र कुराि चदले आचि तो कधीही बादशहािा चवर्श्ासघात करिार नाही अशा शपथा घेण्यास 
त्याला साचंगतले. तेव्हा इमादने तशा अगदी खंबीर, ठाम शपथा घेतल्या आचि बादशहाने त्याला 
औपिाचरक पद्धचतनुसार वचजरीिी वसे्त्र बहाल केली. नंतर इमाद वचजराच्या किेरीत गेला. तेथे यावळेी 
किेरीिा कारकूनवगक हजर होताि. नंतर इमादने प्रिचलत चनयमानुसार कामाच्या काही कागदावर सयाही 
केल्या. (भा. वचजरीिी वसे्त्र औपिाचरकपिे चमळाल्यावर नव्या वचजराने आपल्या अचधकारािा वापर, प्रत्यक्ष 
काही काम करून, कागदपत्रावर सया करून करावा म्हिजेि तो वजीरपदावर प्रत्यक्ष अचधचष्ठत झाला 
असे त्याकाळी मानीत. आजही नेमिूकीिा हुकूम चमळाला तरी प्रत्यक्ष कामावर हजर झाल्याचशवाय चनर्तदष्ट 
पद चमळाले असे मानीत नाहीत.).... नंतर चमर आचतश व हजर असलेल्या इतर सवक अचधकाऱ्यानंा रजा 
देऊन, आपल्या मुख्य किेरीच्या मागच्याि बाजूस असलेल्या एका छोट्या खोलीत तो गेला. तेथून लगेि 
त्याने, अचकबतला, बरोबर जनानखान्यावरील उपमुख्याचधकारी व ५० बदचक्ष सैचनकािें एक संरक्षक पथक 
देऊन राजवाड्यातील एका चवचशष्ट भागाच्या दरवाजापाशी पाठचवले. या भागात काही शहाजाद्याना 
बंचदवासात ठेवलेले होते. तेथे गेल्यावर अचकबतने, आपल्या स्वतःच्या खोजाला आत पाठवनू, महमद 
अचझझ-उद्-चदन या शहाजाद्याला बाहेर आिले. हा शहाजादा, शहा अलम बहादुरशहा १ ला, यािा 
नातू.... आचि या बहादुरशहािा मुलगा मुइझ्-उचद्दन यािा मुलगा होता. या शहाजाद्याला घेऊन अचकबत 
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आपल्या धन्याकडे परत गेला. तेव्हा इमादने वचजराच्या किेरीतून बाहेर येऊन या शहाजाद्यापढेु नम्रतेने 
मुजरे केले आचि त्याच्या पाठोपाठ तो चनघाला. ‘तीन कमान’ दरवाजाने (Triple Arch Gate) हे सवक आता 
चदवाि-इ-आम मध्ये आले. तेथे आल्यावर या शहाजाद्याला हसहासनावर बसचवण्यात येऊन त्याच्यावर, 
शाही छत्र (Royal Umbrella) धरण्यात आले आचि त्याला. ‘पाचदशहा अलमगीर २ रा’ म्हिून जाहीर 
करण्यात आले. 

 
यानंतर लगेि, या नव्या बादशहाने, आपल्या पूवीच्या बादशहाला बंदीवान करून घेऊन या, असे 

हुकूम चदले. तेव्हा आपल्या बदचक्ष पथकासह सैफुल्ला (Saifulla) खास महालाच्या द्वार मंडपामधून 
(Porch) जनानखान्यात चशरला. तेथे रंगमहालासमोरील छोट्या बागेतील झाडामध्ये अहमद आचि त्यािी 
आई लपून बसलेली त्याला आढळली. आलेल्या सैचनकानंी प्रथम माजी बादशहाला पकडून, बाहेरच्या 
एका खोलीत डाबंून ठेवले. नंतर त्याच्या आईिा िेहरा झाकण्यासाठी चतच्यावर एक शाल टाकून चतलाही 
त्याि तुरंुगात ओढून नेले. अशाप्रकारे अखेरीच्या या संकटात आईिी व मुलािी ताटातूट करण्यात आली 
नाही! हसहासनावरून खाली ओढण्यात आलेला हा बादशहा, तहान व मानचसक दुःख यानी व्याकुळ 
होऊन आता पाण्यासाठी ओरडू लागला. तेव्हा मातीच्या, फुटक्या भाडं्यािा एक तुकडा तेथेि मातीत 
पडलेला होता, त्यातून थोडेसे पािी, सैफुल्लाने त्याच्या ओठाजवळ नेले आचि... एका तासापूवीि शहािंा 
शहा असलेला हा माजी शहेनशहा आता मातीच्या भाडं्याच्या त्या फुटक्या करवटं्यातून आनंदाने पािी 
प्याला!..... त्याच्या कारकीदीिा एक वृत्त लेखक ओरडून सागंतो..... ‘‘काय हा नचशबािा फेरा-दैवािा 
दुर्तवलास!’’ 
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शामुको.—वाय १२–११४५–५. ९० 
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